ב"ה ,אדר א' תשע"ד ,גליון כט

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

חדשות בהיכלי רש"י

"ÂÓÂ˜ÓÓ Â¯È·Ú‰Ï È"˘¯· ˙Á‡ ‰ÏÈÓ ‰È‚‰Ï ÌÈ„ÓÂÏ‰Ó „Á‡ ÚÈˆ‰ ÌÚÙ
¯Â·È„ ÏÚ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˘Â˜ ‰Ê È„È ÏÚ ·˘ÈÈ˙È˘Â ¯Â·È„‰ ÛÂÒÏ ¯Â·È„‰ ˙ÏÈÁ˙Ó
ÚÈ˜¯· „Á‡ „ˆÓ ·ÎÂÎ ¯È·Ú‰Ï Ï˜ ¯˙ÂÈ˘ ¯"ÂÓÊ‡‡ ‰Ê ÏÚ ‡Ë·˙‰ .È"˘¯· ‡Â‰‰
."...È"˘¯· ˙Á‡ ‰ÏÈÓ ÊÈÊ‰ÏÓ ,È˘‰ „ˆÏ
·‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ "ÂÈ˙Â·‡ ÂÁÈ‰ ÌÂ˜Ó" ¯ÙÒÏ ‰ÓÎÒ‰

ספר "במשנת רש"י"
משנכנס אדר ,בו מרבים בשמחה ,נתבשרנו בבשורה טובה
ומשמחת ,עם הופעת ספר רב הכמות והאיכות על פירוש רש"י
לחומש ,אשר יכונה שמו "במשנת רש"י" .חובר בידי הרב הגאון
יעקב שלמה שיינברגר שליט"א ,שכבר יצא טבעו בספריו "עת
לשמוח" ,ו"נחמד למראה" שערך בטוב טעם.

כללים בפירוש רש"י
·("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯) "Ì‡¯ È¯˜"‰ ˙˘Ó

"˘È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,‡È„‰· ‡È˘Â˜‰ ‰˘˜Ó Ï"Ê È"˘¯ ÔÈ‡˘ ,Ï"Ê È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ‰Ï·˜ Â„È· ˘È
˜‡È˘Â˜‰ ÔÎ Ì‚ ı¯Â˙È ˙¯‡Â·Ó‰ ‡È˘Â˜· Ï"Ê È"˘¯ ı¯˙È˘ ‰Ó·Â ,˙ÓÏÚ ˙¯Á‡ ‡È˘Â
¯„Î ,Á Í˙ÂÏÚ‰· 'Ù ˘È¯ ‰‡¯Â ;È ,ÁÎ ‡ˆÈÂ 'Ù ˘È
.(*"˙ÓÏÚ‰
"¯˘"."‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù Ì‡ ÈÎ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ Ï"Ê È

·È ,È ÈÈÓ˘ 'Ù

",Â‡È·‰Ï Ï"Ê È"˘¯ Í¯ˆÂ‰ ˙‡Ê ÏÎ ÌÚ ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÓ ˜ÂÁ¯ ‡Â‰ ‰Ê‰ ˘¯„Ó‰˘ ˙ÂÈ‰ ÌÚ
ÊÈ ,‚Ï ÁÏ˘ÈÂ 'Ù
."...˘¯„Ó ‡È·‰Ï Ï"Ê È"˘¯ Á¯ÎÂ‰ ‰ÊÏ ...Ï"Ê È"˘¯Ï ‰˘˜Â‰˘ [ÌÂ˘Ó] ‡Â‰Â
"¯˘"‡È·‰Â ...„ÂÓÏ˙‰ È¯·„ ÁÈ‰ ÈÎ‰Ï] ...Ë˘ÙÏ ·Â¯˜‰ ˘¯„‰ Ì‡ ÈÎ ‡È·‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡ Ï"Ê È
Â ,ËÓ ÈÁÈÂ 'Ù
„·¯."[...˘¯„Ó‰ È
"¯˘"...ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ì"‡¯‰ È¯·„Î ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜‰ ˘¯„‰ Ì‡ ÈÎ ‡È·‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡ Ï"Ê È
."‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÌÈ˜ÂÁ¯ Ì‰˘ ˙Â˘¯„‰ Ì˙Â‡ ‡È·‰ ‡Ï Ï"Ê È"˘¯ ÈÎ‰Ï
‚Î ,‚ ÔÁ˙‡Â 'Ù ;„È ,„Î ˜Ï· 'Ù ‰‡¯Â ;Á ,„ ‡¯˜ÈÂ 'Ù

כבר אמרו ,הרבה דרכים למקום ולתורה ,והרבה דרכים
ללימוד רש"י במקרא .ספריית מפרשי רש"י כוללת כשלוש מאות
חיבורים ,המאירים עיני המתייגעים ולנים בעומקה של תורת ר'בן
ש'ל י'שראל לפשוטו של מקרא.
כל אחד מן המפרשים הולך בדרכו המיוחדת לו :יש המחפשים
איזה קושי בא לבאר ,ויש המבארים מדוע הוצרך לב' פירושים
וכדומה .יש המפלפלים בדבריו ,ויש המדייקים בתיבותיו וכו' וכו'.
מלבד אלה מצינו גם בספרים רבים המפרשים דברי רש"י גם
בשאר דרכי הלימוד ,ועל דרך הפרד"ס.
הספר שלפנינו הוא רב גווני ,ולדברי המחבר מכיל אלפי

"."ÛÂÒ·Ï ‰ÏÈÓ‰ ˘Â¯ÈÙ ÁÈ‰Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÍÎ

‡È ,‡Î ‡ˆ˙ 'Ù

מאמרים ,הכוללים עיונים ופלפולים; רעיונות מוסריים וחסידיים;

"]ˆ¯."...[¯·„Ï] ÌÈÓÚË È˘ ‡È·‰Ï Ï"Ê È"˘¯ Í¯ˆÂ‰ [‰ÓÏ] ÌÚË [ÍÈ

ËÎ ,ÊÏ ·˘ÈÂ 'Ù

אמרות חריפות ,שנונות ובדרך הצחות; סיפורים ועובדות.

"¯˘"."ÔÈ·Ó‰ ÏÚ ÍÓÒÂ ÍÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ÂÂ˘Ï· ¯ˆÈ˜ È

·È ,È ÈÈÓ˘ 'Ù

המאמרים מלוקטים מפי ספרים וסופרים ,ואף גם מספרים לא
מצויים.

"."...'‡Â‰' ˙ÏÈÓ Ë˜ ‰ÓÏ ...Ï"Ê È"˘¯ È¯·„· ˜„˜„Ï ˘È

¯È ,ÁÎ ‡ˆÈÂ 'Ù ˘È

*( Ì˘· (Â¯˙È 'Ù) "‰˘Ó ˙Ú„" ¯ÙÒ· ÔÎÂ ,¯ÙÒ‰ ÏÎ Í¯Â‡ÏÂ ,"„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó" ˙Ó„˜‰· ÂÈ¯Á‡ Â·˙Î ÔÎ
‡·ÔÏ‰Ï ‰‡¯Â .¯·„·˘ ÔÂÈ‚‰‰Â ÏÏÎ‰ ¯‡·Ï (ÂÎ ÔÂÈÏ‚·) ‰Â¯Á‡Ï ‰Ê· ÂÎ¯‡‰ .„ÂÚÂ ,ıÈÊ‡˜Ó „È‚Ó‰ ÂÈ
."‡˘¯„Ó È·Ï ‰ÓÏ˘ ÁÏ˘" ¯Â„Ó

רש"י לחידודא
בגלות מצרים מצינו ששה בני ישראל בכרס אחד,
היכן מצינו ששה לועזים בכרס אחד?
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות החודש שעבר

פתרון החידה בגליון הקודם:
סימן כניעה הפך לסימן ניצחון?! = בימינו הרמת ידים במלחמה היא סימן
כניעה ואילו במלחמת עמלק )פ' בשלח יז ,יא( נאמר" :והיה כאשר ירים משה ידו
וגבר ישראל".

הדברים נכתבו בשפה ברורה ונעימה ,ערוכים בסדר נאה
"כשולחן ערוך ומוכן לאכול" )כלשון רש"י ריש פ' משפטים( ,ומסודרים
לפי מדורים שונים" :במשנת העיון"; "במשנת הפלפול"; "במשנת
היראה והחסידות"; "במשנת צדיקים"; "מעשה שהיה"; "בדרך
צחות" .כך שכל הרוצה יבוא ויטול ויעיין במקום שליבו חפץ.
החיבור גדול ,מקיף ומרשים .יצא לאור ברוב פאר והדר -
תורה מפוארת בכלי מפואר ,והדברים ערבים ,נעימים ומשמחי לב.
ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים .לפרטים אודות הספר
בארץ ישראל 050-4150630 :ובארה"ב.718-3607700 :

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(

 עבודת משה ביום הקמת המשכן 

)˙‡ Ô˙ÈÂ .'Â‚ ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰ 'Â‚ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„Á· È‰ÈÂ (èë-æé ,î éãå÷ô 'ô
'Â‚ ‰¯ÂÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÂ .'Â‚ ÌÁÏ Í¯Ú ÂÈÏÚ Í¯ÚÈÂ 'Â‚ „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÁÏ˘‰
.'Â‚ ÌÈÓÒ ˙¯ÂË˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜ÈÂ 'Â‚ ·‰Ê‰ Á·ÊÓ ˙‡ Ì˘ÈÂ .'Â‚ ˙Â¯‰ ÏÚÈÂ
˙‡Â ‰ÏÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏÚÈÂ „ÚÂÓ Ï‰‡ ÔÎ˘Ó Á˙Ù Ì˘ ‰ÏÚ‰ Á·ÊÓ ˙‡Â
 .'Â‚ ‰ÁÓ‰ופירש רש"יÂÓÎ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯Á˘ ,"˙¯ÂË˜ ÂÈÏÚ ¯Ë˜ÈÂ" :
˘‡Û‡ ,'Â‚Â "ÂÈÏÚ ÏÚÈÂ" .'Â‚Â ˙Â¯‰ ˙‡ Â·ÈËÈ‰· ¯˜·· ¯˜·· (Ê ,Ï ˙ÂÓ˘) ¯Ó
·˙Â·¯˜ ·È¯˜‰Â ‰˘Ó ˘ÓÈ˘ ,ÔÎ˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ÌÂÈ ‡Â‰˘ ,ÌÈ‡ÂÏÓÏ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ
ˆ·.'Â‚Â Á·ÊÓ‰ Ï‡ ·¯˜ (Ê ,Ë ‡¯˜ÈÂ) ¯Ó‡˘ ,ÌÂÈ· Â· ÂÂËˆ˘ Ô˙Â‡Ó ıÂÁ ,¯Â
בערב הקטירו ולא הדליקו?! 
כפי שלומדים בפשטות מתכוון רש"י להבהיר ,שאמנם כל הפעולות
המנויות לעיל נעשו רק פעם אחת באותו היום )של הקמת המשכן(  -בבוקר,
אבל הקטורת שונה מכולן בכך שהקטירו אותה פעמיים  -שחרית וערבית
)ראה "באר מים חיים"( .אבל אם כל חידושו של רש"י הוא שהקטיר את הקטורת
גם בין הערבים ,היה עליו להביא ראיה מהפסוק "בין הערביים יקטירנה",
ומדוע מביא את הפסוק "בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות" ,ואינו מעתיק
במפורש את המלים "בין הערבים" ,רק רומז להם בהוספת וגו' ,ולאידך
גיסא מעתיק "בהיטיבו את הנרות" המיותרות לכאורה .מה גם ,שבפשטות
אף המנורה הודלקה באותו יום פעמיים ,פעם אחת מה שנאמר בכתוב כאן
"ויעל הנרות" ,שזה היה בבקר ,ופעם נוספת בזמן הדלקת הנרות ,שהוא בין
הערבים .ואם כן היה לו לפרש כן גם ביחס להדלקת הנרות.
והנה במה שפירש רש"י )בד"ה ויעל עליו וגו'( ,אף ביום השמיני
למילואים ,שהוא יום הקמת המשכן ,שימש משה והקריב קרבנות צבור
וכו' ,לכאורה מכריע כדעת המפרשים )רמב"ן וטור כאן( שכל העבודות
הנזכרות כאן נעשו על ידי משה ,שלא כדעת הרשב"ם שהקרבת הקרבנות
והקטרת הקטורת נעשו על ידי אהרן ובניו ,מכיון שעבודות אלו אינן
מוזכרות בציווי ה' אל משה .ואמנם ישנה גירסא בה מפורש בדברי רש"י
)משולב בתוך הד"ה( :ויקטר עליו  -אהרן  -קטורת ,כבר כתב עלה הרמב"ן:
"ולא ידעתי אם הוא טעות סופרים" .ובטור הארוך העתיק מהרמב"ן
בפשטות ש"הוא טעות סופר" .אך אם כן יש לשאול מדוע פירש רש"י
ש"שימש משה" רק ביחס להקרבת הקרבנות ,ולא הקדים את פירושו על
"ויקטר עליו קטורת" )פסוק כז( ,שגם שם לא נאמר בפירוש מי עשה עבודה
זו ]מה שאין כן עריכת הלחם והעלאת הנרות ברור שהיו על ידי משה ,שהרי הוא נצטווה
במפורש )בפסוק ד( על עבודות הללו[.
אשר על כן צריכים לומר שבפסוק "ויקטר עליו קטורת" אין עדיין דרך
להוכיח מי היה המקטיר ,ורק בפסוק "ויעל עליו" וגו' ניתן להוכיח שמשה
היה המקטיר .ושוב ניתן להבין מסברא שגם הקטורת הקטרה על ידו .אבל
בפסוק "ויקטר עליו קטורת" עצמו עדיין לא ברור מי היה המקטיר ,באותו
יום  -משה או אהרן .הנה מלבד מה שהא גופא צריך ביאור ,הנה לכאורה
כל פירוש רש"י על "ויקטר עליו קטורת" מיותר ממה נפשך :אם נפרש
ש"ויקטר" מוסב על אהרן ,הרי מובן שהקטיר שחרית וערבית ,כי אין
סברא לומר שהקטורת של אותו יום שונה מזו שאהרן הקטיר תמיד .וגם
אם "ויקטר" מוסב על משה ,וכפי שכתב רש"י )בד"ה ויעל עליו וגו'( ,אף
ביום השמיני למילואים ,שהוא יום הקמת המשכן ,שימש משה והקריב
קרבנות צבור וכו' ,הרי משם גם כן ברור שהקטיר פעמיים ,שכן כתב
שבאותו יום "שימש משה והקריב קרבנות ציבור"  -הרגילים ,ובכללם
הקטרת הקטורת שחרית וערבית.

פרד"ס היה לשלמה

הביאור בכל זה ,ביום הקמת המשכן היו עריכת הלחם
והדלקת הנרות )פסוק כה( שונים ומיוחדים מהרגיל ,כפי שמוכח מזמנם:
הזמן הרגיל של עריכת הלחם הוא בשבת ,והקמת המשכן הרי היתה ביום
חול; וכן הזמן הרגיל של הדלקת המנורה הוא בין הערבים ,וביום זה
היתה ההדלקה )גם( בבקר ,וזה נותן מקום לטעות ולומר שגם הקטורת
היתה שונה מהרגיל )ואם כן יתכן שהיתה רק פעם אחת( .לכן מפרש רש"י:
שחרית וערבית ,כמו שנאמר "בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות" וגו'.
קטורת זו היתה אותה הקטורת הקבועה הכתובה בפסוק "בבקר בבקר
בהיטיבו את הנרות" וגו' ,ומובן איפוא שהיתה שחרית וערבית .לפי זה
מובן שאין רש"י צריך להביא את המלים "בין הערבים" ,כי לאחר
שמחדש שקטורת זו אינה שונה במאומה מקטורת הרגילה ,הרי מובן
מאליו שבאותו יום הקטירוה גם בערב .ורש"י אינו מביא פסוק זה לראיה,
אלא לשם השוואה וביאור ש"ויקטר" שבפסוקנו מדבר אודות אותה
הקטורת שבפסוק "בבקר בבקר" וגו'.
אך לכאורה קשה ,ממה שנאמר "בהיטיבו את הנרות יקטירנה" מובן
שקטורת הבקר קשורה להטבת הנרות ,ומכיון שביום הקמת המשכן
לכאורה לא היתה הטבת הנרות בבקר )שהרי בלילה הקודם מסתמא לא הדליקו
את המנורה( ,ובכל זאת הקטירו קטורת ,נמצא שהיתה זו קטורת שונה
ומיוחדת? לכן מעתיק רש"י גם את המלים "בהיטיבו את הנרות",
שקטורת זו היתה כמו שנאמר "בבקר בבקר" ,כדי ללמדנו שגם בפרט זה
היתה קטורת זו דומה לקטורת הקבועה ,והיתה קשורה להטבת הנרות ,כי
בפשוטו של מקרא נעשו בשבעת ימי המילואים כל עבודות המשכן,
ובכללם הדלקת המנורה.
משה הקריב ולא הקטיר?! 
ועל פי האמור ,עריכת הלחם והדלקת הנרות היו בבחינת הוראת
שעה ,ולכן אין ללמוד מהם לגבי העבודות הרגילות שגם הן נעשו על ידי
משה ,ואדרבה מסתבר שמשה עשה את העבודות הללו רק בשבעת ימי
המילואים ,מה שאין כן לאחרי שהוקם המשכן באופן קבוע ,ובכלל זה גם
ביום הראשון  -שמיני למילואים נעשו עבודות אלו על ידי הקבוע
לעשותן  -אהרן .אך בפסוק נאמר "ויעל עליו את העולה ואת המנחה",
בה' הידיעה ,המורה שעולה ומנחה זו הינם מסוג הידוע לנו כבר ,כי
הקריבוהו כבר בשבעת ימי המילואים .ואם נאמר שביום הקמת המשכן
הקריב אהרן את הקרבנות הללו ,הרי אין דמיון בין עולה ומנחה זו
)שהקריב אהרן ובאופן תמידי( לעולה ומנחה שהקריב משה ולשם מילואים.
לכן כותב רש"י ומאריך "אף ביום השמיני וכו' שימש משה",
שלכאורה יש בהם אריכות יתר ,שהרי ידוע לנו שפרשה זו עוסקת בשמיני
למילואים ,אלא הא קמשמע לן ש"אף ביום השמיני למילואים וכו' שימש
משה" ,שקרבנות אלו מהווים המשך לשבעת ימי המילואים .וזהו הצד
השווה שבין העולה ומנחה של יום השמיני לשל ימי המילואים שאת כולם
הקריב משה .ומעתה מסתבר שגם שאר קרבנות הציבור של אותו יום
הקריב משה ,כי אין שום סברא לחלק ביניהם .לכן מדייק רש"י "והקריב
קרבנות ציבור" סתם כל קרבנות הציבור .וגם את עבודת הקטורת כנ"ל,
שכן אין סברא לחלק .ולפי זה מובן מדוע כותב רש"י בד"ה )ויעל עליו( גם
מלת וגו' ,והרי פירושו מתייחס למובנו הכללי של "ויעל עליו" ,אלא כדי
לרמז למילים "את העולה ואת המנחה" ,שהן ההוכחה לפירושו כנ"ל .ולכן
לא פירש כן על "ויקטר עליו קטורת" ,וכנ"ל.
)פסוק כג(

ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ו

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

)שם הגדולים(

) .¯Â‡ÓÏ ˙È˙Î (ë ,æë äåöú 'ôפירש רש"י .˙ÂÁÓÏ ˙È˙Î ‡ÏÂ :אמנם "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" ,אבל רק בתנאי שיאיר את האדם ,ולא
ראה דעת משה
אם יפול ברוחו" ,מנחות" מלשון "נחות דרגא".

) .ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓ˘Â 'Â‚Â ˘‡¯ ÌÈÓ˘· ÍÏ Á˜ ‰˙‡Â (ãë-âë ,ì àùú 'ôפירש רש"י˙‡ Â˜Ï˘ Â· ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È·¯ ,Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â· Â˜ÏÁÂ .ÔÈ‚ÂÏ ·"È ,ÔÈ‰ :
] 'ÂÎÂ ‡Ï‡ ˜ÙÈÒ ÂÈ‡ ÔÈ¯˜Ú‰ ˙‡ ÍÂÒÏ ‡Ï‰Â ‰„Â‰È È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ ,ÔÈ¯˜Ú‰כן היא הגירסא בירושלמי סוטה ח ,ג .ובגמרא דידן )הוריות יא ,ב; כריתות ה ,א( דעת
רבי יהודה שלקו את העקרין ורבי יוסי הוא החולק[ .ובגמרא )שם( מתרץ מאן דאמר שלקו את העקרין את הקושיא )והלא אינו סיפק( :וכי נס אחד
נעשה בשמן המשחה?! וכנראה שדעה החולקת סוברת כי אין סומכין על הנס )ראה רמב"ן ויקרא כו ,יא; במדבר ה ,כ( .ולאידך ,לא אמרינן הכי
אלא במצות שניתנו לדורות ,מה שאין כן במצוה שניתנה לדור המדבר ,שהכל היה אצלם על פי הנס .וזה שפירש רש"י )להלן פסוק לא והוא
המשך הגמרא שם( "שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם" ,מכאן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבא" .זה" בגימטריא תריסר
לוגין הוו .כי לדורות הדרא קושיית "והלא אינו סיפק" לדוכתא ,ועל כרחך שכולו קיים לעתיד לבא .וממילא מובן המשך הדברים ברש"י
כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" ,שיעור חומש רש"י תשל"ד
שם ,כפי שעמדו בזה מפרשי רש"י )רא"ם ,ט"ז ,משכיל לדוד ועוד( שם.

שלח שלמה לבי מדרשא
בגליון הקודם )במדור "שיעור ברש"י"( דנו בשני
דיבורי רש"י בפרשת יתרו ,בפסוק "וירד ה' על הר
סיני" )יט ,כ( ובפסוק "כי מן השמים דברתי" )כ ,יט(,
בהם מתייחס לסתירת הכתובים ,ודנו בהבדלים
שבין שני פירושי רש"י ,ומה בא ליישב בכל אחד .אך
איזה קושי ]קושיא נסתרת[ בא רש"י לתרץ בפסוק
השני ,הרי הסתירה מהפסוק הראשון נאמרת ברש"י
במפורש?
לענ"ד הקושי בפסוק "וירד ה' על הר סיני" )יט ,כ(
הוא ,שהרי לעיל )בפסוק יח( נאמר שהקב"ה כבר ירד
באש ,אם כן ,מהו "וירד" ,היה צריך לומר 'וה' ירד'?
לזה מצרף רש"י את הסתירה מ"כי מן השמים",
והוא עונה שהיו שתי ירידות :הירידה הראשונה
)בפסוק יח( היא הרכנת השמים ,וכאן מדובר בירידה
אחרת  -ירידת כסא הכבוד.
בפסוק "כי מן השמים דברתי" )כ ,יט( קשה,
שתיבת "כי" היא המשך ל"אתם ראיתם" ,איך
נאמר כאן "כי מן השמים דברתי"  -וכי יכול אדם
על הארץ 'לראות' שהקב"ה מדבר מהשמים? ולזה
מצרף רש"י את הסתירה מהפסוק לעיל ,ומיישב,
שבפסוק בפרשת ואתחנן )ד ,לו( מפורש ,ש"מן
השמים השמיעך" ,אבל בהמשך הפסוק נאמר
"ודבריו שמעת מתוך האש" ,כלומר ,כבודו של
הקב"ה נשאר בשמים ,אך שתי התגלויות היו על
הארץ " -אשו" ,כנאמר שם "ועל הארץ הראך את
אשו הגדולה"" ,וגבורתו"  -זהו הדיבור ,שתחילתו
אמנם בשמים ,אך סופו "מתוך האש".
עדיין יש בזה קושי ,כי בסופו של דבר "אתם
ראיתם" לא את תחילת הדיבור מן השמים ,אלא את
סופו מתוך האש .לכן מביא רש"י פירוש שני ,שהרכין
את השמים על ההר ,אם כן אפשר היה לראות על
הארץ שהדיבור יוצא מהשמים .בפירוש זה הקושי
הוא )כאמור בשיעור רש"י שם( ,שהפסוק "אתם ראיתם"
בא להדגיש את ריחוק השכינה ,ולפי הפירוש השני
מודגש שהשמים התקרבו לארץ.
הרב ישראל פלס ]ריש "מתיבתא דרש"י
ובעל "משא דעת" על פירוש רש"י[

תשובת הגר"א שפירא ,אבד"ק פרדס כץ:
הביאור נפלא ,אך מכל מקום הקושיא על מה
שהבאנו בגליון הקודם לכאורה אינה קושיא ,והוא
על פי מה שכתבנו לאחרונה )בגליון כו( בענין כלל גדול
זה שבכל דיבור ברש"י יש קושיא נסתרת ,גם
כשמפרט הקושיא .בין הדברים שם כתבנו :כשיש
סתירה בכתובים ,מתייחס רש"י לכך דווקא בפסוק
השני בו מתעוררת הסתירה ,ואז כמובן צריך לפרט
"ולעיל הוא אומר" ,אחרת איך יבאר את שני
הכתובים שאינם מכחישים זה את זה ...ואם כן אין
כאן קושיא.
אמנם שוב מצאתי בספר "קרני ראם" )ראה להלן
מדור "גיבוריו של שלמה"( שכבר הוא מביא שקבלה בידו
כלל זה )ראה לעיל מדור "כללים בפירוש רש"י"( ,ובריש פ'
בהעלותך )ח ,כד( על פירוש רש"י בפסוק )שם( "זאת
אשר ללוים מבן חמש ועשרים"" :ובמקום אחר ]לעיל
ד ,ג[ אומר :מבן שלשים שנה" וכו' ,מבאר מהי
הקושיא הנסתרת .הרי שסבירא ליה שגם בפסוק

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
השני בו מתעוררת הסתירה ,אינו צריך לרש"י לפרט
הקושיא ,וגם באופן כזה ישנה קושיא נסתרת .אולם
לעת עתה לא מצאתי שגם שאר מפרשי רש"י,
הנוקטים כלל זה ,דסבירא להו כן גם באופן כזה.
בגליון כו כתבתם לי על הכלל בלימוד פירוש רש"י
על התורה ,כי כאשר רש"י פתח דבריו בקושיא
מפורשת ,יש קושיא נסתרת שדווקא היא היא
הקושיא העיקרית ,ואילו הקושיא שמפרט אינה אלא
טפלה וכהקדמה לתירוץ .ציינתם מקורות לכלל,
ביארתם בטוב טעם את ההגיון שבדבר והצגתם כמה
דוגמאות .אשמח לשמוע ,איך נלמד כך את דברי
רש"י בפ' יתרו )יט ,ב( "ויסעו מרפידים" ,למה הוצרך
לחזור ולפרש מהיכן נסעו ,והלא כבר כתב שברפידים
היו חונים בידוע שמשם נסעו ,אלא להקיש נסיעתן
מרפידים לביאתן למדבר סיני מה ביאתן למדבר סיני
בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתשובה" .מהי
הקושיא הנסתרת ,ואיך ניתן לומר על קושיא
המפורשת שהיא טפילה?
בכבוד ,בהערכה ובתודה מראש.
דוד פרוס ,פרדס כץ

תשובת הגר"א שפירא ,אבד"ק פרדס כץ:
אוסיף להקשות ,לא זו בלבד שקושיא מפורשת יש
כאן ,אלא קושיא באריכות כזאת ,ועל אף אם ראה
צורך להקשות במפורש ,מה ראה על ככה להאריך כל
כך ולומר "למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו",
ומה היה חסר אילו היה מדלג על תחילת דבריו אלו
ופותח "הלא כבר כתב שברפידים היו חונים ,בידוע
שמשם נסעו"?
יתר על כן ,תחילת דברי רש"י אלו אינם רק
אריכות דברים  -לכאורה ,אלא אף קשים מאד -
לכאורה ,שהרי אין הכתוב "חוזר ומפרש" מהיכן
נסעו ,שכן לא נאמר עד השתא אלא "שברפידים היו
חונים" ,וממילא "בידוע שמשם נסעו" ,אבל לא
שנאמר כן במפורש ,וכיצד אומר רש"י "למה הוצרך
לחזור ולפרש"?! יתירה מזו ,אריכות לשונו בקושיא
סותרים מיניה וביה  -לכאורה ,ולאו רישא סיפא ולאו
סיפא רישא :תחילה אמר שהכתוב "חוזר ומפרש" -
מהיכן נסעו ,ומשמע שמקרא מפורש הוא ,ושוב כתב
רק ש"בידוע שמשם נסעו"? ונוסף גם היא על
קושייתנו ,קושיית הרמב"ן שכותב "ולא הבינותי זה,
שכך נאמר בכל המסעות ויחנו באלים ,ויסעו מאלים
ויבאו אל מדבר סין )לעיל טז ,א(; ויסעו ממדבר סין
ויחנו ברפידים )שם יז ,א( .וכן כל פרשת מסעי".
אלא הוא אשר דברנו אליך ,כי כאשר רש"י פתח
דבריו בקושיא מפורשת ,יש קושיא נסתרת שדווקא
היא היא הקושיא העיקרית ,וכאן יש גם תשובה
נסתרת ]וכפי שהוכחנו זה כמה ,בהערות לספר הגור ,לרבינו הירץ
טריוויש )גאון וקדוש ומקובל אלקי מלפני כחמש מאות שנה ,בדורו

של הרע"ב( ,על פי דבריו ,כי קיימת מציאות כזאת[ .וכהמשך
לקושיא ותשובה נסתרות אלו כותב רש"י את דבריו
המדוייקים להפליא .בפסוק קודם למדנו" :בחדש
השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה
באו מדבר סיני" ,בהמשך לזה לומדים בפסוקנו:
ויסעו מרפידים גו' ,מיד מתעוררת קושיא עצומה

בעיניים ה"טהורות" וה"זכות" של ה"בן חמש
למקרא" :הרי הגיעו למדבר סיני ,כיצד הם נוסעים
מרפידים? אלא מאי ,הכתוב חוזר לפרט פרטים שדילג.
]וכן מצינו זה כמה שהתורה אומרת תחילה את
כללות הענין ,ושוב חוזר לפרטים .כמו בפרשה לפני
זו ,בפרשת בשלח ,תחילה אומר הכתוב )יד ,ט(:
"וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם" ,ושוב מפרט
בכתוב הבא )פסוק י( פרטים חדשים אשר קרו תוך כדי
רדיפתם אחריהם )שפסוק ט(" :ופרעה הקריב" )שם ,י( -
"הקריב עצמו ונתאמץ לקדם לפניהם" )רש"י(" ,והנה
מצרים נוסע אחריהם" " -בלב אחד כאיש אחד".
ו"ראו שר של מצרים" )רש"י( .ואין דברים אלו המשך
הסיפור ,אלא בפרטים שדילגו במסופר כבר .ואף כאן
באמרו "ויסעו מרפידים" אין זה המשך הסיפור ,אלא
פרט שדילג עליו[.
ועל תשובה נסתרת זו שואל רש"י" :למה הוצרך
לחזור"  -לענין ראשון "ולפרש מהיכן נסעו" ,אמנם
מצינו שהתורה חוזרת לענין ראשון ומפרט פרטים
חדשים שדלגו עליהם ,אבל כאן איך נוכל לתרץ כן
"והלא כבר כתב שברפידים היו חונים" ,וממילא
"בידוע שמשם נסעו" ,ואינו פרט חדש" ,אלא להקיש"
וכו' .וממילא מתורץ קושיית הרמב"ן מפרשת מסעי
וכדומה ,שכך דרך המקראות "לחזור ולפרש מהיכן
נסעו" ]כגון" :ויסעו גו' מרעמסס ויחנו בסוכות .ויסעו מסוכות
ויחנו באתם גו' .ויסעו מאתם" וגו' )פ' מסעי לג ,ה ואילך( .ולפני זה:
"ויסעו בני ישראל ויחנו באובות .ויסעו מאובות ויחנו בעיי העברים
גו' )פ' חקת כא ,י-יא( .ושאר הפסוקים שמביא הרמב"ן[ .כמו כן

דרך הכתוב "לחזור" אחורנית "ולפרש" פרטים
חדשים כנ"ל ,אבל הן "לחזור"  -אחורנית והן "לחזור
ולפרש" מה ש"ידוע" ,האם מצינו כיוצא בו? "אלא
להקיש" וכו' .ומכאן אתה דן לכל תורת רש"י כולה.
)בפ' וארא ז ,א( ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן
אחיך יהיה נביאך .פירש רש"י" :יהיה נביאך",
כתרגומו מתורגמנך .וכן כל לשון נבואה אדם המכריז
ומשמיע לעם דברי תוכחות והוא מגזרת "ניב
שפתים" ]ישעיה נז ,יט[ ינוב חכמה ]משלי י ,לא[ ויכל
מהתנבאות דשמואל ]שמואל-א י ,יג[ ...ולכאורה למה לא
פירש לשון "נביא" בפעם הראשונה ,בפסוק )פ' וירא כ,
ז( "השיב אשת האיש כי נביא הוא"?
]אברך[ מש"י

הערת המערכת:
כאשר ה"בן חמש למקרא" לומד הפסוק "כי נביא
הוא" אין צורך לפרשו מידי ,שכן יודע במה מדובר,
על אף שאינו ידוע למה נקרא הנביא כן .אבל
בפסוקינו אינו מבין מהו "נביאך"  -הנביא שלך )של
משה( .וכנראה שקשה לו גם מהו "יהיה נביאך" )המילים
שמעתיק בד"ה( ,שהרי כבר למד )ברש"י פ' שמות ד ,י(' :שלא
היה ]משה[ רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו ,שהיה
גדול הימנו ונביא היה ,שנאמר ]שמואל-א ב ,כז[ "הנגלה
נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים" ,הוא אהרן.
וכן ביחזקאל ]כ ,ה-ז[ "ואודע להם בארץ מצרים וגו',
ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו" ,ואותה
נבואה לאהרן נאמרה' .ואם כן מהו "יהיה נביאך".
ולכן מפרש שהוא מגזרת "ניב שפתים".

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

) .Â‡È·‰ Ì‡˘‰Â (æë ,äì ìä÷éå 'ôפירש רש"יÈ·¯ ¯Ó‡ :
˙‰ÏÈÁ˙· Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂÁ· ·„˙‰Ï ÌÈ‡È˘ Â‡¯ ‰Ó Ô
Â¯Ó‡ ÍÎ ‡Ï‡ ,‰ÏÈÁ˙· Â·„˙‰ ‡Ï ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ·Â
˘Â‡ ÔÈ¯ÒÁÓ˘ ‰ÓÂ ÔÈ·„˙Ó˘ ‰Ó ¯Â·ˆ Â·„˙È ÌÈ‡È
:¯Ó‡˘ ,ÏÎ‰ ˙‡ ¯Â·ˆ ÂÓÈÏ˘‰˘ ÔÂÈÎ Â˙Â‡ ÔÈÓÈÏ˘Ó
"ÂÈÏÚ ‰Ó ÌÈ‡È˘ Â¯Ó‡ ,"ÌÈ„ ‰˙È‰ ‰Î‡ÏÓ‰Â
Â·„˙‰ ÍÎÏ ,'Â‚Â Ì‰˘‰ È·‡ ˙‡ Â‡È·‰ ˙Â˘ÚÏ
·‰¯ÒÁ ‰ÏÁ˙Ó ÂÏˆÚ˙˘ ÈÙÏÂ .‰ÏÈÁ˙ Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂÁ
‡.·È˙Î "Ì‡˘‰Â" ÌÓ˘Ó ˙Â

?‰˘¯„‰ ¯Â˜Ó
מקורי רש"י; דברי נגידים; לקוטי שיחות
 ;(2חומש אריאל
?¯‡·Ï È"˘¯ ‡· ‰Ó
ר"י קניזל; נחלת יעקב; משמרת הקודש; משכיל
לדוד; ספרי דבי רב )פ' נשא(; באר יצחק; באר בשדה;
עמק הנצי"ב )פ' נשא(; לקוטי שיחות )חלק טז(; ביאורים
לפירוש רש"י; ביאורי החומש; רשפי אש
‰ÓÏ' (ÌÈ„˜‰Ï ˙ÂÁÙÏ Â‡) ˜¯ ¯ÓÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
?'ÛÂÒ· ÔÎ˘Ó· Â·„˙‰
ר"י קניזל; משמרת הקודש; בן אהרן; לקוטי שיחות
)שם(; ביאורים לפירוש רש"י; ביאורי החומש
)דלהלן ,הערה

‡¯!ÂÈ¯·„ ˜ÂÈ„Â ÂÂ˘Ï ˙ÂÎÈ
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י
?"ÌÈÚ" Â˘¯ÈÙ ‡¯Ó‚· È¯‰
צל החכמה; לקוטי שיחות )שם ,הערה  ;(14אילני
דפלפלי; בקוראי שמו
„!‰"„ ˜ÂÈ
רשפי אש )על פי באר בשדה(
?Ì‰˘ È·‡ Ì‚ ¯Â·ˆ‰ ‡È·‰ ‡Ï ‰ÓÏ
נחלת יעקב; משכיל לדוד )ריש פ' תרומה(; באר בשדה;
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י; ביאורי
החומש; אביר יוסף
‡ÂÓÈÏ˘‰" ‡Ï È¯‰ Ì‰˘ È·‡ Â‡È·‰ ‡Ï ¯Â·ˆ‰ Ì
ˆ?"ÌÈ„ ‰˙È‰ ‰Î‡ÏÓ‰" ¯Ó‡ ÍÈ‡Â "ÏÎ‰ ˙‡ ¯Â·È
בני שלשים )חלק יד יוסף ,דרוש ו(; לקוטי שיחות )שם(;
ביאורי החומש; אביר יוסף
Â¯ÒÁ ÚÂ„Ó ·ÂËÏ ÂÂÈÎ Ì‡Â ?ÌÈ‡È˘‰ Â¯·Ò˜ ‰Ó
‡?˙Â
רבינו בחיי; באורים כבדו ה'; נחלת יעקב; שפתי
חכמים; תפארת יוסף; תולדות אדם )פ' נשא(; באר
יצחק; דברים נחמדים )ל"בני יששכר" ,חידושים אות כ(;
נחלת יהושע  -חוליוב; כתב סופר; שם משמואל )תר"ע
 -על דרך החסידות(; צל החכמה; דברי נגידים; משאת

המלך; לקוטי שיחות )שם(; שדה יצחק-ביליץ; פרדס
שמאי
?‡˜Â„ „"ÂÈ ˙Â‡ ÌÓ˘Ó ‰¯ÒÁ ÚÂ„Ó
כלי יקר; זכרון משה; אהבת ציון; תוצאות חיים -
ויטאל; מלאכת הקודש; באר בשדה; מחזה אברהם-
באטשאטש; שפתי צדיק )בשם זקנו(; ובחרת בחיים
להחבי"ף; כתב סופר; באר יוסף )סלאנט(; דברי נגידים;
דברי אברהם; פרדס יוסף; סוכת דוד; שדה יצחק-
ביליץ
?ÌÈ¯ÒÁ Ì‰È˘ È¯‰Â ,‰Â¯Á‡ Â‡ ‰Â˘‡¯ 'ÈÏ ‰ÂÂÎ‰
יוסף דעת; אור החמה; מנחה שלוחה; אשל אברהם
‡˜¯ È¯‰ "‰ÏÈÁ˙ Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂÁ· Â·„˙‰" ¯Ó‡ ÍÈ
?Â·„˙‰ Ì‰
בן אהרן; לקוטי שיחות )שם ,הערה  ;(4אשל אברהם
?Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂÁ· Â¯Ê¯„Ê˘ Ô¯Î˘ ‰ÓÂ
חפץ חיים; אילת השחר
?ÂÎ¯„Î ‡Ï˘ ‡¯ÓÈÓ‰ ÏÚ· Ì˘ È"˘¯ ¯ÈÎÊÓ ÚÂ„Ó
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י; בצילא
דמהימנותא )גליון תרל(; שם שלמה; אילני דפלפלי
‚!‰Â˘ ‡Ò¯È
יוסף הלל; ביאור סתומות ברש"י; חומש שי למורא -
מהדורת כתר תורה

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

קרני ראם

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
חדאד * גור
מים חיים
אריהרבא
מחכמי ג'
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ןל*רביבאריצחק
מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים
תולדות* שפתי
דוד לט"ז
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
הש*"ס
יצחק" על
בעל "
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר
אפרים*-ט'דעת
תקט*"ו(
באד"א
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )ת"מ

נולד בת"מ לערך באלג'יר ,משם עבר
בצעירותו לג'רבא .שם אביו לא ידוע .היו ששערו ,על
סמך כל שהוא ,ששמו היה רבי יוסף ,אבל הפריכו
את הסמך .בכל אופן היה תלמיד חכם ,ובנו רבינו
מביא כמה פעמים בספריו בתואר "אבי ומורי".
ואמנם אביו שהוא רבו ,שהביא אותו לחיי עולם הזה
ולחיי עולם הבא ,לא ידוע שמו ,אבל מוריו ורבותיו,
שהביאו אותו לחיי עולם הבא ידוע שמותיהם
ומזכירם בספריו :רבי צמח הכהן )הראשון( מרבני
ג'רבא )מזכירו בהקדמת "תולדות יצחק"(; רבי אברהם
הכהן "בארבי" מרבני ג'רבא )מזכירו בספריו "קרני ראם"
ו"זרע יצחק"(; רבי ניסים כייאט מרבני ג'רבא )מזכירו
רבות בספריו( ומשערים שהוא היה רבו המובהק .ויש
שמוסיף למנות על רבותיו את רבי אברהם ן' מוסא
מרבני המערב ובעל "מנחת סוטה" על מסכת סוטה
)מזכירו בספריו( .רבינו היה מראשוני הדיינים בג'רבא,
בה שימש עד להסתלקותו בט' באד"א תקט"ו.
על ספרי רבינו ניתן להמליץ לשון דרשת
"ההוא גלילאה" )שבת פח ,א(" :בריך רחמנא דיהב
אוריאן תליתאי" ,שכן השאיר אחריו ברכה משולשת
 תורה משולשת ]"לעם תליתאי"  -שלשה בניו[ :ספרו"תולדות יצחק" על הש"ס; ספרו "זרע יצחק"
דרושים על תנ"ך ועוד; וספרו "קרני ראם" ,על רש"י
לתורה ועל הרא"ם .נדפס לראשונה ]בצירוף עם ספרו
"זרע יצחק"[ בליוורנו תקכ"ה .ושוב במהדורת צילום
בברוקלין תשנ"א .מהדורא חדשה ]עם ספרו "זרע
יצחק"[ ,עם הוספות לשון רש"י והרא"ם וציונים,
הופיעה ברוב פאר והדר ,בירושלים תשס"א ,על ידי
הרב יהודה חדאד מנתיבות ,מצאצאי רבינו המחבר.

שלטי הגיבורים

ספריו המצויינים הם הראשונים שיצאו לאור
עולם מחכמי ג'רבא .מרבה להביא דברים מפי חכמי
דורו ,ביניהם גם חכמי אשכנז ,כמו רבי שניאור זלמן
אשכנזי ]אינו בעל התניא ,שהיה בן עשר בהסתלקות רבינו[.
סקירה עליהם ראה בפתיחה לספר "קרני ראם"
)מהדורא החדשה הנ"ל( ולספר "תולדות יצחק" )מהדורא
חדשה(.

בפתיחה למהדורא חדשה של "קרני ראם",
כותב המו"ל הרב יהודה חדאד מנתיבות :מבחינת
המחבר ספר "קרני ראם" עלה במחשבה תחילה
וביכר אותו על ספרו השני "תולדות יצחק" על
הש"ס ,מכל מקום למעשה הדפיסו בניו את ספרו
השני ראשונה בליוורנו תקכ"ב ,וספרו הראשון
אחרונה בליוורנו תקכ"ה .והדבר אומר דרשני.
המו"ל משער בדעתו כי בשנת תקכ"א נדפס
בליוורנו הספר "תועפות ראם" )ראה ספר "גיבוריו של
שלמה" ערכו( בו מזכיר יותר ממאה פעמים את הספר
"קרני ראם" )שהיה לפניו בכתב יד( ,ובהרבה מקומות
מצטט ממנו דפים שלמים ,לא מן הנמנע שזו הסיבה
שהשאירו אותו לאחרונה ,בהיות שבלאו הכי
שמעתתיה מתבדרן בעלמא על ידי הספר "תועפות
ראם" )ויתכן גם שהרב בעל "תועפות ראם" השיא אותם לכך(.
כמו כן מוזכר רבות בספר "קרני רמים" לרבי שאול
הכהן )ראה ספר "גיבוריו של שלמה" ערכו(.
מעניין לציין מה שמביא ב"זרע יצחק" )פרשת
וישלח( בשם רבי יוסף קרשקיש מתזאייר ,מעשה
בתלמידי חכמים שהיו מסובין בירושלים ודנו
בפירוש הפסוק )בראשית לה ,כב( "וילך ראובן וישכב
את בלהה פלגש אביו" ,וכל אחד אמר דעתו בפירוש
הכתוב .והנה קם אחד התלמידים ,כבן שבע ,ואמר
ברשות הרבנים פירוש משלו .והוא מביא את פירוש,
כשמוסיף" :ואמרו שאותו התינוק בא אליו אדם
בחלום ועמד עליו ,ואמר לו אותו התינוק מי אתה?
ואמר לו :אני יעקב בן ראובן ,האלקים כמו שאמרת
כן היה".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .È˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÂÁ˜˙ (á ,äë äîåøú 'ôכתב רש"י˙Î‡ÏÓÏ ÂÎ¯ˆÂ‰ ÌÏÂÎ ,ÔÈÚ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„ ‚"È .'ÂÎÂ Ô‡Î ˙Â¯ÂÓ‡ ˙ÂÓÂ¯˙ '‚ ÂÈ˙Â·¯ Â¯Ó‡ :
 ,Ì‰· ˜„˜„˙˘Î ‰Â‰Î È„‚·Ï Â‡ ÔÎ˘Ó‰עכ"ל .ועיין מה שכתב הרא"ם ז"ל ]בחשבון י"ג דברים[ .ולענ"ד נראה לי במה שיש לדקדק  ...אומרו
"למלאכת המשכן" ,דמאי "למלאכת" דנקט ,והיה לו לומר 'כולם הוצרכו למשכן ולבגדי כהונה' ,מאי "למלאכת" .לכן נראה לי לומר דלא קא
חשיב הקטורת שמקטירים בכל יום ויום ,ולא קא חשיב אלא הדברים הנצרכים למלאכת המשכן ולבגדי כהונה דווקא ,שהם י"ג דברים ....אבל
הסמים של הקטורת לא קא חשיב מפני שאין בו צורך לא למלאכת המשכן ולא לבגדי כהונה ,אלא שהיו מקטירין אותו בכל ערב ובוקר אחר
הקמת והשלמת מלאכת המשכן .ולכן לא קאמר רש"י ז"ל 'שהתנדבו' ,משום שהם התנדבו יותר מי"ג מינים ,אבל לא קא חשיב אלא דברים
שהם לצורך למלאכת המשכן ובגדי כהונה] ...עיין שם עוד[.
פרד"ס היה לשלמה

המשך מעמוד ב'

) .ÌÈÙ‰ ÌÁÏ (âé ,äì ìä÷éå 'ôפירש רש"י .Ô‡ÎÏÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÙ ÂÏ ÂÈ‰˘ Ì˘ ÏÚ :ידוע שהשולחן השפיע פרנסה ועשירות ,וכמו אמרו רז"ל )בבא בתרא
כה ,ב( הרוצה שיחכים  -ידרים ושיעשיר  -יצפין ,וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום .ויתכן שהשולחן השפיע גם בחינת זיווג שמכונה לחם,
כמו שנאמר במשה "קראן לו ויאכל לחם" ,וכן אמר יוסף "כי אם הלחם אשר הוא אוכל" .וזהו הרמז "לחם שיש לו פנים לכאן ולכאן",
ראשי אבות ,פ' תרומה
היינו שהשפיע ב' הבחינות בלחם.

) .‰˘Ó Ì˙Â‡ Í¯·ÈÂ (âî ,èì éãå÷ô 'ôפירש רש"י‡"ÈÓ „Á‡ ‡Â‰Â ,'Â‚Â ÂÈÏÚ ÂÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚÂ È‰ÈÂ ,ÌÎÈ„È ‰˘ÚÓ· ‰ÈÎ˘ ‰¯˘˙˘ ÔÂˆ¯ È‰È Ì‰Ï ¯Ó‡ :
 .‰˘ÓÏ ‰ÏÙ˙·˘ ÌÈ¯ÂÓÊÓובפ' שמיני )ט ,כג(" :ויצאו ויברכו את העם" ,אמרו ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ,יהי רצון שתשרה שכינה במעשה
ידיכם .ויש לדקדק בפ' פקודי כתב אחר ויהי נועם :וגו' ,ואילו בפ' שמיני לא כתב וגו' .אלא טרם הוקם המשכן )בפ' פקודי( אמר "ויהי נועם"
)שתשרה שכינה במעשה ידיהם( וגו' היינו פרק "יושב בסתר" ,שמזמור זה מבריח רוחות הטומאה והקליפות ,וקודם הקמת המשכן היה צריך
להכרית הקליפות המתאווים להדבק בדבר קדושה .אבל משהוקם המשכן כבר נכרתו הקליפות ,ולא הוצרך להתפלל רק על השראת
שכינה ,על כן לא אמר "יושב בסתר" רק פסוק "ויהי נועם" לחוד] .ועיין שם שמבאר בזה גם מה שבפ' פקודי אמר תחילה "יהי רצון" ואחר כך "ויהי נועם"
דברי דוד ,לט"ז בפ' שמיני
ובפ' שמיני איפכא .גם ,למה לו להזכיר בפ' פקודי ש"ויהי נועם" הוא מי"א מזמורים" ,וכי דרכו של רש"י להזכיר מראה מקום"[.

