על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,תמוז תשע"ג ,גליון כא

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

äî
:ïåéìâá

!?"íéðåøçàä úåøåã ìù ïåáéú ïáà" éåðéëì äëæù é"ùø íâøúî åäéî / !?òãåé éî 'éçøæî éøåöé÷' äùîç
àøãñä úøáòäá ìàøùé éìåãâ âäðî / ?ïéãá íéðô àåùî éëå àéùð âåøäì ñçðôì äéä àìù íéèáùä úøáñ
!?åèåùôë àìù "ìåôú" ïåùì ùøôì ïëå úåèùôáë àìù õøàä úåìåáâ úòãåä ïéðò øàáì é"ùø äàø äî
!é"ùøá "ïàëî" ÷åéã / !äùî éãé ìò õøàä úåöîå òùåäé éãé ìò õøàä ùåáéë / ?äùî éðôì åà íëì ìåôú

שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י

"ÌÚ ˙Á‡ ‰˘¯Ù ÚÂ·˘‰ ˙ÂÓÈÓ ÌÂÈ ÏÎ· ‡Â¯˜Ï ·ÂË„ ÔÂÈÒÈ ‰ ÔÓ
˙¯‚‰˘¯Ù‰ ÌÈÈÒÏÂ ,ÌÈÏÂ„‚ ‰·¯‰ Â‚‰ ÔÎÂ ,¯˘Ù‡ Ì‡ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÂ ÌÂ
·."¯˜Â·‰ ˙„ÂÚÒ È ÙÏ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ,˘„Â˜ ˙·˘ ·¯Ú

בהתרגשות רבה התקבלה בקרב חובבי תורת רש"י את

˘(‚Ï ÔÓÈÒ Ê ˜ÏÁ) ‡"ËÈÏ˘ ¯ Ê‡ÂÂ ˘"¯‚‰ ¯Â„‰ ˜ÒÂÙÏ ,ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙"Â

הבשורה הטובה על ערב עיון במשנת רש"י על התורה שיתקיים

כללים בפירוש רש"י
"¯Â·È„ ÌÂ˘ ÔÈ‡'Â ,‡Â‰ ˜ÂÓÚ È ÂÈÚ „ÂÓÈÏ ‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
.(Ù ÔÓÈÒ Ì"‡¯‰ ˙"Â˘ ÔÂ˘ÏÎ) '‡ÏÙ ÔÂÈÚÂ ‰·¯ ‰¯È˜Á ÍÈ¯ˆ Â È‡˘ ÂÈ¯·„Ó
ÈÙÎ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ˜„˜„Ï (ÊÏ ˙Â‡ "ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡"·) ˘"‡¯‰ ‰ÂÂÈˆ ¯·ÎÂ
‰Ú·˘ ˙·˘Ï ˘È È"˘¯· ÂÈ„ ˙ÙÈË ÏÎ ÏÚ˘ ‡"„ÈÁ‰ ˙ˆÈÏÓ ‰ÚÂ„È .˙ÏÂÎÈ‰
˜È˜„¯„ È„ÓÏÓ˘ ‰È‰ ‚‰ Ó‰˘ „Ú ,ÏÎ È ÈÚ· ËÂ˘Ù ¯·„‰ ‰È‰ ÍÎ ÏÎ .ÌÈÈ
·˙˜„˜„Ï ÂÚ„È˘ È„Î ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ È"˘¯Â ˘ÓÂÁ „ÂÓÈÏ ˙ÏÈÁ
·ÈÒÈÒ¯ÓÂ ·‰ÊÓ ÈÂ˘Ú‰ ÂÈ„· Â¯ÙÒ ˙‡ ·˙Î È"˘¯˘ ,È"˘¯ È¯·„ ÏÎ
,"ÏÈÎ˘Ó È¯È˘") ¯˙ÂÈ· ÂÏ ıÂÁ ‰ ˜¯ ÌÂ˘¯Ï ˙Â‡ ÏÎ ÏÚ ÔˆÓ˜˙‰Â ˙ÂÈÏ‚¯Ó
.(‰Ó ‰·Â˘˙ ,Ú"ÈÊ ‡ÈÈÓ‡Ï‡˜Ó ÏÏ‰ È·¯Ï
‰ÓÎÂ ‰ÓÎ· Â Â˘Ï ˙ÂÎÈ¯‡· È"˘¯ ˙ ÂÂÎ ‰Ó ˜„˜„Ï ˘È ,¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ
¯ÓÂÏ ˜Ù˙ÒÓ Â È‡Â ,˜ÂÒÙÓ ‡Â‰˘ ÏÎ „ÂÓÈÏ ‡È·Ó ‡Â‰ ¯˘‡Î ,˙ÂÓÂ˜Ó
":ÛÈÒÂÓ "(Ï"Ê¯) Â¯Ó‡" ÌÂ˜Ó· Â‡ ,"Â „ÓÏ Ô‡ÎÓ" :ÛÈÒÂÓ ‡Ï‡ ,"Â „ÓÏ
"‰Ê ¯·„˘ ˘È‚„‰Ï È"˘¯ ˙ ÂÂÎ˘ ,‰ÏÂÚ‰ ÏÏÎ ....‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ "Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ
‰Ê ¯·„ „ÂÓÏÏ Â ÈÈ‰ ÌÈ¯Â·Ò˘ ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ‡ÏÂ ,‡˜Â„ "Ô‡ÎÓ" ÌÈ„ÓÂÏ
‰ Â˘ "Ô‡ÎÓ" ˘Â¯ÈÙ˘ ‰‡¯ Ì‰·˘ ÏÏÎ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ˘È ‰Ê ÏÏÎÏ ...Ì˘Ó
,¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‡ÏÂ ,Ô‡Î ˙‡Ê ‰„ÓÈÏ ‰¯Â˙‰˘ ˘È‚„‰Ï ‡·Â ˘È :ÏÈ‚¯‰Ó
ÌÈ¯·„‰ ¯‡˘ ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„ ˜¯ ÌÈ„ÓÂÏ Ô‡ÎÓ˘ ˘È‚„‰Ï ‡·Â ˘ÈÂ ...ÂÓÎ
˘‡·˘ ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ „ÂÚ ˘ÈÂ ÔÎ˙È ...ÂÓÎ .‰Ê ˜ÂÒÙÓ „ÂÓÏÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Â ÈÈ‰
."...¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÚÓ˘Ó„Î ‡ÏÂ ,‰Ê „ÂÓÈÏ ÌÈ„ÓÂÏ Ô‡ÎÓ˘ ˘È‚„‰Ï
˜;"Ô‡ÎÓ - ‰˘‚„‰‰ ˙ÙÒÂ‰· È"˘¯ ˙ ÂÂÎ" ¯Ó‡Ó ,"È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó" ı·Â
"‡˘¯„Ó È·Ï ‰ÓÏ˘ ÁÏ˘" ¯Â„Ó· (Î ÔÂÈÏ‚) ÂÏ Ì„Â˜‰Â ‰Ê ÔÂÈÏ‚ ‰‡¯Â

רש"י לחידודא
" אהלים" שאינם ראויים למגורים" ,נחשים" שאינם זוחלים,
"קנים" ללא צפורים" ,ציפור" ללא קן?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

לרגל הילולת רש"י בסוף החודש

בעזהשי"ת לרגל יום הילולתו ,ביום כ"ט תמוז בערב  -אור לראש
חודש מנחם אב  -הבעל"ט ,בהשתתפות מרביצי ומפיצי תורת
רש"י על התורה ,מהדירי מפרשי רש"י ומחברי ספרים על פירושו,
ובראשות גדולי התורה נשיאי המפעלים העוסקים בהפצת תורתו.
הערב מיועד למרביצי תורה מלמדי תשב"ר ולכל חובבי תורת
רש"י .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 ספריית רש"י ,הכוללת צילום כתבי יד
ודפוסים ראשונים של פירושו ומאות מפרשיו הדנים בדבריו ויורדים
לעמקם .מספר דקות יקדשו להעלות 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

המשך

פתרון החידה בגליון הקודם:
"מי אני"? = מרים! "אבי ירוק" =
יריקה[ שנאמר )פ' בהעלותך יב ,יד(" :ואביה ירוק ירק בפניה".
"גיסתי שחורה" = היא צפורה ,שנאמר )שם ,א(" :ותדבר
מרים ...במשה על אדות האשה הכושית אשר לקח"" .ואני
בצבע לבן" ,שנאמר )שם ,י(" :והנה מרים מצרעת כשלג" )על פי
אביעה חידות(.
]לא בצבע ירוק ,אלא מובן

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(

 גבולות הארץ אשר תפול לכם בנחלה 

)Ï‡¯˘È È· ˙‡ Âˆ .¯Ó‡Ï ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯·„ÈÂ (á-à ,ãì éòñî úùøô
ÏÂÙ˙ ¯˘‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê ,ÔÚÎ ı¯‡‰ Ï‡ ÌÈ‡· Ì˙‡ ÈÎ Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó‡Â
 .‰È˙ÂÏ·‚Ï ÔÚÎ ı¯‡ ‰ÏÁ· ÌÎÏפירש רש"יÏÂÙ˙ ¯˘‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê" :
Í¯ˆÂ‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ· ˙Â‚‰Â ÔÈ‡Â ı¯‡· ˙Â‚‰Â ˙ÂˆÓ ‰·¯‰˘ ÈÙÏ ,'Â‚Â "ÌÎÏ
˙ÂˆÓ‰ ÌÈÙÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈÏÂ·‚‰ ÔÓ ÍÏ ¯ÓÂÏ ,·È·Ò ‰È˙ÂÁÂ¯ ÈÏÂ·‚ È¯ˆÓ ·Â˙ÎÏ
.‰ÏÈÙ ÔÂ˘Ï ‰˜ÂÏÁ ˙‡¯˜ Ï¯Â‚· ‰˜ÏÁ˙˘ Ì˘ ÏÚ ,"ÌÎÏ ÏÂÙ˙" .˙Â‚‰Â
[ÌÈÚ·˘] ‰Ú·˘ Ï˘ Ì‰È¯˘ ‰"·˜‰ ÏÈÙ‰˘ È„È ÏÚ :¯ÓÂ‡ ‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ
‡.ÁÎ „ÂÚ Ì‰· ÔÈ‡ ‰‡¯ ÂÏ ¯Ó‡ ,‰˘Ó ÈÙÏ Ô˙ÙÎÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ˙ÂÓÂ

אך לפי זה יקשה מדוע לא ציין הכתוב גם את הגבולות של ארץ עבר
הירדן .בשלמא אם היתה כוונת הכתוב בציון גבולות הארץ שידעו מה
עליהם לכבוש ,שפיר אין צורך לציין גבולות של עבר הירדן שנכבשו כבר.
אבל השתא דאמרינן ש"הוצרך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב ,לומר
לך מן הגבולים הללו ולפנים המצות נוהגות" ,יקשה מדוע לא ציין גם
גבולות עבר הירדן ,הרי גם עבר הירדן נעשה חלק של ארץ ישראל .לכן
מוסיף רש"י "ואין נוהגות בחוצה לארץ" ,שלכאורה מילים אלו מיותרות
הם ,אלא כוונתו ש"אין נוהגות בחוצה לארץ"  -גם לא בעבר הירדן.
ההכרח שלשון "תפול לכם" אינה כפשוטו על נפילת הארץ בידם 
ושוב הוקשה לרש"י )בד"ה "תפול לכם"( מכיון שהתורה מציינת את
גבולות הארץ "לומר לך מן הגבולות הללו ולפנים המצות נוהגות" ,אם כן
מדוע נאמר "אשר תפול לכם" ,ולא 'אשר תקום לכם' ,ועל דרך מה שנאמר
)פרשת חיי שרה כג ,יז( "ויקם שדה עפרון" ,ופירש רש"י :תקומה היתה לו
וכו' .לכן מפרש "על שם שנתחלקה בגורל נקראת חלוקה לשון נפילה" ]אך
אין הכוונה שרק על הגורל נאמר "תפול" )כי אז היה לו לומר 'יפול'( ,אלא
הכוונה שלשון נפילה מתייחסת לחלוקת הארץ הנופלת לרשותכם ,על פי
הגורל )ראה באר מים חיים ,לאחי המהר"ל; וראה גם רבינו בחיי "נקראת חלוקת ı¯‡‰
נפילה על שם שנתחלקה בגורל ...וזה שהזכיר נפילה לשון הפלת גורל([.
אמנם פירוש זה קשה ,שכן מדובר בכיבוש ארץ כנען כולה ,שהיא
נחלת כל ישראל ,ואם כן קשה לומר שנקט הכתוב לשון נפילה על שם
חלוקת הארץ בגורל לכל שבט בפני עצמו .אולם יש לתרץ שהלא התורה
כתבה את גבולות הארץ כדי לציין את השטח שבו נוהגות המצוות ,והרי
כמה וכמה מצוות נוהגות רק לאחר ירושה וחלוקה .אלא עדיין יקשה שלפי
זה היה הכתוב צריך לומר 'אשר תעלה לכם' ,כמו שנאמר )פרשת אחרי טז ,ט(
גבי הגורל של יום הכיפורים "אשר עלה עליו הגורל" .ובפרט שהחלוקה
נקבעה עם עליית הגורל לא בעת הפלתו ]אף שיש ליישב שעם הפלת
הגורל ,שעל ידה נתחלקה הארץ לשבטים ,נפל כל חלק מהשתייכות לכל
ישראל להשתייכות לשבט אחד[.
לכן הביא רש"י גם את פירוש השני :שהפיל הקב"ה שריהם של
האומות וכו' .אבל רק כפירוש שני ,מאחר שפירוש זה רחוק מדרך הפשט,
ואינו אלא אגדה שאין לה כל רמז בפשטות הכתוב .נוסף לזה שדוחק גדול
לפרש כן לשון "תפול" שכן לפי פשוטו של מקרא קאי "תפול לכם" על
"זאת הארץ" .ומה גם ,הרי נאמר "תפול" בלשון עתיד ,ובמדרש אגדה
מפרש שהפיל הקב"ה בעבר .אבל אין להקשות אם "כפתן לפני משה"
מדוע נאמר "אשר תפול לכם" ,שכן כפי שכבר ביאר רש"י )פרשת חקת כא,
כא(" :משה הוא ישראל וישראל הם משה"] .ועיין שם ביאור הדברים על פי
אגדה[.

צריך ביאור ,מדוע אינו מפרש בפשטות שהכתוב מציין את גבולות
הארץ כדי שידעו ישראל את הגבולות שעליהם לכבוש )וכפירוש הרלב"ג כאן(.
וכן צריך ביאור )בד"ה "תפול לכם"( ,מדוע אינו מפרש כפשוטו שארץ כנען
תפול בידכם ,וכבלשון רש"י בפרשת לך )יב ,ו( שבחלקו של שם נפלה
כשחלק נח את הארץ.
ההכרח שהודעת גבולות הארץ אינה כבפשטות לצורך הכיבוש 
ויש לומר ,שהכרחו של רש"י הוא מדיוק לשון הכתוב "זאת הארץ אשר
תפול לכם" ]ולכן מעתיק רש"י בד"ה תיבות אלו דוקא ,והרי מכיון שרש"י
בא לפרש הטעם שהוצרך הכתוב להורות גבולות הארץ ,הרי מובן שפירוש
זה שייך )גם ובעיקר( לתיבת "לגבולותיה" ,ואילו רש"י מעתיק התיבות
"זאת הארץ אשר תפול לכם" ,שלכאורה אין להם שייכות עיקרית לפירושו,
ואילו תיבת "לגבולותיה" אינו מעתיק )רק מרמזה ב-וגו'( .אלא ,כי ההכרח
לפירושו הוא מתיבות אלו[.
הביאור בזה ,משמעות הביטוי "זאת הארץ אשר תפול לכם" היא
שהארץ תפול לפני ישראל על ידי הקב"ה .ולכן ,אילו היתה כוונת הכתוב
להורות גבולות הנחלה ˘ Ì‰ÈÏÚלכבוש ,אין מקום להשתמש בביטוי זה,
המקטין את תפקידם של ישראל בכיבוש הארץ .אלא היה צריך לומר' :זאת
נחלתכם בארץ כנען לגבולותיה' .מכך שהכתוב נוקט דוקא בביטוי "זאת
הארץ אשר תפול לכם" ,המדגיש בעיקר את חלקו של הקב"ה בכיבוש
הארץ ,מוכח שציון הגבולות נועד לענין הנוגע כלפי שמים.
ומה גם ,אילו היתה כוונת הכתוב להורות גבולות הארץ שידעו מה
עליהם לכבוש ,היה לו לומר "צו את יהושע" ,כי הוא זה שיכניס את ישראל
לארץ והוא שיכבשה .לכן מפרש שהכתוב מציין את גבולות הארץ "לפי
שהרבה מצות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחוצה לארץ" ,ולכן נאמר "צו את
בני ישראל" ,כי על כל אחד מישראל לדעת את גבולותיה ,למען דעת עד
היכן מקום חיובן של המצות התלויות בארץ .ועל פי זה יומתק שהציווי היה
על ידי משה דוקא ,כשם שכל המצות לפרטיהן ,גם המצות התלויות בארץ,
נאמרו לבני ישראל על ידי משה ,כמו כן גבולות הארץ  -תנאי עקרי בקיום
המצות התלויות בארץ היתה צריכה להיות על ידי משה דוקא ,מה שאין כן
בכדי שידעו מה עליהם לכבוש ,יכול היה להיות על ידי יהושע.
....
"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים"
פרד"ס היה לשלמה

ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יג

)של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

)שם הגדולים(

) .ÌÈ¯˙‡‰ Í¯„ (à ,àë ú÷ç 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ÏÂ„‚‰ ¯ÈÈ˙‰ Í¯„ ,¯Á‡ ¯·„ :לכן הוסיף רש"י תיבת ")התייר( הגדול" ,דכיון שהוא גדול יש מקום
לקו"ש ,חלק לח
לתארו בלשון רבים ,על דרך שפירש רש"י בפ' וירא )כ ,יג( ובפ' וישלח )לה ,ז( שאדנות ומרות נזכר בלשון רבים.
) (àë ,áë ÷ìá 'ô

 .ÂÂ˙‡ ˙‡ ˘Â·ÁÈÂפירש רש"י.Ì‰¯·‡ ÍÓ„˜ ¯·Î ,Ú˘¯ :‰"·˜‰ ¯Ó‡ .ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ˘·Á˘ ‰¯Â˘‰ ˙‡ ˙Ï˜Ï˜Ó ‰‡˘ :

לכאורה מה הכריחו להוסיף מה שאמר הקב"ה לבלעם ,הרי מפשטות הכתוב רואים רק זה ששנאה מקלקלת את השורה ,ותו לא.
אלא כך אומר רש "י" :שנאה מקלקלת השורה " ,אם כן קשה למה לא ‡' ¯Óוישכם בלעם בבקר' ,כמו גבי אברהם שנאמר בו )בפ ' וירא
כב ,ג(" :וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו" ,ופירש רש"י" :וישכם" ,נזדרז למצוה" .ויחבוש" ,הוא בעצמו ולא צוה לאחד
מעבדיו ,שהאהבה מקלקלת השורה .ואם כן מה שנא גבי בלעם שלא נאמר "וישכם".לכן פירש" :אמר הקב"ה :רשע ,כבר קדמך" ,ולכן
ספר הגור ,גור אריה ועוד
נאמר דוקא גבי אברהם "וישכם".

) .Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÒÁÈÙ (àé ,äë ñçðô 'ôפירש רש"יÏ‡¯˘ÈÓ Ë·˘ ‡È˘ ‚¯‰Â 'ÂÎÂ ‰Ê ÈËÂÙ Ô· Ì˙È‡¯‰ Â˙Â‡ ÌÈÊ·Ó ÌÈË·˘‰ ÂÈ‰˘ ÈÙÏ :
 .Ô¯‰‡ ¯Á‡ ÂÒÁÈ ÍÎÈÙÏהרי הלכה היא שקנאים פוגעים בו ,וכי משוא פנים יש לנשיא? אלא הדין שאין הבן נעשה שליח בית דין להכות

אביו )סנהדרין פה ,ב( ,וכל שכן להרגו .ובפרט · ÔÂ‚Îדא שכן לשון "קנאים פוגעין" מוכח שאין בו משפט מות .וקל וחומר ברבו ,שחייב
בכבודו יותר מבאביו ,ומופלג בחכמה דינו כרבו )יו"ד רמד ,י( .ואיתא בנועם אלימלך )פ' בלק( שזמרי גדול בתורה היה ,ולכן סברו השבטים
כ"ק מרן בעל "שפע חיים" זי"ע
שפינחס שעדיין לא יצא טבעו הרי הוא כתלמידו ואסור היה להרגו.

) .ÈÚÒÓ ‰Ï‡ (à ,âì éòñî 'ôפירש רש"י.Í˘‡¯ ˙‡ ˙˘˘Á Ô‡Î 'ÂÎÂ ÍÏÓÏ Ï˘Ó 'ÂÎÂ Â·˙Î ‰ÓÏ :
וידעו שכל מה דעביד רחמנא לטב

עביד.

הרגשת המיחושים הוא רק כאן ,לעתיד יכירו
אש קודש

שלח שלמה לבי מדרשא
בגליון הקודם דנו אודות כוונת רש"י בהוספת
ההדגשה "מכאן" ,והנה יש לציין עוד דיבורים ברש"י
)בפרשיות הבאות( בהם מדגיש לשון "מכאן" ,כמו:
בפרשת חקת )כ ,ב( :ולא היה מים לעדה ,פירש רש"י:
מכאן שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים .עוד
שם )כא ,ז( :ויתפלל משה ,פירש רש"י :מכאן למי
שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול.
ובפרשת בלק )כב ,כא( :ויחבוש את אתונו ,פירש רש"י:
מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא
בעצמו וכו' .עוד שם )כב ,כב( :ושני נעריו עמו ,פירש
רש"י :מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני
אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה .ואשמח
לשמוע איך נפרש בהם הדגשת "מכאן".
בכבוד רב ובתודה למפרע ז .ג.

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א ,אבד"ק פרדס כץ :

ואען ואומר ובמכוון לא על ראשון ראשון ,אלא
תחילה נתייחס לפסוקים שבהם הבנת הדגשת
"מכאן" פשוטים ו'חלקים' יותר ומתאימים למהלך
הרגיל שרש"י בא לשלול לימוד זה מפסוק אחר ,ושוב
נתייחס לשאר הפסוקים.
בפסוק" :ויתפלל משה בעד העם" ,דייק רש"י:
מכאן וכו' שלא יהא אכזרי מלמחול .כוונתו לשלול
לימוד זה מפסוק "ויתפלל אברהם גו' וירפא אלקים
את אבימלך" )פ' וירא כ ,יז( .כי אברהם התפלל על
הסרת העונש מעל אבימלך ,ותו לא .אם כן משם ניתן
ללמוד שחייב אדם למחול לחבירו להסיר ממנו
העונש ,אבל כאן מדובר במחילה שלימה וגמורה,
שלא נשאר שום טינא בלבו ,ולא עוד אלא שרצה
בתיקונם .ולכן נאמר כאן "עשה לך שרף" ,משלך
)רש"י פ' בהעלותך י ,ב( ,כי על ידי זה היה ניכר שהדבר
נוגע למשה .וחיוב מחילה כזו נלמד מכאן דוקא )ראה
לקו"ש ,חלק כח פ' חקת( .בפסוק" :ויחבש את אתונו",
דייק רש"י :מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה,
שחבש הוא בעצמו .כוונתו לשלול לימוד זה מפסוק
"ויאסור את רכבו" )פ' בשלח יד ,ו( ,שם פירש רש"י :הוא

י"ד רש"י

מקוראי הגליון
שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי
בעצמו .כי שם לא היה ענין של קלקול השורה ,אלא
עשה כן להשפיע על עבדיו להצטרף אליו ,כפירוש
רש"י שם :אני אקדים לפניכם וכו' )ראה שם פ' בלק(.
בפסוק" :ושני נעריו עמו" ,דייק רש"י :מכאן
לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים
לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה .כוונתו לשלול
לימוד זה מפסוק "ויקח את שני נעריו" )פ' וירא כב ,ג(,
שם פירש רש"י :שאין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך
בלא ב' אנשים ,שאם יצטרך האחד לנקביו ויתרחק,
יהיה השני עמו .שם מפרש רש"י שאברהם לקח את
שני נעריו כדי שלא ישאר יחידי בדרך )בדרכו חזרה
ללא יצחק( ,כאשר א' מהם יצטרך לנקביו .מה שאין
כן כאן כי בלאו הכי לא ישאר יחידי ,מאחר שהוא
הולך עם שרי מואב .ולכן בהכרח לומר שמכאן
לומדים ענין חדש" :מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך
יוליך עמו שני אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה
את זה" )כדי שהאדם החשוב לא יצטרך לשמש את
השני( .ומובן ששרי מואב "שרים רבים ונכבדים"
בודאי לא היו משמשים את בלעם .ועל פי זה מובן גם
שינוי הלשון בין פירוש רש"י בפרשתנו לפירושו בפ'
וירא ,בפרשתינו כותב" :אדם חשוב היוצא לדרך
יוליך עמו שני אנשים" ,ואילו שם כותב" :אין אדם
חשוב רשאי לצאת לדרך בלא ב' אנשים" .שם מיירי
אודות שלילת הליכה בדרך יחידי ,ומאחר שזהו ענין
של סכנה ,לכן מדייק :אין אדם חשוב רשאי .אבל
בפרשתנו אינו ענין של סכנה ,אלא עצה טובה לאדם
חשוב )ראה תורת מנחם ,פרשת חקת בלק תשמ"ב .וראה עוד קובץ
"אור ישראל" גליון לא ,רמה(.

***
בפסוק :ולא היה מים לעדה ,דייק רש"י :מכאן
שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים .לכאורה
היה אפשר לומר שבא לשלול דרשת המדרש )בראשית
רבה ע ,ח( "והנה באר בשדה" ,זו הבאר ]שהלכה עם
ישראל במדבר  -מתנות כהונה[" ,והנה שלשה עדרי
צאן" ,משה ואהרן ומרים ]שתחילה ניתן הבאר בזכות
..

מרים ,מתה חזר חזר בזכות משה ואהרן -פירוש
מהרז"ו[ .אך נראה שרש"י לא היה צריך כלל לשלול
לימוד זה ,שכן רחוק הוא מאד מדרך הפשט .גם לא
לשלול המדרש )במדבר רבה א ,ב( הבאר בזכות מרים
שאמרה שירה על המים ,שנאמר )שמות טו ,כא( ותען
להם מרים שירו לה' ,ובמי באר )במדבר כא ,יז( אז
ישיר ישראל את השירה הזאת ]עלי באר עני לה[,
ומשמע שדריש "ענו לה" בזכות "ותען להם" ]וראה
פני דוד לחיד"א ענו לה  -למרים[ .ובפרט לפי מה
שכתב שם בפירוש מהרז"ו :אין כוונת המדרש
שמכאן אנו לומדים שהבאר בזכות מרים ,שאין מכאן
ראיה ,שהרי משה ובני ישראל אמרו שירה יותר
ממרים .אבל עיקר הראיה ממה שכתב לקמן "תדע
לך שכשמתה מרים פסק הבאר" ,וצירף גם ראיה זו
]אך מסוף דבריו נראה שכן נוכל להבין כן הדגשת
רש"י "מכאן"[ .והנה מצאתי בספר "בגדי כהונה"
)שאלניקי תקי"ג  -דרוש לא( שכותב" :בכמה מקומות
מצינו מפורש יוצא דהבאר היה בזכות מרים" ,אך לא
ציין המקומות .ולפי זה אפשר שרש"י בא לשלול
מקומות אלו שאינם ממש על דרך הפשט ,או שבכמה
מקומות אלו מצינו כן "מפורש יוצא"  -כלשונו ,אבל
לא מפורש ממש כמו כאן.
ואפשר דהכא הדגשת "מכאן" היא במובן אחר
קצת ,שמכאן לומדים לימוד זה ,ולא כדמשמע
במקום אחר ,שכן במקום אחר נשמע שהבאר היה
בזכות אברהם ,כדאיתא בתוספתא )סוטה פרק ד;
בראשית רבה מח ,י( מצינו באברהם שבמידה שמדד בה
מדדו לו כו' ,באברהם הוא אומר 'יוקח נא מעט מים',
נתן לבניו במדבר באר ,שהיתה שופעת בכל מחנה
ישראל ומשקה על פני הישימון )וראה גם בבא מציעא פו ,ב;
ועוד( .ואפשר שזה הדיוק "מכאן שכל מ' שנה" וכו',
ולפי זה אין כאן סתירה ,שבזכות אברהם היה להם
באר  -לפי שעה ,ובזכות מרים נמשך הבאר כל מ' שנה
)ראה מהרש"א ,בבא מציעא שם; וראה יפה תואר בראשית רבה מח,
'„ 'ÓÚ· Í˘Ó‰
י( .וראה מ"בגדי אהרן" דלהלן.

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

) .ÈÚÒÓ ‰Ï‡ (à ,âì éòñî 'ôפירש רש"יÌÈÏËÏÂËÓÂ ÌÈÚ ÂÈ‰˘ ¯Ó‡˙ ‡Ï ,¯·„Ó· ÌÚÈ‰ÏÂ ÌÏËÏËÏ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ,ÌÂ˜Ó Ï˘ ÂÈ„ÒÁ ÚÈ„Â‰Ï ,ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÒÓ‰ Â·˙Î ‰ÓÏ :
,‰Ó˙¯Ï Â‡·˘ „Ú ÒÒÓÚ¯Ó ÂÚÒ˘Ó ,‰¯ÈÊ‚ Ì„Â˜ ‰Â˘‡¯ ‰˘· ÂÈ‰ ÌÏÂÎ˘ „"È Ì‰Ó ‡ˆ ,˙ÂÚÒÓ ·"Ó ‡Ï‡ Ô‡Î ÔÈ‡ È¯‰˘ ,‰ÁÂÓ Ì‰Ï ‰˙È‰ ‡ÏÂ ‰˘ 'Ó ÏÎ ÚÒÓÏ ÚÒÓÓ
˘‡ˆÂ‰ „ÂÚÂ .Ô¯‡Ù ¯·„Ó· ‡È‰˘ ˙„ÓÏ ,‰Ó˙¯· ÂÁÈÂ ˙Â¯ˆÁÓ ÂÚÒÈÂ :¯ÓÂ‡ ‡Â‰ Ô‡ÎÂ .'Â‚Â ÌÈ˘‡ ÍÏ ÁÏ˘ ,'Â‚Â ˙Â¯ˆÁÓ ÌÚ‰ ÂÚÒ ¯Á‡Â :¯Ó‡˘ ÌÈÏ‚¯Ó‰ ÂÁÏ˙˘ Ì˘Ó
‡ÓÂÁ˙ È·¯Â .Ô˘¯„‰ ‰˘Ó È·¯ Ï˘ Â„ÂÒÈÓ ‰Ê ,˙ÂÚÒÓ 'Î ‡Ï‡ ÂÚÒ ‡Ï ‰˘ Á"Ï ÏÎ˘ ‡ˆÓ .'Ó‰ ˙˘· ,·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú „Ú ¯‰‰ ¯‰Ó Ô¯‰‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÂÈ‰˘ ˙ÂÚÒÓ 'Á Ì˘Ó
„¯˘ ·˙˘˘Á Ô‡Î ,Â¯˜Â‰ Ô‡Î ,Â˘È Ô‡Î :ÂÏ ¯Ó‡ ,˙ÂÚÒÓ‰ ÏÎ ‰ÂÓ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰ ÔÈ¯ÊÂÁ ÂÈ‰˘ ÔÂÈÎ ,Â˙Â‡Ù¯Ï ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜ÓÏ ÂÎÈÏÂ‰Â ‰ÏÂÁ Â· ‰È‰˘ ÍÏÓÏ Ï˘Ó ,˙¯Á‡ ‰˘¯„ Â
‡˙ ¯‡˘.'ÂÎÂ Í
?ÂÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó

?"‰Ó˙¯" È‰ÓÂ "Ô¯‡Ù ¯·„Ó" È‰Ó

אהל יעקב; בגדי אהרן; בן אהרן; משכיל לדוד; באר בשדה

מנחת יהודה; שפ"ח; אשל אברהם

?‡Ï ÚÂ„Ó - "Â·˙Î ‰ÓÏ" ‰˘˜Ó ‰Ó
ביאור סתומות ברש"י

„?"ÂÏÏ‰ (˙ÂÚÒÓ‰)" ˜ÂÈ

בן אהרן; לקט בהיר; אשל אברהם

?˙ÂÚÒÓ‰ ÔÈÓ· È‚Ò ÂÈ„ÒÁ ÚÈ„Â‰Ï
גור אריה

?˘„˜· ÂÈ‰ ÌÈ˘ Ë"È„ ¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰
מהר"י אמיגו

?"ÌÏËÏËÏ" Â‰Ó
מהר"ן

?ÌÏËÏËÏ ¯Ê‚˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰
רע"ב

·?˙ÂÚÒÓ ‡"Ó ‡Ï‡ ‡ˆÂÓ ‰˙‡ È‡ ÔË¯ÂÙ
מהר"ן; גור אריה; לבוש; מנחת יהודה; צדה לדרך; דברי

?˘¯„Ó‰ ˙˜ÒÓ È"˘¯ ËÈÓ˘Ó ÚÂ„Ó
לקוטי שיחות ,חלק יח; ביאורים לפירוש רש"י; אשל אברהם

?˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙‡ Â·Ï ·‡‰ ˙¯ÎÊ‰· ˙ÏÚÂ˙‰ ÔÈˆ" ÔÏ‰Ï„Î ,‰Ó˙¯ ‡È‰ 'Ô¯‡Ù' ¯Ó‡ ‡Ï ‰ÓÏ
גור אריה; באר יצחק; לקט בהיר
?"˘„˜ ‡È‰
אמרי שפר ]ממהרא"י פ' עקב[; מהר"ן; גרש כרמל
?Ï˘Ó ÈÏ ‰ÓÏ
?'Ê Â‡ ˙ÂÚÒÓ 'Á ÂÚÒ Ô¯‰‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï
דבק טוב )בד"ה מצאתי(
אמרי שפר; מהר"ן; לבוש ]"דבריו סתומים ונראים כסותרים זה ?Â·Â ·‡· ÔÏ ÏÈ˘Ó‰ ‡Ï ‰ÓÏ

את זה ,אבל אין בהם נפתל ועקש ואין בהם קושיא כלל"[; מנחת אביר יוסף )ריינמן(
יהודה; צדה לדרך; דברי דוד לט"ז; שפ"ח; גרש כרמל
?‰Ó Ï˘ ‰˘ Á"Ï
רע"ב; עיין נחלת יעקב; פי הבאר; קרן לדוד; לקוטי
מהר"ן; מנחת יהודה; שפ"ח; ביאורי רש"י )בידרמאן(
שיחות ,חלק יח; מלכה של תורה

?"ÔÈ¯ÊÂÁ ÂÈ‰˘" Ï˘Ó· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰

?˙ÂÚÒÓ Ë"È ‡Ï‡ ‡ˆÂÓ ‰˙‡ È‡ ¯‰‰ ¯‰Ï ‰Ó˙¯Ó

?"Â¯˜Â‰"Â "Â˘È" ˘Â¯ÈÙ Â‰Ó

אמרי שפר; מהר"ן; לבוש; מנחת יהודה; צדה לדרך; מהר"ן; באר מים חיים; מנחת יהודה; שפ"ח; לקט בהיר;
דברי דוד לט"ז; שפ"ח; תועפות רא"ם )קאראוואליו(;
משכיל לדוד; זבד טוב; פני המים )שטעגר(; אשל אשל אברהם; ביאורי רש"י )בידרמאן(
"˙‡ ˙˘˘Á" ÂÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï· - "Â¯˜Â‰"Â "Â˘È
אברהם; ביאורי רש"י )בידרמאן(

דוד לט"ז; שפ"ח; משכיל לדוד; באר בשדה; ובחרת ?„ÈÁÈ ÔÂ˘Ï· - "Í˘‡¯ ?ÌÈÏËÏÂËÓÂ ÌÈÚ ÂÈ‰ ‰Â¯Á‡‰Â ‰Â˘‡¯‰ ‰˘· È¯‰

רשפי אש; ביאורי רש"י )בידרמאן( ]מה שכתב דלא יתכן ]מיחוש
בראש[ כלפי מעלה אף כמשל ,צריך עיון מה בין זה ל"הוקרנו" ,ועוד הלא דבר
משנה הוא )סנהדרין מו ,א(" :בשעה שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת
קלני מראשי" .אבל ההבדל פשוט ,כי במשל של האב ובנו הענין של שינה
וקור באופן הרגיל נופלים על שניהם יחד ,מה שאין כן מיחוש הראש[

בחיים להחבי"ף; זבד טוב

בן אהרן; אור החמה; עיוני רש"י

דרכי חיים; שי למורא; רש"י כפשוטו; אשל אברהם

דבק טוב; מנחת יהודה; שפ"ח; תורת מנחם חלק מ"ד;
ביאורי החומש; רש"י מפורש )שטיינברג(

?˙ÂÚÒÓ ·"È ‡Ï‡ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰˘· È¯‰

אוצרות יוסף; לקוטי שיחות ,חלק יח; ביאורי החומש; „?Ï˘Ó· ÌÈ¯˜Ó‰ '‚ ˜ÂÈ

משכיל לדוד; אשל אברהם

ביאורים לפירוש רש"י; ביאור סתומות ברש"י

!˙ÂÚÒÓ ·"Ó ËÂ¯ÈÙ

‡?(‰¯ÈÊ‚‰ Ì„Â˜˘) ˙ÂÚÒÓ „"È ÔÂ·˘Á ÍÈ

גור אריה; משכיל לדוד

"˜?ÂÊÈ‡ "‰¯ÈÊ‚ Ì„Â
מהר"ן; דרכי חיים

"„¯˘?"˙¯Á‡" ‡È‰˘ ‰˘‚„‰‰ ‰ÓÂ ?‰Ó ÏÚ "˙¯Á‡ ‰
?˙ÂÚÒÓ‰ Â·˙Î ‰ÓÏ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ '· ÈÏ ‰ÓÏ
?Â·˙Î ‰ÓÏ ÌÈÓÚË „ÂÚ ¯ÓÂÏ Ô˙È‰

רמב"ן; ספורנו; באר מים חיים; מנחה בלולה; כלי יקר

גור אריה; לקוטי שיחות ,חלק יח; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י; אשל אברהם

?Ï˘ÓÏ ÌÈÓÂ„ Ï˘Ó ÈË¯Ù ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ

‡?Ô¯‡Ù ¯·„Ó· ‰Ó˙¯˘ ˙„ÓÏ ÍÈ

"?Ï˘Ó‰ ‰ÓÂ "ÍÏÓÏ Ï˘Ó

מהר"ן; נמוקי רש"י; דרכי חיים; לקט בהיר; מלכה של
תורה; רש"י כפשוטו; אשל אברהם; פירוש רש"י השלם
)אשכנזי(; ביאורי רש"י )בידרמאן(

בראשית רבה; רא"ם; רע"ב; אבן יעקב; מנחת יהודה; ‚¯!˙ÂÂ˘ ˙Â‡Ò
נחלת יעקב; שפ"ח; באר בשדה; לקט בהיר; מלכה של יוסף דעת; יוסף הלל; חומש שי למורא  -מהדורת כתר
תורה; רש"י מפורש )שטיינברג(
תורה; שינויי נוסחאות בחומש רש"י המבואר

אבן יעקב; פי הבאר; קובץ ישיבת מאריסטון )גליון תקכז(

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
אלג'יריא
מחכמי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *לרבי
מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים *
גנאסיאשפתי
יוסףלט"ז *
דברי דוד
יששכרש*כ"ב(
בתמוז ת
אפריםט* -ח'
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תרל"
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
דעת

קרן דוד

"יחיד מיחידי סגולה ,צדיק וחסיד ,ענוותן,
ותיק במידותיו ומופת דורו זיוו והדרו סיני
ועוקר הרי חושך עם ארצו ,פרשן דתא
ומתורגמן מורה חכם ודיין בר לבב ...דעת
ויראת קונו היתה אוצר נשמתו והרביץ תורה
ברבים במתק לשונו ובספרי תורתו ,דן דין
אמת בין אדם לרעהו ובין איש לאשתו ,הרב
החכם השלם הדיין המצויין ,"...כך חרות על
מצבת קברו.
נולד בקצמטינא שבאלג'יריא בשנת
תרל"ט לאביו רבי דוד )שחלק מספריו קרא על
שמו( .קיבל תורה מפי רבי נסים עלוש דומ"ץ
קצמטינא .משפחתו היתה עניה מאד ונתקיים
בו "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה".
מסופר שבגיל כ"ג סיים ג' פעמים ש"ס .נתמנה
לרב ודיין בקצמטינא ,בה ניהל תלמוד תורה
שהעמיד מאות תלמידים ,ועמד בראש ישיבת
"עץ חיים" שהוציאה תלמידי חכמים רבים.
באחרית ימיו עלה ארצה והתיישב בדימונה ליד
בנו רבי דניאל .כחודש לאחר הגיעו לארץ
ישראל חלה ואשפז בבית הרפואה סורוקא
בבאר שבע ,בו נסתלק ביום ח' בתמוז תשכ"ב,
בן פ"ג שנה .מסופר שכל צוות הרפואי ענו
ואמרו אחריו מקודש מקודש.
את חיבוריו אי אפשר לפרטם ,כי רבים
הם .חיבר ק"ל ספרים בכל מקצועות התורה
)רשימת הספרים בספרו "זבד טוב" בסוף ספר "מלכי
ישורון" ובקונטרס "הרב יוסף גנאסיא" ,משם לוקח

..............

שלטי הגיבורים

רש"י על התורה; "חפת אליהו" לשונות
הרא"ם; ועוד.
כמו כן קיצר ספרים שונים ,והיה ממליץ
על כך את הפסוק" :ולקוצרים ה' עמכם".
ביניהם :קיצור רש"י למתחילים עם פירוש
ערבי בשם "זכרון דוד" .כן קיצר הרא"ם
והדפיסו בקונסטנטין ]חש"ד[ בשם "קרן דוד".
יחודיותו של קיצור זה על קיצורי מזרחי שלפניו
)ראה "גיבוריו של שלמה" ערכים" :קיצור מזרחי"
]הראשון שנדפס בריווא-די-טרינטו שכ"א בתוך חומש[,
"קיצור מזרחי  -מתנות עני" ]לתלמיד המהרש"ל[" ,שער
המזרח  -מזרחי מערבי"( ,מפורש יוצא מפי

דברינו כאן( .העדיף הדפסת ספריו מאשר קניית
דירה .בימי זקנתו נשתתקה ידו השמאלית
והודה לה' על שלא נשתתקה ידו הימינית וכך
יוכל להמשיך לכתוב חיבוריו .מפעלו התמקד
בעיקר בתחום תירגום ספרי קודש לערבית,
ועד שזכה לכינוי "אבן תיבון של דורות
האחרונים" .בין היתר תירגם ששה סדרי משנה
תחת השם "נשמת כל חי"; "יד החזקה"
לרמב"ם תחת השם "אורה ושמחה";

הקדמת המחבר ,שנערך לתלמידים נערי בני
ישראל .וכך הוא כותב" :אספתי כמלקט בין
העמרים כמעט כל הלשונות אשר ידבר בם על
כללי הדקדוק הנצרכים לתלמידים ,וכן קצת
שיש בהם קושיות ותירוצים ...ומובטחני בע"ה
שכאשר ילמדו בו נערי בני ישראל יקל
מעליהם."...
בהמשך הקדמתו הוא כותב בטעם שמו
של הספר" :קרינו שם הספר 'קרן דוד' לרמוז
שם הרב הרא"ם ז"ל ,על דרך הפסוק 'קרני
רא"ם קרניו' .וגם לרמוז שם אבא מארי...
ולרמוז גם כן שם אהובי ...שסייעני בכל מאמצי
כחו בהדפסת זה הספר" .ספרו "חפת אליהו"
הנז' ,שגם הוא קיצור רא"ם ,ובלשונו "רא"ם
למתחילים" ,ועם תרגום ערבי כאמור ,נדפס
בסוסה תרצ"ה.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÔÈ„Ó È˜Ê Ï‡ (ã ,áë ÷ìá 'ôפירש רש"י·‡ÂÓ ÏÚ ÔÈ„Ó Â‡·˘ ,"·‡ÂÓ ‰„˘· ÔÈ„Ó ˙‡ ‰ÎÓ‰" :¯Ó‡˘ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡Â˘ ÂÈ‰ ÌÏÂÚÓ ‡Ï‰Â :
Â¯Ó‡ ÌÏÂÚ‰ ‚‰ÓÎ ‡Ï˘ ÌÈÁˆÂ Ï‡¯˘È ˙‡ Â‡¯˘ ÔÂÈÎ ÔÈ„ÓÓ ‰ˆÚ ÏÂËÈÏ ·‡ÂÓ ‰‡¯ ‰ÓÂ .Ì‰ÈÈ· ÌÂÏ˘ Â˘Ú Ï‡¯˘È Ï˘ Ô˙‡¯ÈÓ ‡Ï‡ ,‰ÓÁÏÓÏ
 .ÂÈÙ· ÂÁÎ˘ Ì„‡· Ì‰ÈÏÚ ‡· Â‡ Û‡ Â¯Ó‡ ÂÈÙ· ‡Ï‡ ÂÁÎ ÔÈ‡ ÂÏ Â¯Ó‡ Â˙„Ó ‰Ó Ì‰Ó Ï‡˘ Ï„‚˙ ÔÈ„Ó· ÂÏ‡ Ï˘ Ì‚È‰Óואף על פי שמרוב
יראתן של ישראל ,עשו שלום ביניהם ,ובהכרח היה להם ליטול עצה ביניהם ,מכיון שהיראה משותפת לשניהם ,כדמשמע מקרא ד"עתה ילחכו
הקהל את כל סביבותינו" סביבותי לא נאמר ,אלא "את כל סביבותינו" ,שניהם משותפים בו ,מכל מקום מדתלה הכתוב בקשת העצה למואב
לבדו" :ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל" ולא אמר 'ויאמרו זקני מואב וזקני מדין' ,משמע שמואב ביקש העצה ממדין.
קרן דוד; חפת אליהו

) .ÌÎ‡ˆÏ (ãë ,áì úåèî 'ôפירש רש"יÔ"Â‰ ¯Á‡ Ô‡Î ‡·˘ Û"Ï‡Â .È"„ˆÏ Ô"Â ÔÈ· ˜ÈÒÙÓ Û"Ï‡ Â· ÔÈ‡˘ ,"ÌÏÂÎ ÌÈÙÏ‡Â ‰ˆ" ˙¯Ê‚Ó ÂÊ ‰·È˙ :
קרן דוד
· .‡Â‰ ‰ˆ Ï˘ ‡"‰ ÌÂ˜Óמגזרת "צנה ואלפים"  -לא מגזרת צאן ,דאם כן היה לו לומר 'לצאנכם' ,כמו "גם צאנכם"....
י"ד רש"י המשך מעמ' ג'
עוד יתכן שאין כוונת רש"י בלשון "מכאן" שמן
הפסוק כאן אנו למדים ,אלא ממה שקרה כאן -
שבמיתת מרים לא היו מים לעדה  -נודע לדור המדבר
שכל השנים היה הבאר בזכותה ,וכמפורש יוצא מלשון
הילקוט )פרשתנו ,רמז תשסג( :למה נסתלק הבאר במיתת
מרים כדי שידעו הכל כמה היתה צדקת ויצטערו עליה
רבים ויגמלו אתה חסד .משמע שעד השתא לא ידעו.
ובזה כוונתו לתרץ בדרך אגב למה לא בכו אחריה.
וראה כלי יקר כאן" :ולא היה מים לעדה" ,על צד
העונש חסרו המים לפי שלא הספידוה כראוי ,כי במשה

ואהרן נאמר ויבכו אותם בני ישראל )להלן פסוק כט; דברים

לד ,ח( ,וכאן לא נאמר 'ויבכו אותה' ונאמר "ותמת שם
ותקבר שם" ,כי במקום שמתה שם תהא קבורתה
לאלתר ונשכחה כמת מלב ,ולא הרגישו בהעדרה כלל,
על כן נחסרו להם המים ,כדי שידעו למפרע שהבאר
היה בזכות מרים.
אבל צריך עיון בזה ,מאחר שכל קיום הבאר היה
בזכותה של מרים ,ולכן כשמתה ממילא אין סיבה
לקיום הבאר ,ואין זה מחמת עונש על זה שלא הספידוה.
אך אם היו יודעים ושמים על לב שהבאר בזכותה לא הי'

הבאר נסתלק מהם ,אבל כשלא הבינו זאת היה צורך
שהבאר תסתלק ,לא כל כך בשביל עונש ,אלא למען
דעת שהיתה בזכותה )וראה גם בד קודש ,להגרד"ב פברסקי
שליט"א( .וזו הדגשת "מכאן" שלא ידעו שהבאר בזכותה
רק מכאן .וכעין זה מצאתי בספר קדום "בגדי אהרן"
)לרבי אהרן דרשן תאומים אבד"ק ווירמיישא וקראקא ,נדפס בפפד"מ

תע"א( ,בפרשת חוקת :כל זמן שלא מתה מרים היו
סבורין ישראל המן והבאר והענן שיש להם מאברהם,
וכשראו כשמתה מרים פסק הבאר ,אם כן ראו
שבשביל אברהם לא היה מן הראוי כי אם פעם אחת.

