ב"ה ,סיון ]פרשיות נשא  -קרח[ תשע"ו ,גליון נח

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

äî
:ïåéìâá

íéòùøå íéåâ ìò úéèøô äçâùä ïéðòá / éåìö øùáë åà éåôà íçìë íéáéåàä úà ìëàð íò éì äî
êîöòì äðéàù äìåãâ / äôé äðéàù äçéù / " éãáò " å ðéàù äùî / äëæî äðéàù äðåáì
çø÷ ' ôá ÷ø åùøôì - êøåö é " ùø äàø äîå ; äùåã÷ä äøåúáù - " äùî ãéá " êñ ã " éá ïáùçì ïúéð
' ! ïçìåùì úçúî í " éðåùàø í " éî / ... é " ùø íò - ' äøåúä úà øàá äùî ìéàåä

דבר המערכת

שיר המעלות לשלמה
"·¯·ÈÁ ÈÎ ,(*ÌÈ‡ÏÙÂÓ ÌÈÈÈÚ ÌÈ¯˙Ò Â· ˘È È"˘¯ Ï˘ ¯Â·È„Â ¯Â·È„ ÏÎ
,Ï˜ ‡Â‰˘ ¯·ÂÒ ‡¯Â˜‰˘ ‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯· Â‡¯Â Â‡ˆ .˘„Â˜‰ ÁÂ¯· ÂÏ˘ ¯Â·ÈÁ‰
¯‡."˙Â‡ÏÙ Â‡ˆÓ˙Â ÂÈ¯·„ È˘¯ÙÓ ÏÎ·Â ÈÁ¯ÊÓ· Â
*( ¯‡.È"˘¯· ¯ÂÚÈ˘ ¯Â„Ó ‰

˘‰ÂˆÓ ¯ ˜ÏÁ ,˙ÂÚÂ·˘ ˙ÎÒÓ ,˘Â„˜‰ ‰"Ï

מ-מ-ש-י-כ-י-ם- - -
לא עברו ימים רבים מאז ראה אור "ספר הגור" על חומש
במדבר )כפי שבישרנו על כך בגליון הקודם( ,והנה הספר עורר תהודה
רבה .מכל קצוי תבל ,פשוטו כמשמעו ,מתעניינים בספר,
מבקשים להשיגו ,ומגיבים על דבריו וחידושיו .יש לזכור כי

כללים בפירוש רש"י

מדובר בספר עיוני מאד ,שנכתב לפני חמש מאות שנה בקיצור
נמרץ ובעומק לפנים מעומק ,ועל אף מאמצי חברי המערכת

··ÂÏ„‡¯ ˜"„·‡ ¯Ú‚ÚË˘ Ó"Ó¯‚‰ ˙˘Ó
·È"˘¯ ÏÚ "ÌÈÓ‰ ÈÙ" ÏÚ

לפענח את הדברים ולהקל על המעיין ,עדיין מצריך הספר עיון
מעמיק ,ולא ניתן לקרוא את דבריו בהעברה בעלמא.

)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" Í¯Ú ‰
"‡ÎÈÏ ‡¯˜·Â ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù Í¯„ ‡Â‰˘ ‰Ó ˜¯ ‡È·‰Ï È"˘¯ Í¯„˘ Ú„Â
.(‡ ,ÊË Á¯˜ 'Ù) "...˘¯„Ó‰ ¯Ó‡˘ ‰Ó ¯˙ÂÈ ‡È·‰Ï ‰ÈÏ ‡ÁÈ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‰ÊÓ ¯ÎÊ
".(‚ ,· ˙ÂÓ˘ 'Ù) "...¯˙ÂÈ ÔÈ¯Â¯·„ ...‰„‚‡ ÒÙ˙Â ‰ÎÂ¯Ú ‡¯Ó‚ È"˘¯ ÁÈ‰
"‡È·‰˘ ÂÓÎ ÏÏÎ Â‡È·‰ ‡ÏÂ ,‡¯Ó‚‰ ˘Â¯ÈÙ È"˘¯ ËÈÓ˘‰
‡"È"˘¯ ÂËÈÓ˘‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ,ÂËÂ˘ÙÓ ˜ÂÁ¯ [Ô‡Î] ‰Ê ˘Â¯ÈÙ„ ÌÂ˘Ó ...[¯Á
.(‚Î ,‚ ÔÁ˙‡Â ;„È ,„Î

ב"מתיבתא דרש"י" הכירו בעבר 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,

]ÌÂ˜Ó· Â· ‡ˆÂÈÎ

שכן מדובר בחיבור חשוב ונעלה ,למחבר קדום ,גדול וקדוש,

)˜Ï· 'Ù

אשר בסידורו "סידור הקבלה" השתמשו גדולי בעלי הקבלה

"‰Ê Ì‚ ÔÈÈˆÏ È"˘¯Ï ‰ÈÏ ‰Â‰ ...ÍÎ ¯Á‡ ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó È‡ ...È"˘¯ ·˙Î˘ ‰Ó
]·„".(ËÎ ,ËÈ ‡¯ÈÂ 'Ù) "...'ÂÎÂ ·Â˙ÎÏ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ,[‰

"Ï
.(Ë ,ÊË ÍÏ

‡ 'Ù) "Â˙ÈÈ˘Â˜ ¯˜ÈÚ ‰˙È‰ ‰ÊÓ„ ÌÂ˘Ó ...ÏÚ ˜¯ ...ÏÈÚÏ ÂÈ¯·„ È"˘¯ ˘¯ÈÙ

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

רש"י לחידודא
שני אישים  -אותו שם לזה ולזה ,זה מ"זה" וזה מ"זה"?
)התשובה בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש(

העמוקים ,דולים ומעלים מרגליות .ההתלהבות מתגובות הציבור
הוסיפה לאנשי המערכת משנה מרץ להמשיך במלאכת הקודש
עד תומה.
גדולה התקוה ,כי לקראת התחלת הקריאה בחומש דברים

פתרון החידה של גליון הקודם:

יופיע בעזהשי"ת במלואו הדרו כרך החמישי והמשלים של "ספר

למנות ולמנות? = בפ' במדבר נמצאה תיבה אחת " -תפקוד" ,בב'
משמעות שונות :הא' "אך את מטה לוי לא תפקוד" )א ,מט( ,והפירוש
"למנות" )לשון מנין( ,וכמו שפירש רש"י" :כדאי הוא לגיון של מלך
להיות נמנה לבדו" וכו' .והב' "ואת אהרן ואת בניו תפקוד" )ג ,י(,
והפירוש למנות )לשון מינוי( ,כמו שפירש רש"י" :לשון פקידות ואינו
לשון מנין".

הגור" על חומש זה ועל מגילות רות ואיכה ,בהמשך לכרכים
בראשית-במדבר 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(

 אך בה' אל תמרודו וגו' 

)˙‡Ê‰ ı¯‡‰ Ï‡ Â˙Â‡ ‡È·‰Â '‰ Â· ıÙÁ Ì‡ (è-ç ,ãé çìù 'ô
ÂÓÁÏ ÈÎ ı¯‡‰ ÌÚ ˙‡ Â‡¯È˙ Ï‡ Ì˙‡Â Â„Â¯Ó˙ Ï‡ '‰· Í‡ .'Â‚Â
 .Ì‡¯È˙ Ï‡ Â˙‡ '‰Â Ì‰ÈÏÚÓ ÌÏˆ ¯Ò ,Ì‰פירש רש"יÏ‡" :
˙¯Ò" ;ÌÁÏÎ ÌÏÎ‡ ,"Ì‰ ÂÓÁÏ ÈÎ" ;"Â‡¯È˙ Ï‡ Ì˙‡Â" ·Â˘Â "Â„Â¯Ó
ˆ,¯Á‡ ¯·„ ;Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‚Ó ‰È‰˘ ·ÂÈ‡ ,Â˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˘Î ,Ì˜ÊÁÂ ÌÈ‚Ó ,"ÌÏ
ˆ.Ì‰ÈÏÚÓ ¯Ò ÌÂ˜Ó‰ Ï˘ ÂÏ
מבארים המפרשים שרש"י באומרו" :אל תמרודו  -ושוב  -ואתם
אל תיראו" ,בא לומר שאין "אל תמרודו" ו"אל תיראו" שני דברים,
אלא שהאחד נמשך מחברו ,שאם בה' אל תמרודו ,שוב לא תיראו,
ואם כן אין "אל תיראו" ציווי אלא הבטחה )ראה :רא"ם; גור אריה;
משכיל לדוד; באר יצחק; ועוד( .וצריך ביאור ,מה מכריח רש"י לפרש כך
)ראה מפרשים הנ"ל(.
גם צריך ביאור ,מה ראה רש"י צורך לפרש "כי לחמנו הם",
שהכוונה על קלות הניצחון ,הרי לכאורה פשוט הוא ומובן מאליו
שזוהי משמעות ביטוי זה .לאידך גיסא ,לגבי קלות הניצחון ,הרי אין
הבדל בין אכילת לחם ,לאכילת כל מאכל אחר ,ואם כן לפי פירוש זה
היה לו לומר "נאכלם" סתם ,ומהו הדיוק בכתוב וברש"י כלחם.
ואדרבה רש"י היה צריך לבאר 'נאכלם כמאכל' ,לאו דווקא לחם,
כפירוש "לחם" בכמה מקומות )ראה לדוגמא רש"י פ' ויצא לא ,נד(" :כל
דבר מאכל קרוי לחם".
ה"משכיל לדוד" מפרש שהכוונה כלחם דידן ,דהיינו המן ,משום
הכי כתיב "לחמינו" .ורצ"ל ,כשם שבלחמנו משתנה טעמו בפינו בלי
טורח ,כך יהיו נאכל האויבים ,מבלי שנצטרך לטרוח בכך .אבל צריך
עיון גדול ,שלפי זה היה לו להדגיש העיקר' :נאכלם כלחמינו' ,ולא
"כלחם" סתם.

הדיוק בשתי הלשונות 
בד"ה "סר צלם" ,פירש רש"י" :מגינם וחזקם" כו' ,ונראה כי
כפילות הלשון הם לעומת שני הפרטים שבפירושו" :מגינם" ,היינו
"איוב שהיה מגין עליהם"; "חזקם" ,היינו "כשרים שבהם" .ואף
שבפרטן פותח בכלל" :כשרים שבהם" ,ולאחר מכן מציין הפרט:
"איוב שהיה מגין עליהם" ,בכל זאת מקדים "מגינם" )שהכוונה ל"איוב
שהיה מגין עליהם"( ,לפני "חזקם" )שהכוונה ל"כשרים שבהם"( ,משום
ש"מגינם" פשוט יותר בפירוש תיבת "צלם" )וכפי שמבואר במפרשים
כאן ,שלכן נקרא המגן " -צל" ,כי המגין על האדם עושה לו צל( .ועוד ,כי
"מגינם" חשוב יותר מ"חזקם" .אבל ,מה מכריחו לפרש "איוב שהיה
מגין עליהם" ,לכאורה היה לו לומר "כשרים שבהם מתו" ,ותו לא.
יתירה מזו ,לכאורה יש כאן סתירה מיניה וביה :מתחיל ב"כשרים"
לשון רבים ,ומפרט שהכוונה ליחיד.
ונראה שהכריחו של רש"י הוא ,על פי מה שנאמר )פ' לך טו ,טז
וברש"י שם( שעד יציאת מצרים "לא שלם עוון האמורי" ,משמע שעד
אז היו כמה וכמה כשרים .וממה שנאמר כאן "סר צלם" ,ולא 'אין צל'
וכיוצא בזה ,וכפי שנאמר לעיל )יג ,כ( "היש בה עץ אם אין" ,משמע
שזה עתה סר הצל )היחיד שנשאר עוד( .ולכאורה מאין ידעו על כך ,לכן
מפרש שהכוונה לאיוב ,שהיה מפורסם ,והידיעה על מותו הגיעה
למרחקים .אך ,מה הוקשה לו על פירוש זה ,שהוצרך להביא פירוש
נוסף על "סר צלם".
והביאור בכל זאת ,לרש"י הוקשה ,הרי באמרם "אך בה' אל
תמרודו" ,התכוונו יהושע וכלב שיש לקיים את ציווי ה' ללכת לארץ
ישראל ,ואם כן היו צריכים לומר במפורש שיש לעלות לארץ ישראל,
מדוע אמרו כללית" :בה' אל תמרודו" .ועוד ,המרגלים הרי טענו
שיושבי הארץ הם גיבורים וחזקים " -עז העם היושב בארץ וגו' ,וכל
העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות" וגו' )לעיל יג ,כח ואילך( ,ואם כן
כיצד אמרו יהושע וכלב "אל תיראו את עם הארץ" ,מבלי לנמק
ולבאר מדוע אכן אין לירא מהם.
לכן מפרש רש"י ש"אל תיראו" הוא תוצאה מ"אל תמרודו" ,באם
רק יקיימו את רצון ה' שוב אין להם שום סיבה לפחד מיושבי הארץ,
אפילו בדרך הטבע .ולכן אמרו "אך בה' אל תמרודו" ,ולא הזכירו
......

במפורש שיש לעלות לארץ ישראל ,כי במילים אלו בטלו את הטענה
של גבורת יושבי הארץ ,וביארו מדוע אין לפחד מהם ,וממילא ילכו
לארץ ישראל.
ועל פי זה יובן מה שפירש רש"י" :כי לחמנו הם" ,נאכלם
כלחם .לולא פירוש רש"י ,היינו לומדים "כי לחמנו הם" ]מאחר שלא
נאמר בפסוק לשון אכילה ,כמו )בתהלים יד ,ד(" :אוכלי עמי אכלו לחם"[,
שכיבושם של יושבי הארץ והכניסה לארץ מוכרח כלחם )דווקא(,
ובמילא מוכרח ש"אל תיראו את עם הארץ" .אבל לפירוש זה קשה,
איך אפשר לומר שהכיבוש מוכרח כמו לחם ,והרי בני ישראל שהו
אחר כך ל"ט שנה במדבר ,ולא נכנסו לארץ ישראל .ועוד ,רש"י
בדיבור הקודם פירש שהסיבה ל"אל תיראו" היא "אל תמרורו",
ואם כן אין לפרש שהטעם ל"אל תיראו" הוא "כי לחמנו הם" ,שהם
מוכרחים כלחם.
לכן מפרש "נאכלם כלחם" ,שיכבשו את הארץ כאכילת לחם,
והיינו כפי שלמדנו לעיל )פ' בשלח טז ,ז( כי לחם ששאלו כהוגן יתן
להם הקב"ה "דרך חיבה ובפנים מאירות" ,אף כאן הקב"ה כיבוש
האומות יהיה כ"לחם" )דווקא( בדרך חיבה ובפנים מאירות .לפי זה
מובן ש"כי לחמנו הם" הוא נתינת טעם ל"אך בה' אל תמרודו" ושוב
"ואתם אל תיראו" ,כי הקב"ה יתן אותם בידם של ישראל בדרך חיבה
ובפנים מאירות .ולפי זה מדייק ,מה שרש"י מעתיק בד"ה גם תיבת
"כי" ,שכן אינו מפרש רק המילים "לחמנו הם" ,אלא גם על מה זה
נתינת טעם.

הצורך בשני הפירושים 

רש"י לא הסתפק בפירוש הראשון של "סר צלם" ,כי לפי פירוש
זה נמצא שהצל התבטל לגמרי ,ואינו עוד ,ואם כן לא מתאים על כך
הלשון "סר" ,ובודאי לא ההדגשה "סר מעליהם" ,שמשמעו שהצל
נעתק ממקומו הראשון ועבר למקום אחר .אמנם בדוחק אפשר לתרץ
קושי זה ,כי יהושע וכלב דיברו על יושבי הארץ ,לא על צלם -
הכשרים שבהם ,ואם כן נוגע כאן מה שנעשה עם יושבי הארץ ,ולא
המצב של צלם ,לכן אמרו "סר צלם מעליהם" ואין לפחד מהם ,כי
מעליהם כבר סר ה"צל" )אף שלגבי "צלם" הרי לא שסר ,אלא הוא התבטל
לגמרי(.
אבל מאחר שפירוש זה דוחק הוא ,לכן לא מסתפק בזה ,ומביא
פירוש השני" :צלו של המקום )מקומו של עולם( סר מעליהם",
שלפירוש זה יובן לשון "סר מעליהם" .ולכן בפירוש זה מוסיף רש"י
תיבת "מעליהם" ,שאינו מביא בד"ה )בנוסחאות שלפנינו( ,כי תיבה זו
הוא היתרון בפירוש זה  -השני .אבל גם לא הסתפק בפירוש זה,
ואדרבא נקטו כפירוש השני ,דמכיון שמדובר ביושבי הארץ ,מסתבר
שהכוונה לצל שלהם " -כשרים שבהם" )וראה גם :גור אריה; משכיל
לדוד; ועוד(.
]בשל"ה הקדוש )מסכת שבועות( מתבטא על פירוש רש"י לתורה שבכל
דיבור יש ענינים מופלאים )ראה מדור "שיר המעלות לשלמה"( ,מענינים
המופלאים שבדיבור זה הוא ,כי שני הפירושים מחולקים במחלוקת הרמב"ם
והראב"ד ,הרמב"ם )הלכות אבות הטומאה ב ,י( פוסק :שחיטת עכו"ם נבילה
ומטמאת במשא ,והראב"ד משיג עליו ואומר :עכו"ם הם כבהמות ואין מטמאין
ואין מיטמאין .ב"צפנת פענח" )הפטרת פרשת בהר( מסביר את דעת הראב"ד,
שמכיון שעכו"ם אינם מציאות )על פי הלכה( ,הם בגדר "העדר" ,אין לומר
ששחיטתן תקלקל ותעשה נבילה )רק ששחיטת עכו"ם נבילה ,משום שלא היתה
שחיטה ,והרי זה כבהמה שמתה מאליה( .ומחלוקת זו מביאה לידי מחלוקת נוספת,
האם שייך בעכו"ם גדר השגחה פרטית.
ולפי זה ,לפירוש הראשון בני נח הם בגדר "העדר" ואין אצלם גדר השגחה
פרטית ,ולכן אין לפרש "צלם" " -צלו של המקום" ,שהרי זה מוכיח שהם מציאות
אמיתית" ,צלו של המקום" )לפני שסר מעליהם( ,שייך ומדוד לפי מציאותם
)בדוגמת צל כפשוטו( .ואילו לפירוש השני בני נח הם בגדר מציאות ,ובגדר
השגחה פרטית ,ואפשר לומר ש"צלו של המקום" מתייחס אליהם )וראה שם עוד,
גם התאמת הדברים עם שיטת הבעש"ט בהשגחה פרטית .וראה שם גם בפרשת
קרח ,בענין השגחה פרטית ברשעים([.
ואתם תלוקטו; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יח

שלח שלמה לבי מדרשא
בפ' קרח )במדבר יז ,ה( על הפסוק "ולא יהיה כקרח
גו' כאשר דיבר ה' ביד משה לו" ,פירש רש"י )בפירוש
השני( :ומהו "ביד משה" ,ולא כתב 'אל משה' ,רמז
לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת ,כמו שלקה
משה בידו ,שנאמר ]פ' שמות ד ,ו[ "ויוציאה והנה ידו
מצורעת כשלג" ,ועל כן לקה עוזיה בצרעת ,ע"כ.
וצריך עיון איך יתפרש בכל שאר המקומות בתורה
שנאמר כן .ואף כאן איך יתורץ קושיא זו ,לפי פירוש
בכ"ר מ.א.
הראשון ברש"י ,ש"לו" קאי על אהרן.
תשובת המערכת :הנה מלבד במפרשי רש"י:
מנחת יהודה ,משכיל לדוד ומלאכת הקודש )דלהלן(
שהקשו כן דהא מצינו לשון זה בכמה מקומות,
מצאתי שכן הקשו בקובץ "המאסף" )שנה טו ,ירושלים
תר"ע ,סימן יב(" :מה ידרוש בד' פסוקים הדומין לו
בלשון ."...ואנן למדנו במציאה מחיפוש ,כי מלבד
במקום זה נאמר לשון "ביד משה" ,בעוד ט"ו
מקומות בתורה )כדלהלן( ,מלבד עוד ט"ו פעמים בנ"ך.
והנה בפסוקים" :ויהי ברדת משה מהר סיני ושני
לוחות העדות ביד משה" )פ' תשא לד ,כט(; ו"אלה מסעי
בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד
משה" )ריש פ' מסעי לג ,א( ,פשוט דקושיא מעיקרא ליתא,
דאי אפשר לומר 'אל משה' .ואף בפסוק" :אלה
החוקים גו' אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני
ביד משה" )פ' בחוקותי כו ,מו( ,לא קשה מידי .ואמנם
כאן ניתן לומר 'אל משה' ,מכל מקום יש לומר ,ואולי
עדיף לומר" ,נתן ביד משה" .ואם כן נשארו עוד י"ב
מקומות לדון בהם.
חמשה פסוקים נאמר בהם" :על פי ה' ביד משה"
)פ' נשא ד ,לז; שם ,מה; שם ,מט; פ' בהעלותך ט ,כג; י ,יג( ,ולא
מצינו לשון 'על פי ה'  -אל משה' ,אם כן אין להקשות
כהכא :ולא כתב 'אל משה' ]וראה להלן הסברת הדבר[.
ובפרט בפסוק "על פי ה' פקד אותם ביד משה" )פ' נשא
ד ,מט( ,שבפשטות קאי "ביד משה" על הפקידה ,והרי
זה כפסוקים הראשונים הנ"ל.
ויש להוסיף תבלין בלשון "על פי ה' ביד משה",
דהוה כאילו אמר שעשו כאשר נצטוו ]הם[ על פי ה',
והציווי נמסר להם ביד משה .ולא קשה מידי .ואם כן
כל שכן ,כאשר נאמר מפורשות שהציווי היה אל
אחרים ,אלא שנמסר להם ביד משה .שהרי כאשר
נאמר" :אשר דיבר אל ,"...או "אשר צווה את ,"...לא
שייך לומר שוב" :אל משה".
ויש שלשה פסוקים כאלה" :ולהורות את בני
ישראל את כל החוקים אשר דיבר ה' אליהם ביד
משה" )פ' שמיני י ,יא(; "וכי תשגו ולא תעשו גו' את כל
אשר צווה ה' אליכם ביד משה" )פ' שלח טו ,כב-כג(; ו"אלה
המצות והמשפטים אשר צווה ה' ביד משה אל בני
ישראל" )סוף פ' מסעי לו ,יג( .וכאמור אין כאן קשיא כלל.
וכעין זה ניתן לומר בפסוק שלא מפורש בהם
שהציווי היה אל אחרים ,אבל כן יש לפרש את
הפסוק ,אלא שמקרא חסר הוא .ובפרט יש לומר כן
בפסוק" :כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם להביא
לכל המלאכה ,אשר צווה ה' לעשות ביד משה" )פרשת
ויקהל לה ,כט( .הא ודאי אם נפרש ש"ביד משה" קאי על
"לעשות" ,קושיא מעיקרא ליתא ,כנ"ל.

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
אולם בפשטות קאי על הציווי ,אבל לא שייך
לכתוב' :אשר צווה ה' לעשות אל משה' ,ואם כן אין
כאן קושיא .ועוד ,על כרחך מקרא קצר הוא ,שלא
פירש מי נצטווה לעשות ,והווה כאילו נאמר' :אשר
צוום ה' לעשות ,ביד משה' ,וכדומה .ושפיר נאמר
"ביד משה" ,שצווה להם ]או אותם[ ביד משה.
על דרך זה יש לפרש את הפסוק הנאמר בפרעה
)בו נאמר לראשונה לשון "ביד משה"(" :ויחזק לב פרעה ולא
שילח את בני ישראל ,כאשר דיבר ה' ביד משה" )סוף פ'
וארא ט ,לה( ,דאי אפשר לכתוב 'כאשר דיבר ה' אל
משה' ,שמפחית את הטענה על פרעה ,דמה לו מה
ש'דיבר ה' אל משה' .ולאידך גיסא אין כבוד כלפי
מעלה לומר מפורש 'כאשר דיבר ה' אליו ביד משה',
אבל לשון "ביד משה" מוכיח שהציווי היה אליו.
וכן בפסוק בימי המילואים" :ויעש אהרן ובניו
את כל הדברים אשר צווה ה' ביד משה" )סוף פ' צו ח,
לו( ,דהווה כאילו נאמר' :אשר צווה ה' לו ]או אותו[ ביד
משה' ,ואף שאין הכרח לזה ,מכל מקום לא שייך
להקשות מלשון "ביד משה" ,שכן ניתן לפרש כן.
מה שאין כן כאן ,בפסוק דפ' קרח ,שדיבר ה' )לא
אליו ביד משה ,אלא( אל משה עליו ,אם כן קשה :מהו
"ביד משה" ,ולא כתב 'אל משה' .ועל כך מביא רש"י
את דרשת המדרש .וראה באר מים חיים )לאחי המהר"ל(
לפי הראשון שמוסב אל אהרן נמי קשה מהו "ביד
משה" ,אלא דהשתא אתי שפיר .והיינו שלפירוש
קמא אכן נשאר הקושיא .וכנראה שכוונתו לומר
שהא גופא הכריח את רש"י לפרש את פירוש השני.
ולענ"ד יש לומר שהפירוש בתיבות "ביד משה",
אכן קאי גם על פירוש הראשון] .אך חידוש גדול הוא זה,
ובפרט לפי מה שביאר הרא"ם שבמדרש לא נדרש "לו" על קרח ,רק
שרש"י הבין כן על פי המדרש שדרש "ביד משה" שלקה בצרעת,
וצריך עיון .ושוב ראיתי ב"מלאכת הקודש" שם משמע כדברינו
שקאי גם על פירוש הראשון ,וברוך שכוונתי לדעת גדול קדוש .אבל
מה שמבאר לשון "ביד משה" בשאר מקומות לא ירדנו לסוף דעתו.
וב"באר יצחק" כתב שלפירש ראשון הכוונה שהמינוי של אהרן יהיה
באמצעות משה .ובאהבת ציון לגיסו של המהרש"א שהכהונה
שהיתה ביד משה תנתן לאהרן[.

אולם ראה משכיל לדוד :אם נפרש לפי פשוטו
ד"לו" קאי על אהרן אתי שפיר ,דהוי נמי דומיא
דאידך דקראי ,דבפרשת תצוה מוכחי להדיא שדיבר
הקב"ה אל משה על כהונת אהרן וליכא למטעי .אבל
לפי המדרש דדריש לו על קרח ,ולא מצינו בבירור זה
הדיבור שדיבר למשה על קרח ,אם כן לא הוה ליה
למימר "ביד משה" אלא 'אל משה' לשון ברור .אבל
צריך עיון מאי שנא ממה שכתב בתחילת דבריו :הן
אמת דאשכחן בשאר דוכתי דכתיב "ביד משה",
ופירושו כמו 'אל משה' ...בהנהו ניחא דליכא למיטעי.
]וראה שם בנוגע לפסוק דפרשת פנחס )דלהלן בסמוך( ,וצריך עיון[.
וראה נוסח רש"י שהובא ברמב"ן )וכן הוא בדפוס
אלקבץ( .ועל פי זה כתב ב"יוסף הלל" :לפי זה הפירוש
"לו" לאהרן ,אין צריך לפרש "לו" עליו .וכדעת
הרמב"ן בפרשת חיי שרה )כד ,ז( שהביא מכמה
מקומות "לו" הכתוב אצל דיבור שאינו משמש בלשון
עליו .ולפי זה אכן לא יוקשה :ומהו "ביד משה" .וכן

פירש ה"נחלת יעקב" ברש"י ,וצריך עיון אם כוונתו,
גם אם נפרש "לו" על אהרן.
נמצא שיש כאן פלוגתת המפרשים בקושיית
רש"י :ומהו "ביד משה" ,ולא כתב 'אל משה' ,אם
קשה רק לפירוש השני ,או אף גם לפירוש הראשון.
ואמנם להבנת נחלת יעקב ומשכיל לדוד לא הקשה
רש"י כן רק לפירוש השני ,אבל לדעת באר מים חיים
ומלאכת הקודש קשה גם לפי פירוש הראשון ,כהבנת
השואל הנכבד ,וכלענ"ד המשיב .וכן דעת הבאר יצחק
ואהבת ציון ,אלא שלדעתם נצטרך לומר שכנראה
סמך רש"י על הבנת הלומד.
פש לן לבאר פסוק אחד" :ויעש משה כאשר צווה
ה' אותו ויקח את יהושע גו' ויסמוך את ידיו עליו
ויצוהו כאשר דיבר ה' ביד משה" )פ' פנחס כז ,כב-כג(,
ולכאורה גם הכא הפירוש שה' צווה את משה עליו.
ושמא יש לומר "ביד משה" דכאן היינו סמיכת ידו
ונתינת ההוד בידו ,כדפירש רש"י שם על "כאשר דיבר
ה'" ,ורש"י סמך על הבנת הלומד מתוך פירושו על
"כאשר דיבר ה'".
ויש לציין מה שמצאתי בספר "זבח השלמים"
]לרבי משה גלאנטי )השני( אבד"ק ירושלים ,נכדו של רבי משה
גלאנטי הראשון .וזקנו של רבי משה חאגיז" ,הרב המניח" שהכניס
הערותיו לתוך הספר .נדפס לראשונה באמשטרדאם תס"ח ,ושוב
בפודגורזא תרס"ג[ שהוקשה מדברי רש"י כאן על הפסוק
שנאמר בסוף פ' צו הנ"ל ]ועל פי מה שכתבנו יובן שדווקא
פסוק זה )וכן מה שנאמר בסמיכת יהושע( צריכים ביאור[ .ופירש

בדרך הדרוש שגם שם הכוונה כמו שפירש רש"י כאן,
וכפי שמוכיח שם שטהרת אהרן היתה כטהרת
המצורע ,על פי מה דאיתא במדרש "כי פרעה אהרן",
שהוא מלשון "וראשו יהיה פרוע" ,הנאמר במצורע.
ועל פי זה מפרש ,מה שפירש רש"י שם" :להגיד שבחן
שלא הטו ימין ושמאל" ,עיין שם.
ושוב חפשתי קצת במפרשים ,ומצאתי בספר מנחת
יהודה )בריסק( על דברי רש"י כאן :ואף על גב דכתיב
כמה פעמים בקרא "ביד משה" ,בפרשת בהעלותך "על
פי ה' ביד משה"; כן בפרשת בחקותי; וכן בפרשת
פנחס ,ולמה לא הקשה :למה לא כתיב 'אל משה' .ויש
לומר ,דהכא קשה לרש"י :מאי "ביד משה" ,דאין
לפרש דעל יד משה אמר לקרח שיענש אותו ,אם יחלק
על הכהונה ,דלא מצינו זה בקרא שאמר זה לקרח.
ועוד ,דלמה ציוה לקרח יתר משאר ישראל ,דעל כרחך
האי "לו" על קרח קאמר ,לפי המדרש דאמר רמז
לחולקים ,כלומר קרח שחלק ,אלא על כרחך האי "ביד
משה" דהכא למדרש אתא כו'.
והנה כעין זה כתבנו שכאן אי אפשר לפרש
שנאמר לקרח על יד משה ,אבל לא מטעמיה  -דלא
מצינו זה בקרא שאמר זה לקרח ,שכן בעוד מקומות
לא נכתב מפורשות שנאמר לאחרים באמצעות משה.
ומה שכתב עוד ,דלמה ציוה לקרח יתר משאר ישראל,
מאי קשיא הרי הוא חלק על הכהונה ]ובכל אופן אי אפשר
לומר שדיבר אל קרח לא להיות כקרח ,ובפרט לאחר שנבלע[ .אלא
כמו שכתבנו ,שכאן נאמר "לו" ,והיינו עליו ,ומאחר
שדיבר אל משה ,הווה ליה למימר "אל משה" ,ולא
"ביד משה".

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
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זכור לאברהם; מקורי רש"י
?¯Ó‡˜ ‰ÓÂ ,‰ÈÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
משמרת הקודש; באר יצחק; נימוקי רש"י )להרח"ה(;
שאר ישוב; לקוטי שיחות )חלק כח(; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י
‰ÓÏ ,(·È ˜ÂÒÙ Ï"Î) Â‡· ‡ÏÂ Ì‰È¯Á‡ ÁÏ˘ ¯·Î È¯‰
?ÌÈÙ ÂÏ Â‡˘È˘ ¯·Ò
הדר זקנים; אהל משה; באר יצחק; נימוקי רש"י
)להרח"ה(; רשפ"י א"ש )לפי הביאור בלקו"ש לא קשה(
?Á¯˜Ï ÍÏ‰ ‡Ï ‰ÓÏ
יבין שמועה; לקוטי שיחות )הנ"ל(; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י

¯‰Ë ÚÂ„Ó ,˙˜ÂÏÁÓ· ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓ Â„ÓÏ Ï"Ê
¯˘".(·È ˜ÂÒÙ) ÏÈÚÏ„Ó Â„ÓÏÂ ,‰ÊÓ È
נחלת יעקב )שם(; תאומי צביה )בחידושי המהרש"א(; אהל
משה )שם(; באר בשדה; יבין שמועה )שם(; נימוקי רש"י
)להרח"ה(; לקוטי שיחות )הנ"ל(; ביאורים לפירוש רש"י
)שם(; יוסף הלל; קובץ "מוריה" )גליון פד ,מאמרו של הגרז"נ
גולדברג(; עיוני רש"י )שם(
„?"‰˘Ó Ì˜ÈÂ" ‰"„ ˜ÂÈ
זכרון; יבין שמועה; דברי אברהם; לקוטי שיחות
)הנ"ל(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; וראה
אור החיים
?‡„È¯‚ „Â·Î Ï˘ ÔÈÚ ‰‡¯ "ÌÈÙ ÂÏ Â‡˘È" ÔÂ˘Ï
לקוטי שיחות )הנ"ל(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש
רש"י; מגיד משנה )לבעל משנה הלכות(
?‰ËÓÏ Â‡ ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó / ?"Â˘Ú ‡ÏÂ" ˘Â¯ÈÙ
נחלת יעקב; נימוקי רש"י )להרח"ה(; תורת מנחם
)תש"מ(; לקוטי חידושים ודרושים )להגרמ"ח שמרלר

מציריך ,פ' וארא אות עח(

!"Â‡˘ ‡ÏÂ" :‡Ò¯È‚ ˙Úˆ‰
אימרות טל; וראה נימוקי רש"י )להרח"ה(
ÌÁÈÎÂÓ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÙ ÂÏ Â‡˘È ‡Ï˘ Ú„È Ì‡˘ ÚÓ˘Ó
‚?‰¯Â˙· ˘¯ÂÙÓ‰ ¯·„· Ì
בבינת הלב; רשפ"י א"ש )לפי הביאור בלקו"ש לא קשה(
!'ÂÎ "Ì˙Ú˘¯ ÚÈ„Â‰Ï" :‰Ê ¯Â·È„· ˙¯Á‡ ‡ÁÒÂ
רש"י דפוס אלקבץ; משיח אלמים; הזכרון; ר"י קניזל;
לקוטי שיחות )הנ"ל(; חומש שי למורא  -מהדורת כתר
תורה
:(‰Ê ¯Â·È„Ï ¯Â˘˜‰) Ì„Â˜‰ ¯Â·È„· ˙¯Á‡ ‡ÁÒÂ
"!'ÂÎ "‰˘Ó ÚÓ˘˘ Ù"Ú‡Â
רש"י דפוסים ראשונים; הזכרון; חומש שי למורא -
מהדורת כתר תורה
?"Ï‡¯˘È È˜Ê ÂÈ¯Á‡ ÂÎÏÈÂ" ‡¯˜ ¯Ó‡˜ ‰Ó
יבין שמועה; דברי אברהם; לקוטי שיחות )הנ"ל(;
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

פני המים

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
ראדלוב * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריהק למהר"ל
מרדכי חיים *
באר מים
לרבי"ן *
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר
שטעגערגוראבד"
משה
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים *
מגדדוד לט"
דברי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *
מירא"ס
מגדים" וש
שפתיפרי
שמיםז" *על "
בעל "
תש"*ד(באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר
דעתבסיון
אפרים"ז* -יז
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תרט
צאצאיו מוסיפים כי בשבתו על כסא
"הואיל משה באר את התורה" ,ממליץ
רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי

עליו רבי נחום וויידענפעלד אבד"ק
דאמבראווא בעל "חזון נחום" ,בהסכמתו
לספרו "באר מים" על הש"ס ]כנראה הוא ספרו
"בארות המים" ,הנז' להלן[ .בהמשך הסכמתו מעיד
עליו" :ביודעי ומכירי קאמינא ,כי הוא איש יקר
המציאות ,משים לילות כימים ,לא ימוש
מאהלה של תורה ,וכל חפצי עולם לא ישוו לו
זולת בתורת ה' חפצו ויגיעו כל הימים."...
נולד בז'אבנא תרט"ז לאביו רבי עקיבא
אפרים שו"ב בז'אבנא )ומנ"כ בצפת( .מסופר כי
ביום שהחל ללמוד חומש ,כשחזר מה"חדר"
נעלם פתאום .זמן רב חפשו אחריו עד
שמצאוהו יושב מתחת לשולחן וחוזר שם על
החומש שלמד מפי המלמד .בגיל י"ב זכה
לחסות בצל גאון הדור רבי יוסף שאול
נאטנזאהן אבד"ק לבוב בעל "שואל ומשיב".
לאחר מכן עבר לבראד ושאב מתורתו של רבי
אברהם בנימין קלוגר מבארד ,בן גאון ישראל
רבי שלמה קלוגר מבראד  -המהרש"ק.
זכה להסתופף בצל רבי חיים מצאנז בעל "דברי
חיים" ,ולאחר מכן בצל נכדו רבי שלמה
מבאבוב ,עוד בהיותו אבד"ק ווישניצא " -אשר
בצלו חמדתי וישבתי" ,כפי שמציין במכתבו
)שנדפס בריש "בארות המים"( .כיהן ברבנות
ראדלוב ,עיר קטנה ליד טארנא .בה כיהן עד
שעלה בשנת תרצ"ה לארץ הקודש .התיישב
בצפת ,בה ישב על התורה ועבודה ולא מש
מתוך האהל ,עד להסתלקותו ביום י"ז בסיון
תש"ד ,ושם מנו"כ )ליד קברת אביו(.

שלטי הגיבורים

במכתבו האמור מספר המחבר" :גרתי
בפינה נדחה ,בין אנשים מעוטי תורה ,גם אני
הייתי נחוץ לאחוז בפרנסת המסחר להביא טרף
לביתי ,ויהי לי היום למסחר והלילה על
משמרתי בלימודים ....ספרי ]על פרי מגדים[...
הוציאני ממעמד המלמדים הפשוטים למדרגת
מורה הוראה ,במקום אשר גרתי בה ,וירווח לי
מעט מעול פרנסתי .אבל אמרתי לנפשי עד פה
אבוא לא אוסיף לעלות במעלות הכבוד ,לבקש
משרה לכהן פאר במקום יותר גדול ממקומי...
באמרי לנפשי אל תחמוד כבוד ובמקום גדולים
אל תעמוד."...

הרבנות בראדלוב ,הכריזה עליו תורתו ונתבקש
מקהילות חשובות להאציל עליהם מהודו ,אבל
אווה למושב לו עיר קטנה והיא מצער ואנשים
בה מעט ,ולא יטרידוהו הרבים ויוכל להגות
בתורה ולחבר חיבורים יקרים .ואכן זכה לחבר
חיבורים רבים בכל מקצועות התורה" :מגד
שמים" על "פרי מגדים"; "שיירי מנחה" על
"מנחת חינוך"; "מעיני המים" על הרמב"ם;
שו"ת "מקוה המים".
חיבורו הגדול "בארות המים" על הש"ס,
כולל" :באר בשדה" על סדר זרעים" ,באר לחי
רואי" על סדר מועד" ,באר שבע" על סדר
נשים" ,באר עשק" על סדר נזיקין" ,באר
"רחובות" על סדר קדשים" ,באר מים חיים"
על סדר טהרות .הופיעו לראשונה מכתב ידו
על ידי מפעל "תורת חכמי פולין" שעל יד מכון
ירושלים .מלבד חיבוריו" :ברך משה" על
מסכת ברכות; ו"מתנת חלקו" על מסכת שבת.
כמו כן חיבר ספר "פני המים" לבאר
וליישב דברי רש"י על התורה מקושיית
ותמיהות הרא"ם והגור אריה ושאר מפרשים.
נדפס לראשונה מכתב יד המחבר על ידי נכדו
הר"ר יצחק שטיגליץ ,בהוצאת מישור בני ברק
תשמ"ו ,בצירוף ספרו "שקתות המים" על
התורה ואגדות רז"ל" ,יסודו למצוא רמז ומקור
לכל דרשות חז"ל באגדות ובמוסרים ,מפורש
בשום שכל בתורת ה' ...ובו נמצא מאה ועשר
שקותות) "...בשער הספר ,על פי לשון המחבר
בהקדמה(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÈÂÏ Ô· ˙‰˜ Ô· ¯‰ˆÈ Ô· Á¯˜ Á˜ÈÂ (à ,æè çø÷ 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ "È„Â·Î „Á˙ Ï‡ ÌÏ‰˜·Â" [Â ,ËÓ ˙È˘‡¯· - ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù] ¯Ó‡˘ ,'ÂÎÂ ÌÈÓÁ¯ ˘˜È·˘ ,·˜ÚÈ Ô· ¯ÈÎÊ‰ ‡ÏÂ :ברא"ם
)כאן( :בפרק חלק ]סנהדרין קט ב[" :בסודם אל תבא נפשי" ,אלו המרגלים .ואילו בפרשת ויחי פירש רש"י ז"ל זה מעשה זמרי ,וצריך עיון .ונראה דהמהרש"א שם
הקשה דענין מרגלים היה דבר הכולל כל השבטים ולמה הזכירן בשבט שמעון דווקא .וכתב שאולי היתה קבלה בידם שהמרגל משבט שמעון היה העיקר
ביניהם .וכיון שנודע שדרך רש"י להביא רק מה שהוא דרך פשוטו של מקרא ,ובקרא ליכא זכר מזה ,ומשום הכי ניחא ליה להביא יותר מה שאמר המדרש.

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .‰·Ï ÂÈÏÚ Ô˙È ‡ÏÂ (åè ,ä àùð 'ôפירש רש"י .Ô‰ÈÎ¯„Ó ‰˘¯ÈÙ ‡È‰Â ,‰Â·Ï‰ ˙Ú·‚ Ï‡ [Â ,„ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘] ¯Ó‡˘ ,‰Â·Ï ˙Â‡¯˜ ˙Â‰Ó‡‰˘ :כי אם יתן עליו
לבונה ,תהפך זכות האמהות לחובה ,וכידוע מה שפירש השל"ה הקדוש ש"וזכרתי את בריתי יעקב" וגו' ,בכלל התוכחה .וזה שנאמר בסיפא דקרא:
"מנחת זכרון מזכרת עון" ,שזכרון האמהות ,מזכרת עון ,שפירשה מדרכיהן .ועל כך מתפללים" :וזכרון אבותינו לטובה" .כ"ק אדמו"ר בעל "שפע חיים" מצאנז
) .‰˘Ó· È„·Ú· ¯·„Ï Ì˙‡¯È ‡Ï ÚÂ„ÓÂ (ç ,áé êúåìòäá 'ôפירש רש"י .È„·Ú ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‰˘Ó ,‰˘Ó ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ È„·Ú :וכבר הקשו מה מעלת משה אם
אינו עבד ה' .אלא אין הכי נמי שיש לירא לדבר בסתם משה דשוקא ,אף על פי שאינו עבד ה' .ובאותו ענין ראה ספר השיחות ,שבת פרשת ויקרא
הקדמת ימי זכרון ,חודש תמוז
תש"נ ,דברים חוצבים להבת אש.
) .·ÏÎ Ò‰ÈÂ (ì ,âé çìù 'ôפירש רש"י .Ë"È˘ ¯ÓÂ‡ ÌÈ˘‡ ˙„Â‚‡ ˜˙˘Ï ‰ˆÂ¯‰ Ì„‡ È· Í¯„ ÔÎ ,'ÂÎÂ ‰˜È˙˘ ÔÂ˘Ï :בדרך הצחות ,שי"ט נוטריקון ש'יחיה י'מים
ט'ובים )כעין :שליט"א( .דהנה איתא בהקדמת מהרח"ו ז"ל שכל דיבור שאדם מדבר נחסר איזה חלק מחייו .והחיד"א מצא רמז לדבר בכתוב
"כלינו שנינו כמו הגה" ,כפי ערך הדיבור שנדבר .ולכן משתקים אנשים בקריאת שי"ט ,לרמז שעל ידי השתיקה יאריכו ימים .ובפרט בשעת הדרשה,
דורשי רשימות
כעין דרשת כלב ,כידוע מה שאמרו כי "שיבה" נוטריקון ש'תיקה י'פה ב'שעת ה'דרשה.
)תהלים צ ,ט(

) .ÌÎÏ ·¯ (â ,æè çø÷ 'ôפירש רש"י .‰ÏÂ„‚ ÌÎÓˆÚÏ Ì˙Á˜Ï È‡„Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ :דיוק אמרו "לעצמכם" ,כמו שאמרו )אבות ו ,ה(" :אל תבקש גדולה לעצמך" ,ופירש
החסיד רבי יוסף יעב"ץ" ,לעצמך" דייקא ,רק לשם שמים ולטובת הכלל .וזה שטען משה :לקחתם לעצמכם גדולה ,לא לטובת ישראל.

תולדות יעקב יוסף

