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 הנשמע כמו,' 'מעגסט זיך שעמען: נזף בו רבו,וחשב שהמדובר במשיח בן דוד
.(" בכך רמז לו ש"כהן המשיח" היינו שנמשח בשמן )על פי "אביעה חידות,""שמן

¯Á‡ ˘Â¯ÈÙ ¯Â˙ÒÏ ‰È‡¯
"ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ˘Â¯ÈÙ ÏÂÏ˘Ï ‡·˘ ¯ÓÂÏ ˘È Â˙ÈÈ‡¯Ï ÌÚË"
.(È˙ÈÏÙ‰Â ‰"„ ÁÈ ,Á
˙ÂÈ‡¯Ï ¯„Ò ˘È
ÏÈÏÚ· ‰‡¯Â" Ì„˜ÂÓ ˜ÂÒÙÓ ‰È‡¯ ÈÙÏ ,¯ÁÂ‡Ó ˜ÂÒÙÓ ‰È‡¯ ÌÈ„˜Ó ‰ÓÏ ˜„˜„Ï ˘È
‰"„ · ,Á Á 'Ù ‰‡¯Â ;ÛÒ‡ ‰"„ ‚Î ,Ï ‡ˆÈÂ 'Ù) "·Â˙Î· ˜„˜„Ï ˘È˘ ‰Ó ÂÈ˙ÂÈ‡¯· ÊÓ¯· ı¯˙Ï ‡·˘
.(‰˙‡Â ‰"„ Ï ,Ë ‡¯‡Â 'Ù ;„Ú‰ ‰"„ ‚ ,‚Ó ı˜Ó 'Ù ;˘È‡ ‰"„ Â ,‚Î ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù ;ÂÎÒÈÂ
˙Á‡Î ˙ÂÈ‡¯ È˙˘
˙·È˙ ·˙Î ‡Ï ‰È˘‰ ‰È‡¯‰ ÏÚÂ ,'ÂÓÎ' ˙·È˙ Ï"Ê È"˘¯ ·˙Î ‰Â˘‡¯ ‰È‡¯‰ ÏÚ˘ [˘È]"
‰"„ ‡Î ,·Ï Ì˘ ;ÈÓÏ ‰"„ ÁÈ ,·Ï ÁÏ˘ÈÂ 'Ù) "...'ÔÎÂ' Â‡ 'ÂÓÎ' ·˙ÂÎ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ·Â¯· ÂÎ¯„Î ,'ÂÓÎ'
.(‰˙È‰Â ‰"„ ‚È ,‰Î ÒÁÙ 'Ù ;ÌÁ ‡ÏÂ ‰"„ ÊÈ ,‚È ÁÏ˘· 'Ù ;‰¯ÙÎ‡
ÔÂ˘Ï ÈÂÈ˘
,['¯Ó‡˘' Â‡ ,'ÂÏ ‰ÓÂ„Â' Â‡] 'Â‰ÂÓÎÂ' :[‰È‡¯‰ ÈÙÏ] ·˙Î˘ È"˘¯ ÔÂ˘Ï ÈÂÈ˘ ˜„˜„Ï ˘È"
.(ÈÎ ‰"„ Ê ,‚È ‰‡¯ 'Ù ;‡Ï ‰"„ ‰"„ ËÎ ,‡ ÌÈ¯·„ 'Ù ;ÈÓÏ ‰"„ ÁÈ ,·Ï ÁÏ˘ÈÂ 'Ù) 'ÔÎÂ' Â‡ 'ÂÓÎ' ·Â˙ÎÏ ÂÎ¯„Â
˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‡¯
ÈÙÏ ÏÎ‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÂÏ ¯ÁÂ· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ˘Â¯ÈÙ Â˙Â‡ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ„Ú ÂÏ ¯ÁÂ· „Á‡ ÌÂ˜Ó·˘ ˘È
.(¯Ó‡Â ‰"„ ‚ ,„È ÁÏ˘· 'Ù ‰‡¯) ÂÈÚ
‡¯‡Â 'Ù ;ÈÏÂ‡ ‰"„ ·È ,ÊÎ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù)

˘Â¯ÈÙ‰ ÈÙÏ ‰È‡¯‰˘Î
‰‡¯ ‰Ê ¯„ÒÓ ÔÎ˘ ,¯·„· ˜„˜„Ï ˘È ,Ô‡Î ·Â˙Î‰ ˘¯ÙÓ˘ ÈÙÏ ‰È‡¯‰ ˙‡ ‡È·Ó˘Î
.(ÂÎ˘ÈÂ ‰"„ ‡ ,Á Á 'Ù ‰‡¯) ‰È‡¯Ï ‡È·Ó˘ ·Â˙Î‰ ˘¯ÙÏ ‡· Â˘Â¯ÈÙ·˘

äî
:ïåéìâá

È"˘¯ ‡È·Ó˘ ˙Â‡Ó‚Â„Â ˙ÂÈ‡¯· ÌÈÏÏÎ
("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯) „˘‡ÈÂÂÈ˜Ó ¯"ÂÓ„‡‰ ˙˘Ó·

(‰"Ú· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÓ„Ê‰· ÌÈÏÏÎ‰ ¯‡˘)

‰È‡¯ ˙‡·‰· Á¯Î‰‰
"Â˘Â¯ÈÙÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÁÈ¯Î‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ˘È [‰È‡¯ ‡È·Ó˘ ÌÂ˜Ó·]"
.(¯ÙÒ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÔÎÂ ;ÂÎ˘ÈÂ
‰È‡¯ ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ ÌÒ¯ÂÙÓ‰
,‡Â‰ ËÂ˘ÙÂ ÚÂ„È Â˘Â¯ÈÙ„ È¯‰ ,ÌÂÏÎ Ï"Ê È"˘¯ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ ... Í"˙· ‰·Â¯Ó ... ‡Ï‰"
.(ÌÏ‰ÈÂ ‰"„ ÊÈ ,ÊÓ ˘‚ÈÂ 'Ù ;‰È·‡ ÈÁ‡ ÈÎ ‰"„ ·È ,ËÎ ‡ˆÈÂ 'Ù) "‰È‡¯ Ô‡Î ‡È·‰ ‰ÓÏ ‰˘˜ ÔÎ Ì‡Â
ÂÊ ‡È‰ ‰È‡¯ ‰Ó
‰Ó„ [‡Î‰Î ˜ÂÈ„· ¯Ó‡ Ì˘ ¯˘‡Î] ‰˘˜ ¯˙ÂÈ·Â ,‰È‡¯Ï Í¯ˆ ‰ÓÏ ˙Ú„Ï [˘È]"
,ËÎ ‡ˆÈÂ 'Ù ;‡ÏÓ ÛÒÎ· ‰"„ Ë ,‚Î ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù) "Ô‡Î ·È˙Î„ ‰ÓÓ ...‰ÈÓÏÂ‡ È‡ÓÂ ,‰Ê ‡Â‰ ‰È‡¯
.(‰È·‡ ÈÁ‡ ÈÎ ‰"„ ‡È
‡˜Â„ ÂÊ ‰È‡¯
.ÂÊ ‰È‡¯· ¯Á· ÚÂ„Ó ÌÚË Ô˙Â· ˘È ,Â˘Â¯ÈÙÏ ‰È‡¯ È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘ ÚÂ„È"
.(Ì˙Ï·ËÂ ‰"„ ·Î ,·È ‡· 'Ù ;Ì‡ „Ú ‰"„ ‚Ï ,„Î ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù ;˘Á‰ ‰"„ ‚È ,‚ ˙È˘‡¯· 'Ù) "Ì"‡¯· ÔÈÈÚ
?‰È‡¯ ‡„Á· È‚Ò ‡Ï
‰"„ ÁÏ ,ÊÎ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù) "‰Ê ÏÚ ˙ÂÈ‡¯ '· ‡È·‰ ‰ÓÏ ¯Â‡È· ÍÈ¯ˆ [‰È‡¯· Í¯Âˆ ˘È˘Î Ì‚]"
.(¯·„ÈÂ ‰"„ ‡ ,·È Í˙ÂÏÚ‰· 'Ù ;Ì˙ÏÎ‡Â ‰"„ ‡È ,·È ‡· 'Ù ;‰˙‡Â ‰"„ Ï ,Ë ‡¯‡Â 'Ù ;‰¯ÂÎ·‰
‡˜Â„ ÂÏ‡ÏÂ ˙ÂÈ‡¯Ï Á¯Î‰‰
Ï"Ê È"˘¯ ı¯˙Ó ‰ÊÂ ,[È„ÈÓ ‰ÈÏ ‰˘˜„ ‡Ï‡] ,ÂÏ‡ ‡˜Â„ ‰ÓÏÂ ˙ÂÈ‡¯Ï Í¯ˆÂ‰˘ ‰Ó"
.(¯ÙÒ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÔÎÂ ;˜¯ÈÂ ‰"„ „È ,„È ÍÏ 'Ù) "[‡˜Â„] ÌÈ·Â˙Î‰ ÂÏ‡ Ï"Ê È"˘¯ ‡È·‰ ÔÎÏ ...ÂÈ˙ÂÈ‡¯·
‰˜ÂÁ¯ ‰È‡¯
·Â¯˜ Á‡ ÂÏ „ÂÚÂ ...[„Ú] ‡ˆÓ Ô‡ÎÏ ·Â¯˜ ‡Ï‰ ,Â˙Â„Ú ˜ÈÁ¯‰ ‰ÓÏ ...¯Â‡È· ÍÈ¯ˆ"
.(ÔÓ ‰"„ ÂË ,ÊË ÁÏ˘· 'Ù ;‡·ÈÂ ‰"„ ÁÈ ,‚Ï ÁÏ˘ÈÂ 'Ù ;‰¯ÂÎ·‰ ‰"„ ÁÏ ,ÊÎ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù) "...¯˙ÂÈ
(ÚÓ˘Ó È˙¯˙) ˙Â·Â¯˜ ¯˙ÂÈ ˘È
ÏÂ„‚ ‡ÏÙ ...„ÂÚÂ ...'ÂÏ ·Â¯˜ Á‡' ‡Ï‰Â ...'ÂÓÁÏ ˜Á¯ÓÓ' ‡È·‰ ‰ÓÏ ...ÌÚË ÍÈ¯ˆ"
,‡ÏÙÈ ¯˙ÂÈ·Â ...˘ÓÓ Ô‡ÎÏ ‰ÓÂ„· '·Â¯˜ ÔÎ˘ ·ÂË'Â ,˘ÓÓ Â˙Ó‚Â„ ÂÈ‡ ‡È·‰˘ ÔÂÈÓ„‰˘
Ô‡Î ˘È˘ ‰¯ÂÈ ÍÁ¯Î ÏÚ·Â ...˘ÓÓ Â˙˘¯Ù· Â˙‡ Â‡ˆÓ [‡È·Ó˘] ÂÏ‡Î ÌÈ„Ú ‡Ï‰
.(ÌÏ‰ÈÂ ‰"„ ÊÈ ,ÊÓ ˘‚ÈÂ 'Ù ;¯˘‡ÓÂ ‰"„ ‡ ,‡Ï Ì˘ ;ÍÚ¯Ê ‰È‰Â ‰"„ „È ,ÁÎ ‡ˆÈÂ 'Ù) "˙„ÁÂÈÓ ‰ÂÂÎ
ÔÎ˘ ·ÂË' ¯˙ÂÈ ‡Ï‰Â ,˘ÓÓ ‰ÓÂ„ ‰·È˙‰ ÔÈ‡˘ Ì‚ ...'ÂÓÁÏ ˜Á¯ÓÓ' ‡È·‰Ï ‚ÈÏÙ‰"
‡·˘ ...¯·„Ï ÌÚË ‡ÂˆÓÏ ˘˜·Ï 'È˘È‡ È¯ÈÎ„ ¯Î„Ó Â‰ÈÓ˙ È¯˙' ...˘ÓÓ ‰ÓÂ„· ...'·Â¯˜
.(¯‚ÈÂ ‰"„ ‚ ,·Î ˜Ï· 'Ù) "·Â˙Î· ÌÈ˜Â„˜„‰ ı¯˙Ï
·˘ÈÈÏ ‰È‡¯
,Ì˘ ˜ÂÒÙ‰ Ô‡Î ˘¯ÙÓ˘ ˘ÈÂ] ...ËÂ˘Ù ‡Â‰˘ ...˘Â¯ÈÙ ÏÚ ‰È‡¯ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ"
[Ô‡Î] ˘È˘ ÌÈ˜Â„˜„ ‰Ê· ı¯˙Ó Ï"Ê È"˘¯˘ ‰‡¯Â ...ÏÏÎ Ô‡ÎÏ Ú‚Â ÂÈ‡ [‰¯Â‡ÎÏ˘
.(Í¯·ÈÂ ‰"„ Ï ,Ï ‡ˆÈÂ 'Ù) "ÂÏ‡ ˙Â‡¯˜Ó·
˙ÂÚË ˙ÚÈÓÏ ‰È‡¯
.(Û˜˘ÈÂ ‰"„ „Î ,„È ÁÏ˘· 'Ù) "˙ÂÈ‡¯·Â Â¯Â‡È·· ÍÈ¯‡‰ ÔÎÏ ...˙ÂÚËÏ ˘ÂÁÏ ˘È"
‰"„ ‡ ,Á Á 'Ù)

: תרומות והנצחות, הערות והארות,כתובות להזמנות
pardes-katz@neto.bezeqint.net :  דוא"ל03-5790515 :  טלפקס1868 .ד. פרדס כץ  ת36  טרומפלדור:בארה"ק
mesivtausa@gmail.com :  דוא"ל917-449-1919 :  טלפון1315 Lincoln Pl. Brooklyn NY 11213 :בארה"ב

שיעור ברש"י

"למוד פרשיותך עם הציבור שמו"ת ופירוש רש"י ז"ל ותדקדק בו כאשר תוכל"

)ארחות חיים לרא"ש(

 הרופא המאיים על "חולת אהבה" 
) .'Â‚Â Ô¯‰‡ È· È˘ ˙ÂÓ È¯Á‡ ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯·„ÈÂ (à ,æè éøçà 'ô ùéøפירש
רש"יÂÏˆ‡ ÒÎ˘ ‰ÏÂÁÏ Ï˘Ó ÂÏ˘ÂÓ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰È‰ ,¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó :

¯ÔÂˆ ÏÎ‡˙ Ï‡ :ÂÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ ‡· .·ÁË· ·Î˘˙ Ï‡Â ÔÂˆ ÏÎ‡˙ Ï‡ :ÂÏ ¯Ó‡ ,‡ÙÂ
ÍÎÏ .ÔÂ˘‡¯‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÂÊ¯Ê ‰Ê .ÈÂÏÙ ˙Ó˘ Í¯„Î ˙ÂÓ˙ ‡Ï˘ ,·ÁË· ·Î˘˙ Ï‡Â
‡ .Ô¯‰‡ È· È˘ ˙ÂÓ È¯Á‡ ¯Óצריך עיון מדוע הוצרך להאריך ולהביא משל
לדבר ,והלא "אין דרכו של רש"י לדבר במשלים" )ראה שו"ת הרמ"א ,סימן ז(,
ולכאורה היה די באומרו' :מה תלמוד לומר ,אלא זירזו שלא ימות כדרך
שמתו בניו' ,ותו לא ,שהרי יתרון הזירוז בהוספת "שלא תמות כדרך שמת
פלוני" מובן בפשטות ,גם ללא המשל.

לולא המשל לא היה הפירוש מובן?! 
גם ,מדוע המשל הוא מחולה דווקא ,והרי גם אדם בריא כשאומרים לו
להזהר מדברים המזיקים לו " -שלא תמות כדרך שמת פלוני" ,יזהר מזה יותר
מאשר בלי הוספה זו .ובפרט בענינינו ,שכן היתכן לומר )בנמשל( על אהרן
שהיה לו חולי מבלי להכנס לקודש הקדשים .ועוד ,מדוע המשל הוא משני
רופאים דווקא ,והרי מספיק לומר שכאשר אותו הרופא מוסיף "שלא תמות
כדרך שמת פלוני" ,הוא מזרז את החולה יותר מאשר לא היה אומר כן .ומדוע
נקט אכילת צונן ושכיבה בטחב דווקא ,מתוך הדברים הרבים המסוכנים
לחולה.
המפרשים מתרצים ,מדוע הביא רש"י משל משני רופאים ,שלרש"י
הוקשה הכפל "וידבר ה' אל משה"" ,ויאמר ה' אל משה" )בפסוק הבא( ,ועל כך
מתרץ רש"י ששני הדיבורים הינם שני ציוויים נפרדים ,בדוגמת שני רופאים:
"ויאמר ה' אל משה"  -הוא בדוגמת הרופא הראשון ,ו"וידבר ה' גו' אחרי
מות גו'"  -הוא בדוגמת הרופא השני המוסיף "שלא תמות כדרך שמת
פלוני" .אבל פירוש זה קשה ,שלפי זה "ויאמר ה'" שבפסוק הבא היה לפני
"וידבר ה'" שבפסוק שלנו .ועוד ועיקר ,על "ויאמר ה' אל משה וגו"' מפרש
רש"י "שלא ימות כדרך שמתו בניו" ,הרי שפתי רש"י ברור מללו שהכל
דיבור אחד .אלא מכיון שהפסיק הכתוב ב"אחרי מות" וגו' חוזר לכתוב
"ויאמר ה'" )ועל דרך מה שכתב רש"י בריש פרשת ויצא(.

פרד"ס היה לשלמה

והביאור בזה ,בכתוב קשה "מה תלמוד לומר" ,לשם מה מספר הכתוב
זמן הדיבור אחרי מיתת בני אהרן ,לכן מפרש שהמלים "אחרי מות בני
אהרן" הם חלק מהדיבור עצמו ,שהקב"ה ציוה למשה שבדבריו לאהרן "ואל
יבוא בכל עת אל הקודש" יזכיר לו מיתת בניו )וכפירוש רש"י בפסוק הבא "שלא
ימות כדרך שמתו בניו"( .וזהו שמסיים" :לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן",
שמילים אלו הם חלק מהדיבור] .ומכל מקום מעתיק רש"י בד"ה גם המילים "וידבר ה'
אל משה" ,כי לפני שיודעים בשביל מה נאמר אחרי מות וגו' הרי גם מילים אלו מיותרות[.

לולא האיום לא היה אהרן ממושמע?! 
אמנם אכתי קשה ,מדוע היה אהרן זקוק לזירוז מיוחד לגבי ציווי זה ,לכן
אומר "משל לחולה" וכו' ,דהנה בדרך כלל כל חולה שומע לאזהרות הרופא,
אבל כאשר רופא מזהיר את החולה הקודח מחום שלא יאכל צונן ושלא
ישכב בטחב ,יתכן שלא יציית אליו ,שכן משתוקק לקרר חום גופו .רק כאשר
הרופא מפחידו "שלא ימות כדרך שמת פלוני" מזדרז הוא לשמוע בקול
הרופא ומתגבר על תשוקתו העזה לאכול צונן ולשכב בטחב .אף כאן,
תשוקתו של אהרן וצמאונו לה' היו גדולים וחזקים ביותר ,בבחינת "חולת
אהבה" ,לכן היה קיים חשש שהציווי בלבד ,בלי הוספת "שלא ימות כדרך
שמתו בניו" ,לא היה מונעו מלהכנס לקודש הקדשים.
לכן מביא רש"י משל משני רופאים ,להדגיש שהוספת הרופא "שלא
תמות" אינה רק זריזות יתירה ,אלא שהציווי בלבד של הרופא ללא הזירוז
אינו מועיל לחולה ,ועד שיש צורך להביא רופא אחר .ורש"י נקט שני פרטים
אכילת צונן ושכיבה בטחב כנגד שני הפרטים שישנם באיסור הכניסה לקודש
הקדשים :א' "ואל יבא בכל עת אל הקודש" ,היינו שבמשך כל השנה אסור
להיכנס אל הקודש ,אפילו להקריב שם קרבנות ,וכנגד זה נקט אכילת צונן,
שכן הקרבנות נקראו בשם "לחם" ו"אכילה" .ב' "בזאת יבא אהרן אל
הקודש" ,היינו שגם ביום הכיפורים אל יבא אל הקודש ,אלא עם הקרבנות
האמורים בפרשה .וכנגד זה נקט שכיבה בטחב ,כי הכניסה לקודש הקדשים
בלי עשיית עבודה ענינה ההמצאות במקום קדוש ,בדוגמת שכיבה בטחב,
שענינה עצם ההמצאות במקום קר.
ראה :ואתם תלוקטו; ביאור החומש ,כאן; ביאורים לפירוש רש"י ,כאן; לקוטי שיחות ,חלק ז; שם שלמה כאן

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

)שם הגדולים(

) .'‰ È‡ Ì‰· ÈÁÂ (ä ,çé éøçà 'ôופירש רש"י .‡·‰ ÌÏÂÚÏ ,Ì‰· ÈÁÂ :וקשה דשבק דרשה דשמואל )עלה אמר רבא דלית ליה פירכא(" :וחי בהם"  -ולא שימות בהם )יומא
פה ,ב( ,והיינו שפיקוח נפש דוחה כל התורה ,מלבד ג' עבירות :עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים .והנה ה"חתם סופר" הקשה ,הרי בעריות הכתוב
מדבר ,ועלה נאמר "וחי בהם" .ונראה בדרך הדרוש שלכך פירש רש"י" :וחי בהם ,לעולם הבא" ,כביאור וטעם שבעריות )והוא הדין בעבודה זרה ושפיכות דמים(
אמרינן יהרג ועל יעבור ,כיון שסופו לחיות בעולם הבא .ומזה גופא שמעינן שבשאר עבירות יעבור ואל יהרג ,אלא "וחי בהם  -גם בעולם הזה  -ולא
יציב פתגם ,מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" זי"ע; וראה ישראל סבא )גליון ו( באופן אחר ,הובא בגליון יט
שימות בהם".

) .Â¯Ó˘˙ È˙˙·˘ ˙‡Â (â ,èé íéùåã÷ 'ôפירש רש"י¯‡˘· ÔÎÂ ,ÂÏ ÚÓ˘˙ Ï‡ ˙·˘‰ ˙‡ ÏÏÁ ÍÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,·‡ ‡¯ÂÓ ÏÚ ÍÈ˙¯‰Ê‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯ÓÂÏ ,·‡ ‡¯ÂÓÏ ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ ÍÓÒ :
 .˙ÂˆÓ‰ ÏÎוהקשו המפרשים ,לפי דעת הטור

)יורה דעה סימן רמ ,כפשטות הגמרא בבבא קמא צד ,ב  -דלא כדעת הרי"ף ,יבמות כב ,ב; הרמב"ם ,הלכות ממרים ו ,יא; והרא"ש,

יבמות סימן ג( שאם אביו רשע פטור מכבודו ,למה לי קרא שלא ישמע לו .ותירץ החזקוני ועוד דאיירי שאמר לו לעבור על שבות .והחיד"א תירץ שאמר לו
כן בשעה שהוסיף מחול אל הקודש )וראה גם "יציב פתגם"( .אך לדבריהם יקשה לשון "שבתותי" .מה שאין כן לתירוץ שיכול לומר לו "דברי הרב ודברי
התלמיד דברי מי שומעים" ,ואם כן אינו יוצא בזה מגדר "עושה מעשה עמך" )ראה ספר הגור ,פ' בראשית ג ,יד ובהערות שם( .עוד הקשו המפרשים איך ניתן
ללמוד משבת החמורה לשאר כל המצות.
ושמא יש לומר ,על כל פנים בדרך הצחות ,על פי מה שאמרו במדרש הובא בתוספות )שבת קיג ,ב( "רבי שמעון בן יוחי הוה ליה אימא סבתא דהות
מישתעיא סגיא ,אמר לה אימא שבתא הוא ,שתקה" .ובמאירי שם כתב" :ודרך צחות אמרו בירושלמי ,אמיה דרבי שמעון בן יוחאי כד הות מישתעיא
סגין הוה אמר לה שבת היום" .ולזה "סמך שמירת שבת למורא אב ,לומר אף על פי שהזהרתיך על מורא אב ,אם יאמר לך חלל את השבת  -היינו בדיבור
אבני אש
יתירה  -אל תשמע לו" .ושפיר למדין מכאן לשאר מצות קלות וחמורות.
) .ÌÎ˘È„˜Ó '‰ È‡ Ï‡¯˘È È· ÍÂ˙· È˙˘„˜Â È˘„˜ Ì˘ ˙‡ ÂÏÏÁ˙ ‡ÏÂ (áì ,áë øåîà 'ôפירש רש"י .'ÂÎ Ò ÂÏ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ Ò‰ ˙Ó ÏÚ ÂÓˆÚ ¯ÒÂÓ‰ ÏÎ :לכאורה טעם
הפשוט שאין למסור נפשו על מנת הנס ,משום "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ,ואם כן מדוע פירש מכיון שאין עושין לו נס .אלא הכוונה שלא ימסור
עצמו על מנת הנס ,אף לא בכוונה לשם שמים  -שבכך יתקדש שמו יתברך ,ועל כך פירש הטעם משום שאף גם באופן כזה אין עושין לו נס .אשר על כן
שפת אמת ,תרל"ה
ימסור עצמו על מנת למות ,ואז יתכן שיעשה לו נס ויתגדל ויתקדש שמיה רבה.
לכאורה למה באמת אין עושין לו נס ,רק בזכות אמונתו החזקה בנסי ה' ,והלא "צדיק באמונתו יחיה" ]ובפרט בכוונה טובה כנ"ל[ .אלא כשהוא מוסר עצמו
למות מבלי להסתמך על הנס ,הוא דוחה את הטבע האנושי למען שמו באהבה ,אם כן מדה כנגד מדה מדחין את הטבע למענו ונעשה לו נס .מה שאין
כן ,כשהוא מוסר עצמו על מנת הנס ,אין כאן דחיית הטבע לעורר עבורו דחיית הטבע .ואף שהוא מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו עושה
שם משמואל ,תרע"ג
ניסים ונפלאות עד אין חקר ,הרי צדיק באמונתו יחיה לעולם הבא ]ראה רש"י פ' אחרי יח ,ה  -הנ"ל[ ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
) .ÂÈ·Â ‡Â‰ ÍÓÚÓ ‡ˆÈÂ (àî ,äë øäá 'ôפירש רש"י .ÂÈ· ˙ÂÂÊÓ· ·ÈÈÁ Â·¯˘ 'ÂÎ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ :והוא הדין בעבד ה' שאדון הכל חייב בפרנסת ביתו .וכמו שאמרו
)אבות ג ,ה( "כל המקבל עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ"] .ויש להוסיף שלכך אמר דוד )תהלים לז ,כה( "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" ,שכן חייב במזונות בניו.
בית ישראל ,בשם החידושי הרי"מ; וראה לקוטי שיחות ,חלק כב
ושמא רבי שמעון לשיטתו )בברכות לה ,ב( דחולק על רבי ישמעאל דאמר "ואספת דגנך" הנהג בהן מנהג דרך ארץ[.

) .˙ÂÈÓÓÂ˜ ÌÎ˙‡ ÍÏÂ‡Â (âé ,åë éúå÷çá 'ôפירש רש"י .‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· :ולכאורה הלא אסור לילך בקומה זקופה )ראה קידושין לא ,א( .אלא הכוונה שלא ימשלו
אמרות משה ,קוברין ]בעל הילולא של ערב ראש חודש אייר[
כהולכות על ארבע שקומתן כפופה.

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" הנכבדה,
שלו' וברכה וכט"ס,
הנני בזאת להעלות על במה מכובדת זו פירוש על דרך
הפשט ,מאא"ז רבי שמואל יעקב ראטה הי"ד בעל
מחבר הספרים "דברי שיר"; "שיר חדש"; "שיר
ידידות"; ועוד ]בן רבי משה שמעון ראטה אבד"ק דיורא ,בן רבי
יואל צבי ראטה אבד"ק חוסט בעל "בית היוצר"[ ,על פירוש של
רש"י בריש פרשת אמור .פירוש שהעלה בספרו "דברי
שיר" ,ושוב הניף ידו שנית" ,לתועלת המלמדים
ותלמידיהם" ,בספרו "שיר ידידות" ,שם מתבטא על
הפירוש כי "נתקבל תלי"ת בין המלמדים ,שראו...
שבקל יוכלו להסביר לתלמידיהם" .וזה לשונו:
"‡) "Ô¯‰‡ È· ÌÈ‰Î‰ Ï‡ ¯ÂÓויקרא כא ,א(È·" .

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
להיפך שאם צריך לכתוב הכהנים למעט חללים
שיוכלו לטמא ,למה נאמר בני אהרן ,הלא גם זה
ידעינן שהכהנים הם בני אהרן] ,אלא[ לומר שאף
בעלי מומין במשמע ,שאף הם לא יטמאו ,לפי שאף
הם בני אהרן.
ואחר כך קשה לרש"י ,שאם צריך לכתוב שניהם
"הכהנים"  -למעט חללים ו"בני אהרן"  -לרבות בעלי
מומין כנ"ל ,למה שינה כאן הכתוב לכתוב "הכהנים
מקודם "בני אהרן" ,והלא על שהם בני אהרן  -הם
כהנים ,ולא על שהם כהנים הם בני אהרן ,והיה צריך
לכתוב 'בני אהרן הכהנים' ,כמו שכתב בשאר מקומות
בתורה "והקריבו בני אהרן הכהנים"; "וערכו בני
אהרן הכהנים ,וזרקו בני אהרן הכהנים" )וכן ראיתי

‡,"Ô¯‰‡ È·" ;ÌÈ‰Î‰ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ÌÈÏÏÁ ÏÂÎÈ ,"Ô¯‰
‡.Ô¯‰‡ ˙Â· ‡ÏÂ ,"Ô¯‰‡ È·" ;ÚÓ˘Ó· ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· Û

ב"כסף נבחר" בדין קטן אוכל נבלות ,שהביא גם כן הדיוק הזה בשם
הרא"ש ,עייין שם(.

"בני אהרן" ,קשה ליה לרש"י ז"ל ,שאם רצה
הכתוב לכתוב בני אהרן למה נכתב "הכהנים" ,מי
לא ידעינן שבני אהרן הם כהנים? ומתרץ אי כתיב
בני אהרן ולא הכהנים ,יכול אפילו חללים במשמע,
שגם הם לא יטמאו ,לפי שאף הם בני אהרן ,תלמוד
לומר הכהנים ,הראוים לעבודת כהונה .ותו קשה

ומתרץ ,שאם היה נכתב מקודם "בני אהרן" ואחר כך
"הכהנים" ,היה "הכהנים" הפירוש על "בני אהרן",
והיה במשמעות הכהנים אף הכהנות דלא יטמאו ,לפי
דהשוו לכל עונשין שבתורה לאיש ]קידושין לה ,א ובכמה
מקומות[ ,לכן נכתב מקודם "הכהנים" ואחר כך "בני
אהרן" ,והיה ה"בני אהרן" הפירוש על "הכהנים",

י"ד רש"י

לומר איזה כהנים לא יטמא? "בני אהרן" ,כלומר בניו
של אהרן דוקא ,ולא בנות אהרן] .ויש לציין לספר הגור
כאן ,ובהערות שם ,ושם נסמן למפרשים הדנים בדברי רש"י אלו[.
בכ"ר נכדו ]שנקרא על שמו[ הרב שמואל יעקב ראטה
]בעל "נמוקי יום טוב"[

לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י",
לא הבנתי בגליון הקודם את הכותרת למדור "שיעור
ברש"י"  -לכאורה אינה מעניין השיעור-המאמר .גם
מה שנאמר במדור "כללים בפירוש רש"י" הסמך
לכלל שפירוש רש"י לנ"ך אינו כל כך לפשוטו של מקרא
כבפירושו על התורה וכו' ,מדברי הב"ח בחיבורו
ב"באר מים" ,על פירש רש"י לרות ,שכתב :כאן פירש
בכבוד רב ש .ת.
רש"י על פי דברי רז"ל.
תשובת המערכת :בגליון הקודם )שנערך בזמן לחוץ ,בהכנה
דרבה לקראת חג הפסח( נשאר בטעות הכותרת למדור
"שיעור רש"י" מגליון שלפניו .כן נשמטו בטעות כמה
מילים מדברי הב"ח ,וזה לשונו" :כאן ]ברות[ פירש
רש"י על פי דברי רז"ל .אבל בסדר נח כתב ...על פי
משמעות לשון העברי".

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˜ÚÈ È˙È¯· ˙‡ È˙¯ÎÊÂ (áî ,åë éúå÷åçá 'ôפירש בחיים; פי הבאר; גרש כרמל; בית אברהם )גפנר(; ?Ô¯„ÒÎ Â¯ÎÊ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÓÏ
גור אריה
רש"י ‰˘ÓÁ· ¯ÒÁ Â‰ÈÏ‡Â ,‡ÏÓ ·˙Î ˙ÂÓÂ˜Ó ‰˘ÓÁ· :ביאור סתומות ברש"י; עיוני רש"י

‡Â·È˘ ÔÂ·¯Ú Â‰ÈÏ‡ Ï˘ ÂÓ˘Ó ˙Â‡ ÏË ·˜ÚÈ ,˙ÂÓÂ˜Ó
ÂÓ ‰ÓÏ .·Â˜ÚÈ È˙È¯· ˙‡ È˙¯ÎÊÂ .ÂÈ· ˙ÏÂ‡‚ ¯˘·ÈÂ
‡·Ì‡Â ,ÍÎÏ ÔË˜‰ ·˜ÚÈ ‡Â‰ È‡„Î ¯ÓÂÏ ,˙È¯ÂÁ‡ ˙Â
‡Ì‰¯·‡ È¯‰ ,È‡„Î ÂÈ‡ Ì‡Â ,ÂÓÚ ˜ÁˆÈ È¯‰ È‡„Î ÂÈ
‡Ï‡ ,˜ÁˆÈ· ‰¯ÈÎÊ ‰¯Ó‡ ‡Ï ‰ÓÏÂ .È‡„Î ‡Â‰˘ ,ÂÓÚ
‡.Á·ÊÓ‰ ÏÚ ÁÂÓÂ ¯Â·ˆ ÈÙÏ ‰‡¯ ˜ÁˆÈ Ï˘ Â¯Ù
?(ÔÂ·¯Ú‰ ˙ÏÈË) ‰˘¯„‰ ¯Â˜Ó
ראה :זכור לאברהם ,לר"א ברלינר )מהדורא קמא
ותנינא(; ספר רש"י )לרגל תת"נ שנה לרש"י ,ירושלים
תשט"ז( עמוד סב; היכל רש"י
?ÔÂ·¯Ú‰ ˙ÏÈË ÔÈÚ
מהר"ן; גור אריה; חומת אנך; בית אברהם )גפנר(;
מדייק רש"י; תורת מנחם תשכ"ח; ביאורי החומש;
אילת השחר; ביאור סתומות ברש"י; עיוני רש"י
?˙Â¯ÂÒÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È¯‰
רשפ"י א"ש; וראה תורת מנחם תשכ"ח
?‡ÏÓ ·˙Î ·Â˜ÚÈ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó '‰‰ Ô‰ ÔÎÈ‰
רא"ם; הגור; גור אריה; משמרת הקודש; פרדס יוסף
?¯ÒÁ ·˙Î Â‰ÈÏ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó '‰‰ Ô‰ ÔÎÈ‰
רא"ם; גור אריה; משמרת הקודש
?¯ÒÁ Â‰ÈÏ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó 'Â· È¯‰
רא"ם; משמרת הקודש
?ÏË ·˜ÚÈ ‡˜Â„ ‰ÓÏ
באר מים חיים; איתן האזרחי; פרדס יוסף; אבני
שהם ,הרצברג )ומבאר גם למה נטל אות ו' דוקא ובה'
מקומות(
?ÁÈ˘ÓÓ ÔÂ·¯Ú ÏË ‡Ï ‰ÓÏ
דברי ישראל )מאדזיץ(
?‡ÏÓ Â‰ÈÏ‡Â ¯ÒÁ ·˜ÚÈ ·˙ÎÈ „È˙ÚÏ Ì‡‰
פרדס יוסף; רשפ"י א"ש )בשם נכדו הב' שלמה
אנגלרד נ"י(
?˙ÂÓÂ˜Ó '‰ ÈÏ ‰ÓÏ
הדר זקנים; רא"ם; מהר"ן; גור אריה; באורים כבדו ה';
הואיל משה; מנחת יהודה; שפתי דעת; צדה לדרך;
שפתי חכמים; משמרת הקודש; משכיל לדוד; מלאכת
הקודש; אדמת יהודה; חפץ חיים; באר בשדה; ובחרת

שלטי הגיבורים

?‡ÏÓ ˙ÂÓÂ˜Ó „ÂÚ ˘È˘ Ô‡Î Ú‚Â ‰Ó
תורת מנחם תשמ"ח.
?‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÂÏ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘·Â Ô‡Î ‡˜Â„ ‰ÓÏ
פרדס יוסף; פרדס שמאי; רשפ"י א"ש; הגהות לספר הגור
?‡˜Â„ 'Â ˙Â‡ ÏË ‰ÓÏ
צרור המור; אמרי שפר; מהר"ן; באר מים חיים; גור
אריה; באורים כבדו ה'; הואיל משה; מנחת יהודה;
שפתי דעת; צדה לדרך; יוסף דעת; ט"ז; תפארת יוסף;
משכיל לדוד; מלאכת הקודש; אדמת יהודה; באר
בשדה; תוצאות חיים )קצבי( ; ובחרת בחיים; פי
הבאר; אך פרי תבואה )ליסקא(; דברי ישראל
)מאדזיץ(; גרש כרמל; בית אברהם )גפנר(; ביאור
סתומות ברש"י; עיוני רש"י
¯!(„ÁÈ) '‰Â 'Â‰ ÈÊÓ
גור אריה; באורים כבדו ה'; נחלת יעקב; אהבת ציון;
יוסף דעת; תפארת יוסף; איתן האזרחי; ובחרת
בחיים; חסד לאברהם )ראדאמסק(; הנותן אמרי שפר
)דינוב(; אמרי חיים )לערנער(
?˘¯ÙÓ ÂÈ‡˘ "È˙È¯· ˙‡ È˙¯ÎÊÂ"Â ‰"„· ˜È˙ÚÓ ‰ÓÏ
תורת מנחם תשכ"ח; ביאורי החומש; רשפ"י אש

?(˙Â·‡‰ ¯„Ò·) ‰˘¯„‰ ¯Â˜Ó
ראה :ש"ך על התורה; גור אריה; לקוטי שיחות ,חלק
לב; לעומקו של רש"י; וראה אדמת יהודה
?Â˘Â¯ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ
מהר"ן; עטרת שלמה; באר יצחק; גרש כרמל; עיוני
רש"י )אך הרי רש"י מכנהו "יעקב הקטן"(; לעומקו של
רש"י
˜?È"˘¯ ˙ÈÈ˘Â
בית אברהם )גפנר(; לעומקו של רש"י )אך צ"ע מד"ה
וגם לא היה צריך לפרט הקושיא(; רשפ"י א"ש
‰ÓÂ ,Â‡ÒÎ· ˜Â˜Á ÔÎ˘ ,‰ÏÈÁ˙ ¯ÎÊ ·˜ÚÈ· È¯‰
˜˘?‡È
גור אריה; וראה ברית שלום )וולאדאווא(
Â‡ ?ÔÂ·¯Ú ÏË ÈÎ ·˜ÚÈ· ÌÈ„˜‰˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È È¯‰
˘˜¯?‰Â‰‰Ï ·Â
רשפ"י א"ש; וראה בכור שור; שפתי דעת

·?˙Â·‡·˘ ÔË˜ Â‡ ¯ÈÁ
ש"ך על התורה; עטרת שלמה; משכיל לדוד; מלאכת
הקודש; באר בשדה; גרש כרמל; מדייק רש"י; לקוטי
שיחות ,חלק לב; ביאורי החומש; אילת השחר; ביאור
סתומות ברש"י; בארות יצחק )גאלדוואסער(
"?‰ÓÏ - "ÍÎÏ È‡„Î
נחלת יעקב; וראה לקוטי שיחות )חלק כז עמוד ; (209
עיוני רש"י
?˙Â·‡‰ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ È‡„Î Ì‰¯·‡˘ ÈÙË ËÈ˘Ù ‰Ó
משכיל לדוד; באר בשדה; ביאור סתומות ברש"י
?ÌÈ‡„Î È‡ ‰"·Â˜„ ‰ÈÓ˜ ‡˜ÈÙÒ ‡ÎÈ‡ ÈÎÂ
עטרת שלמה
?ÌÈ·¯ 'Ï· 'Ì‰ÓÚ Ì‰¯·‡ È¯‰ È‡„Î ÌÈ‡ Ì‡Â' Ï"ÏÂ‰
לקוטי שיחות ,חלק לב )הערה  ;(40ביאורי החומש
‡?Â· ÏÈÁ˙È Ì‰¯·‡„ ‡˙ÂÎÊ ÍÈ¯ˆ Ò"ÂÒ Ì
עיוני רש"י
?ÂÓˆÚÏ È‡„Î „Á‡ ÏÎ˘ „ÓÂÏ (Á ,‡) ÌÈ¯·„ 'Ù· È¯‰
מהר"א אמיגו; תפארת יוסף; דבר המלך; לקוטי
שיחות ,חלק לב;
ÛÂÒÏ Ë¯Ù· ,·Â˙Î‰ Í˘Ó‰ Ì‚ ‰"„· ˜È˙Ú‰Ï ÂÏ ‰È‰
?Â˘Â¯ÈÙ
רשפ"י א"ש
?Û¯˘ ‡Ï ˜ÁˆÈ È¯‰
אילת השחר; ביאור סתומות ברש"י; לעומקו של
רש"י
?¯Â·ˆ Â¯Ù‡ ÔÈÚ
לקוטי שיחות ,חלק כה פרשת תולדות; תורת מנחם
תשכ"ח; ביאורי החומש
?˜ÁˆÈ· "‰¯ÈÎÊ" ¯ÎÊ ‡Ï ‰ÓÏ ‰Ê· ı¯Â˙Ó ÍÈ‡Â
מדרשי התורה לרבינו שלמה אסתרוק; באר מים
חיים; נחל קדומים; באר יצחק; בית אברהם )גפנר(;
ביאורי החומש
;"¯ÂÎÊ˙ ‰„È˜Ú Ê‚Â¯·") ˜ÁˆÈ· "‰¯ÈÎÊ" ¯ÎÊÂ ˘È È¯‰
·˙?(‚È ,·Ï ‡˘˙ 'Ù È"˘¯· ;‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÏÈÙ
תורת מנחם; הערות וביאורים  -אהלי תורה ,קובץ קעד
‰ÓÏÂ ,ÂÓˆÚ ÈÙ· ÔÈÚ ˜ÁˆÈ· "‰¯ÈÎÊ" ˙¯ÎÊ‰ È‡ ÔÈÚ
?„Á‡ ¯Â·È„· ÂÏÏÎ
ט"ז; עטרת שלמה; בית אברהם )גפנר(; תורת מנחם
תשכ"ח; רשפ"י א"ש

המשך מעמוד ד

) .Ï‡¯˘È È· È˘„˜Ó Â¯ÊÈÂ (á ,áë øåîà 'ôפירש רש"י,[‡ ‰ÈÚ˘È] ¯ÂÁ‡ Â¯ÂÊ ,[„È Ï‡˜ÊÁÈ] È¯Á‡Ó Â¯ÊÈÂ :¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ,‰˘È¯Ù ‡Ï‡ ‰¯ÈÊ ÔÈ‡ ,Â¯ÊÈÂ :
 .Ô˙‡ÓÂË ÈÓÈ· ÌÈ˘„˜‰ ÔÓ Â˘È¯ÙÈכיוצא בזה כבר כתב רש"י בסוף פרשת מצורע )לעיל טו ,לא( :והזהרתם את בני ישראל מטומאתם ,אין נזירה
אלא פרישה ,וכן :נזורו אחור ]ישעיה א[ ,וכן :נזיר אחיו ]בראשית מח[ .בדרך כלל פרישות היינו מן הפחיתות אל המעלה ,להתקדש ולהתעלות,
וכאן הכוונה לסוג אחור מן הקדשים ,לכן חזר ופירש" :אין נזירה אלא פרישה" ,שגם פרישה מן המעלה נקראת כן .ומוכיח כן דוקא
מהפסוקים :וינזרו מאחרי ,נזורו אחור ]ולא מפסוק "נזיר אחיו" כבפרשת מצורע[ ,שמשם ראיה שגם פרישה מן הקדושה נקראת נזירה .ומה
שהקדים הראיה מיחזקאל לראיה מישעיה ,כי שם הוא ממש אותה מילה כבכאן "וינזרו".

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
אבד"ק
שפירא
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקבל*רבי
וויאשדדכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמיםקי* מירא
שפתי
אליעזרלט"ז *
דברי דוד
(
ג
"
של
ת
באייר
ד
"
כ
ח
"
תרמ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
וקראהגור
קונטרס* "ספר
חיבר מזרחי
רבינו כןאליהו
מרדכי * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
תרמ"*ח ריב"א
בשנת הרי"ד
נולד נימוקי
רמב"ן *
דקדוקי"
שמו *בישראל
יששכר".
לאביו* רבי

שאר ישוב

מבערטש ,בן רבי צבי אלימלך מבערטש] ,חתן
)בזו"ר( רבי יהודה ממעליץ ,חתן השרף
ממאגלאניצא ,ובן רבי יעקב ממעליץ ,בן רבי נפתלי
צבי מראפשיץ בעל "זרע קודש"[ ,בן רבי אלעזר
מלאנצהוט בעל "יודעי בינה" ,בנו בכורו של רבי צבי
אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר" .ולאמו ברכה בת
רבי אברהם שמחה מבארנוב בעל "חמרא טבא" ,בן
רבי ישראל מבארנוב ,בן רבי אליעזר מדיזקוב ,וחתן
)בזו"ש( דודו רבי אברהם חיים מלינסק ,בני רבי
נפתלי צבי מראפשיץ )הנ"ל(.
בחיבוריו מביא רבינו בין השאר דברים
מאבותיו ושאר בני המשפחה .בפ' תולדות )כה ,כב(
מעתיק שמועה מפי אבי אמו "הה"צ המפורסם
המקובל" )וכיוצא בו מתארו בפ' תצוה( ,ומסיים" :כל
זאת סיפר בעצמו פה קדוש ,אשר שמע ...איש מפי
איש כולם קדושים ,אשר נתאמת אצלינו כמו
שראינו בעינינו ממש" .בפ' בהר )כה ,מו( מביא
"שמענו וראינו רבותינו ואבותינו שהשתדלו להשיג
כלי תשמישו של צדיק בהון רב .ובחלק ירושה בין
האחים היו שמין כלים של צדיקים הראשונים להון
רב" ,ומביא אסמכתא לכך.
בהקדמתו ל"חידושי בני יששכר" כותב על
אמו" :היתה מלומדת בתורה ובספרי הצדיקים
מפרשי התורה תלמידי הבעש"ט ...היתה מלוה
אחיה הצעיר ...בהלכו לחדר למלמד דרדקי ונתנה
לבה לשמוע הסדרא ...עיתונים וספרי חיצונים ח"ו
לא עלתה על דעתה לקרוא ,אפילו סיפורי מעשיות
העולמית ,חוץ מסיפורי הצדיקים ...בקיאה
בשלשלת הקבלה של החסידות למשפחותיהם
ולבית אבותם ,נפשה איותה לדעת ולשמוע שיחות
ת"ח בחסידות ויראת ה' ...היתה אומנת מומחית בכל
מלאכת נשים ,ועסוקה בהן תדיר ומלמדת לאחרות,
בנות העיר כשהוצרכו במלאכות נשים ...באו ללמוד
ממנה או לדרוש עצתה".
כשנכנס לברית נקרא על שם אבי-זקנו רבי
אלעזר מלאנצהוט )הנ"ל( .כשגדל קיבל תורה מפי
זקנו  -אבי אמו רבי אברהם שמחה מבארנוב ומפי
ש"ב רבי חיים אלעזר שפירא אבד"ק מונקאטש
בעל "מנחת אלעזר"  -אף הוא נינו של רבי אלעזר
....

שלטי הגיבורים

מלאנצהוט )הנ"ל( .כשהגיע לפרקו נשא בזו"ר את
ש"ב לאה בת רבי חיים זיידא האגער )נלב"ע בחיי
אביו(] ,חתן דודו רבי מאיר יהודה שפירא
מבאקאווסק בעל "אור למאיר" ,חתן )בזו"ר( רבי
יוסף אלטער מראדוויץ )הנז' להלן( ,ובן רבי דוד
מדינוב בעל "צמח דוד" ,בן ה"בני יששכר" )הנ"ל([,
בן רבי משה מראדוויץ בעל "ויקח משה" ,בן רבי
יוסף אלטער מראדוויץ ,אחי רבי מנחם מענדיל
מוויזניץ בעל "צמח צדיק" ,בני רבי חיים מקאסוב
בעל "תורת חיים" ,בן רבי מנחם מענדיל מקאסוב
בעל "אהבת שלום".
בזו"ש נשא את בת שבע בת רבי יוסף
אייכנשטיין מטארנאפאל] ,חתן )בזו"ר( רבי מרדכי
מעכלאוויטש מבראד ,בן רבי לוי משה יהודה מבראד,
בן רבי דן מראדוויל ,חתן רבי אברהם יהושע העשיל
מאפטא בעל "אוהב ישראל" ,ובן רבי יצחק מראדוויל
בעל "אור יצחק" ,בן המגיד מזלאטשוב[ ,בן רבי
אלכסנדר יום טוב ליפא מזידיטשוב ,בן רבי יצחק
אייזיק מזידיטשוב ,וחתן )בזו"ש( רבי אברהם אליעזר
יהודה לייבוש יאליש מסטריא ,בן ה"מלא הרועים".
בשנת תרפ"ו נתקבל לרבנות קיוויאשד.
באמצע השואה הגיע לארה"ב והתיישב בברוקלין,
בה הקים קהל "בני יששכר" בשכונת וויליאמסבורג,
בה נהג עדתו עד להסתלקותו ביום כ"ד באייר
תשל"ג .דרך בדרך סבו ה"בני יששכר" וצאצאיו
אחריו ,וחיבר ספר על חודשי השנה בשם "למטה
......

וספר "שאר ישוב" על התורה.
בנוסף ל"שאר ישוב" על התורה חיבר גם
"שאר ישוב" על פירוש רש"י ,וקרא לו שם בפני
עצמו "מבא לעזר" ,שהוא עזר ללימוד פירוש רש"י,
גם אותיות שמו וראשי תיבות של שם הוריו' :אלעזר'
מ'רדכי ב'רכה )הקדמת המו"ל( ,שהופיע לאחר
הסתלקותו במאנסי תשמ"ה .המו"ל בהקדמתו מציין
כי תמיד היתה דרכו להראות איך בכל דיבור של
רש"י טובא טמין בגויה ...וכן היה דרכו כמה פעמים
להראות איזה רש"י ששינה לפרש סיפא דקרא קודם
לרישא ,או פלאים אחרים בדברי קדשו ,וקבע זמן
לשוב אליו עם פשר הדבר ,ורק אחר שמעו פירושים
שונים היה מגלה הביאור שלו ,וכל זה כדי שיתרגלו
ללמוד ולהבין דברי רש"י בעומק ובעיון.
לאורך כל חיבורו זה מתייחס רבינו לראיות
ודוגמאות שמביא רש"י :מבאר מדוע הוזקק להביא
ראיה לפירוש; למה יש שלא מסתפק בראיה אחת;
משום מה מביא דוגמאות וראיות אלו דווקא; למה
יש שמביא "ממרחק לחמו" ,בעוד שיש לכאורה
"שכן קרוב"; ולמה יש שמביאם שלא על סדר
המקראות .כמו כן מדייק מה שלפעמים מביא
הראיות והדוגמאות בהמשך רצוף ,מבלי לציין
כרגיל" :וכמו" או "וכן" )ראה מדור "כללים בפירוש
רש"י"( .וכך הוא מסכם את הנושא "כבר ידענו אשר
הדוגמאות שמביא רש"י ז"ל ,בהם נגנז אוצרות
חכמה ,ולא במקרה נקט אותן" )פ' ויקהל לו ,לז(;
ו"כבר נוכחת לדעת כי בכל ראיה יש מרגניתא
תותה" )פ' וארא ז ,יא(.
יש לציין שמביא כמה פעמים מ"כללי רש"י"
)לשימושו בתרגום אונקלוס( ,המובאים )בעילום שם(
בהרבה מדפוסי רש"י על התורה )מזה מאות שנים(.
בפעם הראשונה נדפסו הכללים האלו בספר "יוסף
דעת" )כנראה מיוסדים על מערכת הכללים שבריש ספר
"דבק טוב"( ,וממנו העתיקו הבאים אחריו .ראה
מאמרו של הרב דוד סיגל בקובץ "המעיין" )תמוז
תשע"ג( ,בו כותב בין השאר" :כי במרוצת השנים
העירו רבים וטובים ,מתוך עיון בפירושים רבים של
רש"י עצמו ,שרבים מהכללים האלו מופרכים" .אך
רבינו כנראה הסתמך על כללים אלו.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÏÂ„‚ ÈÙ ¯„‰˙ ‡ÏÂ (åè ,èé íéùåã÷ 'ôפירש רש"י.'ÂÎÂ ¯·„· ˘È ˘ÂÚ ,Â˙˘Â·· ‰‡¯‡Â Â˘ÈÈ·‡ ÍÈ‡‰ ,‰Ê ‡Â‰ ÌÈÏÂ„‚ Ô· ,‰Ê ‡Â‰ ¯È˘Ú ¯Ó‡˙ ‡Ï˘ :
צריך להבין מאי שנא כאן שיש לחשוש מן העונש יותר מן שאר עבירה .ויש לפרש על פי מה שמצינו הרבה מעובדות שסיפרו לנו שנענשו
בני אדם מחמת הקפדה של צדיק ,וגם בדברי רז"ל נמצא הרבה ]מזה[ ,לכן נזהרים בני אדם בזה .וזה שאמר רש"י ז"ל על בן גדולים הוא -
עונש יש בדבר ,ועל עשיר  -האיך אביישנו .ומיושב בזה כפל הענין ,שלא תחוש על ביוש העשיר ועל עונש מבן גדולים ,ודו"ק.
‚ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰

