פרשת ויגש
גליון
מספר

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

"כי עבדך ערב את הנער מעם אבי" (מד ,לב)
קשה ,למה לא אמר יהודה תיבת "והצגתיו לפניך" שבה
היה התנאי עם אביוא ,ודרשו רבותינו ז"לב חי ולא מת .עוד
קשה ,למה התחיל לדבר לנוכח "אם לא אביאנו אליך" ,וסיים
שלא לנוכח "וחטאתי לאבי כל
הימים".

וכדי לבאר הענין ,נביא ענין
מה שאמרו במס' מכותד נידוי
על תנאי צריך התרה ,מנא
לן מיהודה וכו' .והנה כתבו
התוספות בפ' מציאת האשה ,
בעובדא דענן ענן ,דשאני יהודה
שהיה מסופק בשעת התנאי אם
יוכל לקיום התנאי ,דמאריה
וגנבי לא היה יכול לשומרו,
לזה אפילו נתקיים תנאו צריך
התרה ,מה שא"כ בעובדא דענן
שבידו לקיימו ,לכך כשנתקיים
אינו צריך התרה ,ע"כ.

קנה של ד' אמות שלא יתכן לקיימו תנאי זה בעולם ,מה שאין כן
תנאי דיהודה שמסופק אם יתקיים ,דאף כשימצא אריה וגנבי או
מלאך המות אין בידו להצילו ,מכל מקום אפשר שלא יפגע בהם
וינצל בנימין ,א"כ זאת היתה חכמת יהודה ,שלא אמר לפני יוסף
שהתנאי היה והצגתיו לפניך חי ולא מת ,פן יאמר לו יוסף ע"ה
מאחר שהתנאי אין בידך לקיימו
ולעולם אתה צריך התרה ,מה
תועלת אצלך בהולכת בנימין,
לזה אמר שלשון התנאי היה
אם לא אביאנו אליך דמשתמע
אפילו מת ,ולזה מוכרח אני
למסור נפשי על בנימין להנצל,
מלבד הנידוי של שני עולמות,
ודוק היטב.
הגאון רבי חיים יעקב זצ"ל
מח"ס צרור החיים
ושו"ת סמא דחייז.

חידושי הגאון רבי חיים יעקב זצ"ל

והנה הרא"ם זלה"ה בפרשת וזאת הברכהה כתב ,שעעצמותיו
של יהודה מגולגלים היו ,מפני שנידוי על תנאי צריך התרה ,אבל
לא מפני דבעינן תנאי כפול ,וכל זמן שאינו כמשפטי התנאים
התנאי בטל והמעשה קיים ,דא"כ לא היו טועים בהכי יהודה
ויעקב ,ובודאי שהיו כל משפטי התנאים ,תנאי כפול ,והן קודם
ללאו ,ותנאי קודם למעשה ,ותנאי שיכול לקיימו ,ואפילו בנידוי
על תנאי צריך התרה לא טעו ,ומשום דנידוי עולם הבא אין לו
התרה ,לא התירוהו ,עכ"ל.
ותמוהים דבריו ,דכפי מה שכתבו התוספות ע"ה ,אין נידוי
לקיימו .וכן אמרינן בש"ס פרק שלישי דכתובותו אטו יעקב אהא
אזהר ואהא לא אזהר ,יעקב אכל מילי אזהר וכו'.
וצריך לומר דסבירא ליה לרא"ם ז"ל ,דלא מיקרי תנאי שאי
אפשר לקיימו בין בתנאי דעל מנת שתעלי לרקיע או שתבלעי

"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב
מצרים" (מה ,כג)
אמרו רבותינו ז"לח שלח לו יין ישןט וגריסים של פולי .אמרו
דורשי רשומותיא יין ישן גימטריא ת"ל ,רמז לויב "ומושב בני
ישראל וכו' ת"ל שנה" .גריסין של פול לא דברו בהם.
וכמוהר"ר מר קשישא ר' יהודה אבן עטאר זלה"ה ,דכמו
שרמז לו החולי רמז לו טובת תכליתו" ,ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול"יג ,וזהו גריסין של פול בגימטריא קט"ז ,וגריס של הסך
הנזכר דהיינו חציויד הוא ח"ן ,רמז שבצאתם ממצרים נתן ה' חן
העם בעיניהם ויצאו ברכוש גדול ,ודברי פי חכם חן.
הגאון רבי יהודה בן עטר זצ"ל
אב"ד פאס ומח"ס מנחת יהודה ושא"סטו.

א .לעיל מג ,ט .ב .הובא ברש"י שם .ג .דף יא ע"ב .ד .כתובות דף סט ע"א ד"ה ובשמתא .ה .דברים לג ,ז ד"ה מפני נידוי .ו .דף ל ע"א .ז .הגאון רבי חיים יעקב
זצ"ל נולד באיזמיר לאביו רבי יעקב דוד זצ"ל ,בצעירותו למד לפני הגאון רבי אליהו אלפנדארי זצ"ל מח"ס מכתב מאליהו וספר סדר אליהו רבה וזוטא  -בעיר
קושטא .אח"כ עלה לא"י והתיישב בצפת .זמן קצר לאחר מכן יצא בשליחות לערי המערב הפנימי והחיצון והיה במרוקו תוניס ואלג'יר בין השנים תע"ח  -תפ"ח,
ושב לצפת שם שהה עד לשנת תצ"ו ממנה יצא בשנית לשליחות לערי איטליה גרמניה והולנד .בדרך הילוכו הדפיס את ספרו צרור החיים (אמשטרדם תצ"ח)
ביאורים על הרמב"ם ובסמוך (שם תצ"ט) נדפס ספר תשובותיו סמא דחי שו"ת ,בחיבור זה מובאות תשובות רבות שהתכתב עם חכמים שונים בעוברו במקומות
מושבותיהם .בשנת תק"א כבר נמצא שוב בצפת ,ועניניה הרוחניים של העיר בפסקי דינים והוראות היו תחת ידו .נלב"ע לאחר שנת תקי"ב .רואה אור מתוך
חיבור דרושיו שנעתק מכ"י .ח .הובא ברש"י .ט .מגילה דף טז ע"ב .י .בר"ר פרשה צד פסקא ב .יא .גור אריה בראשית מה ,כג .יב .שמות יב ,מ .יג .בראשית טו,
יד .יד .ראה במפרשי המשנה נגעים ו ,א דגריס הוא חצי פול .טו .הגאון רבי יהודה בן עטר זצ"ל נולד בעיר פאס בשנת תט"ו לאביו רבי יעקב זצ"ל ,בצעירותו
למד לפני רבני העיר הגאונים רבי וידאל הצרפתי ורבי מנחם סרירו זצ"ל .בשנת תנ"ח התמנה לדיין בעירו ובשנת תע"ג היה דיין יחיד בעיר במשך כמה שנים.
מכל קצוות מרוקו הוגשו לפניו שאלות הלכתיות ,ותקנות רבות תיקן בענייני הלכה ומנהג שהטביעו את חותמם על יהודי מרוקו .נלב"ע ביום י"ט סיון תצ"ג.
מתורתו רבת ההיקף ,נדפסו :ספר שיר מכתם על דיני שחיטה בדרך פיוט ,ספר מנחת יהודה חידושים וביאורים עה"ת ,שו"ת מנחת יהודה תשובות ע"ס או"ח
ויו"ד .נדפס מכ"י חידושים מחכמי מרוקו עה"ת.
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"כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים" (מו ,כז)
איתא בגמ' דבבא בתרא (דף קכגטז) בעא מיניה אבא חליפא
קרוייא מרבי חייא בר אבא ,בכללן אתה מוצא שבעים ,ובפרטן
אי אתה מוצא אלא שבעים חסר אחד .אמר ליה תאומה היתה
עם דינה ,דכתיביז "ואת דינה בתו" .אלא מעתה תאומה היתה עם
בנימין דכתיביח "ואת בנימין" גו' ,אמר ליה מרגלית טובה היתה
בידי ואתה רוצה לאבדה ממני ,הכי אמר רבי חמא בר רבי חנינא
זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות ,שנאמריט "אשר
ילדה אותה ללוי במצרים" ,לידתה במצרים ואין הורתה במצרים,
כ
עכ"ל הגמ' .ובתוס' ד"ה תאומה היתה עם בנימין ,ובעלמא
אמרינן תאומה היתה עם כל השבטים ,עכ"ל.

לתרץ ,דאיתא ביונתן בן עוזיאלכח דאסנת היתה בת דינה שהיתה
לה משכם ,עיי"ש.
וזהו פי' בגמ' שאמר תאומה היתה עם דינה ,דהיינו אסנת
שהיתה ראויה לתאומת יוסף שתולד עמו ,והיתה גם כן במצרים,
ולכך כתיב "כל נפש ששים ושש" .רק מנא ליה זה שאסנת היתה
בת דינה ,דכתיב "ואת דינה בתו".
על זה מקשה ,אלא מעתה גבי בנימין דכתיב "ואת בנימין"
גו' ,צריך לומר גם כן שתאומה שהיתה ראויה לשבט אחר נולדה
עם בנימין ,כנזכר לעיל גבי דינה .רק דילמא באמת כן .ולכך
פירשו תוס' ,ובעלמא אמרינן תאומה היתה עם כל השבטים ,ולא
נחסר לשבט תאומה ,על כן ליכא למימר דאתי רבויא ואת כנ"ל.

ראוי לשום לב ,היאך
על זה השיב לו
סלקא דעתיה לתרץ
מרגלית טובה היתה
תאומה היתה עם דינה,
בידי ,היינו בתחילה
הא קושיא שהקשה
היה תירוץ כדבעינן
במקומה
בתחילה
למימר בידי ,רק למאי
עומדת ,למה בפרטן אי
לא תירצתי זה תחילה,
אתה מוצא אלא ששים
תריץ דסבור הייתי
ותשע דכתיבכא "כל
שאתה גם כן יודע זה
נפש שישים ושש" כו',
התירוץ ,רק [אתה]
כפירוש רש"יכב ,ולמה
מקשה אף על פי כן
לא מונה אותה תאומה,
בכללן כנ"ל ,היינו ואתה
שאם כן לכתוב הקרא
רוצה לאבדה ממני זה
ששים ושבע .ועוד ,מאי
התירוץ ,דהא צריך
בעי תוס' בזה ,ובעלמא
להבין ,דעל זה התירוץ
אמרינן כו' .ועוד ,אמר
קשה היאך יוכל לומר
ליה מרגלית טובה
זו יוכבד שהורתה בדרך
כת"י הג"ר רבי אברהם פוזנר זצ"ל
היתה בידי ואתה רוצה
כו' ,לפי מה שכתבתי
כג
לאבדה ממני ,פירש רש"י ומעיקרא לחדודי הוא דבעי .היאך לעיל בשם המדרש דאבא חליפא קרוייא סבר עם כל שבט נולדה
שייך לומר ואתה רוצה ,הוי ליה למימר ואתה מאבדה ממני.
תאומה ונשאום ,אם כן אשת לוי שהולידה יוכבד היתה גם כן
לענ"ד נראה לתרץ כל זה ,רק נקדים המדרש רבה בפרשת תאומה בת יעקב ,אם כן קשה נמי למה בפרטן אי אתה מוצא
וישבכד על הקראכה "ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו" גו' ,אלא ששים ותשע דכתיב כל נפש ששים ושש ,ולא אמר ששים
רבי נחמיה אומר כנעניות היו ,רבי יהודה אומר אחיות היו ,ושבע עם אשת לוי ,דלא יוכל לתרץ עליה דמתה קודם ירידתה
שתאומות נולדו עם כל שבט ושבט ,ונשאום .ואיתא במדרש למצרים כמו שפירש רש"י בחומשכט לדברי האומר תאומות
רבה פרשת וישלחכו על הקראכז "ותאמר לה המילדת אל תיראי נולדו עם השבטים כו' .רק עתה שתרצתי לך תאומה נולדה עם
כי גם זה לך בן" ,רבי יהושע רבכם לא כך אמר כו' ,כדאמר אבא דינה כנ"ל דהיינו אסנת ,ומקשה אלא מעתה גבי בנימין ,אם כן
חליפא קרוייא עם כל השבטים נולדה תאומה ,ועם בנימין נולדה לא סברינן דאסנת היתה בת דינה ,ואף על פי כן נשאה יוסף,
אם כן הכי אמר רבי חמא בר רבי חנינא זו יוכבד כו' ,ולא תוכל
תאומה יתירה.
להקשות למה לא חשב הקרא אשת לוי כנ"ל ,דהא איכא לתרץ
נמצא לפי זה סבר נמי אבא חליפא קרוייא כר' יהודא ,שנשאו דמתה אשתו מתאומתו ולקח משאר אומות אשה ,כמו שמוכרח
כל השבטים האחיות שלהן כנ"ל .ולכאורה יש לנו לומר לפי לומר אצל יוסף כן ,ודו"ק היטב.
דעתו ,שלא נשאו השבטים נשים משאר האומות .אבל [קשה]
ל
היכי נשא יוסף את אסנת בת פוטיפרע .רק על זה גם כן יוכל
הג"ר אברהם פוזנר זצ"ל .

טז .ע"א .יז .בראשית מו ,טו .יח .שם מג ,כט .יט .במדבר כו ,נט .כ .פרקי דרבי אליעזר פרק לו .כא .בראשית מו ,כו .כב .שם ד"ה כל הנפש ,שביחד עם יוסף
ושני בניו שהיו כבר במצרים היו ס"ט .כג .ב"ב שם ד"ה מרגלית .כד .פרשה פד פיסקא יט והובא ברש"י על הפסוק .כה .בראשית לז ,לה .כו .פרשה פב פיסקא
ח .כז .שם לה ,יז .כח .בראשית מא ,מה .כט .שם .ל .הג"ר אברהם (אברלי) פוזנר זצ"ל נולד בשנת תפ"ז ,ונראה כי מקום מושבו היה בערי גרמניה ,בחיבורו
מביא שמועות מהג"ר יעקב כ"ץ זצ"ל אב"ד פראנקפורט ,מהג"ר שמואל הילמן זצ"ל אב"ד מיץ ,ומהג"ר יוסף שטיינהארט זצ"ל אב"ד פיורדא .נפטר ביום ו' אדר
א' תקס"ה .במקומות שונים בחיבור כתב דרושים למאורעות שונים מהם ידענו על אחיו רבי צבי מהמבורג ,ואחיו רבי זלמן ,בניו היו :רבי נפתלי רבי אליהו רבי
פנחס רבי זאב .חותנו היה הרבני כמ"ה יוסף ווילמרסדארף זצ"ל .חיבורו זה כולל חידושים לסוגיות הש"ס וביאורים עה"ת ופירוש לפרקי אבות ,בחיבור בולטים
כח פלפולו ולמדנותו .מלבד החיבור שלפנינו כתב עוד חיבור נוסף כמותו ,אליו מציין בכמה מקומות.

