ב"ה ,תשרי תשע"ו ,גליון מט

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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דבר המערכת

שיר המעלות לשלמה
Ï"Ê ˘"¯‰Ó Ô¯Ó ˜"Î„ ÚÂ„È„ ¯ÙÈÒ [‡ÊÏÚ·Ó] Ï"Ê ‡"¯‰Ó Ô¯Ó ˜"Î
]˙ÓÎÁ „ÓÏ˘ ÌÈ¯·ÂÒ 'ÌÏÂÚ'‰Â ,˜Â„˜„ Ú„È [ÏÂÏ‡ Ê"Î„ ‡ÏÂÏÈ‰ ÏÚ· - ‡ÊÏÚ·Ó
Í¯„Â ,È"˘¯ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÂÓÏÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰˘ ‡Ï‡ ,‡˙ÈÏ ‰Ê Ï·‡ ,˜Â„˜„‰
È"˘¯‰ „ÓÏ ˘"¯‰Ó‰ Ô¯ÓÂ ,˜Â„˜„‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯ÙÓ˘ ‰Ó ÏÚ ‚Ï„Ï ÌÏÂÚ‰
È‡Ó˘ Ò„¯Ù ˙Ó„˜‰
˘.˜Â„˜„‰ ˙ÓÎÁ Ú„È Ì˘ÓÂ ,˙ÂÈ˙Ó· ˜Â„˜„ ‰· ˘È

כללים בפירוש רש"י
·‡ ‰ÎÏ‰ ˙Â¯Â‰Ï ‡ÏÂ Ë˘Ù‰ ˘¯ÙÏ
'¯˘"ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‡Ï„ È„ÈÓ ,ÌÈÈ„Â ˙ÂÎÏ‰ ˙Â¯Â‰ÏÂ ˜ÂÒÙÏ ÂÈ˘Â¯ÈÙ· ‡· ‡Ï È
··Ï ,·Î ¯ÂÓ‡ 'Ù ,"Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙" ÏÚ·Ï ,È"‡¯‰Ó È¯Â‡È
.'˙Â‡¯˜Ó‰ ˘Â¯ÈÙÏ
"¯˘"."·Â˙Î‰ ÔÈÚ ·˘ÈÈÏ ‡˙ÎÏ‰Î ‡Ï„ ·˙ÂÎ ÌÈÓÚÙ È

‡ ,È ·˜Ú 'Ù ,ÌÈÓÏ‡ ÁÈ˘Ó

"‡,ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÂÚÓ˘ÈÂ [Á ,‚ ˙È˘‡¯· 'Ù] ˜ÂÒÙ· ·¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó˘ ·Â˘Á˙ Ï
˘˙·˘ÈÈÓ‰ ‰„‚‡ÏÂ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ‡Ï‡ È˙‡· ‡Ï È‡Â ‰·¯‰ ‰„‚‡ È˘¯„Ó ˘È
„·¯È¯·„· ‡Ï Ï·‡ ,˙Â˘¯„Ó‰ ¯‡˘Â ‰„‚‡‰ È˘¯„Ó· ‡Ï‡ ÂÈ‡ ,ÂÚÂÓÈ˘Â ‡¯˜Ó‰ È
¯‡"‰ ,ÁÓ ÈÁÈÂ 'Ù ,Ì
."...ÌÈÈ„ È˜ÒÙÂ ˙ÂÎÏ‰ Ì‰˘ ˙Â˙ÈÈ¯·‰Â ˙ÂÈ˘Ó‰
"ÔÈ‡ ,ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ ÈÙÓ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ¯Á‡ ·˘ÈÈ˙Ó ‰Ê‰ ˘¯„Ó‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ
¯‡‡Ï˘ ‡Â‰ ˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙ· Ï"Ê È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ È¯‰˘ ,Â˘¯„Ó ÈÙ ÏÚ Â˙Â‡ ˘¯ÙÏ ÈÂ
'Ù] ˜ÂÒÙ· ·˙Î˘ ÂÓÎ ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ˙Â·Â¯˜ Ô‰˘ Ô˙Â‡Ó ‡Ï‡ ˘¯„ ÌÂ˘ ‡È·È
·¯‡˘˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ‡ˆÓ˙ ÔÎÏÂ ,Ô‚· ÍÏ‰˙Ó ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÂÚÓ˘ÈÂ [Á ,‚ ˙È
˘."...‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ÌÈ·Â¯˜ Ì˙ÂÈ‰Ï ,‡˙ÎÏ‰Î ‡Ï„ ˙Â‡¯˜Ó‰ ˘¯ÈÙ
¯‡"· ,ÁÎ ‰Âˆ˙ 'Ù ,Ì

"‡Â· ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ ‡Ï‡ ,[ÌÈÈ„‰ ÈÓÚË Ë¯Ù·Â ÌÈÈ„] ˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙ· ‡È·Ó ÂÈ
ÁÈ ,‡Î ‡ˆ˙ 'Ù ,‰¯Â‡‰ ˘Â·Ï
."·Â˙Î‰ Ë˘Ù
"‡Û„Â¯ ‡Â‰˘ ,È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ...Ï·‡ .[˙ÂÙÈ¯Á‰ Í¯„] È"˘¯ Ï˘ Â˙ËÈ˘Â ÂÎ¯„ ‰Ê ÔÈ
‡Ï„ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÂÓ„˜‰ ÔÓ ¯ÊÚ ÂÏ ‡ˆÓÈ˘ „·Ï·Â ,ÌÈ·Â˙Î‰ ÈË˘Ù [¯Á‡] ÌÏÂÚÏ
‡Î ,· ˙È˘‡¯· 'Ù ,‰¯Â‡‰ ˘Â·Ï
."ÂÏ Â„‚˙È˘ Â˘¯„ÓÏ ˘ÂÁÈ ‡ÏÂ ,‡˙ÎÏ‰Î
"¯˘"."˜ÒÂÙ ‡ÏÂ ‡Â‰ Ô˘¯Ù ˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙ· Ï"Ê È

ÂË ,ËÈ ˙˜Á 'Ù ,‡"˘¯‰Ó‰ Ô˙ÂÁÏ ,‰˘Ó ÔÂ¯ÎÊ

"‰ÈÓ ‡˜Ù È‡Ó ‡È·‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡"Â "ÌÈÈ„‰ ˘¯ÙÏ ÍÈ¯‡‰Ï È"˘¯ ˙ÈÁ ‡Ï
„·¯‚-· ,Ï ˙ÂËÓ 'Ù ,Ê"ËÏ „Â„ È
."˜ÂÒÙ‰ ˘¯ÙÏ ‡Ï‡ ,‡È„Ï
"¯˘"‰ÈË˘Ù ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÎ ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ...È¯ÙÒ‰ ˙˘¯„ ¯Á‡ Í˘Ó È
„˜¯‡ "˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÎÂ ...ÈÂ‰ ÈÎ‰
˘‚È¯ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ · ˜ÏÁ ,Û"È·Á‰Ï ,ÌÈÈÁ ·Ï ˙"Â

ערב ראש השנה ,שנת "הביאנ"י המל"ך  -שלמ"ה  -חדרי"ו" )תשע"ו(

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
ולהאדירה ,לכל ההוגים והמתעמקים בתורתו ,בכללם קוראי
גליון "מתיבתא דרש"י" ,ולכל בית ישראל די בכל אתר ואתר,
בברכת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה ,שנה טובה
ומבורכת בכל מכל כל ,בגשמיות וברוחניות.
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 ,להנצל מכל מרעין בישין ,וכפי שהובא
מפיהם ומפי כתבם במדור "שיר המעלות לשלמה" ,בגליוני
"מתיבתא דרש"י".
תחזקנה ידיהם של המפעלים השונים 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 ,כסימנה "ביאת המשיח"
)תשע"ו(.
המערכת

רש"י לחידודא
שכתוב )פ' תבא כח ,י(:

הורג נפש שנתקיים בו מקרא
"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"?
)התשובה בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש(

פתרון החידה של גליון הקודם:
היתכן שאדם יקיים מצוה ככתבה וכלשונה ויעבור על בל תוסיף? =
אם הוא יקיים "ארבעים יכנו" )פ' תצא כה ,ג(  -ככתבה ,יעבור על "לא
יוסיף ...להכותו" ,שכן פירש רש"י שם )בפסוק קודם(" :במספר
ארבעים" ולא ארבעים שלמים ,אלא מנין שהוא סוכם ומשלים
לארבעים ,והן ארבעים חסר אחת )על פי "אביעה חידות"(.

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(

 הכתיב גאולה לעצמו 
) .Í˙Â·˘ ˙‡ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ·˘Â (â ,ì íéáöð 'ôפירש רש"י·Â˙ÎÏ ÂÏ ‰È‰ :
'Ï‡¯˘È ÌÚ ‰ÈÂ¯˘ ‰ÈÎ˘‰˘ ÏÂÎÈ·Î Ô‡ÎÓ Â„ÓÏ ÂÈ˙Â·¯ ,'Í˙Â·˘ ˙‡ ·È˘‰Â
·ˆ¯˙ ‚˘È „ÂÚÂ .Ì‰ÓÚ ·Â˘È ‡Â‰˘ ÂÓˆÚÏ ‰ÏÂ‡‚ ·È˙Î‰ ÔÈÏ‡‚˘ÎÂ ,Ì˙ÂÏ
ÂÈ„È· ÊÁÂ‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î È˘Â˜·Â ˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜ ÌÂÈ ÏÂ„‚˘ ,¯ÓÂÏ
„Á‡Ï ÂË˜ÂÏ˙ Ì˙‡Â" [·È ,ÊÎ ‰ÈÚ˘È] ¯Ó‡˘ ÔÈÈÚÎ ,ÂÓÂ˜ÓÓ ˘È‡ ˘È‡ ˘ÓÓ
‡.'ÂÎÂ ÔÎ ÂÈˆÓ ˙ÂÓÂ‡‰ ¯‡˘ ˙ÂÈÂÏ‚· Û‡Â ."Ï‡¯˘È È· „Á
צריך ביאור ,מדוע כותב רש"י "רבותינו למדו מכאן שהשכינה
שרויה עם ישראל בצרת גלותם" ,כאילו מדובר בחידוש מיוחד
הנלמד דווקא מכתוב זה ,והרי כתוב מפורש הוא בתהילים )צא ,טו(
"עמו אנכי בצרה" .יתירה מזו ,רש"י עצמו הביא כתוב זה במשמעות
זו עצמה )ואף ללא נימת ההסתייגות "כביכול"( על הכתוב בפרשת שמות )ג,
ב( "וירא מלאך ה' אליו מתוך הסנה"" :מתוך הסנה  -ולא אילן אחר
משום עמו אנכי בצרה".

יגאל ?! 
הרי פשוט שבגאולה ֵ
עוד יש להבין ,לשם מה הוצרך לסיים" :וכשנגאלין הכתיב גאולה
לעצמו ,שהוא ישוב עמהם" ,הרי מובן מאליו שמכיון שהשכינה
שרויה עמהם בגלותם ,היא גם יוצאת אתם מהגלות .ומה פשר הביטוי
יוצא הדופן "הכתיב גאולה לעצמו" ,מדוע לא די לכתוב 'וכשנגאלין
ישוב עמהם'.
והביאור בזה ,משמעות הכתוב "עמו אנכי בצרה" היא שהקב"ה
נמצא עם בני ישראל גם בשעה שהם נמצאים בגלות ,והוא אף
משתתף בצערם ומתייסר יחד עמהם; אבל אין פירוש הדבר שהוא
עצמו יורד בגלות .וזהו החידוש בכתוב שלפנינו :הכתוב "ושב ה'
אלוקיך את שבותך" יוצר היקש והשוואה בין שיבתם של בני ישראל
מן הגלות )"שבותך"( לשיבתו של הקב"ה ממנה )"ושב ה' אלוקיך"(.
ועל כך כותב רש"י" :רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה
שרויה עם ישראל בצרת גלותם" :ההשוואה בין שיבתם של בני
ישראל לשיבתו של הקב"ה מלמדת ,שלא זו בלבד שהקב"ה נמצא

פרד"ס היה לשלמה

עם בני ישראל כשהם נמצאים בגלות ,אלא שאף הוא עצמו כביכול
יורד בגלות ,כפוף למצריה ולהגבלותיה ושותף לקשייה ולייסוריה.
ובזה יובן מדוע דווקא בפירושו כאן ,מוסיף רש"י את ההדגשה
"כביכול" ,מה שאין כן בפרשת שמות.

הרי אין חבוש מתיר עצמו ?!
יחד עם זאת לאור הסבר זה נוצר קושי חדש אם אמנם הקב"ה
עצמו כביכול נמצא בגלות ונתון להגבלותיה ,כיצד תוכל לבוא
הגאולה? והרי כלל הוא )ברכות ה ,ב( "אין חבוש מתיר עצמו מבית
האסורים"! על כך משיב רש"י בהמשך דבריו "וכשנגאלין הכתיב
גאולה לעצמו" ,מאחר שהקב"ה כתב מראש )"הכתיב"( בתורתו שעם
תום זמן הגלות תבוא הגאולה" :ושב ה' אלוקיך את שבותך" ,הוא
הגביל בכך מלכתחילה את כוחה של הגלות ,כך שעם תום הזמן
הקצוב תאבד הגלות את שליטתה בבני ישראל ובקב"ה עצמו
כביכול.
ושמא תאמר שכשיגיע זמן הגאולה ,יצא תחילה הקב"ה בעצמו
מהגלות ,ואז יגאל את בני ישראל .לכן מוסיף רש"י "שהוא ישוב
עמהם" ,ביחד עם ישראל ,והיינו שהגאולה תבוא לקב"ה ולבני
ישראל כאחד.
אבל אין רש"י מסתפק בפירוש זה ,שכן לפי פירוש זה יקשה,
שהרי חידוש זה של שכינתא בגלותא שייך בעיקר לזמן הגלות ,ואם
כן מדוע משמיענו זאת הכתוב לגבי גאולת ישראל ,לכן ממשיך:
ועוד יש לומר כו' ,שהכתוב מלמדנו ענין נוסף השייך לצורת
הגאולה .אבל אינו שולל את הפירוש הראשון ,שלכן אינו כותב "דבר
אחר" וכיוצא בזה] .וראה במקור הדברים ביאור פירוש השני ברש"י ,ומדוע לא
הסתפק בפירוש זה .ובו נתבאר ההבדל בין קיבוץ נדחי ישראל לבין קיבוץ גלויות
שאר האומות ,בתיווך בין שיטת הרמב"ם לשיטת הבעש"ט בעניין השגחה
עומק הפשט; ביאור החומש; ביאורים לפירוש רש"י;
פרטית[.
לקוטי שיחות ,חלק ט; יד רש"י ,גליון הקודם; ואתם תלוקטו

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

)שם הגדולים(

) .‡È‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï (áé ,ì íéáöð 'ôפירש רש"י .‰„ÓÏÏÂ ‰È¯Á‡ ˙ÂÏÚÏ ÍÈ¯ˆ ˙ÈÈ‰ ÌÈÓ˘· ‰˙È‰ ÂÏÈ‡˘ :כל זה לגבי תורת הנגלה ,אבל תורת הקבלה אכן
צריכים לעלות אחריה לשמים ללמדה .לכן מצינו בזהר הלשון "תא חזי" ,כי תורה זו צריכים לחזות בנועם ה' בשמים ממעל .אבל בגמרא
מפ"ק כ"ק מרן אדמו"ר בעל "שפע חיים" מצאנז זי"ע בשם הגה"ק מנאסיד זי"ע
מצינו הלשון "תא שמע" ,כי לא בשמים היא.
) .‡Â·ÏÂ ˙‡ˆÏ „ÂÚ ÏÎÂ‡ ‡Ï 'Â‚Â ‰˘Ó ÍÏÈÂ (á-à ,àì êìéå 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ˙Â˘¯‰ ÈÓÓ ‰ÏËÈ˘ È‡˘¯ ÈÈ‡ ÏÎÂ‡ ‡Ï Â‰Ó 'ÂÎ ÏÂÎÈ :משה רבינו נהיה
כולו רוחני ,פרוש לגמרי מהוויית דהאי עלמא ,ללא כל קשר לדברי רשות ,ולכך לא יכול היה להתקשר יותר עם נשמת ישראל ולצאת ולבא
אהל יוסף ,לאדמו"ר מגראכוב )יו"ל בירושלים תשע"ד ,בידי נכדו הרב ישעיה קוהוט(
לפניהם.
) .ÂÈ˜Ï‡Ï Ï„Â‚ Â·‰ ‡¯˜‡ '‰ Ì˘ ÈÎ (â ,áì åðéæàä 'ôפירש רש"י .˘„˜Ó·˘ ‰Î¯· ¯Á‡ ,"„ÚÂ ÌÏÂÚÏ Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î Ì˘ ÍÂ¯·" ÔÈÂÚ˘ Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ :אמר
"עונין" בלשון הווה ,שבכל עת יכול איש ישראל להמשיך על עצמו מעין הקדושה שהיה בבית המקדש  -להמשך "אחר ברכה שבמקדש".
מהר"י מבעלזא
ועל דרך זה להמשיך על עצמו ההתעוררות של ימים הקדושים לכל השנה.
) .˙ÂÓÈ Ï‡Â Ô·Â‡¯ ÈÁÈ (å ,âì äëøá 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ‡·‰ ÌÏÂÚÏ ,"˙ÂÓÈ Ï‡Â" ;‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ,"Ô·Â‡¯ ÈÁÈ" :כאשר אדם חי חיים חומריים ,אזי כל יום
שעבר כבר מת ,ולכך אמרו )ברכות יח ,ב( "רשעים בחייהם קרויים מתים" .אבל החי חיים רוחניים בעולם הזה ,אזי הימים חיים לעולם,
מחשבת נחום ,לנו"נ ה"תשואות חן"
וממילא אף גם בהיותו בעולם הבא לא חשוב כמת ,וכמו שאמרו )שם א-ב( "צדיקים במיתתן קרויים חיים".

) .ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· (à ,à úéùàøá 'ôפירש רש"י˙„Ó ÌÈ„˜‰ ,ÌÈÈ˜˙Ó ÌÏÂÚ‰ ÔÈ‡˘ ‰‡¯Â ÔÈ„‰ ˙„Ó· Â˙Â‡¯·Ï ‰·˘ÁÓ· ‰ÏÚ ‰ÏÈÁ˙·˘ ,'‰ ‡¯· ¯Ó‡ ‡ÏÂ :
¯ ."ÌÈÓ˘Â ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ˙Â˘Ú ÌÂÈ·" ·È˙Î„ ÂÈÈ‰Â .ÔÈ„‰ ˙„ÓÏ ‰Ù˙˘Â ÌÈÓÁהכוונה אינה רק על העולם הזה הגשמי ,אלא גם עולמות
העליונים לא היו מתקיימים במדת הדין ,וכמו שאומרים בימים הנוראים )בפיוט ונתנה תוקף(" :ומלאכים יחפזון וכו' כי לא יזכו בעיניך בדין".
]ויש להוסיף ולבאר על פי דרכו בקודש שינוי סדר לשון המקראות :בפסוק "בראשית" הקדים שמים לארץ ,ואילו בפסוק "ביום עשות" להפך ,שבשניהם אמר בדרך לא זו
אף זו" :בראשית ברא אלקים" ,שבתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין ,לא רק "את השמים" ,אלא אף "את הארץ" .אבל בפועל הקדים מדת רחמים ושתפה למדת

הדין " -עשות ה' אלקים" ,לא רק ארץ אלא גם שמים .אשפ"ך[.

שפע חיים ,שיעור חומש רש"י ,פ' נצבים וילך תשמ"ב

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד עמיתי אשכול הכופר חכם וסופר הה"ג
וכו' ר' ישראל מרדכי פלס שליט"א
שלו' וברכה וכט"ס,
תוך כדי עריכת "יד רש"י" לפסוק "יום הששי"
)פ' בראשית א ,לא( הסתפקתי בפתיחת רש"י שם:
"הוסיף ה"א בששי" כו' ,דהנה ידוע כי כל רש"י בא
ליישב איזה קושי ]או למנוע איזו טעות[ ,אשר על כן בכל
דיבור של רש"י יש להבין מה הוקשה לו לרש"י.
במפרשי רש"י מבואר כי כלל זה תקיף גם כאשר
רש"י פתח דבריו בקושיא מפורשת ,גם אז יש קושיא
נסתרת שדווקא היא היא הקושיא העיקרית .כמו
שכתב ה"קרני ראם"" :יש בידנו קבלה על דברי רש"י
ז"ל ,שאין רש"י ז"ל מקשה הקושיא בהדיא ,אלא אם
כן יש קושיא אחרת נעלמת ,ובמה שיתרץ רש"י ז"ל
בקושיא המבוארת יתורץ גם כן הקושיא הנעלמת"
)ריש פ' ויצא כח ,י; וראה שם ריש פ' בהעלותך ח ,כד(.
וכן כתב רעו ה"בגדי אהרן"" :כאשר מפרש רש"י
הקושיא ,בידוע שיש לו עוד קושיא אחרת ,והיא
נעלמת" )פ' ויצא כח ,י( .וכן כתבו בדור לאחריהם
ה"משכיל לדוד" בהקדמתו ולאורך כל הספר .וכן
נקטו עוד מפרשי רש"י .וכן הביא בספר "דעת משה"
)פ' יתרו( בשם אביו המגיד מקאזניץ .בעבר הארכנו
לבאר הכלל וההגיון שבדבר )ראה "מתיבתא דרש"י גליון כו,
מדור "שלח שלמה לבי מדרשא" .וראה גם גליון כט מדור הנ"ל(.
כך עלה הספק ,האם הקושיא הנסתרת ששואל
הלומד היא :למה הוסיף ה"א בששי ,ורש"י מתרץ
)בסגנון הקושיא( :הוסיף ה"א וכו' ,או שמלבד זאת ישנה
קושיא אחרת )נסתרת( .אשמח לשמוע דעתו הרחבה.
ברגשי ידידות והערכה וברחשי ברכת כוח"ט ,אשפ"ך

תשובת הרב ישראל מרדכי פלס שליט"א ריש
מתיבתא דרש"י ובעל "משא דעת":
הנה פשוט כי הלומד )גם המתחיל( היודע לדבר
בלשון הקודש ,יודע מעצמו )מבלי שרש"י יפרש לו( על ה"א
הידיעה .והראיה שכבר קרא ולמד עד כאן כמה
תיבות בתורה בה"א הידיעה ,ורש"י לא ראה צורך
לפרשן ,כמו" :השמים"" ,הארץ"" ,המים",
"היבשה" ועוד .אם כן בהגיעו לתיבות "יום הששי",
מבין הלומד שהכוונה ליום ששי הידוע ,ושואל הוא,
....

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
מהו יום הששי הידוע? ומהיכן הוא ידוע? ומתרץ
רש"י בפירוש הא'" :הוסיף ה"א בששי" ,לשלול הבנה
זו ,שאין זה "הששי" הידוע ,אלא "ששי" בתוספת ה',
לרמז על ה' חומשים .ושוב מתרץ שאכן הכוונה לששי
ידוע ,אך לא ששי בשבת ,אלא יום הששי בסיון .ולפי
זה מובן למה חזר בפירוש הב' והעתיק שוב "יום
הששי" ,לומר שבפירוש זה קוראים זאת אחרת ,לא
"ששי" בתוספת ה"א ,אלא "הששי" הידוע.
וראה רבינו בחיי בטעם שאמר קרא "יום הששי":
"למעלת אדם הראשון ולכבודו שנברא בו ,ועמו נשלמה
כל המלאכה ,והוא היה תכלית הבריאה וחתימתה,
ועיקרה ועל כן אמר בפרסום 'יום הששי' כלומר הידוע
המפורסם" .ושמא אין רש"י נוקט כעין זה ,דאילו
נכתב 'היום הששי' היתה ההדגשה על מעלת היום,
אבל 'יום הששי' מדגיש את מעלתו כששי ,וזה לא
מתאים ליום הששי למעשה בראשית .אבל לתירוץ הב'
אין כאן הדגשה על מעלת היום ,אלא כאן נרמז יום
הששי הידוע ומפורסם ,הוא יום ו' בסיון.
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" ,שלו'ם וברכה,
בגמרא )פסחים כב ,ב ובכ"מ( :שמעון העמסוני וכו'
היה דורש כל אתים שבתורה וכו' .ובמקום אחר )חגיגה
יב ,א( :נחום איש גם זו כב שנה היה דורש כל אתין
שבתורה וכו' .שאלתי היא אם גם על דרך הפשט
מיותרים האתין וצריכים לימוד? והאם ידוע דעת
רש"י בזה? דהנה בכמה מקומות מצינו שמתייחס
לאתין לדוגמא בפ' בראשית )א ,יד( בד"ה יהי מארת
וגו' ,פירש" :מיום ראשון נבראו ,וברביעי צווה עליהם
להתלות ברקיע ,וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו
מיום ראשון ,וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו,
הוא שכתוב )פסוק א( 'את השמים' ,לרבות
תולדותיהם' ,ואת הארץ' ,לרבות תולדותיה" .משמע
שסבירא ליה גם על דרך הפשט ,שהיא דרכו של רש"י,
שהאתין מיותרים ובאים לרבות .אך אם כן מדוע לא
פירש כן על אתר .וכן ברובם ככולם של האתין לא
פירש מידי ,משמע שלא צריכים לימוד ,על דרך
הפשט .אשמח שתוכלו להאיר עיני.
בכ"ר ובברכה מרובה ,נצ"מ

תשובת המערכת :נודה לכם על שנתתם לנו
הזדמנות להתבונן קצת בנושא ,ואמנם לעת עתה אין
...

בידינו בירור שלם בזה ,מכל מקום נעלה מה שעלה
במצודתנו ,בבחינת "לא עליך המלאכה לגמור ואי
אתה בן חורין להבטל ממנה" ,ועוד חזון למועד לעת
מצוא ,בע"ה .נקדים להעיר כי מה שלא פירש מידי
ברובם ככולם של האתין ,לא ניתן לכאורה להוכיח,
בדבר שכן יתכן שלאחר שגילה דעת בזה פעם אחת,
לא צריך לחזור ולפרש ,כי כן דרכו לסמוך על הלומד
שיבין ממה שכבר פירש ,ואינו טורח לפרש שוב .ולא
רק בפרשיות ויקהל ופקודי אינו חוזר ומפרש מה
שכבר פירש בפרשיות תרומה ותצוה ,וכפי שמתבטא:
"כבר פרשתי" ,וכן בעשרת הדיברות שבפרשת
ואתחנן סומך על פירושו את עשרת הדיברות בפרשת
יתרו .אלא יתירה מזו ,אף גם סומך על הלומד שיבין
כיוון ודרך ,ואפילו תירוץ על קושי מסוים ,שכבר גילה
דעת או תירץ בכיוצא בזה .ואם כן יתכן שכן נהג
רש"י בנוגע לאתין ,ואכן מצינו שרש"י אמר דרך כלל
)בפ' מקץ מב ,כב(" :וגם דמו" ,אתין וגמין רבויין.
אבל מזה שלא פירש מידי בפעם הראשונה,
והיינו כבר בפסוק הראשון בתורה ,שנאמר בו "את
השמים ואת הארץ" ]רק להלן בפסוק יד ,כפי שהערתם[,
לכאורה ניתן להוכיח שסבירא ליה שעל פי פשט לא
צריך הדבר ביאור ,ורק כשיש לו הכרח אחר לזה,
כמו שהוכיח מלשון "יהי מאורות" ,שביום ראשון
נבראו ,וביום רביעי רק צווה עליהם להתלות ,אז
מוסיף" :הוא שכתוב 'את השמים' ,לרבות
תולדותיהם" וכו' ]וכעין שבארנו מתי רש"י מפרש כפילות
לשון ,שבמקומות שמפרש כפילות יש לו הכרח אחר לפרש כן ,ולא
עצם הכפילות ,ראה גליון כח[.

ואכן הט"ז ב"דברי דוד" )פ' בראשית ד ,א( כתב:
"רש"י לא בא לדרוש אתין שבתורה ,אלא אחר
שראינו דהך 'את' שנזכר הוא אינו כשאר אתין ...יש
לדרוש אתין הנזכרים בעניין זה ...רש"י לא דריש
אתין אם לא שיש סברא לדורשו ."...ויתכן שלכן
מצינו ברש"י בסוף פ' לך )יז ,כה( :בד"ה "בהמולו את
בשר ערלתו" ,שפירש :באברהם לא נאמר 'את' ,לפי
שלא היה חסר אלא חתוך בשר כו' ,אבל ישמעאל
שהיה ילד הוזקק לחתוך ערלה ולפרוע המילה ,לכך
נאמר בו 'את' .והיינו כאן יש סברא לדרשו מצד
השינוי מיניה וביה .וכאמור ,עוד חזון למועד לעת
מצוא ,בע"ה.

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˘˘‰ ÌÂÈ (àì ,à úéùàøá 'ôפירש רש"יÈ˘˘· '‰ ÛÈÒÂ‰ :
·‚˙Ó ÏÚ Ì‰ÓÚ ‰˙‰˘ ¯ÓÂÏ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ¯Ó
˘,¯Á‡ ¯·„ .‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁ Ï‡¯˘È (Ì‰ÈÏÚ) ÂÏ·˜È
"È˘˘ ‡Â‰ È˘˘‰ ÌÂÈ „Ú ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙ ÌÏÂÎ "È˘˘‰ ÌÂÈ
·.‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ ÔÎÂÓ‰ ÔÂÈÒ
?˙Â˘¯„‰ ¯Â˜Ó
אמרי שפר לרנ"ש; קיצור מזרחי; נחלת יעקב; שפתי
חכמים; אהל יעקב; באר בשדה; מקורי רש"י )בחומש
מחוקקי יהודה(; רש"י השלם )חומש אריאל(; זמירות אור אש
)בקידוש(; הגדת צלי אש )דלהלן(
·!È"˘¯ ˙ÈÈ˘Â˜ ¯Â‡È
באר בשדה; זכור לאברהם; מאירת עינים; משא דעת;
רש"י מפורש; מנחם משיב נפש; רש"י כפשוטו
?‰˘ÚÓÏ Ì„Â˜ È‡˙ ÔÈÚ· È¯‰
פנים יפות )בפסוק ויכל אלקים(; ייטב לב )בפסוק בראשית אות
ה(; אפיקי ים )שלאגער(; שדה יצחק; וראה באר בשדה
?‰˙‰ ÈÓ ÌÚÂ ?ÂÏ·˜È˘ ˙Ó ÏÚ ‰‡˙‰ ‰Ó ÏÚ
מנחת יהודה; שפתי חכמים; אשל אברהם )אלאשווילי(; רש"י
מפורש; מנחם משיב נפש; רש"י כפשוטו; ביאורי הפשט
?‰Ï·˜· È‚Ò Ì‡‰
סמיכת חכמים )הקדמה(; צל"ח )שבת פז ,א(; פרדס יוסף
‡?"Ì‰ÈÏÚ [ÂÏ·˜È˘]" ÌÈÒ¯Â‚ È
עיונים ברש"י; חומש שי למורא  -מהדורת כתר תורה
"?‰ÈÓ˘ ¯Î„ Ô‡Ó "Ï‡¯˘È
באר בשדה
?·˙Î·˘ ‰¯Â˙ ÏÚ ˜¯ È‡˙‰ ‰È‰ Ì‡‰
ובחרת בחיים להחבי"ף; חמודי צבי ,פ' יתרו; הגדת
משאת המלך )פיסקא כמה מעלות(; הגדת צלי אש )דלהלן(
·?'·‰ ˘Â¯ÈÙ ¯Â‡È
רש"י בגמרא; זכור לאברהם; שי למורא; אשל אברהם

?'·‰ ˘Â¯ÈÙ· 'È˘˘‰ ÌÂÈ' ˜È˙Ú‰Â ¯ÊÁ ÚÂ„Ó
משא דעת; מנחם משיב נפש בהערה
‡?‰Ê ˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ ˜ÂÒÙ ˘¯Ù˙Ó ÍÈ
אהל יעקב; באר בשדה
"?ÌÏÂÎ Ì‰ ÈÓ "ÌÈÈÂÏ˙ ÌÏÂÎ
מנחת יהודה; אשל אברהם )אלאשווילי(; רש"י מפורש;
מנחם משיב נפש; רש"י כפשוטו
?ÔÂÈÒ· È˘˘ ÏÚ Â˘¯„ ÍÈ‡ ÚÂ·˘· ‡Â‰ "È˘˘‰" È¯‰
כלי יקר; בני יהודה )נדפס ב"קובץ מפרשי רש"י" ,פרדס כץ
תשס"ד(; דברי נגידים; הגדת צלי אש )דלהלן(
„?"[‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ] ÔÎÂÓ‰" ÔÂ˘Ï ˜ÂÈ
מירא דכיא; מאירת עינים; אשל אברהם )אלאשווילי(;
ביאורי הפשט
˙Ë¯Ù·Â) ‰¯Â˙ ‰˙È ÔÂÈÒ 'Ê·„ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÈ
„˜?(ÈÎ‰ ÔÏ ‡ÓÈÈ
תוספות )עבודה זרה ג ,א(; אמרי שפר לרנ"ש; קיצור
מזרחי; מהרש"א )גמרא שם(; נחלת יעקב; צל"ח )שבת פז,
א(; אהל יעקב; מלאכת הקודש; זמירות אור אש הנ"ל;
הגדת צלי אש )דלהלן(; וראה אשל אברהם )אלאשווילי(
ושאלות הבאות
?ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ‰ÈÏ ‰ÓÏ
שארית ישראל; משכיל לדוד; דברי שלום )שרעבי(;
מחזה יהודה )לוריא(; גרש כרמל; אמרי יוסף ,ספינקא;
דברי נגידים; אור ישר; מנחם משיב נפש; ביאורי
הפשט; וראה שאלה הבאה
?ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ÔÈ· ‰ÈÓ ‡˜Ù È‡Ó
סמיכת חכמים )הקדמה(; צל"ח )שבת פז ,א(; מירא דכיא;
תפארת יוסף; בית האסופים; בני יהודה; חיי יצחק
)נדפס בקובץ הנ"ל(; מלאכת הקודש; פרדס יוסף; דבר
טוב )להרב דו"ב רוזנברג(; זמירות אור אש הנ"ל; הגדת
............................

צלי אש )דלהלן(; מנחם משיב נפש; וראה שאלה
הקודמת
˘¯ÈÙ ÔÎ˘) È˘‰ ˘Â¯ÈÙ· ÛÈ„Ú‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
·‚?(Ë˘Ù‰ „"Ú ¯˙ÂÈ ‰¯Â‡ÎÏ Ì‚Â ,‡¯Ó
דברי שלום )שרעבי(; מלאכת הקודש; באר בשדה;
משברי ים )שלאגער( אות ב; הגדת צלי אש ]בקידוש:
לפירוש הא' עצם תיבת "שישי" כפשוטו וקאי על יום השישי )של
ימות השבוע( ,אלא יתור אות ה' נדרש בדרך רמז על ה' חומשי
תורה .אבל לפירוש הב' ,אכן מספר שישי הוא כפשוטו )ולא כרמז
הה'( ,ובכל זאת הוא רחוק יותר מהפשט ,שכן לפי פשוטו של
מקרא "שישי" היינו שישי בשבת ,ולפי הדרשה היינו שישי בחודש
סיון .אם כן פירוש זה רחוק יותר מן הפשט מפירוש הא' / .וראה
כלי יקר )וכן הוא ב"בני יהודה"( שלפירוש הב' דריש ה"א במילואו
בגימטריא ו' ,הרי מובן שזה רמז רחוק יותר מפירוש הא' / .ומבואר
דב' הפירושים תלויים בב' הדיעות ביום נתינת התורה ...ומאחר
דקיימא לן שבז' בסיון נתנה תורה ,לכן נקט פירוש הא' לעיקר .אי
נמי ,דתלוי בב' הדיעות במנין הספרים של תורה )שבת קטז ,א(...
ומאחר שמקובל יותר דעת מאן דאמר שהתורה ה' ספרים ,לכן
פירוש הא' עיקר .וראה להלן[

?‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜· ÌÈÈÂÏ˙ ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
גור אריה ]ריש פ' תזריע" :מפני שאין גמר בריאתן רק על ידי
התורה ,שהיא מתקן העולם ,והוא עיקר תיקונו"[; נתיבות
עולם ,למהר"ל ]נתיב התורה ,פרק א :כל זה מפני כי התורה
היא סדר האדם ...וכמו שהתורה היא סדר האדם כך התורה היא
סדר של העולם ...רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש ;["...כלי
יקר ]"כי העליונים והתחתונים ...לא יתקיימו כי אם על ידי איזה
אמצעי המצרף ומחבר שני חלקים הפכיים אלו" ,וכיוצא בו
בדרשות המהר"ל ,קונטרס "זכר צדיק"[; לקוטי הלכות ]הל'
מקח וממכר הלכה ד" :כי עיקר הברור על ידי התורה ,ועל כן
נתוסף הה' ...בששי דיקא ,כי עיקר שלימות הברור ביום הששי"[

‡?‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï „Ú ÌÏÂÚ‰ „ÓÚ ÍÈ
כלי יקר
·ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙˘ ‡ÏÂ È‡˙‰ ¯ÈÎÊ‰ '‡‰ ˘Â¯ÈÙ
?ÍÙÈ‰Ï '·· ÂÏÈ‡Â
בני יהודה; חיי יצחק; הגדת צלי אש הנ"ל ]התנה על
תורה שבכתב וכפה על תורה שבעל פה שבה תלוי העולם ,ואם כן
סדר הפירושים כהווייתם[

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
ראשונים
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר ]
למהר["ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
מיםאריה
קונטרס* :גור
מים חיים
מיוחס
לרבי *משה
ירושלים * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
אבד*"קמירא דכיא
חכמים
מרדכישפתי
יוסףלט"ז *
דברי דוד
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב
(
ו
"
תקס
בתשרי
יג
ח
"
תצ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
על
לאפוטרופוס
מזרחי *רבינו
מינה את
רבינומותו
משום* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"בש*לפני
בפי* כל,
תמימה""ד *כונה
רמב"ן" *עולה
דקדוקי
ספר הגור *
אליהו
אלמושנינו
ריב"א
נימוקי הרי

מים שאל

שמעולם לא יצא מארץ הקדושה .בן למשפחה
מיוחסת ביותר ,שכשמה כן היא משפחת
"מיוחס" .קבלה בידי המשפחה ,איש מפי איש,
שמתייחסים למשפחת פרעש בן יהודה .וכך
חותם אחד מגדולי בני המשפחה רבי יעקב
מיוחס )ראה שו"ת תורת חיים ,למהרח"ש ,חלק ד
סימן מד( :יעקב המיוחס למשפחת פרעש ן'
יהודה דיין .רבי אברהם סתהון מחכמי ארם
צובה בעל "מלל לאברהם" בהספדו על רבינו
רומז גם כן על מסורת זו ,שהוא משבט יהודה,
באמרו בתוך דבריו" :מפרץ קא אתי".
נולד בירושלים בחודש טבת תצ"ח לאביו
רבי רפאל מיוחס בעל "פרי האדמה" ,והידוע
בכינויו "בעל הנס" על שם הנסים שנעשו לו
בדרכו מירושלים לקושטא ובחזרה )ראה ערכו(.
כשהגיע לפרקו נשא בתו של רבי יום טוב
)המהרי"ט( אלגאזי .עם הסתלקות אביו בכ"ב
באב תקל"א ,נתמנה על פי צוואתו לממלא
מקומו כאבד"ק ירושלים וראשון לציון ,אולם
רבינו מסר זאת לחותנו המהרי"ט אלגאזי .רק
לאחר הסתלקות חותנו בתקס"ב ישב על
מקומו ,אך לא לתקופה ארוכה ,כי נסתלק בי"ג
בתשרי תקס"ו ,בן ס"ח.
נספד בספרים" :בן אברהם" ,לרבי חיים
אברהם אישטרומשה אבד"ק שירון )דרוש;(...
"מלל לאברהם" לרבי אברהם סתהון מחכמי
ארם צובה )דרוש כב( ,ו"חיים וחסד" ,לרבי
עוזיאל אלחאייך מחכמי תוניס בעל "משכנות
הרועים" )מערתא דדייני ,דרוש כב( .על מצבתו
חרטו על פי צוואתו" :ציון המנוח איש צעיר
ותושב עיה"ק ירושלם תו"ב ,נפשו בטוב תלין
וזרעו יירש ארץ ,מחיה המתים יחייהו בטל
תחיה" .כמו כן צווה שאם ירצו לדרוש לעילוי
נשמתו לא יגידו עליו תוארים כלל.
מסופר שהתחרה עם רעו החיד"א
בספרים :כשהדפיס החיד"א את "שער יוסף"
הדפיס הוא לעומתו את ספר "שער המים" על

שלטי הגיבורים

מסכת חולין והלכות טריפות )שאלוניקי תקכ"ח(;
כשהדפיס החיד"א את ספרו "ברכי יוסף" ,על
ד' חלקי שולחן ערוך הדפיס הוא את ספרו
"ברכת המים" ,על ד' חלקי שולחן ערוך
)שאלוניקי תקמ"ט(; וכאשר הדפיס החיד"א את
שו"ת "חיים שאל" הדפיס הוא את ספרו שו"ת
"מים שאל" )שאלוניקי תקנ"ט( .אך מאחר
והחיד"א היה גר במקום הדפוס ,מה שאין כן
רבינו ,לכך לא יכול היה להתחרות עמו יותר
)המעלות לשלמה ,אות מ(.
לעת זקנתו חיבר את ספר "עין המים",
בהקשר לכך מסופר שהיה מופתי בירושלים
....

בני ביתו .נכדו של המופתי ,צעיר לימים ,היה
שרוי פעם במצוקה בימי בצורת ,ואז נדב לו
הרב כמה עשרות גרושים .לימים עלה הצעיר
לגדולה ונתמנה מושל גלילות סוריא וארץ
ישראל .בהגיעו לעיר ראמללה הטיל על
יהודי ירושלים מס כבד בסך שלשים אלף
גרוש ,ומאחר שלא היה לאל ידם לפרוע
סכום עצום כזה ,שלחו לראמללה את רבינו
ואת משנהו רבי מרדכי הלוי ,המכונה:
המלי"ץ ,להתחנן מלפני המושל שיקל
מעליהם את עול המס.
המושל הכיר מיד את מיטיבו ,ומשהציע
לפניו את בקשת היהודים ,השיב :הן כבודך יקר
בעיני מאד ,ולמענך אנכי מוותר שני שלישים
ממכסת הכסף אשר הטלתי ,ובלבד שיביאו
אלי עשרת האלפים .אז קם המלי"ץ להשתדל
מלפני המושל שיוותר עוד .קצף המושל מאד,
כי היטב חרה לו על שוויתר על שני שלישים
מפני כבודו של רבינו ,ופקד להמית כרגע את
המלי"ץ .ואמנם עלה ביד רבינו לבטל את גזירת
המות על עמיתו ,אך מרוב חרדה שנפלה על
רבינו לשמע הפקודה נתעוורו עיניו רח"ל ולא
ראה עוד עד יומו האחרון .ועל שם כך קרא
לספרו זה "עין המים" )תולדות חכמי ירושלים(.
בספרו "מים שאל" שכאמור הדפיס
בשאלוניקי תקנ"ט ,צירף קונטרס "מים
ראשונים" ,על הש"ס רמב"ם ושו"ת ,כולל:
לשונות רש"י ורא"ם .בראשו שער מקוצר שבו
כתב" :נמצא אתי מימות החורף ויש מהם איזה
שאלות אשר נשאלתי מימי קדם בהיותי בן
טו"ב שנה עד תשלום י"ח ,וסבור הייתי לחזור
בכל העניינים ולבררם וצרות הזמן וטרדותיו לא
נתנוני השב רוחי סמכתי על המעיין ,וקראתי
שמו 'מים הראשונים' כי הוא נכנס ראשון
ונכתב בספר ויוצא אחרון" .כשמות שקרא
לספריו ,כך גם כינה את עצמו רבות בחתימתו:
מי"ם או המי"ם ,ראשי תיבות שמו.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל
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וברא"ם :ואף על גב דהאי נמי לאו מכלל המצות הוא ,ולא היה צריך לפתוח בו ,מיהו כיון דירושת הארץ היא משכר המצות ,חשובה כמו
המצות עצמן .יש מי שרצה להקשות דהא דירת ארץ ישראל היא מצוה לכולי עלמא בזמן הבית ,ומלחמת שבעה עממין מצוה כמו שכתב
הרמב"ם בהלכות מלכים ,יעו"ש .ויש לומר דלא קשיא מידי ,שהרי התשובה לאומות העולם אינו מצוה ,ואם היה מתחיל בביאת הארץ תינח,
אמנם בתשובה לאומות העולם ליכא שום מצוה הלא כיון שירושת הארץ הוא שכר המצוה כדי לקחת השכר צריך תשובה חשובה כמו מצוה,
וק"ל.

