על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,ניסן תשע"ג ,גליון יח

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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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

חדשות בהיכלי רש"י
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„,‡¯˜Ó‰ „ÂÓÈÏ ˙Ú˘· ÌÈ˘¯„Ó· ÍÂ¯ÎÊ Ï·Ï·˙ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÂ ˙Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ ,¯·È
¯‡˘ ‡ÏÈÂÂÓ ‡"¯‚‰ „ÈÓÏ˙ ,˜ˆÏ‡ÙÓ „È‚Ó‰ ÒÁÙ È·¯Ï ,‰Ú·‚‰
‡."ÁÈÏˆ˙ Ê

כללים בפירוש רש"י
·˘Â¯ÓÂ‡ Ì

"„¯."Â¯ÓÂ‡ Ì˘ ¯ÈÎÊÓ ÔÈ‡Â ˙Â˘˜‰ÏÂ ˘¯ÙÏ È"˘¯ Ï˘ ÂÎ
È"˘¯ Í¯Ú ,˙Â¯Â„‰ ¯„Ò

"·È‡„Â·Â ,ÔÂÈ‡ ÔÈ¯ÈÚÊ ,ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ÈÏÚ· ˙ÂÓ˘ ‡È·‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙ÂÓÂ˜Ó
‡‚¯‡ „‡ ,‡ ˙È˘‡¯· 'Ù ,‰ÏÎ
."Ì‡È·‰ ‰ÂÂÎ ‰ÊÈ‡Ï
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רש"י לחידודא
לאחר שהורידו את החמישי בא השישי ועולה בשביעי?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.
פתרון החידה מגליון הקודם :בעמוד האחרון

בשורה חשובה לכל אלו שרוצים להבין את רש"י באמת!
המבואר
מהדורה של הסט הוותיק "חומש
המפורש" מחודשת ומבוארת ומפוארת ומאירה לעיניים ,חמשה
חומשי תורה שעד כה היו מחולקים לכ 10 -כרכים אוגדו לחמישה
כרכים על סדר חמשה חומשי תורה.
"חומש המבואר רש"י המפורש" ,היה והינו לחם חוקם מעל
כשני עשורים של מלמדים ,מורות ,אבות ובנים ,בעלי בתים לצד
תלמידי חכמים ,נערים כזקנים ,כולם מוצאים בו תועלת מרובה
ומקילה מאד בעת לימודם את קטעי רש"י הקשים להבין את
הפשט האמיתי ברש"י עם פירוש רש"י המפורש ,הביאור נכתב
בלשון קלה וצחה ומשולב בתוך דברי רש"י ,יצוין שלכל הפירושים
הובאו מקורות הפשט ,ומקרות לעיונים ,ותוספות של ביאורים
בהערות בשולי הגיליון ,כמו כן שולבו מאות תמונות סיכומים
והמחשות חלקם הגדול חדשים במהדורה זו על מנת להבין
לאמיתה את כוונת רש"י שנערכו בעמל רב ,ולאחר מחקר מדוקדק
אודות שיטתו המיוחדת בנושאים שונים ,תמונות אלו הפכו לנחלת
הכלל בהבנת כוונת רש"י ,כשבסוף חומש שמות נוסף קונטרס
מיוחד של המחשת העבודה של שבעת ימי מילואים ,וכן בחומש
ויקרא נוסף קונטרס סיכומים והמחשות על סדר הקרבנות.
תוספת ביאור מיוחדת ונצרכת הנמצא רק בסט חומשים זה,
הוא הביאור "באר התורה" ,ביאור רציף להבנת פשוטו של מקרא
על פי הראשונים והמפרשים ,כתוספת לביאור דברי רש"י ,בין
היתר כדי להביא המקומות שחלקו בו המפרשים על דעת רש"י
בביאור פשוטו של מקרא ,הייחודיות בליקוט זה הינו ההבאה של
הראשונים מפרשי התורה ,בצורה מתומצתת ביותר.
רבים הם מאוד השיפורים שבמהדורה המחודשת והמפוארת זו
נמנה רק חלקם ,שולבו מאות תיקונים והוספות רבות בביאורים,
שולבו כל דברי רש"י ,שבאים במהדורה זו מנוקדים ומדוקדקים.
ד"ה של רש"י המפורש ובאר התורה נוקדו ,שולבו עשרות סיכומים
ותמונות חדשות ,מספרי הציונים ברש"י המפורש ובאר התורה
התאחדו במספר סידורי רצוף ,שולבו כל ההפטרות במקומם ,וכן
הושקע רבות בעריכה ובעימוד מהודר באותיות חדשות ומאירות
לעיניים ,על ידי מיטב המומחים בכל התחומים מבלי להתעלם אף
מהפרטים הקטנים ביותר על מנת להגיש דבר נאה ומתוקן.
יצירה נפלאה זו נתחבר ע"י המחבר הדגול הרה"ג רבי שלום
דובער שטיינברג ז"ל שעקב הסתלקותו בדמי ימיו לא הספיק
להשלים את הסדרה ,והשלימו בנו הרה"ח ר' יוסף שטיינברג
שליט"א ,הספר מעוטר בברכות חמות ובהסכמות נלהבות של
גדולי ומאורי ישראל מכל החוגים והעדות ,ואף גם זכה למכתב
ברכה ותשורה מכובדת ממרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל.

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 :

רש"י

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 "ד' הצריכים להודות  -שנוי הסדר ושינוי הלשון" 
) .Â·È¯˜È ‰„Â˙ ÏÚ Ì‡ (áé ,æ åö 'ôפירש רש"יÏÚ ‰‡„Â‰ ¯·„ ÏÚ Ì‡ :
‰ÏÂÁÂ ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È· È˘Â·ÁÂ ˙ÂÈ¯·„Ó ÈÎÏÂ‰Â ÌÈ‰ È„¯ÂÈ ÔÂ‚Î ,ÂÏ ‰˘Ú˘ Ò
˘˙¯È·Ï ÂÈ˙Â‡ÏÙÂ Â„ÒÁ '‰Ï Â„ÂÈ" Ô‰· ·Â˙Î˘ ,˙Â„Â‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰˘ ‡Ù
‡„."‰„Â˙ ÈÁ·Ê ÂÁ·ÊÈÂ Ì
צריך ביאור ,מניין למד רש"י בדרך פשוטו של מקרא שהבאת קרבן
תודה היא דוקא על נס שנעשה לו ,ולא כאות תודה לה' סתם .גם ,אם יש
הכרח שהכוונה היא להודאה על נס ,מניין שהכוונה היא דוקא לארבעה
ניסים אלו ותו לא .אמנם ארבעה נסים אלו מוזכרים בתהלים כדברי רש"י,
אבל ניתן היה לפרש שמדובר כדוגמאות בלבד.
כסדר המסוכנים יותר או המצויים יותר 
עוד צריך ביאור ,מה פשר סדר ארבעת הניסים בדברי רש"י ,שאינו
תואם לא את סדרם בתהלים ,ולא את סדרם בגמרא )ברכות נד ,ב( .וראה
תוספות שם שהקשו על שינוי הסדר בגמרא מהסדר בתהלים .ותירצו
דקרא נקט סדר המסוכנין יותר תחילה ,וגמרא נקט המצויין תחילה .ולפי
זה יוקשה עוד יותר הסדר בפירוש רש"י ,מכיון דאינו לא כסדר המסוכנין
יותר תחילה דבקרא ,ולא כסדר המצויין תחילה שבגמרא .ופשוט שבדבר
שבמציאות אין לומר שעל פי פשוטו של מקרא הוא באופן שונה.
גם ,מדוע נקט רש"י "חולה שנתרפא" בלשון יחיד ,ואילו לשאר
הניסים הוא מתייחס בלשון רבים :יורדי הים ,הולכי מדבריות ,חבושי
בית האסורים .והנה בגמרא שם הובאו שניים מהנסים בלשון רבים :יורדי
הים והולכי מדבריות ,ושניים בלשון יחיד :מי שהיה חולה ונתרפא ומי
שהיה חבוש בבית האסורים ויצא .והדברים מתקבלים על הדעת שהרי
הירידה לים וההליכה במדבר היא בדרך כלל בשיירה ובקבוצה ,ואילו
מחלה ומאסר מתייחסים בדרך כלל לאדם יחיד .אך רש"י שינה מדברי
הגמרא וכתב גם "חבושי בית האסורים" בלשון רבים ,ואילו את "חולה
שנתרפא" השאיר בלשון יחיד.
והביאור בכל זה ,אילו היה חיוב הבאת קרבן תודה חל על כל מי
שצריך להודות לקב"ה היה כל אדם מישראל חייב להביא קרבן תודה מדי
יום ביומו ,שהרי הקב"ה גומל טוב וחסד תמיד לכל אדם ,ותמיד חובה
להודות לו על כך ,והדבר אינו מתקבל על הדעת כלל .ולכן הוכרח רש"י
לפרש שהחובה להביא קרבן תודה אינה חלה על כל הודאה לקב"ה אלא
רק על הודאה מיוחדת וחריגה "הודאה על נס שנעשה לו".

פרד"ס היה לשלמה

אלא שעדיין אין די בכך ,הרי דבריו של משה נאמרו לבני דור המדבר
שזכו לראות במו עיניהם ניסים גלויים מדי יום ביומו :ירידת המן ,ענני
הכבוד ,בארה של מרים וכו' ,ואם חובת הבאת הקרבן היא על כל נס ,הרי
היו כל בני אותו דור חייבים בקרבן תודה בכל יום ויום ,ואף זה דבר שאין
להעלותו על הדעת .ולכן מוסיף רש"י שחובת הבאת הקרבן אינה על כל
נס אלא דוקא על ארבעת הניסים המופיעים בתהלים ,ומאחר שהניסים
שאירעו לכל ישראל במדבר לא היו מארבעה ניסים אלה לא התחייבו
בקרבן תודה.
כסדר המאורעות 
והנה מטבע הדברים קל יותר לאדם לשמוע ולהבין דברים
המתייחסים למאורעות שאירעו לו עצמו ולמקרים המוכרים לו אישית,
ומאחר שציווי זה של משה נאמר לבני דור המדבר מתקבל על הדעת
שהוא נאמר להם בהתאם לסדר שבו אירעו הדברים להם עצמם .אם כי
הם עצמם לא נתחייבו על כך בקרבן תודה כנ"ל ,שכן ירידתם בים
הליכתם במדבר וכו' היו על פי ה' ,ולכן הדבר לא נחשב להם לסכנה כלל.
וזהו סדר הדברים בדברי רש"י :א' "יורדי הים"  -קריעת ים סוף
שהתרחשה מיד לאחר יציאת מצרים; ב' "הולכי מדבריות"  -המשך
דרכם של בני ישראל במדבר על כל סכנותיו; ג' "חבושי בית האסורים" -
הגזרה שנגזרה על בני ישראל לאחר מכן להיות כלואים במדבר בבחינת
יושבי חושך וצלמות; ד' "חולה שנתרפא"  -נס שלא מצינו שבני ישראל
נזקקו לו כלל .ולכן מפרט רש"י את שלושת הניסים הראשונים בלשון
רבים ,ואילו את הנס הרביעי "חולה שנתרפא" הוא מציין בלשון יחיד,
מאחר ששלושת הניסים הראשונים אירעו לכל בני ישראל כציבור ,דבר
שלא מצינו בנס הרביעי.
לכאורה ניתן לשאול לפי הסבר זה ,הרי היה על משה להקדים
ולהזכיר לכל לראש את "חבושי בית האסורים"  -מצבם של בני ישראל
בהיותם כלואים במצרים לפני כל הניסים האחרים .אבל חובת ההודאה
אינה חלה בכל מקרה של כליאה ,אלא רק במקרה של ישיבה במקום
"חושך וצלמות" ,כלשון הכתוב בתהלים .ולכן היציאה מגלות מצרים
אינה מחייבת בקרבן תודה ,שהרי ארץ גושן שבה ישבו בני ישראל היתה
מקום טוב ונוח כשלעצמו וסבלם של בני ישראל נבע רק משעבודם
לפרעה דבר שאינו אחד מהארבעה שצריכים להודות.
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יב ]ועיין שם
שמיישב מה שיש להקשות מרמ"א הל' פסח תעה ,ז ומהרב שם תעח ,ה[

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

)שם הגדולים(

) .ÂˆÓ˜ ‡ÏÓ (á ,á àø÷éå 'ôפירש רש"י .˙È¯·Ú ÔÂ˘Ï· ıÓÂ˜ ‡Â‰ :מקשין העולם פשיטא שהוא בלשון עברית .ומהרי"ל ז"ל תירץ ,משום שנאמר
במקום אחר" :באחת הפחתים" )שמואל-ב יז ,ט( ,ותירגם יונתן :בחד ַק ְמצ ָיא .לכך פירש רש"י הכא ,שלא תאמר שגם "קומץ" זה פחתים ]וכן
פירשו כאן החזקוני ,הריב"א ,ועוד[ .ואבי מורי ז"ל תירץ ,משום דמצינו במקום אחר שתרגום של "ונהי בעינינו כחגבים" )במדבר יג ,לג(
כקמצין .אם כן ,היה אפשר לחשוב ש'קומץ' הוא חגב ,ו'מלוא קומצו' הוא בגודל חגב ,על כן הוצרך רש"י להדגיש שבלשון עברית קומץ
מהרי"ל וחכמי קלן
אינו חגב אלא מילוי היד ,וכפי שהאריך רש"י] .במושב זקנים ובגור אריה ביארו את הדגשת רש"י 'בלשון עברית' באופנים אחרים[.
) .ÂÈ·Â Ô¯‰‡ ˘ÚÈÂ (åì ,ç åö 'ôפירש רש"י .Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ÂË‰ ‡Ï˘ ÔÁ·˘ „È‚‰Ï :וקשה איזה ימין ושמאל יש בזה .לכן נראה לי כוונת "ימין" זהו
ינחנו
על מנת לקבל פרס" ,ושמאל" זהו מפני עונש מיתה הנזכר בפסוק הקודם 'ולא תמותו' ,ורק למלאות ציווי ה' היתה כוונתם.

) .ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· È‰ÈÂ (à ,è éðéîù 'ôפירש רש"י¯„Ò· ˙ÂÈÂ˘‰ ˙Â¯ËÚ ¯˘Ú ÏËÂ ÌÂÈ· Â· ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰˘ ÔÒÈ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ‡Â‰ ,ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ ÈÈÓ˘ :
 .ÌÏÂÚהקשו מפרשי רש"י ,דלכאורה הוה ליה לפרש רק "שמיני למילואים" ,ותו לא מידי ,דמה נוגע לפשטות הכתוב מעלתו של היום.

וכתבו שהוקשה לו לרש"י אמרו "השמיני" בה' הידיעה .ועל זה מתרץ שהוא יום ידוע ומפורסם במעלות רמות.

ראה ספר הגור; באר מים חיים ,לאחי המהר"ל; דבק טוב; לבוש; ט"ז; ועוד

) .ÌÎ¯·ÈÂ ÌÚ‰ Ï‡ ÂÈ„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡˘ÈÂ (áë ,è éðéîù úùøôפירש רש"י .‡˘È ¯‡È ,ÍÎ¯·È :ÌÈ‰Î ˙Î¯· :הרמב"ן חולק על רש"י וסובר שהברכה
היתה כברכת שלמה .ובמזרחי שם העיר מסוטה )לח ,ב( כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה ,שנאמר וישא אהרן וכו' ,ובמגילה )יח,
א( מה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה ,עיין שם .ולכאורה הלשון בשבת )פז ,ב( "ראשון לברך את ישראל" ,ולא נקט 'ראשון לברכת
כהנים' ,נראה יותר כהרמב"ן.
אבל אולי היה אפשר להשוות בין הדבקים ,שברש"י פירש" :ויברכם ,ברכת כהנים יברכך יאר ישא" .ובשפתי חכמים תמה דפשיטא שזה
ברכת כהנים .אך הרמב"ן שם סיים באופן אחד לפרש המכילתא שביום ראשון נצטוה הוא ,ורק ליום הזה ,ולהלן ניתנה ברכה זו לו ולבניו
לדורות .והיה אפשר להצדיק דברי רש"י שבאמת זו כוונת רש"י "ברכת כהנים" ,אבל לא כסתמא דברכת כהנים שנצטוה אחר כך לבניו
ולדורות רק שזה "יברכך יאר ישא" דהיינו הברכות הללו בירך אותם בו ביום ,אבל עיקר מה שאנו קורים "ברכת כהנים" מהציווי לדורות
שנצטוו אחר כך וכשיטת הרמב"ן .ואולי כוונת הרמב"ן גם כן לתרץ כן בעצמו לשיטת רש"י והמכילתא ,והבן.
שו"ת דברי יציב ,אורח חיים סימן קפד

שלח שלמה לבי מדרשא
תשובות הרב ישראל פלס ריש מתיבתא
דרש"י ובעל "משא דעת" על פירוש רש"י:
מה שהקשה ר' מ.נ .על פירוש רש"י על "ואל
אצילי" ,שבד"ה 'ואל אצילי' לא פירש משמעות
התיבה 'אצילי' ,ורק באמצע ד"ה 'ויחזו' שב
לפרשה  -יש להוסיף ולהקשות ,דבד"ה 'ואל
אצילי' פירש רש"י שהם נדב ואביהו והזקנים,
ומנא ליה לרש"י שהם 'אצילי' ,ומניין שמשה
ואהרן שנזכרו לעיל לא נכללו ב'אצילי' .ויש
לומר ,דמה שהביא רש"י שני פירושים בד"ה
'ויחזו' ,פירוש מדרש תנחומא ופירוש תרגום
אונקלוס ,אין זה נוגע לתיבות 'ויחזו את
האלקים' בלבד ,אלא לכל הפסוק .מה שכתב
רש"י בתחילה הוא לפי התנחומא ,שהתורה
אומרת "ויחזו  ...ויאכלו  "...לגנותם ,שלא עשו
כהוגן ,ולכן ראויים היו שתשתלח בהם יד
)וכדפירש רש"י בפסוק י( .ולפי פירוש זה משמעות
'אצילי' היא מלשון הצלה ,שלמרות שהיו
ראויים שתשתלח בהם יד  -ניצולו .ומכאן לקח
רש"י את דבריו מי הם 'אצילי' ,שהרי בפסוק
י' הזכיר שאלו שנתחייבו כאן מיתה והקב"ה
המתין להם הם נדב ואביהו והזקנים .אבל
לפירוש התרגום ,שפירש "ויאכלו" שהיה זה
כעין הקרבת קרבנות ,אם כן הפסוק כולו בא
לספר מעלתם ,ופירוש 'אצילי' לא יכול להיות
כפי שהובן בתחילה ,אלא כמפורש בתרגום
'רברבי' .וזה מה שפירש רש"י בסוף דבריו את
...

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
תיבת 'אצילי' ,וכאילו אמר 'ואונקלוס לא תרגם
כן ]ולפירושו[ אצילי לשון גדולים' .ואכן,
לפירוש התרגום יתכן ש'אצילי' כולל גם את
משה ואהרן.
ומה שהעיר ר' א.ב .על חזרת פירוש רש"י על
"נבוב לוחות" ,יש להציע בדרך אפשר ,דמצינו
בסוף פרשת יתרו )שמות כ ,כא( שני פירושים
ברש"י ל'מזבח אדמה'" :מחובר באדמה ,שלא
יבננו על גבי עמודים או על גבי כיפים .דבר אחר
שהיה ממלא את חלל מזבח הנחשת אדמה
בשעת חנייתן" .ויש לבאר ,דנקודת המחלוקת
בין ב' פירושים אלו היא ,מהו עיקרו של המזבח
 דפנותיו או חללו .לפי הפירוש הראשון הרישמו 'מזבח אדמה' על שם הדפנות שמחוברות
לקרקע .לפי הפירוש השני עיקרו של המזבח
הוא החלל ,שאותו ממלאים אדמה בשעת
חנייתם .ויש לומר ,דרש"י בא לפרש את הביטוי
'נבוב לוחות' לפי ב' הפירושים הללו ,ובכל מקום
פירש לפי פירוש אחד .בפרשת תרומה פירש לפי
השיטה שהלוחות הם העיקר ,לוחות מכל צד של
המזבח ]והמזבח היינו הלוחות עצמם[ ,ונותר
ממילא חלל באמצע ,וכל ההקפדה היא שלא
יהיה גוש עץ ללא חלל .אבל בפרשת ויקהל נקט
כצד שהחלל הוא העיקר ,ולכן פתח שעיקרו של
הביטוי 'נבוב לוחות' הוא 'נבוב' ,חלול ,ודווקא
כאן הביא את הראיה מירמיה ,ששם פורש עובי
דפנות העמודים ,שהיה רק ארבע אצבעות ,ורוב
...

העמוד היה 'נבוב' .ובהמשך לזה ביאר ,שגם כאן
כך ,העיקר היה החלל ,והלוחות היו לכל 'רוח'
]ולא כמו שכתב בתרומה :לכל צד[ ,כי כאן אינו
מדבר על צידי המזבח ,אלא על החלל ,ולחלל
אין 'צדדים' אלא 'רוחות' ,ולארבעת רוחות
החלל שמו לוחות.
לכבוד מערכת גליון הנחמד "מתיבתא דרש"י",
שפע שלומים מגבהי מרומים,
בגליון טו"ב מייתי הערות וקושיות על פירוש
רש"י פ' משפטים בד"ה ויחזו את האלקים,
למה צריך רש"י ג' ראיות על ל' "אצילי" תסגי
ליה בחדא .תו מדוע אינו מביא המקראות על
הסדר .ולדעתי ,שאלה הא' אינה שאלה ,שכן
דרכו בהרבה מקומות להביא ג' ראיות,
ולפעמים יסתפק בראיה אחת .ומה שהקדים
הקרא של ישעי'ה ,יש לומר ששם נכתב בל'
רבים ,כמו הכא ,ואחרי זה הכתובים כסדרן.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר
השמח בשמחת עמלי התורה ופירוש רש"י
שמעון שוורץ ,מחבר ספר "באורי אש" ,על פירוש רש"י

הערת המערכת :מזה שלפעמים מסתפק רש"י
בראיה אחת ולפעמים לא ,הרי שבמקומות אלו
לא סגי ליה בחדא ,וכידוע גודל הדיוק ברש"י,
וכמו שכתב הרא"ש על פירוש רש"י" :ותדקדק
בו כאשר תוכל" .ואכן מצינו במפרשי רש"י
שמתעכבים על כגון דא.

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

)ÂÓÈ˘ÈÂ ˘‡ Ô‰· Â˙ÈÂ Â˙˙ÁÓ ˘È‡ ‡Â‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· ÂÁ˜ÈÂ (á-à ,é éðéîù 'ô
'‰ ÈÙÏÓ ˘‡ ‡ˆ˙Â .Ì˙Â‡ ‰ÂÈˆ ‡Ï ¯˘‡ ‰¯Ê ˘‡ '‰ ÈÙÏ Â·È¯˜ÈÂ ˙¯ÂË˜ ‰ÈÏÚ
 .'‰ ÈÙÏ Â˙ÓÈÂ Ì˙Â‡ ÏÎ‡˙Âופירש רש"י‡Ï ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ,"˘‡ ‡ˆ˙Â" :

¯ÓÂ‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ;Ô·¯ ‰˘Ó ÈÙ· ‰ÎÏ‰ Â¯Â‰˘ È„È ÏÚ ‡Ï‡ Ô¯‰‡ È· Â˙Ó
˘˙ÈÈÂ˙˘ ÂÒÎÈ ‡Ï˘ ÌÈ¯˙Â‰ ¯È‰Ê‰ Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡˘ Ú„˙ ,˘„˜ÓÏ ÂÒÎ ÔÈÈ ÈÈÂ
.‰·¯ ‡¯˜ÈÂ· ‡˙È‡„Î ,'ÂÎÂ ˙È· Ô· ÂÏ ‰È‰˘ ÍÏÓÏ Ï˘Ó ,˘„˜ÓÏ ÔÈÈ
?È"˘¯Ï ‰ÈÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב; הואיל משה; דברי דוד לט"ז; אהל יעקב; משכיל
לדוד; צל החכמה )מערר(; שאר ישוב

?(‰¯Ê ˘‡ Â·È¯˜‰˘) Ì‡ËÁ ‡¯˜· ˘¯ÂÙÓ È¯‰

עמר נקא לרע"ב; גור אריה; לבוש; הואיל משה )באר התורה(; צדה לדרך; דברי דוד
לט"ז; אהל יעקב; משכיל לדוד; צל החכמה )מערר(; לקו"ש חלק יב; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י

?"Â˙ÂÓÈÂ" ˜È˙Ú‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ ,"˘‡ ‡ˆ˙Â" ‰"„· ˜È˙Ú‰ ÚÂ„Ó

צל החכמה )מערר(; לקו"ש חלק יב; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י

·?‰ÎÏ‰ Â¯Â‰ ‰Ó

?‡·Ï ˙¯‰ÓÓ ‰È‡ ÌÈÓ˘ È„È· ‰˙ÈÓ È¯‰
גור אריה

?ÍÎ ÏÚ ˘Ú ‡ÏÂ ‰˘Ó ÈÙ· ‰ÎÏ‰ Ô¯‰‡ ‰¯Â‰ (ËÈ ˜ÂÒÙ) ÔÏ‰Ï È¯‰

ר"ח פלטיאל

„!Â·¯ ÈÙ· ‰‡¯Â‰ ÈÈ
מושב זקנים )פסוק יב(

‡?ÍÎ ÏÚ Â¯‰Ê ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘Î ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ ÂÒÎ˘ ÏÚ Â˘Ú ÍÈ
רמב"ן )פסוק ט(; חזקוני מפרבנס; פשטים ופירושים; ר"ח פלטיאל )כאן ופסוק יב(;
תשובת הרא"ש )כלל יג ,סימן כא(; פירוש הטור; עבד שלמה )פסוק יב(; מהרי"ק;
רא"ם; באר מים חיים; דבק טוב; לבוש; מנחת יהודה; שמע שלמה )אלגזי(; אהל
יעקב; מלאכת הקודש; אהל משה ]ומה שכתב שם :שו"ת הרא"ם ,צ"ל :הרא"ש[;
לקו"ש חלק יב; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י

?‰ÙÈ¯˘· Ì˙˙ÈÓ ÔÈ‡ È¯‰

פשטים ופירושים; ר"ח פלטיאל; פירוש הטור; תפארת יוסף; צל החכמה )מערר(

?ÔÈÈ ÈÂ˙˘ ÒÎ‰Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
גור אריה

?"‡Ï‡ ...Â˙Ó ‡Ï" ‰ÏÈÏ˘ ÔÂ˘Ï· Ë˜ ‰ÓÏ
צדה לדרך; שאר ישוב

?¯Î˘Â ÔÈÈ ˙˘¯Ù ÍÓÒ ‰ÓÏ ‡"¯Ï

חזקוני; חזקוני מפרבנס; ר"ח פלטיאל; ריב"א; דעת זקנים; פירוש הרא"ש; ר"י קניזל;
רא"ם; עמר נקא לרע"ב; דבק טוב; לבוש; הואיל משה )באר התורה(; צדה לדרך; אהל
יעקב; מלאכת הקודש; שאר ישוב

?˘¯ÂÙÓ‰ ¯·„· Â·¯ ÈÙ· ‰‡¯Â‰ ‰¯ÂÓ ÏÏÎ· Ì‡‰

?(È ,„Î) ÌÈËÙ˘Ó 'Ù· ·˙Î˘ ÂÓÎ ,‰ÈÎ˘· ÂÏÎ˙Ò‰˘ ÌÂ˘Ó Â·ÈÈÁ˙ ¯·Î

רא"ם; מהרש"א; ביאורי מוהרא"ל

ר"ח פלטיאל )כאן ופסוק יב(; רא"ם; גור אריה; הואיל משה )באר התורה(; מנחת
יהודה; נחלת יעקב; שמע שלמה )אלגזי(; נמוקי שמואל; באר בשדה

לקו"ש חלק יב; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י

רא" ם; גור אריה; מנחת יהודה; נחלת יעקב; אהל יעקב; מלאכת הקודש; באר
בשדה

?ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ‰ÈÏ ‰ÓÏ
?È"¯Â ‡"¯ È‚ÈÏÙ Ì‡‰

חזקוני מפרבנס; מהרי"ק; עמר נקא לרע"ב

?˜ÂÒÙ‰ ˘¯Ù ÍÈ‡ Ì˙Ú„Ï

חזקוני; ר"ח פלטיאל; ריב"א; ר"י קניזל; רא"ם; עמר נקא לרע"ב; באר מים חיים; גור
אריה; דבק טוב; לבוש; הואיל משה; מנחת יהודה; אהל יעקב; משכיל לדוד; באר
יצחק; ביאורי מוהרא"ל; לקו"ש חלק יב; ביאורים לפירוש רש"י

?"ÔÎ˘Ó˙˘" ˘¯ÙÏ ÂÏ ‰ÓÏÂ ,"ÔÎ˘Ó" È¯˜‡ ˘„˜Ó È¯‰
תפארת יוסף; לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י

?Â·¯ ÈÙ· ‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÓ ÏÚ Â¯‰Ê Ì‡‰
רא"ם; מנחת יהודה; צל החכמה )מערר(

עמר נקא לרע"ב; הואיל משה )באר התורה(

?"˘„˜‡ È·¯˜·" ÌÂ˘Ó Â˙Ó˘ ¯ÓÂ‡ (‚ ˜ÂÒÙ) ÔÏ‰Ï È¯‰
?Ï‚Ú‰ ÔÂÚ· Â˙Ó˘ ·˙ÂÎ (·È ˜ÂÒÙ) ÔÏ‰Ï È¯‰

פשטים ופירושים; ר"ח פלטיאל; ריב"א; מושב זקנים )פסוק יב(; פירוש הטור; עבד
שלמה )פסוק יב(; רא"ם; גור אריה; מנחת יהודה )פסוק יב(; נחלת יעקב; תפארת
יוסף )פסוק יב(; תועפת רא"ם )גאטינייו(; באר בשדה

?Â‡ËÁ ‰Ó· ˙ÂÚÈ„‰ ¯‡˘ ‡È·‰ ‡Ï ÚÂ„Ó
רא"ם; לבוש; דברי דוד לט"ז; משכיל לדוד

?˙Â¯ÓÈÓ‰ ÈÏÚ· ÏÈ‚¯Î ‡Ï˘ ¯ÈÎÊÓ ÚÂ„Ó
לקו"ש חלק יב; ביאורים לפירוש רש"י; שם שלמה

·?ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ÌÂ˜Ó· Ô‡Î ˘¯„Ó

?‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ Â·¯ ÈÙ· ‰ÎÏ‰ ‰¯Â‰ Ì‡‰

רש"י מהדורת הרב שעוועל; לקו"ש חלק יב

חזקוני; ר"ח פלטיאל )כאן ופסוק יב(; ריב"א; תפארת יוסף; לקו"ש חלק יב; ביאורים
לפירוש רש"י

לקו"ש חלק יב; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י

?Ï˘Ó‰ ˙ÏÈÁ˙ ˜¯ ‡È·Ó ‰ÓÏ

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
)רמב"ן(
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
לרבי משה בר נחמן מגירונדי  -הרמב"ן
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)ד'תתקנ"ד -י"א בניסן ה'ל(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

פירוש התורה

"אין לנו גדול בחכמה ובמנין וביראת חטא
מרבינו הרמב"ן" ,כותב תלמידו הרשב"א
בתשובה )חלק א סימן תרג(" .סיני ועוקר הרים
וכל דבריו כגחלי אש ועליו סומכים ...כמשה
מפי הגבורה" ,כותב עליו הריב"ש בתשובה
)סימן תטו .הובא ב"יד מלאכי" כללי הרמב"ן( .נולד
בגירונדי ד'תתקנ"ד לאביו רבי נחמן ,ולאמו
אחות רבי אברהם ]אבי רבינו יונה החסיד
מגירונדי בעל "שערי תשובה" ועוד .רבינו
הרמב"ן היה גם מחותנו של בן דודו רבינו יונה:
בנו של הרמב"ן רבי שלמה ,נשא את בתו של
רבינו יונה[.
רבינו למד מפי רבי יהודה ב"ר יקר ורבי
נתן ב"ר מאיר מטרינקטייל .תורת הנסתר למד
מפי רבי עזרא הנביא )המובא בתוספות שבועות כה,
א( ורבי עזריאל ,תלמידי רבי יצחק סגי נהור ,בן
הראב"ד )עבודת הקודש לרבי מאיר ן' גבאי( .שימש
כרבה של גירונדי והתפרנס כרופא .בסוף ימיו,
בשל ויכוחים עם הנוצרים ,נאלץ לעזוב את עיר
מולדתו ,ושם פעמיו לארץ ישראל .ביום ט'
באלול שנת ה'כ"ז דרכו רגליו הטהורות על
אדמת הקודש .בפרשת וישלח )לה ,טז( מזכיר
זאת" :זכיתי ובאתי לירושלים ,שבח לא-ל
הטוב והמטיב" )וראה "זכרון יצחק" שמבאר לשון זה
באופן נפלא( .רבינו היה הראשון לחידוש וביסוס
הישוב היהודי בארץ ישראל ,כפי שכונה בפי
כותבי דברי הימים" :אבי הישוב" )ראה "הרמב"ן
וירושלים"( .וידועה דעתו שמצות ישוב הארץ
נוהגת גם בזמן הגלות .נסתלק בי"א בניסן שנת
ל' ,ומנו"כ בחברון.
מחיבוריו :ספר "מלחמות ה'" ,ליישב
השגות הרז"ה על הרי"ף; ספר "הזכות" ,ליישב
השגות הראב"ד על הרי"ף; השגות על ספר
המצות לרמב"ם; פסקים ותשובות; חידושי
.....

שלטי הגיבורים

הרמב"ן ,על הש"ס; פירושי רמב"ן על התורה;
ועוד .על פירושו לתורה מובא בהקדמת רבי
חיים ויטאל ל"עץ חיים" בשם האר"י ז"ל:
"ביאור הרמב"ן שעשה על התורה הוא עמוק
מאד ואין מי שיוכל להבינו שדבריו סתומים עד
מאד ,והוא ספר יקר ונחמד מאד למבינים
אותו" .וכך כתב ה"חתם סופר" )שו"ת חלק ו
ליקוטים סימן סא( "ספרי הרמב"ן מצויים ,אלא
שעוסקיו אינם מצויים ,ואפילו תלמידי חכמים
אינם רוצים לעיין בו ,ולא ימצא אחד בעיר וכו'
הבקי בו .ובאמת הספר הזה הוא יסוד אמונה
ושורש הדת."...
......

בהקדמתו לפירושו על התורה כותב
רבינו" :ואשים למאור פני נרות המנורה
הטהורה ,פירושי רבינו שלמה עטרת צבי
וצפירת תפארה ,מוכתר בנימוסו במקרא
במשנה ובגמרא ,לו משפט הבכורה .בדבריו
אהגה ,באהבתם אשגה ,ועמהם יהיה לנו משא
ומתן דרישה וחקירה ."...ולכן לדעת ה"חתם
סופר" )בתשובה הנ"ל( פירוש הרמב"ן צריך
להיות מודפס עם פירוש רש"י באגודה אחת,
כי רוב דבריו בנויים לפלפל עם רש"י .וכך כתב
רבי חיים מוואלאזין בהנהגותיו" :הלומד רש"י
בחומש בלא רמב"ן ,כלומד גמרא עם פירוש
רש"י בלא תוספות".
פירוש הרמב"ן נדפס לראשונה ברומא
ר"ל לערך ,ושוב במהדורות רבות .כחמשים
שנה לאחר מכן נדפס עם החומש בשאלוניקי
ר"פ ,ומאז בחומשים במהדורות שונות.
מהדורא חדשה על פי כתבי יד ודפוסים
ראשונים ,בצירוף הערות ומראה מקומות יצאה
לאור על ידי הרב חיים דוב שעוועל בירושלים
תשי"ט-תש"ך .ועוד מהדורא חדשה על פי
כתבי יד ודפוסים ראשונים ,עם פירוש "זכרון
יצחק" מרבי מנחם צבי אייזנשטאט ,יצאה
לאור )רק על חומש בראשית( בניו יארק
תשי"ט-תשכ"א .כמה וכמה חיבורים ,ביאורים
והערות נכתבו על פירוש הרמב"ן לתורה )ראה
"שרי האלף"; הרמב"ן ויצירתו; ועוד(.
יש לציין שגירסתו ברש"י לפעמים שונה
מגירסא שלפנינו ,כולם נקבצו ובאו יחדיו
בקונטרס "שינויים בלשונות רש"י הנמצאים
בפירוש הרמב"ן" )ראה "גיבוריו של שלמה" ערך:
לשונות רש"י ברמב"ן ובדפוס ראשון  /פירוש רש"י
מהדורת שעוועל(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ (á ,å åö 'ô ùéøפירש רש"י.ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁ Â· ˘È˘ ÌÂ˜Ó· Ê¯ÊÏ ·Â˙Î‰ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ¯˙ÂÈ· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ .˙Â¯Â„ÏÂ „ÈÓ ÊÂ¯ÈÊ ‡Ï‡ Âˆ ÔÈ‡ :
ומדרשו של רבי שמעון אינו על זו הצואה ,כי כאן אין בו חסרון כיס לבני אהרן המצווים בה ,אבל יש להם ריוח ושכר בכל הקרבנות ,גם
בעולה .אבל אמר תנא קמא "אין צו אלא זירוז מיד ולדורות" ,לומר שהפרשיות שירצה הכתוב לזרז בהם ולומר שיעשה מיד וינהג הדבר
לדורות יאמר בהן "צו" ,ובשאר הפרשיות יאמר "דבר אל בני ישראל" או "אמור להם" ,ובא רבי שמעון לחלוק ולומר שפעמים יבא הלשון הזה
בדבר שאינו מיד ולדורות ,בעבור שיש בו חסרון כיס ,כגון הצואה האמורה בשמן המאור )להלן כד ,ב( ,וכגון שאמר הכתוב )במדבר לה ,ב( "צו את
בני ישראל ונתנו ללוים ]גו'[ ערים לשבת" .ויתכן שנאמר שיש ב"צו" זה חסרון כיס לכהנים ,בעבור "זה קרבן אהרן ובניו" )פסוק יג( הנמשך
בצואה זו ,אבל בתחילת ספרי )פרשת נשא ,פיסקא א( בענין מחלוקת היא שנויה שם.
) .Ï‡¯˘È È· ˙‡ È˙·˘Â‰ ˙ÂÎÂÒ· ÈÎ (âî ,âë øåîà 'ôפירש רש"י .„Â·Î ÈÚ :והוא הנכון בעיני על דרך הפשט ]דלא כ"אבן עזרא ורשב"ם
שפירשו כמאן דאמר סוכות ממש[ ,כי ציוה שידעו הדורות את כל מעשי ה' הגדול אשר עשה עמהם להפליא ,ששכן אותם בענני כבודו כסוכה,
כענין שנאמר )ישעיה ד ,ה-ו( "וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה .וסוכה תהיה
לצל יומם מחורב" וגו' .ומפני שכבר פירש שענן ה' עליהם יומם ועמוד האש בלילה ,אמר סתם "כי בסוכות הושבתי" ,שעשיתי להם ענני כבודי
סוכות להגן עליהם...
פתרון החידה מגליון הקודם :מי הוא זה ,שהיה במדבר ובירושלים ,היו לו "קרניים" ואינו בעל חיים? = המזבח שהיה במשכן במדבר ובבית
המקדש בירושלים ,אינו בעל חיים והיו לו קרניים  -קרני המזבח )על פי "אביעה חידות"(.

