על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,תמוז תשע"ב ,גליון ט

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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שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י

"‡ÏÚ È"˘¯·Â ˙ÂÈ ˘Ó· „‡Ó È˜· ˙ÂÈ‰Ï ÍÓˆÚ ÏÈ‚¯Ó ÈÂ‰ ,ÍˆÚÈ
‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ...ÌÈ È Ú ‰ÓÎÏ [‰]ÏÂ„‚ ˙ÏÚÂ˙Ï ‡Â‰˘ ‰¯Â˙‰
˙ÏÚÂ˙‰ „·ÏÓ ,ÌÈ˘¯„Ó·Â È¯ÙÒÂ ‡¯ÙÒ· È˜· ˙ÂÈ‰Ï [‰]ÏÂ„‚ ˙ÏÚÂ˙Ï ‡Â‰
."...ÔÂÎ ÏÚ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ·‰Ï ËÂ˘Ù‰

אבל כבד ירד על עולם התורה והישיבות בכלל ,ועל
מתיבתא דרש"י בפרט ,שאיבדו את אחד המיוחדים שבין
נושא התורה בדורנו ,מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי
תורה ,הגאון רבי דוד יצחק מן זצ"ל ,אשר הסתלק
למתיבתא דרקיעא.

˘„ ÔÓÈÒ ˙Â˘„Á‰ ,¯ Ï ÍÂ¯Ú ÏÚ·Ï ,ÔÂÈˆ ÔÈ · ˙"Â

נולד בתל אביב לפני כס"ח שנים ,ביום י"ב מנחם אב תש"ד,
לאביו הג"ר מרדכי ליב מן ,ראש ישיבת "בית הלל" בבני ברק,
ולאמו הרבנית מרים בת הג"ר הלל וויטקינד ,ראש ישיבת "בית
יוסף" .את קניני התורה הראשונים רכש בתלמוד תורה חב"ד בתל
אביב ,וב"תפארת ציון" בבני ברק .כשנכנס למצות עבר לישיבת
פוניבז' ויצא טבעו כעילוי של עולם התורה .כשהגיע לפרקו נשא
את הרבנית שרה תחי' בת הג"ר רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי
ראש ישיבת "כנסת חזקיהו" ,חתן הג"ר מרדכי שמואל קרול רבה
של "כפר חסידים".

כללים בפירוש רש"י
"ÏÎÂÈ ÈÓ ...Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ˙Á‡ ˙Â‡ ·˙Î ‡Ï Ï"ˆÊ È"˘¯˘ ÚÂ„È ‰ ‰
."˙Â·È˙ ‰ÊÈ‡ ÛÂÏÈÁ· ‰‡¯‰ ¯˘‡ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙ÓÎÁ ¯Ú˘Ï
ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘ ˙Ó„˜‰

יש בו ממש!
סיפר רבי מנחם מענדל לנדא אבד"ק זאוויערצ'א ,נכדו של
הגה"ק רבי אברהם מטשעכנוב זי"ע ,שזקנו היה לומד עם נכדיו מדי
שבת בשבתו פרשת השבוע .והנה בכל שנה ושנה בשבת פרשת
בלק ,בהגיעם לדברי רש"י בפסוק "וקסמים בידם" )כב ,ז(" :דבר
אחר קסם זה נטלו בידם זקני מדין ,אמרו אם יבא עמנו בפעם הזאת
יש בו ממש ואם ידחנו אין בו תועלת .לפיכך כשאמר להם לינו
פה הלילה אמרו אין בו תקוה" ,היה אומר בשם הגאון רבי צבי
הירש ברלין שבודאי יש דברים בגו על ששינה רש"י בלשון קדשו ג'
פעמים" :ממש"" ,תועלת"" ,תקוה" ,עיין שם ]וראה גם מה שפירש בזה
הגר"א מווילנא[.
צדקת אברהם )בעריכת נכדו הרב בצלאל יהודה גרייפמן,
קרית ויזניץ בני ברק תשס"ג( פרשת בהעלותך

רש"י לחידודא
איזה מלאך הוציאוהו מן המים ,שבתשעה באב היה
בירושלים ,ונשלח ליציאת מצרים ,ועדיין קיים ?!
פתרון החידה מגליון הקודם
ראה מדור "שלח שלמה לבי מדרשא".
]חידה ההיא מתוך ספר "אביעה חידות"[

לאחר הסתלקותו הפתאומית של חותנו מילא הגרד"י את
מקומו כראש הישיבה .העמיד אלפי תלמידים והנחיל להם
ממעיינות תורתו בשיעוריו הגאוניים ושיחותיו המופלאות .חיבוריו
עשו רושם גדול בעולם התורה בהצטיינם בגאונות וחידוש" :באר
מרים" על רמב"ם הלכות מלכים; "יד מלך" על הרמב"ם הלכות
חובל ומזיק והלכות ממרים; "תהלה לדוד" על סדר שולחן ערוך;
"סוכת דוד" על מסכת סוכה; ועוד.
טבעו העילויי לא נתן לו להצטמצם בתחום הישיבתי ,והיה
עוסק רבות גם בבירור החומש ופירוש רש"י .במסגרת זו היה מוסר
מדי ליל שבת שיעורי עיון בחומש ורש"י בהיכל הישיבה .כן הוציא
סדרת הספרים "די באר" על התורה ופירוש רש"י .כתוצאה
מעיסוקו זה הכיר את מפעל "מתיבתא דרש"י" ונרקמו קשרים
ביניהם ,כשהוא מכבד את ה"מתיבתא" חלק מספריו "די באר"
ומקבל בחזרה את מפרשי רש"י שהופיעו על ידם.
בהקדמתו לסדרת "די באר" הוא כותב ש"הינו תוצאה של
עיון ולימוד של שנים ,שמאז ומתמיד ראיתי ונתתי את לבי לעיין
כמעט מידי שבת בשבתו בפרשת השבוע ולהשתדל להבין ולפרש
את פסוקי התורה ודרשות חז"ל עם דברי הראשונים ז"ל ,ומה שדנו
בדבריהם ובדברי הפסוקים עצמן המפרשים האחרונים ז"ל."...
השאיר אחריו בנין וחתנין רבנן ,מחשובי מרביצי תורה,
בראשם בנו ממלא מקומו הג"ר יהושע שליט"א ,והמוני תלמידים
המבכים מרה את הסתלקותו .תהא זכרו ברוך.

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(

 ובני קרח לא חיו ולא מתו 
) .Â˙Ó ‡Ï Á¯˜ È·Â (àé ,åë ñçðéô 'ôופירש רש"י,‰ÏÈÁ˙ ‰ˆÚ· ÂÈ‰ Ì‰ :
‰Â·‚ ÌÂ˜Ó Ì‰Ï ¯ˆ·˙ ÍÎÈÙÏ ,Ì·Ï· ‰·Â˘˙ Â¯‰¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙Ú˘·Â
·‚ .Ì˘ Â·˘ÈÂ Ì‰Èהמפרשים מסבירים שלרש"י הוקשה :מדוע לא נאמר
'ובני קרח חיו' .ועוד ,הרי בפרשת קרח נאמר )לעיל טז ,לב(" :ותפתח
הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת
כל הרכוש" ,שמובן מזה שגם בני קרח נבלעו יחד אתו ,ואילו כאן נאמר
שלא מתו .ומתרץ שאכן נבלעו ,אבל נתבצר להם מקום בגיהנם .וכדי
לבאר מדוע נענשו כל עיקר ,והרי עשו תשובה ,מתרץ שלא היתה
תשובתם שלימה מפני שרק "הרהרו תשובה בלבם".
אבל צריך ביאור ,הרי "הרהרו תשובה בלבם" משמעותו היא לכאורה
שתשובתם לא היתה אלא בלב ,אבל אין כאן משמעות שלא היתה תשובה
שלימה ,שהרי תתכן תשובה גמורה בלב )ראה קידושין מט ,ב( .ולכאורה
הוה ליה למימר' :עשו תשובה לא שלימה' ,וכיוצא בזה .ומהו הדיוק:
"ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה" ,מה לי מתי עשו תשובה .ובפרט
שלכאורה מסתבר יותר שתשובתם היתה לאחר שאמר משה )פ' קרח -
לעיל טז ,כח ואילך( "בזאת תדעון כי ה' שלחני גו' ,אם כמות כל האדם
גו'" ,ולכן לא הועילה אז תשובתם לבטל עונשם לגמרי ולכן נבלעו .כן
צריך ביאור ,מנין לו ש"הם היו בעצה תחילה" ,היינו שעל פי עצתם של בני
קרח התחילה המחלוקת .גם ,למאי נפקא מינה כאן שהיו בעצה תחילה.
סיום דברי רש"י נמצא בגמרא במסכת מגילה )דף יד ,א(" :תנא משום
רבינו :מקום נתבצר להם בגיהנם ,ועמדו עליו" .וכן במסכת סנהדרין )דף
קי ,א(" :משום רבינו אמרו :מקום נתבצר להם בגיהנם ,וישבו עליו
ואמרו שירה" .מדוע בחר רש"י הגירסא "וישבו" כבסנהדרין ,ולא
כהגירסא במגילה" :ועמדו" .בסנהדרין שם מסיים" :ואמרו שירה" ואילו
רש"י משמיטו ,ונימוקו עמו שכן פרט זה אינו שייך לפשוטו של מקרא.
ולכאורה גם המילים "וישבו שם" מיותרות הם.
בפרשת פנחס ולא בפרשת קרח 
והביאור בכל זה ,כוונת רש"י היא לבאר ענינו של עונש זה שיש בו
דבר והיפוכו מצד אחד נבלעו באדמה בגיהנם ,ומצד שני שם גופא נתבצר
להם מקום גבוה וישבו שם ,והיינו ישיבה בשלוה ,על דרך פירוש רש"י
ריש פרשת וישב .וזוהי גם כוונתו בביטוי "נתבצר להם מקום" לשון
"מבצר"" ,ערים בצורות" ,היינו שאותו "מקום" היה להם כעיר בצורה
וחזקה אשר ישיבתם בה יכולה היתה להיות זמן רב ובשקט ושלוה.
בכדי לתרץ את ההיפוכים הללו מדייק "ובשעת המחלוקת הרהרו
תשובה בלבם ,לפיכך נתבצר להם כו'" ,כלומר החסרון בתשובתם היה
בכך שהיתה בלב בלבד ,ולא בגלוי ,כך שלא נודעה לאיש .ואדרבה הם
עשו תשובה "בשעת המחלוקת" ,היינו שכלפי חוץ המשיכו עדיין להחזיק

פרד"ס היה לשלמה

במחלוקת ,וביחד עם זה עלה בלבם הרהור תשובה .ומכיון שהיה
בהתנהגותם זו דבר והיפוכו ,שבגלוי לא היה ניכר שפירשו מהמחלוקת
ורק בסתר לבם נבדלו מעדת קרח ,על כן גם נענשו במידה זו שראו כל
ישראל כי נענשו בבליעה כקרח ועדתו ,ושם בסתר כשהם מובלעים בארץ
נבדלו מן השאר.
על פי הדברים הללו מתורצת תמיה עקרונית בפסוקנו ,סיפור זה שבני
קרח לא מתו לכאורה מקומו לעיל בפרשת קרח ,ומה ענינו לכאן .גם יש
להבין לשון הכתוב בפ' קרח )לעיל טז ,לג(" :ותכס עליהם הארץ ויאבדו
מתוך הקהל" ,ולא נאמר "ויאבדו מן הארץ" ,וכיוצא בזה .ולאור האמור
יובן שעונשם של בני קרח היה רק שאבדו "מתוך הקהל" ההוא ,היינו
הקהל שראה כיצד השתתפו במחלוקת ואת תשובתם לא ראה ,אבל מתוך
קהל אחר שלא היה עד בדבר הרי אין סיבה שיאבדו .ולכן לא נאמר "ובני
קרח לא מתו" לעיל ,שכן רק לאחר שהקהל שהיה בעת המחלוקת כבר לא
היה ,כפירוש רש"י לעיל )פ' חקת כ ,כב( "שכבר כלו מתי מדבר" ,היו
יכולים לצאת ממקומם ,ורק אז התברר לבני ישראל שלא מתו .ולאחר
מכן יצאו מהם שמואל הנביא וכ"ד משמרות כו' .ומה שכותב רש"י
"נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם" ,היינו שמקום הבליעה נקרא גיהנם,
כפי שכתבו המפרשים .וזהו "וישבו שם" ,מלשון עכבה.
בשבט ראובן ולא בשבט לוי 

ועדיין יש לשאול בפסוקים הקודמים מסופר על ענשם של דתן
ואבירם ,ובהמשך לכך נאמר "ובני קרח לא מתו" ,וקשה לכאורה היה
מתאים יותר לציין עובדה זו באותו מקום שהכתוב מונה את משפחות בני
לוי וביניהן את "משפחת הקרחי" )פסוק נח( ,במיוחד לאור רמז הכתוב
לתשובתם של בני קרח ,אין זה מתאים להזכירם בהמשך אחד עם רשעים
אלו שאבדו הם וכל אשר להם.
לכך מקדים רש"י" :הם היו בעצה תחילה" ,היינו שהכתוב מסמיך את
בני קרח לדתן ואבירם ,כדי להצביע על הדמיון שביניהם ,הדמיון
בחומרת המחלוקת ,שכשם שדתן ואבירם "הצו על משה"" ,השיאו את
ישראל לריב עם משה" )רש"י( ,כן בני קרח "היו בעצה תחילה" .וזהו
הפלא הגדול שבכל הסיפור ,שאף שבני קרח היו בעצה תחילה כדתן
וכאבירם ,מכל מקום כיון שהרהרו תשובה נמלטו מן השאול ,ולא זו
בלבד אלא שיצאו מהם שמואל הנביא וכ"ד משמרות כו'.
ויש להוסיף ,שהבדל זה בין דתן ואבירם לבני קרח ,מתאים לתוכן
הכללי של אותו מנין ,שהיה "לדעת מנין הנותרות" )רש"י פסוק א(,
ובהמשך לזה מספר הכתוב על אודות עדת קרח שמבין אלה שנגזרה
עליהם כליה היו נותרים " -ובני קרח לא מתו".
ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק לג; ועוד

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

)שם הגדולים(

) .Í˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯Á· ÔÙ (çé ,ë ú÷ç 'ôפירש רש"יÍ·¯Á ÏÚÂ" È·‡ È˘È¯Â‰˘ ‰Ó· ÌÎÈÏÚ ‡ˆ‡ È‡Â ,['ÂÎÂ] ÌÎÈ·‡ ÌÎ˘È¯Â‰˘ ÏÂ˜· ÌÈ‡‚˙Ó Ì˙‡ :
˙ ."‰ÈÁכאשר בני ישראל נכשלים בגאוה בשעת תורה ותפלה " -אתם מתגאים בקול" ,הם נותנים בזה כח לעשו להתגרות ולהלחם בהם
" -ואני ]אדום[ אצא עליכם במה שהורישני אבי ועל חרבך תחיה".

)היכל הברכה ,בשם דודו ורבו ה"עטרת צבי"(

) .ÂÈ„‚· ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ Ë˘Ù‰Â (åë ,ë ú÷ç 'ôפירש רש"י,ıÓ˜Â ÍÈÙ ıÓ˜ ,Ë˘ÙÂ Í„È ËÂ˘Ù ,‰ÏÚÂ ‰ËÓÏ ‰ÏÚ ÂÏ ¯Ó‡ .['ÂÎÂ] ‰ÏÂ„‚ ‰Â‰Î È„‚· ˙‡ :
 .‰˙ÈÓ ‰˙Â‡Ï ‰˘Ó „ÓÁ „ÈÓ ,ÌˆÚÂ ÍÈÈÚ ÌÂˆÚרמז על עבודתו בקודש במשך ימי חייו לפשוט ידו לעזרת ישראל ,ולאחר מכן לקמוץ פיו
מבלי להתפאר בכך ולספר זאת לאחרים ,ועוד יותר לעצום עיניו ,שאפילו הוא עצמו לא ראה כמה נאים מעשיו הטובים" .מיד חמד משה
)אש ספוד(
לאותה מיתה" ,ככה להסתלק מן העולם.

) .Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÒÁÈÙ (àé ,äë ñçðéô úùøôפירש רש"י‡· ÍÎÏ ,Ï‡¯˘ÈÓ Ë·˘ ‡È˘ ‚¯‰Â 'ÂÎÂ Ì˙È‡¯‰ ,Â˙Â‡ ÔÈÊ·Ó ÌÈË·˘‰ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ :
 .Ô¯‰‡ ¯Á‡ ÂÒÁÈÂ ·Â˙Î‰קשה ,מה לי אם הרג נשיא בישראל ,או איש אחר ,וכי דם נשיא סמיק טפי ,ובפרט לפי מה דאיתא )בזהר
בפרשתנו ריד ,א( דטענתם היתה מדין כהן שהרג את הנפש פסול לעבודה .גם מה תשובה היא זו שיחסו אחר אהרן .אלא דאיתא
)בסנהדרין טז ,א( "כל הדבר הגדול יביאו אליך" )שמות יח ,כב( ,דבריו של גדול ,ופירש רש"י :דינו של נשיא ,שמשה במקום שבעים ואחד
ה

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

שלו'ם וברכה ,הנה בכמה מקומות שבהם הכתוב מזכיר איזה אדם
באופן סתמי ,בלי להזכיר את שמו ,בא רש"י ומוסיף ומפרט את שמו
של אותו אדם ,ובדרך כלל מדובר בקרובי משפחה של מי שעוסקת בו
הפרשה .וביניהם .1 :בפ' בהעלותך "וירץ הנער ויגד למשה ויאמר
אלדד ומידד מתנבאים במחנה" ,וברש"י" :וירץ הנער ,יש אומרים,
גרשום בן משה היה" .2 .בפ' מקץ "והם לא ידעו כי שומע יוסף כי
המליץ בינותם" )בראשית מב ,כג( ,וברש"י" :המליץ ,זה מנשה בנו".
 .3בפ' ויחי "ויאמר ליוסף הנה אביך חולה" )שם מח ,א( ,וברש"י:
"ויאמר ליוסף ,אחד מן המגידים והרי זה מקרא קצר .ויש אומרים,
אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד ,וכשחלה יעקב בארץ גושן הלך
אפרים אצל אביו למצרים להגיד לו".
הנה מלבד הקושיא הכללית שיש להבין ,והיא :אם הכתוב סותם
ואינו מפרש את שמו של האדם המדובר ,מדוע נדרש רש"י לפרש זאת?
וכי מה יחסר בהבנת "פשוטו של מקרא" אם לא נדע את שמו של
"הנער" או של "המליץ"? הרי צריך ביאור השינויים ממקום למקום:
דבפ' מקץ העתיק רש"י רק תיבת "המליץ" ומפרש בפשטות" :זה
מנשה בנו"; אך בפ' בהעלותך לא העתיק רש"י תיבת "הנער" לחוד,
אלא הוסיף להעתיק גם תיבת "וירץ" )אף שלכאורה פירושו נוגע
בתיבת "הנער" לבדה( .וגם :לא כתב "זה גרשום בן משה" ,אלא
"גרשום בן משה היה" .ובכלל :בפ' מקץ נקט רש"י בפשטות אשר
"המליץ" הוא מנשה ,ואילו בפ' ויחי ובפ' בהעלותך הזכיר את אפרים
וגרשום ,רק בתור "יש אומרים" .וכל זה צריך עיון.
בברכת הצלחה בפעלכם המבורך,
מ .רייצס ]בעל "הנה ימים באים"[

שלום רב ,ברצוני להודות על העלון הנפלא והמיוחד "מתיבתא
דרש"י" שעודדני והמרצני להתמיד בלימוד פירוש רש"י על הפרשה
ביתר שאת וביתר עוז .אגב ,התשובה על "רש"י לחידודא" הינה
"ציצית" .וכך פתרונה" :הנני בעל ארבע כנפיים" " -ועשו להם ציצית
על כנפי בגדיהם"; "ומועיל לעיניים" " -וראיתם אותו גו' ולא תתורו
גו' ואחרי עיניכם"; "דומה אנכי לארבע כוסות"  -שכן ד' כנפות כנגד
ד' לשונות של גאולה )רש"י סוף פ' שלח( ,כמו ד' הכוסות; "ומכיל את כל
מה שצריך לעשות"  -שכן "ציצית" עם מנין החוטים והקשרים
בגימטריא תרי"ג ,כנגד תרי"ג מצות )רש"י שם( שמוטל על כל יהודי לעשות.

בפ' חקת )כ ,יד-כא( וישלח משה מלאכים אל מלך אדום כה אמר
אחיך ישראל וגו' וישמע קולנו וגו' ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן
בחרב אצא לקראתך וגו' ויצא אדום וגו' ביד חזקה .וברש"י :וישמע
קולנו .בברכה שברכנו אבינו הקול קול יעקב ,שאנו צועקים ונענים
וכו' .פן בחרב אצא .אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם כו' ,ואני
אצא עליכם במה שהורישני אבי וכו') .ויצא אדום( ביד חזקה.
בהבטחת זקננו .יש לעיין מה דפתח לקרוא את יצחק "אבינו" ומסיים
לקראו "זקננו" .גם מה מכריח את רש"י בהתחלה לייחס את ענין
"קול יעקב" שבא לנו מיצחק ,כאשר להלן בדבר אדום נאמר שהוא
ירושה מיעקב.
הרב יוסף וואלדמאן ,ברוקלין

הערת הרב אהרן שפירא רבה של פרדס כץ:

ויש לומר בפשטות ,דיצחק אבינו הוא אביהם של בני ישראל ,אבל
לא של בני אדום )"כי ביצחק יקרא לך זרע" ולא כל יצחק( .אבל מכיון
שהם מצאצאי יצחק יתכן לקראו "זקנינו" אבל לא "אבינו" .מכל מקום
בני ישראל פנו לאדום בלשון "אבינו" ,היינו של שנינו ,כי דיברו בלשון
אחוה )וכעין מה שפירש רש"י בפסוק אחיך ישראל( ,ולכן דווקא הזכירו
יצחק אבינו )המשותף( ,ודלא כתשובת אדום שהזכירו הירושה מיעקב
ועשו בהם מתפלגים אדום וישראל.
בפ' מטות )לב ,יד( פירש רש"י :לספות ,כמו :ספו שנה על שנה
]ישעיה כט ,א[ ,עולותיכם ספו וגו' ]ירמיה ז ,כא[ ,לשון תוספת .וכן בפ'
האזינו )דברים לב ,כג( :אספה עלימו רעות ,פירש רש"י :אחביר רעה
על רעה ,לשון :ספו שנה על שנה ,ספות הרוה ]לעיל כט ,יח[ ,עולותיכם
ספו על זבחיכם .דבר אחר וכו'.
צריך עיון ,למה לא הסתפק )הכא והתם( בראיה אחת .ולמה כאן
הביא ב' ראיות ושם ג' ראיות ושלא כפי סדר הכתובים .ובכלל למה
צריך לפרש התם ולא סמך על הכא ,ואם משום מה הוצרך להוכיח
שוב ,למה לא הוכיח מהכא .גם יש לדייק שכאן בראיה הראשונה
מביא גם סיום הכתוב)" :ספו שנה( על שנה" ,מה שאין כן בראיה
אחרונה ,אינו מביא את הסיום בפירוש ")עולותיכם ספו( על זבחיכם",
אלא וגו' .ואילו בפ' האזינו שם מביא גם את הסיום ")עלתיכם ספו( על
זבחיכם".

ישר כח ,חיים ארי'ה בריקמן ,ירושלים

פרד"ס היה לשלמה

י .מ.

המשך

קאי .וזהו שטענו "והרג נשיא" ,אם כן הוי "דבריו של גדול" ,ולא היה פינחס רשאי לדונו ,רק משה .לכך יחסו אחר אהרן ,דאיתא )בזהר
פרשת אחרי נז ,ב; פרשתנו ריז ,א( שנשמת נדב ואביהוא נתגלגלו בפינחס ,ועל דא כתיב ביה בפינחס "בן" "בן" תרי זימני ,שהיה "בן
אלעזר" ,וגם "בן אהרן הכהן" ,כי נשמות נדב ואביהוא בני אהרן נתגלגלו בו ,ונחשב כבן אהרן .וברש"י פרשת שמיני )ויקרא י ,ג( שמשה
אמר לאהרן על נדב ואביהוא "שהם גדולים ממני וממך" .וכיון שנשמתם נתגלגל בפינחס ,שעל כן נתייחס אחר אהרן ,אם כן היה פינחס
)קול אריה ,למוכיח מפולנאה(
גדול ממשה ,ושפיר היה רשאי לדון גם דבריו של גדול  -נשיא בישראל.

) .Á·ÊÓ· ÏÈ‡Â ¯Ù ÏÚ‡Â (ã ,âë ÷ìá 'ôפירש רש"י.„Á‡ ÏÈ‡ ‡Ï‡ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‰¯·‡Â :
להיחיד ולא מצוות הקשורים עם ציבור ,ועל כן לא הקריב קרבנות ,ודו"ק.

מכאן יש להוכיח שהאבות לא קיימו אלא מצוות השייכות
)שו"ת דברי יציב ,אורח חיים סימן רכד(

) .ÈÊ‡Ï (æè ,åë ñçðô 'ôפירש רש"י .ÂÓ˘ ÏÚ Â˙ÁÙ˘Ó ˙‡¯˜ ‡Ï ‰ÓÏ Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â ÔÂ·ˆ‡ ˙ÁÙ˘Ó ÂÊ˘ È‡ ¯ÓÂ‡ :נראה דיש ליתן טעם על דרך
שאמרו ז"ל )כתובות ה ,א( מפני מה אצבעותיו של אדם כיתדות ,שאם ישמע דבר שאינו הגון יתן אצבעו באזנו .ולפי שראש אותה
משפחה נהג כן ליתן אצבעו באזנו ,נקרא כן פעם בשם "אזני" ופעם בשם "אצבון" והכל ענין אחד.
)זכרון משה  -על פירוש רש"י ,לחותן המהרש"א; וראה גם של"ה הקדוש .וראה "תורת משה" ,ל"חתם סופר" ,כאן ,שמוסיף נופך בדברי רבינו השל"ה :נראה
לי כיון ששבט גד היו שכנים עם ראובן ושמעון ,שהיו בהם רשעים :דתן ואבירם ור"ן איש ,וזמרי בן סלוא וכ"ד אלף המתים במגפה ,על כן ָשׂם גד אצבעו
באזנו לבלתי שמוע מהם דבר שאינו הגון .על כן כתיב אז "אצבון" ,ועכשיו שכבר נסתלקו ונשארו רק הצדיקים על כן הסיר אצבעו ,ונקרא "אזני"(.

) .ÒÁÙ ˙‡Â Ì˙Â‡ (å ,àì úåèî 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ¯ÊÚÏ‡ ÍÏ‰ ‡ÏÂ ÒÁÙ ÍÏ‰ ‰Ó ÈÙÓÂ .ÌÏÂÎ „‚Î ÏÂ˜˘ ÒÁÙ :לכאורה דברי רש"י "ומפני מה
הלך פנחס וכו'" לא קשורים לתחילת דבריו ,ואם כן היה לו לומר דברים אלו בדיבור בפני עצמו תחת ד"ה "ואת פנחס" .ונראה דבפסוק
לא קשה מפני מה הלך פנחס ,דיש לומר משום שידע תכסיסי המלחמה ,אבל לאחר שפירש שהיה שקול נגד כולם ,נמצא שלקחוהו מחמת
)ספר הגור  -על פירוש רש"י ,בן דורם של הרע"ב והרא"ם; וראה קול אריה הנ"ל ,כאן(
חשיבותו ,אם כן קשה למה לא לקחו לאלעזר.
) .ÒÁÙ ˙‡Â Ì˙Â‡ (å ,àì úåèî 'ôפירש רש"י .ÛÒÂÈ ˙Ó˜ ÌÂ˜Ï :לכאורה מה פשעו בזה המדינים יותר משאר העמים שקנוהו ומכרוהו .אלא
שהם מכרוהו למצרים ,כי ראו בו סימני חכמה וגדלות וחששו שיעלה לגדולה ,לכן מכרוהו למצרים ,שכן כתוב בנימוסיה שאין עבד מולך.
)דברי דוד  -על פירוש רש"י ,לט"ז(

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
לרבי שבתי בס-משורר בפראג בעל "שפתי חכמים"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)ת"א  -כ"ב תמוז תע"ח(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

שפתי חכמים

מסופר על רבי אהרן קדוש ה' מבעלזא
שסירב פעם לעיין בחומש ללא פירוש
"שפתי חכמים" ,ונימוקו עמו מאחר ופירוש
זה נתפשט בתפוצות ישראל )ראה ספר
אדמו"רי בעלזא ,חלק ד עמוד קיד( .מחברו
נולד בקאליש שנת ת"א ,לאביו רבי יוסף
שטרימער ,ולאחיו המקובל רבי יעקב בעל
"ספרא דצניעותא דיעקב" .בהיותו בן ט"ו,
בשנת תט"ז ,נתייתם מהוריו שנהרגו על
קידוש השם בעיר קאליש.
רבי שבתי עבר לעיר פראג ,ושם היה
תלמידו המובהק של רבי מאיר ב"ר שמעון
ווארמיר] .מה שמזכיר בפרשת האזינו )לב,
מא(" :מורי המהר"ל" ,אין זה אלא העתקה
מספר "מנחת יהודה" )ראה ערכו([ .כעשר
שנים שימש כמשורר ה"בס" במקהלת בית
הכנסת "אלט-ניי )על-תנאי( שול" בפראג.
ומכאן הפך שם משפחתו ל"בס" ,דהיינו
משורר .לימים עבר לאמשטרדאם
ודיהרענפארט .פתח בית דפוס והדפיס כמה
חיבורים משלו .זכה להדפיס לראשונה את
ה"מגן אברהם" על שולחן ערוך אורח חיים
עם ה"טורי זהב" .ויש שתלו התפשטות
ספרו "שפתי חכמים" בזכות זו .נפטר
בברעסלוי ביום כ"ב בתמוז תע"ח ,ומנו"כ
בקראטשין.
מלבד חיבורו המפורסם "שפתי
חכמים" על פירוש רש"י ,חיבר והוציא לאור
ממממ

שלטי הגיבורים

בהקדמתו כותב" :על כן קראתי להמלאכה
הזאת "שפתי חכמים" כי הם דברי חכמים
הרבה ושפתותיהם ידבבו בקבר" .נדפס
לראשונה בשנת ת"מ עם החומש .ובשנת
תע"ב זכה להדפיסו בפעם הרביעית בפני
עצמו עם הוספות )בשפתי חכמים הנדפס
ב"אוצר פירושים" עם הרא"ם הגור אריה
והלבוש ,יש בו יותר ממה שנדפס בחומשים
הרגילים(" .פירושו שייך גם לפשוטי עם
שאין בכחם ללמוד ולהבין את אריכות
הביאור בפירושי הרא"ם והגור אריה וכיוצא
בזה" )תורת מנחם  -תשד"מ ,פרשת אמור
עמוד .(1652

גם ספר "שפתי ישנים" והוא רשימת ספרי
קודש שנדפסו עד ימיו .ספר זה מזכירו
ה"חתם סופר" בפרשת ואתחנן )ד"ה ושמעת
ישראל(" :ועיין בספר שפתי ישנים ,שחיבר
ספרו בשביל שיזכרו על שפתותם הספרים
ויהיה סגולה להתקדש" .כן הדפיס מסכת
דרך ארץ ,לתועלת הנוסעים בדרכים ,כולל
תפילות לעוברי דרכים ,שיעורי המטבעות
והמשקולות של המדינות השונות ומורה דרך
לעיירות והמקומות הרחוקים והקרובים.
הספר "שפתי חכמים" הוא בעיקר
אוסף וליקוט מכעשרים מפרשי רש"י.
ממממ

אמנם רבים וטובים התרעמו עליו
והטיחו בו קשות )ראה לדוגמא שו"ת "יגל
יעקב" ,חלק אורח חיים סימן מה עמוד פ(,
בכל זאת נתקבל ספרו בכל תפוצות ישראל,
ועד שמהר"א מבעלזא ,כאמור ,סירב לעיין
בחומש ללא פירוש שפתי חכמים )וראה
"גיבוריו של שלמה" ,ערך "שפתי רננות"( .כן
יש לציין כי הרבה דברים שהשיגו עליו
מקורם ב"מנחת יהודה" ו"קיצור מזרחי"
)הנדפס בחומש ,להבדיל מ"קיצור מזרחי"
השני הנקרא גם "מנחת עני"( ,והוא חף
מפשע .בחומשים שונים נדפס "עיקר שפתי
חכמים" ,וכבר העירו )ראה "כרם יעקב"
עמוד רלד( שאינו ידוע מי מחברו ובו שינויים
והוספות לעומת ספר "שפתי חכמים".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'‰ ÌÚÊ ‡Ï ÌÂÚÊ‡ ‰ÓÂ Ï‡ ‰·˜ ‡Ï ·Â˜‡ ‰Ó (ç ,âë ÷ìá 'ôפירש רש"י,‰· ÒÚÂÎ ‰"·˜‰˘ ‰Ú˘‰ ÔÈÂÎÏ Ú„ÂÈ È‡˘ ‡Ï‡ ÈÁÎ ÔÈ‡ È‡ ,'‰ ÌÚÊ ‡Ï :
.'‰ ˙Â˜„ˆ ˙Ú„ ÔÚÓÏ 'Â‚Â ÌÚÏ· Â˙Â‡ ‰Ú ‰ÓÂ 'Â‚Â ıÚÈ ‰Ó ‡ ¯ÎÊ ÈÓÚ [‰ ,Â ‰ÎÈÓ] ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .ÍÈÏ‡ È˙‡·˘ ÂÏÏ‰ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ÒÚÎ ‡Ï ‡Â‰Â
ואם תאמר כיון שלא יכול לקלל אלא בזמן שכועס הקב"ה ,והקב"ה ]הרי[ לא כעס כל הימים הללו] ,אם כן[ למה אמר לו האלקים ]לעיל כב,
יב[ "לא תאור את העם" ,הא הקללה לא היתה חלה .ויש לומר ,דהקב"ה היה יודע שעתידין להכשל בבעל פעור ומגפה תבא עליהם ,ואם היה
מקללם היה אומר בשביל הקללה באה המגפה .מצאתי.

) .ÈÎÂÁ‰ ˙ÁÙ˘Ó ÍÂÁ ,Ô·Â‡¯ È· (ä ,åë ñçðéô 'ôפירש רש"יÌ‰ÈË·˘ ÏÚ ÔÈÒÁÈ˙Ó ÂÏ‡ ‰Ó Ì˙Â‡ ÔÈÊ·Ó ˙ÂÓÂ‡‰ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ ,ÈÎÂÁ‰ ˙ÁÙ˘Ó :
‰Ê „ˆÓ „"ÂÈÂ ‰Ê „ˆÓ ‡"‰ Ì‰ÈÏÚ ÂÓ˘ ‰"·˜‰ ÏÈË‰ ÍÎÈÙÏ ,Ì‰È˙Â˘· ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ÌÈÏ˘ÂÓ ÂÈ‰ ÌÙÂ‚· Ì‡ ,Ì‰È˙ÂÓ‡· ÌÈÈ¯ˆÓ‰ ÂËÏ˘ ‡Ï˘ Ì‰ ÔÈ¯Â·Ò
Ì‰ÈË·˘Ï Ì‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ‰Ê‰ Ì˘‰ ,Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â„Ú ‰È ÈË·˘ [·Î˜ ÌÈÏ‰˙] „Â„ È"Ú ˘¯ÂÙÓ˘ ‡Â‰ Â‰ÊÂ .Ì‰È˙Â·‡ È· Ì‰˘ Ì‰ÈÏÚ È‡ „ÈÚÓ ¯ÓÂÏ
.ÛÂÒ· ‡"‰Â ˘‡¯· „"ÂÈ Â· ÚÂ·˜ Ì˘‰˘ ÈÙÏ ÈÓÈ‰ ˙ÁÙ˘Ó ¯ÓÂÏ Í¯ˆÂ‰ ‡Ï ‰ÓÈ· Ï·‡ .È‡ÂÏÙ‰ ÈÎÁ‰ ·È˙Î ÌÏÂÎ· ÍÎÈÙÏ
ואם תאמר הא גבי עכו"ם גם כן כתיב הכי ,דכתיב ]לעיל יד ,מה[ וירד העמלקי והכנעני .ויש לומר אי היה כתוב כאן 'בני ראובן ,משפחת
החנוכי' ולא כתב "חנוך" לא היה קשה מידי ,כמו גבי עמלק ,אבל עכשיו דכתיב "בני ראובן ,חנוך משפחת החנוכי" ,קשה למה הטיל ה"א מצד
זה ויו"ד מצד זה ]וראה ט"ז ועוד[.

