ב"ה ,טבת ]ויגש  -וארא[ תשע"ו ,גליון נב

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו
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חדשות בהיכלי רש"י

שיר המעלות לשלמה
ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ ,"¯˘È ‰‡¯Â Ì˙ ¯ÂÓ˘" ˜ÂÒÙ· ÌÈÊÓ¯Ó˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯ÙÒÓ ÚÂ„È
„¯·:‡˙È‡ (· ,„Ï) ÔÈÏÈÙ˙ '‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ‰‰Â .(¯˘È ˙ÂÈ˙Â‡) È"˘¯Â Ì˙ ÂÈ
"‰ÎÏ‰ ÔÎ‡Â ."Ì‰È˘ ÁÈÈÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Â‚ÂÊ È˙˘ ‰˘ÚÈÂ Ì‰È˘ È„È ‡ˆÈ ÌÈÓ˘ ‡¯È
˙¯·Ú‰ È·‚ (· ,‰Ù¯) ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ‡˙È‡ ÔÎ ÂÓÎ Í‡ .ÌÈ„ÈÒÁ Ï‰˜· ‰Ï·˜˙ ÂÊ
¯ÂÓ˘" ÊÓ¯‰ ‡· ‰Ê ÈÙÏÂ ."È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì‚Â ÌÂ‚¯˙ ‡¯˜È ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ" :‡¯„Ò‰
˙ÏÚ ¯Â·ÚÏ "¯˘È ‰‡¯Â" Í„È Á˙ Ï‡ ‰ÊÓ Ì‚ Í‡ ,Ì˙ ÂÈ·¯„ ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ "Ì
¯˙È· ÈÂÏ¯Ú ˜"„·‡ ¯ÙÂÒ ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"‰‚‰
.È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ‡¯„Ò‰

כללים בפירוש רש"י
·("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯) "‰„Â‰È ˙ÁÓ"‰ ˙˘Ó
"‡ ,· ‡¯˜ÈÂ 'Ù ."‰ÎÏ‰‰ „‚Î˘ Û‡ ˘¯ÙÏ [È"˘¯] ·¯‰ Í¯„ ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜ ‰Ê˘ ÈÙÓ
"‡È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÎ˘ ,...„ ‡·ÈÏ‡ ÔÓ˜ÏÂ ...„ ‡·ÈÏ‡ Ô‡Î ˘¯ÈÙ Í‡È‰ ‰ÂÓ˙Ï ÔÈ
ÂË ,Ê Âˆ 'Ù
·."˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙÏ Â˘Â¯ÈÙ· ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ
"¯·„ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‡Ï‡ ,ÔÎ ‡¯˜ ‰ÓÏ ˘¯ÙÓ ,˙È¯·Ú ‰ÏÈÓ ‡Â‰ Ì˘‰˘ ‡ÎÈ‰ ÏÎ
'Ù "„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó" ‰‡¯ ÌÏÂ‡] "ÌÂÏÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï ,˙È¯·Ú ‰ÏÈÓ Ì˘‰ ÔÈ‡˘ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ,‰Ê
‚È ,È Á 'Ù
.[Ì˘ Á
"¯˘"."ÂÓÂ˜Ó ÂÈ‡˘ ‡ÎÈ‰ ˜¯ ˙ÂÎÈÓÒ ˘È¯„ ‡Ï È

· ,ÊË Á¯˜ 'Ù

"‡˘È ,ÔÓÂ˜Ó· ‡Ï˘ Â·˙Î˘ Ô˙Â‡ ‡Ï‡ ,ÌÈÎÂÓÒ ˘¯Â„ ÂÈ‡ È"˘¯„ ·‚ ÏÚ Û
'Ù) Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ‡Ï "ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·"· Ì‚ ‡Â‰ ÔÎ ÌÓ‡Â] ."ÌÈÎÂÓÒ ˘¯Â„ ‰¯Â˙ ‰˘ÓÏ„ ¯ÓÂÏ
˙ˆ‡ ÏÎ ˙ÂÎÈÓÒ ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙ ÏÚ ‰Ê Ì‡˘ ,ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ Ï·‡ .(Á ˙Â‡ Á ,·Î

.[¯ÙÒ· ˙ÂÈ˘¯Ù‰

·Î ,„È ‰‡¯ 'Ù

רש"י לחידודא
שבעה מי יודע? שני עשר אני יודע!
)התשובה בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של חודש שעבר(

פתרון החידה של גליון הקודם:
מהי "נקודת המחלוקת"?! = בפ' וישלח )לג ,ד(" :וירץ עשו לקראתו
ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכו" .פירש רש"י" :וישקהו" ,נקוד
עליו ,ויש חולקין בדבר הזה בברייתא דספרי ,יש שדרשו נקודה זו לומר
שלא נשקו בכל לבו .אמר רשב"י הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב,
אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו .וזוהי "נקודת
המחלוקת" ,היינו המחלוקת בדבר הנקוד) .על פי "אביעה חידות"(

בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור עולם סדרת
החומשים עם הביאור "טיב הרש"י" )ה' כרכים( .חיבור זה כולל ג'
מדורים" :שפתי חכמים מורחב" ו"דברי חכמים" ,המכילים ביאורים,
תירוצים לקושיות על פירוש רש"י ,השוואות לדברי רש"י
ממקומות שונים ,הערות ועוד; "לשון חכמים" ,פיענוח מילים
לועזיות ,ביאורי מילים קשות  -מתוך פירוש רש"י על הש"ס,
מהמלבי"ם ,מהרד"ק ומהמצודות על הנ"ך ,וכן הבדלים בין מילים
קרובות ,ועוד .מטרת החיבור להציג לפני הלומד פירוש רש"י על
החומש באופן ברור ומעמיק.
החיבור יסודתו בהררי קודש על מפרשי רש"י קדומים ויסודיים:
פירוש הרא"ם ,הוא רבי אליהו מזרחי; גור אריה למהר"ל מפראג;
שפתי חכמים )הנדפס בחומשים(; דברי דוד לט"ז .מכיוון שרובו של
פירוש שפתי חכמים ,הם מדברי הרא"ם .וכן חלק מפירוש גור אריה
למהר"ל ,ופירוש דברי דוד לט"ז ,הם דברי הרא"ם ,לכן נערך כאן
כל פירוש הרא"ם כולו ,בעריכה מחודשת בלשון קצרה וברורה,
ועליו נוסף דברי המהר"ל והט"ז ותוספת נופך.
כדי להקל על הלומד  ,חולק את הביאור ל שני המדורים:
"שפתי חכמים המורחב " ,ו"דברי חכמים " ,ונוסף גם הוא
עליהם מדור " לשון חכמים " ,כאמור .שלושת המדורים מופיעים
לצד פירוש רש"י בשלמותו ,ולצד המקרא והתרגום ,בשונה מרוב
פרשני רש"י שהופיעו כספרים בפני עצמם ,ללא דברי רש"י ומקרא
מול עיני הלומד.
המחבר הרב מיכאל אביטן שליט"א פנים מוכרות בעולם
הספר ,וכבר יצא טיב שמו בחיבורו "טיב הפרשה" )ה' חלקים( על
התורה ,שיצא לאור לפני כעשור .וכעת הפתיענו לטובה בסדרת
החומשים שלפנינו .המחבר שם למטרה להביא לכל לומד את לימוד
הרש"י בצורה יסודית ,אשר על כן דאג למימון חלקי ,ולכן החומשים
הללו ניתן להשיגם במחיר זול ביותר.
לפרטים אודות הספר אצל המחבר ברחוב אהרונוביץ
לשעבר(  51בני ברק ,טלפון ,03-5786387 :מספר נייד052- :
 ,7628505מספר פקס ,03-5797406 :דוא"ל0567@OKMAIL.CO .IL :

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 :

)השומר

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 מכת "צפרדע" או "צפרדעים" 
)Ú„¯Ùˆ‰ ÏÚ˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÓÈÓ ÏÚ Â„È ˙‡ Ô¯‰‡ ËÈÂ (á ,ç àøàå 'ô
 .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ˙‡ ÒÎ˙Âפירש רש"י˙Á‡ Ú„¯Ùˆ ,"Ú„¯Ùˆ‰ ÏÚ˙Â" :
¯ÓÂÏ ˘È ÂËÂ˘ÙÂ .ÌÈÏÈÁ ÌÈÏÈÁ ˙Ê˙Ó ‡È‰Â ‰˙Â‡ ÔÈÎÓ ÂÈ‰Â ‰˙È‰
˘¯..."ÌÎ‰ È‰˙Â" ÔÎÂ ,˙Â„ÈÁÈ ÔÂ˘Ï ‡¯Â˜ ÌÈÚ„¯Ùˆ‰ ıÂ
בפשטות בא רש"י לבאר מה שנאמר "ותעל הצפרדע" בלשון
יחיד ,בעוד שהיה ריבוי צפרדעים ,ולכן לומד רש"י
שבתחילה "אחת היתה" ,וממנה באו צפרדעים רבות על ידי ש"היו
מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים" ,והם שכיסו את ארץ מצרים.
אך בגמרא )סנהדרין סז ,ב( ובמדרש )שמות רבה י ,ד( הובאו שני
הסברים אחרים לכך :א' צפרדע אחת היתה והיא השריצה ומילאה
את ארץ מצרים .ב' צפרדע אחת היתה ושרקה להן ובאו .וצריך
להבין ,מדוע בחר רש"י דווקא בפירוש הרחוק ביותר מדרך הטבע
"היו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים"?  -בניגוד לכלל הידוע
)ראה דרשות הר"ן ,דרוש ח ,ועוד( שיש למעט ככל האפשר בחריגה מכללי
הטבע ,כלל המסתבר בדרך הפשט.
)בפירוש הראשון(

העדיף פירוש הנסי על פני פירושים הטבעיים! 
הביאור בזה ,רש"י בחר בפירוש זה משום שדווקא הוא המיישב
קושי וסתירה בין הפסוקים :בדברי הציווי של הקב"ה לאהרן )בפסוק
הקודם( נאמר "נטה את ידך במטך והעל את הצפרדעים על ארץ
מצרים" ,כלומר ,אהרן נדרש להעלות בעצמו את הצפרדעים  -בלשון
רבים  -על ארץ מצרים .ואילו בקיום הציווי בפועל נאמר רק "ותעל
הצפרדע"  -לשון יחיד ,כלומר שאהרן העלה רק צפרדע אחת ,כיצד
התקיים איפוא ציוויו של הקב"ה "והעל את הצפרדעים"?
ואמנם רש"י עצמו מסביר בתחילת פרשת וישלח על הפסוק "ויהי
לי שור וחמור"" ,דרך ארץ לומר על שוורים הרבה שור" ,והיינו
שאפשר לקרוא לרבים מאותו מין בלשון יחיד על שם המין .ולכאורה
כך היה רש"י יכול לפרש גם כאן בפשטות ש"ותעל הצפרדע" פירושו
צפרדעים רבות הנקראות כאן בלשון יחיד .אך יקשה מדוע דווקא
בפסוק זה משנה התורה וכותבת בלשון יחיד "ותעל הצפרדע"? מכך
מובן שאין זה על שם המין ,אלא התורה מדגישה זאת בלשון יחיד
כדי לרמוז לדבר שאירע רק כאן.
ולכך מפרש רש"י שצפרדע זו היתה מתזת נחילים נחילים ,כלומר
שאמנם היתה זו צפרדע אחת ,אך בתוכה היו כבר נחילים נחילים של
צפרדעים ,שניתזו ממנה לאחר מכן ,כך שבהעלאת הצפרדע האחת
התקיים בעצם הציווי "והעל את הצפרדעים" .ולכן מעדיף רש"י
פירוש זה על הפירושים האחרים שבדברי חז"ל ,שכן לפי הפירושים
האחרים לא העלה אהרן בפועל אלא צפרדע אחת בלבד ,אלא

.......

פרד"ס היה לשלמה

שצפרדע זו ביצעה פעולה נוספת השריצה או שרקה ,ובכך הביאה
את שאר הצפרדעים .לפי פירושים אלו איפוא לא קיים אהרן את
הציווי "והעל את הצפרדעים" במילואו.
והנה מכיון שמפורש שאהרן נצטווה להעלות צפרדעים רבים ,על
כרחך צריך לומר שבפסוק נרמז גם כיצד נתקיים ציווי זה על ידי
אהרן .ואכן פירוש זה של רש"י מיוסד בלשון הכתוב עצמו ,דהנה
תיבת "ותעל" אפשר לפרש בשני אופנים )ראה מלבי"ם כאן( :א' בלשון
פועל ,הצפרדע עלתה בעצמה .ב' בלשון מפעיל ,הצפרדע העלתה
צפרדעים אחרות .וכאשר אנו מצרפים שני פירושים אלו יחד אנו
מקבלים את הפירוש האמור ,תחילה עלתה הצפרדע עצמה מן היאור,
ולאחר מכן העלתה צפרדע זו מתוכה צפרדעים נוספות .לפי זה מובן
גם מה שרש"י מפרש "והיא מתזת נחילים נחילים" ,לא על "ותכס
את ארץ מצרים" ,אלא על "ותעל הצפרדע" ,כי זהו פירוש מלים אלו
)"ותעל הצפרדע"( בלשון מפעיל.

העדיף פירוש המדרש על פני פירוש כפשוטו! 
אמנם לפירוש זה יש אחיזה בלשון הפסוק כאמור ,אבל זה
שצריך לפרש "ותעל הצפרדע" בב' אופנים )פועל ומפעיל( בחדא
מחתא ,אינו על פי פשוטו .לכן מפרש שהכוונה בצפרדע לשון יחיד
היא שרוץ הצפרדעים .עם זאת מביאו רש"י כפירוש שני ,ואילו
הפירוש העיקרי הוא מדרשו ,כי לפירוש המדרש ,אם כי הוא דרש,
יש יתרון על פני הפירוש שרוץ הצפרדעים ,מצד תוכן הפסוקים -
"פשוטו של מקרא" ,שכן דווקא לפי פירוש המדרש מובן מדוע כתוב
רק כאן "ותעל הצפרדע" בלשון יחיד ,מה שאין כן לפירוש "שרוץ
הצפרדעים" יקשה מדוע נאמר בפסוק הבא "ויעשו כן החרטומים
בלטיהם ויעלו את הצפרדעים" ,הרי גם שם מדובר בשרוץ
הצפרדעים.
ומה גם עצם המובן של המילה צפרדע חלק יותר לפי פירוש
המדרש ,מכפי הפירוש שרוץ הצפרדעים ,על פי מה שפירשו
המפרשים ,שההכרח של רש"י לפרש "ותהי הכנם"  -הרחישה ,נובע
מכך שתיבת "כנם" בנו"ן קמוצה אינה כלשון הרבים "כינים" ,ואינה
כלשון היחיד "כינה" .ולכן הכרחי לומר שאין הכוונה לשם העצם
של הכנים ,אלא לפעולת רחישת הכנים )ראה ספר הזכרון כאן ושם ,וראה
גם מלבי"ם פסוק יג .אבל ב"באר רחובות" שם מפרש באופן אחר ,וראה גם

ראב"ע שם( .לפי זה מובן שזו אינה הוכחה מושלמת שגם בצפרדע
הכוונה לשרוץ הצפרדעים ,כי אין שום הוכחה שמשמעות הביטוי
הצפרדע כאן שונה ממשמעות מילה זו כשם עצם של צפרדע בלשון
יחיד .וזהו גם הדיוק בלשון רש"י "וכן ותהי הכנם Û‡Â ...ותעל
הצפרדע" .ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק טז; ואתם תלוקטו

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

) .‰˘‚ ÂÈÙÏ ˙Â¯Â‰Ï (çë ,åî ùâéå 'ôפירש רש"י˙È· ÂÏ Ô˜˙Ï :

)שם הגדולים(

˙" .„ÂÓÏלתקן לו" להקב"ה כביכול ,שכן בגלות אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של תורה.
פרי צדיק

) .Ï‡¯˘È ÂÁ˙˘ÈÂ (àì ,æî éçéå 'ôפירש רש"י„È‚Ò ‰È„ÈÚ· ‡ÏÚ˙ :
יודע חשיבות של גדולה לשעה.

 .‰ÈÏהשועל הוא פקח שבחיות וכשמגיע שעתו הוא מנצל את השעה .מה שאין כן הטיפש אינו
לקוטי יהודה ,מה"אמרי אמת"

) .‰Ú¯ÙÏ ‰˘Ú‡ ¯˘‡ ‰‡¯˙ ‰˙Ú (à ,å úåîù 'ôפירש רש"י .˙ÂÓÂ‡ 'Ê ÈÎÏÓÏ ÈÂ˘Ú‰ ‡ÏÂ 'ÂÎ ‰‡¯˙ ‰˙Ú ÍÎÈÙÏ 'ÂÎ È˙Â„Ó ÏÚ ˙¯‰¯‰ :יתבאר בדרך דרוש למה
נענש דווקא בכך ,דאיתא במדרש )דברים רבה ט ,ט( שמשה ביקש להיכנס לארץ באופן שהדיבור יתייחד עם יהושע ולא עמו .ויתכן שנימוקו עמו ,שבכך לא
יצטרך לפרוש מן האשה ויוכל לקיים מצות פריה ורביה ,שמצוותה בבן ובת )שהרי לא היו לו כי אם ב' זכרים( .אבל בזה שטען "למה הרעותה לעם הזה",
ולכאורה מה טענה ,הלא קושי השיעבוד השלים גזירת ת' שנה ,כמבואר במפרשים .אלא דאיתא במדרש )שמות רבה ה ,כב( שטען שעל עשו להשלים
הגזירה .ואם תאמר שאינו בכלל זרע יצחק ,כבגמרא )נדרים לא ,א( ,נמצא שיצחק לא קיים מצות פריה ורביה .ואם כן מטענת "למה הרעותה"  -שעל עשו
להשלים הגזירה ,וגם הוא בכלל זרע יצחק ,מוכח שיצחק קיים מצות פריה ורביה בב' זכרים .ואם כן "עתה תראה כו' ולא העשוי למלכי ז' אומות" ,שכבר
יציב פתגם ,מכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בעל "שפע חיים"
היו לו ב' זכרים.
) .'Â‚Â ‡¯‡Â (è-â ,å àøàå 'ôפירש רש"י .ÔÈÁÎ˙˘Ó ‡ÏÂ ÔÈ„·‡„ ÏÚ Ï·Á ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ :בדרך צחות" ,על" היינו בני עליה ואותם מאבדין ,ואילו "לא" היינו אותם
שהם כאפס הם משתכחין ,כבלשון הגמרא "שכיח אשתכח" ,והיינו שהם מצויים.

ברית אברם ,למגיד מזלאזיץ

שלח שלמה לבי מדרשא
בגליון הקודם כתבנו במדור "כללים בפירוש
רש"י" מתי רש"י מביא ב' פירושים ומתי ג' פירושים.
הנה בריש פרשת ויגש מביא רש"י ד' פירושים בדברי
יהודה ליוסף" :כי כמוך כפרעה" .לעת עתה לא ראינו
אם מי מהמפרשים דן מתי רש"י מביא ד' פירושים.
ולא ראינו לא הווה ראייה.
אמנם יש לומר כעין הכלל בג' פירושים ,והיינו,
מלבד ממה שיש בכל אחד מהפירושים בפני עצמו
קושיא מסויימת ,ישנה קושיא משותפת בשלשתם,
לכן הוא אומר הפירוש הרביעי ,מכיון שיש לו יתרון -
שאין בו הקושיא המשותפת לשלשת הפירושים
האחרים .אף שמצד עצמו הוא רחוק מהפשט.
ואפשר שבמקרה כזה ,אומר גם פירוש רחוק
מאד מפשט ,ועל דרך פירוש הרביעי בפירוש רש"י
האמור" :אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך",
שרחוק מאד מדרך הפשט שיהודה אמר לו כן ,הרבה
יותר רחוק מב' פירושי המדרש הקודמים" :סופך
ללקות עליו" כו'" ,מה פרעה גוזר" וכו' .ועדיין צריך
עיון .בכל אופן מעניין אותנו אם אחד מהמפרשים,
קדומים או מאוחרים ,מדברים על כך?
תודה מראש ,מערכת מתיבתא דרש"י

***

בעבר )כתשובה לשאלתי( ביארתם בטוב טעם ודעת
את הכלל שכל דיבור ברש"י בא ליישב איזה קושי ]או
למנוע איזו טעות[ ,אשר על כן בכל דיבור של רש"י יש
להבין איזה קושיא נסתרת בא ליישב .וכי כלל זה
תקף גם כאשר רש"י פתח דבריו בקושיא מפורשת,
גם אז יש קושיא נסתרת ,שדווקא היא היא הקושיא
העיקרית ,ואילו הקושיא שמפרט אינה אלא טפלה.
השבוע למדנו בפרשת מקץ כמה דיבורים ברש"י בהם
פתח בקושיא:
)מא ,נו( "על כל פני הארץ" ,מי הם פני הארץ? אלו
העשירים.
)מב ,א( "וירא יעקב כי יש שבר במצרים" ,ומהיכן
ראה ,והלא לא ראה אלא שמע ,שנאמר "הנה
שמעתי" וגו' ,ומהו וירא? ראה באספקלריא של קדש
שעדיין יש לו שבר במצרים ,ולא היתה נבואה ממש
להודיעו בפירוש שזה יוסף.
)מב ,ב( "רדו שמה" ,ולא אמר 'לכו' ,רמז למאתים
ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין רד"ו.

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
)מב ,ג( "וירדו אחי יוסף" ,ולא כתב 'בני יעקב',
מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג
עמו באחוה ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם.
)שם( "עשרה" ,מה תלמוד לומר ,והלא כתיב "ואת
בנימין אחי יוסף לא שלח" ,אלא לענין האחווה היו
חלוקין לעשרה כו'.
)מב ,ד( "פן יקראנו אסון" ,ובבית לא יקראנו
אסון .אמר רבי אליעזר בן יעקב מכאן שהשטן
מקטרג בשעת הסכנה.
)מד ,יג( "וישבו העירה" ,מטרפולין היתה והוא
אומר העירה ,העיר כל שהוא ,אלא שלא היתה
חשובה בעיניהם אלא כעיר בינונית של עשרה בני
אדם לענין המלחמה.
אשמח לשמוע ,איך ניתן להבין בדיבורים אלו
קושית נוספת )עיקריות( על מה שמפרט?
בכ"ר דוד פרוס ,פרדס כץ

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א אבד"ק
פרדס כץ:
אודה מאד על השאלה שנותנת הזדמנות להתבונן
ולחזק הכלל .ואענה בקיצור נמרץ ,על ראשון ראשון:
בדיבור "על כל פני הארץ" ,יש להוסיף ולדייק
אריכות לשונו ,דלכאורה היה לו להעתיק בד"ה רק
התיבות "פני הארץ" ולפרש :אלו העשירים .אלא
שב"על כל פני הארץ" ,נשאלת השאלה שלכאורה
הווה ליה למימר )בסדר הפוך(' :על פני כל הארץ'? ועל
כך מתרץ רש"י :מי הם פני הארץ ,אלו העשירים .וכך
מתורץ הקושיא העיקרית למה נאמר "על כל פני
הארץ".
ומפי עמיתי הרה"ג רבי ישראל מרדכי פלס
שליט"א שמעתי בסגנון אחר :לעיל )בפסוק נד( נאמר
"ויהי רעב בכל הארצות" ,וכמו כן לכאורה היה צריך
לומר כאן 'והרעב היה בכל הארץ' ,דהיינו כל אנשי
הארץ ,אך "פני הארץ" פירושו לכאורה פני האדמה,
הצד העליון של הקרקע ,וזה אינו מתאים לעניין
הרעב .על קושי עיקרי זה עונה רש"י במילותיו
הראשונות "מי הם  ,"...דהיינו שהתיבות "כל פני
הארץ" אכן עוסקות באנשים ,ולא בפני האדמה.
קביעה זו מבאר רש"י בשאלה הגלויה ,הנוספת" :מי
הם" אותם המכונים בפסוק "פני הארץ" .וראה מה
....

שהארכנו
הגור" בפסוק זה.
בדיבור "וירא יעקב כי יש שבר במצרים",
הקושיא ומהיכן ראה וכו' ,אינה קושיא גדולה ,שכן
מצינו זה כמה לשון ראיה גם לא ביחס לראיית העין,
כמו" :וירא וירץ לקראתם" ,שפירש רש"י שהוא
מלשון הבנה; "ראה ריח בני"; "ראו כי נתן לכם את
השבת" .רק הקושיא היא שהקדמה זו מיותרת.
ובספר "צפנת פענח" כתב שהקושיא הנסתרת
והעיקרית היא למה תלה הראיה ביעקב ,הרי יעקב
לא ידע על התבואה שבמצרים יותר משאר בני
אדם] .וראה "מלאכת הקדש" שהקושיא היא למה לי "יעקב"
)עמיתי הדגול ואני הדל(

בזה ,בהערה ל"ספר

השני ,אך אינו מתאים עם הד"ה .וראה גם "בגדי אהרן" ו"משכיל

לדוד"[ .ובכדי ליישב הקושיא מקדים לדייק ומהיכן
ראה וכו' )וראה "צפנת פענח" ועוד שרש"י מדייק כאן בקושיא
הגלויה ג' דיוקים שונים(.
גם בדיבור "רדו שמה" ,קשה יתור תיבות אלו
שמעתיק בד"ה )שלכן מעתיק גם תיבת "שמה"( ,ולתרץ
מדייק גם אמרו לשון "רדו" .וב"משכיל לדוד" מבאר
דקשה יתורא ד"שמה" .וראה גם "צפנת פענח"
שם .וכן גם בדיבור "וירדו אחי יוסף" ,קשה יתור
תיבות "אחי יוסף" .ובכדי לתרץ מדייק דאם כבר,
למה לא כתב 'בני יעקב' .וכן הוא ב"משכיל לדוד"
וב"צפנת פענח".
בדיבור "עשרה" דווקא לא כל כך קשה היתור,
שהרי אפשר שלא כולם ירדו ,רק קשה דהוה ליה
למימר בסדר הפוך כרגיל' :עשרה )או עשרת( אחי
יוסף' ,ובהמשך לקושיא ההעיקרית הנסתרת
מדייק ,שבכלל מה תלמוד לומר .וכן הוא ב"משכיל
לדוד" .וראה "צפנת פענח" שקשה מהמשך הכתוב,
אך אינו מתאים עם הד"ה .וראה גם "בגדי אהרן"
וצריך עיון.
בדיבור "פן יקראנו אסון" ,ראה "בגדי אהרן",
"משכיל לדוד" ו"צפנת פענח" ,וצריך עיון] .אגב ,יש
לציין ל"לקוטי שיחות" )חלק ה( שמבאר דברי רש"י אלו באריכות,

בין השאר מתייחס למה שמזכיר שלא כרגיל את שם בעל המימרא[.
בדיבור "וישבו העירה" ,גם כן קשה יתור "העירה"
]ראה גם "מלאכת הקדש"[ .אבל הקושיא הגלויה שברש"י
לא קשה כל כך .תדע ,שאם כן למה לא הקשה כן
לעיל )בפסוק ד( "הם יצאו את העיר".

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

"Ô‰Î È¯Ó‡" È¯ÙÒ·˘ È"˘¯ È¯Â‡È·Ï Á˙ÙÓ
)("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ,‰Ó ÔÂÈÏ‚ ‰‡¯Â ,Ì„Â˜‰ ÔÂÈÏ‚ Í˘Ó‰

)‰ÓÏ ¯Ó‡˙ Ì‡Â .¯Ú‰ ˙‡ ·¯Ú Í„·Ú ÈÎ (áì ,ãî ùâéå 'ô
‡Ï·‡ ,ıÂÁ·Ó ÌÏÂÎ Ì‰ ,ÈÁ‡ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ¯‚˙Ï ÒÎ È
‡.˙ÂÓÏÂÚ È˘· ‰„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˜ÊÁ ¯˘˜· È˙¯˘˜˙ È
ולעיל פ' מקץ )מג ,ט( פירש "וחטאתי לך כל הימים",
לעולם הבא? נוסחתו בד"ה "וחטאתי לאבי כל
הימים" ,אך יתכן שלא דוקא נקט.

)ÔÈÈ ÂÏ ÁÏ˘˘ „ÂÓÏ˙· ÂÈˆÓ .ÌÈ¯ˆÓ ·ÂËÓ (âë ,äî ùâéå 'ô
Ï˘ ÔÈÒÈ¯‚ ‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ .ÂÓÈ‰ ‰ÁÂ ÌÈ˜Ê ˙Ú„˘ Ô˘È
 .ÏÂÙלמה גריסין של פול דוקא? ]וראה גם לקוטי שיחות שם[.
)‰ÎÏ‰ ¯·„· Â˜ÒÚ˙˙ Ï‡ .Í¯„· ÂÊ‚¯˙ Ï‡ (ãë ,äî ùâéå 'ô
˘‰ÚÈÒÙ ÂÚÈÒÙ˙ Ï‡ ¯Á‡ ¯·„ .Í¯„‰ ÌÎÈÏÚ Ê‚¯˙ ‡Ï
‚¯ÓÂÏ ˘È ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏÂ .¯ÈÚÏ ‰ÓÁ ÂÒÈÎ‰Â ‰Ò
¯·„ ÏÚ Í¯„· Â·È¯È ‡Ó˘ ‚‡Â„ ‰È‰ ÌÈÓÏÎ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ
 .'ÂÎÂ Â˙¯ÈÎÓלמה יעקב לא הזהירם על כך? האם
סותר פירוש אל תתעסקו בדבר הלכה ,לפירוש
המדרש אל תפסיקו מדברי תורה? אל תפסיעו פסיעה
גסה והכניסו חמה לעיר פירוש אחד או שני פירושים?

)‰Ó· Ì‰Ï ¯ÒÓ ÔÓÈÒ .ÛÒÂÈ È¯·„ ÏÎ ˙‡ (æë ,äî ùâéå 'ô
 .'ÂÎÂ ‰ÙÂ¯Ú ‰Ï‚Ú ˙˘¯Ù· ÂÓÓ ˘¯ÈÙ˘Î ˜ÒÂÚ ‰È‰מה
רמז בזה?

)‰Ï˙ ÌÈ¯ÎÊ‰ .Â˙· ‰È„ ˙‡Â .‰‡Ï È· ‰Ï‡ (åè ,åî ùâéå 'ô
·‰ÏÁ˙ ˙Ú¯ÊÓ ‰˘‡ Í„ÓÏÏ ,·˜ÚÈ· ‰Ï˙ ˙Â·˜‰Â ‰‡Ï
 .‰·˜ ˙„ÏÂÈ ‰ÏÁ˙ ÚÈ¯ÊÓ ˘È‡ ,¯ÎÊ ˙„ÏÂÈהרי עיקר
נוצרה כזכר כפי שהביא רש"י בפ' ויצא?

)ÏÙ ‡Ï ·˜ÚÈ Ï·‡ .„ÂÚ ÂÈ¯‡Âˆ ÏÚ Í·ÈÂ (èë ,åî ùâéå 'ô
‡¯Â˜ ‰È‰˘ ÂÈ˙Â·¯ Â¯Ó‡˘Â ,Â˜˘ ‡ÏÂ ÛÒÂÈ È¯‡Âˆ ÏÚ

‡˙ ˘ .ÚÓאם היה זמן קריאת שמע למה לא קרא .Â˘ÚÓ ·˜ÚÈ Á˜Ï˘ ‰¯ÂÎ·‰ ˙¯ÈÎÓ ÏÚ ‰"·˜‰ Ì˙Á
יוסף?

מדוע חתם דוקא כאן?

)‰Ó ¯Ó‡˙ Ì‡Â .‰Ê‰ ÌÚÏ ‰˙ÂÚ¯‰ ‰ÓÏ (áë ,ä úåîù 'ô ÈÙÏ ,‰ÓÂ˙Ò ÂÊ ‰˘¯Ù ‰ÓÏ .·˜ÚÈ ÈÁÈÂ (çë ,æî éçéå 'ô
˘ .È˙ÁÏ˘˘ ÏÚ È‡ Ï·Â˜ ,ÍÏ ˙ÙÎÈ‡ Ï‡¯˘È Ï˘ Ì·ÏÂ Ì‰ÈÈÚ ÂÓ˙Ò ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯ËÙ˘ ÔÂÈÎאלא מי יהיה מיצר
על צרת ישראל ,אם לא רועה נאמן? ]בריש פ' וארא[
˘˜·˘ ¯Á‡ ¯·„ .Ì„·Ú˘Ï ÂÏÈÁ˙‰˘ „Â·Ú˘‰ ˙¯ˆÓ
 .ÂÓÓ Ì˙ÒÂ ÂÈ·Ï ı˜‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ïולמה נסתמה כאן )ËÙ˘Ó Â˙‡ ¯·È„ .‰˘Ó Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯·„ÈÂ (á ,å àøàå 'ô
ולא בפטירתו?
ÌÚÏ ‰˙ÂÚ¯‰ ‰ÓÏ [·Î ,‰ ÏÈÚÏ] ¯ÓÂÏÂ ¯·„Ï ‰˘˜‰˘ ÏÚ
) .‰Ê‰ ‡Â‰ ÌÈ˙Ó‰ ÌÚ ÔÈ˘ÂÚ˘ „ÒÁ .˙Ó‡Â „ÒÁ (èë ,æî éçéå 'ôמהי כפילות לשון "לדבר ולומר"?
 .ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙Ï ‰ÙˆÓ ÂÈ‡˘ ,˙Ó‡ Ï˘ „ÒÁוהא קיבל )·ÂË ¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÔÓ‡ .'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ (á ,å àøàå 'ô
È¯·„ ÌÈÈ˜Ï Ì‡ ÈÎ ÍÈ˙ÁÏ˘ ÌÁÏ ‡ÏÂ .ÈÙÏ ÌÈÎÏ‰˙ÓÏ
שכר?
) .'ÂÎÂ ˙‡ˆÏ ÌÈ„È˙Ú˘ È¯˘· .ÌÈÓÚ Ï‰˜Ï ÍÈ˙˙Â (ã ,çî éçéå 'ôמהי אריכות לשונו? האריך לבאר התשובה
 [‡È ,‰Ï ÏÈÚÏ] ÈÏ ¯Ó‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÓÚÂ Ï‰˜ „ÂÚ ÈÓÓלשאלת משה "למה זה שלחתני" ,אבל מה התשובה
‚ .'ÂÎÂ ÌÈÂ‚ Ï‰˜Â ÈÂהלא היינו הך עם "קהל עמים" ,לשאלתו "למה הרעותה"? ומהי לשון "ליפרע"?
) .˙Â·‡‰ Ï‡ .‡¯‡Â (â ,å àøàå 'ôמה הוסיף על מה
ומה זה שאומר :ואף על פי וכו'?
) ˙ÂÈ‰Ï Â·ÏÂ ÂÈÈÚ Ô˙ .Ì˙ÂÏ·Ò· ‡¯ÈÂ (àé ,á úåîù 'ôשמפורש בכתוב?
)ÌÈ„˜Ó˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È .‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ ‡Â‰ (åë ,å àøàå 'ô
 .Ì‰ÈÏÚ ¯ˆÈÓדיוק עיניו ולבו?
)ÍÏ ¯ÓÂÏ ,Ô¯‰‡Ï ‰˘Ó ÌÈ„˜Ó˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ ‰˘ÓÏ Ô¯‰‡ Ì‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„ .ÌÈ¯·Ú ÌÈ˘‡ È˘ (âé ,á úåîù 'ô
˘˘˜ .„Á‡Î ÔÈÏÂהרי לא קם נביא כמשה?
˘ .ÔÓ‰ ÔÓ Â¯È˙Â‰מה שייך המן לכאן?
)„Ú Â˘¯„ÓÂ .‰‰ „Ú .‰Î „Ú [˙ÚÓ˘ ‡Ï] (æè ,æ àøàå 'ô
Â‰ÓÈÏÚ‰
¯ÓÂÏ
,
Â
"
)ÈÂ ¯ÒÁ .ÌÏÚÏ ÈÓ˘ ‰Ê (åè ,â úåîù 'ô
˘˙˘ÔÏ‰Ï] "‰Î"· ‰· Á˙Ù‡˘ ,˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓ ÈÓÓ ÚÓ
 .‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁÎ '‰ ¯Ó‡ ‰Î [„ ,‡È ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ „Â„ ÔÎÂ ,‡¯˜ Í‡È‰ Â„ÓÏ .È¯ÎÊ ‰ÊÂ .'ÂÎהרי "לא שמעת" היא
]˙ .¯Â„Â ¯Â„Ï Í¯ÎÊ '‰ ÌÏÂÚÏ ÍÓ˘ '‰ [‚È ‰Ï˜ ÌÈÏ‰לשון עבר?
למה לי קרא דדוד? "
נקרא"  -לשון יחיד נסתר ,או ).ÍÈ„·Ú È˙·· ÍÎ ¯Á‡Â .Í˙È·· [Â‡·Â ÂÏÚÂ] (çë ,æ àøàå 'ô
לשון רבים מדברים בעדם?
ÂÓÓÂ ,"ÂÓÚ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ" ‰ÏÈÁ˙ ‰ˆÚ· ÏÈÁ˙‰ ‡Â‰
) .˙ÂÚ¯ÂÙ‰ ‰ÏÈÁ˙‰ ÔÓÈÒ ¯·Î˘ ,'ÂÎ Ì‰ÈÏ‡Ó .ÍÏÂ˜Ï ÂÚÓ˘Â (çé ,â úåîù 'ôאם כן איך ילפינן בנחש שמתחילין
 ÌÈÏ‡‚ Ì‰ ‰Ê ÔÂ˘Ï·˘ ÛÒÂÈÓÂ ·˜ÚÈÓ Ì„È· ¯ÂÒÓ ‰Êמן הקטן )ברכות סא ,א( ,הא אפשר לומר משום
 .'ÂÎÂמהי לשון פקידה וכפילת לשון? אם כולם ידעו שהתחיל בעצה?
מסימן זה מה ראיה היא על הגואל? ]בפסוק טז[
)˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓ˘ Ô‡ÎÓ Â„ÓÏ .È˙Ù‚Ó ÏÎ ˙‡ (ãé ,è àøàå 'ô
) .˙ÂÎÓ‰ ÏÎ „‚Î ‰ÏÂ˜˘ Ô‡Î Â˘¯„ÓÂ .'ÂÎ ,‰ÏÂ„‚ ÔÂ˘Ï .È¯ÂÎ· È· (áë ,ã úåîù 'ôמכת בכורות מה שייטי להכא.
....

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 *
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה
וניקלשבורג
בריסק
אבד"ק
באר רחובות * מערבי *
מירא דכיא *
חכמים *
איילנבורג שפתי
ליב דוד לט"ז *
יהודהדברי
לרבייעקב *
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת
(
ה
"
שע
בטבת
עשרה
'
ש
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי
רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי *

מנחת יהודה

"הגאון הגדול המופלא ,נר ישראל
פטיש החזק עמוד הימיני" ,כך חרות על מצבת
קברו .נולד שנת ש' לערך )שהרי בשנת של"ד כבר

המעיינים הלכו באורחות עקלקלות ...עד שקם
הנשר הגדול… מוהר"ר אליה מזרחי… אך
ורק הרב המזרחי הפליג עצה והגדיל תורתו...
באריכות גדול עד שכמעט אי אפשר ללמוד
הסדרא הסדורה מדי שבת בשבתו ,ומתוך כך
זה וזה לא נתקיימו בידי עם ה' ,לכן אמרתי עת
לעשות לה' וקצרתי את דבריו ...כדי שיהא קל
ללמוד ליעיפי הזמן ...ונוסף על דבריו ...הבאתי
בקצת מקומות משאר פרשנים ...וממה
ששמעתי מפי רבותי ...וגם הרבה מפשטי הרב
הגדול] ...המהרש"ל[ .ועוד ידי נטויה ...כיד ה'
הטובה עלי."...
הספר נדפס לראשונה בלובלין שס"ט,
ולאחר מכן בקראקא שצ"ח-ט ,בקושטא תי"ד
)מתוך כתב יד ועל חומש בראשית בלבד( ובפראג
תל"ח ,דבר המעיד על חשיבות הספר בעיני בני
הדור .בימינו יצא לאור במהדורת צילום )מדפוס
ראשון( ,בהוצאת אחים גיטלר )תל אביב חש"ד(,
ובראשו דברים אחדים על המחבר והספר,
מאת החוקר הר"ר יעקב שמואל שפיגל )משם

עבר לניקלשבורג ,לאחר כמה שנות רבנות בבריסק,
כדלהלן ,ולא מסתבר שרבה של בריסק היה צעיר מגיל
ל'( ,לאביו רבי עובדיה ,שהוזכר כמה פעמים

בספרו של בנו רבינו המחבר .אחד מרבותיו
היה רבי יצחק ב"ר בצלאל מלודמיר ,מגדולי
רבני פולין .גם מצינו בספר שמזכיר את "מורי
מהר"ל" )פרשת האזינו קפא ,א( .המחבר שימש
כאבד"ק בריסק ,כרשום בשער .אמנם בשנת
של"ד עבר לרבנות ניקלשבורג ,בה נסתלק
בעשרה בטבת שע"ה ]לא שע"ח או שע"א,
כדלהלן[ ,ושם מנו"כ ,אך גם בהיות בניקלשבורג
המשיך לכנות עצמו כתושב בריסק ,וכך חתם
בהקדמת ספרו" :הגר בק"ק בריסק" .חתם על
תקנה של ועד ארבע ארצות ,ביריד גראמיניץ
ש"נ ,אודות קניית רבנות בכסף .יש הסבורים כי
במשך תקופה קצרה היה אבד"ק לובלין.
מצינו הסכמתו לספרים" :מזבח הזהב"
)באזילאה שס"ב( ,לרבי שלמה ממעזריטש
תלמיד מהרש"ל; "תקוני זבח" )פראג שס"ד(,
לרבי משה ברוינשווייג מקראקא ,בה חתם:
"יודא ליווא בן הר"ר עובדיא ז"ל איילנבורג,
הגר בק"ק בריסק"; "זכרון משה" על פירוש
רש"י )לובלין שע"א( ,לרבי משה היילפרין  -חותן
המהרש"א )ראה ערכו( ,חתם ביריד גראמיניץ
שס"ו; "ויחל משה" )פראג שע"ג( ,לרבי יהודה
אהרן משה אלטשולר; "כתונת פסים" )לובלין
שע"ד( ,לרבי יוסף הלוי מפראג ,בעל "גבעת
המורה"; "באר מים חיים" הכולל "אבן יעקב",
על פירוש רש"י ,ו"פי הבאר" על התורה )קראקא
שע"ו( ,לרבי יעקב הכהן שפירא ,גיסו )אח זוגתו(
של המהר"ם מלובלין )ראה ערכו( .גם בהסכמה
זו חתם )בלובלין שס"ח(" :יודא ליווא איילנבורג,
הגר בק"ק בריסק" ,אולם בכותרת להסכמה זו
נאמר" :הסכמת הזקן זה שקנה חכמה ,האלוף
החסיד מוהר"ר ליב ז"ל ,שהיה אב"ד ומ"צ
בק"ק ניקלשפורג".
בספר "דמיון אריה" )פראג שע"ו( לרבי
יהודה ליב פיסק ,מעל הסכמת גאוני ואלופי
פראג ,עליה חתומים רבי שלמה אפרים איש

......

שלטי הגיבורים

ספר הגור * דקדוקי
* זכרון משה לחותן
קרני ראם * תועפות
למורא * ועוד ועוד.
ספר הגור * דקדוקי

לונטשיץ בעל "כלי יקר" ,רבי ישעיה הלוי
הורוויץ בעל השל"ה ,רבי יום טוב ליפמאן הלוי
העלר בעל "תוספות יום טוב" ,ועוד ,נמצאת
כותרת "הסכמת הגאון הגדול מוהר"ר ליב
איילינבורג זצ"ל ר"מ ואב"ד דק"ק ניקלשפורג".
מתחתיה באה עדות רבי שלמה ב"ר אברהם
לוריא מיום ה' פ' משפטים ה'שע"ה ,שנשלח
על ידי מחבר אותו ספר אל "הגאון מופת דורינו
ורבינו אלופינו" לבקש הסכמתו לספר ונתרצה
לו ,אלא שגרמה השעה ונתבקש בישיבה של
מעלה .מפורש עולה מעדות זו ,שנכתב סמוך
להסתלקתו ,שנסתלק בשנת שע"ה ,ולא כפי
שמציינים שנת שע"ח או שע"א .גם בכותרת
להסכמתו לספר "באר מים חיים" הנ"ל,
שנדפס בקראקא שע"ו ,כבר נזכר בברכת
המתים.
בהקדמתו כותב רבינו" :ראיתי בני עליה,
והנה כלתה נפשם להבין פשוטי התורה
ופירושיה וביחוד בפירוש רש"י ז"ל ,ויען וביען
כי דברי רש"י ז"ל הם במקומות רבים סתומים
וחתומים ועמוקים עמוק מי ימצאנו ,עד שרוב
?????

לוקח רוב דברינו כאן .ומה שכתב שם שנת פטירת
המחבר שע"ח ,צריך להיות :שע"ה ,כנ"ל( .גדולי

מפרשי רש"י בדורו ולאחריו השתמשו בספר
)ולפעמים שלא בשמו( ,כמו ה"הואיל משה",
לבעל "מטה משה"; ה"צדה לדרך" ,לבעל
"באר שבע"; "דברי דוד" לט"ז; ה"שפתי
חכמים"  -שרוב מה שכתב בספרו בסתם לקח
מה"מנחת יהודה" )ראה ערכיהם(; ועוד.
לאחר כקע"ה שנה מאז הופיע ספר
"מנחת יהודה" זה ,הופיע בליוורנו תקמ"ג
לראשונה מכתב יד חיבור קדום על פירוש
רש"י ,שנקרא גם כן "מנחת יהודה" ,לרבי
יהודה ב"ר אליעזר מבעלי התוספות )ראה ערכו(.
אך במהדורת ווארשא תרל"ו ,נדפס אותו
חיבור בשינוי השם :במקום "מנחת יהודה",
נקרא :ריב"א על התורה ,כנראה להבדילו
מ"מנחת יהודה" למחברינו ,שאמנם חי כשלש
מאות שנה אחרי הריב"א ,אבל ספרו הופיע
כמאתיים שנה לפני פירוש הריב"א .לימים יצא
עוד חיבור על רש"י בשם זה ,ונדפס בחומש
"מחוקקי יהודה" )ראה ערך" :מקורי רש"י  /מנחת
יהודא"(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Í¯„· ÂÊ‚¯˙ Ï‡ (ãë ,äî ùâéå 'ôפירש רש"י ‰ÎÏ‰ ¯·„· Â˜ÒÚ˙˙ Ï‡ :וכו' .רצה לומר ,שדרך ללמוד תורה
ט[ "אף חכמתי עמדה לי" ]קהלת רבה וילקוט שם[ .אי נמי ,דכתיב ]תהלים ד ,ה[ "רגזו ואל תחטאו" וקאי על

באף וברוגז ,כמו שדרשו על פסוק ]קהלת ב,
התורה] .אבל צריך ע יון הלא רש"י כאן פירש דבריו

"שלא תרגז עליהם הדרך"[.

) .È˙˘˜·Â È·¯Á· (áë ,çî éçéå 'ôפירש רש"י .È˙ÏÈÙ˙Â È˙ÓÎÁ ‡Â‰ :רצה לומר' ,בחרבי' ,היינו חכמה ,כיון שחרב מציל את בעלה ,כך החכמה מצילה את
בעלה כענין שנאמר ]קהלת ז ,יב[ החכמה תחיה )את( בעלה 'ובקשתי' הוא לשון בקשה ותפילה.

