ב"ה ,ניסן ]מצורע  -אמור[ תשע"ו ,גליון נו

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
ÔÁ·˘ ¯ÂÁ· ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰ „Â‡Ó Ï"ˆÊ ÒÈ‚Ú· Ô·Â‡¯ ‚ÈÏÚÊ È·¯ ·¯‰ ÔÂ‡‚‰
‡ˆÏÚ Ì˙Â‡ ÔÁÂ· ‰È‰Â ,·ËÈ‰ È"˘¯ ÌÚ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ˙‡ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ,ÂÏ
‡¯Ó‚· Â˙Â‡ ÔÁ· ‡Ï ,‰˘¯Ù‰ ˙‡ Ú„È ‡Ï˘ ¯ÂÁ·Â .‡¯Ó‚· ‰ÈÁ·‰ ÈÙÏ ‰˘¯Ù‰
.ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÏÏÂÎ ,‰ÈÁ·Ï ·ËÈ‰ ÂÂÎ˙‰ ÌÈ¯ÂÁ·‰˘ Ô·ÂÓÎ .ÏÏÎ
"Ï"ˆÊ ÔÈ˜ˆÂÏ ÔÈÓÈ· ÌÈÈÁ È·¯ ÏÚ ¯Ó‡Ó· ,"Ì‰· ˘È˘ ÌÈÈÁ

כללים בפירוש רש"י
¯

ÏÈÁ˙Ó‰ ¯Â·È„· ˜ÂÈ„‰

˘"‡ˆÂÈ Ì˘ ÂÈ¯·„Ó] ˘¯ÙÓ ‡Â‰˘ ÌÈÏÈÓ‰ Â‡ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ˜ÂÈ„· ‰"„· ˜È˙ÚÓ È
˘ÌÚ ÌÈ‡˙Ó ÂÈ‡˘ ÁÂÂ¯Ó ˘Â¯ÈÙ ÈÙ ÏÚ ,˜ÂÈ„· ‰"„‰ ÌÚ ÌÈ‡˙Ó˘ È"˘¯· ˜ÂÁ„ ˘Â¯ÈÙ ˘¯ÙÏ ÛÈ„Ú
¯‡È¯Á‡ 'Ù ˘È¯ ,Ï"˘¯‰Ó ‰
.[˜ÂÈ„· ‰"„‰

"Ô˙Â‡Ó ˜ÈÈ„Ï ÍÈ¯ˆ È"˘¯ ... ?È‡ ‡È· ÈÎÂ ...È"˘¯Ï ‰ÈÏ ‡Ó ˙Â˘˜‰Ï ˘È
˙."[‰"„·] ÂÓˆÚ È"˘¯ ‡¯˜˘ ˙Â·È

·ÁÏ˘ÈÂ 'Ù ˘È¯ ,Ï"˘¯‰Ó „ÈÓÏ˙ ,ıÈÓÚ¯˜Ó ÛÒÂÈ È·¯Ï È"˘¯ ÏÚ ¯Â‡È

¯˘".˙Á‡ ‰·È˙ ¯Â˙È Â· ÔÈ‡Â ,ÏÈÁ˙Ó‰ ¯Â·È„· ˜ÈÈ„Ó È
¯‡‰ ,‚Ï ÈÚÒÓ 'Ù ;„Î ,·Î ˜Ï· 'Ù ;‡Î ,‡Î ÌÈËÙ˘Ó 'Ù ;‡Ï ,·È ‡· 'Ù ;„È ,ÊÓ ˘‚ÈÂ 'Ù ;ÊÈ ,Â Á 'Ù Ê"ËÏ „Â„ È¯·„ ‰

¯˘".˘¯ÙÓ˘ ˙Â·È˙‰ ÏÎ ‰"„· ˜È˙ÚÓ È

¯‡Î ,‚È ÁÏ˘ 'Ù ;‡Î ,·È ‡· 'Ù Ê"ËÏ „Â„ È¯·„ ‰

דבר המערכת
במדרש

)בראשית רבה

טוב לי תורת כהנים
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 )ברכות יח ,ב ד"ה סיפרא( שספר ויקרא הוא "חמור שבספרים",
כלומר שהוא הספר הקשה 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...
ערך רש"י( .ואם בכל החומשים כן ,כל שכן בחומש ויקרא "חמור שבספרים".
)שם הגדולים להחיד"א,

‡.‰"„ Â˙Â‡ ˙Á˙ (˙Â·È˙‰ Ì˙Â‡ ÏÚ) ÌÈÂ˘ ÌÈ¯Â·È„ '· ¯·ÁÓ ÂÈ
¯‡‡ÏÂ ‰"„ ‚Ï ,‡Î ÌÈËÙ˘Ó 'Ù Ê"ËÏ „Â„ È¯·„ ‰

"."‰ÈÏ ˘È¯„ ‡˜ ‡Â‰ ‡Î‰Ó ‰ÈÓ ÚÓ˘ ...˙Â·È˙ ÂÏ‡ [‰"„·] È"˘¯ ÒÙ˙˘ ‰ÓÓ

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

ËÎ ,Ï ‡˘˙ 'Ù ‰‡¯Â ;ÊÎ ,‰Ó ˘‚ÈÂ 'Ù „Â„Ï ÏÈÎ˘Ó

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:

"„ÂÁÏ ‰·È˙ ‰˙Â‡ ˜¯ [‰"„·] ÔÈÈˆÓ ‡Ï È"˘¯„ ÂÏ ÚÂ„È È"˘¯ ÈÏÏÎ· È˜·˘ ÈÓ
È¯Á‡ 'Ù "Ú„Â‰È· Ú„Â"‰ Ï˘ ÂÈ„ ˙È·· ÔÈÈ„Â ‚‡¯Ù· Ó"¯ ,·˜ÚÈ Ú¯Ê
˘‡."˘¯ÙÏ ‡· ‰˙Â

"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

רש"י לחידודא

בתורת כהנים ,ואין מתחילין בבראשית ,אלא שהתינוקות טהורים
והקרבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים" .בלימוד חומש ויקרא

בערב יום כיפור שוחטים תרנגול ל"זה חליפתי",
מי שחט בהמה ל"זה תמורתי"?!

ניתן לכל אחד ההזדמנות להעלות בקודש ,ללמוד בטהרה ובבחינת "הבל
פיהם של תשב"ר שאין בהם חטא"

)התשובה בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש(

קנז; תשובות הרמ"א ,סימן ז; דרך מצותיך ,שרש מצות התפלה ריש פרק ח( שאמר הר"ש

פתרון החידה של גליון הקודם:
כוס ומיץ שלא ניתן לשתיה? = בפ' ויקרא )א ,טו( בפסוק" :ונמצה
דמו" פירש רש"י" :לשון מיץ אפים )משלי ל ,לג( - "...מיץ זה לא ניתן
לשתיה; בפ' שמיני )יא ,יז( בין שקץ העוף נאמר" :ואת הכוס"  -כוס
זה לא ניתן לשתיה!

]ועל דרך הלשון )הובא בתשובות הריב"ש ,סימן

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(

 שני סוגי זמן :זמן המותר במלאכה וזמן האסור במלאכה 
)Ï‡¯˘È È· Ï‡ ¯·„ .¯Ó‡Ï ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯·„ÈÂ (ã-à ,âë øåîà 'ô
Ì‰ ‰Ï‡ ˘„Â˜ È‡¯˜Ó Ì˙Â‡ Â‡¯˜˙ ¯˘‡ '‰ È„ÚÂÓ Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â
‡¯˜Ó ÔÂ˙·˘ ˙·˘ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·Â ‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘ .È„ÚÂÓ
˜‰Ï‡ .ÌÎÈ˙·˘ÂÓ ÏÎ· '‰Ï ‡Â‰ ˙·˘ Â˘Ú˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎ ˘„Â
 .Ì„ÚÂÓ· Ì˙‡ Â‡¯˜˙ ¯˘‡ ˘„Â˜ È‡¯˜Ó '‰ È„ÚÂÓפירש רש"י:
"˘˘˙ ˙Â„ÚÂÓ‰ ˙‡ ÏÏÁÓ‰ ÏÎ˘ Í„ÓÏÏ ˙Â„ÚÂÓ Ïˆ‡ ˙·˘ ÔÈÚ ‰Ó ,"ÌÈÓÈ
ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ˙Â„ÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó‰ ÏÎÂ ,˙Â˙·˘‰ ˙‡ ÏÏÈÁ ÂÏÈ‡Î ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ
.˙Â˙·˘‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ ÂÏÈ‡Î

מעתיק "ששת ימים" ולא "ביום השביעי שבת"? 
צריך ביאור ,מאחר שבא לבאר "ענין שבת אצל מועדות" לכאורה
היה לו להעתיק בדיבור המתחיל )רק( את המילים "וביום השביעי
שבת"? הביאור בזה ,מה ענין שבת אצל מועדות אינה תמיה גדולה
כשלעצמה ,וזאת כי גם שבת שהיא יום שאסור במלאכה אפשר
להגדיר כ"יום מועד" .גם יש לפרש שהכתוב מזכיר את מצות השבת
דרך אגב כדי להשמיענו ההבדל בין שבת ליום טוב :שבת אינה
תלויה בבית דין ,וגם מלאכת אוכל נפש אסורה בה ,מה שאין כן יום
טוב )ראה רמב"ן ,אברבנאל ,ועוד(.
ומה שהוקשה לרש"י הוא היתור של התיבות "ששת ימים תעשה
מלאכה" ,הרי אין כאן עיקר מקומה של מצות שבת ,ואם כן אין מקום
כאן להקדמות המבארות מצוה זו ,והיה צריך להתחיל מ"ביום
השביעי שבת שבתון" גו' .לכן מפרש "מה ענין שבת אצל מועדות,
ללמדך שכל המחלל את המועדות" כו' ,כלומר כוונת הכתוב היא
להשוות חומרת עשיית מלאכה במועדות לזו שבשבתות ,ולפי זה
מובנת בדרך ממילא ההקדמה "ששת ימים תעשה מלאכה".
דהנה המשמעות של "ששת ימים" היא לא רק סכום של ששה
ימים נפרדים ,אלא גם מציאות של דבר אחד ,זמן אחד של ששת
ימים ,וכפירוש רש"י להלן )פסוק ח( :כל מקום שנאמר "שבעת" שם
דבר הוא שבוע של ימים כו' וכן כל לשון "שמונת" "ששת" כו'.
וזהו "ששת ימים תעשה מלאכה" ,התורה קבעה זמן מיוחד של
ששת ימים שרק בו הותרה עשיית מלאכה ,ונמצא שכל הזמנים שהם
מחוץ לזמן מיוחד זה ימי החול והחולין אסורים במלאכה .ומטעם זה

פרד"ס היה לשלמה

נאמר "ששת ימים תעשה מלאכה" בתחלת פרשת המועדות ,כדי
להגדיר שני סוגי זמן לגבי עשיית מלאכה :הזמן של "ששת ימים"
)ימות החול( שהוא מותר במלאכה ,וכל זמן אחר שאסור לעשות בו
מלאכה.
ולפי זה מובן מה שלמדים מכך ש"כל המחלל את המועדות
מעלין עליו כאילו חליל את השבתות" ,על אף שבענין העונש וכיוצא
בזה אינו דומה איסור עשיית מלאכה במועדות לזו שבשבת ,כי
עשיית מלאכה במועדות היא באותו סוג שבשבת )כי גם המועדות הם
מחוץ לימות החול " -ששת ימים"(.

מעתיק "ששת ימים" ולא "תעשה מלאכה"? 
לכן מעתיק בדיבור המתחיל רק את התיבות "ששת ימים" ,ואינו
מוסיף אפילו וגו' ,כדי להדגיש ש"ששת ימים" הוא סוג בפני עצמו
והתיבות "וביום השביעי" וגו' אינן המשך ל"ששת ימים" בענין
המלאכה שהוא כוונת הפסוק כאן ,אלא הוא סוג שני של זמן ,זמן
האסור בעשיית מלאכה וכתוצאה מכך המחלל את המועדות כאילו
חלל את השבתות.
והטעם שאין רש"י מעתיק בדיבור המתחיל אף את המילים
"תעשה מלאכה" ,כי עשיית מלאכה בששת ימים הוא רשות ,ואילו
ההבדל בין ששת ימים לשבת ומועדות הוא באיסור מלאכה .גם יתכן
שכוונת רש"י בדיבור המתחיל היא אכן לכללות הענין של ה"ששת
ימים" ,גם ל"תעשה מלאכה" ,אלא שאינו טורח להעתיק אלא תחילת
הענין ,כדרכו.
ולפי האמור מובן גם מה שמתחיל בצד השלילי "שכל המחלל
את המועדות" ,כי זהו עיקר ותחילת הלימוד כאן ,הדמיון בין
המועדות לשבת הוא בזה ששניהם הם מחוץ ל"ששת ימים",
וכתוצאה מכך הרי לכל לראש "המחלל את המועדות" ועובר על
הגדר וההגבלה של "ששת ימים" בכך שהוא מתנהג בזמן האסור
שמחוץ ל"ששת ימים" כאילו היה זמן שמותר בעשיית מלאכה ,הרי
זה "כאילו חילל את השבתות" ,ומכלל הן אתה שומע לאו" :המקיים
את המועדות כאילו קיים את השבתות".
ואתם תלוקטו; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יז

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

)שם הגדולים(

)‰‡¯ Ú‚Î ¯Ó‡Ï Ô‰ÎÏ „È‚‰Â ˙È·‰ ÂÏ ¯˘‡ ‡·Â .ÌÎ˙ÊÁ‡ ı¯‡ ˙È·· ˙Ú¯ˆ Ú‚ È˙˙Â ‰ÊÂÁ‡Ï ÌÎÏ Ô˙Â È‡ ¯˘‡ ÔÚÎ ı¯‡ Ï‡ Â‡Â·˙ ÈÎ (äì-ãì ,ãé òøåöî 'ô
 .˙È·· ÈÏפירש רש"יÂÈ‰˘ ‰˘ 'Ó ÏÎ Ì‰È˙· ˙Â¯È˜· ·‰Ê Ï˘ ˙ÂÈÂÓËÓ ÌÈÈ¯ÂÓ‡ ÂÈÓË‰˘ ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡· ÌÈÚ‚‰˘ Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯Â˘· ,"˙Ú¯ˆ Ú‚ È˙˙Â" :
'ÈÏ ‰‡¯ Ú‚' ¯ÓÂÏ ¯Â¯· ¯·„ ˜ÂÒÙÈ ‡Ï ,È‡„Â Ú‚ ‡Â‰˘ Ú„ÂÈ˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÂÏÈÙ‡ ,"˙È·· ÈÏ ‰‡¯ Ú‚Î" .Ô‡ˆÂÓÂ ˙È·‰ ı˙Â Ú‚‰ È„È ÏÚÂ ¯·„Ó· Ï‡¯˘È
‡ ."ÈÏ ‰‡¯ Ú‚Î" ‡Ïשני דיבורי רש"י עולים בקנה אחד ,מאחר שבשורה טובה היא ,לכן אל יאמר בעל הבית 'נגע נראה לי' אלא "כנגע נראה לי",
שכן כך נראה כלפי חוץ ,אבל לאמיתו של דבר אינו כן ,שהרי טובא גניז בגוויה ,שעל ידו מוצא שלל רב.

]ומכאן אתה דן לכל הרפתקאות דעדו עליה דאינש,

שרק במבט חיצוני נראה כנגע וכצרה ,אבל גם זו לטובה ולברכה .ועל פי הדברים מתורץ קושיית הרא"ם ,שהרי אין הדבר תלוי בידו של בעל הבית לטמא ולטהר ,אלא ביד הכהן .ולפי
הנ"ל דוקא על בעל הבית לומר כן[.

כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" זי"ע; וכיוצא בו ב"צמח דוד" לר"ד מדינוב

) .'‰ È‡ Ì‰· ÈÁÂ 'Â‚ È˙Â˜Á ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â (ä ,çé éøçà 'ôפירש רש"י .¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÔÓ‡ ,"‰"ÈÂ‰ È‡" .'ÂÎ ‡·‰ ÌÏÂÚÏ ,"Ì‰· ÈÁÂ" :דהנה הכוזרי
קה( נשאל "רואה אני שיעודי זולתכם שמנים ודשנים מיעודיכם" .כלומר ,שדתות אחרות מבטיחות לעובדיהם שכר גדול יותר מדת התורה .והשיבו
החבר" :אבל הם כולם אחר המות ,ואין בחיים בהם דבר שיורה עליהם" .כלומר ,שכולן מבטיחות את השכר לאחר המות ,ואילו בחיים אין בהן
מאומה ולא דבר שיורה התאמתותן של ההבטחות ,על דרך הרוצה לשקר ירחיק עדותו .וכאן שהתורה מבטיח עולם הבא ,מוסיף הכתוב" :אני הוי"ה",
רשפ"י א"ש
לומר שנאמן לשלם שכר.
)מאמר א אות קד-

) .ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â (çé ,èé íéùåã÷ 'ôפירש רש"י" .‰¯Â˙· ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ :בתורה" היינו בלימוד התורה ,כמו שאמרו )תענית ז ,א( :למה נמשלו
דברי תורה כאש ,שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' ,לומר לך מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי.

]ויש להוסיף דרבי עקיבא

לטעמיה דדרש )ריש פרק איזהו נשך( וחי אחיך עמך ,חייך קודמין לחיי חבירך ,ואם כן כיון שחייך קודמין איך אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך .מיהו כל זאת היינו בחיי עולם הזה ,מה
שאין כן בלימוד התורה .וכעין זה הוא ב"תורת משה" ל"חתם סופר" ,אשפ"ך[.

כ"ק אדמו"ר מגור בעל "לב שמחה" זי"ע

שלח שלמה לבי מדרשא
לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י"
ב"מתיבתא דרש"י" למדנו לדייק ברש"י כפי
שרק ניתן ,על יסוד דברי הרא"ש על פירוש רש"י
לתורה "ותדקדק בו כאשר תוכל" ,ולא רק בדברי
רש"י עצמו אלא גם בד"ה שמצטט מן הפסוק .ולאור
זאת יש לדייק ,דהנה בפ' ויקהל )לח ,ז( ישנם ב'
דיבורים המתחילים "נבוב לוחות" ,בדיבור הב' אכן
מתייחס הן לתיבת "נבוב" והן לתיבת "לוחות" ,אבל
בדיבור הראשון הרי לא מתייחס כי אם לתיבת
"נבוב" ,ואם כן משום מה מעתיק בד"ה גם תיבת
בכבוד רב א .פייערשטיין
"לוחות"?
תשובת המערכת :נראה פשוט שאין כאן ב'
דיבורים ,אלא הכל דיבור אחד ,תחילה מבאר תיבת
"נבוב" ,שפירושו חלול ,ובהמשך לכך מבאר שאין
הכוונה שהלוחות עצמם היו חלולים ,אלא המזבח
היה חלול ,בכך שהלוחות היו לכל רוח והחלל
באמצע .וראיה לדבר ,שכן בכמה כתבי יד של פירוש
רש"י ,חסרים התיבות "נבוב לוחות" השניים ,הרי
כאמור שהכל דיבור אחד .וכן לנוסחאות ,שחוזר על
"נבוב לוחות" אין זה ד"ה חדש ,אלא ציטוט דברי
הכתוב בתוך דברי רש"י.
בגליון הקודם נזכר במדור "חדשות בהיכלי
רש"י" כי ישנם ספרים המפרשים דברי רש"י גם
בשאר דרכי הלימוד ,ועל דרך הפרד"ס .וכי בתקופה
האחרונה הופיעו כמה ספרים מיוחדים לבאר דברי
רש"י בדרך הגימטריא .האם ניתן לקבל רשימה על
פרשנים אלו שדרכו בדרך הרמז והגמטריא.
בכ"ר שלומי נהורא

תשובות המערכת :מאחר ש"מתיבתא דרש"י"
מתעסק בעיקר בפירוש רש"י לתורה בעומק הפשט,
אם כן איננו יודעים אם הרשימה מעודכנת ,בכל זאת
נציין מה שבידינו ,כמובן רשמנו רק ספרים מיוחדים
לכך:
"נחלת יהושע" )נדפס בלעמבערג תרי"ד( ,לרבי יהושע
העשיל אפרתי אדמו"ר ואבד"ק חאליוב )נפטר ח' בסיון
....

י"ד רש"י

תרי"ב(  -תלמידם של החוזה מלובלין והרב מאפטא
בעל "אוהב ישראל" .בהקדמת הכותב מובא בשם
המחבר שאמר" :עיקר כוונתי בחיבור הזה לפרש
דברי רש"י ברזין דלעילא מטעם הכמוס אתי ,אשר
לא ניתן לכתוב".
"גן נעול" )נדפס בשאלוניקי תרכ"ז( ,לרבי יצחק הכהן
חסיד משאלונקי )נפטר ח"י בחשון תרכ"ז(.
בפתח דבריו כותב המחבר" :לשם יחוד וכו',
אתחיל לכתוב קצת רמזים על פירוש רש"י"...
בהקדמתו כותב הבן" :אם ישאל השואל מה טיבו
ומה תועלת יש בספר הזה ,אשיב ואומר שתועלת גדול
יש בו שלכל דברי רש"י מצא רמז בתורה מהן
בגימטריא ומהן בראשי תיבות."...
"כתבי רמזים" ,בתוך "בית אברהם" על חומש
ויקרא )נדפס בווארשא תרס"ג( ,לרבי אברהם געפנער
מלאדז.
"פרחי רש"י" )נדפס בניו יארק תשכ"ו( ,לרב חיים
יעקב בלום בעל "ברית עולם" על הלכות מילה .וכך
כותב המחבר בהקדמתו" :הרעיון לחבר ולהוציא
ספר זה נובע לא רק מאהדתי העמוקה לפירוש רש"י
על התורה ,שמשחר טל ילדותי הנני קשור אליו בכל
נימי לבי ונשמתי ,אלא גם מפני שהנסיון הוכיחני
ושיכנעני שיש בו נחיצות גדולה ,בעצמי הרציתי לפני
קהל שומעים חומש עם פירוש רש"י ,וכן שמעתי
מרצים שונים ,וראיתי שיש צורך להוסיף נופך רענון
וביסוס המעוררים התעניינות בשומעים והמושכים
את לבם".
"פרפראות" בסוף ספר "ברכת פרץ"
מהדורות( ,לרבי יעקב ישראל קנייבסקי הגאון
מהארנאסטייפל )ידוע כ"סטייפל'ער"( בעל סדרת "קהלות
יעקב" על סוגיות הש"ס.
)נדפס בכמה

"וירא משה"  -ביאור הראיות שבפירוש רש"י
לתורה ,על דרך המוסר )חלק א' על חומש בראשית נדפס
בתשנ"ד; חלק ב' על חומש שמות נדפס בתשנ"ג; חלק ג' על ויקרא-
דברים נדפס בתשס"ד( ,לרב משה שלומון ,מחנך ומרביץ

תורה ברחובות )נפטר בירושלים ד' בחשון תשס"ו( .השאיר
אחריו חיבור נוסף על פירוש רש"י ,בשם "מעינה של
פירוש רש"י" ,שלא זכה לראות אורו ,בתקוה שבניו
אחריו יממשו את ציפיותו וציפיית חובבי רש"י.
"ברכת חנוך" )נדפס בבני ברק תש"ס( ,לרב חנוך
אליעזר גריובער )נקטף בדמי ימיו ח' בסיון תשנ"ח( .שר
המסכים הרב שלמה זילברשטיין רב דחסידי גור
בבני ברק כותב בהסכמתו" :נשתוממתי על המראה
כי נראה בעליל מפלאות דברי תורתינו הקדושה
אשר טמונים בה גימטריאות נחמדות והכל מדויק
להפליא ...כבוד הרב מחונן בכשרון מיוחד לספור
ולמנות אותיות התורה ולגלות צפונותיה."...
"צפונות רש"י" )נדפס בירושלים תשע"ב( ,לרב
ראובן ברים מנהל רוחני בתלמוד תורה באיאן ,בן
רבי יהושע ברים ראש ישיבת רוזין .מציין שהלך
בעקבות ספר הקדוש "ברית אברם".
"רמזי הפלאות" )נדפס בירושלים תשע"ד( ,לרבי
יחזקאל אליהו הורוויץ מדזיקוב ירושלים )נפטר בכ"ב
א ד " ב ש .ז. (.
"אמרות מנחם  -רמזי רש"י" )לעת עתה הופיעו
הרמזים בעלונים שבועיים( ,לרבי מנחם מענדל פוקס
שליט"א רבה של קרית שומרי החומות רמות ובעל
"דברות מנחם" )לעת עתה נדפס( על הלכות מוקצה
ו"משיב שלום" על הלכות לשון הרע.
"דובב שפתי ישנים" )נדפס בחולון תשע"ב( ,לרב
דוד רחימי שליט"א רב בחולון .עליו כתבנו במדור
"חדשות בהיכלי רש"י" בגליון יז.
"במשנת רש"י" )נדפס באלעד תשע"ד( ,לרב יעקב
שלמה שיינברגר שליט"א ,בעל "נחמד למראה"
וש"ס .עליו כתבנו במדור "חדשות בהיכלי רש"י"
בגליון כט.
"נפלאות רש"י" )נדפס ברחובות תשע"ו( ,לרב דוד
אריה הכהן קליין שליט"א ,בעל "דיוקי רש"י"  -על
דרך הפשט .עליו כתבנו במדור "חדשות בהיכלי
רש"י" בגליון הקודם.

....

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

) .'Â‚Â ˘„Â˜‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Ê· (â ,æè éøçà 'ôפירש
רש"יÊÓ¯ ,¯˘ÚÂ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ ÂÏ˘ ‡È¯ËÓÈ‚ ,"˙‡Ê·" :
.ÔÂ˘‡¯ ˙È·Ï

?ÂÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
רא"ם ]"דאם לא כן' ...בזאת' למה לי"[; אמרי שפר
לימא 'בזה' או 'באלה' ;["...ביאורי מהר"ן ]כנ"ל[; באר מים
חיים ]"מהו 'זאת' לשון נקבה"[; דבק טוב ]לשון נקבה?[; הואיל
משה; אבן יעקב; מנחת יהודה-בריסק ]לשון יחיד ונקיבה?
ומיותר![; אהבת ציון ]"מאי 'בזאת' ;["..שפתי חכמים ]בשם
מנחת יהודה[; אהל יעקב ]"תיבת 'בזאת' ..למה"[; תועפות
רא"ם )קאראבלייו(; משכיל לדוד ]"דהוה ליה למימר 'באלו';["...
מלאכת הקודש ]לשון יחיד ונקיבה? ובזה ניחא מה שציין הכתוב
]"דאם לא כן

כל כך סימנים על המקום; "ועוד נראה דקשה ליה ...שאיל לעולה

בחוץ היה נעשה ;["...אהל משה; בית אברהם-געפנער
]"'בזאת' ...מראין עליו באצבע ;["...מנחת יהודא ,בחומש
מחוקקי יהודה ]לשון נקבה[; בית יצחק )ירושלים תר"ע( על
דרך דרוש; פני המים ]"קשה ליה יתור תיבת 'אהרן' ;["...בן
עוזיאל ]"תיבת 'אהרן' מיתור ;["...נחלת צבי ,לרבי פייש
גראס ]"למה צריך הכתוב לציין כל כך סימנים של המקום - "...וראה
מלאכת הקודש[; תורת מנחם תשמ"א ,תשמ"ד ותשמ"ו
]"מדוע נאמר 'בזאת' ולא 'באלו' ...וכיוצא בזה .ויתירה מזה תיבת
'בזאת' מיותרת ;["...רשפ"י א"ש ]הוה ליה לכתוב לציין זמן
הביאה ,בהתאם למה דפתח ...ולפי זה מדוייק הד"ה ...ומתרץ שנמשך
ל"ולא ימות" כבבית ראשון ,מה שאין כן בבית שני[

'Ù·ÎÂ ,ÊÓ¯ Í¯„· ˘¯ÙÏ Â‡È·‰ ‰Ó Ë¯ÙÓ ÂÈ‡ ÚÂ„Ó
?"Â„¯"„ ÊÓ¯· (· ,·Ó) ı˜Ó
תורת מנחם תשמ"א ותשמ"ד
?˙¯ÂË˜‰ - ˙‡Ê· ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ
דבק טוב )בדיבור הבא(
?"‡È¯ËÓÈ‚" ˙·È˙ ˘Â¯ÈÙ
אמרי שפר
?‡È¯ËÓÈ‚· ÊÓ¯Ï ÂÎ¯„ Ì‡‰
באר מים חיים ]"אין דרך רש"י להביא גמטריאות"[; אהבת
ציון ]"הא אין דרך רש"י לעשות גימטריאות"[; אהל יעקב ]"רש"י
לא בא לפרש אלא פשוטו של מקרא ,ולא לפרש חשבונות

...........

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

וגימטריאות"[; מלאכת הקודש ]"למה בא רש"י הכא לדרוש
גימטריא ,כי אין דרכו בחומש אלא לפרש פשוטו של מקרא לבד"[;
תורת מנחם תשמ"א ותשמ"ד; ]באותו ענין יש לציין ללשון
הט"ז" :רש"י דרכו בכל מקום לפרש פשוטו של מקרא ,ולא דרשות
של גימטריא" )ראה דברי דוד פ' נשא ז ,כא; פ' בהעלותך יב ,א([;

וראה תפארת יוסף ,בסופו; באר יצחק
‡?ÔÂ˘‡¯ ˙È·Ï ÊÓÂ¯ ‡È¯ËÓÈ‚‰ ÍÈ
תפארת יוסף; וראה קטע" :גירסא :רמז לשני )לשנות(
בית ראשון"!
?‰„‚‡‰ ¯Â˜Ó
משכיל לדוד; מקורי רש"י )בחומש מחוקקי יהודה(
?È˘ ˙È· ÏÚ Ì‚ ÊÓ¯ ‡Ï ÚÂ„Ó
ויקרא רבה )כא ,ט(; פשטים ופרושים; ריב"א; אמרי
נועם; רבינו בחיי; מהרא"י; רא"ם; הגור; אמרי שפר;
ביאורי מהר"ן; באר מים חיים; מנחת יהודה-בריסק;
הואיל משה; ביאורי רבי יוסף מקרעמניץ ]צריך עיון
אומרו "בית שלישי"[; צדה לדרך; שפתי חכמים; תפארת
יוסף; תועפות רא"ם )קאראבלייו(; משכיל לדוד; אהבת
יהונתן; באר בשדה; בן יאיר; בית אברהם-געפנער;
בית ישראל )ויקנא(; פני המים; אור ישר; נחלת צבי
הנ"ל; תורת מנחם תשמ"א ותשמ"ד; סוכת דוד; אור
החמה; רשפ"י א"ש; ביאורי אש )שורץ(; מאמר "כי
ביום הזה יכפר עליכם" )קובץ קול התורה ,חוברת עב(
?ÍÎ ÏÚ ¯‰ÊÂ‰ È˘ ˙È·· Ì‚˘ ÔÏ ‡Ó
רא"ם; גור אריה; גבעת שאול )מורטירה ,דרוש כז(; אדמת
יהודה )טאנוג'י(; תורת מנחם תשמ"ד
ÏÂ„‚ Ô‰Î· ‚‰ÂÂ "Ô¯‰‡" ¯Ó‡˘ ‰ÓÎ ‰Ê ÂÈˆÓ È¯‰
‚?È˘ ˙È·· Ì
צדה לדרך
?ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ ‰Ó
גור אריה; משכיל לדוד; באר בשדה; מדייק רש"י;
דברי יואל  -סאטמאר )יום כיפור תרצ"ו(; אור ישר; תורת
מנחם תשמ"א ותשמ"ד; מאמר "כי ביום הזה" הנ"ל
?˘„˜Ó‰ ˙È·· ‰È‰ ‡Ï ÂÓˆÚ Ô¯‰‡ È¯‰
ויקרא רבה )כא ,ט(; ריב"א; אמרי נועם; רא"ם; הגור;
.....

ביאורי מהר"ן; באר מים חיים; הואיל משה; מנחת
יהודה-בריסק; צדה לדרך; שפתי חכמים; משכיל לדוד;
אהבת יהונתן; באר בשדה; בית אברהם-געפנער;
מלבוש לשבת ויום טוב )ווערעצקי(; בית ישראל )ויקנא(;
פני המים; דרשות רבינו יוסף נחמיה )שבת הגדול תרפ"ו(;
נחלת צבי הנ"ל; תורת מנחם תשמ"א; סוכת דוד;
ביאורי אש )שורץ(
?Â· Â„·Ú ‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ˙È·· ÌÈ˘ ÂÈ‰ ‡Ï‰
תורת מנחם תשמ"א ותשמ"ד
‡ÏÂ ‰Á˘Ó‰ ÔÓ˘Â ÔÂ¯‡‰ Ê‚ ¯·Î ‰È˘‡È ÈÓÈ· È¯‰
˙˜?"˘"„Â˜‰ Ï‡ Ô"¯‰‡ ‡·È" ÌÈÈ
רא"ם; תורת מנחם
‡Ï‡ Ô"¯‰‡ ‡·È ˙"‡Ê·" ¯Ó‡ È¯‰ ‰È˘‡È ÌÊ‚ ÍÈ
?"˘"„Â˜‰
פני המים
È"˙ ˜¯ „ÂÓÚÈ ÔÂ˘‡¯ ˙È·˘ ÂÓÊ· ‰ÏÈ‚ ‰˘Ó˘ ÔÎ˙È‰
˘?‰
תורת מנחם תשמ"ו; ביאורי החומש
ÔÎ˘Ó·Â ,˙ÂÎ˘Ó·˘ ÌÈ˘‰ ÏÚ ÊÓ¯ ‡Ï ‰ÓÏ
˘·?‰˘ 'Ó ˘ÓÈ˘ ÂÓˆÚ Ô¯‰‡ ¯·„Ó
אור החמה; וראה מדייק רש"י
?Ì„Â˜‰ ¯Â·È„· ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '·Ï ˙˘¯„ ‰ÙÈ ÊÓ¯‰ Ì‡‰
תפארת יוסף; ועוד
?È"˘¯ Ï˘ ‰"„‰
הגור; תורת מנחם; רשפ"י א"ש ]לפי רוב המפרשים הוה ליה
להעתיק המשך הכתוב ,או לפחות לציין וגו'[.
‚!"ÔÂ˘‡¯ ˙È· (˙Â˘Ï) È˘Ï ÊÓ¯" ‡Ò¯È
ריב"א; מהרא"י )חלק מהמהדורות(; הגור; חומש שי
למורא מהדורת כתר תורה; הערות לספר הגור
„!È"‡¯‰Ó‰ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÂÈ
רא"ם; הגור; הואיל משה; צדה לדרך
„!Ì"‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÂÈ
צדה לדרך; שמע שלמה; תפארת יוסף; תועפות רא"ם
)קאראבלייו(; חיי יצחק; באר בשדה; פי הבאר; פני
המים; אור החמה

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
תוספות *רי"ד
חכמים *בעל
התוספות,
ישעיה די
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * ל
באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מירא דכיא
מבעלישפתי
טראנילט"ז *
דברי דוד
רבי יעקב *
נחלת
(
כ
'
ה
נ
"
תתק
'
ד
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
בעל
היה *בידי
תב יד
חיבורו* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * כ
בספרד *וחיבר
שהרמב"
דקדוקי
הזה הגור
החיבורספר
אליהושלמזרחי *
רבינו
אלמושנינו
ישב ריב"א
הרין"ד *
רמב"ןב *זמןנימוקי

נימוקי הרי"ד

על התורה ועל פירוש רש"י ,היה בן דורו רבי
ישעיה הראשון מטראני "אחד ומיוחד מגדולי
הראשונים" )כלשון החיד"א בהסכמתו לספר
המכריע(; ו"גולת הכותרת של חכמי ישראל
באיטליא" )כך המליצו על רבינו( עוסק בחיבור
שלפנינו.
אמנם יש הבדלים ניכרים ובולטים בין
שני החיבורים הללו ,יחסו של הרמב"ן לפירוש
רש"י הוא כולל ומקיף יותר .גם מאריך
בבירורה של הבעיה שלפניו לכל חריפותה
ועומקה .מה שאין כן "נימוקי רבי ישעיה" שהם
מצומצמים בלשונם ובתוכנם ,כמבואר למעיין.
אך בעיקרו של דבר ,שניהם כאחד משתדלים
לברר ולצרף את פירושי רש"י ולהעמידם על
מכונם ועל אמיתתה של תורה.
הדורות שלאחריהם הלכו בעקבותיהם
והמשיכו בשיטותיהם לרומם ולפאר את היכל
רש"י על התורה .בפשטות הרי ספרו של רבינו
הוא החיבור הראשון שנתחבר ישירות על
פירוש רש"י לתורה.
כאמור היה רבינו בן דורו של הרמב"ן,
ונולד בשנת ד' תתק"נ ,כד' שנים לפני הרמב"ן.
הרמב"ן נסתלק ה' ל' ואילו שנת הסתלקותו
של רבינו אינה ידועה ,אולם בשנת כ' כבר לא
היה בין החיים )כי בכתב יד "שבולי הלקט" משנה זו,
כבר נזכר בברכת המתים(.
רבינו ישעיה בן רבי מאלי ראש חכמי
טרנטו הקרובה ביותר לטראני ,מכונה רבי
ישעיה "הראשון" או "הזקן" ,כדי להבדילו
מנכדו רבי ישעיה ב"ר אליהו  -הריא"ז .על נכדו
זה ,שנקרא על שמו בחייו ,מתבטא" :והנה בן

שלטי הגיבורים

בתי יורש אותי" .כן נמנים על יוצא חלציו רבי
משה ב"ר יוסף די טראני הזקן הידוע בכינוי
המבי"ט .ובנו רבי יוסף  -המרימ"ט.
קיבל תורה באשכנז מפי רבי שמחה
מאשפיירא ,ועמד במשא ומתן של הלכה עם
גדולי ההוראה שבדורו כמו רבי יצחק מווינא
בעל "אור זרוע" ועוד .חיבר ספר המכריע,
תוספות רי"ד על הש"ס ,תשובות הרי"ד
ו"נימוקי החומש" ופירוש נ"ך .אמנם שם
החיבור מופיע בכתב יד בשם "נימוקי החומש",
כאילו הוא פירוש התורה ,אך הרוב המכריע
של ההערות הן על פירוש רש"י .רש"י הוא
לרבינו "המורה" בה"א הידיעה .שאר החכמים
הוא קורא בשמם ,אבל את רש"י הוא מכנה רק
בתואר הכבוד "המורה".

"שבולי הלקט" והוא הוסיף הוספות על
הנימוקים .לימים כאשר ביקר החיד"א
בספרי'ה הלאומית בפאריז העתיק את כתב
היד כולו ,ולאחר מכן שילב את פירושי הרי"ד
בתוך ספרו "פני דוד" ,כל פרשה במקומה ,עם
קצת הערות משלו ,והדפיסו בליוורנו תקנ"ב.
שוב הופיעו בחומש "תורת ה' תמימה" וויען
תרי"א בשם "פטורי ציצים" ]כלשון הכתוב
במלכים-א ו ,יח[.
המו"ל הידוע הרב חיים יוסף איסר לבית
גד אסף את פירושי רבינו ישעיה מהספר "פני
דוד" והדפיסם בספרו "עשרה מאורות
הגדולים" ביוהנסבורג תשי"ג .לאחר מכן
הדפיס את "פירוש רבינו ישעיה דיטראני" על
תנ"ך בלונדון תשי"ז ,ושוב בתוך ספרו "ברכה
משולשת" בלונדון תשי"ט.
בשנת תשל"ב יצא לאור "נימוקי הרי"ד"
)כספר בפני עצמו מתוך כתב היד( עם ביאורים
ומראה מקומות מאת הרב חיים דוב שעוועל.
בביאוריו הוא מבאר דברי רבינו על יסוד שאר
ספריו ועל פי ההערות של החיד"א ועל סמך
שאר חכמים שמזכירים את דבריו .כן רשם
הרבה מקומות שמפרשי רש"י טורחים ליישב
קושיות ידועות שנפתרו על ידי רבינו )ראה
במבוא למהדורתו ורוב דברינו כאן על יסוד דבריו שם(.
יש לציין למאמר אודות נימוקי הרי"ד
שהתפרסם ב"קרית ספר" סד ,ובתוך הדברים
שם נאמר שיותר ממה שנדפס נותר בכתובים.
תולדות רבינו באריכות ראה במבוא של הרב
אברהם יוסף וורטהיימר לפירוש הנ"ך לרבינו
ולתשובות הרי"ד.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .['‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ˘¯ÙÏ] ¯Ó˘Ó· Â‰ÁÈÈÂ .['Â‚ ÏÏ˜ÈÂ 'Â‚ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰˘‡ Ô· ‡ˆÈÂ] (áé-é ,ãë øåîà 'ôפירש המורה ]הוא רש"י,ÂÓÚ ˘˘Â˜Ó ÂÁÈ‰ ‡ÏÂ [Â„·Ï :
˘˘ .['ÂÎÂ] „Á‡ ˜¯Ù· ÂÈ‰ Ô‰Èותימא ,שהרי פירש לעיל ]פסוק ט[ "בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן" ,ואהלים ודגלים לא היו עד ]שנה[ שניה ,ומקושש
היה בשבת שניה שנצטוו ישראל ,כדאמרינן ]כלשון רש"י פרשת שלח טו ,לב על פי הספרי שם[ "בשניה בא זה וחללה"?
]הוספת המערכת :ויש לציין שכיוצא בו הקשו עוד מפרשים ותירצו באופנים שונים ,ראה :חזקוני כאן ושם; ר"ש משאנץ על הספרא כאן; ריב"א כאן; אמרי נעם כאן;
מושב זקנים כאן ושם; רא"ם כאן ושם; שו"ת אהלי תם )סימן קעד(; גור אריה ,לבוש ,דברי דוד לט"ז ועוד כאן; משכיל לדוד ועוד שם[.

פרד"ס היה לשלמה

המשך

) .È¯·„ ˙· ˙ÈÓÂÏ˘ ÂÓ‡ Ì˘Â (àé ,ãë øåîà 'ôפירש רש"י.‰ÂÊ ‰˙È‰ ‰„·Ï ‡È‰˘ ¯ÓÂÏ ÂÊÏ ·Â˙Î‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÁ·˘ ,"È¯·„ ˙· ˙ÈÓÂÏ˘ ÂÓ‡ Ì˘Â" :
"˘.‰Ï˜Ï˜ ÍÎÈÙÏ Ì„‡ ÏÎ ÌÚ ˙¯·„Ó ‰˙È‰ ˙È¯·„ ,"È¯·„ ˙·" .ÏÎ‰ ÌÂÏ˘· ˙Ï‡Â˘ ÌÈ¯·„· ˙ËÙËÙÓ ,ÔÂÎÈÏÚ ÌÏ˘ ÍÏÚ ÌÏ˘ ÍÏÚ ÌÏ˘ ‰ËÙËÙ ˙Â‰„ ,"˙ÈÓÂÏ
הנה איתא במדרש )במדבר רבה י ,ה ובכ"מ( :הרשעים קודמים לשמם :נבל שמו ,גלית שמו ,שבע בן בכרי שמו .אבל הצדיקים שמם קודמם :ושמו אלקנה,
ושמו ישי ,ושמו בועז ,ושמו מרדכי ,ושמו מנוח  -דומין לבוראן ושמו ה' .איתיבין ליה הכתיב "ולרבקה אח ושמו לבן" ,רבי ברכיה אמר מלובן ברשע.
והיינו מאחר שאין זה שמו ,אלא כינוי לגנאי ,אין זה סותר את הכלל האמור ברשעים .ואף כאן הוקשה לרש"י מדוע נאמר בשלומית כדרך שנאמר
בצדיקים ,ועל כך מתרץ שאין זה שמה אלא כינוי] .אולם ב"באר מים חיים" לאחי המהר"ל ועוד ביארו שהוקשה לרש"י איך סיפרה תורה בגנות בת ישראל .ומתרץ שהכתוב
מספר בשבחן של ישראל ,ואף גם היא עצמה לא נתפרסמה בכתוב לגנות ,זה כי אין זה שם העצם שלה ,אלא רק כינוי על שם מעשיה ,ואם כן לא נתפרסם מי היא .וראה לקוטי שיחות,
הקדמת תוספות שבת
חלק לז[.

