ב"ה ,חשון ]נח  -חיי שרה[ תשע"ו ,גליון נ

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו
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שיר המעלות לשלמה
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‚Î ,ÁÈ Â¯˙È 'Ù ,Ï‡È¯·‚ ˙¯Â˙ ˘ÓÂÁ

כללים בפירוש רש"י
·("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯) "ÈÎ‡ÏÓ „È" ÏÚ· ˙˘Ó
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˙ÂÚË ÚÂÓÏ ˘¯ÙÏ ¯ÊÂÁ
"'Ù) "...ÈÚË! ‡Ï„ ‡Â‰ [Ì„Â˜ ˜ÂÒÙ·] ÏÈÚÏ Â˘¯ÈÙ ¯·Î˘ Û‡ ,‰Ê ˘¯ÈÙÂ [È"˘¯] ¯ÊÁ„ ‡‰
·¯‡˘.(Ê ,‡Ó ı˜Ó 'Ù ‰‡¯Â ;‡Î ,‡ ˙È
˙‡¯˜„ ‡˘ÈÏ ÒÙÂ
".(ÁÎ ,ÊÈ Á¯˜ 'Ù) "‰!·‰ ˜ÂÒÙÏ ÔÈ‡ ‰Ê ˙ÏÂÊ˘ È!ÙÓ ...‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘ÏÓ È"˘¯ ‰!È˘„ ‡‰
"„·¯ ‡"¯Á
"·˘¯ÙÓ˘ ‰ÓˆÚ ‰·È˙ ‰˙Â‡Ó È!˘‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ˘¯ÙÓ Â‡ ˘¯Â„ ‡Â‰ '¯Á‡ ¯·„' ÏÎ
.(‡È ,ÁÈ Á¯˜ 'Ù) "...ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ‰
ÔÂ˘Ï ˙ÂÏÈÙÎ
‡ÈÈÁ 'Ù ‰‡¯) ÌÈ¯·„ È!˘Ï Â˙!ÂÂÎ ÂÈ¯·„ ÏÙÂÎ˘Î ,È"˘¯ È¯·„· ÔÂ˘Ï ˙ÂÏÈÙÎ Ì˙Ò ÔÈ
˘¯.(ËÎ ,„Î ‰

דבר המערכת
בשער הגליון החמישים
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו להוצאת הגליון החמישים של
"מתיבתא דרש"י" .כאשר מדובר בגליון תורני עיוני ,עולה תיכף הקשר
בין המספר "חמישים" למושג של "חמישים שערי בינה" .דומה כי
עריכתו של כל אחד מארבעים ותשעה הגליונות הקודמים – כרוכה
היתה ביגיעה רבה ,כאילו מדובר בפתיחת "שער" חדש .אכן מטרתה
של "מתיבתא דרש"י" היא  -פתיחת שערים בלימוד חומש עם רש"י.
שאיפתה של ה"מתיבתא" היא להחזיר למקורו את לימוד זה כלימוד
עיוני המבוסס על פשטות המקרא.
דומה ,כי דווקא הדרך הצנועה של לימוד הפשט הפשוט – קשורה אל
"שער החמישים" עליו נאמר "ותחסרהו מעט מאלוקים"
כא ,ב( .לומר" ,שער החמישים" איננו אלא בבחינת "מעט" בלבד ,אין בו
לא מהברקת הפלפול ולא מעומק הרמז והסוד ,אולם דווקא "מעט"
פשטני זה משלים את מספרם של שערי הבינה )ראה מהר"ל לראש השנה שם(.
מספר ה"חמשים" נחשב כשנות עולם )עולמו של יובל( ,תקותנו היא
שהופעתו של גליון היובל תהווה סימנא טבא להמשכת והגברת
פעילותה של "מתיבתא דרש"י" ביתר שאת ויתר עוז.
)ראה ראש השנה

רש"י לחידודא
שאלה שהביאה "פתיחת המוחין"?!
)התשובה בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש(

פתרון החידה של גליון הקודם:
הורג נפש שנתקיים בו מקרא שכתוב" :וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך ויראו ממך"? = על קין שה רג את הבל נאמר )פ ' בראשית ד ,
טו(" :וישם ה' לקין אות" ,ופירש רש"י" :חקק לו אות משמו
במצחו ...החזיר מוראו על הכל" )על פי "אביעה חידות"(.

„"¯Â·È„" ÔÂ˘Ï ˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ ˙Ú
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ÒÙ˙ È"˘¯ ÍÈ‡ È˙Ú„È ‡ÏÂ .Ì‰ ÌÈ·¯„ È˙Ù˘ ÏÚ Ì˙ÂÓ˘ ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡ÏÂ ,˘Â¯ÈÙ‰
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כתובות להזמנות ,הערות והארות ,תרומות והנצחות:
בארה"ק :טרומפלדור  36פרדס כץ  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :
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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(

 "כל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם" 

) .Ô¯Á· [Á¯˙ ˙ÓÈÂ] (áì ,àé çð 'ô óåñפירש רש"י¯ÓÂÏ (*‰ÎÂÙ‰ Ô"Â‰ :
 .[ÌÏÂÚ·] ÌÂ˜Ó Ï˘ Û‡ ÔÂ¯Á Ì¯·‡ „Ú ÍÏמלשון רש"י "הנו"ן הפוכה"
)בה"א הידיעה( מוכח כדעת המפרשים שהנו"ן של "בחרן" עצמה
הפוכה )ראה :ספר הזכרון; מהרי"ק; ועוד( ,דלא כיש מפרשים שלאחר
תיבת "בחרן" ישנה נו"ן נוספת ,והיא הפוכה .מה גם ,שאם זו היתה
כוונתו ,היה לו לומר 'עשה לו סימן מלאחריו' ,וכיוצא בזה ,על דרך
שכתב גבי פרשת "ויהי בנסוע" )פ' בהעלותך י ,לה(" :עשה לו סימניות
מלפניו ומלאחריו".

"חרון אף של מקום בעולם"  -לא בתרח 
והנה מפורש יוצא מלשון רש"י שהחרון אף המרומז כאן אינו
קשור לתרח ,אלא חרון אף כללי בעולם .ואכן יש נוסחא ברש"י בה
מפורש" :חרון אף של מקום בעולם" )כן הוא בכמה דפוסים( .אבל גם
לנוסחא דליתא המילה "בעולם" ,מוכח שכן היא כוונת רש"י ,ולכך
אכן לא העתיק בד"ה תיבת "תרח" .וצריך להבין ,מדוע אכן אינו
מפרש שהחרון אף מתייחס אל תרח )ביה משתעי קרא( ,כגון שהקב"ה
המיתו מתוך חרון אף ,וכפירוש הרד"ק .הסבר הדבר שרש"י אי אפשר
לו לפרש כך ,שכן לדעתו )להלן פ' לך טו ,טו( עשה תרח תשובה זמן רב
לפני מיתתו ,ואם כן אין לומר שהחרון אף עליו נמשך עד למיתתו.
לכן מפרש שהחרון אף היה בכללות העולם.
אך צריך עיון ,הרי בדיבור הקודם פירש רש"י" :וימת תרח
בחרן" ...לפיכך קראו הכתוב מת ,שהרשעים אף בחייהם קרויים מתים
*( הביא דרשת הנו"ן הפוכה משום דקשה ליה למה הוצרך קרא להשמיענו מקום
מיתת תרח ,טפי מאחריני דלא הזכיר קרא מיתתן) ...באר בשדה( .ובפרט שמפורש
בפסוק הקודם שישב בחרן ,ואם כן היה לו לומר 'וימת שם' .ולכן מפרש תיבת
"חרן" מלשון חרון אף .אבל בודאי לא בא ליישב עצם הנו"ן ההפוכה ,שכן אין
דרכו להתייחס לענייני מסורה .וראה הערות לספר הגור )סוף פרשת וירא( שלכן פירש
רש"י "עד אברם היה חרון אף" ,שלכאורה איך סיים ב"וימת תרח" ,הרי מסיימים
בטוב )ראה רמ"א ,אורח חיים סימן קלח( ,לכן מבאר שהוא סיום טוב ,שבוטל חרון האף.
אבל לפי זה לכאורה הוה ליה להעתיק בד"ה גם "וימת תרח" .אך יתכן שעיקר
הקושי הוא על הסיום "בחרן" הנדרש על חרון אף .ולכן דרש הנו"ן ההפוכה על
ביטול החרון .ושפיר הוה סיום בדבר טוב.

פרד"ס היה לשלמה

כו' .הרי שרשע היה באותה שעה .ותו ,אם עשה תשובה מדוע נתעכב
בחרן במלכותו של נמרוד ,ומדוע נצטווה אברהם "לך לך גו' מבית
אביך" .גם ,למה לא זרקו נמרוד לכבשן האש כפי שזרק את הרן.
אלא על כרחך שתשובתו בחשאי היתה ,וכלפי חוץ עדיין היה נראה
כרשע .ומאחר שהאדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב ,לכן לא ניתן
לפרש שהחרון אף של מקום )הרואה ללבב( קשור לתרח.

"עד ]שבא[ אברם"  -ולא 'עד שמת תרח' 
אמנם לפי זה אינו מובן לאידך גיסא ,למה נרמז חרון זה בקשר
למיתתו של תרח ,ומה גם שעשה תשובה לפני מיתתו ,כאמור .לכן
מפרש רש"י" :עד אברם חרון אף של מקום" ,היינו שהתורה מרמזת
שעם זריחת אורו של אברם )הנזכר בפסוק הבא( סר החרון אף מן
העולם .ואמנם לכאורה קשה לומר שהרמז בפסוק אחד ירמוז לפסוק
אחר )אפילו סמוך לו( ,אך הביאור בזה ,אות סופית מדגישה סוף וסיום
של תיבה ,ובין אותיות הסופיות עצמן צורת נו"ן הסופית היא קו
ארוך המורה על הפסק .מובן אם כן שנו"ן הפוכה רומזת לכך
שהחרון אף נפסק בסוף פרשתנו .ולכן מפרש רש"י "עד אברם חרון
אף של מקום" וכאן נפסק.
ועל אף שההפסק הנרמז באות זו אפשר לבטא בשני אופנים :א'
החרון אף נמשך עד לסיום התקופה של פרשתנו; ב' החרון אף נפסק
בתקופה של פרשת לך .ומכיון שרש"י מפרש תיבת "בחרן" היה
צריך לפרש ,לכאורה ,כאופן הא' שהחרון אף נמשך עד לסיום
התקופה של פרשתנו .אלא מאחר שתרח מת יותר מששים שנה
לאחר בואו של אברם לארץ כנען )כברש"י בדיבור הקודם( ,ואם כן אין
לומר שהחרון אף נמשך עד למיתת תרח ,שהרי לפחות ששים שנה
לפני מותו כבר נפסק החרון אף .לכן מדייק רש"י" :עד אברם" כו',
כדי להדגיש אשר ההפסק הנרמז בתיבת "בחרן" אינו קשור בזמן
מיתת תרח ,אלא הוא קשור בכללות הזמן של סיום התקופה של "עד
אברם".
ואתם תלוקטו; חומש אור מנחם; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק טו; ועוד

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

)שם הגדולים(

) .ÂÈ˙Â¯Â„· ‰È‰ ÌÈÓ˙ ˜È„ˆ ˘È‡ (è ,å çð 'ôפירש רש"י È‡‚Ï Â˙Â‡ ÌÈ˘¯Â„˘ ˘ÈÂ 'ÂÎ Á·˘Ï Â˙Â‡ ÌÈ˘¯Â„ ÂÈ˙Â·¯Ó ˘È ,"ÂÈ˙Â¯Â„·" :כו' .מעשה בצדיק אחד שבא
לרבי בונם מפשיסחא לשבת פ' נח ,קיבלו הרבי בשמחה כשמכנה אותו בשם :רבי נח! ברוך הבא ,רבי נח! שבו ,רבי נח! כן כיבדו לומר תורה ,כשמתבטא
הרי פרשה שלכם היא .פתח הצדיק בדברי רש"י בתחילת הפרשה ושאל על מה שכתב "יש שדורשים אותו לגנאי" ,מי הוא זה ואיזהו שהרהיב עוז בנפשו
ומלאו לבו לדרוש אותו לגנאי?! על כרחך אין זה אלא נח עצמו שדרש על עצמו גנאי .כשסיפר זאת רבי שמואל מסאכטשוב בעל "שם משמואל" הוסיף,
שם משמואל ,שנת תרפ"א
שכנראה נתעברה בו בצדיק זה נשמת נח.
) .'Â‚Â ÍÎ¯·‡Â ÏÂ„‚ ÈÂ‚Ï Í˘Ú‡Â (á ,áé êì 'ôפירש רש"י .ÔÂÓÓ· ,"ÍÎ¯·‡Â" :יש לבאר קשר ברכת הממון ל"ואעשך לגוי גדול" ,על פי מה דאמרינן )בזמירות ליל
שבת( "מודה אני לפניך כו' ,על כל החסד אשר עשיתי עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי" ,דהנה בהודאה על כל החסד שבעבר לא
מזכירים "בני ביתי" ,כמו בהודאה על העתיד ,דכאשר מודים על חסד שבעבר ,הכוונה גם לחסדים נסתרים ,על דרך "שבטך ומשענתך המה ינחמוני" ,לכן
לא מזכירים "בני ביתי" ,שאין להם דעת להשכיל שהכל חסדים .ושוב מבקש על העתיד שיהיה חסדים גלויים שגם בני הבית ירגישו את החסד ,שכן כפי
שאמרו רז"ל )עירובין מא ,ב( "דקדוקי עניות מעבירין על דעתו ועל דעת קונו" .ולכך כשהבטיחו על הבנים ,הוצרך להבטיחו גם על הממון.

]ולענ"ד יש לקשר בין הברכות בדרך הצחות ,על פי מה דכתיב )משלי יט ,ד( "הון יוסיף ֵר ִעים רבים" ,ומרגלא בפומיה דאינשי לפרש בצחות מה דכתיב )תהלים קיט ,מא(" :וישגב
אביון מעוני וישם כצאן משפחות" ,שכאשר האביון מתעשר מתרחבת משפחתו .ולכך הקדים בהבטחה על "ואעשך לגוי גדול" ,ורק לאחר מכן הבטיחו על הממון ,היינו
כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" זי"ע ,שיעור חומש רש"י תש"י
שלא ידבקו בו מצד הממון .אשפ"ך[.

) .ÌÎÈÏ‚¯ ÂˆÁ¯Â ÌÈÓ ËÚÓ ‡ Á˜È (ã ,çé àøéå 'ôפירש רש"י‰¯Ê ‰„Â·Ú ÒÈÎ‰Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Â Ì‰ÈÏ‚¯ ˜·‡Ï ÌÈÂÂÁ˙˘Ó˘ ÌÈÈ·¯Ú Ì‰˘ ¯Â·ÒÎ ,"ÌÎÈÏ‚¯ ÂˆÁ¯Â" :
 Â˙È·Ïכו' .בזה יתיישב התמיה על אברהם אבינו ,הרי היה מאכיל ומשקה לכל עובר ושב בשפע רב ,ועד כדי כך שלקח ג' פרים לג' אנשים ,אם כן למה
קימצן במים ואמר לקחת "מעט מים"?! אלא ,הסיבה שצווה להביא מים היתה משום חשד ,ונמצא שקיים מה שאמרו בהכנסת אורח "כבדהו וחשדהו".
וזה שבא ללמדנו שה"כבדהו" צריך להיות כמה שיותר ,ואילו ה"חשדהו" די במעט.

כ"ק מרן אדמו"ר מסערט-וויזניץ בעל "מקור ברוך" זי"ע

) .‡Â‰ ‰Ó ÍÈ·Â ÈÈ· ÛÒÎ Ï˜˘ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ (åè ,âë äøù ééç 'ôפירש רש"י .ÌÂÏÎÏ ‰·Â˘Á ‡È‰ ‰Ó ÂÂÓÎ ÌÈ·‰Â‡ È˘ ÔÈ· :בפשטות לא הכיר אברהם את עפרון
קודם לכן ,ואיך נעשו פתאום אוהבים .אלא כך אמר עפרון שנינו אוהבים ,אני אוהב כסף ואתה אוהב מצוות ,בעדי "מה היא חשובה" ,שכן "אוהב כסף
לא ישבע כסף" )קהלת ה ,ט( ,ובעדך הרי לא ישווה בעיניך כל הון בעד קיום מצוה ,ואם כן "ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא".
כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ בעל "אמרי חיים" זי"ע

שלח שלמה לבי מדרשא
ב"ה ,שלהי תשרי תשע"ו

לכבוד מערכת מתיבתא דרש"י הע"י
ב"מתיבתא דרש"י" רגילים אנו לשמוע את פתגם
הרא"ש ב"ארחות חיים" )המופיע בקביעות בגליון
ה"מתיבתא" בכותרת מעל מדור "שיעור ברש"י"( המתבטא על
פירוש רש"י לתורה" :ותדקדק בו כאשר תוכל" .והנה
מצאתי בספר "פירושים לפירוש רש"י" לבעל "יד
מלאכי"*( ,שמופיע ב"קובץ מפרשי רש"י על התורה"
שיו"ל על ידי ה"מתיבתא" ,שכותב בפ' קרח )יח ,ו(:
"ויש מי שרצה לומר ...דרש"י לא קאמר :כל מקום
שנאמר 'הנה' הוא לשון שמחה ,אלא קאמר 'לשון
שמחה הוא זה' ש'הנה' זה הוא לשון שמחה .ואינו
מקובל אצלי דלאו משום דקאמר 'לשון שמחה הוא
זה' ,רצ"ל דזה הוא לשון שמחה אבל אחרים לא,
אלא רצ"ל זה הלשון של הנה הוא לשון שמחה".
לאחר מכן מביא ראיה לדבריו ,אך לפני כן מסכם:
*( אגב אורחא ,שיום הילולתו הוא בחודש חשון ,ושמא היה
מן הראוי להקדיש המאמר במדור "גיבוריו של שלמה" וכו'
עליו.

"וכן דרך המפרשים לכתוב שאינם מדייקים לכתוב
לשון צח בגמרא כדי שנדייק ממנו" .וכנראה שאינו
מקבל פתגם הרא"ש הנ"ל ב פשטות ,על כל פנים לא
באופן קיצוני.
אשמח לשמוע דעתכם בדבר.
בכבוד רב ובברכה מרובה ,שלומי נהורא

תשובת הגאון הרב ישראל פלס שליט"א ריש
מתיבתא דרש"י:
ראשית יש להעיר ,דהאמור ב'ארחות חיים'
)המיוחס לרא"ש( הוא גם דעת כל מפרשי רש"י הגדולים,
ומצינו בדבריהם במפורש שדקדקו בלשון רש"י,
וציינו עד כמה דייק ודקדק רש"י בלשונו ]ראה למשל:
רא"ם )ויקרא יג ,ה; שם ,ח; דברים כו ,יד( ,גור אריה )בראשית כה,
ג; שמות כ ,ח; במדבר ד ,כב( ,לבוש האורה )שמות יח ,יג-טז( ,משכיל
לדוד )במדבר י ,כט([ .וכן בהסכמת חכמי ויניציאה

למשכיל לדוד תיארו את הספר" :ועל אשר פירש עליו
ראש המפרשים רש״י זל"הה ודקדק בדבריו עד חוט
השערה".
וקשה לקבל ,שבעל 'יד מלאכי' ,שהיה בן דורו של

ה'משכיל לדוד' ,וכל המפרשים האחרים שהוזכרו
קדמו לו בהרבה  -חולק על כולם.
ונראה שדברי היד מלאכי המובאים בשאלתך
עוסקים ב'דקדוק' שונה ממה שדקדקו מפרשי
רש"י .הדקדוק המצוי במפרשי רש"י בא להראות,
שאין בדבריו תיבה מיותרת ,ושבדווקא כתב דבריו
במילים אלו ולא באחרות .אבל ב'יד מלאכי' מובאת
סברה ,שכאשר כתב רש"י את התיבה 'זה' ,כוונתו
לאפוקי משהו אחר ,ועל סוג דקדוק כזה אומר ה'יד
מלאכי' שזה דקדוק שעושים בלשון התנאים
והאמוראים ,כי דבריהם נמסרו לנו על מנת
שנדקדק בהם ונסיק מהם מסקנות כאלו ,אבל אין
זה סגנונם של הראשונים ,וכאשר ציינו 'זה' לא באו
לאפוקי דבר אחר .ומה שכתב "לשון צח בגמרא" -
נראה דצ"ל :כגמרא] .ושמא כוונתו שאינו כמו משנה עם
גמרא  -הוספת המערכת[.

תשובת המערכת )על ההוספה בשולי הגליון(:
אכן הקדשנו את המדור "גיבוריו של שלמה" עליו,
וכן מדור "כללים בפירוש רש"י" במשנתו.

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

"Ô‰Î È¯Ó‡" È¯ÙÒ·˘ È"˘¯ È¯Â‡È·Ï Á˙ÙÓ
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ,‰Ó ÔÂÈÏ‚ ‰

)ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ,˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ .˙È˘‡¯· (à ,à úéùàøá 'ô
‰ÓÂ ,'ÂÎ "ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰"Ó ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï
˙˙Ï ÂÓÚÏ „È‚‰ ÂÈ˘ÚÓ ÁÎ" ÌÂ˘Ó ,˙È˘‡¯·· Á˙Ù ÌÚË
 .'ÂÎÂ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ Â¯Ó‡È Ì‡˘ "ÌÈÂ‚ ˙ÏÁ Ì‰Ïביאור
ההוה אמינא והמסקנא בכמה אופנים בדרך אגדה
)הקרובה לפשט( והרמז.

),'‰ ‡¯· ¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈ‰Ï‡ ‡¯· (à ,à úéùàøá 'ô
˘·˙‰‡¯Â ,ÔÈ„‰ ˙„Ó· Â˙Â‡¯·Ï ‰·˘ÁÓ· ‰ÏÚ ‰ÏÈÁ
˘‡‰Ù˙˘Â ÌÈÓÁ¯ ˙„Ó ÌÈ„˜‰Â ,ÌÈÈ˜˙Ó ÌÏÂÚ‰ ÔÈ
ı¯‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ˙Â˘Ú ÌÂÈ·" ·È˙Î„ ÂÈÈ‰Â ,ÔÈ„‰ ˙„ÓÏ
 ."ÌÈÓ˘Âדיוק לשונו.
).È¯Ù‰ ÌÚËÎ ıÚ‰ ÌÚË ‡‰È˘ .È¯Ù ıÚ (àé ,à úéùàøá 'ô
‰˘ÂÚ ıÚÂ 'Â‚Â ı¯‡‰ ‡ˆÂ˙Â" ‡Ï‡ ,ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰Â
ÂÂÚ ÏÚ Ì„‡ ÏÏ˜˙˘Î ÍÎÈÙÏ ,È¯Ù ıÚ‰ ‡ÏÂ ,"È¯Ù
 .‰ÂÚ ÏÚ ‡È‰ Ì‚ ‰„˜Ùמדוע לא נפקדה מיד? והאם
יש במאמר זה סתירה למאמרם ז"ל :למה נקרא "ארץ"
שרצתה לעשות רצון קונה?

)‰˙È‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .Ì‰ ÌÈÓÂ¯ÈÚ ÈÎ ÂÚ„ÈÂ (æ ,â úéùàøá 'ô
· .‰ÓÈ‰ ÂÏË¯Ú˙Â Ì„Èהא כבר נצטווה על ז' מצות
דבני נח )סנהדרין נו ,ב(?

)‰„‚‡ ˘ÈÂ .ÚÂ¯‚‰ ÔÓ .‰Ó„‡‰ È¯ÙÓ (â ,ã úéùàøá 'ô
˘‡ .‰È‰ Ô˙˘Ù Ú¯Ê ˙¯ÓÂביאור בדרך אגדה על מנחת
קין והבל .נוסחתו בד"ה "ויבא קין מפרי האדמה
מנחה" ,אך יתכן שלאו דווקא נקט.
)(áë ,ã úéùàøá 'ô

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

í .‰ÓÚיא ‡˘˙˙È˘‡¯·· ,Á Ï˘ Â

¯· .‰פירוש על דרך הרמז .נוסחתו בד"ה "ואחות
תובל קין נעמה" ,באגדה היא אשתו כו' ,יתכן שלאו
דווקא נקט ]אך כנוסחתו כבר נמצאת בספר הגור[.

)Á·˘Ï Â˙Â‡ ÌÈ˘¯Â„ ÂÈ˙Â·¯Ó ˘È .ÂÈ˙Â¯Â„· (è ,å çð 'ô
 .'ÂÎÂ È‡‚Ï Â˙Â‡ ÌÈ˘¯Â„˘ ˘ÈÂ ,'ÂÎÂלמה לדרשו לגנאי?
)¯ÓÂ‡ ‡Â‰ Ì‰¯·‡·Â .Á ÍÏ‰˙‰ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ (è ,å çð 'ô
‡˘¯ „ÚÒ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Á ,[Ó ,„Î ÔÏ‰Ï] ÂÈÙÏ È˙ÎÏ‰˙‰
.ÂÈÏ‡Ó Â˜„ˆ· ÍÏ‰ÓÂ ˜ÊÁ˙Ó ‰È‰ Ì‰¯·‡ Ï·‡ ,ÂÎÓÂ˙Ï
מהו ענין "סעד לתמכו"? הא כיוצא בו נאמר
גם בנח" :צדיק לפני"? נוסחתו ברש"י :נח היה צריך
סעד לתומכו ,אברהם לא היה צריך סעד לתומכו,
כדכתיב ]להלן יז ,א[ "התהלך לפני".

]להלן ז ,א[

)„"ÓÏ Ï˘ Â˘ÂÓÈ˘ Â‰ÊÂ ,¯·Ú ÔÂ˘Ï .ÍÏ‰˙‰ (è ,å çð 'ô
· .'ÂÎ ¯·Ú˘ÏÂ ‡·‰Ï ˙˘Ó˘Ó „·Î ÔÂ˘Ïפירוש בדרך

רמז!

)ÂÈ¯ÚÓ .ÂÈ¯ÂÚÓ [Ú¯ Ì„‡‰ ·Ï ¯ˆÈ ÈÎ] (àë ,ç çð 'ô
 .Ú¯‰ ¯ˆÈ Â· Ô˙ ÂÓ‡ ÈÚÓÓ ˙‡ˆÏ ¯Ú˘Ó ,·È˙Îמהי

רבא דכתיב "ולא יכרת עוד כל בשר ממי המבול" ‡‰ÈÏ ÌÈ„˜‰ ,„ÈÙ˜‰ ‡Ï˘ ËÂÏ Ï·‡ .Â˙È·Ï ÌÈÏÈÏ
וכתיב "ולא יהיה עוד המים למבול"? דיון בדבר אור  .ÌÎÈÏ‚¯ ÂˆÁ¯Â ÂÈÏÂ ¯Ó‡˘ ,‰ˆÈÁ¯Ïהא להלן שם פירש
החיים בזה ]מילואים[.

שהקדים לינה לרחיצה שיהיו נראין כמו שבאו
עכשיו?

לו למסור נפשו?

הביא תחילה החלב ולאחר מכן הבקר.

ומפרש תחילה "ואעשך לגוי גדול" המאוחר ,ולאחר
ומפרש תחילה "ואעשך לגוי גדול" המאוחר ,ולאחר
מכן "מארצך" ו"אשר אראך" המוקדמים?

"ויאמרו אליו איה שרה אשתך" ,ודלא כלפנינו רק
"ויאמרו אליו" .וכן לפנינו" :ותניא רבי שמעון בן
אלעזר אומר" .אך יתכן שלאו דווקא נקט .קושיית
המפרשים היה לו לנקוד על הלמ"ד ]על פי הסוד[.

).ÂÈ·‡ ÈÈÁ· .ÂÈ·‡ Á¯˙ ÈÙ ÏÚ [Ô¯‰ ˙ÓÈÂ] (çë ,àé çð 'ô
‡Ó˜ ‡Ó˜ ,Ô˜˙ ¯˘‡ .‰˘Ú ¯˘‡ ¯˜·‰ Ô·Â (ç ,çé àøéå 'ô) ¯Ó‡ 'ÂÎÂ ˙Ó ÂÈ·‡ È„È ÏÚ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ,‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ
 .Â‰ÈÈÓ˜ È˙ÈÈ‡Â ÈËÓ‡ Ô˜˙˘ ,Û¯˘Â ˘‡‰ Ô˘·ÎÏ Â‰ÂÎÈÏ˘‰ ,È‡ Ì¯·‡ Ï˘Ó Ô¯‰ Ì‰Ïנוסחתו בד"ה "וחלב ובן
 .ÌÈ„˘Î ¯Â‡ Â‰ÊÂמדוע אכן לא ניצל? האם היה מותר הבקר" .גם מפורש יוצא שהבין בכוונת רש"י שאברהם
)ÏÚ „Â˜ .[Í˙˘‡ ‰¯˘ ‰È‡] ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ (è ,çé àøéå 'ô) ÈÙÏ ÏÂ„‚ ÈÂ‚Ï Í˘Ú‡Â .'ÂÎÂ Í˙‡‰Ï .ÍÏ ÍÏ (á-à ,áé êì 'ô
˘·˙Î‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ÂÈÏ‡·˘ Â"È‡ ¯·Î ‡Ï‰Â .Íˆ¯‡Ó .'ÂÎÂ ¯Á‡ ¯·„ .'ÂÎÂ ˙Ó¯Â‚ Í¯„‰
 .'ÂÎÂ ÂÏ ‰ÏÈ‚ ‡Ï .Í‡¯‡ ¯˘‡ .'ÂÎÂ ‡ˆÈמדוע מהפך ¯· .'ÂÎÂ ·˙Î‰ ˘¯Â„ ‰˙‡ ‰„Â˜‰ ÏÚ ‰נוסחתו בד"ה

)ÔÈ‡˘ ,È‡ ¯ÓÂ‡Â .¯˘ÈÓ ÂÓÂ‚¯˙Î .Ô¯‡Ù ÏÈ‡ (å ,ãé êì 'ô
‡,ÌÂÏ˘‰ ÈÙÓ ·Â˙Î‰ ‰È˘ .È˙˜Ê È‡Â (âé ,çé àøéå 'ô) Ï˘Â ,ÂÓ˘ ÏÈ‡ Ô¯‡Ù Ï˘ ¯Â˘ÈÓ ‡Ï‡ ,¯Â˘ÈÓ ÔÂ˘Ï ÏÈ
 .Ô˜Ê ÈÂ„‡Â ‰¯Ó‡ ‡È‰ È¯‰˘ Ï·‡ ÌÈË˘ Ï˘Â ,ÂÓ˘ ¯ÎÎ Ô„¯È Ï˘Â ,ÂÓ˘ ÈÂÏ‡ ‡¯ÓÓנוסחתו בד"ה "האף אמנם
˘ ÔÈÓ‚¯Â˙Ó ÔÏÂÎÂ ,ÂÓ˘ ÏÚ· „‚ ÏÚ· ÔÎÂ ,ÌÈË˘‰ Ï·‡ ,ÂÓאלד ואני זקנתי" .אך יתכן שלאו דווקא נקט .ביאור
 .ÂÈÏÚ ÂÓ˘ „Á‡ ÏÎÂ ,¯˘ÈÓהא במקומות אחרים )ראה בדברי שרה שלא כיוונה לגנותו ,ואף על פי כן שינה
להלן לה ,כז; יהושע יא ,יז; ועוד( פירש כתרגומו?

הלשון.

) .‰È‰ ÁÒÙ .‰Ù‡ ˙ÂˆÓÂ (â ,èé àøéå 'ô) 'ÂÎÂ ÂÓ˘ Ï˘ ÔÂ˜È¯ËÂ ÔÂ˘Ï .ÌÈÂ‚ ÔÂÓ‰ ·‡ ÈÎ (ä ,æé êì 'ôמה קשור לוט
 Û‡˘ ,‰ÓÂ˜ÓÓ ‰ÊÊ ‡Ï ‰ÏÁ˙Ó Â· ‰˙È‰˘ ˘"È¯ ÂÏÈÙ‡Âלפסח? דיון בדברי ה"פנים יפות" בשם דודו על פי
 .'ÂÎÂ Ú˘Â‰ÈÏ ‰ÙÈÒÂ‰˘ „Ú 'ÂÎ ‰ÓÚ¯˙ È¯˘ Ï˘ „"ÂÈדברי רש"י כאן מתי אכלו המלאכים אצל אברהם.
מדוע לא נוסף הר' של אברהם לצדיק אחר כמו הי'
של שרה.

)‡ÓÁ È·¯ ¯Ó‡ .‰ÏÂÁ‰ ˙‡ ¯˜·Ï .ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ (à ,çé àøéå 'ô
·¯ Ï‡˘Â ‰"·˜‰ ‡·Â ,‰È‰ Â˙ÏÈÓÏ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ ,‡ÈÁ
·˘ .ÂÓÂÏמדוע מוסיף "לבקר את החולה" שאינו
בגמרא? ומנא לן שהיה זה יום שלישי?

]מילואים[.

)¯˘‡Î .ÔÂÈ¯‰· .¯Ó‡ ¯˘‡Î ‰¯˘ ˙‡ „˜Ù (à ,àë àøéå 'ô
„·¯‰¯ÈÓ‡ ,¯Â·„ ‡Â‰ ÔÎÈ‰Â ‰¯ÈÓ‡ ‡È‰ ÔÎÈ‰Â .‰„ÈÏ· .
 .'ÂÎÂמדוע הביא היכן דיבר ממרחק?
)‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÌÈ˘ÚÓ ÈÙÏ .Ì˘ ‡Â‰ ¯˘‡· (æé ,àë àøéå 'ô
.'ÂÎÂ ˙Â˘ÚÏ „È˙Ú ‡Â‰˘ ‰Ó ÈÙÏ ‡ÏÂ ,ÔÂ„ ‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚ

)ÏÚ ‰ˆÚ ÂÏ Ô˙˘ ‡Â‰ .‡¯ÓÓ ÈÂÏ‡· (à ,çé àøéå 'ô
 .Â˜ÏÁ· ÂÈÏÚ ‰Ï‚ ÍÎÈÙÏ ‰ÏÈÓ‰מה ראה להסתפק בזה מה שנא מבן סורר ומורה שנידון על שם סופו?
)Ú˜· ,Ï‡¯˘È ÈÏ˜˘Ï ÊÓ¯ .Ú˜· (âë-áë ,ãë äøù ééç 'ô
לאחר שעמד בכל הניסיונות? ]מילואים[.
),‰Ï‡˘ ‰Ï Ô˙˘ ¯Á‡Ï .˙‡ ÈÓ ˙· ¯Ó‡ÈÂ .'ÂÎÂ ˙Ï‚Ï‚Ï ˘˜· ,·È˙Î ·˘È .Ï‰‡‰ Á˙Ù ·˘ÂÈ ‡Â‰Â (à ,çé àøéå 'ô
‰"·˜‰ ÁÈÏˆ‰˘ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙ÂÎÊ· ÁÂË· ‰È‰˘ ÈÙÏ ÔÓÈÒ ‰˙‡Â ,„ÂÓÚ‡ È‡Â ·˘ ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,„ÂÓÚÏ
 .ÂÎ¯„ ,ÔÈ·˘ÂÈ Ô‰Â ÔÈÈÈ„‰ ˙„Ú· ·ˆÈÈ˙‰Ï È‡ „È˙Ú˘ ÍÈ·Ïלמה רמז על מצות שקלים דווקא? הלא יתכן
˘‡ .Ï‡ ˙„Ú· ·ˆ ÌÈ˜Ï‡ ¯Óמה ענין ישיבת דיינים שנתן לה מפני הנימוס ,מאחר שנשתמש בה ,ולמה לי
לכאן?

הטעם שהיה בטוח וכו' ,ולמה הוצרך לשנות בדבריו
אל לבן?

שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה?
)ÂÈ·Ï ÌÏÈ˘ ‰"·˜‰Â ,ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ .‡ Á˜È (ã ,çé àøéå 'ô

]להלן בפסוק מט[.

)¯Ó‡ Ì‰·˘ ÏÂ„‚Ï .'Â‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡ÈÂ (â ,çé àøéå 'ô
˙· ,·È˙Î ÈÏ‡ .‰˘‡‰ ÍÏ˙ ‡Ï ÈÏ‡ (èì ,ãë äøù ééç 'ô) ÂÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰"·˜‰Ï ¯ÓÂ‡ ‰È‰Â ,˘„Â˜ ,¯Á‡ ¯·„ .'ÂÎÂ
 .'ÂÎÂ ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙‡ ÒÈÎÈÂ ıÂ¯È˘ „Úמנא ידע אברהם  .¯ÊÚÈÏ‡Ï ÂÏ ‰˙È‰למה לא נרמז הדבר בגופא בעובדא?
)ÏÚ .Ï‡ÚÓ˘È ˙Â·Ó .ÔÈÓÈ ÏÚ [‰Ù‡Â] (èî ,ãë äøù ééç 'ô
 .ËÂÏ ˙Â·Ó .Ï‡Ó˘ .ÚÏÒ‰ ˙‡ ÍÈÂ Â„È ˙‡ ‰˘Ó Ì¯ÈÂ ¯Ó‡˘ ÁÈÏ˘ È„È ÏÚהרי לעיל פירש שאברהם אמר לו
לכאורה מדוע מגיע לו שכר על כך ,הרי הבאת המים

שאם לא תאבה יקח מבנות ענר אשכול וממרא?

),‰ÚÂ·˘Ï ¯·„‰ ÏÙÎ .ÛÒ‡ ‡ÏÂ .ÛÒ‡ ‡Ï (àë ,ç çð 'ô
‰· ÂÈˆÓ ‡ÏÂ ,"Á ÈÓ ¯Â·ÚÓ È˙Ú·˘ ¯˘‡" ·Â˙Î˘ ‡Â‰
˘·Â˘¯„ ÔÎÂ ,‰ÚÂ·˘ ‡È‰Â ÂÈ¯·„ ÏÙÎ˘ ÂÊ ‡Ï‡ ‰ÚÂ
 .[‡ ,ÊÏ Û„] ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÎÒÓ· ÌÈÓÎÁאך בגמרא שם אמר

לא היתה לכבוד האורחים? ומדוע אכן לא הביא ).ÍÈÏ‡ ¯·„ ÏÎÂ ‡Ï [Ï‡Â˙·Â Ô·Ï ÔÚÈÂ] (ð ,ãë äøù ééç 'ô
בעצמו? ולמה מביא רש"י את הפסוק במי מריבה ולא È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Ú¯ ¯·„ ˙·Â˘˙ È„È ÏÚ ‡Ï ‰Ê‰ ¯·„· Ô‡ÓÏ
˙˘ .'ÂÎÂ ¯ÎÈ˘ ÈÙÏ ,ÔÂ‚‰ ¯·„ ˙·Âמשמע שהיה להם
פסוק קודם בפ' בשלח?
) ,ÌÈÈ·¯Ú Ì‰˘ ¯Â·ÒÎ .ÌÎÈÏ‚¯ ÂˆÁ¯Â (ã ,çé àøéå 'ôלמאן משני טעמים? והוה ליה למימר "דבר טוב"
˘ ˙„Â·Ú ÒÈÎ‰Ï ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Â ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˜·‡Ï ÌÈÂÁ˙˘Óכבפסוק? ]מילואים[.

....

....

לשון "משננער"?

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 ]"
מלאכיל"[* דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
ידה למהר"
ארי
בעל* "יד
ליוורנו
מחכמי
דבריהכ
מלאכי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלתלרבי
מלאכי *" באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מירא דכיא
חכמים
שפתי
דודהןלט"ז *
יעקב *
(
ב
"
ל
תק
במרחשון
כא
ס
"
ת
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
מקודש",
רמב"ן" *כל העם
ישמרו
ושפתי
רשישים,
אליהו ות
רבינוגדולים
שם בין
כהןדקדוקי
הגור *
ספר
מזרחי *
כותב* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"בו *
אלמושנינו
אחריו"א *
עוניםד * ריב
נימוקי הרי"

פירושים לפירוש רש"י

עליו מרן החיד"א ,ומתארו "אישי כהן גדול ,רב
כהנא ורבין חסידא" .נולד בליוורנו ת"ס לאביו
רבי יעקב הכהן .למד תורת הנגלה והנסתר מפי
רבי יוסף אירגאס בעל "שומר אמונים" )הקדמון(
וש"ס .טרם הסתלקותו בדמי ימיו ,בן מ"ה,
הפקיד הרב ביד תלמידו זה את ילדיו הרכים
ואת כתביו הרבים .רבינו אכן לא מעל
בפקדונות ,את היתומים גידל לאילני רברבי
ואת הכתבים הוציא לאורה .לספר תשובותיו
של רבו "דברי יוסף" הקדים הקדמה נפלאה,
בה מפליג בשבח רבו .ואילו בן המחבר
בהקדמתו לספר זה מציין כמה הפליג אביו
המחבר בשבח תלמידו ונאמן ביתו.
כן למד מפי רבי אברהם חיים רודריגס.
בתשובתו הנדפסת בספר "פחד יצחק" )בראש
מערכת קיקולאטה ,והיא משנת תפ"ג( כותב רבינו:
"החכם המופלא והכולל ראש המדברים בכל
מקום ,אב"ד ור"מ כמו"ה אברהם חיים
רודריגס יצ"ו ,מורי ורבי אשר יצקתי מים על
ידו מיום היותי על האדמה עד היום הזה".
מלבד הספר "פחד יצחק" הנז' ,נמצאות
תשובותיו של רבינו בכמה מספרי חכמי זמנו.
כמו בספר "בני יהודה" לרבי יהודה עייאש
אבד"ק מאגרב " -פאר הדור" )כעדות רבי יהונתן
אייבשיץ אבד"ק אה"ו בעל ה"תומים" וה"פלתי"(.
בגודל ענוותנותו נהג רבינו לחתום "מך" )ראשי
תיבות שמו(.
טבעו יצא בעולם בספרו "יד מלאכי"
כללי הש"ס והפוסקים" ,משם ניכר גודל
בקיאותו" )"שם הגדולים" ,ערכו( .נדפס לראשונה
בחיי המחבר בליוורנו תקכ"ז ,בהסכמת רבי
ישכר אבולעפיא שד"ר טבריא ולימים אבד"ק
סופיא )בן רבי חיים אבולעפיא מחדש הישוב בטבריא,
ומלפנים אבד"ק צפת ואיזמיר בעל "עץ החיים"(,
המפליג בשבח רבינו .כן מפליגים בשבחו
תלמידיו רבי אליהו ]בן אחיו רבי משה[ הכהן ,ורבי
משה חיים מילול .כעבור תשעים שנה הופיע

שלטי הגיבורים

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ÌÈ˘Â¯ÈÙ
‰¯Â˙‰ ÏÚ

Ï"ˆÊ Ô‰Î‰ ÈÎ‡ÏÓ È·¯Ï
·"ÈÎ‡ÏÓ „È" ÏÚ

!È„È ÏÚ ÒÂÙ„Ï ‡·Â‰Â ˜"ÈÎÓ ˜˙Ú

ÔÈÈ˘„ÂÓ Ú˘Â‰È ·¯‰
ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ

מחדש בברלין תרי"ז עם הגהות רבי ישעיה פיק
 ברלין אבד"ק ברעסלוי בעל ההוספותל"מסורת הש"ס" וש"ס שממליץ על רבינו :ל'ו
ניתן תורה למלאכ'י השרת ...על בקיאותו
הנפלאה ,כל אדם משתאה ."...מאז הופיע
בכמה וכמה מהדורות.
בהסכמתו למהדורת פרעמישלא תקל"ז
כותב רבי יצחק שמעלקיש אבד"ק לבוב בעל
שו"ת "בית יצחק"" :הספר היקר 'יד מלאכי'
הוא חיבור גדול ורחב ידים ...וישתומם כל
מעיין בספר הזה איך הארי החי הכהן הגדול,
אריה דבי עילאי עלה מסבכו ופלפל בדברי
הראשונים ,צולל במים אדירים ים התלמוד,
יעלה אבר כנשר בדברי שני התלמודים והרי"ף
ורא"ש טור ושולחן ערוך ,תוספות ופוסקים
לפניו פתוחים ,מפרק ומקשה ,סותר ובונה
וחותר חתירה לאסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא בכללי ההוראה והלימוד וכל רז לא
אניס ליה ,הכי קרא בשם 'יד מלאכי' ,כי לו יד

דעת לבקש תורה מפיהו."...
על מצבתו שהוקמה על קברו עם
הסתלקותו בכ"א במרחשון תקל"ב הוא
מתואר" :יסוד עולם ומבצרו ,הרב אשר דמה
למלאך א-ל ,כהן גדול הדור והדרו ...איש תם
ישר ונאמן ,הרב הכולל הדיין המצויין ,המקובל
האלקי ,החסיד והעניו מרביץ תורה
בישראל ."...נספד בספר "חזון עובדיה" על
התורה )דרוש לפרשת נצבים( בו מתארו" :עיר
וקדיש ,לא ימוש מתוך האהל ...מתנהג
בחסידות .הוא היה משיירי כת הקודמין ,שמו
נאה ומעשיו נאים שפתי כהן ישמרו דעת."...
רק מהספד זה נודעה לנו שנת הסתלקותו של
רבינו ,שאיננה במצבתו.
את פירושיו לפירוש רש"י כתב רבינו
בגיל צעיר מאד .מהדורא השניה כתב בשנת
תפ"א בהיותו כבן כ"א .נמצאנו למדים כי את
המהדורא הראשונה כתב בגיל צעיר עוד יותר.
אולם החיבור לא נחתם באותן שנים ,שכן
מצינו בו הוספות ותיקונים שנעשו בידי המחבר
במהלך השנים הבאות ובמשך תקופות שונות.
מעל ר"נ שנה ציפה החיבור לגואל ,עד שבא
גואלו ,חכם וסופר ,הרב יהושע מונדשיין זצ"ל
והכינו לדפוס בקובץ "אור עולם" שיצא לאור
בכפר חב"ד תשמ"ה ,לכבודו של כ"ק אדמו"ר
מליובאוויטש זי"ע "אשר ...חידש את העיון
הישר והעמקה בפירושו של רש"י לתורה".
ומשם הודפס שנית ב"קובץ מפרשי רש"י על
התורה" ,פרדס כץ תשס"ד.
נ.ב .בפירושו לחומש שמות )בפ' וארא ז ,יד( מביא רבינו את "כללי
רש"י" )לשימושו בתרגום אונקלוס( ,המובאים
בהרבה מדפוסי רש"י על התורה )מזה מאות שנים( .בפעם
הראשונה נדפסו הכללים האלו בספר "יוסף דעת" )כנראה
מיוסדים על מערכת הכללים שבריש ספר "דבק טוב"( ,וממנו העתיקו הבאים
אחריו .ראה מאמרו של הרב דוד סיגל בקובץ "המעין" )תמוז
תשע"ג( ,בו כותב בין השאר" :כי במרוצת השנים העירו רבים
וטובים ,מתוך עיון בפירושים רבים של רש"י עצמו ,שרבים
מהכללים האלו מופרכים" .אך רבינו כנראה סמך עליהם.

)בעילום שם מחברם(

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ô¯Á· Á¯˙ ˙ÓÈÂ] (áì ,àé çð 'ô óåñפירש רש"יÏÎÏ ÌÒ¯ÂÙÓ ¯·„‰ ‡‰È ‡Ï˘ ,[Ì¯·‡ Ï˘ Â˙‡ÈˆÈÏ Á¯˙ Ï˘ Â˙˙ÈÓ ·Â˙Î‰ ÌÈ„˜‰ ‰ÓÏÂ ...Ô¯ÁÓ Ì¯·‡ ‡ˆÈ˘ ¯Á‡Ï :
] .[...ÂÏ ÍÏ‰Â Ô˜Ê ÂÁÈ‰˘ ÂÈ·‡ „Â·Î ˙‡ Ì¯·‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï Â¯Ó‡ÈÂכתב הרא"ם לא הבינותי בעד איזה זמן הוא חושש ,אם בזמן אברם וכו' ,ואם בזמן שאחר
כתיבת התורה מאי "ויאמרו לא קיים אברם את כבוד אביו" דקאמר ,והלא כתיב בצדו" :ויאמר ה' אל אברהם לך לך" ,ולא היה יכול לעמוד עם
אביו מפני גזרת השם ,ע"כ ]הרא"ם[.
ולכאורה היה איזה תלמיד יכול לטעות ולומר דלעולם שאחר כתיבת התורה קאי ,ודקשיא מ"לך לך" ,אינה קושיא ,כי כן דרשו להנאתך
ולטובתך ]רש"י שם[ ,והיינו יכולים לטעות ולומר דכיון דעיקר ההליכה היא לטובתו ולהנאתו היה יכול למחות ]אולי צריך להיות :למחול[
בשביל כבוד אביו ,ויאמרו שלא קיים כבוד אביו כיון שהלך לו והניחו .ואי קשיא לך ,הרי לא היה יכול למחות משום מצות פריה ורביה ,שאמר
לו המקום "וכאן אי אתה זוכה לבנים" ,ומפני זה הלך ,מאי אולמיה דהאי עשה דפריה ורביה מהאי עשה דכבוד אביו.
ֶך מארצך' ,אבל לעולם שצווהו הקב"ה בצווי שילך,
ובאמת זה אינו ,כי מה שדרשו להנאתך ולטובתך הוא מיתורא ד" ְל ָך" ,דהוה ליה למימר' :ל ְ
וכמו שכתב רש"י בפרשת לך לך ]יב ,א[ שאמר לו המקום התרחק עוד וצא מבית אביך .ובזה לא יטעה איזה תלמיד לומר שהיה לו להוליכו עמו,
דהרי כל מגמת הקב"ה היא שיתרחק מבית אביו .ואם כן יפה הקשה הרא"ם ,והדרא קושייתו לדוכתיה.

