על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,ניסן תשע"ב ,גליון ו

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
:ïåéìâá äî

ספרי'ה למאות מפרשי רש"י
בית עקד לכתבי יד ודפוסי רש"י קדומים
שיעורי עיון  מבחנים ומענקים
גילוי גנזים  הוצאה לאור

? ïøäà ìù åîà éçà äéä ìàéæåòù àðéîà äååä éàî / ?àì éúîå íéáåúëä úåëéîñì ñçééúî é"ùø éúî
!?ïëúéä ,øåîç ùðåòë íòôå äìòð øëùë íòô ,"'ä éðôìî ùà àöúå" :äæì äæ úåëéîñá øîàð íéîòô 'á
!?äîì ,ìàòîùé éáø íùá à÷åã åàéáî é"ùøå ,ïåòîù éáø íùáå ìàòîùé éáø íùá àáåä ùøãîáù ,øîàî
...ïåøëæ äìòî é"ùø ìù äúîçìî íçåì / !? æâåøå áöòî òéâøîä é"ùø ïùøô / é"ùøá íéðéðô

שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י



¯‡ÚÂ·˘ ÏÎ· „ÂÓÏÈ˘ Ì„‡ ÏÎÏ ‚Â‰Ï ÈÂ

È"˘¯˘Â¯ÈÙÌÚ‡¯„Ò‰
,‰¯Â˙· ˙ÂÈ˘¯Ù ‰ÓÎ ˘È ÈÎ ,ÌÂ‚¯˙‰ „·Ï

,‡¯˜ÈÂ˜ÏÁ·Ë¯Ù·Â
˘‡.„ÂÁÏ ÌÂ‚¯˙ È„È ÏÚ ÏÏÎ ÌÈ·‰Ï ¯˘Ù‡ È
Â ÔË˜ ÛÈÚÒ ‰Ù¯ ÔÓÈÒ ,‰¯Â¯·‰˘Ó



כללים בפירוש רש"י
כללים במשנת ה"מטה משה"
למה נסמכה
"‡'·‰˘ ÌÂ˜Ó· ˜¯ ˙ÂÎÈÓÒ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï È"˘¯ Ï˘ Í¯„ ÔÈ
„·¯‡È˘Â˜ ı¯˙Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‡¯È¯‚ ·‚‡ Ï·‡ .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈÈ˘ ÔÈ‡ ÌÈ
‡."È‡‰ ÈÏÂÎ ‰˘˜ ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙ÂÎÈÓÒ‰ ÔÎ Ì‚ ı¯˙Ï ÏÎÂÈ ˙¯Á
·˘ÈÂ 'Ù ˘È¯ ,·ËÈ‰ ¯‡· ,‰˘Ó ÏÈ‡Â‰

יסודתו בהררי קודש
"."‰·¯ ˙È˘‡¯· È„‡ ÏÚ ÌÈ„ÒÂÈÓ ÂÈ¯·„ ÏÎ
‚ ,‚È ÁÏ˘ 'Ù ,·ËÈ‰ ¯‡· ,‰˘Ó ÏÈ‡Â‰

מהפך סדר הכתוב
"‡¯˜„ ‡ÙÈÒ ‰ÏÈÁ˙ ˘¯ÈÙ˘] ¯„Ò‰ ÏÚ ‡Ï˘ È"˘¯ ·˙Î„ ‡‰
˘¯ÈÙ„ ‰Ó ·˘ÈÈÏ ‡Ï‡ [‡˘È¯Ï Â˘Â¯ÈÙ·] ‡· ‡Ï ,[‡˘È¯‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
.[‡È ,‚Ï ‰Î¯· 'Ù Ì˘ ‰‡¯ ,˙ÂÚË ÚÂÓÏ Â‡] "ÏÈÚÏ
‡ˆ˙ 'Ù ˘È¯ ,·ËÈ‰ ¯‡· ,‰˘Ó ÏÈ‡Â‰

שוב הפתיענו לטובה המחנך הדגול ,מרביץ תורה לעדרים,
ומאלף בינה לנערים ,הרב פנחס יהושע הכהן קריגער שליט"א,
אב"י במאנסי ניו יארק ,בההדרת ספר "זכרון משה" על פירוש
רש"י ,לתלמיד המהרש"ל והרמ"א ,וחותן המלך  -המהרש"א
]בעלה של איידל ,על שמה מכונה המהרש"א "איידלס"[ .המהדיר,
פנים מוכרות בעולמו של רש"י ,העוסק זה רבות בשנים לברר מקחו
של פרשן-דתא ,וידיו רב לו במלחמתה של תורת רש"י ,כמריבי
כהן " -קריגער" בל"א ,כמליצת ראש ישיבת שפת אמת ,שר
המסכים.
חפץ ה' בידו הצליח ,לאסוף לפונדק אחד ולהביא ברכה לבית
גנזיו את מרבית מפרשי רש"י על התורה לדורותיהם ,וגם לרבות,
צילומי כתבי יד ודפוסים של פירוש רש"י .נר לרגליו מאמר המשנה
"אל תחזיק טובה לעצמך" ,ופותח את שערי גנזיו ואוצר ידיעותיו
בעין טובה ובסבר פנים יפות לכל מבקש תורת רש"י .בהמשך
למפעלו ערך וסידר רשימה בבליוגרפית של מפרשי רש"י,
שהופיעה תחת השם "פרשנ-דתא" ,במאנסי תשס"ה .וזה עתה זכה
לברר מקחו של אחד ומיוחד מן הפרשנים ,ועיטרו בציצים ופרחים.
המהדורא הראשונה של הספר נדפסה בחיי המחבר ,בלובלין
שע"א ,והיא נדירה מאד .ספר זה היה יקר המציאות בכל הדורות,
ואפילו החיד"א לא ראהו .כיום ידועים רק שני עותקים ממנו
בעולם ,ורק אחד מהם שלם .בשנת תשמ"ח יצא לאור מהדורא
חדשה של הספר בידי הרב משה פילפ שליט"א מפתח תקוה בציון
המקורות ,ביאורים והשוואות .ועתה נדפס מחדש בהגהה מדוייקת
על פי ההוצאה הראשונה עם מראה מקומות הערות וביאורים
]ובצירוף חידושי הדינים שבמהדורא הראשונה ,שהשמיטם הרב
פילפ במהדורתו[ .ככהן שדעתו יפה ,הצליח להוציא סולת נקיה
מנופה בי"ג נפה.

רש"י לחידודא
מלבד העניו ,מי עוד הולך כפוף?!
פתרון החידה בגליון הקודם:

טעות לעולם חוזרת
בגליון הקודם נשמט בטעות אחד האישים הבולטים ב"מסע
הקודש" לרומניא ,שאורגן בידי מוסדות שטפנשט ,ה"ה איש הנעלה
מרביץ תורה ומחדש נפלא הרה"ג ר' זאב שטיינמץ שליט"א מרבני
פרדס כץ ,ראש כולל "דשנים ורעננים" ובעל "פירות העמל".

"קדשים קלים שעלו בקודש ונהיו קדשי קדשים"?! בפרשת תצוה
)כט ,לא( כתוב" :ובשלת את בשרו במקום קדוש" ,ופירש רש"י" :בחצר
אהל מועד ,שהשלמים הללו קדשי קדשים היו" .והנה באופן כללי
שלמים הם קדשים קלים ,הרי שהשלמים הללו עלו בקודש ונהיו
קדשי קדשים.

כתובת :טרומפלדור  36פרדס כץ ,בני ברק  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 גילוי שכינה על ידי עבודת בני אהרן 
)Â˙ÈÂ Â˙˙ÁÓ ˘È‡ ‡Â‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· ÂÁ˜ÈÂ (á-à ,é éðéîù 'ô
·‰ÂÈˆ‡Ï¯˘‡‰¯Ê˘‡'‰ÈÙÏÂ·È¯˜ÈÂ˙¯ÂË˜‰ÈÏÚÂÓÈ˘ÈÂ˘‡Ô‰
‡ .'‰ ÈÙÏ Â˙ÂÓÈÂ Ì˙Â‡ ÏÎ‡˙Â '‰ ÈÙÏÓ ˘‡ ‡ˆ˙Â .Ì˙Âפירש
רש"יÈ„È ÏÚ ‡Ï‡ Ô¯‰‡ È · Â˙Ó ‡Ï ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ,˘‡ ‡ˆ˙Â :
˘ÂÒ Î ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ .Ô·¯ ‰˘Ó È Ù· ‰ÎÏ‰ Â¯Â‰
ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ ÂÒ ÎÈ ‡Ï˘ ÌÈ¯˙Â ‰ ¯È‰Ê‰ Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡˘ Ú„˙ ,˘„˜ÓÏ
.‰·¯ ‡¯˜ÈÂ· ‡˙È‡„Î ,'ÂÎÂ ˙È· Ô· ÂÏ ‰È‰˘ ÍÏÓÏ Ï˘Ó .˘„˜ÓÏ
צריך ביאור ,הרי סיבת מיתתם מפורשת בכתוב" :ויקריבו לפני ה' אש
זרה אשר לא ציוה אותם" ומדוע נזקק רש"י לסיבות אחרות .ולא זו בלבד,
אלא שמביא שתי סיבות שונות לדבר ,ואף אחת מהן לכאורה אינם
תואמת את משמעות הכתוב .והנה בפשטות בא רש"י לבאר למה מתו,
ואם כן ,לכאורה היה לו להעתיק בד"ה "וימותו"  -התיבה שמפרשה ,ולא
את המלים "ותצא אש" .בסוף הדיבור כותב רש"י" :משל למלך שהיה לו
בן בית וכו' ,כדאיתא בויקרא רבה" ,וממה נפשך ,אם כוונתו רק לציין
לאיזה מדרש הוא מתכוון ,היה לו לקצר ולומר "משל למלך וכו'" ,ואם
ברצונו להודיע גם את תוכנו של המשל ,הרי לכאורה אין די בתחילת
המשל בלבד.
"ותצא אש" חיובי או שלילי 
הביאור בכל זה ,אופן מיתתם של בני אהרן בכלל מובן שכן הדבר
היה מדה כנגד מדה" ,ותצא אש" כנגד "אש זרה" ,אבל לרש"י הוקשה
כיצד יתכן שהמלים "ותצא אש מלפני ה'" תשמש במובן של עונש
ופורענות ,בעוד ששני פסוקים לפני זה מופיע ביטוי זה ,באותו הלשון
ממש ,ושם משמעותו היא השראת השכינה" :ותצא אש מלפני ה' ותאכל
על המזבח גו' וירא כל העם וירונו" .לכן סובר רש"י שאף הקטרת
הקטורת על ידי בני אהרן הביאה לידי גילוי שכינה .וממילא אין לפרש
"ויקריבו אש זרה" כפשוטו.
וזה שמפרש רש"י "לא מתו בני אהרן" על ידי עצם הקטרת "אש
זרה" ,כי העבודה כשלעצמה היתה קדושה ,אלא רק "על שהורו הלכה
בפני משה רבן" ,ועשו זאת מעצמם .וזהו שכתוב "ויקריבו גו' אש זרה
אשר לא ציוה אותם" ,ולכאורה תיבת "אותם" מיותרת ,אלא שהקרבתם
היתה "אש זרה" רק מפני שהם לא נצטוו על כך .ומכל מקום נקרא "אש
זרה" ,על דרך מה שכתוב )בפרשת תצוה ל ,ט( "קטורת זרה" ופירש רש"י
"זרות לו".
ולכאורה קשה לומר שבשביל שהורו הלכה בפני רבן נענשו בעונש
מיתה .והתירוץ על כך מרמז רש"י בשם בעל המאמר דאזיל לשיטתיה.
דהנה איתא בגמרא )ברכות כז ,ב( בשם רבי אליעזר ,האומר דבר שלא
שמע מפי רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל .ומזה מובן שמכל שכן
וקל וחומר ,החומרה של הוראת הלכה בפני רבו ,שלא זו בלבד שאומר
דבר שלא שמע מפי רבו ,אלא שאומרו בפני רבו .ועל פי זה מובן מדוע
נענשו בני אהרן בעונש חמור כל כך ,על שהורו הלכה בפני רבן.

אך לפי זה יקשה לאידך גיסא ,איך יתכן שהקטרת הקטורת שלהם
התקבלה והביאה לגילוי שכינה ,בניגוד לדברי רבי אליעזר ש"גורם
לשכינה שתסתלק מישראל" .מפני קושי זה לא הסתפק רש"י בפירוש
הראשון ,והביא גם פירוש שני "שתויי יין נכנסו למקדש" ,והיינו מכיון
שלא נצטוו עדיין על כך ,נמצא שהקרבת הקטורת היתה שלימה ללא
עבירה על ציווי ה' ,ומובן מה שהקרבה זו גרמה להשראת השכינה .וזהו
שרש"י אומר בפירוש השני" :תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא
יכנסו שתויי יין למקדש" ,כוונתו בזה גם לבאר את היתרון שבפירוש זה
על הפירוש הראשון ,שכן לפירוש זה לא עברו על ציווי ה' מכיון שעדיין
לא הוזהרו על שתיית יין ,רק "אחר מיתתן הזהיר הנותרים".
אך איך יתכן שנענשו על מה שעדיין לא נצטוו עליו ,לכן מדייק
רש"י" :משל למלך שהיה לו בן בית וכו'" ,והיינו שנדב ואביהוא היו
בבחינת "בני ביתו" של הקב"ה ,וכלשון הכתוב )פסוק ג( בקרובי אקדש",
ואם כן היה עליהם להבין זאת מעצמם ,גם בלי אזהרה מפורשת .ולכן
מביא רש"י רק את התחלת המשל ,כי כדי לתרץ קושיא זו ,די במילים אלו
בלבד ,ואין צורך בהמשך המשל.
במה יפה כוחו דרבי ישמעאל מדרבי שמעון 
אבל בכל זאת אכתי לא מיושב לגמרי לומר שבני אהרן יענשו במיתה
חמורה על מה שלא נצטוו עליו ,ולכן מוסיף רש"י שרבי ישמעאל הוא
שפירש כן .על רבי ישמעאל אמרו רז"ל )חולין מט ,א( "כהנא מסייע
כהני" ,ופירש רש"י :רבי ישמעאל היה כהן ותמיד הוא עוזרן ומקיל להם
 לכהנים .ואף כאן ניחא לו לרבי ישמעאל ל"הקל" בחטאם של בני אהרןהכהנים ולפרש שעברו על דבר שלא נצטוו עליו עדיין ,אף שפירוש זה
דחוק קצת שכן לא מסתבר שנענשו בעונש מיתה על דבר שלא נצטוו
עליו ,מלפרש שעברו על ציווי ה' והורו הלכה בפני רבן.
ולפי זה יובן מה שרש"י מביא פירוש זה בשם רבי ישמעאל דווקא,
אף שבויקרא רבה כאן )ריש פרשה יב( שם מביא רש"י ה"משל למלך",
נאמר פירוש זה בשם רבי שמעון ,אלא שלהלן )סוף פרשה יב( נאמר
הפירוש בשם רבי ישמעאל )ושם לא נזכר ה"משל למלך"( .הרי על כרחך
צריכים לומר שלפירוש רש"י נוגע מה שדווקא רבי ישמעאל אמר פירוש
זה .ולהאמור אתי שפיר.
אולם ,לאחרי כל הנ"ל יש להקשות על פירוש זה ,ממה שנאמר
"ויקריבו גו' אש זרה" משמע שה"זרות" היתה בהקרבה עצמה ,וזה ניחא
רק לפירוש הראשון שכן נדב ואביהוא הורו הלכה בפני רבן על ידי
הקרבת האש עצמה ,אבל לפירוש השני לא היה החטא בהקרבה עצמה,
אלא רק במקריבים היותם "שתויי יין" .ועוד ,מכיון שלא היה החטא
בהקרבת האש ,מדוע נענשו ב"ותצא אש" דווקא ,ואילו לפירוש הראשון
שהחטא היה בהקרבה היה העונש מדה כנגד מדה ,כנ"ל .ולכן אין רש"י
מסתפק בפירוש זה ,ואדרבא מביאו כפירוש שני ,לומר שהפירוש הראשון
קרוב יותר לפשט הכתובים.
ראה :ביאורי החומש ,כאן; ביאורים לפירוש רש"י ,כאן; שם שלמה ,כאן ; לקוטי שיחות ,חלק יב; ועוד

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .‰Â·Ï‰ÈÏÚÔ˙Â (à ,á àø÷éå 'ôפירש רש"יÈÂ·È¯ ¯Á‡ ÈÂ·È¯ ÔÈ‡˘ ,ÔÎ ¯ÓÂÏ ˙È‡¯ ‰ÓÂ ,„Á‡ „ˆÏ ‰ÈÏÚ ‰ Â·Ï ıÓÂ˜ ÁÈ Ó ‰˙ˆ˜Ó ÏÚ :
·˙ .ËÚÓÏ ‡Ï‡ ‰¯Âיבואר על פי מאמרם ז"ל ]עירובין נד ,ב[ "הון מהבל ימעט" ]משלי יג ,יא[ ,זהו העושה תורתו חבילות
חבילות סופו שמשתכח מה שלמד .וזהו "אין ריבוי אחר ריבוי בתורה" ,רצה לומר שמרבה בתורה ועושה אותה חבילות
חבילות ואינו חוזר עליה ,זאת היא סיבה "למעט" כדי שתשתכח ממנו.
צל החכמה

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

בפ' תצוה )כח ,לב( פירש רש"י בד"ה לא יקרע ]גבי מעיל[ :כדי שלא יקרע,
והקורעו עובר בלאו ,שזה ממנין לאוין שבתורה .וכן" :ולא יזח החושן" ]לעיל
פסוק כח[ ,וכן" :לא יסורו ממנו" ,הנאמר בבדי הארון ]לעיל כה ,טו[ .והנה
לעיל בפרשת תרומה ]שם[ פירש רש"י "לא יסורו ממנו"  -לעולם ,אבל לא
פירש שהמסירם עובר בלאו .וכן על המילים "ולא יזח" ]לעיל פסוק כח[ פירש:
לשון ניתוק ,ולשון ערבי הוא ,כדברי דונש בן לברט ,לא פירש שהמזיחו עובר
בלאו .ויש לתמוה שאם המסיר את הבדים עובר בלאו ואם המזיח את החושן
עובר בלאו ,למה לא פירש כן במקומם ולמה המתין עד מעשה המעיל?
ועוד ,לגבי החושן ]לעיל שם[ נאמר" :וירכסו את החושן מטבעותיו אל
טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החושן מעל
האפוד" ,נראה שפשוטו הוא שעצה טובה קא משמע לן ,שכדי שלא יזח החושן
מעל האפוד ירכסוהו בפתיל תכלת לחשב ,ופירש רש"י" :ולא יזח"  -לשון
ניתוק וכו' ,ומשמע פירושו לפי פשוטו לכאורה שכדי שלא יזח ירכסוהו ,אבל
ספר החינוך מונה את ניתוק החושן בין הלאוין ומפרש שמשמעות הלאו היא
שלא ינתק בכוונה בשעת העבודה .וכן בבדי הארון נתן טוב טעם לאיסור
הסרתם .ולמה רש"י לא פירש כן?
ועוד ,כאן בפיסקא "לא יקרע" פירש :וכן "ולא יזח החושן" ,וכן" :לא
יסורו ממנו" וכו' ,למה היפך את סדר הכתובים ,הרי מעשה הארון קדם
למעשה החושן? ועוד ,למה מדגיש רש"י כאן בענין המעיל)" :והקורעו עובר
בלאו( שזה ממנין לאוין שבתורה".
יעקב אהרונסון ,נווה אחיעזר

פרד"ס היה לשלמה

בפ' צו )ו ,יא( פירש רש"י בד"ה יקדש ,גבי קרבן מנחה" :להיות כמוה
שאם פסולה יפסלו ואם כשרה יאכלו כחומר המנחה" .ולהלן )בפסוק כ( שוב
פירש רש"י בד"ה יקדש ,גבי קרבן חטאת" :להיות כמוה שאם פסולה תפסל
ואם היא כשרה תאכל כחומר שבה" .וצריך להבין ,מדוע הוצרך רש"י לפרש
הדבר גם בקרבן חטאת ,מאחר שכבר פירש כן בקרבן מנחה .גם ,מדוע הוצרך
לפרט במנחה" :כחומר המנחה" ,הרי בה עסקינן ,לכאורה היה לכתוב
"כחומר שבה" ,כמו בחטאת .וכך אכן איתא בתורת כהנים ,וצריך ביאור למה
שינה מלשון המקור?
הרב שמואל יהודה וויינבערגער

בפ' צו )ח ,יג( ד"ה "ויחבש" פירש רש"י" :לשון קשירה" .וצריך להבין הרי
נאמר לפני זה לשון "ויחבש" :בפרשת העקידה )פ' וירא כב ,ג( ,וכן בקידוש
הכהנים )פ' תצוה כט ,ט( וחבשת להם מגבעות ,ושם לא פירש רש"י מידי ,ואם
כן אמאי ראה רש"י צורך לפרשו כאן?
הרב לוי יצחק אזדאבא

בפ' תזריע )יג ,מה( פרומים ,פירש רש"י :קרועים .וצריך להבים אם צריך
לפרשו למה לא פירשו לעיל בפ' שמיני )י ,ו( :בגדיכם אל תפרומו.
י .מ.

בפ' תזריע )יג ,ו( ד"ה "וכבס בגדיו וטהר" ,פירש רש"י" :הואיל ונזקק
להסגר נקרא טמא וצריך טבילה" .וצריך להבין ,הרי לכאורה אין רש"י מפרש
כלום במילים "וכבס בגדיו" ,ואם כן מדוע מעתיק תיבות אלו?
מ .א .ש.

המשך

) .Á·ÊÓ‰ÏÚ„˜Â˙ „ÈÓ˙˘‡ (å ,å åö 'ôפירש רש"י(Î ,ÊÎ ‰Âˆ˙ 'Ù) ‰· ¯Ó‡ ˘ ,˙Â¯ ‰ ˙‡ ‰· ÔÈ˜ÈÏ„Ó˘ ‡È‰ ,„ÈÓ˙ ‰· ¯Ó‡ ˘ ˘‡ :
 .„˜Â˙ ÔÂˆÈÁ‰ Á·ÊÓ‰ ÏÚÓ ‡È‰ Û‡ ,„ÈÓ˙ ¯ ˙ÂÏÚ‰Ïלהורות שבחינת המנורה ,שמורה על חכמת התורה ,כמו שאמרו ז"ל )בבא
בתרא כה ,ב( הרוצה שיחכים  -ידרים ,וסימניך :מנורה בדרום ,תלויה בבחינת מזבח ,כפי שמקריב חלבו ודמו על מזבח ה'.
וכעין דאמרינן במדרש )הובא בתוספות כתובות קד ,א ד"ה לא; וראה אליהו רבה ,פרק כו( :עד שאדם מתפלל שיכנס תורה
לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו.
אבני אש

) .Ï‡¯˘ÈÈ˜ÊÏÂ (à ,è éðéîù 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ‰ÏÂ„‚ ‰ Â‰Î· ˘Ó˘ÓÂ Ò Î Ô¯‰‡ ¯Â·È„‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÌÚÈÓ˘‰Ï :אהרן זכה לשמש בכהונה
גדולה בזכות שמירת הדיבור ,וכמפורש יוצא מהפסוק )מלאכי ב ,ז( כי שפתי כהן ישמרו דעת וגו'.
דברי ישראל ,מאדזיץ

) .ÌÎÈÏ‡‰‡¯'‰ÌÂÈ‰ÈÎ'Â‚ÂÌÈÊÚ¯ÈÚ˘ÂÁ˜ (ã-â ,è éðéîù 'ôפירש רש"י‰·ÂÁ ÔÈ‡· ÂÏÏ‰ ˙Â ·¯˜ ÍÎÏ ,ÌÎÈ„È ‰˘ÚÓ· Â˙ ÈÎ˘ ˙Â¯˘‰Ï :
 .‰Ê ÌÂÈÏולכאורה מה מוסיף רש"י בפירושו על מה שמפורש בפסוק .אלא מלשון הכתוב "כי היום ה' נראה אליכם" ,נראה
שנצטוו להקריב הקרבנות בשביל השראת השכינה ,וזה בא רש"י לשלול שאמנם הקרבנות הם בכדי להשרות שכינתו ,אבל לא
שתהא העשיה בשביל כך אלא משום ציווי ה'.
מהר"י מבעזלא

) .'Â‚Â‰„ÈÒÁ‰˙‡Â (èé ,àé éðéîù 'ôפירוש רש"י .˙Â ÂÊÓ· ‰È˙Â¯·Á ÌÚ ˙Â„ÈÒÁ ‰˘ÂÚ˘ ,‰„ÈÒÁ ‰Ó˘ ‡¯˜ ‰ÓÏÂ :אם "עושה חסידות"
דין הוא שתהא עוף טהור ,שהרי לפי הרמב"ן )בפסוק יג( טומאתם של העופות היא משום אכזריותם .אלא שהחסרון הוא
שעושה חסידות רק עם חברותיה ,ואילו מי שאינה נמנית על חברותיה אינה מסייעת לה במזונות ,והרי אין בודקין למזונות
)בבא בתרא ט ,א( ,לפיכך היא טמאה.
לקוטי יהודה ,בשם חידושי הרי"מ מגור

) .'Â‚Â Ú¯ÂˆÓ‰˙¯Â˙‰È‰˙˙‡Ê (á ,ãé òøåöî 'ôפירש רש"י .‰ÏÈÏ· Â˙Â‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡˘ „ÓÏÓ :כשהאדם נמצא בחשכת לילה ,ואינו
רואה את מעלת חבירו ,בודאי גם אין הוא רואה נגעי עצמו ,וממילא לא יוכל להטהר מהם.
ברכת דוד ,טאלנא

) .˙Â¯‰Ë˙ÂÈÁÌÈ¯ÙˆÈ˘ (ã ,ãé òøåöî 'ôפירש רש"י„ÈÓ˙ ÌÈËÙËÙÓ˘ ÌÈ¯Ùˆ Â˙¯‰ËÏ Â˜˜ÊÂ‰ ÍÎÈÙÏ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÏÚ ÌÈ‡· ÌÈÚ‚ ‰˘ ÈÙÏ :
·ˆ .ÏÂ˜ ÛÂˆÙדיוק לשון רש"י :מפטפטים "˙ "„ÈÓבצפצוף קול ,בא לרמז מה שנאמר )משלי י ,יט( ברוב דברים לא יחדל פשע,
ובמשנת חסידים )אבות א ,יז( כל המרבה דברים מביא חטא .וזו הסיבה שנכשל בלשון הרע ,שפיטפט תמיד באין מעצור לפיו.
עוד בא להשמיענו שכל חסרונו היא שמפטפט "תמיד" ,אבל לא עצם הדיבור ,שהרי כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו
אלא לכבודו )אבות סוף פרק ו( ,כולל כח הדיבור ,וכמו שאמרו ז"ל )חולין פט ,א( מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו
כאלם ,יכול אף לדברי תורה כן ,תלמוד לומר צדק תדברון .ודוקא "ברוב" דברים לא יחדל פשע ,ודוקא "המרבה" דברים מביא
חטא .וכידוע בשם מהר"י מבעלזא שלכך הוזקק המצורע לשתי צפרים ,הציפור השחוטה לכפר על פטפוטי דברים אסורים,
ואילו הציפור החיה על דברים שצריכים להאמר.
אבני אש

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
דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
מטהל *
למהר"
פשעמישלאאריה
מים חיים * גור
מת באר
משה"ן *
רבי למהר
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי לשפר
משה"
בעל "
אבד"ק
חכמים( * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
לט"-זכ*"השפתי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי )דוד
בניסן שס"ו
שי"א
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

הואיל משה  -באר היטב

משערים כי שם משפחתו "מת" ,ראשי
תיבות "מרביצי תורה" או "מחזיקי תורה".
אולם גדולי ישראל כינוהו :רבי משה חי ,או
"איש חי" .נולד בפשעמישלא שי"א ,לאביו
הקדוש רבי אברהם הי"ד .קיבל תורה מפי
המהרש"ל )ראה ערך "יריעות שלמה",
"מתיבתא דרש"י" גליון ב( .שימש ברבנות
בעלזא .לאחר מכן בוולאדימיר )מקום מגורי
חותנו( .משם נתקבל לכהן בעיר מולדתו
פשעמישלא ,ומשם עבר לרבנות לובומל
ולאחר מכן לרבנות אפטא ,בה נסתלק בכ"ה
בניסן שנת שס"ו ,בן נ"ה.
טבעו של רבינו יצא בעולם בזכות ספרו
"מטה משה" ,שהתקבל בתפוצות ישראל
כמקור הלכות וכיסוד למנהגי ישראל .הספר
מיוסד על ג' עמודי העולם :עמוד התורה .עמוד
העבודה ,הכולל סדר התפילות והמועדות.
ועמוד גמילות חסדים ,הכולל עניני קידושין
ונישואין ,ביקור חולים ושמחות ,ומצות מילה.
דבריו מוזכרים בשל"ה הקדוש ובספרי
הפוסקים כ"מגן אברהם" ועוד .בהקדמתו
לספר זה כותב ששימש תלמידי חכמים ובפרט
את המהרש"ל והיה מאוכלי שולחנו ועקב אחר
הנהגותיו.
הספר שלפנינו "הואיל משה" מחולק
לשנים :א" .באר התורה" על התורה ,ויש בו גם
התייחסות לפירוש רש"י .ב" .באר היטב" על
פירוש רש"י ,ובו נושא ונותן עם גדולי מפרשי
רש"י .בן דורו בעל "באר שבע" כבר מביאו
בספרו על רש"י "צדה לדרך" בשם רמ"מ ,אך
מתלונן עליו שמביא דברים שלא בשם אומרם
)אולם ,ראה להלן התנצלות המו"ל( .החיבור
כג

שלטי הגיבורים

נשלם בשנת שנ"ו ,ונדפס לראשונה על ידי בנו
בפראג שע"ב .ושוב במהדורא חדשה בחומש
"המאורות הגדולים" ,ירושלים תשנ"ב .וכך
כותב בנו של רבינו ,המו"ל הראשון ,בהקדמתו:
"מה שפירש על התורה בדרך פשט ודרך דרוש
קרא שמו 'באר התורה' ,כי הוא באמת ביאור
מספיק על התורה בכללה ...ומה שפירש על
פירוש רש"י ז"ל בתכלית הקיצור מה שמצא
בספרי שאר המחברים ,מהדברים אשר כנופת
צופים ,ומה שהוסיף נופך משלו כדבש
מתוקים ,קרא 'באר היטב' ...ושם הספר בכללו
קראתי 'הואיל משה' ,כלומר שיהא הספר
מ...

כולו נקרא על שם הפסוק 'הואיל משה באר
את התורה'"...
בהקדמה זו מתאר עבודת אביו המחבר:
"חיפש וליקט באמרים ,מפי סופרים ומפי
ספרים; הדברים העתיקים ,מפי וותיקים,
המפורדים והמפוזרים; בספרים שחיברו
ראשונים ואחרונים; ליקט מהם הדברים ,אשר
לפשוטו של מקרא קרובים; ואף כי לא הזכיר
לפעמים הדבר בשם אומרם ,לא עשה זה ח"ו
ללבוש בטלית אחרים ,אך בחר מאוד לקצר
אמרים ...ועוד הוסיף נופך משלו אמרים ,כמסיני
מסורים; כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים."...
בהמשך הוא מעלה מה הביא את אביו
לחבר את חיבור זה ולחלקו לשנים" :בהיות כי
ראה שהדור הזה ,יעפי הגלות ,מאוד הם
נכספים ,מדי שבתות השנים ,לקרוא מקרא
ולהבינו בפירוש רש"י ז"ל לרוות צמאנם ,כי בו
ינוחו מרגזם ומעצבם ,והיה עליהם לטורח
למצוא מבוקשם ...והלב אשר לא טהור
מטרדות הזמן אין לו פנאי ,לבקש בכל הספרים
לבא לפנים ולפני ,על כן עלה בדעת אבי הגאון
ז"ל לחלק ספר זה על דרכים אלה :פירוש
התורה ופירוש רש"י ז"ל להיות בחיבור אחד
כלולים ...ולא תהא עדת ה' כצאן אשר אין להם
רועים ,הצריכים לבקש לרוות את צמאם...
ולזה קרא גם כן אדוני אבי ז"ל שני החיבורים
פירוש התורה ופירוש רש"י ז"ל' :באר התורה',
ו'באר היטב' ,שלא יהא גם כן לבני עמנו שום
פתחון פה שהוא צריך לחפש במקומות
הר]חו[קים ,בחורים ובסדקים ...כי בספר הזה
יחדיו יהיו כלולים ,ומלאה הארץ דעה כמים
לים מכסים".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'Â‚ÂÔ¯‰‡„Â„Ï‡ÈÊÚÈ·ÔÂÙˆÏ‡Ï‡ÂÏ‡˘ÈÓÏ‡‰˘Ó‡¯˜ÈÂ (ã ,é éðéîù 'ôפירש רש"י[ÁÈ ,Â ˙ÂÓ˘ - ‡¯‡Â ˙˘¯Ù] ¯Ó‡ ˘ ,‰È‰ Ì¯ÓÚ ÈÁ‡ Ï‡ÈÊÂÚ ,Ô¯‰‡ „Â„ :
] .'Â‚Â ˙‰˜ È ·Âלכאורה יקשה[ ממשמע שנאמר ]שם[ 'ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל' ,איני יודע שהוא דוד אהרן ,מה תלמוד לומר 'דוד אהרן'.
ועוד ,למה תלה היחוס באהרן ,למה לא אמר 'דודו' ]של משה הנזכר ברישא דקרא[ ,שהרי גם דודו של משה היה .ומצאתי במדרש ]ילקוט רמז תקכו ,מתורת
כהנים כאן[ מקיש עוזיאל לאהרן ,מה אהרן אוהב שלום ורודף שלום ,אף עוזיאל אוהב שלום ורודף שלום.
ונראה שלזה כיוון רש"י במה שכתב" :עוזיאל אחי עמרם היה" ,להורות שכמידתו של אהרן כך מידתו של עוזיאל ,והחושב בעבור זה ]שדומים הם[ ,כי היה
עוזיאל אחי אמו של אהרן ,ולזה הם דומים במידותיהם ,כי רוב בנים ]נמשכים[ אחרי אחי האם ]בבא בתרא קי ,א[ .לזה כתב ]רש"י[ :אחי אביו היה ,ולא
היה בטבעו להיות שווה לאהרן ,ואפילו הכי היה דומה לו ,וזה בבחירתו ומצד מעלתו ,ולא מצד הטבע.
עוד יראה לומר דכוונת רש"י שלא תבין 'דוד אהרן' שאהרן היה דודו של עוזיאל ,לכך פירש 'עוזיאל אחי עמרם היה' ,והיה ]הוא[ דודו של אהרן .לאפוקי
דעת המפרשים כוונת רש"י דלא ידעינן הי מינייהו דוד אהרן ]מישאל ואליצפון או עוזיאל[ וכתב :עוזיאל .וקשה לדבריהם דודאי קאי אעוזיאל הסמוך לו,
ועוד דאי קאי אמישאל ואליצפון ,הווה ליה למימר בלשון רבים ]דודי אהרן[ ,על כן העיקר כמו שפרשתי.

