ב"ה ,אדר תשע"ה ,גליון מב

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו
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שיר המעלות לשלמה

דבר המערכת

"·‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ¯‡˘ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ï˘ ÂÁÎ ‰ÙÈ ‰ÓÎ ‰‡¯Â
."...Ì„‡ È · Ú·ËÂ È˘Â ‡ ÏÎ˘ ÈÙ ÏÚ ,Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ
· ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù ,Ï‡È¯‡ ÔÈ

כללים בפירוש רש"י
Â˙ÂÂÎ ÔÈ·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ
"·‰·¯‰ ˜„˜„Ï ÔÈ‡˘ Ï"ˆÊ ÛÒÂÈ Ú"¯‚‰ Ì˘· ‡È·‰ 'ÍÏÓ È „ÚÓ' ¯ÙÒ
·È˜Â„˜„ ÏÚ ¯·„Ó˘ ‰‡¯ Ï·‡ ...ÔÎ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ ÔÎ ˘¯ÈÙ È"˘¯ ‰ÓÏ ,„ÂÓÈÏ
˙‡ Ì˜Ú ‡Ï ‰ÓÏ ÏÂ‡˘Ï ÔÈ‡ ,È"˘¯Î ¯‡Â·Ó ‡È‚ÂÒ‰ Ë˘Ù˘ ‰Ú˘·˘ ˙ÂÈ Ú
ÌÈÏÈÓ ÈÈ¯Â˙È Â· ˘È˘ Â‡ Ë˘Ù‰Ó ‰Ë È"˘¯ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ .˘Â¯ÈÙ‰
ÏÚ [È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ] Ì"‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ· ÈÊÁ ˜ÂÙÂ .Â˙·ÈÒÂ Â˙ ÂÂÎ ÔÈ·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ
˘"‡¯‰ ÔÂ˘Ï ˜È˙Ú‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ˘ÈÂ] "...ÂÈ˙ÂÈ˙Â‡· È "˘¯· ˜„˜„Ó ‰ÓÎ ‰¯Â˙‰
·"‡.[.„.Ó ˙Î¯ÚÓ ,"ÏÎÂ˙ ¯˘‡Î Â· ˜„˜„˙Â" ˘ÓÂÁÏ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ·˙ÂÎ˘ "ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â
„Ï „ÂÓÚ ‡ ˜ÏÁ ,¯È·˘Ó‰ ı·Â˜ ,Ë"Ò Ô"Ó‡ ·¯‰
"ÌÈÓÁ¯ ‡ÒÎ" ˙·È˘È ˘‡¯ ,‡"ËÈÏ˘ ÊÂÊ‡Ó ¯È‡Ó ¯"‚‰ ‰"‰

רש"י לחידודא
" ִמנְ יַן גדול" בלי עין הרע! כמה עולה לארגן?
)תשובה מפרשה אחת בחודש אדר(

ãáë ìáà
Ï‡¯˘È ˙È· È ÂÓ‰ ÌÚ „ÁÈ
‰·¯ ‰‡È˘ ˙Â˜Ï˙Ò‰ ÏÚ "È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó" ˙Ï·‡˙Ó
˘„Â„ÈÚÂ ˜ÂÊÈÁ· ‰ ÈÓÈÏ „ÓÚ
ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ˜È„ˆ‰ ÔÂ‡‚‰ Ô¯Ó ˜"Î
‰Ú„ ¯Â„Ï „È¯˘Â ‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò Î È¯ÈÈ˘Ó
‰"‰ÏÏˆÊ ÔÈ¯ÙÏÈÈ‰ ÔÁÏ‡ ¯"¯‰ÂÓ
‡·„"˜ ¯‡„Ô‡„ ‡Ï· ÔÈ¯‚-Ò¯„Ï‡‚ Ï˘ ‰·¯Â ‡Ï˘ÈÓ
‰ÏÂ‚„‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎÂ ÌÈÏÂ„‚‰ ÂÈ · ˙‡ ÌÁ È ÌÂ˜Ó‰
Â ÏÂ·‚· ¯·˘Â „Â˘ „ÂÚ ÚÓ˘È ‡ÏÂ

עוד לא חלף חודש מאז ראה אור "ספר

הגור" על חומש

שמות ,והנה הספר עורר תהודה רבה .מכל קצוי תבל מתעניינים
בספר ,מבקשים להשיגו ,ומגיבים על דבריו וחידושיו .יש לזכור
כי מדובר בספר עיוני מאד ,שנכתב לפני חמש מאות שנה בקיצור
נמרץ ובעומק לפנים מעומק ,ועל אף מאמצי חברי המערכת לפענח
את הדברים ולהקל על המעיין ,עדיין מצריך הספר עיון מעמיק ,ולא
ניתן לקרוא את דבריו בהעברה בעלמא.
ב"מתיבתא דרש"י" הכירו עד לאחרונה רק את יחידי הסגולה,
נבוני דבר ,אשר בראותם את העבודה הגדולה והקשה של
"מתיבתא דרש"י" ,ביקשו לחזק את ידיה ברכישת הספר ,והזריזים
המקדימים למצות  -אף ברכישת הזכות של הדפסת פרשה וכדומה.
היו גם מי שראו בכל 'השקעה' ב"ספר הגור" סגולה ,שכן מדובר
בחיבור חשוב ונעלה ,למחבר קדום ,גדול וקדוש ,אשר בסידורו
"סידור הקבלה" השתמשו גדולי בעלי הקבלה שאחריו ,כרבינו
האר"י ז"ל ,ואשר רבי חיים ויטל ,גדול תלמידי האר"י ,מצטטו ,וכן
השל"ה הקדוש ,המגן אברהם ,ועוד .ואכן ,רבים שהזילו מכספם
לספרי רבינו ראו נפלאות ,ואכמ"ל.
ה'רעש' הגדול ,הרבה מעבר למשוער ,וההתעניינות בתוכן
הספר ,מביאים עידוד וחיזוק נוספים למערכת "מתיבתא דרש"י".
חברי המערכת נהנים לראות ,כי רבים צוללים בדבריו העמוקים,
דולים ומעלים מרגליות .ההתלהבות מתגובות הציבור הוסיפה
לאנשי המערכת משנה מרץ להמשיך במלאכת הקודש עד תומה.
גדולה התקוה ,כי לקראת התחלת הקריאה בחומש במדבר
יופיע בעזהשי"ת במלואו הדרו כרך נוסף של "ספר הגור" על חומש
זה ,בהמשך לכרכים בראשית-ויקרא שהופיעו עד כה .המערכת
מבקשת מאת אחב"י להוסיף ולעמוד לימינה ביתר שאת וביתר עז,
כדי שאכן תוכל להשלים את המלאכה ולברך על המוגמר ,ותרבה
הדעת.

כתובות להזמנות ,הערות והארות ,תרומות והנצחות:
בארה"ק :טרומפלדור  36פרדס כץ  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :
בארה"ב  1315 Lincoln Pl. Brooklyn NY 11213 :טלפון  917-449-1919 :דוא"לmesivtausa@gmail.com :

שיעור ברש"י

"למוד פרשיותך עם הציבור שמו"ת ופירוש רש"י ז"ל ותדקדק בו כאשר תוכל"

)ארחות חיים לרא"ש(

 עבודת משה ביום הקמת המשכן 
הביאור בכל זה ,ביום הקמת המשכן היו עריכת הלחם )פסוק כג( והדלקת
)˙‡ Ô˙ÈÂ .'Â‚ ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰ 'Â‚ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„Á· È‰ÈÂ (èë-æé ,î éãå÷ô 'ô
 'Â‚ ‰¯ÂÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÂ .'Â‚ ÌÁÏ Í¯Ú ÂÈÏÚ Í¯ÚÈÂ 'Â‚ „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÁÏ˘‰הנרות )פסוק כה( שונים ומיוחדים מהרגיל ,כפי שמוכח מזמנם :הזמן הרגיל
 .'Â‚ ÌÈÓÒ ˙¯ÂË˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜ÈÂ 'Â‚ ·‰Ê‰ Á·ÊÓ ˙‡ Ì˘ÈÂ .'Â‚ ˙Â¯‰ ÏÚÈÂשל עריכת הלחם הוא בשבת ,והקמת המשכן הרי היתה ביום חול; וכן הזמן
 ˙‡Â ‰ÏÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏÚÈÂ „ÚÂÓ Ï‰‡ ÔÎ˘Ó Á˙Ù Ì˘ ‰ÏÚ‰ Á·ÊÓ ˙‡Âהרגיל של הדלקת המנורה הוא בין הערבים ,וביום זה היתה ההדלקה )גם(
 .'Â‚ ‰ÁÓ‰ופירש רש"י ¯Ó‡ ˘ ÂÓÎ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯Á˘ ,"˙¯ÂË˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜ÈÂ" :בבקר ,וזה נותן מקום לטעות ולומר שגם הקטורת היתה שונה מהרגיל )ואם כן
)˘ ÌÂÈ· Û‡ ,'Â‚Â "ÂÈÏÚ ÏÚÈÂ" .'Â‚Â ˙Â¯ ‰ ˙‡ Â·ÈËÈ‰· ¯˜·· ¯˜·· (Ê ,Ï ˙ÂÓיתכן שהיתה רק פעם אחת( .לכן מפרש רש"י :שחרית וערבית ,כמו שנאמר
" ıÂÁ ,¯Â·ˆ ˙Â ·¯˜ ·È¯˜‰Â ‰˘Ó ˘ÓÈ˘ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ÌÂÈ ‡Â‰˘ ,ÌÈ‡ÂÏÓÏ È ÈÓ˘‰בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות" וגו' .קטורת זו היתה אותה הקטורת
הקבועה הכתובה בפסוק "בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות" וגו' ,ומובן
.'Â‚Â Á·ÊÓ‰ Ï‡ ·¯˜ (Ê ,Ë ‡¯˜ÈÂ) ¯Ó‡ ˘ ,ÌÂÈ· Â· ÂÂËˆ ˘ Ô˙Â‡Ó
איפוא שהיתה שחרית וערבית .לפי זה מובן שאין רש"י צריך להביא את
בערב הקטירו ולא הדליקו?! 
המלים "בין הערבים" ,כי לאחר שמחדש שקטורת זו אינה שונה במאומה
כפי שלומדים בפשטות מתכוון רש"י להבהיר ,שאמנם כל הפעולות מקטורת הרגילה ,הרי מובן מאליו שבאותו יום הקטירוה גם בערב .ורש"י
המנויות לעיל נעשו רק פעם אחת באותו היום )של הקמת המשכן(  -בבוקר ,אבל אינו מביא פסוק זה לראיה ,אלא לשם השוואה וביאור ש"ויקטר" שבפסוקנו
הקטורת שונה מכולן בכך שהקטירו אותה פעמיים  -שחרית וערבית )ראה מדבר אודות אותה הקטורת שבפסוק "בבקר בבקר" וגו'.
"באר מים חיים"( .אבל אם כל חידושו של רש"י הוא שהקטיר את הקטורת גם
אך לכאורה קשה ,ממה שנאמר "בהיטיבו את הנרות יקטירנה" מובן
בין הערבים ,היה עליו להביא ראיה מהפסוק "בין הערביים יקטירנה" ,ומדוע שקטורת הבקר קשורה להטבת הנרות ,ומכיון שביום הקמת המשכן לכאורה
מביא את הפסוק "בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות" ,ואינו מעתיק במפורש לא היתה הטבת הנרות בבקר )שהרי בלילה הקודם מסתמא לא הדליקו את המנורה(,
את המלים "בין הערבים" ,רק רומז להם בהוספת וגו' ,ולאידך גיסא מעתיק ובכל זאת הקטירו קטורת ,נמצא שהיתה זו קטורת שונה ומיוחדת? לכן
"בהיטיבו את הנרות" המיותרות לכאורה .מה גם ,שבפשטות אף המנורה מעתיק רש"י גם את המלים "בהיטיבו את הנרות" ,שקטורת זו היתה כמו
הודלקה באותו יום פעמיים ,פעם אחת מה שנאמר בכתוב כאן "ויעל הנרות" ,שנאמר "בבקר בבקר" ,כדי ללמדנו שגם בפרט זה היתה קטורת זו דומה
שזה היה בבקר ,ופעם נוספת בזמן הדלקת הנרות ,שהוא בין הערבים .ואם כן לקטורת הקבועה ,והיתה קשורה להטבת הנרות ,כי בפשוטו של מקרא נעשו
היה לו לפרש כן גם ביחס להדלקת הנרות.
בשבעת ימי המילואים כל עבודות המשכן ,ובכללם הדלקת המנורה.
,
לואים
י
למ
השמיני
ביום
אף
,
והנה במה שפירש רש"י )בד"ה ויעל עליו וגו'(
משה הקריב ולא הקטיר?! 
שהוא יום הקמת המשכן ,שימש משה והקריב קרבנות צבור וכו' ,לכאורה
ועל פי האמור ,עריכת הלחם והדלקת הנרות היו בבחינת הוראת שעה,
מכריע כדעת המפרשים )רמב"ן וטור כאן( שכל העבודות הנזכרות כאן נעשו על
ידי משה ,שלא כדעת הרשב"ם שהקרבת הקרבנות והקטרת הקטורת נעשו על ולכן אין ללמוד מהם לגבי העבודות הרגילות שגם הן נעשו על ידי משה,
ידי אהרן ובניו ,מכיון שעבודות אלו אינן מוזכרות בציווי ה' אל משה .ואמנם ואדרבה מסתבר שמשה עשה את העבודות הללו רק בשבעת ימי המילואים,
ישנה גירסא בה מפורש בדברי רש"י )משולב בתוך הד"ה( :ויקטר עליו  -אהרן  -מה שאין כן לאחרי שהוקם המשכן באופן קבוע ,ובכלל זה גם ביום הראשון
קטורת ,כבר כתב עלה הרמב"ן" :ולא ידעתי אם הוא טעות סופרים" .ובטור  -שמיני למילואים נעשו עבודות אלו על ידי הקבוע לעשותן  -אהרן .אך
הארוך העתיק מהרמב"ן בפשטות ש"הוא טעות סופר" .אך אם כן יש לשאול בפסוק נאמר "ויעל עליו את העולה ואת המנחה" ,בה' הידיעה ,המורה
מדוע פירש רש"י ש"שימש משה" רק ביחס להקרבת הקרבנות ,ולא הקדים שעולה ומנחה זו הינם מסוג הידוע לנו כבר ,כי הקריבוהו כבר בשבעת ימי
את פירושו על "ויקטר עליו קטורת" )פסוק כז( ,שגם שם לא נאמר בפירוש מי המילואים .ואם נאמר שביום הקמת המשכן הקריב אהרן את הקרבנות הללו,
עשה עבודה זו ]מה שאין כן עריכת הלחם והעלאת הנרות ברור שהיו על ידי משה ,שהרי הרי אין דמיון בין עולה ומנחה זו )שהקריב אהרן ובאופן תמידי( לעולה ומנחה
שהקריב משה ולשם מילואים.
הוא נצטווה במפורש )בפסוק ד( על עבודות הללו[.
לכן כותב רש"י ומאריך "אף ביום השמיני וכו' שימש משה" ,שלכאורה
אשר על כן צריכים לומר שבפסוק "ויקטר עליו קטורת" אין עדיין דרך
להוכיח מי היה המקטיר ,ורק בפסוק "ויעל עליו" וגו' ניתן להוכיח שמשה יש בהם אריכות יתר ,שהרי ידוע לנו שפרשה זו עוסקת בשמיני למילואים,
היה המקטיר .ושוב ניתן להבין מסברא שגם הקטורת הקטרה על ידו .אבל אלא הא קמשמע לן ש"אף ביום השמיני למילואים וכו' שימש משה",
בפסוק "ויקטר עליו קטורת" עצמו עדיין לא ברור מי היה המקטיר ,באותו יום שקרבנות אלו מהווים המשך לשבעת ימי המילואים .וזהו הצד השווה שבין
 משה או אהרן .הנה מלבד מה שהא גופא צריך ביאור ,הנה לכאורה כל העולה ומנחה של יום השמיני לשל ימי המילואים שאת כולם הקריב משה.פירוש רש"י על "ויקטר עליו קטורת" מיותר ממה נפשך :אם נפרש ומעתה מסתבר שגם שאר קרבנות הציבור של אותו יום הקריב משה ,כי אין
ש"ויקטר" מוסב על אהרן ,הרי מובן שהקטיר שחרית וערבית ,כי אין סברא שום סברא לחלק ביניהם .לכן מדייק רש"י "והקריב קרבנות ציבור" סתם כל
לומר שהקטורת של אותו יום שונה מזו שאהרן הקטיר תמיד .וגם אם קרבנות הציבור .וגם את עבודת הקטורת כנ"ל ,שכן אין סברא לחלק .ולפי
"ויקטר" מוסב על משה ,וכפי שכתב רש"י )בד"ה ויעל עליו וגו'( ,אף ביום זה מובן מדוע כותב רש"י בד"ה )ויעל עליו( גם מלת וגו' ,והרי פירושו מתייחס
השמיני למילואים ,שהוא יום הקמת המשכן ,שימש משה והקריב קרבנות למובנו הכללי של "ויעל עליו" ,אלא כדי לרמז למילים "את העולה ואת
צבור וכו' ,הרי משם גם כן ברור שהקטיר פעמיים ,שכן כתב שבאותו יום המנחה" ,שהן ההוכחה לפירושו כנ"ל .ולכן לא פירש כן על "ויקטר עליו
"שימש משה והקריב קרבנות ציבור"  -הרגילים ,ובכללם הקטרת הקטורת קטורת" ,וכנ"ל.
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ו
שחרית וערבית.
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"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

)שם הגדולים(

) .˙˘Á ¯ˆÁ‰ ˙Â„˙È ÏÎÂ (èé ,æë äîåøú 'ôפירש רש"י‡‰˙ ‡Ï˘ È„Î ,Ô‰ÈÏÂÙ˘· ·È·Ò ·È·Ò ÌÈ¯˙ÈÓ· ÌÈ¯Â˘˜ ,¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ÏÂ Ï‰‡‰ ˙ÂÚÈ¯ÈÏ ÔÈÈÂ˘Ú ˙˘Á È¯‚ ÔÈÓÎ ,"˙Â„˙È" :
Â‡¯˜ ÍÎÏ ,ı¯‡· ÔÈÚÂ˜˙ Ì‰˘ Ì‰ÈÏÚ ÁÈÎÂÓ ÔÓ˘˘ È ‡ ¯ÓÂ‡Â .ÁÂ¯· ÂÚÂ È ‡Ï˘ ,˙ÂÚÈ¯È‰ ÈÏÂÙ˘ „È·ÎÓ Ô„·ÂÎÂ ÔÈÈÂÏ˙Â ÔÈ¯Â˘˜ Â‡ ı¯‡· ÔÈ·ÂÁ˙ Ì‡ ,ÚÂ„È È È‡Â .Ô˙‰È·‚Ó ÁÂ¯‰
 .Áˆ Ï ÂÈ˙Â„˙È ÚÒÈ Ï· ÔÚˆÈ Ï· Ï‰‡ [Î ,‚Ï ‰ÈÚ˘È] È ÚÈÈÒÓ ‰Ê ‡¯˜ÓÂ ,˙Â„˙Èהסיבה לספק זה היא ,מאחר שהמשכן לא עמד בקביעות במקום אחד ,אלא היה צריך
לפרקו ולטלטלו לעתים קרובות ממקום למקום ,ולכן יש מקום לומר שלא נתקעו בארץ .אלא ששמן מוכיח עליהן שהשימוש בהן היה כשימושם של
יתדות ,ולא רק מבחינת צורתן .וכן הפסוק שמביא לראיה ,אינו להוכיח פירוש "יתד" ,ולכן אינו מסתייע מפסוקים קדומים כגון "ויתד תהיה לך" ,אלא
להוכיח שהדרך לייצב אהל היא בנעיצת יתדות בקרקע] .ומבאר שם ששאלת רש"י יש בה גם נפקא מינה להלכה ,בגדר בנין קבע לאיסור מלאכת בונה בשבת מן התורה ,שכן
מלאכת שבת נלמדים ממלאכת המשכן .ומבאר גם הספק על פי הפנימיות  -אופן החדרת קדושת המשכן בעולם[.

ואתם תלוקטו

) .„ÈÓ˙ ¯ ˙ÂÏÚ‰Ï ¯Â‡ÓÏ ˙È˙Î ÍÊ ˙ÈÊ ÔÓ˘ ÍÈÏ‡ ÂÁ˜ÈÂ (ë ,æë äåöú 'ôפירש רש"י .„ÈÓ˙ ÈÂ¯˜ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎ :ראה אור החיים הקדוש ועוד מפרשים שמרמזים
"שמן זית זך" על התורה .ועל דרכם בקודש גם "נר" רומז לתורה ,כמו שאמר דוד "נר לרגלי דבריך" ,ורמז יש כאן להיות מהעומדים בבית ה' בלילות,
בקביעות עתים לתורה ,וכמבואר ברמב"ם )הלכות תלמוד תורה ג ,יג; וכן בטור ובשולחן ערוך סימן רמו( אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה ,לפיכך מי שרצה
.....

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד הרה"ג ר' אהרן שפירא שליט"א
יישר כח לגליון האחרון .ראיתי שהבאתם על
פירוש רש"י שכל עשב מר נקרא מרור ,הסבר
מהקלויזענבורג'ער רב זצ"ל )ואגב לא ראיתי בשום חומש
שהמילה 'מצות' נכללת בד"ה( והנני שולח לכם מה שכתבתי
בנידון שיופיע בעז"ה בספרי החדש בחלק של "דיוקי
רש"י":
ה"מגן אברהם" סובר שרק חמשת מיני מרור
השנויים במשנה )פסחים לט ,א( כשרים למרור ודלא כמו
הרמ"א שסובר שכל ירק מר כשר .וה"מגן אברהם"
שואל על עצמו מפירוש רש"י בפרשת בא )יב ,ח( ד"ה
על מררים  -כל עשב מר נקרא מרור וציום לאכול
מרור זכר ל'וימררו את חייהם' .הרי רש"י כמו
הרמ"א .וה"מגן אברהם" מתרץ )וכפי שהסביר המחצית
השקל( שדרך רש"י לפרש פשוטו של מקרא ,ופשט
הפסוק באמת כמו הרמ"א שכל עשב מר בשעת
יציאת מצרים נקרא מרור ,אבל להלכה חז"ל צמצמו
את המינים הכשרים למרור לחמשת המינים בלבד,
שהם הנקראים מרור בשעת מתן תורה )ועיין ב"חכמת
שלמה" על המקום שלומד שרש"י כמו הרמ"א(.
ואולי אפשר לומר עוד אופן ליישב רש"י כמו
ה"מגן אברהם" והוא שרש"י כותב "עשב" .והנה ידוע
מתחילת פרק כיצד מברכין )ברכות לה ,א( :ועל הירקות
אומר בורא פרי האדמה ,רבי יהודה אומר בורא מיני
דשאים  -הרי שהשם דשא מונח על ירקות .וגם ידוע
פירוש רש"י בפ' בראשית )א ,יא( ד"ה תדשא הארץ
דשא עשב  -שמיני דשאים מחולקין כל אחד לעצמו
נקרא עשב פלוני .יוצא ש"עשב" מין ירק .ובכן רש"י
כותב בפרשת בא :כל עשב מר נקרא מרור ,להורות
לנו שאין יוצא ידי חובתו בזרעים האסורים לזרוע
בערוגה ,וגם לא במיני אילנות אלא דוקא בירקות
)כדאיתא בפסחים שם דף לט( .אך שימו לב שרש"י אינו
כותב 'ירק מר' אלא "עשב מר" ,וזה נותן מקום לומר
שלא כל ירק מר כשר למרור )ודלא כמו שיטת הרמ"א(,
אלא צריך דוקא "עשב" מר ,ואיזה ירק מר נקרא
עשב מר  -יתכן מאד שרק חמשת המינים השנויים
במשנה נקראים עשב מר וכמו שיטת ה"מגן אברהם".
ולדייק עוד ברש"י ,נראה שהוא כותב כל עשב מר
להורות לנו שהמינים הנקראים מרור מצטרפים
לכזית )כדאיתא שם בפסחים( ,וזה מסביר פשט הפסוק
שכתוב מרורים בלשון רבים  -יש כמה מינים וכולם
מצטרפים למצווה ,בדומה למצות שכתוב בלשון
רבים ,כי יש חמשה מיני דגן ,וכולם מצטרפים
למצווה .ורש"י כותב טעם המצווה לפרש הפשט
שכתוב על מרורים )ובאמת "על" חלק מדיבור המתחיל( -
שכאשר אוכלים קרבן פסח ומצה שהם זכר ליציאה
מעבדות לחירות צריכים לאכול אותם על מרורים -
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שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
שהזכר של חירות יהיה על הזכר של מרירות השעבוד.
בברכת כהנים באהבה ,דוד קליין
]בעל "דיוקי רש"י" על פירוש רש"י לתורה וש"ס[

לכ' הרה"ג אבד"ק פרדס כץ שליט"א
שמחתי מאוד לקבל את "מתיבתא דרש"י לחודש
שבט תשע"ה ,כל גיליון וגיליון נותן שמחה נוספת
בלב ,עלו והצליחו.
מספר הארות לנכתב בגיליון .בענין דיוק לשון
ד"ה של רש"י ,הענין ברור ומפורסם שיש לדייק בכל
אות מדברי רש"י וגם מהד"ה של רש"י ,וזה
מהמפורסמות שאינן צריכות ראיה .וגם דברי
המהרש"ל שהבאתם שעדיף פירוש דחוק המתאים
בדיוק לד"ה של רש"י ,על פני פירוש מרווח שאינו
מתאים .ועיין גם בשפתי חכמים )שמות א ,ז( בד"ה
"וישרצו" ,ושואל על דברי הרא"ם מד"ה של רש"י,
ואף על פי שהרבה פעמים בפירושיו לא נצמד לגמרי
לד"ה של רש"י .ועוד בהרבה מפרשי רש"י .ודבר ברור
הוא זה שאם אנו מבינים את פירושו של רש"י רק אם
לא ניצמד לד"ה של רש"י ,פירושו שלא הבנו נכון את
דבריו .עדיף להישאר בשאלה ולא לעשות תיקונים
בשום פרט מדברי רש"י )בפרט שראיתי שיש כבר מתקנים גם
בפירושו של רש"י גופא(.
וננסה בס"ד להבין את דברי רש"י לד"ה "ומצות
על מרורים" .נתבונן מה קשה בדברי רש"י ,ואולי לפי
זה נוכל להבין את פירושו .בתחילה נביא את הפסוק
אָכלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּהְ .צ ִלי ֵאשׁ
בשלמותו "וְ ְ
ֹאכלֻהוּ" .א( מדוע רש"י כותב
וּמצּוֹת ַעל ְמר ִֹרים י ְ
ַ
בד"ה "ומצות על מרורים" הרי הוא מפרש רק את
המילה מרורים? ב( "כל עשב מר" ,בגמרא בפסחים
יש רק ה' מינים בלבד? ג( מדוע כתב וא"ו החיבור
"וציום"? ד( זכר ל-וימררו את חייהם ,האם יוצאי
מצרים היו צריכים 'זכר' ל-וימררו ,הם היו שבורים
ורצוצים? ונראה ,דקשה ליה מדוע לא כתוב כמו
בפסח שני )פ' בהעלותך ט ,יא( "על מצות ומרורים
יאכלוהו" ,וכאן כתוב "צלי אש ומצות על מרורים
יאכלוהו" .מצות אכילת מרור לא כתובה בתורה
כמצוות אכילה ,אלא כאשר אוכלים את הפסח צריך
שיהיה שם מרור ,אבל לא כתוב שצריך לאכול מרור,
ואין כאן מקום לדון בעניני ברכה וכזית .וביותר קשה
מדוע המאכל היחיד אשר לא מצווים לאוכלו ,לא
יוצאים ידי חובה אם בולעים אותו בשונה מהדברים
אשר מצווים לאכול שיוצאים ידי חובה אם בולעים
אותם ,כבשולחן ערוך הלכות פסח )תעה ,ג(.
מה שאנו אוכלים )לאחר יציאת מצרים( מרור ,אינו
מטעם הפסוק בפרשת בא ,אלא מטעם הפסוק שכתוב
בפסח שני הנ"ל "על מצות ומרורים יאכלוהו" .ולכן

ברור שהפסוק בפרשת בא מתייחס רק ליוצאי מצרים.
ועל כן "כל עשב מר" ראוי לאכילת מרור של יוצאי
מצרים .ולפי זה יש שני טעמים ברש"י מדוע יוצאי
מצרים נתחייבו במרור :א( כמו שכותבים ב"אבן
עזרא" וב"אור החיים" הקדוש שאומרים שמרור הוא
מאכל חשוב לאוכלי צלי ,ובפרט בארץ מצרים ,ולדבר
זה כל עשב מר נקרא מרור .ב( "וציום ...זכר לווימררו
את חייהם" ,בוא"ו החיבור ,ועוד טעם פרעה העביד
ועינה את בני ישראל ורבים לא זכו להגיע למעמד של
יציאת מצרים ,אלה שכן הגיעו "וציוה אותם" שיזכרו
שלהם רק מיררו את החיים אבל נשארו בחיים .ומדוע
כותב "ומצות" אם מפרש את ענין המרור? וביותר
קשה שהרי משנה מפיסוק טעמי המקרא? ועוד כמו
שכתבנו לעיל האם יוצאי מצרים היו צריכים זכר
ל"וימררו את חייהם" כל הצלקות בגוף ובנפש לא היה
זכר מספיק? הצל"ח )במסכת פסחים קטז ,ב( "והנה יש
להוכיח שקושי השעבוד במצרים הוא השלים ובזמן
האמיתי יצאנו ,דהנה סדר הפסח מצה ואחר כך מרור,
וכיון שמצה רומז לגאולה ומרור רומז לשעבוד ,היה
להקדים מרור למצה שהרי השעבוד קדים לגאולה,
אבל באמת אדרבה המרור הוא הגאולה האמיתית,
שעל ידי שמררו חייהם נשלם הזמן" .לפי הצל"ח
המצה היא חלק בלתי נפרד מהמרור ,לכן כותב בד"ה
"ומצות" ,ואולי גם לזה נתכוין רש"י" ,וציום" את
יוצאי מצרים "לאכול מרור זכר וכו'" לזכור שהגאולה
הוקדמה ב-ק"צ שנה.
ובאשר לשאלת הב' חיים משה שיינברגר אענה
כדלהלן" :נתחכמה לו" אם מדובר רק כנגד עם
ישראל אין כאן שום חכמה ,יש רשעות ,גזירה רעה.
היה צריך לכתוב "הבה נענה אותו" כמו שכתוב
בתורה לאחר מכן "וישימו עליו שרי מיסים  ...וימררו
את חייהם" .לכן רש"י מפרש שני פירושים ולכן צריך
לכתוב בד"ה גם את המילה נתחכמה.
"ויעש להם בתים" – צריך לכל ד"ה ,השאלה
הראשונה מי עשה? האם פרעה )כמו שיש מפרשים אחרים(
או הקב"ה? שאלה שניה למי עשה? למילדות או
למצרים שישמרו על ישראל? ואם עשה למילדות היה
צריך לכתוב "להן"? ושאלה שלישית מה עשה? האם
בנה להם בתים גשמיים )בנין – כמו כמה מפרשים( או בתים
רוחניים .ועל כל השאלות הללו מפרש רש"י שבנה להם
בתים רוחניים כהונה לויה ומלכות ,ומכיון שדברים
אלו הולכים אחר האב כתבה התורה "להם".
ושוב אודה על העלון "מתיבתא דרש"י" שנותן
כוחות וחשק להמשיך ללמוד ולהבין את דברי קודשו
של רש"י.
בכבוד רב ,יוסף הרבסט
]בעל "כאיל תערוג" ,על פירוש רש"י לתורה ועוד[

המשך

לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן וכו' .וידוע מה"קרן לדוד" שהמליץ על קביעות עתים לתורה הדין של "כל קבוע כמחצה
הגה"צ רבי יהוסף חיים שיינפלד שליט"א אבד"ק קרית הרצוג בעל "וישבור יוסף"
על מחצה" .ו"נר המערבי" שדלק תמיד ממש רומז ליושבי אוהל שתורתם אומנתם.

) .Â¯Ó˘˙ È˙Â˙·˘ ˙‡ Í‡ ¯Ó‡Ï Ï‡¯˘È È· Ï‡ ¯·„ ‰˙‡Â (âé ,àì àùú 'ôפירש רש"יÏ‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ Ì˙ÂÂˆÏ ÍÈ˙„˜Ù‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,"Ï‡¯˘È È · Ï‡ ¯·„ ‰˙‡Â" :
ÔÈËÂÚÈÓ ÔÈ˜¯Â ÔÈÎ‡ ÏÎ ‰È ÙÓ ‰Á„˙ Ï‡ ˙·˘ - ‰Î‡ÏÓ‰ ˙ÂÊÈ¯Ê· ÔÈÊÈ¯ÊÂ ÔÈÙÂ„¯ ÂÈ‰˙˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,"Â¯Ó˘˙ È˙˙·˘ ˙‡ Í‡" .‰Î‡ÏÓ ‰˙Â‡ È ÙÓ ˙·˘‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÍÈ ÈÚ· Ï˜È
 .ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓÓ ˙·˘ ËÚÓÏה"אלשיך" )בפ' ויקהל( מקשה ,למה יגרע בנין בית המקדש מכל קרבנות ציבור ,שהיו מקריבין בכל שבת .וברא"ם מקשה בהיפך,
למה הוצרך קרא ללמד שאין בנין בית המקדש דוחה שבת ,הרי אין עשה דוחה לא תעשה ועשה .ובאמת קושיא זו מתורצת בירך חברתה ,במה שהקשה
האלשיך למה נשתנה בנין בית המקדש משאר קרבנות ציבור ,ונמצא שהיה סברא לדמות בנין בית המקדש לשאר קרבנות ציבור ,דגלי קרא שדוחין
שבת ,אף שאינם אלא עשה ,לכן הוצרך לקרא ללמד דבנין בית המקדש אינו כן] .וראה שם בטעמא דהך מילתא למה חילקה התורה בין בנין בית המקדש לשאר קרבנות
ציבור .וכן דיוק לשון רש"י "אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה"[.

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע בעל "דברי יואל"

) .'‰Ï ÔÂ˙·˘ ˙·˘ ˘„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·Â ‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘ 'Â‚Â ‰˘Ó Ï‰˜ÈÂ (á-à ,äì ìä÷éå 'ôפירש רש"י˙Î‡ÏÓ ÈÂÂÈˆÏ ˙·˘ ˙¯‰Ê‡ Ì‰Ï ÌÈ„˜‰ :
 .˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ ‰ È‡˘ ¯ÓÂÏ ,ÔÎ˘Ó‰וכיוצא בו פירש לעיל בפ' תשא )לא ,יג( .וכבר הקשו המפרשים על דרשות אלו דמהיכי תיתי שתהא מצות עשה דמלאכת
המשכן דוחה עשה ולא תעשה דשבת .אלא דמצינו )נזיר נח ,א( לענין גילוח כהן מצורע ,דעשה דוחה עשה ולא תעשה ,וכתבו התוספות
דעשה דמצורע חמיר משום דגדול השלום .ואם כן הוה אמינא קל וחומר על המשכן שדוחה שבת ,בכדי לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים,
שהרי כיפר על חטא העגל .ועל פי זה יתורץ גם מה שהקשו עוד ,למה לי דרשה זו ,לאחר שכבר דרש כן בפ' תשא .אלא ששם יש לומר שהיה קודם חטא
כ"ק אדמו"ר מצאנז זי"ע בעל "שפע חיים" ו"דברי יציב"
העגל.

)בבא מציעא ל ,ב(

) .‰˘Ó Ï‡ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ Â‡È·ÈÂ (âì ,èì éãå÷ô 'ôפירש רש"י,ÍÈ„È ‰˙‡ ˜ÂÒÚ ÂÏ ¯Ó‡ ,Ì„‡ È„È ÏÚ Â˙Ó˜‰ ¯˘Ù‡ ÍÈ‡‰ ‰"·˜‰ È ÙÏ ‰˘Ó ¯Ó‡ ,'ÂÎÂ ÂÓÈ˜‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï˘ :
¯‡ .ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â‰ ,"ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰" ¯Ó‡ ˘ Â‰ÊÂ ,ÂÈÏ‡Ó Ì˜Â Û˜Ê ‡Â‰Â ÂÓÈ˜ÓÎ ‰ולכאורה גם לכל ישראל היה להם לעסוק בידיהם ושיהיה נזקף מאליו .אלא זהו
בחינת משה שידע שאי אפשר הקמתו על ידי אדם ,והגם שעסק בידיו ידע שנזקף מאליו.
הקמתו ,"...אבל מכיון שסוף סוף "נזקף וקם מאליו" ,היה לקב"ה להניח למשה מלאכה אחרת[.

]ואמנם רש"י כתב "לפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן ,הניח לו הקב"ה
צמח מרדכי ,לרבי מרדכי מליסיץ ,תלמיד ה"צמח ה' לצבי"

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

זכור לאברהם

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
גרמניאל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריה למהר"
חיים *
באר מים
למהר"ן
ברלינרגורמרבני
אברהם
חכם *הרב
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר ל
חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
פליטתשפתי
לט"ז *
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד
סופרים" ועוד
בעל "
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכרע*"ה(
דעתאדר תר
אפרים"ג* -ח ב
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תקצ
לתולדות* דקדוקי
ספר הגור
הרבמזרחי *
אליהו
אלמושנינוג * ,מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
חבלא *
צקא* )ריב"
הרי"ד
נולדנימוקי
רמב"ן *
פירושי
ברלינר "
רבינושל
מחקרו
פוזנא( תקצ"
באברזיט

לאביו ה"מלמד" רבי צבי הירש .השתלם בכל
מקצועות התורה ,ובמקביל גם במדע ובשפות
שונות )למדם בכוח עצמו ,ולא כרבים וטובים בני
ארצו שהשתלמו באוניברסיטה .לא נבחן ולא רכש לו
תואר אקדימי ,הוכתר בתוארי דוקטור ופרופסור רק
ל"אות כבוד" .ראה מאמר עליו בראש ספר "כתבים
נבחרים" ,שכותב כן בנעימה של ביקורת .ואנן נענה

אבתרייה 'מתוך גנותו בא לידי שבחו'( .כשהגיע
לפרקו נשא את בתו של האב"ד רבי שלמה
מיכאל שטרוק אבד"ק אברזיטצקא ,תלמיד
רבי עקיבא איגר אבד"ק פוזנא ,ובן רבי אליעזר
שטרוק אבד"ק קוטנא.
תחילה מילא את מקום אביו כמלמד
בעיר הולדתו .מתרי"ח שימש כדרשן ומחנך
בארנסוואלא )חבל פוזנא( .לאחר מכן הרביץ
תורה בבית מדרש חברת ש"ס בברלין ובבית
המדרש לרבנים מיסודו של רבי עזריאל
הילדסהיימר אבד"ק "עדת ישראל" בברלין
)מלפנים אבד"ק אייזנשטאט( .רבי עזריאל קרא לו
"עמוד הקהילה" .לרגל מלאות לו ע' שנה
"המוקדשים לחכמת ישראל" הוציאו
"תלמידיו ,ידידיו ומוקירי שמו" ספר "ברכת
אברהם" לכבודו.
"מתוך נאמנות עמוקה לקדשי האומה
נלחם בריפורמה ונתן את ידו לכל נסיון לבנות
מחדש את בית ישראל האמיתי .הוא כתב
כבר בנעוריו בעלום שם מאמרים נגד
הריפורמה ...ולחיזוק המסורת ...לא היה

שלטי הגיבורים

להוט אחר חידושים ותיקונים"...
בראש ספר "כתבים נבחרים"( .האריך ימים ונפטר
בברלין ביום ח' באדר תרע"ה ,בן פ"ב שנה.
עסק רבות בחקר כתבי יד עתיקים,
ולשם כך נדד במדינות שונות .חיבר "פליטת
סופרים" ביאורים על תורה מלוקטים מכתבי
יד עתיקים .כמו כן חיבר ,ערך וכתב "מבוא"
והערות לספרים רבים )ראה "בית עקד ספרים"
לפי מפתחות ועוד( .כן יש לציין למאמרו -
)מאמרו עליו

..................

רש"י" נדפס מתורגם מגרמנית בספר "כתבים
נבחרים" וב"ספר רש"י" )שיצא לאור לרגל תשע
מאות שנה להולדת רש"י(.
בצעירותו ,והוא בן ל"ד ,הוציא לאור
בברלין תרכ"ז "רש"י על התורה" על פי כתבי
יד ודפוסים ראשונים בצירוף מקורות והערות
בשם "זכור לאברהם" ,בהסכמות רבי יעקב
יוקב עטלינגר אבד"ק אלטונא בעל "ערוך
לנר" ושו"ת "בנין ציון" ורבי עזריאל
הילדסהיימר הנ"ל .בריש החיבור )מהדורא
ראשונה( רשם הקדשה לכבוד חותנו לרגל
מלאות לו ע' שנה .מהדורא שניה עם תיקונים
והוספות הוציא לאחר כמ' שנה ,בפרנקפורט
תרס"ה ,לרגל שמונה מאות שנה להסתלקות
רש"י ז"ל.
כחמשים שנה לאחר מכן הופיע בניו
יארק תשי"ט מהדורא מצולמת של "זכור
לאברהם" )מהדורא שניה( ,ובסופו קונטרס
שינויים בלשונות רש"י הנמצאים בפירוש
הרמב"ן עם הערות ,בידי הרב חיים דוב
שעוועל )ראה "גיבוריו של שלמה" ערך :לשונות
רש"י ברמב"ן ובדפוס ראשון  /פירושי רש"י מהדורת

שעוועל( .ושוב בהוצאת "קריה נאמנה"
ירושלים תשכ"ב .ביקרות על שתי המהדורות
של הרב ברלינר ,ראה קונטרס "טעויותיו
בפירוש רש"י לתנ"ך של מקראות גדולות
הכתר" להרב שמואל יהושע גולד ,ובספרו
"עיונים ברש"י" )ראה "גיבוריו של שלמה" ערכו(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ì˙Â‡ ‰˘Ú˙ ¯Â‰Ë ·‰Ê Ô‰· ÍÒÈ ¯˘‡ ÂÈ˙ÂÈ˜ÓÂ ÂÈ˙Â˘˜Â ÂÈ˙ÂÙÎÂ ÂÈ˙Â¯Ú˜ ˙È˘ÚÂ (èë ,äë äîåøú 'ôפירש רש"יÈÂ˘Ú ‰È‰˘ ,ÒÂÙ„‰ ‰Ê ÂÈ˙Â¯Ú˜ :
ÒÂÙ„ Â˙Â‡Â ,ÔÁÏ˘‰ ÏÚ Â¯„ÒÓ˘ ˙·˘· ¯ÁÓÏ „Ú ·‰Ê Ï˘· Â ˙Â ¯Â ˙‰ ÔÓ Â‡ÈˆÂÓ˘ÎÂ ‰Ù‡ ‡Â‰ ÏÊ¯· Ï˘· ,ÏÊ¯· ÒÂÙ„Â ·‰Ê ÒÂÙ„ ÂÏ ÈÂ˘Ú ‰È‰Â ...ÌÁÏ‰ ÒÂÙ„Î
˜¯...‰¯Ú˜ ÈÂ
בעל "מתת-יה" ]לר"מ בן הרש"ש[ העיר ,שבמשנה ובגמרא )מנחות צד ,א( לא נמצא כלל שהיה הדפוס הראשון של ברזל ,וברמב"ם )פרק ה
מהלכות תו"מ הלכה ח( כתב בפירוש ג' דפוסים של זהב היו .ועיין גם ב"צדה לדרך" שגם בעיניו התימא מנא ליה לרש"י שהדפוס שהיה בו היה
של ברזל.
ולענ"ד דברי רש"י ז"ל ברורין כשמלה ,כי כן אמרו בברייתא )מנחות צד ,א( ג' דפוסין הם נותנה לדפוס ועדיין היא בצק ,וכמין דפוס היה לה
בתנור וכשהוא רודה נותנה בדפוס וכו' .ואם כן באמת לא היו כל ג' הדפוסין כלים בפני עצמם ,אבל היו שנים כלים ,והאחד היה כמין
דפוס ...בתנור עצמו .והנה השנים שהיו כלים בפני עצמם היו של זהב ,כשאר כלי השרת ,שאין עניות במקום עשירות .אבל האמצעי היה
מתכת ,ועל זה אמר רש"י ברזל ,כי התנור של מקדש של מתכת היה )זבחים צו ,א(.
ותהיה הכוונה בדברי רש"י" :והיה עשוי לו דפוס זהב )שנותנה בה והיא בצק( ,ודפוס ברזל )בתנור עצמו( ,ובשל ברזל הוא נאפה ,וכשמוציאו וכו'
נותנו בשל זהב )הוא הדפוס הג'(" .וזה האחרון נקרא קערה ,שהרי "קערותיו" )רצ"ל קערות השלחן( כתיב ,וב' דפוסים הראשונים אין להם דבר
עם השלחן .ואדרבה הרוצה להקשות יש לו להקשות על הרמב"ם ,אבל דברי רש"י מדויקים )מהדורא שניה ,על הפסוק ובליקוטים(.

