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כללים בפירוש רש"י
·"˜È˘ Ì"¯‰Ó"‰Â "¯ÙÂÒ Ô˙Á"‰ „ÈÓÏ˙ - ıÎ È"È¯ ˙˘Ó
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"¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÂ˜Ó· ˜¯ ,Â È˙Â·¯ ˘¯„Ó ‡È·È ‡Ï È"˘¯˘ ‡Â‰ Á ÂÓ ÏÏÎ
˘Â¯„ ‡È·È ‡Ï È"˘¯" .(Á ,‚ ˙È˘‡¯· 'Ù) "Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ ‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘Ï ·˘ÈÈÏ
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רש"י לחידודא
חמש אבות מלאכות בחומש ורש"י של אחת מפרשיות החודש?
פתרון החידה של גליון הקודם:
תפוחים ללא עץ ,שריפה בלא אש ,בנות ללא אבות ,מושלים בלא עם?!
"תפוחים ללא עץ" = בפ' חקת )כ ,כב( פירש רש"י" :הר ההר" ,הר על
גבי הר כתפוח קטן על גבי תפוח גדול; "שריפה בלא אש" = בפ' שם
) כא ,ו( פירש רש"י" :את הנחשים השרפים" ,ששורפים את האדם
בארס שיניהם; "בנות ללא אבות" = בפ' שם )כא ,כה( פירש רש"י:
"]וישב ישראל וגו' ובכל[ בנותיה" ,כפרים הסמוכים לה; "מושלים בלא
עם" = בפ' שם )כא ,כז(]" :על כן[ יאמרו המושלים" ,בלעם ,שנאמר בו
"וישא משלו" ...ובעור.

חדשות בהיכלי רש"י
לרגל הילולא דרש"י ה 910כינוסי עיון והתחזקות במשנתו
כינוסי עיון והתחזקות במשנת רש"י התקיימו ביום הילולתו
במלאות  910שנים לפטירתו .בערב ראש חודש אב ,משעות הצהריים
ועד הערב התקיים כינוס רב רושם ב"קרית הנוער" בבית וגן ירושלים,
בהנחיית הרב יואל קטן ר"מ ישיבת שעלבים ,בנו של הרב משה בעל
"אוצר לועזי רש"י" .במושב הראשון נשאו דברים :הרב יעקב לויפר,
בענין "יסוד נופל" של רש"י; הרב אביגדור בנש"ק בעל מחבר סדרת
"לעומקו של רש"י" ,שהקדיש את דבריו בשאלה מדוע יש ורש"י
בפירושו לתורה מפרש מילים פשוטות; דר' חנוך גמליאל ,בענין
חשיבתו הדקדוקית של רש"י.
לאחר הפסקה ותפילת מנחה התחיל מושב השני בו נאמו :הרב
יצחק ישעיה ווייס רבה של שכונת נווה אחיעזר בבני ברק ,בענין
הפסוקים שמביא רש"י להבהרת פירושו; הר"ר אוריאל פרנק ר"מ
"קרית הנוער" ומארגן הכינוס ,בענין עשר מצות ביעור; הר"ר אשר עגם,
בענין הבנת הלשוניים של רש"י; הרב שלמה זלמן הבלין ,על פירושו
המדוייק של "גיד הנשה".
כינוס מרשים נוסף התקיים במוצאי ההילולא ,ראש חודש אב,
בבית המדרש מתמידים בביתר עילית ,בהנחיית הרב רפאל שטרנבוך,
ובהשתתפות האדמו"ר מנדבורנה-ביתר; האדמו"ר מסטאניסלוב; הדיין
הרב ישעיה שוורץ אבד"ק "זכרון אפרים"; הרב ישראל זהר ר"מ ישיבת
קרית גת; רבני מפעל רש"י  -מארגן הכינוס.
לאחר תפילת ערבית השמיעו דברים :הרב יצחק ישעיה ווייס הנ"ל,
בענין גבולי ארץ ישראל לדעת רש"י; הרב אהרן שפירא אבד"ק פרדס כץ
וראש "מתיבתא דרש"י" ,שהעלה הצעה מעשית לקיים דברי הרא"ש בנוגע
לפירוש רש"י על התורה לדקדק בו כפי היכולת; הרב פנחס סגל בעל
סדרת החומשים "שימה בפיהם" ,בענין לימוד חומש ורש"י; הרב משה
וינבך ר"מ ישיבת נדבורנה ומגיד מישרים בעיר ,בענין "כי הם חיינו".דברי
נעילה מפי הרב משה טמבור יו"ר "מפעל רש"י".
בערב חולק חוברת בענין חשיבות לימוד חומש רש"י ,כולל שיר
ה"אבן עזרא" בשבחו של רש"י ופירושו )"כוכב דרך מצרפתא"( ,עם
הפירוש "שי למורא" מאת הרב שמואל יהודה )רש"י( וינפלד ,בעל
סדרת החומשים "שי למורא" למהדורותיו וש"ס .במהלך הערב הושמעו
חרוזים על רש"י ופירושו ,מפי הר"ר מרדכי גפנר ,וכן לחן חדש על שיר
ה"אבן עזרא" .יצויין כי אשתקד הושר בכינוסי רש"י שירו של ה"אבן
עזרא" בנעימה המפורסמת של הזמר "בר יוחאי" ,וכן קטעי ראשונים
במעלתו של פירוש רש"י וחשיבות לימודו.
הכינוסים המיוחדים השאירו רושם עז על המשתתפים ,שהתפזרו
בהתעוררות להתחזק בלימוד זה ביתר שאת וביתר עז.

כתובות להזמנות ,הערות והארות ,תרומות והנצחות:
בארה"ק :טרומפלדור  36פרדס כץ  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :
בארה"ב  1315 Lincoln Pl. Brooklyn NY 11213 :טלפון  917-449-1919 :דוא"לmesivtausa@gmail.com :

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 הציווי "ונתצתם" וגו' הוא הוספת ענין חדש או פירוט ענין ראשון 
)ÌÈÂ‚‰ Ì˘ Â„·Ú ¯˘‡ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ„·‡˙ „·‡ (â-á ,áé äàø 'ô
‡˘¯ ‡˙˙ÂÚ·‚‰ ÏÚÂ ÌÈÓ¯‰ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ Ì˙Â‡ ÌÈ˘¯ÂÈ Ì
Ì˙Â·ˆÓ ˙‡ Ì˙¯·˘Â Ì˙ÂÁ·ÊÓ ˙‡ Ì˙ˆ˙Â .ÔÚ¯ ıÚ ÏÎ ˙Á˙Â
ÌÓ˘ ˙‡ Ì˙„·‡Â ÔÂÚ„‚˙ Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒÙÂ ˘‡· ÔÂÙ¯˘˙ Ì‰È¯˘‡Â
 .‡Â‰‰ ÌÂ˜Ó‰ ÔÓפירש רש"יÔ·‡ Ï˘ - ‰·ˆÓ .‰·¯‰ ÌÈ·‡ Ï˘ - Á·ÊÓ :
‡ÔÏÈ‡ - ‰¯˘‡ .ÒÂÓÈ·Ï ‰˙ÏÁ˙Ó ‰·ˆÁ˘ Ô·‡ ‰˘Ó· ÂÈ˘˘ ÒÂÓÈ· ‡Â‰Â ,˙Á
˙È· ‰Ï ÔÈ¯Â˜ ‡ÈÏ‚ ˙È· È‡‚Ï Ì˘ Ì‰Ï ˙ÂÎÏ - ÌÓ˘ ˙‡ Ì˙„·‡Â .„·Ú‰
.ıÂ˜ ÔÈÚ ÏÎ ÔÈÚ ‡È¯Î
צריך ביאור ,לעיל בפ' ואתחנן )ז ,ה( על הפסוק" :מזבחותיהם תתצו
ומצבותם תשברו ואשריהם תגדעון" כבר פירש רש"י :מזבחותיהם -
של בנין; מצבותם  -אבן אחת; ואשריהם אילנות שעובדים אותם .ואם
כן קשה למה חוזר על כך כאן? כן יש לדייק על מה שמשנה מהלשון
שם ,כאן מפרש שמזבח הוא "של אבנים הרבה" ,בעוד ששם פירש
"של בנין" ]מתאים ללשון נתוץ[? גם מוסיף כאן במצבה" :והיא בימוס
ששנויה במשנה" ,ואף גם מאריך ומצטט את לשון המשנה .ועוד ,ממה
שנאמר )פ' וישלח לה ,יד( "ויצב יעקב מצבה גו' ויסך עליה נסך ויצק
עליה שמן" ,הרי משמע שמצבה עשויה לנסכים ,ואם כן מדוע מפרש
שהיא בימוס שהוא ,כפי שפירש רש"י במשנה שם "מקום מושב
עבודה זרה שמושיב הצלם עליה".
כמן כן יש לדייק בד"ה ,שאינו מעתיק התיבות של הפסוק כלשונם:
מזבחותם ,מצבותם ואשריהם ,אלא :מזבח ,מצבה ,אשרה ,והרי דרכו
בכל מקום היא ,גם כשמבאר רק פירוש של תיבה  -מעתיקה כמו
שכתובה בפסוק .וגם בנוגע מזבח ,מצבה ואשרה גופא ,כמו בפ'
ואתחנן שם שמעתיק התיבות ככתבם וכלשונם .והוא עוד שינוי בין
הכא להתם] .וראה שם במקור הדברים ,שינויים קלים נוספים בין הכא להתם[.
כן יש לשאול בפירושו על סיפא דקרא ,מדוע אינו מפרש "ואבדתם
את שמם" כפשוטם ,שיש לאבד ולהשכיח את שמו האלילי של המקום,
על ידי שינוי שמו לשם אחר ,ואכן בספרי )כאן( נאמר סתם "לשנות את
שמם" ,מניין לו שיש לכנות את המקום בשם גנאי דוקא? וגם אם יש
צורך לכנות את המקום בשם גנאי ,מדוע צריך שם הגנאי להיות דומה
לשם האלילי הקודם )כפי שמוכיחות הדוגמאות שמביא רש"י( .ואדרבה הרי
יש בזה גופא זכרון לשמה הקודם .אמנם מקור הדברים היא בגמרא
)עבודה זרה מה ,ב; תמורה כח ,ב( ,אך שם נלמדת הלכה זו מהכתוב "שקץ
תשקצנו" ולא מהכתוב כאן.
הציווי לנתץ את עבודה זרה או משמשיה 
והביאור בכל זה ,בפסוק הראשון )יב ,ב( נאמר "אבד תאבדון גו' את
אלהיהם" ,ומזה שמיד אחר זה נאמר "ונתצתם" וגו' )בוא"ו המוסיף(,
משמע ,לכאורה ,שחייבים לאבד לא רק את העבודה זרה עצמה ,אלא
גם משמשיה :מזבחותם ,מצבותם ,ואשריהם .ואף שרש"י פירש לעיל
)פ' ואתחנן שם( שאשרה היינו אילן שעובדים אותה ,היה מקום לומר
ש"אשריהם" כאן היינו ה"עץ רענן" שבפסוק הקודם" :על ההרים
הרמים גו' ותחת כל עץ רענן" .ועל דרך זה לגבי "פסילי אלקיהם" יש
לומר שקשור ל"ההרים הרמים" גו' ,היינו שהיו חוצבים בהר מקום
מסויים כדי להעמיד שם את העבודה זרה ,והדברים שנחצבו נקראים
"פסילי אלהיהם" ,מלשון "פסל לך".
ולפי זה נמצא ש"ונתצתם" גו' מוסיף על "אבד תאבדון גו' את
אלהיהם" ,וכן גם הציווים שבפסוק זה גופא הם בסדר של "לא זו אף
זו"" :ונתצתם את מזבחותם"  -שעליהם מקריבים קרבנות; "ושברתם
את מצבותם"  -שעליהם מנסכים נסכים ,כנ"ל )שאינם חשובים כל כך(;
"ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון"  -שהם מקומות
לעבודה זרה בלבד; "ואבדתם את שמם"  -אף על פי שזהו שם בלבד.
אך רש"י אינו מפרש כן ,כי הפירוש הפשוט של אשריהם ופסילי
אלהיהם הוא עבודה זרה גופא ,ולכן צריכים לומר ש"ונתצתם" וגו'
.........

מבאר ומפרט את הפרטים של "אבד תאבדון גו' את אלהיהם".
ורש"י רומז לפירוש האמור בפשטות סגנונו :בזה שאינו מתייחס
למילים שבפסוק ,אלא למזבח מצבה אשרה ,הוא מבהיר שמזבח וכו'
אינו התחלת ענין חדש ,אלא הביאור והפירוש של דבריו בפסוק
הקודם" :תאבדון מהם את אלהיהם" ,האלהיהם שחייבים לאבדם,
הם מזבח וכו'.
והנה לגבי מזבח מובן איך הוא פרט באלהיהם ,שכן מקריבים עליו
קרבנות הנאכלים על ידי האש שעל המזבח .וראה בנביא )מלכים-ב יח,
כב; ישעיה לו ,ז( שהיו משתחווים למזבח .אבל מצבה שמנסכים עלי'ה
נסכים מצד זה שהיא רק סימן לעבודה זרה )כמו "ועדה המצבה" פ' ויצא
לא ,נב( ,לכאורה אינה פרט באלהיהם? לכן מפרש" :והיא בימוס
ששנוי'ה במשנה :אבן שחצבה מתחילתה לבימוס" ,היינו שרק
מתחילתה חוצבים אותה לבימוס ,מקום מושב עבודה זרה ,אבל לא
לאחרי זה .וליתר בהירות מציין ששנוי'ה במשנה שם מפרש רש"י:
"עובדים את הבימוס כעבודת כוכבים עצמו" .וכן גם באשרה מפרש
"אילן הנעבד" ,פרט באלהיהם ,ולא ה"עץ רענן".
וזהו גם כוונת רש"י באמרו "מזבח  -של אבנים הרבה; מצבה -
של אבן אחת" ,ההבדל בין מזבח למצבה הוא רק בזה שמזבח הוא של
אבנים הרבה ומצבה של אבן אחת ,ולא בענין העבודה זרה.
לכן מדייק "של אבנים הרבה" ,ולא 'של בנין' ,כי מכיון שהוא
מפרש מזבח ומצבה בהמשך אחד ,נקט במזבח אבנים הרבה היפך אבן
אחת במצבה .ועל פי זה יומתק מה שמשנה מלשונו בפ' ואתחנן )שם(
שפירש" :מצבותם  -אבן אחת" ,ואילו כאן פירש" :מצבה  -של אבן
אחת" ,הוסיף תיבת "של" ,כי זה בא בהמשך ובדיבור אחד ל"מזבח -
של אבנים הרבה"] .וראה שם במקור הדברים ,שמבאר מדוע אינו מפרש כבפ'
משפטים )כג ,כד( :מצבותיהם ,אבנים שהם מציבין להשתחוות להם .ואז היה מובן
בפשטות שמצבה היא פרט באלהיהם ,עיין שם[.

הציווי לגנות את עבודה זרה או שמה 
וכך יובן גם פירושו בסיפא דקרא ,דהנה לרש"י הוקשה לשם מה
מוסיף הכתוב "ואבדתם את שמם" ,אילו היינו מפרשים שהציווי
"ונתצתם את מזבחותם גו' ופסילי אלהיהם תגדעון" הוא לאבד את
משמשי עבודה זרה כנ"ל ,היה אפשר לומר ש"ואבדתם את שמם",
היינו שיש לעשות פעולה מיוחדת כדי להאביד את שם העבודה זרה.
ושיעור הכתוב הוא צריכים לאבד את אלהיהם ,ולא עוד אלא שכל
דבר ששם העבודה זרה נקרא עליו צריך למחות ממנו את שמו .אך
מאחר שב"ונתצתם את מזבחותם גו' ופסילי אלהיהם תגדעון" מונה
הפסוק את הפרטים של "אבד תאבדון גו' את אלהיהם" כנ"ל ,שוב אין
לומר ש"ואבדתם את שמם" הוא ציווי לעשות פעולה מיוחדת למחיית
זכר עבודה זרה ,שאם כן היה צריך לאבד לכל לראש את משמשי
עבודה זרה ,שהם מזכירים בודאי את העבודה זרה ,וזה לא נאמר
בכתוב ,לכן מפרש לכנות להם שם לגנאי ,ולא להשכיח את שמם.
ושם גנאי זה צריך להיות דומה לשם הקודם ,כפי שמוכיחות
הדוגמאות שמביא ,כנ"ל ]וראה שם במקור הדברים ,שמבאר מדוע מביא שתי
דוגמאות ,ומדלג על דוגמא נוספת בגמרא שם" :פני מלך )קורין לה( פני כלב"[ ,כי
על ידי החלפת השם בשם גנאי שאין לו כל שייכות לשם הקודם מגנים
רק את העבודה זרה עצמה ,ולא את שמה ,ודוקא על ידי השארת איזשהו
שייכות עם שמה הקודם ,ואת השם עצמו הופכים לשם גנאי ,מתגנה גם
שמה של העבודה זרה ,ומתקיים "ואבדתם את שמם" .ובזה מיושבת
בפשטות קושיית המהרי"ק )שורש קסב ,הובא ב"תורה תמימה" כאן אות טז(
איך בגט כותבים פלוני המכונה כך וכך ,בשעה שמכאן משמע שעל ידי
הכינוי מבטלים ועוקרים את השם הקודם .כי אכן גם כאן המטרה בכינוי
היא להשאיר את עיקר השם הקודם ודוקא על ידי זה נפעל גנאי בשם
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ט; ואתם תלוקטו
עצמו.

י"ד רש"י

פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להשג יד
לזכר ולע"נ ידיד "מתיבתא דרש"י" הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר אליהו( ענגלענדער זצ"ל

)‰Ï‡‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÔÂÚÓ˘˙ ·˜Ú ‰È‰Â (áé ,æ á÷ò 'ô
˙‡ ÍÏ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ¯Ó˘Â Ì˙‡ Ì˙È˘ÚÂ Ì˙¯Ó˘Â
 .ÍÈ˙·‡Ï Ú·˘ ¯˘‡ „ÒÁ‰ ˙‡Â ˙È¯·‰פירש
רש"יÌ„‡˘ ˙ÂÏ˜ ˙ÂˆÓ‰ Ì‡ ,"ÔÂÚÓ˘˙ ·˜Ú ‰È‰Â" :
„˘ ·"˙È¯·‰ ˙‡ ÍÏ ÍÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó˘Â" .ÔÂÚÓ˘˙ ÂÈ·˜Ú
.Â˙ÁË·‰ ÍÏ ¯ÂÓ˘È ,'Â‚Â
"·˜Ú" ˙·È˙ ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÁÈ¯Î‰ ‰ÓÂ ‰ÈÏ ‰˘˜ ‰Ó
?(ÔÚÈ ,ÏÈ·˘· ÂÈÈ‰„) ˙Â·˜Ú· ÔÂ˘Ï ËÂ˘Ù‰ ÂÚÓ˘ÓÓ
ר"ש אלמושנינו )במהדורא חדשה בהערה(; מהרא"י; משיח
אלמים; זכרון; רא"ם; רע"ב; הגור; אמרי שפר; מהר"ן;
באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב; הואיל משה;
לבוש; קיצור מזרחי; אבן יעקב; מנחת יהודה; כלי
יקר; צדה לדרך; ט"ז; תוצאות חיים  -ויטל; משמרת
הקדש; באר רחובות; אהל יעקב; משכיל לדוד; באר
רחובות מזוקק; דעת יששכר; באר בשדה; בן דוד
)ירושלים תרפ"ט(; דברי אברהם; מדייק רש"י; שאר ישוב;
תורת מנחם ,תשכ"ה ותשמ"ח; עיוני רש"י; משא
דעת; רשפי אש
ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡" ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰ ˘¯Ù˙È ÍÈ‡ Â˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ
?"‰Ï‡‰
כלי יקר; אהבת ציון; פנים יפות; דעת יששכר; באר
בשדה; דברי יהושע ]זאריק[; תורת מנחם ,תשכ"ה;
רשפי אש ]דפירשו הפשוט ב"עקב" לא נעקר וכנראה דזו כוונת
ה"באר יצחק"[.
?˙ÂˆÓ‰ È‚ÂÒ ¯‡˘ ‡ÏÂ "ÌÈËÙ˘Ó" ˜¯ ¯Ó‡ È¯‰
רמב"ן; משיח אלמים; רא"ם; רע"ב; גור אריה; מנחת
יהודה; אהל יעקב; עיוני רש"י
‰ÓÏ ÔÎ Ì‡Â ,"·˜Ú" ˙·È˙ ˜¯ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ
?"ÔÂÚÓ˘˙ ... ‰È‰Â" ˙Â·È˙‰ Ì‚ ‰"„· ˜È˙ÚÓ
תורת מנחם ,תשמ"ח; משא דעת; רשפי אש; וראה:
מהרא"י; הגור; אמרי שפר
?Ë˜˘ "(ÔÂÚÓ˘˙) ...Ì‡" ÔÂ˘Ï È‰Ó
רא"ם; לבוש; מנחת יהודה; צדה לדרך; באר רחובות;
תורת מנחם ,תשכ"ה ותשמ"ח
Â‡ ,Ì„‡‰ ÈÈÚ· Â‡ ,ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÏ˜] ?˙ÂÏ˜ ˙ÂˆÓ Ì˘È Ì‡‰
˘['ÂÎÂ ˙ÂÓÈÏ˘· ‡Ï

דעת זקנים; ר"ש אלמושנינו; מהרא"י; מהרי"ק; משיח
אלמים; הגור; באר מים חיים; ש"ך; באורים כבדו ה';
מנחת יהודה; כלי יקר; ט"ז; פנים יפות; מסילת ישרים
)פרק י(; באר בשדה; גרש כרמל; אילת השחר;
................

פרד"ס היה לשלמה

אלה הדברים ]שלזינגר ,סימן שה" :מצוה קלה היא מצוה שאדם
עושה אותה שלא לשמה"[

?"ÂÈ·˜Ú· ˘„ Ì„‡˘" ˘Â¯ÈÙ
ראה רש"י בגמרא ]עבודה זרה יח ,א :פסיעות נאות של ריבה[;
ר"ש אלמושנינו; רא"ם ]"מורה על קלות הדבר ,שהמנהג לדוש
אותו בעקביו"[; באורים כבדו ה' ]"כל מעשה האדם כבר מצינו
שהמשיל אותם הכתוב למלאכות הצרכים להוויית התבואה ,...והנה
המצות הקלות שאינם צריכים להכנות רבות כדי לגמור המצות..
יאמר עליו המשל שדש אותם בעקביו ,["...ט"ז ]"תעשה מה שאין
חוב ברור עליך כל כך ...אלא לפנים משורת הדין"[; פנים יפות
]היינו כי בהרגל הדבר טח עיניו מראות המשפט והיושר לכך הוקל
בעיניו[; אזור אליהו ]דראהביטש" :אם כוונתו ...שעובר עליהם,
אם כן ...שוב לא יקרא ]אצלו אפילו[ מצוה קלה ,לכך נראה ...שבאמת
מקיים אותן ,רק בלא כוונה ;["...באר בשדה ]מעבר על במצות[;
הנותן אמרי שפר ]דינוב :היינו שיהיו המצות בקלות אצלו
מחמת רוב הרגלו בהם ...ועל דרך כיון דדש דש ,כמו בדוד המלך
שאמרו והיו רגליו מוליכות אותי לבית המדרש[; תורת מנחם,
תשכ"ה; אוצר דרשות ומאמרים  -פני מנחם ]מאמרי
אלול סימן ח עמוד נח" :אין הפירוש שדורס ברגליו על גבי המצוות,
אלא שעושה אותם ברגילות כמצות אנשים מלומדה ובלא הכנה"[;
אוצר מכתבים  -פני מנחם ]מכתב כה" :אני הייתי רגיל לפרש
 ...כי הפירוש דברים שהוא דש שעושה בלי כוונה ,וכגון 'אף על גב
דדש ביה' )בבא מציעא נח ,ב( שפירש רש"י שם שכבר הורגל ,הכא
נמי שעושה מצוות ...מצות אנשים מלומדה ,מתוך הרגל בלבד ולא
מתוך כוונה ...אלא מתוך גופניות והרגל גופני ,ומבזה על ידי כך
המצוות ,כמו מכסה דם ברגל )חולין פז ,א( שמבזה המצוות .ומצוה
קלה נקראת בלי הכנה ,כמו שאמרו החסידים על שלוח הקן שלפיכך
נקראת מצוה קלה )חולין קמב ,א( לפי שהיא בלי הכנה" ,כי יקרא" -
פרט למזומן )חולין קלט ,א( וממילא בלי הכנה"[

?‰Ó ÔÂ‚Î
מהרי"ק ]שמחת הרגל ודיבור לשון קודש[ ספר הפנים ]דיבור
בשעת התפלה[; אילת השחר; אלה הדברים ]שלזינגר ,סימן
שו" :התפילה היא המצוה אותה אדם מקיים שלוש פעמים ביום זוהי
מצוה תמידית ותדירה שבעווה"ר אדם דש אותה בעקביו ."...ושם
סימן שז" :שמיעת קריאת התורה ,הציבור דש מצוה זו בעקביו
ומזלזל בה בשיחות ובדברים בטלים[; וראה קונטרס

"המשפטים האלה"  -ליקוט דינים והלכות שמצוי
שבני אדם נכשלין בהם )בני ברק תשמ"ו(
¯!˙„ÁÂÈÓ ˙ÂˆÓÏ ÊÓÂ
דעת זקנים ]שילוח הקן תוך הליכה; ציצית שנגררות על הארץ[;
בעל הטורים ]ענוה[; הגור ]שילוח הקן ולויה[; באר מים
חיים ]הולך בית המדרש[; דבק טוב ]הלוויה; שאר חסדים ברגל[;
ר"י מקרעמניץ ]כנ"ל[; של"ה ,תורה אור ]"יהיה סבלן ועניו...
אף אם נוהגין בו קלות לדוש עליו יקבל"[; ברכת יוסף ]הולך בית
המדרש[; בריתי שלום ]"ונשמרת מכל דבר רע"[; בריתי יעקב
]ענוה[; אזנים לתורה ]כמה מצות ברגלים[; זכרון צבי ]בסו"ס

נחל הברית ,בהקדמה  -מצות סוכה[; אהל דוד
עירוב תחומין; ערכתא דמסאנא[; חומת אש על נישואין

]תהלים מט ,ו -

]ריקודי מצוה[

¯!‰Ê· ÌÈÂ˘ ÌÈÊÓ
כתב סופר ]מצות ביגיעה[; גנזי ישראל ]טשארטקוב" :להבין
אמרי קדשו ,הכי חלילה דורכים האנשים את המצוות ,וכי כל כך
קלות הן בעיניהם? ומוכרחים אנחנו לומר כי כוונה עמוקה טמונה
באמרי קדשו ...שאדם דש בעקביו ומוציא מהם מצוות ,אבל לא
חלילה שמקל בכבודן ,אלא אדרבא אף מדברים נמוכים מוציא
סגולות יקרות ;[...דברי יהושע ]זאריק' ..." :מצות קלות' ,היינו
אלו המצות שבהם הנאות הגוף  -ולזאת קל לאדם לעשותם' ,שאדם
דש בעקביו' ,היינו שאדם עושה אותם במדות הפחותות  ;["...בריתי
יעקב ]בסוף ימיו[; בן יוסף ]בנעוריו  -בצעדיו הראשונים[; דברי
יונה ]שהם כדוגמת בשר העקבים ,שאין בו הרגש[
˙Â¯ÂÓÁÏ ‡È·Ó] ?˙ÂÏ˜ ˙ÂˆÓÏ Ì‚ ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
.[„Á‡ ‰ÚÂ¯Ó ÌÏÂÎ ˙Â¯ÂÓÁÂ ˙ÂÏ˜ / ¯ÂÓÁ ‰ÓÂ Ï˜ ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï /

מעלות המידות; אלף בינה
רחובות מזוקק
?˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂˆÓ ÌÚ ‰Ó
דעת זקנים ]אפילו הקלות[; זכרון ]אפילו[ מהרא"י ]"ושמרת
ועשיתם"[; מהרי"ק ]כל שכן חמורות[; רע"ב ]לפירוש א-ב דוקא
ולפירוש הג' אפילו[; כלי יקר ]"את המשפטים"[; תוצאות חיים
 ויטל ]כל שכן[; באר רחובות ]אמר "אם" במובן "אף"[; באררחובות מזוקק ]אף[; דעת יששכר ]"את המשפטים"[; ברכת
אהרן ]קארלין עמוד קט  -ביותר צריך לזרז על הקלות[; בן דוד
הנ"ל ]עצה טובה לקיים כל המצות[; אילת השחר ]אפילו[;
רשפי אש ]הכתוב מיירי מכל המצות ורק מרמז על הקלות[
וראה :לבוש ]דוקא קלות[
¯˘‡ ·˜Ú" ¯Ó‡ (‰ ,ÂÎ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù) Ì‰¯·‡· Ì‚ È¯‰
˘?"...ÚÓ
הגור; אהל דוד )תהלים מט ,ו(
?'Â‚Â ¯Ó˘Â ‰"„· ˘„ÁÓ ‰Ó
ר"ש אלמושנינו; זכרון; רא"ם; מהר"ן; באר מים חיים;
דבק טוב; אבן יעקב; מנחת יהודה; צדה לדרך ]הדגשת
"לך" בב' אופנים[; ט"ז ]תיקן ב' דברים[; תוצאות חיים )ויטל(;
באר רחובות; בנין אריאל; משכיל לדוד; שם אפרים;
דעת יששכר; באר יצחק; באר בשדה; גרש כרמל;
דברי אברהם; יוסף הלל; עיוני רש"י
"?‰ÈÓ˘ ¯Î„ Ô‡Ó "Â˙ÁË·‰
זכרון ]קיצור על דרך "וארא אל האבות"[; רא"ם; באר בשדה
„!Ì„Â˜‰ ÌÚ „Á‡ ¯Â·È
יוסף דעת; וראה :ר"ש אלמושנינו; רא"ם; תוצאות
חיים  -ויטל
)לר"י אבוחצירא ,אות

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

ה(; באר

)שם הגדולים(

) .Ô·ÏÂ ÏÙÂ˙ ÔÈ·Â Ô¯‡Ù ÔÈ· (à ,à íéøáã 'ôפירש רש"י,'ÂÎ ÔÓ· ÂÏÙ˙˘ ÌÈ¯·„‰ ÏÚ ÔÁÈÎÂ‰ ‡Ï‡ ,Ô·ÏÂ ÏÙÂ˙ ÂÓ˘˘ ÌÂ˜Ó ÂÈˆÓ ‡ÏÂ ‡¯˜Ó‰ ÏÎ· Â¯ÊÁ ,ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ :
 .ÌÈÏ‚¯Ó‰ È„È ÏÚ Ô¯‡Ù ¯·„Ó· ‰˘Ú˘ ‰Ó ÏÚÂקשה ,למה מהפך רש"י מסדר הכתוב ומפרש "פארן" אחרי "תופל ולבן" .ונראה דאחר שהוכח שאין מקום
ששמו 'תופל ולבן' ,קשה מה זה "בין" פארן "ובין" תופל ולבן .ומתרץ ,בין בלשון הרע ד'מרגלים ,בין בלשון הרע ד'מן.
ספר הגור ,וכעין זה בזכרון משה ,לחותן המהרש"א .וראה משכיל לדוד ועוד

) .ÍÈ·Ï Ì˙˘Â (æ ,å ïðçúàå 'ôפירוש רש"י¯˘‡ ÌÈ‡È·‰ È· :¯ÓÂ‡Â .ÌÎÈ˜ÂÏ‡ '‰Ï Ì˙‡ ÌÈ· :¯Ó‡˘ ,ÌÈ· ÌÈÂ¯˜ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÈˆÓ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÏ‡ :
·· .'ÂÎÂ Ï‡ ˙Èמפורש יוצא דמה שישראל נקראים "בנים למקום" הוא מטעם שקבלו תורה מפי הגבורה ,והם בגדר תלמידים שנקראים בנים .ובספרי
שלפנינו כאן ליתא כלל הך קרא ד"בנים אתם" ,רק מ"בני הנביאים".
ואפשר שזה תלוי בפלוגתא דרבי מאיר ורבי יהודה בגמרא )קידושין לו ,א(" ,בנים אתם לה' אלוקיכם" )פ' ראה יד ,א( ,בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם
קרויים בנים ,אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים ,דברי רבי יהודה .רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים וכו' .שלדעת רבי
יהודה הטעם שקרויים בנים הוא לפי שקבלו תורה מפי הגבורה ,וממילא כשאין שומרים את התורה אין קרויים בנים .ורבי מאיר סבירא ליה דקרויים
בנים משום שהקב"ה יצר אותנו ובראנו .וכמו שאמרו בגמרא )קידושין ל ,ב; נדה לא ,ב( שלשה שותפין הן באדם הקב"ה אביו ואמו ,ופירש רש"י ,שהקב"ה
נופח בו נשמה וכו' ,עיין שם .ולזה בני ישראל שיש בהם נשמת אלוקי ממעל קרויים בנים ,ואשר על כן בין כך ובין כך קרויים בנים .ואתי שפיר דנקט
רש"י מהכתוב "בנים אתם לה' אלוקיכם" ,והיינו שאנו בנים למקום מגדר תלמידים ,על פי הכלל רבי מאיר ורבי יהודה ,הלכה כרבי יהודה.
]ויש להעיר משו"ת הרשב"א )חלק א סימן קצד וסימן רמב ,גבי טומאת אהלים במומר( אף על גב דרבי מאיר ורבי יהודה ,הלכה כרבי יהודה ,הכא רבי מאיר קראי קדייק .ואפשר על פי מה
שאמרו רז"ל )עירובין יג ,ב( גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ,ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו ,שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו .אם כן בהא אם
נקראים "בנים למקום" ,הרי בישיבה של מעלה שפיר ירדו לסוף דעתו והלכה כמותו ,גם בטומאת מומר .מכל מקום גבי חיוב מצות ושננתם לבניך  -תורה לא בשמים הוא ובישיבה של מטה
שו"ת דברי יציב יורה דעה סימן רמד
הכלל רבי מאיר ורבי יהודה ,הלכה כרבי יהודה  -הארת הרב אשפ"ך[.

)˙ÂÁÏ ÌÈ·‡‰ ˙ÁÏ È˘ ˙‡ ÈÏ‡ '‰ Ô˙ ‰ÏÈÏ ÌÈÚ·¯‡Â ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ı˜Ó È‰ÈÂ .'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡ Ú·ˆ‡· ÌÈ·˙Î ÌÈ·‡‰ ˙ÁÂÏ È˘ ˙‡ ÈÏ‡ '‰ Ô˙ÈÂ (àé-é ,è á÷ò 'ô
 .˙È¯·‰פירש רש"י .˙ÂÂ˘ Ô‰È˙˘˘ ·È˙Î ˙ÁÂÏ :לכאורה היה לו לפרש כן בפעם ראשונה בספר זה שנאמר "לחת" חסר ,בפ' ואתחנן )ה ,יט( "ויכתבם על שני
לחת אבנים" .אלא בפסוקינו מודגש את מעלת הלוחות" :שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים" )כדי להדגיש את חומר החטא שגרם לשבירתם( ,ואם כן
כאן דוקא היה מן הראוי שתיבת לוחות תיכתב בכתיב מלא ,להדגיש את מעלתם ושלמותם של הלוחות.
ועל כך מתרץ שהחסר מלמדנו מעלה נוספת בלוחות ,ששתיהן שוות ,שזה מדגיש עוד יותר איך שהלוחות היו דבר אלקי ,שכן בידי אדם קשה מאד
לצמצם ששני דברים יהיו שוים זה לזה ממש .מה גם ,שעל אחד הלוחות היו כתובים חמש הדברות הראשונים ,ועל השני חמש הדברות האחרונים )רש"י
פ' נשא ז ,כג( ,ואף שבראשונים היו הרבה יותר תיבות ואותיות מאשר באחרונים ,היו שתיהן שוות ,אחד לא היה גדול מהשני )ובפשטות היו שני הלוחות דומים
זה לזה בגודל האותיות ,וכן בריוח והפסק בין התיבות והאותיות ,לא שבאחד היו אותיות קטנות ובשני אותיות גדולות יותר( .ולפי זה יומתק גם דיוק לשון רש"י "לחת כתיב"
ביאורי רש"י
ולא 'חסר כתיב' ,כי אין כאן חסרון בלוחות ,אלא אדרבה יתרון ומעלה מיוחדת.

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

הערה על דברי רש"י

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
ישראל * גור
מים חיים
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר
יצחק כץ
לרבי
יארקמירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים *
תורהז * שפתי
דוד לט"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
ביאנקערס ניו-
מרביץ
דעתאב תרע
אפרים"ז* -ה'
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תרי
יששכר"ה*(באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
כגדולים
מזרחי * ...אנשי
אליהוהצעיר
רבינו לדור
היהדות
מתארו רבי
בענקים",
הגדול
האדם
העיר *,דקדוקי
ספר הגור
ירמיה* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
ריב"א *
הרי"ד *
נימוקי
רמב"ן" *

ניילאנדער אבד"ק "אוהב צדק" בעיר יאנקערס
במדינת ניו יארק ,ב"ציון לנפש יקרה" בריש
הספר .וכותב עליו שהיה צורבא מרבנן ובקי
גדול בתנ"ך .בכל נתיבות חייו שומר אמונים
היה .לבו היה ער לכל דבר טוב ומועיל .כן כותב
שמדי שבת היה מוסר שיעור חומש רש"י ועין
יעקב .ומציין ש"רבים שתו ממעין תורתו ,מקור
לא אכזב ,מקור מים חיים ,ואין מים אלא תורה".
בספר "דורות האחרונים" )אייזנשטאט ,ספר ב עמוד
 107ואילך( מתארו כ"רב גדול בתורה ומופלא
בחכמה" .וכותב עליו ש"הרביץ תורה ברבים
באין שום שכר ויעורר בדרשותיו בשבתות
וימים טובים למוסר ודעת .ויהי עושה ומעשה
ורב להושיע".
נולד בדעברעצין בי"ד בשבט תרי"ז ,לאביו
רבי ברוך בענדיט כ"ץ ,ש"היה מפורסם בחכמתו
ובמעשיו הטובים" ,ולאמו פרומט בת רבי גדליה
גליק מבוקין ,בעל "חיי עולם" על הש"ס ,תלמיד
ה"חתם סופר" ,וחתן חתנו של רבי יעקב פיש
מקאליב .למד בסיקסא אצל רבי שמואל
עהרנפעלד לימים אבד"ק מאטערסדארף ובעל
"חתן סופר" .כן למד מפי המהר"ם שיק אבד"ק
חוסט ,ונסמך ממנו להורות ולדון .כשהגיע
לפרקו נשא את זו' רויזא קיילא .בקיץ תרמ"ה
היגר לארה"ב .בשנת תרנ"ט התיישב
ב"יאנקערס" )שליד בראנקס( בה לימד לימודי

שלטי הגיבורים

קודש לנערי ישראל .היה חבר נכבד בקהילת
"אוהב צדק" ומראשי הקהילה היהודות
ביאנקערס ,מנהיגה ומנהלה ,כדברי המולי"ם
ראשי חברת "אוהב צדק" ב"גילוי דעת" בריש
הספר.
בהמשך הם מציינים ש"הרבה פעל לטובת
בני עדתו בכלל ,וחברת 'אוהב צדק' בפרט .שמו
נקרא על כל מוסד צדקה ועל כל אגודה יהודית
בעירנו .ידו היתה בכל דבר טוב ומועיל .הקדיש
עתותיו לטובת הכלל ,וגם מכספו נתן לרווחה
לכל דבר צדקה ...תורת א-ל הורה ברבים בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות ,ובכל עת מצוא הראה
את המאור שבתורתינו ואת היופי שבמוסר

כקטנים ,אהבוהו אהבה עזה וכבדוהו כראוי
לאדם רב הערך כמותו."...
ויהי בימי מלחמת העולם הראשונה ,קראו
לעצרת עם לטובת אחינו בני ישראל מוכי
המלחמה באירופא ,באותה אסיפה הצטנן מאד
ונפל למשכב .בכל זאת נסע באותו ערב להרצות
בשכונה סמוכה .כשמונה שבועות שכב במיטת
חוליו .טובי הרופאים טיפלו בו במסירות ,ללא
הועיל ,ובליל שבת ה' באב תרע"ה ,שבק חיים בן
ח"ן שנה )על פי דברי בתו בסוף הספר(" .המונים
נהרו אחרי מיטתו ,וגם רבים מגדולי הנוצרים
בעירו שכבדוהו בגלל צדקתו ומידותיו באו
ללותו" )דורות האחרונים ,שם .ומה שכתב שם נפטר
ונקבר בח' בתמוז כנראה שבלבל בין יולי ליוני(.
חברת "אוהב צדק" הוציאה ספר "כתבים
נבחרים" ממנו ,הכולל :הערה על דברי רש"י
)עמודים  ,(5-28ובראשו מבוא "כללי דקדוק
הנצרכים ללמוד רש"י" )עמודים א-ח( .נדפס בניו
יארק תרע"ז .ב"גילוי דעת" הנ"ל כותבים
המולי"ם" :אהוב היה לנו בעודו בחיים ויקר לנו
זכרו מאד עתה כששבק חיים ,וספר זה יבשר
לכל ,הכבוד אשר רוחשים לו בני עדתו .ובנינו,
הדור הצעיר יוצרי העתיד ,יראו ויכירו כי בני
ישראל מבינים להוקיר ערך אדם גדול ,אשר
הקדיש כוחו וכשרונותיו לטובת הכלל ,יראו
ויוכחו כי זכרון צדיק לברכה".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

""ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡ ÏÚÂ ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ
) .ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡ ÏÚÂ ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ Â˙·È˘‰ .Ï‡Â˙· ˙· [ÂÈÏ‡ ¯Ó‡˙Â] (ãë ,ãë úåãìåú 'ôוקשה למה ליה לרש"י להודיע לנו זאת ,הלא גם דרדקי דבר בי רב
כשילמד יראה שהשיבתו כסדרו .אך יש לומר ,יען שכל תפילת ומגמת אליעזר היתה להביא לבית אדוניו אשה בעלת מדות תרומיות ,וכאשר
שאל אותה "בת מי את" וגם "היש בבית אביך מקום ללון" ,מדרך הטבע הוא שהבעל מדות טובות יאמר מיד :בא לביתנו שיש מקום ללון ,כי
היא השאלה היותר נחוצה ,ולא לאמר שאנכי בת איש וכדומה .על כן רש"י מפרש שגם מדת דרך ארץ ידעה והשיבתו על ראשון וכו'.
) .'Â‚Â È˙Â· ˙‡ ‚‰˙Â [ÂÎ ˜ÂÒÙ] ÂÏ ¯Ó‡˘ ,ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ Â·È˘‰ .'Â‚Â È˙‡¯È ÈÎ (àì ,àì àöéå 'ôכי לבן שאלו ב' שאלות :הא' "למה נחבאת לברוח" והב'
"למה גנבת" ,ושאלת הבריחה איננה קשה כל כך ,יען שברשות האדם לילך למקום שלבו חפץ ,אבל שאלת הגניבה קשה ביותר ,על כן מדרך
הארץ היה להשיב קודם על הגניבה ,שהיא העיקר ,ולא על הבריחה ,ולמה שינה יעקב הסדר? על כן פירש רש"י השיבו על ראשון וכו'.
]יש לציין כי עוד ב' פעמים בתורה פירש רש"י כיוצא בהם :א' בפ' וישלח )לב ,יט( ,È‡ "·˜ÚÈÏ Í„·ÚÏ" - "‰˙‡ ÈÓÏ" ˙Ï‡˘˘ ,ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡ ÏÚÂ ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ .·˜ÚÈÏ Í„·ÚÏ ˙¯Ó‡Â
Ï‡ ÍÏ‡ ÈÎ ÈÎ‡ ÈÓ" ˙¯Ó‡˘ ,ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡ ÏÚÂ ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ Â·È˘‰ .ÍÓÚ ‰È‰‡ ÈÎ ¯Ó‡ÈÂ :(·È ,‚) ˙ÂÓ˘ 'Ù· '· .'Â‚Â "‰ÁÂÏ˘ ‡È‰ ‰ÁÓ" - "ÍÈÙÏ ‰Ï‡ ÈÓÏÂ" ˙Ï‡˘˘Â ,·˜ÚÈ„ Í„·Ú„ ÂÓÂ‚¯˙Â
 .'ÂÎÂ ÂÊ ‰‡ˆÂ‰ ÏÚ ÈÏ ˘È ÏÂ„‚ ¯·„ - ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘ Ï‡¯˘ÈÏ ˘È ˙ÂÎÊ ‰Ó ˙Ï‡˘˘Â ,'ÂÎÂ ‡È‰ ÍÏ˘ ‡Ï - "‰Ú¯Ùונראה שבב' מקומות אלו כתב כן כהוכחה לפירושו ,ש"לעבדך ליעקב",
פירושו "דעבדך דיעקב" ,כתשובה על "למי אתה" ,וכן "כי אהיה עמך" ,היא תשובה על "מי אנכי" ,שכן הקב"ה למשה ,וכן יעקב ללבן ,השיבו על ראשון ראשון כו'[.

פרד"ס היה לשלמה

המשך

) .ÌÈÂ‚‰ Ì˘ Â„·Ú ¯˘‡ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ„·‡˙ „·‡ (á ,áé äàø 'ôפירש רש"י .‰È¯Á‡ ˘¯˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ¯˜ÂÚÏ Ô‡ÎÓ ,ÔÂ„·‡˙ ÍÎ ¯Á‡Â „·‡ :הלשון
בזה קצת שלא כדרכו בשארי מקומות ,עיין בפסוקים )להלן טו ,ה-י( :פתוח תפתח ,נתון תתן ,שמע תשמע ,ולא אמר כלשון זה .לכן נראה דרש"י ,מלבד כפל
הלשון קשה לו דיוק לשון "תאבדון" .ידוע שאותיות "ון" המה להקטין ,ואם כן קשה הרי הכפל מורה על חזוק הפעולה ,וה"ון" מקטין .ולזה כתב רש"י
שיש כאן ב' דינים" :אבד ואחר כך תאבדון" ,וזה לומדים מכפל הלשון .ושוב מדייק בלשון "תאבדון" שבא להקטין ומפרש "מכאן שצריך לשרש אחריה",
מגנזי המפעל
אף על פי שכבר עקרה ,ונשאר רק השורש שהוא קטן מאד גם כן צריך לשרש אחריה ,וזה לומדים מלשון "תאבדון" ,והבן.

