ב"ה ,מנחם אב תשע"ד ,גליון לה

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו

ספרי'ה למאות מפרשי רש"י * בית עקד לכתבי יד ודפוסי רש"י קדומים * שיעורי עיון * מבחנים ומענקים * גילוי גנזים * הוצאה לאור
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שיר המעלות לשלמה
"...‡»˙»Ù¿¯»vÓƒ ¿Í«¯»c ·»Î…Âk ...
‡;‰»˙L» …Â˜¿˙Óƒ ŒÈ≈ÓÈ≈Ó ˙∆Ù… ,‡≈Ó»ˆ Ï»k …Âa ,‡≈Ó…ÂÒ Ï»k ¯…Â
;‡»˙»cŒÔ«L¿¯«t ,‡»¯¿˜ƒ Ô≈k Ï«Ú ,‰»¯…Âz«Ï Ì»N ,‡»¯…Â Le¯È≈t
;‡»˙L» ¿¯zƒ ‡e‰ ,Ï≈‡»¯N¿ƒÈ¿·e ,Ï≈‡…ÂL Ï»k Ï∆‡ ,Ï≈‡…Âb …Â¯¿ÙÒƒ
"...‰»˙‡»»¯ d»È Œ¯∆˙Ò≈ …ÂÈ≈Ú ,¯≈˙…ÂÁ ¯Èƒw«a ,¯≈˙…Ât ¯Èƒw«È
Â˘Â¯ÈÙÂ È"˘¯ „Â·ÎÏ ‡¯ÊÚ Ô·‡ Ì‰¯·‡ ÂÈ·¯ Ï˘ ¯È˘ ÍÂ˙Ó
][˙È˘‡¯· ˘ÓÂÁ ÛÂÒ "‡¯ÂÓÏ È˘" ˘ÓÂÁ· ‰‡¯ Â˘Â¯ÈÙÂ ¯È˘‰

כללים בפירוש רש"י
"]˜ÈÈ„˘ ÏÚ ,'‡¯Â ˘Â¯ÈÙ' ["‡¯ÊÚ Ô·‡"‰ Ï˘ ¯È˘·] ‡¯˜ [‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
˘È ,ÌÈÈÈÚ ‰ÓÎ Ì‚Â .ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÈÚ ÌÈ„ÓÏ Â˘Â¯ÈÙÓ ˙Â‡ ÏÎÂ ‰ÏÓ ÏÎÓÂ ,ÂÂ˘Ï· „‡Ó
ËÂ˘Ù ÈÎ .‰·È˙ Â‡ ˜ÂÒÙ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡˘ ‰ÓÓ ÂÈÈ‰„ ,Â˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ '˙˜È˙˘'Ó „ÂÓÏÏ
ÌÂ˜Ó·Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘¯ÙÓ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ¯·„‰
˘ÌÂ˘ ·˙ÂÎ ÂÈ‡ È"˘¯˘ÎÂ .‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ 'Â˘Â¯ÈÙ ÂÓÂ‚¯˙Î' Le¯≈Ù¿a ·˙ÂÎ ‡Â‰ ,ÍÓÂÒ
·‰Ê ¯·„ È"˘¯ ¯‡È· ¯·Î˘ Â‡ .ÏÏÎ Â¯˜ÈÚÓ ‰˘˜ÂÓ ÂÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ‰Ê È¯‰ ,‡¯˜Ó· ¯Â‡È
·˙ÂÎ ,ÌËÂ˘Ù ÈÙ ÏÚ ˙Â‡¯˜Ó‰ ·˘ÈÈÏ ˜ÈÙÒÓ ˘Â¯ÈÙ È"˘¯ ‡ˆÓ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó·Â .ÔÎ ÈÙÏ
¯˘"."‰Ê ÔÂ˘ÏÏ ‰ÓÂ„ÎÂ 'Â˘Â¯ÈÙ È˙Ú„È ‡Ï' È
Â˘Â¯ÈÙÂ È"˘¯ „Â·ÎÏ ‡¯ÊÚ Ô·‡ Ì‰¯·‡ ÂÈ·¯ Ï˘ ¯È˘‰ ÏÚ ,‡¯ÂÓÏ È˘ ˘Â¯ÈÙ

"]·˘Ï‡≈…Âb …Â¯¿ÙÒƒ :[‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ‡Ë·˙Ó Ï"‰ "‡¯ÊÚ Ô·‡"‰ Ï˘ ¯È
∆‡˙ÂÏÚÏ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎÏ .‰ÎÂ·Ó‰ ¯ˆÈÓÓ Ï‡Â‚ È"˘¯ Ï˘ Â¯ÙÒ - Ï≈‡…ÂL Ï»k Ï
·„‰¯·Ò‰· Ì‡ .Â˙Ï‡˘Ï ‰ÚÓ ‡ˆÓÈ È"˘¯ Ï˘ Â¯ÙÒ· ...‰¯Â˙· „ÓÂÏ‰ Ï˘ Â˙Ú
."ÌÈÂÒÓ ¯·„ ¯ÓÂÏÓ Â˙˜È˙˘· Â‡ ,ÂÂ˘Ï ˜ÂÈ„· Â‡ ,ÊÓ¯· ÌÈÓÚÙÏ Â‡ ,˙˘¯ÂÙÓ
˘Ì

רש"י לחידודא
מקור לביטוי "מילא כרסו בש"ס"
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות של החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:
"מלאך ,בן ישראל ונכרי בעלי אותו שם" = בפרשת פנחס )כו ,ה( נזכר בן
הראשון ; ראובן" :חנוך" ,ושם )כה ,טו( נאמר "בית אב במדין הוא" ,ופירש
רש"י :חמשה בתי אבות היו למדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה .הרי בן
ישראל ונכרי בעלי אותו שם .ובפרשת בראשית )ה ,כד( ויתהלך חנוך את
האלקים ואיננו כי לקח אתו אלקים ,וידוע ממדרשים שנהיה מלאך.

דבר המערכת
"אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח"
מעשה ברבי שלום הגדול ,ה"ה רבי שלום שכנא מפראהבישט,
אביו של קדוש ישראל מרוזין ,שהקים לעצמו בית מדרש ,כשאברכים
משקעים אונם והונם למטרה זו .כאשר כמעט עמד על תילו עצר פתאום
את המלאכה .לאחר זמן קמו כמה מנכבדי העיר ועוררו התנגדות גדולה
לבניית בית המדרש .אז צוה ר"ש להשלים זה הבנין .לאחר מכן הסביר,
כי כשראה שהבניה מתקדמת והולכת ללא קשיים והתנגדות ,חשש
שמא עצת היצר היא ,כי לא יתכן דבר שבקדושה ללא קשיים או
התנגדות ,ועל כן ביקש לעצר את הבניה .וכיון שקמה התנגדות הרי
סימן כי מצד הקדושה הדבר.
מעולם לא שמענו כי הנושא שק של אשפה שיתנפלו עליו שודדים,
אבל ההולך בדרך וצרור הכסף בידו ,וכל שכן כשנושא שק מלא אבנים
טובות ומרגליות ,הוא בחזקת סכנת שודדים .משל נפלא זה כותב
ה"אור המאיר" )בדרוש לראש השנה( ,ומפרש בכך את הפסוק )תהלים כז ,ג(
"אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח" ,היינו בזאת שקמה עלי
מלחמה ,בטוח אני שהדרך שאני הולך בה ישרה היא ,ושהדבר שאני
עושה נכון הוא.
מי כרש"י הקדוש ,שהיה מן הראוי לציין בקול רעש גדול את יום
הילולתו ולהושיב "ישיבה על קברו" ,בהיותו רבן של ישראל לגדולים
כקטנים ,מלבד מה שהוא הוא בעל השמועה בנידון ,כמו שכותב )ביבמות
קכב ,א ד"ה תלתא ריגלי( "בתשובת הגאונים מצאתי כל הנך ריגלי
דאמוראי ,היינו יום שמת בו אדם גדול קובעים אותו ]היום[ לכבודו ,ומדי
שנה בשנה כשמגיע אותו יום מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו
ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם" .אמנם נתקיים בו
ברש"י "לא ידע איש את קבורתו" ,אבל כבר כתב ה"מאור עינים"
בחידושיו למסכת שבת )ד"ה אמר ריש לקיש(" :כשלומדים דברי חכם ...זה
בחינת השתטחות על קברי הצדיקים."...
בראות השטן את הצלחת ערב העיון במשנת רש"י ,ביום הילולתו
אשתקד ,ואת התוכנית הערב של השנה קמה מלחמה שהשבית את
התוכנית .אמנם התקיימו פה ושם פעילות לכבודו של רש"י )כבגליון הבא
בע"ה( ,אבל לא כמתוכנן .אך כאמור זה עצמו נותן חיזוק להמשך הדרך
ביתר שאת ו"מתיבתא דרש"י" תמשיך בדרכה כצוק איתן ,בעזהשי"ת.

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(

 "יכול אתה"  -לא רק מצד יכולת גשמית ,אלא גם מצד "יכולת של מצוה" 
) .'Â‚Â Í‚„ ¯˘ÚÓ ÍÈ¯Ú˘· ÏÎ‡Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï (æé ,áé äàø 'ôפירש מצות אכילת מעשר וקדשים .ועל כך מלמדך הכתוב "לא תוכל לאכול
רש"י ,"ÏÎÂ˙ ‡Ï" .¯·„‰ ÏÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï Ô˙ÈÏ ·Â˙Î‰ ‡· ,"ÏÎÂ˙ ‡Ï" :בשעריך" ,האזהרה שוללת יכולת זו" ,אינך רשאי" שכן האכילה
¯· ˙‡Â" Â· ‡ˆÂÈÎ .È‡˘¯ Í È‡ Ï·‡ ‰˙‡ ÏÂÎÈ ¯ÓÂ‡ ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È Èבירושלים היא חלק מהותי ממצות אכילת המעשר והקדשים ואכילתם
 ,[‚Ò ,ÂË Ú˘Â‰È] "Ì˘È¯Â‰Ï ‰„Â‰È È · ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È È·˘ÂÈ ÈÒÂ·È‰מחוץ לירושלים אין בה מצוה כלל.
Ì‰Ó Á˜Ï˘Î ˙È¯· Ì‰¯·‡ Ì‰Ï ˙¯Î˘ ÈÙÏ ,ÔÈ‡˘¯ Ô È‡˘ ‡Ï‡ ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ
יכולת מצד מצות כיבוש הארץ 
¯ÈÚ‰
Ì˘ ÏÚ ‡Ï‡ ÂÈ‰ ÌÈÈ˙Á ‡Ï‡ ÂÈ‰ ÌÈÒÂ·È ‡ÏÂ ,‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ
ומעתה תובן היטב הראיה שמביא רש"י לדבריו מהפסוק ביהושע
˘˘" Í¯ÈÒ‰ Ì‡ ÈÎ" ¯Ó‡ ˘ ‡Â‰Â ,¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ È˜¯Ù· ˘¯ÂÙÓ ÍÎ ,ÒÂ·È ‰Óואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם" ,יכולים היו
.‰ÚÂ·˘‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ Â·˙Î˘ ˙Â¯Âˆ ,[Â ,‰ ·-Ï‡ÂÓ˘] "ÌÈÁÒÙ‰Â ÌÈ¯ÂÚ‰
אלא שאינן רשאין ,שכן גם שם מדובר ב"יכולת של מצוה" ,מאחר

צריך ביאור ,הביטוי "לא תוכל" ודומים לו מופיע בתורה פעמים
רבות במשמעות של איסור ,ולדוגמא" :לא יוכל העם לעלות אל הר
סיני" )פ' יתרו יט ,כג( ,ופירש רש"י" :שאין להם רשות"; "לא תוכל לראות
את פני" )פ' תשא לג ,כ( ,ופירש רש"י" :אינני נותן לך רשות" .הרי שכבר
פירש כן בפסוקים קודמים ,ומה ראה צורך לחזור ולפרש כאן .ולא זו
בלבד ,אלא שחוזר ומפרש באריכות יתירה ,מקדים לומר "יכול אתה",
וגם מביא ראיה לפירוש .והרי ניתן היה לפרש בקצרה כדרכו" :לא תוכל,
אינך רשאי"? ועוד ,מדוע מרחיק רש"י להביא ראיה לדבריו מהכתוב
ביהושע "ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם" ,בה
בשעה שישנם )כאמור( פסוקים רבים בתורה שבהם ביטויים כדוגמת "לא
תוכל" מתפרשים בצורה דומה?
יכולת מצד מצות אכילת מעשר 
עלינו לומר ,איפוא ,שכוונת רש"י היא לפרש את הביטוי "לא תוכל
לאכול בשעריך" בדרך ייחודית ,בשונה משאר הביטויים הדומים בתורה,
ועל כך מביא הוא ראיה לדבריו מהביטוי בספר יהושע המתפרש אף הוא
בצורה דומה .הסבר הדברים :כוונת רש"י במילים "יכול אתה" אינה
לומר שקיימת יכולת מעשית לבצע את פעולת אכילת המעשר והקדשים
מחוץ לירושלים ,עובדה מובנת מאליה ,שמיותר לציין אותה ,אלא
כוונתו היא ליכולת לקיים את מצות אכילת המעשר והקדשים מחוץ
לירושלים.
כלומר ,עצם העובדה שהמקום המיועד לאכילת המעשר והקדשים הוא
ירושלים ,ידוע לנו כבר היטב מהפסוקים הקודמים )לעיל ,ו-ז( "והבאתם
שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם גו' ואכלתם
שם לפני ה' אלוקיכם" .אך היה מקום לחשוב שבמקרה שהדבר אינו
אפשרי מסיבה כלשהי ,אין צורך לוותר בשל כך לחלוטין על מצות
אכילת המעשר והקדשים ,אלא ניתן לקיים מצוה זו גם מחוץ לירושלים.
וזה שפירש בדיבור קודם" :לא תוכל"" ,בא הכתוב ליתן לא תעשה על
הדבר" ,היינו שהאכילה בירושלים אינה מצוה נוספת ,אלא תנאי
לעיכובא ,אסור לאכול במקום אחר.
שמבאר מה שרש"י מזכיר כאן ,שלא כרגיל ,בעל המימרא ,לרמז דאזיל לטעמיה
לכך מתייחסים דברי רש"י "יכול אתה ,אבל אינך רשאי" ,עלול אתה )בברכות יג ,א( למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע' ,כדי שיקבל עליו עול מלכות
לחשוב שביכולתך לקיים את מצות אכילת המעשר והקדשים גם מחוץ שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות ,והבן[.
לירושלים" ,יכול אתה" לא יכולת גשמית ,אלא "יכולת של מצוה",
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק כט; שם שלמה

שכיבוש הארץ והורשת יושביה היא מצוה מן התורה" :והורשתם את
כל יושבי הארץ" )פ' מסעי לג ,נב( ,אם כן היה מקום לחשוב שיש לקיים
מצוה זו על אף הברית שכרת אברהם עם אבותיהם" ,יכולים היו" ,לא
רק יכולת גשמית מצד גבורתם ,אלא גם מצד ציווי הקב"ה .ועל כך
מלמדנו הכתוב "ולא יכלו בני יהודה להורישם" ,לא היתה להם היכולת
לקיים מצוה זו " -אינן רשאין" ,שכן הציווי לכבוש את הארץ ולהוריש
את יושביה לא חל על אלו שנטלו חלק בברית עם אברהם.
אבל עדיין יש לשאול איך אפשר לומר שמצד השבועה לא חל ציווי
הקב"ה ,והרי הסברא נותנת להיפך שהציווי כחו יפה לבטל את
ההתחייבות שמצד השבועה כלפיהם .והביאור בזה ,באם היו ישראל
מתעלמים מהתחייבותם להיבוסי היה בדבר משום חילול השם ,ולכן
התנהגו כאילו היתה תוקף לשבועה ,אף שאכן נתבטלה מכח הציווי של
כיבוש הארץ .לפי זה מובן מדוע מביא שבועתו של אברהם כשקנה את
מערת המכפלה דווקא ,ולא את כריתת הברית שבין אברהם לאבימלך,
שהיא מפורשת בכתוב )פ' וירא כא ,כג ואילך( ,כדי להגדיל עוד יותר את
חילול השם שבדבר ,שכן בשבועה זו נקבע העדר כיבוש ירושלים,
כתנאי לקנין מערת המכפלה ,ואם כן נמצא שבאם לא היו מקיימים את
השבועה היה מתבטל למפרע )לדעת היבוסים( קנינו של אברהם במערה,
ובמילא שהאבות והאמהות קבורים בקבר לא להם!
ועדיין קשה ,אם יש בדבר משום חילול השם ,אם כן איך לקחו סוף
סוף את ירושלים מהיבוסים .לכן ממשיך רש"י" :והוא שנאמר ,כי אם
הסירך העורים והפסחים" ,דוד המלך הסיר את הצלמים שכתבו עליהם
את השבועה ,וכך נשכחה זכרה של השבועה בדורות הבאים .אבל עדיין
אין זה מספיק שהרי היו יבוסים חיים ,שכן ידעו מהשבועה כמסופר
בנ"ך שם ,ומה הועילה הסרת הצלמים לגביהם? לכן מציין רש"י לפרקי
דרבי אליעזר )שלא כדרכו לציין מקור פירושו( ,שם מבואר שאחר כך קנה
דוד את ירושלים לאחוזת עולם בשש מאות שקל .ואם כן מובן שבזה
ביטל לגמרי כל טענה אפשרית של היבוסים בקשר לירושלים] .וראה שם
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"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

) .ÌÎÈÁ‡ ÔÈ· ÚÂÓ˘ (æè ,à íéøáã 'ôפירש רש"י¯ÂÎÊ ÂÓÎ :

)שם הגדולים(

 .¯ÂÓ˘Âכמו בקיום זכור ושמור נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית ,כן הדן דין אמת לאמיתו.
חיים ושלום ,לבעל "מנחת אלעזר"

) .ÍÈ·Ï Ì˙˘Â (æ ,å ïðçúàå 'ôפירש רש"יÈ·‡ ¯Ó‡ ˘ ·‡ ÈÂ¯˜ ·¯‰ ÍÎ ,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ì˙‡ ÌÈ · ¯Ó‡ ˘ ,ÌÈ · ÌÈÂ¯˜ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ Ì˘ÎÂ 'ÂÎÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÏ‡ ,"ÍÈ ·Ï" :
‡·" .'Â‚Â Ï‡¯˘È ·Î¯ Èכשם שהתלמידים קרוים בנים" ,ואין זה ענין של חיבה בלבד ,אלא הדבר מטיל עליהם התחייבות כלפי רבם ,וכמו "בנים אתם לה'
אלקיכם" ,שהוא כינוי מחייב ,שהרי בני ישראל חייבים בקיום תרי"ג המצוות בגלל היותם בניו של הקב"ה" .כך הרב קרוי אב" ,ואין זה תואר של כבוד
בלבד ,אלא הוא מטיל עליו את האחריות של האב לבנו ,ועליו להתמסר לתלמידיו באותה מידה שאב מתמסר לבניו ,ולהשקיע את המאמץ הדרוש כדי
לקוטי שיחות ,חלק ט
לשנן עמם את הדברים עד שיהיו ידועים להם היטב )כבדיבור הקודם(.

) .‡È‰‰ ˙Ú· Ô¯‰‡ „Ú· Ì‚ ÏÏÙ˙‡Â Â„ÈÓ˘‰Ï „‡Ó '‰ Û‡˙‰ Ô¯‰‡·Â (ë ,è á÷ò 'ôפירש רש"יÂ˙ÓÂ ‰ˆÁÓ ¯ÙÎÏ È˙ÏÙ˙ ‰ÏÈÚÂ‰Â 'ÂÎ ÌÈ · ÈÂÏÎ ‰Ê ,"Â„ÈÓ˘‰Ï" :
˘  .ÌÈ ˘‰ Â¯‡˘ Â ÌÈיש לבאר ענין מיתתם כעונש על חטאו בעגל ,דהנה במיתתם נאמר" :ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה' לאמור בקרובי אקדש"
)פ' שמיני י ,ג( ,ופירש רש"י :היכן דיבר וכו' ,עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך .ולכאורה הא אין מיתה בלא חטא )שבת נה ,א( ,אבל מסקנת הגמרא
)עמוד ב שם( שיש מיתה בלא חטא .והנה בטעם מאן דאמר אין מיתה בלא חטא יש לומר דאסמכיה אקרא )פ' אחרי יח ,ה( "ושמרתם את חקותי גו' וחי בהם".

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י",
בגליון הקודם ,במדור "יד רש"י" ,היה דין ודברים
בדברי רש"י בפרשת פנחס ,בסוף פרשת המועדים,
במקרא קודש בענין שמיני עצרת החג הזה .בין השאר
ציינו למפרשים הדנים ב"דרך ארץ" זו שמביא רש"י
שם בשם מדרש תנחומא ,איך למדה תורה דרך ארץ?
וגם לכאורה אינה מדה טובה .בהקשר לכך הנני
להעתיק דברי זקני כ"ק מרן אדמו"ר מסטראפקוב
זצ"ל בספרו "דברי יחזקאל שרגא"  -תליתאה ,ומשם
הועתק לספר "להבת אש" לשמחת תורה .וכה דבריו:
'ביום השמיני עצרת גו' פר אחד איל אחד' גו' )פרשת פנחס
כט ,לה( .פירש רש"י ז"ל' :אלו כנגד ישראל התעכבו לי
מעט עוד כו' עכבו עוד יום אחד' .ולפני זה כתב:
'בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם',
עכ"ל .ועוד שם ובמדרש רבי תנחומא )פרשת פנחס ,סימן יז(
'למדה תורה דרך ארץ שמי שיש לו אכסנאי יום ראשון
יאכילנו פטומות ,למחר יאכילנו דגים ,למחר יאכילנו
בשר בהמה ,למחר מאכילו קטניות ,למחר מאכילו ירק
פוחת והולך כפרי החג' ,עכ"ל .וכתב ב'שפתי חכמים',
רצה לומר ,קאי אלעיל אפרי החג מה שמתמעטין
והולכין למדה תורה דרך ארץ ,עכ"ל .ולי אין נראה
דברי ה'שפתי חכמים' האלו ,כי אם כן כדבריו שכוונת
רש"י ז"ל שדברי התנחומא קאי על פרי החג ,אם כן
היה לו להביא דברי התנחומא לעיל אצל פרי החג,
ולמה נטר ליה עד כאן כשמדבר כבר מקרבנות שמיני
...

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
עצרת .ועוד למה מסיים כפרי החג ,הא עלה קאי ,ומה
לו לכתוב אלו השתי תיבות.
לכן נראה לי לומר דבאמת מה שדרך הארץ היא
להמעיט ערך הכיבודים לאורח החשוב מיום ליום ,אין
זה מפני שירד ערך חשיבותו ,אלא מפני שנתחזקה
הידידות והאהבה על ידי ההשתעשעות זה עם זה,
ונתקרבו הלבבות ונתחממה האהבה בין שניהם עד
שאין צורך שוב כל כך התקרבות ה'לגימה' ,שאמרו
חז"ל )סנהדרין קג ,ב( 'גדולה לגימה שמקרבת רחוקים' ,כי
כיון שכבר נתקרבו זה לזה על ידי ההשתעשעות
ונתאהבו זה על זה שוב כל מה ששוהה אצלו יותר תוכל
האהבה להתקיים אפילו אם ימעט במאכלים חשובים.
כמו שבאמת אנו רואים שחסידים ואנשי מעשה
מקפידים בעיקר לאכול 'יחד' עם הצדיקים ,ואין שמים
לב לגודל ערך טובת המאכלים ופינוק המעדנים ,כי לא
הנאת החיך ממתיקת המאכלים היא העיקר ,כי אם
האכילה ביחד המביא קירוב הדיעות ,כמו שלמד אותנו
כ"ק אדמו"ר ה'בעל שם טוב' והצדיקים הנוהגים
אחריו מדור דור .וכמו שמצינו שהתקרבות ישראל
לבנות מואב על ידי שאכלו עמהם כמבואר במדרש,
ומדה טובה מרובה להתקרב לצדיקים.
ובהקדמה הלזו אנן נמי נימא ,דבאמת קאי משל
התנחומא שברש"י ז"ל על שמיני עצרת להורות לנו
למה באמת צותה התורה הקדושה ביום המקווה
הגדול והקדוש הלזה ,יום שמחת תורה ,שהוא שמחת
...

כל העולמות עליונים ותחתונים ,שזכינו להגיע למדרגה
כזו שהיה בה אדם הראשון קודם החטא ,למה נקריב
רק פר אחד ואיל אחד ,הלא היה מן הראוי להרבות
בקרבנות ביום קדוש כזה לכאורה .על זה בא רבי
תנחומא להורות לנו במשל הנ"ל מאכסנאי שכל מה
שמשתהה יותר והאהבה מתחזקת ,שוב אין צורך
בקירוב הדיעות על ידי ריבוי האכילה .כמו כן מובן
שביום הקדוש הזה של שמיני עצרת ,כבר הגיעה
השמחה עד כדי כך ,רוצים ליהנות רק בקירוב ודבקות
אמתי בהשי"ת ,וממעטים בהנאות גשמיות ככל
האפשר ושמחים בעיקר בהשי"ת נותן התורה.
ולכן באמת ראינו בעינינו גודל שמחת הצדיקים
ביום שמחת תורה ,ממש בהתפשטות הגשמיות ,ולא
שמו לב כלל על הסעודות באכילה ושתיה ,אף על פי
שבכל השבתות וימים טובים מאריכים בעבודת
סעודות קדושות ,בבשר ודגים וכל מטעמים ,ויום
קדוש זה יוצא מן הכלל שממעטים בעניני אכילה
ומרבים בריקודים ובשמחת התורה הקדושה ,עד שאין
לשער למעלה מכוחות גשמיים .וכן כותב בשער
הכוונות שהאר"י ז"ל אחרי שכבר גמר ההקפות בבית
מדרשו והלך לביתו וראה שאיזה בית המדרש מאריך
עוד בשמחה ההקפות נכנס ורקד עמהם עוד ועוד,
ממילא שפיר יש לומר דרבי תנחומא באמת קאי על
בכבוד רב,
שמיני עצרת כנ"ל ,ודו"ק.
משה יודא הלברשטאם

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

)ÌÎ··Ï ÏÚ ‰Ï‡ È¯·„ ˙‡ Ì˙Ó˘Â (çé ,àé á÷ò 'ô
 .'Â‚Â ÌÎ˘Ù ÏÚÂפירש רש"י˙‡ Ì˙Ó˘Â" :
„·¯ ÂÁÈ ‰ ˙ÂˆÓ· ÌÈ ÈÈÂˆÓ ÂÈ‰ ÂÏ‚˙˘ ¯Á‡Ï Û‡ ."Èביאורי החומש; להורות נתן; פרדס צבי; עיוני
˙ ÌÈ˘„Á ÌÎÏ ÂÈ‰È ‡Ï˘ È„Î ˙ÂÊÂÊÓ Â˘Ú ÔÈÏÈÙרש"י; פרדס שמאי; פרדס יוסף החדש; אלה
הדברים )שלזינגר(; קובץ בית אהרן וישראל )גליון
.ÌÈ ÂÈˆ ÍÏ È·Èˆ‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ Â¯ÊÁ˙˘Î

שיעורים )סוף קידושין ,אות קמא(; אהל משה )דאנאט,
אות ג(; ברכת יצחק )פאטאלסק(; שפע חיים )מכתבי
תורה סימן תמא(; לקוטי שיחות )חלק ט ,עמוד ;(84

קנא ,עמוד קנז; גליון קנג ,עמודים קנו-קנז(

?ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ô·ÂÈÁÂ ÛÂ‚‰ ˙·ÂÁ ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ ‡Ï‰
רמב"ן; חזקוני מפרבנס; רבינו בחיי; מושב
זקנים; שו"ת רדב"ז )חלק ו סימן קנד(; משיח
אלמים; אמרי שפר; גור אריה; קיצור מזרחי;
מהר"א אמיגו; דברי אליהו לגר"א ]ראה ישורון חלק
ח עמוד תשצה מקור הדברים .ועיין שם ובעוד ציונים דלהלן
שגורסים ברש"י :הרימו תרומה ,עשרו מעשרות .אך צריך
עיון גדול ,שהרי הכתובים מדברים על מצוות תפילין
ומזוזה[; אמרי צדיקים )לר"צ חסיד מיאמפאלי ,דף ז ,א(;
ברית אברם )בפסוק יג(; דעת יששכר; באר בשדה;
הכתב והקבלה; קובץ שומר ציון הנאמן )גליון
צב(; זכור לאברהם )ברלינר(; שו"ת בית הלוי )חלק ג
סימן א אות ב(; מנחת פתים; דרשת הרבי
מאסטראווצא )נדפס בסוף "אבן יחזקאל" לאנדאן
תרצ"ט ובכמה מקומות(; נפש יהונתן )סעליש(; קובץ

...

פרד"ס היה לשלמה

?˙ÂÏ‚· È¯ÈÈÓ ‰Ê ˜ÂÒÙ˘ Á¯Î‰‰ ‰Ó
רמב"ן; זכרון; עמר נקא לרע"ב; באר מים חיים;
גור אריה; הואיל משה; אהל יעקב )בפסוק קודם(;
אהל משה )טולידאנו(; משכיל לדוד; מלאכת
הקודש; באר יצחק; לקוטי שיחות )שם ,עמוד 80
הערה  ;(6ביאורים לפירוש רש"י
‡‡ÙÈÒ· È¯‰Â ,˙ÂÏ‚· È¯ÈÈÓ˘ ˘¯ÙÏ Ô˙È ÍÈ
‡?"‰Ó„‡‰ ÏÚ 'Â‚ Â·¯È ÔÚÓÏ" ¯Ó
רמב"ן; רא"ם; גור אריה; דבק טוב; הואיל משה;
קיצור מזרחי; שפתי חכמים; אהל משה
)טולידאנו(; אברהם שנית; לקוטי שיחות )שם,
הערה (8

?˙ÂˆÓ· Ì˘ ÌÈÈÈÂˆÓ ÂÈ‰È˘ ¯ÓÂÏ ‡·˘ ÔÈÓ
רא"ם; דבק טוב; קיצור מזרחי; מנחת יהודה;
שפתי חכמים; משכיל לדוד

'˙ÂˆÓ‰ ÌÈÓÈ˜Ó ÂÂ‰' ‡ÏÂ "ÌÈÈÈÂˆÓ" ˜ÂÈ„‰ ‰Ó
?‰ÓÂ„ÎÂ
משיח אלמים; משכיל לדוד; נפש יהונתן
)סעליש(; אור החמה
?‡˜Â„ ÂÏÏ‰ ˙ÂˆÓ '· Ë˜ ÚÂ„Ó
יוסף דעת; מהר"י ומהרי"ד מבעלזא; נפש יהונתן
)סעליש(; אור החמה
?[˙ÂÊÂÊÓÂ ÔÈÏÙ˙ „·ÏÓ] ˙ÂˆÓ‰ ¯‡˘ ÌÚ ‰ÓÂ
רא"ם; קיצור מזרחי; עיוני רש"י
,È¯ÙÒ· ¯ÎÊ˘ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂˆÓ ËÈÓ˘Ó ÚÂ„Ó
?‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÙ˙ ˙ÂˆÓ‰ ÔÈ· ‡¯˜· ¯Ó‡Â
רא"ם; דעת יששכר; שאר ישוב; לקוטי שיחות
)שם ,הערה  ;(8ביאורי החומש; ביאורים לפירוש
רש"י; עיוני רש"י; ביאורי אש )שוורץ(
¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰ ,"ÌÈ˘„Á ÂÈ‰È ‡Ï˘" ˜ÂÈ„‰ ‰Ó
˘?‰ÓÂ„ÎÂ ÔÓÈÈ˜Ï ÂÚ„È
אור החמה
ÌÎÈÏÚ ÂÈ‰È"˘ ¯Ó‡ (‚È ˜ÂÒÙ) Ì„Â˜Ó È¯‰
?"ÌÈ˘„Á
ברית אברם )שם(; לקוטי שיחות )שם בשולי הגליון(
?È"˘¯ ‡È·Ó˘ ‡¯˜ ¯Ó‡˜ ‰Ó
באר מים חיים; נפש יהונתן )סעליש(

המשך

אך הא ילפינן מהאי קרא שפקוח נפש דוחה כל התורה " -וחי בהם" ולא שימות בהם )יומא פה ,ב( ,צריך לומר דסבירא ליה דילפינן לה מ"ושמרו בני ישראל
את השבת" ,אמרה תורה חלל עליו שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה.
והנה בחטא העגל כתיב "וירא אהרן" )פ' תשא לב ,ה( ,ופירש רש"י מהמדרש שראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם והרגוהו .והאריכו המפרשים בכך אם לא
היה בזה דין ייהרג ואל יעבור ,ועל כל פנים מגדר אדם גדול ומוחזק בחסידות היה לו להחמיר על עצמו למסור נפשו ,כשיטת ה"נימוקי יוסף" )סוף פרק בן
סורר ומורה הובא ב"בית יוסף" יורה דעה סימן קנז ובש"ך שם( .וטעמא דמילתא יש לומר שכן צדיק במיתתו קרוי חיים )ברכות יח ,א( ,ואינו "נעשה חפשי מן המצוות"
כשאר המתים ,כדאיתא בספר חסידים )סימן תתשכט( ,ואם כן לא שייך בהם סברת "חלל עליו שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה" ,ורשאי למסור נפשו.
אך מזה שאהרן לא עשה כן ,על כרחך לא סבירא ליה כן והיינו משום דפקוח נפש דוחה כל התורה ילפינן מ"וחי בהם" .ואם כן סבירא ליה שיש מיתה
בלא חטא ,אשר על כן מתו עליו נדב ואביהוא אף שהיו נקיים מן החטא .ושפיר תליא ענין מיתתם בחטא העגל ,ודו"ק.
יציב פתגם ,מכ"ק אדמו"ר בעל "שפע חיים" מצאנז

) .ÂÏÎ‡È ¯Â‰Ë‰Â ‡ÓË‰ (åè ,áé äàø 'ôפירש רש"י.˙Á‡ ‰¯Ú˜· ÌÈÏÎÂ‡ ¯Â‰Ë‰Â ‡ÓË˘ :
לטהור( ,בכך שאוכל מקערת הצדיק הטהור .ומכאן רמז שאכילת "שיריים" מזככת.

המטרה שהטמא יתעלה

)ראה "גנזי ישראל" ,טשארטקוב ,שמרמז שהטמא נהפך
דורשי רשימות

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי *
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה
תוניסדכיא * באר רחובות * מערבי *
חכמי מירא
חכמים *
יהודהלט"ז *
דברי דוד
שפתי'י מ
הכהן טנוג
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *לרבי
יששכר *תקצ"ג
דעתחודש אב
אפרים* -ראש
שםתקי"ד
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * )
באר( בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי
רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי *

ארץ יהודה  /אדמת יהודה

שער ספר "ארץ יהודה"

"הרב המובהק ,ואח לברק" ,כן מתארים
אותו נכדיו )בהקדמת ספר "נר דוד" הנז' להלן,
ובהקדמת הגדה של פסח "פי המדבר" של אביהם רבי
יוסף ג'ג ,חתן רבינו( .נולד בתקי"ד לערך )כלדהלן(,
לאביו רבי אברהם הכהן טנוג'י] .אולי הוא בנו או
נכדו של רבי יהודה ב"ר שמואל הכהן טנוג'י ,רעו של
ה"פרי חדש" שכותב אליו" :מה נבין ולא עמך הוא".
נסתלק בירושלים ת"ע[ .ב"שם הגדולים" )מערכת
גדולים ,ערך רבי ישמעאל הכהן( כותב מרן החיד"א:

"שמעתי כי מראש מקדם היה כהן אחד מעיר
טאנג'א שנתיישב בתוניס וממנו היא מוצאת
משפחת טנוג'י".
בבחרותו נשבה בין הגוים וניצל בנס.
בספר "מעגל טוב" מעלה החיד"א על זכרונותיו
את ביקורו בתוניס בשנת תקל"ד ומספר" :גם

...

שלטי הגיבורים

הארוס רבי יהודה הכהן טנוג'י הפליא לעשות
לי אהבה רבה ונתן לי כמה ספרים במתנה,
ותיבת כסף ,וקנה 'שם הגדולים' ו'ברכי יוסף'
עד שלא נתחברו כמעט" .ונראה שרבינו היה אז
)לפחות( כבן כ' ,אחרת לא מסתבר שהחיד"א
היה מתייחס לקירבה של בחור צעיר ועוד
מעלה זאת על זכרונותיו .ואם כן נולד בסביבות
תקי"ד .קשרי הידידות ביניהם לא נותק ולימים
קיבל רבינו הסכמת החיד"א על ספרו "ארץ
יהודה".
תחילה שימש כדומ"ץ בסוסא ,ולאחר
מכן נתמנה לשמש כדיין בתוניס ,בבית דינו
של רבי יצחק טייב בעל "ערך השולחן" ,והוא
חתום איתו עמו על פסקי דין ועל הסכמות
לספרים שונים .בשנת תק"צ עלה לארץ
הקדושה ,עם מחותנו לרבי אברהם הכהן
מרבני תוניס בעל "אברהם יגל" )ראה "גיבוריו
של שלמה" ערכו( ,והתיישבו בצפת .במשך כג'
שנים ישב בצפת עד להסתלקותו בראש
חודש אב תקצ"ג לערך ,ושם מנו"כ ליד
קבורת האלשיך .זוגתו צ'וררה נפטרה כששה
חדשים אחריו .בנוסף לשם טנוג'י נקרא גם
בשם" :חאדרייא".
ספרו "ארץ יהודה" ,הכולל :חידושי ש"ס,
רמב"ם וקונטרס "לקוטי תורה" על תנ"ך,
הדפיסו המחבר בליוורנו תקנ"ז .וכמעשהו
בראשון כך בשני ספרו "אדמת יהודה" ,הכולל:
חידושי ש"ס ,רמב"ם וקונטרס "לקוטי תורה"
על תנ"ך .נדפס בליוורנו תקפ"ח ,כנספח לספר
"צמח דוד" ,לרבי דוד נג'אר .שני הקונטרסים

....

ספר הגור * דקדוקי
* זכרון משה לחותן
קרני ראם * תועפות
למורא * ועוד ועוד.
ספר הגור * דקדוקי

שער ספר "אדמת יהודה"

"לקוטי תורה" הם בעיקר על לשונות רש"י
והערות על מפרשיו ,וכן על לשונות "בעל
הטורים" .השמטות לספרים "ארץ יהודה"
ו"אדמת יהודה" ולקונטרסים "לקוטי תורה",
נספחו לספר "נר דוד" ממחותנו רבי דוד גג',
שנדפס בליוורנו תרכ"ח.
אוסף מכל דברי רבינו על פירוש רש"י
ומפרשיו נמצאים בשלבי עריכה ,בידי הרב
משה יהודא נחמיה הלברשטאם שליט"א ]בן
כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א ,וחתן הגה"צ רבי
אהרן שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ נשיא "מתיבתא
דרש"י"[ ,ועומד להופיע בס"ד תחת שם כולל

"אדמת ארץ יהודה" ,בצירוף ציונים ,הארות
והערות בשם "ציץ ופרח" )כמנין שמו( .בתקוה
להופעתו הקרובה.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ì˙Â‡ ÌÎ˙Â˘ÚÏ ÌÈËÙ˘ÓÂ ÌÈ˜ÂÁ ÌÎ˙‡ „ÓÏÏ ‡Â‰‰ ˙Ú· '‰ ‰ÂÈˆ È˙Â‡Â] (ãé ,ã ïðçúàå 'ôפירש[ רש"י ד"ה ואותי ציוה ה' בעת ההוא ללמד
אתכם ,‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ ,עכ"ל .כתב הרב "דרוש שמואל" ]הנקרא גם "לקט שמואל" ,לרבי שמואל פייבוש ב"ר יוסף יוזפא הכהן ,נדפס וויניציא תנ"ד[:
וקשה דאיתא דתורה שבעל פה למשה לבדו ניתנה ובטובת עין נתנה לישראל ,וכאן משמע דנצטווה ,עכ"ל ,והניח בקושי .ולא קשה מידי
דמסקינן בנדרים ]לח ,א[ דפלפולא בעלמא הוא דניתן למשה ,אמנם תורה שבעל פה דהיינו פירושי התורה והמצוות צווה ללמדה לישראל,
עיין שם )אדמת יהודה(.

) .ÌÎÈÙ· ˘È‡ ·ˆÈÈ˙È ‡Ï (äë ,àé á÷ò 'ôפירש רש"י.ÌÂ˜Ó ÏÎÓ "·ˆÈÈ˙È ‡Ï" ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ,ÔÈ Ó ‰ÈÙ˘Î· ‰˘‡Â ‰ÁÙ˘ÓÂ ‰ÓÂ‡] ˘È‡ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ :
‡ [Ô˘·‰ ÍÏÓ ‚ÂÚÎ ÂÏÈÙ‡ ,˘È‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ÔÎ Ìוכו' .וכתב הרב "נחלת יעקב" :צריך עיון למה לא פירש כן בריש הפרשה ]ז ,כד[ דכתיב
נמי "לא יתייצב איש בפניך" .ואפשר דמכפל הכתוב דייק ,עיין שם .ולשון ]רש"י[" :לא יתייצב מכל מקום" ,לא משמע הכי .לכן יש לומר דלעיל
]פסוק "לא יתייצב" שבריש הפרשה[ כיון דכתיב לעיל מיניה ]ז ,כב-כד[ "ונשל וגו' את הגוים וגו' ונתן מלכיהם בידך" ,הרי אומה ומשפחה אמור ,ואם
כן הדרשא פשוטה דעל כרחך לומר איש אפילו כעוג .אבל הכא דלא כתיב אלא איש ,הוצרכו לדרוש האומה ומשפחה וכו' מ"פחדיכם
ומוראכם" וכו' ]סיפא דקרא כאן[ ,וכמו שכתב הרא"ם ז"ל דלא תימא "על פני כל הארץ אשר תדרכו בה" כתיב ]בסיפא דקרא כאן[ ,אבל בחוץ לארץ
איש אחד לא יתיצב בפניכם ,אבל אומה ומשפחה הוה אמינא יתייצבו ,להכי אצטריך לאשמועינן ד"אשר תדרכו בה" אינו אלא שדיבר הכתוב
בהווה ,והוא הדין בחוץ לארץ )ארץ יהודה; וראה גם "יבא הלוי" ,לרבי יוסף ב"ר אליהו הלוי ,שנדפס בקושטא תרכ"ב ,בחידושי המחבר על התורה שבסוף הספר,
וב"תועפות רא"ם" ,לרבי מרדכי ברוך קאראבלייו ,שנדפס בליוורנו תקכ"א(.

