ב"ה ,אלול תשע"ד ,גליון לו

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

"„Á‡ ‡¯˜Ó Û‡ ,˙ÂˆÂˆÈ ‰ÓÎÏ ˜ÏÁ˙Ó ‰Ê ˘ÈËÙ ‰Ó ,'ÚÏÒ ıˆÂÙÈ ˘ÈËÙÎ' ...
˘ÈËÙ' ·˙Î· Ì·¯ ˙‡ Ì¯È˙Î‰· Ê"·È¯ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ Ì˙ÚÂÓ˘Ó ...ÌÈÓÚË ‰ÓÎÏ ‡ˆÂÈ
Ï˘ ÂÊ ˙È˜Ï‡ ‰ÏÂ‚Ò ‰˘Â„˜‰ ÂÈ˙¯Â˙ ˙ÙÂˆ ‰È˘¯Â„Â ‰È¯ÒÂÓ ÈÙ· Û‡˘ ,Â„ÓÏ '˜ÊÁ‰
ÚÙ˘ ‰Ó‰ ,„Á‡‰ ¯Â·È„‰ ÔÓ ˙ÂÂ˘‰ Ì‰È˙ÈÂÚÓ˘ÓÏ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ¯ÂÙÒ ÔÈ‡ ÌÈ„‰
·Â˘ ,ÂÈ˙Â¯·„Ó È"˘¯ ‡˘È ¯˘‡Î Ì‚ ,ÔÎ ÈÎ ‰‰ ...˜ÊÁ‰ ˘ÈËÙ‰ ˙ÂÓÏ‰Ó ÌÈÒÈÒ¯‰
˙ÂÚÓ˘Ó‰ ·¯ ÌÈÊ¯‰ ÔÂ˘ÏÓ ¯È„˙ ÌÈÏÂÚ‰ ,È‡ÏÈÚ‰ Ò¯Â˜ Ï˘ ÂÈ„‰ ˙Â·‚˘ ÂÂÓÚÙÈ
·,ÌÈ¯˙Ò Ì‚Â ÌÈÏ‚ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ„·¯ .ÌÈ˜Ï‡‰ ˙¯Â˙ ˘Â¯ÈÙ ˙‡ [È"˘¯] '‰¯ÂÓ‰' ¯ÂÒÓÈ ‰
‡ˆÓÈ˙ ‡È‰Â ,‰¯ÂÓ‰ ˙¯Â˙ Ï˘ ‰„ÂÁÈ ˙ÏÂ‚ÒÓ ˙‡Ê Ì‚ .ÂÈ¯·„ ÔÎÂ˙ÏÂ ‰¯ÂÓ‰ ÔÂ˘ÏÏ
Ï"ˆÊ ÈÈÈÚÓ Ï‡Ïˆ· ‰È˜ÊÁ ·¯‰
·."...ÂÈ¯·„· ‰¯È˜Á‰ ·Â¯Ï ‰‡¯Â ÍÂÓÒ

מגוון פעילויות לרגל הילולא דרש"י בסוף חודש שעבר

·"‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ÔÏ‰Ï ‰‡¯ "ÌÏ˘‰ È"˘¯" ˘ÓÂÁÏ Â˙Ó„˜‰

כללים בפירוש רש"י
"‡Ï‡ È˙‡· ‡Ï È‡Â' :(Á ,‚ ˙È˘‡¯·Ï Â˘Â¯ÈÙ·) È"˘¯ Ï˘ ÂÈ¯·„ ÌÈ˘¯ÂÙÓÂ ÌÈÚÂ„È
ÒÒ·Ï Â‡Â·· ...'ÂÈÙÂ‡ ÏÚ ¯Â·„ ¯·„ ‡¯˜Ó‰ È¯·„ ˙·˘ÈÈÓ‰ ‰„‚‡ÏÂ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ
‡˙ Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜ ÂÏ ‰‡¯˘ ˘¯„· „ÈÓ˙ ¯Á· ,˘¯„‰Â Ë˘Ù‰ Í¯„ ÈÙ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ
˙‡ ˘¯ÙÏ Ï„˙˘‰ „ÈÓ˙ ,'ÂÚÓ˘Ó' ÔÈ·Ï 'ÂËÂ˘Ù' ÔÈ· ÔÈÁ·Ó Â˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ ...‡¯˜Ó
‰Ó ,ÂÊ ‰Ï‡˘ ÏÚ Â„ÓÚ ÂÈ¯˜ÂÁÂ È"˘¯ È˘¯ÙÓ ‰·¯‰ ...'‡¯˜Ó‰ ˙ÂÚÓ˘Ó' ÈÙ ÏÚ ‡¯˜Ó‰
‡"ËÈÏ˘ Ô‰Î ·Â˘È ¯‡˘ ·¯‰
·."...?Ë˘Ù'Ï '˙ÂÚÓ˘Ó' ÔÈ
¯·"„ Ï‡È¯‡ ˙‡ˆÂ‰· Ï"‰ ˘ÓÂÁÏ Â˙Ó„˜‰· 'Ï‡È¯‡' ÈÏÚÙÓ ‡È˘Â ‰ÙÈÁ

רש"י לחידודא
מחפשים את ה"מטמוניות" ברש"י?
יגעת ומצאת שתי "מטמוניות"!
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות של החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:
מקור לביטוי "מילא כרסו בש"ס"! = בפ' ראה )יב ,כח( פירש רש"י" :שמור" ,זו
משנה שאתה צריך לשמרה בבטנך שלא תשכח ,כענין שנאמר" :כי נעים כי
תשמרם בבטנך" .וש"ס הוא ששה סדרים של המשנה )על פי אביעה חידות(.

·¯‰‡È ‡È„‚Â ‡·Ë ‡ÏÊÓ ˙Î
להג"ר  ÒÏÙ ÈÎ„¯Ó Ï‡¯˘Èשליט"א ומשפחתו הכבודה
ריש מתיבתא דרש"י ובעל "משא דעת" על פירוש רש"י

לרגל שמחת בר-מצוה של הנכד כמר ˘ Á Ì'ÂÏנ"י
בן לחתנו הרב  ÏËÊÈÈ‡ ÈÎ„¯Ó ˜ÁˆÈשליט"א
יהי רצון שיעלה מעלה מעלה בסולם העולה בית א-ל
לכבוד ולתפארת המשפחה הרוממה
¯·Ô‰È„ÈÓÏ˙Â Ô
"È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó" È¯·Á

כבר יצא טבעה של סדרת הספרים "רש"י חייו ופעלו" ,שחובר בידי
רב הפעלים מקבציאל ,הרב רפאל ב"ר חיים יעקב הלפרין זצ"ל ,שנמנה
על צאצאי רש"י הקדוש .לרגל יום ההילולא של רש"י בסוף חודש
שעבר ,יצאה משפחתו הדגולה במבצע מיוחד במינו ,בהוצאת מהדורה
מיוחדת של החומשים "רש"י כפשוטו" ,ובחלוקתה לנערים ובחורי חמד
של הישיבות הקטנות ,המבקשים להתחזק בלימוד זה ,ומקבלים על
עצמם ללמוד חומש ורש"י מדי שבוע .ללא ספק ,המבצע תרם רבות
ללימוד זה ,שגדולי הדורות ראו בו ,כלימוד ראשוני לכל .אשריהם
וחיילם לאורייתא.
כן התקיימו פעילויות נוספות בהפצת תורת רש"י בהקשר ליום
הילולתו .בסניפי "מפעל חומש ורש"י" ,בראשות הרב משה טאמבור
שליט"א ,וכן ב"מתיבתא דרש"י" ,התקיימו כינוסים רבי רושם ,בהם
הושמעו דברים בחיזוק לימוד זה ושיעורי עיון במשנתו.
במיוחד יש לציין את סעודת "מלוה מלכה" וסעודת ההילולא
שהתקיימה בבית המדרש חיסדא בבני ברק ,בראשות מרא דאתרא
ההג"ר יצחק שמואל שווארץ שליט"א ,בה נשא דברים ההג"ר אהרן
שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ ומנשיאי "מתיבתא דרש"י" ,בדבריו
ציטט מפי ספרים וסופרים בהפלגת לימוד זה .בתקוה להגדיל תורתו
וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן.

·¯‰‡È ‡È„‚Â ‡·Ë ‡ÏÊÓ ˙Î
לרב הפעלים הה"ג ˘ ¯ÚÊÂÂÚÙ Ï‡ÂÓשליט"א וזו' הצוה"ח תחי'
נציג "מתיבתא דרש"י" בארצות הברית

לרגל הולדת הבן
יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנו ומכל יו"ח רב תענוג נחת ושובע שמחות נס"ו
והברכה אחת לסבים הדגולים
הגהח"ר הרב ‡·¯ ¯ÚÊÂÂÚÙ ÍÂ¯· Ì‰שליט"א
אב"ד בפאריז ,מחבר ועורך ספרים רבים וחשובים

וההח"ר הרב  ÌÏ‰ÚÏÈÂÂ ˜ÁˆÈשליט"א
מעורכי מהדורה החדשה של שוע"ר

"È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó" È¯·Á

¯·Ô‰È„ÈÓÏ˙Â Ô

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 "ספר התורה הזה" ל"ספר התורה הזאת"? 
פירוש הדברים ,בכל ספר כתוב ישנם דברים הכתובים בו במפורש,
)‰·Â˙Î‰ ˙È¯·‰ ˙ÂÏ‡ ÏÎÎ 'Â‚ '‰ ÂÏÈ„·‰Â (ë ,èë íéáöð 'ô
· .‰Ê‰ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒפירש רש"י ,"‰Ê‰ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ· ‰·Â˙Î‰" :וישנן משמעויות נלוות שאותן ניתן להבין מתוך הדברים האמורים בו,
 'Â‚Â "‰ÎÓ ÏÎÂ ÈÏÁ ÏÎ Ì‚" ,"˙‡Ê‰ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ·" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰ÏÚÓÏÂאך הן אינן כתובות בצורה מפורשת .וכמובן מפירוש רש"י על הפסוק
") ÏÚ ·ÒÂÓ ¯ÎÊ ÔÂ˘Ï "‰Ê‰" ,‰¯Â˙‰ ÏÚ ·ÒÂÓ ‰·˜ ÔÂ˘Ï "˙‡Ê‰בפ' משפטים כד ,יב( "אשר כתבתי להורותם"" ,כל תרי"ג מצוות בכלל
 ˙˘¯Ù· .˙Â Â˘Ï È˙˘Ï ÔÈ˜ÏÁ Ô‰ ÌÈÓÚË‰ ˜ÂÒÈÙ È„È ÏÚÂ .¯ÙÒ‰עשרת הדברות הן" ,כלומר אמנם הכתיבה בפועל כוללת את עשרת
 ‰Ê ÌÈ˜Â·„ "˙‡Ê‰ ‰¯Â˙‰"Â ,"¯ÙÒ·" ˙Á˙ ‰ Â˙ ‰ÁÙË‰ ˙ÂÏÏ˜‰הדברות בלבד ,אך נכללות בה כל תרי"ג המצוות אותן יש להורות מתוך
 ‡ˆÓ "‰¯Â˙‰" ˙Á˙ ‰ Â˙ ‡ÁÙË‰ Ô‡ÎÂ ;"˙‡Ê‰" ¯Ó‡ ÍÎÏ ,‰ÊÏעשרת הדברות .ובכך נבדלים שני הביטויים שלפנינו :בביטוי "בספר
" ÔÂ˘Ï‰˘ ,ÂÈ¯Á‡ ÏÙÂ ¯ÎÊ ÔÂ˘Ï ÍÎÈÙÏ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ˜Â·„ "‰¯Â˙‰ ¯ÙÒהתורה הזה" ,הדגש הוא על הספר שאליו מתייחסת המילה "הזה" ,ולכן
ביטוי זה מתייחס רק לדברים המפורשים בספר ,ואינו כולל את
."¯ÙÒ‰" ÏÚ ÏÙÂ
יש לשאול ,תוכנם של דברי רש"י הוא שההבדל בין שני הפסוקים
בנוגע למילה "הזה" או "הזאת" נובע מההבדל אם המילה מוסבת על
"בספר" או שהיא מוסבת על "התורה" ,אבל עדיין זה עצמו דורש ביאור
מדוע בפסוק שלפנינו היא מוסבת על הספר )"בספר ...הזה"( ,ואילו
בפרשת הקללות היא מוסבת על התורה )"התורה הזאת"( .גם יש לדייק :א'
באומרו "ולמעלה הוא אומר ,בספר התורה הזאת" ,הרי ידוע לאיזה כתוב
הוא מתכווין ,ולמה ליה להעתיק התחלת הכתוב "גם כל חלי וכל מכה"
וגו'; ב' הרי בפסוק נאמר "גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר
התורה הזאת" ,ואם כן מדוע משנה מסדר הכתוב ,תחילה מעתיק סיפא
דקרא "בספר התורה הזאת" ,ואחר כך רישא דקרא "גם כל חלי וכל
מכה" וגו" .ג' כשהוא חוזר לציין את הפסוק שלמעלה ,כותב "בפרשת
הקללות הטפחא" וכו' ,לכאורה היה לו לומר "למעלה" )כפי שאומר
בתחילת פירושו( ,או "שם" ,על דרך שאמר בהמשך "וכאן".
יש רובד "ספר" ויש רובד "תורה"! 
הביאור בזה יובן בהקדים דיוק נוסף ברש"י ,לכאורה היה לו
להקשות בכתוב שלנו עצמו :מדוע נאמר "הזה" בלשון זכר ,כאשר תיבת
"התורה" הסמוכה לה היא לשון נקיבה .ועל כך לתרץ ש"הזה" מוסב על
הספר )אבל למעלה בפ' תבא "התורה הזאת" מדויק( .אולם מהמשך הכתוב
גופא מובן שאין מקום לקושיא זו ,מדאמר הכתוב "הכתובה בספר
התורה הזה" ,היינו שהמדובר הוא בהכתיבה ,הרי מובן שזה קאי על
"הספר" שבו כתובה ה"ברית" )"ספר" הוא הדבר שבו כותבים ,מה שאין כן
"תורה" שהיא שם לתוכן הדברים הכתובים( .ולכן אתי שפיר בפשטות מה
שאמר הכתוב בלשון זכר "הזה" ,מכיון שהוא מוסב על ה"ספר" )אלא
שהפסיק בתיבת "התורה" לתיאור הספר שבו מדובר( .אבל קשה מזה שלמעלה
)שגם שם נאמר לשון "כתוב" ,ובכל זאת( הוא אומר "בספר התורה הזאת" .ועל
כך מתרץ ש"הזאת ...מוסב על התורה" ,וההכרח לפרש כן הוא ממה
שנאמר בתחילת הכתוב" :גם כל חלי וכל מכה" וגו'.

פרד"ס היה לשלמה

המשמעויות הנלוות לספר שאינן מפורשות בו .לעומת זאת בביטוי
"בספר התורה הזאת" ,הדגש הוא על התורה שאליה מתייחסת המילה
"הזאת" תוכנו של הספר )ואילו המילה "בספר" משמשת כעין ציון למקום שבו
נכתבה תורה זו( .ביטוי זה הוא איפוא כוללני יותר ,והוא מתייחס לתורה
כולה הן לחלקיה המפורשים בספר והן לחלקיה הקשורים בו והנלמדים
ממנו גם אם אינם מופיעים בו במפורש.
"מקרא מפורש" בספר ו"שום שכל" בתורה! 
ומכאן נובע ההבדל בין שני הכתובים ,הכתוב שלפנינו מתייחס
לדברים הכתובים בספר " -הכתובה בספר התורה הזה" )ולכך מוסיף בד"ה
גם תיבת "הכתובה"( ,ולכן הביטוי הטבעי המתאים לכך הוא "בספר התורה
הזה" המדגיש את תפקידו של הספר שבו כתובים ומפורשים הדברים.
פרשת הקללות לעומת זאת עוסקת בדברים שאינם כתובים בספר " -גם
כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת" ,והכוונה היא
להרחיב את תחום הקללות אל מעבר לאלו הכתובות בספר כדי להגביר
את החרדה שהדברים מעוררים בלב השומעים .ולכן הביטוי הנכון שם
הוא "בספר התורה הזאת" ,כדי להרחיב את הקללות )לא רק מעבר לאלו
המפורשות בספר התורה ,אלא( גם מעבר לדברים שאינם מפורשים בספר ,אך
מהווים חלק מהתורה הכלולה בו והמשתמעת ממנו.
וזו הסיבה שרש"י מדגיש בפירושו שהפסוק "בספר התורה הזאת"
נאמר "בפרשת הקללות" כי זה שהפרשה תוכנה קללות מכריח
ש"התורה" עיקר .והיינו נמי טעמא שמעתיק גם את המילים "גם כל חלי
וכל מכה" וגו" ,ותחילה מעתיק סיפא דקרא ואחר כך ראשיתו ,כי
קושייתו מסתיימת במילים "בספר התורה הזאת" ,ואחר כך מתחיל
התירוץ ,וכאומר :מכיון שנאמר "כל חלי וכל מכה" וגו' ,הרי זה מכריח
אשר "הזאת" מוסב על התורה כאמור.
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יד; ואתם תלוקטו

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

)שם הגדולים(

) .ÂÚÓ˘È ÌÚ‰ ÏÎÂ (â ,æé íéèôåù 'ôפירש רש"י .Ï‚¯‰ „Ú ÂÏ ÔÈ È˙ÓÓ˘ :קשה למה אין צריך המתנה גבי עדים זוממין וסורר ומורה .תירוצו כן ,דגבי זקן ממרא
ענין שכל התורה תלוי בו ויש לחוש שכל אחד יחלוק על בית דין הגדול ויעשה התורה כמה תורות ,לכן ממתינין עד הרגל לפרסם הדבר .אבל באינך
קיצור מזרחי; דעת יששכר; וראה באר רחובות פ' תצא ,ובשו"ת "דברי יציב" )ליקוטים סימן קלז אות א( מבארו
שהם דברים פרטים ,די בהכרזה בבית דין.

) .Ô˙˙ ‡Ï ÍÈÏÎ Ï‡Â ÍÚ·˘ Í˘ÙÎ ÌÈ·Ú ˙ÏÎ‡Â ÍÚ¯ Ì¯Î· ‡·˙ ÈÎ (äë ,âë àöú 'ôפירש רש"י.['ÂÎÂ] Ô˙˙ ‡Ï ÍÈÏÎ Ï‡Â .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÏÚÂÙ· .ÍÚ¯ Ì¯Î· ‡·˙ ÈÎ :
 .['ÂÎÂ] Í˘Ù Îב"משכיל לדוד" כתב :הפך רש"י סדר הקרא והקדים לבאר "ואל כליך" קודם ל"כנפשך" ,משום שזה הכרח למה שכתב לעיל דבפועל הכתוב
מדבר ,תדע דכתיב ואל כליך לא תתן ,הא לכלי של בעל הבית תתן ,וזה לא שייך אלא בפועל )וכבירושלמי מעשרות ב ,ד; וראה גם ספרי כאן(.
אך מזה שרש"י לא העתיק מהכתוב אלא רק התיבות "כי תבא בכרם רעך" ,ולא המשך הכתוב )אף לא רמזו ב-וגו'( ,מוכח שלדעת רש"י יודעים ש"בפועל
הכתוב מדבר" ,מהתיבות "כי תבא בכרם רעך" עצמן .ומובן בפשטות )כמו שכתב הרמב"ם ,הלכות שכירות ריש פרק יב( ,דכיון דהמדובר בכרם רעהו ,מי היתר לו
נחמד להשכיל ,על משכיל לדוד
שיבוא בלי רשות הבעלים ,ועל כרחך צריכים לומר ש"בפועל הכתוב מדבר".
) .È˙ÈÂˆ ¯˘‡ ÏÎÎ È˙È˘Ú (è ,åë àáú 'ôפירש רש"י .Â· È˙ÁÓÈ˘Â È˙ÁÓ˘ :מכאן סמך למה שנאמר בשם הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע שעצם שמחה
אינה מצוה ,אבל לדרגות הנעלות ששמחה מביאה ,אף מצוה לא יכולה להביא .ולכן מבטא הכתוב זה ששמח ושימח במצוה בלשון "עשיתי ככל אשר
ויאמר יהושע
צויתני".

) .ÍÈˆÚ ·ËÂÁÓ (é ,èë íéáöð 'ôפירש רש"יÌ‚ Â˘ÚÈÂ :(„ ,Ë Ú˘Â‰È) ÌÈ ÂÚ·‚· ¯ÂÓ‡‰ Â‰ÊÂ .Ú˘Â‰È ÈÓÈ· ÌÈ ÂÚ·‚ Â‡·˘ Í¯„Î ‰˘Ó ÈÓÈ· ¯ÈÈ‚˙‰Ï ÌÈÈ Ú Î Â‡·˘ „ÓÏÓ :
 .'ÂÎÂ ‰Ó¯Ú· ‰Ó‰והיינו שעשו הגבעונים כמו שעשו הכנעניים בימי משה .ואילו התם ביהושע פירש רש"י :גם המה בערמה ,כמו שעשו בני יעקב בשכם,
באו גם הם ,כי היו מבני החוי .ונראה דהתם מדקדק מ"גם" ,והכא מדקדק מדקאמר "גם המה" ,דהיה לו לומר 'גם הם' ,אלא שמע מינה תרתי.
ספר הגור ,בן דורם של הרע"ב והרא"ם

שלח שלמה לבי מדרשא
ת"ח ת"ח על שימת הלב לשלוח אלי הגליון
החשוב הזה ,מאד מאד נהניתי ממנו,
ובמיוחד ממכתב למערכת על פירוש רש"י בפ' פנחס
ד"ה 'פר אחד' אודות שמחת תורה .יעקב ליב אלטיין
]אבד"ק 'בית מנחם' בארא פארק וראש 'היכל מנחם' שם[

צר לי לשמוע על ביטול ערב העיון במשנת רש"י,
אבל ברוך השם נהנים מנסי ניסים של הקב"ה ,ועוד
בברכת כהנים באהבה,
חזון למועד...
דוד קליין ]בעל "דיוקי רש"י[
בפ' מסעי )לד ,יא( ד"ה "וירד הגבול" פירש רש"י
"כל שהגבול הולך מצפון לדרום הוא יורד והולך".
כוונתו שצפון הארץ גבוה יותר מדרומה אבל אין
כוונתו שבמפות בימיו או מימי התנ"ך צויר הצפון
למעלה כי עד לפני כ 500-שנה כרטוגרפים ציירו את
מפותיהם כשהמזרח למעלה כי שם זורח השמש
שהיה סימן הניווט העיקרי במסעיהם בים וביבשה
ורק במשך הזמן האירופים החלו לצייר את הצפון
למעלה כי היה נוח כי הארצות בקצות המזרח
והמערב היו מוכרות להם יותר מהארצות בחצי
הכדור הדרומי כגון אוסטרליה ,שהתגלתה על ידי
חוקרים בריטיים והולנדיים רק לפני כ 300-שנה ועל
פי המדע אין הבדל אם יציירו מפות עם הצפון למעלה
או המזרח למעלה ורש"י התכוון כאן להסביר את
לשון המקרא "וירד הגבול"  -במה הוא ירד?  -וביאר
שכל שהגבול הולך מצפון לדרום ,הוא יורד כי בצפון
ההרים ביותר בארץ ישראל ,כחרמון וכגליל העליון,
עד שהגבול "מחה על כתף ים כינרת" וגו' וידוע שים

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
כינרת למטה ממפלס הים התיכון ומהמקומות הכי
נמוכים בעולם.
בפ' עקב )י ,ט( ד"ה "על כן לא היה ללוי חלק" פירש
רש"י" :לפי שהובדלו לעבודת מזבח ואין פנויין לחרוש
ולזרוע" .וכדרכו קיצר כי כבר שמענו כן בפ' מסעי )לה,
ב-ח( .ויש לדייק שכתוב כאן "לא היה ללוי חלק ...עם
אחיו" ,היינו לא כגודל נחלותיהם ,שכל שאר השבטים
פנויים לחרוש וכו' .והטעם שלא קיבלו נחלה גדולה
ומרוכזת ,אלא עיר כאן ועיר שם ,כי קיבלו תרומה
ומעשר ושאר מתנות כהונה ולויה ,והשבטים הביאו
להם את מתנותיהם מכל הארץ ואם היתה נחלה
מרוכזת לוויים באיזור אחד ,יהיה טורח להביאן
ממרחקים לנחלתם והמתנות תתמעטנה ,מה שאין כן
כשיש עיר לוויים בכל איזור חקלאי .והנה בפ' תבוא )כו,
יא( במצות הבאת הביכורים כתוב "ושמחת בכל
הטוב ...אתה והלוי" וגו' ,ופירש רש"י שם "אף הלוי
חייב בביכורים אם נטעו בתוך עריהם" ,אם כן בדברי
רש"י כאן "ואין פנויין לחרוש ולזרוע" ,אין כוונתו
שנאסרו בכך ,כי אדרבה הוקצו להם מגרשים לשדות
ולכרמים )כבפ' מסעי שם( ,רק ששטחם היה קטן ביחס
לשדות שאר השבטים ,ובפרט שהלוויים סודרו
במשמרות במשך השנה לשרת במקדש ונזקקו לנסוע
מעריהם לירושלים ועל כן "אינם פנויין" וכו'.
יעקב אהרונסון ,טל' 050-4109120
)פ' עקב ח ,א( כל המצוה .פירש רש"י :אם התחלת
במצוה גמור אותה ,שאינה נקראת המצוה אלא על שם
הגומרה ,שנאמר ואת עצמות יוסף אשר העלו בני

ישראל וכו' .ראיתי באחד העלונים בו מקשה הנער
חיים רבינוביץ ,מת"ת באיאן ביתר ,כי מלשון הפסוק
"כל המצוה" יש לדייק שהכוונה שיש לעשות כל
המצוה ממש ,מתחילתה ועד סופה ,וכך מדויק תחילת
דברי רש"י "אם התחלת במצוה" ,ולכאורה בעצמות
יוסף ]מעשה ממנו מביא רש"י ראיה לדבריו[ הרי בני ישראל לא
עשו את תחילת המצוה .ועל כך העיר המערכת בעלון
שם :כפי שרואים מדברי רש"י ,אדרבה רק הסוף היא
העיקר ,שכותב שאף שמשה רבינו לבדו נתעסק בזה
אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה ,ונקראת רק על
שם ישראל .ולפי דברי רש"י מתפרש כוונת הפסוק "כל
המצוה" שהעושה הגמר הוא כעושה את כל המצווה,
עכ"ד .אך קושיית המקשן עדיין במקומה .ואשמח
לשמוע איך לומדים זאת ב"מתיבתא דרש"י".
בכ"ר ,ר .ח.
הערכת המערכת :רש"י ]בפירוש השני[ מפרש "כל
המצוה" על קיום המצוה בשלימות מתחילתה ועד
סופה ,כדעת המקשן .והראיה שמביא מעצמות יוסף
אינה אלא על כך "שאינה נקראת המצוה אלא על שם
הגומרה" .ופשוט .וכל זאת מבלי להיכנס לעצם דברי
רש"י הצריכים עיון ,מה ראה צורך לפרש רק כאן
תיבות אלו ,הרי לשון זה כבר נאמר לעיל )ה ,כח; ו ,כה(.
ומה גם אם פירוש הא' הוא "כפשוטו" ,למה לי
המדרש .ויתירה מזו ,למה ליה להביא טעם למה יש
לגמור )וגם להביא ראיה לכך( ,הרי לא בא אלא לפרש ,אם
כן לא הול"ל כי אם עד "גמור אותה" .ועוד חזון למועד
לעת מצוא בעזהשי"ת.

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
?ÂÈÓÈ Â‡ÏÓ˘ ÈÏ ‰ÓÏ
נחלת יעקב
?„ÏÂ! ‰Ê ÌÂÈ·˘ ¯ÈÎÊ‰ ‰Ó Ì˘Ï
פרדס שמאי
?ÂˆÈ˜ Ì„‡Ï ÔÈÚ„ÂÓ ÔÈ‡ È¯‰
גרש כרמל ]מתוך דבריו מתבארים עוד קושיות הנז' כאן ,אבל לא

)‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯·„ÈÂ ‰˘Ó ÍÏÈÂ (á-à ,àì êìéå 'ô ùéø
‡‰˘ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó Ô· Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ .Ï‡¯˘È ÏÎ Ï
‡ÈÏ‡ ¯Ó‡ '‰Â ‡Â·ÏÂ ˙‡ˆÏ „ÂÚ ÏÎÂ‡ ‡Ï ÌÂÈ‰ ÈÎ
 .‰Ê‰ Ô„¯È‰ ˙‡ ¯Â·Ú˙ ‡Ïפירש רש"י‰˘Ó ÍÏÈÂ" :
,ÂÁÎ ˘˘˙˘ ÏÂÎÈ ,"‡·ÏÂ ˙‡ˆÏ „ÂÚ ÏÎÂ‡ ‡Ï 'Â‚Â
כל כך על דרך הפשט[
˙,'‰ÁÏ Ò ‡ÏÂ Â ÈÚ ‰˙‰Î ‡Ï' [Ê ,„Ï ÔÏ‰Ï] ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ
?Â!ÓÊ ÚÈ‚‰ ‡Ï ‡ËÁ ‡ÏÂÏ˘ ·˙Î (‚È ,ÊÎ) ÒÁ!Ù 'Ù· È¯‰
‡˙Â˘¯‰ È ÓÓ ‰ÏË ˘ È‡˘¯ È È‡ ,'ÏÎÂ‡ ‡Ï' Â‰Ó ‡Ï
גור אריה; דבק טוב )בהגה(; הואיל משה; אהל יעקב;
ÏÎÂ‡ ‡Ï' ˘Â¯ÈÙ Â‰Ê ,"ÈÏ‡ ¯Ó‡ '‰Â" .Ú˘Â‰ÈÏ ‰ ˙ Â
וראה כנף רננים
,"ÌÂÈ‰ ÈÎ‡" .'ÈÏ‡ ¯Ó‡ '‰'˘ ÈÙÏ ,'‡·ÏÂ ˙‡ˆÏ „ÂÚ
?"‡·ÏÂ ˙‡ˆÏ" ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ‰ÈÏ ‰ÓÏ
.˙ÂÓ‡ ‰Ê ÌÂÈ·Â È˙„ÏÂ ‰Ê ÌÂÈ· ,È˙Â ˘Â ÈÓÈ Â‡ÏÓ ÌÂÈ‰
רע"ב; גור אריה; אהל יעקב; משכיל לדוד; דבר המלך;
„·¯ ‡ Ì‡ÈˆÈ ¯˘‡" Í¯„ ÏÚ "‡·ÏÂ ˙‡ˆÏ" ˘¯ÈÙ ‡Ï ÚÂ„Ó ÂÓ˙Ò ˘ „ÓÏÓ ,‰¯Â˙ È¯·„· '‡·ÏÂ ˙‡ˆÏ' ,¯Áבאר בשדה; רשפ"י א"ש
¯Â·È„· Ì„ÈÓˆ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰ ‰ÓÏ
רשימה חלקית ?"Ì‡È·È ¯˘‡Â
.‰ÓÎÁ‰ ˙Â ÈÚÓÂ ˙Â¯ÂÒÓ Â ÓÓ
ישר; תורת מנחם )תשכ"ו(; עיוני רש"י; רשפ"י א"ש

]כאן המקום להעיר ולמחות על מהדירי חומשים המעיזים
לשלוח יד בפירוש רש"י ,וכיוצא בו ,נכנסים בשדה אחר ועושים
בו כרצונם ,רש"י מהפך בכוונה תחילה ,כמפורש יוצא ממפרשי
רש"י ,והם כאילו מתקנים .אמנם כאן מביא הרא"ם גירסא
בודדת ברש"י בה אינו מהפך ,ואם עליה מסתמכים "המיישרים",
עליהם לציין על כך .ובפשטות כוונת רש"י להקשות כי "וילך
משה ...לא אוכל לצאת" ,הרי סתירה מניה וביה .ואם כן
ה"מיישרים" ו"מסדרים" "וילך משה וגו' ,בן מאה" וכו' ,מה בעי
רש"י עם "וילך משה" .נמצא שתקנה זו אינה אלא קלקול .ובכלל
אם יש איזו אי הבנה ברש"י ,מותר להעיר ,אבל לא לשנות
בדבריו הקדושים .ואם ריק הוא מכם.[...

?È"˘¯Ï ‰˘˜ ‰Ó
משכיל לדוד
?È"˘¯ ¯Ó‡˜ ‰Ó
זכרון משה; מהר"א אמיגו; משמרת הקודש; כנף
רננים; אהל יעקב; רשפ"י א"ש
?ÂÁÎ ˘˘˙ Ì‡ ˜ÙÒ‰ È„„ˆ Ô‰Ó
רא"ם; שפתי חכמים; משמרת הקודש; אהל יעקב;
רשפ"י א"ש
?'ÂÎÂ "‰˙‰Î ‡Ï" ˘Â¯ÈÙ
רש" סוטה )יג ,ב(; מלכה של תורה
?Ì„Â˜ ÌÈÓÈ '‰ ‰ÏÁ˘ ÚÓ˘Ó (‡ ,ÁÎ) ÔË˜ „ÚÂÓ· È¯‰
תוספות וריטב"א שם; מלאכת הקודש
‡?‰ÙÂËÁ ‰˙ÈÓ ÂÏ ‰È‰ Ì˘ ‡¯Ó‚Ï È¯‰ ‰ÏÁ ‡Ï Ì
מלאכת הקודש
?"‰˘Ó ÍÏÈÂ" ˙·È˙ ËËˆÓ ‰ÓÏ
פרדס שמאי; רשפי א"ש; וראה אור ישר
?'Â‚Â :ÛÈÒÂ‰ "‰˘Ó ÍÏÈÂ" ¯Á‡Ï ‰ÓÏ
מדייק רש"י; עיוני רש"י )ר"י מיר ברכפלד(; פרדס שמאי
?‡¯˜„ ‡ÙÈÒ ‰ÏÈÁ˙ ˘¯ÙÓÂ ÍÙ‰Ó ‰ÓÏ
מהרי"ק; רא"ם; רע"ב; הגור; מהר"ן; דבק טוב )בהגה(;
הואיל משה; זכרון משה; מהר"א אמיגו; שפתי
חכמים; הוספות יריעות שלמה; משמרת הקודש; כנף
רננים; אהל יעקב; משכיל לדוד; גרש כרמל; דברי
יחזקאל; תשועות חיים )לבעל "מסגרת השולחן"(; אור

עיוני רש"י
?"ÏÎÂ‡ ‡Ï" ·Â˙Î È¯‰
אמרי שפר
?(Ú˘Â‰ÈÏ ‰!˙! ÈÎ Û‡) ‰˘ÓÓ ˙Â˘¯‰ ‰ÏËÈ! ÚÂ„Ó
נחלת יעקב
¯Ó‡ '‰˘ ÈÙÏ ¯˜ÈÚ‰ È¯‰ ,˙Â˘¯ ˙ÏÈË! ¯ÈÎÊ‰ ‰ÓÏ
‡?ÂÈÏ
מהר"א אמיגו; אהל יעקב
?"˙Â˘¯‰" ÔÂ˘Ï ˘Â¯ÈÙ
פרדס שמאי
„ÔÂ˘Ï· ‡ÏÂ ,"ÏÎÂ‡ ‡Ï - ˘Â¯ÈÙ Â‰Ê" :Â¯ÓÂ‡ ˜ÂÈ
!˙?ÌÚË ˙!È
עיוני רש"י; וראה משכיל לדוד
‡?'‰˘ ÈÙÏ - '‰Â ˘¯ÙÓ ÍÈ
משיח אלמים; רא"ם; באר מים חיים; נחלת יעקב;
ט"ז; שפתי חכמים; אהל יעקב; דבר המלך; חפץ חיים;
באר יצחק; באר בשדה; וראה רע"ב )בדיבור קודם(
?ÌÚË‰ ˙!È˙! ÈÏ ‰ÓÏ
מהר"א אמיגו; כנף רננים; אהל יעקב
?ÂÈÓÈ Â‡ÏÓ ÌÂÈ‰˘ ÔÈ!Ó
ראה :סוטה יג ,ב ]"שאין ת"ל היום ,ומה ת"ל היום"; ועיין בן יהוידע
)שם( כפילות הלשון[; דקדוקי רש"י )קמאי(; משיח אלמים ר"י
קניזל; דבק טוב; הוספות יריעות שלמה; ט"ז; מהר"א
אמיגו; משמרת הקודש; כנף רננים; באר יצחק; באר
בשדה; דברי יחזקאל; אור ישר; מדייק רש"י; רשפ"י א"ש

‡?„Á
ר"י; קניזל; רע"ב; לבוש; הואיל משה; זכרון משה;
צדה לדרך; מהר"א אמיגו; שפתי חכמים; כנף רננים;
דבר המלך; באר בשדה; דברי יחזקאל; אור ישר;
מדייק רש"י; נחלת יעקב יהושע; רשפ"י א"ש
ÈÎ!‡" ÏÚ Â‡ "‡·ÏÂ ˙‡ˆÏ" ÏÚ È‡˜ "¯Á‡ ¯·„"‰
?"ÌÂÈ‰
דבק טוב; רשפ"י א"ש
?(ÂÏË! :‡ÓÂÁ!˙·Â) ?'ÂÎÂ ÂÓ˙Ò! ˘Â¯ÈÙ
באר מים חיים; לקוטי שיחות )חלק כט הערה ;(7
ביאורים לפירוש רש"י
‡¯Ó‚·Â) "‰ÓÎÁ‰ ˙Â!ÈÚÓÂ ˙Â¯ÂÒÓ" ÔÂ˘Ï‰ ˙ÏÈÙÎ È‰Ó
"˘?("‰ÓÎÁ È¯Ú
לקוטי שיחות )חלק כט(; ביאורי החומש; ביאורים
לפירוש רש"י; עיוני רש"י
?‰ÓÎÁ‰ Â!ÓÓ ÂÓ˙Ò! ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
רבינו בחיי; מושב זקנים; ר"י קניזל; מהר"ן; צדה
לדרך; שפתי חכמים; באר יצחק; כתב סופר; וראה
פרדס שמאי
?Â˙ÓÎÁ ÏÚ ,"Â!ÈÚ ‰˙‰Î ‡Ï" Â˘¯„ È¯‰
פרדס שמאי
?"ÈÏ‡ ¯Ó‡ '‰Â" ˘¯Ù˙Ó ÍÈ‡ '·‰ ˘Â¯ÈÙÏ
רא"ם; רע"ב; גור אריה; לבוש; הואיל משה; מהרש"א;
ט"ז; מהר"א אמיגו; שפתי חכנמים; משמרת הקודש;
אהל יעקב; באר יצחק; תשועות חיים )הנ"ל(

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
)חומש אריאל(
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
מגדיאל
מעייני אבד
חזקיה
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים"ק* מירא
בצלאל* שפתי
דוד לט"ז
לרב דברי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *
)תש"ה  -ח"י אלול תשס"ט(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
מקוםדקדוקי
הגור *
מזרחי *
אליהו
שנה,רבינו
דוב * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
ריב",א *
באדרד *
נימוקי הרי"
רמב"ן *
אביו
ספראת
מילא
תשנ"ד,
בשנת
לאביו הרב
תש"ה
נולד בכ"ד

רש"י השלם

מעייני רבה של מגדיאל )ב' בטבת תרס"ג  -ח' בסיון
תשי"ב( ,בן רבי משה יצחק מגרודנא )שבעלייתו
לארץ ישראל עיברת את שם משפחתו מ"קוואל"
ל"מעייני" .במקור היה שם המשפחה "קריקסטאנסקי",
שפירושו ברוסית העתיקה "מעיין" ,אחד הסבים החליפו
ל"קוואל" ,ולאחר מכן הוחלף כאמור ל"מעייני"( .אחד

מתושבי מגדיאל חסיד גור ,התייעץ ברבו הרבי
מגור בעל "בית ישראל" ,אם לעזוב את מגדיאל
בשל חינוך הילדים ,השיבו :יש לכם רב חשוב
)בהתכוונו על רבי דוב( .בשנת תש"ב ,בהיות רבי
דוב בן ל"ט ,ועדיין לא זכה להבנות ,חלה
אנושות .בשבת פרשת חקת העמיד אביו רבי
משה יצחק בית דין ותרם עשר שנים מחייו
לבנו .לא עברו ימים רבים ורבי משה יצחק
שבק חיים ואילו בנו קם ממיטת חליו וזכה
להקים זרע של קיימא .בתש"ג נולדה לו בתו
רבקה תחי' ולאחר כשנתיים נולד לו בנו רבי
בצלאל זצ"ל .כעשור לאחר הקמת בית הדין
נפטר באופן פתאומי ,בן מ"ט ,בהשאירו אחריו
שני יתומים :בן ז' ובת ט'.
אמו של רבי בצלאל ,זו' רבי דוב :פריידל
בת רבי יואל באראנציק הי"ד )נפטר י"ט כסלו(...
מייסד ישיבה באמציסלוב ביחד עם רבי אלחנן
וואסרמאן בעל "קובץ שיעורים" ,ובעוד שרבי
אלחנן שימש כר"מ בשיעור א' ,הרי רבי יואל
שימש כר"מ בשיעור ב' .מספרים שהגאון
מראגטשוב התבטא על רבי יואל :הוא יודע
ללמוד )הגדרה נדירה ויוצאת דופן מפיו ,כידוע( .וכך
כותב עליו רבי יוסף יצחק מליובאוויטש )אגרות
קודש ,חלק ב עמוד קנב(" :בפה ריגא ישנו בית ספר
חרדי נקוב בשם "תורה ודרך ארץ" והנהגתו
הוא על פי הדרכה טובה ומעולה ...בלבי

.......

שלטי הגיבורים

הנני מייקר ומחבב את המנהל הראשי של
הבית ספר הלזה ,שהוא ירא אלקים באמת,
במלא מובן המלה ,ממפלגת בעלי מוסר ושמו
הרב ר' יואל שי' באראנציק ,נודע לשם תהלה
בתוככי מקורבי כבוד הרה"ג הנודע ידידי מאז
ומקדם הר"ר חיים עוזר שליט"א והגאון חפץ
חיים שליט"א".
בצעירותו למד רבי בצלאל בישיבת קול
תורה ולאחר מכן בישיבת פנוביז' .בשנת תש"ל
נשא את רבקה בת הרב ישעיה בלוי ,בן רבי צבי
בלוי ,אחיו של הרבנים המפורסמים :רבי
עמרם ,רבי משה ורבי אברהם ,בני רבי יצחק
שלמה בעל "מלא העומר" על הלכות חלה,
מצאצאי ה"קרן אורה" .רבו רבי דוד פוברסקי
סידר לו הקידושין .כאמור ,התייתם מאביו
בילדותו ,בהיותו כבן שבע .כעבור מ"ב
...................

ברבנות מגדיאל .בשנת תשנ"ט חלה ,ואז
הוסיף לעצמו לו השם חזקיה ,ואכן חיזקו ה'
וקם מחליו כחזקיה מלך יהודה מחליו .לאחר
כעשור שוב חלה ,אך לא קם ממיטת חוליו
ונפטר בן ס"ד ,בח"י באלול תשס"ט.
רוב ימיו הקדיש למפעל הגדול "רש"י
השלם" ,שעל יד מכון "אריאל" ,מפעלי תורה
יהדות וחברה בישראל ,מיסודו של מכון האר"י
פישל ירושלים ,בנשיאות הרב שאר ישוב כהן,
רב"ד חיפה ,יחד עם אחוזת מרעיו ,בראשם
הרב שמואל יעקובוביץ והרב אביגדור אריאלי.
החיבור כולל מקורות ,הארות ,נוסחאות ועוד.
הספיק לערוך ג' כרכים על חומש בראשית,
הופיעו בירושלים תשמ"ו-תשנ"א .ד' כרכים
על חומש שמות ,הופיעו בירושלים תשנ"ג-
תשס"ה .כשחלה רבי חזקיה בצלאל החל
לאסוף מאמרים מתוך פירושו ולערוך מערכות
בפירוש רש"י .רשם לעצמו רשימה של מ'
מערכות שתיכנן לערוך מחדש ,אך לא הספיק
אלא מערכות אחדות ושבק חיים .וכך כתב
בריש חוברת "בך יברך ישראל" שהוציא לאור
לרגל "בר מצוה" של נכדו "ואני תפלה לבורא
עולם שאזכה בע"ה להוציא לאור דברי תורה
שיש עמדי בכתובים ,מהם מושקעים בתוך
העבודה הגדולה בספר 'רש"י השלם' על
שבעה כרכיו ,שזכיתי להיות עורך ומנהל
למפעל תורני חשוב זה ,ומהם שנתבררו
ונתלבנו בחבורות תלמידי חכמים ובקהילתי
מגדיאל ,אשר בהוד השרון."...
חובבי תורה בכלל ,ותורת רש"י בפרט,
מצפים שלא ייבש המעי'ן ,והמפעל האדיר
יומשך עד תומם.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'‰ ˙Â˘Ú ÌÂÈ· Ì‡¯·‰· ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ˙Â„ÏÂ˙ (ã ,á úéùàøá 'ôפירש רש"יÌ‡¯· '‰· ,'Ì‡¯·‰·' ,¯Á‡ ¯·„ .ÔÂ˘‡¯· Â‡¯· ÌÏÎ˘ Í„ÓÏ :
˘ ‡Â„¯È˘ ÊÓ¯ ,‡"‰· ‡¯· ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰˘ Ô‡Î Í„ÓÏÂ .ÌÈÓÏÂÚ È ˘ ¯ˆÈ Ì˘‰ Ï˘ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈ˙Â‡ '·· ,'ÌÈÓÏÂÚ ¯Âˆ '‰ ‰È·' [„ ,ÂÎ ‰ÈÚ˘È] ¯Ó
.Ì˘ Í¯„ ˙„¯Ï ‰ËÓÏ ‰ÁÂ˙ÙÂ ÌÈ„„ˆ ÏÎÓ ‰ÓÂ˙Ò˘ ˙‡Ê ‡"‰Î ˙Á˘ ˙Â‡¯Ï ‰ËÓÏ
בחלק מנוסחאות רש"י נוסף כאן בסוגריים )אחר נברא בה"א( :ס"א ,רמז כמו שהה"א פתוחה למטה כך העולם פתוח לשבים בתשובה ,ועוה"ב
נברא ביו"ד לומר שצדיקים שבאותו זמן מועטים ,כמו י' שהיא קטנה באותיות .מקור להוספה זו ,שאינה בדפוסים ראשונים ולא לפני
מפרש"י רש"י ,מצינו בירושלמי ובפסיקתא רבתי שם" :מה ה"א פתוח מכל צד כך פותח פתח לכל בעלי תשובה" .ובקרבן העדה" :פתוח
מכל צד ,שכל צדה שלמטה פתוח שאינו במ"ם וקו"ף" .אך במנחות ]כט ,ב[ ובראשית רבה שם נרמז הפתח לבעלי תשובה מפתח העליון,
אבל בפתח התחתון "לא מסתייעא מילתא ,כדריש לקיש ,"...עיין שם .ההמשך" :ביו"ד ,שצדיקים שבאותו זמן ,"...על פי מנחות שם" :מפני
מה נברא העולם הבא ביו"ד ,מפני שצדיקים שבו מועטים" .וראה גם אותיות דרבי עקיבא שם.
"שירדו הרשעים למטה לראות שחת" ,כן היא הגירסא ברוב דפוסי רש"י ,וכוונתו שירדו לקבר .לא כגירסא שלפני 'גור אריה' ודפוס רל:
"שירדו הרשעים" ,אשר פירושו לפי זה שירדו לגיהנם .וכנוסח שלפנינו מוכיח גם לשון הירושלמי ובראשית רבה ,שהוא מקור דברי
רש"י....

