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כללים בפירוש רש"י
·"Í¯„Ï ‰„ˆ"‰ ˙˘Ó

)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰
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"ÔÎ ÔÈ‡˘ Û‡ ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯‰ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ ‡¯˜Ó‰ ˘¯ÙÏ È"˘¯ Ï˘ Â‚‰Ó ‰Ê
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רש"י לחידודא
צדיק ורשע בעלי אותו שם ,זה נהרג על קדושת השם וזה בקדושת שם השם
)תשובה בחומש ורש"י באחת מפרשיות של החודש(

פתרון החידה של גליון הקודם :שני אישים  -אותו שם לזה ולזה ,זה
מ"זה" וזה מ"זה"? = שני האישים הם :יהושע בן נון ,והנביא הושע
בן בארי .בפ' שלח ) במדבר יג ,ח( נזכר יהושע בשם הושע בן נון ,וכאחד
ומיוחד מי"ב האנשים אשר שלח אותם משה לתור את הארץ .ואם כן
הרי הוא מ"זה" ,כדפירש רש"י בפ' תשא )שמות ל ,לא(" :זה"
בגימטריא תריסר .והוא אותו השם של הנביא הושע בן בארי ,וספרו
אף הוא מ"זה" ,אחד והראשון של ספר "תרי עשר".

לא יוצאים לחופש...
בחסדי השי"ת עומדים אנו לקראת סיום עריכתו של הכרך האחרון
מסדרת "ספר הגור" על רש"י לתורה ,לרבינו נפתלי הירץ טריווש ,דיין
וש"ץ בפרנקפורט דמיין ,בעל "סידור הקבלה" .חיבור שהיה גנוז בכתבי יד
קרוב לחמש מאות שנה .רבי הירץ מתגלה בחיבור זה כעמקן ודייקן
בלשונות רש"י ,תוך שמירה על כללים קבועים בהבנת דברי רש"י.
"ספר הגור" נוקט לעתים לשון קצרה ביותר ,ולהבנת דבריו העמוקים
נדרשה מן העורכים יגיעה רבה מאוד .ניתן לומר כי המליצה השגורה על
רש"י "אשר על כל טיפת דיו ישב עליה ז׳ נקיים ."...באה לידי מימוש
בעריכת הספר ולא רק בדרך מליצה .לעת עתה יצאו לאור ד' כרכים
בראשית  -במדבר ,ובימים אלו נכון מפעל "מתיבתא דרש"י להעלות על
מזבח הדפוס את החלק החמישי והמשלים על חומש דברים ומגילות.
מצוה גוררת מצוה ,מפעל "מתיבתא דרש"י" שוקד זה זמן רב על
עריכת הספר "אמרי שפר" על פירוש רש"י לתורה ,מאת רבי נתן שפירא
)הרנ"ש( .רבי נתן נמנה על ראשוני רבני פולין שבאו מאשכנז ,שימש כראש
ישיבה ואב בית דין בהורדנא .ומפורסם בספרות הפוסקים הודות לספרו
"מבוא שערים" על "שערי דורא" .רנ"ש למד תורה אצל רבי שלום שכנא
)חותנו של הרמ"א( והיה רבו של בעל ה"משאת בנימין" .נכדו הנקרא על שמו
הוא רבי נתן נטע שפירא בעל "מגלה עמוקות".
בספרו "אמרי שפר" מציע רנ"ש הבנות חדשות לדברי רש"י על
התורה ,בהדגשה על השוואת דברי רש"י לפירושיו במקומות אחרים .רנ"ש
הוא מתחקה אחר נוסחאות שונות ומלקט הסברים מתוך שלל מפרשי
רש"י ,אותם הוא מצטט לפעמים בתמציתיות ובשינויי לשון מעניינים.
הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל .ה"אמרי שפר" נדפס לפני
כ 400שנה ומאז ראה אור במהדורת צילום מצומצמת .זכה מפעל
"מתיבתא דרש"י" ולאחר עבודה של שנים ,כבר כמעט עומד מוכן לדפוס
כרך אחד של "אמרי שפר" .במהדורה החדשה נעשתה עריכה מחודשת
ותיקוני דפוס רבים ,בתוספת הערות והשוואות .כן צורפו לספר ביאורים
מאת הרנ"ש ,אותם העלה אחד מתלמידיו על הכתב.
"אמרי שפר" הינו חיבור השווה לכל נפש החפץ להבין דברי רש"י
בעיון .מפרשי רש"י קדומים מצטטים ממנו רבות ,מחנכים דגולים )ביניהם
האדמו"ר מפינסק קארלין זצ"ל( סברו שמלמדי דרדקי יש להם ללמוד חומש
רש"י עם "אמרי שפר" דווקא.
מפעל "מתיבתא דרש"י" פונה בזאת במיוחד אל צאצאי המחבר,
שיעמדו לימין פרויקט נכבד זה ,שעלותו תגיע לעשרות אלפי דולר.
המפעל מציע לציבור קניית זכות להדפסת פרשייה אחת וכדומה ,על מנת
לזרז את הוצאת ספר נפלא זה לאור עולם ולזכות בו את הרבים.

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 מניין הרועה למניין בעל הצאן 

) .'Â‚Â ‰Ù‚Ó‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ (á-à ,åë ñçðô 'ôפירש רש"י‰ÚÂ¯Ï Ï˘Ó :
˘ .˙Â¯˙Â ‰ ÔÈÈ Ó Ú„ÈÏ Ô˙Â‡ ‰ ÂÓ ‡Â‰Â ,Ô‰· Â‚¯‰Â Â¯„Ú ÍÂ˙Ï ÌÈ·‡Ê ÂÒ Î
„·¯ ‡·¯˜˘ ÂÈ˘ÎÚ ,ÔÈÈ Ó· ÂÏ ¯ÒÓ ,‰˘ÓÏ Â¯ÒÓ Â ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘Î ,¯Á
.ÔÈÈ Ó· Ì¯ÈÊÁÓ ,Â ‡ˆ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ ˙ÂÓÏ
בפשטות בא רש"י לבאר איך תלוי המניין במגפה ,כמבואר
במפרשים )ראה :דבק טוב; שפתי חכמים; ועוד( .אבל קשה לפרש כן ,שכן
רש׳׳י כבר פירש לעיל )תחילת פרשת במדבר( ״מתוך חיבתן לפניו מונה
אותן כל שעה ,כשיצאו ממצרים מנאן; וכשנפלו בעגל מנאן ,לידע
מנין הנותרים״ ,ואם כן מובן גם כאן ,שלאחר המגפה צווה הקב״ה
למנות את ישראל .גם צריך ביאור מה מוסיף המשל בהבנת העניין.
כן יש לדקדק דהנה בפ' תשא )שמות ל ,מז( ,לגבי מניין ישראל
לאחר חטא העגל ,מפרש רש״י :״משל לצאן החביבה על בעליה
שנפל בה דבר ,ומשפסק אמר לו לרועה' :בבקשה ממך מנה את צאני,
ודע כמה נותרו בהם' ,להודיע שהיא חביבה עליו״ .וההבדלים
בולטים :א( התם ,המשל הוא לצאן "שנפל בה דבר" ,ואילו הכא
״נכנסו זאבים״; ב( התם ,המניין הוא מטעם בעל הצאן ,ואילו הכא
הוא מטעם הרועה; ג( התם מדגיש רש"י את חביבות הצאן על
בעליה ,מה שאין כן הכא.

הדבֶר 
פגיעת הזאבים לעומת פגיעת ֶ
והביאור בכל זה ,רש״י אינו בא לפרש רק את הקשר בין המניין
למגפה ,כי זה מובן מפירושו בפ' תשא ובפ' במדבר כנ״ל ,אלא
כוונתו לתרץ קושיא במילים ״ויהי אחרי המגפה" וגו' ,מדוע מדגיש
הכתוב ״ויהי אחרי המגפה״ ,והרי מספר ההרוגים בידי שופטי ישראל
)יותר ממאה ושבעיים אלף  -ראה רש״י סוף פ׳ בלק כה ,ה( היה גדול פי שבע
ממספר המתים במגפה )עשרים וארבעה אלף(?
לכן מפרש ״משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו״ :יש הבדל
בין בעל הצאן המונה את צאנו ,לבין רועה המונה את הצאן מעצמו.
בעל הצאן מונה את צאנו בשל חביבותה בעיניו  -״להודיע שהיא
חביבה עליו״ )רש״י פ' תשא שם(; ואילו הרועה מונה את הצאן בעיקר
בגלל תפקידו כרועה ,במטרה להתמסר יותר ל״צאן הנותרות״,
ולשמרם ממקרה דומה בעתיד.
מכאן נובע הבדל נוסף :בעל הצאן מונה את צאנו ,לאחר כל
מקרה של אובדן ,תהיה הסיבה לכך אשר תהיה; ואילו הרועה מונה
את הצאן ,בעיקר לאחר אובדן שנגרם באשמתו )כמו במקרה של התקפת
זאבים ,שמתפקידו של הרועה להגן על הצאן מפניהם( ,דבר הגורם לו לחזק
את התמסרותו לצאן הנותרות .אך לא במקרה של אובדן שנגרם שלא
באשמתו )כמו במקרה של צאן "שנפל בה דבר"(.

פרד"ס היה לשלמה

לפי זה מובן ,שמכיון שאלו שנהרגו בידי שופטי ישראל
נשפטו ונדנו למיתה בבית דין ,לא הרגיש משה שהוא אשם בכך
)ועליו למנות את הנותרות( ,ואילו עצירת המגפה הייתה קשורה
למשה ,כפי שפירש רש׳׳י )לעיל סוף פ' בלק( :״אמרו לו :משה ,זו
אסורה או מותרת וכו' ,נתעלמה ממנו הלכה״ ,ורק לאחר שפינחס
הרג את זמרי נעצרה המגפה.

מניין הרועה לעומת מניין בעל הצאן 
לכן מפרש רש"י שהמניין ״אחרי המגפה״ מוסבר על ידי ״משל
לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו״ :זהו מניין אשר נדרש מהרועה -
משה רבינו ,ובמטרה ״לידע מנין הנותרות״  -מן המגפה ,דבר שהיה
בידו של משה למנוע או לפחות להקטין ,וזה דומה לכניסת זאבים
לעדר ]ורש״י מדייק לומר ״זאבים״ בלשון רבים )כבמדרש תנחומא פ' תשא,
ודלא כבמדרש רבה ״שנכנס זאב״ ,כי המגפה באה בסיבת שני חטאים  -״ויחל
העם לזנות אל בנות מואב״ ,״ויצמד ישראל לבעל פעור״[.

ואילו בפ' תשא מפרש ״משל לצאן החביבה על בעליה שנפל
בה דבר״ ,כי במעשה העגל היה משה בהר ,ולא היה לו שום קשר
לתוצאות עונשי החטא ,ולכן אין מקום לכך שמשה כרועה ימנה
את הנותרות .אלא המניין שם הוא מצד הקב"ה ״בעל הצאן"
)שהצאן חביבה עליו( ,כי זה דומה לצאן ״שנפל בה דבר׳׳ ,שהרועה
אינו אשם בכך.
ומדוע אכן היה המניין כאן מצד "הרועה״ ,ולא מצד ״בעל
הצאן״ ,כדי לדעת ״כמה נותרו בהם להודיע שהיא חביבה עליו״?
הוא משום שבני ישראל עברו על חטא בועל ארמית ,שהוא חטא
חמור ביותר ,וכפי שפירש רש״י לעיל )פ' בלק כה ,ז( ״קנאים פוגעין
בו״ )ללא עדות ובית דין( ,ועד כדי כך שהוא הביא לידי מותם של
כמאתיים אלף נפש מישראל ,וכפי שרש״י מפרש )שם כד ,יד(
״אלקיהם של אלה שונא זימה הוא״ .ובמצב כזה לא יתכן מניין
מצד החביבות.
אך מכל מקום קשה :כאשר הרועה מונה את הצאן ,הרי זה כדי
לדעת כיצד להנהיג אותם להבא ,להתמסר אליהם ולשמרם מפגיעות
נוספות כנ"ל ,ואם כן היה משה צריך לשתף במניין גם את יהושע,
שהרי המניין התקיים סמוך להסתלקותו של משה ,ומיד לאחר מכן
נצטווה לסמוך את יהושע )להלן כז ,יח ואילך( .לכן הוזקק רש"י
לפירוש נוסף :דבר אחר ,כשיצאו וכו' .אך לפירוש זה אין המניין
קשור ל״ויהי אחר המגפה״ ,רק לכך ״שקרב למות ולהחזיר צאנו״,
לכן זקוק לפירוש ראשון.
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש״י; לקוטי שיחות ,חלק יח

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

)שם הגדולים(

) .‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù (á ,èé ú÷ç 'ôפירש רש"י )לאחר פסוק כב(¯ÙÎ˙Â ‰¯Ù ‡·˙ ÍÎ ,‰‡Âˆ‰ Á ˜˙Â ÂÓ‡ ‡·˙ Â¯Ó‡ .ÍÏÓ Ï˘ ÔÈËÏÙ Û ÈË˘ ‰ÁÙ˘ Ô·Ï Ï˘Ó :
 .Ï‚Ú‰ ÏÚולכאורה אם כן היה צריך להביאה לאחר חטא העגל .גם מה ענינה לטומאת מת .אלא דלולא חטא העגל לא היה מלאך המות
שולט בהם )שמות רבה לב ,א( ,לכן בכל מיתה מתעוררת חטא העגל ,וצריכים אפר פרה לכפרה.

כ"ק אדמו"ר בעל "שפע חיים" זי"ע

) .ÌÈÏ‚¯ ˘Ï˘ ‰Ê (çë ,áë ÷ìá 'ôפירש רש"י .‰ ˘· ÌÈÏ‚¯ ˘Ï˘ ˙‚‚ÂÁ‰ ‰ÓÂ‡ ¯Â˜ÚÏ ˘˜·Ó ‰˙‡ ÂÏ ÊÓ¯ :רמזה על קדושת בני ישראל ,שגם ימי
חול שלהם קודש לה' ,על ידי שממשיכים קדושת הזמנים לתוכן ומתנהגים בקדושה יתירה במשך כל השנה .וזהו "בשנה"  -דייקא,
הקדמת נחלי בינה ,כרך ראש השנה
שבמשך כל השנה הם ממשיכים קדושת השלש רגלים.
) .ÈÎÂÁ‰ (ä ,åë ñçðô 'ôפירש רש"י Ì‰È˙ÂÓ‡· ÌÈÈ¯ˆÓ‰ ÂËÏ˘ ‡Ï˘ Ì‰ ÔÈ¯Â·Ò Ì‰ÈË·˘ ÏÚ ÔÈÒÁÈÈ˙Ó ÂÏ‡ ‰Ó Ì˙Â‡ ÔÈÊ·Ó ˙ÂÓÂ‡‰ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ :וכו'.
וכבר הקשו המפרשים האם רק עכשיו מבזין אותם .ואפשר לומר דאין הכי נמי ,כי לאחר שהיו השבטים מבזין את פנחס )כפי שהביא רש"י
בריש הפרשה( דין גרמא שהיו האומות מבזין אותו .ובזה יובן דלכאורה היה לו לומר 'שהיו ישראל מבזזין אותו' ,ודייק "שהיו השבטים
אבני אש
מבזין אותו" ,לקשר עם זה "שהיו האומות מבזין אותם מה אלו מתייחסין על שבטיהם".
) .·¯Á· (ç ,àì úåèî 'ôפירש רש"י ‰˘˜·Â ‰ÏÙ˙ È„È ÏÚ ,Ì‰ÈÙ· ‡Ï‡ ÌÈÚ˘Â ÔÈ‡˘ - Ì˙Â ÓÂ‡· Â˙ ÓÂ‡ ÛÈÏÁ‰ :וכו'" .בפיהם" בלבד כבר נושעים,
שכן צדיק גוזר והקב"ה מקיים ,אך בכל זאת נדרשת תפלה ובקשה בכדי שתתמיד הישועה.

כ"ק מהר"א מבעלזא זי"ע

) .‰Ó˘ ÂÏ ‡ˆÈ ¯˘‡ Ï‡ (ãð ,âì éòñî 'ôפירש רש"י .‰È‰È ÂÏ Ï¯Â‚‰ ‰Ó˘ ÂÏ ‡ˆÈ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó Ï‡ ,‰Ê ‡Â‰ ¯ˆ˜ ‡¯˜Ó :חיסור תיבת 'המקום' ,לא דבר
ריק הוא ח"ו ,אלא לרמז כי ארץ ישראל אין לה מקום מוגבל ,והיא "ארץ צבי" שעתידה להתפשט למרחב.

אגרא דכלה

שלח שלמה לבי מדרשא
בס"ד ,כג באייר ,ל"ח למטמונים,

אל כב' הרה"ג רבי אהרן שפירא שליט"א,
אבד"ק פרדס כץ
יום שמחה הוא כאשר מקבלים את
"מתיבתא דרש"י" ,כתוב וערוך בטוב טעם
ודעת .השי"ת יתן לכם שנות חיים ויפוצו
מעיינותך חוצה.
בס"ד אענה גם אני את חלקי בשני ענינים
שעלו בגליון של חודש אייר :א' ענין אם
בחוקותי תלכו מדוע רש"י מפרשו בפשוטו
"שתהיו עמלים בתורה" .ב' מה ששאל הקורא
הנכבד ל.ר .מה השאלה הנסתרת בדברי רש"י
"בהר סיני  -מה ענין וכו'".
נראה לי שיש חיבור בין הדברים לכן
צירפתי את שתי השאלות יחד .דברי רש"י
בפרשת בחוקותי הם דברי הספרא" :אם
בחקותי תלכו יכול אלו המצות ,כשהוא אומר
ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ,הרי מצות
אמורות ,הא מה אני מקיים אם בחקותי תלכו
להיות עמלים בתורה".
כדי להבין מדוע רש"י מביא את דברי
הספרא כפשוטו של מקרא ,יש לברר מה פירוש
"חוק" ,וכך כותב המלבי"ם בפרשת בחוקותי
)אחר כך נראה איך הדבר מתחבר עם רש"י( וז"ל :כבר
ביארנו שהחוקים יבואו פעמים על המצוות
שאין בהם טעם ,ואז באו מגבילים כנגד
משפטים שהם המצוות הנימוסיות שטעמם גלוי
ומושכל .אולם חז"ל פירשו פעמים רבות שם
חוקים על לימוד התורה ומציין בזה המדרשות,
שהם תוצאות הדינים וההלכות מן הכתוב על פי
הכללים וחוקי הלשון ,ועל ידי המידות שהתורה
נדרשת בהם ,שהם חוקים קבועים כחוקות
שמים וארץ אשר חקק ה' בעולמו" ,עכ"ל
)המלבי"ם ממשיך בביאורו ,עיין שם(.
פרשת בחוקותי מסתיימת בפסוק "אלה
המצות אשר צווה ה' את משה ...בהר סיני",
נראה לכאורה סיכום דברים .אך מעניין שבסוף
התוכחה )סוף פרק כו( יש גם סיכום ,וכך כתוב:
"אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן
ה' ...בהר סיני ביד משה" .נראה לכאורה
שהפסוק האמור בסוף התוכחה הוא סיכום של
פרשת בחוקותי ,והפסוק האמור בסוף הפרשה
הוא סיכום יותר רחב.
רש"י מפרש רק את המילה "תורות" אחת
בכתב ואחת בעל פה וכו' )גם פירוש זה כתוב בספרא(,
חוקים ומשפטים אינו מפרש .לכאורה לפי
ביאור המלבי"ם היה צריך לפרש חוקים על
מצות שאין בהם טעם מפני שהוא בא מגביל
למשפטים .אך אם נעיין בספרא מפרש כך:
"אלה החוקים והמשפטים והתורות"  -החוקים
אלו המדרשות ,והמשפטים אלו הדינים,
והתורות מלמד ששני תורות נתנו להם לישראל
א' שבכתב וא' שבעל פה ,עכ"ל.
לפי כל הנ"ל דברי רש"י הם ברורים.
...........

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
"חוקותי" הם המדרשות שהם צריכים עמל,
כאמור במלבי"ם .והכל על מקומו בא בשלום.
לענין השני ,כמו שכתבנו בסוף פרשת
בחוקותי יש סיכום "אלה המצות אשר צווה ה'
את משה ...בהר סיני" .ספר ויקרא מתחיל
"ויקרא ...וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר",
פרשת בהר מתחילה "וידבר ה' ...בהר סיני".
קשה לרש"י האם הסיכום שכתוב בסוף
פרשת בחוקותי מתייחס רק לפרשת בהר
ובחוקותי ,אם כן מדוע אין סיכום בסוף פרשת
אמור "אשר דיבר ה' באוהל מועד" .ומתרץ הכל
נאמר מסיני מתחילת פרשת ויקרא עד סוף
בחוקותי ,וראייתו ממה שחיברו את דיני
שמיטה להר סיני ,שהרי חלק מדיני שמיטה
ויובל כבר כתובים בפרשת משפטים .וק"ל.
בכבוד רב ,הרב יוסף הרבסט ]בעל "כאיל תערוג"[

תשובת המערכת :התודה והברכה ,על
המילים והברכות החמות מקרב לב .ובקשר
לביאורים לעומת הביאורים שהעלנו ,נשתמש
בלשון הידועה "הבוחר יבחר".
לכבוד הרה"ג ר' אהרן שפירא שליט"א,
מתיבתא דרש"י.
אחדשכ"ת רציתי לשלוח כאן דבר שחידשתי
הבוקר בעיון ברש"י בס"ד :בפרשת במדבר )ג,
מט( ד"ה "העודפים על פדויי הלוים" פירש רש"י
על אותן שפדו הלווים בגופן .יש לתמוה מה
מחדש רש"י ,ולמה חיכה לכאן – הלא כבר כתוב
פעמיים לפני זה "העודפים על הלוים מבכור בני
ישראל" )פסוק מו( ,וגם "פדויי העודפים בהם"
)פסוק מח(.
נלע"ד שרש"י דייק דרק כאן כתוב "פדויי
הלוים" ,ומכאן חידש רש"י שאמנם הלוים פדו
את רוב הבכורות בגופם ,אבל הפדיון שלהם לא
חל אלא כאשר פדו את ה 273-בכורות בכסף.
נמצא שמעשה הפדיון של  22000בכורות אמנם
קדם למעשה פדיון ה ,273-אבל חלות הפדיון של
כולם היה באותו זמן .ולכן רק בפסוק מט ניתן
לקרוא להם בשם "פדויי הלוים" ,כי לפני זה לא
היו פדויים על ידי הלוים.
בברכת כהנים באהבה ,גוט שאבעס
דוד קליין ]בעל "דיוקי רש"י" ו"נפלאות רש"י"[

לכבוד מערכת מתיבתא דרש"י הנכבדה
שלו'ם רב לאוהבי תורה,
בעבר כתבתם בדעת רש"י בעניין אי "דיברה
תורה כלשון בני אדם" )בכפילות לשון( ,שמצד אחד
מצינו רבות שאין רש"י מתייחס כלל לכפילות
לשון הכתוב ,ומשמע שסבירא ליה "דיברה
תורה כלשון בני אדם" ,אבל לאידך גיסא מצינו
זה כמה שרש"י מפרש כפילות לשון התורה,
ומשמע שסובר "לא דיברה תורה כלשון בני
אדם" .וצויין לפסוק בו יש פעמיים כפילות
.........

לשון ,והנה אחת מהנה הוא מבאר כפילות
הלשון ,מה שאין כן האחרת.
והוא בפרשת בשלח )שמות יג,יט( "השבע
השביע" ,פירוש רש"י :השביעם שישביעו
לבניהם וכו' .ואילו כפילות "פקוד יפקוד"
בסיפא דקרא אינו מבאר .ומה שכתב שם
הרא"ם על פירוש רש"י שם" :ואף על גב דאיכא
למימר דיברה תורה כלשון בני אדם ...היכא
דאיכא למדרש דרשינן" ,כבר כתבו המפרשים
)ראה משכיל לדוד שם ועוד( שקשה לומר כן בדעת
רש"י ,שאינו דורש אלא מפרש על דרך הפשט.
ועל כך כתבתם שהמעיין ימצא כי ברוב
המקומות שרש"י מפרש כפילות לשון יש לו
הכרח אחר לפרש כן ,ולא עצם הכפילות ,כהתם
דאם לא השביעם יוסף שישביעו לבניהם ,מה
הועיל יוסף בשבועתו ,שהרי אחיו לא יצאו
ממצרים .אם כן הסברא מחייבת כן ,שהשביעם
שישביעו לבניהם ,וממילא הכתוב שם לא דיבר
כלשון בני אדם )שכן לא בכל התורה כולה הכתובים
מדברים כלשון בני אדם  -בכפילות לשון( ,רק התכוון
לשני שלבי השבועה )ראה נחלת יעקב שם( .ועל דרך
זה בשאר מקומות.
והעלתם שם סברה ישרה בטוב טעם ודעת,
שכנראה זו גם כוונת הרא"ם ,אלא שנקט בלשון
מליצה "היכא דאיכא למדרש דרשינן" ,והכוונה
היכא שיש הכרח שיש כאן כפילות ,אמרינן כי
בוודאי לזה כיוון הכתוב ,ולא שדיבר כלשון בני
אדם .ונראים הדברים ,ודברי פי חכם חן.
ובאותו ענין יש להביא עוד פסוק כעין הנ"ל,
שיש פעמיים כפילות לשון ,ואחת מהנה הוא
מבאר כפילות הלשון ,מה שאין כן האחרת.
והוא בפרשת שלח )במדבר יג ,ל( "ויהס כלב את
העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי
יכול נוכל לה" ,ופירש רש"י" :עלה נעלה" ,אפילו
בשמים ,והוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח
בכל דבריו .וכפי שכתבו חלק מן מפרשי רש"י
שלמד כן מכפילות הלשון ,ואילו כפילות לשון
"יכול נוכל" בסיפא דקרא אינו מבאר.
ואשמח לקבל תשובת המערכת להבין
ולהשכיל חכמת שלמה  -ר'בן ש'ל י'שראל,
בברכת התורה ,הרב אהרן פייערשטיין

תשובת הרה"ג רבי ישראל מרדכי פלס שליט"א
ריש מתיבתא דרש"י:
נראה פשוט שבתיבות "עלה נעלה" הוקשה
ליה לרש"י ,עניין העלייה לארץ  -מאן דכר
שמיה? הרי עד הנה לא הזכירו המרגלים כלל
שלא יכולים לעלות ,ולשם מה אמר כלב "עלה
נעלה" .על כן פירש רש"י שאכן לא כיוון על
הכניסה לארץ ישראל ,אלא בהמשך לדברי כלב
על כוחותיו השמימיים של משה רבינו" :קרע
לנו את הים ,והוריד לנו את המן ,והגיז לנו את
השליו" ,המשיך :אי לכך :אפילו הוא אומר עשו
סולמות ועלו שם נצליח בכל דבריו .וקושייא זו
הכריחו לומר כן ולא עצם כפילות הלשון.

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

) .Ï‡¯˘È È· ˙‡ Âˆ (á ,çë ñçðô 'ôפירש רש"י¯ÂÓ‡ ‰Ó :
È · ÏÚ È ÂˆÓ ‰˙‡˘ „Ú ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ .'‰ „Â˜ÙÈ ‰ÏÚÓÏ
ˆÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙¯ËÙ ‰˙È‰˘ ÍÏÓ ˙·Ï Ï˘Ó .ÈÏÚ È · ˙‡ ‰Â
.È¯ÙÒ· ‡˙È‡„Î ,'ÂÎÂ ‰È · ÏÚ ‰ÏÚ·Ï ˙„˜ÙÓ ‰˙È‰Â
?ÔÎ ˘¯ÙÏ Á¯ÎÂ‰˘ ÂÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
רא"ם; רע"ב; דבק טוב; הואיל משה; מנחת יהודה;
אהל יעקב; משכיל לדוד; מלאכת הקודש; אהל משה;
באר יצחק; באר בשדה; העמק דבר )הוספות מכת"י(;
לקוטי שיחות ,חלק יג; ביאורים לפירוש רש"י; ביאור
סתומות ברש"י
?"‰ÏÚÓÏ ¯ÂÓ‡ ‰Ó" ˘Â¯ÈÙ
רע"ב; מנחת יהודה; שפתי חכמים
ı¯˙Ï È„Î· ‡Ï‡) ˙ÂÎÈÓÒ ˘Â¯„Ï È"˘¯ Í¯„ ÔÈ‡ È¯‰
˜?(‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ¯˙Ò È˘Â
אמרי שפר; באר בשדה; ביאור סתומות ברש"י

?"‰ÎÓÒ ‰ÓÏ" ÔÂ˘Ï· ¯ÓÂ‡ ‡„ ÔÂ‚Î· È¯‰
לקוטי שיחות ,חלק יג; ביאורים לפירוש רש"י
?'ÂÎÂ "È· ÏÚ ÈÂÂˆÓ" Â‰Ó
מנחת יהודה; שפתי חכמים; לקוטי שיחות ,חלק יג;
ביאורים לפירוש רש"י; ביאורי החומש; אביר יוסף
?Â˙ÂÂˆÏ Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ÂÓÚ ˙‡ '‰ ˘ÂËÈ ‡Ï È¯‰
כתב סופר
?˙ÂˆÓ‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˙Â·¯˜ ÏÚ "È· ˙‡ ‰Âˆ" ÚÂ„Ó
באר בשדה; מלבי"ם; כתב סופר; דברי אברהם -
טכאריק )ע"ד הסוד(; אור החמה; די באר
?ÌÈÁ·ÊÂ ˙ÂÏÂÚ· ÌÈ˜Ï‡ ıÙÁ‰
נמוקי רש"י; ביאור סתומות ברש"י
?ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ÂÈ· ‰ÂÂˆ ‡Ï Ì‡‰
ספר הגור
?"„Â˜ÙÈ" È·‚ ÔÎ ˘¯ÙÏ ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ
ספר הגור

?ÂÎ¯„Î ‡Ï˘ Ï˘Ó ‡È·Ó ‰ÓÏ
ספר הגור; לקוטי שיחות ,חלק יג; ביאורים לפירוש
רש"י; ביאור סתומות ברש"י
·?ÍÏÓ ˙˘‡· Ï˘Ó‰ È¯ÙÒ
מקורי רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יג; ביאורים לפירוש
רש"י; ביאורי החומש; תורת מנחם  -תשמ"ו
?˘Ù ÏÎÏ ‡Â‰ ‰ÂÂ˘ È¯‰ ,ÍÏÓÏ ¯Â˘˜ Ï˘Ó ÈÏ ‰ÓÏ
אילת השחר
,Ë ÈÈÓ˘ 'Ù Ê"Ë) "ÌÂ˜Ó ‰‡¯Ó ¯ÈÎÊ‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡" È¯‰
?‡ÓÂÁ˙‰ Ï˘Ó ÏÚ È¯ÙÒ‰ Ï˘Ó ÛÈ„Ú ‰Ó·Â (‚Î
לקוטי שיחות ,חלק יג; ביאורים לפירוש רש"י; וראה
אמרי שפר ]מפורש יוצא שבנוסח רש"י שלפניו לא
היה סיום זה[
!„Â„Ï ÏÈÎ˘Ó ÏÚ ˙Â¯Ú‰
לקוטי שיחות ,חלק יג; נחמד להשכיל

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
מיראשבע
חכמים"*באר
איילנבורג בעל
כר ּב
לרבי*יש
דכיא" * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
דודֶערלט"ז * שפתי
דברי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב
(
ג
"
שפ
ל
"
ש
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
לפלפלדקדוקי
מרבההגור *
לדרך*" ספר
מזרחי
אליהו
רבינו
עמיה;אלמושנינו
ריב"א *
הרי",ד *
בדברי
צדה
ספרו "
מדרבנא* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * ב
נימוקו
נימוקיעמיה
רמב"ן" *רבא ד

צדה לדרך

דאומתיה ,טובינא דחכימא באורייתא,"...
מתארו רבי משה גלאנטי .נולד בפוזן ש"ל ]ויש
מקדימים בככ' שנים בשנת ש"י לערך[ לאביו רבי
ישראל לייזר פרנס קהילת איילנבורג .קיבל
תורה מפי רבותינו תלמידי המהרש"ל
והרמ"א :רבי מרדכי יפה ראש ישיבת פראג
בעל הלבושים )ראה ערך "לבוש האורה"( ,ורבי
יהושע וולק הכהן בעל "דרישה ופרישה" על
הטור וספר "מאירת עינים" על חושן משפט,
הנודע בכינויו הסמ"ע )= ספר מאירת עינים( .ויש
אומרים שלמד גם מפי המהר"ל מפראג .כמו
כן קיבל בלחישה מפי רבי ישראל סרוק,
תלמיד האר"י ז"ל.
כיהן כראש ישיבה ואבד"ק גוריציאה
ובקהילות שונות .על גדולי תלמידיו נמנה רבי
עזריה פיגו בעל "גידולי תרומה" על ספר
התרומות ודרשות "בינה לעתים" .תקופה
שהה בוויניציאה ,בה השתעשע בדברי תורה
עם רבי אהרן ן' חיים בעל "קרבן אהרן" על
תורת כהנים .בספרו צדה לדרך מרבה
להביאו ,ובהקדמתו הוא הוא כותב עליו "בו
נתווכחתי פה אל פה הרבה מאד" .בסוף ימיו
נתקבל לשמש לריש מתיבתא בצפת ,אך
נסתלק ,בדרכו לשם ,באוסטרליץ שפ"ג.
]מעניין לציין כי כעבור שנות דור ודור ,נתקבל "באר
שבע" אחר לרבה של צפת ,ה"ה רבי משה דוד אשכנזי
מלפנים אבד"ק טאלטשאווא בעל "תולדות אדם" על
הש"ס ו"באר שבע" על התורה[.

בספרו זה חותם רבינו שמו בענוה" :כי
' ּב ַער' אנכי מאיש ,"...וכנראה משום כך מזכירו
תלמיד תלמידו מהר"ש אבוהב" :יששכר
באר" .או בכדי להזכיר את ספרו "באר שבע".
ספר זה "באר שבע" הוא תוספות על מסכתות
שלא נמצא בהם תוספות .עליהם כותב רבו
המהר"ל וחתנו בהסכמתם" :ראויין הם ללמוד
וללמד בישיבה בכל תפוצות ישראל ,עד ביאת
הגואל."...
כשמו כן הוא "באר שבע" הכולל ז'
ספרים :נר מצוה ,על מסכת הוריות; נר תמיד,
על מסכת תמיד; נר ה' ,על מסכת כריתות;

....

שלטי הגיבורים

אלקים ,על מסכת סוטה; נר ישראל ,על פרק
כל ישראל בסנהדרין; נר הוראה ,על מסכת
חולין; נר ישראל ,שו"ת "דברי תורה אחת הנה
ואחת הנה ,אשר נשאלתי עליהם" .ונלוה
אליהם קונטרס "באר מים חיים" ענינים שונים.
וכפי שמאריך המחבר בהקדמתו.
ספרו "צדה לדרך" על פירוש רש"י כתב
רבינו בשתי מהדורות )ראה במדבר ח ,ב( .אף
החל לעסוק בהדפסת הספר )ראה ויקרא טז ,טז(,
אך לא זכה לראותו יוצא לאור עולם .הספר
נדפס על ידי בנו הגדול בפראג שפ"ד בהסכמת
"רבים ונכבדים ראשי עם קודש דק"ק פראג",
כלשון בן המחבר .ושוב נדפס בחומש
"המאורות הגדולים" ,ירושלים תשנ"ב .בשנת
תשנ"ח יצא לאור מהדורא חדשה ומתוקנת,
בתוספת מראי מקומות וציונים .בהקדמתו
כותב המחבר" :לכן קראתי את הספר 'צדה
לדרך' כי הוא יהיה צידה שלי לפני שוכן מעונה,
ובו אוחיל ואבטח לחזות בנועם ה' ולבקר
בהיכלו".

רבו הלבוש ב"לבוש האורה" על פירוש רש"י.
מדי פעם מתרעם על מפרשים שהביאו דברים
שלא בשם אומרם ,ומתעטפים בטלית שאינו
שלהם באומרם" :לכן אני אומר" וכו' ,כאילו
הוא בדה פירוש זה מלבו ומסברא דנפשיה,
והוא לקח אותו מהרב וכו' .מכל מקום על כמה
מהם לימד זכות שבוודאי לא ראו הדברים.
אולם ראה "נימוקי שמואל" פרשת
בחוקותי" :מהתימא על הרב בעל 'צדה לדרך'
שהעתיק בספרו דברי 'קרבן אהרן' ...ולמה
יייחס הדברים אליו ,והם מועתקים אות באות
תיבה בתיבה מספר 'קרבן אהרן' .וכתבתי זה
מפני שראיתיו מקפיד על ככה בדברי
המפרשים ,בפרשה הזאת עצמה ,וגם בכמה
מקומות אחרים ...ואם יאמר שכיוון לכך קודם
ראותו דברי 'קרבן אהרן' ,גם המפרשים אשר
מקפיד עלייהו יאמרו כן ,דמאי אולמיה מינייהו.
ומה גם שהעתקת הלשון בעינו צועקת
ככרוכיא ומורה על ככה .ובאמת כי רוצה הייתי
להעלים עין מהדבר הזה ,אך כבוד המפרשים
הוא אשר לחצני ואלצני לדבר כדברים האלה,
ובפרט שהוא ז"ל עצמו נתן מקום ורשות לזה...
דאם לא כן מי הכניסני לדברים האלה והרי אני
כמתנצל".
רבינו מתייחס לפלמוס סביב ספר
"ביאורים על רש"י למוהר"ן" ]או כפי שנקרא
בקצרה" :ביאורי מהר"ן"[ שפורסם על שם רבי נתן
שפירא אבד"ק הראדני בעל "אמרי שפר" על
רש"י וש"ס ,הנזכר בפוסקים הרנ"ש במ"ש ]=
בעל  /בספרו "מבוא שערים"[ ,וכך הוא כותב
בפרשת בהעלותך )ח ,ב(" :אף על גב שנמצא
כתוב בביאורים הקטנים על פירוש רש"י
בחומש המיוחסים להרב מוהר"ר נתן ז"ל
מק"ק הוראדנא גדולה ,בעל אמרי שפר הנ"ל...
כבר כתבתי עליו ...שאני מכיר האמת עם אותן
שאומרים שאין אלו הביאורים יצאו מפה
קדוש הרב ז"ל ,אלא דברי תלמיד טועה הם,
ותלה עצמו באילן גדול ,שהרי אתה רואה
מפורש שהרב הגדול בעל אמרי שפר גופיה לא
זכר ולא פקד כלל זה".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯Ù (åì ,èë ñçðô 'ôפירש רש"יÂÏÈÎ‡È ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ È‡ ÒÎ‡ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ˘ ,ı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ ‡ÓÂÁ ˙ È·¯ ˘¯„Ó·Â .'ÂÎÂ Ï‡¯˘È „‚ Î :
 .'ÂÎÂ ‰Ó‰· ¯˘· ÂÏÈÎ‡Ó ¯ÁÓÏ ,ÌÈ‚„ ÂÏÈÎ‡Ó ¯ÁÓÏ ,˙ÂÓÂËÙכאן משמע דדגים חשוב יותר מבשר בהמה ,ואילו בחולין )פד ,א( משמע להפך דבשר
חשוב יותר מדגים ,גבי מי שיש לו עשרה מנה  -יקח לפסו ]לקדרתו ,לשון אילפס  -רש"י[ ליטרא דגים ,מי שיש לו חמשים מנה  -יקח לפסו ליטרא בשר
וכו' .כבר תירצו הרש"י והתוספות דבמקומם היו דגים בזול יותר מן הבשר ,אבל המדרש תנחומא שהביא רש"י כאן מיירי במקום שהבשר יותר
בזול מן הדגים.

