ב"ה ,סיון תשע"ה ,גליון מה

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
"Û‡Â ,‰·¯‰ ˙Â ÂÂÎ ˙Ï·ÂÒÂ ˙Ï·˜Ó ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ È˙Ù˘...˘ ÔÚÈ
·„¯Ë˘Ù ËÈ·ÓÂ ÔÈ·Ó ˙¯„ÂÁ ÔÈÚ ÍÈ¯ˆ ,ÌÈ Ù ‰·¯‰· Â¯˙ÂÙÏ ˘È Ë˘Ù‰ Í
‰ ÂÓ ¯˘‡ ÌÈ¯Â·‚‰ ‰˘Ï˘· Ì˘ ÂÏÂ .ÂÈ˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ ‰Ê· ¯Á· Â ,È˙ÈÓ‡‰
˘·Ï‡ ¯·„‰ ·¯˜Ó ÍÏ ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡· '˙Â·‡ Ô‚Ó' Â¯ÙÒ ˙Ó„˜‰· ı"·˘˙‰ ÌÁ
Â È·¯Î ÌÈÓ˘·˘ ÂÈ·‡Ï Ì„‡‰ ·Ï Í˘ÂÓ ¯ÒÂÓ· ÍÏ ÔÈ‡Â ,Ì"·Ó¯‰Î ÏÎ˘‰
.È"˘¯Î ¯ÓÂ‡‰ ˙ ÂÂÎ ¯Á‡ ˘¯ÙÓ ÍÏ ÔÈ‡Â ,‰ ÂÈ
¯Â‡ÓÏ ÌÈ˘‡Â' ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê· ÔÎ Ì‚ ·˙Î ‰¯Â˙‰ ÏÚ Â˙Ó„˜‰· Ï"Ê Ô"·Ó¯‰Â
¯˙ÎÂÓ ,‰¯‡Ù˙ ˙¯ÈÙˆÂ È·ˆ ˙¯ËÚ È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ,‰¯Â‰Ë‰ ‰¯Â Ó‰ ˙Â¯ È Ù
· Ï·˜˙ ÔÎÂ .Ô‡Î „Ú ,'‰¯ÂÎ·‰ ËÙ˘Ó ÂÏ ,‡¯Ó‚· ‰ ˘Ó· ‡¯˜Ó· ÈÒÂÓÈ
ÂÎ¯„ ˙ÂÈ‰ [ÌÏÂ‡] .ÂÈÏÚ Ï‡¯˘È ÏÎ È ÈÚÂ Ï‡¯˘È ˙ÂˆÂÙ˙ ÏÎ· Â˘Â¯ÈÙ
„¯Â ÈÎÊ ...Â˘Â¯ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ËÂÚÈÓ· ‰·Â¯Ó ˜ÈÊÁ‰Â ‰¯ˆ˜ Í
Ì"‡¯‰ ÏÚ (Ï ,ÊÓ) ÈÁÈÂ 'Ù "Ì˘Â „È" ‰‡¯Â] "...ÌÈ„·Î Â ÌÈ¯˜È ‰·¯‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙÏ
˘.[È"˘¯· ˙Â‡ ÏÎ ˙ÈÏÎ˙ ¯ÙÂÒÂ ‰ ÂÓÂ ¯˜ÂÁ
"‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯ "Ì˘Â „È" ˙Â‰‚‰ ÌÚ "ÌÈ¯Ù‡ Ì˘" ˙Ó„˜‰

כללים בפירוש רש"י
·"Ú˘È ˙Â‡" ÏÚ· Ë¯Ú˜„‡ÂÂ ˜"„·‡ ÔÂ‡‚‰ ˙ ˘Ó
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

"¯˘".(ÂË ,Î Â¯˙È 'Ù ,Ì˘Â „È) "...¯ˆ˜Ï ˘„Â˜· ÂÎ¯„Ó Ï"Ê È
"¯˘".(ÊË ,„ ˙È˘‡¯· 'Ù ,Ú˘È ˙Â‡) "...˘„Â˜· ÂÎ¯„Î ÔÈÈÚÓ‰ ÏÚ ÍÓÒÂ ¯ˆÈ˜ Ï"Ê È
"¯˘".(˙ÂÎÈ¯‡· Ì˘ ÔÈÈÚ ,Ï ,ÊÓ ÈÁÈÂ 'Ù ,Ì˘Â „È) "...·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï ¯Á‡ Ì‚¯˙Ï ˜„˜„ È

"ÌÂ˜Ó· Â˘¯ÈÙ ÍÎ ¯Á‡Â ,ÌÂ„˜‰ ˘¯ÙÏÓ È"˘¯ ÔÈ˙Ó‰˘ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â ÈˆÓ
,˘Â¯ÈÙ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ÔÎ‡ ÌÂ„˜‰ ÌÚÙ˘ ,ÂÏ‡Î ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ¯‡·Ó È"˘¯ È˘¯ÙÓ Í‡] "¯ÁÂ‡Ó‰
¯˜ ·.(ÂË ,·Ó ı˜Ó 'Ù ,Ú˘È ˙Â‡) [¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÂ˜Ó

‰ÓÏ" ÔÈÈÚÏ ˘È ,Ì˘„ ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ Ô‡Î ˘¯ÙÓÂ ,‰È‡¯Ï ˜ÂÒÙ ‡È·Ó È"˘¯˘Î
.(ÁÈ ,‚ ˙ÂÓ˘ 'Ù ,Ì˘Â „È) "ÂÓÂ˜Ó Ô‡Î ÔÈ‡ ¯˘‡ ¯Á‡ ‡¯˜Ó ˘¯ÙÏ È"˘¯ Í¯ˆÂ‰

דבר המערכת
בסיפוק רב ובשמחה יתירה הננו לבשר את קהל הקוראים כי "ספר הגור",
מרבינו נפתלי הירץ טריוויש זללה"ה ,דיין וש"ץ בפרנקפורט ובעל "סידור
הקבלה" )שהאר"י ז"ל השתמש בו( ,על פירוש רש"י לחומש במדבר ,נמצא בשלבי
עריכה סופיים ,בהמשך לכרכים על חומש בראשית וחומש ויקרא שהופיעו לפני
ארבע שנים ,והכרך על חומש שמות שהופיע השנה ,והתקבלו בחיבה יתירה על
ידי רבנן ותלמידיהון.
הספרים עוררו תהודה רבה .מכל קצוי תבל מתעניינים בהם ,מבקשים
להשיגו ,ומגיבים על דבריו וחידושיו .יש לזכור כי מדובר בספר עיוני מאד,
שנכתב לפני חמש מאות שנה בקיצור נמרץ ובעומק לפנים מעומק ,ועל אף
מאמצי חברי המערכת לפענח את הדברים ולהקל על המעיין ,עדיין מצריך הספר
עיון מעמיק ,ולא ניתן לקרוא את דבריו בהעברה בעלמא.
ה'רעש' הגדול ,הרבה מעבר למשוער ,וההתעניינות בתוכן הספר ,מביאים
עידוד וחיזוק נוספים למערכת "מתיבתא דרש"י" .חברי המערכת נהנים
לראות ,כי רבים צוללים בדבריו העמוקים ,דולים ומעלים מרגליות .ההתלהבות
מתגובות הציבור הוסיפה לאנשי המערכת משנה מרץ להמשיך במלאכת הקודש
עד תומה .גדולה התקוה ,כי בזמן קרוב יופיע בעזהשי"ת הכרך על חומש במדבר
במלואו הדרו .לשמחת מביני דבר ,חובבי תורת רש"י והיורדים לעומקה.
בקשתנו שטוחה לפני חובבי תורת רש"י ,אנא ,עורו נא והתייצבו נא
לימיננו ,לברר מקחו של צדיק ,ולהאיר בו פני תבל ,הטו שכם בעול ההוצאות
הרבות והקשות מנשוא ,בנטילת חסות של הדפסת פרשה וכדומה ,והפרשה
תקרא על שמו של הנודב ותזקף לזכותו ולעילוי נשמת יקיריו.
בספר "תו חיים" על יורה דעה )בסופו( מובא בשם הגה"ק רבי שלום
מקאמינקא שאמר" :סגולה גדולה לכל אחד ואחת להיות חתום ונזכר שמו
בראשית מקבלי ספרים הנקרא 'פרענעמראנטען' ,והוא מובטח בזכות זה שלא
ימצא פסול בזרעו ח"ו ,וגם שיהיה לו נחת מבניו".
ובספר "פלא יועץ" )ערך הדפסה( כתוב" :כל הוצאה של מצוה היא לשעתו,
מתחיל במצוה וגומרה ,אבל זה הנותן לצורך הדפוס צדקתו עומדת לעד לדור
דורים ,והוא מזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו ,וילך לפניו ולאחריו צדקו ,מה
טוב חלקו ,קנה שם טוב ,קנה לו דברי תורה ,קנה לו חיי העולם הבא ,וגם העולם
הזה דכסף כסף ריבה".

·„‰ È˘ ‰ÓÏ" ÂÓÎ ,Ì‰È È· ÌÈ˜„‰ ÌÈÏ„·‰· ÔÈÈÚÏ ˘È ÌÈÂÂ˘ È"˘¯ È¯Â·È
.(ÁÈ ,‚ ˙ÂÓ˘ 'Ù ,Ì˘Â „È) "...'‰"·˜‰' ·˙Î ÂÓÂ˜Ó· Ì˘Â 'ÌÈ˜Ï‡' Ô‡Î ·Â˙ÎÏ

רש"י לחידודא

ÏÚ ÂÊ ‰Á ‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ÌÈÓÂ„˜ È"˘¯ È˘¯ÙÓ ˘È Í‡] ÌÂ‚¯˙‰ ·˘ÈÈÏ Â‡ ˘¯ÙÏ ‡· È"˘¯Â ˘È
.(Ë ,ÂË ÁÏ˘· 'Ù ;Ê ,„È ÍÏ 'Ù Ú˘È ˙Â‡ ‰‡¯) ["‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ" ‡Ï‡ ‡· ‡Ï˘ ÂÓˆÚ È"˘¯ È¯·„ ÍÓÒ

שנים שלא היו בנים אבל אבות היו להם שנים?!
)התשובה מתוך חומש ורש"י של פרשיות החודש(.

פתרון החידה של גליון הקודם :מי הוא המבדיל לבדד שתירץ קושיית "מה
.......
אמרו רבותינו מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד ,הואיל והוא הבדיל בלשון
נשתנה"?! = בפ' תזריע )יג ,מו( על הפסוק "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" ,פירש רש"י" :
הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו ,אף הוא יבדל" .אם כן המספר לשון הרע "הוא המבדיל" בין איש וכו' ,ועל כן ענשו לשבת "לבדד" ,ובזה תירץ הקושיא "מה
נשתנה" משאר טמאים )על פי "אביעה חידות" ו"פיצוחים" על הפרשה(.

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(

 שלשה ניסים בדברי כלב  -שלש תשובות לטענות המרגלים 
)Â ˘¯ÈÂ ‰ÏÚ ‰ÏÚ ¯Ó‡ÈÂ ,‰˘Ó Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·ÏÎ Ò‰ÈÂ (ì ,âé çìù 'ô
‡˙ .‰Ï ÏÎÂ ÏÂÎÈ ÈÎ ‰פירש רש"יÏ‡" .ÌÏÂÎ ˙‡ ˜È˙˘‰ ,"·ÏÎ Ò‰ÈÂ" :
- Ì¯ÓÚ Ô· Â Ï ‰˘Ú „·Ï· ÂÊ ÈÎÂ :¯Ó‡Â ÁÂÂˆ .‰˘Ó· ¯·„È˘ ‰Ó ÚÂÓ˘Ï ,"‰˘Ó
È¯·„ ÏÈ·˘· ‰˘Ó ÏÚ Ì·Ï· ‰È‰˘ ÍÂ˙Ó ,Â˙Â ‚· ¯ÙÒÏ ‡·˘ ¯Â·Ò ‰È‰ ÚÓÂ˘‰
Â Ï „È¯Â‰Â ÌÈ‰ ˙‡ Â Ï Ú¯˜ ‡Ï‰Â :¯Ó‡ .Â˙Â ‚ ÚÂÓ˘Ï ÌÏÂÎ Â˜˙˘ ,ÌÈÏ‚¯Ó‰
‡˙ Â˘Ú ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â ÌÈÓ˘· ÂÏÈÙ‡ ,"‰ÏÚ ‰ÏÚ" .ÂÈÏ˘‰ ˙‡ Â Ï ÊÈ‚‰Â ÔÓ‰
.ÂÈ¯·„ ÏÎ· ÁÈÏˆ Ì˘ ÂÏÚÂ ˙ÂÓÏÂÒ
צריך ביאור ,מה הכריח את רש"י לפרש "אל משה" ,לשמוע דברי כלב
אודות משה? ולא כפשוטו לשמוע אל משה ,או לדעתו של משה .וכן גם קשה
בפירושו בסיפא דקרא :הפירוש הפשוט של "עלה נעלה" הוא ,לכאורה ,עליה
לארץ ישראל ,ובדוגמת "לא נוכל לעלות" שאמרו המרגלים ,שהכוונה בזה
היתה לעליה אל הארץ .מהיכן איפוא למד רש"י להכניס כאן דבר חדש,
שאפילו אם משה יאמר לנו לעלות לשמים גם אז נצליח בכל דבריו] .יש
מפרשים המסבירים שרש"י למד זאת מכפל הלשון "עלה נעלה" )שפתי חכמים( ,אבל בדרך
הפשט אין הכרח זה מספיק ,שכן בכמה מקומות מצינו במקרא שהכתוב כופל את לשונו ,כמו
שראינו בסוף הפרשה הקודמת )יב ,יד( "ירוק ירק" ,וגם בפסוק שלנו גופא "יכול נוכל"[.

כן יש לדקדק ,מנין למד שכלב הזכיר בדבריו דוקא שלושת ענינים אלו?
ולמה לא הזכיר את שאר כל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל
ישראל ,החל מיציאת מצרים עצמה .יתירה מזו ,בגמרא )סוטה לה ,א( ,שהיא
בפשטות מקור דברי רש"י ,איתא שכלב אמר "הוציאנו ממצרים ,וקרע לנו את
הים ,והאכילנו את המן" ,ואילו רש"י משמיט "הוציאנו ממצרים" ,ומוסיף
במקום זה "והגיז לנו את השלו"?
לשמוע אל משה או אודות משה 
הביאור בזה ,לרש"י הוקשה יתור התיבות "ויהס כלב את העם",
שלכאורה לא היה צריך הכתוב לומר אלא" :ויאמר כלב עלה נעלה וירשנו
אותה" ,ולשם מה צריך לספר על השתקת העם?! ]אין לומר שכוונת הכתוב היא
להסביר כיצד יכול היה כלב לומר "עלה נעלה" ,לאחרי טענות המרגלים )כי מסתמא היה אז
קול רעש גדול במחנה( ,שהרי אפילו כאשר "ותשא כל העדה ויתנו את קולם  ...וילונו" )להלן
יד ,א-ב( ,מספר הכתוב שיהושע וכלב אמרו "אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו
בה לתור אותה טובה הארץ מאד מאד" )שם ,ז( ,ודבריהם נשמעו בקהל העדה עד ש"ויאמרו
כל העדה לרגום אותם באבנים" )שם ,י( ,וזאת ללא ההקדמה של "ויהס"[.

מה גם ,הרי המרגלים לא הצהירו סתם-כך שלא ניתן לכבוש את הארץ,
אלא העלו טענות התומכות בעמדה זו .אם כן ,כאשר כלב מתייחס לדבריהם
הוא צריך להתייחס לטענותיהם עצמם ,ולא להסתפק בקביעה "עלה נעלה
וירשנו אותה" ,שאין בה תשובה ממשית על דבריהם? לכן מפרש רש"י,
ש"ויהס כלב את העם אל משה" ,היינו שכלב סתר את טענות המרגלים על ידי
ההוכחה מכוחו ותוקפו של משה.
הטענה הראשונה של המרגלים היתה הגבורה של אנשי ארץ ישראל
עצמה " -עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק
ראינו שם" )פסוק כח( ,היינו שלא ניתן לכבוש את הארץ בדרך הטבע .לכן
הזכיר כלב קריעת ים סוף ,כי גם שם היתה צריכה להיות מלחמה עם המצרים,
שעל פי הטבע הם לא יכלו לנצח ,ואף על פי כן זה לא הגיע לכלל מלחמה,
הקב"ה עצמו נלחם בשביל ישראל .ואם כן אין לחשוש מפני המלחמה
בכניסה לארץ ,גם אם יש צורך בנס על טבעי כדי לנצח את יושבי הארץ .לכן

לדעת רש"י הזכיר כלב קריעת ים סוף ,ולא יציאת מצרים ,כי ביציאת מצרים
לא היה בכלל מצב של מלחמה ,ואדרבה המצרים גרשו את ישראל ממצרים.
טענה אחרת היתה" :והחתי והיבוסי והאמורי יושב בהר ,והכנעני יושב
על הים ועל יד הירדן" )פסוק כט( ,היינו שאפילו אם יראה הקב"ה נסים בעת
כיבוש ארץ ישראל ,אין כל ראיה שהוא יעשה נסים גם לפני הכניסה לארץ
ישראל עצמה .שכן יתכן שהבטחת הקב"ה כחה יפה לגבי המלחמה שינהלו
עם יושבי הארץ גופא ,אבל מי יודע אם יתגברו על האומות היושבים בדרך,
שביחס אליהם לכאורה אין הבטחה .לזה הזכיר להם כלב את הורדת המן,
בעת ההליכה במדבר שלא היתה אלא הכנה בלבד לכניסת הארץ] .והנה בגמרא
)סוטה שם( איתא "והאכילנו את המן" ,ואילו רש"י מדייק "הוריד לנו את המן" ,שכן כוונת
כלב היתה להוכיח את כחו של משה שבידו לעשות נפלאות ועל ידו "יכול נוכל לה" ,והראיה
לכך היא מהורדת המן[.

כאשר המרגלים הזכירו את האומות שבדרך לארץ ישראל ,הדגישו
במיוחד את "עמלק יושב בארץ הנגב" ,כשהמטרה בזה היתה "לפי שנכוו
בעמלק כבר ,הזכירוהו מרגלים כדי ליראם" )רש"י פסוק כט( .התכוונו בזה ,כי
כשם שעמלק בא ונלחם בישראל בגלל שהיו להם ספיקות באמונה ,באומרם
"היש ה' בקרבנו אם אין" )ראה רש"י פ' בשלח יז ,ח( ,כך עכשיו ,היות שהיו
מסופקים בהבטחת הקב"ה להביא אותם אל ארץ טובה ורחבה ,כנראה מעצם
שילוח המרגלים )ראה רש"י בתחילת פרשתנו ובפ' דברים א ,כג( .ואם כן ,כשם
שנכוו בעמלק ,כך עכשיו הם עלולים להיכוות ,כך שהקב"ה לא יעשה להם
ניסים ולא יוכלו לכבוש את הארץ.
כדי לבטל טענה זו הזכיר כלב את השליו ,שכן גם הטענה "מי יאכילנו
בשר" )פ' בהעלותך יא ,א( היתה רק שמבקשים עלילה )רש"י שם( ,ואף על פי כן
נתן להם הקב"ה את השליו .אם כן ,גם אם אכן יש חשש שבקשת בני ישראל
לשלוח את המרגלים מלמדת על שפלות מצבם הרוחני ,הרי בכל זאת יקיים
הקב"ה הבטחתו ויראה להם נסים] .ורש"י מקדים "הוריד לנו את המן" ל"הגיז לנו את
השליו" ,אף שבכתוב נאמר תחלה "עמלק יושב" ואחר כך "והחתי והיבוסי" וגו'  -בהתאם
לסדר הזמנים[.

נעלה לארץ או לשמים 
ומעתה נשאלת איפוא השאלה :לשם מה הוסיף כלב "עלה נעלה וירשנו
אותה"? ואין לומר שמלים אלו הם מסקנא וסיכום לדבריו ,שהרי נאמר
"ויאמר עלה נעלה" ,ומשמע שיש כאן אמירה מיוחדת )חדשה( .לכן מפרש
רש"י שלאחר מכן הוסיף כלב ואמר ענין חדש ,שאפילו יאמר משה לעשות
סולמות ולעלות לשמים ,שהוא דבר שאינו בגדר מציאות העולם כלל  -גם אז
"נצליח בכל דבריו".
ומה שלא הסתפק בדבריו הקודמים שמוכיחים מספיק על כוחו וחוזקו
של משה לעשות ניסים ,והוצרך להוסיף ענין חדש זה של עליה לשמים
שהוא דבר שבכלל אינו במציאות?! דהנה כלב ראה שטענת המרגלים היא
לא רק טענה הגיונית ,שהם אכן חושבים שאי אפשר לכבוש את ארץ ישראל,
אלא שיש בזה גם רצון על שכלי ,שלכן גם השתמשו בדבר שקר בטענתם )ראה
רש"י לעיל פסוק כז( ,וחשש שימציאו עוד טענות כאלו שלא יהיה לו מה להשיב
עליהם מראיות על פי שכל .ולכן )לאחר שהשתמש בטענה שכלית והוכיח את כוחו
הגדול של משה בעשיית ניסים וכו'( הוסיף ואמר "עלה נעלה אפילו בשמים"  -אף
שאין לזה מקום בשכל ,כדי להדוף את דברי המרגלים באופן מוחלט.
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ח; ואתם תלוקטו

....

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .˘„ÁÏ „Á‡· È ÈÒ ¯·„Ó· .¯·„ÈÂ (à ,à øáãîá 'ôפירש רש"י .Ì‡ Ó ¯ÈÈ‡· „Á‡·Â ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰ ÔÒÈ · „Á‡· ,'ÂÎ ‰Ú˘ ÏÎ Ì˙Â‡ ‰ ÂÓ ÂÈ ÙÏ Ô˙·ÈÁ ÍÂ˙Ó :אמרו רז"ל )מדרש
הגדול פ' וישלח לב ,ג; וראה יבמות סד ,א( "אין השכינה שורה אלא על ששים רבוא מישראל" ,אם כן יתכן שלכן מנאם ולא מתוך חיבתן ,לכן כתב רש"י" :באחד
בניסן הוקם המשכן" ,וכבר השרה שכינתו עליהם ,ואם כן מה שמנאם באחד באייר אינו אלא מתוך חיבתן ]ואפשר משום הא גופא לא מנאם עד אייר ,כפי שהוקשו
כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" ,בדרוש ליל שבת תשל"ח
המפרשים[.

) .‡ÈÏÙÈ ÈÎ (á ,å àùð 'ôפירש רש"י .ÔÈÈ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ¯ÈÊÈ ‰ÏÂ˜Ï˜· ‰ËÂÒ ‰‡Â¯‰ ÏÎ˘ ÍÏ ¯ÓÂÏ ‰ËÂÒ ˙˘¯ÙÏ ¯ÈÊ ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ ‰ÓÏ .˘È¯ÙÈ :ומכאן מקור לפתגם הבעש"ט
שכל מה שהאדם רואה הרי זה בהשגחה פרטית ,וסימן הוא לו מן השמים.
שבא לרבות אדם גדול .ולפי הנ"ל מובן ביותר[.

]ומובא בשם רבי ליב חסמן משגיח דישיבת חברון בעל "אור יהל" שדייק בלשון "כל הרואה",
פרי צדיק ,פסח אות ל ובכמה מקומות

) .Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ (â ,ç êúåìòäá 'ôפירש רש"י .‰ È˘ ‡Ï˘ Ô¯‰‡ Ï˘ ÂÁ·˘ „È‚‰Ï :וכבר הקשו המפרשים מאי סלקא דעתך שישנה .אלא דאיתא בקדמונים שהמנורה,
שנעשה ממקשה אחת ,וכן הדלקת הנרות אל מול פני המנורה ,רומזות על אחדות ישראל .וזו דרכו של אהרן כדאיתא בפרקי אבות )א ,יב( שהיה "אוהב
שלום ורודף שלום" .וברע"ב שם :פירשו באבות דרבי נתן כיצד היה אהרן אוהב שלום ,כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים היה הולך לכל אחד מהם
שלא מדעת חבירו ,ואמר לו ראה חברך איך הוא מתחרט כו'.

שלח שלמה לבי מדרשא
בפרשת המרגלים נאמרÔÎÂ ÌÈ·‚ÁÎ Â È ÈÚ· È‰ Â :
) Ì‰È ÈÚ· Â ÈÈ‰פ' שלח יג ,לג( .ופירש רש"יÂ ÈÈ‰ ÔÎÂ :
·ÌÈÓ¯Î· ˘È ÌÈÏÓ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ Â ÚÓ˘ ,Ì‰È ÈÚ
 .ÌÈ˘ ‡Îלכאורה נמלים מאן דכר שמיה?
אשמח לקבל תשובה בענין ,בכ"ר ובתודה מראש
א .כץ
תשובת הרב אהרן שפירא אבד"ק פרדס כץ :הנני
להעתיק כאן תשובה בזה ,כפי שהעלתי מזמן על
הכתב ,ולא עברתי עליה כעת.
הנה המזרחי מביא מהגמרא )סוטה לה ,א( :שמעינהו
דקאמרי קאחזינן אינשי דדמו לקמצי .ופירש רש"י
שם :דשמעינהו שקורין אותן כחגבים ,שתרגום
כחגבים  -כקומצין .ומוסיף דכן משמע נמי מלשון
"וכן היינו בעיניהם" שפירושו שכמו שהיינו בעינינו
כחגבים ,כן היינו גם בעיניהם .ומסיק ששיבוש נפל
בספרים וכתבו "נמלים יש בכרם" ,במקום "חגבים
יש בכרם"] .ויש לציין שעל אף שרוב המפרשים לא מקבלים
שיבושו של הרא"ם כדלהלן ,מכל מקום החזיק אחריו ה"באר
בשדה" ומתבטא על מה שכתבו המפרשים שנכנסו בדחוקים ,עיין
שם[ .שוב מביא הרא"ם שיש אומרים שצריך להיות

"חנמלים" במקום "נמלים" ,ופירוש "חנמלים" -
חגבים ,כי פירוש "ושקמותם בחנמל" )תהלים עח ,מז(
בחגבים ]וב"נחלת יעקב" כתב עלה :ונראה שכן דעת יונתן ,עיין
שם[ .אבל הרד"ק פירש שהוא מין ממיני הברד ,עכ"ד
המזרחי] .פירוש זה הביאו גם ה"דבק טוב" ,ה"הואיל משה",
ה"צדה לדרך" ועוד .וראה להלן[.

אולם המהרא"י בעל "תרומת הדשן" מביא בשם
מוה"ר אהרן הקדוש ז"ל דאף על גב דמשמע שכמו
שהיינו בעינינו כחגבים כן היינו גם בעיניהם ,מכל
מקום כיון דכל גידולי ארץ ישראל היו גדולים משל
חוץ לארץ ,אם כן מה ששיערו המרגלים לחגבים,
כחגבים דחוץ לארץ שהיו קטנים מחגבים דארץ
ישראל .לכן תפס רש"י בריה קטנה שבארץ ישראל
כגון נמלה ,ואפשר גדולה היתה כחגבים דחוץ לארץ.
גם רבינו הברטנורא בספרו "עמר נקא" מקשה על
רש"י דהא כתיב "כחגבים" ,ולמה אמר נמלים
שקטנים יותר מחגבים .ומתרץ שכן דרך בני אדם
המהלכים במקום נמוך שהם בעצמם נראים קטנים
לגבי הגבוהים עליהם ,והגבוהים רואים אותם ]עוד[
יותר קטנים ממה שהנמוכים נראים בעיניהם.
וממשיך הרע"ב :לכן אמר "ונהי בעינינו כחגבים",
אבל בעיניהם שהיו גבוהים היינו כנמלים ,שהם יותר
קטנים מחגבים .ומה שכתב "וכן" ,רצונו לומר בערך
הזה היינו בעיניהם ,והיינו נמלים .ואם הנמוכים
נראים כחגבים ,הגבוה רואה אותם כנמלים] .וכמו
שפירש מילת "וכן" ,פירושו נמי ה"ספר הזכרון" וה"אמרי שפר"
ועוד ,כדלהלן .וראה גם "פנים יפות"[.

וכן כתב ה"משיח אלמים" :יש לתרץ שתרגום נמלים
"קמציא" ,וכן תרגום חגבים "קומצין" ,והכל ענין
אחד .או יש לומר שבעבור שאלו המרגלים היו
בכרמים ,והם היו מעריכים עצמם כחגבים כערך
הנפילים שלא היו רואים אותם כלום ,אם כן היו
......

פרדס היה לשלמה

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
בעיני הנפילים כנמלים .וכן הוא ב"דבק טוב" בשם
מהרר"י העכינגן ]מביאו משובש ושלא בשמו רבי יוסף
מקרעמניץ ,תלמיד המהרש"ל ,בביאורו על רש"י[ בטבע הענין כי
הרואה מלמעלה למטה דומה בעיניו כל דבר קטן
יותר קטן ממה שהוא .וכעין אותו ענין מובא בספר
"תורת משה" מה"חתם סופר" ,דהנה הדרך הוא
שהאדם חשוב בעיני עצמו יותר ממה שהוא ,ולהיפך
בעיני אחרים הוא חשוב פחות מערכו באמת .ומזה
שקראו אותם "נמלים" מזה הבינו שהם כחגבים.
המהרש"ל ב"יריעות שלמה" מביא דברי מהרא"י,
כהערה על דברי המזרחי ,וכותב :והנראה בעיני
שכולן לא כוונו לדעת רש"י ,כי רש"י פירש על פי
התרגום שפירש "כקמצין" )וכן איתא בסוטה לה ,א(,
דהיינו נמלה .ותדע דהא בפרשת שמיני מתרגם
"החגב" " -חגבה" ,והכא פירש "קמצין" .ובריש פרק
הרואה ]ברכות נד ,ב[ פירש רש"י להדיא "קמצין" -
נמלים .ואפשר דשם נמלים קרוין בלשון אמורים
חגבים] .הלשון זה ממש העתיק רבי יוסף מקרעמניץ הנ"ל,
בביאורו על רש"י ,אלא שלא הקדים להביא דברי הרא"ם והמהרא"י
)אלא במקומם הביא פירוש ה"דבק טוב" כנ"ל( ,וצריך עיון על מה
קאי מה שכתב דכולן לא כוונו לדעת רש"י[.

וכיוצא בזה כתב הרנ"ש בעל "מבוא שערים" על שערי
דורא ,בספרו "אמרי שפר" על רש"י ,לאחר שמביא
הרא"ם והמהרא"י הוא כותב :דסבירא ליה לרש"י
ז"ל ,דמילת קמצים אין פירושו חגבים ,כדפירוש הוא
ז"ל בגמרא בסוטה ,אלא פירושו נמלים .וכהאי גוונא
אשכחן נמי בפרק הרואה אייתו הקב"ה עליה קמצי,
ושם פירש רש"י נמלים .ומוסיף לבאר מה הכריחו
לפרש כן ,שהוקשה לו לרש"י ז"ל למה הוצרך הכתוב
להאריך ולומר "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו
בעיניהם" ,שלא היה לו לכתוב אלא "ונהי בעינינו
ובעיניהם כחגבים" אלא לכן כתוב "וכן היינו
בעיניהם" שלא היתה שוה ראית עינינו וראית
עיניהם .ועיין שם שמפרש לשון "וכן היינו" היינו כמו
שאנו שערנו עצמנו קטנים ממה שאנו באמת ,כן היינו
בעיניהם קטנים ממה ששערנו את עצמנו .וכדבריו
שההכרח של רש"י הוא מיותר "וכן היינו" ,וגם
הפירוש "וכן" דהיינו כהאי גוונא ,כתבו גם שאר
המפרשים בדורות הבאים :ה"קרני ראם" "אהל
יעקב" ו"יסוד התורה" ועוד .ולדעת הט"ז רק "היינו"
מיותר ,גם פירוש של "וכן" פירוש באופן אחר קצת,
ראה להלן .וגם ה"דבק טוב" כבר פירש "וכן" כהט"ז,
אבל לדעתו ההכרח של רש"י הוא מיותר "וכן היינו"
כשאר המפרשים הנ"ל .או שכל ג' התיבות" :וכן
היינו בעיניהם" מותרים ,דאם היו בעיני עצמם כן ,כל
שכן בעיני אחרים ,ולכן פירש שמענו נמלים וכו'.
וראה גם "גור אריה" דלא הוי למכתב רק "והיינו
בעינינו כחגבים" ,ממילא כמו כן היינו בעיניהם וכו'.
ועוד דהוה למכתב והיינו בעינינו ובעיניהם ,עיין שם.
גם המהר"ל ב"גור אריה" סבירא ליה דאין צורך
לשבש הספרים ,אך לדעתו שניהם אמת ,ואף על גב

......

שהיו בעיניהם )של יושבי הארץ( כחגבים ,כמו שהיו בעיני
עצמם ,וכמו שאמרו "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו
בעיניהם" ,אף על פי כן אמרו "נמלים" על שם
קטנותם ,ודרך לקרוא כל דבר קטן "נמלה" ,עיין שם.
]וכן כתב ה"מטה משה" ב"הואיל משה  -באר היטב" שאין כאן
שיבוש .תחילה מביא בשם יש מפרשים דצריך לגרוס "חנמלים",
ומעיר עלה שעדיין יקשה למה שינה מלשון הכתוב .ושוב מביא
תירוצו של המהרא"י ושל ה"דבק טוב" בשם יש מפרשים ,ומקשה
מגמרא סוטה דשם פירש רש"י חגבים .ועל כן כתב דרש"י סובר
דמילת קמצים סובל ב' פירושים ,ואז הכל נכון .ומסיים :ודחקתי
את עצמי ,כי ראיתי למהרא"ם שכתב שיבוש נפל בספרים ,וקשה
מאד לשבש הספרים חדשים גם ישנים .וכלשונו ממש העתיק )שלא
בשמו( בעל "באר שבע" בספרו "צדה לדרך" .גם ה"נחלת יעקב"
לאחר שמביא מהרא"ם שטעות נפל בספרים ,כתב :ואני אומר דמאן
דתני נמלים לא משתבש ,ומביא פירוש רש"י בהרואה ועוד ראיות,
ומסיק דכן יש גם לפרש בגמרא סוטה ,עיין שם[.
וכבר ב"ספר הזכרון" ]בן דורו של הרא"ם[ ציין שרש"י

בפרק הרואה פירש קומצי  -נמלים .וכן מפרש בגמרא
דסוטה "דסליקו באילני ושמע דקאמרי קאחזינן
אינשי באילני דדמי לקומצי" ,דהיינו נמלים )מבלי
להתייחס לרש"י שם שמפרש חגבים( .ומוסיף :והוא היותר
נכון לפי הענין ,שיותר נהוג ומצוי הוא שיעלו הנמלים
באילנות מן החגבים .וגם הוא מפרש "וכן היינו" דלא
דוקא שהיינו בעיניהם כמו שהיינו בעינינו ,אלא כמו
שחשבנו עצמנו בריה קטנה כנמלים .ושולל שם
הפירוש שהכל דבר אחד ,שאם בלשון תרגום קורין
לחגבים ולנמלים קומצי ,לא יחוייב מזה שבלשון
הקודש יהיו דבר אחד] .כוונתו לשלול פירושו הראשון של
ה"משיח אלמים" הנ"ל )שבעל ספר הזכרון ראהו בכתובים( .וראה
לעיל בשם המהרש"ל והרנ"ש ,ובשם ה"מטה משה"[.

והנה הט"ז בספרו "דברי דוד" גם כן מוכיח שאמרו
"נמלים" ,אבל אופן הוכחתו הוא בדיוק הפוך ,מן
הקצה אל הקצה ,מהוכחתו של ספר הזכרון ,אף
שמסקנתם שוה ,דלאחר שמקשה הט"ז על רש"י כאן
מהגמרא דסוטה ,הוא כותב דעל כרחך שרש"י היה לו
גירסא אחרת בגמרא ,או שמצא כן במדרש .ומבאר
דקשה ליה דהוה ליה למימר "וכן בעיניהם" ,ורק
"היינו" מיותר .וכעין ה"אמרי שפר" ודעמיה אלא
שלדעתם הוה ליה לכלול "בעינינו ובעיניהם" בחדא
מתתא .וראה גם "גור אריה" הנ"ל .אלא על כרחך
ד"כן" היינו שעה שאנו השווינו עצמנו כאלו איננו
אנשים הם החזיקו כן באמת ואמרו "נמלים דומים
לאנשים" ]וכדעתו בפירוש תיבת "וכן" ,כבר פירש ה"דבק טוב"
הנ"ל[ .ונקט "נמלים" דאילו חגבים דרכם לפרוח על
האילנות למעלה ,ולא לילך על הקרקע .וכיון שראו
אותנו על הארץ אי אפשר לומר שהם חגבים ,אלא
נמלים שדרכם לילך על הארץ ,עיין שם] .כנראה אמר מה
שאמר מכח לשון רש"י "נמלים יש בכרמים" ,אבל בגמרא דסוטה
שם דסליקו באילני ,ואמרי אינשי באילני וכו' .אם כן מה שכתב:
שהיתה לו לרש"י גירסא אחרת בגמרא וכו' ,הוא מצד ג' ענינים:
נמלים במקום חגבים ,בענין כרמים במקום אילנות ,ובענין שרצים
דומה לאנשים ,במקום שאנשים דומה לשרצים[ .ועיין גם בספר

הקדוש "קדושת לוי" ,כאן; ועוד.

המשך מעמוד ב

ולכאורה ,הרי אפשר היה שתקנתו עוד תהיה קלקלה ,כי כשיבואו בעלי הריב להתפייס וידעו שלא כן היה כפי שאמר להם ,אז יהיו שונאים זה את
זה עוד יותר מאשר עד הנה .על כך אמר הכתוב שזכות אהרן עמדה שלא יצאה תקלה מתחת ידו ,ואכן נתחרטו חרטה גמורה ונתפייסו .וזהו:
"להגיד שבחו של אהרן שלא שינה" ,דהיינו שלא היה שינוי בדיבוריו ,ונתקיים בו "ויגזור אומר ויקם לך" ]ושם כתוב שהיה אומר כן בדרך צחות ,בעת שעשה
שופריה דיעקב ,לרעיא מ"הימנא" ,על הפסוק כאן ,וראה בהערה שם
שלום בין בעלי ריב[.

) ‰È Ù· ˜¯È ˜Â¯È ‰È·‡Â ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ .‰Ï ‡ ‡Ù¯ ‡ Ï"‡ ¯Ó‡Ï '‰ Ï‡ ‰˘Ó ˜ÚˆÈÂ (ãé-âé ,áé êúåìòäá 'ôגו' .פירש רש"יÂÈ„ ‡Ï‡ ,ÌÂÈ „"È ‰ ÈÎ˘Ï ¯ÓÂÁÂ Ï˜ :
 .'ÂÎ ÔÂ„ Î ˙ÂÈ‰Ï ÔÈ„‰ ÔÓ ‡·Ïידוע שי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם מכוונים ומעוררים לי"ג מדות הרחמים ,ומדת קל וחומר מעוררת מדת א"ל ,שהיא
מדה הראשונה )ראה תוספות ראש השנה יז ,וקרבן נתנאל שם( .ולכן כשמשה התפלל "א"ל נא" ,שהוא שם הרפואה ,אמר לו הקב"ה קל וחומר וכו'] .ומכיון
שהדשאים נשאו קל וחומר )כברש"י פ' בראשית א ,יב( ,נמצא בהם כח הרפואה )נחמד מזהב  -קאזמיר; צמח דוד  -דינוב; אמרי אברהם  -דאברא; ועוד( .וזה הקל וחומר במשנה )דסוף
חולין( לרפאותו מצערתו )אמרי יוסף ,טייכער ,פ' תצא(; וכן ג' קל וחומר במשנה )דנגעים יב ,ה( לרפאות ג' מיני נגעים )תורת לוי יצחק שם( ,ויש להאריך ואכ"מ[.
אור תורה למגיד ממעזיריטש ,כאן; קדושת לוי ,פ' תשא; ועוד

) Ú˘Â‰Ï ‰˘Ó ‡¯˜ÈÂ (æè ,âé çìù 'ôוגו' .פירש רש"י .ÌÈÏ‚¯Ó ˙ˆÚÓ ÍÚÈ˘ÂÈ ‰"È ÂÈÏÚ ÏÏÙ˙‰ :מבואר בספרים שהמרגלים רצו שלא יכנסו לארץ ,בכוונה לשם
שמים ,בכדי להיות פרושים מעניני עולם הזה ,וכדפירש רש"י שאנשים כשרים היו .ולזה התפלל משה על יהושע בשם י"ה דוקא ]ולא בשם א"ל כעל מרים[,
דאיתא בגמרא )מנחות כט ,ב( "כי בי"ה ה' צור עולמים" ,באות יו"ד ברא עולם הבא ובאות ה"א עולם הזה ,הרי ששם זה מורה שיש לייחד עולם הזה עם
מהרי"ד מבעלזא
עולם הבא ,שלא כטעות המרגלים] .ולכן איש ואשה שזכו דייקא שם זה שורה ביניהם )סוטה יז ,א וברש"י שם( ,והבן[.

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 * 
 אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
באר מים חיים * גור
אבד"ק
פאלאק
ישעי'
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקבל *רבי
וואדקערטדכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים * מירא
שפתי
דודהלט"ז *
דברי
(
א
"
תש
בסיון
כב
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
* ...וגםדקדוקי
הגור
צריךספר
מזרחי *
הספר אלי
גוף רבינו
אש * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
החשובריב"א *
הרי"ד *
ולד נימוקי
רמב"נן *
דברי
הסכמה
הו אינו
וודאי
המפורסם ...ר
לאביו "

יד ושם אות ישע זבחי תודה

המדברים בסביבה ...מופלג בחסידות ובתורה אצל
עשירות גדולה שלו ,והיה נכבד גם לפני הגאון
הקדוש מצאנז זי"ע ,כידוע לכל באי שערי צאנז"
)כלשון רבי יעקב פראגער אבד"ק אדא ,חתן המהר"ם שיק,
במכתבו אשר נדפס בתולדותיו בריש ספרו "תורת יעקב" ,פרק

יד( רבי ברוך פאלאק מזענטא ,שבנו רבינו מתארו
כ"צדיק עובד אלקים" )בהקדמתו לספר מהר"ם שיק ,על
התורה( .ולאמו חוה )שהיתה בזו"ר כלת המהר"ם שיק,
אלמנת בנו רבי אהרן חיים שיק( .כשנכנס לברית נקרא
שמו בישראל :ישעיה ,על שם אבי אביו :רבי
ישעיה ,בן רבי חיים פאלאק מבריגעל ,חתן רבי
משה מזענטא ,בן רבי אורי פייבל מקריסנאפאלי
בעל "אור החכמה" )תלמיד תלמידי הבעש"ט(.
רבי ישעיה דנן ,קיבל תורה מפי רבי אליעזר
זוסמאן סופר אבד"ק פאקש בעל "עט סופר" ,ומפי
רבי ישעיה זילבערשטיין אבד"ק ווייטצען בעל
"מעשי למלך" .בהסכמתו לספר "שם אפרים"
)דלהלן( מתארו רבו ה"מעשי למלך"" :תלמידי הרב
הגאון הגדול ,החריף ובקי בחדרי תורה ."...ואילו
בהסכמתו לספר "מהר"ם שיק" על התורה ,שרבינו
הוציאו לאורה )בעילום שמו( מתארו" :תלמידי הרב
הגדול בתורה ויראה טהורה החריף ובקי ,זך ובקי
כקש"ת." ...
כשהגיע לפרקו נשא את פערל רבקה אחות
רבי שמעון גרינפעלד אבד"ק סעמיהאלי בעל שו"ת
מהרש"ג ,בני רבי יהודה גרינפעלד אבד"ק
סעמיהאלי בעל "קול יהודה" ,בן רבי שמעיה
מאויהעלי ,הנקרא בפי כל רבי שיימא חסיד .אביו
רבי אברהם פעלדמאן ,היה חתן רבי שמעון
ליבערמאן אבד"ק שעניא ,שרבו החוזה מלובלין
היה מכנה אותו בלשון חיבה" :דער שיינער רב",
חתן רבי מאיר אברהם מטשאבא בעל "פרי צדיק".
לבקשת ה"ישמח משה" החליפו בני רבי אברהם
את שם משפחתם ,באומרו :עשו הוא איש שדה =
פעלדמאן ,ובעקבות זאת חילקו הבנים את השם
"פעלד-מאן" ,אחד הבנים לקח לעצמו את השם
"רייכ-מאן" ורבי שיימא קרא לעצמו "גרינ-פעלד".
שש שנים ישב רבינו על שולחן חותנו ,ולאחר
מכן נתקבל לכהן פאר ברבנות וואדקערט ]ובשמו
המלא" :שאלט-וואדקערט"[ ,בה שימש משך ל"ח שנה
בנאמנות ובעוז ,והעמיד בה תלמידים הרבה ,וכפי
שבני קהילתו מבטאים זאת בחיבה יתירה על

שלטי הגיבורים

מצבתו שהוקמה עם הסתלקותו בכ"ב בסיון
תש"א.
בשנת "שם אפרים" )תרע"א( הדהיר מחדש
ספר "שם אפרים" ביאורים על פירוש רש"י לתורה,
לרבי אפרים זלמן מרגליות מבראד בעל "מטה
אפרים" וש"ס ,ועל ידו הגהותיו אשר נקבו בשם:
"יד ושם" .בצירוף חידושיו בפירוש רש"י תחת
השם "אות ישע" .בנו רבי שלמה יום טוב ליפא
אבד"ק לאנדסבערג כותב בהסכמתו לספר "פרי
משה" ,חידושי אגדה על התורה מאחיו בנו ממלא
מקומו של רבינו :רבי משה מרדכי אבד"ק
וואדקערט בעל "כתר החכמה" על "חכמת אדם",
כי כאשר הדפיס אביהם את הספר "שם אפרים"
על פירוש רש"י עם הגהותיו "יד ושם" ,נתן את
הספר לידי בנו ,הבן י"א ,הילד משה מרדכי על מנת
להגיהו ,כי כבר אז היה בקי נפלא בתנ"ך ופירוש
רש"י.
וכך ממליץ רבי אליעזר דייטש אבד"ק
באניהאד בעל שו"ת "פרי השדה" בהסכמתו:
"וישם ידו על ראש אפרים באיזה הגהות ואיזה
סנסנים פארות טובות והאותיות תחכמוני באות
ישע אשר הוסיף מדיליה במחברת הקודש ...והנה
....

מעכ"ת ראיתי כי הם דברים טובים ונחמדים...
בצדק ובהשכל נאמרים ,ועל אדני אמת הטבעו,
ובפרט כי זכה להיות נספח אל הקודש והמחובר
לטהור טהור בוודאי ימצאו חן בעיני כל ההוגים
בה ."...גם ה"מעשי למלך" בהסכמתו הנ"ל כותב:
"הדברים ראוים לאומרן ,אמרי יאי לבאר הרבה
דברות קשות מדיבורי רש"י ז"ל כחומר ,וגדיא יאי
קצת פלפולים פלפלא טבא מה שנוגע בביאור דברי
רש"י ,והכל לברר וללבן דבריו בשכל טוב וסברא
ישרה אל האמת ולא יחטיא ויהיה לתועלת רב."...
בשנת תשכ"ט נדפס הספר "פרי משה" הנ"ל,
על ידי חתנו רבי אשר אנשיל כץ שליט"א ,מלפנים
אבד"ק סאמבאטהעלי ,וכעת אבד"ק קהילת וויען
בארה"ב ,בצירוף ספר "אות ישע" מהדורא חדשה,
הכולל מה שהדפיס המחבר בספר "שם אפרים",
בתוספת מרובה על העיקר מכתבי ידו שרשם על
גליוני החומשים שלו .בתשס"ג נערך ויצא לאור על
ידי נינו של רבינו :הרב חיים אליהו פאלאק
שליט"א ,בעל מחבר ספרים רבים ונכבדים,
חידושים נוספים מרבינו על פירוש רש"י ,עם
פירושו על התורה ,תחת השם "זבחי תורה" ,לעת
עתה הופיעו ב' קונטרסים על חומש שמות ועל
חומש ויקרא .חובבי תורת רש"י מייחלים בכליון
עינים למהדורא חדשה שיכלול כל החיבורים בחדא
מחתא דבר דיבר על אופניו.
מן העניין לציין מה שמעורר רבינו בהקדמתו
ל"שם אפרים" על כך "שידמה לרבים שכל מבקש
הפשט הפשוט יצא מחוץ למחנה לראות בספריהם,
אשר הזהירו מהם רבותינו שלא ללכוד בהם,
והזהירו עוד גם מסתם ספרים פירושי המקרא
הנדפסים בזמננו ,כי אין רוח חכמים נוחה בלא
יודעים מבטן מי יצאו הדברים ,ואם אין יראה אין
התורה מסוגל .ואי לזאת היה צריך פירוש מאנשי
שם ,אשר פי שנים ברוחם תורה ויראת שמים
מלוקט מפי רבותינו ז"ל לרוות צמאון נפש
השוקקה לדעת פשוטו של מקרא ." ...בהמשך
מתפלא "על ספרים ממחברים אבירי תורה,
צדיקים וישרים ,אשר הביאו בספריהם דברים
ממתחדשים ,ועוד מכנים אותם בשם חכמים...
הגם שלדעתם היפה ביררו האוכל ,על כל פנים לא
היה להם לישא את שמותם על שפתיהם ,לבלתי
היות ערוב עם ספריהם."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ì‡ÏÎ (çë ,àé êúåìòäá 'ôפירש רש"י" .Ì‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏÎ Ì‰Â ¯Â·Èˆ ÈÎ¯ˆ Ì‰ÈÏÚ ÏË‰ :כלים" מלשון "כלא" ,כאילו אמר 'והם כלואים מאליהם' ,כלומר לא שיסגרם
בדלתים ובריח ,אלא יטיל עלהם צרכי ציבור ,ועל ידי עול צרכי צבור ועבודה התמידי הם כלואים מאליהם .הנה כי כן בספר שרשי לשון הקודש חיבר
כלין מאליהן עם שורש כלא )אות ישע(.

