על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,מנחם אב תשע"ב ,גליון י

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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ספרי'ה למאות מפרשי רש"י
בית עקד לכתבי יד ודפוסי רש"י קדומים
שיעורי עיון  מבחנים ומענקים
גילוי גנזים  הוצאה לאור
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שיר המעלות לשלמה
"ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ˙‡È· ÈÙÏ ÂÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ
‡Ï Ì‡ Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó ˙‡È· ÏÚ ˘˜·Ï ÌÈÙ ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ‰Ê ‡Ï·Â ,Â˙‚¯„Ó
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏÁ ,Â˙¯Â˙Â '‰ ¯·„Ï ÌÈ„¯Á‰ ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÎ ÏÚ ...ÌÈÎÂÓ ‰È‰
ÂÈÁ‡ ÔÂÓ‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ˙‡Ê‰ ‰ÂÂˆÓ‰ ÌÎÈÏÚ ,¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·˘ ‰¯Â˙ ÈÏÚ·Â
·˙Á‡ ‰¯Â·ÁÏ Ì˙Â‡ ¯·ÁÏÂ ÌÓˆÚ· „ÂÓÏÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡˘ Ï‡¯˘È È
,ÌÂÈ ÏÎ· ˙Á‡ ‰˘¯Ù ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù Ì‰ÓÚ „ÂÓÏÏÂ
‰·ÂË‰ '‰ „ÈÎ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‰¯Â˙‰ È¯·„ ˙‡ ·ËÈ‰ Ì‰ÈÙÏ ¯‡·ÏÂ
."...ÂÈÏÚ
ÁÈ ·˙ÎÓ ,"ÌÈÈÁ ıÙÁ È·˙ÎÓ"· ÒÙ„ ,ÌÈÈÁ ıÙÁÏ "‰¯Â˙ ˙Ú„" ¯Ó‡Ó

כללים בפירוש רש"י

חדשות בהיכלי רש"י
פעיליות לרגל הילולא רבה של ר'בן ש'ל י'שראל -
רש"י הקדוש ,החל ביום חמישי כ"ט בתמוז  -ערב ראש
חודש אב.
בידי "מפעל רש"י" ,שמרכזו בעיר ביתר ,ועומד תחת הנהלת

מזכי הרבים הרה"ח מו"ה משה טמבור שליט"א והרה"ג ר' דוב
הכהן הולנדר שליט"א ,אורגן כינוס שנתי בביתר למאות נבחנים
בחומש ורש"י מדי שבוע ,במשך כל השנה כולה .בהשתתפות
רבנים ,מרצים ואישי ציבור.
במרכז הכינוס מוכתר ,בידי דיינים ורבנים ,חתן התורה סגנים
ומצטיינים; חתני חומשים סגנים ומצטיינים .כשמקבלים מילגות,

" ·"ÌÈ¯Ù‡ Ì˘"‰ ˙˘Ó

פרסים ותעודות .כן הופיע על ידם ,לרגל ההילולא והכינוס ,גליון

)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

מפואר בשם "תורתו של רש"י" .גם בידי מפעל "מתיבתא דרש"י"

"‡."˘Â¯ÈÙ‰ ÛÂ‚Ï ÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ÔÈÚ ÛÈÒÂ‰Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ
)˘(Á ,Ï ‡ˆÈÂ 'Ù ,ÌÈ¯Ù‡ Ì

"„¯¯Á‡Â ,‡Â‰ ‰Ó ‰ÂÂÎ‰Â ÔÈÚ‰ ÔÎÂ˙ ·˙Î ‰ÏÈÁ˙Ó Ï"Ê È"˘¯ Ï˘ ÂÎ
‡¯˜Ó‰ ˙·È˙ ÏÚ ÔÈÈˆÓÂ ‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ¯·„‰ ÔÂÂÎÏÂ ˘¯ÙÏ ·˙ÂÎ ÍÎ
]·„"."„Á‡Ï „Á‡ [‰
)˘(‡Î ,È ‡· 'Ù ,ÌÈ¯Ù‡ Ì

"˜ÂÒÙ‰ Ï˘ ÔÂ¯˙Ù‰ ÔÈÚ ·˙ÂÎ ‰ÏÁ˙‰·˘ Ï"Ê È"˘¯ Í¯„ ÈÚ„ÂÈÏ ÚÂ„È
·˜ÂÒÙ‰ ¯È·Ò‰Ï È„Î· È˜ÒÙ È˜ÒÙ ˙ÂÏÓ‰ ÔÂ¯˙Ù ·˙ÂÎ ÍÎ ¯Á‡Â ,Â¯Â·Á
·."˙ÂÏÈÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÂ ÔÈÚ‰ Í˘Ó‰
).(‰Ú„ ‰¯ÂÈ ˜ÏÁ ,ÌÈ¯Ù‡ ˙È· ˙"Â˘ ˙Ó„˜‰

"„Ú ÌÈ‰È‚ÓÂ ÌÈ˜È˙ÚÓ‰ È„È Â· ÂËÏ˘ È"˘¯ È¯·„˘ ÔÈÚÏ È˙È‡¯‰ ¯·Î
˘‚¯."(*‰ËÈ˘‰ ÂÙÈÏÁ‰Â ÂÙÈÒÂ‰Â ÂÚ
)˘‰ÊÈ‡ ˜¯ ,È"˘¯ ÔÂ˘ÏÓ ÂÈ‡˘ ÈÈÚ· ·Â¯˜" :Ì˘ ‡· ˙˘¯Ù ‰‡¯Â ;Á ,Ï ‡ˆÈÂ 'Ù ,ÌÈ¯Ù‡ Ì
.("ÌÈÙÏ ÂÊ ÂÒÈÎ‰ ÌÈ˜È˙ÚÓ‰Â ıÂÁ·Ó È"˘¯ ÔÂÈÏ‚· Â·˙Î Â‰„ Ô‡Ó

*( ÂÓÎ Â·¯ ÍÎÈÙÏÂ ,‰ÏÚÓ· ÔÂ˘‡¯ ‰¯Â˙‰ ˘¯ÙÓÎ Ì„˜ÓÂ Ê‡Ó ˘ÓÈ˘ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
¯·ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ‰ ‰Ê ‰È‰ ÈÎ „Ú ,ıÂÁ Â˘Â¯ÈÙ ‰È‰ ÍÎ ÏÎ] .Â˘Â¯ÈÙ Ï˘ „È ·˙Î· ˙Â˜˙Ú‰ Â
˘ÔÈ„Â .˙Â¯Â„‰Ó ÈÙÏ‡ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ‰‡¯ ,ÒÂÙ„‰ ˙ÚÙÂ‰ ¯Á‡ Ì‚ .[È¯·Ú‰ ÒÂÙ„· ÚÈÙÂ‰
‚¯¯Â¯È·· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ¯ÙÒ ‰ÓÎÏ ÔÈÈˆÏ ˘È ,·‚‡ .È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ˙ÂÒ¯È‚‰ ÈÂ·È¯Ï ‡Ó
;È"˘¯· ÌÈÂÈÚ ;ÏÏ‰ ÛÒÂÈ ;Ì‰¯·‡Ï ¯ÂÎÊ ;ÌÈ¯Ù‡ Ì˘ ;˙Ú„ ÛÒÂÈ :È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ˙Â‡ÁÒÂ‰
.„ÂÚÂ ;‰¯Â˙ ¯˙Î ˙¯Â„‰Ó - ‡¯ÂÓÏ È˘ ˘ÓÂÁ ;‰ÙÓ Ò¯ÂÙ

אורגן כמה שיעורי עיון בתורתו של בעל הילולא אבי הפרשנים,
במספר מוקדים.
מפעלים חשובים אלו ,שזכו לברכתם של גדולי ישראל,
מבצעים בהצלחה רבה את המטרה ששמו לעצמם  -החדרת לימוד
ושינון חומש ורש"י בקרב ישראל.

רש"י לחידודא
איפה מוצאים בפ' דברים ענין "בקש שלום ורדפהו"? והיכן
רואים בפ' ואתחנן ש"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין
אותו"? ומאין לומדים בפ' עקב "קשוט עצמך  -תחילה"?
פתרון החידה מגליון הקודם
איזה מלאך הוציאוהו מן המים = משה רבינו אשר "מן המים
משיתהו" )פרשת שמות ב ,י( נאמר עליו בפרשת חקת )כ ,טז(
"וישלח מלאך" ופירש רש"י :מלאך  -זה משה; בתשעה באב היה
בירושלים = כמבואר בפתיחתא לאיכה רבה )סימן כד( שבחורבן
בית המקדש בא משה עם האבות; ונשלח  -כמושיען של ישראל -
ליציאת מצרים; ועדיין קיים = כמו שאמרו רז"ל )סוטה יג,ב; ספרי
פרשת ברכה( יש אומרים "לא מת משה".

כתובת :טרומפלדור  36פרדס כץ ,בני ברק  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 בני גד ובני ראובן  -בפרשת דברים לעומת פרשת מטות 
)ÌÎÏ Ô˙ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Ú· ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â (çé ,â íéøáã 'ô
‡˙ ÏÎ Ï‡¯˘È È· ÌÎÈÁ‡ ÈÙÏ Â¯·Ú˙ ÌÈˆÂÏÁ ‰˙˘¯Ï ˙‡Ê‰ ı¯‡‰
· .ÏÈÁ Èופירש רש"יÏ‡¯˘È ÈÙÏ ÌÈÎÏÂ‰ ÂÈ‰ Ì‰ ,"ÌÎÈÁ‡ ÈÙÏ" :
- ‰Î¯· 'Ù] ¯Ó‡˘ ,Ì‰ÈÙÏ ÌÈÏÙÂ ÌÈ·ÈÂ‡Â ÌÈ¯Â·È‚ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ ,‰ÓÁÏÓÏ
.„˜„˜ Û‡ ÚÂ¯Ê Û¯ËÂ [Î ,‚Ï ÔÏ‰Ï
וכיוצא בו כבר פירש על הפסוק )בפ' מטות  -במדבר לב ,יז(ÂÁ‡Â :
 ,Ï‡¯˘È È· ÈÙÏ ÌÈ˘ÂÁ ıÏÁופירש רש"יÍÂ˙Ó ,˙ÂÒÈÈ‚ È˘‡¯· :
˘‚˘¯ÈÙÂ ¯ÊÁ ‰˘Ó Û‡Â .„˜„˜ Û‡ ÚÂ¯Ê Û¯ËÂ „‚· ¯Ó‡ ÔÎ˘ ,ÂÈ‰ ÌÈ¯Â·È
ÈÙÏ Â¯·Ú˙ ÌÈˆÂÏÁ 'Â‚Â ‡È‰‰ ˙Ú· ÌÎ˙‡ Âˆ‡Â [Ô‡Î] ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡· Ì‰Ï
‡ÍÏÂ‰ ıÂÏÁ‰Â [‚È ,Â Ú˘Â‰È] ·È˙Î ÂÁÈ¯È·Â .ÏÈÁ È· ÏÎ Ï‡¯˘È È· ÌÎÈÁ
.Ì‡˙ ÂÓÈÈ˜˘ „‚Â Ô·Â‡¯ ‰Ê ,Ì‰ÈÙÏ
וצריך ביאור ,מדוע הוצרך רש"י לחזור על זה כאן .ובפרט שהוסיף
שם" :ואף משה חזר ופירש להם באלה הדברים" וכו' .גם צריך ביאור,
לשם מה הוסיף כאן "ואויבים נופלים לפניהם" ,מה שאין כן בפרשת
מטות .גם ,שם פירש "לפני בני ישראל"  -בראשי גייסות )והיינו שלא היו
גייס מיוחד ,אלא הלכו בראשי גייסות ישראל( ,וכאן פירש "לפני אחיכם"
 הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה )היינו כפלוגה בפני עצמה( .שםאומר "מתוך שגיבורים היו" )כלומר ,מכיון שהיו גבורים היו יכולים
להציע עצמם שילכו בראש המחנה( וכאן אומר "לפי שהיו גיבורים"
)נתינת טעם על הליכתם בראש המחנה(.
בראש הגייס או כגייס בפני עצמו 

והביאור בכל זה :בפרשת מטות נאמר "ואנחנו נחלץ חושים לפני בני
ישראל" ,ומכיון ש"בני ישראל" כולל גם את בני גד ובני ראובן עצמם,
הרי ש"לפני בני ישראל" הוא מלשון "פני" ,היינו שבני גד ובני ראובן
יהיו ה"פני" של גייסות ישראל .ולכן מפרש שהלכו בראשי גייסות ,ולא
כחטיבה נפרדת )כשם שפני האדם אינם נפרדים מגופו ,אלא הם החלק
הקדמי שבו( .ואילו כאן נאמר "חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל",
אחיהם של בני גד ובני ראובן ,והיינו שאר השבטים ,ואין בני גד ובני
ראובן בכלל ,ואם כן מוכח שהכוונה במילת "לפני" היא קודם אחיכם.
ולכן מפרש "הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה" ,כיחידה נפרדת.
לפי זה מובן השינוי בין לשון רש"י בפרשת מטות "מתוך שגיבורים
היו" ולשונו כאן "לפי שהיו גיבורים" ,בפרשת מטות שם מובן מהמשך
הפרשה מדוע הציעו את עצמם ללכת בראש המחנה ,והוא לבטל טענת
משה "ולמה תניאון את לב בני ישראל" )שם לב ,ז( .לכן לא הוצרך לפרש

פרד"ס היה לשלמה

את סיבת רצונם ,אלא אומר "מתוך שגיבורים היו" ,כדי לבאר שהיו
מסוגלים ללכת בראשי גייסות .ואילו כאן לא הסתפק משה בכך שילכו
בראשי גייסות ,אלא ציוה עליהם ללכת לפני אחיכם כפלוגה בפני עצמה,
וכדי לבאר את סיבת הדבר מדייק "לפי שהיו גיבורים" כדי לנצח
במלחמה יש צורך בכך שכל הפלוגה הראשונה תהיה של גיבורים.
בין גבורת יהודה לגבורת גד 

אבל לפי זה קשה כיון שמשה היה רוצה להבטיח ניצחון המלחמה על
ידי כך שהפלוגה הראשונה תהיה פלוגת גיבורים ,מדוע ציוה שבני גד
ובני ראובן ילכו ראשונים ,ולא בני יהודה ,והרי יהודה היה הגיבור
שבשבטים ,כמובן מכך שיהודה נמשל לאריה )פ' ויחי מט ,ח-ט( המלך
שבחיות .לכן מוסיף בפרשתנו" :ואויבים נופלים לפניהם ,שנאמר וטרף
זרוע אף קדקד" ,ביהודה נאמר )פ' ויחי שם( "ידך בעורף אויבך" ,והיינו
שמבריח את האויב ]ראה "מצודת דוד" )ש"ב כב ,מא( "ואויבי תתה לי
עורף" ,כי ינוסו ויהפכו לי עורף[ .לכן לא הלכו בני יהודה ראשונים ,כי
במלחמת שבעה אומות נצטוו לא להחיות כל נשמה )פ' שופטים כ ,טז(,
לכן היה מוכרח שבני גד ילכו ראשונים ,שכן להם היה היתרון של "וטרף
זרוע אף קדקד".
אך עדיין צריך ביאור ,מהי הסיבה לשינוי זה שחל בדעתו של משה,
בתחילה מה קסבר  -שהסכים שילכו בראשי גייסות ,ולבסוף מה קסבר -
שציוה עליהם ללכת לפני ישראל כחטיבה נפרדת.
הביאור בזה ,בעת שהתנה משה את התנאי עם בני גד ובני ראובן
עדיין היתה לו תקוה שעל ידי תפלה ותחנונים יזכה להיכנס לארץ ,וכפי
שרש"י מפרש בפרשת פינחס )במדבר כז ,יב(" :כיון שנכנס משה לנחלת
בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי" .ומכיון שהיה
סבור שכיבוש הארץ יהיה על ידו ,לכן הסכים לכך שילכו בראשי גייסות,
כי כל מלחמותיו של משה התנהלו בצורה נסית ,וגם ענין זה שילכו
גיבורים בראשי גייסות הוא הכנה בדרך הטבע לניצחון נסי .ואילו בראש
חדש שבט כשהתחיל משה לומר משנה תורה ,כבר ידע בבירור שיהושע
יהיה המכניס את העם לארץ ככתוב בפ' ואתחנן )להלן ג ,כו( "אל תוסף
דבר אלי עוד בדבר הזה" .ומספר שם מה שהיה קודם ראש חדש שבט.
ומכיון שכיבוש הארץ על ידי יהושע היה באמצעות מלחמה בדרך הטבע,
לכן ציוה משה שכל הפלוגה הראשונה תהיה של גיבורים אשר האויבים
נופלים תחתיהם.
ביאורי החומש ,כאן; ביאורים לפירוש רש"י ,כאן; לקוטי שיחות ,חלק ט

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

)שם הגדולים(

) .'Â‚Â ÌÈÓÚÙ ÛÏ‡ ÌÎÎ ÌÎÈÏÚ ÛÒÂÈ ÌÎÈ˙Â·‡ È˜Ï‡ '‰ (àé ,à íéøáã 'ôוברש"י .ÌÎÏ ¯·È„ ¯˘‡Î ÌÎ˙‡ Í¯·È ‡Â‰ Ï·‡ ,ÈÏ˘Ó ÂÊ :ולכאורה מה
מוסיפה ברכתו של משה על ברכתו של הקב"ה שאין לה קצבה ,והרי בכלל מאתיים מנה .אלא ברכת ה' אין הכרח שתגיע מיד ויתכן
שתתקיים בזרעו ,שהרי חי וקיים ית"ש לעד ולעולמי עולמים .אבל ברכת הצדיק מוכרחת שתתקיים בחיים חיותו.
)נחלת יהושע ,לתלמיד ה"אוהב ישראל" .וראה גם ביאורים לפירוש רש"י(

) .'Â‚Â ÌÈÓÎÁ ÌÈ˘‡ ÌÎÏ Â·‰ (âé ,à íéøáã 'ôוברש"י" .ÌÈÙÂÒÎ ÌÈÓÎÁ :כסופים" מלשון נהמא דכסופא .רק כאשר יתנהגו בענוה ובבושת פנים
ישאר חכמתם בקרבם ,שהרי כל המתייהר חכמתו מסתלקת ממנו.
)חיים ושלום לבעל "מנחת אלעזר"(

) .ÌÎÈË·˘Ï ÌÈÚÂ„ÈÂ 'Â‚ ÌÈ˘‡ ÌÎÏ Â·‰ (âé ,à íéøáã 'ôוברש"י .'ÂÎÂ ‡Â‰ ÈÓ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ Â˙ÈÏË· ÛËÂÚÓ ÈÙÏ ‡· Ì‡˘ ÌÎÏ ÌÈ¯Î Ì‰˘ :הכוונה על
פי המבואר )ב"אזור אליהו" פרשת שלח( דכאשר אדם בא לצדיק מתוך הרהורי תשובה ,אי אפשר לו לצדיק להכיר מהותו האמיתית .לכן
אמר משה שאם בא לפני "מעוטף בטליתו" איני יודע מי הוא.
)אהבת חיים ,מאקאווא(

) .'‰ ÈÈÚ· ·ÂË‰Â ¯˘È‰ ˙È˘ÚÂ (çé ,å ïðçúàå 'ôוברש"י.ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈÙÏ ‰¯˘Ù ÂÊ :

"פשרה" מלשון מים פושרין ,על ידי ההנהגה של לפנים

משורת הדין ,גורמים הפשרה למדת הדין ,ולהמתיקה ברחמים.
)מי הים ,ל"בעל התהלים" מגאסטינין ,תלמיד השרף מקאצק(

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

) .ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈÓÎÁ ÌÈ˘‡ (åè ,à íéøáã 'ôפירש רש"י¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó :
‡˘ .ÌÈ˜È„ˆ ,ÌÈוכן כתב לעיל )בפ' מטות לא ,ג( בפסוק :החלצו מאתכם
אנשים ,אנשים צדיקים .וכן :בחר לנו אנשים .וכן :אנשים חכמים
וידועים ,עכ"ד רש"י שם .והנה כאן אכן פירש רש"י צדיקים )כבפ'
מטות( ,אבל בפסוק )בפ' בשלח יז ,יט( "בחר לנו אנשים" )שמביא שם(
פירש :גבורים ויראי חטא .ובמרגלים )פ' שלח יג ,ג( כתב :כל אנשים
שבמקרא לשון חשיבות וכו' כשרים .וצריך להבין למה שינה את
טעמו? כן צריך עיון מדוע בפרשת מטות מביא ראיה מפסוקים אחרים,
ובפרשתנו מוכיח כן מיותר לשון אנשים ,מה שאין כן בשאר הפסוקים,
ואם הדבר צריך הוכחה או ראיה ,הווה ליה למימר כן )גם( בפסוקים
קודמים?

בד"ה "לאוהביו ולשומרי מצותיו" בונה דבריו בד"ה "לאלף דור" ,אם
כן היה לו להקדים פירושו על "לאוהביו ולשומרי מצותיו" ,אפילו אם
היה מאוחר בקרא ,וכל שכן כשנאמר לפני כן .כן יש לדייק מדוע לא
פירש כן לעיל )ה ,י( בפסוק )שמביא רש"י כאן(" :ועושה חסד לאלפים
לאוהבי ולשומרי מצותי".
הרב נפתלי צבי מושקוביץ ,בני ברק

˙˘ :˙Î¯ÚÓ‰ ˙·Âעצם הלשון "לשומרי מצותיו" אין הכרח לפרשו על
העושין מיראה ,וגם כפל הלשון אינו מוכיח כן ,שהרי יש לפרשו "אוהבי ה'
השומרים מצותיו" ,ולכן אכן לא פירש כלום לעיל .אבל מכח סתירת הכתובים
הוכרח לחלקם לב' מדריגות .לכן רק לאחר שמיישב סתירת הכתובים פירש
התיבות "לאוהביו ולשומרי מצותיו" ,כי ישוב הסתירה הוא יסוד והקדמה
הרב יעקב ווייס ,ר"מ ישיבת ערלוי לפירוש "לאוהביו ולשומרי מצותיו" .ומה שלא הקשה סתירה זו לעיל ,כי בשני
) .ÌÎÈÁ‡ ÔÈ· ÚÂÓ˘ (æè ,à íéøáã 'ôפירש רש"י Ë„Â‡ ‰ÂÂ‰ ÔÂ˘Ï ÚÂÓ˘ :כתובים הסותרים זה את זה מתעוררת הקושיא רק בכתוב השני.
ה.א.ש.
· .¯ÂÓ˘Â ¯ÂÎÊ ÂÓÎ Ê"ÚÏרש"י מבאר כאן מדוע נקוד "שמוע" בקמץ ,ולא
,
בחטף .והנה כיוצא בזה מצינו בכמה וכמה מקומות ,כמו בפ' בא )יג
)ÍÎ¯· ¯˘‡ Í·˜ÈÓÂ Í¯Â‚ÓÂ Í‡ˆÓ ÂÏ ˜ÈÚ˙ ˜ÈÚ‰ (ãé ,åè äàø 'ô
שלח
ג( :זכור את היום הזה .בפ' יתרו )כ ,ח( :זכור את יום השבת .בפ'
כה ,יז( .ÂÏ Ô˙˙ ÍÈ˜Ï‡ '‰ :פירש רש"י‰·Â‚· È„Ú ÔÂ˘Ï ,"˜ÈÚ˙ ˜ÈÚ‰" :
)טו ,לה( :רגום אותו .בפ' נשא )ו ,כג( :אמור להם .בפ' פנחס )
התורה .ועודÏÚ ‰ÚË‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ .ÂÏ ˙Â·ÈË‰˘ ¯ÎÈ ‡‰È˘ ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó·Â .
צרור את המדינים .בפ' וילך )לא ,כו( :לקוח את
ספר דוגמאות אלו ˆ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ,„·Ï· ÂÏ‡ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ÏÂÎÈ ."Í·˜ÈÓÂ Í¯‚ÓÂ Í‡ˆÓ" .Â¯‡Â
מביא
ובכל דכתי ישנם שינויים בפירוש רש"י:
פעםאחת ,פעם ב' ופעם ג'ÌÈ„ÁÂÈÓ ÂÏ‡ ‰Ó ,ÂÏ‡ Â¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .Í‡¯Â· ÍÎ¯·˘ ‰Ó ÏÎÓ ,"ÍÎ¯· ¯˘‡" .
דוגמא
)זכור ושמור( ,פעם אחרות .פעם מביא
ולפעמים גם מפרש את עצמו ויש ˘ÂÈ˙Â·¯ Â„ÓÏÂ .˙Â„¯Ù Â‡ˆÈ ,‰Î¯· ÏÏÎ· ‡Â‰˘ ÏÎ Û‡ ‰Î¯· ÏÏÎ· Ì‰
לפעמים מסתפק בהבאת דוגמא
· .ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏÎÓ ÂÏ Ô˙Â ‰ÓÎ ‰ÂÂ˘ ‰¯Ê‚· [‡ ,ÊÈ] ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÒÓצריך
מדוייק
י
"
רש
של
פירוש
הרי
שכידוע
שמפרשו בלע"ז כהכא .ומכיון
להבין ,מדוע אינו מפרש כפל לשון הענקה ,כמו שמפרש בפסוקים:
ליישב
יש
י
"
ברש
דיו
טיפת
כל
שעל
חכמים
ביותר ,וכמו שהמליצו
"שמוע תשמע" )טו ,ה(; "פתוח תפתח" )טו ,ח(; "נתון תתן לו" )טו ,י(.
?
כך
ופעם
כך
כתב
פעם
למה
?
בינייהו
מה
לעיין
יש
שבעה נקיים ,אם כן
אמנם בפסוק הבא" :וזכרת כי עבד היית" ,פירש רש"י" :והענקתי
?
כלום
ולפעמים לא פירש
הרב אהרן שפירא ,אב"ד פרדס כץ ושניתי לך מביזת מצרים וביזת הים אף אתה הענק ושנה לו" ,אבל
לכאורה הווה ליה לפרש כפל הלשון במקומו .גם צריך להבין ,מדוע
) È¯ÓÂ˘Â ÂÈ·‰Â‡Ï „ÒÁ‰Â ˙È¯·‰ ¯ÓÂ˘ 'Â‚Â '‰ ÈÎ ˙Ú„ÈÂ (é ,æ ïðçúàå 'ôצריך שני הפירושים בפירוש תיבת הענקה .ועוד ,הרי באופן הרגיל
 .¯Â„ ÛÏ‡Ï ÂÈ˙ÂˆÓפירש רש"י ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ (È ,‰) ÔÏ‰ÏÂ ,¯Â„ ÛÏ‡Ï :מתבטא רש"י לפירוש נוסף" :דבר אחר" ,אם כן למה שינה כאן וכתב:
" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰‡¯ÈÓ ÔÈ˘ÂÚ‰ - "ÂÈ˙ÂˆÓ È¯ÓÂ˘Ï" Ïˆ‡ ÍÂÓÒ ‡Â‰˘ Ô‡Î ,ÌÈÙÏ‡Ïויש מפרשים" .כן צריך להבין בד"ה "מצאנך ומגורנך ומיקבך" ,מה
" ¯˙ÂÈ Ì¯Î˘˘ ‰·‰‡Ó ÌÈ˘ÂÚ‰ - "ÂÈ·‰Â‡Ï" Ïˆ‡ ÍÂÓÒ ‡Â‰˘ ÔÏ‰ÏÂ ,"ÛÏ‡Ïנוגע בפשוטו של מקרא לציין כאן ש"למדו כו' כמה נותן לו מכל מין
‚„ ."ÌÈÙÏ‡Ï" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÏÂואחר כך מפרש רש"י ÔÈ˘ÂÚ‰ ÂÏ‡ ÂÈ·‰Â‡Ï :ומין" ,ובפרט שאין מפרט כמה .ומדוע הוצרך להדגיש שלמדו ב"גזירה
 .‰‡¯ÈÓ ÔÈ˘ÂÚ‰ ÂÏ‡ ,ÂÈ˙ÂˆÓ È¯ÓÂ˘ÏÂ ,‰·‰‡Óויש לדייק מדוע שינה רש"י שווה" .ומדוע הוצרך להדגיש )שלא כדרכו( ש"למדו רבותינו במסכת
כאן את הסדר והקדים לפרש את המאוחר בקרא "לאלף דור" ,ואיחר קידושין".
ישראל יוסף ציפריס
את המוקדם " -לאוהביו ולשומרי מצותיו" .ובפרט שעל יסוד דבריו
תת

פרד"ס היה לשלמה

המשך

) .ÍÈÈÚ ÔÈ· ˙ÂÙËËÏ ÂÈ‰Â (ç ,å ïðçúàå 'ôוברש"י .ÌÈ˙˘ È˜È¯Ù‡· ˙Ù ÌÈ˙˘ ÈÙ˙Î· ËË ,˙ÙËË :מצוה זו נקראת בשפות זרות דוקא ,להורות שיש
לזכות במצוה זו גם אחים נדחים .וכלשון החינוך :כל אדם ואפילו טמא ובעל עבירות מחוייב במצות תפילין כו' כי היא עיקר גדול
ושמירה רבה מן העבירות וסולם חזק לעלות עמה להכנס בעבודת הבורא ב"ה .והמחמירים בקדושת המצוה ומניאים לב ההמון בדבריהם
מהתעסק בה אולי כוונתם לטובה ,אבל באמת יש בזה מניעה לבני אדם בכמה מצות והיא רעה רבה .וכיוצא בזה כתב הסמ"ג )עשין ג(:
אין לך רשע שלא יהא ראוי לתפלין וכו' יותר חפץ הקב"ה באדם רשע שיניח תפלין מאדם צדיק ,ועיקר תפלין נצטוו להיות זכרון לרשעים
)הרב מאיר שרפהרץ זצ"ל .וראה באורים כבדו ה' פ' בשלח(
וליישרם דרך טובה.
)(áé ,æ á÷ò 'ô

 .ÔÂÚÓ˘˙ ·˜Ú ‰È‰Âוברש"י.ÔÂÚÓ˘˙ ÂÈ·˜Ú· ˘„ Ì„‡˘ ˙ÂÏ˜ ˙ÂˆÓ‰ Ì‡ :

כמו "עם" ,כלומר המצות קלות עם שאר המצות.

לפי זה יתפרש המשך הכתוב" :את המשפטים האלה"
)דעת יששכר .וראה כלי יקר(

) .‰ÏÏ˜Â ‰Î¯· Ô˙Â ÈÎ‡ ‰‡¯ (åë ,àé äàø 'ôוברש"י .Ï·ÈÚ ¯‰·Â ÌÈÊÈ¯‚ ¯‰· ˙Â¯ÂÓ‡‰ :נראה דקשה ליה אומרו "ברכה וקללה" ,בצדיקים היה לו
להקדים קללה לברכה ,שכן תחילתן יסורין וסופן שלוה .ומתרץ זהו באדם אחד ,אבל ברכה וקללה האמורות כאן קאי על הר גריזים ועל
)ספר הגור ,בן דורם של הרע"ב והרא"ם(
הר עיבל ,ברוך לזה וקללה לזה.
)(âë ,áé äàø 'ô

.˙ÂÂˆÓ

¯˜  .Ì„‰ ÏÎ‡ È˙Ï·Ï ˜ÊÁוברש"י¯‡˘Ï ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ,Â˙¯‰Ê‡· Í˜ÊÁÏ Í¯ˆÂ‰ ÂÏ ‰Â‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡˘ ÂÓÓ ¯Ó˘È‰Ï Ï˜ ‡Â‰˘ Ì„‰ Ì‡ :

במכות )כג ,ב( בפירוש רש"י לפיכך הרבה להם מצוות ,שלא היה צריך לצוות וכו' על שקצים ורמשים ונבלות שאין לך אדם שאינו קץ בהן.
משמע שגם אומות העולם אין אוכלין אותם .ושוב ראיתי בעיון יעקב שם שדקדק בלשון הגמרא "נפשו של אדם" כי אתם קרויים אדם
ולא אומות העולם ,עיין שם.
ונפלאתי בזה דמנא ליה דהך כללא נאמר גם על לשון חכמים .וראיתי בתוספות יום טוב )בכורים ב ,ז בסוגריים שם( דנקט מהלכי שתים
ולא אדם דהוה משמע ישראל דייקא ,עיין שם .ובעוה"ר לפי מך ידיעתי יש להוכיח מעשרות פעמים בש"ס דתני לשון אדם וקאי גם על
עכו"ם ,עיין בחולין )מא ,א( אפילו למאן דאמר אדם אוסר דבר שאינו שלו הני מילי כותי וכו' .ועוד בכמה מקומות .ואולי יש לחלק בין
היכא דאיכא סברא למיטעי ,אמנם גם שם בדם מהלכי שתים מה סברא יש לחלק בין ישראל לעכו"ם .ושמחתי מאוד שראיתי במשנה
ראשונה שם שזה מדברי המגיה ושיבוש הוא .ועל כל פנים יש לומר מלשון נפשו של אדם ,ובפרט מלשון רש"י שאין אדם וכו' ,שגם
)שו"ת דברי יציב ,אורח חיים סימן רס(
אומות העולם קצין בהם.

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

שם אפרים

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
מרגליותאריה
חיים * גור
רבי באר
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"לן *
מבראד
מיםזלמן
אפרים

מיראועוד
אפרים,
שפתי מטה
אפרים",
דודבית
דברית "
בעל* שו"
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים *
לט"ז *
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב
באר"ח(
באב* תקפ
דעת -כ"ד
תקכ"א
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים *)י"שםט כסלו
בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר
אפרים *

"כל דיבור ודיבור שיצא מפי קודש שר
התורה ,היא מרגלית טובה מפז ומפנינים
יקרה…" ,כפי שכותב רבי אליעזר דייטש
אבד"ק באניהאד בעל "תבואת השדה"
בהסכמה ל"שם אפרים" )מהדורא שני'ה(.
נולד י"ט בכסלו תקכ"א ,לאביו רבי
מנחם מאניש אבד"ק וויטקוב ולאמו דבורה
בת רבי אהרן רבינאוויטש אבד"ק לעברטוב.
בהקדמת ספרו "ראש אפרים" כותב רבינו
אודתם" :המה חינכוני לתורת ה' מנעורי
ומעודי לא זזה ידם מתוך ידי ,והיו עיניהם
ולבם כל הימים לגדלני בין ברכי חכמים.
זכרני שהייתי תינוק שהגיע לעונת הפעותות
לקחני אבי מורי הגאון ז"ל וחינך אותי,
לשעות שתשב"ר בטלים ,ללמוד שיטות.
וכשהייתי בן תשע היה עמי שעשוע וקדמו
עיניו אשמורת הבוקר יעיר לי משנתי ולפניו
שניתי כמה סדורים ,עד שהיה בפי שנונים
ושגורים ובידי סדורים ,והגעתי ליתר מחצי
הש"ס בזמן קצר ,וכמעט לאומרם בעל פה
ממני לא יבצר… ואמנו הרבנית ז"ל היתה
עיניה פקוחות על דרכינו להדריכנו ביושר
מסילה…".
מסופר שבגיל תשע תירץ רש"י תמוה
וקלסיה ה"נודע ביהודה" .בצעירותו נבחר
לרבנות אוהניב .אך כעבור זמן קצר ויתר על
כך ושב לבראד ,וכל ימיו הצטער על שנענה
להצעה זו .כמו כן סירב לקבל את רבנות
פרנקפורט-דמיין ,שהוצעה לו לאחר
הסתלקות מחותנו ה"מחנה לוי" ,בן
ה"הפלאה" ,ואמר שמנעוריו החליט שלא
ממממ

שלטי הגיבורים

ליהנות מכתרה של תורה ,כזקנו
ה"תבואות שור" .ידידות עזה שררה בינו לבין
רבי שלמה קלוגר ,שבהשפעת רבינו נתקבל
הרש"ק לרב"ד ומגיד מישרים בעיר ,ושימש
לו כמשענת נאמנה .הסתלקותו של רבינו
ביום א' כ"ד באב תקפ"ח ,בגיל ס"ז ,היתה
מתוך שיחה עמו בדברי תורה.
השאיר אחריו ספרים רבים :שו"ת "בית
אפרים"" ,מטה אפרים" ,הלכות ימים
הנוראים; "שערי אפרים" הלכות קריאת
התורה; ועוד .חיבורו שלפנינו" :שם אפרים"
ביאורים והגהות לפירוש רש"י" ,אשר רבים
חילו פני לתת להדפיסו ...רבים אומרים
ממממ

לנפשי עד מתי יהיה זה טמון בידך ,"...כפי
שכותב רבינו )בהקדמה דלהלן( ,הדפיס
בסוף סדרת החומשים "פנים יפות" ממחותנו
בעל ה"הפלאה" ,שנדפס ביוזמתו ובעזרתו
באוסטרהא תקפ"ה .לאחר מכן יצא לאור
בווייטצען תרע"א ,בידי רבי ישעי'ה פאלאק
אבד"ק וואדקערט כספר בפני עצמו עם
פירוש "יד ושם" .ובתוספת קונטרס "אות
ישע" מדיליה )ראה גיבוריו של שלמה,
ערכו( .לאחר כשנתיים הופיע "שם אפרים"
על פירוש רש"י לנ"ך במונקאטש תרע"ג.
לאחרונה הודהר מחדש "שם אפרים" על
פירוש רש"י לתורה ,באותיות מאירות עינים,
בידי הרב אפרים בנימין שפירא ,בהוצאת
מכון "בית אפרים" ,ירושלים תשס"ט ]ניתן
להשיג בטל.[02-5388356 :
בהקדמתו "פנים יפות" עם "שם
אפרים" כותב רבינו מהות הספר" :לא באתי
לסלסל ולפלפל בטענה ופירוקא ,קושיא
ודקדוקא ,אשר כבר חיברו בזה גדולי
הדורות ,ואם באנו לכתוב אין אנו מספקינן
ולא מפסקינן ,רק מה שצריך להבין בפשוטי
הדברים אשר הראשונים עיילא בדוחקא ,ומן
השמים האירו עיני שכלי בכמה מקומות
לפקוח עיניים להגיה על חשכי הטעיות ,ורוב
הדברים אשר גליתי אזנים ,כל רואיהם יכירו
ישמעו ויאמרו אמת ,ואם כי לפני מלכים לא
אתהדר בעסק הקושיות ופלפולים אשר
האריכו למעניתם ,אפס בזה מקום הניחו לי
להתגדר ,כאשר יהיה נראה בעליל ללובש
אדרת האמת."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÌÈÙÂÒÎ ÌÈÓÎÁ 'ÂÎ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ÌÈ˘ Í˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ .ÌÈ˘‡ (âé ,à íéøáã 'ôוהוא תמוה שכמה פעמים איתא מילת "חכמים" ולא כתב
רש"י לפרש כן .וב"גור אריה" הביא הגירסא בספרי "אנשים"  -צדיקים וותיקים כסופים ,ופירש שהוא מלשון חמדה ,כמו שאמרו "ונחמד
למטה" ,עיין שם .ונראה שדברי רש"י ז"ל הם דברי הספרי רק שהסופר שיבש מילת וותיקים וכתב במקומו 'חכמים' ועשאו ציון ]כד"ה[ ,וכן
צריך להיות" :אנשים"  -וותיקים כסופים ואחר כך צריך לציין ]כד"ה[ מילת "נבונים" .ועל מילת "חכמים" לא פירש כלום ,שאין צריך פירוש,
ומילת "כסופים" רצונו לומר חמודים ,והוא מלשון "איש חמודות".
) .ÌÎ˙‡ ‰Ï‚‡ ÔÈ¯ÂÒÈ‰ ¯‡˘ ÏÎ ÏÚ .‰¯‰Ó Ì˙„·‡Â (æé ,àé á÷ò 'ôוהוא מגומגם ,ונראה שהוא טעות סופר וצרית להיות "אחר כל היסורין אגלה
אתכם" .ולפי שהסופר טעה והחליף מילת 'כל אחר היסורין' ]היינו שבמקום "אחר כל היסורין" כתב 'כל אחר היסורין'[ ,התחכמו לעשות מן
מילת "אחר" ' -שאר' וגם הוסיפו מילת 'על' בתחילתו לתקן המובן ,וליתא אלא כמו שכתבתי ,וכן הוא לשון הספרי" :אחר כל היסורין שאני
מביא עליכם ,אני מגלה אתכם".

