ב"ה ,אייר ]אמור  -במדבר[ תשע"ו ,גליון נז
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דבר המערכת

כללים בפירוש רש"י
Ï"ˆÊ „˘‡ÈÂÂÈ˜Ó ¯"ÂÓ„‡‰ ˙ ˘Ó· È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ˘¯„Â Ë˘Ù ÔÈ Ú· ÌÈÏÏÎ
2
·· ‰ÓÈ˘¯ - È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ "·Â˘È ¯‡˘" Â¯ÙÒ

1

"„¯‰ÓÏ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ" ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,"‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ˘¯ÙÏ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÎ
.(È ,„Î ¯ÂÓ‡ ;ÏÁÈÂ ‰"„ Î ,Ë Á 'Ù) "ÂËÂ˘ÙÓ ...˙·È˙ ‡ÈˆÂ‰
"‰ÊÈ‡ ı¯˙Ï ‡· ˘¯„Ó‰ È¯·„ Ï"Ê È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ,‡Â‰ Á¯ÎÂÓÂ ÚÂ„È
„·¯ ·‰˘¯„ ‰ÓÏÂ ,Ï"Ê¯ ˘¯„Ó ‰Ê ‡¯˜Ó ÏÚ ‡È·‰ ‰ÓÏ ,˙‡Ê ‡ÏÂÏ .‡¯˜Ó‰ ˘Â¯ÈÙ
.(ÚÒÈÂ ‰"„ ‡È ,‚È ÍÏ 'Ù) "‡˜ÂÂ„ ÂÊ
"˙‡Â ‰"„ ‰ ,·È ÍÏ 'Ù) "‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ·˘ÈÈÏ ‡Â‰ Ï"Ê È"˘¯ ‡È·‰˘ ˘¯„Ó ÏÎ
.(˘Ù‰

"ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,"‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ‰· ·˘ÈÈÏÂ [‰˘¯„‰ ÈÙ ÏÚ] ˘¯ÙÏ ˘¯„Ó ‡È·‰
"ˆ¯‰"„ Î ,· ˙È˘‡¯· 'Ù) "˘¯„Ó‰ ‡È·‰Ï Í¯ˆÂ‰˘ Ï"Ê È"˘¯Ï ‰˘˜ ‰È‰ ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÍÈ
.(Ì˜ÈÂ ‰"„ ‰Î ,ÊË Á¯˜ 'Ù ;ÚÓÂ˘‰ ÏÎ ‰"„ Â ,‡Î ‡¯ÈÂ 'Ù ;Ì„‡ÏÂ
"]È˜ÂÒÙ ÏÎ ‡Ï‰ ,˘¯„Ó‰ È¯·„ Ô‡Î ‡È·‰ ‰ÓÏ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ [˘¯„Ó ‡È·Ó˘Î
.(¯˘‡ÎÂ ‰"„ ·È ,‡ ˙ÂÓ˘ 'Ù) "‰Ê ˘¯„Ó ‡È·‰ Í¯Âˆ ‰ÊÈ‡ÏÂ ,Ï"ÊÁ È˘¯„Ó ÌÈ‡ÏÓ ‰¯Â˙‰
"‰ÂÂÎ ‰ÊÈ‡Ï ‡Â‰ Ï"ÊÁ ˙˘¯„ Â˘Â¯ÈÙ· Ï"Ê È"˘¯ ˜È˙ÚÓ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ ÚÂ„È
‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ·˘ÈÈÏ È‡Â' ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ·˙Î˘ ÂÓÎ ,·Â˙Î‰ ˘Â¯ÈÙÏ ˙„ÁÂÈÓ
·‡˙.(˙·‰‡Â ‰"„ ÁÈ ,ËÈ ÌÈ˘Â„˜ 'Ù) "˜È˙Ú‰Ï ‰˘¯„‰ ÂÊ· ¯Á· ‰ÓÏ ˙‡Ê ‡ÏÂÏ˘ ,'È
"ÂËÂ˘Ù ·˘ÈÈÏ ˜¯ Â˘Â¯ÈÙ· ‡· ‡Ï˘ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˘¯ÂÙÓ ¯‡È· Ï"Ê È"˘¯ ‰‰
˘·˘ÈÈÏ ‰Ê Ì‚˘ È‡„Â ‡Ï‡ ... Â˙˘¯„ ‡È·‰ ‰ÓÏ ˙Ú„Ï ÂÏ ˘È ÔÎ Ì‡Â ,‡¯˜Ó Ï
.(Ì˙¯Ó˘Â ‰"„ ÊÈ ,·È ‡· 'Ù) "‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù
"˘Â¯ÈÙ· ¯·„ ‰ÊÈ‡ ·˘ÈÈÏ ,Ï"ÊÁ ˙˘¯„ Â˘Â¯ÈÙ· Ï"Ê È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ
"...'È˙‡· ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ·˘ÈÈÏ È‡Â' ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ·˙Î˘ ÂÓÎ ,‡· ·Â˙Î‰
·˘.(·˘ÈÂ ‰"„ ‡Î ,„È ÁÏ

)'Ù

",‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ·˘ÈÈÏ ˜¯ Â˘Â¯ÈÙ· ‡· ‡Ï˘ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ï"Ê È"˘¯ ·˙Î
ÌÈ„˜‰ ‡ÏÂ ...˘Â¯„ Í¯„ ˙È˘‡¯· ˙·È˙ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ ÏÈÁ˙‰ ÚÂ„Ó ‰˘˜ÂÈ ÔÎ Ì‡Â
,'È˘¯„ ‡Ï‡ ¯ÓÂ‡ ‰Ê‰ ‡¯˜Ó‰ ÔÈ‡' ¯Ó‡Â Á˙Ù ÔÎÏ .ÍÎ ¯Á‡ ·˙Î˘ ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ
ÏÎ ÏÚ ˙Ú„ ÈÂÏÈ‚Î ‰Ê È¯‰ ‰Ê ÈÙÏÂ ...˘¯„ Í¯„ ‰·È˙‰ ˘¯ÙÏ Ô‡Î Á¯ÎÂÓ˘ ¯ÓÂÏÎ
'Ù) "Á¯Î‰‰ ÈÙÓ ‡Â‰ ,ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ ˘Â¯„‰ ˘Â¯ÈÙ È"˘¯ ÌÈ„˜Ó˘ ÌÂ˜Ó
·¯‡˘;˙Â„Â‡ ÏÚ ‰"„ ‡È ,‡Î ‡¯ÈÂ 'Ù ;˘Ù‰ ˙‡Â ‰"„ ‰ ,·È ÍÏ 'Ù ‰‡¯Â ;‡¯· ˙È˘‡¯· ‰"„ ‡ ,‡ ˙È
.("‰¯ÂÎ·‰ ËÙ˘Ó ÂÏÂ ...Â˘¯„Ó ‡È·‰Ï Í¯ˆÂ‰" :ÈÎ ‰"„ Â ,ËÓ ÈÁÈÂ 'Ù

""...'ÂËÂ˘ÙÎ' ¯ÓÂÏ Í¯ˆÂ‰ ‰ÓÏ ...¯·Ò‰ ÍÈ¯ˆ 'ÂËÂ˘ÙÎ' È"˘¯ ·˙ÂÎ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ
).(‡Ï ‰"„ Ê ,Ê ÔÁ˙‡Â 'Ù
(„Ó ÔÂÈÏ‚ ,"‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯) ¯ÈÈ‡· „"Î· ‰ÈÏÈ„ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÌÂÈ Ï‚¯Ï .1
¯ÈÈ‡ ˘„ÂÁ "È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó"· ‰ÓÒ¯ÂÙ ,È"˘¯ ‡È·Ó˘ ˙Â‡Ó‚Â„Â ˙ÂÈ‡¯· ÌÈÏÏÎ ‡ ‰ÓÈ˘¯ .2
„‡˘˙˜„ .‰"Ú· ˙ÙÒÂ ˙ÂÓ„Ê‰· (‚ ‰ÓÈ˘¯) ÌÈÏÏÎ‰ ¯‡˘ .„Ó ÔÂÈÏ‚ -

סוף סוף לאחר חמש מאות שנה!
לאחר קרוב לחמש מאות שנה של גניזה ,ועוד כמה שנים של עריכה,
ובהמשך לכרכים הקודמים על חומשים בראשית ,שמות ,ויקרא ,הופיע
לראשונה מכתבי יד כרך נוסף מפירושי רבינו נפתלי הירץ טריוויש על פירוש
רש"י ,והפעם לחומש במדבר.
רבינו הירץ טריוויש היה אחד מגדולי ישראל ,לפני כחמש מאות שנה,
והוא שימש כדיין וש"ץ בפרנקפורט-דמיין .טבעו יצא בעולם בזכות סידורו
"סידור המקובל רבי הירץ" שהשתמשו בו גדולי הדורות שלאחריו ,כהאר"י
ז"ל ועוד .גדול תלמידי האר"י ,רבי חיים ויטל מצטטו ,וכן השל"ה הקדוש,
המגן אברהם ,ועוד.
בימינו החלו להתגלות לאור עולם ביאוריו על פירוש רש"י " -ספר
הגור" .התחיל במצוה זו מכון "אהלי שם" שהוציא את ביאורו על חומש
דברים )ללא הערות( ,אחריו מחזיקה במצוה נעלה זו "מתיבתא דרש"י",
שזכתה בעבר לערוך ולהוציא מתורתו של רבינו שלשה כרכים עם הערות
וביאורים ,על חומש בראשית ועל חומש ויקרא ,וקונטרס על מגילות רות
ואיכה ,שלשתם נדפסו בשנת תשע"א ,ועל חומש שמות אשתקד.
כעת ,לאחר שנות עמל ויגיעה נוספות ,הופיע בע"ה כרך נוסף על חומש
במדבר ,לשמחת חובבי תורתם של הקדמונים וההוגים בתורת רש"י לעיונא.
הכרך על חומש דברים )עם הערות וביאורים( עומד כמעט מוכן )אך ללא מזומן(...
ומצפה לגאולה.
אמנם ביאורי רבינו נכתבו בסגנון קשה ובקיצור לשון ,ועמוקים הם מני
ים ,וכפי שהעיד הדיין הג"ר מענדל שפרן שליט"א בפני שומעי לקחו ,כי
לולא הערות המערכת לא היה מוצא ידיו ורגליו בספר .וכיוצא בזה העידו
עוד גדולים וטובים .אבל שכרו של הלימוד ב"ספר הגור" בצידו ,שכן הן
בקטעים השווים לכל נפש ,והן בקטעים העמוקים והקשים ,ישנם חידושים
מפתיעים ופשטים מחודשים ,חלקם גלויים בדבריו וחלקם טמונים בין
השורות .גם כללים מוצקים בלימוד רש"י פזורים בין בתרי ביאוריו.
במהלך חורף העבר פורסם בקובץ "מוריה" מאמר תחת הכותרת "באיזו
מלחמה עמדה חמה למשה?" ,מתוך כתב יד "ספר הגור" לחומש דברים.
מאז שעלה קטע זה על שולחן המערכת ,ועד שנתבררו דבריו והוכשר
להמסר לקובץ הנכבד ,עברה על העורכים "מלחמתה של תורה" במשך
חודשים ארוכים ...לא יאומן כי יסופר!
בקטע זה מבאר רבינו בכמה אופנים בשם חכמי דורו )הר"ר גומפריכט הלוי
ומה"ר מאיר גירוטוואל( ומדנפשיה ,מה שמזכיר רש"י "מלחמת עוג" ,כשהפסוק
מדבר במלחמת סיחון .אף אחד מהם לא העלה על דעתו להגיה ברש"י.
אגב חידושו מצאנו ביאור בפירוש רש"י בגמרא בנידון זה .וכיוצא בו
בקטעים נוספים רבים.
כמות מצומצמת של ספר הגור  -במדבר סובסדה עבור חלוקה
לספריות ישיבות ובתי מדרש ולמרביצי תורה .המעוניינים נא לצור קשר
לפי הפרטים בתחתית הגליון.

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(

 "הוו עמלים בתורה" 
)Ì˙È˘ÚÂ Â¯Ó˘˙ È˙ÂÂˆÓ ˙‡Â ÂÎÏ˙ È˙Â˜ÂÁ· Ì‡ (â ,åë éúå÷åçá 'ô
‡ .Ì˙Âפירש רש"י‡Â‰˘Î ,˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ‰Ê ÏÂÎÈ ,"ÂÎÏ˙ È˙Â˜ÂÁ· Ì‡" :
‡ÌÈÈ˜Ó È‡ ‰Ó ‡‰ ,¯ÂÓ‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ È¯‰ ,"Â¯Ó˘˙ È˙ÂÂˆÓ ˙‡Â" ¯ÓÂ
"‡ÌÈÏÓÚ ÂÂ‰ ,Â¯Ó˘˙ È˙ÂÂˆÓ ˙‡Â" .‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÈ‰˙˘ ,"ÂÎÏ˙ È˙Â˜ÂÁ· Ì
·˙Ì˙Â‡ Ì˙„ÓÏÂ" [‡ ,‰ ÌÈ¯·„] ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,ÌÈÈ˜ÏÂ ¯ÂÓ˘Ï ˙Ó ÏÚ ‰¯Â
."Ì˙Â˘ÚÏ Ì˙¯Ó˘Â
מפורש יוצא מלשון רש"י שמובנן הפשוט של התיבות "אם
בחוקותי תלכו" הוא קיום המצוות )ורק מכיון שקיום המצוות כבר אמור ,על
כרחך שהכוונה היא לעסק התורה( ,אם כן ,מדוע אינו מפרש שהכוונה אכן
לקיום המצוות ,אלא ש"מצוותי תשמרו" היינו קיום המצוות שהם
משפטים ,ו"בחוקותי תלכו" היינו קיום המצוות שהם חוקים ,וכפי
שפירש בפרשת תולדות )בראשית כו ,ה( בפסוק "עקב אשר שמע
אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורתי"" ,מצוותי"
דברים שאילו לא נכתבו ראויין הן להצטוות; "חוקותי" ,דברים שיצר
הרע ואומות העולם משיבין עליהם.
והנה לאחר שרש"י מוכיח שלא ניתן לומר שהתיבות "אם
בחוקותי תלכו" מתייחסות לקיום המצוות )מכיון שקיום המצוות כבר
אמור( ,הוא מסיק שעל כרחך הפירוש הוא "שתהיו עמלים בתורה",
ולכאורה ,מניין ההכרח שהכוונה היא דווקא "שתהיו עמלים בתורה",
עסק התורה מתוך עמל ,ולא לימוד התורה סתם .יש שביארו בדרכים
שונות שההכרח לפירוש זה נובע מתיבת "תלכו" )ראה :גור אריה; דברי
דוד לט"ז; משכיל לדוד; ועוד( .אך מלשון רש"י "יכול זה קיום המצוות",
משתמע שהתיבות "אם בחוקותי תלכו" כשלעצמן מתפרשות היטב
גם ביחס לקיום המצוות ,וההכרח לפרש אותן אחרת נובע רק
מהתיבות "ואת מצוותי תשמרו".
מדברי רש"י )בדיבור השני(" :ואת מצוותי תשמרו  -הוו עמלים
בתורה על מנת לשמור ולקיים" ,יוצא ש"ואת מצוותי תשמרו" הוא
פרט בעמל התורה ,פירוש זה סותר ,לכאורה ,את דבריו הקודמים
)בדיבור הראשון( שהתיבות "ואת מצוותי תשמרו" ,מתייחסים לקיום
המצוות עצמן ,ולא לעמל התורה  -על מנת לשמור ולקיים מצותיה.

לשון "מצוותי"  -לפני מתן תורה 
הביאור בכל זה ,דהנה לשון "מצוותי" שנאמר גבי אברהם )בפרשת
תולדות שם( ,לכאורה קשה ,כיצד אפשר לומר שאברהם קיים מצוות

ה' ,והרי "מצווה" הוא מלשון ציווי ,והרי היה זה לפני מתן תורה,
ואברהם היה אינו מצווה ועושה? לכן מפרש שהכוונה לדברים שאילו
לא נכתבו ראויים הן להצטוות ,היינו דברים כאלו ששכלו של אדם
מצווה עליהם.
]ואין רש"י מפרש שהכוונה למצות מילה ,שנצטווה בה אברהם,
שכן "מצוותי" הוא לשון רבים .מה גם ,שאין שבח וחידוש בזה
שקיים אברהם מצווה שנצטווה בה .והיינו נמי טעמא שאינו מפרש
שהכוונה לשבע מצוות בני נח  -שגם אברהם נצטווה בהם ,כי קיום
מצוות אלו אינו שבח ומעלה באברהם דווקא ,כי כל אנשי דורו ,או
....

על כל פנים חלק ניכר מהם ,קיימו מצוות אלו ,וכדפירש רש"י
בפרשת וישלח )בראשית לד ,ז( שהאומות גדרו עצמן מן העריות[.

לשון "מצוותי"  -לאחר מתן תורה 
אבל לשון "מצוותי" שנאמר לאחר מתן תורה ,הוא תואר לכל
מצוות ה' ,הכוללים חוקים ומשפטים .ולכן אין רש"י מפרש
"בחוקותי תלכו"  -על קיום המצוות שהם חוקים ,ו"מצוותי תשמרו"
על קיום המצוות שהם משפטים ,כי "מצוותי" כולל כל מצוות ה',
וקשה לפרש שתיבה זו שוללת חוקים )שאף הם ציווי ה'( .וזה שאומר
רש"י" :כשהוא אומר 'ואת מצותי תשמרו' ,הרי קיום המצוות
אמור" ,כל המצוות  -כולל מצות שהם חוקים" ,הא מה אני מקיים
'אם בחוקותי תלכו' ,שתהיו עמלים בתורה" .רש"י אינו יכול לפרש
שהכוונה בתיבות "אם בחוקותי תלכו" היא ללימוד התורה
כשלעצמו ,שהרי אף גם לימוד התורה הוא מצווה מתרי"ג המצוות,
והוא נכלל איפוא בתיבות "ואת מצוותי תשמרו" ,מן ההכרח איפוא
שהכוונה לסוג של לימוד שמעבר ללימוד רגיל ,לימוד עיוני הדורש
עמל ומאמץ " -עמלים בתורה".
אלא שהבנה זו מעוררת שאלה חדשה ,אם המצווה הבסיסית של
לימוד תורה נכללת בתיבות "ואת מצוותי תשמרו" ,ואילו התיבות
"אם בחוקותי תלכו" ,באות להוסיף על כך את הלימוד העיוני
והמייגע ,היה על הכתוב להקדים את התיבות "את מצוותי תשמרו",
העוסקות במצווה הבסיסית ,ורק לאחר מכן לעבור לשלב המתקדם
יותר "אם בחוקותי תלכו" .וכדברי הגמרא )שבת סג ,א ,וכיוצא בזה
בעבודה זרה יט ,א( :ליגמר איניש והדר ליסבר .תחילה יש לרכוש את
הידע הבסיסי ,ורק לאחר מכן יש מקום לעסוק בלימוד עיוני
ופלפלני .בשלמא אם "בחוקותי תלכו" היה פירושו לימוד התורה
סתם ,היה ניחא ,שהרי כדי לידע את המעשה אשר יעשון יש ללמוד
תחילה ,וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה ,אבל הרי "בחוקותי תלכו"
פירושו עמל התורה ,שזה אינו הכנה והקדמה לקיום המצוות )כולל
לימוד התורה סתם(.
ומזה מכריח רש"י ש"ואת מצוותי תשמרו" הוא פרט בעמל
תורה ,היינו שגם לימוד התורה באופן של עמל תורה ,צריך להיות
"על מנת לשמור ולקיים" .ולפי זה מובן שאין סתירה בין שני פירושי
רש"י ,שכן בתחילת דבריו )בדיבור הראשון( אינו בא לפרש "ואת
מצוותי תשמרו" ,אלא "אם בחוקותי תלכו" .גם בהמשך דבריו
)בדיבור השני( אין כוונת רש"י לפרש את התיבות "ואת מצוותי
תשמרו" ,שהרי מובן מאליו שתיבות אלה מתייחסות כמשמען לקיום
המצוות )כדברי רש"י לעיל "ואת מצוותי תשמרו  -הרי קיום המצוות אמור"(,
הכוונה היא רק להסביר את הסיבה למיקומן של תיבות אלה בכתוב,
אחרי התיבות "אם בחוקותי תלכו" ולא קודם לכן ,ועל כך מפרש
רש"י שסדר הדברים בא ללמדנו שהעמל בתורה "אם בחוקותי
תלכו" ,צריך להיות במטרה להביא לקיום המצוות " -ואת מצוותי
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יז
תשמרו".

שיר המעלות לשלמה

רש"י לחידודא

·‰˙‡ :ÌÈ¯ÓÂ‡ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ¯„Ò ÛÂÒ·˘ ,"ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·¯" ÁÒÂ
ˆ,'ÂÎÂ ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ·Â ;Ì˙Ó‰ÊÓ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ˙Â˘Ù Â¯‰ËÈ˘ È„Î ,'ÂÎÂ Â˙ÈÂ
.'ÂÎÂ ·¯ ÚÙ˘ ÚÙ˘ÂÈ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,'ÂÎÂ ˘„˜˙‡Â ¯‰Ë‡Â ,'ÂÎÂ È˙Ó‚Ù˘ ‰Ó Ô˜˙È
‚Â¯‰ËÏ ,Ì‚ÙÂ ‚ÈÒ ÏÎÓ ÂÈ˙Â˘Ù ˙‡ Ô˜˙Ï È"˘¯Â ˘ÓÂÁ „ÂÓÈÏ ÁÎ· Ì
˙Â·È˙ È˘‡¯ ,·¯ ÚÙ˘ ÚÙ˘ÂÈ ÍÓÈÒÂ .ÏÎ· ·¯ ÚÙ˘ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ,Â˘„˜ÏÂ
„ÂÚÂ ;‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈˆÁÂ·‡ „Â„ È·¯ ˆ"‰‰ ÈÙÓ
¯˘".È

למנות ולמנות?
)התשובה בחומש ורש"י באחת מפרשיות של החודש(

פתרון החידה של גליון הקודם:
בערב יום כיפור שוחטים תרנגול ל"זה חליפתי" ,מי שחט בהמה ל"זה
תמורתי"?! = אברהם בעקידת יצחק ,בפ' אמור )כג ,כד( בפסוק "זכרון
תרועה" ,פירש רש"י :זכרון פסוקי זכרונות ופסוקי שופרות ,לזכור לכם
עקידת יצחק שקרב תחתיו איל .ובלשון הפייטן ביום א' דסליחות )פזמון
"במוצאי מנוחה"(" :נעקד ונשחט תמורו איל".

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" ,הע"י
שלו'ם רב וכט"ס,
בפ' אמור )ויקרא כא ,ח(" :וקדשתו כי את
לחם אלוקיך הוא מקריב קודש יהיה לך",
ופירש רש"י" :וקדשתו" ,על כרחו וכו'" .קדוש
יהיה לך" ,נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל
דבר וכו' .אבל בגמרא )גיטין נט ,ב; הוריות יג ,ב;
ועוד(" :וקדשתו" לכל דבר שבקדושה לפתוח
ראשון וכו' .וכן גם הפוסקים נקטו רישא דקרא
"וקדשתו" .ויש לעיין מדוע שינה רש"י מדרשת
בכבוד רב י.ש.
הגמרא.
תשובת המערכת :כבר הקשה כן ב"מושב
זקנים" ,ונשאר בקושיא .וכן בעל צדה לדרך
בספרו באר שבע בהוריות שם .אבל באמת לא
קשה ,שכן רז"ל דרשו ,ורש"י מפרש על פי
הפשט .וכמו שכתב הרא"ם כאן" :רז"ל לא
דרשו המדרש הזה אלא מקרא ד"וקדשתו"...
אף על פי כן הוציא אותו רש"י ז"ל מקרא
ד"קדוש יהיה לך" ,משום דקרא ד"וקדשתו"
לפי פשוטו של מקרא אינו מורה אלא על
שיקדשוהו בית דין בעל כרחו ...אבל מקרא
ד"קדוש יהיה לך" דקרא יתירא הוא ,מצינן
למדרש שפיר."...
מה גם ,יתכן שרש"י הבין כן בגמרא ,וכן
................

פרד"ס היה לשלמה

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
מתרץ ה"גור אריה" כאן .וכן הוא במהר"ם
שי"ף ועוד מפרשים בגיטין שם .וכן הוא
בפרישה )אורח חיים רא ,ס"ק ו( ,שכן כוונת רש"י
בגמרא שם .וכן כתב בדרישה )ריש סימן קלה( ,וכן
בפרי מגדים שם .וראה מה שהאריך בזה ידידנו
הנכבד הרב מרדכי הכהן פרידמאן שליט"א
בספרו הנפלא "פורס מפה" )עמודים .(179-180
ושוב הניף ידו שנית בקונטרס "בענין מצות
מחיית עמלק" ,שנדפס בספר הזכרון "ניצוצי
אש" )עמודים תקפג-תקפד( .וראה גם קובץ
"ישורון" )חלק יב( .ודי בזה.
לכבוד רבני "מתיבתא דרש"י" שליט"א
שלו'ם וברכה,
ב"מתיבתא דרש"י" למדנו שלכל רש"י יש
קושיא נסתרת ,כולל במקום שרש"י מפרט
קושיא .הבאתם מקורות לכלל גדול זה ,גם
הסברתם את ההגיון שבדבר ,בטוב טעם ודעת.
ואכן כך הנני משתדל ללמוד חומש ורש"י.
בתחילת פרשת בהר פתח רש"י" :בהר סיני",
מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,ושם לא הצלחתי
לע"ע להבין איזו קושיא נסתרת יש כאן.
ואשמח לקבל תשובה בנידון.
בכבוד התורה ובברכת התורה .ל .ר.

תשובת המערכת :בספר הגור ]פירוש קדמון,
מלפני כחמש מאות שנה ,שהופיע לראשונה בידי "מתיבתא
דרש"י"[ מבאר הקושיא נסתרת ברש"י כאן ,אך

לא מכח כלל הנ"ל ,אלא מצד לשון רש"י "מה
ענין שמיטה" ,והרי עדיין לא נזכר שבשמיטה
הכתוב מדבר .וכדעתו לאורך כל פירושו שאין
רש"י מקשה ממה שעדיין לא קרא .ומבאר שיש
כאן קושיא נסתרת למה לי "בהר סיני" .ומתרץ
שבשמיטה הכתוב מדבר ,לכן הוזכר כאן "בהר
סיני" ,ועל כך ממשיך רש"י לבאר "מה ענין
שמיטה אצל הר סיני".
וראה שם בהערות שבזה מדוייק לשון
רש"י" :מה ענין שמיטה אצל הר סיני",
דלכאורה הוה ליה לרש"י להקשות 'מה ענין הר
סיני אצל שמיטה' )וכפי שהעירו המפרשים על לשון
רש"י( ,אלא מאחר דאנן בתיבות "הר סיני"
קיימינן ,לכן מסגנן רש"י את קושייתו )'מה ענין
"הר סיני" אצל שמיטה' בנוסח הפוך(" :מה ענין
שמיטה אצל הר סיני" ,עיין שם.
וראה גם "צפנת פענח" ]לחכם מלפני מאתיים
שנה ,שהופיע לראשונה בידי "אהבת שלום"[ שמבאר
כעין זה הקושיא הנסתרת ברש"י כאן .כן
מתייחס להערת המפרשים הנ"ל .אגב יש להביא
לשונו כאן" :כל משאי ומתני בספר הזה ,אינו
אלא לבאר ]הקושיות[ הנעלמות ,אם יכולתי".

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

)שם הגדולים(

) .Ì˙Â‡ Ì˙È˘ÚÂ È˙ÂˆÓ Ì˙¯Ó˘Â (àì ,áë øåîà 'ôפירש רש"י .‰˘ÚÓ‰ ÂÊ ,"Ì˙È˘ÚÂ" ;‰˘Ó‰ ÂÊ "Ì˙¯Ó˘Â" :בכך ששונה וחוזר על לימודו ,שומר עליה שלא
יאבד .ועל כך אמרו )אבות ג ,י( "השוכח דבר אחד ממשנתו הרי הוא מתחייב בנפשו" ,דהוה כשומר שלא שמר על פיקדונו.
כ"ק מרן אדמו"ר בעל "שפע חיים" מצאנז זי"ע

) .ÍÈ˜Ï‡Ó ˙‡¯ÈÂ Â˙ÈÓÚ ˙‡ ˘È‡ Â Â˙ ‡ÏÂ (æé ,äë øäá 'ôפירש רש"י ."ÍÈ˜Ï‡Ó ˙‡¯ÈÂ" Â· ¯Ó‡ ,·ÏÏ ¯ÂÒÓ‰ ¯·„ ÏÎ :גם תפלה מסור ללב ,שכן תפלה עבודה
שבלב היא )תענית ב ,א( ,ולכן "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש" ,ועל האדם להתפלל מתוך יראת אלקים.

דברי ישראל ,מאדזיץ

) .Â¯Ó˘˙ È˙ÂˆÓ ˙‡Â (â ,åë éúå÷çá 'ôפירש רש"י¯ÂÓ˘Ï ˙Ó ÏÚ ‰¯Â˙· ÌÈÏÓÚ ÂÂ‰ :

 .ÌÈÈ˜ÏÂכל מה שהאדם לומד ,ידקדק הדק היטב בלימוד ,כאילו נוגע לו

למעשה תיכף ומיד.

ספר הגור ,לרבינו הירץ טריויש ,בן דורו של הרא"ם

) .Ì„˜Ù˙ ‰ÏÚÓÂ ˘„ÂÁ Ô·Ó 'Â‚ ÈÂÏ È · ˙‡ „Â˜Ù (åè ,â øáãîá 'ôפירש רש"י ÌÈÏÙ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ˘Ó :כו' .גם להלן )פסוק מ( אצל בכור נאמר "מבן חודש ומעלה" ,ושם
פירש :משיצא מכלל ספק נפלים .מה ראה לשנות את לשונו? אלא ,פקודת הלויים היתה כדי לשרת בקודש ,לזה מספיק אם רק יוצא מכלל נפלים,
ואפילו אם נשאר עוד איזה ספק ,לית לן בה ,דאזלינן בתר רובא .אבל בפקודת הבכורים יש גם ענין כסף דררא דממונא ,העודפים היו צריכים לשלם
אמרי שלמה
חמשה שקלים כל אחד ,ומספק לא מוציאים כסף ,דבממונא לא אזלינן בתר רובא ,ולכן היה צורך שיצא מספק נפלים.

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

)ÌÎ˙‡ È˙È¯Ù‰Â ÌÎÈÏ‡ È˙È ÙÂ (è ,åë éúå÷çá 'ô
.ÌÎ˙‡ È˙È¯· ˙‡ È˙ÂÓÈ˜‰Â ÌÎ˙‡ È˙È·¯‰Â
רש"יÈ˙È·¯‰Â" .‰È·¯Â ‰È¯Ù· ,"ÌÎ˙‡ È˙È¯Ù‰Â" :
‡˙.‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· ,"ÌÎ

פירש

?˘Â¯ÈÙ‰ ¯Â˜Ó
רא"ם; זכור לאברהם; מקורי רש"י
?‰˘¯ÙÏ ‰ÈÏ ‰ÓÏÂ ,ËÂ˘Ù "È˙È¯Ù‰Â" ˘Â¯ÈÙ
רא"ם; באר יצחק; נימוקי רש"י לרח"ה; לקוטי שיחות,
חלק יז; ביאורים לפירוש רש"י
ÈÂ·È¯ ÏÚ ÂËÂ˘ÙÎ ‡Ï˘ ‰ÓÂ˜· "È˙È·¯‰Â" ˘¯ÙÓ ‰ÓÏ
˙?(·Î ,‡ ˙È˘‡¯· 'Ù· ˘"ÓÎÂ) ˙Â„ÏÂ
מהרא"י; זכרון; רא"ם; אמרי שפר; מהר"ן; באר מים
חיים; באורים כבדו ה'; גור אריה; דבק טוב; ר"י
קרעמניץ; אבן יעקב; מנחת יהודה )בריסק(; צדה לדרך;
נחלת יעקב; אהבת ציון לגיס המהרש"א; שפתי
חכמים; תפארת יוסף; תועפות רא"ם )קארבאלייו(;
משכיל לדוד; מלאכת הקודש; אהל משה; באר
רחובות מזוקק; חפץ חיים; באר בשדה; נימוקי רש"י
לרח"ה; לקוטי שיחות שם; ביאורים לפירוש רש"י

‡?"‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜" - "È˙È·¯‰Â" ÚÓ˘Ó ÍÈ
רא"ם; קרבן אהרן )על תורת כהנים(; נחלת יעקב; ט"ז;
שפתי חכמים; יד מלאכי; באר יצחק; נימוקי רש"י
לרח"ה
?"‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜" ˘¯Ù˙Ó "È˙È·¯‰" ÔÂ˘Ï˘ ‡‰Ï ¯·Á
נימוקי רש"י לרח"ה
"Â˙Â‡ È˙È·¯‰Â Â˙Â‡ È˙È¯Ù‰Â" ¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È· È¯‰
?ÔÎ ˘È¯„ ‡ÏÂ
אמרי שפר; מנחת יהודה )בריסק(; ט"ז; שפתי חכמים;
תפארת יוסף; משכיל לדוד; מחנה דן )מ"ע פו"ר ע"ד
פרד"ס(

?‰"„· ÌÎ˙‡ Ì‚ ˜È˙ÚÓ ‰ÓÏ
רשפ"י א"ש )על פי מהרא"י ודעימיה ולפי הבאר בשדה(
?(ÌÈ·‰ ˙Î¯·Ï ÂÈÚÂ) ‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· ‰ÂÂÎ‰ ‰Ó
זכרון; קרבן אהרן; של"ה )תולדות אדם(; צדה לדרך;
יושר דברי אמת ,בשם המגיד ממעזיריטש )הובא בספר
"פשוטו של מקרא" לרמ"א קניגסופר(; באר משה )קאזניץ(; באר
רחובות מזוקק; באר יצחק; באר בשדה; אזור אליהו
)דראהביטש(; אמרות משה )קוברין(; ביאור ה"חפץ חיים"
* * ‡ÓÈÈ˜ Ï˘ Ú¯Ê· Â„˜ÙÈ˘ ÌÈ· ÈÎÂ˘Á ˙ÂÎÊÏ Í¯Ú

לתורת כהנים )הובא ב"מלכה של תורה"(; זכרון משה
)זידיטשוב(; נימוקי רש"י לרח"ה; מכתם לדוד )בראשוב(;
עיוני רש"י
?‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· ˙ÎÏÏ ¯ÂÒ‡ È¯‰
צדה לדרך; תפארת יוסף; בוצינא דנהורא )החדש(;
תורת משה לחת"ס; אזור אליהו )דראהביטש(; מהר"ם
שיק; נימוקי רש"י לרח"ה; אור החמה; דברי שלום
לרשי"ג יודייקין )חלק ה סימן ב(
ÌÎ˙‡ ÍÏÂ‡Â" ÂÊ ‰Î¯· ˘¯ÂÙÓ (‚È ˜ÂÒÙ) ÔÏ‰Ï È¯‰
˜?‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜· :È"˘¯·Â ,"˙ÂÈÓÓÂ
מושב זקנים; אהבת ציון הנ"ל; תפארת יוסף; רמ"מ
מרימנוב; גרש כרמל
!È"‡¯‰Ó ÏÚ ˙Â¯Ú‰
אמרי שפר; שפתי חכמים; רשפ"י א"ש )לדבריו יובן
הד"ה(

!Ì"‡¯‰ ÏÚ ˙Â¯Ú‰
אמרי שפר; נחלת יעקב; תפארת יוסף
!ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘‰ ÏÚ ˙Â¯Ú‰
מחנה דן )שם(; לקוטי שיחות שם

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
עדזשמיר
שפתירבה של
שעוועל
חייםדודדוב
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים * מירא
לט"ז *
לרבידברי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *
(
ב
"
תשמ
באייר
ט
"
כ
ו
"
תרס
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * )
שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
דקדוקי:
ברלינר *]ראה ערך
ומהדורת
ספורד
רבינו אוכ
וכתב יד
בתמוז תרס"
בטשכנובד *כ"א
ספר הגור
מזרחי *
אליהו
אלמושנינוו *.מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
ריב"א *
נולדנימוקי הרי"
רמב"ן *
"זכור לאברהם"[ עם מבוא ,שינויי נוסחאות ,ציוני
בתקופת ה"בר מצוה" היגר עם בית אביו
מקורות ,מקבילות הערות וביאורים" )לשון
לארה"ב .כשהגיע לפרקו נשא את פיגא צפורה
לבית קראסנא .בשנותיו העשרים נסמך
השער( .הופיע סמוך לאחר פטירתו בירושלים

לשונות רש"י ברמב"ן ובדפוס ראשון  /פירוש רש"י ]מהדורת הרב שעוועל[

תשמ"ב .לפי תאריך חתימת ההקדמה סיים
את הספר בדיוק שנה לפני פטירתו ,מיום ליום!

לרבנות בבית המדרש לתורה של שיקאגו ,אצל
הרבנים הרב ניסן יאבלונסקי רב בשיקאגו
ומלפנים רב בסלאבאדקא ובעל "ניצני ניסן"
והרב חיים יצחק קארב רב בהארלם ,ומלפנים
אבד"ק זאגער פלך קובנא )על שמה נקרא "הרב
מזאגער"( ובעוד קהילת ליטא ואוקריינא ובעל
"נתיבות חיים" ו"טל שחקים" )סקירה עליו וספריו

]ביקורת על מהדורתו של הרב שעוועל ועל של הרב
בערלינער ,ראה במאמרו של הרב יהושע גולד "טעויותיו
בפירוש רש"י לתנ"ך של מקראות גדולות הכתר"[.

ראה מאמרו של הרב ש"י זעווין בספרו "סופרים
וספרים" חלק ב עמוד  369ואילך(.

תחילה שימש ברבנות בקהילת "אנשי
ספרד" בלואיוויל שבקנטאקי .בשנת תש"ו
נתקבל לרבנות בקהילת "שערי צדק"
בעדזשמיר שבלאנג-איילאנד .על השאלה' :מי
היו רבותיו ובאיזו ישיבות קיבל חינוכו?' ,היה
משיב שהינו מהדורא אמריקאית של הבחורים
והאברכים בפולין החסידית שגודלו מתוך
לימודם בהתמדה ב"שטיבלאך"… )הדרום ,גליון
קח עמוד  .(90בתשל"ט עלה לארץ ישראל
והתיישב בירושלים .נפטר בניו יארק בשבת
קודש כ"ט באייר ,ערב ראש חודש סיון
תשמ"ב ,ומנו"כ בבית שמש.
במשך כ"ה שנה ערך קובץ התורני
"הדרום"  -מימי בראשית )שבט תשי"ז( ועד
לפטירתו ,בהם פרסם מפרי עטו בכל מקצעות
התורה .כן ערך והדהיר ספרים רבים וחשובים,
שנתקבלו לרצון בקרב הלומדים ,ועד

שהאדמו"ר מסאטמאר זצ"ל השתמש ,כידוע,
בפירוש הרמב"ן שההדיר הרב שעוועל.
הספרים על פירוש רש"י לתורה ,מלבד
עצם פירוש רש"י ,ולשונות רש"י ברמב"ן
ובדפוס ראשון )דלהלן( ,ערך וההדיר" :נימוקי
החומש" לרבינו ישעיה בעל "תוספות הרי"ד"
ו"דברי דוד" לט"ז) .מלבד פירוש הרמב"ן ,ופירוש
החזקוני(.
טרם פטירתו העלה על מכבש הדפוס
"פירוש רש"י על התורה ,על פי דפוס ראשון

.............

...

שלטי הגיבורים

לפני זה הוציא שני קונטרסים על פירוש
רש"י :א[ קונטרס שינויים בלשונות רש"י
הנמצאים בפירוש הרמב"ן ,עם הערות .הדפיסו
כספח לפירוש רש"י מהדורת ברלינר שהוציא
לאור במהדורא מצולמת ניו יארק תשי"ט.
ושוב בתוספת מרובה בירושלים תשכ"ב .וכן
הופיע באחת המהדורות של הרמב"ן שההדיר.
ב[ קונטרס לשונות רש"י הנחשפים מדפוס
ראשון ,עם ביאורים והערות .הדפיסו בקונטרס
בפני עצמו בירושלים תשל"א.
דורשי רשימות דייקו בראשי תיבות של
שמו של מחברינו" :חדש" )כפי שנהג לחתום
לעיתים( ,שרומז לעבודתו בקודש לההדיר
ספרים ישנים בפנים חדשות .כן מצאו רמז
בכתוב ]בברכות שבפרשת בחקותי )כו ,י( ,שבשנים
רגילות חל יום ה"יאר-צייט" שלו סמוך לה[" :ואכלתם
ישן נושן וישן מפני חדש תוציא" ]ראה שו"ת
"תשובה מאהבה" )יורה דעה סימן רפב( ,שרמז כאן
המנהג להוציא ספרי תורה ישנים לכבוד ספר תורה
חדש[ .ואין כאן איסור חדש ,שכן למעשה אין

זה אלא "ישן נושן".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'‰ È„ÚÂÓ 'Â‚Â Ï‡¯˘È È · Ï‡ ¯·„ (á ,âë øåîà 'ôופירש רש"י .'ÂÎ ‰˘‰ ˙‡ ÌÈ¯·ÚÓ˘ Ì‰· [ÔÈ„ÂÓÏÓ Â‡] ÔÈ„ÓÏÓ Ï‡¯˘È ÂÈ‰È˘ ˙Â„ÚÂÓ ‰˘Ú :בדפוס ראשון:
עשה מועדות שיהיו בהן ישראל ,מלמדין שמעברים את השנה כו' .עיין מפרשים עד כמה שטרחו בפירוש לשון הנדפס ,ולפי דפוס ראשון הענין
מתפרש בפשיטות )קונטרס לשונות רש"י  -בדפוס ראשון; פירוש רש"י  -מהדורת הרב שעוועל(.
) .‰ ˜˙ Ï·ÂÈ‰ ¯Á‡ ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ· (åè ,äë øäá 'ôופירש רש"י‰‡˙ È¯‰ ,‰·¯‰ ˙Â‡Â·˙ ‰ÓÓ ÏÎ‡Â ˙Â·Â¯Ó ÌÈ˘ ˘È Ì‡Â ['ÂÎ Ï·ÂÈ‰ „Ú ˘È ÌÈ˘ ‰ÓÎ Ú„] :
 .ÔÓÊ‰ ÈÙÏ ‰˙Â˜Ï ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ ,¯ÎÂÓבדפוס ראשון :ואם יש שנים מרובות יאכל ממנה תבואות הרבה וצריך לקנותה לפי הזמן .גם ברש"י
שברמב"ן איתא נוסח זה ,והוא פשוט ומבואר )קונטרס לשונות רש"י  -בדפוס ראשון; פירוש רש"י  -מהדורת הרב שעוועל(.
) È˙ÂÂˆÓ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘Ú È˙Ï·Ï ÌÎ˘Ù ÏÚ‚˙ ÈËÙ˘Ó ˙‡ Ì‡Â ÂÒ‡Ó˙ È˙Â˜ÂÁ· Ì‡Â (åè ,åë éúå÷åçá 'ôגו' .ופירש רש"יÍÎÏ ,ÌÈ˙ÈÂˆ ‡Ï˘ ¯ÙÂÎ ,"È˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡" :
‡ .'˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ˙‡' ¯Ó‡ ‡ÏÂ "È˙ÂÂˆÓ ÏÎ ˙‡" ¯Óבדפוס ראשון :ולא כופר שלא צויתים ]לכך נאמר וכו'[ .ויש ליישב נוסח זה ,שכוונת רש"י שאין
הכתוב מדבר במי שכופר שה' צוה את המצוות ,אלא אדרבה מודה הוא שה' ציוון אלא שהוא אינו רוצה לקיימן ,והרי הוא כמי שיודע את
בוראו ומתכוון למרוד בו" .לכך נאמר את כל מצוותי" ,היינו יודע הוא שהן "מצוותי" ,אלא מכל מקום אינו שומרן )קונטרס לשונות רש"י  -בדפוס
ראשון; פירוש רש"י  -מהדורת הרב שעוועל(.
) .˘„Â˜‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ ÂÈ ·Â Ô¯‰‡ ‰ÏÈÎÂ (åè ,ã øáãîá 'ôופירש רש"י .Á·ÊÓ‰Â ÔÂ¯‡‰ ,"˘„Â˜‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ" :בדפוס ראשון :והמזבחות .גירסת הדפוס
]שלפנינו[ היא הנכונה ,שהרי רק על מזבח הקטורת שהיה בפנים אהל מועד שייך לומר ]מה שנאמר בסיפא דקרא[ "ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת"
)קונטרס לשונות רש"י  -בדפוס ראשון(.

