ב"ה ,אייר תשע"ד ,גליון לב

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
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˘ÁÏ ,ÊÎ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù ,Ì

כללים בפירוש רש"י
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‡ ,Ê ‡˘ 'Ù
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",˜ÂÒÙ· ¯ÁÂ‡Ó‰ ...‰ÏÈÁ˙ ˘¯ÙÓ˘ ‰Ó ,Ï"Ê È"˘¯· ¯„Ò‰ ÈÂÈ˘ ÌÚË· ...ÂÎÈ¯‡‰
ËÈ ,‚È ÁÏ˘ 'Ù
."...ÌÈ˘Â„˜‰ Ì‰È¯ÙÒ· ÔÈÈÂÚÈ ,Ì„˜ÂÓ‰ ...˘¯ÙÓ ÍÎ ¯Á‡Â
˙ÂÓÂ˜Ó ‰‡¯Ó
"ÏÚ Â·˙Î „ÈÓÏ˙ [‰ÊÈ‡ =] ÌÂ˘ È‡„Â·Â ,ÌÂ˜Ó ‰‡¯Ó ˙ÂÈ‰Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ Â‡Ï
‡ ,Î ˙˜Á 'Ù
."È"˘¯ È¯·„· ÂÒÈÙ„‰ ÒÈÙ„Ó‰Â ÔÂ¯ÎÊÏ ÔÂÈÏ‚‰
‡˜ÁÂÓÂ ·˙ÂÎ ÂÈ
"‡Ï ÛÏ˜ È"˘¯· Ì‚ Û‡Â ,˜ÂÁÓÏÂ ·Â˙ÎÏ ‰ÊÎ ˙Â˘ÚÏ Ï"Ê È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ Â‡Ï
‡Â‰˘ ¯ÓÂÏ ‰ÚË ÒÈÙ„Ó‰ ÏÚ·Â ÔÂÈÏ‚‰ ÏÚ Â·˙Î „ÈÓÏ˙ [‰ÊÈ‡ =] ÌÂ˘ ÌÏÂ‡Â .È˙‡ˆÓ
Â ,„Î ˜Ï· 'Ù
."Ï"Ê È"˘¯ ÔÂ˘ÏÓ

רש"י לחידודא
דומם שהוא גאון )לא המחשב(?!
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות של החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:

כבר צויין בעבר בסיפוק רב ובשמחה רבה ,שבתקופה האחרונה
נודעת התעוררות מחודשת ,בין בני תורה ,ללימוד חומש ורש"י ,גם
בישיבות הקדושות ניכרת התחזקות בלימוד זה .הדבר בא לידי ביטוי
בכך שמתרבים ספסלים בבית מדרשו של רש"י ,בקביעות עתים
קבועים בלימוד זה ,ברבים ובחברותות .גם בשיעורים עיוניים מזדמנים
בחומש ורש"י ,או במעלת ,חשיבות ונחיצות לימוד זה .כמו כן
ממושמעים שיעורי חומש ורש"י באמצעות קווי הטלפון ברחבי תבל.
מלבד בתתי"ם וישיבות ,ניתן למצוא במספר מוקדים מבחנים
שבועיים ,מקיפים ומעמיקים ,בחומש ורש"י על הפרשה .בין הנבחנים
נמצאים ,מלבד ילדי תשב"ר ובחורי חמד ,גם אברכים בני תורה .בכדי
לעמוד בכור המבחן ,יש צורך לנצל עיתות הפנאי לשקידה מעמיקה
בפרשה עם פירוש רש"י .כך מצליחים מפעלים אלו להחדיר לימוד
ושינון זה בקרב ישראל.
התעוררות זו ניכרת גם בהדפסת מהדורות שונות של חומשים עם
פירוש רש"י מבוארים ומפורשים ,כמו :סדרת החומשים בהוצאת "עוז
והדר"; "שי למורא" למהדורותיו; "רש"י כפשוטו"; "תורה ברורה",
ועוד ,וכן ספרי מפרשי רש"י ,חדשים גם ישנים )אחדים מהם התפרסמו במדור
זה( .ריבוי המהדורות ב"ה מעיד על ההתעוררות הגדולה והביקוש הרב
בקרב הציבור ללימוד חומש ורש"י.
מלבד עלון "מתיבתא דרש"י" ,שגורם התעניינות רבה בקרב
רבים ,מופיעים עלונים נוספים מיוחדים לתורת רש"י ,גם בעלונים
וקובצים תורניים שונים הוקצה מדור מיוחד לעיונים בחומש ורש"י .ראוי
לציין במיוחד את העלון השבועי "ביאורים בפירוש רש"י בפשוטו של
מקרא" של הרב יוסף הרבסט שליט"א בעל "כאיל תערוג" ,הכולל
ביאורים נפלאים בפירוש רש"י לחומש ועוד.
ביטוי נוסף להתעוררות זו הוא ריבוי המבקרים והמתעניינים
בספריית "מתיבתא דרש"י" )בבית הכנסת המרכזי פרדס כץ( ,המכיל כתבי
ודפוסי פירוש רש"י ,ומאות המפרשים שנכתבו סביבו מדור דור ,שהוקם
לתועלת המתעמקים בלימוד זה .בתקווה להגדלת תורת רש"י
ולהאדירה.

"גניזה לא ל' ֵשמות'; מחט לא לתפירה; דיין לא לדין תורה?!" = בפ' אחרי
)טז ,כג( בעבודת יום כיפור נאמר" :ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל
הקדש והניחם שם" ,ופירש רש"י" :והניחם שם" ,מלמד שטעונין גניזה כו',
לשמות"; בפ' קדושים )יט ,כח( נאמר" :וכתובת קעקע לא תתנו
הרי "גניזה לא ֵ
...
בכם" ,ופירש רש"י מהי "כתובת קעקע" :כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם שמקעקעו במחט והוא משחיר לעולם ,הרי "מחט לא לתפירה"; בהמשך הפרשה
שם )יט ,לה( נאמר" :לא תעשו עול במשפט" ,ופירש רש"י :אם לדין הרי כבר נאמר "לא תעשו עול במשפט" ,ומהו משפט השנוי כאן היא המדה והמשקל והמשורה,
מלמד שהמודד נקרא דיין ,שאם שיקר במדה הרי הוא כמקלקל את הדין וכו' ,הרי "דיין לא לדין תורה".

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(

 מה בין הקונה עבד בפ' משפטים לקונה עבד בפ' בהר?! 
) .ÂÓÚ ÂÈ·Â ‡Â‰ ÍÓÚÓ ‡ˆÈÂ (àî ,äë øäá 'ôפירש רש"י ‡Â‰" :המיוחדים רק לאמה עבריה ,כגון יעוד ,ולכן נאמר "בתו" ,אבל בעצם
 Ô‡ÎÓ ‡Ï‡ ,Ô¯ÎÓ ÈÓ ÂÈ· ¯ÎÓ ‡Â‰ Ì‡ ,ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ,"ÂÓÚ ÂÈ·Âענין המכירה אין שום סברא לחלק בין בנו לבתו .לכן אומר רש"י "בניו
מי מכרן" ,היינו שאמנם יש אפשרות שיומכרו ,אבל מכל מקום "מי
˘¯·.ÂÈ· ˙ÂÂÊÓ· ·ÈÈÁ Â
צריך ביאור ,הרי בדרך כלל אין רש"י מפרט את הקושיא ,ואם כן מה מכרן".
ראה על ככה כאן לפרט" :אם הוא נמכר בניו מי מכרן" .ואף אם ראה צורך
בפ' בהר חייב במזונות בניו בלבד! ! 
בכך ,היה לו לומר 'וכי מי מכרם' ,או 'וכי מי הכניסם' ,כמו שכתב בדרשה
ושוב מתרץ רש"י יתור לשון הכתוב באמרו" :מכאן שרבו חייב
דומה בפרשת משפטים )כא ,ג( על הפסוק "ויצאה אשתו עמו" ,וכי מי הכניסה
במזונות בניו" ,שלכן נאמר "ובניו עמו" .והכתוב מוסיף "הוא ובניו
שתצא וכו' ,ולשם מה הוסיף כאן" :אם הוא נמכר" ,שמיותרות לכאורה.
עמו" ,כי בדין חיוב מזונות יש חידוש גם לגבי העבד עצמו .דהנה פרשת
בפ' משפטים חייב במזונות אשתו ובניו! 
משפטים עוסקת בעבד שמכרוהו בית דין בגניבתו ,וכאשר מדובר בעבד
בפרשת משפטים שם סיים" :אלא מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי שנמכר על ידי בית דין ,הדעת נותנת שעל בית הדין לדאוג לפרנסת בני
חייב במזונות אשתו ובניו" ,ואם כן הרי כבר למדים שחייב במזונות בניו ,ביתו של העבד ,שכן בית הדין הוא שמנעו מן העבד לפרנסם .הרי מה
ומה זה שכתב בפסוקינו" :מכאן שרבו חייב במזונות בניו" .כן יש להבין שהתורה מחייבת את האדון לפרנס את אשתו של העבד ,זהו דין המוטל
ההבדל בין שני הפירושים :בפרשת משפטים שבה נזכרת בכתוב רק על בית דין שעליהם לדאוג לצרכי האשה .ולכן מתנה בית דין עם האדון
"אשתו" )של העבד( הוסיף רש"י וכתב" :חייב במזונות אשתו ובניו" ,ואילו שעליו לפרנסה .ואם בית דין מבטיחים את מזונותיה של אשת העבד,
בפסוקינו שבו נזכרים רק "בניו" ,כותב רש"י" :חייב במזונות בניו" בלבד ,מתקבל על הדעת שמוטל עליהם לדאוג גם לבניו הקטנים של העבד.
ואינו מזכיר את אשתו של העבד.
וכן הבין רבינו הט"ז ב"דברי דוד" )שם( דלעניין דינא חד טעמא
והביאור בכל זה ,לרש"י הוקשה לא רק יתור התיבות "ובניו עמו" ,למזונות אשה ובנים ,כי מי יפרנסם זולת הרב ,עיין שם .ואדרבה אם מוטל
אלא גם יתור תיבת "הוא" ,שלכאורה היה לו לכתוב לומר 'ויצא מעמך על האדון לדאוג למזונותיה של האשה על אף שהיא יכולה לעבוד
ובניו עמו' ,או כבפרשת משפטים 'ויצאו בניו עמו' )ולכך מעתיק בד"ה גם ולהתפרנס בעצמה ,קל וחומר שעליו לדאוג למזונותיהם של הילדים
תיבת "הוא" ,שכן בא לבאר גם יתור זה( .וכדי לתרץ קושיא זו היינו אומרים הקטנים שאין ביכולתם לעשות זאת .ומטעם זה מוסיף רש"י שם שהקונה
שהכתוב מדבר לצדדין" :ויצא מעמך" מדבר כשהעבד מכר את עצמו עבד חייב במזונותיה אשתו ,וגם של בניו.
בלבד ,ואילו "הוא ובניו עמו" היינו כשהעבד נאלץ מחמת דחקו למכור
אבל פרשתנו עוסקת בעבד שמכר את עצמו מחמת דחקו )פסוק ב(,
גם את בניו )וראה להלן בהמשך שלפי פשוטו של מקרא יש אפשרות שימכרם( .ללא קשר עם בית דין ,ואין סיבה לכאורה להטיל על הקונה התחייבויות
פירוש זה בא רש"י לשלול ,ולזה מאריך" :אם הוא נמכר" ,אמנם "הוא" נוספות שלא התנו .ואם כן אין לאדון שום חיוב לפרנס את משפחת העבד
מפורש בכתוב שנמכר ,אבל "בניו מי מכרן" ,היכן נאמר שמישהו מכרן.
)אלא על העבד עצמו לספק להם מזונותיהם ,או שהם ככל עניי העיר( .ויתירה מזו,
והנה בגמרא )קידושין כב ,א( נאמר" :אם הוא נמכר כו' בניו מי אף גם החיוב שיזון את העבד עצמו הוא בגדר חידוש ,כי יש מקום לומר
נמכרים" ,ואילו רש"י משנה ומדייק" :בניו מי מכרן" ,וטעמו ונימוקו שהאדון יוצא ידי חובת מזונות בלחם צר ומים לחץ ,לכן אומרת התורה
עמו :בפרשת משפטים )שם ,ז( נאמר" :וכי ימכור איש את בתו לאמה" ,ומדגישה במיוחד "הוא ובניו עמו" .ולכך אין רש"י מוסיף כאן 'ואשתו'
ודרשו על כך במכילתא :האיש מוכר את בתו ואינו מוכר את בנו .לכן )כפי שמוסיף שם 'בניו'( ,מאחר שמדובר בדין שהוא בבחינת חידוש ,אין הכרח
אומרת הגמרא "בניו מי נמכרים" ,היינו שאין כל אפשרות שהאב ימכור להרחיב את תחולתו גם לגבי האשה] .וראה שם שמבאר מה שרש"י מזכיר כאן בעל
את בניו .אבל בפשוטו של מקרא אין ללמוד מן הכתוב הזה שאין האב המימרא ,שלא כרגיל[.
מוכר את בנו ,כי כתוב זה נאמר בפרשה שבה נתפרשו כמה דינים
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק כב; שם שלמה
.............
"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין" )שם הגדולים(
פרד"ס היה לשלמה
) .'‰ ÈÙÏ ¯ÓÚ‰ ˙‡ ÛÈ‰Â (àé ,âë øåîà 'ôופירש רש"י .ÌÈÚ¯ ÌÈÏÏË ¯ÂˆÚÏ „È¯ÂÓÂ ‰ÏÚÓ ,˙ÂÚ¯ ˙ÂÁÂ¯ ¯ÂˆÚÏ ‡È·ÓÂ ÍÈÏÂÓ ‰ÙÂ˙ ÏÎ :רש"י רמז
"בצחות לשונו הטהור" לקרב רחוקים אל אביהם שבשמים ,ש"מוליך" אותם מבחינת אחוריים "ומביא" אותם לקודש פנימה ,וזהו "לעצור
מבשר צדק
רוחות רעות וטללים רעים" ,ובכך "מעלה" אותם לגבוה "ומוריד" השפעות טובות בעולם.
) .'‰Ï ˙·˘ ı¯‡‰ ‰˙·˘Â (á ,äë øäá 'ôפירש רש"י .˙È˘‡¯· ˙·˘· ¯Ó‡˘ Ì˘Î ,'‰ Ì˘Ï ,'‰Ï ˙·˘ :לומר שחיוב שביתת שביעית הוא אף בקרקע
ישמח משה
של הקדש ,כמו בשבת בראשית שאין מלאכת המשכן דוחה שבת.
) .ÂÎÏ˙ È˙Â˜ÂÁ· Ì‡ (â ,åë éúå÷åçá 'ôפירש רש"י .‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÈ‰˙˘ :על אף שחוקים הם ללא הבנה ,ואילו עמל התורה צריך להיות בהבנה ,בכל
זאת יש ביניהם מכנה משותף ,דהנה מבואר ש"חוק" הוא גם מלשון חקיקה ,אשר היא קשה בהרבה מכתיבה ,וגם עושה שינוי בעצם הדבר
שחוקקים בו דלא ככתיבה .וכן חוקים קיומם קשה יותר מקיום מצות שכליים ,ואף גורמות לחקיקה ושינוי באדם יותר ממצות שכליים .וזה
צד שווה בין עמל התורה לחוקים ,שדורש מאמץ ויגיעה מיוחדת ,וגם "חוקק" את לבו של אדם ,כך שאפילו כשלבו כלב האבן ,הלב מתרכך,
ככתוב )איוב יד ,יט( אבנים שחקו מים )ראה אבות דרבי נתן ו ,ב( .ולא זו בלבד שעמל תורה נמשל לחקיקה כחוקים ,אלא הוא דומה גם לקיום
החוקים ,בכך שיש לעמול ולהתייגע בתורה יותר מכפי שדרוש מצד הבנת השכל והשגתו ,כי כשהעמל בתורה מדוד ומוגבל לפי השכל וההגיון
אינו עמל אמיתי .ועוד ,כשאדם מתייגע בתורה הרי הוא בא לידי הכרה שלאמיתו של דבר גם הדברים המובנים לו ,הם בעצם למעלה
יינה של תורה
מהשכל ,שכן כשם שאי אפשר לנברא להשיג את בוראו ,כך אי אפשר לו להשיג את חכמת הבורא ]וראה מדור "יד רש"י"[.

) .˘„ÁÏ „Á‡· ÈÈÒ ¯·„Ó· (à ,à øáãîá 'ôפירש רש"יÔÈÓ Ú„ÈÏ Ô‡Ó Ï‚Ú· ÂÏÙ˘ÎÂ ;Ô‡Ó ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘Î ,‰Ú˘ ÏÎ Ì˙Â‡ ‰ÂÓ ÂÈÙÏ Ô˙·ÈÁ ÍÂ˙Ó :
 .Ì‡Ó ¯ÈÈ‡· „Á‡·Â ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰ ÔÒÈ· „Á‡· ,Ô‡Ó Ô‰ÈÏÚ Â˙ÈÎ˘ ˙Â¯˘‰Ï ‡·˘Î ;ÌÈ¯˙Â‰במדרש הגדול )פ' וישלח לב ,ג( אין השכינה שורה אלא
מתוך ששים ריבוא מישראל .אם כן הרי ניתן לומר שמנאם למען דעת שהם ששים ריבוא וכך ראויים הם להשראת השכינה ,ולא מתוך
חיבתן .אלא שאז היה למנותם לפני שהוקם המשכן .וזה שפירש" :באחד בניסן הוקם המשכן" ולאחר מכן "באחד באייר מנאם" ,אם כן
יציב פתגם ,מכ"ק אדמו"ר זי"ע מצאנז בעל "שפע חיים" ו"דברי יציב"
אין זה אלא מתוך חיבתן לפניו.

שלח שלמה לבי מדרשא
בבתי תפילה רבים הופצו חומשים עם
פירוש רש"י ,בהוצאת א .בלום ,י"ם תשמ"ג,
ובסוף חומשי ויקרא הובאו ציורי החיות וכתוב
שם "ציורי הקרבנות נעשו על ידי יעקב ויסברג"
ואין בהם דופי .אחר כך מופיעים איורי הבהמות
ושם מאיירן לא
והחיות הטהורות והטמאותֵ ,
הוזכר ,אבל יש להעיר שאיורי החסידה והצב
משובשים והמאייר נטה אחרי ממציא העברית
החדישה אליעזר בן יהודה באופן עיוור .המאייר
צייר את החסידה כהגדרת בן יהודה וכתב "מין
עוף אורך הרגליים אוהבת מאוד את בניה וזוגה
)שטראך(" .אמנם העוף המאויר נקרא בגרמנית
"שטארך" )ולא "שטראך"( ובאנגלית "סטורק",
אבל האיור אינו מתאים לפירוש רש"י בפרשת
שמיני )יא ,יט( שפירש על "החסידה"" ,זו דיה
לבנה ציגוני"ה ,ולמה נקראה שמה חסידה
שעושה חסידות עם חברותיה במזונות" .רש"י
חי בצרפת ורוב הלעזים שהביא הם בצרפתית
עתיקה ,אבל הגייתם לא השתנתה בהרבה מאז,
והעוף הנקרא בצרפתית ציגוני"ה היום ,הוא מה
שבן יהודה כינה "ברבור" ,ואמנם גם זה שיבוש
כי מצינו במלכים-א )ה ,ג-ד(" :ויהי לחם שלמה...
עשרה בקר ...וברבורים אבוסים" ,ועל "ברבורים
אבוסים" פירש רש"י "יש מרבותינו אומרים
תרנגולים פטומים )בבא מציעא ,פו ,ב(" ,וכן תירגם
יונתן "ועופיא פטימיא" ,ורד"ק ומצודת דוד
מזכירים סברא שבאו מברבריא ,ולרלב"ג הם
"עופות שמנים" ,והרי אם שלמה אכלם בוודאי
היו טהורים ,אבל לעוף הנקרא בעברית של בן
יהודה "ברבור" אין מסורת שהוא כשר.
שוב בעמוד הבא מופיע איור חיה שבן יהודה
קרא "צב" ומתחתיו הכותרת "בעלי חיים
מהזוחלים מוקף שריון מגבו ומגחונו מצויים
ביבשה ,בביצות ,בנהרות ,בים" ואין זה תואם
לא למקרא ולא לרש"י שנאמר בפרשת שמיני
)יא ,כט( "וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ
החולד והעכבר והצב" וגו' ,ואונקלוס תירגם
"חולדא ועכברא וצבא" ,ויש להבין שחולד הוא
החולדה הגדולה המוזכרת לרוב בש"ס ,והעכבר

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
הוא מה שקוראים היום עכברון ,ועל "והצב"
פירש רש"י "פויי"ט שדומה לצפרדע" ,ואמנם
תיאור המאייר מתאים להגדרת בן יהודה לחיה
שקוראים בעברית שלו "צב" ,אבל לפי המקרא
צריך להיות "שורץ על הארץ" ,לפחות בעיקר,
ויש צבי ים המבלים את רוב חייהם בים ועולים
לחוף רק להטיל את ביציהם ,ובארץ הקדוש
מפורסמים צבי נחל אלכסנדר החיים רוב הזמן
בנחל .ורש"י לעז פויי"ט ,בצרפתית קרפד,
הנראה כצפרדע גדולה ומגושמת ,וכל אחד יכול
לראות שצבו של בן יהודה אינו כצפרדע .וחבל
שאינם מתקנים את החומשים בליווי איורים
נכונים ,ואם יש צורך  -להפריך את בן יהודה,
להדפיס הוכחות נגדו .ויש לעורר את המלמדים
כי רובם אינם מתמצאים בצרפתית והולכים
שולל אחרי שפת הרחוב.
יעקב אהרונסון
טלפון-נייד050-4109120 :

***
בפ' קדושים )יט ,לב( מפני שיבה תקום והדרת
פני זקן ויראת מאלקיך אני ה' .פירש רש"י:
"מפני שיבה תקום" ,יכול זקן אשמאי ,תלמוד
לומר "זקן" אין זקן אלא שקנה חכמה .מקור
דברי רש"י בגמרא )קידושין לב ,ב( :תנו רבנן "מפני
שיבה תקום" ,יכול אפילו מפני זקן אשמאי?
תלמוד לומר "זקן" ,ואין זקן אלא חכם ,שנאמר
]במדבר יא ,טז[ אספה לי שבעים איש מזקני
ישראל; רבי יוסי הגלילי אומר :אין זקן אלא מי
שקנה חכמה ,שנאמר ]משלי ח ,כב[ ה' קנני ראשית
דרכו .ופירש רש"י בגמרא שם" :אין זקן אלא
זה שקנה חכמה" ,ולשון נוטריקון דיבר הכתוב
כו' .ויש להבין מהיכן למד רבי יוסי שקנה
חכמה ,הרי אין ח' בתיבת "זקן" .ושמעתי
ממורי הרה"ג רבי יאיר ישראלי שליט"א שכל
קניני העולם הזה שייכים לאדם במקרה הטוב
עד פטירתו מהעולם ,ולאחר מכן אין לו שום
אחיזה ושייכות לרכוש הגשמי שהיה לו בימי
חייו בעולם הזה .אבל חכמת האדם היא שלו
לעד ולעולמי עולמים ,האדם אינו מוריש את

חכמתו ,ואי אפשר לקחת ממנו את חכמתו,
ולעולם נקראת על שמו .לכן כאשר מדברים על
קנין " -זה קנה" ,חייב להיות שהכוונה שקנה
חכמה ,ולא דבר אחר.
יוסף הרבסט
]בעל "כאיל תערוג" על פירוש רש"י לחומש ועוד[

הערת הגאון מוה"ר אהרן שפירא שליט"א,
אבד"ק פרדס כץ:
יש להוסיף שכעין זה כבר מבואר בכמה
ספרים על פי מאמרם ז"ל )נדרים מ ,א; תנחומא ,ריש
פ' ויקרא; ויקרא רבה א ,ו( "דעה קנית מה חסרת,
דעה חסרת מה קנית" וכו' ,נמצא שאם "קנה"
על כרחך שקנה חכמה ,שאם דעה חסרת מה
קנית )ראה "פני יהושע" קידושין שם; "תורת חיים",
סנהדרין יד ,א; "דגל מחנה אפרים" ,פ' חיי שרה כד ,א;
"באר מים חיים" פ' חיי שרה שם; וכן בפ' יתרו כ ,ח; אגרא
דכלה ,פ' וישב; בכור שור ]לבוב תרל"ג[ ,פ' וירא; ועוד(.
וראה גם חידושי אגדות למהר"ל )בבא בתרא עג ,ב(

"כי החכמה היא קנין בכל מקום" .עוד מצאתי
כי "זקן" נוטריקון זה קנה נ' )שערי בינה(.
ובפשטות יותר ש"זה קנה" היינו מה שהכתוב
אומר לקנות" :קנה חכמה קנה בינה" )משלי ד,
ה( ,כן נראה מ"אוהב ישראל" ריש פ' שמיני.
ועיין מהרש"א וחתם סופר בקידושין שם
באופנים אחרים .וב"בן יהוידע" שם כתב על פי
מה שאמרו בגמרא )ברכות נו ,ב( הרואה קנה
בחלום יצפה לחכמה ,דכתיב "קנה חכמה קנה
בינה" ]וראה שם שני טעמים מדוע אכן הרואה קנה בחלום
יצפה לחכמה[ .ועל כן כיון שדריש הנוטריקון "זה
קנה" נרמז בזה החכמה ,ולכך אמר אין זקן
אלא שקנה חכמה .אי נמי "זה" דדריש
בנוטריקון הנזכר במלואה כזה זי"ן ה"א עולה
מספר "חכמה" ]ויש לציין ל"קהלת יעקב" ,ערך זקן"[.
אמנם כל זאת בדעת רבי יוסי הגלילי ,אבל
בדעת רש"י כבר כתב הרא"ם ,ועוד מפרשי
רש"י ,בדעתו :מה שאמר "אין זקן אלא שקנה
חכמה" ,אינו רוצה לומר מנוטריקון של זקן,
כדדריש רבי יוסי הגלילי ,אלא לישנא בעלמא
נקט ,כאילו אמר :אין זקן אלא חכם.

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
) È˙ÂˆÓ ˙‡Â ÂÎÏ˙ È˙Â˜ÂÁ· Ì‡ (â ,åë éúå÷åçá 'ôביאורי החומש )אות ד-ה(; ביאורים לפירוש רש"י; ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ „ÂÓÈÏ ÏÚ ˘¯ÙÏ ÔÈÓ
˙˘ .Ì˙Â‡ Ì˙È˘ÚÂ Â¯Óפירש רש"י È˙˜Á· Ì‡" :פרדס שמאי; מנחת שבא
?ÌÂÈ˜‰ ÌˆÚ
?"‰ÎÈÏ‰" ‰¯Â˙‰ ÏÓÚ ‡¯Â˜ ‰ÓÏ
ראה :מהרא"י; משיח אלמים; זכרון; רא"ם;
˙ ˙‡Â' ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î ,˙ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ‰Ê ÏÂÎÈ ,"ÂÎÏראה :קרבן אהרן; משיבת נפש; אמרי שפר; באר הגור; דבק טוב; אבן יעקב; שפתי חכמים;
 È‡ ‰Ó ‡‰ ,¯ÂÓ‡ ˙ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È¯‰ 'Â¯Ó˘˙ È˙ÂˆÓמים חיים; גור אריה; אבן יעקב; מנחת יהודה; משמרת הקודש; מלאכת הקודש; אהל משה;
 .‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÈ‰˙˘ 'ÂÎÏ˙ È˙˜Á· Ì‡' ÌÈÈ˜Óנחלת יעקב; דברי דוד; שפתי חכמים; קרני באר יצחק; דרכי חיים )אדלר(; מדייק רש"י
" ˙Ó ÏÚ ‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÂ‰ ,"Â¯Ó˘˙ È˙ÂˆÓ ˙‡Âראם; באר יצחק; באר בשדה; פי הבאר; גרש ÌÂÈ˜" ÌˆÚ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ '‡‰ ¯Â·È„· È¯‰
כרמל; בית אברהם )גפנר(; אור ישר; לקוטי ?"˙ÂˆÓ‰
 Ì˙„ÓÏÂ' (‡ ,‰ ÌÈ¯·„) ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,ÌÈÈ˜ÏÂ ¯ÂÓ˘Ïשיחות )חלק יז(; ביאורים לפירוש רש"י
אהל משה; בית אברהם )גפנר(; לקוטי שיחות
‡.'Ì˙Â˘ÚÏ Ì˙¯Ó˘Â Ì˙Â
?
„ÂÓÏ˙Ï
‡ÏÂ ‰¯Â˙‰ ÏÓÚÏ ‰ÂÂÎ‰˘ ÔÈÓ
)שם(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י
?È"˘¯Ï ‰˘˜ ‰Ó
ראה :גור אריה; דבק טוב; אבן יעקב; מנחת ?ÏÓÚ ÍÈ¯ˆ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ „ÂÓÈÏ· Ì‚˘ ÔÈÓ
ראה :דבק טוב; מלאכת הקודש; בית אברהם יהודה; דברי דוד; דרכי חיים )אדלר(; לקוטי ראה :דברי דוד
)גפנר(; אור ישר
שיחות )שם(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש ?"Ì˙Â˘ÚÏ Ì˙¯Ó˘Â" ˘Â¯ÈÙ
¯˙ÂÈ
‰¯Â˙‰
˜ÌÂÈ
ÏÚ
˘¯ÙÏ
‡‡ÈÓ
‰Â‰‰ ‰Ó
י
"
רש
ראה :רא"ם; אבן יעקב; מנחת יהודה; שפתי
?Â„ÂÓÈÏÓ
?ÌÈÈ˜ÂÁ ˙ÂˆÓ ÏÚ "È˙Â˜ÂÁ·" ˘¯ÙÓ ‡Ï ÚÂ„Ó
חכמים
ב
"
ראה :רע
בית
;
הבאר
פי
;
משה
אהל
;
פלטיאל
ח
"
ר
:
ראה
?"Ì˙Â˘ÚÏ Ì˙¯Ó˘Â"Ó ‰È‡¯ ‰ÓÂ ÈÏ ‰ÓÏ
לקוטי
;
י
"
רש
מדייק
;
ישר
אור
;
 ÏÏÂÎ) ˙ÂˆÓ‰ ÏÚ ˘¯ÙÏ ‡ÈÓ‡ ‰Â‰‰ ‰Óאברהם )גפנר(
ראה :דברי דוד; בית אברהם )גפנר( לקוטי שיחות
˘?"È˙Â˜ÂÁ·" ¯Ó‡ È¯‰ ,(ÌÈÈÏÎ
שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י
)שם(; ביאורים לפירוש רש"י
ראה :ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים; זכרון; ?"ÂÎÏ˙" ˙·È˙ Ì‚ ‰"„· ˜È˙ÚÓ ÚÂ„Ó
„:Ì"‡¯‰ È¯·„· ÔÂÈ
וראה :תורת מנחם )חלק טז(; ביאורי החומש
ראה המסומנים בקטע "למה קורא עמל התורה
קרבן אהרן; תפארת יוסף; קרני ראם; פי הבאר
?"‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ" ˘Â¯ÈÙ
 הליכה"!˙Â¯Á‡ ˙Â‡ÁÒÂ
ראה :דבק טוב; שפתי חכמים; באר בשדה; דרכי ¯!‰¯Â˙Ï ‰ÂÂÎ‰˘ ÌÈÊÓ
בעל הטורים; משיבת נפש; אמרי שפר; בן יאיר ר"ח פלטיאל ]"„ÂÓÏ˙ ‰Ê 'ÂÎÏ˙ È˙˜Á· Ì‡'...
חיים )אדלר(
˙ ;["‰¯Âאלמושנינו; רא"ם; מנחת יהודה; שפתי
‡?"È˙Â˜ÂÁ" ‰¯Â˙‰ ÏÓÚ ‰ÎÓ ÍÈ
?"ÌÈÈ˜ÏÂ ¯ÂÓ˘Ï ˙Ó ÏÚ" ˘Â¯ÈÙ
ראה :גור אריה; מירא דכיא; בית אברהם )גפנר(; ראה :הגור; מנחת יהודה; שפתי חכמים; קרני חכמים; אהל משה ]"Ì˙È˘ÚÂ' ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î
‡["...'Ì˙Â
מדייק רש"י; לקוטי שיחות )חלק ג וחלק יז(; ראם; מלאכת הקודש
...........

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
איש
מקליש
לרבי
פראגמירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מים *
שפתי חכ
יוסף"ז *
דוד לט
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
(
ד
"
תי
אייר
מ
"
ש
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

יוסף דעת

המחבר הוא הפרשן הראשון שעיקר
עיסוקו הוא בנוסחאות רש"י ,אמנם הוא עצמו
כותב על רבי נתן שפירא )הרנ"ש( בעל "אמרי
שפר"" :אשר דרכו להביא כל הגירסאות
והנוסחאות השונים" ...אך רבינו הוא הראשון
שהפך את העיסוק בנוסח רש"י למקצוע .שאר
המתעסקים בכך באו אחריו ,ואולי בעקבותיו,
כמו החכם אברהם ברלינר בב' מהדורתיו של
פירוש רש"י עם "זכור לאברהם"; הרב מנחם
מענדל בראכפעלד בספרו "יוסף הלל"; הרב
שמואל יהושע )רש"י( גאלד בספרו "עיונים
ברש"י"; הרב שמואל יהודה )רש"י( וויינפעלד
בעל "שי למורא" במהדורת "כתר תורה"; ועוד.
למחבר דנן "זכות ראשונים" בזה.
נולד בפראג ש"מ לערך לאביו רבי
יששכר .תקופה התגורר בלובלין ,אך נאלץ
לגלות ממנה .בהיותו בגולה נשרפה העיר )ביום
י"ב סיון שס"ו( ,ואז חיבר קינה על שריפת לובלין
ובית הכנסת הגדול שבה עם ספרי הקודש
ואוצרות הכסף ,ועל "הגבר נבר איש תמים
פעלו ,שנאבד ביום ההוא ובודאי נשרף ,היה
נקרא שכנא" .בשנותיו האחרונות שב לפראג
עיר מולדתו ,בה פעל עד להסתלקותו באייר
תי"ד .קיבל תורה מפיהם של המהר"ל מפראג
)ראה "גיבוריו של שלמה" ערך "גור אריה"( ,מהר"ם
יפה בעל הלבושים )ראה שם ערך "לבוש האורה"(,
ורבי שלמה אפרים מלונטשיץ בעל "כלי יקר".
זכה לשמש את רבותיו לפחות כ"ח שנה )מתוך
הקדמתו( .לאורך כל הספר מדבר בענוה
ובהתבטלות יתירה ,בפרט כלפי רבותיו
הגדולים ,כשמכנה את עצמו כתלמידם הצעיר
והדום רגלם השותה בצמא את דבריהם ,דברי
אלקים חיים ...מנשק רגליהם ...וכיוצא בזה.

שלטי הגיבורים

ספרו זה "יוסף דעת" על פירוש רש"י
לתורה ,הדפיס המחבר בפראג שס"ט ]ולא
שס"ח ,כבחומשים החדשים מהדורת 'עוז והדר'[ ,בו
מתקן טעיות דפוס שנפלו בפירוש רש"י .כן
אסף גירסאות ונוסחאות מדפוסים ישנים:
דפוס לובלין " -דפוס ישן" ודפוס פראג "דפוס
ישן נושן" ומכתב יד ,ובלשונו" :רש"י קלף ישן
נושן לערך שלש מאות שנה ויותר" .וכן מציין
לנוסחאות המפרשים] .בשער הספר מזכיר גם
חיבורו על פירוש רש"י לנ"ך וכן על התרגומים ,שלא

זכינו לאורם[" .וכתבתי גם בכל סדר וסדר איזה
דבר הלצה… וגימטריאות… ובפרט במקום
שנפל טעות דפוס בדברי בעל הטורים… גם
בספרי רבותיי…" )הקדמת המחבר( .לספר
צורפו י"ד תמונות המחשה.
מזה מאות שנים נמצאים בהרבה מדפוסי
רש"י על התורה כללים לשימושו של רש"י
......

בתרגום אונקלוס ,המובאים בעילום שם.
בפעם הראשונה נדפסו הכללים האלו בספר
"יוסף דעת" שלפנינו ]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 :כי
במרוצת השנים העירו רבים וטובים ,מתוך עיון
בפירושים רבים של רש"י עצמו ,שרבים
מהכללים האלו מופרכים .בהערה שם מציין
שבראש החומשים החדשים במהדורת 'עוז
והדר' מופיעים כללים אלו ,ומייחסים את
הכללים למחבר דנן .בהמשך המאמר מעלה
ספק בדבר מחבר הכללים .כן כותב שבחלק מן
החומשים החדשים במהדורה הנ"ל צויין
שהכללים האלו נדפסו בחומשים לראשונה
באמשטרדאם ת"ד ,אבל במהדורות מאוחרות
הם תקנו זאת וציינו שהחומשים הראשונים
שבהם נעתקו הכללים נדפסו עוד ל' שנים
קודם בהנאו שע"א-שע"ד.
בעל "עיטור בכורים" ,המפרש הידוע על
בעל הטורים ,מזכיר את רבינו ואת ספרו
ביתרת הכבוד ,וכך כותב בהקדמתו" :איני כדאי
להשיג על החכם בעל המחבר 'יוסף דעת',
וידעתי נאמנה שאני לפניו כננס לפני הארי
וקטנו עבה ממתני ...ואל יבהל המעיין להשיב
למה קדמתי דברי ברוב מקומות לדברי מחבר
'יוסף דעת' כי ח"ו לא לשם יוהרא עשיתי זאת,
אבל האמת יורה דרכו כי זה הספר היה נעלם
ממני עד פרשת כי תבא ,ולכן כשבאתי
במהדורא בתרא לא יכולתי לשנות זאת על
דרך 'ומשנה לא זזה ממקומה' .וזה לכם האות
שאחר פרשת כי תבא תמצאו שהקדמתי דבריו
לדברי."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

)] 'Ú·Â˘Ï Ì˙ÏÎ‡Â' ‰"„· (ä ,åë éúå÷åçá 'ôפירש רש"י[.'ÂÎ ‡ÚÓ˜ ÏÎÂ‡ ,

והנה אדוני מורי ורבי המובהק הגאון הגדול מהרר"ל פראג נר"ו ]ב"גור

אריה"[ ,והגאון מהררא"ם ]המזרחי[ ז"ל ,שניהם לדבר אחד נתכוונו דמפיק ליה רש"י ז"ל מייתורא .והגאון מוהרר"ן ז"ל ]ב"אמרי שפר"[ מפרש עוד
דרך אחר נאה ומשובח ,יעויין בספריהם .והלואי היה לי שפל אנשים גם רשות לדבר ,אז הייתי אומר דהוקשה לרש"י ז"ל "ואכלתם לשובע"
הוה ליה למימר ותו לא ,מילת 'לחמכם' למה לי?
וזהו שאינו נרשם גם כן ברש"י ]בד"ה[ כי אם אלו הב' תיבות 'ואכלתם לשובע' ,ומילת 'לחמכם' אינו נרשם .ואף כי במהררא"ם ז"ל נרשם גם כן
מילת 'לחמכם' ,אמנם בכל החומשים אשר היו לפני ,ואף ברש"י קלף ,לא מצאתי ברש"י מילת 'לחמכם' .וכן היא בהדיא מוהרר"ן ז"ל .וגם
משמעות אדוני מורי ורבי המובהק הגאון הגדול מהרר"ל פראג נר"ו...
ומתרץ רש"י ז"ל שזה כוונת הכתוב 'ואכלתם לחמכם' אפילו כשתאכלו את השיעור הראשון ,דהיינו בצמצום ,וזה נרמז במילת 'לחמכם',
ואפילו הכי יהיה לשובע ,ודו"ק.

