ב"ה ,תשרי תשע"ה ,גליון לז

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

È¯Ó‡"‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÂÈ·‡ Ì˘· ¯Ó‡ Ú"ÈÊ ¯Â‚Ó "Ï‡¯˘È ˙È·"‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
‡ÂÓÎ ÂÁ·˘ÓÂ È"˘¯Â ˘ÓÂÁ ·ËÈ‰ Ú„ÂÈ˘ ‰Ê ÂÈÈÚ· ·Â˘Á ÈÎ ¯ÓÂ‡ ‰È‰˘ Ú"ÈÊ ¯Â‚Ó "˙Ó
...ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁÂ ‰Ú„ ‰¯ÂÈ ·ËÈ‰ Ú„ÂÈ˘ ‰Ê

ידועה אימרת ה"שר שלום" מבעלזא שמי שלומד מדי שבוע את
הפרשה עם פירוש רש"י ,מובטח שבעולם העליון יהיה על כל פנים
במתיבתא דרש"י )כמובא בספר "דברי יצחק" להגה"ק אבד"ק סוואליווא( .כל שכן

ÛÒÂÈ Ì‰¯·‡ '¯ „ÈÒÁ‰ ÂÈ¯ÂÓ Ì˘· ,˜¯· È· ¯Â‚ È„ÈÒÁ„ ·¯ ‡"ËÈÏ˘ ÔÈÈË˘¯·ÏÈÊ ‰È¯‡ ¯"‚‰ ÈÙÓ
‡˙‡ ¯ÒÓ ÂÈÈÚ· ˘Â„ÈÁÏ ÂÈ‰Â ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÚÓ˘˘Î Â˙Ú˘· ÈÎ ¯ÙÒÓ‰ ÛÈÒÂ‰Â .‡"ËÈÏ˘ ÔÈÈË˘¯È
,ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯˘È‡ ,˜¯· È· ¯Â‚ È„ÈÒÁ Ï˘ Ì·¯ Ï"ˆÊ ÔÈÈË˘¯·ÏÈÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÂÈ·‡Ï ÌÈ¯·„‰
˘‡ÔÓ ÈÎ ,„Á‡ ÌÎÁ ÍÎ ÏÚ ÛÈÒÂÓ ."Ï‡¯˘È ˙È·"‰ ¯"ÂÓ„‡‰ Ï˘ Â˘„˜ ÈÙÓ ÔÎ ÚÓ˘ ‡Â‰ Ì‚ Û
.ËÙ˘Ó Ô˘ÂÁÂ ‰Ú„ ‰¯ÂÈ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘‰ ÈÓÈÒ ÏÚÎ È"˘¯ È¯Â·È„ ÏÚ Ú‚ÈÈ˙‰Ï ˘È˘ ÚÓ˘ ÌÈ¯·„‰

המזכה את הרבים בלימוד זה .בחודש שעבר שבק לן חיים אחד ומיוחד מן
המחנכים בעיר התורה בני ברק ,מרביץ תורה לעדרי עדרים ומלמד תורה
לנערי ישראל ה"ה הרה"ג ר' יצחק אייזיק הכהן הלפרין זצ"ל ,מייסד
ומנהל תלמוד תורה "באר יהושע" ,ומחבר סדרת הספרים "אבני שהם"
הכולל ביאור התורה פשוטו של מקרא על פי פירוש רש"י ,ושאר חיבורים.

כללים בפירוש רש"י
È"˘¯· ˙Â˜ÂÏÁ ˙Â„‚‡ ÔÈÚ· ˙Â˜ÂÏÁÓ

*(

"˙‡ ˙Â‡¯‰ÏÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ ‡Â‰ Â˙Ó‚Ó ÏÎ˘ Ï"Ê È"˘¯˘ ÏÈÎ˘Ó‰ ˙Ú„ Ï·˜È ‡Ï
ÈÙÎ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰¯Â˙‰ ˙‡ ˘¯ÙÈ˘ ˙Ú„ È‡ˆÂÓÏ ÌÈ¯˘ÈÂ ÔÈ·ÓÏ ÌÈÂÎ ‰È¯·„ ÏÎ ˙ÂÈ‰ ,‰ÈÙÈ
‡‚„.ÌÈ˜ÂÏÁ ÌÈ·Â˙Î‰ Ì‚ ÂÈ‰È ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ,˙¯˙ÂÒ ‰„‚‡ ÈÙÎ ˘¯ÙÈ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â ˙Á‡ ‰
,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ˜ÂÏÁ Ì˙ÂÈ‰ ËÈÏÁÈ ‡·¯„‡ ,ÌÈ·Â˙Î‰ ·Â˘È· ÂÏÈÚÂ‰Ï ¯ÓÂ‡ Ï"Ê È"˘¯˘ ÌÂ˜Ó·Â
È¯·„ ·˘ÈÈÏ Â˙ÂÏ„˙˘‰ ‰˙ÚÓ ‰È‰È ÔÎÏ ...Â˙Ï·ÂÒ ÏÈÎ˘Ó‰ ˙Ú„ ÔÈ‡Â ÏÎ˘‰ ÔÓ ˜ÂÁ¯ ‰ÊÂ
‡ ˜¯Ù ,Ì˘‰ È˘ÚÓ
."˙Â˜ÂÏÁ Ì˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï ÂÏÏ‰ ˙Â„‚‡‰ ÏÎ
"."ÏÏÎ ÈÏ ‰‡¯ ÔÈ‡ ,˙Â˜ÂÏÁ ˙Â„‚‡ ‡È·‰Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÎ ... Ì"‡¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó

‡ ,‡ ˙È˘‡¯· ,·˜ÚÈ ˙ÏÁ

"‚˘ÈÂ ,¯˜ÈÚ Ì"‡¯‰ È¯·„ „"ÚÏÂ ...['·˜ÚÈ ˙ÏÁ'‰ Ï˘] ÂÊ ‡¯·Ò· ˜ÈÊÁ‰ '·ÂË ˜·„' ¯ÙÒ· Ì
...‡È˘Â˜ ‰È‡ '·ÂË ˜·„' ¯ÙÒ· ‰˘˜‰˘ ‰ÓÂ .È"˘¯ Í¯„ ÍÎ˘ ...‰·Â˘˙ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ‰È‡¯ ÈÏ
Â‡ '‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ' Â‡ 'Â˘¯„ÓÂ' Ì˘· ‡˘¯„‰ È"˘¯ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙ˘ ‰ÓÏ ‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰Â
'È‡„Â·Â Ï"ÊÁ È¯·„ Ì‰Â ÂÈ¯·„ Ì‰ ÂÏÈ‡Î Ì˙Ò· Ï"ÊÁ ˙˘¯„ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ 'Â˘¯„ ÂÈ˙Â·¯Â
˘‡È·‰Ï ÂÎ¯„˘ ¯Á‡Ó Ï"ÊÁÓ Ì‰ ˙Â˘¯„‰ ÏÎ˘ ÂÓˆÚÓ Ú„ÈÂ ÔÈ·È˘ ÂÈ¯·„ ‡¯Â˜‰ ÏÚ ÍÓÒ
˜¯‡ ,‡ ˙È˘‡¯· ÌÈÓ¯ È
„¯˘."...Ì˙Ò· Ì‡È·‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï"ÊÁ ˙Â
Ï"ÓÎ‡Â ,ÂÈ¯·„ ÛÂÒ Ï·˜Ï Á¯ÎÂÓ ‡Ï ,ÂÈ¯·„ ˘È¯Î ËÂ˜ Ì‡ Û‡˘ ¯ÈÚ‰Ï ˘ÈÂ
*( ÌÈË¯Ù ‰ÓÎ Ì˘È ÔÎ ÂÓÎ ,Ô‡ÎÏ ˘ÈÂ Ô‡ÎÏ ÌÈ„„ˆÓ ˘È ,È"˘¯ È˘¯ÙÓ ÔÈ· ÂÊ ‡È‰ ‰ÏÂ„‚ ˙˜ÂÏÁÓ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
·.˙"È˘‰ÊÚ· ‡ÂˆÓ ˙ÚÏ „ÚÂÓÏ ÔÂÊÁ „ÂÚÂ .Ï"ÓÎ‡Â ,ÍÎ

רש"י לחידודא
שתי בעלי תשובה שכנים ושני צדיקים שכנים,
אלו ואלו הקדימו את המאוחר
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות של החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:

"מחפשים את ה'מטמוניות' ברש"י? יגעת ומצאת שתי 'מטמוניות'?!" =
פעמיים נזכרת ברש"י בפ' נצבים לשון מטמון :א' בפסוק "הנסתרות לה'
אלקינו" )כט ,כח(" :אין אדם יודע במטמוניו של חבירו"; ב' בפסוק "לא נפלאת
הוא ממך" )ל ,יא(" :לא מכוסה היא ממך ,כמו ...ותרד פלאים ,ותרד במטמוניות,
מכוסה וחבושה בטמון" )על פי אביעה חידות(.

נולד בפלטרין של מלך ירושלים עיר הקודש ,לפני שישים שנה ,בו'
בטבת תשי"ד ,לאביו רבי שמואל מנחם ז"ל ולאמו מרת שושנה ע"ה.
התחנך בתלמוד-תורה "עץ חיים" .לאחר מכן למד בישיבת קמניץ
ובישיבת "בית יהודה" והתעלה ביגיעת התורה .לאחר נישואיו עם רעייתו
תבלח"ט בת הג"ר חיים דוב מרנשטיין ז"ל ר"מ בישיבת "תורת ארץ
ישראל" בפתח תקוה ,המשיך ללמוד בישיבת "בית יהודה" ולאחר מכן
בכולל "חזון איש" .בהוראת רבו מרן הגר"נ קרליץ שליט"א נעתר לשמש
בקודש כמלמד תשב"ר .לאור הצלחתו הגדולה נתבקש על ידו ,כעבור
שנים אחדות ,לייסד את תלמוד תורה "באר יהושע" ,בו השקיע כל אונו
ומרצו לגדל את התלמידים לתורה ויראת שמים ,כשהוא משקיע רבות
בטיפוח כל תלמיד כבן יחיד.
לפני ככ"ה שנה ,בהיותו כבן ל"ה ,חלה במחלה קשה של ניוון שרירים,
ומצב גופו הדרדר והלך רח"ל .עם זאת ,ראשו היה צלול עד יומו האחרון,
וכל ימי מחלתו ,מתוך יסורים של אהבה ,עקב אחר כל הנעשה בתלמוד
תורה .בד בבד עמל על חיבוריו שיצא טבעם בקרב מחנכי תשב"ר ,כמו
הספרים "מקדשי שביעי" על הלכות שבת ו"חגים וזמנים" ,על הלכות ימים
טובים .גולת הכותרת היא סדרת הספרים "אבני שהם" ,פירוש סביב
מקראות התורה ,על יסוד פירוש רש"י ,בשפה ברורה ונעימה.
בהקדמתו הוא מתייחס לטענת הבריות שבארץ ישראל שהשפה
המדוברת היא קרובה ללשון התורה ,לשם מה יש צורך בתרגום המילים?
ועונה על כך :אדרבא ואדרבא ,היא הנותנת .מאחר והשפה המדוברת היא
שיבוש של לשון קודש ,אשר על כן יש צורך לתרגם באופן הנכון כדי למנוע
טעיות ושבושים .כדוגמא מביא את הפסוק "לושי ועשי עוגות" )פ' וירא יח ,ו(
שהכוונה לפת )שברכתו "המוציא"( ולא כבשפה המדוברת שעוגות הן מיני
מזונות .וכן "שר הטבחים" )פ' וישב לז ,לו( הכוונה לשוחט ולא למבשל" .וכהנה
רבות הן מקומות השיבוש המצויים".
בשבת קודש פרשת כי תבא לפנות בוקר השיב את נשמתו המזוככת
ליוצרה ,במעמד בני משפחתו ,שביכו את לכתו במיטב שנותיו .הלווייתו
יצאה מתלמוד תורה "באר יהושע" בהשתתפות רבנים ,ראשי ישיבות,
תלמידי ובוגרי התלמוד-תורה ,מכיריו-מוקיריו הרבים ,והמונים מתושבי
העיר .הותיר אחריו דור ישרים מבורך ,בנים ובני בנים הממשיכים את
מורשתו .יהי זכרו ברוך.

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(

 היתכן ששבירת הלוחות נחשבת בין שבחי משה וכסיום בדבר טוב 
) .Ï‡¯˘È ÏÎ ÈÈÚÏ (äøåúä óåñ - áé ,ãì äëøá 'ôפירש רש"י Â‡˘˘ :שטובתם של צאן מרעיתו גוברת בעיניו על כל שיקול אחר קדוש ונשגב
 ‰ÓÈÎÒ‰Â ,"ÌÎÈÈÚÏ Ì¯·˘‡Â" ¯Ó‡˘ ,Ì‰ÈÈÚÏ ˙ÂÁÂÏ‰ ¯Â·˘Ï Â·Ïככל שיהיה .ולכן מסיים הכתוב את שבחיו של משה במאורע זה "לעיני
„ .˙¯·È˘˘ ÍÁÂÎ ¯˘ÈÈ ,"˙¯·È˘ ¯˘‡" ¯Ó‡˘ Â˙Ú„Ï ‰"·˜‰ ˙Úצריך כל ישראל" " -שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם" .ניתן להוסיף
ביאור ,איך ייתכן שהסיום והשיא של הפסוקים העוסקים בשבחו של
משה ומתארים את מעשיו הגדולים והמופלאים הוא בכך ש"נשאו לבו
לשבור הלוחות לעיניהם" וכי זהו תכלית שבחו של משה רבנו שבירת
הלוחות?! המפרשים )הרא"ם ועוד( מסבירים שמטעם זה מוסיף רש"י
"והסכימה דעת הקב"ה לדעתו" ,כלומר שהשבח הוא בכך שהקב"ה
הסכים לדעתו של משה .אלא שאין בכך כדי להסביר את הכתוב ,שהרי
הכתוב רומז רק לעצם מעשה שבירת הלוחות "לעיני כל ישראל".
תכלית שבחו של משה! 
הביאור בזה על יסוד הסברו של רש"י עצמו בעניין הסיבה לשבירת
הלוחות :על הפסוק בפרשת תשא )שמות לד ,א( "פסל לך שני לוחות
אבנים כראשונים" ,פירש רש"י" :משל למלך שהלך למדינת הים והניח
ארוסתו עם השפחות ,מתוך קלקול השפחות יצא עליה שם רע ,עמד
שושבינה וקרע כתובתה .אמר אם יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין
אינה אשתך .המלך זה הקב"ה ,השפחות אלו ערב רב ,והשושבין זה
משה ,ארוסתו של הקב"ה אלו ישראל" .כלומר מטרתו של משה
בשבירת הלוחות היתה כדי להגן על עם ישראל ולהצילם מעונש
וזוהי הסיבה לכך ששבירת הלוחות נחשבת לשיא שבחיו של משה
רבנו :נקל לשער את גודל ערכם וחשיבותם של הלוחות בעיני משה,
לוחות שהם "מעשה אלקים" ו"מכתב אלקים" ושאותם זכה לקבל מידו
של הקב"ה בכבודו ובעצמו ,ועם כל זאת משנוכח משה לדעת שיש
מקום לחשש שקיומם של הלוחות יגרום לפגיעה בבני ישראל  -לא היסס
לרגע ,אלא מיהר לשבור את הלוחות כדי להגן על בני ישראל.
לפי זה יובן היטב לשון רש"י "שנשאו לבו לשבור הלוחות",
שלכאורה היה לו לומר בקיצור' :ששבר את הלוחות' ,ומה גם מהי לשון
"שנשאו לבו" ,לכאורה היה לו לומר 'עלה בדעתו' ,כהמשך לשון רש"י
"והסכימה דעת הקב"ה לדעתו" .אלא שבכדי לשבור על הלוחות היה על
משה לחזק ולרומם את האהבה שבלבו כלפי עם ישראל ,עד שאהבה זו
תגבר על האהבה והכבוד שחש משה כלפי לוחות הברית ,ותכריע את
הכף בעד שבירת הלוחות למען הצלתם של בני ישראל.
וזהו שבחו הגדול והנפלא ביותר של משה רבנו הרועה הנאמן,
.........

פרד"ס היה לשלמה

ולבאר את הדיוק בכך שמשה לא שבר את הלוחות במקום מוסתר ,אלא
עשה זאת "לעיניהם"" ,לעיני כל ישראל" ,משה התכוון בכך לנטוע
בלבם של כל ישראל ,עד סוף כל הדורות ,מדרגה נשגבה זו באהבת
ישראל.
ושפיר מתורץ כיצד יתכן שסיום וחותם התורה יהיה בדבר שבירת
הלוחות ,בניגוד לכלל "מסיימים בטוב" )רמ"א הלכות קריאת התורה סימן קלח(.
גם על רש"י עצמו יש לשאול שאלה זו ,שהרי גם הוא מסיים את פירושו
על התורה בתיבה "ששברת" ,ולפי האמור שפיר סיום בטוב הוא.
תכלית קיומה של תורה! 
לפי האמור תתבאר גם הסיבה לכך שמילים אלה "לעיני כל ישראל"
חותמות את התורה כולה ,על פי הכלל )ברכות יב ,א( "הכל הולך אחר
החיתום" ,היה מן הראוי לכאורה לסיים את התורה בעניין שיבטא את
כבוד התורה ומעלתה; איך יתכן ,איפוא ,שהתורה חותמת בענין זה של
שבירת הלוחות פעולה הסותרת לחלוטין את כבוד התורה ,ואף מכונה
בפי חז"ל )מנחות צט ,ב( "ביטולה של תורה".
אך על פי האמור יתבארו הדברים ,דהנה ידועים דברי חז"ל )תנא דבי
אליהו רבה פרק יד(" :שני דברים יש בעולם ,תורה וישראל ...אבל איני
יודע איזה מהם קודם ...דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה ...אבל
אני אומר ישראל קדמו" .משמעותה של קדימה זו אינה קדימה בזמן
בלבד ,אלא גם קדימה במעלה ,בני ישראל הם עיקר ותכלית הבריאה,
והתורה לא נבראה אלא כדי לגלות את מעלתם של ישראל.
זוהי איפוא הסיבה הפנימית לכך שמשה שבר את הלוחות ,כדי
להציל את בני ישראל ,שכן התורה המיוצגת על ידי הלוחות לא נבראה
אלא למען בני ישראל ,ואם חלילה בני ישראל ייפגעו אין הצדקה
לקיומם של הלוחות .וכדברי המדרש )שמות רבה מז ,ט(" :כל התורה
שנתת לי היא 'וידבר ה' אל משה ,דבר אל בני ישראל'; צו את בני
ישראל'; 'אמור אל בני ישראל' ,אם הם כלים מה אני עושה בתורתך"?!
ומעתה יובן היטב מדוע מסיימת התורה דוקא במעשה שבירת הלוחות
שכן מעשה זה מגלה את תכלית קיומה של התורה למען בני ישראל.
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות חלק לד

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

)שם הגדולים(

) .‡˘„ ÈÏÚ ÌÈ¯ÈÚ˘Î (á ,áì åðéæàä 'ôפירש רש"י.Ô‰È„ÓÂÏ ˙‡ ÔÈÏ„‚Ó ‰¯Â˙ È¯·„ Û‡ Ì˙Â‡ ÔÈÏ„‚ÓÂ ÌÈ·˘Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÂÏÏ‰ ˙ÂÁÂ¯‰ ‰Ó ,‰¯ÚÒ ÁÂ¯ ÔÂ˘Ï :
לפלפולי דאורייתא הנאמרים ברוח סערה ובריתחא ,והם מגדלין את לומדיהן והאמת מתבררת.

רומז

מפי הגאון רבי נתן גשטעטנער זצ"ל בעל "להורות נתן" וש"ס

) .'Â‚Â Ì„˜ È˜Ï‡ ‰ÂÚÓ (æë ,âì íéøáã 'ôפירש רש"י" .ÍÂÓ‰ ÏÚ ‰Â·‚‰ ˙ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ :הנמוך" הוא העניו ושפל רוח ,שזוכה לשלימות היראה" ,אימת הגבוה" ,היא
יראת השי"ת " -גבוה מעל גבוה שומר" )קהלת ה ,ז( ,שכן אמרו חכמים )עבודה זרה כ ,ב( ענוה מביאה לידי יראת חטא .ו"אימת הגבוה" היא בחינת יראת
דברי ישראל ,מאדזיץ ,כללי אורייתא ,אות ל
הרוממות.
) .˙È˘‡¯· (à ,à úéùàøá 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ Ï‡¯˘È ‰· ÂÂËˆ˘ ‰Â˘‡¯ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰Ó ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ :משום
שקידוש החודש מורה על מדת הענווה ,שכן מולד הלבנה מתהווה על ידי שהירח מיעט את עצמו ,ולכך היה צריך להתחיל את התורה במצווה זו דווקא,
תולדות יעקב יוסף ,כאן
להורות שאי אפשר לקנות את התורה רק באמצעות הענווה.
ויש להוסיף שמכל מקום גם בפתיחת בראשית נרמזה ענווה ,כדאיתא במדרש )בראשית רבה א ,יב( וענותך תרבני ,בשר ודם מזכיר שמו ואחר כך שבחו ,אבל
הקב"ה אינו כן ,אלא משברא צורכי עולמו אחר כך מזכיר שמו ,בראשית ברא ואחר כך אלקים .וכן בבריאת האדם שנאמר )א ,כו( :ויאמר אלקים נעשה
אדם ,ופירש רש"י :לא נמנע הכתוב מללמד מדת דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן.
ואף גם הטעם שפתח בבראשית משום "לתת נחלת גוים" ,ומבואר בספרים כי ארץ ישראל מסוגלת לענווה ,שלכן נקראת "ארץ כנען" ,מלשון הכנעה.
ועל כן אוירא דארץ ישראל מחכים )בבא בתרא קנח ,ב( כי החכמה מאין תמצא )איוב כח ,יב( ,ממדת האין )דברי אמת ,לחוזה מלובלין ,פרשת שלח( .ורמזו הדבר במה
שנאמר "טובה הארץ מאד מאד" ,שטובה להשיג את המדה ששנו חכמים )אבות ד ,ד( "מאד מאד הוי שפל רוח" .נמצא שלא קופחה מדת הענווה.
אבני אש

) .˜È„ˆ ˘È‡ Á Á ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ (è ,å çð 'ôפירש רש"י .ÂÁ·˘· ¯ÙÈÒ Â¯ÈÎÊ‰Â ÏÈ‡Â‰ :כלומר הואיל והזכירו בהדי דורו שהשחיתו דרכם ,סיפר בשבחו .דאי לא
מקוה המים
תימא הכי ,הרי כבר הזכירו בפרשה הקודמת ולא סיפר בשבחו ,וקרא נמי הכי פירושו "זכר צדיק לברכה" במקום ש"שם רשעים ירקב".

שלח שלמה לבי מדרשא
מה שהובא בגליון הקודם מספר הגור לבאר שינוי
פירושו של רש"י על האמור בגבעונים "ויעשו גם
המה" ,בין מה שכתב בפרשת נצבים למה שפירש בספר
יהושע  -יש להעיר ,דלא מצינו במקומות אחרים דנחית
רש"י לדייק משינוי הלשון בין 'הם' ל'המה' .ולעצם
השאלה יש לומר ,דבכל מקום פירש רש"י הקרוב
ביותר לפשט באותו פסוק .בפרשת נצבים ,דנאמר
בפסוק 'חוטב עציך' ,הוקשה לרש"י ,וכי יש מעמדות
בכלל ישראל ,ויש יהודים שהם מתוארים 'חוטבי

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
עצים' ,הן זוהי מלאכה ככל מלאכה ,ומדוע נקט הכתוב
כאן 'חוטב עציך' כתיאור דרגה נמוכה בכלל ישראל.
ולפיכך הוצרך רש"י לפרש )על פי מדרש תנחומא( שכשם
שמצינו בימי יהושע אנשים שנקבעו בתמידות להיות
חוטבי עצים ושואבי מים של כלל ישראל ,הם הגבעונים,
כך אירע גם בימי משה רבינו .ורק אחרי שהדבר מוכרח
מכח הפסוק בנצבים בא רש"י ומדייק שזהו הריבוי "גם
המה" האמור בספר יהושע .אבל כאשר בא רש"י לפרש
את הכתובים ביהושע ,היה הקושי העיקרי שם למי

רומזת תיבת 'גם' ,הרי בפסוקים הקודמים נאמר שם
שכל עמי כנען התאספו להילחם עם עם ישראל ,ואילו
הגבעונים עשו הפוך ,ובאו לכרות ברית עם היהודים,
וכיצד מתאים לומר על כך "ויעשו גם המה" ,וביותר מהו
"בערמה" ,הרי הכנענים יצאו להילחם בגלוי ,ולא בדרכי
ערמה .ועל כך עונה שם רש"י ,ש"גם המה" חוזר אל
התיבה "ישראל" שנזכרה לפני כן ,שכשם שעשו בני
ישראל ,בני יעקב ,בערמה ,כך עשו עתה גם הגבעונים.
הרב ישראל מרדכי פלס ]ריש "מתיבתא דרש"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˘‡¯· (à ,à úéùàøá 'ôפירש רש"י˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ :
ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰Ó ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï
˘Á˙Ù ÌÚË ‰ÓÂ ,Ï‡¯˘È ‰· ÂÂËˆ˘ ‰Â˘‡¯ ‰ÂˆÓ ‡È‰
··¯‡˘˙ÏÁ Ì‰Ï ˙˙Ï ÂÓÚÏ „È‚‰ ÂÈ˘ÚÓ ÁÎ' ÌÂ˘Ó ˙È
‚Ï‡¯˘ÈÏ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ Â¯Ó‡È Ì‡˘ ,[Â ,‡È˜ ÌÈÏ‰˙] 'ÌÈÂ
Ì‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰ ,ÌÈÂ‚ ‰Ú·˘ ˙Âˆ¯‡ Ì˙˘·Î˘ Ì˙‡ ÌÈËÒÈÏ
¯˘È ¯˘‡Ï ‰˙Â ‰‡¯· ‡Â‰ ‡È‰ ‰"·˜‰ Ï˘ ı¯‡‰ ÏÎ
·.ÂÏ ‰˙Â Ì‰Ó ‰ÏË ÂÂˆ¯·Â Ì‰Ï ‰˙ ÂÂˆ¯· ,ÂÈÈÚ
?‰˘¯„‰ ¯Â˜Ó
רמב"ן; ר"ח פלטיאל; תוספות השלם; מהרי"ק; רא"ם;
נחלת יעקב; ט"ז; נפתלי שבע רצון; שפתי חכמים;
סדר הדורות )ערך רש"י(; תפארת יוסף; נחל קדומים,
לחיד"א )וב"שם הגדולים" ,מערכת גדולים(; קרני רמים; אגרא
דכלה  -ביאורי רש"י; פרדס יוסף; תורת מנחם )תשכ"ו(;
היכל רש"י; פרדס צבי; חומש אריאל
?‡¯ÓÈÓ‰ ÏÚ· Ì˘ ÏÈ‚¯Î ‡Ï˘ ‡È·Ó ÚÂ„Ó
באר מים חיים; ט"ז; שפתי חכמים; סדר הדורות )ערך
רש"י(; תפארת יוסף; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; פרדס
דוד; תורת מנחם )תשכ"ו(; לקוטי שיחות )חלק כ עמוד
 ;(541אגרות קודש )ימי הספירה תשל"ט(; ביאורים לפירוש
רש"י; חומש אור מנחם; שם שלמה
?È"˘¯ Ï˘ ÂÈ·‡ ÔÎ‡ ‰Ê ˜ÁˆÈ È·¯ Ì‡‰
ר"ח פלטיאל; תוספות השלם; מהרי"ק; באר מים חיים;
ט"ז; נפתלי שבע רצון; שפתי חכמים; סדר הדורות )ערך
רש"י(; תפארת יוסף ]"יש לקיים במקצת סברא זו"[; נחל
קדומים ,לחיד"א )וב"שם הגדולים" שם(; קרני רמים ]"הגם כי
מאמר זה הוא מצוי באמת במדרש ואביו של רש"י בר אוריין הוא ...אינו
רחוק כל כך שנאמר שרש"י התחיל מאמר זה  ...לרמוז לשם אביו גם כן.
ובפרט שאין מדרש זה קרוב כל כך לפשוטו של מקרא ;["...אגרא
דכלה  -ביאורי רש"י; ספר השיחות  -צמח צדק )עמוד
 ;(101משמחי לב  -בתוך "מאירת עינים" ]מתבטא על כך" :כל
השומע יצחק לי"[; פרדס יוסף; תורת מנחם )תשכ"ו(; היכל

רש"י; פרדס צבי; רשפי אש; שם שלמה
?È"˘¯· ˙¯˙Ò‰ ‡È˘Â˜‰ È‰Ó
בגדי אהרן; משכיל לדוד; תורת מנחם )תשד"מ(; ביאורי
החומש; החומש אור מנחם
?Á˙Ù ÌÚË ‰ÓÂ 'ÂÎ ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï :ÔÂ˘Ï‰ ˙ÏÈÙÎ
רא"ם; מהרש"ל; גור אריה; אבן יעקב; מנחת יהודה;
נחלת יעקב; צדה לדרך; אהבת ציון )גיסו של המהרש"א(;
ט"ז; שפתי חכמים; תפארת יוסף; בן אהרן; תועפות
רא"ם; אהל יעקב; משכיל לדוד; חפץ חיים; מחזה
יהודה; דברי אברהם; רשפי אש .וראה :מהר"ן; הוספה
ברש"י פרשת בחוקותי )כו ,ח( בדפוסים שלפנינו
?‰ÏÈÏ˘ ÔÂ˘Ï· ¯ÓÂ‡ ‰ÓÏ
באר בשדה; לקוטי שיחות )חלק ה הערה (9
"ÏÚ ˜¯ ‰È‡ ‡È˘Â˜‰˘ ÚÓ˘Ó "˙È˘‡¯·· Á˙Ù
?‡È˘Â˜‰ ˙ÏÈÁ˙Î ‡Ï˘ ,ÂÊ ‰˘¯Ù
רא"ם; מהר"ן; גור אריה; מערבי
?‰ÁÈ˙Ù ÔÂ˘Ï· ÌÈÈÒÂ ‰ÏÁ˙‰ ÔÂ˘Ï· Á˙Ù
אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; מדייק רש"י
?‰¯Â˙· ¯·„Ó ÔÎ˘ ,‰·˜ ÔÂ˘Ï· ¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
מדייק רש"י; רשפי אש ]על פי המבואר בגליון הקודם במדור
"שיעור ברש"י"[

?"ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰" „Ú ‚Ï„Ï ‡¯·Ò ‰Ó
רבינו בחיי; ר"ש אלמושנינו; ר"י קניזל; רא"ם; אמרי
שפר; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב;
אבן יעקב; מנחת יהודה; מהר"א אמיגו; שפתי
חכמים; משמרת הקודש; אהל יעקב; משכיל לדוד;
אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; באר בשדה; בני שלמה; פי
הבאר; מחזה יהודה; לקוטי שיחות )חלק ה(; ביאורים
לפירוש רש"י; חומש אור מנחם
?"‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰" „Ú ˙ÂÈ˘¯Ù‰ ÌÚ ‰Ó - ‡È˘Â˜Ï
רמב"ן; ר"ש אלמושנינו ]"יש מפרשים ...שלא הקפיד אלא על
.....

היותו מתחיל במעשה בראשית ...ובעל פירוש נתן טעם לדבריו ..וזה
הפירוש הבל ורוח"[; עבד שלמה; משיח אלמים; ר"י קניזל;

רא"ם; אמרי שפר; מהר"ן; דבק טוב; לבוש; מנחת
יהודה; כלי יקר; נחלת יעקב; משמרת הקודש; אהל
יעקב )בשם אחיו(; משכיל לדוד; דעת יששכר; אגרא דכלה
 ביאורי רש"י; באר בשדה; פרדס יוסף; לקוטי שיחות)חלק ה(; ביאורים לפירוש רש"י; חומש אור מנחם
‡?"ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰" ‡È‰ ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ
באר מים חיים
˘¯Â˘ ‡Â‰ ÈÎ ,˙È˘‡¯·· ÏÈÁ˙‰Ï ‡Â‰ ÏÂ„‚ Í¯Âˆ È¯‰
?‰ÂÓ‡‰
רמב"ן; רבינו בחיי; משיח אלמים; ר"י קניזל; רא"ם;
רע"ב; אמרי שפר; גור אריה; דבק טוב )בהגהה(; לבוש;
ר"י מקרמניץ; אבן יעקב; מנחת יהודה; נחלת יעקב;
צדה לדרך; משמרת הקודש; אהל יעקב; מערבי; קרני
ראמים; באר בשדה; פי הבאר; מחזה יהודה; דברי
אברהם; מדייק רש"י; לקוטי שיחות )חלק ה(; ביאורים
לפירוש רש"י
,‰È·¯Â ‰È¯Ù ˙ÂˆÓ Â˙È ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ÈÙÏ È¯‰
?Á È· ˙ÂˆÓÂ ‰˘‰ „È‚ ,‰ÏÈÓ
חזקוני; חזקוני מפרבנס; פשטים ופירושים; ר"ח
פלטיאל; דעת זקנים; פירוש הרא"ש; ר"ש אלמושנינו;
מהרי"ק; משיח אלמים; ר"י קניזל; רא"ם; רע"ב; ספר
הגור; אמרי שפר; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה;
דבק טוב; הואיל משה; זכרון משה; ר"י מקרמניץ; אבן
יעקב; מנחת יהודה; אהבת ציון )הנ"ל(; מגדול דוד;
שפתי חכמים; משמרת הקודש; תפארת יוסף; לשון
ערומים; אהל יעקב; וזאת ליהודה )עייאש(; שדה
הארץ; בן אהרן; משכיל לדוד; יסוד התורה; חפץ
חיים; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; באר בשדה; מנחת
פתים; פי הבאר; מחזה יהודה; גרש כרמל; ראשית
בכורי; פרדס דוד; לקוטי שיחות )חלק ה(; ביאורים
לפירוש רש"י; פרדס שמאי
?'˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂˆÓ· ÏÈÁ˙‰Ï' ¯Ó‡ ‡Ï ÚÂ„Ó
אגרא דכלה  -ביאורי רש"י
˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ ‡˜ÂÂ„ ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂˆÓ ÚÂ„Ó
?‰Â˘‡¯ ‰ÂˆÓ
ספר הגור; צדה לדרך; תולדות יעקב יוסף; יסוד
התורה; קרני ראמים; באר בשדה; ובחרת בחיים
)פלאג'י(; אור החמה; פשוטו של מקרא )קופרמן; וראה שם
התייחסות לעוד קושיות(

?'Â‚Â "ÂÓÚÏ ÂÈ˘ÚÓ ÁÎ" ÌÂ˘Ó ,˘Â¯ÈÙ
ר"ש אלמושנינו; רא"ם; מהר"ן; דבק טוב )בהגהה(; אבן
יעקב; מנחת יהודה; נחלת יעקב; שפתי חכמים; קרני
ראמים; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; באר בשדה;
ובחרת בחיים )פלאג'י(; פי הבאר; דגל יהודה )קאמינער(
·?"ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡"Ï ¯ÓÂ‡ È"˘¯Â "ÂÓÚÏ" ¯Ó‡ ˜ÂÒÙ
לקוטי שיחות )חלק י הערה  ;(8חומש אור מנחם; רשפי
אש; וראה ר"ש אלמושנינו
„?'ÌÈÂ‚ ˙Âˆ¯‡' ‡ÏÂ "ÌÈÂ‚ ˙ÏÁ" ˜ÂÈ
נחלת יעקב
‰È‡ ‰Ê Ì‚ È¯‰˘ ,‰ÓÂ˜Ó· ÔÈÈ„Ú ‡È˘Â˜‰ ‰¯Â‡ÎÏ
?‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓÓ
רמב"ן; ר"ש אלמושנינו; רא"ם; מהרש"ל; מהר"ן; יפה
תואר; גור אריה; דבק טוב; לבוש; ר"י מקרמניץ; אבן
יעקב; מנחת יהודה; נחלת יעקב; שפתי חכמים; קרני
רמים; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; ביאורי מוהרא"ל;
פי הבאר
?Ì˘ Ï˘ ‰˜ÏÁ· ‰ÏÙ Ï‡¯˘È ı¯‡ È¯‰
חזקוני; פשטים ופירושים; ר"ח פלטיאל; מהרי"ק;
משיח אלמים; רא"ם; רע"ב; ספר הגור; אמרי שפר;
באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב )בהגהה(; מנחת
יהודה; נחלת יעקב; שפתי חכמים; ספר הטעמים )לבעל
סדר הדורות(; משכיל לדוד; מערבי; חפץ חיים; דעת
יששכר; קרני רמים; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; ביאורי

מוהרא"ל; פי הבאר; מחזה יהודה; גרש כרמל; פני
המים )שטעגער(; לקוטי שיחות )חלק ה(; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י; חומש אור מנחם; אור החמה
≈?(Ì
˘) Â·¯ ‰˜ (ÔÚÎ) „·Ú ‰˜˘ ‰Ó È¯‰
חזקוני; ר"ח פלטיאל; ריב"א; רא"ם; רע"ב; ספר הגור;
אמרי שפר; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; לבוש;
מנחת יהודה; נחלת יעקב; ט"ז; שפתי חכמים; ספר
הטעמים )לבעל סדר הדורות(; שדה הארץ; משכיל לדוד;
מערבי; חפץ חיים; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; באר
בשדה; ביאורי מוהרא"ל; פי הבאר; מחזה יהודה; גרש
כרמל; לקוטי שיחות )חלק ה(; ביאורים לפירוש רש"י;
חומש אור מנחם
?Ì‰ ÈÓÂ ?‡˜Â„ ÌÈÂ‚ 'Ê Ï˘ ‰˙È‰ ı¯‡‰˘ ˜ÂÈ„‰ ‰Ó
אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; דרכי חיים )פאררא(
?˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎ ˙ÚË ‰Ó ÌÈÂ‚ 'Ê ı¯‡ ÂÊ È¯‰
לקוטי שיחות )חלק ה הערה  ;(36ביאורי החומש
?˘Â·ÈÎ· ˙Âˆ¯‡ ÌÈÂ˜Â ÌÈÊÊÂ· ÌÓˆÚ ˙ÂÓÂ‡‰ È¯‰
רא"ם; דבק טוב )בהגהה(; לבוש; תפארת יוסף; חפץ
חיים; באר בשדה; מהר"י מבעלזא; מחזה יהודה; לקוטי
שיחות )חלק ה(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י;
חומש אור מנחם; פרדס שמאי; אביר יוסף
?'ÈÏ Ô˙Â ÍÓÓ ÏË ÂÂˆ¯·' ÔÚËÏ ÏÂÎÈ ÔÏÊ‚ ÏÎ È¯‰
באר מים חיים
‡?Ì‰Ó ÏË ÍÈ‡ Ì‰Ï ‰˙ Ì
חזקוני; פשטים ופירושים; אמרי שפר; של"ה; אמר
יוסף )רמב"ם ה' גניבה ו ,ה דף לד ,ב(; גרש כרמל; אמונת
משה )אלכסנדר(; יציב פתגם )צאנז; וראה קרני רמים(
?ÂÏ ‰˙ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â ‰ÏÈÁ˙ Ì‰Ï ‰˙ ÚÂ„Ó
ספר הטעמים )לבעל סדר הדורות(; עטרת צבי )ליקאווא -
הובא ב"ימי זכרון" כט שבט(; תורת מנחם )תשל"ט(; חומש
אור מנחם
?"ÂÈÈÚ· ¯˘È ¯˘‡Ï ‰˙" ÔÂ˘Ï
אמרי שפר; אגרא דכלה  -ביאורי רש"י
˙?ÈÏ ‰ÓÏ ˙ÂÈ˘¯Ù ¯‡˘ Í‡ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ÁÈ
רמב"ן; משיבת נפש )ריש פ' וירא(; ר"י קניזל; רא"ם;
מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; לבוש; צדה לדרך;
מערבי; פרדס יוסף )בהערות(; לקוטי שיחות )חלק ה(;
ביאורים לפירוש רש"י; חומש אור מנחם
‰¯Â˙‰ Í˘Ó‰· ‰‡È¯·‰ ÏÚ ¯ÙÂÒÓ ‰È‰ Ì‡ Ì‚ È¯‰
?Ì˙ÚË ÏË·Ï ÏÎÂ
ר"ש אלמושנינו; עבד שלמה; משיח אלמים; נחלת
יעקב; צדה לדרך; שפתי חכמים; כלי יקר; יסוד התורה;
אגרא דכלה  -ביאורי רש"י; מנחת פתים; מחזה יהודה;
פרדס יוסף; לקוטי שיחות )חלק ה(; ביאורים לפירוש
רש"י; חומש אור מנחם; אור החמה; אביר יוסף
˙‡ '‰ ‰˘Ú ÌÈÓÈ ˙˘˘ ÈÎ" ˜ÂÒÙ‰ È‚Ò ‡Ï ‰ÓÏ
?"ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ˘‰
ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים; נחלת יעקב; ראה:
משמרת הקודש
?ÔÎ ÌÈÂ‚‰ Â¯Ó‡È È˙ÓÂ ‰ÓÏ
מהר"ן; זכרון משה ]וראה :יסוד התורה[
?˙ÂÓÂ‡‰ ˙ÚËÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ‰ÓÏ
ספר הגור; לבוש; צדה לדרך; כלי יקר; יסוד התורה;
לקוטי שיחות )חלק כ עמוד  ;(541אגרות קודש )ימי הספירה
תשל"ט(; ביאורים לפירוש רש"י; שם שלמה; שמן ראש
)חלק ט פרשת בהעלותך(; אביר יוסף
?È˙˜˜Á ‰˜ÂÁ ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù·Î Ì‰Ï ÌÈ·È˘Ó ‡Ï ‰ÓÏ
אמונת משה הנ"ל )פ' צו על פי הסוד(; רשפי אש
?ı¯‡‰ ˙È˙ ÏÚ ‰¯Â˙· ˙Â˘¯ÂÙÓ ˙ÂÁË·‰ ‰ÓÎ È¯‰Â
ר"ש אלמושנינו; אהל יעקב; קרני ראמים
˙˘?ÈÓÏ˙Ï 'Ú‰ ÌÂ‚¯˙Î Ï"ÏÂ‰ - ˙ÂÓÂ‡Ï ‰·Â
רשפי אש
ÍÈ¯ˆ È¯‰ "‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰"· ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ÍÈ‡Â
?'·· ÏÈÁ˙‰Ï
אמרי אמת ,פרדס שמאי

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

בני שלמה

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
יר * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אלג'"ל
מרבנילמהר
זוראפא אריה
חיים * גור
דודמים
חייםבאר
לרבי"ן *
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר
שלמה
חכמים" * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
בעללט
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד
שפתי שלמה
שו""זת* "שער
תר"כ(
דעתבתשרי
אפריםה * -כ"ה
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם)תקמ"
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר *
הקדמתו )*בהדקדוקי
מזרחי"* .גםספר הגור
מכל * ,מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
החסיד"א *
דמשפטיםד * ריב
נימוקי הרי"
רמב"ן" *
אליהו כהלל
רבינוענוותן
ובשער "
מספר
העניו כלול
סבא

בנגלה ובנסתר" ,כן מתואר בהסכמות לספרו
שו"ת "שער שלמה" .נולד בתקמ"ה לערך
לאביו רבי שמואל ב"ר סעדיה זוראפא.
משפחת זוראפא באלג'יר נמנית על משפחות
מגורשי ספרד הראשון בקנ"א .אבי המשפחה
הוא רבי יוסף זוראפא ,שחי בשנים ק"צ  -ר"ע
לערך ,מתלמידי הרשב"ש ,כפי שמציין
בתשובה )סימן תקד( "והיה עמי אחד מתלמידי
זה שמו רבי יוסף זוראפה יצ"ו" ,וכמה תשובות
הרשב"ש נשלחו אליו .נינו רבי סעדיה ב"ר דוד
זוראפא )הנזכר ב"אהל דוד" ששון ,עמוד חלק א עמוד
 365ועוד( ,ב"ר סעדיה] ,ב"ר יעקב[ ,בנו של רבי
יוסף ,העתיק בשפ"א את שו"ת הרשב"ש,
בסופו רשם שלשלת היוחסין של משפחת
זוראפא באלג'יר .רבי סעדיה זה נלב"ע בשצ"ה,
בזמן עצירת גשמים "בהעתירו לא-ל בעד
מים" .וכנראה רבי סעדיה דנן  -זקנו של רבינו
חד"ש ,הוא נכדו של רבי סעדיה זה.
רבי חד"ש "גדל כל ימיו בין החכמים
חכמי דורו" ,כפי שכותב רבי יעקב אבוקאייא
דומ"ץ ליוורנו בהסכמתו לספר ,וכמו כן
מתארים אותו שאר חכמי ליוורנו בהסכמתם:
"הולך את חכמים רבים ועצומים ...מתאבק
בעפר רגליהם והיה כאחד מהם ."...בעיקר למד
מפי רבי חיים מסעוד אלבו רב ומרביץ תורה
באלג'יר ,ועל פי המבואר בספר "מלכי ישורון"
)בערכו של הרב( היה רבו המובהק .בתוך ספרו
"שער שלמה" )סימן צג( מזכיר כרבו את "עט"ר
מו"ר הרב כמהר"ר יצחק הכהן סקלי" רב
ומרביץ תורה באלגיריה .רבי יעקב אבוקאייא
הנ"ל כותב בהמשך הסכמתו" :לא זזה ידו
מבית מדרשינו ,כחשכה כאורה ,"...משמע
שלמד גם מפיו.
בנערותו היה כנראה בליוורנו ,ושם יצק
מים על ידי החיד"א בתקס"ה לערך ,כפי
שהעיד רבי חיים שלמה אבולעפייא מטבריא
בהסכמתו ל"בני שלמה"" :מכירו הייתי לשעבר
זה חמש עשרה שנה ...ראה ראיתי וגם אני

.....

שלטי הגיבורים

על הצרות שעבר( נכתבה בענווה יתירה ,ובחתימה
כותב על עצמו "איש נבזה ...תולעת ולא
איש ."...שימש כדומ"ץ ודרשן באלג'יר ,עד
להסתלקותו ביום כ"ה בתשרי שנת כת"ר.
השאיר אחריו בנין רבנן :רבי יהודה ורבי משה
זוראפא .וחתניו רבנן :רבי אברהם אלשקר; רבי
מרדכי אנקאווא רבה של ענאבא )בון לשעבר(;
ורבי ישועה אלקאיים רב ומו"צ בלמדייא ,שרבי
חיים פלאג'י אבד"ק איזמיר מתארו" :מנורת
המאור ...הרב המובהק ...דיינא בארעא" )שו"ת
חיים ושלום ,חלק א סימן כד; וראה שם סימן כה ,מה
שכותב על חותנו  -רבינו(.

שמעתי ...הרב הגדול בעל 'ברכי יוסף' ז"ל
חולק לו כבוד" ,ועל כך כותבים בני המחבר
בהקדמתם ל"שער שלמה"" :יצק מים על ידי
קדוש יאמר לו אדמו"ר הגאון המפורסם רב
חיד"א זיע"א ...וסמך את שתי ידיו עליו ,בספרו
בונה שלמה ]=בני שלמה[ ,ואחריו האיר הרב
הקדוש הרב הקדוש רב משרשייא המלומד
בניסים מבני עליה כמוהר"ר חיים שלמה
אבולעפייא זצוק"ל."...
"מנעוריו וגם עד זקנה ...לא ימיש מתוך
האהל ,אהלה של תורה ,ולילה כיום יעי'ר
כחשכה כאורה ...כי אם ה' חפצו ,"...כעדות
בניו בהקדמתם הנ"ל ,וכיוצא בו בפי
המסכימים ,ומלבד התמדתו הרבה מודגש
בדבריהם ענוותנותו הגדולה" :עניו ושפל ברך";
"שייף עייל שייף נפיק" ,ועד שמתואר בהסכמה

בספרו "שער שלמה" )שאלה ד( מספר
רבינו :בדידי הוה עובדא באלול שלהי שנת
התקע"ה או בתשרי ריש התקע"ו ...ערל אחד
אויב ועשה קשר ושם לי עלילות דברים ,ושלחו
אחרי לבקשני כשלשה ימים לתפ"ץ ]= לא תקום
פעמיים צרה[ ,מאת ה' היתה זאת היא נפלאת
בעינינו ,שהוכו בסנוורים ונתערבבה עצתם
ודעתם ,ולא ידעו איה מקומי ואנה יהלכו
ונכשלו שתפסו חתני ששמו כשמי ]?[ ,ונמצא
כי לא הוא ופטרוהו .וביני לביני נודעו לנו
הדברים והלכו מנהיגי הקהל יצ"ו ]= ישמרם צורם
וגאלם[ ונתנו שוחד ופייסום ונתבטלה הגזרה,
ברוך עושה נפלאות גדולות לבדו .וביום
הכניסה כשעליתי לספר תורה היית מסתפק
אם חייב לברך הגומל בשם ומלכות ...עיין שם.
מלבד ספרו שו"ת "שער שלמה" ,חיבר
ספר "בני שלמה" ,הכולל שו"ת דרשות
וביאורים לפירוש רש"י על התורה והרא"ם,
נדפס בליוורנו תקפ"א .חיבור זה כתב בהיות
כבן כ"ז ,כפי הרשום בשער ספרו "שער
שלמה" .בהקדמתו מציין כי מהיותו בן י"ד שנה
התחיל כבר להעלות חידושיו על הכתב .ספר
זה קרוי בפי בניו ובפי חתנו בהקדמתם "בונה
שלמה" .כן חיבר ספר "שם שלמה" ,כנזכר
בהקדמת רבי יצחק טייאר ,אך הספר נאבד
)מלכי ישורון(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'Â‚ Ì‡¯·‰· ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ (ã ,á úéùàøá 'ôפירש רש"יÂÏÏ‰ ˙ÂÈ˙Â‡ È˘· ,ÌÈÓÏÂÚ ¯Âˆ '‰ ‰"È· („ ,ÂÎ ‰ÈÚ˘È) ¯Ó‡˘] Ì‡¯· '‰· :
˘ - [ÌÈÓÏÂÚ È˘ ¯ˆÈ Ì˘‰ Ïאחד בה"א ואחד ביו"ד ,ופירש בה"א בראם בלא יגיעה ובלא מעשה ,עכ"ל ]הרא"ם[ .רצ"ל אף על גב שנבראו
ביו"ד וה"א ...מכל מקום למה לא נרמזה כאן אלא ה"א ...אלא ודאי דלא איטטריך כאן לןרמז הה"א כי אם לרמוז לנו בלא יגיעה ובלא
מעשה בראם ,דאי משום להודיענו שנבראת בה"א אינו צריך דהא כבר כתיב בי"ה ה' צור עולמים .וזה אינו דהא פסוק זה הוא בנביאים
ובתורה לא ידענו שנבראו בי"ה ,כי אם בכאן ,ואיצטריך לפרש מה היא הכוונה שנבראו בה"א] ...משמע שברש"י שלפני רבינו לא היה כלפנינו:
"ולמדך כאן שהעולם הזה נברא בה"א" .ושמא לא היה לפניו רק דברי הרא"ם[.

