ב"ה ,כסלו תשע"ד ,גליון כו

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו
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רש"י לחידודא
משנה למשנה לתקן משגה?!
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות החודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:
"דבורה שאינה יושבת ב]כוורת ה[דבש ,אלא על הדבשת"? = בפרשת חיי
שרה )כד ,נט-סא( "וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ...ותרכבנה על
הגמלים" ,ולהלן בפרשת וישלח )לה ,ח( נאמר "ותמות דבורה מינקת דבורה",
ודבורה זו ישבה על דבשת הגמלים) .על פי "אביעה חידות"(

דבר המערכת
יחד עם כלל ישראל לשבטיהם מתאבלת "מתיבתא דרש"י"
על הסתלקותו של הראשון לציון החכם השלם גאון ישראל
מרן רבי עובדי'ה יוסף זצ"ל ,בעל שו"ת "יביע אומר" ושאר
ספרים המאירים פני תבל.
אמנם עיקר עסקו של מרן פוסק הדור היה לאסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא ,אך כידוע ידיו רב לו בכל מקצועות התורה .שיעורים שלמים
הוקדשו על ידו לחיוב לימוד חומש ורש"י על כל אחד ,כולל ובפרט
תלמידי חכמים .בשיעורים אלו גם הדגיש יתרון פירוש רש"י על שאר
מפרשי המקרא.
רק לפני מספר חדשים ,ביום ההילולא של רש"י ,התקיים בבית
המדרש שעל יד "מתיבתא דרש"י ,ערב עיון במשנתו ,שנפתח בפרק
תפלה לרפואת מרן  -לקיים בנו חכמי ישראל .במהלך הערב הושמעו
דבריו הנוקבים של מרן על חיוב לימוד זה ומעלתו .בתוך הדברים
הדגיש מרן בהפלגה מעלת פירושו של ר'בן ש'ל י'שראל על שאר
המפרשים ,בזו הלשון"...' :כל הכבוד" להם

)לפירושי מקרא

אחרים( ...אבל

פירוש רש"י מי ידמה לו' .בין הקהל היו שהתפלאו על התבטאות זו ,אבל
הדברים מבוססים על דברי גדולי הדורות ויסודם בהררי קודש

)ראה קונטרס

"פקודיך דרשתי"(.
ובאותו ענין  -ייחודו פירוש רש"י ביחס למפרשים אחרים ,יש
להעתיק מליצת ה"אריה דבי עילאי" ,וכיוצא בו מתאמרא משמיה
דה"חתם סופר" ,כי יש מפרשים שכתבו פירושם באופן שכולם יבינו אותו,
ואכן כולם מבינים אותו  -כפירוש הרשב"ם; ויש שכתבו שלא כולם יבינו
אותו ,ואכן לא כולם מבינים אותו  -כפירוש הרמב"ן ,ואף יש שכתבו
באופן שלא כולם יבינו אותו ,ובכל זאת מבינים אותו ...אבל רש"י כתב
פירושו באופן שכולם יבינו אותו ,ובכל זאת ללא יגיעהוהתאמצות ,אין
אף אחד שיבין אותו.
הבה נלך באורחותיו של מרן זצ"ל ונאמץ את הוראתו הברורה ,כי
בד בבד עם העיסוק במילי דשמעתתא ,יש להקדיש זמן ללימוד והעמקה
בלימוד חומש ורש"י ,כפי שמוטל על כל אחד כקטן כגדול ,בחכמה
ובשנים .וזכותו הגדולה תגן על כל ישראל ,להיוושע בפקודת ישועה
ורחמים.

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 :

המערכת

שיעור ברש"י

"למוד פרשיותך עם הציבור שמו"ת ופירוש רש"י ז"ל ותדקדק בו כאשר תוכל"

)ארחות חיים לרא"ש(

 מאלמים אלמים  -כפתרון החלום 

)‰Ó˜ ‰ ‰Â ‰„˘‰ ÍÂ˙· ÌÈÓÏ‡ ÌÈÓÏ‡Ó Â Á ‡ ‰ ‰Â (æ ,æì áùéå 'ô
‡.È˙ÓÏ‡Ï ÔÈÂÁ˙˘˙Â ÌÎÈ˙ÓÏ‡ ‰ È·Ò˙ ‰ ‰Â ‰·ˆ Ì‚Â È˙ÓÏ
פירש רש"י‡˘Â ÔÎÂ ,ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯Ò‡ ÔÈ¯Ò‡Ó ÂÓÂ‚¯˙Î ,"ÌÈÓÏ‡ ÌÈÓÏ‡Ó" :
‡] ÂÈ˙ÂÓÂÏתהלים קכו[.ÊÈ¯ÎÓÂ ÏËÂ ˙ÂÓÂÏ‡‰Â ‰˘Ó ÔÂ˘Ï· Â‰ÂÓÎÂ ,

אלומים" הוא כורכים כריכות .ולכך מפרש רש"י את שני הדברים
"מאסרין אסרין" ו"עמרין" בדיבור אחד ,כי פירושו ב"אלומים" שבלים
מכריח את פירושו ב"מאלמים אלומים" ,מאסרין אסרין ,כנ"ל.
אמנם מפירוש התרגום "מאסרין אסרין" מובן ש"אלומים" פירושה
קשרים סתם ,וכן הוא גם בפשטות שהרי "מאלמים" ו"אלומים" הן
משרש אחד ,וקשה הן אמת שבאם נפרש שקשרים אלו היו של שבלים
יהיה החלום מכוון בכל פרטיו כנ"ל ,אבל אין רמז לכך לכאורה במלה
"אלומים" ,לכן מוסיף :וכן "נושא אלומתיו" ,מפסוק זה מוכח
ש"אלומים" פירושו שבלים ,שהרי אין לומר נושא קשריו.
אינו מסתפק בראיה אחת ומביא הוכחה נוספת מלשון המשנה! 
אמנם בפסוק זה יש לדחוק ולפרש ש"אלומות" הם קשרים ,והכוונה
לשקים קשורים של זרעונים .לכן ממשיך :וכמוהו בלשון משנה )והוא
בתוספתא בבא מציעא ב ,ב( "והאלומות נוטל ומכריז" ,היינו שמפני כובדן
של האלומות אין הן מתגלגלות ממקום למקום ,ומכיון שמקום הוי סימן
לכן נוטל ומכריז ]היינו לפי האוקימתא של רבא )בבא מציעא כב ,ב( שהלכה
כמותו[ .הרי שאלומות הן דבר כבד שאינו מתגלגל] .וגם לפי האוקימתא
דרבה דמיירי ביש בו סימן ,והטעם "כיון דגביהן לא מדרסא )שם כג ,א( גם
כן מוכח כך[.
ומכיון שמילה זו היא בלשון משנה ,שהיא מכילה הלכות פסוקות,
בוודאי דייק התנא ונקט סגנון ברור .ואם כן מובן שכאשר אומר
"והאלומות" הרי זו מילה שתוכנה ברור ,ועל דרך הרגיל קשר שהוא כבד
הוא אלומה של שבלים .אבל ראיה זו בלבד לא מספיקה שהרי יש לדחות
ולומר שלשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד ,ולכן חוזר לראיה
הראשונה.
מה שרש"י מכנה כאן את התוספתא "משנה" ,דוחק לומר שלשיטתו
התוספתא בכלל משנה ,ומשנה שוללת רק גמרא .אלא כוונתו שאף
התוספתא נכתבה בלשון המשנה ,וכדיוק לשון רש"י "לשון משנה" ,מה
שאין כן הגמרא .וראה רש"י )מיכה ד ,י( שגם שם מביא דברי התוספתא
וכותב על כך "וכן בלשון משנה".

הנה דרכו של רש"י ברוב המקומות לכתוב רק "כתרגומו" מבלי
להעתיק לשון התרגום וסומך על הלומד לעיין בעצמו בפירוש התרגום
)ראה לדוגמא פירוש רש"י פרשת וירא כב ,יד; פרשת תולדות כה ,כט; ועוד( .יש
ורש"י מציין "כתרגומו" וכדומה ,ושוב מעתיק לשון התרגום ,הרי זה
בכדי לשלול תרגומים אחרים וכיוצא בזה )ראה כללי רש"י ,פרק יא( .ואם כן
צריך ביאור מדוע מעתיק כאן גם את לשון התרגום ,ואינו מסתפק בציינו
"כתרגומו" .כאשר רש"י מביא כמה הוכחות ,הרי זה משום שהוכחה
אחת אינה מספקת ,וצריך ביאור מדוע מביא כאן שתי הוכחות ,ובפרט
שההוכחה השניה אינה מלשון המקרא ,כי אם מלשון המשנה.
אינו סומך על הלומד שיעיין בתרגום אלא מעתיק לשונו! 
הביאור בזה ,רש"י מתכוון כאן בעיקר ללמדנו ש"אלומים" פירושו
שבלים ,עמרין ,כי בכך מוסבר כיצד פרט זה בחלומו של יוסף היה מכוון
ומתאים לקיום החלום ,כפי שאירע אחר כך בפועל :יוסף נהיה לשליט
המשביר בר מהשבלים של מצרים " -והנה קמה אלומתי וגם נצבה",
ואחי יוסף ירדו למצרים לשבור בר ואז השתחוו ליוסף " -והנה תסבינה
אלומתיכם ותשתחוין לאלומתי" .אלא שרש"י הוצרך לפרש תחלה
ש"מאלמים אלומים" פירושו קושרים קשרים ,מאסרין אסרין ,כי
בתרגום ירושלמי תרגם "מאלמים אלומים"  -מכרכן כריכן )לפי גירסת
רש"י בבבא מציעא כא ,א ד"ה כריכות( ,שאפשר לפרשו בשני אופנים :א'
קושרים קשרים ,וזה שייך בשבלים שקושרים אותם כדי שלא יתפזרו
ברוח ,וכיוצא בזה .ב' כורכים כריכות ,מלשון "כורך מצה ומרור" ,דבר
שאינו שייך כל כך בשבלים.
לכן מקדים רש"י ומפרש ש"מאלמים אלומים" ,פירושו קושרים
קשרים ,מאסרין אסרין ,ורק אחר כך מפרש ש"אלומים" היינו שבלים,
אפשר
עמרין .ולזה אין רש"י מסתפק בציינו "כתרגומו" ,מכיון שאז היה
ראה :ואתם תלוקטו; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות )חלק י(;
לטעות ולומר שכוונתו לתרגום ירושלמי ,והפירוש של "מאלמים
ה"פני מנחם" בשם אביו ה"אמרי אמת" )מובא ב"פקודיך דרשתי" עמודים סב-סג(
...........
"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים" )של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין" )שם הגדולים(
פרד"ס היה לשלמה
) .Í·ÈÂ ÂÏ˜ ˙‡ ‡˘ÈÂ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜˘ÈÂ (àé ,èë àöéå 'ôפירש רש"י .‰¯Â·˜Ï ÂÓÚ ˙ÒÎ ‰È‡˘ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯· ‰Ùˆ˘ ÈÙÏ ,"Í·ÈÂ" :והיינו שראה סיבת
הדבר שנקברה בדרך אפרת ,שתהא לעזרה לבניה כשיגלו ,כדפירש רש"י בפ' ויחי )מח ,ז( ,ובכה על גלות ישראל.
כ"ק אדמו"ר מצאנז זי"ע ,דרוש לפרשה תשמ"ב

) .È˙¯‚ Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Í„·Ú ¯Ó‡ ‰Î (ä ,áì çìùéå 'ôפירש רש"י¯ÓÂÏÎ ,‚"È¯˙ ‡È¯ËÓÈ‚· È˙¯‚ :¯Á‡ ¯·„ .'ÂÎ ¯‚ ‡Ï‡ ·Â˘ÁÂ ¯˘ È˙È˘Ú ‡Ï ,"È˙¯‚" :
 .ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓÓ È˙„ÓÏ ‡ÏÂ È˙¯Ó˘ ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙Â È˙¯‚ Ú˘¯‰ Ô·Ï ÌÚכתב בספר חסידים )אות תתשנז( שכל הזמן שיעקב היה בחרן לא נכנס
לבית לבן ,שהיה בו עבודה זרה .ואמינא שזה מה שיעקב אמר )פ' ויצא לא ,מ( "הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה" ,כי היה גר ברחוב .ולכן
זרע ברך שלישי ,מביאו החיד"א בספרו חדרי בטן ,על הפסוק
הוציא רש"י תיבת "גרתי" מפשוטו ,שכן לא גר עם לבן.
) .‰ È˙„ ‰ÎÏ ÌÈ¯Ó‡ È˙ÚÓ˘ (æé ,æì áùéå 'ôפירש רש"י .Ì‰· ÍÂ˙ÈÓÈ˘ ˙Â˙„ ÈÏÎ ÍÏ ˘˜·Ï ,"‰È˙„ ‰ÎÏ" :כלומר על פי דת תורה ,שכן המורד
מגלה עמוקות
במלכות חייב מיתה ,והמלוכה שייכת ליהודה.
) .Â‰˙ÏÎ‡ ‰Ú¯ ‰ÈÁ (âì ,æì áùéå 'ôפירש רש"י .¯ÙÈËÂÙ ˙˘‡ Â· ‰¯‚˙˙˘ ÂÙÂÒ ,˘„Â˜‰ ÁÂ¯ Â· ‰ˆˆ :ברא"ם ובעוד מפרשים כתבו דאם לא כן
ב"טרוף טורף יוסף" סגי .ויש מפרשים )דברי דוד לט"ז ,באר בשדה ,ועוד( דאיפכא הוה ליה למימר' :טרוף טורף יוסף ,חיה רעה אכלתהו' ,שכן
הטריפה קודמת לאכילה.
ורבינו נפתלי הירץ טריוויש כתב מדאמרו לעיל )פסוק כ( "ואמרנו אליו חיה רעה אכלתהו" ,והוא הקדים להם ,אלא ודאי נצנצה בו רוח
הקדש .ויש מפרשים )ראה :דבק טוב ,מנחת יהודה ,שפתי חכמים( דמנא ליה שחיה רעה טרפתו ,דילמא ליסטים באו עליו ,אלא דנצנצה בו רוח
ספר הגור ,ובהערות שם
הקודש .וב"שיעורי חומש" ,להרב שלמה וולבה בעל "עלי שור" ,דלא יתכן שדיבורו של יעקב לבטלה.
) .„·Ú È¯·Ú ¯Ú Â ˙‡ Ì˘Â (áé ,àî õ÷î 'ôפירש רש"י ÌÈ¯Â¯‡ ,"„·Ú È¯·Ú ¯Ú" :הרשעים ˘‡ .‰ÓÏ˘ Ì˙·ÂË ÔÈלא רק הטובה שהם עושים אינה
בית אהרן ,קארלין ,לקוטים דף קמד ,ד
שלימה ,אלא גם מה שמיטבים עמהם אינה שלימה אצלם ,הם מחפשים בה חסרון.
)" (êìéàå á ,àî õ÷î 'ôראיתי בספר שארית ישראל ]שער הזמנים ,דרושי שבועות מאמר ג[ וז"ל :ושמעתי ממורי הקדוש ]רבי מרדכי המגיד[
מטשארנאביל ,שגילו לו מן השמים בחלום ,על ידי נשמת צדיק אחד שהיה בעולם העליון ג' מאות שנה ,שמסדרין למעלה אברי משיח
צדקינו .ואמר לו רמז על זה שנמצא כתוב ברש"י בתנ"ך סידרא בלע"ז ,והיינו שמסררין אברין של משיח על ידי הלע"ז דוקא ,והענין עמוק
הוא מאד ,דהנה וכו' ,עיין שם שהאריך .ועל פי זה אמרתי שעל כן בפרשת מקץ שהוא בחנוכה ,שהוא ]זמן בו מאיר[ אורו של משיח,
כמבואר הרבה בספרי צדיקים ,גם אני הארכתי לרמז בספרי כתב יד שעל התורה ,והארכתי בפסוק "ויהי מקץ" ענין הגאולה .על כן נמצא
שם אהרן ,קודינוב ,עמוד יב ,א
בפירוש רש"י שעל ]פרשת[ מקץ לשון לעז הרבה מה שלא נמצא כן בשום סדרא ,כאשר יראה הרואה".

שלח שלמה לבי מדרשא
קושיות גלויות ונסתרות ברש"י
כבוד מערכת "מתיבתא דרש"י",
שלו'ם וברכה
כד הוינא טליא למדוני רבותי ,מלמדים להועיל ,כי
כל רש"י בא ליישב איזה קושי ]או למנוע איזו טעות[ ,אשר
על כן בכל דיבור של רש"י יש להבין מה הוקשה לו
לרש"י ,ואז לאחר הד"ה לבטא בשפתיים ובפה מלא:
"פרעגט רש"י" )= שואל רש"י( ...ולאחר פירוט הקושיא
להתחיל פירושו ,שהוא בעצם ישוב ותירוץ לקושיא
הנסתרת .וכך נוהגים מלמדים מומחים עד עצם היום
הזה .אמנם ,לא תמיד עקביים הם המלמדים לבאר
מה הוקשה לרש"י ,אבל בכל זאת הכלל נקלט
לתוכנו ,והוא כלל ידוע בין לומדי חומש רש"י ובפרט
בין המעיינים בו ומשתדלים לרדת לעומקו.
בהיכלי "מתיבתא דרש"י" נתחדש לי חידוש עצום
בדבר ,כי כלל זה תקיף גם כאשר רש"י פתח דבריו
בקושיא מפורשת ,גם אז יש קושיא נסתרת שדוקא
היא היא הקושיא העיקרית ,ואילו הקושיא שמפרט
אינה אלא טפלה .ואמנם קיימת הרגשה פנימית כי
אמת נכון הדבר ,אבל קשה לקלטו בהבנה והשגה,
איך יתכן לומר שקושיותו העיקרית אינו מפרט ואילו
דוקא קושיותו הטפלה הוא מפרט?! אתמהה!
משל למה הדבר דומה ,לאותו "למדן" מפולפל
שנקרא למתיבתא דרקיע ועל השאלה "פלפלת
בחכמה" השיב שחידש רבות ברמב"ם .ואז הציע
"שטיקל תורה" .אבל מיד דחו את דבריו כמוץ בפני
רוח ,אבל הוא התעקש ,עד שהביאו את הרמב"ם
בכבודו ובעצמו שהצטרף למפריכים .התריס נגד
הרמב"ם :אינך יודע ומבין איך לומדים קטע
ברמב"ם ...אף אנו לכאורה כיוצא בו ,אומרים על רש"י
שלא יודע מה הוקשה לו ,ואנו מתיימרים לדעת יותר
טוב ממנו מה קשה לו ,היתכן כזאת?! אשמח לקבל
תשובה ברורה בענין ,בכבוד ,בהערכה ובתודה מראש.
דוד פרוס ,פרדס כץ

תשובת הגאון הרב אהרן שפירא שליט"א,
אבד" ק פרדס כץ:
קודם כל אודה לך על הצגת השאלה בטוב טעם
ונתינת הזדמנות להבהיר את הדברים .תחילה אציין
מקור הדברים ,אחר כך אשתדל להסביר את ההגיון
שבדבר  -בקיצור נמרץ שכן קצר המצע מהשתרע.
ולאחר מכן אשתדל להביא דוגמאות לכלל ומשם
יפרד לארבעה ראשים.
הנה כלל זה יסודו בהררי קודש ,כן מפורש
ב"משכיל לדוד" בהקדמה ובתוך הספר .וכן צועד
לאורך כל הספר בעקבות כלל זה ]אלא שמתבטא:
"הקושיא מבחוץ" ,ולאו כל אדם זוכה להבין שכוונתו לקושיא

........

י"ד רש"י
)(çé ,âì çìùéå 'ô

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
נסתרת[ .כלל זה כותב גם הרה"ק רבי משה מקאזניץ
בספרו "דעת משה" )פ' יתרו( בשם אביו המגיד הקדוש
מקאזניץ ש"הראה סדר הלימוד ברש"י"! )הועתק לשונם
לעיל במדור "כללים בלימוד רש"י"( .וכן נוקטים בפשטות
מפרשי רש"י נוספים ,כמו ה"מלאכת הקודש" ועוד,
ואף גם מפרשים קדומים.
מסתבר מאד שאחד לא ראה את השני ,בכל זאת כל
אחד הבין כן בפשטות מתוך פירוש רש"י .כל זה מורה
שהוא הגיוני מאד .ואכן פשוט הדבר למאוד ,שכן כפי
שכתבת כל רש"י בא ליישב איזה קושי ,אלא שאינו
מפרט הקושי ,ולמה אכן לא ,כי רש"י לא בא לבאר מה
שהוקשה לו ]כי אם כן ,היה פירושו כפול ומכופל ועוד יותר[ ,אלא
בא לבאר מה שנשאלה מעצמה וקשה ללומד .ואשר על
כן לא נכונה הפתיחה" :פרעגט רש"י" ,אלא כך יש
לפתוח בביטוי שפתיים ובפה מלא" :נשאלת
השאלה" ...ורש"י מיישב את השאלה הנשאלת מעצמה
וקשה ללומד .והנה רש"י מאד עקבי בפירושו ,ומאחר
ואין דרכו להקשות ,הרי גם במקום שמפרט הקושי,
אין הכוונה שבא להציג קושי שמציק לו )לרש"י( רק
מאחר שאינו עולה על דעת הלומד לכן הוא מפרטו,
אלא גם במקומות אלו ישנה קושיא סמויה שנשאלת
מעצמה ,אלא לרווחא דמילתא מציג דיוק או קושי
קלוש! והיינו טעמא שצריך לפרטו ,כאומר שבתירוץ על
הקושיא העיקרית ,יתורץ גם זו לטובה .או שהקושיא
שמפרט אינה אלא התחלת התירוץ.
כעת אפנה ואשנה דוגמאות לדבר ,בעיקר מפרשיות
שלמדנו לאחרונה ,וכאמור בריש דברינו ,אחלקם לד'
ראשים :א( קושיות בעניני מסורה ,כמו קרי וכתיב;
ב( קושיות על סמיכות הפרשיות "למה נסמכה"; ג(
קושיות בסתירת הכתובים; ד( שאר קושיות] .רק אציין
דבר מעין אותו ענין ,דהנה יש קושי אמנם לא מפורש ברש"י ,אבל
גלוי וידוע לכל ,כמו ביאור כפילת לשון "ראו ראינו"; "השבע
השביע" ,וכן כיוצ"ב .גם במקומות אלו לא קושי זה  -כפילת הלשון
הוא המניע של רש"י לפרש מה שפירש ,שכן כפילות לשון רבות יש
ואין רש"י מפרשם ,אלא מלבד הכפילות יש איזה מניע ,ואכמ"ל.
ועוד חזון למועד לעת מצוא בעזהשי"ת .ואולי בגליון הבא אי"ה[.

א( הנה מצינו זה כמה שרש"י מתייחס לעניני
מסורה ,כקרי וכתיב .כמו :בפ' בראשית )א ,יד(" :יהי
מארת" ,חסר וי"ו כתיב; בריש פ' וירא )יח ,א(]" :וירא
אליו גו' והוא[ ישב"  -ישב כתיב ,והא ודאי שאין עניני
מסורה שייכים לפשט ,ואם "כתיב חסר" קשה על פי
הפשט ,למה אינו מתייחס בפרשת חיי שרה ופרשת
וישלח שנאמר כמה פעמים "נערה" ללא ה"א .ברוב
הפסוקים שרש"י מתייחס לכתיב חסר ישנם עוד
מילים חסרות ,ואינו מתייחס אליהם .גם מילים
שרש"י מתייחס אליהם כמו הכתיב "ישב" ,יש עוד
....

מילים כאלו בתורה שאין מתייחס אליהם כלל .כמו
בפ' בלק )כב ,ה( שרש"י מעתיק בד"ה "והוא ישב
ממלי" ,ומתייחס לכתיב החסר של "ממלי" ולא של
"ישב" .אלא לא בא לבאר לא חיסר של "ישב" ולא
של "ממלי" ,אלא מה בעי במילים אלו .ומתרץ רש"י
חסר כתיב וכו' .ו"מארת" אליבא דגור אריה קשה
שהיה לו לומר "יהיו מארת" בלשון רבים ,ומתרץ
רש"י חסר כתיב והוא לשון מארה ולכן נכתב בלשון
יחיד .ב"וירא" קשה היתכן כאשר "וירא אליו ה' -
והוא ישב" אתמהה ,ומתרץ רש"י ישב כתיב ,שאכן
ביקש לעמוד .ומכאן אתה דן לכל עניני מסורה.
ב( וכן בקושיא של סמיכות הפרשיות אין זו קושיא
העיקרית ,שהרי לא כל פרשה חדשה מבאר רש"י
סמיכות הפרשיות] .ויש לציין שמכל מקום יש בב' דוגמאות
האמורות יוצא מן הכלל ,שהיא היא עצם הקושיא ,ואכמ"ל[.

ג( כשיש סתירה בכתובים ,מתייחס רש"י לכך
דוקא בפסוק השני בו מתעורר הסתירה ]ואז כמובן צריך
לפרט "ולעיל הוא אומר" ,אחרת איך יבאר את שני הכתובים שאינם

מכחישים זה את זה[ .אבל כאשר רש"י מתייחס לסתירה
כבר בפסוק הראשון ,מוכרח שאין זו  -סתירת
הכתובים עצם הקושיא .לכן יש שבפסוק הב' מתייחס
שוב לסתירה ,אף שהוא סמוך ונראה לפסוק הא',
ולכאורה הרי כבר תירץ את הסתירה ואינו צריך
לחזור ולפרש ,וכלשונו זה כמה "כבר פירשתי" .ויש
לציין כי לפעמים מתרץ אותה תשובה ,ולפעמים
בשינוי ולפעמים אחרת )ראה פ' יתרו יט ,כ  /כ ,יט( .אלא
ששני דיבורים שונים הם ,בפסוק הב' בא אכן ליישב
את הסתירה ,אבל בפסוק הא' יש קושי סמויה אותו
בא לתרץ בכח ישוב הסתירה] .לסכם את הדברים בב'
דוגמאות האמורות קושיא בעניני מסורה וסמיכות הפרשיות בדרך
כלל אין זו עצם הקושיא שבא לבאר ,אלא שיש בהם יוצא מן הכלל
כנ"ל .ואילו בסתירת הכתובים בדרך כלל היא עצם הקושיא אלא
שיש יוצא מן הכלל ,כשמקשה כן בפסוק הא' אין זו עצם הקושיא[.

ד( וכן הדבר בכל קושיא ,שאין זו עצם הדבר שבא
לבאר אלא קושיא נסתרת וסמויה הנשאלת מעצמה.
בפ' תולדות )כז ,ה( "לצוד ציד להביא" ,מהו להביא?
אם לא ימצא ציד יביא מן הגזל .יתור "להביא" אינו
קושיא ,כמו בדברי יצחק שהוסיף "והביאה לי" ,ואין
רש"י מתייחס לדבר ,אלא שנשאלת קושיא שהיה
לומר "ולהביא" ,ומתרץ רש"י כבאמת גם היינו
יכולים לותר בכלל על תיבה זו ,אלא שבא לומר שאם
לא ימצא יביא מן הגזל ,ושפיר נכתב ללא ו' .בסוף
הפ' )כח ,ט( "אחות נביות" ,ממשמע שנאמר בת
ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות ,אלא למדנו
כו' .עיקר הקושיא למה מייחסה לנביות )אף כשאיני יודע
.......

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
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‡?ÌÈ˘¯ÙÓ ¯‡˘ ˙Ú„ ÔÎ Ì
רשב"ם; חזקוני; רבינו בחיי; הדר זקנים; עקידה;
מנחה בלולה; וראה :זכרון ,באר מים חיים; קרני
ראמים; הבנת המקרא; חתם סופר; קרני אור )בחומש
מחוקקי יהודה(; הר צבי )פראנק(; ואתה תחזה )אלבום  -אך
)בחומש

אם רש"י פירש כן הרי הוא על דרך הפשט(

·?È‚ÈÏÙÓ˜ È‡Ó
שאר ישוב
?˙ÂÓÈÏ˘ Â˘Â¯ÈÙ˘ ÂÁ¯Î‰ ‰Ó
משיח אלמים; זכרון; באר מים חיים; הבנת המקרא;
באר יצחק; באר בשדה; גרש כרמל
ÈÙÎ) ˙ÂÈ¯‡‰ ÈÈ˘Ó ÌÏ˘ ˘¯ÙÏ ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
˘?(Í˘Ó‰· ·˙Î
לקוטי שיחות )חלק כה(; ביאורים לפירוש רש"י
?ÂÏ‡ ˙ÂÈÂÓÏ˘Ï Á¯Î‰‰ ‰Ó
מהרש"ל; ר"י קרעמניץ; הואיל משה; מנחת יהודה;
מהרש"א; שפתי חכמים; תועפות רא"ם )קאראבלייו(;
משכיל לדוד; יסוד התורה

¯!ÂÏ‡ ˙ÂÈÂÓÏ˘ '‚Ï ÊÓ
ר"ד היוני; הגור; אמרי שפר; דבק טוב בהערה; הואיל
משה; ר"י קרעמניץ; מנחת יהודה; כלי יקר; לקוטי
שושנים )אוסטראפאלי(; יוסף דעת; גן נעול; גרש כרמל;
דברי נגידים; פרדס יוסף; מורשת חיים
?(ÛÂÒ· ‰¯Â˙Â) ‰Ê‰ ¯„Ò Ë˜ ‰ÓÏ
באורים כבדו ה'; ר"י קרעמניץ; תוצאות חיים; משכיל
לדוד; עיון יעקב )שבת לג ,ב(; בן יהוידע )שבת שם(; פני
מבין; קרן לדוד; רשפי אש )על פי קדושת אהרן דלהלן(; וראה
מפרשים המסומנים בקטע "הרמז לג' שלמויות אלו"
?„ÁÈ ÌÏÏÎ ‡Ï ÚÂ„Ó
באורים כבדו ה'
·‡?˙ÂÎÊ ‰ÊÈ
בן יאיר; קדושת אהרן )סאדיגורא(
?Ï‡ÂÙ ˙‡ ¯·Ú˘Î "Â˙ÚÏˆÓ ‡Ù¯˙" È¯‰
נזר הקודש )עט ,ה(; דברי אלימלך )גראדזיסק( ,לחג
הסוכות אשפיזא דיעקב; לקוטי שיחות )חלק כה(;
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; פרדס שמאי
)בפסוק שם(; עיוני רש"י; אשל אברהם )אלאשוולי(; וראה
משך חכמה
?Ô¯Â„‰ ˙È˙· ÂÂÓÓÓ ¯ÒÈÁ ˙Â‡ÈˆÓ· ‡Ï‰
נזר הקודש; משכיל לדוד; מאור ושמש; קרני ראמים;
חתם סופר; דברי אלימלך )גראדזיסק( ,לחג הסוכות
אשפיזא דיעקב ובכ"מ; קרן לדוד; דברי יחזקאל שרגא
)תנינא(; אילת השחר; פרדס שמאי
?‰ÓÏÂ ÔÂ¯ÒÁÏ ·˘Á ÔÂ¯Â„‰ ˙È˙ Ì‡‰
חתם סופר; דברי יחזקאל שרגא )תנינא(; בד קודש;
אביר יוסף )ריימאן(
Á¯ÂËÓ Â‡ (Ô‡Î È"˘¯·Î) Ô·Ï ˙È·· - Â„ÂÓÏ˙ ÁÎ˘ ‡Ï
?(Ì˘ ‡¯Ó‚· È"˘¯·Î) Í¯„‰
עץ יוסף )בעין יעקב שם(; נחלת יעקב )שם(; זכור

לאברהם; לקוטי שיחות )חלק כה(; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י; חומש אריאל
?ÌÂÏÎ Â‡ Â„ÂÓÏ˙ ÏÎ ÁÎ˘ ‡Ï
קרני ראם )חדאד(
?"È˙¯Ó˘ ˙ÂˆÓ ‚È¯˙Â" Â¯Ó‡· ÏÏÎ "Â˙¯Â˙· ÌÏ˘" È¯‰
נחלת יעקב; לקוטי שיחות )חלק כה(
?ÁÎ˘ ‡Ï˘ ‡˙Â·¯ È‡Ó
נחלת יעקב; קרן לדוד; לקוטי שיחות )חלק כה(; אילת
השחר; פרדס שמאי
?˘¯„Ó·˘ "ÂÈ·· ÌÏ˘" ÏÚ ‚Ï„Ó ‰ÓÏ
נחלת יעקב; תועפות רא"ם )קאראבלייו(; לקוטי שיחות
)חלק כה(; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י
?‡ËÁ ‡Ï· ÌÏ˘ ˘¯ÈÙ ‡Ï ÚÂ„Ó
אבן יעקב; לקוטי שיחות )חלק כה(; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י; אשל אברהם )אלאשוולי(
?ÂÈ˘ÚÓ· ÌÏ˘ ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ
משכיל לדוד; רשפי אש )על פי נחלת יעקב(
?"‰¯ÈÚ" Â‡ "¯ÈÚÏ" ¯Ó‡ ‡Ï ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
קרני ראמים; מדייק רש"י
?‡˜Â„ ‰Ê ˜ÂÒÙÓ ‰È‡¯ ‡È·Ó ‰ÓÏ
מדייק רש"י; שאר ישוב
··?‰ÈÏ ‡ÓÂ ¯Ó‡˜ ‰Ó - 'ÂÎÂ Ô„ÙÓ Â‡Â
משיח אלמים; באר יצחק; דברי אברהם; לקט בהיר
"?ÔÈ˜ÒÚ ‰¯Â˙· È¯‰ - "Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰ Ì„‡Î
אשל אברהם )אלאשוולי(
˘?˙ÂÈ¯‡ È˘ Â‡ ˙ÂÈ¯‡ ÈÈ
רע"ב; יסוד התורה; גרש כרמל; דברי נגידים; שי
למורא מהד' כתר תורה
?ÈÊÈÓ¯ ÔÎÈ‰ Â˘Ú
יסוד התורה; וראה רע"ב.
?Í¯„· ‡˜Â„ ÂÏ Â‚ÂÂ„Ê ÚÂ„Ó
דברי גאונים; פרדס יוסף

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
שפתיאבד"ק
מיוחס
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *לרבי
קושטא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים * מירא
אברהם"ז *
דברי דוד לט
(
ח
"
תקכ
ו
"
תס
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

שדה הארץ

"איש שהכל בו ,בקי בנגלה ובנסתר ,קורא
הלכות חבילות חבילות ,המקובל אלקי ענותן
כהלל ,קדוש אלקים קדושתו מרחם ,לא ימוש
מתוך האהל ,פרוש מכל עניני עולם הזה
ומדוכא ביסורין ,ובכל זאת לא מנע עצמו אפילו
שעה אחת מבית המדרש" ,כן מתאר אותו
אחיו רבי רפאל מיוחס אבד"ק ירושלים וראשון
לציון בעל "פרי האדמה" )ראה ערכו( ,אשר
הדיינים שישבו בבית דינו היו רבינו החיד"א
]רעו של בנו רבי משה יוסף מרדכי מיוחס אבד"ק

ירושלים בעל "שער המים"[ ומחותנו המהרי"ט
אלגאזי ]חותן בנו הנ"ל[.
נולד בירושלים בשנת תס"ו לאביו רבי
שמואל )שנסתלק במצרים בהיותו בן כ"א ,ובהיות בנו
 -רבינו תינוק בן שנתיים ואילו אחיו הגדול הנ"ל היה בן

שלש( .קיבל תורה מפי רבי ישראל מאיר מזרחי
בעל "פרי הארץ" )שהיה גם רבו של בעל "נחפה
בכסף"  -רבו של החיד"א( ,ולמד בשקידה מתוך
יסורים קשים .וכך הוא כותב על מצבו" :אני
הגבר ראה עניי בהיותי מדוכא ביסורים בכמה
הרפתקי דעדו עלי וכור עוני קשה מכולם ,ועל
הכל מאד אנחתי גדל כי כהו מאור עיני ולא
יכולתי לראות ולברר תלמודי."...
וכך כתב עליו בנו רבי יוסף יעקב
בהקדמתו ל"שדה השדה"" :תמיד כל הימים
אף לילות יושב בישיבה פרוש מיראה פרוש
.....

שלטי הגיבורים

מאהבה ,אין יוצא ואין בא לעומת המסגרת,
צניע ומעלי ,ובמצותיו חפץ מאד רץ למצוה
קלה כבחמורה ...שונא מתנות תרומות ומנות...
לא נהנה מן העולם ...מואס במותרות ...והוא
מחולל מפשעינו ...ובכל זאת תורתו קבע מאז
הבוקר ,אף לילות לא מזיג רישיה אבי סדיא
לבסומי בפורי"א ...כדי שלא יפסיק לימודו
מטה על צדו הזרוע והלחיים על הברכים ועל
השוקיים ...ועפעפיו תנומה כמלא
...................

נימא ...ויקם אברהם ...עד עלות הבוקר
מתעסק בקדשים."...
שימש כאבד"ק קושטא )היא קושטנדינא(.
לאחר מכן חזר לירושלים ,בה שימש כאחד
מחכמיה ,ובה נסתלק ביום כ"ט בכסלו תקכ"ח,
בן ס"ב שנה ,ומנו"כ בהר הזיתים .השאיר
אחריו בנים חכמים גדולי תורה ,שלימים נטמנו
לידו .מעניין לציין כי מדברי רבינו בתשובתו
יוצאת הכרעה במה שדשו רבים וטובים ,והוא
אודות קריאת מנורת החנוכה בשם "חנוכיה".
דהנה רבינו בתשובותיו )חלק אורח חיים סימן לח(
כבר משתמש בשם זה "חנוקיה" ,הרי שאינה
מילה מן השפת העברית המודרנית.
מקובל כי רבינו כתב את כל חיבוריו לפני
היותו בן ל' שנה ,לאחר מכן כבר לא יכול היה
להעלות את חידושיו על הכתב ,מאחר שכבדו
עיניו מראות .בהיותו כבן מ' כבר היה "סגי
נהור" לגמרי .מספריו נדפסו "שדה הארץ"
שו"ת בד' חלקי שולחן ערוך ,חידושים על
הש"ס ,רמב"ם ,הלכה ודרושים על התורה.
"דגלו אהבה וריח השדה"" ,המאור הקטן"
ו"שיח השדה" בחכמת הקבלה .בספרו "שדה
הארץ" שנדפס בליוורנו תקמ"ח צורף גם
חידושי רש"י ורא"ם ,גם בחלק הדרושים
נמצאים חידושים וביאורים ברש"י על התורה
ודיונים במפרשי רש"י.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .È˙¯‚ Ô·Ï ÌÚ (ä ,áì çìùéå 'ôפירש רש"י¯È·‚ ‰Â‰ ÈÎ¯·˘ ÍÈ·‡ ˙ÂÎ¯· ÏÚ È˙Â‡ ‡Â˘Ï È‡„Î ÍÈ‡ ,¯‚ ‡Ï‡ ·Â˘ÁÂ ¯˘ È˙È˘Ú ‡Ï ,"È˙¯‚" :
.ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓÓ È˙„ÓÏ ‡ÏÂ È˙¯Ó˘ ˙ÂˆÓ ‚"È¯˙Â È˙¯‚ Ú˘¯‰ Ô·Ï ÌÚ ¯ÓÂÏÎ ‚"È¯˙ ‡È¯ËÓÈ‚· È˙¯‚ ,¯Á‡ ¯·„ .È· ‰ÓÈÈ˜˙ ‡Ï È¯‰˘ ,ÍÈÁ‡Ï
עיין נחלת יעקב .ולי נראה דהכי פירושו ,שאף על פי שקיימתי כל המצות והייתי ראוי שיתקיימו בי הברכות שהקול קול יעקב ,אפילו הכי "ויהי
לי שור וחמור" ,שזו אינו לא מן השמים ולא מן הארץ .דאם לא כן יטעון עשו ,כי מה שלא נתקיימו הברכות ביעקב לפי שלא קיים המצות
וליכא הקול קול יעקב.
) .¯ÂÓÁÂ ¯Â˘ ÈÏ È‰ÈÂ (å ,áì çìùéå 'ôפירש רש"י .ı¯‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‡Ï ‰È‡ ÂÊ ,ı¯‡‰ ÈÓ˘ÓÂ ÌÈÓ˘‰ ÏËÓ ÈÏ ¯Ó‡ ‡·‡ :עיין מה שכתב
על זה הרא"ם .שמעתי מקשים דבמסכת עירובין )כו ,ב( בתניא אידך פירש רש"י :ולדי ולדות שמן הארץ נבראו במעשה בראשית ,וכיון שכן מאי
אינה לא מן השמים ולא מן הארץ ,והלא מן הארץ נבראו במעשה בראשית .ולא קשיא מידי דכיון שהן בעצמן לא נתהוו מן הקרקע שפיר קאמר
"זו ]דייקא[ אינה לא מן השמים ולא מן הארץ".
) .¯Ú ‡Â‰Â (á ,æì áùéå 'ôפירש רש"י .˙Â¯Ú ‰˘ÚÓ ‰˘ÂÚ :ראה רא"ם וב"נחלת יעקב"" :וראיתי לרש"י בדברי הימים-א )כב ,ה( שפירש נער ורך
 ...וזה סיוע לדברי ונתבטלו דברי הרא"ם" .ולי נראה דלא קשיא לרא"ם מידי ,כי כן קיבלנו שפירוש על דברי הימים אינו מרש"י עצמו ,כי אם
מפרש אחר...
שלח שלמה לבי מדרשא

המשך מעמוד ג'

שהיא אחותו( ,וכמו שמפרש באלישבע אחות נחשון ,ומרים אחות אהרן ]ולדעת רבינו הירץ טריוויש בספר הגור גם ב"אחות תובל קין נעמה"[ .אלא שפתח התירוץ בחיזוק
הקושיא.
וכן בתחילת הפ' )כה ,כ( "בת בתואל מפדן ארם אחות לבן" ,וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם אלא להגיד שבחה כו' ,ולמה אינו מקשה כן
בפסוק קודם על "יצחק בן אברהם" וכי לא נכתב ,שאינו מקשה אלא על כפילות "אברהם הוליד את יצחק" ,שאין זו קושיא ,אלא נשאלת "כל הסמנים הללו למה" ,גם
בפעם הראשונה ,ובפרט לייחס לאח וכנ"ל ,ומה גם שנראה שזו לגנותה ,ומתרץ רש"י בהקדמת דיוק נוסף שכבר נכתב .בפ' ויצא )כח ,יב( "עולים ויורדים" ,עולים תחלה
ואחר כך יורדים ,מלאכים שליווהו כו' ,כבר כתבו תוספות )ריש פסחים ב ,א( :והא דנקט כניסה תחלה היינו משום דאורחא דגמרא למינקט הכי כמו "מטפס ועולה ומטפס
ויורד"  -דנקט עליה תחלה; "בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא" .וכן לשון בני אדם ודברה תורה כלשון בני אדם ,אלא שהקושיא היא :הם עולים )לסוף שליחות(
או יורדים )לתחילת שליחות(? אנשים משוממים עולים ויורדים? ומתרץ בהקדם דיוק הסדר ,אבל עצם הדיוק לא קשה כל כך .וכן על דרך זה בכל התורה ,דוק ותשכח .ויהי
רצון שיאיר עינינו בתורתו.

