על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,סיון תשע"ב ,גליון ח

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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ספרי'ה למאות מפרשי רש"י
בית עקד לכתבי יד ודפוסי רש"י קדומים
שיעורי עיון  מבחנים ומענקים
גילוי גנזים  הוצאה לאור
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שיר המעלות לשלמה
"˘ÓÂÁ ‰˘¯Ù ‰·È˘È· „ÂÓÏÏ Ì‰Ï ‰Ù¯Á ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¯˘‡ ÌÈ¯ÂÁ·‰
Á·˘Ó È‡Â ...ÏÎÓ ‰Â˘‡¯ ‰Ê ÌÈ„ÓÂÏ ÂÈ‰ ÂÏÈÎ˘È ÂÓÎÁ ÂÏ ...È"˘¯ ÌÚ
ÂÈÈ· Ï‡¯˘È ÔÓÏ‡ ‡Ï ÈÎ È‡„ÂÂ·Â ,‰ÙÈ ‰ÏÂÚ Ì„ÂÓÈÏ ¯˘‡ ‰Ê· ÌÈÈ„¯ÙÒ‰
ÈÂ‡¯ ÌÓ‡ .ÔÂÎ‰Â ÈÂ‡¯‰ ¯„ÒÎ ÌÈ„ÓÂÏ ¯˘‡ ÔÓÊ‰ ÈÂ‡‚ Ï"˙ ÌÈÊÎ˘‡‰
ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÚ Â„ÓÏÈ ÌÈ„ÓÏÓ‰˘ ¯Â„‰ ˙ÂÎÊÏÂ ‰ÏÓÁ ÔÈÚ· ÂÁÈ‚˘È˘ ‰È‰
‰ÊÈ‡ ˙Â˘˜‰Ï Ú„ÂÈ˘ Ì‡ ,˙"Ù‚ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÌÚ ÌÈ„ÓÂÏ˘ Ô˙Â‡Î ‡ÏÂ ...ÈÂ‡¯Î
˜."...‰ÚÈ„È ÌÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ Í"˙·Â ,È¯˜˙È È·¯Â ÌÈÎÁ ıÂ¯È˙Â ‡È˘Â
‰ ˙¯‚‡ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ˜ÏÁ ˘È¯· ˙Â¯‚‡ ,ÌÈ„‚Ó È¯Ù

כללים בפירוש רש"י
קושיא נסתרת

"˘Â¯ÈÙ· ˘‚¯‰‰ ¯ÈÎÊÓ È"˘¯˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·„ ...Â˙Ó„˜‰· ÂÚ„Â‰ ¯·Î
],¯ÓÂÏÎ] ıÂÁ·Ó ¯Á‡ ˘‚¯‰ „ÂÚ ˘È˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,[Â˙ÈÈ˘Â˜ Ë¯ÙÓ ,¯ÓÂÏÎ
˜˘‚¯‰‰ ¯˜ÈÚ ÏÏÎ ¯ÈÎÊ‰Ï ÂÈ·¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,[Ë¯ÈÙ ‡Ï˘ ‡È˘Â
˘."Â˘Â¯ÈÙ ‰·Â ÍÓÒ ÂÈÏÚ
),˙¯ÁÓÓ È‰ÈÂ ‰"„ Â¯˙È 'Ù ,‰˘Ó ˙Ú„ Ì‚ ‰‡¯Â .¯ÙÒ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÔÎÂ ;Ê ,‡ ˙È˘‡¯· 'Ù ,„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó
·˘‡È˘Â˜‰Â ıÂ¯È˙‰ ·˙ÂÎ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Â¯„Ò ...˘Â„˜‰ È"˘¯· „ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò" :ıÈÊ‡˜Ó „È‚Ó‰ ÂÈ·‡ Ì
‡È˘Â˜ Ï"Ê È"˘¯Ï ‰˘˜ ‰È‰˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,‡È˘Â˜ Ï"Ê È"˘¯ ‡È·Ó˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ...ıÂ¯È˙‰Ó ‡ÏÈÓÓ Ô·ÂÓ
‡.("‡È˘Â˜‰ ı¯Â˙Ó ‡È·Ó˘ ÂÊ ‡È˘Â˜ È„È ÏÚÂ ,˙¯Á
* עוד כללים בפירוש רש"י במשנת ה"משכיל לדוד" ,ראה "ילקוט כלים וכללים" ,מדור "כלי השכל" *

רש"י לחידודא
הנני בעל ארבע כנפיים ,ומועיל לעיניים; דומה אנכי לארבע
כוסות ,ומכיל את כל מה שצריך לעשות; מי אני?!
פתרון החידה בגליון הקודם )מתוך אותו הגליון(:
"מי שאינו לומד רש"י על החומש הוא עם הארץ" ,על פי דברי רבי
מאיר אריק אבד"ק טארנא בעל "אמרי יושר" )הובא שם במדור "שיר
המעלות לשלמה"( ל"סתם מקשן" :אם היית לומד רש"י על החומש ,לא
היה קשה לך הרבה קושיות .ופתגם ידוע הוא )הובא בשו"ת חות יאיר,
סימן דף רד ,ב; ועוד(" :סתם מקשן עם הארץ".
"ומי שלומד חומש מקרב את הגאולה" ,על פי מה שכתב ה"באר בשדה"
)פ' בחקותי כו ,מב; הובא בגליון שם במדור "פרדס היה לשלמה"( על מה
שפירש רש"י ,בפסוק )שם( "וזכרתי את בריתי יעקוב" :בה' מקומות נכתב
]"יעקוב"[ מלא ]עם אות ו'[ ואליהו חסר בה' מקומות ,יעקב נטל אות
משמו של אליהו ערבון שיבא ויבשר גאולת בניו .וביאר ה"באר בשדה"

חדשות בהיכלי רש"י
בתקופה האחרונה נודעת התעוררות מחודשת בין בני
תורה ,ללימוד חומש ורש"י ,גם בישיבות הקדושות ניכרת
התחזקות בלימוד זה ,כפי שמציינים יודעי דבר בסיפוק רב ובשמחה
רבה .הדבר בא לידי ביטוי בכך שמתרבים ספסלים בבית מדרשו של
רש"י ,בקביעות עתים קבועים בלימוד זה ,ברבים ובחברותות .גם
בשיעורים עיוניים מזדמנים בחומש ורש"י ,או במעלת ,חשיבות ונחיצות
לימוד זה .כמו כן מושמעים שיעורי חומש ורש"י באמצעות קווי הטלפון
ברחבי תבל.
מלבד בתתי"ם וישיבות ,ניתן למצוא במספר מוקדים מבחנים
שבועיים ,מקיפים ומעמיקים ,בחומש ורש"י על הפרשה .בין הנבחנים
נמצאים ,מלבד ילדי תשב"ר ובחורי חמד ,גם אברכים בני תורה .בכדי
לעמוד בכור המבחן ,יש צורך לנצל עיתות הפנאי לשקידה מעמיקה
בפרשה עם פירוש רש"י .כך מצליחים מפעלים אלו להחדיר לימוד ושינון
זה בקרב ישראל.
התעוררות זו ניכרת גם בהדפסת מהדורות שונות של חומשים עם
פירוש רש"י מבוארים ומפורשים ,כמו :סדרת החומשים "שי למורא"
למהדורותיו; "רש"י כפשוטו"; "תורה ברורה" ,ועוד ,וכן ספרי מפרשי
רש"י ,חדשים גם ישנים )אחדים מהם התפרסמו במדור זה( .ריבוי
המהדורות ב"ה מעיד על ההתעוררות הגדולה והביקוש הרב בקרב הציבור
ללימוד חומש ורש"י.
מלבד עלון "מתיבתא דרש"י" ,שגרם התעניינות רבה בקרב רבים,
מופיעים מדי שבוע :קונטרס "עיון הפרשה" ,המכיל שאלות ותשובות לעיון
והעמקה בפירוש רש"י לפרשת השבוע ,בהשתתפותם ועידודם של גדולי
ראשי הישיבות .וכן עלון נוסף מיוחד על פירוש רש"י ,וזה שמו נאה לו
"במשנת רש"י" .גם בכמה עלונים וקובצים תורניים הוקצה מדור מיוחד
לעיונים בחומש ורש"י .ראוי לציין במיוחד את מדור "היכל רש"י" בעלון
השבועי "נוה ההיכל" )נוה אחיעזר ,בני ברק( ,הכולל ביאורים נפלאים
בפירוש רש"י על פי מקורותיו.
ביטוי נוסף להתעוררות זו הוא ריבוי המבקרים והמתעניינים בספריית
"מתיבתא דרש"י" )בבית הכנסת המרכזי פרדס כץ( ,המכיל כתבי ודפוסי
פירוש רש"י ,ומאות המפרשים שנכתבו סביבו מדור דור ,שהוקם לתועלת
המתעמקים בלימוד זה .בתקווה להגדלת תורת רש"י ולהאדירה.

שלכן נטל ה' פעמים דוקא ,לרמז לה' חומשי תורה ,שבזכות לימוד התורה
יבא אליהו לבשר על הגאולה ,כדכתיב :זכרו תורת משה עבדי ,וכתיב בתריה:
הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא .ואף שכתב "בזכות לימוד התורה",
מכל מקום הרמז בה' פעמים הוא לה' חומשי תורה.

כתובת :טרומפלדור  36פרדס כץ ,בני ברק  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 ויקם משה  -תקומה היתה לו 
)ÂÏÚ‰ ¯Ó‡Ï ‰„Ú‰ Ï‡ ¯·„ .¯Ó‡Ï ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯·„ÈÂ (åë-âë ,æè
Ì¯È·‡Â Ô˙„ Ï‡ ÍÏÈÂ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ .Ì¯È·‡Â Ô˙„ Á¯˜ ÔÎ˘ÓÏ ·È·ÒÓ
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ Â¯ÂÒ ¯Ó‡Ï ‰„Ú‰ Ï‡ ¯·„ÈÂ .Ï‡¯˘È È ˜Ê ÂÈ¯Á‡ ÂÎÏÈÂ
 .'Â‚Â ‰Ï‡‰ ÌÈÚ˘¯‰ ÌÈ˘ ‡‰ופירש רש"יÂÏ Â‡˘È˘ ¯Â·ÒÎ ,‰˘Ó Ì˜ÈÂ :
 .Â˘Ú ‡ÏÂ ÌÈÙבפשטות לומדים שהוקשה לו לרש"י למה הלך משה אל
דתן ואבירם ,והרי נצטווה "דבר אל העדה" גו' ,ועל כך מתרץ" :כסבור
שישאו לו פנים" ,ולכך הלך אליהם )ראה :ספר הזכרון ,באר יצחק ,ועוד( .ועל
דרך דאיתא במדרש )תנחומא ,סימן ח; במדבר רבה יח ,יב( :אף על פי ששמע
משה מפי הגבורה ,לא אמר להם "העלו" עד שהלך והתרה בהם ,שנאמר:
ויקם משה וילך אל דתן ואבירם .וכן הוא בתרגום יונתן :וקם משה ואזל
לאוכחא לדתן ואבירם כו'.
אך לפי זה לכאורה היה לו לומר' :כסבור שיחזרו בהם' וכיוצא בזה
]על דרך לשון המדרש )תנחומא ,סימן ג; במדבר רבה יח ,ד(" :אמר משה
הואיל ולא רצו לילך אצלי אני אבא אצלם ,אולי יתביישו ויחזרו בהם,
שנאמר :ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" .ועל דרך לשון הרשב"ם :וילך
אל דתן ואבירם ,אולי יחזרו בתשובה[ .ולא "שישאו לו פנים" סתם,
שמשמעו נתינת כבוד למשה ותו לא.
דרך רש"י לחוד ודרך המדרש לחוד
מה גם שלכאורה היה לו לרש"י להעתיק בד"ה )גם ,ויותר נכון רק(
את התיבות "וילך אל דתן ואבירם" ,שהרי מילים אלו הוא בא ליישב,
מדוע הלך אליהם? ומטעם זה גם מובן שאין לפרש שהוכחת רש"י היא
ממה שנאמר "וילך אל דתן ואבירם" ,ולא הלך אל קרח ,אף שבציווי נאמר
"העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם" ,שמזה מוכח שהלך להחזירם
בתשובה ,ולכן הלך רק לדתן ואבירם ,כי משה חשב שרק "האיש אחד -
קרח  -הוא החוטא" )ראה להלן טז ,כב ובפירוש רש"י( ,אבל דתן ואבירם אינם
חוטאים ומורדים ,כי אם רק נתפתו על ידי קרח .כי באם זו היתה הוכחת
רש"י ,הוה ליה להעתיק בהד"ה התיבות "וילך אל דתן ואבירם".
ובאמת קושיא זו בפסוק מעיקרא ליתא ,שהרי שפיר ניתן לפרש "וילך
אל דתן ואבירם" ,שהלך למשכן דתן ואבירם כדי למסור את ציווי ה'
לעדה שהיו שם ,כפי שנצטווה בפסוק הקודם" :דבר אל העדה לאמר
העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם" ,ולא שהלך אליהם "שישאו לו
פנים" )ראה אברבנאל( .ומה שנאמר "וילך אל דתן ואבירם" ,ולא נאמר
'וילך אל  ÔÎ˘Óדתן ואבירם' ,כי דרך המקרא לקצר בלשונו .והטעם
שנזכרה הליכתו רק "אל דתן ואבירם" ,ולא אל קרח ,כי הם היו חונים
בדגל ראובן ,במרחק של אלפיים אמה מן המשכן )רש"י פ' במדבר ב ,ב(,


פרד"ס היה לשלמה
)(æé ,à øáãîá 'ô

ואילו קרח היה במחנה לויה שהיתה סמוכה למשכן )רש"י שם( ,ולא היה
צורך ללכת אליו.
יתירה מזו ,איך אפשר לפרש על פי הפשט שדחה קיום ציווי ה' "דבר
אל העדה" ,והלך לדתן ואבירם "שישאו לו פנים" ,או אפילו להתרות
בהם ולהחזירם בתשובה ,שהרי בכך היה דוחה את ציווי ה' ועוסק
בדברים אחרים .יתר על כן  -הרי היה עושה היפוך מהציווי" :העלו
)אסתלקו( מסביב למשכן קרח דתן ואבירם".
דרך רש"י לחוד ודרך הגמרא לחוד
לכאורה היה אפשר לפרש לשון רש"י" :כסבור שישאו לו פנים" ,על
פי הגמרא )סנהדרין קי ,א( ויקם משה וילך אל דתן ואבירם ,שאין מחזיקין
במחלוקת .והיינו שאכן לא הלך להחזירן בתשובה ,אלא לבטל המחלוקת
)כלשון רש"י בסנהדרין שם( .ובזה היה מיושב קצת איך הלך משה עליהם,
מצד החיוב של "אין מחזיקין במחלוקת" .אבל רש"י עצמו שולל פירוש
זה ,שכן לעיל )טז ,יב( בפסוק "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם" ,פירש
רש"י :מכאן שאין מחזיקין במחלוקת" .מכאן" דייקא ,שולל לימוד זה
מפסוק "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" ,משם למדו רז"ל דרשה זו.
לדעת רש"י אין הדרשה מפסוק זה לפשוטו של מקרא ,שאם היתה ההליכה
משום "אין מחזיקין במחלוקת" ,למה המתין עד אז ולא הלך תיכף לאחר
שסירבו לבוא אליו .ועוד ,לאחר שכבר נגזר דינם" :העלו מסביב למשכן
קרח דתן ואבירם" ,לא מסתבר שמשה ילך להשלים עמהם.
והביאור ,לרש"י הוקשה יתור המלים "ויקם משה" )אותם מעתיק
בד"ה( .ומפרש שהכתוב מלמדנו שהלך למשכן דתן ואבירם באופן של
"ויקם" ,הליכה של מלך ומורם מעם ,וכפי שפירש רש"י על הפסוק "ויקם
שדה עפרון" )פ' חיי שרה כג ,יז(" :תקומה היתה לו" ,היינו ש"ויקם" מורה
גם על קימה ועליה בחשיבות .ומשה עשה זאת מתוך תקוה שהדבר
ישפיע עליהם "שישאו לו פנים" .ובזה מובן גם מה שנאמר" :וילכו
אחריו זקני ישראל" ,שמשה הלך כמלך ונשיא ישראל ,בליווי זקני העם.
נמצא שמטרת ההליכה לא היתה כדי להתרות בדתן ואבירם
ולהשתדל להחזירם בתשובה ,או לבטל המחלוקת ,ואדרבה על פי דרך
הפשט היה אסור לו לעשות זאת ,שהרי ה' צוה "העלו מסביב למשכן
קרח דתן ואבירם" ,אלא כדי לומר לעדה שיסתלקו מעל אהלי האנשים
האלו ,אלא שהלך באופן של "ויקם" ,אולי תשפיע עליהם הליכה זו
ו"ישאו לו פנים" מצד עצמם.


ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק כח;
קובץ "מתיבתא דרש"י" ,מאמר "ביטויי מכאן ברש"י"

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

 .'Â‚Â ‰Ï‡‰ ÌÈ˘ ‡‰ ˙‡ Ô¯‰‡Â ‰˘Ó Á˜ÈÂפירש רש"י.'ÂÎÂ ÂÏÏ‰ ÌÈ‡È˘ ·"È .‰Ï‡‰ ÌÈ˘‡‰ :

)שם הגדולים(

הקשו המפרשים מה פירש רש"י

כאן
ונראה כוונתו בזה להודיע דכל י"ב הנשיאים היו ביחד בשעת המנין ,ולא שכל אחד היה אצל מנין שבטו בלבד.

]וראה ספר הזכרון :לא ידעתי טעם למה שפירש בכאן הרב ז"ל ,וכל מה ששמעתי או ראיתי כתוב בו אינו נכנס באזני ...ולא דבר ריק הוא ,ואם ריק הוא ממני[.
דגל יהודה ,חותן ה"שפת אמת"

) .‰˘ÓÂ Ô¯‰‡ ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡Â (à ,â øáãîá 'ôפירש רש"י˙‡ „ÓÏÓ‰ ÏÎ˘ „ÓÏÓ ,‰¯Â˙ Ô„ÓÏ˘ ÈÙÏ ‰˘Ó ˙Â„ÏÂ˙ Â‡¯˜Â Ô¯‰‡ È· ‡Ï‡ ¯ÈÎÊÓ ÂÈ‡Â :
· .'ÂÎÂ Â„ÏÈ ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ‰¯Â˙ Â¯·Á Ôהקשו המפרשים דאם כן כל ישראל הם תולדותיו ,כי לכולם לימד תורה .ונראה דלזה
נאמר "ואלה תולדות" בו' לומר מוסיף על ענין ראשון דכתיב "אלה פקודי בני ישראל" ,ועל זה כתיב בתריה :ואלה תולדות אהרן ומשה,
דכל פקודי בני ישראל ותולדות אהר כולם הם תולדות משה ,לפי שלמדן תורה.
בן יאיר

) .Â˙˘‡ ‰Ë˘˙ ÈÎ (áé ,ä àùð 'ôפירש רש"י.˙ÂË˘ ÁÂ¯ Ô‰· ÒÎ˙˘ „Ú ÔÈÙ‡Â ÔÈÙ‡Ó‰ ÔÈ‡ ÂÈ˙Â·¯ Â˘ :

אף על גב שבכל עבירות נמי הוא

שטות ]ראה סוטה ג ,א[ ,אבל עבירה זו היא השטות הגדולה מכולם.
באר מים חיים ,לאחי המהר"ל ,על פירוש רש"י .וראה "דבק טוב"; ארץ יהודה; ועוד

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

ראה ראינו את הגליונות הנפלאים "מתיבתא דרש"י" והם מלאים
זיו ומפיקים נוגה בלימוד פירוש רש"י על התורה .בכל זאת אבקש
להעיר על סגנון אחת הכותרות בגליון חודש אייר ,והיא הכותרת:
"רש"י היה מגיד בדובנא?!" ,האם אין בזה משום פחיתות כבוד .בר מן
דין כולו יפה ומום אין בו ,ואת הכל עשה יפה בעט'ו ,בטוב טעם ודעת.
בכבוד רב ובברכת הצלחה מופלגה
הרב יוסף דייטש ,מג"ש בקהילת חוג חתם סופר  -זכרון מאיר

˙˘:ıÎ Ò„¯Ù Ï˘ ‰·¯ ,‡¯ÈÙ˘ Ô¯‰‡ ·¯‰ ˙·Â

אודה על ההערה ,ואודה על האמת שאינני מבין איזה פחיתות כבוד היא
זו ,ופחיתות הכבוד למי? לדעתי אין זה פגיעה לא ברש"י ולא במגיד הדגול
מדובנא" ,אשר היה צדיק וישר" )כעדות רבי ישראל נחמן מדראהביטש,
תלמיד תלמידו של הבעש"ט ,ורעו של החיד"א ,בספרו "חמדת ישראל" על
קהלת )ז ,כה .דף כט ,ד( ,שהכירו אישית( ,ו"רואים בפועל שכאשר מעיינים
בספריו של המגיד מדובנא נפעל על ידי זה הוספה בעבודת ה' ,הן בנוגע ל'סור
מרע' והן בנוגע ל'עשה טוב') "...תורת מנחם ,שבת מברכים אייר תשמ"ב(.
ואפרש לפניך את שיחתי ,ואקדים מה שמספרים על המגיד מדובנא
שנשאל פעם כיצד מוצא הוא משל לכל דבר ,ובכל פעם הוא מצליח שהמשל
מתאים ומכוון לכל פרטי הנמשל ,השיב על כך במשל) ...שם ,פ' וארא תשכ"ז(.
אמנם פשטות ענין המשל הוא להמחיש ולקרב מושכל אל השכל ,אבל לא
משום כך נהג המגיד לתבל את דבריו במשלים ,אלא רצה שהדברים שבא
להשמיע שיהיו ערבים לאוזני השומעים ,כך יאזינו לדבריו ויקבלו תוכחתו.
ובדרכו של המגיד מדובנא ,אטעים את דברי במשל למה הדבר דומה לאמא

פרד"ס היה לשלמה
)(âë ,å àùð 'ô

לברכות.

רחמנית שנותנת תרופה מרה לילדה האהוב ,ומכניסה התרופה לכף אחת
מלאה דבש ,וכך הילד בולע את התרופה במתיקות ובנעימות.
שמעתי פעם מהאדמו"ר רבי יענק'לע לייזער מפשעווארסק ,שדיבר באיזה
נושא ,בדבריו הזכיר שיש על כך משל נאה מהמגיד מדובנא ,תוך כדי דיבור
הוסיף ואמר :באמת ניתן להבין את הדברים גם ללא המשל ,אבל בכל זאת
המשל יפה הוא אף נעים .הוא אשר דברנו ,שהמגיד במשליו לא בא לסבר את
האוזן ,כי אם להנעימו.
וכבר היו דברים מעולם! כיוצא בדבר כבר מצינו בחז"ל :בבראשית רבה
)פ' חיי שרה נח ,ג( מסופר :רבי עקיבא היה יושב ודורש והציבור מתנמנם,
ביקש לעוררן אמר :מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינה?! אלא תבא
אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיה קכ"ז שנה ,ותמלוך על קכ"ז מדינות!
וכיוצא בו איתא בשיר השירים רבה )א ,ג( :רבי היה יושב ודורש ונתנמנם
הציבור ,ביקש לעוררן אמר :ילדה אשה אחת במצרים ס' ריבוא בכרס אחת
כו'! זו יוכבד שילדה את משה ששקול כנגד ס' ריבוא של ישראל! בפשטות
אמרו דברי חידות כדי לעורר את הציבור המתנמנם.
אבל רש"י דרך אחרת היתה לו ,ובלשון הרמ"א" :אין דרכו של רש"י לדבר
במשלים" )ראה שו"ת הרמ"א ,סימן ז( .ושפתי רש"י ברור מללו" :ואני לא
באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על
אופניו" )פ' בראשית ג ,ח; ובכמה מקומות( ,רש"י לא בא לא לעורר ישנים ולא
לרתק קהל ,וכאשר הוא משתמש במשל אין זה לתבל את הדברים ולהנעימם,
אלא לצורך בהבנת הענין ,ולולא המשל היה חסר בהבנת הדברים .וראה קובץ
"מתיבתא דרש"י" )העומד להופיע בעזהי"ת( מאמר "המשל בפירוש רש"י" ,בו
מבוארים כל המשלים שבפירוש רש"י ,מה הם מוסיפים בהבנת הענין.

המשך

‡ .Ì‰Ï ¯ÂÓפירש רש"י.Ë"˘È„ Ê"ÚÏ· :

"דישנ"ט" אותיות "ש-ד-י שטן" ,ששם זה מבטל כח המסטין ,דגם מדת הדין תסכים

]ובדרך צחות יש להוסיף ש"דישנ"ט" אותיות "די-שטן" ,שמספיק בקטרוגו של השטן ,לכן כה תברכו את בני ישראל[.
חקל יצחק

) .Í˙ÂÏÚ‰· (á ,ç êúåìòäá 'ôפירש רש"י .‰¯ÂÓ‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ ‰ÏÚÓ˘ ÂÈ˙Â·¯ Â˘¯„ „ÂÚÂ ,'ÂÎÂ ‰ÏÂÚ ·‰Ï‰˘ Ì˘ ÏÚ :והקשה הרא"ם מנא ליה
לדרוש שניהם .אך זה נמשך מזה ,על ידי שהכהן עולה במעלה לדבק עצמו בו יתברך ,יכול הוא להדליק נשמות ישראל הנרמזים בנרות.
על פי תולדות יעקב יוסף

) .Ì Á ÌÈ¯ˆÓ· ÏÎ‡ ¯˘‡ ‰‚„‰ ˙‡ Â ¯ÎÊ (ä ,àé êúåìòäá 'ôוברש"יÔÓ ÌÁ :
היינו פרושים ]מנבילות וטריפות ,שקצים ורמשים[ ולא אכלנו רק דגה.

 .˙ÂÂˆÓ‰היינו לרבותא דאף שהיינו פטורים מן המצוות ,מכל מקום
שו"ת דברי יציב ,אורח חיים סימן רס

)(çì ,åè çìù 'ô

 .˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï Â˘ÚÂפירש רש"י )בפסוק מא(‰¯È˘ Â¯Ó‡˘ „Ú ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘Ó Ï‡¯˘È Â‰˘˘ ÌÈÓÈ ‰ÂÓ˘ „‚Î ‰·˘ ÌÈËÂÁ ‰ÂÓ˘Â :

 .ÌÈ‰ ÏÚהקשו המפרשים ,הרי מפורש בדברי רש"י בפרשת בשלח )שמות יד ,ה( :ליל שביעי ירדו לים ,בשחרית אמרו שירה ,והוא יום שביעי
של פסח ,לכן אנו קורין השירה ביום השביעי .וכמה וכמה תשובות נאמרו בדבר .ראה באריכות מאמרו של הרב אי"ד רבינוביץ בעל
"מועדי קדשך" ,בקובץ "מתיבתא דרש"י" מאמר "אימתי אמרו ישראל שירה על הים".

) .ÂÏ ¯˘‡ ˙‡ '‰ Ú„ÂÈÂ ¯˜Â· (ä ,æè çø÷ 'ôפירש רש"יÏË·Ï ÂÏÎÂ˙ ÔÎ ·¯ÚÏ ¯˜Â· ÍÂÙ‰Ï Ì˙‡ ÌÈÏÂÎÈ ÂÓÏÂÚ· ‰"·˜‰ ˜ÏÁ ˙ÂÏÂ·‚ ‰˘Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ :
‡˙  .'ÂÎÂ ÂÊהנה מצינו בחולין )ס ,ב( שאמרה ירח לפני הקב"ה :רבש"ע אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד ,אמר לה לכי ומעטי את
עצמך ,אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי וכו' ,עיין שם .ויש לבאר למה באמת נגזר עליה כך והלא דבר
הגון אמרה .ויש לומר דהחמה הוחזקה להאיר ביום במצ ַות קונה וכשקטרגה הלבנה רצתה לקחת ממנה חזקתה ולכן נענשה .ומשם בארה
דיש דין חזקה במצוות.
וזה שאמר משה "גבולות חלק הקב"ה בעולמו יכולים אתם להפוך בוקר לערב כן תוכלו לבטל את זו" וכו' ,היינו שנתמעטה הלבנה ונהיה
בוקר וערב ולמדנו משם שיש ענין חזקה במצוה ,ונמצא שלא כדין אתם מעוררים על הכהונה שהחזיק בה אהרן ,ודו"ק .ולכן גם כן שמש
וירח דייקא עלו לתבוע דין לבן עמרם )נדרים לט ,ב( ,דעל ידם נתבררה ההלכה דיש חזקה במצוות ,ודו"ק.
שו"ת דברי יציב ,חושן משפט סימן נב

) .Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï ‡¯˜Ï ‰˘Ó ÁÏ˘ÈÂ (áé ,æè çø÷ 'ôפירש רש"י .˙˜ÂÏÁÓ· ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓ :בעניני מחלוקת אין לתפוס הכלל של חזקה .אין לו
לאדם להתייאש ולומר הואיל וניסיתי לפשר פעם פעמיים ועוד פעם ,ולא הצלחתי ,חזקה שהצדדים לא ישלימו ביניהם ,כי "גדולה חזקה",
את זה אל תאמר ,כי במחלוקת אינו חל הכלל של חזקה ,וכל עוד קיים זיק של תקווה ,על האדם לנסות ולחזור ולנסות ,אולי בכל זאת
יעלה בידו להשתיק את המחלוקת.
מפי האדמו"ר מאמשינוב שליט"א ,בשם זקנו רבי יצחק מווארקא

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 דוד פארדו  -הרד"ף
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)תע"ח  -י"ב בסיון תקנ"ב(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

משכיל לדוד

"אין גומרין עליו את ההלל ,לו דמיה
תהלה" ,כותבים רבני סאלוניקי :בעל שו"ת
"הון רב" ,בעל שו"ת "פני אהרן" ,ועוד על רבי
דוד פארדו בעל "משכיל לדוד" על פירוש
רש"י וש"ס )נדפס בשו"ת "מכתם לדוד",
חושן משפט סימן כט( .יודעי בינה אמרו :מה
שפעל רש"י בפירושו על התורה ,פעל רבי
דוד פארדו בפירושו על רש"י .כשם שדרכו
של רש"י לפרש את המקרא על פי פשוטו ,כן
השכיל והפליא לעשות רבי דוד פארדו
בפירושו עליו ,ליישב דברי רש"י על פי
פשוטו של רש"י )קונטרס תהלה לדוד( .רבי
אייזיק'ל מקאמארנא זי"ע בהוציאו לאור
החומשים "היכל הברכה" ,בחר מתוך מאות
מפרשי רש"י את הפירוש "משכיל לדוד"
והכניסו לתוך החומשים שלו.
נולד ראש חודש ניסן תע"ח בויניציא
שבאיטליא ,לאביו רבי יעקב .בספרו על
משניות "שושנים לדוד" )ברכות ח ,ח( כותב
רבינו" :אנא מזרעא קדישא קאתינא" .קיבל
תורה מפי רבי יעקב בליליוס .מפאת מצב
פרנסתו נדד לעיר איספאלטרו שם נהיה
מלמד תינוקות ולאחר מכן נבחר שם
לדומ"צ .בשנת תקל"ג נתקבל כאבד"ק
סאראיי דמן בוסנא ,והעמיד תחתיו
באיספאלטרו את תלמידו רבי דוד שבתי
וינטורה בעל "נהר שלום" .בשנת תקמ"ב
עלה לארץ ישראל בה נתמנה לרב וראש
ישיבת "חסד לאברהם" בירושלים.
רבי חיים פלאג'י )החבי"ף( אבד"ק
אזמיר ובעל שו"ת "לב חיים" וש"ס מוכיח
את הרבנים ללמוד מדרכי רבינו וללכת

שלטי הגיבורים

בעקבותיו ,וכך הוא כותב בתשובותיו "חיים
ביד" )על יורה דעה סימן ה(" :צריך להשתדל
כל רב וחכם בעירו ואל שער מקומו לפקוח
ולהשגיח אחר השו"ב ...וכן שמעתי מפה
קדוש ...כמוהר"ר ניסים זרחיה אזולאי ז"ל
]בן בנו של החיד"א[ ,שהיה תלמיד הרב
הגדול כמוהר"ר רבי דוד פארדו ז"ל ,כי
בהיותו בעיה"ק ירושלים ראה למר רבו הרב
מוהרד"ף שהיה הולך כפעם בפעם למקולין
בעת השחיטה ותיכף היה נוטל בפתע פתאום
הסכין מיד השוחט."...
מחותנו החיד"א שמביאו רבות בספריו
מתארו" :מלכי צדק מלך שלם" .או" :המלך

דוד" .ובעוד תוארים מופלגים :כ"פאר הדור",
"סבא קדישא ,אורי וישעי" .בספרו "שם
הגדולים" כותב עליו" :נודע בשערים
מהפלגת שקידתו ושלימותו ...ומפורסם
חסידותו" .גם רבני סאלוניקי הנ"ל מתארים
אותו שם" :זה הדור בלבושו ,חסידות ועניו
כלי תשמישו ."...התבטאות נפלאה מתבטא
רבי אברהם פלאג'י ]בנו של החבי"ף[ על
רבינו :לבי אומר לי דהרב הגדול מוהרד"ף ז"ל
שהיה בדור שלפנינו היה ניצוץ קדוש מהם -
רב נחמן ורב ששת )"אברהם אזכור" ,מערכת
ק אות קו(.
בנוסף לספרו הנוכחי "משכיל לדוד" על
פירוש רש"י לתורה ,שנדפס לראשונה
בוויניציאה תקכ"א )ושוב בכמה וכמה
מהדורות( ו"שושנים לדוד" על משניות הנ"ל,
חיבר גם :שו"ת "מכתם לדוד"" ,למנצח
לדוד" על הש"ס" ,חסדי דוד" על
התוספתות" ,ספרי דברי רב" על הספרי,
ועוד .בהיותו בן ע"ג שנה נח נפשיה ביום י"ב
בסיון תקנ"ב ומנו"כ בהר הזיתים ,ליד ציון
המקובל רבי חיים די-לה-רוזה בעל "תורת
חכם" ,תלמיד הרש"ש .בהקדמתו המליצית
ל"משכיל לדוד" שילב רבינו כללים מוצקים
בשיטת רש"י בפירושו לתורה .מלבד זאת
הבליע כללים רבים לאורך חיבורו המקיף.
כללים אלו נאספו לפונדק אחד" ,ילקוט
'כלים וכללים'  -בפירוש רש"י על התורה"
)פרדס כץ תשע"ב( ,מדור "כלי השכל".
הערות לספר "משכיל לדוד" מסדרת "לקוטי
שיחות" נקבצו ובאו יחדיו לקונטרס "נחמד
להשכיל" )שעדיין בכתובים(.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÍÈÏ‡ ÂÈ Ù '‰ ¯‡È (äë ,å àùð 'ôפירש רש"י .˙Â·Â‰ˆ ÌÈÙ ˙Â˜ÁÂ˘ ÌÈÙ ÍÏ ‰‡¯È :הא דנקט רבינו תרתי 'פנים שוחקות פנים צהובות' ,אפשר
שכוונתו משום דאמרינן ]שבת ל ,ב[ 'טוב כעס משחוק' ]קהלת ז ,ג[ ,טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה ,משחוק שמשחק עם
הרשעים שאוכלים עולמם בחייהם .משום הכי אתא לאפוקי דלא ניהוי באעבורי אחסנתא ]לשון הגמרא בבא בתרא קלג ,ב[ דעלמא דקשוט
]כלומר ,שלא נחליף נחלת עולם הבא בעולם הזה[ ,אלא כההוא דאמרינן ]ברכות יז ,א[ עולמך תראה בחייך ואחריתך לעולם הבא ,והיינו
שוחקות וצהובות.

) .‰˘Ó· È„·Ú· (ç ,áé êúåìòäá 'ôפירש רש"יÂÈ‡ ÂÏÈÙ‡ - ‰˘Ó· ,‰˘Ó ÂÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ - È„·Ú· ,"‰˘Ó· È„·Ú·" ‡Ï‡ '‰˘Ó È„·Ú·' ¯ÓÂ‡ ÂÈ‡ :
 .'ÂÎÂ ÌÁ Â·‰Â‡ ÍÏÓ‰ ÔÈ‡ ¯ÓÂÏ ÌÎÏ ‰È‰ ,ÍÏÓ ÍÏÓ „·ÚÂ È„·Ú ‡Â‰˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÂÈÙÓ ‡¯ÈÏ Ì˙ÈÈ‰ È‡„Î ,È„·Úאין זה עיקר ההרגש ]הקושיא של
רש"י[ ,אלא העיקר ]הקושי[ מבחוץ ,כמו שכך דרכו ז"ל דלעולם אינו מפרש עיקר ההרגש ,כאשר הוכחנו בכמה מקומות .והיינו דעיקר המילה
יתירא היא דלא לכתוב אלא "בעבדי" לחוד ,אי נמי "במשה" לחוד ,וזה מכריח דאתא לדרשה ,ולתוספת כח דייק טפי דאינו אומר 'בעבדי
משה' ,אבל לעולם אי לאו דהתיבה יתירא לא היה זה מכריח לדרוש .ולכך לא דרשו גבי "לעבדך ליעקב" ,ושאר מקומות שהרגיש הרא"ם ז"ל,
עיין עליו.

