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מפעל מתיבתא דרש"י
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לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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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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דבר המערכת
בסיפוק רב ובשמחה יתירה הננו לבשר את קהל הקוראים כי
"ספר הגור" ,מרבינו נפתלי הירץ טריוויש זללה"ה ,דיין וש"ץ
בפרנקפורט ובעל "סידור הקבלה" )שהאר"י ז"ל השתמש בו( ,על פירוש
רש"י לחומש שמות ,נמצא בשלבי עריכה סופיים .בהמשך לכרכים
על חומש בראשית וחומש ויקרא שהופיעו לפני שנתיים ,והתקבלו
בחיבה יתירה על ידי רבנן ותלמידיהון.
הרבה עמל ויגיעה הושקעו בספר ,מאחר ונכתב בקצרה
ובעמקות .אנו מלאי תקווה שנצליח בע"ה להוציאו לאור עולם
)לאחר היותו צפון בגנזים כ 500שנה( לקראת התחלת החומש ,לשמחת
מביני דבר ,חובבי תורת רש"י והיורדים לעומקה.
בקשתנו שטוחה לפני חובבי תורת רש"י ,אנא ,עורו נא
והתייצבו נא לימיננו ,לברר מקחו של צדיק ,ולהאיר בו פני תבל,
הטו שכם בעול ההוצאות הרבות והקשות מנשוא ,בנטילת חסות של
הדפסת פרשה וכדומה ,והפרשה תקרא על שמו של הנודב ותזקף
לזכותו ולעילוי נשמת יקיריו.
בספר "תו חיים" על יורה דעה )בסופו( מובא בשם הגה"ק 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".
ובספר "פלא יועץ" )ערך הדפסה( כתוב" :כל הוצאה של מצוה
היא לשעתו ,מתחיל במצוה 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".

רש"י לחידודא
מי סל-סל? ומי סל-סל-סל?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:
מי ערך הקפות בחודש אלול? ומי הם השנים שעסקו באותה
תקופה בארבע מינים )כל אחד מהם בשני מינים(?

= בפ' נח )ח ,ו-ז(" :ויהי מקץ ארבעים יום גו' וישלח את הערב ויצא יצוא" ,ופירש רש"י" :הולך ומקיף סביבות התיבה" וכו' .והיה זה בחודש
אלול ,שכן בפסוק קודם נאמר" :בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים" ,ופירש רש"י :זה אב שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם וכו' .אם
כן "מקץ ארבעים יום" היינו בי' באלול ,ואז ערך העורב הקפות.
השנים הם נח והיונה ששלח ,ובאותה תקופה של המבול הם עסקו בד' מינים מתוך ז' המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ]לא בד' המינים
שבלולב[ ,כל אחד מהם בב' :היונה אמרה "יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם" )רש"י שם ח ,יא( .הרי ב'
מינים :זית ודבש .ונח "כשנכנס לתיבה הכניס עמו זמורות ויחורי תאנים" )רש"י שם ט ,כ( .הרי ב' מינים :גפן ותאנה ]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(

 כוונת רש"י אינה ליישב את סתירת הכתובים ,אלא לתרץ קושי בכתוב כאן 
) .‰˙Ó˙ ‰ÏÂÚ ÍÈÓÁ ‰‰ ¯ÂÓ‡Ï ¯Ó˙ „‚ÈÂ (âé ,çì çìùéå 'ôופירש
רש"י‰˙È‰ ¯‰‰ ÚÂÙÈ˘· .‰˙Ó˙ 'Â‚Â ÔÂ˘Ó˘ „¯ÈÂ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÂ˘Ó˘·Â :
 .Ô‡ÎÓ ‰Ï ÔÈ„¯ÂÈÂ Ô‡ÎÓ ‰Ï ÔÈÏÂÚ ,˙·˘ÂÈבמסכת סוטה )י ,א; וראה ירושלמי שם
א ,ח( נאמרו על סתירה זו שבין שני הכתובים "וירד שמשון תמנתה"" ,והנה
חמיך עולה תמנתה" שלושה תירוצים :א' שמשון שנתגנה בה  -כתוב בו
ירידה ,יהודה שנתעלה בה  -כתוב בו עלייה .ב' שתי תמנאות היו ,אחד
בירידה ואחד בעליה .ג' בשיפוע ההר היתה יושבת ,דאתי מהאי גיסא -
ירידה ,ודאתי מהאי גיסא  -עליה.
מדוע בחר רש"י בתירוץ השלישי בגמרא? 

'ויעלו' ,אף שהליכתם היתה באופן של עלייה .והטעם בזה פשוט לפי שאין
נפקא מינה איך הגיע אל המקום ,ולא בא הכתוב לפרט דבר שאינו נוגע
לענין המדובר] .ומה שנאמר "והעלהו וגו' על אחד ההרים" ,פשוט שכאשר
נזכר "הר" בפירוש בכתוב ,מוכרח לומר לשון עלייה ,ואינו שייך לשון
אחר .וראה שמות יט ,יג-יד ובמקומות רבים[.
ובנידון דידן ,מאחר שאין טעם וצורך לפרש שיהודה עולה תמנתה,
הוה ליה למימר בלשון סתמית 'הולך תמנתה' ,וכיוצא בזה .לפי זה יובן
מדוע מתייחס רש"י כאן לסתירה מהכתוב בספר שופטים בנוגע לשמשון
שעדיין לא נלמד ,ולפי דרכו של רש"י היה לו ליישב סתירה זו רק בספר
שופטים ולא כאן .כי כוונת רש"י אינה ליישב את הסתירה ,אלא לתרץ את
הקושי בכתוב כאן.
מדוע התעלם רש"י מתירוצים הראשונים?! 
ולתרץ קושי זה מפרש רש"י שתמנה בשיפוע ההר היתה יושבת עולין
לה מכאן ויורדין לה מכאן ,מאחר שהיה אפשר להגיע לתמנה בשני דרכים,
נאמר לתמר שחמיה בא מהדרך העולה תמנתה ,כדי שתדע את המקום שבו
תוכל למצוא אותו .ולכן בחר רש"י בפירוש זה דוקא ,שכן שני התירוצים
הראשונים שבגמרא אינם מיישבים את סיבת ההדגשה "עולה תמנתה"
התירוץ הראשון שבואו של שמשון לתמנה היה ירידה רוחנית ,ואילו
בואו של יהודה לתמנה היה עליה רוחנית ,אינו מסביר את הצורך לספר זאת
לתמר .ואף אינו מסביר מניין ידעו על כך האנשים שסיפרו לתמר על בואו
של חמיהם .ולכן אין רש"י מתייחס לאמור בפסוק הקודם "ויעל תמנתה"
שכן פסוק זה הוא חלק מתיאור התורה ,ובו אכן ניתן לפרש שהכתוב בא
לרמוז לעלייה הרוחנית שנגרמה ליהודה על ידי בואו לתמנה ,ורק בפסוק
זה שבו מדובר בציטוט מדבריהם של המספרים לתמר על בואו של חמיה
ניתן להקשות מדוע הדגישו שהוא "עולה תמנתה" .וגם התירוץ השני שהיו
שתי ערים בשם תמנה ,אחת בירידה ואחת בעליה ,אינו מסביר את הצורך
להדגיש זאת לתמר ,שהרי תמר עצמה היתה בתמנה וידעה לאיזו עיר
ראה :ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק י
הכוונה.

וצריך להבין מדוע בחר רש"י להביא בפירושו דווקא את התירוץ
השלישי ,ובמה הוא עדיף משני התירוצים הקודמים ,מאחר שגם הם
מוסברים לכאורה על דרך הפשט] .תירוץ הא' מוכח שיש לאמרו בפשוטו
של מקרא ממה שרש"י בכמה מקומות מפרש עליה וירידה במעלה
וחשיבות .ראה לעיל )פסוק א(" :וירד יהודה מאת אחיו" ,ופירש רש"י:
שהורידוהו אחיו מגדולתו )וראה גם רש"י שמות לב ,ז; שם לג ,א; במדבר טז ,יב;
דברים א ,מב( .ותירוץ הב' נוסף על המובן בפשטות ששייך לומר כן בפשוטו
של מקרא ,הרי יש הוכחה לזה מפשוטו של מקרא מהמפורש ביהושע )טו ,י;
שם נז; יט ,מג( שהיו שתי תמנאות ,אחת בחלקו של יהודה ואחת בחלקו של
דן ,ושמשון היה ממשפחת הדני )שופטים יג ,ב( והיה במחנה דן )שם ,כה(.
ומוכח כהתירוץ ששתי תמנאות היו[.
הביאור בזה ,כוונת רש"י בפירושו אינה לתרץ את הסתירה בין שני
הכתובים ,אלא ליישב קושי בפשוטו של מקרא ,לשם מה הדגישו בפני תמר
שחמיה עושה את דרכו לתמנה בעלייה " -עולה תמנתה" ,והרי היו יכולים
לומר בפשטות 'הנה חמיך הולך תמנתה' .שכן אין דרך הכתוב לתאר את
אופן ההילוך במקום שאין צורך ,וכמו שמצינו לעיל בפרשת העקידה )פרשת
וירא כב ,ב( שהקב"ה אמר לאברהם "והעלהו וגו' על אחד ההרים" ,וראה
פירוש רש"י שם שפירושו שיעלהו להר ,ובכל זאת נאמר אחר כך בכתוב
)שם ג-ט( "וילך אל המקום וגו' ,ויבואו אל המקום וגו'" ולא נאמר 'ויעל',
..
"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים"
פרד"ס היה לשלמה

)של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

)שם הגדולים(

) .˙Â„ÂÓÁ‰ ÏÂ„‚‰ ‰· Â˘Ú È„‚· ˙‡ ‰˜·¯ Á˜˙Â (åè ,æë úåãìåú 'ôפירש רש"י .„Â¯ÓÓ Ô˙Â‡ „ÓÁ˘ :שלא יקשה היאך הלבישה רבקה את יעקב
בגדי עשו ,הא קיימא לן בגדי עם הארץ מטמאין ,לזה תירץ "החמודות" ,שחמד אותם מנמרוד ,והן הן הנה כתנות עור של אדם הראשון,
כמו שאמרו רז"ל )במדרש אגדה ופסיקתא זוטרתא כאן( ,ואיתא ב"עשרה מאמרות" שהיו מעורו של לויתן .וקיימא לן דעור הדג אינו מטמא.
משנת רבי אליעזר

) .Í·ÈÂ ÂÏÂ˜ ˙‡ ‡˘ÈÂ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜˘ÈÂ (àé ,èë àöéå 'ôפירש רש"יÂÈ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙ÂˆÓ· Â˘Ú Ô· ÊÙÈÏ‡ Û„¯˘ ÈÙÏ ,'ÂÎÂ ˙ÂÈ˜È¯ ÌÈ„È· ‡·˘ ÈÙÏ ,Í·ÈÂ :
.˙ÓÎ ·Â˘Á ÈÚ‰Â È„È·˘ ‰Ó ÏÂË ·˜ÚÈ ÂÏ ¯Ó‡ ,‡·‡ Ï˘ ÈÂÂÈˆÏ ‰˘Ú‡ ‰Ó ÂÏ ¯Ó‡ Â„È Í˘Ó ˜ÁˆÈ Ï˘ Â˜ÈÁ· ÊÙÈÏ‡ Ï„‚˘ ÈÙÏÂ ,Â‚È˘‰Â Â‚¯Â‰Ï
וצריך להבין אמרו "מה אעשה לציווי של אבא" ,דאף אם נאמר שבן נח מצווה על כבוד אביו ,מכל מקום לא עדיף מישראל שבאומר לו
אביו לעבור על דברי תורה אל ישמע לו .ובפשטות היה ירא שלא יהרגנו אביו על שלא קיים ציוויו .ובדרך הדרוש יש לומר שעשו טען
דכיון שיעקב עקב אותו פעמיים ,וכמו שאמר )לעיל כז ,לו( "ויעקבני זה פעמיים" ,דינו כגנב ,ובן נח מצווה על הגזל ואזהרתן זו היא מיתתן,
והרי בן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד .ועשאו שליח בית דין להרוג את יעקב .ונמצא שלא היה מצוהו על דבר האסור ,ושפיר היה מחוייב
יציב פתגם ,מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע
בכבודו .ולזה לא היה יעקב רשאי להרגו ,שאינו בגדר "הבא להרגך השכם להרגו".
) .‰ËÈÏÙÏ ¯‡˘‰ ‰ÁÓ‰ ‰È‰Â (è ,áì çìùéå 'ôפירש רש"י .‰ÓÁÏÓÏÂ ‰ÏÈÙ˙ÏÂ ÔÂ¯Â„Ï ,ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘Ï ÂÓˆÚ ÔÈ˜˙‰ Â· ÌÁÏ‡ ÈÎ ÂÁ¯Î ÏÚ :אף על גב
דקרא סידר תחילה המלחמה והתפילה ודורון לבסוף ,מוכרח שלסדר זה הכין עצמו ,דאין דרך להילחם ,ואחר כך כשינוצח יביא דורון
מקוה המים
ויעשה תפילה.

) .‰‡Ï ˙· ‰È„ ‡ˆ˙Â (à ,ãì çìùéå 'ôפירש רש"י¯Ó‡˘ ,‰˙È‰ ˙È‡ˆÈ ‡È‰ Û‡˘ ,‰‡Ï ˙· ˙‡¯˜ ‰˙‡ÈˆÈ Ì˘ ÏÚ ‡Ï‡ ,·˜ÚÈ ˙· ‡ÏÂ "‰‡Ï ˙·" :
] .‰˙·Î ‰Ó‡Î [„Ó ,ÊË Ï‡˜ÊÁÈ] Ï˘Ó‰ ÂÏ˘Ó ‰ÈÏÚÂ ,Â˙‡¯˜Ï ‰‡Ï ‡ˆ˙Â [ÊË ,Ï ÏÈÚÏמה לאה יציאתה לשם שמים היתה ,ראה רש"י שם )פסוק יז(:
וישמע אלקים אל לאה ,שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבטים ,אף יציאת לאה לשם שמים היתה" ,לראות בבנות הארץ" ,לבלתי לכת
אור פני משה
אחרי הבחורים.
) .‰¯‰ (ãë ,çì áùéå 'ôפירש רש"י ."‰ÓÁÎ ‰¯·" :ÂÓÎÂ ,"‰¯‰ ‰˘‡" :ÂÓÎ ,˙¯·ÂÚÓ ,¯·„ Ì˘ :רמז למה שאמרו רז"ל )נדה ל ,ב( למה הולד דומה
אבני אש
במעי אמו ,לפנקס שמקופל ומונח וכו' ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ,והיינו כבהירות החמה.

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

) ,'Â‚Â ÍÈÏÎ ‡ ‡˘ ‰˙ÚÂ (â ,æë úåãìåú 'ôפירש רש"י ,"‡ ‡˘" :כשרוצה להעירו והלה לא קם ולא זע ,קום אחי ,הקיצה והעירה ,הן
הרב מרדכי גנוט
"] ÂÈ˘˘ ‰˙Â‡Î ‰ÊÁ˘‰ ÔÂ˘Ïביצה כח ,א[ ‡ Ï·‡ ,ÔÈÎÒ‰ ˙‡ ÔÈÊÈÁ˘Ó ÔÈכבר "קרא התרנגול".
בעל לוח דבר בעתו ,בני ברק

."‰Ï· ÈÏÈÎ‡˙ ‡Ï˘ ,‰ÙÈ ËÂÁ˘Â ÍÈÎÒ „„Á ,‰˙¯·Á È·‚ ÏÚ ‰‡È˘Ó

וצריך עיון לפירושו מאי "ועתה" ,האם עד השתא לא היה מצווה
) (ãë ,áì çìùéå 'ôפירש רש"י ,"¯˘‚Î ÂÓˆÚ ‰˘Ú" :יש להעיר על מה
אותו לחדד הסכין וכו'?
שרבים וטובים קוראים הגימ"ל והשי"ן בסגולי"ם ,וצריך לקרוא
הרב נפתלי צבי מאסקאוויטש
בני ברק הגימ"ל בפת"ח והשי"ן בקמ"ץ ,והוא איש המעביר אחרים את המים,
ה.א.ש.
ראה "מתנות כהונה" )במדרש רבה עו ,ט( ו"דעת יששכר".
תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ
אפשר לומר בפשטות שעד הנה שחט בעצמו ,או על כל פנים בדק
הסכין בעצמו ,אבל עתה "כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות" )פסוק
א( ,זירזו שלא יאכילו נבלה .וכן מצאתי בספר "תומר דבורה"
למוה"ר עקיבא לינדנפעלד תלמיד ה"שבט סופר" .ושוב כתב בדרך
צחות על פי מה שאמרו )נדרים נד ,ב( דגים קשין לעינים ,עיין שם .אם
כן בעוד שלא היה חש בעיניו היה צד בפיו דגים שלא צריכים שחיטה,
מה שאין כן עתה שחש בעיניו ,לא יכול היה לאכול דגים ,כי אם בשר
שצריך שחיטה.

) (å ,áì çìùéå 'ôפירש רש"יÌÈ¯Â˘ ÏÚ ¯ÓÂÏ ı¯‡ Í¯„ ,¯ÂÓÁÂ ¯Â˘" :
Â‡¯˜ ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡Â ÏÂ‚¯˙‰ ‡¯˜ ‰ÏÈÏ· Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡ Ì„‡ .¯Â˘ ‰·¯‰
 ."ÌÈÏÂ‚¯˙‰תמה תמה אקרא על הרח"ד שעוועל ז"ל שבמהדורתו

) ,"¯˘· ˙Â˜¯Â" ˜ÂÒÙ· (èé ,àî õ÷î 'ôפירש רש"י )בנוסחאות שלפנינו(:
" ."˘"‡ÂÏ· Ê"ÚÏ·Â ¯˘· È¯ÒÁ ‡¯˜Ó·˘ ˙Â˜¯ ÔÂ˘Ï ÏÎוהקשו המפרשים
שמילה "רקות" לא מופיעה בכל התנ"ך חוץ מג' פעמים בפרשתינו .וכבר
ביררנו באריכות )בחיבורנו "פורס מפה" ,מהדורא תנינא( על פי כתבי היד של
פירוש רש"י והמפרשים שיש לתקן הנוסחא בפירוש רש"י זה" :ורקות
בשר ,לשון כל ]ולא "כל לשון"[ רקין שבתורה חסירין בשר" .והיינו,
שהביטוי שנמצא כאן "ורקות בשר" ,מלשון "כל רקין שבתורה",
דהיינו" :אכין ורקין מיעוטין" .וביאורו כמו שמתרגם באונקלוס
"חסירין בשר" .נמצא שרש"י סובר שהשורש של המילה "רקות" הוא:
"רק" ולא "רקק" )כפי שיטת הרד"ק ,ודלא כהמפרשים שהבינו כן בדעת רש"י( ,ולא
הרב מרדכי הכהן פריעדמאן
כדעת האומרים ששורשו הוא "ריק".
בעל "פורס מפה" על פירש"י ,ברוקלין ,נ .י.

פיסק "אדם אומר לחבירו ,בלילה קרא התרנגול" והדבר תמוה לאיזה
יש להעיר על " "È"˘¯„ ‡˙·È˙Óגליון הקודם ,במדור "גיבוריו של
צורך מבשרו כן בבוקר ,כלום היה התרנגולים צרודים ימים אחדים
שהוא נזקק לבשרו על כך בפגישתם בבוקר שבלילה קריאת)ם של( שלמה" ,שהספר "כנף רננים"  -חלק א נדפס שוב בירושלים תשי"א.
פנחס יהושע הכהן קריגר ,מאנסי ניו יארק
התרנגל)ים( ,אתמהה .ומעולם פירשתי "אדם אומר לחבירו בלילה",
]בעל "פרשנדתא"  -רשימה בבילוגרפית של מפרשי רש"י[

י"ד רש"י

פותח יד ומצביע ומראה מקום למאות מפרשי רש"י הדנים בדבריו ,מוגשים להשג יד
לזכר ולע"נ ידיד "מתיבתא דרש"י" הגה"ח מו"ה י'שכר ד'וב )ב"ר אליהו( ענגלענדער זצ"ל

) .ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏ˘ÈÂ (ã ,áì çìùéå úùøôפירש רש"י.˘ÓÓ ÌÈÎ‡ÏÓ :
?"˘ÓÓ ÌÈÎÏÓ" ˙ÂÂÎ È‰Ó
משיח אלמים ,ישמח משה )אוהעל( ,הרי בשמים ,מעגלי צדק )דעש(

?ÏÏ˘Ï ‡· ‰Ó
עבד שלמה ,משיח אלמים ,רא"ם ,מהר"ן ,ביאורי ר"י מקרעמניץ ,באר מים חיים )לאחי
המהר"ל( ,מקוה המים ,שארית ישראל )ווילהרמשדארף ת"צ( ,משכיל לדוד ,באר בשדה

?"˘ÓÓ ÌÈÎ‡ÏÓ" ÂÈ‰˘ „ÓÏ ÔÎÈ‰Ó
חזקוני מפרבנס ,רבינו בחיי ,פשטים ופירושים ,מושב זקנים ,תוספות השלם )אות י(,
עבד שלמה ,מהרא"י ,מהרי"ק ,משיח אלמים ,ספר הזכרון ,ר"י קניזל ,רא"ם ,עמר נקא
לרע"ב ,ספר הגור ,מהרש"ל ,אמרי שפר לרנ"ש ,מהר"ן ,באר מים חיים )הנ"ל( ,דבק
טוב ,יפה תואר ,מנחה בלולה ,גור אריה ,לבוש ,הואיל משה ,ביאורי ר"י מקרעמניץ,
אבן יעקב )בתוך באר מים חיים  -קראקא שע"ו( ,מנחת יהודה ,כלי יקר ,שפ"ח ,שארית
ישראל )הנ"ל( ,תפארת יוסף ,מקוה המים ,אהל יעקב למהרי"ט ,משכיל לדוד ,מלאכת
הקודש ,דגל מחנה אפרים ,אורח לחיים ,קרני ראמים ,דבר המלך ,יבין שמועה )לבעל
שמן רוקח( ,ישמח משה )אוהעלי(,באר יצחק ,באר בשדה ,פי הבאר ,בן יאיר ,גרש
כרמל ,מדייק רש"י ,לקו"ש חלק י ,ביאורים לפירוש רש"י ,עיוני רש"י

¯!Â˘Â¯ÈÙÏ ÊÓ
בעל הטורים )סוף פ' ויצא( ,עבד שלמה ,מהרי"ק ,משיח אלמים ,ר"י קניזל ,עמר נקא
לרע"ב ,מהר"ן ,באר מים חיים )הנ"ל( ,אבן יעקב )הנ"ל( ,מנחת יהודה ,כלי יקר ,שארית
ישראל )הנ"ל( ,תפארת יוסף ,בן יאיר ,אולם ראה ספר הזכרון

„?"ÌÈÎ‡ÏÓ" Ì‡ ÈÎ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ,"ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏ˘ÈÂ" ‰"„ ˜ÂÈ
לקו"ש חלק י ,ביאורים לפירוש רש"י ,הערות לספר הגור ,וראה קרני ראמים ,פי הבאר,
מדייק רש"י ,עיוני רש"י

ÈÎ‡ ‰‰Â' ‰"·˜‰ ÂÁÈË·‰ È¯‰ ,˘ÓÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏ˘ ÍÎÏ˘ ‡¯ÈÈ˙‰ ‰ÓÓ
?'ÍÈ˙¯Ó˘Â ÍÓÚ
פשטים ופירושים ,אמרי נועם ,מושב זקנים ,תוספות השלם )אות א(

‡?ÁÏ˘ ÌÈÎ‡ÏÓ ‰ÊÈ
מהרא"י ,אמרי שפר לרנ"ש ,גור אריה ,אהבת ציון לגיסו של המהרש"א ,שפ"ח,
שארית ישראל )הנ"ל( ,כנף רננים ,אורח לחיים ,בת עין ,פרדס יוסף

‡?ı¯‡Ï ıÂÁÏ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÈÎ‡ÏÓ ÁÏ˘ ÍÈ
תוספות השלם )אות ט( ,גרש כרמל

ÌÂ˙Ò „ÂÓÏÈÂ ,˘ÓÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ˘¯Ù "ÌÈÎ‡ÏÓ" ¯ÓÂ‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Â˘Â¯ÈÙÏ
?˘¯ÂÙÓ‰Ó
מושב זקנים ,תוספות השלם )אות ט(

?"˘ÓÓ ÌÈÎ‡ÏÓ" - ÔÎ ÌÈ˘¯ÙÓ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ¯‡˘ Ì‚ Ì‡‰
תרגום ,רשב"ם ,אבן עזרא ,חזקוני

!Ô‡Î Ì"‡¯‰ È¯·„· ÌÈ„‰
לבוש ,יפה תואר ,נחלת יעקב ,צדה לדרך ,שדה הארץ ,משכיל לדוד ,כוכבא דשביט,
משכיל לדוד )צבאח( ,קודש הילולים ,תורת הרא"ם

) .¯ÈÚ˘ ‰ˆ¯‡ (íùפירש רש"יÏÈË‰ ‰˙ÏÁ˙· „"ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‰·È˙ ÏÎ ,¯ÈÚ˘ ı¯‡Ï :
.‰ÙÂÒ· ‡"‰ ·Â˙Î‰ ‰Ï
?¯Ó‡˜ ‰Ó
ר"י קניזל ,דקדוקי רש"י )קדמון(

‡?˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â·È˙ ˜¯ Â‡ "‰·È˙ ÏÎ" ÔÎ‡ Ì

?ÁÏ˘ ÌÈÎ‡ÏÓ ‰ÓÎ

אמרי שפר לרנ"ש )סוף פ' תולדות( ,מנחה בלולה ,גור אריה

ספר הגור ,ביאורי ר"י מקרעמניץ ,דברי אברהם ,וראה שארית ישראל )הנ"ל(

?(„ÂÚÂ ‡Ï ,‡È ÏÈÚÏ) ÔÎ ÂÈˆÓ˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÔÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ

‡ÏÈÚÏ È"˘¯) ˙Á‡ ˙ÂÁÈÏ˘ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÎÏÓ '· ÔÈ‡ È¯‰ ,ÌÈÎ‡ÏÓ ‰ÓÎ ÁÏ˘ ÍÈ
?(·Î ,ËÈ

מהר"י ברונא ,מנחת יהודה ,צפנת פענח,גרש כרמל ,דברי נגידים ,הערות לספר הגור

(· ,ÁÎ ;È ,„È) ÏÈÚÏ ÔÎ ˘¯ÈÙ ¯·Î È¯‰

ר"ח פלטיאל ,תוספות השלם )אות ה( ,ספר הגור ,וראה ביאורי ר"י מקרעמניץ

ספר הגור ,צפנת פענח ,מדייק רש"י

מושב זקנים ,לבוש ,לקו"ש חלק י ,ביאורים לפירוש רש"י ,ביאור סתומות ברש"י

'‰Ï ‰˙ÏÈÁ˙· 'Ï ÔÈ· ‰ÈÓ ‡˜Ù ˘È Ì‡‰Â ?"Ï‡" ·˙Î ‡Ï ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
·?‰ÙÂÒ

?Ì„Â ¯˘· ÈÁÂÏ˘ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ ÁÏ˘ ‰ÓÏ
‡?ÌÈÎ‡ÏÓ· ˘Ó˙˘‰ ÍÈ

ר"י קניזל ,גור אריה

רא"ם ,חן טוב ,של"ה ,שארית ישראל )הנ"ל( ,אור החיים ,הרי בשמים

‰˙ÏÈÁ˙· „"ÓÏ È¯‰ ,(ÁÈ ,Ë ÌÈÏ‰˙) "‰ÏÂ‡˘Ï ÌÈÚ˘¯ Â·Â˘È" ·È˙Î ‡‰
?‰ÙÂÒ· ‡"‰Â

פרדס יוסף

תוספות השלם )אות יח( ,רא"ם

‡?ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÚ ¯·„Ï Â˘Ú ‰È‰ ÏÂÎÈ ÍÈ

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
לרבי שמואל אליעזר הלוי איידיל'ס אבד"ק אוסטראה
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)  -ה' בכסלו שצ"ב(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
שעל קברו .גם ה"פרי מגדים" )בספרו "ראש
"שמעו יצא ממזרח שמש עד מבואו",
יוסף" פסחים כז ,ב( מעיד עליו ש"כל דבריו ברוח
כפי שנחרת על מצבת קברו ,בה מוכתר

חידושי מהרש"א  -על פירוש רש"י לתורה ועל הרא"ם

בתוארים מופלגים כ"איש קדוש ,תגא
דמלכא ...מופת הדור ."...הב"ח בתשובותיו
מתארו" :גדול הדור" .בתשובותיו של המהר"ם
מלובלין מכונה" :פאר הדור" .נולד לאביו רבי
יהודה סגל ,מצאצאי רבי יהודה החסיד ,ולאמו
גיטל .אודות מקום לידתו חלוקים הדיעות ,יש
אומרים שנולד בפוזנא ,ויש אומרים בקראקא,
משם עברה משפחתו לפוזנא .גם אודות שנת
לידתו נחלקו הדיעות ,יש אומרים בשנת שט"ו
ויש מאחרים לידתו לשנת שכ"ה.
לעדות עצמו בהקדמתו" :כל ימי גדלתי
בין החכמים והייתי מתאבק בעפר רגליהם."...
כבר בגיל צעיר יצאו טבעו בעולם ואחד מחכמי
הדור "החסיד השלם צדיק יסוד עולם" )כך
מתואר במצבת בנו( רבי משה אשכנזי בעל "זכרון
משה" על פירוש רש"י )ראה ערכו( בחר בו
לחתן .ישב על שולחן חותנתו אשת חיל מרת
איידיל'ס ,שיצא לה שם בשל מעשי צדקה
וחסד ,ועד שכפי המקובל כונה על שמה
"איידיל'ס" )וראה להלן אודות הכינוי מהרש"א( .היא
הקימה ישיבה גדולה והעמידה אותו בראשה.
עמד בראש ישיבה זו במשך כ"ד שנה ,בעוד
שחותנתו תומכת בתלמידים מבחינה כלכלית.
בשנת שס"ב נתקבל לרבנות חעלים ,לימים
כיהן גם בקהילות לובלין ,ולאחר מכן ברבנות
אוסטרהא ,בה נסתלק במוצאי שבת קודש ,ה'
בכסלו שצ"ב ושם מנו"כ.
שם עולם קנה לו בחיבוריו חידושי הלכות
וחידושי אגדות ,המפורסמים בשם "חידושי
.....

שלטי הגיבורים

מהרש"א" ,שעד מהרה הפכו לנכסי צאן ברזל
בעולם התורה ,ובלשון הנחרת על מצבתו:
"האיר כל חכמי ישראל בחיבורו הגדול" .לאחר
מכן נקבעו לדורות בסופי המסכתות .בספר
"שארית ישראל" )דרוש לסוכות מאמר א( מובא
בשם הבעש"ט שכל החיבורים עד המהרש"א
ועד בכלל נתחברו ברוח הקודש ,והוא תורה
עצמה ואפשר לפרשו על פי פרד"ס .ועוד שם
)שער ההתקשרות דרוש ו מאמר ב( שהבעש"ט
שיבח את המהרש"א עד מאד ואמר אם
העולם היה יודע גודל צדקתו היו לוחכים העפר
.

הקודש נאמרו… וכל דבריו מים חיים מן
המקדש" .וכן כתב גם הג"ר יונה לאנדסופר
בצוואתו" :מבלעדי רוח הקודש אי אפשר
שיעשה אדם ספר כדומה לזה".
יש אומרים שהכיניוי מהרש"א הוא ראשי
תיבות מוה"ר שמואל איידיל'ס ,אבל רבי פנחס
מקאריץ התרעם על כך באומרו שהלומדים
בפלפולים של הבל הורידו אותו לעלמא
דנוקבא ,ולדעתו הוא ראשי תיבות מוה"ר
שמואל אליעזר )ראה אמרי פנחס ,שער התורה אות
קלא(.
רבים וטובים שיראו את צמד המילים
"חידושי מהרש"א  -על פירוש רש"י" בודאי
יתמהו :מה ,האם המהרש"א חיבר פירוש על
רש"י? שמא אינו אלא מהרש"א אחר! ושוב
יתפלאו :האמנם היה מהרש"א נוסף .התשובה,
אכן היה המהרש"א אחר ,בן דורו הצעיר של
המהרש"א הידוע ,ה"ה רבי שלמה אלגאזי בעל
ספרים רבים ,מכונה המהרש"א הספרדי ,ואכן
חיבור פירוש על התורה ועל רש"י ורא"ם ,בשם
"שמע שלמה" )ראה ערכו( ,אבל גם למהרש"א
הידוע חיבור על רש"י ,ספר "חידושי מהרש"א
 על פירוש רש"י והרא"ם" האמור הוא ממנו.פחות ממאה שנה לאחר הסתלקותו הופיע
בהענא תע"ז ,מלוקט מחידושי הלכות ואגדות
שלו ,נאספו בידי רבי צבי הירש ב"ר מאיר הכהן
מזיטל ,בתוספת נופך משלו בשם "תאומי
צביה" )ראה ערכו( .ושוב בכמה מהדורות.
מהדורא חדשה הופיעה בירושלים תשכ"ט.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Èˆ¯‡ÏÂ ÈÓÂ˜Ó Ï‡ ‰ÎÏ‡Â ÈÁÏ˘ Ô·Ï Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡ÈÂ ÛÒÂÈ ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯˘‡Î È‰ÈÂ (äë ,ì àöéå 'ôפירש רש"י,"ÛÒÂÈ ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯˘‡Î" :
 .·Â˘Ï ‰ˆ¯Â ‰"·˜‰· ·˜ÚÈ ÁË· ÛÒÂÈ „ÏÂ˘Ó ,'ÂÎÂ "˘˜Ï Â˘Ú ˙È·Â ‰·‰Ï ÛÒÂÈ ˙È·Â ˘‡ ·˜ÚÈ ˙È· ‰È‰Â" ¯Ó‡˘ Â˘Ú Ï˘ ÂË˘ „ÏÂ˘Óאף על
גב דאז תמו י"ד שנים שעבד בנשיו ]וכו'[ מכל מקום לא הוה ליה להזכיר כאן לידת יוסף ,אי לאו שלידת יוסף היא הסיבה שאמר יעקב ללבן
שלחני ,וק"ל.
) .ÌÎ˘ ¯ÈÚ ÌÏ˘ ·˜ÚÈ ‡·ÈÂ (çé ,âì çìùéå 'ôפירש רש"י .'ÂÎ Â˙¯Â˙· ÌÏ˘ ,'ÂÎ ÂÂÓÓ· ÌÏ˘ ,'ÂÎ ÂÙÂ‚· ÌÏ˘ ,"ÌÏ˘" :מדכתיב "שלם" סתם,
משמע ליה בכל מיני השלימות ,שהם ג' גוף וממון ונשמה ,דהי מינייהו מפקת.
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