על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,שבט תשע"ג ,גליון טז

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

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
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כללים בפירוש רש"י
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רש"י לחידודא
מי ניצלו ומי ניצלו ומי נצלו בפרשה אחת"?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

בחכמה רבה ובתבונה יתירה השכיל החכם הגאון הרב אברהם
אלאשוילי שליט"א ,רב ומרביץ תורה בלוד  -בנו של החכם רפאל ,ראש
רבני גרוזיא  -להשלים את סדרת החומשים "תורה ופירושה  -אשל
אברהם" .בטוב טעם השכיל לערוך נוסח רש"י מדוייק ,מפוסק ומנוקד ,עם
ציונים והשוואות לדברי רש"י במקומות אחרים .ובעיקר לאסף ביאורים
בדברי רש"י ממפרשיו הגדולים ולתמצתם בלשון צחה וקלה ,וכך להציג
בפני הלומדים ביאור תמציתי ,שיטתי ומקיף על כל פירוש רש"י לפשוטו
של מקרא.
המחבר פנים מוכרות בעולם הספר ,כבר יצאו לו מוניטין בספרים
רבים וחשובים שהוציא מתחת ידו ,כשכל אחד מתקבל באהבה רבה
ובחיבה יתירה בין תופסי תורה ולומדיה .כעת זכה וזיכה את הרבים והאיר
עיני ישראל בסדרת "תורה ופירושה  -אשל אברהם" ,המכיל "חמשה
חומשי תורה ,עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י מדוייקים מפורשים
ומבוארים .ועם פירוש הרמב"ם על התורה ,מלוקט מכל ספריו .כולל
הערות וציונים" )כלשון השער( .הופיעו בידי "מכון הספר" ברוב פאר והדר,
"תורה מפוארת בכלי מפואר"!
במבואו  -בו מאריך המחבר בתיאור מהות החיבור ,אופן העריכה
ועוד  -הוא כותב" :עם היות פירושו של רש"י על דרך הפשט ,הרי למעשה
הוא מהווה פירוש עמקני מאוד שזכה בעצמו לפרשנות נרחבת .הרבה
פעמים מעיינים ברש"י ,אך לא יורדים לעומק כוונתו או למלוא המשמעות
של פירושו .בסדרת הספרים שלפנינו מופיע פירוש שיטתי תמציתי ובהיר
על פירושו של רש"י לתורה ,והבנת כל פרט שבו עד כמה שניתן ,וכל זה
לפשוטו של רש"י ממש".
בהמשך מעלה על קצה המזלג מהו פירושו של רש"י ,ומה הן דרכיו
ומסילותיו .כשהוא מקדים" :בלי כל מליצה ,רש"י הוא 'ה'פרשן של
התורה .פרשנדתא ,תל תלפיות שהכול פונים אליו ,כגדול כקטון ,כאשר
ברצונם ללמוד ולהבין פסוק מפסוקי התורה .פירושו עצמו זכה לספרות
ענפה המפרשת ,דנה ולומדת בעיון רב הגיונותיו ,מבואיו וחדריו .אם באנו
לייחד דברים על הפירוש המיוחד והחד-פעמי הזה ,אין אנו מספיקים .מה
גם שספרים ודברים הרבה התייחדו למשימה זו עצמה ,לתאר להסביר
ולפרט מהו פירושו של רש"י ,ומה הן דרכיו ומסילותיו בפירושו זה .אכן,
פטור בלא כלום אי אפשר ,ולהלן ]שם[ שרטוט קל מנקודות חדשות
)בחלקן( ומופלאות שעלו תוך כדי מלאכת כתיבת ספרים אלו" ]עיין שם,
ותרווה נחת[.
אוהבי תורה ושוחרי תושיה מכירים תודה למחבר על יצירה נפלאה זו
ומאחלים לו ברוך אשר יקים את דברי התורה ,והיה כעץ שתול על פלגי
מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח.

פתרון החידה בגליון הקודם :היכן מצינו "דגים מהלכים ביבשה"
ו"רופאים שמטפלים במתים"? = "וידגו לרוב בקרב הארץ" )פ' ויחי
מח ,טז( ,ופירש רש"י :כדגים הללו; "ויחנטו הרופאים את ישראל"
)שם נ ,ב( ,על פי "אביעה חידות".

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(

 "הקרובים והרחוקים"  -לאן ולמה?! 

)ÂÓ„È ÍÚÂ¯Ê ÏÂ„‚· „ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÏÂÙ˙ (æè ,åè çìùá 'ô
 .˙È˜ ÂÊ ÌÚ ¯Â·ÚÈ „Ú '‰ ÍÓÚ ¯Â·ÚÈ „Ú ,Ô·‡Îופירש רש"יÏÂÙ˙" .
Ú˘Â‰È] ¯Ó‡˘ ÔÈÈÚÎ ,ÌÈ·Â¯˜‰ ÏÚ ,"„ÁÙÂ" .ÌÈ˜ÂÁ¯‰ ÏÚ ,"‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ
· .'Â‚Â ˘È·Â‰ ¯˘‡ ˙‡ ÂÚÓ˘ ÈÎ [È ,וצריך להבין ,שלפי פירוש זה מדוע

נאמר בכתוב "אימתה" לפני "פחד" ,והרי לכאורה יש להקדים את
הקרובים לרחוקים ,וכפי שהקשו המפרשים.
ה"קרובים" לכאן רחוקים משם 
הביאור בזה ,דהנה הפסוקים הקודמים" :שמעו עמים ירגזון חיל
אחז יושבי פלשת .אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו
כל יושבי כנען" ,נאמרו בעיקרם בלשון עבר ,כלומר שהם מתארים את
הבהלה שכבר נפלה על האומות ,בעקבות קריעת ים סוף .ואילו פסוק
דידן בלשון עתיד נאמר" :תפול עליהם" ,שמשמעותו תפילה או נבואה
על העתיד ,שהפחד שנפל על האומות לא יסור מהם עד לכניסתם של
בני ישראל לארץ ישראל" ,עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית".
ולכן מקדים הכתוב "אימתה" שהיא על הרחוקים ל"פחד" שהוא על
הקרובים ,שכן פסוק זה עוסק בתקופת כניסתם של בני ישראל לארץ,
ובתקופה זו תהיה חשיבות רבה יותר לפחדם של ה"רחוקים" )שהם
עתה רחוקים( ,והיינו עמי כנען היושבים בארץ ישראל ,הרחוקים מאזור
קריעת ים סוף ,שיעמדו אז בדרכם של בני ישראל.
]אף שבעת כניסת הארץ ,יהיו הם קרובים למקומם של ישראל ,הרי
כאן לא מדובר על הפחד שיתחדש אז אצל האומות מחמת קרבת בני
ישראל לארצם ,אלא על האימה שנפלה עליהם מחמת הנס דקריעת ים
סוף .וזאת היתה בקשת או נבואת ישראל שאימה זו מקריעת ים סוף
שנפלה עליהם מרחוק תחקק בלבם ,וכאותו פסוק שרש"י מביא "כי
שמענו את אשר הוביש" וגו' ,שאמרה רחב לשלוחי יהושע כי מ' שנה
אחרי אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים עדיין
חקוקה האימה בלבם .וכיון שבעניין זה צריכה להיות קיימת האימה
שנפלה בעת קריעת ים סוף על האומות בארץ ישראל וסביב לה ,לכן
הקדים אימתה על הרחוקים ,ורק לאחר מכן אומר "ופחד" על הקרובים
)עתה( ,היינו האומות הקרובות יותר לים סוף ,כמו "יושבי פלשת",
שעליהם נאמר בתחילת הפרשה "כי קרוב הוא"  -למצרים .ואין להקשות,
למאי נפקא מינה פחדם של הקרובים לים סוף ,לענין העברת בני ישראל
את הירדן? כי מובן שאם רגש האימה מרחוק לא פג אחרי מ' שנה ,כל
שכן וקל וחומר שהפחד מקרוב לא פג אצל הקרובים[.

פרד"ס היה לשלמה

אך יש לתמוה ,אם כן מדוע איפוא מביא רש"י את הכתוב "כי שמענו
את אשר הוביש" וגו' ,העוסק ביושבי ארץ כנען ,בהמשך לפירושו "ופחד
 על הקרובים" ,ולא בדיבור הקודם "אימתה  -על הרחוקים" .המפרשים)נחלת יעקב ,ועוד( כתבו שאכן הראייה מפסוק זה מתייחסת לדיבור הקודם:
"אימתה  -על הרחוקים" .והוסיפו שכוונת רש"י היא ללשון הכתוב
ביהושע שם" :וכי נפלה אימתכם עלינו" ,שבהמשך לזה נאמר" :כי
שמענו" וגו' .ויומתק עוד יותר אם נאמר ששני הפירושים שברש"י אינם
אלא דיבור אחד ]וכפי שמשמע גם מזה שרש"י העתיק בד"ה גם את
המילים "תפול עליהם"[ ,והראיה שמביא מהפסוק "כי שמענו" וגו'
מתייחסת להתחלת הדיבור .אבל מלשון רש"י נראה יותר שהראייה
שמביא מתייחסת לפירוש הסמוך לה" :ופחד  -על הקרובים".
"קרובים" במקום ורחוקים מהעניין
ועל כן יש לפרש שהביטויים "רחוקים" ו"קרובים" כאן אינם
מתייחסים לקרבה וריחוק גשמיים ,אלא לקרבה וריחוק ביחס לחשש
מכיבוש על ידי בני ישראל .דהנה פסוק זה נאמר בהמשך לפסוק הקודם
שבו נזכרו שלוש אומות "אז נבהלו אלופי אדום ,אילי מואב יאחזמו
רעד ,נמוגו כל יושבי כנען" .ובהמשך לכך נאמר בפסוק זה" :תפול
עליהם אימתה ופחד"" ,אימתה"  -על הרחוקים ,כלומר בני אדום ובני
מואב שהחשש מכיבוש על ידי בני ישראל היה מבחינתם רחוק ופחות
מוחשי ,כדברי רש"י בפסוק הקודם "לא היה להם לירא כלום ,שהרי לא
עליהם הולכים"; "ופחד"  -על הקרובים ,כלומר בני כנען שידעו
שבכוונתם של בני ישראל להגיע לארצם ולכבוש אותה מהם ,ולכן
פחדם היה קרוב וממשי ,כדברי רש"י שם" :אמרו עלינו הם באים
לכלותנו ולירש את ארצנו" .ולכן הביא רש"י את הפסוק" :כי שמענו
את אשר הוביש" וגו' ,בהמשך לפירושו "ופחד על הקרובים" העוסק
כאמור ביושבי כנען.
לפי הסבר זה יובן היטב הסדר בכתוב תחילה "אימתה על
הרחוקים" ,ורק לאחר מכן "ופחד על הקרובים" ,שכן הרחוקים שהם
בני אדום ומואב היו בפועל קרובים יותר למקום התרחשות קריעת ים
סוף ,והידיעה על כך הגיעה תחילה אליהם ,ולכן נפל עליהם האימה
לפני שנפל הפחד על יושבי כנען ,שהם אמנם קרובים לחשש כיבוש על
ידי בני ישראל ,אבל בפועל היו רחוקים יותר ממקום התרחשות קריעת
ים סוף.
ראה :ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק לו

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

)שם הגדולים(

) .¯ÂÎ· ÏÎ È˙ÈÎ‰Â ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ· ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· È˙¯·ÚÂ (áé ,áé àá 'ôפירש רש"י .˙Á‡ Ú‚¯·Â ˙Á‡ ‰¯·Ú‰· :דהנה כתיב )להלן פסוק ל( "כי אין בית
אשר אין שם מת" ,שאם לא היה בכור גדול שבבית מת .וקשה הא לא היתה התראה כי אם על הבכורים? אלא לכך לא היתה התראה
בזה ,מחשש שאם יהא להם בבית אחד כמה בכורים ישלחו בכור אחד לאותו בית שאין בו בכור ,בכדי להציל את הגדול שבבית .אבל
מכל מקום קשה ,שכאשר הרגישו בדבר היה להם לשלוח בכורים לאותן בתים ,להכי פירש רש"י "בהעברה אחת וברגע אחת" ,שלא היה
זרע אהרן )זאלקווא תקי"ז( בשם דודו
להם פנאי לכך.

) .ÔÎ Â˘ÚÈÂ ,'Â‚Â ˙Â¯ÈÁ‰ ÈÙ ÈÙÏ ÂÁÈÂ Â·˘ÈÂ (ã-á ,ãé çìùá 'ôפירש רש"יÏ‡ ·¯˜˙ Í‡È‰ Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰˘Ó ÏÂ˜Ï ÂÚÓ˘˘ Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÁ·˘ „È‚‰Ï :
¯ .Ì¯ÓÚ Ô· È¯·„ ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ‡ Â¯Ó‡ ‡Ï‡ ,ÁÂ¯·Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡ ,ÂÈÙ„Âדייקו ואמרו "בן עמרם" ,כי עמרם פרש מאשתו מפני גזירת פרעה ,ושוב
חזר ולקחה בעצת בתו )ראה רש"י פ' שמות ב ,א( .והנה דבר זה היה נגד השכל ,אבל סופו הוכיח שהיה זה צעד נכון ,שנולד מושיען של
ישראל .כמו כן כשאומר לנו שנשוב לקראת הרודפים ,הגם שהוא נגד השכל צריכים אנו לשמוע לו ,שבודאי תצמח מזה טובה.
עדות לאסף ,לחסיד רא"ס נעמצוב

) .Ï‡¯˘ÈÏ '‰ ‰˘Ú ¯˘‡ ‰·ÂË‰ ÏÎ ÏÚ Â¯˙È „ÁÈÂ (è ,çé åøúé 'ôפירש רש"י,ÔÈ„Â„ÈÁ ÔÈ„Â„ÈÁ Â¯˘· ‰˘Ú ,‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ .ÂËÂ˘Ù Â‰Ê ,Â¯˙È ÁÓ˘ÈÂ :
 .‰ÈÙ‡· ‰‡Ó¯‡ ÈÊ·˙ ‡Ï È¯„ ‰¯˘Ú „Ú ‡¯ÂÈ‚ :È˘È‡ È¯Ó‡„ ÂÈÈ‰ .ÌÈ¯ˆÓ „Â·‡ ÏÚ ¯ˆÈÓללמוד מכאן עד כמה מגיע נגיעותיו של אדם ,כי
יתכן שאפילו ביתרו גדול האומות ,שיתר פרשה בתורה ,וגם איש כמוהו נעשה בשרו חידודין חידודין בשמעו איבוד מצרים .ואמנם כי כן
הוא האמת ,והחילוק בין שני לשונות שברש"י הוא רק בפשוטו של המקרא ולא בעצם הענין ,כי אמנם גם שמח וגם בשרו נעשה חידודין,
דעת תורה ,למשגיח ד'מיר
הכל כאחד.
) .ÌÈËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡Â (à ,àë íéèôùî 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ÈÈÒÓ ÌÈÂ˘‡¯‰ ‰Ó :קשה מהיכא תיתי דלא נאמרו בסיני ,דאיצטריך קרא לוא"ו
החיבור .יש לומר משום דשבת פרה ודינים במרה איפקוד )רש"י פ' בשלח טו ,כה( ,וגילה בחד מהנך שאף על גב דנאמר במרה חזרו ונאמרו
מקוה המים ]וראה ריב"א; רא"ם; גור אריה; ועוד[
בסיני ,והוא הדין לשבת ופרה ,וק"ל.

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

כב' המערכת הנכבדה עד מאד! בעניין שאלתו של הרב א' פייערשטיין
בגליון טבת ותשובתכם הנרחבת  -לאחרונה האריך בזה רבי מאיר רפלד
בראש ספרו 'נתיבי מאיר' ,וציין לנוסחאות כתבי יד של פירוש רש"י
ולשיטות ראשונים ואחרונים בביאור דבריו הקדושים.
בכבוד וביקר ,י.מ .פלס

בפ' בא )יג ,ה( בפסוק" :והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני גו' אשר
נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש" ,פירש רש"י·ÏÁ ˙·Ê" :
 .'ÂÎÂ ÌÈÊÚ‰ ÔÓ ·Ê ·ÏÁ ,"˘·„Âוצריך עיון ,הרי כבר נאמר "ארץ זבת חלב
ודבש" פעמיים לעיל בפ' שמות )ג ,ח; ג ,יז( ולמה לא פירש שם.
הרב נ.

מאסקאוויטש בני ברק

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ:
כבר הקשה כן ב"אהלי יצחק" )באנון( ,וכן ב"הדרש והעיון" )לגאב"ד
רישא( ,ונשארו בצריך עיון .ולענ"ד יש לומר פשוט כי בפסוקים הקודמים
הרי זה נאמר ביחס לארץ מצרים" :וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו

י"ד רש"י

מן הארץ ההוא גו' אל ארץ זבת חלב ודבש"; "ואמר אעלה אתכם מעני
מצרים גו' אל ארץ זבת חלב ודבש" ,אם כן אינו צריך פירוש ,שבפשטות
הכוונה על דרך הפלגה ,מן המיצר אל המרחב ,ועל דרך לשון ה"ספורנו"
שם בפירושו על "זבת חלב ודבש" :רבת המקנה ורבת המזון .אבל בפסוק
דידן שלא נאמר ביחס לארץ מצרים ,כי אם" :אשר נשבע לאבותיך לתת
לך ארץ זבת חלב ודבש" ,צריך ביאור מהו "ארץ זבת חלב ודבש".
כשהצגתי הדברים בפני ידידי עוז הרה"ג מוה"ר ישראל מרדכי פלס
שליט"א ,ריש מתיבתא דרש"י ,הציע הוא תירוץ בסגנון שונה קצת ,על פי
מה שכתבו המפרשים שרש"י כאן בא לשלול פירוש שמהארץ עצמה יזובו
חלב ודבש ,באופן ניסי .ואפשר שבפסוקים הקודמים אכן ניתן לפרש כן
שמהארץ עצמה יזובו חלב ודבש ,באופן ניסי .אבל כאן ,שזה בהמשך
ל"נשבע לאבותיך" ,הוקשה לרש"י ,שמעולם לא הובטחה לאבות ארץ
שיוצאים מאדמתה חלב ודבש .ולכן פירש כאן שלא מדובר בנס ,אלא
בשפע מהעצים ומהעיזים ,ואלו בוודאי היו כלולים בהבטחה לאבות.
וראה "תורת מנחם" )פ' תבא תשכ"ח(.

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„·Ï ‡ˆÈ ‡Ï ‰˘Ó˘ È˙È˙ ÈÎÈ‰Ó ‰ÂÁ ‡Â‰ ¯˘‡ ,¯·„Ó‰ Ï‡ ‰˘Ó Ï‡ Â˙˘‡Â ÂÈ·Â ‰˘Ó Ô˙ÂÁ Â¯˙È ‡·ÈÂ (æ-ä ,çé åøúé 'ôכפשטא דקרא(?

˘.‰ÓÚ ‰È· È˘Â Í˙˘‡Â ÍÈÏ‡ ‡· Â¯˙È Í˙ÂÁ È‡ ‰˘Ó Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ .ÌÈ˜Ï‡‰ ¯‰ Ì
.‰Ï‰‡‰ Â‡·ÈÂ ÌÂÏ˘Ï Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ÂÏ‡˘ÈÂ ÂÏ ˜˘ÈÂ ÂÁ˙˘ÈÂ Â˙ÂÁ ˙‡¯˜Ï ‰˘Ó ‡ˆÈÂ
ופירש רש"י‰˙‡ ÔÈ‡ Ì‡ ,'Â‚Â "Â¯˙È Í˙ÂÁ È‡" .ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ,"‰˘Ó Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ" :
‡ˆÈÂ" .‰È· È˘ ÔÈ‚· ‡ˆ Í˙˘‡ ÔÈ‚· ‡ˆÂÈ ‰˙‡ ÔÈ‡ Ì‡Â Í˙˘‡ ÔÈ‚· ‡ˆ ÈÈ‚· ‡ˆÂÈ
,‡Â‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ ‡ˆÈ ‰˘Ó ‡ˆÈ˘ ÔÂÈÎ ‰Ú˘ ‰˙Â‡· Â¯˙È „·Î˙ ÏÂ„‚ „Â·Î ,"‰˘Ó
ÈÓÏ ‰ÂÁ˙˘‰ ÈÓ Ú„ÂÈ ÈÈ‡ ,"ÂÏ ˜˘ÈÂ ÂÁ˙˘ÈÂ" .‡ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡ˆÂÈ ÂÏ‡ ˙‡ ‰‡¯˘ ‡Â‰ ÈÓÂ

.‰˘Ó ˘È‡‰Â ¯Ó‡˘ ‰˘Ó ‰Ê ˘È‡ ÈÂ¯˜‰ ÈÓ Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î
?ÂÓˆÚ· ÔÎ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÂÏ ÔÈÓ
רמב"ן ,הטור ,ר"ש אלמשנינו ,משיח אלמים ,רא"ם ,הגור ,אמרי שפר לרנ"ש ,מהר"ן,
באר מים חיים ,דבק טוב ,הואיל משה ,מנחת יהודה ,נחלת יעקב ,פני המים )עטייה(

?"ÌÈ„È‚Ó‰ ÔÓ „Á‡" ‡ÏÂ ?˙¯‚‡· ‡ÏÂ ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ÔÎ ¯Ó‡˘ ÂÏ ÔÈÓ
ר"י קניזל ,נחלת יעקב ,מלאכת הקודש ,באר יצחק ,באר בשדה ,מדייק רש"י

משיח אלמים ,רא"ם ,מהר"ן ,גור אריה ,דבק טוב ,דברי דוד לט"ז ,מנחת יהודה ,שפתי
חכמים,

?'Â‚Â ˙·È˙ Ì‚ "‰˘Ó ‡ˆÈÂ" ‰"„· ÛÈÒÂ‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
דברי דוד לט"ז; וראה אהל משה ,צפנת פענח ,מדייק רש"י

?¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ¯ÈÎÊÓ ÂÈ‡ ÚÂ„Ó
מהרי"ק

?Ï"ÊÁ·˘ ‰ÈÎ˘Â ÔÂ¯‡ ,ÌÈ˜Ê 'Ú ËÈÓ˘‰ ÚÂ„Ó
נחלת יעקב

È·‚Î 'ÂÏ‡ ‡ˆÈ˘ ÔÂÈÎ' ‡ÏÂ ,"ÔÈ‡ˆÂÈ ÂÏ‡ ˙‡ ‰‡¯˘ ‡Â‰ ÈÓÂ" ÔÂ˘Ï Ë˜ ÚÂ„Ó
‡?Ô¯‰
דברי דוד לט"ז

?ÌÏÂÎ Â‡ˆÈ˘ ‡¯˜· ˘¯ÂÙÓ ‡Ï ÚÂ„Ó
רא"ם ,גור אריה ,נחלת יעקב ,באר בשדה

„"?" ‰˘Ó Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ" ‰

?"Ú„ÂÈ ÈÈ‡" ‰ÓÏÂ ,"‡ˆÈÂ" ˙ÏÂÚÙÏ "ÂÁ˙˘ÈÂ" ˙ÏÂÚÙ Í˘Ó ˙ÂË˘Ù· È¯‰

כתר תורה )בשי למורא( ,הערה לספר הגור

פירוש הטור ,רא"ם ,גור אריה ,נחלת יעקב ,משכיל לדוד ,באר יצחק ,באר בשדה ,פני
המים )שטעגר(

) ¯Ó‡ ¯·Î È¯‰פסוק ה( "?"‰˘Ó Ï‡ Â¯˙È ‡·ÈÂ
דברי דוד לט"ז ,באר בשדה ,דברי אברהם )טכארעק(

?"Â¯˙È Í˙ÂÁ È‡" ¯Ó‡È ÁÈÏ˘‰˘ ÔÎ˙È‰

) Â· ‡ˆÂÈÎ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÈˆÓכמו לעיל ד ,כז ועוד( ?˜Ù˙Ò‰ ‡ÏÂ
רא"ם ,מנחת יהודה ,השגת רבי וידל ,מהר"א אמיגו ,קרני ראם ,תועפות ראם
)קארבאלייו( ,אהל משה ,חפץ חיים ,סמד"ר ,פני המים )שטעגר(

רמב"ן ,רא"ם ,פירוש הטור ,מנחת יהודה ,דברי דוד לט"ז ,מלאכת הקודש ,באר יצחק,
באר בשדה )בדיבור הבא(

?‰ÂÂÁ˙˘‰ ÏÚ "ÂÏ‡˘ÈÂ"Ó ‰È‡¯ ‰Ó

נחלת יעקב ,מלאכת הקודש ,באר יצחק ,באר בשדה )בדיבור הבא(

עבד שלמה ,ר"י קניזל ,רא"ם ,גור אריה ,נחלת יעקב ,מהר"א אמיגו ,אהל משה ,באר
יצחק

?"Â¯˙È Í˙ÂÁ È‡" ÁÈÏ˘‰ ¯Ó‡ ÔÎ‡ ÚÂ„Ó

?ÈÓÏ ‰ÂÂÁ˙˘‰ ÔÎ‡ ÈÓ

?'ÂÎ "ÈÈ‚· ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ Ì‡" Â¯ÓÂ‡· ‰ˆ¯ ‰Ó
באר מים חיים ,גור אריה ,אהל יעקב ,משכיל לדוד ,אהל משה ,פני המים )עטייה( אות ?"˜˘ ÈÓ" Ï‡Â˘ ‡Ï ‰ÓÏ

עבד שלמה ,ר"א אבו-אלרבי ,הזכרון ,מנחה בלולה ,עטרת שלמה ,דרכי חיים

א ,ובחרת בחיים להחבי"ף ,אור ישר ,מדייק רש"י

רא"ם ,נחלת יעקב ,וראה דברי דוד לט"ז ,באר בשדה

?ÂÈ·Â Â˙˘‡·Î 'ÈÈ‚· ‡ˆ' ÏÈÁ˙Ó ÂÈ‡ ÚÂ„Ó

‡?¯ÓÂÎÏ ‰˘Ó ˜˘ ÍÈ

צדה לדרך

דברי דוד לט"ז ,מאור ושמש

?"ÈÈ‚·" ˘Â¯ÈÙ ‰Ó

) "ÂÏ‡˘ÈÂ" ˙·È˙ È"˘¯ ËÈÓ˘Ó ÚÂ„Óבעוד שבמכילתא איתא(?

שי למורא

קרני ראם

?ÔÎ ¯Ó‡˘ ÂÏ ÔÈÓ

?ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï "ÂÏ‡˘ÈÂ" ¯Ó‡ È¯‰

רא"ם ,אמרי שפר לרנ"ש ,מהר"ן ,גור אריה ,דבק טוב ,הואיל משה ,אבן יעקב ,מנחת
יהודה ,נחלת יעקב ,יפה תואר ,זכרון משה  -לחותן המהרש"א ,דברי דוד לט"ז ,שפתי
חכמים ,כנף רננים ,תפארת יוסף ,קרני ראם ,בן אהרן ,תועפות ראם )קארבאלייו(,
משכיל לדוד ,מלאכת הקודש ,שבות יהודה )על המכילתא( ,פני המים )עטייה( ,באר
יצחק ,באר בשדה ,דברי אברהם )טכארעק(; וראה אור החיים

עבד שלמה ,רא"ם ,גור אריה ,נחלת יעקב ,מנחת יהודה ,קרני ראם ,משכיל לדוד,
אהל משה ,פרדס שמאי

?"È‡" ˙·È˙ ‰"„· ˜È˙ÚÓ ÚÂ„Ó
נחלת יעקב] ,וראה חלק ממפרשים הנ"ל[.

?„Â·Î‰ ¯Á‡ Û„¯ ÈÎÂ
חזקוני ,מעשי ה' ,באר מים חיים ]"בעודי נער כמו בן ז' ...הסיבו יחד זקנים בעלי הוראה ונתנו
ונשאו בזאת הקושיא ,והייתי מקשיב לקולם ,לאחר דבריהם אמרתי לחוות דעי גם אני
ברשותם"[ ,גור אריה ,דבק טוב בהגהה ,הואיל משה ,ר"י מקרעמניץ ,צדה לדרך ,שפתי

חכמים ,משכיל לדוד ,באר יצחק ,באר בשדה ,אור ישר ,דברי אברהם )טכארעק(

?'ÂÎÂ „·Î˙˘ ¯ÓÂÏ ‡· ‰Ó
משיח אלמים ,שפתי חכמים

‡?ÂÓÓ Á¯Â· „Â·Î‰ „Â·Î‰ ¯Á‡ Û„Â¯‰ È¯‰ „·Î˙ ÍÈ
אור ישר

?"‰Ú˘ ‰˙Â‡·" ˜ÂÈ„ Â‰Ó
עטרת שלמה ,אהל יעקב

?Â¯˙È Ï˘ Â„Â·ÎÏ ‡ˆÈ ‰˘Ó˘ ÔÈÓ

‡?"‰˘Ó ˘È‡‰Â"Ó ÌÈ„ÓÏ ÍÈ
עבד שלמה ,מהרי"ק ,רא"ם ,אמרי שפר לרנ"ש ,מהר"ן ,גור אריה ,דבק טוב ,משמרת
הקודש ,באר יצחק ,באר בשדה

?"„‡Ó ÏÂ„‚ ‰˘Ó ˘È‡‰Â" ˜ÂÒÙ‰ ‡È·‰ ‡Ï ‰ÓÏ
מהרי"ק ,בגדי אהרן

‡?" ‰˘Ó ˘È‡‰Â :¯Ó‡˘" ‡Ò¯È‚‰ ÔÎ‡ Ì
ר"ח פלטיאל ,הדר זקנים ,עבד שלמה ,ר"י קניזל ,מהר"ן ,באר מים חיים ,הואיל משה,
מנחת יהודה ,יוסף דעת ,יוסף הלל ,כתר תורה )בשי למורא(,

) Â¯˙È· Ì‚ ÂÈˆÓ È¯‰לעיל ב ,כא( ?"˘È‡‰" ÔÂ˘Ï
נמוקי הרי"ד ,פשטים ופרושים ,פענח רזא ,ר"ח פלטיאל ,דעת זקנים ,הדר זקנים,
פירוש הטור ,ר"ד היוני בשם המהר"ש ]ועליו כיוון המהרא"י באומרו שארי הרא"ש[ ,עבד
שלמה ,מהרא"י ,מהרי"ק ,הזכרון ,ר"י קניזל ,רא"ם ,עמר נקא לרע"ב ,אמרי שפר
לרנ"ש ,מהר"ן ,באר מים חיים ,דבק טוב ,הואיל משה ,ר"י מקרעמניץ ,אבן יעקב,
מנחת יהודה ,נחלת יעקב ,דברי דוד לט"ז ,כנסת הגדולה ,מהר"א אמיגו ,שפתי
חכמים ,משמרת הקודש ,אור החיים ,תפארת יוסף ,בגדי אהרן ,יד מלאכי ,משכיל
לדוד ,פני המים )עטייה( ,באר בשדה ,דברי אברהם )טכארעק( ,זבחי תודה ,יוסף הלל

?"˘È‡" ‰˘Ó ‡¯˜ ÔÎ‡ ‰ÓÏ
גור אריה ,אור החיים

פירוש הטור ,ר"י קניזל ,רא"ם ,עמר נקא לרע"ב ,דבק טוב ,הואיל משה ,צדה לדרך!·˜ÚÈ ˙ÏÁ ÏÚ / !È"‡¯‰Ó ÏÚ / !Ì"‡¯ ,Ô"·Ó¯‰ ÏÚ ‰¯Ú‰ ,
נחלת יעקב ,אהבת ציון ,אהל יעקב ,יד מלאכי ,משכיל לדוד ,אהל משה ,צפנת פענח,
דברי אברהם )טכארעק( ,מדייק רש"י; וראה אור החיים

נחלת יעקב ,מהר"א אמיגו ,תפארת יוסף ,קרני ראם ,בגדי אהרן ,תועפות ראם
)קארבאלייו( ,באר יצחק ,זבחי תודה ,תורת הרא"ם  /צדה לדרך  /פני המים )עטייה(

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
לרבי יצחק יעקב הארוויץ אבד"ק יערסלוב
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)תק"ל  -כ"ד בשבט תרכ"ד(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

באר יצחק

מקובל בשם החוזה מלובלין שאמר
לתלמידו רבי מאיר'ל מאפטא בעל "אור
לשמים" ,כי בשמים נחשבים למיוחסים רק
צאצאי המהר"ם טיקטין .ואכן רבים מגדולי
ישראל מתייחסים אחריו ונמנים על צאצאיו,
כמו האחים הקדושים הרבי ר' שמעלקא
מניקולשבורג ורבי פנחס מפראנקפורט-דמיין
בעל ה"הפלאה" ,שהיו בני בנו רבי צבי
מטשארטקוב .גם רבי משולם פייבוש
מקרעמניץ בעל "משנת חכמים" ]חותן רבי
אברהם המלאך ,בן המגיד ממעזריטש[ ,היה בן בנו
רבי בעריש אבד"ק קרעמניץ .וכן רבי יצחק
הארוויץ אבד"ק אה"ו ]= אלטונה האמבורג
וואנדסבעק[ המפורסם בשם רבי איציק'ל
האמבורג'ער ,היה בן בנו רבי יוקל אבד"ק
גלינא.
רבי ראובן מזארנאווצא בעל "דודאים
בשדה" ]תלמיד הרבי ר' אלימלך מליזענסק בעל "נועם
אלימלך"[ ,היה נכדו ]בן בנו[ של בנו רבי יהושע
אבד"ק בוסק .רבי נפתלי צבי מראפשיץ בעל
"זרע קודש" ,היה נכד ]בן בתו של[ נכדו רבי
איציק'ל האמבור'גער הנ"ל .גם רבי יצחק
שמשון מייזליש-הארוויץ אבד"ק טשערנאוויץ,
היה נכד נכדו ]בן בנו של חתן חתנו[ :אביו רבי
אביגדור הארוויץ אבד"ק קמינקא ,היה בנו של
רבי אברהם אבד"ק לוצק ,חתן רבי אשר
אבד"ק נאראל ,חתן המהר"ם טיקטין .וכן עוד
ועוד ,ביניהם גם רבינו ,שאביו היה נכד ]בן בתו
של[ נכדו ,רבי איציק'ל האמבורג'ער הנ"ל .כך
היה ראשון בראשון עם הרב מראפשיץ הנ"ל.
נולד בשנת תק"ל לאביו רבי חיים אריה
אבד"ק טרמבאוולא ,בן הנגיד רבי שאול ,בן רבי
זאב וואלף אבד"ק הריבשוב ,וחתן רבי איציק'ל
האמבורג'ער ,כאמור .בצעירותו כיהן ברבנות
צעשינוב .על ימים אלו כותב ידיד נעוריו ש"ב
...

שלטי הגיבורים

ומחו' רבי יצחק שמשון אבד"ק טשערנאוויץ
הנ"ל בהסכמתו" :זכור אני ימים מקדם ,אהבה
רבה אשר היתה בינותינו בימי נעורים ,בעת
שהיה הגאון המחבר אב"ד טשעשינאב".
בהסכמה זו הוא מתאר את המחבר" :איש
צדיק תמים בדורותיו"! וכותב עליו" :ידעתיו כי
מימי נעורים עד זקנה ושיבה שקד על התורה
ועל העבודה והיראה ...וכל ימי היותו בחיים לא
חפץ להשתמש בכתרה של תורה."...
לאחר מכן עזב את הרבנות ועבר לבראדי וישב
בה על התורה ועל העבודה .שם נתוודע אליו
רבי אריה לייבוש נאטנזאהן ]אביו של רבי יוסף
שאול אבד"ק לבוב בעל "שואל ומשיב"[ ,לימים
אבד"ק ברעזאן ,וכפי שכתב בהסכמתו:
...........

"ידעתי את ידידי הרב המחבר עוד בימי חרפי
בעת היה שבתי בבראדי ,ורבות פלפלתי עמו
בסוגיות הש"ס והפוסקים ,כי היה לבו לב חריף
משכיל ובקי בכל סוגיות הש"ס" .גם בנו
ה"שואל ומשיב" בא בהסכמה על ספרו ,בה
כותב עליו" :היה לו יד ושם גדול בתורה
ובחכמה בעומק הלשון ובחוקי המליצה."...
בשנת תקצ"ד נתקבל כאב"ד ור"מ ביערסלוב,
בה נסתלק אור ליום ב' כ"ד בשבט תרכ"ד.
השאיר אחריו ספר מסודר ומוכן לדפוס
"באר יצחק" על פירוש רש"י לתורה ,ולכן ניתן
לו דין קדימה לפני חידושיו על הש"ס ועל
מדרשי רז"ל שלא היו מסודרים .ואכן נדפס
בלעמבערג תרל"ג .מהדורא חדשה יצאה לאור
בירושלים תשכ"ז ,בצירוף "מבוא" מאת הרב
יהודה קופרמן ,בו הוא מנתח שיטת המחבר
בפירושו ויתרונו על פני פרשנים אחרים .ושוב
הופיע במהדורת צילום בשנת תשל"ז לערך.
בחומש עם פירוש "סייעתא דשמיא" )שמות
חלק א( ברשימת הספרים שבסופו כותב
המחבר על ספר דנן" :הוא הספר הראשון
שזיכני השי"ת שבא לידי ולימדני להבין
ולהשכיל דברי קדשם של רש"י ז"ל על
אמיתתם ,ובצדק אוכל לומר שספר הזה הוא
'מורי ורבי המובהק' להבנת דבר רש"י ז"ל".
וכך כותב רבי לייבוש נאטנזאהן הנ"ל
בהסכמתו" :מחברתו בקודש מבאר ומאיר
דברי רבינו מאור עינינו רש"י ז"ל בפירושו
לתורה ,אשר נודע כמה יגעו ועמלו גאונים
רבים להבין פירושו ...והנה הרים המחבר ידו
פירש על פירושו לבאר ולרדת אל עומק מטרת
כוונתו על פי דרכי ההגיון ביתרון השכל ודעת
כאשר יראה כל מעיין ישר ויתענג על צחות
לשונו ומיטב הגיונו וטוב עיונו בהבנת דברי
רש"י ז"ל."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .‰ÏÈÏ ‰Ú¯Ù Ì˜ÈÂ (ì ,áé àá 'ôפירש רש"י .Â˙ËÓÓ ,"‰Ú¯Ù Ì˜ÈÂ" :רצונו לומר אין "ויקם" כאן התעוררות פעולה כמו "ויחבוש את חמורו וגו'
ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלקים" ,וכיוצא בזה הרבה במקרא ,אבל כאן על כרחך הוא קימה ממש ,כי לא בא אחריו סיפור שום
פעולה בכתוב זה ,רק "ותהי צעקה וגו'.
) .ÂÓÚ Á˜Ï ÂÓÚ ˙‡Â Â·Î¯ ˙‡ ¯Ò‡ÈÂ (å ,ãé çìùá 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ÌÎ˘Ó ,"ÂÓÚ Á˜Ï ÂÓÚ ˙‡Â" :רצונו לומר ,דלאיזה צורך אמר כאן
דרך כלל "ואת עמו לקח עמו" ,הרי הזכיר זה בפסוק שאחריו בפרטות" :ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשים וגו' ,לכן פירש
רש"י ז"ל כאן משכם בדברים לחזק לבב העם.

פרד"ס היה לשלמה

המשך מעמ' ב

) .·ƒ̄ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ (á ,âë íéèôùî 'ôפירוש רש"י .ÔÎ Â· Â˘¯„ „"ÂÈ ¯ÒÁ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ,ÂÈ¯·„Ó ˙ÂËÏ [·«¯ ÏÚ] :כשרואים כאלו הדורשים על הרב
לנטות מדבריו ,הרי זה משום שחסר לו יו"ד ,נקודת היהדות .יהודי שיש לו לב ורגש יהודיים לא דורש נגד רבנים ,גם כשחושבים אותם
מפי הרה"ג שמואל הערצקא זצ"ל בעל "גשמי ברכה"
לטועים.

