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וציווה את נח   ,הקב"ה שלח מבול להשחית את כל היקוםנח היה צדיק בדור של רשעים,  . נואת הסיפור של נח אנחנו כבר מכירים מתחילת ילדות
 לבנות תיבה כדי להינצל. 

 : נח בתחילת הברכה  וזכרות, שם מבברכת זכרונ  בתפילת מוסף של ראש השנהכדי להבין את הקושי, נעיין   הקריאה הזאת של הסיפור היא בעייתית.

כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם. וגם את נח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, בהביאך את מי המבול לשחת  
ים  ה ל-"ויזכר א : בתורתך יו כחול הים, ככתוב אנו להרבות זרעו כעפרות תבל, וצאצ י הל-בא לפניך ה' א כל בשר מפני רוע מעלליהם, על כן זכרונו 

 . ים רוח על הארץ, וישכו המים" הל -את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה, ויעבר א

קשים  במב"ה דן את העולם, ובו אנו הדין שהק הוא רונות בני אדם, שהרי אין שכחה מלפניו. הנושא של ברכת זכרון של זיכ כמו ננואי זיכרון של הקב"ה 
ברכת ש שכתב,ד(  )מאמר א פרק יוסף אלבו ביועיין בספר העיקרים לר .ההבנה הפשוטה שעולה מקריאת הברכה יהוז ]  דין ה יום תנו בוו בעין טובה ויזכה אמה' שיזכור אותנ

 ? מה הקשר של נח לעניין הזה אם כן,   .[ ה פרטית ושכר ועונשחכנגד האמונה בהשגהיא זכרונות 

את  ה בהבדין הי ה פסק ול, והביצוע של הדור חייבים, אם כן הדין היה לפני המבאנשי שנח זכאי ושאר אם נסביר שהקב"ה דן את כל העולם, והחליט 
 ? פורניצלו! מה שייך זיכרון בשלב הזה של הסי  ול היקום ונח ובניבאמצע המבול, אחרי שכבר נחרב כ נאמראבל הפסוק שמובא   התיבה. המבול ובניית 

 בזיכרון הזה?  ה ה תלוית ייבול. למה הפסקת המים ה ק משמע שהזיכרון הוא זה שהביא לסיום המועוד צריך להבין את סדר הדברים, שמהפסו

יש  בעיני המתבונן  אבל איש  צדיק בדור של רשעים.  אכן  עזור לנו להבין את הנקודה הזאת. נח היה ת ברצוני להציע קריאה חדשה של פרשתנו, שאולי 
להציע   מאידך, ניתן  כל כך שונה מבני דורו.היה ולכן הוא  א היה אדם צדיק וטהור אחת, שהואפשרות  :ההתנהגות שלושתי אפשרויות להסביר את 

. קשה להם מאד לחיות עם הזרם, והם  טיםובול הסבר אחר להתנהלות של נח. יש בני אדם שלפי האישיות הטבעית שלהם חייבים להיות שונים 
 1צדיק. , וזה גרם לו להתנהג כמרשעי דורו שנח רצה להיות שונה ,מרלו יתכן ת. אחרת, לדבר אחרת ולהתנהג אחרמקבלים חיות מיוחדת מלהתלבש 

בעד בני דורו אולי אפשר ליישם את החקירה הזאת לעוד הנהגה שמצאנו אצל נח. חז"ל אומרים שנח  פלל  הת תפילה,  חוסר הגם ההנהגה הזאת,  2.לא 
תן לכל אחד כפי מעשיו הרשעים.  וי יה חפץ שהשופט כל הארץ יעשה משפט,שר לומר שנח היה צדיק, ולכן הוא ה . אפ דרכיםיכולה להתפרש בשתי 

 תפלל עבורם.שי בדלות שלו, ולכן לא היה שייך בכלל ימהה ה לחילופין, ניתן להסביר שכל הצדקות של נח נבע

האפשרויות   ח כדי להבחין בין שתייבה הייתה לבדוק את נהמטרות של הת תאולי אח  צדיק או לא. הוא אכן האם , של נח עוררו שאלהגתו והנהמעשיו 
בינתיים, נח הושם בתיבה כדי לענות על השאלה, האם נח  הללו. הקב"ה הביא מבול על הארץ, להחריב את כל העולם שהתחייב על מעשיו המגונים. 

 ממקום פנימי וטהור? ה עגי ה שהיא , או כולםמ פוךה  לעשות בשבילרק  תהדקות שלו היהצ כאשר הוא לא נמצא בחברת רשעים? האם גם  יהיה צדיק 

ימשיך   הקב"ה אם טרם נודעכאשר נח נכנס לתיבה, לחלוטין, היוותה סוג של מעבדה וסוג של בית דין.  תמבודד  ההתיבה, בהיותאולי אפשר לומר ש
פסוק שבברכת ה  לאיא אותנו בזה מביאור  לעולם. משם , הוא לא היה יוצאבתיבה  היה עומד בצדקתואם נח לא   3לא.  אועל ידי נח וזרעו, את האנושות  

 4ההמשך לאנושות.  יזכו להיות ים את נח... וישכו המים". נח זכה בדין, וה' פסק שהוא ומשפחתו ה ל-"ויזכר א  :זכרונות

  ונהפכה ים את נח" כותב רש"י שזה השם מדת הדין, הל-על הפסוק "ויזכר א ? בתיבה שגרם לכך שיזכה בדין הזה הדבר מ מצאנו שנח עשה  ן היכאך 
  ו רוב אוליו) רוב הזמן  א אל ,קיון של החיותינ ההאכלה וה הרחמים על ידי תפלת הצדיקים. לפי זה, עיקר עיסוקו של נח בתיבה לא היה הטיפול, למדת 

 5הדברים שמעבירים את רוע הגזירה. אחד  היאהקב"ה, וכמובן שתפילה  פני נח ישב ושפך את לבו ל כמות(בלא גם אם  ,איכותב

 
 .האם נח היה נחשב צדיק גם בדורו של אברהםמחלוקת המפורסמת בסנהדרין, אולי גם דומה לזה  1
 בשם מדרשים. מש"כ ,מצא חן בעיני ה'""ונח  ה"פע ,ועיין בספר תוספת ברכה לר' ברוך אפשטיין .לי..." זאתה "כי מי נח רבהפטנאמר העה"פ  ,, דף טו עמוד א(ויקראפ' )זוהר ך מובא בכ 2
 ן במפרשים שם שהביאו הסברים שונים לזה.שגם על נח נחתם גזר דינו שימות במבול, ועיי ע"א, בסנהדרין בדף קח דברי הגמ'מתאימה לטענה זאת  3
על איזה  ."בריתי איתך, ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתךוהקימותי את אומר לו " ה, הקב"הלתיב פי חלק מהמפרשים. לפני שנח נכנסלרק אפשרי זה פירוש  ,אמנם 4

המבול ,חזקוני ורד"ק מסבירים ,עזרארמב"ן, אבן  - !הרי לא מצאנו בשום מקום שהקב"ה עשה ברית עם נח ית מדובר?בר מ הוא ינצל  עם נח ש רית  ה ב הי . לפי זה בודאי שאין דברינו ש
ו אם הקב"ה כבר החליט שנח ובני בית הרי  .יסבירו את עניין הזכירהיש להקשות כיצד רמב"ן וסיעתו על  פרש כן, אולי אפשר להסביר לפי דרכנו.שנמנע מל מכוונים. אבל לפי רש"י,
 וצ"ע ואכ"מ. .עיין ברמב"ן וברד"ק על הפסוק "ויזכר אלקים את נח" הקב"ה? ינצלו בתיבה, אז מה זכר

 בכלל. המבולבפסוק הזה בפרט ובסיפור  אכ"מ להאריך במקומם של החיות והבהמות 5

 יעקב וולףר'  // נח בתיבה: מקלט או מעבדה?

 נח פרשת 

 ף"תש ד' בחשון|  517גיליון 
 עשרה(-)שנה שלוש

 17:28 :שבתצאת |  16:29 :שבתכניסת 



 

 

 
וב מ .א וד חי וחק יס  לאכת מ

 :היא מלאכת מוחק (ע"ב )שבת עגאחת ממלאכות שבת המובאת במשנה *
באר יש לו ."לכתוב שתי אותיות נתמל "הכותב שתי אותיות והמוחק ע

 מלאכה: חיוב ביסוד המהו   בשני דרכים 

הפעולה של ביטול אותיות, ועצם  אמלאכת מוחק ביסודה הי .1
  תועלת אחרת  ואף אם תהיה  1.מחיקת אותיות היא פעולה חשובה

 . הוי בכלל מוחק  ,שאינה כתיבת שתי אותיות לביטול האותיות, 

המלאכה היא  ביטול אותיות אינה מלאכה חשובה בפני עצמה, אלא  .2
הכשרה למלאכת הכתיבה שתבוא אחריה, ומהותה של מלאכת  ה

 לכתוב. ע"מ מחיקה  היא מוחק 

 ה: צדדי החקירין  יש שתי נפק"מ ב

אך לא ע"מ   , לתועת ויש בשות אם נצייר ציור שיהיה ביטול אותי •
ון שעצם המחיקה היא פעולה  כי  ,לצד הראשון חייב -כתוב ל

אין מגמת  ון שכי ,, ולצד השני אינו חייבכדי להיאסרחשובה 
 . כתיבה מחיקתו לצורך

  וכדו' של דיואות אלא לכלוך  ובאופן שתהיה מחיקת דבר שאיננ •
ול אותיות  ון שאין ביטלצד הראשון כי –אותיות  לכתוב שתי  מע"
ן שכל המגמה היא הכשר  כיו ,, אך לצד השניופטור א הוי מלאכהל

 .בוחיי לכתיבה הוי מלאכה

פתא ה מלכאורה ניתן להביא ראיה לצד השני  וס "נפלה דיו ע"ג   :ז( )יב, ת
ספר ומחקה, שעווה ע"ג פנקס ומחקו אם יש במקומה מקום שתי אותיות  

כך גם פסק  ו , פתאלשון התוס ת א )פי"ב משבת ה"ט( הרמב"ם . וכן הביא "חייב
  שאין גדר המלאכה פעולת ביטול אותיות לנו והרי  .שמ, ג(או"ח )השו"ע 

ולכן אין הבדל בין   ,אלא יסוד המלאכה הוא ההכשרה לכתיבה דוקא,ב
 מקום הכתיבה.  ביגל עשרושם ולכלוך מחיקת בין ואותיות מחיקת  

אה  יו "וירדבר בראשכתב אמנם ש ,(סימן ט שבת פ"ז )  הרא"שמ וכן משמע 
במשכן אלא מחיקת   משום דלא היה, מחיקת טשטוש דיו שאין חייב על

  אך .א ביטול אותיותישמלאכת מוחק ה , הש הבין בתחיל"הרא .אותיות"
בטעמא  כתב ו ,התוספתא דלעיל מכח דברי הרא"ש וחזר ב דבריו בהמשך

   שיסוד מלאכה מוחק הוא הכשרה לכתיבה. דמילתא 

  (ע"ב )שבת קד אומר רבא .(י"ףרהי מדפ בע" לז שבת ) הר"ן י ברדמוכן משמע 
. וכתב  חייב משום כותב גו של דל"ת ועשאו רי"שתאת  נטלשאם 

ונפק"מ להלכות   ,'חק תוכות' מקרי לאכה"ג ד ששמענו מכאן  הרשב"א,
. אך הר"ן כתב שיש לדחות ולחלק בין  2א תשהיא כתיבה מעליי  , סת"ם

תוכות מקרי   יבה בחקף כתבת אשהלכות סת"ם להלכות שבת. שלגבי 
  ,דכל היכא דהוי מלאכת מחשבת אסרה תורה ,עניין חיובלבה כתי
ם  החיוב אינו על ששכיון , אפילו מוחק ע"מ לכתוב חייבשהרי  ,איהוהר

שיסוד   הר"ן  ומוכח שהבין .כתיבה אלא על עצם מלאכת המחשבת
 הכשרה לכתיבה. הוא מלאכת מוחק 

מתקיים .ב ו  יקת כתב שאיננ מח ושי מ  ק

 :פסק ט(משבת ה"ב פי")  הרמב"ם  .ושיהזו קהבנה יש ב ךא

כגון דיו ושחור   ,אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד
וסקרא וקומוס וקנקנתום וכיוצא בהם. ויכתוב על דבר שמתקיים  

. אינו חייב עד  .כגון עור וקלף ונייר ועץ וכיוצא בהם. ,הכתב עליו
חייב עד   וחק וכן אין המ  שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד.

 .שימחוק כתב העומד מעל דבר העומד 

 
 הבנתו."י אחד התלמידים, על פי השיעור נכתב ע *
 קלקל ופטור.דאל"כ הוי מ ,וכמובן מוכרח להיות צורך למחיקה 1
ישנה הלכה בהלכות תפילין ומזוזות, שהאותיות עצמן ייווצרו ע"י הקולמוס ולא ע"י  2

 .  ת צורת האות מטיפת דיו שעל הקלףחקיק

 ראהגמדברי מ  כנראה  דברי הרמב"ם  שמקור ,כתב מ סקל"ד( ש)שעה"צ ה
 .תב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטורכ ": (ע"ב עה)שבת 

אמר רבי מנחם בר'  . מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים חייב
ה  :יוסי ים  ים שווינביתר הדש ,הרמב"ם ין הבו . "בכותבחומר במוחק מ וז

בכותב הדין הוא שאינו חייב עד שיכתוב בדבר  וכיון ש ,כותבודיני מוחק 
 כך גם במוחק. , מדוהעומד ע"ג דבר הע

עומד  שאינו מחיקה מעל דבר בבשלמא אל הקושיא:  ומכאן אנו באים
מדוע פטור, שאם כל המטרה היא הכשר לכתיבה הרי שאם אחרי  מובן 

. אך אין כאן הכנה לכתיבה כלל תקיים מקום הכתיבההמחיקה לא י 
הוי   וףס  ףהרי סו ? מחיקת כתב שאיננו מתקיים מדוע שלא יתחייבב

 נמחק?   זה סוג כתב, ומה אכפת לנו אי הכשר למלאכת כתיבה

ה   .ג ישוב הקושי  י

 :נראה ליישב בשני אופנים

אף   "מן הדין היה ראוי לחייב  :ילת דבריובתח כתב (שם)הרא"ש  .1
  אלא שאינו ראוי  , כדי לכתוב אות אחרת במקומה אחת ת מוחק או

ה י מחשבת כתלחייב על    , להדיארואים  . יותר מכתיבה עצמה" ב
שיסוד מלאכת מוחק היינו מחשבת  הרא"ש "א הבין והכבר בש

"א שטשטוש דיו אינו בכלל  ובה ואם כן, מדוע כתב .כתיבהוהכשר 
 ?מוחק

ותכלית  ת הומ א.: ריםמטפראפשר לומר שבכל מלאכה יש שני 
מוגדרת   בצרוף שני הדברים אופן צורת המלאכה.  ב.  . המלאכה

טשטוש קת מחיבאמנם ש ,א"שר"א חשב ה ובה מלאכה.פעולה כה
אין  ון שכיהכשר לכתיבה, אך ה שהוא ,את מהות המלאכהיש  דיו

נקיון  אלא ה מחיקעל כך שם משום שאין  ,את צורת המלאכה
  מחיקת עלב שגם מסקנה כתך ל. אטור, לכן פבעלמא לכלוך

 גם זה בכלל צורת המלאכה. ב כיון שחייטשטוש דיו 

מחיקת כתב שאינו  ב, שכן אף בדברי הרמב"ם לבארניתן  ,ילאממ
ון שיש חסרון בצורת  כי - אכה קיימתאע"פ שמהות המל ,מתקיים

לא חשיב מעשה   -הואיל והכתב ממילא עומד להימחק  , המלאכה
 . העומדחוק דבר קה, עד שימ מלאכה של מחי

  מעשהל הכשרה א. ניתן להגדיר במלאכת מוחק שני גדרים:  .2
שמחיקה   א הכתיבה. אם ההגדרה הי למקוםהכשרה  ב.  הכתיבה.

אף   ההרי שיש תועלת למחיק  , הכשרה למעשה הכתיבה אהי
הכשרה  שמוחק הוא  אך אם נגדיר  במחיקת כתב שאיננו מתקיים. 

מקום תנדף בין  עומד לה כתב שממילאמקומו של אזי  ,הכתיבה ל
ב של  ומעשה חש במחיקתוואין  , כך ובין כך יהיה ראוי לכתיבה

 יצירת משטח הראוי לכתיבה. 

פתאדברי מ ראיה לכך ו חייב,   (את העור)"הכותב ע"מ לקלקל : התוס
במלאכת מוחק היסוד הוא הכנת מקום   ".והמוחק לקלקל פטור

"מ  ק ע מוחה ,לכן. הכתב, ובמלאכת כותב היסוד הוא הכתב עצמו
  ל ע"מ לקלק תב וכבאך  כי לא הכין מקום לכתיבה.  ,פטור לקללק

   .כתב הרי ו ,העיקר הוא מעשה הכתיבה  חייב, כי

  - הראשונה דלעיל ואם כנים הדברים, ניתן לפשוט את הנפק"מ 
 . פטור - בהר לכתייכשבכה"ג שאינו משהמוחק ע"מ לבטל אותיות 

ה  .ד    ת ממשי ה שאינמחיק

המעביר דיו ע"ג סיקרא בשבת חייב  " (ע"א ן יטטיגי) 'מהגמ על כך הקשאך 
אם יסוד החיוב של מוחק הוא  ש  ,וצ"ב ".שתיים משום כותב ומשום מוחק

הרי לא הכשיר   ? יש כאןאיזו הכשרה לכתיבה  - משום הכשרה לכתיבה 
 את המקום לכתיבת אותיות אחרות!

גם אם ההכשרה לכתיבה היא לאותיות  הוא  חיוב מוחק ש ,צריך לומרו
 .מחיקה עצמהעל ידי ה תבות כנש

  ב גבריאל סרף שליט"אמשיעורי ראש הישיבה, הר // חקלאכת מומ



 

 

תב ש הב"חחמיו, בשם  מ סק"א()ש הט"ז  כתב  תרה מכךיו   נטף ע"ג הספר: כְּ
הנה   ואם הסיר שעווה ממקום שתי אותיות חייב., ש ליזהר שלא לסלקוי

כאן מעשה יצירה חדש אלא רק   השעווה אין בפעולת הסרת אע"פ ש
ה  ע"מ שתירא שגם מחיקה  מכאן יש ללמוד ו. חייב התחתון הכתב חשיפת 

 . כתב חדש  לכתובע"מ רק מחיקה  ולא , אות קיימת הוי מחיקה

"יש   ("בסוף ה ,שבת פ"ז )  הירושלמית עפ"י הדברים דלעיל ניתן להסביר א
כגון   ,משום כותב ומשום מוחק: שתייםשהוא מוחק נקודה אחת וחייב 

  , לצד א' בחקירהדל"ת ועשאו רי"ש. לכאורה היה נראה מכאן ראיה 
שיר מקום לא הכ כאן ביטול אותיות, שהרי יינומוחק האכת יסוד מלש

לעיל, שהכשר כתיבה   דאמרן כ כ נבין . אא"במחיקת הדיו לכתיבה ממש
 . אלא גם בחשיפת אות גולמית ,אינו רק במעשה ממשי

 ,חולק (ע"ב )שבת קדהבבלי אין דברי הירושלמי מוסכמים, שכן  מנםא
האם ניתן   ,חלוקת היאנראה שנקודת המ אך רק משום כותב. ומחייב 

לא   הבבלילדעת  .נפרדות מלאכותשתי משום פעולה אחת  לחייב על 
 3העיקרית.  משום שהיא ,מחייב רק משום פעולת כותב ניתן, ולכן הוא

תיות  .ה ה שע"ג מחיקת או  עוג

אסור לשבר עוגה שכתב עליה  הביא את שיטת המרדכי, ש )שמ, ג( רמ"א ה
משום דהוי מוחק. והרי שהבין   , אע"פ שאינו מכוון רק לאכילהו ,אות

אמנם   . ת כתיבה, אף ללא הכשרהמרדכי שמוחק היינו ביטול אותיות
  ,קשה כתי א ו .מוחקלתא דמשום מדרבנן כל האיסור הוא המשנ"ב כתב ש 

 לגזירת חכמים.   השעדיין אמור להיות דמיון בין הפעולה האסורמשום 

"אין מפצעין  : מרתאו (ע"א )ביצה לד גמ'מדברי רש"י. ה  שיא זולקווראיה 
עין את האגוז במטלית ואין חוששין  צפמ  , אבליחאת הקנה לצלות בו מל

שום  הוא מדמה שאין חוששים שמא תקרע  ,ביאר רש"י . שמא יקרע"
ר הוא  ו דמ"מ אס, בגליון הש"ס רע"א  והקשה שאין זה קורע ע"מ לתפור.

שהטעם שאין חוששין   ,מדרבנן! וכתב שהיה לו לרש"י לבאר בפשטות
כר"ש דדבר שאינו מתכוון מותר, ולא הוי פס"ר  מא יקרע משום דקיי"ל ש
שאם כל מלאכת   ,נראה מרש"יאך . ונשאר בצ"ע .קרעתאין ודאיות ש כי

  אין ו"ד דגם בנ כן,אם "ג. ע"מ לתפור, גם חז"ל לא יאסרו בכה קורע היא
 מוחק ע"מ לכתוב.  ינואשון כי  ,אפי' מדרבנןאסור לחתוך עוגה  ל

  אף בלי  אוסרים,בכל גווני חז"ל באמת ש ,ומרום לפקפק ולאמנם היה מק
שהמתיר שלא ע"מ   כתבו"ש תוס' והראה הרי , שדמיון למלאכה עצמה

הרי   שמ"מ אסור מדרבנן.  ז(")סו"ס שיהב"י  עירוה, חייב לקשור אינו 
קיימת   צורת המלאכה ון שמ"מ כי , תכלית המלאכה אינה קיימתשאע"פ ש

 הדבר אסור.  -

הכשרה לפעולת הכתיבה שבאה  היא מלאכת מוחק  , עד כה סיכוםל
 .  איסור דרבנן יש  - כתיבה לאינו מכשיר ש יות תביטול אובאחריה, אך גם 

י . ו  טת הרמב"ם ש

  :ז("יה שבתהל' מ א"יפ)כתב הרמב"ם 

 
 התחתון ויצירה של כתביש מחיקה של הכתב אכן ששם  ,והדבר שונה מדיו ע"ג סיקרא 3

 נמצאת אין כאן רי"ש. ותה האות הופכת מדל"ת לרי"ש ולולא הדל"תא ,אך כאן .עליון

הרושם רשמים וצורות בכותל   ?רושם תולדת כותב הוא. כיצד
משום   הרי זה חייב ,םכדרך שהציירין רושמי  ,ובששר וכיוצא בהן

 .הרי זה תולדת מוחק וחייב ,וכן המוחק את הרשום לתקן כותב. 

 לות:יש לשאול שתי שאעל דבריו  

  , טיפת דיומחיקת מא מאי שנ תולדה? י רושם הו תק ימדוע מח .1
 ? וחקמלאכה דמ בסתמא שהוא אבהרמב"ם כתב ש

ון שכותב רושם  שמוחק רושם הוא תולדה כי ,מדוע תלה הא בהא .2
כתיבה מדוע שלא יהיה   ת הכשר ינו וחק הי הרי אם מ - הוא תולדה

 ?וחק גם במוחק רושםמלאכה דמ אב

מוחק אכן גדר מלאכת ה אין מנוס מלומר ששיטת הרמב"ם היא ש נראה ש
,  מוחק" תולדת הרי זה  ן לתק המוחק את הרושם" , ולכןביטול אותיות אהי

הוא אב   לכתוב ה זו. ורק מוחק ע"מ אותיות במחיק לא ביטל כיון ש
 בהלכה ט. הרמב"ם ב תו שכ , כממלאכה

זרגם    , שמוחק הוא ביטול אותיות ס"ל לרמב"םדהוכיח  ב("ט, י")ר  האבני נ
 :)פ"א משבת הי"ח(דימה מלאכת מוחק לסותר ממה ש

תר כדי לבנות  סכל המקלקל על מנת לתקן חייב. כיצד הרי ש
במקום שמחק או שחפר גומא כדי   או שמחק כדי לכתוב במקומו 

וכל כיוצא בזה חייב ושיעורן כשיעור   לבנות בתוכה יסודות
 .המתקן

הוא רק כדי לבטל שם 'מקלקל'  " לכתוב "על מנת הצורך ב כל והיינו ש 
 ממחיקה זו, אך באמת עצם פעולת מחיקת האותיות היא האסורה. 

, שהוא הכשרת הכתיבה  שיטת הרא"ש והר"ן בהגדרת יסוד חיוב דמוחקל
לכל מלאכה יש אב  , שבאמו )סוף ה"ב( ירושלמי ב להקשות:יש  כנ"ל, 

בשלמא  דה דמוחק? לתו הי מ - ותולדה חוץ ממושיט. ולשיטתם קשה 
  , במובן היט , שהגדרת המלאכה היא עצם ביטול האותיות, לפי הרמב"ם

  אם הגדרת המלאכה היא אך  . וכנ"ל שתולדת מוחק היינו מוחק רשמים
שמכשירה  מחיקה המחייבת היא מחיקה  הכשרת הכתיבה, הרי כל 

 ! ולא כתולדה נחשבת כאבואם כן , כתיבה

אין לך שחייב אלא המוחק על מנת  " ,)יב, ז(שמלשון התוספתא  ,ועוד
שיש שני אופני   נראה ,"והמוחק ע"מ לתקן כל שהוא ה"ז חייב ,לכתוב

 . אבות מלאכה מוגדרים, ועל מנת לתקן, ושניהם מנת לכתובעל  – מחיקה

יש שני עניינים  ן אכ ש לומר בדעת הרמב"ם  , נראה השתא דאתית להכי
מחיקת כל דבר ואפילו טיפת דיו,  לכתיבה, הכשרה  א.  במלאכת מוחק: 

מחיקת   זו אם ש בזה יש חילוק,ו .ביטול אותיות ע"מ לתקן ב.  והוא אב. 
 תולדה. הי זורושם מחיקת  זו, ואם אב ו זהאותיות  

פמ"גדברי הביא את  )שמ, ג(ה"ל הבי וש שאם מוחק , ה קא אם  חייב דו  טשט
ות ם מחק בא לכתוב, אך א ותי   והוא כפי ההבנה  –אפילו ע"מ לתקן  בחיי א

 מב"ם.בר הנ"ל 

ום יכ הר"ן   ., נראה שנחלקו הראשונים ביסוד חיוב מלאכת מוחקלס
שני  יש תפס שוהרא"ש למדו שהוא הכשר דכתיבה, ואילו הרמב"ם 

,  לדעתו עניינים במלאכת מוחק: א. הכשר דכתיבה, ב. ביטול אותיות. 
.ןעל מנת לתקאלא   לא על מנת לכתובשרושם   מחיקתתולדת מוחק היא 

 

 

 

ובות ל ות על תש : שאל ך  פרשת ויל

היום חזק  וען "עודני לתת לו נחלה כמו שהבטיח לו משה, וטנה ניגש ליהושע בחלוקת הארץ, הוא משדל אותו בן יפו  כשכלב": ולבואלצאת " .1
 .יהושע יד, יא()למלחמה ולצתא ולבוא ה, ככחי אז וככחי עתה כאשר ביום שלוח אותי מש

)מלכים עי" כאשר הושלמה בניית המקדש, שלמה מקהיל לירושלים את "כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השבי : הקהלמעמד  .2

 .א ח, ג(
 .)יהושע ד, יט( נו בגלגל בקצה מזרח יריחו"והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויח " –י' בניסן  יה תאריך מעבר הירדן ה  .3

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך



 

 

: ש פרשת נח ות ל  אל
 – נות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" בתיאור המבול נאמר: "נבקעו כל מעי .1

 ?!"? הדבר הזהשאמר: "הנה ה' עושה ארובות בשמיים, היהיה  נדרס בגללאיזה אדם   .א
 ? איזה נביא נתנבא: "אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" .ב

ה עיר נאמר "ומגדל עז היה  על איז "....ומגדל וראשו בשמיים ,ה נבנה לנו עיר, "ויאמרו הבלאחר המבול מתכנסים דור הפלגה בבקעת שנער .2
 בתוך העיר... ויעלו על גג המגדל"?

רבעת ... אל התיבה". מהם פרת לנו ש"בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפתהתורה מס .3 היום  בעטוי "הסיפורים בתורה בהם מופיע הבי א צם 
ה   "? הז

 

 :)הקשר לפרשת השבוע שולי ביותר...( ולכבוד פתיחת זמן חורף הבעל"ט, נוסיף חידה. מניחים שחלקכם מכירים

 מי אני?"    נח נכנס בתיבתי.   סוף.תחילת   –סוף שמי    שמי.תחילת  –"סוף סוף 

 
 

עץ  'אינו אומר אלא  ' בנים' '...פרי צדיק עץ חיים" ': במדרש תנחומאאיתא 
וכן תולדותיו של אדם אלו מעשיו   ' ואין עץ חיים אלא תורה...חיים

 ".נח איש צדיק תמים  - אלה תולדות נח  הטובים, וכן הוא אומר

וכן שם בנו  חלק מתולדותיו וזכויותיו, וזרעו הוא ס הצלת נח נראה שנ
בזכות התורה שזרעו עתידים   אביוהובדל משבעים האומות שיצאו מ

מאריך במעלת התורה שהיא מטרת הצלת   שם ומשום כך המדרש לקבל 
 האומותמבדילה אותנו מההיא ש תושבע"פבהמדרש עוסק . 1העולם 

ליהודים יש את   רק , ואף לאחר שנכתבה, 2לנו במסורת רק כשעוברת
מדרש שהיא נקנית  כמו שכתוב שם ב ,היכולת והזמן להתעסק בה כראוי

 . מארץ מידה ארוכהע"י עמל ומיעוט תענוג ו

הוא   מחבר הפיוט. עוסק במעלתה וביופיה של התורה "יפה ותמה" הפיוט
ופיוטים   ,שניםמאה מעל לפני  שבמרוקו שלמה אביטבול, חי במרקש ר'

. ביניהם מופיע  ""יתרו פרשת של כללים בשירת הבקשותרבים שחיבר נ
מילות  . שהוא שיר אהבה לתורה שנתנה לנו במעמד הר סיני פיוט זה

  הפיוט מבנה  יותר בהדגשת נתמקד ולכן  , פשוטות ומובנותברובן  השיר
 .בצורה נפלאה בו המשובצים פסוקים והכולל בתוכו חרוזים מיוחדים 

 

הָיָפה ְות  ' ָּ ִמיּתֹוָרה ' ,3'מ  הּתְ ִעי ,4'מָּ ּנְ הה  עם)"דרכיה דרכי  מָּ ל  ,"(נ ְעִמיק  5ִמי יּוכ  ְלה 

סֹוֵדְך  ים-סֹוד א   -ּבְ יִּ    ?לִֹהים ח 
 

 : ומדיה ול ה  ור הת ן  קשר בי  ה

י ִמיד ִיְדְרׁשּו אֹוָתְך ר   ,אֹור ִזיו ָזֳהֵרְך ּבֹוֵער ּתֹוְך ִקְרּבִ יםּתָ ים" ,ב ִּ מִ  ֻחּקִ ֹות צְ ּוִ

יםטוֹ  ְלִהיא   ,)נחמיה ט, יג( "בִּ ל ִלּבֹות מ  יםת ּכָ הָ  ,בִּ יםנ א  גָּ  ,בִּ ם ִנש ְ יםְוג  יׁש ' ,בִּ ּטִ ּוְכפ 

ִיְך יְ 'ֵחן  ,יםְוָהִר  6' יםְיפֹוֵצץ ְסָלִע  ּד  ָכל  את צמאון הלומדך וּו ר  ּד  ת " ,7'תעֵ ּבְ ּתֹור 

מ   יְך ָאנּו ' ,)מלאכי ב, ו( "תא  יםִמּפִ ים ִמיֵּין  ,8' ַחי ִּ ים ַחי ִּ   .9סֹוד ֱאלֹהִּ
 

ודו : הס ה ור פונים בת  ת הצ

 
ה בת  שושנ י  רת סבת פטי על  רתי  התבש ע  השבו ה* ה  חנני רוקו ,ע" מ רקש שב מ לידת  ו ו ,י הי י

ה  ר כ ם לז רי ר ,הדב כ ה ולז על ז"ל ב ד  כי דו רד מ ן  נחם ב מ הם  ר  .ר' אב
, שמדרש "אשליט שמעתי מהרב מרדכי גרינברגע"ש. אמנם  ,וכך מדויק מלשון המדרש 1

ולכן המדרש  ,)עי' ברכות לה ע"ב(ן חורף בתחילת זמזה מופיע כאן כיון שפרשת נח היא 
 אבל יש צורך להבין את הקשר של המדרש לפסוק עליו הוא נסמך. .העוסק במעלת התור

 .ע"פ שמות רבה פרשת כי תשא פרשה מז, אות א 2
ִתיַאַחת ִהיא יֹוָנִתי  3 מָּ ה ... ...ַת פָּ ָגלֹות )שיר הש יָּ ָבָנה ָבָרה ַכַחָמה ֲאֻיָמה ַכִנדְּ  .י(-ירים ו, טַכלְּ
ה  4 מָּ ִמי ה' ּתְּ ַרת  ִשיַבת ָנֶפש... )תהלים יט, ח(. ּתֹו  מְּ
עי' במאמר "לּו בשמים היא" )פרשת ניצבים( של ר' תמיר הסופר, הנותן אמרי שפר,  5

 שמשפט זה יכול להיקרא כתמיהה ויכול להיקרא ככיסופים.
ֻאם ה'  6 ָבִרי ָכֵאש נְּ פֹצ  ֲהלֹוא כֹה דְּ ַפִטיׁש יְּ כְּ עּו ַל  )ירמיהו כג, כט(. ץ סָּ
ַיֲעַלת  7 עּוֶרָך: ַאֶיֶלת ֲאָהִבים וְּ ַמח ֵמֵאֶשת נְּ ָך ָברּוְך ּושְּ קֹורְּ ִהי מְּ ןיְּ ת  ,ח  ע  ל  כָּ ָך בְּ ַרּוֻּ הָּ יְּ י  ַדדֶּ

ֶגה ָתִמיד )משלי ה, יח ַאֲהָבָתּה ִתשְּ  .יט(-בְּ
ה אנו חט "לא -המשניות במס' כתובות פ"א ומליצית ע"פ לשון לשון 8 פי  ...."ייןמ
ַהטֹוב 9 ין  י  כְּ ְך  כ  ִח ֵשִנים )שיר השירים ז, י( וְּ ֵתי יְּ ֵמיָשִרים ּדֹוֵבב ִשפְּ דֹוִדי לְּ  .הֹוֵלְך לְּ

ָסה' ּלְ ֲאָהִבים ְבִגיל (הנשמחה/נתעלֵ ) ִנְתע  סֹוד ,10'ּב  ב ,ֹותְנֻקדּ ב הצפון ּבְ ּתֵ  ,ֹותִעם ה 

ָתִרים תּוח ,ֹותי  ִעם אֹוִת  )תגים( ּכְ ָר  ,מֹותנ ְעלָ  ,מֹותִעם ְסתוּ  ,ֹותּפְ בכל ) מֹותסֹוָדם ּבָ

ְליוֹ אוֹ  ,(-במקומות גבוהים, נעלמים סודות, אלו טמוניםדברים  יםרֹות ע  טֹוב ִמזָָּהב  ,נִּ

ים ּוְפִני ְעָין ּג  " ,11נִּ יםמ  ְבִעים פָּ  ,ד, טו(ים ריר השי)ש "נ ִּ ׁשִ יםּבְ  ,)שהתורה נדרשת( נִּ

ם חוֹ  ּלָ יםּכֻ ד ִנְרָצע ָלךְ  ,נִּ ב  ֵלם ,ֵהן ֲאִני ע  ֵלב ׁשָ  .ִקְנָין ּבְ
 

 : ה ור הת רת   מסי
ִיךְ ' ט  ּפָ ' מתייחסת איתניםהמילה 'נראה שם. והחזקימשפטיך ) ָהֵאיָתִנים 12' יֹורּו ִמׁשְ

נָּ  ,(עי' ר"ה יא ע"א .תנאי ואמוראי וכו' - גם להמשך אוֹ  ,ֵאיְוָאמֹוָר  ,ֵאיּת    , ֵניּגְ

ְתָר  ,ֵאיּוְסבֹוָר  ָנן ּב  ּבָ ׁש יָ  ! י ֵיְלח   ,ֵאיְור  ב  תּו" -מדבש נאה) ֶאהִמּדְ מְּ ׁשּו ַב ִמדְּ נֶֹפת  ִקים  וְּ

ֵזרֹות  ,(יט, יא תהלים ."צּוִפים וּגְ סּוק  ,ֹותׁשָ ֲהָלכֹות ּפְ   ,ֹותו 

ם ּלָ בוּ קבלנום במעמד הר סיני  ּכֻ י ּגְ הִמּפִ נוּ  ,רָּ ִין ּדְ א ִזּקּוק  כמ"ש . של אשניצוצות ) רָּ

רבי עקיבא אומר רואין .. רואים את הקולות.וכל העם " מכילתא דרבי ישמעאלב
קול אמר 'שנושומעין הנראה, רואין דבר של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות, 

קֹולֹות ּוְבָר  ,("אש'ה' חוצב להבות  יםּבְ יםֵמֲאָר  קִּ ְוקֹול  ים(שמה שם של) קִּ

ִים מ  ָ   .13ִמׁשּ
 

מות :  ה'   ש וסתרים בתורה  המ

מֹות שׁ  ׁשְ ּקֹד  לָ  ה  ְך נ ע  יםּבָ ם ִנְבְראוּ   ,(תורהעל ה הרמב"ןבהקדמת עי' ) מִּ ר ּבָ ֲאׁש 

יםעֹולָ  ֵצרּופִ  ,מִּ תּובִ ְוֵהּמָ " ,יםִנְפָלִא  ,יםּבְ ּכְ יםֲחתוּ ' ,)במדבר יא, כו( "יםה ּב  ם  ,מִּ ְוג 

יםְסתוּ  יםְמִאי ,)מבלי שיודעים אותם( 14' מִּ ְזִהי ,רִּ יםּומ  סֹוד ְישָׁ " ,רִּ יםּבְ )תהלים  "רִּ

ים " ,קיא, א( יִּ י ח  י " ,(משלי ד, כב) "()את אותם שמות וסודות ֶהםְלמֹוְצֵאי ,ֵהםּכִ ָוח 

ה " -"ֶהםבָּ  ר י ֲעש   י ( םאָֹת )ֲאׁש  יו  )ויקרא יח, ה( "(ָבֶהם) ָהָאָדם ָוח   "צּור עֹוָלִמים"ִמזִּ

 .כו, ד( )ישעיהו
 

כי  : דר ה השונים בתור והרבדים  וד   הלימ
ֲחמוּ " ְחִמי"ָתִמיד  ,"ְלכּו ל  ל  ּתוֹ  ,15"ּבְ ְדרֹׁש ה  י "ג ִמּדֹות ּתִ הּבְ ר  ,רָּ ל ָוחֹמ  ק 

וּ  ׁשּ הּכ  ׁש ּוְגזֵ  ,רָּ ּקֵ הה  ָוה רָּ ה ְמסוּ  אשר ׁשָ בוּ  ,רָּ י ּגְ הִמּפִ ָללִ  ,רָּ ָרטִ  ,יםּכְ ּתֹוִציא   ,יםִעם ּפְ

הְלאוֹ  ם  ,רָּ ָ ע ְנהָ ִמׁשּ ְרּב  ם אוֹ  ,ס(")פרד 16רֹותיֹוְצִאים א  ּלָ טִ  - רֹותּכֻ ׁשָ ִעם  ,יםּפְ

ָלִמ  ,יםִנְדָרשִׁ  ,יםְרָמזִ   . יםְוסֹודֹות נ ע 
 

ה  ה של התור יבת  :פזמון(סגירת מעגל עם ה)ח

 
ֶוה דִֹדים ַעד ַהבֶֹקר  10 ָכה ִנרְּ ִביםלְּ הָּ ֳא ה בָּ סָּ לְּ ַע  במנחות סו ע"ב פירשה הגמ' ו ,)משלי ז, יח( ִנתְּ

 .עלייה או לשון שמחהזו  מפרשים"פ העו ."...שמחה ונִ תן ונעלֵ נִ שא ונִ " - נתעלסה
ם 11 ִדי מָּ ֱח ב ַהנֶּ הָּ זָּ ב ,ּוִמַפז ָרב... )תהלים יט, יא( ִמ ֵפימ  ִלי תֹוַרת ִפיָך  טֹו ב ַאלְּ הָּ ָוָכֶסף )תהלים  זָּ

ַחר ָכֶסף ּו טֹובקיט, עב(, ִכי  ָרּה ִמסְּ רּוץַסחְּ חָּ בּוָאָתּה:  מ  ה תְּ רָּ קָּ םִהיא  יְּ ִניִני פְּ ָכל ֲחָפֶציָך ִמ  ֹלא וְּ
וּו ָבּה )משלי ג, יד ֹובטו(, -ִישְּ ִיי  ט רּוץִפרְּ חָּ ָחר )משלי ח, יט( מ  בּוָאִתי ִמֶכֶסף ִנבְּ  .ּוִמָפז ּותְּ

ָך 12 י טֶּ פָּ ׁשְּ ִמ רּו  ָרֵאל יֹו ִישְּ ָך לְּ תֹוָרתְּ ַיֲעקֹב וְּ  .... )דברים לג, י(לְּ
ִהי  13 ים... ַויְּ ִק רָּ ֹלת ּובְּ ָעָנן ָכֵבד ַעל ָהָהר  ֹק ר וְּ פָּ ֹקל ׁשֹ אֹדוְּ מְּ ק  זָּ  .... )שמות יט, טז(חָּ
יםַויֹאֶמר ֵלְך ָּדִנֵיאל ִכי  14 ִמ ִמים ַוֲחתֻּ תֻּ ָבִרים ַעד ֵע  סְּ  .ת ֵקץ )דניאל יב, ט(ַהּדְּ
ִמ  15 ַלֲח מּו בְּ כּו ַלֲח ִתי )משלי ט, ה(י לְּ ַיִין ָמָסכְּ תּו בְּ  .ּושְּ
קֹות ֶאת ַהָגן  16 ַהשְּ ָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן לְּ הָּ וְּ ד וְּ ר  פָּ ִי ם  שָּ ִמ אִׁשיםּו רָּ ה  עָּ בָּ רְּ ַא ה לְּ  )בראשית ב, י(. יָּ
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ה טֹוב ּדֹוד  ' ה )אהבתך( יִּךמ  ּלָ פָ ' ,17'ֲאחֹוִתי כ  ׁש ש ְ ב  ת צּוף ּדְ ך  ֹנפ  ן " ,18'ַתיִּ ּג 

לָ  19"ָנעּול ך  ּדְ גָ ' ,ַתיִּ ך  ֵריח  טֹוב ּבְ ך  ּדו  ,20'ַדיִּ ך  ְיִפי ֵעינ  ' ,)אהבתך( ַֹדיִּ ה  ,21'יִּ ּמָ ח 

 
ְךַמה ָיפּו דַֹדִיְך ֲאחִֹתי ַכָלה  17 ֹדַדִי ֹטבּו  ה  ֵריַח  ַמ ָשִמים )שיר השירים ד, י(ִמַיִין וְּ ָמַנִיְך ִמָכל בְּ  . שְּ
ת  18 פֶּ ָנה נֹ ְךִתטֹפְּ תֹוַתִי פְּ מֹ ִש ֵריַח ַשלְּ שֹוֵנְך וְּ ָחָלב ַתַחת לְּ ַבש וְּ ָבנֹון )שיר ַכָלה ּדְּ ֵריַח לְּ ַתִיְך כְּ

ַעם השירים ד, יא(,  י נֹ ר  מְּ ַבׁש ִא ֵפא ָלָעֶצם )משלי טז, כד(ָמתֹוק ַלֶנֶפש ּוצּוף דְּ  .ַמרְּ
עּול  19 ָין ָחתּום )שיר השירים ד, יב(ֲאחִֹתי כַ ַגן נָּ  .ָלה ַגל ָנעּול ַמעְּ

ם ,ּוְלָבָנה ּלָ י ֹאר  ' ,גדול מאורם(ה) ך  ָעְמדּו ֵמאֹוֵר  כאילו  ּכֻ יִמינֵ  ך  ּכִ ר ' ,'ך  ָיִמים ּבִ  עֹׁש 

ֹמאלֵ  ש ְ רּוְך ּבֹוְראֵ " לכן ,22'ך  ּבִ ָיְפיֵ 23"ך  ּבָ ֲהָדֵר  ך  ּבְ י ָהעֹוָלִמים"- ך  ו  . "ֵאל ח 

 
ו ַוָיַרח ֶאת ... 20 י דָּ גָּ ַח בְּ י ָבֲרֵכהּו ַויֹאֶמר רְּ ר  ִני ַויְּ ה'ֵאה ֵריַח בְּ כֹו  ֲר ר ב  ׁשֶּ ה ֲא דֶּ שָּ יַח  ר  )בראשית כז, כְּ

שֹוֵנְך כז(;  ָחָלב ַתַחת לְּ ַבש וְּ ְךּדְּ מַֹתִי יַח ַשלְּ ר  יַח  וְּ ר  ןכְּ נֹו בָּ  )שיר השירים ד, יא( לְּ
ָיִתי  21 יםִהָנְך ָיָפה ַרעְּ ְך יֹוִנ ַנִי י ע  ה  פָּ ְך יָּ  .)שיר השירים פרק א, טו( ִהנָּ
ִמ  22 ְך יָּ רֶּ ּהאֹ נָּ ִמי בֹוד ,ים ִבי כָּ ר וְּ עֹׁשֶּ ּה  לָּ מֹאו שְּ  .)משלי ג, טז( ִב
ך" הנוסח הנאמר בברכת הלבנה 23 רא ך בו רו  ., ברוך יוצרך..." )עי' מס' סופרים פי"ט(ב

 

 
 

זכורני כשלמדתי תורה מפי הרב רפאל פוזן ז"ל, אמר כי רש"י, בשונה  
ח   ,מרוב הפרשנים, לא כתב הקדמה לפירושו. אלא שפירושו לבראשית ג

ראה המקום בקרבי, וכך ראוי  מעין הקדמה. ונחקק מקור זה עם מ יש בו
לומדה עם פירוש רש"י. וכך   מסתמאון שכי ,שיעשה אצל כל לומד תורה
ום רבותינו  וכבר סדר , יש מדרשי אגדה רביםכתב רש"י במעין הקדמתו: " 

ואני לא באתי אלא לפשוטו  .ובשאר מדרשות על מכונם בבראשית רבה
 . "אופניושבת דברי המקרא דבר דבור על יולאגדה המי  ,של מקרא

י רש"י הללו היו נר לרגלי מפרשיו, שהשתמשו בהם לתרץ קושיות  דבר
איך הניח תלמוד ערוך ותפס "כמו: מדוע רש"י פירש דלא כהלכתא, 

מדוע השמיט דרשות  , "תא של מכילתא שלא הוזכרה בתלמוד כלליהברי
 מסוימות, ועוד.

 במקומות , הקשות על רש"יהשתמש בזה כדי לאמנם לא יבצר מהם ל
שנראה שהביא אגדה שאינה מתיישבת אחר המקרא. כך למשל מצאנו  

והמדרש ... ולא ידעתי למה הביאֹו רש"י ז"ל בפירושולרא"ם שהקשה: "
והלא  אינו אחר פשוטו של מקרא. ואיך הביאו רש"י בפירושו, ...  שדרשו

"ומדרשי אגדה יש הרבה ואני לא באתי   )רש"י ג, ח(בפרשת בראשית כתב 
 אותן מדרשות שהן קרובות לפשוטו של מקרא".להביא רק מ 

פסוק: "וירא חם אבי כנען את ערות אביו..."  ב , נון זה לכאורה בפרשתכעי 
". ולכאורה  סרסו ויש אומרים רבעו יש אומריםפירש רש"י: " ,, כב()ט

  - תו כמשמעוה כפשוטה, שראה את ערוימקרא היינו ראי פשוטו של
עוקרתו  ,יישבת המקרא, אדרבאמדוע הביא רש"י אגדה זו שאינה מ ו

  מפשוטו? יודגש כי הקושיא כפולה, וחוזרת הן על האמוראים שדרשו כן 
שאינו תואם את כללו   - מה ראו להוציאו מפשוטו; וביותר על רש"י  -

 עליו יסד את פירושו לתורה.

שנתרץ, ראוי שנקדים ביאור שלם לדברי רש"י במעין הקדמתו.   קודם
וון לומר שיביא בפירושו רק פשט ואגדות  כולם מבינים שרש"י מתכ

הקרובות לפשט, אך מה זה 'דבר דבור על אפניו'? אולי לכשנבין זאת,  
 תתבאר הקושיא דלעיל. 

*** 
ָניו" יש לדעת כי  . ובבואנו  ה, יא()כ " הוא ציטוט ממשלי ָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאפְּ

יאורו יותר מאשר באין טוב להבין מה התכוון רש"י בצטטו כאן פסוק זה, 
 : שלו עצמו במשלי על המילים הללו. וז"ל שם

  ' נשאתי אימיך אפונה'ודוגמתו  . על כנו  - דבר דבור על אפניו
ואין זה מגזרת אופן וגלגל   .מבוססת ומיושבת בקרבי .)תהלים פח(

  , 'האופנים'כמו  , היה נקוד פת"ח תחת הפ"א ,שאלו כן ,כח( ה)ישעי
 . ולא יפול בו נקודת חטף קמץ 

ָניו'את המילה ו מכאן כיצד להגות הנה למדנ , (שוא נחפ' בהאות )' ָאפְּ
דלא כפי   וכמדומני שרבים טועים בזה והוגים כמו רבים של אופן,

ועוד   שו רש"י.ובזה אף משבשים את כוונת הפסוק כפי שפיר שמנוקד,
דהיינו כנו, שהדבר מבוסס על כנו   ',אפניו'למדנו את פירוש המילה 

  – 'מבוסס על כנו'ם שלנו הייתי אומר במקום ומיושב במקומו. במילי
השדבר  .'נכנס במילים' שמהווה   ,טהטקסיהיה דבור ומיושב על גבי  האגד

    כן ומושב לפירוש שמולבש על גביו.

  .רש"י בתחילת פירושו לשיר השיריםדברי על פי  ,אלא שיש להוסיף נופך
אור גם  בתוספת שלענ"ד שופכת  ,שם כתב דברים דומים למעין הקדמתו

 : םשבהקדמתו  על כוונתו בתחילת בראשית. והרי דבריו

אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי, מקרא אחד יוצא לכמה  
ואף על   ,וסוף דבר אין לך מקרא יוצא מידי פשוטו ומשמע ,טעמים

צריך ליישב הדוגמא על   , ם דבריהם בדוגמאפי שדברו הנביאי
וראיתי  . זה כמו שהמקראות סדורים זה אחר  ועל סדרה אופניה 

ואינם מתיישבים על לשון  ... לספר הזה כמה מדרשי אגדה 
ואמרתי בלבי לתפוש משמעות המקרא   וסדר המקראות, המקרא 

 . .. על סדרם ליישב ביאורם  

, אינו רק על פי  אפניו, על כנו ומכונוכאן למדנו דבר חדש. ליישב דבר על 
סדר  מקומו הנקודתי בפסוק מסוים, אלא עליו להתיישב גם עם 

המטרה היא ליישב את   ,המקראות כמו שהם סדורים זה אחר זה. כלומר
יתאים להקשר הכללי העולה   וגםהמקרא כך שהפירוש יכנס במילים 

 מרצף העניין בפסוקים.

וכבר  ,יש מדרשי אגדה רבים: "לותםבכלשם מעתה יאורו לנו דברי רש"י 
ום מכונםרבותינו  סדר רי שליישב  ה ".ובשאר מדרשות בבראשית רבה על 

. ורצונו לומר שהמדרשים מסודרים  לסדרדבר במכונו ומקומו היינו 
בהם כדי לבאר , אך לא תמיד יש בסדר נאות זה אחר זה בספרי המדרשים

קראות  סדר את  כפי שאלה מסודרים בתורה. לזאת בא רש"י, ומביא   המ
רק אגדות שיש בהן כדי לבאר את המקרא כפי שהוא מסודר פסוק אחר  

ו  בלשון המקראגדה שתתיישב פסוק, א ור היינו על פי הקשרו  - ובסיד
 ברצף הפסוקים הבאים. 

*** 
  כותב  ,המהר"ל בגור אריה על רש"י שציטט מדברי אגדה שסרסו או רבעו

 )פסוק כד(שראה ערותו, דהא כתיב בקרא  -דאין לומר כמשמעו ": בקצרה
ה "אשר  )ועי'  "לו בנו הקטן", ומה שראה ערותו אין זה עשיה נקרא עש

י  רש"י נצרך כאן לדבר ,. כלומרבבאר יצחק שכתב כדברים הללו ביתר הרחבה(
מחמת ששני  וזאת , היאגדה למרות שאין זה משמעה הפשוט של ראי

נדמה לי שזהו גם   ה גרידא.ימשמע שלא מדובר בראיפסוקים אח"כ 
ולא היו לומדים   .סנהדרין ע ע"א( .)רב ושמואלשורש דרשת האמוראים עצמם 

, לולא והכוונה לרביעה( 'וירא'אצלו שכתוב )זירה שוה משכם בן חמור ג
 אצלנו.   משמעות רצף המקראות

ל  אגדה זו היא דוגמא נפלאה לבאר על ידה את המילים 'דבר דבור ע
אפניו' כפי כוונת רש"י. רק לפי דברי אגדה אלו, יתיישב לשון המקרא  

על פי ההקשר   , העניין על מקומו ברצף  - על מכונו  - 'וירא חם' על אפניו 
 בפסוק המסודר לאחר מכן "אשר עשה לו בנו הקטן". 

  סר' תמיר רוצ' // ...דבר דבור על האופניים שלו



 

 

 

 
 

 אחד הלומדים  / זמן חורף
 

 זמן חורף, 

 אחת בלילה, 

 בבית המדרש. 

 בחוץ יורד גשם. 

 ובפנים: 

 פעמים אש, פעמים מים. 

 - החברותא אם נמצא

 אש.  -דרך כלל 

 מים.  -ואם איננו 

 אך 

 , יגבר היצר  חלילה אם

 פעמים יאמר: 

 –באין חברותא 

 . במטותא.. מיטותא,

 –ופעמים יאמר 

 –באין חברותא 

 ... 'מתיבתא'

 -אך כאשר אגבר אני 

 -היש עונג גדול מזה? 

 בבית המדרש,  אחת בלילה

 בחוץ גשם, מים נטפו, 

 . .ובפנים מים נובעים

 בחוץ קולות וברקים, 

 כי בפנים מתן תורה...
 

 יש קונה עולמו, הבא, 

 בשעה אחת.

  - הזה ועולמ ויש קונה

 . .. בלילה –בשעה אחת 

 

 

 מ.ג. /  הלא כתבתי לך שלישים" "

 , בחכמה  אשר נוהגאדם מ
 ,(א"כמה, פ" )אבות הקדומ ה כמשנה נהגנצפה שי

 בן כמה,  בנוכל קודם  קודיב
 מה. רהלפי תאים הלימוד יו

 מילה,  אפילו חסירילא 
 , מעשרים וארבעה מגילה

 , כלה כ  ת"ח -אמרוש מווכ
 .(פר' ד רבה ר"הש; שי )שמו"ר מא, ה הול כל   יופי היאבכל אשר 

  , ( כב, כ   )משלי   " כתבתי לך שלישים משלי " כך  אמר  
 ,)רש"י שם( קדושים כתוביםו נביאים   ,תורה -

 , (כאפס'  )שם להודיעך קישוטי אמת הדרושים
 . )שם( ולהשיב לשולחך אמרים חדשים

 משנה,  ילמד גיל עשרכאשר יגיע ל
 שנה, וכל הלימוד יהיה נלמד ונ

 קטנה,  ממשמשנה אפילו ו
 היא תהיה לו למנה. אף 

 , יבנה  היסודותלאחר שיבוא 
 יקנה,  דעת בו בגיל אשר

 , לבנות המבנה יוכלז או
 .פס' "ושננתם לבניך"(בגור אריה ע"פ ) התלמוד ישנהדברי  כלו

 , חכמינו זאת השווגם מצינו ש
 , ולא יחנכנו  ביתבונה איש הל
 טע כרם ולא יחללנו, נאשר ו
 .)סוטה מד ע"א( כסדר שם כך אצלנוו

 , באחרונה אשההיקח  אשרוכ
 התלמוד לאחר מקרא ומשנה, כך 
 הם מאותם ארבעים ושמונה, כי 

ין יברייתא דקנ" מ"ה, פ"ואבות ) הלימוד נקנהכל שעל ידם  

 . ("תורהה

, רא"ש שם )תוס' קידושין ל ע"א  התלמוד בלול  - הידועטענה 

 ,(פ"א סי' מג ועוד ראשונים
 הכל בו כלול, לא שאמת ה ךא
 ברור לכל אדם צלול,  ןוכ

 שהמדובר כשהדרך כבר סלול. 

 , 1ו בירר ךכ מספר אחרונים 
 ,(ב"יהא, פ"ת"ת ) סידרוהלימוד וכדברי הרמב"ם 
 ,)ב"מ סוף פ"ב( לא יסתרו וכך דברי הרא"ש

 .)מס' סופרים פט"ו( אמרושכמו ו  ,לדלג איןש

 , נרך עוד דולק תקן עצמך
 אם לא למדת בצעירותך, גם 

 בבחירתך,  רק הכל תלוי
 . (ע' מדרש רבה שםו)דברים ל, יא   "לא נפלאת היא ממך"כי 

 
ו "דברים פ)תורה תמימה ; (שבועות פרק נר מצוה, אות כב 'מס)של"ה  1

שו"ע  יד(; 'רמו סע 'ד סי"ערוך השולחן יובדברי אביו מ וכחוכן מ ,הערה כט
אות  )בצוואתו  מליסא ר' יעקב ;(הערה א א"פ א"ת ק"הלכות תד "יו)הרב 

 בהקדמת ספרו מגדל עוז )היעב"ץ  בעניין סדר הלימוד כך סוברים גםו .(א'
הגר"א   ;(או"חשו"ע ל ההקדמ)פמ"ג ה ;הלכות ת"ת(ובסידור בית יעקב 

דרך )רמח"ל ה; (עדות בניו בהקדמה לביאור הגר"א לשו"ע אורח חיים)
וטי ליקהחפץ חיים ) ;(אות קי"ח 'ג 'סי מורה באצבעהחיד"א ) ;(חכמה פר' ה'

דרך פירוש  תפארת ישראל פרק נו; )גור אריה הנ"ל;מהר"ל ה; (פ"ד אמרים
מדוייק מדברי השו"ע  וכך .(חיים למס' אבות על ברייתא דקניין התורה

מוכח מדברי רבינו ירוחם וכן  (יו"ד סי' רמה סע' ו' וכדברי הב"ח שם)
 ,בשו"ת שבט הלוי חלק ג סימן קמדעיין ו .(תולדות אדם וחוה ריש נתיב ב')

יש , אין ללמוד תנ"ך בגיל מוקדםשלשיטתו שאף  ,וחלק ח סימן רז
ובאמת לא נמצאו אחרונים הסוברים כך להשלים אח"כ את לימוד התנ"ך. 

אמנם הש"ך ביו"ד ו דבריו.השבט הלוי את למד  דברי החת"ס שמהם מלבד
סוברים שאפשר לסמוך  שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן קעזרמה ס"ק ה ו

 על לימוד התלמוד לבד, אך דבריהם קשים מאוד למעיין.

 

ר " ע  בּוָאהצ  ּנְ ר ה  ע  הֹוָרה הּוא ֵמֵעין צ  ּטְ ְיִציָרה ה   " ה 
 ( שמונה קבצים ג, כה)ראי"ה קוק, 

 


