ב"ה ,אלול תשע"ג ,גליון כג

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
"ÁÂÓ „ÈÓ˙ ‰È‰È˘ [ÏÂÏ‡· 'È„ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· - Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ÒÁÙ È·¯ ˜"‰¯‰] ¯È‰Ê‰
‡ˆ[ËÈ ,ÊÈ ÌÈ¯·„] ¯Ó‡˘ ÂÓÎ ,‰Ú˘ ÏÎ· Â· ÔÈÈÚÏ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ Ì„‡‰ Ï
'È¯Â‰¯‰Ó ÔÎ Ì‚ ÏˆÈÂ ,'‰‡¯ÈÏ „ÓÏÈ ÔÚÓÏ 'Â‚Â ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ Â· ‡¯˜Â ÂÓÚ ‰˙È‰Â
'Ï‡¯˘È ÏÎ ÈÈÚÏ' „Ú '˙È˘‡¯·'Ó ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÌÈ¯Ú‰ Â„ÓÏÈ˘ ¯È‰Ê‰ Ì‚Â .‰¯Ê ‰„Â·Ú
.‰¯Ê ‰„Â·Ú È¯Â‰¯‰Ó ÂÏˆÈÂ ÌÈ¯˘Î ÂÈ‰È È‡„Â·Â ,Ì‰· ÌÈ‡È˜· ÂÈ‰ÈÂ
"ÌÈÁˆÂ¯Â ÌÈÊÁÂÙ ÌÈÈÂˆÓ˘ ÚÓ˘˘ ,Ï"Ê ·¯‰ Ì˘· [Ú"ÈÊ „È˘¯Ú·Ó] Ï‡Ù¯ ¯"¯‰ÂÓÓ
Ï"Ê ‡Â‰ ¯Ó‡Â .˙ÂÚ¯ ˙Â·˘ÁÓÏ ‰ÏÂ‚Ò ‡Â‰ ÈÎ ,˘ÓÂÁ· È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ „ÂÓÏÏ ‰ÂÈˆÂ
ÔÈÏÚÂÂ ÈÈÊ Ê‡ ,„ÂÓÏÏ ÌÎÈ· ÂÏÎÂÈ˘Î Ï"ˆÊ [‡ËÏ‡·Ó] ÈÂÏ‰ ·‡Ê ÔÈÓÈ· È·¯ ·¯‰ ¯"ÂÓÏ
˜Ì‰Ï ÂÈ‰È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯˘Î ÌÈ˘‡ ÂÈ‰È˘ ÈÁË·ÂÓ ,˘ÓÂÁ ÏÚ È"˘¯ [ÂÚ„È˘ -] ÔÚÚ
.˘„Â˜ ˙È¯·· ÌÈÈ˜ ÂÈ‰ÈÂ ,‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙Â·˘ÁÓ
"˘˙Á‡ ÌÚÙ ÚÓ˘ ‰È‰ ÂÈÓÈ·˘ [„È˘¯Ú·Ó] Ï"Ê Ï‡Ù¯ ¯"¯‰ÂÓ È˜ÊÓ È˙ÚÓ
ÌÚ ˘ÓÂÁ ÔÈÂÂÏÈÙ Ï‡Ê'Ó :‰ÂˆÓ [Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ÒÁÙ È·¯ ˜"‰¯‰] Â¯ÂÓ ‰È‰Â ,Ï"Á¯ ‰‚È¯‰
˙Â¯Â¯Ú˘ ÚÓ˘ „Á‡ ıÈ˜· .[‰¯È„‡‰ÏÂ ÂÊ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ,‰ÊÓ ÏÂ„‚ ˜ÒÚ ˙Â˘ÚÏ -] È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
‚„Ï"Ê ‡Â‰ ¯Ó‡ .ÚÂ·˘ ÏÎ· ‡¯„Ò ÏÎÓ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÈÏ˘‰ÏÂ „ÂÓÏÏ ‰ÂÈˆÂ ,˙ÂÏÂ
˘‡È"˘¯ ÈÎ ,Ï"Ê È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÂÓÏÏ „Â‡Ó Ï"Ê ·¯‰ „ÈÙ˜‰ ÍÎÏ˘ ¯˘Ù
‰¯Â˙ ÌÚ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ „ÁÈÈÏ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ ‡È‰˘ ÌÈ˘¯„ÓÓ Ë˜ÂÏÓ ‡Â‰
˘·."·˙Î
‡Ó-ÂÏ ˙ÂÈ˙Â‡ ‰¯Â˙‰ ¯Ú˘ ,‚"Ò˘˙ ˜¯· È· ˙¯Â„‰Ó ,ÒÁÙ È¯Ó

כללים בפירוש רש"י
·"ÌÈÈÚ ‰ÙÈ"‰ ˙˘Ó
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰
"¯˘".(Ï‰˜ÈÂ 'Ù) "...Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ˘¯ÈÙ È
"„¯.(Ï‰˜ÈÂ 'Ù) "˙Ó‡‰ ÍÙÈ‰ Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· [˘¯ÈÙ˘ „ÚÂ ,Ë˘Ù‰ ÈÙÏ] ˘¯ÙÏ ÂÎ
"„¯.(‡·˙ 'Ù) "[ÍÎ ÌÚÙÂ ÍÎ ÌÚÙ ,¯ÓÂÏÎ] ÌÈÙÏÁ˙Ó ÌÈ¯·„ ˘¯ÙÓ˘ ‰ÚÂ„È È"˘¯ Í
"„¯.(Ï‰˜ÈÂ 'Ù) [ÔÎ ÌÈ¯·ÂÒ ‡Ï È"˘¯ È˘¯ÙÓ ·Â¯ Í‡] "¯ÎÂÊ˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÓÚÙÏ ˘¯ÙÏ ÂÎ

רש"י לחידודא
למטה  -למטה ,למעלה  -למעלה?!
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות החודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:
מקור ש"חידודים" הם סגולה נגד "גימגום"! = בפ' ואתחנן )ו ,ז( :ושננתם
לבניך וגו' ,פירש רש"י :לשון חידוד הוא שיהיו מחודדים בפיך שאם ישאלך
אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו )על פי אביעה חידות(.

חדשות בהיכלי רש"י
קהל רב ומגוון בערב עיון במשנת רש"י בהילולא דרש"י .באור
לראש חודש אב ,יום הילולא דרש"י ,התמלא בית המדרש פרדס כץ  -בו
שוכן "מתיבתא דרש"י"  -מפה לפה בקהל רב ,לערב מיוחד במשנת
רש"י ,בראשות מחנכים ומרביצי תורת רש"י ,מחברים ומהדירים מפרשי
רש"י על התורה.
הערב נפתח בהדלקת נר זכרון לר'בן ש'ל י'שראל ,בידי הה"ג
ישראל פלס ריש מתיבתא דרש"י .כן העלו נר לזכר מרביצי תורת רש"י
בדורינו שהלכו לעולמם ,ובראשם הגאון רבי דוד מן זצ"ל ראש ישיבת
"כנסת חזקיהו" ובעל "די באר" על התורה ופירוש רש"י ,אשר הוקיר
והעריך את מפעל "מתיבתא דרש"י" ,ואשר בימים אלה הסתיימה שנת
אבלו )ראה "מתיבתא דרש"י" ,גליון ט( .היחס החם ממשיך גם אצל בניו אחריו
הרבנים הדגלים .ואכן בנו הגאון רבי משה מן שליט"א ר"מ ישיבת באר
התורה ,כיבד את האירוע בנוכחותו ,גם בשליחות אחיו ראש הישיבה
הגאון רבי יהושע שליט"א.
כמו כן העלה הרב מתתי' ענגלענדער ,חתן גאב"ד חוג חתם סופר,
את זכרו של אביו זצ"ל ,ידיד נאמן ל"מתיבתא דרש"י" ,ה"ה חד ומיוחד
מבני העליה ,חו"פ צ"ת מוה"ר ישכר דוב )בעריש( ענגלענדער שנסתלק
לפני שנה במיטב שנותיו )כפי שתואר ב"מתיבתא דרש"י" אשתקד(.
לאחר פתיחת המנחה במטרת הערב ,שהיא להגדיל תורת רש"י
ולהאדירה ,העלה מפי ספרים וסופרים כי בנוסף ללימוד העיוני ברש"י ,יש
בו סגולות שונות ,ומהם סגולה לרפואה .מתוך כך הזמין את האדמו"ר
מאנטניא שליט"א ,העוסק רבות בתורת רש"י ,לפתוח בפרק תהלים
לזכות ש"ב מרן האדמו"ר מסערט וויזניץ שליט"א ,ואת הדיין הג"מ דוד
עידן אבד"ק יוצאי תוניס בפרדס כץ ודיין בבית דין "כסא רחמים" לשאת
תפלה לזכות הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף שליט"א.
במשך שעה ארוכה האזין הקהל ברב קשב לדברי הג"מ יצחק ישעיה
ווייס אבד"ק נוה אחיעזר בנאומו אודות רש"י בעקבות מנחם ודונש ,ולרב
עודד אמרוסי בנושא בית המקדש ,ולדברי הג"מ אהרן שפירא אבד"ק
פרדס כץ בשיעורו אודות כללים בלימוד רש"י.
במרכז הערב התקיים רב שיח בין מהדירי חומשים עם פירוש רש"י
מבוארים :הה"ג ר"א אלאשווילי  -חומש "אשל אברהם"; הה"ג ר"נ אנשין
 חומש "רש"י כפשוטו"; הה"ג רד"י ווינפלד  -חומש "שי למורא"; הה"גר"י שטיינברג " -חומש מבואר ורש"י מפורש" ,שהתנהל בטוב טעם
ובתבונה יתירה בידי המנחה הה"ג חנוך טוביאס בעל "סערה וסופה" ועורך
"מעייני אגם" על לועזי רש"י ,שהצליח לרתק את הקהל במהלך הערב
המיוחד.

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?! 

)˘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‰ Í¯Â ‡¯È‰
ופירש רש"י„ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ,ÂÚÓ˘ÓÎ ¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ ,··Ï‰ Í¯Â ‡¯È‰ :
·˜˘¯˙Â¯È·ÚÓ ‡¯È‰ ¯ÓÂ‡ ÈÏÈÏ‚‰ ÈÒÂÈ È·¯ .‰ÙÂÏ˘ ·¯Á ˙Â‡¯ÏÂ ‰ÓÁÏÓ‰ È
˘·ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÏÚ ˙ÂÒÎÏ ‰˘‡Â Ì¯ÎÂ ˙È· ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‰¯Â˙ ÂÏ ‰˙Ï˙ ÍÎÏÂ ,Â„È
·˘·‡Ó˘ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÂÁ Â‰‡¯‰Â ‰¯È·Ú ÈÏÚ· Ì‰˘ ÂÈ·È ‡Ï˘ ,Ì„È·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÈ
·.‰˘‡ ˘¯‡ Â‡ Ì¯Î ÚË Â‡ ˙È· ‰

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 יימס 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[.

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
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 בתחלה ,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 ירא
גם הירא לפני שמתקרבים אל המלחמה )ואולי גם הירא מעבירות שבידו(.
ואילו לרבי יוסי הגלילי הכוונה להירא מעבירות שבידו בלבד ותו לא

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 ]ויש לומר שב' הענינים ברש"י" :לעמוד בקשרי המלחמה" ו"לראות חרב
שלופה" הם כנגד ב' הלשונות שבכתוב" :ירא" ו"רך הלבב"[ .ולכן נדחית הכרזה זו ]וראה שם עוד ,הובא בגליון "מתיבתא דרש"י" דאשתקד ,מדור "פרדס היה לשלמה"[.
באורים כבדו ה' )ראה גליון הקודם(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י;
לסופן של ההכרזות ,קרוב ככל האפשר לתחילת הקרב ,כדי שגם מי
לקוטי שיחות ,חלק ט; שם שלמה
שהאימה נפלה עליו רק ברגעים אחרונים אלו יוכל לשוב לביתו.

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ [ÍÏ Â„È‚È ¯˘‡ ¯·„‰ ÔÓ ¯ÂÒ˙ ‡Ï] (àé ,æé íéèôåù 'ôפירש רש"י ÔÈÓÈ ‡Â‰˘ Ï‡Ó˘ ÏÚÂ Ï‡Ó˘ ‡Â‰˘ ÔÈÓÈ ÏÚ ÍÏ ¯ÓÂ‡ ÂÏÈÙ‡ :וכו' .ראה
רמב"ן ,רא"ם וגור אריה .ולא ידעתי למה לא נפרש כפשוטו שאומרים שלא כתורה כדי למיגדר מילתא ,וכאן מסר הכתוב כח לחכמים
להיות מכין ועונשין שלא מן הדין .ושמחתי שמצאתי ב"תולדות אדם" על הספרי שכתב :שאם כפרי דמיון רעיונך אומרים על ימין שהוא
שמאל וכו' ,אבל הם אומרים על ימין ימין ,או דיש כח ביד חכמים לעקור מן התורה בשב ואל תעשה או למגדר מילתא כמבואר בפרק
האשה רבה )יבמות צ ,ב( ,עכ"ל .ואולי יש לומר דתליא בשני הגירסאות שיש שם בספרי ,אפילו 'מראים' בעיניך או אפילו 'נראים' בעיניך
וכו' ,דלפי הגירסא 'נראים' היינו שבעיניך נראה כן כפי דמיון רעיונך ,ולהגירסא 'מראים' היינו שבאמת זהו ימין אלא שהם מראים לך
שהוא שמאל כדי למיגדר מילתא ,ודו"ק .ועיין עוד ב"ספרי דבי רב" מה שהביא מה"נחלת יעקב" בביאור דברי רש"י .ודו"ק.
שו"ת דברי יציב ,חושן משפט סימן ח

) .[Í‚‚Ï ‰˜ÚÓ ˙È˘ÚÂ] ˘„Á ˙È· ‰·˙ ÈÎ (ç ,áë àöú 'ôפירש רש"י‰ÂˆÓ˘ ‰˜ÚÓ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜˙Â ˘„Á ˙È· ˙Â·Ï ÍÙÂÒ Ô˜‰ ÁÂÏ˘ ˙ÂˆÓ ˙ÓÈÈ˜ Ì‡ :
‚ ,ÌÈ‡ ÌÈ„‚·ÏÂ ‰„˘Â Ì¯ÎÏ ÚÈ‚˙Â ‰ÂˆÓ ˙¯¯Âעכ"ל .אף ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,אבל כאשר השכר הוא הכנה למצוה אחרת ,בדין הוא
שיטול שכרו גם בהאי עלמא .וזהו" :זכרנו לחיים וכו' ,למענך אלקים חיים" .ולכן "אם קיימת מצות שלוח הקן סופך לבנות בית חדש",
שם משמואל ,פ' תצא תער"ב
שכן בכך "תקיים מצות מעקה".
) .˙¯Ó‡Â ˙ÈÚÂ (ä ,åë àáú 'ôפירש רש"י .ÏÂ˜ ˙Ó¯‰ ÔÂ˘Ï :נראה כוונתו שיאמר פרשת הביכורים בפה מחודד ובניתוח המלות היטב ,לא כמו
לעג שפה ,ובכוונה עצומה ,וזהו יען כי מזכיר חסדי המקום ,לכן יהיו נכרים מאמריו ,שהוא כמו מחזיק טובה ואומר הודאה לו יתברך ,ולא
יאמרום כלאחר יד אשר יהיו נראים בעיניו כמשא ]שאין סברא לאמר שיצעק בקול רם עד שישמיע דבריו באזני זולתו[ .והוא על דרך שביארו
צל החכמה
התוספות מאמר חז"ל )שבת קיט ,ב( כל העונה אמן יהא שמיה רבה וכו' בכל כחו ,פירוש בכל כוונתו.

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד הרה"ג ר' אהרן שפירא שליט"א

אחדשכ"ת ,רציתי להביע את תודתי לערב הנפלא
המלומד והמרתק אמש .נהניתי מאד מהכל ובמיוחד
אני חייב לציין את הדברים המתוקים של הרה"ג ר'
יצחק ישעי'ה וייס שליט"א על הכרעת רש"י בין
מנחם בן סרוק לבין דונש בן לברט  -מאד מעניין.
בהיותי כהן נהניתי מדבריו של רב אמרוסי שליט"א.
ויישר כח להרה"ג חנוך טוביאס על עבודתו הנפלאה
ולכל הרבנים והמשתתפים .דבריכם על הצורך ללמוד
בעיון ולא "ווארטים"  -כל כך קלעתם לאמת!
אני מתפלל ותיקין ,וכבר אחרי תפילה הבקר
ספרתי על זה ויש המעוניינים לשמוע את הדברים
ורוצים לדעת אם אתם תפיצו הקלטה של הערב .אין
דרך יותר טובה להביע תודה אלא דברי תורה ומצורף
בזאת דבר שכתבתי שקשור לפרשת השבוע וגם פרשת
השבוע הקודם וקשור לפירוש רש"י  -לא מופיע
בספרי 'דיוקי רש"י' אבל בעזרת השם בספר הבא.
בפרשת שלח )יג כג-כד( כתוב "ויבאו עד נחל אשכל
ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו
במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים .למקום ההוא
קרא נחל אשכול על אֹדות האשכול אשר כרתו משם
בני ישראל" .יש כאן שאלה מפורסמת :משמע
שהמקום כבר נקרא "נחל אשכול" ,ואם כן לכאורה
אין כאן שום חידוש שקראו למקום "נחל אשכול".
וידוע פירוש הגר"א שהעיר שבפעם הראשונה כתוב
"נחל אשכל" חסר ו' ואילו בפעם השנייה כתוב מלא
ו' .והגר"א מסביר כי המקום נקרא בימי קדם "נחל
אשכל" חסר ו' על שם חברו של אברהם אבינו
"אשכל" ששמו כתוב חסר ו' בתורה .אבל המרגלים
שינו את שם המקום ל"נחל אשכול" מלא ו' על שם
אשכול הענבים שבאמת כתוב מלא ו' בפסוק כאן.
והנה במדרש )במדבר רבה פרשה טז סעיף טז; וכן
בתנחומא( כתוב "למקום ההוא קרא נחל אשכול" ,זה
שאמר הכתוב )ישעיה מו( מגיד מראשית אחרית ,שהכל
צפוי היה לפני הקב"ה אשכול אוהבו של אברהם היה
ונקרא אשכול על אודות האשכול שעתידין ישראל
לכרות ממקומו .משמע קצת לא כמו פירוש הגר"א
אבל אפשר ליישב .ובספרי דברים )הובא בקצרה בפירוש
רש"י על דברים; והובא גם בילקוט שמעוני פרשת דברים רמז תתה(

כתוב "ויבאו עד נחל אשכל" ,מלמד שנקרא על שם
סופו .כיוצא בו אתה אומר "ויבא אל הר האלקים
חורבה" ,מגיד שנקרא על שם סופו .והנה כאשר משה
רבינו הגיע להר האלקים לא היה אז נקרא בשם "הר
האלקים" ,וברור שכוונת הספרי היא שלמרות שלא
היה שמו אז "הר האלקים" ,התורה כתבה שם זה על
שם העתיד )במקום לא לכתוב שום שם( ,כדי שנדע לאן הוא
הגיע ,וממילא הוא הדין ב"נחל אשכל" שלדעת
הספרי המקום מעולם לא נקרא בשם "נחל אשכל"
עד שהמרגלים הגיעו לשם.
הרי מפורש שהספרי אינו סובר סברת הגר"א.
אין זה קושיא על הגר"א  -הרי שבעים פנים לתורה,
והספרי לכאורה גם חולק על המדרש במדבר רבה
הנ"ל ,וכשם שיש מדרשים חולקים ,גם הגר"א רשאי
לפרש פירוש אחר וכמו שמצינו בראשונים .יש להעיר
עוד שהספרי אומר את דבריו על הפסוק בדברים
שכתוב "נחל אשכל" חסר ו' ,ומשמע ששם זה הוא
השם הסופי ולא "נחל אשכול" מלא ו' ושוב זה נגד
הגר"א .על כל פנים לכל הדעות יש לתמוה מדוע
הספרי ממתין לפרשת דברים ללמוד שנקרא על שם
סופו  -וכי אי אפשר ללמוד את זה מפרשת שלח?
נלע"ד לומר הסבר לדברי הספרי ,וקודם נקדים
שתי הקדמות :א' ,אא"ז הרש"ר הירש פירש בפירושו
בסוף בהעלותך שהמילה "אודות" תמיד נאמרה
בשבחו של משהו ולא בגנותו .ב' ,מצינו כמה מקומות
שחסר ו' או י' נכתב לגנותו של משהו ,כגון עפרן )שאמר
הרבה ואפילו מעט לא עשה ,כדפירש רש"י( או "והנשאם
הביאו" )שהתעצלו בנדבת המשכן כדפירש רש"י( .לענ"ד כאשר
המרגלים הגיעו למקום וכרתו משם זמורה ואשכול
ענבים אחד ,קרא למקום ההוא "נחל אשכול" מלא ו'
על אֹדות האשכול  -כלומר המקום נקרא מלא ו'
לשבחו של הפירות של אותו מקום .ושימו לב שכתוב
"ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה וכו' למקום
ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו
משם בני ישראל"  -הכל בלשון רבים חוץ מ"קרא".
ולפירושי ניחא כי רק מרגל אחד קרא לאותו מקום
לשבח ,והיינו כלב ולא עשרת המרגלים שלא כיוונו לשבח.
ומצאתי בס"ד אחר כך במדרש )במדבר רבה פרשה טז
סעיף יד; וכן בתנחומא( כתוב "ויבאו עד נחל אשכול" ,לא
רצו ליטול מפירות ארץ ישראל אילולי כלב ששלף את
הזיין וירץ לפניהם ואמר להם אם אין אתם נוטלים או
אתם הורגים אותי או אני הורג אתכם לא היו נוטלים.
הרי מפורש שרק כלב רצה לקחת ועולה כהוגן עם

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
פירושי .אבל כאשר המרגלים חזרו לבני ישראל למדבר
הם דברו בגנותם של הפירות  -כשם שפריה משונה כך
עמה משונה .לאות שהם דברו בגנותם של הפירות הם
קראו למקום "נחל אשכל" חסר ו' )כמו שמצינו בעפרן כנ"ל(.
נמצא שהספרי הוא בדיוק הפוך מהגר"א  -אדרבה
השם הראשון היה לשבח ומלא ו' ,והוא השם שכלב
נתן למקום ,אבל המרגלים שינו אותו לגנאי חסר ו'.
והנה באמת מפרשת שלח לא היינו יודעים איזה שם
נתפס סוף סוף למקום ההוא  -הראשון או האחרון .על
זה בא הספרי ואומר לנו על הפסוק בדברים שכתוב
שם "אשכל" חסר ו' מלמד שנקרא על שם סופו -
כלומר על השם האחרון לגנאי.
ויש להמתיק פירוש זה עוד כי בפרשת שלח כתוב
"למקום ההוא קרא נחל אשכול" מלא ו' אחרי הפסוק
שכתוב חסר ו' .והנה ידוע דברי רש"י על הפסוק
בפרשת בראשית "והאדם ידע את חוה אשתו" ,שלא
כתוב 'וידע אדם את חוה אשתו' ,כי הפירוש של
"והאדם ידע" הוא שכבר ידע )כלומר לשון עבר מוקדם( עוד
לפני שגורש מהגן .ומה ניאות זה לפסוק שלנו  -למקום
ההוא קרא נחל אשכול מלא ו'  -עבר מוקדם ,כלומר
עוד לפני שנקרא "נחל אשכל" חסר ו' כבר נקרא "נחל
אשכול" מלא ו' לשבחו של המקום.
ויש עוד להעיר כי בפרשת מטות כאשר משה
רבינו מוכיח את בני גד ובני ראובן כתוב כה עשו
אבותיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ.
ויעלו עד נחל אשכול )מלא ו'( ויראו את הארץ ויניאו
את לב בני ישראל כו' .לפי דברינו יפה כתוב מלא ו' כי
הרי הוא מוכיח אותם וכוונתו לומר שהמקום נקרא
נחל אשכול מלא ו' לשבחו של המקום ,אבל המרגלים
האחרים הרסו את אותו שבח ,ולכן אתם בני גד ובני
ראובן אל תהיו כמו המרגלים ואל תניאו את לב בני
ישראל כמו שהם עשו.
בברכת כהנים באהבה ,דוד קליין ]בעל "דיוקי רש"י"[

תשובת המערכת :אמנם הפירוש לא קשור לרש"י ,אבל הוא
יפה אף נעים וקרוב לדרך הפשט ,ובודאי קוראי העלון ימצאו בו
עניין .היות והערב נמשך הרבה מעבר לזמן מהמתוכנן ,ומכיון
שהנכם מתפללים כותיקים לא נשארתם לדרשת הרב שפירא )בענין
כללי לימוד רש"י( ,יש לציין כי בדבריו התייחס בין השאר כי משמעות
של כתיב חסר יכולה להיות בב' אופנים :אופן א' שהחסר רומז
לחסרון וגריעות )כדוגמאות שהביא( ,ואז רש"י מציין מפורשות "חסר",
המורה על חסרון וגריעות .אופן ב' שהכתיב החסר אינו מבטא
חסרון ,כי אם דרשה מסויימת ,בזה שהתיבה מקבלת פירוש אחר
)כגון" :אלי" במקום "אולי" ,וכדומה( ,אז מעתיק את הכתיב בלבד ,בלי לציין
"חסר" ,כי אין כאן ענין של חסרון.

מאד מאד התרשמתי לטובה ולברכה מהמעמד
הכביר והנשגב ,כולו אומר כבוד והדר למשנתו
הטהורה של רש"י הקדוש ,אשריך שזכית לגבש 'יחד
שבטי ישראל' כל העדות והחוגים וכל המחברים
כולם שווים לטובה ולברכה  -חילך לאורייתא.
המעמד היה בבחינה 'עליונים ששו ותחתונים
עלזו' ,רש"י הקדוש בכבודו ובעצמו חגג יום ההילולא
שלו בהיכל קדישא דמתיבתא דרש"י  -אשריך ואשרי
חלקך ,לך בכוחך זה והושעת את ישראל .לאחר כזה
ערב מרתק ומרומם הלבבות ,יש לחשוב צעד קדימה
כיצד לרומם קרנה של רש"י ,בתפוצות ישראל.
ועכשיו אתייחס מה שדרשת וחקרת בטוב טעם
ודעת על הנושא שרש"י הקדוש הינו פשטן ,על אף
שמביא כמה פירושים ,תיבלת את הטעמים בטוב טעם
ודעת מהו ההכרח לפירוש הראשון השני והשלישי ועוד
כיוצא בהם ,על הנושא של חסר כתיב ,וכתיב סתם,
אולם עלינו לדעת כאשר רש"י הקדוש הציב יסודו
בתחילת בראשית "ואני לא באתי אלא לפשוטו של
מקרא" ,הוסיף ואמר עוד פרט שרבים מתעלמים
והוא" :ולדברי אגדה המיישבת לשון המקרא" ,הרי
שביסוד ביאורו קיים פשוטו של מקרא ואגדה
המיישבת לשון המקרא ,ובקצרה אבהיר לך זאת,
כאשר הפשט הפשוט במקרא אינו תואם בישוב לשון
המקרא ,אזי מביא דרש כל שהיא ליישב ואינו
בהכרח שהאגדה הינו פשוטו ,כי אם מטרתה להסיר
הקושי בישוב לשון המקרא ,וד"ל.
זכותו הקדושה של רש"י רבן של ישראל ,וזכות
הרבים שגיבש יחד שבטי ישראל תעמוד לך כל הימים
וימליץ טוב בעדך ובעד כל הנלוים אליך כל הימים
בגשם וברוח ואך טוב וחסד ימצאוך כל הימים להגדיל
תורה ולהאדירה מתוך נחת ושמחה.
בברכה ובהערכה רבה ,יהושע השיל זינקובר
]בעל "ביאורי הפשט  -חנוכת אהרן"[

תשובת המערכת :אדרבא היא הנותנת ,ומכאן ראיה ,ועוד יותר
מזה .המשך דברי רש"י ,על אף שבדרשה לא הזכרתיו ,הם היסוד

לדברי שרש"י אינו מביא רק אגדה כזו המיישב את הפסוק ,כלומר
שהיה לו איזו קושי ורק באגדה מתיישב הפסוק ,וזו הסיבה שהביא
האגדה שהמקרא הכריח אותו לפרש כן .בודאי דברי אגדה הם ,אבל
המקרא אומר דרשני ,ובלי זה נשאר קשה ,לכן סובר שזו כוונת
הפסוק בפשטות.
לכבוד הרב אהרן שפירא שליט"א

שלום רב ,מאוד נהננו מהערב המיוחד שהתקיים
ביומא דהילולא דרש"י הקדוש .איני בעל דברים,
ולכן אציע כאן את הצעתי לגבי סיכומו של הערב.
חושבני שאם היו יוצאים עם רעיון ללמוד כל יום את
החומש ,כפי שלמד הגר"א ועוד ,היינו מוסיפים הרבה
ספסלים ללומדי רש"י הקדוש .והיינו שביום ראשון
לומדים בחומש מראשון עד שני ,וביום שני משני עד
שלישי ,וכן על זה הדרך ,רק שביום שישי ללמוד עד
הסוף ,כפי ההלכה .נראה לי שכמו שנכנס חזק הענין
ללמוד דף היומי ,כי זה קצוב ולא הרבה ,כך בע"ה
אפשר להכניס חזק את הענין ללמוד החומש היומי.
אם אתם תגייסו לזה את האדמו"רים ,רבנים וראשי
הישיבות חושבני שתוכלו לבצע הדבר .בכל אופן
תודה על הכל.
זלמן גוטליב ,רש"י כפשוטו "לשם"

תשובת המערכת :בענין קריאת קודש בענין חומש רש"י יומי,
לפני כמה שנים היכנו נוסח והחתמו עליו כמה רבנים וראשי ישיבות
שרובם כבר הלכו לעולמם ,אלא הואיל ונדחה ..אבל דיחוי זה יהא
חוזר וניעור בע"ה.
רב שפירא,

קודם כל יישר כוחכם על הפרוייקט שלך לבנות
ולפרסם רש"י .לדעתי הדרך להשתיל אהבת והבנת
רש"י בקהילה היא דרך החדרים )בישיבות יהיה קשה
לקבל דריסת רגל( .לפי הנסיון שלי )עם הספרים שלי(
התלמידים יכולים )כבר בכיתות ה' וו'( ללמוד ולאהוב את
האתגר להבין רש"י .כמו שידוע לך אני מנסה להביא
את הקורא לחשוב בעצמו על שאלות ועל תשובות
לשאלות ברש"י .אתמול שמעתי שאחד הרבנים
התחרט שלא הכניס את החידוש שלו .אני לא מבין
את זה  -בוודאי שחייבים לחדש וניתן לחדש על אף
כל הדורות שהתעסקו ברש"י לפנינו .בחוברת
שמסרתי אתמול יש כמה פירושים שהם פירושים
שלי .וכך כתב רבי אליעזר אשכנזי בספר מעשי ה'
)פרשת בלק(" :אין ספק שלא אחד מהם )הקדמונים(
שהיתה כוונתו בהיותי מחבר ספר לומר לכל הבאים
'קבלו דעתי' ,אבל כוונתו היתה ודאי הודעת דעתו
לבד ,כדי שהבאים אחריו יראו וכן יבחרו להם ...וכן
כוונתו גם אנחנו ולכך נאמר אמת מארץ תצמח...
יאות לנו להשלים כוונתם ולחקור עד מקום שיד
שכלנו מגעת "...וכו' .כמובן לקדמונים יש "זכות
הבכורה" ,אבל לנו יש גם זכות אם הפירוש יעמוד
במבחין הבדיקה.
כל טוב ,אביגדור בנש"ק ]בעל "לעמקו של רש"י"[
בס"ד ,לכבוד הרה"ג רבי אהרן שפירא שליט"א
אבד"ק פרדס כץ ראש מתיבתא דרש"י

חויה גדולה זכינו בלילה זה ,להתבשם מקצת מן
המקצת מתורתו של רבינו רש"י .יישר כוח גדול,
ותזכו להמשיך בהרבצת תורתו של רש"י לאורך ימים
טובים ושנים.
רציתי להאיר על השאלה שדנו בפסוק )דברים א ,יט(
נּוֹרא ַההוּא
ֵל ְך ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל וְ ַה ָ
"וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב ַונּ ֶ
יתם ֶדּ ֶר ְך ַהר ָה ֱאמ ִֹרי ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֱאל ֵֹקינוּ
ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ
ֵע" .ומפרש רש"י :המדבר
א ָֹתנוּ ַו ָנּבֹא ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
הגדול והנורא ,שהיו בו נחשים כקורות ,ועקרבים
כקשתות .השאלה שנשאלה היה על המילה
"כקשתות" ,אבל מדוע רש"י מביא את דברי הספרי
וז"ל" :ונסע מחורב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא
ההוא ,בני אדם שראו נחשים כקורות ועקרבים
כקשתות סרוחים ומושלכים לפניהם ,עליהם הוא
אומר את כל המדבר הגדול והנורא ההוא ,וכו'" .ולא
מפרש פשוט שהמדבר הוא גדול ונורא?
ֲך
מּוֹליכ ָ
ונראה בפרשת עקב )דברים ח ,טו( כתובַ " :ה ִ
ָחשׁ ָשׂ ָרף וְ ַע ְק ָרב וְ ִצ ָמּאוֹן ֲא ֶשׁר
נּוֹרא נ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַה ָגּדֹל וְ ַה ָ
מּוֹציא ְל ָך ַמיִ ם ִמצּוּר ַה ַח ָלּ ִמישׁ" .בפסוק
ֵאין ָמיִ ם ַה ִ
כתוב "הגדול והנורא" בוא"ו החיבור ואחר כך כתוב
"נחש שרף ועקרב" בלי וא"ו החיבור ,לכן נחש שרף
ועקרב הוא הפירוש של הגדול והנורא .ולכן מביא
רבינו את הספרי שנראה לכאורה כמו דרש ,אבל אם
התורה ביארה הגדול והנורא נחש ועקרב ודאי שרש"י
יכול לבאר כך .ומכיון שרבינו מביא את הספרי,
ובספרי כתוב נחשים כקורות ועקרבים כקשתות.
שוב תודה רבה ,יוסף הרבסט ]בעל "כאיל תערוג"[

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
קושטאל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריה למהר"
יפה חיים *
שמואל מים
רבין * באר
למהר"
אשכנזיגורמחכמי
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר ל
ירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מדרש * מ
על חכמים
שפתי
לט"ז *
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
רבה
תואר"
בעל "דודיפה
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכרשנ*"ה(
דעתבאלול
אפריםה  *-י"ט
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )רפ"

יפה עינים

"אביר הרועים גדול ורב בישראל
כשמואל הנביא בדורו ,כל הארץ האירה
מכבודו ,וידע כל ישראל כי נאמן שמואל לנביא
לה' ,"...כותבים עליו חכמי קושטא ,כס' שנים
לאחר הסתלקותו ,בהסכמתם לספרו "יפה
תואר" על שמות רבה .מגיה ספרו זה רבי משה
זכותא אבד"ק ויניציאה ומונטובא בעל פירוש
הרמ"ז על זהר ועוד כותב עליו בסוף הספר:
"יודע כל באי שער עמנו את כבודו ואת גדלו,
ואשר בכל מקום מוכתר מוחש הוד יקרו,
ותפארת עטרת צבי ישראל ,נזיר היה
שמואל ."...נולד בברוסא )מערב טורקיא( בשנת
רפ"ה לערך לאביו "אשר בזכותו כל הדור היה
זוכה" )כלשון רבינו בהספידו עליו ,נדפס ב"קובץ על
יד" תשל"ו ,בו מספר שנתפס למלכות ונגזר דינו למות
או להשתמד רח"ל ומסר עצמו למיתה וברגע האחרון
בוטל הגזירה( רבי יצחק ,שמוצאו מארצות

אשכנז ,ומכאן שם המשפחה "אשכנזי" .מארץ
מולדתו בא רבי יצחק לאיטליא ללמוד תורה
מפי מהר"י מינץ מפאדאווא ,ומשם עבר
למערב טורקיא .יש אומרים שרבי יצחק הוא
אחי רבי אברהם יפה )אביו של ה"לבוש"( ורבי
משה יפה דיין בקראקא )זקנו  -אבי אמו של הב"ח(.
בשנת ש"ט עזב רבינו את עיר מולדתו
ועבר לקושטא היא קושטונדינא ]איסטנבול[,
ללמוד תורה ולישא אשה .למד תורה מפי רבי

שלטי הגיבורים

"מקבציאל" )גליון לו ,ניסן תשס"ט ,עמוד תקכ בו דן
אודות ספרו "יפה לבדיקה" שבכתובים( ומוסיף עליו

יצחק אבן לב ראש ישיבת שאלוניקי ומגדולי
חכמי טורקיא ,ומפי רבי שמואל סבע ראש
ישיבת קושטא )גיסו של הבית יוסף( ,ומפי רבי
שלמה אלקבץ בעל "לכה דודי" .בשנת שכ"ד
נתמנה לרב בקהילת האשכנזים בקושטא .כן
עמד בראש הישיבה שם ,והעמיד תלמידים
גדולים ,עד להסתלקותו בי"ט באלול שנ"ה.
חיבר ספרים בהלכה ,כמו :שו"ת "בית דין יפה"
ועוד ,שנשארו בכתובים .ובכל זאת מצינו
בדברי הפוסקים שדנו בדברי רבינו .בשו"ת
"פני משה" )חלק ב סימן נו( מתבטא על דעת
רבינו" :דעתו גדולה מדעתי אלף אלפים ורבי
רבבות פעמים" .לשון זה צוטט בקובץ

הכותב" :שומע אתה רוב גדלו בהלכה של
הגאון מהר"ש יפה ז"ל שהגאון המובהק
בהוראה רבי משה בנבנשתי ז"ל ביטל דעתו
הרמה מפני דעתו."...
שם עולם קנה לו בחיבורו הגדול "יפה
תואר" על מדרש רבה לחומשים ,ושאר
חיבוריו" :יפה מראה" על אגדות ירושלמי;
"יפה ענף" על מדרש רות ,אסתר ואיכה רבה;
"יפה קול" על שיר השירים רבה; "יפה ענף" על
מדרש שמואל )שלאחרונה זכינו לאורו(; ועוד.
חיבוריו שימשו יסוד לכל פרשני המדרש ,ועל
דבריו בנויים כל פירושי המדרש .ועד שאמרו
חכמי הדורות במליצה" :לולא ה'יפה תואר' לא
מצאנו ידינו ורגלינו בבית המדרש !"...וכך
כותב רבי חיים פלאג'י בספרו "זכירה לחיים"
)חלק ב ,קהלת רבה א ,לו .דף קיג ,ג( "רבינו מהר"ש
יפה מאיר את העינים ,ולא השאיר לנו עוללות,
לא הניח פינה וזוית ,דבר וחצי דבר ,מבלי
לבארו באר היטב יפה יפה ,ומלאכתו יקרא זכה
וברה ,ולתורתו יקרא תלמוד ערוך בידינו ,וכמו
רש"י ותוספות ."...בנוסף על כל אלה חיבר
דרשות "יפה עינים" ,חלקו הראשון נדפס
בויניציאה שצ"א ,וכמנהג המקום והתקופה
נלוה בסופו לשונות הרא"ם.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) Â Ï ‰Á˜ÈÂ ‰ÓÈÓ˘‰ Â Ï ‰ÏÚÈ ÈÓ ¯ÂÓ‡Ï ‡Â‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï (áé ,ì íéáöð 'ôוגו' .ופירש רש"י˙ÂÏÚÏ ÍÈ¯ˆ ˙ÈÈ‰ ÌÈÓ˘· ‰˙È‰ ÂÏÈ‡˘ ,‡Â‰ ÌÈÓ˘· ‡Ï :
‡ .‰„ÓÏÏÂ ‰È¯Áבמה שאמר ]הרא"ם[ גבי מי יעלה לנו השמימה ,שאילו היתה בשמים וכו' ,לא ידעתי מי הזקיקו לכל זה ,שכוונת רש"י ז"ל מבוארת
שהוקשה לו מה צורך למשה רבינו ע"ה לשלול טענת "בשמים היא" ו"מעבר לים היא" ]פסוק הבא[ דמהיכי תיתי הא פשיטא שלא בשמים היא .ולכן
אמר ]רש"י[ שהכוונה שאילו היתה בשמים היה צריך לעלות אחריה לרוב צרכה לנו והקב"ה היקל הטורח מעלינו שנתנה בידינו.
פרדס היה לשלמה המשך מעמוד ב
) .˙È¯·· Í¯·ÚÏ (àé ,èë íéáöð 'ôפירש רש"י Ô‡ÎÓ ‰ˆÈÁÓ ÔÈ˘ÂÚ ˙Â˙È¯· È˙¯ÂÎ ,‡Â‰ ÍÎ ‰¯·Ú‰ Í¯„ :וכו' .כן צריך להיות ברש"י ,שכן טבע הלשון,
ולא כבחומשים" :דרך העברה ,כך היו כורתי בריתות עושין" .והמבין בדקדוק הלשון מבין שכתוב שלא כמשפט הלשון ,וטעות הדפוס
היא ,וצריך להיות" :דרך העברה כך הוא ,כורתי בריתות עושים וכו'" .וכמוהו בפרשת אחרי )טז ,בפסוק כג( כתוב ברש"י בלשון הזה" :וסדר
דעת יששכר השלם
המקראות לפי העבודות כך הוא" .ובחומשים שכתבו מילת "היו" אחר מילת "כך" ,היא טעות.
) .˙‡ˆÏ „ÂÚ ÏÎÂ‡ ‡Ï (á ,àì êìéå 'ôפירש רש"י .˙Â˘¯‰ ÈÓÓ ‰ÏËÈ˘ :יש לפרש שהוא מלשון "הוו זהירין ברשות" )אבות ב ,ג( ,שניטלה ממנו
פרדס שמאי
המלכות.
פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להשג יד
י"ד רש"י
לזכר ולע"נ ידיד "מתיבתא דרש"י" הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר אליהו( ענגלענדער זצ"ל
‡Ó˘" ¯Á‡ ÔÙÂ‡·Â ,(ÂË ˜ÂÒÙ) ÏÈÚÏ Â˘¯ÈÙ ¯·Î È¯‰
)?'·‰ Â‡ '‡‰ ˘¯ÙÓ "ÌÎ· ˘È ÔÙ" ‰ÊÈ‡ Â‡ ‰ÁÙ˘Ó Â‡ ‰˘‡ Â‡ ˘È‡ ÌÎ· ˘È ÔÙ (æé ,èë íéáöð 'ô
˘· „·ÚÏ ˙ÎÏÏ ÂÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚÓ ÌÂÈ‰ ‰Ù Â··Ï ¯˘‡ Ëרא"ם; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; הואיל ?"‰¯Ê ‰„Â·Ú È¯Á‡ ˙ÎÏÏ „Á‡ ·Ï ‡È˘‰
משה; קיצור מזרחי; אבן יעקב; דברי דוד לט"ז; באר משיח אלמים; רא"ם; גור אריה; דברי דוד לט"ז; באר
‡˙ ‡˘‡¯ ‰¯Ù ˘¯˘ ÌÎ· ˘È ÔÙ Ì‰‰ ÌÈÂ‚‰ È‰Ï
בשדה
בשדה; אור החמה; עיוני רש"י
‡˘¯
 .‰ÚÏÂפירש רש"י,ÌÎ· ˘È ‡Ó˘ ,ÌÎ· ˘È ÔÙ :
‡,˙È¯·‰ Ï·˜ÏÓ "‰ÂÙ Â··Ï ¯˘‡" ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡ ÍÈ
?·˘ÈÈÏ ‡· ‰Ó
.˙È¯·‰ ÂÈÏÚ Ï·˜ÏÓ ,ÌÂÈ‰ ‰ÂÙ Â··Ï
?"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È¯Á‡ ˙ÎÏÏ '‰ ÌÚÓ" ¯Ó‡ È¯‰Â
?Â˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Â˘‡¯Ï Ô‡Î ¯Ó‡ "ÔÙ" ˙·È˙ Ì‡‰
ר"ש אלמושנינו; מהרי"ק; משיח אלמים; ספר הזכרון;
ר"י קניזל; ראה רא"ם; גור אריה; מנחת יהודה;
מלאכת הקודש; באר בשדה; באר יצחק; פי הבאר;
גרש כרמל; פני המים )שטעגר(; אור החמה

אבן יעקב; דברי דוד לט"ז; פני המים )שטעגר(; וראה
גם חלק ממפרשים הנ"ל
!‰Â˘ ÁÒÂ
יוסף הלל; עיונים ברש"י )לרש"י גולד(; שי למורא -
מהדורת כתר תורה

ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים; ר"י קניזל; רא"ם; גור
אריה; הואיל משה; אהל יעקב; יד מלאכי; מלאכת
הקודש; באר בשדה; שי למורא; עיוני רש"י
!ÈÁ¯ÊÓ‰ ÏÚ ˙Â¯Ú‰
גור אריה; באר בשדה; פי הבאר

