
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ÂÈ„‚· ˙‡ ¯ÈÎ‰˘ ÌÂ˘Ó ˙Ó ÛÒÂÈ˘ ·˜ÚÈ Ú·˜ ÍÈ‡  
ÓÈ˜ È¯‰''Ú ˙Ó˘ Ì„‡ ÏÚ ÔÈÚ·Â˜ ÔÈ‡„ Ï''ÂÈ„‚· Ù?  

 Ô˙˘¯Ù·Ï''Ï Ê''‚ Û¯Ë Â‰˙ÏÎ‡ ‰Ú¯ ‰ÈÁ È�· ˙�Â˙Î ¯Ó‡ÈÂ ‰¯ÈÎÈÂ 
ÛÒÂÈ Û¯Ë .  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי איתא , פ בגדיו'' איך קבע יעקב שבנו מת ע
דין על אדם שמת אלא על פרצוף  אין מעיא''כ ע''יבמות קבמשנה 

מבואר ' ובגמ, פ סימנין של בגדיו''ולא מעידין עליו שמת ע, פנים
 דהיינו שמא השאיל את הבגד לאדם דחיישינן לשאלההטעם 

כך , פ הכתונת'' שמת בנו עכ איך סמך יעקב''א, אחר והאחר נהרג
וכן בישמח , 'ע סימן ה''ת נשאל דוד אה''וכן בשו, ט''ע סימן נ''ת צמח צדק אה''מקשה בשו

וכן בלקוטי , א''ת עצי חיים סימן י''וכן בשו, ם בפרשתן''וכן בחדושי הרי, משה בפרשתן
  .וכן בספר בירך יצחק בפרשתן, וכן במלא העומר בפרשתן, יהודה בפרשתן

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:פ סימן זה''פ שכאן לא התיר איזה איסור ע'' ואע ,
  .מ אין זה ראיה ואיך קבע שיוסף מת''מ
  

Î ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰Ó:  
ת '' בשם שוא''ק י''ז ס''ע סימן י''אהפ מה שהביא בבאר היטב '' ע.‡

 דאם אין מנהג המקום ללבוש אותו ה''סימן ע' חלק אח ''מהראנ
ל אתי שפיר ''לפי הנ, לא חיישינן לשאלה, מלבוש אלא הוא

דבכתונת הפסים רק יוסף הלך ולא היה מנהג המקום כן לא 
ת עצי חיים ''כך תירץ בשו,  סמך על בגדיולכן שפיר, חיישינן לשאלה

  .וכן בספר תורת אהרן בפרשתן, וכן בספר תורת גבריאל, א''סימן י

פ מה דאיתא במדרש בפרשתן '' יש שתרצו באופן אחר ע.·
עיין כלי יקר בטעם הדבר מדוע היה , דהכתונת פסים היה בגדי כהונה

 אינו דרך להשאיל כדי כ זה''אש ''צריך יוסף לבגדי כהונה וכי היה כהן עי
כך תירץ במלא , ל אתי שפיר''שלא יהא ערום במצוות לפי הנ

  .העומר

, פ סימנין לא סמכינן על זה'' דווקא כשמכיר את הבגד ע.‚
דחיישינן תרי חששות דילמא אתרמי הסימן וכן דילמא שאל 

אבל כשמכיר את הבגד בטביעות עין לא , את הבגד לאחרים
ל אתי ''לפי הנ,  על סימן של הבגדחיישינן לשאלה וסמכינן

לכן סמך על , פ טביעות עין''שפיר דיעקב הכיר את הבגד ע
א מה ''ת עצי חיים סימן י''ועיין בשו ,כך תירץ בישמח משה בפרשתן, סמך הבגד

  . שדן באריכות בדבריו

 ודאי אין זה הכרה , כתונת בני חיה רעה אכלתהוה שאמרמ .„
 דברה תורה ל דרך אלא שהוא ע,דמדאורייתא מחזקינן ליה כן

פ שמדינא אין זה " כן אענן מחזיקידבני אדם, ני אדםכלשון ב
   .ט''ת צמח צדק לובאוויטש אבן העזר סימן נ"שוכך תירץ ב, עדות המספיק

  

‰Ó‰· Ì„Ï ‰‡¯Ó· ‰ÓÂ„ Ì„‡‰ Ì„ Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·א'''ז ל''לÌÈÊÈÚ ¯ÈÚ˘ ÂËÁ˘ÈÂ .  

  

˘¯·Â''˘¯„Ó‰ Ì˘· ‡È·‰ Èִעזים כי דמו ן שחטו דווקא  דלכ
   .דםדומה לשל א

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שנבוזרדן כשמצא ב''ז ע''גיטין נ'  מהא דאמרינן בגמ 
אמרו לו , שאל מה זה, את דמו של זכריה הנביא שותת על הארץ

וראה שאין , ציוה לשחוט פרים ואילים וכבשים, שזה דם זבחים
 היה יכולים כ''דאל, חזינן דאין דמן שוה', מראה הדם שוה וכו

ז ''וכן הט, כך מקשה החזקוני בפרשתן, לשחוט עיזים ולהראות לו שזה שוה
וכן בתועפת , ב''ז ע''ם שיף גיטין נ''וכן במהר', ת חות יאיר סימן ל''וכן בשו, בספרו דברי דוד

  .וכן בפענח רזא, ראם בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
חילוק  שאני אם שניהם מונחים לפנינו אפשר להבחין ה.‡

לכן ראה נבוזרדן החילוק בין הדמים כיון ששניהם , ביניהם
אבל אם מונח רק אחד לפנינו אי אפשר , היה מונחים לפניו

לכן כאן שהביאו רק את דם השעיר ,  דהם דומים, להבחין
וכן תירץ , כך תירץ בחזקוני בפרשתן, ליעקב שפיר לא היה יכול להבחין

  .'ת חות יאיר סימן ל''בשו

˜‰Ï ˘È˙Â˘: כיון דבאמת אינם דומים אלא אם אחד לפנינו 
כ איך לא חששו השבטים שמא אביהם לא ''א, אז יש לטעות

או דילמא יהיה לפניו דם אדם אחר ויהיה ניכר בזה , יטעו
  .  כך מקשה בספר זכרון יעקב בפרשתן מובא בפרדס יוסף בפרשתן, הרמאות

ני שגרמו  התם מן השמים גרמו שלא יהיו הדמים דומים מפ.·
ונעשה נס , עוונותיהם ורצה שיקבלו עונש על הריגת זכריה

  .וכן בתועפת ראם בפרשתן, ז בספרו דברי דוד על התורה''כך תירץ הט, לרעה

אלא מפני השינוי דדמו של ,  התם הכיר לא מפני המראה.‚
וזה הכוונה , ודם של הזבחים לא היה תוסס, זכריה היה תוסס

דבמראה , הרגיש בשינוי במראהולא ש, שזה לא היה דומה
   .ב''ז ע''ם שיף גיטין נ''כך תירץ המהר, דמו של שעיר שוה

משום דזה הדם היה מונח ,  מה שלא היה דומים לדם זכריה.„
ובודאי אם הביא דם עיזים , שנים רבות קודם ביאת נבוזראדן

כך תירץ בספר זכרון , שהיה נשחט מימים רבים כמו זה היה דומה
  .ן מובא בפרדס יוסףיעקב בפרשת

אלא דם פרים ואילים ,  לא אמרו במדרש דאייתי דם שעיר.‰
ואלו עזים לא קאמר ויתכן לומר דאדרבה נתחכם , וכבשים

כך תירץ , נבוזרדן שלא להביא דם עזים שידע שדומה לדם אדם
  .וכן בשער מנשה, בספר יוסף אברהם בפרשתן
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 Ô˜Ê ‰È‰ Ì‰Ó „Á‡Â ÌÈÏÚ· È�˘ ‰Ï ‰˙Ó˘ ‰˘‡  

Ô˜Ê È¯˜Ó ÏÈ‚ ‰ÊÈ‡·Â ˙È�ÏË˜ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·א''ח י''ל Â˙ÏÎ ¯Ó˙Ï ‰„Â‰È ¯Ó‡ÈÂ ÍÈ·‡ ˙È· ‰�ÓÏ‡ È·˘ 

ÂÈÁ‡Î ‡Â‰ Ì‚ ˙ÂÓÈ ÔÙ ¯Ó‡ ÈÎ È�· ‰Ï˘ Ï„‚È „Ú.  
  

˘¯·Â''˘˜· ‰˙Â‡ ‰Á„ È, ˙˜ÊÁÂÓ„ ‰‡È˘‰Ï Â˙Ú„· ‡ÈÂ‰ ‡ÏÂ 

‰È˘�‡ Â˙ÈÓÈ˘.  
  

ולא ידעתי למה יתבייש יהודה ל ''וז :Ó¯·''ÏÚ ‰˘˜‰ Ô˘¯ ''È·ו

המושל בדורו מן האשה הזאת ולא יאמר אליה לכי לשלום 

' בגמכמו שאמרו , והיא אסורה לשלה, אותהולמה יטעה , מביתי

כ מדוע לא אמר '' א, בנשואים בתרי זמני הויא חזקה'ד ב''יבמות ס

ת נודע "שווכן הקשה ב ,ומדוע בוש, לה יהודה להדיא הא הלכה היא

   .'ביהודה מהדורה קמא אבן העזר סימן י

  

ÓÈ˜''Ï אשה שנשאת לשנים ומתו לא תנשא 'ז ריש סימן ט"אהע 

  . שכבר הוחזקה להיות אנשיה מתים,לשלישי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: תלתא זימנא הוה חזקהבל "מקום קיי הרי בכל ,

פעמים מקבל האשה ' ל דאחר ב'''כ מדוע באיסור קטלנית קימ''א

  .וכן בלבוש שם', ע סימן ט''כך מקשה בפרישה אה, חזקת קטלנית

  

ÌÈˆ¯˙ÓÂ: ד במשנה " ואיכא מ, דאיכא סכנת נפשותדמשום

 דבתרי זימנא הויא  אזלינן לחומרא,נא הוה חזקהתרי זימבד

  .חזקה
  

¯Â˜ÁÏ ˘È כשאחד מן הבעלים היה זקן האם יש בזה חשש 

  .קטלנית או דילמא כיון שאחד היה זקן ליכא חשש קטלנית
  

 ‰�‰Â˘·"È¯‰Ó ˙"Â שאם אחד מהם ש אומרים שיתב כג'' קפמןסי 

 האשה דכיון שזקנים דרכם למות לא נחשבת, זקן אינו מן המנין

  .לקטלנית
  

 ·˙Î ÔÎÂ‰˘Ó ÈÎ¯„· דכשאחד מן הבעלים היה זקן 'ע סימן ט''אה 

  .' טמןסיובית שמואל וכן כתב ב, ליכא חשש קטלנית
  

Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ''‡ דבזקן ליכא חשש קטלנית'ע סימן ט''אה .  
  

ÛÒÂÈ ÈÎ¯··Â ק י"ט ס' ע סי"אה' ·˙Î ÍÓÒ ˘È˘  ˙·˘Á� ‡Ï Ô˜Ê„

˙È�ÏË˜Ï: על הא דאיתא התם  ה" דתענית הג"פ מדברי הירושלמי

ימים בזה אחר זה הויא ' מתים בג' במשנה שעיר שיצא ממנו ג

ה הכא "כ ה" וא, בחורים ולא זקניםווקאדכתב בירשלמי , דבר

' י מולכו בתשו" ואחר זמן ראיתי למהר,שהאחד זקן לא תלינן בה

כ " וכ, אך לענין דינא הסכים להיפך,ל"י שהביא ראיה הנ"כת

ת "שוב וכן, ח''י' ע סי"ת בית שלמה אה"וכן הביא ראיה זו בשו , שםא צמח"מהר

   .נ'' סימן ק'הלכות קטנות חלק א
  

Â˘· Ï·‡'' ˙·˘¯‰"ı שכאשר , ש" העיד בגדלו על הריבד''ס י"ג ס"ח

ע "שנישאת ליוסף חכים נ, ל"חסדאי ז' דיברו לו על אשת הרב ר

אומר איך והיה , לא רצה לישא אותה, ומת זקן מופלג, ממיורקא

 מוכח להדיא דאף ,אתיר לעצמי מה שאני אוסר על אחרים

  .  שמת זקן מופלג יש להחמיר משום קטלניתאי גוונאבכה
  

Â˘· ÔÎÂ"˜„ˆ ÈËÙ˘Ó ˙ נשאל באשה שמתו בעליה זקנים ז'' צמןסי 

 והשיב דבשלמא אם היה קצבה ,אם יש לחוש בה משום קטלנית

, נו בהם שבעים שנהדרך משל ימי שנותי, לזקנה חוק ולא יעבור

הואיל ואינם יכולים , היה מקום לומר שאינה קטלנית, ותו לא

, יש בן שבעים, אבל השתא דהזקנה אין לה קצבה. לחיות עוד

ל שהיא קטלנית ומזלה "שפיר י, ויותר, עד מאה, ויש בן שמונים

  .גרם

ÔÎÂÂ˘· "„ÒÁ ˙¯Â˙ ˙ א שהביא "הרמבדברי  האריך 'ה' ע סי"חאה

 תבובתחלה כ, שאם אחד מהם זקן אינו מן המניןו "ש מהרי"מ

ל שיש "ץ הנ" ושוב הביא דברי הרשב,למילסייעו מההיא דהירוש

  . ולא נפקא מפלוגתא,לחוש בזה
  

¯Â˜ÁÏ ˘È לשיטות שכשמת זקן ליכא קטלנית מאיזה גיל מקרי 

  .זקן לגבי זה דלא מקרי קטלנית
  

· ‰�‰Â˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙  ב דגיל זקן לגבי  כתג'' סימן כ'אחלק אבן העזר

 הלא ,דאלו בר ששים, שנה בר שבעים ,דלא יהא לה דין קטלנית

ה אמרה " ואפא"ח ע"ה י"ר' כמבואר בגמאביי נמי חיי שתין שנין 

 אלא כבר , לא מקרי זקנה לענין זהלא על כרחך א,קטלית תלת

  .ה''ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן מ"שווכן ב ,שבעים

  

Ï·‡‰ÓÏ˘ ˙ÓÎÁ·  ראה לו שנתב כל''ש קלוגר זצ''להגר'  טמןיסע ''אה, 

 מהא דאיתא :È‡¯ ‡È·ÓÂ‰, שמונים יש לה דין קטלניתגיל דעד 

 נותנו לה בחזקת שהוא ינת הים המביא גט ממדח''גיטין כ במשנה

 דהיינו גיל  ואמר רבא לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות,חי

, זקת חי אבל זקן שהגיע לגבורות לא ומכיון שיש לו חשמונים

 שאם היה מביא , אבל משמונים ואילך,כ דין קטלנית"יש לה ג

 כן נראה לי ,גט ממנו היה ספק חי ספק מת אין לה דין קטלנית

  .דספק נפשות הוא וראוי להחמיר בו מה שאפשר
  

·ÂÂ˘" ‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ג'' סימן מ'אבן העזר חלק ד ÂÈÏÚ ¯ÈÚ‰:ודבריו ל '' וז

 דכי להפוסקים דלא , מילה להאלא מסתבר כלל דלא שייך כלל

כרבא וסברי דאף לבן שמונים נותנין גיטו בחזקת שהוא קיים 

  . לא יהיה דין זקן כלל

  

˙È�ÏË˜ ÔÈ„ ‰Ê· ÔÈ‡ Ì‡‰ ÌÈÏÚ·‰ „Á‡Ó Ô· „ÏÂ�˘Î?  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ בת ישראל שנישאת לכהן תאכל  ב''ו ע''יבמות פ

 נישאת ללוי תאכל , מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה,בתרומה

 נישאת לישראל לא ,שר מת ולה הימנו בן תאכל במעשרבמע

  .תאכל לא בתרומה ולא במעשר
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך יש מציאות שאשה תתחתן בפעם שלישית 

ולא מיסתבר לומר דהמשנה מיירי , בעליה' אחר שמתה ב

ז שהביא בשם ספר '' פמןג סי" בשואל ומשיב תנינא חכך מקשה, בנשאה באיסור

ת שאילת יעקב ''וכן בשו, ג''ע סוף סימן י''ת כתב סופר אה''וכן בשו, נוצר חסד על אבות

  .ה''ת שיח יצחק סימן תפ''וכן בשו, א''סימן צ' חלק א
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ליכא איסור להתחתן עוד כשיש לה בנים מבעליה הראשונים .‡

וכל , דעיקר החשש משום שהרוח מכשכש בקרבה, הפעם

בנוצר חסד על אבות  כך כתב, כשכששיש לה בנים שוב אין הרוח מ

, ג בסופו''ע סימן י''ת כתב סופר אה''ובשו, ז'' פמןג סי" בשואל ומשיב תנינא חמובא

  .ה''ת שיח יצחק סימן תפ''ובשו, א''סימן צ' ת שאילת יעקב חלק א''ובשו

Â˘·Â'' ˙Ï‡˘ ˙ א''סימן צ' חלק איעקב ‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙:  כיון

 דדין קטלנית נאמר רק באינה אם איתא, דרוב נשים יולדות

, י רוב נשים יולדות"דהא עפ, יולדת לא הוו שתקו הפוסקים

  . ש"ע

 כך תירץ, ג חשש קטלנית" דלא שייך בכה,מתו בדבר או במפולת .·
   . ז'' פמןג סי"בשואל ומשיב תנינא ח

 דהיכא 'ג' ז סי"ב על אהע"חת מחנה חיים " בשוחידשלפי מה ש .‚

 והיא בת כהן ם הארץאו ע,  כהןהדאחד משני הבעלים הי

 דהכהן היה מבית עלי שנגזר ש לומרדי, ליכא חשש קטלנית

 לפי ש לומר או יא"ח ע"ה י" ר'כמבואר בגמעליהם למות בבחרותם 

' מבואר בגמ לא ישא כהנת כם הארץוע,  עם הארץהשהי

מפני שהיא בת ל אתי שפיר דיש לומר ''לפי הנ ב"ט ע"פסחים מ

 ם הארץ עה שהיש לומרוי,  ישראלהן היכהן ובעלה הראשו

   .ה''ת שיח יצחק סימן תפ"שוכך תירץ ,  מתל כןולא ישא כהנת וע



Ï‡¯˘ÈÓ ˘Ù� ‚Â¯‰Ï ÌÈË·˘Ï ‰È‰ ¯˙È‰ ‰ÊÈ‡  

 ‰¯ÂÓÁ‰ ‰ÁÈˆ¯ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ÌÈË·˘‰ Â„˘Á� ÈÎÂ   

‰Ê· ÂÂËˆ� ‰¯Â˙ Ô˙Ó È�ÙÏ Û‡˘?  

 Ô˙˘¯Ù·Ï''Î Ê'˙Â¯Â·‰ „Á‡· Â‰ÎÏ˘�Â Â‰‚¯‰�Â ÂÎÏ ‰˙ÚÂ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : על מי סמכו שבטי יה להרוג את הנפש ומה גם

וכן האור , כך מקשה הספורנו, וכי נחשדו על רציחה, נפש צדיק אחיהם

  .החיים
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

אולי שהאחים דנו בו דין עד זומם כי מצינו שהוא הביא  .‡

דבתם רעה אל אביהם ואמר דברים שיתחייבו מיתה על 

ההוא אמר שהם , כלו אבר מן החיההוא אמר שא, עדותו

ובן , ועל כל אחת מהם בני נח מתחייבים מיתה, בעלי עריות

נח נהרג על פי עד אחד בלא עדים ובלא התראה ועל עדות 

אשר על כן דנו בו משפט עד ט "מלכים פ' ם הל"רמבכ "הקרובים ג

 אלא דלצד דיני אדם אינם ,זומם ופטורים הם מדיני שמים

ם הזמה לזה נתחכמו להמיתו כולן יחד פטורים כי אין לה

אבל לדין השמים הם , שבזה אין חיוב לכולן כמו שכתבנו

כך תירץ , פטורים מטעם שידעו נאמנה כי הוא ביקש להורגם

�ÂÂ, האור החיים הקדוש¯ÂÙÒ· ‰Ê ÔÈÚÎ הגיד הכתוב כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף 

בא או בשניהם והתורה אמרה לנוכל ומתנקש בנפשם להמיתם בעולם הזה או בעולם ה

  .'ב א''סנהדרין עהשכם להרגו הבא להרגך 

¯ÈÚ‰ Ô˙˘¯Ù· ˙Ú„Â ÌÚË·Â ˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ÏÚ :ל ''וז

ג ותמוהין מאד שבדיני ישראל ודאי אין ''ועיקר דבריו צע

היתר להרוג בגרמא או שנים יחד מי שנתחייב מיתה בידי 

רום מיתת כ השבטים לא היה להם שום היתר לג''וא, שמים

  .ע''משום שחייב בדיני שמים כעד זומם וצ, יוסף

דמבואר כההוא , השבטים רצו להמית את יוסף בהוראת שעה .·

 מכין ועונשין שלא מן התורה ולא ית דין שבב"ע' יבמות צ' בגמ

 ומעשה באחד ,לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה

י שראוי  לא מפנ,שרכב על סוס בשבת ודנו אותו בסקילה

ורצו להורגו ,  אלא שהשעה צריכה לכך למיגדר מילתא,לכך

והשיגם יהודה , להוראת שעה שלא יהיו רגילים בלשון הרע

„ÌÂ˘Ó„ ¯Á‡Ó מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו 

 ÚÓ˘ ÈÓ„ ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰ Ô‡Î ÔÈ‡ ÂÓ„ ˙‡ ‰ÒÎ� ‡·‡ „Â·Î

ÏÎ˘‰ ¯ÒÂÓ ˙Á˜Ï ˙‡ÊÎ ,והרחיב שם את הדברים במחלוקת 

ד "או שכל ב, ד הגדול אמורים הדברים"הראשונים אם רק בב

כך מביא  ש באריכות"ד רשאים לענוש למיגדר מילתא עיי"וב

א יצחקי בשם " ראש דוד בסוף פרשתן שהביא מאביו ששמע מרבו מהרא בספרו''החיד

  .שהאריך בזה באריכות' מ סימן ח''ת דברי יציב חו''ועיין בשו, ן"רבו המג

· ·˙Î ÔÎÂ„ÈÍÏÓ‰  ד " דכל חייבי מיתות בו''הלכות סנהדרין פרק ט

, אינו לנקמה בעושי רעה רק למען שהנשארים ישמעו ויראו

מדברי ויש ראיה , ולכן הומתו לעיני כל רואים למען יווסרו

יהודה שאמר לאחיו בהצלת יוסף מה בצע כי נהרוג את אחינו 

 דהנה בודאי גם הסכמת שאר האחים ,וכסינו את דמו

ימו להרגו היה עשיה זו ישרה בעיניהם מצד שהיה יוסף שהסכ

ואולם יהודה נשיא אחיו לא היה ישר , חייב מיתה לפי דעתם

אמנם ירא להגיד לאחיו דעתו זאת , בעיניו חיוב מיתתו

ובפרט כי המה היו רוב נגדו ואחרי , בפירוש פן לא ישמעו לו

,  ולכן נתן עצות בנפשו לנחותם באורח מישור,רבים להטות

ואמר להם אף לפי דעתיכם שהוא חייב מיתה בכל זאת 

, חלילה לכם לשלוח יד בנפשו למען תקחו נקמתכם ממנו

ובודאי כל כוונתכם אינו רק להרוג , הלא אחיכם ובשרכם הוא

אותו כדין כל חייבי מיתות למען יווסרו הרואים ולא יזידון 

ני ולכוונה זו היה מקום באם הרגתם אותו בפרהסיא לעי, עוד

אבל מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו , כל רואים

ובהריגה זו לא יווסרו , דנכסה את דמו להרוג אותו בצינעה

ולא יצא לנו שום דבר משפיכת דמו רק מיתתו , הרואים

י רמזה לנו בלשונו " גם רש,ומה בצע לנו בהריגת אחינו, בלבד

  . על וכסינו את דמו ונעלים את מיתתובשכת, הזהב

 מורד במלכות משום דהויא ,  השבטים סברו דיוסף חייב מיתה.‚

והמורד במלכות , שהוא רצה להיות מלך במקומם, בית דוד

  .ה פרשת וישב"שלכך כתב ב, חייב מיתה

  

 ÂÈÁ‡Ï Â˙ÏÂ„‚Ó ÌÏÁ˘ ˙ÂÓÂÏÁ‰ ˙‡ ÛÒÂÈ ¯ÙÈÒ ÚÂ„Ó  

‰‡�˘ ÛÈÒÂÈ ˜¯ ‰Ê È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·הז''ל ' ‡Â�˘ „ÂÚ ÂÙÈÒÂÈÂ ÂÈÁ‡Ï „‚ÈÂ ÌÂÏÁ ÛÒÂÈ ÌÂÏÁÈÂ 

Â˙Â‡.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : איש כמהו כיוסף נבון וחכם איך היה מספר בפני

, אחיו אשר היה יודע ורואה שהיו שונאים אותו על חלומותיו

כ ''א, ובכל יום היה מוסיף קנאה בינו ובניהם ובפרט מגלותו

אור החיים וכן מקשה ה', עלי התוסכך מקשה במושב זקנים לב, מדוע סיפר להם

   .ז''בראשית פרק ל
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ט ''סנהדרין פ'  יוסף היה בר חכים ורואה באספקלריא ואמרו בגמ.‡

הכובש נבואתו במיתה פירוש נביא המעלים ומכסה הנבואה 

אמר מוטב , שמראים לו מן השמים חייב מיתה בידי שמים

משאפול בידי , י שמיםשאפול בידי אדם ומספק אנצל ברחמ

כך תירץ במושב , כי רבים רחמיו' עון שמים חלילה נפלה נא ביד ה

  .'זקנים לבעלי התוס

·Ó¯‰ È¯·„Ó ‰�‰'' Â˙‡Â·� ˘Â·ÎÏ ‡È·�Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È˘ ÚÓ˘Ó Ì

‰�ÎÒ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ˘ Û‡ :ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק לזל ''וז 

נוסף מן וטבע זה הענין מחייב למי שהגיע לו זה השיעור ה

השפע שיקרא בני אדם על כל פנים יקובל ממנו או לא יקובל 

עד שאנחנו נמצא נביאים קראו בני אדם , ואפילו יזיק בעצמו

השפע ההוא האלהי יניעם ולא יניחם לשקוט ולא , עד שנהרגו

על זה תמצא , לנוח בשום פנים ואפילו הגיע לרעות גדולות

 הכופרים ההם אשר ה כי כשהגיעהו מבזיון המורים"ירמיהו ע

השתדל לסתום נבואתו ולא יקראם אל האמת , היו בזמנו

' זה אמר כי היה דבר ה, ולא היה יכול לסבול, אשר מאסוהו

לי לחרפה ולקלס כל היום ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד 

בשמו והיה בלבי כאש בוערת עצור בעצמותי ונלאיתי כלכל 

אלהים דבר מי ' רון הוזהו ענין מאמר הנביא האח, ולא אוכל

  .לא ינבא

 ומעשה ,נתכוון להודיע אותם כי מן השמים העלוהו למעלה .·

כך תירץ ,  ומזה יחדלו משנוא אותו,יעקב היא בהסכמת עליונים

   .ז''אור החיים בראשית פרק לה

ואולי , יכוון להודיעם כי עדיין יצטרכו אליו ויבואו וישתחוו לו .‚

 לבל ינקום מהם לעת יפלו כי ביודעם כן ירחיקו השנאה

כך , כי השבטים יכופו ראשם לגזירת אל עליון ולמצבייה, לפניו

   .ז''אור החיים בראשית פרק לתירץ ה

ה '' נרכותב' בגמוהוא על דרך אומרם , יכוין לקרב הלבבות יחד .„

 ואמרו עוד שילך , כי כל החלומות הולכים אחר הפה'במ ''ע

ו לו ויוסף חשב שבספרו  ויפתרנש שם"ראאצל מרחמי ליה 

חלומותיו להם ידונו בעצמן כי לבו שלם עמהם כמשפט 

 ולצד שקדמה שנאה וקנאה ננעלו שערי ,האחים האהובים

אור  כך תירץ ה,האהבה בלבם והיו דנים הכל להשתוררות עליהם

   .עיין ספר הנפלא נעימה ברורה בפרשתן, ז''החיים בראשית פרק ל



    

  
  

òéì øúåî äéä êéàéåâì äñâ äîäá úúì øåñà éøä åéùòì úåñâ úåîäá çåìùì á÷ 

åùòì úåñâ úåîäá çåìùì á÷òéì øúåî äéä êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , øîàù åîë äøåúä ìë úà íéé÷ á÷òé éøä
éøúå''éúøîù úåöî â ,îé÷ éøäå'' ìò''é æ''ò ã'' áäå éøëðì äñâ äîäá ïéøëåî ïéà''à ïéðúåð ïéàã ä''÷òé òåãî ë éàäá øäæð àì á
äëìä ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò'' øåèä áúëù äî ôøåé''ð÷ ïîéñ ã''ùá àáåî à''ñ ê''é ÷'' áäñâ äîäá åì øåëîì øúåî ìàøùéì àãéñô àëéà íàã ,àå'' ë

 ïëù ìë àãéñô íåùî øúåîã åîë øîåì ùé íâ úåùôð úðëñ åðéà åìéôàå àãéñôî òøâ àìã åñééôì éãë åì çåìùì øúåîã
øúåî ïë.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
øéòäì äàøð ,ä áúëù äîî íäøáà ïâîñø ïîéñ''ñ å"á ÷ 'íåéä åéìò ùãé÷å êøãá àá äéäù éî ïéãáåëòì åñéë ïúåð ''í , áúëå

 ãáë àùî àåä íàå íäøáà ïâîáð"åëòäì øåîçä ïúéã ì"í ,éøëðì äñâ äîäá ïúéì øúåîã øàåáîå ðä éôì''øéôù éúà ì ,
á éúéàø ìáà øôåñ íúçð÷ úáù'' âò''à î 'ã áúëùåæ äöò êééù àìù åðéúðùîá øîåì êéøö ,íåùî äñâ äîäá øåëîì åøñàã 

íéøëðì,àùî "âäð ïðà ëë øéôù øúéä ïðéáúâî "à ,ðä éôì''àúëåãì àéùå÷ àøãä ì , åøéúä àãéñô íåùîã ïåéë øùôàå
ùá øàåáîù åîë'' òøåé''ð÷ ïîéñ ã'' àà''ä ë''øúåî íåìù íåùî ä.  

  

äøä''èéìù ãéøô àãåäé äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô 

 ÷éãö éúôù øôñá éîð äù÷ä ïëã ïééöì äàøðìéôë úåà çìùéå úùøô õ''  ãïåéò êéøöá çéðäå , øôñä óåñáù úåäâäáåöæ áåùøéååî ïåäâäî'' ì

çøâä íùá íúàáäù åîë õøéú''òã ÷''åì øñî åîöò á÷òé àì àëäå øúåî çéìù é ,æå áúë áåù íðîà'' äæáã øùôà êà ì
éðàù áåùç íãà ïë íâ ïðéøîà ,ùä áúë ïëå''øéîçé ùôð ìòáã íù ê.  

  

 éëãøî áøäèéìù øøàù'' ÷øá éðá àäàøåäì ãåîìú úéá ììåë  

õøúì äàøð ,ò''áîøä áúëù äî ô''äøåúä úà úåáàä åîéé÷ àì õøàì õåçáã ï ,à'' õåçá äéä ìàéðôã øéôù éúà ë
õøàì ,à õøàì õåçá äéä åéùòå á÷òé ìù äùéâô ìë íééðéò úøéàî ùîåç ìù úåôîá ïééò'' äîäá çåìùì ìåëé øéôù ë
äñâ .  
  

éðäî äîíéîåî éìòá áéø÷äì øúåî çð ïáá éøä ïéîåî éìòá åùòì á÷òé çìùù äî   
äáø÷äì íéåàø íðéàù ïéîåî éìòá äéä åéùòì á÷òé çìùù úåîäáä ìëã ùøãîá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî ,

äáø÷äì íéøùë ïéîåî éìòá çð ïáì éøä íúù÷äå ,à''íåìë çéåøä àì ë , øáà øñåçî ìù íåî äùòù øîéîì àëéìå
ìñåôãçð ïáá  ,øáà øñåçî àåäù ïåøåã åì çìùù øáúñéî àìã ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ùøéä íééç íäøáà éáø â'' àçî ììä úéá ììåë ÷øá éðá''íäøáà éøåëéá ñ  

õøúì äàøð ,òàã''äáø÷äì øùë äæù ô ,î'' êöøéä êçúôì àð åäáéø÷ä éëàìîá áúëù åîë úåçô ïáø÷ øãâá äæ éøä î
ðô àùéä åà êéá ÷øô äðùî óñëä áúëù äî ïéòî øáãì êîñå 'é äëìä óåñ çáæî éøåñéà úåëìäî 'åäáéø÷ä íåùî äìñôì äéì äåä äøåúä ïî øåñéà äá äéä àì åìéôàãðä éôì '' éúà ì

òàã òãé á÷òéã øéôù''ïéîåî éìòá ìåñô åðéàù ô ,î''øãä ïáø÷ åðéàã åäáéø÷é àì åéùò î.  
  

åé äæéà ãò øèùá áúåë íãàùëíåé åúåà éîð ììåë äæ íàä íéåñî í  

ùä íùá íúàáäù äî" êî ïîéñ èôùî ïùåç''ñ â''î ÷'' ääæä íåéä ãò øèùá áúë íãà íàã ,ììëá ãòå ãò äðåëä , äéàø àéáîå
äæä íåéä ãò äùðä ãéâ úà ìàøùé éðá åìëàé àì ïë ìò  ÷åñôäî ,ììëá ãòå äðååëäã , øôåñ íúçäã íúàáäåî äëåñ'' à äîú

ã åéìò àåäå åá ãîåò àøå÷äù äæä íåéä ãò äùðä ãéâ åìëàé àì àìà øáãî íåé äæéà ìò øëæåä àì íúäã äéàø åðéà
àùî åá ãîåò àåäù äæä íåéä ãò øîåà äæ àø÷î àøå÷ä ìë íéîìåò éîìåòì"ïîæä øàåáîù øèùá ë.  

  

èéìù ïîãéøô ÷çöé áøä'' àäøåúä íòåð úáéùéá ììåë ÷øá éðá  

áã øéòäì äàøðôåñ íúç ø÷ ïéìåç'à ãåîò  'æå äæä íåéä ãò ÷åñôä úåòîùîá úøçà äðååë áúë'ì÷å äù äî åðéåèöðù äåöîá 
úéçöð àåä óåâä úáåçù àèéùô äæä íåéä ãò øîåì êééù,òà "çàå ãéî ìàøùé éðá ïë åâéäðä ë" ìòå éðéñá äëë ìò ååèöð ë

ë ïåùàøä âäðîäáúòøî "à íðéà ïééãò äøåú ïúî íåé äæä íåéä ãò äâ ïéìëåäùðä ãé ìò ååèöð äúòå ïåùàøä íâäðîî 
äëë.  
  

  

øåñéà äæ éøä åéùò íò äîçìî àöéùë øåçéàå äîéã÷ øãñá äçôùîä úà á÷òé øãéñ êéà  
àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîçìùéå úùøôá áåúëã  íéðåøçà äéãìéå äàì úàå äðåùàø ïäéãìéå úåçôùä úà íùéå 

íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå ,øåçéàå äîéã÷ øãñ éôì äçôùîä úà øãéñ êéà úåù÷äì ùéã ,îé÷ éøä'' ìøåé''ð÷ ïîéñ ã''ñ æ''à ÷ '

à åðì åðú íéøëð íäì åøîàù íãà éðá ìù äòéñããç éøä åàì íàå åäâøäðå íëî íìåë úà ïéâøåä åðà , ìàå íìåë åâøäé
àøùéî úçà ùôð íäì åøñîéì.   

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð , øåçàî ÷ìçå äîéã÷î ÷ìç äéäéù çøëäáå úçà äãå÷ðá íìåë úà ãéîòäì øùôà éà íéùðà ìù äöåá÷áã

íéðëåñî øúåé íä íééîã÷äå , ãéøôä ÷ø åðéáà á÷òé ìáàíåìë äðéù àìå úåðçî éúùì äöåá÷ä úà , éñéñëúî äæå
øúåîå äîçìîä.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
èéìù ïéåøáðäòù ìàåé äîìù áøä'' àíéìùåøé  
èéìù é÷öééðîç øéàî øæòéìà áøä'' àíéìùåøé  

äâéøäì íéã÷äì øåñéàä õøúì äàøð ,äù àúôñåúá øàåáîù ïéòë íéãéá øñåîù àëéä ÷ø ãçà åðúéù íäì åù÷éá íéøëð
äâéøäì ,àùî''äâéøäì íéãéá íäì øñî àì ìáà äîçìîì åúðçî úà øãéñ á÷òé ïàë ë , àåäù øåøáù àëéä ÷ø éîð éà

íäì úúì øåñà äâéøäì øñåî ,àùî''äîçìîá åçöðé íäù ïëúé éøäå äîçìîì íúåà øãéñ á÷òé ë.  
  

èéìù ñòá éåìä áàæ ïéîéðá áøä'' àñ ììåë .áñììàôà÷éøîà âø  
éöðäì äãù éîåøîáã ïééöì äàøð'' áî ïéáåøéò''ò ä'' àðä àéùå÷á øéòä''éðàù äîçìî úòùã õøéúå ì .  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá éáø â'' àíéìùåøé 
äøä''èéìù õøååù íäøáà éáø â'' àíúððùå ìòôîá íéðçåáä éùàøî íéìùåøé  

èéìù øôåãñðøá íåìù íééç áøä'' àéðúð æðàö úéø÷ä  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

äáä''éð âøáðèåø ìàåîù ç'' å÷øá éðá à÷ãåáìñ úáéùé  
ïë äù÷ä ìà÷æçé éøáãáã ïééöì äàøð ,óãøðä úà ù÷áé íé÷ìà äðäã õøéúå , ÷éãö óãåøä åìéôàù ùøãîá åøîàå

òùø óãøðäå, éùä''óãåøä ïî åìéöäì óãøðä ïåáìò ù÷áî ú ,ëìåïéôãøð åéä ïäéãìéå úåçôùä ï , åéùò ìëåé àìù á÷òé òãéå
íäì òøäì ,íéðåùàø íúåà íù ïë ìò ,çàå'''ìçø éðá éáâì úö÷ ïéôãøð ïë íâ åéä éë äéãìéå äàì íù ë , äðáå ìçø úàå

óãøð úåëæ íäì äéä àì éë äðåøçàá íúåà íù ïëì íéôãøð ììëá åéä àì óñåé ,ùø áúëù äî äæå''åøçà ïåøçà é áéáç ï
ïåøçà íãéîòäì çøëåä ïë ìò íéôãøð àìå íéáéáç íäù ïåéëã.  

   

äøä''èéìù ãìòôðæéåå äãåäé íäøáà éáø â'' àø íéìùåøé''çîå íééç úøàôú úáéùéá î''çáèîä úåøùë ñ  
 äùî ùøãáã ïééöì äàøðïééèùðééô äùî éáø ïåàâäì úçèáäë íéîééé÷ íìåë åéäéù äéä øåøáù  õøéúå ïë éîð äù÷ä éùä''ú .  

    
çà øáã ãåò ùéù úåéäì ìåëé íàä ïåøçà øáã äæù áúåë íãàùë íàä''ë  

 íùá íúàáäù äîáùøä" àã ÷ìç'ô÷ ïîéñ '' æ áéúëã ùã÷î úéá äéäé àì øáëù ïòè ñøå÷ôäù äæä úéáä ãåáë äéäé ìåãâ
ïåùàøä ïî ïåøçàä,ïåøçà åàø÷ù äðä  ,à'' ëùã÷îä úéá ãåò äéäé àì øáëù äéàø áùøä áúëå''ù àïåøçà åàø÷ àì ,

ïåùàøä ìà óøèöäá àìà ,çìùéå úùøôá áåúëã àäî äéàø àéáîåäðåùàø ïäéãìé úàå úåçôùä úà íùéå  , äàì úàå
íéðåøçà äéãìéå ,íéðåøçà óñåé úàå ìçø úàå,íéðåøçà äéãìéå äàìì äàø÷ äðä  ,òà"äì íéðåøçà óñåéå ìçøù ôí , àìà

ïäéãìéå úåçôùä ìà óøèöäá íéðåøçà íàø÷ù .  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
áùøä éøáãã øéòäì ùé''ä øäåæá íéã÷ øáë ÷åñôäî äéàøäå à''íéèôùî úùøô ÷.  

  

äøä''èéìù õøååù øæòéìà éáø â'' àø''÷øá éðá øôåñ áúëá î  
 àúéàã àäî øéòäì äàøðîâá' é úéðòú''ò ã''îà ' úåðåøçàá úåðòúî ïéàå úåðåùàøá úåðòúî úå÷éðéîå úåøáåò àãç éðú, 

úåðåùàøá úåðòúî ïéàå úåðåøçàá úåðòúî êãéà àéðúå, øîà úåðåøçàá àìå úåðåùàøá àì úåðòúî ïéà êãéà àéðúå 
êãéá àúééòöîà èå÷ð éùà áø ,åäìåë ïåöøúéîã ,áåùø"é  àðúì àåä ïåùì úåçöå úåðåùàø úåéòöîàì éø÷éîì

úåðåøçàì ,úåðåùàøì úåðåøçàå.  
  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â'' àçî øåâ ììåë ÷øàô àøàá''íééç ç÷ì ñ  
èéìù ÷ìåô ìàåîù íééç áøä'' à÷øá éðá  

èéìù ïäë ìàåîù áøä'' àíéìùåøé  
èéìù ãéøô éìà áøä'' àíéìùåøé  

èéìù âøáðöøä éøà áøä'' àíéìùåøé  
ì äàøðä øîà íéøöî úëî éðôì åðéáø äùîå äòøô úùéâô éðôì éøäù äéàø ãåò àéáä ' úåàä ìå÷ì åðéîàé àì íà äéäå

ïåøçàä úåàä ìå÷ì åðéîàäå ïåùàøä ,úëôùå øåàéä éîéî úç÷ìå äìàä úåúåàä éúùì íâ åðéîàé àì íà äéäå , åöéìîäå
 äæ ìòàá úùøô íòåð éøîàä  ,àá úùøô äåø ïâá ïëå ÷åñôä úà å äéä"íéúáä ìò úåàì íãä " ìò íéøîåàù íéøôåë íúåàì äáåùú äæù

ïåøçà àåäù éðä úéáä ,íéøöîá íãäî äáåùú ùéù ,íéøáã ãåò åéøçà ùéù ùîî ïåøçà à÷ååã åàì äæ ïåøçàù.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãéãé éåðé  

 áøäùãðøâ íäøáà èéìù'' àùîù úéá  
éçú åúá éñåøéà úçîù ìâøì 'æîá''è  

áò''äáä â''øéåúá âìôåîä ç'' ùïîæééø áåã øëùééð ''å  
 éøéçáîäôéç àæìòá úáéùé  

äøä ìù åðá'' éáø âïîæééø éáö ìàåîùèéìù ''à  
îåã'''÷øá éðá úãä é÷éæçî ö  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäùèééã áåã áàæ èéìù''à  
áùî''ë úéáá ÷'' ÷ ïøîåîãàä''æðàöî ø  
 ìâøìåðá úãìåä úçîùéð "åæîá ''è  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

íéáåùçä íéðúåçîä  

äøä'' âïäë ìàåé äîìù èéìù'' àùîù úéá  

åðá éñåøéà úçîù ìâøì äáä'' çéëãøî óñåé éð''å  
äùî ééç úáéùé éøéçáî  

áò''äøä úá â'' éáø âì äîìùàìá èéìù'' àíéìùåøé   

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð ååøé   

 íäéöìç éàöåé ìëîåðôé øùà ìëá åçéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé éïåàâä   

 éáø ïéøôìä íäøáà èéìù''à ú õéðæå÷ úìéä÷ áø''à  

äáä åðá éñåøéà úçîù ìâøì'' âìôåîä ç  

øéåúá ''ù ïîçð óñåé éð''áò å'' â  

äøä úá'' éáø â âìùà éåìä áééì äãåäéèéìù'' à  
âìùà ììåë ùàø  

ë ìù åðá''åîãàä ïøî ÷''ùàî øâì  

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

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

áøä ïééì÷ éåìä éáö ÷çöé íäøáà èéìù'' àøúñùðàî  

 áøä åðáåéåìä áàæ èéìù''' à  
äéðúð æðàö úáéùé äøåúä éìëéä ìäðî  

åðá åãëðì äåöî øáä úçîù ìâøì  

 øîëéåìä ìàëéî éð''å  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð ååøé   

 íäéöìç éàöåé ìëîåðôé øùà ìëá åçéìöéå  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâä õøååù ïîìæ øåàéðùèéìù''à 
ãåå÷ééì  

åîà úîùð éåìéòì  
 úéð÷ãöä äùàä  

 úøîäáìñ úá ïîìæ øåàéðùæ ''ì  
ë äøèôð 'ìñëîùú åé''ú à.ð.ö.á.ä.  
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