על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,סיון תשע"ג ,גליון כ

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

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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כללים בפירוש רש"י
·Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ‡ - ‚¯Â·„È¯Ù ÌÈÈÁ È·¯ ˙ ˘Ó
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" Í¯Ú ‰

"‡."ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ ˜¯ ˘¯ÙÏ È"˘¯ ˙Ú„ ÔÈ
"‡Í¯Âˆ Ì‰· ˘È˘ ‡Ï Ì‡ ,˙Â˘¯„Ó ‡È·‰Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„Ó ‰Ê ÔÈ
)(˜ ˙Â‡ ËÎ ,‚ ¯·„Ó· 'Ù
."‡¯˜Ó‰ ·Â˘ÈÈÏ
",ÌÈÁ‡‰ ÏÂ„‚ ¯Á‡ ÒÁÈÈÏ ÌÈ·Â˙Î‰ Í¯„˘ [„ÂÚÂ ,Ô"·Ó¯] ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È
ÌÚË ˘¯ÈÙÂ ,Ì‰Ï ‰„ÂÓ È"˘¯ ÔÈ‡Â .˙ÂÈ·# ˙ÂÁ‡ ,ÔÂ˘Á# ˙ÂÁ‡ :ÂÓÎ
)(Â ˙Â‡ Î ,ÊË ÁÏ˘· 'Ù
‡."ÂÏÏ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ¯Á
)(· ˙Â‡ ËÈ ,‡Î ÌÈËÙÂ˘ 'Ù

* ,‚¯Â·„È¯Ù ÌÈÈÁ È·¯ ˙#˘Ó· È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈÏÏÎ „ÂÚ
¯‡* "ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÈÏÎ" ¯Â„Ó ,"ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏÎ ËÂ˜ÏÈ" ‰

רש"י לחידודא
אבי "ירוק" ,גיסתי "שחורה" ואני בצבע "לבן" ,מי אני?!
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:
לאחר שהורידו את החמישי בא השישי ועולה בשביעי? =
בפרשת מצורע )יד ,ט( מופיעה המילה "את" חמש פעמים" :והיה
ביום השביעי יגלח את כל שערו ,את ראשו ,ואת זקנו ,ואת גבות
עיניו ,ואת כל שערו יגלח וגו' ,היינו שצריך להוריד את השער
מחמשה מקומות ,ולאחר שהורידו "את" החמישי ,בא השישי =
הכלל השישי מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם ,והוא" :כלל ופרט
וכלל ,וכדפירש רש"י על הפסוק" :כלל ופרט וכלל ]"את כל שערו" -
כלל" ,את ראשו ,ואת זקנו ,ואת גבות עיניו"  -פרט" ,ואת כל שערו יגלח"  -כלל[

להביא כל מקום כינוס שער ונראה" .ועולה בשביעי = ואז עולה
המצורע מטומאתו ביום השביעי) .על פי "אביעה חידות"(

חדשות בהיכלי רש"י
"מפעל רש"י" בביקור נרגש אצל גדולי ישראל
לחוויה רוחנית מרוממת זכו מצטייני "מפעל רש"י" בביקורם בהיכל
קדשם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ,לקראת המבחן הכללי על
פירוש רש"י לכל חמשה חומשי תורה ,לתריסר התלמידים המצטיינים,
שנבחרו מתוך מאות משתפי המבחנים ,במחזור העשירי של "מפעל רש"י"
שיתקיים בס"ד בסמיכות לחג מתן תורה הבעל"ט.
חברי המשלחת בראשות הגה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א יוזם רעיון
"מפעל רש"י" ,הרה"ג רבי ישעיה שווארץ שליט"א מרבני ביתר והמפעל,
המנהל המסור הרב משה טמבור שליט"א ,המשגיח הרב יששכר דב הולנדר
שליט"א התקבלו בחביבות יתירה אצל מרנן ורבנן שליט"א ,כשהם
מקדישים מזמנם היקר שעה ארוכה להתעניין בפעילות המפעל לפרטיה.
כן סקרו בחביבות את קטלוג המבחנים הכוללים מעל  1200שאלות
בחומש רש"י בעיון ובהבנה ואת דרכי שלבי ההצטיינות לאלו שהעפילו
לציונים גבוהים במשך כל השנה ,שלב אחר שלב ,ולאחר מכן כל חומש
וחומש ,כאשר כעת עומדים הם לפני מבחן הגמר על כל התורה כולה עם
רש"י ,ובו ייקבע חתן התורה לשנה זו.
בהתפעלות רבה הראו שביעות רצונם מפעולות המפעל ,שיבחו את
הפעילות וציינו את נחיצות לימוד זה וכי חומש רש"י הוא הוא יסוד
היסודות של כל התורה כולה ,ואם אין יסוד אין בנין .כ"ק מרן אדמו"ר
מבאיאן שליט"א ,הזכיר סיפור שהיה אצל זקנו כ"ק האדמו"ר זצ"ל שאחד
מחסידיו הגיע לשאול על שידוך שהוצע לבתו ,וזקנו האדמו"ר זצ"ל אמר
לאב שיברר האם הבחור המדובר ,לומד חומש רש"י ואם כן יכול לסיים
השידוך ללא פקפוק.
גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס שליט"א אף כתב מכתב נלהב
בחשיבות ונחיצות של לימוד זה ,וביקש להפיץ את מכתבו בכל אתר
ואתר מתוך תקוה שהדבר אכן יגרום לחיזוק הלימוד .בדבריו הזכיר שרבו
הגה"צ ר' משה שניידער זצ"ל היה לומד כל יום עם התלמידים חומש רש"י
והיה בוחן אותם מדי יום ראשון .מספר פעמים חזר על החשיבות הגדולה
שיחסו גדולי הדורות ללימוד זה ,תוך שהוא מציע לראשי הישיבות
שליט"א להנהיג שהתלמידים יקדישו זמן ללימוד חומש רש"י.
לסיום ,בירכו מרנן ורבנן בחום את כל העוסקים באומרם שבטוחים
שזכותו של רש"י תגן לכל מפיצי תורתו וכל המסייעים בידם.

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(

 "טענת משה "האיש אחד יחטא" ותשובת הקב"ה" 

)ÏÚÂ ‡ËÁÈ „Á‡ ˘È‡‰ ¯˘· ÏÎÏ ˙ÂÁÂ¯‰ È˜Ï‡ Ï-‡ (áë ,æè çø÷ 'ô
 .ÛÂˆ˜˙ ‰„Ú‰ ÏÎפירש רש"יÔÈ‡ ,˙Â·˘ÁÓ Ú„ÂÈ ,˙ÂÁÂ¯‰ È˜Ï‡ Ï-‡ :
Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯Ò˘ Ì„Â ¯˘· ÍÏÓ ,Ì„Â ¯˘· ˙„ÈÓÎ Í˙„Ó
ÏÎ ˙ÂÈÂÏ‚ ÍÈÙÏ ‰˙‡ Ï·‡ .ÌÏÂÎÓ Ú¯Ù ÒÚÂÎ ‡Â‰˘Î ÍÎÈÙÏ ‡ËÂÁ‰ ÈÓ
ÏÎ ÏÚ" ‰˙‡Â ‡ËÂÁ‰ ‡Â‰ ,"„Á‡ ˘È‡‰" ,‡ËÂÁ‰ ÈÓ ‰˙‡ Ú„ÂÈÂ ˙Â·˘ÁÓ‰
‡Ï ÈÓÂ ‡ËÁ ÈÓ ÚÈ„ÂÓÂ Ú„ÂÈ È‡ ,˙¯Ó‡ ‰ÙÈ ‰"·˜‰ ¯Ó‡ !?"ÛÂˆ˜˙ ‰„Ú‰
] .‡ËÁבחומשים לפנינו מתחיל בתיבות "האיש אחד" דיבור חדש ,אך פשוט שהכל
דיבור אחד .וכן מפורש יוצא מכתבי יד של פירוש רש"י ודפוסים ראשונים[.

בתחילת דבריו בא רש"י להדגיש שאין לפרש "אלקי הרוחות" במובן
של נשמות )ראה תרגום יונתן וירושלמי ו"אבן עזרא" בפירוש הא'( ,אלא במובן של
מחשבות ,וכמו שמצינו בפרשה הקודמת )יד ,כד(" :ועבדי כלב עקב היתה
רוח אחרת עמו" ,שענינה מחשבה .ופירוש "אלקי הרוחות" הוא אלקים
היודע מחשבות .והוכחת רש"י לפירושו ,שלפי זה מובנת השייכות של
"אלקי הרוחות" למה שאמר לאחר מכן" :האיש אחד יחטא ועל כל העדה
תקצוף" ,כי לפי שיודע מחשבות הרי הוא יודע מי הוא החוטא ועל מי
לקצוף .מה שאין כן אם נפרש אלקי הנשמות ,אינו מובן מהו ענינו כהקדמה
למה שאמר "האיש אחד יחטא" וגו' .ה"אבן עזרא" מפרש אלקי הנשמות
שיוכל לכלותם כי בידו הם .אבל לכאורה אין לזה שייכות לטענת משה .כן
שולל רש"י פירוש זה בכך שמעתיק בד"ה גם תיבת "א-ל" המורה על מדת
הרחמים ,כדפירש בפרשת תשא )לד ,ו( .והיינו כי לפירוש ה"אבן עזרא" הרי
"אלקי הרוחות" הוא היפך מדת הרחמים ,אבל לפירוש רש"י ,כוונת משה
באמרו "א-ל אלקי הרוחות" גו' ,אכן היתה לעורר רחמים.
מה בין תביעת אברהם לתביעת משה 
בהמשך דבריו מבאר רש"י את טענת משה .והנה בהשקפה ראשונה
נראה שכוונת רש"י היא לומר ש"מלך בשר ודם" מעניש גם את מקצת
המדינה ˘ ‡Ïסרחה ,מאחר שאין ביכולתו לדעת מי חטא ומי לא ,וזאת
היתה תביעתו של משה שהקב"ה לא ינהג כך ,אלא יבחין בין אלה שחטאו
לאלה שלא חטאו ,ולא יקצוף על כולם .אלא שלפי הבנה זו דברי רש"י
דורשים ביאור :האומנם יש צורך בהשוואה מיוחדת ל"מלך בשר ודם"
כדי לבסס את הדרישה שהקב"ה לא יעניש חפים מפשע? והרי זוהי
דרישה מובנת מאליה! ואכן ,בפרשת וירא )יח ,כג( מופיעה תביעה דומה
בפי אברהם אבינו " -האף תספה צדיק עם רשע" ,ורש"י אינו טורח לבסס
זאת על ידי השוואה ל"מלך בשר ודם" .יתירה מזו :גם "מלך בשר ודם",
אם הוא אדם ישר-דרך ,בוודאי לא יעניש חפים מפשע רק בגלל חוסר
יכולתו למצוא את האשם!
התשובה לכך נעוצה בדיוק לשונו של רש"י "מלך בשר ודם ˘‰Á¯Ò
 ÂÈÏÚמקצת מדינה  -אינו יודע מי  ."‡ËÂÁ‰הביטויים "סרחה" ו"חוטא"

פרד"ס היה לשלמה

אינם שווים במשמעותם "‡ËÂÁ" :הוא אדם שחטא כלפי המלך חטא של
ממש ומרד בו; ואילו " ‰Á¯Òעליו מקצת מדינה" פירושו שחלק מתושבי
המדינה נהגו בדרך שאינה לרוחו של המלך ,אך לא מרדו בו מרד של
ממש .מדובר ,איפוא ,במקרה של אדם אחד )"החוטא"( שהסית חלק
מתושבי המדינה וגרם להם לנהוג שלא כראוי )"סרחה עליו"(; ומאחר
שהמלך "אינו יודע מי החוטא"  -הוא "נפרע  ,"ÌÏÂÎÓכלומר – ÂÏ‡ ÏÎÓ
˘ ÂÁ¯Òבעקבות מעשיו של החוטא )אך לא משאר בני המדינה ,החפים מכל פשע(.
מה בין קרח לעדתו 
וכן בענייננו :בפסוק "ויקהל עליהם קרח את כל העדה" )לעיל פסוק
יט( ,פירש רש"י" :הלך אצל השבטים  ...Ì˙Â‡ ‰˙ÈÙÂעד ˘ ˙."ÌÏÂÎ Â˙Ù
קרח היה ,איפוא ,החוטא המרכזי ,והוא גרר אחריו את "כל העדה"
למחלוקת כנגד משה ואהרן .וכך מפורש בדברי רש"י בתחילת הפרשה
ביחס לדתן ואבירם ו"אנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים" ,שאף הם
נגררו למחלוקת זו על ידי קרח" :בשביל שהיה שבט ראובן שרוי
בחנייתם תימנה ,שכן לקהת ובניו החונים תימנה ,נשתתפו Á¯˜ ÌÚ
· ."Â˙˜ÂÏÁÓובזה יובן כיצד אמר משה "האיש אחד יחטא" ,והרי גם עדת
קרח נועדו על ה' .אלא ,שהם רק נגררו אחרי "האיש אחד" .וזו היתה
טענתו של משה :אמנם "מלך בשר ודם" עשוי ,במקרה כזה ,להעניש את
כל הנגררים אחרי החוטא ,שכן אין בידו לדעת מי החוטא העיקרי ומי
נגרר בלבד; אבל אתה ,מאחר ש"לפניך גלויות כל המחשבות" ,ואתה
יודע שקרח בלבד הוא החוטא העיקרי ,מן הראוי שתעניש רק אותו ,ולא
את הנגררים אחריו.
על כך השיב לו הקב"ה "יפה אמרת È ‡ ,יודע ומודיע מי חטא ומי לא
חטא" :אמנם הצדק אתך ,שאין להעניש אלא את החוטא ולא את
הנגררים אחריו; אבל הנחתך שקרח בלבד הוא החוטא )"האיש ‡ „Áיחטא"(
 אינה נכונה )וראה גם "דברי דוד" לט"ז כאן( ,שכן אני יודע שדתן ואבירם אףהם חוטאים בזכות עצמם )ולא רק בהשפעת קרח( ,ולכן אף הם ייענשו )אך לא
שאר העדה(.
]מדברים אלה של משה ניתן ללמוד הוראה נפלאה ומוסר השכל :בפסוקים
הקודמים )לעיל פסוקים יג-יד( מסופר שדתן ואבירם דיברו אל משה בעזות פנים ובחוצפה
)"המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם
השתרר ...העיני האנשים ההם תנקר ,לא נעלה!"( ,וגרמו לו בכך לצער רב" ,וייחר
למשה מאוד" )פסוק טו(; ואף על פי כן היפך משה בזכותם ,וניסה להטיל את האשמה
כולה על קרח בלבד .ומכאן יש ללמוד עד כמה צריך כל יהודי להשריש בעצמו מידה זו
 לדון כל אדם לכף זכות ,גם אם כלפי חוץ לא נראית כל אפשרות לכך[.ביאורי החומש; ואתם תלוקטו; ביאורים לפירוש רש"י;
לקוטי שיחות ,חלק יג; חלק יח עמוד  196ואילך

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

)שם הגדולים(

) .Ì‰ Ì‚ (áë ,ã àùð 'ôפירש רש"י .‰„Â·Ú ÏÏÎÏ ÂÚÈ‚‰ ‰ÓÎ ˙Â‡¯Ï ˙‰˜ È· ÏÚ ÍÈ˙ÈÂÂˆ˘ ÂÓÎ :רצונו לומר ,כמו שציוויתי לבני קהת לקחת בן ל'
ספר הגור
שלמד קודם לכן העבודה מבן כ"ה ]ראה להלן פרשת בהעלותך ח ,כד[ ,כמו כן תקח לבני גרשון "גם הם" אלו שלמדו מבן כ"ה.
) .‰˜ÂÁ¯ Í¯„· Â‡ (é ,è êúåìòäá 'ôפירש רש"י .Â˙ÏÈÎ‡· ÂÓÚ ‡Ï‡ ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡Â ·ÂË ÌÂÈ Ì˘ ÔÈ‡Â ˙È·· ÂÓÚ ıÓÁÂ ‰ˆÓ È˘ ÁÒÙ :ידוע מה
שהעיר המנחת חינוך )מצוה שפא( שלא ידוע שום איסור ,ואפילו אם נאמר דכוונת רש"י באותו כזית שיוצא בו ,ואי מטעם ביטול רשות
למצוה ,זה לאו דוקא חמץ דאפילו בשר רשות .ויש לומר דחמץ שאני שהוא ההיפך ממצה שהקפידה תורה שהוא יהיה ממכשירי הפסח,
שו"ת דברי יציב ,אורח חיים סימן קפז
ודו"ק.

) .ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ · È‰ÈÂ (äì ,é êúåìòäá 'ôפירש רש"יÔÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î Ô‡Î ·˙Î ‰ÓÏÂ ÂÓÂ˜Ó ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ,ÂÈ¯Á‡ÏÓÂ ÂÈÙÏÓ ˙ÂÈÓÈÒ ÂÏ ‰˘Ú :
] ˘„Â˜‰ È·˙Î ÏÎ· ‡˙È‡„Î ,'ÂÎÂ ˙ÂÈÚ¯ÂÙÏ ˙ÂÈÚ¯ÂÙשבת קטז ,ב[ .יש לכוין שעל כן באו אלו הסימנין בנוני"ן הפוכין ,כי הנו"ן מורה על
פורענות ,כמו שאמרו פרק קמא דברכות ]ד ,ב[ שעל כן לא נכתב נו"ן באשרי ,לפי שהיא מורה על הנפילה .ועל כן הם הפוכים שיתהפך
מהרש"א ,שבת שם
הנפילה לטובה ,על שם "סומך ה' לכל הנופלים" כמו שאמרו ]בברכות[ שם.
) .Â ÓÓ ‡Â‰ ˜ÊÁ (àì ,âé çìù 'ôפירוש רש"י .'ÂÎÂ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÏÂÎÈ·Î :כתב הרב "משכיל לדוד" דמייתורא דממנו קדריש ,עכ"ל .ואינו כן ,דבערכין
]טו ,א[ אמרינן "אל תקרי ממנו ,אלא ממנו כביכול" וכו' ,עיין שם בתוספות ]ד"ה אל ,וזה לשונו :אל תקרי "ממנו" רפי ,אלא "ממנו" דגש[ .שוב ראיתי
שהדין עמו ,כי מצאתי לרש"י גופיה בסוטה ]לה ,א[ שכתב :אל תקרי לא גרסינן ,שאין הפרש וכו' ]קרייה בין "ממנו" הנאמר על יחיד שנדברים עליו
אדמת יהודה
ל"ממנו" של רבים שאומרים על עצמן[ ,עיין שם.
) .˙ÂÁÂ¯‰ È˜Ï‡ Ï-‡ (áë ,æè çø÷ 'ôפירש רש"י .‡ËÁ ‡Ï ÈÓÂ ‡ËÁ ÈÓ ÚÈ„ÂÓÂ Ú„ÂÈ È‡ ,˙¯Ó‡ ‰ÙÈ ,‰"·˜‰ ¯Ó‡ .'ÂÎÂ ˙Â·˘ÁÓ Ú„ÂÈ :אני יודע
ומודיע אשר גם ה"מי חטא" ,פירוש אותו שהכל חושבים אותו לחוטא ,עם כל זאת אצלי הוא "לא חטא" .וזהו "מי חטא מי לא חטא",
שארית מנחם ,פאריז ,פ' חקת עמוד קצ בהערה; ראש השנה עמוד שח
ודוק.

שלח שלמה לבי מדרשא
בפ' נשא

)ז ,ג(

בפסוק " ,"·ˆ ˙ÂÏ‚Úפירש רש"י:

"‡.ÌÈÒÂÎÓ ÔÎ˘Ó‰ ˙ÂÏ‚Ú ÂÈ‰˘ ÂÈÈ‰Â ,"ÌÈÙÂÁÓ ‡Ï‡ ·ˆ ÔÈ
וצריך עיון מגמרא )שבת צח ,א( שם משמע שהיו העגלות
מגולים ,ורק הקרשים חיפו עליהם מלמעלה.
ח .ש .ז .מ.

לכבוד מערכת "מתיבתא דרש"י" הנכבדה
זכרתי ימים מקדם ,בהשתתפותי זה כמה
בשיעורים הנפלאים ברש"י בעומק הפשט של מייסד
מפעל "מתיבתא דרש"י" הגה"צ רבי אהרן שפירא
שליט"א אבד"ק פרדס כץ ,כי באחד השיעורים
התמקד להוכיח גודל הדיוק בלשונו של רש"י.
כדוגמא לדבר הביא שיש ורש"י מסתפק לומר
"למדנו" ,או "אמרו )רז"ל(" ,ויש שמוסיף" :מכאן
למדנו"; "מכאן אמרו" ,וכיוצא בזה .ואמר כי רש"י
בהוספת הלשון "מכאן" ,כוונתו להדגיש שדבר זה
לומדים "מכאן" דווקא ,ולא ממקום אחר שסבורים
היינו ללמוד דבר זה משם ]ראה "כללי רש"י" ,פרק יג אות
טז[ .וציין כמה הוכחות לכך.
כמו בפסוק" :ויתחזק ישראל וישב על המטה"
)פרשת ויחי מח ,ב( ,פירש רש"י :מכאן שחולקין כבוד
למלכות .כוונתו לשלול לימוד זה מפסוק "וישתחוו
ישראל על ראש המטה" )שם מז ,לא( .דהנה כבר הקשו
המפרשים מדוע לא השתחווה לו מיד כשנכנס ,אלא
על כרחך לא מטעם כבוד מלכות השתחווה לו ,אלא
משום ד"תעלא בעידניה סגיד ליה" כדפירש רש"י
שם ,דהנה כתיב )יחזקאל יג ,ד( כשועלים בחרבות
נביאיך ישראל היו ,ופירש רש"י :כשיבא אדם בורח
השועל כו' ואינו עומד בפרץ .לכך "בעידניה" זקוק
לעידוד וחיזוק מיוחד ,ולכן "סגיד ליה" ,לא מפני
הכבוד ,כי אם כדי לאמצו ולחזקו .ומהאי טעמא
השתחווה יעקב ליוסף לאמצו ולחזקו שהיכולת בידו
.

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
לעמוד נגד פרעה )שמהאי טעמא גם השביעו( .ומשום
הא בפסוק "ויתחזק ישראל" מדייק "מכאן שחולקים
כבוד למלכות" ,מה שאין כן מ"וישתחוו ישראל",
שלא מטעם כבוד הוא ,אלא מטעם חיזוק .כמו כן
ציין עוד דוגמאות לפרט זה ,וכן לכלל גדול זה שאין
בפירוש רש"י טיפת דיו מיותרת.
והנה בפרשיות של שבועות הבאות גם כן מצינו
דיבורים ברש"י שבהם מדגיש לשון "מכאן" ,כמו
בפסוק" :ויוציאו אותו גו' וירגמו אותו באבנים"
)פרשת שלח טו ,לו( ,פירש רש"י :מכאן שבית הסקילה
חוץ ורחוק מבית דין .וכן בפסוק" :וישלח משה לקרא
לדתן ולאבירם" )פרשת קרח טז ,יב( ,פירש רש"י :מכאן
שאין מחזיקין במחלוקת .ושאלתי היא איך נבין
בדיבורים אלה הדגשת "מכאן".
בכבוד רב ובתודה למפרע,
ז .גוטמאן

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א:
בפסוק" :ויוציאו אותו גו' וירגמו אותו באבנים" ,דייק
רש"י :מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מבית דין .כוונתו
לשלול לימוד זה מפסוק "הוצא את המקלל מחוץ למחנה"
)פרשת אמור כד ,כד( .כי במקלל דמדבר לא היתה התראה ,שהרי
לא ידעו אם הוא חייב מיתה אם לאו ,ולכן כל הדינים
שנאמרו בו היו הוראת שעה .ולכן נאמר במקלל :ואל בני
ישראל תדבר וגו' ,ציווי לדורות .ואילו כאן במקושש לא
נאמר כן ,דבמקושש היתה התראה ,שהרי ידעו שחייב מיתה
)רש"י פסוק לד( ,אם כן אין צורך לכפול את הציווי לדורות .ולפי
זה מובן שאין ללמוד ממקלל שבית הסקילה חוץ ורחוק
מבית דין ,כי יתכן ששם היתה ההוצאה בגדר הוראת שעה
)ראה לקו"ש חלק ז פרשת אמור(.
וכן בפסוק" :וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם" ,דייק
רש"י :מכאן שאין מחזיקין במחלוקת .כוונתו לשלול לימוד
.

זה מפסוק "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" )שם פסוק כה(,
משם למדו רז"ל בגמרא )סנהדרין קי ,א( דרשה זו .ואליבא
דרש"י אין הדרשה מפסוק זה מתאים לפשוטו של מקרא.
שכן אם היתה ההליכה שם משום "אין מחזיקין במחלוקת",
למה חכה 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 )ראה שם
חלק כח פרשת קרח(.
מכאן אתה דן לכל התורה כולה ,היכן שרש"י מדייק
"מכאן" שכוונתו להדגיש "מכאן" דווקא .ומכאן 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.
אגב אורחא ,אמצא פה מקום להעיר על הוספות מראי
מקומות בתוך פירוש רש"י ,מאחר שבמקומות מסויימים
ציין ,הרי שבשאר מקומות בכוונה תחילה לא ציין )ראה מכתב
האדמו"ר מליובאוויטש בריש חומש "שי למורא( .וכמו שכתב הט"ז
ב"דברי דוד" )פ' שמיני ט ,כג(" :אין דרכו של רש"י להזכיר
מראה מקום" .וכן מצאתי ב"קול אריה" למוכיח מפולנאה )פ'
תזריע בפסוק אחד לעולה( "אין דרכו של רש"י לציין מראה
מקום" .ויש גם ציוני מראי מקום לא נכונים ,כמו בנידון דידן
שציינו כמקור לדברי רש"י הגמרא בסנהדרין ,ואמנם שם
איתא שאין מחזיקין במחלוקת ,אבל שם למדים זאת מפסוק
"ויקם משה וילך אל דתן ואבירם" ,בעוד שרש"י על פי
הפשט לומד זאת מפסוק" :וישלח משה לקרא לדתן
ולאבירם" .ואם בהוספות מראי מקומות כך ,על אחת כמה
וכמה על שאר "הוספות" ושינויים שהמהדירים עושים
ברש"י שאדם העושה בשלו ,ואכמ"ל .ועוד חזון למועד לעת
מצוא בעזהי"ת.

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„ÚÂÓ· (â-á ,èפירש רש"י.‰‡ÓÂË· Û‡ Â„ÚÓ· .˙·˘· Û‡ :

?‰È· ˘È¯„„ "Â„ÚÂÓ·" ÏÚ ‰ÈÏ ‰˘˜ ‰Ó

משיח אלמים; ר"י קניזל; מהר"ן; מלכה של תורה

מביא פעמיים ובמהדורא השניה פעם הב' בסוגריים[; נמוקי רש"י; חומש שי למורא
 -מהדורת כתר תורה

?‡‰· ‡‰ ˙ÂÈÂÏ˙ (˙ÂÓ„Â˜‰) ˙ÂÏ‡˘‰ '· Ì‡‰

?"‰‡ÓÂË· ÂÏÈÙ‡" ,"˙·˘· ÂÏÈÙ‡" ˘Â¯ÈÙ ‰Ó

?¯Â·Èˆ ‡ÏÂ ‡ÓË ˘È‡ "‡ÓË ‰È‰È ÈÎ ˘È‡ ˘È‡"Ó ‰Ï ÈÙÏÈ È¯‰

מהרש"ל; אמרי שפר; נמוקי רש"י; הגהות לספר הגור

?(‚ ˜ÂÒÙÓ) È˘‰Ó Â‡ (· ˜ÂÒÙÓ) ÔÂ˘‡¯‰Ó ‰Ï ÛÈÏÈ "Â„ÚÂÓ·" ‰ÊÈ‡Ó

פסחים סו ,ב; תוספות מנחות עב ,ב ופסחים סו ,א; ר"ח פלטיאל; עמר נקא לרע"ב,
מהרש"ל )בדרך הא'(; וזאת ליהודה  -עייאש; אור הגנוז )לבעל "פנים מאירות",
בהקדמת בן המחבר(; נמוקי רש"י

מושב זקנים; קיצור מזרחי

משנה פסחים )פרק ו משנה ב(; רש"י פסחים סו ,א; רע"ב ותוספות יום טוב במשנה
שם; ספר הזכרון; ר"י קניזל; רא"ם; גור אריה; קיצור מזרחי; משכיל לדוד; נמוקי רש"י;
עיוני רש"י

‡? („ÈÓ˙Ó ‰Â˘ ‰¯ÈÊ‚· Â‡ ‰˙ÂÚÓ˘ÓÓ) ˙·˘ ÈÁ„„ ‰Ï ˘È¯„ ÍÈ

פסחים סו ,א ובתוספות שם; שם עז ,ב; מכילתא )פרשת בא על פסוק יב ,ו(; בספרי
)כאן ופרשת פנחס כח ,ב(; ר"ח פלטיאל; רא"ם; עמר נקא לרע"ב; ספר הגור ובהערות
שם; מנחת יהודה; שפתי חכמים; וזאת ליהודה; נמוקי רש"י; עיוני רש"י; נחלת אלחנן

) "È˙Ú" ˙˘¯„ ÔÈ· ‰Óיומא סו ,ב( „?‰· È‚ÈÏÙ„ "Â„ÚÂÓ·" ˙˘¯„Ï ,‰· È‚ÈÏÙ ‡Ï

מלבי"ם )פ' אחרי טז ,כא(; אילת השחר למלבי"ם )סימן רצט(; מהרי"ל דיסקין )ישורון
א ,עמוד מ(; מגדל דוד )לבעל "מזבח חדש" בפתיחה(; בית דוד )דרושים ,ירושלים
תרס"ד ,בקונטרס בן יכבד א אות א(; ילקוט שלמה  -דריליך )פסחים סו ,א ויומא שם(;
גלילי כסף )מאמר עת ומועד(; מאמרו של הגה"ח רא"ב פעווזנער רב אב"ד בפאריז,
בקובץ הערות תורת אמת )גליון מו  -מאמר פירוש תיבת עת(

‡?È¯˙Ó Â‡ "Â„ÚÂÓ·" ‡„ÁÓ ‰Ï ÈÙÏÈ ˙Â˘¯„‰ '· È

 - "Â„ÚÂÓ·" „ÁÓפסחים עז ,א וברש"י שם; מנחות עב ,ב; תורת כהנים )פרשת אמור
סוף פרשתא יז(; ר"י קניזל; מנחת יהודה )בדרך הב'(; שפתי חכמים )בדרך הב'(; אדמת
יהודה
 - "Â„ÚÂÓ·" È¯˙Óמכילתא )פרשת בא על פסוק יב ,ו(; ספרי )כאן ופרשת פנחס כח ,ב(;
ספר הזכרון ,רא"ם; ספר הגור ובהערות שם; מהרש"ל )בדרך הב'(; אמרי שפר; מהר"ן;
גור אריה; דבק טוב; קיצור מזרחי; מנחת יהודה )בדרך הא'(; שפתי חכמים )בדרך הא'(;
משכיל לדוד; תועפת ראם  -גאטייניו; זכור לאברהם; נמוקי רש"י; עיוני רש"י

‡!"Â„ÚÂÓ·" ÌÈÓÚÙ '· È"˘¯· ÌÈÒ¯Â‚ È

מושב זקנים ]נראה שהיה לפניו פעמיים[; משיח אלמים; ספר הזכרון; ר"י קניזל;
רא"ם; עמר נקא לרע"ב; ספר הגור; מהרש"ל ]מציין שבמקצת ספרים יש פעמיים[;
אמרי שפר ]מציין כנ"ל[; מהר"ן ]כנראה גורס פעמיים[; גור אריה; דבק טוב; קיצור
מזרחי; אבן יעקב; יוסף דעת ]מגיה שצריך להיות פעמיים[; וזאת ליהודה  -עייאש;
תועפת ראם  -גאטייניו; בן יאיר ]פעמיים[; זכור לאברהם  -ברלינר ]במהדורא ראשונה
.

‡!˙Â¯Á‡ ˙Â‡Ò¯È‚ ?("ÂÏÈÙ‡ ÂÏÈÙ‡" Â‡) "...Û‡ ...Û‡" ÔÂ˘Ï Ë˜ ‡˜ÈÈ„ Ì

עבד שלמה )בלי "אף" השני(; ספר הזכרון )במהדורא קמא בלי "אף" השני ,מה שאין
כן במהדורת פילפ(; אבן יעקב )"אף" ...ואף"(; משכיל לדוד ]"האריך לכתוב 'אף
אף' ...להודיע דלכל חד איכא ריבוייא באפי נפשיה"[; ספרי דבי רב להנ"ל על ספרי
כאן ]כנ"ל "דאם לא כן הוה ליה למימר 'אף בשבת ובטומאה' ;["...חומש שי למורא -
מהדורת כתר תורה; הגהות לספר הגור

‡?¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡˘ ‡‰Ï ˙Â¯Â˘˜ ‰Ê· ˙Â˘¯„‰ '· Ì

ספר הגור ובהערות שם; בן יאיר; משך חכמה; נחלת אלחנן; וראה :בעל הטורים;
אמרי שפר; זבד טוב; וראה תרגומנא בפסוק הקודם בהערה

? È˘ ÁÒÙÏ ‰Á„ ‡ÓË È¯‰

מושב זקנים; ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים; ספר הזכרון; ר"י קניזל; רא"ם; מהר"ן;
באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב; קיצור מזרחי; אבן יעקב; מנחת יהודה; שפתי
חכמים

?„ÈÁÈ ˙‡ÓÂË Û‡ ÚÓ˘Ó ÔÎ Ì‡Â ,È˘ ÁÒÙ ˙ÂˆÓ ‰˘„Á˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡Ï‰

עבד שלמה; אור הגנוז )לבעל "פנים מאירות" ,בהקדמת בן המחבר(

·‡?ÈÚ˙˘Ó ‰‡ÓÂË ‰ÊÈ

פסחים סו ,ב  -סז ,א; ר"י קניזל; רא"ם; קיצור מזרחי; שפתי חכמים

‡?‰Ê‰ ÔÓÊ· ·È¯˜ ‡Ï ‰ÓÏ ‰‡ÓÂË ‰ÁÂ„ Ì

כפתור ופרח )פרק ו(; שאילת יעב"ץ )סימן פט(; שו"ת חתם סופר )יו"ד סימן רלו(;
שו"ת מהר"ץ חיות )סימן עג(; שו"ת בית שלמה )יו"ד ח"ב סימן קכה(; שו"ת מראה
יחזקאל )בעמוד האחרון מבן המחבר(; שו"ת שערי צדק )פאנעט ,או"ח סימן קב
וקד(; דרישת ציון )לרצ"ה קאלישער(; שו"ת שאילת דוד )קונטרס דרישת ציון
וירושלים(; מגדל דוד )לבעל "מזבח חדש"(; שדי חמד )כללים סוף מערכת כ  -ושם
רשימה של ספרים הדנים בכך(; שו"ת שם משמעון )או"ח סימן ל(; שו"ת התעוררות
תשובה )סימן רעט ואילך(; תורה שלמה )חלק יב מילואים אות ו  -גם שם רשימה
של ספרים הדנים בכך(; הגדה של פסח אמרי קודש  -בעלזא )פיסקא חסל סידור
פסח(; שערי הלכה ומנהג )או"ח סימן ריב-ריג(

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
המהר
הגדול *של
יעקב *חיים
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלתלרבי
דכיא"ל* באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מירא
אחיוחכמים
מפרידבורג *-שפתי
דברי דוד לט"ז
דעתסיון שמ
אפרים"ה* -ו' ב
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )רפ
יששכר" *ח(באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

באר מים חיים

"כל דיבור ודיבור מרגניתא תחותיה
וברוח הקודש נאמרה" )כן מתבטא בעל "אוהב
ישראל" מאפטא בהסכמתו על אחד מספרי רבינו(.

נולד בפוזנא בשנת רפ"ה לערך ,לאביו רבי
בצלאל ,ונקרא על שם זקנו )אבי אביו( רבי חיים
מווירמייזא .לעדות עצמו" :נכספה וגם כלתה
נפשי מנעורי תמיד להתאבק בעפר רגלי
החכמים זקנים מורי הוראה ,ובפרט מורי ורבי
הר"ר יצחק ספרדי זצ"ל ,אשר מנו"כ בירושלים
עיה"ק תוב"ב ,אשר גדלני על ברכו ולמדני
מקרא בדיוק וגם פירוש רש"י על החומש בעיון
רב…" )מבוא לספרו "אגרת הטיול"(.
גם כי הזקין לא סר ממנה ,כפי שהעיד
בעצמו לימים" :וזה לי ימים ושנים אשר
תלמידי ורבים זולתם לדברי יחלו ואותי ידרושו
מדי שבת בשבתו לשמוע מפי פירוש רש"י על
החומש ,כאשר קבלתי אותו בימי חורפי בדיוק
רב ,עם פשטים וביאורים נעימים ומתוקים מפי
רבותי הזקנים ז"ל…" )הקדמתו ל"באר מים
חיים"( .בילדותו ,בהיותו כבן ז' ,נכח בליל שבת
אחד במסיבה של זקנים בעלי הוראה ,והקשיב
לדיונם בתורה ,ביקש רשות לחות דעתו ,והם
הודו לדבריו )כפי שמספר ב"באר מים חיים" פרשת
יתרו  -שמות יח ,ו(.
למד בישיבות פולין ,בעיקר אצל רבינו
המהרש"ל ואצל רבי שלום שכנא אבד"ק
לובלין )שם למד עם הרמ"א( .בשנת ת"ט לערך
עבר לאשכנז .תקופה היה גר בווירמייזא .בשנת
שכ"ד התיישב בפרידבערג ,ומפעם לפעם ישב
.

שלטי הגיבורים

בפראנקפורט ,ושימש בהם כריש מתיבתא
)ראה "דבק טוב" בהקדמה ועוד( .לעדות רבי יצחק
כץ אבד"ק וויען וניקלשבורג ,חתן אחיו
המהר"ל מפראג ,בהקדמתו ל"ספר החיים":
"הרביץ תורה והפיץ מעיינותיו חוצה ,מים חיים
טהורים ,קרוב למ' שנה ,והעמיד תלמידים
מאושרים ,עוד לימד דעת את העם" .שם הוא
גם מציין תאריך הסתלקותו יום ו' בסיון )א' דחג
השבועות( שמ"ח.
.....................

השאיר אחריו כמה חיבורים נפלאים:
"ויכוח מים חיים" ,הערות והשגות על ספר
"תורת חטאת" לרמ"א; "עץ חיים" ,על דקדוק;
"ספר החיים" ,הכולל חמשה ספרים :ספר
זכיות ,ספר חיים טובים ,ספר פרנסה וכלכלה,
ספר סליחה ומחילה ,ספר גאולה וישועה.
באחת המהדורות הופיע עם פירוש "רבבות
אפרים" מאדמו"ר מבריגל; "אגרת הטיול",
ערכי אגדה על דרך הפרד"ס .באחת
המהדורות הופיע עם פירוש "רבבות אפרים"
מהנ"ל ,ושוב גם עם "אלפי מנשה" ,מאת הרב
אלעזר פרנקל שליט"א .ובמהדורה אחרת עם
פירוש "טיול בפרדס" מהרב משמלויא.
ספרו "באר מים חיים" על פירוש רש"י -
בג' כרכים ,נדפס לראשונה בלונדון תשכ"ד-
ל"א מתוך כתב יד על ידי הרב שרגא פייבוש
שנייבאלג רב דקהילת וויזניץ בלאנדאן עם
הגהותיו "שרגא המאיר" .ושוב בכמה מהדורות
צילום .מהדורא חמישית הופיעה בכרך אחד
בברוקלין תשע"א .לאורך חיבורו הבליע רבינו
כללים רבים בשיטת רש"י בפירושו לתורה.
כללים אלו נאספו לפונדק אחד ,ב"ילקוט 'כלים
וכללים'  -בפירוש רש"י על התורה" )פרדס כץ
תשע"ב( ,מדור "כלי מים חיים" .לדרכו
המיוחדת בחיבורו זה ,ראה ספר "רבי חיים בר
בצלאל מפרידברג" ליצחק זימר עמוד 89
ואילך .בהקדמתו כותב רבינו" :קראתי שם
הביאורים הללו 'באר מים חיים' כי מימיו יוצאין
ממעיין הספרים הראשונים וממקור שלהם".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Ì‰ Ì‚ ÔÂ˘¯‚ È · ˘‡¯ ˙‡ ‡˘ (áë ,ã àùð 'ôפירש רש"י] .‰„Â·Ú ÏÏÎÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˘È ‰ÓÎ ˙Â‡¯Ï ˙‰˜ È· ÏÚ ÍÈ˙ÈÂˆ˘ ÂÓÎ :באומרו "כמו
שצויתיך"[ מיישב רש"י שאינו רצונו לומר שימנה גם את בני גרשון כדרך שמנה בני קהת ,שהרי עדיין לא נמנו .אבל בא לרבות גם בני גרשון
שיהיו גם בכלל הציווי כדרך שבא הציווי בבני קהת.
) .Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ (â ,ç êúåìòäá 'ôפירש רש"י .‰È˘ ‡Ï˘ Ô¯‰‡ Ï˘ ÂÁ·˘ „È‚‰Ï :יש לתמוה מה שבח יש בזה לאהרן קדוש ה' שלא שינה מצות ה'
יתברך להאיר שבעת הנרות אל מול פני המנורה ,ומה הפסד יש לו בזה .ונראה דרצונו לומר שהסכימה דעתו למה שנאמר למשה מסיני ,ולא
שינה מצוה זו אף קודם שנצטווה בה ,שהרי לא נאמר 'כאשר יצווה אותו משה' ,רק "ויעש ]כן אהרן גו'[ כאשר צוה ה' את משה" כו' .והכי דייק
רש"י גם כן גבי בצלאל בפרשת פקודי ]לח ,כב[ .ונוכל לפרש "להגיד שבחו" שהוא בעצמו נזדרז במצוה זו ,אף על פי שכשירה אף בבנים,
שנאמר ]פ' תצוה כז ,כא[ "יערוך אותו אהרן ובניו" וגו' .ואין דעת רש"י כן.

) .ÌÈ˘ ‡ ÍÏ ÁÏ˘ (á ,âé çìù 'ôפירש רש"י :למÂÏÏ‰ ÌÈÚ˘¯Â ‰ÈÁ‡· ‰¯·È„˘ ‰·È„ È˜ÒÚ ÏÚ ‰˙˜Ï˘ ÈÙÏ ,ÌÈ¯Ó ˙˘¯ÙÏ ÌÈÏ‚¯Ó ˙˘¯Ù ‰ÎÓÒ ‰
¯‡ .¯ÒÂÓ ÂÁ˜Ï ‡ÏÂ Âאף על גב דפרשת מרגלים ופרשת מרים בפרק אחד היו ,לפי משמעות הכתוב ,שהרי לעיל ]יב ,טז[ כתיב "ויחנו במדבר
פארן" ,וכאן ]פסוק ג[ נמי כתיב "וישלח אותם ]משה[ ממדבר פארן" ,מכל מקום לא הוה ליה להסמיך פורענות לפורענות והוה ליה להפסיק
ביניהם ]כברש"י לעיל פ' בהעלותך י ,לה[.
) .Á¯˜ Á˜ÈÂ (à ,æè çø÷ ôפירש רש"י .‡ÓÂÁ˙ È·¯ ˘¯„Ó· ˙˘¯„ ‰ÙÈ ÂÊ ‰˘¯Ù :כלומר ,אף על פי שאין דרך רש"י לפרש על דרך המדרש ,אבל
פרשה זו נדרשת בתנחומא מדרש הקרוב לפשוטו.

