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

הזה אינו ראוי לרחם עליו[ ,ואדרבה] מוטב שנהפכה שלייתו
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם" (כה ,יט)
בראשית רבה דף ט"ל ע"בא .ואלה תולדות יצחק בן אברהם ,על פניו .והביא ראייה ,בני אם חכם לבך ר"ל אם החכמה [היא
"גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו"ב ,גילה אחר גילה ,בלב ו]כמו שאתה קורא התורה כך היא בלבך ,ואתה נאה דורש
בזמן שהצדיק נולד "ויהי בימי אחז"ג וכו' ,א"ר הושעיא אמרו ונאה מקיים ויגע [בעמל התורה] ובמצותיה כך ישמח לבי גם
מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע ווי שמלך אחז ,אמר להם אני ולבי יתמלא עליך רחמים.
או ירצה אומרו בן יגע [בתורה] על דרך שני ,ויובן במה
בן יותם הוא ואביו צדיק ואיני יכול לפשוט את ידי בו" .ויולד
חכם ישמח בו" ,ר' לוי אמר מנין אתה אומר שכל מי שיש לו בן שהרשונו חז"ל שחכמת האדם היא גזירת האל ומאתו יתברך
יגע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים ,ת"ל "בני אם חכם לבך באה לו[ ,כמ"ש] ז"לה מלאך הממונה על ההריון לילה שמו,
ישמח לבי גם אני"ד ,ר"ש בן מנסיא אומר אין לי אלא לב אביו ואומר טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש ,וגוזרין עליו
בשר ודם ,מנין שהקב"ה מתמלא רחמים עליו בשעה שהוא יגע באותה שעה שיהיה חכם או טיפש .ג"כ אמרו רז"לו שאעפ"י
בתורה ,ת"ל "ישמח לבי גם אני" ,גילה אחר גילה בזמן שהוא שהאדם יהיה טפש בטבע ,שאם יהיה יגע בתורה שעם כל זה
ז
ישיג החכמה ,אעפ"י שישיגנה בטורח גדול וביגיעה רבה ,כמ"ש
צדיק בן צדיק"[ ,ואלה תולדות יצחק בן אברהם"].
יגעת ולא מצאת
מה שיש
תאמין.
אל
להקשות בזה
באופן ,שיש שני
המאמר :א'.
חכמים,
מיני
במה שאמר ר'
א' .חכם בגזירת
לוי מנין אתה
עירין ,וזה יחכם
אומר שכל מי
בלי טורח ובלי
שיש לו בן יגע
יגיעה .והשני,
בתורה וכו',
שהשיג
חכם
והביא ראיה
החכמה ביגיעה
בני
מפסוק
רבה כמדובר.
אם חכם לבך,
כת"י אסופת חידושים ודרושים עה"ת
כנגד זה השני
והלא בפסוק
שאנו דנין בו יש לו הראיה בעצמה ,והוא ויולד חכם ישמח אמר  -אמר ר' לוי ,מנין אתה אומר שכל מי שיש לו בן יגע
בו ,וא"כ מה הפרש יש בין זה לזה ,שלפי ההראות מה שנאמר בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים ,ר"ל בן שהשיג התורה
בפסוק ויולד חכם ישמח בו ,הוא בעצמו מה שבפסוק בני אם שהיא באה מאליה ,כאומרם המפרשיםח בפי'ט "אל יתהלל חכם
חכם לבך ישמח לבי גם אני[ .ב' ].עוד י"ל במה שאמר כל מי בחכמתו".
שיש לו בן 'יגע' בתורה ולא אמר 'עוסק' בתורה[ .ג' ].וכן מהו
אמנם ,מי שלא נגזר עליו שיהיה חכם והוא יגע ומצא,
אומרו ,מתמלא עליו רחמים[ .ד' ].וכן אומרו ,מנין שאפילו ומתוך כך אביו מתמלא עליו רחמים ,שבראות האב את בנו
הקב"ה מתמלא עליו רחמים ,ת"ל ישמח לבי גם אני[ .ה' ].ועוד באותו העמל והטורח הגדול להשיג התורה והחכמה ,הוא
נדייק ,איך יפורש הפסוק של גיל יגיל ,במ"ש בסוף המאמר מתמלא עליו רחמים ,וכך היא המדה שהאדם מתמלא רחמים
גילה אחר גילה בזמן שהוא צדיק בן צדיק[ .ו' ].וגם כן בפסוק כשרואה חבירו ביגיעה רבה ,ומנין אתה אומר כן ,לזה הביא
בסוף (הפרשה) [הדרשה] ,ואלה תולדות יצחק בן אברהם וכו' .ראיה מפסוק בני אם חכם לבך ,ר"ל אם יחכם לבך שעד עתה
והנראה לעד"ן ליישב הדיוקים ,הוא על שני פנים .הא' ,לפי אינו חכם ,שמילת אם ָחכַ ם עבר ,ר"ל שעדיין לא הגיע למדרגת
שיש שני מינים עוסקים בתורה :אחד ,שהוא עוסק בתורה והוא החכמה ,ולכן הוא נקוד חציו קמץ וחציו פתח כמשפטי הפעלים,
נאה דורש ולא נאה מקיים דסנו שומעניה[ .והב'] ,נאה דורש ישמח לבי גם אני ר"ל יתמלא עליך רחמים ,ולזה לא הביא
ונאה מקיים ותוכו כברו ועושה ומקיים כל מה שהוא עוסק ראייה מפסוק שאנו דנין בו והוא ויולד ָחכָ ם ישמח בו ,לפי
וקורא בתורה[ .וכנגד] העוסק השני א"ר לוי מנין אתה אומר שזה הפסוק מדבר במי שמוליד חכם ,ר"ל שמשעת לידתו הוא
שכל מי שיש לו בן יגע בתורה ר"ל שהוא יגע ועושה מעשים חכם ,ומלת חכם שבפסוק זה הוא שם התואר ,ולזה הוא נקוד
טובים כמו שקורא בתורה ,שהוא מתמלא עליו רחמים[ .אבל כולו קמץ כמשפט השמות הנז' ,וע"ז הבן אינו מתמלא עליו
אם הבן אינו] יגע במצות התורה כמו שהוא קורא בתורה ,הבן רחמים ,לפי שבנקל השיג החכמה .אמנם ,הבן שלא יולד חכם
א .פרשה סג פיסקא א .ב .משלי כג ,כד .ג .ישעיה ז ,א .ד .משלי כג ,טו .ה .נדה דף טז ע"ב .ו .עיין מגילה דף ו ע"ב .ז .שם .ח .ל"מ .ט .ירמיה ט ,כב.
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והוא החכים לבו בהשתדלותו ובחריצותו ,הבן אשר כזה האב רבא ,ולטעמיך הא דתניא "משכבו"טו ולא הגזול ,היכי דמי
מתמלא עליו כמדובר ,וזהו אומרו בני אם חכם לבך ,שמילת אילימא דגזל עמרא ועבדא משכב ,מי איכא למ"ד שינוי מעשה
לא קני ,אלא מאי אית לך למימר דגזל משכב דחבריה ,הכא נמי
'אם' מורה על האפשרות.
אמר עוד ,מנין שאף הקב"ה מתמלא עליו רחמים ,הביא דגזל קרבן דחבריה .ופירש"יטז בחד לישנא ,לעולם לפני יאוש,
ראיה מתיבת 'גם אני' ,שהיה די לו לומר בני אם חכם לבך ואיצטריך קרא לאשמעינן דאינו עולה לרצון כלל ,אפילו לשם
ישמח לבי ותו לא ,גם אני לרבות השי"ת ,ואפשר שמלת 'אני' בעלים הראשונים.
רומזת לשי"ת ,שהוא אחד משמות הקדוש והטהור שם בן ע"ב
ובזה יובן המדרש ,קח לי משלי ולא מן הגזול ,שכך כתב
אני והוי .אמר עוד ,גילה אחר גילה בזמן שהוא צדיק בן צדיק[ ,בכתובתי] .וקשה מאי צריכא למימרא ,הא אפילו אי לאו
משלה נמי ליכא גזל,
הראיה מן הפסוק היא
דהא עבדא המטעמים
על זה האופן ,גיל יגיל
ליצחק .ועל זה קשה
אבי צדיק ,ר"ל גילה
וכי כך מאכלו של
כשהאב הוא צדיק
יצחק ,וצריך לומר
והוא אומרו אבי צדיק
פסח היה ועשתה
כלומר שאבי צדיק
אחד לפסח ,וגבי
והם דברי הבן ,וג"כ
קרבן קיי"ל דאפילו
גילה אחרת כשהאדם
חידו"ת הג"ר אברהם ליסא זצ"ל
לשם בעלים נמי אינו
יש לו בן צדיק ,שאם
כוונת הכתוב לומר שגיל יגיל האב כשיש לו בן צדיק ותו לא ,עולה ,לכך הוצרכה לומר משלי הם שכן כתב בכתובתי ,רק
היה די לומר גיל יגיל אב צדיק ,וא"כ אבי למה לי לדרשה על זה קשה מאי טובים ,דהא קיי"ליז כתובת אשה בזבורית,
כמדובר.
ע"ז משני טובים לך וטובים לבניך ,שעי"ז תקבל הברכות,
ובזה יאמר בטוב הפסוק של הפרשה ואלה תולדות יצחק ודו"ק היטב.
בן אברהם ,ר"ל יצחק היה מתפאר ומתעטר בשהוא בן אברהם
מהגאון רבי אברהם ליסא זצ"ל ,אב"ד פרנקפורט דמייןיח.
הצדיק ,וג"כ אברהם היה לו תפארת גדולה בבנו יצחק הצדיק,
וזהו אברהם הוליד את יצחק ,זהו הנ"ל הצעיר.
מתוך אסופת דרושים וחידושים עה"ת  -חכמי מרוקויא.

"לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים"
(כז ,ט)
פירש רש"י ובמדרשיב ,קח לי משלי ולא מן הגזל ,שכך כתב
בכתובתי ליטול בכל יום שני גדיי עיזים .שני גדיי עיזים ,וכי
כך היה מאכלו של יצחק ,אלא פסח היה ,ועשה אחד לפסח
ואחד למטעמים .והוסיף במדרש ,מאי טובים ,טובים לך וטובים
לבניך .וצריכין ליישב המשך המדרש .ועוד ,מאי קשה למדרש
דקאמר מאי טובים ,ומנ"ל למדרש טובים לך וטובים לבניך,
דלמא כפשוטו שאמרה ליעקב שיקח שני גדיי עיזים שהם
טובים למאכל.

ונ"ל ליישב ,ע"פ גמרא דב"ק דף ס"ויג דפליגי אביי ורב יוסף
אי יאוש קני או לא ,מתיב אביי לרבא "קרבנו"יד ולא הגזול,
אימת אילימא לפני יאוש ,פשיטא למה לי קרא לאו דידיה הוא,
אלא שמע מינה לאחר יאוש ,ושמע מינה יאוש לא קני .א"ל

"ויזד יעקב וכו' ,ויאמר עשו אל יעקב וכו' ,ויאמר
יעקב מכרה כיום וכו' ,ויאמר עשו הנה אנכי הולך
למות ולמה זה לי בכורה" (כה ,כט  -לב)
וקשה ,מה ענין מיתה יש באלו הדברים .ואף שפירש רש"י
ששאל עשו מה הבכורה הזו ,ואמרו לו הרבה מצות יש ואם לא
יתקיימו חייב מיתה ,וע"ז אמר הולך למות .עכ"פ עשו נמי למה
לו נרגש משכר המצות ג"כ.
יט
אלא יש לישב במה שאמרו במ"ר  :ויזד יעקב נזיד ,שאל
עשו את יעקב מה טיבו של נזיד זה ,ואמר לו שמת ההוא זקן,
אמר [עשו] מדת הדין פגעה בההוא זקן ,מיד כפר ואמר שלא
יש שכר לעתיד לבא .עכ"פ עשו נמי נשא קל וחומר בעצמו,
אמר :ההוא זקן שהיה צדיק גמור מת ,הוא עצמו לא כל שכן,
ונשבר לבו.
ואפשר כונת הכתוב הוא זה ,יען עסוקים בענין מיתה ,ועל
זה אמר הנה אנכי הולך למות ,ודוק.
הג"ר יוסף דוד אבולעפיא זצ"ל,
אב"ד דמשק וטבריהכ.

י .סוכה דף מה ע"א וברש"י שם .יא .כת"י אסופת דרושים וביאורים עה"ת מחכמי מרוקו הקדמונים בעיקר מהערים טיטואן ופאס ,נעתקו בשנת ת"ץ לערך .יב.
בראשית רבה פרשה סה פיסקא יד .יג .ע"ב .יד .ויקרא א ,ג .טו .שם טו ,ה .טז .ד"ה דגזל .יז .בבא קמא דף ז ע"ב .יח .הג"ר רבי אברהם אביש ליסא זצ"ל נולד
לאביו הג"ר צבי הירש אב"ד מעזריטש דליטא בשנת ת"ס לערך ,בצעירותו למד לפני גאוני הדור הגאון רבי צבי הירש מהלברשטט זצ"ל ,מח"ס בית שמואל על
שו"ע אה"ע ,ולפני הגאון רבי נפתלי כ"ץ בעל סמיכת חכמים .כיהן ברבנות בכמה ערים קטנות (ביניהם ליסא) ,נתמנה לאב"ד העיר הגדולה פרנקפורט דמיין
משנת תקי"ט עד לפטירתו .עמד בעין הסערה בפרשת כשרות הגט מקליווא ,נלב"ע בי"א תשרי תקכ"ט .תורתו נדפסה שנים רבות לאחר פטירתו :ברכת אברהם
על מסכתות הש"ס (ווארשא תרמ"א ,פיוטרקוב תר"ץ) ,על התורה (חומש שמות ,פיוטרקוב תרפ"ה) על מגלת רות (ווארשא תרצ"ד) .קנה אברהם  -ביאור עה"ת
(שם תרמ"ד) .ברכת אברהם על הגדש"פ (מיינץ תרמ"ז) .עוד מחידושיו בכתבי חכמי דורו ובכתבי יד .ד"ת זה מופיע מתוך כת"י אסופת חידו"ת מחכמי דורו .יט.
בראשית פרשה סג פיסקא יא .כ .הרה"ג ר' יוסף דוד אבואלעפייא הראשון בן ר' יששכר ונכד הרה"ג ר"ח אב"א מחבר עץ החיים ,היה אב"ד ור"מ בדמשק בש'
תק"ע ,ואח"כ בטבריא בש' תקפ"ח (עיין מ"ש עליו בס' ויקרא אברהם  -אדאדי דף קי"ב) .ראיתי חתימתו על שטר קבלה (זמנה תקע"ז) על כסף ששלחו מארם
צובא ע"י לטבריא ... .והוא היה אז שד"ר מטבריא בעיר ארם צובא בשנה הנז' .ובשנת תקצ"ו הסכים על ספר פאת השלחן דפוס צפת עם רבני טבריא .ובש'
התקצ"ז היתה מנ"כ בעיה"ק טבריא( .ספר טוב רואי אות יז) .רעיון פרשני זה נמצא בפנקס חידושיו כת"י.

