ב"ה ,אלול תשע"ה ,גליון מח

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
"·¯"Ò'È"˘¯ Ú‚È„Ú'È

"È¯Ó‡'‰ Ô¯Ó Ï˘ ‡˘È„˜ ‡ÏÈˆ· ÛÙÂ˙Ò‰Ï È˙ÈÎÊ˘Î Ì„˜Ó ÌÈÓÈ È˙¯ÎÊ
‰„ÂÚÒ· ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ ˙Â˙·˘Ó „Á‡· ‡"Ï˘˙ ˙˘· .ıÈÊÈÂÂÓ Ú"ÈÊ 'ÌÈÈÁ
˘˙˘¯Ù· ·Â˙Î˘ (ÊË ,‚Î ‡¯˜ÈÂ) '‰ÈÈ‰˙ ˙ÂÓÈÓ˙' ˜ÂÒÙ‰ Ú"ÈÊ Ô¯Ó ˘¯ÈÙ ˙È˘ÈÏ
'‰ ÌÚ ‰È‰˙ ÌÈÓ˙' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˘Â„˜‰ È"˘¯ È¯·„ ÌÈÈ˜È˘ ‰ÂÂÎ‰˘ ,‰¯ÈÙÒ
‡‡ÏÂ ,ÂÏ ‰Ùˆ˙Â ˙ÂÓÈÓ˙· ÂÓÚ ÍÏ‰˙‰' È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ (‚È ,ÁÈ ÌÈ¯·„) 'ÍÈ˜Ï
˙ÂÓÚ ‰È‰˙ Ê‡Â ,˙ÂÓÈÓ˙· Ï·˜ ÍÈÏÚ ‡·È˘ ‰Ó ÏÎ ‡Ï‡ ,˙Â„È˙Ú‰ ¯Á‡ ¯Â˜Á
È"˘¯ Ú‚È„ÚÈ¯· ‡ :Â˘„˜ ÔÂ˘Ï· Ú"ÈÊ Ô¯Ó ÛÈÒÂ‰Â .˘Â„˜‰ È"˘¯ Ï"ÎÚ ,Â˜ÏÁÏÂ
]= ¯˘"‰Ê ÏÚ Ï·‡ ,[ÌÈ˙ÁÂ¯ È"˘¯ È¯Â·È„ ÏÎ =] ‚È„ÚÈ¯· ÔÚÚÊ Ò'È"˘¯ ÚÏ‡ ,[Á˙Â¯ È
.‰˘Â„˜‰ Ï"ÎÚ ,[ÈÁ‰ ¯˘·· Í˙ÂÁ =] ˘ÈÈÏÙ ¯Ú˜ÈË˘ Ë„ÈÈ˘'Ò ÌÈ˘È‚¯Ó
˘Â„˜‰ È"˘¯ È¯·„ Ú"ÈÊ 'ÌÈÈÁ È¯Ó‡'‰ Ô¯Ó ¯ÈÎÊ‰˘Î ˙¯Á‡ ˙ÂÓ„Ê‰·Â
‡¯Â·È„ =] 'È"˘¯ ‡ ÔÂÙ „ÁÙ ‡' :Ú"ÈÊ Ô¯Ó ÛÈÒÂ‰ ,'Â˜ÏÁÏÂ ÂÓÚ ‰È‰˙ Ê‡Â' ÂÏ
¯˘"ÌÈ„ÈÒÁ˘ ,ÌÒ¯ÂÙÓÂ ÚÂ„È .‰˘Â„˜‰ Ï"ÎÚ ,Â˜ÏÁÏÂ ÂÓÚ ‰È‰˙ ,[‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ‰ È
ÂÈ‰ Û‡Â .‰Ê ˘Â„˜‰ È"˘¯ ÔÂ˘Ï ÌÂ˘Ï ÏÚ ÏÈ‚¯ ÂÈ‰ ‡„ ‡Ó„˜Ó ‰˘ÚÓ È˘‡Â
˙Â¯ÂÓ˘‡· Ì¯ÓÂ‡Ï ÌÈÏÈ‚¯ ÂÈ‰˘ ˙Â˘˜·Â ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Ò· Ì˙Â‡ ÌÈ¯ÊÂÁ
ÔÂÁË·Â ‰ÂÓ‡· ˜ÊÁ˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ Â˘È‚¯‰˘ ˙Ú· ,ÌÂÈ‰ ÚˆÓ‡· Ì‚ .¯˜Â·‰
Á"‰¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó„˜‰· ÔÈÈÚÂ .‰ÏÂ‚Ò ÌÂ˘Ó Ì‚Â .‰˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ÌÈ¯ÊÂÁ ÂÈ‰
¯·."Ì˘ ÔÈÈÚ ,Ï˜¯Ù-Ì"·Ó¯ ˙¯Â„‰ÓÏ Ï"Ê Ï˜¯Ù È˙·˘ È
ÊÈ ˙Â‡ ˙Â·Â‚˙ ¯Â„Ó ‚Î˜ ÔÂÈÏ‚ ,"Â˙ÏÁ" ÔÂÏÚ

כללים בפירוש רש"י
·„"‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ" ÏÚ· ·"È·Á‰ ˙Ú
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

"ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ˘¯Ù[Ï] Ï"Ê [È"˘¯ =] ·¯‰ Í¯„Â
."˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ·Â ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù· Ï"Ê Ì"‡¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÎÏ‰Î
ÌÈËÙÂ˘ 'Ù È"˘¯ ˙ÂÂ˘Ï ,‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ

"˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ˘¯ÙÏ [È"˘¯ =] ·¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„ ‰ÊÂ
„¯˘‡ ‡.˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù· Â¯ÙÒ· Ï"Ê Ì"‡¯‰ ·˙Î˘ ÂÓÎ ,˙¯Á
˘·È ˙Â‡ ¯ÂÓ‡ 'Ù È"˘¯ ˙ÂÂ˘Ï ,‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ È¯ÈÈ

רש"י לחידודא
היתכן שאדם יקיים מצוה )מפרשיות החודש( ככתבה וכלשונה
ויעבור על בל תוסיף?

חדשות בהיכלי רש"י
בשורה טובה ומשמחת לחובבי תורת רש"י
בימים אלו נכנס בס"ד ל"עימוד" ספר "דעת יששכר" השלם על פירוש
רש"י לתורה ,ששימש בעבר ככלי רב-עזר ללומדים ומלמדים פירוש רש"י
על החומש .הספר נדפס לראשונה לפני כמאתיים שנה ,וזכה להסכמותיהם
הנלהבות של מאורי הדור ההוא ,כמו מרן ה"חתם סופר" שכותב ש"כל
קורא בו ימצא מרגוע לנפשו" .וכן שאר גדולי הדור כרבי מרדכי בנעט
אבד"ק ניקלשבורג ,ה"ישועות יעקב" ,ה"שמן רוקח" ,ה"ברוך טעם",
ה"ישמח משה" ועוד ,כולם כאחד משבחים ומפארים את המחבר ואת
הספר ,ומציינים את התועלת בו להבין במקרא ודברים סתומים ברש"י.
המחבר ש"מנעוריו לא הלך ד' אמות בלא תורה ומוסר" רבי יששכר דוב
ליטויער ז"ל ,נולד בליטא והיגר להונגריה בה שימש כמלמד ומרביץ תורה
בסענפעטר ,ובעוד קהילות באיזור מישקאלץ.
ספר זה שבעבר לא ירד משולחנם של מרביצי תורת רש"י על החומש,
לא ידוע כל כך לבני דורינו שהתרגלו לעיין רק בספרים ש"מחייכים"
ללומד ,והנה זה עתה עומד להופיע ברוב הדרו ,משולב עם שני חיבורים
קדומים של המחבר על פירוש רש"י ,בתוספת מראי מקומות וציונים ,הארות
והערות ,בשם "צבא נשיא יששכר" ,שבודאי יוסיף תועלת רב ללומדים
תורת רש"י ויורדים לעומקה.
ומכאן קריאה אל חובבי תורה ,להטות שכם בעול ההוצאות ,בנטילת
חסות של הדפסת פרשה וכדומה ,במחיר השווה לכל נפש ,והפרשה תקרא
על שמו של הנודב ותזקף לזכותו ולזכר יקיריו .זכותו של רש"י וזכות הרבים
עליו תגן באלף המגן .וכבר מובא בשם רבי שלום מקאמינקא שאמר:
"סגולה גדולה לכל אחד ואחת להיות חתום ונזכר שמו בראשית מקבלי
ספרים הנקרא 'פרענעמראנטען' ,והוא מובטח בזכות זה שלא ימצא פסול
בזרעו ח"ו ,וגם שיהיה לו נחת מבניו" )"תו חיים" על יורה דעה ,בסופו( .ובספר "פלא
יועץ" )ערך הדפסה( כתוב" :כל הוצאה של מצוה היא לשעתו ,מתחיל במצווה
וגומרה ,אבל זה הנותן לצורך הדפוס צדקתו עומדת לעד לדור דורים ,והוא
מזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו ,וילך לפניו ולאחריו צדקו ,מה טוב
חלקו ,קנה שם טוב ,קנה לו דברי תורה ,קנה לו חיי העולם הבא ,וגם העולם
הזה דכסף כסף ריבה".

פתרון החידה של גליון הקודם:
חמש אבות מלאכות בחומש ורש" י של אחת מפרשיות החודש? =
זריעה " -אשר תזרע את זרעך" )פ' עקב יא ,י(; חרי שה וזריעה – לפי
שהובדלו ]שבט לוי [ לעבודת מזבח ואינן פנויין לחרוש ולזרוע ) רש "י שם
י ,ט(; קצירה " -ונתתי עשב בשדך" ,פירש רש"י :שתהיה גוזז
תבואתך כל ימות הגשמים ומשליך לפני בהמתך ואתה מונע ידך
ממנה ל' יום קודם לקציר ואינה פוחתת מדגנה"; דישה " -מצות
קלות שאדם דש בעקביו )רש"י שם ז ,יב(; טחינה " -ואכות אותו טחון
היטב" )על פי "אביעה חידות"(.

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(

 "הירא ורך הלבב"  -פלוגתת רבי עקיבא ורבי יוסי בדין או בפשט?! 
)Í¯Â ‡¯È‰ ˘È‡‰ ÈÓ Â¯Ó‡Â ÌÚ‰ Ï‡ ¯·„Ï ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÂÙÒÈÂ (ç ,ë íéèôåù 'ô
 .Â··ÏÎ ÂÈÁ‡ ··Ï ˙‡ ÒÓÈ ‡ÏÂ Â˙È·Ï ·˘ÈÂ ÍÏÈ ··Ï‰ופירש רש"י‡¯È‰ :
˙Â‡¯ÏÂ ‰ÓÁÏÓ‰ È¯˘˜· „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ,ÂÚÓ˘ÓÎ ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ ,··Ï‰ Í¯Â
‰¯Â˙ ÂÏ ‰˙Ï˙ ÍÎÏÂ ,Â„È·˘ ˙Â¯È·ÚÓ ‡¯È‰ ¯ÓÂ‡ ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯ .‰ÙÂÏ˘ ·¯Á
ÂÈ·È ‡Ï˘ ,Ì„È·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÈ·˘· ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÏÚ ˙ÂÒÎÏ ‰˘‡Â Ì¯ÎÂ ˙È· ÏÚ ¯ÂÊÁÏ
˘.‰˘‡ ˘¯‡ Â‡ Ì¯Î ÚË Â‡ ˙È· ‰· ‡Ó˘ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÂÁ Â‰‡¯‰Â ‰¯È·Ú ÈÏÚ· Ì‰
דברי רש"י דורשים ביאור :מה קשה בתיבות "הירא ורך הלבב"
שצריך לפרשם כלל ,ולשם מה עליו להוסיף ולפרט בפירוש הראשון:
"שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה" ,וכי אין הפחד
מפני המלחמה מובן מאליו .ואם משום מה ראה צורך לפרש את פחדו של
הירא ורך הלבב ,מדוע אין הוא משתמש באותם ביטויים שבהם פירש
לעיל )בפסוק ג( את הכתוב" :אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל
תערצו מפניהם" ,אל ירך לבבכם  -מצהלת סוסים; אל תיראו  -מהגפת
התריסין; ואל תחפזו  -מקול הקרנות; ואל תערצו  -מקול הצווחה.
האם רק לפי רבי יוסי קשה למה תלתה לו תורה?! 
גם צריך ביאור ,מאחר שהתיבות "הירא ורך הלבב" מתפרשות היטב
כמשמען ,לשם מה מביא רש"י את פירושו של רבי יוסי "הירא מעבירות
שבידו" הרחוק יותר מפשוטו של מקרא .ולשם מה מביא רש"י את המשך
דבריו של רבי יוסי" :ולכך תלתה לו תורה לחזור על בית וכרם ואשה
לכסות על החוזרים בשביל עבירות שבידם" ,שלכאורה אינם מוסיפים דבר
בפירושו של פסוק זה ]ואין מקום לומר שכוונתו היא להסביר את הסיבה לכך
שהתורה התירה ללוחמים לחזור על בית וכרם ואשה ,שהרי אם כן היה עליו לפרש זאת
בפסוקים העוסקים בכך ,ולא בפסוק העוסק ב"איש הירא ורך הלבב"[.

הביאור בזה ,מבין כל ההכרזות המתירות לחלק מהלוחמים לשוב
לביתם  -ההכרזה "מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" היא
החשובה ביותר ,שהרי חזרתו נוגעת למהלך המלחמה כולו ,כהמשך
הכתוב "ולא ימס את לבב אחיו כלבבו" ,ואם כן היה מן הראוי שהכרזה זו
תהיה הראשונה מבין ההכרזות ולא האחרונה שבהן ]נוסף לכך ,הכרזותיהם של
השוטרים באות בהמשך לדברי הכהן "אל ירך לבבכם אל תיראו" וגו' ,ואם כן היה מן
הראוי לפתוח את דברי השוטרים בהכרזה שמי שאינו יכול לעמוד בדרישה זו )"הירא ורך
הלבב"( ישוב לביתו ,ולא להפסיק ביניהם בהכרזות אחרות[.

כדי לתרץ קושי זה מבאר רש"י" :הירא ורך הלבב" ,כמשמעו ,שאינו
יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה ,הכוונה כאן אינה רק
למי שירא מעצם ההתמודדות עם האויב במלחמה ,כמו בפסוק "אל ירך
לבבכם אל תיראו" ,אלא גם למי שקשרי המלחמה ושליפת החרב מטילות
עליו אימה ]ונראה שב' הענינים ברש"י" :לעמוד בקשרי המלחמה" ו"לראות חרב
שלופה" הם כנגד ב' הלשונות שבכתוב" :ירא" ו"רך הלבב"[ .ולכן נדחית הכרזה זו
לסופן של ההכרזות ,קרוב ככל האפשר לתחילת הקרב ,כדי שגם מי
שהאימה נפלה עליו רק ברגעים אחרונים אלו יוכל לשוב לביתו.
אלא שפירוש זה אינו מתיישב היטב ,שהרי כל ההכרזות נאמרו
ברצף ,כך שקשה להניח שיהיה הבדל משמעותי ברמת הפחד בין תחילת
ההכרזות לסופן .ולכן מציע רש"י פירוש ב' שעל פיו מתיישב היטב סדר
ההכרזות .והיינו ,שהכוונה ב"הירא ורך הלבב" היא לירא מעבירות

פרד"ס היה לשלמה

שבידו ,ולכך ראתה התורה צורך לאפשר לו להסתיר את הסיבה לעזיבתו,
ולכן מקדימים להכריז על האפשרות לעזוב מסיבות אחרות ,כדי
שהרואים יחשבו שגם הוא עוזב מסיבות אלה ,ולא מפני העבירות שבידו.
ואילו היו מכריזים תחילה על שחררו של "הירא ורך הלבב" היה ניכר מיד
על פניהם של בעלי העבירות שהם מתכוננים לחזור ,גם אם בפועל היו
חוזרים רק אחרי שאר ההכרזות.
האם לפי רבי יוסי אין הירא כמשמעו חוזר? 
אך עדיין צריך להבין ,בשלמא לפירוש הא' מובן מדוע לא הכריזו
על הירא מההתמודדות עם האויב במלחמה )וכן על הירא מעבירות שבידו( ,כי
לפי פירוש הא' יש לומר שב"הירא ורך הלבב" נכלל כל פחד ,אלא שאף
על פי כן הכרזה זו באה לבסוף כי נכלל בה גם מי שמפחד רק מאוחר
יותר ,כנ"ל .אבל לפירוש הב' אין לפרש שגם הירא כמשמעו נכלל
ב"הירא ורך הלבב" ,כי אז היו יכולים להכריז "מי האיש הירא" לפני "מי
האיש אשר בנה בית" וגו' ,ולא היה ניכר שבעלי עבירה חוזרים בשביל
עבירות שבידם ,היות ובהכרזה זו הכוונה לכל המתייראים.
יתר על כן ,לפי זה לא היו צריכים כלל לשחרר מי שבנה בית כו',
שהרי החוזר מעבירות מכוסה בלאו הכי .והואיל ומשחררים אותם
ומקדימים להכריז עליהם כדי לכסות על החוזר מעבירות ,על כרחך
ש"הירא ורך הלבב" היינו הירא מעבירות שבידו בלבד .ופשיטא שאפילו
לפירוש זה חייב גם הירא כמשמעו לחזור ,כדי שלא ימס את לבב אחיו
כלבבו ,ואם כן למה הכריזו רק על הירא מעבירות שבידו .אך הדבר מובן
כבר מ"אל ירך לבבכם" ,הואיל והכריזו להולכים במלחמה שבל ייראו,
הבינו ממילא שכל אלו שאין באפשרותם לקיים את דברי הכהן עליהם
לשוב לביתם ,והרי הכרזה זאת היתה מיד בתחילה ,כנ"ל .ואז היו כל אלו
יכולים לעזוב את המערכה לפני שקראו לשוטרים להכריז ,והחוזר
מעבירות נשאר בלתי מכוסה ,ולכך תלתה לו תורה כו'.
ועל פי זה גם מובן מה שרש"י מזכיר כאן את הדברים בשם אומרם
)שלא כרגיל( ,דהנה מצינו בכמה מקומות שרבי עקיבא מפרש את
הכתובים באופן שהכתוב כולל כמה פרטים ,ואילו רבי יוסי הגלילי
מפרש על פרט אחד בלבד )ראה לדוגמא פסחים עד ,א; כתובות לח ,א; ספרי פ'
חקת יט ,ט( ,ואף כאן לרבי עקיבא )פירוש הראשון( כולל "הירא ורך הלבב"
כל סוג של יראה :גם הירא לפני שמתקרבים אל המלחמה )ואולי גם הירא
מעבירות שבידו( .ואילו לרבי יוסי הגלילי הכוונה להירא מעבירות שבידו
בלבד ותו לא.
אמנם בדעת דרבי עקיבא יש לומר דסבירא ליה שהירא מעבירות
שבידו אכן אינו חוזר )רק הירא כפשוטו ,הן הירא לפני שמתקרבים אל המלחמה
כלל ,והן זה "שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה"( .ולטעמיה
אזיל ד"רגיל לזכות את ישראל" )רש"י סנהדרין קי ,ב( ,כשראה ביהודי ניצוצי
תשובה ,זיכה אותו מיד ,אפילו כשהתשובה טרם פעלה עליו לשנות את
הנהגתו .לכן אינו מפרש "הירא מעבירות שבידו" ,כי על ידי הרהור
תשובה נהפך לצדיק .נמצא ,שזה גופא שהוא "ירא מעבירות שבידו"
מכפר על עבירות אלו ,ואין לו לפחד מהליכה למלחמה.
באורים כבדו ה'; ואתם תלקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ט; שם

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

)שם הגדולים(

) .Ì„‰ ÏÎ‡ È˙Ï·Ï ˜ÊÁ ˜¯ (âë ,áé äàø 'ôפירש רש"י .˙ÂÂˆÓ ¯‡˘Ï ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ,Â˙¯‰Ê‡· Í˜ÊÁÏ Í¯ˆÂ‰ ÂÏ ‰Â‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡˘ ÂÓÓ ¯Ó˘È‰Ï Ï˜ ‡Â‰˘ Ì„‰ Ì‡ :בגמרא
)מכות כג ,ב( לפיכך הרבה להם תורה ומצוות ,ופירוש רש"י שלא היה צריך לצוות וכו' על שקצים ורמשים ונבלות שאין לך אדם שאינו קץ בהן .משמע
שגם אומות העולם אין אוכלין אותם .אבל ב"עיון יעקב" שם דקדק בלשון הגמרא "נפשו של אדם" ,כי אתם קרויים אדם ולא אומות העולם ,עיין שם.
ופלא דמנא ליה דהך כללא נאמר גם על לשון חכמים .וב"תוספות יום טוב" )ביכורים ב ,ז בסוגריים שם( דנקט מהלכי שתים ולא אדם דהוה משמע ישראל
דייקא ,עיין שם .ויש להוכיח מעשרות פעמים בש"ס דתני לשון אדם וקאי גם על עכו"ם ,עיין בחולין )מא ,א( אפילו למאן דאמר אדם אוסר דבר שאינו
שלו הני מילי כותי וכו' .ועוד בכמה מקומות .ואולי יש לחלק בין היכא דאיכא סברא למיטעי ,אמנם גם שם בדם מהלכי שתים מה סברא יש לחלק בין
ישראל לעכו"ם .ושמחתי מאוד שראיתי במשנה ראשונה שם שזה מדברי המגיה ושיבוש הוא .ועל כל פנים יש לומר מלשון נפשו של אדם ,ובפרט מלשון
שו"ת דברי יציב אורח חיים סימן רס
רש"י שאין אדם וכו' ,שגם אומות העולם קצין בהם.
) .Â˙È·Ï ·˘ÈÂ ÍÏÈ ··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ ˘È‡‰ ÈÓ (ç ,ë íéèôåù 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ Â„È·˘ ˙Â¯È·ÚÓ ‡¯È‰ :והרי לעיל )פסוק ג( פירש "שמע ישראל אתם קרבים היום
למלחמה" ,אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכם .אלא אם סמוך לבו בטוח בה' שישיעו בזכות "שמע ישראל" ,אכן כדאי
אמת ואמונה ,אות תשסא
הוא לישועה .אבל אם לא אכן יש לו לירא ]ליתרון דעת ,ראה ברכת אברהם ,לרבי חנה'לע פלאנטשער ,השמטות לפרשת דברים ,ופאר ישראל כאן[.

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" הנכבדה,

הנה בפרשת נדרים )פ' מטות ל ,ו( נאמר‡È‰ Ì‡Â :
‡·‰¯Ò‡ ¯˘‡ ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ ÏÎ ÂÚÓ˘ ÌÂÈ· ‰˙‡ ‰È
.‰˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ ÈÎ ,‰Ï ÁÏÒÈ '‰Â ÌÂ˜È ‡Ï ‰˘Ù ÏÚ
ופירש רש"י‰˘‡· ,¯·„Ó ·Â˙Î‰ ‰Ó· ,‰Ï ÁÏÒÈ '‰Â :
˘„¯‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,‰Ï ¯Ù‰Â ‰ÏÚ· ÚÓ˘Â ¯ÈÊ· ‰
‡È‰ ÂÊ ,ÌÈ˙ÓÏ ‰‡ÓËÓÂ ÔÈÈ ‰˙Â˘Â ‰¯„ ÏÚ ˙¯·ÂÚÂ
˘ˆ¯ÌÈ¯ÙÂÓ‰ Ì‡Â .¯ÙÂÓ ‡Â‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÈÏÒ ‰ÎÈ
ˆ¯.ÌÈ¯ÙÂÓ ÔÈ‡˘Ï ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ,‰ÁÈÏÒ ÌÈÎÈ
ויש לעיין הרי רש"י דרכו לקצר בלשונו ,ואם כן
למה לו להביא דוגמא מנזיר ,ובהמשך לכך לפרט
כיצד עברה על נדרה ששתה יין ונטמאה למתים,
לכאורה סגי ליה' :במה הכתוב מדבר ,באשה שנדרה
ושמע בעלה והפר לה ,והיא לא ידעה ועוברת על
נדרה ,זו היא שצריכה סליחה ?'...אשמח לקבל
בתודה ובברכה ,הרב ישראל צור
תשובה.
תשובת הרב ישראל מרדכי פלס שליט"א
ריש "מתיבתא דרש"י":
דוגמא זו מוסיפה בחידוש שצריכה סליחה ,שלא
רק שלאמיתו של דבר הופר הנדר כהלכה ,ולה היה
רק חסרון ידיעה על כך שהופר ,אלא אף גם זאת
שבמה שעברה על נדרה התרחקה מן החטא 'אשר
חטאה על הנפש' ,כפי שהביא רש"י לעיל בפרשת נזיר
)פ' נשא ו ,יא( שהחטא הוא שציער עצמו .וכך גודל
החידוש שאף על פי כן צריכה סליחה.
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" הנכבדה,
ב"מתיבתא דרש"י" למדנו לדייק בדברי רש"י,
גם בד"ה שמצטט מן הכתוב ,והנה בפ' עקב ד"ה ארוך
בן שבע תיבות ושלש פעמים וגו' ,בו בזמן שלכאורה
אינו מפרש רק תיבה אחת .בפסוקים )ט ,ד-ה( נאמר:
"אל תאמר בלבבך בהדף ה' אלקיך אותם מלפניך
לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת,
וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מפניך .לא בצדקתך
וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם ,כי ברשעת

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
הגוים האלה ה' אלקיך מורישם מפניך ,ולמען הקים
את הדבר אשר נשבע ה' לאבתיך" וגו' .בפסוק השני
)ט ,ה( מעתיק רש"י בד"ה" :לא בצדקתך וגו' אתה בא
לרשת וגו' כי ברשעת וגו'" .ומפרש "הרי כי משמש
בלשון אלא" .בשלמא "לא בצדקתך וגו' כי ברשעת",
ניתן לומר שבא להבהיר על מה מתייחס ה"אלא",
אבל "אתה בא לרשת וגו'" ,לכאורה לגמרי מיותר.
מה גם על איזה המשך מרמז ב-וגו' השלישי?
בכ"ר שרון חיים

תשובת הרב ישראל מרדכי פלס שליט"א
ריש "מתיבתא דרש"י":
בלימוד שטחי עלולים להבין כי מה שכתב רש"י
בדיבור הקודם )בפסוק ד(" :אל תאמר בלבבך" ,צדקתי
ורשעת הגוים גרמו ,היינו שהתורה שוללת את
המחשבה שב' הסיבות גרמו לירושת הארץ )בגירוש
הגוים( ,אבל בעיון נוסף בכתובים עולה שהמדובר בשני
נושאים" :הביאני ה' לרשת את הארץ" ו"מורישם
מפניך" ,דהיינו שהגוים מפסידים את הארץ ש"נטלה
מהם" )כלשון רש"י בפתיחת התורה( ,ושישראל זכו בה
ש"נתנה לנו" .הסברא שהתורה שוללת היא
ש"צדקתי ורשעת הגוים גרמו" היינו רשעת הגוים
גרמה לגרשם מן הארץ ,וצדקתי הביאני לרשת את
מקומם ,ועל זה אומרת התורה שלא כך הדבר ,אמנם
זה אמת שהגוים גורשו ברשעתם ,אבל מה ש"אתה
בא לרשת את ארצם" הוא "למען הקים את הדבר
אשר נשבע ה' לאבתיך" .ולכן מעתיק רש"י בד"ה
"אתה בא לרשת וגו'" ,להבהיר כי "אל תאמר" קאי
רק על חלק הזה של ירושת הארץ .ובמה שמעתיק ה-
וגו' השלישי ,כוונתו לרמז להמשך הכתוב "למען
הקים את הדבר אשר נשבע ה' לאבתיך".
בפ' עקב )יא ,יז(" :ואבדתם מהרה" ,פירש רש"י:
"מהרה" ,איני נותן לכם ארכא .ואם תאמרו והלא
נתנה ארכא לדור המבול ...דור המבול לא היה להם
ממי ללמוד ואתם יש לכם ממי ללמוד .ולכאורה

סותר מה שכתב בעצמו בפ' בראשית )ו ,ד( :אף על פי
שראו באבדן של דור אנוש שעלה אוקיינוס והציף
שליש העולם ,לא נכנע דור המבול ללמוד מהם .הרי
כתב שדור המבול היה להם ממי ללמוד?
בכ"ר שמואל ג"ש ,פרדס כץ

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א
אבד"ק פרדס כץ:
זכית לכוון לקושיית מפרשי רש"י )חלקם בפ'
בראשית וחלקם בפ' עקב( .וכמה תשובות נאמרו בדבר:
בעל "באר שבע" בספרו "צדה לדרך" )פ' עקב( מביא
שמצא תירוץ שהיו סבורים שהיה מקרה בעלמא
)מביאו ה"שפתי חכמים"( .ה"נחלת יעקב" )פ' בראשית( תירץ
שדור המבול לא היה להם צדיקים ותלמידי חכמים
שיוכיחום וילמדום ,מה שאין כן אתם .וכעין זה כתב
ה"תורת חיים" )עירובין ק ,ב( "פשוטה של ברייתא ,לפי
שבזמן דור המבול עדיין לא ניתנה תורה ,לכך לא היה
להם ממי ללמוד ,אבל אתם יש לכם ממי ללמוד".
ועיין שם עוד .ויש לציין שכמה מפרשים מאוחרים
זכו לכוון לדבריו )ראה דברי אברהם ,פ' בראשית; ועוד(.
הט"ז ב"דברי דוד" )פ' עקב( תירץ דכאן קאי לענין
ארכא ,שדור המבול היו סבורים שכיון שניתן להם
ארכא בטלה הגזירה שעליהם ,אבל אתם רואים שאף
על פי שיש ארכא לא בטלה הגזירה ,על כל חייבים.
ה"משכיל לדוד" )פ' בראשית( תירץ דפורענות של
אוקיינוס היה כמה דורות לפני דור המבול ,שהרי
מדור אנוש עד דורו של נח טובא דרי איכא ,והילכך
לא ראו הפורענות בעיניהם אף על פי שידעו האמת
שאבותיהם ספרו להם ,מכל מקום אינו דומה שמיעה
לראיה .ה"באר בשדה" ]לאחר שמקשה על ה"נחלת יעקב"
שנח ומתושלח וחנוך היו מוכיחין אותם[ ,תירץ דדור המבול
לא היה להם ממי ללמוד ,שאבותם ואבות אבותם
מזמן דוד אנוש כולם היו רעים וחטאים ,וזרוק
חוטרא באוירא אעיקריה קאי ,אבל ישראל קדושים
הם ,ובניהם אחריהם היו להם ללמוד.

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 ÍÓÁ¯Â Í˙Â·˘ ˙‡ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ·˘Â (â ,ì íéáöð 'ô
.‰Ó˘ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ÍˆÈÙ‰ ¯˘‡ ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ Íˆ·˜Â
פירש רש"יÂÏ ‰È‰ ,"Í˙Â·˘ ˙‡ ÍÈ‰Ï‡ '‰ ·˘Â" :
Ô‡ÎÓ Â„ÓÏ ÂÈ˙Â·¯ ,'Í˙Â·˘ ˙‡ ·È˘‰Â' ·Â˙ÎÏ
˘,Ì˙ÂÏ‚ ˙¯ˆ· Ï‡¯˘È ÌÚ ‰ÈÂ¯˘ ÏÂÎÈ·Î ‰ÈÎ˘‰
.Ì‰ÓÚ ·Â˘È ‡Â‰˘ ,ÂÓˆÚÏ ‰ÏÂ‡‚ ·È˙Î‰ ÔÈÏ‡‚˘ÎÂ
ÂÏÈ‡Î È˘Â˜·Â ˙ÂÈÏ‚ ıÂ·˜ ÌÂÈ ÏÂ„‚˘ ¯ÓÂÏ ÂÏ ˘È „ÂÚÂ
˘È‡ ˘È‡ ,˘ÓÓ ÂÈ„È· ÊÁÂ‡ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÓˆÚ ‡Â‰
È· „Á‡ „Á‡Ï ÂË˜ÂÏ˙ Ì˙‡Â :¯Ó‡˘ ÔÈÚÎ ,ÂÓÂ˜ÓÓ
˙‡ È˙·˘Â :ÔÎ ÂÈˆÓ ˙ÂÓÂ‡‰ ¯‡˘ ˙ÂÈÏ‚· Û‡Â .Ï‡¯˘È
˘·.ÔÂÓÚ È· ˙Â
?Â˘Â¯ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ
זכרון; באר יצחק
?˙¯˙Ò ‰ ‡È˘Â˜‰
ר"ח פלטיאל; פענח רזא; ר"י קרעמניץ; הוספות
יריעות שלמה; משכיל לדוד; אהל משה; טורי אבן
)מגילה כט ,א(; חפץ חיים; פני המים
?"·È˘‰Â" ÔÈ·Ï "·˘Â" ÔÈ· ‰Ó
עבד שלמה; דקדוקי רש"י )קמאי(; באר רחובות; הבנת
המקרא; לשון חיים
¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰˘) ‡È˘Â˜·Â ‰"„· ÔÂ˘Ï‰ ˙ÂÎÈ¯‡ ‰Ó
·˜ÔÎÂ ,(·È˘‰Â ¯Ó‡ ‡ÏÂ - "·˘Â" :Ï"ÊÁ·ÎÂ ¯ÂˆÈ
·?ÂÈ¯·„ Í˘Ó‰
לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים לפירוש רש"י
‡Ï·‡ ,Â È˜ÂÒÙÓ ‰ ÈÎ˘‰ ˙ÏÂ‡‚ Â„ÓÏ ‡¯Ó‚· Ì Ó
‚?ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÂÒÙÓ ÌÈ„ÓÏ ‰ ÈÎ˘‰ ˙ÂÏ
באר בשדה; לקוטי שיחות )חלק ט הערה  ;(11עיוני
רש"י
‡?‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘ÏÏ È"˘¯ ÔÂ˘Ï ÔÈ· ‰ ÈÓ ‡˜Ù ˘È Ì
לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים לפירוש רש"י; עיוני
רש"י
ÂÓÚ" ‡Â‰ ˘¯ÂÙÓ ‡¯˜Ó˘ Ë¯Ù·Â ,"Ô‡ÎÓ" ˜ÂÈ„ ‰Ó
‡ ?‰ ÒÓ ÔÎ „ÓÏ (· ,‚) ˙ÂÓ˘ 'Ù·Â ,"‰¯ˆ· ÈÎ

ט(; ביאורים

החומש; לקוטי שיחות )חלק
רש"י; רשפי אש )על פי באר בשדה ועיוני רש"י(

ביאורי
לפירוש
‰Ó "ÏÂÎÈ·Î" Ô‡Î ÛÈÒÂÓ ÚÂ„Ó / "ÏÂÎÈ·Î" ˘Â¯ÈÙ
˘‡?Ì˘ ˙ÂÓ˘ 'Ù· ÔÎ ÔÈ
רש"י )יומא ג ,ב; מגילה כא ,א; ועוד(; תוספות )בעין יעקב
מגילה שם(; תוספות רבינו פרץ )יומא שם(; רבינו
אברהם מן ההר )מגילה שם(; מדרשי התורה )לרבינו
שלמה אשתרוק ,פ' תצא ד"ה השמר(; הליכות עולם )לרבי
ישועה הלוי ,שער ב פרק א(; קיצור כללי הגמרא )סוף מסכת
ברכות(; ספר התשבי )ערך כביכול(; דבי מהרי"ל וחכמי
קולניא )פ' בשלח ופ' יתרו(; אמרי שפר )לרנ"ש(; פחד
יצחק )ערך כביכול(; ערוך השלם )ערך יכל(; מדרש
תלפיות )ערך כביכול(  /לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים
לפירוש רש"י
?"·È˙Î‰" ÔÂ˘Ï
אמרי שפר; קיצור מזרחי; רשפי אש )שכביכול אין חבוש
מתיר עצמו(

?Ì˙ÂÏ‚ '˙¯ˆ'· Ì‚ ‡Â‰˘ Ô‡Î ÈÊÈÓ¯ ÔÎÈ‰
ביאורי החומש; לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים
לפירוש רש"י
‡?"Í˙Â·˘ ˙‡" ˘¯Ù˙È ÍÈ‡ ÂÓˆÚÏ ‰ÏÂ‡‚ ·È˙Î‰ Ì
הבנת המקרא; באר יצחק; באר בשדה; מנחת יהודא
)קרינסקי(; לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים לפירוש
רש"י; לשון חיים
?"Â„ÒÁ ¯Âˆ ‰ÂˆÈ" ÊÂ¯ÁÏ ‰Ó‡˙‰
ר"ח פלטיאל; פענח רזא; הגור; הוספות יריעות
שלמה; ציוני ש"ס
?‰ ÈÎ˘‰ ˙ÏÂ‡‚Â ˙ÂÏ‚ ÔÈ Ú
עבד שלמה; גור אריה; נודע ביהודה )תנינא ,אורח חיים
סימן קז(; באר יצחק; לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים
לפירוש רש"י
?‰Ê ˘Â¯ÈÙÓ ÏÎ˘‰ ¯ÒÂÓ
קיצור מזרחי; שפתי חכמים )המלא(; להורות נתן )פ'
עקב יא ,יב(

?Ì‰ÓÚ ‰ ÈÎ˘ ˙ÂÓÂ‡‰ ˙ÂÈÏ‚· Ì‡‰

פענח רזא; משיח אלמים; זכרון; גור אריה; הוספת
יריעות שלמה; משכיל לדוד; טורי אבן )מגילה כט ,א(;
חפץ חיים; פני המים
„?ÏÈ‚¯Î '¯Á‡ ¯·„' ‡ÏÂ ,"¯ÓÂÏ [Â Ï] ˘È „ÂÚÂ" ˜ÂÈ
לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים לפירוש רש"י
‡?Â„È· ÊÂÁ‡È˘ "·˘Â"· ÊÓÂ¯Ó ÍÈ
דקדוקי רש"י )קמאי(; באר מים חיים; הבנת המקרא;
מנחת יהודא )קרינסקי(; לשון חיים
?ÊÁÂ‡ ÂÏÈ‡Î ˜¯ ‰ÓÏ
שערי אהרן; מלכה של תורה
?"È˘Â˜·" Â‰Ó
ראשי בשמים; מדייק רש"י; ברכת שמעון )טשעבין(;
אור החמה
"?‰¯Ó‡ ˙ÂÏ‚ ‰ÊÈ‡· "ÂË˜ÂÏ˙ Ì˙‡Â
מהרי"ק; ביאורי מהר"ן; מנחת יהודה; שפתי
חכמים
?È ˘‰ ˙‡ ÍÈ¯ˆ‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ‰˘˜ ‰Ó
משכיל לדוד; לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים לפירוש
רש"י
‡·Â˘È˘ ÌÈ„ÓÂÏ ÍÈ‡ Â„È· ÊÁÂ‡ ˘¯Ù˙Ó "·˘Â" Ì
?Ì‰ÓÚ
משכיל לדוד; לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים לפירוש
רש"י; ברכת שמעון )טשעבין(
?È ˘Ï ÔÂ˘‡¯ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ· ‰Ó
באר רחובות; באר יצחק; אור החמה
?ÌÈÓÚÏ Ï‡¯˘È ÔÈ· "·˘Â"· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ Ì‡‰
גור אריה; מנחת יהודה; באר רחובות; פנים יפות;
ביאורי החומש; לקוטי שיחות )חלק ט(; ביאורים
לפירוש רש"י
?˙ÂÓÂ‡‰ ˙ÂÈÏ‚· Â ÈˆÓ ‰Ó
זכרון; גור אריה; משכיל לדוד
?"ÔÂÓÚ È · ˙Â·˘ ˙‡ È˙·˘Â" ¯Ó‡ ÔÎÈ‰
באר רחובות; זכור לאברהם; מנחת יהודא )קרינסקי(;
ציוני ש"ס; רש"י מהדורת הרב שעוועל; אשל
אברהם )אלאשווילי(

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
החבי"ב
בנבנשתי *אבד"
רבי*חיים
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת ל
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
איזמיר* -מירא
שפתיקחכמים
דברי דוד לט"ז
יעקב
דעתבאלול
אפריםג * -יט
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )שס"
תל"*ג(באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר
הגור * דקדוקי
בכבודוספר
מחוייבמזרחי *
אני אליהו
אשררבינו
אלמושנינו" *,מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
בספריא *
הגולה * ,ריב"
עיני הרי"ד
נימוקי
רמב"ן" *
ממחיצתי
הוציאוני
כנסת הגדולה
מאור

כנסת הגדולה  /שיירי כנסת הגדולה

ממליץ עליו החיד"א )ב"שם הגדולים"( .נולד
בתורכיה בעיר קושטנדינא ,הוא קושטא ,בשנת
שס"ג לאביו רבי ישראל ,אחיו של רבי משה
בנבנשתי בעל שו"ת "פני משה" ,בני רבי ניסים,
חתן רבי אליהו בן חיים ראש רבני סלוניקי בעל
שו"ת הראנ"ח ,ובן רבי משה בנבנשתי "השר
והישר החכם השלם נודע בשערים ,מסר נפשו
על ישראל די בכל אתר ואתר ,ויהי להם למושיע
כל ימי היותו על האדמה עם שרים ושופטי ארץ
היושבים ראשונה במלכות" )הקדמת פני משה( ,נין
ונכד "החכם השלם והנעלה דון יהודה ,בן השר
הנשיא החסיד דון אברהם בנבנשתי ז"ל"
)הקדמת רבי יעקב בן חביב לספרו "עין יעקב" ,עיין שם(.
ולאמו בת רבי יהושע )ב"ר מנחם( שונצינו בעל
"נחלה ליהושע" ,שלדעת יש אומרים היה
מהמוסמכים מהמהר"י בר רב.
בנעוריו למד רבינו אצל רבי צמח הנרבוני
)חבר המהרי"ט ,דלהלן( .לאחר שעלה רבו זה לארץ
ישראל ,למד אצל רבי יוסף סאמיגא בעל "בן
פורת יוסף" )על הרי"ף ור"ן מסכת כתובות וכו'(; "דרך
ימין"; וש"ס .על שער ספרו "מקראי קודש"
)שנדפס לראשונה בוויניציא שמ"ו( מהדורת ווארשא
תרמ"ד רשום" :מרוב נכבדות המדובר בו
המהרש"א מביאו ."...כשגדל למד אצל רבי
יוסף מטראני  -המהרי"ט אבד"ק סלוניקי ,בן רבי
משה מטראני  -המבי"ט .חיבה יתירה נודע לו
מרבו זה על כל חבריו ומתארו" :נחל נובע מקור
חכמה ,לא יבצר ממנו מזימה ,יקירי החכם
השלם שאהבה נפשי…" )שו"ת ופסקי מהרי"ט
......

שלטי הגיבורים

מחיצת המוסר לגלות דעתאי בנושא הלז
כתלמיד היושב לפני רבו" )שם ,חושן משפט ,סימן

החדשים ,סימן ו( .רבו השתדל להשיאו בתו של
גביר עצום )"שם הגדולים"(.
בימי עלומיו כבר היה ממונה על דיני איסור
והיתר בקושטא וסיעה גדולה של תלמידי
חכמים סמכו על הוראתו למעשה )שו"ת בני חיי,
יורה דעה סימן צ( .בהיותו כבן שבע עשרה הריצו
אליו שאלה בדיני ממונות החמורים ,רבינו
בענותנותו כותב" :ראוי היה לי לבלום פי
במריבה זו  ...ואנכי איש צעיר בחכמה ובמנין ...
והוא נער כבן י"ז מנוער מכל חכמה ,אבל מה
אעשה ואהבת השואל והפצרת איש שלומי
.......

קמא( .בשנת ת"ג נתקבל לרבנות תיריא .לאחר
מכן עבר לאזמיר ,בה מילא את מקומו של רבי
יוסף איסקפה בעל "ראש יוסף" כרבה של
אזמיר ,עד להסתלקותו ביום ה' י"ט באלול
תל"ג .כידוע שבסוף ימיו החמיר בדיני אבילות
בתשעת הימים ,משום מאורע שאירע בדורו,
ועל כך ניתן להמליץ" :קושטא קאי שיקרא לא
קאי"! וד"ל.
בצעירותו חיבר את הספר "דינא דחיי" ,על
הסמ"ג ,שפירסם אותו מאוד .כמו כן חיבר את
הספרים" :חמרא וחיי" על מסכת סנהדרין; כללי
הש"ס )נדפס בסוף מסכת ברכות(; הגש"פ "פסח
מעובין" ,הכולל דיני בדיקת חמץ וליל הסדר;
ספר תשובות "בעי חיי" ,שרגילים לכנותו :שו"ת
"כנסת הגדולה" ,או שו"ת "הר"ח בנבנשתי".
גולת הכותרת של חיבוריו הרבים היא חיבורו
הגדול בעל כרכים רבים "כנסת הגדולה" ,הכולל
לקט של פסקים וחידושים ,הגהות והערות על
הטור ובית יוסף ,ו"שיירי כנסת הגדולה" הוספות
והשלמות להנ"ל .עליהם כותב החיד"א" :בלעדו
לא ירים איש מורה הוראה ,הבקי בדרכי הוראה,
והוא מיראי הוראה ,את ידו בשום הוראה ,עד
שילך מהרה לבית ה"כנסת" ויראה מה בפיו ומה
ירמזון עיני חכמתו ,ואחר צאתו מבית הכנסת
בנחת רוח יערה יורה דעה" .לחיבורו "כנסת
הגדולה" ו"שיירי כנסת הגדולה" צירף גם
לשונות רש"י והרא"ם.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÌÚ‰ ˙‡ Í¯·Ï (áé ,æë àáú 'ôפירש רש"יÂÎÙ‰ ,ÚˆÓ‡· ‰ËÓÏ ÔÂ¯‡‰Â ÌÈÂÏ‰Â ÌÈ‰Î‰Â Ï·ÈÚ ¯‰ ˘‡¯Ï 'ÂÂ ÌÈÊ¯‚ ¯‰ ˘‡¯Ï ÂÏÚ ÌÈË·˘ 'Â ‰ËÂÒ ˙ÎÒÓ· ‡˙È‡„Î :
‰ÏÏ˜· ÂÁ˙ÙÂ Ï·ÈÚ ¯‰ ÈÙÏÎ Ì‰ÈÙ ÂÎÙ‰Â Â¯ÊÁ .ÔÓ‡ ÔÈÂÚ ÂÏ‡Â ÂÏ‡Â ,'Â‚Â ‰ÎÒÓÂ ÏÒÙ ‰˘ÚÈ ‡Ï ¯˘‡ ˘È‡‰ ÍÂ¯· :‰Î¯·· ÂÁ˙ÙÂ ÌÈÊ¯‚ ¯‰ ÈÙÏÎ Ì‰ÈÙ ÌÈÂÏ
.ÌÈ˜È ‡Ï ¯˘‡ ¯Â¯‡ „Ú ,ÌÏÂÎ ÔÎÂ ,'Â‚Â ÏÒÙ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ ˘È‡‰ ¯Â¯‡ :ÌÈ¯ÓÂ‡Â
כללו של דבר שלא אומרים כל הברוכים כולם ואחר כך כל הארורים ,אלא היו אומרים ברוך אחד ואחר כך ארור אחד וכן כולם על זה הדרך...
ומה שכתב רש"י ז"ל ]ריש פ' ראה[ :כל ארורים אומרים כולם בלשון ברכה כו' ...לא בא לומר דכולם היו אומרים תחלה בלשון ברכה ואחר כך
כולם בלשון קללה ,אלא כלפי מה שנראה מן המקרא שהיו אומרים כולם בלשון ארור ולא היו אומרים בלשון ברוך אמר שכולם היו אומרים
תחלה בלשון ברוך ,כלומר אחד לאחד היו אומרים בלשון ברוך :ברוך אחד וארור אחד ,ואחר כך ברוך שני ואחר כך ארור שני וכן כולם...

פרד"ס היה לשלמה

המשך מעמ' ב'

) .È¯ˆÓ ·Ú˙˙ ‡Ï (ç ,âë àöú 'ôפירש רש"י.˜Á„‰ ˙Ú˘· ‡ÈÒÎ‡ ÌÎÏ ÂÈ‰˘ ÌÚË ‰Ó ,¯Â‡ÈÏ ÌÎÈ¯ÂÎÊ Â˜¯Ê˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÏÎÂ ÏÎÓ :
ששעבדום ,שכך גזרה גזירת ברית בין הבתרים ,אלא אף על פי שזרקו זכוריכם ליאור שלא היתה בכלל הגזירה.

) .‰Ó„‡‰ È¯Ù ÏÎ ˙È˘‡¯Ó ˙Á˜ÏÂ (á ,åë àáú 'ôפירש רש"י.'ÂÎÂ ÔÓÈÒÏ ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ Í¯ÂÎ ‰¯Î·˘ ‰‡˙ ‰‡Â¯Â Â‰„˘ ÍÂ˙Ï „¯ÂÈ Ì„‡ :
י' )תהלים קיא ,ב( .שכל מצות ביכורים שיבוא לידי הכרה שכל הברכה מחסדי ה' היא.

לא מבעיא שאין לתעבם על
כתב סופר

"גמי" נוטריקון גדולים מעשי
רבי משה ליב מסאסוב

