על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,חשון תשע"ג ,גליון יג

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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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

דבר המערכת

"˘˘Â„˜‰ È·¯Â È¯ÂÓ È·‡Ó È˙ÚÓ
˘¯È‰] È·ˆ ‰"ÂÓ ˘Â„˜‰ ˜È„ˆ‰ È„Â„ ‡Â‰ ,ÂÈÁ‡ Ì˘· ¯Ó‡˘ ["‰˘ÓÏ
˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ È·¯ ˜"‰¯‰] ÂÈ·‡ ÂÏ ¯ÙÈÒ˘ ,Ó"‚· ["È·ˆ ˙¯ËÚ" ÏÚ· Ú"ÈÊ ·Â˘ËÈ„ÈÊÓ
‡[‰"Ú ÂÈ·‡] Ì‰¯·‡ ÈÎ ˘È‡ ÈÙÓ ˘È‡ Ï·È˜˘ ,Ó"‚· [Ú"ÈÊ ÔÈ¯ÙÒÓ ÔÈÈË˘ÎÈÈ
ÂÏ ÁÈË·Ó ‰"·˜‰˘ „Ú ‰„È˜Ú‰Ó ˜ÁˆÈ ˙‡ [„È¯Â‰Ï =] Á˜ÈÏ ‰ˆÂ¯ ‰È‰ ‡Ï
˘.È"˘¯ ÂÓÓ ‡ˆÂÈ ‰È‰È
[Ï"‰ ˘¯È‰ È·ˆ È·¯] Ó"‚· ˜È„ˆ‰ È„Â„Ï [Ï"‰ ‰˘Ó È·¯] Ó"‚· È·‡ ¯Ó‡Â
‡˙˘¯Ù ÛÂÒ·] Ì‰¯·‡Ï Í¯È·Â ‰"·˜‰ ¯Ó‡˘ ‰Ó ‰Ê ÏÚ ÊÓ¯‰ ‡· ¯˘Ù
‰È‰È È"˘¯˘ ÂÏ ÁË·Â‰˘ =] "È"˘¯" ˙ÂÈ˙Â‡ "˘¯È" ,"ÍÚ¯Ê ˘¯ÈÂ" :[‰„È˜Ú‰
.["È·ˆ ˙¯ËÚ"‰ Ï˘] ÂÈÈÚ· ·ËÂ‰Â .[ÂÚ¯ÊÓ
]·‰ÊÓ¯ ‰¯Â˙‰˘ ÍÎ ÏÚ ÛÈÒÂ‰ ˙È˘‡¯· ÈÙÂ¯Èˆ ÏÚ "˘‡ ˙È¯·" ¯ÙÒ
˙Â·‡‰˘ ÂÈÈ‰ ,"È"˘¯-˙·‡" ÂÙÂ¯Èˆ˘ "˙È˘‡¯·"· ‰Ê ‡¯ÂÂ ‡ÏÙ ÔÈÈÚ
˜ÁˆÈ ˙ÓÎÒ‰· ÔÎ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ È‡„Â·˘ ,ÌÚ¯ÊÓ ‰È‰È È"˘¯˘ Â˜˜Â˙˘‰
"‰¯˘ ÈÈÁ ˙˘¯Ù ,"ÌÈ˜Ê ˙¯ËÚ
.[Â˙Ú„ ÏÚÂ
]¯·‰ÏÙ˙" ÏÚ· Ú"ÈÊ ¯Â·Ó‡ÒÓ ‰˘Ó È

כללים בפירוש רש"י

בבואנו מחודשי אלול ותשרי בהם ישראל קדושים עורכים
חשבון הנפש ,בודקים בפנקסיהם ומחליטים החלטות טובות לשנה
החדשה ,איש איש בענייניו ,ערכו גם ב'מתיבתא דרש"י' בדיקה
יסודית בפנקסים ונמצא כתוב רשימות שלימות של ציוני מראי
מקומות למפרשים הדנים בדברי רש"י בפירושו על התורה ,והוחלט
החלטה טובה בע"ה להעלותם על שולחן המערכת ,לערכם
ולסדרם במגילת ספר ,לתועלת ציבור ההוגים בתורת רש"י
וחשיקה נפשם לרדת לעומקה של תורתו.

גם דנו אודות שם הספר ,והוצע כי זה שמו אשר יקראו לו 'יד
רש"י' ,שכשמו כן הוא  -פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות
מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להישג יד .מה גם כי נרמז בו
שמו הטוב של ידיד 'מתיבתא דרש"י' הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר
אליהו( ענגלענדער זצ"ל ,שנלב"ע באופן טראגי בי"ד באב תשע"ב,
אשר לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה יופיע הספר בס"ד .עודנו
מדברים ,והנה רבים וטובים אומרים לנו מי יראנו טוב ,על כן
הוחלט בע"ה לפתוח מדור חדש בגליוני 'מתיבתא דרש"י' ,בו
יופיעו גרגרים מתוך אותן הרשימות ,בתקווה שרבים יאותו לאורו
ויברכו עליו ברכת הנהנין.
המערכת

·"ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡"‰ Ï˘ ÂÚ¯ - "ÌÈ¯ ÛÎ"‰ ˙˘Ó

רש"י לחידודא

)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

"¯˘"."Ë˘Ù‰ Ï‡ ·Â¯˜‰ ˘¯„Ó‰ ‡Ï‡ ‡È·Ó ÂÈ‡ È

ÍÏÈÂ 'Ù

"‡‰Ê ÔÈ‡„ ,[ÂÂ˘Ï· ·Â˙Î‰] ‰È˘ ‰ÓÏ ˙Â˘˜‰Ï [È"˘¯ Ï˘] ÂÂˆ¯ ÂÈ
¯Á 'Ù ˘È
˜."‰ÂÂ˘· ·Â˙Î‰ ·Â˙ÎÏ Á¯ÎÂÓ ÂÈ‡„ ,[Ë˘Ù‰ ÈÙ ÏÚ] ‡È˘Â
"‡Á¯Î‰ ÂÏ ˘È˘Î ‡Ï‡ ,Ì‰ ÈÓ ‰¯Â˙·˘ ˙ÂÓ˘ ˘¯ÙÏ È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ

מי ערך הקפות בחודש אלול? ומי הם השנים שעסקו באותה
תקופה בארבע מינים )כל אחד מהם בשני מינים(?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

פתרון החידה בגליון הקודם )מתוך גליון ההוא(:

שתי מילים שכתב רש"י ,שמיישבים ב' קושיות בדבריו? בפ'
Á 'Ù ÛÂÒ
."¯·„Ï
האזינו )לב ,מח( בד"ה :וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה .פירש
רש"י :בג' מקומות נאמר "בעצם היום הזה" וכו' ,אף כאן במיתתו
של משה וכו' .וצריך ביאור ,כיצד עלה על דעתם של ישראל שבידם
לעכב את פטירת משה ,דבר שאינו כלל ביד בשר ודם? גם צריך להבין ,מדוע מפרש רש"י כאן את המילים "בעצם היום הזה" ,הכתובות בנח
ובמצרים? ]ובפרט שכבר פירש כעין זה בפרשת נח? ושם הרי אינו מביא דוגמא ממקום אחר ,ואם בפעם הא' אינו צריך ראיה ,כל שכן בפעם
הג'![.
בדיוקו "אף כאן" מתרץ איך חשבו לעכב את פטירתו ,כשם שבני דורו של נח והמצרים רצו למנוע העתקה ממקום למקום )כניסת נח לתיבה ויציאת
ישראל ממצרים(" ,אף כאן" רצו ישראל למנוע העתקה  -עלייתו להר ,וכיון שהקב"ה אמר לו "ומת בהר" ,הרי אי עלייתו להר יעכב בדרך ממילא
את פטירתו .אמנם לכאורה קשה לומר שישראל )דור באי הארץ( התנגדו לרצון הקב"ה ,לכן מקדים "בג' מקומות נאמר בעצם היום הזה",
ובשנים מהם מוכרחים לפרש בצורה כזו ,ואם כן מהם ראיה ש"אף כאן"  -במיתתו של משה פירושם כך .בדיוקו "אף כאן" מגלה שיש כאן
חידוש שצריך ראיות .ועיין שם באריכות במדור "שיעור ברש"י".

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(

 סברת אברהם לעשות מום ביצחק! 
)‰˙Ú ÈÎ ,‰ÓÂ‡Ó ÂÏ ˘Ú˙ Ï‡Â ¯Ú‰ Ï‡ Í„È ÁÏ˘˙ Ï‡ (áé ,áë àøéå 'ô
 .ÈÓÓ Í„ÈÁÈ ˙‡ Í· ˙‡ ˙Î˘Á ‡ÏÂ ‰˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯È ÈÎ È˙Ú„Èופירש
רש"י˙‡ ÍÈÙÏ ˘¯Ù‡ Ì‰¯·‡ ÂÏ ¯Ó‡ ,‡·‡ È·¯ ¯Ó‡ ,"È˙Ú„È ‰˙Ú ÈÎ" :

˘˙‡ ‡ Á˜" ˙¯Ó‡Â ˙¯ÊÁÂ ,"Ú¯Ê ÍÏ ‡¯˜È ˜ÁˆÈ· ÈÎ" ÈÏ ˙¯Ó‡ ÏÂÓ˙‡ ,È˙ÁÈ
·‡Ï" ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,"¯Ú‰ Ï‡ Í„È ÁÏ˘˙ Ï‡" ÈÏ ¯ÓÂ‡ ‰˙‡ ÂÈ˘ÎÚ ,"Í
‡‡Ï È˙Ù˘ ‡ˆÂÓ" Á˜ ÍÏ È˙¯Ó‡˘Î ,"‰˘‡ ‡Ï È˙Ù˘ ‡ˆÂÓÂ È˙È¯· ÏÏÁ
‡˘.‰È˙Á‡ ‰È˙˜Ò‡ ,Â‰ÏÚ‰ ‡Ï‡ Â‰ËÁ˘ ÍÏ È˙¯Ó‡ ‡Ï "‰
בפשטות נראה שאברהם תמה על דברי הקב"ה שנראו כסותרים זה
את זה ,אבל קשה לפרש כן ,שהרי סתירה זו היתה צריכה להתעורר מיד
כשאמר לו הקב"ה "קח נא את בנך" דבר הסותר כביכול את ההבטחה "כי
ביצחק יקרא לך זרע" ,ומדוע איפוא תמה אברהם רק עכשיו לאחר שאמר
לו הקב"ה "אל תשלח ידך אל הנער" .זאת ועוד ,בסוף פרשת שמות )ו ,א(
פירש רש"י שהקב"ה שיבח את אברהם "אמרתי לו כי ביצחק יקרא לך
זרע ,ואחר כך אמרתי לו העלהו לעולה ,ולא הרהר אחר מדותי" ,ומכאן
מוכח שאברהם לא הרהר כלל אחר הקב"ה.
האם תמה אברהם על דברי ה' שנראו כסותרים אהדדי? 
ולכן צריכים לומר שאברהם לא בא לתמוה על דברי הקב"ה ח"ו ,אלא
בא לפרש את דבריו שלו עצמו שאמר קודם לכן ,וכלשון רש"י שאברהם
אמר לו "אפרש לפניך את שיחתי" ,שיחתו של אברהם עצמו .לפני כן
)בדיבור הקודם( כתב רש"י ,שכשאמר המלאך לאברהם "אל תשלח ידך אל
הנער" ,אמר לו אברהם ,אם כן לחנם באתי לכאן ,אעשה בו חבלה ואוציא
ממנו מעט דם .אמר לו "אל תעש לו מאומה" ,אל תעש בו מום .והנה
כשראה אברהם כך ,חשב שהסיבה לכך שבסופו של דבר נמנע ממנו לקיים
את הציווי להעלות את יצחק לעולה ,היתה משום שלבו לא היה שלם עמו.
ולכן בא אברהם בדבריו אלו להבהיר את דבריו הקודמים.

פרד"ס היה לשלמה

וכך טען אברהם ,מלכתחילה היו שני דיבוריו של הקב"ה נראים
כסותרים זה את זה ,מחד גיסא אמר הקב"ה "כי ביצחק יקרא לך זרע"
ויחד עם זאת אמר לאברהם להקריב אותו כקרבן עולה ,ועם זאת לא
הרהר אחר מידותיו של הקב"ה והלך לקיים את מצות ה' .אולם משציווה
הקב"ה "אל תשלח ידך אל הנער" ,סבר שאפשר ליישב את הסתירה
ולשלב את שני הדברים יחד על ידי כך שיחבול ביצחק ויוציא ממנו מעט
דם ויזרוק אותו על המזבח כדם עולה ,וכך יתיישב הכל :יתקיים "קח נא
את בנך גו' והעלהו לעולה" ,על ידי זריקת דמו על המזבח ,גם יישאר
בחיים ויתקיים "כי ביצחק יקרא לך זרע" .ועל כך השיב לו הקב"ה "עתה
ידעתי כי ירא אלקים אתה" ,אני יודע שלבך שלם לחלוטין עם קיום
הציווי להעלות את יצחק לעולה ,אלא "לא אמרתי לך שחטהו אלא
העלהו ,אסקתיה אחתיה".
לשם מה הוצרך לומר "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה"? 
והכרחו של רש"י לפרש כי היו כאן חילופי דברים אלו בין אברהם
להקב"ה נובע מן המלים "כי עתה ידעתי" ,המלים שרש"י מעתיק בד"ה,
דהנה נשאלת כאן שאלה ,לשם מה הוצרך הקב"ה לומר לאברהם שעמד
בניסיון ,ועתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ,הרי אברהם קיים את הציווי
"קח נא" ללא הרהור ,וברור שקיים אף את הציווי "אל תשלח" באופן
כזה ,ולא היה צורך לבאר לו את טעמו של הציווי .ועל כרחך שעתה
ידעתי היה גם מענה על דברי אברהם שהיה סבור שככל הנראה איננו ירא
אלקים דיו ,ולא נתקיימה מטרת הניסיון ,והיינו שכאשר אברהם נצטווה
"אל תשלח" הבין מכך שאין הוא ראוי לקיים את הציווי ד"קח נא" ,כנ"ל.
ועל כך נאמר לו שהציווי ד"אל תשלח" אינו נובע מחסרון באברהם,
שהרי אדרבה "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה" ,אלא זהו לפי שלא
אמרתי שחטהו אלא העלהו.
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות חלק לה

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

)שם הגדולים(

) .ÂÈ˙Â¯Â„· ‰È‰ ÌÈÓ˙ ˜È„ˆ (è ,å çð 'ôפירש רש"י .È‡‚Ï Â˙Â‡ ÔÈ˘¯Â„ ˘ÈÂ 'ÂÎ Á·˘Ï Â˙Â‡ ÔÈ˘¯Â„ ÂÈ˙Â·¯Ó ˘È :בגמרא )עבודה זרה ו ,א( :צדיק
במעשיו תמים בדרכיו .ופירש רש"י :תמים בדרכיו ,עניו ושפל רוח .והנה בערכין )טז ,ב( בעו תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו
עדיפא ,ופירש רש"י :ענוה שלא לשמה ,שעושה עצמו עניו שאינו רוצה להוכיחו ואותה ענוה שלא לשם שמים היא אלא שלא ישנאנו.
ובתוספות )ד"ה וענוה( תמהו על זה ,ופירשו ענוה שלא לשמה ,משום גאוה או שיאמרו אדם עניו הוא ומשפיל עצמו ושותק בחירופו
ועלבונו ולא לשם שמים אלא לקנות שם ,אבל בקונטרס שפירש שמונע תוכחה מן הצריכים לא ישר אלי דהוה רשע גמור .ובשפת אמת
פירש שמונע עצמו מלעיין בעסקי חבירו כדי שלא יצטרך להוכיחו .והנה איתא )דברים רבה יא ,ג( דנח לא הוכיח לבני דורו .ואולי פליגי
הדורשין לשבח והדורשין לגנאי בפלוגתת רש"י ותוספות הנ"ל ,והבן.
שו"ת דברי יציב ,יורה דעה סימן ריח ,ועיין שם עוד

) .ÂÈÚÒÓÏ ÍÏÈÂ (â ,âé êì 'ôפירש רש"י .ÂÈ˙ÂÙ˜‰ Ú¯Ù Â˙¯ÈÊÁ· :היינו שבדרך למצרים שאלוהו מה טעם הטריחך הקב"ה לילך חוצה לארץ,
ובחזרתו פרע הקפת קשיא זו ,באומרו ראו איך הטעינני הקב"ה בעושר גדול.
חתם סופר

) .ÌÈ˘‡ ‰˘Ï˘ (á ,çé àøéå 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ÌÂ„Ò ˙‡ ÍÂÙ‰Ï „Á‡Â ‰¯˘ ˙‡ ¯˘·Ï „Á‡ :ואין מובן למה בא מלאך זה לאברהם .אלא שהיה
מפחד לילך לסדום שלא יתגשם מגודל טומאת המקום .ולזה בא לאברהם ואברהם האיר לו אור שיהא ביכולתו לבא לסדום.
לב שמח ,בשם חותנו השר שלום מבעלזא

) .Í˙˘‡ ‰¯˘ ‰È‡ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ (è ,çé àøéå 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ „Â˜ ,"ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ" :אין רש"י מפרש שהמלאכים שאלו על שרה כדי לבשר לה
אודות לידת יצחק ,וכפי שנאמר מיד לאחר מכן שהמלאך בישר את הבשורה לאברהם ושרה שומעת .כי אם כן מדוע נאמר "ויאמרו"
בלשון רבים ,והרי רק מלאך אחד נשלח לבשר את שרה ,לכן מפרש רש"י ג' פירושים אחרים .ובזה יובן מדוע מעתיק בד"ה גם את מילת
"ויאמרו" ,שבפשטות אינו מפרשה כי אם מילת "אליו".
לקוטי שיחות ,חלק טו

) .'ÂÎ ‰˙‡¯˜Ï „·Ú‰ ı¯ÈÂ (æé ,ãë ééç 'ôפירש רש"י .‰˙‡¯˜Ï ÌÈÓ‰ ÂÏÚ˘ ‰‡¯˘ :בפעם הראשונה שבדעתה היתה לשאוב המים לצורכה עלו
המים לקראתה שלא תטריח עצמה .מה שאין כן בפעם שניה שכוונתה היה לגמול חסד להשקות הגמלים לא עלו המים לקראתה ]ראה
רמב"ן כאן[ ,שכשאדם עושה מצוה יותר חשוב לעשות פעולה ]להתייגע[ ,שבעשותו פעולה ]ומתייגע[ לשם מצוה ,נחשב לו יותר למצוה.
קדושת לוי

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

) È˙ÁÙ˘ È˙˙ ÈÎ‡ ÍÈÏÚ ÈÒÓÁ Ì¯·‡ Ï‡ È¯˘ ¯Ó‡˙Â (ä ,æè êì 'ôעניני מסורה הן ואינם קשורים לפשט הכתוב  -דרכו של רש"י( ,ובמקומות
· .ÍÈÈ·Â ÈÈ· '‰ ËÂÙ˘È ‰ÈÈÚ· Ï˜‡Â ‰˙¯‰ ÈÎ ‡¯˙Â Í˜ÈÁופירש שמתייחס מוכרחים לומר שקשה לו איזו קושיא אחרת בפשוטו של
רש"י ‰ÊÂ ¯ÒÁ ‡¯˜Ó·˘ ÍÈÈ· ÏÎ ,"ÍÈÈ·Â ÈÈ· 'Â‚Â È˙ÁÙ˘ È˙˙ ÈÎ‡" :מקרא ועל ידי המסורה מסתלקת הקושיא ,וכמבואר במפרשי רש"י.
] ÍÈÈ· È¯˜ ,‡ÏÓלשון נוכח לנקיבה ,כן הוא ברא"ם ובגור אריה ועוד ,ודלא
כהמפרשים לשון בנים[.‰¯·ÂÚ ‰ÏÈÙ‰Â ¯‚‰ Ï˘ ‰¯Â·ÈÚ· Ú¯‰ ÔÈÚ ‰ÒÈÎ‰˘ ,
] ‰¯‰ Í‰ ¯ÓÂ‡ Í‡ÏÓ‰˘ ‡Â‰וכו'[.ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈ¯‰ ‰ÏÈÙ‰˘ „ÓÏÓ ,

יש להבין מדוע מעתיק רש"י בד"ה גם את התיבות "אנכי נתתי
שפחתי" ,הרי בפשטות אינו מפרש כי אם תיבת "ביניך" ,אם כן רק
תיבה זו היה לו להעתיק .ואפשר שלכן מעתיק בד"ה גם תיבת
"שפחתי" ,דלפי פירושו )שאמרה "ישפוט" וגו' להגר שפחתה( הרי קאי
"ביניך" על "שפחתי" ,אך מדוע הוצרך להעתיק גם "אנכי נתתי" .ולא
מצאתי במפרשים שהעירו על כך.
א .פייערשטיין

תשובת הרב אהרן שפירא אבד"ק פרדס כץ:
כבר הקדימך ה"באר בשדה" שדייק כן ]גם ציין הא שמפרשים לא העירו
על כך[ ,וזה לשונו :קשה למה תפס רבינו "אנכי נתתי וכו'" ,ולא היה לו
לתפוס אלא "ביני וביניך" .והמפרשים לא העירו בזה .ונראה לי דתפס
"אנכי נתתי וכו'" ,כי היכי דלא תקשי לך איך שרה הצדקת עשתה כן
להכניס עין הרע בעיבורה ולגרום לה שתפיל ]וכבר העיר על כך בספר הגור,
ונשאר בצריך עיון[ .לזה הקדים "אנכי נתתי וכו'" ,כלומר אל תתמה בזה,
שהרי שפחתה היא ,והיא נתנה לו לאברהם להקים ולדות ואדם רשאי
בשלו ,ע"כ.
וצריך עיון אם אכן זה היתר ,ועל דרך הרמב"ן )בפסוק ו( :ותענה
שרי ,חטאה אמנו בעינוי הזה ,וגם אברהם בהניחו לעשות כן ,ושמע ה'
אל עניה וכו'] .אולם דעת הריב"א ,הרע"ב ב"עמר נקא" ,ועוד ,שהעינוי בהיתר היה,

והנה במדרש )בראשית רבה מה ,ה( איתא :כתיב "ויבא אל הגר
ותהר" ,ומה תלמוד לומר "הנך הרה וילדת בן" ,אלא מלמד שהכניסה
בה שרה עין הרע והפילה עוברה .אמר רבי יוחנן "ביני ובינך" ,ובניך
כתיב .וכן מפרש ה"באר בשדה" קושיית רש"י ,וזה לשונו :מה שכתב
]רש"י בסיום דבריו[ "הוא שהמלאך אומר הנך הרה" ,הוא משום שאין
דרך רבינו לדרוש חסרות ויתירות ,לזה קאמר הוא שהמלאך אומר
הנך הרה ,ומחמת קושיא זו הוכרח להביא דרשה זו .ולענ"ד אי אפשר
לומר כן )שהוקשה ליה מה שהמלאך אמר להגר הנך הרה( ,כי מלשונו" :הוא
שהמלאך אומר" ,מפורש יוצא שאין זה היסוד לפירושו ,כי אם לפי
פירושו יובן דברי המלאך .ומה גם שאין דרכו של רש"י להקשות אלא
מדברים האמורים או מובנים בתורה לפני כן ,ולא מהמאוחר יותר
)ראה כללי רש"י פרק ג( .אם כן יש לעיין מה היסוד וההכרח לפירושו לפי
הפשט.

ונראה פשוט שהוקשה ליה לרש"י על מה שאמרה שרה "אנכי
נתתי" כהקדמה ל"ישפוט ה' ביני וביניך" ,הרי אדרבא "אנכי נתתי"
מחלישה )על כל פנים במקצת( טענתה על אברהם ,שהרי יכול להשיבה
שמי ביקש זאת ממנה לתת שפחתה .והגם שעדיין יש לה טענה עליו,
וכמו שאמרה "חמסי עליך" .מכל מקום נתינת השפחה היתה
מיוזמתה לטובת עצמה ,כמו שאמרה )לעיל פסוק ב'( "אולי אבנה ממנה",
ופירש רש"י :בזכות שאכניס צרתי בתוך ביתי ,אם כן למה השתמשה
בזאת כטענה נגדו .וזה שמעתיק בד"ה "אנכי נתתי שפחתי וגו' ביני
וביניך" ,והקושיא בולטת אם "אנכי נתתי" ,מדוע ")ישפוט ה'( ביני
עיין שם .ובנוגע לעין הרע שהכניסה ,ראה תפארת יוסף שלא נתכוונה לעין הרע ,אלא ובינך" .ומתרץ רש"י שקרינן "ביניך" ,שאמרה כן להגר )וכבספרי
דחלשה דעתה ונענשה הגר .וראה גם :יפה תואר ,ועוד[ .בכל אופן ,לפי דבריו בהעלותך סט :לא אמרה לו ,אלא על הגר בלבד .אבל ברא"ם כאן הלשון :אף להגר
יוצא שרש"י בד"ה בא ליישב קושיא צדדית שמתעוררת על פירושו .אמרה כן .וב"גור אריה" :ונגד הגר אמרה ,ואין הכרע לכאן או לכאן( .ולפירוש זה
יובן מה שאמרה שרה "אנכי נתתי" ,להגדיל הטענה נגד הגר ,אני
ולענ"ד יש לומר שמעתיק בד"ה התיבות הקשות לו.
אין לומר שהא גופא קשיא ליה "כל ביניך שבמקרא חסר וזה ותרתי לה והכנסתי צרתי לתוך ביתי והיא מזלזלת בי ,ישפוט ה' ביני
מלא" ,שכן בדרך כלל אין רש"י מתייחס לחסרות ויתירות במקרא )כי וביניך  -הגר.

י"ד רש"י

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

).‰È·‡ ˙È· ÈÏÂÏ‚Ï ‰¯ÊÁ .Ú˙˙Â ÍÏ˙Â (ãé ,àë àøéå úùøô
 ?Í¯„· ‰˙Ú˙˘ ÂËÂ˘ÙÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏרא"ם ,מהרש"ל ,מהר"ן ,באר מים חיים ,גור אריה ,דבק טוב ,הואיל משה ,נחלת יעקב ,מנחת
יהודה ,שפ"ח ,משכיל לדוד ,מערבי ,באר בשדה ,לקט בהיר  !‰Ê ˘Â¯ÈÙÏ ‰È‡¯Î /אמרי שפר ,וראה באר בשדה ÂÈ‡ ˙ÂË˘Ù· È¯‰ /
 ?"ÍÏ˙Â" ˙·È˙ Ì‚ ‰"„· ˜È˙ÚÓ ÚÂ„Ó "Ú˙˙Â" ˙·È˙ Ì‡ ÈÎ ˘¯ÙÓרשפי אש ,וראה חלק ממפרשים הנ"ל ‰˙Ú˙ ‡Ï Ì‡ /
·„¯ ?ÌÈÓ‰ ÂÏÈÎ ÚÂ„Ó ,Íגור אריה ) ÏÈÚÏ„Î ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ /כ ,יג( ˘" ?"‰ÚÂ˙ ÈÂ¯˜ 'ÂÎÂ ‰ÏÂ‚‰ ÏÎרשפי אש ) ÏÈÚÏ È¯‰ /כ,
יג(  ?"‰ÚÂ˙ ÈÂ¯˜ 'ÂÎÂ ‰ÏÂ‚‰ ÏÎ"˘ Ô„È„ ˜ÂÒÙÓ ÁÈÎÂÓרשפי אש  /הרי ) ÔÏ‰Ïפ' חיי שרה כה ,א( ˜Ì˘ ÏÚ "‰¯ÂË˜" ‰‡¯Â
˘‡ ?˙¯ÂË˜Î ‰È˘ÚÓ ÌÈחזקוני )שם( ,פשטים ופירושים ,פענח רזא ,ר"ח פלטיאל )כאן ושם( ,ריב"א )שם( ,הדר זקנים )שם( ,מושב
זקנים ,תוספות השלם )כאן ושם( ,מהרי"ק ,אמרי שפר )שם וראה גם כאן( ,גור אריה )שם( ,דבק טוב בהגהות )שם( ,הואיל משה )שם(,
מנחת יהודה )שם( ,שפ"ח )שם( ,משכיל לדוד ,באר בשדה ,ובחרת בחיים לחבי"ף )שם( ,גרש כרמל ,לקו"ש חט"ו )שם( ,ביאורים לפירוש
רש"י )שם( ,לקט בהיר )שם(  ?ÔÎ ÌÈ˘¯ÙÓ ÌÈË˘Ù‰ ¯‡˘ Ì‚ Ì‡ /ר"י קרא ,רשב"ם ,ספר הגן ,תוספות השלם

).‰·¯‰ ˙Â˙˘Ï ÌÈÏÂÁ Í¯„˘ ÈÙÏ .ÌÈÓ‰ ÂÏÎÈÂ (åè ,àë àøéå úùøô
„ ?Í¯Âˆ‰ ÈÙÎ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‡ÓÏÈאלמושנינו ,רא"ם ,מהר"ן ,באר מים חיים ,גור אריה ,דבק טוב ,נחלת יעקב ,שפ"ח ,משכיל
לדוד ,מערבי ,באר בשדה ,גרש כרמל ,לקט בהיר ) ÔÈ¯Ó‡ ‡‰ /ב"מ פז ,א( " ?"‡˘ÏÂÁ ÈÂ‰ ‡Ï ·˜ÚÈ „Úר"ח פלטיאל ,דעת זקנים,
תוספות השלם )אות א( ,משכיל לדוד .וראה מפרשים בפסוק קודם בד"ה ואת הילד ) ÔÈ¯Ó‡ ‡‰ /ב"ב טז ,ב( "‡·‰˙È‰ ‰·ÂË Ô
 ?‰ÓÓ ‡Ù¯˙ ‡Ï ‰ÓÏÂ ,"‡Ù¯˙Ó ‰˙Â‡ ‰‡Â¯‰˘ Ì‰¯·‡Ïתוספות השלם )אות א( ?‰ÏÂÁ Ï‡ÚÓ˘È˘ Ì‰¯·‡ Ú„È Ì‡‰ /
ראה רא"ם ,גור אריה ,מנחת יהודה ,משכיל לדוד ,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 משה בירדוגו אב"ד ור"מ מקנאס בעל "ראש משביר"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)תל"א  -ה' במרחשון תצ"א(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

כנף רננים

"רוח הקודש הופיעה ונתכוונו לו בהיסח
הדעת בבית הכנסת ,אני ואחי הגדול ,גדול
החכמים ,הרב רבי משה בירדוגו ,אשר נפשי
קשורה בנפשו" ,כן מעיד ה"אור החיים"
הקדוש בספרו "חפץ ה'" )שבת ז ,ב( .ובספרו על
התורה )דברים א ,טז( מספר ה"אור החיים":
"שמעתי מפי חכם גדול ,חסיד וגדול בישראל,
חביב עלי כרוחי ,ה"ה הרב רבי משה בירדוגו
זלה"ה ,שהיה מדקדק בשעת הדין שיהיו עיניו
למטה ולא היה נושא עיניו כל עיקר."...
רבינו נולד בשנת תל"א לערך ,לאביו רבי
אברהם )חידושיו נזכרים בספרי בנו( ,בן רבי יצחק,
בן רבי משה בירדוגו הקדמון .קיבל תורה מפי
"החכם השלם" רבי יוסף בהתית )בהסתלקותו
נספד על ידי תלמידו רבינו( .כן קיבל מפי ש"ב רבי
חביב טולידאנו .רבינו אשר יצא טבעו בעולם
בכינוי המשבי"ר שימש כאב"ד ור"מ מקנאס,
עד להסתלקותו ביום ה' במרחשון תצ"א ,כבן
ס' .השאיר אחריו חתנין רבנן לוקחי בנותיו
הצדקניות :בתו הגדולה נשאה לתלמידו ובן
דודו רבי מרדכי בירדוגו ,המכונה "מרדכי
הצדיק" או בכינוי "המרבי"ץ" ובעל "דברי
מרדכי" ועוד כמה ספרים .בתו השניה נשאה
לרבי יחיא אלכרייף ]וילדה לו את רבי בנימין אלכרייף
בעל שו"ת "גבול בנימין"[ .בנו יחידו של המשבי"ר
הבחור יהודה ,נפטר עליו בימי בחרותו.

שלטי הגיבורים

גלי עמיקתא; עיינות המים; פותר המים; מגלה
עמוקות; שושנת העמקים[; דרשות "מחנה

העמיד תלמידים הגונים ,עליהם נמנים.1 :
רבי יעקב טולידאנו ,המכונה :מהרי"ט ,בעל
"אהל יעקב" על פירוש רש"י )ראה ערכו( ,שישב
על כסא רבו .2 .בן דודו רבי יהודה בירדוגו בעל
"מים עמוקים" על התורה ]אשר כשמו כן הוא –
דברי תורה עמוקים ,ועד שנתחברו עליו כמה פירושים:

יהודה"; "מקוה המים" על ההפטרות; ועוד .
 .3אחיו )של רבי יהודה הנז'( רבי מרדכי בירדוגו,
שרבינו לקחו כחתן לבתו )כנ"ל( .4 .רבי חיים
ב"ר יהודה טולידאנו דומ"ץ סאלי בעל שו"ת
מהרח"ט .5-6 .האחים רבי מרדכי ורבי יצחק
אצבאן .ועוד.
בנוסף לספרו "ראש משבי"ר" על הש"ס,
שנדפס בליוורנו ת"ר ,נדפס ממנו חידושים על
התורה ועל פירוש רש"י בירושלים תרס"ט,
תחת השם" :כנף רננים"  -חלק א' .ושוב
בירושלים תרצ"א .ולאחרונה בקובץ מפרשי
רש"י ,פרדס כץ תשס"ד" .כנף רננים"  -חלק ב',
הכולל דרושים לשבתות ולמועדים ,נדפס
בירושלים תרצ"ב.
בהוצאה חדשה של "ראש משביר" עם
"כנף רננים" כותב המו"ל" :ועיין ב'ראש
משביר' ...ותראה גדלות מרן המשבי"ר עד
כמה היה כוחו להכנים במילים מספר ענין ארוך
ושלם .וזאת היא גם שיטתו בתשובותיו ופסקיו
תמיד .וככל גדלותו בתלמוד ובפוסקים ,כן גדול
כוחו גם בדרוש ,וממש היה בקי בכל מדרשי
חז"ל וכולם היו שגורים על פיו ,כאשר יווכח כל
המציץ בדרשותיו .ועד היום לא נס טעמם
וליחם."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

)] .Á ÍÏ‰˙‰ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ (è ,å çð 'ôופירש רש"י[ ,ÂÈÙÏ È˙ÎÏ‰˙‰ ¯˘‡ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ Ì‰¯·‡·Â :עכ"ל .אינו רצ"ל למה שינה ,דאין זה קושיא,
דאינו מוכרח לכתוב הכתוב בשווה ,אלא דפריך ד"את האלקים" הוא מעלה יותר מאומרו "לפניו" ,ואם כן נראה שנח גדול ,וק"ל.
) .Ò¯Ù ÂÊ Ò¯È˙Â (á ,é çð 'ôהוכרח לפרש זה השם יותר מכל השמות ,שדרשו בבראשית רבה ,משום דרש"י פירש בדיבור שקודם זה :אף על פי
שכורש שהוא מבני יפת יבנה הבית ,לא ישכון אלא באהלי שם .ושמא תאמר מנלך שכורש הוא מבני יפת ,לזה אמר "ותירס זו פרס" וכורש מלך
פרס היה ,וזה מבואר ,וק"ל .ועיין בהרא"ם ז"ל.

מוסדות התורה והחסד פרדס כץ
úåãäé éâåçå äøåú éøåòéù * é"ùøã àúáéúî * ùãå÷ä úøîùîå äàøåä úëùì * ùøãîä úéá * úåááì áåøé÷ì æëøî
"ä÷åáà" íéùð ïåâøà * øåàì äàöåä * ãñç éìòôî * äëìäë øåçá ìòôî * íéìåòì "ïåéøôà" ïåâøà
àðîéä ÷"ãáàå õ"ë ñãøô ìù äáø à"èéìù àøéôù ïøäà éáø ö"äâä åðéøåî úåàéùðá

õøàä ïî ãéñç ãáà

,ïéùéã÷ ïéàìéò ïäáà øá ,øãä õò éøô ùàî ìöåî ãåà ,äèéìôä úéøàù éð÷æî ãçà ìù åúå÷ìúñä úà äøî åðà íéëáî áø øòöá
à"èéìù áøä åðéøåî è"çìáé ìù åéáà ,ìë ìò áåäàå áäåà ,äéùôðì àúåáéè ÷éæçî àì ,÷éôðå óééù ìééò óééù ,êøá ìôùå ïúååðò øùé ãéñç
ò"éæ "úå÷åîò äìâî"ì á"àá á"é øåã - ì"öæ àøéôù ãåã ø"á ÷éæééà ÷çöé ø"øäåî ä"ä
á"äøàá ïéåòøã àåòø úòùá éøùúá â"é åðéæàä 'ô ùãå÷ úáùá åéøé÷åî - åéøéëî ìë áì úðéâîì ÷ìúñðù
(äëåñ ïéðîë) à"ö ïá úåëåñä âç áøò éøùúá ã"é íåéá ,íéìùåøé úåçåðîä øäá úåçåðîì àáåäå
,å"éä íéáåùçä åéàöàö ,à"èéìú äðîìàä 'åæ ,à"èéìù áøä åðá úà íçðé íéìùåøé äðåáå ïåéö íçðî
,ìàøùé úéá ìë ãòáå íãòá áåè õéìîé íéîåøî éæðâáå ,'ä êøá òøæ ,íéøùé øåã
"øôò éðëåù åððøå åöé÷ä"å ,'åâå "çöðì úåîä òìá" íéé÷úéùå ,íéîçøå äòåùé øáãá åã÷ôéå ,øáùå ãåù ãåò òîùé àìù

