ב"ה ,תמוז תשע"ה ,גליון מה

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

חדשות בהיכלי רש"י

"¯˘"Ï‰˜ÈÂ 'Ù ,ÔÏ‰Ï„ ,Ô‰Î È¯Ó‡) "...¯Â‰Ë‰ ÂÂ˘Ï· ˜ÈÈ„ ‰ÓÎÁ ÔÂ¯˙È· Ï"Ê È
·‡Ï ˜ÂÒÙ· ‰Âˆ˙ 'Ù ,Ì˘) "ÂÏÏÓ ¯Â¯· Ï"Ê È"˘¯ È˙Ù˘Â" ;("·Ï ˙ÓÎÁ ‰˘‡ ÏÎÂ" ˜ÂÒÙ
.(Ú¯˜È

כללים בפירוש רש"י
¯˘"ÁÏ˘· ˙˘¯Ù· ÔÂ‚Î ,ÌÈÈÂÒÓ ¯„Ò· ¯·„Ï ˙Â‡Ó‚Â„ ‡È·Ó È
"‡È·‰˘ ,‡ÏÙ ÔÙÂ‡· Ì˙Â‡ ¯„ÈÒ ÈÎ ‡ÈÏÙ‰Ï ˘ÈÂ ,ÔÂ˘Ï ÏÙÎÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ‡È·‰
·' „˜ÈÒÙ‰ ‡Ï‡ ,ÂÊ ¯Á‡ ÂÊ „ÁÈ Ì‡È·‰ ‡ÏÂ ,(‰ ˜¯Ù) ÌÈËÙÂ˘ ¯ÙÒÓ ˙Â‡Ó‚Â
·˜ÂÒÙÓ ‡È·‰ ÌÈËÙÂ˘Ó ˙Â‡Ó‚Â„‰ Ì‚Â .(„Î˜ ¯ÂÓÊÓ) ÌÈÏ‰˙Ó ‡Ó‚Â„· Ì‰ÈÈ
‚ ‡Ó‚Â„ ‡È·‰ Ì‚Â ...Ì˘ Ê ˜ÂÒÙ· ˘È˘ ÂÊÎ ‡Ó‚Â„ ‡È·‰Ï ËÈÓ˘‰Â ,·È ˜ÂÒÙÂ
...‰Ê ÏÙÎ ¯Ó‡˘ ,(‰Ï˜ ¯ÂÓÊÓ) Ì„Â˜‰ ¯ÂÓÊÓÓ ‡È·‰ ‡ÏÂ ,(ÂÏ˜ ¯ÂÓÊÓ) ÌÈÏ‰˙Ó
‡Ï ÈÎ È˙ÚÓ˘ ·Â˘ .ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆÂ ,‰Ê ÂÂ˘Ï Ï"Ê È"˘¯ ¯„ÈÒ ‰ÂÂÎ· ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â
‡‰"„ Ì˘ ÁÏ˘· 'Ù ,("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" Í¯Ú ‰‡¯) Ô‰Î È¯Ó
."...ÌÈÂÂ˘ ÌÈÒÂÙ„‰ ÏÎ
)(Â ,ÂË

(‰"Ú˘˙ ¯ÈÈ‡) „Ó ÔÂÈÏ‚ "È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó" ‰‡¯Â .ÈÊÚ ‰"„ Ì„Â˜ ¯Â·È„ Ì˘ ‰‡¯Â .ÍÈÓÈ

רש"י לחידודא
תפוחים ללא עץ ,שריפה בלא אש,
בנות ללא אבות ,מושלים בלא עם?!
)התשובה מתוך חומש ורש"י של אחת מפרשיות החודש(.

פתרון החידה של גליון הקודם:
שנים שלא היו להם בנים ,אבל אבות היו להם שנים?! = בפ' במדבר )ג,
ד( נאמר :וימת נדב ואביהוא גו' ובנים לא היו להם .ולפני זה )פסוק א(

נאמר :ואלה תולדת אהרן ומשה וגו' ,ופירש רש"י" :ואינו מזכיר אלא
בני אהרן ,ונקראו תולדות משה לפי שלמדן תורה ,מלמד שכל המלמד
את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו .הרי שנדב ואביהוא
)שלא היו להם בנים( היו להם שני אבות אהרן ומשה )על פי "אביעה חידות"(.
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
לידידנו הנעלה בר אוריין ובר אבהן

הה"ג ישכר דוב הכהן הולנדר שליט"א
מראשי "מפעל חומש רש"י" ועורך שו"ת בחומש ורש"י

לרגל כלילת בנו המופלג נ"י עב"ג תחי'
מבחירי ישיבת "מאור עינים" ו"מפעל רש"י"

יהי רצון שהזיווג יעלה יפה יפה
לנחת ההורים שליט"א ולתפארת בית אבות
זכותו של רש"י עליהם תגן באלף המגן

ברגשי כבוד והערכה וברחשי ברכה
מתיבתא דרש"י

מפעל חומש רש"י

סניף חדש של "מפעל חומש ורש"י"
הנהלת "מפעל חומש ורש"י" העולמי ורבניה ,שמחים לבשר,
לקהל קוראי עליון "מתיבתא דרש"י" הע"י ,על יומא טובא דרבנן
עם פתיחת סניף נוסף של מבחנים בחומש ורש"י בעיר התורה בני
ברק .המבחנים מתקיימים מדי מוצאי שבת בבית הכנסת הגדול
)הישן( ,ברחוב רבי עקיבא  -מרכז העיר.
סניף חדש זה מתחבר ,בגדר "מוסיף והולך" ,לעשרות סניפים
קיימים ברחבי ארץ הקודש ובכל העולם כולו ,ומשתף אלפי הוגים
ולומדים תורת רש"י בפירושו על התורה בעמקות ועומדים על כור
המבחן בצורה מקיפה .זכה סניף בני ברק והעומד בראשו הלא הוא
ידיד כל בית ישראל ,מומחה בתורת רש"י ,הגה"צ רבי אהרן
שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ ונשיא מפעל "מתיבתא דרש"י".
שני המפעלים העוסקים זה שנים בהפצת תורת רש"י ,כל אחד
בדרכו :מפעל "מתיבתא דרש"י" על ידי שיעורי עיון ,גילוי גנזים,
הוצאה לאור ,ועוד ,ואילו "מפעל חומש ורש"י" ,שמרכזו בעיר
ביתר ,מיסודו של הגה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א ,ועומד תחת
הנהלת מזכי הרבים הרה"ח וכו' מוה"ר משה טמבור שליט"א,
והרה"ג רבי ישכר דוב הכהן הולנדר שליט"א ,על ידי עידוד
לימוד יסודי וכתיבת חידושים בתורת רש"י על התורה ,עריכת
מבחנים שבועיים מקיפים ומעמיקים על הפרשה חומש ורש"י,
והכתרת חתני החומשים והתורה ,עם הענקת תעודות ,מילגות
ופרסים.
מפעלים חשובים אלו ,שזכו לעידודם וברכתם של גדולי תורה
זצ"ל ושליט"א ,מבצעים בהצלחה רבה את המטרה ששמו לעצמם,
תוך שיתוף פעולה הדדית .ועכשיו ביותר ,בהתחברותם יחדיו,
בטוחים אנו כי תוסיף כח ואומץ לעשות חיילים לתורה ולתעודה,
ביתר שאת ויתר עז ,ולהחדרת לימוד ושינון חומש ורש"י ביסודיות
בקרב ישראל .זכותו הגדולה של ר'בן ש'ל י'שראל תעמוד לכל
ההוגים ועמלים בתורתו ויורדים לעומקה ,ולכל העוסקים בהפצת
לימוד עיוני זה ,שיזכו ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים ,מתוך
בריות גופא ונהורא מעליא ,ומתוך הרחבה ,נחת ,אושר וכל טוב
סלה.

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(

 בין סיפור מלחמת הכנעני )הוא עמלק( בפרשת חקת לבין פרשת מסעי 

).'Â‚ Ì˘ ˙ÓÈÂ '‰ ÈÙ ÏÚ ¯‰‰ ¯‰ Ï‡ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ ÏÚÈÂ (î-çì ,âì éòñî 'ô
È · ‡·· ÔÚ Î ı¯‡· ·‚ · ·˘ÂÈ ‡Â‰Â „¯Ú ÍÏÓ È Ú Î‰ ÚÓ˘ÈÂ
 .Ï‡¯˘Èפירש רש"י‡È‰ Ô¯‰‡ ˙˙ÈÓ˘ Í„ÓÈÏ Ô‡Î ,"È Ú Î‰ ÚÓ˘ÈÂ" :
ÍÎÈÙÏ ;Ï‡¯˘È· ÌÁÏÈ‰Ï ˙Â˘¯ ‰˙È˘ ¯Â·ÒÎÂ „Â·Î ÈÚ Â˜Ï˙Ò˘ ,‰ÚÂÓ˘‰
.‰·˙ÎÂ ¯ÊÁ
דברים דומים כתב רש"י גם בפרשת חקת )כא ,א( על הפסוק "וישמע
הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל"" ,וישמע הכנעני"" ,שמע
שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו' ,כדאיתא בראש-השנה .ועמלק
מעולם רצועת מרדות לישראל ,מזומן בכל עת לפורענות" .אלא
שהשוואה בין שני הפירושים מעוררת כמה תמיהות:

עמלק מוכן תמיד להילחם בישראל או רק כשניתנה רשות? 
א( מדברי רש"י "כאן לימדך שמיתת אהרן היא השמועה ...לפיכך חזר
וכתבה" משמע שאנו למדים זאת רק מהחזרה על הסיפור בפרשתנו;
והדבר מתמיה ,שהרי רש"י עצמו פירש דבר זה )"וישמע הכנעני  -שמע שמת
אהרן"( כבר בפרשת חקת! אמנם יש שפירשו שדברי רש"י בפרשת חקת
מסתמכים אף הם על הישנות הסיפור בפרשתנו )גור אריה ,שפתי חכמים,
משכיל לדוד( .אך קשה לקבל הסבר זה ,שכן במקרה כזה היה על רש"י לציין
בפרשת חוקת את ההוכחה לדבריו מפרשתנו )כדרכו במקרים מעין אלו(.
ב( מלשון רש"י בפרשת חקת "שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני
כבוד" ,משמע שמדובר בשתי שמועות נפרדות; ואילו מלשונו כאן
"שמיתת אהרן היא השמועה ,שנסתלקו ענני כבוד" משמע שמיתת אהרן
והסתלקות ענני הכבוד אינן אלא שמועה אחת .ג( בפרשת חוקת מוסיף
רש"י את המשפט "ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל ,מזומן בכל
עת לפורענות"; ואילו בפרשתנו הוא משמיט משפט זה ,אך מוסיף
במקומו משפט אחר" :וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל".
וביאור הענין :בפרשת חוקת ,כמו בפרשתנו ,מזכיר הכתוב ש"כנעני"
זה שבו עוסק הכתוב היה יושב בנגב ,וכדברי רש"י שם ,שמלים אלה
מוכיחות שהכוונה היא לעמלק ,שעליו נאמר )פרשת שלח יג ,כט( "עמלק
יושב בארץ הנגב".
אך בענין זה ישנו הבדל בין שני הכתובים :בפרשת חקת נאמר "וישמע
הכנעני מלך ערד יושב הנגב" ,כלומר שהמלים "יושב הנגב" מהוות חלק
בלתי-נפרד מתוארו של ה"כנעני"; ואילו בפרשתנו נאמר "וישמע הכנעני
מלך ערד ,והוא יושב בנגב"  -התואר הוא "הכנעני מלך ערד" בלבד ,אלא
שהכתוב מוסיף ומציין ש"כנעני" זה היה "יושב בנגב".
להבדל זה ישנה משמעות רבה :בפרשת חקת מיוחסת השמועה וכל מה
שבא בעקבותיה ל"כנעני מלך ערד יושב הנגב" ,כלומר  -ה"כנעני" הגיב
לשמועה ופעל כ"יושב הנגב" ,היינו כפי הנהגתו של עמלק .מהי ההנהגה
של עמלק? על כך מפרש רש"י "עמלק מעולם רצועת מרדות לישראל,
מזומן בכל עת לפורענות" :עמלק אינו ממתין לשעת כושר מיוחדת כדי
להילחם בישראל ,אלא הוא מנצל לשם כך כל הזדמנות אפשרית.
משום כך ,ברגע ששמע עמלק שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד
שהגנו על ישראל ,דבר שיצר אפשרות מעשית להילחם בהם  -הוא לא
נזקק להתבוננות מעמיקה במשמעות הדברים; מבחינתו ,עצם העובדה
שענני הכבוד נסתלקו מהווה הזדמנות שיש לנצלה כדי לתקוף את בני
......

פרד"ס היה לשלמה

ישראל .וזה שעמלק נלחם עם ישראל כבר ברפידים ,כאשר כן היו
מוקפים בענן  -הוא כיון שהיו כאלה מבני ישראל "שהיה הענן פולטן"
)רש"י פרשת תצא כה ,יח( ,ולכן כשצוה משה את יהושע להלחם בעמלק
אמר לו "צא מן הענן והלחם בו" )רש"י פרשת בשלח יז ,ט(.
בפרשתנו ,לעומת זאת ,מיוחסת השמועה ל"כנעני מלך ערד" בלבד
)אלא שהכתוב מוסיף לכך את הזיהוי "והוא יושב בנגב"( .בכך מלמדנו הכתוב
שההנהגה העמלקית של ה"כנעני" לא היתה גורם הכרחי בהחלטתו
להילחם בישראל ,והוא היה נוהג באותה דרך גם אילו היה מדובר
ב"כנעני" גרידא .יש לציין ,שתרגום יונתן בן עוזיאל מרחיק לכת עוד
יותר וכותב )בתרגומו לפסוק זה( "ושמע עמלק חייבא ואתחבר בכנענאי",
כלומר שלפי שיטתו אנו למדים מהכתוב בפרשתנו שהכנעני אכן
הצטרף בפועל לעמלק ונלחם בישראל )בניגוד לדבריו בפרשת חוקת ,שבה
הוא מזכיר את עמלק בלבד ולא את הכנעני  -ואכן ,יש מפרשים המקשים על השינוי
בדבריו; ולפי המבואר הדבר מובן(.

מדוע? על כך מפרש רש"י "כאן לימדך שמיתת אהרן היא
השמועה ...וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל" :כאן מוסיף
הכתוב ומלמדנו ,שהשמועה שגרמה ל"כנעני" לצאת למלחמה לא היתה
רק הסתלקות ענני הכבוד )שיצרה את האפשרות המעשית להילחם בישראל(,
אלא יותר מכך :הכנעני שמע והבין שמיתת אהרן היא שגרמה לסילוק
ענני הכבוד ,והסיק מכך שמעתה חלה ירידה מהותית במעמדם של בני-
ישראל ,וניתנה גם הרשות להילחם בהם  -דבר שמצדיק יציאה למלחמה
בישראל גם כ"כנעני" )ולא רק כעמלק ,שהוא "מזומן בכל עת לפורענות"(.

"השמועה היא מיתת אהרן" או "מיתתו היא השמועה"? 
ועדיין יש להבין :כיון שבפועל היה זה עמלק )"והוא יושב בנגב"( ,הרי
מובן שהעובדה שהוא נלחם בישראל באה כתוצאה משנאתו הייחודית
שבגללה הוא מחפש להילחם בישראל בכל עת ובכל זמן )ואינו מחכה
להזדמנות מיוחדת(; אם כן ,לשם מה צריך הכתוב בפרשתנו להוסיף
ולהדגיש ענין של "אילו יצוייר" בלבד  -שאפילו אם לא היה זה עמלק
אלא "כנעני" סתם ,הוא היה מתעורר להילחם בגלל שנוצר כאן מצב של
"כסבור שניתנה רשות להילחם בישראל"? לשם מה נדרשת הוספה זו
שאינה אלא רעיון מופשט )לכאורה(? ]והרי רש"י אינו מקבל את שיטת התרגום
יונתן בן עוזיאל שהובאה בהערה לעיל ,לפיה הכתוב כאן בא לחדש שהכנעני ממש בא
והצטרף אל עמלק[.

והביאור בזה :כוונת הכתוב היא להגדיל בחשיבות המאורע של
מיתת אהרן )דבר המורה על גדולת אהרן בעצמו ,כמובן(  -שהיא הביאה
לירידה כה מהותית במצבם של ישראל ,שאפילו "כנעני" סתם התעורר
כתוצאה מכך להילחם בישראל .ולכן מפרש זאת הכתוב דוקא כאן ולא
בפרשת חקת ,כי כאן הוא המקום שבו התורה מאריכה בסיפור של מיתת
אהרן ,ומציינת בענין זה כמה פרטים שלא נכתבו בפרשת חקת ,כגון:
מספר שנותיו של אהרן ,ועוד; ולכן כאן הוא המקום גם להוסיף פרט זה
של "כסבור שניתנה רשות להילחם בישראל" ,שהוא המוסיף ומגדיל את
חשיבות המאורע .לכן כותב "שמיתת אהרן היא השמועה" )ולא
'שהשמועה היא מיתת אהרן'( ,כי כוונת הכתוב היא למיתת אהרן )המורה על
גדלותו( לא ל"וישמע הכנעני".
ביאור החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ח; ואתם תלוקטו

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

)שם הגדולים(

) .'Â‚Â ËÈ·‰Â ˘È‡ ˙‡ ˘Á ‰ Í˘ Ì‡ ‰È‰Â (è ,àë ú÷ç 'ôפירוש רש"י‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÔÈÏÎ˙ÒÓ Ï‡¯˘È ÂÈ‰˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ,‰ÈÁÓ ˘Á Â‡ ˙ÈÓÓ ˘Á ÈÎÂ :ÂÈ˙Â·¯ Â¯Ó‡ :
 .ÌÈ˜ÂÓÈ ÂÈ‰ Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ‡Ù¯˙Ó ÂÈ‰ ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡Ï Ì·Ï ˙‡ ÔÈ„·Ú˘ÓÂהקושיא "וכי נחש ממית" אינה בנוגע לנחש הנחשת ,שלא שייך לומר על כך" :נחש
ממית" ,שהרי לא הנחש )הנחשת( המית ,כי אם העדר ההבטה .אלא הקושיא על המיתה על ידי נשיכת הנחש" :וכי נחש ממית" ,האם נחש יכול להמית
בלי רצון ה' .ושוב מקשה על נחש הנחושת האם "נחש מחיה" )וכמו שקשה על נחש הנחשת היתכן שמחיה ,כן קשה על נחש הנושך היתכן שממית( .ועל פי זה מובן כפל
לשון "נחש"" :וכי נחש ממית או נחש מחיה" )ולא' :וכי נחש ממית או מחיה'( ,כי הנחש שהמית אכן אינה אותו הנחש שמחיה .והתירוץ" :אלא ,בזמן שהיו
ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים" ,אם כן לא הנחש )הנחשת( מחיה" .ואם לאו היו נימוקים" ,ולפי זה אכן
ביאורים לרש"י; זמן נקט ,ראש השנה ג ,ח
לא הנחש )הנושך( ממית ,אלא העדר שיעבוד הלב לאבינו שבשמים.

י"ד רש"י

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

(*"Ô‰Î È¯Ó‡" ¯ÙÒ·˘ È"˘¯ È¯Â‡È·Ï Á˙ÙÓ
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

)) ‰˘Ó Ï‡ ‡¯˜ÈÂ (à ,à àø÷éå 'ôהב'(˙Â˜ÒÙ‰ ÂÈ‰ ‰ÓÂ .
¯ÓÂÁÂ Ï˜ ,'ÂÎ ÔÂ·˙‰Ï ‰˘ÓÏ ÁÂÈ¯ Ô˙ÈÏ ˙Â˘Ó˘Ó
 .ËÂÈ„‰‰ ÔÓ „ÓÂÏ‰ ËÂÈ„‰Ïהא קל וחומר פריכא הוא,
דדילמא רק בלומד מפי הגבורה כן?

)óíñ þîôêî ê® .¯Ó‡Ï [„ÚÂÓ Ï‰‡Ó] (à ,à àø÷éå 'ô
 .−ô¼ þëðò êîí ó×ñ−ë¾ë ,ó−¾îë× −þëðהלא דברי
חיבה הם ולא כבושים.

)˙Â·¯˜· ,·È¯˜È˘Î .ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡ (á ,à àø÷éå 'ô
„·ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰Ó ,¯Ó‡ ‰ÓÏ .Ì„‡ .ÔÈÚ‰ ¯·È„ ‰
 .'ÂÎ ÏÊ‚‰ ÔÓ ·È¯˜‰ ‡Ïמדוע מהפך ומפרש תחילה "כי
יקריב" המאוחר בקרא ,ולאחר מכן "אדם" המוקדם?
למה לי למילף מ"אדם" ,הרי נאמר "קרבנו"? ומהי
לשון "דיבר הענין" ,ולא 'דיבר הכתוב'?

)ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡ .ÏÚÓ ÏÂÚÓ˙ ÈÎ (åè ,ä àø÷éå 'ô
‡ .'ÂÎÂ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ .ÈÂÈ˘ ‡Ïהרי מעילה האמורה

 .Á·ÊÓ‰ ÔÓ ‰ËÓÏמשמע דבהעלאה סגי ,הרי בגמרא ‰˘Ó ‡Â‰˘Î˘ Â„ÓÏ Ô‡ÎÂ ,'ÂÎÂ Â„ÓÏ [Ì˘ È"˘¯ ‰‡¯Â
 .‰ÏÈ·Ë ÔÂÚË ·‰Ê È„‚·Ï Ô·Ï È„‚·Óמדוע נצרך טבילה
)פסחים נט ,ב( מפורש דהקטרה מעכבת.
) .‰¯È˘˜ ÔÂ˘Ï .[˙ÂÚ·‚Ó Ì‰Ï] ˘Â·ÁÈÂ (âé ,ç åö 'ôבמקום מקדושה חמורה לקלה? בפנימיות הענינים.
אחר )פ' תרומה כז ,יא( מפרש שורש "חבש" ,בלשון ).[ÈËÙ˘Ó ˙‡Â] È˙Â˜Á ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â (ä ,çé éøçà 'ô
חגר? ]נוסחתו בד"ה "ויחבוש להם מגבעות" ,אך יתכן ÌÈ˜ÂÁÏ ‰ÈÈ˘ÚÂ ‰¯ÈÓ˘ Ô˙ÈÏ ¯Á‡ ¯·„ .’î×î ³îëþñ
 .'ÂÎÂ ÌÈËÙ˘ÓÏ ‰ÈÈ˘ÚÂ ‰¯ÈÓ˘Âמה קאמר?
שלא דוקא נקט[.
)„ÓÏÓ .Ï‡¯˘È È · ˙„Ú ÏÎ Ï‡ ¯·„ (á ,èé íéùåã÷ 'ô) ÔÈÓÈ ÂË‰ ‡Ï˘ ÔÁ·˘ „È‚‰Ï .ÂÈ ·Â Ô¯‰‡ ˘ÚÈÂ (åì ,è åö 'ô
˘‡ÔÈÈÂÏ˙ ‰¯Â˙ ÈÙÂ‚ ·Â¯˘ ÈÙÓ ,Ï‰˜‰· ÂÊ ‰˘¯Ù ‰¯Ó
 .Ï‡Ó˘Âמה רבותא?
) .‰· ‡¯ÈÂ ˘Â· Ô¯‰‡ ‰È‰˘ .Á·ÊÓ‰ Ï‡ ·¯˜ (æ ,è éðéîù 'ôמה לשון "גופי תורה"?
 .˙¯Á· ÍÎÏ ,˘Â· ‰˙‡ ‰ÓÏ ‰˘Ó ÂÏ ¯Ó‡ ,˙˘‚Ïלמה )˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ ÍÓÒ .Â¯Ó˘˙ È˙˙·˘ ˙‡Â (â ,èé íéùåã÷ 'ô
Ì‡ ,·‡ ‡¯ÂÓ ÏÚ ÍÈ˙¯‰Ê‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯ÓÂÏ ,·‡ ‡¯ÂÓÏ
היה בוש ומה אמר לו משה?
) .ÂÏ˘ Ï‚ÚÎ .ÔÂ˘‡¯Î [Â‰‡ËÁÈÂ] (åè ,è éðéîù 'ôבענין  .ÂÏ ÚÓ˘˙ Ï‡ ,˙·˘‰ ˙‡ ÏÏÁ ÍÏ ¯Ó‡Èהרי אם אומר
שריפת החטאת.

)ÂÈ˘ÎÚ 'ÂÎÂ ¯·È„ ÔÎÈ‰ .'Â‚Â ¯·„ ¯˘‡ ‡Â‰ (â ,é éðéîù 'ô
¯ .ÍÓÓÂ ÈÓÓ ÌÈÏÂ„‚ Ì‰˘ È‡ ‰‡Âמנין שהיו גדולים

חלל את השבת אינו בכלל "עושה מעשה עמך"
ולכאורה אינו חייב בכבודו? דיון בדברי החזקוני בזה!

)ÏÎ‡È ‡Ï˘ ‰¯‰Ê‡ .Ì„‰ ÏÚ ÂÏÎ‡˙ ‡Ï (åë ,èé íéùåã÷ 'ô
מהם ,דילמא שווים היו? ]נוסחתו בד"ה "בקרובי  .'ÂÎÂ ÌÈÓ„ ˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÌÈ˘„˜ ¯˘·Óהרי לכאורה אסור
אקדש" ,אך נראה שלא דוקא נקט[.

לאכול עד לאחר הקטרת האימורין?

)Ì‡ .ÈÏ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÓÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ï„·‡Â (åë ,ë íéùåã÷ 'ô) ‰ ‰Â ‰˘Ó ˘¯„ ˘Â¯„] ˙‡ËÁ‰ ¯ÈÚ˘ (æè ,é éðéîù 'ô
˘Ï˘ Ì˙‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ÈÏ˘ Ì˙‡ È¯‰ Ì‰Ó ÌÈÏ„·ÂÓ Ì˙‡ ÈÓÎÁ ¯·„· Â˜ÏÁÂ 'ÂÎÂ .˘„ÂÁ ˘‡¯ ÈÙÒÂÓ ¯ÈÚ˘ .[Û¯Â
 .'ÂÎÂ ¯ÓÂ‡ ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ .ÂÈ¯È·ÁÂ ¯ˆ„ÎÂ· .'ÂÎÂ Û¯˘ Â· ‰Ú‚˘ ‰‡ÓÂË ÈÙÓ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ï‡¯˘Èאמאי

באשם גזילות אינה דוקא בשינוי רשות? האם יש
לגרוס במקום "בכל מקום" " -כאן"? דיון בדברי
הרא"ם וה"פנים יפות"! ]נוסחתו בד"ה "נפש כי
תמעול" ,אך יתכן שלא דוקא נקט[.

קושיית בעלי התוספות הלא טומאה הותרה בציבור,

)ÔÓ ‰‰˘ .'‰ È˘„˜Ó ‰‚‚˘· ‰‡ËÁÂ (åè ,ä àø÷éå 'ô
 .'ÂÎÂ ¯‰ÊÂ‰ ÔÎÈ‰Â .˘„˜‰‰ביאור דברי הרא"ם וישוב

ושעיר ראש חודש הרי קרבן ציבור הוא ,ודיון )ÁÂ˙ÙÏ ‰˘Â„˜ Â· ‚Â‰ .ÍÏ ‰È‰È ˘Â„˜ (ç ,àë øåîà 'ô
בדבריהם] .נוסחתו בד"ה "ואת שעיר החטאת דרוש ¯‡˘ .‰„ÂÚÒ· ÔÂ˘‡¯ Í¯·ÏÂ ,¯·„ ÏÎ· ÔÂלמה אינו

נקט "נבוכדנצר וחביריו" דוקא?

התמיהות עליו!

דרש משה והנה שורף" ,אך יתכן שלא דוקא נקט[.

)„ÈÓ ÊÂ¯ÈÊ ÔÂ˘Ï ‡Ï‡ Âˆ ÔÈ‡ .Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ (á ,å åö 'ô
ÌÂ˜Ó· Ê¯ÊÏ ·Â˙Î‰ ÍÈ¯ˆ ¯˙ÂÈ· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ .˙Â¯Â„ÏÂ
˘ .ÒÈÎ ÔÂ¯ÒÁ Â· ˘Èפירוש על דרך הרמז.
)‡· ‰Ê‰ ÔÈÚ‰ È¯‰ .'Â‚Â ‰ÏÂÚ‰ ˙¯Â˙ ˙‡Ê (á ,å åö 'ô
˙Á‡ ‰¯Â˙ ¯ÓÂÏ ,‡· ‡Â‰ ˙Â·¯Ï "‰¯Â˙" ÏÎ˘ ,'ÂÎ „ÓÏÏ
 .Â„¯È ‡Ï ÂÏÚ Ì‡˘ ,ÔÈÏÂÒÙ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÏÂÚ‰ ÏÎÏפירוש

מזכיר ,כפי שפירש בעצמו בגמרא )נדרים סב ,ב(
"לפתוח ראשון בתורה"?

)¯ÈÚ˘˘ Â„ÓÏ Ô‡ÎÓ .‰„Ú‰ ÔÂÚ ˙‡ ˙‡˘Ï (æé ,é éðéîù 'ô
¯‡˘ 'ÂÎ ‡ˆÈ ÔÎÈ‰Ó .˙ÈÏ‡¯˘È ‰˘‡ Ô· ‡ˆÈÂ (é ,ãë øåîà 'ô) ˘„˜Ó ˙‡ÓÂË ÔÂÚ ÏÚ ¯ÙÎÓ ‡Â‰˘ ,‰È‰ ˘„ÂÁ
 .'ÂÎÂ ÂÈ˘„˜Âלמה תלה ענין האכילה במה שמכפר על ¯·ÌÂÈ· ,¯Ó‡Â ‚Ï‚Ï ,‡ˆÈ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰˘¯ÙÓ ¯ÓÂ‡ ‰ÈÎ¯· È
טומאת מקדש וקדשיו?  -על דרך הדרוש ]נוסחתו ‡Ó˘ ÌÂÈ ÏÎ· ‰ÓÁ ˙Ù ÏÂÎ‡Ï ÍÏÓ‰ Í¯„ ,ÂÎ¯ÚÈ ˙·˘‰
ברש"י :שעיר ראש חודש היה ,שנאמר "ואותה נתן"  .'ÂÎÂ ‰ÈÓ˙· ,ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ Ï˘ ˙Âˆ ˙Ùמה רצה המגדף
וגו' לשאת עון העדה ,שמכפר על עון טומאת מקדש
וקדשיו ,אך יתכן שלא דוקא נקט[.
) ¯Â‰Ë‰ ÔÈ·Â ‡ÓË‰ ÔÈ· [ÏÈ„·‰Ï] (æî ,àé éðéîù 'ôכו' ·ÔÈ
˘ - .'ÂÎÂ Â·Â¯ ËÁ˘Ï ‰˜ Ï˘ ÂÈˆÁ ËÁדנבילה מטמא.
ופירוש על דרך רמז.

בזה ,לאן חתר?

על דרך רמז.

)‡Ï‡ 'ÂÎÂ ¯Ó‡ ‰ÓÏ .ÌÂÓ ÏÚ· ÂÏÈÙ‡ .¯ÎÊ ÏÎ (àé ,å åö 'ô
 .˙˜ÂÏÁÓÏ ÔÈÓÂÓ ÈÏÚ· ˙Â·¯Ïפירוש על דרך הרמז.
)‰È‰Â" ÍÎ ¯Á‡Â .·ÏÁ‰ ˙‡ Ô‰Î‰ ¯ÈË˜‰Â (àì ,æ åö 'ô
ÌÈ¯ÂÓÈ‡‰˘ „ÂÚ· ÏÎ‡ ¯˘·‰ ÔÈ‡˘ Â„ÓÏ ,"Ô¯‰‡Ï ‰ÊÁ‰
*( ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰· ˙ÂÓ˘-˙È˘‡¯· ÌÈ˘ÓÂÁÏ .‡¯˜ÈÂ ˘ÓÂÁÏ
·‰"Ú

פרד"ס היה לשלמה

),ÈÈÒ ¯‰ Ïˆ‡ ‰ËÈÓ˘ ÔÈÚ ‰Ó .È ÈÒ ¯‰· (à ,äë øäá 'ô
ÈÈÒÓ ‰È˙ÂË¯ÙÂ ‰È˙ÂÏÏÎ Â¯Ó‡ ‰ËÈÓ˘ ‰Ó ‡Ï‡ 'ÂÎ
 .'ÂÎÂביאור בדרך אגדה.
)ÌÈÏÓÚ ÂÈ‰˙˘ .ÂÎÏ˙ È˙Â˜Á· Ì‡ (â ,åë éúå÷çá 'ô
·˙ .‰¯Âפירוש "עמלים"?
)Ú·˘ È¯‰ .'Â‚Â ÂÒ‡Ó˙ È˙˜Á· Ì‡Â (åè ,åë éú÷åçá 'ô
 .'ÂÎÂ ˙Â¯È·Úכנגדם ז' שמות ליצר הרע ]אמרי כהן ,פ'

)‰ÓÈ„˜‰ ‡Ï .˙‡ËÁÏ „Á‡Â ‰ÏÂÚÏ „Á‡ (ç ,áé òéøæú 'ô
‰ÏÂÚÏ Ì„Â˜ ˙‡ËÁ ‰·¯˜‰Ï Ï·‡ ,‰‡¯˜ÓÏ ‡Ï‡ ·Â˙Î‰
 .'ÂÎולמה אכן הקדימה למקרא?
) „ ˜ÂÒÙ] ‰ÏÚÓÏ .'Â‚Â Â¯˘· ˙‡ ıÁ¯Â (ãë ,æè éøçà 'ôנח ד"ה כי יצר לב האדם[.
.....

המשך

) .ÈÏÓÓ ·˘È ‡Â‰Â ı¯‡‰ ÔÈÚ ˙‡ ‰ÒÎ ‰ ‰ ÌÈ¯ˆÓÓ ‡ˆÈ ÌÚ ‰ ‰ (ä ,áë ÷ìá 'ôפירש רש"י .ÌÏÈÓ‡ ÈÎ ÂÓÎ ,È˙È¯Î‰Ï Ì‰ ÌÈ·Â¯˜ ,·È˙Î ¯ÒÁ .ÈÏÓÓ ·˘È ‡Â‰Â :בדרך
כלל אין רש"י מתייחס לחסרות שבמקרא )כי עניני מסורה הן ואינם קשורים לפשוטו של מקרא  -דרכו של רש"י( .ובמקומות שמתייחס צריכים לומר שקשה לו איזו
קושיא בפשוטו של מקרא ועל ידי המסורה מסתלקת הקושיא ,וכמבואר במפרשי רש"י .והאירני בני יקירי שגם תיבת "יושב" שרש"י מעתיק כאן בד"ה,
חסר כתיב ,ואין רש"י מפרשו .אם כן מה ראה צורך לפרש מה שתיבת "ממלי" חסר כתיב .כן יש להבין מה שמעתיק בד"ה גם את התיבות "והוא ישב",
הרי בפשטות אינו מפרש רק תיבת "ממלי" ,אם כן רק תיבה זו היה לו להעתיק ,כידוע גודל הדיוק ברש"י גם בד"ה .ונראה דקשה ליה כוונת "והוא ישב
ממלי" ,ועל דרך מה שכתב על "עם יצא ממצרים" ,מה מזיקך? לכן מפרש :חסר כתיב ,והוא מלשון "כי אמילם" .ומכל מקום אינו מוציא את התיבה
רשפי אש ,על פירוש רש"י
מפשוטו ,מלשון מנגד ,לכן מפרש :קרובים הם להכריתני.

) .Ï‡¯˘È È · ˙‡ Âˆ (á ,çë ñçðô 'ôפירש רש"י˙¯ËÙ ‰˙È‰˘ ÍÏÓ ˙·Ï Ï˘Ó .ÈÏÚ È· ˙‡ ‰Âˆ È· ÏÚ ÈÂˆÓ ‰˙‡˘ „Ú ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,'‰ „Â˜ÙÈ ‰ÏÚÓÏ ¯ÂÓ‡ ‰Ó :
 .'ÂÎÂ ‰ÏÚ·Ï ˙„˜ÙÓ ‰˙È‰Â ÌÏÂÚ‰ ÔÓקשה ,מה מוסיף רש"י עם המשל ]וראה שו"ת הרמ"א )סימן ז( שאין דרכו של רש"י לדבר במשלים[ .ונראה דקשה ליה על משה,
למה לו לבקש מהקב"ה יפקוד ה' אלקי הרוחות ,מדוע לא צוה את בניו על כך .ומתרץ במשל על בת מלך שמצוה לבעלה ,ואינה מצוה את בניו ,שאינה
ספר הגור ,לבן דודם של הרע"ב והרא"ם
רוצה להפחידם במיתתה] .אך לפי זה הוה ליה למימר משל זה על פסוק יפקוד ה' ,וראה ביאורים לפירוש רש"י[.
) .'Â‚Â Ô‰Î‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ (àë ,àì úåèî 'ôפירש רש"י .ÌÈ¯Î ÈÏÂÚÈ‚ ˙ÂÎÏ‰ ÂÓÓ ÂÓÏÚ˙˘ ˙ÂÚË ÏÏÎÏ ‡· ÒÚÎ ÏÏÎÏ ‰˘Ó ‡·˘ ÈÙÏ :מה דפרשת מדין אמר אלעזר
ולא משה ,דמצינו בבני גד ובני ראובן שאמרו )להלן לב ,טז( גדרות צאן נבנה למקננו וגו' ,ופירש רש"י :חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם,
שהקדימו מקניהם לטפם ,אמר להם משה ,לא כן ,עשו העיקר עיקר והטפל טפל ,בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם ,עיין שם .ויתכן
שמשה רבינו לא סבירא ליה הך דהתורה חסה על ממונן של ישראל .ולכן ויסע משה את ישראל מים סוף )פ' בשלח טו ,כב( ,ופירש רש"י :הסיען בעל כרחם,
שעטרו מצרים את סוסיהם בתכשיטי כסף וזהב ואבנים טובות והיו ישראל מוצאין אותם בים ,וגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים וכו' לפיכך הוצרך
להסיען בעל כרחם ,עיין שם.
והנה לעיל )לא ,יג( נאמר :ויצאו משה ואלעזר הכהן ,ופירש רש"י ::לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הבזה ,עיין שם .ואפשר שכעס עליהן לפי
שיטתו ,דלא סבירא ליה הך דהתורה חסה על ממונן של ישראל .ולזה לא נאמרה פרשת מדין על ידו ,ששם מבואר דהתורה חסה על ממונן ולא ציותה
לשבור הכלי חרס .וזהו "משבא לכלל כעס" וכו' ,היינו מה שכעס על נערי ישראל על שעוסקין בביזה ,כאמור ,זה גרם לו שלא נאמר על ידו הך פרשתא.
שו"ת דברי יציב ,יורה דעה סימן יט

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

אמרי כהן

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
מאנקטוב דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריהק למהר"ל *
הכהןמים חיים *
מאיר באר
למהר"ן *
ווארשוויאקגוראבד"
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפרלרבי
חכמים( * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
לטב"ז*-יבשפתי
דוד
בתמוז ת"ש
תרל"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי )
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
ושם
בתמוז
בווארשא ביום
הגורת"*ש,דקדוקי
מזרחי י"*בספר
נפטררבינו אליהו
כאחד * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
ויצא שמו
התורה"א *
עלד * ריב
הרי"
נימוקישקד
מילדותו
רמב"ן *
מנו"כ .קוים לדמותו ב"אלה אזכרה" )חלק ז
העילויים המצויינים בין בני הישיבות בווארשא.
ומשם ל"אמרי כהן" מהדורת תשל"ה( ,משם לוקח
"כבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיע" ,כותב

לימים רבי אברהם מרדכי מגור בעל "אמרי
אמת" בהסכמתו לספרו )חלק ב( .נולד בתרל"ב
לאביו רבי יעקב אלעזר )נפטר בתרע"ו( ,בן רבי
יואל )נפטר בתרס"ז( ,בן רבי יעקב שרגא ,נכד בעל
"ויקהל משה" ,ומצאצאי ה"תוספות יום טוב".
ולאמו ליבא איידל )נפטרה ראש חודש כסלו תרע"ז(
בת רבי אברהם יצחק ,מצאצאי הרבי אלימלך
מליזענסק בעל "נועם אלימלך".
כשהגיע לפרקו נשא את בת רבי פנחס
אלי'הו )רבי פינטשע( מייזליש אבד"ק ראקוב,
וויערשוב ולוטעמירסק] ,חתן רבי ישראל
גוטערמאן מאוסטראווצא ,בנו של רבי יעקב
אריה מראדזמין[ ,בן רבי דוד דוב מייזליש
אבד"ק לאסק בעל "חידושי הרד"ד" וש"ס,
]חתן רבי אלעזר הכהן אבד"ק פאלטאסק
וסאכטשוב בעל "חידושי מהרא"ך" וש"ס ,חתן
רבי יעקב מליסא בעל "חות דעת"[ ,בן רבי
אהרן אריה יהודא יעקב מפיעטרקוב ]תלמיד
החוזה מלובלין[ ,בן רבי מנחם נפתלי הירץ
אבד"ק ראווא ,וחתן דודו )אחי אביו( :רבי אריה
ליבוש אבד"ק פערמישלא ,חתן רבי דוד צבי
אויערבאך ממאהליב ,בן רבי אריה ליבוש
מסטאניסלוב ]תלמיד הבעש"ט[.
בשנת תרנ"א ,בהיותו בן י"ט ,נבחר לרבנות
לוטעמירסק )הסמוכה ללאדז( ,בה כיהן ככ"ה
שנה וניהל בה ישיבה שהעמידה תלמידים
מופלגים .במלחמת העולם הראשונה נחרבה
לוטעמירסק ,אז עבר לווארשא ונבחר לרב
במונקטוב )פרבר ווארשא ולאחר מכן היה לחלק
מהעיר  -ווארשא( .נחשב כחבר ועד הרבנים

שלטי הגיבורים

בווארשא ,וחבר מועצת גדולי התורה בפולין.
בנו רבי פנחס אלי'הו ,חתן רבי יעקב מאיר
בידערמאן בעל "מאור יעקב" )ראה ערכו( ,חתן
ה"שפת אמת" ,היה מזכיר ה"מועצת".
עמד בקשרי ידידות עם כל גדולי התורה
בפולין וביחוד עם האדמורי"ם מגור,
מסאקאלוב ,מראדזין ומסלאנים והם בקרו
בביתו לעתים קרובות .בביתו נערכו
התייעצויות בשאלות ציבוריות שונות .שליחי
ציבור מכל עיירות פולין השכימו לפתחו ונהנו
ממנו עצה ותושיה .יסד אגדות הרבנים בפולין
וערך הבטאון "קובץ דרושים וחידושים" .ראה
בעניי עמו ובשקיעתה של יהדות פולין עם
כיבושה על ידי גייסות הנאצים ימ"ש .הוא

רוב דברינו כאן.
בימי שבתו בלוטעמירסק הביא לבית
הדפוס את שו"ת הרד"ד מחו"ז בתוספת נופך
מדיליה קונטרס "אמרי כהן" ,בו מפלפל בדברי
חו"ז המחבר .גולת הכותרת של חידושיו היא
ספרי "אמרי כהן" על התורה "כולל דרושים
ופלפולים בהלכה ואגדה וביאורים בפירוש
רש"י על סדר הפרשיות" )לשון השער( .שלשה
חלקים הספיק להוציא לאור בחייו :חלק א על
חומש בראשית בווארשא תרצ"ב ,חלק ב על
חומש שמות בווארשא תרצ"ה ,וחלק ג על
ויקרא בווארשא תרצ"ט .שאר החלקים וכן
שאר חיבוריו אבדו בשואה .מהדורת צילום
הופיעה בארץ ישראל תשל"ה .בשעתם עשו
הספרים רושם כביר בעולם התורה.
מעניין לציין מה שמבאר בספרו )פ'
בראשית ד"ה בהבראם; וכן בפ' וישב ד"ה בעשרים כסף(

מה שנקרא ציבור בפי הבריות "עולם" ,והוא כי:
"עולם יש לו ב' פנים' :עולם' המורה על כללות
הבריאה ,תבל ומלואה; ו'עולם' המורה על
הזמן ,עולם ועד .ומטעם זה נקרא ציבור בשם
'עולם' ,כי אין ציבור מתים .וגם כי שם 'עולם'
מורה על כללות הבריאה שהיא אחדות אחד,
אשר חיות אמרי הבורא יתברך מקיימם ,וכמו
כן ציבור ,שהוא קיבוץ אנשים פרטיים
שנתקבצו במקום אחד ואין שם ציבור
הולמתם ,ורק כשיש דבר אחד המאחד אותם
נקרא בשם 'ציבור' ובשם 'עולם' ,"...ועל פי זה
מפרש לשון "מוציאין את האדם מן העולם",
עיין שם.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל
בענין לשון "כל" אינו פחות משלשה

התוספות פרק קמא דכתובות )דף ח ,א( כתבו דתיבת "כל" לא שייך לומר על פחות משלשה] .בעלי הכללים הביאו כלל זה בשם מהראנ"ח .ראה בזה
"יד מלאכי" )כללי הש"ס אות שלו(; "יעיר אזן" להחיד"א )כלל כ אות ה(; ועוד .וראה "אור יצהר" ימים נוראים ,מאמר "שלשה ספרים נפתחים" .והנה רבינו מצא כן
בתוספות ,וכן הבין בדעת רש"י[ .ולכן מדכתיב "את כל אשר עשה" ]ריש פ' יתרו יח ,א[ ,ההכרח היה לפרש ששמע על כל פנים משלשה דברים,
והם :מן ,ובאר; ומלחמת עמלק ...ולכאורה יש לבעל דין לחלק ...דרש"י ז"ל כתב ד"ה "את כל התלאה" ]להלן שם פסוק ח[ :שעל הים ושל

עמלק ,הרי מפורש דגם על שני דברים שייך לומר לשון "כל" .אבל באמת אין כאן סתירה ,דכד דייקינא בלשון רש"י ז"ל נראה שכתב "שעל
הים ושל עמלק" ,ולא אמר 'של' הים ,כמו שאמר "של עמלק" ,משמע ד"של עמלק" היה אחת ,ו"שעל הים" יותר מאחת] ...וראה אור יצהר שם
שמעיר מלשון רש"י )פ' משפטים כד ,ג( :ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ,ופירש רש"י מצות פרישה והגבלה .הרי פירש רש"י לשון "כל" רק על שנים[.
טעמי שמות הנקודות
"יפרוץ" ביאורו לשון ריבוי ,כמאמר הכתוב )בפ' ויצא ל ,ל( "ויפרוץ לרוב" ,ושם נקוד בחולם ,שהוא מלאפום בלשון רש"י ,כידוע ]וכן בהמשך
הכתוב שם )פסוק מג(" :ויפרוץ האיש מאד מאד"; וכן בריש פ' שמות )א ,יב( "כן ירבה וכן יפרוץ"[ ...ובנקוד חטף קמץ פירושו פרצה ]ראה פרשת יתרו יט ,כד
וברש"י שם[ .וכן מורה טעמי שמות הנקודות הללו "מלאפום" הוא נוטריקון "מלא-פום" ,כי מדה טובה תנתן בפה מלא ,ולשון פרצה נקוד
בחטף קמץ המורה למיעוט בחטיפה וקמיצה )פ' יתרו שם אות לז .ויש לציין מה שמביא שם מחו"ז ההבדל בין לשון "בהם" ללשון "בם" ,ש"בהם" נאמר על
גשם האדם ו"בם" על רוח האדם .וכן יש לציין מה שמביא בהמשך הפרשה בענין נקודת "פתח" שמורה על פתיחת הפה ו"קמץ" על קמיצת הפה(.

