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חדשות בהיכלי רש"י
כבר צוטט בעבר מה שכתב ה"פרי מגדים"
אגרת ה( "הבחורים אשר אומרים כי חרפה להם ללמוד בישיבה פרשה חומש
עם רש"י ...ל ּו חָ ְכמ ּו ישכילו היו לומדים זה ראשונה מכל ...ואני משבח
הספרדיים בזה אשר לימודם עולה יפה ,ובוודאי כי לא אלמן ישראל בינינו
האשכנזים ת"ל גאוני הזמן אשר לומדים כסדר הראוי והנכון .אמנם ראוי
היה שישגיחו בעין חמלה ולזכות הדור שהמלמדים ילמדו עם תלמידים
כראוי ...ולא כאותן שלומדים עם תלמידים גפ"ת ,אם שיודע להקשות איזה
קושיא ותירוץ חכים ורבי יתקרי ,ובתנ"ך אין לו שום ידיעה ."...ועל כן
יאמרו המושלים ,על הלמדן הבקי בגפ"ת ולא במקרא שהוא "צורבא
דרבנן" ובד בבד הוא "עם הארץ דאורייתא".

)באגרותיו בריש חלק אורח חיים

בסיפוק רב ניתן לומר כי "אכשר דרא"
חולין צג ,ב( בתמיה ,אלא בניחותא[ ,ורואים כי מתרבי ספסלי במתיבתא דרש"י,
ושומעים יותר ויותר על שיעורים לגירסא ולעיונא בחומש ורש"י .גם בשדה
הספר מתבשרים מדי פעם על עוד ועוד חיבורים במקצוע זה .בימים אלו
הופיע ספר חדש ומפואר "הארות חיים" להאברך הנעלה ,איש המעלה;
צורבא דרבנן ודאורייתא ,הרה"ג ר' חיים צבי אינהורן שליט"א ,אב"י
בשכונת קרית הרצוג ,מזה בן מזה אחד מבני העליה "הבלתי נשכח" הרה"ג
רבי יצחק נתן זצ"ל בעל "נעם שיח" .חלק הארי של הספר מכיל ביאורים
על חומש ורש"י על דרך הפשט .שאר מדורי הספר מיוסדים על דרך הלכה,
מוסר ואגדה .לעת עתה הופיעה "מהדורת ביקורת" .חובבי תורה בכלל
ותורת רש"י בפרט מצפים להופעתו בשלימותו ובמלוא הדרו ,ומאחלים
למחבר הצורב שיזכה להגדיל תורה מתוך שפע ברכה.
]ולא כפירוש רש"י בש"ס )יבמות לט ,ב;

רש"י לחידודא
פתגם ידוע באנגלית שניתן להביא לו אסמכתא מדרשת קרי
וכתיב ברש"י באחת הפרשיות החודש?
פתרון החידה מגליון הקודם:
"שתי בעלי תשובה שכנים ושני צדיקים שכנים ,אלו ואלו הקדימו את
המאוחר?!" = בפ' ברכה ברש"י ד"ה "וזאת ליהודה" )לג ,ז(" :סמך יהודה לראובן
מפני ששניהם הודו על קלקול שבידם" ,ואף על פי שיהודה גרם לראובן שיודה
)כברש"י שם( ,בכל זאת הקדים בראובן .ולהלן )פסוקים יב-יג( סמך יוסף הצדיק
לבנימין הצדיק .וברש"י שם ד"ה "ולבנימין אמר"" :לפי שבית עולמים חביב
משילה לכך הקדים בנימין ליוסף" )על פי אביעה חידות(.
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שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 שלשה פירושים לשלשה מלאכים! 

) .Ï‰‡»· ‰‰ ¯Ó‡ÈÂ Í˙˘‡ ‰¯˘ ‰È‡ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ (è ,çé àøéå 'ôפירש
רש"י¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡È˙Â ,ÂÈÏ‡·˘ Â"È‡ ÏÚ „Â˜ ,"ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ" :
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,Ì‰¯·‡ ÂÈ‡ ÂÏ‡˘ ‰¯˘Ï Û‡˘ ,‰„Â˜‰ ˘¯Â„ ‰˙‡ ·˙Î‰ ÏÚ ‰·¯ ‰„Â˜‰
‡··· .˘È‡‰ ÏÚ ‰˘‡ÏÂ ‰˘‡‰ ÏÚ ˘È‡Ï ÂÏ˘ ‡ÈÒÎ‡· Ì„‡ Ï‡˘È˘ Â„ÓÏ
‡Ï‡ ,‰˙È‰ ÔÎÈ‰ ÂÓ‡ ‰¯˘ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÂÈ‰ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ [‡ ,ÊÙ] ‡ÚÈˆÓ
È„Î ‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó‡ .‰ÏÚ· ÏÚ ‰··ÁÏ È„Î ‰˙È‰ ‰ÚÂˆ˘ ÚÈ„Â‰Ï
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בסיכומם של הדברים :רש"י כאן מפרש ג' פירושים במה ששאלו
המלאכים "איה שרה" :א' שדרשו בשלמה ,ב' ששאלו עליה בכדי לחבבה
בעיניו ,ג' ששאלו עליה בכדי לשגר לה כש"ב .אלא שמקדים לדרוש את הניקוד
על אי"ו ,שאף לשרה שאלו על אברהם.
והדברים צריכים ביאור ,הרי רש"י לא בא אלא לפשוטו של מקרא ,כפי
שהצהיר זה כמה ,והלא דרשת הניקוד אינה פשוטו של מקרא ,ואף גם
הפירושים בשאלת "איה שרה" ,לכאורה אינם על פי הפשט ,ולפי מה שפירש
לעיל )פסוק ב( שהמלאכים באו "כדי לבשר את שרה" על לידת יצחק ,אפשר היה
לפרש בפשטות ,וכפי שאכן פירשו הפשטנים )הרד"ק ,ועוד( ששאלו "איה שרה"
בכדי לבשר לה הבשורה ,וכפי שנאמר מיד לאחר מכן ,שהמלאך בישר את
הבשורה לאברהם "ושרה שומעת" .מדוע איפוא לא פירש רש"י כך ,ונזקק לג'
פירושים אחרים.
בדרשת הניקוד הקשו המפרשים ,לפי הכלל "כל מקום שהכתב רבה על
הנקודה אתה דורש הכתב" ,הרי די היה לנקד את האות ל' שבתיבת "אליו"
בלבד ואז היינו דורשים את האותיות שאינן מנוקדות אי"ו ,ומדוע הוצרכה
התורה לנקד את כל ג' האותיות אי"ו ]ראה "נימוקי יוסף" )בבא מציעא פז ,א( שמתבטא
על קושיא זו" :מקשין העולם"[ .וכן ישנם עוד דיוקים בדברי רש"י שיתיישבו אגב
הרצאת הביאור.
אין ב' מלאכים עושים שליחות אחת! 
הביאור בכל זה ,מלשון הכתוב "ויאמרו אליו איה שרה אשתך"  -בלשון
רבים ,מובן שכל ג' המלאכים שאלו שאלה זו ,ולכן אי אפשר לומר שמטרת
השאלה היתה כדי לבשר את שרה ,שהרי השליחות לבשר את שרה ניתנה
למלאך אחד בלבד ,משום שאין שני מלאכים עושים שליחות אחת )ראה רש"י
להלן יט ,כב( .וכדברי רש"י )לעיל פסוק ב( "אחד לבשר את שרה" ,והוכיח כן ממה
שנאמר בהמשך )פסוק י( "ויאמר שוב אשיב" .ולכן מפרש רש"י ששאלת
המלאכים לא באה כדי לבשר את שרה אלא מסיבות אחרות .ולכן מעתיק רש"י
בד"ה גם את התיבה "ויאמרו" כי תיבה זו היא הראיה לכך שכוונת המלאכים
כאן לא היתה לבשר את שרה ,אלא לעניין אחר.
כפירוש ראשון ועיקרי מפרש ששאלת "איה שרה" ענינה שאילת שלום,
וללמדנו "שישאל אדם באכסניא שלו" .וכאן הבן שואל ,אמנם יש לנו לימוד
שיש לשאול לאיש על האשה ,אבל מה בנוגע לאשה על האיש? לכן דורש רש"י
שלא כדרכו את הניקוד ,שאף לשרה שאלו איו אברהם .נמצא "למדנו שישאל
אדם באכסניא שלו ,לאיש על האשה ,ו]גם[ לאשה על האיש" .ונמצא שהניקוד
..........

פרד"ס היה לשלמה

הוא כראיה לפירוש זה ששאלת "איה שרה" ענינה שאילת שלום .ושפיר דרש
רש"י את הניקוד ,כי על פי זה מתפרש פשוטו של מקרא.
ומה שהוצרכה התורה לנקד את כל ג' האותיות אי"ו ,והרי די היה לנקד את
האות ל' ,משום שהניקוד לא בא רק כדי ללמדנו שהמלאכים שאלו את שרה
איו אברהם ,אלא גם כדי ללמדנו את האופן שבו שאלוה .דהנה מצינו שניקוד
על מילה בתורה מחליש את תוכנה של המילה ,כמו הניקוד על תיבת "וישקהו"
)פ' וישלח לג ,ד( שבא ללמד שלא נשקו בכל לבו )רש"י שם( .ובענייננו האותיות
איו מנוקדות ,כדי ללמדנו שאמנם המלאכים שאלו את שרה איו אברהם ,אבל
מכיון ששרה "צנועה היתה" ,כהמשך דברי רש"י כאן ,לא היתה שאלה זו
בתוקף אלא בדרך צניעות )ראה גם הגהת מהר"י כץ בפענח רזא כאן(.
אין מלאך אחד עושה ב' שליחויות! 
אבל לפי פירוש זה תמוה לשון השאלה "איה שרה" ,הרי לענין שאילת
שלום אין נפקא מינא היכן היא? ולכן מפרש רש"י ששאלו בשלמה בלשון
"איה" :להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלה ,וכדי לשגר לה כוס של
ברכה )ראה באר מים חיים ,לאחי המהר"ל ,כאן( .ורש"י אינו מסתפק באחד מב'
הטעמים ,כי בכל אחד מהם יש קושי מסויים :בטעם הראשון קשה הרי אברהם
ידע על צניעותה של שרה )ראה רש"י פ' לך יב ,יא( ,והיא היתה חביבה בעיניו )ראה
רש"י שם ,ח( .ואף המלאכים ידעו מכך .נמצא ששאלו על שרה רק כדי לעורר את
חביבותה על בעלה שהיתה קיימת גם בלאו הכי .ותו ,דאם כן הווה ליה
למימר :הנה ֶבאהל .מה שאין כן לטעם השני שפיר אמר "הנה ָבאהל" הידוע,
כדי לשגר לה כוס של ברכה .אבל טעם זה קשה שהרי כפי שכתב רש"י
"יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה" ,ומדוע שאלו "איה שרה".
נמצא שב' טעמים אלו מדויקים בכתוב ,מכיון שיודעים היו מלאכי השרת
היכן היתה ,ואם כן בכדי לשגר לה כוס של ברכה אין צורך כלל בשאלתם איה
שרה ,ולכן צריך לטעם כדי לחבבה על בעלה ,שעל ידי שישאלו "איה שרה"
)אף שיודעים( יצטרך אברהם לענות "הנה באהל" ,ובכך לחבבה בעיניו .ומאידך
גיסא במה שהשיב אברהם "הנה ָבאהל" ,שמודגש בזה היכן בדיוק היא
נמצאת ,משמע כטעם הב' משום "כוס של ברכה" ,כי לזה היה צורך לדעת
להיכן לשגר לה.
ומאחר שנאמר "ויאמרו אליו" בלשון רבים ,הרי כאמור ,כל ג' המלאכים
שאלו "איה שרה" ,אך לא מסתבר שכולם בזה אחר זה שאלו בשלמה )וכל שכן
לא בבת אחת( .וכן בנוגע לשאלה בכדי לחבבה או לשגר לה כש"ב .על כן
מסתבר לומר שלכל אחד מהם היתה כוונה אחרת )וכעין "אין מלאך אחד עושה שתי
שליחויות"( ,מלאך אחד שאל )בשם כולם( משום דרך ארץ ,כראוי לשאול
באכסניא; השני כדי לחבבה על בעלה; והשלישי כדי לשגר לה כוס של ברכה.
ולכן כתב רש"י את ג' הפירושים בהמשך אחד )מבלי להפריד ביניהם ב"דבר
אחר" וכדומה( ,מכיון שאין הם ג' פירושים שונים ,אלא כל אחד מהם מפרש את
כוונתו של אחד מג' המלאכים .ומה גם ,לרמז שהא ששאלו לאשה על האיש
וענין שיגור כש"ב ,עולה בקנה אחד עם כך ש"צנועה היתה" ]וראה במקור הדברים
שמבאר גם מה שמביא רש"י כאן שלא כרגיל שמות בעלי המימרות ,ועוד דיוקים[.
חומש אור מנחם; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק טו; שם שלמה

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

)שם הגדולים(

) .ÂÏ‰‡ ËÈÂ (ç ,áé êì 'ôפירש רש"י .ÂÏ˘ ˙‡ ÍÎ ¯Á‡Â Â˙˘‡ Ï‰‡ ˙‡ ‰Ë ‰ÏÈÁ˙· ,·È˙Î ‰Ï‰‡ :ובמפרשים מצינו ב' טעמים לדבר ,או משום צניעות האשה ד"כל
כבודה בת מלך פנימה" )תהלים מה ,יד( ,או משום "מכבדה יותר מגופו" )יבמות סב ,ב( .ואפשר לומר ששניהם עולים בקנה אחד ,שבזה שזירז הטיית אהלה
תחילה מטעמי צניעות ,בכך כיבדה ביותר שכן זו כבוד האשה " -כבודה פנימה" .וכן לאידך גיסא ,כידוע למביני דבר שהפריצות הוכחה על חוסר חביבות
אבני אש
הבעל ,והאשה שחביבה בעיני בעלה והוא מכבדה ביותר ,אינה דורשת תשומת לב בשדות אחרים והנה באהל.

) .Ï‰‡· ‰‰ ¯Ó‡ÈÂ Í˙˘‡ ‰¯˘ ‰È‡ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ (è ,çé àøéå 'ôפירש רש"י·˙Î‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ :¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡È˙Â ,ÂÈÏ‡·˘ Â"È‡ ÏÚ „Â˜ ,ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ :
¯·ÏÚ ˘È‡Ï ÂÏ˘ ‡ÈÒÎ‡· Ì„‡ Ï‡˘È˘ Â„ÓÏ ,Ì‰¯·‡ ÂÈ‡ ÂÏ‡˘ ‰¯˘Ï Û‡˘ ,‰„Â˜‰ ˘¯Â„ ‰˙‡ ·˙Î‰ ÏÚ ‰·¯ ‰„Â˜‰ Ô‡ÎÂ ,'ÂÎÂ ·˙Î‰ ˘¯Â„ ‰˙‡ ‰„Â˜‰ ÏÚ ‰
.'ÂÎÂ ˘È‡‰ ÏÚ ‰˘‡ÏÂ ‰˘‡‰
הקשו המפרשים מדוע נקדו ג' האותיות "איו" ,די היה בנקודה אחת על הלמ"ד והיינו דורשים האותיות "איו" ,מצד הכלל "כל מקום שהכתב רבה על
הנקודה אתה דורש הכתב" .ותירוצים שונים נאמרו בדבר .וה"רבינו בחיי" תירץ שבאמת היה ראוי לנקד הלמ"ד ,אלא שיש בה "זקף קטן" ,והיה מתערב
עם הנקודה ,לכך נקוד "איו" ולא הלמ"ד .ויש לומר בדרך הצחות דרש"י רמז הדבר בהבאת שם בעל המאמר  -רבי שמעון בן אלעזר ,דסבירא ליה )במסכת
רשפ"י א"ש
ביצה יז ,א(" :ממלא אשה כל התנור פת ,מפני שהפת נאפת יפה" .וכן כאן ,מילא את המילה "אליו" בנקודות ,בכדי שהלמ"ד תהא נראה יפה.

) .ÌÈ˘ Ú·˘Â ‰˘ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰˘ ‰‡Ó ‰¯˘ ÈÈÁ ÂÈ‰ÈÂ (à ,âë äøù ééç 'ôפירש רש"י‡ËÁÏ 'Î ˙·Î '˜ ˙· ,ÂÓˆÚÏ ˘¯„ „Á‡ ÏÎ˘ ÍÏ ¯ÓÂÏ ,ÏÏÎÂ ÏÏÎ ÏÎ· ‰˘ ·˙Î ÍÎÏ :
אור לשמים
 .ÈÙÂÈÏ 'Ê ˙·Î 'Î ˙·Â 'ÂÎמה בת ז' אינה מכשילה בני אדם בהרהורי עבירה ביופיה ,כך היתה שרה אמנו ,אף בהיותה בת כ'.

שלח שלמה לבי מדרשא
בפ' בראשית )א ,ט( ד"ה "יקוו המים" פירש רש"י:
"שטוחים היו על פני כל הארץ והיקוום באוקיינוס הוא
הים הגדול שבכל הימים" .כדרכו פותר בקיצור בעיה
שתתעורר אחר כך במקרא שכאן כתוב "יקוו המים אל
מקום אחד" ,והווה אמינא בים אחד ,ובפסוק הבא
"ולמקוה המים קרא ימים" בלשון רבים ,משמע נקוו
במקומות רבים .לכך פירש שבתחילה המים כיסו את
כל הארץ כך שהיו שטוחים ורדודים והקוום
באוקיינוס ,הים הגדול בכל הימים .ורא"ם ציין
שמקורו בבראשית רבה .והוסיף" :ולאו דווקא
אוקיינוס אלא הוא הדין נמי כל הימים וקראם
אוקיינוס כי כולם בטלים אצלו לרוב גודלו" .ובכך נבין
את רש"י באומרו "הוא הים הגדול שבכל הימים",
שהרי כתוב כאן "יקוו ...אל מקום אחד" ,אלא כוונתו
כאן מקום אחד ,ושם מקום אחד אחר ,ולא כמקודם
שכיסו את כל הארץ .ועוד הרי רש"י ידע שים כינרת
וים המלח אינם מחוברים לאף ים אחר ,ואולי שמע
מהים הכספי ,הסגור מכל צדדיו בין פרס ורוסיה ,אלא
הודה שיש ימים חוץ מהאוקיינוס ,וזה אומרו "הוא
הים הגדול שבכל הימים".
והנה מחלוקת תנאים )מקוואות ה ,ד; פרה ח ,ח( ,לרבי
מאיר כל הימים כמקוה ,שנאמר "ולמקוה המים קרא
ימים" ,דהיינו שכל ים וים נחשב כמקוה ]ולסברא שאין
למדים מקודם מתן תורה )כבתוספות במועד קטן כ ,א ד"ה "מה"( ,יש
לומר שסבר שגילה המקרא בפשטות שים קרוי גם מקווה לכל ענייניו,
שהרי ניתן היה לומר "ולאסיפת המים"[ ,ולרבי יהודה רק הים

הגדול כמקוה ,שלדבריו "לא נאמר 'ימים' אלא שיש בו
מיני ימים הרבה" .ודבריו הובאו בגמרא שבת )קט ,א(.
ופירש רש"י" :רבי יהודה אומר"" ,לא קרא הכתוב
מקוה אלא לים הגדול דביה משתעי קרא במעשה
בראשית ,ששם נקוו כל מימי בראשית" .ולא נאמר

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
ימים" " -בלשון רבים אלא מפני שמעורבין בין מיני
ימים הרבה ,שכל הנחלים הולכים אל הים" .הובא
ברא"ם כאן )פסוק ט-י( ,והוסיף שלרבי יהודה ריבוי
המינים המעורבין הם ריבוי מיני המים הנכנסים
בתוכו ,ולא ריבוי טעמי הדגים כהבנת רש"י את דעת
רבי יהודה.
והסיק הרא"ם שרש"י סבר כרבי מאיר שכל ים
כמקוה ,ואי נמי שיש ימים בלתי מחוברים לים אחר,
ואי נמי שכל ים וים נקרא "מקום אחד" .לכן בפסוק
הבא שכתוב "ולמקוה המים קרא ימים" ,אחרי שקבע
שמדובר בים אחד ,העתיק רש"י "קרא ימים" ופירש
"והלא ים אחד הוא" ,דהיינו כל ים נחשב כגוף מים
לעצמו ,ואם כן למה קראו "ימים" בלשון רבים? אלא
פירש שטעמי הדגים משתנים בכל ים ,ומקורו
בבראשית רבה .ולרא"ם ספרד זוהתה כאספמיא,
בתרגום הנביא ,וכן נקראת ארצם עד היום בלשונם
בשיבוש מה .בכל זאת היכא דאפשר ליישב ,מצוה
ליישב כי בגמרא שבת פירש )כנ"ל(" :ולא נאמר 'ימים' -
בלשון רבים אלא מפני שמעורבין בין מיני ימים הרבה,
שכל הנחלים הולכים אל הים" ,ובחומש פירש שטעמי
הדגים משתנים אף בים אחד ,לכן כל ים כאילו נחלק
לימים רבים .ועל פי מדע האקולוגיה ,החוקר את יחסי
הגומלין בין הצומח ,האקלים והחי ,צדק רש"י במשל
שנקט ,הים הנקרא בימינו התיכון ובתורה "הים
הגדול" )פ' מסעי לד ,ו ועוד( מושפע בטמפרטורות ובהרכב
המינרלים שבו משפכי הנהרות המביאים לו חומרים
שונים.
והכי חשוב בהם הנילוס ,הנקרא בחומש "היאור"
)פ' מקץ מא ,א( ,ורש"י נתן שם טעם לשם זה ,ואילו בפ'
מסעי )שם ,ה( שנאמר "נחלה מצרים" כלומר אל נחל
מצרים ,שם לא פירש כלום .וכנראה סמך על הבנתנו

שנחל מצרים הוא הנילוס )כבתרגום יונתן וירושלמי ,אולם
ראה אבן עזרא ,רבינו בחיי ,העמק דבר ועוד( .אבל ביהושע )יג ,ג(

מפרש "מן השיחור" ,הוא נילוס ,הוא נחל מצרים,"...
שם בעי לפרושי שהשיחור הוא הנילוס ,כי לא נקרא כך
קודם .ויתכן שבימיהם כך קראוהו העמים .אי נמי שם
הכוונה לזרוע המזרחית ביותר בדלתת הנילוס ,ושפיר
נקרא "נחל" ,כי אינו רחב כנילוס עצמו לפני התפצלותו
בזרועות שונות מצפון לקהיר ,כי עד שם נקרא "נהר
מצרים" )פ' לך לך טו ,יח( ,ובהגיעו לים שופך סחף רב
מאדמת מרכז וצפון אפריקה ומימיו חמים בניגוד לנהר
הרון ,הנשפך לחוף הצפוני של הים בדרום צרפת,
המביא איתו מינרלים מהרי האלפים וקרחוניהם
ומימיו קרים )לא לבלבל עם נהר הריין הזורם יותר צפונה ונשפך
לים הצפוני ואינו נוגע לים התיכון( .ויש דגים המסתגלים
לטמפרטורות ולסוגי מים והקרקעית במקום מסוים
יותר ממקום אחר ,עד שמעדיפים אפילו להטיל את
ביציהם בסוג קרקעית מועדף להבטיח בקיעה מוצלחת
יותר לדגיגיהם ,כגון במפרץ רדוד מוגן מטורפים עם
אספקת מזון נאותה ושוחים עד מקום דגירתם אלפי
ק"מ ומפורסם בכך דג הטונה.
הנה לגור אריה כוונת רש"י לדגים שונים המגיעים
לים משפכי נהרות ואמנם אין לפסול את דעתו ,אבל
ידוע שאין כל דג מסוגל לחיות הן במים מתוקים והן
במלוחים .וללבוש האורה אף בסוג דג אחד יתכנו
טעמים שונים .אחד הדגים המפורסמים החיים הן
במים מלוחים ובמתוקים הוא הסלמון .תורף הדברים
שלפי המדע רש"י ראה ברוח קדשו את האמת בדברי
חז"ל באומרו בגמרא שבת שם "ולא נאמר 'ימים' -
בלשון רבים אלא שמעורבין בין מיני ימים הרבה שכל
הנחלים הולכים אל הים".
יעקב אהרונסון ,טל' 050-4109120

פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להשג יד

י"ד רש"י

לזכר ולע"נ ידיד "מתיבתא דרש"י" הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר אליהו( ענגלענדער זצ"ל

).‰˘‡‰ ÍÏ˙ ‡Ï ÈÏÂ‡ (èì ,ãë äøù ééç 'ô
‡‰ÏÈÚ ‡ÂˆÓÏ ¯ÊÁÓ ‰È‰Â ,¯ÊÚÈÏ‡Ï ÂÏ ‰˙È‰ ˙· ,·È˙Î ÈÏ
˘ÂÏ ¯Ó‡ ,Â˙· Â‡È˘‰Ï ÂÈÏ‡ ˙ÂÙÏ Ì‰¯·‡ ÂÏ ¯Ó‡È
‡·¯.ÍÂ¯·· ˜·„Ó ¯Â¯‡ ÔÈ‡Â ,¯Â¯‡ ‰˙‡Â ÍÂ¯· È· ,Ì‰

פירש רש"י:

?È"˘¯Ï ‰˘˜Â‰ ‰Ó
אהל משה; דעת יששכר; באר בשדה; רשפ"י א"ש
?‡¯˜Ó· ¯ÂÒÈÁ ÏÎ ¯‡·Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È¯‰
אהל משה; רשפ"י א"ש; מנחם משיב נפש
?"·È˙Î ¯ÒÁ" Â‡ "·È˙Î ÈÏ‡" ‡Ò¯È‚‰
ריב"א; דעת זקנים; הדר זקנים; הגור )ובהערות
המהדירים(; לקוטי שיחות )חלק כט הוספה לפרשת עקב(; שי
למורא  -מהדורת כתר תורה; וראה :שפתי צדיקים;
מאמרי קדם )בתוך דברי נגידים(
ÏÈÚÏ ‡ÏÂ Ô·Ï ÌÚ ¯ÊÚÈÏ‡ È¯·„· ˜¯ ˙‡Ê ‰ÊÓ¯ ‰ÓÏ
·„·¯?Ì‰¯·‡ ÌÚ Â
חזקוני; פשטים ופירושים; מושב זקנים; מהר"י
חלאווא; עבד שלמה; מהרא"י; מהרי"ק; משיח
אלמים; ר"י קניזל; הגור )ובהערות המהדירים(; מהרש"ל;
אמרי שפר; מהר"ן; גור אריה; דבק טוב בהגהות;
באורים כבדו ה'; אבן יעקב; כלי יקר; שפתי חכמים;
עטרת שלמה; אהל יעקב; בן אהרן; משכיל לדוד; נחל
קדומים; מלאכת הקודש; צפנת פענח; דבר המלך;
אור לשמים; תורת משה לחתם סופר; דעת יששכר;
אהל תורה  -קאצק; דברי שאול )מהדורא א ,ג וד(; אך פרי
תבואה; בן יאיר; דברי נגידים )בב' הפירושים(; אור ישר;
דברי אברהם; פרדס יוסף; מדייק רש"י; לעומקו של
רש"י; עיוני רש"י; וראה רע"ב; הואיל משה; ר"י
..........

פרד"ס היה לשלמה

מקרמניץ; נחלת יעקב )בהערות המהדיר רמ"י קופרמן(; זכרון
משה; ועוד ]חלק מהמפרשים העלו דבריהם לעיל[
?‰ÏÈÚ‰ È‰ÓÂ ?‰ÏÈÚ ˘Â¯ÈÙ ?‰ÏÈÏÚ Â‡ ‰ÏÈÚ ‡Ò¯È‚‰
מהרא"י; הגור; אמרי שפר; מהר"ן; באר מים חיים;
גור אריה; מנחת יהודה; נחלת יעקב; שפתי צדיקים;
דברי שאול )מהדורא א וג(; מאמרי קדם )בתוך דברי נגידים(;
אור ישר; פרדס יוסף; שי למורא
?"¯Â¯‡" ‡Â‰ ÚÂ„Ó
עבד שלמה; רא"ם; מהר"ן; מנחת יהודה; שפתי
חכמים; אהל יעקב; משכיל לדוד; מלאכת הקודש;
באר יצחק; לקוטי שיחות )חלק טו(
?¯Â¯‡ ‡Â‰˘ ÂÓˆÚÓ ÔÈ·‰ ‡Ï
אמרי שפר; עטרת שלמה; דבר המלך; אור לשמים;
תורת משה לחתם סופר; דברי שאול )מהדורא ד(; דברי
נגידים; וראה ובחלק המפרשים בשאלה למה נרמזה
זאת רק בדברי אליעזר
˙Â· ˙ÁÈ˜ È‡ ‡ÏÂ ,¯ÊÚÈÏ‡ ˙· ˙ÁÈ˜ È‡ ˜ÓÈ ÚÂ„Ó
?ÔÚÎ
באורים כבדו ה'
?˙Â¯ÈÁÏ ‡ˆÂÈÂ ÂÈ˘ ÏÈÙ‰ ‡Ï‰
צרור הכסף; מלאכת הקודש
‡‰·‡˙ ‡Ï Ì‡˘ (Á ˜ÂÒÙ) ÏÈÚÏ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÈ‡ ÔÎ Ì
?‡¯ÓÓ ˙Â·Ó Á˜È
ריב"א; דעת זקנים; הדר זקנים; עבד שלמה; מהרי"ק;
ר"י קניזל; רא"ם; אמרי שפר; מהר"ן; דבק טוב
בהגהות; זכרון משה; ר"י מקרמניץ; מנחת יהודה;
נחלת יעקב; שפתי חכמים; אהל יעקב; תועפות רא"ם
 קארבלייו; משכיל לדוד; מלאכת הקודש; מערבי;..........

צפנת פענח; חפץ חיים; תועפות רא"ם  -אלקאים;
באר בשדה; משכיל לדוד  -צאבח

]חלק מהמפרשים העלו

דבריהם לעיל[

"‡?¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ ‡ÎÙÈ‡ "˜·„˙Ó ¯Â¯‡ ÔÈ
משכיל לדוד; באר מים חיים טשערנאוויץ )פ' לך יג ,ג(;
לקוטי מהרי"ל )פ' משפטים כג ,ה(; דברי שאול )מהדורא א(;
פני המים  -שטעגער; פרדס יוסף; לקוטי יצחק בן
אברהם -קאפף; שער בת רבים
?Ì‰¯·‡ ˙·Â˘˙ ÊÂÓ¯ ÔÎÈ‰
הגור; אהבת ציון; צפנת פענח; דברי נגידים; עיוני
רש"י
?˙‡Ê Ì‰Ï ¯ÙÈÒ ‰Ó Ì˘Ï
חזקוני; משיח אלמים; קניזל; רע"ב; מהרש"ל; גור
אריה; דבק טוב )בהגהות(; הואיל משה; זכרון משה; ר"י
מקרמניץ; אבן יעקב; כלי יקר; נחלת יעקב; אהל
יעקב; דברי אברהם; עיוני רש"י

***
‡¯ÓÓ ˙Â·Ó Á˜È ‰·‡˙ ‡Ï Ì‡ ¯Ó‡ (Á ˜ÂÒÙ) ÏÈÚÏ
?Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ËÂÏ ˙Â·Ó ¯Ó‡ (ËÓ ˜ÂÒÙ) ÔÏ‰ÏÂ
הדר זקנים; עבד שלמה; מהרא"י; מהרי"ק; משיח
אלמים; ר"י קניזל; רא"ם; אמרי שפר; הואיל משה;
אבן יעקב; מנחת יהודה; נחלת יעקב; אהבת ציון;
דברי דוד; אהל יעקב; בן אהרן; תועפות רא"ם -
קארבלייו; משכיל לדוד; מערבי; צפנת פענח; חפץ
חיים; תועפות רא"ם  -אלקאים; קרני רמים; באר
בשדה; פני המים  -שטעגער; אמרי כהן
?˙ÂÓÂ‡ ¯‡˘Ó ˙Á˜Ï ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï ‰ÓÏ
נחלת יעקב

המשך

) .ÍÈÏ˙ ‡ ‡˘ (â ,æë úåãìåú 'ôפירש רש"י .‰Ï· ÈÏÈÎ‡˙ ‡Ï˘ ,‰ÙÈ ËÂÁ˘Â ÍÈÎÒ „„Á ,'ÂÎ ‰ÊÁ˘‰ ÔÂ˘Ï ,‡ ‡˘ :וכבר הקשה ה"חתם סופר" )בתשובותיו חלק יורה
דעה סימן טו( ממה נפשך ,אם לא סמך עליו מה תועיל בקשתו ,ואם האמין לו מדוע הוצרך להזהירו? ונראה על פי דעת מקצת המפרשים שקודם מתן
תורה נזהרו בקיום מצות עשה ,מה שאין כן במצות לא תעשה לא החמירו )ראה מהרש"א יומא כח ,ב( .והנה יצחק חשש שעשו סובר כדעת הראשונים
דשחיטה אינה מצות עשה ,אלא הכשר אכילה משום לתא דנבילה ,והוא אינו נזהר בלא תעשה ,וממילא לא יקפיד על השחיטה .ואף שביקש המטעמים
לצורך פסח וחגיגה ,ובשחיטת קדשים לכולי עלמא איכא מצות עשה דשחיטה ,ובמצות עשה חשב יצחק שמקפיד ,ולכן שאל האיך מעשרין את התבן,
שהיה נזהר במצות עשה דמעשר .אפשר שסובר כדעת הזהר ששחיטת קדשים בכהן דוקא ,ובליכא כהן אין המצוה .ושפיר מובן שהוצרך להזהירו אף
יציב פתגם ,מכ"ק אדמו"ר זי"ע בעל "שפע חיים"
שלא היה חשוד בעיניו.

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
שאראיי
דאנון
בנימין
יעקב *מאיר
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת רבי
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
אבד"*קמירא
חכמים
מנחםשפתי
לט"ז *
דברי דוד
(
ט
"
תר
מרחשון
ב
ז
"
כ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
פרים* "דקדוקי
ספרלסהגור
מזרחי *
גם אליהו
רבינו
מעריב * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
את"א *
מזכה ריב
הרי"ד *
נימוקי
רמב"ן" *
תפלת
שכתב
מהסכמות
מוכח
הרבים,
תמים
צדיק

באר בשדה

ומשכים בבתי כנסיות ובתי מדרשות מרביץ
תורה בתלמידים ,הרב המופלא וכבוד ה'
מלא ,"...כך חרות על מצבת קברו )מועתק בספר
"ירושלים" לרא"מ לונץ ,שנה א עמוד  .(141קיבל
תורה מפי רבי דוד פארדו ,המכונה בשם:
הרד"ף ,בעל "משכיל לדוד" )ראה "גיבוריו של
שלמה" ,ערכו( .שימש כרב בשאראיי-די-בוסניא,
בה הרביץ תורה לתלמידים ,עליהם נמנה רבי
אליעזר פאפו בעל "פלא יועץ" וש"ס .בסוף
ימיו עלה רבינו לארץ הקדוש וקבע מושבו
בירושלים עיר הקודש ,בה נתמנה לדיין בבית
דינו של רבי חיים אברהם גאגין ,המכונה בשם:
האג"ן ,בעל שו"ת "חוקי חיים" .משרה זו
החזיק עד להסתלקותו ביום כ"ז במרחשון
תר"ט )ראה בהמשך( .את גודל האבידה חרתו על
מצבתו" :אוי ספר תורה שנגנז".
בנוסח מצבתו )כפי שמועתק בספר "ירושלים"
הנ"ל ,כאמור( רשום" :נתבקש בישיבה של מעלה
ש' תר"ט יו' כ"ז לחודש חשוון" .אמנם
במקורות רבים רשום יום פטירתו :כ"ב
במרחשון תרט"ו .כן נמצא כתוב בספרים:
"המעלות לשלמה" )עמוד יב-יג(; "תולדות חכמי
ירושלים" )חלק ג עמוד  294ובהערה( .מציין עליהם
גם בספר "יהודי המזרח בארץ ישראל" )עמוד
 212בהערה( .ומעניין ,שציין שם גם לספר
"ירושלים" הנ"ל ,כאילו גם הוא כותב-מעתיק

שלטי הגיבורים

כן .שוב הוא כותב" :בפנקס הקברות של קבלן
בית עלמין מר ב"צ פרנס ,מצאתי רשום
שנלב"ע כ"ב חשון תר"ט .ואולי נכתב כך
בטעות" .ולפי האמור לא טעה בשנה ,רק ביום
החודש .וכנראה שהטעות בשנה ,במקורות
האחרים הנ"ל ,נובעת מכך שלאחר השנה
תר"ט רשום יו' ונראה כאלו תרט"ו.
בימי שבתו בירושלים השתתף גם בצרכי
ציבור ויהי לאחד מעסקני כוללות הספרדית.
נזכר בין הרבנים שחתמו על קבלת כספי
ההקדש מאמשטרדם לשם חלוקתם בין רבני
עיר הקודש .חכמי ורבני זמנו התחשבו עמו
ולחוות דעתו היתה חשיבות מכרעת .זאת

ישראל" )ירושלים תר"ב(; "דברי שלום" )שם
תר"ג(; "טוב ירושלים" לר"י פרחי; תקנות
ירושלים; וכו' )יהודי המזרח בארץ ישראל ,שם(.
הלך בדרך רבו ה"משכיל לדוד" וכמותו
חיבר ביאור על פירוש רש"י ורא"ם ונדפס
בירושלים תר"ו .כדרכו של תורה הוא לא נושא
פנים לרבו וחולק עליו רבות .בהיות כותב
הטורים אצל הראשון לציון הגאון המקובל הרב
מרדכי אליהו זצ"ל ,דנו בין השאר אודות
מפרשי רש"י ,ועלתה השאלה מי הוא זה ואיזה
הוא פרשן רש"י בה' הידיעה .בעוד שדעת
הכותב היתה שזה ה"משכיל לדוד" ,הרי דעתו
היתה שזה ה"באר בשדה".
המחבר "עביד כל טצדקי להציל הרא"ם
מהשגות הרב 'נחלת יעקב' ז"ל" ,כפי שכתב
עליו בספר "המעלות לשלמה" .וכן כותב
בעצמו בהקדמתו ,עיין שם .ובתוך הספר
)בפרשת נצבים( הוא כותב" :אהבת עולם
אהבתיהו להרא"ם ותמיד הלצתי טוב בעדו
והצלתיו מהמשיגים אותו ,ובטוח אני שיצא
לקראתי להצלינו משוטי נפשי ,מכל מקום
האמת יותר אהוב אצלי" .בהקדמתו מביא כמה
טעמים על שם הספר ,אחד מהם הוא" :באר"
ראשי תיבות :ב'ן א'סתר ר'פאל )שמות הוריו(,
"בשדה" ראשי תיבות בהיפוך האותיות :ש'מי
ה'צעיר ב'נימין ד'אנון.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ô¯Á· Â˘Ú ¯˘‡ ˘Ù‰ ˙‡Â (ä ,áé êì 'ôפירש רש"י.ÌÂ‡˘Ú ÂÏ‡Î ·Â˙Î‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓÂ 'ÂÎ ‰ÈÎ˘‰ ÈÙÎ ˙Á˙ ÔÒÈÎ‰˘ ,"Ô¯Á· Â˘Ú ¯˘‡" :
 .'ÂÎ Ì‰Ï Â˜˘ ˙ÂÁÙ˘Â ÌÈ„·Ú ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÂוכתב מוה"ר ]הרד"ף ב"משכיל לדוד"[ דהקדים רבינו המדרש לפשט ,משום דקשה לפי פשוטו
שהעבדים והשפחות הרי הם בכלל רכושם ]שנאמר ברישא דקרא" :ואת כל רכושם אשר רכשו"[ ,ואמאי הדר ואת הנפש וכו' ,עיין שם .ולענד"ן דאף
על גב דגם העבדים הוו בכלל קנין ,מכל מקום בכל מקום דרך קרא לפרטם ,ולא לכוללן בכלל רכוש ,דוק ותשכח .ומה שהקדים המדרש
הוא משום דלפי פשוטו קשה "בחרן" למה לי ,אי מיירי בעבדים ושפחות .אבל לפי מדרשו אתי שפיר ,דאתי לאשמועינן דבחרן גיירום ולא
באור כשדים ששם השליכוהו לכבשן האש מפני זה] .ויש להוסיף שלביאור זה מדיוק הד"ה ברש"י[.
) .'Â‚ ˙È·‰ Á˙Ù ¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ˙‡Â 'Â‚ ˙Ï„‰ ¯Â·˘Ï Â˘‚ÈÂ (àé-è ,èé àøéå 'ôפירש רש"י‡Â‰ ,"Á˙Ù" .ÁÂ˙ÙÏÂ ÏÂÚÏ ˙··ÂÒ‰ ˙Ï„ ,"˙Ï„‰" :
 .ÌÈ‡ˆÂÈÂ ÔÈÒÎ Â·˘ ÏÏÁ‰הא דפירש כן הכא ולא לעיל בפסוק )יט ,ו( "ויצא אליהם לוט הפתחה והדלת סגר" ,הוא משום דמהכא מוכח
שפתח נקרא כל מה שיש מהשער חוץ מהדלת ,דהיינו כל החלל של עובי הכותל ,שהרי אחר שהדלת סגרו ,כתיב "ואת האנשים אשר פתח
הבית" ,ואם כן בהכרח לומר שהפתח נקרא כל החלל שחוץ מהדלת.

) .‰Ó‡ ˙È·Ï „‚˙Â ‰¯Ú‰ ı¯˙Â (çë ,ãë ééç 'ôפירש רש"י˙„‚Ó ˙·‰ ÔÈ‡Â Ô˙Î‡ÏÓÏ Â· ·˘ÈÈÏ ˙È· Ô‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰˙È‰ ÌÈ˘‰ Í¯„ ,"‰Ó‡ ˙È·Ï" :
‡ .‰Ó‡Ï ‡Ïדאין לומר שלא היה אביה בבית ולכך הגידה לאמה ,דאם כן הוה ליה למימר 'ותרץ ותגד לאמה' ,מאי "לבית אמה" ,אלא הכי
קאמר "לבית אמה" ,ולא לבית אביה ,אף על פי שהיה אביה בבית ,והיינו על כרחך משום אין הבת מגדת אלא לאמה .ולהכי גבי רחל ]דאמה
כבר מתה ,כדאיתא במדרש  -הובא ברש"י שם ובמפרשים כאן[ ,כתיב" :ותגד לאביה" ]להלן כט ,יב[ ,ולא 'לבית אביה' ,משום שאז היה משמע 'לבית
אביה' ולא לבית אמה ,ואין זה דרך הבת ,להכי כתיב "לאביה" לומר לך דאמה מתה.
) .¯Ú˘ ˙¯„‡Î ÂÏÎ ÈÂÓ„‡ ÔÂ˘‡¯‰ ‡ˆÈÂ (äë ,äë úåãìåú ôפירש רש"י .'ÂÎ ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‡‰È˘ ‡Â‰ ÔÓÈÒ ,"ÈÂÓ„‡" :דאי לא לאשמועינן שהיה
אדמוני במראיתו ,הוה ליה למימר 'והוא אדמוני' .אמנם השתא הכי קאמר תדע למה יצא הוא ראשון אף על גב שאחיו היה מעכב בו הוא
משום שהיה אדמוני ושופך דמים ,ולכך גבר ויצא ראשון דמאן דאלם גבר.

