 גליון נא, מקץ[ תשע"ו-  כסלו ]תולדות,ב"ה

פעל
לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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שיר המעלות לשלמה
."ÂÈ˘Â¯ÈÙ· ÌÏÂÚ· „ÈÁÈ ‡Â‰ Ï"Ê È"˘¯ Â ÈÚ ¯Â‡Ó"
‚È˜ ˙Â‡ „ ˜ÏÁ ,¯ÊÚÏ‡ ˙Á Ó ÏÚ·Ï ,‰¯Â˙ È¯·„)
(È"˘¯ Ì˘· ·˘ÈÂ 'Ù· Ì"·˘¯‰ ˙Â„Ú ˙Â„Â‡ Ì˘ ÔÈÈÚÂ

,‰¯Â˙‰ ˙Â„ÂÒ ˜ÓÂÚ· Ì‚ ,ÏÂ„‚ ÔÂÂÎÓÏ ÊÓÂ¯ ˙Â‡ ÏÎ ,ÚÂ„ÈÎ ,Ï"Ê È"˘¯ È¯·„"
"...ÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÊ‚Â ÌÈÏÚÙ‰ È˜ÂÁ ·˘ÂÁ ˜¯ ‡Â‰ ÈÎ ‰‡¯ ˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡
(ÂÈ·‡Â ‰"„ ·˘ÈÂ 'Ù ,Ï" ‰Ï ,ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ)

כללים בפירוש רש"י
¯˘‡Î˘ ,ÌÈÓÂ„˜ È"˘¯ È˘¯ÙÓ· ¯·Î ¯ÎÊ ‰ ,È"˘¯· ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰ ‰
,Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ‡È˘Â˜ ˘È˘ ÌÂ˘Ó ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ ¯·„Ï ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ‡È·Ó È"˘¯
˙‡ ‰Ê ÌÈÓÈÏ˘Ó Ì‰˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ‡È·‰Ï ÂÁÈ¯Î‰˘ ‰ÊÂ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ·
ÛÒÂ‡ ‡Ï Ì‚Â ,ÌÈ˘¯„Ó ËÂ˜ÏÈ Â È‡ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ È¯‰˘ ] ˘¯„Ó ‡È·Ó˘Î ÔÎ˘ ÏÎÂ . ‰Ê
Ï˘ ÂËÂ˘Ù ˘¯ÙÏ ‡Ï‡ È˙‡· ‡Ï È ‡" :‰ÓÎ ‰Ê ¯È‰ˆ‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ‡Ï‡ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ
'· ¯˘‡ÎÂ]

ÂËÂ˘ÙÏ ·Â¯˜ ¯˙ÂÈ‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ÌÈ„˜Ó ,‡ÙÂ‚ ‡‰·Â .["‡¯˜Ó

'·· ÂÓ‚¯˙Ï ˘È" :ÔÂ‚Î ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ˙‡ ˙ÂÂ˘Ó‰ ÌÈÏÈÓ ÌÈ„ ˜Ó ‡Â‰ ,ÌÈÏÂ˜˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰
ÌÂ˘Ó ‰ È‡ ,È ˘Ï „Á‡ ˘Â¯ÈÙ ˙Ó„˜‰ ÈÎ Â „ÓÏÓ ÍÎ· .‰ÓÂ„ÎÂ ,"‰· È‚ÈÏÙ " Â‡ ,"ÌÈ Ù

.[‰Ï¯Ú ‡ÏÏ „ÏÂ ˘ „‚ Ïˆ‡ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,‰˙È¯Î ÔÈ Ú ‰È‰ ÌÈË·˘‰ ¯‡˘ Ïˆ‡ ‡˜ÂÂ„
.Ì˘‰ ÔÓ ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰ ÔÎ Ì‡
‡Â‰ ÔÈ‡Â) ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï· ‰·È˙ ‡È‰ "„‚" È¯‰ È ˘‰ ˘Â¯ÈÙÏ˘ ÔÎ˙È Ì‚
¯·Á ÂÏ Â ÈˆÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÎ ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ Ì‚˘ Û‡Â ,(‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï˘ ˘Â¯ÈÙ
,ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ÏÚ ,È˘ÈÏ˘‰ ˘Â¯ÈÙ· ÔÂ¯˙È Ì‚ ‰ÊÂ .‡¯˜Ó·
‡· ‡Â‰ ÔÎÏ˘ ,È˙Â‰Ó È˘Â˜ Â· ˘È Í„È‡Ï Í‡ ,‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘Ï· ‡Â‰˘
.'‚ ˘Â¯ÈÙÎ
Ï˘ ˘Â¯ÈÙ‰Â ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ‡Ï‡ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ '‚ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ÔÎ˙È Ì Ó‡
,(Ï" ‰ ‡È˘Â˜‰ ÁÎÓ ÈÏÂ‡) ˜ÂÒÙ· ÛÒÂ ˘Â¯ÈÙÎ Â‡È·Ó È"˘¯ ÔÈ‡ ˘¯„Ó‰
‡È·Ó˘ Â ÈÈ‰ ,ÏÊÓ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ "„‚"˘ '‡‰ ˘Â¯ÈÙÏ ¯Â‡È·Â Í˘Ó‰Î ‡Ï‡
‡Ï‡ ,˜ÂÒÙ· ÛÒÂ Ë˘ÙÎ ‡ÏÂ ,ÏÂ‰Ó „ÏÂ ˘ Â˘¯ÙÓ˘ "‰„‚‡ ˘¯„Ó"
˘Â¯ÈÙ ÏÚÂ .ÏÂ‰Ó „ÏÂ ˘ ‡Â‰Â ,„‚ ˙„ÈÏ· „ÁÂÈÓ‰ ÏÊÓ‰ ÔÈ Ú ¯‡·Ï È„Î·
¯·„" ‡È·Ó ÔÎ ÏÚÂ ,"˙Á‡ ‰·È˙ ·˙Î ‰Ó ÏÚ" ‰˘˜ („Á‡ ‡Â‰˘ ÌÈ ˘) ‰Ê
‰˘˜ Í„È‡Ï Ï·‡ ,"˙Á‡ ‰·È˙ ˙‡¯˜ ‰ÓÏ" ¯‡Â·Ó Â· (È ˘ ˘Â¯ÈÙ) "¯Á‡
.ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,·˜ÚÈÏ ‰˙Â‡ ‰ ˙ ‡È‰ È¯‰ ,Ï" Î
˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ,˘‡ ÈÙ˘¯

רש"י לחידודא
!?"מהי "נקודת המחלוקת
()התשובה בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש

:פתרון החידה של גליון הקודם
 הבה נרדה:( ז,שאלה שהביאה "פתיחת המוחין"?! = בפ' לך )יא
 זה: פירש רש"י,ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו
 וזה עומד עליו ופוצע את מוחו )על פי, שואל לבנה וזה מביא טיט
.(""אביעה חידות

.[„Á‡Î ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,Ë˘ÙÏ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙·¯È˜

˙ÂÈ˘Â˜ ˘È˘ ÌÂ˘Ó ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰ ,È˘ÈÏ˘ ˘Â¯ÈÙ ‡È·Ó˘Î ‰ ‰Â
ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '·Ó „Á‡ ÏÎ·
ÏÚ ÛÒÂ ·) ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '·· ˙Ù˙Â˘Ó ˙Á‡ ‡È˘Â˜ ˘È˘Î ‡Ï‡ ,(¯ÂÓ‡Î ,‰Ê ˙‡ ‰Ê
,Ë˘Ù‰ Í¯„Ó ‰˜ÂÁ¯˘ Û‡) È˘ÈÏ˘ ˘Â¯ÈÙ ÛÈÒÂÓ Ê‡ ,(‰Ê· ÔÈ‡˘ ‰Ó ‰Ê· ˘È˘ ˙ÂÈ˘Â˜‰
ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ '··˘ ‡È˘Â˜‰ Â· ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÓ ,('‚‰ ˘Â¯ÈÙÎ Â‡È·Ó ÔÎÏ˘
.(„ ˜¯Ù ,È"˘¯ ÈÏÏÎ ‰‡¯)
(˙Â Â˘)

ÌÈÓÈÏ˘Ó Ì‰Â ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ‡È·Ó ‡Â‰ Ê‡ È¯‰˘)

,È˘ÈÏ˘ ˘Â¯ÈÙ Ú‚Â · ÏÏÎÏ ¯˜ÈÚ· ,¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÏ ÚÈÈ˙Ò‰Ï ˘È ‰ ‰Â
."„‚ ÂÓ˘ ˙‡ ‡¯˜˙Â „‚· ‰‡Ï ¯Ó‡˙Â" :(‡È ,Ï) ‡ˆÈÂ ˙˘¯Ù· È"˘¯ È¯·„Ó
ÂÏ ‰ÓÂ„Â ;‡Ï ˜Â ÒÂ È„‚ „‚ ÂÓÎ ,·ÂË ÏÊÓ ‡· ,"„‚ ‡·" :È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ
‡ÏÂ .‡ ÏÈ‡ Â„‚ ÂÓÎ ,ÏÂ‰Ó „ÏÂ ˘ ‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ .ÔÁÏÂ˘ „‚Ï ÌÈÎ¯ÂÚ‰
"„‚·" ˙Á‡ ‰·È˙ ˙‡¯˜ ‰ÓÏ ¯Á‡ ¯·„ .˙Á‡ ‰·È˙ ·˙Î ‰Ó ÏÚ È˙Ú„È
.ÌÈ¯ÂÚ ˙˘‡· „‚·˘ ˘È‡Î ,È˙ÁÙ˘ Ï‡ ˙‡·˘Î ,È· ˙„‚· ÂÓÎ
ÏÚ" ˙Ù˙Â˘Ó ‡È˘Â˜ ‰˘˜‰ Ì‰ÈÏÚÂ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ˘¯ÈÙ ‰ÏÈÁ˙ ‰ ‰
‡È‰˘ È˘ÈÏ˘ ˘Â¯ÈÙ ‡È·‰Ï Á¯ÎÂ‰ ÂÊ ‡È˘Â˜ ÁÎÓÂ ,"˙Á‡ ‰·È˙ ·˙Î ‰Ó
,·˜ÚÈÏ ‰˙Â‡ ‰ ˙ ‡È‰ È¯‰˘ „‡Ó ‰˘˜ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ˘ Û‡ ÏÚ ,‰„È‚· ÔÂ˘Ï
."˙Á‡ ‰·È˙ ˙‡¯˜ ‰ÓÏ" ¯‡·Ï ‰Ê· ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‡¯˜· ˘¯ÂÙÓÎ
,‰Ê· ÔÈ‡˘ ‰Ó ‰Ê· ˘È˘ ¯ÓÂÏ ˘È ,ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ È ˘Ï Ú‚Â ·Â
,ÏÊÓ ÔÂ˘ÏÓ "„‚" ‡¯˜ ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙÏ ‰ ‰„ ,ÈÙË ËÂ˘Ù ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙÂ
ÂÏÈ‡Â .ÌÈ ·‰ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ „‚ ˙„ÈÏ· „ÁÂÈÓ‰ ÏÊÓ‰ ‰Ó ¯‡Â·Ó ‡Ï Í‡
‰È‰ ‰Ê ÈÙÏ Ï·‡ ,ÏÂ‰Ó „ÏÂ ˘ „ÁÂÈÓ ¯·„ Ô‡Î ‰È‰ ÔÎ‡ È ˘‰ ˘Â¯ÈÙÏ
Ï·‡ ,ÏÂ‰Ó ‡·Â „ÏÂ ˘ ÂÏˆ‡ ˘Â„ÈÁ‰ ¯˜ÈÚ È¯‰˘ ,"„‚-‡·" ‡¯˜È‰Ï ÍÈ¯ˆ
,‡·¯„‡Â] ÂÏÂÓ ÌÈË·˘‰ ¯‡˘ Ì‚ È¯‰ "„‚" ‡¯˜ ‰Ê ÏÚ˘ ‰ÏÈÓ‰ ÌˆÚ
.....

: תרומות והנצחות, הערות והארות,כתובות להזמנות
pardes-katz@neto.bezeqint.net :  דוא"ל03-5790515 :  טלפקס1868 .ד. פרדס כץ  ת36  טרומפלדור:בארה"ק
mesivtausa@gmail.com :  דוא"ל917-449-1919 :  טלפון1315 Lincoln Pl. Brooklyn NY 11213 :בארה"ב

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 מה גרם ליוסף אי שליטה ברגשותיו? 

)¯Ó‡ÈÂ ÂÓ‡ Ô· ÂÈÁ‡ ÔÈÓÈ · ˙‡ ‡¯ÈÂ ÂÈ ÈÚ ‡˘ÈÂ (ì-èë ,âî õ÷î 'ô
.È · Í ÁÈ ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ ÈÏ‡ Ì˙¯Ó‡ ¯˘‡ ÔË˜‰ ÌÎÈÁ‡ ‰Ê‰
‰¯„Á‰ ‡·ÈÂ ˙ÂÎ·Ï ˘˜·ÈÂ ÂÈÁ‡ Ï‡ ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎ ÈÎ ÛÒÂÈ ¯‰ÓÈÂ
 .‰Ó˘ Í·ÈÂפירש רש"יÌ‡Ó Á‡ ÍÏ ˘È ÂÏ‡˘ ,"ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎ ÈÎ" :
‡ÈÏ ˘È ÂÏ ¯Ó‡ ÌÈ· ÍÏ ˘È ,‡Â‰ ÔÎÈ‰ Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â ÈÏ ‰È‰ Á‡ ÂÏ ¯Ó
Ô·ÈË ‰Ó ÂÏ ¯Ó‡ ,'Â‚Â ¯Î·Â ÚÏ· ÂÏ ¯Ó‡ ,ÌÓ˘ ‰ÓÂ ÂÏ ¯Ó‡ ,‰¯˘Ú
˘...Â‰Â‡ˆÓ ¯˘‡ ˙Â¯ˆ‰Â ÈÁ‡ Ì˘ ÏÚ ÌÏÂÎ ÂÏ ¯Ó‡ ÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘ Ï
ÔÂ˘Ï·Â ÂÓÓÁ˙ ,"Â¯ÓÎ" .ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎ „ÈÓ ,‰ËÂÒ ˙ÎÒÓ· ‡˙È‡„Î
ÌÈÁÒÙ] ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï·Â ,'ÌÈ˙ÈÊ Ï˘ ¯ÓÂÎ‰ ÏÚ' [‡ ,„Ú ‡ÚÈˆÓ ‡··] ‰˘Ó
Â¯ÓÎ ¯Â˙Î Â¯ÂÚ [È ,‰ ‰ÎÈ‡] ‡¯˜Ó·Â .'‡¯˘· ¯ÓÎÓ ÌÂ˘Ó' [‡ ,Á
˙¯ÂÚ ÏÎ Í¯„ ÔÎ ,·Ú¯ ˙ÂÙÚÏÊ ÈÙÓ ÌÈËÓ˜ ÌÈËÓ˜ ÂËÓ˜Â ÂÓÓÁ
.ıÂÂÎ˙Â ËÓ˜ Â˙Â‡ ÔÈÓÓÁÓ˘Î
בכיית יוסף מראיית בנימין או מהשיחה אתו? 

יש לשאול מניין לרש"י כל אריכות הדברים בין יוסף לבנימין,
ומדוע אינו מפרש בפשטות שרחמי יוסף נכמרו בראותו את בנימין
אחיו .אלא ,אילו באה התעוררות רחמיו של יוסף כתוצאה מראיית
אחיו בנימין בלבד ,היה הדבר צריך להתרחש מיד כשראה יוסף את
בנימין לראשונה "וירא יוסף אתם את בנימין" )פסוק טז( ,ולפחות מיד
כשראה אותו שוב "וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו" )פסוק
כט( .ומכך שהדבר אירע רק לאחר שאמר לבנימין "אלוקים יחנך בני",
מובן שאמירה זו היא שגרמה ליוסף להתעורר ברחמים על אחיו.
כדי להסביר זאת מפרש רש"י שהביטוי "אלוקים יחנך בני"
מתייחס לבניו של בנימין ,כפי שמצינו )פרשת וישלח לג ,ה( שיעקב אמר
על בניו "הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך" .ויש להוסיף בהשוואה
זו בין דברי יעקב "הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך" לדברי יוסף
"אלוקים יחנך בני" ,כשם שאמירת יעקב התייחסה לאחד עשר ילדיו
)שהרי בנימין לא נולד עדיין( ,כך התייחסו דברי יוסף לבנימין לאחד עשר
אנשים בנימין עצמו ועשרת בניו .ולכן גרמה אמירה זו לכך שנכמרו
רחמיו של יוסף ,שכן העובדה שבנימין קרא את שמותיהם של כל
עשרת בניו על שם יוסף ועל שם הצרות שמצאוהו גרמה לו
להתרגשות גדולה.

פרד"ס היה לשלמה

וזהו שדייק רש"י "מיד נכמרו רחמיו" ,דלכאורה מהו הדיוק
"מיד" ,ומהו המקור לכך שהרי אינו מעתיק בד"ה את המילה
"וימהר" ,אלא מדובר כאן במאורע שהשפיע על יוסף בצורה חזקה
ביותר עד שלא היה יכול להתגבר על עצמו ולהסתיר את רגשי לבבו.
ועל פי המבואר מובן גם כן שלא כתב רש"י על זה "ורבותינו
דרשו" וכיוצא בזה ]גם הציון "כדאיתא במסכת סוטה" שבסוף פירושו הוא רק
על דרש השמות ,ולא על תחילת פירושו[ ,כי גם פרטי השקליא וטריא
מסבירים פשוטו של מקרא .אמנם בדוחק היה אפשר לומר שאין
פרטי הדברים מוכרחים בפשוטו של מקרא אלא מכיון שמוכח שהיה
כאן דיבור מיוחד על דרך אחוה כו' מביא רש"י מה שאמרו בזה
רז"ל ,ומכל מקום אינו צריך להקדים "רבותינו דרשו" וכיוצא בזה,
כיון שהענין על כל פנים מוכרח בפשוטו של מקרא .אבל בנידון כזה
שאין הפרטים מוכרחים בפשוטו של מקרא ,הווה ליה לציין המקור
לפירושו ,ועוד ועיקר הווה ליה לקצר בהם.

נתגלגלו רחמיו או נתחממו רחמיו? 
על פי האמור יובן גם פירושו של רש"י בד"ה נכמרו ,לכאורה יש
להקשות הרי הביטוי "נכמרו רחמיו" כבר נזכר בדברי רש"י עצמו
)פרשת וישלח לג ,ד ד"ה וישקהו( ,ושם נראה מדברי רש"י )בד"ה ויחבקהו(
שפירוש "נכמרו" הוא נתגלגלו ,מדוע כאן שינה רש"י ופירש
שהמילה "נכמרו" היא מלשון חמימות.
ועל פי האמור הדבר יובן הביטוי "נכמרו רחמיו" כשלעצמו
יכול להתפרש כתחושת רחמים רגילה "נתגלגלו רחמיו" ,אלא שכאן
אין לפרש כך ,שכן תחושת רחמים רגילה בוודאי התעוררה ביוסף
מיד כשראה את בנימין ,אלא שבשל מעמדו לא הראה זאת כלפי
חוץ ,ולכן הביטוי "נכמרו רחמיו" ,דבר שאירע רק לאחר שיחתו של
יוסף עם בנימין על בניו ,מתייחס בהכרח להתעוררות רחמים מתוך
חמימות מיוחדת שגרמה לכך שיוסף לא הצליח להסתיר את רגשותיו
והוכרח לבכות] .ועיין שם שמבאר על פי זה אריכות לשון רש"י ,מדוע הוצרך
להסתייע לפירוש מכמה מקומות ,והביא הוכחות אלו דווקא ,בעוד שלכאורה היו
לו הוכחות קודמות ,ולכאורה היה צריך להקדים את הראיה ממקרא ,ועוד[.
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק טו; ואתם תלוקטו

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

)שם הגדולים(

) .‰ÈÏÚ ·ÎÂ˘ ‰˙‡ ¯˘‡ ı¯‡‰ (âé ,çë àöéå 'ôפירש רש"י .ÂÈ·Ï ˘·ÎÈÏ ‰ÁÂ ‡‰˙˘ ÂÏ ÊÓ¯ ÂÈ˙Á˙ Ï‡¯˘È ı¯‡ ÏÎ ‰"·˜‰ ÏÙÈ˜ :לכאורה למה הוצרך לקפל כל
הארץ תחתיו ,הרי אמרינן )בקידושין כז ,א( מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהם קנאם כולם .ואף שרק בנתן לו דמי כולן ,הרי
בתוספות שם )ד"ה במה דברים אמורים( בשם הר"ח שבמתנה מיהא קנה כולם כשהחזיק באחת מהן בלא כסף .אולם דעת התוספות )בבא בתרא נג ,ב ד"ה אותה
קנה( דבמתנה אף דאין מחוסרין דמים ,מכל מקום לא הוי כמכר שנתן לו דמי כולן .ולכך הוצרך לקפל כל הארץ תחתיו .ואם כן תהא ראיה מכאן לדעה זו,
שו"ת דברי יציב ,חושן משפט סימן פג
ודלא כחולקים )ראה חושן משפט ,סימן קצב( .אך אפשר שבכדי שתחול הקדושה עליה ,הוצרך לקפל כל הארץ תחתיו.
) .ÌÎ˘ ¯ÈÚ ÌÏ˘ ·˜ÚÈ ‡·ÈÂ (çé ,âì çìùéå 'ôפירש רש"י .Â˙¯Â˙· ÌÏ˘Â ÂÂÓÓ· ÌÏ˘ ÂÙÂ‚· ÌÏ˘ :אמרו רז"ל בזכות ג' דברים נגאלו אבותינו ממצרים ,שלא שינו
שמם ,לשונם ולבושם .והנה כאשר אדם לא נוהג כך ,הרי שינוי לבוש הגוף מזיק לגופו ,ושינוי לשונו מזיק לתורתו ,ושינוי שמו מזיק לממונו ,שכן
ההשפעה לא מגיע ליעדה .ועל יעקב נאמר "ויבא יעקב שלם" ,נוטריקון ש'ם ל'שון מ'לבוש ,שעל אף שלא היה בבית לא שינה כל אלה ,ולכן נשאר שלם
מעדני מלך ,לרא"י מרימנוב-דזיקוב ,על הפסוק
בגופו ,בממונו ,ובתורתו.
) .ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ˜¯ ¯Â·‰Â (ãë ,æì áùéå 'ôפירש רש"י .Â· ˘È ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á Ï·‡ Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ :ובספרים פירשו את הדברים בדרך רמז על פי אומרם ז"ל
נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב הוי כל צמא לכו למים .וזהו" :מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו" ,כשאין בו תורה אזי ממילא יש בו מידות נחשים
ועקרבים .ולפי מה שאמרו בגמרא שם :למה נמשלו דברי תורה למים כו' ,לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך וכו' ,יתפרש "מים
אין בו" על מדת הענוה ,ואזי "נחשים ועקרבים יש בו" ,שכן מדת הענוה שער ופתח לכל המידות הטובות.
קובץ קול יעקב ,גליון א
)תענית ז ,א(

) .ÂÓÚ Â¯Î˘ÈÂ Â˙˘ÈÂ ,'Â‚Â Â‰Ú¯ Ï‡ ˘È‡ ÌÈ˘ ‡‰ Â‰Ó˙ÈÂ ,Â˙¯ÈÚˆÎ ¯ÈÚˆ‰Â Â˙¯ÂÎ·Î ¯ÂÎ·‰ ÂÈ ÙÏ Â·˘ÈÂ (ãì ,âî õ÷î 'ôפירש רש"יÔÈÈ Â˙˘ ‡Ï Â‰Â¯ÎÓ˘ ÌÂÈÓ :
 .Â˙˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Âומקשים המפרשים ,בשלמא יוסף שתה שידע שהם אחיו ,אבל אחיו שלא הכירוהו מדוע שתו .אלא מאז מכרוהו לא יכלו לאכול 'סעודת
מרעים' כי לא היו הלבבות שלמות זה עם זה ,זה אמר בשבילך נמכר יוסף ,וזה אמר בשבילך נמכר .אבל בסעודה זו הרגישו פתאום התעוררות של אהבה
אחד לרעהו .והנה פירור לבבות ליכא בכור וליכא צעיר ,כי כל אחד מביט על חבירו מלמעלה למטה ,משום התרעומות והטענות שיש אחד על חבירו.
אולם כשסרו התרעומות ,וכל אחד ראה במעלת חבירו וערך עצמי ,ממילא ישבו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו" .ויתמהו איש אל רעהו" ,והתמיה
היתה מאין לקח עתה ,בבית המצרי ,אהבה קדושה כזו .ומתוך אותה ההתלהבות ,ומתוך אותו הביטול שתו הפעם ,כאילו אמרו במסיבה כזו רשאים
מאורן של ישראל ,אלכסנדר
להרשות לעצמנו מעט יי"ש ,כי מסיבה כזו ודאי היא סעודת מצוה ,כיון שיש בה אהבה ואחוה וריעות.

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" הע"י ,בעבר
ביארתם בטוב טעם ודעת אודות הכלל המוזכר זה
כמה בפירוש רש"י" :כל תיבה שצריכה למ"ד
בתחילתה הטיל בה הכתוב ה"א בסופה" ,שבדרך כלל
סמך רש"י על הבנת הלומד ,ואם כן צריך עיון מה
ראה על ככה לפעמים להזכיר את הכלל מפורשות.
הייתי מציע שלרגל גליון נ"א לבאר לנו ,קוראי הגליון
בשקיקה ,על דרך זה בכלל "אין נא אלא לשון
בקשה" ,שאף גם הוא מוזכר זה כמה בפירוש רש"י,
ובכן ,מתי ראה רש"י צורך להזכירו ,ומתי סמך על
הלומד.
בתודה רבה ובברכה מרובה ,הרב אלימלך אלעזר
פרנקל ,ידיד מתיבתא דרש"י ]מו"צ בבני ברק[

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א אבד"ק
פרדס כץ:
ראשית דבר נזכיר כי דעת מפרשי התורה ,כדעת
התרגום ,כי "נא" ]דלא כ"אנא"[ פירושו הפשוט 'עתה',
ראה )לדוגמא( "אבן עזרא' )תהלים קכד ,א( בפסוק "יאמר
נא" שפירושו" :עתה ,ככל נא שבמקרא" .ומה שאמרו
רז"ל )ברכות ט ,א; סוטה י ,ב; סנהדרין מג ,ב; שם פט ,ב(" :אין
נא אלא לשון בקשה" ,הוא על דרך הדרש .וכתבו
מפרשי רש"י בדעתו ,שגם הוא סובר שפירושו הפשוט
בכל מקום הוא עתה ,מלבד מקומות בהם מפורש
שהוא לשון בקשה ,ולשון "אין נא אלא לשון בקשה"
אין הכוונה אין נא בכל מקום האמור כאן )ראה רא"ם פ'
וירא כב ,ב ובכמה מקומות ובעוד מפרשים( .ויש שהרחיקו
לכת ,שאף גם במקומות אלו אין הכוונה שכן הוא על
פי פשט ,אלא דרך דרש )ראה תודת משה ,ערך נא(.
והנה הא ודאי שיש מקומות שרש"י מפרש "נא"
במובן עתה ,כמפורש יוצא מפירושו על תיבת "נא"
הראשונה בתורה )בפ' לך יב ,יא( "הנה נא ידעתי" ,אבל
בכל זאת ישנם מקומות שלדעתו "נא" פירושו לשון
בקשה ,אף גם מעבר למה שכתב כן במפורש ]ועד שבפ'
בהעלותך )יב ,א( כתב "כל נא לשון בקשה"  -ראה להלן[.
אלא כמו שתיבת "כי" משמש בד' לשונות ]אי,
דילמא ,אלא ,דהא ,וגם :אשר וכאשר ,אלא שכלולים ב"אי"[,
ובדרך כלל סמך על הלומד שיבין לפי הענין .וכמרגלא
בפומא דאינשי מהיכן נידע כוונת רז"ל באמרם

......

י"ד רש"י

"חמרא" ,אם הכוונה ליין או לחמור ,שאם הוא
במרתף הכוונה ליין ,ואם הוא בארווה הכוונה
לחמור .וכן בתיבת "נא" סמך על הלומד ,או שלא
חשש כל כך בכגון דא] .בתורה יש סך הכל  111פעמים תיבת
"נא" ,ובפסוק "אל תאכלו ממנו נא" )פ' בא יב ,ט( פירש רש"י :שאינו
צלוי כל צורכו קוראו נא בלשון ערבי ,אם כן אין אלא  110פעמים.
אגב יש לציין למפרשים שמקשרים פירוש חצי צלוי ,במובן עתה -
צלוי כמו שהוא ,אבל ברש"י מפורש שהוא לשון ערבי .כמו כן אי
אפשר לפרש בדעת רש"י כיש מפרשים כן בפ' תולדות )כה ,ל( בפסוק
"הלעיטני נא"  -חצי מבושל ,שאם כן היה לו לומר כן מפורשות .כן
יש לציין לחזקוני ועוד שמפרשים גם "אל תאכלו ממנו נא" במובן
בקשה .אבל דעת רש"י אינה כן[.

ויש להביא ראיה לדבר ,שכן בפ' בהעלותך
מבאר רש"י ש"אין דיבור בכל מקום אלא לשון
קשה ...ואין אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים",
ומביא ראיה מפסוק בפ' לך )יט ,ז( "ויאמר אל נא אחי
תרעו" ,ומוסיף "כל נא לשון בקשה" .ושם בפ' לך לא
פירש מידי ,הרי שסמך שם על הבנת הלומד ,ובפ'
בהעלותך לא כתב כן רק להוכיח שאמירה היא בקשה
ותחנונים .וכנראה שיש לפרש הלשון "כל נא לשון
בקשה" ,היינו במובן הרבה )ומתורץ קושיית ה"יד מלאכי"
שם .הובא בגליון הקודם( .ולפי זה אכן צריך להבין מתי
ראה רש"י צורך להזכיר זאת מפורשות.
והנה בסך הכל מביא רש"י את כלל הזה בשמונה
מקומות )מלבד בפ' בהעלותך שהזכירו לצורך ענין אחר( ,ואלו
הן :פ' וירא )יט ,יח( אל נא א'דני; שם )כב ,ב( קח נא את
בנך; פ' וישב )לח ,כה( הכר נא; שם )מ ,יד( ועשית נא
עמדי חסד; בפ' בא )יא ,ב( "דבר נא"; בפ' בהעלותך )י,
לא( "אל נא תעזוב"; שם )יב ,ו( שמעו נא דברי; פ'
ואתחנן )ג ,כה( אעברה נא .ומאחר כי קצר המצע
מהשתרע ,לא נבאר כעת רק אחדים.
והנה בפ' וירא בפסוק "קח נא את בנך"; וכן בפ'
בא בפסוק "דבר נא" ]וכן בפ' וישב בפסוק "הכר נא"; ובפ'
בהעלותך בפסוק "אל נא תעזוב"[ ,מוסיף רש"י ומבאר סיבת
הבקשה ,וצריך להבין ,למה לי בפשוטו של מקרא
לחפש סיבה מיוחדת למה שאמר לאברהם "קח נא
את בנך"; ולמה שאמר למשה "דבר נא" .ב"תודת
משה" )שם( כתב שבא ליישב למה נצטווה על זה ,אך
מדוע לא מקשה רש"י כן בכל מצות התורה ,אלא
)יב ,א(

בהדי דכבשי רחמנא למה לך .ועוד ,הרי מובן בפשטות
למה צוה לאברהם "קח נא את בנך" ,ומפורש בקרא
"והאלקים ניסה את אברהם" ,וכן למה צוה למשה
"דבר נא" ,בכדי שיצאו ברכוש גדול.
ונראה פשוט שקשה לו מה שנאמר ציווי ה'
בלשון "נא" ,שלכאורה לא ניתן לפרשו לא במובן
בקשה ,שמצות ה' )לכלל וליחיד( אינן אלא גזירות .וכן
לא במובן עתה ,שכן ציווי מפורש ]אם לא נאמר בו זמן -
כמו ,לדוגמא ,שעומד בראש חודש ניסן ומזהיר על עשור בחודש[ יש
לקיימו מיד ]ולכן פירש רש"י בפ' קרח )טז ,יב( וישלח משה
לקרוא לדתן ואבירם גו' ,מכאן שאין מחזיקין במחלוקת ,דלא
כבגמרא )סנהדרין קי ,א( בה נלמד ענין זה ממה שנאמר להלן )פסוק
כה( "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" ,ולכן מדייק רש"י "מכאן"
לאפוקי משם ,שכן שם נצטווה מפי הגבורה :דבר אל העדה ,וצריך
לקיים זאת תיכף ומיד ממש[ .לזה מחדש רש"י שבכל זאת
היא לשון בקשה )ולכן צריך לומר כן מפורשות( ,ואמנם היה

זה ציווי ה' ,מכל מקום היה כאן בקשה מיוחדת
לקיים הציווי )כביכול כאינטרס אישי( ,ולכן צריך לפרש
מהי הבקשה המיוחדת.
וגבי משה יתכן שהוקשה לו לרש"י ,מלבד קושיא
האמורה ,גם הסתירה מיניה וביה "דבר נא" שדיבור
לשון קשה ,ונא היא אמירה רכה )כברש"י בפ' בהעלותך
הנ"ל( .ועל זה מתרץ שהיא בקשת ה' למשה שהוא ידבר
לישראל באזהרה ,וזו דיוק לשון רש"י" :בבקשה ממך,
הזהירם על כך" ,ודלא כבגמרא )ברכות ט ,א( "בבקשה
ממך ,לך ואמור להם לישראל :בבקשה מכם".
ומה שנאמר בפ' לך )טו ,ה( דאמר רחמנא לאברהם
"הבט נא השמימה" ולא פירש מידי ,יש לומר ששם
מובן בפשטות שאינם גזירה אלא דברי פיוס ,ובפרט
לפי מה שפירש רש"י )בפסוק א שם(.
"אחר הדברים האלה" ,שאברהם היה דואג
והקב"ה פייסו .וכן לעיל שם )יג ,יד( "וה' אמר אל אברם
אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך" ,שלא פירש מידי,
כי מובן בפשטות שהם דברי פיוס .וכן מה דאמר
רחמנא למשה בפ' שמות )ד ,ו( "הבא נא ידך בחיקך",
שהקדים פיוס למכה ,כפי שפירש בסיפא דקרא
שהלקהו בצרעת ,בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת.
ותן לחכם ויחכם עוד ,ועוד חזון למועד לעת
מצוא בע"ה.

......
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

"Ô‰Î È¯Ó‡" È¯ÙÒ·˘ È"˘¯ È¯Â‡È·Ï Á˙ÙÓ
)("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ,‰Ó ÔÂÈÏ‚ ‰‡¯Â ,Ì„Â˜‰ ÔÂÈÏ‚ Í˘Ó‰
)(áë ,äë úåãìåú 'ô

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

ÏÚ ˙ÏÏÙ˙ÓÂ ‰Â‡˙Ó .ÈÎ ‡ ‰Ê ‰ÓÏ

.ÔÂÈ¯‰
)‰Ó ‰Ï „È‚È˘ .'‰ ˙‡ ˘Â¯„Ï [ÍÏ˙Â] (áë ,äë úåãìåú 'ô
˙ .‰ÙÂÒ· ‡‰דיון בקושיית הרמב"ן על רש"י שלא
צריך עיון מה אמרה כן בלשון הווה?

מצינו דרישה אצל ה' רק תפלה?

)ÂÏ‡ ,·È˙Î ÌÈÈ‚ .Í Ë·· ÌÈÂ‚ È ˘ (âë ,äë úåãìåú 'ô
‡‡ÏÂ ÔÂˆ ‡Ï ÌÁÏÂ˘ ÏÚÓ Â˜ÒÙ ‡Ï˘ ,È·¯Â ÒÂÈÂË
 .ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ· ‡ÏÂ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‡Ï ,˙¯ÊÁנבואה על
דור אחד בזמן הגלות?! רמז דצנון וחזרת? ולמה
השמיט "קישות" שבגמרא?

ÁÈ¯ Â· Ô˙˘ .'‰ ÂÎ¯· ¯˘‡ ‰„˘ ÁÈ¯Î (æë ,æë úåãìåú 'ô
 .Ï"Ê¯ Â˘¯„ ÔÎ ,ÌÈÁÂÙ˙ ‰„˘ ‰ÊÂ ,·ÂËמה ענין שדה

˘˘ .''ÂÎÂ ÂÏÂÎ ˙‡ Û¯Âמה פקחתו ,והרי הפשתן אינו
עומד לשריפה? על דרך הדרוש.

)˙Â„ÏÂ˙ Ï˘ ‰Ï‡ .·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ (á ,æì áùéå 'ô
תפוחים?
)·˘ÈÏ ·˜ÚÈ ˘˜È· ·˘ÈÂ Â· ˘¯„ „ÂÚÂ .'ÂÎÂ ·˜ÚÈ ‰·Â¯Ó "ÔÎ ÏÚ" Â· ¯Ó‡˘ ÈÓ ÏÎ .ÔÎ ÏÚ (âì ,èë àöéå 'ô
·‡ .'ÂÎ ÈÂÏÓ ıÂÁ ,ÔÈÒÂÏÎÂאם כן למה נאמר בלוי "על כן"·˘ÈÏ ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ˜È„ˆ .ÛÒÂÈ Ï˘ ÂÊ‚Â¯ ÂÈÏÚ ıÙ˜ ,‰ÂÏ˘· .
)Ô˜Â˙Ó˘ ‰Ó ÌÈ˜È„ˆÏ ÔÈÈ„ ‡Ï ‰"·˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰ÂÏ˘· Ì‡ ÂÏ ‰¯Ó‡ 'ÂÎÂ Ì‚ Â‰Ó .ÈÎ ‡ Ì‚ ‰ ·‡Â (â ,ì àöéå 'ô
ÌÏÂÚ· ‰ÂÏ˘· ·˘ÈÈÏ ÌÈ˘˜·Ó˘ ‡Ï‡ ,‡·‰ ÌÏÂÚÏ Ì‰Ï ÈÎ‡ Ì‚ ‰·‡Â ,‰‰Ï· È˙Ó‡ ‰‰ :·ÎÚÓ ‰Ê‰ ¯·„‰
 .‰Ê‰מדוע אכן לא ישבו בשלוה? במדרש איתא אלו
 .‰¯˘-Î ‰ÓÓהרי כבר הכניסה את לאה?
) ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ„˜‰ .ÂÈ˘ ˙‡Â ÂÈ · ˙‡ (æé ,àì àöéå 'ôהם דברי השטן?
 .'ÂÎ ÌÈ¯ÎÊÏ ˙Â·˜ ÌÈ„˜‰ Â˘ÚÂ ,˙Â·˜Ïהרי מצינו גם )ÒÂÏ˜Â‡Â .Â˙˜Ê ˙ÚÏ ÂÏ „ÏÂ˘ .ÌÈ Â˜Ê Ô· (â ,æì áùéå 'ô
˙¯‚¯ÒÓ ¯·ÚÂ Ì˘Ó „ÓÏ˘ ‰Ó ÏÎ ‰ÈÏ ‡Â‰ ÌÈÎÁ ¯· Ì
בצדיקים כן?
) .'ÂÎÂ ÂÏ ¯Á‡ ¯·„ .'ÂÎ ¯˘ È˙È˘Ú ‡Ï .È˙¯‚ (ä ,áì çìùéå 'ôשניהם עולים בקנה אחד ]וראה "ישמח משה"
‚¯˙ .'ÂÎÂ ‚"È¯˙ ‡È¯ËÓÈ‚· Èאיך חשב למצוא בזה חן שפירוש הב' והג' עולים בקנה אחד[.
)ÂÎÏ‰ ‡Ï˘ ,˙‡ ÏÚ „Â˜ .Ô‡ˆ ˙‡ ˙ÂÚ¯Ï (áé ,æì áùéå 'ô
בעיניו?
) .ÔÓˆÚ ˙‡ ˙ÂÚ¯Ï ‡Ï‡ ,‰˙È‰ ÔÎÈ‰ ‰È„Â .ÂÈ„ÏÈ ¯˘Ú „Á‡ ˙‡Â (âë ,áì çìùéå 'ôפירוש על דרך אגדה.
˙ .˙ÂÎÏÓ‰ „Â·Î ÈÙÓ .ÁÏ‚ÈÂ (ãé ,àî õ÷î 'ô) ÍÎÏÂ ,ÂÈÈÚ Â˘Ú ‰· Ô˙È ‡Ï˘ ‰ÈÙ· ÏÚÂ ‰·È˙· ‰איך נתן
 ‰ÏÙÂ ,·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ˙ ‡Ó˘ ÂÈÁ‡Ó ‰ÚÓ˘ ·˜ÚÈ ˘Úלהתגלח בראש השנה? דיון בדברי ה"חתם סופר"
· .ÌÎ˘ „Èמשמע שיעקב מנעה מטעם שמא תחזירנו בזה! נוסחתו בד"ה "ויגלח ויחלף שמלותיו" ,אך יתכן

)˘¯„Ó È˙ÚÓ˘ .'Â‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â (åë ,äë úåãìåú 'ô
‡‚„·˜ÚÈ Â·ÎÚÏ Â· ÊÁÂ‡ ‰È‰ ÔÈ„· ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ Â˘¯Â„‰ ‰
‡· ·˜ÚÈÂ .'ÂÎÂ ‰È˘‰ ÔÓ Â˘ÚÂ ‰Â˘‡¯ ‰ÙÈËÓ ¯ˆÂ
˙‡ ¯ÂËÙÈÂ ‰¯ÈˆÈÏ ÔÂ˘‡¯Î ‰„ÈÏÏ ÔÂ˘‡¯ ‡‰È˘ Â·ÎÚÏ
¯ .ÔÈ„‰ ÔÓ ‰¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÏÂËÈÂ ‰ÓÁמה שנא מכל תאומים?
)‰ÈÂ‡¯ ‰ÓÎ ‰Â„Ó‡˘ .ÌÈ¯Ú˘ ‰‡Ó (áé ,äë úåãìåú 'ô
Â¯Ó‡ ÂÈ˙Â·¯Â .‰Â„Ó‡˘ ‰‡Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˙˘ÚÂ ˙Â˘ÚÏ
‡ .‰È‰ ˙Â¯˘ÚÓÏ ‰Ê „ÓÂהרי אין מעשרין מאומד?
למוטב ,והוה ליה למימר 'שמא היתה מחזירתו למוטב'?
)ÏÂÚÙÏ ÔÂ˘Ï ÂÈ‡ ,ÏÂÓ ˙ÂÈ‰Ï .ÏÂÓ‰Ï (åè ,ãì çìùéå 'ô) ÂÈ˙Â„¯Ù Ï·Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰˘ .„‡Ó Ï„‚ ÈÎ (âé ,äë úåãìåú 'ô
˘ .ÍÏÓÈ·‡ Ï˘ Â·‰ÊÂ ÂÙÒÎ ‡ÏÂ ˜ÁˆÈ Ïפירוש על דרך ‡ .ÏÚÙ‰Ï ÔÂ˘Ï ‡Ïמה בעי בזה? ולמה אכן אמרו כך?
הדרוש.
)‰Ï ‡¯Â˜ ÔÏ‰ÏÂ .Ï‡ÚÓ˘È ˙· ˙Ó˘· (â ,åì çìùéå 'ô
) .ÂÈ˙ÂÂÚ ÂÏÁÓ˘ 'ÂÎÂ "˙ÏÁÓ" ‰È‰Â Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ „˜Ú˘Î .ÔÈ‰Î˙Â (à ,æë úåãìåú 'ôהרי בעי תשובה?
‡·Ô„‚ÎÂ ÂÈ‰ ‰Ó˘ .'Â‚Â ÌÈÎÏÓ‰ ‰Ï‡Â (àì ,åì çìùéå 'ô) Â‡¯Â ÌÈÓ˘‰ ÂÁ˙Ù ‰Ú˘ ‰˙Â‡· ,ÂËÁ˘Ï ‰ˆÂ¯ ÂÈ
ÏÂ‡˘ ÈÓÈ·Â ,'ÂÎÂ Ì‰ÈÓÈ· Â˘Ú ˙ÂÎÏÓ ÏË·Â ·˜ÚÈ „ÈÓÚ‰ ÏÚ ÂÏÙÂ Ì‰È˙ÂÚÓ„ Â„¯ÈÂ ÌÈÎÂ· ÂÈ‰Â ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ
 .ÂÈÈÚ Â‰Î ÍÎÈÙÏ ,ÂÈÈÚמה ענין בכייה אצל מלאכים?  .ÍÏÓ ·ˆ ÌÂ„‡· ÔÈ‡ ÍÏÓ [ÁÓ ,·Î ‡-ÌÈÎÏÓ] ·È˙Îהרי
)ÍÈÎÒ „„Á 'ÂÎ ‰ÊÁ˘‰ ÔÂ˘Ï .‡ ‡˘ (â ,æë úåãìåú 'ô
פסוק זה בימי יהושפט נאמר .ובנ"ך )מלכים-ב ח ,כ(
 .‰Ï· ÈÏÈÎ‡˙ ‡Ï˘ ,‰ÙÈ ËÂÁ˘Âמדוע הזהירו עתה
כתב מימי דוד לא היה להם מלך?
יותר מתמיד?
)ÂÈÏÓ‚ ÂÒÎ ‰Ê‰ È˙˘Ù‰ .'Â‚Â ·˜ÚÈ ·˘ÈÂ (à ,æì áùéå 'ô) ÌÚË ÈÎ .·‰‡ ¯˘‡Î [ÌÈÊÚ ÈÈ„‚ È ˘] (è ,æë úåãìåú 'ô
" .È·ˆ‰ ÌÚËÎ È„‚‰צבי" היכן רמיזא? נוסחתו בד"ה ,‰Ê‰ Ô˙˘Ù‰ ÏÎ ÒÎÈ ‰‡ ‰Ó˙ ÈÓÁÙ‰ ,Ô˙˘Ù ÌÈÂÚË
ÍÏ˘ ÁÂÙÓÓ ‡ˆÂÈ „Á‡ ıÂˆÈ ÂÏ ·È˘Ó „Á‡ Á˜ÈÙ ‰È‰
"שני גדיי עזים"!

......

שלא דוקא נקט.

)ÂÓÚË ÍÎÈÙÏ ,‡Â‰ ¯·„ Ì˘ .ÏÎ‡ ÏÎ ˙‡ (äì ,àî õ÷î 'ô
·‡ÈÎ" ÔÂ‚Î ,ÏÚÂÙ ‡Â‰˘ ÏÎÂ‡Â ,ÔË˜ Á˙Ù· „Â˜Â Û"Ï
.ÔË˜ ıÓ˜ „Â˜Â ÛÎ· ‰ËÓÏ ÂÓÚË ,"·ÏÁ ÏÎÂ‡ ÏÎ
פירוש על דרך רמז ועבודה.

)ÛÒÂÈ ‰È‰˘ ÈÙÏ .Â˘Ú˙ ÌÎÏ ¯Ó‡È ¯˘‡ (äð ,àî õ÷î 'ô
‡ .'ÂÎÂ ÂÏÂÓÈ˘ Ì‰Ï ¯ÓÂביאור הענין.
)Ï˘ ÂÈ¯·„ Ï·˜ ‡Ï .ÌÎÓÚ È · „¯È ‡Ï (çì ,áî õ÷î 'ô
¯‡ 'ÂÎÂ Ô·Âוראובן מה קסבר?
) .‡·‰ ÌÏÂÚÏ .ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ÍÏ È˙‡ËÁÂ (è ,âî õ÷î 'ôזס
),ÔÈÈ Â˙˘ ‡Ï Â‰Â¯ÎÓ˘ ÌÂÈÓÂ .ÂÓÚ Â¯Î˘ÈÂ (ãì ,âî õ÷î 'ô
 .Â˙˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡Â ,ÔÈÈ ‰˙˘ ‡Â‰ ‡ÏÂבשלמא יוסף הכיר
את אחיו ,אבל אחיו למה פרצו גדרם?

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 *
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה
דומ"צ
מענדלזאהן
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלתלרבי
ווארשאבאר רחובות * מערבי *
מירא דכיא *
חכמים *
וואלףז * שפתי
זאבדוד לט"
בונםדברי
יעקב *
(
ו
"
תרל
כסלו
חודש
ראש
ד
"
תקפ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי
רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי *
על מצבתו( ו"בחלה נפשו בנשיאות הרבנות"
"הרב הגאון האמיתי ,פאר הדור,
הצדיק המפורסם ,נר ישראל פטיש החזק
)נחלת עולמים ,אות קכז(" .אם כי היה ראוי לזה
כאחד הגדולים אשר בארץ" )חכמי פולין,
עמוד הימיני כקש"ת" ,מתואר בשער ספרו
מתוך כתב עת( .נסתלק ל' מרחשון )א' דראש
)וכעין זה על מצבתו ,ראה להלן(; "מנורה הטהורה
אור ישראל וקדושו" ,מתארו בנו בהקדמתו.
חודש כסלו( תרל"ו ,בן נ"ב שנה" .ט"ו אלף
הלכו אחרי מטתו" )שם( .מנוחתו כבוד
נולד בתקפ"ד לאביו רבי צבי הירש )בנו
באהל זקנו ,שמזה ל' שנה מאז הסתלקות
המחבר מביא בספרו חידושים בשמו( ,ולאמו בת
רבי שלמה זלמן ליפשיץ בעל "חמדת
זקנו ,לא קברו בו איש )שם( .על מצבתו

תרומת זהב

שלמה" אבד"ק ווארשא .כשהגיע לפרקו
נשא את מרת יוטא פיגא בת מו"ה משה
אביגדור הלוי .תורה מחזרת על אכסניא
שלה ,ומהיותו כבן כ"ב ,במשך כל' שנה,
שימש כדומ"צ ומרביץ תורה בווארשא.
ובלשון שער ספרו" :שמו נודע בשערים,
הרביץ תורה לעדרים ,ובפה ווארשא זרח אור
תורתו וצדקתו ,והאיר על פני תבל כשמש
בגבורתו" .היה אהוב וחביב על הכל )ראה
"חכמי פולין" ,ערכו ,מתוך כתב עת(.

חרות" :עטרת ישראל וחומת עירנו נפלה...
ה"ה אדמו"ר הרב הגאון ריש מתיבתא ,פאר
הדור ,הצדיק המפורסם ,כקש"ת" )נוסח
המצבה בשלימותו ,ראה "נחלת עולמים" שם
ו"חכמי פולין" שם(.

העמיד תלמידים הגונים כמו :בן אחיו
רבי אברהם דובעריש מענדלזאהן דומ"צ
ווארשא בעל "דברי אברהם" ]בספר זה נקרא
זקנו ,אבי רבינו ,בשם :רבי שמואל צבי ,מה שאין כן
בשאר מקומות ,כולל במצבתו ובמצבת בנו ,נקרא רק:
רבי צבי הירש[; רבי יהודה הלוי סגל דומ"צ

ווארשא; רבי מנחם שכנא ריטשעוואל
דומ"צ ווארשא בעל "שם טוב"  -חידושים
ותשובות .וכך כותב רבי מנחם שכנא
בהקדמת ספרו" :יצקתי מים על ידי שלשה
רועי ישראל ,ה"ה הרב הגאון מו"ה זאב
מענדעלזאהן זצ"ל ראש ישיבה בווארשא,
והרב הגאון מו"ה יעקב געזונדהייט זצ"ל
.......

שלטי הגיבורים

ספר הגור * דקדוקי
* זכרון משה לחותן
קרני ראם * תועפות
למורא * ועוד ועוד.
ספר הגור * דקדוקי

אב"ד דפה ווארשא ,והרב הגאון מו"ה יוסף
דוב בער סאלאווייציג זצ"ל אב"ד דק"ק
בריסק דליטא ]בעל "בית הלוי"["; ועוד.
בשנת תרל"ד כשרבי יעקב
געזונדהייט אבד"ק ווארשא בעל "תפארת
יעקב" עזב את רבנות ווארשא ביקשו לעטר
את רבינו המחבר לממלא מקומו כאבד"ק
ווארשא ,אך סירב ו"ברח משררה" )כרשום
........

כשנתיים ימים לאחר הסתלקותו
הדפיס בנו רבי אברהם קלונימוס בווארשא
תרל"ח את ספרו "תרומת זהב" ,הכולל
פירושים על התורה ,פלפולים על הרמב"ם
וחידושים על ששה סדרי משנה .בחלק
שעל התורה נכללים הרבה על פירוש רש"י
על פי הפשט ,וכפי שנאמר בהקדמה:
"חידושים על התורה ...לבאר הכתובים...
ולפרש דברי רבותינו הקדושים מפרשי
התורה רש"י ז"ל ורמב"ן ז"ל ."...בטעם
שם הספר כותב הבן" :הנה קראתי שם
הספר 'תרומת זהב' ,כי הוא המורם מהרבה
חידושים שחידש שלא הביא בכתובים,
אשר רק לעתים רחוקות לקח לו מעט
מועד להעלות מקצת מחידושיו על
הגליון ."...גם נרמז בו שם המחבר.
מהדורת צילום הופיעה על ידי "קאפי
קארנער" בברוקלין תשנ"א.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

כתב רש"י ז"ל ]פ' בראשית ב ,ג[ :ברכו במן וכו' וקדשו במן שלא ירד כלל בשבת .והמקרא כתוב על שם העתיד .ולכאורה תמוה ,הלא המן
לא הי רק מ' שנה .ואפשר לפרש דעת רז"ל שהם סברו דהברכה היא שהקב"ה צפה אשר יגזור על האדם "בזיעת אפיך תאכל לחם" .אמנם יום
השבה לא יהיה בזה הכלל ,והיינו שהשי"ת מזמין לכל אחד משומרי השבת מה שהוא צריך על זה היום ,בתוך שאר הימים .ועל כן אסר השי"ת
לעמו לעשות מלאכה בשבת ,ואף לא לעסוק במשא ומתן ,כמו שכתוב "ממצוא חפציך" ,והיינו כי לא היה האדם עומד כלל לזה שיהיה צריך
לעשות מלאכה או משא ומתן להרויח מה שהוא צריך ,רק עבור מה שגזר עליו השי"ת "בזיעת אפיך תאכל לחם" ,ועל כן כיון שיום השבת
נתברך שאינו בכלל הגזירה ,על כן אסור לעשות מלאכה ואף לא משא ומתן  ...וזה הראה השי"ת לנו בעת שהמן ירד) ...פרשת בראשית(.
מה דכתיב לעיל ריש פרשת וירא ]יח ,ב[ "והנה שלשה אנשים נצבים עליו" ,וכתב רש"י שהוא לשון נקיה כלפי המלאכים .ואחר כך כתיב
]שם פסוק ח[ "והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" .היינו בתחילה הלכו מלאכי השרת בשליחותו של השי"ת ,ואברהם היה יושב פתח האהל,
והם היו עושים רצון השי"ת בפועל ממש ,לא בכח לבד ,על כן בעת ההיא היה למלאכים עליה עליו ,על כן כתיב "נצבים עליו"; אבל אחר כך
כשטרח אברהם אבינו להכניס האורחים והכין הכל לפניהם ...הנה בעת ההוא הדביק אברהם אבינו את עצמו במידותיו של השי"ת אשר הוא
מכין מזון לכל בריה ומשגיח עליהם בכל מה שהם צריכים ,והוא עבד את השי"ת בפועל ממש ,על כן כתיב "והוא עומד עליהם" ,והיינו כי בעת
ההוא היה עליה לאברהם אבינו על המלאכים ,אחר שעבד השי"ת בפועל ממש )פרשת ויצא(.

