ב"ה ,תמוז תשע"ד ,גליון לד

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

דבר המערכת

...‰‡ÂÙ¯Ï ‰ÏÂ‚ÒÎ ,È"˘¯· ‰ÏÂÁ‰ ÌÚ ÁÁÂ˘Ï ÂÏ ÚÈˆ‰ ,‰ÏÂÁ ÂÈÙÏ ¯ÈÎÊ‰
¯‡"‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

כללים בפירוש רש"י
"È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ÌÈ¯Â‡È·" ÛÂÒ· ,"È"˘¯ ÈÏÏÎ ¯ÂˆÈ˜" ÈÙÏ
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

¯˘"ÏÈÁ˙Ó‰ „ÓÂÏ Ïˆ‡ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ‰ È˘Â˜ ÏÎ ı¯˙ÏÂ ˜ÏÒÏ ‡· È
˙Ú„ ÈÙÏ˘ È˘Â˜ ˘È ¯˘‡Î ,ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â .‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù „ÂÓÈÏ È„Î ÍÂ˙ ("‡¯˜ÓÏ
¯˘"Ô·ÂÓ Ô‡ÎÓ .Â˙Â‡ ¯È·Ò‰Ï Á¯ÂË È"˘¯ ÔÈ‡ ,˘ÓÁ‰ Ô·Ï ıÂ¯È˙‰Â ¯·Ò‰‰ ÂÈÏ‡Ó ¯Â¯· È
˘‡ÂˆÓÏ ÂÈÏÚ ÂÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙Ó ÂÈ‡ È"˘¯ ¯˘‡ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù· È˘Â˜ ÌÈ‡Â¯ Â‡ ¯˘‡Î
‡˙ ÌÈ¯·„· Â‡ ˙Ó„Â˜ ˙ÂÓ„Ê‰· È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· Â‡ ‡¯˜Ó· ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈ¯·„· ÔÂ¯˙Ù‰
‡„ ˙Â
.ËÂ˘Ù‰ ÔÂÈ‚‰· ÌÈ·ÂÓ
)"·˘ÓÁ Ô

˙‡ Ë¯ÙÏÂ ÔÈÈˆÏ ‚‰Â ‡Â‰ ÔÈ‡ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ‰ È˘Â˜ ˜ÏÒÏ ‡· È"˘¯ ¯˘‡Î
˙‡ˆ¯‰ ·‚‡ ˜ÏÂÒÓ È˘Â˜‰Â ÔÈÚ‰ ˙¯·Ò‰· „ÈÓ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰ ÏÏÎ Í¯„· ‡Ï‡ ,È˘Â˜‰
Á˙ÂÙ ÌÈÓÚÙ .ÂÈ¯·„· ˜ÏÒÏ È"˘¯ ‡· È˘Â˜ ‰ÊÈ‡ ·ËÈ‰ ˜Â„·Ï ÂÈÏÚ ÍÎ ÌÂ˘Ó .ÌÈ¯·„‰
¯˘"È"˘¯ ‡· Â˙Â‡˘ È¯˜ÈÚ‰ È˘Â˜‰ Â‰Ê˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰Ï‡˘· Â˘Â¯ÈÙ ˙‡ È
È˘Â˜‰ ¯·ÒÂÈ ¯˘‡Î˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,ÏÏÎ Í¯„· ÂÎ¯„Î È"˘¯ Ë¯ÙÓ ‡Ï Â˙Â‡˘Â ˜ÏÒÏ
‡Ê-Â ˙ÂÈ˙Â
.ÔÈÈˆÓ ‡Â‰˘ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ‰·Â˘˙ ‡ÏÈÓ ‡Â·˙ È¯˜ÈÚ‰
¯˘",Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ· Ë˘Ù‰ ÈÙÏ È˘Â˜ ˘È ¯˘‡Î „Á‡ ¯·„Ï ÌÈ˘Â¯ÈÙ È˘ ‡È·Ó È
.‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ (˙ÈÏÏÎ) ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰È˘ Ì¯· .‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÓÈÏ˘Ó Ì‰Â
.‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ¯˙ÂÈ ·Â¯˜Â ¯˙ÂÈ "˜ÏÁ" ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó È¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ˘Â¯ÈÙ‰
‰˘Ó ,ÍÂÙ‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ¯„Ò (ÔÂ„‰ ÔÈÚ· È"˘¯Ï ¯Â˜ÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰) Ï"ÊÁ È¯·„· ¯˘‡Î Ì‚Â
È˘ ¯˘‡Î
¯˘".‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ¯˙ÂÈ ·Â¯˜ ‰È‰È ÔÂ˘‡¯‰˘ È„Î ¯„Ò‰ ˙‡ È
ÌÈ„˜Ó („Á‡Î ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ˙˙Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ¯Á‡ÓÂ) Ì˙ÂË˘Ù ˙„Ó· ÌÈÂÂ˘Â ÌÈÏÂ˜˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ
¯˘"ÂÓ‚¯˙Ï ˘È" Â‡ ,"Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â· Â˜ÏÁ" ÔÂ‚Î ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ˙‡ ˙ÂÂ˘Ó‰ ÌÈÏÈÓ È
·˘ÌÂ˘Ó ‰È‡ È˘Ï „Á‡ ˘Â¯ÈÙ ˙Ó„˜‰ ÈÎ È"˘¯ Â„ÓÏÓ ÍÎ· ,"‰· È‚ÈÏÙ" Â‡ ,"ÌÈÙ È
˜ÌÈÂ˘ ÌÈÈ˘˜ Ì˘È˘Î ‡Ï ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ ‰˘Ï˘ ‡È·Ó È"˘¯ .Ë˘ÙÏ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙·¯È
·.ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘· [Û˙Â˘Ó] „Á‡ È˘Â˜ ˘È˘Î Ì‡ ÈÎ ,ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘Ó „Á‡ ÏÎ
˘Â¯ÈÙÎ ÏÏÎ Í¯„· ‡·ÂÓ ‡Â‰ ˙ÂË˘Ù Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˘ÏÁ ‰‚¯„ ‰ÂÂ‰Ó ˘¯„‰˘ ÔÂÈÎ
˘.Ì„Â˜ ËÂ˘Ù ¯˙ÂÈ‰ ÏÎ˘ ¯„Ò‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì‰ ‰Ï‡Î˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ‰ÓÎ ˘È˘ÎÂ ,È
:ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó‰ „Á‡· ˙‡ÊÂ ,ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙÏ ˘¯„Ó‰ ˘Â¯ÈÙ ˙‡ È"˘¯ ÌÈ„˜Ó Û‡Â ˘È
ÔÓ ¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ È˘Â˜‰ (˙ÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰) "Ë˘Ù"· ;"Ë˘Ù"‰Ó ¯˙ÂÈ ËÂ˘Ù ˘¯„Ó‰
¯Â˙È Â‡ ˙ÓÈÈÂÒÓ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙¯·ÒÂÓ ÔÈ‡ Ë˘Ù‰ ÈÙ ÏÚ ;(¯˙ÂÈ ‰˜ÂÓÚ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰) ˘¯„‰
˙ÈÏÂÏÈÓ‰ ‰ÈÁ·‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ËÂ˘Ù È"˘¯ Ï˘ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ¯˘‡Î .‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ
),(ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰Ï ¯˘˜ ÈÏ· - ˙ÂË˘Ù ¯˙È· ‰Ê ˘Â¯ÈÙ È„È ÏÚ ˙Â·ÂÓ ÔÓˆÚ˘ÎÏ ˙ÂÂ„È‰ ÌÈÏÈÓ‰ ,¯ÓÂÏÎ
È˘‰˘ Û‡ ,‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÈÁ·Ó È˘Â˜ Â· ˘È˘ ¯Á‡‰ ˘Â¯ÈÙÏ È"˘¯ Â˙Â‡ ÌÈ„˜Ó
‡ÊÈ-‡È ˙ÂÈ˙Â
.ÌÈ·Â˙Î‰ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÔÎÂ˙‰ ˙ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ ËÂ˘ÙÂ Ô·ÂÓ

לרגל הילולת רש"י בסוף החודש
בשמחה ובדריכות התקבלה בקרב חובבי תורת רש"י בשורה
הטובה ,שגם השנה יתקיים בע"ה כינוס שנתי לרגל יום ההילולא של
רש"י )ר'בן ש'ל י'שראל( ,המוקדש לעיון במשנתו בפירושו על התורה.
הכינוס יתקיים בעזהשי"ת ,ביום הילולתו של רש"י ,ביום ראשון
כ"ט תמוז בערב  -אור לראש חודש מנחם אב – הבעל"ט ,בהיכל
התרבות בלוד ,בהשתתפות מרביצי ומפיצי תורת רש"י על התורה,
מהדירי מפרשי רש"י ומחברי ספרים על פירושו ,ובראשות רבנים גדולי
תורה ,נשיאי המפעלים העוסקים בהפצת תורתו.
כינוס ההילולא מיועד לכל חובבי תורת רש"י ולכל עמך בית
ישראל .בתוכנית ישאו דברים על משנתו של רש"י .כן יתקיים רב שיח
באופן לימוד פירושו של ר'בן ש'ל י'שראל  -אבי המפרשים ואופן
הנחלתו לתלמידים.
במהלך הערב תוצג מצגת בנושא רש"י "לפשוטו של מקרא",
בהנחיית הרב אברהם אלאשווילי שליט"א בעל סדרת החומשים "אשל
אברהם" ,ויערך "רב שיח" פאנל בהשתתפות עורכי ומחברי פירושים
על פירוש רש"י ,בהנחיית הרב חנוך טוביאס דומ"ץ נוה אחיעזר ועורך
"אגם מים" על לעזי רש"י.
כן תתקיים לרגל ימי "בין המצרים" הרצאה בנושא "בית המקדש
לדורותיו בפרשנות רש"י" ,בליווי מצגת .בכינוס יועלה נר זכרון
למרביצי תורת רש"י שהלכו לעולמם .כן תתקיים במקום מכירת
מפרשי רש"י רבים במחירים מיוחדים.
מהדירי מפרשי רש"י ומחברי ספרים על פירושו מוזמנים לצור קשר
עם המארגנים במספר הנייד 0527613270 :או עם מערכת "מתיבתא
דרש"י" ,לפי הפרטים המופיעים בתחתית העמוד .המארגנים גם ישמחו
לקבל רעיונות והצעות מהוגי וחובבי תורת רש"י.

רש"י לחידודא
מלאך ,בן ישראל ונכרי בעלי אותו שם
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות של החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:
"נוח לא מן התיבה"?! = בפ' בהעלותך )יא ,כה( "וירד ה' בענן גו' ויאצל מן
הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו
ולא יספו" .ו"תיבה לא של נוח"?! = בפרשה שם )י ,כה( פירש רש"י בד"ה
"מאסף לכל המחנות" :אית מאן דאמר כתיבה היו מהלכין וכו'.

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(

 משל ל'בת מלך' ו'בעלה' ולא ל'מלך' ו'אשתו' 
) .Ï‡¯˘È È· ˙‡ Âˆ (á ,çë ñçðô 'ôפירש רש"י.ÈÏÚ È· ˙‡ ‰ÂÂˆ È· ÏÚ ÈÂÂˆÓ ‰˙‡˘ „Ú ‰"·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,'‰ „Â˜ÙÈ ‰ÏÚÓÏ ¯ÂÓ‡ ‰Ó :
.È¯ÙÒ· ‡˙È‡„Î ,'ÂÎÂ ‰È· ÏÚ ‰ÏÚ·Ï ˙„˜ÙÓ ‰˙È‰Â ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ˙¯ËÙ ‰˙È‰˘ ÍÏÓ ˙·Ï Ï˘Ó
צריך ביאור ,מה קשה במילים "צו את בני ישראל" ,שראה צורך לבארם .יש מפרשים המבארים שהוקשה לו מה ענין פרשת התמיד
לפרשה שלמעלה שנאמר "יפקוד ה' אלקי הרוחות" .אך אם כן היה לו לומר כדרכו" :למה נסמכה" כו' .גם צריך עיון ,מה ראה על ככה
להביא משל לדבר ,והלא "אין דרכו של רש"י לדבר במשלים" )ראה שו"ת הרמ"א ,סימן ז( ,אלא אם כן המשל מוסיף בהבנת הענין .ועוד,
מדוע משנה מדברי הספרי שם נאמר" :משל כו' למלך שהיתה אשתו נפטרת" כו' ,ואילו רש"י כותב "משל לבת מלך כו' והיתה מפקדת
לבעלה".
הביאור בזה ,תוכן הפרשה הוא הציווי להקריב את הקרבנות במועדם ,שהוא דבר הנעשה על ידי הכהנים ואותם צריכים לצוות ולזרז,
מדוע נאמר "צו את בני ישראל"? ולכך מעתיק רש"י בד"ה תיבות אלו .ומפרש" :מה אמור למעלה יפקוד ה' ,אמר לו הקב"ה עד שאתה
מצווני על בני צווה את בני עלי" ,היינו ש"צו את בני ישראל" הוא זירוז כללי לכל ישראל על הקב"ה .אך הדבר תמוה שמשה ידבר אל
הקב"ה בלשון ציווי .ולאידך גיסא מדוע ראה הקב"ה צורך שמשה יזהיר את בני ישראל עליו?
להבין משל ומליצה 
כדי לתרץ קושיות אלו מוסיף רש"י" :משל לבת מלך שהיתה נפטרת מן העולם והיתה מפקדת לבעלה על בניה" ,אמנם במשך כל ימי
נישואיה היא כפופה לבעלה ,אבל כאשר "היתה נפטרת מן העולם" הגיע הזמן שבו עליה לדאוג לעתידם של בניה ,אז חוזר וניעור אצלה
התוקף של בת מלך ,והיא "מפקדת לבעלה על בניה" לנהוג בהם כראוי לנכדי המלך .וכן משה רבינו כשהגיע עתו להפטר מן העולם ,עליו
לדאוג לעתידם של צאן מרעיתו ,ומצווה כביכול להקב"ה עליהם כבת המלך לבעלה.
אך הבעל משיב לאשתו בת המלך "עד שאתה מצווני על בני ,צווה את בני עלי" ,הבעל שאינו מזרע המלוכה ,חושש שבניו כנכדי
המלך יזלזלו בו ,ולכן דורש מאשתו בת מלך לפקוד על בניה לנהוג בו כבוד .וכן בנמשל ,מאחר ו"עשרה נסיונות נסו אבותינו את המקום
במדבר ,שנאמר :וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי" )אבות ה ,ד( ,וכאילו אין הוא מלך עליהם ,ולכן יש צורך שמשה יצווה להם
על הקב"ה ,כבת המלך המצווה לבניה על בעלה שאינו מלך] .ושפיר השתמשת רש"י שלא כדרכו במשל המוסיף בהבנת הענין ,ומתורץ מדוע משנה
מדברי הספרי[.

אבל ההשוואה בין שני הציוויים " -עד שאתה מצווני על בני ,צווה את בני עלי" ,לכאורה אינה מובנת ,וכי הקרבנות נחוצה לקב"ה
באותה מידה שבני ישראל זקוקים למנהיג? התשובה לכך טמונה אף היא במשל ,מאחר שהבעל עצמו אינו מלך ,הרי דרישתו שאשתו
תפקוד על בניה לכבדו ולשרתו נובעת מצורך אמיתי )שלא כמלך שאינו זקוק כל כך לתמיכת בניו ,שכן יש לו שרים ועבדים( .וכן בנמשל ,הקרבנות
ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יג
הם בחינת "לחמי לאשי" וזקוק לבניו ,כביכול.

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .Ì¯ÈÚ· ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜˘‰Â 'Â‚ ‰ËÓ‰ ˙‡ Á˜ (ç ,ë ú÷ç 'ôפירש רש"י .Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÂÓÓ ÏÚ ‰"·˜‰ ÒÁ˘ Ô‡ÎÓ ,"Ì¯ÈÚ· ˙‡Â" :והקשו בזה ,דילמא הטעם
משום צער בעלי חיים .אלא דהנה כתב ה"מגן אברהם" )קסז ,יח( בהא שאסור לאכול קודם שיתן לבהמתו ,דהיינו במידי דאכילה ,מה שאין כן בשתיה אדם
קודם ,ומביא ראיה מרבקה שאמרה "שתה וגם גמליך אשאב" .וב"יד אפרים" הקשה דטפי הוה ליה לאתויי ראיה ממה דאמר רחמנא "והשקית את העדה
 ואחר כך  -ואת בעירם" .ובטעמא דמילתא נראה בפשטות משום דבשתיה איכא צערא טפי ,ולכן קודם לבהמתו .ולפי זה יש לפלפל ולומר שאם צערבעלי חיים דאורייתא יש לומר דרמיא עליה חיובא לצער עצמו שלא לעבור באיסור דאורייתא .אבל אם אינו אלא דרבנן שפיר יש לומר דבשתיה הוא
קודם .ומאחר דמהאי קרא מבואר שבשתיה אדם קודם ,אם כן צער בעלי חיים אינו אלא דרבנן ,ומה שאמר "ואת בעירם" הוא משום שחס הקב"ה על
כ"ק אדמו"ר בעל "שפע חיים" מצאנז זי"ע  -לרגל יום הילולא ט' תמוז
ממונם.

) .'‰ ÌÚÊ ‡Ï ÌÚÊ‡ ‰ÓÂ Ï-‡ ‰·˜ ‡Ï ·Â˜‡ ‰Ó (ç ,âë ÷ìá 'ôפירש רש"יÈÎ" ÌÂÚ ˙‡ Ì‰È·‡ ¯ÈÎÊ‰˘Î ,ÂÏÏ˜˙ ‡Ï ÏÏ˜˙‰Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰˘Î ,"Ï-‡ ‰·˜ ‡Ï ·Â˜‡ ‰Ó" :
·‡ .['ÂÎ] "ÌÙ‡ ¯Â¯‡" ¯Ó‡˘ ,ÌÙ‡ ‡Ï‡ ÏÏ˜ ‡Ï "˘È‡ Â‚¯‰ ÌÙלפירוש זה משמע שמה שאמר "לא קבה א-ל" ,לא קאי על הקב"ה אלא על יעקב שנקרא
א-ל )ראה רש"י פ' וישלח לג ,כ( ,והיינו שיעקב הנקרא א-ל לא קיללם] .ואף שרש"י מביא עוד דוגמאות ש"כשהיו ראויים להתקלל לא נתקללו" ,יתכן שהפסוק רמז על
אבן שלמה ,שאמלוי ,השמטות לפ' במדבר
יעקב ,ורש"י מוסיף מדיליה עוד דוגמאות כראיה לדבר .ולפי זה יובן מה שהקדים הדוגמא מיעקב לפני יצחק .הוספת א .ש.[.

) .È·Â˘È‰ ˙ÁÙ˘Ó ·Â˘ÈÏ (ãë ,åë ñçðô 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ÌÈ¯ˆÓ È„¯ÂÈ· ¯ÂÓ‡‰ ·ÂÈ ‡Â‰ :כתב ה"חזקוני" כי יוב הוא שמו ,ונקרא ישוב לפי שניתוספה לו שי"ן
אחת משני שיני"ן שבשם אביו ,ולכך אינה נקראת בשם אביו .ולא פירש הטעם למה ניתוספה לו שי"ן אחת משני שיני"ן שבשם אביו .אך מצאתי כתוב
שאביו יששכר קרא בתחילה את שמו יוב ,ואחר כך היה מתרעם על אביו על שקרא שמו בשם עבודה זרה ,כי יוב היה שם עבודה זרה בימיהם ,והשיב לו
אמרי שפר ,לרנ"ש בעל "מבוא שערים" ,וראה פרדס יוסף החדש
אביו יששכר הנה השי"ן היתירה בשמי אוסיף על שמך ,וקרא שמו ישוב.

) .ÔÈ„Ó· '‰ ˙Ó˜ ˙˙Ï ÔÈ„Ó ÏÚ ÂÈ‰ÈÂ ‡·ˆÏ ÌÈ˘‡ ÌÎ˙‡Ó ÂˆÏÁ‰ ¯Ó‡Ï ÌÚ‰ Ï‡ ‰˘Ó ¯·„ÈÂ (â ,àì úåèî 'ôפירש רש"יÂÏ‡Î Ï‡¯˘È „‚Î „ÓÂÚ‰˘ ,'‰ ˙Ó˜ :
 .‰"·˜‰ „‚Î „ÓÂÚמה שהתורה רומזת דבר זה דוקא במלחמת מדין ,משום שבמלחמה זו ניכר זאת בבירור ,שכן "הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם"
)פסוק טז( ,ופירש רש"י :אמר להם כו' בואו ואשיאכם עצה ,אלקיהם של אלו שונא זמה הוא.

ביאורי החומש ,כאן

) .Ì˘ ˙ÓÈÂ '‰ ÈÙ ÏÚ ¯‰‰ ¯‰ Ï‡ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ ÏÚÈÂ (çì ,âì éòñî 'ôפירש רש"י .‰˜È˘· ˙Ó˘ „ÓÏÓ ,"'‰ ÈÙ ÏÚ" :והקשו המפרשים )"באר בשדה" ועוד( ,הרי הביטוי
"על פי ה'" עולה לעלייתו אל ההר ,ולא למיתתו ]כפי שנאמר במשה )פ' ברכה לד ,ה( וימת שם משה גו' על פי ה'[ ,וכיצד ניתן לפרש על המיתה עצמה שהיתה
בנשיקה .אך רש"י מיישב זאת בדיוק לשונו "מלמד שמת בנשיקה" ,בשונה מדבריו ביחס למשה" :על פי ה' ,בנשיקה" ,ותו לא .בכתוב העוסק במיתת
משה" :בנשיקה" הוא פירושו הפשוט של המילים "על פי ה'" ,בכתוב שלפנינו פירוש המילים "על פי ה'" ,היינו )שעלה להר( כאשר ציוה ה' ,אלא שהשימוש
תורת מנחם  -תשכ"ז
בבביטוי זה ,במקום לשון הרגיל "כאשר ציוה ה'"" ,מלמד" אותנו דבר נוסף לפשט הכתוב ,שגם המיתה עצמה היתה "בנשיקה".

שלח שלמה לבי מדרשא
ספר התורה של רש"י
לגבי מה שפורסם בגליון אייר ש .ז .במדור "כללים
בפירוש רש"י" בשם מחבר "יוסף דעת" )בכותרת "ספר תורה
שלו"( ,שטען שאפשר שלרש"י היה "ספר תורה מדויקת
)קצת אחרת מאלו שלפנינו( ...כי כן מוכרחים אנו לומר
בהרבה מקומות" .ברצוני לציין לכך ג' דוגמאות להבדל
המסורה בין ספר התורה של רש"י לספרים שלנו :דוגמא
א' בפ' לך )יד ,יד( על "חניכיו" פירש רש"י" :חנכו  -זה
אליעזר שחינכו למצוות" .ובספרי תורה שלנו כתוב מלא
דמלא "חניכיו" .דוגמא ב' בפ' חיי שרה )כה ,ו( על
"הפילגשים" פירש רש"י" :חסר כתיב" ,אמנם מקורו
בבראשית רבה שם ,אבל בספרי התורה שלנו כתוב מלא
דמלא .דוגמא ג' בפ' דברים )א ,יג( על "ואשימם" פירש
רש"י" :חסר י' לימד שאשמותיהם של ישראל תלויות
בראשי דייניהם" .ובספרי תורה שלנו כתוב במלא ,וכפי
שצויין בחלק החומשים במאמר מוסגר ")ואומנם בכל
התיקונים ובספרי תורה נכתב מלא י'(" .בקצת חומשים
ציינו שמקורו בסנהדרין צט  -ואין זה נכון.
והנה שינויי נוסחאות בספרי תורה לאו דבר חדש
הוא .במסכת סופרים )ו ,ד( ,איתא" :אמר רבי שמעון בן
לקיש ג' ספרים נמצאו בעזרה ,ספר מעונה ]בנוסחת
הגר"א" :מעון"[; ספר זאטוטי; ספר היא .באחד מצאו ]בפ'
ברכה לג ,כז[ כתוב 'מעון' ,ובשניים מצאו כתוב 'מעונה
אלקי קדם' ,וקיימו שניים וביטלו אחד; באחד מצאו
]בפ' משפטים כד ,ה[ כתוב 'וישלח את זאטוטי בני ישראל',
ובשניים מצאו כתוב "וישלח את נערי בני ישראל",
וקיימו שניים וביטלו אחד; באחד מצאו כתוב ]ראה
בהמשך[ 'אחד עשר הוא' ,ובשניים מצאו כתוב 'אחד עשר
היא' וקיימו שניים וביטלו אחד".
והנה "אחד עשר הוא/היא" לא ידענו איה מקום
כבודו ,ופירש ה"נחלת יעקב" במסכת סופרים שם בשם
ה"יפה מראה" שכוונתם ב"אחד עשר הוא" ,למה
שכתוב בפ' וישלח )לב ,כג(" :ויקם בלילה הוא" ,ומשום
דכתוב באותו הפסוק "אחד עשר ילדיו" ,נקט לסימן
"אחד עשר הוא" ולמאן דאמר שצריך להיות "היא",
הכוונה למילה "לילה" ששם נקרא בלשון נקיבה .אבל
בירושלמי )תענית ד ,ב( מובא המאמר הנ"ל על ג' הספרים
]בלי איזכור רבי שמעון בן לקיש[ ושם הגירסא" :באחד מצאו
כתוב תשע היא ,ובשניים מצאו כתוב אחד עשר היא,
וקיימו שניים וביטלו אחד" .ופירש שם קרבן העדה על

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
"תשע היא" " -ט' פעמים 'היא' דבכל התורה אף
במקום דקרינן היא כתוב 'הוא' חוץ מי"א מקומות
דכתוב 'היא' .וכן הוא במסורה" .וה"נחלת יעקב" שם
כתב :ונראה יותר פירוש ה"מכתב מאליהו" שבי"א
מקומות בתורה כתוב "היא" בחיריק ,וכן איתא
במסורת הגדולה ובמסורת הקטנה .ופירוש הברייתא
שבספר אחד נכתב י"א "הוא" בוא"ו ובשני ספרים
נכתב באותם י"א מקומות "היא" ביו"ד ,וקיימו
השניים וביטלו האחד" .וכן נוהגין סופרי זמננו" וכו',
כפי לשונו וגירסת האגודה מסכימה ל"מכתב
מאליהו".
קביעת גירסת ספרי התורה לפי רוב הספרים,
נלמדת מפ' משפטים )כג ,ב( על "אחרי רבים להטות",
שם פירש רש"י" :וחז"ל פירשו כי מזה נלמד כי הלכה
כרבים" .ובחולין )יא ,א(" :מנא האי מילה דאמור רבנן
זיל בתר רובא? מנלן? דכתיב 'אחרי רבים להטות',
רובא דאיתא לקמן כגון ט' חנויות" ופירש רש"י )שם
בד"ה "ט' חנויות"(" :כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת
מוכרת בשר נבילה ונמצא בשר בארץ ,הלך אחר הרוב"
וכו' ,והא אף על גב דעיקר קרא ד'אחרי רבים' וכו'
עסיק בדיני נפשות ,ילפינן משם כלל גדול שהלכה
כרבים .וההליכה בתר רוב תקפה אפילו נגד גירסת
בראשית רבה כבענין "פילגשים" ,כי העיקרון של זיל
בתר רובא נלמד מן המקרא גופא דאחרי רבים וכו'.
ויש לומר שמטעם זה לא תיקנו את כל ספרי התורה
כגירסת רש"י ,אלא לפי רוב הספרים המצויים לפנינו.
ובדרך אגב אתייחס לפסוק בפ' לך )שם( ,על
"שמונה עשר" וגו' פירש רש"י" :רבותינו אמרו אליעזר
לבדו היה ,והוא מנין גימטריא של שמו" .מקור דרש
הגימטריא בגמרא )נדרים לב ,א( "אמר רבי אמי בר אבא
אליעזר כנגד כולם ,איכא דאמרי אליעזר הוא
דחושבניה הכי הווי" .ונראה לומר דהאיכא דאמרי לא
פליגי על רבי אמי ,ובאומרם "אליעזר הוא" ,רצונם
לומר שבזכותו ניצחו ,כי באמת רדפום "כל ילידי
ביתו" כמפורש בקרא ,אלא דרש את הגימטריא,
מדכתב קרא "ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות"
ועד כאן לא הודיענו המקרא כמה היו ,ומאי איכפת לן,
אלא לדרשה .והא ודאי שגם אברהם רדפם ,כי להדיא
כתוב "וירדוף עד דן" ,ועל "עד דן" פירש רש"י "שם
תשש כוחו שראה שעתידים בניו להעמיד שם עגל" -

בימי ירבעם כדאיתא בסנהדרין )צו ,א( .וממילא פשוט
ש"וירדוף" קאי על אברהם .וכמו כן יש להניח שגם
כל עבדיו רדפו איתו )וראה כעין זה ב"תורה תמימה"(.
ויש לעיין ,מדוע נזכר דווקא העגל שהיה בימי
ירבעם ,ולא פסל מיכה שעבדו בדן הרבה לפני כן .ויש
לומר שפסל מיכה לא היה עבודה זרה גמורה ,רק
בגדר שיתוף .כפי שבני דן שאלו את כהן הפסל אם
יצליחו בדרכם לכבוש את ליש ,וביקשו ממנו "שאל
נא באלקים ונדעה התצליח דרכנו" )ספר שופטים יח ,ה(,
ושאל בתרפים ואמר "נוכח ה' דרככם" )שם יח ,ו( ,הרי
שלא המירו את השי"ת באותו פסל ,רק עשאוהו
ממוצע ביניהם ,במקום לשאול באורים ותומים
כמשפט התורה .ואין זה כה חמור כמעשה העגל
שהקים ירבעם בדן שאמר "הנה אלהיך אשר העלוך
מארץ מצרים" )מלכים-א יב ,כח( ,שעקרו את הכל ,ומשום
כך תש כוחו של אברהם דווקא בראותו מעשה זה.
והנה בפ' ברכה )לד ,א( נאמר שהקב"ה הראה
למשה את הגלעד "עד דן" ,ופירש רש"י שהראהו "בני
דן עובדים עבודה זרה ,שנאמר 'ויקימו להם בני דן
את הפסל' )ספר שופטים יח ,ל( ,והראהו שמשון שעתיד
לצאת ממנו למושיע" ,עכ"ל .והטעם שפירש כך ,כי
שם אין רמז בפסוק שתש כוחו של משה כשראה את
דן .ועוד ,ששם לא נקראת דן 'חובה' כבפ' לך )יד ,טו(,
וכדפירש רש"י שם "ודן קורא חובה".
ועוד דבפ' ברכה המקרא מתאר את סדר הנחלות
מצפון לדרום ,על כן נקט את הסדר הזמני ,כי פסל
מיכה קדם ללידת שמשון ,ולא כסדר הכתוב בספר
שופטים ,כדפירש רש"י בספר שופטים )יז ,א( שמעשה
פסל מיכה היה בימי עתניאל .ולרלב"ג מעשה מיכה
אירע בין יהושע לימי עתניאל.
ועוד יש לבאר בהבדל שבין פירש רש"י בפ' לך לפ'
ברכה ,דכיון שמשה היה גדול הנביאים כמו שכתוב )פ'
ברכה לד ,י( "ולא קם נביא עוד כמשה" וגו' ,וכביאור
רמב"ם )בהלכות יסודי התורה ז ,ו( ,מה שאין כן אברהם,
ויתירה מזו פירש רש"י )בפ' וירא כא ,יב(" :למדנו שהיה
אברהם טפל לשרה בנביאות" ,על כן דווקא משה ראה
הן את פסל מיכה והן את שמשון שהושיעם מהפלשתים.
ויש לומר שמשום כך לא תש כוחו ,כי התנחם בשמשון.
יעקב אהרונסון
טלפון-נייד 050-4109120

...
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
) ÌÎÏ ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· (åì-äì ,èë ñçðô 'ôדרכי חיים; לקוטי שיחות )חלק לג(; ביאורי לפירוש רש"י; כתר הדעת
?Ï‡¯˘È „‚Î ‚Á‰ È˘·Î Ì‚ È¯‰
 ‰˘‡ ‰ÏÂÚ Ì˙·¯˜‰Â .Â˘Ú˙ ‡Ï ‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎהחומש; ביאורים לפירוש רש"י; עיוני רש"י
כתר הדעת
¯ .'Â‚Â „Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯Ù '‰Ï ÁÂÁÈ ÁÈפירש רש"י?È˜ÂÙ‡Ï ‡· ‰Ó :
" ¯·„ .‰Î‡ÏÓ ˙ÈÈ˘Ú· ÌÈ¯ÂˆÚ ,"ÌÎÏ ‰È‰˙ ˙¯ˆÚהזכרון; ביאור סתימות ברש"י; וראה אבן עזרא ?‰·ÈÁ‰ È‰Ó
באר יצחק; מדייק רש"י )הוספות(; לפשוטו של
‡) .‰ÈÏ ÔÂÚË˘ „ÓÏÓ ,˙‡ˆÏÓ Â¯ˆÚ ˙¯ˆÚ ,¯Áויקרא כג ,לו(
רש"י; ביאור סתימות ברש"י; עיוני רש"י
?ÌÈ˘Â¯ÈÙ ('‚ Â‡) '· ‰ÈÏ ‰ÓÏ „‚Î Â·È¯˜‰ Ï‚¯‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ˘ ÈÙÏ ‰„‚‡· Â˘¯„ÓÂ
 ‰˘˜·· ÌÂ˜Ó‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ˙ÎÏÏ ÔÈ‡·˘ÎÂ ,˙ÂÓÂ‡ 'Úרע"ב; מנחת יהודה; שפתי חכמים; שארית ?ÍÏÓÏ Ï˘Ó‰ Â‰Ó
ישראל; משכיל לדוד; לקוטי שיחות )חלק לג(; אמרי שפר; ביאור סתימות ברש"י; כתר הדעת;
.ÌÎÓ ‰‰‡˘ È„Î ‰Ë˜ ‰„ÂÚÒ ÈÏ Â˘Ú ÌÎÓ
" „‚Î (ÂÏ‡ :ÌÈÒ¯Â‚ ˘ÈÂ) ÏÈ‡ ,"„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯Ùביאורים לפירוש רש"י; ביאור סתימות ברש"י; וראה רש"י מהדורת ליהמן
רשפי אש
?ÈÏ Â˘Ú ÂÈ·Ï ¯ÓÂ‡ Â‡ ‰„ÂÚÒ‰ ‰˘ÂÚ ÍÏÓ‰
‰Ê ‡Â‰ ‰·Á ÔÂ˘ÏÂ .„ÂÚ ËÚÓ ÈÏ Â·ÎÚ˙‰ ,Ï‡¯˘È
ביאור סתימות ברש"י
?"‰„‚‡· (Â˘¯„ÓÂ)" ˙˘‚„‰
 ÈÏÚ ‰˘˜ Ì‰Ï ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â Ì‰È·‡Ó ÌÈ¯ËÙ‰ ÌÈ·Îרא"ם; מנחת יהודה; שפתי חכמים; לקוטי ?‰ËÓÏ Â‡ ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó ‡ÓÂÁ˙Ï ÔÂÈˆ‰
ביאור סתימות ברש"י
 ‰˘Ú˘ ÍÏÓÏ Ï˘Ó .„Á‡ ÌÂÈ „ÂÚ Â·ÎÚ ÌÎ˙„È¯Ùשיחות )חלק לג(; ביאורים לפירוש רש"י
?ı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ ÍÈ‡ ‡ÏÂ È„ÈÁÈ ˘Â¯ÈÙÎ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ ‡È·‰ ¯ÂÓ‡ 'Ù· .[· ,‰ Û„] ‰ÎÂÒ ˙ÎÒÓ· ‡˙È‡„Î ,'ÂÎÂ ‰„ÂÚÒ
מהר"ן; מנחת יהודה; שפתי חכמים
?‰„‚‡Î ˘È˘ ÈÓ˘ ı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ ,‡ÓÂÁ˙ È·¯ ˘¯„Ó·Â
 ÂÏÈÎ‡Ó ¯ÁÓÏ ,˙ÂÓÂËÙ ÂÏÈÎ‡Ó ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ È‡ÒÎ‡ ÂÏלקוטי שיחות )חלק לג(; ביאורי החומש; ביאורים ?Ô‡Î ‰·˙Î ‰ÓÏÂ ÏÈÚÏ„Ó ‰„ÓÏ È¯‰
נחלת יעקב; שארית ישראל; דברי אברהם
„‚ ÂÏÈÎ‡Ó ¯ÁÓÏ ,‰Ó‰· ¯˘· ÂÏÈÎ‡Ó ¯ÁÓÏ ,ÌÈלפירוש רש"י
˜.‚Á‰ È¯ÙÎ ÍÏÂ‰Â ˙ÁÂÙ ˜¯È ÂÏÈÎ‡Ó ¯ÁÓÏ ,˙ÂÈË
?"˙ÂÓÂËÙ" È‰Ó
?"ÌÎÓ ‰‰‡˘ È„Î ‰Ë˜ ‰„ÂÚÒ" Â‰Ó
?ı¯˙Ó ‰ÓÂ ÂÏ ‰˘˜ ‰Ó
אמרי שפר; דברי אברהם; כתר הדעת
באר מים חיים
לקוטי שיחות )חלק לג(; ביאורים לפירוש רש"י?„Á‡ Í˘Ó‰ Â‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯Â·È„ '· .
„‚?¯˘·Ó ÈÙÈ„Ú ÌÈ
וראה פי צדיק
הזכרון; יוסף דעת; לקוטי שיחות )חלק לג(; ביאורי אמרי שפר; צדה לדרך; נחלת יעקב; ט"ז; באר
?"Â˘Ú˙ ‡Ï ‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎ" ˘¯ÂÙÓ È¯‰
החומש; ביאורים לפירוש רש"י; ביאור סתימות בשדה; ביאור סתימות ברש"י; כתר הדעת
?¯Á‡ ˘Â¯ÈÙ ‡Â‰ "ı¯‡ Í¯„"‰ „ÂÓÈÏ Ì‡‰
רא"ם; גור אריה; מנחת יהודה; ט"ז; שפתי חכמים; ברש"י; עיוני רש"י .וראה באר יצחק; שאר ישוב
שארית ישראל; באר יצחק; דברי אברהם
ביאור סתימות ברש"י; כתר הדעת .וראה באר
‡?Ï‡¯˘È ÏÚ "„Á‡ ÏÈ‡" ÊÓÂ¯ ÍÈ
 ?‰‡¯ 'Ù·Â Â˘Â¯ÈÙÏ Ô‡Î Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ· ÔÂ˘Ï ÈÏ„·‰אמרי שפר; מהר"ן; מנחת יהודה; פי צדיק; יצחק
עיוני רש"י
מדייק רש"י )הוספות( .וראה רש"י דפוס ראשון
?‰·ÂË ‰„Ó ‰È‡ ÂÊ "ı¯‡ Í¯„" ‰¯Â‡ÎÏ
?(˙‡Ê ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ ÚÂ„ÓÂ) ‰ÈÏ ÔÂÚË ÔÎÈ‰Â È˙Ó
באר בשדה; מדייק רש"י; משנת יעקב )וויינפעלד(;
· ‡˙È‡ ‰ÎÂÒכן ‚?„Á‡ ¯Ù" ÏÚ Ì
רש"י סוכה )מז ,א(; הזכרון; רא"ם; באר יצחק; אמרי שפר; לקוטי שיחות )חלק לג(; ביאורים שיעורי חומש ורש"י להגרי"ד קופלמאן

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
מנחם"
באר"תורת
שיחות",
מליובאוויטש
אדמו"
המהרש"א * מנחת לרבי
ועודקרני ראם * תועפות
מערבי *
רחובות *
לקוטידכיא *
בעל *" מירא
חכמים
דודרלט"ז * שפתי
שניאורסאהןדברי
מענדל נחלת יעקב *
מנחם לדרך *
יהודה * צדה
(
ד
"
תשנ
תמוז
ג
ב
"
תרס
ניסן
יא
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

ביאורים לפירוש רש"י

"גאונות ופשטות כאחת" ,כך מוגדרת בפי
רבים וגדולים דרכו המיוחדת בלימוד פירוש
רש"י על התורה .נולד בניקולייב ביום י"א בניסן
תרס"ב ,לאביו המקובל רבי לוי יצחק לימים
אבד"ק יעקטרינסלוב ובעל "תורת לוי יצחק",
דור חמישי לבעל "צמח צדק" מליובאוויטש,
ולאמו חנה נכדת בעל "שער הכולל"" ,קב
ונקי" ,ועוד .קיבל תורה מפי אביו ,ולאחר מכן
מפי חותנו רבי יוסף יצחק שניאורסאהן
מליובאוויטש .נסמך להוראה מהגאון
מראגטשוב ,ותקופה שימש כרב הצעיר
ביעקטרינסלוב .עם הסתלקות חותנו ביום י'
בשבט תש"י מילא את מקומו כאדמו"ר.
רבבות אלפי ישראל הלכו לאורו ונהנו ממנו
עצה ותושיה .קהילות יהודיות נדחות בכל קצוי
תבל ניצלו על ידי לגיוני שלוחיו ,ובאמצעותם
הקים עולה של תורה ותשובה במרחקי ארץ
ואיי הים .נתבקש לישיבה של מעלה ביום ג'
בתמוז תשנ"ד ,ומנו"כ באהל חותנו ,שהפך
למקום תפלה להמוני בית ישראל.
יבול עצום של כתבים נשארו אחריו ,מהם
משתקפת גדלותו בתורה וידיעותיו העצומות
בכל מקצועות התורה .והם :סדרת "לקוטי
שיחות" ל"ט כרכים; סדרת "ספר השיחות"
י"ב כרכים; סדרת "תורת מנחם" כק"מ כרכים;
סדרת "אגרות קודש" כל' כרכים .סדרת
"רשימות" שרשם לעצמו טרם הנהגתו .וכן
יותר ממאה כרכים ליקוטים בנושאים שונים:
חידושים וביאורים על הש"ס ורמב"ם ,שערי
הלכה ומנהג וענינים שונים .אחת מיצירותיו
התורניות היא עיוניו בפירוש רש"י על התורה,
המיוסדים על כללים שיטתיים מוצקים ,חלקם
מדברי רש"י עצמו וחלקם ממפרשי רש"י.
יצירה זו הלכה והתגבשה בצורה מיוחדת
במינה הראויה לסקירה מיוחדת.
החל משבת בראשית תשכ"ה )לאחר

......

שלטי הגיבורים

פטירת אמו בשנה זו ביום ו' בתשרי( ,החל למסור
שיעור בפירוש רש"י לתורה ולבארו על פי עומק
הפשט ,ובסיומו לפרשו על פי הפנימיות .מדי
שבת בשבתו ,במשך אותה שנה ,היה מבאר את
הדיבור הראשון והאחרון של רש"י בפרשה .עם
תום שנת האבילות ביקש להפסיק את השיעור
המיוחד ,אך להפצרת אברך תושב המקום )שלא
נמנה אז לחסיד מן המנין :הרב יוסף וואלדמאן תלמיד

ישיבת "תורה ודעת"( המשיך בביאורי רש"י מתוך
הפרשה .לבקשת הנ"ל ובאמצעותו הודיע
מראש על איזה רש"י יתמקד )ראה באריכות "כפר
חב"ד" גליון  .(634מאוחר יותר גם הכריזו על כך
ברבים ,אלא משום מעשה שהיה נפסקה
ההכרזה לאחר תקופה )ראה שם ובגליון  344עמוד
 .(70פעם כשהלה הזכיר לפניו חולה ,הציע לו
לשוחח עם החולה ברש"י ,כסגולה לרפואה
)ראה שם באריכות(.
בהמשך השנים החלו להופיע מדורים
מיוחדים על רש"י בקבצים היוצאים מטעם
הישיבות ,בהם דנו והעירו התלמידים בביאורי
הרב והעלו שאלות ודיוקים ברש"י בדרכו

.....

המיוחדת .הרבי התייחס ברבים להערות
והתמקד מאז על פירושי רש"י שנידונו
בקבצים .נוהג זה נמשך עד סוף שבט תשמ"ח
)בפטירת הרבנית בכ"ב בשבט( ,ואז החל שוב לבאר
מידי שבת את הדיבור הראשון של רש"י
בפרשה .ביאורים אלו כפי שנאמרו  -במשך
כעשרים וחמש שנה  -מופיעים בסדרת "תורת
מנחם" .חלק נכבד מהם הוגהו על ידו ומופיעים
בסדרת "לקוטי שיחות" ,בהוספת מראה
מקומות ודיונים במפרשי רש"י.
ביאורים מוגהים אלו תומצתו בסדרת
"ביאורים לפירוש רש"י" ,בעריכת הרב אלטר
אליהו הכהן פרידמאן מצפת שיצא לאור
תחילה בקונטרסים ,ולאחר מכן נדפס בב'
כרכים בצפת תשל"ז ,ובהוספות בברוקלין
תשמ"ח .ושוב במהדורא חדשה בת ה' כרכים
בברוקלין תשנ"ג .וכן עובדו בלשון ברורה
בסדרת "ביאורי החומש" ,ובסדרת החומשים
"אור מנחם" ,מדור "פשוטו של מקרא" )לעת
עתה רק כרכים אחדים ראו אור( ,בהם מובאים גם
ביאורים בלתי מוגהים .וכמו כן בסדרת
החומשים "פשוטו של מקרא" במדור "תורת
מנחם" )ראה "גיבוריו של שלמה" ערך "מנחם משיב
נפשי"(  -בהקדמה לכרך על פרשת בראשית
מעלה מה בין אוסף זה לבין ה"ביאורים לפירוש
רש"י".
ריכוז תמציתי של כללים בלימוד רש"י
לפי שיטתו ,נערך על ידי הרב טוביה בלוי רב
בנוה יעקב ,בספר "כללי רש"י" .יצא לאור
בכפר חב"ד תש"מ ,ומהדורא מורחבת
ומתוקנת שם תשנ"א .אוסף הערותיו על ספר
"משכיל לדוד" )ראה "גיבוריו של שלמה" ערכו(
בקונטרס "נחמד להשכיל" .חובבי תורת רש"י
והצוללים לעומקה ,מייחלים בכליון עיניים
להופעתם הקרובה של הסדרות" :לקוטי
שיחות" ו"תורת מנחם" על פירוש רש"י.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Â‡¯‡ ÌÈ¯Âˆ ˘‡¯Ó ÈÎ (è ,âë ÷ìá 'ôפירש רש"י˙ÂÚ·‚Â ÌÈ¯ÂˆÎ ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ„ÒÂÈÓ Ì˙Â‡ ‰‡Â¯ È‡Â Ì‰È˘¯Â˘ ˙ÏÈÁ˙·Â Ì˙È˘‡¯· ÏÎ˙ÒÓ È‡ :

 .˙Â‰Ó‡Â ˙Â·‡ È„È ÏÚ ,ÂÏÏ‰צריך ביאור ,מדוע מוציא את הכתוב מפשוטו שבלעם עמד אז על הר גבוה ומשם ראה את ישראל ככתוב )לעיל כב,
מא( ויעלהו במות בעל ...והביאור ...נאמר לעיל )פסוק ז( וישא משלו ויאמר ,היינו שבלעם דיבר כאן במשל ...לכן מפרש שהמשל הוא במלים

"כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" ,ישראל מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו.
לפי זה מובן מה שאינו מפרש "מראש צורים"  -אלו האבות ]כבמדרש רבה כאן ,אלא אומר :חזקים כצורים ...על ידי אבות ,[...מכיון שמילת "צורים" היא
כינוי לאבות ,ככתוב )ישעיה נא ,א-ב( הביטו אל צור חצבתם גו' ,הביטו אל אברהם אביכם ,אין זה משל  -דוגמא לענין אחר ,אלא שם שבו נקראו
האבות .לכן מפרש שהמילים "צורים" ו"גבעות" נאמרו כמשל לחזקם ותקפם של ישראל ,ומוסיף על ידי אבות ואמהות כדי לבאר מה שנאמר
"כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו"] .וראה מדור "שיעור ברש"י[.

