פרשת ויחי
גליון
מספר

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

"הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם"

"ויחי יעקב" (מז ,כח)
במדרש רבהא למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות ,אלא כיון
(מט ,ב)
שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד
דרשו חז"לי בקש יעקב לגלות הקץ ונסתם ממנו .ולכאורה אין
שהתחילו לשעבדם ,ע"כ.
מובן ,למה רצה לגלות את הקץ ,ולמה נסתם ממנו .ונדקדק עוד על
ולכאורה קשה ,הו"ל לסתום פרשת שמות דאחר פרשת ויחי דברי הכתוב ,למה אמר ב' פעמים "ושמעו" שהוא שפת יתר .גם,
דמתו כל השבטים ,דמשם נתפשט השעבוד .ועוד ,מה זו סמיכות בראשונה אמר כמדבר לנסתר ,ובשנית דבר עמהם כמדבר לנוכח
פרשה זו ,למה שנאמר ב[סוף] פרשת ויגשב "ויפרו וירבו מאד".
בתיבת "אביכם".
אבל השורש כן הוא ,דהנה באמת אי אפשר להיות תקומה
ולע"ד אפשר ,בהקדים דאיתא בפני דוד בפ' שמותג שפירש על
פסוקד "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" ,בהקדים [מה] שכתב לישראל ,כי אם בהיותם באחדות גמורה ,ובעת כי ישראל אינם
עושים רצון הבורא ב"ה ,הם
בס' זרע ברך ח"ג על ברכות דף
נקראים בשם יעקב ,כמאמר
ל' סוף ע"ג ,דישמעאל ועשו היו
יב
המפרשים ז"ליא על פסוק
חייבים בגלות מצרים כי הם מזרע
"ולא אותי קראת יעקב" ,דהיינו
אברהם אע"ה ,ולפי שישראל היו
כשאינך קורא אותי ,אז נתכנית
בגלות לבד והם פרעו השט"ח
בשם יעקב ,אבל "כי יגעת בי"
שהיה מוטל על ישמעאל ועשו,
דהיינו שאתה עובד את עבודתי,
לכן זכו בברכת ישמעאל לפרות
ה
אז נתכנית בשם "ישראל".
ולרבות הרבה ,ולברכת עשו
"ועל חרבך תחיה" ,לדון בדיני
ובאמת אם ישראל ח"ו אינם
נפשות .זהו שאמר ,וכאשר יענו
זכאין ,אין להם אמתלא לאמור
חידושי הגאון רבי אברהם יצחק מליסא זצ"ל
אותו דוקא [ולא] ישמעאל ועשו,
כי ירשו את זה מאבותיהםיג ,כי
לשון
יפרוץ
וכן
ולרבות,
לפרות
כן ירבה שיזכה בברכת ישמעאל
אדרבה בהיפך מצינו כי יעקב היתה שלימה מטתו ,כמאמרם ז"ל
יד
עשו
בברכות
שזכו
דהיינו
דרך,
מלכות כמ"שו פורץ לעשות לו
במדרש כי יעקב אמר שמא ח"ו יש פסול בזרעו ופתחו ואמרו
שהמלך והסנהדרין ידונו דיני נפשות ,יע"ש.
"שמע ישראל" ,כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד.
זהו שאמר "ויפרו וירבו מאד" שזהו בברכת ישמעאל ,א"כ לא ולפי הפשוט אין לדברים אלה מובן גמור ,אבל הענין נכון הוא,
ישתעבדו כי אם ישראל ,אכן כשהיה יעקב קיים לא יראו ולא פחדו ,כי באמת אם היה נשאר בישראל לב אחד ,אז היו באים לתכליתם
הנכון ,ולשון קץ הוא לשון תכלית ,ולזה יעקב היה רוצה לגלות את
כיון שנפטר ,נסתמו עיני[ה]ם ולבם מצרת השעבוד.
ובזה יובז "ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אותם הקץ והתכלית שיהיו מחוברין ,ונסתם ממנו ,כי באמת מצינו שאמר
מסבלותם" ,דהנה ידוע דאם נשתעבדו גם ישמעאל ועשו ,א"כ רדו הנביא בשם ה'טו "חלק לבם עתה יאשמו" .ומצינו מאמרם ז"לטז כי
של חלקם הרי נשתעבדו אותו ונשלם הזמן .ז"ש ,הן רבים עתה במקדש ב' היה חזק עון שנאת חנם.
והנה באמת אם ישראל הם בלב אחד ,תולה בזה כי הם מאמינים
ונתקיימה בהם ברכת ישמעאל ,כי הוא לא השתעבד ,א"כ והשבתם
שהקב"ה הוא אחד ,ובחר לו את ישראל להיות גוי אחד בארץ ,אבל
מסבלתם אתמהה ,והרי עדיין לא שלמו.
ובזה יובן מאמרח ,אתם למה ודברכם למה .הכוונה ,אתם למה באמת הטוב והרע אינם יכולים להתדבק יחדיו ,כאשר מצינו אצל
פרים ורבים משום ברכת ישמעאל ,א"כ ודבריכם למה ,שאתם יעקב ועשיויז "ושני לאומים ממעיך יפרדו" .וחקרו המחקריםיח ,וכי
יעקב היה נביא בבטן אמו שעשיו יהיה רשע ,אבל באמת עבור
אומרים [שבני ישראל] ילכו ,והרי עדיין לא שלמו ,ודוק.
ט שעשיו שאב כל הזוהמאיט והיה בתכלית הרע ,לא היה יכול לדבק
הג"ר עמור אביטבול זצ"ל  .עצמו בטובתו של יעקב ,ולזה אמר ממעיך יפרדו ,דהיינו לענין
הפירוד יהיה תיכף בעודן במעיך.
א .בראשית פרשה צו פיסקא א .ב .בראשית מז ,כז .ג .אות י .ד .שמות א ,יב .ה .בראשית כז ,מ .ו .סנהדרין דף כ ע"ב .ז .שמות ה ,ה .ח .שמות רבה פרשה ה
פיסקא טז .ט .הג"ר עמור אביטבול זצ"ל ,דיין ומו"צ בצ'פרו ,מגדולי דורו ובעל מעשים ,שולחנו היה כשולחנו של אברהם אבינו ע"ה ולא היה נצרך לבריות ,הניח
אחריו ברכה פסקי דין וכן דרושים וחידושים יקרים ,מתורתו נדפסו החיבורים :מנחת העומר; עומר התנופה; עומר מן; שירת העומר .חי בין השנים תקמ"ב -
ר"ח טבת תרי"ד .י .בראשית רבה פרשה צח פיסקא ב .יא .מהר"ם אלשיך בראשית מט ,ב .יב .ישעיה מג ,כב .יג .הכוונה על מה שכתב רבינו לעיל מיניה' :הנה
יש שתים רעות ,האחד הוא מי שמשריש בלבו תכונות רעות כמדת הכעס ונקימה ,וזה הוא שורש פורה ראש ולענה ,וע"פ הרוב בזה שוה טבע הבן לטבע האב,
כי אותה תכונה הרע נזרע ג"כ בנפש הבן ,אבל אם נמצא אחד שהוא עובד ע"ז ולבו הטעתו ,ובזה לבו נקי מכל חטא ואשמה ,אינו מוכרח שהבן יעבוד ג"כ ע"ז,
כי אולי יכיר הבן בשכלו הרם שאין בה ממש ואין להטבע על זה מבוא כלל ,אבל אם האב זורע בהבן טבע ותכונה רעה ,אותו הטבע תשאר מתמדת' .ובהמשך
דבריו כתב' :והנה באמת כל המדות טובות שהיו באברהם כולם נטע ביצחק והיה הולך ומשתלשל מאבות לבניהם [ולבני] בניהם' .יד .פסחים דף נו ע"א .טו.
הושע י ,ב .טז .יומא דף ט ע"ב .יז .בראשית כה ,כג .יח .עיין מהר"ם אלשיך בראשית כה ,כג .יט .אלשיך שם ,ועיי' פסיקתא זוטרתא פרשת תולדות סימן כה.
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ולזה כאשר ראה יעקב שאי אפשר לגלות להם את הקץ מצד
א"כ אתה מואבי ,דאיתא (במס' נזיר)כז גביכח "ויתן ה' לה הריון",
שלא יהיו באחדות כל ימיהם ,סבר שמא יש ח"ו פסול בזרעו ,ועל דרות נתעברה מאותה לילה שבא עליה בועז ,וזו עדיין קטנה ,וא"כ
ידי הפסול אינו מניח לדבק את כולם ,ובזה הם כופרים ח"ו באחדות אתה מואבי ,דהתינח מואבי ולא מואבית אבל עכ"פ צריכה להתגייר,
הבורא ב"ה ,כי אם לא כן יהיו כולם צדיקים ,על זה פתחו ואמרו ומדההיא קטנה אין מעשיה כלום ,לפי דבריך שאמרת בנים אינם
כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד ,ואנו מאמינים כסימנים .מה אית לך למימר רות על דעת בית דין הטבילוה ,ואע"ג
באחדות הבורא ב"ה .ובאמת איתא (בספרים) בדברי חז"לכ לא דאין מעשיה כלום יש כח ביד ב"ד לעקור דבר מן התורה.
הגלה הקב"ה את ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים והאומות
א"כ אתה רוצח דמאי טעמא הרגת לאוריה ,אי משום שאמרת
ל
כט
יכירו כבוד שמים ,ובעת כי יקבוץ נדחי ישראל אז יתן לנו לב אחד ,לו "רד לביתך" וכו' והוא לא ירד ,אדרבא בדין עשה ,דקי"ל כל
וימלוך ד' לעולם ,ויבינו מלכותו בלי הפסק ,ועל זה אמר ברוך שם זמן שארון ושכינה חוץ למקומן אסורין ישראל בת"ה ,ובאותו זמן
כבוד מלכותו לעולם ועד ,והנה ע"י מה שנזכור כי קבלנו הקדושה היה ארון ושכינה חוץ למקומן ,א"כ למה הרגת אותו .וא"ת יש כח
והטוב מצד אבותינו ,בזה
ביד ב"ד לעקור דבר מן
נבוא לשמוע ולקיים כל
התורה ,הני מלי למיגדר
לא
דברי התורה.
מלתא אבל הכא מאי
מיגדר מילתא איכא,
ובזה נבאר כוונת
וא"כ אתה רוצח .וא"ת
הכתוב ,שכך אמר יעקב
לא הרגתי את אוריה
"הקבצו ושמעו בני
לב
אלא בשביל שאמר
יעקב" ,ר"ל אותם שיש
"ואדוני יואב" וכו' לפני,
פירוד הלב בכם ,ועל ידי
אכתי הרגתי אותו שכן
זה אתם נקראים בשם
לג
אי' במס' (מכות)
יעקב ֵת ָעשו אחד ,ובמה
איבעיא להו חולקין כבוד
שתשמעו לדברי תזכו
קדמון
לחכם
כ"י
דרושים
לתלמיד לפני הרב או אין
לעשות נכונה ,ועל ידי
חולקין .ואסיקו הלכתא
זה תהיו מכונים בשם
ישראל ,ובאמת קניתם עצמּות הקדושה מאבותיכם ,ועל זה אמר חולקין ,והלכתא אין חולקין ,וקשיא הלכתא אהלכתא ,לא קשיא הא
דפליג ליה רביה יקרא ,הא דלא פליג ליה רביה יקרא.
תיבת אביכם שהוא על הזריעה הטובה.
לד
הג"ר אברהם יצחק זצ"ל
ואיתא (במס' סנהדרין) באותה שעה ששלח דוד ליואב
דיין ומ"מ בליסאכא .למלחמה על מואב הוציאו אפיסטופולין שלהם ,וכתוב בהםלה "אל
תצר את מואב" וכו' ,א"ל יואב לדוד כו' שלחו לי מואביים ,באותה
שעה לא נהג דוד כבוד בעצמו והלך וישב לפני הסנהדרין ודן
לו
לפניהם ,כתיב "אל תצר את מואב" ,אבל הם התחילו תחילה שנא'
"ואשר שכר עליך את בלעם" וכו' ,עמדו והתירו לו להלחם עמהם.
בהפטרה" :והוא קללני קללה נמרצת" (מלכים א' ב ,ח)
והק' בתוספות ז"ללז ,מעיקרא כששלח דוד יואב מאי סבר ,וכי לא
ר"ת
ואמרו רז"לכב ר"ת נואף מואבי רוצח צורר תועבה ,שכן
ידע פ' זה אל תצר .ותי' התוספות ז"ללח לעולם אימא לך ידע,
נמרצ"ת.
וידע ג"כ שמותר לעשות עמהם מלחמה לפי שהם התחילו תחילה
אלו.
בחרפות
ע"ה
המלך
דוד
לחרף
שמעי
ראה
מה
וקשה,
כאמור ,אבל לפי שראה את יואב שהיה חכם גדול בתורה ,לא רצה
אמנם נראה לפרש ,דשמעי רצה לומר לדוד ע"ה ,ממ"נ לא תמלט לעשות דבר מדעתו ,גם דוד חלק לו כבוד ולא רצה להורות הוא
מחדא .א' אני אומר לך אתה נואף ,ואם תביא ראיה שאינך נואף ,עצמו ,ותלה ההוראה בב"ד .הרי בהדיא שדוד חלק כבוד ליואב ,א"כ
באותה טענה עצמה תלכד במואבי ,וכן כולהו.
אמרינן דאי רביה פליג ליה יקרא ,חולקין כבוד לתלמיד וכו' ,וא"כ
ויובן על זה הדרך ,דדוד ע"ה לכאורה נראה שחטא בבת שבע ,יפה אמר ואדני יואב לפני דוד ,לפי שהוא חלק לו כבוד ,ולמה הרגת
וא"ת פטור אתה מעון בת שבע מההיא דאיתא (בכריתות)כג "ומתו אותו .וא"ת לעולם לא חלקתי לו כבוד ,לא הייתי יודע הדין עד
גם שניהם"כד כששניהם חייבים מיתה ,לאפוקי אם אחד מהם קטן ,שהלכתי לסנהדרין ,ובדין הרגתי לאוריה ,א"כ אתה צורר שעברת
פטור גם הגדול .ובת שבע ,אמרי במסכת סנהדרין פ' בן סורר על אל תצר ששלחת את יואב מתחילה.
ומורהכה ,שהיתה בת ח' שנים כשבא עליה דוד ,הרי שהיא קטנה
מה אית לך למימר איני צורר ואיני רוצח ואיני מואבי ולא נואף,
ואין דוד חייב על
ביאתה דאין מעשה קטנה כלום ,ואתה פטור .א"כ א"כ אתה תועבה שאמרו במס' שבתלט בקש לעשות ולא עשה ,ולא
כו
הרי ביבמות אמרי  ,פליגי תרי אמוראי אם בנים חשיבי כסימנים עשיתי ,א"כ אתה תועבה ,כדכתיבמ "תועבת ה' מחשבות רע" וכו',
או לא ,ובת שבע מאותה ביאה נתעברה ,וא"כ הרי לדעת האומר באופן שעכ"פ לא פלטי לך מחדא ,ודו"ק.
שהבנים כסימנים הרי גדולה .מה תענה על זה ,אתה סובר כמ"ד
דרושים כ"י לחכם קדמוןמא.
בנים לאו סימני נינהו.
כ .פסחים דף פז ע"ב .כא .הג"ר אברהם יצחק ב"ר יעקב זצ"ל ,מורה צדק ומגיד מישרים בעיר ליסא בתקופת זוהרה ,בחיי הגאון רבי יעקב לורברבוים זצ"ל,
חיבורו הנמצא לפנינו נקרא בשם מנחת עני דרשות ע"ס פרשיות התורה והמועדים ,שהשמיעם בהקל עם בשבתות השנה ,חיבור זה נכתב ע"י בשנת תק"פ .עוד
חיבר ספר בית אברהם גם הוא תוכנו דרשות ובאורים עה"ת .כב .שבת דף קה ע"א .כג .סנהדרין דף סו ע"ב לשיטת ר' יאשיה( .ובכריתות דף ז ע"א הוא ענין
אחר) .כד .דברים כב ,כב .כה .דף סט ע"ב .כו .דף יב ע"ב .כז .עיין ילקוט שמעוני רות רמז תרח שלמחרת נפטר בועז .כח .רות ד ,יג .כט .שמואל ב' יא ,ח .ל.
עירובין דף סג ע"ב .לא .יבמות דף צ ע"ב .לב .שמואל שם יא .לג .ב"ב דף קיט ע"ב .לד .עיי' בראשית רבה פרשה עד פיסקא טו .לה .דברים ב ,ט .לו .שם כג,
ה .לז .כן הקשו התוס' בב"ק דף לח ע"א ד"ה נשא .לח .ל"מ .לט .דף נו ע"א .מ .משלי טו ,כא .מא .מתוך קונטרס דרושים כת"י לחכם לא ידוע ,לפני כשלש
מאות שנה.

