פרשת ויצא
גליון
מספר

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

"ויצא יעקב מבאר שבע" (כח ,י)

אבל אנחנו עם בני ישראל הקדושים ,מאחר שאין אנו תחת
המזל ולא באלה חלק יעקב ,ומאמינים בהשגחה הפרטית בכל
עת וזמן ,ואם ישוער ח"ו הסרת השגחתו כהרף עין נמצא העולם
תהו ובוהו ,וגם מזה שלא יפול דבר על צד הקרי וההזדמן אלא
ח
הכל הוכן מאתו ית' .ועל זה יצדק מה שסדרו לנו אנשי כנה"ג
'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית' ,ר"ל כי בכל
יום מחדש מה שחדש בימי בראשית ,כי כל מעשי בראשית
מושגחים כאשר אמרנו .אבל הם לפי שיטתם ,מאמינים כי
מאחר שהשם ב"ה סדר הכל בששת ימי המעשה אין צריכים
לעת כזאת להשגחתו ,כי הכל במקרי כאשר נזדמן ,ומעתה
הכל כמנהגו נוהג.

רביא יהודה בר רבי סימון פתחב "אלהים מושיב יחידים
ביתה" ,מטרונא שאלה את רבי יוסי בר חלפתא ,אמרה לו לכמה
ג
ימים ברא הקב"ה את עולמו ,אמר לה לששה ימים כדכתיב
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ" ,אמרה לו מה
הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו ,אמר לה הקב"ה יושב
ומזווג זיווגים ,בתו של פלוני לפלוני ,אשתו של פלוני לפלוני,
ממונו של פלוני לפלוני ,אמרה לו ודא הוא אומנותיה אף אני
יכולה לעשות כן ,כמה עבדים וכמה שפחות יש לי ,לשעה קלה
אני יכולה לזווגן ,אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני
הקב"ה כקריעת ים סוף ,הלך לו רבי יוסי בר חלפתא ,עיי"ש
כל המדרש.
ועוד מבואר,
ויש להפליא
שזה באמת גנאי
המטרונא,
על
דבריהם
לפי
רצתה
שלא
אחר
אם נאמין היות
לדעת אלא הא,
הבורא ב"ה משגיח
מה הקב"ה עושה,
בתחתונים ומזווג
מה היתה שאלתה
זיווגים חומריים,
לכמה ימים ברא
היות זה חרפה.
את עולמו ,לאיזה
וכבר אמר אחד
ט
זצ"ל
שהען
בער
משה
הג"ר
חידושי
תכלית שאלה על
מחכמי העמים  ,כי
זאת .וכן על ר'
חוש המשוש חרפה
בעיניך
היא
קלה
אם
אמר
ואח"כ
לששה,
לה
יוסי במה שהשיב
לנו ,ומה גם להשגיח במעשה כזאת .אבל אנחנו נאמין ,מאחר
י
כו' ,לאיזה צורך היה משיב לה כן ,היה לו להשיב אין חכמת שברא הקב"ה את האדם ,ו"לא תוהו בראה לשבת יצרה"  ,מעתה
ד
אשה אלא בפלך  ,כי זה חציפות לשאול מה עושה הקב"ה ,אין ספק כי הכל מושגח מאתו יתעלה ,וכבר בארנו במקום אחר
ה
ואמרו בגמ' חגיגה אין שואלין על כיוצא בזה .ועוד הרבה שיש כעין זה .ודע כי לפעמים אנו רואים היות הדבר טוב מצד עצמו,
לדקדק .ובעזר האמתי אשאל דעת להתיר הספקות האלה.
אבל כאשר נתבונן אין הדבר כן ,ר"ל כי למשל האיש טבעו ויצרו
ואען ואומר ,כבר ידוע ומפורסם ההבדל אשר בין עם מוטבע מבריאתו לתאוות המשגל ,ואם ילך אל הנקבה במקרה
הקודש הישראלי ובין שאר האומות ,כי הם להיותם תחת המזל להיות עמה ,אין אנו יכולים לחלוט כי זווגם עולה יפה ,כי האוהב
כאמורו "אשר חלק ה' ...לכל העמים" ,ותלוים בטחונם בהם ,דומה לנדמה ,ובאמת אין זווגם עולה יפה .ובאמת הוא כאשר
באמת הניח להם ה' תחת שרים העליונים והם תחת המזל ,בארנו כי לו יתברך ההשגחה הפרטית לעשות מה שיעשה ,ולו
והסבה המביאה לזו היא כי משרש פורה ראש ולענה אשר הם נתכנו עלילותיו ברוך שמו ויתהלל ,ודבר זה באמת דבר קשה
מאמינים בקדמות העולם ,כדעת איזה חכמי העמים ,וקצתם להזדווג שני מינים לפעמים הפך טבעם ,רצוני לומר לפעמים
המציא להם צפע נחש להאמין בהבראות העולם מחודש יש מזדווג צדיק עם רשעה ,וכן להיפך רשע עם צדקת ,ואעפ"י
מאין ,אף סרים ההשגחה הפרטית מהשם ב"ה יתעלה שמו ,כן זווגם עולה יפה ,אבל מבואר הדבר שהכל לטובת הכלל,
ויצא להם זה לומר כי מגדולתו ית' ומהתרוממותו אין דרכו כי להיותו הבורא טוב לכל ומרחם על כל ורוצה בתשובת בני
להשגיח בתחתונים שפלי ארץ קרוץ מחומר ,וכבר ביאר כעין האדם ,ולפעמים הוא צדיק והיא רשעה כדי ללמוד לה ממעשיו
הטובים וכן להיפך ,ועיין בזה כי נכון הוא החקירה הזאת.
זה הר"ן בדרשותיוז ,עיי"ש.

א .בראשית רבה פרשה סח פיסקא ד .ב .תהלים סח ,ז .ג .שמות כ ,יא .ד .יומא דף סו ע"ב .ה .דף יא ע"ב .ו .דברים ד ,יט .ז .עיי' באורך בדרוש השמיני.
ח .בברכת יוצר אור .ט .הרמב"ם במורה נבוכים (ח"ג פמ"ט) כתב שכך היה אומר אריסטו .י .ישעיה מה ,יח.
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שנשתנו סדרי בראשית ,והיה הנס שלא כדרך הטבע ,כך זה
קשה דטבעם נשתנה הוא צדיק והיא רשעה או להיפך.

ונבוא אל הביאור הנכון ,כי גם המטרונא הזאת אשר לא
נחה עליה רוח החכמה ,והיתה בדעת הנבערה הזאת כשאר
טז
העמים שאין אנו מושגחים ,שאלה על זה ואמרה לכמה ימים
הג"ר משה בער שעהן זצ"ל .
ברא הקב"ה את עולמו להיות הכל מושגח מאתו בששה
ימים ,והוא השיב לה לששה ימים כדכתיב כי ששת ימים
וכו' ,אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו ,ירצה
"והנה ה' נצב עליו ויאמר" וכו' (כח ,יג)
כי מאחר שהכל נברא בששה ימים אין צורך עתה להשגחתו,
והוא השיב לה יושב ומזווג זווגים ,כי אין הדבר חלילה עפ"י
עיין בבעל הטורים שהקשה :תימה ,למה לא אמר אלהי
מקרה והזדמן כי הכל מושגח מאתו ,אמרה לו ודא אומנתיה יצחק 'אביך' ,כמו שאמר אלהי אברהם אביך .ויש אומרים ,לפי
אף אני יכולה לעשות כן ,כי לפי דמיונה הכל במקרה והוא שבאברהם כתיב :אני ה'יז ,לכן כתיב אביך ,משא"כ גבי יצחק
דבר קל להיות ,אמרה באמת לשעה קלה אני אוכל לעשות דלא כתיב אני [ה'] ,לכן לא כתב אביך ,אלו תו"ד.
יח
כן כי הוא במקרה,
ולי הדא"ל
אמר לה האלהי ר'
אכתי קשה ,דמה
יוסי אם קלה היא
טעם הזכרת שם ה'
אם הדבר קל ,הוא
עם אמירת אביך.
באמת לעיניך לפי
ונלע"ד על פי מה
שטותיך הנדמה
מפי
ששמעתי
כי הכל במקרה,
זלה"ה
הראב"ד
עשתה
ובאמת
שהיה אומר דשם
כן ולא עלתה
יעקב עולה קפ"ב,
כת"י הג"ר דניאל אלקלעי זצ"ל
לה ,ולסוף הודית
ואם תוסיף עליו
ואמרה לית אלהא כאלהכון כי הכל מושגח מאתו ית'.
שם הוי"ה  -כ"ו עולה ר"ח כמנין יצחק ,וזה שאמר הכתוב ה'
ובאמת קשה לזווגם כקריעת ים סוף ,ירצה שהיה חוץ לדרך נצב עליו ,היינו על שם יעקב תוסיף ה' נעשה יצחק ,ולכן אמר
הטבע ,וגם זה חוץ לטבע ,וזהיא "מוציא אסירים [בכושרות"] ,אלקי אברהם אביך ,שהואיט נעשה יצחק ,ואברהם אביו ,עד
כאן שמעתי .ועל פי זה יבא על נכון ,וק"ל.
בכי ושירותיב ,אחד בכי ואחד שר ,והבן כי טוב הוא.
ואתה עתה בוא ברוך ה' ותראה ,איך כוונו גם לזה שאמרו
חכמינו ז"ל סוטה דף ב'יג ,אמר רבי שמואל בר רב יצחק כי
הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי ,אין מזווגין לו לאדם
אלא לפי מעשיו ,שנאמריד "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל
הצדיקים" ,אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן
כקריעת ים סוף שנאמר וכו' .ירצה דבאמת אין מזווגין לו
אלא לפי מעשיו ,דהקב"ה רוצה בטובת בני אדם ,ואם הוא
צדיק וזווג שלו רשעה ,הוא מייסר אותה וע"י כן היא חוזרת
למוטב ,וכן להיפך אם הוא רשע והיא צדקת ,עושה ה' כן כדי
שילמוד גם הוא ממעשיה הטובים .ומביא ראיה מהפסוק כי
לא ינוח שבט הרשע ,ה' לא יניח שיהיה שבט רשע על גורל
הצדיקים ,אלא באופן שיהיו שניהם מסכימים לדבר טוב ,והוא
טו
דאמר בסמוך ר' יוחנן קשין לזווגן כקריעת ים סוף ,ופי' רש"י

הג"ר דניאל אלקלעי זצ"לכ.

"ילוה אישי אלי" (כט ,לד)

מה נשתנה לשון זה .ושמעתי טעם על זה מהחכם השלם
יחיה בנימין נ"י ,ששמע מחכם אחד מעיר ירושלים ת"וכא ,וז"ל
על דרך ארז"לכב לאחד נראה ומזיק ,לשנים נראה ואינו מזיק,
לשלשה אינו נראה כל עיקר .וכיון שנולד ראובן הוצרכה לישן
עמו בלא בעל ,וכן שמעון ,אבל כשנולד לוי הניחה שלשתן
וישנה עם יעקב אבינו ע"ה ,כיון שהם שלשה אינם נזוקין .זה
הוא כוונת הכתוב ילוה אישי אלי ,ותרגם אנקלוס הדא זמנא
יתחבר לי בעלי ,עד כאן שמעתי ,דו"ק דפח"ח ותלי"ת.
הג"ר יחיא ב"ר שלום עומיסי זצ"לכג.

יא .תהלים סח ,ז .יב .עיי' סנהדרין דף כב ע"א .יג .ע"א .יד .תהלים קכה ,ג .טו .ד"ה כקריעת .טז .הג"ר משה בער זצ"ל נולד בשוסבורג שבסלובקיה לאביו
רבי יוסף זצ"ל (מצד אמו היה נכד להדיין רבי משה בער פלייסיג זצ"ל) בשנת תקע"ח .בשנת תר"ט היה בפרשבורג (וכפי הנראה בזמן זה למד לפני הכתב
סופר) ,תלמיד חביב היה לפני הגאון רבי יהודה אסאד (קרוב לעשרים תשובות נדפסו בשו"ת יהודה יעלה ,שם ניכרת חביבות והערכת רבו אליו) ,בשנת
תרי"ד היה מורה ודאין בעיר קרעמז ,ולאחר מכן עקר לעיר וויעדען וכהן במשרת אב"ד ורב קהילתו .במשך שנים רבות כיהן כרב בית הכנסת "מחזיקי תורה"
בוינה ואחד מגדולי מורי ההוראה והדין בעיר .נפטר לאחר שנת תרמ"ד .מכתביו ידענו היום על חיבור דרשותיו שלפניו ,וחיבור נוסף פירוש למסכת מגילה.
(ידוע כי כמה מחיבוריו אבדו) .יז .בראשית טו ,ז .יח = .הצעיר דניאל אלקלעי .יט .דהיינו יעקב .כ .בן אחיו של הג"ר אברהם אלקלעי זצ"ל מח"ס הנודע
זכור לאברהם ושא"ס ,הג"ר דניאל זצ"ל עלה בסוף ימיו לעיה"ק ונמנה בין גדולי חכמיה ,את תלמודו קבע בישיבת "בית אל" והיה מחשובי יחידי בית המדרש.
הוא הראשון שקיבץ את שבעת ספרי הרב חיד"א והדפיסם בירושלים בשם 'עבודת הקודש' ,נלב"ע ביום ה' בכסלו שנת תר"ה .חידוש זה מעלים בודדים
שנותרו מתורתו .כא .ביאר זה הובא בספר משכיל דורש להג"ר יחיא קורח זצ"ל (עה"פ) בשם רבי שמואל מימראן זצ"ל מחכמי מרוקו ,וכן הובא בקיצור
בספר ממני פריך למהר"ס מני זצ"ל .כב .ברכות דף מג ע"ב .כג .הג"ר יחיא ב"ר שלום נולד בעיר  -מלאה חכמים וסופרים  -רדאע שבדרום תימן בשנת תר"ך
לערך ,שנים רבות כיהן כדיין ובעיר והתמנה לראש בי דינא רבא בעיר .חיבורו ליקוטי שושנים נערך ע"י בנו הג"ר יחיא (ראב"ד רדאע ורב בראשל"צ) וקראו
בשם ילקוט רועים .נלב"ע בשנת תרפ"ח.

