פרשת וירא
גליון
מספר

4
גנוזות וכת"י
מחידושי תורתם של גדולי הדורות זיע"א שלא שזפתם עין הדפוס

"והוא יושב פתח האהל" (יח ,א)
והוא יושב כתב רש"י :ישב כתיב ,בקש לעמוד ,אמר לו
הקב"ה שב ואני אעמוד ,ואתה סימן לבניך שעתיד אני להתיצב
בעדת הדיינים והם יושבין כו' .יש לדקדק מה שייך זה לזה.

אך הענין כן הוא ,דלכאורה צריך להבין אמאי יושבין
הדיינים ,ולא עומדים מפני השכינה כמו בתפילה דאמרינן
דצריכים לעמוד מהטעם הזה .אך החילוק בזה כי בתפילה
השכינה קדם ובא ,לכך אינו רשאי לישב כאשר השכינה שם,
אבל בדיינים דבתחילה הכל יושבים לדין ואח"כ בא השכינה,
אין מחייבים אותו לעמוד.

את האריה ביער ,ועל דוד שהפסוקו מעיד שהכה את האריה.
והשיב האב ,אדרבה מזה יש לך לדעת שהוא כן ,שאם לא כן
לא הוצרך הכתוב לכתוב זה משום חידוש.
ואתי שפיר ,הכתוב מעיד שרה אמרה ליקח סולת ,מוכח
שעיני אשה אחרת צרה כו' .בשם הגאון מדובנא ז"ל.

א

הג"ר יעקב קראנץ זצ"ל ,המגיד מדובנא

וכן היה כאן ,שאברהם היה יושב ובקש לעמוד ,אמר לו
הקב"ה כיון שכבר ישבת אין אתה צריך לעמוד ,ומטעם זה
יהיו הדיינים יושבים ,וזה נרמז לו כאן ,וק"ל .בשם הגאון מו"ה
זלמן מרגליות זצ"לב.

"וה' פקד את שרה" (כא ,א)
ד"ה סמך פרשה זו ללמדך וכו' .ויש לתמוה שכבר בשר
השם [לאברהם והמלאך לשרה שבניסן הבא תלד שרה,
ובהכרח היה שיפקדנה בראש השנה אף אם לא היה מבקש
רחמים על אבימלך ,דאם לא יפקדנה עכשו בראש השנה
אימתי ,עכ"ל הרא"ם].

הג"ר אפרים זלמן מרגליות זצ"ל

ג

ז

חידושי הגרא"ז מרגליות זצ"ל

כלומר ,דמדקאמר מפני שהמתפלל על חבירו והוא צריך

"קמח סולת" (יח ,ו)
אמרו חכמינו ז"לד ,מכאן שאשה עיניה צרה באורחים,
שהוא אמר קמח והיא אמרה סולת .ויש לדקדק( ,שאיפך) [הא
איפכא הוא] כי סולת יותר ביוקר מקמחה.

שמעתי לפרש עפ"י משל ,שאב אמר [לבנו] שאריה הוא
חיה גדולה מלך שבכל החיות ,והוא גבור גדול ואם יפגע בו
איש ימיתנו .והשיב בנו ,הלא ראיתי בחנות נרשם שאיש הכה

לאותו דבר הוא נענה תחילה ,משמע דלכך נענה אברהם
תחילה בר"ה ,ואחר ר"ה נענה אבימלך ,דאם לא כן היה להפך
שאבימלך היה נענה בר"ה ואברהם אחרי ר"ה ,וזה אי אפשר
להיות נענה אברהם אחר ר"ה דאם לא עכשו בר"ה אימתי,
והלא בגמ'ח פריך עלה [ובשיתא ירחי מי קא ילדה] וכו'.
"מי מלל לאברהם" (כא ,ז)
ד"ה לשון שבח וחשיבות .הרמב"ן טען ואמר ,ולא מצאתי

א .עיין ט"ז או"ח סימן צד ס"ק ד .ב .מעין זה נמצא בספר דברי מהרי"א למהר"י אסאד פרשה זו ,ובספר מהר"ם שיק השלם עה"ת (מכ"י תלמיד) .ג .הג"ר אפרים
זלמן מרגליות זצ"ל ,נודע בשערים ממשפחת רם ,נולד בשנת תקכ"א לאביו הג"ר מנחם מאנש זצ"ל אב"ד ויטקוב ,כבר בצעירותו התמנה לראש בי דינא רבה
בעיר בראד עיר של חכמים וסופרים .חיבוריו הנודעים הם שו"ת בית אפרים  -תשובות בד' חלקי השו"ע ,וספר מטה אפרים  -פסקי דינים ע"ס שו"ע או"ח.
נלב"ע בכ"ד אב תקפ"ח .חידו"ת זה מופיע מכ"י אסופת שמועות וחידושים עה"ת בשם הגאונים החת"ס ובנו הכת"ס ,כ"י תלמיד הכת"ס .ד .מציעא דף פז
ע"א .ה .קושיא זו הובאה בחתם סופר החדש על התורה (פר' וירא דף כא) ,עיי"ש שתירץ באופן אחר .ו .שמואל א' יז ,לו .ז .הג"ר יעקב נולד בראשית שנות
הת"ק לאביו רבי זאב זצ"ל בעיר זיטלי הסמוכה לווילנא ,רוב שנותיו עברו עליו בנדודים בערי רוסיה ,גאליציה ווואהלין ,אף שמשנת תקמ"ח לערך תקע אהלו
בעיר דובנא ועל שמה נודע ,המשיך לסבב בערי וואהלין ולדרוש בתוכחות מוסר לרבים ,והיו נדודיו ומגידותו כרוכים כאחד ,ובדורו נודע כראש הדרשנים
ואבי כל מושלי משל .זכה וחיבוריו הפכו לנכסי ברזל בעולמה של תורה .נלב"ע בי"ז טבת תקס"ה .מכת"י הנ"ל .ח .ר"ה דף יא ע"א.

מלת 'מי' בערך כזה למעלה וכבוד ,רק לבזיון "מי אבימלך ומי
שכם"ט" ,מי דוד ומי בן ישי"י ,עכ"ד.

דרבי יוחנן ,אמר למזונות ריבה לה מזונות ,אמר במזונות מיעט
לה מזונות ,וע"ש בפירש"י ,ודוק.

והנה ברש"י ישן איתא" :מי מלל לאברהם" לשון שבח
וחשיבות ,כמו "מי פעל ועשה"יא" ,מי ברא אלה"יב ,ע"כ .ובזה
סרה תלונת הרמב"ן על רש"י ז"ל .ומהתימה מהרב רא"ם שלא
הרגיש בזה ,ונכנס לישב בדוחק.

"על אודות בנו" (כא ,יא)
כ
ד"ה שיצא לתרבות רעה וגו' ,אבל לא ידעתי מאי "אל ירע
בעיניך על הנער ועל אמתך" בשלמא וכו' ,ועוד מאי "כל אשר
תאמר אליך שרה שמע בקולה" וכו' ,עכ"ל.

"ותרא שרה את בן הגר ...מצחק" (כא ,ט)
ד"ה מצחק ,לשון עבודת אלילים וגילוי עריות ושפיכות
דמים וכו' .בדברי הרמב"ן :וכן אמרו רבותינו ז"ליג שהיה בן י"ז
שנה ,א"כ איך היה בשנה שנגמל יצחק ,עכ"ד ,כצ"ל.

וקצת יש ליישב ,דאברהם מה שהרע בעיניו על שיצא
לתרבות רעה[ ,הוא] על שהפסיד עצמו ישמעאל[ ,ולא] על
מה שנמשך לו ממנו בזיון וקצף שיאמרו זרעו של אברהם יצא
לתרבות [רעה] ויאמרו הבריות ח"ו ארור שזה ילד וכו'.

ויש קצת תימה בדברי הרמב"ן ז"ל ,דמה תפיסה תפס על
וזהו אומרו על אודות בנו דייקא ,ואז אמר לו ה' אל ירע בעיניך
אדונינו רש"י ז"ל ,הרי ישמעאל היה גדול מיצחק י"ד שנה ,על הנער [כמו] על אמתך שאין נמשך לך ממנה שום ביזוי מפני
כמ"ש רש"י על פסוקיד "בעצם היום הזה"  -שמלאו לאברהם שאינה אשתך ,כך הנער הזה לא יתייחס בשם זרעך ,ולכן הוסיף
צ"ט ולישמעאל י"ג
ה' לפרש לאברהם ענין זה
שנים  -נימול אברהם
ואמר לו "כל אשר תאמר
וישמעאל בנו ,ובשנת
אליך שרה שמע בקולה",
מאה לאברהם אז נולד
כי כבר אמרה לך גרש את
יצחק ,הרי לישמעאל
האמה הזאת ואת בנה,
י"ד שנים .וכשתוסיף
ודקדקה לקרותו ב[ש]
שתי שנים של יניקה
ם בנה ולא בנך ,יען כי
ליצחק יהיה ישמעאל
ביצחק לבד יקרא לך זרע.
ביאורי רש"י והרא"ם עה"ת
בן י"ו שנה ,וכששלמו
שתי שנים ונכנסה שנה שלישית ליצחק אז היה המשתה,
"את קול הנער" (כא ,יז)
ואלה הדברים של מריבה שעברו ביניהם .ונמצא אף לדברי
ד"ה אמרו לו צדיק וכו' ,אך קשה כיון שלא יכלו לקטרג
רז"ל שאמרו שהיה ישמעאל בן י"ז שנה שפיר היה בשנה
שנגמל יצחק ,ר"ל אחר ששלמו שתי שנים ונכנס בג' ,וכן מאותה עבירה של צמא ,היה להם לקטרג מהעבירות שבידו,
ישמעאל שלמו לו י"ו ונכנס בשנה י"ז ,ולא היה זה אחר עכ"ל.
כא
ימים רבים כמ"ש הרמב"ן ,וגם בזה תימה מהרב רא"ם שלא
קצת קשה דמאי קושיא ,הרי כתב רש"י בפסוק "ויהי נח בן
השיב בו.
ת"ק שנה ויולד" ,שהקב"ה כבש מעיינו ולא הוליד עד בן ת"ק,
כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין לפני המבול,
"עם בני עם יצחק" (כא ,י)
דכתיבכב "כי הנער בן מאה שנה ימות" וכן לפני מתן תורה,
ד"ה כיון שהוא בני וכו'[ ,וכהאי גוונא דרשו רז"ל גביטו ע"כ .והביאו הרב לקמן בפרשת חיי שרהכג משמע שאפילו
"באנו אל אחיך אל עשו" וכו' ,אבל לא משום דכתיב 'עם עם' מעשרים שנה ולמעלה קודם מתן תורה אינו בר עונשין ,א"כ
תרי זימני ו'אל אל' תרי זימני וסגי בחד ,דאם כן גבי "לאדני נימא לכך קטרגו המלאכים מעבירת הצמא שאחר מתן תורה
לעשו"טז וגבי "לעבדך ליעקב"יז למה לא דרשו כלום ,הא סגי שכולם חייבים מיתה אפילו בני עשרים שנה בבני ישמעאל,
בלמ"ד אחד] .אך יש לתמוה על שדרשו גבייח "בעבדי במשה" משא"כ שאר עבירות שהיו אז בישמעאל עצמו כי לא היה בר
עונשין כיון שהוא קודם מתן תורה ואינו חייב עליהם מיתה.
וכו' ,למה דרשו בב' ביתי"ן ולא דרשו בב' למדי"ן ,עכ"ל.
ויותר תימא ,שאפילו נדון אותו כדין שאחר מתן תורה ,הרי
וכן הקשה הרב קושיא זו גופה ,בפרשת וישלח ד"ה אל
עדין לא היה ישמעאל אז רק בן י"ז שנה לבד.
אחיך ,גם בפרשת בהעלותך ד"ה בעבדי במשה ,ע"ש.
ושמא יש לומר ,דכיון דאין זה כי אם מניעת הטובה ראוי
ויש ליישב ,מפני שהבית הוא למעט בכל מקום ,לכך דרשו
למנוע ממנו אפילו מבן י"ג ,ולכך אמרו 'אתה מעלה לו באר'
גבי בעבדי במשה למעט ולומר בעבדי אעפ"י שאינו משה או
דייקא ,וא"כ לפי"ז היה להם לקטרג משאר עבירות.
במשה אע"פ שאינו עבדי ,אבל הלמד הוא לרבות בכל מקום
מכת"י ביאורי רש"י והרא"ם,
לכך לא דרשו בו כלום כי לא מצא שום ריבוי בזה .וקצת ראיה
כד
למח"ס יד יעקב וספר משנה כסף
מדאמרינן בשלהי נערה שנתפתתהיט ,לדידי מיפרשה לי מיניה
ט .שופטים ט ,כח .י .שמואל א' כה ,י .יא .ישעיה מא ,ד .יב .שם מ ,כו .יג .ילקוט שמעוני רמז צה .יד .בראשית יז ,כו .טו .שם לב ,ז .טז .שם פסוק ה .יז.
שם פסוק יט .יח .במדבר יב ,ח .יט .כתובות דף נד ע"ב .כ .להלן פסוק יב .כא .בראשית ה ,לב .כב .ישעיה סה ,כ .כג .בתחילתה ד"ה שהרי .כד .חד מחכמי
המערב זיע"א לפני כמאתיים וחמשים שנה ,לא נודע שמו ,מתוך חיבור ביאורים על פרש"י והרא"ם עה"ת ,בחיבור הנכחי בכתיבת ידי מחברו הפנה המחבר
לספרו יד יעקב וז"ל בפרשת חיי שרה' :ואני בעניי יישבתי קושיא זו בספרי יד יעקב סדר זה כיד ה' הטובה עלי וזה לשוני שם' .ובפרשת משפטים הזכיר את
ספרו משנה כסף וז"ל' :וכבר הארכנו בזה בספרי משנה כסף בס"ד ומצאת כי תדרשנו'.

