על ידי מפעל

ב"ה ,אב תשע"ג ,גליון כב

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

חדשות בהיכלי רש"י

"Ï„Â‚· ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÈÙÓ Ï·Â˜Ó˘ ‰Ó ÌÈÈÁ‰ ÔÈ· Ú„Â ¯·Î
ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ¯Â‡ Ô¯ÓÓ Ï·Â˜ÓÂ .‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ „ÂÓÏÏ ·ÂÈÁ‰
ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ „ÂÓÏÏ ÏÈ‚¯˘ ÈÓ ¯˘‡ ‰"‰ÏÏÊ ˘Â„˜‰ '·ÂË Ì˘ ÏÚ·'‰
."‰"·˜‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï Ï˜· ÏÂÎÈ ‰¯Â˙‰
"‰"‰ÏÏÊ '˜ÁˆÈ Ï˜Á' ÏÚ· ˜"‰‚‰ ÈÈ˜Ê Ïˆ‡ ÔÈÚ· ÔÈÚ È˙È‡¯ ÔÎÂ
˘„ÓÂÏ ‰È‰ Ì‚Â ,ÚÂ·˘· ÚÂ·˘ È„Ó È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÓÂÏ ‰È‰
˘„Á‡ ÏÎ ‰‡¯È ÔÎÏ .È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÂ ˘ÓÂÁ· È˘È˘ ÏÈÏ ÏÎ· ÌÈ·¯· ¯ÂÚÈ
."˙ÂÚÈ·˜· È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÂÓÏÏ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï „Á‡Â
˙ËÓ „ÂÓÚ ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ,Ï"ˆÊ ‚¯Â·ÒÓ‡ÈÏÈÂÂ - ‡˜ÈÙÒÓ ˘¯È‰ È·ˆ È·¯Ï ,È·ˆ ˙¯‡Ù

כללים בפירוש רש"י

הערב המיועד למרביצי תורה מלמדי תשב"ר ולכל הוגי וחובבי

תורת רש"י ,יתקיים בעזהשי"ת ביום א' פרשת דברים
הבעל"ט ,כ"ט תמוז בערב  -אור לראש חודש מנחם אב -
יום הילולתו של רש"י ,משעה  830עד  1030בערב ,בבית
המדרש פרדס כץ  -בו שוכן ספריית "מתיבתא דרש"י" -
רחוב טרומפלדור  36בני ברק ,בהשתתפות מרביצי ומפיצי
תורת רש"י על התורה ,מהדירי מפרשי רש"י ומחברי ספרים
על פירושו.

ישאו דברים במשנת רש"י :הג"ר רבי יצחק ישעי'ה ווייס

·(Ò'¯Â„‚È·‡ '¯ Ï„ÚÓ È·¯ :Ì‚ ‰ÂÎÓ‰) ‡˜‡¯˜Ó Ì"¯‰Ó‰ ˙˘Ó

·"Ì˘‰ Â„·Î ÌÈ¯Â‡·" Â¯ÙÒ

שליט"א אבד"ק נוה אחיעזר ,בנושא רש"י בעקבות מנחם
ודונש; הג"ר אהרן שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ ,בנושא

כללים בלימוד רש"י על פי מפרשי רש"י; הרב עודד אמרוסי

)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰
˘"Ì˘ ÔÈÈÚ] ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜‰ Ì‡ ÈÎ ,Ï"Ê Ì˘¯„ÓÓ ‡È·‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È
¯‡¯˜ÈÂ 'Ù ˘È
˘.[ÏÈÚÏ ‡È·‰ ‡Ï ‰ÓÏ Ì‚ ,Ì˘ ˘¯„Ó‰ ‡È·‰ ‰ÓÏ ‰˘˜Ó

¯

‡.‡È˘Â˜‰ Ì„Â˜ ıÂ¯È˙‰ ·Â˙ÎÏ È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ

הדים חמים ונלהבים התקבלו ב"מתיבתא דרש"י"
על ערב עיון במשנת רש"י ,ביום ההילולא דרש"י.

‰Ï ,·È ‡· 'Ù

רש"י לחידודא
מצא מקור ש"חידודים" הם סגולה נגד "גימגום"!
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:
"אהלים" שאינם ראויים למגורים = "כאהלים נטע ה'" )פ' בלק
כד ,ו( ,ופירש רש"י שהוא לשון "מור ואהלות" )מיני בשמים(;
"נחשים" שאינם זוחלים = "וירא בלעם גו' ולא הלך כפעם בפעם
לקראת נחשים" )שם ,א( ,ופירש רש"י שהוא לשון ניחוש; "קנים"
ללא ציפורים = "וירא את הקיני" )שם ,כא( ,הוא העם הקיני ,בני
יתרו  -כברש"י; "ציפור" ללא קן = הוא אביו של בלק " -בלק בן
ציפור" )על פי אביעה חידות(.

שליט"א ,בעל "ימי בית שני ושלישי" בנושא "מבנה בית
המקדש" )רש"י ביחזקאל ועוד(.
כן יתקיים רב שיח בין עורכי מהדורות מבוארות של
פירוש רש"י" :שי למורא"; חומש המבואר; "אשל אברהם";

"רש"י כפשוטו"; "רש"י מפורש" ,בהנחיית הרה"ג חנוך
טוביאס שליט"א בעל "סופה וסערה" ועורך "מעייני אגם" על
לועזי רש"י בו ידנו באופן לימוד פירושו של ר'בן ש'ל י'שראל
 אבי המפרשים ואופן הנחלתו לתלמידים .מספר דקות יקדשולהעלות נר זכרון למרביצי תורת רש"י שהלכו לעולמם.
במהלך הערב תוקרן מצגת רש"י בדברי גדולי ישראל .כן
תתקיים במקום מכירת מפרשי רש"י רבים במחירים מיוחדים
ויוגש שי אישי לכל משתתף .לבאי הערב תינתן אפשרות
להתרשם מספריית "מתיבתא דרש"י" ,הכוללת צילום כתבי
יד ודפוסים ראשונים של פירושו ומאות מפרשיו הדנים בדבריו
ויורדים לעמקם.

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"

 התלמידים קרויים בנים והרב קרוי אב 

) ÍÈ·Ï Ì˙˘Â (æ ,å ïðçúàå 'ôוגו' .פירש רש"י„Â„ÈÁ ÔÂ˘Ï ,"Ì˙˘Â" :
Â· Ì‚Ó‚Ï ÍÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡Ï ¯·„ Ì„‡ ÍÏ‡˘È Ì‡˘ ÍÈÙ· ÌÈ„„ÂÁÓ ÂÈ‰È˘ ‡Â‰
‡ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÈˆÓ ,ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÂÏ‡ ,"ÍÈ·Ï" .„ÈÓ ÂÏ ¯ÂÓ‡ ‡Ï
˜¯¯˘‡ ÌÈ‡È·‰ È·" ¯ÓÂ‡Â ,"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï Ì˙‡ ÌÈ·" ¯Ó‡˘ ,ÌÈ· ÌÈÈÂ
··¯Ó‡˘ ,ÌÈ· Ì‡¯˜ Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‰¯Â˙ „ÓÏ˘ Â‰È˜ÊÁ· ÔÎÂ ,"Ï-‡ ˙È
"Ì˙‡ ÌÈ·" ¯Ó‡˘ ,ÌÈ· ÌÈÈÂ¯˜ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰˘ Ì˘ÎÂ ."ÂÏ˘˙ Ï‡ È· ‰˙ÚÂ
 .'Â‚Â Ï‡¯˘È ·Î¯ È·‡ È·‡ ¯Ó‡˘ ·‡ ÈÂ¯˜ ·¯‰ ÍÎ ,"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ïיש

)ארחות חיים לרא"ש(

נבואה ,כמו בביטויים "בני קדם" )פרשת ויצא כט ,א(; "בני שנה"
שמיני ט ,ג(; ודומיהם .ולכן מביא רש"י דווקא את הכתוב "בני הנביאים
אשר בית א-ל" ,משום שבמילים אלה טמונה ההוכחה שבני הנביאים
אינם אנשי נבואה ,כלומר הנביאים עצמם ,אלא תלמידי הנביאים בלבד.
דהנה בית א-ל היתה באותה תקופה מרכז העבודה זרה בממלכת ישראל
)מלכים-א יב ,כט-לג( ,על כן אין זה מתקבל על הדעת שדווקא בבית א-ל
נוצרה קבוצה ניכרת של נביאים זמן קצר לאחר השמדתם של כל נביאי ה'
)מלבד אליהו( על ידי המלכה איזבל )ראה מלכים-א יח ,ד; יח ,כב ועוד(.
מן ההכרח לומר איפוא שהכוונה בביטוי "בני הנביאים" אינה
לנביאים של ממש ,אלא לתלמידי הנביאים בלבד .ואף שהתנבאו נבואה
אמיתית )כמסופר במלכים-ב ב ,ג( הרי נבואתם היתה לא מצד עצמם ,אלא כל
נבואתם מלכתחילה היתה רק בכוחו של אליהו )ראה במפרשים שם( .והנה
בפסוק שם נאמר" :בני הנביאים אשר בית א-ל" ,ורש"י משנה וכותב
"בבית אל"  -כפירוש הכתוב.
הרב קרוי אב כשררה או כעבדות? 
ועדיין צריך ביאור )כקושיית המפרשים( ,לשם מה מוסיף רש"י בסוף
דבריו" :וכשם שהתלמידים קרויים בנים ,כך הרב קרוי אב" ,עניין שאינו
נוגע לכאורה לפירוש הכתוב כאן? מה גם ,מדוע מאריך רש"י כל כך
בהשוואת שני הנושאים )" Ì˘ÎÂשהתלמידים קרויים בנים ÍÎ ,הרב קרוי אב"(,
במקום לכתוב בקיצור' :וכן הרב קרוי אב'?
אלא לרש"י הוקשה :בשלמא אם הפירוש של "לבניך" הוא כפשוטו
מובן מה שנאמר "ושננתם" ,וכפירוש רש"י" :שיהיו מחודדים בפיך,
שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו ,אלא אמור לו מיד" ,כי
האב חייב ללמד את בנו באופן המושלם ביותר ,אבל אם פירושו
'תלמידיך' ,קשה מדוע חייב האב להתאמץ כל כך בלימוד לתלמידיו .וכדי
להסביר זאת מהו היסוד לחובתו של הרב להקדיש מזמנו ומכוחותיו
ללימוד עם תלמידיו ,ואף להשקיע את המאמץ הדרוש כדי לשנן עמם את
הדברים עד שיהיו ידועים להם היטב ,מוסיף רש"י שהרב קרוי אב ,הרב
נחשב כאביהם של תלמידיו ,ולכן עליו להתמסר אליהם ללא מגבלות,
באותה מידה שאב מתמסר לבניו הטבעיים.
ולכן מדגיש רש"י "כשם שהתלמידים קרויים בנים ,שנאמר 'בנים
אתם לה' אלקיכם' כך הרב קרוי אב" .ולכאורה ,מדוע חוזר שוב על
הפסוק "בנים אתם לה' אלקיכם" )כקושיית ה"אמרי שפר"( ,אלא הכתוב
"בנים אתם לה' אלקיכם" מוכיח שהכינוי בנים לתלמידים אינו עניין
לשוני בלבד ,אלא הוא כינוי מחייב ,שהרי בני ישראל חייבים בקיום
תרי"ג המצוות בגלל היותם בניו של הקב"ה ,ומכאן שגם העובדה שהרב
קרוי אב מחייבת אותו להתמסר בכל כוחותיו ללימוד התורה עם תלמידיו.
)פרשת

לעיין ,מדוע נזקק רש"י לשלוש ראיות שונות לכך שהתלמידים מכונים
בנים ,ואינו מסתפק באחת או בשתיים? ולאידך גיסא :מדוע אין רש"י
מביא ראיה ממקור מוקדם יותר ,מהכתוב )פרשת במדבר ג ,א(" :ואלה
תולדות אהרן ומשה" ,עליו מפרש רש"י" :נקראו 'תולדות משה' לפי
שלימדן תורה ,מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב
כאילו ילדו"?
התלמידים קרויים בנים בשם המושאל או בשם התואר? 
כוונת רש"י בדבריו אינה לומר שתלמידים מכונים גם בשם בנים ,אלא
שבנים הוא שמם של תלמידים בלשון המקרא .וזה דיוק לשון רש"י
"מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים" .אשר על כן אין להקשות
מדוע לא נאמר בכתוב במפורש 'ושננתם לתלמידיך' ,שכן דוקא המילה
"בנים" היא המשמשת במקרא לציון תלמידים ולא המילה 'תלמידים'
שאינה מצויה כלל בלשון המקראות .המילה "תלמיד" מופיעה במקרא
פעם אחת בלבד )בדברי הימים-א כה ,ח( ,ומובן שלא ניתן להקשות על יסוד
דוגמא בודדת זו מדוע נאמר כאן "לבניך" ,ולא 'לתלמידיך'.
ולכן מביא רש"י לא פחות משלושה מקורות )אחד מהתורה אחד מהנביאים
ואחד מהכתובים( לכך שתלמידים מכונים בנים ,כדי להוכיח שזהו שמם
הנפוץ במקרא "בכל מקום" ,ולא כינוי מושאל המופיע פעם או שתיים
בלבד .ולאידך גיסא אינו מביא ראיה לדבריו מהכתוב "ואלה תולדות
אהרן ומשה" ,שכן משם ניתן להוכיח רק שאפשר לכנות את התלמידים
"בנים" בדרך השאלה ,שכן "כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו
הכתוב כאילו ילדו" ,אבל לא ששמם הבלעדי של תלמידים הוא בנים.
כראיה השניה מביא רש"י את הפסוק )מלכים -ב ב ,ג(" :בני הנביאים
אשר בית א-ל" ,ויש מקום לעיין מדוע אינו מביא את הפסוק המוקדם יותר
)מלכים -א כ ,לה( "ואיש אחד מבני הנביאים"? ומדוע מעתיק מהכתוב גם
את המילים "אשר בית א-ל" ,שאינן נוגעות לכאורה לענייננו? ואם
המטרה היא לציין שהכוונה היא לכתוב זה ,ולא לכתוב "בני הנביאים"
שלפניו )כאמור( ,לשם כך די היה להוסיף את המילה "ויצאו" שבכתוב:
"ויצאו בני הנביאים" ,כפי שאכן מופיע בספרי כאן.
הביאור בזה ,הביטוי "בני הנביאים" כשלעצמו אינו מהווה הוכחה לכך
ביאור החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות חלק ט; ועוד
שבנים הם תלמידים ,שכן ניתן היה לפרש ש"בני הנביאים" פירושו אנשי
.....
"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין" )שם הגדולים(
פרד"ס היה לשלמה

) .Ï‡¯˘È ÏÎ Ï‡ ‰˘Ó ¯·È„ ¯˘‡ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡ (à ,à íéøáã 'ôפירש רש"יÔ·Ó ÌÈÚÓÂ˘ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˜Â˘·˘ ÂÏ‡ ÂÈ‰ Ô˙ˆ˜Ó ÁÈÎÂ‰ ÂÏÈ‡ :
 Â˙Â‡ ÌÈ·È˘Ó ÂÈÈ‰ Ì˘ ÂÈÈ‰ ÂÏÈ‡ ,ÍÎÂ ÍÎÓ ¯·„ Ì˙Â·È˘‰ ‡ÏÂ Ì¯ÓÚכו' .הכוונה דשמא יחשוש אחד מהם שמשה איש האלוקים בדברי
תוכחתו מעורר ח"ו מדת הדין על עם בני ישראל ,וימסור נפשו על כך להשיב על דבריו.

שו"ת דברי יציב ,חושן משפט סימן פא

) .ÈÚ„ÈÂ (àé ,çé ïðçúàå 'ôפירש ¯˘" ."ÚÂ„È" ‰Ó˘˘ ‰ÈÁ ÌˆÚ :Èהקשה ה"ר מאיר בינשהיים ]מחכמי קולניא[ ,והלא הרמב"ם ]הלכות עבודה זרה ו ,ב[
פירוש עצם עוף ששמו ידוע .ומהרי"ל ז"ל תירץ דאיכא פלוגתא תנאים ,חד אומר חיה ששמה ידוע ,וחד אמר עוף ששמו ידוע] .לא מצאנו
תנאים )או אמוראים( שנחלקו בעניין זה ,ורק בתחילת ימי הראשונים מובאות שתי השיטות )ראה אנציקלופדיא תלמודית ,ערך ידעוני ,כרך כב ,עמוד כא ,הערה  10ו-
פירוש המהרי"ל
 .(12ושמא הציע זאת מהרי"ל מסברא ,דלא יתכן שרש"י והרמב"ם המציאו כל אחד את שיטתו מליבו[.

) .Ô¯‰‡ ˙Ó Ì˘ (å ,é á÷ò 'ôפירש רש"י.˙ÂÁÂÏ‰ Â· Â¯·˙˘˘ ÌÂÈÎ ‰"·˜‰ ÈÙÏ ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ô˙˙ÈÓ ‰˘˜˘ ¯ÓÂÏ ,˙ÂÁÂÏ‰ ˙¯È·˘Ï ÂÊ ‰ÁÎÂ˙ ‰˘Ó ÍÓÒ :
עבור בני ישראל יש למאורעות אלו גם משמעות חיובית ,בנוגע למיתתם של צדיקים הרי כבר פירש רש"י ביחס למיתת מרים "למה
נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה ,לומר לך מה קרבנות מכפרין אף מיתת צדיקים מכפרת" .וכן ביחס לשבירת הלוחות ,כדברי רש"י
בפרשת כי תשא ששבירת הלוחות נועדה כדי להקל מחומרת חטא העגל ,ובכך להציל את בני ישראל .ולכן מדייק רש"י וכותב "קשה...
המאור שבתורה
לפני הקב"ה" ,שכן ביחס לבני ישראל מאורעות אלו מביאים לידי מחילה וכפרה ,ועיקר הקושי שבהם הוא לפני הקב"ה.
) .Í˘Ù ˙Â‡ ÏÎ· (ë ,áé äàø 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ Ì‰Ï ¯Ò‡ ¯·„Ó· Ï·‡ :וכתב הרא"ם :וזהו דבר תימה לרש"י דמתחילה פירש דהרחבה בהרחבת
ידים ,ואחר כך חזר ופירש אותו בהרחבת גבולם ,עיין שם .ואפשר ליישב קצת כי מה שפירש תחילה "כי ירחיב" בהרחבת ידים ,היינו משום
דכתיב בתריה "כי ירחק" ,הרי מרחק גבולם אמור ,הא מה אני מקיים "כי ירחיב" בהרחבת ידים הוא )וכמו שכתב הרא"ם גופיה בדיבור הקודם לזה(.
ארץ יהודה
וכאן שפירש רש"י בהרחבת גבול הוא מדשינה ]הלשון[ ,דהוה ליה למימר 'כי תבוא' .ואין הכי נמי דתרתי שמעינן מיניה.

לביי מדרשא
שלח שלמה לב
בפרשת בראשית על הפסוק "ויטע ה' אלקים גן
בעדן מקדם" ,פירש רש"י :במזרחו של עדן .בתרגום
ובמדרש פירשו 'מקדם' היינו קודם לבריאת העולם-
האדם .הנה מישהו רצה לפרש דיבור זה ברש"י
ולבאר מדוע רש"י לא פירש כהתרגום ,משום שיש
מחלוקת מתי נברא הגן עדן אם קודם שנברא העולם
כבגמרא )פסחים נד א( ,או ביום השלישי לבריאה
כבמדרש )בראשית רבה טו ,ג( ,על כן רש"י לא רצה
להיכנס למחלוקת ,ופירש פשט אחר 'מקדם' היינו
מזרח .ברור שאין זה נכון )בלשון המעטה( ,שרש"י פירש
פירוש אחר בפסוק בשביל לא להסתבך .אבל האם יש
כלל ברור ברש"י בזה?
בכבוד רב י .ליפשיץ
תשובת הרב ישראל מרדכי פלס שליט"א ,ריש
מתיבתא דרש"י:

אילו היה 'מקדם' זמן ,היה צריך להיות הסדר
'ויטע ה"א מקדם גן בעדן' ,ולכן פשיטא לרש"י שזהו
חלק מתיאור מקומו של הגן' :בעדן' ,והיכן בדיוק:
'מקדם' ,בצד המזרחי של עדן.
בגליונות הקודמות דנו אודות כוונת רש"י
בהוספת ההדגשה "מכאן" ,והנה יש לציין עוד
דיבורים ברש"י )בפרשיות הבאות( בהם מדגיש לשון
"מכאן" ,כמו :בפרשת עקב )י ,יב( "מה ה' שואל מעמך
כי אם ליראה" ,פירש רש"י :רבותינו דרשו מכאן הכל
בידי שמים חוץ מיראת שמים .עוד שם )יא ,כא( "למען
ירבו ימיכם גו' על האדמה אשר נשבע לאבותיכם
לתת להם" ,פירש רש"י' :לתת לכם' אין כתיב כאן,
אלא "לתת להם" ,מכאן מצינו למדים תחיית המתים
מן התורה.
ובפרשת ראה )יב ,ב( "אבד תאבדון את כל
המקומות אשר עבדו שם הגוים" ,פירש רש"י :אבד
ואחר כך תאבדון ,מכאן לעוקר עבודת כוכבים שצריך
לשרש אחריה .עוד שם )יד ,כב( "עשר תעשר גו' שנה
שנה" ,פירש רש"י :מכאן שאין מעשרין מן החדש על
הישן .ועוד שם )טז ,ח( "ששת ימים תאכל מצות",
פירש רש"י :ובמקום אחר הוא אומר שבעת ימים ז'
מן הישן וששה מן החדש .דבר אחר ,למד על אכילת
מצה בשביעי שאינה חובה ומכאן אתה למד לששת
ימים ,שהרי שביעי בכלל היה ויצא מן הכלל ללמד
שאין אכילת מצה בו חובה אלא רשות ולא ללמד על
עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא .מה שביעי
רשות אף כולם רשות חוץ מלילה הראשון שהכתוב
קבעו חובה שנאמר בערב תאכלו מצות.
ובפרשת שופטים )יח ,ה(" :כי בו בחר ה' גו' לעמוד
לשרת" ,פירש רש"י :מכאן שאין שירות אלא מעומד.
עוד שם )יט ,יט( "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות
לאחיו" ,פירש רש"י :כאשר זמם ,ולא כאשר עשה,
.....

י"ד רש"י
)(âé ,à íéøáã 'ô

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
מכאן אמרו הרגו אין נהרגין .אשמח לשמוע איך
נפרש בהם הדגשת "מכאן".
בכבוד רב ובתודה למפרע ז .ג.
תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א ,אבד"ק פרדס כץ :

בפסוק" :מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה",
מצאתי ב"תורת מנחם" )פרשת עקב תשל"ז( שכוונת רש"י
לשלול לימוד זה מפסוק "מי יתן והיה לבבם זה לירא
אותי" )פרשת ואתחנן ה ,כו( .והביאור בזה ,כי הפסוק "מי
יתן" יתכן לפרשו שהקב"ה יתן ,אלא שמדבר כלפי
עצמו בלשון נסתר ,כדמצינו בכמה מקומות ,אם כן
אין להוכיח משם שהכל בידי שמים חוץ מיראת
שמים .בפסוקים הבאים אען ואומר מה שחלקי
אמרה נפשי:
בפסוק" :למען ירבו ימיכם גו' על האדמה אשר
נשבע לאבותיכם לתת להם" ,נראה שכוונתו לאפוקי
מכל הני דרשות בפרק חלק )סנהדרין צ ,ב( ,וכדמפורש
בגמרא שם דלכולהו איכא פירכא ]ובפרט על פי
פשוטו של מקרא[ לבר מלימוד זה .ואיתא בגמרא
שם :שאלו מינין את רבן גמליאל מניין שהקב"ה
מחיה מתים ,אמר להם מן התורה ]וכו'[ ולא קבלו
ממנו ]וכו'[ ,עד שאמר להם מקרא זה ]וכו'[ .גם שולל
פסוקים אחרים וקודמים בקרא בהם נאמר "לתת
להם" ביחס לאבות )פרשת וארא ו ,ד – הובא בגמרא שם;
פרשת דברים א ,ח ועוד( ,ראה מהרש"א ושאר מפרשים
שם.
כן נראה שבא לשלול לימוד זה מפסוק "אז
ישיר" )פרשת בשלח טו ,א( שם פירש רש"י :אז כשראה
הנס עלה בלבו שישיר שירה וכו' .למדנו שהיו"ד על
שם המחשבה נאמרה ,זהו ליישב פשוטו .אבל מדרשו
אמרו רז"ל מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה
וכו' .אך שם אינו אלא רמז )כפי שמדגיש שם רש"י
עצמו ,אלא שהוא בכלל "אגדה המיישבת מקרא על
אופניו" ,אחרת לא היה רש"י מביאו כלל ,כפי שלא
הביא דרשות אחרות .ולכן גם שם דייק "מכאן רמז",
לשלול שאר הדרשות שאינם בכלל "אגדה המיישבת
מקרא על אופניו"( ,וכאן בפסוק דידן הוא לימוד גמור
על פי פשוטו .ויתכן שזה שמדייק רש"י הכא :מכאן
מצינו למדים ,שהוא לימוד.
בפסוק" :אבד תאבדון את כל המקומות אשר
עבדו שם הגוים" ,נראה שכוונתו לאפוקי מדרבי יוסי
בר יהודה שנפקא ליה מהכתוב להלן )בפסוק הבא(:
ואבדתם את שמם מן המקום ההוא ,דאיצטריך ליה
לכנות להם שם לגנאי ,כדאיתא בגמרא שם ,וכן
מפורש ברש"י על הפסוק שם.
בפסוק" :עשר תעשר גו' שנה שנה" ,נראה
שכוונתו לשלול דרשת הספרי )פרשת קרח ,פיסקא קכ(:
"והרמותם ממנו" שלא יתרום מן המחובר על התלוש
ולא מן התלוש על המחובר ולא מן החדש על הישן
.....

ולא מן הישן על החדש .כי על פי פשוטו אין
"והרמותם ממנו" מיותר ,מה שאין כן "שנה בשנה".
בפסוק" :ששת ימים תאכל מצות" ,נראה שהדגשת
מכאן הוא באופן אחר קצת ,שכאן לומדים כך דלא
כמשמע ממקום אחר ,וכפי שכבר העלנו בגליון
הקודם לאפשרות כזאת .וכעין הדגשת "כאן"
בפרשתנו )לעיל יב ,ל; יד ,ג(.
בפסוק" :כי בו בחר ה' גו' לעמוד לשרת" ,נראה
פשוט שכוונתו לשלול לימוד זה מפסוק קודם בפרשה
)לעיל יז ,יב( "הכהן העומד לשרת" ,ובספרי :מגיד
הכתוב שאין שירות כשר אלא מעומד ,אבל רש"י
סבירא ליה שעל פי הפשט לא ניתן ללמוד הדבר
משם ,שכן שם נאמר "הכהן העומד לשרת" כסיפור
דברים וכאן נאמר "בו בחר ה' גו' לעמוד לשרת"
כציווי .יתירה מזו ,שמעתי מידידנו הרה"ג ר' ישראל
מרדכי פלס שליט"א ,ששם לא בהכרח הכוונה
לעמידה על הרגלים ,אלא על דרך "עמדו הכן" ,מה
שכן כאן פשוט שהכוונה לעמידה כפשוטו .או אפשר
שכוונתו לשלול הלימוד מהפסוק בפרשת עקב )לעיל י,
ח( "בעת ההוא הבדיל ה' את שבט הלוי גו' לעמוד לפני
ה' לשרתו ולברך בשמו" ,ששם הכוונה רק על נשיאת
כפים ,כמפורש יוצא מדברי רש"י שם שמעתיק בד"ה
"לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו" ,ומפרש
הכהנים ,והוא נשיאת כפים ,ולכאורה אינו מפרש רק
"ולברך בשמו" ,אלא שחיוב עמידה שם הוא רק על
נשיאת כפים.
בפסוק" :ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו",
יש לומר שכוונתו לאפוקי מהדרשה במשנה )מכות ה ,ב(
"כאשר זמם לעשות לאחיו" ,הרי שאחיו קיים .ומדוע
אכן שולל רש"י לימוד זה ,אין לומר משום דצריך ליה
"לאחיו" לדרשה אחרינא ,כמו שמביא בדיבור הבא:
"לאחיו ולא לאחותו" ,דהא אפשר לדרוש תרווייהו:
ממה שנאמר :כאשר זמם לעשות לפלוני )גם מבלי לפרש
"אחיו"( ,כגון "לעשות לו" וכדומה ,כבר יש משמעות
שאחיו עדיין קיים ,ומה דנקט לשון "אחיו" לדרוש
"ולא לאחותו".
ויש לומר בפשטות ,דלכן שולל רש"י לימוד זה,
שהרי מצינו כמה פסוקים שגם כאשר אין אחיו קיים
הוא נקרא "אחיו" ,כמו "קול דמי אחיך צועקים אלי
מן האדמה" )פרשת בראשית ד ,י( ,ועוד .ואף גם בגמרא
שם כבר כתב הריטב"א )והובא בתוספות רבי עקיבא איגר
במשנה שם( לא דנפקא לן מאחיו ,דהאי ודאי שפיר
מקרי "לאחיו" אף לאחר מיתה ,וכדכתיב "להקים
לאחיו שם"" ,קרבו שאו את אחיכם" ,ובגמרא לא
נפקא לן רק מדכתיב "כאשר זמם" .וללמוד בקל
וחומר ,אין עונשין מהדין .אלא לרווחא דמילתא
נקטי רבנן "ועדיין אחיו קיים" ,ואף על גב דלא נפקא
מ"לאחיו" ,ודכוותא טובא .וכל שכן שאין דרשה זו
מתקבלת לפי פשוטו של מקרא.

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

ÌÈÂ·Â ÌÈÓÎÁ ÌÈ˘‡ ÌÎÏ Â·‰

וגו' .פירש רש"יÍ˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ ,"ÌÈ˘‡" :
˘.ÌÈ˜È„ˆ ,ÌÈ˘‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ,ÌÈ
"ÍÂ˙Ó ¯·„ ÌÈÈ·Ó ,"ÌÈÂ·" .ÌÈÙÂÒÎ ,"ÌÈÓÎÁ
„·¯ .'ÂÎÂ
?"ÌÈÙÂÒÎ" ˘Â¯ÈÙ
לשון חמדה )חמודים או חומדים( :ראב"ד
לספרי; באורים כבדו ה'; גור אריה; הואיל משה;
דברי דוד לט"ז; זית רענן על הילקוט; ספרי דבי רב;
צמח ה' לצבי )למגיד מנדבורנא(; חתם סופר; שם
אפרים; באר בשדה; תולדות יעקב )ראפשיץ(; קובץ
תל תלפיות )תרנ"ה ,עמוד  ;(142דברי אברהם
)טכארעק(; תורת מהרי"ץ; עדות לאסף )נעמצ'וב(;
אור יחזקאל )לעווינשטיין ,מכתב יז(; תורת מנחם,
תשמ"ו; אור החמה )קרויזר(
לשון בושה :דרישה )חושן משפט ז ,טו(; הואיל
משה; נחלת יעקב; ספרי דבי רב; חתם סופר; דעת
יששכר; ברוך מבנים )ירושלמי(; דיבובי חן; תורת
יחיאל )שלעזינגר(; קובץ תל תלפיות )תרנ"ו ,עמוד 3
..

ואילך(; וידבר משה )פאלאק(; גנזי ישראל
)טשארטקוב ,פ' ואתחנן(; חיים ושלום )מונקאטש(;
אבני המקום )דלהלן(; דברי אברהם )טכארעק(; כתבי
רבי העניך אבד"ק בעלזיץ מובא בקובץ כרם שלמה
)תמוז תשנ"ד(; סוכת דוד; עיוני רש"י; נחלת צבי
)פינטר(; מנחת שבא )ראטשילד(
לשון כסף :רבינו הלל לספרי; רבינו אליעזר נחום
לספרי; אמרי שמאי; פני מלך )גוטליב(
לשון הכסיף :אבני המקום )אבן הבאר אות י(
לשון יונית :בגדי אהרן; מלאכת הקודש; דברי שאול;
דבר המשפט )פרק ב הלכה א אות ב(; קובץ הערות
לספר התשבי )מהדורת מכון הרב מצליח ,בני ברק
תשס"ה ,שרש פלסוף( בשם הג"ר מאיר מאזוז
שליט"א; אור החמה )חורי( בשם הנ"ל
צריך להיות "כשפים" :ספרי דבי רב )פ' בהעלותך(
צריך להיות "כפופים" :זכור לאברהם )ברלינר(
נוטריקון :מוריה )קובץ קע"ג-ד עמוד עא(

¯‡˘·Ó (˙¯Á‡Â) ¯˙ÂÈ Ô‡Î ˘¯ÙÏ Í¯ˆÂ‰ ÚÂ„Ó
?˙ÂÓÂ˜Ó
נחלת יעקב; דברי דוד לט"ז; יד מלאכי; ספרי דבי רב
..

)פ' בהעלותך(; צמח ה' לצבי )למגיד מנדבורנא(;
מלאכת הקודש; שם אפרים; דעת יששכר; באר
בשדה; תולדות יעקב )ראפשיץ(; דברי אברהם
)טכארעק(; מנחת יעקב; סוכת דוד; אור החמה
)קרויזר(

?"ÌÈÓÎÁ" Ï˘ Â‡ "ÌÈ˘‡" Ï˘ ˘Â¯ÈÙ
ראה ספרי; נחלת יעקב; דברי דוד לט"ז; ספרי דבי
רב; שם אפרים; קובץ תל תלפיות )תרנ"ו ,עמוד 3
ואילך(; אורח משפט )ה' דיינים ז ,יא(; ברוך מבנים
)ירושלמי(; בית אהרן )חברון(; תורת מנחם ,תשמ"ו;
לקוטי שיחות )חלק לד בהערה(; ביאורים לפירוש
רש"י; אור החמה )קרויזר(; עיוני רש"י

?ÔÏ‰Ï„ Ï˘ÓÏ ‰ÓÂ„ ÌÈÙÂÒÎ Ì‡‰
דעת יששכר; עדות לאסף )נעמצ'וב(; חלק ממפרשים
הנ"ל )?(

?˙ÂËÙÂ˘ ÌÈ˘ ÂÈˆÓ È¯‰
אור החמה )קרויזר(

?‰ÈÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
בגדי אהרן  /אדרת אליהו; הבנת המקרא; באר יצחק;
מנחת יעקב )?(

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
בקראקא
מענדל ר"מ
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקבל *רבי
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים * מירא
מנחם* שפתי
ישעיה לט"ז
דברי דוד
(
ט
"
שנ
באב
ה
"
כ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

באורים כבדו ה'

"ארי שבחבורה ,עליו תלוי כל שלטי
הגבורים ,נר ישראל וקדושו" )כן מתואר רבינו
בהקדמת הסמ"ק הנזכרת ב"מגן אברהם" כדלהלן(.

נולד לאביו רבי יצחק .כשהגיע לפרקו נשא את
בתו של רבי אביגדור ,שעל שמו נקרא רבינו:
רבי מענדל ר' אביגדורש .הרביץ תורה בו'
קהילות ולבסוף שימש כר"מ בקראקא ,עד
להסתלקותו שם ביום כ"ה באב שנ"ט.
ביחד עם בנו "הותיק ,פלפולא חריפתא,
סיני עוקר הרים" רבי משה ,ערך סמ"ק
מהדורת קראקא שנ"ו על פי כתבי יד "עד אשר
עשאוהו מנופה ומסולת כסולת נקיה מכל
טעות ושיבוש ובלבול וכאשר יצורף אל דפוס
שקדמו ימצא יתרונו כיתרון האור מן החושך"
)הקדמת מהדורא זו( .עוד חידשו בסמ"ק "בכל
מקומות מהספר ]סמ"ק[ אשר הוא מתנגד
לפסק השולחן ערוך ,נכתב שם בכתב קטן
פסק השולחן ערוך… למנוע את הקורא מן
הטעות .גם הוסיפו בקצת מקומות פירוש
קצר) "...שם( .בסיום ההקדמה מסופר "תיכף
ביום הותחל ספר המעולה הלז להדפיס ,עלה
המוסכם מאנשי עיר ואם בישראל ,קהלה
מפוארה מלאה המון תשואות חכמים
וסופרים ,ק"ק קראקא יצ"ו ,ללמוד בכל יום
שיעור וחק קבוע בספר הזה ,נוסף על לימודו

שלטי הגיבורים

של כל איש שהיה רגיל תחלה ,קטן וגדול שם
הוא… וכאשר יגמרוהו יחזרו להתחיל אותו
ולקבוע שיעור יותר גדול........"...
הקדמה זו נזכרת ב"מגן אברהם" )סימן סז
סעיף קטן ו( בשם :מהר"ם בהקדמת סמ"ק
ופורסמה על ידי הרב ישראל מרדכי פלס

בקובץ "זכור לאברהם" )גליון א( .בהערות הוא
כותב מה ראה על ככה לפרסם הקדמה זו והוא
כי "כמה מעלות טובות להקדמה זו עלינו:
ראשית יש בה תיאור יגיעתם של גדולי הדורות
הקדומים בגשתם אל הקודש להוציא לאור
מהדורה מתוקנת של חיבור מספרי הפוסקים
שקדמו להם .שנית ,יש בה ענין שנזכר בדברי
בעל 'מגן אברהם' .רבות התלבטנו מיהו
'מהר"ם בהקדמת סמ"ק' הנזכר במגן אברהם,
עד שמצאנו הקדמה זו .ושלישית מצאנו בה
תקנות לימוד יומית כעין התקנות שתקנו גדולי
דורותינו" ]כמו תקנות דף היומי בבלי וירושלמי,
רמב"ם יומי ,וכיוצא בהן[.
ובהמשך הוא כותב" :כאן רואים אנו שאף
לאחר שנתפשט השולחן ערוך עם המפה,
תיקנו בקראקא עירו של הרמ"א ,לימוד יומי
קבוע לגדולים ולקטנים באופן שוה ולא חששו
לתקלה ...ולא הסתפקו בקבלת התקנה
בקראקא ,אלא פנו )באמצעות הקדמה זו(
לקהילות אחרות שינהגו כמותה".
כחמש שנים לאחר הסתלקותו הדפיס
בנו הנ"ל בקראקא שס"ד ספרו של אביו רבינו:
באורים כבדו ה' – "קצתם הוא ביאור על רש"י
וקצתם על המקרא גופיה וקצתם הוא השגה
על המזרחי) "...מתוך הקדמתו(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) ÌÈ·Â ÌÈÓÎÁ ÌÈ˘‡ ÌÎÏ Â·‰ (âé ,à íéøáã 'ôוגו' .ופירש רש"י" .ÌÈÙÂÒÎ ,ÌÈÓÎÁ :כספים" מלשון "נכספה" ]תהלים פד ,ג[ שהוא כוסף ומשתוקק
לקנות חכמות וללמוד מכל אדם .והוצרך פה לפרש חכמים טפי מבשאר דוכתי לפי דמה שרוצה במילת חכם במקומות אחרים ]על כרחך[ נכלל
הכא ב"נבונים" ,כי איך יבין דבר מתוך דבר אם לא שיהא חכם ,שמאותם דברי חכמים שהוא מקבל מבין מתוכם...

) ¯‰· È˙„ÓÚ ÈÎ‡Â .'Â‚ ÂÈÁ‡ ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚ .'Â‚ ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙‡ '‰ ÏÈ„·‰ ‡Â‰‰ ˙Ú· (é-ç ,é á÷ò 'ôגו' .ופירש רש"י˙Ú· :
] 'Â‚Â '‰ ÏÈ„·‰ ‡Â‰‰פסוק ח[] ¯‰· È˙„ÓÚ ÈÎ‡Â .'ÂÎÂ ÌÈ¯ˆÓÓ ÌÎ˙‡ˆÏ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘· - ‡Â‰‰ ˙Ú· ,ÔÂ˘‡¯‰ ÔÈÚÏ ·ÒÂÓ ,פסוק י[Ï·˜Ï ,
] ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚ .'ÂÎÂ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙ÂÁÂÏ‰פסוק ט[] 'ÂÎÂ ÂÏ„·Â‰˘ ÈÙÏ ,כן סדר הדיבורים בכתבי יד של פירוש רש"י וכן בדפוסים הראשונים )ראה
חומש שי למורא  -מהדורא כתר תורה ועוד ,ולא כבדפוסים שלפנינו שסודר לפי סדר הכתובים[.
מה שפירש רש"י זה ]ד"ה "על כן לא היה ללוי"[ אחר שפירש "ואנכי עמדתי" הכתוב אחריו ,נראה לי שבא להורות ד"ואנכי עמדתי בהר" קאי
א"בעת ההיא" וגו' ,כאילו אמר בעת ההיא בזמן שאנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו' .וכמה ווי"ן ממינו כיוצא בזה ,דוק ותשכח .כי קשה
ליה לרש"י דאין לומר "בעת ההיא" לעיל מיניה ,כיון שלבסוף ...איירי במאורע שנעשה בשנת מ' וההבדלה ]של הלויים[ היתה בשנה ראשונה,
אלא על כרחך "בעת ההיא" א"ואנכי עמדתי בהר" וגו' קאי.

) .··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ (ç ,ë íéèôåù 'ôופירש רש"יÈÒÂÈ È·¯ .‰ÙÂÏ˘ ·¯Á ˙Â‡¯ÏÂ ‰ÓÁÏÓ‰ È¯˘˜· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÂÚÓ˘ÓÎ ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ :
Ì‰˘ ÂÈ·È ‡Ï˘ Ì„È·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÈ·˘· ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÏÚ ˙ÂÒÎÏ ‰˘‡Â Ì¯ÎÂ ˙È· ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‰¯Â˙ ÂÏ ‰˙Ï˙ ÍÎÏÂ ,Â„È·˘ ˙Â¯È·ÚÓ ‡¯È‰ ¯ÓÂ‡ ÈÏÈÏ‚‰
·.‰˘‡ ˘¯‡ Â‡ Ì¯Î ÚË Â‡ ˙È· ‰· ‡Ó˘ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÂÁ Â‰‡¯‰Â ‰¯È·Ú ÈÏÚ
פירוש הכרזה זו ]אליבא דרבי עקיבא[ הכרחית יותר מהאחרות ,שהיא נוגעת לעצם המלחמה שלא ימס לבב העם .ולטעם זה כתיב בהכרזה זו
"ויספו השוטרים" שהשוטר מדבר ומשמיע אף בלי ציווי הכהן ,כי דבר זה הוא מוכרח בכל המלחמות שבעולם לסבב מניעת המסס לב העם,
מה שאין כן בהכרזות הקודמות שאינן במלחמות אחרות ,גם אינן נוגעת לעצם המלחמה ,והלכך היה מן הראוי להקדימה לשאר ההכרזות.
ולרבי יוסי הגלילי ניחא ,שרצתה התורה לתלות בבית כרם ואשה לכסות על החוזרים ]מעבירות שבידם .וראה גם "לקוטי שיחות" )חלק ט( ותמצא נחת[.

