ב"ה ,תשרי תשע"ד ,גליון כד

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

"„·¯."Ï˜˘Ó·Â ‰„ÈÓ· Ì‰˘ ÚÂ„È ÂÈ¯·„ ÏÎ ,˘Â„˜‰ È"˘¯ È
·¯„¯ÁÈÂ ‰"„ ˙Â„ÏÂ˙ ˙˘¯Ù ,ÛÒÂÈ ˙Î
][‰˘„Á ‡¯Â„‰Ó ,ÔÂ¯ÎÊ ÈÓÈ ‰‡¯ - È¯˘˙· ·"Î„ ‡ÏÂÏÈ‰‰ ÏÚ· ,·Â ‡¯‚Ó ¯"ÂÓ„‡Ï

כללים בפירוש רש"י
·"¯‡·‰ ÈÙ"‰ ˙˘Ó
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

"¯˘"."‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ‰·Â¯˜‰ ‰˘¯„ ‡Ï‡ ‡È·Ó ÂÈ‡ È
"¯˘"Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ÌÈ·Â¯˜ ÌÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ,[‡¯Ó‚· ˙ÂÚÈ„‰Î] Ì˙ÂÓÎ ˘¯ÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï È
˙ÂˆÁÎ ‰"„ ‡· 'Ù
."‡¯˜Ó
"‡ÛÈÚ ‡Â‰Â ‰"„ ˙Â„ÏÂ˙ 'Ù ."‡Â‰ ‰¯È˙È ‡¯˜ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ˘¯„‰ ,Ï"Ê È"˘¯ ,‡È·Ó ÔÈ
"ÏÚ ÔÚÂË ‡Â‰ Ï·‡ ,‰¯ÈÎÓÂ ‰Ú„ÂÈ ‡Ï‡ ,‰ÎÂ¯Ú ‡¯Ó‚ ÂÊ˘ Ô"·Ó¯‰ ÈÈÚÓ ÌÏÚ ÈÎÂ
¯˘"È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ÂÈÈ‰Â] ˘¯„ Í¯„ ÂÊ˘ Â˘Â¯ÈÙ· ‰‡È·‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‡Ï˘ Ï"Ê È
‰ÏÙÎÓ‰ ‰"„ ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù
."[Ï"Ê¯ ˙Â˘¯„ ‡È·‰Ï Ì˙Ò
"Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙ ÏÚ ‡Â‰ [Á¯Î‰‰ „ˆÓ] ...Ô‡Î ...‰„‚‡‰ ÈÙ ÏÚ ...È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ ‰Ó
ÍÚÈ„Â‰Â ‰"„ ·˘ÈÂ 'Ù
."‡¯˜Ó
Ì˘ ÏÚ ‰"„ ˙È˘‡¯· 'Ù
"‡."˙ÂÓ˘‰ ÌÚË ˘Â¯„Ï È"˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÈ
"¯˘"ÛÂÒÏ ‰"„ ˙È˘‡¯· 'Ù ."[Ì˘] ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ ÌÂ˜Ó ÏÎ ˘¯ÙÓ ,˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ÂÈˆÓ ,È
"¯˘",˙¯Á‡ ‡¯·ÒÎ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ [˙Á‡ ‰¯·Ò] ...‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏ ÂÎ¯„ ÍÎ ,Ï"Ê È
„"‡· - Ì‡Â ‰"„ ‡ˆÈÂ 'Ù
."[Ì˘] ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ
"Ì‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,[Ì˘ ËÂ˘Ù ÈÙÏ ÌÂ˜Ó ÏÎ] Ë˘Ù‰ ˘¯ÙÏ Ï"Ê È"˘¯ Ï˘ Â‚‰Ó ÍÎ
Ï‡Â‚ ‡Ï‡ ‰"„ ¯‰· 'Ù
."‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙ÂÒ
‰‡È¯˜ ‰"„ ‡¯˜ÈÂ 'Ù

ערב ראש השנה ,שנת "התורה והמצווה" )תשע"ד(

לרגל השנה החדשה הבעל"ט ,הננו בזאת לאחל למעלת כבוד חברי
מפעל "מתיבתא דרש"י" רבנן ותלמידיהן ,ידידיו ותומכיו ,לכל העוסקים
בהפצת לימוד רש"י על התורה  -להגדיל תורה ולהאדירה ,לכל ההוגים
והמתעמקים בתורתו ,בכללם קוראי גליון "מתיבתא דרש"י" ,ולכל בית
ישראל די בכל אתר ואתר ,בברכת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה
ומתוקה ,שנה טובה ומבורכת בכל מכל כל בגשמיות ורוחניות.
לקראת התחלת לימוד התורה )"מחזור חדש"( הננו להציע )עצה טובה
קמשמע לן( ,להצטרף להוגים ומתעמקים בתורת רש"י ,ומה טוב מדי יום
ביומו את פרשה היומי )יום א' עד "שני" ,יום ב' מ"שני" עד שלישי" וכו'( ,כפי שנהגו
גדולי הדורות ,וכן המליצו לעשות ,בציינם גודל את מעלת לימוד זה
וסגולתו בגשמיות וברוחניות ,כגון לאמונה ,ליראת שמים ,לנחת מיוצאי
חלציו ,לבריאות ,לפרנסה ,להנצל מכל מרעין בישין ,וכפי שהובא מפיהם
ומפי כתבם במדור "שיר המעלות לשלמה" ,בגליוני "מתיבתא דרש"י".
תחזקנה ידיהם של חברת "דרך ארץ" מברוקלין ניו יארק ,עם שאר
מפעלים העוסקים בענין ,המפיצים ברחבי תבל קריאה ועידוד ללימוד
הפרשה חומש ורש"י דבר יום ביומו.
יהי רצון שזכות ר'בן ש'ל י'שראל תגן עלינו ועל כל ישראל ,ונזכה
לשנת גאולה וישועה ,כסימנה ת'הא ש'נת ע'ת ד'ודים.
המערכת

ï éî åç ð ú ñ å ë
יחד עם המוני בית ישראל
משתתפים אנו באבלם ובצערם של
המחנך הדגול העמיד אלפי תלמידים
ומרביץ תורה בכלל ,ותורת רש"י בפרט
הרהג"ר  ï î øôå ÷ ä ãå äéשליט"א

רש"י לחידודא

בעל "פשוטו של מקרא" וש"ס

תשובה תינוקית לשאלה אפיקורסית?!

בנו הדגול העושה אוזניים לתורת רש"י
וידיד "מתיבתא דרש"י"
הרהג"ר  ï îø ôå ÷ é ëã ø î á ÷ òéשליט"א

תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשת בראשית.

פתרון החידה בגליון הקודם:
"למעלה למעלה ,למטה למטה" = בפ' האזינו )דברים לב ,יא( פירש רש"י:
"יפרוש כנפיו יקחהו"" ,כשבא ]הנשר[ ליטלן ]את גוזליו[ ממקום למקום אינו
נוטלן ברגליו כשאר עופות ,לפי ששאר עופות יראים מן הנשר שהוא מגביה
לעוף ופורח עליהם ,לפיכך נושאן ברגליו מפני הנשר .אבל הנשר אינו ירא אלא
מן החץ ,לפיכך נושאן על כנפיו ,אומר מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני .אף
הקב"ה" וכו' .וזה פתרון החידה" :הנשר שהוא מגביה לעוף"  -למעלה" ,נושא
את גוזליו על כנפיו"  -למעלה .ואילו עוף אחר שאינו מגביה לעוף רק פורח
למטה ,נושא את גוזליו ברגליו  -למטה.

בעל "תורת הרא"ם" ועוד

וכל בני המשפחה הדגולים ,שליט"א
מרביצי תורה ומחברי ספרים,
é"ùøã àìåìéä íåéá - ä"ò äìåâãä íàäå äéòøä úøéèôá

המקום ינחם אתכם בשאר אבלי ציון וירושלים
לא תוסיפו לדאבה עוד
ומעתהİאךİטובİוחסדİירדפוכםİכלİהימיםİİ
"מתיבתא דרש"י"

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(

 ערמתו ו"גדולתו" של הנחש" 

)'‰ ‰˘Ú ¯˘‡ ‰„˘‰ ˙ÈÁ ÏÎÓ ÌÂ¯Ú ‰È‰ ˘Á‰Â (à ,â úéùàøá 'ô
‡ .'Â‚Â ‰˘‡‰ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ˜Ïופירש רש"יÂ˙Ó¯Ú ÈÙÏ ,"ÏÎÓ ÌÂ¯Ú" :
 .ÏÎÓ ¯Â¯‡ ÏÎÓ ÌÂ¯Ú ,Â˙ÏÙÓ ‰˙È‰ Â˙ÏÂ„‚Âוהנה המפרשים דנו מה בא

רש"י לומר בפירושו כאן? לפי ה"משכיל לדוד" הוקשה לו לרש"י מהו
הצורך בכל הפסוק ,לאיזה תכלית שיבח הכתוב לנחש לומר שהיה ערום
מכל .אבל קשה לפרש כן ,שכן כוונת הכתוב מובנת בפשטות ,שבא
לומר איך יכול היה הנחש להטעות את חוה ,לכך אמר הכתוב" :והנחש
היה ערום" שהיה זה בכח היותו ערום )וכן הבינו בפשטות הרא"ם ,ה"גור
אריה" ,ועוד(.
מדוע מציין הכתוב ערמתו מכל החיות 
אלא לרש"י היה קשה ,אמנם הכתוב צריך להקדים שהנחש היה ערום
]כדי לבאר כיצד הצליח להטעות את חוה[ ,אבל מדוע מדגיש הכתוב" :ערום מכל
חית השדה" ,ואינו אומר בקיצור "והנחש היה ערום" ,או "ערום מאד",
וזה היה די באר איך היה ביכולתו להטעות את חוה .ומפרש רש"י" :לפי
ערמתו וגדולתו היתה מפלתו ,ערום מכל ארור מכל" ,והיינו שהכתוב בא
לבאר הטעם שהנחש נענש בעונש חמור כל כך "ארור אתה מכל הבהמה
ומכל חית השדה" )להלן יד( ,ולכן מוסיף הכתוב שהיה "ערום מכל" ,לומר
מכיון שהיה "ערום מכל" ,לכן נענש להיות "ארור מכל"] .ועל דרך זה פירשו
הרא"ם וה"גור אריה" ,אלא שמדבריהם משמע שהנחש היה ערום גם מן האשה .וקשה
לומר כן ,כי באם הכוונה היא שהיה ערום גם מן האשה ,הרי העיקר חסר מן הספר ,שאין
זה כתוב בפסוק כלל .אלא הכוונה שהיה ערום בכלל ,וממילא מובנת האפשרות
להטעותה ,אף שבדרך כלל לא היה ערום ממנה[.

אבל עדיין צריך ביאור לשון רש"י" :לפי ערמתו וגדולתו" ,למה לו
ומנין לו שמלבד ערמתו היתה לו עוד איזושהי גדולה? ומה טיבה של
גדולה זו? ואין לומר שפירושה גדלות בגשמיות ,או בכח גשמי ,וכיוצא
בזה ,דאם כן מה ענינה כאן )בהקדמה זו שבאה לבאר איך יכול היה לפתות את
חוה( .כמו כן אין לומר שהוא פירוש לתיבת "ערמתו" )כאומר :לפי גדולת
ומעלת ערמתו( ,דאם כן היה לו לכתוב רק תיבת "גדולתו" בלבד )וכבבראשית
רבה יט ,א( ,והיה מובן מעצמו שבא לפרש תיבת "ערום".
אלא בתיבת "גדולתו" אכן נתכוון רש"י להוסיף עוד "גדולה" שהיתה
להנחש ,מלבד "ערמתו" המפורשת בכתוב .והענין בזה ,דמכיון שהפסוק
...

פרד"ס היה לשלמה

בא להסביר כיצד הצליח הנחש להטעות את חוה ,על כרחך צריך
לומר שבנוסף לערמתו היתה לו עוד תכונה שאיפשרה לו לבטא את
ערמתו ,והיינו שהיה לו כח הדיבור .וכפירוש רש"י אחר כך" :הרבה
עליה דברים כדי שתשיבנו ויבוא לדבר באותו העץ"] .ובפשוטו של מקרא
מובן דהיינו דיבור גשמי ממש ,ודלא כמו שכתבו כמה וכמה מפרשים לפרש דיבור הנחש
דלא כפשוטו[.

ולזה כוונת רש"י בפירושו לפרט הדברים שהביאוהו וסייעו בידו
להחטיא את חוה" :ערמתו וגדולתו" ,היינו גדולה ומעלה ב"ערום",
שמגלה ומפעילה את הערמה ,שבה היה ניכר והצטיין מכל בעלי החיים.
ומובן מאליו שהכוונה לכח הדיבור שהיה לו.
מדוע מציין רש"י גדולתו מכל החיות 
ומה שאין רש"י כותב במפורש 'ערמתו ודיבורו' ,כי בסגנון רש"י
"לפי ערמתו כו' היתה מפלתו" ,לא מתאים הלשון 'ודיבורו' ,כי בסגנון זה
הכוונה לא לדיבור כשלעצמו ,כי אם לדיבור כפי שהוא מעלה ,ועל זה
מתאים לומר שלפי מעלתו זו היתה מפלתו .ולכן נקט רש"י לשון
"גדולתו" דוקא .ועוד ,לענין הדיבור לא מתאים לומר שהיה לו דיבור
יותר "מכל הבהמה" וגו' ,שהרי הבהמות אינן בגדר דיבור כלל ,ולא ניתן
לומר שהנחש מדבר יותר מהן ,אבל מתאים לומר שיש לו מעלה
ו"גדולה" לגבן ,אף שהמעלה היא בדבר שאינו בגדרן כלל.
ולפי האמור יתבאר גם המשך דברי רש"י "ערום מכל ,ארור מכל",
דבתחילה היתה לנחש מעלה יתרה על כל בעלי החיים :הוא היה ערום
יותר מכולם ,ואף יכול היה לדבר .ועונשו הוא שנעשה "ארור מכל" ,גרוע
ושפל מכל בעלי החיים ,לא זו בלבד שניטלו ממנו ערמתו וכוח דיבורו
שבהם הצטיין ,אלא שנעשה גרוע מכולם ,כי ליתר בעלי החיים ישנה
יכולת להשמיע קולות שונים ואילו הנחש אינו יכול להשמיע קול כלל.
וזהו תוכן דברי הקב"ה לנחש )לקמן פסוק טו(" :ואתה תשופנו עקב",
ופירש רש"י" :ולשון 'תשופנו' כמו 'נשף בהם' ,כשהנחש בא לנשוך הוא
נושף כמין שריקה" ,שדברים אלו הם חלק מהקללה ,בעוד שאר בעלי
החיים יכולים להשמיע קולות שונים ,ממנו נשללת גם אפשרות זו ולא
נותר לו אלא לנשוף.
ראה :ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; ואתם תלקטו; חומש "אור מנחם"; חומש
"אשל אברהם"; חומש "פשוטו של מקרא"; לקוטי שיחות ,חלק י; ועוד

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

)שם הגדולים(

) .È¯Ù ‰˘Ú È¯Ù ıÚ 'Â‚ ‡˘„ ı¯‡‰ ‡˘„˙ ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ (àé ,à úéùàøá 'ôפירוש רש"י‡Ï‡ ,ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰Â ,È¯Ù‰ ÌÚËÎ ıÚ‰ ÌÚË ‡‰È˘ ,È¯Ù ıÚ :
 .'ÂÎÂ ı¯‡‰ ‡ˆÂ˙Âולכאורה קשה ,הרי איתא במדרש )בראשית רבה ה ,ח( למה נקראה שמה "ארץ" שרצתה לעשות רצון קונה .אלא בהא גופא
רצתה לעשות רצון קונה ,שכן אמרו רז"ל )סוכה לה ,א( "פרי עץ הדר" ,שטעם עצו ופריו שוה ,ואם כל העצים היו כן ,לא היינו יודעים
כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בעל "שפע חיים" מצאנז
שהמצוה באתרוג.

) .'Â‚Â ı¯‡‰ ‡ˆÂ˙Â (áé ,à úéùàøá 'ôפירש רש"יÔÓˆÚ· ¯ÓÂÁÂ Ï˜ Â‡˘Â ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏÈ‡‰ ÂÂËˆ˘ ÂÚÓ˘ ,Ô‰ÈÈÂÂÈˆ· ÌÈ‡˘„· Â‰ÈÓÏ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Ûà :
 .'ÂÎידוע מהמגיד ממעזריטש שי"ג המידות שהתורה נדרשת בהן מעוררין ומכווונין לי"ג מידות הרחמים ,אם כן המדה הראשונה "קל
וחומר" מעוררת מדת א-ל הראשונה במידת הרחמים ,והוא שם הרפואה ,כדמצינו במשה שהתפלל" :א-ל נא רפא לה" .ולכן אמר לו
נחמד מזהב לר"י קאזמיר; צמח דוד  -דינוב; אמרי אברהם  -דאברא; ועוד
הקב"ה קל וחומר "ואביה ירוק" .ומכאן כח הרפואה בדשאים.
) .Ï„·ÈÂ ·ÂË ÈÎ ¯Â‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯ÈÂ (ãé ,à úéùàøá 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ‰„‚‡ È¯·„ ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡ ‰Ê· Û‡ :לא מבעיא המקרא "בראשית ברא",
המדובר בבריאת העולם" ,אומר דרשני" ,מאחר שהעיסוק בעניני העולם עלול להביא את האדם לידי ירידה ח"ו ,לכן זקוק לאגדה ,עליה
אמרו "רצונך להכיר מי שאמר והיה העולם ,לך אצל אגדה" ,אלא "אף בזה" ,העוסק בעניני אור ,והיינו גם זה שאין לו בעולמו אלא ד'
לקוטי שיחות ,חלק כה
אמות של תורה אור בלבד ,גם הוא צריך לדברי אגדה ,וכך יזכה ל"אור כי טוב".
) .'Â‚ ‰ÈÙ· Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰‰Â ·¯Ú ˙ÚÏ ‰ÂÈ‰ ÂÈÏ‡ ‡Â·˙Â (àé ,ç çð 'ôופירש רש"י .'ÂÎÂ ‰È‰ ¯ÎÊ˘ È‡ ¯ÓÂ‡ :מעשה בבני איש אחד שישבו יחדיו
ל"זבח משפחה" ,היתה שם בת דברנית שפיטפטה ללא הפסקה .פנה אליה אחד מן האחים ,בחור חריף ועליז ,ושאלה :רש"י בפרשת נח
אומר שהיונה זכר היה ,מנין לו זאת?! הוא מותיב לה והוא מפרק לה ,הרי נאמר "עלה זית טרף בפיה" ,ואילו היתה נקבה היה העלה נופל
מפיה ,שכן לא יודעת לסגור את הפה...
על אף שלא התכוון כי אם לצחות בעלמא ,הבת נפגעה .בכדי לפייסה חזר ואמר :אם כן אסביר את דברי רש"י בשבחה של האשה ,דהנה
נאמר "עלה זית טרף בפיה" ,ופירש רש"י" :חטף" .לכך אומר שזכר היה ,שכן האשה עדינת הנפש לא חוטפת .ואכן הבת התפייסה.
אך אז הרגיש שכעת פגע בכל הגברים וצריך לפייסם ולדרוש בטובתם .פתח ואמר בדרך נוספת להסביר את דברי רש"י ,על פי מה שהביא
רש"י בפירוש תיבת "טרף" )לאחר פירושו "חטף" הנ"ל(" :ומדרש אגדה ,לשון מזון ,ודרשו 'בפיה' לשון מאמר ,אמרה :יהיו מזונותי מרורים כזית
בידו של הקב"ה ,ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם" .וזה שאומר רש"י שזכר היה ,שהוא יוכל לומר כן ,מה שאין כן האשה ,עקרת הבית,
עליה להכין מאכלים מתוקנים ,ערבים ומתוקים.

שלח שלמה לבי מדרשא
בס"ד ,ב' אב תשע"ג .אחר אשר זיכני הבורא ית"ש
להבין אולי כמה דברים שרש"י כתב ,ודברים אלו
הגיעו אלי לאחר שמצאתי מספר כללים חלקם כתובים
במפרשי רש"י ,חשבתי בליבי אעלה את הכללים האלו
על הכתב ,אשלחם לכבודכם תעיינו בדברים ואם
תמצאו שנכונים הם ,תפרסמו אותם בעלון של
"מתיבתא דרש"י" לזיכוי הרבים ,והיה זה שכרי...
א .דיבור המתחיל של רש"י הוא חשוב ביותר ,אין
לזוז ממנו כמלוא הנימה ,אף על פי שלפעמים מאוד
קשה להבנה .רש"י נהג להתאים את ד"ה לפירושו אף
על פי שפשוטו של הפסוק הוא שונה לגמרי .לדוגמא:
בפ' בראשית )א ,ד(" :וירא אלוקים את האור כי טוב,
ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך" ועל זה מפרש
רש"י וז"ל" :וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל -
אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה ראהו שאינו כדאי
להשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים לעתיד לבא.
ולפי פשוטו כך פרשהו ראהו כי טוב ואין נאה לו
ולחשך שיהיו משתמשין בערבוביא ,וקבע לזה תחומו
ביום ולזה תחומו בלילה" ,עכ"ל .הפסוק מחולק לשני
חלקים ,רש"י לוקח מילה אחת מהחלק השני של
הפסוק ומעבירו לחלק הראשון של הפסוק ,מדוע???
רש"י כותב שני פירושים ,לפי הפירוש הראשון
הקב"ה הבדיל בין אור לצדיקים לעתיד לבא לבין אור
לרשעים בעולם הזה ,אם כן ההבדלה היא בין אור
לאור ולא בין אור לחושך ,לכן רש"י כותב בד"ה
"וירא ...ויבדל" הקב"ה הבדיל בין אור לאור .ישנם
עוד הרבה דוגמאות ,אנו נסתפק בדוגמא אחת בלבד.
ב .רש"י מפרש אם צריך אחד משני דברים ,א .אם
יש לרש"י שאלה בהבנת הפסוק ,גם אם רש"י כותב
השאלה יש לרש"י תמיד שאלה שאינו כותב אותה .ב.
אם יש מילה שצריך לפרש אותה .להבנת פירושי
רש"י יש לחפש תמיד את השאלה ואחר כך הבנת
פירוש רש"י פשוטה ביותר.
ג .כאשר רש"י מביא יותר מפירוש אחד ,כל
הפירושים נצרכים לפשט.
ד .כאשר רש"י מביא יותר מפירוש אחד ,ראשון ראשון
קודם ,הפירוש הראשון הוא היותר קרוב לפשוטו של
מקרא ואחר כך השני ,ועל זה הדרך כל הפירושים.
ה .לפעמים מביא רש"י שני פירושים במקום אחד
והם נצרכים לא למקומם אלא למקום אחר ,ושם גם
רש"י כותב שני פירושים .אכתוב דוגמא אחת מני רבים.
בפרשת תולדות )בראשית כז ,טו( "את בגדי עשו בנה
הגדול החמודות" מפרש רש"י וז"ל " :החמודות -
הנקיות ,כתרגומו דכייתא .דבר אחר שחמד אותן מן
נמרוד" ,עכ"ל .רש"י כותב שני פירושים שלכאורה
סותרים את הכלל הקודם שכתבתי שהפירוש הראשון
הוא קרוב לפשוטו ,שהרי יותר נראה החמודות  -שחמד
מנמרוד מאשר החמודות  -הנקיות )איך נפרש לפי הפירוש
הראשון "לא תחמוד" לא להיות נקי או לא להתרחץ??(.
נתבונן מדוע רבקה אמנו ע"ה הלבישה את יעקב
אבינו ע"ה את בגדי עשו ,כדי שיהיה שעיר ,פירוש
שהבגדים היו צריכים להיות שעירים ולא חלקים.
הבגד שחמד מנמרוד היה הבגד שהקב"ה עשה לאדם
הראשון ועל זה התורה כתבה )בראשית ג ,כא( "לאדם
ולאשתו כתנות עור וילבישם" .רש"י מפרש מהם

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
כתנות עור? וכך כותב" :כתנות עור  -יש דברי אגדה
אומרים חלקים כצפורן היו מדובקים על עורן .ויש
אומרים דבר הבא מן העור ,כגון צמר הארנבים שהוא
רך וחם ועשה להם כתנות ממנו" ,עכ"ל .לפי הפירוש
הראשון שכתנות עור היו חלקים ,האם רש"י יכול
לפרש בפרשת תולדות שהחמודות הם הם בגדי אדם
הראשון ,לא ולא ,לכן מוכרח להביא את פירושו
"החמודות הנקיות" .אבל מכיון שזה רחוק מפשוטו
מביא פירוש שני שחמד מנמרוד ,לכן מביא גם אצל
אדם הראשון פירוש שני שהוא דחוק" ,כתנות עור -
דבר הבא מן העור כגון צמר הארנבת" כדי שיתאים
לפירושו של רש"י בפרשת תולדות.
ו .כאשר רש"י מביא מדרש הוא נצרך לפשט ,ואין
רש"י מביא מדרש שלא שייך לפשט רק בפרשת בלק,
בלעם אמר משלים וצריך להסביר הנמשל ,וכן
בברכות יעקב ומשה רבינו ע"ה לבני ישראל ששם לא
מדובר על ההווה אלא על העתיד.
ז .רש"י לא מפרש דבר פעמיים .אלא אם כן יש
חידוש במקום השני הפירוש נצרך לפשט באותו מקום.
ח .רש"י יפרש את פירושו במקום הראשון
שיופיע בתורה .הדבר הנצרך לפרש ,ואם פירש
במקום מאוחר יש סיבה ,חפש ותמצא.
ט .כאשר רש"י מביא ראיה לדבריו ,פסוק או
מאמר חז"ל תמיד יביא מהמקום הראשון שמוזכר
בתורה או בחז"ל .ואם מביא לא מהמקום הראשון
ישנה סיבה לכך
י .רש"י בפירושיו מביא מספר כללים ,יש שכותבם
בפירוש לדוגמא" :אחר סמוך  -אחרי מופלג" ,ויש
שכותבם אך לא בפירוש לדוגמא )בראשית ד ,א( "והאדם
ידע  -כבר קודם הענין של מעלה ,קודם שחטא ונטרד
מגן עדן ,וכן ההריון והלידה ,שאם כתב וידע אדם
נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים" ,עכ"ל .בסוף
דבריו מביא כלל יסודי מאוד שרש"י משתמש בו מס'
פעמים" .שאם כתב וידע האדם נשמע שלאחר שנטרד
וכו'" ,הכלל הוא אם כתוב השם )אדם( לפני הפעולה
)ידע( משמע שהדבר היה משכבר ,ואם כתוב הפעולה
)וידע( ואחר כך השם )האדם( פירושו שהדבר נעשה כעת.
לדוגמא :וה' פקד ,ויוסף הורד מצרימה ,ופרעה
הקריב וכו' .הכללים שרש"י בעצמו מביא הם מאוד
יסודיים להבנת דברי רש"י במקומות רבים.
אני מקוה שיהיה לתועלת ללומדי תורת רש"י,
וזכות רש"י יעמוד לנו ולכל ישראל בכל הנצרך להם
ברוחניות ובגשמיות ,ונזכה לראות בפועל ממש את
בנין בית המקדש ,שראינו רק בציורים בערב הגדול
ביראת הכבוד ,יוסף הרבסט
שעשיתם לכבוד רש"י.
ב"ה ,חודש הרחמים והסליחות ה'תשע"ג
ראיתי בגליון של חודש אלול ,מה שכתב הרב זלמן
גוטליב נ"י ,ממכון "רש"י כפשוטו" ,שבהוצאת "לשם",
שמציע רעיון לצאת עם תקנה ללמוד כל יום את החומש
היומי ,כפי שלמד הגר"א ועוד .ומאוד אתפלא האם לא
שמעו עד כה ,מתקנה קדומה זו שיסדה כ"ק אדמו"ר
הזקן בעל התניא והשולחן ערוך ,וכפי שמובא בספר'
היום יום' )י"ט טבת( :בין חסידי חב"ד מקובלת מדור דור
תקנתו של אדמו"ר הזקן ,ללמוד בכל יום פרשה חומש

עם פירוש רש"י ,מפרשת השבוע .כך נהגו גם רבותינו
נשיאי חסידי חב"ד .ועוד שם )ב' חשון( :בשנות נשיאותו
הראשונות נהג רבינו הזקן לומר ברבים כי 'יש לחיות עם
הזמן' .על ידי אחיו המהרי"ל גילו זקני החסידים שכוונת
הרבי היא שיש לחיות עם פרשת השבוע ]ופירוש רש"י[,
ופרשת היום של הסדרה השבועית .לא רק ללמוד את
פרשת השבוע בכל יום ,אלא לחיות עמה )וראה שם גם י"ט
מנחם-אב(.
לפני שנות דור חזר והכריז על כך כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ מליובאוויטש נבג"מ ,שיצא בקריאת קודש
ללמוד כל יום חומש ורש"י היומי ,ובעקבותיו חתנו
ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע,
שעורר על הדבר באגרותיו הקדושות ,בכל עת מצוא.
ואכן עד עצם היום הזה ,הנה חסידי חב"ד בכל
מקומות מושבותיהם ,וכן אלו שמרגישים איזושהי
קירבה או שייכות לחב"ד ,הרי זה חלק מסדר היום
שלהם ,ועד לא הולכים לישן לפני שמסיימים לימוד
זה ,עם שאר שיעורים השווים לכל נפש )מלבד השיעורים
הקבועים ,כל אחד לפום שיעורא דיליה(.
בברכה ,דוד אבערלאנדער ,מנהל היכל מנחם  -מאנסי
הערת המערכת :הצעת הרב גוטליב שליט"א ,היתה לצאת בתקנה כזו
לכל בית ישראל ,די בכל אתר ואתר ,ואין זה שייך רק לחסידי ומקורבי
חב"ד בלבד ,שהרי כעין זה נהג גם הגר"א ,ופורסם כבר לפני כמאתיים
שנה ב"מעשה רב" ,ומובא ב"משנה ברורה" )סימן רפה(.

בס"ד ,כבוד הרה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א,
מגדולי מפיצי רש"י בדורנו
הערב העיון היה מעל המשוער ,אכן נראה שהצבור
צמא לשמוע ,אני מקווה שגם הרב יצא מרוצה מהערב
וממני .אני מתנצל על שנאלצתי לעזוב את האירוע
היות והייתי צריך להספיק את האוטובוס האחרון
למודיעין עילית )ההפסד כמובן הוא כולו שלנו( .חבל שהרב
שיח היה קצת לחוץ עם הזמן ולא היה מספיק זמן
יישוב להציג את הדברים קצת בהרחבה יותר .גם
היגיעה של 'שי למורא' שכפי שהבנתי עסק בכתיבת
הספר עשרות שנים לא בא ליידי ביטוי וחבל.
השיעור שלכם לגבי כללי רש"י היה צריך להיות
לדעתי ההרצאה הראשונה ,כל מילה וכלל שנאמר היה
יצוק בזהב טהור ממש שמן כתית למאור ,ממש
להתענג לשמוע עד כמה מדויק רש"י ,דבר שידוע לכל
מעיין מעט ברש"י .קצת צורם לי את הזלזול של...
שמציינים שרש"י הוא איזה פירושון כדוגמת
'שוטשטיין' ,והוא פירוש פשטני כזה .גם יש לי
הרהורים לגבי גישתו של הרב ווייס שליט"א שרש"י
רק בא להכריע בין מחברת מנחם לדונש ,ואם כן כל
המפרשים הקדמונים והאחרונים יגעו לריק .יישר כח
מיוחד להרב על כל ה'פידבק' במהלך הערב.
אכן הערב הזה היה ציון מיוחד להפצת תורת רש"י
ובעז"ה יהיה זה התפתח לעוד פעילויות חשובות .תודה
רבה על הערב הנפלא והמחכים מאוד מאוד ועל הזכות
להכיר את החברים למקצוע דבר שרק אתם יכולתם
לעשות .חבל שהרב ...לא הגיע מהיכרות שלי איתו
ודאי שהיה לו הרבה מאוד מה להוסיף.
בברכה והצלחה בכל הענינים ,יוסף שטיינברג
]"חומש המבואר ורש"י המפורש"[

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

)Â„·Ï Ì„‡‰ ˙ÂÈ‰ ·ÂË ‡Ï ‡"‰ ¯Ó‡ÈÂ (çé ,á úéùàøá 'ô
‡ .Â„‚Î ¯ÊÚ ÂÏ ‰˘Úופירש רש"י˙ÂÈ‰ ·ÂË ‡Ï" :
„ÈÁÈ ‰"·˜‰ ,Ô‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È˙˘ Â¯Ó‡È ‡Ï˘ ,"'Â‚Â
·¯ÊÚ" .‚ÂÊ ÂÏ ÔÈ‡Â ÌÈÂ˙Á˙· ‰ÊÂ ‚ÂÊ ÂÏ ÔÈ‡Â ÌÈÂÈÏÚ
.[Â·] ÌÁÏ‰Ï Â„‚Î ‰ÎÊ ‡Ï ,¯ÊÚ ‰ÎÊ ,"Â„‚Î
?˘Â¯ÈÙ‰ ¯Â˜Ó
רא"ם; נחלת יעקב; באר בשדה; חומש אריאל
ÈÂ¯˘ ‰˘‡ ‡Ï· ÈÂ¯˘‰ ÈÎ ,ÂËÂ˘ÙÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï ÚÂ„Ó
·?‰·ÂË ‡Ï
ר"ש אלמושנינו; משיח אלמים )מהדורת אלבז(; ר"י
קניזל; באר מים חיים )לאחי המהר"ל(; אהבת ציון
)לגיס המהרש"א(; כנף רננים; אהל יעקב )טולידאנו(;
אוצרות יוסף )ליוורנו תקמ"ד(; הבנת המקרא; ביאור
הרד"ל )בפרקי דרבי אליעזר פרק יב(; באר בשדה; מדייק
רש"י; לקוטי שיחות )חלק ה עמוד  ;(20ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י; חומש אור מנחם; מלכה של
תורה ]הציון שם ל"דברי דוד" לכאורה לא נכון[; עמק
שוה; לעומקו של רש"י
?‰‡¯· Â‰˙Ï ÔÎ Ì‡˘ ·ÂË ‡Ï˘ ˘¯ÈÙ ‡Ï ÚÂ„Ó
רא"ם; גור אריה; מהרש"ל ]אבל צריך עיון ,דאכתי נוכל לפרש
שלא טוב לקיום העולם .אולם תירוצו עולה יפה לקושיא הקודמת[;
באר מים חיים ]מדבריו יוצא דלהא לא בעי קרא[; אבן יעקב

?Â¯Ó‡È˘ Ì‰ ÈÓ
גור אריה; דבר המלך; אשל אברהם
‡?‰‡¯· Â‰˙Ï ‡ˆÓ ,È„ÈÁÈ Â‡¯·Ï Â˙·˘ÁÓ· ‰˙ÏÚ ÍÈ
רמב"ן; חזקוני; מהרי"ק; רא"ם; גור אריה; באר מים
חיים ]מכלל דבריו[; דברי דוד; משמרת הקודש; אהל
יעקב; אגרא דכלה; דברי נגידים
) È„ÈÁÈ Ì„‡‰ ˙‡ ‡¯·È˘ ‡¯·Ò‰ ‰Óאחרת מכל הנבראים(?
גור אריה
?‰·˘ÁÓ ÈÂÈ˘ Â"Á ‰È‰ Ì‡‰
תשובות הרשב"א )חלק א סימן ס(; גור אריה; אגרא
דכלה; זכרון משה )ווייס(
‡?"Â„‚Î ¯ÊÚ" ·Â˙Î‰ Í˘Ó‰ ‰Ê ˘Â¯ÈÙÏ ˘¯Ù˙È ÍÈ
אהבת ציון; שמע שלמה  -אלגאזי; ובחרת בחיים -
פלאג'י; לקוטי שיחות ,שם; ביאורי החומש; ביאורים
לפירוש רש"י; חומש אור מנחם; אבני אש )נישואין( פ'
יתרו; משוש אבות על בנים ,ערך סמ"ע בהערה
˙¯ËÓ˘ ÚÓ˘Ó ,"Â„‚Î ¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡ÏÂ" ˜ÂÒÙÓ
? Â˙·ÂËÏÂ Ì„‡‰ Í¯ÂˆÏ ‡È‰ ‰˘‡‰
הסמ"ע בפרישה )אבן העזר סימן א אות א(; אבן יעקב;
משוש אבות על בנים ,שם
) ÔÏ‰Ï ‰¯Â‡ÎÏג ,כב( ¯?˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ‡Â
יפה תואר; נחלת יעקב )שם(; שמע שלמה; עטרת

שלמה; בית האסופים; מלאכת הקודש; תועפת ראם -
גאטינייו; דבר המלך; באר בשדה; ובחרת בחיים
·È¯‰Â ,"ÂËÂ˘Ù È„ÈÓ ‡ˆÂÈ ‡¯˜Ó‰ ÔÈ‡" :Ì˘ Ú"ÓÒ
¯˘"?‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ‡Ï‡ ‡· ‡Ï È
משוש אבות על בנים ,שם
„!‰"„ ˜ÂÈ
לקוטי שיחות ,שם; ביאורים לפירוש רש"י; חומש
אור מנחם
?"‚ÂÊ ÂÏ ÔÈ‡" ÂÈÈ‰Â "È„ÈÁÈ" ÂÈÈ‰ ÂÈ¯·„ ÏÙÎ ‰ÓÏ
נחלת יעקב; באר בשדה
?'ÁÎÂ' ÂÈÈ‰ "„‚Î" ˙ÂË˘Ù È¯‰
רא"ם; גור אריה; נחלת יעקב; תפארת יוסף; אהל
יעקב; אגרא דכלה; לקוטי שיחות )חלק יג ,פ' במדבר(;
ביאורים לפירוש רש"י )מהדורת צפת תשל"ז(; עמק שוה
‡?ÌÈ„„ˆÏ "Â„‚Î ¯ÊÚ" ˘¯ÙÓ ÍÈ
גור אריה; שאר ישוב
‡) "Â„‚Î ¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡ÏÂ" ˘¯Ù ÍÈלהלן פסוק כ(?
זכרון משה )לחותן המהרש"א(; תפארת יוסף; אהל
יעקב; אשל אברהם
"?‰Ó· "‰ÎÊ
אשל אברהם; מאמר "מאין יבא עזרי"; מאמר "מצא טוב"
) Ì"‡¯‰ ÏÚ ˙Â¯Ú‰בב' הדיבורים(!
מהרש"א; נחלת יעקב; תורת הרא"ם

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
חלבלמהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריה
שרים * גור
מים חיים
אבד"ק
באריצחק
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן ל*רבי
מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
בארלט"ז *
דברי"דוד
חכמים *עזרא"
שפתי ה"אבן
יצחק" על
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *בעל
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
יששכר *
תרל"ג(
דעתתשרי
אפריםח * -ט"ז
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תקנ"

פי הבאר

"אם אמרתי אספרה קול תהילתו
אשמיע ,אין די באר ...כי הפליא לעשות עשיה
לשמה ,להפיץ מעיינות החכמה ...מה גדלו
מעשי ידי המחבר מעשה צדיקים ,"...כותב רבי
מרדכי עבאדי על רבינו בהסכמתו לספרו
"לקוטים מפרדס"" .בקי בחדרי תורה ,חיליה
לאורייתא ,ולילה כיום יעיר לא ינום ולא יישן
עד דקרי ותני ,"...כותבים רבני אר"ץ
בהסכמתם לספרו "הדר עזר".
על מקור שם משפחת "שרים" ,סיפר
אחד ומיוחד מצאצאי רבינו ,ה"ה הגאון הרב
אליהו שרים ראש ישיבת "תורה והוראה"
ב"יד אליהו" ורב שכונה בתל אביב ובעל
שו"ת דעת אליהו" ,כשיצא החוק לבחור שם
משפחה ,בחר אבי המשפחה בשם זה לסמל
חגי ומועדי ישראל :שבת ,ראש חודש ,ימים
טובים ומועדים ,ראשי תיבות "שרים" )כן מסר
בנו הרב הגאון רפאל שליט"א ר"מ יד אליהו לכותב
הטורים(.

רבינו המחבר נולד בארם צובה הוא חלב
בשנת תקנ"ח ,לאביו רבי יוסף .לימים נתקבל
לרבנות חלב ,בה שימש עד להסתלקותו שם
בו"י )ט"ז( בתשרי תרל"ג ,בתוך הסוכה .מנו"כ
ב"מערת הצדיקים" שליד בית הכנסת הגדול
והעתיק ,שכפי המקובל נבנה על ידי יואב בן
צרויה .מסופר כי כל ימיו היה קם מדי לילה
לתיקון חצות .ומדי שבת לפנות בוקר היה
מסיים כל התהלים.

שלטי הגיבורים

זכה לבנין רבנן :בנו רבי יוסף ,הלך בדרכי
אביו ,ואף הוא נהג לערוך תיקון חצות .כשנפטר
עליו ,כבן מ' ,בנו יחידו )של רבי יוסף( רבי יצחק,
ראש ישיבת "טובו ישבעו" בירושלים וסגן
אבד"ק עדה הספרדית שם ובעל "לקוטי
יצחק"  -לכפרת הדור ,הוסיף האב קינה על בנו
בתיקון חצות .רבי יצחק )הנכד( היה חתן רבי
אליעזר לבטון ,בן המלב"ן רבי חיים מרדכי
לבטון אבד"ק חלב ובעל "נכח השולחן".

לרבי יצחק זה הציעו משרת "ראשון
לציון" ,סירב ואמר" :נר אמנם מאיר לאחרים,
אבל הוא עצמו נשרף ."...מקובל שמן השמים
הציעו לרבי יוסף חיים סופר בעל "כף החיים"
להיות כפרה לדור ,לא הסכים בטענה שעליו
לסיים את ספרו הגדול ,ושלח אל רבי יחזקאל
עזרא הלוי בעל "עצי היער" .אף הוא סירב,
והציע לפנות לרבי יצחק שרים שבודאי יסכים
על כך ,ואכן כך היה.
בן נוסף של רבינו הוא רבי דוד ,אף הוא
כאחיו רבי יוסף ,היה לו בן בשם רבי יצחק  -על
שם רבינו .ועוד בן רבי רחמים בעל "שערי
רחמים" על כתבי הרש"ש .לימים השתדך רבי
יצחק ב"ר דוד ,עם בן דודו ,הוא נתן את בתו
לרבי עזרא ,בנו של רבי יצחק ב"ר יוסף .לימים
שימש רבי עזרא כר"מ ומנהל ישיבת "פורת
יוסף" .והוא אביו של הרב אליהו שרים הנ"ל
שההדיר חלק ספרי זקנו  -רבינו.
מסופר ,שפרצה פעם שריפה בבית כנסת
בחלב ,כל הספרים שהיו שם עלו באש ,מלבד
ספרו של רבינו שנשאר שלם ,ויהי לנס .זכה
רבינו וזיכה את הרבים בכמה ספרים חשובים:
"באר יצחק" על פירוש "אבן עזרא" לתורה.
"הדר עזר" על "אבן עזרא" לנ"ך" .לקוטים
מפרדס" פירושים על דרך הפרדס על התורה
והפטרה וערכים" .מוסר חכמים" לקוטי חז"ל
על התורה .וספר דנן" :פי הבאר" על הרא"ם,
שנדפס בירושלים תרס"ח.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

)] .ÂÁÈÏ Ò ‡ÏÂ (æ ,ãì äëøá 'ôופירש רש"י .ÂÈÙ ¯‡Â˙ ÍÙ‰ ‡ÏÂ ÔÂ·˜È¯ Â· ËÏ˘ ‡Ï Â·˘ ˙ÈÁÂÏÁÏ :וביאר הרא"ם[ :לחלוחית שבו ,אף משמת הוא
דקאמר וגו' .פירש כוונת רש"י  ,אף משמת לא נס לחלוחית שבו ,אפילו שלא כתב ]רש"י[ 'אף משמת' ,דהא גילה דעתו כן במה שכתב אחרי זה
"לא שלט בו ריקבון" ,שהוא פירוש "ולא נס ליחו" ,ופירוש "ולא נהפך תואר פניו" ,שהוא פירוש "לא כהתה עינו" ,ואם כן בהכרח פירוש "ולא
נס ליחו"  -אף משמת ,דהא הירקבון הוא אחר שמת .וזה על פי המדרש .והכרחם ,דאם כפשוטו ,מאי רבותיה דמשה ,דהא יש הרבה אנשים
שזיו פניהם לא ישתנו.
)] .˙È˘‡¯· (à ,à úéùàøá 'ôפירש רש"יÂÂËˆ˘ ‰Â˘‡¯ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ,"ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰Ó" ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ [˙‡] ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ :
]· .'ÂÎÂ ˙È˘‡¯·· Á˙Ù ÌÚË ‰ÓÂ Ï‡¯˘È [‰וביאר הרא"ם[ :מה שאין כן מילה וגיד הנשה ,שאף על פי שהמילה נצטווה בה אברהם אבינו בעדו
ובעד כל ישראל ,וכן גיד הנשה נצטווה בו יעקב אבינו בעדו ובעד כל ישראל וכו' .רצונו לומר ,מה שכתב רש"י מילת "ישראל" ולא די ]לו[
באומרו "שנצטוו בה" ,ודאי על ישראל ,לזה אמר לאפוקי מילה וגיד הנשה שלא נצטווה אלא אברהם על המילה ויעקב על גיד הנשה וכו'.
) .‰È‰ ÌÈÓ˙ ˜È„ˆ ˘È‡ Á Á ˙„ÏÂ˙ ‰Ï‡ (è ,å çð 'ôופירש רש"י .'ÂÎÂ ¯Á‡ ¯·„ ."‰Î¯·Ï ˜È„ˆ ¯ÎÊ" ¯Ó‡˘ ÂÁ·˘· ¯ÙÈÒ Â¯ÈÎÊ‰Â ÏÈ‡Â‰ :ויש
לדקדק הרי הזכירו לעיל ]ה ,לב[ ולמה לא סיפר בשבחו ...כשהזכירו בראשונה .ויש לומר כאן שעברו רוב שנותיו בצדקות ותמות ,וכמו שאמרו
]יומא לח ,ב[ כיון שעברו רוב שנותיו ולא חטא שוב אינו חוטא .אף על פי דלעיל גם כן ,שהזכירו ויהי נח בן ת"ק שנה ,עברו רוב שנותיו,
אפילו הכי אינן רוב הניכר ,עד שיהיה רוב ככל .אבל כאן שהיה בן ש"ש ]= ת"ר[ שנים אז סיפר בשבחו ...ועוד יש לומר ,כאן סיפר בשבחו
להודיע לך טעם שניצול מדור המבול...

·¯"È"˘¯„ ‡˙·È˙Ó" È„È„ÈÏ ‰‡È ‡È„‚Â ‡·Ë ‡ÏÊÓ ˙Î
הרב ‡ ˘ÈÙÒÈÈÂÂ Ô‰Î‰ ¯ÊÚÈÏהי"ו  -פתח תקוה ולמחותנו הרב  ˜È'ˆ·Â˜ ÛÒÂÈהי"ו  -אשדוד
לרגל שידוכי הילדים שי' חתן הדומה למלך עב"ג כלה נאה וחסודה
יהי רצון שהחתונה תהא בשטומ"צ מתוך שמחה וטוב לבב ושפע ברכה עד בלי די נס"ו.

