פרשת מקץ
גליון
מספר

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

"וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור ויגלח
ויחלף שמלותיו" (מא ,יד)

הסיבובים הללו ,הוכרח יעקב לירד מצרימה ,והכל כדי שיקויים
מאמר בה"בד.
א

ויגלח ויחלף שמלתיו ס"ת חפ"ו ,כמו שנאמר במגילת אסתר
"ופני המן חפו" ,לרמוז דמה שאירע ליוסף הצדיק אירע ג"כ
למרדכי דאתי מבנימין אחיוב.
וגם אותיות שניות אחוריים מן תיבת ויגלח ויחלף שמלתיו
עולה בגימטריא שבעים ,דר"ל דזכה לגדולה ע"י שהיה יודע יוסף
שבעים לשון.

ואותיות הנשארות מן תיבת שמלתי"ו הם אותיות שמ"ל (וגם)
[והם] אותיות שלם ,לרמוז דמה שזכה לגדולה ,היינו משום שלא
פגם בריתו ברית קודש ,והיה שלם בגופו ,וגם עם אחיו דלא נטר
שנאה בלבו אלא אדרבא היה שלם עמהם ,ודו"ק.
הג"ר חיים הלוי זצ"לה.

שלשיות
ואותיות
אחוריים מן תיבת ויגלח
"חי פרעה אם תצאו
ויחלף שמלתיו הוא
מזה" (מב ,טו)
חג"ת דהיינו חסד גבורה
תפארת ,והוא רמז דגלגל
מצאתי משם ר'
כל זה הקב"ה ול[ה]
שמואל אבן דנאן נר"ו
כת"י הג"ר חיים הלוי זצ"ל
עלותו לגדולה ליוסף
משם חכמי קאשטלייא
הצדיק ,ושילמדו המלאך
שדרשו
במה
ז"לו,
ז
מאמרו
ולקיים
לגדולה,
יזכה
שעי"ז
כדי
גבריאל שבעים לשון,
רבותינו ז"ל "חי פרעה" ,משל למה הדבר דומה לאלמנה שהיה לה
ג
יתברך שמו שאמר לאברהם "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" ,והתחיל עור גדי אחד וכו' כך יוסף.
השעבוד מיצחק ועי"ז ירד יעקב למצרים ,ולזה בא הרמז חג"ת
הקשו הם ז"ל ,מה הוקשה לרבותינו ז"ל עד שעשו אותו משל.
חסד דהיינו דרומז לאברהם ,ויצחק גבורה ,ותפארת רמז ליעקב
לכן תירצו ז"ל ,שח"ו שנאמר שיוסף היה כפוי טובה לשלם
לרמוז אל האמור.
רעה תחת טובה לישבע בשקר בפרעה לא (יומת) [אמת] ,מה
גם תיבת ויחלף שמלתיו ,הם ר"ת מן וידע יוסף לפתור חלום עשה לו .לכן תירצו במשל ,שהשבועה היתה חי פרעה ,בעל חי של
פרעה.
פרעהח ,כמו המשל של האלמנה ,והשומעים יסברו שהיה נשבע
ואותיות הנשארות הם אותיות ו"י ו"י מן תיבת ויגלח ויחלף ,בחיי המלך ,ולא כן ידמה הוא ולבבו לא כן יחשוב ,עכ"מ.
לרמוז ועלה יוסף וירד יעקב ,דע"י שנעשה מלך יוסף וע"י
ט

בשם חכמי קאשטילייא .

אמירת הלל בחנוכה ור"ח ,ועשיית מלאכה
בדרך עיוני ,ראיתי דברי הטורי אבן מגילה (דף כב ע"בי) ,מה
שתמה על דברי הראשוניםיא ,שלכן קרי שם ראש חודש ביטול
מלאכה לעםיב ,לפי שאסור לנשים לעשות מלאכה על פי מנהגם.
דמה ענין למעט בעולים לתורה שהם אנשים ,לאיסור מלאכה

לנשים שהן פטורות מקריאת התורה .ולכן יצא לחדש בפלפולו,
שמדין תורה אסור גם לאנשים לעשות מלאכה בראש חודש,
ומשום קרבן המוסף ,וכמו שאסוריג במלאכה בערב פסח מפני
הקרבת הפסח .יעו"ש באורך.

א .ז ,ח .ב .עיין במדרש פנים אחרים על מגילת אסתר נוסחא א פרשה א .ג .בראשית טו ,יג .ד .נדצ"ל הב"ה ,ופירושו המקום ברוך הוא .ה .הג"ר חיים ב"ר שלמה הלוי זצ"ל
מחכמי אזמיר ,נכדו של הג"ר יוסף בן עזרא מגדולי רבני העיר ומח"ס שלחן המלך ,מתלמידי הג"ר חיים פלאג'י זצ"ל ,רבו המובהק היה רבי יצחק בכמה"ר יהושע אברהם
קריספין זצ"ל .כיהן ברבנות בעיר מילאס הסמוכה לאזמיר .מרשימת חיבוריו נתוודענו כי חיבר כמה חיבורים במקצועות התורה ,ואך לפנינו חיבוריו עה"ת :שיר ושבחה,
כל כנסיה .ו .כן פירש בעל העקידה (בראשית שער ל ד"ה ויותר נכון) ,וז"ל' :באומרו חי פרעה ,ירצה חי של פרעה ,והוא מכוון אל איזה דבר שלו שהוא ממין החי ,כמו
שתאמר סוסו או עבדו שהוא נשבע בו' .אבל מהר"ש יפה בספרו יפה תאר (ח"ג דף תצו ע"א פרשה צא פיסקא ח) כתב שנשבע ממש בחייו ,וז"ל' :כי לא היה חושש יוסף
לחיי פרעה ,לפי שהיה עובד עבודת אלילים וכו' ,וכל שכן שהיה רע מעללים במידותיו' .ז .בראשית רבה פרשה צא פיסקא ז ,וז"ל המדרש' :בשעה שהיה מבקש לישבע
לשקר ,היה נשבע בחי פרעה ,אמר ר' לוי משל לגדי שברח מן המרעה ונכנס אצל אשה אלמנה ,מה עשתה עמדה ושחטתא והפשיטתו ,ונתנתו בתוך המטה וכסה עליו
סדין ,אתון בעין ליה מן גבה ,אמרה כן תהא ההיא אתתא מנכשא מבשריה הדין ואכלה אם ידע ביה ,כך חי פרעה אם תצאו' .ח .והיינו בעל חי השייך לפרעה ,ולא בחיים
של פרעה ,וכנ"ל .ט .מתוך כ"י אסופת חידושים עה"ת מחכמי פאס הקדמונים .י .ד"ה ושאין בו .יא .רש"י שם ,שפירש' :ראשי חדשים ,אין בו ביטול מלאכה כל כך ,שאין
הנשים עושות מלאכה בהן .'...יג .לשון הגמ' שם' :ושאין בו ביטול מלאכה לעם ,כגון ראשי חדשים.'...
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וזה לי רבות בשנים שהקשתי עליו מתלמוד ערוך בשבת (דף
כד ע"א) ,דאיתא להדיא בהאיבעיא שם ,אם מזכירין של ראש חודש
בברכת המזון ,משום דכיון דלא אסור במלאכה לא מדכרינן .ע"ש.
והיה ניחא לי ,דשם לבזמן הזה קיימינן דלא אסור בעשיית מלאכה,
רק בזמן הבית שהקריבו המוספין ,מה שאין כן בזמן הזה .אלא
שגם זה לא אתי שפיר ,דהטורי אבן גם לבזמן הזה קאמר ,דכיון
שכבר נאסר בזמן הבית אסור גם בזמן הזה .ויעוין שם בדברי
קדשו ,ואינו תחת ידי כעת.

מעכב( .ויש לעיין בזה ,בהא דתנן שם אם נטמא הבשר ,שיהא
נפקא מינה לדין זה ואכמ"ל).
ולפי זה יש לומר דסבירא ליה להרמב"ן ז"ל דהך ואבעית אימא
חולק על התירוץ הראשון ,וממילא סבירא ליה שלא נתקדש לחג
אין בו מצות הלל ,ומוכח נגד דעת הטורי אבן שגם ראש חודש
אסור בעשיית מלאכה.
ואולי יאמר הטורי אבן ,דאף שאסור בעשיית מלאכה ,אינו
משום קדושת היום ,רק משום קרבן המוסף ,ולא דמי לקדושת
החג שקדושת יומו גורם לו ,מה שאין כן ראש חודש קרבנו גורם
לו איסור מלאכה (ותו ,דלאחר שהקריבו המוספין הוא מותר
במלאכה) .ודומה דין זה לכל יחיד שמביא קרבן שאסור במלאכה,
כדאיתא בירושלמי פסחים ריש פרק הכ וחגיגה פרק בכא ,והובא
בתוס' חגיגה (דף יז ע"בכב) .ע"ש .אבל אין איסור מלאכה משום
קדושה כלל .ותו ,דבראש חודש
כשכבר קרבו המוספין מותר
בעשיית מלאכה ,אם כן אינו כלל
משום קדושה.

ואפשר דסבירא ליה לפי מה שאמרו שם ,ואבעית אימא אפשר
ישראל שוחטין את פסחיהם ונוטלין את לולביהם ואין אומרים את
ההלל .אם כן אמירת ההלל בשחיטתו טעמא אחרינא איכא ,ולעולם
שגם היום היה מתמעט אם לא נתקדש בקדושת החג (וקרא דנקט
לילה אורחא דמילתא נקט כההיא עובדא דשם) .ומה שאומרים
בעת שחיטתו הוא משום שמחת המצוה שעושין ,ואם כן די בפעם
אחת לבד ,היינו בעת שחיטתו ,ולא גם באכילתו.

הביא דברי המסכת סופרים פרק {יח משנה ד} ,שמפורש להדיא
שגם נשים חייבות לשמוע קריאת התורה ,ויש להביא ראיה מהא
דאשה עולה למנין שבעה ,כבמגילה (דף כג ע"א) ,ואם כן עיקר
קושייתו מעיקרא יש לה פירכא.

אמנם מצאתי להר"ן בשבת שםיד ,שכתב לענין אמירת הלל
בחנוכה וראש חודש ,דחנוכה צריך לומר מן הדין מפני הנס שקבעו
אז ,אבל ראש חודש אין צריך ,משום דלא אומרים הלל רק יום
שנתקדש בעשיית מלאכה ,כדדרשינןטו מקראטז דהתקדש חג ,וראש
חודש אינו אסור בעשיית מלאכה ,על כן אין צריך לומר הלל.
הרי מוכרח להדיא דאין מלאכה
אסור[ה] בראש חודש ,דאם לא
כן הוה לן לומר הלל אם נתקדש
היום בעשית מלאכה.
ואף דגם חנוכה מותר
ונראה לי לדון לדברי הטורי
בעשיית מלאכה ,ואמרינן הלל,
אבן ,שאפילו לפי דבריו אין לו
הוא מפני הנס שנעשה בו ,ולא
סתירה ממה שנמצא בדברי
כג
מפני היום שנקרא מועד.
חז"ל שהנשים נהגו בעצמם
אולם תמהני בדברי הרמב"ן
שלא לעשות מלאכה ,דיש לומר
ז"ליז ,מהא דפסחים (דף צה
דאף שנאמר שאסור ביום הבאת
הקרבן במלאכה מן התורה ,אינו
ע"ב) דאיתא שם דאין אומרין
חמור ממצות עשה שבתורה.
ההלל באכילת פסח שני כמו
יח
ואם כן כמו כל מצות עשה
בפסח ראשון ,משום דכתיב
כת"י הגאון רבי אליהו רבינוביץ  -תאומים האדר"ת זצ"ל
שהזמן גרמא פטורות הנשים
השיר יהיה לכם כליל התקדש
חג ,לילה המקודש לחג טעון שירה ,ושאינו מקודש לחג אין טעון מהןכד ,גם מאיסור זה הן פטורות ,והן מותרות לעשות מלאכה
שירה .ופריך ,אי הכי שחיטת פסח שני נמי ,ומשני לילה אתמעט בראש חודש משום איסור מלאכה שאסור מפני הקרבת המוספין,
יום לא אתמעט .ואם כן תקשה להרמב"ן ז"ל מה טעם לא אומרים אלא שהן אסורות מפני המנהג .כך נראה לי פשוט.
הלל ביומו של ראש חודש ,דהא יום גם אם לא נתקדש לחג אומרים
ואולם לענין קושיית הטורי אבן על דברי רש"י ותוס' מהא
שירה.
דנשים פטורות מקריאת התורה ,תמהני על שר התורה כמוהו שלא

ויש לומר נמי ,דלפי מה דקיימא לןיט דאין אכילת הפסח מעכב,
אין לדמות מצות אכילתו למצות שחיטתו ,ואף דאיכא למאן דאמר
דאכילת פסח מעכבא ,כמו שאמרו שם (דף עח ע"ב) ,ואם כן
לדידיה הוה לן למימר דאומרים הלל גם בעת אכילתו ,והרי לא
מצינו חולק בזה ,אפשר דבפסח שני לכולי עלמא אין האכילה

ואולי סבירא ליה דמדתניא עולין למנין שבעה ,מכלל דלמנין
שלשה ולפחות משבעה אין עוליןכה ,אם כן משמע דאינן חייבות
לשמוע רק קריאת התורה דשבת ,ולא שאר קריאת התורה ,ואם כן
שפיר מקשה מקריאת התורה דראש חודש .ועיין שולחן ערוך אורח
חיים סימן רפ"ב סעיף {ג}.
הגאון רבי אליהו רבינוביץ  -תאומים
האדר"ת זצ"לכו.

יד .פסחים דף נ ע"ב ,ובירושלמי פסחים פרק ד הלכה א .יב .דף יא ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה ובשאר .טו .פסחים דף צה ע"ב ,כמ"ש רבינו בסמוך .טז .ישעיה ל ,כט .יז.
בספר הלקוטות ,הובא בר"ן בשבת דלעיל .יח .ישעיה ל ,כט .עיין ערכין דף י ע"ב .יט .פסחים דף עח ע"ב .כ .הלכה א .כא .הלכה ד .כב .ד"ה אלא לאו .כג .פרקי דרבי
אליעזר פרק מד ,הובא ברש"י מגילה דף כב ע"ב ד"ה ראשי חדשים .כד .קידושין דף כט ע"א .כה .יעוין בבית יוסף או"ח סו"ס קלה שם הביא שדעת הרוקח סימן שלד
שאין מצטרפין לשלשה ,וכ"כ הרמב"ם בפה"מ מגילה פ"ד מ"ו ,וכתב הב"י דרבינו ירוחם נ"א ח"ג דף כ ע"א חלוק בזה על הרוקח ,שכתב דעיר שכולה כהנים כהן קורא
פעמים ושוב יקראו נשים דהכל עולים למנין שבעה ואפילו קטן ועבד ואשה ע"ש .כו .הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ  -תאומים זצ"ל נולד לאביו הגאון רבי בנימין אב"ד
פיקעלין בחג השבועות תר"ה ,בוצין מקטפיה ידיע ובילדותו היתה ידו מושכת בעט סופרים וחיבוריו עלו לכמאה חיבורים ,ועדיין רובם גנוזים ,מהם ניכרת חריפותו
העצומה ובקיאותו בכל מכמני התורה ,והיתה ידו ממשמשת בקולמוסו בכל שעה .בצעירותו התמנה לרבנות העיר פוניבז' שם כיהן ח"י שנים ומחצה ,לאחר מכן כיהן
ברבנות העיר מיר כשבע שנים .בשנת תרס"א נקרא על ידי רבני ירושלים לעמוד לצידו של הגר"ש סלנט זצ"ל ולכהן ברבנות העיר רבתי עם ,אך לאחר מספר שנים נלב"ע
בג' אדר א' תרס"ה .מחידושיו בימי חג החנוכה תרס"א.

