על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,אדר תשע"ג ,גליון יז

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש
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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

חדשות בהיכלי רש"י

È"·˘¯Ï Ì‚ È"˘¯ ÌÚ ‰˘¯Ù‰ ˙‡È¯˜ ·ÂÈÁ

"‰˘¯Ù‰ ‡Â¯˜Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ·ÈÈÂÁÓ˘ ‰ÂÂˆÓ‰ ÔÈÈÚ· ‰‰
·‰‡¯) ÌÈÂ˘‡¯‰Ó Û‡ ,ÂÈ˙Â·¯Â .ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ˘ ,ÚÂ·˘ ÏÎ
„ÂÓÏÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÂÙÈÒÂ‰ ,(„ÓÏ Ì‡Â ‰"„ ÛÒÂÈ ˙È·Â ‰Ù¯ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ¯ÂË
‚È· ‰·¯‰ Ïˆ‡ Û‡ ,„‡Ó Ï˘¯˙˘ ,‰˘¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ˘ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì
˙,Ô·¯„ ‰ÂÂˆÓ ÏÎÓ Ì„‡ ÌÂ˘ ¯ËÙ ‡Ï˘ ÂÓÎ ¯Â¯·Â ËÂ˘Ù .‰¯Â
·ÈÓ Û‡ ,‰·¯„‡Â .ÂÊ ‰ÂÂˆÓÓ Û‡ Â¯ËÙ ‡Ï ÔÎ ,‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ˘ ‰ÚË
˘˙ÂÈ‰ ,Ô·¯„ ‰ÏÈÙ˙Ó ÔÈ¯ÂËÙ ÂÈ‰˘ ,ÂÈ¯·ÁÂ È"·˘¯Î Â˙ÓÂ‡ Â˙¯Â
„ÂÓÈÏ ·ÂÈÁ·Â ,‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ ‡Â‰ ‰Ê Ì‚ ‡‰„ ...‰˘¯Ù‰ ˙‡È¯˜· ÔÈ·ÈÈÁ
˙.‡¯˜Ó Ì‚ „ÂÓÏÏ ·ÂÈÁ ‡ÎÈ‡ ‡‰ ‰¯Â
(˙"¯ Ì˘· ,‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï ‰"„ ‡ ,Ï ÔÈ˘Â„È˜) ˙ÂÙÒÂ˙‰ È¯·Ò˘ Û‡Â
„·,‡¯˜Ó· Ì‚ ‰ÏÂÏ·˘ ÌÂ˘Ó ,‡¯˜Ó È„È Ì‚ ‡ˆÂÈ ÈÏ·· „ÂÓÏ˙ „ÂÓÈÏ
·ËÈ‰ Ú„ÂÈ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï„ (·È ,‡ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰) Ì"·Ó¯‰Ï Û‡Â
˙ÂÈ‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÌÂÈ ÏÎ· ‡¯˜Ó „ÂÓÏÏ ·ÈÈÂÁÓ ÂÈ‡ ,·˙Î·˘ ‰¯Â
ˆ¯„ÂÓÏÏ Ì"·Ó¯‰Ï Ì‚ ·ÈÈÂÁÓ ‡‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÂÓÊ ˘ÈÏ˘‰Ï ÍÈ
·‡˘Â¯ÈÙ ÌÚ] ˙"ÂÓ˘ ˙‡È¯˜˘ ¯Â¯· ÔÎ Ì‡Â .·˙Î·˘ ‰¯Â˙ ÔÓÊ ‰ÊÈ
¯˘"ÏÎ· ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ÌˆÚÓ Â·ÂÈÁ ÏÏÎ· ‡ÏÈÓÓ ‡Â‰ È‡„ÂÂ ,[Ï"Î È
˘·,·ÈÈÁ ‡Â‰ È‡„ÂÂ ÚÂ·˘ ÏÎ· „ÂÓÏÏ ÌÈÓÎÁ Â„ÁÈÈ˘ ‰Ê „ÂÓÈÏ˘ .ÚÂ
,‰Ù ÏÚ· ÔÈ· ·˙Î· ÔÈ· ,‰¯Â˙‰Ó ¯Á‡ ¯·„ „ÂÓÈÏ· ¯ËÙÈÏ ÏÎÂÈ ‡ÏÂ
ÂÏ‡Ï Û‡ ‰ÊÓ ¯ÂËÙ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ .ÌÈÓÎÁ Â·ÈÈÁ˘ ‰ÙÒÂ‰ ‰ÂˆÓ‰ „·Ï
˘˙¯ÓÂÏ ÔÈÏÂÎÈ Â‡ ÔÈ‡˘ Â¯Â„Ï Ë¯Ù·Â .ÂÈ¯·ÁÂ È"·˘¯Î ,Ô˙ÓÂ‡ Ô˙¯Â
˘‡."‡¯˜Ó· ÔÈ‡È˜· Â
˘ÊÈ ÔÓÈÒ ‰ ˜ÏÁ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ,‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙"Â

כללים בפירוש רש"י
·"˙Â·ÂÁ¯ ¯‡·"‰ ˙˘Ó

הגיגים ברש"י
הרבה דרכים למקום ולתורה ,והרבה דרכים ללימוד
רש"י במקרא .ספריית מפרשי רש"י כוללת כשלוש מאות
חיבורים ,וכל אחד הולך בדרכו המיוחדת לו .יש מפרשים
שמחפשים איזה קושי בא רש"י לבאר ,ויש המבארים מדוע
הוצרך לב' פירושים וכדומה .יש המפלפלים בדבריו ,ויש
המדייקים בתיבותיו וכו' וכו'.
והנה בא הרה"ג דוד רחימי שליט"א רב קהילת "דברי
שלום ואמת" ומרביץ תורה בחולון ,ומראה לנו עוד כיוון:
רעיונות מוסריים והוראות בעבודת השם הנלמדים מפירוש
רש"י ,אשר אסף איש טהור ,פנינים והגיגים מספרים וסופרים,
בתוספת נופך מדילי'ה ,בהספר אשר קרא שמו בישראל
"דובב שפתי ישנים" ,עם מראי מקומות וביאור בשם "דובב
מישרים" .וכבר כתב השל"ה הקדוש :שלכל דיבור של רש"י
יש ענינים מופלאים.
לדברי שר המסכים מרן בעל "יביע אומר" שליט"א הם
"כתפוחי זהב במשכיות כסף" .מצטרפים אנו לברכתם של
המסכימים הרבנים הדגולים ,שיזכה המחבר שיפוצו מעינותיו
הזכים חוצה מתוך שפע ברכה.

רש"י לחידודא
מי הוא זה ,שהיה במדבר ובירושלים,
היו לו "קרניים" ואינו בעל חיים?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:

)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ‰

"ÔÈ„ ÈÎ ¯Â·Ú·Â ,ËÂ˘Ù ‡Â˘ ¯ÓÂÏ ÂÂˆ¯ 'ÛËÁ·' È"˘¯ ·˙ÂÎ˘ ‰Ó
ËÂ˘Ù ‡Â˘ ˙Â¯˜Ï È"˘¯ Í¯„ ÔÎÏ ,˙Â¯È‰Ó·Â ‰ÙÈËÁ· ‰˙Â¯˜Ï ËÂ˘Ù ‡Â˘‰
'Â‡¯˜ ÌÈ˜„˜„Ó‰ ¯‡˘ ÔÎ‡ .(ÌÈ‰Ï‡Ï Á·ÂÊ ‰"„· ÌÈËÙ˘Ó 'Ù· ÔÈÈÚÂ) 'ÛËÁ
ÌÚÂ ,'Á˙Ù ÛËÁ' Â‡¯˜ ‰ÈÎÓÂÒ· Á˙Ù‰ ÌÚ ‡Â˘ÏÂ ,'‡Â˘' ËÂ˘Ù ‡Â˘Ï
."...'ıÓ˜ ÛËÁ' Â‡¯˜ ‰ÈÎÓÂÒ· ıÓ˜ÏÂ ,'ÏÂ‚Ò ÛËÁ' Â‡¯˜ ‰ÈÎÓÂÒ· ÏÂ‚Ò‰
‡Ó ,„ ÔÁ˙‡Â 'Ù

מי ניצלו ומי ניצלו ומי ניצלו בפרשה אחת"? = בפ' בא נאמר על
כבשי פסח שניצלו באש ,כנאמר )שם יב ,ח( "ואכלו את הבשר גו' צלי
אש" ,וכן על בתי ישראל שניצלו ממכת בכורות ,כנאמר )שם פסוק כז(
"אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו
הציל" ,וכן בני ישראל ניצלו את מצרים ,כנאמר )שם פסוק לו( "וה'
נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום ,וינצלו את מצרים" )על פי
"אביעה חידות"(.

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(

 "לא ניכר שוע לפני דל" 

)Ì˘· '‰ ‡¯˜ Â‡¯ Ï‡¯˘È È· Ï‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ (ãì-ì ,äì ìä÷éå 'ô
·ˆ‰ÓÎÁ· ÌÈ˜Ï‡ ÁÂ¯ Â˙‡ ‡ÏÓÈÂ .‰„Â‰È ‰ËÓÏ ¯ÂÁ Ô· È¯Â‡ Ô· Ï‡Ï
·˙··‡ÈÏ‰‡Â ‡Â‰ Â·Ï· Ô˙ ˙Â¯Â‰ÏÂ .'Â‚ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ·Â ˙Ú„·Â ‰Â
· .Ô„ ‰ËÓÏ ÍÓÒÈÁ‡ Ôופירש רש"יÔÈ„Â¯È‰ ÔÓ Ô„ Ë·˘Ó ,"·‡ÈÏ‰‡Â" :
˘·˘·‡Â‰Â ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓÏ Ï‡Ïˆ·Ï ÌÂ˜Ó‰ Â‰Â˘‰Â ,˙ÂÁÙ˘‰ È·Ó ,ÌÈË
."Ï„ ÈÙÏ ÚÂ˘ ¯Î ‡ÏÂ" [ËÈ ,„Ï ·ÂÈ‡] ¯Ó‡˘ ‰Ó ÌÈÈ˜Ï ,ÌÈË·˘‰ ÈÏÂ„‚Ó
וצריך ביאור ,הרי כבר נאמר לעיל )פ' תשא לא ,ב-ו(" :ראה קראתי בשם
בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה .ואמלא אתו רוח אלקים בחכמה
ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה גו' .ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן
אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר
צויתך" .מדוע שם לא פירש רש"י כלום .ולאידך גיסא ,ממה שנאמר כאן
"ראו קרא ה' בשם בצלאל גו' וימלא אותו רוח אלקים בחכמה" ,ורק אחר
כך ממשיך "ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב" משמע שחכמת בצלאל
גדולה משל אהליאב ,וקשה כיצד ניתן להשוותם אך ורק כדי לקיים "ולא
נכר שוע לפני דל" .בכלל צריך ביאור ,מדוע יש צורך להדגיש ש"לא נכר
שוע לפני דל" על ידי השוואת בצלאל ואהליאב ,והרי מקרא מלא דיבר
הכתוב בריש פ' תשא )לעיל ל ,טו(" :העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" .גם
יש לדייק לשון "לקיים מה שנאמר" ,מדוע שינה מן הצורה הרגילה:
"כמו שנאמר" ,וכיוצא בזה.
מינוי בצלאל ואהליאב בציווי ה' 
והביאור בכל זה ,לרש"י הוקשה בציווי ה' אל משה בפרשת תשא
)שם( נאמר" :ואני הנה נתתי אתו" שניתן לפרש לשרתו ,על דרך "את"
הטפל ,ואילו כאן בדיבור משה אל ישראל נאמר" :הוא ואהליאב",
שמשמע שאהליאב שווה לבצלאל .ואף שמצינו כמה פעמים בתורה שלא
נפרטו כל פרטי הציווי הן בדברי ה' למשה ,והן בדברי משה לבני ישראל,
שכן פשיטא שמשה מסר כל ציוויי ה' לישראל ,ואידך גיסא כל מה שאמר
לישראל בשם ה' נצטווה על כך ,הרי כאן מדובר בשינוי של תוכן:
בפרשת תשא נקב הכתוב בשמו של אהליאב בתוך שאר חכמי הלב ,שאף
שההתייחסות אליו בשמו אמנם מורה על מעלתו לגבי שאר החכמים ,אך
עדיין אין הכרח לומר שיהא שווה לבצלאל .ואילו בפרשתנו משמע שהיו
שניהם שווים "הוא ואהליאב" .ואם כך הדבר מדוע לא נאמר עניין זה
מיד בציווי ה' ,והרי השמטה זו נותנת מקום לטעות שאין אהליאב שווה
לבצלאל.
ומזה למד רש"י שההשוואה שביניהם היא בעיקר לגבי ישראל ,ולא
יסוד בגוף הציווי .וזהו הדיוק "לקיים מה שנאמר" ,השוואת אהליאב
לבצלאל איננה מפני ש"לא נכר שוע לפני דל" ,שכן פשיטא שאין ממנים
אדם לתפקיד ראש האומנים ,אלא אם כן הוא ראוי ומוכשר לכך ,והיינו

פרד"ס היה לשלמה

שזה שהקב"ה ציוה למנות את שניהם כראשים הוא אך ורק בגלל הצד
השווה שבהם ,מעלתם על כל שאר חכמי לב ,שבגללה ראוי אהליאב
להיות שווה לבצלאל .לעומת זאת לגבי בני ישראל היה כאן ענין נוסף,
היה צורך "לקיים" ,לתת קיום ותוקף למידה ולהנהגה ד"לא נכר שוע
לפני דל" ,ולכן הדגיש משה לבני ישראל את השוואתם של בצלאל
ואהליאב ,על אף גודל המרחק בעניין היחוס.
פירוש הדברים ,נדבת המשכן היתה לפי הישג ידו של כל יחיד,
ובלשון רש"י )פ' תשא ל ,טו(" :לא היתה יד כולם שווה בה אלא איש איש
מה שנדבו לבו" .ויש לתמוה על כך ,המשכן הוא הרי עניין כללי ועיקרי
ביותר אצל בני ישראל ,ואם כן איך יתכן שבעניין כזה יודגש ולתמיד
חילוק בין עשירים שנטלו בו חלק חשוב ועניים שלא היה ביכולתם ליטול
בו חלק חשוב )ורק לגבי האדנים  -יסוד המשכן וקרבנות ציבור היו כולם
שווים ,בנתינת מחצית השקל ,כנ"ל( .הרי שמסדר נדבת המשכן היה
מקום לטעות ולחשוב שישנו חילוק בין עני לעשיר בשייכותם למשכן ה'.
מינוי בצלאל ואהליאב בדברי משה 
אמנם מכיון שכל ישראל השתתפו בנדבת המשכן וכל אחד לפי נדבת
לבו הרי יד כולם שווה בו ,וההבדלים שביניהם הם רק מצד כמות הנתינה,
על דרך מה שכתב רש"י בריש פ' ויקרא )א ,יז( "אחד המרבה ואחד
הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים" ,אבל מכל מקום היות שבפועל
ישנם חילוקים ,הרי זה גורם לחלישות בכך שכל ישראל שייכים בשווה
לעשיית המשכן .לכן כדי לתקן ענין זה היה צורך "לקיים מה שנאמר:
ולא נכר שוע לפני דל" ,כלומר לתת קיום ותוקף לזאת שידעו ישראל
שהכל שווים בעשיית המשכן ,וזה נעשה על ידי הדגשת משה לבני
ישראל שמלאכת המשכן ניתנה ביד בצלאל ואהליאב שעל אף ההבדלים
ביניהם בענין היחוס הושוו למלאכת המשכן ,ובכך קיים "ולא נכר שוע
לפני דל" ,שעל ידי זה נתקיים אצל ישראל היסוד שבעשיית המשכן הכל
שווים.
על פי זה מובן גם מדוע לא דיה היתה להשוואת בני ישראל ולקיום
"ולא נכר שוע לפני דל" בנתינת מחצית השקל ,שכן כאן היה צורך לבטל
את החלישות האפשרית בעניין זה ,שעל ידי החילוקים בנדבת המשכן,
לכן היה צורך להדגיש את ההשוואה במלאכת המשכן שנעשתה בנדבות
בני ישראל .עוד יש לומר שמחצית השקל הוא מצווה שמלכתחילה אין
בה שום חילוקים ,ולכן גם אין בה כדי לקיים "ולא נכר שוע לפני דל",
כשם שאין לומר שכאשר הן העשיר והן העני מקיימים מצווה כלשהי
באופן אחד )כמו מעשר בהמה ,אחד מעשר ולא מתשע( ,יש בכך משום
קיום "ולא נכר שוע לפני דל".
ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק לא

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

)שם הגדולים(

) .˙˘ÂÁ Â˙Â‡ ˙ÈÙˆÂ (á ,æë äîåøú 'ôפירש רש"י .‰˘ÂÁ ÍÁˆÓÂ [„ ,ÁÓ ‰ÈÚ˘È] ¯Ó‡˘ ÁˆÓ ˙ÂÊÚ ÏÚ ¯ÙÎÏ :וכתב הרב "נחלת יעקב" :לא ידעתי
מקום זה הדרוש ,וגם לאיזה צורך הביא זה הדרוש ,עיין שם .וראיתי לרבינו בחיי שכתב :ובמדרש "ועשית מזבח עצי שטים" ,על מה
מזבח הנחושת מכפר על מצח נחושת ,שנאמר :ועד ברזל ערפך ומצחך נחושה ,עיין שם .הרי דרשת רש"י הנה שמענוה במדרש רז"ל,
מצאנוהו ברבינו בחיי .ונראה ,שהוקשה לרש"י מדוע יעשוהו נחושת ולא זהב ,הרי אין עניות במקום עשירות ,והרי מזבח הפנימי זהב
ארץ יהודה
היה ,ולכן הביא זה הדרש )ועיין מה שכתוב בספר "דבק טוב"(.
) .„ÈÓ˙ ¯ ˙ÂÏÚ‰Ï (ë ,æë äåöú 'ôפירש רש"י .‰ÈÏ‡Ó ‰ÏÂÚ ˙·‰Ï˘‰ ‡‰˙˘ „Ú ˜ÈÏ„Ó :הקושיא מפורסמת למה השמיט רש"י מה שכתב בריש
פרשת בהעלותך :דבר אחר ,מעלה היתה שעליה הכהן עמוד ומטיב .ונראה דלא קשה מידי ,דשם גבי אהרן ובניו קאי ודאי הוצרכו
למעלה ,לפי שקומתו של אדם אינו אלא ג' אמות כגובהו של המנורה שהיה ח"י טפחים ,והוצרכו לעמוד על המעלה לראות היטיב להטיב
את הנרות .מה שאין כן כאן דאיירי בז' ימי המלואים ששימש משה ,והוא היה גבוה עשר אמות ,ולא היה צריך לעמוד על המעלה .לכן
מים יחזקאל ,לבעל שו"ת כנסת יחזקאל
פירש שתהא שלהבת עולה מאיליה ,וק"ל.
) .ÔÂÁÂ ÌÂÁ¯ Ï-‡ '‰ '‰ (å ,ãì àùú 'ôפירוש רש"י .·Â˘ÈÂ ‡ËÁÈ˘ ¯Á‡Ï ˙Á‡Â Ì„‡‰ ‡ËÁÈ˘ Ì„Â˜ ˙Á‡ ,‡È‰ ÌÈÓÁ¯ ˙„ÈÓ ,'‰ '‰ :והקשה הרא"ש
)בגמרא ראש השנה יז ,ב( "קודם שיחטא אדם" מאי בעי רחמים? ותירץ על שם שצופה עתידות .עוד יש לומר על פי מה דאיתא ב"חובת
הלבבות" דאמר החכם שאם אין בי חטא ,מתיירא אני ממה שחמור יותר מן החטא ,והיא גאוה .נמצא קודם שיחטא האדם בעי רחמים
היכל הברכה ,פ' קדושים ,בשם דודו ורבו ה"עטרת צבי" מזידיטשוב
יותר.

) .·‡ÈÏ‰‡ (ãì ,äì ìä÷éå 'ôפירש רש"יÈÙÏ ÚÂ˘ ¯Î ‡ÏÂ"] ÍÏ ¯ÓÂÏ ,‰„Â‰È Ë·˘Ï ‰"·˜‰ Â‰ÂÂ˘‰Â ,˙ÂÁÙ˘‰ È·Ó ,ÌÈË·˘·˘ ÔÈ„Â¯È‰ ÔÓ Ô„ Ë·˘Ó :
„ .["Ïקשה לי ,למה לא פירש כן לעיל פרשת כי תשא )לא ,ו( .ונראה דקשה לרש"י בשלמא לעיל )שם ,ב-ו( כשהזכירו הקב"ה למשה" :ראה
קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור ,ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן" ,צריך המקרא ליחסו ולהזכירו ,אבל כאן אצל משה כשדיבר עם
ספר הגור
ישראל לא היה צריך ,כי הם הכירוהו בודאי ,אלא בא לומר כי השוהו ,לומר "לא ניכר שוע לפני דל".

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
·‚ ."ÍÏÏופירש

בפ' ויצא )ל ,כז( אומר לבן ליעקב "'‰ ÈÎ¯·ÈÂ È˙˘Á
רש"י,"Ô‡ˆ‰ ÌÚ ‰‡· Â˙· ÏÁ¯ ‰‰Â" ¯Ó‡˘ ,ÌÈ· ÈÏ ÂÈ‰ ‡Ï Ô‡ÎÏ ˙‡·˘Î :
‡¯Ó‡˘ ,ÌÈ· ÂÏ ÂÈ‰ ÂÈ˘ÎÚÂ .ÌÈÚÂ¯‰ Ïˆ‡ Â˙· ÁÏÂ˘ ‡Â‰Â ÌÈ· ÂÏ ˘È ¯˘Ù
" ."Ô·Ï È· È¯·„ ˙‡ ÚÓ˘ÈÂוהקשו ב"מתיבתא דרש"י" )גליון טו( מדוע מביא

רש"י ראיה מפסוק הנ"ל )שהוא פרק לא פסוק א( ,והלא יכול היה להביא ראיה
מפסוק קודם יותר )והוא בפרק ל פסוק לה(" :ויתן ביד בניו" ,וכמו שפירש
רש"י שם" :ויתן לבן ביד בניו" .ונראה שדוקא מפסוק זה השני מוכח
שהיו ללבן בנים .דהנה מצינו שנקראים בנים לאו דוקא בנים ממש :א(
לבני בנים או בני בנות ,כמו שכתוב בפרשה )לא ,מג( שלבן אמר "הבנות
בנותי והבנים בני" ,והכוונה לבנים של בנותיו רחל לאה בלהה וזלפה; ב(
חתנים ,כמו שנאמר בפרשת וישב )לז ,לה( "ויקמו כל בניו וכל בנותיו
לנחמו" ,ופירש רש"י" :שאין אדם נמנע מלקרא לחתנו בנו ולכלתו בתו".
והנה רש"י כתב כאן בפשטות שבתחילה לא היו לו בנים ,ובנוסף לכך
כתב בפסוק )כט ,יב( "ותרץ ותגד לאביה"" ,שאמה ]אשתו של לבן[ מתה".
ואם כן מנא לן שעכשיו יש לו בנים ,ושמא מה שכתוב שלבן נתן את הצאן
ביד בניו ,הכוונה לחתנים או נכדים מבנותיו .לכן מביא רש"י את הפסוק
השני ,שבני לבן אמרו "לקח יעקב את כל אשר לאבינו ,ומאשר לאבינו
עשה את כל החיל הזה" .וצריך להבין ,מי אמר כן ולמי היה איכפת
שיעקב לוקח מלבן .מובן ,שאי אפשר לומר שבני יעקב אמרו כן .ואם
תימצא לומר שהיו לו חתנים אחרים ]אף שנאמר "וללבן שתי בנות" ,אבל
יתכן שהכוונה שתי בתולות ,ומבלעדן היו לו בנות נשואות ,וחתניו אלו
נקראים "בניו"[ ,אך לא היה צריך להיות איכפת להם ,כי מאחר שאין
ללבן בנים ,הרי נשי יעקב הן יורשות ,ואם כן מגיע להם חלק בנכסי לבן.
ואם יעקב לא יקח בתורת שכר ,יקח בתורת ירושה .רק אם יש לו בנים,
שאז אין הבנות יורשות ,הם צריכים לחוס על המקנה שלקח יעקב.
ומתלונתם מוכח שהם בנים ממש .ולכן מביא רש"י פסוק זה דוקא.
וזו גם כוונת רש"י במה שמפרש את הפסוק בדברי רחל ולאה )לא ,יד(
"העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו" ,ופירש שם" :כלום אנו מיחלות לירש
מנכסי אבינו כלום בין הזכרים ,שמוכח שנישא לבן שוב ונולדו לו בנים.
וגם בזה מתבאר שהכוונה בענין ירושה ,שהרי קרא רק לרחל וללאה ,ורק
הן יכולות לענות תשובה שענינה הירושה ,שבלהה וזלפה בנות היו מפילגש
הרב שמואל פעווזנער
שאינן יורשות.

בפ' משפטים )כד ,יא(˙‡ ÂÊÁÈÂ Â„È ÁÏ˘ ‡Ï Ï‡¯˘È È· ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â :
 .Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ ÌÈ˜Ï‡‰פירש רש"י‡Â‰È·‡Â ·„ Ì‰ ,"ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â" :
˙‡ ÂÊÁÈÂ" .„È Ì‰· ÁÏ˙˘‰Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÂÈ‰˘ ÏÏÎÓ ,"Â„È ÁÏ˘ ‡Ï" .ÌÈ˜Ê‰Â
‡ÓÂÁ˙ ˘¯„Ó ÍÎ ,‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ ÍÂ˙Ó Ò‚ ·Ï· Â· ÔÈÏÎ˙ÒÓ ÂÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡‰
,‡Ó ‰ÈÚ˘È] ÍÈ˙‡¯˜ ‰ÈÏÈˆ‡ÓÂ :ÂÓÎ ,ÌÈÏÂ„‚ ÔÂ˘Ï ÈÏÈˆ‡ .ÔÎ Ì‚¯˙ ‡Ï ÒÂÏ˜Â‡Â
.[Á ,‡Ó Ï‡˜ÊÁÈ] ‰ÏÈˆ‡ ˙ÂÓ‡ ˘˘ ;[‰Î ,‡È ¯·„Ó·] ÁÂ¯‰ ÔÓ Ïˆ‡ÈÂ ;[Ë
צריך ביאור ,מדוע מפרש לשון "אציל" בד"ה "ויחזו את האלקים",
ולא במקומו בד"ה "ואל אצילי" ,או בדיבור בפני עצמו "אצילי" .ובפרט
שכך מהפך בפירושו סדר הכתוב ,שתחילה מפרש סיפא דקרא "ויחזו את
האלקים" ,ולאחר מכן חוזר לפרש רישא דקרא "ואל אצילי" .גם ,למה
צריך להביא שלש ראיות ללשון "אציל" ,ולא הסתפק בראיה אחת? ומדוע
אינו מביא הראיות על פי סדר הכתובים בתנ"ך? והנה בפ' בהעלותך )יא ,יז(
על הפסוק "ואצלתי מן הרוח" ,פירש רש"י" :ואצלתי" ,כתרגומו וארבי,
כמו :ואל אצילי בני ישראל .וקשה למה אינו מביא ראיה מן הפסוק
מ .נ.
"ואצלתי מן הרוח" ,שלפני הפסוק שמביא "ויאצל מן הרוח".

בפ' ויקהל )לח ,ז(˙‡˘Ï Á·ÊÓ‰ ˙ÚÏˆ ÏÚ ˙ÂÚ·Ë· ÌÈ„·‰ ˙‡ ‡·ÈÂ :
‡˙ .Â˙‡ ‰˘Ú ˙ÂÁÂÏ ·Â· Ì‰· Âפירש רש"י‡Â‰ ·Â· ,"˙ÂÁÂÏ ·Â·" :
˙ÂÁÂÏ‰ ,"˙ÂÁÂÏ ·Â·" .·Â· ˙ÂÚ·ˆ‡ Ú·¯‡ ÂÈ·ÚÂ [‡Î ,· ‰ÈÓ¯È] ÔÎÂ ,ÏÂÏÁ
˘.ÚˆÓ‡· ÏÏÁ‰Â ÁÂ¯ ÏÎÏ ÌÈË˘ ÈˆÚ Ï
צריך ביאור ,הרי בתחילת הפרשה )לה ,ה( כתב רש"י" :כבר פירשתי
נדבת המשכן ומלאכתו במקום צוואתם" ,והיינו שאין צריך לחזור ולפרש.
ואם כן מה ראה על ככה לחזור ולפרש כאן את פירושו של "נבוב לוחות",
שכבר פירש כן במקום צוואתו ,בפ' תרומה )כז ,ח( ,שם נאמר" :נבוב לוחות
תעשה אתו" .ופירש רש"י" :נבוב לוחות" ,כתרגומו חליל לוחין .לוחות
עצי שטים מכל צד והחלל באמצע ולא יהא כולו עץ א' שיהא עביו ה'
אמות על ה' אמות כמין סדן? אמנם לעיל הסתפק בכך שהביא כן מתרגום
מבלי להביא ראיה ,ואילו כאן הביא ראיה מירמיה ולא ציין שכן הוא
תרגומו .אולם הא גופא טעמא בעי .גם צריך ביאור מדוע חילק את פירושו
כאן לב' דיבורים ,והלא שניהם אחד הוא .ובפ' תרומה אכן כללם יחד
בדיבור אחד? ואם משום מה ראה צורך לחלקם כאן ,למה העתיק בד"ה
הראשון גם את תיבת "לוחות" ,הרי אינו מפרשה כי אם תיבת "נבוב"? כן
א .ב.
צריך להבין מה מוסיף בדיבור הב' על דיבור הא'?

הערת המערכת :יש לציין כי בכמה כתבי יד של פירוש רש"י נאמר גם
כאן "כתרגומו" )מלבד הראיה מירמיה( .ויש שאין גורסים ד"ה השני ,והכל
כולל מנחם  -קראנהייטס דיבור אחד כהתם .אבל שאר הקושיות עדיין צריך תלמוד.

י"ד רש"י

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

)ÌÈÈÂÏ‰ ˙„Â·Ú ‰˘Ó ÈÙ ÏÚ „˜ÂÙ ¯˘‡ ˙Â„Ú‰ ÔÎ˘Ó ÔÎ˘Ó‰ È„Â˜Ù ‰Ï‡ (àë ,çì éãå÷ô 'ô

?"ÔÎ˘Ó˙˘" ˘¯ÙÏ ÂÏ ‰ÓÏÂ ,"ÔÎ˘Ó" È¯˜‡ ˘„˜Ó È¯‰

· .Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô· ¯Ó˙È‡ „Èפירש רש"יÈÏ˜˘Ó ÏÎ ÂÓ ÂÊ ‰˘¯Ù· ,"È„Â˜Ù ‰Ï‡" :
„·˙ È˘ ,"ÔÎ˘Ó ÔÎ˘Ó‰" .Â˙„Â·Ú ÏÎÏ ÂÈÏÎ ÏÎ ÂÓÂ ,˙˘ÁÏÂ ·‰ÊÏÂ ÛÒÎÏ ,ÔÎ˘Ó‰
ÔÎ˘Ó" .Ï‡¯˘È Ï˘ Ô‰È˙ÂÂÚ ÏÚ ÔÈ·¯ÂÁ È˘· ÔÎ˘Ó˙˘ ˘„˜ÓÏ ÊÓ¯ ,ÌÈÓÚÙ
Â˙ÈÎ˘ ‰¯˘‰ È¯‰˘ ,Ï‚Ú‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ ‰"·˜‰ Ì‰Ï ¯˙ÈÂ˘ Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â„Ú ,"˙Â„Ú‰
·.Ì‰ÈÈ

תפארת יוסף; לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י

?¯Ó‡˜ ‰Ó
ר"ש אלמושנינו; באר מים חיים; באורים כבדו ה'; אבן יעקב; אהבת ציון; מלאכת
הקודש; באר בשדה; טירת כסף; נמוקי רש"י; לקוטי שיחות )חלק כו שיחה א(;
ביאורים לפירוש רש"י

?ÂÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó
עמר נקא לרע"ב; מהר"ן; דבק טוב; אבן יעקב; מנחת יהודה; אהבת ציון; שפתי
חכמים; תפארת יוסף; משכיל לדוד; מלאכת הקודש; אמרי קדם )דברי נגידים(; טירת
כסף; זבחי תודה; לקוטי שיחות )שם( ; ביאורים לפירוש רש"י; אור החמה

?"ÂÊ ‰˘¯Ù·" ÔÈÈˆÏ ÂÏ ‰ÓÏ

?„Á‡ "ÔÎ˘Ó" ‡Ï‡ ¯Â˙È Ô‡Î ÔÈ‡Â ,ÂÙÂ‚Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ "ÔÎ˘Ó" È¯‰
מהר"ן; אבן יעקב; מנחת יהודה ]וראה תפארת יוסף[; שפתי חכמים; מירא דכיא;
תפארת יוסף; משכיל לדוד; באר בשדה; דברי אברהם )טכארעק(; לקוטי שיחות
)שם(; ביאורים לפירוש רש"י; נחלת אלחנן

?˘„˜Ó ÏÚ ÊÓ¯ ‰ÓÏÂ ÔÎ˘Ó· È¯ÈÈÓ È¯‰
אבן יעקב; שפתי חכמים

?‰ÏÈ˘ ÔÎ˘Ó ÏÚ ÊÓ¯ ‡Ï ÚÂ„Ó
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י

?ÂÂ·¯ÂÁ ÏÚ (Â˙Ó˜‰ ˙Ú·) Ô‡Î ÊÓ¯ ÚÂ„Ó
כלי יקר; משכיל לדוד; באר בשדה; אלף המגן )ירושלים תש"ה(; לקוטי שיחות
)שם(; ביאורים לפירוש רש"י

‰¯Â‡ÎÏ˘ ,"Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‰È˙ÂÂÚ ÏÚ" ÔÎÂ ,"ÌÈÓÚÙ È˘" ˘¯ÙÏ ÂÏ ‰ÓÏ
?Ì‰ ÌÈ¯˙ÂÈÓ
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י

לקוטי שיחות )שם( ; ביאורים לפירוש רש"י; וראה חלק ממפרשים הנ"ל

?'ÂÎ˘Ó˙˘ ˙Â˘„˜ÓÏ ÊÓ¯' ¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏ

˙˘¯Ù· ¯ÂÓ‡‰ ,ÂÈÏÎ ÔÈÓ Ì‚ ÏÏÂÎ "ÔÎ˘Ó‰ È„Â˜Ù"˘ ˘¯ÙÏ Â˙Â‡ ÁÈ¯ÎÓ ‰Ó
˘‡ )?("ÌÈÂÏ‰ ˙„Â·Ú" ‰"„· ·˙ÂÎ˘ ÈÙÎÂ

לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י

לקוטי שיחות )שם( ; ביאורים לפירוש רש"י; וראה חלק ממפרשים הנ"ל

"ÂÓÈ" ‡ÏÂ ,'ÈÏ˜˘Ó ÏÎ ÔÈÓ' ÔÂ˘Ï‰ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡˙Ó "È„Â˜Ù" ˘Â¯ÈÙÏ ‰¯Â‡ÎÏ
)„¯?"ÈÏ˜˘Ó" ÛÈÒÂÓ ‰Ó Ì˘ÏÂ ?"ÏÎ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÓÂ ?(¯ÂÙÈÒ Í
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י

?"·‰Ê"Ï "ÛÒÎ" ÌÈ„˜‰
לקוטי שיחות )שם(; ביאורים לפירוש רש"י; יוסף הלל; רשפי אש ]על פי מלאכת
הקודש[

?"ÔÎ˘Ó˙˘" ˘Â¯ÈÙ
זכרון; מהר"ן; לקוטי שיחות )חלק יא שיחה ב(; ביאורים לפירוש רש"י; אור החמה;
ביאור סתומות ברש"י

?ÔÎ ÊÓ¯ ‰ÓÏÂ ÈÓÏ
מלאכת הקודש

?ÏÈÚÏ ÂÊÓ¯ ‡Ï ‰ÓÏ
גור אריה; זכרון משה לחותן המהרש"א; משכיל לדוד; לקוטי שיחות )שם(;
ביאורים לפירוש רש"י

!¯·„Ï ¯ÎÊ
אמרי שפר ]אולם ראה אבן יעקב[

?¯˙ÈÂ‰ ÏÚ ˙Â„Ú ‡È‰˘ ˘¯ÙÏ ÂÁÈ¯Î‰ ‰Ó
באר מים חיים

?(ÔÎ˘Ó·˘) ˙Â„Ú‰ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ È‡˜ ˙ÂË˘Ù· È¯‰
תוספות השלם )אות ז(; אהבת ציון; באר יצחק; טירת כסף; אור החמה; עיוני רש"י

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
)דקדוקי רש"י(
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
לרבי יצחק אייזיק אויערבאך מפיורדא
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
) -כ"ז באד"א תק"ח(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

באר רחובות

"המדקדק האלוף"  -כן מתואר בשער
הספר דפוס ראשון .ועוד טרם הוציא לאור את
ספרו "באר רחובות" יצא טבעו כמדקדק,
בזכות ספר אחר בחכמה זו "גירסא דינוקא"
שהוציא לאור בווילהרמשדארף תע"ח .על
ספר זה מספר המחבר" :וה' יצליח דרכי בהיותי
שנה אחת בק"ק פראנקפורט נזדבנו כמעט
כולם ,רבים למדו מתוך חיבורי מעצמן ורבים
למדו אצלי מתוכו ומשאר ספרי דקדוק ודרכי
המקרא עם פירוש רש"י) "...הקדמתו ל"באר
רחובות"( .במהדורות הבאות של "באר רחובות"
כבר נקרא "המדקדק הגדול המפורסם בדור".
נולד בפיורדא לאביו רבי ישעיה רייס הי"ד .שם
חי ופעל ,ובה נסתלק אור ליום כ"ז באד"א
תק"ח.
את הספר "באר רחובות" הדפיס המחבר
בזולצבאך ת"ץ ,בהסכמתם של חכמי
אמשטרדאם ושל המדקדק הנודע רבי זלמן
הענא .לאחר פטירת המחבר נדפס בפיורדא
תקכ"ב ,בהסכמת ה"קרבן נתנאל" .כן נדפס
בתוך חומשים ,בפרנקפורט-דאדר תקמ"ד.
כמאה שנה לאחר מכן הודר מחדש על ידי הרב
אהרן וואלדן ,בצירוף עם ספר נוסף על דקדוקי
רש"י " -מירא דכיא" )ראה ספר "גיבוריו של
שלמה" ערכו( ,ויצא לאור ביוזעפאף תרל"ח,
תחת שם כולל "דקדוקי רש"י" .ואין לו כל
קשר עם "דקדוקי רש"י" שנדפס ב"ריווא-די-
טרינטו" ש"ך ,כפי שטעו רבים וטובים )ראה שם
ערך "דקדוקי רש"י"( .ושוב הופיעו כמה פעמים
במהדורות צילום ממהדורת יוזעפאף תרל"ח.
בהקדמתו ל"באר רחובות" מספר
המחבר מה ראה על ככה לחבר חיבור זה:
"הרגלתי עצמי ללמוד בדרכי המקרא בדרך
......

שלטי הגיבורים

הפשוטה עם פירוש רש"י ז"ל ,וכאשר הגעתי
בדקדוקי רש"י פניתי לחכמים אמיתיים
בחכמה זו ולא מצאתים ...וכאשר עיינתי
בספריהם ]של מפרשי רש"י[ לא הבנתי דבריהם,
ומכל שכן דברי רש"י ...וקצתי בחיי ללמוד
בדילוג ...והבא ליטהר מן השמים מסייעין אותו
והקרני ה' מקרה טהור ...ומצאתי רבי ...אדוני
מ"ו החכם השלם מדקדק הגדול כמוהר"ר
שמואל פוזנא ולימדני שנים רבות ...וקיים בי
מה אני בחנם וכו' .וכאשר התעסקתי בחכמת
......

הדקדוק יותר מן עשר שנים ,אמרתי בלבי לא
טוב היות אדם ללמוד לבדו ,והמצאתי את
נפשי ללמד את אחרים".
כאן מספר על ספרו "גירסא דינוקא" ועל
שיעוריו בדקדוק ,כנ"ל .וממשיך" :כאשר שמעו
מפי ביאור דקדוק רש"י אמרו 'היטב את
דברת ...ניעצך ויהי אלקים עמך ,תחבר חיבור
נאה על דקדוקי רש"י בלישנא קלילא ,'...ויהי
כשמעי דבריהם ...כתבתי בכל עת ביאורי
דקדוקי רש"י בתורה ,כי יד הכל ממשמשין
בו ...והראיתי כתבי ללומדי תורה ...לכל מי
אשר הראתי ספרי נענה ראשו ואמר 'מן הראוי
להדפיסו למען יוכלו בית ישראל ללמוד ]פירוש
רש"י[ על הסדר וללא בדילוג' ."...המחבר
מסיים בבקשה מאת הקורא לעיין בחיבורו
במתינות ובנחת ,ובטוח הוא שבודאי ימצא
מרגוע ונחת להשכיל ולהבין היטב דברי רש"י
על תבונתו ויסודו.
הספר "נתקבל לרצון בכל תפוצות
ישראל בכל מקומות מושבתם" ,כלשון הרב
אהרן וואלדן הנ"ל במהדורתו .ועד כדי כך,
שראו לנכון להדפיסו בחומשים ,כנ"ל .ואף גם
עשו ממנו קיצורים :א' "באר רחובות מזוקק"
)ראה שם ערכו( .ב' "עיקר באר רחובות" ,שהופיע
בחומשים "תורת א-להים" ,שנדפסו בדפוס
האלמנה והאחים ראם ,בווילנא תרל"ו ,בצירוף
ל"עיקר שפתי חכמים" )שהופיע שם לראשונה(.
לפי הרשום בשער" :עיקרי דברי שני הספרים
האלה ותמצית באוריהם לפירוש רש"י ז"ל,
נאספו ...על ידי שני חכמים מובהקים ."...לפי
הרב פנחס קריגר ב"פרשנ-דתא" )מספר :(93
"העורכים של הקיצור של שני הספרים הם
כנראה המגיהים בדפוס ראם".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'Â‚ ÌÈÓ„‡Ó ÌÈÏÈ‡ ˙Â¯ÂÚÂ (ä ,äë äîåøú 'ôופירש רש"י .Ô„Â·ÈÚ ¯Á‡Ï ÌÂ„‡ ÂÈ‰ ˙ÂÚÂ·ˆ ,"ÌÈÓ„‡Ó" :מדהוי למכתב 'אדומים' בלתי מ"ם
בתחילה ,ואז הוי שם דבר בלשון רבים ,והיה משמעו שהעורות מצד עצמן היו אדום .אבל עכשי דכתיב "מאדמים" ,והיינו פעול מלשון הפעיל
'זיא זיין-ווארין געמאכט רוט' .וזה כיון במ"ם דקאמר צבועות אדום לאחר עיבודן.
) .˙Î¯Ù‰ ˙‡ ÔÂ¯‡‰ ÏÚ ˙ÎÒÂ ˙Â„Ú‰ ˙Ó˘Â (â ,î éãå÷ô 'ôפירש רש"י .‰˙È‰ ‰ˆÈÁÓ È¯‰˘ ,‡Â‰ ‰‚‰ ÔÂ˘Ï ,"ÔÂ¯‡‰ ÏÚ ˙ÎÒÂ" :דבודאי אין
לפרש מילת "וסכת" מלשון 'סכך' ממש ,והיינו דבר המגן מלמעלה" ,וסכת" ' -דוא זאלשׂט בדעקין' ,שהרי הפרוכת מחיצה היתה ,ומבדלת בין
קודש ובין קדשי קדשים .אלא ודאי לשון הגנה הוא" ,וסכת"' ,דוא זאלשׂט בשיטצין' ,והיינו דבר המבדיל.

י"ד רש"י

המשך מעמוד ג'

?(˙ÂÈ˘‰) "˙Â„Ú‰ ˙ÂÁÂÏ" Ï˘ ˙Â„Ú‰ È‚Ò ‡Ï ‰ÓÏ

„?'Ï‚Ú‰ ÔÂÚ ÏÚ' ‡ÏÂ ,"Ï‚Ú‰ ‰˘ÚÓ ÏÚ" ˜ÂÈ

רא"ם; גור אריה; דבק טוב בהגהות; ר"י קרעמניץ; מנחת יהודה; נחלת יעקב; אהבת שארית ישראל
ציון; שפתי חכמים ]וראה מה שהעיר עליו בספר בן יאיר[; תפארת יוסף; משכיל !¯·„Ï ¯ÎÊ
לדוד; באר בשדה; בן יאיר; גרש כרמל; אמרי קדם )דברי נגידים(; דברי אברהם אמרי שפר
˜˘¯ ·!"˙Â„Ú‰ ÔÎ˘Ó" ‰"„Ï "ÔÎ˘Ó ÔÎ˘Ó‰" ‰"„ ÔÈ
)טכארעק(
מגדול דוד; חלוקי אבנים; עיר דוד; גרש כרמל; דברי אברהם )טכארעק(; דברי יואל;
?¯˙ÈÂ ‡Ï˘ È¯‰ "È˙„˜ÙÂ" ·È˙Î È¯‰
לקוטי שיחות )חלק יא שיחה ב הערה  ;(19ביאורים לפירוש רש"י; עיוני רש"י
כלי יקר; שארית ישראל; משכיל לדוד; באר בשדה

‡?‰¯Â˙ Ô˙Ó ÂÓÎ ·ˆÓÏ ÏÎ‰ ¯ÊÁ ‡Ï ‰ÓÏ ¯˙ÈÂ Ì

דברי אברהם )טכארעק(

‡?ÏÚ·Ï ‰¯ÂÒ‡˘ ‰ÊÓ˘ ÈÂ‰ È¯‰ ¯˙ÈÂ ÍÈ

גור אריה

!Ì"‡¯Ï ‰¯Ú‰

יפה תואר; נחלת יעקב; תפארת יוסף; בן יאיר; תורת הרא"ם

!·˜ÚÈ ˙ÏÁ ÏÚ ‰¯Ú‰

נמוקי שמואל; תועפות ראם )קארבאלייו(; תועפת ראם )גאטינייו(

„?"¯˙ÈÂ" ÔÂ˘Ï ˜ÂÈ

!„Â„Ï ÏÈÎ˘ÓÏ ‰¯Ú‰

אהבת ציון; שארית ישראל; משכיל לדוד; באר בשדה

לקוטי שיחות )שם הערה  ;(5נחמד להשכיל

