ב"ה ,תשרי [פרשיות נצבים-בראשית] תשע"ז ,גליון סב

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
"כל איש ישראל"  -כולל החשובים  /דף במקום פד  /מי פתח בתשובה ,יהודה או ראובן?  /ממארת למאורת!
היתכן שבפעם הראשונה הדבר פשוט ובפעם השלישי צריך ראיות?  /רצו לשבור התיבה או להרוג את נח?
איך חשבו ישראל למנוע מיתת משה?  /השווה והשונה בין דור באי הארץ לדור המבול והמצריים!
שקדן שלמהרי"ט אלגאזי היה 'מעין דוגמא של מעלה' ולר"י אייבשיץ 'פאר הדור'!  /בני חיי ומזוני בערבית ?

שיר המעלות לשלמה

דבר המערכת

"ב פירושים של רש"י ז"ל בחומש ,בכל שנה קח לך מפורש אחר ,בשנה זו
מזרחי ,ובשנה האחרת קיצור מזרחי וגור אריה .הרמב"ן בחומש הוא דבר
צוואת רבי שבתי שעפעיל ,בן השל"ה ,אות כא
גדול".

ערב ראש השנה ,שנת "פי' רש"י  -יומם ולילה" (תשע"ז)

לרגל השנה החדשה הבעל"ט ,הננו בזאת לאחל למעלת כבוד
חברי מפעל "מתיבתא דרש"י" רבנן ותלמידיהן ,ידידיו ותומכיו,
לכל העוסקים בהפצת לימוד רש"י על התורה  -להגדיל תורה

כללים בפירוש רש"י

ולהאדירה ,לכל ההוגים והמתעמקים בתורתו ,בכללם קוראי גליון

במשנת המהר"ל ב"גור אריה" על פירוש רש"י

"מתיבתא דרש"י" ,ולכל בית ישראל די בכל אתר ואתר ,בברכת

(רשימה ב  -רשימה א בגליון יא)
"דרך רש"י לפרש המקרא לפי פשוטו".

כת יבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה ,שנה טובה ומבורכת
פ' שמיני יא ,לז

"א ין דרך רש"י להביא רק דרשה מוכרחת מכח קושיא חזקה ,והוא דרשה
קרובה ולא רחוקה".

פ' שמות א ,י

"רש"י לא בא לפרש רק יתור הכתובים ,לא מהיכן אנו למדין הכל".
פ' משפטים כא ,יב

"מפני ששיטת ספרי הוא יותר קצרה משיטת התלמוד ,לכך אחז דרך קצרה".
פ' מטות ל ,ז

"רש"י לא בא ללמוד כל הדינין ,רק לפרש פשוטו שכתוב בה למה הוצרך
למכתב".

בכל מכל כל בגשמיות ורוחניות.
לקראת התחלת לימוד התורה ("מחזור חדש") הננו להציע

(עצה

טובה קמשמע לן) ,להצטרף להוגים ומתעמקים בתורת רש"י ,ומה טוב
מדי יום ביומו את פרשת היומי

(יום א' עד "שני" ,יום ב' מ"שני" עד שלישי"

וכו') ,כפי שנהגו גדולי הדורות ,וכן המליצו לעשות ,בציינם גודל
מעלת לימוד זה וסגולתו בגשמיות וברוחניות ,כגון לאמונה ,ליראת
שמים ,לנחת מיוצאי חלציו ,לבריאות ,לפרנסה ,להינצל מכל
מרעין בישין ,וכפי שהובא מפיהם ומפי כתבם במדור "שיר המעלות
לשלמה" ,בגליוני "מתיבתא דרש"י".

פ' נשא ה ,יג

אך אין לראות לימוד זה כסגולי בלבד ,אלא לימוד עיוני עמוק

"ה רא"ם פירש ...ודרך רש"י לכתוב פעם אליבא דחד ובמקום אחר אליבא דחד.
פ' תשא לב ,כט
ואין דברים אלו נכונים".

הוא ,ו"אין שום דיבור מדבריו שאינו צריך חקירה רבה ועיון נפלא"

"רש"י קורא בכל פירושו מה שהאשכנזים קוראים 'חולם' ,קרא אותם 'מלאפום',
ומה שהאשכנזים קוראים 'מלאפום' שהוא נקודה בתוך הוי"ו ,קורא רש"י בכל
פירושו 'שורק' ,ומה שהאשכנזים קוראין 'שורק' דהוא ג' נקודות זה על זה ,קורא
פ' בשלח יד ,יב
אותו גם כן שורק".

רש"י לחידודא
תיבה אחת בה רומזים גם יום ראש השנה וגם חג השבועות?!
(תשובה בחומש ורש"י באחת מפרשיות של החודש)

פתרון החידה של גליון הקודם :אי אפשר לעבור מהר סיני להר הכרמל רק
דרך גדר?! = בפרשת שופטים (יח ,כב) "אשר ידבר הנביא" .ופירש רש"י:
" ...כבר נצטוו שאם בא להדיחך מאחת מכל המצות לא תשמע לו ,אלא
אם כן מומחה הוא לך ,שהוא צדיק גמור ,כגון אליהו בהר הכרמל
שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות ,כדי לגדור את ישראל ,הכל לפי
צורך שעה וסייג הפרצה לכך נאמר אליו תשמעון" .הרי שאי אפשר
לעבור על מצות שניתנו מהר סיני ,כגון לעלות להר הכרמל ולהקריב
שם ,רק דרך גדר  -כדי לגדור את ישראל (על פי "אביעה חידות").

(כלשון שו"ת הרא"ם ,סימן פ) .וכבר ציווה הרא"ש

(באורחות חיים ,אות לז)

לדקדק בפירוש רש"י כפי היכולת .וידוע מליצת החיד"א שעל כל
טיפת דיו ברש"י יש לשבת שבעה נקיים.
ואכן עשרות גדולי ישראל ופוסקיו ,ראשונים ואחרונים ,עסקו
בעיון זה וחיברו פירושים מיוחדים לפירוש רש"י על התורה .אודות
ששים שנים מתוכם ,כבר נכתב במדור "גיבוריו של שלמה" עד
הנה ,וישנם עוד כהנה וכהנה

(ניתן לקבל רשימה של כל מפרשי רש"י ,לפי

הפרטים בשולי העמוד)  .ועל כן מומלץ לאמץ עצת רבי שעפעיל בן
השל"ה ,שבמדור "שיר המעלות לשלמה" ,גליון זה.
תחזקנה ידיהם של כל מפעלים העוסקים בעניין ,המפיצים
ברחבי תבל קריאה ועידוד ללימוד הפרשה חומש ורש"י דבר יום
ביומו .יהי רצון שזכות ר'בן ש'ל י'שראל תגן עלינו ועל כל ישראל,
ונזכה לשנת גאולה וישועה.

כתובות להזמנות ,הערות והארות ,תרומות והנצחות:
בארה"ק :טרומפלדור  63פרדס כץ  ת.ד  8131 .טלפקס  56.0975080 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :
בארה"ב  8680 Lincoln Pl. Brooklyn NY 88286 :טלפון  789.4478787 :דוא"לmesivtausa@gmail.com :

המערכת

שיעור ברש"י

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

(ארחות חיים לרא"ש)

 כניסת נח לתיבה ,יציאת ישראל ממצרים ועליית משה להר 
(פ' האזינו לב ,מח) וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה .פירש רש"י :בג'
מקומות נאמר "בעצם היום הזה" ,נאמר בנח (פ' נח ז ,יג) בעצם היום הזה
בא נח וגו' ,במראית אורו של יום ,לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך
[לשון שבועה  -ספר הזכרון] אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס
בתיבה ,ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה.
אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום ,וכל מי שיש בידו כח למחות יבא
וימחה.
במצרים נאמר (פ' בא יב ,נא) בעצם היום הזה הוציא ה' ,לפי שהיו
מצרים אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחים אותם
לצאת ,ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם .אמר
הקב"ה הריני מוציאן בחצי היום ,וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה.
אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה ,לפי שהיו ישראל
אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ,אדם שהוציאנו
ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו והעלה
לנו את הבאר ונתן לנו את התורה אין אנו מניחין אותו .אמר הקב"ה
הריני מכניסו בחצי היום וכו'.
השווה בין דור באי הארץ לדור המבול והמצריים 

הזה" ,ובשנים מהם מוכרחים לפרש בצורה כזו ,ואם כן מהם ראיה
ש"אף כאן"  -במיתתו של משה פירושם כך .ובדיוק זה "אף כאן"
מתרץ גם 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.

השונה בין דור באי הארץ לדור המבול והמצריים 

ובזה יובן מה שבנח ובמצרים מוסיף" :ולא עוד אלא" כו" ,כי
דור המבול והמצרים שהיו רשעים ,לא היו בטוחים שציווי הקב"ה על
הכניסה לתיבה "לימים עוד שבעה" (פ' נח ז ,ד) והיציאה ממצרים
"כחצות הלילה" (פ' בא יא ,ד) יהיו בדיוק כציווי הקב"ה ,ולכן לא די מה
ש"אין אנו מניחין אותו" ביום הקבוע (כי יהיו מוכרחים לעמוד על המשמר
ימים ושבועות ,ביום ובלילה ,שנח לא יכנס לתיבה ושישראל לא יצאו ממצרים),
אלא היו מוכרחים לעשות דבר שיבטל כל אפשרות של כניסה ויציאה
 "מבקעין את התיבה"" ,הורגין מהם" ,ואילו כאן הרי ידעו ישראלשגזירת הקב"ה היא בדיוק ,ולכן חשבו שאם לא יהיה משה בהר ביום
צריך ביאור ,כיצד עלה על דעתם של ישראל שבידם לעכב את זה תתבטל הגזירה .ולכן די מה ש"אין אנו מניחין אותו" (לעלות להר)
פטירת משה ,דבר שאינו כלל ביד בשר ודם? גם צריך להבין ,מדוע ביום זה[ .וראה מקורות דלהלן ביאור השינויים בין רש"י כאן לפ' נח ,שם כתב
מפרש רש"י כאן את המילים "בעצם היום הזה" ,הכתובות בנח שבני דורו אמרו גם שיהרגוהו].
ובמצרים? ובפרט שכבר פירש כעין זה בפרשת נח? ושם הרי אינו
אבל עדיין קשה ,כיצד התכוונו לעכב פטירת משה בניגוד לרצון
מביא דוגמא ממקום אחר ,ואם בפעם הא' אינו צריך ראיה ,כל שכן הקב"ה ,לכן מפרט את הטובות שעשה ,ולכן מחוייבים לא להיות
בפעם הג'! יתר על כן ,בפרשת בא אין רש"י מפרש מה שנאמר שם כפויי טובה (ראה רש"י פ' תבא כו ,ג) ,ולעשות כל שביכולתם לעכב
"בעצם היום הזה" ,ובפשטות כי סמך על פירושו בפרשת נח ,ואם כן פטירתו .ומפרט טובות אלו דווקא ,כי הטובות שבעבר בוודאי כבר
מדוע בפרשתנו ראה צורך לפרשו ,ועוד באריכות ועם ראיות ,ביטאו הכרת הטוב ,ולכן מפרט רק אותן שנהנו מהן גם ביום הזה
ובהדגשה" :אף כאן" שלכאורה מיותר [ואין לומר שהוא מצד הקושיא הנ"ל ומחוייבים עכשיו לא להיות כפויי טובה .ואמר "הוציאנו ממצרים
 איך שייך לעכב בנידון דידן ,כי באומרו :בג' מקומות נאמר וכו' ,אינו מתרץ כלל וקרע לנו הים" ,כי נסי יציאת מצרים (כולל קריעת ים סוף  -גמר יציאתקושיא זו] .בפשטות אינו מפרש רק את המילים "בעצם היום הזה" ,אם מצרים) שייכים לכל ישראל במשך כל הדורות ,ככתוב (פ' ואתחנן ו ,כ-
כן מדוע מעתיק בד"ה גם את המילים "וידבר ה' אל משה".
כג)" :כי ישאלך בנך מחר וגו' (יש מחר שהוא אחר זמן  -רש"י) ,ואמרת
כן יש לדייק ,מדוע הוצרך לפרט את הטובות שעשה משה לבנך וגו' ואותנו הוציא משם" וגו' .וכמו כן מתן תורה .כן הזכיר המן,
לישראל  -שלכן אמרו "אין אנו מניחין אותו" .והרי בנח ובמצרים אינו השליו (שבפ' בשלח ,משא"כ שבפ' בהעלותך שהיתה פורענות) והבאר ,שכן
מסביר מדוע אמרו כן ,כי מובן מעצמו ,וכמו כן מובן מעצמו למה לא נהנו מניסים אלו כל זמן שהותם במדבר .לכן משמיט "ועשה לנו נסים
רצו במיתתו של משה .גם ,מדוע מפרט טובות אלו דווקא ,ולא הזכיר וגבורות" ,שהיו בעבר.
המתקת מים המרים במרה ,מלחמת סיחון ועוג וכדומה .ובספרי נאמר
אבל עדיין צריך ביאור ,כלום מותר לעכב קיום ציווי הקב"ה
בנח
בכללות" :ועשה לנו נסים וגבורות" ,ורש"י משמיטו .לאידך גיסא
מחמת החיוב לא להיות כפוי טובה ,לכן מעתיק בד"ה גם המלים
מה
",
ובמצרים מסיים" :וכל מי שיש בו  /בידו כח למחות יבא וימחה
"וידבר ה' אל משה" ,היינו שהציווי "עלה אל הר העברים" היה רק
מקודם,
שאין כן במיתת משה מסיים :וכו' ,הרי שסמך על מה שכתב
למשה ,ומכיון שישראל לא נצטוו על כך ,ומשה לא היה עולה להר
וממה
בנח.
אם כן גם במצרים היה לו לקצר ולסמוך על מה שכתב
מחמת אונס ,הרי זה רק ענין של גרם שמשה לא יקיים את הציווי שלו,
במשה
[ובפרט
נפשך ,או בשניהם להסתפק בציון :וכו' ,או לפרט בשניהם
ולכן חשבו שהחיוב שלהם לא להיות כפויי טובה דוחה גרם זה .ולכן
מסתפק
אינו
שביה עסקינן] .גם מדוע בנח ובמצרים (דלא כבמיתת משה)
גם אינו מסיים' :וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה' ,כי ישראל
'".
כו
אלא
במה שאמרו "אין אנו מניחין אותו" ,ומוסיף "ולא עוד
אכן לא התכוונו למחות ח"ו כנגד הקב"ה ,ואם היה מוסיף מילים אלו
והביאור בכל זה ,לרש"י הוקשה המילים "בעצם היום הזה" היה אפשר לפרשן כמרידה בהקב"ה .ולתוספת ביאור ,סוף סוף
המיותרות לכאורה ,שהרי בתחילת העניין (פ' וילך לא ,ב) נאמר "בן מאה נצטווה משה לעלות להר ,וכיצד חשבו ישראל לעכב בעדו מלקיים את
ועשרים שנה אנכי היום" ,וביום זה נסתלק משה (רש"י שם) ,ואם כן הציווי ,אלא בני ישראל היו סבורים שזה גופא שהציווי היה אל משה
מובן שכל מה שקרה לאחר זה היה בעצם היום הזה .ומתרץ ,לפי שהיו בלבד ,וכן העובדה שהיה תנאי בדבר "עלה אל הר העברים" הוא
ישראל אומרים כו' .אמנם לכאורה קשה לומר שישראל (דור באי הארץ) פתיחת פתח ורמז שהדבר תלוי בהם.
התנגדו לרצון הקב"ה ,לכן מקדים "בג' מקומות נאמר בעצם היום
ואתם תלוקטו; ביאור החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יט
.......

פרד"ס היה לשלמה

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

(שם הגדולים)

(פ' נצבים כט ,ט) ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם .פירש רש"י :החשוב חשוב קודם ,ואחר כך כל איש ישראל" .ואחר כך ,כל איש ישראל" כולל
גם החשובים ,שיכללו עצמם עם הכלל.

מחשבת נחום

(פ' וילך לא ,כו) לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית ה' אלקיכם .פירש רש"י :נחלקו בו חכמי ישראל בבבא בתרא :יש מהם אומרים
דף היה בולט מן הארון מבחוץ ,ושם היה מונח; ויש אומרים מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון" .בבא בתרא" רומז על דרא בתראה ,יש
אומרים שגם בדורות אלו יש לעסוק בתיקונים של פ"ד תעניות ,פ"ד אותיות "דף" .ויש אומרים שבדורות אלו שנחלשו הדורות ורבו
ותקפו הצרות התיקון הוא להיות "מונח בתוך הארון" ,וד"ף גמרא הוא במקום ד"ף תעניות.

מהרי"ד מבעלזא

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י"
זה זמנים טובא [בגליון נא] כתבתם על מה שרש"י
חוזר על הכלל "אין נא אלא לשון בקשה" ,ביארתם
בטוב טעם ודעת למה הוצרך רש"י לפרש כן בפ' וירא
(כב ,ב) בפסוק "קח נא את בנך" ,וכן בפ' בא (יא ,ב)
בפסוק "דבר נא" .לאחרונה שמעתי שיעור בעניין זה
מפי הכותב הנכבד ה"ה מורינו הגר"א שפירא
שליט"א אבד"ק פרדס כץ .בין דיבורי רש"י שהשאיר
לנו  -קהל המאזינים ,השותים בצמא את דבריו
בכלל ,ואת שיעוריו על פירוש רש"י בפרט  -כדרכו
בקודש ,על יסוד הכתוב (משלי ט ,ט) "תן לחכם ויחכם
עוד" ,הוא דברי רש"י בפ' ואתחנן (ג ,ה) בפסוק
"אעברה נא" ,שפירש "אין נא אלא לשון בקשה",
דלכאורה מה קא משמע לן? הרי מילתא דפשיטא
היא שמבקש לעבור (וכפי שאומר בהתחלת הפרשה:
"ואתחנן" ,שהוא לשון תפלה ובקשה) .ובפשטות אי אפשר
לפרש בלשון עכשיו ,דמהי בקשתו שיעבור תיכף
ומיד? ואפשר דסלקא דעתך אמינא ,כדפירש רש"י
בתחילת הפרשה" :בעת ההיא" ,לאחר שכבשתי ארץ
סיחון ועוג דמיתי שמא הותר הנדר .ואם כן הווה
אמינא לפרש "אעברה נא" במובן עכשיו  -לאחר
שהותר הנדר .לכך צריך רש"י לפרש שמכל מקום
בכ"ר מאיר א .פרדס כץ
עדיף לפרש בלשון בקשה.

ידעתי" ,פירש רש"י :מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר
ביפיה מתוך צניעותה ועכשיו על ידי מעשה ,דאיתא
במדרש דעברה נהרא וגלתה שוקה ,ומתוך כך הכיר
ביפיה .עוד פירש רש"י :ולפי פשוטו הנה הגיעה השעה
שיש לי לידאג ביפיך .ודומה לו "הנה נא אדוני סורו
נא" .שני "נא" הללו אינם כשאר "נא" שבמקרא ,כי
שאר "נא" שבמקרא פירוש לשון בקשה ,ושני "נא"
הללו לשון עכשיו .כך פירש חזקוני כי כל שאר "נא"
לשון בקשה ,ושתי "נא" הללו לשון דאגה ,עכ"ל
הריב"א.
כנראה מה שאמר 'שני "נא" הללו' ,הכוונה של
שני הפסוקים ,אבל לא שני "נא" של פסוק השני,
ש"נא" השני שבפסוק השני ,לכאורה הוא מלשון
בקשה .וצריך עיון ,אם אכן רק שני "נא" הללו לשון
עכשיו .אבל על כל פנים הא ודאי שנוטה יותר לדעת
הרב שכתב בגליון שם בדעת רש"י שישנם הרבה "נא"
בלשון בקשה ,מעבר למקומות הבודדים שמפורש
בהם ברש"י שהוא לשון בקשה ,כפי שמכיח כן מדברי
רש"י בפ' בהעלותך .ודלא כדעת האומרים שגם
לשיטת רש"י כל "נא" לשון עכשיו ,מלבד במקומות
הבודדים שמפורש בהם שהוא לשון בקשה (כפי שהאריך
שם בגליון בטוב טעם) .ויש לעיין ולהבין כוונת החזקוני,
בכ"ר הא"ש
שהם לשון דאגה?

בהמשך המאמר על פירוש תיבת "נא" שבתורה
לשיטת רש"י והמפרשים (בגליון נא) ,יש לציין למה
שמצאתי לאחרונה בריב"א בפ' לך בפסוק "הנה נא

ב"מתיבתא דרש"י" למדנו לקיים דברי הרא"ש
(באורחות חיים ,אות לז) לדקדק בפירוש רש"י כפי היכולת.
ואם כן נדקדק על פירוש רש"י בפרשת נצבים (כט ,יח)

...

י"ד רש"י

(פ' בראשית א ,ח)

"פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה" ,פירש רש"י" :פן
יש בכם" ,שמא יש בכם .וצריך עיון תיבת "פן" נאמר
בחמשה חומשי תורה ,כששים פעמים (וליתר דיוק,)07 :
ומה פתאום נזכר לפרש תיבה זו בפעם ה .09יש בסך
הכל עוד פסוק אחד בתורה ,לאחר פסוקינו ,בה נזכר
פעמיים תיבת "פן" ,בפ' האזינו (לב ,כז) "פן ינכרו
צרימו פן יאמרו ידנו רמה" .נמצא ,שכמעט
בהזדמנות האחרונה פירש תיבה זו .לפני זה מצינו
בפ' ויגש בפסוק (מה ,יא) "פן תורש" ,פירש רש"י:
דילמא תתמסכן ,לשון מוריש ומעשיר .והנה שם
משמע שבא רש"י לפרש בעיקר תיבת "תורש" ,וכפי
שמשמע מסוף דבריו :לשון מוריש .אבל אף אם נאמר
שבא לפרש גם תיבת "פן" ,ועל כרחך צריך לומר
שרוצה להתייחס גם לתיבת "פן" ,דאם לא כן למה
העתיקה ,ולא היה לו להעתיק רק תיבת "תורש"
ולפרשה .וכהכלל ברש"י ,שאינו מעתיק בד"ה רק
התיבות שהוא מפרש ,גם לא מילות קישור .וכפי
שמצינו בפ' וירא (יט ,טו) בפסוק "פן תספה" ,שרש"י
מפרש תיבת "תספה" ,ואכן אינו מעתיק רק תיבה זו
שמפרש ,ולא תיבת "פן"[ .ועל דרך זה יש לעיין בעוד מקומות
אחדים ,שמפר ש המשך לשון הכתוב ,ומעתיק גם תיבת "פן" בד"ה,
כמו בפ' שמות (ה ,ג) "פן יפגענו" ,פן יפגעך היו צריכים לומר לו אלא
וכו'] .ובכל אופן יקשה מה ראה על ככה לפרש תיבת

"פן" בפעם ה 89בתורה ,ולא בפעם הראשונה ,בפרשת
בראשית (ג ,ג) ולא לאחריה ,רק בפעם ה09
בפעם ה .]89אשמח לקבל תשובה שלימה מאהבה.

[ואולי גם

בכ"ר ובברכת כוח"ט א .פייערשטיין

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
ויקרא אלקים לרקיע שמים .פירש קסא-ב); רשפ"י א"ש (צריכי שלשתם); וראה אור מתוק איך רמז כאן "אש"?

רש"י :שא מים ,שם מים ,אש ומים  -שערבן זה בזה
ועשה מהם שמים.

מקורות רש"י?
רא"ם; אמרי שפר; גור אריה; ביאור ר"י מקרעמניץ;
מהרש"א; דברי דוד לט"ז; באר רחובות; באר רחובות
מזוקק; זכור לאברהם (ברלינר); דברי נגידים; חומש
אריאל
מה הוקשה ליה?
ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים (מהדורת אלבז); גור
אריה; לבוש; אבן יעקב (וצ"ע כוונתו); משכיל לדוד; גרש
כרמל; לקוטי שיחות (חלק ה הערה  ;83חלק לו פ' משפטים ב
הערה  ;)41ביאורים לפירוש רש"י; חומש אור מנחם;
חומש פשוטו של מקרא (וראה הערות שם); אשל אברהם
לכאורה היה לו להעתיק רק תיבת "שמים" אותה מפרש?
לקוטי שיחות (שם); ביאורים לפירוש רש"י; חומש אור
מנחם; וראה להלן נוסחת "ספרים אחרים"
הלא אין דרכו לדרוש שמות?
ראה מפרשים בקטע "מה הוקשה ליה"
למה לא דרש טעם השם לעיל (בפסוק א)?
מנחת יהודה; שפתי חכמים
למה ליה ג' פירושים?
ספר הזכרון (רק פירוש אחת); הגור (הכל חד); מהרש"ל (ב'
פירושים ב"שא מים"); גור אריה (לכך העדיף שם זה ועוד);
לבוש (צריכי שלשתם); אבן יעקב (כמהרש"ל); ביאור ר"י
מקרעמניץ (כמהרש"ל); מנחת יהודה (כמהרש"ל); דברי דוד
לט"ז (החידוש בשלשתם); שפתי חכמים (כמהרש"ל); באר
רחובות (האי מיניה מפקת); משכיל לדוד (צריכי שלשתם);
באר בשדה (ג' רקיעים); אור ישר; עטרת יעקב (ישורון ה,

פרד"ס היה לשלמה

(ווילנא תרמ"ח)

למה אינו אומר "דבר אחר" כרגיל?
לבוש; תפארת יוסף; אולם ראה להלן נוסחת "ספרים
אחרים"
פירוש "שא"?
רא"ם; מהרש"ל; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה;
ביאור ר"י מקרעמניץ; באר רחובות; באר רחובות
מזוקק; אמרות ה'; אור ישר; איש מצליח
איזה מים (הם נושאים או נמצאים שם)?
רא"ם; באר מים חיים; גור אריה; לבוש; דברי דוד
לט"ז; באר בשדה; אמרות ה'; איש מצליח; אור
החמה; אשל אברהם; וראה עבד שלמה
"שא מים"  -הרי תלויים באויר?
הגור; לבוש; ביאור ר"י מקרעמניץ; אבן יעקב; מנחת
יהודה; שפתי חכמים; משכיל לדוד; אמרות ה'; דברי
אברהם; אור החמה
הרי הש' של "שא" מנוקדת אחרת וליתא א'?
מהרא"י; רא"ם; רע"ב; מהרש"ל; אמרי שפר; מהר"ן;
באר מים חיים; מנחת יהודה; שפתי חכמים; מלאכת
הקודש; באר רחובות מזוקק; דברי נגידים; לקוטי
שיחות (חלק י פ' ויצא עמוד  ;)38רשפ"י א"ש
"שם מים" ,הרי אין אלא מ' אחת?
רא"ם; רע"ב; מהרש"א; מהר"ן; באר מים חיים;
באר רחובו ת; באר רחובות מזוקק; דברי נגידים;
רשפ"י א"ש
ֵׁם?
שם או ש
ָׁם או ָׁ
ש
רמב"ן; באר מים חיים; מהרש"א; באר רחובות; באר
רחובות מזוקק; אמרות ה'; אור ישר; וראה רשפ"י א"ש

מהרא"י; רא"ם (בשם הפליאה); רע"ב; מהרש"ל; באר
מים חיים; יפה תואר (ד ,ז בשם הפליאה); אבן יעקב;
ביאור ר"י מקרעמניץ; מנחת יהודה; דברי דוד לט"ז;
שפתי חכמים; באר רחובות; משכיל לדוד; באר
רחובות מזוקק; תורת שמואל תרל"א (חלק א עמוד לו);
דברי נגידים; ספר המאמרים תש"א (עמוד  ;)44לקוטי
שיחות (חלק י פ' ויצא עמוד  ;)38ביאורי החומש (פ' ויצא);
איש מצליח; רשפ"י א"ש
היכן מצינו תיבה מורכבת מכמה תיבות?
פרדס צבי
מעורבים ממש?
אמרי שפר; אור ישר; תורת מנחם ,תשמ"ו; חומש
אור מנחם; פרדס שמאי; וראה עבד שלמה
מדוע אכן עירב אש ומים?
אור יהושע (מעזיבוז); גרש כרמל; דברי נגידים; דברי
אברהם; שפע חיים (יום כיפור תשמ"ב); שמן ראש (חלק ט
פ' קרח); מאמר "מאין יבא עזרי"
רמז בשינוי השם מרקיע ל"שמים"!
דברי נגידים; דברי אברהם
נוסחאות אחרות!
מהרא"י (ליתא 'שם מים'); זכרון (מוחק 'שם מים'); הגור ("מים
ואש"); לקוטי שיחות (חלק יז פ' מצורע עמוד ו 14בשולי הגליון);
חומש אריאל; חומש שי למורא  -מהדורת כתר תורה;
בחומשים רבים בשם ספרים אחרים ("שמים" ,שם מים;
דבר אחר ,אש ומים .וליתא' :שא מים').
הערות על הרא"ם!
דברי דוד לט"ז; בית האוצר (ערך א כלל קי); פרדס יוסף
(הובאו בבנין דוד); תורת הרא"ם

המשך

(פ' האזינו לב ,ג) כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו .רש"י :מכאן אמרו שעונין ברוך שם כבוד מלכותו אחר ברכה שבמקדש .מה שאמר רש"י
"במקדש" ,משום דכתיב הכא "שם הוי"ה" ,והיינו שם המפורש ,שאין רשות להזכיר בגבולין ,רק כהן גדול במקדש (סוטה לז ,ב; תמיד לג ,ב),
לכך לא יליף מיניה אלא במקדש .ואפשר משה היה מזכירו בכל מקום ,לכך קאמר "כי שם ה' אקרא" ,כדפירש רש"י בלשון כאשר.
מהרא"י; אמרי שפר לרנ"ש

(פ' ברכה לג ,ז) וזאת ליהודה .פירש רש"י :סמך יהודה לראובן וכו' מי גרם לראובן שיודה יהודה .אף על גב דאמר במדרש "וישב ראובן אל הבור"
[פ' וישב לז ,כט] ,מלמד ששב משקו ומתעניתו שבלבל יצועי אביו [הובא רש"י על הפסוק] ,וזה היה קודם דמעשה תמר ,מכל מקום לא הודה
תוספות בבא קמא צב ,א
ברבים עד אחר שהודה יהודה.

(פ' בראשית א ,יד-טו) ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה ,והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים .והיו למאורת ברקיע
השמים להאיר על הארץ .פירש רש"י" :יהי מארת" ,חסר וי"ו כתיב ,על שהוא יום מארה וכו' .ונראה שלכן נאמר בהמשך" :והיו לאתת
ולמועדים גו' והיו למאורת" ,שבכח קדושת המועדים יתהפך המארה ל"מאורת" מלא.

פניני שפע חיים

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
חכמים *"מטה
אלג'יר בעל
אבד"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך *לרבי
ועודרחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
יהודה" באר
מירא דכ יא *
לט"זק * שפתי
עייאשדוד
יהודה * דברי
נחלת יעקב
תקכ"א)
השנה
ראש
ת"ס
השנה
ראש
(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
ישראל,
אליהושנת
להם .ב
ונענה
הרבי ר'
מתארו
הדור",
לארץ* דקדוקי
עלההגור
תקט"זספר
מזרחי *
רבינו
יהונתן* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
ריב"א *
הרי"ד *
פארנימוקי
רמב"ן" *
בדרכו .התיישב
שנתיים
שהה
ליוורנו ,שם
ה"תומים"
שלמה בעל
יריעותק אה"ו
אייבשיץ אבד"
משה לחותן
זכרון
האורה *
דרך* לבוש
וה"פלתי".למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב
אמרי שפר
למהרש"ל *
רש"י *

בני יהודה  /וזאת ליהודה

המהרי"ט אלגאזי מעיד עליו ש"היה מעין דוגמא
של מעלה ,חסידא קדישא ,רב דומה למלאך ה'
צ'באות" .רבי דוד פארדו בספרו "משכיל לדוד"
(ראה ערכו) מביע התרגשותו שזכה לכוון לדברי
רבינו ,וכך הוא כותב (פרשת בראשית א ,כו)" :וחדאי
נפשאי שזכיתי בעוניי להיות פותח כוון לדעת
עליון אריה דבי עילאי!".
נולד ב"אלמדייא" הסמוכה לאלג'יר ,בראש
השנה שחל בשבת ,ת"ס לערך ,לאביו רבי יצחק.
בילדותו עברו הוריו לאלג'יר ,היא ארג'יל .שם
למד אצל רבי רפאל ידידיה שלמה צרור אבד"ק
אלג'יר ובעל "פרי צדיק" על הטור .בשאלתו אל
רבי מסעוד אלפאסי מחכמי תונס (אליה הגיע
ממרוקו) בעל "משחא דרבותא" ,מתארו רבינו:
"מורי" ,וכותב בהכנעה יתירה" :אחרי הקידה
בפישוט ידים ורגלים ,ליטול רשות כדי להיכנס
תלמיד אצל הרב( "...אורח חיים ,סימן קנה).
נסמך להוראה על ידי רבו רבי רי"ש ונתמנה
על ידו לדיין בבית דינו ולדרשן בקהילה ורבים
השיב מעוון .עם הסתלקות רבו בשנת תפ"ח,
מילא את מקומו כריש מתיבתא וריש מתא
אלג'יר .הנהיג נשיאותו ברמה והעמיד תלמידים
רבים ,ביניהם :רבי מרדכי ב"ר יצחק נרבוני הי"ד
(שנשרף חי על קדושת השם בעוון זילזול באיסלאם,
כשדוחה בתוקף את ההצעה להתאסלם ובכך לבטל גזר
הדין); רבי יוסף ב"ר צמח דוראן דומ"צ אלג'יר;

ועוד.
דאג לשמירת המנהגים והתקנות שהנהיגו
הקדמונים ,מגורשי ספרד הראשונים ,בראשם:
הריב"ש ,הרשב"ץ והרשב"ש .מספרים ,כי מלבד
משפחת הרשב"ץ היא משפחת דוראן ,התבססו
באלג'יר עוד שלש משפחות גדולות מיוצאי
ספרד :משפחת בן חיים ,משפחת בן וואליד,
ומשפחת עייאש .דורשי רשימות נתנו בהם
.........

שלטי הגיבורים

(פ' בראשית א ,לא) יום הששי .פירש רש"י:

סימנים "בני" (בן וואליד)" ,חיי" (בן חיים) ו"מזוני"
(עייאש בערבית אלג'ירית).
רבי יונה נבון ר"מ ישיבת "יפאר ענוים"
בירושלים בעל "נחפה בכסף" ו"גט מקושר" (רבם
של המהרי"ט אלגאזי ושל החיד"א) כותב אליו:
"המאור הגדול אשר יאו"ר משנת"ו לארץ ולדרים
אור תורה… ויהי משיב לכל שואל ,הא במשא
ומתן ,הא בדברי תורה .הוא הדַבּר לדור ,מנהיג
את הציבור בנחת ,אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה .הוא עמוד הימיני החכם השלם הדיין
המצוין עצום ורב( "...שו"ת בית יהודה ,חושן משפט
סימן ל).
ה"אור החיים" הקדוש פנה אליו וביקש את
הסכמתו לפירושו "אור החיים" ולספרו "פרי
תואר" ,וכן החיד"א על ספרו "שער יוסף"
/////.

בירושלים ושימש בה כראש ישיבת "כנסת
ישראל" (שיסד ה"אור החיים") וכראש בית דין
ירושלים ,עד להסתלקותו בראש השנה תקכ"א,
ונתקיים בו מה שאמרו במשה רבינו "הקב"ה
ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום".
השאיר אחריו ספרים רבים המעידים על
היותו "שקדן גדול בתורה" (כפי שכותב החיד"א
ב"שם הגדולים" ערך "בית יהודה") .ואלו הם :שו"ת
"בית יהודה" ,ובסופו מנהגי ארג'יל; "בני יהודה"
על לשונות רמב"ם ,ועוד ,ובסופו קונטרס "אות
ברית קודש" ,במעלת מצות מילה; "לחם יהודה"
על הרמב"ם; "מטה יהודה" על אורח חיים;
"שבט יהודה" על יורה דעה; "וזאת ליהודה"
שמעתתא ואגדתא ,ועוד; "קול יהודה" על
התורה ודרושים; ועוד.
בספריו" :בני יהודה" (ליוורנו תקי"ח) ו"וזאת
ליהודה" (זלצבאך תקל"ו) צירף לשונות רש"י
ורא"ם .כתב יד של החיבור "וזאת ליהודה" כולו
נמסר לידי יהודי מגרמניה ,על מנת להדפיסו.
והנה עברו שנים ולא נודע גורלו .רבי אברהם ,בן
רבינו ,מסר נפשו ,וכדבריו בהקדמה "הקדשתי
גופי לשמיא" ויצא מביתו ,נסע ממדינה למדינה,
ובדרך נס עלה בידו לעלות על עקבות החיבור
והאבידה חזרה לבעליה .נדיבי עם עמדו לימינו
וזכה להדפיסו.
הלשונות שנדפסו ב"בני יהודה" סודר
מחדש בקובץ "נטעי נעמנים" על ידי מכון משנת
רבי אהרן ,ומשם ל"קובץ מפרשי רש"י" ,פרדס
כץ תשס"ד .גם בספרו "קול יהודה" (ליוורנו תקנ"ג)
נמצאים ביאורי לשונות רש"י ורא"ם (ראה לפי
מפתחות) .חובבי תורת רש"י מייחלים בכליון
עיניים לאיש חכם ונבון שישנס את מתניו ויערוך
מהדורא חדשה שיכלול שלשתם בחדא מחתא,
דבר דיבר על אופניו ,לתועלת הרבים.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

הוסיף ה' בששי בגמר מעשה בראשית ,לומר שהתנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי

תורה .דבר אחר ,יום הששי כולם תלויים ועומדים עד יום הששי ,הוא ששי בסיון המוכן למתן תורה.

יש לומר הנפקותא בין הלשונות ,הוא ,מה שהקשו החוספות בפרק קמא דעבודה זרה [ג ,א ד"ה יום הששי] על הך דרשא דריש לקיש למאן דאמר
בשבעה בסיון ניתנה תורה מאי "הששי" .ותירצו ב' תירוצים :דיומא קמא לא אמר להו מידי משום חולשא דאורחא ,רצונו לומר ופירוש "ששי"
לתחילת האמירה ששלח עם משה רבינו ע"ה לומר להם .ועוד יש לומר ,דראוייה היתה תורה להינתן בששי ,אלא שהוסיף משה יום אחד
מדעתו ,רצונו לומר ופירוש "ששי" הוא כפי מה שהייתה ראוייה ,יעויין שם.
ולדברי רש"י כאן ניחא ,דרבי יוסי דסבירא ליה בשבעה בסיון ניתנה תורה ,יפרש כלשון א' ,דה"א יתירה על חמשה חומשי תורה ,ופירוש
"ששי" הוא ששי של ימי הבריאה .ולשון ב' סבירא ליה כרבנן ,דבששה בסיון ניתנה תורה ,ופירוש "ששי" הוא ששי בסיון .ולפי זה הוייא
נפקותא גדולה בין הלשונות ,ודוק [ועיין שם עוד .וראה גם הגדת "צלי אש" בקידוש].

