פרשת וישלח
גליון
מספר

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

"ויהי לי שור וחמור" (לב ,ו)
איתא במדרשא "ויהי לי שור וחמור" ,שור זה יוסף ,חמור
זה יששכר ,שנאמרב "יששכר חמור גרם" .והקשה העולם ,וכי
לא היה ליעקב להתפאר אלא עם יוסף ויששכר.

לילה של רחל ,אלא הקב"ה עשה לה נס שחמור גרם שהלך
לאוהל לאה.
והשתא אתי שפיר ,ויהי לי שור וחמור ,בין למ"ד שנשא
לאה באחרונה או בראשונה לא היתה בעילת איסור ,דאין לומר
ברחל היה בעילתו איסור ,כתיב ויהי לי שור מלמד שהקב"ה
מסייע לה ,ואין לומר גבי (רחל) [לאה] הוי בעילת איסור,
כתיב ויהי לי חמור מלמד שהקב"ה מסייע לה ,דו"ק היטב.

ותירץ הגאון הנ"ל ,דאיתא בש"סג "עם לבן גרתי ואחר עד
עתה" ,אמר יעקב לעשו אחיו (שמא סבור בדעתך שלא נתקיים
הברכות מאבינו ,ת"ל) גרתי בגימטריא תרי"ג מצות .והקשה
הג"ר יוסף שטיינהארט זצ"ל
העולם ,היאך היה יעקב מקיים תרי"ג מצוות ,הלא נשא שתי
י
אחיות .ותירץ הנימוקי יוסףד אותן שתי אחיות נתגיירו קודם
מח"ס שו"ת זכרון יוסף ,אב"ד פיורדא
לכן ,וגרה שנתגייר כקטן שנולד דמי ,וא"כ הוי כאילו לא נשא
שתי אחיות ,ומותר .רק מנ"ל הך סברא ,נקדים מה דאיתא
במס' ע"זו הבא על כל
"ויבוא יעקב שלם"
איסורים שבתורה ,בדין
(לג ,יח)
הוא שלא תתעבר לפי
דבר ידוע ומפורסם
שטרחוהו לצור צורת
שמעלת ארץ ישראל
ממזרים ,רק עולם
גדולה עד מאד ,אם
כמנהגו נוהג ,שוטים
בענייני הגוף ,אם
שקלקלו עתידים לקבל
בענייני הנפש .בענייני
עליהם דין.
הגוף ,שאוירה ופירותיה
לפ"ז מוכח שפיר
משובחים ,כמו ששבחה
שבהיתר נשא שתי
חידושי הג"ר יוסף שטיינהארט זצ"ל
התורה את פירותיהיא,
אחיות ,שבתחילה נשא
לאה ואח"כ רחל ,וא"כ אי הוי גבי לאה בעילת [איסור] לא וכמו שכתוביב "ירכיבהו על במותי ארץ ויאכל תנובות שדי,
היה [לה ל]רחל להתעבר ,ול"ל משום שעולם כנהוג נהוג ,ויניקהו" וכו' .רומז על ג' עניינים ,שהיא בראש ההריםיג ,ומצד
הא תינח אם מתחילה רחל לא היתה עקרה ,אבל באמת פירותיה ויאכל תנובות שדי ,שאני משקה אותה ולא ע"י שליח
היתה רחל עקרה לא היה צריך הקב"ה לשנות הטבע ,אלא דכתיביד "הנותן מטר על פני ארץ" וכו'.
ע"כ שלא היה איסור כלל .רק הא תינח למ"ד שלאה נשא
בענייני הנפש ,דאוירא דארץ ישראל מחכיםטו ,ולזה כיון
ח
ז
טז
ראשונה  ,אבל לפי מ"ד שרחל לקח בראשונה [ ,מה] שנשאת הנביא "ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון",
אח"כ לאה היתה בעילת איסור ,והא דילדה משום דעולם הפליג בשבח א"י ,שהיא גבוהה ,ואין בה חולי ,והעם היושב
ט
כמנהגו נוהג משום דלאה לא היתה עקרה .איתא בש"ס על בה נשוא עון מצד הנפש ,דכל ההולך ד' אמות בא"י מתכפרים
זה" ,יששכר חמור גרם" ,ומה גרם ,מלמד שהקב"ה מסייע לו עוונותיויז .וכמ"ש בכתובותיח ,ת"ר לעולם ידור אדם בא"י
ליששכר שיצא מן לאה ,שנתנה לאה לרחל מדודאי בנה ,אפילו בעיר שרובה גוים ,ואל ידור בחו"ל אפילו בעיר שרובה
יט
ושכרה לאה מרחל את יעקב בלילה ההוא ויצאה לקראתו ,ישראל ,שכל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוה וכו' ,שנאמר
ומהיכן ידע יעקב שבא לאוהל לאה ,הלא אותו לילה היתה "לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים".
א .בראשית רבה פרשה עה פיסקא יב .ב .בראשית מט ,יד .ג .כ"כ רש"י על הפסוק לב ,ה .והוא מפסיקתא זוטרתא וישלח סי' ה .ד .יבמות דף לא ע"ב ד"ה
ורב ששת .ה .יבמות דף מח ע"ב .ו .דף נד ע"ב .ז .עיין רמב"ן בראשית מח ,ז .ח .כוונתו כיוון שדעתו היתה עליה הוי כאילו לקחה בראשונה ,שכן הוא אומר
ביוסף (דברים לג ,יז) בכור שורו הדר לו .ט .נדה דף לא ע"א .י .הג"ר יוסף זצ"ל נולד בעיר שטיינהארט (על שמה כונה) בסמוך לשנת תנ"ה לאביו רבי מנחם
מנדל זצ"ל ,בבחרותו למד לפני הג"ר יששכר בערמן פרענקל זצ"ל אח"כ עבר לפרנקפורט ולמד בשיבת הגאון רבי יעקב כץ זצ"ל (מח"ס שו"ת שב יעקב).
בשנת תק"ט התמנה לדיין בביה"ד דמדינת עלזאס ,ולאחר מכן היה רב המדינה ,והרביץ תורה בתלמידים .משנת תקכ"ד היה רב העיר פיורדא ועמד בראשות
הישיבה הרמה דשם ,וכמה מגדולי הדור הבא התחנכו בישיבותיו .קשריו התורניים היו עם רבנים רבים ברחבי יבשת אירופה ,איקלע לכמה סערות תורניות
בתקופתו ,וגדר כמה פרצות .נלב"ע כ"ב אב תקל"ו .חיבורו המפורסם הוא שו"ת זכרון יוסף (פיורדא תקל"ג) ,אחר פטירתו הדפיס נכדו מכתביו ספר כח שור
עמ"ס ב"ב (פראג תקפ"ז) וספר משביר בר עה"ת (שם תקפ"ח) .ביאור זה רואה אור מתוך כ"י העתקת חידושיו שנכתב במדינת עלזאס .יא .דברים ח ,ח .יב.
שם לב ,יג .יג .היינו מ"ש וירכיבהו .יד .איוב ה ,י .טו .בבא בתרא דף קנח ע"ב .טז .ישעיה לג ,כד .יז .עיי' עץ הדעת טוב פר' קדושים עה"פ ונסלח לו ,ובכלי
חמדה דרוש ב' לפר' חקת .יח .דף קי ע"ב .יט .ויקרא כה ,לח.
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[ידוע הדבר] כי מיום שנחרב בהמ"ק נפסק השפע שהיה
יורד בתחילה לא"י ,וכל העולם נזון מתמצית ,וכמ"ש בתענית
ת"ר ארץ ישראל שותה בתחילה וכל העולם לבסוף ,ארץ
ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כולו שותה מתמצית ,משל
לאדם שמגבן את הגבינה ,נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.
וזהו כוונת הכתובכא "דודי שלח ידו מן החור" ,כנסת ישראל
בוכה ומבכה על כי נהפכו עליה ציריה וכו' ,למשל שהביא
הרב בעל המשליםכב לחכם שהיה לו בן יחידכג .והנמשל ,כי
בזמן בהמ"ק היתה פרנסתנו בשופע מיוסד על ג' זמנים והם
ג' רגלים ,ושם היו מקבלים כל השפעה ,וכמ"ש במדרשכד על
פסוקכה "והנה שם ג' עדרי צאן וירא והנה באר בשדה" וכו',
זו ציון וירושלים .ורומז על ישראל שעולים לג' רגלים" ,כי מן
הבאר ההיא ישקו העדרים",
זה השפע וכו' .וזה רמזכו "ארץ
אשר לא במסכנות תאכל בה
לחם לא תחסר כל בה" .אכן,
הרב אלשיך פירש אותו ע"ד
הפשט ,כי הנה מב' אופנים
אוכל לחם צר ,או מצדו או
מצד הארץ שהיא חרבה ,לכן
ארץ אשר לא במסכנות וכו'
גם לא תחסר וכו' ,ואפי"ה
תאכל בה לחם וכו' ,ואכלת
ושבעת וכו' ,לסי' כי יטעם
אכן בא ללמדנו ,דכל הצרה
לחיך רוב שמנה.
וגאולה הבאה לישראל הוא
ובזה יובן מה שאמרו
בזכות התורה שקבלנו אותו
בשבתכז "ויבא יעקב שלם",
לג' ימים ואפי' בבני ומזוני
כת"י הג"ר ישועה פלאג'י זצ"ל
אמר רב ,שלם בגופו ,שלם
וחיי ,כנגד בני ראיה מאברהם,
מטבע
רב,
אמר
העיר",
פני
את
בממונו ,שלם בתורתו" .ויחן
כנגד מזוני ראיה מן השבטים ,כנגד חיי העוה"ז ראיה מיונה,
תקן להם .ושמואל אמר ,שווקים תקן להם .ורבי יוחנן אמר ,תחיית המתים מן הפסוק שהביא .וכפי דברינו יתבאר על נכון,
מרחצאות תקן להם .להורות לנו ,כי יעקב אבינו ע"ה היה חסר שכל דברי האומה הישראלית הם הפך הטבע ,דידוע כי יום
מג' דברים :בגוף ,שהיה צולע .בממונו ,שלקח עשיו המנחה .ג' לעולם הוא קשה כדכתיבלו "ויהי ביום הג'" ,וחכמי התכונה
ובתורתו .ובעת שבא לארץ ישראל הושלם בכול .עוד ,להורות אמרו כי יום ג' מזלו עקרב ומלאכו ס"מ ומשרתו מצרים .ולזה
מי שגמל הקב"ה אותו חסד ,צריך לפרסם החסד לפני הבריות ,אמרו ז"ללז כי אנשי המעמד היו מתענין ביום א' שהוא ג'
כדכתיבכח "יודו לה' חסדו"  -בכללות" .ונפלאותיו לבני אדם" ליצירת אדה"ר ,וזהו טעם ברכת הבשמים לחזק חולשת הנפש,
לח
 בפרטות ,על כל דבר ודבר .כמו יעקב אבינו ע"ה שבתחילה והם נצולים ביום הג' הפך הטבע .ובזה יובן מאמר המדרשבנה מזבח כדכתיבכט "ויצב שם מזבח" ,והודה לאל יתברך על רבי ירמיה [הוה מפקד ואמר] אלבישוני מאני חיוורין ,והבון
החסדים ,גם פרסם החסד לבריות .כנגד שלם בממונו ,תקן חוטרא בידי ,וסנדלאי ברגלי ,והבו יתי על ארחא .בא לרמוז ב'
להם מטבע .כנגד שלם בתורתו שהיא נמשלה למים ,תקן להם עניינים הנמצאים בארץ ישראל ,א' .בחו"ל יש גלגול מחילות,
מרחצאות להעביר הלכלוך והטומאה .כנגד שהיה צולע על כנגד זה אמר אלבשוני חוורין ,לרמוז לא"י .ב' .חיבוט הקבר,
ירכו ולא היה יכול להלך בשוקים וברחובות ועכשיו נתרפא ,וע"ז הבו חוטרא בידי ,להכות המקטרגים .וסנדלאי ברגלי,
לכך תקן להם שווקים .הכל מדה כנגד מדה.
להורות שא"י עפרה כסיד ,וממהרת לעכל הבשר ואינו נעשה
רמה ותולעה .והבו אותי על אורחא ,שנשמתו תלך לבטח.
באופן אחר ,להורות לנו הדברים הבאים על הצדיקים ,הם
הג"ר ישועה פלאג'י זצ"ל
לט
בהשגחה מאתו יתברך ,לא מקרי הזמן .ופה מצינו ביעקב ,בא
אב"ד צפת .
כ

שלם בגופו ובממונו ובתורתו ,ואח"ך קרה לו שיצאה דינה
וברא כרעא דאבוה ,ובא לו חוסר כאילו הוא בגופו ,ונתעצב
ונתענה בגופו .ובתורתו ,שבניו הרגו עיר שכם וחיללו כבודה,
וזהו חוסר תורתו .ובא לו חוסר ממונו ,שהוכרח לברוח ולהניח
חלקת השדה שקנה אותה במאה קשיטה .לכך באו האמוראים
לתן טעם לכל אחד ואחד ,דעון חסרון הממון ,יען שתקן להם
מטבע ועשה הנאה לרשעים ,ונתעצב .וענין חסרון הגוף
שיצאת דינה לזנות ,יען שמרחצאות תקן להם להתעדן .וחסר
לתורתו ,שיצאת בתו לזנות וגרם לו חלול ה' ,על שתקן להם
שוקים וישבו בהם זונות ,לכך מדה כנגד מדה .ולהורות כי הכל
בהשגחה ולא בטבע ,כי ישראל אינם משועבדים לטבע העולם
וכל דבריהם הפך הטבע ,ויובן .וכמו שאמרו ז"לל אין ישראל
נתונים בצרה יותר מג' ימים,
באברהם  -דכתיבלא "ביום
השלישי" ,השבטים " -ויאסוף
אותם אל משמר ג' ימים"לב,
יונה " -ויהי יונה במעי הדג
ג' ימים"לג ,תחיה לג' ימים -
דכתיבלד "ביום השלישי יקימנו
ונחיה לפניו" ,גם אסתר לג'
ימים דכתיבלה "ג' ימים לילה
ויום" ,די"ל הטעם למה ,עוד
למה צריך כל הראיות כולם.

כ .תענית דף י ע"א .כא .שיר השירים ה ,ד .כב .קול יעקב להמגיד מדובנא שיר השירים בביאור ב' על הפסוק הנ"ל .כג .והיה הבן מופלג בחכמה ומתענג יום
ולילה על לימוד החכמה עם אביו ,ולימים נתפס הבן בבית הכלא ,וביקש שיאמרו לאביו שיביא לו בעצמו לחם ומזון לבית הכלא וכוונתו היתה כדי שיוכל
לדבר באותה שעה עם אביו בדברי חכמה ,אבל הממונים לא נתנו לאביו להיכנס אלא רק שישלח את ידו דרך החור ויתן לו את מזונו ,וכשראה הבן את יד
אביו היה צועק ואומר הלא כל כוונתי בבקשת המזון היתה כדי שאוכל לראותך ולהתענג ולהשתעשע באמרי פיך .כד .בראשית רבה פרשה ע פיסקא ח .כה.
בראשית כט ,ב .כו .דברים ח ,ט .כז .דף לג ע"ב .כח .תהלים קז ,ח .כט .בראשית לג ,כ .ל .אסתר רבה פרשה ט פיסקא ב .לא .בראשית כב ,ד .לב .שם מב,
יז .לג .יונה ב ,א .לד .הושע ו ,ב .לה .אסתר ד ,טז .לו .בראשית לד ,כה .לז .תענית דף כז ע"ב .לח .בראשית רבה פרשה ק פיסקא ב .לט .הג"ר ישועה ב"ר
שלמה פלאג'י זצ"ל ,מגדולי חו"ר צפת"ו ,במשך שנים רבות כיהן כדיין בעיר ומשנת תרפ"ט נתכהן כראב"ד העיר .פעל רבות לרווחת תושבי עירו ברוחניות
ובגשמיות .בסוף ימיו עבר לירושלים ,ושימש בדיינות עד לפטירתו בה' אב תש"ו .דרוש זה מקורו מתוך שרידי ארכיון כתביו.

