ב"ה ,שבט תשע"ד ,גליון כח

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

חדשות בהיכלי רש"י

"¯˘".È"˘¯ ˙Â·È˙ ÈÙÂÒ („ ,ËÏ ÌÈÏ‰˙) "˘‡ ¯Ú·˙ È‚È‚‰·" ;"¯˘È" ˙ÂÈ˙Â‡ "È

אורחים נכבדים ב"מתיבתא דרש"י"

„˙ÂÓÈ˘¯ È˘¯Â

היכל "מתיבתא דרש"י" רגיל במבקרים שונים ,ישנם הבאים

כללים בפירוש רש"י

להתעמק בספרי'ה של מאות מפרשי רש"י הנמצאים בפונדק אחד,

"È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ÔÈÚ ÂÈ‡ ,'ÔÈ˘¯„ ˘¯„ÓÏ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ' [Ì"‡¯‰] ·˙Î˘ ‰Ó
ÊÈ ,·È ÍÏ 'Ù ,„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó
„‡."Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ÏÈÊ
"ÌÂ˜Ó ÏÎÓ 'ÔÈ˘¯„ ˘¯„ÓÏ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰'„ ·‚ ÏÚ Û‡„ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ‡·È˙Î
‡."‡¯˜„ ‡˘ÈÏ ·˘ÈÈÏ Á¯ÎÂÓ˘Î ‡Ï‡ ˙Â˘¯„ ‡È·Ó ÂÈ‡˘ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ

ישנם הבאים לבדוק גירסא ברש"י ,לפי כתבי יד של פירוש רש"י

˘Î ,‚Ó ı˜Ó 'Ù ,Ì

פרדס היה לשלמה
) .Â‰Ú¯ ˙‡Ó ˘È‡ ÂÏ‡˘ÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡· ‡ ¯·„ (á ,àé àá 'ôפירש רש"י‡ ÔÈ‡ :
‡"Ì˙Â‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ" Ì‰¯·‡ ˜È„ˆ Â˙Â‡ ¯Ó‡È ‡Ï˘ ,'ÂÎÂ ‰˘˜· ÔÂ˘Ï ‡Ï
˜ .Ì‰· ÌÈÈ˜ ‡Ï "ÏÂ„‚ ˘ÂÎ¯· Â‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â" Ì‰· ÌÈÈדקיימא לן "קים ליה
בדרבה מיניה" ,שמענישים רק בעונש היותר גדול ,ואם המצריים נענשו
במיתה פטורים מתשלומי ממון ולא היו חייבים לתת את רכושם
לישראל .אלא גם קיי"ל )סנהדרין ט ,ב( מיתה לזה וממון לזה חייב בתשלום
ממון ,לכך מיתה היו חייבים לישראל על שהשליכו את בניהם ליאור
ורכוש חייבים לאברהם שלא יאמר אותו צדיק .פרחי רש"י ,בשם מנחה חדשה
***

) .‰˘Ó ¯È˘È Ê‡ (à ,åè çìùá 'ôפירש רש"י¯È˘È˘ Â·Ï· ‰ÏÚ Ò‰ ‰‡¯˘Î Ê‡ :
˘ .'ÂÎÂ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙Ï ÊÓ¯ Ô‡ÎÓ Ï"Ê¯ Â¯Ó‡ 'ÂÎÂ ‰¯Èדאם לא כן
איך אמרו שירה בשעה שרק אחד מחמשה עלו ממצרים וד' חלקים מתו
בשלשת ימי אפילה )רש"י לעיל יג ,יח( ,אלא על כרחך שיעמדו לתחיה ,ולכן
מהר"א מבעלזא ,בהצלתו מפום אריותא
יכלו לומר שירה.

רש"י לחידודא
סימן כניעה הפך לסימן ניצחון?
פתרון החידה בגליון הקודם:

תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות החודש

"חיות הולכות על שתים"?! = בפ' שמות )א ,יט(" :כי חיות הנה" וברש"י:
מילדות" .בני אדם על שלש"?! = משה ואהרן הלכו במטה )ראה פ' שמות ד ,ב
שם ,כ ופ' וארא ז ,יב( כך שהלכו על שלש ]ראה שבת קנב ,א" :טבא תרי מתלת" ,ופירוש רש"י:
טובים שתי הרגלים של ימי בחרות משלש של זקנה ,שצריך משענת עם רגליו[" .דומם שהפך
לחי"?! = בפ' וארא )ז ,י( "וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי
לתנין"" .חי ואבר מן החי לדומם"?! = חי  -התנין חזר ונעשה מטה )רש"י שם,
יב(; אבר מן החי  -בפ' שמות )ב ,טו( ויבקש ]פרעה[ להרוג את משה ,ופירש רש"י:
מסרו לקוסטינר להרגו ,ולא שלטה בו החרב ,הוא שאמר משה ]ריש פרשת יתרו יח,
ד[ ויצילני מחרב פרעה .וברש"י שם :ביקש להרוג את משה ,נעשה צוארו כעמוד
)על פי "אביעה חידות"(
של שיש .הרי שאבר מן החי הפך לדומם.

ודפוסים קדמונים וישנם הבאים פשוט לשאול ולברר כוונת עומק
דברי רש"י.
המבקרים הם לאו דוקא מתושבי בני ברק ,אלא אף מרחבי
הארץ .ויש גם מבקרים קבועים מחו"ל ,כשהם באים לביקור בארץ
הם לוקחים בחשבון לבלות שעות אחדות ב"מתיבתא דרש"י"!
בתקופה האחרונה ביקר בו הנגיד הרב גילי בקינרוט שליט"א,
שערך את הספר "מקום הניחו אבותיו" ,הכולל ביאורים בפירוש
רש"י על התורה ,על פי דרכו המיוחדת של רבו הרב אברהם יהודה
לייב פעסין זצ"ל ,רב קהילת חברת ש"ס במאנסי ניו יארק ובעל
שו"ת "תמורת איל" .האורח הנכבד דן עם ראשי "מתיבתא
דרש"י" בכמה נושאים סביב לפירושו של רש"י ,כמו ההבדל בין
דרכו של רש"י בחומש לבין דרכו בנ"ך ,דבר שהצטער בו האורח
ימים רבים ,וכיוצא בו.
החודש זכה "מתיבתא דרש"י" לביקרו של הגה"ח הרב ברוך
אבערלאנדער שליט"א רב חברת ש"ס בבודאפעסט ,שבא
להתרשם מספריית "מתיבתא דרש"י" ולהתעניין בעבודת חברי
המתיבתא בעריכת מפרשי רש"י ,ובעיקר בעבודתם הגדולה
בעריכת הקדמות לדיבורי רש"י מה בא לחדש או לתרץ או
לשלול ,וכדומה.
הרב אבערלאנדער שליט"א שידיו רב לו במגוון מקצעות
התורה ,ביניהם בפירוש רש"י לעיונא ,התרשם מאד מהקף ועומק
העבודה ,מתוך עמל ויגיעה שלא ניתן לשער ולתאר ,וחיזק את ידי
חברי המתיבתא בעבודתם הקדושה.
האורחים הנכבדים הביעו את רצונם ותקותם להמשיך את
הקשר ושיתוף הפעולה עם "מתיבתא דרש"י".

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(

 בין פירוש רש"י בפסוק )יט ,כ( "וירד ה' על הר סיני" ,לבין פירושו בפסוק )כ ,יט( "כי מן השמים דברתי" 
) .ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ '‰ „¯ÈÂ (ë ,èé åøúé 'ôפירש רש"י,˘ÓÓ ÂÈÏÚ „¯È ÏÂÎÈ :
˙ÌÈÓ˘ ÔÈÎ¯‰˘ „ÓÏÓ ,"ÌÎÓÚ È˙¯·„ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÈÎ" :¯ÓÂÏ „ÂÓÏ
„Â·Î‰ ‡ÒÎ „¯ÈÂ ‰ËÓ‰ ÏÚ ÚˆÓÎ ¯‰‰ È·‚ ÏÚ ÔÚÈˆ‰Â ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ‰
 .Ì‰ÈÏÚוכיוצא בו להלן בפסוק )כ ,יט(  .È˙¯·„ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÈÎפירש
רש"יÈ˘ÈÏ˘‰ ·Â˙Î‰ ‡· ,"ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ '‰ „¯ÈÂ" :¯ÓÂ‡ „Á‡ ·Â˙ÎÂ :
˙‡ Í‡¯‰ ı¯‡‰ ÏÚÂ Í¯ÒÈÏ ÂÏÂ˜ ˙‡ ÍÚÈÓ˘‰ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ" :Ì‰ÈÈ· ÚÈ¯Î‰Â
‡˘ÔÈÎ¯‰ :¯Á‡ ¯·„ .ı¯‡‰ ÏÚ Â˙¯Â·‚Â Â˘‡Â ,ÌÈÓ˘· Â„Â·Î ;"‰ÏÂ„‚‰ Â
˘."„¯ÈÂ ÌÈÓ˘ ËÈÂ" :¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ,¯‰‰ ÏÚ ÔÚÈˆ‰Â ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘Â ÌÈÓ
הבדלים בין שני הפירושים 
כלל הוא בפירוש רש"י ,כאשר ישנה סתירה בין פסוק לפסוק " -שני
כתובים המכחישים זה את זה" ,מסביר רש"י את הדבר בדרך כלל
בהזדמנות השניה ,שכן רק אז נוכח הלומד בסתירה )ראה כללי רש"י ,פרק ז
מספר  .(11ולפי זה צריכים לומר שבפסוק "וירד ה' על הר סיני" לא בא
ליישב הסתירה בין שני הכתובים ,לפי שסתירת הכתובים לא מתעוררת
רק להלן ,ומדוע מתרצה כאן .ובפרט שלהלן אכן מתרצה .ואם כן צריך
ביאור מה בא ליישב בפסוק זה .גם יש לעיין בהבדלים שבין שני
הפירושים [‡ :כאן מביא רק את הפירוש "מלמד שהרכין שמים
העליונים ותחתונים" ,ואילו להלן הוא מביא פירוש זה רק כפירוש שני,
ומקדים לו פירוש אחר [· .כאן נקט בביטוי "שמים העליונים
ותחתונים" ,ואילו להלן הביטוי הוא "שמים ושמי השמים" [‚ .כאן
הוסיף את הדימוי "כמצע על המטה" ,שאינו מופיע להלן [„ .כאן סיים:
"וירד כסא הכבוד עליהם" ,אך אינו מזכיר זאת להלן [‰ .להלן מביא
ראיה מהפסוק "ויט שמים וירד" ,שלא הביא כאן.
הביאור בכל זה ,מתוכן הפרשה בכללותה עולה ,כי ירידתו של ה' על
הר סיני הביאה לכך שההר עצמו נעשה קדוש ,שלכן "השמרו לכם עלות
בהר ונגוע בקצהו ...לא תגע בו יד" )לעיל פסוקים יב-יג(" ,לא יוכל העם
לעלות אל הר סיני ,כי אתה העדותה בנו לאמר ,הגבל את ההר וקדשתו"
)להלן פסוק כג(; משמע שירד עליו ממש ,אך ממה שנאמר לעיל )פסוק יח(
"והר סיני עשן כולו" ,לשון שמשמעה שההר רק עשן ,ולא שהוא בער
ממש? ולכאורה ,אם אכן "ירד עליו ה' באש" ,היו ההר והצמחיה שבו
צריכים להישרף ממש? משמע שלא ירד עליו ממש אלא האש נשארה
מעליו ,ושכתוצאה מקרבת האש עשן ההר] .ואף שבפרשת ואתחנן נאמר )ד,
יא; ה ,כ( ,לגבי הר סיני" :וההר בוער באש"  -מכל מקום ,מכיון שנאמר כאן שההר רק
"עשן" ,מסתבר ,ש"בוער" )בנידון דידן( אין פירושו שנראית אש ,כי אם שהוא חם
ביותר ,עשן )וכיוצא בזה( ,וכמו שנאמר )אסתר א ,יב(" :וחמתו בערה"[.

העצמית ונעשה כחלק בלתי נפרד מהמטה .וכך כאן :הקב"ה הציע את
השמים על ההר באופן כזה שהשמים והר סיני נעשו למציאות אחת;
השמים לא נותרו כמציאות נפרדת העומדת על ההר ,אלא נעשו
ל"מצע" של ההר ,כחלק בלתי נפרד מההר ,ולכן קדושת השכינה
מיוחסת אל ההר עצמו ,ועד כדי היותו קדוש.
בדרך זו אפשר להסביר גם את הדגשתו של רש"י" :וירד כסא הכבוד
עליהם" ,היה מקום להקשות  -מה התייחדה ירידה זו של הקב"ה על הר
סיני שהיתה באופן מופלא ומרעיש" ,והר סיני עשן כולו ...ויעל עשנו
כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד" )לעיל פסוק יח(? והרי גם ביציאת
מצרים ירד הקב"ה בכבודו ובעצמו אל תוך מצרים ,ולא היו שם כל אותם
פרטים מרעישים ומפליאים! מה השתנתה ירידה זו על הר סיני מ"וארד
להצילו מיד מצרים" )פ' שמות ג ,ח(?! בכדי להסביר את ההבדל מדייק
רש"י בלשונו שכאן היתה זו ירידה של "כסא הכבוד" .המלים "כסא
הכבוד" מדגישים התיישבות וקביעות )"כסא"( ,גדלות ומלוכה )"הכבוד"(;
וזה מה שמייחד את הירידה כאן ביחס לירידה במצרים :כאן התגלה
הקב"ה )לא באופן ארעי ,בדרך מעבר בלבד ,אלא( באופן של התיישבות
וקביעות על הר סיני ,ביחד עם כל יקר כבודו ומלכותו  -כמלך היושב על
כסא הכבוד שלו .וזה מה שהביא את התקדשות ההר עצמו ,ואת כל
ה'רעש' וחרדת הקודש המתוארים בפרשה.
הבדל הבסיסי בין שתי הפרשיות 
ובזה יובנו ההבדלים בין פירושי רש"י בשתי הפרשיות ,הנובעים
כולם מההבדל הבסיסי בין הפרשיות :פרשת "וירד ה' על הר סיני"
עוסקת כולה בתיאור ירידתו והתגלותו של הקב"ה על ההר ,עד כדי
השראת קדושה על ההר עצמו; אמנם יש צורך ליישב זאת עם האמור "כי
מן השמים דברתי עמכם" ,אבל עיקר הדגש באותה פרשה הוא על
הירידה וההתגלות על ההר .מטרתה של פרשת "כי מן השמים דברתי",
לעומת זאת ,היא כדי להדגיש את ריחוקו של הקב"ה מן הארץ ,כהקדמה
לפסוק הבא " -לא תעשון אתי"" ,לא תעשון כדמות שמשי המשמשים
לפני במרום" )רש"י שם(; אמנם גם שם יש צורך ליישב זאת עם ירידתו של
הקב"ה על הר סיני ,אבל עיקר הדגש בפרשה זו היא על עובדת היותו של
הקב"ה בשמים ,בריחוק מן הארץ.
על יסוד זה יובנו ההבדלים בין הפירושים [‡ :כאן )בפ' "וירד ה' על הר
סיני"( אין מקום להביא את הפירוש "כבודו בשמים ואשו וגבורתו על
הארץ"  -שכן פירוש זה ,שלפיו הקב"ה לא ירד ירידה של ממש על הר
סיני ,אינו תואם את הכיוון הכללי של הפרשה; ואילו להלן )בפ' "כי מן
השמים דברתי"( ,הבאה להדגיש את ריחוקו של הקב"ה מן הארץ  -דוקא
פירוש זה הוא הפירוש הראשון והמועדף [· .כאן נוקט רש"י בביטוי
"שמים העליונים והתחתונים" ,ביטוי שנלווית לו משמעות של ירידה;
ואילו להלן הוא נוקט בביטוי "שמים ושמי השמים" ,ביטוי המביע ריחוק
ערך [‚ .כאן מוסיף רש"י את הדימוי "כמצע על המטה" ,כדי להסביר
בכך את השראת הקדושה על ההר עצמו; ואילו להלן ,שאינה עוסקת
בהשראת השכינה על הר סיני ,אין צורך בדימוי זה [„ .כאן סיים רש"י
"וירד כסא הכבוד עליהם" ,כדי להדגיש שירידתו של הקב"ה על הר סיני
היתה מתוך כבוד והדר מלכות ,כעין ישיבה של קבע ,כנ"ל; ואילו להלן
אין צורך בכך [‰ .כאן אין מקום להביא את הראיה מהפסוק "ויט שמים
וירד"  -שכן פסוק זה מהווה ראיה רק לעצם הרכנת השמים ,ולא
להצעתם "כמצע על המיטה" על כל הכרוך בכך.

וזו כוונת רש"י" :יכול ירד עליו ממש"  -אמנם מתוכן הפרשה
משמע כי "וירד ה' על הר סיני" שירד עליו ממש ,אבל הרי לא כן משמע
מפסוק דלעיל "והר סיני עשן כולו" .מתרץ רש"י" :תלמוד לומר' :כי מן
השמים דברתי עמכם' ,מלמד שהרכין שמים העליונים ותחתונים" ,שאכן
לא ירד על ההר ממש ,אלא רק על ידי הפסק השמים ,ואם כן לא ירדה
האש על ההר ממש ,וזהו הטעם שרק "עשן" ולא "בער" .אך לפי זה
צריך ביאור לאידך גיסא כיצד זה נפעלה קדושה בהר עצמו ,הרי לא ירד
עליו ממש?! לכן מוסיף רש"י ,שהשמים לא היו רק מונחים מעל ההר,
אלא ש"הציען על גבי ההר כמצע על המטה" :כאשר מציעים מטה
במצע ,הרי שוב אין מקום להפריד בין המטה למצע שעליה ,כי הם
מתאחדים ונעשים למציאות אחת ,ואדרבה :המצע מאבד מחשיבותו
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק טז; משא דעת
.....
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

) ,‰ÈÁ˙ ‡Ï ‰Ù˘ÎÓ (æé ,áë íéèôùî 'ôפירש רש"י‡Ï‡ :
˙¯·È„˘ ‡Ï‡ ˙Â·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡Â ,ÔÈ„ ˙È·· ˙ÓÂ
.˙ÂÙ˘ÎÓ ˙ÂÈÂˆÓ ÌÈ˘‰˘ ‰ÂÂ‰· ·Â˙Î‰

?ÏÂÏ˘Ï Â‡ ı¯˙Ï ‡· ‰Ó
הרא"ם; הגור; גו"א; דב"ט; באה"ט; מנ"י; נח"י; ט"ז;
שפ"ח; בא"י; קרני רמים; ב"ב; דברי נגידים; ביאור
סתומות ברש"י
‡?ÔÈ„ ˙È··Â (‰ÏÈ˜Ò·) "˙ÂÓ˙ ‡Ï‡" „ÓÏ ÍÈ
ע"ש; הגור; אבן יעקב; גו"א; דב"ט; באה"ט; צל"ד;
ב"ב; מנחת פתים
‡"‰ÈÁ˙ ‡Ï" ¯Ó‡ ‰ÓÏ ÔÎ Ì‡ - ˙ÓÂ˙ ‡Ï
רמב"ן; רשב"ם; אמרי נועם; ר"ח פלטיאל; הדר זקנים;

ע"ש; מהר"ן; באמ"ח; גו"א; משכל"ד; קרני רמים;
תוצאות חיים )קצבי(; דברי אברהם; די באר; פשש"מ
)הרב קופרמאן  ,עמוד (184

,(ÛÈÒÂÓ‰ 'Â·Â) ÌÈÂ˘ ÌÈÈÚ È˘ Ô‡Î ·ÏÈ˘ ÚÂ„Ó
?·Â˙Î‰ ¯„ÒÎ ‡Ï˘ ˘¯ÈÙÂ
הגור; דב"ט; ט"ז; דברי נגידים; לקו"ש ח"ו; ביאורי
החומש )אות כב(; בל"ר
?ÏÏÎ· ÌÈ¯ÎÊ Û‡˘ Á¯Î‰‰ ‰Ó
ע"ש; הגור; אמ"ש; באמ"ח; דב"ט; באה"ט; מנ"י
צל"ד; שפ"ח; ביאורי מוהרא"ל; דברי נגידים; לקו"ש
ח"ו; חומש באר יעקב
‡?˙Â·È˜· ·Â˙Î‰ ¯·È„˘ ÌÈ¯·ÂÒ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÏÎ Ì

אמרי נועם; ה"ז בשם א"ע; הרא"ש; מחברת הערך
)שרש מער(

(Ï ,Ì˘ ;‡Î ,·Î) ÔÏ‰Ï ÔÎÂ (Î ,‡Î) ÏÈÚÏ ˘¯ÈÙ ¯·Î
˘„...„Á‡" ÌÚÙ) ÌÈÈÂÈ˘·Â ¯ÂÊÁÏ ‰ÓÏÂ ‰Â‰· ¯·È
?("Û‡" ÌÚÙÂ "ÔÈ„‰ ‡Â‰" ÌÚÙ ,"..„Á‡Â
לקו"ש ח"ו; ביאורי החומש )אות כג(; בל"ר; ביאור
סתומות ברש"י
?‰Â‰Ï ÌÚË ÛÈÒÂÓ ÔÏ‰ÏÂ ,ÏÏÎ ‰Â‰‰ ¯‡·Ó ÂÈ‡ ÏÈÚÏ
לקו"ש ח"ו; בל"ר; ביאור סתומות ברש"י
?˙ÂÙ˘ÎÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÈÂˆÓ ÔÎ‡ ÚÂ„Ó
רד"ק )שמואל-א כח ז(; אילת השחר; פרדס שמאי
?"˙ÂÙ˘ÎÓ ÌÈ˘ ·Â¯" ‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘ÏÓ ‰˘Ó
לקו"ש ח"ו; בל"ר

שלח שלמה לבי מדרשא
בגליונות הקודמים )של סיון-אב תשע"ג וחשון תשע"ד( דנו
במדור זה אודות כוונת רש"י בהוספת ההדגשה
"מכאן" ,כך זכינו לקבל ביאורים נפלאים בזה
בחומשים ויקרא-דברים וחומש בראשית .אך לא
בחומש שמות ,מלבד מה שדייק רש"י בשירה בפ'
בשלח )טו ,א(" :אז ישיר" ,אמרו רז"ל מכאן רמז
לתחיית המתים מן התורה וכו' ,אגב דברי רש"י בפ'
עקב )יא ,כא( "למען ירבו ימיכם גו' על האדמה אשר
נשבע לאבותיכם לתת להם"' ,לתת לכם' אין כתיב
כאן ,אלא "לתת להם" ,מכאן מצינו למדים תחיית
המתים מן התורה )גליון אב תשע"ג(  -דפח"ח וש"י .אשמח
אם אזכה לביאורים כאלו גם בחומש שמות ,וכך תהיה
לנו ראיה לכלל נפלא זה מכל חמשה חומשי תורה.
ואציין לאחדים מהם מה שקלטה עיני פה ושם
בפרשיות אלו בחומש זה .בפ' שמות )ב ,יד( :הלהרגני
אתה אומר ,פירש רש"י :מכאן אנו למדים שהרגו בשם
המפורש .בפ' וארא )ו ,כג( :אחות נחשון .מכאן למדנו
הנושא אשה צריך לבדוק באחיה .עוד שם )ט ,יד( :את
כל מגפתי .למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל
המכות .בפ' בא )יב ,ו( :ושחטו אותו וגו' .וכי כולן
שוחטין ,אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו .בפ'
בשלח )יד ,ז( :וכל רכב מצרים .ועמהם כל שאר הרכב
וכו' .מכאן היה רבי שמעון אומר כשר שבמצרים הרוג
בתודה למפרע ז .ג.
טוב שבנחשים רצוץ את מוחו.
תשובת הגר"א שפירא ,אבד"ק פרדס כץ:
בפסוק" :הלהרגני אתה אומר" ,דייק רש"י" :מכאן
אנו למדים שהרגו בשם המפורש" ,כבר כתבנו שלא כל
דיוק "כאן" בא לשלול לימוד ממקום אחר ,יתכן גם
שאר משמעיות בהדגשה זו ,כמו מכאן למדים אחרת
ממה שניתן להבין במקום אחר .ואף כאן ,ממה שנאמר
לעיל "ויך את המצרי" ,משמע שהכהו בהכאת ידים,
וזה מה שרש"י מדגיש "מכאן אנו למדים" אחרת ממה
שניתן להבין לעיל .וכאומר אמנם לעיל נאמר "ויך",
מכל מקום מכאן אנו למדים הפירוש האמיתי בפסוק
שם.
בפסוק" :ויקח אהרן גו' אחות נחשון" ,דייק רש"י:
"מכאן למדנו ,הנושא אשה צריך לבדוק באחיה",
נלענ"ד שכוונתו לשלול לימוד זה מהפסוק "וילך עשו
ויקח את מחלת בת ישמעאל גו' אחות נביות" )סוף פרשת
תולדות כח ,ט( ,דהנה שם פירש רש"י שמת ישמעאל
והשיאה נביות אחיה ,וידוע קושיית הרבי ר' העשיל
מקראקא )הובא ב"אסיפת הכהן"" ,חנוכת התורה" ועוד( דילמא
גם כאן הפירוש שמת עמינדב והשיאה נחשון ,ונשאר
בצריך עיון .ועיין שם דאיפכא ליכא למיפרך ש"אחות
נביות" מלמדנו שהנושא אשה צריך לבדוק באחיה,
דרוב בנים דומין לאחי האם ,דאם כן אמאי חזר ואמר
אצל אהרן "אחות נחשון" ,הלא כבר למד כן מעשו.
ובספר "אבני חפץ" )להרה"ג ר' נפתלי צבי ברודי שליט"א(
תמה עליו דאם נאמר ש"אחות נחשון" משמיענו שמת
עמינדב והשיאה נחשון ,שפיר איכא למימר "אחות
נביות" בא ללמדנו שהנושא אשה צריך לבדוק באחיה.
אם כן קשה מנין לחז"ל לדרוש מ"אחות נביות"
שהשיאה נביות ,ומ"אחות נחשון" שצריך לבדוק
באחיה ,דילמא "אחות נביות" בא ללמדנו שצריך
לבדוק באחיה ,ו"אחות נחשון" מלמדנו שהשיאה
נחשון .ומתרץ ב' הקושיות בבת אחת ,דהנה מה
שאמרו שמת ישמעאל והשיאה נביות אחיה ,לכאורה
מה נפקא מינה מי השיאה )ובפרט שרואים שהתורה הקדושה
מקצרת בעניני ישמעאל ועשו ,וכמו שכתב רש"י בריש פרשת וישב:
אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך קצרה ,שלא היו ספונים
וחשובים לפרש היאך נתיישבו וכו'( .ועל כרחך צריכים לומר

שהתורה סיפרה לנו זאת בכדי שנדע שיעקב אבינו
הטמין עצמו בבית עבר יד שנה ,שלומדים זאת ממה
שישמעאל מת באותו פרק ,כפי שהאריך רש"י סוף
פרשת תולדות ,משמיה דגמרא )מגילה יז ,א( .ונפקא מינה
להלכה שגדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם ,כדאיתא
בגמרא שם .מה שאין כן לגבי נישואי אהרן ואלישבע,
מה נפקא מינה מי השיאה .ואף על פי שחשובים הם
לפני המקום להאריך בהם ,מכל מקום לא מצינו
שהתורה מאריכה בכגון דא ,דמה נפקא מינה )מלבד
כשיש חידוש בדבר ,כבאליעזר עבד אברהם ובעמרם שהלך בעצת בתו(.
אלא על כרחך לכך נאמר "אחות נחשון" ,ללמד
שיבדוק באחיה .ואם כן מיושב קושיית הרבי ר'
העשיל ,דאכן אי אפשר לפרש כאן שמת עמינדב
והשיאה נחשון ,דמה נפקא מינה .וממילא מיושב גם
מנין לחז"ל לדרוש מ"אחות נביות" שהשיאה נביות,
ומ"אחות נחשון" שצריך לבדוק באחיה ,דילמא "אחות
נביות" בא ללמדנו שצריך לבדוק באחיה ,ו"אחות
נחשון" מלמדנו שהשיאה נחשון ,דלגבי נישואי אהרן
ואלישבע ,מה נפקא מינה מי השיאה ,אלא על כרחך
ללמדנו שיבדוק באחיה ,כאמור .אבל הא שמת
ישמעאל והשיאה נביות איכא נפקותא ,דקא משמע לן
....

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
שיעקב אבינו נטמן בבית עבר יד שנה ,ונפקא מינה
שגדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם ,עכת"ד.
וזכה לכוון לדעת ה"נחלת יעקב" שכתב :הא דלא
דרשו גבי "אחות נביות" שצריך לבדוק באחיה ,משום
דלא שייך דהא לא נודע מעשה נביות עד שנאמר שבדק
במעשיו ,ועוד דמחשבת עשו היתה לרעה .ואם תאמר
מנא לן למדרש הכא דצריך לבדוק באחיה ,דילמא הכא
]נמי[ פירושו ,כמו גבי נביות ,שמת עמינדב והשיאה
נחשון .יש לומר דמאי נפקא לן מיניה עד שהוצרך
הכתוב לכתוב זה ,בשלמא גבי נביות איכא נפקותא
ללמד על יעקב כמו שפירש הרב ]רש"י[ שם .ולפי כל זה
יתכן שלכך אכן הדגיש רש"י "מכאן למדנו" לשלול
הלימוד משם .אולם ב"לקוטי שיחות" )חלק ו( מבואר
שכוונתו לשלול לימוד זה מפסוק "ויקח עמרם את
יוכבד דודתו )לעיל פסוק כ( ,עיין שם.
בפסוק" :את כל מגפתי" ,דייק רש"י" :למדנו מכאן
שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות" .הנה רבים
ממפרשי רש"י דשו בדיבור זה ומה ענין מכת בכורות
למכת ברד .יש שכתבו שהיא טעות המעתיק ,שהיה
כתוב לפניו ראשי תיבות :מ"ב ,והיינו מכת ברד,
ובטעות פיענח מכת בכורות )ראה :חנוכת התורה ,מגדול דוד
וחלוקי אבנים ,תואמי צביה  -בספר חידושי מהרש"א ,מירא דכיא ,נחל
קדומים מהחיד"א בשם הר"ר העשיל ,תורה שלימה ,מילואים ,סימן
יח( .הרא"ם מביא בשם רבינו תם מאולייניש שגרס
"מכת ביכורות" )ו' הראשונה במלופי"ם( ,כלומר מכת ברד,

שלקה התבואה שביכרה .וכן הביאו בשמו בעלי
התוספות :הדר זקנים וריב"א .וכן הוא בכמה מפרשי
רש"י )ראה :חזקוני ,מהרא"י ,גור אריה בשם מפרשים ,לבוש -
המתבטא שהוא פירוש האמיתי ,שפתי חכמים ,באר רחובות ,דברי
יחזקאל  -המתבטא שזה דוחק גדול ,ועוד( .ויש גורסים במקום
"מכת בכורות"" :מכת בצורת" ,והיינו הברד )ראה :הדר
זקנים ,פירוש הרא"ש שם ,אמרי נועם ,מנחה בלולה ,ועוד( .וכן גם

גירסת ספר הזכרון ,וכתב שהנוסחאות שכתוב בהן
מכת בכורות טעות סופרים הוא ,דמכת בכורות בכאן
מאן דכר שמיה .וכן נראה מה"אברבנאל" שנוסחת
רש"י שבידו היתה כתובה "מכת בצורת" )דברי חכמים(.
אבל לגירסאות אלו לכאורה יקשה ממה שכתב רש"י
בפרשת שמות )לעיל ד ,כג( שמכת בכורות היא הקשה .ראה
חלק ממפרשים הנ"ל שמיישבים הדבר שלא יקשה
מרש"י שם .אך בכמה מפרשים מבואר שהכוונה אכן
למכת בכורות כמשמעו ,שהיא השקולה כנגד כל המכות,
וכברש"י בפרשת שמות ,ומבארים ענין מכת בכורות
לכאן )ראה :פירוש הרא"ש  -בהדר זקנים ,מהרי"ק ,רע"ב ,מהרש"ל,
אלשיך ,גור אריה ,כלי יקר ,צדה לדרך ,דברי דוד לט"ז ,חנוכת התורה,
מגדול דוד וחלוקי אבנים ,מירא דכיא ,נחל קדומים מהחיד"א בשם הר"ר
העשיל ,באר יצחק ,דברי יחזקאל ,ועוד( .ולפי מובן הדגשת

"מכאן" ,על אף שכאן מדבר הכתוב במכת ברד מכל
מקום למדים מכאן על מכה אחרת.
בפסוק :ושחטו אותו וגו' .וכי כולן שוחטין ,אלא
מכאן ששלוחו של אדם כמותו .ויש לציין כי בפ' אמור
)ויקרא כד ,יד( :כל העדה ,פירש רש"י :כל העדה ,במעמד
כל העדה ,מכאן ששלוחו של אדם כמותו .וכבר הקשו
הלא מ"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל" נפקא )ראה
ספר הגור ,ובהערה שם ציינו שכן הוקשה רבי עקיבא איגר בגליון
הש"ס )קדושין מא ,ב( ,ועוד .כן צויין לשו"ת פסקי עוזיאל )בשאלות
הזמן ,סימן נח( ,שהוסיף להקשות סתירה ברש"י שם מיניה וביה,
ומסיק שדברים אלו שברש"י שם" :מכאן ששלוחו של אדם כמותו",
היא הוספת תלמיד טועה .אולם ב"לקוטי שיחות" )חלק ז ,שיחה ג
הערה  (30מיישב הסתירה ומבאר דתרווייהו צריכי ,כן מבאר דיוק
לשון "מכאן" בשניהם ,שמשמע דוקא מכאן .וראה גם באריכות בספר
"פורס מפה" להרב מרדכי הכהן פרידמאן שליט"א(.

בפסוק" :וכל רכב מצרים" ,דייק רש"י" :מכאן היה
רבי שמעון אומר כשר שבמצרים הרוג ,טוב שבנחשים
רצוץ את מוחו" .כוונתו לשלול לימוד זה מפסוק מפורש
)פ' בראשית ג ,טו( "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב".
והביאור בזה ,כי משם מובן שיש לדרוס את הנחש
כשהוא בא להזיק את האדם" ,הוא ישופך ראש" כאשר
"אתה תשופנו עקב" .ומכאן למדים שכל נחש ,אפילו
"טוב שבנחשים" הוא שונאו של האדם ויש לרצוץ את
מוחו ,כשם שהכשר שבמצרים נטבע בים בגלל שנאתו
הארסית לישראל )ראה "לקוטי שיחות" חלק טז(.
ישנם עוד דיבורים רבים כאלה ,ועוד חזון למועד
לעת מצוא ,כשאפנה ואחזור ואשנה פרק זה בע"ה
ואשמח לשמוע תגובות מקהל הקוראים ,בבחינת "תן
לחכם ויחכם עוד" .אגב אורחא ,מה שכתבתי בגליון
כ"ה )חשון תשע"ד( שעל אף שמפורש בקרא שהבטיח ה'
על דבר )כבאברהם שנתבשר כי ישמעאל יעשה תשובה( ,יתכן שעל
פשוטו של מקרא עדיין צריך קרא שאכן נתקיים .אחרי
שובי נחמתי ,על פי מה שהבאנו בגליון ב' )כסלו תשע"ב(
במדור "שיעור ברש"י" כי זה שהשי"ת מקיים הבטחתו
 מילתא דפשיטא היא ולא בעי קרא )כבהבטחות השי"תליעקב במראה הסולם( ,עיין שם.

וכבר כתבתי בעבר כי מכאן אתה דן לכל התורה -
תורת רש"י  -כולה כי "אין שום דיבור מדבריו שאינו
צריך חקירה רבה ועיון נפלא" ,כלשון הרא"ם בתשובתיו
)סימן פ( .ולכן ציווה הרא"ש )ב"אורחות חיים" אות לז( לדקדק
בפירוש רש"י כפי היכולת .וכמליצת החיד"א שעל כל
טיפת דיו ברש"י יש לשבת שבעה נקיים.
***

בפ' בשלח )יג,יט( השבע השביע .פירוש רש"י:
השביעם שישביעו לבניהם וכו' .מזה שרש"י מפרש
הכפילות משמע שלא סובר "דברה תורה כלשון בני
אדם" ,ואם כן למה לא מבאר בסיפא דקרא כפילות
בכ"ר ,י.ל.
"פקוד יפקוד"?
תשובת הגר"א שפירא ,אבד"ק פרדס כץ:
ברא"ם כאן כתב :ואף על גב דאיכא למימר דברה
תורה כלשון בני אדם ...היכא דאיכא למדרש דרשינן.
ובאמת קשה לומר כן בדעת רש"י ,שאינו דורש אלא
מפרש על דרך הפשט .אבל באמת המעיין ,ימצא כי
ברוב המקומות שרש"י מפרש כפילות יש לו הכרח אחר
לפרש כן ,ולא עצם הכפילות ,כהכא שאם לא השביעם
שישביעו לבניהם ,מה הועיל בשבועתו ,שהרי אחיו לא
יצאו ממצרים .אם כן הסברא מחייבת כן שהשביעם
שישביעו לבניהם ,וממילא הכתוב כאן לא דיבר כלשון
בני אדם )שכן לא בכל התורה כולה הכתובים מדברים כלשון בני
אדם  -בכפילות לשון( ,רק התכוון לב' שלבי השבועה )ראה
נחלת יעקב כאן( .ועל דרך זה בשאר מקומות .ונראה שזו
גם כוונת הרא"ם ,אלא שנקט בלשון מליצה "היכא
דאיכא למדרש דרשינן" ,והכוונה היכא שיש הכרח
שיש כאן כפילות ,אמרינן כי בודאי לזה כיוון הכתוב,
ולא שדיבר כלשון בני אדם ,והבן.
***

בגליון כ"ו כתבתם בין השורות )בתוך ענין "קושיות גלויות
ונסתרות ברש"י"( כי בלימוד רש"י בחומש במקום

הפתיחה" :פרעגט רש"י" ,יש לפתוח" :נשאלת
השאלה" ...ורש"י מיישב את השאלה הנשאלת מעצמה
)כפי שהארכתם שם( .תרשו לי לשאול ,הרי כך למדנו
רבותינו המלמדים והר"מים שפתחו" :פרעגט רש"י",
בכבוד רב ,ד .פ.
האם כולם טעו בכך?!
תשובת המערכת :אי משום הא לא קשיא ,והא ראיה
כי בלימוד התוספות למדנו רבותינו המלמדים
והר"מים" :ואם תאמר" " -פרעגט תוספות" ...ואשאלך
האם אכן תירגום הנכון של "ואם תאמר" הוא "פרעגט
תוספות"?! הרי "תאמר" הוא לשון נוכח ,כלומר
התוספות מדברים על 'שואל' אחר .וכל שכן רש"י
בחומש שבאופן הרגיל אינו מפרט את הקושיא כלל ,הרי
זה משום שהשאלה נשאלת מעצמה ,וכפי שהארכנו שם.
אלא אי קשיא הא קשיא ,הרי ניסוח כזה נמצא במפרשי
רש"י רבים וטובים ,שכתבים "קשה לרש"י" ,אבל על פי
מה שבארנו ,לא התכוונו לזה ממש ,אלא שזהו הקושי
שרש"י בא לענות עליו .ודי בזה.
***

בגליון הקודם )גליון כ"ז( במדור "שיעור ברש"י"
שללתם את הפירוש המובא בחומשים על "ולאביו שלח
כזאת" ,והרי פירוש זה מובא בשם מהרש"ל ,ובדפוסים
אחדים בשם המהר"ל ,ומי הוא זה שיחלוק עליו או
בכ"ר ,פ .ד.
עליו.
תשובת המערכת :אמנם ב"הלכה למעשה" הנך
צודק ,אבל לא בדרך לימוד .ובכל אופן פירוש זה אינו
לא מזה ולא מזה ,שכן אינו מופיע לא ב"גור אריה" -
חיבורו של המהר"ל מפראג על פירוש רש"י ,ולא באחד
משאר חיבוריו .וגם לא ב"יריעות שלמה" על פירוש
רש"י מאת המהרש"ל )הידוע( בעל "ים של שלמה",
ולא בחיבורי תלמידיו על פירוש רש"י ,בהם מובאים
ביאורים בפירוש רש"י בשמו ,כמו אמרי שפר ,הואיל
משה ,ועוד .ובודאי אין פירוש זה מופיע בחיבוריו של
המהרש"ל האחרים :תשובות המהרש"ל ,ים של שלמה
או חכמת שלמה.
אך ,איך בכל זאת יוחס פירוש זה לאחד מהם ,הנה
אשתקד )כסלו תשע"ד  -גליון יד( גילנו שהיו שני מהרש"א,
וכעת נציין כי מלבד המהרש"ל הידוע הנ"ל  -רבינו
שלמה לוריא ר"מ בלובלין ,היה מהרש"ל שני ואף הוא
מלובלין ,ה"ה רבי שלמה ליבוש'ס אבד"ק לובלין
]תלמיד המהרש"ל הנ"ל ורבו של השל"ה[ ,ויש המכנים אותו:
מהר"ש מלובלין ,ויש :מהרש"ל השני .אבל גם לא
ממנו יצאו הדברים .ואהיה הולך רכיל מגלה סוד ,כי
המדפיסים ברצונם להשביח המקח ציינו :מהרש"ל,
והכוונה לרבי שמעון לוי ,והוא רבי שמעון הלוי
אושנבורג מפראנקפורט-דמיין ,שכך פירש בספרו
"דבק טוב" .ואכן היה "אחד מבני החבורה דק"ק
ווראנקבורט ,בדור דעה בזמן הגאונים האדירים בעל
גור אריה ובעל הלבושים" ,כרשום בשער הספר ,וכן
הביאורים בחיבורו מלאים זיו ,מכל מקום הרשות
נתונה לדון בדבריו כדרכה של תורה.

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
וויינפעלד
הלוי
שאול
יעקב
מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים *
שפתי
לט"ז *
לרבידוד
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
(
ט
"
תשמ
בשבט
'
ז
ו
"
תרס
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

משנת יעקב

בחכמה רבה ובתבונה יתירה השכיל אחד מבני
ציון היקרים ,להקים שלשה היכלי פאר בני חמש
קומות ,מלוטשים באבני חן משולבים בפנינים יקרים
מפז .קטנה מדי היא מליצה זו על שלשה המהדורות
של חמשה חומשי תורה עם "שי למורא" על פירוש
רש"י ,מעשה ידי אומן נפלא איש חי ורב פעלים
מקבציאל הרב ר' שמואל יהודה הלוי וינפלד
שליט"א ,מיקירי ירושלים.
פנים מוכרות לו בעולם הספר .כבר יצא טבעו
בספרים רבים וחשובים שהוציא מתחת ידו ,כשכל
אחד מתקבל באהבה רבה ובחיבה יתירה בין תופסי
תורה ולומדיה .בחומשים אלו זכה וזיכה את הרבים
והאיר עיני ישראל בפירושו הנפלא "שי למורא" על
פירוש רש"י .בטוב טעם השכיל המחבר ללקט
ביאורי רש"י ממפרשיו הגדולים ולתמצתם בלשון
צחה וקלה .וכן ציוני המקורות של רש"י תחת השם
"שערי ציון".
כל זאת בשלש מהדורות :מהדורא רגילה
באותיות כתב רש"י ובניקוד חלקי ומהדורא מנוקדת
 כשפירוש רש"י נדפס באותיות מרובעות ובניקודדקדוקי מלא .שתי מהדורות אלו נדפסו בירושלים
תשס"ג) .מהדורא המנוקדת הופיעה בשלשה גדלים שונים(.
מהדורא מורחבת בשם "כתר תורה" שבנוסף ל"שי
למורא" ו"שערי ציון" הנ"ל כוללת גם שינויי גירסאות
בפירוש רש"י מתוך כתבי היד העתיקים והדפוסים
הראשונים .מהדורא זו נדפסה בירושלים תשס"ז.
אך כלשון רש"י )פרשת בשלח טו ,ב( "לא אני
תחילת הקדושה אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה
מימי אבותי" ,ה"ה אביו הרב ר' יעקב שאול הלוי
וויינפעלד זצ"ל בעל "משנת יעקב" ,אשר הגיד עליו
רעו הגר"מ הלברשטאם זצ"ל חבר ביד"צ עדה
החרדית ,בהסכמתו לספרו ,במליצה" :פשט בעל
הבית את ידו לחוץ לעסקיו ומקיים בתדירא לעסוק
בדברי תורה" .נולד בסאניק ערב חג הסוכות תרס"ו,

שלטי הגיבורים

לאביו רבי דוד יואל )חסיד שינאווא ובעלזא( ,ב"ר שמואל
צבי רב"ד סטראפקוב )בה נתקבל בהמלצת הרב משינאווא(.
ולאמו בת רבי יהודה כץ רב"ד סאניק בעל שו"ת "קול
יהודה".
חידושי הסבא רבי שמואל צבי עם חידושי האב
רבי דוד יואל ,יצאו לאור בשם "בית שמואל ודוד".
ושוב יצא לאור במהדורא שניה )בסוף ספר משנת יעקב(
בשם "אודים מוצלים" .רבי ישראל יצחק רייזמאן,
חבר בביד"צ עדה החרדית יצא מגדרו וכתב הסכמה
לספר .בהסכמתו הוא כותב" :אין רב צדיק וגאון
כקש"ת רבי שמואל צבי ...צריך הסכמה ,אך ביודעי
ומכירי כי הרב הנז' גם לעת זקנתו עד רגע האחרון לא
מש מהתמדת התורה באופן מבהיל ...וכן בנו הרה"ח
ר' דוד יואל ...אחרי כל טרדתו יגע הרבה בתורה ויראת
שמים ...למדנו יחד כמה זמנים .וכן בניו ...עוסקים
בתורה ומצות."...

רבי יעקב שאול קיבל תורה מפי רבי מאיר
שפירא אבד"ק לובלין ור"מ יח"ל בתקופת כהונתו
בסאניק ,ובספרו מביא דברי תורה ששמע מפיו.
כשהגיע לפרקו נשא את רחל בת רבי צבי גולדבערג,
ב"ר יהודה אריה אבד"ק שענדשוב .הקים דור ישרים
הולכים בדרכיו .נפטר ז' שבט תשמ"ט .לאביו רבי
דוד יואל היה בית דפוס בסאניק ,וכמה שנים לפני
השואה העבירו לירושלים .בניו הרחיבוהו ופתחו
הוצאת "אשכול" )ולימים הסתעף ממנה הוצאת ספרים "שי
למורא"(.
רבי יעקב שאול תפס אומנת אבותיו ,לא רק
בהוצאת ספרים ,אלא גם בהתמדת התורה .כל ימיו
היה ממשכימי קום ובחדוותא יתירה גרס באורייתא
בכל עת מצוא .במיוחד שם עיונו בפירוש רש"י על
התורה .לבקשת רעו הגר"מ הלברשטאם הנ"ל
הוציא לאור בירושלים תשל"ח את ספרו "משנת
יעקב" .ושוב במהדורא שניה עם הוספות בירושלים
תשמ"ב .הספר כולל ביאורים פירושים וחידושים על
פירוש רש"י לתורה ועוד" ,ובו חלק נכבד בדרכי
הלשון והדקדוק אשר איתמחי גברא בהם" )הסכמת
ה"מנחת יצחק"(.
בפרשת משפטים מביא קושיא שרגיל היה
להקשות הרב ר' חיים רייש'ער על פירוש רש"י
בפסוק "והאלקים אינה לידו" ,כשהמחבר הציג לפניו
תשובה ברחובה של עיר ,דפק במקלו על הכביש
ואמר "כן ,זה נכון"! וראה שם עוד.
תורה מחזרת על אכסניא שלה ,ותולדותיהם
כיוצא בהם ממשיכים ללכת בדרכי אבות ,בהתמדת
והרבצת התורה ,ובההדרת ספרים בכלל ,ובתורת
רש"י בפרט .גם בנו השני הרב ר' יוסף שלום
שליט"א ,ערך בין השאר סדרת התנ"ך )וכן סידורים
ומחזורים( עם פירוש "יסוד מלכות" .וסימנא מילתא
גם האב ,וגם הבנים ראשי תיבות של שמותיהם הוא:
רש"י....

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .‡ ÂÓÓ ÂÏÎ‡˙ Ï‡ (è ,áé àá 'ôפירש רש"י .È·¯Ú ÔÂ˘Ï· ‡ Â‡¯Â˜ ÂÎ¯Âˆ ÏÎ ÈÂÏˆ ÂÈ‡˘ :דברי רש"י קצרים אלו והנראים כפשוטם עוררו בי
תמיהות ...לא נחתי עד שבררתי בעזהשי"ת שבארבעה כתבי יד שונים של רש"י בחומש הגירסא :בלשון עברי ,וכן היא הגירסא גם בדפוס רומי
ודפוס ויניציא .והנוסח "בלשון עברי" תואם יפה את דברי רש"י שבמסכת פסחים ]מא ,א[ הנ"ל ...ולפיכך דעתי נוטה שהנוסח שלנו משובש כי
"עברי" "ערבי" עלולות להשתבש ,כלשון נופל על לשון ,בידי המעתיקים] .וראה גם חומש שי למורא ,מהדורת כתר תורה[.

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .˙ÓÂÈ ˙ÂÓ ˙ÓÂ ˘È‡ ‰ÎÓ (áé ,àë íéèôùî 'ôפירש רש"יÈÎ ˘È‡Â" ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ·ÈÈÁ ‡‰È ‚¯‰Â ‰Î‰˘ ÔË˜ ÂÏÈÙ‡ È‡ ÚÓÂ˘ ˘È‡ ‰ÎÓ ¯Ó‡ ÂÏÈ‡ :
 .‰Î‰˘ ÔË˜ ‡ÏÂ "‰ÎÈעיין מזרחי שתמה היכן אשכחן דענש הכתוב את הקטן דאיצטריך קרא למיעוטיה .וב"גור אריה" תירץ דהוה אמינא
שהחיוב בשביל המעשה שנעשה ,וכמו שחייבה תורה את הבהמה שהרגה אף על גב דלא שייך ציווי בה ,עיין שם .ונראה על פי מה שכתב
ב"מנחת סולת" )מצוה לג( בשם ספר "דברי חיים" )להג"ר יצחק איציק אויערבאך אבד"ק לונטשיץ( דבכל מצוות בן נח גם קטן ישראל מצווה )עיין שם,
ובחלקת יואב סימן א( .ואם כן יש לומר דכיון שבן נח נהרג על הרציחה הווה אמינא דגם קטן נהרג ,ולזה מיעט הכתוב איש כי יכה ולא קטן,
שו"ת דברי יציב ,חושן משפט סימן מז אות ל
ודו"ק.
או יאמר ,משום חומר הדבר )ראה שו"ת חות יאיר סימן קמו( הווה אמינא לחייב גם קטן שפטור מכל מצוות האמורות בתורה ,כדי שלא ילך
ויהרוג את הבריות .ואתי שפיר מאוד שסמך הכתוב לזה "ואשר לא צדה" וגו' ,דברציחה חייב גם על השוגג .ראה סנהדרין )נז ,א( ברש"י ד"ה
שם ,סימן עט אות כא
כיוצא בו גבי שפיכת דמים .ובחינוך )מצוה תי( ,ולכן אצטריך קרא לאפוקי קטן ,ודו"ק.

