ב"ה ,אדר ב' תשע"ד ,גליון ל

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

äî
:ïåéìâá

? íéáø úìåòôì ñçéá ãéçé ' ì è÷åð áåúëäùë é " ùø úòã / ! éöøô ïá ùéà ãé ìò - é " ùø ìò øåáéç / ! ? ïåùàøä éøáòä øôñ
! í " àøä úòãå ïéáòùèî áøä ÷ñô - ? ÷éãö ìù åç÷î øøáì åà " äáåùú ìòá " å äáéùé ùàøë ùîùì , éàîî àîìåà éàî
! é " ùø éùåøéô ìë øåëæì ùéù áà ãåáéë ' äá æ " èäë øáåñ é " ùø / ! ? ïåùàøä íãàì ãò ãåãð ÷éçøä , ïáø÷á ìæâ øåñéà ìò äéàø
! ? " éðäë òééñî " úàæ ì ëáå ( íéðäëì ) øñà ð " äá÷ä ìòù áìç " äù ïëúéä / ? äåöú ' ôáù íéáìçä íúåà åøéè÷ä àø÷éå ' ôá

שיר המעלות לשלמה

דבר המערכת

"‰ÊÓ ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡ ,Ï‡¯˘È ÌÚ· ˘ÓÂÁ‰ ÏÚ È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ÏÈÚÈÂ ıÂÁ ‰ÓÎ
˘˙‡ˆÓ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÒÈÙ„‰Ï ÂÏÈÁ˙‰˘ ,[ÍÈ¯‡˙ ÌÚ] ˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï· ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ‰
1475) ‰"Ï¯'‰ ˙˘· ¯„‡ ˘„ÂÁ· .˘ÓÂÁ‰ ÏÚ È"˘¯ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ÂÈ‰ ,ÒÂÙ„‰
...ÒÂÙ„‰Ó ¯ÙÒ‰ ‡ˆÈ (ÌÈÓÏ
"‡ÏÚÎ ,‰ÊÎ ÔÈÓ· ,ÌÈ¯ÙÒÂ ÌÈ¯Â·ÈÁ ÂÈÏÚ Â¯·ÁÈ˘ ‰ÎÊ ‡Ï ¯ÙÒ Û‡Â ¯·ÁÓ Û
ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ Â·˙Î [!] ÌÈ¯ÙÒ ˙Â‡Ó ˘ÓÁ ÏÚÓ .˘ÓÂÁ‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
.˙Â¯Â„‰ ÏÎ·˘ ÌÈÓÎÁ‰ È„ÈÓÏ˙·˘ ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ‰Â ÌÈÏÂ„‚‰ È„È ÏÚ ,˘ÓÂÁ‰
ÌÈ„ÓÏ Ì‚ ,ÌÈË˜ ‰¯Â˙ È·Â ÌÈ„ÏÈÏ ˜¯ ‰˘Ú ‡Ï ˘ÓÂÁ‰ ÏÚ È"˘¯ Ï˘ ˘Â¯ÈÙ‰
‚„."...Â˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÌÈÚ‚ÈÈ˙ÓÂ ÌÈ„ÓÂÏ ÌÈÏÂ

"ובתורתו יהגה יומם ולילה"

·‡¯ ¯‡˘È„È‡Ó Ì‚¯Â˙Ó (· ¯ÂÚÈ˘) ÂÈ„ÈÓÏ˙Â È"˘¯ ,È

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

",‡¯Ó‚‰Â ‰˘Ó‰ „‚Î ÂÏÈÙ‡ ,˙Â‡¯˜Ó‰ ÈË˘Ù ÒÂÙ˙Ï È"˘¯ Í¯„˘ ˙‡Ê ˙Ú„ÂÓ
ÊË ,„Î ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù
."‰ÎÏ‰Î ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÓ È¯·„Î ÂÏÈÙ‡ ÒÙÂ˙ ‰Ê ÌÚËÓÂ
",˙ÂÓÂ˜Ó ‰·¯‰· Ì"‡¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ,Ë˘Ù‰ ÔÓ ÌÈ˜ÂÁ¯ Ì‰˘ Ò"˘‰ È¯·„ ÁÈ‰
ÊÈ ,‡ ˙ÂÓ˘ 'Ù
˘„¯."‡˙ÎÏ‰‰Â Ò"˘‰ „‚ ‡¯˜„ ‡Ë˘Ù ÒÂÙ˙Ï È"˘¯ Í
".(*"˙ÓÏÚ ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‡È˘Â˜ „ÂÚ ÂÏ ˘È˘ ÚÂ„È· ,‡È˘Â˜‰ È"˘¯ ˘¯ÙÓ ¯˘‡Î
È ,ÁÎ ‡ˆÈÂ 'Ù

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

רש"י לחידודא
"כיון שעבר עליה הגל טהורה"?!
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות החודש שעבר

פתרון החידה בגליון הקודם:
"בגלות מצרים מצינו ששה בני ישראל בכרס אחד ,היכן מצינו ששה
לועזים ב'כרס' אחד"?! = בפ' בשלח )יד ,יא( פירש רש"י לשון הכתוב
שם בששה לועזים בדיבור אחד :ש"י פו"ר פיילנצ"א ד"י נו"ן פושי"ש.

עמא דבר ,כאשר יספר איש לרעהו את דבר חלומו אשר חלם ,הוא
ישיב לו "תישן פחות ותחלום פחות" .ואכן אמרו "דברי חלומות לא מעלין
ולא מורידין" )סנהדרין ל ,א ועוד( ו"חלומות שוא ידברו" )ראה זכריה י ,ב( .אבל
לאידך גיסא אמרו על חלום שהוא אחד מששים לנבואה )ברכות נז ,ב( .וכך
מצינו במשך הדורות ,שנתגלו לחכמים ,ואף לפשוטי עם ,דברים אמיתיים
בחלום לילה .ואף גם מצינו ששאלו דברים בחלום ]וכבר דנו בדבר הסתירות בענין
אמתיות דבר החלום ,מתחיל מהגמרא )ברכות נה ,ב( ,וכן בכללות ענין החלום[.

והנה לפני תקופה דן אחד מראשי "מתיבתא דרש"י" ,שידיו עסוקות
גם בהרבצת תורה והוראה ,עם אחוזת מרעהו ,אם נכון הדבר אשר הוא
עושה שמקדיש שעות רבות לתורת רש"י לחומש .דברי רעיו ,בנחיצות
הדבר לדורות ,לא הרגיעו אותו בשלימות ,אף גם כשביססו את דבריהם
על דברי הרא"ם בתשובותיו )סימן פ( שכותב" :בהיותי טרוד בעיוני הגדול
אשר אני מתעסק בכל יום ,על דברי המאור הגדול בפירוש החומש ,הגדול
והמופלג ,אשר אין שום דיבור מדבוריו שאינו צריך חקירה רבה ועיון
נפלא ...אשר רבו מלספור .ובפרט בהתרת הספקות הנופלות מן
האחרונים הקמים עליו ...לפיכך לא יכולתי להניח עיוני זה אשר הוא
מחופף עלי כל היום ,לעיין בדברים אחרים."...
דבר השאלה הובא בפני גדולי התורה והוראה ,ואף הם הצטרפו
לטובת "מתיבתא דרש"י" .היו שצירפו אסמכתא לדבר מפסקו של הגאון
מטשעבין זצוקללה"ה להג"ר יוסף נפתלי שטערן זצ"ל עורך כתבי ה"חתם
סופר" ,שתחילה שימש גם כראש ישיבה וכשהרגיש שאחד מתנגש בשני
פנה להרב מטשעבין בשאלה מאי אולמא ממאי? השיבו :ראש ישיבה עוד
יכולים למצוא אחרים ,אבל לא לעריכת כתבי ה"חתם סופר" ,על כן לה
משפט הבכורה ודין קדימה .ואכן התפטר ממשרתו כראש ישיבה והקדיש
עתותיו לברר מקחו של צדיק.
אמנם הדברים לא הניחו את דעתו של השואל ,שאמר שאילו היה
בדורו של בעלי התוספות היה פונה לרבינו יעקב מקורביל בעל "שאלות
ותשובות מן השמים" שיערוך לו שאלת חלום .והנה תוך כדי כך נודע
הדבר שישנם חכמים שעוסקים בכך גם בימינו .והנה פנה לאחד ומיוחד
שבהם ,ששאל אם נכון להקדיש שעות לעיון והפצת תורת רש"י לחומש,
וראה זה פלא שנענה בפסוק "ובתורתו יהגה יומם ולילה."...
מערכת "מתיבתא דרש"י" הסתפקה אם כדאי לפרסם את הדבר,
והוחלט לפרסמו בגליון חודש אדר ,והקורא יחליט אם לקבלו כדברי
צחות לפורים ,או לקבלו כחיזוק בלימוד זה בהתאם ל"הדר קבלוה בימי
אחשורוש".

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(

 דעת רבי ישמעאל ב"חלב שעל הקבה" ובמה "מסייע כהני"?! 
) ·ÏÁ‰ ˙‡ ,'‰Ï ‰˘‡ ÌÈÓÏ˘‰ Á«·∆fÓƒ ·È¯˜‰Â (â ,â àø÷éå 'ôשרבי ישמעאל שהיה כהן בעצמו נוטה לסייע לכהנים ולהגדיל את
 .·¯˜‰ ÏÚ ¯˘‡ ·ÏÁ‰ ÏÎ ˙‡Â ·¯˜‰ ˙‡ ‰ÒÎÓ‰פירש רש"י :זכותם .הדבר מתבטא גם בדעתו של רבי ישמעאל בענייננו שלפיה
" È·¯ .Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È¯·„ ,‰·˜‰ ÏÚ˘ ·ÏÁ ‡È·‰Ï ,'Â‚Â "·ÏÁ‰ ÏÎ ˙‡Âמקטירים הכהנים על המזבח את שני סוגי החלב ,הן ה"חלב שעל
.ÔÈ˜„‰ ÏÚ˘ ·ÏÁ ‡È·‰Ï ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú
הדקין" והן ה"חלב שעל הקבה" ,כך שעבודתם מתרבה וזכותם
מחלוקת זו הובאה כבר בפירוש רש"י בפרשת תצוה )שמות כט,

כב( ,בעניין קרבנות ימי המילואים ,על הפסוק "ולקחת מן האיל החלב
והאליה"" ,החלב" זה חלב הדקים או הקבה .אלא שישנם שני
הבדלים בולטים בין שני המקומות א' בפרשת תצוה מקדים רש"י את
הדעה שלפיה כוונת הכתוב היא ל"חלב הדקים" ,ואילו כאן הוא
מקדים את הדעה שלפיה מדובר ב"חלב שעל הקבה" .ב' בפרשת
תצוה מביא רש"י את שתי הדעות מבלי לפרש את שמות החולקים,
ואילו כאן הוא מפרש שהחולקים הם רבי ישמעאל ורבי עקיבא.
לעיל נוקט בעיקר כר"ע וכאן כר"י 
הביאור בזה ,המפרשים מבארים ,על פי סוגיית הגמרא )חולין מט ,ב
ופירוש רש"י שם( ,ש"החלב שעל הדקין" הוא קרוב יותר ל"חלב
המכסה את הקרב" )המוזכר בכתוב במפורש קודם לכן( ,מאשר ה"חלב

שעל הקבה" ,ולכן קל יותר להניח שאליו מתייחס הכתוב .ובעניין זה
היא מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא :לדעת רבי עקיבא יש לצמצם
את משמעות הכתוב ולקבוע שהוא מתייחס רק ל"חלב שעל הדקין"
הקרוב יותר ל"חלב המכסה את הקרב" ,ולא ל"חלב שעל הקבה";
ואילו לדעת רבי ישמעאל יש להרחיב את משמעות הכתוב כך שיכלול
את שניהם ,לא רק את "החלב שעל הדקין" אלא גם את ה"חלב שעל
הקבה".
מעתה ניתן להבין את הסיבה לחילופי הסדר בדברי רש"י :בפרשת
תצוה נאמר בכתוב "החלב" סתם ,ולא "כל החלב" ,ולכן שם נוטה
רש"י לדעה המצמצמת את משמעות הכתוב רק ל"חלב שעל הדקין"
ומקדים אותה לפני הדעה המרחיבה .בפרשתנו ,לעומת זאת ,נאמר
"ואת כל החלב" ,ביטוי בעל משמעות רחבה יותר ,ולכן כאן נוטה
רש"י לדעתו המרחיבה של רבי ישמעאל ,ומקדים אותה לפני דעתו
של רבי עקיבא.
על אותו יסוד ניתן להסביר גם את הזכרת שמותיהם של רבי
ישמעאל ורבי עקיבא רק כאן ולא בפרשת תצוה :ביחס לרבי
ישמעאל מציינת הגמרא )חולין מט ,א( "כהנא מסייע כהני" ,כלומר

....

פרד"ס היה לשלמה

גדולה יותר.
ולכן מזכיר רש"י כאן את שמותיהם של רבי ישמעאל ורבי
עקיבא ,כדי להדגיש שדעתו של רבי ישמעאל בנושא זה מתאימה
לדרכו הכללית לסייע לכהנים להרבות בעבודתם ולהגדיל את
זכותם .בפרשת תצוה ,לעומת זאת ,אין מקום להזכיר את שמו של
רבי ישמעאל ,שהרי שם מדובר בקרבנות ימי המילואים ,שלא
הוקרבו על ידי הכהנים ,אלא על ידי משה ,ולכן אין שם מקום
לנימוק "כהנא מסייע כהני".
"כהנא מסייע כהני" ב"הוה אמינא" ובמסקנא 
לפי ההסבר כאן יתיישבו היטב דברי הגמרא בחולין שם )מט,
א( :בתחילת הסוגיא שם מוזכר הביטוי "כהנא מסייע כהני",
וכדוגמא לכך מובאת דעתו של רבי ישמעאל שה"חלב שעל הקבה"
מותר באכילה ,עמדה המגדילה את חלקם של הכהנים בבהמה,
שהרי הזרוע הלחיים והקבה של כל בהמה ניתנים לכהנים .אך
למסקנת הגמרא הגירסא שונה ודעתו של רבי ישמעאל היא להפך
שה"חלב שעל הקבה" נמנה על החלבים המוקטרים על המזבח,
ומכאן שהוא אסור באכילה .ומשמעות הדברים בפשטות היא שלפי
מסקנת הגמרא אין בעמדתו של רבי ישמעאל משום סיוע לכהנים,
והקביעה "כהנא מסייע כהני" מתבטלת.
אך לפי ההסבר כאן ,נמצא שגם לפי מסקנת הגמרא "כהנא
מסייע כהני" ,בכך שרבי ישמעאל מוסיף את החלב שעל הקבה
לחלקי הקרבן המוקטרים על המזבח ,ובכך הוא מגדיל את עבודתם
ואת זכותם של הכהנים .ואדרבה לפי ההנחה הראשונית שבגמרא
הסיוע לכהנים אינו מובהק כל כך ,כמוזכר גם בתוספות שם שהרי
החלב מותר באכילה לכל ישראל ולא רק לכהנים ,אלא שבדרך כלל
הוא נאכל לכהנים הזוכים במתנות הכהונה ,ורק לפי המסקנא הסיוע
הוא אכן לכהנים בלבד שהרי רק הכהנים מקריבים את הקרבנות על
המזבח.
ביאורי החומש; תורת מנחם ,תשכ"ח; שם שלמה

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

)שם הגדולים(

) '‰Ï Ô·¯˜ ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡ (á ,à àø÷éå 'ôוגו' .פירש רש"י‡Ï Ì˙‡ Û‡ ,ÂÏ˘ ‰È‰ ÏÎ‰˘ ,ÏÊ‚‰ ÔÓ ·È¯˜‰ ‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰Ó ¯Ó‡ ‰ÓÏ ,"Ì„‡" :
˙˜¯ .ÏÊ‚‰ ÔÓ Â·Èממעט גזל ,אף באופן שאינו עובר על איסור גזל דאורייתא ,כגון גזל עכו"ם ,מכל מקום אסור להקריבו לקרבן ,וכעין דעת
היראים )הובא ב"מגן אברהם" סימן תרלז( שאף אם גזל עכו"ם מותר ,לא הוה "לכם".

יציב פתגם ,לכ"ק אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים"

) .ÂˆÓ˜· ÂÓÓ ÌÈ¯‰Â (ç ,å åö 'ôפירש רש"י .ıÓÂ˜Ï ‰„Ó ‰˘ÚÈ ‡Ï˘ ,"ÂˆÓ˜·" :קמצנות מונעת מידות טובות.

דברי ישראל ,מאדזיץ

) .Â˙È· ·¯ ÏÎ ÏÚ ÍÏÓ‰ „ÒÈ ÔÎ ÈÎ ÒÂ‡ ÔÈ‡ ˙„Î ‰È˙˘‰Â (ç ,à øúñàפירש רש"י.ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘Â ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘Â ÌÈÙÂ‡‰ ¯˘ ‰„ÂÚÒ‰ È¯˘ ÏÎ ÏÚ :
ולכאורה בשתיה הכתוב מדבר ,ומה ענין שר האופים ושר הטבחים לכאן .אלא שהוקשה לרש"י שהיה צריך לומר בקיצור 'והשתיה כדת גו'
כי כן צוה המלך' ,ומזה שמאריך "כי כן יסד המלך על כל רב ביתו" למד כי מה שלא הכריחו על השתיה לא היה ציווי פרטי לגבי השתיה
בלבד ,אלא תוצאה מכך שהמלך יסד ותיקן כללות סעודה זו באופן זה ,וכל שרי הסעודה נצטוו כן .וכיון שסעודה בכלל קרויה "לחם" )רש"י
ביאורים לפירוש רש"י
פ' מקץ מג ,כה( עיקרה אכילה והשתיה טפלה אליה ,לכן מקדים רש"י את שר האופים ושר הטבחים לשר המשקים.
) .ÔÂÁ‚ ÏÚ ÍÏÂ‰ ÏÎ (áî ,àé éðéîù 'ôפירש רש"י .ÂÈÚÓ ÏÚ ÏÙÂ Â Á˘ ÍÏÂ‰˘ ,‰ÈÈÁ˘ - ÔÂÁ‚ ÔÂ˘ÏÂ ,˘Á ‰ ‰Ê :ויש לרמז תכונתו בשמו ,דהנה "נחש"
למפרע אותיות "שח-נ" ,היינו שהולך שח ואחר כך נופל ,וכמבואר בגמרא
השי"ת[.

)ברכות ד ,ב( דנ' מורה על נפילה ]וראה שם ההוראה מזה בעבודת
זמירות אור אש ,ברכת המזון פיסקא הרחמן הוא ישלח לנו משיחו

) .˙¯‰· (á ,âé òéøæú 'ôפירש רש"י .ÌÈ˜Á˘· ‡Â‰ ¯È‰· ÔÎÂ ,['ÂÎ] ˙Â¯Â·¯·Á :אמנם הוא מנוגע אף על פי כן מצד נשמתו "בהיר הוא בשחקים".
אבני אש

שלח שלמה לבי מדרשא
בגליון הקודם )במדור "שיעור ברש"י"( דנו בדעת
רש"י בענין "עבודת משה ביום הקמת המשכן",
ומדוע רק גבי הקטורת מצא לנחוץ לפרש מתי
הוקרבה ,ולא פירש לפני כן גבי הנרות ולחם
הפנים .לענ"ד נראה דהנה בתחילת פרק מ' ישנו
הציווי למשה על הקמת המשכן ,בציווי זה
נוספו פרטים שאינם 'בנין' ממש :עריכת
השולחן והעלאת הנרות .ובפשטות יש לומר,
שזה אכן חלק מהקמת המשכן ,ואינו בגדר
'עבודה' .לפיכך פשיטא שמשה רבינו עשה
פעולות אלו ,ורש"י לא צריך לומר זאת .אבל
בהגיענו להעמדת מזבח הקטורת אנו מוצאים
הקטרת קטורת ,שלא הוזכרה בציווי הקמת
המשכן .וזה בא רש"י להסביר ,מה המקור
לקטורת זו .ותשובת רש"י היא ,שקטורת זו
איננה חלק ממצוות העמדת המשכן ,אלא היא
שייכת לציווי הרגיל ,להקטיר בבוקר ובערב.
אלא שמיד מתעוררת השאלה ,שהציווי
הרגיל הוא כאשר מיד בהתחלת היום יש כבר
משכן ,אבל בראש חדש ניסן לא היה משכן
בתחילת היום ,ואם כן לא היה יסוד לחיוב
קטורת בבוקר .ועל כך עונה רש"י בהביאו את
הפסוק "בבוקר ...בהטיבו ,"...שהרי התורה
אינה תולה את זמן הקטרת הקטורת רק בזמני
היום ,בוקר ובין הערבים ,אלא מפורש שזה היה
יחד עם הטבת הנרות והדלקתם .אם כן ,גם
בראש חדש ניסן ,ברגע שמשה רבינו הדליק את
הנרות ,כנ"ל  -התחייב בהקטרת קטורת.
ומדוייק מה שהביא רש"י מהפסוק שם ,שמצד
אחד היה צריך להביא "בבוקר בבוקר" ,שהרי
הוא בא להסביר את יסוד החיוב לקטורת
הבוקר ,אך מצד שני הפעולה המחייבת היא
הדלקת הנרות ,וזה נאמר שם בהמשך ,אך יחד
עם הזמן "בין הערבים" ,וזה לא רצה רש"י
להביא ,לכן העתיק את "בהטיבו ,"...שזה רומז
לקשר בין הקטורת לבין נרות המנורה ,ולפעולת
ההדלקה רמז בהוספת "וגו'".
הרב ישראל פלס ]ריש "מתיבתא דרש"י
ובעל "משא דעת" על פירוש רש"י[

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
בהיכל "מתיבתא דרש"י" ובגליוני
"מתיבתא דרש"י" למדנו כי כאשר יש סתירה
בכתובים " ,שני כתובים המכחישים זה את
זה" ,מתייחס רש"י לכך דווקא בפסוק השני
בו מתעוררת הסתירה .אבל כאשר רש"י
מתייחס לסתירה כבר בפסוק הראשון ,מוכרח
שאין זו  -סתירת הכתובים  -עצם הקושיא
שבא לבאר  .והנה בסוף פרשת פקודי )מ  ,לה(
נאמר" :ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד",
ופירש רש "י :וכתוב אחד אומר ] סוף פרשת נשא
ז ,פט[ "ובבא משה אל אהל מועד" ,בא הכתוב
השלישי והכריע ביניהם "כי שכן עליו הענן"
]המשך הכתוב כאן[ ,אמור מעתה כל זמן שהיה
עליו הענן לא היה יכול לבוא ,נסתלק הענן
נכנס ומדבר עמו ,עכ"ד .ולכאורה מה בא
רש"י לפרש כאן ,אם לא עצם סתירת
הכתובים מדלהלן.
בכ"ר .ד .פ.

תשובת הגאון מוה"ר אהרן שפירא שליט"א,
אבד"ק פרדס כץ:
הסברא בכלל גדול הנז'  -שמקשה דווקא
בפסוק השני  -היא ,שכן דרכו של רש"י לפרש
פשוטו של מקרא ללומד המתחיל" ,בן חמש
למקרא" ,ומאחר שהוא עדיין לא קרא הפסוק
דלהלן ,אין רש"י רואה צורך להתייחס לדבר
עד התם .ויש לציין דוגמא בולטת :בסתירת
הכתובים בנוגע שם אשת עשו ,במקום אחד
קורא לה "מחלת בת ישמעאל" )פרשת תולדות
כח ,ט( ,ובמקום אחר "בשמת בת ישמעאל"
)פרשת וישלח לו ,ג( ,ורש"י מיישב הסתירה,
ששמה אכן בשמת ונקראת "מחלת" לרמז על
מחילת עונות ,ולכאורה כאן הוה ליה לפרש כן
כבר בפרשת תולדות ,שנדע לפרש "מחלת"
מלשון מחילה ,מכל מקום לא פירש כן רק
בפרשת וישלח ,שרק שם מתעוררת הקושיא.
אבל אם פסוק זה רש"י כבר הזכירו ,אם כן
ה"בן חמש למקרא" כבר יודע את הפסוק*(,
והוא זה ששואל את הסתירה ,ובמקרה כזה
נראה שרש"י מיישב הסתירה כבר בפסוק
הראשון ,דזיל בתר טעמא .והנה הפסוק מסוף

פרשת נשא כבר הזכירו רש"י לעיל בפרשת
תרומה ) כה ,כב( ,ושפיר מתייחס לסתירה כאן.
גם לולא חידוש זה ,יש לומר שקשה מעצם
הפסוק בפרשת תרומה )שם( שנאמר" :ונועדתי
לך שם ודברתי אתך" ,ובפשטות שמשה יכנס
שם ,וכפי שפירש רש"י שם" :משה היה נכנס
למשכן ) "...ובהקשר לכך מביא את הפסוק מפרשת
נשא( .וקשה איך נאמר כאן ש"לא יכול משה
לבוא " ,ולרווחא דמילתא )וכהתחלת התירוץ(
מביא גם מפסוק דלהלן )ובפרט שכבר הזכירו
כנ"ל(.
***

אבל אי קשיא הא קשיא ,בפרשת תרומה
שם פירש" :ודברתי אתך מעל הכפורת",
ובמקום אחר הוא אומר ]פרשת ויקרא א ,א[
"וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר"  -זה
המשכן מחוץ לפרוכת ,נמצאו שני כתובים
מכחישים זה את זה בא הכתוב השלישי
והכריע ביניהם ]פרשת נשא שם[ "ובבא משה אל
אהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל
הכפורת" וגו' ,משה היה נכנס למשכן וכיון
שבא בתוך הפתח קול יורד מן השמים לבין
הכרובים ומשם יוצא ונשמע למשה באהל
מועד .ולכאורה מה בא רש"י לפרש ,אם לא
עצם סתירת הכתובים מדלהלן .אך נראה
שבפרשת תרומה שם בדיבור קודם פירש:
"ונועדתי" ,כשאקבע מועד לך לדבר עמך,
אותו מקום אקבע למועד שאבא שם לדבר
אליך .ומובן שלכן נקרא המקום "אהל מועד"
]ועל אף שעדיין לא קרא על " אהל מועד " בפסוק  ,אבל

כבר נזכר ברש"י )לעיל טז ,לג; כה ,ט([ ,ואם כן
בהמשך הפסוק שנאמר "ודברתי אתך מעל
הכפורת" ,קשה אם כן דווקא מקום זה -
"קודש הקדשים" היה לו להיקרא בשם
"אוהל מועד" ,ומזה שדווקא חוץ לפרוכת
נקרא "אהל מועד" ,הרי ששם קבע אתו לדבר
אליו ,אם כן יש כאן סתירה מיניה וביה,
ולרווחא דמילתא )וכהתחלת התירוץ( מביא גם
מפסוק דלהלן .ועדיין צריך עיון.

*( ויש לציין לשולחן ערוך )יורה דעה ,הלכות כבוד אב ואם סימן רמ סעיף כד ברמ"א( :יש אומרים דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו )מהרי"ק( .ואינו נראה לי,
אלא דחייב בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו .וראיה ממדרש גבי ויזבח זבחים וגו' )בראשית מו ,א( .ובט"ז שם :כן פירש רש"י בחומש על ויזבח
זבחים לאלקי אביו יצחק .ותימה על דעה הראשונה שהוא מהרי"ק דנעלם ממנו פירוש רש"י בחומש .והעיר עליו הש"ך ב"נקודות הכסף" שם:
היינו קושיית רמ"א ...ולא ידעתי מה חידש ]הט"ז[ בזה .ואפשר משמע ליה דפירש רש"י בחומש רגיל יותר ממדרש ,משום שכתבו קצת פוסקים
דרש"י הוא במקום תרגום ,שחייב אדם לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום.

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

) Ô¯‰‡Ï ‰˘Ó ‡¯˜ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· È‰ÈÂ (à ,èוגו'.
פירש רש"יÈ ÈÓ˘ ,"È ÈÓ˘‰ ÌÂÈ· È‰ÈÂ" :

Â· ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰˘ ÔÒÈ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ‡Â‰ ,ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ
·.ÌÏÂÚ ¯„Ò· ˙ÂÈÂ ˘‰ ˙Â¯ËÚ ¯˘Ú ÏË Â ÌÂÈ

?ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ 'Á ‡Â‰˘ ËÂ˘Ù ‰¯Â‡ÎÏ
ראה :ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים; רא"ם; גור
אריה; נחלת יעקב; מערבי; באר יצחק; בית
אברהם )געפנער(; תורת מנחם )תשכ"ה(
‡ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ 'Á ‡Â‰˘ ‰È‡¯ ‰Ó ,ËÂ˘Ù ‡Ï Ì
)?(˘„ÂÁÏ ‡ÏÂ
ראה :חזקוני מפרבנס; מושב זקנים; משיח
אלמים; ר" קניזל; רע"ב; גור אריה; קיצור
מזרחי; מנחת יהודה; שפתי חכמים; משמרת
הקודש; תפארת יוסף; הבנת המקרא; בית
אברהם )געפנער(; תורת מנחם )תשכ"ה(; וראה אהל
יעקב
?'ÂÎÂ ÌÂÈ‰ ˙Â·È˘Á ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ
ראה :ר"ש אלמושנינו; מהרי"ק; הגור; אמרי
שפר; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; דבק

טוב; לבוש; הואיל משה; ר"י קרעמניץ; מנחת
יהודה; צדה לדרך; נחלת יעקב; שפתי חכמים;
הבנת המקרא; בית אברהם )געפנער(; מדייק
רש"י; תורת מנחם )תשכ"ה(
!Â˘Â¯ÈÙÏ ‰È‡¯ ˙ÂÓ„Î
ראה :אמרי שפר; יוסף דעת
"·?‰ËÓÏ Â‡ ‰ÏÚÓÏ ·ÒÂÓ "ÌÂÈ· Â
הגור והערות שם; חומש שי למורא )מהדורת כתר
תורה(

?"˙Â¯ËÚ ‰˘Ú ÏË" ˘¯ÈÙ
ראה :אמרי שפר
?˙Â¯ËÚ‰ ¯˘Ú Ô‰ ‰Ó
ראה :מהרי"ק; משיח אלמים; ר" קניזל; רא"ם;
רע"ב; מהר"ן; גור אריה; מנחת יהודה; מהר"א
אמיגו; שפתי חכמים; משכיל לדוד; בית אברהם
)געפנער(

?˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓÏ ÔÂ˘‡¯· ‰ÏÚÓ ‰Ó
ראה :תפארת יוסף; משכיל לדוד; באר בשדה;
בית אברהם )געפנער(

‡˙·¯˜‰ È¯‰ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓÏ ÔÂ˘‡¯ ‰È‰ Ì
ÈÏ ‰ÓÏÂ ,˙·˘· (ÏÁ˘ ÔÒÈ „È·) ‰˙È‰ ÁÒÙ‰
?"Â„ÚÂÓ·"Ó „ÂÓÈÏ
ראה :פענח רזא; ר"י קרעמניץ; תפארת יוסף;
גרש כרמל
˘„ÂÁ ˘‡¯ ‡Â‰" ¯Ó‡ È¯‰Â ÌÈ˘„ÁÏ ÔÂ˘‡¯ Â‰Ó
?"ÔÒÈ
ראה :תפארת יוסף; משכיל לדוד; באר בשדה
?‰Â‰ÎÏ ÔÂ˘‡¯ ÂÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ
ראה :משכיל לדוד; צרור החיים )קצבי(
!˙Â¯ËÚ ¯˘Ú· ÌÈ˜ÂÈ„ „ÂÚ
ראה :תפארת יוסף; משכיל לדוד; באר בשדה;
בית אברהם )געפנער(
ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È¯‰ ,ÌÏÂÚ ¯„Ò· ¯Â˜Ó‰˘ ·˙Î ‰ÓÏ
?ÌÂ˜Ó ‰‡¯Ó ÔÈÈˆÏ
ראה :תורת מנחם )תשכ"ה(
,˘¯„Ó·Â ÌÈ‰Î ˙¯Â˙· ,‡¯Ó‚· Ì‚ ˙ÂÈÂ˘ ‡Ï‰
?ÌÏÂÚ ¯„ÒÏ ‡˜Â„ ÔÈÈˆ ‰ÓÏÂ
ראה :תורת מנחם )תשכ"ה(

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

בגדי אהרן

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
רבאלמהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריה
חיים * גור
מחכמי ג'
מים פרץ
באראהרן
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן *לרבי
הש*"סמירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים
דוד לט"ז
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
שפתי" על
משחת* אהרן
בעל "
יששכרו(* באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
אפרים ד*' דעת
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם
באדר תקכ"
)-

תלמידיו ,מסתמא רוב אותו הדור היו
תלמידיו."...

קבלה בידי בני משפחת פרץ כי מקור
מחצבתם הוא מפרץ בן יהודה ,בן יעקב אבינו,
ומכאן שם המשפחה "פרץ" )ראה "שם הגדולים"
ערך "פרח הלבנון" ועוד( .רבי אהרן נולד בג'רבא
לאביו ,בנו של רבי שלמה פרץ ,שעבר ממרוקו
לג'רבא .וכך כותב בנו של רבינו המחבר ,רבי
חזקיה פרץ בעל "מכתב לחזקיה" ,בהקדמתו
ל"בגדי אהרן"" :מר זקנינו החכם השלם
ומתנהג בחסידות כמוה"ר ר' שלמה לבית פרץ
זלה"ה ,דכי אתא רבין ממערבא ]היא מרוקו,
מארצות המערב[ ,אשתכח באמתחתיה מגילת
יוחסין ,הלא היא כתובה ,מקבלה ואילך ,דמר
ניהו מיהודה קאתי ,ואלה תולדות פרץ וכו'.
יש אומרים שרבי אהרן נולד במרוקו,
ויצא לעלות לארץ הקודש )דרך תוניס ,טריפולי
ומצרים( ,עם רעיו רבי מסעוד אלפסי ורבי
שמעון לביא בעל "כתם פז" על הזהר ובעל שיר
"בר יוחאי" ,וכשראו כי מקומות אלו הם כר
נרחב לחיזוק הדת ולהגדיל תורה ,התיישבו שם
ללמד לבני יהודה קשת :רבי שמעון לביא
בטריפולי ,רבי מסעוד אלפסי בתוניס ,ורבינו
בג'רבא .אבל שתי תשובות בדבר :א' רבי
שמעון לביא היה קדום יותר ,בדורו של מרן
ה"בית יוסף" .ומה גם לעדות רבי חזקיה פרץ
הנ"ל ,הרי זקנו רבי שלמה הוא שבא לג'רבא
)ראה הסכמת רבי בוגיד חנינא סעדון למהדורא חדשה(.
רבינו המחבר ,שהיה מראשוני מרביצי
תורה בג'רבא ,למד תורה מפי רבי ניסים ידיע
כייאט ,רב רבנן וראש רבני ג'רבא .אצלו למד
עם רעו רבי יצחק חדאד בעל "תולדות יצחק"

שלטי הגיבורים

על הש"ס" ,זרע יצחק" על תנ"ך ועוד ו"קרני
ראם" על רש"י ורא"ם )ראה ספר "גיבוריו של
שלמה" ערך "קרני ראם"; "מתיבתא דרש"י" ,גליון כט(,
שמזכיר רבות את רעו רבינו בספריו ,ומביא
שמועות בשמו )מעל ע' פעמים( .כן מציין שראה
כתב יד רבינו בגליון הרא"ם .וכך כותב הרב
יהודה חדאד מנתיבות ,מצאצאי רבי יצחק
חדאד הנ"ל ,ומהדיר ספרי חכמי ג'רבא ,על רבי
ניסים כייאט" :אם שני גדולי הדור הללו היו

מקובלי דורו העידו על רבינו שהיה בו
ניצוץ של עזרא הסופר .על תלמידיו נמנים רבי
רחמים חורי בעל "כסא רחמים" ,נכד רעו בעל
"קרני ראם" )הנ"ל( ,רבי צמח הכהן )השני( בעל
"חולת אהבה" ו"תרומת הדשן" ,ועוד,
המזכירים את מורם ורבם ביראת הכבוד
והערצה רבה הלא הוא בספרת'ם .העידו עליו
כי כמעט כל חכמי ג'רבא שבדורו יצקו מים על
ידו .מסופר שפעם הוכיח את משמשו שאינו
נושא אשה ,טען הלה שאין ידו משגת להקים
בית משלו עצמו .יעץ לו רבי אהרן לצאת
לשוק .באמונה תמימה יצא לשוק מבלי כסף.
כשחזר משם מצא שקית מלאה דינרי זהב,
שעזרו לו להנשא בכבוד )חכמי תוניס וג'רבא(.
נסתלק ביום ד' באדר תקכ"ו.
בנוסף לספרו "משחת אהרן" על הש"ס
והדרנים )שנקרא במקומו "לבושים"( לששה סדרי
משנה ,חיבר גם "בגדי אהרן" על תנ"ך ,זוהר,
רש"י ,רא"ם ועוד .לעדות בנו בהקדמתו הוא רק
שארית הפליטה ממה שנשאר אחרי ששללו
אותם בג'רבא .הספר "בגדי אהרן" נדפס בליוורנו
תקס"ו .ושוב במהדורא חדשה בתוספת
חידושים מלוקטים מספרי חכמי דורו ותלמידיו,
ובהוספת מראי מקומות וציונים לספרים הדנים
בדברי רבינו .הופיעה בהוצאת מכון "נטע
שעשועים" ,נתיבות תשס"ד ,בידי הרב יהודה
חדאד ,ובהשתדלות רבו רבי בוגיד חנינא סעדון,
אשר כתב הקדמה והסכמה למהדורא זו.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'Â‚ „ÚÂÓ Ï‰‡ Ï‡ Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ‡·ÈÂ (âë ,è éðéîù 'ôפירש רש"יÂ„ÓÏÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰˘Ó Ò Î ‰ÓÏ 'ÂÎ È˙‡ˆÓ ÂÒ Î ‰ÓÏ ,'Â‚Â Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ‡·ÈÂ :
È ‡ Ú„ÂÈ ¯Ó‡Â ¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ï‡¯˘ÈÏ ‰ ÈÎ˘ ‰„¯È ‡ÏÂ ÌÈ˘ÚÓ‰ ÏÎ Â˘Ú Â ˙Â ·¯˜‰ ÏÎ Â·¯˜˘ Ô¯‰‡ ‰‡¯˘ ÔÂÈÎ ¯Á‡ ¯·„ .'ÂÎ ˙¯Ë˜‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ
˘Â˘˜·Â ÂÓÚ ‰˘Ó Ò Î „ÈÓ ,È˙˘ÈÈ·˙ Â È˙Ò Î ˘ ÈÏ ˙È˘Ú ÍÎ ÈÁ‡ ‰˘Ó :‰˘ÓÏ ÂÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯˘ÈÏ ‰ ÈÎ˘ ‰„¯È ‡Ï ÈÏÈ·˘·Â ÈÏÚ ‰"·˜‰ ÒÚÂÎ
¯.Ï‡¯˘ÈÏ ‰ ÈÎ˘ ‰„¯ÈÂ ÌÈÓÁ
הוקשה לו ז"ל ]קושיא נסתרת[ דהוה ליה לומר 'ויבאו' דהא משה ואהרן שנים הם ,וליכא למימר שכן דרך הכתוב מפני שמשה הוא העיקר ,כמו
שפירש הראב"ע ז"ל על פסוק )שמות י ,ח( ויושב את משה ואת אהרן ועל פסוק )במדבר יב ,א( ותדבר מרים ואהרן*( ,דשאני הכא דאדרבה בענין
העבודה אהרן הוא העיקר .והוסיף להקשות :למה נכנסו וכו' ,ובתירוצו ניחא דהשתא ללישנא קמא משה הוא העיקר שהוא המלמדו מעשה
הקטרת ,ול"דבר אחר" נמי משה הוא העיקר דהא אהרן שאל ממנו ליכנס עמו ולהתפלל כדי שתרד האש.
*( וראה גם רש"י פ' נח )ט ,כג( בפסוק "ויקח שם ויפת" .וכנראה שכן דעתו בשאר מקומות כיוצא בו ,כמו בפ' שמות )ה ,כט( "וילך משה
ואהרן"; בפ' וארא )ז ,ו( ויעש משה ואהרן; וכן כיוצא בהם ,ולא ראה צורך לפרש שוב ,כי אם במקום שתירוץ הרגיל לא שייך כי הכא ,כביאור
ה"בגדי אהרן".

