פרשת וארא
גליון
מספר

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

"ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כה'
אלהינו" (ח ,ו)

ישראל לעבר השנים ,כיון שנטלה ממך הכהונה .וזהו אומרו ,וידבר
אלקים שהוא דין והענישו.

קשה ,מי פתי וסכל שישאל שאלה כזאת להרחיק הישועה ,היה
לו להשיבו שיסורו עתה .גם ,מצינו לחז"לא שמכה זו קשה מכולם
[עיין ספורי נפלאות] ,ומאחר שבידו להסירם בכל עת וזמן כמו
שאמר לו משהב "התפאר עלי" ,למה לו לומר למחר ולהשאר בצרה
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב וכו'" (ו ,ג)
וצוקה ,ובאמת שוטה יקרא.
ידועיא ד[יש] מחלוקת (אם) בשם שדי ,איכא דאמר אני הוא
ג
ואפשר בהקדים מ"ש חז"ל שעשר מכות היו משמשות ז' ימים ,שאמרתי לעולמי די ,ואיכא מאן דאמר אני הוא שאמרתי לאלהותי
וכמ"ש במכת דם הרב
די .והנפקותא בזה ,לענין
שפתי חכמיםד ע"ע .וא"כ
אם מוקדם בבריאה עדיף
לפי"ז ,פרעה ידע הטבע
או מאוחר בבריאה עדיף.
בזה שכל מכה דיה שעתה,
ולמ"ד לעולמי די ,א"כ
וכשאמר לו משה התפאר
דהעולם מאמצעו התחיל,
עלי ,לא רצה לומר יסורו
והיה הולך ומתרחב ,עד
עתה ,שחשב שעתה הגיע
שאמר לו הקב"ה די,
העת ,וא"כ שקילי טיבותיה,
וארץ ישראל היה תחילת
וכדי לנסותו הרחיק הזמן,
בריאת הארץ ומוקדם
הגאון רבי אברהם אמזאלג זצ"ל ,מחכמי איליג' מרוקו
בכדי שיכיר [אם] (ש)הכל
עדיף .ולמ"ד לאלהותי די,
בידי משה או לא ,ועכ"ז
דהעולם התחיל מקצוות ,וארץ ישראל היא מאוחרת בבריאה ,ואל
ודו"ק.
השיבו משה כדבריך וכו',
שדי הוא לאלהותי.
הג"ר שמואל בן הרוש זצ"ל ,מחכמי צ'פרו,
זה אומרו "וארא אל אברהם באל שדי" ,ומוכרח להעמיד השם
ה
מח"ס ויאמר שמואל ,ילקוט הרועה ושא"ס  .שדי ,שהוא שאמר לאלהותי די ,ולפיכך (לא) [א"ל] "ושמי ה' לא
נודעתי" .וא"כ ארץ ישראל היא מאוחרת בבריאה ,לפיכך "וגם
הקמותי וכו' לתת להם את ארץ כנען" ,והם [ישראל] גם מאוחרים
בבריאה .וכוונתו יתברך להודיע למשה רבינו ע"ה ,שיעשה להם גם
"וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה'" (ו ,ב)
קריעת ים סוף ,דהם עדיף ממלאכי השרת ,מטעם דהם מאוחרים
בבריאה.
יש לדקדק ,מאי אלקים ומאי אני ה' ,למה חזר ואמר אני ה'.
הגאון רבי אברהם אמזאלג זצ"ל,
ונראה ,וכמדומה שראיתי לאיזה מפרש מהמפרשים ,שהכוונה
מחכמי איליג' מרוקו ,מח"ס ויאמר אברהםיב.
דידועו דמשה היה מלך ,וקי"לז אין מושיבין מלך (בסנהדרין)
[בעיבור שנה] ,שמא יוסיף חודש אחד בשנה משום חילותיו ,וכן
אין מושיבין כהן (בסנהדרין) [בעיבור שנה] ,שמא יפחות חודש
אחד משום צינה דיום הכיפורים .אבל אם היה כהן ומלך מושיבין
"ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ...ובעמך
אותו ,דלמאי ניחוש וכו'.
ובתנוריך ובמשארותיך" (ז ,כח)
והנה משה רבינו ע"ה היה ראוי להיות כהן ,ובשביל שסירב
בגמרא דפסחים דף נ"ג ע"ב ,אמר ר' יוסי ,תודוס איש רומי
בשליחותו של מקום נטלה ממנו הכהונה ונתנה לאהרןח .ואם היה
מלך וכהן יכנס לארץ ישראל ויעבר שנים ,אבל כיון שנטלה ממנו הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס בלילי פסחים ,שלחו ליה
הכהונה לא יכנס .בזה יבוא ע"ןט "עתה תראה" ישלא תכנס לארץ אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נדוי ,שאתה מאכיל לישראל
א .הובא במדרש הנקרא דברי הימים של מרע"ה .ב .שמות ח ,ה .ג .שמות רבה פרשה ט פיסקא יב .ד .ז ,כה .ה .הג"ר שמואל בן רבי שלום זצ"ל נולד
בצ'פרו בשנת תרס"ה ,והיה מגדולי החכמים בעיר ,ישב על מדין בב"ד של הג"ר ישמ"ח עובדיה זצ"ל בהרכב המיוחד לענייני גיטין( ,ראה מזכרת הגיטין בספר
נתן דויד) .הרביץ תורה לרבים ולא החזיק טיבותא לנפשיה .בשנת תשי"ג עלה לא"י וכיהן עד לפטירתו כרב בכפר שלם בת"א .נפטר לאחר איו"ש בכ"א שבט
תשס"א .מחיבוריו נדפסו :ספר שם שמואל  -פסקי הלכה למועדים ,ויאמר שמואל  -שו"ת ועניינים שונים ,סדר ימים נוראים – הלכות ותפילות לימים נוראים,
ועוד חיבורים .ביאור זה נמצא בספרו ילקוט הרועה כת"י ,שנכתב בצ'פרו תרצ"ה .ו .ויקרא רבה פרשה לא פיסקא ד ,ועיין פירוש המשניות להרמב"ם שבועות
פ"ב מ"ב .ז .סנהדרין דף יח ע"ב .ח .זבחים דף קא ע"ב – דף קב ע"א .ט= .על נכון .י .לעיל פסוק א; סנהדרין דף קיא ע"א .יא .בראשית רבה פרשה מו
פיסקא ג .יב .הג"ר אברהם זצ"ל נולד בכפר איליג' בערי הסוס בדרום מערב מרוקו לאביו הגאון המקובל רבי שלום אמזאלג זצ"ל שהיה דיין ומו"צ לאיזור הסוס
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קדשים בחוץ ,קדשים סלקא דעתך ,אלא אימא כעין קדשים כו' .להקשות ומאי שנא כהן ,י"ל דדוקא הואיל וכהן הוה קשיא ליה,
איבעיא להו ,תודוס איש רומי ,גברא רבא הוא או גברא אלם הוא .משא"כ אם היה ישראל לא הוה קשה לי מידי ,דידע לתרץ דמיירי
תא שמע ,ועוד זו דרש [תודוס איש רומי] ,מה ראו חנניה מישאל משום ארנונא ,ובאמת היה בחוץ לארץ דמותר משום ארנונא.
ועזריא למסור עצמן לכבשן האש ,שנשאו ק"ו בעצמן מצפרדעים ,אבל כהן קשה ממ"נ ,אי בארץ ישראל הוה לא שייך ארנונא ,ואי
מה צפרדעים שאינן באין על קידוש השם כו'.
חוץ לארץ הוי אין כהן רשאי לכנוס בתוכה ,אבל השתא דקאמר
ויש לדקדק ,אכתי איך מוכח מכאן דגברא [רבא] הוא ,וכי הי אמר ליה ברישא וקשה קושיא הנ"ל ,אמאי לא משני תיכף
משום ארנונא .וצ"ל כנ"ל דארץ ישראל הוי ולא שייך ארנונא,
בשביל שדרש דבר זה מוכח דגברא רבא היה.
ונ"ל נקדים גמרא דסנהדרין (דף כ"ה ע"ב)יג ,רבי חייא בר וא"כ קשה שפיר אי וודאי ארץ ישראל הוי מאי שנא כהן הא אפי'
זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק הוי קאזלי באורחא לעבר שנה ישראל נמי קשה היאך היה חורש כו'.
באסיא ,פגע בהו ריש
על
קשה
אך
לקיש איטפל בהדייהו
הירושלמי ,אמאי התיר
כו' ,חזיא לההוא גברא
לחרוש בשביעית משום
כ
דקא כריב בשביעית,
פיקוח נפש ,הא קיי"ל
אמר כהן וחורש ,אמרו
בפרהסיא יהרג ואל
לו יכול לומר אגיסטון
יעבור.
אני בתוכו .תו חזיא
וצ"ל דדוקא היכא
לההוא גברא דהוי
דצוה המלכות לעבור
כסח בכרמא ,אמר כהן
על דת ח"ו ,אבל מס
וזמר ,אמרו לו יכול
אינה [אלא] רק לטובת
לומר לעקל בית הבד
ולכבוד המלך ,ומותר
אני צריך .ופריך הגמ',
משום פיקוח נפש .והנה
הי אמר להו ברישא,
לתירוץ הש"ס דמשני
אילימא מעשה דחורש
כעין קדשים בחוץ ,א"כ
אמר להו ברישא [הא
הוי גזירה מקולס אטו
נמי לימרו ,אגיסטון אני
קדשים ממש ,ולפי זה
בתוכו] ,אלא לאו זמר
לשיטת הראב"ד היכא
אמר להו ברישא .ומאי
דכבשוהו עולי מצרים
חידושי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל
שנא כהן ,ומשני [משום
ולא עולי בבל הוי גזירה
דחשידי אשביעית].
לגזירה ולא גזרינן ,אבל לשיטת הירושלמי דלא מפליג בין עולי
הקושיא מפורסמת ,דהוי ליה להקשות בלא זה ומאי שנא כהן .מצרים לעולי בבל ,וא"כ ליכא רק חדא גזירה .וא"כ קשה הא
ונ"ל ,דאיתא ברמב"םיד מותר לחרוש בשביעית משום ארנונא .איסורא הוי עביד ,ואמאי קאמר גברא רבא הוי.
והשתא אתי שפיר ,דמבעיא תודוס גברא רבא הוה וסבר
(והרמב"ם) והראב"דטו כתב לחלק ,דוקא בארצות שכבשו עולי
מצרים ולא עולי בבל ,דקדושא לשעתה אינה אלא מדרבנן ,אבל כשיטת הראב"ד ולא גזרינן גזירה לגזירה ,ומשום הכי התיר לאכול
היכא דכבשוהו עולי בבל דקדושתה אינה בטילה והויא דאורייתא ,גדי מקולס דהוי נמי גזירה לגזירה .או בעל אגרוף הוה ואיסורא
אסור אפילו משום ארנונא .וכתב המ"מטז כמדומה שהראב"ד לא הוא דעבידי .ומשני ,תא שמע ועוד זו דרש מה ראו חנניה מישאל
ראה הירושלמי ,דאיתא בירושלמייז מותר לחרוש בשביעית משום ועזריא למסור עצמן לכבשן האש ,שנשאו ק"ו מצפרדעים ,וע"ז
ארנונא דהיינו מס המלך ,דכיון דשקלו בניהם בשביל המס הוי קשה קושית תוס' שםכא מאי קושיא מה ראו ,הא כתיבכב "בכל
נפשך" אפילו אם נוטל נפשךכג ,וצ"ל כתירוץ תוס'כד דלא היה רק
פיקוח נפש ,וכתיביח "וחי בהם".
ונראה דיש הוכחה לראב"ד מגמרא דילן ,דקאמר הי אמר להו לכבודו .וקשה שפיר מה ראו [חנניה וכו'] ,וע"ז משני שנשאו ק"ו
ברישא אילימא מעשה דחורש ,לשני נמי אגיסטון אני בתוכו ,מצפרדעים .א"כ מוכח דאפי' משום כבודו נמי מחוייב למסור
אלא ע"כ מעשה דזמר הוי ברישא .ואכתי קשה ,לשני ליה על עצמו ,וא"כ ליתא לשיטת הירושלמי ,ומוכח כשיטת הראב"ד ,וא"כ
הא דזמר משום ארנונא ,אלא ע"כ דהיה בארץ ישראל ואסור הוי גזירה לגזירה ולא גזרינן ,וא"כ לא עביד תודוס איסורא כלל,
משום ארנונא .וידוע מה דאיתא בגמראיט ג' ארצות לחלה ואין ושמע מינה שפיר דגברא רבא היה ,ודוק היטב.
כה
הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל .
כהן רשאי לכנוס לחוצה לארץ .ועפ"ז יש לומר בלא זה לא מצי
כולו ,ידועים היו האב ובנו כמארי קבלה ובעלי מופתים ,מלוב"ן ומופלגים בצדקותם וחסידותם ,קדושים אשר בארץ המה .בישיבתם למדו טובי החכמים מכפרי
האיזור .ידוע הדבר כי היה נוהג לילך בצידי דרכים והיה מכסה את עיניו בידיו לפרישות מעלייא .מכתביו נותר בידינו חידושים לחלקי השו"ע ופירוש עה"ת .הג"ר
אברהם נלב"ע בי"ד חשון תרצ"ז במקום מולדתו ,ושם מנו"כ .רואה אור מספרו ויאמר אברהם עה"ת .יג .דף כו ע"א .יד .פרק א מהלכות שמיטה ויובל הלכה
יא .טו .בהשגות שם .טז .עיין רדב"ז שם .יז .מעין זה הובא בתוס' סנהדרין דף כו ע"א ד"ה משרבו .יח .ויקרא יח ,ה .יט .מס' חלה פרק ד משנה ח.
כ .סנהדרין דף עד ע"א .כא .כ"ה בחידושי הר"ן פסחים דף נג ע"ב ד"ה מה .כב .דברים ו ,ה .כג .ברכות דף נד ע"א .כד .פסחים שם ד"ה מה .כה .הגאון
הנודע רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל ,נולד בסביבות שנת ת"ן לאביו הג"ר נתן נטע זצ"ל אב"ד העיר אייבשיץ ,ועל שמה נתכנה .כבר בצעירותו נודע בשערים בגדלותו,
ושנים רבות הרביץ תורה למאות תלמידים בפראג .כעשר שנים היה אב"ד בעיר מיץ שבצרפת ,ולאחר מכן התמנה לאב"ד אה"ו (אלטונא המבורג וונדסבק) .נלב"ע
בכ"א אלול תקכ"ד .מבין חיבוריו המפורסמים הם :אורים ותומים; כרתי ופלתי; יערת דבש; תפארת יהונתן ,ועוד[ .מהלך זה בשנו"ס נדפס על ידינו בספר פרי
יהונתן דף מא] .חידו"ת נדפסים מתוך כת"י אסופת חידו"ת מחכמי דורו.

