
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÂÈ˘ÚÏ ˙ÂÒ‚ ˙ÂÓ‰· ÁÂÏ˘Ï ·˜ÚÈÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  
ÈÂ‚Ï ‰Ò‚ ‰Ó‰· ˙˙Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ב י''לÂ‚Â ÂÈ˘ÚÏ ‰Á�Ó Â„È· ‡·‰ ÔÓ Á˜ÈÂ  ' ˙Â¯Ù
Â‚Â ÌÈ¯˘Ú ˙Â�Â˙‡ ‰¯˘Ú ÌÈ¯ÙÂ ÌÈÚ·¯‡'.  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: לעשו איך היה מותר ליעקב לשלוח בהמות גסות ,
, ג מצות שמרתי''מו שאמר ותריהרי יעקב קיים את כל התורה כ

הוא הדין ו אין מוכרין בהמה גסה לנכרי ב''ד ע''ז י''על ''והרי קימ
הטעם גזירה משום מבואר  א''ו ע''ט' ובגמשאסור לתת מתנה 

 דזמנין דזבנה ניהליה סמוך לשקיעת החמה דמעלי רושפינסיוני 
 ואזלא ל תא נסייה ניהליה ושמעא ליה לקליה"שבתא וא

אחר בהמתו  מחמר יא ליה והו,מחמתיה וניחא ליה דתיזל
כ מדוע '' א, והמחמר אחר בהמתו בשבת חייב חטאת,בשבת

א בפרשתן בספרו '' שליטבסקייקניח ''כך מקשה הגר, יעקב לא נזהר בהאי הלכה
  . ישיר משה בפרשתןוכן בספר, עמא דקראט
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 כיון שיעקב חשב שאינו יכול לפייסו רק בדברים אלו ששולח .‡

ויא ליה בגדר פקוח נפש מחמת סכנה כגון בהמה גסה ה, לו
  .מעדני אשר ,ו בהמות גסותילשלוח לעשלכן היה מותר , שיהרגנו

 דהיכא דהיה פרשת תולדותפ מה שכתב האור החיים הקדוש '' ע.·
כ כאן שהיה לו ''א, לא שמר את התורה, לאברהם איזה צורך

  .מעדני אשר, צורך היה מותר

 ו''ב סימן תרצ''ז ח''וכן כתב ברדב 'ין החולנים יפ מה שכתב בפתח ע''ע .‚
לפי , אבות לא היה נזהרים בדרבנן רק בערובי תבשיליןהד
  .מעדני אשר, ש''ל א''הנ

ב ר ב"קא ס''ד סימן רנ''יור נפסק בוכן, א"ע ו'' טז "ע' פ מה דאמרינן בגמ''ע. „
 אי משום נסיוני הא, אדא שרא לזבוני חמרא אידא דספסירא

כ כאן ששלח את '' א,לא ידעה לקליה דאזלא מחמתיה
, י שליח כמו שכתוב בפסוק וישלח ביד עבדיו''הבהמות ע
  .א בספרו טעמא דקרא"ח קנייבסקי שליט"ך תירץ הגרכ, ליכא חשש

 היכא דאינו מכיר את קולו מותר למכור ולתת וכאן עוד לא .‰
שהרי לכך נאמר ויקח מן הבא בידו שלא , הכיר את קולו

ח "ך תירץ הגרכ, כן לא היה חשש איסורל, הספיק להכיר את קולו
  .א בספרו טעמא דקרא"קנייבסקי שליט

Â. דסבירא ליה דמותר למכור ב''ד ע''ז י''ע סבירא ליה כרבי יהודה 
ל דכל הבהמות ''והנה מבואר בחז, בהמות שבורין לנכרי

והיה אלו מומין דומין לשבורה , ששלח לעשיו היו בעלי מומין
תת בהמה גסה לכן היה לו מותר ל, שאינה ראויה למלאכה

ÂÒ‡ Ì‚˘ ‰˜„ ‰Ó‰· ÂÏ ÁÏ˘ ÍÈ‡ ÔÈ�Ú·Â¯ , כך תירץ בספר ישיר משה בפרשתן, לעשו
 È¯Î�Ï ¯ÂÎÓÏולפי כמה תרוצים , וכן בבנין דוד בפרשתן, עיין בתפארת יהונתן בפרשתן

  .ל''שהבאתי מתורץ נמי קושיא הנ

  

 ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· Â˘ÚÏ ·˜ÚÈ ÁÏ˘˘ ‰Ó È�‰Ó ‰Ó  
 È¯‰ ·È¯˜‰Ï ¯˙ÂÓ Á� Ô·˙ÂÓ‰· Ú·ÌÈÓÂÓ ÈÏ?  

 Ô˙˘¯Ù·Ï''Ë ·''Â ÌÈ˙‡Ó ÌÈÏÁ¯ ÌÈ¯˘Ú ÌÈ˘È˙Â ÌÈ˙‡Ó ÌÈÊÚ 
ÌÈ¯˘Ú ÌÈÏÈ‡Â.  

  

 ÌÈÂ‡¯ Ì�È‡˘ ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· ÂÏ ÁÏ˘˘ Ô˙˘¯Ù· ˘¯„Ó· ‡˙È‡
‰·¯˜‰Ï.  

  

·Â ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚ·‡ÏÙ� ¯·„ ‰Ê ÈÙÏ ·˙Î:סוף תיבות של  דלכן 
  .לפי ששלח לו בעלי מומין שאינן ראוין להקרבה, ם"כולם מ

  

 ˙ÂÈÙÏ˙ ˘¯„Ó·Â·˙Î Ô˙˘¯Ù· שלכן  ·Â˙Î"Â„È· ‡·‰ ÔÓ Á˜ÈÂ" 
  .לומר ששלח לו רק שבורים ובעלי מומין שצריכים להחזיקם ביד

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ב''ע' ז ה''ע הרי לבן נח בעלי מומין כשרים להקרבה 
שהרי עדיין , כ לא הרויח כלום מה שעשה את זה בעל מום''א

של וליכא למימר שעשה את כל הבהמות מום , ראוי להקרבה
סתבר שרצה לפייסו ידלא מ, מחוסר אבר דזה פוסל בבן נח

כך מקשה בספר חורש וחושב , ושלח לו כזה דורון שהוא מחוסר אבר

  .בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
שזה גם נכלל בלשון בעלי ,  נראה ששלח לו בהמות טרפות.‡

והנה טרפות הניכרות בחוץ , וטריפה אסור לבן נח, מומין
רון רק שלח לו אותן שהיו טרפות בודאי לא שלח לדו

פ מה שמובא ''ע, ויעקב הכיר בהם שהם טרפות, מבפנים
 מצאתי כתוב בשם רבי יהודה החסיד ה''ד סימן ל''יורבדרכי משה 

, שאמר שיש להעביר היד על גבי בהמה ולמשש בעודנה חיה
, אז נדע כי בודאי כשרה הוא, אם תשפיל את עצמו לארץ

ÌÈ˜Ï‡ ‰Î„�Â ¯·˘� ·Ï "ן בו סימן ואם לאו הוא טריפה ונת
‰Ê·˙ ‡Ï"ובודאי לא נעלם מיעקב סימן זה מיעקב אבינו  ,

וזה כוונת הפסוק , פ הסימן הזה כי המה טרפות''ולכן ידע ע
"Â„È· ‡·‰ ÔÓ Á˜ÈÂ" לויהשפ כלומר מאותן שנשאר בידו ולא 

, לעשו כי זה סימן שטרפות הםאת עצמם לארץ אותם שלח 
   .ועיין בהר צבי, ל''נון בשם הגאון רבי גבריאל זאב מרגליות זכך מובא בספר פרח לב

ולא ,  הכוונה ששלח לו בהמות שאינם ראוין לו ליעקב לקרבן.·
כי לבני נח לא נאסר כי אם , ששלח אלו שאינם ראוין לעשו

כך תירץ , ומחוסר אבר בודאי לא שלח לו לעשו, מחוסר אבר

  . בספר חורש וחושב בפרשתן
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  ומרובבות מאליפות ברכות
  , תבונות ורב חמודות איש, מכיריו כל על נערץ, טהורה ביראה' ה את עובד, יקירא גברא האי, היקר ידידינו ראש עלי ברכותינו ויבואו יעלו
  ,נכונה מידה בכל מוכתר, ברורה בשפה מרגליות מפיק פה, ולילה יומם יהגה ובה חפצו' ה בתורת, בתדירא באורייתא גריס, אוצרו היא' ה יראת

  א"שליט לנדא ל"סג יחזקאל ג"הרה
  בכוללינו החבורה ראש

        מ"ובשעטו טוב במזל הבת בהולדת הגדולה בשמחתו נגילה עמו
  , וכבוד עושר אושר עם  חלציו יוצאי מכל חפניים מלא דקדושה ונחת שמחה מתוך ט"ולמעש ולחופה לתורה לגדלה שיזכה ר"יה

  אמן בימינו במהרה צדקנו משיח לביאת בקרוב נזכה עדי העניינים בכל דשמיא וסייעתא,  מעליא ונהורא גופא בריות
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¯Ê ‰„Â·Ú ˙‡ ·˜ÚÈ ¯·˜ ÚÂ„Ó‰Ó„‡· ÌÎ˘ Ï˘ ‰  

¯Â·˜Ï ‡ÏÂ „·‡Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯Ê ‰„Â·Ú È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה ד''ל'Â‚Â Ì„È· ¯˘‡ ¯Î�‰ È‰Ï‡ ÏÎ ˙‡ ·˜ÚÈ Ï‡ Â�˙ÈÂ  '

Â‚Â ·˜ÚÈ Ì˙Â‡ ÔÂÓËÈÂ'.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : ו שכתוביעקב אבינו ששמר כל התורה כולה כמעל 

כ כשנתנו לו בני ביתו את " א,ג מצות שמרתי"עם לבן גרתי ותרי

 אמאי גנזם דכתיב ויטמן ,יה להם משלל שכםאלהי הנכר שה

 הוה ליה לאבדם ולשורפם ,אותה תחת האלה אשר עם שכם

 עבודה ב''ג ע''עבודה זרה מל ''דקימכיון דדינם בשרפה ולא בגניזה 

כך מקשה , ואינם מן הנקברים ,זרה מפרר וזורה לרוח או מטיל לים

, א''ב ע''וכן בתורת חיים עבודה זרה נ, תןש בפרש''וכן הרא, וכן בספורנו, ן בפרשתן''הרמב

   .ג''ת צמח צדק אבן העזר סימן קס"שווכן ב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

בני יעקב לא לקחו עבודה זרה ומשמשיה משכם עד  .‡

ם מבטל עבודה זרה בעל "שהעכו, שנתבטלה והותרה להם

 אבל יעקב צוה , והנה היא מותרת להם'ג א''מעבודה זרה כרחו 

ה לטהרת הקדש שיהיו ראויים לעבוד את השם להסיר אות

כאשר צוה להם בטבילה וחלוף , ולהקריב לפניו קרבן

ולכן טמן אותם תחת האלה , והיה די להם בקבורה, הבגדים

וכן כתב , ן בפרשתן''כך תירץ הרמב, במקום שלא יעבד בו ולא יזרע

  .ה''ספורנו בראשית פרק לה

·ÂÂ˘" ‰ÏÚÈ ‰„Â‰È ˙ט''ימן כ יורה דעה ס'חלק א·Ó¯‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ''Ô :

 ולא ה שהטמין יעקב בקבורבודה זרהיש להבין שעמד על הע

 להקדים לתמוה על לקיחת הויא ליה, דנם בשחיקה ושריפה

   . מתחילה ועברו על לא תביא תועבהבודהבניו הע

ı¯˙ÓÂ: בשם א"ז דף כ"ע' בתוסחיים '  כדעת הרש לומרדי 

י " דייקא באירושלמי דלאו לא תביא תועבה אל ביתך

ל והכנעני אז בארץ "ז נ"ש ולפ"ל ע"המיוחד לנו קאי ולא בח

י אז לא היו מוזהרים בזה ולא "עדיין לא זכו אבותינו בא

  .מ על ולא ידבק"תביא תועבה לביתך ויעקב הזהירם שוב מ

כדי להראות שלא קיימו את תנאם שלא ,  לכן לא ביער את זה.·

  .בפרשתןש ''כך תירץ הרא, לעבוד עבודה זרה

 Ô˙˘¯Ù· ÌÈ�˜Ê ·˘ÂÓ· ·˙Î ÔÎÂל כי היו סבורים שאם ''וז

ירדפו אחריהם מלכים אחרים ויאמרו כבר קיבלו עליהם 

נאמר להם על , ואתם למה הרגם אותם, מלעבוד עבודה זרה

וכשם שלא קיימו , והמופת שלא בטלום, שלא קיימו תנאים

 אבל, בעבודה זרה כך לא קיימו תנאים על המילה ברצונם

  .  כ מן הדין היה כשהרגנום''א, כ''נתחרטו אח

,  לא היה בידו להוליך לים המלך כי בדרך היה ואי אפשר לו זה.‚

וגם לא היה יכול לשרפה פן יתעכב בזה ויתאספו עליו 

וכן בספר הכתב , כך תירץ ברבינו בחיי בפרשתן, העמים אשר סביבותיו

  .והקבלה בפרשתן

 הלא כל , מטעם טהרת הקודש דאין'' אי אפשר לומר כהרמב.„

ולמה לא , בגדיהם וכליהם הוליכו עמהם עד שיטהרו אותם

אלא שנתכוונו , הוליכו את אלו עמהם כיון שהיו מותרים

ולפי שלא נתבטלו עדיין לא רצו להוליך , שלא לזכות בהם

 עבר בים צרה א'' י'זכריה יכדכתיב , ז אף שלא זכו בהם"עמהם ע

אף שלא עבדוהו  'סנהדרין קג בה על שהוליכו עמם פסל מיכ

 ואפשר ,לכך הטמינו יעקב תחת האלה, ו"באותה שעה ח

ז לכך הטמינו אותו תחתיו "דהאלה עצמה היתה לשם ע

   .ה''פנים יפות בראשית פרק לכך תירץ ב, י נכרי"ולאחר זמן יבטל אותם ע

 'מ א''ב ע''עבודה זרה נ'  הנה איתא בתורת חיים על הא דאיתא בגמ.‰

 ,יין לעבודת כוכבים ומזלות של ישראל שטעונה גניזהמנ

 ולא ,כתבו התוספות פירוש ביעור כמו עגל ששחקוהו וזרוהו

 ולא קאמר מניין שטעונה ,משמע כן מדנקט לישנא דגניזה

שריטה או מניין שצריכה לאבדה כדכתיב אבד תאבדון פסילי 

אלהיהם תשרפון ועוד דקרא ושם בסתר לא משמע שרפה 

לא גניזה ואידך נמי דיליף ממזבח משמע גניזה ככלי ואבדה א

ס השתא גניזה בעי ובעגל נמי "שרת שגנזום ולעיל נמי נקט ש

בגניזה בעלמא הוי סגי ליה אלא בשביל כבודן של ישראל 

 וכן ,'ש התוס"שחקוהו וזרוהו או כדי לבודקן כסוטות כמ

 לותח מהלכות עבודת כוכבים ומז"בפל "ם ז"משמע קצת מדברי הרמב

שוחק ' שכתב שם כיצד מאבד עבודת כוכבים ומזלות כו

 וגבי עבודת כוכבים ,וזורה לרוח או שורף ומטיל לים המלח

ומזלות של ישראל כתב עבודת כוכבים ומזלות של ישראל 

אינה בטלה לעולם אלא אסורה בהנאה לעולם וטעונה גניזה 

‰Ï È‚Ò ‰ÊÈ�‚· ‡Ï‡ ‰Ë¯Â˘ÏÂ ‰˜ÁÂ˘Ï ÈÚ· ‡Ï„ ÚÓ˘Ó, לפי 

כשנתנו לו בני ביתו את אלהי הנכר ל אתי שפיר מדוע ''נה

שהיה להם משלל שכם גנזם דכתיב ויטמן אותה תחת האלה 

 הוה להו כעבודת , שכבר קנאום בני ביתודכיוןאשר עם שכם 

 כתבו ע שם"ו ובשו"קמ' בסיוהטור  ,כוכבים ומזלות של ישראל

סתמא כיצד מבער עבודת כוכבים ומזלות שוחק וזורה לרוח 

ל דאין חלוק בין עבודת כוכבים ומזלות "משמע דס' כו

דעובדי כוכבים ומזלות לשל ישראל ולא משמע כן 

  .כדפירשתי

  

‰¯Ê ‰„Â·Ú ÏË·Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ‰˘‡ Ì‡‰?  

‰ ‰�‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ואם תאמר למה לא בטלו הקשה  'ה פסוק ב''פרק ל

 גוי 'ז מג א"על "אותם נשי אנשי שכם קודם שבאו לידם כאומרם ז

  .מבטל עבודה זרה בעל כרחו ואפילו עבודה זרה של חברו
  

Âı¯˙Ó: כי הנשים דינם כקטנים ואין הקטנים מבטלים עבודה 

ל ושמע מינה " ואמרו שם וזג"עבודה זרה מ 'גמוכמו דאמרינן ב, זרה

עבודה זרה ומשמשיה אינו ושאינו יודע בטיב ' היודע בטיב וכו

  .והנשים דינם כקטן, כ"מבטל ע
  

‰Ê ÏÚ ‰Ó˙ Ô˙˘¯Ù· ‰„ÓÁ ÈÏÎ·Â: דלא מצאנו בשום פוסק 

  . שאשה לא תוכל לבטל עבודה זרה

  

 ÌÈÂÒÓ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡ „Ú ¯Ë˘· Â¯È·ÁÏ ·˙ÂÎ Ì„‡˘Î  

ÌÂÈ Â˙Â‡ ÈÓ� ÏÏÂÎ ‰Ê Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''ב ל''ל„Ú ‰˘�‰ „È‚ ˙‡ Ï‡¯˘È È�· ÂÏÎ‡È ‡Ï ÔÎ ÏÚ  

‰Ê‰ ÌÂÈ‰ .  
  

˘‰ ‰�‰"Í כתב דאם אדם כתב לחבירו ה''ק מ''ג ס''חושן משפט סימן מ 

הכונה דלשון עד היום הזה הוא בכל מקום , בשטר עד היום הזה

  .עד עכשיו
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:ל על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד '' מהפסוק הנ

כשכותב שטר  ה''כ ה''א, דהכוונה ועד בכלל, הנשה עד היום הזה

  .ה עד בכללז
  

 ¯ÙÂÒ Ì˙Á·Âא עמוד ב''סוכה מ'ÂÈÏÚ ‰Ó˙ :ל  מה ענין על כן לא '' וז

התם לא , י את גיד הנשה עד עצם היום הזה לענינינו"יאכלו ב

הוזכר על איזה יום מדבר אלא לא יאכלו גיד הנשה עד היום הזה 

שהקורא עומד בו והוא לעולמי עולמים כל הקורא מקרא זה 

כ כשהזמן מבואר "הוא עומד בו משאאומר עד היום הזה ש

בשטר וכותב עד היום הזה המוזכר בשטר וכן בקרא עד עצם 

ז ניסן כוונתו "היום הזה שמבואר שהוא יום הביאכם שהוא ט

  .  עד תחלת אותו היום ולא עד בכלל



 ¯ÂÁÈ‡Â ‰ÓÈ„˜ ¯„Ò· ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙‡ ·˜ÚÈ ¯„ÈÒ ÍÈ‡  

¯ÂÒÈ‡ ‰Ê È¯‰ ÂÈ˘Ú ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ‡ˆÈ˘Î?  

Ô˙˘¯Ù· ‡¯·Ï ˙È˘''‚ ‰‡Ï ˙‡Â ‰�Â˘‡¯ Ô‰È„ÏÈÂ ˙ÂÁÙ˘‰ ˙‡ Ì˘ÈÂ 

ÌÈ�Â¯Á‡ ÛÒÂÈ ˙‡Â ÏÁ¯ ˙‡Â ÌÈ�Â¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ.  
  

˘¯ ·˙ÂÎÂ"È:אחרון אחרון חביב  .  
  

ÊÂ Ï‡ÈÊÂÚ Ô· Ô˙�ÂÈ‰ ˙‡Ê ¯‡·Ó ¯˙ÂÈ·Â"Ï ושוי ית לחינתא הינן 

, ארום אמר אילו אתי עשו לחבלא ברוביא, ובניהן בקדמיתא

  .ין נקום ונגח עמיה קרבאיעביד באילן ובגו פתגמא הד
  

·˙Î ÔÎÂ„¯‰ ˘Â¯ÈÙ· "˜: אחרון חביב אולי ינוח כעסו בהריגת 

  . הראשונים ויניח האחרונים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: על יעקב איך סידר את המשפחה לפי סדר קדימה 

 דסיעה של ג"ז דתרומות הלכה כ"בפ תוספתא מפורשת הרי זהו, ואיחור

מכם ונהרגהו ואם  חדבני אדם שאמרו להם נכרים תנו לנו א

יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש , לאו הרי אנו הורגין את כולם

' ה מה"בפם " וכך נפסקה ההלכה בפשטות ברמב,למישראאחת 

 עקב ואיך נהג על כגון דא י'א' ז סעי"קנ' ד סי"יוע ''כן בש ו,ה"ת ה"יסוה

יץ ת צ"שווכן ב, כך מקשה בפרדס יוסף בפרשתן, הלסדר סדר של קדימה להריג

   .ט''ח סימן ס''אליעזר חלק י
  

„ ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ· ·˙ÂÎÂ¯ÓÂÏ ‰˘˜:ה סבור היה שישנו דין " דיאע

 ויהיה ג דהוריות"דפקדימה של הצלה משום יחוס כמפורט במשנה 

 מזה שנאמרה אפילו כשעל הפרק שעומד הוא בהצלה של הראי

 ועוד אפילו ,ולכן בא עלה מכח יחוס ואהבה, פיקוח נפש ממש

הא זהו רק בלהיות , שנו בזה דין קדימה משום יחוסכי כן שי

אבל , ולהקדים הגשת ההצלה למיוחס, בשב ואל תעשה להשני

לא לבוא ולהיות בזה בקום ועשה לעשות מעשה להעמיד את 

כ את המיוחס שיעמידנו "השני בשורה הקידמית כדי להציל עי

לבאר שהאחים לא ש "פ אחיכם אחד יאסר מ"מקץ עה' ויעוין במשך חכמה פ, לאחריו

ז דיהרגו כולם ואל "רצו מרצון עצמם למסור האחד מהם ליאסר מכח דין התוספתא הנ

    .ש בציץ אליעזר מה שתירץ''עי ש"ימסרו נפש אחת מישראל ע
  

 ÔÂ¯Á‡ ¯·„ ‰Ê˘ ·˙ÂÎ Ì„‡˘Î Ì‡‰  

Á‡ ¯·„ „ÂÚ ˘È˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰''Î?  

· ‰�‰Â˘"·˘¯‰ ˙"‡ מהפקורסים הביא מה שאחד  ז'' סימן קפ'חלק ד

גדול יהיה כבוד טען שכבר לא יהיה בית מקדש משום דכתוב 

ואם יש אחר , מן הראשון הנה שקראו אחרון, הבית הזה האחרון

כ ראיה שכבר לא יהיה עוד בית ''א, לא יקרא לזה אחרון, לאחריו

   .המקדש
  

·˘¯‰ ·˙ÎÂ''‡:אלא בהצטרף אל הראשון, לא קראו אחרון ש 

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ וישם את השפחות ואת בפרשתן מהא דכתוב 

ואת רחל ואת יוסף , ואת לאה וילדיה אחרונים, ילדיהן ראשונה

פ שרחל ויוסף "אע,  הנה קראה ללאה וילדיה אחרונים,אחרונים

אלא שקראם אחרונים בהצטרף אל השפחות , אחרונים להם

  . וילדיהן
  

· ·Â˙Î ÔÎÂ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙ ושמעתי שמן הכתוב ל ''וז 'דמאי פרק ז

גדול יהיה כבוד הבית  ' חגי ברשתהזה תשובה לשואל בפ

 והתשובה , ונמצא שאין עוד שלישי,האחרון שעל בית שני נאמר

 שיש עוד יוסף ורחל אחרונים לה ,שפירושו כמו אחרונים דלאה

  . כן בית שלעתיד שיבנה במהרה בימינו יהיה אחרון לזה השני

‰ÏÈÏ· „·Ï ˙‡ˆÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה''ב כ''ל ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ „Ú ÂÓÚ ˘È‡ ˜·‡ÈÂ.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'א''א ע''חולין צ ˙Ï Ô‡ÎÓ ˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ÌÎÁ „ÈÓÏ ‡Ï˘ 

‰ÏÈÏ· È„ÈÁÈ ‡ˆÈ.  
  

נחלקו הפוסקים האם האיסור זה רק לתלמיד חכם או דילמא 

  . לכל אדם יש איסור ללכת לבד בלילה
  

ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘' א עמוד א''חולין צ'  Ì˙ Â�È·¯ Ì˘·למיד  דדוקא נקט ת

' ג ב''ד ע''ברכות נ' בגמחכם משום דמזיקין מתקנאים בהם כדאמרינן 

 א''ע' פסחים ב 'גמוהא דאמרן ב, ח וחתן"צריכין שימור מלך ות

 דמשמע כל אדם מדלא , ויצא בכי טובלעולם יכנס אדם בכי טוב

 התם מיירי ברחוק מן העיר מפני המכשולות ,נקט תלמיד חכם

  .רק לתלמיד חכם יש איסוראבל בתוך העיר , והליסטים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אמרינן דאם יש לו שעה ב''ג ע''ברכות מ'  דהרי בגמ 

עיין , קבועה שהולך בלילה יחידי מותר ללכת וכאן כתוב שאסור

  .ותירץ בכמה אופנים,  שהקשה כןא''חולין צמלא הרועים 
  

ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘ Ï·‡' דבשאר כל אדם נמי שייך י" רבשם א''ע' פסחים ב 

  . מפתח ביתומזיקין מדמייתי עלה מקרא דאל תצאו אישמפני ה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שתלמיד חכם אל יצא יחידי ' כ מדוע נקיט בגמ'' א

  .א''א ע''א חולין צ''כך מקשה המהרש, הרי האיסור שייך בכל אדם, בלילה

  

ı¯˙ÓÂ: ח לרבותא דלא תימא תורתו משמרתו מן "נקט ת

יסמוך עליו וכל ל שלא ''ומותר לו לצאת בלילה קמהמזיקים 

  .שכן שאר אדם בודאי אסור
  

Ó‚· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ' שלכל אדם יש איסור לצאת דאמרינן ב''ע' חגיגה ג 

  .חזינן שלכל אדם אסור, התם איזה שוטה היוצא יחידי בלילה
  

Â˘˜‰ ÌÈ�Â¯Á‡·Â:לא יצא יחידי א ''ב ע''פסחים קי'  מהא דאיתא בגמ

פני שאגרת בת מ, בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות

וכל , היא ושמונה עשרה רבוא של מלאכי חבלה יוצאין, מחלת

חזינן שמזיקים , אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו

וכן בפתח עינים שם , כך הקשה בטורי אבן שם, נמצאים רק בליל רביעי ושבת

  .ש מה שתרצו''עי
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:ידי אסור לילך יחדלכל אדם  ז''יורה דעה קטל '' קימ

 דנו בזה הפוסקים ומחמת ‰‡ÂÁ¯· ¯Â‡ ˘È˘ ÔÂÈÎ È„ÈÁÈ ˙‡ˆÏ ¯˙ÂÓ Â��ÓÊ· Ì·, בלילה

  .חוסר מקום אין להאריך

  

ÔÂÓÓ ÈÓ� ‡ÈÂ‰ ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘Ó ˙ÂÁÙ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה''ב כ''לÂ„·Ï ·˜ÚÈ ¯˙ÂÈÂ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכין  א''א ע''חולין צ

 לפי ,ים שחביב עליהם ממונם יותר מגופםמכאן לצדיק, קטנים

  .שאין פושטין ידיהן בגזל
  

˘¯‰Ó‰ ‰�‰'' ‡ז''ב ט''וכן כתב ב, בחדושי אגדות,¯‰Ó‰ ÔÎÂ ''ÛÈ˘ Ì  סוף

צדיקים שחביב עליהן ממונם כדרך Â„ÈÁ˘  כתבוב קמא ''מסכת ב

  .ח מדקדקין על פחות משוה פרוטה"שאמרו ת
  

˘¯· ‰�‰''‰˘˜‰ Ì˘ ˘:ל ולא ''ש זה לא בחז דלא מצינו חידו

  .במדרשים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: הרי בני גד ובני ראובן שחבבו ממון יותר מנפשות, 

כ איך ''א, נאמר עליהם לב כסיל לשמאלו כדאיתא במדרש רבה

כך מקשה בתורת , אמרינן דצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם

  .א''ד ע''חיים סנהדרין ע
  

ı¯˙ÓÂ: מונו לאיבוד והוא שם דכל היכא דאיכא למיחש שיבא מ

 ושאני בני גד ובני ,נפשו בכפו להציל ממונו לאו כסיל הוא

ג דלא "ראובן שאמרו גדרות צאן נבנה למקנינו וערים לטפנו אע

הוה להו למיחש לאיבוד ממונם אם יבנו ערים לטפם תחילה 

  .כיון שעדיין לא עברו את הירדן

áåè ìæî úëøá  íñøåôîä ïåàâäì  

 éáøïîðééì÷ êåøá ÷éæééà ÷çöéèéìù '' à  

 äáéöôç úðåëù ìù äáø–ùîù úéá íùåá äð÷   

 åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä''ç âìôåîä  ìàøùééð''áò å''æîá â''è  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  



.    

  
  

øä äðù íéøùò åéîç úéáá á÷òé øã êéàøåñéà äæ é  
àöéå úùøôá áåúëã àä ìò íúù÷äù äîì ''î à'' àêúéáá äðù íéøùò éì äæ øîà á÷òéã , ùéã

äøåúä ìë íéé÷ á÷òé éøä úåù÷äì ,îâá àúéàã àä ìò øáò êéàå 'é ïéùåã÷''ò á'' á àðúç ìò ãéâðî áøã
äåîç éá øéãã ,à''íù øâ êéà ë ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ '' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

äøä''èéìù ãéøô àãåäé äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  
äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àíéìùåøé  
äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé â'' àéìéò ïéòéãåîú 

èéìù ïîãìô äãåäé äîìù áøä'' àãåãùà  
èéìù éåì ìàøùé á÷òé áøä'' àùîù úéá  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
èéìù ÷åøã ïåòîù áøä'' àíéìùåøé  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''ùø áúëã äî ô'' éé ïéùåã÷'' áñàù øáãä íòèá ìùëé àîù åéîç úéáá øåâì ïúçì àøå

åúåîçá ,ùø äðäå''à äúî äîàù éôì äéáàì ãâúå ÷åñôä ìò áúë é''åéîç ÷ø åúåîç äéä àì ë , áåùå
íù øåâì øúåî äéä ïëì ùùç àëéì .èéìù ùèéåã óñåé áøä''èéìù ÷åøã ïåòîù áøäå ÷øá éðá à'' à

íéìùåøéòàå øàáì åôéñåä ''ùøáã â'' éì ÷øô 'ë ÷åñô''ãá æ'' éúùçð ä åãìåð ïáìì òéâä á÷òéù éøçàù àéáî
íéðá ïáìì ,úøçà äùàî äéä äæ ,îâá áåúëù åîë øåñéàä ùîî åúåîçá ÷øã øåñéà ïéà äæáå ' øäæä

ïåùàøä äðúçî.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,ãçà ùãåç ÷ø ïáì úéáá øâ á÷òéù áúë ø÷é éìëáã ,á ìáà øøåâúî äéä íéðîæä øàù

úåãùá ,à''ðä éôì ë''øåñéà ïéàù øáúñîå éàøò úøéã ÷ø àø÷ð ãçà ùãåç éøäã øéôù éúà ì ,
òàå''ùé øáãì øëæ øáãì äéàø ïéàù ô ,ì ìë åøéáç úéáá øãä éøäã 'äæåæîî øåèô íåé.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â'' àçî øåâ ììåë ÷øàô àøàá''íééç ç÷ì ñ  
ù äîõøúì íúàáä ,åéîç úéáá øåâì øúåî äéä ïëìã íé÷ñåôä íùá , äøåúä úà åîéé÷ àì úåáàäã

íäøáà ÷ø äðúéðù íãå÷ ,äæ øåñéàì ùùç àì ïëì ,ùø éøäã øéòäì ùé'' çìùéå úùøôá àéáî é
éøúå øîà á÷òéã''éúøîù úååöî â ,äøåúä úà íéé÷ ïëã ïðéæç .  

  

 äéä éøä íéðîéñ úúì êéøö äéä á÷òé òåãîìå÷ä éô ìò ìçø úà úåäæì ìåëé 
äúåà úåäæì ìëåéù éãë ìçøì íéðîéñ úúì êéøö äéä á÷òé òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , éøä

ò äúåà úåäæì ìåëé äéä''ìå÷ä ô ,îâá éøäã' ë ïéèéâ''à â ,'ö ïéìåç''å  ïðéøîàåúùàá øúåî àîåñ êàéä ,
äìéìá ïäéúåùðá ïéøúåî íãà éðá êàéäå ,úåòéáèá àìàò àðéàì÷ã , à'' äúåà úåäæì ìåëé äéä ë

ò''ìå÷ä ô ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä' àíéìùåøé  
èéìù ïäë äîìù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

äáä''éð ÷éìî éáö éëãøî ç'' åäå÷ú çúô ìàøùé øåà úáéùé  
ò õøúì äàøð''äàìå ìçøã íéøôà åðéáø íùá íéîåã÷ ìçðá øàåáîã äî ôúåäæ úåîåàú åéä  ,à'' ë

àì÷ã àðéò úåòéáè ìò êîñ àì ïëì.  

ùøãîä úéáá ïåùéì øåñéà ùé íàä  

îâá ïðéøîàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ë äìéâî''ò ç'' à äîá àøéæ éáø úà åéãéîìú åìàù
 íäì øîàù íéøáãä ïéáå íéîé úëøàä"éàøò úðéù àìå òá÷ úðéù àì ùøãîä úéáá éúðùé àìå "

ùîúåãéñç úãéîî ùøãîä úéáá ïùéì àìù åîöò ìò øéîçäù àìà éøù àðéãîã åéøáãî òî , íàã
àúåáø éàî ïë àì , øîà àåä éøäã ùøãîä úéáá ïåùéì øåñàã äéì àøéáñ äéôåâ àøéæ áø éøä äù÷å

ò ïéøãäðñ" àäîåð ùéáìú íéòø÷å øîàðù íéòø÷ åì úéùòð åúøåú ùøãîä úéáá ïùéä ìë , åàì àîìà
ã øéôùùøãîä úéáá ïùéì éî ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
èéìù ïéøâ äùî áøä'' àíéìùåøé  

òá íéãîåì åéäù äéä íëøãîã õøúì äàøð'' òîåùä ïùé íà äëìä øîàéù úòáå äëìää øîà áøäå ô
ãåé àì æàøòéðù øçà úö÷îäå ïùéù íãå÷ òîùù äî úö÷î àìà äëìää ìë ò , äæ ìò åøîà ïëì

äëìää ìë òîù àì àìäã íéòø÷ íéòø÷ úéùòð åúøåú ùøãîä úéáá ïùéùë ,çàù äéä íëøãîå'' ë
îâá øàåáîù åîë ùøãîä úéáá íéðùé åéäù åðéöîå áøäî òîùù äî äëìää ãçà ìë åøæç ' úåëøá

ë''ò ä''éðäå éðâ éðä à ÷ø íéðùé åéäã íéòø÷ úéùòð  íúøåú äéä àì íéðùé åéäù íâä íéãéîìúäå åñøâ 
äøæçá ,òîùù äëìää øæçù úòëá åìéôà ùøãîä úéáá ïùé àì àøéæ éáøå úòá ìáà.  

øùà éðãòî: ñ ïéøãäðñ åäéìà ïéò øôñì ïéåëì íúéëæã ïééöì ùé''ò è''ïë õøéúù à , øñåç úîçîå
îä úà éúðéö øáòù òåáùá íå÷îøîåàù î àìå íå÷î äàø.  

  

á÷ä ïéà éøä ùåã÷ íå÷îá ïùéù äì÷ú á÷òéì òøéà êéà''ò äì÷ú àéáî ä''íé÷éãö é  

áåúëã àä ìò øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äî ä ùé ïëà øîàéå åúðùî á÷òé õ÷éå ' éëðàå äæä íå÷îá
éúòãé àì ,áåùø" éùåã÷ íå÷îá éúðùé àì éúòãé åìéàù , äì÷ú  òøéà êéà úåù÷äì ùéã á÷òéì

ùåã÷ íå÷îá ïùéå ìùëðù ,òàå''äååöî äéä àì á÷òéù ô ,î éøä''úååöîä ìë íéé÷ î , íúöøúå
íéðôåà äùìùá.  

  

èéìù ïàîéð ïñéð éáø ïåàâä'' àîåã''ùîù úéá éñðàî õéðéæå ö  

îâá áåúëù åîë äøåáâä éôî äååöîë äéäù á÷òé éðàùã õøúì äàøð 'ö ïéøãäðñ''ò ä''â àáåîå á''ùøá ë'' é

ùá÷ä øîà''äðéì àìá øèôéå éðåìî úéáì àá äæ ÷éãö ä ,ùîùä àá ãéî , éôî äååöî äéäù ïåéëå
øåñéà ïàë ïéà äøåáâä.  

  

èéìù ïîëééø øòá áåã áøä'' àíéìùåøé àúáéúî ììåë  

â ãåòá õøúì äàøð ' íéðôåàãçà{îâá áåúëù åîë äøåáâä éôî äååöîë äéäù 'ö ïéøãäðñ''ò ä''â àáåîå á'' ë

ùøá'' éá÷ä øîàù''äðéì àìá øèôéå éðåìî úéáì àá äæ ÷éãö ä ,ùîùä àá ãéî , éôî äååöî äéäù ïåéëå
 øåñéà ïàë ïéà äøåáâäéðùä{ò '' øöåàä úéáá áúëù äî ôøâäì''à ÷ìç ìéâðò é 'ë ììë'' ãá÷ä ïéàã àäã'' ä

ò äì÷ú àéáî''ââåùá à÷ååã åðééä íé÷éãö é ,äì÷ú éø÷î àìã äá ïì úéì ñðåàá ìáà,à '' øîåì ùé ë
 ììë äì÷ú éø÷î àìå äðéùá ñðàð á÷òéùéùéìùä{ò '' ìà åúðùî á÷òé õ÷éå ùøãîá àúéàã äî ô
åãåîéìî åðééä åúðùîî àìà åúðùî éø÷ú ,à ãîìù éøä''äì÷ú äéä àì ë.  

  

äøä''èéìù àøéôù øéàî á÷òé éáø â'' àäôéç õàù ììåë ùàø  

õøúì äàøð ,ëä úéáá ÷ø ùã÷î àøåî øåñéà ïéàùøáë íéé÷ù úñð , äùåã÷ ùâøä ùéù íå÷îá àìå
ìòåôá ùåã÷ íå÷î äéä àì óåñ ìë óåñ éøäù ùåã÷ íå÷î äæù ùéâøäù åðéáà á÷òéë.  

  

äáä''éð õéáåðîìæ ïåéö ïá ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  
äáä''éð ùèééã äãåäé ìàúå÷é ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  

ò õøúì äàøð''áîøä áúëù äî ô'' ïæ ïéìåç 'îá ÷øãá÷ä ïéà íéøçàì ìåùë''ò äì÷ú àéáî ä'' é
íé÷éãö ,á÷ä àéáî ïîöòì ìáà''äì÷ú ä ,ðä éôì''øéôù éúà ì , åðéáà á÷òéì äì÷úä äéä ïàë éøäã
åîöòá ,íéøçàì ìåùëî àìå ,åãé ìò äì÷ú òøéà øéôù ïëì.  

    
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïåîìñ ìà÷æçé èéìù'' àíéìùåøé  

åðáì ä÷àìçä úçîù ìâøì  

 øîëøæòéìàéð ''å  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
åðá ñðëéä úçîù ìâøì  

 øîëìàåîù éåì á÷òé ÷ãøãéð ''å  
úååöîäå äøåúä ìåòìæîá "è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäïòöèåî ïîìæ ìàéúå÷éèéìù '' à   âøåáñîìéå  

åãëð ñðëéä úçîù ìâøì  
 øîëéáö ïøäàéð ''å  

úååöîäå äøåúä ìåòì  
 éáø ïåàâä åðáì ïáøùàäéòùé  èéìù''à  

îåã''  àãðì áøä ìù åðéã úéáá ö  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
äøä'' éáø âñðøô øåãâéáàèéìù '' àéíéìùåø  

çî''øåäè áì ñ  
éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì  'æîá''è  

áò''äáä â'' çèåø ïøäàéð '' åøéî úáéùé éøéçáî  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
 äðôé øùà ìëá çéìöéå  

  

åð äæ ïåéìâò áã''åðéãéãé é 

äøä'' éáø âóà÷ ÷çöé èéìù''à  

íéìùåøé 

ìòì''åéáà ð  

 ãåã áøääîìù  áøä ïáøùà á÷òéæ ''ì  

áìð"òé ''åéìñë èú .ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é  

 áøäéåì ìàøùéèéìù '' àíéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
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