ב"ה ,כסלו תשע"ה ,גליון לט

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו

ספרי'ה למאות מפרשי רש"י * בית עקד לכתבי יד ודפוסי רש"י קדומים * שיעורי עיון * מבחנים ומענקים * גילוי גנזים * הוצאה לאור
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שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י

"ÌÂ‚¯˙ ‡¯˜È ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ' [‚ ÛÈÚÒ ,‰Ù¯ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡] 'ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘' ÔÈ‡ ËÈÈË˘ ÒÚ
‡˙È‡" = "ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Âˆ ‰ÏÂ‚Ò ÊÈ‡ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ¯Ú„ Ê‡ ËÒÈÈ‰ Ò‡„ ,'È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì‚Â
·'˘‡Â‰ ‰ÏÂ‚Ò È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ˘ È¯‰ ,'È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì‚Â ÌÂ‚¯˙ ‡¯˜È ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ' 'ÍÂ¯Ú ÔÁÏ
."ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÏ

יפוצו מעייני רש"י חוצה

28 „ÂÓÚ ·"˘˙ ,Ú"ÈÊ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÏ ,˙ÂÁÈ˘‰ ¯ÙÒ

כללים בפירוש רש"י
„¯˘˙ È"˘¯· ÔÈÎÂÓÒ
"ÌÈÙÂÒ‡‰ ˙È·" ¯ÙÒ ˘È¯· "ÌÈÏÏÎ" ˙ÓÈ˘¯ ÍÂ˙Ó
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

"„¯È˘· ÂÊ ‰˘¯ÙÏ ÂÊ ‰˘¯Ù ‰ÎÓÒ ‰ÓÏ ¯ÓÂÏÂ ˙ÂÎÈÓÒ‰ ˘Â¯„Ï Ï"Ê¯ Í
,¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰·˙ÂÎÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ ˙Ó‡‰ ÈÙÏ˘ ,‰ÓÂ˜Ó[·] ‰˘¯Ù‰ ÔÈ‡˘ Â‡ :ÌÈÙ
‡Â‰ È˘‰ ÔÙÂ‡‰Â .‰ÈÂ‡¯‰ ‰ÓÂ˜Ó· ‰·˙Î ‡ÏÂ ,Ô‡Î ‰ÎÓÒ ‰ÓÏ ÌÈÏ‡Â˘ ÔÎÏÂ
˘‡Ï·‡ ...˙ÂÎÈÓÒ‰ ˘¯„ ‰¯Ó‡ ¯„Ò‰ ÏÚÂ ‰ÓÂ˜Ó· ‰·˙Î ‰˘¯Ù‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
¯˘",‰ÓÂ˜Ó· ‰˘¯Ù‰ ÔÈ‡˘ ÔÎÈ‰ ‡Â‰˘ '‡‰ ÔÙÂ‡‰ ‡Ï‡ ˘Â¯ÈÙ· ‡È·‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È
ÂÊ ‰˘¯Ù ÍÓÒ ‰"„· ‡¯ÈÂ ¯„Ò [Ì"‡¯] .‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜ ‡Â‰˘ ˙ÂÈ‰Ï
.(È ˙Â‡) "‰Ï‡ ¯Ó‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ‰"„· ÌÈËÙ˘Ó ¯„Ò ˘È¯·Â ;'ÂÎ Í„ÓÏÏ
"‡ÔÈ‡˘Î ‡Ï‡ ÔÈÎÂÓÒ‰ ˙˘¯„ ‡È·‰Ï È"˘¯ Í¯„ ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡˘ ÈÙ ÏÚ Û
·,ÔÓÂ˜Ó· Ô‰˘ Û‡ ÌÈÎÂÓÒ‰ Ì˙Â‡Ó ÔÎ Ì‚ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÓÂ˜Ó
,È„„‰‡ ÈÚ‚Ù ‡ÏÂ ÈÚ‚ ‡Ï ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Â‡ ˙ÂÈ˘¯Ù‰ È˘˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÚË‰Â
‡˘ ¯„Ò .‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ÌÈ·Â¯˜ Ì˙ÂÈ‰Ï È"˘¯ Ô‡È·Ó ÔÎÏÂ .ÌÈ„¯Ù ÌÈÈÚ Ì‰Â
·„"‡ˆ˙ ¯„Ò·Â ;'ÂÎÂ ¯ÈÊ ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ ‰ÓÏ ‰"„·Â Â˙˘‡ ‰Ë˘˙ ÈÎ ˘È‡ ˘È‡ ‰
·„".(‡È ˙Â‡) "‡Â‰ ÍÏÓ Ï˘ ÂÏÂÊÏÊÂ ‰
"Ì‰Â È„„‰‡ ÈÚ‚ ÔÎ Ì‚Â ,ÌÓÂ˜Ó· Ì‰˘ Û‡ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÔÎ Ì‚ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏ
,ÂÎÈÓÒ‰ ÔÈ˘¯„ ÈÂÈ˘‰ Â˙Â‡ ˙ÓÁÓÂ ˜ÂÒÙ· ÈÂÈ˘ ‰ÊÈ‡ ˙ÂÈ‰Ï ÌÚË‰Â ,„Á‡ ÔÈÚÓ
‡¯‡·˙Ó ÔÎ .‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜ ‡Â‰ È¯‰ ˜ÂÒÙ· ÈÂÏÈ‚ ˘È˘ ¯Á‡Ó ÔÎ Ì
.(·È ˙Â‡) "˜"Â„Â .Ì˘ ÔÈÈÚ ,‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï ‰"„ ÛÂÒ· ‡¯ÈÂ ¯„Ò ˘È¯ Ï"Ê ÂÈ¯·„Ó

רש"י לחידודא
בגליון הקודם הצגנו שאלה" :פתגם ידוע באנגלית שניתן להביא לו
אסמכתא מדרשת קרי וכתיב ברש"י באחת הפרשיות החודש ]= חשון[?"
כעת השאלה הפוכה :סתירה לאותו פתגם באנגלית מדברי רש"י באחת
הפרשיות החודש ]= כסלו[? ושניהם אמת.
פתרון החידה של גליון זה והקודם בגליון הבא בע"ה.

שוב הפתיענו לטובה המחנך הוותיק ,הרב החסיד הנעלה ,איש
המעלה; אשכול הכופר ,חכם וסופר; מוה"ר יחזקאל יהושע סופר שליט"א,
רב ומרביץ תורה בעיר הקודש ירושלים ,בהופעת ספרו העיוני והמיוחד
"מעייני רש"י" ,שני כרכים ,אשר כשמו כן הוא "סוגיית ומהלכים בפשוטו
של מקרא ."...המחבר ,אשר שימש בעבר כרב ומרצה בעיר האבות וכמחנך
דגול ומנוסה ,ועוסק זה שנים רבות לברר מקחו של פרשן-דתא ולרדת
לעומקו של רש"י ,פנים מוכרות גם בעולם הספר ,בהיותו "חובר חברים
מחוכם" ,וכבר יצאו לו מוניטין בספרים חשובים שהוציא מתחת ידו.
כבר צויין זאת במדורנו )בגליון יט( בהופעת ספרו היחודי "אביעה
חידות" ,ל"פיתוח החשיבה בפרשת השבוע" ,הכולל "בקיאותא עם
בדיחותא ברש"י ובהבנת הנקרא" ,כרשום בשער הספר .בשעתו הביענו
תקותנו להופעת חיבורו הנפלא של המחבר ,על פירוש רש"י ,שמפעם
לפעם נהננו מפרי עטו ,והנה בא לשמחת הוגי תורת רש"י .החיבור כולל
ביאורים בדברי רש"י עמוקים ומתוקים ,מאת כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש
זי"ע ,בסגנון המחבר ובתוספת נופך מדיליה .וכן ביאורי המחבר שנתחדשו
לו על יסוד כללי האדמו"ר זי"ע .דברי הרב ודברי התלמיד ערוכים בטוב
טעם ודעת ,בשפה ברורה ונעימה ,שכן חונן בעט סופר מהיר ובהיר .בטוחנו
כי יתקבל בשמחה וברצון אצל שוחרי תורת רש"י ויעלו על שולחן מלכים.
המחבר  -אשר כאמור שימש בעבר כמחנך ומלמד תורה לילדי
ישראל  -מספר ,כי בימים ההם החליט לנסות להכניס את התלמידים
לעומקו של רש"י ,כשמקנה להם כללים יסודיים בלימוד זה ,בראש
וראשונה הכלל שרש"י עצמו מצהיר עליו זה כמה "אני לא באתי אלא
לפשוטו של מקרא"; צריכותא של שני פירושים ברש"י; הדיוק בלשונו
הזהב ,כולל הדיוק בד"ה; וכדומה .והנה התלמידים החלו לשאול שאלות
ברש"י שהיה צריך לעמול למצוא תשובה עליהם .ונותן דוגמא :למדנו
פרשת אמור ,בד"ה "כי בסוכות הושבתי" ,פירש רש"י :ענני הכבוד ,שאלוני
התלמידים :זה פשט?! עודני מהרהר בדבר ,הבריק תלמיד אחד ואמר :ראו
רש"י מעתיק בד"ה גם תיבת "הושבתי" ,ומכאן שאין זו ישיבה טבעית
בסככה ,אלא סוכה שרק הקב"ה יכול להושיבנו בה ...וכך נוצר חיבור זה.
אוהבי תורה ושוחרי תושיה מכירים תודה למחבר על יצירה נפלאה זו
ומאחלים לו ברוך אשר יקים את דברי התורה ,והיה כעץ שתול על פלגי
מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול ,וכל אשר יעשה יצליח .ומצטרפים
לברכתם של המסכימים הרבנים הדגולים שיזכה המחבר להפיץ מעיינותיו
חוצה מתוך שפע ברכה .שני כרכי הספר ,שהופיעו בהוצאת חז"ק ,ניתן
להשיג בחנויות הספרים המובחרות ,ובמחיר מפתיע ביריד הספרים שיתקיים
בבנייני האומה בירושלים יום חמישי ומוצאי שבת פרשת וישב .לפרטים
אודות הספר בדוא"ל SOFERYY@GMAIL.COM

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(

 השינויים בשמות נשי עשו  -במקרא וברש"י 

)˙Â·Ó ÂÈ˘ ˙‡ Á˜Ï Â˘Ú .ÌÂ„‡ ‡Â‰ Â˘Ú ˙Â„Ï˙ ‰Ï‡Â (â-à ,åì çìùéå 'ô
.ÈÂÁ‰ ÔÂÚ·ˆ ˙· ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙‡Â È˙Á‰ ÔÂÏÈ‡ ˙· ‰„Ú ˙‡ ÔÚÎ
 .˙ÂÈ· ˙ÂÁ‡ Ï‡ÚÓ˘È ˙· ˙Ó˘· ˙‡Âפירש רש"י‡È‰ ,"ÔÂÏÈ‡ ˙· ‰„Ú" :

·˘‰„Â·ÚÏ ÌÈÓ˘· ˙¯Ë˜Ó ‰˙È‰˘ Ì˘ ÏÚ ˙Ó˘· ˙‡¯˜Â ,ÔÂÏÈ‡ ˙· ˙Ó
˙¯ÙÂÎ ‡È‰˘ ¯ÓÂÏ ˙È„Â‰È ‰Ó˘ ‰ÈÎ ‡Â‰Â ,˙È„Â‰È ‡È‰ ,"‰Ó·ÈÏ‰‡" .‰¯Ê
·‰Ï ‡¯Â˜ ÔÏ‰ÏÂ ,"Ï‡ÚÓ˘È ˙· ˙Ó˘·" ...ÂÈ·‡ ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï È„Î ‰¯Ê ‰„Â·Ú
¯ÈÈ‚˙˘ ¯‚ Ì‰È˙ÂÂÚ Ô‰Ï ÔÈÏÁÂÓ '‚ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ ˘¯„Ó ˙„‚‡· ÂÈˆÓ ,˙ÏÁÓ
ÂÏÁÓ˘ ˙ÏÁÓ ˙‡¯˜ ÍÎÏ ,Ô‡ÎÓ ÌÚË‰ „ÓÏÂ ,‰˘‡ ‡˘Â‰Â ‰ÏÂ„‚Ï ‰ÏÂÚ‰Â
.ÂÓ˘ ÏÚ ˙‡¯˜ Ï‡ÚÓ˘È ˙Ó˘Ó ÂÏ ‰‡È˘‰ ‡Â‰˘ Ì˘ ÏÚ ,"˙ÂÈ· ˙ÂÁ‡" .ÂÈ˙ÂÂÚ

והנה לפי דברי רש"י ש"עדה" )דהכא( היא "בשמת" )דהתם( ,ו"אהליבמה"
)דהכא( היא "יהודית" )דהתם( ,נמצא שיש הבדל בסדר הזכרתן בקרא ,שבפ'
תולדות מוזכרת יהודית לפני בשמת ,ואילו בפרשתנו מוזכרת )עדה המכונה(
בשמת לפני )אהליבמה המכונה( יהודית .ושנוי הסדר דורש ביאור .גם יש לדקדק
בדברי רש"י ,מדוע ב"עדה" מפרש  -היא בשמת ,וב"אהליבמה"  -היא
יהודית ,מה שאין כן ב"בשמת בת ישמעאל" אינו מקדים לפרש שהיא מחלת,
רק מבאר מדוע "להלן קורא לה מחלת" .כן יש לעיין ,מדוע אינו מפרש
ששמה היתה מחלת ,ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה
זרה ,כדרך שפירש גבי עדה .עוד יש להקשות ,דהנה בסוף פ' תולדות )כח ,ט(
כבר פירש רש"י שהשיאה נביות אחיה ,אם כן מדוע חוזר רש"י כאן על פירוש
זה .ולא עוד אלא שמוסיף ש"נקראת על שמו" שאינה מופיעה שם בפ' תולדות.
בפ' תולדות מסופר על נשי עשו כחלק מחייו,
ובפ' וישלח כהקדמה לתולדותיו 
הביאור בכל זה ,בפ' תולדות מספר הכתוב על נשי עשו כחלק מסיפור
חייו של עשו עצמו ,ואילו בפ' וישלח עיקר כוונת הכתוב היא לספר על
צאצאיו של עשו "ואלה תולדות עשו" ,והכתוב "עשו לקח את נשיו" בא רק
כהקדמה לכך שנשים אלו ילדו לעשו בנים " -ותלד עדה ...ואהליבמה
ילדה) "...פסוק ד-ה( .ומאחר שבפרשתנו נזכרות נשי עשו רק בדרך אגב ,שהרי
עיקר הפרשה נועד לספר על צאצאי עשו ,ולכן אין מקום להזכירן כאן בשמות
התואר שניתנו להן ,והן נזכרות בשמותיהן האמיתיים; ואילו בפ' תולדות הן
נזכרות כחלק מתיאור חייו ומעשיו של עשו ,ולכן הן נזכרות בשמות התואר
שלהן ,שמות הקשורים בעשו ובמעשיו והמדגישים את רשעותו וצביעותו של
עשו ,שהתבטאו בנישואיו עמהן בגיל ארבעים ,והיו מורת רוח להוריו )ראה פ'
תולדות כו ,לד-לה וברש"י שם(.
ומהאי טעמא אין רש"י יכול לפרש שהשם בשמת שבפרשתנו הוא שם
התואר ,על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה זרה ,והשם מחלת שבפ'
תולדות הוא שם העצם ,אלא מפרש שבשמת הוא שם העצם שלה ומחלת הוא
על שם שהנושא אשה מוחלין לו כל עונותיו .ויובן גם שבפרשתנו היא נקראת
"בשמת בת ישמעאל" ,ואילו בפ' תולדות שם נאמר "מחלת בת ישמעאל בן
אברהם" ,כשמדובר באיזכור בדרך אגב כבפרשתנו די בהזכרתה כבת
ישמעאל ,ואילו כשהיא מוזכרת בשם התואר שניתן לה ביחס לנישואיה עם
עשו כבפ' תולדות ,יש להדגיש את עובדת היותה נכדתו של אברהם ,מאחר
שזו היתה מטרת עשו בנישואיו עמה כדי להראות שהוא נושא אשה מיוחסת.

פרד"ס היה לשלמה

ועל פי האמור מובן שינוי סדר הזכרתן של עדה-בשמת ואהליבמה-
יהודית ,שכן בפ' תולדות )העוסקת בחיי עשו עצמו( נמנות הנשים לפי סדר
נישואיהן לעשו :תחילה יהודית )שהיא אהליבמה( ,ואחריה בשמת )שהיא עדה(;
ואילו בפרשתנו )העוסקת בצאצאי עשו( נמנות הנשים לפי סדר לידת בניהן ,ולכן
מקדים הכתוב את עדה )המכונה בשמת( שילדה לפני אהליבמה )המכונה יהודית(.
ואף על פי כן אין הכתוב מזכיר תחילה את בשמת בת ישמעאל ,אף שילדה
עוד לפני אהליבמה ,מאחר שנישאה לעשו זמן רב עשרים ושלוש שנים )ראה
פ' תולדות כו ,לד; רש"י סוף הפרשה שם( לאחר נישואי אהליבמה ועדה ,שנישאו
באותו פרק זמן.
בפ' תולדות למדים שמחלת נישאה על ידי אחיה,
ובפ' וישלח שנקראת על שמו 
ומעתה נתנה ראש ונשובה לבאר מה שהוצרך רש"י לפרש ש"עדה בת
אילון" היא "בשמת בת אילון" )דהתם( ,ו"אהליבמה" היא "יהודית" )דהתם(,
מה שאין כן ב"בשמת בת ישמעאל" לא היה צריך לפרש שהיא "מחלת בת
ישמעאל" )דהתם( ,כי מאחר ותוכן שני הספורים על נשי עשו בפ' תולדות
ובפרשתנו שונה הוא ,אם כן לולא פירוש רש"י היה מקום לטעות שעדה
ואהליבמה )דהכא( אינן בשמת ויהודית )דהתם( ,והיינו מבינים שיהודית
ובשמת )דהתם( לא נזכרו בפרשתנו )בה מדובר אודות תולדות עשו( ,כי יתכן שלא
ילדו לעשו .וכן לאידך גיסא ,עדה ואהליבמה )דהכא( לא נזכרו בפ' תולדות
)בה מדובר אודות חיי עשו עצמו( ,מכיון שאין בסיפור נישואיהם ביטוי לאופיו של
עשו )שהרי לא מצינו שעשו נשא אותן בגיל ארבעים ,או שהיו מורת רוח להוריו ,כדמצינו
ביהודית ובשמת( .ובכדי לשלול טעות זו ,הוצרך רש"י לפרש "עדה היא בשמת"
ו"אהליבמה היא יהודית".
אבל זה ש"בשמת בת ישמעאל" היא "מחלת בת ישמעאל" מובן מעצמו,
שהרי ישמעאל לא גר בקרבת מקום לעשו ,כמודגש בכתוב )סוף פ' תולדות שם(
"וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל" ,מסתבר איפוא שבאם
בשמת אינה מחלת ושתיהן היו נשות עשו ,לקח עשו את שתיהן אז כשהלך
אל ישמעאל ,ומאחר שתוכן סיפור נישואי עשו שווה בשתיהן )צביעותו( ,היה
לו לכתוב לספר אודות נישואי שתיהן .ומזה שאינו מספר אלא אודות
לקיחתה של מחלת בלבד ,מובן בפשטות שבשמת היא מחלת ,ועד שלא
הוצרך רש"י לפרש זה.
ובלכתך בדרך זו ,יתורץ גם הקושיות אודות התייחסותה לנביות ,דהנה
בפ' תולדות מובן שפיר מדוע ראוי להזכיר שמחלת היתה אחות נביות ,שהרי
בפרשה זו עוסק הכתוב בנישואי עשו למחלת ,שנישאה בפועל על ידי נביות
אחיה .אולם בפרשתנו שבה נזכר שמה של בשמת-מחלת רק בדרך אגב,
לכאורה די היה להזכירה בקיצור 'בשמת בת ישמעאל' ,ומה עניין "אחות
נביות" לכאן .ולכן מוסיף רש"י כאן "על שם שהוא השיאה לו נקראת על
שמו" ,מאז נישואיה של מחלת לישמעאל הפך הכינוי "אחות נביות" לחלק
מתוארה הקבוע .ולכן הכתוב מתאר אותה כך ,גם כששמה נזכר בדרך אגב
בלבד] .וראה שם במקור הדברים ,שמבאר גם מה שהוצרך רש"י להביא כאן כי גר שנתגייר
והעולה לגדולה מוחלים עונותיהם ,ומה שציין שלא כרגיל מקורו ממדרש שמואל ,ועוד
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ה; ואתם תלוקטו
דיוקים[.

"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

)שם הגדולים(

) .‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó· ·Î˘ÈÂ (àé ,çë àöéå 'ôפירש רש"י .‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ ‰È‰˘ ‰ÏÈÏ· ·Î˘ ‡Ï ¯·Ú ˙È·· ˘Ó˘˘ ÌÈ˘ „"È Ï·‡ ·Î˘ ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ,ËÂÚÈÓ ÔÂ˘Ï :וטעמא בעי למה כאן
שכב ולא עסק בתורה .אלא בברחו מפני עשו נטמן בבית עבר ועסק בתורה שמגנא ומצלא ,אף בעידנא דלא עסיק ביה )סוטה כא ,א( .אבל כשראה שאליפז
שדדו כברש"י להלן )כט ,יא( ,הרי כמו שאמרו )בסוטה שם( שבאינו מצוה לא מגנא ומצלא ,והיינו משום שיש לו דין בן נח ואסור בתלמוד תורה )סנהדרין נט,
יציב פתגם ,מכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בעל "שפע חיים" מצאנז
א( ולכן וישכב במקום ההוא.
) .ÌÎ˘ ¯ÈÚ ÌÏ˘ ·˜ÚÈ ‡·ÈÂ (çé ,âì çìùéå 'ôפירש רש"י .Â˙¯Â˙· ÌÏ˘Â ÂÂÓÓ· ÌÏ˘ ÂÙÂ‚· ÌÏ˘ :דהנה ישנם בני אדם שמוציאים את בניהם מתלמוד תורה בכדי
שילמדו אומנות הרפואה או להיות עורך דין ,ובגלל זה מוכרחים לשנות שמם לשונם ולבושם ,אבל יעקב אבינו גם בבית לבן לא שינה שמו לשונו
ולבושו .וזהו "ויבא יעקב שלם" ,נוטריקון ש'ם ל'שון מ'לבוש ,ומכיון שלא זנח תורתו על מנת ללמוד אומנות ממילא היה שלם בתורתו ,ואף שלא למד
רפואה היה שלם בגופו ואף שלא למד להיות עורך דין היה שלם בממונו .גם מה שלא למד מקצוע לא הזיק לו לפרנסתו והיה שלם בממונו.
קדושת אהרן ,על הפסוק; ימי זכרון ,ו טבת

) .ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ˜¯ ¯Â·‰Â (ãë ,æì áùéå 'ôפירש רש"י .Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ :ומקורו בגמרא )שבת כב ,א( .ולכאורה הוה ליה למימר "נחשים ועקרבים
יש בו" ,ולמאי נפקא מיניה ש"אין בו מים" .ויובן על פי המובא ברש"י בש"ס )ברכות לג ,א ד"ה ומת הערוד( :מצאתי בהלכות גדולות ,אמרי במערבא :כשהערוד
נושך את האדם ,אם הערוד קודם למים  -מת האדם; ואם האדם קודם למים  -מת הערוד .ושפיר נקט קרא "אין בו מים" ,שיוסף לא היה יכול להינצל
שפת אמת ,בגמרא שם
מנשיכת הנחשים.

שלח שלמה לבי מדרשא
בפ' וירא )יט ,ד( È˘‡ ¯ÈÚ‰ È˘‡Â Â·Î˘È Ì¯Ë
.‰ˆ˜Ó ÌÚ‰ ÏÎ Ô˜Ê „ÚÂ ¯ÚÓ ˙È·‰ ÏÚ Â·Ò Ì„ÂÒ
פירש רש"י,‰ˆ˜‰ „Ú ¯ÈÚ‰ ‰ˆ˜Ó ,"‰ˆ˜Ó ÌÚ‰ ÏÎ" :
˘‡ÔÈ‡ „Á‡ ˜È„ˆ ÂÏÈÙ‡˘ ,Ì„È· ‰ÁÂÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ
· .Ì‰לפי מה שלמדנו ב"מתיבתא דרש"י" ,הרי רש"י
מדוייק ביותר ,גם בד"ה שמצטט מהכתוב .אם כן ,יש
לדייק למה מעתיק תיבת "כל העם" ,הלא לכאורה
אינו מפרש כי אם תיבת "מקצה"? גם מאי בעי עם
ההוספה" :שאין אחד מהם מוחה בידם ,שאפילו
צדיק אחד אין בהם"?
בכ"ר א .פייערשטיין

תשובת הרב אהרן שפירא אבד"ק פרדס כץ
אמנם בפשטות בא רש"י לפרש מהו "מקצה",
דלא תימא נסבו על הבית רק מקצת העם אשר בקצה
העיר ,אלא הכוונה "מקצה העיר ועד הקצה ]השני[",
שכן אי אפשר לפרש שבאו רק מקצה העיר ,דמה
קמשמע לן בזה .גם ,סתם ולא פירש מאיזה קצה .אך
אם כן אכן הוה ליה לרש"י להעתיק רק תיבת
"מקצה" .ויש לומר פשוט ,שמלבד מה שקשה כאן
פירוש תיבת "מקצה" כנ"ל ,קשה גם ש"כל העם
מקצה" נראה כסתירה ,ש"כל העם" בא לומר שכולם
באו ואילו "מקצה" מגביל הדבר ,שהגיעו רק מקצה
העיר .לכן מפרש שאכן הכוונה שכולם הגיעו מקצה
לקצה ]וכמקרא חסר הוא[.
אך לפי זה יוקשה לאידך גיסא ,הרי "כל העם"
כולם במשמע ולמה לי "מקצה" .ומה גם ,איך יתכן
לומר שהיו כולם ממש ללא יוצא מן הכלל )כולל זקנים
וחולים( .ומתרץ ש"כל העם" אכן הכוונה לרובם ולכן
נאמר "כל העם מקצה" ,מקצה העיר עד הקצה ,כולם
ממש ו"אין אחד מהם" יוצא מן הכלל ]ועל דרך דברי
הט"ז )אורח חיים שפ ,א; תקפב ,ב( דמצינו הרבה פעמים "כל"
שהכוונה רובו ככולו .ומהאי טעמא נוסח התפלה בראש השנה "מלוך
על כל העולם כולו" ,בכפל לשון להוציא שלא נפרש על רובו ,אלא
כולו ממש[ .אבל סוף סוף איך יכולים לומר כן ,לכן

מתרץ שאין הכוונה שהיו שם כולם בפועל ממש ,אלא

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
בדעה "שאין אחד מהם מוחה בידם" ]ואפשר שבזה
מתיישב גם הא שנאמר "מקצה" ,ולא מפורש "מקצה לקצה",
לרמז על הגבלה מסויימת[ .וכל זאת היא ללמדנו שאפילו

צדיק אחד אין בהם ,היינו אפילו אלו שלא באו
בפועל .ושמא הרי זה כתשובה לתפלת אברהם ,אולי
ימצאון שם צדיקים ,בא הכתוב לומר שאפילו צדיק
אחד אין בהם.

בפ' וישלח )לב ,יא( ‰Ê‰ Ô„¯È‰ ˙‡ È˙¯·Ú ÈÏ˜Ó· ÈÎ
 .˙ÂÁÓ È˘Ï È˙ÈÈ‰ ‰˙ÚÂפירש רש"י,"ÈÏ˜Ó· ÈÎ" :
ÈÏ˜Ó ‡Ï‡ ,‰˜Ó ‡ÏÂ ·‰Ê ‡ÏÂ ÛÒÎ ‡Ï ÈÓÚ ‰È‰ ‡Ï
Ú˜·Â Ô„¯È· ÂÏ˜Ó Ô˙ ,‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ .Â„·Ï
 .Ô„¯È‰והרי רש"י לא בא אלא לפשוטו של מקרא,
אם כן לשם מה הביא מדרש אגדה.
בכ"ר ה.ה.

תשובת הרב אהרן שפירא אבד"ק פרדס כץ
בריש הוה אמינא דמשום הא לא הסתפק רש"י
בפירוש הראשון ,משום שלפי פירוש זה יקשה לשם
מה הזכיר את הירדן ,והוה ליה למימר' :כי במקלי
באתי )או הלכתי( לחרן' ,וכדומה .ועל כן פירש :נתן
מקלו בירדן .אבל לפי זה לכאורה היה לו להעתיק
בד"ה גם את התיבות "עברתי את הירדן".
על כן נראה שאכן אינו בא לבאר כי אם את
התיבות "כי במקלי" ,אותן הוא מעתיק בד"ה ,והיינו
דלפירוש ראשון קשה משום מה מדגיש הכתוב את
המקל ,דהוה ליה למימר' :כי ריקם הלכתי' וכדומה.
ועל כן ,על אף שרש"י לא בא אלא לפרש פשוטו של
מקרא ,הוכרח להביא פירוש המדרש :נתן מקלו
בירדן] .ולא יקשה איך מתקשר פירוש זה עם סיפא דקרא :ועתה
הייתי וגו' ,דמזכיר חסדי המקום :חסד הבקיעה )בעבר( ,וחסד שני
המחנות )של עתה( ,וכמו שכתבו המפרשים[.

ויתכן שאין כאן ב' פירושים ,אלא פירוש א',
והפירוש של המדרש אין רש"י מביאו כפירוש נוסף
בפסוק ,אלא כהמשך וביאור לפירוש הא' "לא היה

עמי כו' אלא מקלי לבדו" ,היינו שמביא "מדרש
אגדה" שמפרשו שנתן מקלו בירדן ונבקע ,לא כפשט
נוסף בפסוק ,אלא בכדי לבאר משום מה מדגיש הכתוב
את המקל ,והוא משום שנבקע בו הירדן.

בפ' וישלח )לד ,יג( ˙‡Â ÌÎ˘ ˙‡ ·˜ÚÈ È· ÂÚÈÂ
.Ì˙ÂÁ‡ ‰È„ ˙‡ ‡ÓË ¯˘‡ Â¯·„ÈÂ ‰Ó¯Ó· ÂÈ·‡ ¯ÂÓÁ
פירש רש"י .‰ÓÎÁ· ,"‰Ó¯Ó·" :צריך להבין מדוע
צריך לחזור על פירושו שכבר פירש כן בפרשה הקודמת
)פ' ויצא כז ,לה( :ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך,
פירש רש"י" :במרמה" ,בחכמה .והרי ידוע שאין רש"י
חוזר ומפרש דבר שכבר פירש ,וכלשונו זה כמה "כבר
פרשתי" ,ובפרט בסמיכות.
בכ"ר י.פ .נ.
תשובת ה"ה :שמא יש לומר דהוה אמינא דדוקא
אצל יצחק הפירוש בחכמה ,שהרי שם רצה בטובתו של
יעקב )ראה "שפתי חכמים" שם( ,ולכן אין לפרש כי יצחק
אמר שיעקב עשה ברמיה ,לכך פירש רש"י "במרמה" -
בחכמה ,אבל הכא שלא רצו השבטים בטובתם של
שכם וחמור הוה אמינא שפירושו רמיה ,לכן פירש
רש"י גם כאן "במרמה"  -בחכמה.
נהנה אני מאד מגליונכם הנפלא ,אך תמהני הרי
עד השתא גליונכם היה על טהרת הקודש ,ולאחרונה
]בגליון אלול תשע"ד[ נתתם במה לאישים הקשורים
לציונות ,אתמהה?
ק .ג .ישיבת תורה ויראה
תשובת המערכת :הגליון שלנו הולך בתמימות,
וכל בן ישראל הוא בחזקת קודש קדשים .שמעתי מעד
נאמן שבאוצר הספרים של כ"ק מרן מסאטמאר זי"ע
בעל "דברי יואל" היתה סדרת "תורה שלמה" ,כן היה
לומד רמב"ן במהדורת הרב שעוועל .כן שמעתי מפי
הגה"צ אבד"ק סאמבאטהעלי זצ"ל ,שהיה בעל תוקע
אצלו .ומי יבא אחר המלך .אבי"א.

פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להשג יד
לזכר ולע"נ ידיד "מתיבתא דרש"י" הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר אליהו( ענגלענדער זצ"ל

)‰¯˘Ú Ú·˘ Ô· ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ (â-á ,æì áùéå 'ô
˘‰‰Ï· È· ˙‡ ¯Ú ‡Â‰Â Ô‡ˆ· ÂÈÁ‡ ˙‡ ‰ÚÂ¯ ‰È‰ ‰
Ï‡ ‰Ú¯ Ì˙·„ ˙‡ ÛÒÂÈ ‡·ÈÂ ÂÈ·‡ È˘ ‰ÙÏÊ È· ˙‡Â
‡·ÌÈÂ˜Ê Ô· ÈÎ ÂÈ· ÏÎÓ ÛÒÂÈ ˙‡ ·‰‡ Ï‡¯˘ÈÂ .Ì‰È
 .ÌÈÒÙ ˙Â˙Î ÂÏ ‰˘ÚÂ ÂÏ ‡Â‰פירש רש"י‡Â‰Â" :
Â¯Ú˘· Ô˜˙Ó ˙Â¯Ú ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ ‰È‰˘ ,"¯Ú
,"ÌÈÂ˜Ê Ô·" ...‰ÙÈ ‰‡¯ ‰È‰È˘ È„Î ÂÈÈÚ· ˘Ó˘ÓÓ

˘‡Â‰ ÌÈÎÁ ¯· :Ì‚¯˙ ÒÂÏ˜Â‡Â .Â˙˜Ê ˙ÚÏ ÂÏ „ÏÂ
‰È‰˘ ,¯Á‡ ¯·„ .ÂÏ ¯ÒÓ ¯·ÚÂ Ì˘Ó „ÓÏ˘ ‰Ó ÏÎ ‰ÈÏ
ÂÓÎ ˙ÏÈÓ ÈÏÎ ÔÂ˘Ï ,"ÌÈÒÙ" .ÂÏ ‰ÓÂ„ ÂÏ˘ ÔÈÂ˜È‡ ÂÈÊ
".ÔÂÓ‡Â ¯Ó˙„ "ÌÈÒÙ‰ ˙Â˙Î" ÂÓÎÂ "˙ÏÎ˙Â ÒÙ¯Î
¯ÙÈËÂÙÏ ¯ÎÓ˘ ,ÂÈ˙Â¯ˆ Ì˘ ÏÚ ‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ
.ÌÈÈ„ÓÏÂ ÌÈÏ‡ÚÓ˘ÈÏÂ ÌÈ¯ÁÂÒÏÂ

?ÂËÂ˘ÙÓ ¯Ú ˙·È˙ ‡ÈˆÂÓ ÚÂ„Ó
עבד שלמה; מהר"י ברונא; ר"י קניזל; רא"ם; רע"ב;
צדה לדרך; נחלת יעקב; בית האסופים; אהל יעקב;
קרני רמים; באר יצחק; משכיל לדוד; באר בשדה;
תורת מנחם )תשמ"ו(; רש"י מפורש )שטיינבערג(
?ÌÂ‚¯˙‰ ˘Â¯ÈÙÓ ‰Ë ‰ÓÏ
מהר"י ברונא ]משמע שגורס ברש"י פירוש התרגום[;
דבק טוב; קרני רמים; פני המים )שטעגר(
‡ÔÏ‰ÏÂ ?ÂÁ·˘Ó ·Â˙Î‰ ˙ÂË˘Ù·Â È‡ ‚Ï Â˘¯Â„ ÍÈ
)?Ï·‡˙Ó ÂÈ·‡˘ ‰ ÚË‰˘ (Â ,ËÏ
יפה תואר; נחלת יעקב; תועפת ראם; קרני רמים;
באר בשדה; דברי אברהם; מדייק רש"י; תורת מנחם
)תשמ"ו(; שיעורי רי"ד קופלמן; עיוני רש"י; שערי
בנימין
‚?"¯Ú " ÏÈ
עבד שלמה; רא"ם; צדה לדרך; נחלת יעקב; נמוקי
שמואל; באר בשדה; פני המים )שטעגר(; תורת מנחם
)תשמ"ו(

ÔÏ‰Ï ?('‚ ·˘Á ˘¯„Ó·Â) ˙Â¯Ú È˘ÚÓ '· ·Â˘ÁÏ ‰ÓÏ
?"ÂÈ ÈÚ· ˘Ó˘ÓÓ" Â‰ÓÂ ?Ô˜˙Ó Ô‡ÎÂ ÏÒÏÒÓ
תורת מנחם )תשמ"ו(
***
"·?¯ÈÚˆ‰ Ô· Â‡ ·‡‰ ˙ ˜ÊÏ „ÏÂ ˘ Ô· "ÌÈ Â˜Ê Ô
רא"ם
„?'ÂÈ Â˜ÊÏ' ‡ÏÂ "ÂÈ Â˜Ê ˙ÚÏ" ˜ÂÈ
ר"י קניזל
?‰·¯‰· Â ÓÓ ÌÈ¯‚Â·Ó ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈË·˘‰ ¯‡˘ È¯‰
רמב"ן; דברי דוד לט"ז; קרני רמים; באר בשדה
?ÛÒÂÈ ¯Á‡Ï „ÏÂ ÔÈÓÈ · È¯‰
חזקוני; הדר זקנים; עבד שלמה; דבק טוב בהגהות;
ר"י קרעמניץ; צדה לדרך; דברי דוד לט"ז; אהל יעקב;
קרני רמים; משכיל לדוד; באר בשדה; וראה ר"י קניזל
˜˜Ê ˘ ÂÈ Â˜ÊÏ „ÏÂ ˘ ˘Â¯ÈÙ· ÂÏ ‡ÁÈ ‡Ï ‰Ó
?ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘Â¯ÈÙÏ
ר"ח פלטיאל; רע"ב; דבק טוב; ר"י קרעמניץ; משמרת
הקודש; משכיל לדוד; וראה :עבד שלמה
‡˙·È˙· "¯Á‡ ¯·„"‰Â ÌÂ‚¯˙‰ ÌÈ˘¯Ù˙Ó ÍÈ
"?"ÌÈ Â˜Ê
מהרא"י; רא"ם ]וצ"ע ממה שפירש בפ' קדושים יט,
לב[; באר מים חיים; משכיל לדוד; באר יצחק
‡?ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '‚Ï "ÂÏ" ˙·È˙ ˘¯Ù˙Ó ÍÈ
ר"י קניזל; רא"ם
?ÌÎÁ „ÏÂ ‡Ó˘Â ¯·ÚÂ Ì˘Ó ÂÏ ¯ÒÓ ·˜ÚÈ˘ ÔÈ Ó
ר"י קניזל; דבק טוב; ר"י קרעמניץ; אהל יעקב בשם
רבי וידל; קרני רמים; משכיל לדוד; אור החמה
?ÌÈ ·‰ ¯‡˘ „ÓÈÏ ‡Ï Ì‡‰
אור החמה; שערי בנימין
!"¯Á‡ ¯·„"‰Â ÌÂ‚¯˙‰ È˘Â¯ÈÙ· È˘Â˜‰Â ÔÂ¯˙È‰
דבק טוב; ר"י קרעמניץ; משכיל לדוד; דעת יששכר;

...

ביאור סתומות ברש"י; רש"י מפורש )בהערה(; רשפי
אש
!ÏÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘Â¯ÈÙ
באר מים חיים; ר"י קרעמניץ
***
?"ÒÙ¯Î"Ó ‰È‡¯‰Â "˙ÏÈÓ" ˘Â¯ÈÙ
ר"י קניזל; רא"ם; דעת יששכר; ביאור סתומות
ברש"י; דיוקי רש"י
ÔÎ‡ Ì‡‰Â ?¯Ó˙Â ÔÂ Ó‡„ ˙ Â˙ÎÓ ÁÈÎÂÓ ‰Ó
„?ÌÈÓÂ
רא"ם; משמרת הקודש; ביאור סתומות ברש"י;
דיוקי רש"י
?ÔÂ˜È¯ËÂ ÔÂ˘Ï· "ÌÈÒÙ" ˘¯ÙÏ ÂÁÈ¯Î‰ ‰Ó
גור אריה; דבק טוב; משכיל לדוד; באר יצחק
?Â¯„ÒÎ Â È‡ ÔÓÈÒ‰
חזקוני; הדר זקנים; משמרת הקודש; אזור אליהו
)דראהביטש(
?¯ÎÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú È¯‰
דבק טוב )בהגהות(
?ÌÈ¯ÁÂÒÂ ÌÈ È„ÓÏ Â‰Â¯ÎÓ˘ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰
?ÌÈ¯ÁÂÒ ÂÈ‰ ÌÈ È„Ó‰ ˙ÂË˘Ù·Â
ריב"א )להלן(; דעת זקנים )להלן(; הדר זקנים )להלן(;
רא"ם; גור אריה; שפתי חכמים; מקור ברוך פייתוסי
)פ' מקץ(; באר בשדה; באר יצחק; יוסף הלל
?Â˙ Â˙Î· ÂÊÓ¯ ‰ÓÏÂ ?ÂÈ˙Â¯ˆÏ ÔÂÈÎ ·˜ÚÈ
אמרות יצחק )שולזינגר(; אור החמה; רש"י מפורש
)שטיינברג(
?ÊÓ¯ ÈÏ ‰ÓÏÂ ‡¯˜· ˘¯ÂÙÓ È¯‰
אמרות יצחק )שולזינגר(;
?ÌÈÓÚÙ '„ ¯ÎÓ ‰ÓÏ
ספר הגור; באר בשדה

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
לרבי אברהם אבן -עזרא אבד"ק אזמיר בעל "בתי כנסיות"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)ת"נ  -ט"ו בכסלו תקכ"א(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
ועוד .ספר
מזרחי *
ברבנותאליהו
רבינורבינו
כך * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
כארזיםד * ריב"
נימוקי הרי"
רמב"ן" *
דקדוקיי
הגורגם* עם רב
כנראה
איזמיר(;
החכםא *הנעלה",
הבחור

בית האסופים

מתאר רבי אליהו הכהן מאיזמיר בעל "שבט
מוסר" בספרו מדרש אליהו )סח ,ב( את רבינו
בהיות עדיין בחור צעיר לימים ,בהזכירו פירוש
ששמע ממנו .נולד בשנת ת"נ לערך לאביו רבי
חיים ידידיה אבן-עזרא.
את תורתו קיבל מפי שני גדולי הוראה
באזמיר :רבי יעקב אבן-נעים בעל "משכנות
יעקב" )ראה "גיבוריו של שלמה" ,ערכו( ,ורבי מאיר
דאנון ,תלמיד בעל "בני חיי" )ראה "גיבוריו של
שלמה" ,ערכו( .רבינו מרבה לצטט מתורת רבו
בעל "משכנות יעקב" הן מספרו והן ממה
ששמע מפיו .ואף מרבו השני מביא דברים
ממה ששמע ולמד ממנו .שימש כרב הכולל
באזמיר עד להסתלקותו ביום ט"ו בכסלו
תקכ"א .בנו רבי חיים שלמה ,שעם הסתלקות
רבי יעקב אלבעלי בעל "קהלת יעקב" )הנז'
להלן( ,נתקבל לחבר בית הדין דאיזמיר ,נשא
עליו הספד בספרו דרשות "יד שלמה" )מדור
הספדים דרוש יא(.
אחד ומיוחד מרבני אזמיר )בדור הבא( רבי
חיים פלאג'י )החבי"ף( מספר על נגיד אחד שלא
נתברך בזש"ק אמרו לו להדפיס את ספרו של
רבינו כסגולה לבנים ,ואכן כך הוה )פתיחת ספרו
"ברכת מועדיך לחיים" ,חלק א( .החבי"ף מביאו זה
כמה בספריו הרבים .יש ומתארו :הרב "ענותן
סגי" )הכתוב לחיים ,על תהלים מזמור ד(.
במקום אחר הוא מספר שהיה רב ודיין
בעיר ,וראשון לכל דבר שבקדושה ,מכל מקום
לא החשיב את עצמו .ומספר כי כאשר היה
מזכיר את מאמרם ז"ל שבספרו של אדם
הראשון כתובים דור דור ושופטיו ,היה אומר
בתמיה ,האם יתכן הדבר שאברהם אבן-עזרא
כתוב בספרו של אדם הראשון?! )נפש כל חי,
מערכת ע אות כו( .כן מביא בשמו שהמתפלל

שלטי הגיבורים

בכוונת הלב ניצול מחיבוט הקבר )כף החיים ,סימן
יא אות ה( .כמו כן מספר בשבחו של בנו רבי
חיים שלמה בעל "יד שלמה" )הנ"ל(" :לא

ישוער ולא יסופר מגודל חסידותו וקדושתו"
)"חקקי לב" ,יורה דעה סימן מ דף מז סוף טור ב(.
רבינו עמד בקשרי ידידות עם חכמי דורו,
כמו :רבי יצחק הכהן רפאפורט בעל "בתי
כהונה"; רבי חיים אבולעפיה בעל "נשמת
חיים"; רבי יצחק נוניס בילימונטי בעל "שער
המלך"; רבי אליה חאקו בעל "רוח אליהו"; רבי
יהודה אשכנזי בעל "מחנה יאודה"; רבי יעקב
אלבעלי בעל "קהלת יעקב" )שמילא את מקום
.....

משה אבן אדרת בעל ספר "ברך משה",
שבהסתלקותו בקיץ תר"ב הספידו רבינו.
ספרו הגדול "בתי כנסיות"  ,בנוי לתלפיות
בתים בתים" :בית נתיבות" ,על הלכות השכמת
הבוקר ,טלית ותפילין; "בית מטבחייא" ,על
מעשה הקרבנות ,לבנו רבי חיים שלמה בעל
"יד שלמה" )הנ"ל(" ,בית תפלה" ,על הלכות
תפלה; "בית אבטיוס" ,על מעשה הקטורת,
לבנו )הנ"ל(; "בית הכנסת" ,על הלכות קריאת
התורה; "בית הלחם" ,על סעודה וברכות; "בית
מנוחה" על הלכות הערב והלכות שבת; "בית
מועד" ,על הלכות מועדים; "בית מלא",
תיקונים והשמטות .כן צירף לו קונטרס "בית
האסופים" על פירוש רש"י והרא"ם עם כללי
רש"י בפירושו על התורה .לאורך כל הספר
הערות נכד המחבר.
בריש "בית האסופים" הוא כותב עיקר
מהותו" :בפירוש רש"י והרא"ם ז"ל יש
'לשונות' שעמדו עליהם בספרים ,וכבר ציינם
מרן החבי"ב ז"ל ב'כנסת הגדולה' וב'שיירי
כנסת הגדולה' ,ועיין גם כן בספר 'יד אהרן' .ויש
מקומות אחרים כי לא באו בספרים הנזכרים,
על כן אמרתי אעשה ציונים למצוא כל איש
מבוקשו" .בהמשך הציב י"ד כללים מתחת
לכותרת" :כללים בדברי רש"י ,והנה הנם
לקוחים מדברי הרא"ם".
ראוי לציין פרט ביבליוגראפי כי ספר זה
נדפס כבר באיזמיר תקל"ב ,אלא שהגליונות
שנדפסו נשרפו )ראה הקדמת המגיה ,לנכדו שקרא
על שמו ,ר' אברהם אבן עזרא( .שוב נדפס ויצא
לאור לראשונה בשאלוניקי תקס"ו .ולאחרונה
יצא לאור במהדורא חדשה ,בירושלים תשנ"ז,
בצירוף מבוא הכולל מתולדות חייו ,משם לוקח
אלה הדברים.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÂÈ˘ ˙‡Â ÂÈ· ˙‡ (æé ,àì àöéå 'ôכתב רש"י ...'ÂÎÂ ÌÈ„˜‰ Â˘ÚÂ ,˙Â·˜Ï ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ„˜‰ :שמעתי מקשים מ"ויקח משה את אשתו ואת בניו" .והרב
המובהק כמה"ר בנימין הלוי הי"ו תירץ יפה דשאני התם דהיו הולכים למקום השעבוד ,ואדרבא להכי איחר החביב ,וק"ל .ולעד"נ במה
שאמר פרק קמא דפסחים )דף ג ,ב( דלעולם יספר אדם בלשון נקיה ,ופריך והכתיב "ויקח משה ...וירכיבם" ,ומשני התם משום בניו אורחיה
הוא .אם כן להכי הקדים קרא לאשתו ,להסמיך בניו לוירכיבם ,ודו"ק] .ומציין שם נכדו שכבר הובא בשם רבינו בספר "תועפת רא"ם" לרבי אליקים
גאטינייו .בתוספת נופך מדיליה .ושוב מביא הנכד תירוץ מ"צרור המור"[.

פרד"ס היה לשלמה

המשך

)פ' מקץ מב ,יד( הוא אשר דברתי .פירש רש"יîñ îþôê .îíîðõ³ íëþí öîôô ó×−ñ¼ îš½õ−î î³îê ó³ê®ô îñêî óíñ þôê î¾þðôî :

גב שאין פודין את השבוי יותר מכדי דמיו )גיטין מה ,א( נראה דכיון שהם עצמם מכרוהו חייבין לפדותו אף ביותר מדמיו .להורות נתן

 öíוכו' .ואף על

