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אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם  בראשית.א. 

שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ומה טעם פתח בבראשית משום "כח מעשיו הגיד 
להם נחלת גוים" )תהלים קיא, ו( שאם יאמרו אומות העולם לישראל לעמו לתת 

ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא 
 הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

ן דברי רש"י כאן לדבריו על העירני ידידי הרב יונתן גרוס שליט"א שיש כמה שינויים בי
הפסוק בתהלים קיא, ו, דז"ל שם: כח מעשיו הגיד לעמו כשנתן להם נחלת גוים. אז 

הודיעם כחו וגבורתו. ומדרש תנחומא, כתב לישראל את מעשה בראשית להודיעם 
שהארץ שלו ובידו להושיב בה כל מי שירצה, לעקור אלו ולהושיב אחרים. שלא יוכלו 

 ראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעת גוים, עכ"ל.האומות לומר ליש
 

בבראשית רש"י אומר שהקב"ה נתן את הארץ "לאשר ישר בעיניו", ואילו  בתהלים הוא 
 אומר שיכול להושיב בה "כל מי שירצה".

 
רש"י בבראשית מדבר על נתינת הארץ, ובתהלים הוא מדבר על עקירה ממנה והושבה 

 בה.
 

 א שהם ליסטים ובתהלים הטענה היא שהם גזלנים.בבראשית הטענה על ישראל הי
ונראה שההבדלים תלויים במטרת רש"י בהבאת המדרשים בשני המקומות. בתהלים 

רש"י בא לפרש את הפסוק כח מעשיו הגיד לעמו, ומפרש לפי המדרש שהכוונה היא 



וסיפא דקרא, לתת להם  1למה שהקב"ה כתב בתורה והגיד לעמו את מעשה בראשית.
 וים, היא הסיבה שעשה כן.נחלת ג

 
אבל בבראשית אין רש"י דן בסיבה שבשבילה הקב"ה כתב מעשה בראשית אלא בסיבה 

 שבשבילה התחיל בו את התורה. התשובות לשתי השאלות הן שונות.
 

פרק קי"א בתהלים עוסק בחסדי ה' לישראל. על פסוק ד', "זכר עשה לנפלאותיו חנון 
ל שבתות ומועדים ומצות שכתב בהם וזכרת כי עבד ורחום ה' ", פירש"י "קבע לישרא

היית במצרים לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם". בפסוק זה, לפי רש"י, 
 מודה דהמע"ה על מה שהקב"ה מספק לעמו את צרכיהם הרוחניים.

 
 בפסוק ה', "טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו", מודה על המזון כמו שכתב רש"י שם.

ק שאנו עוסקים בו, אע"ג שרש"י משתמש בלשון "לתת", מודה דהמע"ה לא רק בפסו
על הבעלות על הארץ אלא על הישיבה בה, שהוא מהצרכים הבסיסיים של האדם דוגמת 

צדקות ומזון המוזכרים בפסוקים הקודמים. והנה לא היתה טובה זו שלימה אילו היו 
, וחשש זה היה מטריד אותם סבורים עם ישראל שיושבים שלא כדין בארץ לא להם

אפילו אם היו רק גזלנים )שם ששייך למי שגזל אפילו פעם אחת( ולא לסטים )שם 
ששייך למי שעוסק בגזילה בקביעות(. לזה אומר המשורר שהקב"ה כתב את מעשה 

בראשית בתורה להודיע לעמו שאע"ג ששבעה האומות ישבו בה לפניהם, הם נעקרו כדין 
ישראל תחתם כדין. ולזה די במה שאמר רש"י שהקב"ה הודיע  והקב"ה הושיב את עם

 לעם ישראל שזכותו להושיב בארץ "כל מי שירצה".
 

אבל בבראשית השאלה איננה למה כתב הקב"ה את מעשה בראשית בתורה אלא למה 
התחיל בו. התשובה היא שמעשה בראשית צריך להיות במקום גלוי לכל כדי שישראל 

בה לטענת הגוים. הגוים לא מאשימים את עם ישראל בגזל יוכלו להשתמש בו לתשו
בלבד אלא בליסטיות. טענתם איננה על הישיבה בלבד )אם אמנם מצאו ענין מיוחד 
בטענות על "התיישבות"( אלא על עצם בעלותם של עם ישראל על ארץ ישראל. ולכן 

שהקב"ה מקהים את שיניהם ואומרים "הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו". לא רק 
יש לו הזכות לתת את הארץ למי שירצה אלא שאינו לוקח ונותן באופן שרירותי. אילו 
זכו שבעת האומות עדיין היו גרים בה. נתינתה לעם ישראל אינה על פי דין בלבד אלא 

 2גם על פי יושר.
 

ואולי יש מקום להסביר בזה עוד הבדלים דקים בין שני פירושיו של רש"י. בתהלים 
"י בלשון "כתב מעשה בראשית לישראל להודיעם שהארץ שלו". בבראשית משתמש רש

רש"י כותב "הם אומרים כל הארץ של הקב"ה" בהוספת תיבת "כל". יש לפרש כי 
בבראשית מדובר בתשובת ישראל לגוים. בתיבת "כל" מרמזים להם שגם הארצות 

 ן מוחלט.שהם גרים בהן עכשיו וחושבים שהם מוחזקים בהן אינן בבעלותם באופ

                                                 
1
כח  הוה ליה למימרראשון בלבד, נראה שהוא משום דומה שלא ניחא ליה לרש"י בתהלים בפירושו ה 

 מעשיו הראה לעמו; השוה לשון הכתוב שמות ט, טז.
 
2
ונראה מדבריו בתהלים שההרגש מבחוץ ברש"י לבראשית הוא מה שכתבה התורה את מעשה  

 בראשית בכלל.
 



שבעה גוים בלשון רבים ואילו בתהלים נקט לשון  3בבראשית מדבר רש"י על "ארצות"
שבעת גוים בלשון יחיד, והוא משום שהגוים רוצים להגזים את מה שחושבים  4"ארץ"

לרשעות ישראל ומאשימים אותם בכבישת ארצות הרבה, אבל האמת היא שאינה אלא 
גוים ובתהלים  5שבעהבראשית משתמש בלשון ארץ אחת. ובזה מובן גם למה רש"י ב

גוים, והוא משום שאם מדובר בארץ אחת, אפשר לראות את כל הגוים שגרים  6שבעתב
אבל אם מדובר בשבע ארצות כטענת  7בה כקבוצה אחת כמשמעות תיבת שבעת,

 האומות ברש"י בבראשית שבעה הגוים בשבע הארצות הם גוים נפרדים. 
 

כתב רש"י "לעקור אלו ולהושיב אחרים", ולא אמר "ולהושיב העירני חכ"א שבתהלים 
אתכם", שבזה מרמז הקב"ה לישראל את האפשרות של גלות. אבל כשמתווכחים עם 
הגוים אומרים "להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" שאין טעם להזכיר לגויים 

 המאשימים את ישראל בליסטיות את האפשרות שישראל יגלו מארצם ח"ו.
 

לפי דברי רש"י דברים א, ח, ד"ה באו ורשו,  יאמרו אומות העולם ליסטים אתם.שאם 
לא היו עוררין על שייכות ארץ ישראל לעם ישראל אי לאו חטא המרגלים, ואם כן 

התורה ניתנה בכוונה תחלה של אפשרות חטא המרגלים. ועיין דברינו לקמן ב, ז, ד"ה 
 עפר מן האדמה.

 
 ענין דומה בחגי ב, ה. עיניו.הוא בראה ונתנה לאשר ישר ב

 
 העיר האמרי שפר שהוא על פי לשון הכתוב ירמיה כז, ה. לאשר ישר בעיניו.

 
ולכאו'  ,בכת"י מינכן "אלא דרשוני" אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. בראשית ברא.

 הוא על פי לשון הכתוב עמוס ה, ד, "דרשוני וחיו". 
 

הגור אריה פירש שרש"י בא לפרש למה טובת  וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל.ד. 
האור היא סיבה להבדלתו, והמזרחי פירש שרש"י בא לפרש איך שייך כאן לשון ויבדל 

"כי לא יפול הבדל רק בדברים המתערבים, והאור והחשך הם העדר וקנין ולא יפול 
, . מלשון הד"ה משמע כפירוש הגור אריה"ורם בעת מן העתיםבבהם ערוב ואי אפשר ח

 שלפי  המזרחי לכאו' לא היה לרש"י לנקוט אלא תיבת ויבדל בלבד.
  

רש"י מביא שני פירושים וקורא לשני "לפי פשוטו". לא די לו בפירוש שהוא "לפי 
פשוטו" בלבד, שלפי הפירוש ההוא אין טובת האור בלבד סיבת ההבדלה כמו שמשמע 

ם בערבוביא. לפי תמשים בשניהשמלשון הכתוב, אלא גם החסרון של החשך כשמ
הפירוש הראשון לא קיים בעיה זו, שעל פיו טובת האור בלבד היא סיבת ההבדלה בלי 

צורך לקחת בחשבון איזה חסרון בחשך. בכל זאת פירוש זה נחשב דרוש ולא פשוטו של 
מקרא משום ש"בין האור ובין החשך" משמע שהאור והחשך קיימים יחד באיזו בחינה, 

לא שיש הבדלה ביניהם, ואילו לפי הפירוש הראשון שמביא רש"י, או בזמן או במקום, א
חשך. ובין האחרי שהבדיל הקב"ה את האור לצדיקים, אין שום שייכות בין האור הגנוז 

 לכן פירוש זה הוא בגדר דרוש.

                                                 
3
בכת"י לייפציג לא מופיע כך היא גירסת דפוסי אלקבץ וונציא. בדפוס רומא הגירסא היא "ארץ שבעה עממים".  

 הדבור הראשון של רש"י על התורה, אבל בכת"י מינכן הגירסא היא "ארצות".
4
 כך היא הגירסא במהדורת מקראות גדולות הכתר ובכת"י וינה שהוציא לאור דר. מאיר גרובר. 
5
 כך היא גירסת דפוסי אלקבץ ורומא וכת"י מינכן. בדפוס ונציא הגירסא היא "שבעה". 
6
 יא הגירסא במהדורת מקראות גדולות כתר ובכת"י וינה.כך ה 
7
 ס.-מב, נט-עיין בזה בספר מעייני אגם להחכם המופלג ר' אברהם מאיר גלאנצר זצ"ל עמ' מא 



 
הוסיף את זה כדי לבאר שלפי הפירוש שהוא על פי פשוטו, אין  וקבע לזה תחומו וכו'.
מוחלטת בין האור והחשך דוגמת הבדלת האור הגנוז מהחשך  כוונת הכתוב להבדלה
 לפי הפירוש הראשון.

 
 לפי סדר לשון הפרשה היה לו לכתוב יום ראשון. יום אחד.ה. 

ההרגש מבחוץ הוא שבסדרה של מספרים סידוריים, צריך להיות ה"א הידיעה לפני 
כתב כן משום שיום המספר. לכן הוה ליה למימר יום האחד, יום השני, וכו'. אלא שלא 

, והכתוב רצה להשמיענו שביום הראשון ימים אחד מסוים מתוך כמהיום האחד משמע 
 .ההיתה אחדות גמור

 
השוה רש"י לשמות כח, לג, ד"ה בתוכם סביב; במדבר יז,  באמצע המים. בתוך המים.ו. 

 ד"ה וכנפיהם אל תוך הבית. ,כא, ד"ה בתוך מטותם; מלכים א', ו, כז
 

ההרגש מבחוץ הוא מה שלא כתוב מעל הרקיע על הרקיע לא נאמר. קיע. מעל לרז. 
 דוגמת תהלים קמח, ד, "מעל השמים". 

 
כתב ר"ש אלמושנינו: "הוצרך רש"י לפרש מילת שמים  שם מים וכו'. לרקיע שמים.ח. 

כשהוא שם נגזר, שאם לא כן מה בא הכתוב ללמדנו בשקרא לרקיע שמים אם לא 
 להורות לנו דבר מה".

 
 לשון הכתוב בי"א מקומות. על פני כל הארץ. יקוו המים.ט. 

 
ההרגש מבחוץ הוא שבפסוק ד לעיל כתוב ויקרא  והלא ים אחד הוא. קרא ימים.י. 

ובדבריו לפסוק ג פירש רש"י  --שתי קריאות  –אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה 
לילה. אם כן שתי שלפי פשוטו הקב"ה קבע לאור את תחומו ביום ולחשך את תחומו ב

הקריאות בשני זמנים נאמרו. אבל כאן הארץ והימים נתהוו בבת אחת ולכן קשיא ליה 
לרש"י דהוה ליה למימר ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים ימים, בקריאה 

אחת. ולזה מפרש רש"י שקריאת הימים היתה שונה מקריאת היבשה במה שהקב"ה 
וב לשון קריאה בנוגע ליבשה ולשון קריאה אחר קרא שם לכל ים וים, ולכן נקט הכת

בנוגע לימים. ובזה מוסבר למה נקט רש"י תיבת קרא בד"ה כשלכאו' לא בא אלא לפרש 
 את תיבת ימים. ועיין עוד במשכיל לדוד.

 
לכאו' דברי אגדה אלו אינם נוגעים  והיא לא עשתה כן וכו' לפיכך וכו'. עץ פרי.יא. 

דם מביא רש"י סמך למה שפירש שעץ פרי פירושו שיהא לפשוטו של מקרא. אלא שעל י
 טעם העץ כטעם הפרי.

 
 
 

נראה שבא לפרש למה  אף על פי שלא נאמר למינו בדשאים וכו'. ותוצא הארץ וגו'.יב. 
לא כתוב ותדשא הארץ, כלשון הצווי בפסוק הקודם. אלא שתדשא היה משמע יציאה 

 לקמן פסוק כד.( בערבוביא. )למזרחי יש דרך אחרת בזה בדבריו 
 

לפי דברינו יש להשמיט "וגו' " מהד"ה, כגירסת כת"י מינכן ודפוסי רומא ואלקבץ, 
שאין הדיוק אלא ממה שנקט הכתוב תיבת ותוצא ולא תיבת ותדשא, ואין דברי רש"י 

 נוגעים להמשך הכתוב.



 
ה, היוצא מדברי האור החיים לקמן פרק ג' פסוק א' שכשהקב"ה מצו ונשאו ק"ו בעצמן.

אין לאדם אלא לקיים את המצוה כפשוטה וכלשונה ואין לו לחדש פרטים מסברא 
דידיה, ובזה נכשל אדם הראשון, עיין דבריו שם, ועיין עוד בדרשות בית ישי "דרושי 

העקידה" להרה"ג ר' שלמה פישר )סי' ל"ח(. אבל מכאן רואים שכשהקב"ה גלה רצונו 
רצונו שגלה לפני כן גם כן יתקיים, והוא מדת לפני שצוה, יש לקיים את מצותו באופן ש

החסידות כמו שמתוארת במסילת ישרים פ' י"ח. ועיין עוד דוגמא לזה בדברינו לרש"י 
 דברים ב, כו.

 
 

המזרחי )בסוף דבריו( והיריעות שלמה דייקו במה  .שיאירו לעולם. והיו למאורותטו. 
לדייק עוד במה שנקט שנקט רש"י "לעולם" במקום "על הארץ" של הכתוב. ויש 

שבמה כדי להבין ענין זה יש לציין קודם כל . של הכתוב "שיאירו" במקום "להאיר"
בא לאפוקי מה"א במקום "להאיר" של הכתוב הוא בלשון רבים  "שיאירורש"י "שנקט 

שתיבת להאיר אינה מוסבת על תיבה שהיא בלשון רבים, דהיינו תיבת למאורות, אלא 
כוונת הכתוב לפי ה"א זו תהיה  .לשון יחיד, דהיינו תיבת ברקיעעל תיבה אחרת שהיא ב

משמעו  "על הארץ"כדי שהרקיע יאיר על הארץ, ולפ"ז  ,שהמאורות יאירו ברקיע דוקא
להורות בלשון רבים  "שיאירונוקט "רש"י  אפוקי מהבנה זועל כדור הארץ דוקא. ל

לכדור הארץ דוקא אלא  אינה "על הארץ", והכוונה ב"למאורות"מוסבת על  "להאיר"ש
 לכל העולם, שהרי המאורות מאירים בין על כדור הארץ ובין ברקיע השמים.

 
רש"י נוקט דברי אגדה אלו שלכאו' אינם  על ידי שמיעט הלבנה וכו'. ואת הכוכבים.טז. 

נוגעים לפשוטו של מקרא כדי לפרש למה הוזכרו הכוכבים רק בסיפא דקרא ולא ברישא 
ת שני המאורות הגדולים, והוא משום שלא היה צורך בכוכבים עד אצל ויעש אלקים א

שנתמעטה הלבנה, ומכיון שאין הכתוב מודיענו שנתמעטה הלבנה עד תיבות ואת 
 המאור הקטן, לא היה שייך להזכיר את הכוכבים לפני זה.

 
 

לכאו' תיבת  דגים גדולים שבים ובדברי אגדה הוא לויתן ובן זוגו וכו'. התנינים.כא. 
 ,ט ,ונראה שרש"י מדגיש שבא לאפוקי ממשמעות תיבת תנין בשמות ז. שבים מיותות

 ששם פירש שהוא נחש.
 

הגור אריה והמשכיל לדוד פירשו למה הוצרך רש"י לדברי אגדה, ויתכן שלא הביא 
המשכיל )רש"י את דברי האגדה אלא כדי להוכיח שלשון תנין נופל על דגים גדולים. 

א את דברי האגדה מפני שלפי פשוטו תיבת גדולים של הכתוב פירש שרש"י הבילדוד 
היא מיותרת, שהרי הפסוק הקודם כבר אמר "ישרצו המים שרץ נפש חיה" ובכלל זה 
הוא דגים, ובעל כרחך שתנינים הם דגים גדולים במיוחד שאינם בכלל "שרץ נפש כל 

 (בד"ה. תיבת גדוליםגם לרש"י למינקט  היה לולכאו' חי". אבל אם כדבריו 
 

. המפרשים העירו בסתירה שבדברי רש"י, שבראש תקנם בצביונם ובקומתן ויעש.כה. 
השנה דף י"א ע"א כתב, "בצביונם. בטעם כל אחד ואחד ובדפוס כל אחד ואחד", ואילו 

בחולין דף ס' ע"א כתב, "לצביונם. בדמות שבחרו להם". ונראה שהדבר תלוי בשינוי 
, דהיינו בלמ"ד השימוש רש"י, בחולין גרסינן "לצביונם" לפישבנוסחאות שתי הסוגיות, 

 , ואילו בראש השנה גרס "בצביונם")לפי רצונם, "בדמות שבחרו להם"( לפי צביונם
 .בבי"ת

 



ההרגש מבחוץ הוא דהוה ליה למימר ומלאו וכבשו את  חסר ו"ו וכו'. וכבשה.כח. 
ּההארץ. הכתוב השתמש בתיבה שאפשר לקרותה  ום "וכבשו" כדי שנלמד במק ְוִכְבשָׁ

 ממנו גם שהזכר כובש את הנקיבה ושהוא מצווה על פריה ורביה ולא האשה.
 
 

איתא בספר זכרון אהרן לר' אהרן מילבסקי וז"ל:  .המוכן למתן תורה. יום הששילא. 
ומובן שקושי לשון איכא הכא, כי בפשטות היה לו לומר הכא כמו שכתב בעצמו בע"ז 

 י של ששה בסיון שעתידין ישראל לקבל התורה".דף ג' ע"א, ''יום השש
 

ונראה לי שרש"י כוון בזה לתרץ קושית התוס' שם ד"ה יום הששי אליבא דמ"ד בז' 
בסיון קבלו את התורה, וע"ש בתירוץ ב' שכתבו דראויה היתה לינתן וכו' אלא שהוסיף 

ום זה משה יום אחד מדעתו, ולכן כתב רש"י הכא המוכן לקבלת התורה ז"א שהיה י
 מוכן לקבלת התורה, עכ"ל.

 
 פרק ב

נראה שלפי שני הפירושים בא רש"י  תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות.ד. 
 לפרש את ייתורא דתיבת בהבראם.

 
לשון הכתוב תהלים טז, י, ועיין עוד שם מט, י. ובדפוס רומא "שירדו  לראות שחת.

 ד.לבאר שחת", והוא על פי לשון הכתוב תהלים נה, כ
 

גם באיוב כח, יב, מכריח רש"י שאין  . ואינו נפעל לומר הטרים.טרם יהיה בארץה. 
תיבת כתם לשון כתר ממה ש"לא מצינו פעולה בלשון זה כאשר מצינו כתר, מכתיר, 
נכתרות". אלא שאין שני המקרים דומים ממש משום ששם מדובר בשם דבר וכאן 

 בתאר הפועל.
 

פירש הלבוש האורה שבזה רש"י מבאר ש"ואדם יר. ומה טעם לא המט כי לא המטיר.
אין וגו' " הוא סיבת ל"כי לא המטיר", ולא סיבה שניה בנוסף ל"כי לא המטיר"  ל"וכל 

 עשב השדה טרם יצמח".
 

כתב הבאר בשדה, "אין דרך רבינו לדרוש חסרות ויתרות  .שתי יצירות וכו'. וייצרז. 
ם עפר מן האדמה דהול"ל מן עפר אמנם ק"ל לרבינו מאי דקאמר וייצר את האד

לרש"י לנקוט תיבות עפר מן האדמה  וליה האדמה וכו'" ע"ש. ולכאו' אי כדבריו ה
לפרש למה נקט כאן הכתוב לשון יצירה מה שלא עשה כן רש"י שבא ש לומר בד"ה. וי

לזה  .ולא לשון יצירה כתוב באדם לשון בריאה ,כז ,לעיל אעוד שו .בכל מעשה בראשית
"י שכאן משמיענו הכתוב על ידי שינו לשון זה לא רק שהאדם נברא, אלא מפרש רש

שהוא עתיד גם לקום בתחיית המתים. אלא שעדיין צריך  ביאור במה שהמשיך רש"י 
"אבל בבהמה שאינה עומדת וכו' " שלכאו' הם דברי אגדה שאינם נוגעים לפשוטו של 

יצר משמע שתי יצירות ממה מקרא. אלא שבדבריו הללו מביא רש"י סמך לפירושו שוי
שנקט הכתוב דוקא את תיבת ויצר בנוגע גם לבהמות לקמן פסוק יט אע"ג שלעיל א, 

כה, נקט הכתוב ויעש אלקים בנוגע לבהמות, והוא כדי להעמיד יצירת האדם מול יצירת 
בהמה ולהראות שדוקא יצירת האדם כוללת שתי יצירות. ועיין עוד רש"י לקמן מא, ח, 

 שם.ובדברינו 
 

 עיין מש"כ שמות כ, כב.שתי יצירות. 
 



 כעין זה ברש"י קהלת ג, כא. אבל בבהמה שאינה עומדת בדין.
 

לפי שני  שכל מקום שימות וכו' הלואי תהא לו אדמה כפרה וכו'. עפר מן האדמה.
הפירושים האדם נברא בכוונה תחילה של האפשרות שהוא יחטא, והשוה דברינו לעיל 

 א, א, ד"ה בראשית.
 

 על פי לשון הכתוב שמ"א ו, כ. ועיין עוד שמות יח, כג. ויוכל לעמוד.
 

כתב הבאר בשדה, "דק"ל דהול"ל ויהי  .אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה וכו'. לנפש חיה
לרש"י לנקוט תיבות ויהי  וליה ". ואי כדבריו ה לנפש חיה דהא באדם משתעי קרא וכו'

"י בא לפרש למה לא כתוב ויהי האדם האדם בד"ה. ויתכן שההרגש מבחוץ הוא שרש
והוא משום שאילו היה כתוב כן היה משמע שנברא כנפש  , בלי למ"ד השימוש,נפש חיה

ויתכן  .א חל בו שינוירמשמע שאחרי שנב "ויהי לנפש חיה"חיה כמו שאר בעלי חיים. 
"שנתוסף בו דעה ודבור", ולא "שיש בו דעה ודבור",  ה שכתבשזוהי כוונת רש"י במ

היינו שנתוסף בו דעה ודבור לאחר ברייתו. והשוה ללשון הכתוב שמות פרק ד' פסוקים ד
 ג' וד', ויהי לנחש, ויהי למטה, שפירושו שנהפך לנחש ולמטה.

 
 

צ"ב במה שהוסיף תיבות "נטע את הגן", ואם  במזרחו של עדן נטע את הגן. מקדם.ח. 
 כבר הוסיף, למה לא הוסיף רק "נטע גן".

לשון קדמות.  8שתרגם מלקדמין, רגום אונקלוסרו שרש"י בא לאפוקי מתהמפרשים העי
ויטע ה' אלקים גן  מימרליה לוה , דאי כרש"י הרגום אונקלוסולכאו' יש להביא סמך לת

בא רש"י ב"נטע את הגן" ואומר שזה אינו, שאילו היה כתוב גן בקדם לזה בקדם עדן. 
, ואחד מהם היה במזרחו של עדן. עדן, היה משמע שאפשר שה' נטע הרבה גנים בעדן

עכשיו שכתוב "ויטע ה' אלקים גן בעדן" משמע שלא נטע אלא גן אחד, והגן הזה היה 
 מקדם.

 
ביוסף הלל הקשה, "היאך יועמס במלת   .שמימיו פרין ורבין ומברין את האדם. פרתיד. 

(, כב ,מטלקמן פרת האי שמברין את האדם". ויתכן שהוא מלשון "בן פרת יוסף" )
פירש שם רש"י שמשמעותו חן. ולפ"ז פירוש "מברין את האדם" הוא שנותנים לו ש

 ., ד"ה ומבריןולברכות נ"ז ע"ב ,טז ,מראה בריא. ועיין רש"י לחבקוק א
 

. אלא פירוש לא סגר את הבשר אלא את החתך שבבשר שהרי .מקום החתך. ויסגרכא. 
 בשר.מקום החתך בויסגר את מקום  ויסגר בשר הוא

 
אילו היתה הכוונה שהתנהגו בעזות  שלא היו יודעים דרך צניעות. ולא יתבוששו.ה. כ

והיה להם להתבייש, היה כתוב ולא בושו )השוה ישעיה מה, טז, תהלים כב, ו; ועיין 
ולדרך זה ידוייק הכתוב על נכון אומרו וז"ל: ...אור החיים הבנת המקרא(. וכעין זה ב

נתביישו, שנתכוון לומר שהגם שהיו ערומים לא ולא יתבוששו שהיה לו לומר ולא 
 ., עכ"ליתבוששו פירוש התורה מגדת עליהם שאין להם דבר שיתביישו ממנו והבן

 
 פרק ג

ההרגש מבחוץ הוא דהוה ליה למימר ויהי  מה ענין זה לכאן. והנחש היה ערום.א. 
ן הנחש ערום. אלא שבהקדמת תיבת הנחש ממקומו הצפוי בא הכתוב לקשרו לעני

 הקודם. כעין זה במשכיל לדוד.
                                                 

8
 על פי זה עשה הדבק טוב מטעמים מסוף דברי רש"י, ע"ש. 



 
 

יט, ברב דברים לא  ,על פי לשון הכתוב משלי י עליה דברים. הרבה. אף כי אמר וגו'ב. 
 יחדל פשע, וברש"י שם, "המרבה דברים מביא חטא".

 
 

פירש המזרחי, "דאם לא כן היאך האמינה לו דחפה עד שנגעה בה.  לא מות תמותון.ד. 
, לפי יב ,רש"י דן בבעיה דומה בדבריו לקמן מבלהכחישו". במה שהוזהרה בו ולא עמדה 

ולפי דברי רש"י בשמ"א יז, לו, שדוד אמר  ., וכן ביונה ב, ה, ד"ה אךהמשיח אלמים שם
לשאול שבא לו רמז מן שהמים שיושע את ישראל, אפשר להבין איך הצהיר בודאות 

תך והסרתי את ראשך בפני מערכות ישראל ופלישתים "היום הזה יסגרך ה' בידי והכי
 מעליך וגו' )שם, פסוק מו(".

 
במכות י"ד ע"ב מצאנו דאפקיה רחמנא כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה. 

 לאכילה בלשון נגיעה, וגם שבנגיעה ליכא נטילת נשמה.
 

מפרשים נקטו שרש"י ה .תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. שלא ותתן גם לאישהו. 
. )עיין משמרת הקדש( מתיבת "עמה"ה היתה שגם אדם ימות שכוונת חומדייק 

שבה מופיעה "עמה" בדבור המתחיל, אבל לפי  ודבריהם נראים לפי גירסת דפו"ר,
לא שה מנראה שרש"י מדייק מוכן לפי גירסת כת"י לייפציג ומינכן,  ,הספרים שלנו

 ב "ותתן גם לאיש" או "ותתן גם לאדם".וכת
 

ובכת"י  .ודפוס וונציא ,דפו"רכת"י לייפציג, ך היא נוסחת כ לרבות בהמה וחיה. גם.
ודפוס אלקבץ הגירסא היא "גם. לרבות כל בהמה וחיה", ונראה  ,דפוס רומאמינכן, 

רואים שגם העופות טעמו מעץ  ,יח ,שהיא גירסא מדוייקת, שהרי מרש"י לאיוב כט
  .ואם כן בנוגע לבהמה וחיה שייך לומר "כל" הדעת אבל לא כולם

 
 

י"ל שההרגש מבחוץ הוא דהוה  אף הסומא יודע כשהוא ערום. וידעו כי ערומים הם.ז. 
 ליה למימר ויראו כי ערומים הם.

 
  ענין דומה ברש"י יהושע ב, טו.בדבר שנתקלקלו בו נתקנו.  .עלה תאנה

 
. בריש דבריו פירש רש"י למה כתוב להדיא עלה תאנה, דלכאו' ומפני מה לא נפרסם וכו'

. אלא דלא וליה למימר אלא ויתפרו עלים, והוא כדי להודיענו שבתאנה חטא לא הוה
ואת"ל שיש בזה איזה צורך,  .וסגי בהכי, דעדיין צ"ב דמאי נ"מ באיזה מין אילן חטא

ל ידי מה עלזה מפרש רש"י שענין זה בספור החטא עצמו.  היה לו לכתוב להודיענו
שאין הקב"ה חפץ גם נה, משמיענו דרך עקיפין שחטאו בתאדוקא בשהכתוב משמיענו 

 ., וכעין זה במשמרת הקדשלהונות כל בריה
 

הלבוש כתב בתוך דבריו, "על שמעו את קול הקב"ה שהיה מתהלך בגן. וישמעו. ח. 
יב, ע"ש  ,הש"י אינו נופל לשון הליכה שאינו גשם". דבריו לכאו' נסתרין מויקרא כו

א, והשוה לדברי הבאר בשדה ושאר  ,זבקרבן אהרן. ועיין עוד בדברי הלבוש לקמן י
 מפרשי רש"י שם.

 



כתב היוסף הלל, וז"ל: מה שכתבו שנוסחת "לשם"  שהשמש באה לשם. לרוח היום.
היא עיקר מפני שרש"י פירש שהוא מערבית ולרוח מערבית השמש שוקעת לשם ולא 
כר שהיא באה משם. אבל הגור אריה פירש בטוב טעם את הנוסחה "באה משם", דלא נז
בפסוק ביאת השמש ושקיעתה, אלא הצד הי' בו השמש, ומשם באה זהרורה לעולם, 
 9ובשעה העשירית היא רוח מערבית. וכן בדפה"ר הנוסחה היא "שהשמש באה משם".

ובדפוס אלקבץ הנוסחה "שהשמש באה משם וזו רוח דרומית מערבית, עכ"ל. ויש 
ינכן לשם )ושם הושמטה תיבת להוסיף שבכת"י לייפציג הגירסא היא משם, ובכת"י מ

 באה(.
 
 

 על פי אבות ה, ז. והשוה רש"י איוב א, ז. שלא יהא נבהל להשיב. איכה.ט. 
 
 

המזרחי פירש שבכל מקום השיא הוא  הטעני כמו אל ישיא אתכם חזקיהו. השיאני.יג. 
לשון הטעאה. ולענ"ד רש"י סובר שבכל מקום הוא לשון נתינת עצה, ולאו דוקא עצה 

כמו שרואים מדבריו בראשית מג, יא, שלפי רש"י יעקב אבינו אמר לבניו "צריך  מטעה,
אני לחזור ולבקש איה פה תקנה ועצה להשיאכם", וכן בדברים טו, יא, אומר הקב"ה 

"עצה לטובתך אני משיאך", וכן בדניאל ד, כד, "ומה ראה דניאל להשיא עצה טובה 
לשון הטעאה כסברת המזרחי בהתחלת  לנבוכדנצר", אלא שכאן פירש שלפי הענין הוא

דבריו, "דאם כן ]שהוא לשון הסתה ופתוי[ אין זאת תשובה לדברי ה' ". וכן בדבריו 
לתהלים נה, טז, י"ל שאין כוונת רש"י לומר אלא שלתיבת "ישי" שהוא לשון השיאני 

 משמעות של "יסכסך ויסית" לפי הענין. יכול להיות
 
 

בענין  אם מבהמה נתקללה מחיה לא כל שכן. .מכל הבהמה ומכל חית השדהיד. 
 ההרגש מבחוץ עיין דברינו שמות א, יט.

 
 

דאי לאו  ולפי שהלשון נופל על הלשון כתב לשון נשיפה בשניהם. ואתה תשופנו עקב.טו. 
הכי הוה ליה למימר הוא יכתתך ראש, שמצאנו הרבה תיבות מהשורש כתת בתנ"ך, 

ו לשון הקודש אלא לשון התרגום כמבואר והשורש נשף במשמעות של כתיתה אינ
מדברי רש"י בד"ה ישופך. ויש לצרף לזה מה שכתב הגור אריה שרש"י מסביר למה נקט 

הכתוב לשון תשופנו כשהכוונה היא לנשיכה. )ומה שכתב המזרחי דהוה ליה למימר 
 תשרקנו לכאו' אינו, ששריקה איננה נשיפה כדמוכח מרש"י ישעיה ה, כו, זכריה י, ח,

 ודניאל ג, ה.(
 
 

דלא תימא שכוונת הכתוב היא  ומה היא יחידתו לדעת טוב ורע. היה כאחד ממנו.כב. 
 "הן האדם היה כאחד ממנו כדי לדעת טוב ורע".

 
 פרק ד

 
לפי פירושו בתיבת את לכאו' רש"י מבין את תיבת . כמו עם ה' כשברא אותי וכו'. את ה'

 .יט ,קונה שמים וארץ לקמן ידקניתי כלשון עשייה, כמו שפירש את לשון 

                                                 
9
 בהערה הוסיף המחבר, "וכן הוא דבפוס זאמורה". 



 
 
ההרגש מבחוץ הוא דהוה ליה למימר  לכך נאמר ותוסף. את קין את אחיו את הבל.ב. -א

את הבל את אחיו שכך היא דרך המקרא להזכיר את השם לפני האחוה; עיין דברינו 
 לבמדבר כ, יד. אי נמי, לא הוה ליה למימר אלא את אחיו הבל )או את הבל אחיו(.

 
 

לכאו' אין העובדה שהבל היה  לפי שנתקללה האדמה פירש לו מעבודתה. עה צאן.רוב. 
רועה צאן דורשת שום הסבר לפי פשוט של מקרא שהרי אין הכתוב עוסק כלל בסיבה 
שבחר להיות רועה. אלא שרש"י בא לפרש למה לא היה הבל עובד אדמה כאביו שהרי 

וד את האדמה, ואם כן מסתבר שכך לעיל ג, כג, כתוב וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעב
היה רצון הקב"ה בנוגע להבל גם כן. אלא שהבל הבין שעבודת האדמה היתה עונש 

 לאביו דוקא מחמת חטאו, ולא היה הזכות לפרוש מעבודתה.
 
 

הגור אריה פירש שדיוקו של רש"י הוא ממה של כתוב  מן הגרוע.. מפרי האדמהג. 
מ"ם השימוש. המזרחי פירש "מפרי האדמה. מן "ויבא קין פרי האדמה" אל "מפרי" ב

הגרוע. דאם לא כן מה טעם ואל מנחתו לא שעה. ועוד, מדספר בשבחה של מנחת הבל 
ואמר מבכורות תאנו ומחלביהן ואלו במנחתו של קין סתם ולא פירש למדנו מכאן 

 שלפי המזרחי לכאו' היה לו לרש"י לנקוט מהד"ה מדויק כמו הגור אריה שגרוע היה".
גם תיבות "ויבא קין" ואולי גם תיבות "מנחה לה' " להבליט שאין בכתוב שום שבח 

ועוד, שלפי המזרחי לכאו' מקומו המתאים להערת רש"י הוא על  .למנחתו של קין
גם כן כתב כמו הגור אריה והקשה על עצמו  לת יעקבהנח הפסוק ואל מנחתו לא שעה".

במ"ם השימוש ולא דורשים את ביהן אצל הבל מבכורות צאנו ומחלגם ממה שכתוב 
. וי"ל שגבי הבל, המ"ם לגופה איצטריך שאי לאו הלשון כמו שדורשים אותו בנוגע לקין

היינו אומרים שהביא הבל את כל בכורות צאנו וחלביהן. אבל לגבי קין אפי' אם  ,המ"ם
 היה כתוב פרי האדמה בלי מ"ם היה מובן שפיר שהכוונה היא למקצתם בלבד.

 
בהבנת משמעות  ד"ה ורדפו מכם ,ח ,הגור אריה רש"י כאן הולך לשיטתו ויקרא כולפי 

 .מ"ם השימוש
 
 

כך היא גירסת דפוסי ונציא, רומא, דפו"ר, וכת"י חטאך שמור.  לפתח חטאת רובץ.ז. 
לייפציג. ולפי זה, בין היתר רש"י מפרש שחטאת כאן היא לשון חטא ולא לשון קרבן 

 הגירסא היא "חטאתך שמור".חטאת. אבל בדפוס אלקבץ 
 
 

ד, ורש"י משתמש בו בדבריו  ,. הוא לשון הכתוב בישעיה נחריב ומצה. ויאמר קיןח. 
 ד. ,למשלי כו

 
 על פי לשון הכתוב לקמן מג, ח. להתגולל עליו.

 
 

 על פי לשון הכתוב קהלת ט, יז. בדברי נחת. אי הבל אחיך.ט. 
 
 



מב, כב, כתב "וגם דמו. אתין וגמין רבויין דמו ולקמן  דמו ודם זרעיותיו. דמי אחיך.י. 
וגם דם הזקן". דם הזרע כלול בדם הנהרג ולכן שייך לקרותו דמו ולכן די בלשון הרבים 
 של דמי לכלול דמם זרעיותיו, מה שאין כן בדם האב שצריך תיבת גם לרבותו לדם הבן.

 
 ע"פ לשה"כ שה"ש ה, ו. נפשו יוצאה.

 
 

 על פי לשון הכתוב שמות ט, לד, והושע יג, ב. חטוא.הוסיפה ל מן האדמה.יא. 
  

 
הקשו הצדה לדרך והבאר  אתה טוען עליונים ותחתונים וכו'.. גדול עוני מנשואיג. 

מה ענין טעינת עליונים ותחתונים לנשיאת עון. ונראה שבא רש"י לפרש מנא ליה  ,בשדה
קין שהקב"ה טוען לקין שבאמת אין עונו גדול מנשוא, ומסביר שהוא משום שראה 

עליונים ותחתונים, דהיינו שסובל צמצום קדושתו כדי שתהיינה מציאויות העליונים 
 חטא. תמסתבר שיוכל לסבול גם העדר נוכחות קדושתו שבא כתוצא ןכם ותחתונים, וא

 
 

המפרשים נתקשו במה שהכריח את רש"י לפרש שכוונת הכתוב  לכן כל הורג קין.טו. 
נקמתו לסוף שבעה דורות ולא  פירש שהכוונה כל ההורג את  היא שהקב"ה ינקום את

קין יקח את נקמתו ממנו פי שבע. ונראה שההכרח הוא ייתורא דתיבת כל, שאילו היתה 
הכוונה לנקמה פי שבע, לא היה צריך לכתוב תיבת כל, וכן בדוד המלך היה יכול לומר 

ב"ה, ודוד המלך, שייך המכה יבוסי בלי תיבת כל, והיה מובן מאליו שמה שאמרו הק
"כל העולה  --לכל אחד. ייתורא דכל משמע שכל הורג קין הוא גערה שלא הסתיימה 

בדעתו שיצליח להרוג קין יקח בחשבון...", וכן כל מכה יבוסי, ולפי רש"י דרך הכתוב 
  להתחיל גערות והבטחות שאינן מסתיימות בסגנון זה.

 
 "ג מקומות במקרא.לשון זה נמצא כהקדמה לאיום בי כה יעשה.

 
 

 . ולא למשך שבעה דורות או שבע כחטאתו.לסוף שבעה דורות. שבעתיים יוקם
 

צ"ב, שקין לא חשש אלא להריגה וכן הקב"ה השיב לו כל שלא תהא בריה מזיקתו. 
הורג קין, ולמה נקט רש"י לשון נזק. ואולי רש"י הבין לבלתי הכות אותו של סוף 

 תרגום.הפסוק כלשון נזק, ודלא כמו ה
 

כעין זה ברש"י שמות  רק אביו ואמו ומהם לא היה ירא שיהרגוהו. וישם ה' לקין אות.
 כב, ב.

 
 

דקשיא ליה לרש"י, מאחר שכתוב בפירוש  ויקרא שם העיר לזכר בנו חנוך. ויהי.יז. 
ששם בנו היה חנוך וששם העיר היה חנוך, פשיטא ששם העיר הוא כשם בנו. אלא 

 וך" היא לזכר בנו חנוך )כך נראה לי בכוונת הגור אריה(.שהכוונה ב"כשם בנו חנ
 
 

ענין  יש מקום שהוא אומר בזכר הוליד ויש מקום שהוא אומר ילד וכו'. ועירד ילד.יח. 
 דומה ברש"י איוב ג, ב, ד"ה הורה גבר.



 
 

 על פי לשון הכתוב איכה ד, ה. ומאכילה מעדנים. שתי נשים.יט. 
 
 

כעין זה ברש"י שמות כג, טו, ד"ה חודש  .היה הראשון הוא. אבי ישב אהל ומקנהכ. 
ומשכיל לדוד במה שלא פירש רש"י תיבת אב  , באר בשדה,עיין גור אריההאביב. 

כפשוטו הוה ליה למימר יושבי בלשון  שאין לפרש תיבת אבכפשוטו. עוד יתכן לומר 
 ד"ה כאוהל רועי. ,יב ,רבים. ועיין עוד רש"י ישעיה לח

 
 יא. ,דומה לענין זה ברש"י שופטים ח דש כאן בשביל מרעה צאנו.חודש כאן וחו

 
נקט "וכן אחיו" ולא "וכן יובל", רש"י  .וכן אחיו תופש כנור ועוגב לזמר לעבודת כוכבים

הוא משום  רה דוקאזבודה שיובל היה תופש כנור ועוגב לעשמה שיודעים מרמז בזה ש
היה אחיו לא שלשון זה משמע שך, כב נקרא "אחיו" של יבל, ולא בנו של למשבפסוק 

העבודה זרה שהכתוב מייחס ליבל בתיבות אבי ישב אהל רק מצד היחס, אלא גם מצד 
 ה: שמעון ולוי אחים. בעצה אחת וכו', עכ"ל. ,. וז"ל רש"י לקמן מטומקנה לפי רש"י

 
עוגב הוא שם כלי זמר כמשמעות פשוטו של מקרא, וצ"ב מדברי רש"י על  ועוגב לזמר.

וק "ישאו בתף וכנור וישמחו לקול עוגב" )איוב כא, יב(. לפי רש"י הפרשה שם הפס
מדבר בדור המבול, ולאור זה הוא מפרש, "ישאו. היו נושאין קול בשיר בתוף וכנור. 

עוגב אינו אלא לשון שחוק על שם העגבות, אשבניינט בלעז". הרי ששם לא פירש רש"י 
' פירוש זה היה מתאים לענין. וי"ל שלעולם את תיבת עוגב ככלי זמר אף על גב שלכאו

גם רש"י באיוב מבין את תיבת עוגב ככלי זמר, ולא בא אלא לפרש למה נקט הכתוב את 
לשון "וישמחו" בנוגע לעוגב דוקא, ולמה לא אמר הכתוב "ישאו בתף וכנור וקול עוגב". 

וב נוקט לזה מפרש רש"י שהמשמעות הבסיסית של תיבת עוגב הוא לשון שחוק, והכת
ואם נאמר כן יוצא שגם  לשון שמחה לגביו מפני שהוא כלי זמר שמעורר שחוק במיוחד.

בדורות  כלי שיר של הרשעים יושכנור ועוגב המהפסוק ההוא כמו מפסוק שלנו משמע 
 לפני המבול.

 
 

 תובל לשון תבלין תבל והתקין אומנותו של קין לעשות כל זין לרוצחים. תובל קין.כב. 
 ה ברש"י בראשית מט, ה.ענין דומ

 
 

לפי הבראשית רבה שרש"י מביא להלן בדבריו על  .שהיו פורשות ממנו. שמען קוליכג. 
פסוק כד, מובן שפיר למה פרשו נשי למך ממנו כמו שכתב רש"י, "מה אנו יולדות 

לבהלה. למחר המול בא ושוטף את הכל". אבל לפי פירוש התנחומא שמביא רש"י כאן, 
גיבו נשי למך למה שלמך הרג את קין ותובל קין על ידי פרישה ממנו. לא ברור למה ה

המזרחי פירש ש"פחדו מהשם שמא יהרוג אותו ואל בניו", והבאר בשדה הביא סמך 
לפירושו, "דאי אפשר לומר דפרשו ממנולצערו משום שהרג זקנתן ובנו, אם כן מה זה 

הוא מפחדן שהשם יהרוג  שהשיב כי שעכתיום יוקם כו'? אלא ודאי מה שפירשו ממנו
הרי דאגת עדה וצלה לפי התנחומא היא מעין  הםולענ"ד אי כדברי אותו ואת בניו".

לרש"י לשנות  וה ליוא"כ לא ה שלפי שניהם דאגו שבניהם לא ישרדו, דאגתן לפי הבר"ר,
ולומר "והוא אומר להן" לפי  ,התנחומאפירוש לשונו ולומר "והוא מפייסן" לפי 

לפי התנחומא לא היה כוונת קין להרגיע שזה מדויק שינוי לשון אלא מ אשית רבה.הבר
אלא לפייסן כדי שימחלו לו מצדן על חטאו ולא  אשית רבה,אותן בלבד כמו לפי הבר



לפי התנחומא  ,כי שבעתיים וגו'הכתוב . ובמה שסיים מכיון שהוא רוצח יקוצו ממנו
 להתפייס ולמחול לו. ןעליה קל בעונשו, כךיהיתה לומר שכשם שהקב"ה מ למך כוונת

 
יבל, מדה כנגד מדה,  אחיו ולאדוקא תובל קין נהרג  .ואת תובל קין בנו. שמען קולי

 .והמשיך באומנותו של קין שהרי תובל קין היה זה שהמציא כלי זיין לרוצחים
 

צ"ב בשנוי בין לשון רש"י כאן ולשונו בשמות כא, כה, וכן במה  מכת חרב או חץ. פצע.
 תיבת חבורה שם ולא כאן. שהגדיר

 
 

 כג. ,ע"פ לשון הכתוב ישעיה סה אנו יולדות לבהלה. מה. שבעים ושבעהכד. 
 

כך היא גירסת הספרים, כת"י לייפציג ומינכן,  את הבל שהיה איש בקומה וילד בשנים.
דפו"ר, ודפוס אלקבץ. בכת"י רומא "איש בחכמה", ונראה שטעה המעתיק על פי רש"י 

 ד"ה אברך.לקמן מא, מג, 
 
 

ההרגש מבחוץ הוא דלא הוה ליה למימר אלא  .מהו עוד וכו'. וידע אדם עוד וכו'כה. 
עוד יש לומר שאם הכוונה  ותלד חוה בן ותקרא וגו', בלי להזכיר ידיעת אדם את אשתו.

היתה לתוספת הפעולה בלבד הוה ליה למימר וידע אדם את אשתו עוד. במה שמקדים 
 תיבת וידע משמע שהיתה תוספת בידיעה עצמה. הכתוב תיבת עוד סמוך ל

 
 פרק ה

פירש השפתי חכמים, "דקשה לרש"י  עד כאן פירש מן האשה. שלשים ומאת שנה.ג. 
והלא ביום שנברא הוליד.אם כן, למה לא היו לו בנים עד עכשיו", והוא מספר מנחת 

פירש יהודה. וסמך לדבריו ממה שכתב רש"י לעיל ד, כה, שנשי למך ידעו שאדם 
 מהאשה, ומניין להן אי לאו שהיה ניכר ממה שלא הוליד עוד ילדים.

 
 

 כעין זה ברש"י איוב ד, יח. לפני זמנו. כי לקח אותו.כד. 
 
 

על פי לשון הכתוב תהלים פט, ג. ומה שנח נקרא בונה עולם  נבנה העולם. ויולד בן.כח. 
ש"י לקמן ו, ד, ומצאנו דוקא יש לומר שהוא משום שהמבול נקרא נפילת העולם על פי ר

 לשון בנייה אחר נפילה בישעיה ט, ט, ועמוס ט, יא.
 
 

 ענין דומה ברש"י להושע יג, יד. ואם לא תפרשהו כן וכו'. זה ינחמנו.כט. 
 
 

 .א"ר יודן מה טעם כל הדורות הולידו וכו'. בן חמש מאות שנהלב. 
כתוב אלא ויחי  ההרגש מבחוץ הוא ייתורא דתיבת בן, שבכל הדורות הקודמים לא

פלוני כך וכך שנה ויולד. ומפרש רש"י שבכל הדורות האחרים לא היה סיבה מיוחדת 
ידועה לגיל שבו התחילו להוליד, אבל בנח היתה סיבה שלא יוליד עד שהגיע לגיל חמש 

מאות ולכן קוראו הכתוב בן חמש מאות שנה, וכ"כ גם בספר בגדי אהרן להרה"ג רב 
 אהרן פרץ ז"ל מג'רבא.



הוא גירסת כת"י לייפציג וכת"י מינכן, ובדפוס רומא "זרע צדיק זה",  ורע לצדיק זה.
ובדפוס אלקבץ "זרע של צדיק זה", ולתיבות "על מה" שמופיעות שם אחרי זה לכאו' 

 אין שום מובן.  
 

 פרק ו
צ"ב  דבר אחר בני האלהים הם השרים ההולכים בשליחותו של מקום.בני האלהים. ב. 

 באופן קצת שונה באיוב א, ו.למה פירש 
 

אין דרשת חסרות ויתרות שייכת לפשוטו  .אמר רבי יודן טבת כתיב וכו'. כי טבת הנה
דקשיא ליה דהוה ליה למימר ויראו של מקרא, ולא דן רש"י בכתב החסר אלא משום 

בני אלהים כי טובות בנות האדם. אבל א"כ היה משמע שהיו טובות תמיד. לכן כתיב כי 
  .דוקא אז משמע שנהיו טובותשה, טבת הנ

 
 גור אריה פירש מה שיצא רש"י מגדרו לפרש את הכתב החסר בדרך אחרת.

 
 כעין זה ברש"י ירמיה ב, לג. כשהיו מטיבין אותה מקושטת.

 
בבעולת בעל אין התועבה מצד  אף בעולת בעל אף הזכר והבהמה.. מכל אשר בחרו

ה מה שאין כן בזכר ובהמה, לכן עשה המעשה עצמו אלא מצד אלו  שעושים את המעש
 מהם רש"י שני כללים, ועיין דברינו דברים לב, טז.

 
עוד י"ל שאילו היתה הכוונה לבעולת בעל בלבד, הכתוב היה אומר מאשר בחרו. ייתורא 

דכל מרבה אף הזכר והבהמה, ולכן חילקם רש"י לשני כללים. וגירסת דפו"ר, "מכל 
 כור והבהמה", נראית משובשת.אשר בחרו. ואף בעולת בעל והז

 
 

 כב. ,לשון הכתוב דברים כב .בעולת בעל
 

 לשון הכתוב תהלים צג, ה, ואיכה ה, כ. לאורך ימים. לעולם.ג. 
 
 

 עיין דברינו דברים ל, יט. ומה אם יהיה אש או דבר קשה. בשגם הוא בשר.
 
 

פשוטו אינו  לשון צחצוח יש מדרשי אגדה רבים בלא ידון אבל זה הוא צחצוח פשוטו.
נמצא בשום מקום אחר ברש"י וצריך ביאור במשמעותו המדוייקת. עוד יש להבין למה 
רש"י כתב את זה בסוף דבריו על הפסוק בד"ה בשגם הוא בשר ולא בד"ה לא ידון רוחי 

 באדם.
מכמה מקומות בדברי רש"י נראה שלדעתו משמעותו המדוייק של צחצוח היא הסרת 

 בר כדי להשאיר את השטח חלק ובהיר. לדוגמא:פסולת מחיצוניותו של ד
 עדנה. צחצוח בשר ולשון המשנה משיר את השער ומעדן את הבשר. –בראשית יח, יב 
 למרטה לתפש בכף. לצחצחה שתהא נוחה והגונה לתופשה בכף. –יחזקאל כא, טו 

 שהאהל עשוי ללבן ולצחצח כבורית ומשיר שיער. –שבת נ' ע"א 
 ועוד כמה כאלו.

ן במדרשי אגדה הרבים בלא ידון יראה שיש כמה מהם שמתאימים לפשוטו של המעיי
מקרא ואולי עולים על פירושו של רש"י מבחינה מסויימת של פשט, שלפיהם אפשר 



להבין תיבות לא ידון כמשמעותן, כלשון משפט, ולא כלשון "יתרעם ויריב" )אם אמנם 
[ בפירושו השני שם, וכן פירש תיבות רש"י פירש כן את "כי ידין ה' עמו" ]דברים לב, לו

מהשורש דון בדבריו לבראשית מט, טז, ותהלים נד, ג.(. אבל מדרשים הללו אינם 
מפרשים את המשך הפסוק, וקשה להבינו על פיהם. המפרש על פיהם יצטרך לדחוק כדי 

לפרש את הפסוק כרצף אחד, או יוכרח לפרשו כקבוצה של רעיונות שאינם קשורים זה 
לפי מה שמפרש רש"י ידון כיתרעם ויריב, בסוף הפסוק רואים שכל כולו הוא לזה. 

פיתוח רעיון אחד. לפירוש כזה קורא רש"י צחצוח פשוטו, דבר חלק בלי פסולת 
 חיצונית.

 
 

לא נקט לשון עשיה כלשון הכתוב כי לא מצאנו  שבראו בתחתונים. וינחם ה' כי עשה.ו. 
ן אלא "ויברא אלקים את האדם" לעיל א, כז. לשון "ויעש אלקים את האדם" לפני כ

 ובקהלת ז, כט, "אשר עשה האלקים את האדם ישר".
 

התנחומא ישן, שהוא מקורו  לשון לכך נאמר לשון מחוי. ויאמר ה' אמחה את האדם.ז. 
של רש"י, הוא "מהו אמחה. אכרות אשמיד אהרוג אאביד אין כתיב כאן אלא 

נגלית שבה דן רש"י אבל עדיין יש להבין את ההרגש אמחה...". ונראה שזו היא הבעיה ה
 מבחוץ הטמון בתיבות "לכך נאמר לשון מחוי".

 
הבאר בשדה העיר שאילו בא רש"י לפרש רק למה נקט הכתוב לשון אמחה כשאלת 

התנחומא, לא היה לו להביא בד"ה אלא תיבה זו בלבד. אשר לפי זה אפשר לומר שהיה 
ה לגמרי כמו מחה תמחה את זכר עמלק,  וכאן קשה לרש"י שמחייה משמעה כליי

הקב"ה לא מחה את האדם שהרי השאיר נח ומשפחתו, ולא יתכן שדבר ה' לא יהיה 
 אמת. לכך פירש שכאן אין משמעה כלייה אלא מחוי על ידי מים.

 
 

 פרשת נח
 
 

 הואיל והזכירו ספר בשבחו שנאמר זכר צדיק לברכה. .נח איש צדיק אלה תולדות נחט. 
שבפירושו לפסוק ההוא )משלי י, ז( כתב רש"י "המזכיר צדיק מברכו", וכן בדבריו  צ"ב

לקמן יח, יח "זכר צדיק לברכה הואיל והזכירו ברכו", ומנא ליה שספור בשבח הוא גם 
 מענין פסוק זה, ועיין נחלת יעקב שדן בזה.

 
צל דוקא אשצ"ב מנ"ל  ד"א ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים.

לפי פירוש זה כוונת הכתוב היא, "אלה שונראה  .צדיקים הוא כן ולא אצל כל אדם
תולדות נח. נח איש צדיק, ובגלל זה מה שאת האלקים התהלך נח הוא עיקר 

 תולדותיו", וזה דלא כמו השפתי חכמים. 
 

 ענין דומה ברש"י לקמן יט, יט. ואלו בדור של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו.
 

נראה שההרגש שההרגש מבחוץ ובאברהם הוא אומר וכו'. . את האלהים התהתלך נח
לעיל, "ויתהלך חנוך את  ,כב ,את האלהים דוגמת הנח תהלך ויהוא דהוה ליה למימר 

)ויש  הסדר כמו שהוא משמע שנח לא היה הולך מאליו בלי סעד האלהים.האלהים". 
שסוברים שכשרש"י מקשה להדיא  אפילו אם לא נקבל את כללם של המפרשיםשלהעיר 

, בלבד בחוץ, כאן מוכרחים לומר שלא בא להקשות מאברהם על נחמתמיד יש לו הרגש 



שאם כן, לא היה לו להקשות עד שהגיע לפסוק אודות אברהם, שרק שם מתעוררת 
אין קושית רש"י אלא שהיה לו לכתוב לומר גם לגבי נח "לפני הסתירה. ועוד, שאם 

 להקשות גם מאברהם על חנוך.(לרש"י היה לו ברהם, האלהים" כמו בא
 

מעיר שנח היה צריך הבטחה מהקדוש  ,ט ,רש"י לקמן ט נח היה צריך סעד לתומכו.
והשוה התנהגותו של נח שם לזאת של אברהם ברוך הוא לפני שעסק בפריה ורביה, 

 בעקידה.
 
 

"ה, כי על ידי מה שנקט תיבת הארץ בד לשון ערוה ועבודה זרה. ותשחת הארץ.יא. 
פירושו של רש"י ב"ותשחת", מתפרשת גם תיבת "הארץ". אילו היה ותשחת לשון שחת 

ואבדון, אז פירושו של הארץ היה כדור הארץ. עכשיו שהוא לשון ערוה וע"ז, פירושו 
 יושבי הארץ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
בזה ה שכתב . צ"ב למה נקט תיבות ותמלא הארץ בד"ה, ועיין מגזל. ותמלא הארץ חמס

והנה בדבור הקודם הגדיר רש"י את תיבת ותשחת כלשון ערוה וע"א, הנחלת יעקב. 
ונראה שבא לאפוקי מהוה אמינא שהכוונה היא להשחתה חומרית, דוגמת "ויחמוס כגן 

ה יש לומר שנקט תיבות ותמלא הארץ גם כן שוכו שחת מועדו" )איכה ב, ו(. אשר לפי ז
כדי להראות שאין משמעות תיבת חמס להשחתה חומרית דוגמת תיבת ויחמוס בפסוק 
באיכה שפירש רש"י שם "לשון כריתה", שאם זו היא משמעות "חמס", לא שייך לשון 
"ותמלא" לגביו. ואפילו אם תמצא לומר ששייך לשון ותמלא בכגון דא, אילו היה זאת 

ים ותמלא חמס", בלי לחזור ה"ותשחת הארץ לפני האלוונת הכתוב הוה ליה למימר כ
, שהרי ענייני ההשחתה והחמס היו דומים, מה שאין כן על תיבת הארץ בסיפא דקרא

 לפי האמת שהם שני דברים שונים.
 
 

 . אבל דגים אינם בכלל בשר.אפילו בהמה חיה ועוף כי השחית כל בשר.יב. 
 

ירשו על פי המדרש )בר"ר כח:ח( שרש"י בא לפרש למה כתוב כל כמה מהמפרשים פ
בשר ולא כל אדם. אבל אם לזה בלבד התכוון לא היה לו לנקוט תיבות כי השחית בד"ה. 

אלא שבא לפרש גם, אם השחתה היא לשון ערוה ועבודת אלילים כמו שפירש בפסוק 
שייך אצלם עבירה, בכל הקודם, איך שייך ענין זה בבעלי חיים, ומתרץ שאפילו אם לא 

 זאת לשון השחתה שייך כשנזקקין לשאינן מינן.
 

כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרולמוסיא באה לעולם והורגת טובים . קץ כל בשריג. 
בפסוק הקודם פירש רש"י שלשון כל בשר כולל בהמה חיה ועוף, וצריך ביאור  .ורעים

ות גם כאן. ויש לומר שכאן אין למה לא די לרש"י לומר שזאת בלבד היא משעות התיב
 סיבה להקב"ה להודיע לנח דבר זה דוקא, ולכן בא להשמיענו כל מקום וכו'.

 
ברש"י ערכין ט"ז  שיש מצבים שבהם הטובים נענשים עם הרעים נמצא זהרעיון כעין 

והשוה רש"י לקמן יח, כה, ד"ה חלילה לך וכ, ד, ד"ה הגוי גם  ע"א ד"ה אהנו מעשיו.
 צדיק.

 
ולעיל פסוק יא ד"ה ותשחת נקט לשון ערוה. אם אמנם דור המבול עברו על  ת.זנו

עריות, רש"י משמיענו שאנדרלמוסיא באה אפילו על זנות. ועוד, שאולי בבהמה חיה 
 ועוף לא שייך לשון ערוה אלא לשון זנות.

 



 השוה רש"י יחזקאל כב, יג. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. כי מלאה הארץ חמס.
 

הן לכאו' את הארץ תיבות לשון זה לפי שהקשה הגור אריה  .כמו מן הארץ. הארץ את
על ידי זנות אנדרלמוסיא שכתב רש"י לעיל בד"ה קץ כל בשר שה ממיותרות. והנה על 

באה לעולם והורגת טובים ורעים כתב הגור אריה, ''אף על גב דכאן לא הרג את נח 
א לפני והורגת טובים ורעים אם הצדיק אדרבא הוה ניצול הכי פירושו קץ כל בשר ב

והרשע יחד לכך עשה לך תיבת וגו' שתהיה אתה נבדל מהם ולא תהיה אצלם ולכך לא 
 תאבד עמהם שלא אמרנו שהורגת טובים ורעים אלא כאשר הצדיק עם הרשע יחד".

 
יש דין על שונראה לתת טעם לדבריו ע"פ מה שכתוב הרמב"ם בפ"ג מהל' תשובה הל"א 

על המדינה, ועל כל העולם. וכאן היה דין השחתה על כל העולם, כולל הטובים, היחיד, 
זה שמה שנכנס נח לתיבה הבדיל את עצמו מכלל כל העולם. ולפי זה יש לומר  ל ידיוע

השחתה על כל בשר דייקא הוא מן של  ר דיןגזשמונח בתיבות מן הארץ ללשון זה, 
 חידים.הארץ, דהיינו מצד דין על כל הארץ ולא על י

 
יש לעיין, הרי תיבת את במובן של "עם" מופיעה עשרות  ד"א את הארץ עם הארץ.

פעמים בתנ"ך, ולעומת זה, לכאו' רש"י לא מצא אלא שתי דוגמאות למובן של "את" 
כ"מן", ואם שייך לפתור את התיבה במובן הנפוץ, למה להביא כלל את המובן הנדיר. 

הטפחים שנמוחו היו עומק המחרישה, שלכאו' אין ויש לפרש על פי מה שכתב רש"י שג' 
זה מוסיף להבנת פשוטו של מקרא. ונראה שרש"י בא למנוע קושיות אפשרויות על 

הפירוש ש"את" כאן משמעותו היא "עם". קודם כל, יקשה המעיין, איך אפשר להבין 
את התיבה כ"עם" כשהארץ עצמה לא נמחתה. לזה מפרש רש"י שאין הכוונה אלא לג' 
טפחי פני הארץ. אבל לכאו' יש לטעון שפירוש זה הוא דחוק, דמאי שנא ג' טפחים אלו 
משאר הארץ. לזה מפרש רש"י שהם עומק המחרשה, מדת האינטראקציה בין האדם 

 לכדור הארץ.
 

ואחרי כל זה יש מקום להבין למה נקט רש"י גם את הפירוש ש"את" כאן פירושה מן, 
תר נפוצה, בפסוק שלנו משמעות "מן" היא יותר שאם אמנם משמעות "עם" היא יו

 חלקה.
 

רש"י בא לפרש את ייתורא ד"לך" כמו  הרבה ריוח והצלה וכו'.. עשה לך תיבתיד. 
שכתבו הבאר בשדה והבגדי אהרן, שמשמע שכולם יראו שהיא לצורך הצלתך. וכך 

י תיבת משמע מהמשך לשון רש"י "מה זאת לך", ודלא כגי' דפוס רומא, "מה זאת", בל
לך. בכת"י לייפציג הגירסא היא "מה הוא זאת לך", ובכת"י מינכן "מה זאת תעשה 

 לך".
 

 יד. ,ע"פ לשון הכתוב אסתר ד .ריוח והצלה
 

בדרך כלל אין רש"י שואל את השאלה "למה עשה הקב"ה מה  ולמה הטריחו בבנין זה.
של מקרא. שהוא עשה", ומסתברא הוא משום שאין שאלה זאת נכנסת בגדר פשוטו 

ומכאן ראיה שעיקר קושית רש"י הוא ההרגש מבחוץ. ובביאור ההרגש מבחוץ פירש 
המשכיל לדוד, "דקשיא ליה, שנראה שזה מקרא מסורס, דבתחלה הוה ליה למימר מה 
יהיה פורענותם, דהיינו ואני הנני מביא וכו', ואחר כך היה נמשך יפה לומר לו עשה לך, 

ה לך תיבה שתנצל מן המבול. אלא מוכח דהכי פירושו: כלומר לכן מפני מי המבול עש
עשה לך ותבת וכו' כדי של ידי עשייתה אולי ישוב וינחם ה' מן הרעה. ואם לאו, אזי אני 

 הנני מביא את המבול וכו' ".
 



כעין זה ברש"י  כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנו ושואלין אותו וכו'.
 יחזקאל יב, ג.

 
ר"י קניזל פירש "לפי שלא נאמר שמלת גופר שם מקום שמשם  .כך שמו .עצי גופר

אין גופר ששבא לומר כורתים העצים כמו 'עצי לבנון' )דהי"ב ב, ז(". עוד אפשר לומר 
 ן שכתבלפעמים האותיות כ"ף וגימ"ל מתחלפות, כמשהרי מלשון כפר המוזכר בקרא, 

 יב(. ,כהב "טז )ועיין עוד רש"י מל ,רש"י בפירושו לויקרא יט
 

נראה שההרגש מבחוץ הוא למה פרט הכתוב את סוג העץ. עוד יש לומר  ולמה ממין זה.
 לפי דברינו שרש"י מביא סמך למה שפירש שגופר אינו לשון כופר.

 
על נח ובניו לא חלה הגזירה ולמה היה לו לבנות תיבה שהרי צ"ב  .ולמה ממין זה וכו'

 ו שכתבמים כמ ל ידיגפרית אלא ע ל ידיוחו עמעין גפרית דוקא. עוד צ"ב דהא לא נמ
הגור אריה, ויתכן דאי לאו רתיחת המים  ה שכתב'. ועיין מהד"ה ויאמר  ,ז ,רש"י לעיל ו

 לא היו הגופים נמחים, וצ"ב.
 

הבאר בשדה העיר דלמה לא נקט אדם.  מדורים מדורים לכל בהמה וחיה.. קנים
 --לשון מדור שושלישים לכאו' משמע ומלשון רש"י לקמן פסוק טז ד"ה תחתים שנים 

והכי נמי מסתברא, שהרי  10פל על חדר מגורי אדם.ואינו נ --וממילא גם לשון קנים 
פשיטא שנח היה עושה את התיבה עם חדרים נפרדים לבני אדם, ולא היה הקב"ה צריך 

לצוותו אלא שיהיה מדורים נפרדים לכל מין בהמה וחיה. וממה שלא נקט רש"י עוף 
עם נח  נושכ פותהבעל הטורים בפסוק יט שהעו ו שכתבדסבירא ליה כמ משמע

 ומשפחתו בתיבה.
 

היוסף הלל הקשה על כפילות הלשון, והביא את גירסת דפוה"ר "קנים  מדורים מדורים.
מתרגמינן מדורין, מדור לכל בהמה וחיה ולכל בריה", וכעין זה בדפוס אלקבץ. ויש 

גי' דפוה"ר. ובכת"י מינכן נראה שהמעתיק התחיל את להוסיף שגי' כת"י לייפציג היא כ
תיבת מדורין בסוף שורה, ולא הצליח לגמור את נו"ן הסופית, ובשורה שאחריה כתב 

 מדורין במילואו, ואולי מזה נכנסה טעות בספרים.
 

בזה לכאו' רש"י מסביר תיבות מבית ומבחוץ, ואם ש. צ"ב בתיבתו של משה וכו'. בכפר
תחת הכותרת מבית ומבחוץ, ולשימו לפני ד"ה  צמועי מזה דבור בפנ לעשות יה לוכן ה

ועוד, שלכאו' לא היה לו לרש"י להקשות אלא בשמות על הפסוק שמדבר על בכפר. 
משה, שאין דרכו להקדים רפואה למכה. ונראה שרש"י לא בא בזה אלא להביא סמך 

הוא זפת למה לא היה לפירושו שכפר הוא זפת פן יבא בעל דין לחלוק ולומר שאם כפר 
 די בזפת בחוץ כמו אצל משה.

 
 ולכן נקרא אבן טובה צהר, לשון זוהר. המאירה להם. צהר.טז. 

 
לא נקט רש"י "גגה" על פי לשון ח, יג, למטה, "את  כסויה. ואל אמה תכלנה מלמעלה.

 מכסה התבה".

 
מעלה למה בצדה ולא לם לא כן הרא"ם כתב דא .שלא יפלו הגשמים בה. בצדה תשים

משפט הספינות שהלומד ידע שכמשפט פתחי הספינות. וק"ק דכי פסיקא ליה לרש"י 
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 "מדור בהמה" אבל ברוב כת"י לא גורסים אלא "מדור" בלבד.בכת"י פריז הגירסא שם היא  



אין כן משפט הספינות שיתכן שנקודה זו. ועוד, למעלה שצריך לפרש לשים פתחיהן הוא 
 יפלו בהן הגשמים.שאם כן 

 
היה משמע שישים שתשים בצדה לא היה מעיר רש"י מידי, שאילו היה כתוב ואפשר 

בצדה תשים עכשיו שכתוב ד כדרך הספינות מאיזו סיבה שהיא. אבל את הפתח בצ
ד, ''שכן  ,משמע שיש ענין מיוחד בצד, כמה שכתוב הגור אריה על דברי רש"י דברים כה

 דרך הכתוב להקדים מה שהוא עיקר הענין של המצוה".
 

עוד יש לומר שרש"י בא גם לפרש למה נקט הכתוב "בצדה תשים" ולא "בצדה תעשה" 
ו שכתוב ברישא דקרא "צוהר תעשה", והוא משום שתשים משמע שמדובר במיקומו כמ

את חלון התבה  וק "ויפתח נחסיש להביא סמך לזה ממה שכתב רש"י על הפושל הפתח. 
אשר עשה" )ח, ו(, "את חלון התיבה אשר עשה. לצהר ולא זה פתח התיבה העשוי 

עשייה בנוגע לצוהר ולא בנוגע לביאה ויציאה", ויש לומר שמדייק ממה שכתוב לשון 
 לפתח, ואולי לזה כוון הספר זכרון שם.

 
הפך את סדר  עליונים לאדם אמצעים למדור תחתיים לזבל. תחתים שנים ושלשים.

הכתוב משום שבפסוק התיבות מוסבות על "תעשה", והעשייה התחילה מהתחתיים, 
 אבל רש"י נקט את סדר החשיבות.

 
לפירושו שתחתים שנים ושלשים הם עליות, שמסתבר כן,  בתיבות אלו רש"י מביא סמך

 שהרי לא מתאים לבני אדם לדור עם בעלי חיים, ולא לבעלי חיים לדור בזבל.
 
 

המזרחי פירש שרש"י  אני מוכן להסכים עם אותם שזרזוני וכו'. .ואני הנני מביאיז. 
רש שמדייק מדייק מוי"ו החיבור של ואני שמשמע הוא ובית דינו, והגור אריה פי

מתיבת הנני שמשמע הנני עושה כאשר בקשו ממני, וכך כתב גם ר"י קניזל. מה שנקט 
 רש"י תיבות הנני מביא בד"ה מדוייק לפי הגור אריה.

 
 

שהציף את הכל והביאם לבבל שהיא עמוקה לכך נקראת שנער שננערו שם כל  המבול.
נקרא שנער ולא נתן  כתב הבאר היטב "מה שהוצרך רש"י ליתן טעם למה מתי מבול.

טעם בשאר מקומות ויש לומר בשלמא כוש ודומה לו נקראת על שם האומה לאפוקי 
ומבחינת פשוטו  שנער לא נמצא אומה הנקראת כן. לכך פירש טעם שננערו שם כו' ".

של מקרא, במה שפירש רש"י שנקראת שנער משום שננערו שם כל מתי מבול מביא 
 שם שהוביל את הכל מן הגבוה לנמוך. סמך למה שפירש שנקרא מבול על

 
המשכיל לדוד פירש "דאם לא כן האנשים לבד והנשים לבד.   אתה ובניך ואשתך.יח. 

הו"ל לקרא להקדים הבנים לאמם". אבל אם כדבריו לא  היה צריך תיבת אתה להיות 
בד"ה. הבאר בשדה פירש "דדייק מיתורא דאתה, דלא הול"ל אלא ובאת אל התיבה 

אשתך כו' אתך, אתה ל"ל. אלא ודאי ה"ק, אתה ובניך האנשים לבד וכו' ". ואי ובניך ו
כדבריו, או שהיה רש"י צריך להתחיל את הד"ה מתיבת ובאת, שהרי  משם רואים 
שאתה הוא מיותר, או לנקוט רק את תיבת אתה בד"ה. ואולי יש מקום לומר שלפי 

ניך ואשתך ונשי בניך, אבל הבאר בשדה רש"י היה יכול לנקוט בד"ה תיבות אתה וב
הד"ה כמו שהוא לפנינו לכאו' אינו מתאים לפירושו, אם אמנם פירושו של רש"י באמת 
מסביר את הייתורא. אלא נראה כמה שכתוב העבד שלמה, שדיוקו של רש"י הוא ממה 
שתיבת ובניך מפרידה בין איש לאשתו, דהוה ליה למימר אתה ואשתך ובניך ונשי בניך. 



מרש"י לקמן ח, טז, ד"ה אתה ואשתך, "איש ואשתו כאן התיר להם תשמיש וכך משמע 
 המטה".

 
הביא את זה כסמך לפירושו שפשוטו של מקרא משמע  מכאן שנאסרו בתשמיש המטה.

 האנשים לבד והנשים לבד.
 

רש"י ב כן בפסוק להדיא, לכאו' בא ותשכאע"ג  .אחד זכר ואחד נקיבה. שנים מכליט. 
 נים מכל פירושו שני זכרים ושתי נקבות מכל מין.שש לאפוקי מהוה אמינא

 
 

קשיא ליה לרש"י,  ומאליהם באו וכל שהתיבה קולטתו הכניס בה. מהעוף למינהו.כ. 
שמצות נח היתה "תביא אל התיבה" כלשון הפסוק הקודם, ויש כמה מיני עופות שלא 

על ידי מה  שייך לצודם. לזה אומר רש"י שמאליהם באו, ונח קיים תביא אל התיבה
 שהכניסם.

 
 פרק ז

בת ראיתי יקט תנלמ וה ליהלכאו' לא ה ולא נאמר צדיק תמים וכו'.. ראיתי צדיקא. 
כתב בין היתר "דהוה ליה למימר  'כי אתה צדיק' ", וכתב גם בד"ה. המשכיל לדוד 

שרש"י מדייק מייתורא דלפני וכך כתב גם האהל יעקב. לפי המשכיל לדוד אתי שפיר 
ש"י תיבת ראיתי בד"ה שבא לפרש תיבה זו שנראית מיותרת, אבל היה לו מה שנקט ר

לנקוט גם תיבת לפני. ויתכן שרש"י מדייק ממה שהקב"ה לא קרא כאן לנח "איש 
צדיק" כמו שתיארו הכתוב לעיל ו, ט, ונקט תיבת ראיתי בד"ה כדי להראות את 

"י לייפציג ומינכן הוא חסרונה של התיבה. )בדפוס רומא הד"ה הוא צדיק לפני אבל בכת
 ראיתי צדיק כגירסת הספרים.(

 
כאן לא נקט רש"י  העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה. הטהורה.ב. 

שלא שייך לומר כן אלא  11בקיצור שהכתוב נאמר על שם העתיד כדרכו בכמה מקומות
 במקום שהתורה מספרת מה שקרה אבל לא בדברי הקב"ה אל בן אדם.

 
 

, "דק"ל שהרי לעיל משכיל לדודפירש ה. בטהורים הכתוב מדבר. גם מעוף השמיםג. 
רש"י . ויש לומר עוד שכתיב מהעוף למינהו וכו' שנים מכל. ולכך משני דהכא בטהורים"

משמע שדין עוף שוה לדין בהמה שמדייק מדכתיב גם מעוף השמים ולא ומעוף השמים, 
 הנאמר בפסוק הקודם.

 
 

מדייק מדהוה ליה שהבאר בשדה כתב  ז' ימי אבלו וכו'. אלו. שבעהכי לימים עוד ד. 
מדייק מדהוה ליה למימר כי בימים עוד יש לומר שלמימר "כי עוד שבעה ימים". ולענ"ד 

, דוגמת לקמן מ, יג ויט, יהושע א, יא, ישעיה כא, טז, ירמיה כח, שבעה בבי"ת השימוש
ויתכן שזוהי ההרגש  מים עוד שבעה.. לימים בלמ"ד משמע בגלל יג ויא, ועמוס ד, ז

 מבחוץ בדבור הבא, ד"ה כי לימים עוד.
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והנה הבאר בשדה כתב בד"ה "שחס הקב"ה על כבודו" שכששאל רש"י בדבור הבא מהו 
עוד, ההרגש מבחוץ הוא שלשון ימים עוד שבעה שהכתוב הזכיר מקודם איזה זמן של 

נת הכתוב היא שעוד שבעה ימים שבעת ימים, ובשלמא אם לא נפרש כרש"י ונאמר שכוו
נותרים מהק"כ שנה, שפיר שייך לשון זה, אבל אם הכוונה היא לתקופה נוספת של 

שבעה ימים כמו שמפרש רש"י, קשה תיבת עוד, שהרי הכתוב לא הזכיר שום שבעה 
ימים אחרים. ומתרץ רש"י שאם אמנם לא הזכיר הכתוב זמן של שבעה ימים לפני זה, 

זה יכול לרמז לתקופה מסויימת שהוזכרה לפני כן אפילו אם אינה של בכל זאת, לשון כ
שבעה ימים דוקא. לשון רש"י לקמן ח, ח, מסייע למה שמניח הבאר בשדה שלשון עוד 

שבעה ימים משמע שהכתוב הזכיר מקודם איזה זמן של שבעת ימים: "וישלח את 
לל זה אתה למד שאף היונה. לסוף ז' ימים שהרי כתיב ויחל עוד ז' ימים אחרים מכ

בראשונה הוחיל ז' ימים". )גירסת הספרים ברש"י לפסוק ח, ח, היא גירסת כת"י 
 לייפציג ומינכן. ובדפו"ר ליתא לתיבת אחרים.(

 
והנה נוסח דבור שלנו בדפו"ר הוא "כי לימים עוד שבעה. מהו עוד זמן אחר זמן נתן 

הבאר בשדה "נתן להם זמן  להם זמן מועט אחר מרובה. זה נוסף על ק"כ שנה". לפי
מועט אחר מרובה" הוא עיקר התירוץ להרגש מבחוץ. תיבת עוד אין משמעה דוקא לזמן 

 שוה לפני כן; יש במשמע גם זמן יותר גדול.
 

 ענין קצת דומה ברש"י שמ"א כה, לח. אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח וכו'.

 
הבאר  לצור צורת ממזרים.כנגד יצירת הולד שקלקלו להטריח ליוצרם ארבעים יום. 

בשדה כתב שרש"י בא לפרש למה המשיך מחיית כל היקום כל כך הרבה זמן. הלקט 
בהיר מפרש על סמך מהרז"ו שרש"י מציין שהקב"ה שלם לדור המבול מדה כנגד מדה. 
הצד השוה שבהן שאין דרכו של רש"י לפרש למה עשה הקב"ה מה שעשה משום שאין 

קרא. ויש לומר שרש"י בא לפרש למה כתוב בתורה שהודיע זה נכנס לכלל פשוטו של מ
הקב"ה לנח מראש שהמטר ירד ארבעים יום דמאי נ"מ בזה, ומסביר שעל ידי זה הודיעו 

 והודיענו הקב"ה שהוא מעניש מדה כנגד מדה.
 

האנשים לבד והנשים לבד לפי שנאסרו בתשמיש המטה מפני שהעולם שרוי  נח ובניו.ז. 
העיר בזה לעיל ו, יח, אלא ששם לא נתן את הטעם של שהעולם שרוי רש"י כבר  בצער.

בצער. ונראה שכאן רש"י מעיר שוב על מה שנקט בניו לפני אשתו, מכיון שכבר השמיענו 
בפסוק בפרק הקודם שנאסרו בתשמיש, וכאן הוה ליה למימר נח ואשתו כדרך הכתוב 

וכאן, במה שהקדים  בכל מקום. אלא, שבפסוק הקודם לא פירש מתי חל האיסור
הכתוב שוב בניו לאשתו, מפרש רש"י שמשמיענו שהאיסור חל בשעת ביאה לתיבה, 

משום שאז התחיל העולם להיות שרוי בצער. וסמך לדברינו ממה שלעיל הד"ה הוא "נח 
ובניו ואשתו" משום שהבעיה בפשט היא למה הפסיק "ובניו" בין "נח" ל"אשתו", אבל 

 בניו, משום שהבעיה היא הכפילות.כאן אין הד"ה אלא נח ו
 
 

המזרחי והגור אריה כתבו דהוה ליה למימר הובאו, אבל אי מאליהן.  באו אל נח.ט. 
כדבריהם לכאו' לא היה צריך אלא תיבת באו בד"ה. אלא נראה דק"ל לרש"י ייתורא 
דתיבות אל נח, ומפרש שלא היה נח צריך להביאם בפועל. ובמה שרש"י ממשיך לפרש 

שנים שנים אח"כ אע"ג שהן קודמות בכתוב, יש לומר שרק אחר שפירש רש"י  תיבות
ש"באו אל נח" פירושו מאליהן, יש מקום לטעות ולומר שרק שנים שנים באו מאליהן 
 והשאר היה נח צריך לאסוף, קמ"ל שכולם באו אל נח, וקרוב לזה פירש הבאר בשדה.

 



"י לומר שאינו לשון קלקול ושבירה. המזרחי כתב שבא רש .להוציא מימיהן. נבקעויא. 
, ואילו היתה קעו"בשנקט תיבת "כשנפתחו" ולא "כשנ ,ב ,וסמך לדבריו מרש"י לקמן ח

. ויש להוסיף הגדרת נבקעו דבר פשוט, לכאו' לא היה רש"י שם נד מלשון הכתוב
מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו "כתוב  ,יב ,שבישעיה סג

. שם הכתוב משתמש בלשון בקיעה לקריעת ים סוף. רש"י משמיענו בין "עולםשם 
 היתר שאין זו הכוונה כאן.

 
ד"ה עמד וימודד ארץ וד"ה  ,ו ,כעין זה ברש"י חבקוק גמדה כנגד מדה.  תהום רבה.

 ד"ה ארבעים יום. ,ד ,וימודד ארץ. וצ"ב למה לא נקט לשון מדה כנגד מדה לעיל ז
 

פירש "דקשיא ליה דהוה ליה משכיל לדוד ה חטאו ברבה וכו'.מדה כנגד מדה הם 
הבאר למימר תהום רב שהרי תהום לשון זכר", והבאר בשדה הרבה להקשות עליו. 

"לאשמועינן דתהום רבה דקאמר אינו ר"ל תהום הגדולה מכלל דאיכא  ,בשדה פירש
גם כן  שזה הואתהומות אחריני זוטרי מיניה", וכעין זה במשמרת הקדש, והוסיף 

 הגור אריה פירש .)שמות יד, כא( על הפסוק רוח קדים עזה רש"י בדבריהביאור 
, "ויסכרו ב ,לשון הכתוב לקמן חויש סמך לדבריו מרבה קמפרש, תיבת דייתורא ד

 .מעינות תהום" ושם לא כתוב "רבה"
 

 יש לומר שההרגש מבחוץ ולהלן הוא אומר ויהי המבול וכו'. ויהי הגשם על הארץ.יב. 
הוא ה"א הידיעה דתיבת הגשם; השוה מל"א יח, מה, "ויהי גשם גדול". ומשמיענו 

שהגשמים היו גשמים מיוחדים דהיינו גשמי מבול. ומה שכתוב ביחזקאל לד, כו, 
"והורדתי הגשם בעתו", תשובתו בצדו שהפסוק ממשיך "גשמי ברכה יהיו" ואם כן 

הגשם  וירדהוא מה שלא כתוב  מדובר בגשם מסוים. אבל יותר נראה שההרגש מבחוץ
על הארץ דוגמת הכתוב ביחזקאל וכן בישעיה נה, י, ויואל ב, כג. כשהכתוב משתמש 

בלשון הויית גשם אין המדובר בפעולת הירידה אלא במציאות הגשם, וכאן משמיענו 
 הכתוב שבהתחלה הגשם לא היה מבול אלא גשם בלבד.

נקוט בד"ה אלא תיבות ויהי הגשם בלבד, אבל אם כדברינו לכאו' לא היה צריך רש"י ל
והיא גירסת דפוס אלקבץ. אבל לפי גי' הספרים, והיא גם גי' דפו"ר ודפוס רומא, לכאו' 

צ"ל שההרגש מבחוץ היא ייתורא דתיבות על הארץ, ובפרט אחרי מה שכתוב לעיל 
בת פסוק י "ומי המבול היו על הארץ". ובאות להשמיענו שאילו שבו היה הגשם בא לטו

 הארץ ולא למחותה. ובכת"י לייפציג ומינכן הגי' היא ויהי הגשם וגו'.
המשכיל לדוד כתב שההרגש מבחוץ הוא שכל הפסוק מיותר מאחר שכבר כתוב "ומי 

המבול היו על הארץ" בפסוק י, אבל לכאו' יש לפקפק בזה שבפסוק ההוא לא כתוב 
 ארבעים יום.
 לשון הכתוב יחזקאל לד, כו. גשמי ברכה.

 
 כח. ,לשון הכתוב ירמיה מד .ונראה דבר מי יקום. בעצם היום הזהיג. 

 
העבד שלמה האריך כאן ומתוך דבריו עולה  אין יום ראשון מן המנין. ארבעים יום וגו'.

שרש"י בא לפרש את ייתורא ד"וארבעים לילה", שמ"ארבעים יום" משתמע רצף של 
וב לקמן פסוק יז, במדבר יא, יט, ארבעים יום בלי הפסק של לילות, והשוה לשון הכת

שם כ, כט, ובעוד כמה מקומות. אלא ש"וארבעים לילה" בא למעט יום י"ז בחשון שאין 
 לילו עמו.

 
 

מדייק כן דאל"ה אין קשר בין שאה רנ הקיף התיבה דובים ואריות. ויסגור ה' בעדו.טז. 
אין זה כל זאת באבל  .ר ה' בעדו לכאןורישא דקרא לסיפיה, ובכלל אין ענין לויסג



להשתמש בלשון  כתובליה לא השאילו היה זה פשוטו  אלא מדרשו, פשטיה דקרא
 הבאר בשדה.  תבשכו מכסגירה אלא בלשון הגנה, ו

 
 'בעדו'ופשוטו של מקרא וכו'. רוצה לומר שאין צריך לפרש מלת כתב הגור אריה: "

שהוא משמש כמו כנגדו,  'בעדו'שהגין סביביו, אלא שסגר כנגדו מן המים. ומצאנו לשון 
הוא כמשמעו, שהגין בעדו, לפי שהקיף  'בעדו'כמו שהביא ראיה. וללשון ראשון לשון 

  ", עכ"ל.דובים ואריות

 
מה שנקט רש"י שבעדו הוא לשון ש ,ולכאו' מדויק מלשון רש"י כמה שכתוב הגור אריה

י זה נצטרך . אבל לפלפי פשוטו, אבל לפי מדרשו הוא לשון בשבילו אכנגדו אינו אל
לדחוק ולומר שמה שכתב רש"י "וכן כל בעד שבמקרא לשון כנגד הוא" הוא לאו דוקא, 

", שהוא משמש כמו כנגדו, כמו שהביא ראיה 'בעדו'מצאנו לשון ואין כוונתו אלא "
כלשון המהר"ל, ולכאו' יש בזה מן הדוחק. וכדברי רש"י כאן מצאנו גם במה שכתב 

ץ בריחיה בעדי. כנגדי למעלה ממני )ת"י( כמו וסגרת ביונה ב, ז: "אני אמרתי האר
)איוב ב, ד; ע"ש ברש"י ד"ה   הדלת בעדך )מל"ב ד, ד( וכן כל בעד שבמקרא עור בעד עור

בעד נפשו(". וברש"י שמ"א א, ו: "בעד רחמה. כנגד רחמה וכן כל לשון בעד". ולפי הגור 
 וייקים.אריה לכאו' יוצא שבכל אלו המקומות דברי רש"י אינם מד

 
אמנם, אם נבין את דברי רש"י כמשמעם, לכאו' קשה מפסוקים כגון "וכפר בעדו ובעד 

 ביתו" )ויקרא טז, ו( שברור ששם בעד פירושו בשביל ולא כנגד.
 

הגנת בעדו כמחיצה זו כמו הסר משוכתו  .שכת בעדו" הפתרון נמצא ברש"י איוב א, יב:
עברי אינו אלא לשון כנגדו ובפניו כמו  ( מחיצתו וכל בעד האמור בלשון, ה)ישעיה ה

, קנח העון כנגדך ובפניך להיות הכפרה מגן בעדך וכן ה' מגן בעדי )תהלים ג ,וכפר בעדו
 ".(ד
 

הרי שגם המשמעויות של "בשביל" או "על" שיש ל"בעד" נגזרות מהמשמעות הבסיסית 
מעות של של "כנגד". ומכיון שהמשמעות של "בשביל" או "על" נמצאת יותר מהמש

כנגד, כשאכן בעד מופיעה במשמעותה הבסיסית, רש"י משמיענו שהמשמעות היותר 
 נגזרה ממנה. נפוצה? רווחת?

 
לא  .לא יתן( "שמות גוכך מצאנו במשמעויות עוד תיבות לפי רש"י כגון מה שכתב )

ז( ולא נתנו אלהים להרע עמדי,  ,ו( על כן לא נתתיך )שם לא ,ישבוק כמו )בראשית כ
את הגבורה הגדולה  .ת היד הגדלה, לא(: "אשמות יד)  וכן 12."לן לשון נתינה הםוכו

שעשתה ידו של הקדוש ברוך הוא והרבה לשונות נופלין על לשון יד וכולן לשון יד ממש 
לשון הפריש  ל.הצי, טז( "בראשית לא". וכן )הן והמפרשו יתקן הלשון אחר ענין הדבור

". וכן פרשה, שמפרישו מן הרעה ומן האויבוכן כל לשון הצלה שבמקרא לשון ה
תסובבו וכל לשון סוחרים וסחורה על שם  .ואת הארץ תסחרו, לד( "בראשית מב)

 ".שמחזרים וסובבים אחר פרקמטיא
 

 על פי שמ"א יז, לז, ועמוס ה, יט.דובים ואריות. 
 

 ה. ,על פי לשון הכתוב לקמן ח .לראש ההרים. חמש עשרה אמה מלמעלהכ. 
 

                                                 
12
 ועיין עוד רש"י בראשית מא, מא, ד"ה נתתי אותך. 



 
המפרשים דנו אם גורסים כאן "נשימה" או   נשימה של רוח חיים.שמת רוח חיים. נכב. 

, מצדד 12-13"נשמה". ר' אברהם מאיר גלנצר זצ"ל בספרו הנפלא מעייני אגם, עמ' 
כנוסחת המזרחי והספר זכרון, שגורסים נשימה, ומסביר שרש"י בא דוקא לשלול את 

ות, והיה די לומר או "נשמת חיים" או הפירוש "נשמה של רוח חיים" שאם כן יש כפיל
"רוח חיים", מה שאין כן אם פירוש של "נשמת" הוא "נשימה של". המעייני אגם מעיר 

תיבת . alma duvent de vitaשבדפו"ר רש"י מסיים עם הלעז אלמ"א דיבנ"ט דביט"א, 
alma  .באיטלקית פירושה נשמהDuvent בצרפתית הוא "של רוח", וde vita בצרפתית 

 הוא "של חיים". 
 

המעייני אגם מעיר שלפי תירגום זה, כפל הלשון עדיין קיים. לכן נראה לו שבמקום 
, aleine[h]המילה האיטלקית "אלמא" יש לגרוס "אליינא", שהיא המילה הצרפתית 

"נשימה". המעייני אגם מביא דוגמאות של צורת מילה זו שרש"י מביא בפירושו לש"ס, 
 חן.ע"ש, ודברי פי חכם 

 
לר' גלאנצר לא היתה גישה לכתבי יד, ואכן גירסת כת"י מינכן ועוד כתבי יד היא בדיוק 

כהשערתו, "אליינא דוונט דבידא". בכת"י לייפציג הגירסא היא "אליינא דבונט 
דביאה", ולכאו' "דביאה" היא ט"ס וצ"ל "דביטה". אמנם כת"י לייפציג ומינכן גורסים 

זה, ולפי המעייני אגם צריך לומר שהשי"ן שב"נשמה" "נשמה" ולא "נשימה" בדבור 
נקודה בחיריק כמו שמציע המעייני אגם בנוגע לגירסא זו. ובמה שבדפו"ר כתוב 

"אלמא" במקום "אליינא" יש לציין שבכתבי יד אשכנזים צורת אות מ"ם דומה לשתי 
המעתיק או יו"דין. ובפרט אפשר לומר שטעות זו נפלה בדפו"ר, שנדפס באיטליא, ואולי 

 המדפיס חשבו באיטלקית והדפיסו או כתבו מה שנדמה להם בלי לדייק.
 

הגור אריה פירש שמה שלא השחיתו הדגים את דרכם  .ולא דגים שבים. אשר בחרבה
כמו הבהמות והחיות הוא "כי האדם החוטא ממריד את כל השרוים במחיצה שלא, 

יש  דבריו בבית הלוי ריש פ' נח. ומעיןוהדגים אינם עם האדם, ולכך לא חטאו הדגים, 
סמך לדבריהם מרש"י יחזקאל מז, ח: "אל הימה מוצאיהם. זו ימה של אוקינוס שהוא 

 להקיף את העולם". מוצא מן הישוב
 

מה שלא כתב "רק נח" נראה שהוא משום שלשון הכתוב הוא לנקוט  לבד נח. אך נח.כג. 
, יח, ישעיה מט, כא, ודניאל י, ח. לבד עם הפועל שאר; עיין בראשית מב, לח, מל"ב יז

בכל הפסוקים הללו הנושא של הפועל משורש שאר בא לפני צורת תיבת לבד, ומה 
ששינה רש"י כאן את הסדר יתכן שהוא משום שרצה לשמור את הסדר של הפסוק שלנו 

 שבו תיבת אך באה לפני תיבת נח.
מיותר דמאי קמ"ל,  כתב הבאר בשדה: דכפי פשוטו הך וישאר אך נח ומדרש אגדה. 

עכ"ל. וק"ק, שאם כן היה לו לרש"י לנקוט גם תיבת וישאר וגם תיבות וכל אשר אתו 
בד"ה. אלא נראה כמה שכתוב המזרחי, שבא רש"י לפרש את הייתורא דתיבת אך 

בלבד. עוד יש לומר שבא לפרש למה נקט הכתוב וישאר אך נח ולא וישאר נח לבדו ואת 
 כל וגו'.

כתב היריעות שלמה "אך מלשון ואך אותך"  יחר מזונות לארי והכישו.ויש אומרים שא
)שמות ט, טו(. יש סמך לדבריו מרש"י איוב כג, ו, ד"ה לא אך הוא, וב"מ נ"ט ע"ב ד"ה 

 אך גדול.
תיבת צדיק של הכתוב מרמז לנח איש צדיק. רש"י ועליו נאמר והן צדיק בארץ ישולם. 

 ש שנח נענש תיכף אחרי שעבר.מביא את הפסוק במשלי כסמך למה שמפר
 פרק ח



הפשטות הוא כמו שפירש המשיח אלמים,  זה השם מדת הדין וכו'. ויזכור אלהים.א. 
"שמאחר שהכתוב אומר שנהג עמהם רחמים איך אמר ויזכור אלהים". אלא שיש 
לפקפק בזה שלכאו' אין דרכו של רש"י לדקדק בשמות אלהים והויה. והנה הבאר 

דע רש"י שמדת הדין נהפכת לרחמים דוקא על ידי תפילת צדיקים. בשדה שאל איך יו
ויש לומר שממה שכתוב "ויזכור אלהים" משמע שבלי זכירה, הגברת מימי המבול 

היתה ממשיכה לעוד זמן מצד מדת הדין אלא שקרה משהוא שהפך מדת הדין למדת 
ר שעיקר הרחמים, והיה מסתבר לרש"י שזה היה תפילת הצדיק נח. אם כן, יש לומ

הבעיה בפשט שרש"י דן בה הוא, איך שייכת זכירה שתפסיק את מדת הדין בשעת 
העונש, והרי הכל היה ידוע לפניו יתב' בשעת גמר הדין. ותירץ שהזכירה היא בדבר 

שקרה אחר גמר הדין. אלא שקשה לדברינו ממה שכתב רש"י בדבור שאחרי זה, 
קודם לכן ושלא שמשו בתיבה, ולפי  שהזכירה לבהמות וחיות היא שלא השחיתו דרכם

דברינו, בשלמא מה שלא שמשו בתיבה הוא ענין שקרה לאחר גמר הדין ושייך להפכו, 
אבל איזו זכירה שייכת עכשיו במה שלא השחיתו דרכם קודם לכן. ויש לומר שאי לאו 

מה שלא השחיתו דרכם קודם לכן, היינו אומרים שמה שלא שמשו בתיבה היה מצד 
 היו נמצאים בהם אז ולא מצד טבעם הטוב, ולא היה נחשב לזכות, ודוחק.התנאים ש

 
הוסיף את זה כסמך לפירושו בפסוקינו,  ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים וכו'. 

 להראות שאפשר להקב"ה להפוך מדותיו, והכתוב מרמז לתופעה זו.
 

שדה, "נראה דדייק כתב הבאר ב מה זכר להם לבהמות וכו'. ויזכור אלהים את נח וגו'.
לה מדאמר את כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה דאם בזכות נח זכר לכולם 

נקט הכתוב "ואת שמכיון שלא הול"ל בקיצור את נח ואשר אתו וכו' ". ונראה להוסיף 
ועיין  ה הפרדה בין החיות והבהמות.תכל החיה והבהמה אשר אתו בתיבה" מרמז שהי

"י בפרק על הדיוק בד"ה של רש"י על הפסוק ביונה פרק ב' מה שכתבנו בספר דרכי רש
"כל משבריך וגליך", ולקמן לז, ח, ד"ה ועל דבריו. ויוצא שמ"ואת כל אשר אתו בתיבה" 

משתמע שלא שמשו בתיבה כמה שכתוב המשכיל לדוד, ומ"כל החיה וכל הבהמה" 
 משתמע שלא השחיתו דרכם קודם לכן.

 
"ואדרבא הרוח אם הוא כפשוטו המים סוערים טפי ן. רוח תנחומי ויעבר אלהים רוח.

 על ידה" )באר בשדה(.
 

דלא הוה ליה למימר אלא ויעבר אלהים רוח על המים  על עסקי הארץ. על הארץ.
 וישוכו.

 

כתב, "ההרגש הוא דכלהו משכיל לדוד ה .וכאן אין כתיב כל וכו'. ויסכרו מעינותב. 
הגשם וכו' וממילא הוה ידעינן דא"א להיות זה  מילי יתיר נינהו דהוה סגי למכתב ויכלא

ולענ"ד דבריו דחוקים דמנא פסיקא  אלא אם כן נסתמו המעיינות וארובות השמים".
ההרגש מבחוץ הוא דהוה ליה למימר ויסכרו שליה דלשון גשם שייך למי התהום. ויתכן 

כן תיבת , שאז היה משמע כל מעינות התהום. ובכת"י מינמעינות התהום בה"א הידיעה
 .תהום מופיעה בד"ה, וכן בדפו"ר ובדפוס רומא, וזה סמך לדברינו

 
אין כוונת הכתוב שנתרוקנו השמים מגשם, דוגמת ויכלו המים מן ש .וימנע. ויכלא

 טו(. ,כאלקמן החמת )
 
 



 עיין דברינו לעיל ו, טז. את חלון התיבה אשר עשה.ו. 
 
 

 הלך בשליחותו שהיה חושדו על בת זוגו.ולא הולך ומקיף סביבות התיבה . יצוא ושובז. 
פירש איך קבה רש"י שאין הפירוש שהיה העורב בא אל נח  גור אריה ד"ה הולך ומקיףה

. את התיבה ויצא מן התיבה וחזר אליו, או שיצא מן החלון ושב אל החלון וחוזר לצאת
 היה חושדו על בן זוגו להוכיח את פירושו ביצוא ושוב,שה מרש"י נקט שונראה 

רצה תמיד להיות קרוב שדבשלמא אם הכוונה היא שהיה הולך ומקיף, יש סיבה לזה, 
לתיבה כדי לשמור על בת זוגו, אבל אם הכוונה היא שהיה יוצא מן התיבה וחוזר אליה, 

 הרי אין שום טעם שיעשה דבר מוזר כזה.
 

אבל מדרש אגדה מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים . עד יבשת המים
מכיון שאותיות שדורשים כן השפתי חכמים הביא את דברי המהרש"ל,  .בימי אליהו

לא נקט בא לבאר למה שהביא רש"י את הדרוש, נראה שה מיבשת הן אותיות תשבי. ו
ביבשת המים יש מקום לטעות שהכוונה שלמטה,  ,יד ,הכתוב עד יבשת הארץ דוגמת ח

 היא שיבשו לגמרי.
 
 

, "מדקאמר 'אין זה' ולא כתב הבאר בשדה. כתב 'ליחות וכואין זה לשון ש. וישלחח. 
משמע דזה דוקא הוא דאינו לשון שליחות, אבל וישלח את העורב  'אינו לשון שליחות'

הוא לשון שליחות, וכן משמע מדכתב רבינו לעיל גבי עורב 'ולא הלך בשליחותו', הרי 
וישלח שבר רש"י וסש המהכרח להבאר בשדה ובסוף דבריו הביא דהיה שליחות ממש." 

וישלח שה שהחליט רש"י מפסוק ח אינו לשון שליחות אבל לא הביא שום הכרח לב
לשון לאו פסוק ז הוא לשון שליחות, ומנא פסיקא ליה לרש"י דלא נימא דתרוייהו ב

לשון שבספר זכרון ה שכתוב צריך להוסיף לדברי הבאר בשדה מששליחות נינהו. ונראה 
 "מאתו"ב ולא כתשלשון שליחות, ואם כן ממה שאינו וד הכרח הוא עבפסוק ח  "מאתו"

וישלח שרואים  "מאתו"משלשון שליחות. ומאחר  אוישלח הושאותו בפסוק ז רואים 
מסביר רש"י איך ידע נח על ידי שלוח זה אם הקלו המים,  ,אינו לשון שליחותזה פסוק ב

 . י שיצפה לחזרתובל " אם שלח ממנו את היונה ב בכלל ''לראות וגו'וולמה כת
 

, ולא מצאתי לרש"י לנקוט תיבת מאתו בד"ה יה לוה ,אם כןשקשה לפי דברינו, שאלא 
 גירסא עם תיבת מאתו בד"ה בכתבי היד.

 
 לפי שכל יונה שבמקרא לשון נקבה כמו כיונים על אפיקי מים רוחצות טרף בפיה.יא. 

וחצות הוא "עיניו" ולא )שה"ש ה, יב(. צ"ב שבפירושו לשה"ש כתב שהנושא של תיבת ר
וכך פירש שם בין לפי הפשט ובין לפי הדוגמא בדבריו שם אחרי פירושו ."כיונים".

לפסוק טז. והנה ראיה זו ליתא לא בדפו"ר ולא בדפוסי אלקבץ רומא וזאמורה כמו 
 שהעיר היוסף הלל, וכן ליתא בכת"י לייפציג, אבל איתא בכת"י מינכן.

 
מה שהכריח את רש"י  .ודרשו בפיה לשון מאמר וכו' מזוןחטף ומדרש אגדה לשון . טרף

להביא את מדרש האגדה פירש הבאר בשדה "דקשיא ליה בקרא תלתא: חדא, למא 
נפ"מ גלי קרא שהיה עלה זיו ולא עלה שאר אילנו. ותו, דטרף, טרפה מבעי ליה. ומאי 

נ"ד נראה ממה שנא דנקט הך לישנא, והול"ל לקחה או הביאה, ועוד, בפיה למה לי". ולע
 שנקט רש"י רק תיבת טרף בד"ה, בא לפרש את ייתורא דתיבה זו.

 
 



מדייק מדלא כתיב ושרצו על הארץ כלשון ש. נראה ולא בתיבה וכו'. ושרצו בארץיז. 
ארץ בכט. ולא מצאנו לשון שריצה  ,כא, וויקרא יא ,הכתוב בסיפא דפסוק זה, לעיל ז

 בבני אדם לא שייך לשון על הארץ.שום שמז,  ,במקום אחר אלא בבני אדם לקמן ט
 
 

המזרחי פירש, "דאם לא כן מנא ידע להקריב מאלו . אמר וכו'. מכל הבהמה הטהורהכ. 
בלבד ולא מאיזה מין שיהיה וכו' ". אבל המשכיל לדוד פירש, "דק"ל, אמט נקט מכלם. 

 ממה שנקט רש"י תיבת מכל בד"ה משמעומשני שלמד ממה שצוהו הקב"ה וכו' ". 
 הרבה להקשות על המזרחי.האורה לבוש הו, כדברי המשכיל לדוד, ודלא כהמזרחי

 
בא רש"י ש "כל אלה". היה נראה לדייק מתיבות לא יפסקו כל אלה וכו'. לא ישבתוכב. 

הספר  ו שכתבפסוק הקודם, וזה דלא כמבלא ישבתו אינו מוסב על את כל חי שלומר 
נת הכתוב היא "עוד כל ימי הארץ יהיו זרע שבא רש"י לאפוקי מהוה אמינא שכוו זכרון

כל "נקט רש"י שממה ש. אמנם יתכן וקציר וחום וקיץ וחורף. ויום ולילה לא ישבותו"
, שתיבת כל באה לרבות זרע וקציר וחום , ולא רק "אלה", מדויק כספר זכרון"אלה

ים שלא ולפי ההוה אמינא שמציע ספר הזכרון, היינו חושב .וקיץ וחורף בכלל לא ישבתו
שייך לשון שביתה אלא בדבר שקורה תדיר כגון יום ולילה, אבל לא לשש עונות 

 שנמשכות לחודשיים כל שנה בלבד.
 
 

 פרק ט
 טז. ,עיין רש"י לעיל ז והופקרו למאכל חיות רעות. מיד כל חיה.ה. 

 
רש"י הוסיף תיבות אלו להראות ש''מיד איש אחיו" אינו  .אני אדרוש. ומיד האדם

של ומיד האדם אלא כלל אחר, ו''ומיד האדם" קשור ישיר לאדרש את נפש פירושו 
 האדם.

 
המשמרת הקדש פירש  ואם אין עדים לחייבו גלות והוא אינו נכנע. ומיד איש אחיו.

ש"והוא אינו נכנע" פירושו "ואינו חוזר בתשובה". ולענ"ד הכוונה היא שאינו גולה 
ן במכות י' ע"ב ד"ה והאלהים אנה לידו, מעצמו, שמלשון רש"י בגמרא שהוא מזכיר כא

"ההורג היה חייב גלות ואין עד בדבר והוא לא גלה", מדוייק שסובר רש"י שיש על 
הרוצח בשוגג חיוב לגלות מעצמו. קודם כל, כך היא המשמעות הפשוטה של "ההורג 
היה חייב גלות". ועוד, שתיבת "והוא" היא מיותרת אם לא אומרים שבאה להדגיש 

 עליו חיוב לגלות אפילו אם אין עד.שיש 
 

בכת"י מינכן הגירסא היא "והוא אינו מגלה" במקום "והוא אינו נכנע". תיבת מגלה 
היא בודאי שיבוש, אבל בכל זאת משמע שהיתה לפני המעתיק תיבה מהשורש גלה. 

 ובדפוס זמורא "והוא אינו גולה", והוא מעין דברי רש"י במכות.
 
 

. אולי בא רש"י להסביר למה דוקא כאן מה כי בצלם אלקים וגו'ל. באדם דמו ישפךו. 
נותן הכתוב טעמא דכי בצלם וגו', והוא משום שכאן קבע רש"י ש"באדם דמו ישפך" 

 פסוק הקודם.בעל ידי אדם דלא כמיתות הכתובות  ת הרוצחמיירי במית
 

 . דלא תימא שהכוונה היא שהאלקים עשה את האדםזה מקרא חסר. עשה את האדם
 צלם.על ידי 

 



הביא מדרשו דאי כפשוטו תיבת ואתם  ולפי מדרשו להקיש וכו'. ואתם פרו ורבו.ז. 
מיותרת, ומפרש רש"י שמראה ניגוד; כדי לא להיות בכלל שופך דם האדם באדם, צריך 

 לעסוק בפריה ורביה.
 
 

צ"ב בכוונתו בתיבת באחרונה. ונראה שבא לפרש  וכן עשה באחרונה. ואני הנני.ט. 
אין כוונת ואני הנני מקים את בריתי אתכם שהקים כבר אז הקב"ה את הברית שהרי ש

 לא הראה לנח את הקשת עד פסוק יז לקמן.
 
 

אין דרכו של שרש"י לפרש חסרות ויתרות שאין זה בכלל  חסר כתיב. לדרת עולם.יב. 
פשוטו של מקרא. אלא שבא לפרש ייתורא דלדרת, דלא הוה ליה למימר אלא לעולם 

 באר בשדה(.)
 

ענין דומה ברש"י  יג.-יב ,על פי לשון הכתוב תהלים פח .חשך ואבדון. בענני ענןיד. 
 יחזקאל  ל, יח.

 
 

ממה שרש"י מניח  עשה עצמו חולין שהיה לו לעסוק בנטיעה אחרת תחלה. ויחל נח.כ. 
שהכרם היה הנטיעה הראשונה שבה עסק נח רואים שמסכים עם תרגום אונקלוס 

היא לשון התחלה, ובא לבאר את ייתור הלשון, שלכאו' לא הוה ליה  שתיבת ויחל
למימר אלא ויטע נח איש האדמה כרם, ועוד, שאם כבר נקט הכתוב לשון התחלה, הוה 

 ליה למימר ויתחיל. אלא ללמדנו בא שעשה עצמו חולין.
 

מצאנו שרש"י מעיר בה"א במקום וי"ו, או שמפרש כן אהלה כתיב.  בתוך אהלה.כא. 
עצמו, בדבריו לקמן מט, י, שפירש תיבת שילה "מלך המשיח שהמלוכה שלו", וכן מ

בשה"ש א, א, שפירש תיבת לשלמה "מלך שהשלום שלו". ומצאנו תופעה זו גם בשמות 
לב, יז, "את קול העם ברעה", ושם פסוק כה, "כי פרעה אהרן" )פירוש הרב שמעון 

 דיסלדורף שליט"א על רש"י לשיר השירים א, א(.
 

 תיבת בתוך בד"ה לכאו' היא מיותרת, ובדפוס אלקבץ ליתא.
 

הקשה המזרחי ממה שרש"י בסוף  . אין כתיב ויקחו אלא ויקח.ויקח שם ויפתכג. 
עיין דברינו שם( דייק שמרים פתחה תחלה ממה שהקדים הכתוב את  ;בהעלותך )יב, א

וא ייתורא ד"שם שמה ולא מלשון היחיד של ותדבר. ונראה שעיקר קושית רש"י כאן ה
ויפת" שהרי בפסוק הקודם כתוב ויגד לשני אחיו, ולא הוה ליה למימר כאן אלא ויקחו 
את השמלה שהרי ידוע מי הם אחיו. אלא שנקט הכתוב שם ויפת כדי להקדים שם ליפת 
לומר שהוא היה העיקר. ואילו היה כתוב ויקחו שם ויפת לא היינו מדייקים כן שדרך 

יפת משום חכמתו כמו שכתב כאן הבאר בשדה. עוד יש לפרש כמו הכתוב להקדים שם ל
שכתב המשכיל לדוד, דלא הוה ליה למימר אלא וישימו שם ויפת את השמלה וגו' בלי 

 ויקח או ויקחו.
 כעין זה ברש"י שמות טו, יב, יחזקאל לט, יא. זכה לקבורה.

 
רנית" ל"ופניהם . ההרגש מבחוץ הוא מה ששינה הכתוב מ"וילכו אחוופניהם אחורנית

 אחורנית", פניהם דייקא, כמו שכתבו הבגדי אהרן והבאר בשדה.
 



לשון הכתוב בראשית מט, טו, יהושע טז, י, ומל"א  למס עובד. ברוך ה' אלהי שם.כו. 
ט, כא. בפסוק זה שמדבר על התקופה שבה עם ישראל יושבים בארץ ישראל, "ויהי כנען 

מות, דהיינו שבני כנען הם למס עובד לבני עבד למו" מתאר את היחס בין שתי האו
ישראל. אבל בפסוק הבא המדובר בזמן הגלות, רש"י מפרש שויהי כנען עבד למו אינו 

 מתאר את היחס שבין האומות, אלא פירושו שיחידים מבני ישראל יקנו יחידים מכנען.
 
 

וף ד"ה פתהן כעין זה ברש"י ישעיה ג, יז, סמתורגם יפת ירחיב.  יפת אלהים ליפת.כז. 
 יערה.

 
לפי  לשון זה יש להבין יפת  ומדרש חכמים אע"פ שיפת אלהים ליפת שבנה כורש וכו'.

כמשמעו, לשון יופי, כמו שכתב המהרש"א בח"א יומא י' ע"א, ומשום זה הביא רש"י 
את מדרשו, דאי כפשוטו לבד, הוה ליה למימר ירחיב אלהים ליפת. ועיין עוד באר 

 בשדה.
 

 פרק י
יש להבין את ההבדל בין  צד דעתן של בריות בפיו ומטען למרוד במקום. בור ציד.גט. 

של בריות, לעשו שמתואר כצד את אביו ולא רק את דעתו;  דעתןנמרוד המתואר כצד 
 עיין רש"י לקמן כה, כז, ותהלים קמ, יב. 

 
י אולי יש רמז לזה בפירושו של רש" יאמר זה כנמרד גבור ציד. על כן יאמר כנמרד.

לקהלת יב, ה, ד"ה וסבבו בשוק סופדים, שנמצא אחרי דבריו לפסוק ו שם, "כשהגלה 
נבוכדנאצר את גלות צדקיהו בקולרין, היו יוצאין גלות יכניה לקראת נבוכדנאצר עם 

 ומצליח". גבורשאר בני העיר לקלסו שהוא 
 
 

 .כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד וכו'. מן הארץיא. 
כאן בין בני חם והבאר יצחק פירשו שלרש"י היה קשה למה ספר הכתוב הבאר בשדה 

מתאימים לנוסח כת"י ענין אשור כשמקומו הנכון הוא לכאו' בין בני שם. דבריהם 
 רש בדוחק גם אתלפן תכי 13מינכן שעל פיו הד"ה או "מן הארץ ההיא יצא אשור".

לפי ארץ ההיא" בד"ה, "מן ה , שבהם מופיעים רק תיבותנוסחאות דפוס רומא ודפו"ר
להעמיס כוונה זו ברש"י לפי נוסחאות מאד אבל קשה  הבאר בשדה והבאר יצחק. 

וונציא שלפיהן לא נקט רש"י בד"ה אלא תיבות מן הארץ. ויתכן שלפי כל ואלקבץ 
הנוסחאות בא רש"י לבאר למה נקט הכתוב לשון מן הארץ ולא מהארץ, שלשון מן 

לצאת ממקומו, ולאו דוקא להגיע למקום אחר מסוים. הארץ משמע שעיקר כוונתו היא 
ועל פי פירוש זה ברש"י הרווחנו  יט. ,כהשם  ;כב ,שמות יב ;יד ,ועיין דברינו לקמן מא

שרש"י מבאר ענין לשוני ואינו בא לפרש את המניעים של מעשי אנשים בתנ"ך, שאין זה 
 מדרכו מכיון שאינו נכנס בכלל פשוטו של מקרא.

 
 

ח, ד"ה פני להבים פניהם,  ,כתב רש"י בישעיה יג .ללהב שפניהם דומים. להביםיג. 
 וז"ל: אומר אני שפניהם צהובים ומאויימין מאד וכו', עכ"ל.
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 ויש סמך לגירסא זו מדברי רש"י תהלים פג, ט, ע"ש. 



 וזה עיקר נקודת הנביא שם, לנבאות רעה על בבל. אבל כאשם הוסיף שהם מאויימין ש
ראית פניהם, מאויימין, אלא לומר שנקראים להבים על שם מלהזכיר שהיו אין ענין 

 ם.שבכתוב כמו  ןשאינו מפורש כא
 
 

ויש להבין  אע"פ שנחלקו ללשונות וארצות כלם בני חם הם.. ללשונותם בארצותםכ. 
''למשפחתם ש למה לא הזכיר רש"י ''למשפחתם" לא בד"ה ולא בגוף דבריו. ונראה

ללשונותם בארצותם" משמע שהפסוקים הקודמים מנו את בני חם על פי משפחתם, 
שונותם, וארצותם, ואין זכר בכתוב לא ללשונותם ולא לארצותם, אלא למשפחתם ל

ם בארצותם" היא שאע"פ שנחלקו וכו', תהכוונה ב''ללשונושבלבד. לזה בא רש"י לומר 
 . , וכעין זה בפירושי ר"י קניזל ור"ש אלמושנינוולא שהוזכרו לשונותם וארצותם

 
זה גם בדבריו לקמן יט, כ, מל"ב יג, י, רש"י משתמש בלשון  בשנת מות. נפלגה.כה. 

ודניאל ט, ב. רש"י משתמש ב"אחר מות" או "אחרי מות" בדבריו לדברים יח, א, מל"א 
א, יב, שם טו, א, מל"ב יב, יח, שם יד, כב, וקהלת ז, יט. בתיבת "מיתת" משתמש רש"י 

 קרוב לחמישים פעם בפירושו לתנ"ך. לכן נראה שכשרש"י יוצא מגדרו ומשתמש
ב"בשנת מות" ולא בתיבת "מיתת", הוא דוקא על פי לשון הכתוב ישעיה ו, א, ושם יד, 

כח, וכשהוא משתמש ב"אחר מות" או "אחרי מות" הוא על פי לשון הכתוב בארבעה 
 עשר מקומות. ויש להבין למה משתמש לפעמים בתיבת מיתת ולפעמים בלשון הכתוב.

 
 פרק יא

 ע"פ לשון הכתוב דברים א, לג. לתור להם מקום. בנסעם מקדם.ב. 
 
 

בא לומר שאין הכוונה שרק אחד  .מצרים לכוש וכוש לפוט ופוט לכנען. איש אל רעהוג. 
בכל אמירה ש"אל רעהו" משמע ואמר לעוד אחד, אלא שהיתה שלשלת של אמירות, 

 אמר אחד רק לעוד אחד, ולא לשנים בבת אחת.
 

, "ולא יקחו ממך אבן לפנה ואבן וכ ,קשה מירמיה נא שאין אבנים בבבל. לבנים.
זו פירש התרגום שם שאבן  ושיא. ואולי מכח קלמוסדות", ושם הכתוב  מדבר בבל

 ., ובעקבותיו הלך שם רבי יוסף קראמסמל מלך
 

"רוצה לומר שלא נפרש לשריפה שיהיה תכלית  כך עושין הלבנים. ונשרפה לשריפה.
 אחר חוץ מעשיית הלבנים וכו' " )ר"י קניזל(.

 
 

כתב המשכיל לדוד "ההרגש מבחוץ דהול"ל בני אדם", וכך  אלא בני מי. בני האדם.ה. 
פירש גם הבגדי אהרן. ולענ"ד לא נראה, שבני האדם משמע כולם, ואילו בני אדם משמע 

 אפילו חלק מהם. אלא נראה שההרגש מבחוץ הוא שתיבות בני האדם מיותרות הן.
בזה המשכיל לדוד.  ה שכתבהמבול, ועיין מ נולדו אחרשהרי צ"ב  .ומלטם מן המבול

ד"ה  ,יג ,ונראה להביא מכאן ראיה לפירושו של הגור אריה על מה שכתוב רש"י לעיל ו
קץ כל בשר, "כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרולומוסיא באה לעולם והורגת טובים 

 הכוונה היא שעלה בדעתו של מקום להרוג גם את נח.שורעים", 
 

דלא תימא שהכוונה היא "להתחיל  .מרם עשותם להתחיל הם לעשותכמו א. החלםו. 
הטובה שהם עם  -- "זהש", "וזה החלם לעשות יהיה"פירוש שלעשות", דהיינו,  אותם

 גרם להם לעשות את המגדל. --אחד ושפה אחת 



 
אילו היתה  זה שואל לבינה וזה מביא טיט וזה עומד עליו ופוצע את מוחו. לא ישמעו.ז. 

ש"י לומר ששמיעה כאן היא לשון הבנה היה אומר כך בפירוש כמו שעשה כוונת ר
 בבראשית מא, טו, שם מב, כג, מט, דברים כח, מט, מל"ב יח, כו, וישעיה לו, יא.

 
תוצאה ממה שלא היו מבינים  אנפוצו הושה מהמפרשים כתבו שרש"י בא להסביר איך 

רח מהכתוב שההפצה היתה לא מוכשהאחד לשון חבירו. ולענ"ד יש בזה מן הדוחק, 
 תוצאה של בלבול לשונותיהם.

 
שרש"י בא להסביר למה לא נקט הכתוב "אשר לא ישמע" בלשון יחיד, והוא  ונראה

 הבנה.-להשמיענו שבלבול השפה הביא לידי שרשרת של אי
 

בעיית שהרי "אשר לא ידברו איש שפת רעהו", עוד אפשר שרש"י מסביר למה לא כתוב 
"לא ידברו" שאם היה כתוב ה בדיבור, שבא קודם השמיעה. אלא, הבנה מתחילה-אי

היה משמע שמהתחלת הדבור לא היתה הבנה, ואם כן, כשאחד היה שואל לבינה, לא 
 שמהרגע דבו התחיל אחד לדברהיה השני מביא לו טיט, אלא לא היה מביא  לו כלום, 

חר התחלת הדבור, . אבל "לא ישמעו" משמע שהבעיה נולדה לאוםכלחבירו לא הבינו 
 שכשהאחד היה שואל לבינה, השני הבין משהוא, אלא שלא הבינו באופן הרצוי.

 
כעין זה ברש"י  וכי איזו קשה של דור המבול או של דור הפלגה. ומשם הפיצם.ט. 

 במדבר יא, כב, ד"ה הצאן והבקר, "ואיזו קשה זו או שמעו נא המורים".
 

 ח. ,וב לקמן יגעל פי לשון הכת והיתה מריבה ביניהם.
 

פירש ההבנת המקרא, "והנה הכתוב הזה רצה להודיענו ייחוס הרן  זו שרה. יסכה. כט.
ואמר שהוא היה אבי מלכה ואבי יסכה. והנה מלכה מפורסמת שהולידה משפחות 

כדכתיב הנה ילדה מלכה גם היא וגו', אבל יסכה אילו היתה אשה בעלמא לא ידענו את 
נו זכרה בקרא בשום מקום זולת המקום הזה ואיך ייוחס האשה ואת שיחה כי לא מצא

אליה הרן לומר שהוא היה אביה ולא ידענוה. לכן ברור שמלכה ויסכה הן הנה מלכה 
 ושרי הנזכרים בקרא ושתיהן מפורסמות עד שראויין לייחס אביהן אליהן".

 
 דומה לזה באהל משה לקמן מא, מה, על רש"י ד"ה פוטי פרע.

 
דברי  יפל יובן ע ן הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום בעולם.הנו" בחרן.לב. 

יז, וז"ל: מחרון אפו. שכל זמן שעבודה זרה בעולם חרון אף בעולם,  ,רש"י דברים יג
שהביא רש"י דרשת חז"ל פירש הבאר בשדה שהוא משום שבלי זה יקשה, ובמה  עכ"ל.

 למה הוצרך הכתוב להשמיענו מקום מיתת תרח, ע"ש.
 

 
 

 פרשת לך לך
 

 בפרק י
שאין הכרח לפרש את במה שהשיג הרמב"ן על רש"י,  .להנאתך ולטובתך. לך לךא. 

שבדרל כלל "לך" כזה משמעו  העמק דברה"לך" השני שכך הוא משפט הלשון, תירץ ה
לעשות את הדבר בבדידות, בלי זרים, ומכיון שכאן לא שייך פירוש זה, משמעו לפי 

 תך.רש"י הוא להנאתך ולטוב



 
 

 ד"ה יברכך, "שיתברכו נכסיך". ,כד ,כעין זה ברש"י במדבר ו .בממון. ואברכךב. 
 

אילו היה כתוב אל ארץ אשר אראך היה משמע  לא גלה לו מיד. אל הארץ אשר אראך.
שלאו דוקא נבחרה הארץ עדיין, ולכן מובן שלא קראה הקב"ה בשמה. אבל אל הארץ 

 ואם כן קשה למה לא קראה בשמה. בה"א הידיעה משמע שהארץ היא ידועה,
 
 

הבאר בשדה כתב שרש"י נקט  .שהכניסום תחת כנפי השכינה. אשר עשו בחרןה. 
מדרשו דאי כפשוטו בלבד קשה, חרן למה לי, "אבל לפי מדרשו אתי שפיר דאתי 

לאשמועינן דבחרן גיירום ולא באור כשדים ששם השליחוהו לכבשן האש מפני זה". 
גירסת הספרים, והיא גם גירסת כת"י מינכן וכמה דפוסים ישנים,  דבריו עולים יפה עם

אבל בכל זאת יש בפירושו מן הדוחק, שמה שהשליכו תיבת בחרן בד"ה.  שרש"י נקט 
את אברהם לכבשן האש לא מוזכר בפירוש במקרא, ודוחק לומר שהכתוב בא לתרץ 

 קושיא שעלולה לעלות ממאורע ההוא.
 

קט זכות קדימה למדרשו "משום דקשה לפי פשוטו המשכיל לדוד פירש שרש"י נ
שהעבדים והשפחות הרי הם בכלל ואת כל רכושם אשר רכשו", ופירוש זה עולה יפה גם 

   .ת בחרןלא מופיעה תיב שבה בדפוס אלקבץלפי גירסת כת"י לייפציג ו
 

אבל בכל זאת רש"י לא רצה לומר ש"הכניסן תחת כנפי השכינה" וכו' " הוא פשוטו, 
כן "עשו" אינו כולל את לוט המוזכר בתחילת הפסוק, מה שאין כן לפי הפירוש  שאם

 שהנפש אשר עשו פירושו עבדים ושפחות שקנו להם.
 

בזה מדגיש רש"י שאין פירוש זה  .אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים
כאו' תיבת עשו כוללת גם את לוט, אבל לפי פשוטו לפשוטו של מקרא, שעל פיו אין 

 .קאיאלוט 
 
 

כה )ע"ש  ,לכאו' מתכוון ללשון הכתוב לקמן לד .להתפלל על בני יעקב. עד מקום שכםו. 
מכוון רש"י בדבריו שם ד"ה בטח, "בטוחים היו על  וזתפילה גם בפסוק כז(, ויתכן של

 כחו של זקן".

 
מה שנקט הכתוב עד מקום שכם ולא עד שכם משמע שעצר שם אברהם  כשיבאו לשכם.

 מת אירוע שיעשה במקום ההוא.מח
 

לפיכך ויאמר אל אברם לזרעך אתן את הארץ הזאת עתיד אני  והכנעני אז בארץ.
אולי מדייק מדלא כתיב "את הארץ הזאת אתן  להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם.

 לזרעך".
 
 

מדייק מייתורא דשם, על בשורת ארץ ישראל ועל בשורת הזרע.  ויבן שם מזבח.ז. 
 ד אחרי הבשורה )דומה לזה בזכרון משה(, ועיין דברינו בפסוק הבא.שמשמע מי

 
 



גם כאן מדייק מייתורא דשם. וכתב העבד נתנבא שעתידין וכו'.  ויבן שם מזבח.ח. 
 שלמה שמ"ויקרא בשם ה' " משמע שנתנבא.

 
 

לפרקים יושב כאן חדש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר . הלוך ונסועט. 
ו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והיא לצד ירושלים שהוא בחלקו של וכל מסעי

סיום דברי רש"י,  .יהודה שנטלו בדרומה של ארץ ישראל להר המוריה שהיא נחלתו
שאם הכוונה היא שהיא נחלת אברהם, לא "להר המוריה שהיא נחלתו", קשה להולמו, 

אל, ואם הכוונה היא שהיא מצאנו שהר המוריה הוא נחלתו יותר משאר חלקי ארץ ישר
והנה  , ע"ש.21 השלם עמ' קכח, סוף הערהנחלת יהודה, הוא שפת יתר, וכמו שכתבו 

כתב רש"י, "אל המנוחה. זו שילה: ואל הנחלה. זו ירושלים". וכתב שם  ,יט ,בדברים יב
הגור אריה "נקראת ירושלים נחלה לפי שהנחלה אין לה הפסק ולאפוקי המנוחה יכול 

מנוחה". והתורה תמימה כתב "המנוחה מרמז אל שילה...שבשילה נחו שתתבטל ה
מטרדות המלחמות והכבוש והחלוקה, ואל הנחלה מרמז אל ירושלים על שם קדושתה 

מנוחה משמע מנוחה שועמידתה הנצחית כנחלה".  ויתכן לפרש בענין אחר קצת, 
 באמצע הדרך, ואילו נחלה משמע הגעה אל היעוד הסופי.

 
כתב שאברהם היה יושב חודש או יותר במקום אחד לפני שהיה נוסע למקום  והנה רש"י

היא שהוא משום דבלאו הכי לא נקרא "הלוך ונסוע", אלא שאחר, ופירש הגור אריה 
. ויש להבין, למה נסע אברהם 20נסיעה אחת, ע"ש וברש"י השלם עמ' קכז, סוף הערה 

חודש או יותר של ת קבע , בפרט לאחר שישב ישיבבכניסתו לארץ ישראל הנגבה
הקב"ה לא צוהו אלא ללכת לארץ כנען, ומכיון שהגיע לשם היה שהרי במקומות שונות, 

. לזה בא רש"י לומר "להר המוריה שהיא נחלתו", דהיינו אחדלו להשתקע במקום 
שביודעים או בלא יודעים, הרגיש אברהם אבינו ע"ה, שהר המוריה היא יעודו הסופי, 

 ול להשאר בשום מקום אחר, והלך ונסע הנגבה. ולכן לא היה יכ
 

אילו היה כתוב . לפרקים יושב כאן חדש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר
"הולך ונוסע" היה משמע נוסע בלי הפסק. הלוך נסוע משמע שאברהם היה במצב של 

ת )כעין הליכה ונסיעה, וזה לא שייך אלא עם כן היה מפסיק, ואחר כך מתחיל שוב ללכ
 זה בבארי יצחק(. 

 
הגור אריה כתב שרש"י מדייק מייתורא דתיבת  .באותה הארץ לבדה. רעב בארץי. 

בארץ, והלבוש פירש שמדייק ממה שהבי"ת של בארץ נקודה בקמץ, שמשמע הארץ 
הידועה, והדבק טוב הביא את שני הדיוקים. הבאר בשדה פירש שרש"י מדייק ממה 

ץ" הוא מיותר, דלא הוה ליה למימר אלא "וירד אברהם שכל המשפט "ויהי רעב באר
 ולכאו' לפי הבאר בשדה ה"ל לרש"י לנקוט תיבת ויהי בד"ה, וכך היא מצרימה וגו' ".

אבל בכת"י לייפציג ובדפוס אלקבץ הד"ה הוא רק רעב בארץ.  .בדפו"רו בכת"י מינכן,
 ובדפוס רומא הד"ה הוא ויהי רעב.

 
 

לשון הכתוב יהושע כב, ג, ושמ"ב יד, ב, והיא גירסת  ם רבים.זה ימי הנה נא ידעתי.יא. 
דפוס וונציא ודפוס רומא. בדפו"ר "זה כמה ימים", ובכת"י לייפציג ודפוס אלקבץ "זה 

ימים". בכת"י מינכן, "ידעת שלבעבור שאת אשת יפת מראה", ויתכן שהמעתיק כתב 
 "שלבעבור" במקום "בעבר". 

 



פירש למה לא הבין רש"י את "למען  המזרחי .תנו לי מתנותי. למען ייטב לי בעבורךיג. 
ייטב לי בעבורך כהצלת נפשו, והוא משום שההצלה מוזכרת ב"וחיתה נפשי בגללך" 

"ועוד חוץ מהטובה שייטב לי בעבורך תחיה נפשי בגללך שלא יהרגוני  בהמשך הפסוק:
 שזו הצלה היא ואינה בכלל ייטב לי". 

 
"י שמות יח, ט, מצא שם ענין דומה. על מה שאמר המשמרת הקדש בפירושו לרש

הכתוב "ויחד יתרא על כל הטובה אשר עשה ה' לישראל" פירש רש"י, "על כל הטובה. 
טובת המן והבאר, והתורה על כולם". על זה פירש המשמרת הקדש, "והטעם, שהטובה 

הנזק. אינה כי אם אלו. אבל קריעת ים סוף ועמלק אינם נקראים טובה כי אם החקת 
 ולזה פירש במלת טובה שהוא המן והבאר והתורה".

 
 
 

בדפוס רומא "פתחו את התיבה וראו  פתחו וראו אותה. .ויהי כבוא אברם מצרימהיד. 
 אותה". וגירסת כת"י לייפציג היא כגירסת הספרים.

 
 .ביניהם לומר הגונה זו למלך הללוה. ויהללו אותה אל פרעהטו. 

ב שרי וכתשהרי ויהללו אותה אליו,  ה לי למימרוא דהוהכרחו השהמשכיל לדוד כתב 
מצאנו לכל הפחות כ"ט פעמים בתנ"ך שהנשוא של הפועל שפרעה. ויש להוסיף לדבריו, 

הלל הוא כנוי, ובכולם הכנוי מופיע בצורת סופית, כגון "יהללך", ויהללוה", מלבד 
רעה" הוא הנשוא ויהללו אותה של הפסוק שלנו. לכן נראה שרש"י מפרש ש"אותה אל פ

של ויהללו, דהיינו, שהללו את הרעיון של "אותה אל פרעה". אח"כ מצאתי כעין זה 
משום זה שינה רש"י את לשון שבספר כנסת הגדולה בחלק ההערות על רש"י. ויתכן 

כדי שיהיה ברור  הכתוב מ"ויהללו אותה" ל"הללוה", כדי להפריד "אותה" מ"ויהללו"
 .לשונו בסוף דבריו, "הגונה זו למלך"ש"אותה" של הכתוב נכלל ב

 
והנה בביאור על רש"י לר' יוסף מקרעמניץ כתב וז"ל: מדכתיב ותקח האשה בית 
פרעה ולא כתיב וישלח פרעה ויקח את שרה כאשר כתב באבימלך, עכ"ל, וכעין זה בספר 

ל הנותן אמרי שפר, סוף פרשת לך לך, בשם בן המחבר. ואם אמנם הכתוב מתפרש יפה ע
לנקוט "ותקח שאם כן היה לו רש"י כדבריהם, לא נראה שזה הוא עיקר כוונתו,  פי

 האשה" בד"ה.
 
 

לכאו' לא בא אלא לפרש מה הם נגעים גדולים, שצ"ב,  .במכת ראתן. וינגע ה' וגו'יז. 
ולהמשיך, "מכת , תיבות נגעים גדוליםהערתו של רש"י היתה צריכה להיות על ואם כן 

לשון ש . ונראההבד" , ולא היה לו לנקוט תיבות "וינגע ה' "שראתן", בלי בי"ת השמו
ה, ואם כן  ,, משמעו מכה גופנית, השוה מלכים ב' טו"גע ב...נוי", לעומת "וינגע את"

 כבר בתיבת וינגע היה רש"י צריך לפרש מה היא הנגע.
 

ה, תיבת ואת בד"היה לו לרש"י לנקוט לכאו' לא  .כתרגומו ועל אנש ביתיה. ואת ביתו
להביא תיבת ועל מהתרגום. ואולי בתיבת ואת מראה שדבריו כאן באים  יה לווכן לא ה

נגעים גדולים הוא מכת ראתן, היינו מבינים שכהמשך הדבור הקודם, דאי לאו שפירש 
 ביתו כפשטיה, וכוונת הכתוב היתה לנגעי בתים.

 
 

 רש"י מפרש את הייתורא של ולך. לא כאבימלך וכו'. קח ולך.יט. 



 
 פרק יג

לבא לדרומה של ארץ ישראל כמו שאמר למעלה הלוך ונסוע  ויעל אברם וגו' הנגבה.ב. 
הנגבה להר המוריה ומכל מקום כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען מדרום לצפון הוא 

 מהלך שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל כמו שמוכיח במסעותו בגבולי הארץ.
בא אחרי תיבות אלו שום התנגדות שאין במה שלכאו' אין מובן לתיבות "ומכל מקום", 

למה שבא לפניהן, ועיין מה שכתוב בזה המשכיל לדוד. ואתי שפיר על פי נוסחת דפוס 
 רומא שגורס "שהוא הולך" במקום "כשהוא הולך", ודו"ק.

 
 

כי  להכניס אברם עם לוט ביניהם ביחד מפני הארץ עם ולא נשא ו. נוסחת כת"י מינכן:
 לא היתה יכולה להספיק מרעה למקניהם.)!(  ולא נשאהדבר אחר היה רכושם רב

 
עם הארץ להכניס אברם עם לוט  ולא נשא אתם הארץ.נוסח דומה בדפוס רומא: 

מרעה הארץ לא היתה יכולה  ולא נשא אתם הארץביניהם כי היה רכושם רב דבר אחר 
 להספיק מרעה לצאנם.

 
יהם יחד" כמו בכת"י מינכן משמע ממה שבדפוס רומא כתוב רק "ביניהם" ולא "בינ

שרש"י מפרש "לשבת יחדו" כישיבה יחדו של עם הארץ עם אברהם ולוט. בדפוס רומא 
חסר התיבה המיותרת "מפני". מה שכת"י מינכן מסתיים ב"למקניהם" נראה יותר 

 מדוייק מ"לצאנם" של דפוס רומא שהכתוב מדבר בצאן ובקר.
 

ה של נוסח רומי. גירסת כת"י זה היא "...להכניס היוסף הלל מביא נוסח כת"י דומה לז
אברם עם לוט ביניהן מפני מה כי הי' רכושם רב". לפי גירסא זו, תיבות "מפני מה" הן 

 לכאו' מיותרות.
 

לא היתה יכולה להספיק מרעה  .ולא נשאנוסח כת"י ליידן הוא דומה לגירסת הספרים: 
יף עליו כמו ולא נשא אותם מרעת לשון קצר וצריך להוס .ולא נשא אותם. למקניהם

 הארץ לפיכך כתב ולא נשא בלשון זכר.
 

 בגיסת כת"י מינכן ודפוס רומא חסר הדבור על קצור הלשון.
 
 

 על פי לשון הכתוב שמות כב, ד. בשדות אחרים. ויהי ריב.ז. 
 

מה שהביא את המדרש, דאי  .קרובים ומ"א דומין בקלסתר פנים. אנשים אחיםח. 
וברש"י שם(, אבל לפי  ,יב ,וה ליה למימר אלא אחים בלבד )עיין לקמן כטכפשוטו לא ה

 מדרשו אחים הוא תואר לאנשים. ולפי זה מובן נמי למה נקט תיבת אנשים בד"ה
 .כשלכאו' אינו אלא מפרש את תיבת אחים

 
 

יא, -ט ,על פי לשון הכתוב תהלים קטו .ואעמוד לך למגן ולעזר. אם השמאל ואימנהט. 
 כ. ,לגושם 

 
 על פי לשון הכתוב קהלת יב, יג. וסוף דבר.

 



זה סמך לפירושו, שמסתבר שדברי אברהם אבינו לא נאמרו  וסוף דבר הוצרך לו וכו'.
 לריק, ואין כוונת הכתוב אם תלך בכוון אחד אני אלך בכוון ההפוך.

 
 

נקט תיבת כי בד"ה אע"ג שאינו מפרש אלא שמה  .ארץ נחלי מים. כי כלה משקהי. 
 על ידי פירושו בכלה משקה רואים שאין פירוש כי נתינת טעםשבות כלה משקה, תי

 .אלא לשון אשר
 

בכת"י מינכן בסוף הדבור, "וללוט  ז. ,י , ושםז ,לשון הכתוב דברים ח ארץ נחלי מים.
בהמות הרבה", ובדפוס רומא, "ולוט היו לו בהמות הרבה". יש יתרון לגירסא זו שעל  

התועלת המיוחדת ב"כלה משקה" כשם שמסביר שהתועלת ב"כגן פיה רש"י מסביר מה 
 ה' " היא לאילנות וב"כארץ מצרים" היא לזרעים.

 
פירשו  גור אריההמזרחי וה. היה אותו מישור. לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה

שרש"י מפרש שאין "לפני שחת ה' " מוסב על "וירא אל כל ככר הירדן כי כלה משקה" 
תה לפי שחת ה', אלא הכוונה היא, שלפני שחת ה' היה הככר כגן ה'. לומר שראייה קר

 בלבד "היה", שלכאו' בתיבת "אותו מישור", צ"ב למה נקט רש"י תיבות אבל אם כן
" היה המישוררש"י רק "שיאמר  ובודאי היה די, היה מובן שמדובר במישר ולא בראיה

וקי מהוה אמינא שכגן ה' מלשון אותו מישור משמע שבא לאפש. אלא בלי תיבת אותו
ולפי זה נראה שרש"י בא לומר שאין כוונת  .כארץ מצרים אינה מוסבת על המישור

הכתוב, לפני שחת ה' את סדום ועמרה בדרך ששחת את גן ה' )אולי תהיה הכוונה לשעת 
 גירוש אדה"ר מג"ע( ואת ארץ מצרים )בעשר מכות(.

 
 

יא, ב, ונראה שבשני המקומות בא רש"י כעין זה לעיל  .מקדמונו של עולם. מקדםיא. 
 להסביר למה הזכיר הכתוב שנסעו מקדם דוקא.

 
 

המשמעות הפשוטה של ויאהל היא ש .נטע אהלים לרועיו ולמקנהו עד סדום. ויאהליב. 
ואם כן לכאו' פשוט שהאהיל בככר איפה )עיין בלפשוטו של רש"י(, שלו שנטה אהל 

הוה ו סבה האהיל במקום שלא היה גר, לכאו' שהיה גר ולא בסדום. ועוד, שאם מאיז
הכוונה היא שנטה אהלים הרבה שי "ליה למימר בסדם ולא עד סדם. לכן פירש רש

והשוה לשון רש"י לקמן יט, יז, ד"ה  ., וכעין זה בדבק טובלרועיו ולמקנהו עד סדום
 ההרה המלט.

 
 

 כ, ה.על פי לשון הכתוב תהלים ק מלשכון עמהם. ואנשי סדום רעים.יג. 
היא שרקבון עולה במשלי לפי פשוטו כוונת הכתוב שהרי  ורבותינו למדו מכאן וכו'.

בשמו של רשעים שאין אדם חפץ להזכיר שמו והוא משתכח מאליו, כמה שכתוב רש"י 
)ביאורים לפירוש רש"י על  במשלי, אבל מכאן למדו רבותינו ששם רשעים נזכר לרעה

 התורה ונחלת  יעקב.(
 
 

דאי לאו הכי הוה ליה למימר רעים וחטאים מאד לה',  ודעים רבונם וכו'.י לה' מאד.
 דוגמת "וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו" )לקמן כא, יא(.

 
 פרק יד



לפי רש"י קיים קשר בין  מות ומקומות.ועל שם שנתקבצו שמה מכמה א. מלך גויםא. 
בין אנשי מקום מסוים אפילו אנשי אומה מסוימת אפילו כשאינם גרים באותו מקום, ו

דפוסים כתבי יד וח. אמנם בכמה  ,כשאינם בני אותה אומה, כמבואר בפירושו ליונה א
 בדברי רש"י.מופיעה התיבה "ומקומות" ישנים הגירסא שונה מנוסחתינו, ולא 

 
 

הקשה הספר זכרון דמאי קמ"ל בזה, וכי  והמליכו איש עליהם ושמו תדעל. מלך גוים.
והנה ועוד קשה שלכאו' היה די לומר "והמליכו עליהם את תדעל". בכתוב. אינו מבואר 

ויוצא שלכל מלך  ,זה ברור שעיקר מגמת רש"י פה הוא להשמיענו שגוים הוא שם מקום
לולא פירושו של רש"י שגוים הוא שם מקום, אבל המוזכר בכתוב נזכר גם שם מקומו. 

היה אפשר לומר שתדעל אינו כותו. עדיין היה אפשר להניח שלכל מלך מוזכר מקום מל
כוונת הכתוב היא "כדרלעמר מלך מדינת עילם ו שמו של מלך אלא שמו של מקום,

מאחר שגוים הוא שם מקום, אין שומדינת תדעל, שהוא מלך על שני גוים". קמ"ל רש"י 
ועיין עוד בדברינו לויקרא יח,  לומר שתדעל הוא גם שם מקום, אלא הוא שמו של איש.

 כא.
 
 

פי' "ובמזרחי: שנתבקעו הצורים סביבותיו ונמשכו יאורים לתוכו. . הוא ים המלחג. 
ונעשה מהם ים כי מלת הוא מורה שהוא עצמו של ים לא שנמשך הים לתוכו דאם כן בו 

 ."ים מיבעי ליה
משמעות תיבת "ים" היא מי הים, וחולק בזה על מה שכתבו שסבר שמשמע מדבריו 

והאמת  ,הבית הלוי בהתחלת דבריו לפרשת בראשית(, 12' השערי אורה בשער א' )עמ
נמצאים מי הים. וכדבריהם משמע  ההגומא שב המשמעותש ,ו ,ליעקב לבראשית א

ד"ה טבעו, וז"ל: שנעשה הים טיט, עכ"ל, ולכאו' הכוונה לקרקעית  ,ד ,מרש"י שמות טו
 ,ית הלויהבהשערי אורה, הים ולא למים. עוד יש להביא ראיה שרש"י סובר כמו 

כתוב שם, "ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים משם אצוה שג,  ,והאמת ליעקב מעמוס ט
את הנחש ונשכם", וכתב על זה רש"י, "בקרקע הים. בניסי ימא איי הים", ומקורו 

לא פירש כפשטיה הוא משום שאם הכוונה לקרקעית הים, לא שמה שמהתרגום. ונראה 
 " אלא "בים" בלבד.הוה ליה למימר למימר "בקרקע הים

 
אמנם יש מקום לומר דלעולם סבירא ליה למזרחי כבית הלוי וכאמת ליעקב, וכוונתו 

במה שכתוב "דאם כן בו ים מיבעי ליה" אינה "מי הים היו בו" אלא, שבתוך שטח 
 העמק היה שטח של קרקע שנעשה ים.

 
 

פוס אלקבץ "באשר וט, ובד -על פי לשון הכתוב שופטים יז, ח באשר מצא. הרה נסו.י. 
 ימצא" והוא לשון פסוק ח שם. רש"י משתמש בלשון זה גם בדבריו לקמן לו, ו.

 
 

ביא דבור כאן שאינו מופיע אלא בדפוס אלקבץ, וז"ל: בן אחי אברם. מיוסף הלל יב. ה
לא לקחוהו אלא לפי שהיה בן אחי אברם אמרו נתחיל תחלה בבן אברם ואחר כך בו, 

 ,תהלים לזל הפסוק "טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים" )עעכ"ל. כעין זה ברש"י 
( וז"ל: "טוב מעט לצדיק. טובים מעט אנשים שהולכים לעזרת הצדיקים. מהמון טז

רשעים רבים. אמרפל וחביריו התחילו מלחמה בעולם בשביל לשבות את לוט ולהתגרות 
 סין, עכ"ל.באברהם, ומעט אנשים שהיו עם אברהם הצליחו והרגו כל אותן האוכלו

 



המזרחי והמשכיל לדוד פירשו  .ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה. ויבא הפליטיג. 
דוקא לפי פירוש זה צריך הסבר למה בא עוג מעשתרות קרנים ש ,לפי מדרשושזה דוקא 

פשוט שבא לומר לאברהם שנשבה לוט כדי שיקח נקמתו  ,אל אברהם, אבל לפי פשוטו
באר בשדה חולק על ה. )שהכריחוהו לפלוט מהמלחמהעל מה  מכדרלעומר וחביריו

המזרחי והמשכיל לדוד וסובר שמה שכתוב רש"י ומתכוין שיהרגו כו' נאמר גם לפי 
 פשוטו.(

כתב הלבוש שהוא משום שהפליט בה"א הידיעה נקט רש"י את מדרשו בכלל, שה במו
ימר אלא שהוא משום שלפי פשוטו לא הוה ליה לממשמע הפליט הידוע. ויש להוסיף 

, אבל לפי מדרשו יש ענין ב"ויבא הפליט" בלי "ויבא הפליט" ויגד הפליט לאברהם
למה נקט גם שמראה על ביאה לסיבה מיוחדת שאינה מוזכרת בכתוב. ולפי זה מובן 

 רש"י תיבת ויבא בד"ה כשלכאו' אינו מפרש אלא מי הוא הפליט.
 

להביא את יתכן שהכרחו  וכו'. רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה. שמונה עשר וגו'יד. 
)כמו  הוא משום שבדרך כלל המספר בא לפני הדבר המתואר על ידי המספרהמדרש 

ואם כן הוה ליה למימר "את שמונה עשר  שכתב המשכיל לדוד לקמן מב, ג, ד"ה עשרה(
ושלש מאות חניכיו". לעומת זה, בכמה מקומות, התיאורים באים לפני השם הפרטי, 

 ביתו אליעזר". י"אל חניכיו ילידוכאילו כתוב, 
 

. במה שנקט את המדרש, עיין דברינו במדבר ומדרש אגדה שנחלק הלילה וכו'. לילהטו. 
  ה. ,טז

 
מצאנו שאברהם, לוט, ויצחק קיימו את מצוות ליל הסדר מה שלא מצאנו בנוגע לכל 

ושו למה שאר החגים וימים טובים לפני מתן תורה. ויש לפרש על פי דברי הגר"א בפיר
נשתנה שאין מצוות עשה ששייך לקיימן דוקא בלילה מלבד מצוות ליל הסדר והוא 

משום שאותו לילה הוא בבחינת יום, ע"ש. ויש לומר על פי זה שבגלל שאברהם ראה את 
נוכחות השכינה בתוך החשך של החצי הראשון של הלילה, התגלה הקב"ה בכבודו 

לילה. ואם כן, אחרי המלחמה עם הארבעה כבר ובעצמו, אני ולא אחר, בחצי השני של ה
 היה קיים בעולם השורש של מצוות ליל הסדר ובגלל זה קיימו בפועל מצוות אלו דוקא.

 
 

ו, והפסוק ההוא הוא סמך  ,ע"פ לשון הכתוב לקמן כג .לנשיא אלהים. עמק המלךיז. 
 .שהמליכו האומות את אברהם עליהם לדברי רש"י כאן

 
קט "ולמלך" מרמז לבר"ר מב:ה, "אמרו לו מלך את עלינו נשיא את במה שלא נ ולקצין.

 עלינו אלוה את עלינו אמר להם אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר אלוהו".
 

יש לעמוד על השינויים בין לשון רש"י כאן ללשונו בשה"ש ו, ח, ד"ה ושמונים פילגשים, 
 אברהם עליהם"."ואומר אל עמק שוה וגו' הושוו כולם בעמה אחת והמליכו את 

 
 

והראה לו שאין בלב עליו וכו' ומ"א רמז לו על המנחות ועל הנסכים  לחם ויין.יח. 
יש לומר שדיוקו הוא ממה שכתוב הוציא לחם ויין ולא נתן לו לחם  שיקריבו שם בניו.

ויין. לפי פשוטו רש"י מדייק מכאן שהיה ענין במה ששם הוציא את הדברים ולא קמץ 
ם במצב זה. לפי המדרש משמעות התיבה היא שהוציאם ממקום שהם ידו כטבע בני אד

 עדיין גנוזים ועומדים לסדר העבודה. 
 



פירוש זה שייך רק לפי הנוסחאות שמופיעה בהן תיבת הוציא בד"ה, והיא גירסת כת"י 
לייפציג ומינכן ודפוס רומא. בדפו"ר, אלקבץ, וונציא הד"ה הוא רק תיבות לחם ויין, 

ימה פירוש ר"י קניזל והבאר בשדה, דקשיא ליה לרש"י שהיה ראוי ועל פיהם מתא
 רש"י והשוהלמלך להביא מנחה יותר חשובה, וכעין זה בבאר מים לרש"י רות ב, יד. 

 בענין מדברים הפסוקים ששני לציין ויש ושמלה. לחם לו לתת גר ואוהב ד"ה יח, י, דברים
 מים. וחמת לחם ד"ה יד, כא, לקמן ירש"ו ,ג יח, דברים חכמים שפתי עוד ועיין גרים.

 תיבת הגורס הנוסח לפי גם בשדה והבאר קניזל ר"י של פירושם את להעמיד ואפשר
 בד"ה. והוציא

 
לכאו' כך הבין רש"י גם את תיבת  .כמו עושה שמים וארץ וכו'. קונה שמים וארץיט. 

 א, ע"ש ברש"י ד"ה את ה'. ,קניתי לעיל ד
 

"ב למה נקט תיבת אשר בין בד"ה בין בגוף דבריו, והיא צ אשר הסגיר. אשר מגן.כ. 
גירסת כת"י מינכן. ובכת"י לייפציג: מגן. הסגיר וכן אמגנך ישראל. ובדפו"ר: מגן צריך. 

הסגיר וכן אמגנך ישראל. לפי נוסח זה מה שנקט רש"י תיבת צריך בד"ה הוא כדי 
 להוכיח שאין מגן לשון הגנה.

זרחי העיר שרש"י בא לומר שאין פירוש "תן" כאן המהחזר לי.  תן לי הנפש.כא. 
 כפירוש "ויתן" של הפסוק הקודם שהוא לשון מתנה. 

 
צ"ב מה הוסיף בזה בביאור פשוטו של מקרא. ויובן וממנו למד דוד וכו'. הנערים. כד. 

על פי פירושו של ר"י קניזל: "הנערים. עבדי וכו'. נשמר רש"י שלא נפרש הפסוק בזה 
'הנערים וחלק האנשים אשר אתי, האנשים ענר אשכול וממרא'. לזה האופן שנאמר 

פירש, עבדי אשר הלכו אתי, ועוד ענר אשכול וממרא. ואחר כך תיקן רש"י היתור של 
הם יקחו חלקם, שכאילו אמר שאף על פי שלא הלכו איתו אלא הנערים, וענר וחביריו 

אחר: "ועוד ענר וכו'. אמר ישבו על הכלים, שעם כל זה גם הם יקחו חלקם". ובנוסח 
ועוד, שאם הם האנשים שהלכו עמו למה הפסיק בנתים באומרו אשר הלכו אתי. ועוד 

 מה חזר ואמר הם יקחו חלקם". 
לפי דבריו מובן למה הוסיף רש"י "וכן נאמר ויהי מהיום וכו' ", שלפי זה דברי הכתוב 

 על דוד מוכיחים שלא היו ענר אשל וממרא מאנשי המלחמה.
 

 רק טופ
צ"ב למה נקט תיבת הולך בד"ה. ויתכן שהוא סמך לפירושו שערירי הוא  .הולך עריריב. 

עד שימות אינו חרב ממש. אבל ש ,יר שייך הלשון הולך עריריפלשון חורבן, דלפי זה ש
 . ואנכי עריריהכתוב היה צריך לומר לפי מנחם 

 
מע שמתלונן אברהם על מה ואולי יש לומר עוד, שאילו היה אומר ואנכי ערירי, היה מש

וזה אינו, שבסוף אברהם היה מרוצה במה  ,שאין לו ולד עכשיו ורוצה שמיד יהיה לו
שהקב"ה הבטיח לו  שיהיה לו ילד בעתיד אע"ג שעדיין לא נולד לו, ובמצב זה הוא עדיין 

 וצ"ב. ערירי, מכיון שיהיה לו, הולךערירי שהרי אין לו ולד, אבל אינו 
 
 
 

 כו. ,. ע"פ לשון הכתוב איוב טטוש על אוכלל. העיטיא. 
 

 צ"ב למה נקט תיבת על בין בד"ה בין בגוף דבריו. על הבתרים. על הפגרים.
 



לא מצאתי למפרשים שדנו בהרגש מבחוץ.  אביו עובד ע"ז והוא מבשרו. אל אבותיך.טו. 
ץ בכת"י מינכן הד"ה הוא ואתה תבוא אל אבותיך, ולפי זה אפשר לומר שההרגש מבחו

הוא מה שנקט הכתוב לשון זה ולא "ואתה תמות" או "ואתה תגוע". ובכת"י מינכן 
 הדבור הקודם, "ואתה תבא. ולא תראה כל אלה", אינו מופיע.

 
. ב"עד אותו זמן" בא משתלח מארצו עד אותו זמן להיות. כי לא שלם עון האמוריטז. 

נקט "משתלח מארצו"  ".אין משמעות "הנה" כאן כמו ב"ודור רביעי ישובו הנהשלבאר 
ולא "גולה מארצו" מכיון שגלות אינה שייכת אלא מארץ שבאמת שייכת לאומה 

 שגלתה ממנה, אבל ארץ כנען  לא היתה שייכת לאמוריים.
 

היא לשון זכר.  "היהתיבת ". עלטה היא לשון נקיבה, ואילו חשך היום. ועלטה היהיז. 
שא של היה הוא היום, וכאילו כתוב לכן מפרש רש"י שבלשון קצר דבר הכתוב, והנו

 "ועלטה היה היום".
 

 לפי שהוא דבוק לארץ ישראל קראהו גדול אף על פי שהוא מאוחר. הנהר הגדוליח. 
. הקשה האמת ליעקב, "והנה לכאורה נהר מצרים זה בארבעה נהרות היוצאים מעדן

ואם כן הלוא גם  הנהו הנילוס, וכ"כ רש"י לעיל פי"א ד"ה פישון הוא נילוס נהר מצרים,
 נחל מצרים דבוק לארץ ישראל ואפ"ה אינו קוראו גדול, וצ"ע".

 
ויש לתרץ על פי דברי הספרי דברים ו', שהוא לכאו' מקורו של רש"י, וז"ל: עד הנהר 

הגדול נהר פרת שרובו ותוקפו כנגד ארץ ישראל משל הדיוט אומר וכו', עכ"ל. הרי 
גבול א"י, אלא משום שרובו ותוקפו כנגד ארץ  שהפרת נקרא גדול לא רק מפני שהוא על

 נקט רש"י "דבוק" ולא "סמוך".שזה מרומז במה שישראל, מה שאין כן הנילוס. ויתכן 
 

וז"ל: לכך קרא הכתוב אף הנהר הסובב אותה )ארץ כאן, מלשון רבינו בחיי משמע  ךוכ
 ישראל( הנהר הגדול, עכ"ל.

 
 ח, ודברים א, ז.כעין זה ברש"י במדבר יב,  עבד מלך מלך.

 
 פרק טז

כתב המזרחי, "דאם לא כן מצרית למה לי וכו' ". . בת פרעה היתה. שפחה מצריתא. 
ובגור אריה, "פירוש וכי לא היה לה רק שפחה זאת מצרית. והלא כמה שפחות היו 

לאברהם ולשרה והוי למכתב 'ותתן לו שפחתה הגר המצרית' כדכתיב אצל יעקב ותקח 
אלא פירושו דהיה לה שפחה, אבל לאחרים לא היתה שפחה". הד"ה את זלפה שפחתה'. 

בדפה"ר הוא ולה שפחה מצרית, וזה מדוייק לפי הגור אריה כמו שהעיר היוסף הלל, 
  אבל בכתבי יד לייפציג ומינכן ליתא לתיבת ולה, ומדוייק כדברי המזרחי.

 
 

כעין זה ברש"י  הרוס.לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אלא  אולי אבנה ממנה.ב. 
 לקמן לג, טו, "ומדרש אגדה ובניהם בנאיהם זכר כנגד נקבה".

 
 

. נראה שבא לפרש כל בינך שבמקרא חסר וכו'. שפחתי וגו' ביני וביניך אנכי נתתיה. 
שכתוב בשמואל ב' כד, יג, "ישפוט ה'  ומה .דוגמת לא, נג, לקמן למה לא כתוב בינינו

"ושפט "ושפט ביני ובינך" הוא משום שדוד חלק כבוד  ביני ובינך" וכן שם פסוק טו



ועיין מה שכתוב הבאר בשדה בסוף דבריו, ואי כדבריו לא ה"ל להעיר כאן למלכות. 
 אלא לקמן על הפסוק הנך הרה. 

 
הד"ה מופיע כאן כמו שהוא בכת"י מינכן, אבל הנחלת יעקב והבאר בשדה הקשו שלא 

וביניך" בלבד. היוסף הלל העיר שכך הוא באמת  היה לו לרש"י לנקוט אלא תיבות "ביני
 הד"ה בדפה"ר, וכך היא גם גירסת כת"י לייפציג.

 
 

לא היה שאם כן . לא בייסורים בלתי נסבלים היתה משעבדת בה בקושי. ותענה שריו. 
המלאך אומר לה שובי והתעני. אלא ידעה שרה אמנו שהגר תברח מעבודה קשה שהרי 

ז. ויש לעיין במה שת"א כאן תיבת  ,י בישעיה ל"כתוב רשהמצרים הם עם בטל כמה ש
 ותענה "ועניתה", ואילו לקמן פסוק ט תרגם והתעני "ואשתעבדי".

 
 

 . לכאו' מפרש יד כלשון מכה כמו שמפרש בכמה דוכתי.ומתגרין בו. ידו בכליב. 
 

לא נקט "מלאך" כמו שנקט לקמן בדבריו,  שלוחו של מקום. כי אמרה הגם הלם.יג. 
 ראי. אלרצה לפרש איך דברי הגר מסבירים את השם אתה ש
 

 פרק יז
. רש"י משתמש ב"שלם" במקום "תמים" היה שלם בכל נסיונותי. והיה תמיםא. 

לפי פירוש זה, לעומת הפירוש שמביא אחר כך, אין הכוונה ב"תמים" העדר שלהורות 
 מום גופני, אלא שלימות באמונה.

 
. כשהקב"ה וברית הארץ להורישה לך על ידי מצוה זו ברית של אהבה. ואתנה בריתיב. 

ברית, הכוונה היא למה שהוא יתב"ש יתן מצדו, ולא להתחייבות של  נתינתמדבר על 
 הזולת, דהיינו, במקרה שלנו, קיום מצות מילה על ידי עם ישראל.

 
בדרך כלל,  ממורא השכינה שעד שלא מל לא היה בו כח לעמוד.. ויפל אברם על פניוג. 

מלכים  ;,יהושע ז, ו ;נפילת אפים מביעה תפילה בעת צרה; עיין לדוגמא במדבר טז, ד
נכנס אתו הקב"ה בברית של  א' יד, ז. אבל כאן אברהם לא היה בצרה שהרי עכשיו

י שאברם נפל על פניו משום שלא היה "אהבה והבטיחו להרבות את זרעו. לכן פירש רש
 בו כח לעמוד בפני השכינה עד שלא מל.

 
"משנולד" פה ש. המהרש"א בשבת דף קל"ה ע"ב כתב שקנאו משנולד. ומקנת כסףיב. 

לשון עיבור היא.  ועל פי דבריו יש לתרץ את קושית הפנ"י ריש מכות על מה שכתב שם 
 לכתוב "קודם שנתעברה", ודו"ק. וה לירש"י "קודם שנולד", וה

 
. ושל שרה לשון מחוך זה ת"א לשון שמחה וחדי. ויפל אברהם על פניו ויצחקיז. 

וכן בכת"י לייפציג נוסחתינו מופיעה בדפוס וונציא, אבל בשאר הדפוסים הקדומים 
 אין בד"ה אלא תיבת ויצחק.ומינכן 

 
פירש הבאר מים חיים: "רש"י מיישב, אם כן  כעננים יכלו וכו'. שנים עשר נשיאים.כ. 

ל זה להעמיד י"ב מרובה ברכותיו של ישמעאל מברכותיו של יצחק, שהרי סופו ש
נשיאים. ולכך פי' שאע"ג שיהא לו שררה גדולה, סופם שיכלו כעננים הללו וכו' ". 

ומדוייק כדבריו ממה שנקט רש"י תיבות שנים עשר בד"ה אע"ג שלכאו' אינו עוסק אלא 
 בביאור תיבת נשיאים.



 
 פרק י"ז פסוק כ"ד

כן הד"ה הוא כמו שמופיע בכת"י לייפציג ומינ באברהם לא נאמר את וכו'. בהמלו בשר.
כאן ולא על  תיבות בהמולו את בשר ערלתו בפסוק הבא כדאיתא בדפוס ונציא, ולפי זה 
לא רק שקשה למה נחית רש"י לחסרות ויתירות, אלא קשה גם שדן בענין שלא נתקל בו 

המעיין עד שמגיע לפסוק הבא. ונראה שרש"י בא לפרש למה נקט הכתוב בהמלו בשר 
בהמלו ערלתו, שהרי פשיטא שהערלה היא בשר. אלא שבא הכתוב  ערלתו ולא רק

להשמיענו שלא היה חסר אלא חתוך בשר, ומה שבנוגע לישמעאל הוסיף הכתוב תיבת 
 את מביא רש"י סמך לדבריו.

 
ט צט. צ"ב מה הוסיף רש"י במה שנמול אברהם וישמעאל בנו. בעצם היום הזהכו. 

"בעצם היום הזה" משמע שרק אברהם ואולי בא לומר שמ תיבות אלו בדבריו.
וישמעאל שהוזכרו שנותיהם נמולו ביום הולדתם, אבל אנשי ביתו המוזכרים בפסוק 

 הבא ש"נמולו אתו" לא נמלו באותו יום, ועדיין צ"ב.
 

 פרשת וירא
 פרק יח

המזרחי והדברי דוד כתבו שרש"י  הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו'.. כחם היוםא. 
 ה. ,ב, ד"למימר בחם היום. אמנם כלשון הפסוק כתוב גם בשמ מדייק מדהוה ליה

 
 

צ"ב למה נקט תיבת והנה בד"ה. ויש לומר שרש"י אינו בא  והנה שלשה אנשים.ב. 
לפרש מי היו שלשה האנשים, אלא למה היה צריך לראות את כל שלשה האנשים, 

את  כדמשמע מתיבת והנה, דבשלמא שהמלאכים שבאו לרפאות את אברהם ולבשר
שרה פשוט הוא שהיו צריכים לבא אליו, אבל לכאו' המלאך שיהפוך את סדום לא היה 

צריך לבא. ומתרץ רש"י שמכיון שרפאל שבא לרפאות את אברהם היה צריך להיות 
נוכח בהפיכת סדום כדי להציל את לוט, הלך אתם גם המלאך שהיה צריך להפוך את 

 סדום.
 
 

החיים כתב שמדייק מדלא כתיב וירא ה' אליו. האור לבקר את החולה.  וירא אליו.
וירא אליו ה' משמע שהסיבה שנראה ה' התחילה מאברהם עצמו, וזה עולה יפה עם 

גירסת דפוס רומא ודפו"ר ראשון שגורסים תיבת ה' בד"ה. אמנם גירסת כת"י לייפציג 
 ומינכן היא כגירסת הספרים.

לאסתר ז, ה. לפי המהרש"א, ברכות  עין זה ברש"יכ. מהו וירא וירא שני פעמים. וירא
ג"כ דן בבעיה  ,יד ,ט' ע"ב, ד"ה אהיה אשר אהיה אמר הקב"ה וכו', רש"י לשמות ג

וכך פירש האמת  כב, גם שם דן רש"י בבעיה דומה. ,ולפי הבאר בשדה לקמן לז .דומה
 ליעקב את דברי רש"י לקמן כד, כד, ע"ש מה שהקשינו עליו.

 
המהרש"א בחדושי לגדול שבהם אמר וקראם כולם אדונים. . 'ויאמר אדני אם נא וגוג. 

קראם כולם אדונים, ואילו שאמר רש"י שכאן אגדות לשבועות דף ל"ה ריש ע"ב הקשה 
ם בד"ה חוץ מזה וכו' כתב, "למלאך האמצעי קרא אדון". )וע"ש במה שכתב ש

וחק בזה, לפי רש"י בשבועות אדני נקוד בחיריק, והוא עצמו הרגיש את הדשהמהרש"א 
 וע"ש ברש"ש שהסביר את הענין בטוב טעם.(

 



בפירושו לעיל פסוק ב כתב רש"י, "נצבים עליו. לפניו כמו ועליו מטה יהודה, אבל לשון 
נקט הכתוב לשון "עליו" במקום שה מלפי רש"י שנקיה נקט כלפי מלאכים". הרי 

א דף ל"ז ע"א, "לפניו" הוא משום לשון נקיה. אמנם רש"י סותר בזה את דבריו ביומ
כתב שם, "ג' שהיו מהלכין בדרך. לא ילכו זה אחר זה אלא בשורה אחת מדכתיב ש

שלשה נצבים עליו מכלל שבשורה אחת הוו קיימי זה אצל זה דאי זה אחר זה קיימי אין 
נקט הכתוב לשון "עליו" איננו שה מלפי רש"י ביומא שנצבים עליו אלא ראשון". הרי 

שם הגמ' לומדת י להשמיענו שבשורה היו עומדים, ומזה משום לשון נקיה אלא כד
 שלשה שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע גדול בימינו וקטן בשמאלו, ע"ש.ש
 

לפירושו לגמרא,  על התורה י"ש רשועל פי זה יש לעמוד על החילוק שבין פירשונראה 
מצעי דבשלמא לפי פירושו על הגמ' ביומא שעמדו בשורה, אברהם אע"ה ידע שפיר שהא

שכתב בפירושו לשבועות. אבל לפי פירושו על  והוא החשוב ואליו דוקא אמר אדני, כמ
לא נקט הכתוב עליו אלא משום לשון נקיה, אין שום מקור לומר שעמדו שפרשתינו, 

, בלשון רבים אדניקרא בשורה, ולפי זה לא ידע אאע"ה מי מהם הוא הגדול, ולכולם 
וברש"י שהיו מכוונים למי מהם שיהיה הגדול בהם. שאר דבריו אמר בלשון יחיד שאלא 

השלם הביאו מקור למה שפירש רש"י על התורה ש"עליו" פירושו "לפניו" מתרגום 
 יונתן, שתרגם נצבים עליו "קיימין קומויי".

 
 

על ידי שליח והקב"ה שלם לבניו על ידי שליח שנאמר וירם משה את ידו ויך  יוקח נא.ד. 
ריה "דאם לא כן ואקח מבעי ליה", וראיה לדבריו ממה שכתוב פי' הגור א את הסלע.

"ואקחה פת לחם". ובמה שממשיך רש"י "והקב"ה שלם לבניו וכו' " נראה שמביא סמך 
לפירושו שכוונת אברהם היתה ששליח יביא את המים, שהרי היה אפשר לומר שלעולם 

וש כדי שלא אברהם התכוון להביא את המים בעצמו אלא שלא רצה לומר כן בפיר
ירגישו האורחים שמטריח את עצמו עבורם, ובדרך זאת פירש הצדה לדרך מה שאמר 
אברהם "מעט מים". לכן הביא רש"י סמך לפירושו שאברהם התכוון לשליחות ממה 

שדוקא לפי פירושו יוצא שהקב"ה שלם לבניו מדה כנגד מדה. ויתכן שאם אברהם היה  
היה מוסיף תיבת נא, ולכן הביא רש"י תיבה זו  מתכוון שהוא עצמו יביא את המים לא

 בד"ה.
 

 על פי לשון הכתוב נחום א, ג. לאבק רגליהם. ורחצו רגליכם.
 

הזכיר ענין זה כסמך למה שפירש שמה  אבל לוט שלא הקפיד הקדים לינה לרחיצה.
 שאמר אברהם ורחצו רגליכם קודם לינה היה משום חשש ע"ז )מזרחי(.

 
שהרי מהרי"ק פירש דהוה אמינא ד"עץ" פירושו קורת גגו, ה .תחת האילן. תחת העץ

בדבור לפני זה כתב רש"י שבקש מהם שירחצו רגליהם "שלא להכניס ע"ז לביתו", 
י ופירשו שלפ ,כא ,דברים טזהבינו כעין זה בגור אריה וספר זכרון והודפח"ח, ע"ש. 
. מקל של ארז". אלא ד, "עץ ארז ,כולל גם בנין. וברש"י ויקרא ידשם רש"י "כל עץ" 

 שעדיין לא מבואר למה נקט רש"י תיבת תחת גם בד"ה וגם בפירושו.
 

וא ונראה שהיתה עוד סיבה לומר ש"עץ" פירושו קורת הגג, שאם פירושו "אילן", ה
וזה לא יתכן בפסוק  ,ש"תחת העץ" משמע "תחת שורשי העץ, בתוך האדמה" אמינא

לשון המשנה בסוכה פ"א מ"ב ובנגעים פי"ג  שלנו. לזה כתב רש"י "תחת האילן", והוא
מ"ז, כדי להוכיח ש"תחת" בנוגע לאילנות פירושו תחת הענפים. והשוה עוד רש"י 

עוד יש לומר שהוא אמינא שעם הכוונה לאילן היה צריך לומר "השענו על  יב. ,להושע ד
ו העץ" דוגמת שופטים טז, כו, ושמ"ב א, ו. קמ"ל רש"י שגם תחת העץ בפסוק שלנ



פירושו כמו על העץ אלא שאברהם אבינו השתמש בתיבת תחת משום שכוונתו היתה 
שישענו על העץ כדי ליהנות מצלו. אי נמי, משום ש"להשען על" פירושו להשען בכל כובד 

גופו כמו בשמשון ושאול, אבל אברהם אבינו התכוון שאורחיו ישבו תחת העץ ולא 
 ישענו עליו אלא בגבם.

 
בא שיתכן  בתורה בנביאים ובכתובים מצינו דפיתא סעדתא דליבא. .וסעדו לבכםה. 

שלא היתה מן הקמצנות הכתוב בתיבה זו קמ"ל מפרש שלפרש ייתורא דתיבת לבכם, ו
  די בזה לסעוד את הלב.שבמה שהציע אברהם לאורחיו פת לחם בלבד, 

 
פירוש ר"י רש"י דן בעניינים דומים בפירושו לבראשית יד, יח, ד"ה לחם ויין )ע"ש ב

קניזל ובבאר בשדה(, לקמן כא, יד, ד"ה לחם וחמת יין, לקמן מא, מב, ד"ה בגדי שש, 
דברים י, יח, ד"ה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה, שם יח, ג, ד"ה הלחיים )ע"ש בשפתי 

 חכמים(, וברות ב, יד, ד"ה וטבלת פתך בחומץ.
 
 

שהביא את הפסוק בתהלים  אינו מקשה אלא אחר .א"ר חמא לבבכם אין כתיב כאן וכו'
אם אמנם ששכתוב בו לבבכם. אבל ממה שכתוב בפלגש בגבעה סעד לבך לא קשה, 

המדבר בפסוק ההוא ידע שלחם סועד את שני היצרים כמה שכתוב בתהלים, בכל זאת 
 את לשון אברהם אבינו אל המלאכים בפסוק שלנו, ודבר אל אורחו דרך כבוד.גם ידע 

 
. ז"ל פירוש המחזור ' פרים היו כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלג. בן בקר רך וטובז. 

ויטרי לאבות א' ט"ז: שבן בקר מסתמא רך. ומדכתיב רך, ללמד אשני. וטוב להורות 
 אשלישי, עכ"ל.

 
מדייק מריבוי התוארים שלכאו' לא הוה ליה למימר אלא בן בקר בנוסף לזה, אולי ו

 עבד". יב, "נער עברי ,טוב. והשוה רש"י לקמן מא
 
 
 

. בקונטרס דברי דוד הכהן להרה"ג ר' דוד הכהן ישמעאל לחנכו במצות. זה אל הנער
)נדפס בספר בנו הרה"ג ר' יהודה דוב זופניק "כתב יד" על מסכת כתובות(  ז"לזופניק 

 ,בתוך דבריו בענין "כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה"
"אל" משמעותה הגעה ש" למשמעות למ"ד השימוש וכתב לק בין משמעות תיבת "אליח

על היעד בכוונה, לא במקרה )דוגמת דברינו בענין ההבדל בין תיבת "מן" למ"ם 
יא(. לפי זה יש לומר שעיקר דיוקו של רש"י הוא ממה  ,השימוש, עיין דברינו לעיל י

 14.ומשום זה נקט תיבת אל בד"ה שנקט הכתוב "אל הנער" ולא "לנער"
 

ומשום כך לא נענש זרעו על מה שעשה על ידי שליח כמו ביוקח נא מעט  כו במצות.לחנ
 מים לעיל פסוק ד.
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א שהוא פירש ש"אל הנער" משמע הנער הגור אריה גם כן כתב שדיוקו של רש"י הוא ממה שלא כתוב "לנער" אל 

הידוע. ונראה שכוונתו היא שלפי רש"י הוה ליה למימר לנער עם הלמ"ד בשוא. הדברי דוד כתב שדיוקו של רש"י 
הוא ממה שלכאו' הכתוב הבא סותר את פסוקינו שהרי כתוב שם "ובן הבקר אשר עשה" והכוונה היא לאברהם 

ואברהם רצה לחנכו, מתייחס המעשה אליו, ע"ש. ולפי דבריו לא היה לו  עצמו. אלא שמכיון שהנער הוא ישמעאל
 לרש"י להעיר על פסוק זה אלא על הפסוק הבא, שאין דרכו של רש"י להקדים רפואה למכה.



אין זה נוגע לפשוטו של מקרא, ונראה שבא רש"י  נקוד על וא"ו וכו'. ויאמרו אליו.ט. 
לפרש ייתורא דאליו. )גם לפי הנוסחאות שגורסים "בב"מ אומרים יודעים היו וכו' " או 

עים היו וכו' " מפרש רש"י את ייתורא דואליו, שמשמע שלא שאלו לשרה "ומדרש יוד
מחוסר ידיעה אלא לכבודו של אברהם, אלא שעדיין לא עולה יפה לפי זה מה שהוסיפו 

את דעת ריב"ח "לשגר לה כוס של ברכה". ]הבאר בשדה פירש, "הוצרך רבינו הכא לומר 
אשתך ולמה שאלו עליה וכו' שהוא נקוד משום דק"ל בקרא מה זו שאלה איה שרה 

ולזה כתב רבינו שאליו נקוד ולמדנו שישאל אדם באכסניא, א"נ, להודי שצנוע היתה, 
או לשגר לה כוס של ברכה". אבל אי כדבריו הד"ה היה צריך להיות "איה שרה 

 אשתך".[(
 

 יג. ,ישעיה כבויא,  ,"א יטמ. על פי לשון הכתוב שומחר מת. שוב אשובי. 
 

 על פי לשון הכתוב לקמן לא, לה.דרך נשים.  יות.חדל להיא. 
 

הגור אריה והדעת ז.  ,כעין זה גם ברש"י ירמיה ט .מסתכלת במעיה וכו'. בקרבהיב. 
אבל מרש"י מיכה ו, יד, משמע  דיוקו הוא מדלא כתיב בלבה.יששכר פירשו ש

, ושם שמשמעות תיבת קרב עצמה בנוגע לאדם הוא המעים. ועיין עוד רש"י שמות יב, ט
 כט, יג.

 
המירא דכיא פירש שרש"י בא להדגיש שהה"א של  .הגם אמת אלד. האף אמנםיג. 

 יא ה"א השאלה אע"פ שאינה נקודה בחטף פתח.ה"האף" 
 

 "האף אמנם" אינושבא לומר דלא תימא שהוסיף רש"י תיבת "אלד" נראה שה מוב
זה שאם כן אין י", קשור ל"אלד", וכוונת הכתוב היא, "גם זה אמת, אלד אע"פ שזקנת

 צחוק, אלא הצהרת אמונה.
 

בדפוס רומא תיבת אלד מופיעה בד"ה, אבל גירסת כתבי יד לייפציג ומינכן היא כגירסת 
 הספרים. 

 
מלאכים,  היינו מבינים את שהם ידע שאילו  .ללותם כסבור אורחים הם. לשלחםטז. 

כלוייה גם בדבריו משמעות לשלחם כ"לשלוח אותם בשליחותם".  רש"י מפרש שילוח 
 ז. ,עובדיה אולב,  ,יח, שמואל ב' יט ,שופטים געיל יב, כ, ל
 

ק"ק ממה שכתב לעיל יג, ז, "ולא זכה  אני נתתי לו את הארץ הזאת.. אשר אני עושהיז. 
 בה אברם עדיין", ועיין עוד רש"י לעיל יב, ו.

 
 ,יב ,י בויקרא ילשון השמדה נופל על מיתת בנים כמה שכתוב רש" .ואשמיד את הבנים

 ד"ה הנותרים.
 

 ח. ,על פי לשון הכתוב ישעיה מא .שהוא אוהבי
 

 ז. ,לשון הכתוב משלי י .זכר צדיק לברכה. ואברהם היו יהיהיח. 
 

, "הקדים להביא המדרש משום משכיל לדודפירש הבמה שהביא רש"י מדרשו ומדרשו. 
ברהם וכו' והלא היו דלפשוטו תקשי דתיבת ואברהם מיותרת דהול"ל המכסה אני מא

אבל על פירוש המדרש ניחא דהכי קאמר, ואברהם הואיל ונזכר,  .יהיה לגוי גדול ועצום
 ויש להוסיף לדבריו דאי כפשוטו בלבד תיבת היו מיותרת. צריך לברכו היו יהיה וכו' ".



 
צ"ב למה לא נקט לשון מכסה של הכתוב ושינה ללשון מעלים. וכי  .וכי ממנו אני מעלים

 א דתיבת מכסה צריך ביאור, ה"ל לרש"י לבארה במקומה בפסוק הקודם.תימ
 

י"ל שלפי מדרש האגדה, הכתוב נותן שתי סיבות שהקב"ה יגלה לאברהם מה שהוא 
יעשה בסדם: משום שלא יפה להקב"ה להשמיד את הבנים ולא יודיע לאב שהוא אוהבו 

ב' להיות לגוי גדול. לפי כמו שכתב רש"י בפסוק הקודם. ועוד, שאברהם חביב לפניו ית
הסיבה הראשונה, יש לאברהם זכות לדעת מה שהקב"ה מכיון שהוא נוגע אליו, מה 

שאין כן לפי הסיבה השניה. יתכן שלפי רש"י, בדבר שיש לאדם זכות לדעתו מצד נגיעתו 
 שייך לשון כסוי, ואילו בדבר שאינו נוגע אליו שייך לשון העלמה, ועדיין צ"ב.

 
 

 כעין זה פירש רש"י את תיבת למען בדבריולפי שהוא מצוה את בניו עלי. . יוכי ידעתיט. 
 ג. ,תהלים קכהל
 

מפרש  ,רש"י לשיטתו שידעתיו משמעו מחבבו .שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי
ה' מחבב את אברהם לא בגלל צווי סתם, אלא בגלל  --את ושמרו וגו' כתוכן של הצווי 

ה'. אבל לפי התרגום שמפרש ידעתיו כפשוטו, ארי גלי  שהוא מצוה על שמירת דרכי
לפי התרגום ה' אומר שאברהם יהיה  ;קדמי, ושמרו וגו' הוא ענין הבא אחרי אשר יצוה

 לגוי גדול וגו' כי הוא יצוה את בניו, והבנים יקיימו את הצווי וישמרו את דרך ה'  וגו'.
 

 משום שרש"י והתרגום חולקין תיבת כי בד"ה. ויתכן שהוארש"י נקט שיש לעיין במה 
במשמעותה, לפי רש"י הוא נתינת טעם להמכסה אני מאברהם, ואילו לפי התרגום הוא 

עוד יש לומר שבא לפרש איך "ידיעה" היא סיבה  נתינת טעם לאברהם היו יהיה וגו'.
 להקב"ה לגלות לאברהם מה שהוא יעשה, ולכן מפרש שידיעה כאן היא לשון חיבה.

 
יקי יהודה להרה"ג רב יהודה ליב הלוי עד"ל, דרוש החמשה עשר,נחל וז"ל ספר אפ

מצרים, בערבי נחל, אותיות א' וב': דברי המתרגם אונקלוס אשר תרגם פרשת וירא כי 
ידעתיו למען אשר יצוה את בניו גו', ארי גלי קדמי בדיל די יפקד גו' ע"כ, הם מחוסרי 

לשון חבה כו', ואם תפרשהו כתרגומו  הבנה, וכמה שכתוב רש"י ז"ל, וז"ל: כי ידעתיו
יודע אני בו שיצוה גו' אין למען נופל על הלשון, ע"כ. ואיך אם כן העתיק המתרגם מלת 

 כי ידעתיו בלשון ידיעה וגלוי דעת ועם כל זה העתיק ג"כ מלת למען בלשון בדיל.
 

בר והנה הרא"ם ז"ל המתיק דברי רש"י וז"ל: דלשון למען בכל מקום נתינת טעם לד
הוא, ואם היה פירוש ידעתיו כדעת המתרגם שתרגם אותו גלי קדמי, אין לשון למען 

 נופל בו, שהרי הכל צפוי בזולת הטעם אשר יצוה, עכ"ל.
 

ד' נוססה בו ברא"ם ז"ל למלאות דברי רש"י ז"ל עם דברים לא כיון להם, ומתוכם  חרו
ו, והוא שרש"י ז"ל לא נלמד ליישב דעת המתרגם על נכון, וגם שפתי רש"י ברור מלל

מצד גלוי הידיעה אליו יתברך זולת הטעם אמר שאין לשון למען נופל כאן. אבל דעת 
רש"י כפשוטו, כי לפי הפירוש התרגומיי אשר הביא רש"י תפול הידיעה כאן על מה 

שיצוה אברהם את ביתו גו', ואם כן אין כאן בכתוב שום נתינת טעם, שהרי מאמר אשר 
ידוע. ולזה אין למען נופל על הלשון בזה המאמר גם אם היה מדבר על יצוה גו' הוא ה

 יודע אחר )זולתו ית'( שאין הכל צפוי לפניו, וזה פשוט.
שהוא  אמנם הרא"ם לא כתב כן לפי שהרגיש שיש לפרש כנוי ידעתיו על אברהם )כמו

שוב יש באמת לדעת רש"י ז"ל(, וביאורו לדעת המתרגם, אברהם הוא גלוי לפני, ואם כן 



המרומז בוי"ו ידעתיו(,  בכתוב הזה דבר ידוע אחר זולת מאמר אשר יצוה )והוא אברהם
ואז אם כן יש מקום לומר כי לשון למען נופל על נתינת טעם, לומר למה ידוע אברהם 

לפניו, והשיב למען אשר יצוה גו', כלומר, מזה הצד ידוע הוא לפני. ע"כ הוצרך הרא"ם 
של רש"י מצד שלא שייך נתינת טעם אל ידיעתו ית' אשר הכל  לומר כי עיקר קושייתו

 צפוי לפניו בזולת טעם, כנ"ל דעת הרא"ם.
 

אולם קורא אני על הרא"ם בלשונו זה שאלת חכם חצי תשובה, ונאמר כי אחר שהמציא 
לנו הרא"ם ז"ל שהכנוי ידעתיו שב על אברהם גם לדעת המתרגם, נוסיף עוד ונאמר כי 

ה ממשכת השגחה, ושע"כ אמר המתרגם ארי גלי קדמי גו', כי הגלוי הידיעה אצל הקב"
יהודה[(. והראיה רומזת על  נמשכת מצד ידיעתו ית'  )וכמה שכתוב בפנים ]ספר אפיקי

' אל יראיו גו', ובהיפך ההמשכת הטובה אל הנראה אליו ית"ש, כמו שכתוב הנה עין 
כי ידעתיו גו' אשר העתיקו  נאמר ובפרשכם כפיכם אעלים עיני גו', ואם כן במאמר

המתרגם אל ההשגחה הוא כאילו הש"י אומר רואה אני אותו ומושגח הוא ממני לטובה 
)והוא שהעתיקו על הנראה, היינו לפי שכן דרכו של המתרגם הנזכר לשלול השינוי ממנו 
ית', והשנוי הדומה לנו ממנו ית' תולה הוא במקבל, וכן עשה בפסוק ראה ראיתי את עני 

ו גו' שהעתיק גלי קדמי ית שעבוד כו' והבן( ובטוב ההשקפה קרוב פירוש המתרגם עמ
י שאמר שהוא לשון חבה, כי המושגח ממנו יתב' הוא "ש רשובזה )לפי דברינו( לפיר

 מחובב.
ותשכיל מן מוצא הדברים כי כמו שלשון למען נופל בטוב על לשון חבה המרומזת )לדעת 

נותן טעם למה מחבב הש"י את אברהם יותר מזולתו  רש"י( במאמר כי ידעתיו להיותו
שבאותו הדור, כמו כן נופל בטוב לשון למען על לשון השגחה המרומזת )לדעת המתרגם( 

במאמר כי ידעתיו, להיותו נותן טעם למה משגיח הש"י על אברהם יותר מעל זולתו 
ח לפני הטובה שבאותו הדור, ותהיה התשובה בדיל די יפקיד גו', כלומר לכך הוא מושג

ת הרא"ם, שהרי הכל צפוי בזולת הטעם כו', כמו ייותר מזולתו. ושוב לא תפול בזה קוש
שלא תפול קושייתו על מאמר עיני ד' אל צדיקים גו' הנה עין ד' אל יראיו גו' ולומר 

 שהרי הכל צפוי לפניו גם זולת הצדקה והיראה, ודו"ק.
 

מאמרו של רש"י ז"ל ובלשונו המדויק, ועתה אתה ברוך ד' הקורא המשכיל, התבונן ב
שכתב ואם תפרשהו כתרגומו יודע אני בו שיצוה כו', אין למען נופל כו' ע"כ. ותשכיל כי 

לא בלב אונקלוס המתרגם גלי קדמי גו' חציו יורה, רק אל לב מי שיתרגם ויפרש 
שה כתרגומו דהאי קרא בפשיטות, והיינו שלא ישנה את הידיעה אל לשון אחר )כמו שע

רש"י ששינהו ללשון חבה, ואונקלוס שינוי ללשון גלוי והשגחה( אבל ישאירהו על לשון 
ידיעה עצמה, וגם יתלה הידיעה על שיצוה את בניו גו', אז אומר הרב ז"ל שאין לשון 

למען נופל עליו, והיינו לפי שלפירוש הלזה אין בכתוב הזה שום נתינת טעם, כי מאמר 
הידוע, ומלת למען הונח על נתינת טעם, וק"ל, וזה ברור. אשר יצוה גו' הוא הענין 

)והרמב"ן ז"ל שהעתיק דברי רש"י ולא העתיק מלת כתרגומו הוא לעד על ביאורנו 
 כוונת רש"י ודו"ק.(

 
רש"י לשיטתו, אבל לפי התרגום הוא לשון עתיד כמה שכתוב הבאר  .לשון הווה. יצוה

 בשדה בסוף דבריו.
 

הקשה הגור  ה לבניו שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם.כך הוא מצו. למען הביא
אברהם היה עובד מאהבה, ואיך יצוה על בניו לעבוד על מנת לקבל פרס. ויש שאריה 

לתרץ על פי מה שכתב הרמב"ם בפרק י' מהל'  תשובה הל"ה, "כשמלמדין את הקטנים 
 ."י לקבל שכרואת הנשים וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותם אלא לעבד מיראה וכד

 



, והשוה לשון רש"י כא ,כעין זה ברש"י מל"א יא כל המעמיד בן צדיק כאילו אינו מת.
 דברים לא, כט.

 
המפרשים הבינו שרש"י בא לפרש את לשון היחיד של  .של מדינה. הכצעקתהכא. 

הכצעקתה, מאחר שהכתוב מוסב גם על סדום וגם על עמורה שהוזכרו בפסוק הקודם, 
 ההוא השתמש בלשון רבים לגבם בתיבת חטאתם. ומאחר שהפסוק

 
והנה ברש"י השלם הביאו מקור לרש"י מלשון התרגום ירושלמי, "כקבלתהון דעמא 

דסדום ועמורה", ולכאו' לפי זה, אם רש"י היה מחפש תיבה בלשון נקיבה שעליה 
מוסבת הכצעקתה, תיבת "אומה" היתה יותר מדויקת, ולמה נקט דוקא מדינה. עוד 

ביאור לפי רש"י, למה רומז כאן הכתוב לתיבת מדינה, ולמה אינו משתמש בלשון  צריך
 רבים בנוגע לסדום ועמורה, כמו שעשה בתיבות "חטאתם" ו"עשו".

 
והנה הרמב"ם בפ"ג מהל' תשובה הל"ב כותב, "וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא 

כמו רש"י משתמש  אובדת, שנאמר זעקת סדם ועמרה כי רבה וגו'". הרי שהרמב"ם
בתיבת "מדינה" בנוגע לסדם ועמורה אע"ג שלא מצינו שהכתוב קראם כן, והלא דבר 

 הוא.
 

ז, "אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה  ,רש"י והרמב"ם רומזים לקהלת השונראה 
במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם". ואיתא שם במדרש 

שנוי לשון(, "אם עושק רש אם ראית עושק דלים ורשים וצדיק רבה )הובא שם ברש"י ב
חי העולמים משפיע לו שלוה וטובה תראה במדינה תראה בו דינה של גיהנם כי גבוה 

 אלו המלאכים וגבוהים עליהם זה הקב"ה".
לפי המדרש, שוהנה רש"י שם כתב, "וגבוהים. יש לו עליהם ליפרע מהם". הרי 

דלים ורשים, הוא שולח "גבוהים", דהיינו מלאכים, כשהקב"ה דן מדינה שעושקת 
 ם ועמורה בדיוק.וליפרע מהם, והוא ענין סד

 
ממה שלא נקט רש"י "והן  והן עומדין במרדן וכו' ואם לא יעמדו במרדם.. הבא אלי עשו

אינן שבין וכו' ואם ישובו" לכאו' מדוייק שרש"י סבירא ליה כר' צדוק הכהן בתקנת 
 5השבין, עמ' 

ששונה תשובת גוים   אמת, פ' נשא תר"ן, והקובץ הערות, סי' רל"ב, ועוד, השפת
מתשובת ישראל שאינם חייבים בחרטה אלא בשינוי מעשיהם בלבד וזה "לא יעמדו 

 במרדם".
 

רש"י מדייק מתיבת אדעה שהיה ברור  .להפרע מהן ביסוריןאדעה מה אעשה להם 
ישובו כמו שכתב ר"ש אלמושנינו,  להקב"ה שלא יפטרו אנשי סדם בלי כלום אפילו אם

וצריך לומר שהיו יותר רשעים מאנשי נינוה שגם נדונו בהפיכה, שאנשי נינוה לכאו' 
 נפטרו לגמרי על ידי תשובתם.

 
"משם" מוסב על מקום ידוע. אבל המקום  .ממקום שאברהם לוום שם. ויפנו משםכב. 

שכתוב  וכמ ם לפני זההאחרון המוזכר בקרא הוא ביתו של אברהם, וכבר הלכו מש
"משם" קאי על המקום שאברהם לוום שם, ואם אמנם שי "בפסוק טז. לכן פירש רש

אין המקום ההוא מוזכר להדיא, מ"מ מרומז הוא ב"ואברהם הלך עמם לשלחם" 
  בפסוק טז, ע"ש ברש"י.

 
יתכן שההרגש מבחוץ  והלא לא הלך לעמוד לפניו וכו'. ואברהם עודנו עומד לפני ה'.

 שטרם השמיענו הכתוב שאברהם עמד לפני ה'. הוא



 
 ע"פ לשון הכתוב לקמן מב,ז, ושם ל. לדבר קשות.

 
כתוב באיוב מ, ח, "האף תפר  הגם תספה וכו' שתרגמו לשון רוגז. האף תספה.כג. 

משפטי", ופירש רש"י שם, "האף הגם". ונראה  שבא לאפוקי מלפרש את התיבה שם 
 כמו שפירש התרגום כאן.

 
הקשו הנחלת יעקב והמשכיל לדוד שרש"י  הגשה לפיוס ויגש אליו יהודה. אברהם.ויגש 

כתב על הפסוק ההוא שדבר אליו קשות, והציעו שהגירסא הנכונה ברש"י היא "ויגשו 
בני יהודה" )יהושע יד, ו(. אמנם גירסא זו לא נמצאת בכתבי היד ובדפוסים הישנים. 

יוסף קשות מהתיבות ואל יחר אפך, אבל לכן נראה שרש"י שם דייק שיהודה דבר אל 
 מה שפייסו משתמע מפשטות הדברים.

אחת ממשמעויות של תיבת משפט היא  לא יעשה משפט אמת. השפט כל הארץ.כה. 
ביצוע העונש )עיין רש"י שמות כח, טו, וישעיה לב, ז; ועיין עוד רש"י משלי כא, טו, ד"ה 

בת אמת משמיענו שאברהם אבינו שמחה לצדיק עשות משפט(. במה שהוסיף רש"י תי
לא נקט משמעות זו שהרי הקב"ה הודיעו שאכן עומד להעניש את סדום, ולמה יחשוב 

אברהם שלא יעשה משפט במובן זה. כוונת אברהם אבינו היתה להמשמעות של גמר 
 דין, ושאל היתכן שהקב"ה לא יפסוק דין אמת, וכעין זה בדברי דוד.

 פרק יט
ההרגש מבחוץ הוא שלא שייך לקרואתם המלאכים  ראם אנשים.ולהלן ק המלאכים.א. 

בה"א הידיעה מכיון שטרם הוזכרו. ומתרץ רש"י שבאמת הוזכרו קודם אלא ששם 
 הכתוב היה מוכרח לקרואתם אנשים.

כעין זה ברש"י  ישב כתיב אותו היום מינוהו שופט עליהם.ם. ולוט יושב בשער סדו
 ., ויש לעמוד על הבדלי הלשון בין שם לכאןט ,י, וברש"י לשמואל א' א ,לקמן כג

 
 .הנה נא אתם אדונים לי אחר שעברתם עלי וכו'. הנה נא אדניב. 

"נא" של הפסוק פירושו "עתה", ולענ"ד יש בזה מן שהמפרשים כתבו שרש"י בא לומר 
 לרש"י להשתמש ב"עתה" או "עכשיו". וה ליהדוחק, דאי הכי, ה

 
ר רוצה למשוך את תשומת לבם של השומעים לתופעה על ידי "הנה נא" המדבשונראה 

מסוימת, אבל בפסוקינו אין שום תופעה שבאה אחרי "הנה נא", אלא הזמנה שילינו 
לוט מושך את תשומת  --אצל לוט. לזה בא רש"י לומר שהתופעה מונחת בתיבת "אדני" 

קבילה ולפי זה פירושו של רש"י בהנה נא אדני מלבם להתופעה שנעשו אדונים לו. 
 לפירושו הראשון בהנה נא ידעתי בשם מדרש האגדה לעיל יב, יא.

 
יח. ומה שנקט רש"י כאן לשון עצה נכונה ולא  ,. על פי לשון הכתוב משלי כעצה נכונה

, "מחשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה מלחמה. לשון עצה טובה יובן ע"פ רש"י שם
פלה ותענית", וכמו כן כאן, אם באת להלחם כנגד השטן, בא בתחבולות תשובה ות

ועיין דברינו  .מתוכננות מראש כדי להשמר מאנשי סדם האורחים צריכים לתחבולות
 דברים לב, מג.

 
 ,לשון הש"ס בב"ק כ"ח ע"א, ותיבת עקלתון מופיעה בישעיה כז דרך עקלתון.. סורו נא

 א.
 

ב יפרש ההרגש מבחוץ הוא שלא שייך לשון "סור אל" בלי שהכתו לכך נאמר סורו.
מאיפה סרים, ולכן מפרש רש"י שמובן שכוונת לוט היא שיסורו מיד מהדרך בכוונה 



ללכת אל ביתו כמו שפירש המזרחי, וזאת היא גם כן כוונת רש"י בפסוק הבא ד"ה 
ויסרו אליו, והשוה רש"י שמ"א כב, יד, ומיכה ב, ד. ולפי זה מה שלא העיר רש"י מידי 

ר למעיין שכוונת יעל היתה "סורה מדרכך אלי", ועיין בשופטים ד, יח, הוא משום שברו
 יוסף הלל.

 
ההרגש מבחוץ  וכי דרכן של בני אדם ללון תחלה ואח"כ לרחוץ. ולינו ורחצו רגליכם.

הוא שלא היה לו ללוט להזכיר לינה לפני שהזכיר אכילה, וכמו שכתב רש"י לקמן כ, יא, 
כילה ושתייה שואלין אותו". אלא בשם אברהם אבינו, "אכסנאי שבא לעיר על עסקי א

שהעיקר אצל לוט היה שלא ירחצו מיד, ולכן הזכיר לינה כדי לתלות בה איחור רחיצת 
 רגלים. 

 דבור זה ליתא בכתבי יד לייפציג ומינכן ובכמה דפוסים ישנים, ועיין יוסף הלל.
אמרו ההרגש מבחוץ הוא דלא הוה ליה למימר אלא וי ולאברהם אמרו וכו'. ויאמרו לא.
 ברחוב נלין.

מה שלא נקט רק ברחוב כלשון הכתוב הוא המשך ממה  ברחובה של עיר. כי ברחוב נלין.
שכתוב שתיבת כי כאן משמשת בלשון אלא, שאילו היתה כי לשון דהא, משמעות 

הכתוב היתה "לא נלין בביתך כי אנחנו מאלו שדרכם ללון ברחוב". )לפי זה תיבת נלין 
תיד שמשמעו דבר ההווה.( אם כן, משמעות תיבת רחוב לא אינו עתיד פשוט אלא ע

היתה לרחוב העיר דוקא שהרי לא תמיד נמצאים בתוך עיר, אלא לכל שטח פנוי. עכשיו 
 שכי היא לשון אלא, ברחוב פירושו ברחובה של עיר זאת שאנחנו נמצאים בה.

 
כתוב לא עוסק לכאו' אין זה נוגע לפשוטו של מקרא, שהרי ה. פסח היה. ומצות אפהג. 

מדייק ממה שלא נקט הכתוב "ואפה במניעיו של לוט באפיית מצות. ונראה שרש"י 
במה שהקדים "מצות" ל"אפה" הכתוב מדגיש  .דוגמת "ויעש להם משתה" מצות"

 שהיתה סיבה מיוחדת לאפיית המצות.
 

אבל לפי האמת אפילו צדיק אחד לא  .והוא אומר להם רובם רשעים. טרם ישכבוד. 
 בהם, כמה שכתוב רש"י בד"ה כל העם מקצה. היה

 
 לשון הכתוב איוב לד, ח. אנשי רשע.

 
 מדלא כתיב ונדעה מי הם. במשכב זכור. ונדעה אותם.ה. 

 
 ה. ,אסתר זויא,  ,על פי לשון הכתוב קהלת ח .איך מלאך לבך. ויאמרו גש הלאהט. 

 
אר יצחק( העירו המפרשים )באר היטב, אהל משה, ב .על שאמר להם על הבנות וכו'

שבזה רש"י מפרש מה שאמר הכתוב ויאמר ויאמר תרי זימני. ולפי דבריהם מובן למה 
 נקט תיבת ויאמרו בד"ה.

 
אין לומר שהתלוננו על לוט על שהיה דן אותם ש .שנעשית מוכיח אותנו. וישפוט שפוט

ופט אותו יום מנוהו ששהרי כאן לא דן אותם כלל, וכמה שכתב המזרחי. ועוד, שהרי 
 עליהם, כמה שכתוב רש"י בדבריו לפסוק א.

 
 

מה שהביא מדרשו  .ומ"א עוד מאחר שעושין נבלה כזאת מי לך פתחון פה וכו'. ובניךיב. 
הוה ליה למימר מי לך עוד פה, כסדר התיבות ברש"י לעיל בלבד נראה דאי כפשוטו 

 ". כשהסביר פשוטו, "מי לך עוד בעיר וכו'
 



שון זה ברש"י שמות לב, ה, ד"ה וירא אהרן, ועיין עוד רש"י כעין ל מי לך פתחון פה.
 בראשית כה, ל.

 
על פי לשון הכתוב בראשית לד, ז; דברים כב, כא; יהושע ז,טו; ירמיה . שעושין נבלה

ועוד כמה דוכתי. ויתכן שכוונתו בפרט ללשון הכתוב שופטים פרק יט, פסוקים כט, נג, 
 כג וכד.

 
בספר איי הים על אגדות הש"ס להרב יהודה לייב  .ת ממונוכדי להציל א. ויתמהמהטז. 

להתמהמה ששיטת רש"י בכל מקום היא שעד"ל, בדבריו לעירובין דף נ"ד ע"א, כתב 
בא לפרש עבור מה שביאר את דברי רש"י פה, ל פי זה היא להתעכב עבור דבר מסוים, וע
 י. ,התעכב לוט. ועיין דברינו לקמן מג

 
ה הרשעת עמהם וכו' אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה את אל תבט אחריך.יז. 

המשפט הקודם היא "המלט על נפשך" והמשפט הבא הוא "ואל תעמד בכל  ניצול.
הככר". שניהם הם מענין בריחת לוט במהרה. אם כן יתכן שהיינו מבינים אל תבט 

ם אחריך כ"אל  תלך אלא בדרך ישרה בלי עקמימות שמוליכה אותך אחורה". אלא שא
כן הוה ליה למימר אל תלך אחורנית או כדומה. לכן פירש רש"י שאין זה ענין למהירות 

הבריחה. עוד יש לומר שבא לפרש מה שנקט הכתוב אל תבט אחריך ולא אל תסתובב 
או כדומה. הבטה היא לשון הסתכלות בכוונה כמה שכתוב הנחלת דוד בריש בבא 

 מציעא.
 

ם היה בככר הירדן. והנה עד עכשיו מצאנו וא שסדקשה, דפשיט .ככר הירדן. בכל הככר
ם ועמורה ושאר ערי הככר, ושהיה עליהם גזר דין של השחתה. ונראה ושחטאו סד

רש"י בא לפרש למה אם כן צוה המלאך ללוט לא לעמוד בכל הככר, אפילו שלא ש
יש לו שם שהרי כל הככר נחשב מקום אחד, וראיה לזה, שבמקום הערים, והוא משום 

ככר הירדן, ורש"י לשיטתו ביונה פרק א' פסוק ח' ד"ה ומאין תבא, שיש דין על  --מולעצ
 --מקום מסוים, ואם כן חל הגזר דין על כל הככר. וסמך לזה מלשון הכתוב בפסוק יג 

 "כי משחיתים אנחנו את המקום הזה".
 

 ענין דומה לעיל ו, ט, ד"ה וכשאבא אצל צדיק אני כרשע. הרעה. יפן תדבקניט. 
 בדורותיו, ומל"א יז, יח, ד"ה להזכיר את עוני.

 
 והלא עוונותיה מועטין ויכול אתה להניחה.. הלא מצער היאכ. 

הוסיף וי"ו לתיבת הלא להראות ש"הלא מצער היא" הוא המשך של הנימוק ב"העיר 
 שניהם באים לומר שעוונותיה מועטין.שהזאת קרבה לנוס שמה", 

 
 י. ,לשון הכתוב קהלת ט יפל ע שים בה מעט.עיר קטנה היא ואנ. ותחי נפשי

 
אולי יש קשר בין  הרי מדור הפלגה עד כאן חמשים ושתים שנה. העיר הזאת קרובה.כ. 

 נ"ב שנים הללו לנ"ב שנים שארץ ישראל היתה שממה המוזכרות ברש"י ירמיה ט, ט. 
 

 .יד ,על פי לשון הכתוב קהלת טעיר קטנה היא ואנשים בה מעט.  ותחי נפשי.
 

הגור אריה כתב שבא לאפוקי מה"א שהמשמעות היא אני נהפך.  הופך אני. הפכי.כא. 
נוספת כמו היו"ד של להושיבי עם היא והספר זכרון כתב שבא לאפוקי מה"א שהיו"ד 



נוספת, וא"כ היא זכרון מתרגום אונקלוס שלכאו' הבין שהיו"ד ספר נדיבים. וראיה ל
 מסתבר שרש"י בא לחלוק עליו.

 
ענין דומה ברש"י  עד שהוזקקו לומר שאין הדבר ברשותן. כי לא אוכל לעשות.כב. 

 במדבר כב, יח.
 

פירש דאי לאו שהוי"ו הגור אריה כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו.   וה' המטיר.כד. 
מובן למה נקט רש"י תיבת בא לתוספת, היה לכתוב לומר "וימטר ה' וגו' ". לפי זה 

 ו' אינו דן אלא בתיבת וה'.המטיר בד"ה אע"ג שלכא
 

 שאפשרהבאר בשדה כתב  בתחלה מטר ונעשה גפרית ואש. המטיר וגו' גפרית ואש.
, מדלא כתיב המטיר גפרית ואש על סדום וגו' את פירושו של רש"י בכתוב לדייק

"ומדהפסיק קרא בין המטיר לגפרית ואש יליף דהמטיר בתחילה מטר ואחר כך על 
הפסוק ימטר מ אין להקשות על דבריו. ת ואש לפי המקבלים"סדום ועמורה נעשה גפרי

, ששם מובן למה נקט הכתוב "על רשעים" ו( ,על רשעים פחים אש וגפרית )תהלים יא
תיכף אחרי "ימטר", שהפסוק ההוא ממשיך ממה שכתוב לפניו "ה' צדיק יבחן ורשע 

אות את ואוהב חמס שנאה נפשו", ובא הכתוב להדגיש מה עושה ה' לרשעים להר
 .שנאתו

 
מיותר  אמן השמים הושהמשכיל לדוד כתב  והוא שאמר הכתוב וכו'.מן השמים. 

מאחר שכתוב שה' שמיותר, שהוא מאחר שכתוב מאת ה'. ומתוספות השלם משמע 
בא "מן השמים" להשמיענו שאם ק' עוד, שהמטיר, פשיטא שהמטיר מן השמים. ונראה 

יך לכתוב "וה' המטיר על סדם ועל עמרה מאיפה ירדו האש וגפרית, הפסוק היה צר
עוד יש לומר שבא לפרש למה נקט הכתוב מן השמים,  ." גפרית ואש מן השמים מאת ה'

שמדגיש את מקום המוצא, ולא משמים )תיבת משמים מצאנו במקרא בט"ז מקומות(; 
 עיין דברינו לעיל י, יא ולקמן מא, יד, בהבדל בין משמעות תיבת מן למ"ם השימוש.

 
 פרק י"ט פסוק ל"א

לפי מה שצ"ב,  ואם לא עכשיו אימתי שמא ימות או יפסוק מלהוליד. אבינו זקן.
שחשבה שכל העולם נחרב, היה מוטל עליהן להחיות זרע, ומה זה משנה אם אביהן זקן 

תשמיש המטה אסור שהרי , ותאו לא. ונראה דאי לאו שהיה אביהן זקן היו ממתינ
 ז. ,רש"י לעיל זכשהעולם שרוי בצער, כמש"כ 

 
אילו היה כתוב "ואין איש סבורות היו שכלה העולם כדור המבול.  ואיש אין בארץ.

בארץ לבוא עלינו" היה משמע "מתוך האנשים הקיימים אין אחד שרוצה לבוא עלינו". 
"ואיש אין בארץ" משמע שלא קיים שום איש בארץ. לכאו' מוכח כדברינו לפי כת"י 

 ן בארץ לבוא עלינו" בד"ה.מינכן שגורס "ואיש אי
 

ההרגש מבחוץ הוא שאפילו בלי הפסוק  ובצעירה כתיב וכו'. ותשכב את אביה.לג. 
 אודות הצעירה לא הל"ל אלא ותשכב עמו.

 
ד"ה יביא ה'  ,יז ,רעיון דומה ברש"י ישעיה ז אבל צעירה קראהו בלשון נקיה. מואב.לז. 

 עליך ועל עמך.
 

 פרק כ
כתב הבאר בשדה שמדייק  ראה שחרבו הכרכים וכו'.כש ויסע משם אברהם.א. 

מייתורא דמשם. יש להוסיף שאם כבר נקט הכתוב תיבה זו, הל"ל ויסע אברהם משם. 



אלא שהכתוב מקדים תיבת משם להדגיש שלא נסע אלא משום שכבר לא היה יכול 
 לגור שם.

 
צ"ב למה  י גי' זוכך היא גי' כת"י מינכן ודפו"ר, ולפ  על שרה אשתו. אל שרה אשתו.ב. 

תיבת אשתו הן בד"ה והן בגוף דבריו. ונראה שמתיבה זו יש סמך לפירושו רש"י נקט 
לתיבת אל, דאי כפשוטו תיבת אשתו לכאו' מיותרת היא, אבל עם פירושו כמו על, 

בכת"י לייפציג  הפסוק בא להשמיענו דוקא שלמרות שהיתה אשתו אמר שהיא אחותו.
אשתו לא בד"ה ולא בגוף הפירוש. בדפוס רומא תיבת  ובדפוס אלקבץ ליתא לתיבת

 אשתו מופיעה בד"ה אבל לא בגוף הפירוש.
 

הנחלת יעקב פירש שכך אם לא נפרש כך, פסוק זה  המלאך מנעו. לא קרב אליה.ד. 
סותר מה שכתוב לקמן פסוק ו "ואחשך גם אותך מחטוא לי" שמשמע שלא נמנע 

שרש"י רוצה למנוע מלטעות ולומר שמ"הגוי מלקרב אליה מרצונו. הבאר בשדה פירש 
לפי פירושים אלו, רש"י דן גם צדיק תהרג" רואים שכבש את יצרו ולא קרב אליה. 

בבעיה שאינה מתעוררת עד שנגיע לפסוק יותר מאוחר, וזה שלא כדרכו. המשכיל לדוד 
פירש שרש"י מדייק ממה שלא כתוב "ולא קרב אליה אבימלך". "ואבימלך לא קרב 

ה" משמע שלא קרב אפילו לפני החלום המוזכר בפסוק הקודם, ורש"י מפרש למה אלי
לא קרב אליה לפני כן, שהר לכך לקחה אל ביתו. אבל לפי דבריו לכאו' רש"י היה צריך 

מדלא כתיב "לא נגע רש"י מדייק שלנקוט גם את תיבת "ואבימלך" בד"ה. יש לומר 
 .ן "כמו שנאמר לא נתתיך לנגוע אליה", ובלשון רש"י כאה"; השוה ללשון פסוק ואלי

 
ל עאין זה התנצלות שאין פירושו "בלבב שלם",  שלא דמיתי לחטוא. בתם לבבי.ה. 

 חטאו.
 

אבל בע"כ שיש גנאי בדבר  ובת אב מותרת לבן נח שאין אבות לגוי. אחותי בת אבי.יב. 
 שאם לא כן לא היה אברהם מתבייש ממעשה לוט.

 
דהא בדרך כלל יש לפועל תעה משמעות של טעות   ו ל' התעו.וא"ת מה כאשר התעו.יג. 

או חטא )עיין לדוגמא רש"י לברכות דף כ"ט ע"א ד"ה והתועים על דעתך, חולין דף צ"ד 
ע"א ד"ה שמתעהו( ובשלמא לפי תרגום אונקלוס שפירש "כד טעו עממיא בתר עובדי 

 חטא.ידיהון", יש כאן חטא, אבל לפי רש"י, אין כאן לא טעות ולא 
 

פועל  א"ויתן" הושיתכן דקשיא ליה  כדי שיתפייס ויתפלל עליו.ויתן לאברהם. יד. 
יוצא, והכתוב אינו מזכיר את מקבל הפעולה, והל"ל "ויתנם לאברהם", או "ויתן אותם 
לאברהם". אי נמי, הל"ל "ויתן אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת לאברהם". לכן פירש 

 הוא שהיה כאן מעשה נתינה כדי לפייס את אברהם. העיקרשבזה משמיענו הכתוב ש
 

יש לומר שמפרש את משמעות "הנה",  אבל פרעה אמר לו וכו'. הנה ארצי לפניך.טו. 
 שבא אבימלך להבליט את ההבדל בינו לבין פרעה.

 
 פרק כא

ישמח לי. ומדרש אגדה הרבה עקרות נפקדו עמה וכו' ורב שחוק היה  יצחק לי.ו. 
קב כתב שרש"י הביא את המדרש כדי ליישב לשון כל. אבל לענ"ד לא הנחלת יע בעולם.

לרש"י לנקוט תיבת כל בד"ה. אלא נראה שקשה לו לרש"י  יה לומשמע כן, שאם כן ה
למה נקט הכתוב יצחק במקום ישמח, שמשמעות תיבה זו היא צחוק ממש. לכן הביא 

 את המדרש שמפרש את התיבה כ"רב שחוק" ממש.
 



שאינו שרש"י באו לומר ההרגש מבחוץ הוא  כתוב ולא אמר דבר וכו'.שינה ה מלל.ז. 
כה,  ,ב, דניאל ז ,ו(. ובתהלים קו ,לשון מלילה דוגמת "לערב ימולל ויבש" )תהילים צ

 לא העיר רש"י מידי ששם משמעות התיבה ברורה מהענין. ,ג ,ואיוב לג
 

מי דהל"ל הניקה שרה  ההרגש מבחוץ הוא ייתורא דבנים, אי נ ומהו בנים לשון רבים.
 בנים, שבא להדגיש שהניקה בנים רבים ממש.

 
ד"ה  ,ט ,כעין זה ברש"י תהלים ט לפי מעשים שהוא עושה עכשיו. .באשר הוא שםיז. 

 והוא ישפט תבל.
 

 ואלו יוצאים לקראתם ומביאין להם בשר ודג מלוח ונודות נפוחים וכו'.
 יט. ,איכה אי, ו ,יד, משלי כז ,כעין זה ברש"י לישעיה כא

 
כך היא גירסת מקצת ספרים, ובספרים אחרים "ומביאין להם בשר  בשר ודג מלוח.

מליח ונודות נפוחים" וכן הוא בכת"י לייפציג. וקשה לומר שיאכלו בשר שהביאו להם 
נכרים. אבל גירסת דפוס רומא היא רק "דגים מלוחים", ובדפוס אלקבץ רק "דג 

 מליח". 
 

, "דאם לא כן למה הוצרך לומר גור אריהכתב ה ם גדוליה וכו'.ממקו מארץ מצרים.כא. 
. עוד יש ממצרים, דמאי נפקא מיניה. אלא לומר לך דכל דבר הולך אחר עיקרו ויסודו"

שאילו היה כתוב כך לא היינו לומדים מזה ב אשה מצרית, ולא כתמה שמדייק משלומר 
משמע לרש"י שחזרה הגר שלקח אשה ממקום גדוליה בכוונה. )יתכן ש"מארץ מצרים" 

, אבל אעקריה קאי זרוק חוטרא אאוירא מה דאמרי אינשילארצה, ודוקא מזה לומדים 
 אין הכרח לומר כן.(

 
 

רש"י מזכיר את פוגת השבועה בדבריו  עד כאן רחמי האב על הבן. ולניני ולנכדי.כג. 
 לשמ"ב ה, ח.

 
 אלוה לכל העולם וכו'. על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה ויקרא שם וגו'.לג. 

ד, אבל כאן הוא המקום היחידי  ,ויג  ,ח ,' לעיל יבהמצאנו שקרא אברהם בשם שהרי 
 ' אל עולם.השקרא בשם 

 
צ"ב למה נוגע כאן סיבת  מיד ויסע משם אברהם מפני בושה של לוט. ימים רבים.לד. 

ם. עוד נסיעתו של אברהם אבינו, ולא ה"ל לרש"י לומר אלא מיד ויסע משם אברה
מה שנסע מפני בושה של לוט אינו אלא לפי הפירוש השני ברש"י לפרק כ' פסוק שקשה, 

א' ולמה לא הזכיר רש"י כאן שאברהם נסע כי פסקו העוברים ושבים. והנה לא נאמר 
להדיא בכתוב שאברהם נסע לארץ פלישתים מיד לאחר הפיכת סדום ועמורה. ויתכן 

מסתבר שבושה של לוט כדי להוכיח את זה, שרש"י הזכיר שסיבת נסיעתו היתה ה
שמפני סיבה זו נסע מיד. והפירוש שאומר שנסע משום שפסקו עוברים ושבים לא חולק 

 על הפירוש הראשון אלא בסיבת נסיעתו ולא בזמנו.
 

 פרק כב
על פי לשון הכתוב שמות ח, ה, שופטים ז, ב,  מתפאר על יצחק. אחר הדברים האלה.א. 

 וישעיה י, טו.
 



בדרך כלל רש"י מפרש תיבת הנה כתיבה  כך היא ענייתם של חסידים וכו'. נני.ה
שמכוונת את תשומת הלב של השומע לדבר שלא היה שם לב אליו. לפי זה יש לומר 

"אני כאן", כאילו חשב אברהם  התיבה הוא שכוונת רש"י כאן היא דלא תימא שפירוש
 שהקב"ה קורא את שמו בגלל שאינו יודע איפה הוא.

 
כך היא נוסחת דפו"ר ודפוס ונציא, וקרוב לזה בכת"י  כך היא ענייתם של חסידים.

לייפציג "כך היא ענייה של חסידים". בדפוס רומא "של צדיקים" ובדפוס אלקבץ "של 
צדיקים וחסידים". בנוסף לפסוק שלנו, מצאנו לשון זה אצל הקב"ה )ישעיה נב, ו; נח, 

, ושם יא(, עשו )בראשית כז, א(, יצחק )בראשית כז, ט; סה, א(, אברהם )בראשית כב, ז
יח(, יעקב )בראשית לא, יא; מו, ב(, יוסף )בראשית לז, יג(, משה )שמות ג, ד(, שמואל 
)שמ"א ג, ד; ג, טז(, והנער העמלקי )שמ"ב א, ז(, ומשמע כגירסת דפוס אלקבץ, שהרי 

לומר שמכיון שיצחק היה  יוסף, לכל הפחות, נודע כצדיק ולא כחסיד. )בנוגע לעשו יש
עוור, פשוט שלא היתה כוונת עשו אלא לומר שהוא נמצא שם. ובנוגע לנער העמלקי 

 לכאו' צ"ל שהיה הנני מזוייף.(
 

לפעמים הוא לשון ענוה ולפעמים הוא לשון זימון,  ,כלומר לשון ענוה הוא ולשון זימון.
תב "לשון ענוה וזימון כורש"י אבל אילו היה  .בשתי המשמעויות וואברהם השתמש ב

 הוא" היה משמע שתמיד יש לתיבה שתי המשמעויות.
 

אחרי שקבע שנא הוא  אין נא אלא לשון בקשה אמר לו בבקשה ממך וכו'. קח נא.ב. 
 לשון בקשה ולא לשון "עכשיו", מפרש למה בקש הקב"ה ולא צוה.

 
תורא דתיבת המשכיל לדוד פירש שההרגש מבחוץ הוא יי לא אמר לו שחטהו. והעלהו.

שם, ופירש לפי זה "שיעלהו שם לשון עליה ממש ולא לשון הקרבה, והדר מפרש, וצורך 
עליתו הוא להזמינו לעולה אבל לא שיהיה עולה בפועל". לפי זה נראה שהגירסא הנכונה 
היא גירסת כת"י מינכן, דפוס רומא, ודפוס ראשון, שבה תיבת שם מופיעה בד"ה, וכעין 

ה שהוסיף המשכיל לדוד שרש"י מדייק גם ממה "דלא הול"ל אלא זה ביוסף הלל. ומ
והעלהו עולה על אחד ההרים" עם תיבת עולה בלי למ"ד השימוש, כדבריו משמע 

משופטים יא, לא, ואיוב מב, ח. אמנם קשה עליו מפסוק יג לקמן. ועיין עוד ויקרא כב, 
יל לדוד הללו גם תיבת יח, ושם כג, יב. וכעין זה בעוד כמה דוכתי. ולפי דברי המשכ

לעולה היתה צריכה להיות בד"ה, ולא מצאנו גירסא כזו בין הדפוסים הישנים 
 הנמצאים ברש"י השלם, וגם לא בכת"י לייפציג ומינכן.

 
צ"ב מאי אולמיה דשחטהו מהעלהו, והרי מצאנו לשון העלאת לא אמר לו שחטהו. 

. ויש לומר שמתיבת שחטהו עולה בכמה מקומות בתנ"ך, ועיין מש"כ בזה הבאר בשדה
היתה משתמעת באופן יותר ברור משמעות של הריגה, ובזה היה הנסיון עוד יותר 

 שחטהו". פירשגדולה. וכך משמע מגירסת כת"י מינכן, דפוס רומא, ודפוס ראשון: "לא 
    
 

 .ואונקלוס תרגמו על שם עבודת הקטורת שיש בו מור נרד ושאר בשמיםארץ המוריה. 
 בדברי רש"י לשה"ש ח, יד.כעין זה 

 
כעין זה הוא בעצמו ולא צוה לאחד מעבדיו שהאהבה מקלקלת השורה.  ויחבש.ג. 

 כזשם פסוק ו ,יג ,עיין מל"א יגברש"י במדבר כב, כא, ועיין עוד רש"י לקמן מו, כט. 
 .שמוכח משם שהדרך היא שאחרים חובשים עבור אדם חשוב

 



אילו היתה כוונת הכתוב להשמיענו רק  כו'.שאין אדם חשוב רשאי ו. שני נעריו את
שלקח אברהם אבינו עמו את ישמעאל ואליעזר, היה די ב"את נעריו עמו" שהרי רק הם 

עיין דברינו היו נעריו המיוחדים. מה שאין אדם חשוב רשאי וכו' ילפינן מייתורא דשני. ו
 כב. ,לבמדבר כב

 
י שלכאו' כל מה שרש"י עושה הוא הקשה המזרח תרגומו וצלח וכו' לשון ביקוע. ויבקע.

לפרש שתיבת ויבקע היא לשון ביקוע, והוא דבר פשוט, ע"ש. ובדפוס אלקבץ ליתא 
לתיבות "לשון בקוע", ולפי זה יש לומר שכוונת רש"י היא כמו שכתב היריעות שלמה, 

שבא לומר שאין פירושו של ויבקע כריתת העץ מהאילן, מעין מה שכתב היריעות 
 קוע עץ כרות כבר לחלקים כמו תיבת וצלח.שלמה, אלא ב

 
דבור זה אינו מופיע בכת"י מינכן, וגירסת כת"י לייפציג היא כגירסת הספרים אבל בלי 

 הלעז.
 

המשכיל לדוד פירש שההרגש מבחוץ הוא  למה איחר מלהראותו. ביום השלישי.ד. 
ד נראה שרש"י "דמאי קמ"ל קרא שהיה זה ביום הג' ", וכך כתב גם הבגדי אהרן. ולענ"

בא לפרש למה לא כתוב וישא אברהם את עיניו ביום השלישי, והוא כדי להודיענו שמה 
 שזה קרה ביום השלישי לא היה במקרה.

 
המשכיל  ד"א זאת נקראת מאכלת על שם שישראל אוכלים מתן שכרה. המאכלת.ו. 

יש מצאנו עוד מקומות בתנ"ך שבהן משתמש הכתוב בתיבת מאכלת. ושלדוד הקשה 
כוונת רש"י היא שלפי פירוש שלהעיר עוד שתיבת סכין לא מופיעה בכלל בתנ"ך. ונראה 

סכינים נקראים מאכלת על שם התכונה של סכין זה בפרט, ולפי הפירוש הראשון כל זה 
 סכינים נקראים מאכלת על שם התכונה של סכינים בכלל.

 
יצחק כתבו שהוא מייתורא  המזרחי והבאר אברהם שהיה יודע וכו'. וילכו שניהם יחדו.

דיחדו. וצ"ב שלכאורה גם תיבת "שניהם" היא מיותרת, שמתיבת "וילכו" בלבד היה 
משתמע שהלכו שניהם ושהלכו יחדו, ואם כן היה אפשר ללמוד שהלכו שניהם ברצון 

ושמחה מ"וילכו יחדו" או "וילכו שניהם" בלבד. אלא שאילו היה כתוב רק וילכו יחדו 
ם היה משמע שהיה ביניהם צד שוה מסוים דהיינו שהלכו שניהם ברצון. או וילכו שניה

עכשיו שכתוב "וילכו שניהם יחדו" הכתוב משמיענו לא רק שהיה ביניהם צד שוה 
מסוים אלא שרגשי שניהם היו זהים, ולאברהם לא היה רק רצונו של יצחק בלבד אלא 

 גם שמחתו.
לכאו' אין להבין יראה כמשמעו שאם כן  כלומר יראה ויבחר לו השה. יראה לו השה.ח. 

אין כאן תשובה לשאלת יצחק. ועוד, שאם כמשמעו, תיבת לו היא מיותרת. אלא כשבא 
לשון ראיה יחד עם "לו" פירושו בחירה, והשוה רש"י דברים לג, כא, ד"ה וירא ראשית 

 לו. ועיין עוד דברינו לקמן פסוק יד.
לכאו' אברהם טשטש כאן את האמת שהרי  '.כלומר ירא ויבחר לו השה ואם אין שה וכו

היה ברור לו שהולך לשחוט את יצחק ולא שה. אמנם רש"י כתב מיד אחרי זה "שהבין 
יצחק" ואם כן יש לומר שהיה ברור מדברי אברהם שהכוונה היתה ליצחק ולא לשה, 
שאם לא כן לא היה אברהם מזכיר את אפשרות שחיטת יצחק כלל, אלא שנקט לשון 

 רכה.
 

הגור אריה כתב שמדייק מייתורא דבני. אמנם מצאנו בכמה  ואם אין שה לעולה בני.
דוכתי תיבת בני כלשון קריאה לבן ולא העיר בה רש"י. אלא נראה שהוא מייתורא 

דלעולה, שברור ממה שאברהם עונה לשאלת יצחק שכוונתו היא לשה לעולה בלי שיגיד 
 לא כדי לקשרה לתיבת בני הבאה אחריה.כן להדיא, ולא אמר הכתוב "לעולה" להדיא א



נראה שלא בא רש"י להביא סמך לדבריו מתיבת עקודים  והוא לשון עקודים. ויעקד.ט. 
להלן ל, לט, שהרי משמעות התיבה אינה יותר ברורה שם מכאן. אלא שבא למנוע 

קושיא אפשרית, שאם ויעקד פירושו שהיו ידיו ורגליו קשורים מאחוריו, איך שייך 
כאלו? ואם אכן היו, למה  כן בנוגע צאן שבחר יעקב מעדרי לבן. וכי היו בעדר צאן לומר

יבחר אותם דוקא. לכן פירש"י שאין הכוונה שם שהיו עקודים ממש אלא שהיו ניכרים 
 במקום עקידתם.

 
לשון הכתוב תהלים  לא אחלל בריתי ומוצא שפתי אשמור.. )הראשון( כי עתה ידעתייב. 
 לה. ,פט

 
"לשטן" כנגד הלשון הראשון ברש"י לעיל פסוק  לשטן ולאומות. )השני(. ידעתיכי אתה 

א' ד"ה אחר הדברים האלה, "ולאומות" כנגד הלשון השני, שאע"ג שהדברים שם היו 
 דברי ישמעאל, הלא ישמיע את התפארותו על יצחק גם לשאר אומות.

 
רה לפי התרגום הל"ל לכאו והוא שמתרגמינן וזקף אברהם עינוהי בתר אלין. אחר.יג. 

"וישא אברהם את עיניו אחר וירא". עוד צ"ב במה שכתב רש"י אחרי שאמר לו המלאך 
מיותרת. אלא שבתיבה זו  15אל תשלח ידך ראהו כשהוא נאחז, שלכאו' תיבת "כשהוא"

משמיענו רש"י שמשמעות "וירא והנה איל אחר נאחז בסבך" אינה שראה אברהם את 
אלא שראהו במצב שכבר היה נאחז. ויש להבין מניין זה  הליך האחזות האיל בסבך,

לרש"י. ונראה שהוא מסדר התיבות, שאילו היתה הכוונה שראה אברהם את הליך 
ההאחזות, היה כתוב וישא אברהם את עיניו אחר וירא וגו'. "וירא והנה איל אחר" 

זה משמע שהאיל היה שם מקודם אלא שאברהם לא שם לב אליו עד הרגע ההוא. וב
 משמיענו שעל ידי נסיון העקידה נתגלו לו דברים שלא ראה אותם מקודם.

 
סבך פירושו ענפים, אבל כאן פירש שפירש"י  ,לד ,י , ושםיז ,בישעיה ט אילן. בסבך.
פסוק אומר שהאיל היה נאחז יה אפשר להבין שהפירושו ענפים, השאילו היה אילן, 

 בקרניו. ענפים שהיובמשהוא על ידי ה
 

הדברי דוד פירש "דקשה  שהיה רץ אצל אברהם ושטן סובכו ומערבבו באילנות. ו.בקרני
כיון שמוכח שהיה מוכן כבר לאברהם, למה הכינוהו מן השמים באופן שהוא מסובך 

מתרצים באילן. לזה אמרו שהשטן עשה דבר זה". ואם כי קושיתו חזקה ודברי רש"י 
שאם כן היה לו לנקוט גם תיבות  את קושיתו, לא נראה שזאת היא עיקר כוונת רש"י

לא שייך שבדרך כלל איל הנאחז בסבך נאחז רק בקרן אחת, , שנאחז בסבך בד"ה. אלא
שיאחז בשתי קרנותיו אלא אם כן רץ ישיר לכוון הסבך, ורש"י מסביר איך קרה דבר 

מוזר זה כאן. וז"ל פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"א: והיה השטן עומד ומשטה אותו כדי 
קרבנו של אברהם אבינו ונאחז בשתי קרנותיו בין האילנות, עכ"ל. )על דברי לבטל 

, ולפי הגור אריה והמשכיל לדוד, הוה ליה לרש"י נחלת יעקבכבר השיג הכאן המזרחי 
 לנקוט נאחז בד"ה, ולא בקרניו.(

 
בהרגש מבחוץ כתב בבאר בשדה, "איך קאמר תחת בנו  מאחר שכתוב וכו'. תחת בנו.

הי' מחויב ונכנס האיל תחתיו וליתא וכו' ולזה כתב שהכונה שהי'  דמשמע דבמנו
אברהם מתפלל שיהא נחשב כאלו נעשו כל אותם העבודות בבנו". ואולי יש לומר עוד 

דהל"ל תחת יצחק; השוה לשון הכתוב בראשית ד, כה; מל"א ח, כ; מל"ב יד, כא; שם 
 כג, ל; שם כג, לד; ירמיהו כב, יא.
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 בדפוס רומא ובדפוס אלקבץ "שהוא". 



דאי כפשוטו בלבד הל"ל ויקרא יראה עקידה זו לסלוח לישראל וכו'.  ומ"א ה' היום.יד. 
אברהם שם המקום ההוא ה' יראה לו, שהרי לשון ראיה אינו משמע בחירה אלא 

בצירוף לתיבת לו או כדומה כמו שכתבנו לעיל פסוק ח, ורש"י בפירושו לפסוקינו על פי 
. והעירני חכ"א שיש לומר פשוטו באמת מוסיף תיבה זו, "יבחר ויראה לו את המקום"

עוד שלפי פשוטו תיבת היום היא מיותרת אבל לפי מדרשו הכוונה בתיבה זו היא ליום 
 כפור דוקא כמו שכתב המשכיל לדוד.

וזהו הדברים האלה הרהורי דברים שהיו על ידי  אחרי הדברים האלה ויגד וגו'.כ. 
כתב הדברי דוד, אבל הקושיא הפשוטה היא שייכות פרשה זו לעקידה כמו שעקידה. 

לזה בלבד התכוון רש"י לא היה לו לנקוט תיבת ויגד בד"ה. אלא שההרגש מבחוץ הוא 
דלא היה לו לכתוב לומר אלא ויהי אחרי הדברים האלה ילדה מלכה גם הוא וגו'. למה 
הזכיר הכתוב שהוגד דבר זה לאברהם. אלא משום שהיה צריך להגיד לאברהם כי דאג 

 א את יצחק לאשה אחרי הדברים האלה.על שעדיין לא השי
 

 פרשת חיי שרה
 פרק כג

המפרשים העירו במה  נסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק וכו'. לספוד לשרה ולבכתה.ב. 
שלא העיר כן רש"י מיד בהתחלת הפרשה. גירסת דפוס רומא  בדבור הקודם היא "ויבא 

זל, ועל פיה פירש שרק אברהם. מהיכן בא מהר המוריה". גירסא זו היתה לפני ר"י קני
שאחרי שקבע רש"י מייתורא ד"ויבא אברהם" שכוונת הכתוב היא שבא מהר המוריה 
ולא מבאר שבע יש הכרח לדרוש את מה שהסמיכה התורה על ידי המילים המיותרים 

 הללו את העקידה למיתת שרה, ע"ש.
 

 ם חטא זה".לשון דומה ברש"י  שמות לב, כא, "עד שלא תביא עליה וכמעט שלא נשחט.
 

לכאו' נקט תיבת לי בד"ה שממנה מוכח שהוא לשון בקשה, בקשה כמו אל תפגעי בי. 
שאילו היה לשון פגישה כמו לקמן כח, יא, בלשון הראשון, לא היה צריך לכתוב אלא 

 ופגעו בעפרון בלי תיבת לי.
 

הגור אריה כתב, "דאין לומר שהמערה תהיה מלאה  אשלם כל שוויה.בכסף מלא. ט. 
ממה שנקט רש"י לשון "אשלם כל שוויה" לדבריו ". ולכאו' יש להביא ראיה  מכסף וכו'

אלא  ., שהוא לכאו' יותר קרוב ללשון הכתובבלי תיבת אשלם במקום "בכל שוויה"
נקט לשון יתננה, כוונתו היתה  אברהם אבינובא רש"י לומר שאע"ג שבתיבת אשלם ש
 ואה י הוא אמינה זו אתננהלפשכסף,  ה"א שהמערה תהיה מלאהה, ודלא כןתשלומיל

ולפי דברינו מה הראיה שרש"י הביא מדברי דוד המלך היא מדהי"א כא,  16לשון מתנה.
כד, שמשם מוכח שדוד אומר שישלם כסף מלא ולא יקח מתנת חנם, אבל מפסוק כד 
שם אין להביא ראיה, שבפסוק ההוא יש מקום להסתפק שהכוונה היא לנתינה בחנם 

כל שוויה" כמו  ,שלםבכסף מלא. והנה בדפוסים ישנים גרסינן " שלנו. כמו בפסוק
וכך היא גם בכ"י מינכן. ובכת"י לייפציג הגירסא היא רק "כל  שהעיר היוסף הלל,

. אלא ו שכתבנואבל אפשר לקיים את גירסת הספרים כמ שוויה" בלי שום תיבה נוספת,
ת יתננה בד"ה שהרי בא לפרש גם ט תיבוקנלרש"י ל יה לולפי דברינו השעדיין צ"ב, ש

 תיבה זו.את 
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 לומר "מלאה כסף". ובמה שסיים הגור אריה "דאם כן בכסף מלאה מיבעי ליה", היה נראה לענ"ד שיותר היה לו 



אין דרכו של רש"י לדרוש חסרות ויתרות, ונראה שכאן עיקר  כתיב חסר. ועפרון ישב.י. 
מגמתו הוא לפרש למה לא נקט הכתוב וישב עפרון. הקדמת תיבת ועפרון מדגישה את 

הו שוטר התיבה ומשמע ממנה שחל שינוי בעפרון על ידי ישיבתו, שאותו היום מנו
 עליהם.

 
 יהביא רש" ,א ,ואילו בדרשה דומה לגבי לוט לעיל יט אותו יום מנוהו שוטר עליהם.

שם נקט הכתוב לשון יושב בשער סדום, ואילו ששמינוהו שופט ולא שוטר, והוא משום 
ביוסף הלל העיר שבדפוס אלקבץ ודפוס רומא  .כאן נקט לשון יושב בתוך בני חת

 .בל גירסת כת"י לייפציג ומינכן היא שוטר, אגורסים גם כאן שופט
 

בזה מביא סמך למה שכתב אותו היום מנוהו שוטר,  מפני חשיבותו של אברהם וכו'.
 שדוקא אז היה להם סיבה לעשות כן.

 
 שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה. לכל באי שער עירו.

 ד"ה ותהום כל העיר. ,יט ,כעין זה ברש"י לרות א
 

כתב המזרחי, "פי' מלת לא אינה שבה רק על  לא תקנה אותה בדמים.אדני. לא יא. 
ובפירוש ר"י  ". מאמר בכסף מלא, אלא גם על מאמר ויתן לי את מערת המכפלה וכו'

קניזל, "שמר שלו נפרש לא אדני לא תקח המערה בלבד אלא השדה והמערה. לזה פירש 
 שמה ששלל דבריו הוא על הקנין".

 
בא רש"י לומר ויתכן שלרש"י לנקוט "אדוני" בד"ה.  וה לילא ה הםדברילפי לכאו' אבל 

פירש שם רש"י "בדבר ש ,כא ,אין פירוש לא אדוני כמו "לא אל" ו"לא עם" בדברים לבש
"לא אדוני" פירושו שהיה מקום לומר  ןכם שאינו אלוה", ו"באומה שאין לה שם", וא

טו,  ,א א"והשוה ללשון רש"י שמ "מי שאינו האדון שלי". וכעין זה במשיח אלמים.
  . ועיין דברינו לקמן מב, י., ועדיין צ"באתה בדבר הזה, עכ"ל וז"ל: לא אדוני. לא אדון

 
 

לעיל ט, ג,  השוה רש"ידוני"ש בלעז מוכן הוא אצלי והלואי נתתי לך כבר.  נתתי.יג. 

  "כירק עשו שהפקרתי לאדם הראשון נתתי לכם את כל".
 

המשכיל לדוד כתב שההרגש מבחוץ  עפרן כתיב חסר וי"ו. וישקל אברהם לעפרן.טז. 
וישקל אברהם לו, ולענ"ד תיבת לעפרן היא מיותרת לגמרי ולא הל"ל אלא הוא דהל"ל 

 וישקל אברהם את הכסף, והיה מובן מאליו ששקל לעפרון.
 

תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך ופשוטו של מקרא  ויקם שדה עפרון.יז. 
 ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו'.

י שפר )דרשות מהראנ"ח(,  פרשת חיי שרה )ריש עמ' י"א כתב בספר הנותן אמר
במהדורת פרנקפורט דמיין( וז"ל: במ"ש ויקם שדה עפרון וכו' רז"ל אמרו במדרש 

והביאו רש"י בפירושיו תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ונכנס ליד מלך. והמפרשים 
ה ויש שפי' על התחבטו בכוונת רז"ל מנין להם לדרוש כן ולא כפשוטו וקם הבית לקונ

יתור ויקם תרי זמני, וכבר אמרנו שהוכחת הפסוקים וזאת למה חזר לומר ויקם )כוונתו 
למש"כ לעיל מזה באריכות דויקם הראשון קאי אקנין השדה וויקם השני אזכות 

להשתמש בו לאחוזת קבר, ע"ש(. ועוד שא"כ היה לו לדרוש זה אצל ויקם השני שהוא 
סק לאברהם למקנה. וגם זה אינו מספיק, שע"כ אפי' לפי המיותר, ויש שפי' מפני הפ



המדרש צ"ל שאברהם למקנה דבק למעלה. גם בלשון רש"י ראוי לדקדק שכתב ופשוטו 
של מקרא ויקם השדה והמערה לאברהם למקנה למה הניח שדה עפרון הקרוב אליו 

 ואמר ויקם השדה וכו'.
 

שדה והמערה שלא היל"ל אלא אבל נראה שרז"ל הוקשה להם במ"ש ויקם שדה וכו' ה
ויקם שדה עפרון אשר במכפלה והמערה אשר בו ולמה חזר לומר השדה והמערה ע"כ 
פירשו שויקם שדה עפרון הוא ענין נדרש לעצמו לומר שתקומה היתה לו, ואח"כ אמר 

ענין אחר כי השדה והמערה אשר בו היה לאברהם למקנה, ולפי פשוטו כאילו אמר 
 עכ"ל.ויקם השדה והמערה, 

 
עוד יש לומר דאי כפשוטו בלבד, הל"ל "ויקנה אברהם שדה עפרון וגו' בכל גבלו סביב 

 לעיני בני חת".
 

 לז. ,על פי לשון הכתוב ויקרא כו תקומה היתה לו.
 
 

 פרק כד
תיבות אשר לקחני בד"ה נראות  ולא אמר וכו'. ה' אלהי השמים אשר לקחני.ז. 

כת"י לייפציג ובכת"י מינכן הגירסא היא כמו אבל ב מיותרות. ובדפוס אלקבץ ליתא.
 גירסת הספרים.

 
נכרין היו משאר גמלים שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל שלא ירעו  מגמלי אדניו.י. 

יש לעמוד על השינויים בין לשון רש"י כאן ללשונו לקמן פסוק לב,  בשדות אחרים.
ך בשדות אחרים". כאן "ויפתח. התיר זמם שלהם שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדר

הזכיר נכרין היו משאר גמלים כדי להסביר את הייתורא דמגמלי אדניו, ונקט שהיו 
יוצאין וכו' כדי להסביר במה היו נכרין ולמה היכר זה הוא ענין חשוב. לקמן נקט התיר 
זמם שלהם שהיה סותם את פיהם כדי לפרש את משמעות תיבת ויפתח וכדי לבאר איך 

חה על התרת זמם. בהמשך דבריו שם מסביר רש"י למה היה אליעזר נופל לשון פתי
מזמם את פיות הגמלים. אלא שצ"ב למה נקט רש"י לקמן את תיבת בדרך מה שלא 

עשה כאן, ואם אמנם שם היה מדובר כשאליעזר היה הולך בדרך ואילו כאן מדובר על 
ר בנקודה זו. התנהגותו של אברהם תמיד, בכל זאת צ"ב למה ראה רש"י צורך להעי

בדפוס רומא לא נאמר אלא "ויפתח הגמלים. התיר זמם שלהם", ובדפוס אלקבץ, 
"ויפתח. התיר זמם שלהם שלא ירעו בשדות אחרים". בכת"י לייפציג, "ויפתח. התיר 

זמם שלהם שלא ירעו בדרך בשדות אחרים". בכת"י מינכן, "ויפתח הגמלים. התיר זמם 
 ים זמומים מפני הגזל שלא ירעו בשדות אחרים". שלהם לפי שכ' למעלה שהיו יוצא

 
 על פי לשון הכתוב שמות כב, ד.בשדות אחרים. 

 
 ענין דומה ברש"י לשמות ג, א, וויקרא א, טז.מפני הגזל. 

 
כולל שמירה נגד גם שן וגם רגל, ושלח את בעירו ובער בשדה  שלא ירעו בשדות אחרים.

 אחר.
 

ממה שלא נקט לתת לו בתם מדוייק שלא היה  ם.לשלוח לו בת וכל טוב אדוניו בידו.
 צריך למתנה זאת אלא כדי שיסכימו שבתם תלך לגור באר. ישראל. 

 



עושה חשבון שעל מזרחי ה לפי שראה שעלו המים לקראתה. וירץ העבד לקראתה.יז. 
פיו הוקשה לרש"י שאם העבד רץ אל רבקה והיא כבר עמדה על העין, לא היה רץ 

כרחינו לומר דהכי קאמר וירץ העבד לפי שעלו המים לקראתה". לקראתה, "אלא על 
. דחה פירושו וכתב שרש"י מפרש "למה רץ, דמשמע שראה בה דבר חידוש" גור אריהה

 העבד בד"ה.וירץ לרש"י לנקוט תיבות  יה לוולפי המזרחי לכאו' לא ה
 

בת נא, לכאו' לא ביאר רש"י כלום בתי לשון גמיעה הומיי"ר בלע"ז. הגמיאיני נא.
וכן בכת"י לייפציג וכת"י  ובדפוס רומא ודפוס ראשון באמת לא מופיעה תיבה זו בד"ה

 .מינכן
 

צ"ב למה נקט תיבת אל בד"ה. ויש  . אבן חלולה ששותין בה הבהמות.אל השקתכ. 
לומר של ידי הגדרתו של ותער בדבור הקודם כלשון נפיצה ושוקת כאבן חלולה יוצא 

יא "לתוך". אילו היה ותער לשון הולכה או כדומה, ואילו שמשמעותו של "אל" כאן ה
 לא היתה שוקת דבר חלול, היינו מבינים את "אל" במובנה הרגיל.

 
וכשם שאתה מוצא לשון משומם באדם נבהל ונאלם ובעל מחשבות  משתאה.כא. 

שומו שמים אינו מדובר ב"אדם נבהל ונאלם", אין כוונת שאע"ג  כמו...שומו שמים.
 א שמצאנו לשון שומם שאין משמעותה חסר תושבים.רש"י אל

 
ד"ה  ,יא ,רש"י יחזקאל טזבכעין זה   רמז לשני לוחות מצומדות. ושני צמידים.כב. 

 צמידים.
 

 ר"י קניזל ביאר את ארכיות לשונו של רש"י בטוב טעם.  ויאמר בת מי את. כג.
 

אע"ג שלא מתעוררת  רש"י מזכיר ענין זה כאן והיא אמר גם מקום ללון וכו'. ללין.
 הקושיא עד פסוק כה, שלא תקשה על פירושו של "ללין" כ"לינה אחת" מאותו פסוק.

 
כתב האמת ליעקב: עיין  השיבתו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. בת בתואל. כד.

בגור אריה שביאר מה שקשה לרש"י, ועיי"ש. ולי נראה שקשה לו מה "ותאמר" ראשון 
ך פירש שהיו ב' תשובות, ודו"ק, עכ"ל. לענ"ד יש לפקפק בזה, ו"ותאמר" שני. לפיכ

חדא, שהיה לו לרש"י להעיר על ה"ותאמר" השני, בפסוק כה, שרק אז מתעוררת 
הקושיא. ועוד, מה יגיד האמת ליעקב בדברי רש"י לקמן לא, לא, ולקמן לב, יט, ודו"ק. 

ותאמר אליו בת בתואל ועוד, שיש מקום לדבריו לפי גירסת כת"י מינכן שגורס בד"ה 
אנכי, והיא גם גירסת כת"י רומא ודפו"ר, אבל בכת"י לייפציג הד"ה הוא רק בת 
 בתואל, וכן הוא בדפוס אלקבץ, ולפי זה העיקר חסר מן הספר לפי האמת ליעקב.

 
 

המשכיל לדוד כתב שההרגש מבחוץ הוא ייתורא דתיבת  למה רץ ועל מה רץ. וירץ.כט. 
וא שהיה רשע גמור משמיענו הכתוב על ידי הזכרת שמו שלא רץ לבן, ומכיון שידוע ה

אלא מפני שנתן עיניו בממון. ולענ"ד נראה שההרגש מבחוץ הוא למה לא רצה גם רבקה 
אל האורח. ותירץ שמצד הכנסת אורחים לא היה שום ענין בריצה, ולא רץ לבן אלא 

תבי יד לייפציג ומינכן משום שנתן עיניו בממון. ולפי שני הפירושים משמע כגירסת כ
ודפוסי רומא ואלקבץ ודפו"ר שגורסים בד"ה "וירץ לבן". וגירסת הספרים בלי תיבת 

 לבן היא גירסת דפוס ונציא.
 

 עיין דברינו לעיל פסוק י. ויפתח.לב. 
 



 על פי לשון הכתוב שמות כב, ד.בשדות אחרים. 
 

ראה שמדייק מייתורא נמבנות לוט וכו'.  על שמאל. מבנות ישמעאל. על ימין.מט. 
דתיבות על, שלא היה לו לומר אלא "ואפנה ימין או שמאל". מתיבות "על" משמע שלא 

 רק שיפן בכוונים הללו, אלא שגם ישיג משהוא מהימין או מהשמאל.
 

יש מקשים והלא גם בבני : "דברי דודכתב ה שע היה וקפץ להשיב.ר ויען לבן ובתואל.נ. 
. ואין כאן קושיא דשם בבני יעקב אפשר שלא ' ב את שכם כו'ויענו בני יעק' ,יעקב כתיב

הרי שאף בפי  '.ויען לבן ובתואל' ,היה מענה בפי יעקב בעת ההוא, משא"כ כאן דכתיב
". ובאמת ליעקב, "ובאמת בתואל היה מענה ההיא אלא שלבן הקדימו מפני רשעתו

לפיכך הוסיף שם המעיין שם יראה שהכתוב עצמו האריך כדי שלא תקשה קושיא זו, ו
הכתוב 'ויעני בני יעקב גו' "במרמה וידברו', כלומר שמרמה היתה בזה ולפיכך דברו 

 הם".
 

שלא תקשה על מה שפירש  שהביא עמו מיני פירות של ארץ ישראל. ומגדנת. נג.
 שמגדנות הן מגדים, וכי חסרים מגדים בארם נהרים.

 
 

היה לו להקשות כן על פוסק נג,  לכאורה ובתואל היכן היה. ויאמר אביה ואמה.נה. 
ובדפוס אלקבץ באמת ליתא לדבור הזה, ובפסוק נג, "לאחיה ולאמה. ובתואל רצה 

 לעכב ובא מלאך והמיתו". ובכת"י לייפציג ליתא לשני הדבורים.
 

המפרשים פירשו שרש"י מדייק  מעצמי ואף אם אינכם רוצים כן. ותאמר אלך.נח. 
' לא מצאנו תיבות אלו כתשובות לשאלה במקרא, מדלא כתיב הן או כן. אבל לכאו

וכשלבן אמר "הן" ליעקב )לקמן ל, לד( לא היה תשובה לשאלה. ויש לומר שרש"י מדייק 
ממה שכתוב ותאמר ולא ותען או ותען ותאמר, דוגמת לשון הכתוב לקמן לא, יד, שמ"א 

תוב בהם ויען או א, טו, שמ"ב יד, יט, אסתר ה, ז, ושם ז, ג. ויש עוד הרבה מקומות שכ
 ויען ויאמר.

 
 יד. ,השוה רש"י תהלים יט אין דרך המבקשים וכו'. או עשור.

 
לשוח בשדה  םלא הולכישאין לומר שהוא לשון שיחה בעלמא ש לשון תפילה. לשוח.סג. 

וכן הוא בכת"י  אלא ביישוב. ואם אמנם הד"ה בדפוס ונציא כוללת תיבת לשוח בלבד
 והוא סמך לדברינו. ים כוללת תיבות לשוח בשדה, הד"ה בשאר הדפוסלייפציג

 
 רא אותו.תלא נקט ושמדייק ממה שנראה  ראתה אותו הדור וכו'. ותרא את יצחק.סד. 

 
 כעין זה מל"ב ה, כא. השמיטה עצמה לארץ. ותפל.

 
הוא של רש"י המזרחי והבאר בשדה כתבו שדיוקו  גלה לו נסים וכו'. ויספר העבד.סו. 

לנקוט תיבות אלו בד"ה. אלא נראה  יה לוה אם כןר עשה. אבל מאת כל הדברים אש
העיקר כדברי הנחלת יעקב והמשכיל לדוד שאמרו שמדייק ממה שלא כתוב ויגד ש

דאילו שסיפור הוא לשון ששייך כשמדברים על ניסים כמו שהראה הנחלת יעקב, העבד, 
לרש"י ד"ה  ,יג ,טרפואה למכה. ועיין דברינו לקמן כמקדים לפי שאר המפרשים, רש"י 

 ויספר לבן.

 



 
 פרק כה

כעין זה ברש"י שמ"א ו, יח; כז, י; ישעיה שכן למ"ד ונו"ן מתחלפות זו בזו.  ולטושם.
כא, טו; תהלים קיד, א; איוב לח, כח; נחמיה ג,ל; יב, מד; חגיגה י"ב ע"ב ד"ה עליית 

 עגלים. 
 

נקט תיבות נתן אברהם  צ"ב למה פי' רבותינו שם טומאה וכו'. נתן אברהם מתנות.ו. 
בד"ה כשלא בא לכאו' אלא לפרש תיבת מתנות. ויתכן שבא לפרש ייתורא דתיבת 

אברהם, שלכאו' היה יכול הכתוב לומר ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן מתנות והיה 
תיבת אברהם מראה שהמתנות היו מהסוג שאברהם שברור שאברהם הוא הנותן. אלא 

 דהיינו שם טומאה או המתנות שנתנו לו. אברהם, רצה להפטר מהם מצד היותו
 

זה סמך למה שפירש שהכתוב  והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם. יצחק וישמעאל.ט. 
 משמיענו שעשה ישמעאל תשובה.

 
נראה שלשון זה מרמז שחששת  יבא בעל העולם. ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגו'.יא. 

נבע ממה שהקב"ה לא ברך את החיות  אברהם מלברך את יצחק מחמת עשו נחשירכן
 מפני הנחש, ובעל העולם מרמז להקב"ה כשהיה עוסק במעשה בראשית.

 
תקן בזה ב'. א', דפשיטא שהכתוב  סדר לידתן זה אחר זה. בשמתם לתולדתם.יג. 

בפסוק שלפני זה שהרי דפשיטא נמי שהכתוב מזכירם לתולדותם,  ,מזכירם בשמותם. ב'
שמתם לתולדתם" היא ב"בעאל". לכן פירש"י שהכוונה כתיב, "ואלה תלדת ישמ

שהשמות רשומים לפי סדר לידתן. )ובמה שראיתי במפרשים כאן לא מוסבר למה 
 "בשמתם" מופיע בד"ה.(

 
כעין זה ברש"י שופטים ז, יב, ירמיה טו, ח, קהלת יא, ג, ועבודה זרה ל"א  שכן. נפל.יח. 

 ע"א ד"ה שיפול העץ. 
 
 

 פרשת תולדות
 הפרק כ

שהרי כשבא אברהם מהר המוריה נתבשר שנולדה  ויהי יצחק בן ארבעים שנה.כ. 
המפרשים נתקשו במה שרש"י ראה צורך להביא  רבקה וכו' ובו בפרק נולדה רבקה וכו'.

בא לפרש לאיזה צורך השמיענו  ראיה למה שכתוב במפורש בקרא. ויש לומר שרש"י
וגע לאברהם ויעקב(, והוא כדי שנדע הכתוב באיזה גיל התחתן יצחק )ולא עשה כן בנ

שלא לקח את רבקה עד שהיתה ראויה לביאה. ולקמן פסוק כו כתוב "ויהי יצחק בן 
ששים שנה בלדת אותם", וגם שם פירש רש"י "ויצחק בן ששים שנה. עשר שנים עד 

שנעשה וכו' וראויה להריון וכו' ועשר שנים צפה וכו' ידע שהיא עקרה והתפלל עליה", 
די שנלמד מיצחק איזה גיל אשה צריכה להיות לפני שיקחנה וכמה זמן לחכות עד הכל כ

 שצריך להעתיר בתפילה. וכעין זה בדברי הגור אריה לקמן כו, לד, ד"ה בן ארבעים שנה.
 

ז"ל ספר הנותן אמרי שפר  וכי עדיין לא נכתב וכו'.. בת בתואל מפדן ארם אחות לבן
' טו(: ע"כ אמר ויהי יצחק בן ארבעים שנה כו' כי )דרשות מהראנ"ח(, פרשת תולדות )עמ

להיות רבקה בת בתואל הארמי שהיה רשע ואחות לבן הארמי ומפדן ארם שהיו אנשי 
רשע וכענין שדרשו רז"ל ודרשתם מוכרחת ודאי דאל"כ מה בא ללמדנו וכי עדיין לא 

וק אחר היינו יודעים שהיתה בת בתואל ואחת לבן וכמו שהקשה רש"י ז"ל. ועוד דקד



בכתוב אשר אי אפשר לומר שבא להודיענו זה שאם כן היה לו לחבר סימני קרוביה 
לבדם וסימני המקום לבד לומר בת בתואל אחות לבן מפדן ארם. ולמה הפסיק בסימן 
המקום בין סימני הקרובים. אלא ודאי לדרשא אתא. וע"ד זה שמעתי אומרים בלשונו 

נו יודעים כו' לרגילים לדקדק בלשונות רש"י בכל של רש"י ז"ל שכתב וכי עדיין לא היי
מקום שהוא מזכיר קושיות הכתוב בפירוש ואינו אומר פירושו סתם. והקושיא נתרצית 

מאליה כמנהגו בכל שאר דבריו. אלא שכאן גם כן אינו מזכיר קושייתו בפסוק שעיקר 
ירוץ דבר קושייתו היא מהפסק מאמר מפדן ארם בין הדבקים כמו שאמרנו. ואומר שת

זה יתורץ עם קושיא אחרת אשר בפסוק אעיקרא דדינא דמה בא להשמיענו וצירך לתרץ 
 כפי מה שדרשו רז"ל ועם זה יתורץ ג"כ מה שיקשה בעיניך מההפסק, עכ"ל.

 
 כעין כלל "המדקדקים" נמצא במשכיל לדוד, במדבר יב, ח, ד"ה בעבדי במשה.

 
היא גם כן גירסת כת"י לייפציג. אבל כך היא גירסת הספרים, ו ומקומה אנשי רשע. 

הלשון מגומגם שאנשי רשע אינם מקום. בדפוס רומא הגירסא היא "שהיתה בת רשע 
ואחות רשע ובני עירה רשעים". ובדפוס אלקבץ "שהיתה בת רשע ואחות רשע וממקום 

 רשע".
 

 לשון הכתוב איוב לד, ח. אנשי רשע.
 

המזרחי פירש "דאם לא כן להם מבעי  לה.ולא לה וכו' לפיכך לו ולא  ויעתר לו.כא. 
ליה", ונראה שההרגש מבחוץ הוא ייתורא דשתי התיבות, שאם נעתר הקב"ה לשניהם, 

 היינו מבינים את זה מ"ותהר רבקה אשתו" אפילו בלי "ויעתר להם".
 

בטוב טעם שרש"י מדייק ממה מרת הקדש הסביר המש על ידי שליח. ויאמר ה' לה.כב. 
התוספות השלם  וכבר קדמם והבאר יצחק כוון לדבריו. 17ר לה ה' ",שלא כתוב "ויאמ

 )אות ד(, הביאור מהרא"י, והלבוש.
 

ובטעם החלוק כתב המשמרת הקודש "ואם יקשה המעיין לומר מאי שנא, אני אומר 
דשנא ושנא. וכפי השכל נראה שיש הפרש גדול בין ויאמר לה ה' לויאמר ה' לה והוא על 

כתוב ויאמר ה' לה נופל לומר ויאמר ה' למי שאמר שיאמר לה. זה הדרך, שכשאומר ה
אבל כשאומר הכתוב שם השם לבסוף, כמו ויאמר לה ה', בהכרח צריך לומר שלה דבר. 

והטעם שעדיין לא נשלם האמירה עד שיאמר מי הוא שאמר, וכוונת הכתוב לומר ויאמר 
 לה ממש דוקא, ומי אמר? השם".

 
, ותירץ "דאיכא למימר משום ו, "ויאמר ה' לו עוד" ,דעל זה משמות המהרא"י הקשה 

ולענ"ד נראה . דכתיב בתריה עוד, לא הוי שייך למסמך ה' לעוד, וטפי שייך למסמך ללו"
שהכלל הוא שכשהאומר יוזם את האמירה כתוב "ויאמר פלוני לפלוני" אבל כשהאומר 

פסוק שלנו, מכיון מגיב למי שאליו הוא מדבר כתוב "ויאמר אליו פלוני". לפי זה ב
שרבקה היא היוזמת במה שהלכה לדרוש את האלקים, הוה ליה למימר ויאמר ה' לה. 
במה שהכתוב שם תיבת לה בסוף מסיר ממנה את הדגש ומשמע שהאמירה לא היתה 

לה ממש, על פי הכלל של הגור אריה על הפסוק לא תחסום שור בדישו, שכשהכתוב 
י להדגישה. אבל בפסוק בשמות שמביא מהרא"י, מקדים תיבה ממקומה הצפוי, הוא כד

 הקב"ה הוא היוזם.
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 (י ,א יד"דהי ;בראשית ד, טו; שופטים ו, כג וכה)ה' " לו לכאו' היה לו להביא את הפסוקים שכתוב בהם להדיא "ויאמר  
 .כדוגמאות במקום הפסוקים שהביא



צ"ב למה נקט "ברוח הקדש", שלענין פשוטו של  לשם אמר ברוח הקדש והוא אמר לה.
מקרא לכאו' אין נ"מ אם אמר לו ברוח הקדש או בנבואה. ואולי אם היה על ידי נבואה 

ה' להגיד לה או כדומה,  אין האמירה מתייחסת אליה כלל, והיה צריך לומר ויאמר
 ועדיין צ"ב.

 
כבר פירשו המזרחי  מן המעים הם נפרדים זה לרשעו וזה לתומו. ממעיך יפרדו.כג. 

אין הכוונה לפרידה מרבקה, דהיינו יציאה שבין היתר רש"י בא לומר שוהמשיח אלמים 
יצאו", אלא לפרידה זה מזה. ונראה להוסיף, ממעיך היה כתוב " ם כןאשמן הרחם, 

אם הכוונה היתה ליציאה מן הרחם, היה כתוב ממך, ולא ממעיך, דפשיטא שהיציאה ש
בא הכתוב לומר שהפרידה תהיה נכרת משעת לידה. ובזה מובן שתהיה מהמעיים. אלא 

 למה נקט רש"י תיבת ממעיך בד"ה.
 
 

 חסר ובתמר תאומים מלא לפי ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק והנה תומם.כד. 
ויש להבין למה נקט רש"י תיבת והנה בד"ה, גם כאן, גם לקמן לח, כז.  ואחד רשע.

)ולכאו' אי לאו תיבת והנה בד"ה, היה רש"י יכול לכתוב "ובתמר מלא", בלי להזכיר 
 בדוקא נקט רש"י והנה בד"ה.(שמוכח  ם כןתיבת "תאומים", וא

 
" נופל על דבר "והנהשמכאן יש ראיה ליסודו של האמת ליעקב על הפסוק שלנו שונראה 

משונה, וא"כ דוקא מכח והנה יודע רש"י שפסוקים אלו מרמזים לצדקות היוצאת מן 
 הכלל או על רשעות היוצאת מן הכלל של התאומים.

 
כתב הדבק טוב וז"ל: ה"פ בשלמא כאדרת  סימן הוא שיהא שופך דמים.. אדמוניכה. 

רש שהפסוק אשמעינן בא לאשמועינן שלכן קראו עשו אבל אדמוני למאי אתא לכן פי
 שהוא סימן וכו', עכ"ל, וכעין זה במשמרת הקדש.

 
גם שם משתמש הכתוב בתיבת שיב,  ,משמואל א' טז הםונראה להביא סמך לדברי

נותן הכתוב תיאור כללי של ששם אדמוני ולא העיר שם רש"י כלום, והוא משום 
ואילו כאן אין הכתוב  --"והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי"  --מראית דוד המלך 

לכן  מזכיר אלא שתי תכונות מסוימות, ובאחת מהן הכתוב עצמו מסביר חשיבותו.
 מסביר רש"י את חשיבות השניה.

 
המשכיל  הקב"ה ד"א אביו קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב.ויקרא שמו יעקב. כו. 

ראשון. על פירושו המוסב גם כתב רש"י "על שם אחיזת העקב" שה מלדוד מסתפק אם 
לרש"י לכתוב, "ויקרא שמו. הקב"ה ד"א אביו. יעקב. על  וה ליא"כ השלא, שולי נראה 

שם אחיזת העקב". וא"כ צ"ב למה נקט רש"י "על שם אחיזת העקב" דוקא בפירושו 
השני. והנה המהרי"ק והגור אריה כתבו שהקב"ה קראו יעקב מטעמים אחרים, לא על 

למה סתם רש"י ולא הזכיר את הטעמים שוחק שם אחיזת העקב, ע"ש. ולענ"ד זה ד
לקריאת שמו יעקב של הקב"ה שאינם מרומזים בקרא, והזכיר דוקא את הטעם שהוא 

 מיחס ליצחק שמוזכר בקרא.
 

לרש"י היה קשה למה לא נקט הכתוב "ויקרא אביו שמו יעקב". לפי פירושו שונראה 
שמו אלא הקב"ה. אבל לא אביו קרא שעל ידי כן מרמז הכתוב שהראשון הוא משום 

אה"נ אביו היה הוא שקרא שמו, אבל אילו היה כתוב שלפי פירושו השני מסביר רש"י 
"ויקרא אביו שמו יעקב", היינו חושבים שהוא מקרה נפרד ממה שכתוב לעיל מיניה  
וידו אחזת בעקב עשו. לכן כתוב רק ויקרא שמו יעקב, להדגיש שקריאת השם יעקב 

 קשורה לאחיזת העקב.



 
פירש רש"י הקדוש ברוך הוא קרא יעקב, דבר אחר, איתא בברית שלום פ' תולדות: 

אביו קרא כן על שם אחיזת העקב. ולכאורה יש לתמוה אמאי לא מפרש רש"י הטעם 
גבי הא דאמר הקדוש ברוך הוא קראו יעקב. ונראה לי דגבי הקדוש ברוך הוא יש לומר 

ב את עשיו ויטול הבכורה והברכות, טעם אחר הא דקראו יעקב על שם העתיד, שיעק
אבל גבי אביו ליכא למימר האי טעמא, ואפשר שזהו שאמר עשו )בראשית כז, לו( הכי 

קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים, אפילו תימא שלכך נקראת יעקב על שם העתיד 
שתעקבני, אמנם די באחת, בנטילת ממני הבכורה, וכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה 

 .שנגזר עלי שיעקבני פעם אחת וק"ל פעמים, די
 

בכת"י מינכן ודפוס רומא: "אמר הקב"ה אתון קריתון לחזירתכון שם אף אני אקרא 
 לבני בכורי שם הדא הוא דכתיב ויקרא שמו יעקב".

 
פירש ר"י קניזל שרש"י הוסיף נקודה זו כאן כדי  ושפחה לא נשא. בן ששים שנה.

 לאשתו עשר שנים ולא למד ממנו לקחת שפחה.להסביר למה למד יצחק מאביו להמתין 
 

צ"ב איך קדושת  ושפחה לא רצה לישא לפי שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה.
איסור שפחה, ובגרש כרמל כתב, "על השניה הוא כמועל בקדשים א"נ גורמת עולה 

 דקדושתו של יצחק הוי מדין כה"ג שמונה בסה"מ דכה"ג אינו נושא ב' נשים". ולענ"ד
רש"י שראשונה לשניה לענין מועל בקדשים. ועוד,  ןדעתי דבריו דחוקים, דמאי נ"מ בי

 כתב שנמנע מלקחת שפחה משום קדושת עולה, ולא משום קדושת כה"ג.
 

והשוה  נקט רש"י לשון "לא רצה ליקח", דלמה תלוי הדבר ברצונו,שעוד צ"ב, במה 
חה לא נשא שהרי נתקדש וכו'", ב. ובדפוס רומא הנוסחא היא, "ושפ ,ללשונו לקמן כו
ובדפוס אלקבץ הנוסח  ,בדפוס ראשוןבכת"י לייפציג, בכת"י מינכן,  ,אבל לעומת זה

זהה עם נוסחתינו, ובדרשות ר"י אבן שועיב הביא את דברי רש"י בלשון הזה: "לא 
 התיר עצמו לקחת פלגש", וצ"ב.

 
רוח הקודש שורה עליו אלא כתב רש"י וז"ל: לינו פה הלילה. אין  ,ח ,והנה בבמדבר כב

 בלילה וכו' כאדם ההולך אצל פלגשו בהחבא, עכ"ל, וצ"ב במשל.
 

והנה לעיל שם פסוק ה' כתב רש"י, "ואם תאמר מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי 
רשע כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב". ונראה 

בדרך כלל מה שאדם הולך אצל פלגש הוא שהפלגש,  לבאר על פי זה את המשל של
משום לחץ, כדי שלא יתגבר יצרו עליו, וכמו כן, הקב"ה לא השרה שכינתו על נביאי 

אומות העולם מתוך רצונו הטוב, אלא מתוך הלחץ, כביכול, של טענתם, "אילו היו לנו 
 ". נביאים וכו'

 
חק לקחת שפחה להעמיד בנים אשר לפ"ז יש לומר דנהי דמעיקר הדין היה מותר ליצ

כמו שעשה אביו, אבל אנשים היו עלולים לחשוב שעשה כן משום שיצרו מתגבר עליו, 
מי שנתקדש גופו בקדושת עולה לא יוכל לשלוט על שחלול השם בדבר, שמץ והיה 

 תאותו. לכן לא התיר לעצמו לקחת שפחה או פלגש.
 

קשת, צד בשהיה עשו  ,ג ,כזלקמן מרואים  וצודה בקשתו חיות ועופות. איש שדה.כז. 
אבל צריך ביאור למה הביא רש"י נקודה זאת כאן בהגדרתו של איש שדה. ואולי אין 



לקרא למי שצד על ידי פחים ורשתות איש בטל, שצדייה בדרך זו קשורה בהרבה 
 מלאכה.

 
מהפסוק לקמן רואים שעשו לקח אתו גם חרב כשהיה צד, ונראה שרש"י לא הזכיר את 

לשיטתו שם שחרבו של עשו היה סכין שחיטה ויתכן שלא השתמש בו  כאן החרב
 לצדייה. 

 
ז"ל השל"ה בתורה שבכתב, מקור הברכות )פ' מי שאינו חריף לרמות קרוי תם.  תם.

תולדות( בהגהה: וקשה מה זה לשון אינו חריף. אינו יודע לרמות היה לו לומר. חריף 
ש"י פרשת נח על וחורף, שעורים החריפים פירושו ענין מהירה וקידום, כמו שכתב ר

להתבשל מהר. כך יעקב אבינו לא היה ממהר ברמאות, רק אם התחילו עמו ברמאות אז 
 נוהג גם כן ברמאות לקיים מה שנאמר עם עקש תתפתל, עכ"ל.

 
מכיון שמדובר באדם יחיד, אילו היתה  אהלו של שם ואהלו של עבר. ישב אהלים.

 צריך לומר יושב אהל דוגמת ד, כ, לעיל.כוונת הכתוב לדירה היה 
 

הביא מדרשו דאי כפשוטו רש"י כתב הגור אריה ש ומדרשו בפיו של עשו. בפיו.כח. 
, שהיה לכתוב כפשוטו חסר המעשה יכי ציד לפיו מיבעי ליה. ולענ"ד נראה דאבלבד 
יבת כי יתן ציד בפיו, כמו שהעיר הרמב"ן. ועוד, דאי כפשוטו בלבד אין צורך בת לומר

בפיו, דלא הל"ל אלא כי יתן לו ציד, או כי יביא לו ציד, ומובן מאליו שהביא לו את 
 הציד לצורך אכילה.

 
לקמן ד"ה גבור ציד, ו ,ט ,יעיל לשכעין זה פירש רש"י את תיבת ציד זכרון יהודה ציין ה

 ד"ה ויקחו האנשים מצידם. ,יד ,ד"ה מיד האמורי. ויש להוסיף יהושע ט ,כב ,מח
 

שדה, "דאם לא כן הוא מיותר, דהא כתיב אחר באר פירש הב ברציחה. והוא עיף. כט.
ולכאו'  כך 'כי עיף אנכי'. אלא ודאי הכא מיירי ברציחה, וכי עיף אנכי היינו ברעבון".

 אלאבשני הפסוקים.  תיבה, "משלהי", נסתר מדברי ת"א שתרגם עיף באותופירושו 
הוי למכתב 'ויבא עשו עיף מן השדה'...אלא , "דשל הגור אריההנפלא נראה כפירושו 

וכדבריו  .דהך עיף לא תליא בשדה כלל, והוא מילתא באנפיה נפשיה, "עיף ברציחה' "
 מדוייק ממה שנקט רש"י תיבת והוא בד"ה.

 
 

הקשה הבאר בשדה, דמנא ליה לרש"י הא,  ואותו יום מת אברהם. מן האדם האדם.ל. 
יש לומר שממה שקרא עשו לתבשיל האדם האדם וולמה לא נימא שיעקב בשל לעצמו. 

ולא בשמו משמע שהיה תבשיל שלא היו רגילים לאוכלו. וממה שנקט רש"י תיבת מן 
ויתכן שהיה  בד"ה משמע שגם תיבה זו עוזרת לנו להבין את משמעות האדם האדם,

לומר "הלעיטני נא את האדום האדום הזה"  תיבה זו, שהכתוב היה יכול רש"יקשה ל
הלעיטני נא האדום האדום הזה". וזה היה מסתבר בפרט אם יעקב היה מבשל או "

לא היה מבשל אלא מנה המספקת לבן אדם אחד ועשו היה רוצה  ם כןלעצמו, שהרי א
תיבת מן משמע שמלכתחילה לא בקש עשו אלא חלק מן שלאכול את כולו. אלא 

סיף רש"י בסוף ומוהתבשיל, והוא משום שידע שצריכים אותו להברות את האבל. 
דבריו שגם מה שהנזיד היה מעדשים כמו שכתוב בפסוק לד משמע שהיה מאכל אבלים, 

 ואם כן מובן למה לא היה מוכר לעשו.
 
 



יש  לפי שהעבודה בבכורות אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה. בכרתך.לא. 
ה דוקא לומר שמדייק ממה שכתוב בכורתך ולא הבכורה, שמשמע שרצה את הבכור

 עשו. לעומדת ליפול בגורלו שה תמשום שהי
 

אחרי כל מה שכתבו  אמר עשו מה טיבה של עבודה זו וכו'. הנה אנכי הולך למות.לב. 
המפרשים, עדיין לא מוסבר למה תיבת הנה מופיעה בד"ה. האמת ליעקב כתב לעיל 

דיסקין שם  "לפסוק כד שלשון "והנה" נופל על דבר משונה שלא עלה על הדעת, והמהרי
הלשון הנה מורה על דבר פתאומי, ולשניהם לכאו' אין מקום לתיבת "הנה" שכתב 

על ידי דברי יעקב נודע שבדברי עשו, שהרי ידוע היה לו מקודם שהוא הולך למות. אלא 
ידי העבודה, דבר שלא עלה על דעתו מקודם. )והוסיף  לו פתאום שהוא עלול למות על

שדוקא להראות שענין זה לא עלה על דעתו של עשו "א שליטהרה"ג ר' יוסף קמנצקי 
 דייל הביא רש"י את כל אריכות דברי חז"ל, ולא פירש בקיצור "הנני הולך למות ע

 העבודה, שהרבה חיובי מיתה תלויין בה", או כדומה.(
 

, שמשמע אולי מדייק מייתורא דתיבת עשו העיד הכתוב על רשעו. ויבז עשו.לד. 
בזה את הבכורה, ובל יחשבו שלא מכר אותה אלא מחמת לחץ  שהכתוב מדגיש שעשו

 .רעבונו
 

 פרק כו
כתב על זה בלבוש האורה וז"ל: נ"ל דדייק ליה  .כשניסיתי אותו שמע אברהם בקולי.ה. 

רש"י זה מדכתיב שמע וגו' משמע שעשה מה שציויתיו והיכן מצינו שנצטוה אברהם על 
לל כל התורה הרי לא נצטוה עליה אברהם דבר דשייך לומר עליו שמע וגו' דאי על כ

אעפ"י שקיימה ה"ל אינו מצוה ועושה ולא שייך לומר עליו ששמע וגו' ואי על המילה 
כבר היא נכללת במלת חקותי דכתיב בה חק אלא על כרחך על הנסיונות שצוהו קאי, 

 עכ"ל.
 

רש"י לשיטת שהרי מה שהקשה על עצמו ממילה נראה לענ"ד דעתי דלאו קושיא היא, 
 מילה היתה אחד מהעשרה נסיונות, כמש"כ להדיא בפירושו לאבות פ"ה משנה ג'.

 
 

 ג. ,וקהלת ב ,ד ,כעין זה ברש"י ויקרא יח דברים שיצר הרע וכו'. חקותי.
 

כתב המשכיל לדוד, וז"ל: איכא למידק אמאי  ראהו משמש מיטתו.. וישקף אבימלךח. 
 .לא על וישקף ,ל וירא והנה יצחק מצחקנקט רש"י וישקף וכו' הו"ל לקבוע פירושו ע

ובזה היה מקצר כדרכו, עכ"ל, ע"ש.  ",משמש מיטתו .מצחק"ועוד טפי היל"ל 
 ובקושיתו הראשונה דנו גם העמר נקא והבאר בשדה.

 
והנה בנוסחת המשיח אלמים באמת היה הד"ה  וירא והנה יצחק מצחק, וכתב על זה 

ואיך אמר  ,שהיה מצחק עמה שאינה אחותוהמשיח אלמים, "פי' זה שלא ימשך בעבור 
לכאו' עדיין לא שאלא ראהו ששמש מטתו". אלא  .לו ע"י זה אך הנה אשתך היא וגו'

מתורצת בזה קושיתו השניה של המשכיל לדוד, למה לא היה די לרש"י לפרש תיבת 
"וירא" שבנוסף למה שהעיר המשיח אלמים, בא רש"י לומר שמצחק בלבד. ונראה 

"והנה יצחק מצחק" הוא מה שחק מצחק" אינם שני מקרים נפרדים, אלא ו"והנה יצ
 שראה.

 



"והנה" נופל על דבר הלפי האמת ליעקב הלשון שכתבנו  ,לב ,והנה בדברינו לעיל כה
ה מ"והנה" שנקט הכתוב מרמז לשברש"י מונח גם שמשונה שלא עלה על הדעת, ויתכן 

 ת את זה.לא עלה על דעתו של אבימלך לראוששמש מיטתו, ש
 

, והוא לפני כמה מבעלי התוס' הד"ה היה והנה יצחק מצחקשומהתוס' השלם נראה 
 .מעין הגירסא שמציע המשכיל לדוד

 
, ולפי גירסא וכך היא גם גירסת כת"י לייפציג ומינכן אמנם גירסת הספרים רווחת היא

שהוא כתב  ,כד ,בפירושו לשמות ידשזו נראה שרש"י בא בעיקר לפרש תיבת וישקף, 
לשון הבטה, והנחלת דוד בב"מ דף ב' ע"א בדבריו לתוס' ד"ה דבראיה כתב שההבדל בין 

ראייה להבטה הוא שמשמעות הבטה היא ראיה בהתרכזות וכוונה, ובא רש"י כאן 
  להסביר למה הסתכל אבימלך בעד החלון בהתעניינות.

 
 

כאחד שבטי ישראל.  כעין זה ברש"י לקמן מט, טז, סוף ד"ה המיוחד בעם. אחד העם.י. 
 והשוה רש"י ישעיה לו, ט.

 
 אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה כארץ שבעה גויים.. בארץ ההיאיב. 

בארץ כמו שכתב היפה תואר שהרא"ם כתב דממיעוטא דההיא נפקא ליה. ולענ"ד נראה 
ובמה שכתב הרא"ם שאין ארץ  ההיא מיותרת היא, דמאי נפקא מינה איפה זרע.

ם כחו"ל אבל גם אינה חשובה כארץ ישראל עצמה, עיין רש"י צפניה ב, ה, ד"ה פלשתי
 גוי כרתים, ויחזקאל כה, טז, ד"ה חוף הים. ועיין עוד דברינו שמות טו, טו.

 
 

במה שנקט תיבת רבה הן בד"ה והן בגוף דבריו, אע"ם  פעולה רבה וכו'. ועבדה רבה.יד. 
שהוא משום של פי הגדרתו בתיבת עבדה  שלכאו' אינו עוסק אלא בתיב ועבדה, נראה

מבוארת גם משמעות תיבת רבה. עבודה רבה בחולם פירושה שיש הרבה עבודה 
שצריכים לעשות. עבודה רבה בקבוץ פירושה שיש הרבה סוגי פעולה אבל לאו דוקא 

 שאפילו בסך הכל שלהם יש הרבה עבודה שצריכים לעשות.
 

אין דרכו של  מפני הגייסות הבאות עלינו. שאמרו תקלה הם לנו סתמום פלשתים.טו. 
רש"י לפרש את המניעים למעשי בני אדם כשאין זה נוגע לפשוטו של מקרא. ונראה 

שכאן קשיא ליה לרש"י, שאם קנאו הפלשתים ביצחק כמו שכתוב בפסוק הקודם, היה 
להם לקחת את בארותיו ולא לסותמם. לזה פירש שסתמם דוקא מפני שלסתימה היו 

לתת אמתלא למעשיהם, כמו שמשמע מלשון רש"י "שאמרו תקלה הם לנו" ולא  יכולים
 "שתקלה היו להם". ובלקט בהיר יש דרך אחרת בזה.

 
כך היא גירסת דפוס רומא  אבל אין דרך ארץ לדבר כן על המלכות. ואחזת מרעהו.כו. 

כות ודפוס אלקבץ. הרי שלפי גירסא זו ברש"י לא רק שמוטל על האדם לחלק כבוד למל
 כמו שהעיר בכמה דוכתי, אלא שהתורה עצמה נוהגת כך.

 
ד"ה אחד מאחי שפירש"י שם  ,ב ,ענין דומה מצאנו ברש"י נחמיה א סיעת מאוהביו. 

הוא שאם הכוונה שאין כוונת הכתוב ההוא לאח ממש "אחד מחברי", ונראה שהכרחו 
ִחי". "אחד מאחי" הוא לשון הנופ היתה לאח ממש היה אומר רק "  ל על חברים.אָׁ

 
כעין זה ברש"י שמ"ב יח, ט, ד"ה ויתן בין  ראה גיהנם פתוחה תחתיו. ויחרד.לג. 

 השמים ובין הארץ.



 
צ"ב מנא ליה לרש"י שכל מעשיהן היו  כל מעשיהן היו להכעיס ולעצבון. מורת רוח.לה. 

כך. לכן נראה כגירסת כת"י מינכן וכמה דפוסים ישנים שהד"ה הוא "ותהיין )או 
ינה( מורת רוח", ובא רש"י לפרש )בין היתר( למה לא נקט הכתוב לשון ותמרו את ותהי

רוח יצחק ורבקה, והוא משום שבתיבת ותהיין הכתוב משמיענו שכל הוייתן היתה 
מורת רוח. ואולי לפי גירסת הספרים הדיוק הוא ממה שלא נקט הכתוב למורת רוח 

 .בלמ"ד השימוש, ומשמש שהיו "חפצא" של מורת רוח
 

לת יעקב פירשו איך נחהגור אריה, וה ,מזרחיהשהיו עובדות ע"א.  ליצחק ולרבקה.
אמנם . תיבות "שהיו עובדות ע"א" הן פירוש לתיבות "ליצחק ולרבקה" של הפסוק

גירסת כת"י מינכן היא "ותהיינה מרת רוח. כל מעשיהם היו לעצבון ליצחק ולרבקה 
וס אלקבץ, וכך היא הגירסא גם בספר שהיו עובדות ע"ז", וכעין זה בדפו"ר ובדפ

אינן ד"ה ולא בא רש"י לפרשן, והכל הוא  "ליצחק ולרבקה"תיבות הזכרון. לפי זה 
ורומא תיבות ליצחק  אבדפוסי ונציו אבל בכת"י לייפציג .ותהיינה מרת רוח המשך ד"ה

  ולרבקה הן ד"ה.

 
 פרק כז

אילו היה זקנותו של  ות.בעשנן של אלו ד"א כדי שיטול יעקב את הברכ ותכהין. א.
יצחק סיבת עוורונו הכתוב היה אומר "ועיני יצחק כבדו מזקן" כמו שכתוב אצל יעקב 
לקמן מח, י. "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו" משמע שבעת זקנתו כהו עיניו מסיבה 

 אחרת.
 
לפיכך אמר לא ידעתי יום מותי שמא לפרק אמא שמא לפרק  לא ידעתי יום מותי. ב.

המפרשים פירשו שרש"י בא לפרש שפשוט שאין יצחק יודע יום מותו שהר אף  .אבא
אחד אינו יודע מתי ימות. ובהרגש מבחוץ אפשר לומר שבא רש"י לפרש למה לא נקט 
הכתוב "לא ידעתי מתי אמות". אלא ש"לא ידעתי יום מותי" משמע שיש לא איזה מושג 

 בנוגע לעת מיתתו אבל אינו יודע בדיוק מתי.
 
 

המזרחי, הנחלת יעקב, והמשכיל לדוד דנו אם קשתו של  לשון השחזה וכו'. שא נא.ג. 
להדיא שעשו היה צד גם רש"י כתב  ,כז ,לעיל כהועשו היה לצורך עופות או גם לחיות. 

  חיות בקשת.
 

 צ"ב למה נקט רש"י תיבת נא בד"ה.
 

כ רש"י לקמן פסוק יצחק אבינו רצה בשר צבי כמש" מן ההפקר ולא מן הגזל. וצודה לי.
 ט, וסתם צבי הוא הפקר כמש"כ רש"י בשה"ש ב, ז.

 
נראה שההרגש מבחוץ הוא ייתורא דלצוד ציד,  מהו להביא. לצוד ציד להביא.ה. 

 שמוילך עשו השדה בלבד ברור שהלך להביא ציד.

 
נראה שההרגש מבחוץ הוא  וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק. שני גדיי עזים. ט.

רא דשני, שאפילו אם היה מאכלו של יצחק שני גדיי עזים, היה די לומר גדיי עזים ייתו
   לשון רבים.

 
 



אין כעין זה ברש"י מל"ב ו, יט.  אנכי המביא לך ועשו הוא בכורך.אנכי עשו בכורך. יט. 
ספק שהצדק עם המפרשים שכתבו שכוונת רש"י היא להראות שיעקב אבינו ע"ה לא 

מוכח מדבריו בד"ה עשית, ובפסוק כד ד"ה ויאמר אני. מו שכ הוציא דבר שקר מפיו
אבל נראה שבנוסף לזה מסביר רש"י את אריכות לשונו של יעקב, דלא הל"ל אלא עשו 

ם יצחק שאל שבלבד. ואם אמנם גם עשו אמר אני בנך בכרך עשו לקמן בפסוק לב, הרי 
יזו סיבה, וענה מי אתה, ותמה עשו על מה שאביו לא הכירו וחשש פן נתבלבל מא

באריכות כדי שאביו ודאי יזהה אותו, אבל כשיצחק דבר אל יעקב, לא שאל אלא מי 
אתה בני, והיה ברור שלא הסתפק אלא אם העומד לפניו הוא יעקב או עשו, ולכן היה די 

 אם יעקב היה עונה עשו בלבד. וכעין זה באהל יעקב.
 

ביר רש"י למה אמר יצחק גשה נא בזה מס אמר יצחק בלבו וכו'. גשה נא ואמשך. כא.
 דוקא עכשיו ולא כשאמר אנכי עשו בכרך וגו', והוא משום שדוקא עכשיו נולד החשד.

 
נראה שההרגש מבחוץ הוא  ובבלעם הוא אומר וכו'. אורריך ארור ומברכיך ברוך.כט. 

שבכל מקום התורה מקדים את הטוב לרע ואם כן קשה אפילו בלי הפסוק בבלעם. 
שכאן היה סיבה מיוחדת ליצחק להקדים את הרע, וכך כתב הבגדי אהרן.  ומתרץ רש"י

 ועיין דברינו לבמדבר יז, יג.
 

פירש המזרחי, "דאם לא כן אך למה לי. אלא על כרחך  זה יצא וזה בא. יצוא יצא.ל. 
לומר שלא בא אלא למעט שעד שלא נגמרה יציאתו בא אחיו", וכעין זה בגור אריה. 

ה לו לרש"י לנקוט תיבת אך בד"ה. לכן נראה כפירוש הבאר אבל אם כדבריהם הי
בשדה, ש"מכפל יצא יצא דךמשמע דהוו שתי יציאות", ע"ש. אמנם בדפו"ר אכן תיבת 

אך מופיעה בד"ה, וכבר העיר בזה היוסף הלל. יש להוסיף שגם כת"י מינכן גורס תיבת 
 אך בד"ה, אבל בכת"י לייפציג ליתא.

 
שני הפירושים מדייקים מדלא כתיב  ' ומדרשו ראה גיהנם וכו'.כתרגומו וכו ויחרד.לג. 

ויירא, שחרדה היא יותר מפחד. ולפי התרגום, כאן אין ויחרד לשון ירא בכלל. וכעין זה 
 ברות ג, ח, שפירש שויחרד אינו סתם יירא אלא שחשב שרות היתה שד.

 
 כעין זה ברש"י שמ"ב יח, ט. ראה גיהנם פתוחה מתחתיו.

 
בשל"ה, תורה שבכתב, מקור  עכשיו לבכור ברכתי גם ברוך יהיה. קרא שמו.הכי לו. 

הברכות )פ' תולדות(: ויש להקשות על זה, הלא שלושה פסוקים אחר גם ברוך יהיה 
מוזכר שהגיד לו עשו ענין הבכורה. וצריך לומר שהפסוקים הם כלל ופרט, כתב ובתר 

 מפרש וכו', ע"ש.
 

ההרגש מבחוץ הוא הייתורא דתיבת הן,  היא וכו'.ברכה זו שביעית הן גביר. לז. 
, וכך מדויק מתיבת ומסביר רש"י שמשמעותו הוא נימוק נגד בקשת עשו לברכה

 ."שהרי" ב"שהרי גביר שמתיו לך"
 

הבאר יצחק פירש שרש"י בא לומר שאינו פועל  אהיה שכולה משניכם. למה אשכל. מה.
ש"י תיבת למה בד"ה, שמתיבה זו יוצא, ע"ש באריכות, וסמך לדבריו ממה שנקט ר

משמע שרבקה חשבה שיש סיכוי שהדבר יקרה, ואם הכוונה היא שהיא תשכל בפועל 
 את בניה, אין לה להעלות על דעתה שיקרה דבר כזה.

 



צ"ב למה הוסיף דברי אגדה אלו שלכאו' אינם  ורוח הקדש נזרקה וכו'. גם שניכם.
בת גם משמע הרגשת יגון תוך ידיעה שייכים לפשוטו של מקרא. ואולי ייתורא דתי

 עמוקה בתוך נפשה שמה שהיא דאגה ממנה אכן יקרה.
 
 

צ"ב במה שנקט תיבת בחיי הן בד"ה הן בגוף דבריו.  מאסתי בחיי. קצתי בחיי.מו. 
ונראה, שבמה שפירש רש"י את תיבת קצתי כמאסתי בא )אולי בין היתר( לאפוקי 

ל עומד, היה אפשר להבין את הכתוב כ"אני מה"א שהיא פועל עומד, ואילו היתה פוע
קצתי בתוך משך החיים שלי". אחרי שהגדיר רש"י את קצתי כמאסתי, שהוא פועל 

 יוצא, רש"י מעיר שבחיי כאן הוא מקבל פעולת קצתי.
 

 פרק כח
ב"וכי רעות בנות כנען"  מחובר לענין של מעלה וכו' וכי רעות בנות כנען.. וישמע יעקבז. 

"וירא עשו" של פסוק ח' הוא ה"וירא עשו" של פסוק ו', והוא לשיטתו ש לומררש"י בא 
י תהמשך אחד שמסביר למה לקח עשו את בת ישמעאל. וש םפסוקים ו', ז', וח' הש

לשמות הם קצת דומים למה שרש"י מתאר בדבריו הפעמים שהכתוב אומר "וירא עשו" 
ע"ש. ומצאנו לה וכו' ", ד"ה ויאמר משה לפני ה', "היא האמירה האמורה למעו, ל, 

בדברי הדעת יששכר  גם מצאנו ענין דומהבמלכים א' ג, כו. מובנה בצורה זו פסוק 
שהעיר ש"ואמרו" של הפסוק ההוא, הוא ה"ואמרו" של פסוק יד  ,טו ,לרש"י במדבר יד

 ב וה. ,שם, והביא דוגמא לזה מבמדבר לב
 

ד שההרגש מבחוץ הוא דלא פירש המשכיל לדו ממשמע שנאמר וכו'. אחות נביות.ט. 
הל"ל אחות נביות כלל. וכעין זה ברש"י שמות ו, כג. אלא שצ"ב למה רש"י שם לא 

  )כנראה הביא את שאלת המדרש "ממשמע שנאמר בת עמינדב וכו' " כמו שהביא כאן.
מדברי הבאר היטב שם שהיה לפניו גי' כזו, אבל אינה נמצאת בדפוסים הישנים ברש"י 

 ייפציג ומינכן ועוד כמה כתבי יד ליתא לכל הדבור ההוא בוארא.(השלם. ובכת"י ל
 
 

 פרשת ויצא
 

ז"ל ספר הנותן אמרי שפר )דרשות  לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב וכו'.ויצא. י. 
ראנ"ח( לפרשתנו: והן אמת שראוי לדקדק בדברי רש"י מה ראה על ככה להניח דברי 

ח ו' לשון הקושיא היא: וכי לא יצא משם המדרש ולבא הוא בטענה אחרת )בבר"ר ס"
אלא הוא והרי כמה חמרים וכמה גמלים יצאו ואת אמר ויצא יעקב( ובשלמא אם רש"י 
לא היה פונה אל הדרשה הזאת כלל היה מקום לומר שהוא אינו חושש אלא לפשוטו של 

מקרא ולא שת לבו אל הדרשה כמנהגו בכל מקום אבל להביא דרשת חז"ל ולבא אליה 
ענה אחרת אין רוח החכמים נוחה הימנו. ועוד צריך לדקדק בקושית רז"ל שהקשו מט

וכי לא יצא משם אלא הוא שלכאורה נראה שאין בו קושיא כלל כי בכל מקום שיזכיר 
המזכיר יציאה ממקום למקום לא יחוש להזכיר אלא מי שהוא עיקר בהליכה ההיא 

פני שאמר ויצא יעקב ועוד שהוא והבהמה והכלים כרגלי הבעלים ומאי קשיא להו מ
מבואר שיעקב בצאתו מבית אביו לא היו עמו חמורים וגמלים שהוא לא יצא כבד בכסף 

ובזהב אך יצא יצא כצאת העבדים. ונראה שרז"ל הוקשה להם מה שהוקשה לרש"י 
עצמו מה היה צריך לכתוב ויצא יעקב ובפרט אחר שאמר וילך יעקב חרנה מפני 

זכיר אלא המקרים וההפעל' המיוחדים לצדיק ושהיה בהם אות שהכתוב לא יחוש לה
לטובה שלא כדרך כל הארץ וכענין שאמר וילך חרנה ויפגע במקום ויחלום וכו' אבל 

היציאה מבאר שבע אין בה שום דבר של חדוש מתיחס בפרטות ליעקב כי הן רבים עתה 



ילים ללכת ממקום הם יצאו את העיר כל הולכי ארחות מיום אל יום והם החמרים הרג
למקום ובענין שהורגלו חז"ל בלשונם לומר חמרין שהיו מעלין תבואה ממקום הזול וכו' 

חמרין שנכנסו לעיר ואמר אחד מהם שלי חדש ושל חברי ישן וכו' על כן אמר וכי לא 
יצא משם אלא הוא שבשלמא אם יציאת יעקב היה דבר פרטי לו לבדו מה שלא עשה כן 

שיזכירנו הכתוב אבל כיון שהדבר הזה נוהג שבעולם ומנהגו של איש אחר היה מקום 
עולם א"כ אין מקום להזכירו על כן אמר מגיד. וכענין זה הקשה אצל ויגדל משה וכי לא 

גדל אלא הוא והלא הכל גדלין אלא שגדל שלא כדרך כל הארץ על כן אמרו מגיד 
י שיציאתו עושה רושם שיציאת הצדיק וכו' כי חשש הכתוב להזכיר ענין היציאה מפנ

ואינו דבר בכל היוצאים שבזמן שהצדיק יוצא וכו' פנה זיוה וכו' והם הם דברי רש"י 
ג"כ שאמר לא היה צריך לכתוב וכו'  ולמה הזכיר יציאתו אלא מגיד וכו' וכענין זה יש 

 לפרש במה שכתב רש"י אצל נעמי דוק ותשכח, עכ"ל, וכעין זה ביפה תואר.
 

 רעיון דומה ברש"י קהלת יא, ג. ר הוא הודה וכו'.שבזמן שהצדיק בעי
 

הנחלת יעקב הביא בשם הרד"ק שהוא לשון פגישה. ויתכן  כמו ופגע ביריחו.ויפגע. יא. 
בשי"ן. ועיין רש"י שבועות י"ח ע"ב ד"ה קרב אליך שפירש  שסובר ששייך החלפת עי"ן

שגש פירש תיבת ט' ע"א ד"ה מ "בכלשון תגע. ורש"י בב ,ה ,תיבת תגש בישעיה סה
 משגש כלשון שגעון.

 
 

צ"ב מה פירש לנו בזה בפשוטו של מקרא, שהרי אין הכתוב עוסק  לשמרו. נצב עליו.יג. 
כאן במניעו של הקב"ה לעמוד עליו, ולמה חשב רש"י שהמקרא דורש ביאור בנקודה זו. 

יא והנה הרא"ם, הספר זכרון, והמשיח אלמים פירשו שלפי רש"י הכוונה ב"ועליו" ה
ליעקב, ודלא כר"ש אלמושנינו שפירש שמוסב על הסולם, ולפי זה נראה שרש"י בא 

לפרש כאן למה לא כנה הכתוב כמו שעשה לעיל יח, כב, "ואברהם עודנו עומד לפני ה' ", 
וכתב שם רש"י "והיה לו לכתוב 'וה' עודנו עומד על אברהם' אלא תקון סופרים הוא", 

היא לשמירה, ובזה אין כל כך גנאי. ונראה עוד שזו  ופירש שכאן, דלא כשם, המשמעות
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר כוונת הגמרא שמביאים המפרשים "אמר ריש לקיש 

, כאדם שמניף על בנו" )חולין צ"א ע"ב(, שאפילו אם כוונת העמידה היא לשם לאומרו
 שמירה, אי אפשר לסתם בן אדם לאומרו.

 
 ון הכתוב שמ"א ו, י.על פי לש כלוא בבית. ואלהי יצחק.

 
 

ובית אל היה בצפון של נחלת בנימין בגבול שבין בנימין ובין בני  כי אם בית אלהים.יז. 
 יא, ולכן לא נקט "ובין אפרים". ,ע"פ לשון הכתוב יהושע יח יוסף.

 
בביאור דבריו עיין תשובות רבי אליעזר  בית אל לא זה הסמוך לעי אלא לירושלים.

 )גורדון( סי' יב.
 

השוה לשה"כ קהלת ג, יא, "מראש ועד  מתחלה ועד סוף.  והיה ה' לי לאלהים.כא. 
 סוף".

 
קשה שמהפסוק שמביא רש"י  והמבקש לחם הוא קרוי נעזב שנאמר וכו'. ונתן לי.כח. 

לא רואים שהמבקש לחם קרוי נעזב אלא שמי שבניו מבקשים לחם קרוי נעזב. וק' 
תיבת הוא משמע הוא ולא אחר. אמנם הענין ש, קרוי נעזב" הואבפרט לפי מש"כ רש"י "



' סומך הכה. כתוב שם, "כי יפול לא יוטל כי -כד ,מבואר מתוך פירוש רש"י לתהלים לז
ידו. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם". על הפסוק הראשון 

ק השני, "נער לפי רש"י הפסושכותב רש"י, "לא יוטל. לא יושלך להיות נעזב". הרי 
", הוא המשך ותיאור הפסוק הראשון, דהיינו שהוא פירושו של לא יוטל,  הייתי וגו'

לא יוטל, וממילא ביקוש של דיק נעזב, וזרעו מבקש לחם, שניהם הם ענין אחד צ ם כןוא
 נעזב.גם יוטל וגם לחם היינו 

 
 פרק כט

תימא שישקו הוא המזרחי כתב דלא  משקים הרועים את העדרים. ישקו העדרים.ב. 
פועל עומד, ופירוש הכתוב הוא כאילו כתיב "ישתו העדרים". והמשיח אלמים כתב דלא 
תימא ש"העדרים" הוא הנושא של "ישקו", שהעדרים משקים אחרים. ולפי שניהם בא 

 רש"י להסביר העדר תיבת "את".
 

דבר על מצב דהיינו שונאספו מ רגילים היו להאסף לפי שהיתה האבן גדולה.ונאספו. ג. 
אם כוונת הכתוב היתה למקרה אחד מסוים שבו נאספו שהנמשך, כמו שהעיר המזרחי, 

העדרים, לא היה מובן הקשר בין "ונאספו שמה כל העדרים" ל"והאבן גדולה על פי 
 הבאר", שהוא מצב שנמשך.

 
, כעין זה ברש"י לעיל טו, יז; שם יח, כ; לקמן מב טעמו באל"ף וכו'. באה עם הצאן.ו. 

כא; ישעיה כו, יא; יחזקאל ז, ה; שם ז, ז; נחמיה ט, ז; רות א, טו; שם ב, ו; ועיין עוד 
 איוב יט, יז.

 
על פי לשון הכתוב שמות ט, יט, יהושע ב,  לאסוף המקנה הביתה. הן עוד היום גדול. ז.

יח, שופטים יט, טו, ושם יט, יח. רש"י הוסיף תיבת הביתה לבאר ש"לא עת האסף 
 נו מדובר באסיפת כל העדרים ליד הבאר המוזכר בפסוק הבא.המקנה" אי

 
אבל אין "לא נוכל" תשובה למה שאמר יעקב  להשקות לפי שהאבן גדולה. לא נוכל.ח. 

 שלשה, הרועים היו משיבים שאינם יכולים לרעות עד שיקויימו שאם כןלכו ורעו, 
ג( והשקינו הצאן. אבל  תנאים: א( יאספו כל העדרים, ב( וגללו את האבן מעל פי הבאר,

מובן כבר מוגללו את האבן שאם כן, לא היה צורך לרועים לומר בהדיא והשקינו הצאן, 
כוונת הכתוב היא "לא נוכל עד שמעל פי הבאר שצריכים להשקות את הצאן. אלא בע"כ 

אשר יאספו וגו' וגללו וגו' ורק אז והשקינו הצאן", לא ש"והשקינו הצאן" הוה תנאי 
מוכח מזה שגם במה שאמרו הרועים "לא נוכל", לא היו משיבים אלא למה שלישי. ו

 ., ולא ל"לכו ורעו"שאמר יעקב "השקו הצאן" בלבד
 
 

היוסף הלל הביא שלש  כמי שמסיר את הפקק מעל פי צלוחית וכו'. ויגש יעקב ויגל.י. 
 דרכים בפירוש רש"י הנמצאים במפרשים. יש שפירשו שדיוקו הוא ממה שנקט הכתוב

לשון ויגל שהוא לשון גלוי, ולא ויגלגל. אבל על זה הקשה האמרי שפר שהביא את דברי 
האבן. הנחלת כמו ויגל את רש"י בתהלים קיט, כב, "גל מעלי חרפה ובוז. לשון גלגול 

יעקב דייק ממה שנקט רש"י תיבת ויגל בד"ה שהיא התיבה שממנה דייק רש"י, ויגל 
וההבנת  18ה פירשו גם האמרי שפר בשם תולדות יצחק,מיד בלי טורח, וכעין זה וכעין ז

המקרא. היוסף הלל הביא גם את נוסחת דפוס אלקבץ שרשם בד"ה "ויגש יעקב ויגל 
את האבן מעל פי הבאר", וכתב שעל פי זה יש לפרש כמו הספר זכרון ש"מעל פי" משמע 

 שהרימה בידו בנקל ובלי עמל כאדם המרים הפקק "מעל פי' הצלוחית.
                                                 

18
 לרבי יצחק קארו, זקנו של רבי יוסף קארו. הדברים נמצאים בתולדות יצחק, מהדורת ווארשא תרל"ז, עמ' כה. 



 
"י מינכן הד"ה היא ויגש יעקב ויגל את האבן. בכת"י לייפציג אין בד"ה אלא תיבות בכת

 ויגש יעקב ויגל, והוא מתאים לפירושם של הנחלת יעקב וההבנת המקרא.
 

צ"ב שאין דרכו של רש"י לפרש סיבת פעולותיהם של שצפה ברוח הקדש וכו'.  ויבך.יא. 
, אין זה ענין לפשוטו של מקרא, ואם אנשים בתנ"ך שאם אין הכתוב יורד למניעותיהם

כן צ"ב למה נחית לפרש את סיבת בכייתו של יעקב. לכן נראה כגירסת כת"י מינכן 
וישא את קולו בד"ה, וכן הוא בדפוס רומא ובדפו"ר, ועל פי זה  שגורס גם את תיבות

רש"י בא לפרש את ייתורא של וישא את קולו, שמשמע שהיתה סיבה לבכייה גדולה ולא 
ק משום הרגשות המלוות פגישה עם קרובת משפחה חדשה. )ענין לכאו' דומה ברש"י ר

שמ"א כה, יב, ד"ה ותזעק בקול גדול, ועיין עוד דברינו לקמן לז, לה, ד"ה וימאן 
נוסחת הספרים עם תיבת ויבך בלבד בד"ה היא גירסת כת"י לייפציג ודפוס  להתנחם.(

 אלקבץ.
 

 .לשון הכתוב הושע ז, ה משך ידו.
 

הוצרך למדרשו דאי כפשוטו בלבד  ומדרשו אם לרמאות וכו'. כי אחי אביה הוא.יב. 
הל"ל כי אחיה הוא )אהל יעקב(. המשכיל לדוד פירש, "הוצרך לדרשה דאילו לפשוטו 
קשה שהרי הוא כפל, דהיינו בן רבקה". ואולי יש להוסיף לדבריו שדרשו דוקא מ"כי 

ותרות, ולא עשו דרשה מ"וכי בן רבקה הוא" אחי אביה הוא" שבא לפני המילים המי
שבא אחריהם, כי התיאור "וכי בן רבקה הוא" הוא יותר מדוייק, שבזה מפרש לא רק 
שהם קרובים אלא גם איך הם קרובים. ובמה שנקט הכתוב את "כי אחי אביה הוא" 

 ראשונה, אולי יש לפרש שיעקב עשה כן לכבוד אביה של רחל.
 

אין דרכו של רש"י לפרש את מניעי מעשי  על כן הגידה לאביה.אמה מתה  ותגד לאביה.
אנשים אם לא דן הכתוב בהם, אלא שכאן קשה לו למה לא כתוב ברחל "ותגד לבית 

 אמה" כמו שכתוב ברבקה לעיל כד, כח.
 

. אמר וינשק לוכשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו.  ויחבק.יג. 
פרשת כתוב בהכתב והקבלה, הכתב והקבלה בראשית  בפיו.שמא מרגליות הביא והם 

 :ד ,לג , בראשיתוישלח
ישקהו. בידוע שעשו שונא ליעקב אלא שנכמרו רחמיו באותו פעם ונשקו בכל ו

לבו )רש"י מרז"ל(, טעמם בזה לפי שאמר כאן ויחבקהו וישקהו בחבור הכנויים, 
לבדו וההבדל שביניהם כי אבל בלבן נאמר ויחבק לו וינשק לו הפועל לבד והכנוי 

בזמן שהפועל מתעצם ומתקשר עם הנפעל ממנו בעצם ולא במקרה וכונה 
חיצונית אז ישמש הכתוב בחבור הכנוי עם הפועל, כמו כי אהבת נפש אהבו 

)ש"א כ'( לא אמר אהב אותו כי אהבת דוד עם יהונתן היתה אהבה עצמיית איש 
ל בעת שהאהבה היא תלויה את אחיהו ידובקו בלתי תלויה אהבה בדבר, אב

בדבר ראוי להשתמש בפועל נפרד מהכנוי ואיננו מחובר בתיבה אחת, לכן בספור 
מעשה לבן עם יעקב שהכנוי נפרד מהפועל ואמר ויחבק לו וינשק לו )ולא וישקהו 
ויחבקהו( דרשו רז"ל בב"ר שמא זהובים הביא והנם בחיקו שמא מרגליות הביא 

שעשו שונא ליעקב ויקרא מקרה שחבק לו ונשקו  והם בפיו, אמנם כאן שבידוע
היל"ל ויחבק לו וינשק לו כמו בלבן, ע"כ אמר שאותו הפעם נשקו בכל לבו וזהו 

 וישקהו בחבור הכנוי )ר"י הלוי(.
 



היוסף הלל כאן העיר שפירוש זה  .והמשכיל לדודהמשמרת הקדש כעין זה כתבו כאן 
"  בד"ה. כגירסא לוא שגורסים "ויחבק ברש"י מתאים לנוסחת דפוס ראשון ודפוס רומ

 זו נמצא גם בכת"י מינכן. אמנם בכת"י לייפציג אין בד"ה אלא תיבת ויחבק.
 

הנוסח הרווח בד"ה וינשק לו הוא מדפוסי וונציא ורומא. היוסף הלל העיר שדבור זה 
ליתא בדפו"ר אבל איתא בדפוס אלקבץ בנוסח שונה. הדבור אינו נמצא לא בכת"י 

על כת"י  6ולא בכת"י מינכן, ולא בעוד הרבה כתבי יד כמו שהעירו בהגהה  לייפציג
 לייפציג.

 
לכאו' אינו מפרש אלא תיבות את כל הדברים האלה  שלא בא אלא וכו'. ויספר ללבן.

. ונראה שהוא משום שמשמעות הפשוטה בד"ה וא"כ צ"ב למה נקט תיבות ויספר ללבן
ו ר לרבקה, וא"כ הל"ל ויגד ללבן כמשל את כל הדברים האלה היא הדברים שספ

ל לשון ויספר משמע סיפור דברים ארוך. בלעיל פסוק יב ויגד יעקב לרבקה, א שכתוב
 סו. ,וכעין זה בנחלת יעקב ומשכיל לדוד לעיל כד

 
 עיין הערתינו לעיל פסוק ז. לאספך הביתה. אך עצמי ובשרי.יד. 

 
ו נמצא בכת"י מינכן ובכמה אם אמנם דבור זה אינ הוא זיו קלסתר. מראה.יז. 

דפסוסים ישנים, הרי הוא בכת"י לייפציג. וכך משמע מדברי רש"י קהלת יב, ב, "והאור. 
זה החוטם שהוא תואר קלסתר פנים". הרי שמייחס קלסתר פנים לאור שהוא מעין זיו, 

אם אמנם קורא לחוטם תואר. וברש"י ברכות ז' ע"א, "לקלסתר פנים. כי קרן עור 
ם שם קלסתר הוא ענין אור. וברש"י כתובות י"ז ע"א, "בוצינא דנהורא. על פניו". ג

שהיה קלסתר פניו מבהיק". וברש"י סנהדרין ל"ח ע"א, "וימנע מרשעים אורם. קלסתר 
 פניו". ובנדה ל"א ע"א, "קלסתר. זיו".

 
ההרגש בחוץ הוא  אבל בערב לא היתה לאה וכו'. ויהי בבקר והנה הוא לאה. כה.

 תיבת והנה, ומפרש רש"י שמשמעותה שעד הבקר לא הכיר יעקב שהיא לאה.ייתורא ד
 

 פרק ל
בפשטות משמע שקנאה בבניה. ונראה שרש"י  קנאה במעשיה.  ותקנא רחל באחותה.א. 

מדייק שקנאה דוקא במעשיה מדלא כתיב ותקנא רחל בלאה אלא באחותה, שמשמע 
להוליד לבנים אם רק תזכה שהכירה שמצד שהיא אחותה, מסתבר שיש לה גם היכולת 

 לכך. והשוה ללשון הכתוב לקמן פסוק ח, "נפתלתי עם אחתי", וברש"י שם.
 

 על פי לשון הכתוב לקמן לח, כו. שצדקה ממני.
 

מהגור אריה משמע שרש"י בא לומר שהכתוב משתמש  וכי במקומו אני. התחת.ב. 
ק טוב. וקשה ב"תחת" במובן של "במקום", וכעין זה גם בבאר מים חיים ובדב

גם שם מופיע תיבת תחת במובן של במקום, ולא שיג,  ,כב שםו ,כה ,דמלעיל לדבריהם 
עיקר נקודת רש"י היא שהה"א של התחת היא ה"א שהעיר רש"י מידי. אלא נראה 

הה"א של התחת היתה  לוהשאלה, ומש"ה משמעות תחת כאן היא במקום, אבל אי
", וכמו שהבינו בעלי התוס' בתוס' השלם, ה"א הידיעה, משמעותה היתה "למטה מ...

לזה פירש  ההתחת אלקים אנכי פירושו "תחת כסא הכבוד". ודומשאותיות ב' וה', 
ם תיבת "וכי" בד"ה הוא משום שנקט רש"י שיט, ע"ש. ובמה  ,המשיח אלמים לקמן נ

ש"וכי" מראה על נתינת טעם, והוה אמינא דלא שייך נתינת טעם ע"י שאלה, וזה דלא 
 לפי רש"י פירוש "וכי" הוא "שמא".שמש"כ המשיח אלמים שם כ



 
אני",  כאן כתב "וכי במקומו אני", ולקמן כתב "שמא במקומושובשינוי לשון רש"י, 

אות ז' וז"ל: פירש רש"י וכי במקומו אני.  ןמכאן ראיה למש"כ בתוס' השלם כאשנראה 
לך בנים. ומכאן אנו  וכך הפירוש, וכי בשביל שבמקומו אני תהא יכולת בידי לתת

למדים שפרצופו של יעקב אבינו חקוק בכסא הכבוד, עכ"ל. א"כ, לגבי יעקב שהוא 
, )שפירושו "וכי בשביל" לפי התוספות( , נקט "וכי"של כסא הכבוד באמת "במקומו"

 ואילו לגבי יוסף נקט "שמא".
 

אלא ייתורא  ההרגש מבחוץ הוא לא רק ייתורא דתיבת גם, מהו גם. ואבנה גם אנכי.ג. 
 דשתי התיבות גם אנכי.

 
 יז. ,ע"פ לשון הכתוב משלי לא וחגר מתניו כנגד שרה.

 
פירוש "חגר מתניו" הוא שהתחזק בתפילה, כמש"כ המרז"ו לב"ר עא:ז. והקשו 

ד"ה חמסי עליך, "כשהתפללת להקב"ה מה  ,ה ,רש"י לעיל טזממה שכתב המפרשים 
הרי  א עליך והיה לך להתפלל על שנינו".תתן לי ואנכי הולך ערירי לא התפללת אל

 שלשרה היתה טענה על אברהם שלא התפללה עבורה.
 

מטענת שרה אין לדייק אלא שלא התפלל אברהם עבור שרה כשעדיין לא היו שונראה 
לשניהם בנים )ובכה"ג התפילה שעקרה תלד היא יותר ראויה מכשיש לבעל בנים, 

טוענת שאברהם חגר מתניו כנגד שרה אחרי  אבל כאן רחל ,כמש"כ כאן המשכיל לדוד(
 שכבר היו לו בנים מהגר )ובביאור טענתה עיין משכיל לדוד(.

 
בזה מבאר למה נקט הכתוב ותאמר הנה  אמרה לו אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי.

 אמתי בלהה בא אליה, ולא ותאמר בא אל אמתי בלהה.
 

תרתי הוא כדי להראות שכשם מה שנקט תיבת ונע נתקבלתי ונעתרתי. גם יכולתי.ח. 
שעתר הוא גם לשון תפילה וגם לשון קבלת תפילה כמו שמוכח מהפסוק "ויעתר יצחק 

 וגו' ויעתר לו" )כה, כא( כך לשון נפתולי ונפתלתי בפסוק שלנו.
 

נקט כאחותי במקום עם אחותי של הכתוב דלא תימא  נתקבלתי ונעתרתי כאחותי.
 לתי יחד עם אחותי.שכוונת הכתוב היא תפילות ה' התפל

 
צ"ב מה בא לפרש בפשוטו של מקרא בזה. ויתכן  וכדי לרמות ליעקב וכו'. ותלד זלפה.י. 
מפרש למה נקט פסוק זה תיבות שפחת לאה, דלא כפסוק ה' שאינו קורא לבלהה ש

מאחר שבתיבות ותלד זלפה משמיענו הכתוב שהיתה בחורה, ששפחת רחל. והוא משום 
לכאו' לפ"ז ה"ל לנקוט תיבות שענו שרמה בה את יעקב. אלא בתיבות שפחת לאה משמי

עוד יש לומר שרש"י מזכיר ענין רמאות לבן בזה כסמך  שפחת לאה בד"ה, וצ"ב.
 לפירושו שהיתה בחורה מכולן, ומפרש שמסתבר שהיה הדבר כן.

 
ועיין עוד  יד וטו. ,ע"פ לשון הכתוב מלאכי ב כאיש שבגד באשת נעורים.. בא גדיא. 
 עה נד, ו.ישי

 
צ"ב מה מוסיף בזה בהבנת פשוטו של  ולפי שזלזלה וכו'. לכן ישכב עמך הלילה.טו. 

פירשו שרש"י הביא נקודה זו כהוכחה  25וברש"י השלם הערה מקרא, ועיין גור אריה. 
לפירושו שלכן ישכב עמך הלילה הוא לשון מקח וממכר, ומה שנענשה רחל הוא הוכחה 



כב הצדיק במה שמכרה את זכותה ללאה, לא היה מגיע לה לזה, דאי לאו שזלזלה במש
 לא ליקבר אתו.  

 
ואפשר להוסיף שבדבור הבא כתב רש"י "שכר שכרתיך. נתתי לרחל שכרה", ופירשו 

הגור אריה והספר זכרון שאין הכוונה שלאה נתנה שכר ליעקב. לפי זה יש לומר שגם 
ן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בפסוק שלנו רש"י בא לאפוקי מה"א שהכוונה היא "לכ

בנך שתתני לו". ומביא סמך לדבריו, שאילו היתה זו כוונת הכתוב, לא היתה רחל 
 מזלזלת במשכב הצדיק.

 
 

 ב. ,יג, דהי"ב ו ,"א חללשון הכתוב מ לשון בית זבול. יזבלני.כ. 
 

 יג. ,על פי לשון הכתוב רות ב כאחת השפחות. לא תהא רחל אחותי דינה.כא. 
 

פירש שרש"י מסביר את  באר בשדהה יודעת היתה בנבואה וכו'.. יוסף ה' לי בן אחרכד. 
יה אי כדבריו לכאו' לא האבל . ייתורא דתיבת אחר, ולמה בקשה רק בן אחד ולא בנים

כת"י לייפציג ומינכן, לרש"י לנקוט בד"ה אלא תיבות בן אחר. והיא באמת הגירסא ב לו
רסת הספרים שהיא גירסת דפוס ונציא נראה שרש"י דפו"ר, רומא, ואלקבץ. אבל לפי גי

שיוסף ה' כדי  היתה התכוונאלא שמפרש למה נקטה רחל לשון יוסף ולא אמרה יתן, 
  להגיע למספר הקבוע מראש, ושההוספה הזאת תהיה ממנה.

 
ההרגש מבחוץ הוא דהל"ל יוסף ה' בן אחר לי עם  לכך לא נתפללה אלא על בן אחר.

אחרי הפועל. במה שהקדימה הכתוב תיבת לי יש במשמע לי ולא מקבל הפעולה תיכף 
 לאחרות.

 
מוכח שכך אמר יעקב ללבן מפסוקים לד ולה  והפקידם ביד בניך. והיה שכרי.לב. 

לקמן. ממה שאמר לבן בפסוק לד "לו יהי כדברך" רואים שמה שעשה אחר כך הוא 
 כדברי יעקב, ובפסוק לה כתוב "ויתן ביד בניו".

 
גור אריה הבין שרש"י מפרש וענתה כעניה ה אם תחשדני וכו'.ה בי וגו'. וענתלג. 

, על שכרי" ותעידבהמשך דבריו "שבמה שכתב רש"י  בריודי לפ ריך לומרלשאלה, וצ
במשמעות תיבת תבוא. אבל לענ"ד אם כבר כתב רש"י להדיא שהכתוב שהוא מונח 

ענתה ותסהיד. אלא נראה מדבר בענין עדות, דוחק לומר שחולק על התרגום שמתרגם ו
עד שמגיע מזכיר פירוש זה אלא שאינו  לפי רש"י, הוא פירושו של וענתה "ותעיד"ש

 ומפרש ביאה זו מה היא.בכתוב, לתיבת תבוא 
 

דלא תימא שהכוונה היא שמישהוא גנב  בידוע שגנבתיו לך ובגניבה הוא שרוי אצלי.
היא שהוא גנוב כמו גנוב אתי" ב"שהכוונה  א תימאאותו ושם אותו בעדרי. אי נמי דל

 שאני גנוב.
 

כך היא בכת"י מינכן ובכל הדפוסים, ובכת"י לייפציג ליתא  אותן מסר לו. הנותרות. לו.
 לתיבת אותן. וצ"ב מאי קמ"ל בתיבות אלו.

 
פירש הבאר בשדה שאין הכוונה כדי  ברהטים וכו' שם הציג וכו'. אשר תבאן וגו'.לח. 

 שתבאנה הצאן לשתות. 
 



המשכיל לדוד, הבאר  משונים במקום עקידתן הם קרסולי ידיהן ורגליהן. עקדים.ט. ל
בשדה, והקיצור מזרחי הקשו למה לא פירש רש"י את התיבה לעיל בדבריו לפסוק לה, 
ולענ"ד תירצו בדוחק. ונראה כפירושו של הדברי דוד, שבפסוק לעיל אפשר לומר שלבן 

ים לבן במקום עקידתם. אבל כאן נולדו היה עוקד את התישים ממש ולכן היו נרא
 עקודים ובע"כ הכוונה היא שכך נראו מכח טבעם.

 
 יז. ,לשון הכתוב לקמן לב עדר עדר לבדו. והכשבים הפריד יעקב.מ. 

 
 פרק לא

נראה שההרגש מבחוץ הוא דהל"ל  לרחל תחלה ואח"כ ללאה. ויקרא לרחל וללאה.ד. 
ח, ד"ה לאבתיכם. אם אמנם מצאנו לשון לרחל ולאה, והשוה משכיל לדוד דברים א, 

קריאה "למשה ולאהרן" בשמות ח,ד; שם ט, כז; שם י, טז; ושם יב,לא, וכן "ויקרא 
-משה לדתן ולאבירם" בבמדבר טז, יב, יש לומר שבכל המקרים ההם היתה איזו אי

 אמר ביין המלך לב כטוב השביעי "ביוםהשתוות בין הנקראים. ובאסתר א, י, מצאנו 

 פני את המשרתים הסריסים שבעת וכרכס זתר ואבגתא בגתא חרבונא בזתא מןלמהו
 אמירה רק היתה ששם משום הסריסים שמות כל לפני אחד בלמ"ד אחשורוש" המלך
 לשווים. אחת

 
ואף בניה של לאה מודים בדבר שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה אומרים כרחל 

גם שם נקטו "כרחל וכלאה" ולא  .וכלאה אשר בנו שתיהן וגו' הקדימו רחל ללאה
 "כרחל ולאה" משום שדוקא לשון זה מראה שאין שתיהן שוות.

 
המזרחי פירש שמדייק היו המלאכים מביאין אותו וכו'.  והנה העתדים העלים. י.

מה"א הידיעה של "העלים" ור"ש אלמושנינו פירש שמדייק מה"א הידיעה של העתדים, 
בד"ה משמע שבא לפרש גם משמעות תיבה זו, והיא אבל נראה ממה שנקט תיבת והנה 

 שהדבר נעשה על פי נס, שהיו המלאכים מביאים את העתדים.
 

לכאו' תיבת שם מיותרת וליתא בדפוסי רומא  לשון רבוי וגדולה וכו'. משחת שם.יג. 
 ואלקבץ. אמנם התיבה נמצאת בכ"י לייפציג. ובכת"י מינכן הד"ה הוא אשר משחת שם.

 
היוסף הלל העיר שגירסת דפה"ר ודפוס זאמורה, "כנמשח למלכות",  כות.כשנמשח למל

 נראה נכון. וכך היא גם כת"י לייפציג.
 
 

למה נעכב על ידך מלשוב כלום אנו מיחלות לירש מנכסי אבינו כלום בין  העוד לנו.יד. 
אין העוד לנו חלק וגו' שאלה, כאילו באמת רצו לדעת אם עדיין יש שפירוש,  הזכרים.

אז היה משמע שהיו מתלבטות אם לשוב עם יעקב, שפשרות לירש בנכסי אביהם, א
מסיפא . אבל זה אינו, שהיה להן חלק בנכסי אביהםבאפשרות שיוהדבר היה תלוי 

 דקרא, הלוא נכריות וגו' מוכח שהיה פשוט להן שלא לעכב.
 

"נכריות אין "כי מכרנו" סיבה לש אפילו בשעה וכו'. הלוא נכריות נחשבנו לו.טו. 
 נחשבנו לו", אלא ראיה.

 
 

ע"פ התרגום. וצ"ב למה הוסיף רש"י את שי"ן השמוש  שלנו הוא.כי כל העושר. טז. 
 פירושו, לנו הוא עתיד להגיע. "לנו הוא"ללשון הכתוב. ואולי היה מקום להבין ש

 



הקשה הנחלת יעקב וז"ל: לא ידעתי  לשון הפריש וכן כל הצלה שבמקרא וכו'. הציל.
המתין עד כאן ולא פירש כן לעיל בפסוק ט, "ויצל אלהים", עכ"ל, ועיין בבאר למה 

 בשדה.
 

לעיל פשיטא שהכתוב משתמש בויצל במובן של הפרשה ולא של הצלה שוהנראה לענ"ד, 
מכיון ששם בבהמה הכתוב מדבר, ששייך סכנה לנפשה, אילו היתה משמעות שמסכנה, 

ב הציל את חיי הבהמות, ובודאי אין זה ויצל מעין ישועה והצלה, היה משמע שיעק
כוונת הכתוב. אבל כאן יש מקום לטעות ולומר שהכתוב משתמש ב"הציל" במשמעותה 

הרגיל, משום שיש בחינת הצלה ועלייה כשכסף עובר מרשע לצדיק, קמ"ל שאין זו 
פסוק ט כראיה שהצלה הוא של כוונת הכתוב. ובזה מובן למה רש"י מביא את ויצל 

 יא, ודו"ק. ,שה בפירושו להושע בלשון הפר
 

לעיל פשיטא שויצל הוא לשון הפרשה, שאילו היתה כוונת הכתוב שא"נ יש לומר 
להצלה מסכנה, היתה נוקטת והציל בבנין הפעיל, ולא ויצל בבנין ִפעל. וחדושו בפסוק 

ששם  ,מג ,שלנו הוא שגם בבנין הפעיל שייכת משמעות זו. ועיין רש"י תהלים קיט
על, ושם רש"י מביא לדוגמא פסוק ט לעיל, שמפסוק ההוא פִ תיבת תצל בבנין  מופיעה

 על.פִ דוקא יש להביא דוגמא לתיבה אחרת בבנין 
 

שהרי  הקדים זכרים לנקבות ועשו הקדים נקיבות לזכרים וכו'. את בניו ואת נשיו.יז. 
להראות בא הכתוב שברחל ולאה, הל"ל ''וישא אותן ואת בניו". אלא מכיון שעוסקים 

 את ההבדל בין יעקב לעשו.
 
 

רש"י מפרש שמה  שנתן ביד בניו דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב. לגזז את צאנו.יט. 
סמך הכתוב הליכת לבן עם גניבת התרפים הוא משום שרחל לא גנבה את התרפים ש

 אלא משום שאביה הלך בדרך רחוקה, אבל אם היה גוזז צאנו בקרוב, לא היתה גונבם.
 

 תיבת את נראית מיותרת, ובכת"י לייפציג ליתא. קרוביו. את אחיו. כג.
 

יש לומר שמפרש למה  כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים. מטוב עד רע.כד. 
לא נקט הכתוב "טוב או רע" דוגמת במדבר כד, יג. אלא הוא משום שדוקא טוב עד רע 

 כולל משמעות של טוב המורגש כרע.
 
 ענין דומה ברש"י במדבר כב, יב. ים רעה היא אצל צדיקים.כל טובתן של רשע 

 
 על פי לשון הכתוב ישעיה מ, כו. ורוב אונים. יש לאל ידי.כט. 

 
לכאו' אין זה נוגע לפשוטו של מקרא.  ומאותה קלל מתה רחל בדרך. לא יחיה. לב.

המשכיל לדוד ביאר שרש"י מפרש למה לא נקט הכתוב "ימות", והוא משום ש"ימות" 
משמע ימות מיד, ואילו לא יחיה משמע לא יחיה הרבה אבל לאו דוקא שימות מיד. 

ויתכן שהכוונה היא להיפוך, שלא יחיה משמע מיתה בקרוב, ואילו ימות לא משמע שום 
 משך זמן מסוים, עיין למשל משלי ה, כג, ושם י, כא.

 
כון שיקראנו כתב הרמב"ן "ועל דרך הפשט איננו נ הוא אוהל רחל. באהל יעקב.לג. 

בפסוק אחד בשני שמות". ויש לומר שבתחלה קוראו הכתוב אהל יעקב כי לבן הלך שם 
 כי חשד את יעקב כמבואר בפסוק ל. אבל מה שחזר לבן היה דוקא כי חשד את רחל.

 



פה הוא מעניין כלייה  הכתב המזרחי, "שפי' האכיל לשון אש אוכלה.אכלני חורב. מ. 
דבריו דחוקים מתרי טעמי. קודם כל, ענין כליה וענין  ולא מלשון אכילה". ולענ"ד

ה יכוונת רש"י, ה יהואם זשאכילת חורב היא היא כליה. ועוד, שאכילה בעצם היינו הך, 
 אש אוכלה, ושם לא פירש כלום.של על הפסוק  ןכם גכן לפרש  ול
 

 פסוקינו הוא מענין חרב בסגול החי"ת,של חרב שרש"י תקן דלא תימא שאלא נראה 
הדוגמא הוא מצינו אכילת החרב בסגול החי"ת כמה פעמים בתנ"ך, ואילו זה שהרי 
ששייכת  בחורב, כמוגם אכילה שייכת שמר ושל אכילת חורב. לזה בא רש"י ל ההיחיד

 באש, שהוא דומה לחורב.
 

, ושופטים כ, כג, יז ,על פי משלי יז .ולמלחמה  שהיו לו אחים נגשים לצרה לאחיו.מו. 
 .י לקמן מב, ח, ד"ה והם לא הכירוהווהשוה רש"

 
 פרשת וישלח

 פרק לב
צ"ב למה נקט תיבות וישלח יעקב בד"ה.  מלאכים ממש. וישלח יעקב מלאכים.ד. 

היוסף הלל העיר שבדפו"ר הד"ה הוא רק תיבת מלאכים, וכך היתה הגירסא לפני הספר 
גירסא היא כגירסת זכרון, אבל ברוב הדפוסים הישנים וכן בכתבי יד לייפציג ומינכן ה

מלשון זה משמע שפסוקינו הוא המשך הענין שואולי דיוקו של רש"י הוא הספרים. 
, עדיין צ"באבל  .הקודם שמדבר במלאכים ממש, דאל"ה הל"ל ויעקב שלח מלאכים

שלפי דברי ההבנת המקרא, סוף פ' בראשית, לשון "ויעקב שלח" היה משמע ששלח 
 . בהמשך הפרשה יעקב מלאכים כבר קודם מה שמסופר

 
אבל יותר נראה, שאילו היתה הכוונה לשליחים הל"ל "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל 

עשו וגו' לאמר וגו' " בלי "ויצו אותם", דומיא דשופטים יא, יב, "וישלח יפתח מלאכים 
לאמר". אלא שהכתוב עשה משליחות המלאכים ענין לעצמו כדי להשמיענו שהיו 

 מלאכים ממש.
 
 

 כעין זה ברש"י שמ"א כג, כז. ממש. מלאכים
 

לשון הכתוב בראשית מט, כו, וכך היא גירסת כתבי יד לייפציג  ברכות אביך. גרתי.
 ומינכן. בדפוס רומא "ברכת אבא" ובדפוס אלקבץ "הברכות שברכני אבי".

 
 

מפרשים בשם " ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים.. עם לבן גרתיה. 
ישא זצוקללה"ה זי"ע ועכי"א שאמר ולא למדתי ממעשיו הרעים שלא ההצה"ק ר"ר ז

ספר זהב ) " הוצרך להתעוררות חיצוני ממעשי לבן לדרכו שיתבונן מזה לדרכי ה'
 (.המנורה עמ' טו, מספר אמרי יהודה, לך לך

גרתי בגימטריא תרי"ג כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא  גרתי.
כאן מזכיר יעקב שנתקבלה תפילתו לעיל כח, כא, "ושבתי  ים.למדתי ממעשיו הרע

בשלום אל בית אבי", ופירש"י "בשלום. שלם מן החטא שלא אלמד מדרכי לבן". וצ"ב 
במה ששם נקט לשון דרכי וכאן נקט לשון מעשיו, והשוה לשון רש"י ויקרא כה, מז, ד"ה 

 . ומך אחיך עמו, וע"ש עוד כו, א, ד"ה לא תעשו לכם אלילים
 



בכת"י לייפציג ובהרבה דפוסים ישנים ליתא לד"א הזה, ובכת"י  מינכן: "ד"א עם לבן 
גרתי גרתי בגימטריא תרי"ג אמר יעקב לעשו אע"פ שהייתי בבית לבן והייתי טרוד 

בעבדותי שמרתי תרי"ג מצות ולכך אני מיעץ לך שלא  תתגרה בי שעל כרחך לא תוכל לי 
 כי נפל תפל לפני".

 
 

צ"ב מנ"ל שיעקב אמר להם אחי  שהיית אומר אחי הוא וכו'. אל אחיך אל עשו.באנו ו. 
 כבר עמדו בזה", ו הוא, ולכאו' לא הל"ל אלא "אע"ג שאחיך הוא נוהג עמך כעשו וכו'

בד"ה למה נקט רש"י תיבת באנו  עוד . ויש להבין9באר בשדה ורש"י השלם הערה ה
אה שהיה קשה לו לרש"י למה נקט כשאינו מפרש אלא תיבות אל אחיך אל עשו. ונר

הכתוב באנו אל אחיך, והל"ל הלכנו אל אחיך. אלא שמתיבה זו רואים שהכוונה היא, 
 כשבאנו אליו, סבורים היינו שהוא אחיך, והיינו משום שאמר להם יעקב אחי הוא.

 
ענין דומה ברש"י תהלים נז,  ויירא שמא יהרג ויצר לו אם יהרג אחרים. ויירא ויצר.ח. 

 , ושם קמד, י.ב
 
 

 והשמש יצא על הארץ מקצה השמים מוצאו הרי לשון זכר. המחנה האחת והכהו.ט. 
ז( הוא משום שמוצאו מוסב  ,הביא את הפסוק מקצה השמים מוצאו )תהלים יטש מה

על "לשמש" שמוזכר שם בפסוק ה, לשמש שם אהל בהם. אבל קשה, דהוה ליה להביא 
והוא כחתן  --וגע לשמש לא פחות מד'  פעמים פסוק ו שם, שמשתמש בלשון זכר בנ

יוצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ אורח. בנוסחת דפוס אלקבץ באמת אינו מביא את 
  ., אבל גירסת כתבי יד לייפציג ומינכן היא כגירסת הספריםהפסוק מתהלים

 
אולי דיוקו מדלא כתיב המחנה  על כרחו כי אלחם עמו. והיה המחנה הנשאר לפליטה.

 .אי נמי, ממה שכתוב והיה במקום יהיה ,השני
 
 

כבר העיר המזרחי שלפי רש"י  נתמעטו זכיותי ע"י החסדים. קטנתי מכל החסדים.יא. 
המ"ם של מכל היא מ"ם הסיבה, ולפי רש"י אין כוונת הכתוב שיעקב אומר איני כדאי 

לכל החסדים והאמת שעשית עד עכשיו כמו שהבין באמת הרמב"ן, ואולי הוא משום 
 שלרש"י מסתבר שכאן יעקב מביע את סיבת יראתו מעשו, ואינו מקום להודאה. 

 
להורות  במקום את עבדך של הכתוב המזרחי פירש שרש"י נקט "עמי". שעשתית עמי

שהוא המשך התחלת דבריו שבא לאפוקי מה"א עוד יתכן  ש"את" כאן פירושו "עם".
יש  לפי הה"א שרש"י דוחה,ן, כם שיעקב מודה על החסד שהוא קבל מאתו יתב', וא

 מקום לחשוב שבתיבות אשר עשית את עבדך מודה להקב"ה על שברא אותו.
 

 ענין דומה ברש"י קהלת א, יב.אלא מקלי לבדו.  כי במקלי.
 

דרכו של רש"י להביא את המקור כשהכתוב  והיכן א"ל. ושמתי את זרעך כחול הים.יג. 
 מדבר על דיבורו של הקב"ה. 

 
רש"י הביא את  ומדרש אגדה מן הבא בידו אבנים טובות ומרגליות וכו'. הבא בידו.יד. 

המדרש, שאם כוונת הכתוב היא לפשוטו בלבד, הרי פשוט הוא שיעקב הביא רק מה 
שהיה ברשותו ולא מן הגזל. אבל אין לומר אבנים טובות ומרגליות הוא פשוטו שהרי 

 הביא גם בהמות.



 
רכו של רש"י להביא דבר אחר אחרי שהביא פירוש אין ד .ד"א מן הבא בידו מן החולין

על פי הפשט וגם פירוש על פי המדרש. דבר אחר זה מופיע בדפוס אלקבץ וונציא אבל 
 לא בכתבי היד, דפו"ר, ודפוס רומא.

 
רש"י הביא את המדרש כדי  ובב"ר דורש מכאן וכו'. עזים מאתים ותישים עשרים.טו. 

 כרים ומספר הנקיבות.להסביר למה פרט הכתוב את מספר הז
 

השוה  ומ"א ובניהם בנאיהם זכר כנגד נקבה.. גמלים מיניקות ובניהם שלשיםטז. 
 ב. ,רש"י לעיל טז

 
מה שנקט לעצמו במקום לבדו של הכתוב, לומר  כל מין ומין לעצמו.. עדר עדר לבדויז. 

דות שאין הכוונה בתיבת לבדו אלא שיהיו העדרים נפרדים זה מזה, ולא שיהיו בבדי
 ממש.

 
 על פי לשון הכתוב קהלת א, ח. להשביע עינו.

 
ה"א ש"הוא" מבא לאפוקי שבתוס' השלם ובספר זכרון כתבו  יעקב. והנה גם הוא.יח. 

מפסוקים שהרי אעשו קאי, ויעקב בא להזהיר את עבדיו שעשו בא אחריהם. ותמהני, 
איך שייך  ןכם , ואטז ויז מבואר שיעקב אמר לעבדיו שיפגשו את עשו אם יעברו לפניו

המשיח אלמים והמשמרת הקדש, ולענ"ד גם מה שכתבו לומר שעשו בא אחריהם. ועיין 
 בדבריהם יש מן הדוחק. ולכל הפירושים אין הסבר למה נקט רש"י תיבת והנה בד"ה.

 
והנה גם הוא בא אחרינו משמע שרוצים למשוך את תשומת לבו של עשו לראות שונראה 

בין כל עדר ועדר שהרי ש"הוא" לא קאי איעקב,  וה אמינאה כןם משהוא מאחריהם, וא
בכל שרש"י על פסוק יז, ויעקב היה אחרי כל העדרים. קמ"ל  תבשכ מלא העין כמכהיה 

ל ידי ריהם ועוזאת איעקב קאי, ונראה שיעקב אמר כך לעבדיו כדי שעשו יסתכל מאח
 .ישים לב לגודל המנחה. ועיין עוד בדברינו לשמות ד, יד כן
 

יש מבינים את המילים האלו, "גם הוא, יעקב, היה  אף הוא שרוי בכעס.על פניו. כב. 
שרוי בכעס", אבל לפי זה קשה תיבת "אף" שמשמע שיעקב היה בכעס בנוסף למישהוא 
אחר, והכתוב לא אמר שאף אחד אחר היה בכעס. ואין לדחוק לומר שכוונת רש"י היא 

ל זאת, מה מוסיף לנו רש"י בהבנת פשוטו של לחששו של יעקב שעשו כעס עליו, שבכ
מקרא בהזכרת ענין זה, ולמה לא אמר רק, "שהיה שרוי בכעס", שהרי אין כוונתו אלא 

לומר שפניו הוא לשון כעס לפי המדרש. אלא נראה מוכרח כהבנת ר"י קניזל והאהל 
יעקב שתיבות "אף הוא" הן משפט שלם, דהיינו שמשמעותו של תיבת "פניו" היא 

"אף". וממשיך רש"י ואומר, "שרוי בכעס", דהיינו שצירוף שתי התיבות "על פניו" 
 משמע שיעקב היה שרוי בכעס.

 
המשכיל לדוד פירש שההרגש מבחוץ הוא  ודינה היכן היתה. ואת אחד עשר ילדיו.לג. 

"דמאי קמ"ל באמרו המספר, מניינא למה לי". והלבוש העיר "ואין להקשות אם כן 
תי שפחותיו למה לי, למה לא אמר ג"כ נשיו ושפחותיו, דהתם יש לומר שתי נשיו וש

שבא הכתוב לומר שחלק השפחות בפני עצמן ושילכו ראשונה כשיבא עשו משום אחרון 
חביב ובא להגיד שבלהה וזלפה שתיהם היו לו לשפחות ולא היו לו שפחות אחרות וכו' 

ב ילדיו ולא בניו, והוא משום ". ולענ"ד יש לומר שההרגש מבחוץ הוא מה שנקט הכתו
שמילדיו יש פחות משמעות של בנים ממש ומשתמע ממנה גם בנות, ואם כן קשה למה 



נקט הכתוב לשון שכולל גם את דינה אם אינו מדבר אלא על הבנים, והוא כדי 
 להשמיענו שדינה דוקא לא היתה בין האחד עשר.

 
נראה  וטל מכאן ומניח כאן.הבהמה והמטלטלים עשה עצמו כגשר נאת אשר לו. כד. 

 כבר הוזכרו בהתחלת הפסוק.שהרי משפחתו, אינו "את אשר לו" שבא לומר ש
 

משפחתו, "ויעבר" של ויעבר את אשר לו היה אותו ל"את אשר לו" אילו היתה הכוונה ב
לא היה מוזכר בפסוק  ם כןמעשה העברה שמוזכר ב"ויעברם" של התחלת הפסוק, וא

בלבד,  וומטלטלי ותיובהמהוא אמנם עכשיו ש"את אשר לו" אלא מעשה העברה אחת. 
"ויעברם את הוה ליה למימר בע"כ שלא העבירם יעקב ביחד עם משפחתו, דאי הכי 

למדנו שיעקב עשה עצמו כגשר, נוטל מכאן ומניח כאן כמה  ם כןהנחל ואת אשר לו". וא
 פעמים. ובזה מדויק הד"ה של רש"י.

 
בפת"ח והוא אדם המעביר הספינה לעבר הנהר מעבר "כגשר. נראה שהגימ"ל נקודה 

 מתנות כהונה לבראשית רבה עו:ט. --השני" 
 

פרש למה נאבק עמו האיש. מפשוט ש ופי' רבותינו שהוא שרו של עשו.ויאבק איש. 
ויתכן שהיה קשה לו גם איך אמר הכתוב ויותר יעקב לבדו דייקא כשהיה עמו איש, 

 מלאך, ובכגון דא שייך לומר לבדו. ולזה פירש שלא היה איש ממש אלא
 

לרש"י שהיו פכים קטנים,  א ליההמזרחי שאל דמנ שכח פכים קטנים.. ויותר יעקבכה. 
ויעבר את אשר לו בפסוק הקודם,  ה שכתובמדייק ממש ראהששכחם. ונ א ליהומנ

ואם השאיר אחריו דבר חשוב, או אם השאיר  דרך הכתוב לומר את כל אשר לו.שהרי 
מאשר לו. אלא  וה ליה למימראפי' את אשר לו, והלכתוב , לא שייך כוונהמשהוא ב

מכיון שנקט הכתוב את אשר לו ולא את כל אשר לו,משמע שהיה נראה לאחרים וגם 
נדמה ליעקב עצמו שהעביר את הכל, אבל במציאות לא היה כן. והגור אריה כתב 

אשר לו, והוא תמוה  שרש"י מדייק שלא השאיר אלא פכים קטנים מדכתיב ויעבר כל
 דאין זה לישנא דקרא.

 
עיין נחלת יעקב במה שהוצרך רש"י  ופירשו חז"ל שהוא שרו של עשו.ויאבק איש. 

להביא את המדרש הזה. ולענ"ד נראה שלא בא אלא להסביר למה נאבק האיש עם 
 יעקב.

 
אן הבאר בשדה כתב שרש"י דייק מסדר המילים, דכ לא יאמר עוד וכו'. לא יעקב.כט. 

כתוב ולא יקרא עוד את שמך אברם,  ,ה ,כתוב לא יעקב יאמר עוד שמך, ואילו לעיל יז
ושם פסוק טו כתוב לא תקרא את שמה שרי, ודפח"ח. והנה היוסף דעת והמשכיל לדוד 

לרש"י  וה ליה י זה. אבל לפ"יקרא"ולא  "יאמר" ה שכתובכתבו שרש"י מדייק ממ
בדפו"ר הד"ה הוא לא ייפציג, בכת"י מינכן ובכת"י ללהביא תיבת יאמר בד"ה. אמנם 

  יעקב יאמר עוד שמך, וזה מתאים גם לדברי היוסף דעת והמשכיל לדוד.
 

וז"ל: ועצת מלאכיו.  ,כו ,והנה היוסף הלל הקשה על היוסף דעת מרש"י ישעיה מד
מלאך אחד אמר ליעקב ישראל יהיה שמך וקיימתי דבריו, עכ"ל. וכתב היוסף הלל, 

אך הוא הקורא שם ולא שהוא מבשר מה שעתיד להיות )כדברי היוסף "הרי שהמל
דעת(". ולא זכיתי להבין מנא פסיקא ליה דלשון "ישראל יהיה שמך" איננו בשורה על 

העתיד, ואדרבא משמע מסוף דברי רש"י שם, שמדמה דברי המלאך ליעקב לנבואת 
 ב, עכ"ל.הנביא וז"ל: אף כאן אקיים עצת נביאי האומר על ירושלים תוש

 



ש"על כן לא יאכלו וגו' " ההרגש מבחוץ הוא  ולמה נקרא שמו גיד הנשה. גיד הנשה.לג. 
לא מבואר מהכתוב משמע שהפסוקים הקודמים מסבירים את איסור הגיד הנשה, אבל 

במה הפסוקים הקודמים נותנים סיבה לא לאכול את גיד הנשה, שהרי אין בהם שום 
שתיבת שאכן יש קשר לפסוקים הקודמים במה ש"י זכר לגיד הנשה. ולזה מסביר ר

 הנשה קשורה לותקע כף ירך יעקב בפסוק כו. וכעין זה באהל משה.
 

 פרק לג
באר מים חיים ה אמר אם יבא אותו רשע להלחם ילחם בי תחילה.. עבר לפניהםג. 

, מסבירים שרש"י בא לפרש למה לא נסע יעקב אחרונה כדי להגן על עצמו נחלת יעקבהו
נ"ד קשה להניח שהיה כל כך פשוט לרש"י שיעקב אהב את עצמו יותר מאת נשיו ולע

ובניו ובתו עד שראה רש"י מה שעבר לפניהם כבעיה בפשוטו של מקרא. ועוד, דאי 
כדבריהם, לכאו' היה רש"י צריך לנקוט גם תיבת והוא בד"ה שממנה עיקר הקושיא, 

הם, שלשון זה, לעומת הולך לרש"י היה קשה לשון עובר לפנישודו"ק. אלא נראה 
ד"ה ויסף מלאך  ,כו ,רש"י לבמדבר כב לפניהם, משמע הליכה בריחוק מקום דוקא, עיין

ד"ה ויעבר לפנינו, ובא רש"י להסביר שיעקב שם מרחק בינו  ,כז ,ה' עבור ושמואל א' ט
אפשרות לברוח  אם עשו ירצה להלחם אתו. ועיין דברינו  לבין משפחתו כדי שיהיה להם

 קמן פסוק יד ד"ה יעבר נא אדני.ל

 
 עיין הכתב והקבלה ותרוה צמאונך. וישקהו.ד. 

 
"וישקהו ויבכו". מעין מה שקרה כשראה יוסף את אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה. 

 בנימן, "וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה".
 

כי כדאי  תי מידי כי על כן ראיתי פניך וגו'.ם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחאי. 
כאן, כמו בכמה מקומות אחרים, רש"י בא להעיר שאין שהמזרחי העיר  והגון לך וכו'.

אילו היה "כי על כן" שוה ל"על כן" ש"כי על כן" שוה ל"על כן", ויש להוסיף לדבריו, 
אראה =על כן( )כאן, משמעות הכתוב היתה, "אם מצאתי חן בעיניך ותקבל מנחתי, אז 

מובן למה נקט רש"י אם נא מצאתי  י זהאותך כראת פני אלקים, ובגלל זה תרצני". ולפ
רש"י בא להסביר את היחס בין מילים אלו ל"ולקחת מנחתי שהרי חן בעיניך בד"ה, 

. אבל לפי הפירוש לפי פירושו הוא, "אם מצאתי חן בעיניך, אז תקבל מנחתי"שמידי", 
"אם אני אקיים שני תנאים האלו: א( שמצאתי  ,הכתוב היתהשרש"י דוחה, משמעות 

 ". ...חן בעיניך, וב( שתקבל מנחתי מידי
 

לפי פירושו של ש",  עוד מובן לפי המזרחי מה שכתב רש"י "ועוד על שנתרצית לי וכו'
רש"י, "ראיתי פניך כראת פני אלקים" ו"ותרצני" הן שתי סיבות נפרדות שבגללן ראוי 

. אבל אם "כי על כן" היה שוה ל"על , וזה מונח בתיבת "ועוד"המנחהשעשו יקבל את 
"בגלל שראיתי פניך וגו', אז  --"  כן", "ותרצני" היה התוצאה של "ראיתי פניך וגו'

 תרצני".
 

 יד. ,תהלים טכמו שכתוב ב שהיה לו לומר חננני.חנני. יא. 
 

ן בהבנת פשוטו של מקרא צ"ב מה תק וכו'. ועשו דבר בלשון גאוה כל ספוקי. יש לי כל
במה שהוסיף "ועשו דבר וכו' ". ונראה שרש"י בא לאפוקי מהוה אמינא שיעקב אמר 

לעשו, קח את ברכתי כי יש לי כל, פירוש, כי מכיון שאתה וכל העולם משועבדים לי 
מכח ברכת אבינו, אפילו אחרי שתקח את המנחה עדיין תהיה שלי, שאני בעלים על 

י שזה אינו, אלא שכוונת יעקב היתה יש לי כל ספוקי. ואם יבא בעל הכל. לכן פירש רש"



דין לחלוק ולומר שזה אינו שהרי "כל" משמע יותר מ"רב", ומשמע שיעקב אומר לעשו 
שיש לו יותר ממנו, בא רש"י ומסביר שלעולם מדברי יעקב משמע שאומר לעשו שיש לו 

אילו ו משמע אלא כל ספוקי. ופחות ממנו, ש"רב" משמע יותר מכדי צרכי, ו"כל" אינ
ודברינו הם מעין  כוונה להכל ממש, הוה ליה למימר יש לי הכל, או הכל שלי.ההיתה 

 פירושו של הנחלת יעקב.
 

בתיבת מכאן מפרש את הכפילות של נסעה ונלכה, ואומר  נסע מכאן ונלך. נסעה.יב. 
עקב היה עתיד שנסעה היא לשון העתקה, דהיינו, אל תקבע כאן את מחניך )כמו שי

 לעשות בסוכות(, ובנלכה אומר לו שנלך עכשיו.
 

לתיבת לנגד יש גם משמעות של הקנטה, עיין למשל  וזהו לנגדך בשוה לך. ואלכה לנגדך.
וברש"י שם. דרכו של רש"י להעיר על משמעות תיבות נגד או לנגד כשיש  ,לב ,במדבר כב

 כג. ,למשל דבריו שם יח מקום להסתפק בכוונה, ובפרט בפירושו לתהלים, עיין
 

כך  ואם ידפקום יום אחד ליגעם בדרך במרוצה ומתו כל הצאן. ודפקום יום אחד.יג. 
דפוס רומא. בו ,בדפו"רבכתבי יד לייפציג ומינכן, היא נוסחת דפוס אלקבץ, וכעין זה 

אם, מראה שאין ודפקום ספור דברים והתחיל בתיבת ש הלפי זה, תקן רש"י תלתא. במ
רה בעבר. בתיבות ליגעם בדרך במרוצה מפרש משמעות תיבת ודפקום. של מה שק

ובהוספת תיבות ומתו כל הצאן מראה שתיבות אלו אומרות מה שיקרה אם יתקיים 
 התנאי של ודפקום, וגם הן אינן ספור דברים של מה שקרה בעבר.

 
זו נראית בדפוס וונציא הגירסא היא: ודפקום יום אחד. ליגעם בדרך ומתו כל הצאן. גי' 

גם קשה, שאם חשש רש"י שנבין ומתו כל הצאן כספור דברים שקרו, למה לא יחשוש כן 
   בודפקום יום אחד.

 
עבר לפני" משמע בריחוק דרך. עיין דברינו לעיל י" ואף אם תתרחק. יעבר נא אדני.יד. 

 פסוק ג.
 

אט, כא, כז, ויהלך  א"המזרחי הקשה ממל .הלמ"ד מן היסוד ואינה משמשת לאטי.
 פירושו "יחף", לא "בנחת".שרש"י כתב שם להדיא שותמהני, 

 
הגור אריה פירש שלפי רש"י  ולא תשלם לי עתה שום גמול.אמצא חן בעיני אדוני. טו. 

"אמצא חן בעיני אדוני" הוא בקשה שעשו לא ישאיר אתו אנשים, ו"ולא תשלם וכו' " 
וש האורה הרבו להקשות על הוא פירושו של "אמצא חן בעיני אדוני". המזרחי והלב

הבנה זו ברש"י ואמרו שבתיבות "למה זה" בלבד מסרב יעקב להצעת עשו, ו"אמצא חן 
בעיני אדוני" הוא ענין נוסף, שיעקב אומר לעשו שכל כוונתו הוא רק למצא חן בעיניו 

ולא לקבל ממנו טובות, וזו היא הכוונה במה שמוסיף רש"י "ולא תשלם וכו' ". לפי שני 
ושים לכאו' תיבת "עתה" ברש"י היא מיותרת. לכן נראה כפירוש הבאר בשדה, הפיר

"הכי קאמר, למה תעשה טובה זו שאינו צריך, ואמצא חן בעיניך היינו לעתיד ולא עתה 
 שאינני צריך לתשלום גמול".

 
העיקר נראה כדברי הגור אריה  עשו לבדו וכו'. וישב ביום ההוא עשו לדרכו.טז. 

ריד הכתוב בין הפעולה, "וישב לדרכו", לעושה הפעולה, "עשו", מפמה שמדייק מש
דוקא עשו חזר ביום ההוא, אבל הד' מאות איש חזרו שבתיבות "ביום ההוא". משמע 

הד' מאות איש שפיר חזרו לאדום, אבל שאחר כך, ולזה מביא ראיה מהפסוק בשמואל 
ה (. ומד בהמשך דברינו, ועיין עולא עם עשו )נקודה אחרונה זו היא דלא כהגור אריה



אלא הוה  ,לא דקלכאו'  "וישב עשו ביום ההוא"  וה ליה למימרהגור אריה דה שכתב
כך משמע ממה שנקט רש"י תיבת לדרכו שליה למימר "וישב עשו לדרכו ביום ההוא", 

אבל בדפוס ראשון הנוסח הוא וישב   ., שגם תיבה זו צריכה ביאור מפני מיקומהבד"ה
לי תיבת לדרכו, ולפי זה דברי הגור אריה מדוייקים. ובדפוסי רומא ביום ההוא עשו ב

 ואלקבץ הד"ה הוא רק וישב עשו, וכך הוא גם בכת"י לייפציג, ולכאו' הוא שיבוש.

 
והעירני ידידי הרב פסח ווליצקי שליט"א לפן חדש ברש"י, שדברי רש"י כאן מהודהדים 

פרעה" )שמות ה, א( וז"ל, "ואחר  בדבריו על הפסוק "ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל
באו משה ואהרן וגו'. אבל זקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן עד שנשמטו 

כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי שיראו ללכת ובסיני נפרע להם ונגש משה לבדו והם לא 
יגשו החזירם לאחוריהם". וגם אצלנו מה שנשמטו ארבע מאות האיש לא היה מחמת 

מחמת פחדם, כמו שכתוב בבר"ר עח, טו, שהוא מקורו של רש"י "אמרו  צדקותם אלא
שלא נכוה בגחלתו של יעקב". וכך משמע גם הלשון נשמטו אחד אחד, לא מתוך עקרון 

משותף שהחזיקו בו אלא כל אחד מתי שהתגבר עליו הפחד. ולפי זה יש להבין למה 
מחמת אהבת ישראל או הגיע שכר לארבע מאות איש הללו בימי דוד. הלא לא פעלו 

 שנאת עשו אלא מחמת שמירה עצמית.
 

אמנם לפי מדרגתם גם שמירת עצמית ראויה היא לשבח שהרי במדת עמלק כרוכה 
מסירות נפש לשנאת כלל ישראל כמו שכתב רש" בדברי לדברים כה, יח, ד"ה אשר קרך 

אחד קטן  בדרך, "משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל
וירד לתוכה אע"פ שנכוה הקרה אותה בפני אחרים". ארבע מאות איש הללו לא אחזו 

בקנאותו של עמלק ושמו את שמירתם העצמית לפני שנאתם את ישראל, ולהם דבר זה 
 נחשב זכות וכלן קבלו שכרם בימי דוד.

 
ומובן לפי זה למה האריך רש"י להשמיענו כאן את שכרם של ארבע מאות האיש 

לכאורה אינו שייך לפשוטו של מקרא. אלא שבזה בא לבאר את ייתורא דתיבת לדרכו, ש
שלכאורה היה די לומר וישב ביום ההוא עשו שעירה. אלא שתיבת לדרכו משמיענו 
שביום ההוא עשו היה היחידי שהחזיק בדרכו, דרך עמלק, של מסירות נפש לשנאת 

 ישראל.
 

מאות האנשים שנשמטו מעשו בעתיד, בימי  לכאורה אין העובדות שהקב"ה פרע לארבע
דודו, וכן העובדה שקב"ה פרע לזקנים בזמן מתן תורה תורמות להבנת פשוטו של 

מקרא, ואם כן צריך ביאור למה הביאן רש"י בפירושו. אבל לפי דברי הרב ווליצקי יש 
לומר שעל ידיהן רש"י מביא סמוכין למה שמפרש שבשני המקומות הכתוב מרמז 

ת כאלו, שלכאורה יש מקום להסתפק בזה שיש לטעון שאין בעניינים אלו לנטישו
חשיבות ולא היה התורה מרמזת להן. לכן בא רש"י להוכיח שאכן היתה בהן חשיבות 

כה גדולה עד ששתי הנטישות זרעו זרעים שהביאו לידי אירועים בעתיד שמהם יש 
ה שאין הקב"ה מקפח ללמוד לקח. מה שארבע מאות העמלקים נצולו בימי דוד מרא

שכר כל בריה, ויש שכר אפילו לפשירות בשנאת ישראל. מה שהזקנים לא נגשו לראש 
ההר מראה שאילו לא היו פושרים בבטחונם, היו זוכים במעמד הר סיני לקשר יותר 

חזק עם הקב"ה, ואתם כל העם שהם מייצגים. מסתבר, אם כן, שארבע מאות האיש 
עזבו את משה ואהרן, שלפי זה מתאים מה שפרע להם עזבו את עשו, וכן שהזקנים 

הקב"ה מדה כנגד מדה בעתיד, וכמו שכתב הגור אריה בשני מקומות. ואפשר להוסיף 
לזה מה שכתבנו לעיל שבדבריו על הפסוק שלנו רש"י מביא ראיה מהפסוק בשמואל גם 

 למה שארבע מאות האיש חזרו לאדום, רק לא עם עשו.
  



וליצקי מסבירים היטב למה היה מגיע שכר לארבע מאות האיש, אם אמנם דברי הרב ו
מה שהוסיף שעל פי זה מבאר רש"י את ייתורא דתיבת לדרכו אינו עולה אלא לפי 
נוסחת דפוס ונציא שמביאה תיבת לדרכו בד"ה, והוא הנוסח הפחות מדוייק בין 

  הדפוסים הישנים, כמו שהוכיח הרב שמואל גולד ז"ל בספרו עיוני רש"י.
 

 על פי לה"כ ישעיה כז,יב. אחד אחד.
 

האמרי שפר העיר שרש"י מביא את זה כסמך לפירושו שכוונת הכתוב והיכן נפרע להם. 
היא שד' מאות האיש נשמטו ממנו, וכעין זה כתב גם בדבריו לרש"י שמות ה, א. ויש 

להוסיף שבשני המקומות דיוקו של רש"י שהיתה נטישה הוא ממה שהכתוב מזכיר את 
הזמן, כאן בתיבות ביום ההוא )עיין מש"כ לעיל( ושם מייתורא דתיבת אחר ב"ואחר 

 באור משה ואהרן", ע"ש בבאר בשדה.
 

 יט(., )רות אכמו לעיר וכמוהו עד בואנה בית לחם עיר שכם. יח. 
כאן יש מקום לטעות ולומר שע"פ התרגום. אבל ברות לא העיר רש"י כלום, משום 

שבאמת פירשו הרשב"ם ועוד(, והפסוק אומר שהוא שייך  שלם הוא שם העיר )כמוש
 לאיש ששמו שכם. ועיין ספר זכרון.

 
היה נראה כגירסת דפוס  לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל. ויקרא לו אל אלהי ישראל.כ. 

אלקבץ "לא שהמזבח קרוי אל" שהרי שם זה מופיע בכתוב לפני אלהי ישראל, וכן לקמן 
לא שהמזבח קרוי ה' " שהיא התיבה הראשונה ששייכת  בדבריו "ויקרא שמו ה' נסי

לטעות בה. אמנם גירסת הספרים כמו שהיא לפנינו מופיעה בכל שאר הדפוסים הישנים 
וכן בכת"י לייפציג ומינכן, וצ"ל שרש"י נקט את הטעות הכי גדולה שעלולה לצאת 

' " היא מקריאה לא נכונה של הפסוק. ובפסוק שרש"י מביא להלן קריאה המזבח "ה
 טעות יותר חמורה מקריאתו נסי.

 
 

 פרק לד
 ,כתב במשכיל לדוד וז"ל: דאל"כ הוה סגי לכתוב דינה ולא בת יעקב וכו'. בת לאה.א. 

דהא ידעינן שהיתה בת לאה ועוד דהול"ל בת יעקב דהא הנקבה תולה הכתוב באב 
להביא את  וליה כדחזינן גבי ואת דינה בתו, עכ"ל. וק', למה הביא ממרחק לחמו, וה

פסוק ג לקמן שכתוב בו להדיא דינה בת יעקב. ומכאן קשה גם על הוכחתו הראשונה, 
דכשם שלא סגי ליה לפסוק ג לומר דינה בלבד אע"ג דידעינן שהיא בת יעקב, כמו כן לא 

. אבל נראה דלא קשיא , ואם כן אין תיבות בת לאה מיותרותסגי לן הכא בדינה בלבד
פסוק ג לא נקט בת יעקב אלא להשמיענו ששכם חשק בה מצד שמידי על המשכיל לדוד, 

, אבל כאן לכאו' אין תיבות אלו מוסיפות היותה בת יעקב כדמוכח מפסוק יט לקמן
 .כלום בפשוטו של מקרא

 
מתיבת שצ"ב למה נקט תיבת הוא בד"ה. ונראה  שמץ פסול הוא אצלנו.חרפה הוא. יד. 

אילו היתה שרלה עצמה היא החרפה, הוא בלשון נקבה רואים שהכתוב אומר שהע
הכוונה שנישואין עם ערל הוא חרפה, הוה ליה למימר הוא בלשון זכר. ורש"י ממשיך 

 ומבאר איך הערלה עצמה היא חרפה. ועיין עוד בספר זכרון וביוסף הלל.
 

אין עיקר כוונת רש"י להסביר את  אתה מוצא בתנאי וכו'.. ואת בנותיכם נקח לנוטז. 
ן בין דברי האחים ודברי חמור ושכם שהרי בעיה זו אינה מתעוררת עד פסוק שינוי הלשו

לכתוב  לרש"י הוה ליה  י הכיכו ואין דרכו של רש"י להקדים רפואה למכה. ועוד, דא
את הערתו על תיבות ונתנו את בנותינו לכם, שהרי כבר בתיבות אלו יש הבדל בין דברי 



א לפרש למה לא כתוב ואת בנותיכם תתנו בני יעקב לדברי חמור ושכם. אלא שרש"י ב
 לנו בלשון נתינה כרישא דקרא.

 
כך היא גי' כת"י לייפציג וכמה דפוסים ישנים, ובכת"י מינכן ובדפוס  ככל אשר נחפוץ.

 ונציא "בכל", וכולם על פי לשון הכתוב משלי כא, א, וקהלת ח, ג.
 

לכאו' כל דברי רש"י  .כאדם שידו רחבה וותרנית וכו' והארץ הנה רחבת ידים. כא.
מוסבים על תיבות רחבת ידים וצ"ב למה נקט תיבות והארץ הנה בד"ה. בכת"י לייפציג 

 ובדפוס אלקבץ 
ליתא לתיבות אלו, אבל גירסת כת"י מינכן, ודפוסי רומא ווונציא  היא כגירסת 

 הספרים. גירסת דפו"ר היא "והנה הארץ רחבת ידים".
 

הביא את מדרשו דאי כפשוטו בלבד, תיבת אגדה וכו'. שהיו כואבים ומדרש בטח. לה. 
בטח היא מיותרת שהרי כתוב ברישא דקרא ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו 

וגו' איש חרבו ויבאו על העיר", וברור מזה בלבד שבאו על העיר דוקא בזמן שהיו 
 כואבים ולא היו יכולים להגן על עצמם.

 
ו שבשני פירושיו רש"י בא לאפוקי מהבנת התרגום, הנחלת יעקב והבאר בשדה פירש

"ועלו על קרתא דיתבא לרחצן". ומה שלא פירש כן רש"י יש לומר שסובר שאילו היתה 
זאת כוונת הכתוב, היה אומר "ויבואו אל העיר והיא יושבת בטח" או כדומה; השוה 

 ללשון הכתוב שופטים יח, כז, "ויבואו על ליש על עם שוקט ובוטח".
 

 ד"ה עד מקום שכם. ,ו ,עיין דברינו לעיל יב וחים היו על כחו של זקן.בט
 

צ"ב למה נקט תיבת כל בד"ה, ובכת"י לייפציג ודפוסי אלקבץ  ממונם. כל חילם.כט. 
ווונציא ליתא. אמנם כך היא הגירסא בכת"י מינכן ובדפוס רומא ודפו"ר. ואם גירסא 

, לא היה שייך בה התואר כל, ש"חילם" נכונה היא יש לומר שאילו היה חילם לשון צבא
 בלבד משמע כל הצבא, ורש"י נקט תיבת כל כהוכחה שהכוונה היא לממונם, וצ"ב.

 
 פרק לה

כתב המזרחי, "דאל"כ מהיכן באו לידם". ולענ"ד  שיש בידכם משלל של שכם.. הנכרה. 
א לומר אם זאת היתה כוונת רש"י היה לו לנקוט גם תיבת אלהי בד"ה. ונראה שרש"י ב

הוה ליה למימר האלהים  י הכישאין תיבת הנכר תואר לאלהי, דוגמת אל זר, דא
הנכרים. אלא פירוש הנכר הוא האנשים שהם נכרים לכם כדמתרגם אונקלוס 

"עממיא". ומסביר רש"י שאע"ג שהאלילים כבר אינם שייכים לאנשי שכם, בכל זאת 
יע אליהם. והשוה רש"י דברים שכם הג שייך לקרא להם אלהי הנכר מכיון שמשלל של

 ד"ה נכר הארץ. ,טז ,לא
 
 

רש"י דן  במקומות הרבה יש שם אלהות ואדנות בל' רבים וכו'.נגלו אליו האלהים. ז. 
, ןהביא יותר דוגמאות מכאששם יג, וצ"ב בהבדלים בין שני הדבורים,  ,בענין זה לעיל כ

 ם.שכן  יןשאה , מהוסיף "ואחד משאר השמות לא תמצא בל' רבים" ןואילו כא
 

הבגדי אהרן פירש שההרגש מבחוץ הוא  מה ענין דבורה בבית יעקב. ותמת דבורה.ח. 
שקשה למה הזכיר הכתוב את מיתת דבורה בלי להגיד לנו כלום עליה לפני כן, ומפרש 
רש"י שהיא השליח שהזכירה רבקה לפני כן, ואין לחשוב שרבקה אמנו הבטיחה ולא 



ח להרב צמח הכהן מג'רבא יש דרך אחרת בהסבר ההרגש עשתה ח"ו. ולצפנת פענ
 מבחוץ.

 
ולפיכך העלימו את יום מותה שלא יקללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשו אף הכתוב לא 

 הקשה בספר מאור יעקב להרב יעקב מאיר בידרמן ז"ל: פרסמה.
ובגור ארי', "אף על גב דיצחק יצא ממנו עשו, ולא העלימו יום מיתתו, לא קשה 

די, שכן אמרו רבותינו ז"ל בפרק המפלת )נדה ל"א ע"א( כי האם נותנת גידים מי
דם ובשר, כל הדברים החומריים, שממנו יבא הפחיתות. אבל מן האב יבאו 

דברים שאינם חומריים כל כך. ולפיכך הפחיתות והרשעות תלוי באם, מה שנתנה 
 לו דברים פחותים, עכ"ל.

 
ע"א )דאמרינן התם גבי בת כהן את אביה היא  עיין בסנהדרין נ"ב –וצריך עיון 

מחללת, שאם היו נוהגין בו כבוד, נוהגין בו בזיון. אומר ארור שזו ילד, ארור שזו 
. וגם בנדרים ס"ד, ע"א. )פותחין בכבוד אביו, 19גידל, ארור שיצא זו מחלציו (

בר ופירש הר"ן ]בלשון ראשון[ שמבזין אביו על שהוא קל בנדרים, דקרו לרשיעא 
 צדיקא רשיעא בר רשיעא(, ומבורר לכאורה שגם לאב מבזין.

 
 אמנם האהל משה פירש בענין אחר מהגור אריה, ואליביה ליכא קושיא דז"ל:

ק"ק למה לא העלימו מיתת יצחק שיצא ממנו עשו. י"ל דוקא ברבקה הוא 
שהעלימו מיתתה לפי שהיו אומרים יעקב שהוא צדיק בא מסטרא דיצחק ועשו 

ע בא מסטרא דרבקה שהיא בת בתואל ואחות לבן. ועל כן ודאי לא שהוא רש
יקללו אלא לרבקה שמצדה הוא הרשע הזה, אבל לא ליצחק שאדרבה מצד יצחק 

 צדיק שהוא יעקב.
 וסמך לדבריו מדברי האור החיים, בראשית כה, ב, ד"ה בת בתואל הארמי, ע"ש.

 
שיצא ממנו עשו, וכך פירש הקשה היוסף הלל, שכאן נקט רש"י שיקללו הבריות כרס 

בתהלים קט, יד, אבל בבראשית ג, יז, פירש "ארורה האדמה בעבורך...משל ליוצא 
לתרבות רעה והבריות מקללות שדים שינק מהם". והקשה עוד היוסף הלל ממקורו של 

 :כי תצא 'פ ,מדרש תנחומארש"י, 
 ,יו כהותיצחק יושב בבית עינ ,אברהם מת .כשמתה רבקה אמרין מאן יפוק קמה

יפוק עשו רשיעא קמה וימרון לייטון בזיתא כדין ינקה  .יעקב הלך לו לפדן ארם
הוציאו מטתה בלילה  ?מה עשועץ יוסף[.  –]"ארורות השדיים שינקו רשע כזה" 

 .שלא יהא עשו יוצא לפניה ויהיו הכל אומרים ארורים שדים שהניקו רשע זה
בלילה לפיכך לא פירשו הכתובים אמר רבי יוסי ב"ר חנינא לפי שהוציאו מטתה 

ותמת דבורה מינקת רבקה וגו' ויקרא שמו אלון  מיתתה אלא מן הצד שנאמר
 בכות שבכו שתי בכיות עד שיעקב יושב ומשמר אצל מניקתה באה לו בשורת אמו

 וכו'.
 

ונראה שיש לחלק בין מקום שהבן החוטא של הנפטרת עדיין קיים, כגון אדה"ר בשעת 
ו אחריו שרושם חטאו עדיין נמצא בהם ולא הצליחו לתקנו, וגם עשו קללת הארץ וזרע

בשעת לויית רבקה, שבכה"ג מקללים את השדים שהניקו את עובר העבירה או צאצאיו 
הפגומים בחטאו שעומדים לפנינו בכחם. אבל אחרי שבן החוטא מת ואינו יונק כח 

לים את השדים שינק החיים, מקללים את הכרס שיצא ממנו. ואם אמנם הכל היו מקל
מהן עשו בשעת הלוייה אילו היה יוצא עשו בלויית רבקה בשעה שהיה חי, הכתוב 
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 הביאו רש"י בדבריו לויקרא כא, ט. 



שהעלים את יום מיתת רבקה ניתן אחרי מיתת עשו וקיים לנצח, ולכן אין חשש לקללת 
 השדים שמהן ינק אלא לכרס שממנו יצא.

 
 לפי האגדה אפשר להבין תיבת תחת כמשמעה. ואגדה וכו'.

 
 ב. ,לעיל כז תובהכון על פי לש ה.יום מות

 
 ענין דומה ברש"י ויקרא כא, ט. שלא יקללו הבריות הכרס שיצא ממנו עשו.

 
 ברכת אבלים.ויברך אותו.  פעם שני במקום הזה אחד בלכתו ואחד בשובו. עוד.ט. 

ב "עוד" באף אחד מהם חוץ מזה, והקב"ה נראה אל יעקב כמה פעמים, ולא כתשהרי 
שהקב"ה נראה אל יעקב הוא פירושו ש וה אמינאיח אלמים, ואם כן הכמו שהעיר המש

עוד כמה פעמים שלא הוזכרו בקרא בפרטיהם, וגם "ויברך אותו" פירושו שבאותם 
 פעמים שנראה אליו ברך אותו בברכות שלא הוזכרו בכתוב.

 
יש  לשון שר ונגיד.כי אם לשון אדם הבא במארב ועקבה  .שמך עוד יעקב לא יקראי. 
עיין בהבדלי הלשון בין רש"י כאן לדבריו לעיל לב, כט: "לא יעקב יאמר עוד שמך. לא ל

 יאמרו עליך עוד שהברכות בעקיבה וברמייה. כי אם. בשררה ובגילוי פנים".
 

ונראה שכל ההבדלים תלויים בהקשרים השונים של שני הפסוקים. בפרק לב פסוק כז, 
ברכתני", ופירש רש"י, "כי אם ברכתני. יעקב אמר לשרו של עשו, "לא אשלחך כי אם 

הודה לי על הברכות שברכני אבא שעשו מעורר עליהם". המילים שרש"י מעיר עליהן 
בפסוק כט הם דברי המלאך הבאים כתשובה לדרישת יעקב שיודה לו על הברכות. לכן 
המלאך לא דבר על "קריאת" השם יעקב אלא על אמירתו )"לא יאמרו עליך"(, דהיינו, 

הזכרת השם "יעקב" עשו היה מעורר על הברכות ואומר שבאו אל יעקב "בעקיבה שב
וברמייה". לא היה משנה לערעורו של עשו אם רמאותו של יעקב היתה במחשבה תחילה 

כמו שהיה משתמע מתיבת "במארב", או בהחלטה נמהרת. העיקר הוא שיעקב רמה 
ה" שהיא משמעות היסודית של אותו, וכשמו כן הוא. רש"י לעיל מתחיל בתיבת "בעקיב

השם, ומוסיף "וברמייה", שהיא טענתו של עשו וכוונת המלאך בהזכרת השם בתשובתו 
ליעקב. וממשיך המלאך ואומר "כי אם ישראל", ופירש רש"י, "כי אם בשררה ובגילוי 

פנים". גם כאן, "בשררה" היא המשמעות היסודית של השם, ו"ובגילוי פנים" הוא 
 בהזכרת השם כאן, והיא ההודאה שדרש יעקב.כוונת המלאך 

 
אבל פסוק זה בפרק לה הוא דברי הקב"ה כששינה את שמו של יעקב אבינו, ואינם 

נוגעים דוקא לטענת עשו על הברכות. כאן רש"י אומר שהשם יעקב משמע "אדם הבא 
במארב ועקבה". אם אמנם רמאות היא תכונת מארב, מארב הוא תיבה יותר ספציפית 

עותה היא סוג רמאות מסויימת, וזמנית, שעתידה להגלות בכוונה בסופו של שמשמ
דבר. ולזה התכוון הקב"ה כשאמר ליעקב "לא יקרא שמך עוד יעקב", שאם אמנם עד 

עכשיו היית מנצל זמנית את מדת "אנכי עשו בכורך" כדי שתוכל לגלות את מדת "תתן 
ונגיד" ואין בך שמץ של שקר. אמת ליעקב", כבר הגיע הזמן שגלוי לכל שאתה "שר 

הקב"ה מזכיר ענין "בא במארב" כי זה משמעות המדוייקת של תיבת יעקב, והוא 
המדה הספציפית שהיתה מאפיינת את יעקב ותשתנה מעכשיו והלאה. אבל לעשו ושרו 
לא היה שום ענין להזכיר בחינה זו של משמעות התיבה כי אינה שייכת לערעורם, ולא 

 אלא כדי להדגיש את הרמאות. אמרו ששמו יעקב
 

אבל עדיין צריך ביאור במה שבפרק לב רש"י מזכיר עקבה לפני רמייה וכאן הוא מזכיר 
מארב לפני עקיבה. ונראה לפרש, שלשון הפסוק בפרק לב הוא "לא יעקב יאמר עוד 



שמך". הפסוק ההוא מצטט את לשון המעררים, והם השתמשו בתיבת "יעקב". רש"י 
המשתמעת מדבריהים היא רמייה. אבל לשון הפסוק בפרק לה הוא  מפרש שהעקיבה

"לא יקרא שמך עוד יעקב". אין צורך לפרש את הסיבה שמחמתה שמו היה יעקב 
מקודם שאין זה ענין הכתוב כלל. כל כוונת רש"י שם הוא לפרש למה לא רצה הקב"ה 

יבת ששמו יקרא יעקב מאז והלאה והוא משום שמשמע "אדם הבא במארב". בת
 "ועקבה" רש"י מוסיף איך "אדם הבא במארב" משתמע מהשם יעקב.

 
שהברכות באו  עודעכשיו נבאר קודם למה בדבריו בפרק לב נקט רש"י לשון "לא יאמר 

לך בעקבה" ולמה לא השמיט תיבת "עוד", ונהי דתיבה זו מופיעה בפסוק, אבל לכאורה 
 אין דברי רש"י נוגעים אליה.

 
ש חריגה בסדר המילים בפסוק ההוא. "לא יעקב יאמר עוד ונראה שרש"י בא לפר

שמך". בפסוק זה "שמך" הוא מקבל הפעולה, "יאמר" הוא הפועל, ו"לא יעקב" ו"עוד" 
מתפקדות כתואר הפועל. בדרך כלל הפועל מופיע קודם, ואחריו מקבל הפעולה, ואחריו 

ול, שאם התורה תוארי הפועל. הגור אריה בדבריו לדברים כה, ד, מלמדנו כלל גד
מקדימה תיבה ממקומו המצופה על פי כללי הלשון, התורה באה להדגיש תיבה זו. לפי 

זה, הפסוק מדגיש את תיבת יעקב כשמציב אותה לפני הפועל יאמר, וגם את תואר 
הפועל "עוד" כשמציב אותו לפני מקבל הפעולה "שמך". לעומת זה, בפסוק "לא יקרא 

ופיעות כסדרן. הפועל "יקרא" מופיע לפני מקבל הפעולה שמך עוד יעקב" כל התיבות מ
 "שמך" המופיע לפני תוארי הפעולה "עוד" ו"]לא[ יעקב".

 
לפי פירושו של רש"י בפרק לב סדר המילים מובן. שרו של עשו אינו מעוניין להגיד 
ליעקב ששמו ישתנה, אלא שהערעור נגדו יפסיק. לזה מקדים ומדגיש "לא יעקב" 

דבת הרמאות, ומקדים גם "עוד" שגם משמע הפסק הערעור, כי זה כל שמשמע הפסק 
מגמתו בתשובתו, ולכן נקט רש"י תיבת "עוד" תוך דבריו, שבא לפרש למה הקדימו 

 והדגישו הכתוב.
 

אבל הקב"ה בדברו אל יעקב אינו מתייחס אל ערעורו של עשו. הוא בא לשנות את שמו 
במהותו. לכן אין שום סיבה לחרוג מסדר של יעקב ולהודיע על ידי זה שחל שינוי 

המצופה של תיבות הכתוב שמשמע ממנו אך ורק שרוצה השי"ת לשנות את שמו של 
 יעקב.

 
לשון אדם הבא במארב ועקבה" ולא רק "לשון מארב מה שרש"י בפרק לה נקט "

ועקבה" נראה שהוא משום שהיו"ד של "יעקב" מראה על תדירות הפעולה כמו שמעיר 
ה דוכתי, ולפי רש"י זה אחת מהסיבות ששם זה אינו מתאים ליעקב בשלב רש"י בכמ

הזה, אבל אינו ענין למה שעשו הזכיר שם זה כשערער על הברכות, ולכן לא נקט רש"י 
 לשון "אדם הבא" בדבריו לפרק לב.

 
לפי דברינו מובן גם כן למה בפרק לב נקט רש"י לשון "בשררה ובגלוי פנים" ובפרק לה 

". מה שיעקב נעשה נגיד אינו ענין לדברי המלאך שבא אך ורק להודות שיעקב "שר ונגיד
 לקח את הברכות על פי דין, ולזה אמר דוקא "בגלוי פנים".

 
 וע"ש ברד"ק. ,א ,השוה דהי"א יג שר ונגיד.

 
ד"ה  ,מד ,כעין זה ברש"י לקמן מא שאני כדאי לברך שהברכות שלי. אני אל שדי.יא. 

 אני פרעה.



 
ובמנחת יהודה: "דכתיב  שאול ואיש בשת שהיו מבנימין שעדיין לו נולד. ומלכים.

מחלציך יבאו משמע שעדיין הם בתוך חלציו". ואם כן משמע כגי' כת"י לייפציג ומינכן 
 שגורסים "ומלכים מחלציך יצאו" בד"ה.

 
 לשון הכתוב שה"ש ב, יא. הסתיו עבר. כברת ארץ.טז. 

 
 פרק לו

הוא כנה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בע"ז כדי להטעות  היא יהודית אהליבמה.ב. 
לא כנה גם את שמה של בשמת, אע"ג שגם לשם זה יש משמעות של ע"ז שה מב אביו.

לשם שהמשכיל לדוד. וי"ל עוד  ה שכתברש"י בד"ה עדה בת אילון, עיין מ ו שכתבכמ
שם בשמת, אהליבמה יש משמעות מפורשת של ע"ז, "מקום מגורי הוא במה", ואילו 

 אע"ג שמרמז לע"ז, אין לו משמעות מפורשת של ע"ז, ולכן לא היה צריך לכנותה.
 

לשון הכתוב שופטים יז, ח. רש"י משתמש בלשון זה  לגור באשר ימצא. וילך אל ארץ.ו. 
 גם בדבריו לעיל יד, י.

  
י מפני יעקב אחיו מפני שטר חוב של גזירת כומדרש אגדה  ולא יכלה ארץ מגוריהם.ז. 

, די ב"מפני יעקב" בלבד. לפי פשוטו דאי. גר יהיה זרעך וכו' ומפני הבושה שמכר בכורתו
 "אחיו" משמע טעם נוסף ששייך לעצם האחוה.

 
 

אלופי בני עשו, במקום אלופי עשו, משמע  .ראשי משפחות אלה אלופי בני עשו.טו. 
אלופי אדום,  בוכתששם טו,  ,ראשי משפחות, ולא אלופי צבא. וראיה לזה משמות טו

והכוונה היא לאלופי צבא, דומיא דאילי מואב. ותרגום אונקלוס תרגמו התם "רברבי", 
 ואילו הכא תרגמו "רבני".

 
, מאי קמ"ל במה י לאו הכידא וכאן אנו למדים וכו'.המכה את מדין בשדה מואב. לה. 

 שהדד הכה את מדין ואיפה הכהו.
 

 פרשת וישב
 פרק לז

המפרשים פירשו מה בא רש"י לבאר  חרי שכתב לך ישובי עשו וכו'.א וישב יעקב וגו'.א. 
כל אחד כדרכו, ולענ"ד הוא מה שלעיל לו, ח, כתוב "וישב עשו בהר שעיר וגו' " ואחר כך 

"ואלה תולדות עשו וגו' ", וקשיא ליה לרש"י למה עסק הכתוב בענייני עשו לפני ענייני 
 ו.יעקב, וכעין זה בפירוש ר' שמואל אלמושנינ

 
כתב האמרי שפר "ספונים גם הוא מלשון חשיבות", והביא  שלא היו ספונים וחשובים.

. ולכאו' מסכים הגור אריה להבנתו 2סמוכין לפירושו, וכעין זה ברש"י השלם הערה 
שז"ל: "ספונים וחשובים. פירוש ספונים לפרש איך נתיישבו וחשובים לפרש 

ילות של ספונים וחשובים, והוא משום מלחמותיהם". הרי שקשה לו להגור אריה הכפ
ולענ"ד נראה שלפי רש"י ספונים הוא לשון מכוסים, וכמו  20שמשמעויותיהם דומות.

                                                 
20

וק"ק לגור אריה מה שנקט רש"י להלן "פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם לפי שהם  

חשובים לפני המקום". ולכאו' לפי דבריו הוה ליה למימר "לפי שהם ספונים וחשובים לפני המקום". ועוד לכאו' יש מן 
מנם הסביר ששני התוארים מוסבים על שני עניינים, למה לא היה אפשר לרש"י לכוללם הדוחק בדבריו, שאם א

 בתואר אחד ולומר רק "שלא היו חשובים לפרש היאך נתיישבו וסדר מלחמותיהם".



שכתב על הפסוק "ושפני טמוני חול" )דברים לג, יט( "ושפני. לשון כסוי". והוא על פי 
המשל בסוף דבריו "משל למרגלית שנפלה בין החול אדם ממשמש בחול וכו' ". הרי 

ישראל הם ספונים בחול וחשובים ולכן צריך להשליך את הצרורות בדרך קצרה ש
וליטול את המרגלית על ידי סיפור פרטי התיישבותם, משאין כן אצל עשו שאין זרעו 

 ספונים וחשובים.
 

במשמרת הקדש: ואמר משל למרגלית בא לתרץ דלמה  משל למרגלית שנפלה בין החול.
"א משל למרגלית וכו' שצריך למשמש בחול תחילה צריך לכתוב הדורות שעברו. לז

למצא המרגלית ואם לא ימשמש לא ימצא אותו. כך אם לא ימשמש בדורות הראשונות 
לא ימצא לא את אברהם ולא את נח. פלוני הוליד את פלוני עד נח וכן עד אברהם, עכ"ל, 

המשל שיש  וכעין זה בגור אריה. והעירני חכ"א שבנוסף לזה רש"י מביא סמך על ידי
כאן תהליך משמוש ובירור, דאל"ה למה לא מצאנו מבנה זה של תיאור בדרך קצרה 

ואחריו תיאור בדרך ארוכה במקומות אחרים להלן במקרא. אלא בע"כ משום 
 שבתולדות יעקב הגענו למרגלית הסופית ואין צורך בעוד בירור כזה.

 
ק א כתב "שפירושו אלה המזרחי בדבריו לפסו לכלל יישוב.. אלה תולדות יעקבב. 

ישובים האמורים למטה כשבאו בערבות מואב על ירדן יריחו ששם כתיב ישוב שני 
השבטים וחצי ואחר כך כתיב ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את 
בני ישראל אל הארץ אשר נשבעי להם שהוא כאלו באול כלם אל ישוביהם וכו' ", וכעין 

הרי שהבינו שיישובי יעקב שמדובר עליהם כאן הוא מה שכתוב  זה באמרי שפר.
בחומש. אמנם ממה שכתב רש"י לעיל בדבריו לפסוק א שהתורה קצרה בנוגע לעשו לגבי 

"סדר מלחמותיהם איך הורישו את החורי" בניגוד להאריכות בנוגע לבני ישראל נראה 
 א מופיע בחומש.שכוונת רש"י היא לכל התנ"ך, שהרי סדר כיבוש ארץ ישראל ל

 
 לשון חרדה; עיין רש"י דברים כח, סח, ד"ה לב רגז.רוגזו של יוסף. 

 
 דבת יוסף על אחיו

 בשני מקומות בפירושו לתנ"ך רש"י מפרש את תוכן הדבה הרעה שספר יוסף על אחיו.
על הפסוק "אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא 

 הה ואת בני זלפה נשי אביו" רש"י כותב:נער את בני בל
כלומר ורגיל אצל בני בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא  את בני בלהה.

 מקרבן:
. כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו את דבתם רעה

אוכלין אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים וחשודים על העריות. 
על אבר מן החי )להלן פסוק לא( "וישחטו שעיר עזים" במכירתו  –לקה ובשלשתן 

ולא אכלוהו חי. ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים "לעבד נמכר 
יוסף" )תהלים קה, יז( ועל העריות שספר עליהם "ותשא אשת אדוניו וגו' " )להלן 

 לט, ז(: 
  לדבר בהם רעה היה מספר.כל לשון דבה פרלרי"ץ בלעז כל מה שהיה יכול  דבתם.

לפנ שניגש להשוות את דברי רש"י כאן לדבריו במקום אחר, נעמוד על כמה נקודות 
בדבריו הללו שצריכות ביאור כשלעצמן, ותשמשנה כהקדמה להמשך דברינו. קודם 
נבאר מה היא הנקודה בפשוטו של מקרא שרש"י בא לבאר בד"ה את דבתם רעה. לפי 

יזל, יש עמימות במשמעותן של מילים אלו. בד"ה את בני בלהה פירושו של רבי יעקב קנ
כתב רש"י שסיבת היותו של יוסף אצל בני בלהה ובני זלפה היתה מה שבני לאה היו 
מבזין אותם והוא היה מקרבם. לפי זה היה אפשר להבין "את דבתם רעה" כדבור הרעה 

ת דבתם הרעה הוא דבור שהאחים דברו, דהיינו דברי הבזיון. רש"י מפרש שזה אינו. א
שתוכנו הוא רעתם של האחים. הדבה נאמרה על ידי יוסף, וכללה אבר החי ועריות 



בנוסף למה שזלזלו בני לאה בבני השפחות. אחרי שרש"י אומר לנו את תוכן הדבה 
הרעה, הוא מנמק איך מקרים בספור יוסף ואחיו מצביעים על העובדה שהאשים את 

 ו.אחיו בשלשה העניינים הלל
פירושו של רבי יעקב קניזל מדוייק בלשונו של רש"י. בד"ה את דבתם רעה, בנוגע למה 
שיוסף האשים את אחיו בזלזול בני השפחות נקט רש"י לשון "ועל דבה שספר עליהם 
שקורין לאחיהם עבדים". בנוגע לעריות רש"י כתב רק "ועל העריות שספר עליהם", ולא 

וכן בנוגע לאבר מן החי כתב רק "על אבר מן החי" העריות שספר עליהם".  דבת"ועל 
אבר מן החי". לפי רבי יעקב קניזל מה שהזכיר רש"י דבה דוקא אצל  דבתולא "על 

זלזול בבני השפחות מובן, כי דוקא שם יש מקום להסתפק שהכוונה ב"דבתם" היא 
 .הדבה שהאחים ספרו, ורש"י מדגיש שזה אינו, אלא שהיא הדבה שיוסף ספר עליהם

עכשיו עלינו לבאר עוד חוסר עקביות בדברי רש"י. בנוגע לזלזול בבני השפחות ועריות 
נקט רש"י לשון "שספר עליהם". למה בנוגע לאבר מן החי לא כתב "על אבר מן החי 

"? אפשר לומר ששינוי לשונו של רש"י בנוגע לזלזול בבני השפחות ועריות שספר עליהם
נה בין האשמותיו של יוסף ובין העונשים שקבל עבורן לבין אבר מן  החי נובע מיחס שו

שמצביעים על תוכנן. מה ש"לעבד נמכר יוסף" על שהאשים את בני לאה בקריאת בני 
שפחות עבדים, ומה שאשת אדוניו נשאה את עיניה אליו, היו בבחינת מדה כנגד מדה. 

ל עבדות, עבור האשמה בלתי מוצדקת שבני לאה קראו לבני השפחות עבדים יוסף סב
ועבור האשמה בלתי מוצדקת של עריות הוא סבל מצב של עריות. אבל שונה היא 
תוצאת האשמת יוסף את אחיו באבר מן החי. שם יוסף לא מצא את עצמו בנסיון של 
אבר מן החי. שם התוצאה היתה שהתורה פירסמה שהאחים היו נקיים מההאשמה. 

שון "לקה בשלשתן", אינו בגדר מדה אם אמנם פירסום זה הוא חרפה ליוסף ונכלל בל
" דוגמת שספר עליהםכנגד מדה, ועבור זה לא נקט רש"י לשון "על אבר מן החי 

לשונותיו בנוגע לזלזול בבני השפחות ועריות, שלשון זה משמע תוצאה שנובעת באופן 
 ישיר מהספור.

חד לפני שנשוה דברי רש"י כאן לדבריו במקום אחר, נעמוד בעוד חוסר עקביות א
לאביו". אבל  מגידבדבריו. רש"י פותח בלשון "כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה 

בהמשך דבריו הוא עוזב את לשון "מגיד" ומשתמש בלשון "ספר". אפשר להסביר את 
המלבי"ם תהלים יט, ב, "שהמגיד יגיד דבר חדש הנוגע לחבירו" אבל זה על פי דברי 

ו, ויש להוסיף לדבריו שספור שייך אפילו בדבר ספור שייך גם בדבר שכבר היה יודע
שהמספר יודע שחבירו כבר יודעו. לכן, בתחילת דבריו כשרש"י מספר מה שקרה, נוקט 

 21את התיבה היותר מדוייקת "מגיד" שהרי יעקב לא ידע מענין מעשי האחים מקודם.
שיהיה על בחינת העבירה שבדברי יוסף, נוקט לשון "שספר" כדי  22אבל כשרש"י מדבר

 ברור שיש צד עבירה אפילו כשהמספר יודע שהשומע כבר יודע את מה שהוא אומר. 
 

 עכשיו נעבור למקום השני שבו רש"י דן בפרוטרוט בהאשמותיו של יוסף.
 

 כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנוכתוב במשלי יט, ז: "
 .מרדף אמרים לא )לו( המה"
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 כך נראה מתוך הענין, ואולי גם מתיבת "ויבא" משמע שלא ידע יעקב את הדבר מקודם. 
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 רש"י לשיטתו. בחילוק זה בין "ספר" ל"הגיד" הולך 

כתוב בשמות כד, ג, "ויבא משה ויספר להעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים...", ופירש רש"י "ואת כל  
המשפטים. שבע מצות שנצטוו בני נח ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינין שנתנו להם במרה". הרמב"ן חולק על 

רשת משפטים, וכתב בין היתר "שהמשפטים האלה רש"י וסובר שהמשפטים של הכתוב הם המשפטים שנאמרו בפ
הכתובים למעלה שאמר בהם 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם', כי איננו נכון שיהיה על המשפטים שנצטוו בני 
נח ושנאמרו להם במרה שכבר שמעו  וידעו אותם, ולא יאמר 'ויספר' אלא בחדשות אשר יגיד". והשיב המזרחי "ולא 

ה, כי הנה הרד"ק ]בספר השרשים[ כתב בשרש נגד 'עניין כלם עניין ספור, אלא שעניין ההגדה ידעתי מי הגיד לו ז
 יבא גם על החדשות, ולא כן עניין ספור, כי לא יבא אלא על הדבר שנעשה או נאמר' ".



 רש"י מפרש:
 . קרוביו:כל אחי רש 

 וכל שכן מרעיו ושושביניו ואוהביו: ף כי מרעהו רחקו.א
. אומר פלוני ופלוני קרובי ופלוני ופלוני מרעי והכל דברי מרדף אמרים לא המה

 הבל, ויש לפותרו במי שהוא רש בתורה ובמעשים טובים:
והמדרש פותרו ביוסף . מחזר להורות הלכה ולאו בידו, מרדף אמרים לא המה

דבה ואמר לאביו שהן חשודין על אבר מן החי לכך שהיה מוציא על אחיו 
  שנאוהו ונקרא רש לפי שהיה מוציא דבת שקר עליהם,

ולענין יוסף לו לו קרינן ומרדף אמרים להנאתו,  ומחזר אחר אמרים לא המה.
המה, כי עליו חזרו דבתו הוא היה אומר שהיו אוכלים אבר מן החי והכתוב 

ו שוחטין שעיר עזים שנאמר וישחטו מעיד עליהם אפילו בשעת הקלקלה הי
שעיר עזים הוא אמר שהיו מזלזלין בבני השפחות לכך לעבד נמכר יוסף, הוא 
אמר שהיו נותנים עיניהם בבנות הארץ אמר הקדוש ברוך הוא חייך שאני מגרה 

 בך את הדוב לכך ותשא אשת אדוניו וגו' )בב"ר(:
 

דגש בכתב משופע. תוכן פירוש זה נדון כאן רק בפירושו של רש"י על פי המדרש, המו
נראה זהה לפירוש רש"י בפרשת וישב, אלא שיש בין שני הפירושים הבדלים בניסוח. 
קודם נציין את ההבדלים לפי סדר הופעתם, ואחר כך ננסה לעמוד על הסיבות שהביאו 

 לרש"י להשתמש בלשונות שונים בשני המקומות.
פועלים "מגיד" ו"ספר" עבור דבת יוסף, ( כמו שהערנו לעיל, רש"י בוישב משתמש ב1

 ובמשלי הוא משתמש ב"אמר". 
על אבר מן החי, ובוישב כתב  חשודין( במשלי רש"י אומר שיוסף אמר לאביו שהאחים 2

"שהיו אוכלין אבר מן החי" בלי להזכיר שהם היו חשודין בלבד. כמו כן יש להסביר 
 בר מן החי" בלי להזכיר חשד.למה בהמשך דבריו במשלי כתב רש"י "שהיו אוכלים א

( במשלי אומר רש"י בפירוש שדבת יוסף היה שקר ובוישב אינו מתייחס לענין זה. כמו 3
כן יש להבין למה רש"י במשלי אמר רק בנוגע להאשמת אבר מן החי שהיא שקר ולא 

 בנוגע לזלזול בבני השפחות ולעריות.
ד עליהם" שהקפידו על שחיטה, ( בנוגע לאבר מן החי רש"י במשלי אמר "שהכתוב מעי4

 ובוישב לא נקט לשון כזה.
( במשלי רש"י קורא לשעת מכירת יוסף "בשעת הקלקלה" ובוישב קורא לה 5

 "במכירתו".
 ( בוישב אמר רש"י בנוגע לשעיר העזים "ולא אכלוהו חי" ולא עשה כן במשלי.6
אה עבדים. פרט ( בוישב רש"י אמר שהזלזול בבני השפחות היה מה שקראו להם בני ל7

 זה לא נמצא בדברי רש"י למשלי.
ותשא אשת אדניו". תיבה זו לא לכך לעבד נמכר יוסף" ו" לכך( רש"י במשלי אומר "8

נמצאת בדבריו בוישב. עוד יש להבין למה לא נקט רש"י תיבה זו בנוגע לאבר מן החי 
 במשלי.

תב בוישב אלא ( רש"י במשלי אינו אומר שיוסף האשים את אחיו בעריות כמו שכ9
ההתאמה בלשון, צריך להסביר למה -"שהיו נותנים עיניהם בבנות הארץ". מלבד אי

נקט רש"י בוישב לשון שיכול להשתמע ממנו עבירות שחייבים עליהן מיתה כשבאמת 
יוסף לא האשים אותם אלא בעבירה שהיא קלה ביחס לשאר עבירות שבכלל עריות. 

על העריות,  חשודיםכותב שלא היו האחים אלא  מצד שני, בהתחלת דבריו בוישב רש"י
 ואילו מדבריו במשלי לא משמע שמדובר בחשד בעלמא.

( כל הענין של "אמר הקדוש ברוך הוא חייך שאני מגרה בך את הדוב" חסר מדברי 10
 רש"י בוישב.

ההתאמות בפירושי רש"י -יש קו מנחה אחד שבעז"ה על ידו נוכל להסביר את כל אי
. כל דברי רש"י מכוונים לפתור בעיות בפשוטו של מקרא. הבעיות שבא לשני הפסוקים



ממילא, פירושיו בשני המקומות הם שונים.   רש"י לפתור בשני המקומות הן שונות.
מגמתו של רש"י בוישב היא להגדיר "את דבתם רעה" ולהראות איך הגדרתו מתאימה 

תיאור "רש" מתאים ליוסף לענין הפרשה. מגמותיו של רש"י במשלי הן להסביר איך ה
 לא המה"./ולהסביר איך רואים ממה שקרה לו ש"מרדף אמרים לו

על פי זה מובן למה רש"י משתמש בפועל אמר בלבד בדבריו במשלי. דבריו שם באים 
לפרש את תיבת "אמרים" בפסוק. בוישב אין לרש"י מגבלה כזאת, ולכן משתמש 

 (.1קודה בפועלים היותר מדוייקים "מגיד" ו"ספר" )נ
במשלי רש"י אומר בפירוש שיוסף הוציא דבת שקר כדי להסביר איך הכתוב קורא לו 
"רש", ומפרש שהכוונה היא שלא היה בדבריו ממש. בוישב אין שום נקודה בפשוטו של 
מקרא שדורשת הזכרת ענין זה. אין לקרא ליוסף רש כי לא היה בדבריו ממש מצד 

ת שהרי רש"י בוישב ד"ה את בני בלהה אומר האשמתו את אחיו בזלזול בני השפחו
שבאמת כך עשו בני לאה. מסיבות לא ידועות לי, רש"י סובר שגם טענת יוסף שאחיו 

דבת האבר מן החי בלבד היתה דבת שקר  23נתנו עיניהם בבנות הארץ היתה בה ממש.
 (, ורק עבורה נקרא יוסף רש.3)נקודה 

ולא "אל אביו"  אל אביהםדבתם רעה האברבנאל מדייק ממה שכתוב ויבא יוסף את 
שכוונות יוסף היו לטובה, כדי שיעקב יוכיח את בניו. בכל זאת, נצטרך לפי רש"י לומר 
שלפי מדריגת יוסף, לא קיים את כל התנאים הדרושים להתיר סיפור דבר מעליב על 

 אמנם הניחא בנוגע לזלזול בני השפחות ונתינת עיניים בבנות הארץ 24חבירו לתועלת.
שבאמת עברו עליהם בני לאה לפי רש"י. אבל איך יתכן שיוסף יבדה מלבו שאכלו אבר 
מן החי ויספר דבר זה לאביו. לזה אמר רש"י במשלי שיוסף לא אמר שראה ממש את 

על כך. דוקא במשלי נקט רש"י לשון זה  חשודיםאחיו אוכלים אבר מן החי, אלא ש
שקר. אמנם בוישב אין עניינו של משום שכבר קבע שם שהאשמת אבר מן החי היה 

רש"י להגיד לנו אם דברי יוסף היו אמיתיים או לא. מגמתו של רש"י שם היא לפרש את 
הדבה הרעה שהוציא יוסף על אחיו שגרמה להם לשנאותו. אם אמנם לא שקר יוסף 

כל מה שהיה יכול לדבר לומר שראה אותם עוברים איסור, בכל זאת הרי רש"י אמר ש
יש לומר שרש"י סובר שהוסיף שעל פי השערתו "היו  , ועל פי זהיה מספרבהם רעה ה

אוכלין אבר מן החי". ומשום זה גם בהמשך דבריו במשלי נקט לשון "שהיו אוכלים 
 (.2אבר מן החי" )נקודה 

במשלי אומר רש"י אודות האחים "שהכתוב מעיד עליהם" שלא עברו על אבר מן החי, 
ו לוישב. הסיבה לכך נראה שבמשלי רוצה לבאר איך ולא מצאנו לשון דומה בדברי

התקיים "מרדף אמרים לו המה" ביוסף בנוגע להאשמת אבר מן החי. כמו שהערנו 
לעיל, בנוגע להאשמה זו יוסף לא נענש מדה כנגד מדה. "לו המה" התקיים באבר מן 

בזה  החי על ידי הבושה הנצחית שסובל יוסף במה שהעיד הכתוב שלא היה שחר לדבריו
(. לא רק שהעיד הכתוב שהקפידו האחים על שחיטת שעיר העזים, אלא 4)נקודה 

שהקפידו על כך אפילו "בשעת הקלקלה", בשעה שעשו את העבירה הכי חמורה 
בחייהם. בוישב אין עניין לרש"י להדגיש נקודה זו משום שלא מופיע שם "לו המה", 

 (.5)נקודה  ולכן חס על כבוד השבטים ולא כתב אלא "במכירתו"
בהתחלת דבריו במשלי כבר אמר רש"י שמה שהאשים יוסף את אחיו באבר מן החי היה 
שקר. לכן לא היה שום צורך לחזור ולומר "ולא אכלוהו חי" כשמסביר את בחינת ה"לו 
המה" בענין. אבל בוישב לא אמר רש"י שום דבר בנוגע לאמיתות ההאשמות וראה צורך 
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הגור אריה: "וכן מה שתולין עיניהן בבנות הארץ לאדם הצדיק אין ויש ללמד זכות על השבטים כמו שכתב  

סתכל באשה כלל שמא יהי יצרו גובר עליו. ואלו לא היה מדקדים באלו ג' כי הצדיק אשר הוא צדיק גמור העבירה לה
היא חמורה עליו מאד, ומפני זה הוא מרחיק עצמו מן העבירה ואפילו בדבר שאינו אסור, וזה עושה בשביל צדקתו, 

בר. ולפיכך אתי שפיר 'כל רעה שהיה רואה', כי ודומה אליו מי שאינו נזהר כל כך כמו שהוא נזהר שהוא נחשד בד
בדבריו לבראשית לז, לה, הביא  אצל הצדיק גמור רעה היא. ומכל מקום הם לא חטאו כלל חס ושלום בענין הזה".

 רש"י חד מאן דאמר שסובר שהאחים נשאו כנעניות, ובדבריו לבראשית נ, יג, נקט בפשטות כמ"ד זה.
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 משה ב"ר שם טוב גבאי מאלג'יר בתקופת הריב"ש. כעין זה בספר עבד שלמה לרבי 



ם מוזכרת בכתוב להשמיענו שהקפידו על אבר מן החי להדגיש ששחיטת שעיר העזי
 (.6)נקודה 

ותשא אשת אדניו", מה שלא עשה לכך לעבד נמכר יוסף" ו" לכךבמשלי רש"י אומר "
בוישב, כי במשלי בא רש"י לפרש איך התקיים "לו המה" ביוסף, ועל ידי תיבת "לכך" 

ות, "לו המה" התקיים על משמיענו שבנוגע להאשמותיו בנוגע לזלזול בני השפחות וערי
(. ומכאן סמך למה שדייקנו  לעיל 8ידי עונש מדה במדה, לעומת אבר מן החי )נקודה 

 שגם לשונו של רש"י בוישב מרמז לזה.
רש"י במשלי אומר בפירוש שעבירת העריות שבה האשים יוסף את אחיו היתה "שהיו 

שבו הוא בא להסביר  נותנים עיניהם בבנות הארץ". דבר זה מתאים לפירושו במשלי
היו נותנים איך התקיים "לו המה" מדה כנגד מדה בנוגע לעבירה זו. יוסף אמר שהם 

". במשלי רש"י מדגיש את עיניה אשת אדניו ותשאבבנות הארץ, ולכך סבל מ" עיניהם
את המדה כנגד מדה כי זה הלקח של הפסוק, ומשום כך דוקא במשלי הוסיף גם "אמר 

 ך שאני מגרה בך את הדוב", דהיינו הנסיון של אשת פוטיפרהקדוש ברוך הוא חיי
(. אבל בוישב אינו מעניינו להדגיש את המדה כנגד מדה. שם רש"י משתמש 10)נקודה 

בה רק כאמצעי כדי לגלות על ידי המקרים שעברו על יוסף מה היו האשמותיו. לכן 
ריות"; לא עלה על מעדיף רש"י בוישב לומר שיוסף אמר לאביו שבניו "חשודים על הע

דעתו של יוסף לשקר לאביו ולומר שאחיו עשו יותר מלתת עיניהם בבנות הארץ, אבל 
מכיון שמתיבת דבתם משמע שהיא אומר "כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה", היה 
משמע לו לרש"י שהוסיף יוסף שלפי השערתו יש בכך לחושדם על עבירות יותר חמורות 

 25(.9)נקודה 
רינו שרש"י במשלי מדגיש את המדה כנגד מדה במקרים שקרו ליוסף יותר יוצא לפי דב

מרש"י בוישב, ואם כן קשה בפרט מה שדוקא בוישב מזכיר רש"י שיוסף אמר שמה 
שזלזלו בני לאה בבני השפחות היה במה שקראו להם עבדים, והרי דוקא במשלי היה לו 

בד נמכר יוסף". ויש לומר להזכיר נקודה זו שמבליטה את המדה כנגד מדה במה ש"לע
שרש"י נמנע מלהזכיר שיוסף אמר שבני לאה קראו לבני השפחות עבדים במשלי מפני 

 שעלול לצאת ממנו מכשול למעשה.
איתא בקידושין כ"ח ע"א, "הקורא לחבירו עבד יהא בנדוי". ופירש רש"י, "יהא בנדוי. 

לקרוא לבן חורין עבד הוא מנדין אותו שמזלזל בישראל כל כך אף הם יזלזלו בו". הרי ש
עלבון חמור במיוחד. אם כן, אילו היה רש"י במשלי אומר בפירוש שיוסף אמר שבני 
לאה קראו לבני השפחות עבדים, היה אפשר לטעות ולומר שדוקא בהאשמה חמורה כזו 
שייכת המדה כנגד מדה של מכירה לעבדות, אבל אם מאשים את חבירו בזלזול פחות 

חמור כזה, קמ"ל רש"י שגם בכהאי גוונא מגיע למאשים עבדות. אבל לא מגיע לו עונש 
בוישב אין עניינו של רש"י ללמדנו את המדה כנגד מדה בחיי יוסף אלא להסביר מה היא 

מצביע  הדבה שהניע את השבטים למכור את אחיהם, ומה ש"לעבד נמכר יוסף"
עוד יש להוסיף  .(7)נקודה  שהאשים את האחים במה שקראו לבפני השפחות עבדים

שיתכן שמכיון שלא השתמש רש"י בתיבת "לכך" בדבריו לוישב אין חשש שיחשבו 
 שעונש עבדות בא על האשמת קורא לחבירו עבד דוקא ולא על האשמת זלזול אחרת.

 
 

דלא הוה ליה למימר שם אלא "ויקחו את  וישחטו שעיר עזים במכירתו ולא אכלוהו חי.
 להזכיר את השחיטה, וכעין זה בנחלת יעקב. כתנת יוסף ויטבלוה בדם" בלי
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(, הסביר 2אריה, אחרי שקבע שהאחים לא עברו על עריות ממש אלא הסתכלו בבנות הארץ )עיין הערה  ובגור 

כוונת רש"י באמרו שיוסף אמר שהיו "חשודין על העריות": "ועל עסקי נשים הביא דבה כי חשודין על כל העריות ויש 
 יהיו מתיחדים עמהם נשי אביו". להזהר בהן שלא 



ובדבור הקודם כתב "כל רעה  כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה היה מספר. דבתם.
שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו", ויש לעמוד על ההבדלים בלשונו. עוד יש 

דבתם להבין את המבנה של דבור זה. דבור זה מורכב משלשה חלקים: א( הגדרת תיבת 
ותרגומה ללעז, ב( התיבות שצטטנו שלכאורה מפרשות את תפקיד התיבה בפסוק שלנו, 

וג( ראיה להגדרת התיבה מהפסוק בשה"ש )מה שעשו דבור לעצמו מתיבת דבה הוא 
טעות. אין התיבה מופיעה בפסוקינו בצורה זאת.( לכאורה אין מקומו של חלק ב' דבור 

יה להגדרתה. ונראה שרש"י קודם מפרש את זה, ובודאי לא בין הגדרת התיבה ורא
הענין כדרכו בפירושיו, ורק אחר כך מפרש את התיבות הבודדות. כשהוא מספר את 

, כלומר, שהיה רואההמעשים שהמקרא משמיענו הוא אומר שיוסף הגיד לאביו כל רעה 
שלא בדה שום דבר מלבו, ודוקא על בני לאה. אבל נקודות אלו אינן מונחות במשמעות 

תיבת דבתם שהיא עניינו של רש"י בד"ה דבתם. דבתם פירושו הדבור ששייך להם. 
אפשר להבין את זה כדבור שהם דברו או כדבור הנאמר עליהם. רש"י מפרש שבפסוקינו 

המשמעות היא הדבור שהיה יכול לדבר בהם, ונקט "בהם" דוקא ולא "בני לאה" כמו 
פית "ם" בתיבת דבתם. ומה שהעיר בדבור הקודם כי "בהם" הוא המשמעות של שהסו

רש"י אחרי הגדרתו של התיבה "כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה" הוא בעצם המשך 
כמו שכתב הבאר בשדה שלפי רש"י מה שנקט הכתוב תיבת דבתם ולא  ההגדרה עצמה,

נקט "ויבא יוסף דבה רעה עליהם אל אביהם" משמע שהביא את כל הדבה שהיה יכול 
משמעות תיבת דבתם. )ומה שהיה יכול לדבר היה כל רעה שהיה רואה לדבר, שכך היא 

כמש"כ בדבור הקודם, אבל אין נקודה זו מונחת בתיבת דבתם עצמה.( ודומה לזה 
בפירוש רבי יעקב קניזל. ולפי זה אין צריך לומר שרש"י הבין שיוסף ספר כל מה שהוא 

 26ר הקודם.היה יכול ממשמעות תיבת "את" כמו שכתבנו בדברינו לדבו
 

עיין מה שכתבנו לעיל בשם המלבי"ם בהבדל בין לספר ולהגיד. ולפי דבריו  היה מספר.
מה שנקט רש"י כאן היה מספר ולא היה מגיד הוא משום שלשון דבה שייך לכל סיפור 

 ולאו דוקא להגדה.
 

א אין לומר שרש"י ב שנולד לו לעת זקנתו ואונקלוס תרגם וכו' ד"א וכו'. בן זקונים.ג. 
לפרש תיבת זקונים שאם כן לא היה לו לנקוט תיבת בן בד"ה. גם אין לומר שבא לפרש 

איך תכונת בן זקונים גרמה ליעקב לאהוב את יוסף מכל בניו שאם כן היה לו לנקוט "כי 
בן זקנים הוא לו" בד"ה. אלא שלכאו' קשה לו שמשמעות בן זקנים היא שלבן יש תכונת 

ע עשרה שנה. אלא שקשה על זה מתהלים קכז, ד, "כחצים זקנה, ויוסף היה נער בן שב
ביד גבור כן בני הנעורים", ולכאו' שם פשוט שהכוונה היא לבנים הנולדים בנעורי האב, 
אי לאו דנימא שגם שם חשב רש"י שהמעיין יהיה לו ה"א שהכוונה היא לבנים צעירים 

ריו". אי נמי, שיש לחלק ולכן פירש שם "כן בני הנעורים. התלמידים שאדם מעמיד מנעו
 בין בני הנעורים עם ה"א הידיעה ובין "בני נעורים" או "בני זקונים".

 
 במה שנקט תיבת לו, עיין באר בשדה.שנולד לו. 

 
רבי יעקב קניזל פירש שרש"י בא לומר שכך היא  כל מה שלמד משם ועבר מסר לו.

ק, שלכאו' לפי זה היה משמעות תיבת לו מבחינת הפשט לפי פירושו של אונקלוס. וק"
לו להביא את תיבות אשר לו בד"ה. אלא יש לומר שלא בא רש"י לפרש אלא במה היה 

 יוסף מיוחד בחכמה לפי אונקלוס, שבודאי כל האחים היו חכמים.
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בפירוש רבי שמואל אלמושנינו כתב "פרלדי"ץ מורה על יכולת הדבור האפשרי באי זה ענין  
שיהיה, נאמר עליו לשון דבה, והוא מה שאמר רש"י כל מה שהיה יכול לדבר בהם". ואם תורה 

 ג, ומשלי י, יח, ע"ש.היא נקבלה אלא שלענ"ד קשה להעמיס כוונה זו בדברי רש"י ליחזקאל לו, 



 
מהפסוקים  לשון כלי מילת כמו כרפס ותכלת וכמו כתונת הפסים דתמר ואמנון. פסים.

א שהוא בד חשוב, שהרי בשני הפסוקים מדובר מביא ראיה לא רק שהוא מין בד, אל
 במלכות.

 
המשכיל לדוד כתב שהכרחו הוא ממש"כ ועשה לו ולא ויעש  ומ"א על שם צרותיו וכו'.

לו. ולא נראה לענ"ד שאם כן היה לו להביא תיבות ועשה לו בד"ה. הגור אריה כתב 
אל אהב את "דאם לא כן למה הוצרך למכתב מה שעשה לו ולא הוי למכתב רק 'וישר

יוסף מכל אחיו'. אלא בא לומר לך בשביל שהיה מוסיף לו את כתונת הפסים, ולא היה 
לו לעשות זה שלא ישנה בנו בין הבנים, הביא לו צרות אלו". ואי כדבריו היה לו לרש"י 

לנקוט "ויעש לו כתונת פסים" בד"ה. ואכן כך היא גירסת כת"י מינכן. אמנם גם גירסא 
 ינה מתאימה אלא לפירוש המדרש אגדה ולא לפירוש הראשון.זו צ"ב שלכאו' א

 
ואולי יש לומר שהכרחו של רש"י הוא מייתורא דפסים, דמאי נפקא מינה ממה נעשה 

 הכתונת, הרי בכל מקרה מתנה מיוחדת ליוסף בלבד מעוררת קנאה. 

 
 

ש המשכיל לדוד פירש שבא לפרמתוך גנותם למדנו שבחם.  ולא יכלו דברו לשלום.ד. 
את ייתורא דולא יכלו וגו' מאחר שכבר כתוב וישנאו אותו. ובלקט בהיר כתב "שאם רק 

 גנותם היל"ל ולא דברו עמו לשלום או ולא יכלו דברו".
 

אמנם מצאנו אצל כלב שדוקא קבל שכר עבור מה  שלא דברו אחת בפה ואחת בלב.
ב היתה רוח שדבר אחת בפה ואחת בלב, כמו שכתב רש"י על הפסוק "ועבדי כלב עק

אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה" )במדבר יד, 
כד(, וז"ל: "רוח אחרת. שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב למרגלים אמר וכו' ", וכן 

בדבריו ליהושע יד, ז, ד"ה כאשר עם לבבי. והכתוב השליש הוא רש"י על הפסוק "כסף 
 .על חרש"מצופה  דולקים ולב רע" )משלי כו, כג(, וז"ל: סיגים מצפה על חרש שפתים

כסיגי כסף המדובקים על החרש שצורפין אותו בו והוא מבהיק כאלו הוא כסף ואין בו 
תועלת כן שפתים דולקים ולב רע הרודפים אחר הבריות להסיתם בחלקות ומדברים 

ש בדבר תועלת ". הרי שכשיאחד בפה ואחד בלב ולב רע נראין כאוהבין והם אויבים
 מותר לדבר אחד בפה ואחד בלב. ועיין עוד רש"י תהלים טו, ג, ד"ה ודובר אמת בלבבו.

 
פירש הבאר רחובות שאין הכוונה "לדבר עליו", שאל אחרים בודאי  לדבר עמו. דברו.

 לא ספרו גנותו. ועיין עוד בהבנת המקרא.
 

למ"ד השימוש לתיבת  בנוסף למה שאמרו המפרשים, רש"י מעיר שצריכים להוסיף את
 דברו.

 
מה שלא אמר עמדה הוא משום שדרך המאלמים אלומים  נזקפה. קמה אלומתי.ז. 

להעמיד אלומותיהם, והראיה שאם השתחוו אלומות האחים בודאי עמדו ולא הזכיר 
הכתוב דבר זה. אלא שעמידת אלומות מובנת מאליו. אלומת יוסף היתה שונה במה 

 רש בדרך קצת אחרת.שנזקפה. ובלבוש האורה פי
 

 ;יא ,נחמיה יג ;יא ,י ;יח ,על פי לשון הכתוב דניאל ח לעמוד על עמדה.וגם נצבה. 
 י. ,לה ;לא ,לד ;זי ,דהי"ב ל

 



מה שנקט הכתוב וגם נצבה ולא ונצבה מראה שנצבה הוא  לעמוד על עמדה בזקיפה.
 המשך הליך שהתחיל בקמה.

 
יש לעיין אם יש מקום  ו בלשון משנה כו'.וכן נושא אלומותיו וכמוה מאלמים אלומים.

אחר שבו רש"י מביא סמך לפירושו במשמעות תיבה מלשון המשנה אחרי שכבר הביא 
 סמך מלשון המקרא.

 
הרמב"ן חולק ומפרש שעל דבריו  על דבתם רעה שהיה מביא לאביהם. ועל דבריו.ח. 

ב"ן הולכים בזה פירושו "על הספור שהוא מספר עליהם כמתהלל". ונראה שרש"י והרמ
לשיטתם, שלפי רש"י דבה הוא לשון דבור "וישנה לטובה וישנה לרעה" כלשונו בבמדבר 

יד, לז. אבל לפי הרמב"ן שם כל דבה הוא לרעה. אם כן דבר ודבה הם מילים נרדפים 
לפי רש"י והכתוב יכול להשתמש בדבריו במקום דבתו. אבל לפי הרמב"ן משמעויות 

 הן מאד ולא היה הכתוב נוקט דבר במקום דבה.תיבות דבר ודבה שונות 

 
יש להבין למה נקט רש"י תיבת "ועל" בד"ה ותיבת "על" בגוף דבריו, שלכאו' אינו בא 

אלא לפרש את תיבת דבריו. ונראה שלפי רש"י מתיבת "ועל" יש סמך לפירושו 
ב"דבריו" ודלא כהרמב"ן, שאילו היתה הכוונה לספור שהוא מספר עליהם כמתהלל, 
אם כן "דבריו" הוא מעין "חלומותיו", ומתיבת "ועל" משמע שהוא ספור אחר. ועוד, 

שהשנאה על חלומותיו היתה באה בבת אחת עם השנאה על דבריו ולא היה לכתוב 
לחלקן ב"ועל". משתי סיבות אלו רש"י סובר שאילו היתה כוונת הכתוב כמו שפירש 

". "על חלומותיו ועל דבריו" משמע הרמב"ן, הכתוב היה אומר "על חלומותיו ודבריו
שחלומותיו ודבריו הם שני עניינים נפרדים. וכעין זה פירשנו לעיל ח, א, ד"ה ויזכר 

 אלהים את נח.

 
בקושית המפרשים שלפי רש"י הוה ליה למימר "על דבריו ועל חלומותיו" שהרי הוצאת 

ות גרמו הדבה קדמה לספור החלומות תירצו המשכיל לדוד והבאר בשדה שהחלומ
הוספת שנאה עבור הדבה. ולענ"ד יש לדייק מדברי רש"י שזה אינו, שרש"י אומר "על 

לאביהם". ממה שכתב "שהיה מביא" ולא "שהביא" מדוייק  שהיה מביאדבתם רעה 
שבזמן ספור החלום, יוסף עדיין היה מביא דבתם אל אביהם. ומה שהכריחו לזה הוא 

תו עדיין על הדבה אם כבר חדל מלהביאה. אבל לכאו' משום דאל"ה למה אחיו שנאו או
אם נאמר כמו המשכיל לדוד והבאר בשדה, שפיר היה שייך שהחלומות גרמו שנאה 

חדשה על הדבה בעבר, ולא היה צריך רש"י לכתוב אלא "שהביא". אלא יש לומר שמה 
שנקט הכתוב חלומותיו לפני דבריו הוא משום שהשנאה עבור החלומות היתה יותר 

 מהשנאה עבור הדברים. חזקה
 

הגור  לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו בפניהם.  ויספר אל אביו ואל אחיו.י. 
אריה פירש שכך מוכרח ממה שכבר כתוב ויספר אותו לאחיו. ויש להוסיף שרש"י בא 

גם לפרש את ייתורא ד"ואל", שאילו היה כתוב ויספר אל אביו ואחיו היה אפשר לומר 
יא שאחרי שספר גם לאביו, התוצאה היתה שספר גם לאביו וגם לאחיו. שהכוונה ה

תיבת ואל משמע שהספור אל אחיו היה ספור אחר בנוסף לספור הראשון שספר להם. 
 ובנחלת יעקב פירש את הייתורא ד"ואל" בענין אחר.

 
כך היא גירסת כת"י לייפציג, ובכת"י מינכן "חזר וסיפר". לפי כת"י  חזר וסיפרו.

 פציג רש"י רואה צורך לפרש מה הוא הנשוא של ויספר.ליי
 



עיקר מגמת רש"י כאן היא לשיטתו בדבור הקודם שיעקב  והלא אמך וכו'.הבוא נבוא. 
גער ביוסף לפי שהיה מטיל שנאה עליו, ולא תימא שהגערה היתה על תוכן החלום ואם 

צה" כמש"כ כן הגערה בהבוא נבוא היה "היעלה על רוחך שנבוא להשתחוות לך אר
 הבאר יצחק בתוך דבריו.

 
הקשו המפרשים למה לא פירש"י שיעקב שפיר  והוא לא ידע שהדברים מגיעין לבלהה.

ידע שהדברים מגיעין לבלהה אלא שנתכוון להוציא הדבר מלב בניו כמו שכתב בפירוש 
השני. ויש לומר שאם כן יש לשאול אם יעקב ידע שהדברים מגיעין לבלהה למה לא ידעו 

ם כן בניו. אע"ג שהם היו פחותים ממנו בחכמה, בכל זאת יתכן שגם הם יבינו מסברא ג
שהירח הוא בלהה. אבל על מה שהוא ידע שאין חלום בלא דברים בטלים ובניו לא ידעו 
אין לשאול כן, מכיון שהוא הגיע לשיא החלומות בחלום הסולם ובכל זאת הבחין שיש 

עו למצב זה לא היו יכולים להיות בטוחים שבכל בו דברים בטלים, אבל בניו שלא הגי
 חלום יש דברים בטלים.

 
אבל נראה  א. ,ט ;יז ,ח ;ג ,על פי לשון הכתוב אסתר דלכאו' הוא  שהדברים מגיעין.

שזה אינו, ששם הכוונה היא שהדברים הגיעו אל מישהוא ונודעו לו. וכאן לכאו' הוה 
אמרים" או כדומה. ויש לומר שכוונתו ליה לנקוט לשון יותר מוכר כגון "שהדברים נ

היא שהירח בחלום אכן הוא רחל, אבל בחינת רחל נמשכת ומגעת עד בלהה מכיון 
שגדלה את בנה, וכעין מה שכתב רש"י בסוף פ' וילך שכל זמן שיהושע חי היה נראה 

 למשה כאילו הוא עצמו חי.
 

ועל שמר כשהנשוא כך היא משמעות הפהיה ממתין ומצפה וכו'.  שמר את הדבר.יא. 
הוא דבר מופשט כמו בדוגמאות שרש"י מביא. ורש"י דניאל ז, כח, ד"ה בלבי נטרת, 
פירש "בלבי צפנתי" על החלום, והוא מכח תיבת בלבי, כדמוכח ממה שנקט תיבה זו 

בד"ה ובגוף דבריו )ואולי דיוקו שם הוא ממה שנקט הכתוב "בלבי נטרת" ולא "נטרת 
 בלבי"(.

 
 כעין זה ברש"י איוב כד, ב. נקוד על את וכו'. צאן. לרעות אתיב. 

 
הוא דהוה ליה למימר וילכו אחיו לשכם לרעות מבחוץ המשכיל לדוד כתב שההרגש 

"ודוד הולך ושב מעל שאול לרעות את כתוב טו,  ,א יז"שמוקצת קשה לדבריו שב וכו',
לומר דהוה ליה ם אין ששבית לחם", ושם לא העיר רש"י מידי. ויש לחלק, בצאן אביו 

למימר ודוד הולך ושב בית לחם מעל שאול שהרי עיקר כוונת הכתוב הוא לומר שדוד 
 יןשאה לא היה תמיד אצל שאול, ולרעות וגו' בית לחם אינו אלא נתינת טעם לדבר, מ

אמנם מקומם. את לכאו' בא הכתוב לומר לא רק שהאחים היו רועים אלא גם שכן כאן 
היה לו לרש"י להביא תיבות לרעות את צאן אביהם בשכם  לפי המשכיל לדוד לכאו'

הוא דמאי נפקא מינה להודיענו שהלכו לרעות מבחוץ הבאר בשדה כתב שההרגש בד"ה. 
שפיר שבשמואל ולפי דבריו לא קשה מהכתוב את צאן אביהם או למלתא אחריתי. 

דה לכאו' לפי הבאר בש להשמיענו למה היה דוד הולך ושב מעל שאול.שם צריך הכתוב 
היה לו לרש"י להביא את תיבות לרעות את צאן אביהם בד"ה, וכך היא גירסת דפוס 

 אלקבץ. 
 

 כעין זה ברש"י יחזקאל פרק לד פסוקים ב, ח, וי. לרעות את עצמן.
 

לשון ענוה וזריזות נזדרז למצות אביו ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאין  הנני.יג. 
א שרש"י בא לבאר הוא שהנני פירושו "אני כאן", והוא בפשוטו של מקר הנקודה אותו.

לכאו' שייך רק כשמדברים אל מישהוא שאינו יודע את מקומו של המדבר, והרי כאן 



יעקב כבר התחיל לדבר עם יוסף ובע"כ שידע שהוא נמצא אתו, ואם כן לכאו' אין מקום 
ענוה וזריזות, ליוסף לומר הנני. לזה מפרש רש"י שלהנני יש גם משמעות של לשון 

ובמובן זה שפיר שייכת תיבה זו לכאן. אלא שעדיין צ"ב במה שהוסיף רש"י בסוף דבריו 
"ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו", שמה זה מוסיף להבנת פשוטו של 

מקרא, והרי גם בלי זה כבר פירש רש"י איך שייכת תיבת הנני לכאן. ונראה שרש"י 
ירושו שהנני הוא לשון ענוה וזריזות, שהרי יוסף אמר הנני הזכיר נקודה זו כסמך לפ

לפני שאביו גמר לדבר ויש להבין למה לא אמר הנני לא בהתחלת דברי אביו ולא 
בסופם. אלא שיוסף אמר הנני דוקא אחרי שאביו אמר אביו "ואשלחך אליהם", לומר 

 שהוא מוכן ללכת אע"ג שיש בדבר סכנה.
 

הי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר לעיל כב, א, על הפסוק "וי
אליו אברהם ויאמר הנני" כתב רש"י "הנני. כך היא ענייתם של חסידים לשון ענוה הוא 
ולשון זימון". שם בדומה לכאן, בעית רש"י היא שאל הקב"ה לא שייך לומר "אני נמצא 

יש משמעות  כאן" כאילו הקב"ה מבקש לדעת את מקומו. לכן פירש"י שלהנני שם
 אחרת. אלא שיש לעמוד על ההבדלים בין שני הפירושים.

 
שאצל יוסף לא שייך לומר  –ובאר דבריו הבאר בשדה בטוב טעם  --כבר כתב המזרחי  

של חסידים"( משום שכאשר יוסף אמר הנני, יעקב ענייתם שהוא לשון ענייה )"כך היא 
יה יודע כבר מה היה דרוש ממנו כבר היה מדבר עמו. בדרך זו יש לומר שאצל יוסף שה

שייך לשון זריזות, אבל אצל אברהם שטרם אמר לו הקב"ה אודות מה הוא מדבר אליו 
 לא שייך זריזות אלא לשון זימון.

 
ועדיין צ"ב למה בנוגע ליוסף כתב רש"י שהנני הוא לשון "ענוה וזריזות" יחד, ואילו 

 ני עניינים נפרדים.אצל אברהם כתב ש"לשון ענוה הוא ולשון זימון", ש
 

מצאנו שגם עשו ענה הנני לאביו )לעיל כז, א(, וגם משה ענה כן להקב"ה במראה הסנה 
)שמות ג, ד(, ובשניהם לא העיר רש"י מידי. והוא משום שבשני המקרים ההם אין 

להבין את תיבת הנני אלא כמשמעו. בעשו הרי כתוב "והיה כי זקן יצחק ותכהין עיניו 
עשו היה צריך להגיד לו שהוא נמצא. וכן במשה. כשקרא אלהים אליו  מראות" ואם כן

מתוך הסנה ואמר משה משה, עדיין לא היה משה יודע שהקב"ה הוא הקורא אליו, 
שהרי רק אחר כך אמר לו "אנכי אלהי אביך", ועלה על דעת משה שמישהוא מחפש 

 אותו, ולכן ענה הנני.
 

יר רש"י על הפסוק "ויאמר אלי מלאך האלהים כך צריך לומר לכאו' גם כן במה שלא הע
בחלום יעקב ואמר הנני" )בראשית לא, יא(, שלמלאך שייך לענות הנני במובן הפשוט. 

 עוד יש לומר שדוקא כשמדבר המלאך מתוך חלום שייך לענות לו הנני, וצ"ב.
 

ונתו ולא נקט "שהיה יודע שאחיו שונאין אותו" כי כו שהיה יודע באחיו ששונאין אותו.
לומר, דנהי שלא דברו אחיו אתו לשלום, בכל זאת לא היתה שנאתם גלויה. ואעפ"כ 

 יוסף הבחין בה.
 

יש לומר שהדיוק הוא ממה שלא כתוב וילך  מקום מוכן לפורענות וכו'. ויבא שכמה.יד. 
שכמה שהוא לשון קיום השליחות כמו שמצאנו "וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה 

ובעוד כמה מקומות. ואע"ג שמויבא שכמה משמע שהגיע לשם מה  ארם" )לעיל כח, ה(
שאין כן מוילך שכמה, בכל זאת עיקר כוונת הכתוב הוא לומר שקיים יוסף את דברי 
אביו ולא היה לו לשנות בלשונו ולנקוט "ויבא" רק כדי להשמיענו שהגיע, כמו שלא 

שהוא עיקר  –חות שינה הכתוב בתולדות לומר ויבא פדנה ארם, משום שקיום השלי



מתקיים כבר בשעת הליכה. ולכאו' מהפסוק בתולדות יש ראיה נגד  --עניינו של הכתוב 
 מה שכתב הלבוש שדיוקו של רש"י הוא ממה שכתוב שכמה בה"א ולא לשכם.

 
במה שהלכו לרעות את עצמם )כמו שכתב רש"י בפסוק יב( ובמה  שם קלקלו השבטים.

)כמו שכתב רש"י בפסוק יז(, אבל מכירת יוסף  שמצאו נכלי דתות להמית את יוסף
 היתה בדתן.

 
המזרחי פירש שרש"י מדייק "מפני שאמר לו יוסף  זה גבריאל וכו'. וימצאהו איש.טו. 

הגידה נא לי ולא אמר מתחלה הידעת את אחי איפה הם רועים שמע מינה שהיה מלאך 
ש היה משתדל שדרכו לדעת זה". הלבוש פירש שלשון וימצאהו איש משמע שהאי

ממה שנקט תיבת וימצאהו  למצוא אותו, ודבר שייך רק אם היה שלוח מתחלה לכך.
הגור אריה פירש שכל פרטי הספור אודות מה שתעה בד"ה משמע כלבוש והבאר בשדה. 

יוסף בשדה, ומצא אותו איש, והשיחה שהתקיימה ביניהם הם מיותרים אם לא שבא 
נקוט לרש"י ל יה לו, לכאו' הכדבריואי  אבל הכתוב להשמיענו שה' שלח את המלאך.

. בספר קובץ מאמרים מאת הגר"י אברמסקי )עמ' קכו( כתב " וגו'וימצאהו איש " בד"ה
על דברי רש"י האלו וז"ל: שהרי מן הראוי לכתוב והנה תעה בשדה וימצא איש 

עה מוצא את האיש, וכיון דכתיב וימצאהו איש, שהאיש מצא ווישאלהו... שהרי הת
תועה, וזה האיש גבריאל ששלחו הקב"ה להגיד לו הדרך, עכ"ל, והוא קרוב לפירושו ה

 .והדעת יששכר של הלבוש
 

כמו שכתב רש"י לקמן נ, כא, "יש לך אח הורג  הסיעו עצמן מן האחוה. נסעו מזה.יז. 
 את אחיו".

 
ין הספר זכרון פירש שדייק ממה שלא כתוב "נזעו מן המקום הזה" או "נסעו מפה", וכע

 זה במשכיל לדוד, וקצת צ"ע מלקמן מב, טו, "חי פרעה אם תצאו מזה".
 

בזה שהוא המשך הדבור הקודם,  לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. נלכה דתינה.
מפרש רש"י איך כי שמעתי אומרים נלכה דתינה הוא נתינת טעם לנסעו מזה, דהיינו 

 דוד בקצרה, וכן האהל יעקב.שהסיעו את עצמם מן האחוה. וכבר העיר בזה המשכיל ל
 
 

כמו שהעירו  כמו ִאתו עמו כלומר אליו. אתו. נתמלאו נכלים וערמומיות. ויתנכלו.יח. 
המפרשים, הבעיה שרש"י דן בה היא שאותו הוא הנשוא של פועל יוצא, ואילו ויתנכלו 

  27הוא פועל עומד.
 

בת ויתנכלו, בדבורו הראשון כאן לכאורה לא בא רש"י אלא לפרש את משמעות תי
ובפרט מכיון שזה המקום הראשון במקרא שמופיעה תיבה מהשורש נכל. ומצאנו 

 28שרש"י מגדיר תיבות משורש זה בדבריו לשופטים ה, טו, ירמיה ו, כח, ומלאכי א, יד.
ומה שלא היה די לו ב"נתמלאו ערמומיות" בלבד, הוא לכאורה מפני שויתנכלו תרתי 

יך להמית את יוסף כמו שמשמע לשון הרבים של שנתמלאו עצות שונות א –משמע 
וגם שנתמלאו מהמדה שהביאה לידי כך, דהיינו  29"נכלי דתות" שנקט רש"י לעיל,

ערמומיות. אבל יתכן גם שרש"י בא לומר שאין לפתור את הבעיה על ידי קביעה שגויה 
                                                 

27
 רש"י דן בבעיות דומות בדבריו לישעיה יד, ג, ד"ה מי יגור לנו בלשון אחר, ובמשלי ח, יב, ד"ה שכנתי ערמה. 

28
בישעיה לב, ה, נראה שאין עיקר כוונת רש"י להגדיר תיבת נוכל אלא לומר שכילי הוא מהשורש נכל אע"ג שאין בה  

 משתמש בתיבת ויתנכלו בתוך פירושו בלי להגדירה. נו"ן. בדבריו לדניאל יא, כה, רש"י
29

 יש לומר שרש"י דייק מאות היו"ד של תיבת דתינה שהיה להם יותר מנכל דת אחד. 



 שויתנכלו הוא פועל יוצא. ויתנכלו הוא פועל עומד שפירושו הוא נתמלאו נכלים
 וערמומיות. 

 
 עוד השואה בין עם ואל ברש"י לקמן מט, כט, ד"ה אל אבותי. עמו כלומר אליו.

 

מקרא זה אומר דרשני וכו' וא"א שיאמרו הם ונראה מה . ונראה מה יהיו חלומותיוכ. 
לשון "מקרא זה אומר דרשני" משמע  יהיו חלומותיו שמכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו.

תוב כמשמעה כמו שפירש המזרחי לשון דומה ברש"י בראשית שאי אפשר להבין את הכ
א, א, ד"ה בראשית ברא, וקשה שלכאו' משמעות הכתוב מובנת היטב כמו שכתב 

הרמב"ן, "מליצה דרך לעג, נראה אחרי מותו אם נשתחוה לו". ומה שפירש המשכיל 
 לדוד בענין ההרגש מבחוץ נראה לענ"ד דוחק.

 
היתה משמעות הכתוב כמו שכתב הרמב"ן הוה ליה ויש לומר שרש"י סובר שאילו 

למימר "מה יהיה עם חלומותיו" או "מה יצא מחלומותיו" או כדומה. משמעות מה 
יהיו חלומותיו היא "איזה חלומות יהיו לו", ולזה כתב רש"י שא"א להבין כך את 
 הכתוב "שמכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו", דהיינו שלא יחלום עוד, ואין הכוונה

בבטלו חלומותיו שאי אפשר שיתקיימו החלומות שכבר חלם. וממשיך רש"י ומפרש 
שבע"כ כוונת הכתוב היא כאילו היה כתוב מה יהיה עם חלומותיו. אלא שיש בזה מן 
הדוחק, שהרי לעיל לז, י, הביא רש"י את הלשון אין חלום בלא דברים בטלים, ושם 

שטות כעין זה היא גם כוונתו כאן פירוש "דברים בטלים" הוא "דברי הבאי", ובפ
 ב"בטלו חלומותיו".

 ולפי דברינו ההרגש מבחוץ הוא דהוה ליה למימר "מה יהיה עם חלומותיו" או כדומה.
כתוב ביחזקאל טו, ב, "בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ", ופירש"י "מה יהיה עץ הגפן 

בבעיה דומה לכאן,  מכל עץ. מה סופו מכל שאר עצים". ויש לומר שגם שם דן רש"י
שמשמעות "מה יהיה עץ הגפן" היא שעץ הגפן יעבור איזה שינוי ויהיה משהוא אחר 
והקב"ה שואל מה יהיה אחרי היותו עץ גפן. ומפרש רש"י שזה אינו,  אלא ששם כמו 

 כאן הכוונה היא מה יהיה סופו.

 כח. ,. על פי לשון הכתוב ירמיה מדנראה דבר מי יקום

 
פירש ר"י קניזל, שאע"ג שכבר כתוב בפסוק רוח הקדש מעיד וכו'.  אותו.למען הציל כב. 

כא "ויצילהו מידם", חזר הכתוב כאן על ההצלה, שעל פי הפסוק הקודם היה אפשר 
לטעות ולומר שכוונת ראובן היתה רק להצילו "מידם" דייקא, דהיינו לא להרגו בידים 

מר ראובן "ויד אל תשלחו בו". אלא על ידי גרמא, וכך היה אפשר להבין גם ממה שא
 קמ"ל פסוק זה שכוונתו היתה להצילו ממש כדי להשיבו אל אביו, ע"ש.

 
צ"ב מה מוסיף בזה לפשוטו של  אמר אני בכור וגדול בכולן לא יתלה הסרחון אלא בי.

מקרא. הגור אריה מפרש שרש"י מבאר למה הציל אותו על אף שנאתו אליו. ולענ"ד יש 
ין דרכו של רש"י לפרש את המניעים של מעשי אנשים בתנ"ך אם בזה מן הדוחק, שא

הכתוב אינו דן בהם, שאין המניעים נוגעים לפשוטו של מקרא. ויש לומר על פי הערתנו 
הקודמת שרש"י בא לפרש למה מסתבר לומר שראובן התכוון להציל את יוסף ממש 

 ועדיין צ"ב. אע"ג שמדבריו משמע שלא התכוון אלא למנוע מעשה רציחה בידים,
 



כתוב בזכריה ט, יא, "גם את בדם  ממשמע שנאמר וכו'. והבור רק אין בו מים.כד. 
בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו". כשהכתוב רוצה להדגיש שאין מים בבור 

אע"ג שיש לשער שיהיו בו, הסדר הוא "אין מים בו", עם "מים" קודם ל"בו". יש לומר 
ת הכתוב שלנו בא להשמיענו שהאחים השליכו את יוסף שההרגש מבחוץ הוא שפשטו

בבור שהיה עלול למות בו מצמא כי אין בו מים, ואם כן הוה ליה למימר אין מים בו עם 
הדגש על המים כמו בפסוק בזכריה. לזה מפרש רש"י שהכתוב מקדים "בו" להדגיש את 

 כללה מים.תכולת הבור. נושא הפסוק אינו העדר המים, אלא שתכולת הבור לא 
 

 ו. ,עיין לשון הכתוב שופטים ה על שם הולכי ארח. ארחת.כה. 
 
 

בענין ההרגש מבחוץ, העיקר כדברי הבאר בשדה, "ההרגש  וגמליהם נושאים וגו'.
שמבחוץ נראה לי שהוא דהא דכתיב וגמליהם וכו' הוא הפסק בין הדבקים, שמיד 

ינו מאן באים ולאן הולכים, שכתב באה מגלעד הוה ליה למימר הולכים מצריימה, דהי
ואחר כך לימא וגמליהם כו'. אמנם עכשיו יש לומר דכי היכי דנזדמנו להם בשמים מה 

שאין דרכם להוליך ומאת ה' היתה זאת בשביל הצדיק, הכי נמי עיק הלכתם היתה 
מאת ה' להוריד הצדיק מצרימה וכו' ". ולפי זה צריך לגרוס וגו' בד"ה ככת"י לייפציג, 

 מינכן ליתא לתיבת וגו'. ובכת"י
 

 עיין דברינו שמות ב, ג. שלא יוזק מריח רע.
 

העירני  כל כנוסי בשמים הרבה קרוי נכאת וכו' ואונקלוס תרגמו לשון שעוה. נכאת.
חכ"א שמה שפירש רש"י לעיל ד"ה וגמליהם נושאים שהכתוב פרסם את משא הגמלים 

מריח רע נאמר רק לפי פירושו של  כדי להודיענו שליוסף נזדמנו בשמים כדי שלא יוזק
 רש"י בתיבת נכאת ולא לפי ת"א.

  
צ"ב למה נקט תיבת מה הן בד"ה והן בגוף דבריו. לפי פירוש ר"י  מה ממון. מה בצע. כו.

קניזל, רש"י בא לאפוקי מהוה אמינא ש"בצע" פירושו תועלת, שהרי פשוט הוא שלפי 
יהם. אם כן מובן למה נקט רש"י מחשבתם היתה תועלת בהריגת יוסף שלא ימלוך על

תיבת "מה" בד"ה, שדוקא ממה ששאלו מה בצע מוכח שפירושו של בצע כאן הוא ממון 
 ולא תועלת.

 
ממה שפירש גם את משמעות תיבת וכסינו ברור  ונעלים את מיתתו. וכסינו את דמו.

שבא לאפוקי מהוה אמינא שהכוונה היא לכסוי הדם ממש כמו שהבין המנחת יהודה 
 הובאו דבריו בשפ"ח(.)

 

 
וכגון וישמע יעקב אל אביו נעשה ונשמע מתרגם נקבל וכו' כלן מתורגמים  וישמעו.כז. 

רש"י מביא שתי דוגמאות של שמיעה כלשון קבלה  ושמע ושמעת ושמע שמיע קדמי.
 מלבד הפסוק שלנו, "וישמע יעקב אל אביו" )לעיל כח, ז( ו"נעשה ונשמע". רש"י מביא

דוגמתו השניה, "נקבל", אבל לא לדוגמא הראשונה. אבל אחר כך,  את התרגום של
מביא את התרגום לכולן. בכת"י לייפציג במקום  כשמביא דוגמאות של שמיעה ממש,

"מתרגם נקבל" נמצא "מתרגמת וקביל". נראה ש"מתרגמת" היא טעות המעתיק וצ"ל 
שרש"י הביא את  מתרגם. אבל "וקביל" הוא התרגום של וישמע יעקב, ולפי זה נראה

התרגום רק של הדוגמא הראשונה ולא ראה צורך בהבאת הדוגמא השניה מפני שצורת 
הפועל קרובה לצורת הדוגמא הראשונה, וכן בדפו"ר גורס "מתורגמין וקביל", ולשון 



הרבים "מתורגמין" מוסב גם על נעשה ונשמע, ובדוגמאות של שמיעה ממש מביא את 
"כגון זה וכמו וישמע יעקב אל אביו אם שמוע תשמעו התרגום לכולן. בדפוס רומא 

כולם מתורגמין קבלא וקבילו". לפי גירסא זו רש"י אכן  מביא את התרגום של שתי 
 הדוגמאות. גירסת דפוס אלקבץ קרובה לגירסת הספרים שהיא גירסת דפוס ונציא.

 
 על פי לשה"כ תהלים קלט, ז. אנא אברח. אנה אני בא.ל. 

 
מה שראובן רצה להציל את יוסף היה רק בגלל צער אביו כמו שכתוב  מצערו של אבא.

לעיל פסוק כב למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ורעיון דומה ברש"י לקמן מב, 
כב. וברש"י דברים א, ג, כתב שיעקב חשש פן ידבק ראובן בעשו, שני הבכורים שהפסידו 

 בדברינו לעיל פסוק כב.בכורתם והצטיינו בכבוד אב. ועיין בבאר בשדה ו
 

האהל משה לר' משה טולידאנו רצה לפרש  דמו דומה לשל אדם. שעיר עזים.לא. 
שרש"י דן בייתורא ד"וישחטו שעיר עזים" דהוה ליה למימר רק ויקחו את הכתנת 
ויטבלוה בדם, אבל דחה ה"א זו משום שצריכים את תיבת וישחטו כדי להשמיענו 

ר מן החי כמו שכתבנו בדברינו לפסוק ב. עוד יש שהאחים לא היו חשודים על אב
לדחותה שאם כן היה לו לרש"י לנקוט גם את תיבת וישחטו בד"ה. ופירש האהל משה 
שקשה לו לרש"י הייתורא דשעיר עזים, דהוה ליה למימר וישחטו ויטבלו בדם. ולענ"ד 

ט מוזכר יש מן הדוחק בדבריו שבכל המקומות בתנ"ך שמופיע הפועל שחט, הדבר הנשח
 בכתוב.

 
אלא נראה שקשה לו לרש"י למה הזכיר הכתוב ששחטו שעיר דוקא, שלא מצאנו 

הקפדה על שעיר דוקא אלא בנוגע לקרבנות. לעומת זה בנוגע לשמוש של בני אדם, היה 
נהוג בגדיים, עיין לדוגמה בראשית כז, ט; לח, יז; שמות כג, יט; שופטים ו, יט; יג, יט. 

דמו טבלו האחים את כתנת יוסף באמת היה גדי כמבואר בדברי ומה עוד שהשעיר שב
 רש"י לקמן לח, כג, ד"ה הנה שלחתי את הגדי הזה.

 
דלא תימא שתיבות כתנת בני קשורות לחיה רעה אכלתהו.  היא זו.. ויאמר כתנת בנילג. 

אין הכוונה שיעקב עונה לשאלה הכתנת בנך היא אם לא, ואומר שאינה כתנת בנו מכיון 
 נת בנו נאכלה על ידי חיה רעה.שכת

 
 

אבל יעקב עצמו התכוון ליהודה כמש"כ  נצנצה בו רוח הקודש וכו'. חיה רעה אכלתהו.
 רש"י לקמן מט, ט, ד"ה מטרף.

 
"דק"ל הול"ל טרף טורף חיה אכלתהו, דכך הוא הסדר, בתחילה  נצנצה בו רוח הקודש.

השמים שמו בפיו דברים הללו  טורפת, ואחר כך אוכלת. לזה אמר דנצנצה בו רה"ק ומן
 להורות מה שעתיד להיות" )באר בשדה(.

 
 

רש"י אינו מקשה על הכתוב שהרי אין זה נוגע לפשוטו של  ולמה לא גלה לו הקב"ה.
אם הקב"ה כבר השרה רוח הקודש על יעקב, למה לא  –מקרא, אלא מקשה על עצמו 

דאי לאו החרם והקללה  גלה לו. ובזה מובן למה נקט בפשטות שהקב"ה גלה ליצחק,
 היה מגלה אפילו ליעקב.

 



אולי הביא  כנגד עשרים ושתים שנה שלא קיים יעקב כבוד אב ואם. ימים רבים.לד. 
 דברי אגדה אלו כסמך למה שאמר שימים רבים פירושו עשרים ושתים שנה.

 
כל לכאו' אילו היה כתוב רק " אחיות תאומות נולדו עם כל שבט ושבט.וכל בנותיו. לה. 

בניו ובנותיו" היה אפשר לומר ש"ובנותיו" כולל רק את דינה, דוגמת "ובני דן חשים". 
 דיוקו של רש"י הוא מתיבת וכל. 

 
כתב המשכיל לדוד: "צריך להבין אחיות תאומות נולדו עם כל שבט ושבט ונשאום. 

וה לאיזה תכלית הוצרך רש"י לכתוב כאן ונשאום דכיון שאינו אלא לפרש וכל בנותיו ה
סגי ליה לומר תאומות נולדו עם כל שבט ותו לא. ואפשר שכוונתו בזה למסבר טעמא 

אמאי לא הוזכרו לעיל בפרשת וישלח כמו שהוזכרה דינה. וניחא ליה בהאי שלא הוזכרו 
 לפי שהיו נשואות לאחיהם והם טפלות להן, ודוחק".

 
י בא גם לתרץ למה ואולי יש פחות דוחק אי נימא שבנוסף לקושית המשכיל לדוד, רש"

לא הוזכרו הבנות בפרשת ויגש בין היורדים עם יעקב מצרימה. אבל אין לומר שמשום 
קושיא זו בלבד כתב רש"י "ונשאום" שאין דרכו של רש"י להקדים רפואה למכה, ועדיין 

 צ"ב.
 

צ"ב במה שרש"י ראה צורך  אין אדם מקבל תנחומין על החי וכו'. וימאן להתנחם.
אן יעקב להתנחם כשלכאו' הסיבה לכך אינה שייכת לפשוטו של מקרא. להסביר למה מ

אלא נראה שרש"י בא לפרש למה נקט הכתוב לשון "וימאן להתנחם" ולא "ולא 
 התנחם", שוימאן משמע שלא התנחם אע"ג שהיה צפוי שיתנחם. 

 
 
 

 פרק לח
ש ברש"י ד"ה על פי לשון הכתוב לעיל ל, כז, ע" היינו שומעים לך. ויהי בעת ההיא.א. 

 וישמעו.
 

מדייק מדלא כתיב אל איש עדולמי, שלא היה שיתכן  נשתתף עמו. עד איש עדולמי.
היחס בין יהודה לאיש העדולמי באותה רמה של היחס בינו לבין אחיו, עד ולא עד 

 בכלל, ועיין עוד בבאר בשדה.
 

ח רמה שהוכ .ולמה היה ער משחית זרעו כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה רע בעיני ה'.ז. 
רש"י להוסיף את זה אע"ג שלכאו' אינו נוגע לפשוטו של מקרא, הוא להביא סמך למה 

שפירש שהכוונה ברע בעיני ה' היא השחתת זרע, שהרי מפסוק ט משמע שאין אדם 
אם כן יש לו סיבה מסוימת לכך, כגון אונן שהעיד עליו הכתוב שלא לא עושה דבר כזה א

אומר רש"י שאע"ג שלא כתב כאן להדיא שהשחית זרעו,  רצה להקים זרע לאחיו. לזה
 כחיש יפיה.שלא יי דאין להמנע מלפרש כן מחמת חוסר מניע לכך, שעשה כן כ

 
"כי  י זהלפשבתוס' השלם אות ט' העיר  כלומר דוחה היה אותה בקש. כי אמר וגו'.יא. 

 זה מונח בתיבת "כלומר" של רש"י.שאמר" פירושו שאמר בלבו. ונראה 
 
 

" היא נתינת  המפרשים העירו שרש"י בא לומר ש"כי אמר וגו'דוחה היה אותה בקש. 
טעם ל"שבי אלמנה בית אביך", ולא ל"עד יגדל שלה בני". ונראה להוסיף לדבריהם 



שהיא נתינת טעם ל"עד יגדל שלה", ויהודה אומר לתמר מילים אלו כדי  וה אמינאדה
יכולה להנשא לו מיד, והוא משום שיהיה להסביר לה למה היא צריכה להמתין ואיננה 

 .למותו לשלה יותר כח או יותר זכות לכשיגדל, ולא יהיה אז חשש
 

לקמן מה, כ, כתב רש"י, "ואחיו מת. מפני היראה היה מוציא  דוחה היה אותה בקש.
דבר שקר מפיו". אפשר לומר שהיה מדה כנגד מדה על מה שדחה את תמר בקש. "ואחיו 

ימות", רמז למה שאמר יהודה על שלה "פן ימות גם הוא כאחיו".  מת" אותיות "ואח
 " גימטריא "עד יגדל שלה". יו מת"ואח

 
צ"ב במה שנקט  ולפי שרמה יהודה את אביו בגדי עזים וכו'. הנה שלחתי הגדי הזה.כג. 

רש"י "ולפי" עם וי"ו החבור )כך הוא בכת"י לייפציג ובכל הדפוסים הישנים ברש"י 
כת"י מינכן "לפי" בלי וי"ו(. והנה הגור אריה והדבק טוב פירשו שרש"י השלם, אבל ב

כאן בא לפרש למה הזכיר יהודה את הגדי בכלל, והנחלת יעקב פירש שרש"י בא לפרש 
את ייתורא דתיבת הזה. ובנוסף לזה יש לומר שרש"י בא לפרש את ייתורא דתיבת הנה 

נש עכשיו על ידי גדי הוא מדה כדרכו בכמה מקומות, ואומר שיהודה הבין שמה שנע
במדה. אם כן שפיר נקט רש"י "ולפי" שבזה מראה שיהודה מקשר מה שקורה לו עכשיו 

 עם מה שעשה לאביו.
 

 וכמו ברה כחמהכב( , )שמות כא שם דבר מעוברת כמו אשה הרההרה לזנונים. כד. 
א והעיקר כוונתו שהביא את הפסוק בשמות הוא משום שה מ י(., )שיר השירים ו

אבל , תואר ולא פועל, ומהפסוק בשמות מוכח שהוא שםתואר להוכיח שהרה היא שם 
ולא הביא ו, י, הביא את הפסוק בשיר השירים שה מיש מקום לטעות בזה. כמו כן, כאן 
בפסוק ההוא יש מקום לטעות שפסוק ט שם, "ברה היא ליולדתה", הוא משום את 

 הוא שם דבר.כחמה" ברור ש "ברהשברה היא פועל, אבל ב
 

סוף דברי  הוציא האחד ידו לחוץ ולאחר שקשרה על ידו השניה החזירה. ויתן יד.כח. 
, ר"י קניזל )בפירושו המזרחי לכאורה אינם נוגעים לפירוש התיבות ויתן יד. רש"י

פירשו שרש"י בא לפרש מה שכתוב בפסוק הבא, "ויהי  והמשמרת הקדש הראשון(
לענ"ד לפי דבריהם  ידו" אלא אם כן החזירה מקודם.שלא יתכן "משיב  ,כמשיב ידו"

היה לו לרש"י לכתוב "ולאחר שקשרה וכו'" בדבור נפרד תחת הכותרת ויהי כמשיב ידו. 
בפירושו השני כתב ר"י קניזל, "אמר עוד 'לאחר שקשרה וכו' " לפ שאם לא כן איך יוכל 

 אחיו לצאת ראשונה כל עוד שהיה באותו מקום".
 

יהודה, שעזר למילדת או שרמז לה על א לאפוקי ה"א שויתן יד מוסב ויתכן שרש"י ב
יהודה. לזה בא  ם כןבידו שתקשור את השני, ואם כן הנושא של ויהי כמשיב ידו הוא ג

 רש"י לומר שהנושא של שני הפועלים הוא "האחד".
 

אין כוונת כמשיב "כאילו רצה להשיב", שבתיבת "ולאחר" בא רש"י לומר שונראה עוד 
 לא "כאשר השיב", שהשיב ידו ממש.א
 

מה שנקט תיבות כי אם בד"ה הוא משום שתיבות אלו  היא אשתו.כי אם הלחם. ו. 
מוכיחות שפירוש הלחם היא אשתו, שאם משאיר אדם רק דבר אחד תחת שליטתו, 

 מ. ,מסתבר שהוא אשתו ולא לחמו ממש, וכעין זה לקמן מא
 

אע"ג שכבר ידענו את איסור אשת איש  עריות.בני נח נצטוו על ה וחטאתי לאלהים.ט. 
מפרעה ושרה, ואבימלך ורבקה, הוה אמינא שהוא מעין איסור גזל, קמ"ל כאן שהוא גם 



חטא בין אדם למקום, ואין הכלל של עריות מוגבל לאיסור אשת איש דוקא אלא גם 
 כולל שאר עבירות שאין בהן ענין גזל.

 
 ועוד כמה דוכתי. ,לה ,לשון הכתוב דברים לב על פי יום איד. ויהי כהיום הזה.יא. 

 
כך היא גירסת הספרים על פי דפוס ונציא ודפו"ר, וכך  מי הביאו. ראו הביא לנו.יד. 

היא גם גירסת כת"י לייפציג ומינכן. ובדפוס רומא, "מי המביא", ובדפוס אלקבץ, "מי 
סיבה שרש"י הביא", ולכאו' מסתברא כאחת משתי גירסאות הללו שלכאו' אין שום 

 ו של "הביאו". –יזכיר את מי שהובא המרומז בסופית 
 

 פרק מ
לא שמרדו  זה נמצא זבוב בפיילי פטירין שלו וזה נמצא צרור בגלוסקין שלו.חטאו. א. 

 היה הורגם.שאם כן במלך, 
 

המפרשים  והיא כד אפרחת אפיקת לבלבין עד כאן תרגום של פורחת. והיא כפרחת.י. 
א את התרגום כהוכחה לפירושו. ויתכן שלא הביאו אלא משום קושי הבינו שרש"י מבי

מהתרגום משמע שהיו ארבע שלבים בצמיחת הגפן, ואילו שבדברי אונקלוס עצמו, 
אותו  ן"כד אפרחת" ו"אפיקת לבלבין" השבכתוב לא הוזכרו אלא שלשה. לכן פירש"י 

 שלב.
 

י כתב שרש"י בא לומר המזרח מאחר שייטב לך כפתרוני. כי אם זכרתני אתך.יד. 
שכשיוסף אמר "כאשר ייטב לך", אין הכוונה מיד כשיחזירהו פרעה, שאין זה דרך ארץ, 
אלא לאחר זמן, וכעין זה במשיח אלמים. וחולקים בזה על התוספות השלם לקמן פסוק 

כג, אות ז, ד"ה ולא זכר וז"ל: פירש"י בו ביום והטעם שאמר לו יוסף כי אם זכרתני 
 יטב לך ומשמע כשתשוב מיד על משמרתך, עכ"ל.אתך כאשר י

 
בא לומר שאין משמעות "כאשר" בדברי יוסף "כמו", ואם כן שרש"י ולענ"ד נראה 

כמו שפרעה ייטב לך, כך תעשה עמידי  --"כאשר ייטב לך" היה מוסב אסיפא דקרא 
חסד. אלא, משמעות "כאשר" בדברי יוסף היא "מאחר", ואם כן כאשר ייטב לך מוסב 

 רישא דקרא.א
 

בקשה", ופירש המשיח  שוןוהנה בד"ה ועשית נא עמדי חסד כתב רש"י "אין נא אלא ל
אלמים דקמ"ל שאינו לשון "עתה, עכשיו" בפסוקינו. ולענ"ד בא רש"י גם בזה לאפוקי 

לא היה משתמש שאם כן מההבנה הנ"ל שיוסף אומר כמו שפרעה ייטב לך כך תיטב לי, 
טובה, אלא טוען שמן הדין מגיע לו שיעשה עמו חסד מאחר בלשון "נא", שאינו מבקש 

 שפתר חלומו באופן שהביא לידי הטבת פרעה אליו.
 

והנה בין לפי הבנת המזרחי, בין לפי הבנתנו, אין מקום לתיבת "פתרוני" ברש"י, 
, אם אמנם נמצאת בכת"י ובאמת תיבה זו איננה מופיעה באף אחד מהדפוסים הישנים

 .לייפציג
 

 מקץפרשת 
 פרק מא

המזרחי פירש שרש"י בא לומר  כתרגומו מסוף וכל לשון קץ סוף הוא. ויהי מקץ.א. 
שאין קץ לשון קצה, שקצה הוא דבר הקרוב לסוף אבל אינו הסוף ממש. ובמה שביאור 

רש"י את התיבה כאן דוקא נרא שהעיקר כביאורו של שהבאר יצחק בדברי הצדה 
ריו בסוף פ' וישב, "מפני שתלה בו יוסף לזכר לדרך, שדברי רש"י הללו הם המשך דב



הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים", ובבראשית רבה לומדים דבר זה מהפסוק "ויהי 
מקץ שנתיים ימים", ואילו היה קץ לשון קצה אין משם ראיה שהיה אסור שנתיים אלא 

ויהי קרוב לשנתיים. ולפי דבריו מובן גם למה נקט רש"י תיבת ויהי בד"ה, שתיבת 
משמע ש"ויהי מקץ" קשור למה שדבר עליו הכתוב לפני כן, ומשמע ששתי שנים עברו 

 מאז שהוארך מאסרו של יוסף.
 

לפי המפרשים הללו, דברי רש"י בשמות כה, יח, תואמים לדבריו כאן, וז"ל שם: "קצות 
הכפרת. ראשי הכפרת". ועל זה כתב ר"ש אלמושנינו, "רוצה לומר שאין קצה מורה על 

לית הדבר, בשיהיו הכרובים עשויין חוץ לכפורת בסופו, אך בראשיו, כל לשון קצה תכ
זה משמעו". הרי שכאן רש"י מפרש שקץ אינו קצה, ושם הוא מפרש שקצה אינו קץ. 

אלא שעדיין צריך ביאור שהרי כתוב בשמות כו, ד, "ועשית ללאות תכלת על שפת 
ה הקיצונה במחברת השנית", היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריע

והרי שם לכאו' הכוונה היא לסוף היריעה, ובכל זאת נקט הכתוב לשון קצה. אמנם 
ועיין עוד רש"י שמות כח, כב, ד"ה גבלת, התרגום שם לא תרגם קצה סיפא אלא סטרא, 

 וצ"ב.ובתרגום שם, 
 

ת ה"א העיקר כפירושו ר"י קניזל שרש"י מפרש א כל שאר נהרות וכו'. על היאור.
הידיעה של היאור שמשמע היאור הידוע, והרי לא הוזכר שום יאור עד כאן בתורה. אלא 

שמשמעות הה"א היא המקור של היאורים, ומסביר רש"י איך משמעות זו נופלת על 
הנילוס. ונראה שרש"י בא גם לבאר את משמעות תיבת יאור, שגם פירוש התיבה עולה 

את תיבת על בד"ה אע"ג שלכאו' אינו עוסק אלא  מתוך דבריו. ואם כן מובן למה נקט
בהגדרת תיבת היאור, והוא משום שעל ידי הגדרתו של היאור נתבאר שמשמעות "על" 

 בפסוק הוא "על יד" ולא "על גבי".
 

הגור אריה פירש שעיקר הלשון נופל על דבר שהוא  טינב"ש בלעז ל' דק.ודקות בשר. ג. 
הוא שייך גם על דבר כחוש, וכך היא משמעות דק כמו עפר או חול, וקמ"ל רש"י ש

הלעז. יש סמך לדבריו ממה שנקט רש"י את תיבת בשר בד"ה אע"ג שאינו דן ישיר אלא 
 בתיבת דקות, והוא כדי להסביר איך התיבה שייכת גם לבשר.

 
 

צ"ב למה נקט תיבת אחד בד"ה שלכאו' אינו דן אלא  טודיש לומר בלע"ז. בקנה אחד.ה. 
קנה. והנה הגור אריה כתב שרש"י בה לאפוקי מה"א שקנה כאן פירושו  בהגדרת תיבת

ד"ה ותשם בסוף שאומר שסוף הוא לשון אגם,  ,ג ,סּוף ]בפרט לאור דברי רש"י שמות ב
והרי קנה הוא קרוב לענין סוף כדמשמע מלשון הפסוק שמביא רש"י שם[. אם כן יש 

לא היתה כתובה תיבה זו היה  לומר שתיבת אחד היא ההוכחה הכי ברורה לכך, שאילו
אפשר לחשוב שכוונת הכתוב היא ששבעה שבולים היו עולים בין הקנים. אבל מכיון 

שכתוב אחד, ברור שהכוונה היא לחלק של פרי תבואה. )ואם אמנם יש להוכיח כן כאן 
ממה שהבי"ת של בקנה מנוקדת בשוא ולא בצירי, ההוכחה מתיבת אחד היא יותר 

 ברורה.(
 

"לפניו" משתמע מתיבת והנה,  והנה נשלם חלום לפניו והוצרך לפותרים.ה חלום. והנז. 
ורש"י מפרש שמה שחלום שכבר נשלם עדיין יכול להיות "לפניו" הוא משום שהוצרך 

 פרעה לפותרים. ועיין גור אריה, באר בשדה, משמרת הקדש ועבד שלמה.
 

מה הוסיף רש"י בהבנת פשוטו יש להבין  ובנבוכדנצר הוא אומר וכו'. ותפעם רוחו.ח. 
של מקרא שלנו על ידי מה שהביא את הפסוק מדניאל. והנה הנחלת יעקב פירש שממה 



שרש"י כתב "מקשקשת בתוכו כפעמון" רואים שהוא מבין שותפעם של הפסוק שלנו 
הוא פועל פעיל והקשה על עצמו מהפסוק בדניאל שממה שהכתוב משתמש בותתפעם 

ולת הפעמון מבוטאת על ידי פועל פסיבי ומתרץ רש"י שכפילות בבנין התפעל רואים שפע
התי"ו בותתפעם אינו מראה על פסיביות אלא על כפילות הפעימה. ונראה דוחק לענ"ד 

שממה שותפעם הוא בבנין נפעל רואים לכאו' שהוא פועל פסיבי. לכן נראה כמש"כ 
ענין ולא פירוש מלה המזרחי "וזהו אמרו אחר זה מקשקשת בתוכו כפעמון והוא פתרון 

כי ותפעם נגזר מפעמון", דהיינו שמשמעות ותפעם רוחו היא שרוחו נעשית כפעמון 
ובמש"כ רש"י "מקשקשת בתוכו כפעמון", מתאר איך רוחו נעשית כפעמון. ולפי זה יש 
לומר שמה שהביא את הפסוק בדניאל מקשה על עצמו דאי ותפעם הוא פסיבי הוה ליה 

בדניאל. ותירץ שלעולם לא בעינן את כפילות התי"ו כדי למימר ותתפעם כמש"כ 
שהפועל יהיה פסיבי ושם הכפילות מראה על כפילות הפעימה. ועיין לרש"י לעיל ב, ז, 

 ד"ה וייצר.
 

צ"ב למה נקט רש"י "קולן" ולא  שלא היה קולן נכנס באזניו. ואין פותר אותם לפרעה.
ם ביחס לאזנים אבל לשון קול "דבריהן", שכמה פעמים מצאנו במקרא לשון דברי

כא, "כל ימי רשע הוא -באזנים הוא נדיר. ואולי רש"י מרמז ללשון הכתוב איוב טו, כ
מתחולל וגו' קול פחדים באזניו", וגם כאן פרעה לא קבל את דברי החרטמים מחמת 

 פחד.
 

קצת משמע שמה  חלום הראוי לפתרון שנפתר לו ודומה לו. איש כפתרון חלמו.יא. 
ה לא קבל את פתרון חרטמיו וחכמיו היה משום שפתרונם לא התאים את פרטי שפרע

 הנחלת יעקב לפסוק ח. ו שכתבהחלום, וכמ
 

כתב המשיח אלמים: "פירש זה ארורים הרשעים שאין טובתם שלימה וכו'. עברי. יב. 
בעבור שהיה לו לומר ושם אתנו איש אחד. מה צורך לומר נער עברי עבד. אלא שהזכירו 

ון בזיון וכו' ". לפי פירושו, רש"י הולך לשיטתו בדבריו לשמ"א טז, יח, שכתוב שם, בלש
"ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגבור חיל ואיש 
מלחמה ונבון דבר ואיש תואר וה' עמו". ופירש רש"י, "אחד מהנערים. מיוחד שבהם 

נתכוון להכניס עין רעה של שאול בדוד שיתקנא בו".  דואג האדומי: יודע נגן. כל עצמו
הרי שגם שם מפרש רש"י שדואג הוסיף פרטים שאינם שייכים לענין כדי לעורר קנאה 

 בשאול. אלא שכאן נקט לשון אחר, שלא היתה כוונת שר המשקים לעורר קנאה.
 

 ר עמוכתב המשיח אלמים וז"ל: יש להקשות שהרי כבר דב אפילו לשוננו אינו מכיר.
כשהיה בבית הסוהר והבין לשונו ופתר חלומו וחלום האופה. לזה אני אומר לפי דעתי 

שלזה דקדק רש"י בלשונו באומרו אינו מכיר ולא אמר אינו מבין כי מבין היה אבל לא 
 .היה מכיר הלשון בעצם לפי שלא נולד בו, עכ"ל, וכעין זה באמרי שפר

ד"ה כי המליץ בינותם, "שאין  ,כג ,ולכאו' קשה על דבריהם מרש"י לקמן מב
יוסף מכיר בלשון עברי", ודו"ק. אבל אי לא נימא כדבריהם צ"ב איך העיז לומר אפי' 

וכעין זה הקשה  לשוננו אינו מכיר, שהרי יתפס בשקר מיד כשיבוא יוסף בפני פרעה.
 הגרי"מ זילבר בבים דרך, חנוכה, מאמר ב, שאיך העיז שר המשקים לכנות את יוסף נער

בלשון גנאי כשחכמתו היתה כה ניכרת שפרעה מיד אמר עליו אין נבון וחכם כמוך. 
ואולי יש לומר ששר המשקים לא אמר להדיא שיוסף הוא שוטה ואינו מכיר לשון מצרי 

מפני ששקר כזה בודאי יתגלה. הוא רק רמז לדברים אלו בלשונו, לא משום ששומעיו 
נטיה לרעה נגדו ולא יעלוהו לגדולה, ועדיין יאמינו אותם, אלא כדי שמראש יהיה להם 

 צ"ב. 
 

 וכתוב בנמוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים.עבד. 



צ"ב למה ליה לרש"י להגיע לזה, וכי אין בזיון במה שהוא עבד אפי' אם לא היה כתוב 
 בנמוסי מצרים שאין עבד מולך. ועוד, דלמה ליה להוסיף ולא לובש בגדי שרים, ומאי

שפרעה ימנה את יוסף  וה אמינאנפקא מינה בזה. ועוד, דמהיכא תיתי לשר המשקים ה
 למלוכה.

 
יש לומר ששר המשקים לא הציע לפרעה שיגיד את חלומו ליוסף אלא  כדי שהוא עצמו 
יעלה לגדולה, אבל חשש שפרעה יתרשם מחכמת יוסף ויבחר בו. לכן אמר שר המשקים 

דוקא דברים שימנעו אותו מלעלות לגדולה. ולזה  על יוסף לא סתם דברי גנאי אלא
הוסיף רש"י וכתוב בנמוסי מצרים וכו'. ולפי זה יוצא שבמה שכתב רש"י "ארורים 

 הרשעים שאין טובתם שלימה" הכוונה היא שעושים טובה לאחרים רק לטובת עצמם.
 

יקש ממנו ובחזקוני: "ירא היה פן יכניסוהו לגדולה וישנאהו על אשר לא הזכירו כמו שב
 לפיכך הוציא עליו דבה".

 
כתב הגור אריה, "דאם לא כן איש כחלומו פתר  לפי החלום וקרוב לענינו. איש כחלומו.

צת למה לי". והיינו משום שכבר כתוב ברישא דקרא ויפתר לנו את חלמתינו. אבל ק
לרש"י לנקוט גם תיבת פתר בד"ה. ואולי בא לפרש למה נקט  יה לואם כן הש, שהק

 וב כחלומו ולא חלומו, וצ"ב.הכת
 

צ"ב למה נקט רש"י תיבת מן  מן בית הסוהר שהוא עשוי כמין גומא וכו'. מן הבור.יד. 
בין בד"ה בין בגוף דבריו כשאין מגמתו אלא לפרש תיבת בור. ועוד קשה קושית 

ונראה שאין כוונת רש"י  לא העיר רש"י מידי על תיבת בבור. ,טו ,המפרשים שלעיל מ
", מן"יבת בור אלא להסביר למה נקט הכתוב לשון מן הבור לעומת מהבור, שלפרש ת

רש"י  כן מפרשמשמע שיש ענין מיוחד במקום שממנו יוצאים, ול לעומת מ"ם השימוש,
לא רק ששייך שם בור לבית סוהר, אלא שנקרא בית סוהר בשם זה משום שהוא בור 

ת האסיר למעלה או לתת לו ממש, ואם כן יש טורח ביציאה ממנה שצריכים למשוך א
, יב ,כביב, ז, שם יא, שמות  ,סולם, ומשום זה שייך כאן לשון מן. ועיין דברינו לעיל י

 ועיין עוד דברינו רות א, ז. לד. ,יט, ובמדבר י ,כה שם
 

דקשה לו ויגלח דאין גלוח אלא בתער ומשמע מכאן שגלח גם פירש העמר נקא, " ויגלח.
דבר האסור הזה להשחית פאת זקן לכך פירש"י ויגלח מפני את זקנו בתער ואיך עשה ה

לפי דבריו מובן למה לא נקט רש"י תיבות  ..."כבוד המלכות שמפני כבוד המלכות מותר
ויחלף שמלותיו בד"ה, אבל העירני חכ"א שלפי העמר נקא היה לו לרש"י לפרש על יח, 

קשות איך נשא יעקב ח, לעיל איך נתן אברהם לאורחיו בשר וחמאה, וגם היה לו לה
 שתי אחיות.

 
בתיבת תאזין בא רש"י להסביר איך תיבת  תאזין ותבין. תשמע חלום לפתור אותו.טו. 

שמיעה הוא גם לשון הבנה. משמעות הכי יסודית של התיבה היא שמיעה חושית. אמנם 
שמיעה חושית שייכת גם בלי שום כוונה. שמיעה יותר חזקה היא האזנה, שמשמעותה 

ועל ידי האזנה יש להגיע להבנה. אלא שלפי זה צריך ביאור  30ובדקדוק. וונההיא בכ
במה שנקט רש"י להלן בדבריו "תשמע לשון הבנה והאזנה", שלפי דברינו הסדר הפוך; 

ה". )ואיך שנסביר למה נקט רש"י תיבת נלכאו' היה צריך רש"י לומר "לשון האזנה והב
אמנם הגירסא ואם המילים להלן בדבריו.( "תאזין", צריך לבאר גם למה היפך את סדר 

, גם בכת"י לייפציג וגם בכת"י מינכן הגירסא "והבנה בדפו"ר היא באמת "לשון האזנה
ויש לומר שכשאין משמעות שמע הבנה  .היא כמו בספרים שלנו, לשון הבנה והאזנה
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 עיין רש"י שמות טו, כו. 



חושית, בכל זאת אין משמעותה הבנה סתם אלא הבנה דוקא על ידי האזנה. בהתחלת 
בריו נקט רש"י האזנה לפני הבנה כגשר בין המשמעויות כמו שכתבנו. אבל אחר כך ד

נקט הבנה קודם משום שזה עיקר הכוונה בנוגע למשמעות התיבה בפסוקינו, ועדיין 
 צ"ב.

 
 ברש"י לקמן מב, כג, ומל"ב יח, כז. כעין זה תאזין ותבין וכו'.

 
רש"י בא לפרש שאין "תשמע" המשיח אלמים כתב ש תאזין ותבין חלום לפתור אותו.

כאן לשון שמיעה חושית, אבל לפ"ז לא היה רש"י לנקוט אלא תיבת תשמע בלבד בד"ה, 
וכן לא היה לו לצטט תיבות "חלום לפתור אותו" בגוף דבריו. הלקט בהיר כתב ש"אין 
הפירוש שאתה הולך לשמוע חלומות בני אדם כדי לפתור אותם" אבל לכאו' אילו היה 

הכתוב הוה ליה למימר "תשמע חלומות לפתור אותן". ונראה שקשה לו זה כוונת 
לרש"י דהוה ליה למימר "תשמע חלום ופותר אותו", ולזה פירש שאין תשמע לשון 

שמיעה חושית אלא הבנה, ובזה נופל לשון לפתור אותו, וכדי להדגיש את זה חוזר רש"י 
 על תיבות אלו בסוף דבריו.

 
קורא לפתרון חלומות חכמה על פי מה שכתוב לעיל פסוק ח, רש"י  החכמה.בלעדי. טז. 

"ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה". הרי שפתרון חלומות צריך או חכמה או 
כישוף, ופשוט שעל פי דברי שר המשקים לא צפו מיוסף שיפתור את החלום על ידי 

 (.כישוף. ובדבריו קיים יוסף "אל יתהלל חכם בחכמתו" )ירמיה ט, כב
 

לשונו תמוה שלא מצאנו לשון  כל לשון רקות שבמקרא חסרין בשר. ורקות בשר.יט. 
 רקות אלא בפסוק הזה ובפסוקים כ וכז לקמן, ואיך שייך לעשות מזה כלל.

 
הרגיש בזה רב דוד אריה הכהן קליין שליט"א בספרו דיוקי רש"י וז"ל: רש"י כותב 

ר בשר וגם דבר רק כמו רקיקי מצות, חס –בסגנון זה כי רקות בשר כולל שני דברים 
שהם  ַרקעכ"ל. לפי דבריו צריך לומר שכוונת רש"י היא שכל לשון רקות, דהיינו לשונות 

שמות עצם או שמות תואר הם נגזרים מהמשמעות של רקות בשר. עוד נראה שלפי 
 .ַרקּותהבנתו של הרב קליין ברש"י התיבה שהוא נוקט בדבור זה הוא 

 
ם תיבת רקות כשלעצמה משמעה חסר בשר, למה כתב הכתוב תיבת ואין להקשות א

בשר בפירוש, שלפי רש"י כך דרכו של המקרא, לנקוט לשון ארוך וברור במקום אחד 
ויצעק שכל ענייה  .ויעןא, " ,איוב גברש"י כדי שנבין לשון קצר במקום אחר, כמו שכתב 

, )דברים כז "הלוים קול רםהאמורה בתורה אינה אלא לשון הרמת קול ואב לכולם וענו 
 .(ד
 

ובספר דעת יששכר להרב יששכר דוב ליטויער ז"ל כתב, "ורקות בשר. כתב פירש"י כל 
רקות שבמקרא חסר בשר עכ"ל. פי', דהמלה הזאת לא נמצאת רק על חסרון בשר 

)מזרחי(. לא נמצא במקרא רק עוד אחד כמוהו והוא 'כפלח הרמון רקתך' )שה"ש ד, ג(, 
שאצל העינים ששם חסר בשר". ועל פי דברי הדעת יששכר, מה שרש"י  הוא המקום

מביא בשה"ש "והדוגמא פירשו רבותינו והריקנים שביך מלאים מצות כרמון" הוא 
 קרוב מאד לפשוטו של מקרא.

 
כך היא גירסת בשבע שנים הטובות נאמר הגיד לפרעה וכו'.  שבע שנים ושבע שנים.כו. 

ודה זו נמצא בדברי רש"י לפסוק לב, וכן בדפו"ר, דפוס הספרים. בכת"י לייפציג נק
רומא, דפוס אלקבץ, ודפוס ונציא. אבל גם זה קשה, שלכאו' מקומם הוא על פסוק כח. 



מביא שמדברי התוס' השלם  38בכת"י מינכן ליתא לדבור זה כלל. וברש"י השלם הערה 
 י.על פסוק כה, אות ד, משמע שראו קטע זה בפירוש אחר, לא של רש"

 
 

כתב המשיח אלמים, "רוצה לומר שאינו תחת  ברשותו ובאוצרותיו. תחת יד פרעה.לה. 
ידו ממש", וק"ק, וכי יעלה על הדעת שכוונת הכתוב היא ליד ממש. עוד צריך ביאור, 

מנא ליה לרש"י שכוונת יוסף היה לא רק לרשות פרעה אלא גם לאוצרותיו. ונראה 
ב לשון ביד פרעה, שמשמעותו ברשותו )עיין שרש"י בא להסביר למה לא נקט הכתו

רש"י שתחת יד פרעה משמע רש ו(. ומפ ,ג, במדבר לא ,יד, שמות כב ,רש"י בראשית לב
י, שגם שם מפרש  ,י שמות יח"לא רק ברשותו אלא גם באוצרותיו. והשוה רש

 ועיין עוד רש"י בראשית ב, יט, 31שמשמעות תחת יד היא יותר מברשות.
 אדמה, "שכבשן תחת ידו של אדם".ד"ה ויצר מן ה 

 
רש"י בא לפרש איך שייך לכתוב לקרא  הצבור כשאר פקדון הגנוז. והיה האכל. לו.

לאכל פקדון מכיון שכאן אין הבעלים נותנו  לשומר לשמירה אלא הבעלים עצמו הוא 
השומר על ידי עבדיו. לזה אומר רש"י שמכיון שהאוכל הוא צבור, הוא כמו פקדון 

את, שסתם פקדון הוא גנוז, ואולי דיוקו הוא ממה שכתוב לפקדון בלמ"ד מבחינה ז
 השימוש. )עיין באר יצחק לדרך אחרת בענין.(

 
לא שהארץ הוא המפקיד או הנפקד. עוד יש לומר שאין כוונת בתיבת  לקיום הארץ.

הארץ שרק אנשי ארץ מצרים יוכלו לאכול מהפקדון, שהרי מכרו ממנו גם לבאים 
 ות, וגם זה הוא לצורך קיום הארץ.לארצות אחר

 
במה שקבעו ת"א ורש"י שאין התיבה בבנין נפעל נראה  הנשכח כדין. הנמצא כזה.לח. 

שהוא ממה שכתוב לפני כן "אל עבדיו", שמשמע שהיה דבר ששייך לעבדיו בפרט ולא 
וההבנת המקרא כתב שאילו היתה הכוונה "האם קיים כזה  סתם הכרזת גדלות יוסף.

 הכתוב היה אומר "היש כזה איש".איש", 
 

על פי לשון הכתוב שמ"א ט, ג; שם י, ב; שם כג, כה; שם כד, ב; מל"ב  אם נלך ונבקשנו.
ב, טז; הושע ה, ו. אילו כתב רק "אם נבקשנו" היה אפשר להבין שהכוונה היא רק "אם 

שיו שכתב נרצה אותו"; השוה שמות ב, טו; שם ד, כד; שם י, יא; במדבר טז, י, ועוד. עכ
 רש"י אם נלך ונבקשנו ברור שכוונתו היא אם נצא לחפשו ממש.

 
. אין "ועל פיך ישק כל עמי" מעין "שפתיים ישק משיב דברים נכוחים" יתזן ישק.מ. 

(. ואע"ג שיוסף היה אז משיב דברים נכוחים, לא פרשו כן ; עיין בעה"טכו ,)משלי כד
ביתי", וסיפא דקרא, "רק הכסא  ת"א ורש"י מכיון שרישא דקרא, "אתה תהיה על
מסתבר שגם "ועל פיך ישק כל עמי" ואגדל ממך", מדברות על תנאי תפקידו של יוסף, 

 עוסק בזה.
 

לא היה די לרש"י בתיבת יתפרנס לבד, שתיבה  יתפרנס כל צרכי עמי יהיו נעשים על ידך.
עה לכל צרכי זו יכולה להתפרש לענין מזונות ועושר בלבד. לכן הוסיף רש"י שכאן משמ

ועוד העירני חכ"א שמסתבר שאין הכוונה  העם, כמו שמבואר מפסוק מד לקמן.
למזונות ועושר בלבד, שאם כן יש פער גדול בין "על פיך ישק כל עמי" שאינו עוסק אלא 
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וז"ל פירוש ר' שמואל אלמושנינו לרש"י דברים לג, ג: כל קדשיו בידך. וחושבים הקדושים שאתה שומרם. והוציא  

בידך, שהיה ראוי יותר שיאמר כל קדשיו עמך, עכ"ל. וברש"י איוב ט, לג, "ישית ידו. משטר אימתו  זה ממה שאמר
 וניגושו".



במצבם הגשמי של העם בלבד, ובין "רק הכסא אגדל ממך" שמשמע שכל הסמכות 
 בארץ תהיה ביד יוסף.

 
מה שנקט תיבת רק בד"ה כעין זה ברש"י ישעיה ט, ו.  יו קורין לי מלך.שיה רק הכסא.

הוא משום שתיבה זו מוכיחה שהכוונה היא למלכות ולא לכסא ממש, שאם פרעה אינו 
, ועוד ח. ,משאיר לעצמו "רק" דבר אחד, מסתבר שהוא המלכות, וכעין זה לעיל לט

של  סמכותוק כל עמי" עוסק בהעירני חכ"א שמכיון ש"אתה תהיה על ביתי ועל פיך יש
יוסף, מסתבר שתיבת "רק" מציינת דוקא להגבלה בתחום הזה, דהיינו בשררותו, ולא 

 בכסאו ממש.
 

המזרחי והגור אריה פירשו שאם הכוונה  מניתי יתך ואעפ"כ וכו'. נתתי אתך. מא.
בנתינה היא כמשמעה, לא שייך לומר "על כל ארץ מצרים", אבל אם כן לכאו' תיבות 

"על כל ארץ מצרים" היו צריכות להיות בד"ה. המזרחי כתב עוד שלא שייך לומר 
נתתי אותך" כשהיה במצרים מתחלה, אבל אם כן לכאו' תיבת ראה היתה  32"ראה

צריכה להיות בד"ה. המשיח אלמים כתב, "רוצה לומר שאינו נתינה ממש, שאין נופל 
. השערי אהרן פירש שהוה אמינא נתינה אלא בדבר שיש בו ממש", וכעין זה בבאר יצחק

שלא שייך כאן לשון נתינה כי אין נתינה בלי קבלה. לענ"ד יש לומר דקשיא ליה לרש"י 
למה לא נקט הכתוב "שמתי אותך", ומפרש שדוקא תיבת נתתי הוא לשון מינוי, שהוא 
שינוי במעמד שיש בו קביעות, אבל שמתי שייכת גם לתפקיד זמני שאינו קשור לשינוי 

 מד.מע
 

הוכרח רש"י להגיע לזה אע"ג שלכאו'  בין לגדולה בין לשפלות נופל לשון נתינה עליו.
אינו נוגע לתיבת נתתי של הפסוק, שאם נתינה כלשון מינוי נגזר מהמשמעות הבסיסית 
של התיבה כמו שרש"י מפרש, הרי הוא משום שכשם שבנתינה החפץ הניתן עבר שינוי 

של שמעון, או אפילו שינוי מעמד מבחינת מיקומו, כך  מעמד מרכושו של ראובן לרכושו
חל שינוי שם במי שנמנה לשררה. אמנם נתינה במשמעו הבסיסית אינו משמע לא 

לטובה ולא לרעה, ואם נתינה כמינוי נגזרה ממנה כמו שטוען רש"י, גם היא צריכה 
 להשתייך בין לגדולה ובין לשפלות. לכן רש"י מוכיח שאכן כן הוא הדבר.

 
נתינת טבעת המלך היא אות למי שנותנה לו להיות שני לו  ויסר פרעה את טבעתו.מב. 

בא לבאר למה מזכיר הכתוב את הסרת הטבעת ולא די בנתינת הטבעת רש"י  לגדולה.
בלבד, והוא משום שדוקא נתינה על ידי הסרה היא סימן של נתינת גדולה, ואילו לא 

רש"י על העיר נה בעלמא, ובזה מובן למה היה מסיר אלא נותן בלבד לא היה אלא מת
 ויסר פרעה וגו' ולא על ויתן אותה על יד יוסף. 

 
כתוב באסתר ג, ח, "ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי צרר 
היהודים". על זה פירש רש"י, "ויסר המלך את טבעתו. הוא מתן כל דבר גדול שישאלו 

 ת בידו שליט בכל דברי המלך". שם כמו כאן רש"י מפרשמאת המלך להיות מי שהטבע
את הייתורא ד"ויסר המלך את טבעתו", שלכאו' לא הוה ליה למימר אלא "ויתן המלך 

את טבעתו להמן" בלי להזכיר את ההסרה. אלא שצריך לבאר את שינויי הלשון בין 
 רש"י לאסתר ורש"י לבראשית.

 
המצב שבו פרעה נתן את טבעתו ליוסף והמצב  ונראה שכל השינויים תלויים בשינוי בין

שבו אחשורוש נתן את טבעתו להמן. נתינת הטבעת ליוסף היה אות לשינוי מעמדו של 
יוסף, שנהיה שני לפרעה לגדולה. נתינת הטבעת להמן לא שינה את מעמדו של המן. 
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 שם כתוב בטעות "הנה" במקום "ראה". 



אחשורוש כבר "גדל" את המן וישם את כסאו "מעל כל השרים אשר אתו" אבל מעולם 
לא עשאו משנה למלך. נתינת הטבעת להמן לא היתה אלא חלק מטקס מתן דבר גדול 

 ששאל מאת המלך.
 

בנוגע ליוסף הכתוב אומר "ויתן אותה על יד יוסף", אבל בנוגע לפרעה הלשון הוא רק 
"ויתנה להמן". נראה שיצא לו לרש"י מזה שלגבי יוסף, אם אמנם אות המינוי התחילה 

יה נתינת הטבעת על ידו, שזה הראה שסמכותו של פרעה עברה בהסרת הטבעת, סופו ה
לו", עם הדגש על  נותנהטבעת המלך היא אות למי ש נתינתליוסף. לכן כתב רש"י "

הנתינה. אבל באסתר, אחרי ויסר המלך את טבעתו של הד"ה, רש"י כתב על ההסרה, 
ה, אז ההסרה מתן כל דבר גדול". כשאין נתינה על היד דוקא באה אחרי ההסר הוא"

עצמה היא המתן. מה שנתן אחשורוש את הטבעת להמן אחר כך היה רק כדי שיוכל 
להוכיח שהמלך נתן לו רשות לעשות את הדבר הגדול שהוא בקש. לזה נקט רש"י 

 באסתר "למי שהטבעת בידו" דוקא, לעומת "על יד" הכתוב בנוגע ליוסף.
 

יר מהמן ויתנה למרדכי". גם שם כתוב באסתר ח,ב, "ויסר המלך את טבעתו אשר העב
לא כתוב "ויתנה על יד מרדכי" שלא נעשה עדיין מרדכי משנה למלך כי לא כתוב שהיה 

משנה למלך עד הפסוק האחרון במגילה, ומשמע שעבר זמן מהתחלת נפילתו של המן 
שאז נתן אחשורוש למרדכי את טבעתו עד הזמן שבו נעשה משנה למלך. ולכאו' נתינת 

היתה אלא להראות למרדכי שיש לו הזכות לבקש דבר גדול כמו שהיה הטבעת לא 
להמן, וכך משמע מתיבות "אשר העביר להמן". אבל עדיין צ"ב למה כתב רש"י שהסרת 

ועיין דברינו לקמן  הטבעת היא רק אות, ולמה לא פירש שהיא העברת הסמכות עצמה.
 פסוק מד, ד"ה ד"א אני אהיה מלך.

 
יש דרך אחרת בביאור  33להרב צבי הירש בהר"ר מאיר הכהןבספר חידושי מהרש"א 

 הבדלי הלשון בין דברי רש"י בשני המקומות.
 

 
 על פי מה, ח, לקמן, "וישימני לאב לפרעה". דין אבא למלכא. אברך.מג. 

 
ממה שרש"י מביא סמך לבן  אמר לו בן דורמסקית וכו' כענין שנאמר ונתון אותו וכו'.

משמע שזה  ,ורמסקית ענין אברך הוא מעין ענין סיפא דקראדורמסקית ממה שלפי בן ד
חולשתו של פירושו של רבי יהודה אליביה. לפי בן דורמסקית מה שפרעה הרכיב את 

קראו לפניו אברך, ומה שנתן אותו על כל ארץ מצרים שיוסף במרכבת המשנה, מה 
ברך מתאר את שליטת יוסף על מצרים. אבל לפי רבי יהודה, א --כולם הם מענין אחד 

חכמת יוסף ולא את שליטתו ואינו מענין סיפא ורישא דקרא, ומשום זה בעיני בן 
בספר אמרי שפר הביא פירושים אחרים  מעוות את הכתובים.רבי יהודה דורמסקית 

 בענין זה.
 

 פרק מ"א פסוק מ"ד
 יא. ,כעין זה ברש"י לעיל לה שיש יכולת בידי לגזור גזירה וכו'. אני פרעה.

 
בכת"י לייפציג  אני אהיה מלך ובלעדיך וגו' וזהו דוגמת רק הכסא אגדל ממך.ד"א 

מופיעות כאן תיבות נוספות: "אלא שהוצרך לכבוש לו בשעת נתינת הטבעת". לכאו' אין 
מובן לתיבת "לכבוש". ובדפוס רומא: "אלא שהוצרך לפרש לו בשעת נתינת הטבעת", 

                                                 
33

 ספר זה הוא ליקוט מדברי המהרש"א שמסבירים את דברי רש"י על החומש, וכולל גם חידושים מהמלקט. 



נת הטבעת". מכאן יש סמך למה ובדפוס אלקבץ: "אלא שיש לפרש לו בשעת נתי
שכתבנו לעיל פסוק מב, שנתינת הטבעת על יד יוסף היתה שינוי מעמד, ולכן היה צריך 
לפרש את הדבר בשעת מעשה, אבל בהמן מתן הדבר הגדול היה ההסרה ולא הנתינה, 

 ולכן לא כתוב שאחשורוש חזר על הענין בשעת הנתינה.

 
שאילו היה ביטוי מליצי היה די ב"לא ירים  מו.כתרגו לא ירים איש את ידו ואת רגלו.

 איש את ידו" בלבד, בלי "ואת רגלו".
 

פירש האהל משה, "הוצרך לומר זה משום דקשה לו דקרא הוא פוטיפר.  פוטי פרע.מה. 
תלי תניא בדלא תניא, דמקרא משמע שבא להודיענו בת מי היא אסנת כדי שתדע 

דפוטיפרע גופיה לא ידענא ליה עדיין, ולא אותה, לכן אמר היא בת פוטיפרע. וקשה, 
הוה ליה למימר אלא ויתן לו אשה. לזה תירץ דפוטיפרע הוא פוטיפר, והשתא אתי קרא 

 שפיר דתדע בת מי היא אסנת וכו' ".
 

 בדרך זו פירש ההבנת המקרא לעיל יא, כט, את סוף דברי רש"י ד"ה יסכה שם.
 

 אחד מהמובנים של פריעה הוא שבירה.מדברי רש"י ירמיה מד, ל, רואים ש שנסתרס.
 

תיבות אלו אינן נצטרכות לביאור תיבת לקמצים, שהוא  היו אוצרים. לקמצים.מז. 
הנושא של התחלת הערתו של רש"י. אלא שבזה מסביר רש"י למה פירש אונקלוס 

ש"ותעש הארץ" פירושו וכנשו דירי ארעא, שלכאו' אינו משמעות הכתוב. והוא משום 
הכתוב מתאר את כמות התבואה, לא היה מתאר אותה ב"לקמצים" אלא שאילו היה 

בפסוק מט. לקמצים מתאר את אופן אסיפת התבואה, ולכן  ו שכתובכחול הים, כמ
שבה"ארץ" שאוצרת את התבואה לקמצים בעל כרחך הכוונה היא פירש אונקלוס 

 לדירי ארעא.
 
 

רש"י מפרש את  ץ וארץ וכו'.שכל אר אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. מח. 
כתוב רק אוכל שדה העיר נתן בתוכה, ה"א היה  שאילוהייתורא ד"אשר סביבותיה", 

ששם את האוכל במקומות שונות בתוך הארץ כדי שיהא קל לחלק אותה לכל אנשי 
המדינה. "אשר סביבותיה" משמע ששם את האוכל בתוך הערים בגלל שייכות מיוחדת 

 שגדל בקרבתה.שיש בין האוכל לעיר 
 

המפרשים  עד אשר חדל לו הסופר לספור והרי מקרא קצר. עד כי חדל לספור. מט. 
נקט רש"י עד שלמה לא נקט רש"י שהכוונה היא עד כי חדל יוסף לספור. וממה ביארו 

הסופר לספור משמע שבא גם לאפוקי מה"א שחדל הוא פועל יוצא וכוונת  לואשר חדל 
בכת"י לייפציג לספור. )תיבת לו מופיעה מוסף את הסופר הכתוב היא עד אשר הפסיק י

  בדפוס ראשון ודפוס אלקבץ.(בכת"י מינכן ולא אבל בדפוסי וונציא ורומא ו
 

"ועוד  ,באר יצחקפירש ה לפי שהיה יוסף אומר להם וכו'. אשר יאמר לכם תעשו.נה. 
ואין להם מה השיב להם פרעה אשר יאמר לכם תעשו מה אמירה ומה עשיה שייך כאן 

. יש להוסיף שלפי רש"י למה לא נקט בלתי ליתן הכסף ליוסף ויקחו ממנו התבואה"
הכתוב "תעשו אשר יאמר לכם", עם מקבל הפעולה אחר הפעולה כדרך המקרא. אלא 

 שהפסוק מדגיש "אשר יאמר לכם" לרמז שהיתה התנגדות לאמירת יוסף.
 



א, ד"ה  ,כעין זה ברש"י לישעיה כד ם.מי הם פני הארץ אלו העשיריעל כל פני הארץ. נו. 
 ועוה פניה.

 
צריך ביאור במה שרש"י שאל להדיא "מי הם פני הארץ" שלא כדרכו. והנה נוסח שאלת 
המדרש )בראשית רבה צא:ה( הוא, "ראוי היה למקרא לומר על הארץ מה ת"ל על פני". 

תלמוד לומר  ובפירוש המיוחס לרש"י שם, "היה לו לומר והרעב היה על כל הארץ מה
 על כל פני הארץ".

 
ונראה שרש"י בא לומר שהמדרש שאומר שפני הארץ הם העשירים מסביר עוד נקודה, 

בכל המקומות שבהן התורה משתמשת במונחים כגון כל פני הארץ או כל פני שהרי 
 ;כח ,יט ;ו ,)או חלק ממנו(, עיין בראשית בממש האדמה, הכוונה היא לפני כדור הארץ 

י. אבל כשאין הכוונה לפני הארץ ממש, הכתוב משתמש  ,ודה"י א ה ;ו ,לדיחזקאל 
ג. והנה כאן, הרעב אינו דבר  ,וזכריה ה ,כב ,עיין לדוגמא דברים יא ;בלשון פני כל הארץ

ממשי שמונח על שטח פני הארץ, ואם כן הוה ליה לכתוב למימר פני כל הארץ. ולכן 
שבא להסביר למה נקט הכתוב לשון  כתב רש"י "מי הם פני הארץ", שמראה בזה

שמסמיך תיבת "פני" לתיבת "הארץ" דוקא. ובזה מובן נמי למה נקט רש"י תיבות על 
, והוא כדי לשהמיענו שאין כל בד"ה כשלכאו' לא בא אלא לפרש תיבות פני הארץ

. כעין זה באהל יעקב, ועיין עוד בלבוש האורה ודברי לתיבת על כאן המובן של מקום
 דוד.

 
 

מה שנקט תיבת למצרים בד"ה, שמזה מוכרח  שבר לשון מכר וכו'.וישבר למצרים. 
שוישבר הוא פועל עומד ולא פועל יוצא, שאילו היה פועל יוצא, היה צריך לומר וישבר 

את מצרים. אי נמי, שעל ידי מה שמשמיענו רש"י שתיבת וישבר היא פועל עומד, לא 
 ל. ,"ב גמושו את. השוה רש"י שנטעה לומר שלמ"ד שהשימוש של מצרים פיר

 
 פרק מב

המשכיל לדוד כתב שההרגש מבחוץ  ומהיכן ראה. וירא יעקב כי יש שבר במצרים.א. 
, אבל לפי זה צ"ב למה לא פירש רש"י שהכתוב הוא מה שלא כתוב כי היה שבר במצרים
 ואולי יש לומר שההרגש מבחוץ ח. ,לקמן מו נקט לשון הווה על שם השעה כמו שפירש

 הוא מה שנקט יעקב שבר ולא אוכל; השוה לשון הכתוב לקמן פסוק ז, "לשבר אוכל".
 
 

דומה לזה ברש"י שמות טז, לב, ד"ה לדורותיכם, "שמעו לא  והלא לא ראה אלא שמע.
 נאמר אלא ראו".

 
עדיף הוא לשון לכו רש"י מניח שעל מה שכתב הגור אריה ש ולא אמר לכו. רדו שמה.ב. 

מכמה מקראות שמשתמשים בלשון  כבר הקשה היריעות שלמה ,טובשהוא לשון משום 
ירידה בלי שום משמעות שלילית, אע"ג שהיה יכול להשתמש בלשון הליכה או לשון 

ו תיבת שמה כמייתורא דהוא ההרגש מבחוץ של  רש"י . ואם נקבל שעיקר קושיתאחר
נקט לשון אין לתמוה אם רש"י לא העיר בכל מקום שהכתוב  ,המשכיל לדוד שכתב

. , שאין זה הנקודה העיקרית שבה הוא עוסקירידה כשהיה יכול לנקוט לשון הליכה
וכדברי המשכיל לדוד משמע ממה שנקט רש"י תיבת שמה בד"ה אע"ג שלכאורה אינו 

 אלא בתיבת רדו. ןד
 



המשכיל לדוד פירש  שההרגש   מבחוץ הוא שתיבות  ולא כתב וכו'. וירדו אחי יוסף.ג. 
הן מיותרות. ודבריו מדוייקים ממה שנקט רש"י תיבת וירדו בד"ה, שאילו אחי יוסף 

היתה קושיתו רק דהוה ליה למימר בני יעקב אין צורך בתיבה זו, אבל לפי פירושו של 
המשכיל לדוד, ממה שמתיבת וירדו כבר יודעים מי הם היורדים נהיות תיבות אחי יוסף 

 מיותרות.
 
 

פירש שההרגש מבחוץ הוא דהוה לי  משכיל לדודה מה ת"ל והלא כתיב וכו'. עשרה.
. ולענ"ד יתכן למימר עשרה אחי יוסף, ועל פי דרכו הסברנו את דברי רש"י לעיל יד, יד

לשון עשרת משמע קבוצה של ששיש עוד הרגש מבחוץ במה דלא כתיב עשרת אחי יוסף, 
הבאר בשדה  .)עיין מעייני אגם, עמ' מא, מה, ונט( ביניהםתכונה משותפת י' עם צד 

הביא את קושית התועפות ראם שלכאו' דברי רש"י כאן סותרים למה שכתב בבמדבר 
לא, ח, "חמשת מלכי מדין וכי איני רואה שחמשה מנה הכתוב. למה הוזקק לומר 

חמשת. אלא ללמדך ששוו כולם בעצה ושוו כולם בפורענות". אבל לפי דברינו קושיא 
 כתוב חמשת.מעיקרא ליתא, שכאן כתוב עשרה ושם 

 
 
 

לכאורה זה שפת יתר שכבר פירש רש"י לפני  אבל לענין לשבור בר כולם לב אחד להם.
זה למה נקט הכתוב תיבת עשרה. אלא מכאן ראיה למה שכתב המשכיל לדוד שההרגש 

מבחוץ הוא סדר המילים, דהוה ליה למימר וירדו עשרה אחי יוסף, שהרי אם היה 
שאין צורך בתיבת עשרה, רש"י הקושיא המפורשת של באמת כתוב כן, עדיין היה קשה 

והיה עולה על דעתנו לתרץ מכח סמיכות התיבה המיותרת לתיבת וירדו שקמ"ל 
שבירידתם לשבור היו עשרה, שלא היו כולם שוים לענין לשבור בר. אבל דוקא עכשיו 

  שהתורה שינתה את סדר המילים, יש להסיק שלענין לשבור בר כולם לב אחד להם.
 

נראה שההרגש מבחוץ  ובבית לא יקראנו אסון א"ר אליעזר וכו'. פן יקראנו אסון.ד. 
. ומתרץ )השוה לקמן מד, כב, "ועזב את אביו ומת"( הוא דהוה ליה למימר פן ימות

שמדובר במצב שאסון מוכן  ורש"י שהכתוב נקט לשון יקראנו אסון משום שמשמע ממנ
 וכעין זה בבגדי אהרן. לקרה.

 
רש"י קורא לדרך מארץ ישראל אל מצרים דרך מסוכנת בדבריו לישעיה  סכנה.בשעת ה

 ל, ו.
 

הבאר יצחק פירש שכך משמע הייתורא דבתוך  מטמינין עצמן וכו'. בתוך הבאים.ה. 
וכעין זה  בתוך הבאים ולא בין הבאים. ה שכתובהבאים. ויתכן שמדייק רש"י גם ממ

 א, ו.בדברינו לשמות ג, ב, והשוה דברינו לעיל 
 

. נשתטחו לו על פניהם וכן כל השתחואה פשוט ידים ורגלים הוא. וישתחוו לו אפיםו. 
מהד"ה רואים שסובר רש"י שתיבת אפים שייכת לתיבות וישתחוו לו, ולא לתיבת 

תזוזת האפיים למטה, אלא שהשתחואה רק  הארצה, ומפרש שהשתחויית אפים אינ
וט ידים ורגליים, ובהשתחויית אפים גם תחויית אפים, היא פששבכל מקום, אפילו ה
 .)כעין זה בנחלת יעקב( הפנים מגיעות לארץ

 
הרמב"ן חולק על רש"י  נעשה להם כנכרי בדברים לדבר קשות. ויתנכר אליהם.ז. 

ומפרש "ששם המצנפת על מצחו וקצת הפנים ושנה עצמו, כמו שנאמר באשת ירבעם 
" , וכתיב ויהי כבואה והיא מתנכרה וכו' קומי נא והשתנית ולא ידעו כי את אשת ירבעם



ו(. ונראה שמה שנקט רש"י תיבת אליהם בד"ה אע"ג שאינו דן אלא  ,א יד')מל
לפי שבמשמעות תיבת ויתנכר הוא משום שלפי רש"י מתיבה זו מוכח דלא כהרמב"ן, 

 רש"י לא שייכת תיבת אליהם אצל התחפשות.
 

"מתנחם לך. נחם על האחוה לחשוב  רש"י לעיל כז, מב, אזיל בזה לשיטתו, וז"ל:
מחשבה אחרת להתנכר לך ולהרגך". לפי הרמב"ן אין לשהתמש בתיבת להתנכר במובן 

 זה.
 

על הפסוק "הלא שאלתם עוברי דרך ואתתם לא תנכרו" )איוב כא, כט(, רש"י ורמב"ן 
לכאו' הולכים לשיטתם. רש"י פירש, "ואותותם. אשר הודיעו אתכם לא תנכרום משום 

לב כמו 'ויתנכר אליהם' ". הרי שרש"י פירש התנכרות כהנהגות כמו שמתנהגים עם אל 
זר. אבל הרמב"ן שם פירש, "הלא שאלתם עוברי דרך עלי בעבור היותם מארץ מרחק, 

ואתותי אשר אמרו לכם על נדיבותי וצדקי לא תנכרו אותם עתה". משמע שמפרש 
 התנכרות שם כהתכחשות, מעין התחפשות האמת.

 
 לי כו, כד, רש"י משתמש במלה על פי מובנו בספר מלכים.במש

 
 על פי לשון הכתוב דברים לג,ט. הכיר שהם אחיו. והם לא הכרהו.ח. 

 
השוה רש"י לעיל, ט, ה, ד"ה מיד איש אחיו, לא, מו, ד"ה לאחיו, לז, יז,  לנהוג בו אחוה.

 ד"ה נלכה דתינה, ובפירקין פסוק ג ד"ה עשרה.
 

כמו שכתב הגור אריה, רש"י בא  מר כן שהרי עבדיך באו לשבר אוכל.לא תאלא אדני. י. 
לומר שאין הכוונה "אין הדברים כמו שאמרת", שאם כן הוה ליה לכתוב למימר 

"עבדיך" בלי וי"ו החבור. "ועבדיך" משמע שהוא נתינת טעם למה שאמר לפני זה "לא 
 אדני", ואין זה שייך אלא אם כן פירושו אל תאמר כן.

 
לפי  המזרחי הדיוק הוא  נצנצה בהם רוח הקודש וכו'. כלנו בני איש אחד נחנו.יא. 

מייתורא דתיבת כלנו ולפי הגור אריה הדיוק הוא מייתורא דנחנו. לכאו' הפשטות היא 
כמו המזרחי שבכולנו לא רק שהתיבה היא מיותרת אלא שהענין הוא מיותר שהרי 

ה היא לכולם. והעירני ר' שלום כשאומרים שהם בני איש אחד פשוט הוא שהכוונ
אלימלך כהן נ"י שיש לומר שהגור אריה סובר שיותר מתאים לדרכי רוה"ק להוסיף 
תיבה שנשמעת מיותרת בסוף משפט מלהוסיף תיבה בהתחלת דבור שאינה נשמעת 

כמיותרת בשעה שהיא נאמרה, ולא נתברר שהיא מיותרת בשעת האמירה אלא בגמר 
 המשפט.

 
הגור אריה כתב בתוך דבריו שהרי נכנסתם וכו'.  רץ באתם לראות.כי ערות האיב. 

שלשון לא כי משמע ודאות. ומהד"ה משמע שהוא דוקא משום הוספת תיבת כי; אילו 
רש"י דן בבעיה דומה אמר יוסף "לא ערות הארץ באתם לראות" לא היה רש"י מעיר. 

 ד. ,בדבריו לעיל ג
  

 פרק מ"ב פסוק י"ג
 ובשביל אותו אחד שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו. דיך וגו'.ויאמרו שנים עשר עב

שדבריו ש לומר המפרשים העירו בסתירה בין דברי רש"י כאן לדבריו לעיל פסוק ה. וי
שם הם עיקר טעמם למה שנכנסו בפתחים שונים כמו שמשמע מתיבת "בתוך" שדוקא 

מתאים להם לומר הטמינו עצמם, וכמו שהערנו לעיל ברש"י שם. וכאן שינו משום שלא 
על עצמם שחוששים לעין הרע מחמת יופים. ואע"ג שבמדרשים שמהם שאב רש"י את 



דבריו כתוב שהאחים אמרו ליוסף גם שאביהם צוה להם לא ליכנס בפתח אחד משום 
עין הרע )עיין תנחומא ישן ועוד מקורות שהובאו בתורה שלימה(, על פי פשוטו של 

אותו שאיננו וכו' שהוא משמעות "והאחד איננו". מקרא נקט רש"י רק טעמא דבשביל 
תלמידו של רש"י רבי יוסף קרא שנכנסו לתוך פירוש עוד יש מקום להוסיף על פי דברי 

כג, שרק אחרי שקיימו צווי אביהם להתפזר מחמת עין הרע היה להם  ,משלי ולרש"י 
נוטל נר בידו "כל מי שמקיים מצות אביו כאלו  , וז"ל ר"י קרא:תקוה למצוא את יוסף

 ולהדליק במקום חושך ואם אבד שום דבר שם הוא מוצאו לאורו". )אם אמנם כוונת
שם הוא לומר שמצות אב הוא כמו נר ועל פיו ימצא האדם את דרכו בחיים, מכיון 

שהכתוב קורא למצות אב "נר", בודאי יש גם למצוא אבידות כפשוטן על ידי אורה.( 
כלל, שאחרי שהבינו שזכו לסגולת קיום צווי  ולפי זה לא שינו השבטים מהאמת

 אביהם, באמת התכוונו למצוא את יוסף בעזרתה.
 

ולפי דברינו ניחא מה שנקט רש"י בדבריו לעיל פסוק ה דוקא "שצוה להם אביהם שלא 
יתראו", דנהי שכך כתוב במדרשים, אבל לכאורה אין זה נוגע לפשוטו של מקרא שהרי 

ים" לא צריכים לדעת אלא שהטמינו עצמם, ולא משנה כדי לפרש תיבות "בתוך הבא
לכאו' אם זה היה מצד מצות אביהם או מצד עצמם. ובתרגום יונתן הביא רק שעשו כן 

יש לומר שרש"י נקט  ה שכתבנומשום עין הרע בלי להזכיר שכך צוה אביהם. אבל לפי מ
 נקודה זו כדי להסביר למה שינו בדבריהם כשדברו אל יוסף.

 
אנו גם ביוסף שקיים מצות אביו לראות את שלום אחיו, וכתוב גם אצלו והנה מצ

 .יז(, אותיות מדי"ן מצו"ת א"ב" ,"וימצאם בדתן" )לז
 

  על פי לשון הכתוב דברים יג, טו, ושם יז, ד. אמת ונכון. הוא אשר דברתי.יד. 
 

 .טו ,כעין זה ברש"י הושע ד שקר היה נשבע בחיי פרעה.לכשהיה נשבע  חי פרעה.טו. 
, כתב, "חי אל הסיר משפטי וכו' ומכאן דרש ר' שמע' בן פטר ב ,איוב כזברש"י 

שמאהבה עבד איוב את המקום אין אדם נודר בחיי המלך אלא אם כן אוהב את 
ואולי יש לחלק בין נשבע לנודר. ומכל מקום צריך לברר איך קבע רש"י שכאן  .המלך"

 נשבע ושם נדר.
 
 

המזרחי כתב שמלת תצאו אינה נופלת אלא על יציאה  הזה.מן המקום  אם תצאו מזה.
ממקום ולא על יציאה מחשד. וכך משמע ממה שנקט רש"י תיבות אם תצאו בד"ה 

 כשלכאו' לא בא אלא לפרש תיבת מזה.
 
 

לעיל מ, ג, לא העיר מידי, ועיין מה שכתב בזה המזרחי.  בית האסורים. משמר.יז. 
כאן מלעיל. לעיל כתיב "ויתן אותם במשמר בית שר ולענ"ד נראה שפירוש התיבה שונה 

הטבחים אל בית הסוהר". מובן ששם משמר אינו מקום שהרי המקום שבו נתנו אותם 
הוא בית הסוהר. אלא, בפסוק ההוא במשמר פירושו במצב של שמירה. אבל בפסוק 

שלנו, ממה שכתוב "ויאסוף אותם אל" מבואר שמשמר הוא המקום שאליו אסף את 
ים ולכן פירש"י שמשמעות התיבה כאן שונה מלעיל. ומקורו בתרגום אונקלוס האח

 שלעיל תרגם במטרא וכאין תרגם לבית מטרא.
 

ועל פי דברינו יבוארו דברי רש"י בפסוק הבא: בבית משמרכם. שאתם אסורים בו, 
עכ"ל. שם רש"י מפרש את משמרכם במובנו של מצב של שימור וקשה לפי זה מה 



משמרכם על זמן בעתיד שבו האחים, חוץ מאחד מהם, לא יהיו נשמרים.  שיוסף מזכיר
 ולזה מפרש רש"י שבכל זאת שייך להשתמש בלשון זה על פי ההווה.

 
 

רש"י מפרש את תיבת ויאמנו, ואם כן צריך ביאור  יתאמתו וכו'. ויאמנו דבריכם.כ. 
בדפו"ר ודפוס במה שנקט גם את תיבת דבריכם בד"ה. בדפוס רומא ליתא לתיבה זו ו

אלקבץ ליתא לכל הדבור. אמנם גירסת הספרים שהיא ע"פ דפוס וונציא היא גם גירסת 
כתבי יד לייפציג ומינכן, ואם נכונה היא, יש לומר שרש"י מביא סמך לדבריו שויאמנו 

הוא לשון התאמתות ולא לשון נאמנות מתיבת דבריכם שאילו היתה כוונת יוסף שהוא 
מימר "ותאמנו" בלי תיבת דבריכם; השוה דהי"ב כ, כ, ומלבי"ם יאמין להם הוה ליה ל

 שם.
 

יש ראיה למה שפירש רש"י שויאמנו הוא לשון התאמתות ולא לשון נאמנות מלשון 
הכתוב לקמן פסוק לד, שכשהאחים ספרו ליעקב מה שקרה להם במצרים אמרו שיוסף 

ם וגו' ", ולא אמר להם "והביאו את אחיכם הקטן הנה ואדעה כי לא מרגלים את
 "ואאמין כי לא וגו' ".

 
בפשטות, הלשון "וגם דמו הנה נדרש" מוסב שנראה  דמו וגם דם הזקן. וגם דמו.כב. 

ה(, ואם כן ראובן אומר שצרתם  ,אלשון "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" )לעיל ט
 זו באה כעונש על מה שגרמו מיתת יוסף. ואם אמנם ישנם מפרשים שסוברים שלא דבר

בבירור שמת,  ראובן , שהרי לא ידעולא על מיתתו ראובן אלא על הצער שגרמו ליוסף
כוונתו ב"וגם דם הזקן" היא  י זהדוחק להעמיס כוונה זו בסתימת לשון רש"י. ולפ

ועיין  שעתידים ליתן את הדין אם יעקב ימות כשישמע שבנימין צריך לרדת למצרים.
 דברינו לעיל ד, י.

 
מה שנקט רש"י ביניהם במקום בינותם של  היה המליץ ביניהם. ותם.כי המליץ בינכג. 

הכתוב נראה שהוא משום שבינותם מתאר את היחס הקבוע; במצב הרגיל שהיה קיים 
בין יוסף והאחים היה מליץ. אבל ביניהם מתאר רק את המצב הקיים בשעה שעליו 

נא אלה בינותינו בינינו מדובר כגון השעה שהיו מדברים אתו. השוה כו, כח, לעיל, "תהי 
ובינך", ושאר מקומות בתנ"ך. וכן "אל בינות לגלגל" ביחזקאל י, ב, פירושו מקום 

 הקבוע בין האופנים.
 

לא אסרו אלא לעיניהם וכיון שיצאו הוציאו והאכילו . ויאסר אתו לעיניהםכד. 
ולי המפרשים נקטו שרש"י מדייק מייתורא דלעיניהם. והעיר הבאר יצחק שא והשקהו.

אינו מיותר שיש לפרש שנתכוון יוסף להכעיסם ולכן אסרו לעיניהם. ויתכן שמדייק 
 ממה שנקט הכתוב לעיניהם ולא לפניהם.

 
 להביאנו לידי עלילה זו שלא הושב אלא להתעולל עלינו.. מה זאת עשה אלהים לנוכח. 

י הוה דלא תימא דהוה לשון תימה על התופעה המוזרה של מציאת הכסף בלבד, דאי הכ
 ליה למימר "מה זאת עשה אלהים" בלבד. "לנו" משמע שדברו על מה שיקרה להם.

 
תסובבו וכל לשון סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים ואת הארץ תסחרו. לד. 

אבל בפסוק שלנו אין פירוש "ואת הארץ תסחרו" תעשו מסחר בארץ,  אחר הפרקמטיא.
ובזה מובן למה נקט רש"י "ואת הארץ"  דאי הכי הוה ליה למימר "ובארץ תסחרו".

 בד"ה.
 

 מלמד שחשדן שמא הרגוהו או מכרוהו כיוסף. אתי שכלתם.לו. 



צ"ב איך משמע מתיבות אלו שחשדם בהריגת או מכירת יוסף, ולמה לא היה די לרש"י 
לכתוב שחשדם שהרגוהו או מכרוהו. ויתכן דאי לאו שחשדם ביוסף לא היה מקום 

בל יותר נראה שמדייק כן מדכתיב אותי שכלתם, ולא שכלתם לחשד לגבי שמעון. א
אותי, דמשמע שחשדם בכוונות נגדו דוקא, וזה שייך רק אם חשד שכבר שכלו אותו 

 בר.בע
 
 

עקב י ישהראין המשמעות מיתת בנים דוקא,  כל מי שבניו אבודים קרוי שכול.. שכלתם
 לא היה בטוח ששמעון מת.

 
 שוטה הוא זה הוא אומר להמית בניו וכי בניו הם ולא בני.בכור  לא ירד בני עמכם.לח. 

יעקב העביר את הבכורה מראובן ליוסף אחרי שראובן בלבל יצועי אביו, אבל ממה 
שאמר "בכור שוטה הוא זה" משמע שבהעדרו של יוסף חזרה הבכורה לראובן. אם כן, 

י" היתה הולכת לפי מה שחשב יעקב אז, הברכה "מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו ל
 לראובן, ושני בני ראובן היו בני יעקב ממש.

 
 פרק מג

 צ"ב למו נקט תיבת לנו בד"ה. למשפחתנו. לנו ולמולדתנו.ז. 
 

"היש על "העוד אביכם חי" ומוסב על "ונגד לו" שבא לומר  שיש לנו אב ואח.ונגד לו. 
 ח" של יעקב,"למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אעל לכם אח" של יוסף, ולא 

 "על פי הדברים האלה" משמע שעונה על שתי שאלות.ש
 

 נצנצה בו רוח הקדש על ידי הליכה זו תחי רוחך וכו'. ונחיה.ח. 
הכתוב היה יכול לכתוב "ולא שהרי המזרחי כתב שבא רש"י להסביר ייתורא ד"ונחיה", 

נחשב מיותר, במקרים כאלו של כפילות הלשון, הלשון השני  שהרינמות" בלבד. וצ"ב, 
טענת יהודה היתה שיש שמיותר, הוא בכל זאת כאן "ונחיה" שולא הראשון. אלא נראה 
בזה מזכיר את הסכנה שלמימר "ולא נמות" בלבד,  וה ליהכאן פקוח נפש, ואם כן ה

 באופן ישיר.
 

 מסיים "גם אתה גם טפינו".שהרי לא שלא ימותו בידי יוסף,  ברעב.נמות. 
 

פירש הבאר יצחק שבא להסביר  שלא אביאנו אליך מת כי אם חי. והצגתיו לפניך.ט. 
הכפילות של הביאותיו לפניך והצגתיו לפניך, שמוהצגציו לפניך משמע שישיבנו  את

בריא וחזק. אבל אם כן צריך לבאר למה לא די בוהצגתיו לפניך בלבד. ועוד יש להבין 
ר' אברהם רוזנגרד נ"י מה הוסיף רש"י בתיבות כי אם חי. בנקודה הראשונה הסביר 

שאילו היה יהודה אומר הצגתיו לפניך בלבד היה יכול לקיים את תנאו אפילו אם 
בנימין היה נשאר במצרים והיה יהודה מביא את יעקב לראותו. בנוגע לנקודה השניה 

יש לומר שרש"י בא לומר שאין להבין תיבת והצגתיו כפשוטו שהיא לשון העמדה )עיין 
חשב יהודה שיש ליעקב הקפדה שבנימין יופיע לפניו בעמידה דוקא.  ת"א ומזרחי(; לא

יעקב חשש "פן יקראנו אסון", דהיינו מות. ב"והצגתיו לפניך" יהודה רצה לשכך חשש 
 זה. "לא אביאנו אליך מת כי אם חי".

 
 



טז, וגם כאן מוסיף רש"י סיבת  ,עיין דברינו לעיל יט על ידך. לולא התמהמהנו.י. 
)כמו שהיה אפשר להבין  באר שהאחים לא האשימו את עצמם עבור האיחורהאיחור, ומ

 , אלא שאמרו לאביהם באופן לא ישיר שהוא גרם להם לאחר.מהתמהמנו בבנין התפעל(
 

לשונו של יהודה בפסוק ח היא "שלחה הנער אתי". מה  שאשלחנו עמכם. אפוא.יא. 
אל כל האחים ולא אל שנקט רש"י עמכם ולא אתכם לכאו' תלוי במה שיעקב דבר 

יהודה בלבד, כמו שכתוב "ויאמר אליהם ישראל אביהם". לפי המלבי"ם )ספר הכרמל, 
ערך "אתו, עמו"; ע"ש במקורות( "אתו" משמעותו יחס בין עיקר לטפל ו"עמו" הוא  בין 

שוים. יהודה נקט אתו בגלל שבנימין יהיה טפל לו, אבל מכיון שיעקב דבר גם אל שאר 
ש"י בדבריו "עמכם", כי הם לא קבלו על עצמם אחריות על בנימן ואינו האחים נקט ר

 טפל להם.
 

בא שהמזרחי והגור אריה כתבו  שמא הממונה על הבית שכחו שוגג.. אולי משגה הוא
לומר דלא תימא שפירושו שמא אתם שכחתם שוגג. ולפי דבריהם לכאו' אין צורך רש"י 

ק מה היא השגגה שמשתמעת מתיבת משמע שיש להסתפשמתיב זו "שוגג",  בתיבת
משגה, ומבאר שהיא שגגת שכחה, ואילו לפי המזרחי והגור אריה, פשוט שהשגגה היא 

ועוד, שקשה להעלות על הדעת  שגגת שכחה, ואין מקום לטעות אלא במי הוא השוכח.
את ההוה אמינה שהמזרחי והגור אריה מיחסים לרש"י, שיעקב חשש שכולם שכחו 

 לשלם.
 

לומר שאין פירוש משגה כאן כמו משגה בפת"ח המ"ם רש"י בא שלענ"ד והנראה 
רו את הכסף יאין יעקב אומר שיחזשי( שפירושו להטעות,  ,משלי כח ;יח ,)דברים כז

לראות אם כדי בשקיהם  ן את הכסףצוה להטמיש ַמשגה אותם במה משום שאולי יוסף
הוא שבאמת נראה כן  לא פירששה מהם אנשים ישרים שיחזירו כסף שאינו שלהם. ו

היה ברור ליעקב אבינו שהכסף הונח בשקיהם בשוגג,  שאילומשום שהיה משתמע מזה 
המ"ם מונע פירוש  חירי"קמשגה בשל הניקוד גם שלא היה אומר להם להחזירו. ויתכן 

 זה. ועיין עוד בנחלת יעקב שהלך בדרך דומה.
 

הגור אריה פירש מתפלל עליכם.  מעתה אינכם חסרים וכו' הריני)הראשון(.  ואל שדייד. 
שרש"י בא לפרש את וי"ו החיבור, והבאר יצחק מרחיב את רעיונו של הגור אריה 

בבהירות ומתיקות, ע"ש, ויש להוסיף לדבריו רק שהתפילה היא המשך ה"תקנה ועצה" 
 שיעקב אמר שיתן על פי דברי רש"י בפסוק יא ד"ה אפוא.

 
וכי היכולת בידו ליתן, יתן לכם רחמים זהו פשוטו, שדי בנתינת רחמיו . )השני( אל שדיו

צ"ב  ומדרשו מי שאמר לעולם די יאמר די לצרותי שלא שקטתי מנעורי צרת לבן וכו'.
 למה לא ניחא ליה לרש"י בפשוטו בלבד.

 
כתוב,  ,א ,פסוק זה הוא הפסוק הרביעי בתורה שבו מופיע השם אל שדי. לעיל יז

לפני והיה תמים". שם נותן לנו רש"י כלל  בהבנת  "ויאמר אליו אני אל שדי התהלך
השם הזה. "אני אל שדי. אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה לפיכך התהלך לפני 

ואהיה לך לאלוה ולפטרון וכן כל מקום שהוא במקרא פירושו די שלו לפי הענין". כדרכו 
"ואל שדי בקודש, רש"י מפרש את השם הזה על פי הכלל הזה בעקביות. על הפסוק 

, "ואל שדי. מי שדי יג( מעיר רש" ,יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל גוים" )כח
"ויאמר לו על הפסוק יא,  ,לה דבריו לעילבברכותיו למתברכין מפיו יברך אותך". וכן ב

אלהים אני אל שדי פרה ורבה וגו' ", כותב רש"י, "אני אל שדי. שאני כדאי לברך 
סוק שלנו, שהוא כאמור הפסוק הרביעי שבו מופיע השם הזה, שהברכות שלי". והנה בפ



רש"י בפירושו הראשון הוא לכאורה נאמן לכלל שקבע בפרק יז פסוק א, ולמה, אם כן, 
 ראה צורך להביא גם את מדרשו.

 
ונראה שקיים צד שוה בשלושת הפסוקים הראשונים שבהם מופיע השם אל שדי שאינו 

שבשלשה פסוקים אלו נמצא השם תוך ענין ברכה, אלא נמצא בפסוק שלנו. לא זו בלבד 
שהוא נמצא תוך ענין ברכה של פריה ורביה. בפרק יז אמר הקב"ה לאאע"ה, "אני אל 

שדי...וארבה אותך במאד מאד...והפרתי אותך במאד מאד". בפרק כח אמר יצחק 
אבינו ע"ה ליעקב, "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך". בפרק לה אמר הקב"ה 

 יעאע"ה, "אני אל שדי פרה ורבה".ל
 

שיש לשם זה שייכת דוקא בענין "די בברכותיו" ונראה שסובר רש"י שהמשמעות של 
וכמו שכתב הבעל הטורים בדבריו לשמות ו, ג, "כי הוא השם מורה על  פריה ורביה,

אבל במצב שבו צריכים ישועה ולא ברכה, כגון בפסוק שלנו, אם אמנם  פריה ורביה",
כמו שמפרש רש"י בפירושו על נתינת רחמים פרש את השם על פי משמעות זו שייך ל

שמשמעותו   ,שם נדיר זהכאן הראשון, עדיין אין די בכך להסביר למה נוקט הכתוב 
 . לכן רש"י הביא את מדרשו.בתפילה על שלילת נזק דוקאבעיקר נתינה חיובית, 

 
אמר  ,ד-ג ,בראשית מחוהנה השם אל שדי מופיע במקרא בעוד שלשה מקומות. ב

מפרך  ייעאע"ה ליוסף, "אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי ויאמר אלי הננ
והרביתך וגו' ". שם לא העיר רש"י מידי, אבל גם שם מופיע השם בענין ברכת פריה 

אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל  אאמר הקב"ה למשה, "ואר ,ג ,ורביה. בשמות ו
נודעתי להם". וכתב רש"י, "באל שדי. הבטחתים הבטחות ובכלן  שדי ושמי ה' לא

או לשאר  אמרתי להם אני אל שדי". גם שם יש לומר שכוונתו להבטחות פריה ורביה
כתוב, "וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה  ,ה ,. ביחזקאל יהבטחות חיוביות

 ם זה דוקא, וצ"ב.כקול אל שדי בדברו". שם לא הסביר רש"י למה נקט הכתוב ש
 
 

צ"ב שמהמשך דבריו רואים שרש"י סובר שתפילת יעקב יפטרנו מאסוריו.  ושלח לכם.
כוללת גם את יוסף והרי יוסף כבר נפטר מאסוריו. ודוחק לומר שיעקב לא ידע מזה 

ותפילתו היתה לשוא. ויש לפרש על פי דברי רש"י לקמן פסוק ל, "אשבל ששבאו אל", 
צד מה שמכרוהו המדינים למצרים אלא שביו של אל ולא היה שיוסף לא היה עבד מ

 נחשב לבן חורין עד שהודיע את זהותו לאחיו, ועדיין צ"ב.
 

 על פי לשון הכתוב לעיל מב, יז. לאספם אל משמר. כי הובאו בית יוסף.יח. 
 

בזכותכם ואם אין זכותכם כדאי אלהי אביכם בזכות אביכם נתן לכם אלהיכם. כג. 
תימא ש"אלהיכם" ו"אלהי אביכם" הם אלהים שונים. ולפי זה מובן למה  דלא מטמון.

 נקט תיבות נתן לכם מטמון בסוף דבריו, שמביא ראיה מלשון היחיד של נתן.
 

ההרגש מבחוץ הוא ייתורא דתיבת האיש, שהרי הבאה אחר הבאה.  ויבא האיש.כד. 
. אלא משמע מכאן בפסוק הקודם כתוב "ויאמר" ו"ויוצא" בלי להזכיר האיש להדיא

 שלפני זה לא היו הולכים אחרי האיש אע"פ שהתחיל להביאם ביתה יוסף.
 

ההרגש מבחוץ הוא מה שקראו יוסף  לכך ברכו יוסף בחנינה. אלהים יחנך בני.כט. 
לבנימין בני, ולפי רש"י הוא משום שלא זו בלבד שרצה לפצות את בנימין על מה שלא 

שברכה זו תהיה בגדר ברכת אב, כמו שקבלו שאר  קבל ברכה בלשון חנינה אלא שרצה
 השבטים. 



 
 

נראה שבא להסביר למה כתב כי נכמרו  שאלו יש לך אח מאם וכו'. כי נכמרו רחמיו.ל. 
 רחמיו אל אחיו, ולא כי רחם על אחיו.

 
 

 יז וכא. ,על פי לשון הכתוב דברים לאוהצרות אשר מצאוהו. 
 

יש להבין למה הביא ראיתו  י וכו' ובמקרא וכו'.ובלשון משנה וכו' ובלשון ארמ נכמרו.
מהמקרא באחרונה. ועוד, שאם יש לו ראיה מהמקרא למה לו להביא ראיות מלשון 

המשנה ומארמית. ונראה שהוא משום שמשמעו של תיבת נכמרו בפסוק באיכה הוא 
סוף הפסוק, "מפני זלעפות רעב", שהוא נקמטו ואינו מוכרח שהוא לשון חמום אלא מ

)ולכן הביא את סוף הפסוק באיכה  בפירושו לאיכה ו שכתב רש"יון שריפה כמלש
בדבריו כאן(. אם כן ראיותיו מלשון המשנה ולשון הגמרא הן יותר ישירות מראיתו 

 מהמקרא.
 

מכה בגביע וקורא ראובן שמעון לוי יהודה יששכר וזבלון בני אם . רתוור כבכוהבכלג. 
דותיכם וכן כלם כיון שהגיע לבנימין אמר זה אין אחת הסבו כסדר הזה שהוא סדר תול

צ"ב, דלכאו' הוה ליה למימר בקיצור שהושיבם כסדר  לו אם ואני אין לי אם ישב אצלי.
 להבנת פשוטו של מקרא. אתהאריכות הז פהתולדותם, ומה מוסי

 
אם היתה כוונת הכתוב לומר רק שישבו לפי סדר תולדותם, היה יכול לכתוב שונראה 
רתו והצעיר כצעירתו משמע שסדר ישיבתם הראה כל ור כבכובו כתולדותם. הבכרק ויש

פרטי בכורתם וצעירותם, כולל יחסיהם מצד אמותיהם. ואם כן סדר ישיבתם הראה גם 
מכיון שישב בנימין ליד משנה ששבנימין ויוסף היו מאם אחת, ושבנימין היה הצעיר, 

 בדרגה גבוה ממנו. למלך, פשוט שישב באופן שהיה ניכר שיוסף הוא
 

 פרק מד
מה  .וכו' ותרגום חס לעבדיך חס מאת הקב"ה וכו' חולין הוא לנו חלילה לעבדיך.ב. 

שנקט תיבת לעבדיך בד"ה אע"ג שאינו מפרש אלא תיבת חלילה הוא משום שפירוש 
תיבת לעבדיך משתנה לפי משמעות תיבת חלילה, שלפי הפירוש הראשון לעבדיך פירושו 

 פירוש השני פירושו "יהי עלינו"."לנו" ולפי ה
 
 

במובנו  "כדבר הזה" של הפסוק פירושו "זאת"שהיינו  מעשות זאת.. חלילה לעבדיך
על הפסוק "חללה לך מעשות כדבר  ,כה ,לעיל יחרש"י , וזה דלא כמה שפירש הכי צר
 א"כדבר הזה" הוששם כתב שם בד"ה כדבר הזה, "לא הוא ולא כיוצא בו", שהזה", 

, ומוכרח שבא להוסיף על המתת צדיק "להמית צדיק עם רשע" ר כךב אחוכתשמיותר, 
 .עם רשע

 
מכיון שטרם הופיע לשון קל  זה אחד מעשרה קל וחומר בתורה.. הן כסף אשר מצאנוח. 

וחומר בספר בראשית, היה מקום לטעות דמשמעות הלשון היא שהאחים הראו לממונה 
. אבל זה אי אפשר שהרי הכסף אשר מצאנוהנה, תראה את  --על בית יוסף את הכסף 

עוד יש לומר שרש"י מפרש את ייתורא  .עדיין לא פתחו את אמתחותיהם )עיין פסוק יא(
דתיבת הן. לולא תיבה זו, היה אפשר להבין שהשבטים אמרו לממונה על הבית שתי 
ית נקודות. קודם כל, את הכסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו. ועוד, איך נגנב מב



אדוניך כסף או זהב. תיבת הן מראה ש"כסף אשר מצאנו וגו' " הוא ראיה ל"איך נגנב 
 וגו' ".

 
על פי לשון הכתוב שמות כג, ג. שנמצאת גנבה ביד אחד מהם. גם עתה כדבריכם. י. 

בכת"י מינכן "שנמצאת גניבה ביד אחד מהן". בדפוס רומא הנוסח הוא "ונמצאת גנבה 
"שנמצאת גנבה באחד מהם", ובכת"י לייפציג "עשרה  לאחד מהן", בדפוס אלקבץ

 שנמצאו גניבה על אחד מהם".
 
 

ד"ה  ,לה ,כעין זה ברש"י ויקרא כה בעלי זרוע היו וכו'.ויעמס איש על חמרו. יג. 
 ., ועיין עוד רש"י במדבר יג, כג, ד"ה וישאוהו במוט בשניםוהחזקת בו

 
לא:  ,ז"ל הכתב והקבלה, ויקרא כה .כעיר בינונית של עשרה בני אדם. ישובו העירהו

ובתי החצרים לרבותינו )בת"כ ובערכין ל"ב( מקום שיש בו לכל הפחות שלש חצרות 
שבכל אחד ואחד מהם שני בתים דזה הוי בכדי עיר, אז יש לחלק בו בין יש לו חומה 

 לאין לו חומה. אבל כשאין בו כי אם שני חצרות של שני שני בתים, שאין בזה כדי עיר,
ואין תימא לקרוא  .אז אפילו הוא מוקף חומה דינו כבתי החצרים )עיין בקרבן אהרן(

שם עיר למקום שאין בו רק שלש חצרות של שני שני בתים, דבקין נאמר ויהי בונה עיר, 
 אף שלא היה רק לו ולאשתו ולבניו, עכ"ל.

 
עירה. אלא יש להבין למה נקט רש"י תיבת וישובו בד"ה כשלא בא להסביר אלא תיבת ה

שההרגש מבחוץ הוא ייתורא  נראה שמכאן יש ראייה מוכרחת לדברי הבאר בשדה
 .דוישובו העירה מאחר שבפסוק הבא כתוב שבאו ביתה יוסף, והוא בודאי בעיר

 
 פרשת ויגש

המשכיל לדוד העיר שדיוקו של רש"י הוא  יכנסו דברי באזניך. דבר באזני אדוני.יח. 
 ממה שנקט תיבה זו בד"ה. מייתורא דתיבת דבר כמדויק

 
דאי כפשוטו בלבד, הוה ליה למימר כי אתה  ומדרשו סופך ללקות וכו'. כי כמוך כפרעה.

 כפרעה.
 

במה שנקט ואת אדוניך ולא ואת פרעה דוגמת  אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך.
לשון הכתוב הוא להודיענו למה טען יהודה שמגיע לפרעה מיתה. כי כמוך כפרעה 

 ושו, כי מה שאתה עושה הוא בגדר שליחות עבור אדוניך.פיר
 

 על פי לשון הכתוב שמ"ב יד, יח. לא כחדנו ממך דבר.. אדני שאל את עבדיו יט.
 

בזה מסביר למה דאגו לבנימין יותר  שהרי אמו בדרך מתה. עזב את אביו ומת.וכב. 
 מלעצמם.

 
 
 

ר אריה: "דאם לא כן למה יעשה זה בגו לכל דבר אני מעולה וכו'. ישב נא עבדך וגו'.לג. 
יוסף שיקח יהודה תחת בנימין". רעיון דומה ברש"י מל"ב יח, לב, וישעיה לו, יז, ד"ה 

 ארץ כארצכם.
 



 פרק מה
הביאור הנכון נראה לענ"ד כדברי  לא היה יכול לסבול וכו'. להתאפק לכל הנצבים.א. 

תו של תיבת "להתאפק", הלבוש, שכתב שאין כוונת רש"י לומר ש"לסבול" הוא משמעו
רש"י שהרי אלא שרש"י בא לפרש למה "כל הנצבים" הוא סיבה שהתאפק עד עכשיו, 

טו, אסתר  ,יב, ישעיה סג ,לא, שמואל א' יג ,בכמה דוכתי מבאר תיבת התאפק )לעיל מג
יח, ובכמה דוכתי בפירושו לש"ס(, ובאף אחד מהם לא  ,י, ועיין עוד בדבריו לירמיה ח ,ה

 ושו הוא לסבול.כתב שפיר
 

 וצ"ב למה הביא רש"י את הלעז רק בפירושו לאסתר.
 

דברי רש"י ביחזקאל  ל פינראה ע ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. מהרו ועלו אל אבי.ט. 
בה ניכר בארץ ישראל יותר מכל הארצות. ולפי רש"י הפירוש הוא שהיופי שבגש ,ב ,לו

ד"ה זאת קומתך  ,ח ,ושם ז ,צוארך ד"ה כמגדל דוד ,ד, ועיין עוד בדבריו לשה"ש ד
 משמע שגובה הוא תכונת יופי.ש ,דמתה לתמר

 
המזרחי טוען שלא כוון יוסף  בכבודי ושאני אחיכם שאני מהול. והנה עיניכם ראות.יב. 

להוכיח שהוא אחיהם על ידי כבודו, ומפרשים אחרים חולקים עליו. וברש"י השלם 
, המזרחי ונראה דלישנא דרש"י מדויק כמומביא מדרש שמשמע כהבנת המזרחי, ע"ש. 

 "ושאני אחיכם" אלא אחרי שהזכיר את כבודו.רש"י לא כתב ש
 

"עיניכם רואות", ולא "אתם  ה שכתובדיוקו של רש"י הוא ממשוהנה הלקט בהיר כתב 
לשון "והנה" משמע ש גםמשמע ראיה גשמית, ולא הבנה. ויתכן  ל כרחךבעשרואים", 

 ובן למה נקט רש"י תיבה זו בד"ה.לא מ י לאו הכי, דאןכ
 

הקשה הרמב"ן שאין זה ראיה ש"רבים  ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש.
במצרים יודעים אותו, כי קרוב הוא". ומדברי רש"י לקמן נ, ו, משמע קצת שסובר 

 שבמציאות לא היו דוברי לשון הקודש במצרים.
 

וה רש"י יהושע ב, א, ד"ה וראו את הארץ הש השוה את כלם יחד וכו'. ועיני אחי בנימין.
ואת יריחו, שמ"ב ב, ל, ד"ה תשעה עשר איש ועשהאל, מל"א י, כט, ד"ה ואת בת פרעה, 

 וזכריה ט, א, ד"ה כי לה' עין אדם וד"ה כל שבטי ישראל.
 

 שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי שהרי לא היה במכירתי כך אין בלבי שנאה עליכם.
בוססת על דפוס ונציא, ולפ"ז צ"ב במה שנקט רש"י לשון "אין לי נוסחת הספרים מ

בדפוס בכת"י לייפציל, שנאה" לגבי בנימין, ו"אין בלבי שנאה" לגבי האחים. אמנם 
ון שדפוס אלקבץ נקט "אין בלבי" גם לגבי בנימין. ולכל הדפוסים נראה שלבו ,רומא

השוה את כולם "ת"י מינכן, ובכרש"י נופל על לשון הכתוב לא תשנא את אחיך בלבבך. 
ביחד לומר כשם שאין שנאה להטיל בבנימן אחי שלא היה במכירתי כך אין בלבי 

 עליכם". ועיין עוד ביוסף הלל.
 

בדפו"ר ודפוס אלקבץ "נבא ולא ידע   ניבא ואינו יודע מה ניבא. את טוב ארץ מצרים.יח. 
 מה נבא". אבל בכת"י לייפציג ומינכן כגירסת הספרים.

 
פרעה שרא דזאת עשו קדריש, ונראה דמית כך אמור להם שברשותי היא. זאת עשו.. יט

 ברשותו לתתם למי שירצה.שאמר להם שלא יהססו מלקחת עגלות שאינן שלהם, 
 
 



על ידך נמכר אתה ספרת לה"ר עליו לתווכח זה עם זה ולומר אל תרגזו בדרך. כד. 
לא היה די בעל ידך נמכר בלבד.  טענות ולמה שתיצ"ב במה שנקט  וגרמת לנו לשנאתו.

לפי שעוד צ"ב במה שנקט רש"י תיבות להתווכח זה עם זה שלכאו' הן מיותרות. אלא 
צדדים. ואם כן יש לומר שעל ידך נמכר  שניפשוטו תרגזו משמע תריבו, דהיינו ויכוח בין 

 הוא טענת צד אחד, ואתה ספרת לה"ר וכו' הוא טענת הצד שכנגד.
 

כאן מיותרת תיבת ואשר היא שהבאר בשדה העיר  ואשר הוא מושל. ל.וכי הוא מושכו. 
ב ויגידו לו וכתשמכיון שולא הוה ליה למימר אלא עוד יוסף חי והוא מושל וגו'. ונראה 

ש"והוא מושל" הם הם המילים שאמרו  וה אמינאה ",וכי"לאמר, אי לאו דכתיב 
עוד יוסף חי, אבל וכי הוא האחים, דוגמת עוד יוסף חי. קמ"ל דלא אמרו אלא תיבות 

 אינו דבריהם ממש. ו ,וגו' הוא ענין מה שהמשיכו ואמרו ליעקב
 

 על פי לשון הכתוב שה"ש ב, יא. נחלף לבו והלך לו. ויפג לבו.
 

 יש לעיין למה נקט שתי התיבות, ובת"א לא נקט אלא חדוא. שמחה וחדוה. רב עוד.כח. 
 
 

 פרק מו
נראה שההרגש מבחוץ היא מה  ביצחק ולא באברהם.לפיכך תלה  לאלהי אביו יצחק.א. 

 שלא נקט "יצחק אביו" כלשון הכתוב בכמה דוכתי.
 

עיקר מגמת רש"י הוא לפרש ייתורא  אבל מה שרכש וכו'. אשר רכשו בארץ כנען.ו. 
המשכיל לדוד. אבל נראה שמפרש גם  ו שכתבדתיבות אשר רכשו בארץ כנען כמ

 ות ואת רכושם אלא גם על תיבות את מקניהם.שתיבות אלו מוסבות לא רק על תיב

 
הבאר בשדה פירש שההרגש ובכולן לא נאמר בהן אשת.  בני רחל אשת יעקב.יט. 

מבחוץ הוא "בני רחל למה לי" שהרי כתוב לקמן פסוק כב "אלה בני רחל", ולפי דבריו 
מו רש"י דן בבעיה שאינה מתעוררת עד שנגיע לפסוק כב, ואין זה דרכו. אלא נראה כ

שכתב הצפנת פענח להרב צמח הכהן שההרגש מבחוץ הוא שאפילו בלי להשוות את 
לשון הכתוב ללשונות הפסוקים בנוגע לשאר האמהות, קשה, שפשיטא שרחל היא אשת 

 יעקב ומאי קמ"ל.
   

נקט "שמשם תצא הוראה"  לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה.לפניו. כח. 
, דהיינו שהוראה תצא ת "לפניו" לפי המדרשם "להוראה" כדי להסביר תיבובמק

 .מלפניו
 

פירש ר"י קניזל שרש"י בא לבאר למה אדון כל  לכבוד אביו. ויאסר יוסף מרכבתו.כט. 
הארץ יעשה מלאכה בזויה בעצמו. ולענ"ד יש בזה מן הדוחק, שאין דרכו של רש"י 

מקרא עצמו, לפרש את המניעים של עושי מעשים אם לא כדי לפרש ענין בלשונו של ה
שאין המניעים בכלל פשוטו של מקרא מצד עצמם אלא אם כן המקרא עצמו דן בהם. 

אלא נראה כמו שכתב הבאר היטב בתוך דבריו בנוסף לפירוש דומה לזה של ר"י קניזל, 
 "ק"ל מאי אתא לאשמועינן אם אחר אסר המרכבה בצווי אלא הוא עצמו אסר".

 
ההרגש מבחוץ הוא  פל על צוארי יוסף ולא נשקו.אבל יעקב לא נויבך על צואריו עוד. 

 שכתוב להדיא "ובנימין בכה על צואריו".  ,יד ,כאן מלעיל מה אי שנאדמ

 



 כמו שעשה לאפרים ומנשה, עיין לקמן מח, י. ועיין עוד לעיל כט, יא. ולא נשקו.
 

 פרק מז
לפרש למה בא שהמשיח אלמים כתב  ימי גרותי כל ימי הייתי גר בארץ.שני מגורי. ט. 

שני מגוריו הן הן שני שענה יעקב בנוגע לשני מגוריו כשפרעה שאלו על שני חייו, ומפרש 
קפצה ששני מגוריו הוא כדי להסביר למה נראה יותר זקן משניו,  םלה אקרשה מחייו, ו

 זה בבאר בשדה. עליו זקנה מחמת גרותו, וכעין
 

ועיין מש"כ הספר זכרון, נחלת  והנה בדבור הבא כתב רש"י: ולא השיגו. לטובה, עכ"ל,
הזכיר יעקב שלא שמה שיעקב, ומשכיל לדוד. ולפי המשיח אלמים יש להוסיף לדבריהם 

 כדי להסביר למה היה נראה זקן. ם כןהשיגו שניו לשני אבותיו לטובה היה ג
 
 

 צ"ב איך שייך ענין זה לפשוטו של מקרא. ומה ברכה ברכו וכו'. ויברך יעקב.י. 
 

 כעין זה ברש"י לחגיגה דף י"ב ע"ב ד"ה עליית אגלים. כמו וינהגם.. וינהלםיז. 
 

בתיבת  כי אשר תם הכסף והמקנה ובא הכל אל יד אדוני.כי אם תם הכסף וגו'. יח. 
"הכל" בא רש"י לומר שמסתכלים על "הכסף ומקנה הבהמה" כשם דבר קבוצתי, 

 שייך לו הפועל "תם" בלשון יחיד. ום הכיומש
 

ברש"י השלם פירשו שרש"י הביא את ת"א כדי  לא תהא שממה לא תבור. לא תשם.יט. 
"ותן זרע" שזה לשיטתו שלהוכיח שאין פירוש "תשם" שמם מתושבים. ויש להוסיף 

לאוכל, "לא תשם" היה משמע שמם ותן זרע היתה הכוונה שאם הוא "לזרוע האדמה", 
 מתושבים.

 
 פרק מ"ז פסוק כ"א

המזרחי פירש שכוונת רש"י היא שפרעה לא פיזר את העם  מעיר לעיר. ואת העם העביר.
אלא שהעביר כל אנשי עיר אחת לעיר אחרת, והמשיח אלמים פירש שאין הכוונה 

שהעביר את העם משדות לערים. משמע קצת מדבריו שלא היו המצרים גרים מחוץ 
 לערים, וכך משמע קצת גם כן מלעיל מח, לא, שכל השדות היו שייכות לערים.

 
 
, ובשני המקומות מדובר ח ,ישעיה כהוב,  ,יא "אעל פי לשון הכתוב שמ להסיר חרפה. 

 .בחרפת עם ישראל כולו
 
 

לשון הזכר של קצהו מוסב על גבול ולא על  ועד קצה גבולה. מקצה גבול מצרים וגו'.
 תיבת מצרים שהיא לשון נקיבה.

 
ותן שהם לשון גדולה הכומרים כל לשון כהן משרת לאלהות הוא חוץ מא הכהנים.כב. 

סובר "י שרשהנחלת יעקב העיר  מה(., )לעיל מאכהן און טז( , )שמות בכמו כהן מדין 
בכל מקום שכהן מופיע בסמיכות עם שם מקום הוא לשון גדולה. ובמה שהקשה עליו ש

הוא לשון גדולה אע"פ שנכתב כהנים סתם, נראה ששם המשכיל לדוד מובני דוד כהנים, 
לשון גדולה, אלא  אדוקא בסמיכות עם שם מקום הושיעקב לומר  לא כוון הנחלתש
. ואם אמנם כתב התיבה כך היא משמעות ,מוכח מהעניןשבהם כך גם בשאר מקומות ש

הנחלת יעקב "דבכל מקום שנאמר כהן סתם ולא פירש לאיזה דבר הוא כהן מסתמא 



א לאפוקי בשהוא כהן לאלהות", הרי במה שכתב "מסתמא הוא כהן לאלהות" נראה 
מטענת המשכיל לדוד, דהיינו, דוקא בסתם הוא לאלהות, אבל לא במקום שמוכח 

און גם סובר שרש"י שפירושו לגדולה. ונראה להוסיף לדברי הנחלת יעקב שמהענין 
כשם מקום בארץ מצרים, ע"ש  ,יז ,בחול"ם היינו און בקמ"ץ וסגו"ל שנזכר ביחזקאל ל

 ברד"ק.
 

ד"ה כהן און כתב, "של אותה עיר כדכתיב  ,מה ,אשית מאוהנה הרשב"ם בפירושו לבר
דף ק"ט  בא בתראובני דוד כהנים היו שלטונים", והוא כהבנת רש"י. אמנם בפירושו לב

 סוף ע"ב כתב, "שפיטם. כדכתיב כהן און כומר", וצ"ב.
 

במה שכתב רש"י  .העבדים והשפחות אשר בבתיכם ולאכול. ולאשר בבתיכםכד. 
מר שאע"פ שאין זכר של אוכל בקרא לגבי "לאשר בבתיכם" כמו שיש "ולאכול" בא לו

 ,בכל זאת "ולאשר בבתיכם" מוסב על "ולאכלכם" ,לגבי "אכלכם" ו"לאכל לטפכם"
 וכבר הרגישו בזה ברש"י השלם. ,וכאילו כתוב "ולאכול לאשר בבתיכם"

 
א מרמז להשגבי עבדים ושפחות, נראה דוקא לא נקט הכתוב אוכל להדיא שה מו

אוכל העבד צריך להיות שוה שדאיתא בקדושין דף ט"ו ע"א, עמך במאכל עמך במשתה, 
אינו שוה  אבל אוכל של טף ,לאוכל האדון, ולכן "ולאשר בבתיכם" נכלל עם "ולאכלכם"

לאוכל של גדולים. )ויתכן שיוסף תקן הנהגה זו במצרים כדי שייטיבו לבני ישראל 
האמת ליעקב בדבריו לפסוק ד.( ומכאן סמך  תבה שכשעתידים להיות עבדיהם, כעין מ

שהדין דעמך  ,העיון יעקב ביומא דף ע"ה ע"ב ד"ה אוכל ממה שרבו אוכל ה שכתבלמ
 במאכל עמך במשתה נוהג גם בעבד נכרי ורבו נכרי.

 
 פרק מ"ז פסוק כ"ז

בא ש, ונראה רומא כך היא נוסחת דפוס זות.וקנו בתים ונחלות ועשו אח ויאחזו בה.
ב לשון נפעל, ולא לשון קל, משמע שהכוונה היא ומה שנקט הכתשלא תימא לומר ד

, וביהושע י ,שנאחזו כשבויים או עבדים. )ובזה מובן למה לא העיר רש"י מידי לעיל לד
ו, ד"ה ואחוזת  ,שם לא שייך לטעות בזה.( ועיין עוד ברש"י ליחזקאל מהשיט,  ,כב

  העיר.
 

 פרשת ויחי
על פי לשון הכתוב מל"א ט, ג; ירמיהו כב, יז; דהי"ב ז,  ולבם.עיניהם  ויחי יעקב.כח. 

 טו. וכעין זה גם ברש"י שמות ב, יא, עיין דברינו שם.
 
 

 כל מי שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי אבותיו.. ויקרבו ימי ישראל למותכט. 
 הדבק טוב הבין שבא לפרש למה כתיב קריבה אצל יעקב דוקא, ולא אצל אברהם

, ולפי הדבק טוב היה לכתוב . והקשו עליו מאברהם אבינו, שלא הגיע לימי תרחויצחק
רש"י נקט "ימי ש . ונראה דלא קשה מידי,לנקוט לשון קריבה למות גם בנוגע אליו

זקינו. וכך משמע נמי ממקורו  ואברהם חי יותר מנחור ,אבותיו" דוקא, ולא "ימי אביו"
אברהם ויצחק, וימי דוד לימי עובד ישי  ימישל רש"י, בר"ר צו:ח, שהשוה ימי יעקב ל

להדיא אלא ימי עמרם ביחס לימי משה, הרי ימי  ובעז. ואם אמנם המדרש לא הזכיר
יח(. ומש"כ בסוף הדבור, "יצחק חי ק"פ  ,לא הגיעו לימי קהת )עיין שמות וגם משה 

לא ואינו הוא מגומגם,  ,"יעקב קמ"ז בדוד נאמר קריבה אביו חי ת' שנים והוא חי ע' ו
אחרי תיבות "לא הגיע לימי אבותיו", איתא  בדפוסים הישנים.בכת"י לייפציג ולא 

בכת"י מינכן, "שהרי אברהם חי קע"ה שנים ויצחק ק"ף ויעקב קמ"ז וכנגדן אמר דוד 
קמ"ז מזמורים בספר תילים שכן אמרו רבותינו שני צדיקים גמורים נבראו בעולם ולא 



אלו הן יעקב אבינו שלא ראה טובה שלימה בעולם הזה  בלו ימיהם אלא ביגון ואנחה
וראוי הוא שיותן שירה ותהילה על כל שנותיו שלא הקפיד אחר הקב"ה על מה שבאת 
לידו כך מצאתי בפתרון של שוחר טוב". בכת"י זה יש כמה הוספות לפירושו של רש"י 

 וברור שזה אחד מהם.
 

רוש ר"י קניזל יש כאן שתי הערות. א( בפילמי שהיה יכולת בידו לעשות.  ליוסף. לבנו
"דקדק זה מיתור הלמ"ד שהיה לו לומר לבנו יוסף", וכך פירש גם המשכיל לדוד. ב( 
"אם כונת רש"י לתת סבה למה קרא ליוסף היה לו לומר לפי שהיה יכולת בידו, אבל 

רש"י דקדק", וכתב המהדיר הרה"ג רב משה פיליפ שליט"א שסוף ההערה חסרה 
 בכתה"י.

 
ולענ"ד נראה שדיוקו של רש"י היא מייתורא דתיבת לבנו, שהרי ידוע שיוסף היה בנו 

של יעקב. אלא שתיבה זו משמיענו שיעקב היה מוכן לתת את תפקיד קבורתו לכל אחד 
מבניו מצד חיובם ורצונם, ולא בחר ביוסף אלא משום שהוא היה היחידי שהיה יכולת 

 הערתו השנייה מסייע גם לפירוש זה ברש"י.בידו לעשות. ודיוקו של ר"י קניזל ב
 

היה אפשר  ואני סופי לשכב עם אבותי ואתה תשאני ממצרים.. ושכבתי עם אבותיל. 
וש"ונשאתני ממצרים וקברתני  "אל נא תקברני במצרים" היא כל השבועהשלומר 

לומר ש"ושכבתי עם אבתי" הוא אחד  י אפשראשהרי , בקברתם" היא נבואה על העתיד
לומר "אנכי אעשה כדבריך" מיד  ליוסף יה לו, האם כן ייבויות של יוסף. אבלמהתח

עם אבתי" אינו חלק של השבועה, ולכן  אלא, "ושכבתי .אחרי "אל נא תקברני במצרים"
ולכן רש"י  ,ממשיכה עם "ונשאתני" "ואני" לפניו, והשבועהאת תיבת מוסיף רש"י 
הדוחק, מוסיף רש"י "ואין לומר  מן ומשום שיש בזה קצת .אתה"ו" המקדים לפני

להמנע מן הדוחק שעל ידי כן היה אפשר  ," כו' ושכבתי עם אבותי השכיבני עם אבותיו
 לומר שאין "ושכבתי עם אבותי" הפסק בשבועה.ו
 

לשון חלישות, עיין רש"י ישעיה ג, ד, ד"ה ותעלולים.  תעלא. וישתחו ישראל.לא. 
 וא השפל שבחיות.ובהואיל משה פירש שנקט תעלא משום שה

 
 פרק מח

על פי לשון הכתוב לעיל כז, י,  כדי שיברכם יעקב לפני מותו. ויקח את שני בניו עמו.א. 
ודברים לג, א. דלא תימא שלקחם לשרתו כמו אברהם אבינו )רש"י בראשית כב, ג( 

 ולהבדיל, כמו בלעם )במדבר כב, כב(, מכיון שלא קראם הכתוב נערים.
 

כעין זה ברש"י שמות ו, יג, שם יא, ח,   מכאן שחולקין כבוד למלכות. ויתחזק ישראל.ב. 
 מל"א יח, מו, ודניאל ג, כו. ועיין דברינו לעיל כו, כו.

 
בני יוסף שהרי  בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו וכו'. וירא ישראל את בני יוסף.ח. 

אמר הכתוב  איך הגיעו עם אביהם ועמדו לפני יעקב משעה שנכנס אליו יוסף, ואם כן
לברכם ראה  שרק עכשיו ראה אותם ישראל. אלא הכוונה היא שרק עכשיו כשבקש

 שמחמתם נסתלקה שכינה ממנו. ולכאו' זוהי כוונת הגור אריה.
 

אונקלוס תרגם את "בזה" בתיבת  הראה לו שטר אירוסין ושטר כתובה. בזה.ט. 
הראשון כתב דאם כן הוה "הכא", וצ"ב למה נמנע רש"י מלפרש כן. ר"י קניזל בפירושו 

ליה למימר בכאן, אבל זה אינו, שהרי לעיל מב, טו, פירש"י "אם תצאו מזה. מן המקום 
הזה". אלא צ"ל כמו שכתב ר"י קניזל בפירושו השני, "שאין זה תשובה למה שאמר 



יעקב מהיכן יצאו אלו וכו' ", וכעין זה גם במשכיל לדוד. אי נמי, לפי רש"י, אילו היה 
של "בזה" מן המקום הזה, היה מיותר. ועיין עוד רש"י לעיל לז, יז, ובמפרשים  פירושו

 שם.
 
המפרשים, כדרכם, דנו בנקודה  זהו שאמר הכתוב וכו'. יאמר קחם נא אלי ואברכם.ו

בזה הספר זכרון, המשכיל לדוד,  ה שכתבועיין מבפשוטו של מקרא שרש"י בא לפרש; 
בא לפרש לשון קחם נא אלי, שנראה לענ"ד . וה52הבאר בשדה, ורש"י השלם הערה 

יוסף הוא שרצה את הברכה עבור בניו  ריוה משמע שיעקב בקש מיוסף טובה בזה,ש
מתיבת תרגלתי משמע שברגע ההוא שבהושע,  מיעקב. לזה מביא רש"י את הפסוק

 שנתן לו את החשק לברכם. השפיע הקב"ה ביעקב שפע של רוה"ק
 

 על פי לשון הכתוב קהלת ח, יא, ואסתר ז, ה. לא מלאני לבי. לא פללתי.יא. 
 

השתחואה דרך  ,בי ,מצאנו לעיל כד .כשחזר לאחוריו מלפני אביו. וישתחו לאפיויב. 
אלא אחרי שברך אביו את בניו. לכן  הודאה. אבל אם כן לא היה לו ליוסף להשתחוות

 דרך הודאה. כאן היא השתחואה דרך כבוד, ולאשפירש"י 
 
 
 

במה שנקט תיבת יברך בד"ה אע"ג שאינו מפרש  מנשה ואפרים. הנערים.יברך את טז. 
אלא תיבות את הנערים, נראה שמתיבות המלאך הגואל וכו' בריש דבריו מתחיל רש"י 

 לפרש את כל הפסוק מראשו עד סופו, וממילא כולל תיבות אלו, ובעצם אינן ד"ה.
 

כ, ברכה זו שונה היא  אע"ג שיעקב בירך את בני יוסף שוב בפסוקמנשה ואפרים. 
שבברכה זו מנשה היה קודם שהוא סובר ברור כאן מדברי רש"י מהברכה ההיא, ש

ברכה ההיא לאפרים שהרי יעקב לא שם את אפרים לפני מנשה עד פסוק כ לקמן, ו
 רש"י שם.ו שכתב כמבלבד, רק לענין דגלים וחנוכת הנשיאים היתא 

 
 על פי לשון הכתוב אסתר ט, ד. ולך.ושמעו יהיה ה וזרעו יהיה מלא הגוים. יט.

 
שם ג, ו ,כעין זה פירש לעיל יב הבא לברך את בניו יברכם בברכתם. בך יברך ישראל.כ. 
 יח. ,מידי לעיל כברש"י . וצ"ב למה לא העיר , ובתהלים קב, ט, ד"ה בי נשבעוד ,כו
 

 ופירוש "על"שהוסיף תיבת יתירה דלא תימא  .יתירה על אחיך. שכם אחד על אחיךכב. 
 אחיך בשכם. בגלל מה שעשו לך --"בגלל"  ן הואכא

 
 על פי רש"י לעיל כז, לה. חכמתי. בחרבי ובקשתי.כח. 

 
 פרק מט

 כעין זה משלי יב, טז.מהרת להראות כעסך.  פחז כמים.ד. 
 

אותו שם שעלה על יצועי והיא השכינה שהיה דרכה  כי עלית משכבי אביך אז חללת.
אין הכוונה שעלתה שם רק פעם אחת. מבואר מלשון רש"י  להיות עולה על יצועי.

שבשעת מעשה כבר לא היה דרך השכינה לעלות על יצוע יעקב, וכך משמע ממה שנקט 
הכתוב עלה ולא עולה. וצריך ביאור מתי ולמה הפסיקה השכינה לעלות על יצועו. ואולי 

 הכוונה ב"אז חללת" היא שמאז הפסיקה לעלות.



 
לפי פירושו  אחר מכרתיהם בארץ מגורתם נהגו עצמן בכלי חמס.דבר מכרתיהם. ה. 

שפירושו של כלי חמס הוא  ומרלשון כלי זיין, היה מוכרח להוא הראשון שמכרותיהם 
זיין. אבל עכשיו  שחמס הוא בידכם, דהא לא שייך שהפסוק יאמר שכלי זיינם הם כלי

   ו.משמעשמפרש מכרתיהם כארץ מגורתם, יכול לפרש כלי חמס כ
 

מצאנו רש"י לשיטתו שאחת ממשמעויות  שם אל יתיחד עמהם שמי. אל תחד כבודי.ו. 
תיבת כבוד היא שם בחגיגה סוף ט"ו ע"ב במה דאיתא שם בנוגע לרבי עקיבא כשנכנס 

לפרדס "אמר להם הקב"ה הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי". והעיר על זה 
דנכנסו לפרדס ועלו לרקיע להשיג שם  המהרש"א שם, "נראה מהאי לישנא כפרש"י האי

היו משתמשין בשמות הקדושים וע"כ אמרו מלאכי השרת שאין ראוי להשתמש 
בשמותיו הקדושים ורצו לדוחפו ולהזיקו כמו שניזוקו ג' חביריו עד שא"ל הקב"ה 

 הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי דהיינו בכבוד השם".
 

"ה בסודם אל תבא נפשי שנקט "ולא כתב בן צ"ב מ"ש לעיל ד ולא נאמר בן יעקב.
יעקב". גירסת כת"י לייפציג היא כגירתס הספרים אבל בכת"י מינכן במקום "ולא 

 נאמר בן יעקב" כתוב "ולא כתב בן ישראל". 
 
 

ואינם חשובים כולם אלא כאיש אחד וכו' זהו מדרשו ופשוטו  כי באפם הרגו איש.
רשו, שלפי פשוטו איש של רישא דקרא אינו מה שנקט גם מד אנשים הרבה קורא איש.

 מקביל לשור של סיפא דקרא שהוא יחיד פשוט.
 
 

אין לפרש שהוא לשון אשרישו"ר בלעז לשון את סוסיהם תעקר.  וברצונם עקרו שור.
עקירת דבר מגדולו שאין זה שייך אלא בדבר המחובר לארץ וכמו שהעיר הנחלת יעקב, 

שהוא לשון מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה ולכן פירש"י על פי ע"ז י"ג ע"א 
כמשמעות הלעז. ועוד, שעקר בפיעל תמיד יש לו משמעות זו במקרא )ודלא כספר זכרון 

 שפירש שרש"י כאן הניח פשוטו של מקרא ותפס מדרשו.(
 

קשה, שאין זה דבר אחר אלא ד"א אין לך עניים וכו'.  יהודה אתה יודוך אחיך.ז. 
 רש"י אחלקם ביעקב וכאן מפרש ואפיצם בישראל.שבהתחלת דבריו פירש 

 
מא.  ,והוא פסוק בשמואל ב' כב בימי דוד ואויבי תתה לי עורף. ידך בעורף אויביך.ח. 

מא, "ואויבי נתתה לי עורף", ובפשטות מה  ,ומצאנו פסוק כמעט זהה בתהלים יח
אמנם שרש"י נקט את הפסוק בשמואל הוא משום שהפסוק ההוא מופיע קודם בתורה. 

יתכן שיש טעם נוסף בדבר. על הפסוק בשמואל לא העיר רש"י מידי, אבל על הפסוק 
מובן למה נקט  י זהבתהלים כתב רש"י, "נתתה לי ערף. פונים לי עורפם ובורחים". לפ

רש"י כאן את הפסוק בשמואל דוקא, שהרי ידך בעורף אויביך משמע הריגת האויבים, 
בהריגה אלא בבריחה. אלא דהא גופא צ"ב,  מדובר ואילו לפי רש"י הפסוק בתהלים לא

למה פירש רש"י את הפסוק בתהלים בענין אחר מהפסוק בשמואל, ולכאו' דוחק לומר 
שמחלק בין תיבת תתה לתיבת נתתה. ויתכן שהחילוק נובע מהמשכם של הפסוקים. 

ל הפסוק בתהלים מסתיים "ומשנאי אצמיתם", עם וי"ו השימוש לפני תיבת משנאי, אב
הפסוק בשמואל מסתיים "משנאי ואצמיתם", עם וי"ו השימוש לפני תיבת אצמיתם. 

יתכן שרש"י הבין מזה ש"ואויבי נתתה לי עורף" דרישא דקרא בתהלים הוא ענין אחר 
מה שעושה לאויבים אינו מה שעושה לשונאים. ואם את  ;מ"ומשנאי אצמיתם" דסיפא



ושע לאויבים אינו הריגה אלא בריחה. השונאים הורג כמשמעות תיבת אצמיתם, מה שע
אמנם "אויבי ואצמיתם" בשמואל משמע שמה שעושה לאויבים הוא הוא מה שעושה 
לשונאים. ואם כן, אם הורג את השונאים, כדמשמע מתיבת אצמיתם, כמו כן באויבי 

 תתה לי עורף דרישא דקרא.
  

קשה ממה  הא בשרויא.על דוד נתנבא וכו' וזהו שתרגם אנקלוס שלטון י .גור אריהט. 
שכתב רש"י בזכריה יג, ז, "שלא מצינו בתרגום ובמקרא שלטונין בישראל אלא מלך 

 ושרים ותרגום שלהן רברבין".
 
במה שהוסיף רש"י "בתחלתו"  .וזהו שתרגם אונקלוס שלטון יהא בשרויא בתחלתו 

 "בשרויא" אדוד קאי.שמדגיש 
 

עלית מן הטרף אחרי שמלאת את  דלא תימא דפירושו .סלקת את עצמך. בני עלית
 כריסך ממנו.

 
המשך סיפור מה שכבר עשה יהודה, אלא  אדלא תימא דכרע רבץ הו .לפיכך כרע רבץ

 לשון עבר.שהוא בהוא התחלת הברכה שלא תתקיים עד ימי שלמה, אע"ג 
 

אע"ג ד"אסרי" היא בצורת ההוה, בכל  .נתנבא על ארץ יהודה. אסרי לגפן עירהיא. 
 קאי. זאת אעתיד

 
 דלא תימא דקאי אשילה דפסוק הקודם. איש יהודה יאסור וכו'.. אסרי לגפן עירה

 
 ., הושע י, א, ותהלים פ, טיב ,כעין זה ברש"י לישעיה לב גפן הם ישראל.. אסרי

 
 וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה.. לחוף ימיםיג. 

 בזה מסביר למה העסק בפרקמטיא נחשב ברכה.
 

הכתוב משתמש במנחה כמקום  ראה לחלקו ארץ מבורכת. א מנחה כי טוב.וירטו. 
 יא, ע"ש ברש"י. ,מנוחה, כמו בתהלים צה

 
 כעין זה ברש"י לעיל כו, י. כמיוחד שבהם. כאחד שבטי ישראל.טז. 

 
דלא תימא שיעקב וסופו לומר זכרני נא וחזקני אך הפעם. לישועתך קויתי ה'. יח. 

 תפילתו. הפלישתים ולא נתקבלהתפלל שינצל שמשון מיד ה
 

זה פירושו של תיבת עקב כמו  לנחלתם שלקחו בעבר הירדן. והוא יגוד עקב.יט. 
 שמבואר בדבור שאחרי זה.

 
 על פי לשון הכתוב במדבר לא, מט. ולא יפקד מהם איש.

 
 על פי לשון הכתוב קהלת ט, יא. קלה לרוץ. אילה שלוחה.כא. 

 
הביא את הדרש שעל פיו  הו על יום קבורת יעקב וכו'.ורבותינו דרשו הנתן אמרי שפר.

 תיבת שלוחה מובנת כמשמעה, ששלחו את נפתלי.
 



תרגום ותרגומו יתרמי עדביה יפול חבלו והוא יודה על חלקו אמרים נאים ושבח. 
י דרכים, כמו שהעיר הנתינה לגר. אמנם תרגומו תאונקלוס תרגם רישא דקרא בש

ד"עליהון" לשון  כין עליהון, מתאים רק לפירושו השני,לסיפא דקרא, יהון מודן ומבר
רבים קאי א"פירין", אבל לא לפירושו הראשון, שמשתמש ב"עדבה" לשון יחיד. רש"י 

כבר הביא פירושו השני של ת"א, בין ארישא דקרא ובין אסיפא, בהתחלת דבריו 
סיף רש"י לפסוקינו. כאן, אחרי שמביא פירושו הראשון של התרגום לרישא דקרא, מו

 את הבנת סיפא דקרא לפי פירוש זה, אע"ג שלא דן בו ת"א להדיא.
 

ענין דומה בנות מצרים היו צועדות על החומה להסתכל ביפיו.  בנות צעדה עלי שור.כב. 
 ברש"י שמ"א ט, יג.

 
 על פי לשון הכתוב משלי כא, ד. עינו רמה. עלי שור.

 
ו לבראשית רבה עח:י כתב שזה היה הרש"ש בפירושיצא לפניה ושרבב קומתו לכסותה. 

יוסף אז. וראיה לזה מדברי רש"י, שאינו משתמש בפועל  בדרך נס כי בן שש שנים היה
 עיין דבריו לשמות ב, ה, ובמדבר יד, לז. ;שרבב אלא בהארכת דבר מעבר לאורכו הטבעי

 
"בן" מובן למה קרא אותו אביו  י זהדהיינו, לפוהוא שברכו אביו בן פורת. . עלי שור
 שהתנהג כבן המכבד אמו. מברכו על מהשהרי בברכתו 

 
לפי פירוש זה רש"י רואה את יעקב מדבר לנוכח יוסף, הגדלת עצמך יוסף. עלי שור. 

כפירושו הראשון, שמדבר אודות יוסף בנסתר. והוא משום שלפי  וקורא לו בשמו, דלא
את יוסף כל ימי  נתאפייתכונה שמ אבן פורת פירושו בן חן, הרי חן הוש פירושו הראשון

 ולכן אפשר לקרותו בן פורת באופן מוחלט. אבל לפי הפירוש הזה שבו מדבר יעקב חייו,
כל  על השתרבבותו, א"א לקרוא ליוסף בן פורת באופן מוחלט, כאילו שהיה משתרבב

חייו, ולכן אומר רש"י הגדלת עצמך יוסף, כאילו אומר לו יעקב, "אז,יוסף, היית בן 
 ."פורת

 
 ז. ,ע"פ לשון הכתוב ירמיה טשלשונם כחץ. בעלי חצים. ג. כ
 

 ל. אדלא תימא שהכוונה היא, אביך הוא מ היתה לך זאת. מאל אביך.כה. 
 

לפי מה שכתבנו בהתחלת דברי רש"י, הכוונה כאן היא דלא תימא שאביך והוא יעזרך. 
 יעזרך.

 
 

כוונה היא שאביך היה דלא תימא שהועם הקדוש ברוך הוא  היה לבך וכו'.  ואת שדי.
 י.דעם ש

 
ולא קורא לה אשת פוטיפר או אשת אדוניך להדגיש שהיה לחץ על יוסף לשמוע  אדונתך.

 בקולה מצד שהיא היתה אדון לו, ובכל זאת שמע לדברי הרב ולא לדברי התלמיד.
 

 דלא תימא שהכוונה היא שאביך יברכך.והוא יברכך. 
 

 על פי לשון הכתוב הושע ט, יד. להן.לא ישכלו את רחם ש ברכות שדים ורחם.
 



דלא תימא ש"גברו על" משמע נצחון, כמו גברו והלכו.  ברכת אביך גברו וגו'.כו. 
 כג, ואז היה משמע שיש ניגוד בין ברכותיו לברכות הוריו. ,בשמואל ב' יא

 
הזכיר מה שההריון מתהוה במעי האם, דלא תימא שה משהורוני במעי אמי.  הורי.

 מלשון הוראה., הם וכן "הורי" ש"הורוני,"
 

 מביא פסוק שמראה שלשון הרה שייך גם להולדת האיש.כמו הורה גבר. הורי. 
 

הביא את התרגום להראות שלפי פשוטו אין פרישא דאחוהי שנבדל מאחיו.  נזיר אחיו.
הכוונה ב"נזיר" לקבלת נזירות כמו שדרשוהו המדרשים, שהרי התרגום משתמש 

ירות, ולא בשורש פרש. והוסיף "שנבדל מאחיו", דלא תימא דאע"ג בשורש נזר עבור נז
שאין הכוונה לנדר נזירות, בכל זאת, נזיר אחיו פירושו "המצויין במדת פרישות מתוך 

 האחים".
 

נקט תיבת עד בד"ה ובגוף דבריו משום שמתיבה זו משמע  עד קצות. עד תאות.כו. 
 מתרגם תיבת עד. שאינה לשון חשק. ות"א שמפרשה כן לכאו' אינו

 
 ,ומיכה ו ;כו ,ירמיה ד ;ט ,האמהות נמשלות לגבעות ברש"י במדבר כג שחמדתן אמו.

 טו. ,א. ועיין עוד רש"י במדבר ה
 

 יב. ,ד 'מעין זה ברש"י שמואל א על שיהיו עתידין להיות חטפנין. בנימין זאב יטרף.כז. 
 
 

  איעקב קאי.דלא תימא דאיש על כל אחד ואחד. . איש אשר כברכתוכח. 

 
כאן  באספכם את תבואת הארץ הכנסתם לבית מפני הגשמים. נאסף אל עמי.כט. 

 מאריך רש"י בביאור הפסוק משום שיש מקום להבינו כלקיטת התבואה לגדיש בשדה.
 
 

 עוד השואה בין אל ועם ברש"י בראשית לז, יח, ד"ה אתו. עם אבותי. אל אבותי.
 

 פרק נ
אם אמנם התורה משתמשת ו' ומדרשו כו' ועוד מדרשו כו'. כפשוטו כ אשר כריתי לי.ה. 

בכרייה כלשון חפירה והוא בודאי פשוטו של מקרא, קשה שהרי יעקב לא חפר את קברו 
ממש. לכן הביא רש"י את מדרשו המתיישב על הלשון, וכוונת הכתוב היא שמכיון 

וב לשון שקנה את הקבר הרי הוא כאילו חפרה. אלא שגם זה קשה, דלמה נקט הכת
 כריתי ולא לשון קניתי. לכן הביא רש"י עוד פירוש על פי המדרש.

 
המשכיל לדוד פירש שההרגש  מהו ויראו וכו'. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם.טו. 

מבחוץ הוא דהוה ליה למימר ויראו בני ישראל, ולכאו' סמך על דברי רש"י לעיל מב, ג. 
מיתת יעקב. ויתכן שההרגש מבחוץ הוא  ולענ"ד יש בזה מן הדוחק שכאן מדובר אחרי

דהוה ליה למימר ויראו אחיו והיה מובן שמוסב על יוסף המוזכר בפסוק הקודם. אלא 
 תיבת יוסף משמע שהכירו משהוא ביוסף עצמו.

 
 ב. ,עיין מש"כ לעיל לשמא במקומו אני. . כי התחת אלהים אנייט. 

 



ים שבאו אחרי בני בלהה בלבד הוסיף "כולכם" דלא תימא שדבר אל האחאתם כולכם. 
)עיין דבריו לפסוק יח(, וב"ואתם חשבתם עלי רעה", הכוונה היא, אתם חשבתם שאני 

ד. אבל זה אינו, רע לבב ולא אמחול לכם בגלל הבקשה ששלחתם על ידי בני בלהה בלב
 , אין מובן ל"אלקים חשבה לטובה".שאם כן

 
 


