ב"ה ,סיון תשע"ד ,גליון לג

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
˘¯ÙÈÒ˘ [ÌÈ‡ÏÒÓ "‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ"‰ Ï˘ ‡ÏÎÈ‰ È·Ó] ÔÚËÂ·Ó ‰ÓÏ˘ È·¯ Ì˘· È˙ÚÓ
˘˘‰Ï‚˙ ÍÎ ¯Á‡Â .Â˙¯ÈËÙ ¯Á‡ ÂÈ„· ‰˘Ú ‰Ó ÂÏ „È‚È˘ ˙È¯· Â˙¯Î ÌÈ¯·Á È
.'ÂÎÂ ˙ÂÈÙ· „ÂÓÈÏ‰ Â˙Â‡ ·¯ÂÚÓ ‰È‰˘ ˜¯ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÏÂ„‚ Ô„ÓÏ ‰È‰˘ ¯ÙÈÒÂ ÂÏ
‡‡ÏÂ ,ÌÈÏÂÙÏÙ ÂÈ‰ ‡Ï Ì˘Â È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÂÓÏÏ ÂÎ¯„ ‰È‰ ˙·˘· ÔÎ
˙,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ ˜¯ Ú„È ‡ÏÂ Ô„ÓÏ ‰È‰ ‡Ï Ì˘Ï Â‡Â·Â ˙ÂÈÙ Â· ·¯Ú
‚Ó˙˙˙ ˙Â‡ ,¯„ÈÓ ‰˘Ó È·¯Ï ,˘„Â˜ È·˙Î
.Ï"„Â

כללים בפירוש רש"י
„¯˜ÂÒÙ· ˜¯ ˙Â˘˜‰Ï ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙ÂÒ ÌÈ·Â˙Î È˘˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· È"˘¯ Ï˘ ÂÎ
ÌÂ˜Ó· ,Â˘Ú ˙˘‡ Ì˘ Ú‚Â· ÌÈ·Â˙Î‰ ˙¯È˙Ò· :˙ËÏÂ· ‡Ó‚Â„ ÔÈÈˆÏ ˘ÈÂ .È˘‰
‡˙· ˙Ó˘·" ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â ,(Ë ,ÁÎ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù) "Ï‡ÚÓ˘È ˙· ˙ÏÁÓ" ‰Ï ‡¯Â˜ „Á
˙‡¯˜Â ˙Ó˘· ÔÎ‡ ‰Ó˘˘ ,‰¯È˙Ò‰ ·˘ÈÈÓ È"˘¯Â ,(‚ ,ÂÏ ÁÏ˘ÈÂ 'Ù) "Ï‡ÚÓ˘È
",˙Â„ÏÂ˙ 'Ù· ¯·Î ÔÎ ˘¯ÙÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ Ô‡Î ‰¯Â‡ÎÏÂ .˙ÂÂÚ ˙ÏÈÁÓ ÏÚ ÊÓ¯Ï "˙ÏÁÓ
˘„˜¯˘ ,ÁÏ˘ÈÂ 'Ù· ˜¯ ÔÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰ÏÈÁÓ ÔÂ˘ÏÓ "˙ÏÁÓ" ˘¯ÙÏ Ú
˘.‡È˘Â˜‰ ˙¯¯ÂÚ˙Ó Ì
ÌÂ˘Ó ,‰¯È˙Ò‰ ˙‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ¯·Î ÔÈÈˆÓÂ ,ÏÏÎ‰ ÔÓ È"˘¯ ‡ˆÂÈ ÌÈÓÚÙÏ
˘Û‡Â .ÌÈ·Â˙Î‰ ˙¯È˙Ò ˙¯·Ò‰ È„È ÏÚ ‰˜ÏÒÏ ¯˘Ù‡˘ ¯˙‡ ÏÚ ˙¯Á‡ ‡È˘Â˜ ˘È
˘‡˙ ‡˜Â„Â ,(‡È˘Â˜‰ Ë¯ÙÓ ÂÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ·Â¯· ÂÎ¯„Î) Ë¯ÙÓ ÂÈ‡ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‡È˘Â˜‰
¯˘Ó"Î·Â Á 'Ù ,˘‡ ÈÙ
‡˙ .Ë¯ÙÓ ‡Â‰ ‰¯È˙Ò‰
ÂÓˆÚ ˜ÂÒÙ·Â ,ÌÈÂÒÓ ˜ÂÒÙÓ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏ˘ È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ· ‰ÓÎ ‰Ê ÂÈˆÓ
(„È ,„È) ÍÏ ÍÏ 'Ù· :ÂÓÎ .¯Á‡ ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ ÔÎ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ ‰ÓÂ„ÎÂ ˜ÂÈ„ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ
ÁÏ˘· 'Ù) È·¯Á ˜È¯‡ ˜ÂÒÙ· ÂÏÈ‡Â .È·¯Á ˜È¯‡ ÔÎÂ ,['ÂÎÂ] ÊÈ¯ÊÂ ÂÓÂ‚¯˙Î ,"˜¯ÈÂ" :˘¯ÙÓ
ÌÈ¯Ó ,"È„È È˙ÂÓ¯‰" :˘¯ÙÓ (·Î ˜ÂÒÙ) Ì˘ „ÂÚÂ .‡Â‰ ˜ÂÁ„ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò (Ë ,ÂË
‡ÛÒÎ‰ È˙˙ ˜ÂÒÙ· ÂÏÈ‡Â .ÍÏ Ô˙Â ,ÈÓÓ Á˜ ‰„˘‰ ÛÒÎ È˙˙" ÔÎÂ ,['ÂÎÂ] È„È ˙‡ È
).ÍÏ ‰È˙˙˘ ÂÓÎ ‡È‰ È¯‰ :¯Á‡ ÔÙÂ‡· ‰Ó ÌÂ˘Ó ˘¯ÈÙ (‡È ,‚Î ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù
(· ,ËÈ Ì˘ ÔÏ‰Ï) ÂÓÂ˜Ó·Â .„ÈÙ˜‰ ‡Ï ËÂÏ Ï·‡ ,"ÌÎÈÏ‚¯ ÂˆÁ¯Â" („ ,ÁÈ) ‡¯ÈÂ 'Ù· ÔÎÂ
ÂÓÂ˜ÓÓ ‰ÏÂ‚‰ ÏÎ ,"È˙Â‡ ÂÚ˙‰ ¯˘‡Î È‰ÈÂ" ˘¯ÙÓ (‚È ,Î) Ì˘ „ÂÚ .¯Á‡ ÔÙÂ‡· ˘¯ÈÙ
˘¯ÙÓ („È ,‡Î Ì˘) Ú˙˙Â ÍÏ˙Â ˜ÂÒÙ· ÂÏÈ‡Â .Ú˙˙Â ÍÏ˙Â ÂÓÎ ,‰ÚÂ˙ ÈÂ¯˜ ·˘ÂÈÓ ÂÈ‡Â
"‰È·‡ ÈÏÂÏ‚Ï ‰¯ÊÁ" Ì‚˘ ,‰È· ¯„‰ ‡Ï È"˘¯„ ¯ÓÂÏ ˜ÂÁ„Ï ˘È Ì˘ Í‡] .‰È·‡ ˙È· ÈÏÂÏ‚Ï ‰¯ÊÁ
¯˘‡¯ÈÂ 'Ù ,˘‡ ÈÙ
·."ÌÈ¯Â·‚‰ ÈËÏ˘" ¯Â„Ó ÔÏ‰Ï ‰‡¯Â .[˙ÂÈÁÂ¯· "ÂÓÂ˜ÓÓ ‰ÏÂ‚" ÏÏÎ

דבר המערכת
עמדו הכן כולכם!
"היכן זה השנה?"; "גם הפעם יהיה פאנל?"; האם גם השנה תהיה מכירת
ספרים?" שאלות בסגנון זה  -ללא פירוט במה המדובר ,כדבר הפשוט ומובן
מאליו כלפי מה הדברים אמורים  -נשאלים ראשי "מתיבתא דרש"י" מאז
מוצאי חג הפסח .הכוונה כמובן לכינוס השנתי בערב ראש חודש מנחם אב ,יום
ההילולא של רש"י )ר'בן ש'ל י'שראל( ,המוקדש לעיון במשנתו של רש"י
בפירושו על התורה.
ב"מתיבתא דרש"י" תמהים ומתפלאים על השאלה לעת כזאת ,מה
מעורר בחודש ניסן עניין בכינוס העומד להתקיים בע"ה בסוף חודש תמוז .הניחא
המארגנים ,הרוצים בכינוס מוצלח ,אכן מצויים כעת כבר בלב ההכנות לכינוס,
אבל מה 'בוער' לו לקהל הרחב? הדבר מוכיח כנראה ,כי הכינוס דאשתקד
השאיר רושם עז עד כדי התעניינות זמן רב מראש .זאת ועוד ,כי אנשים פשוט
מבינים כי פירוש רש"י על התורה הוא לימוד עיוני ,וזקוק לדיונים מעמיקים.
כך או כך ,שאלות אלו גורמות עידוד רב לחברי "מתיבתא דרש"י",
ומדרבנות אותם להוסיף ולהתכונן לערב העיון מבעוד מועד .אנו תפלה ותקוה
שאכן נזכה להרבות חיילים לתורת רש"י ,להגדיל תורה ולהאדירה.
מאחר ותתקיים בכינוס גם מכירת ספרי מפרשי רש"י רבים ,מוזמנים
מהדירי מפרשי רש"י ומחברי ספרים על פירושו לצור קשר עם המארגנים
במספר הנייד 0527613270 :או עם מערכת "מתיבתא דרש"י" ,לפי הפרטים
המופיעים בתחתית העמוד .המארגנים גם ישמחו לקבל רעיונות והצעות מהוגי
וחובבי תורת רש"י.

טעות לעולם חוזרת
בגליון הקודם נשמט בטעות סדרת החומשים הנפלאה "רש"י מפורש"
של הרב שלום דוב שטיינברג זצ"ל ויבלח"ט בנו הרב יוסף שטיינברג שליט"א.

רש"י לחידודא
"נח לא מן התיבה" ו"תיבה לא של נח"?!
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות של החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:
דומם שהוא גאון )לא המחשב("?!
= בית המקדש המכונה בכתוב )פ' בחוקותי כו ,יט( "גאון עוזכם".

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(

 מה בין הנפילים בפרשת בראשית לנפילים בפרשת שלח?! 
) ,ÌÈÏÈÙ ‰ ÔÓ ˜ Ú È · ÌÈÏÈÙ ‰ ˙‡ Â È‡¯ Ì˘Â (âì ,âé çìù 'ôלנו את המן והגיז לנו את השליו" )רש"י פסוק ל( .ואם כן" :עלה נעלה
 .Ì‰È ÈÚ· Â ÈÈ‰ ÔÎÂ ÌÈ·‚ÁÎ Â È ÈÚ· È‰ Âופירש רש"י ,"ÌÈÏÈÙ ‰" :וירשנו אותה כי יכול נוכל לה" )פסוק ל(" ,עלה נעלה" ,אפילו בשמים,
 ÔÎÂ" .˘Â‡ ¯Â„ ÈÓÈ· ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÂÏÙ˘ Ï‡ÊÚÂ È‡ÊÁÓ˘ È·Ó ÌÈ˜Úוהוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו )רש"י שם( .כלומר,
 .ÌÈ˘‡Î ÌÈÓ¯Î· ˘È ÌÈÏÓ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÚÓ˘ ,"Ì‰È ÈÚ· Â ÈÈ‰כוחו של משה הוא שמיימי ועל טבעי וניתן להתגבר באמצעותו על כל
המגבלות הטבעיות.
".Ô˙ÓÂ˜· ‰ÓÁ ÌÈ˜ÈÚÓ˘ ,"˜ Ú
במושג "נפילים" מוזכר גם בסוף פרשת בראשית )ו ,ד( "הנפלים היו
בארץ בימים ההם" וגו' ,ושם פירש רש"י" :הנפילים" ,על שם שנפלו
והפילו את העולם ,ובלשון עברית לשון ענקים הוא .ואמנם יש מן
המפרשים שפירשו לשון רש"י שם "שנפלו" ,שהכוונה שנפלו מן העולם
העליון שהם השמים ,וכפי שכתב רש"י בפרשת שלח )כאן( ,שהנפילים
היינו ענקים שנפלו מן השמים בדורו של אנוש )נחלת יעקב ושפתי חכמים(.
אבל פירוש זה צריך עיון גדול ,שכן אין אפילו רמז לכך ברש"י שם
שנפלו מן השמים .והרי הפירוש הפשוט של "נפלו" הוא שאבדו מן
העולם ,שכן רש"י מזכיר בחדא מחתא" :שנפלו והפילו את העולם",
והיינו שגרמו בחטאיהם לאבדנם שלהם ולאבדנו של העולם .וכן
פירשו רוב מפרשי רש"י )ראה ספר זכרון; רא"ם; גור אריה; ועוד( .נמצא כי
לפי פירוש רש"י שם הנפילים הם בני אדם לכל דבר .וצריך ביאור מה
ראה על ככה לפרש כאן את במושג "נפילים" שהם מבני מלאכים
שנפלו מן השמים ,אחרת מכפי שפירש פרשת בראשית?
יש נפילים ויש נפילים 
הביאור בזה ,רש"י הוכרח לכך מכח קושי בכתובים כאן :בדברי
המרגלים לעיל )פסוק כח( כבר מוזכרים הענקים שראו בארץ ,באמרם
"וגם ילידי הענק ראינו שם" ,אם כן לשם מה חוזרים ומזכירים אותם
שוב וביתר פירוט :ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים? כדי
לתרץ זאת מפרש רש"י ,שכוונת המרגלים בפסוק זה אינה לענקים
סתם ,אלא ל"ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים".
והסיבה שהוצרכו המרגלים להוסיף ענין זה ,כי לאחר תיאור
הראשוני של הארץ בפי המרגלים" :כי עז העם היושב בארץ וגו' וגם
ילדי הענק ראינו שם" ,הראשון השתיק כלב את העם ,כשמזכיר את
הנסים הגדולים שעשה משה לעיני כל ישראל "קרע לנו את הים והוריד
....

פרד"ס היה לשלמה

על כך השיבו המרגלים גם אם אמנם כוחו של משה הוא שמיימי
כדברי כלב ,מכל מקום "לא נוכל לעלות גו' כי חזק הוא ממנו" )פסוק
לא( ,כביכול כלפי מעלה אמרו )רש"י( ,שכן "שם ראינו את הנפילים"
גו'" ,מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים" ומסוגלים  -לדעת
המרגלים  -להתמודד גם עם "שמים" .וזה שרש"י מוסיף ")שנפלו(
בימי דור אנוש" ,שלכאורה למאי נפקא מינה לפשט הכתוב כאן מתי
נפלו .אלא מאחר שנפלו בדור אנוש ,מן ההכרח ששרדו את המבול
)ראה רש"י פ' לך יד ,יג ביחס לעוג .וראה גם בדברי המפרשים כאן :אלשיך; פני
דוד; ועוד( .ומכאן הביאו ראיה שמסוגלים להתמודד גם עם "שמים".
]ועיין שם שמבאר לשם מה מפרש את שמותיהם של הנפילים ,והרי בפרשת
בראשית )שם( במקומו לא פירש את שמותיהם .גם ,במסכת יומא )סז ,ב( נאמר
ששמותיהם היו "עזאי ועזאל" ,ומדוע מפרש כהדעה )תרגום יונתן ,בראשית שם;
נדה סא ,א( ששמותיהם היו שמחזאי ועזאל[.

יש ענקים ויש ענקים 
ובזה יתבאר המשך דברי רש"י" :ענק" ,שמעניקים חמה בקומתן.
וצריך ביאור :מדוע הוצרך לפרש תיבה זו? ואם ראה צורך לפרשה,
מדוע לא הקדים את פירושו על מה שנאמר לעיל )פסוקים כב ,כח( "ילידי
הענק"? גם ,מדוע מפרש מילת ענק לאחר פירושו על "וכן היינו
בעיניהם" שלא כסדר הכתוב? אלא שבדיבור הקודם מפרש רש"י
"שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמים כאנשים" ,וקשה הרי גובהו
של ענק בערך סתם אדם אינו דומה כלל לגובהו של איש בערך נמלה.
לכן הוצרך לפרש "ענק" ,שמעניקים את החמה בקומתן .וזה מתאים
לפירושו בתחילת הפסוק שמדובר לא בענקים סתם אלא בצאצאיהם
של מלאכים שנפלו מן השמים וענקים כאלו מעניקים את החמה
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק כח
בקומתן.

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

)שם הגדולים(

) .Ú¯Ê ‰Ú¯Ê Â ‰˙˜ Â ‡Â‰ ‰¯‰ËÂ ‰˘‡‰ ‰‡ÓË ‡Ï Ì‡Â (çë ,ä àùð 'ôפירש רש"י¯Úˆ· ˙„ÏÂÈ ‰˙È‰ Ì‡ "Ú¯Ê ‰Ú¯ÊÂ" ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈÓÓ ,"‰˙˜Â" :
˙ .ÌÈ·Ï ˙„ÏÂÈ ÌÈ¯ÂÁ˘ ˙„ÏÂÈ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÁÂÈ¯· „Ïהענין של סוטה רומז ל"רוח שטות" שהוא המקור והגורם לחטא ועון )רש"י פסוק יב( ,ולאחר שהקב"ה קינא
וציוה "אל תסתרי" " -לא יהיה לך אלקים אחרים על פני" )פ' יתרו כ ,ג( ,הסתתר עם "אחר"  -יצרו הרע .ו"ונקתה ונזרעה זרע" רומז לתשובה ,שבאמצעותה
לא זו בלבד שיוצא נקי ,אלא "ונזרעה זרע" ,שכן "מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים עומדין" )ברכות לד ,ב(.
וזהו" :ונקתה ,מהמים המאררים" שהמים עצמם נהפכים לטוב ,והיינו ש"הזדונות נעשות לו כזכיות" )יומא פו ,ב(" .ואם היתה יולדת שחורים יולדת
לבנים" ,וכמו שנאמר )ישעיה א ,יח( "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" ו"אדום שהוסיף וגם לקה שחור הוא" )נדה יט ,א( .ולכן נאמר "ונזרעה זרע" בסוף
הפרשה בקיום הדבר בפועל ,ולא בשבועת הכהן ,שכן "האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה" )יומא פה ,ב( ,ודוקא לאחרי התשובה
יינה של תורה
בפועל מתגלה העילוי שנעשה על ידי החטא והתשובה.
) .‰È˙Â¯ ‰ÏÚ‰ ‰¯Â Ó‰ È Ù ÏÂÓ Ï‡ Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ (â ,ç êúåìòäá 'ôפירש רש"י .‰È˘ ‡Ï˘ Ô¯‰‡ Ï˘ ÂÁ·˘ „È‚‰Ï ,"Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ" :והקשו המפרשים דמה
קמשמע לן .ולדעת הרמב"ם )ביאת מקדש ט ,ז( דכשירה בזר קמשמע לן שלא מסרה לזר .ולדעה דמצותה בכהן ,נראה שהיה מקום לומר שמסר את המצוה
למשה ,למאן דאמר שהיה כהן )ראה זבחים קא ,ב( ,בכדי שיתקיים בגדולים ,ראה שערי תשובה )אורח חיים ,סוף סימן תרנח( שדן בדבר אם בקיום מצוה חולקים
כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" ו"דברי יציב"
כבוד לגדול .והא קמשמע לן שהדליק בעצמו ובמצוה אין חולקין כבוד לרב.

) .ÌÈ˘ ‡ ÍÏ ÁÏ˘ (á ,âé çìù 'ôפירש רש"י.¯ÒÂÓ ÂÁ˜Ï ‡ÏÂ Â‡¯ ÂÏÏ‰ ÌÈÚ˘¯Â ,‰ÈÁ‡· ‰¯·„˘ ‰·È„ È˜ÒÚ ÏÚ ‰˙˜Ï˘ ÈÙÏ ,ÌÈ¯Ó ˙˘¯ÙÏ ÌÈÏ‚¯Ó ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ ‰ÓÏ :
מכאן מקור נפתח לתורת הבעש"ט שכל מה שהאדם רואה הרי זה בהשגחה פרטית ונוגע לו ראיה זו לעבודת השי"ת.

אבני אש

) .'Â‚Â Á¯˜ Á˜ÈÂ (à ,æè çø÷ 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ÂÈÈÎ˘ Ô·Â‡¯ Ë·˘Ó Ô·Â¯ ˙Â‡¯„‰Ò È˘‡¯ "¯ ÒÎÂ „ÓÚ ‰˘Ú ‰Ó... :אפשר ליתן טעם מדוע הסית שבט ראובן,
דהנה כתיב )פ' ויחי מט ,ג-ד( "ראובן בכורי אתה גו' יתר שאת ויתר עז ,פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה" ,ופירש רש"י" :יתר
שאת" ,ראוי היית להיות יתר על אחיך בכהונה ,לשון נשיאות כפים; "ויתר עז" ,במלכות כו' .ומי גרם לך להפסיד כל אלה" :פחז כמים" ,הפחז והבהלה אשר
מהרת כו' ,לכך "אל תותר" ,אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויות לך .ומהו הפחז אשר פחזת" :כי עלית משכבי אביך אז חללת" אותו שם שעלה
על יצועי ,והיא השכינה שהיה דרכה להיות עולה על יצועי .ולפי זה ,גם אהרן היה ראוי להפסיד הכהונה משום שעשה את העגל ,וכתוצאה מכך אמר
רחמנא )פ' תשא לג ,ג( "לא אעלה בקרבך" .ואם תאמר שעשה תשובה ,והרי גם ראובן עשה תשובה )בראשית רבה פד ,יט( .ולזה אמר להם משה )פסוק ז(" :והיה
האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש" ,ופירש רש"י )בפסוק ו(" :הוא הקדוש" ,כבר הוא בקדושתו כו' ,והיינו שאהרן לא חטא כלל ,אלא כדאיתא במדרש )ויקרא
מקרי דרדקי ,לר"ה מקאלאמייא בעל "משכיל אל דל"
רבה י ,ג( שאמר "מוטב שיתלה הסרחון בי".

שלח שלמה לבי מדרשא
יישר כחכם על הגליון הנפלא ,ועל של עתה
להודות ולהלל על הפירוש למאמרם ז"ל )קדושין
לב ,ב( אין "זקן" אלא זה שקנה חכמה ,ופירש
רש"י לשון נוטריקון דיבר הכתוב כו' .ולכאורה
מהיכן למדו שקנה חכמה ,הרי אין ח' בתיבת
"זקן" .לכל הפירושים צויין מקור ,מלבד
לפירוש ש"זקן" נוטריקון זה קנה נ' שערי בינה.
הייתי שמח אם היה שייך לציין מקור לפירוש
בכ"ר מ .מ.
זה.
אהרן

שפירא

תשובת הגאון מוה"ר
שליט"א ,אבד"ק פרדס כץ:
כן מצאתי ב"לקוטים מפרדס" )ערך זקן( לרבי
יצחק שרים בעל "פי הבאר" על רש"י ורא"ם
)ראה עליו "מתיבתא דרש"י" ,גליון כד(; "בית אהרן"
כללי הש"ס )חלק יא ערך בן שנים וכו'(; "מאמר וילך
אלקנה" )"אמרי שפר"( שנדפס בסיגעט תר"ס .ושם
גם מביא בשם רבו בעל "באר חיים מרדכי" כי
"זה קנה" היינו חכמת התורה שהיא מחולקת
לה' ספרים ולז' ספרים )ראה שבת קטז ,א(
נוטריקון "זה".
לכבוד הה"ג רבי אהרן שפירא שליט"א ,אבד"ק
פרדס כץ

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
היינו "פשט שברמז" ,שהרי כל הדיון הוא סביב
חלק הרמז ,וכפי שכתב רש"י בגמרא "לשון
נוטריקון" .ובפרט לסברת הרא"ם ודעימיה,
שציינתי ,שאין זו כוונת רש"י בחומש כלל.
מה ש"התנפלתם" על הרא"ם ומפרשי רש"י
מלשון רש"י בגמרא ,קודם כל :רש"י בגמרא
לחוד ורש"י על התורה לחוד ]והרי גם בפירוש לתורה
או לגמרא עצמו מצינו סתירות לכאורה[ .ומכל מקום
אין זה נוגע לענינינו כלל ,הרי רש"י מפרש שם
אליבא דרבי יוסי הגלילי ,אך עדיין אין ראיה
שנוקט כן לפשוטו של מקרא ,על אף שמשתמש
בלשונו .וזו כוונת הרא"ם .ואמנם רש"י יודע
יותר טוב מהרא"ם מה שהוא סובר ,אבל
הרא"ם יודע יותר טוב מאתנו מה רש"י אומר,
על אף ש"תורה היא" ומותר להקשות על
הרא"ם ולדון בדבריו ואפילו להבין אחרת .אבל
סברת הרא"ם היא סברא מתקבלת ומסתברת
לדרכו של רש"י שבא לפרש פשוטו של מקרא,
ש"זקן" היינו חכם על דרך "שבעים זקנים".

ובפשטות יותר והבאתם ראיה מהפסוק ,לשון
קנין בתנ"ך מופיע עשרות רבות של פעמים
ובמשלי )א ,ה( "ונבון תחבולות יקנה" ,ועוד
במשלי מציע לקנות "בינה  -דעת  -אמת" ,לאו
דוקא חכמה .אם כן בפשטות הדברים מהיכן
יודעים שזה קנה חכמה ,אילמלי דבריו של מורי
ורבי הרה"ג רבי יאיר ישראלי שליט"א,
שפירושו הוא היותר פשטות .ועוד ,כתבתם גם
"אבל בדעת רש"י כבר כתב הרא"ם ,ועוד
מפרשי רש"י ,בדעתו :מה שאמר וכו' אינו רוצה
לומר מהנוטריקון של זקן כדדריש רבי יוסי
הגלילי ,אלא לישנא בעלמא נקט ,כאילו אמר
אין זקן אלא חכם".
מפרשי רש"י ודאי שאומרים "בדעתו" ,אבל
דעתו של רש"י ידועה הכי טוב לרש"י בעצמו.
ורש"י בעצמו כותב בקידושין "ולשון נוטריקון
דיבר הכתוב" ,ואולי יש גרסאות אחרות אך כך
מצאתי בגמרא הרגילה .וידוע שרש"י כתב את
פירושו לבן חמש למקרא ,תשאלו כל בן חמש
למקרא ,או אפילו בן ארבעים לבינה ,בלישנא
בפ' חקת )כא ,כז( :על כן יאמרו המושלים.
דעלמא מה הפירוש זקן ,אף אחד לא יגיד
"תלמיד חכם" ,כל אחד יחליט בעצמו איזה גיל פירש רש"י" :יאמרו המושלים" ,בלעם שנאמר
ביקרא דאורייתא ,יוסף הרבסט בו וישא משלו" .המושלים" ,בלעם ובעור והם
נקרא זקן.
אמרו כו' .יש להבין מדוע לא כלל שניהם בד"ה
תשובת הנ"ל:
אחת .יתירה מזו ,למה בד"ה הראשון העתיק
קודם כל לא הגבתי ,רק העלתי עוד דרכים מהפסוק גם "יאמרו" ,ואיפכא מסתברא,
להגדיל תורה ,וגם לציין שיסוד פירושו כבר שבד"ה השני הוה ליה להעתיק "יאמרו" ,שהרי
נמצא בפני יהושע ובעוד מפרשים ,ועוד יותר בדיבור זה מסיים" :והם אמרו" ,מה שאין כן
קרוב לדבריו נמצא במהר"ל .ובנוגע לדיוקו בדיבור הא' ,שאינו מפרש כי אם "המושלים".
שלדרכים אחרים צריך להבין דיוק לשון "קנה
בכבוד רב נ .צ .מ.
חכמה" ,עדיין לא הבנתי למה יותר מדיוק לדרך
תשובת הנ"ל :כבר הקשיתי כן בקונטרס
שהעליתם .אבל באמת שאמנם המוח מתחלק
לג' בחינות חכמה בינה ודעת ,מכל מקום מצינו "רשפ"י א"ש" על פירוש רש"י ,ושם כתבתי כי
רבות שלשון "חכמה" מתפרש לא דוקא לבחינת מכח הקושיות נראה שאכן הכל דיבור אחד )ורק
חכמה ,אלא על כללות השכל )וכן כיוצא בו( ,ואם המדפיסים חלקום בטעות לשנים( .תחילה מוכיח רש"י
כן אין כאן קושיא ,לא על ה"פני יהושע" שבלעם נקרא "מושל" ,שוב מבאר )באותו דיבור(
ודעימיה ,ולא על שאר הדרכים .וכן כל מה מה שנאמר "המושלים" בלשון רבים ,שהכוונה
שהחכם מכל אדם מציע לקנות הכל בכלל לבלעם ובעור והם אמרו וכו' .ושפיר כל הדיבור
"חכמה" יחשב .מה שכתבתי "ובפשטות יותר" ,תחת הד"ה "יאמרו המושלים".
..

אחדש"ה ,תשואות חן על התייחסותכם
לעלון שהקב"ה מזכה אותי להוציא לע"נ חמי
מורי ז"ל .ברם תגובת הרב בענין "זקן  -זה קנה
חכמה" פלא היא בעיני .כאשר כותבים דברים
בפשוטו צריכים ללכת בדרך זו בלבד ,ולא ח"ו
שהדרוש אינו נכון אדרבה חז"ל כבר אמרו
"מקרא אני דורש" .כאשר הרב כותב "דעה
קנית מה חסרת ,דעה חסרת מה קנית" וכו'
נמצא שאם "קנה" על כרחך שקנה חכמה ,שאם
דעה חסרת מה קנית .ובהמשך דבריכם כתבתם
"ובפשטות יותר ש'זה קנה' היינו מה שהכתוב
אומר לקנות 'קנה חכמה קנה בינה' ,"...עד כאן
דבריכם.
מהיכן לכם שעל כרחך שקנה חכמה אולי
קנה בית נאה או כלים נאים ,ואם כתבתם
.........
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
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˙ ‰ÓÂ„ ˙ÏÎ˙‰ Ú·ˆ ÔÎÂ ,‰ÏÈÏ· ‰˙È‰ Ì˙ÎÓÂ .‡ÏÎיעקב; שפתי חכמים; מערבי; תועפת רא"ם אברהם; מדייק רש"י )הוספות לפ' בא(; קובץ וילקט
) ‰·˘ ÌÈËÂÁ ‰ÂÓ˘Â .·¯Ú ˙ÚÏ ¯ÈÁ˘Ó‰ ÚÈ˜¯Ïגאטינייו(; באר בשדה; לקוטי שיחות )חלק ח(; יוסף )שנה יג ,סימן קלח ,קסח(; לקוטי שיחות )חלק
ח(; ביאורי החמש; ביאורים לפירוש רש"י; קובץ
 „Ú ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘Ó Ï‡¯˘È Â‰˘˘ ÌÈÓÈ ‰ÂÓ˘ „‚Îביאורים לפירוש רש"י
˘‡.ÌÈ‰ ÏÚ ‰¯È˘ Â¯Ó
"מתיבתא דרש"י" )מאמרו של הרב אלחנן יעקב דוד
?˙ÂÙÎ '„ Ô‡Î ¯ÎÊ ‡Ï È¯‰
?Ë˘ÙÏ Ô˘¯„‰ ‰˘Ó È·¯ ˙˘¯„ Ú‚Â ‰Ó
הזכרון; משכיל לדוד; לקוטי שיחות )חלק ח(; הכהן רבינוביץ(
משכיל לדוד; באר יצחק; לקוטי שיחות )חלק ח(; ביאורים לפירוש רש"י; וראה נחלת יעקב; שפתי ,(ÌÈ‰ ˙ÚÈ¯˜ Ï"ÏÂ‰) ‰¯È˘Ï ˙ÈˆÈˆ ÔÈÚ ‰Ó
ביאורים לפירוש רש"י
?„"ÈÓ ÌÈÂÓ ÔÎ‡ ‰ÓÏÂ
חכמים
?Ô˘¯„‰ ‰˘Ó È·¯ È¯·„Ó ÔÎÈ‰ „Ú
 ,"·¯Ú ˙ÚÏ (¯ÈÁ˘Ó‰)" ˜ÂÈ„ ?Ô‡ÎÏ ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚאור ישר; לקוטי שיחות )חלק ח(; ביאורים
רא"ם; רע"ב; באר מים חיים; צדה לדרך; נחלת  "ÌÈ‰ ÏÚ (‰¯È˘)" ;˙ÂˆÁ· ‰˙È‰ È¯‰˘ Ë¯Ù·Âלפירוש רש"י; מנחת שבא
„!‰"„· ÌÈ˜ÂÈ
יעקב; שפתי חכמים; לקוטי שיחות )חלק ח ?„ÂÚÂ ;˙¯˙ÂÈÓ
הערה ;(1ביאורים לפירוש רש"י; קובץ "מתיבתא לקוטי שיחות )חלק ח(; ביאורי החומש; ביאורים לקוטי שיחות )חלק ח הערה  ,10אות ג שאלה א(;
ביאורים לפירוש רש"י; וראה אשל אברהם
דרש"י" )מאמרו של הרב אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ( לפירוש רש"י; אשל אברהם

י"ד רש"י

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
ווארשא
יעקב
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת ל
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מרבני* מירא
בידרמאןחכמים
מאיר"ז * שפתי
דוד לט
רבידברי
יעקב *
(
א
"
תש
בסיון
ג
"
י
ל
"
תר
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

מאור יעקב

"נזר החכמים ,פאר הדור" ,מתואר
בכותרת מעל הסכמתו לספר "כבודה של
תורה .נולד בראש השנה תר"ל ,לאביו רבי נתן
שלמה בצלאל אבד"ק לויביטש ,בהיותו עדיין
אבד"ק יאזרוב ,בן רבי יעקב דוד אבד"ק
ווישיגראד בעל "הגהות מוהרי"ד" ל"תורת
כהנים" ,בן רבי ישראל איסר ממעזריטש,
תלמיד היהודי הקדוש מפשיסחא .ולאמו חיה
מינדל בת רבי נתן יחזקאל מקאזניץ ,תלמיד
המגיד מקאזניץ ,ובן בתו של רבי נתן אבד"ק
דאבראמיל בעל שו"ת "שארית נתן" )שהופיע
לראשונה בעריכת צאצאו רי"מ( ,בן ה"פני יהושע".
"עוד בימי ילדותו הצטיין בהתמדתו
ובכשרונותיו" ,כותב עליו בן בתו רבי פנחס
מנחס אלטר ,ראש ישיבת גור ,לימים אדמו"ר
מגור בעל "פני מנחם" .בהיותו מופלג סמוך
לאיש לקחו רבי יהודה אריה ליב מגור בעל
"שפת אמת" ,נכד רבי יצחק מאיר מגור בעל
"חידושי הרי"מ" ,כחתן לבתו הבכירה אסתר,
באומרו" :בנוהג שבעולם שבשידוך שמים לב
בעיקר על שלשה דברים :על יחוס עצמו ,על
יחוס המשפחה ,ועל דבר הכסף ,שני הדברים
הראשונים יש לו לחתן ,ורק כסף אין לו ,על
כסף אפשר לוותר" .כעבור כמה שנים
בתרמ"ה ,והוא בן ט"ו ,נישאו .השתכן בגור
וישב על שולחן חותנו שהעריכו מאד והביאו
זה כמה ב"שפת אמת" על הש"ס.
במלחמת העולם הראשונה עבר
לווארשא ,בה ישב עד סוף ימיו .עם הסתלקות
אביו סירב למלא את מקומו כאבד"ק לויביטש.
רק בערוב ימיו ,בשנת תרצ"ה בהיותו בו ס"ה,
הסכים לקבל עליו עול הרבנות בווארשא .ערך
ספרי חותנו "שפת אמת" על התורה ועל
הש"ס עם הערותיו .וכן ערך חידושי המאירי
על כמה מסכתות עם הערותיו .נכדו הנ"ל כותב

שלטי הגיבורים

ללימוד התורה לאור הנר ,כי לא היה אז בעיר
אור אלקטרוני כתוצאה מהפצצות הגרמנים.
אמרו עליו שמדי שנה היה מסיים ש"ס בבלי
ירושלמי ,רמב"ם ושולחן ערוך.

שער ספר 'מאור יעקב' שהו"ל נכדו
האדמו"ר מגור בעל 'פני מנחם'
עם חתימת יד קדשו

על חידושיו שהשאיר אחריו ,ומציין שראה
אצלו על פרק כלל גדול בלבד כמעט חיבור
שלם .כן מביא בשם אחיו כ"ק אדמו"ר בעל
"בית ישראל" מגור ,שהיה בזו"ר חתנו של
רי"מ ,כי היה לחותנו חיבור שלם על בבא קמא
)מסכת שחיבב ביותר ושינן אותה פעמים אין ספור( .כל
אלה אבדו בשואה.
"התמדתו הנפלאה בתורה אין לשער",
כותב עליו נכדו" ,לימוד התורה היה לא רק
טבוע באפיו ,אלא גם המאורע העיקרי בחייו.
כי כל חייו היו ספוגים תלמוד תורה ,כמאמר
המשנה :הפוך בה וכו' וסיב ובלה בה."...
ומספר עליו כי בפרוץ השואה עברו כמה מילדיו
עם משפחתם לגור בביתו ,מלבד זאת התאכסנו
אצלו פלטים זרים .ועל אף שבבית המהומה
ומחוץ תשכל חרב המלחמה ,ניצל כל רגע פנוי

....

השלווה היתה נסוכה על פניו כל הימים,
ועד שבפטירתו אמר חתנו ה"בית ישראל"
שחשב שיחיה מאה שנה ...בתחילת המלחמה
תקפתו מחלת הסוכרת ,את התרופות הנחוצות
לא היה ניתן להשיג בגיטו ונחלש מאד ,אבל
מחלתו וחולשתו לא השפיעו על התמדתו .אך
הם ,עם צרות הכלל והפרט ,הכריעו את גופו
החלש ונסתלק בי"ג בסיון תש"א ,והוא בן ע"א.
יהודי ווארשא ליווהו לבית העלמין העתיק
בווארשא ,בה נטמן סמוך לקברת זקנו רבי
יעקב דוד .זו' וכל יוצ"ח )בתוכם בתו חיה שרה
אשת ה"בית ישראל" מגור  -בזו"ר( ,ניספו בשואה
הי"ד .מכל צאצאיו )ל"ג נפשות( נשארו לפליטה
רק בתו פיגא מינטשא אשת דודה כ"ק אדמו"ר
בעל "אמרי אמת" מגור  -בזיווגו השני ,ובנם
ה"ה כ"ק אדמו"ר בעל "פני מנחם" מגור.
נכד זה ערך שרידי חידושיו והוציאם בשם
"מאור יעקב" חלק הראשון הוא בעיקר על
מפרשי רש"י המזרחי הגור אריה ועוד ,כפי
שמציין נכדו בהקדמתו .לפעמים בא בקיצור
נמרץ ,ויש מקומות שהסתפק בציון מראה מקום
בלבד .ברבים ממקומות אלו מילא הנכד אחריו
והשלים את דבריו בסוגריים ובשולי הגליון.
נדפס בירושלים תשט"ז .לאחר הקדמתו הוסיף
"תולדות המחבר בקצרה" .תולדותיו באריכות
בקונטרס "אלה תולדות יעקב" בריש ספר
"ליקוטי מאור יעקב" חידושים הערות
ופלפולים ,ירושלים תשנ"ה .בדבר המסדרים
מבשרים "אשר ברצות ה' יראו אור בשנים
הקרובות בסדרה של ספרים אשר יכילו את
חידושיו בכל מקצועות התורה".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Á¯˜ Á˜ÈÂ (à ,æè çø÷ 'ôפירש רש"יÍÂ˙Ó ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï „Á‡ „ˆÏ ÂÓˆÚ ˙‡ Á˜Ï :

] ‰„Ú‰כו'[ .וזהו שתרגם אונקלוס ואיתפלג וכו' .וכן )איוב טו,

יב( "מה יקחך לבך" ,לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם .ועיין שם באיוב בתרגום וברש"י פירוש אחר )דשם פירש רש"י" :יקחך" ,ילמדך כמו יערוף

כמטר לקחי .וכן בתרגום שם :מה ילפינך .הרי שפירשו באופן אחר ,וצריך עיון( .וראה לעיל מדור "כללים בלימוד רש"י".
) .‰„ ÈÓ ‰ÊÓÂ (àë ,èé ú÷ç 'ôברא"ם :מצינו לפרושי דאי דקאמר מה מהזה נושא ,לא שנא נושא לא שנא נוגע קאמר וכו' ,וכן פסק הרמב"ם וכו'
עיין שם .ועיין במהרש"א ביומא דף יד ,א )דמקשה על דברי הרא"ם כאן מהתוספות שם ,שכתבו איפכא .וכתב ,דמה שכתב הרא"ם דכן פסק הרמב"ם ,אין לה
הכרע ,עיין שם( .ובמשנה למלך פרק טו מהלכות פרה )דמוכיח שם מדברי הרמב"ם פרק ו' מהלכות אבות הטומאה ועוד ,דלא כמו שכתב הרא"ם ז"ל ,עיין שם(.

