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חדשות בהיכלי רש"י

שיר המעלות לשלמה
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רש"י לחידודא
כוס ומיץ שלא ניתן לשתיה? )תשובה בחומש ורש"י בפרשיות של החודש(.

פתרון החידה של גליון הקודם :היכן מצינו מבקש כמקבל? = בפ' תשא
ז( בפסוק :כל מבקש ה' ,פירש רש"י :מכאן למבקש פני זקן כמקבל פני
השכינה!
)לג,

"נפלאות רש"י"
משנכנס אדר ,בו מרבים בשמחה ,נתבשרנו בבשורה טובה ומשמחת ,על
הופעת ספר רב הכמות והאיכות על פירוש רש"י לחומש ,אשר יכונה שמו
"נפלאות רש"י" .חובר בידי איש האשכולות הרב הגאון מוה"ר דוד אריה
הכהן קליין שליט"א ,מחשובי תלמידי חכמים ובני עליה ברחובות יצ"ו.
המחבר ,פנים מוכרות בעולמו של רש"י ,העוסק זה רבות בשנים לברר מקחו
של פרשן-דתא ,וידיו רב לו במלחמתה של תורת רש"י ,וכבר יצא טבעו
בספרו הנפלא "דיוקי רש"י".
כבר אמרו ,הרבה דרכים למקום ולתורה ,והרבה דרכים ללימוד רש"י
במקרא .ספריית מפרשי רש"י מכילה כשלוש מאות חיבורים ,משנות דור
ודור ,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'.
בחיבורו הקודם של מחברינו "דיוקי רש"י" ,שהופיע לפני למעלה מחמש
עשרה שנה )ברחובות תש"ס( ,ונתקבל בחיבה יתירה בהיכלי התורה ,גמיר ודייק
בדברי רש"י על דרך הפשט ,כשמתמקד בעיקר "על הבאת הפסוקים
בפירוש רש"י ...הסבר הסגנונים של הלועזים ברש"י ועוד ."...עם קונטרס
הכולל חידושים בש"ס ופוסקים.
ואלה מוסיף על הראשונים ,שהופיע זה עתה ויצא לאור עולם חיבורו
"דיוקי רש"י"  -מהדורא תנינא ,כמעשהו בראשון כך מעשהו בשני  -על דרך
הפשט ,כשמתמקד בעיקר לבאר "מדוע רש"י חוזר על מה שכבר פירש
ועוד ."...עם קונטרסים הכוללים חידושים בש"ס ופוסקים .כל אלה מסונפים
לחיבורו הנחמד הכולל "גילוי גימטריאות בפירוש רש"י ,"...אשר זה שמו
נאה לו "נפלאות רש"י"  -כשמו כן הוא .ואמנם שפתי רש"י ברור מללו
"ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא" ,בכל זאת מצינו ספרים רבים
המפרשים דברי רש"י גם בשאר דרכי הלימוד ,ועל דרך הפרד"ס .בתקופה
האחרונה הופיעו כמה ספרים מיוחדים לבאר דברי רש"י בדרך הגימטריא.
שר המסכים הג"ר מנחם מענדל פוקס שליט"א רבה של קרית שומרי
החומות רמות ,מציין בהסכמתו שאמנם גם הוא עצמו הלך בדרך זה ,ואף
פירסם הדברים בעלונים שבועיים ,בכל זאת מגדיל עבודת מחברנו על
עבודתו בקודש" :המחבר החשוב דנן הרחיב את היריעה בכשרון נפלא
בטוב טעם ודעת ,ועל פי רוב לא השתמש בצירוף האותיות ,כלומר יותר
מדויק" .ומסיים בפרפרת יאה כי שמו המלא של המחבר בגימטריא רש"י
 וסימנא מילתא.החיבורים הנפלאים ,מלאים זיו החכמה וערוכים בטוב טעם ,יצאו
לאור ברוב פאר והדר  -תורה מפוארת בכלי מפואר  .בטוחים אנו כי
כשם שחיבורו הראשון זוכה לעלות על שולחנם של מלכי רבנן ,אף זה
ימצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם ,ויתקבל בחן ובחסד על רבנן
ותלמידיהון .לפרטים אודות הספר אצל המחבר 08-9450191 :
ובדוא"ל DEKELLTD@NETVISION.NET.IL :

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(

 הדלקת המנורה מאש המזבח 

) .„ÈÓ˙ ˘‡ (å ,å åö 'ôפירש רש"יÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‡È‰ ,„ÈÓ˙ ‰· ¯Ó‡ ˘ ˘‡ :
·ÏÚÓ ‡È‰ Û‡ ,„ÈÓ˙ ¯ ˙ÂÏÚ‰Ï [Î ,ÊÎ ‰Âˆ˙ 'Ù] ‰· ¯Ó‡ ˘ ,˙Â¯ ‰ ˙‡ ‰
.„˜Â˙ ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ‰
צריך עיון ,הרי פרשה זו עוסקת בעניני המזבח ובאש המזבח ,ואם כן
מנין לו לרש"י ש"אש תמיד" נאמר על אש המנורה .ואכן בפסוק הקודם
)בד"ה והאש על המזבח תוקד בו( פירש רש"י ש"אש תמיד" קאי על אש
המזבח .וגם סיום כתוב זה "לא תכבה" ,פירש רש"י :המכבה אש על
המזבח עובר בשני לאוין .הרי שמדבר באש המזבח.
אמנם ,ניתן היה לומר שלרש"י הוקשה לו תיבת "תמיד" שהיא
מיותרת לכאורה ,כי היה מספיק אילו היה נאמר 'אש תוקד על המזבח
לא תכבה' ,וכפי שנאמר בפסוק הקודם" :והאש על המזבח תוקד בו לא
תכבה" ,אבל מדוע אין רש"י מפרש שהכוונה היא להדגיש שהאש שעל
המזבח צריכה לבעור תמיד ללא הפסק.
אש המזבח או אש המנורה? 
הביאור בזה ,בהזדמנות קודמת )בפרשת תצוה( פירש רש"י שתיבת
"תמיד" אינה מתפרשת דווקא במשמעות של תמידיות מוחלטת ,דבר
המתקיים ללא הפסקה ,אלא היא עשויה להתייחס גם לדבר המתקיים
בהפסקות ,אך במחזוריות קבועה' ,כל לילה ולילה קרוי תמיד ,כמו
שאתה אומר "עולת תמיד" ,ואינה אלא מיום ליום; וכן במנחת חביתין
נאמר "תמיד" ,ואינה אלא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב'.
ולפי זה נמצא שתיבת "תמיד" כאן היא חסרת משמעות ,בסיום
הכתוב נאמר במפורש שהאש שעל המזבח לא תכבה ,כלומר שעליה
לבעור במשך כל הזמן ללא הפסקה ,מה מוסיפה על כך איפוא תיבת
"תמיד" ,שמשמעותה קלושה יותר והיא עשויה להתייחס גם לדבר
המתקיים בהפסקות .ולכן מפרש רש"י תיבת "תמיד" ,מתייחסת לאש
המנורה שנאמר בה "להעלות נר תמיד" ,והכתוב בא לחדש שגם אש זו
תוקד מעל המזבח.
אולם אין לפרש ש"אש תמיד" בא להוסיף עשה על הלאו של "לא
תכבה" ,כי לפי זה היה לו לומר "תוקד אש תמיד" ,על דרך מה שנאמר
"להעלות נר תמיד" .ולפי זה יומתק מה שרש"י מעתיק מן הפסוק
בפרשת תצוה גם תיבת "להעלות" כדי לשלול פירוש זה ש"אש תמיד"
בא להוסיף עשה] .וראה במקור הדברים שעל פי האמור יתורצו כמה דיוקים ברש"י
בפסוק הקודם בד"ה "והאש על המזבח תוקד בו"[.

פרד"ס היה לשלמה

והנה מקור פירוש רש"י הוא בגמרא )יומא מה ,ב( ,אלא שבה נאמר:
"אש תמיד שאמרתי לך לא תהא אלא בראשו של מזבח החיצון" ,ואילו
רש"י משנה בלשונו מדברי הגמרא וכותב" :אש שנאמר בה תמיד אף
היא מעל המזבח החיצון תוקד" .ביאור משמעות שינוי זה הוא ,דין זה
השימוש באש המזבח להדלקת המנורה ניתן להתפרש בשני אופנים,
אפשר לפרש שהוא אחד מדיני הדלקת המנורה ,כלומר שהדלקת
המנורה צריכה להיות מאש המזבח דווקא .ואפשר לפרש שזהו אחד
מדיני המזבח ,כלומר שאחד מתפקידיה של אש המזבח הוא לשמש
כמקור אש עבור המנורה ,אך הדלקת המנורה אינה תלויה בכך.

דין במזבח או דין במנורה? 
הנפקא מינה היא למקרה שמסיבה כלשהי אין אש על המזבח ,לפי
האפשרות הראשונה לא ניתן להדליק את המנורה ,שכן ההדלקה צריכה
להיות דווקא מאש המזבח .ואילו לפי האופן השני בהעדר אש מן
המזבח ניתן להדליק את המנורה מאש אחרת ,שכן הדלקת המנורה אינה
תלויה בהכרח באש המזבח .ואפשר שבכך חלוקות שיטת הגמרא בדרך
ההלכה ושיטת רש"י בדרך הפשט:
דעת הגמרא היא לפי האופן הראשון ,שהדלקת המנורה צריכה
להיות מאש המזבח דוקא ]וכפי שמצינו שהרמב"ם שיבץ הלכה זו בין ההלכות
העוסקות בהדלקת המנורה )הלכות תמידין ומוספין פרק ג ,הלכה יג( ,ולא בין ההלכות

העוסקות באש המזבח )שם פרק ב([ .ולכן קובעת הגמרא בצורה נחרצת "אש
תמיד שאמרתי לך לא תהא אלא בראשו של מזבח החיצון" ,ובהעדר
אש במזבח החיצון לא ניתן להדליק את המנורה .וכן מוכח מדברי
הרמב"ם שם ,וכן מדברי הראב"ד בהשגתו.
דעת רש"י לעומת זאת היא לפי האופן השני ,שאש המזבח צריכה
לשמש להדלקת המנורה ,אך הדלקת המנורה אינה תלויה בכך .וזהו
פירוש דברי רש"י "אף היא מעל המזבח החיצון תוקד" ,בנוסף לשאר
תפקידיה של אש המזבח שבהם מדובר בפסוקים אלו ,יש לה תפקיד
נוסף לשמש כמקור אש עבור המנורה .אך עובדה זו אינה מגבילה את
הדלקת המנורה ,ואינה פוסלת את האפשרות להדליקה ממקור אחר
בעת הצורך .ולכן נכתב דין זה כאן בפרשה העוסקת בדיני המזבח ,ולא
בפרשה העוסקת בדיני הדלקת המנורה] .וראה במקור הדברים ענין הדלקת
המנורה לאש המזבח בפנימיות הענינים[.
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יז

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

)שם הגדולים(

) .‰˘Ó Ï‡ ‡¯˜ÈÂ (à ,à àø÷éå 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈÂÂˆ ÏÎÏÂ ˙Â¯ÈÓ‡ ÏÎÏÂ ˙Â¯·È„ ÏÎÏ :חסידים מספרים על החוזה מלובלין שהיה אומר על עצמו 'לב יודע
מרת נפשו' ,ועל כן אפילו מלאך או שרף יאמר לי צדיק אתה ,לא אאמין לו .והיה אם הקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לי כן ,אאמין שכן היה באותו רגע בלבד ותו לא...
אמרי יוסף ,פרשת שמיני
אף משה רבינו כיון שקרא לו הקב"ה האמין כי ברגע זה היה כדאי ,אבל לא ברגע שלאחריו .ועל כן היה צורך לקרוא לו מחדש לפני כל דיבור...

) .Á·ÊÓ‰ ÏÚ „˜Â˙ „ÈÓ˙ ˘‡ (å ,å åö 'ôפירש רש"יÁ·ÊÓ‰ ÏÚÓ ‡È‰ Û‡ ,„ÈÓ˙ ¯ ˙ÂÏÚ‰Ï [Î ,ÊÎ ‰Âˆ˙ 'Ù] ‰· ¯Ó‡ ˘ ,˙Â¯ ‰ ˙‡ ‰· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‡È‰ ,„ÈÓ˙ ‰· ¯Ó‡ ˘ ˘‡ :
 .„˜Â˙ ÔÂˆÈÁ‰להורות שבחינת המנורה המורה על חכמת התורה ,כמו שאמרו רז"ל )בבא בתרא כה ,ב( הרוצה שיחכים  -ידרים ,וסימניך :מנורה בדרום ,תלויה באופן
אכילתו שהיא בבחינת מזבח ,כמו שאמרו רז"ל )ראה חגיגה כז ,א( שולחן דומה למזבח .וכעין דאמרינן במדרש )הובא בתוספות כתובות קד ,א ד"ה לא; וראה אליהו רבה ,פרק כו( :עד
שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו] .וראה כעין זה בגליון ו[ .ולכך נכתב דין זה כאן בפרשה העוסקת בדיני המזבח ,ולא בפרשה
אבני אש
העוסקת בדיני הדלקת המנורה ,שכן דין הוא במזבח ]ראה מדור "שיעור ברש"י"[ .והיינו שבעת האכילה צריך להעלות על לבו ש"כאכילתכם כן עבודתכם".
) .Á·ÊÓ‰ Ï‡ ·¯˜ (æ ,è éðéîù 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ˙˘‚Ï ‡¯ÈÂ ˘Â· Ô¯‰‡ ‰È‰˘ :מספרים על ה"ענוותן כהלל" רבי עקיבא איגר שהיה מעיין וקורא את התוארים שכתבו עליו
במכתבים וכדומה ,ועל ידי כך היה בא לענווה יתירה ,באומרו מה אני ומה יכולתי להיות ...אף אהרן בשמעו שהועד להיות כהן גדול נשבר לבו בקרבו ,בחשבו כמה
כ"ק אדמו"ר בעל "שפע חיים" מצאנז זי"ע
רחוק הוא ממדריגה זו.

) .'Â‚Â ÚÈ¯Ê˙ ÈÎ ‰˘‡ (á ,áé òéøæú 'ôפירש רש"י‰ÈÁ ‰Ó‰· ˙¯Â˙ ¯Á‡ ‰˘¯Ù˙ Â˙¯Â˙ ÍÎ ,'ÂÎÂ Â˙¯ÈˆÈ˘ Ì˘Î :

 .ÛÂÚÂהתורה מתפרשת בלבו של אדם כדרך הנהגתו באכילת

בהמה חיה ועוף] .וכעין זה ב"כתב סופר" .ויש להוסיף ולפרש בדרך זה תחילת דברי רש"י" :כשם שיצירתו של אדם" וכו' ,על פי המבואר ב"לקוטי תורה" )פ' צו מאמר ששת ימים
תאכל מצות  -הראשון( הטעם שמאמר "נעשה אדם" הוא האחרון שבעשרה מאמרות ,ודומם צומח וחי קדמו לאדם ,כי שורשם מעולם התהו שלמעלה מעולם התיקון ששם שורש
האדם .ובהיות כי שורש המאכלים הם למעלה משורש האדם ,על כן יש בהם הכח להחיות את האדם וגם לחזק את שכלו ,כדמצינו בגמרא )ברכות מ ,א( שאין התינוק יודע לקרות אבא
עד שטעם טעם דגן .וכן אמר רב נחמן )בבא קמא עא ,ב( שקודם שאכל בשר לא היה יכול לבאר את ההלכה ,עיין שם ב"ליקוטי תורה" באריכות .וראה "אמרי פנחס" )שער הקדושה(
שאברהם אבינו ידע כל התורה קודם שניתנה באמצעות אכילתו שהעלה הניצוצות הקדושים שבמאכל ונתלבשו בנשמתו )וראה גם "עבודת ישראל" אבות ג ,ד( .וזה עומק כוונת
הרמב"ם )סוף פרק ג דהלכות דיעות( שאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב .וזהו" :כשם שיצירתו של אדם אחר תורת בהמה חיה ועוף" ,והיינו מטעם כי שורש המאכלים הם
למעלה משורש האדם כנ"ל" .כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף" ,היינו שמבין ומשיג בתורה בכח אכילתו לשם שמים .וראה עלון של חודש ניסן דאשתקד )גליון מג( בהא
כ"ק אדמו"ר מאמשינוב שליט"א
שרש"י הזכיר כאן שלא כדרכו שם בעל המאמר "רבי שמלאי" .אשפ"ך[.

שלח שלמה לבי מדרשא
בפ' תרומה )כו ,ג( ד"ה" :אשה אל אחותה" ,פירש
רש"י" :כך דרך המקרא לדבר בדבר שהוא לשון נקבה.
ובדבר שהוא לשון זכר אומר איש אל אחיו ,כמו
שנאמר בכרובים ]לעיל כה ,כ[ :ופניהם איש אל אחיו".
פשוט שלא התקשה בעצם הצורה של "אשה אל
אחותה" ,שנאמר כאן על מה שאיננו אנושי .כי אם
כן ,היה לו כבר להעיר זאת כבר בפרשת נח )ז ,ב(,
שפעמיים באותו פסוק גם על הבהמה הטהורה וגם
על הטמאה " -איש ואשתו" .ופשוט לי שדווקא כאן
העיר ,כיוון שמדובר בדומם ,שכלל אין שייך בו לא
"איש" ולא "אישה" ,ובוודאי שלא קרבה דוגמת
"אחותה" .ומה שלא העיר זאת תחילה לעיל
בכרובים ,כי גם הם הלוא היו יצורים ,ובהם לכאורה
יותר שייך "איש אל אחיו" ,מאשר ביריעות.
אמנם ,אם בפירושו הזכיר את הכרובים ,יש
לברר מדוע לא הזכיר את איש ואשתו של פרשת נח?
על כרחך שעיקר קושייתו לא היתה על "איש" ,או
"אישה" ,אלא על "אחותה" ,שמשמע כאילו יש
ביניהן קרבת משפחה .ואחרי שפירש כאן ,אמר שגם
בכרובים יש לומר ככה ,אבל על איש ואשתו של
פרשת נח ,אפילו בפירושו לא נזקק לכך.
ואם כן ,לסיכום ,יש לנו שלוש דרגות :האחת,
היא הבהמה המוזכרת בפרשת נח ,ששם כתוב "איש
ואשתו" ,ובזה לא התקשה רש"י לעולם ,שכן ,פשוט
וברור שהתורה משתמשת לעתים בלשון אנושית ,גם
לגבי בעלי חיים ,וכך היא דרכה של השפה.
דרגה שניה היא של הכרובים שהם יצורים,
כלומר סוג של בריות ,ובוודאי ובוודאי שלא יכול
להיות קשה שם איך נקטה התורה לשון "איש"
לגביהם ,שהרי ,וכפי שמוכח מפרשת נח ומשתיקת
רש"י שם ,אפילו לגבי בהמה אומרת התורה "איש".
אמנם ,בכרובים אולי מעט קשה איך התורה אומרת
"אל אחיו" ,ומשמע שיש ביניהם קרבה .אלא שזו
אינה קושיה חזקה וקל לתרצה.
דרגה שלישית היא יריעות בפסוק דידן .לא זו
בלבד שהן דומם ואומרת התורה לשון "אישה"
לגביהן )אלא שזו ,כאמור ,גם איננה קושיא כל-כך חזקה( ,אלא
שהיא אומרת "אל אחותה" ,ומשמע כביכול שיש בין
היריעות קרבת משפחה .על זה אמר רש"י שכך הוא
לשון התורה ,ואגב כך גם מסביר את מה שלא כל כך
הוקשה לו לעיל גבי הכרובים.
בכבוד רב ,משה אפיר ,רמת גן ]בעל "בן המו"ר"[

בסוף פ' תשא )לד ,לב(" :ואחרי כן נגשו כל בני
ישראל" ,פירש רש"י" :אחר שלמד לזקנים חוזר ומלמד
הפרשה או ההלכה לישראל .תנו רבנן ,כיצד סדר
המשנה משה היה לומד מפי הגבורה ,נכנס אהרן שנה
.....

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
לו משה פרקו ,נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה.
נכנסו בניו שנה להם משה פרקם ,נסתלקו הם ישב
אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן .נכנסו
זקנים  ...כדאיתא בעירובין ]נד ,ב[ .וצריך עיון ,נדב
ואביהוא היכן היו? ולכאורה אין לומר שסדר זה היה
אחר מיתתן ,שהרי כאן מיירי עוד לפני שמתו.
ובדוחק יש לתרץ שרז"ל ,ובעקבותם רש"י ,מזכירים
את הסדר של כל מ' השנים במדבר .ושמעתי מדרש )?(
שנדב ואביהוא היו ממונים על נדבת המשכן ,ואם כן
יתכן שהיו עסוקים במצוה זו ,ולא היו בסדר משנה.
ונשמח לשמוע אם יש בידכם תשובה לדבר,
בתודה ובברכה ,דוד חיים קאפיל ,קרית הרצוג

תשובת המערכת :מה שהצעתם שסדר המשנה
מדבר בכל מ' השנים ,כן הבין בפשטות הג"ר ברוך
שמעון שניאורסאהן ראש ישיבת טשעבין זצ"ל
ב"ברכת שמעון" בהערותיו ל"אור החיים" דלהלן,
שהזכיר לשון סדר המשנה" :אלעזר ישב לימין משה,
ואיתמר ישב לשמאל אהרן" וכו' ,והוסיף עלה" :והיא
מכיון שנדב ואביהוא נסתלקו מיד ,וכל הימים
הבאים אחריהם אלעזר ואיתמר הם שלמדו ממשה".
וכן הבין הרב יהודה קופרמן זצ"ל במאמרו "מות נדב
ואביהוא" בהזכירו סדר המשנה "אלעזר ישב לימין
משה" וכו' ,הוסיף :כלומר היה זה אחרי מות נדב
ואביהוא .והיינו שסדר המשנה מדבר על כל השנים.
וראה "שערי אורה" דלהלן.
ואם כן עד מיתתן היו בסדר המשנה .ויש לציין
כי המהרש"א בחידושי אגדות במסכת עירובין שם
פירש" :נראה שסמכו דבריהם אקרא דפרשת
משפטים "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים
מזקני ישראל" ,כסדרן בקרא כך סדר למודן ,וכל
המוקדם בפסוק נכנס בתחילה וכדמסיק כדי לחלוק
כבוד" כו' .משמע שנדב ואביהוא היו בסדר משנה.
וראה גם אור החיים הקדוש )ריש פרשת קדושים יט ,ב(
שמזכיר בסדר משנה את נדב ואביהוא] .אלא קשה ,שהרי
שם מיירי כבר אחר מיתתן ,ראה "ברכת שמעון" הנ"ל[.

ואף שבגמרא וברש"י כאן לא נזכרו מפורשת ,יש
להסתייע ממה שאיתא בגמרא )סנהדרין יט ,ב( ,והובא
ברש"י בפרשת במדבר )ג ,א(" :ואלה תולדת אהרן
ומשה" ,ואינו מזכיר אלא בני אהרן ,ונקראו תולדות
משה ,לפי שלמדן תורה .מלמד שכל המלמד את בן
חבירו תורה ,מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו" .ביום
דבר ה' את משה" ,נעשו אלו התולדות שלו ,שלמדן
מה שלמד מפי הגבורה .הרי שהיו תלמידי משה.
ושמא הבינו בלשון הברייתא ורש"י" :נכנסו בניו
שנה להם משה פרקם" ,היינו כל ד' בניו ,ומה שנזכר
אחר כך רק אלעזר ואיתמר ,שהם נשארו ללמד לכלל
ישראל ,מה שאין כן נדב ואביהוא ]אי משום שהיו ממונים
......

על נדבת המשכן ,והוה כמצוה שאי אפשר לעשותם על ידי אחרים,
שמבטלים תלמוד תורה; אי משום כבוד הציבור ,שהרי לא נשאו
נשים )ויקרא רבה כ ,י(; אי משום שכבר נידנו למיתה מהר סיני
)שם(; אי משום חשש שיורו הלכה בפני רבן ,כמו שהיה בסוף )רש"י
פ' שמיני י ,ב( .ואפשר שמשום הא גופא הטיל עליהם צרכי ציבור[.
ולכן פתח ב"בניו" וסיים "אלעזר ואיתמר"] .ובכל זאת
אין ראיה ,שכן יש לומר ,כפי שנראה בפשטות ,שגם ברישא הכוונה
רק לאלעזר ואיתמר ,ולא פירט שמותם רק בסיפא למען דעת סדר
ישיבתן ,אבל ברישא אין נפקא מינה[.

וכעין זה כתב ב"שערי אורה" )חלק א פרשת שמיני(:
אפשר שסדר הלימוד ...היה כבר אחרי מות נדב
ואביהוא .ואם תימצי לומר היה זה לפני זה ,מכל
מקום נדב ואביהוא לא נשארו לבסוף כדי ללמד את
כלל ישראל ...וזה נרמז במה שאמרו חז"ל ]סנהדרין נב,
א[ שנדב ואביהוא אמרו מתי ימותו ב' זקנים הללו,
ואני ואתה ננהיג את הדור] ...משמע שלא לימדו לאחרים[.
ויש לציין שקושיא זו קשה )ועוד יותר( על יהושע,
היכן היה? והרי דבר משנה הוא )בריש אבות(" :משה
קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"] .וכן יש להקשות על
פנחס לפי מה שכתב הרמב"ם בהקדמתו לספר ה"יד"" :אלעזר פנחס

ויהושע שלשתן קיבלו ממשה"[ .ושמא היתה מסירה זו שלא
בסדר משנה .ובמאירי באבות שם כתב" :ולא נזכר
בסדר זה ]סדר משנה[ הלימוד יהושע ,שבודאי יהושע
לא היה זז מאצל משה ,והרי היה שם עמו כל ד'
פעמים שלמד" .הרי שהבין שמשה לימדו בסדר
משנה ,על אף שלא מפורש בברייתא שם .וכן יש לומר
לגבי פנחס ,וכן לגבי נדב ואביהוא .ובפרט שמהם
למדים זאת ,כבמהרש"א.
ומצאנו בספר "נר יום טוב" )חלק טו עמוד :(168
מוכרחים לומר שמשה לא המתין ללמוד עם יהושע
כאשר לימד תורה כמוזכר בסדר משנה ,אלא ודאי
שלפני כן למד אתו .וכשירד משה מההר ותלמידו
המתין לו ופגשו לרבו על מה דיברו ,על מה שוחחו,
בודאי העביר לו מה ששמע מפי הגבורה .ויבוא אל
נכון מה שנכתב" :משה קיבל תורה מסיני ומסרה
ליהושע" ,באיזה מעמד מסרה ליהושע ,אלא כל הזמן
לא זזה יד התלמיד מיד רבו ותמיד היה יהושע במצב
של קיבל .וכזאת ראיתי לרבינו יונה באבות שם:
ומשה למדה מפי הגבורה ומסרה ליהושע ,כמו
שנאמר "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך
האהל" .ויתכן שכעין זה היה בנדב ואביהוא ,וזה מה
שכתב רש"י )הנ"ל(" :ביום דבר ה' את משה" " -נעשו
אלו התולדות שלו ,שלמדן מה שלמד מפי הגבורה".
נמצא שניתן לומר כמה תשובות לדבר (1) :יתכן
שמשום מה אכן לא היו שם; ) (2שמיירי לאחר
מיתתתם ,ובחייהם אכן היו שם; ) (3היו שם אלא
שמשום מה לא למדו לאחרים; ) (4היו שם על אף
שלא מפורש ,וכיהושע; ) (5כבר למדו מפי משה לפני
זה ,כיהושע.

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

) .ÚÈ¯Ê˙ ÈÎ ‰˘‡ (á ,áé òéøæú 'ôפירש רש"יÈ·¯ ¯Ó‡ :
˘ÛÂÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰· ÏÎ ¯Á‡ Ì„‡ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ˘ Ì˘Î ,È‡ÏÓ
·‰Ó‰· ˙¯Â˙ ¯Á‡ ‰˘¯Ù˙ Â˙¯Â˙ ÍÎ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ
.ÛÂÚÂ ‰ÈÁ
?‰ÈÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
ר"י קניזל; אמרי שפר לרנ"ש; יפה תואר; גור אריה;
דבק טוב; הואיל משה; תאומי צביה )במהרש"א(;
משמרת הקודש; משכיל לדוד; רשפי אש )אלטנא
תקכ"ט(; בית אברהם )געפנער(; מדייק רש"י; תורת מנחם
 תשכ"ה; וראה רבינו חיים פלטיאל; אוהב ישראל,‰Â¯Á‡Ï Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ¯·„· Â¯Ó‡ ÌÈÓÚË ‰ÓÎ
Ï˘ ÌÚË‰ ÍÈÈ˘ ÍÈ‡‰Â ?Ô‡Î ‰ÂÂÎ‰ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ï
?‰¯Â˙· ‰¯ÈˆÈ
רבינו בחיי; תולדות יצחק )קארו(; אמרי שפר לרנ"ש;
ביאורי מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב
בהגהות; לבוש; הואיל משה; זכרון משה  -לחותן
המהרש"א; קיצור מזרחי; אבן יעקב; מנחת יהודה;
צדה לדרך )גם דן בדברי רבו הלבוש(; דברי דוד לט"ז; שפתי
חכמים; מעיין גנים; משמרת הקודש; תפארת יוסף;
באר בשדה; אפיקי יהודה )דרוש מד(; פנים יפות )סוף פ'
שמיני(; ברית אברם; זכרון חיים )תלמיד החוזה(; מהר"י
)בעלזא(; דברי אברהם; אמרי כהן; כרם הצבי; נחלת
יעקב יהושע; לקוטי שיחות )חלק ז(; תורת מנחם -
תשכ"ה; ביאורי החומש; שיעורי חומש רש"י )לרי"ד
קופלמן(; שי למורא; רשפ"י א"ש
„) "ÍÎ ...Ì˘Î" ˜ÂÈששניהם מאותו טעם( ?'ÍÎÏ ...ÈÙÓ' ‡ÏÂ
גור אריה; לבוש; משמרת הקודש; תורת מנחם -
תשכ"ה; רשפ"י א"ש

‡¯·Â ‡˙ÈÈ¯Â‡· ÏÎ˙Ò‡" Â¯Ó‡˘ ‰ÓÓ ÍÂÙ‰ ‰¯Â‡ÎÏ
?"‡ÓÏÚ
ספר השיחות תשמ"ח; וראה דעת תורה )מיר(
„?‰ÓÂ„ÎÂ ‰‡È¯· ‡ÏÂ ‰¯ÈˆÈ ÔÂ˘Ï ˜ÂÈ
חתם סופר; תורת מנחם  -תשכ"ה;
„?Â˙¯Â˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈˆÈ· ˜¯ "‰Ó‰· ÏÎ" ˜ÂÈ
תוצאות חיים
‡) ÂÚÈ„Â‰ ¯·Î Ìמה שבא להודיענו( ·‰ÓÏ ,‰¯ÈˆÈ
?Â˙¯Â˙· ·Â˘ ÂÚÈ„Â‰Ï
דברי יוסף )טשאבא(; רשפ"י א"ש
˙?È‰Ó ‰Ó‰· ˙¯Â˙Â È‰Ó Ì„‡‰ Ï˘ Â˙¯Â
משיח אלמים; רע"ב; אמרי שפר לרנ"ש; באר מים
חיים; יפה תואר; תאומי צביה )במהרש"א(; חתם סופר;
אפריון לבעל קש"ע; שי למורא )בשם יפה תואר(
?Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ‰˘¯Ù˙ ¯·Î ‰Ó‰· ˙¯Â˙ „Ú ‡Ï‰
יפה תואר; תאומי צביה )במהרש"א(; אמרי כהן; לקוטי
שיחות )חלק כז פ' אחרי עמוד  ;(118תפארת אלימלך )וקסמן(
?‰Ó‰· ˙¯Â˙ Â„ÓÏ ‰Ê ÈÙÏ Ì‚ È¯‰
מלאכת הקדש
?‡Â‰ Ì„‡‰ ˙¯Â˙ - ‰Ó‰· ˙¯Â˙ Ì‚ È¯‰
באר מים חיים; אמרי כהן; שיעורי חומש רש"י )לרי"ד
קופלמן(; אילת השחר; הארות חיים )לרח"צ אינהורן(
‡?‰˘‡Ï ˘È‡‰ ˙¯Â˙ ÌÈ„˜‰Ï ÂÏ ‰È‰ ÔÎ Ì
פענח רזא; פשטים ופירושים; רבינו חיים פלטיאל;
אמרי נעם; רבי דוסא היווני )רעו של המהרי"ל(; ריב"א;
מהרי"ק; רע"ב; תולדות יצחק )קארו(; מנחה בלולה;
אמרי שפר לרנ"ש; ביאורי מהר"ן; יפה תואר; גור

אריה; דבק טוב בהגהות; קיצור מזרחי; אבן יעקב;
מנחת יהודה; אהבת ציון  -לגיס המהרש"א; דברי דוד
לט"ז; שפתי חכמים; תאומי צביה )במהרש"א(; ; ביאורי
מהר"ן; חוט המשולש )שער הקטן(; אפיקי יהודה )דרוש מד
בהערות ערבי נחל(; ברית אברם; ובחרת בחיים )פלאג'י(; בן
יאיר; אפריון לבעל קש"ע; צבי לצדיק )בלאזוב(
?Ô˙¯ÈˆÈ ¯„ÒÓ ÛÂÚÂ ‰Ó‰· ˙¯Â˙ ¯„Ò ‰È˘ ‰ÓÏ
ספר הגור; יפה תואר; גור אריה; קיצור מזרחי; נחלת
יעקב; דברי דוד לט"ז; תאומי צביה )במהרש"א(; בכור
שור )חולין כז ,א(; גרש כרמל; פרדס יוסף; ביאורי אש
)לרש"א שוורץ(

) ‰¯Â˙· ¯ÁÂ‡ÓÂ Ì„˜ÂÓ ÔÈ‡ ‡‰ומה קשיא(?
תורת מנחם  -תשכ"ה; אילת השחר; וראה משכיל
לדוד; אוהב ישראל
„?‰"„· ˜ÂÈ
כתר ישועה )זאלקאווא תקי"ט(; תורת מנחם  -תשכ"ה
?‡¯ÓÈÓ‰ ÏÚ· Ì˘ ,ÏÈ‚¯Î ‡Ï˘ ,¯ÈÎÊÓ ‰ÓÏ
חוט המשולש )שער הקטן(  -על דרך הדרוש; כתר ישועה
)זאלקאווא תקי"ט(  -על דרך הדרוש; אוהב ישראל  -על
דרך הרמז; לקוטי שיחות )חלק ז(  -על דרך הרמז; תורת
מנחם  -תשכ"ה; ספר השיחות  -תשמ"ח; רשפ"י א"ש
 על דרך הפשט; שם שלמה; אילני דפלפולי  -על דרךהדרוש
·Ë˘ÙÏ ˙ÂÎÏ˘‰ ÌÚ ˘Â¯„‰ Í¯„ ÏÚ È"˘¯ È¯·„ ¯Â‡È
)¯˘!(˙È˜ÏÁ ‰ÓÈ
שארית ישראל; תוצאות חיים; כתר ישועה )הנ"ל(; נחל
אשכול )לרח"ע מבראד-קרעמניץ(; דעת תורה )מיר(

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
לרבי צמח הכהן אברי"ש מרבני ג'רבא
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)תצ"ט  -כ"ח באד"ב תקע"ג(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
בטוב
ביאר לו
אליהוהוא
רבינובגינה ,ו
אתמול
ומהריון ,ראב"
הגדול ק
רמב"ן" *הרב
הדבריםדקדוקי
אתהגור *
ספר
מזרחי *
אלמושנינוד* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
מרחם"א *
הריד"ודש * ריב
נימוקי

צפנת פענח

מקודש" ,מתארים אותו חכמי ורבני ג'רבא
בהקדמתם לספרו "חולת אהבה" .נולד בג'רבא
תצ"ט ,לאביו רבי סעיד הכהן ,ולאמו חנינה בת
רבי יעקב הכהן )שרבינו בספרו "מדרש הגדה" מביא
פירושו( .התייחס למשפחת כהנים עתיקה,
שיחוסה עולה עד התנא רבי ישמעאל כהן גדול
)ומכאן שם המשפחה "אברי"ש" ,ראשי תיבות של א'נו

ב'ני ר'בי יש'מעאל( ,ולמעלה בקודש עד עזרא
הסופר .גם אמו היתה ,כאמור ,בת כהן .והרי
ג'רבא נחשב ל"עיר שכולו כהנים".
קיבל תורה מפי רבו המובהק רבי אהרן
פרץ מרבני ג'רבא ובעל "בגדי אהרן" )ראה ערכו(,
שרבינו מזכירו רבות בחיבוריו בשם" :מורי
ורבי" ,ולעתים" :מורי הרא"ף" .לעדות חכמי
ורבני ג'רבא בהקדמתם לספרו "מדרש הגדה":
"אחרי אשר בא בסוד ה' חדרי התורה ונתיביה,
הקדיש כל עתותיו לתורה ולתעודה ,להורות
את העם חקי האלקים ותורותיו ,וללמד לבני
יהודה קשת ומגן להילחם במלחמתה של
תורה" .ובלשון אחר" :כמעט כל ימיו הקדיש
לתורה ולתעודה ,ולהעמיד תלמידים" ,כעדותם
בהקדמתם לספרו "חולת אהבה" .על גדולי
תלמידיו נמנה רבי שאול הכהן אבד"ק ג'רבא
בעל "לחם הבכורים"  -בחכמת הדקדוק; "קרני
רמים" על רש"י ורא"ם )ראה ערכו(; וש"ס,
שהמליצו עליו" :שאול בחיר השם".
בספר "פלאי הצדיקים" מסופר על רבי
שאול שבנעוריו היה לומד אצל רבי צמח,
ובשעת הפנאי חזר בביתו מה שלמד אצל רבו.
קרה רבות שמחמת גודל החום ששרר בבית
יצא לגינה שליד ביתו ,בה התיישב בצל אילן

.....

שלטי הגיבורים

ושקד על תלמודו .באחד הימים בהיותו בגינה
שקוע באחת הסוגיות העמוקות ,נתקשה לו
איזו קושיא שלא מצא לה פתרונים .תוך כדי
כך ראה והנה רבו רבי צמח עובר ,קם והציע
לפניו את הקושיא ,מיד ביאר לו את הדברים
באר היטב .למחרת כשבא לבית המדרש ,הציע
לפניו רבו את הקושיא העצומה ,השתומם
התלמיד ושאל הלא קושיא זו הציע לפניו
.........

טעם .לשמע התשובה נענה הרב שכנראה
אליהו הנביא או אחד מחכמי הש"ס נגלה אליו
בדמותו...
רבינו נסתלק ביום כ"ח באד"ב תקע"ג,
במקום מולדתו ג'רבא ,ושם מנו"כ .בנוסף
לחיבוריו האמורים" :מדרש הגדה" על הגדה
של פסח )שנדפס בג'רבא תרע"ט( ו"חולת אהבה"
על התורה )שנדפס בג'רבא תרצ"ה( ,חיבר גם:
"תורי זהב" על שיר השירים )שנדפס בליוורנו
תרל"ב(; "בנין אבות" על מסכת אבות )שנדפס
לראשונה ירושלים תש"ס(; סדרת ספרי "תרומת
הדשן" על הש"ס )שנדפס לראשונה בירושלים
תשנ"א-נ"ו( .וספר דנן" :צפנת פענח" ,הכולל
ביאורים וחידושים על פירוש רש"י לתורה ועל
הרא"ם.
בתולדות המחבר בריש הספר )ממנו לוקח
דברינו כאן( מתאר את הספר שלפנינו" :עניינו
להעמק ולדייק בכל תיבה וקריצה שבדברי
רש"י הקדוש ,ולחקור ולירד אל כוונת רש"י
בסיבת פירושו בדרך זו ולא בדרך אחרת .וכפי
שכותב בספר ]בפרשת בהר[" :בתחילה נקדים
לבאר הקושיא הנעלמת ,שכל משאי ומתני
בספר הזה אלא לבאר הנעלמות" .ואזיל
בשיטת רבו שכותב" :כאשר מפרש רש"י
הקושיא ,בידוע שיש לו עוד קושיא אחרת,
והיא נעלמת" )ראה "בגדי אהרן" ,פ' ויצא כח ,י;
ועוד( .נדפס בהוצאת "אהבת שלום" ירושלים
תשס"ד .על פי השמועה כבר נדפס הספר
בג'רבא ,אלא שלא הופץ )כנראה מחמת המצב
ששרר אז( ,ולא נמצא ממנו אף עותק אחד ,גם
לא נרשם ברשימת ספרים כל שהוא.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡ (á ,à àø÷éå 'ôפירש רש"י .ÏÊ‚‰ ÔÓ Â·È¯˜˙ ‡Ï Ì˙‡ Û‡ ,ÂÏ˘ ‰È‰ ÏÎ‰˘ ,ÏÊ‚‰ ÔÓ ·È¯˜‰ ‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰Ó ,¯Ó‡ ‰ÓÏ ."Ì„‡" :נראה
דקשיא שינוי קרא ממנהגו בכמה מקומות שאינו מזכיר אלא "איש" )ולא 'אדם'( .לזה הקשה תו למה נאמר ,רצ"ל דמלבד השינוי הרי הוא יתר.
ותירץ :מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל ,שהכל היה שלו ,אף אתם לא תקריבו מן הגזל .ובזה אתי שפיר אומרו "אדם" ,ולא אמר 'איש'
כדרכו ,ודו"ק שהדק היטב.
]וכן הוא ב"בבגדי אהרן" .וראה מלאכת הקודש למה תיבת "אדם" מיותרת .אך יש להעיר כי מפרשי רש"י אחרים הבינו כן את קושייתו הגלויה של רש"י" :אדם ,למה
נאמר" - ,למה לא נאמר איש )ראה רא"ם ,ועוד( .כן יש לציין לפירושו של ה"משכיל לדוד" :ההרגש שמבחוץ ]כלומר הקושי הנסתר[ הוא דהוה ליה למימר 'אדם מכם כי
יקריב' ,ולכך תירץ ד"אדם" לא קאי על מכם .אך לפי פירושו היה לו לרש"י להעתיק גם המשך הכתוב ,או לפחות לציין וגו'[.

) .‰ˆÓÂ ,¯ÈË˜‰Â ,˜ÏÓÂ (åè ,à àø÷éå 'ôפירש רש"י.ÔÎ ‰˜ÈÏÓ Û‡ ,ÂÓˆÚ· ÛÂ‚‰Â ÂÓˆÚ· ˘‡¯‰ ‰¯Ë˜‰ ‰Ó ‡Ï‡ ,‰ˆÂÓ ‡Â‰ ¯ÈË˜Ó ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ,ÔÎ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ :
 .¯·Î ÂÓ„ ‰ˆÓ Â ,‰¯Ë˜‰ Ì„Â˜Â ,¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓÂ ‡Â‰ Ò¯ÂÒÓ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÂנראה דקשיא ליה עוד אומרו "ונמצה" כאילו כבר נמצה ,ולא קאמר
'וממציא דמו' ,דומיא ל"ומלק והקטיר" .לכן הקשה תו" :אפשר לומר כן ,מאחר שהוא מקטיר הוא מוצה ,אלא מה הקטרה הראש בעצמו והגוף
בעצמו ,אף מליקה כן" .ורצ"ל דבשביל להקיש מליקה להקטרה ,לומר מה הקטרה הראש בעצמו ,אף מליקה כן ,משום הכי לא קאמר 'ומלק
ונמצה' ואחר כך 'והקטיר' .לכן קאמר "ונמצה" דהיינו כבר נמצה דמו קודם הקטרה ,ולא מצי למימר 'וממצה דמו' .ולפי פירוש השני נמי אתי
שפיר ,שמשמע דקשיא ליה נמי אומרו "ונמצה" ,וקאמר דרצ"ל כבר נמצה דמו ,והפשט לא ירגיש כל כך בסדר הכתוב כתיקונה כבר נמצה,
ודו"ק שהדק היטב.

