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 הקדמה לעוללות אפרים2
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Prague Castle, 1606

 3הקדמה לעמודי שש

Gravestone of R. Ephraim,
Jewish Cemetery in Prague

 4כלי יקר הקדמה
על משמרתי אעמודה כפעם בפעם לחבר על התורה ביאור יקר ,ממנו פינה ממנו יתד שהכל תלוי בו כי בו כלולים
ביאור הרבה דברים סתומים וחתומים אשר בהם באו רוב המפרשים ללקוט ולא מצאו ביאור מספיק וטעמים
מספיקין ,וכן נכללו בו הרבה דברי מוסר לאוהבי התוכחה ומוסר כלימות ,ויהיה תועלת חיבור זה יקר מאד למודים
על האמת ,אשר על כן קראתיו כלי יקר כי כל הקורא בו יענה ויאמר ,הבן יקיר לי אפרים )ירמיה לא יט(:
יקרו רעיך אל )תהלים קלט יז( אשר מסרו נפשם על תורת ה' להיות עמלם בה יום ולילה לא ישבותו מלהוציא לאור
תעלומות חכמה כפלים לתושיה ,פשטים ודרושים חדשים משמחים אלהים ואנשים ותוכו רצוף אהבה מסותרת
ותוכחת מגולה ,הנה אנכי שלמה אפרים בן לאדוני אבי הגאון מוהר"ר אהרן זצ"ל הטרוד והנרדף זה ימים רבים רוב
נחמתי בעניי היתה העסק בחיבור כמה ספרים ,כי בילדותי חיברתי ספר עיר גבורים ובבואי קצת בימים יותר
חיברתי ספר עוללות אפרים ורוב עסקי היה בחיבור רבבות אפרים אשר לגודל כמותו אין בידי די השיב אותו
למלאכת הדפוס מחמת חסרון כיס ,הנה כעת בשנת שס"א לפ"ק קודם ימי הפורים נפלתי למשכב בחולי מסוכן
כמה שבועות עד שהוסיפו לי שם שלמה ובחמלת ה' הוציאני מתוך ההפיכה לחיות אותי כיום הזה נדרתי לה'
ואשלמה לחבר חיבור זה לכבוד ה' ותורתו ולגלות מצפוניו ,ומנהיגי שלוש ארצות יצ"ו היושבים ראשונה במלכות
שמים נודעים בשערים לשם ולתהלה מכוחם החזיקו בידי ומכיסם סייעו למלאכת הדפוס ישלם ה' פעלם ומשכרתם
שלימה ,וקראתיו כלי יקר על שם הבן יקיר לי אפרים )ירמיה לא יט( ,ופסוק כלי יקר שפתי דעת אמרו שלמה )משלי
כ טו( ,ובזה נכללו בו שני שמותי ,ובהרבה מקומות כשהיה נראה בעיני מעלת הפשט ההוא על זולתו כתבתי בו וזה
פירוש יקר כי האמת כן הוא ,ומעט מזער אני מביא לפעמים דעת מפרשים אחרים וכתבתי על זה לשון ויש אומרים.
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 5עמודי שש יח.

4

 6הקדמה לעוללות אפרים

 7כלי יקר בראשית כה:כז
)כז( ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה .שהיה צד נשים תחת בעליהם כל ארבעים שנה ,ולדעת חז"ל )בבא בתרא
טז ב( בא על נערה המאורסה על כן קראו יודע ציד היינו לצוד נשים תחת בעליהן רצה לומר היושבות תחת
בעליהן ,אבל לעולם הלך לצודם בשדות כמו שנאמר אצל נערה המאורסה )דברים כב כז( כי בשדה מצאה על כן
קרא לעשו איש שדה כי הלך לבקשם שם כדי שקולה לא ישמע כשתצעק ויהיה ציד לשון צידה ממש ,או לשון ציד
בפיו על ידי פיתוי כדרך כל מפתה:
ויעקב איש תם .שנולד מהול לדעת חז"ל )אבות דרבי נתן ב ה( על כן היה גדור מעריות והיה יושב אוהלים ודבק
באשתו ולא באחרת ,כמו שנאמר )דברים ה כז( שובו לכם לאוהליכם שדרשו חז"ל )שבת פז א( על היתר תשמיש:
 8כלי יקר בראשית כה:לב
הנה אנכי הולך למות .הסכים לדברי יעקב ,כי נראין הדברים שבכוונה ולא במקרה יזד יעקב נזיד ,כי ידע שיבוא
עשו מן השדה והיה רצונו לקנות ממנו הבכורה ,ולטעון עליו הרי אתה הולך בכל יום במקום גדודי חיות וחייך תלוין
לך מנגד ולמה זה לך בכורה ,כי בעיני אתה חשוב כמת בכל יום ,ועל כן עשה תבשיל של עדשים שעושין להברות
את האבל ,ע״ד שפירש״י בפסוק (כז מב )מתנחם לך להרגך כבר שתה עליך כוס של תנחומין .כך עשה יעקב
סעודת הבראה על עשו ,לומר לו הרי אתה דומה בעיני כאלו אתה כבר מת ולמה זה לך בכורה ,והודה עשו לדבריו
ואמר הנה אנכי הולך למות ,ואני קרוב יותר אל המיתה מן החיים א״כ למה זה לי בכורה .במלת זה לי ,הוא
כמראה באצבע על דבר ששייכה בו הבכורה גם ביום ההוא ,וזהו העבודה שהיתה בבכורות.
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 9בראשית פרק כו

15 Now all the wells which his father's servants had digged
in the days of Abraham his father, the Philistines had
stopped them, and filled them with earth.
16 And Abimelech said unto Isaac: 'Go from us; for thou
'art much mightier than we.
17 And Isaac departed thence, and encamped in the valley
of Gerar, and dwelt there.
18 And Isaac digged again the wells of water, which they
had digged in the days of Abraham his father; for the
;Philistines had stopped them after the death of Abraham
and he called their names after the names by which his
father had called them.
19 And Isaac's servants digged in the valley, and found
there a well of living water.
20 And the herdmen of Gerar strove with Isaac's herdmen,
saying: 'The water is ours.' And he called the name of the
well Esek; because they contended with him.
21 And they digged another well, and they strove for that
also. And he called the name of it Sitnah.
;22 And he removed from thence, and digged another well
and for that they strove not. And he called the name of it
Rehoboth; and he said: 'For now the LORD hath made
'room for us, and we shall be fruitful in the land.

טו וְ ָכלהַ ְ אֵ רֹת ,אֲ ֶר חָ פְ ר עַ בְ ֵדי בִ יו,
ִ ימֵ י ,בְ ָרהָ  בִ יו ִס ְ מ !ְ לִ ְ ִ י,
וַ יְ מַ לְ א עָ פָ ר.
ימלֶ< ,אֶ ליִ ְצחָ ק :לֵ<,
טז וַ =ֹאמֶ ר אֲ בִ ֶ
מֵ עִ  ָCנ ִA ,יעָ צַ ְמ ָ ִמְ ,D ֶCמאֹד.
יז וַ ֵ=לֶ< ִמ ָ ,Jיִ ְצחָ ק; וַ =ִ חַ ְ Iנַחַ לָ ְKרר,
וַ = ֵֶב ָ.
יח וַ = ָָב יִ ְצחָ ק וַ = ְַח!ֹר אֶ ת ְאֵ רֹת הַ  ַCיִ ,
אֲ ֶר חָ פְ ר ִימֵ י בְ ָרהָ  בִ יו ,וַ יְ ַס ְ מ
!ְ לִ ְ ִ י ,חֲ ֵרי מוֹת בְ ָרהָ ; וַ =ִ ְק ָרא לָהֶ ,I
ֵמוֹתJֵ Aַ ,מֹת ,אֲ ֶר ָק ָרא לָהֶ  Iבִ יו.
יט וַ ַ= ְח!ְ ר עַ בְ ֵדייִ ְצחָ קָD ַ ,חַ ל; וַ =ִ ְמ ְצא
ְָ אֵ ר ,מַ יִ  חַ =ִ י.
כ וַ = ִָריב רֹעֵ י גְ ָרר ,עִ רֹעֵ י יִ ְצחָ ק לֵאמֹר
לָנ הַ  ָCיִ ; וַ =ִ ְק ָרא ֵהַ ְ אֵ ר עֵ ֶMק ִA ,י
ִה ְתעַ ְNק עִ Cוֹ.
כא וַ = ְַח!ְ ר ְ אֵ ר חֶ ֶרת ,וַ = ִָריב ַKעָ ֶליהָ ;
וַ =ִ ְק ָרא ְ ָמְ Mִ ,Sטנָה.
כב וַ =ַעְ ֵ ק ִמ ָ ,Jוַ = ְַח!ֹר ְ אֵ ר חֶ ֶרת ,וְ Uא
ָרב ,עָ לֶיהָ ; וַ =ִ ְק ָרא ְמָ ְ ,Sרחֹבוֹת ,וַ =ֹאמֶ ר
 ִAיעַ ָ ה ִה ְר ִחיב יְ הוָ ה לָנ ,פָ ִרינ בָ ֶר.V

 10כלי יקר בראשית פרשת תולדות פרק כו
)יט( ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים .כתב הרמב"ן וכן בספר תולדות יצחק וכן בספר מנורת
המאור ,לפי שכל מה שאירע לאבות היה סימן לבנים על כן מצאו מקום לדרוש כל עניני בארות אלו על שלושה בתי
מקדשים שנקראו באר מים חיים ,כי כשם שעשו מריבה על שני בארות ,והשלישי קרא רחובות ,כך במקדש ראשון
ושני עשו האומות מריבה עם ישראל עד שהחריבוה אבל השלישי שיבנה במהרה בימינו קרא רחובות:
ואוסיף אני משלי להרחיב פרטי הענינים שיסכימו עם דרוש זה ,ובו יתורץ מה שנאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו
בארץ .כי כפי הנראה שמאמר ופרינו בארץ אינו טעם ללשון רחובות ,על כן ארחיב בו הדיבור בפרטי הענינים
שכולם מתאימים עם מה שקרה לנו ומה שיהיה באחרית הימים .כי ידוע מה שאמרו חז"ל )יומא ט ב( שבבית
ראשון היה מצה ומריבה ושנאת חנם בין נשיאי ישראל שנקראו רועים ,כמו שנאמר )ירמיה כג ד( והקימותי עליהם
רועים .ונחרב הבית בסיבת המריבה שהיתה בין מלכי ישראל ומלכי יהודה .ובבית שני היתה מידת השנאת חנם
בין כל ישראל כי פשה הנגע בכולם עד לאין מרפא .ועל כן כתיב בבאר ראשון ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק ,לרמוז
גם לעתיד שתהיה מריבה בין רועי ישראל ,ואגב גררא רבו גם רועי האומות עם ישראל .על כן קרא שם הבאר עשק
כי התעשקו עמו ,כי יש הבדל בין שנים המתקוטטים על דבר איזה עסק שביניהם ,לבין שנים המתקוטטים
בחנם על לא דבר כמנהג דורינו ,וזה ההבדל בין בית ראשון לשני כי השנאה שהיתה בין רועי ישראל בבית ראשון
היתה על עסק המלכות ,כי נחלקה מלכות ישראל ,וטבע הענין נותן שאין מלכות נוגעת בחברתה ,על כן חשב כל
אחד מהם שחבירו נכנס בגבולו ,ועל ידי עסק זה רבתה המשטמה ביניהם .אבל השנאת חנם של בית שני ,היה
בחנם על לא דבר ,כי אפילו הפחותים היו שונאים זה לזה על לא דבר ,כי על כן נקראת שנאתם שנאת חנם אף על
פי שלא היה לאחד שום עסק עם חבירו ,ואין זה כי אם רוע לב והשטן היה מרקד ביניהם להכשילם זה בזה ,כי
מצא אלהים עוונם ממקום אחר על כן הסיתם זה בזה למצוא עוונו לשנוא .לכך ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה
ויקרא שמה שטנה לא הזכיר במריבה זו הרועים ,רמז למריבת בית שני שהיתה בכל ישראל על כן קראוה שטנה כי
6

לא מצאו סיבה אל דברי ריבותם ,כי אם מה שהיה ודאי השטן מרקד בין קרניהם אשר בהם ינגחו זה לזה ,כמו
שנאמר )ויקרא כו לז( וכשלו איש באחיו:
ובבאר השלישי לא רבו עליה ,כי בית המקדש השלישי יבנה על ידי מלך המשיח ,שנאמר בו )ישעיה ט ו( למרבה
המשרה ולשלום אין קץ ,כי אך שלום ואמת יהיה בימיו .על כן נקרא רחובות כי אז ירחיב ה' את גבולם ,כי בזמן
שהמריבה מצויה או שני עברים נצים ,אף בהיותם בעיר גדולה כאנטוכיא לא נשא אותם לשבת יחדיו ,ואף במקום
רחבת ידים מאד צר להם המקום ולא יסבלם ,כאשר בעוונינו עוד היום מנהג זה מצוי בינינו .ובהיפך זה בזמן
ששלום על ישראל אף על פי שפרינו בארץ ,ויהיו הדרים עליה רבים עד מאד ,מכל מקום רחבת ידים להם ואין צר
להם כדמסיק במסכת סנהדרין )ז א( כד הוה רחימתין עזיזא אפותיא דספסירא הוה שכיבן ,השתא דלא סגי
רחימתין פוריא בת שיתין גרמידי לא סגי לן ,על כן נאמר כי הרחיב ה' לנו ,אף על פי שפרינו בארץ ויהיו הדרים
עליה רבים מכל מקום הארץ לפניהם רחבת ידים .ועוד שמצינו בבית שני שמחמת המחלוקת יצאו שלמים וכן רבים
מן הארץ מרעת יושבי בה ,על כן אמר שבזמן מציאות השלום ופרינו בארץ כי לא יצטרכו לצאת מתוכה:
 11בראשית פרק כז

36 And he said: 'Is not he rightly named Jacob? for he hath
;supplanted me these two times: he took away my birthright
and, behold, now he hath taken away my blessing.' And he
'?said: 'Hast thou not reserved a blessing for me

לו וַ =ֹאמֶ ר הֲ כִ י ָק ָרא ְמ ֹו ַי ֲעקֹב,
וַ =ַעְ ְקבֵ נִי זֶ ה פַ ע ֲַמיִ אֶ תְ כ ָֹר ִתי ל ָָקח,
ֹאמר ,הֲ Uא
וְ ִהֵDה עַ ָ ה ל ַָקח ִ ְרכָ ִתי; וַ = ַ
צַ לְ ָ ]ִ י ְ ָרכָ ה.

 12כלי יקר בראשית פרשת תולדות פרק כז
)לו( את בכורתי לקח וגו' .למה אמר שלקח הבכורה בעקבה ורמיה והלא מכרה לו מרצון טוב ,ואם עשו בשאט נפש
ביזה הבכורה מה פשעו של יעקב בזה .והקרוב אלי לומר בזה שאמר עשו הא בהא תליא כי כששאלו יצחק מי
אתה והשיב לו אנכי עשו בכורך ,ואיך הוציא דבר שקר מפיו הלא שארית ישראל לא ידברו כזב ,אלא ודאי שאמר לו
אנכי במקום עשו בכורך ,שהרי קניתי ממנו הבכורה ואם כן אנכי במקומו ,ואילו לא קנה הבכורה לא היה יכול
להשיב אנכי עשו בכורך ,ולא היה יכול לבוא לכלל הברכות ,ובודאי שבשעה שקנה הבכורה היה דעתו לרמות אותי
בזה ,כי תקראנה אותי כאלה .ומה שמאשים אותו על לקיחת הבכורה ,לפי שאמר עתה נודע הדבר כי מקח טעות
הוא ,כי מתחילה חשבתי שאין מעלה לבכורה כי אם מה שנוטל פי שנים אחרי מות אביו ,וחשבתי שמא לא ישאיר
אבי אחריו מאומה על כן מכרתיה בדבר מועט ,אבל עכשיו אני רואה שהבכורה שוה הרבה לפי שהברכות תלויות
בה ,כי למה אמר יעקב אנכי עשו בכורך ,למה לו להזכיר הבכורה אלא ודאי לפי שמצד הבכורה הוא ראוי ליתר
שאת ועוז ,ובזה יעקבני כי לא ידעתי שקבלת הברכות תלוי בבכורה ,רמז לדבר בכר אותיות ברך .לכך אמר
ויעקבני זה פעמים ,אבל ההיזק אינו כי אם אחד:
 13בראשית פרק כז

41 And Esau hated Jacob because of the blessing wherewith
his father blessed him. And Esau said in his heart: 'Let the
days of mourning for my father be at hand; then will I slay
'my brother Jacob.

מא וַ =ִ ְMטֹ עֵ ָMו ,אֶ ת ַי ֲעקֹב ,עַ להַ ְ ָרכָה,
אֲ ֶר ֵ ְרכ ֹו בִ יו; וַ =ֹאמֶ ר עֵ ָMו ְ לִ וֹ,
יִ ְק ְרב יְ מֵ י אֵ בֶ ל בִ י ,וְ הַ ְרגָה ,אֶ ת ַי ֲעקֹב
ִחי.

 14כלי יקר בראשית פרשת תולדות פרק כז
)מא( יקרבו ימי אבל אבי .תלה הדבר בימי אבל לפי שאבל אסור לעסוק בתורה כי פקודי ה' ישרים משמחי לב,
ויצחק אמר והיה כאשר תריד דהיינו בזמן שלא יעסקו בתורה ופרקת עולו ,ואם כן באבלו ודאי לא יעסוק בתורה
ולא יהיה לו דבר המגין עליו ואז אהרגה את אחי .ומטעם זה אמרו חז"ל )ברכות מד ב( שהאבל צריך שמירה לפי
שאין בו התורה המגינה עליו שנאמר )משלי ו כב( בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך:
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