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שיר המעלות לשלמה

כללים בפירוש רש"י
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שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 פרשת ביכורים  -מידה כנגד מידה 
)‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÍÂÂˆÓ ÍÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ (æè ,åë àáú 'ô
 .Í˘Ù ÏÎ·Â Í··Ï ÏÎ· Ì˙Â‡ ˙È˘ÚÂ ˙¯Ó˘Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡Âפירש רש"י:

"‰˘Ï ‰˘˙ ÌÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÎ· ˙‡·‰ Â˙Î¯·Ó ÏÂ˜ ˙· ,"Ì˙Â‡ ˙È˘ÚÂ ˙¯Ó˘Â
 .‰‡·‰הנה פשטות לשון "ושמרת ועשית אותם" משמעה לשון ציווי,
וכמו שאכן פירושו שאר פרשני התורה )ראה :אבן עזרא ,ספורנו ,ועוד( ,אם
כן מדוע מפרש רש"י שהוא לשון ברכה?

"בת קול מברכתו" ולא 'הכתוב מצוותו' 

הביאור בזה פשוט ,וכמו שהאריכו בזה פרשני רש"י ,דמכיון
שפסוק זה בא לאחר סיום הציוויים על מצות ביכורים ועל וידוי
מעשרות ,וגם לאחר שכבר עשה המעשה והביא ביכורים ,וכמו שפירש
רש"י בפסוק הקודם )פסוק טו( "השקיפה ממעון קדשך" וגו' ,עשינו מה
שגזרת עלינו וכו' .וגם הפסוקים הבאים )יז-יח( אינם ציוויים ,אלא
שבחם של ישראל" :את ה' האמרת היום וגו' .וה' האמירך היום וגו'.
ואם נפרש "ושמרת ועשית אותם" בלשון ציווי ,נמצא שאין לו קישור
לא ללפניו ולא לאחריו ,לכן מפרש ש"ושמרת ועשית אותם" אינו
ציווי ,אלא ברכה.
וכמו בפסוקים הבאים נאמר "את ה' האמרת וגו' ,וה' האמירך"
וגו' ,היינו שהברכה והשכר הוא מידה כנגד מידה )כדלהלן( ,אף כאן
"ושמרת ועשית אותם"" ,הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה",
היינו תשנה אותו הדבר שאתה עושה היום  -מידה כנגד מידה .ולכן
מדייק רש"י ונוקט "תשנה לשנה הבאה" ,ולא 'תביא' על משקל
"הבאת ביכורים היום" ,או 'תעשה' כלשון הכתוב "ועשית אותם" ,כדי
להדגיש את ההקבלה בין המעשה לשכר  -מידה כנגד מידה.
אך עדיין יש לשאול ,במקומות רבים בתורה מצינו הבטחת שכר,
או ברכה על קיום מצוה ,או על קיום המצוות בכלל ,אבל בשום מצוה
לא מצינו שבת קול חוזרת ומכריזה הבטחה זו כל אימת שאדם מקיים
את המצווה .מניין למד רש"י בדרך פשוטו של מקרא שהכתוב "ושמרת
ועשית אותם" מתאר ברכה מיוחדת מפי בת קול  -תופעה שלא מצינו
דוגמתה באף אחת משאר מצוות התורה.
אלא פרשת ביכורים מבוססת כולה על עיקרון "מידה כנגד מידה",
האדם מכיר תודה לקב"ה על חסדיו ,והקב"ה מצדו חוזר ומעניק לו
שכר על הכרת תודה זו .וכמתואר בפסוקים הבאים" :את ה' האמרת
היום להיות לך לאלוקים וגו' ,וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה".
עיקרון זה מתבטא לאורך הפרשה כולה בפרטים שונים :כנגד "ויביאנו
אל המקום הזה" " -והלכת אל המקום אשר יבחר הוי"ה"; כנגד "ויתן
לנו גו' ארץ זבת חלב ודבש" " -הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה
אשר נתת לי הוי"ה"; כנגד קיום מצות הביכורים על ידי האדם ,מובטח
הוא מלמעלה "ושמרת ועשית אותם"" ,הבאת ביכורים היום ,תשנה
לשנה הבאה".
ולכן פירש רש"י שברכת "ושמרת ועשית אותם" נאמרת על ידי בת
קול ,שכן גם בכך יש מידה כנגד מידה :על הפסוק "וענית ואמרת לפני
ה' אלוקיך" )פסוק ה( ,פירש רש"י" :וענית" ,לשון הרמת קול .ומאחר
שהאדם הרים את קולו בדברי תודה לקב"ה ,זכאי הוא לשכר של מידה
כנגד מידה :בת קול מברכתו וכו'.
אך צריך ביאור ,מדוע בחר רש"י לפרש שהברכה "ושמרת ועשית
אותם" מתייחסת למצות הביכורים ,שעליה מדובר בתחילת הפרשה,
ולא למצות ביעור מעשרות ,המופיעה בפסוקים האחרונים בצמוד
לפסוק זה .ואין לפרש שהדברים אכן מתייחסים גם למצות ביעור
מעשרות ,ומצות ביכורים הובאה כדוגמא בלבד )ראה משכיל לדוד ובאר
בשדה כאן( ,שכן הלשון "תשנה לשנה הבאה" עולה יפה רק ביחס
למצות ביכורים ,שזמנה בכל שנה ,ולא למצות ביעור מעשרות שזמנה
פעם בשלוש שנים בלבד.

פרד"ס היה לשלמה

"הבאת ביכורים" ולא 'בערת מעשרות'! 

הביאור בזה ,פרשת ביעור מעשרות עוסקת במקרה שאדם לא
הביא את מעשרותיו בזמנם אלא עיכב אותם עד זמן ביעור המעשרות,
החל פעם בשלוש שנים " -כי תכלה לעשר בשנה השלישית שנת
המעשר" )פסוק יב( .אין להעלות על הדעת איפוא שהכתוב מאחל
לאדם שיזכה לעשות זאת שוב ,כלומר שינהג גם בפעם הבאה שלא
כדין ויעכב את ביעור המעשרות עד השנה השלישית .ובפרט על פי
סיום הכתוב "בכל לבבך ובכל נפשך" ,שהרי כשאדם מקיים את
המצוות בכל ליבו ונפשו ודאי שאין הוא מעכב את קיומן זמן כה רב.
מן ההכרח איפוא שהכתוב חוזר כאן לעסוק בנושא הקודם מצות
ביכורים המקויימת בפרשה זו כדת וכדין ,ולכן יש מקום לברך את
המקיימה הבאת ביכורים היום תשנה לשנה הבאה.
ויש למצוא רמז לכך ]שהפסוק "היום הזה וגו' ושמרת ועשית אותם" ,אינו
מתייחס למצות ביעור המעשרות הסמוכה לו ,אלא דווקא למצות הביכורים
שבתחילת הפרשה[ ,בסיומו של הפסוק הקודם "ארץ זבת חלב ודבש".

דהנה תיבות אלו "ארץ זבת חלב ודבש" מהוות את סיום הבקשה
הנאמרת לאחר וידוי המעשר ,אך יחד עם זאת אין הן קשורות למצות
המעשר עצמה ,שהרי בדרך הפשט חובת הפרשת מעשרות חלה רק על
דגן תירוש ויצהר ,ולא על חלב או דבש ,כלשון הכתוב בפרשת ראה
)יד ,כג( .וכן היא שיטת רש"י להלכה בפירושו על הש"ס )ברכות לו ,א;
ראש השנה טו ,ב .וראה כסף משנה הלכות תרומות פרק ב בתחילתו; רדב"ז הלכות
מעשר א ,ט(.

למצות ביכורים לעומת זאת יש קשר ברור לביטוי "ארץ זבת חלב
ודבש" ,הן משום שמצות ביכורים חלה על דבש תמרים
בפסוק ב( ,והן משום שמצות הביכורים בכללותה נועדה לשם הכרת
תודה לקב"ה על טובה של ארץ ישראל "ארץ זבת חלב ודבש".
ולכן הביכורים צריכים להיות דווקא מהמובחרים שבפירות )ראה
רש"י שם( ,בניגוד למעשרות שביחס אליהם אין חובה כזו )אלא החובה
היא לעשר את "כל תבואת זרעך"  -פרשת ראה יד ,כב(; וגם הארץ שממנה
מביאים את הביכורים צריכה להיות "ארץ זבת חלב ודבש" ,דרישה
שאינה קיימת במעשרות )ראה ספרי תחילת פרשתנו; ביכורים א ,י; וראה
רדב"ז וכסף משנה על הרמב"ם הלכות ביכורים תחילת פרק ב( .יש לומר איפוא
שהתיבות "ארץ זבת חלב ודבש" שבסוף פרשת המעשרות ,רומזות
לכך שהפסוק הבא לאחריהן "היום הזה וגו' ושמרת ועשית אותם"
מתייחס דווקא למצות הביכורים.
)כדברי רש"י

הסבר זה משתלב היטב עם המבואר בתיקוני זהר )בהקדמה דף ט ,ב;
והובא ב"פרדס" שער פרטי השמות פרק יד( שראשי התיבות של "ודבש"
)שבסיום הפסוק" :השקיפה וגו' ארץ חלב ודבש"( ,ושל "היום הזה י' ]אלקיך["
)שבתחילת הפסוק הבא( יוצרים יחד את אחד מצירופי שם הוי"ה :ו'דבש
ה'יום ה'זה י' .ומבואר על כך ב"לקוטי תורה" )תחילת פרשתנו מא ,ג(

שהסיבה לכך שתיבות אלה יוצרות צירוף אחד היא משום שהביטוי
"ארץ זבת חלב ודבש" קשור מבחינת תוכנו הפנימי לפסוק הבא.
והדברים תואמים את האמור שהביטוי "ארץ זבת חלב ודבש"
רומז למצות הביכורים שאליה מתייחס הפסוק הבא "היום הזה וגו'
ושמרת ועשית אותם" .וכשם שלפי ההסבר דלעיל הקשר למצות
הביכורים בולט בעיקר בתיבת "ודבש" ,שהרי דבש תמרים הוא אחד
משבעת המינים החייבים בביכורים ,כך גם בהסבר שעל פי קבלה
מתבטא החיבור בין שני הפסוקים בעיקר בתיבת "ודבש" המצטרפת
לפסוק הבא ויוצאת יחד עמו צירוף אחד של שם הוי"ה.
ביאורים לפירוש רש"י; ביאורי החומש; לקוטי שיחות חלק יט; ואתם תלוקטו

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

)שם הגדולים(

) .‰‡¯˙ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÍÈ˙ÂÏÂÚ ‰ÏÚ˙ ÔÙ ÍÏ ¯Ó˘‰ (âé ,áé äàø 'ôפירש רש"י .ÏÓ¯Î‰ ¯‰· Â‰ÈÏ‡ ÔÂ‚Î ,‡È· ÈÙ ÏÚ ·È¯˜Ó ‰˙‡ Ï·‡ :נראה
שכאשר אליהו הקריב בהר הכרמל נעקר בית המקדש ממקומה ובא לכאן ,על דרך שמצינו ביעקב אבינו .וזהו "בכל מקום אשר תראה",
שבראיית מקדש תליא .והנביא הוא החוזה ,שרואה ויודע איזהו מקומן של זבחים .ומיותר תיבות "אשר תראה" למד רש"י :אבל אתה
פניני שפע חיים
מקריב על פי נביא.

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מוהר"ר אהרן שפירא שליט"א,
‡˘„Á˙‰˘ ‰Ó ‡"ËÈÏ˘ ·¯Ï ÁÂÏ˘Ï È˙Èˆ¯ ,˙"Î˘„Á
‰˘˜‰ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ¯·Ò‰· „"Ò· ‰+˘‰ ÈÏ
" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ˙ÂËÓ ˙˘¯Ù· ÌÒ¯ÂÙÓ‰Âואם הניא
אביה אותה" ˘Ï˘ ˙Â¯ÈÊ+ ¯„+ ˙‡ ¯Ù‰˘ ÏÚ·· ¯·Â„Ó
‡˘˙.ÂÈ¯·„· Â˘˜˙‰ È"˘¯ È˘¯ÙÓ ÏÎ˘ Â
·˙‰È·‡ ‡È+‰ Ì‡Â" ·Â˙Î ˙ÂËÓ ˙˘¯Ù ˙ÏÈÁ
‡˙ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„+ ÏÎ ÂÚÓ˘ ÌÂÈ· ‰
."‰˙‡ ‰È·‡ ‡È+‰ ÈÎ ‰Ï ÁÏÒÈ '‰Â ÌÂ˜È ‡Ï ‰˘Ù+
Ú+Ó Ì‡ ,"‰˙Â‡ ‰È·‡ ‡È+‰ Ì‡Â" ‰"„ È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ
‡Ú„ÂÈ È+È‡ ÂÊ ‰‡+‰ .‰Ï ¯Ù‰˘ ¯ÓÂÏÎ ,¯„+‰ ÔÓ ‰˙Â
‡È+È ‰˘È‡ ÚÂÓ˘ ÌÂÈ· Ì‡Â" ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î ,‡È‰ ‰Ó
‡ÔÂ˘Ï ÂËÂ˘ÙÂ .‰¯Ù‰ ÂÊ ‰‡+‰ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ ,"¯Ù‰Â ‰˙Â
ÔÎÂ ,[Ê ,·Ï ¯·„Ó·] "ÔÂ‡È+˙ ‰ÓÏÂ" ÔÎÂ ,‰¯Ò‰Â ‰ÚÈ+Ó
"˘Ì˙Ú„ÈÂ" ÔÎÂ ,[‰ ,‡Ó˜ ÌÈÏ‰˙] "È˘‡¯ È+È Ï‡ ˘‡¯ ÔÓ
‡˙ ˙'‰Â" .ÈÏÚÓ Ì˙¯Ò ¯˘‡ ˙‡ ,[„Ï ,„È ¯·„Ó·] "È˙‡Â+
¯ÈÊ+· ‰¯„+˘ ‰˘‡· ¯·„Ó ·Â˙Î‰ ‰Ó· ,"‰Ï ÁÏÒÈ
‰¯„+ ÏÚ ˙¯·ÂÚÂ ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,‰Ï ¯Ù‰Â ‰ÏÚ· ÚÓ˘Â
,‰ÁÈÏÒ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡È‰ ÂÊ ,ÌÈ˙ÓÏ ‰‡ÓËÓÂ ÔÈÈ ‰˙Â˘Â
,‰ÁÈÏÒ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ¯ÙÂÓ‰ Ì‡Â .¯ÙÂÓ ‡Â‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â
˜.ÔÈ¯ÙÂÓ Ô+È‡˘Ï ¯ÓÂÁÂ Ï
Â˘˜˙‰ ,‰‡Ï‰Â Ì"‡¯‰Ó ÏÁ‰ ,È"˘¯ È˘¯ÙÓ ÏÎ
·„·¯‡Â‰ ÂÈ¯·„ ˘È¯· .‡ÈÏÙ‰Ï ÌÈ‰ÂÓ˙ Ì‰˘ È"˘¯ È
‰‡+‰˘ Ú„ÂÈ ‡Â‰˘ ÚÓ˘ÓÂ ,"‰Ï ¯Ù‰˘ ¯ÓÂÏÎ" ·˙ÂÎ
È+È‡ ÂÊ ‰‡+‰" ·˙ÂÎ ‰Ê È¯Á‡ „ÈÓ˘ ‡Ï‡ ,‰¯Ù‰ ÂÊ
‡Â‰Â .‰‡+‰ ÂÊ ‰Ó Ú„ÂÈ Â+È‡ È¯‰ ,"‡È‰ ‰Ó Ú„ÂÈ
Ì‡Â ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î" ·˙ÂÎÂ ‰‡+‰ ÂÊ ‰Ó ‰È‡¯ ‡È·Ó
·‰‡+‰ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ ,¯Ù‰Â ‰˙Â‡ ‡È+È ‰˘È‡ ÚÂÓ˘ ÌÂÈ
·Â˙Î˘ ÔÂÈÎÓ ÈÎ ,¯Â˙ÒÏ ‰È‡¯ ÂÊ ‰¯Â‡ÎÏÂ ."‰¯Ù‰ ÂÊ
"‰++È‡ ‰‡+‰˘ ÚÓ˘Ó ‰·¯„‡ ,"¯Ù‰Â ‰˙Â‡ ‡È+È
‰˘‡· ¯·„Ó" ˜ÂÒÙ‰˘ ·˙ÂÎ ‡Â‰ ÍÎ ¯Á‡ .‰¯Ù‰
˘,"‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ‰Ï ¯Ù‰Â ‰ÏÚ· ÚÓ˘Â ¯ÈÊ+· ‰¯„+
.ÏÚ·Ï ¯ÎÊ ÔÈ‡Â ,·‡‰ ÏÚ ˜¯Â Í‡ ¯·„Ó ˜ÂÒÙ‰ ‡Ï‰
.‡ÈÏÙ‰Ï ÌÈ˘˜ È"˘¯ È¯·„Â
‰¯Ù‰ ˘È :‰¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ È+˘ ˘È˘ „"ÚÏ+
‚˙·‰ È¯„+ ˙‡ È¯Ó‚ÏÂ „·Ï ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÂ‚Î ,‰¯ÂÓ
˘‡„·Ï ¯ÙÓ ÏÚ·‰ ‰‡Â˘+ ‰˘‡ ÔÎÂ ,‰ÒÂ¯‡ ‰+È
¯˘‡Î ,˙È˜ÏÁ ‰¯Ù‰ ˘È Ï·‡ .‰È¯„+ ˙‡ È¯Ó‚ÏÂ
...............

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
¯Ù‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÏÚ·‰ Ì‚Â ·‡‰ Ì‚ ÈÎ ,‰Ò¯Â‡Ó ‰¯Ú+‰
‡˙ ˙È· Â˜ÏÁ+˘ (ËÒ-ÁÒ ÌÈ¯„+) ‡¯+‚· ¯‡Â·ÓÂ .¯„+‰
˘·‡‰ ˘"· ÈÙÏ - ˙È˜ÏÁ ‰¯Ù‰ ¯„‚· ÏÏ‰ ˙È·Â È‡Ó
‡˙‡ ¯È‡˘ÓÂ ¯„+‰ ÈˆÁ ˙‡ Í˙ÂÁ ¯ÓÂÏÎ) ÊÈÈ‚ Ê‚ÈÓ ÏÚ·‰ Â
ÔÈÈÚ ,¯‡˘+‰ ¯„+‰ ÈˆÁ ÏÚ ˙Â˜ÏÓ Ï·˜Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ÔÎÏÂ ,È+˘‰ ÈˆÁ‰
˘˘ÈÏÁÓ ¯ÓÂÏÎ) ˘ÈÏ˜ ˘Ï˜ÈÓ ÏÚ·‰ Â‡ ·‡‰ ‰"· ÈÙÏÂ (Ì
‡˙ ,¯ÂÒÈ‡ ˙¯·ÂÚ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,˙Â˜ÏÓ Ï·˜˙ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÏÂ ,¯„+‰ ÏÎ
.(Ì˘ ÔÈÈÚ

·¯,‰¯Ù‰ ÂÊ ‰‡+‰˘ Ú„ÂÈ ÔÎ‡ È"˘¯ ÂÈ¯·„ ˘È
‡‰¯Ù‰ Â‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰¯Ù‰ ÂÊ Ì‡ Ú„ÂÈ Â+È‡˘ ‡Ï
Ì‡Â ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î" ·˙ÂÎÂ ‰È‡¯ ‡È·Ó ‡Â‰Â .˙È˜ÏÁ
·‰‡+‰ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ ,¯Ù‰Â ‰˙Â‡ ‡È+È ‰˘È‡ ÚÂÓ˘ ÌÂÈ
‰È‡¯ ÂÊÂ ,„ÂÁÏ ‰¯Ù‰Â „ÂÁÏ ‰‡+‰ ˙Ó‡· - "‰¯Ù‰ ÂÊ
˘.‰¯ÂÓ‚ ‰¯Ù‰ - ‰¯Ù‰ ÂÏÈ‡Â ,˙È˜ÏÁ ‰¯Ù‰ ÂÊ ‰‡+‰
- "¯Ù‰Â ‰˙Â‡ ‡È+È ‰˘È‡ ÚÂÓ˘ ÌÂÈ· Ì‡Â" ÍÎÈÙÏ
‡˙‡ ¯Ù‰ ¯·Î ·‡‰˘ È¯Á‡ Â˜ÏÁ ˙‡ ¯ÙÈ ÏÚ·‰ Ì
˜ÈÂ„ÓÂ ÔÂÎ+Â ,‰¯Ù‰‰ ˙‡ ¯ÓÂ‚ ÏÚ·‰˘ ‡ˆÓ+ ,Â˜ÏÁ
.‰˙Â‡ ‡È+‰˘ È¯Á‡ ‰¯„+ ˙‡ "¯Ù‰Â" ¯ÓÂÏ
‡˘¯ ,"‰È·‡ ‡È+‰ Ì‡Â" ·Â˙Î˘ ‰Ê ,ÔÎ ÏÚ
¯ÓÂÏ ÌÈÁ¯ÎÂÓÂ ,˙È˜ÏÁ ‰¯Ù‰ ¯Ù‰ ·‡‰˘ Â˘Â¯ÈÙ
˘,ÏÚ·‰ ˙¯Ù‰Ï Ì‚ ‰˜Â˜Ê‰ ,‰Ò¯Â‡Ó ‰¯Ú+· ¯·Â„Ó
˜ÂÒÙ· ‡ˆÓ+ ÔÎ‡ ÏÚ·‰ ÈÎ Ë˘Ù‰ ˜ÓÂÚ ÈÙÏ ‡ˆÓ+Â
."‡È+‰" ‰ÏÈÓ‰ ÁÎÓ
˘ÈÂ .¯ÈÊ+· ‰¯„+˘ ‰˘‡· ¯·Â„Ó˘ ·˙ÂÎ È"˘¯Â
‡Ï‰ ,‰¯ÈÊ+· ¯·Â„Ó˘ ˜ÂÒÙ· È"˘¯ ‰‡¯ ‰Ó ,ÏÂ‡˘Ï
·˙ÂÎ È"˘¯Â .˙Â¯ÈÊ+ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ¯„+ ÏÎ· ÔÈ„ Â˙Â‡ ÔÈ„‰
"‰¯·Ú Ì‡ ÈÎ ˜ÈÙÒÓ ‰Ê ‰¯Â‡ÎÏÂ ,"‰¯„+ ÏÚ ˙¯·ÂÚÂ
˘È ÔÎÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ ‰‡ÓË+ Â‡ ÔÈÈ ‰˙˙˘˘ ¯Â¯· ‰¯„+ ÏÚ
‰˙Â˘Â" ·Â˙ÎÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ ‰‡¯ È"˘¯ ÚÂ„Ó ÏÂ‡˘Ï
.¯˙È ˙Ù˘ ‰Ê ‰¯Â‡ÎÏ ‡Ï‰ ,"ÌÈ˙ÓÏ ‰‡ÓËÓÂ ÔÈÈ
˜ÓÂÚ Â+Ï ¯È‡Ó ˘„Â˜· ÂÎ¯„Î È"˘¯˘ „"ÚÏ+
'‰Ï ¯„+ ¯„˙ ÈÎ ‰˘‡Â ·Â˙Î ‰˘¯Ù‰ ˘È¯· ÈÎ ,Ë˘Ù‰
¯„+ ˙¯„Â+ Â+ÈÈ‰„ ,˙ÂÏÂÚÙ È˙˘ - 'ÂÎÂ ¯Ò‡ ‰¯Ò‡Â
‰È¯„+ ÏÎ" ·Â˙Î Ô‡Î ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .¯ÒÈ‡ ˙¯ÒÂ‡Â
‰È¯„+ ÏÎ' ·Â˙Î ‡ÏÂ ,"‰˘Ù+ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ ‰È¯Ò‡Â
‡˘¯ ‡Ï‡ ,'‰˘Ù+ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ ‰È¯Ò‡Â ,‰¯„+
˜ÓÂÚ ÈÙÏ .¯ÒÈ‡ ‰¯Ò‡Â ¯„+ ‰¯ˆÈ˘ ˙Á‡ ‰ÏÂÚÙ
‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ‰ÊÎ ¯„+· ¯·Â„Ó˘ ÚÓ˘Ó Ë˘Ù‰
...............

ÏÚ· ,¯„+‰Ó ÌÈÙÚ˙ÒÓ‰ ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ë¯ÈÙ
Ì‡ ÈÎ ,˙Â¯ÈÊ+ Â‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰ ‰Á¯Î
‡˘˙È˘Ú+ ‡È‰ ‰Á¯Î ÏÚ· ,„·Ï· ÔÈÈÓ ¯ÈÊ‰Ï ‰¯„+ ‰
ÏÏÂÎ ,˙Â¯ÈÊ+ È+È„ ÏÎ ÌÈÈ˜Ï ˙·ÈÈÁÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÈÊ+
Â‰ÊÂ .(‚ Û„ ¯ÈÊ+· ¯‡Â·ÓÎ) ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓËÈ‰Ï ¯ÂÒÈ‡‰
˘‰È¯Ò‡Â" ,[ÔÈÈÓ ¯ÈÊ‰Ï ¯„+ Â+ÈÈ‰„] "‰È¯„+ ÏÎ" ·Â˙Î
‡˘¯ ‡ÈÏ· ÔÈÈÓ ¯ÈÊ‰Ï ‰¯„+ Ì‡ ‡ÏÈÓÓ ÈÎ] "‰˘Ù+ ÏÚ ‰¯Ò
‡ÓË‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ‰˘Ù+ ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡È‰ ˙ÙÒÂ+ ‰ÏÂÚÙ ÌÂ˘ ˙Â˘ÚÏ

ÏÎ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ÌÈ‡· È"˘¯ È¯·„ ÏÎ˘ ‡ˆÓ+Â .[ÌÈ˙ÓÏ
.Ë˘Ù‰ ˜ÓÂÚ ÈÙÏ ˜ÂÒÙ· ·Â˙Î˘ ‰Ó
‰˘È‡ ˙È· Ì‡Â" :ÍÎ ¯Á‡ ·Â˙Î˘ ‰Ê ,Â+È¯·„ ÈÙÏ
ÂÓ˜Â ‰˙‡ ‡È+‰ ‡Ï ‰Ï ˘¯Á‰Â ‰˘È‡ ÚÓ˘Â 'ÂÎ ‰¯„+
¯„+‰Ó ˜ÏÁ ÂÏÈÙ‡Â ,‰Ï ˘È¯Á‰˘ ‰+ÂÂÎ‰ ,"‰È¯„+ ÏÎ
Ê‚ÈÓ ÏÚ· ‰‡Â˘+ ‰˘‡·˘ Â+ÚÈÓ˘‰Ï ‡·˘ Â‡ ,¯Ù‰ ‡Ï
‚.(‡Î ¯ÈÊ+· ‡˙È‡„Î) Â¯˜ÈÚÓ ¯„+ ¯˜ÂÚ ‡ÏÂ ÊÈÈ
(‰ ,‚Ï) ÌÈÏ‰˙· ·Â˙Î˘ Â+È¯·„ ÈÙÏ ¯ÈÚ‰Ï ˘ÈÂ
"Ô˙Â+ ‰"·˜‰ ,"ÌÈÓÚ ˙Â·˘ÁÓ ‡È+‰ ÌÈÂ‚ ˙ˆÚ ¯ÈÙ‰
·È¯Ó‚Ï ¯ÙÓ Â+È‡ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ,Ì„‡ È+·Ï ˙È˘ÙÂÁ ‰¯ÈÁ
‡˙ Ì‰Ï ¯È‡˘ÓÂ Ô˙Â‡ ‡È+Ó ˜¯ ‡Ï‡ ,Ì‰È˙Â·˘ÁÓ
,Ì‰È˙Â·˘ÁÓ ˙‡ È¯Ó‚Ï ˙Â+˘Ï Ì‡ ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
¯Ù‰" :"¯Âˆ+ È˜ÂÏ‡"· ÔÎÂ) È¯Ó‚Ï ¯ÙÓ ‡Â‰ Ì˙ˆÚ ÂÏÈ‡Â
Â˙ˆÚ ˙‡ ˙¯Ù‰ :ÌÈ¯ÂÙ· "ÌÈÒ+‰ ÏÚ"· ÔÎÂ ,"Ì˙·˘ÁÓ Ï˜Ï˜Â Ì˙ˆÚ
·Ï ˙‡ ÔÂ‡È+˙ ‰ÓÏÂ" ˜ÂÒÙ· ÔÎÂ .(Â˙·˘ÁÓ ˙‡ ˙Ï˜Ï˜Â

··Â˙Î ÔÎÏÂ Ì‰Ï ˘È ˙È˘ÙÂÁ ‰¯ÈÁ· ,"Ï‡¯˘È È+
˙¯·Î Â‰˘ÈÓ Ì‡ Â‡ ,˙Â¯Ú‰ ÚÂÓ˘Ï ÁÓ˘‡ .ÔÂ‡È+
‡.‰Ê ˙‡ ¯Ó
ÏÎ·Â È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ˙Â‡ÏÙ+ Â+‡¯È ‰"·˜‰Â
.‰¯Â˙‰
··¯ ,‰·‰‡· ÌÈ+‰Î ˙Îדוד קליין
]·[„ÂÚÂ ,"È"˘¯ ˙Â‡ÏÙ+" ,"È"˘¯ È˜ÂÈ„" ¯·ÁÓ ÏÚ

הערכת המערכת¯Â‚‰ ¯ÙÒ ‰‡¯Â .„‡Ó ‡ÏÙ+ :
.Ô‡Î
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י"
˜„ˆ ÁÓˆÏ "‰¯Â˙‰ ¯Â‡"· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
,ÌÈËÙÂ˘ ˙˘¯Ù È"˘¯Ï ¯Â‡È· ‡ˆÓ+ (ÍÏÈ‡Â ‡ ,Áˆ˜ ,‡ˆÈÂ
."‰·ˆÓ ÍÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" (·Î ,ÊË) ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
)˙˘¯Ù

· ¯"Îהרב הלל מונדשיין

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

)˘‚ÈÂ ‰ÓÁÏÓ‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜Î ‰È‰Â (â-á ,ë íéèôåù 'ô
Ì˙‡ Ï‡¯˘È ÚÓ˘ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡Â .ÌÚ‰ Ï‡ ¯·È„Â Ô‰Î‰
˜¯· .'Â‚Â ‰ÓÁÏÓÏ ÌÂÈ‰ ÌÈפירש רש"יÚÓ˘" :
È‡„Î „·Ï· ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡Ï‡ ˙ÂÎÊ ÌÎ· ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ,"Ï‡¯˘È
‡˙.ÌÎ˙‡ ÚÈ˘ÂÈ˘ Ì
?‰˘¯„‰ ¯Â˜Ó
מקורי רש"י
?Ë˘Ù‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ‰ ˘¯ÙÏ ‰ÈÏ ‡Ó
 !"Ï‡¯˘È ÚÓ˘" ¯Â˙ÈÓ ‡"Èר"ש אלמושנינו; משיח אלמים
)מהדורת אלבז(; רא"ם; גור אריה; דבק טוב; הואיל
משה; אבן יעקב; מנחת יהודה; שפתי חכמים; אגרא
דכלה; קרבן נתנאל  -חבובא; ]וכן פירש רש"י בסוטה
מב ,א[; וראה באר מים חיים; מגיד משנה  -אונגוואר
]מיתור המשך הכתוב .וצ"ע הד"ה .ומה גם "על
אויביכם" לא מיותר ,כברש"י שם[
 !˜ÂÒÙ‰ ÏÎÎ ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· Ï"ÏÂ‰„ ‡"Èרע"ב; מהרש"א
]ומפרש כן לשון "מאי שנא" בגמרא שם[; אהל יעקב;
משכיל לדוד; מלאכת הקודש )בפירוש ב(; מדייק רש"י
]וצ"ע מה יאמרו בכתוב "ראה אנכי נותן לפניכם",
וכיוצ"ב שרש"י לא דריש מידי[
 !‰È‡¯ ÔÂ˘Ï Ï"ÏÂ‰„ ‡"Èש"ך על התורה )בפסוק ב(;
מלאכת הקודש )בפירוש א( 'ÈÓÚ ÈÂÚÓ˘' Ï"ÏÂ‰„ ‡"ÈÂ
˘ !ÌÚ‰ ÏÚ ¯·È„ È¯‰אור החמה
‡?‰Ê ÔÂ˘Ï ¯Ó‡˘ (‡ ,Ë ;‡ ,‰) ÏÈÚÏ ˘¯ÙÈ ÍÈ
רשפ"י א"ש
?˙ÂˆÓ‰ ÏÎÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ ‡ÓÏÂ‡ È‡Ó
צרור המור ]אמונה כי לה' הישועה[; אמרי שפר ]בשם
צרור המור[; גור אריה ]אחדות ה'[; כלי יקר ]וראו כל
עמי הארץ וגו' התפלין[; המאור הקטן ]אחדות
ישראל[; משמרת הקודש ]בכל יום כחדשים[; באר
בשדה ]יחוד ה' וכפירת ע"ז[; בנין אריאל דלהלן
]קבלת עול[; תולדות לוי בן יצחק ,פ' מטות ]אהבת
ה[; אגרא דכלה ]מסירות נפש[; חידושי הר"פ ,דף טז
]בכח התורה[; מנחת יהודה  -קרינסקי ]יחוד השם[;
קרבן נתנאל  -חבובא ]מסירות נפש[; שם משמואל
.........

]קבלת עול[; אמרי יהודה  -בערזאן ,פ' בהעלותך
]העמידן על אחת[; דברי ישראל  -מאדזיץ ,פ' בחקותי
]כח התורה[; עצי חיים ,פ' תצא ]שיעבוד הלב[; אגרות
לחם שלמה דלהלן ]שחיטה ,מקוה עירובין[; דברי
אברהם ]אחדות ישראל[; אהלי יעקב דלהלן ]כח
התורה[; שארית יעקב  -שאץ ]ג' פרשיות מבטלות ג'
עבירות חמורות[; מכתם לדוד ,דלהלן ]יחוד השם[;
ישמח ישראל סקאליא ]אחדות ישראל[; רשפ"י א"ש
]כח התורה רשב"י לשיטתו; וראה אגרות לחם שלמה,
ולא אמר זע"ם כדברי הבעש"ט ,לא לפתוח פה לשטן[;
וראה רמב"ם )ה' ממרים ז ,טו(
?'ÂÎÂ ÂÏÈÙ‡ ¯ÓÂ‡˘ ,‡Â‰ È˙¯ËÂÊ ‡˙ÏÈÓ ÈÎÂ
כלי יקר; אור החמה; רשפ"י א"ש ]על פי ה"שם
משמואל" תרע"ח שהכוונה לקריאת שמע שעל
המטה; ויתכן שהכוונה לסגולה ,או זעקת שמע
ישראל )וראה ספר החיים ,ספר סליחה ומחילה ,פרק
ט( ,שבזה מגלה נקודת האמונה .ולכן שינה מלשון
הגמרא "אפילו קיימתם קריאת שמע שחרית וערבית".
ואף גם זאת אליבא דאמת לאו מילתא זוטרתי ,כידוע
מחידושי הרי"מ[
?ÔÂ˘‡¯ ˜ÂÒÙ Â‡ ‰Â˘‡¯ ‰˘¯Ù ,˙ÂÈ˘¯Ù‰ ÏÎ
ראה מלאכת הקודש; שארית יעקב  -שאץ; רשפ"י
א"ש ]על פי חידושי הרי"מ הנ"ל ואמרי פנחס דלהלן.
ולכן שינה מלשון הגמרא[
˘?‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘ÏÓ ‰È
אגרות לחם שלמה )אגרת קע(; אהלי יעקב הוסיאטין
)פ' תבא תש"ו(; רשפ"י א"ש ]כנ"ל[
?¯ÊÂÁ ‰Ï˜ ‰¯È·ÚÓ Û‡ ‡¯È‰ ‡Ï‰
דברי דוד לט"ז; שפתי חכמים; אורים גדולים; דעת
יששכר; פי הבאר ,אגרא דכלה; אמת ואמונה  -קאצק,
אות תשסא ]ושמא יש להבין דבריו על פי מה
ה"ברכת אברהם" ,לרבי חנה'לע פלאנטש'ער,
השמטות לפרשת דברים[; תכלת מרדכי  -בערזאן;
כמו השחר )ערך בטחון(; באר יצחק  -ביליצר; קרבן
נתנאל  -חבובא; משנת העתים )סדורא דיומא ,קריאת
שמע(; מהרי"ד מבעלזא; פאר ישראל  -באהוש; קרן
.....

לדוד ,דברי אברהם; אור החמה; אלופי יהודה ,פרדס
שמאי ]"לכאורה זהו פירוש דבריו של ה"דברי דוד"
)מלכה של תורה([; נזר התורה  -גולדברג; שמן ראש
)חלק תשיעי(; יש"ע ר"ב ]חטאי החוזרים אינם מונעים
ניצחון היוצאים כשיש בידם זכות זו[; רשפ"י א"ש
]בדרך צחות :הכהן המשיח מלמד זכות כאדמו"ר
ואילו השוטר מוכיח כמגיד ,על דרך שפרה ופועה .או
שזה מביא את זה .או על דרך רב ייבי שהרי בתשובה
נעשה צדיק[
ÌÈ¯ÈÎÊÓ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ˙ÂÁÂÏ È¯·˘· ‰ÓÁÏÓÏ Â‡ˆÈ È¯‰
?ÔÂÂÚ
ישועת משה  -סאניק )סימן סא אות טו(; לקוטי
שיחות )חלק יד פ' עקב עמוד  ;(31רשפ"י א"ש ]על פי
לקוטי שיחות ,חלק לד פ' ברכה[
?Ì‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡ÏÂ ‰·Â˘˙Ï Ì¯¯ÂÚÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
באר מים חיים  -טשערנאוויץ )פ' דברים ד"ה ואת
יהושע(; ייטב פנים ,ראש השנה אות לד; מהרי"ד
מבעלזא; שער בת רבים; רשפ"י א"ש ]הנ"ל[
˘!˙Â‡ÁÒÂ ÈÈÂÈ
יוסף דעת; חומש שי למורא מהדורת כתר תורה
¯!ÌÈÙÒÂ ˙Â‡¯˜Ó· ÊÂÓ
רמתים צופים )מערכת דברי המחבר ,אות לג(" :לא
יומת על פי עד אחד"; אמרי יהודה הנ"ל )פ' חיי(:
"מלאך מליץ אחד מני אלף"; ימי זכרון ,י אב" :כה
תאמרון גו' כה אמר עבדך יעקב"; באר בשדה -
פרידנברג )פ' לך(" :עד מקום שכם"; אלופי יהודה )פ'
במדבר(" :מבן עשרים שנה"; רשפ"י א"ש )פתח דבר
ל"אור יצהר" ימים נוראים(" :ורדפו מכם חמשה
מאה"
‚!ÔÎ ˙ÈÁÂ¯ ‰ÓÁÏÓ· Ì
אור המאיר )זיטאמיר(; בנין אריאל )ראש השנה(;
אגודת אזוב )דרוש לתקיעת שופר(; אמרי יהודה הנ"ל
)פ' נצבים(; דברי ישראל הנ"ל; אהבת חיים -
מאקאווא )ליום כיפור(; מכתם לדוד  -בראשוב
)מועדים אות עב ואות ר(; מנחת יצחק; רשפ"י א"ש
]על פי אמרי פנחס בשם זקנו ר"פ משקלאב[; ועוד ועוד

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
נחמייאש
דברידוד
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *לרבי
טאנטא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים * מירא
דוד לט"ז *
(
תרצ"ב
באלול
ח'
)תקצ"ג
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
פניםי,
הגורב *שום
האמת
מזרחיוון* אל
שלא אכ
רבינום ח"ו
 *,"...מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * וא
זר"ק טהור
הכולל מ
נימוקיהרב
מעלת
דקדוק
ספר
אליהו
אלמושנינו
ריב"א *
הרי"ד *
רמב"ן" *
ולא בדבר אחד ממנו ,מכל מקום אסמוך דעתי
מתואר בשו"ת "ומצור דבש" )חלק אבן העזר ,סימן
בב' דברים :הא' באמרם ז"ל  ...כל פטפטייא
ב( .נולד במרוקו תקצ"ג ,לאביו "המתחסד עם
קונו" רבי אברהם בעל "מגן אברהם" )על בבא
בישין ופטפטייא דאורייתא טבין .ובזה אני אומר
אם גם לא אכוון אל האמת ,כלל לא אצא מכלל
בתרא ועל התורה  -המופיע בסוף הספר( ולאמו

מחנה ד"ן

שלטאנא .בילדותו עלה עם הוריו לארץ ישראל,
והתיישבו בירושלים .למד תורה מפי גדולי
ירושלים ועלה במעלות רמות ,ועד שהוזמן
במצרים
אשר
טאנטא,
לרבנות
)בין אלכסנדריא וקהיר) ,בה שימש במשך ארבעים שנה
)בשו"ת הנ"ל מתואר כשו"ב שם ,וצריך עיון(.

בהקדמתו מציין בקיצור שסבל צער
ומכאובים ,וכך כותב בקשר לחיבור זה" :טפחתי
ורביתי לילה ויום ,מן המיצר ובחלאים רעים
ונאמנים ,עד שהשקיף ה' מן השמים; ועזרני
להדפיס זה הספר בלא עוזרים  -בירושלים."...
בערוב ימיו חזר לירושלים .שם נסתלק בשיבה
טובה ,בן צ"ט שנה בח' באלול תרצ"ב.
נתקיים בו "דוד הוא הקטן" ,וכפי שפירשו רז"ל:
"הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו ,כשם
שבקטנותו הקטין את עצמו ,כך במלכותו הקטין
את עצמו" .כפי שמתבטא בהקדמתו" :כל רואי
ילעיגו לי כי שמך לאיש חוב'ר חב'ר ולעלות
במעלות ,אנא דאמרי ידענא בנפשאי מיעוט
ערכי ,קטן דלית ליה זכיה; חדל אישים ,אין
חכמה ותושיה; ולא היתה כוונתי בחיבור זה כי
אם לתלמידי דבי רב ,ולאיש אשר כמוני ,צעיר
ונבזה ,לא להתייהר ולא להתגדל ,אלא לעשות
סייג וגדר ,לאשר טפחתי ורביתי ,ואם לא יועיל
לא יזיק."...

שלטי הגיבורים

וכך בהמשך ההקדמה" :אל יחשדני המעיין,
שכך אני בעיניי ,שאוכל לחבר ספרים ,או לדבר
דברים נגד מלכים ולא אבוש; כי ידעתי שאין
בארי  -באר מים חיים ,רק מקור יבש; רק שמתי
נגד עיניי דברי המחקר ,אשר בכל דבריהם בכל
ספר נחקר; אמרו כל מאמר לא ימלט מחלוקה,
אם שכוון אמרו אל האמת בכל דרכיו ,או כוון
במקצתו ,או לא כוון כלל .והנה זו חלוקת הכרחם,
אשר אין להימלט ממנו.
ובזה אני אומר אם כוונתי אל האמת ,אין
צריך לי התנצלות ולא הסכמות ,כי כבר אמרו
קבל האמת ממי שאמרו .ואם אכוון במקצתו,
כבר שם התנצלותו בעל המאור ז"ל )בהקדמתו
לספר המאור( ,ואמר ז"ל :אמר אחד מן החכמים,
לא תשת חטאת על מי שהביא קצת מן הדברים
הנכונים ,כאשר לא הגיע אל תכליתם.

פטפטייא דאורייתא דטבין ,ועוד כדי שיהיה זה
במקום קרבן ,לכפר על מה שחטאתי
ופשעתי."...
ספרו "מחנה דן" ,כולל חידושים וביאורים
בהלכה ופלפול ,בפשט ואגדה ,שו"ת ודינים.
מסודרים לפי מדורים :על התורה )דפים א-טז(;
רמב"ם ,טור ,שולחן ערוך ופוסקים )טז-כה(; מצות
פריה ורביה והמסתעף ,על דרך הפרד"ס והלכה
)כה-לג(; קושיות ותירוצים )לג-לח(; חידושים
ורמזים )לח-מה(; ביאורי מדרשים ,בעיקר מדרשי
פליאה )מה-מט(; דרוש במצות ציצית ותפלין,
דרושי הספד ,ועוד )מט-נו(; דרך אמת )נו-נז(; על
הש"ס )נח-קכ(; לקוטי הלכה )קכא-קסד(; השמטות
)קסה-קסז(; קונטרס "מגן אברהם" מאביו )קסז-
קסט(.
בסוף המדור על התורה ,מופיע קונטרס
מיוחד על פירוש רש"י לחומש ומפרשיו )ו-טז(.
גם בשאר המדורים נמצאים פה ושם קצת דברים
השייכים למקצוע זה .נדפס בידי המחבר
בירושלים תרפ"ז ,שכותב בשער הספר" :אודה
ה' אשר עזרני והחייני וקיימני להדפיס זה הספר,
כן יחייני ויקיימני לראות משיח צדקנו ,במהרה
בימינו ."...בהקדמתו מנמק טעמו של שם הספר
כי מחנה ד"ן ראשי תיבות של שמו" ,אשר הוא
מאסף לכל המחנות."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

)] .Á˙Ù˙ ÁÂ˙Ù (ç ,åè äàø 'ôפירש רש"י[ .íéîòô äîë åìéôà :ובפסוק "נתון תתן" )פסוק י( כתב :אפילו מאה פעמים .ונראה לי שהיא טעות וצריך
להיות גם הכא מאה .וכן הוא בספרי ובתולדות אהרן .עיין בבא מציעא ]לא ,א[ ושם הוא ענין אחר ,עיין שם.
) .ÍÂÓÎ 'ÂÎÂ Ì‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È· (çé ,çé íéèôåù 'ôיש מקשים והא כתיב ]להלן לד ,י[ "ולא קם נביא עוד כמשה" .ולי נראה ,דאי כתיב 'נביא אקים
להם כמוך ,מקרב אחיהם' ,היה קשה ,אבל השתא דכתיב "מקרב אחיהם כמוך" ,רצ"ל שהנביא יהיה מקרב אחיהם ,ולא מעם אחד ,כמוך ]אם כן
קושיא מעיקרא ליתא[ ,וקל להבין ]ולכן לא ראה רש"י צורך לפרשו[.
המשך פרדס היה לשלמה

) .ÌÎÓÚ ÍÏÂ‰ (ã ,ë íéèôåù 'ôפירש רש"י .ÔÂ¯‡ ‰ÁÓ ‰Ê :כתב ב"שפתי חכמים" דלא שייך הליכה כלפי מעלה דהא העולם כבודו ,עיין שם .וזה
אינו ,דהא כתיב" :וה' הולך לפניהם" )שמות יג ,כא(; "וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם" )בראשית יח ,לג(; "ה' אלוקיכם ההולך לפניכם וגו'
)דברים א ,ל(; "ההולך לפניכם בדרך" וגו' )שם א ,לג( .ונראה דרש"י דייק לה מדכתיב "עמכם" ולא כתיב 'לפניכם' ,דמשמע עמכם ממש שווה
אדמת יהודה
בשווה.
) .‰˘‡Ï ÍÏ ˙Á˜ÏÂ (àé ,àë àöú 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ Ú¯‰ ¯ˆÈ „‚Î ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ‰¯·„ ‡Ï :רצונו לומר ,ממה שדברה תורה בלשון "ולקחת" שהוא
באר רחובות מזוקק
לשון וודאי ,ולא כתב בלשון תנאי וספק ,מוכח שכנגד יצר הרע דברה ,שוודאי ישיאך לקחתה ,אפילו באיסור.
) (ãë ,æë àáú 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ¯Â¯‡ ·˙Î ‡Ï ÔÂÚÓ˘ „‚ÎÂ ,ÌÈË·˘ ‡"È „‚Î ,Ô‡Î ˘È ÌÈ¯Â¯‡ ‡"È :אף על גב שי"ב ארורים הם" ,ארור אשר לא יקים"
וגו' )פסוק כו( לא קחשיב ,דאותו ארור ודאי איצטריך ,לפי שהוא כנגד כל ישראל בכללם ,וכנגד כל התורה בכללה ,כמו שכתב
כאן כלל את כל התורה כולה ,וקבלוה עליהם באלה ובשבועה .אבל י"א ארורים האחרים הם ממצות פרטיות ומיותרין הן .לכך דרשום כנגד
אמרי שפר ,לרנ"ש
י"א שבטים .כך תירץ מהרא"י בעל "תרומת הדשן" ,וכן כתב ה"חזקוני" ,והרב יצחק קארו בספרו "תולדות יצחק".

רש"י )בפסוק כו(

