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אלף בית רש"י
ב"ה

פרשת תולדות

וַיִּ פְ ַגַּ֨ע בַ מָּ ק֜וֹם ַו ָּיָּ֤לֶן שָּ ם֙ כִּ י-בָּ ָ֣א הַ שֶ ֶּׁ֔מֶ ש וַיִּ קַ ח֙
ֵֽמַאבְ נָ֣י הַ מָּ קֶּׁ֔וֹם ַו ָּיָּ֖שֶ ם ְמ ֵֽ ַר ֲאשֹתָּ ָ֑יו וַיִּשְ ַכָּ֖ב
בַ מָּ ק֥וֹם הַ ֵֽהּוא( :פרק כ"ט פסוק י"א)
ויפגע במקום .לא הזכיר הכתוב באיזה מקום
אלא במקום הנזכר במקום אחר ,הוא הר
המוריה שנאמר בו (לעיל כב ד) וירא את
המקום מרחוק :ויפגע .כמו (יהושע טז ז)
ופגע ביריחו( ,שם יט יא) ופגע בדבשת.
ורבותינו פרשו לשון תפלה כמו (ירמיה ז טז)
ואל תפגע בי ,ולמדנו שתקן תפלת ערבית.
ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל ,ללמדך שקפצה
לו הארץ ,כמו שמפורש בפרק גיד הנשה (חלין
צא ב) :כי בא השמש .היה לו לכתוב ויבא
השמש .כי בא השמש ,משמע ששקעה לו חמה
פתאם שלא בעונתה כדי שילין שם :וישם
מראשותיו .עשאן כמין מרזב סביב לראשו
שהיה ירא מפני חיות רעות .התחילו מריבות
זו עם זו ,זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו,
וזאת אומרת עלי יניח ,מיד עשאן הקדוש ברוך
הוא אבן אחת ,וזהו שנאמר (פסוק יח) ויקח
את האבן אשר שם מראשותיו :וישכב במקום
ההוא .לשון מעוט באותו מקום שכב ,אבל
ארבע עשרה שנים ששמש בבית עבר לא שכב
בלילה ,שהיה עוסק בתורה( :רש"י)

במסכת פסחים דף מו עמוד א

רש"י ד"ה לגבל .המגבל עיסת אחרים בשכר
וכלי בעל הבית טמאים עד ארבע מילין
הטריחוהו חכמים לילך למקוה לטבול כליו
וכן לתפלה אם מהלך אדם בדרך ובא עת ללון
ולהתפלל אם יש בית הכנסת לפניו ברחוק
ארבע מילין הולך ומתפלל שם ולן שם וכן
לנטילת ידים לאכילה אם עתיד למצוא מים
לפניו בד' מילין הולך לשם ונוטל את ידיו:

רש"י מצרף כאן את התפילה ללינה "ובא
עת ללון ולהתפלל" "ומתפלל שם ולן
שם" ,עוד צריך לדייק בדברי רש"י שכתב
ובא עת ללון ולהתפלל והיה צריך לומר
ובא עת להתפלל וללון ,וכן מדוע חוזר
רש"י לומר ומתפלל שם ולן שם  -למאי
נפק"מ שנשאר ללון שם ,והאם אפשר
להוכיח מדברי רש"י שדין זה מדבר רק
על תפילה שסמוכה ללינה שהיא תפילת
ערבית ,ומה הדין בשאר תפילות ,ומובא
בפוסקים ובמשנה ברורה ועוד,
שמדייקים האם כוונת רש"י לתפילה
בציבור דווקא או לעצם התפילה בבית
הכנסת ,וכן מה הדין ביושב בביתו האם
ג"כ רש"י יסבור שצריך לילך ארבע מילין
להתפלל עם הציבור דאז טירחתו כפולה
שצריך ג"כ לחזור לביתו,
ואולי יש לדייק מדברי רש"י אלו שרמז
לנאמר ביעקב אבינו ע"ה שתיקן תפילת
ערבית ודרשינן זאת מהפסוק ויפגע
במקום וילן שם (בראשית כ"ח י"א),
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וברש"י שם :ויפגע במקום .לא הזכיר
הכתוב באיזה מקום ,אלא במקום הנזכר
במקום אחר ,הוא הר המוריה ,שנאמר בו
וירא את המקום מרחוק :ויפגע .כמו
ופגע ביריחו (יהושע טז ,ז ,).ופגע בדבשת.
ורבותינו פירשו (ברכות כו ):לשון תפילה,
כמו ואל תפגע בי (ירמיה ז ,טז ,).ולמדנו
שתקן תפלת ערבית ,ושנה הכתוב ולא
כתב ויתפלל ,ללמדך שקפצה לו הארץ,
כמו שמפורש בפרק גיד הנשה (חולין
צא :):כי בא השמש .היה לו לכתוב ויבא
השמש וילן שם ,כי בא השמש משמע,
ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה
כדי שילין שם .עכ"ד ,הרי לנו תפילה
במקום לינה ,וזה נרמז בדברי רש"י
שמקדים הלינה לתפילה ,כי שקעה חמה
שלא בעונתה כדי שישן שם ,ומכאן גם
שעיקר כוונת רש"י הוא לתפילה בבית
הכנסת ולא דווקא לתפילה בציבור ,וכמו
אצל יעקב אבינו ע"ה שהיה ענין בתפילה
דווקא במקום זה שהוא מקום המקדש
וכעין זה בבית הכנסת מקדש מעט,
ורש"י מוסיף לומר שלן שם לאחר
התפילה כי בך יצא שיתפלל שני תפילות
במקום זה ערבית ושחרית ומכאן
שטירחתו היא לא גדולה כי הרי לאחריו
מטריחנן לחזור מיל (ולמעשה זה שני
מילין – הליכה וחזרה) וכאן למעשה יש
לו ארבע מילין לשני תפילות ,עוד נראה

לדקדק דכל זה בהולך בדרך כיעקב אבינו
ע"ה אבל ביושב בביתו הדין חלוק וצ"ע.

וַתַ ַּ֨הַ ר ע֜וֹד וַתָ֣לֶד בֵּ֗ן וַתֹ ַּ֨אמֶ ר֙ הַ ַפַּ֨עַ ם֙ או ֶֹדָ֣ה אֶ ת-
ְי ֹה ָּוֶּׁ֔ה עַ ל-כֵּ֛ן קָּ ְראָּ ֥ה שְ מָּ֖ ֹו יְהּו ָּדָ֑ה ו ֵֽ ַַתעֲמֹ ָּ֖ד
ִּמ ֵֽ ֶל ֶדת( :פרק כ"ט פסוק ל"ה)
הפעם אודה .שנטלתי יותר מחלקי ,מעתה יש
לי להודות( :רש"י)

במסכת ברכות דף ז עמוד ב
רש"י ד"ה הפעם אודה את ה' .לפי שראתה
ברוח הקדש שיעקב מעמיד שנים עשר שבטים
ולו ארבע נשים כיון שילדה בן רביעי הודית
על חלקה שעלה יותר מן החשבון המגיע לה:

רש"י מציין בסיבת ההודאה דוקא
הפעם( ,ולכן מביא בד"ה גם את המילה
"הפעם" להבדיל מן הפעמים הקודמות)
שעלה ברשותה יותר מן החשבון המגיע
לה .ורש"י מאריך כאן בגמרא מפירושו
עה"ת ,ולכאורה מבואר כאן ברש"י יסוד
גדול במהות ההודאה ,שהרי גם בראובן
ושמעון רמוזים בשמותיהם הודאה
להשי"ת ,ראובן  -ראה ה' בעניי ,שמעון -
שמע ה' כי שנואה אנכי ,ומה החידוש
דוקא כאן? אלא כשהאדם מקשר את
הודאתו לקב"ה יחד עם ישועה לצרכיו
האישיים ,כדוגמת ראה ה' בעניי או שמע
ה' כי שנואה אנכי ,שהשי"ת ראה שאני
בצער ,אז ההודאה אינה מושלמת ,וכן זה
היה הודאה במחשבה שמגיע לה ,משא"כ
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בהודאה על לידת יהודה שהיתה הודאה
אמיתית ,הטהורה לגמרי מצרכים
אישיים ,שמודה שלא מגיע לה ,וזוהי
הודאה המגיעה מענוותו של האדם
וידיעת ערך נפשו השפלה ,הלשון מודה
משמש גם בלשון תודה וגם בלשון
הודאה ,ולכן גם הושפע מזה עתידו של
יהודה במהותו ,שנקרא בשם זה ,כי הפך
להיות כסמל הענווה וההודאה ללא
בושה ,כאמירתו אל תמר "צדקה ממני",
וכמו שרואים בהמשך שם בגמרא
שהשמות השפיעו על העתיד ,ורש"י
בגמרא רמז שבהודאה זו היא הודית גם
על הילדים הקודמים "הודית על חלקה
שעלה יותר מן המגיע לה" ,וזה מפני
ההפלגה שאמרו בגמרא בחידוש שהיה
בהודאה זו מיום שנברא העולם ,אבל
בתורה כתב בלשון אחר "שנטלתי יותר
מחלקי" ,ואפשר שלמרות שהפעם הודית
אבל רמזה שרק מעכשיו מודית כלשון
רש"י "מעתה" יש לי להודות ,נשמע שלא
הודית על הראשונים באופן האמיתי
שצריך להודות ,שתחשוב שגם הם לא
מגיעים לה ,אלא זה חסד השי"ת ,וזהו
חסרון לדרגתה ,ולפי זה יובן למה למרות
המיוחדות שבהודאה זו כדברי הגמרא,
בכל זאת נענשה ותעמוד מלדת.

וַת ֶָ֣רא ָּרחֵּ֗ל כִּ ָ֣י לָּ֤א ָּיֵֽלְ ָּדה֙ לְ ֵֽ ַיעֲקֹ ֶּׁ֔ב וַתְ קַ נ֥א רָּ חָּ֖ל
ֵֽ ַבאֲחֹ תָּ ָּ֑ה וַתֹ ָּ֤אמֶ ר אֶ לַ ֵֽ -יעֲקֹ ב֙ ֵֽ ָּהבָּ ה-לִּ ָ֣י בָּ ִּנֶּׁ֔ים
ָאנֵֽכִּ י :ו ִֵַּֽיחַ ר-אַ ֥ף ֵֽ ַיעֲקֹ ָּ֖ב בְ רָּ חָ֑ל
וְ אִּ ם-אַ ָּ֖יִּן מתָּ ֥ה ֹ

ַו ֹיֵּ֗אמֶ ר הֲתַ ָּ֤חַ ת אֱלהִּ ים֙ ָאנֹ ֶּׁ֔כִּ י אֲשֶ ר-מָּ ַנ֥ע מִּ מְָּ֖ך
פְ ִּריָּ ֵֽ -בטֶ ן( :פרק ל' פסוקים א' ב')
ותקנא רחל באחתה .קנאה במעשיה הטובים,
אמרה ,אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים
(ב"ר עא ,ו :).הבה לי .וכי כך עשה אביך
לאמך ,והלא התפלל עליה :מתה אנכי .מכאן
למי שאין לו בנים חשוב כמת (ב"ר שם):
התחת .וכי במקומו אני :אשר מנע ממך .את
אומרת שאעשה כאבא ,אני איני כאבא ,אבא
לא היו לו בנים ,אני יש לי בנים ,ממך מנע
ולא ממני( :רש"י)

במסכת זבחים דף קב ע"א נאמר בגמרא
ויחר אף ה' במשה רבי יהושע בן קרחה
אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו
רושם וזה לא נאמר בו רושם ,וברש"י ד"ה
נאמר בו רושם .סימן מה של חרון היה שם
פעמים הכאה פעמים נזיפה פעמים קללה
וגידוף כגון (שמואל א כ) ויחר אף שאול כתיב
בתריה בן נעות המרדות ויחר אף אליהוא
(איוב לב) לא רבים יחכמו (שם) ויחר אף
יעקב ברחל התחת אלהים (בראשית ל) לשון
נזיפה הוא:

הדיוקים העולים ברש"י זה:
א .מדוע מפרש רש"י את מהות
הרושם הנוצר על ידי חרון אף
בשלושת הדברים האלו בדווקא –
הכאה ,נזיפה ,קללה וגידוף ,הרי יש
עוד דוגמאות שכתוב בהם סוג
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רושם נוסף כתוצאה הבאה
בעקבות החרון אף ,כגון (בראשית
יְהי כִ ְשמֹעַ אֲ ֹדנָיו ֶאת ִדבְ ֵרי
לט יט) וַ ִ
ִא ְשּתֹו אֲ שֶ ר ִדבְ ָרה ֵאלָ יו לֵ אמֹר
ַכ ְדבָ ִרים הָ ֵא ֶלה עָ שָ ּה לִ י עַ בְ דֶ ָך וַ יִ חַ ר
ַאּפֹו .ולאחר מכן נתנו בבית הסהר,
ויכול רש"י לומר וכל מיני עונש
וכדומה.
ב .שלשת הפסוקים שרש"י מביא
הרושם שיש בהם הוא נזיפה,
ומדוע לא הביא פסוקים על הכאה
וּת ֶרא הָ ָאתֹון ֶאת
– (במדבר כב כז ) ֵ
וַּת ְרבַ ץ ַּתחַ ת בִ לְעָ ם וַ יִ חַ ר
לְאְך יְ הוָ ה ִ
מַ ַ
ַאף בִ לְעָ ם וַ יְַך ֶאת הָ ָאתֹון בַ מַ ֵקל,
וכגון על קללה – (דברים כט כו)
ַו ִיחַ ר ַאף ְיה ָוה בָ ָא ֶרץ הַ ִהוא לְ הָ בִ יא
עָ ֶליהָ ֶאת כָ ל הַ ְקלָ לָ ה הַ כְ תּובָ ה בַ סֵ פֶר
הַ זֶה ,ועדיף היה לו רש"י היה מביא
את פסוקים אלו שהינם מן התורה
בלבד ולא מן הנביאים והכתובים,
כפי שמשמע מלשון הגמרא ,כל
חרון אף שבתורה.
ג .אלא כפי הנראה מרש"י שזה לאו
דווקא בתורה אלא גם בנביאים
וכתובים ולכן הביא פסוק מן
התורה מן הנביאים ומן הכתובים,
ואם כן מדוע סדרן בסדר הזה מן
הנביאים מן הכתובים ולבסוף מן
התורה ,ועוד מדוע בחר דווקא

בפסוקים אלו ,שהרי דרכו של רש"י
כשמביא ראיה או איזהו סמך,
מביא את הפעם הראשונה שזה
נאמר בתורה (ויסוד הדברים
שהפעם הראשונה בתורה היא אבן
יסוד לכל ,הוא על פי דברי ר' צדוק
הכהן שבונה יסוד זה מהגמרא בבא
קמא הרואה טי"ת בחלום וכו' וכן
אפסר לומר מדוע פירוש רש"י הוא
יסוד הפשט כי אותיות רש"י
נמצאים במילה בראשית) וכן הוא
הפסוק ויחר אף יעקב שמן התורה,
זה אכן הפעם הראשונה שנאמר
"חרון אף" ,אבל בנביאים הפעם
הראשונה ,הוא פסוק בספר יהושוע
(ז א) " ַוי ְִמעֲלּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל מַ עַ ל
יִקח עָ ָכן בֶ ן ַכ ְר ִמי בֶ ן ַזבְ ִדי בֶ ן
בַ חֵ ֶרם וַ ַ
זֶ ַרח לְמַ טֵ ה יְ הּודָ ה ִמן הַ חֵ ֶרם ַו ִיחַ ר
ַאף יְ הוָה בִ בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ,".וכן
בכתובים הפעם הראשונה ,הוא
פסוק בספר דברי הימים א (יג י)
"וַ יִ חַ ר ַאף ְיה ָוה בְ ֻעזָא ַו ַי ֵכהּו עַ ל אֲ שֶ ר
שָ לַח יָדֹו עַ ל הָ ָארֹון ַויָמָ ת שָ ם לִפְ נֵי
ֹלהים. ".
אֱ ִ
ד .רש"י כותב בסוף דבריו  -לשון
נזיפה הוא ,שזה משתמע שכיוון רק
על הפסוק האחרון ,והרי כל
שלושת הפסוקים הם לשון נזיפה,
והיה צריך לומר בתחילה לשון
נזיפה כגון וכו'.
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והנה ההסבר בדברי רש"י טמון בפתיחת
דבריו "סימן מה" ,וכוונתו להסביר מה
הוא רושם בלבד ,ובוודאי לא את
המקומות שנאמר בהם עונש ממש
כתוצאה מן החרון אף ,ובזה תתחזק
קושית הגמרא על הפסוק במשה שאפילו
"סימן מה" אין בו ,ורש"י ממשיך להביא
שלשה דברים הנכללים בסימן מה
שאינם עונש ,ודברים אלו נלמדים מן
הגמרא בערכין (דף טז ע"ב) דאיתא שם -
עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה
ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר
עד נזיפה ,כתנאי :רבי אליעזר אומר עד
הכאה רבי יהושע אומר עד קללה בן עזאי
אומר עד נזיפה ,ומסביר רש"י עד היכן .
אדם חייב להוכיח את חבירו :עד הכאה .
עד שיקצוף זה ויכה את המוכיח :עד
קללה .שיקלל את המוכיח :והן הן
הדברים שמוכיח את חברו עד שחברו
"קוצף" ונהיה בחרי אף – והמודד לחרוף
אף הם שלשת דברים אלו הכאה קללה
נזיפה ,וממשיכה הגמרא אמר רב נחמן
בר יצחק ושלשתן מקרא אחד דרשו
{שמואל א כ-ל} ויחר אף שאול ביהונתן
ויאמר לו בן נעות המרדות וכתיב
{שמואל א כ-לג} ויטל שאול את החנית
עליו להכותו למאן דאמר עד הכאה
דכתיב להכותו ולמאן דאמר עד קללה
דכתיב {שמואל א כ-ל} לבשתך ולבושת

ערות אמך ולמאן דאמר עד נזיפה דכתיב
ויחר אף שאול וכו',
והוא הוא הפסוק שרש"י מביא
בראשונה ,ויחר אף שאול  -כי שלשת
הדברים הכאה נזיפה וקללה ,באים
כתוצאה מן החרון אף הנאמר בפסוק זה,
(ויתכן שרש"י קורא קללה וגידוף כי כן
היא הקללה הנאמרת בפסוק זה -
לבשתך ולבשת ערות אמך) ,ואפשר
שרש"י סידרם כאן לא כהגמרא בערכין
הכאה קללה ונזיפה שזהו סדר חומרתם
כפי הנראה שם במפרשים ,אלא בסדר זה
 הכאה החמור יותר לרושם של חרון,נזיפה השכיח יותר ,וקללה וגידוף
אחרון,
ולאחריו מביא רש"י את הפסוק באיוב
שהמיוחד בו שנאמר שם שלשה פעמים
חרון אף ,וַ יִּחַ ר ַאף אֱ לִ יהּוא בֶ ן בַ ַרכְ ֵאל
הַ בּוזִ י ִמ ִמ ְשּפַחַ ת ָרם בְ ִאיֹוב חָ ָרה ַאּפֹו עַ ל
ֹלהים ַ ...וי ְַרא אֱ ִליהּוא כִ י
צַ ְדקֹו נַפְ שֹו מֵ אֱ ִ
ֵאין מַ ֲענֶה בְ פִ י ְשֹלשֶ ת הָ אֲ נ ִָשים ַו ִּיחַ ר ַאּפֹו,
ורק לאחר מכן נאמרת הנזיפה,
ואחרון חביב מביא רש"י את הפסוק מן
התורה שזה פעם ראשונה שכתוב חרון
אף בכל התנ"ך ,אבל הנזיפה ממש לא
מורגשת והוצרך רש"י לומר שהמילים
"התחת אלקים" הם לשון נזיפה ,אף
שיעקב אבינו לא אמר זאת על רחל עצמה
אלא כביכול על עצמו ובכך נשמע
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שמוכיחה על שמבקשת ממנו ואינה
מבקשת מהשי"ת שאליו צריך לפנות,
ועוד מצאנו לשון זה ממש "התחת
אלקים" שלא בכוונת נזיפה כלל ,אצל
יוסף שאמר לאחיו שלא יפחדו ממנו כי
הוא לא במקום השי"ת,
ואפשר לרמוז על פי מה דאיתא באבות
פרק ו משנה ב ָאמַ ר ַרבִ י יְהֹושֻ עַ בֶ ן לֵ וִ י,
חֹורב
בְ כָל יֹום וָיֹום בַ ת קֹול יֹוצֵ את מֵ הַ ר ֵ
ּומַ כְ ֶרזֶת וְ אֹומֶ ֶרת אֹוי לָהֶ ם לַ בְ ִריֹות
ּתֹורה שֶ כָל ִמי שֶ ֵאינֹו עֹוסֵ ק
מֵ עֶ ְלבֹונָּה שֶ ל ָ
ּתֹורה נ ְִק ָרא נָזּוף ,שֶ נֶאֱ מַ ר נֶזֶם זָ הָ ב בְ ַאף
בַ ָ
חֲ זִ יר ִאשָ ה יָפָה וְ סָ ַרת טָ עַ ם ,שפירושה מי
שסר מן התורה הוא נקרא נזוף כ"ש מי
שסר מן ה' עצמו ולא מתפלל ומבקש
ממנו כביכול ,וברמז אשה יפה – רחל
אמנו שנאים מעשיה ,וסרת טעם –
שבקשה מיעקב אבינו בנים ולא
מהשי"ת.
ואפשר עוד לומר שבשלושת הפסוקים
האלו שהביא רש"י עם דוגמאות "נזיפה"
הם בסדר יורד מן הנזיפה החמורה ביותר
"בן נעות המרדות" המתייחסת ישירות
ליהונתן ,ואחריה "לא רבים יחכמו"
בלשון נסתרת לשלושת הזקנים ,ואחרון
"התחת אלקים אנכי" שמתייחס לאומר
עצמו יעקב אבינו ע"ה ובעקיפין
משמעותה נזיפה לרחל.

קשר נוסף בדרך הדרש נמצא בהבאת
דווקא פסוקים אלו משמואל ומאיוב,
נראה שבסוף הסוגיא הזו בענין החרון אף
על משה ,מביאה הגמרא פסוקים
משמואל בענין שאול ,ופסוקים מאיוב,
ועוד אפשר שהם שלוש של שלוש שלוש -
סביב שלושת פסוקים אלו יש את שלושת
הענינים של הכאה נזיפה וקללה,
בשמואל כמו שהובא לעיל מהגמרא
בערכין ,באיוב ,בירושלמי סוטה פרק ה'
הלכה ו' אליהוא בן ברכאל הבוזי
ממשפחת רם ,הוא בלעם שרצה לקלל
ולבסוף ברכ-אל( ,ויש שם גם דרש רם
משפחת אברהם) ,והפעם הראשונה
שנאמר בתורה חרון אף והכאה הוא
בבלעם שנאמר ויחר אף בלעם ויך את
האתון במקל ,בתורה איתא במדרש רבה
על פסוק זה וַ יִ חַ ר ַאף ַי ֲעקֹב בְ ָרחֵ ל
(בראשית ל ,ב)ַ ,רבָ נָן ְדרֹומָ ָאה בְ שֵ ם ַרבִ י
אֲ לֶ כְ סַ נְ ְד ִרי בְ שֵ ם ַרבִ י יֹוחָ נָן ָאמַ ר (איוב טו,
ב) :הֶ חָ כָם ַי ֲענֶה דַ עַ ת רּוחַ ֶ ,זה ַאבְ ָרהָ ם,
יִשמַ ע ַאבְ ָרם לְ קֹול
(בראשית טז ,ב) :וַ ְ
שָ ָרי( .איוב טו ,ב) :וִ ימַ לֵא ָק ִּדים בִ ְטנֹו ,זֶה
ַי ֲעקֹב ,וראה במפרשי המדרש על המושג
רוח קדים וברש"י פרשת בשלח על
הפסוק ברוח קדים עזה כל הלילה ,והיא
היא הכאה המכה על הים (ראה גם
הפסוקים הסמוכים בישעיה כז ז הַ כְ מַ כַת
מַ כֵ הּו ִהכָהּו ִאם כְ הֶ ֶרג הֲ רֻ גָיו ה ָֹרג .ח
אס ָאה בְ שַ לְחָ ּה ְּת ִריבֶ נָה הָ גָה בְ רּוחֹו
בְ סַ ְ
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הַ ָקשָ ה בְ יֹום ָק ִדים ,וזה נסוף על יציאת
מצרים) וכן במכילתא שם וְ ֵאי זֹו זֹו? זֹו
רּוחַ ָק ִדים .וכֵ ן ַא ָּתה מֹוצֵ א ,שֶ ל ֹא נִפְ ָרע
הַ מָ קֹום מֵ ַאנְשֵ י דֹור הַ מַ בּול ּומֵ ַאנְשֵ י
ְסדֹום ֶ ,אלָא בְ רּוחַ ָק ִדים עַ זָה ,שֶ נֶאֱ מַ ר:
נִשמַ ת אֱ לֹוּהַ י ֹאבֵ דּוּ ,ומֵ רּוחַ
( ִּאיֹוב ד,ט) ִמ ְ
ַאּפֹו ִיכְ לּו .הרי לנו הכאה ,וקללה כדאיתא
על שאמרה ואם אין מתה אנכי ואכן
נתקיימה קללתה ומתה בלידת בנה
בנימין (ששאול משבט זה) ,ונזיפה התחת
אלקים.

ו ִֵַּֽיקַ ח-ל ֹו ֵֽ ַיעֲקֹ ֵּ֗ב מַ קַ ֥ל לִּ בְ ֶנֵּ֛ה ַלָּ֖ח וְ לָּ֣וז וְ עַ ְרמָ֑וֹן
ַויְפַ צָּ֤ל בָּ הן֙ פְ צָּ לָ֣וֹת לְ בָּ נֶּׁ֔וֹת מַ ְחשף֙ הַ לָּבָּ ֶּׁ֔ן אֲשֶ ָּ֖ר
עַ ל-הַ מַ ְקלֵֽ וֹת:
וְ הָּ ָּיֵּ֗ה בְ כָּל-יַחם֘ הַ ֹצָ֣אן ֵֽ ַהמְ קֻ שָּ ר ֹות֒ וְ שָּ ַּ֨ם ֵֽ ַיעֲקֹ ֹ֧ב
אֶ ת-הַ מַ ְקלֵּ֛וֹת לְ עינ֥י הַ ֹצָּ֖אן ֵֽ ָּב ְרהָּ ִּטָ֑ים לְ ֵֽ ַיחֲמֶ ָּ֖נָּה
בַ מַ ְקלֵֽ וֹתּ :ובְ ֵֽ ַהע ֲִּט֥יף הַ ֹצָּ֖אן לָ֣א יָּשִּ ָ֑ים וְ הָּ ָּיָּ֤ה
ֵֽ ָּה ֲעטֻפִּ ים֙ לְ לָּבָּ ֶּׁ֔ן וְ הַ ְקש ִֻּרָּ֖ים לְ ֵֽ ַיעֲקֵֹֽ ב( :פרק ל'
פסוקים ל"ז מ"א מ"ב)
מקל לבנה .עץ הוא ,ושמו לבנה ,כמא דתימא,
תחת אלון ולבנה (הושע ד ,יג ,).ואומר אני
הוא שקורין טרימב"ל שהוא לבן :לח .כשהוא
רטוב :ולוז .ועוד לקח מקל לוז ,עץ שגדלין בו
אגוזים דקים ,קולדר"י בלע"ז (האזעלנוס
בלע"ז
קשטניי"ר
וערמון.
שטרוך):
(קאזטאניס בוים) :פצלות .קלופים קלופים,
שהיה עושהו מנומר :מחשף הלבן .גלוי לובן
של מקל ,כשהיה קולפו ,היה נראה ונגלה לובן
שלו במקום הקלוף:

המקשרות .כתרגומו הבכירות ,ואין לו עד
במקרא .ומנחם חברו עם אחיתופל בקושרים
(שמואל-ב טו ,לא .).ויהי הקשר אמיץ אותן
המתקשרות יחד למהר עבורן :ובהעטיף .לשון
איחור ,כתרגומו ובלקשות .ומנחם חברו עם
המחלצות והמעטפות (ישעיה ג ,כב ,).לשון
עטיפת כסות ,כלומר מתעטפות בעורן וצמרן,
ואינן מתאוות להתייחם על ידי הזכרים:
(רש"י)

בזוהר הקדוש דף קס"ב בסתרי תורה
איתא ויקח לו יעקב " --בריר ליה
לחולקיה לעדביה ,מקל לבנה לח סטרא
דימינא גוון חוור ,לח סטרא דמים איהו,
ולוז דא סטרא דשמאלא סומקא כוורדא,
וערמון כליל דא בדא ,וכלהו אחיד ימינא
חוורא בגווניה וסלקא בהו ,דכתיב
מחשוף הלבן ,דאף על גב דאחיד לתרין
סטרין ,נטל (ס"א נטה) חולקיה לסטר
ימינא ,ואגליף בכלא בהאי סטרא ובהאי
סטרא ,כדין אקרי גבר שלים ,שלים
בכלא.
מה כתיב בתריה ,והיה בכל יחם הצאן
המקשרות ושם יעקב את המקלות וגו',
סתרא דסתרין לחכימי לבא אתמסר ,בגו
משריין עלאין קדישין ,אית דרגין עלאין
אלין על אלין ,אלין פנימאין ואלין לבר,
אינון פנימאין מתקשרין במלכא קדישא,
ומתקשרין בישראל בנין קדישין לקודשא
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בריך הוא ,ואלין אקרון הצאן המקשרות,
משריין דאינון מקשרות עילא ותתא.
בשעתא דתיאובתא דלהון לגבי זוהרא
עלאה דלעילא עמודא דאמצעיתא ,יעקב
שלימא נטל אינון מקלות תפלין דרישא,
ברהטים אתר ודוכתא לדיורי תפילין,
ומהכא נטלי נהורא וזיווא כל חילין
ומשריין עלאין ,אינון דמתקשרן לעילא
ומתקשרן לתתא ,כיון דאינון נטלין מגו
רהטין שקתות המים ,כדין אינון הוו
מקורין ומבועין לנחתא לתתא ולמיהב
לכולא.
ובגין כך אפריש יעקב בין דרגין עלאין
קדישין ,לדרגין אחרנין דשאר עממין,
כמה דאת אמר וישת לו עדרים לבדו ולא
שתם על צאן לבן ,עדרים אפריש ליה,
ע"כ
כמובן אין אנו מבינים את עמקות דברי
הזהר שהנחת תפילין של יעקב אבינו
טמונה בפסוקים אלו ,אבל נוכל להאירם
מדברי רש"י במסכת מנחות דף לה
ובביאורם במאמר זה:
סוד התפילין
איתא (מנחות דף לה ע"א) ברש"י ד"ה
אדומות לא יעשה .מפני גנאי שמא יאמרו גרדן
הוא ומדם חטטיו נצבעו והאדימו הרצועות
:דבר אחר .שמא יאמרו אשתו נדה בעל
ונצבעו בדם:

דברי רש"י אלו סובבים על הנאמר
בגמרא א''ר יצחק רצועות שחורות הלכה
למשה מסיני מיתיבי תפילין אין קושרין
אותן אלא במינן בין ירוקות בין שחורות
בין לבנות אדומות לא יעשה מפני גנאי
ודבר אחר ,וכן נפסק ברמב"ם ובשולחן
ערוך דאין לצבוע את הרצועות אף מצד
פנים באדום ,וברמב"ם ובשו"ע כתבו
מפני גנאי והשמיטו את הטעם השני,
אמנם הבית יוסף בפירושו על הטור הביא
את דברי רש"י במלואם( ,ולא את מה
שפירש בכסף משנה כדלקמן) .
והנה חשש רחוק זה שיאמרו שמא
יאמרו אשתו נדה בעל וכו' הוא נראה
טעם רחוק מאוד ,ומהיכן רש"י למד זאת
ומדוע לא סתם ש"דבר אחר" אינו הדבר
המסוים אלא לשון סתם ,וברמב"ם
(הלכות תפילין ומזוזה פרק ג הלכה יד)
הביא להלכה שאין לצבוע ברצועות אדום
מצידן הפנימי וז"ל הרצועות של תפילין
בין של ראש בין של יד פניהם החיצונים
שחורים וזו הלכה למשה מסיני .אבל
אחורי הרצועות הואיל ומבפנים הן אם
היו ירוקות או לבנות כשרות .אדומות לא
יעשה שמא תהפך הרצועה וגנאי הוא לו,
ובכסף משנה שם כתב וז"ל הרצועה של
תפילין וכו' .פרק הקומץ (מנחות דף ל"ה)
אמר רבי יצחק רצועות שחורות הל"מ
ואוקימנא לה מבחוץ אבל מבפנים
מאיזה צבע שירצה חוץ מאדום משום
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גנאי ודבר אחר מאי גנאי ודבר אחר
מבפנים איכא זימנין דמתהפכא .והא
דאמרי' משום גנאי יש מפרשים שמא
יאמרו שמיפה עצמו למצוא חן בעיני
הזונות ודבר אחר כהני עכו"ם שעושין
סימנין מבגד אדום .ורש"י ז"ל פירש גנאי
שמא יאמרו מדם חטטיו נצבעו ודבר
אחר שמא יאמרו אשתו נדה בעל ונצבעו
בדם .ורבינו כתב טעם דגנאי לבד ולא
חשש לכתוב עוד או שמא לא היה
בגירסתו עכ"ד ,ובתשובות הגאונים
איתא מפני שאדום הוא קישוטי נשים.
עוד יש לדקדק למה הגמרא הוצרכה ב'
טעמים לדין זה משום גנאי ,ודבר אחר,
ומדוע לא אמרה גם בלשון או משום דבר
אחר( ,כי אין צריכים שני טעמי חשד
לדבר אחד וכגון בברכות ג ע"א שנאמרו
שלשה טעמים לאיסור תפילה בחורבה
ואחד מהם הוא חשד והגמרא אומרת
צריכותא).
והנראה שמקור הדברים הוא מן הגמרא
בשבת דף יג ע"א תני דבי אליהו מעשה
בתלמיד א' ששנה הרבה וקרא הרבה
ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי
ימיו והייתה אשתו נוטלת תפיליו
ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ואמרה להם כתיב בתורה {דברים ל-כ}
כי הוא חייך ואורך ימיך בעלי ששנה
הרבה וקרא הרבה שימש תלמידי חכמים

הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה
אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי
אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע
ואמרתי לה בתי בימי נדותך מה הוא
אצלך אמרה לי חס ושלום אפי' באצבע
קטנה לא נגע [בי] בימי לבוניך מהו אצלך
אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב
בשר ולא עלתה דעתו על דבר
אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו
שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה
{ויקרא יח-יט} ואל אשה בנדת טומאתה
לא תקרב כי אתא רב דימי אמר מטה
חדא הואי במערבא אמרי אמר רב יצחק
בר יוסף סינר מפסיק בינו לבינה עכ"ד.
והמפרשים תמהו למאי מחזרת בבתי
מדרשות עם התפילין דייקא ,ואם הוא
מפני שכתוב בהם למען ירבו ימיכם
הלמאי אמרה פסוק שכתוב בתורה כי
הוא חייך ,ועוד תמיהות עיין שם
במהרש"א שכתב שמפני עגמת נפש
ודו"ק ,והתוספות הרא"ש מתרצים ע"פ
מה דאיתא במנחות (מ"ד ע"א) המניח
תפילין מאריך ימים דכתיב וה' עליהם
יחיו ,וגם בזה יש לתמוה מדוע לא אמרה
את זה ואמרה פסוק אחר לאריכות
ימים ,ועוד תימא מדוע אליהו לאחר
שהסיחה לו אותו מאורע ,שאלה דווקא
על ענינים שבצנעא.
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והנה דברי תורה עניים במקום אחד
ומתעשרים במקום אחר כפי שעינינו
יאורו בדברי רש"י במנחות שלמדם
מהמעשה הזה ,וזו הייתה הסיבה
שהציגה את תפיליו ,ואמרה שהיה קדוש
והלך כל הזמן עם התפילין ,והראתה את
הרצועות שהם לבנים מצד פנים ,לרמוז
על ענין זה ,ולפיכך שאלה אליהו בימי
ליבוניך מה הוא אצלך ,וענתה שלא עלתה
דעתו על "דבר אחר" ,ולשון זה הוא
כלשון הגמרא כאן (ואפשר לחדש ע"פ
דאין לצבוע צד הפנימי שחור ,כי בכך
בטל סימן הקדושה ,ובזה יובן למה
הרמב"ם השמיט טעם זה ורק כתב
משום גנאי ,כי הוא סובר שהרצועות
צריכים להיות שחורות משני הצדדים,
כך לומד בדבריו הבית יוסף או"ח סי' ל"ג
ובהכנסת הגדולה שם הביא דהרדב"ז
ז"ל פירש דברי רבינו כמ"ש הרב ב"י
וסיים ומי שירצה להתנאות במצוה לדעת
הרמב"ם יצבע גם אחורי הרצועה שחור
ואין אנו נוהגים כן עיין עוד בנו"כ
ברמב"ם).
ואל נתמה איך תפילין נמצאים במיטה
הנה הגמרא בברכות דף כ"ד ע"א דנה
היכן הניחו את התפילין בזמן שיושנים
וכו' והיכא מנח להו אמר ר' ירמיה בין
כר לכסת שלא כנגד ראשו והא תני רבי
חייא מניחן בכובע תחת מראשותיו
דמפיק ליה למורשא דכובע לבר בר קפרא

צייר להו בכילתא ומפיק למורשהון לבר
רב שישא בריה דרב אידי מנח להו
אשרשיפא ופריס סודרא עלוייהו אמר רב
המנונא בריה דרב יוסף זימנא חדא הוה
קאימנא קמיה דרבא ואמר לי זיל אייתי
לי תפילין ואשכחתינהו בין כר לכסת
שלא כנגד ראשו והוה ידענא דיום טבילה
הוה ולאגמורן הלכה למעשה הוא דעבד.
ומכאן שתפילין באמת קשורין בענין זה,
ואפשר לומר שעל כן הגמרא אומרת שני
טעמים אחד משום גנאי והוא רצועה של
תפילין של יד שמגלגלה על גופו ושייך
טעם שיאדימו משום גירוד חטטים ,אבל
ברצועות של ראש שמשתלשלות על בגדיו
צריך לטעם השני ,ואפשר עוד לומר
צריכותא בין הטעמים כשאינו נשוי או
כשרואים שאין לו חטטים והוא לא גרדן
שכל בגדיו נקיים( ,ואפשר שהוא טעם
הגון להוסיף ולהניח תפילין דר"ת אחר
החתונה)( ,ועוד נראה לדייק בלשון רש"י
בטעם גנאי שכתב נצבעו "והאדימו"
שטעם זה אינו שייך בתפילין חדשות כל
כך כי אינו נצבע מיד אלא מאדים והולך
באופן זה).
ובנותן טעם בסוד הדברים ,אורכן של
רצועות התפילין ש"ר הימין עד הברית
יסוד שייך לאב ,והשמאל עד הטבור שייך
לאם מקום חיבור התינוק לאמו,
והתפילין הם הייחוד בינינו להקב"ה ,ועל
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כן זו המצוה היחידה שגם הקב"ה
מקיימה כדאיתא בברכות תפילין
דקודשא בריך הוא מאי כתיב בהו,
וכדאמרינן וארשתיך לי לעולם ומשלשים
כדאיתא רמז לשלש קניני אישה כסף
שטר וביאה ,וכן נאמר במדרש רבה על
הפסוק בשיר השירים שמאלו תחת ראשי
וימינו תחבקני -שמאלו תחת לראשי זו
ציצית וימינו תחבקני אלו תפילין ,ועוד
איתא בזוהר בסוד התפילין שסוד
התפילין אלו הם המקלות שיעקב שם
בשקתות המים ליחמנה במקלות,
ובאותו עיניין מביר הזוהר שהוריד יעקב
את הקליפה האדומה של המקלות ונחשף
הלבן ,וכן איתא בבעל הטורים במעשה
יהודה ותמר ,הערבון היה תפילין פתילך
– אותיות תפילך,
ועל כן אי אפשר בתפילין לצבע אדום
הרומז לטומאת הנידה ,וכן דינים
והנהגות מיוחדים הנאמרים במצוות
תפילין ולא בשאר מצוות מעשיות ,כגון -
גוף נקי לא להסיח את הדעת ולא לנהוג
קלות ראש ושיעבוד המחשבה שבמח
וכו' ,נמצא גם בעת הייחוד  -גוף נקי
טהרת המחשבה וח"ו מלחשוב באשה
אחרת ועוד ,ותפילין נקרא "אות"
והברית הוא ה"אות" כנאמר בגמרא
שצריכים לשני "אותות" ,ובשבת
האותות הם השבת והברית ואפשר שהוא
רמז לעונת ת"ח בליל שבת ,וע"פ זה למד

רב המנונא מרבא ששלחו להביא טבילה
שהיה דווקא ליל טבילה באותו יום,
(ואפשר שגם המעשה במסכת שבת רומז
שלימוד תורה שהוא גם כן יחוד חייב
להיות בטהרה) ,וכן איתא שתפילין הם
מלשון חיבור כנפתולי אלקים נפתלתי,
וברש"י עה"ת נתחברתי ,ואפשר להוסיף
בדרך הפשט שמאחר וסוד התפילין הוא
החיבוק והייחוד כנ"ל לכן מחשבת החשד
הוא בענין זה.
לדף היומי מנחות
דף צה ע"א
רש"י ד"ה קדשים נפסלים ביוצא .שאין להם
קלעים ואעפ''כ המחנה קדוש וזבין ומצורעין
משתלחין חוץ ממחיצתן מצורע חוץ למחנה
ישראל והיו מהלכים בסוף מחנה כדאמר
בברכות (דף נד ).את והב בסופה וזבין חוץ
למחנה לויה:

רש"י כאן מביא מקור נוסף למצורע
שמשתלח חוץ למחנה גם בשעת המסעות
מדברי דרש ,ורש"י גם כן רומז לזה בציון
שם המסכתא "ברכות" שידוע שהיא
מלאה בדברי דרש ואגדה ,וצ"ל למה
הביא זאת להוסיף על הברייתא שמובאת
בגמרא ,שגם בשעת המסעות זבים
ומצורעים היו מחוץ למחנות ,ועוד
דיקדק להביא זאת דווקא כאן ולא הביא
זאת בסוגיות הדומות שהוזכרו
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המצורעים בעת המסעות במסכת זבחים
דף סא ודף קטז,

בנסי נחלי ארנון ,שאף כאן נעשו נסים
גדולים .ומה הם הנסים :

ומאחר שרש"י מציין לברכות נפן לשם
בדף נד ע"א נאמר  -תנא את והב בסופה
שני מצורעים היו דהוו מהלכין בסוף
מחנה ישראל כי הוו קא חלפי ישראל
אתו אמוראי עבדי להון נקירותא וטשו
בהון אמרי כי חלפי ישראל הכא נקטלינון
ולא הוו ידעי דארון הוה מסגי קמייהו
דישראל והוה ממיך להו טורי מקמייהו
כיון דאתא ארון אדבקו טורי בהדי הדדי
וקטלינון ונחת דמייהו לנחלי ארנון כי
אתו את והב חזו דמא דקא נפיק מביני
טורי אתו ואמרי להו לישראל ואמרו
שירה היינו דכתיב {במדבר כא-טו}
ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען
לגבול מואב.

והנה ברש"י עה"ת לא מזכיר כלל את
הנאמר בברכות כי נמשך בפשט הפסוק
כתרגום אונקלוס עַ ל כֵ ן י ְִת ַאמַ ר בְ ִספְ ָרא
בּורן ְדעַ ל
ְק ָרבִ ין דַ עֲבַ ד יְ ָי עַ ל יַמָ א ְדסּוף ּוגְ ָ
נַחֲ לֵ י ַא ְרנֹון ,ואונקלוס קיבל את כל
תורתו מרבי אליעזר ,וכמסקנת הסוגיא
כאן בעקבות הצגת סתירה בין ברייתות,
שואלת הגמרא ,ורמינהו  -הוגללו
הפרוכת הותרו הזבין ומצורעין ליכנס
לשם ,ומתרצת הגמרא ,אמר רב אשי לא
קשיא הא ר' אליעזר הא רבנן ,דתניא רבי
אליעזר אומר יכול דחקו זבין ומצורעין
ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה יכול
יהו חייבין תלמוד לומר {במדבר ה-ב}
וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל
טמא לנפש בשעה שטמאי מתים
משתלחין זבין ומצורעין משתלחין אין
טמאי מתים משתלחין אין זבין ומצורעין
משתלחין ,ע"כ לפי זה לדברי רבי אליעזר
מוכרח לניות הפשט בפסוק את והב
בסופה ,כאונקלוס וכפי רש"י ,המהלך
הזה של השאלה ורמינהו ויישוב הסתירה
מופיע רק בסוגיתינו ,וע"כ לרבנן
שנשתלחו המצורעים בעת המסעות
צריך לפרש כדרש הנ"ל שבמסכת ברכות
ולכן מביאו רש"י רק כאן ,וכן בתרגום
יִת ַאמַ ר ְבסֵ פֶר
יונתן תירגם הפסוק  -עַ ל ֵכן ְ
יתא ְד ַתמָ ן כְ ִתיבִ ין ְק ָרבַ יָא דַ ְי ָי ֶאת
אֹוריְ ָ
ַ

והנה בתורה (במדבר כא פסוק יד) רש"י
מפרש את הפסוק -עַ ל כֵ ן י ֵָאמַ ר בְ סֵ פֶר
ִמלְחֲ מֹת יְ הֹוָה ֶאת וָהֵ ב בְ סּופָה וְ ֶאת
הַ נְחָ לִים ַא ְרנֹון :על כן יאמר .על חניה
זו ונסים שנעשו בה ,יאמר בספר
מלחמות ה' ,כשמספרים נסים שנעשו
לאבותינו יספרו את והב וגו  :את
והב .כמו את יהב ,כמו שיאמר מן יעד
ועד ,כן יאמר מן יהב והב ,והוי"ו יסוד
הוא ,כלומר את אשר יהב להם והרבה
נסים בים סוף :ואת הנחלים ארנון .כשם
שמספרים בנסי ים סוף ,כך יש לספר
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ּוט ִרידּון
ירּותא ְ
ָ
וָהֵ ב דַ הֲ וֹון בְ עִ לְעּולָ א ִד ְסגִ
יִש ָר ֵאל
יתא ִהינּון בִ ְשרּו יַת ְ
בְ סֹוף מַ ְש ִר ָ
יטמָ רּו בֵ ינֵי טַ וְ ַריָא
ּומֹואב ִא ְ
ָ
דֶ אֱ דֹום
ארי
יִש ָר ֵאל ּומָ ֵ
ל ְִמכְ מַ ן ּולְשֵ יצָ ָאה עַ מָ א בֵ ית ְ
ּומיתּו
עַ לְמָ א ָרמַ ז לְטַ וְ ַריָא וְ ָק ִריבּו דֵ ין לְ דֵ ין ִ
לְא ְרנֹון ,
וַאֲ ַר ְמהֹון הֲ וָה נְגִ יד בְ נַחֲ לָא ְס ִמיְך ַ
(מעין דברים הללו מובא בצל"ח בברכות
ועיין במהרש"א שם)
דף צו ע"א
רש"י ד"ה שלא תטעה .בין שתי הלחם ללחם
הפנים בין בשיעור רוחב בין בשיעור אורך
וקרנות :זד''ד יה''ז .זד''ד שתי הלחם אורכה
ז' ורחבה ד' וקרנותיה ד' יה''ז לחם הפנים
ארכו י' ורחבו ה' וקרנותיו ז':

רש"י בד"ה שלא תטעה כותב רוחב לפני
אורך ,והרי גם בסימנים זדד יהז ,וכן
בהסבר רש"י אורך קודם לרוחב ,ועוד
לגבי רוחב כותב "בין" וכן גבי אורך כותב
"בין" ואת הקרנות מצרף לאורך ולא
כתב בין( ,ואכן בשטמ"ק הגיהה ברש"י
להפוך קודם אורך ואח"כ רוחב),
ונראה שרש"י רצה להסביר מדוע
נזקקים לסימן שלא נטעה בכל זאת
במידות השונות לכאורה לגמרי ,וע"כ
פתח במידה הקרובה ביותר לטעות ,וזו
מידת רוחב הלחמים שההבדל הוא טפח
אחד שזה ד' וזה ה'  ,ואח"כ צירף קרנות
לאורך שטעותן שווה בין ז' לי' ההפרש ג'

וכן בין ד' לז' ,ובשניהם יש מספר שבע זה
באורך וזה בקרנות ויבוא להחליף בינהם
ויטעה במידותיהם ולכך צירף רש"י את
האורך והקרנות.

דף צז ע"א
רש"י ד"ה שולחנו של אדם מכפר עליו .דנותן
פרוסה לאורחים:

בחגיגה דף כז ע"א כותב רש"י בלשון זה
שולחנו מכפר עליו .בהכנסת אורחין:
ובברכות נה ע"א רש"י לא פירש כלום,
ונראה שרש"י כדרכו פירש בכל מקום
כפי הנכון למקום זה והכל אחד הוא,
בברכות לא פירש כלל כי בתחילת
הסוגיא שם הגמרא אומרת  -והמאריך
על שלחנו דלמא אתי עניא ויהיב ליה
דכתיב {יחזקאל מא-כב} המזבח
עץ שלש אמות גבוה וכתיב {יחזקאל מא-
כב} וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'
פתח במזבח וסיים בשלחן ר' יוחנן ור'
אלעזר דאמרי תרוייהו כל זמן שבהמ''ק
קיים מזבח מכפר על ישראל
ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו ,וע"כ
רש"י לא הוצרך לפרש את ענין החסד
שעושים על ידי השולחן.
בחגיגה שזו סוגיא דומה ממש לכלל
הסוגיא כאן ,פירש רש"י הכנסת אורחים
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ולאו דווקא עני כפי שמשתמע מהגמרא
בברכות ,וכן לא כותב מה נותן לאורח,
ועוד דיוק בלשון רש"י נראה שם בסוגיא
שרש"י מסביר גבי דברי ר"י בשייר כדי
הנחת חתיכות וז"ל רבי יהודה אומר .
צריך אף הנחת חתיכות לחם ובשר ואי
לא לאו שלחן הוא אלמא ציפויו מבטלו
אפילו להקל וכל שכן להחמיר :וכאן
רש"י לא פירש מה הם חתיכות ,והסיבה
אחת היא מסכת חגיגה כולה בעניין
העליה לרגל ואכילת בשר החגיגה ושאר
קרבנות שמביאים בימי הרגל ומשופעת
גם בלחמי תודה (בחג הסוכות) ועוד,
וכתוב שם בגמרא בדף ג ע"א דרש רבא
מאי דכתיב מה יפו פעמיך בנעלים
בת נדיב כמה נאין רגליהן של ישראל
בשעה שעולין לרגל בת נדיב בתו של
אברהם אבינו שנקרא נדיב שנאמר
{תהילים מז-י} נדיבי עמים נאספו עם
אלהי אברהם אלהי אברהם ולא אלהי
יצחק ויעקב אלא אלהי אברהם שהיה
תחילה לגרים ,וידוע שאברהם אבינו ע"ה
קירב את הגרים ע"י הכנסת אורחין ע"כ
שם בגמרא שכולה עניני הרגל ובשעת
הרגל נקראים בני ישראל בת נדיב ע"ש
הנדיב שהוא אברהם אבינו שעיקרו
ב"הכנסת ארחין" ע"כ כתב רש"י
בכללות "הכנסת אורחים" .
במנחות שכולה ענינה מנחה שהוא קרבן
עני ,והפרק דנן הוא שתי הלחם ,וכן ענין

הפרוסה המוזכר הרבה פעמים
במסכתינו "נפרס הלחם" כתב רש"י
דנותן "פרוסה"  ,ולכן גם לא פירש בעניו
חתיכות בשר ולחם כי נסמך על מה
שכתב שם ולא רצה להזכיר כאן בשר,
ובכל זאת לא כתב לעני (ודלא כגירסת
השטמ"ק) אלא לאורחים בכללות כמו
בחגיגה ,ולהיפך כדי שלא נטעה שרק
בנותן לעני זה מכפר כמו שמשמע
מהגמרא בברכות .כי דווקא שם המדובר
במאריך על שולחנו וממילא יותר מצוי
שיתן הפרוסה שנשארה לאחר אכילתו
לעני ,מאשר שלאורח סתם שמכניסו
בתחילת סעודתו ,ובפרט הכנסת אורחים
של אברהם אבינו שהביא לשונות בחרדל
וכו' ,ומפני שבמנחות זו הפעם השלישית
והאחרונה שמופיע בש"ס ששולחנו של
אדם מכפר עליו מסכם רש"י "שנותן
פרוסה לאורחין" ונכלל בזה הכל גם
הצדקה והאכלה לעני הרעב וגם הכנסת
אורחים,
וכן אפשר החילוק בין "פרוסה" לעני או
הכנסת אורחים ,הם כשני אופני הצדקה
רמוזים בפסוק (ישעיה פרק נ"ח פסוק ז')
רּודים
הֲ לֹוא פָ רֹס לָ ָרעֵ ב ַל ְחמֶ ָך ַו ֲע ִנ ִיים ְמ ִ
ּומבְ שָ ְרָך
ָּתבִ יא בָ יִת כִ י ִת ְר ֶאה עָ רֹם וְ כִ ִסיתֹו ִ
ל ֹא ִת ְתעַ לָם  ,האחד לתת לעני את צרכו
והשני לפרוס להתחלק עם העני במה שיש
לך ,ועיין במלבי"ם שם.
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והנה תוספות אמרו שענין הכפרה הוא
מפני גדולה לגימה שמקרבת ,ובדבריהם
וודאי לא משמע כלל את ענין הצדקה,
כמו שיש מי שפירשו שהצדקה היא
הכפרה השווה למזבח ולקרבן שמפריש
מנכסיו ,אבל לדבריהם אינו מובן מדוע
צדקה היא דווקא ע"י שולחן ואכילה,
והנראה מדברי רש"י שאכן בהכנסת
אורחים יש שני דרגות לעני (שזה גם
צדקה) ולכל אדם ,ואולי כל אורח רעב
נחשב לעני וזה כוונת הגמרא בברכות
שנקטה בלשון "עניא" ,ואפשר שגם
כשנותן לעני לאכול ,הכפרה הוא לאו
דווקא הצדקה אלא האכילה על השולחן
שעושה את הקירוב כמו אברהם אבינו
ע"ה ,שע"י כך קירבן לאביהן שבשמים
ולכן נרמז אצלו שהכנסת אורחים היא
יותר מקבלת פני השכינה ,וכמו שהמזבח
עושה שלום בין איש לאשתו כדברי רש"י
על הפסוק (שמות פרק כ' פסוק כ"א) וְ ִאם
ִמזְ בַ ח אֲ בָ נִים ַּתעֲשֶ ה לִ י ל ֹא ִתבְ נֶה ֶא ְתהֶ ן
וַּת ַחלְלֶהָ  - .הא
גָזִ ית כִ י חַ ְרבְ ָך הֵ נַפְ ָּת עָ לֶ יהָ ְ
למדת שאם הנפת עליה ברזל חיללת,
שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם
והברזל נברא לקצר ימיו של אדם ,אין זה
בדין שיונף המקצר על המאריך .ועוד,
שהמזבח מטיל שלום בין ישראל
לאביהם שבשמים ,לפיכך לא יבא עליו
כורת ומחבל .והרי דברים קל וחומר,
ומה אבנים שאינן רואות ולא שומעות

ולא מדברות ,על ידי שמטילות שלום
אמרה תורה 'לא תניף עליהם ברזל',
המטיל שלום בין איש לאשתו ,בין
משפחה למשפחה ,בין אדם לחבירו ,על
אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות,
וא"כ הוא הוא הקירוב באכילה על
השולחן הכנסת אורחים קירוב בין אדם
לחבירו ועל ידי זה גורם לקירוב בין
ישראל לאביהם שבשמים וע"כ מכפר,
ואפשר שזו גם כוונת תוספות בהבאת
הגמרא מחלק דגדולה לגימה שמקרבת.

שלי ושלכם שלכם הוא ,הדיוקים ברש"י
הם בעקבות שאלות המופנות אלי ע"י
הלומדים ,ועל כן אשמח לקבל הערות
והארות ודיוקים בלשון רש"י:
aharonteomim@gmail.com
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