על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,טבת תשע"ב ,גליון ג

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
:ïåéìâá äî

/ ?ñåéô ïåùì åà ä÷òö ïåùì "äòåô" / ?çéùî ìù åøåîç ìò åúçôùî úà äùî áéëøä òåãî
/ ?ùîåçä ìò é"ùø ùåøéôì í"àøä ùéã÷ä íåéá úåòù äîë / ?íéáëåëì ìàøùé åìùîð äîá
!íéøôñ äùîçì ãçà øôñî êôäð áåùå ãçà øôñì åëôäðù é"ùø ìò íéøôñ äùîç

שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י

"·È¯·„ ÏÚ ,ÌÂÈ ÏÎ· ˜ÒÚ˙Ó È‡ ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ÈÂÈÚ· „Â¯Ë È˙ÂÈ‰
¯Â·È„ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ¯˘‡ ,‚ÏÙÂÓ‰Â ÏÂ„‚‰ ,˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙ· ÏÂ„‚‰ ¯Â‡Ó‰
Á˜ÂÏ ¯˘‡ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ,‡ÏÙ ÔÂÈÚÂ ‰·¯ ‰¯È˜Á ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡˘ ÂÈ¯Â·„Ó
ÌÈÂ¯Á‡‰ ÔÓ ˙ÂÏÙÂ‰ ˙Â˜ÙÒ‰ ˙¯˙‰· Ë¯Ù·Â .¯ÂÙÒÏÓ Â·¯ ¯˘‡ ...Ì‰Ó
...Ï"Ê Ô"·Ó¯‰ ‡¯Â‰Â ÏÂ„‚‰ È¯‡‰Ó Ë¯Ù·Â ,ÂÈÏÚ ÌÈÓ˜‰ ÂÈ¯·„· ÌÈÈÈÚÓ‰
ÔÈÈÚÏ ,ÌÂÈ‰ ÏÎ ÈÏÚ ÛÙÂÁÓ ‡Â‰ ¯˘‡ ‰Ê ÈÂÈÚ ÁÈ‰Ï È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ÍÎÈÙÏ
·„·¯."...ÌÈ¯Á‡ ÌÈ
˘Ù ÔÓÈÒ ,Ì"‡¯‰ ˙"Â

˘„Â˜ ‰È‰È È¯È˘Ú‰
עם התחלת השנה התחיל מחזור העשירי של מפעל רש"י  -תורה
שבכתב ,שמרכזו בעיר ביתר ,ועומד תחת הנהלת הרה"ח מזכה הרבים

מו"ה משה טמבור

שליט"א .במסגרת המפעל מתכנסים מדי מוצאי

שבת מעל מאתיים לומדים למבחן שבועי מקיף בחומש ורש"י על הפרשה,

הנערך בידי אומן הרה"ג ר' דוב הולנדר שליט"א.
מחזה נרגש ותענוג רוחני הוא לראות קהל אברכים תלמידי חכמים
לצד בחורי חמד וילדי תשב"ר הנבחנים בצוותא חדא על אותו לימוד ,מדי
שבוע בשבוע .המבחן כולל שאלות מורכבות ומעמיקות בפירוש רש"י,
שכדי לעמוד בכור המבחן יש צורך לנצל עיתות הפנאי לשקידה מעמיקה
בפרשה עם פירוש רש"י.

כללים בפירוש רש"י

כעת עומדים בהכנת מבחן על כל חומש בראשית ,וכפי שנהוג

במשנת המהרש"ל ב"יריעות שלמה" )ב(
מפרש במקום הראשון
˙‡ ˘¯ÙÓ È"˘¯ ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ¯ÎÊÂÓ ÔÈÈÚ Â‡ ÈÂËÈ· ¯˘‡Î
ÔÈ‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ .‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ¯·Î ˘Â¯ÈÙ ÔÂÚË‰
.¯Á‡ ˘Â¯ÈÙ ˘È ÔÎ‡ Ì˘˘ Â‡ ,˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Ó
¯‡(È˙˘ ‰"„) ‡· Ù"¯ ;(ÊÎ ,ÁÈ) ‡¯ÈÂ 'Ù ‰

"כבר פירשתי"
¯˘"‰Ê È¯‰ ˘¯ÙÓÂ ¯ÊÂÁ˘ ÂÈˆÓ˘Î .ÌÈ¯·„ ˘¯ÙÓÂ ¯ÊÂÁ ‡Ï È
.˙ÂÚË ÚÂÓÏ
¯‡ÔÁ˙‡Â Ù"¯ ;(Ê ,Ê) Á 'Ù ;(‡Î-Î ,‡) ˙È˘‡¯· 'Ù ‰

"כתרגומו"
‡.Â˘¯ÙÏ Ë¯Ù·Â ,ÌÂ‚¯˙‰ ‡È·‰Ï È"˘¯ Í¯„ ÔÈ
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה ,לידידנו הנעלה ,איש המעלה
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ,מנכ"ל "מתיבתא דרש"י"
מוה"ר שניאור זלמן שפירא שליט"א וזו' הצוה"ח תליט"א
לרגל הולדת הבת מרים תחי'

יהי רצון שיזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנה ומכל יו"ח רב תענוג נחת ושובע שמחות נס"ו
חברי "מתיבתא דרש"י

רבנן ותלמידיהן

¯‡È¯Á‡ Ù"¯ ‰

במחזורים הקודמים ,שבנוסף למבחנים השבועיים ,הרי בסיום החומש
נבחנים על כל החומש בבת אחת .במבחנים כלליים אלו מוכתרים חתני
ומצטייני החומש ,כשמקבלים תעודות ופרסים.
בגומרה של תורה נבחנים שוב במבחן כללי על כל חמשה חומשי
תורה .בחגיגת סיום ,בהשתתפות דיינים ורבנים ,מכתירים את חתני
ומצטייני התורה ,לאלו שהעפילו ועמדו בכור המבחנים השבועיים
והכלליים ,כשמקבלים תעודות ומענקים.
מפעל חשוב זה ,שזכה לברכתם של גדולי ישראל ,מבצע בהצלחה
רבה את המטרה ששם לעצמו  -החדרת לימוד ושינון חומש ורש"י בקרב
ישראל.

רש"י לחידודא
היכן מצינו אותה "כי  "... ...המשמשת בד' לשונות?!

פתרון החידה בגליון הקודם:
"שנים היו"  -יעקב ורחל" ,שלאחר שהיו כמתים"  -יעקב היה
עני וחשוב כמת ) (êáéå ìù 'áä ùåøéôá - à ,èë àöéå 'ô é"ùøורחל שלא ילדה
היתה חשובה כמת ) (é"ùøáå à ,ì íùוהם "חיו יחדיו"" .ולאחר שמתו
לא היו יחדיו"  -שלא נכנסה עמו לקבורה )ìù 'àä ùåøéôá ì"ðä é"ùø
.(êáéå

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(

 חמור שחבש אברהם לעקידה ושעתיד משיח להגלות עליו 
) (ë ,ã úåîù úùøôויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור אלא מה שנאמר "החמור" בה' הידיעה ,אכן היה מספיק לומר' :הוא
וישב ארצה מצרים וגו' .פירש רש"י ‡Â‰ ,„ÁÂÈÓ‰ ¯ÂÓÁ ,¯ÂÓÁ‰ ÏÚ :החמור שרכב עליו אברהם' ,ותו לא(.

,ÂÈÏÚ ˙ÂÏ‚‰Ï ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ „È˙Ú˘ ‡Â‰Â ,˜ÁˆÈ ˙„È˜ÚÏ Ì‰¯·‡ ˘·Á˘ ¯ÂÓÁ‰
˘‡ .¯ÂÓÁ ÏÚ ·ÎÂ¯Â ÈÚ [Ë ,Ë ‰È¯ÎÊ] ¯Óמקור אגדה זו הוא בפרקי דרבי
אליעזר )פרק לא(.
וצריך ביאור ,בכדי לבאר ייחודו של "החמור" ,די היה לומר 'הוא
החמור שרכב עליו אברהם' ,שבגלל זה הרי הוא כבר "חמור מיוחד",
ומשום מה מדייק "שחבש אברהם" ,ומדוע הוצרך להוסיף "לעקידת
יצחק" ,ובפרט שלא מצינו בקרא שאברהם חבש חמור לענין אחר .וכן
מדוע הוצרך להוסיף ולהגדיל ייחודו של החמור" :והוא שעתיד מלך
המשיח להגלות עליו" ,ועל אף שכן איתא בפרקי דרבי אליעזר ,מכל
מקום אין דרכו להביא רק הצריך לפשוטו ,וכמו שאכן משמיט עוד ענין
ייחודי של החמור )הנז' שם( "שנבראת בין השמשות"
בפרקי דרבי אליעזר שם נאמר" :הוא החמור וכו' שעתיד בן דוד
לרכוב עליו" ,ואילו רש"י משנה ובמקום "בן דוד" כתב "מלך המשיח",
ובמקום "לרכוב עליו" כתב "להגלות עליו" .ולכאורה כשם שגבי אברהם
נקט "שחבש אברהם" ,כלישנא דקרא "ויחבוש את חמורו" ,כך הווה ליה
למימר "שעתיד כו' לרכוב עליו" ,וכלישנא דקרא )שמעתיק( "עני ורוכב
על החמור".
חמורו של אברהם  -מה בעי הכא 

הביאור בזה ,לרש"י הוקשה לכאורה יכול היה הכתוב לומר בקצרה
"ויקח משה את אשתו ואת בניו וישב ארצה מצרים" ,מדוע מפרש ומפרט
את אופן הליכתם "וירכיבם על החמור" .ועל כך מתרץ רש"י שהקב"ה
סיבב שההליכה לקיום השליחות תהיה על חמור מיוחד זה ,שהיו בו שני
דברים מיוחדים הקשרים לשליחות זו:
א[ "הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק" ,לרמז לו תשובה
לטענתו "שלח נא ביד תשלח  -ביד מי שאתה רגיל לשלוח" )פסוק יג
וברש"י שם( ,והיינו שעליו לקיים את ציווי ה' ולקבל עליו את השליחות,
כשם שאברהם לא היסס לקיים את הציווי ,לעקוד את בנו יחידו ,ואדרבה
הוא עשה זאת מתוך שמחה וזריזות כזו שחבש את חמורו בעצמו .ולכן
מדייק רש"י "ש ˘·Áאברהם ל) "˜ÁˆÈ ˙„È˜Úאבל אם לא היה בא לבאר

חמורו של משיח  -מה בעי הכא 

ב[ "הוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו" ,לרמז לו תשובה לטענתו
"אין סופי להיות גואלם לעתיד" )רש"י שם( ,והיינו שהגאולה ממצרים
והגאולה העתידה אינם שתי גאולות ,אלא שהגאולה העתידה היא
המשכה של גאולת מצרים ,ותלויה היא בכוחו של משה ובפעולתו
בגאולת מצרים .ומכיון שכוונתו להדגיש שהגאולה העתידה היא המשך
לגאולת מצרים ,לא מספיק לומר כלשון פרקי דרבי אליעזר" :שעתיד בן
דוד לרכוב עליו" )מפני שאין בנוסח זה משמעות מיוחדת בקשר לגאולת
ישראל ,שהרי אפשר שבן דוד ירכב עליו לא בתור מושיעם של ישראל(.
ולכן מדייק "שעתיד מלך המשיח להגלות עליו" ,היינו שהחמור שייך
אליו בתור גואלן של ישראל ובקשר למעשה הגאולה.
ועוד יש בזה תשובה לטענתו "מי אנכי כי אלך  -מה אני חשוב לדבר
עם המלכים" )פסוק י וברש"י שם( ,לזה רמז לו שחמור זה "הוא שעתיד
מלך המשיח להגלות עליו ,שנאמר :עני ורוכב על חמור" ,וכדפירש רש"י
בזכריה שם" :עני"  -ענוותן" ,ורוכב על חמור"  -מדת ענוה היא .והיינו
שהשליחות להיות גואלם של ישראל תלויה במידת הענווה דוקא .נמצא
שבזה גופא שלא רצה ליטול גדולה לעצמו ,הוכחה היא שהוא ראוי
לשליחות זו.
לפי זה כל זה מובן מדוע העתיק בד"ה גם את התיבה "על" ,שכן אם
היה בא לבאר מה שנאמר "החמור" בה' הידיעה ,היה מספיק לצטט
"החמור" ,אבל לפי האמור ,הרי בא לבאר יתור המילים "וירכיבם על
החמור" ,והרי גם מילה זו מיותרת לכאורה .אלא שמכל מקום לא העתיק
גם את "וירכיבם" ,אף שגם מילה זו מיותרת ,שכן אז היינו מפרשים
שרש"י בא להסביר רק זאת שמשה הרכיב את אשתו ובניו על חמור )ולא
הרכיבם על כמה חמורים או על סוס וגמל )ראה מגילה ט ,א וברש"י
ומהרש"א שם ,אבן עזרא וש"ך כאן ,מלאכת הקודש ובאר בשדה כאן
ועוד( ,ולא שזה היה רמז ומענה לטענת משה הנ"ל .גם מובן מדוע
השמיט "הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות" ,שכן אין כוונת
רש"י למנות את כל הדברים המיוחדים שבחמור זה ,כבפרקי דרבי
אליעזר ,אלא רק לבאר את הקשר של חמור זה לשליחותו של משה.
ראה :ביאורי החומש ,כאן; ביאורים לפירוש רש"י ,כאן; לקוטי שיחות ,חלק לא; ועוד

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .Ï‡¯˘È È· ˙ÂÓ˘ ‰Ï‡Â (à ,à úåîù 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ÌÈ·ÎÂÎÏ ÂÏ˘Ó˘ Ô˙·ÈÁ ÚÈ„Â‰Ï :יש אומרים כי הכוכב אף על פי שאינו נראה
ביום ,מכל מקום הוא בנמצא גם ביום .כך הצדיק לעולם הבא שנמשל ליום ,יש לו מציאות ואינו נראה ואינו אבד כי אם
לדורו .ויש אומרים להיפך ,כי הכוכב אינו נראה כי אם בלילה ,כך אור הצדיק זורח אחר הערב שמשו.
כלי יקר ,על הפסוק

זהו עניין שנמשלו הצדיקים לכוכבים ,הנה הכוכבים כשהם תחת הארץ ,הרואה סובר שהם נאבדו ,אבל באמת עלו יעלו אחר
כך .כן הצדיק נקבר בארץ ,אבל באמת עלה יעלה כמו הכוכבים המסבבין.
של"ה ,מסכת תענית דרוש להספד

נמשלו לכוכבים ,שנראים קטנים בעולם הזה ,ולמעלה כל כוכב גדול מכל העולם.
שפת אמת ,פ' לך תרמ"ו

הכוכבים מאירים תמיד ,אף גם ביום המעונן אלא שאז אין אורו נראה .כך גם ישראל מאירים תמיד ,אף גם בזמן הגלות ,אלא
שאז אורם נסתר ,ועתיד לחזור ולהתגלות על ידי תשובה.
ישועות אברהם )ביאלא-לובלין( ,על הפסוק שנת תרע"א; ועיין שם עוד

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
פרשת נח )יא ,לא( ,שם נאמר" :ארצה כנען" .ולאידך גיסא ,לאחר שכבר פירש
כן בפרשת לך )לעיל יד ,י( במילים :הרה נסו ,שהה' בסוף התיבה עומדת
במקום הל' שבראשה ,ועם הכלל :כל תיבה וכו' ,ואם כן משום מה צריך
לחזור ולפרש בעוד מקומות .ועל כן צריכים לומר שבמקומות אלו שמבאר
זאת ,היתה סברא לא לומר כן ,או קושי אחר ,ולכן היה צריך לבאר זאת
מפורשת .ואכן ביארתם בכמה מקומות בהם חוזר רש"י על הכלל ,למה אכן
הוצרך לחזר .אך מדוע חזר בפסוק הנ"ל לא ביארתם ,וכן לא מדוע חזר כן בפ'
ברכה )לג ,כז( בפסוק :מעונה אלקי קדם .גם שם פירש רש"י :מעונה ,כל תיבה
שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה ה"א בסופה.
י.א.ר.

שפע שלומים ,מגבהי מרומים ,יושפע על כל הרבנים החכמים ,העוסקים
בבירור תורת ר'בן ש'ל י'שראל ,הוא ניהו רש"י ז"ל אשר כל דבריו נפלאים
ונעימים.
אודות הקושיא שהוזכר בגליון א בשם הרב מ .ג .על דברי רש"י ז"ל
בפסוק )בפ' וירא כב ,יז( כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך גו' .ופירש
רש"י .Ô·Ï ˙Á‡Â ·‡Ï ˙Á‡ ,‰·¯‡ ‰·¯‰Â .Ô·Ï ˙Á‡Â ·‡Ï ˙Á‡ ,ÍÎ¯·‡ Í¯· :וצריך
ביאור כפל דבריו של רש"י ,די לכתוב פעם אחת גבי "ברך אברכך" ,אחת לאב
ואחת לבן ,ומזה אני שומע שכן יש לפרש גם גבי "והרבה ארבה" .ותו דהיה לו
לכוללם יחד ,לכתוב" :ברך אברכך והרבה ארבה" ,אחת לאב ואחת לבן ,ולמה
מחלק רש"י זה הדבר לב' דיבורים.
ונראה לי בעזר הצור בכוונת רש"י ,דלהכי הוזקק לכתוב ב' דיבורים על
זה ,דאילו היה אומר" :ברך אברכך והרבה ארבה" ,אחת לאב ואחת לבן,
הייתי טועה לומר דתחילת הכתוב קאי על האב וההמשך קאי על הבן ,וכפל
הלשון הוא כפילת טובה לכל אחד ואחד מהם .והא דהוזקק רש"י לכתוב בן ב'
פעמים ולא סגי ליה בפעם אחת ,ב"ברך אברכך" ,וממילא נשמע מזה שכן
הפירוש ב"והרבה ארבה" ,משום דמקום יש בראש לומר דהכי הוא פירושא:
"ברך אברכך" ,אחת לאב ואחת לבן ,כפירוש רש"י" ,והרבה ארבה" ,אחת לבן
ואחת לבנו של הבן ,דהיינו הנכד ,ולאפוקי מפירוש זה נשמר רש"י וכתב ב'
דיבורים ].[...
שמעון אריאל

:˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Ú‰

מה שחזר רש"י כלל זה בתיבת "בארה שבע" ,לכאורה יש לומר שבא לומר ששם
שמורכב מב' תיבות הטיל הכתוב ה' בסוף תיבה הראשונה .וכן כתב בחומש "אשל
אברהם" .אך הרי כבר גילה כן ב"פדנה ארם" .ומה צורך לחזר שוב .ועדיין צריך עיון .אך
מה שחזר רש"י כלל זה בתיבת "מעונה" ,וכתב בחומש הנ"ל דהוה אמינא שכך הוא
נקרא " -מעונה" ,שהרי לא נזכר לפני כן תיבת "מעון" .אך למעשה נאמר לפני כן
"השקיפה ממעון קדשך" .אבל יתכן שהיה מקום לטעות ,שהרי יש 'מעון' בלשון זכר
ו'מעונה' בלשון נקיבה ,כמו "ומעונתו בציון" ,ואכן יש שהבינו כן גם בפסוק דידן
ש"מעונה" היינו מעון בלשון נקבה ,ולכן מפרש רש"י ש"מעונה" היינו "למעון" .יתירה
מזו הרי למ"ד זו שהה"א בא במקומה ,אינה כשאר למ"דים שהה"א מחליפם ,שפירושם
"אל" ,כדוגמת" :ארצה מצרים" ,כמו "לארץ מצרים" ,שפירושה אל ארץ מצרים .ו"הרה
נסו" ,כמו "להר נסו" ,ופירושו אל הר נסו .אבל למ"ד זו היא למ"ד התכלית ,ופירושו
למטרת מעון ,וחידוש גדול הוא זה שגם למ"ד כזו הה"א מחליפה] .וראה חומש הנ"ל
בכל ז' המקומות שבהם מזכיר רש"י כלל זה .וראה גם גליון נוה ההיכל ,פ' וישלח
תשע"ב מדור היכל רש"י בנוגע ל"ארצה שעיר"[ .אבל עדיין יש מקום לעיין בשינויי
לשון ברש"י במקומות בהם מזכיר כלל זה )הרה ,פדנה ארם ,ביתה בתואל ,ארצה שעיר,
בארה שבע ,מרתה ,מעונה(.

הכהן שוורץ ]בעל "ביאורי אש" על פירוש רש"י[

:È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó ˘È¯ ÒÏÙ Ï‡¯˘È ·¯‰ ˙¯Ú‰
מה שכתב שלכן הוצרך לפרש ב' פעמים ,שאם לא כן היינו מפרשים "והרבה
ארבה" ,אחת לבן ואחת לבן הבן ,לא נראה דבן הבן מאן דכר שמיה?! ומה שכתב
שלולי היה רש"י משלבם היה מקום לטעות  ,ד"ברך אברכך" הוא לאב ו"והרבה ארבה"
לבן ,אכתי יכול היה לשלבם יחד ולומר :ברכה וריבוי לאב וברכה וריבוי לבן .ולענ"ד,
בא רש"י לומר שלא נפרש שברכה וריבוי אחת הן ,והו' של "והרבה" במקום ש'" ,כי ברך
אברכך" )האב והבן( בכך ש"הרבה ארבה את זרעך" ,אלא ששתי הבטחות שונות הן:
ברכה לאב ולבן וריבוי לאב ולבן.

) (á ,èî éçéå 'ôהקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם וגו' .צריך
) (è ,äî ùâéå 'ôמהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף גו' .ביאור מדוע אין רש"י מפרש כאן ,על דרך שפירש בריש פ' דברים )א ,ג( ויהי
פירש רש"י .˙Âˆ¯‡‰ ÏÎÓ ‰‰Â·‚ Ï‡¯˘È ı¯‡ ,È·‡ Ï‡ ÂÏÚÂ :וצריך להבין למה לא בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש ,מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך
פירש כן לעיל )סוף פ' מקץ מד ,יז( על הפסוק שם :ואתם עלו לשלום אל אביכם .למיתה ,ממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה אמר ראובן
הרב משה ש .נאטיק בני וכו' .והרי אם עניין זה צריך פירוש ,לכאורה היה לו לרש"י לפרשו )גם( כאן.
הרב אברהם חן

) (à ,åî ùâéå 'ôויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע .פירש רש"י‰¯‡· :
הקודם
˘· .‰˙ÏÈÁ˙· „"ÓÏ ÌÂ˜Ó· ‰·È˙ ÛÂÒ· ‡"‰ ,Ú·˘ ¯‡·Ï ÂÓÎ ,Úבגליון
) (ãë ,ã úåîù 'ôויהי בדרך במלון גו' .בדפוסי הרא"ם שלפנינו מוזכר :פרק
בא
לא
,
זה
)כסלו תשע"ב( ביארתם בטוב טעם שבכל מקום שרש"י כותב כלל
ד' דנדרים ]ויש שהרחיקו יותר :פרק רביעי דנדרים[ ,וצריך להיות כבדפוסים
,
"
בסופה
'
ה
לחדש עצם הכלל ש"תיבה הצריכה ל' בתחילתה הטיל בה הכתוב
הראשונים :פרק ד' נדרים ]= ארבעה נדרים[ ,והוא פרק שלישי.
בסוף
,
בתורה
שכן אם הדבר צריך ביאור ,היה לו לפרש זאת בפעם הראשונה
מערכת מתיבתא דרש"י

פרד"ס היה לשלמה

המשך

הנה עיקר הארת הכוכבים היא בלילה ,וכן בני ישראל עובדים את ה' ומאירים בעבודתם ,שאף שהם בעצמם בבחינת חושך
ולילה ,שאינם מרגישים כלום .וזה חיבתן של ישראל.
זכרון צבי )בסוף ספר נחל הברית ,על הלכות מילה( ,על הפסוק

) .‰ÚÂÙ ˙È˘‰ Ì˘Â ‰¯Ù˘ ˙Á‡‰ Ì˘ ¯˘‡ ˙È¯·Ú‰ ˙„ÏÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ÍÏÓ ¯Ó‡ÈÂ (åè ,à úåîù 'ôפירש רש"י‰ÚÂÙ˘ Ì˘ ÏÚ ÌÈ¯Ó ÂÊ ,‰ÚÂÙ :
 .‰ÎÂ·‰ ˜ÂÈ˙ ˙ÂÒÈÈÙÓ‰ ÌÈ˘‰ Í¯„Î „ÏÂÏ ‰‚Â‰Â ˙¯·„ÓÂפועה לשון צעקה ,כמו :כיולדה אפעה .ולכאורה פיוס וצעקה ניגודים הם.
אלא ,גם כאשר צריך לפעמים להרים קולו בצעקה )כגון :אב על הבן או רב על תלמידו( ,צריך מיד לפייס תינוק הבוכה.
וכדמצינו בתקיעת שופר ,שקול התרועה ,עטוף בפשיטה לפניה ופשיטה לאחריה.
אבני אש

) .'Â‚Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡ÈÂ .'Â‚ ÌÈÚ„¯Ùˆ‰ ˙È¯Î‰Ï 'Â‚ ÍÏ ¯È˙Ú‡ È˙ÓÏ ÈÏÚ ¯‡Ù˙‰ ‰Ú¯ÙÏ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ (å-ä ,ç àøàå úùøôפירש רש"י,¯ÁÓÏ ¯Ó‡ÈÂ :
 .¯ÁÓÏ Â˙¯ÎÈ˘ ÌÂÈ‰ ÏÏÙ˙‰נראה לי הטעם כמו שמצינו באחז )ישעיה ז ,יב( דאמר לא אשאל ולא אנסה .וביארו רז"ל )בילקוט(
הטעם דאמר אין רצוני שיתקדש שם שמים על ידי .ואם כן פרעה הרשע ודאי לא היה רוצה שיתקדש שם שמים על ידו,
שיראו שיסיר המכה אחר תפילתם ,לכך לא היה רוצה שידעו העולם ששלח אחריהם שיתפללו ,וכשיסיר המכה יסברו שסר
מאליו .והגם שרוב העולם המה בני דעת ויבינו שלכך שלח אחריהם ,הנה מכל מקום היה רוצה למעט קידוש שם שמים כל
מה שיוכל שיש שאין מבינים .עיין שם עוד ]וראה גם :אבן עזרא; עמר נקא לרע"ב; נזר הקודש ,על המדרש; אור החיים; אוהב ישראל; ועוד[.
ישמח משה ,על הפסוק

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
אריהמק
מחכמי
נאס"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
למהר
טולידאנו* גור
משה מים חיים
לרבי* באר
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן
החדשים"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דבריבעל
ועודמירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים *
השמיםשפתי
דוד" לט"ז *
תקל*"ג(
דעתבטבת
אפריםד *– י"ג
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תפ"
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר

"מקודש מקודש" ענו ואמרו אחריו פה
אחד המסכמים לספרו .נולד בשנת תפ"ד לאביו
רבי דניאל מו"ץ במקנאס ,חתן אחיו רבי יוסף
טולידאנו ,בני רבי יהודה ,בן רבי חיים טולידאנו
דומ"צ מקנאס ]עליו כותב רבינו בהקדמתו :לא
היה כמותו בכל הארץ ,[ ...בן רבי חביב החסיד
מחכמי מקנאס ,בן רבי חיים דומ"ץ מקנאס ,בן
רבי דניאל ראש ישיבת פאס ,בן רבי יוסף מגורשי
ספרד ,מעיר טולידו )על שמה נקראת המשפחה(
שהיגר לשאלוניקי ,תלמיד רבי יצחק אבוהב.
רבינו קיבל תורה מפי האחים ש"ב ]בני בתו
של אבי זקנו רבי חיים[ :רבי יעקב טולידאנו
)המהרי"ט( אבד"ק מקנאס בעל "אהל יעקב" על
פירוש רש"י ,ואחיו רבי חיים טולידאנו
)המהרח"ט( אבד"ק מקנאס בעל שו"ת "חק
ומשפט" ,שרבינו כותב עליו" :שש שנים כימי
שכיר הייתי עמו ,לא היה לי ימים טובים כאותם
הימים ."...בחודש טבת תקכ"ט נתמנה לדיין
במקנאס ,בה שימש במשך כד' שנים ,עד
להסתלקותו ,בן מ"ט ,בי"ג בטבת תקל"ג .חיבר
שו"ת "השמים החדשים" על ד' חלקי שולחן
ערוך ,ועוד )ראה "מלכי רבנן" ערכו(.
חמשה חיבורים כתב רבינו על פירוש רש"י,
ואלה שמותם" :אדמת קודש"" ,בגדי קודש",
"מלאכת הקודש"" ,בונה ירושלים" ו"אם הבנים".
כאשר חתנו של רבינו רבי מאיר טולידאנו ]ב"ר
משה ,ב"ר אליעזר ,אחיו של רבי דניאל )אבי
רבינו( ושל רבי יוסף )אבי אמו של רבינו( הנ"ל[,
ערך את הכתובים חיבר את כולם לספר אחד.
וכך הוא כותב בהקדמתו" :אמרתי להעתיק
אותם ולסדרם בסדר נאות ,דבר דבור על אופניו,
ולעשות את כולם ספר אחד ,כדי להקל על
הקורא לבלתי שיצטרך לחפש אנה ואנה על כל
פירוש דיבור של רש"י ז"ל באיזה ספר ביאר אותו

שלטי הגיבורים

הרב המחבר ז"ל" .את שם הספר בכללותו קרא
"מלאכת הקודש"  -שם שקרא המחבר לאחד מן
החמשה הספרים .גם רמז בזה למלאכתו הגדולה
שהשקיע בספר במשך שנים ,מתחילת שנת
תקנ"ו ועד שיצא לאור עולם ,בליוורנו תקס"ג.
בהמשך הקדמתו הוא מתאר את הכתבי
היד ואת עבודתו" :לפעמים היה כתוב אצלו
ביאור דיבור אחד בשני ספרים ולפעמים
בשלשה ,לפי שבכל ספר  -כשהיה חוזר על
המקרא בכל שנה  -היה כותב עוד בדיבור ההוא
של רש"י ז"ל דרך אחרת שהיתה נראית לו לומר
לפי העת ההוא .ואני הכותב קיבצתי ועשיתי
כולם עשת אחת ,והייתי כותב את הדרך ההוא
השני בשם 'אי נמי' או 'ועוד יש לומר,'...
וסדרתי אותם על סדר פסוקי הפרשה ושמתי
אותם איש על דגלו ועל מקומו לחבר את האהל
להיות אחד ,כדי שיערב על כל חיך ...אך
צצצצצצ

ההקדמות של הספרים הנחתי אותם כמות
שהם ...וקראתי בשם ]הקדמה[ ראשונה ושניה
ושלישית".
מרגלא בפומיה דרבינו לתאר את רש"י
בתואר "המלך שלמה" .וכך כותב בהקדמה א':
"אמרתי לבאר ולברר וללבן דברי המלך שלמה
]רש"י[ מאור הגולה אשר המה כמסמרות
נטועים ...לדרוש ולתור בחכמת המלך שלמה
אשר נתן לו האלקים חכמה ובינה ודעת מכל
האדם אשר על פני האדמה ,ואין כל בריה
שהגיעה לסוף דעתו ."...ובהקדמה ב'" :נתתי אל
לבי לדרוש ולתור בחכמת המלך שלמה ,אשר
הפליא לעשות וחיילים יגביר בזאת התורה."...
ובהקדמה ד'" :עד ימיו היתה התורה כקופה בלי
אזנים עד שבא המלך שלמה ועשה לה אזנים".
בסוף הקדמה זו מתאר איך שהיתה לו פעם
התגלות רש"י בחלום לילה.
מלבד למחותנו ששמו כשמו :רבי משה
טולידאנו הנ"ל  -אבי חתנו רבי מאיר ,היה לו
לרבינו מחותן נוסף שגם הוא נקרא כשמו ,וגם
הוא כמותו חיבר ספר על פירוש רש"י לתורה,
והוא גיסו בעל אחותו :רבי משה טולידאנו בעל
"אהל משה" על פירוש רש"י ]בן המהרי"ט הנ"ל[
 אבי חתנו רבי יוסף ,שקורא לרבינו" :מורי ורבי,חמי ומסרפי" .גם רבי יוסף כאביו וכחותנו חיבר
פירוש לפירוש רש"י על התורה ,בשם "כבוד
מלכים" אך לעת עתה לא זכינו לאורו.
מהדורא חדשה הופיעה כחומש "מלאכת
הקודש" ,בת ה' כרכים ,מוגהת ומתוקנת ובאותיות
מאירת עינים ,ובתוספת ציוני מראי מקומות,
כותרות משנה ומפתחות .מעשה ידי אומן הג"ר
יהודה איטח שליט"א ר"מ ישיבת "אהבת שלום".
ויצאה לאור בהוצאת "אור הטוב" ירושלים תש"ע.
תורה מפוארת בכלי מפואר.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'Â‚Â ÍÈÏ‡ ‡· ÛÒÂÈ Í· ‰‰ ¯Ó‡ÈÂ ·˜ÚÈÏ „‚ÈÂ (á ,çî éçéå 'ôפירש רש"י .ÔÂ˘Ï È¯ˆ˜ ˙Â‡¯˜Ó ‰·¯‰Â ÈÓ ˘¯ÈÙ ‡ÏÂ ,·˜ÚÈÏ - „È‚Ó‰ - „‚ÈÂ :הא דלא
פירש דאפרים היה המגיד ,כמו שכתב לעיל בשם יש אומרים ,הכא לא הביא לא הביא אלא פירוש קמא ,והוצרך לומר 'והרי זה מקרא קצר',
דהכא ודאי אינו אפרים ,דהכא כתיב 'הנה בנך יוסף בא אליך' ,ואילו היה אפרים הוה ליה למימר 'הנה אבי יוסף בא אליך' .אלא על כרחך לומר
דאדם אחר היה ]ועיין שם עוד[.

) .ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â ÌÂ˙ÈÙ ˙‡ ‰Ú¯ÙÏ ˙ÂÎÒÓ È¯Ú Ô·ÈÂ (àé ,à úåîù 'ôפירש רש"י˙Â˜ÊÁ ÌÂ‡˘ÚÂ ÍÎÏ] ‰ÏÁ˙Ó ˙ÂÈÂ‡¯ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ,ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â ÌÂ˙Ù ˙‡ :
 .[¯ˆÂ‡Ï ˙Â¯Âˆ·Âכוונתו דאם פירש 'ויבן ערי מסכנות' ,היינו שבנו ערים של מסכנות וקרא אותם פיתום ורעמסס ,לימא קרא' :ויבן ערי מסכנות
פיתום ורעמסס' ,מאי 'את פיתום ואת רעמסס' ,דמשמע דמקודם היו בעולם פיתום ורעמסס ,וקל להבין.

