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 ד חלק – בשדים רש"י של אמונתו

 הלוי-דחוח אדיר מאת

 לכתובים רש"י בפירוש שדים ו.

 אפילו יכרעו "לפניו שם: פירש רס"ג – ט( עב, )תה' "ְיַלֵחכּו ָעָפר ְוֹאְיָביו ִצִיים ִיְכְרעּו ְלָפָניו" (1

 תחת כבולים אינם המדברות נוודי כלל בדרך "כי שם: מוסיף וָמרי והציה", המדברות אנשי

 כדמתרגם ,שדים של כתות – ִצִיים" שם: מפרש רש"י ברם, אפילו". בהם אמר ולפיכך שלטון

 כד[". כד, ]במ' ָמֵאיֹוֵמר ִיצָטְרָחן ְוִסיָען – ִכִתים ִמַיד ְוִצים ]אונקלוס:[

 עולה אונקלוס מתרגום שהרי אונקלוס? בתרגום ֵשָדיו את תולה רש"י מדוע יודע ואיני

 במפורש, ע"א( )קו בסנהדרין נאמר וכן אדום. מארץ שייצאו בגדודים שמדובר במפורש

 שם ומסביר ר",ספַ אַ  יביןל רב: אמר – כתים מיד "וצים מאדום: שייצאו בגדודים שמדובר

 מנתה ואשר רומי בצבא הגדולה הצבאית היחידה היא ]...[ ליגיון]ליבין=[" שטיינזלץ:

 יוונית". צבאית יחידה ]...[ ביוונית שמקורה ]...[ ייתכן אספר, ]...[ איש. אלפי כשלושת

 "וייאמר שם: פירש רס"ג – יט( עג, )תה' "ַבָלהֹות ִמן ַתמּו ָספּו ְכָרַגע ְלַשָמה ָהיּו ֵאיְך" (2

 בלהות "תרגם יוסף: ָמרי שם ומבאר מבלהותם", ותמו וספו עין כהרף לשמה היו איך עליהם

 נעימות בלתי הפתעות 'דהשאת', – ַבָלהֹות" זו: מילה מבאר ָמרי יא( )יח, ]ובאיוב 'דהש' –

 השדים כלומר ",שדים מן – ַבָלהֹות ִמן" פירש: רש"י לעומתו, בהלה. כלומר [,"בהלות כמו

 פירש רש"י (,3 )בנקודה המאמר של השלישי בחלקו וגם אחד. ברגע הרשעים את ריתויכ

 .חיובית עקביות אינה הסכלות ועקביות ",אותו ומבהלין האויב על הבאים שדים – "בלהות

ת ִרְשֵפי ִשַבר ָשָמה" (3  הקשתות", מרשפי שם שיבר "כי שם: פירש רס"ג – ד( עו, )תה' "ָקשֶׁ

 ללהב דומים ראשיהם אשר החצים על והכוונה להבות, – 'להיב' רשפי "תרגם שם: ָמרי וביאר

ת ִרְשֵפי ִשַבר ָשָמה" שם: פירש ורש"י הסכין".  קשת ורשפי ]...[ ;ואוכלוסיו סנחריב של – ָקשֶׁ

שֶׁ  ּוְלֻחֵמי' שוןל – שֶׁ  'ּוְבֵני ,]...[ כד[ לב, ]דב' 'ףרֶׁ  רשף ובני וכן ,]...[ [ז ה, איוב] עּוף' יהּוַיְגבִ  ףרֶׁ

 יעוף ומחץ :שנאמר כענין המעופפים חצים לשון זה אף ,לעוף יגביהו שדים הם עפיפה בני

 במפלת מדבר הזה המזמור וכל מעופף, שהקשת חצים קשת רשפי שבר שמה יומם,

 ".סנחריב

ת ִרְשֵפי" כי מסביר רש"י  חיצי את בירושלים בריש הקב"הו המעופפים, החיצים הם "ָקשֶׁ

 השדים כמו מעופפים שהחצים דימוי הוסיף רש"י אך רס"ג, לפירוש דומה זה פירוש .סנחריב

שֶׁ  ּוְלֻחֵמי" אומר: רש"י (,7 )בנקודה המאמר של השני בחלקו לעילו לעוף. מגביהים אשר  ףרֶׁ

שֶׁ  'ּוְבֵני שנאמר: ,ישראל[ ]בעם בהם נלחמו השדים –  ".שדים והם ,[ז ה, איוב] עּוף' יהּוַיְגבִ  ףרֶׁ

 ראינו לעיל כי בדרכם, הנקרה בכל נלחמיםו לרע טוב בין מבחינים אינם השדים רש"י ולפי

 ישראל.-בעם וכאן ישראל אויביב נלחמים שהם

ט ּוָפַקְדִתי" (4  נתן לו אמר כך" שם: פירש רש"י – לג( פט, )תה' "ָנםֲעֹו ּוִבְנָגִעים ִפְשָעם ְבֵשבֶׁ

ר' :שלמה על הנביא ט ְוֹהַכְחִתיו ְבַהֲעֹותֹו ֲאשֶׁ  אלידע בן רזון זה – [יד ז, ש"ב] 'ֲאָנִשים ְבֵשבֶׁ
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 ".היו הראשון אדם בני שהשדים אשמדאי זה – ]שם[ 'ָאָדם ְבֵני ּוְבִנְגֵעי' ,לו לשטן שעמד

 זה. מאמרי של השלישי חלקו בראש זה עניין בהרחבה ביארתי וכבר

 אם – ִתיָרא לֹא" שם: פירש רש"י – ה( צא, )תה' "יֹוָמם ָיעּוף ֵמֵחץ ָלְיָלה ִמַפַחד ִתיָרא לֹא" (5

 באגדה הוא זו להזייתו המקור ".כחץ המעופף שד – יֹוָמם ָיעּוף ֵמֵחץ יתעלה[; ]=בה' בו תבטח

 אמר" כז(: סימן )נשא, תנחומא במדרש מופיעה שהיא כפי זו אגדה הנהו במדרש, שמובאת

 ".כחץ ]=ומפֵלח[ וקושט כעוף, פורח שהוא מזיק יש :הכהן ברכיה רבי

 כך כל ויש מעופף. שד הוא בתהלים האמור שהחץ פירש ולכן כפשוטה זו אגדה הבין רש"י

 הגדול והמזיק המשל, דרך על ולבארה זו אגדה בהם לתלות שניתן בעולם מזיקים הרבה

 אחר ישראל-עם את מתעה אשר כביכול, בחכמתו המפורסם ההוזה הפרשן אולי הוא ביותר

 חיים, אלהים כדברי ופינה בית בכל מופצים כלומר כעוף, פורחין שדבריו – וההזיות ההבל

 טובה. חלקה כל ומכלות הדעת את ומבתרות מפלחות הנחלות האליליות והזיותיו

ר" (6 בֶׁ ל ִמדֶׁ ב ַיֲהֹלְך ָבֹאפֶׁ טֶׁ ר" שם: פירש רש"י – ו( צא, )שם "ָצֳהָרִים ָישּוד ִמקֶׁ בֶׁ בּו ,ִמדֶׁ טֶׁ  – ִמקֶׁ

רשֶׁ  להבין הדעת על יעלה וכי ".בצהרים מזיק וזה בלילה מזיק זה הם, שדים שמות בֶׁ  לפי דֶׁ

 המאמר של השני בחלקו הללו השדים ענייני את ביארנו וכבר שד?! של שם הוא הפשט

  הקודמת: בנקודה בה שהחלנו האגדה להמשך התייחסות נוסיף וכאן (,7 )בנקודה

ר" בֶׁ ל ִמדֶׁ ב ַיֲהֹלְך ָבֹאפֶׁ טֶׁ  חיים לו אין אותו שרואה מי שכל מרירי, קטב זה – ָצֳהָרִים ָישּוד ִמקֶׁ

 מתוך יוצאה אחת וקרן לעגל, דומה ראשו ?עשוי כיצד חיה, ובין בהמה בין אדם בין בעולם

ב :כתיב לפיכך באב,-תשעה עד בתמוז עשר-משבעה שולט והוא מצחו, טֶׁ  ".ָצֳהָרִים ָישּוד ִמקֶׁ

 יתעלה ה' עזב וכי מסוימים? בזמנים ששולט שד שיש הפשט לפי להבין ניתן כיצד יודע ניואי

 ממזיק האָ ְר יִ  והלא לעגל? דומה שראשו לשד השבועות בשלושת אותה והפקיר הארץ, את

 שהן הסוברים ומן באגדות מאד להיזהר ויש ועניין, דבר לכל זרה-עבודה היא כזה דמיוני

 שביניהם". ומה הנביאים ומשלי חז"ל "משלי במאמרי: שביארתי וכפי ,יותר עוד כפשוטן

ף ִמִצְדָך ִיֹפל" (7 לֶׁ יָך ִמיִמינֶָׁך ּוְרָבָבה אֶׁ  – ִיָגש לֹא" שם: פירש רס"ג – ז( צא, )תה' "ִיָגש לֹא ֵאלֶׁ

 כל שם, הקודמים בפסוקים שנזכרו )=המוות( והקטב הדבר, החץ, הפחד, כלומר יגשון", לא

 משמאלך – ִמִצְדָך" פירש: זאת לעומת רש"י יתעלה. בה' הבוטח של חלקו מנת יהיו לא אלה

 ומעוקש מעוקם פשוט פסוק כיצד לראות מדהים ".להזיק יגשו לא ואליך שדים אלף יחנו

 לעוות כדי גרם חמור להיות צריך החמורים מן הסליחה בקשת לאחרו ,זרה-עבודה לכיווני

 הפסוק: המשך פירוש את דמיונו לפי "להשלים" יש כן, כמו אלילית. להזיה כזה פשוט פסוק

ָך ּוְרָבָבה"  לוקה ופירושו ,מימינך יחנו שדים של ורבבה משמאלך, יחנו שדים אלף – "ִמיִמינֶׁ

 שדים. של אינפלציה-היפרב

ְך ִיְגָאֻלהּו" (8  כך: פירש רס"ג – ה( ג, )איוב "יֹום ִכְמִריֵרי ְיַבֲעֻתהּו ֲעָנָנה ָעָליו ִתְשָכן ְוַצְלָמוֶׁת ֹחשֶׁ

 בו ויארעו עננה עליו ותשכון ]=האפלה[, והצלמוות החושך האור[ מקום ]את מקומו "וימלאו

 רש"י היום. של הלוהט החום – "יֹום ִכְמִריֵרי" אפוא פירש רס"ג היום". של הלוהט החום כמו
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 בצהרים מושל והוא מרירי קטב כמו ,בצהרים המושלים שדים – יֹום ִכְמִריֵרי" פירש: לעומתו

 (.6 )בנקודה המרירי לקטב לעיל התייחסנו וכבר ,"צהרים ישוד ומקטב שנאמר

 סביביו "מכל שם: פירש רס"ג – יא( יח, )איוב "ְלַרְגָליו וֱֶׁהִפיֻצהּו ַבָלהֹות ִבֲעֻתהּו ָסִביב" (9

 שדים; – ַבלָּהֹות" שם: פירש זאת לעומת רש"י רגליו". על שיפיצוהו עד הבהלות יארעוהו

יו ֶוֱהִפיֻצהּו  הוא "ְלַרְגָליו וֱֶׁהִפיֻצהּו" שלשון למד וכיצד ,הארץ" על ]השדים[ יחבטוהו – ְלַרְגלָּ

 ".ַבָלהֹות" המלה את 2 בנקודה לעיל ביארנו וכבר הארץ? על חבטה לשון

ְך ְוַתְצִעֵדהּו ִמְבַטחֹו ֵמָאֳהלֹו ִיָנֵתק" (10 לֶׁ  מלשון שם פירש רס"ג – יד( יח, )איוב "ַבָלהֹות ְלמֶׁ

 והדבר מבטחו "כלומר ואומר: ָמרי שם ומוסיף ,הכיליון" שר אל ויצעידהו – ְוַתְצִעֵדהּו" כיליון:

 ׂשרא :שאומרים כדרך הרע למקור כינוי ומלך ]...[. לרועץ לו נהפך ומסמכו משענו שהיה

 דעניותא".

 – ִמְבַטחֹו בו, בטוחה שהיא – ִמְבַטחֹו ;מאשתו – ֵמָאֳהלֹו ִיָנֵתק" כך: פירש זאת לעומת רש"י

 מלך לקבר מעליה ותשלחהו תצעידהו והיא – ְוַתְצִעֵדהּו ;עליו בוטחת שהיא שלו מבטחת

 על אכזרית כנקמה והיא בו, בוטחת שהייתה מאשתו שהתנתק אדם מתאר רש"י ".השדים

 קברות, בתי לשדים שיש עולה מדבריו השדים. מלך לקבר תצעידהו ממנה, שהתנתק כך

 שהשדים אמר לא ואם ונוראה. קשה פורענות עליו חלה הללו לקברים שמשולח מי וכנראה

 הפשט, דרך על ואה שפירושו ורשבמפ מצהיר היה לא ואם ומזיקים, מעופפים וקיימים חיים

 משל. בדרך דבריו את להבין מקום היה אולי

ר ַיְחָדו ִכי" (11  "והם שם: פירש רס"ג – יז( כד, )איוב "ַצְלָמוֶׁת ַבְלהֹות ַיִכיר ִכי ַצְלָמוֶׁת ָלמֹו ֹבקֶׁ

 ובפירושו והצלמוות", הנזקים את הכירו כך כצלמוות, אצלם הבקרים שם[ שנזכרו ]הרשעים

 יחד", בהם ומרשיעים וגונבים רוצחים שווין, אצלם והיום הלילה כי "וסיפר שם: הוסיף הארוך

 ולרצוח. להזיק היטב אותם לימדה ובלילה ביום הגדולה שרשעותם נמצא

ר ַיְחָדו ִכי" כך: שם פירש זאת לעומת רש"י  ]הרשעים[ נסגרים היו שביום – ַצְלָמוֶׁת ָלמֹו ֹבקֶׁ

 ;כלל ]=השדים[ המזיקים מן יראים היו ולא [לזולתם להזיק] למחתרתם הולכים היו ובלילה

 ולא המבהילים שדיםה את[ הרשעים ]מאותם חדא כל היה מכיר – ַצְלָמוֶׁת ַבְלהֹות ַיִכיר ִכי

 השדים? מפני מחוסנים הארורים הרשעים שדווקא הדעת על יעלה ואיך ".מהם ירא היה

 השדים: מפני מחוסנים יתעלה בה' הבוטחים הצדיקים שרק (7 )בנקודה אמר לעיל והלא

ף ִמִצְדָך ִיֹפל" לֶׁ יָך ִמיִמינֶָׁך ּוְרָבָבה אֶׁ  משפט? יעשה לא הארץ כל השופט – "ִיָגש לֹא ֵאלֶׁ

 "וישיגוהו שם: פירש רס"ג – כ( כז, )איוב "סּוָפה ְגָנַבתּו ַלְיָלה ַבָלהֹות ַכַמִים ַתִשיֵגהּו" (12

 לעומת רש"י בלילה". לקחתו סערה רוח וכאילו כמים, במהירות והכיליון[ ]=הנזקים הבלהות

 פירושו לפי כלומר, ".לדראונים ותשליכהו – סּוָפה ְגָנַבתּו ;שדים – ַבָלהֹות" שם: פירש זאת

 ידע לא רש"יו .לדיראון אותו תשליך והסופה המים, כמהירות מהירותב אותו ישיגו השדים

 – וביזיון כלימה בושה, ומשמעו: ,מופשט עצם שם אלא מקום שם אינו דיראון כי ביןה ולא

ה לֹא ְוִאָשם ָתמּות לֹא תֹוַלְעָתם ִכי ִבי ַהֹפְשִעים ָהֲאָנִשים ְבִפְגֵרי ְוָראּו ְוָיְצאּו" יּו ִתְכבֶׁ אֹון ְוהָּ  ֵדרָּ

ל ר ְלכָּ שָּ  כד(. סו, ')יש "בָּ
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 פירש רס"ג – טו( ל, )איוב "ְיֻשָעִתי ָעְבָרה ּוְכָעב ְנִדָבִתי ָכרּוחַ  ִתְרֹדף ַבָלהֹות ָעַלי ָהְהַפְך" (13

 ועברה ]=זכויותיי[ נדבותי כל כרוח נרדפו וכבר ]=הנזקים[, הבלהות עלי התהפכו "ככה שם:

 ִתְרֹדף ;שדים – ַבָלהֹות ;עלי נהפך – ָעַלי ָהְהַפְך" שם: פירש זאת לעומת רש"י ישועתי". כענן

 סובבים השדים רש"י לפי ".מתחלה עלי שורה שהיה הנדיב רוח – ְנִדָבִתי את ;רעה – ָכרּוחַ 

 מתחילה. עליו שורה שהייתה הטובה הרוח את רודפת רעה ורוח אותו,

ל ִתָשֵאִני" (14  תשאני "ואז שם: תרגם רס"ג – כב( ל, )איוב "תּוִשָיה ּוְתֹמְגֵגִני ַתְרִכיֵבִני רּוחַ  אֶׁ

 בתושיה מייסרו שהוא "כלומר וביאר: הוסיף וָמרי בתושיה", ותטרפני תרכיבני הרוח ועל

 האדם. על באים אשר הייסורים הם שנזכרה שהרוח נמצא בייסוריו", ומכלהו מאבדו שאינו

ל ִתָשֵאִני" פירש: זאת לעומת רש"י  לאדם מזמן הקב"ה רש"י לפי כלומר ",שדים – רּוחַ  אֶׁ

  הבאתיו. לא לכן ברור לא פירושו והמשך ,אותו שייסרו שדים

ֱחַרד ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי" (15 ת ִאָשה ְוִהֵנה ַוִיָלֵפת ָהִאיש ַויֶׁ בֶׁ  רס"ג – ח( ג, )רות "ַמְרְגֹלָתיו ֹשכֶׁ

 לעומת רש"י שמים. ויראת מבושה ממנה עצמו את הפנה כלומר ויפן, – "ַוִיָלֵפת" שם תרגם

ֱחַרד" שם: פירש זאת  ;בזרועותיה ולפפתו אחזתו והיא ,לזעוק ובקש הוא שד כסבור – ָהִאיש ַויֶׁ

 שהיא והכיר ראשה על ידו נתן – אשה והנה כט[; טז, ]שו' 'ִשְמשֹון ַוִיְלֹפת' כמו ואחז – ַוִיָלֵפת

 בזרועותיה, אותו לפתה היא לזעוק, וביקש שד היא שרות חשב בועז רש"י לפי כלומר, ".אשה

 שד. ולא אשה שהיא והכיר ראשה על ידו את נתן מצדו והוא

 (:טז סימן ,בא) נחומאת במדרש רש"י של פירושו יסוד

ֱחַרד .בתורה לעסוק שעמד וגו', ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי"  בו, אחזה מיד לצעוק בא – ַוִיָלֵפת ָהִאיש ַויֶׁ

ֱחַרד מהו '.ִשְמשֹון ַוִיְלֹפת' שנאמר תפיסה, לשון אלא הזה הלשון ואין  הוא רוח שמא סבר ?ַויֶׁ

 ."שיער להם אין השדים כי אשה, ומצאה ראשה על ידו נתן מזיק, או

 הגבורה, מפי באות אות מסיני, תורה בהן וראה כפשוטן חז"ל אגדות את תפש רש"י ,כידוע

 אלא מתאר זה מדרש ואין זה. מדרש לפי הפסוק פשט את לפרש זרות שום הרגיש לא ולכן

 מעבר כי מאד, תמוה זה סיפור מקום מכל המדרש. מחבר של לעיניו מבעד המתרחש את

 קשיים: כמה עוד שם יש לבועז, בהבל אמונה וייחוס ,אלילים עבודת שהם שם שנזכרו לשדים

 ועזת חצופה אשה הייתה היא וכי בזרועותיה? בועז את לפתה שרות הדעת על יעלה איך

 שהשד חשש לא וכי ראשה? על ידו את לתת העז כיצד שד, שהיא חשב בועז ואם ?פנים

 אצבעותיו? את הפחות לכל או ידו את יקטע

 חשש כי מאד נחרד הוא רות את בועז ראה כאשר מהעיקר, מתעלם זה מדרש ביותר, והחמור

 ברם, לבדם! והם הלילה באמצע לרגליו שוכבת ויפה צעירה אשה בראותו תקפו אשר מיצרו

 ומדרש וקידושין. בחופה לאשה נשאּה אשר עד בה נגע ולא יצרו, על להתגבר הצליח בועז

 – כפחדן כסכל, כפחדן אותו מציג ואף בועז, של גבורתו את מאד מטשטש זה משובש

 הוא. שד אם לבדוק השד ראש על ידו את שנתן – וכסכל יתעלה, מה' ולא השדים מן שחושש

 פשט נגד וזה וקידושין, חופה בטרם והתגפפו התחבקו ובועז רות זה מדרש לפי מזאת, ויתרה

ֱחַרד ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי" הכתוב: ה ְוִהֵנה ַוִיָלֵפת ָהִאיש ַויֶׁ ֶכֶבת ִאשָּ יו שֹׁ  לאחר גם כלומר ",ַמְרְגֹלתָּ
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 שמדרש אפוא ברור בזה. זה נגעו ולא למרגלותיו שוכבת רק הייתה רות עדיין מאד, שנחרד

 .דעתי לפי כליל לדחותו ואף הפשט, מן לחלוטין להרחיקו ויש מיסודו, משובש זה

ְהַפְך ֳחַמְרָמרּו ֵמַעי ִלי ַצר ִכי ה' ְרֵאה" (16 ב ִשְכָלה ִמחּוץ ,ָמִריִתי ָמרֹו ִכי ְבִקְרִבי ִלִבי נֶׁ רֶׁ  ַבַבִית חֶׁ

 ביאר וָמרי כמוות", בפנים והיה – ַכָמוֶׁת ַבַבִית" כך: שם תרגם רס"ג – כ( א, )איכה "ַכָמוֶׁת

 פירש זאת לעומת רש"י טבעי". באופן מתו כאילו חרב חללי בעיניהם היו הצרות "מרוב שם:

 האויב חרב ומחוץ ,מות ומלאכי ומזיקים שדים אימת יתהיה הבית בתוך – ַכָמוֶׁת ַבַבִית" שם:

 אלילים, עובד השדים מן המתיירא וכל מבחוץ, יבוהאו מבפנים השדים תאימ ".משכלת

 שר"י. הבלי מכל ויתרומם יתעלה ,והנורא הנכבד השם את ומגדף מחרף

ץ נֹוֲעֹו ָשַמִים ְיַגלּו" רֶׁ  אנשי יגלו "לפיכך רס"ג: שם ותרגם – כז( כ, )איוב "לֹו ִמְתקֹוָמָמה ְואֶׁ
 נגד ויתקוממו רבים יקומו ועוד ,נגדו" יתקוממו הארץ ואנשי עוונו, ]=המלאכים[ השמים

 ..."ְיַגלּו" באמירת מסתפקים יוה ולכן זה פסוק היטב כירוה תימן ויהודי רש"י, יפירוש


