ב"ה ,ניסן תשע"ה ,גליון מג

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו

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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שיר המעלות לשלמה

דבר המערכת

"...È„ÂÒÈ ¯ÙÒÏ ‰˘ÚÂ ÌÚ‰ ˙Â·Î˘ ÏÎÏ ¯„Á [È"˘¯ Ï˘] ‰¯Â˙‰ ˘Â¯ÈÙ
¯Á˘· „ÏÈ ÏÎ „ÓÏ È"˘¯Â ˘ÓÂÁ .¯Á‡ ¯ÙÒ ÌÂ˘Ï ‰˙È‰ ‡Ï˘ ‰ˆÂÙ˙Ï ‰ÎÊÂ
˙·˘ ÏÎ· ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù· È„Â‰È ÏÎ „ÓÏ È"˘¯Â ˘ÓÂÁÂ ,¯ÙÒ‰ ˙È·· ÂÈ¯ÂÚ
Ì‚ ÌÏÂ‡ .ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÏÎ· ‰È‰ È"˘¯Â ˘ÓÂÁ „ÂÓÏÏ Ú„È ‡Ï˘ ÈÓ .˙·˘Â
„ÂÓÈÏ· ÌÓˆÚ ˙‡ ÂÚÈ˜˘‰ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ ÂÏÈÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÂÁÒÙ ‡Ï ÌÈ„ÓÏ‰
¯˘"ÈÏÂ„‚ Ï˘ Ì‰ÈÈ· ,‰¯Â˙Ï È"˘¯ ÏÚ Â¯·Á˙ ÌÈ¯ÙÒ [˙Â‡Ó :Ï"ˆ] ˙Â¯˘Ú .È
ÔÂ˘Ï· ÒÂÙ„‰ ˘·ÎÓ ˙Á˙Ó ‡ˆÈ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ‰ ‰È‰ ‰¯Â˙Ï È"˘¯ .Ï‡¯˘È
˘Â¯ÈÙ ‰· ¯ÒÁ˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ Ï˘ ‰‡ˆÂ‰ ËÚÓÎ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ...˘„Â˜‰
˙,(‡"Î˘˙ ˜¯‡È ÂÈ ) "È"˘¯ ÈÁ¯Ù " ¯ÙÒ ˘È¯· ,È"˘¯ ˙Â„ÏÂ
¯˘"."...È

טוב לי תורת כהנים

‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰ ÏÚ ,"ÌÏÂÚ ˙È¯· " ÏÚ· ÌÂÏ· ·˜ÚÈ ÌÈÈÁ ·¯‰Ï

כללים בפירוש רש"י
"·,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÏÚ ¯˙ÂÈ ÈÂ· ‰¯Â˙‰ ÏÚ [È"˘¯ Ï˘] Â˘Â¯ÈÙ ÏÏÎ
‰·ÈÒ‰ .ÍÎ ÏÎ ˙˜ÈÂ„Ó ˙ÂË˘Ù· ÂÎ¯„ ÔÈ‡ Â·˘ ,['ÂÎÂ] Í"Ï Â˘Â¯ÈÙ ¯˘‡Ó
¯·Î ·¯˜˙‰Â ¯˙ÂÈ ¯‚·˙‰ ¯·Î ,Í" „ÂÓÈÏÏ „ÏÈ‰ ÚÈ‚Ó˘Î˘ ÌÂ˘Ó ‡È‰ ÍÎÏ
Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï .['ÂÎÂ] ‰˘Ó‰ ÏÈ‚Ï
¯˘"."Í" ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ·Ï ‰¯Â˙‰ ÏÚ È
,‚ ˜¯Ù È"˘¯ ÈÏÏÎ
˘¯ÈÙ ÏÚ ,"ÌÈÓ ¯‡· "· Â¯Â·ÈÁ· Á"·‰ È¯·„· ÏÏÎÏ ÍÓÒ ‡ÂˆÓÏ ˘ÈÂ
¯˘".Ï"Ê¯ È¯·„ ÈÙ ÏÚ È"˘¯ ˘¯ÈÙ [˙Â¯· ] Ô‡Î" :·˙Î˘ ,˙Â¯Ï È
‡·."È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÙ ÏÚ ...·˙Î Á ¯„Ò· Ï

רש"י לחידודא
תלמיד תם שאל את מורו :היתכן משיח בן דוד כהן?!
רמז לו תשובה על ידי נזיפה באידיש' :מעגסט זיך שעמען,
]= אתה יכול להתבייש[ .איזה תשובה היא זו?!
)התשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות של חודש ניסן(.
פתרון חידת של גליון הקודםִ " :מ ְניַן גדול" בלי עין הרע! כמה עולה לארגן? =
מחצית השקל ,ככתוב )ריש פרשת תשא ל ,יב-יג( כי תשא את ראש בני ישראל
לפקדיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד
אותם .זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל גו' .ופירש רש"י" :ולא יהיה
בהם נגף" ,שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצינו בימי דוד.
הרי כדי לארגן מנין בני ישראל ,שלא ישלוט בהם עין הרע הוא על ידי מחצית
השקל )על פי "אביעה חידות"(.

במדרש

)בראשית רבה ג,

ה(" :ה' פעמים כתיב כאן

]ביום הראשון למעשה

בראשית[ אורה כנגד חמשה חומשי תורה' ...וירא אלקים את האור כי טוב'
כנגד ספר ויקרא  -שהוא מלא הלכות רבות" .ולכאורה הרי גם ספר דברים
הוא "מלא הלכות רבות" )כמפורש בהמשך דברי המדרש( ,מדוע איפוא נאמר
הביטוי "טוב" רק ביחס לספר ויקרא? ההסבר לכך הוא על יסוד דברי הזהר
)חלק א קל ,ב( שיגיעה ועמל בלימוד התורה מביאים לידי "כמה טבין" ,ומכאן
יש ללמוד שהביטוי "טוב" מתייחס להבנת התורה כשהיא מושגת על ידי
עמל ויגיעה .ובכך הוא ייחודו של ספר ויקרא כדברי התוספות
סיפרא( שספר ויקרא הוא "חמור שבספרים" ,כלומר שהוא הספר הקשה
)ברכות יח ב ד"ה

ביותר ללימוד ולהבנה ,ויש צורך בעמל רב כדי להבינו על בוריו .ולכן
נאמר "טוב" דוקא ביחס לספר ויקרא ,שכן לימוד ספר זה דורש את היגיעה
הרבה ביותר )ביאורי החומש ,כאן(.
אם בפירושו על הש"ס האיר רש"י שבילי התלמוד ובלעדיו היה כספר
חתום ,כעדות הריב"ש )בתשובותיו סימן שצד( ורבינו בצלאל אשכנזי בעל
"שיטה מקובצת" )בתשובותיו סימן כח( ,כל שכן בפירושו על התורה ,כפי
שהתבטא נכדו רבינו תם :כפירושו של הסבא על הש"ס אף אני יכולתי
לעשות ,אבל כפירושו על המקרא לא אוכל עשוהו) ...שם הגדולים להחיד"א(.
ואם בכל החומשים כן ,כל שכן בחומש ויקרא "חמור שבספרים" .וכפי
שכתב ה"משנה ברורה" )סימן רפה סעיף קטן ו(" :ראוי לנהוג לכל אדם שילמד
בכל שבוע הסדרא עם פירוש רש"י ,לבד התרגום ,כי יש כמה פרשיות
בתורה ,ובפרט בחלק ויקרא ,שאי אפשר להבינם כלל על ידי תרגום
לחוד" .אבל לא רק בחומש זה ,וכדעת המהרש"ל על פירוש רש"י" :הוא
מנופה כסולת נקיה… אין תרגום ופירוש מעולה ממנו… רוב הפרשנים נתנו
לו כתר המלוכה…" )"ים של שלמה" קידושין ב ,יד(.
ידועים דברי המדרש )ויקרא רבה ז ,ג( "מפני מה מתחילין לתינוקות
בתורת כהנים ,ואין מתחילין בבראשית ,אלא שהתינוקות טהורים
והקרבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים" .בהתחלת חומש ויקרא
ניתן לכל אחד ההזדמנות להעלות בקודש ,ללמוד בטהרה ובבחינת "הבל
פיהם של תשב"ר שאין בהם חטא" ]ועל דרך הלשון )הובא בתשובות הריב"ש ,סימן
קנז; תשובות הרמ"א ,סימן ז; דרך מצותיך ,שרש מצות התפלה ריש פרק ח( שאמר הר"ש מקינון

"אני מתפלל לדעת זה התינוק"[ .כן יזכנו השי"ת שיאיר עינינו בתורתו ,ושיתקיים
מקרא שכתוב )תהלים נא ,כ-כא( היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות
ירושלם .אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך .ונאכל שם מן
הזבחים ומן הפסחים .אכי"ר.

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(

 עבודת משה ביום הקמת המשכן 
)ÔÈ·Â ˙ÏÎ‡‰ ‰ÈÁ‰ ÔÈ·Â ¯Â‰Ë‰ ÔÈ·Â ‡ÓË‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï (æî ,àé éðéîù 'ô óåñ
 .ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯˘‡ ‰ÈÁ‰פירש רש"יÔÈ· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ,"¯Â‰Ë‰ ÔÈ·Â ‡ÓË‰ ÔÈ·" :

ËÁ˘ ÔÈ· ,ÍÏ ‰¯Â‰ËÏ ÍÏ ‰‡ÓË ÔÈ· ‡Ï‡ ,Ì‰ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ¯·Î ‡Ï‰Â !?‰¯ÙÏ ¯ÂÓÁ
‡Ï‰Â !?„Â¯ÚÏ È·ˆ ÔÈ· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ .˙ÏÎ‡ ‰ ‰ÈÁ‰ ÔÈ·Â" .Â·Â¯ ËÁ˘ Ï ‰ ˜ Ï˘ ÂÈˆÁ
‰Ù¯Ë È ÓÈÒ ‰· Â„ÏÂ Ï ‰¯˘Î ‰Ù¯Ë È ÓÈÒ ‰· Â„ÏÂ ˘ ÔÈ· ‡Ï‡ ,Ì‰ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ¯·Î
.‰ÏÂÒÙ
יש להבין ,כיצד למד רש"י מתוך פשט הכתוב ש"בין הטמא ובין הטהור"
פירושו "בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו" ,ואילו "בין החיה הנאכלת
ובין החיה אשר לא תאכל" ,פירושו "בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה
לנולדו בה סימני טרפה פסולה"  -ולא להפך? כמו כן יש לשאול ב"סלקא
דעתך" ,מדוע היינו מפרשים "טמא" ו"טהור" על חמור ופרה ,ו"חיה
הנאכלת" ו"חיה אשר לא תאכל" ,על צבי וערוד  -ולא להפך? כן יש לדייק
מדוע נקט ארבעה מינים אלו דוקא?
רישא דקרא בבהמה וסיפא בחיה 
הביאור בזה ,בחציו השני של הכתוב נאמר "החיה" ,מובן שחציו
הראשון "להבדיל בין הטמא ובין הטהור" מדבר בסוג הבהמה ,שהוא מצוי
יותר מאשר סוג החיה ,ודיבר הכתוב בהווה .לכן נקט בחציו הראשון של
הפסוק חמור ופרה )שני מיני בהמה( ,ובחציו השני צבי וערוד )שני מיני חיה(.
]ואמנם בהמה בכלל חיה )רש"י לעיל פסוק ב( ,אך אין הכוונה שבכל מקום נכללת במילה
"חיה" גם הבהמה ,אלא שהמלה חיה מתאימה להיאמר גם על מין הבהמה במקום שהכרחי
להסביר כך .אך במקום שאפשרי להבין שהכוונה היא רק לסוג של חיה ולא לבהמה אין
הבהמה נכללת במלה חיה ,וכפי שמצינו בכמה מקומות )ראה פ' בראשית א ,כה-כו; פ' נח ז,
יד; פ' ויקרא ה ,ב; ועוד( .וכך גם בפסוקנו יש להסביר שבמילה "חיה" הכוונה היא דוקא לסוג
החיה ,כי אילו היתה מילה זו כוללת כאן גם את מין הבהמה צריכה היתה המילה "חיה"
להופיע בתחילת הפסוק[.

ומה שנקט ארבעה מינים אלו דוקא ,דהנה הלשון והתוכן של "להבדיל"
מתאים רק אם ישנו דמיון מסויים בין הדברים שרוצים להבחין ביניהם ,שכן
דברים השונים זה מזה לחלוטין אינם זקוקים להבדלה ,כדברי רש"י )פרשת
קדושים כ ,כה( "שהרי מובדלין וניכרין הם" .לכן נקט חמור ופרה דוקא ,ולא
בהמות אחרות ,כי שניהם מהבהמות המצויות ביותר )ראה משנה בבא קמא ,סוף
פרק ה( ,ויש ביניהם דמיון מסויים ,ולפיכך מחליפים ביניהן ,כדאיתא במשנה
)בבא מציעא ק ,א( "המחליף פרה בחמור" ,המשנה נוקטת במציאות ,זו כי
"דיברו חכמים בהווה" )כלשון המשנה שבת סה ,א; סו ,ב(.
]ויש להוסיף דנקט פרה דוקא )ולא שור( ,כי שור רובא לרדיא ולא לשחיטה )בבא בתרא
צב ,א( .ואפילו אם תמצי לומר דכלל זה הוא גם בפרה ,שגם בהם חורשים הרי עיקר החרישה
בשוורים ,כנראה במוחש )וראה רש"י פרשת וישלח לב ,טו([.

וכן לגבי חיות נקט צבי וערוד ,כי בין החיות הנאכלות הצבי הוא מצוי
ביותר ,וערוד דומה לצבי ,שכן פשוט שכוונת רש"י אינה לערוד הנזכר בגמרא

פרד"ס היה לשלמה

)ברכות לג ,א( ,כי ערוד זה אינו חיה כי אם שרץ ממיני נחשים ,אלא כוונתו
לחיה הנזכרת בתנ"ך )איוב לט ,ה( ובמשנה )כלאים סוף פרק ח( שהיא קלה ברגל
כצבי ,וכדפירש הרמב"ם )בפירוש המשניות לכלאים שם( :וערוד הוא פרא לימוד
מדבר .ומזה מובן שהיא דומה לצבי גם במבנה הגוף ,כמבואר ב"חובת
הלבבות" )שער הבטחון פרק ג קרוב לסופו( שמבנה הגוף של כל בעל חיים נברא
על ידי הקב"ה בהתאם לצרכי גופו .וכיון שהצבי והערוד דומים ביניהם ,הן
בתכונת ריצתם המהירה והן בצורתם ,לפיכך נדרשת דוקא ביניהם ההוראה
"להבדיל".
ולכן הקושיא שרש"י מקשה כאן על הפירוש "בין חמור לפרה" ו"בין
צבי לערוד" אינה כקושייתו בפרשת קדושים )כ ,כה( "שהרי מובדלין וניכרין
הם" ,כי אם "והלא כבר מפורשים הם )לעיל יא ,ג ואילך( ,וסבירא ליה לרש"י
שב"להבדיל בין הטמא ובין הטהור ,ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא
תאכל" ,מחדש ענין שלא נתפרש מקודם:
רישא בטומאה וטהרה וסיפא באיסור והיתר 
בחציו הראשון של הפסוק" :בין הטמא ובין הטהור ...בין טמאה לך
לטהורה לך ,בין נשחט חציו של קנה לנשחט רובו" ,מאחר שהמלים
"להבדיל בין הטמא ובין הטהור" אינן יכולות להתייחס להבדלה בין מיני
בעלי חיים האסורים והמותרים באכילה ,שכן "כבר מפורשים הם" ,ואילו
איסורי אכילה אחרים שאינם ממין בעל חיים טמא )כגון חלב ודם( אינם מכונים
בתורה טמאים ,אם מן ההכרח שהן מתייחסות לדיני טומאה וטהרה ,כלומר
שההבדלה היא בין דבר שיש בו כדי לטמא את האדם "טמאה לר" ,לדבר
שאין בו כדי לטמא אותו "טהורה לר".
ובהתאם לכך מפרש רש"י שהכוונה היא להבדלה "בין נשחט חציו של
קנה לנשחט רובו" ,במקרה שנשחט חציו של קנה בלבד  -השחיטה אינה
כשרה וממילא הבהמה היא נבלה ומטמאה במגע ומשא ,כמפורש בכתוב
)לעיל פסוקים לט-מ( .ואילו אם נשחט רובו  -השחיטה כשרה והבהמה אינה
נבלה ואינה מטמאה .ולכן לא היה רש"י יכול לפרש שהכוונה כאן היא
להבדלה "בין שנולדו בה סימני טרפה כשרה ,לנולדו בה סימני טרפה
פסולה" ,שהרי אפילו בהמה ש"נולדו בה סימני טרפה פסולה" ולכן היא
אסורה באכילה ,אינה מוגדרת בשל כך נבלה ואינה מטמאה כל עוד השחיטה
עצמה היתה כראוי.
רק בחציו השני של הפסוק שבו לא נזכרו לשונות טומאה וטהרה ,אלא
היתר ואיסור אכילה " -בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" ,כאן
אכן ניתן לפרש שהכוונה היא להבדלה בין בהמה ש"נולדו בה סימני טרפה
כשרה" " -החיה הנאכלת" ,ובין בהמה ש"נולדו בה סימני טרפה פסולה" -
"החיה אשר לא תאכל" ,שבשני המקרים אין הבהמה מטמאת ,מאחר
שהשחיטה היתה כשרה ,וכל ההבדל ביניהם הוא רק לענין היתר ואיסור
אכילה בלבד] .וראה במקור הדברים שמבאר שם דברי רש"י גם על דרך ההלכה ועל דרך
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ז
חסידות[.

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

)שם הגדולים(

) .ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡ (á ,à àø÷éå 'ôפירש רש"י‡Ï Ì˙‡ Û‡ ,ÂÏ˘ ‰È‰ ÏÎ‰˘ ÏÊ‚‰ ÔÓ ·È¯˜‰ ‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰Ó ,¯Ó‡ ‰ÓÏ "Ì„‡" .ÔÈ Ú‰ ¯·È„ ‰·„ ˙Â ·¯˜· ,·È¯˜È˘Î :
˙˜¯ .ÏÊ‚‰ ÔÓ Â·Èועמדו המפרשים על שהפך את סדר הכתוב והקדים לפרש "כי יקריב" ,לפני שפירש מה שנאמר "אדם" .גם ,מה שנא דאצטריך קרא
להוציא את הגזול ,וכי מה סלקא דעתך שיהא היתר להביא את הגזול לקרבן אשה לה' .ולמה הרחיק להביא ראיה לאיסור עד אדם הראשון.
הביאור בדרך הפלפול דהנה מצינו בגמרא )קידושין ז ,א( האומר רגלה של זו עולה פשטה קדושה בכולה ,ואם כן הוה אמינא דבבהמה של שני שותפים אם
שותף אחד יקדיש חלקו יחול ההקדש גם על חלק חבירו )והיינו שיקריב את החלק של חבירו בשבילו ולזכותו של חבירו( .ועל זה קמשמע לן קרא דאף שהוא גזל רק
בחלקו ,ואין כאן גזל גמור שהרי רק את שלו הוא מקדיש ,אפילו הכי לא תקריבו דומיא דאדם הראשון שלא הקריב מן הגזל ש"הכל היה שלו" ,בלי כל
שותפות ,אף אתם לא תקריבו כן.
ואתי שפיר מה שהקדים רש"י לבאר דפרשה זו מיירי בקרבן נדבה ,שהיא באה בשותפות ,ויש מקום לומר דהקדשו חל כשמביא חצי הקרבן עבור השותף
שלא ברשותו .ולזה אצטריך לומר לך מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל כו' .אבל בקרבנות חובה שאינם באים בשותפות ,לא איצריך קרא למעט מן
כ"ק אדמו"ר זי"ע מצאנז בעל "שפע חיים" ו"דברי יציב"
הגזל ,דהא פשיטא שאינו יכול להביא חובתו מחלק חבירו.
) .˙Â˘ÚÏ '‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ¯·„‰ ‰Ê (ä ,ç åö 'ôפירש רש"י .‰˘ÂÚ È ‡ ÈÁ‡ „Â·ÎÏÂ È„Â·ÎÏ Â¯Ó‡˙ Ï‡Â ,˙Â˘ÚÏ ‰"·˜‰ È ÂÂÈˆ ÌÎÈ ÙÏ ‰˘ÂÚ È ‡˘ Â‡¯˙˘ ÌÈ¯·„ :מכאן מוסר
השכל שאם אדם גדול עושה דבר שיוכלו לחשדו כי למען כבודו הוא עושה זאת ,עליו להגיד הטעם לפני העם למען יהיה נקי מישראל.
פרחי רש"י בשם אור תורה; וראה גם דעת תורה לרבי ירוחם ממיר

) .ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· È‰ÈÂ (à ,è éðéîù 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ˙Â¯ËÚ ¯˘Ú ÏË Â ÔÒÈ ˘„Á ˘‡¯ ‡Â‰Â :הקשה הרב "פענח רזא" דאם כן למה לן גזירה שוה ד"מועדו" למילף
דפסח דוחה שבת ,תיפוק ליה מהכא שהרי זה היה ראש חודש ניסן והיה ביום א' ,ואם כן בא לו י"ד בניסן יום שחיטת הפסח בשבת ,וכתיב
ויעשו בני ישראל את הפסח וכו' .ומתרץ דזה גופיה מה שהיה ראש חודש ביום א' לא ידענו כי אם מגזירה שוה ד"מועדו" ,עכ"ד .ועוד נראה לי
................

)במדבר ט ,ב(

שלח שלמה לבי מדרשא
בריש פ' ויקרא פירש רש"י )בד"ה אליו(" :אליו",
למעט את אהרן .רבי יהודה בן בתירא אומר י"ג
דיברות נאמרו בתורה למשה ולאהרן ,וכנגדן נאמרו
י"ג מיעוטין ,ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא למשה
שיאמר לאהרן .ואלו הן י"ג מיעוטין :לדבר אתו,
מדבר אליו ,וידבר אליו ,ונועדתי לך ,כולן בתורת
כהנים ,עכ"ל .וצריך עיון ,מהו החשבון של י"ג
דיברות שנאמרו לאהרן ,כי מצינו בכ"ג פעמים
שנתייחד הדיבור לאהרן ,בי"ח מהן נאמר למשה
ולאהרן ,וכמפורש במדרש )במדבר רבה ב ,א( וידבר ה' אל
משה ואל אהרן לאמר בי"ח מקומות אתה מוצא
משה ואהרן שוים ,ובה' מקומות נאמר שהדיבור
היתה לאהרן לבדו )כברשימה המצורפת( ,ואם כן למה לא
נתמעט כי אם י"ג?
ואלו הם י"ח הפעמים שנתייחד הדיבור למשה
ולאהרן (1 :וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני
ישראל להוציא את בני ישראל )פ' וארא ו ,יג(  (2 /ויאמר
ה' אל משה ואל אהרן כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם
מופת )שם ז ,ח(  (3 /ויאמר ה' אל משה ואל אהרן קחו
מלא חפניכם  -מכת שחין )שם ט ,ח(  (4 /ויאמר ה' אל
משה ואל אהרן  -דפרשת החודש הזה לכם )פ' בא יב ,א(
 (5 /ויאמר ה' אל משה ואהרן  -דפרשת זאת חקת
הפסח )שם יב ,מג(  (6 /וידבר ה' אל משה ואל אהרן -
דפרשת סימני בהמות טהורות )פ' שמיני יא ,א( (7 /
וידבר ה' אל משה ואל אהרן  -דפרשת נגעים )פ' תזריע
יג ,א(  (8 /וידבר ה' אל משה ואל אהרן  -דפרשת נגעי
בתים )פ' מצורע יד ,לג(  (9 /וידבר ה' אל משה ואל אהרן
 דפרשת זב )שם טו ,א(  (10 /וידבר ה' אל משה ואלאהרן  -דפרשת הדגלים )פ' במדבר ב ,א(  (11 /וידבר ה'
אל משה ואל אהרן נשא את ראש בני קהת  -ומשאם
שם )שם ד ,א(  (12 /וידבר ה' אל משה ואל אהרן -
דכיסוי כלי המקדש )שם ד ,יז(  (13 /ויאמר ה' פתאם
אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל
מועד )פ' בהעלותך יב ,ד(  (14 /וידבר ה' אל משה ואל אהרן
עד מתי לעדה )פ' שלח יד ,כו(  (15 /וידבר ה' אל משה ואל
אהרן הבדלו מתוך העדה )פ' קרח טז ,כ(  (16 /וידבר ה' אל
משה ואל אהרן  -דפרשת פרה אדומה )פ' חקת יט ,א( (17 /
ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי -
דפרשת מי מריבה )שם כ ,יב(  (18 /ויאמר ה' אל משה
ואל אהרן בהר ההר יאסף אהרן אל עמיו )שם כ ,כג(
ואלו הם ה' הפעמים שנתייחד הדיבור לאהרן
לבד (1 :ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה
)פ' שמות ד ,כז(  (2 /וידבר ה' אל אהרן לאמר  -דפרשת
שתויי יין )פ' שמיני י ,ח(  (3 /ויאמר ה' אל אהרן -
דפרשת שמירת המקדש )פ' קרח יח ,א(  (4 /וידבר ה' אל
אהרן  -דכ"ד מתנות כהונה )שם יח ,ח(  (5 /ויאמר ה' אל
אהרן בארצם לא תנחל )שם יח ,כ(.
נשמח לקבל תשובה ,בברכת יגדיל תורה ,נ.צ.מ.
תשובת המערכת :בגנזי המכון נמצא ספר )לא
נדפס( "גן יצחק" על פירוש רש"י ,מאת הרב מנחם
נחום יצחק גרויז מברוקלין ,בו אסף איש טהור מה
.....

פרד"ס היה לשלמה

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
שכתבו בזה גדולי המפרשים ,כשדן בדבריהם ,כיד ה'
הטובה עליו ,וגם הוסיף מדיליה נופך ספיר ויהלום,
בטוב טעם ודעת .הדברים נכתבו באריכות וקצר המצע
מלהשתרע ,וננסה להביא תמצית דבריו בקיצור.
המלבי"ם )פרשה ד( מפרש שהכוונה לאותן י"ג
פעמים שנאמר בהם וידבר ה' ,מה שאין כן בי'
מקומות דכתיב בהן ויאמר ה' הכוונה שהדיבור היה
אל אהרן גם כן .וטעם הדבר דאצל הנביאים לא
מצינו הלשון וידבר ה' אל הנביא לאמר ,רק ויאמר,
עיין שם בירור הדברים] .אמנם מצינו כן אצל יהושע ואצל גד,
עיין שם מה שכתב בזה[ .ואהרן שהיה נביא ,כשאר כל
הנביאים ,נתנבא רק בלשון ויאמר ,ולכן לא נתמעט
רק מאותן י"ג דיברות שכתוב בו וידבר ה' .ולדבריו
מדיוק שפיר מה שאמר רבי יהודה בן בתירא י"ג
"דיברות" ,דהכוונה דוקא היכא שנאמר דיבור ולא
אמירה] .אולם נתקשה במה שכתב רש"י בפרשת קרח )במדבר יח,
א( על הפסוק :ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך ,למשה אמר שיאמר
לאהרן ,דכיון דכתיב "ויאמר" שפיר הכוונה שהדיבור היה אל אהרן,
על כן כתב שמקומו של רש"י זו הוא בפסוק ח' שם ,דכתיב :וידבר ה'
אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי ,וכן הוא בספרי שם
)פיסקא קיז([.

הגר"א בהגהותיו על תורת כהנים חשיב לה
להי"ג דיברות שנאמר למשה ולאהרן שיש בהם
שליחות ,י' פרשיות שיש בהן מצוה לדורות :א( פרשת
החודש .ב( חקת הפסח .ג( סימני בהמות טהורות .ד(
נגעים .ה( נגעי בתים .ו( זב .ז( דגלים .ח( נשא את ראש
בני קהת ומשאם .ט( כיסוי כלי המקדש .י( פרה
אדומה .ועוד ג' שיש בהם ציוו לעשות ,ואלו הן :יא(
ויצום אל בני ישראל להוציא את בני ישראל .יב( כי
ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת .יג( מכת שחין.
וכנגד אותן י"ג דיברות שנאמרו למשה ולאהרן נאמרו
י"ג מיעוטין למעט מהן את אהרן.
נשארו ה' דיברות שנאמרו למשה ולאהרן שאין
בהם מצוה וציווי ,ומאותן לא נתמעט אהרן ,ואלו הן:
א( ויאמר ה' פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים
צאו שלשתכם אל אהל מועד .ב( וידבר ה' אל משה
ואל אהרן עד מתי לעדה .ג( וידבר ה' אל משה ואל
אהרן הבדלו מתוך העדה .ד( ויאמר ה' אל משה ואל
אהרן יען לא האמנתם בי  -דפרשת מי מריבה .ה(
ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר  -דמיתת
אהרן .ואותן הדיבורים שנאמר רק "אל אהרן",
צריכין מיעוט אחר למעט את אהרן ,וכמו שהביאו
התוספות )בזבחים קטו ,ב ד"ה וקיבל( מן הספרי שם ,עיין
שם .וכמו שביאר הרא"ם שם בפרשת קרח שאי
אפשר למעטם בהני י"ג מיעוטין ,שיש לומר שלא אתי
למעט כי אם היכא שנאמר אל משה ואל אהרן .ובזה
ידיוק לשון רבי יהודה בן בתירא י"ג דיברות נאמרו
בתורה למשה ולאהרן ,ועליהן בא הי"ג מיעוטין,
דהיינו רק להדיברות שנאמר בהן שנאמרו "למשה
ולאהרן" ,כי על הדיברות שלא נזכר בהם משה יש
מיעוט אחר.
וכעין זה תירץ רבי זאב וואלף היידנהיים בספרו
...

"הבנת המקרא" בסוף חלק במדבר ,עיין שם .ועוד
כתב שם דרך חדש בכוונת רבי יהודה בן בתירא
באומרו י"ג דיברות נאמרו למשה ולאהרן ,שאין
כוונתו על מנין הכתובים דכתיב בהם וידבר או ויאמר
ה' אל משה ואל אהרן ,שאילו כן היה לו לומר בי"ג
מקומות בתורה מצאנו דיבור למשה ולאהרן ,אלא
י"ג ענינים :וזה פרטם :א( וידבר ה' אל משה ואל
אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים
להוציא את בני ישראל מארץ מצרים ,זו כלל הדיבור
להוציא את בני ישראל וכל המעשים שנצטוו אחרי כן
לעשותם לתכלית ההוצאה ,כגון :תנו לכם מופת,
וקחו מלא חפניכם )דמכת שחין( ,אינם אלא פרטים
לתשלום כלל הדיבור ועיקר הענין שהוא ההוצאה .ב(
הדיבור על עשיית הפסח בחדש הראשון בפרשת
החודש הזה לכם ,ובפרשה שלאחריה זאת חקת
הפסח ,ושניהם דבר אחד .ג( זאת החיה אשר תאכלו.
ד( אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת )דפרשת
נגעים( .ה( ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם )דנגעי
בתים( .ו( איש איש כי יהיה זב .ז( איש על דגלו
באותות )דפרשת דגלים( .ח( נשא את ראש בני קהת,
ושלאחריו אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי .ט(
עד מתי לעדה הרעה הזאת דמרגלים .י( הבדלו מתוך
העדה  -דקרח .יא( זאת חקת הפסח  -דפרה .יב( יען
לא האמנתם בי .יג( יאסף אהרן אל עמיו.
הרי לך שכל י"ז מקומות )כלומר לבד מאמירה צאו
שלשתכם אל אהל מעד ,שנאמרה לשלשתם ממש( שנאמר בהם
וידבר או ויאמר ה' אל משה ואל אהרן ,אינם באמת
כי אם י"ג דיברות ,וכמאמר רבי יהודה בן בתירא.
ועיין שם עוד מה שהאריך בענין זה ,וביאור דברי
המדרשים] .אלא שיש לעיין למה לא כלל שתי פרשיות דנגעים
לדיבור אחד ,ובמקום זה היה לו לחלק פרשת שחין לעצמו ,ושאני
מציווי ד"ויצום אל פרעה מלך מצרים" ,כיון שלא נצטוו אז לדבר אל
פרעה או אל בני ישראל ,מה שאין כן תנו לכם מופת[.

ה"עטרת זקנים" ב"תוספת העזרה" כתב שיש
לומר שהכוונה על אותן י"ג הדיברות שנאמרו למשה
ולאהרן שכתוב בהן "לאמר" ,שבא לרמז שמשה
יאמר לאהרן ,מה שאין כן באותן דיברות שלא כתיב
בהן "לאמר" והן :ויצום אל בני ישראל ,קחו מלא
חפניכם דשחין ,זאת חקת הפסח ,יען לא האמנתם,
והר ההר ,שפיר אפשר לומר שהיתה הדיבור גם כן אל
אהרן .מדברי ה"אור החיים" הקדוש על הפסוק )שמות
ד ,כז( :לך לקראת משה וגו' ,משמע שהבין די"ג
הדיברות שנאמרו למשה ואהרן הם רק אותן
הדיברות שנאמרו לאחר מתן תורה ,ומאותן נתמעט
אהרן )וכן הוא ב"עשירית האיפה" על תורת כהנים( .הכותב
מעלה כמה אפשריות בהבנת דבריו .וכן מציע לשלב
שיטת ה"אור החיים" עם מה שכתב הגר"א ולצרף
לחשבון י"ג הדיברות גם אותן הדיברות שנאמרו
לאהרן לבדו ,ונימא דהכוונה לאותן הדיברות שנאמרו
לאחר מתן תורה שיש בהן שליחות לבני ישראל .עוד
כתב כי בחלק מן הדיברות יש מיעוט מפורש באותה
פרשה עצמה ,ואין צריך למיעוט אחר.

המשך

דאצטריך גזירה שוה ד"מועדו" לדורות ,דמפסח שעשו במדבר לא הוה ילפינן לפי שהיו בניהם ערלים ומילת זכריו מעכבתו בפסח ,אלא שהיה על פי
ארץ יהודה
הדיבור ,והוה אמינא שעל פי הדיבור גם כן היה שדחו שבת ,משום הכי אצטריך גזירה שוה לדורות.

) .ÚÈ¯Ê˙ ÈÎ ‰˘‡ (á ,áé òéøæú 'ôפירש רש"י.ÛÂÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰· ˙¯Â˙ ¯Á‡ ‰˘¯Ù˙ Â˙¯Â˙ ÍÎ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ· ÛÂÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰· ÏÎ ¯Á‡ Ì„‡ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ˘ Ì˘Î È‡ÏÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ :
מלשון :כשם שיצירתו וכו' כך תורתו וכו' )ולא :מפני שיצירתו וכו'( ,מפורש יוצא שתורת האדם נתפרשה לאחר תורת בהמה ,לא משום שכך היה ביצירתם,
אלא מאותו הטעם שנברא לאחר הבהמה גם תורתו לאחר תורת הבהמה )ראה "גור אריה"( .והנה כמה טעמים נאמרו למה אכן נברא האדם אחרון ,לאחר
הבהמה .אבל אותם הטעמים לא שייכים לאיחור תורתו ,רק הטעם שאמרו רז"ל )סנהדרין לח ,א( שלכן נברא אחרון שאם יתגאה אומרים לו יתוש קדמך.
ומאותה סיבה גם תורתו נתפרשה לאחר תורת הבהמה ,שלא יתגאה )ראה "צדה לדרך" על רש"י( .אך קשה ,האם לא מספיק לומר למתגאה שיתוש קדמו
בבריאה ,ומדוע יש צורך גם להקדים את הבהמה לאדם גם בתורתם.
ויתכן דרבי שמלאי הולך לשיטתו במקום אחר ,ומשום כך אכן מזכיר רש"י  -שלא כדרכו  -שם בעל המאמר לרמז שהולך לשיטתו ,דאיתא בגמרא )במסכת
נדה ,ב( דרש רבי שמלאי משביעין אותו ]= הולד[ תהי צדיק ואל תהי רשע ,ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע .אם כן הרי
שסובר כדי שיוכל להיות "צדיק" נחוץ שיכיר שפלותו .ולכן לא די במה שנוצר אחר הבהמה ,אלא גם תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה לזרזו על ענין
הנ"ל .ובאופן אחר קצת :ענין זה שיכיר שפלותו נחוץ הן כנברא בכלל והן לגבי קיום התורה.
ויש להוסיף תבלין לפי פירוש התניא )פרק יג( "היה בעיניך כרשע" היינו שלא יאמין שהרע שבו נתבטל שזו מדריגת צדיק ,אלא עלול הוא לחטוא ולהיות
רשע חס ושלום .ולהלן שם )פרק כט( שבבחינה זו שהרע שבו עדיין לא נהפך לטוב ויכול להתאוות לדברים האסורים הוא גרוע ומשוקץ יותר מבעלי חיים
הטמאים )וראה שם פרק כד בביאור "יתוש קדמך"( .נמצא שהעניין של 'היה בעיניך כרשע' היינו הך עם העניין של 'יתוש קדמך' ,ושני המימרות דרבי שמלאי
רשפ"י א"ש ,על פירוש רש"י
שייכי אהדדי.

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
התוספות
שפתימבעלי
אליעזר
דודב"
יהודה
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת ל
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים * מירא
לטר"ז *
רבידברי
יעקב *
(
ג
"
ע
בשנת
חי
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
דקדוקי
מבעליספר הגור *
מזרחי *
ריבא"בא *
הרי"ד
רמב"ן *
חד
התוספות" ,בי
אליהוזקנים
רבינודעת
אלמושנינוט * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ביד* את "
ד״ק דוואהר
פלא*צקי
נימוקי דן
רבי מאיר

מנחת יהודה  -ריב"א

ואוסטראווא בעל "כלי חמדה" ,בספרו
"חמדת ישראל" )נר מצוה ,חלק העשין אות לד(,
מביא דברי הריב"א על התורה ומבאר דאזיל
לשיטתו בתוספות בש"ס ,עיין שם .אם כן,
לדעתו :רבינו הריב"א בעל "מנחת יהודה" על
פירוש רש"י לתורה הוא הוא רבינו הריב"א
הנזכר בתוספות על הש"ס .אולם החבי"ף
בשו"ת "לב חיים" )חלק א סוף סימן מא( מצא
סתירה בין הריב"א בתוספות בש"ס לריב"א
על רש"י לתורה ,וכתב על כך" :ואפשר דתרי
ריב"א נינהו" .ועל אף שהחבי"ף אמר כן
בלשון אפשר ,הדבר פשוט ,שהרי הריב"א
שנזכר בתוספות בש"ס הוא רבינו יצחק ב"ר
אשר ,ואילו הריב"א על רש"י הוא רבינו יהודה
ב"ר אליעזר ,תלמיד רבי אליקים ב"ר מנחם.
רבינו יסד את פירושו בשנת ע"ג ,כפי
שכותב בהקדמתו ]ואילו בשער נרשם :ע"ז ,ובשער
מהדורת אופן תקצ"ד נרשם בטעות :קע"ז[ .ומה
שנזכר בספר דנן הרלב"ג )שהשלים את חיבורו
בשנת צ'( ,בהכרח שהוא הוספה מאוחרת .על
תוכנו של הספר כותב בהקדמתו" :זה הספר
המורה להבין דברי רש"י אשר בנימוקי התורה
שבכתב ,אשר נעלמו מעיני רבים דרכיהם ...כי
בכמה מקומות דברי רש"י סתומים מאד ...וכן
לפעמים יהיו דברי רש"י סותרים זה את זה
בעיני התמהים ...גם לפעמים יהיו דבריו
לתמהון לבב בדומה מה לו לרש"י לפרש כן
והלא גם התינוקות יודעים שכך הוא ...וגם יש
מקומות אשר יהיה לו פתחון פה לבעל דין
לחלוק ולומר שאינו כן על פי המקרא או על
פי התלמוד ...והדברים האלה הסתומים
והדומה להם יתבארו בספר".
בהקדמה זו מציין" :יסדתיו ...לפני מורי
ורבי הרב רבי אליקים בן הרב רבי מנחם,
וכתבתי בו דבריו ...ופשוטי רבינו משה מקוצי

שלטי הגיבורים

עם פירוש הריב"א על פירוש רש"י לתורה,
תחת השם" :מנחת יהודה" ]בצירוף חיבורו "עפר
יעקב" ,הנ"ל[ .שוב נדפס ]בהשמטת "עפר יעקב"
ובהוספת ספר "שארית יוסף"[ על החומשים
בראשית-שמות באופן תקצ"ד ועל החומשים
ויקרא-דברים ]בלי ה"עפר יעקב" ובלי ה"שארית
יוסף"[ בלעמבערג תר"י.
לאחר מכן נדפס פירוש זה בתוך
"רבותינו בעלי התוספות" ]ה"ה "דעת זקנים"
הנ"ל ,בצירוף פירוש הרע"ב )ראה "גיבוריו של שלמה"
ערך "עמר נקא"( ובלי ה"עפר יעקב" וה"שארית יוסף"[

בווארשא תרל"ו ,בשינוי השם :במקום "מנחת
יהודה" ,נקרא" :ריב"א" ,כנראה להבדילו
מ"מנחת יהודה" על פירוש רש"י ,לרבי יהודה
איילנבורג אבד"ק בריסק ,שנדפס לראשונה
בלובלין שס"ט ]ולאחר מכן בקראקא שצ"ח,
]ה"ה בעל הסמ"ג מבעלי התוספות[ ומפרשים
אחרים" .ב"שם הגדולים"
חזקוני( מביא החיד"א מ"מנחת יהודה"  -כתב
יד שכתב בהקדמה" :וכתבתי בו דבריו ודברי
חזקוני ,"...ומשער שהושמט תיבת חזקוני
"לפי שהיה מביא הרבה מחזקוני בלי שום
חידוש והשמיטוהו .אך עם כל זה במה
שנדפס השאירו הלשונות שהוא מזכיר חזקוני
בתוך דבריו" .יש להוסיף ולציין שמוזכר רבות
בראשי תיבות כפ"ח = כן פירוש חזקוני.
עובדה זו ,שמצטט את החזקוני ,יש לה השלכה
ביוגרפית אודות תקופתו של החזקוני ,בה דנו
רבים )ראה "שם הגדולים" שם ,ועוד(.
רבי יעקב נוניס-וואיס אבד"ק ליוורנו בעל
"עפר יעקב" )ראה "גיבוריו של שלמה" ערכו( ,בנו
של רבי יצחק יוסף נוניס-וואיס בעל "שיח
יצחק" על יומא וחגיגה ,ורעו של החיד"א
]שכותב עליו" :אוהבינו יקירנו החכם השלם זה סיני"[,
הוציא לאור בליוורנו תקמ"ג לראשונה מכתב
....
)מערכת ספרים ,ערך

בקושטא תי"ד ובפראג תל"ח ,ראה "גיבוריו של

שלמה" ערכו[ .כן יש לציין כי לימים יצא עוד
חיבור על רש"י בשם זה ,ונדפס בחומש
"מחוקקי יהודה" ]ראה שם ערך "מקורי רש"י -
מנחת יהודא"[ .במהדורת ווארשא הנ"ל נשמטו
קטעים רבים.
כמה כתבי יד מפירוש זה מצויים
בספריות שונות ובהם תוספת על הנדפס )ראה
"שם הגדולים" שם ו"גיבוריו של שלמה" ,ערך "מגלה

עמוקות"( .בשנת תרס"ה נתפרסמו הוספות
ל"מנחת יהודה" מכתב יד )ראה "שרי האלף",
מחלקה ב' מספר  .(20בקטעים רבים חתם רבינו
הריב"א :עד"י ב"א ,שפוענחו הוא :עניות דעת
יהודה בן אליעזר )ראה "אוצר ראשי תיבות" של
ר"ש אשכנזי ודב ירדן( .חתימה זו מעלה את
השאלה האם רק הקטעים החתומים כך הם
דברי רבינו ,ושאר החיבור נלקט מפי ספרים
ומפי סופרים )כפי שהיה מקובל בימיו( ,או כל מה
שלא הביא בשם אחרים הם דברי עצמו.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÂÈÈÚ· ·ËÈÈÂ (ë ,é éðéîù 'ôפירש רש"י .È˙ÚÓ˘ ‡Ï ¯ÓÂÏ ˘Â· ‡ÏÂ ‰„Â‰ :מקשים העולם איזה שבח הוא זה ,וכי היה לו להתבייש לומר לא
שמעתי כיון שלא שמע ,הלא שנינו במסכת אבות )פרק ששי( ז' מדות בחכם וכו' ,וזאת אחת מהם :על מה שלא שמע אומר לא שמעתי .ואמר
לי הרר"א שכך פירושו ,הודה ואמר 'שמעתי ושכחתי' ,ולא בוש לומר ששכח ,שאם היה בוש היה אומר 'לא שמעתי' .וזהו שפירש רש"י:
ולא בוש לומר לא שמעתי ,כלומר לא היה לו בושת שיביאהו לומר לא שמעתי ,וזהו שבח גדול כשלא היה מתבייש לומר 'שמעתי ושכחתי',
ולשון רש"י קצר הוא כי כן לשון התלמוד במסכת זבחים בפרק טבול יום )דף קא ,א( הודה ולא בוש לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתי,
עכ"ל .וצריך לפרש כמו שפירש ]נראה דכו צריך להיות ,ולא כבדפוסים :כמו שפרש"י[ ,והמפרש בענין אחר טועה.

