על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,אייר תשע"ג ,גליון יט

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
"¯‡,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ‡¯„Ò‰ ÚÂ·˘ ÏÎ· „ÓÏÈ˘ Ì„‡ ÏÎÏ ‚Â‰Ï ÈÂ
¯˘Ù‡ È‡˘ ,‡¯˜ÈÂ ˜ÏÁ· Ë¯Ù·Â ,‰¯Â˙· ˙ÂÈ˘¯Ù ‰ÓÎ ˘È ÈÎ ,ÌÂ‚¯˙‰ „·Ï
Â ÔË˜ ÛÈÚÒ ‰Ù¯ ÔÓÈÒ ,‰¯Â¯· ‰˘Ó
."„ÂÁÏ ÌÂ‚¯˙ È„È ÏÚ ÏÏÎ ÌÈ·‰Ï

כללים בפירוש רש"י
"Í¯„ ‡È‰ Ì‡ ,Â˘Â¯ÈÙ· ÂÎ¯„ È·‚Ï È"˘¯ Ïˆ‡ ‰¯È˙Ò ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ ‰¯Â‡ÎÏ
‡Ï È"˘¯ ¯È‰ˆÓ „Á‡ „ˆÓ .(ÂÊÏ ÂÊ ˙Â„‚ÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ Ô‰˘ ÌÈÎ¯„) ˘¯„‰ Í¯„ Â‡ Ë˘Ù‰
‡È"˘¯ ˙‡ ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ Í„È‡Ó ÂÏÈ‡Â ,'‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ‡Ï‡ È˙‡· ‡Ï È‡' ˙Á
,˘¯„Î ¯·„‰ ˙‡ ÔÈÈˆÈ˘ ÈÏ·Ó ·Â¯Ï ,˘ÓÓ ˙Â˘¯„·Â ÌÈÈ˘¯„Ó ˙Â¯Â˜Ó· ˘Ó˙˘Ó
‡Â‡ '˘¯„Ó' ‡Â‰˘ ¯Á‡ Â‡ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ È·‚Ï ˘¯ÂÙÓ· ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· Í
˘Ïˆ‡ ˙ÂÂ˘ ˙ÂËÈ˘ ‰Ê ÌÈ‡ˆÂÓ Â‡ .·"ÂÈÎÂ 'ÂÈ˙Â·¯ Â˘¯„' ÂÏ ÌÈ„˜Ó ‡Â‰
‡Ï‡ È˙‡· ‡Ï È‡Â' ÂÓˆÚ È"˘¯ Ï˘ Â˙Â„ÚÏ ·Ï ÌÈ˘Ï ÂÈÏÚ ...Ì¯· ...È"˘¯ È˘¯ÙÓ
È˙Ú„È ‡Ï' È"˘¯ ÔÈÈˆÓ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÔÓ ...‰ÊÏ ÛÒÂ .'‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ
È"˘¯ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓ ,ÌÈ·¯ ÌÈ˘¯„Ó ¯˙‡ ÏÚ Ì˘È˘ ‰Ú˘· ,·"ÂÈÎÂ 'Â˘Â¯ÈÙ
ÌÁÓ ¯Â‡ ˘ÓÂÁÏ ‡Â·Ó
."...Ë˘Ù‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÂÈ‡˘Î ˘¯„Ó· ˘Ó˙˘Ó
"„¯‡Â‰˘ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ,‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ˘¯ÙÏ ‡Â‰ ˘Â„˜‰ È"˘¯ Ï˘ ÂÎ
,·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï· ÈÂÈ˘ ˘È˘ ‰‡Â¯ ‡Â‰ Ì‡Â ,·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï· Ô˙ÂÂ ‡˘Â ,˜„˜„Ó
‡˘¯„‰ ÈÎ ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÔÎ Ì‚ ‰Ê˘ ˘¯„‰ ˙‡ ÔÎ Ì‚ ‡È·Ó ÌÈÓÚÙÏ Ê
·È˘ „ÂÓÚ ,˘ËÚÙÚ˜ ÍÂ¯· Â‰ÈÏ‡ ·¯Ï ,‰ÓÁ È¯‰Ê
."ÚÂ„ÈÎ ,·Â˙Î‰ ÔÂ˘Ï· ˘È˘ ÈÂÈ˘‰ ˘¯ÙÓ
"Û‡Â" :(‡ ˙Â‡ ‡ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡) "‰˘È¯Ù"· ·˙Î˘] Ú"ÓÒ‰ ÂÈ·¯ Ì‚„ ÔÎ˙È
‡ˆÂÈ ‡¯˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ...[ÍÎ] ‡¯˜ È‡‰ ˘¯ÈÙ (‰¯Â˙‰ ÏÚ) È"˘¯˘ ·‚ ÏÚ
‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,È"˘¯Î ‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù· ˘¯ÙÏ ÌÈÁ¯ÎÂÓ˘ ‰„ÂÓ ["ÂËÂ˘Ù È„ÈÓ
Í¯„ ÏÚ ˘¯ÙÏ Á¯Î‰ ‰ÊÈ‡ ˘È˘ ÂÈÈ‰„ ,"ÈÂ˘¯„ ¯ÓÂ‡ ‰Ê‰ ‡¯˜Ó‰" ÔÈÚÎ
Ê‡Â ,‰ÓÂ„ÎÂ ˜ÂÈ„Â È˘Â˜ ‰ÊÈ‡ „ˆÓ Â‡ ,·Â˙Î‰ ˙ÂÚÓ˘Ó Â‡ ÔÂ˘ÏÓ ˘¯„‰
‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ .ÔÎ ˘¯ÙÏ ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‡¯˜Ó‰ È¯‰˘ ,ËÂ˘Ù‰ Ë˘Ù ‰È‰ ˘¯„‰
"‡‚„¯·„ ‡¯˜Ó· Ô‡Î ˘È ‰„‚‡‰ ‡ÏÂÏ˘ ÂÈÈ‰ ,"‡¯˜Ó‰ È¯·„ ˙·˘ÈÈÓ‰ ‰
‡¯˜Ó‰ È¯·„ ÔÎ Ì‡ ,‡¯˜Ó‰ È¯·„ ·˘ÈÈÓ ‰„‚‡‰ Í¯„· ˘Â¯ÈÙ‰Â ,·Â˘È ÍÈ¯ˆ‰
ÂÈÚ· ÔÎÂ ...ËÂ˘Ù‰ Ë˘Ù Â‰Ê ÔÎ ÏÚÂ ,‰„‚‡‰ Í¯„ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ ˙‡ ÌÈÁÈ¯ÎÓ
Ï˘ ÂËÂ˘Ù· Ë˘Ù‰ ‡Â‰ ‡Â‰ È"˘¯ ‡È·‰˘ ‰„‚‡Â ˘Â¯„Ï ‰ËÂ‰ ˘Â¯ÈÙ‰
ÈÏÂ‡Â) ˙Â·È˙‰ ÌˆÚ „ˆÓ Ë˘Ù ÔÎ‡ ‡Â‰ Ú"ÓÒ‰ ‡È·‰˘ ˘Â¯ÈÙ‰ ÂÏÈ‡Â .‡¯˜Ó
‚."...‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù· ÔÎ ˘¯ÙÏ ‡Ï Á¯Î‰ ˘È ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,(·Â˙Î‰ Í˘Ó‰Ó Ì
‰¯Ú‰· È˜-Ë˜ „ÂÓÚ ,Ú"ÓÒ‰ Í¯Ú ,ÌÈ· ÏÚ ˙Â·‡ ˘Â˘Ó

רש"י לחידודא
לאחר שהורידו את החמישי בא השישי ועולה בשביעי?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות בחודש.
)בטעות הופיע חידה זו בגליון הקודם(

חדשות בהיכלי רש"י
הקב"ה אמר ליחזקאל 'בן אדם חוד חידה'
"לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל התורה ...לא יאמר
לך אדם אין מזמורות תורה ,אלא תורה הם ...ולא מזמורות בלבד ,אלא
אף החידות והמשלות תורה הם .וכן הקב"ה אמר ליחזקאל' :בן אדם חוד
חידה ומשול משל' )יחזקאל יז ,ב( ,וכן שלמה אמר' :להבין משל ומליצה דברי
חכמים וחידותם' )משלי א ,ו( ,לפיכך הוא אומר' :אפתחה במשל פי אביעה
חידות מני קדם' )תהלים עח ,ב(."...
לאור דברי רז"ל אלה )במדרש תהלים שם( השכיל המחנך הוותיק ,הרב
החסיד הנעלה איש המעלה ,אשכול הכופר חכם וסופר ,מוה"ר יחזקאל
יהושע סופר שליט"א ,ליצר בחכמה רבה ובתבונה יתירה חיבור נפלא
אשר זה שמו נאה לו "אביעה חידות" ,ל"פיתוח החשיבה בפרשת
השבוע" ,הכולל "בקיאותא עם בדיחותא ברש"י ובהבנת הנקרא" ,כרשום
בשער הספר.
המחבר אשר שימש שנים רבות כרב ומרצה בעיר האבות וכמחנך
דגול ומנוסה ,פנים מוכרות גם בעולם הספר ,בהיותו "חובר חברים
מחוכם" ,וכבר יצאו לו מוניטין בספרים חשובים שהוציא מתחת ידו .הספר
שלפנינו "אביעה חידות" " -היא יצירה-חינוכית ייחודית המגישה
למלמדים ולמחנכים מאגר של שאלות-עיון חידודי לשון ובהבנת
המקרא ...כדי להאהיב את החומש ]עם פירוש רש"י[ על ילדינו
ותלמידינו ,"...כרשום בכריכה האחורית של הספר.
לכל פרשה ופרשה שלשה מדורים" :חידודא" " -לחדד מוחם של
התלמידים"; "שאינו יודע לשאול"" ,שאלות של התלמיד 'שאינו יודע
לשאול' נועדו להעלות את האבסורד שבשגיאות אפשריות כאלו ,תוך כדי
שילוב רמיזה עוקצנית או מחודדת מה'מורה' לתיקון הבנת המקרא
והנקרא"; "בינה במקרא" .חלקו השני של הספר "ודע מה שתשוב" כולל
תשובות לפי מספרי החידות בשלשת המדרים.
"מטרת הספר" ,כותב המחבר בפתח דבריו" ,הוא לעורר את
ה'תינוקות של בית רבן' בתלמודי התורה ולהאהיב עליהם את הבקיאות
בפסוקי הפרשה וההתעמקות בהם ,כולל פירוש רש"י ,להיות עירניים
לשאלות המתעוררות בפסוקים ,להבחין בדקויות לשוניות וקריאה נכונה
של התיבות ותחביר המשפט שבפסוק .דבר שיגביר את רמת העיון
בלימוד חומש עם רש"י ...חידות אלו ופיצוחן מהווה גם חוויה משפחתית
בשולחן השבת ,המדרבנת את כל בני המשפחה להקדיש עיון רציני יותר
בלימוד המקרא של פרשת השבוע עם הרש"י."...
זקנים עם נערים ,מחנכים עם תלמידים ,מכירים תודה למחבר על
יצירה נפלאה זו ומאחלים לו ברוך אשר יקים את דברי התורה ,והיה כעץ
שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו  -היא שיחת חולין של
תלמידי חכמים  -לא יבול וכל אשר יעשה יצליח .כעת מצפים להופעת
חיבורו הייחודי והנפלא של המחבר ,על פירוש רש"י.

כתובות להזמנות ,הערות והארות ,תרומות והנצחות:
בארה"ק :טרומפלדור  36פרדס כץ  ת.ד  1868 .טלפקס  03-5790515 :דוא"לpardes-katz@neto.bezeqint.net :
בארה"ב  1315 Lincoln Pl. Brooklyn NY 11213 :טלפון  917-449-1919 :דוא"לmesivtausa@gmail.com :

שיעור ברש"י

"למוד פרשיותך עם הציבור שמו"ת ופירוש רש"י ז"ל ותדקדק בו כאשר תוכל"

)ארחות חיים לרא"ש(

 "פירוש רש"י ודרשת רז"ל בהא שאין מטהרין מצורע אלא ביום" 

)(á ,ãé òøåöî 'ô

 Â˙¯‰Ë ÌÂÈ· Ú¯ÂˆÓ‰ ˙¯Â˙ ‰È‰˙ ˙‡Êוגו' .פירש

רש"י.‰ÏÈÏ· Â˙Â‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡˘ „ÓÏÓ ,'Â‚Â Ú¯ÂˆÓ‰ ˙¯Â˙ ‰È‰˙ ˙‡Ê :

הקשת .ועל דרך זה בכמה מקומות; "תהיה" משמעותה "בהווייתה תהא"
)רש"י פרשת קדושים יט ,כג; פרשת בהר כה ,יב(; "תורת" פירושה הוראת דינים,
תורת העניין והלכותיו האופן המדויק שבו יש לבצע את הדבר .ומכל זה
מובן שמילת "ביום" שבהמשך הכתוב היא בדיוק ובדווקא ,במשמעותו
המצומצמת ,ויש לטהר את המצורע ביום בלבד ולא בלילה.
וממילא מתורץ קושיית המפרשים למה לי לימוד מיוחד שאין
מטהרין אותו בלילה ,הרי בכל אופן אי אפשר שתהא טהרתו של מצורע
בלילה ,מכיון שעל המצורע להביא קרבנות לטהרתו ,ואין הלילה כשר
להקרבת קרבן ,כפי שדרשו רז"ל בתורת כהנים על הפסוק )פרשת צו ז ,לח(
"ביום צוותו" ,ולא בלילה .אבל על פי האמור הרי על פי דרך הפשט אין
מילת "יום" שוללת לילה ,ואם כן בפשוטו של מקרא אין ללמוד מ"ביום
צוותו" שאין מקריבים קרבנות בלילה .ומה גם ,כי הפירוש הפשוט של
"ביום צוותו" הוא יום הציווי להביא את הקרבן ,לא יום ההבאה בפועל.
ולכך אכן אין רש"י מביא בפירושו דרשה זו של תורת כהנים.
רש"י נוקט לשון שלילי בעוד שרז"ל נוקטים לשון חיובי 
לפי האמור יובן גם ההבדל בין לשון רש"י "שאין מטהרין אותו
בלילה" ללשון חז"ל "וטהרתו ביום" ,שכן לשיטת חז"ל דין זה שטהרת
המצורע היא ביום דווקא נלמד ממשמעותה של המילה "ביום" עצמה,
שפירושה יום ולא לילה ,המילה ביום מהווה איפוא הוכחה חיובית לכך
שהטהרה חייבת להיות ביום ,ומכאן הסגנון החיובי "וטהרתו ביום" .לדעת
רש"י לעומת זאת מהמילה "ביום" כשלעצמה אין להוכיח דבר ,ההוכחה
היא מהמילים "זאת תהיה תורת המצורע" שבאות לצמצם את משמעותה
של המילה "ביום" ,ובכך לשלול את האפשרות לקיום טהרת המצורע
בלילה .ולכן נקט רש"י בסגנון שלילי "שאין מטהרין אותו בלילה".
ואכן קיימת נפקא מינה הלכתית בין שתי השיטות ,האם מותר לערוך
את טהרת המצורע בזמן בין השמשות ,זמן שאינו לא יום ולא לילה.
לדעת חז"ל שהטהרה צריכה להיות ביום דוקא "וטהרתו ביום" ,אין
לקיימה בין השמשות ,שכן זמן זה אינו נחשב ליום .אך לדעת רש"י
שהכתוב בא רק למעט ולשלול את האפשרות לקיים את טהרת המצורע
בלילה ,ניתן לקיימה גם בין השמשות שהרי בין השמשות אינו לילה.
וכמובן שהדברים אמורים לפי השיטה הסבורה שבין השמשות הוא אכן
לא יום ולא לילה ,אך לפי הדעות שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה,
הרי יש לנהוג בנושא זה כדין כל ספיקא דאורייתא.

צריך ביאור ,בפשטות נראה שרש"י למד את פירושו מהמילה "ביום"
)"ביום טהרתו"( ,שמשמעותה היא שהטהרה היא דוקא ביום .אך אם כן
מדוע מעתיק רש"י מהכתוב דוקא את המילים "זאת תהיה תורת המצורע",
ואילו את המילים "ביום טהרתו" אינו מעתיק ,ונמצא כי עיקר חסר מן
ד"ה .גם צריך ביאור )כפי שהקשה בנחלת יעקב כאן ,וראה גם באר בשדה( מדוע
נוקט רש"י בלשון שלילית "שאין מטהרין אותו בלילה" ,ולא בלשון
חיובית 'שמטהרין אותו ביום' ,בדומה ללשון חז"ל" :וטהרתו ביום" )תורת
כהנים כאן(" ,כל היום כשר לטהרת המצורע" )מגילה כא ,א(.
לכאורה היה מקום לומר שרש"י מעתיק בד"ה את המילים "זאת תהיה
תורת המצורע" ,כדי לציין את התחלת הפרשה ושמה ,אך בנידון דידן אי
אפשר לומר כן ,שהרי לפי פירוש רש"י שם פרשתנו הוא "זאת תהיה" )ראה
רש"י פרשת תזריע יג ,ח( ,ואם כן לא היה לו להעתיק גם "תורת המצורע".
אבל לאמיתו של דבר אין זה מדרכו של רש"י להעתיק שם הפרשה,
והראיה שבכמה פרשיות )כגון פרשת וארא ופרשת קדושים( אינו מופיע בד"ה
של רש"י שם הפרשה ,הרי שלא נחית להא .בר מן דין ,הרי מכל מקום
עיקר הקושיא במקומה עומדת ,למה לא מעתיק תיבת "ביום )טהרתו("
שלכאורה עליה קאי פירושו.
רז"ל לומדים כן מ"ביום" ואילו רש"י מ"זאת תהיה תורת" 
הביאור בזה ,המילה "ביום" כשלעצמה אינה מחייבת בדרך הפשט
שהכוונה היא דווקא ליום ולא ללילה ,שכן בדרך פשוטו של מקרא המילה
"יום" מתייחסת ליממה כולה ,וכמפורש בכתוב )בראשית א ,ה( "ויהי ערב ויהי
בוקר יום אחד" .וכן נאמר )פרשת משפטים כג ,יב; פרשת תשא לד ,כא( "ששת
ימים גו' וביום השביעי תשבות" ,שפירושו שכל יום השבת ' -מעת לעת',
אסור במלאכה .יתירה מזו מצינו שהמילה "ביום" מתייחסת למאורע
שהתרחש רק בלילה ,ככתוב )פרשת במדבר ג ,יג; פרשת בהעלותך ח ,יז( "ביום
הכותי כל בכור בארץ מצרים" ,והרי מכת בכורות היתה בחצות הלילה.
ההכרח לכך שטהרת המצורע היא ביום ולא בלילה ,אינו איפוא
מהמילה "ביום" כשלעצמה ,אלא מההקדמה המיותרת לכאורה "זאת
תהיה תורת המצורע" ,מילים אלה באות ללמד שיש להקפיד על קיום
הדינים שבפרשה זו בדקדקנות מרבית ,בהתאם למובנם המצומצם של
הדברים וללא הרחבה במשמעותם" :זאת" מציין דבר ברור ומדוייק,
כדפירש רש"י בפרשת נח )ט ,יז( "זאת אות הברית"  -הראהו
....................
"בכל דיבור של רש"י יש ענינים מופלאים"
פרד"ס היה לשלמה

ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק יב

)של"ה ,שבועות( "יש בדבריו רזין עילאין"

)שם הגדולים(

) .'Â‚Â ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ ÈÎ ‰˘‡ (á ,áé òéøæú 'ôפירש רש"יÛÂÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰· ÏÎ ¯Á‡ Ì„‡ Ï˘ Â˙¯ÈˆÈ˘ Ì˘Î È‡ÏÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ,ÚÈ¯Ê˙ ÈÎ ‰˘‡ :
· .ÛÂÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰· ˙¯Â˙ ¯Á‡ ‰˘¯Ù˙ Â˙¯Â˙ ÍÎ ,˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓרש"י מזכיר )שלא כדרכו( שם בעל המאמר לרמז שלשיטתו אזיל ,דאיתא
בגמרא )נדה ל ,ב( "דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ,ואפילו
כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע" .הרי שסובר שבכדי שיוכל להיות צדיק נחוץ שיראה שפלותו ,ולכן לא די במה
שנוצר אחר הבהמה "שאם יתגאה יאמרו לו יתוש קדמך" )סנהדרין לח ,א( ,אלא גם תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה לזרזו על ענין זה.
ובאופן אחר קצת ,שענין זה שיכיר שפלותו נחוץ הן כנברא בכלל והן לגבי קיום התורה .ויש להוסיף תבלין לפי פירוש התניא )פרק יג( "היה
בעיניך כרשע" היינו שלא יאמין שהרע שבו נתבטל  -שזו מדריגת צדיק ,אלא עלול הוא לחטוא ולהיות רשע ח"ו .ולהלן שם )פרק כט(
שבבחינה זו שהרע שבו עדיין לא נהפך לטוב ויכול להתאוות לדברים האסורים הוא גרוע ומשוקץ יותר מבעלי חיים הטמאים )וראה שם
רשפ"י א"ש
פרק כד בביאור "יתוש קדמך"( .אם כן לפי רבי שמלאי צריך האדם לחשוש תמיד שעלול לחטוא ,ולכן יצירתו ותורתו אחר בהמה.
) .'‰ È‡ Ì‰· ÈÁÂ (ä ,çé éøçà 'ôופירש רש"י .¯Î˘ ÌÏ˘Ï ÔÓ‡ ,'‰ È‡ .‡·‰ ÌÏÂÚÏ ,Ì‰· ÈÁÂ :וקשה דשבק דרשא דשמואל )יומא פה ,ב(" :וחי בהם,
ולא שימות בהם" ,ואמר רבא דלית ליה פירכא .ואפשר שכוונתו למה שאמרו בעבודה זרה )ג ,א( "היום לעשותם ,ולא למחר לעשותם;
היום לעשותם ,ולא היום ליטול שכרם" .וסבירא ליה לרש"י דלא כספר חסידים )סימן תתשכט( שצדיקים מחוייבים במצוות לאחר מיתתן,
ולזה קאמר "וחי בהם ,לעולם הבא" ,היינו ליטול שכרם ,אבל לא לעשותם .ואם כן ממילא דרשינן גם כן "וחי בהם ,ולא שימות בהם",
דמחללין השבת עבור פיקוח נפש ,שרש"י סבירא ליה שגם לשמואל אינו גזירת הכתוב ורק כדי שיעשה עוד מצוות ,ולא תקשה דהא
ישראל סבא ,גליון ו
אפשר לשמירת מצוות גם לעולם הבא ,דזה אינו דבעולם הבא הוא רק לקבל שכרם ולא לעשותם ,והבן.

) .Â¯Ó˘˙ È˙˙·˘ ˙‡Â (â ,èé íéùåã÷ 'ôפירש רש"י˙‡ ÏÏÁ ÍÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,·‡ ‡¯ÂÓ ÏÚ ÍÈ˙¯‰Ê‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯ÓÂÏ ,·‡ ‡¯ÂÓÏ ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ ÍÓÒ :
 .˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ¯‡˘· ÔÎÂ ,ÂÏ ÚÓ˘˙ Ï‡ ˙·˘‰ולכאורה תהא מכאן ראיה לדעת הרמב"ם שסובר שאף אם אביו רשע חייב בכבודו ,מדאיצטריך
לימוד שאם אומר לו אביו חלל שבת שלא ישמע לו .ואפשר שלדעת הסמ"ג והטור דפליגי על הרמב"ם וסבירא להו שאם אביו רשע פטור
מכבודו ,איצטריך קרא כשהבן קיבל עליו שבת מבעוד יום דלדידיה הוא שבת ,ואביו עדיין לא קיבל שבת ,ואז אומר לו אביו שיעשה
חומת אנך לחיד"א
מלאכה ,הוה אמינא שישמע לו ,שכן אביו אינו רשע ,כי עדיין לא קבלו הצבור שבת ,קמשמע לן שלא ישמע לו.
„ 'ÓÚ· Í˘Ó‰

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

בפ' אמור בתחילתה )כא ,יז-כא( נאמר¯·„ :
‡Â· ‰È‰È ¯˘‡ Ì˙Â¯Â„Ï ÍÚ¯ÊÓ ˘È‡ ¯ÂÓ‡Ï Ô¯‰‡ Ï
'Â‚Â ¯ÂÈÚ ˘È‡ 'Â‚Â ÂÈ˜Ï‡ ÌÁÏ ·È¯˜‰Ï ·¯˜È ‡Ï ÌÂÓ
‡ .'Â‚Â ˙ÙÏÈ Â‡ ·¯‚ Âופירש רש"יÈÈÓ ,˙ÙÏÈÂ ·¯‚ :
˘.ıÂÁ·ÓÂ ÌÈÙ·Ó ˘·È‰ ÔÈÁ˘ Ò¯Á‰ ÂÊ ,·¯‚ .Ì‰ ÔÈÁ
˙ÙÙÏÓ˘ ˙ÙÏÈ ˙‡¯˜ ‰ÓÏÂ ˙È¯ˆÓ‰ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰ ,˙ÙÏÈ
.ÌÈÙ·Ó ˘·ÈÂ ıÂÁ·Ó ÁÏ ‡Â‰Â ,‰˙ÈÓ‰ ÌÂÈ „Ú ˙ÎÏÂ‰Â
˘·ÈÂ ıÂÁ·Ó ÁÏ‰ ÔÈÁ˘ ·¯‚Ï ‡¯Â˜ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â
"Ò¯Á·Â ·¯‚·Â" (ÊÎ ,ÁÎ ÌÈ¯·„ - ‡·˙ 'Ù) ¯Ó‡˘ ,ÌÈÙ·Ó
ÍÂÓÒ ‡Â‰˘ÎÂ ,·¯‚ ˙ÙÏÈÏ ‡¯Â˜ Ò¯Á Ïˆ‡ ·¯‚ ÍÂÓÒ˘Î
‡ˆ.˙Â¯ÂÎ·· ˘¯ÂÙÓ ÍÎ ,·¯‚ Ò¯ÁÏ ‡¯Â˜ ˙ÙÏÈ Ï
ובהמשך הפרשה )כב ,כא-כד(Á·Ê ·È¯˜È ÈÎ ˘È‡Â :
˘‰È‰È ‡Ï ÌÂÓ ÏÎ ÔÂˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓ˙ 'Â‚Â '‰Ï ÌÈÓÏ
· .'Â‚Â ˙ÙÏÈ Â‡ ·¯‚ Â‡ 'Â‚Â ˙¯ÂÚ .Âופירש רש"י:
ÔÂ˘ÏÂ .˙ÙÏÈ ÔÎÂ ,˙ÈÊÊÁ ÔÈÓ ,·¯‚ .Ê"ÚÏ· ‰"‡Â¯Â ,˙Ï·È
Â· ‰ÊÂÁ‡˘ ,"ÔÂ˘Ó˘ ˙ÙÏÈÂ" (ËÎ ,ÊË ÌÈËÙÂ˘) ÂÓÎ ˙ÙÏÈ
.‰‡ÂÙ¯ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˙ÈÓ ÌÂÈ „Ú

אבל למה לא סמך על עצם הפירוש שם .וגם חזר
לפרש למה נקרא "ילפת" .אף גם על פעם
הראשונה צריך ביאור למה לי טעם לשמו ,כמו
שלא ראה צורך לפרש למה נקרא "גרב" כן ,ועוד
לחזור ולפרש .ובפעם הב' גם מוסיף הוכחה
לשם מפסוק ,ואם צריך ראיה ,היה לו להביאה
בפעם הא' .כמו כן לשם מה הוצרך להוסיף
בפעם הב' "שאין לה רפואה" ,שהרי מובן מזה
"שאחוזה בו עד יום המיתה" ,ואכן בפעם הא'
לא הוסיף כן .בפעם הא' לכאורה היה לו
להקדים גבי ילפת שהוא לח מבחוץ כו' )לפני
טעם שמו( בהמשך לגרב שהוא יבש כו'.
ועל קושיות ודיוקים כאלו מן הראוי
להעתיק כאן מספר נימוקי רש"י )פ' קדושים יט,
לב(" :אם שמורגלים אנו לכתוב לפעמים לישנא
בעלמא ,אך אין זה דרך רש"י ז"ל אשר אין בו
טיפת דיו מיותרת."...

ויש לעיין מדוע ראה על ככה לפרש שוב מה
הם גרב וילפת ,שכבר פירש בתחילת הפרשה.
וכן מדוע שינה בהם את טעמו ,בפעם הב' מוסיף
לגלות איך מכנים "גרב" בלע"ז ,ואם לא סגי
בלאו הכי ,היה לו להוסיף את הכינוי בלע"ז כבר
בפירושו בפעם הא' .בראשונה כותב על שניהם
שהם מיני שחין ורק לגבי ילפת משתמש בלשון
"חזזית )המצרית( ,ואילו בפעם הב' כותב על
שניהם שהם מין "חזזית" )ללא הזכרת "מצרית"(
ומבלי להזכיר שהם שחין.
מה שלא חזר ופירש איזה סוג שחין )או
חזזית( הם ,פשוט שסמך על מה שכתוב לעיל,
.......

א .שפירא ,פרדס כץ

י"ד רש"י

בס"ד ,י"ג ניסן תשע"ג

לכבוד הרה"ג אהרון שפירא שליט"א אב"ד
פרדס כץ ,ונשיא מתיבתא דרש"י
קיבלתי בהנאה את העלון "מתיבתא
דרש"י" שלצערי לא ידעתי על קיומו ,אשמח
מאוד אם אוכל לקבל אותו בקביעות במייל.
ולהערה :ראיתי את דברי הכותב ,ונראה
שהבין את דברי רש"י שכתב את פירושו על
התורה לפי כמות הדיו שהיה לו באותו רגע ,אם
היה לו הרבה דיו כתב כמה ראיות ואם היה
חסר לו דיו כתב רק ראיה אחת .כל בר בי רב
.....

דחד יומא יודע שכל אות ואות ברש"י מחושב
ומחושבן ואין צריך להאריך בדבר זה.
ולבישומא מילתא נביא ענין אחד מפרשת
צו ,ששייך גם לעניני פסח ,מדברי רש"י .כידוע
בפסח רוב הציבור מוסיף חומרות על חומרות
וכדברי ה"באר היטב" )בסימן תמז( שהביא את
דברי האר"י הקדוש שמי שנזהר ממשהו חמץ
בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה ,חשבתי
אולי יש למצוא ראיה לדבר מדברי רש"י.
בפסוק האחרון בפרשת צו )ויקרא ח ,לו( כותב
רש"יÔÈÓÈ ÂË‰ ‡Ï˘ ÔÁ·˘ „È‚‰Ï - ÂÈ·Â Ô¯‰‡ ˘ÚÈÂ" :
 ."Ï‡Ó˘Âשמעתי מהאדמו"ר מטולנא שליט"א
שלא הטו ימין ושמאל שלא הוסיפו חומרות ולא
עשו קולות .ויעוין ברא"ם שמביא כמה מקומות
שרבינו מבאר דבר זה בלשונות שונים .ושואל
הרא"ם מדוע בפרשת בהעלותך )במדבר ט ,ב( גבי
"ויעשו את הפסח" לא דרשו כלום? ושמא מפני
שסמכו על מה שדרשו בפסח עצמו בפרשת בא
)שמות יב ,כח( ,עכ"ד.
וכשנתבונן בדברי רש"י נראה שהלשון
בפרשת בא משונה מכל הלשונות ,שבכל מקום
יש להבין שלא שינו להחמיר ולהקל ,אבל
בפרשת בא )שם( בענין הפסח כותב "‰ÂÈˆ ¯˘‡Î

‡Ï˘ ,Ï‡¯˘È Ï˘ ÔÁ·˘ „È‚‰Ï - Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙‡ '‰
 ."Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙ÂˆÓ ÏÎÓ ¯·„ ÂÏÈÙ‰שלא הפילו דבר,
שרק לא הקילו אבל להוסיף דבר ,להחמיר,
אולי כן .ראיה לדבר אולי אין כאן ,אבל זכר
לדבר בודאי שיש כאן.
בכבוד ובידידות ,יוסף הרבסט

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

) .'‰ È‡ ÍÈ‰Ï‡Ó ˙‡¯ÈÂ Ô˜Ê ÈÙ ˙¯„‰Â ÌÂ˜˙ ‰·È˘ ÈÙÓ (áì ,èé íéùåã÷ 'ôפירש
רש"י‡Ï‡ Ô˜Ê ÔÈ‡ ,Ô˜Ê ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ,È‡Ó˘‡ Ô˜Ê ÏÂÎÈ ,"ÌÂ˜˙ ‰·È˘ ÈÙÓ" :

˘˜˙‡ ¯Â˙ÒÈ ‡ÏÂ ÂÓÂ˜Ó· ·˘È ‡Ï ¯Â„È‰ Â‰ÊÈ‡ ,"Ô˜Ê ÈÙ ˙¯„‰Â" .‰ÓÎÁ ‰
„·¯¯·„ È¯‰˘ ,ÍÈ˜Ï‡Ó ˙‡¯ÈÂ ¯Ó‡ ÍÎÏ ,Â‰‡¯ ‡Ï˘ ÈÓÎ ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ÏÂÎÈ .ÂÈ
¯Ó‡ ·ÏÏ ¯ÂÒÓ‰ ¯·„ ÏÎÂ ,‡Â‰ ‡Ï‡ Â· ¯ÈÎÓ ÔÈ‡˘ Â‰˘ÂÚ Ï˘ Â·ÏÏ ¯ÂÒÓ ‰Ê
·.ÍÈ˜Ï‡Ó ˙‡¯ÈÂ Â

?"È‡Ó˘‡" ˘Â¯ÈÙÂ ÔÂ˘Ï Â‰Ó

רש"י ותוספות בקידושין )לב ,ב( ,ריב"א ,מושב זקנים ,משיח אלמים ]מביא גירסא
שונה ברש"י בגמרא[ ,ספר הזכרון ,רא"ם ,באר מים חיים ,גור אריה ,הואיל משה,
מנחת יהודה ,יוסף דעת ,שפתי חכמים ,מנחת פתים ,זכור לאברהם  -ברלינר ,בית
אברהם  -גפנר ,תורת מנחם  -תשמ"ו

‡?ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ‡¯˜Ó· "È‡Ó˘‡" ˘¯ÙÏ Í¯ˆÂ‰ ‡¯Ó‚· Ì
תורת מנחם  -תשמ"ו

‡?Ú˘¯ „·ÎÏ ˘È˘ ÔÈ˙Ú„‡ ‡˜ÏÒ ÍÈ
רא"ם ,גור אריה ,שפתי חכמים ,תפארת יוסף ,נמוקי רש"י

ÈÒÂÈ È·¯Î Â‡ ÂÈ¯·„ ˙ÏÈÁ˙· ÚÓ˘ÓÎ - (Ì˘ ÔÈ˘Â„È˜·) ‡Ó˜ ‡˙Î Ì˙Ò
?ÂÈ¯·„ ÛÂÒ· ÚÓ˘ÓÎ -ÈÏÈÏ‚‰

‰·È˙ ˜¯ ÔÎ Ì‡ ,"È‡Ó˘‡ Ô˜Ê" ÂÈ‡˘ "‰·È˘" Ì‡ ÈÎ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ
?‰"„· ˜È˙Ú‰Ï ÂÏ ‰È‰ ÂÊ
תורת מנחם  -תשמ"ו ,שי למורא  -מהדורת כתר תורה

?"Ô˜Ê ÈÙ ˙¯„‰Â" ÏÚ ‰ÈÏ ‰˘˜ ‰Ó
משכיל לדוד ,בית אברהם  -גפנר

?"˙¯„‰Â" ˜¯ ‰"„· ˜È˙Ú‰Ï ÂÏ ‰È‰ ÔÎ Ì‡ ¯Â„È‰ Â‰Ó ˜¯ ˘¯ÙÓ ÂÈ‡ È¯‰
רשפי אש ]על פי משכיל לדוד[

?·‡ ‡¯ÂÓ·Î ÂÓÂ˜Ó· ¯·„È ‡ÏÂ ·È˘Á ‡Ï ‰ÓÏ
בן אהרן

‚!'ÂÎÂ ÂÓÂ˜Ó· ¯·„È ‡ÏÂ ‡Ò¯È

יוסף דעת ,זכור לאברהם  -ברלינר )מהדורא ב( ,שי למורא  -מהדורת כתר תורה

?"‡¯ÂÓ" ÏÈÚÏÂ "¯Â„È‰" Â‰È¯˜ Ô‡Î
מנחת פתים ,נמוקי רש"י

·˙Î ÍÁ¯Î ÏÚ„ ˘¯ÈÙ Ì˘ ‡¯Ó‚‰ ˘Â¯ÈÙ ˜·˘ ÚÂ„ÓÂ "¯Â„È‰ Â‰ÊÈ‡"Ï ¯Â˜Ó
?¯Â„È‰ Ï˘ ‰ÓÈ˜ ˙˘¯„Ï
ביאור הגר"א )יו"ד רמב ,נא( ,ברכי יוסף )יו"ד רמד ,ו( ,דורש בעדי ,נמוקי רש"י,
פרדס יוסף ,זכרון משה  -ווייס ,עיוני רש"י

?ÂÓÓ „ÓÏ˘ ÌÎÁ· ‡˜Â„ È¯ÈÈÓ Ì‡‰

גרש כרמל ,בית אברהם  -גפנר ,עיוני רש"י

ריב"א ,רא"ם ,עמר נקא לרע"ב ,גור אריה ,נחלת יעקב ,תפארת יוסף ,אהל יעקב ,גרש
כרמל ,בית אברהם  -גפנר ,נמוקי רש"י ,עיוני רש"י

באר מים חיים

רמב"ן ,ריב"א ,אהבת ציון ,זבד טוב ,בית אברהם  -גפנר ,נמוקי רש"י ,ביאור סתומות
ברש"י

גמרא שם ,ריב"א ,רא"ם ,גור אריה ,מנחת יהודה ,באר יצחק ,בית אברהם  -גפנר,
נמוקי רש"י

גמרא שם ,רמב"ן ,מושב זקנים ,רא"ם ,גור אריה ,מנחת יהודה ,קיצור מזרחי ,שפתי
חכמים ,גרש כרמל  ,זכור לאברהם  -ברלינר ,עיוני רש"י

‡?ÔÈ¯„‰Ò·Î ˜„·È˘ „Ú ¯Â„È‰· ·ÈÈÁÈÏ ‡Ï ÔÈ¯„‰ÒÓ "Ô˜Ê" "Ô˜Ê" ÌÈ„ÓÏ Ì

גמרא שם ,ריב"א ,רא"ם ,גור אריה ,דבק טוב ,הואיל משה ,משכיל לדוד ,בית
אברהם  -גפנר ,נמוקי רש"י

?"Â‰˘ÂÚ Ï˘ Â·ÏÏ ¯ÂÒÓ" ˘Â¯ÈÙ

?ÌÎÁ· È¯ÈÈÓ "Ô˜Ê" ÏÎ Ì‡‰

זכור לאברהם  -ברלינר

אמרי שפר )סוף פרשת בא ד"ה והעברת( ,באר מים חיים ,כלי יקר ,פרדס יוסף

?ÂËÂ˘ÙÓ "Ô˜Ê" ‡ÈˆÂ‰Ï Á¯Î‰‰ ‰Ó

מושב זקנים ,אמרי כהן ,נמוקי רש"י

?ÔÎ ¯Ó‡ ÂÊ ‰ÂˆÓ· ‡˜Â„ ‰ÓÏ

?‰ÓÎÁ ‰˜˘ ÔÈÓÂ ‰'˜ ‰'Ê (˜¯) ÔÂ˜È¯ËÂ "Ô˜Ê" È¯‰

עיוני רש"י

באר מים חיים )טשערנאוויץ ,פ' חיי כד ,ב( ,תוספת ברכה לבעל תו"ת ,פרדס יוסף,
]וראה גרש כרמל[

משכיל לדוד ,בן אהרן

?‰ÎÏ‰Ï ÔÎ ÔÈË˜ Ì‡‰

‡?ÌÎÁ ÏÚ "Ô˜Ê" ˘¯Ù˙Ó ÍÈ

מושב זקנים

כלי יקר ,ביאור סתומות ברש"י

‡?È‡Ó˘‡ ÂÈ‡˘ "‰·È˘" ÏÚ ‰Ï‚Ó "Ô˜Ê" ÍÈ

בן אהרן ,נמוקי רש"י

?ÔÈÚ ˙ÓÈˆÚ ˘Â¯ÈÙÂ ÔÂ˘Ï Â‰Ó

?"˙‡¯ÈÂ" ÈÏ ‰ÓÏÂ ‰˘Ú· ¯·ÂÚ‰ Ú˘¯ ÂÈÈÚ ÌˆÂÚ È¯‰

?ÂÈÈÚ ÌˆÂÚ È˙Ó

?¯˙ÂÓ„ ‰ÓÂ„ÎÂ Â˙‡Â·˙ ÏÚ ÌÈ¯ÚÓÓ ‡˘ È‡ÓÂ ÌÈ¯Ú‰Ï ¯ÂÒ‡ ÔÎ‡ Ì‡‰

?Â˘Â¯ÈÙ ˙ÏÈÁ˙Ï "ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ÏÂÎÈ" ÔÈÚ ‰Ó
?‰ÓÈ˜ È·‚ ÔÎ ¯Ó‡ ‡¯Ó‚·˘ „ÂÚ· ¯Â„È‰ È·‚ ÔÎ ·˙Î

עיוני רש"י

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

דברי אברהם

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי * ספר הגור * דקדוקי
ירושלים* דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אריה -למהר"ל
חיים * גור
באר מים
למהר"ן *
מטשעכנוב
טכארעק
אברהם
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר לרבי
מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
שפתי
בעלדוד לט
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי
חכמים *ועוד
אברהם"
סידור"ז" *בית
באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
*
יששכר
דעת
*
אפרים
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )תר"ל -ט"ז באייר תש"ב(

"הרב הגדול ,הותיק וחסיד ,עבד ה'
העומד בבית ה' בתוככי ירושלים ,בתורה
ובתפלה ויראה טהורה" ,מתארו מרא דארעא
דישראל רבי יוסף חיים זאנענפעלד בהסכמתו
לסידורו "בית אברהם" ,ומעיד עליו ש"הנו מבני
ציון היקרים".
נולד בטשעכנוב תר"ל לערך לאביו רבי
אהרן יוסף ,חסיד רבי דוב בעריש מביאלא )בנו
של רבי אברהם מטשכנוב( ,ולאחר הסתלקותו דבק
ברבי יחיאל מאלכסנדר ובבניו ממשיכי דרכו.
כשהגיע לפרקו נשא את באשא אסתר בת
הנגיד ר' אפרים מאיר הכהן ממלאווא ,גם הוא
חסיד ביאלא ואלכסנדר .תקופה ישב על
שולחן חותנו במלאווא ,שם היה נקרא בפי כל:
"דער פרומער אברהם'לע" .בעקבות אביו
וחותנו דבק גם רבי אברהם באדמו"רי
אלכסנדר ,תחילה ב"ישמח ישראל" ,ואחר כך
באחיו ה"תפארת שמואל" ,ואחריו בבנו
ה"עקידת יצחק" .והיה אומר" :תיתי לי
שחמשה עשרה פסחים הייתי באלכסנדר".
בהשפעת רבו ה"ישמח ישראל" עלה,
בשנת תרס"ה ,עם משפחתו ועם קבוצת
חסידים להשתקע בארץ הקדוש ,והתיישבו
בירושלים עיר הקודש .שם נעשה לרבם של
חסידי אלכסנדר .כן התלכדו סביבו מבני עליה
שבירושלים .תפלותיו היו באש להבה ,ועד
שרבי אהרן ראטה בעל "שומרי אמונים"

שלטי הגיבורים

מי שראה פניו בחלום" .נתקיים בו מה שנאמר:
את מספר ימיך "אמלא" ,ובן ע"ב נסתלק
לעולמו ,ביום ט"ז באייר תש"ב ,וכבוד גדול
עשו לו במותו וכל גדולי וצדיקי ירושלים
השתתפו בהלוויתו .ומנו"כ בהר הזיתים.
חיבר ספרים יקרים וחשובים :סידור "בית
אברהם" )רי"ח זאנענפעלד בהסכמתו בטוח אשר
דבריו היוצאים מן הלב יכנסו אל לב כל המתפלל בסידור
הזה(; תהלים "תהלות אברהם"; "ראש אברהם"
על מסכת ברכות )"ליתן הודי'ה לשי"ת על שריפא
את ראשי ,וזה קרבן תודתי"(; "פני אברהם" על

היה שולח אברכים לחזות בתפלתו .התיידד
עם צדיקי ירושלים ,ובמיוחד עם רבי שלמה'קע
מזעווהיל ,שהיו מבקרים זה את זה לעתים
קרובות .רבו ה"עקידת יצחק" היה מזכיר את
עצמו לפניו לקראת הימים הנוראים בשמו
ובשם אמו .בין רשימותיו נמצא כתוב שראה
את אליהו הנביא בחלום " -אשרי
.....................

מסכת שבת; "עונג אברהם"  -עניני שבת;
"שמחת אברהם"  -עניני חגים; ועוד.
כמו כן חיבר "דברי אברהם" ,חמשה
כרכים על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות
על דרך הפרד"ס ,כולל ביאורים בפירוש רש"י,
רמב"ן ושאר המפרשים )כפי שרשם על שער
הספר( .נדפסו בפיעטרקוב  -ירושלים בשנות
תרפ"ג  -תרפ"ז .בהסכמה הנ"ל כותב רבי יוסף
חיים זאנענפעלד אבד"ק ירושלים" :כבר יצאו
מוניטין שלו בעולם בספריו על התורה
המלאים יראת ה' ומכוונים לאמיתתה של
תורה" .בהקדמת "דברי אברהם" כותב
המחבר" :מובטחני מי שילמוד בכל יום
הפרשה עם רש"י הקדוש ,ואחר כך יהגה
בפירושי ידבק באוירא דארעא קדישא."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .·ÂÊ‡Â ˙ÚÏÂ˙ È˘Â Ê¯‡ ıÚÂ (ã ,ãé òøåöî 'ôפירש רש"יÂ˙˜˙ ‰Ó ,"·ÂÊ‡Â ˙ÚÏÂ˙ È˘Â" .ÁÂ¯‰ ˙ÂÒ‚ ÏÚ ÔÈ‡· ÌÈÚ‚‰˘ ÈÙÏ ,"Ê¯‡ ıÚÂ" :
 .·ÂÊ‡ÎÂ ˙ÚÏÂ˙Î Â˙Â‡‚Ó ÂÓˆÚ ÏÈÙ˘È ‡Ù¯˙ÈÂוהא דצריך לשנים הוא לצד שהנגעים באים על גסות הרוח ,ומן גסות הרוח היה בא ללשון הרע
]כברש"י כאן ד"ה טהורות[ ,כי מי שמכיר בשפלות עצמו אינו מגנה לאחרים לדבר עליהם לשון הרע .ולזה ישפיל עצמו מגאותו ויהא כתולעת,
שמפיו יוצא משי ,שהוא דבר טוב .כן לא יוציא מפיו רק דברים טובים ,ושפל יהא כאזוב )השמטות(.
) .ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È‡ (â ,èé íéùåã÷ 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ÂÓÂ˜Ó· ·˘È ‡Ï ‡¯ÂÓ ‰ÊÈ‡ :אמר זה כאן והא היה צריך לאמר זה לעיל אצל "אמו ואביו
תיראו" .ונראה לצד שרש"י אמר אף על פי שהזהרתיך על המורא אב ,אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו .וקשה לי מה שייך זה למורא
ובמה מבטל את המורא אם אינו שומע לו ,כי זה שייך לכיבוד ,אם יאמר לך חלל שבת ,לבשל בשבילו .ולזה אמר איזה מורא ולא יסתיר את
דבריו ,ואם לא שומע לו הוא בכלל סותר דבריו ומבטל את המורא.
) .˘„Â˜ ‡¯˜Ó (æë ,âë øåîà 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ‰ÈÈ˜ ˙ÂÒÎ· Â‰˘„˜ :צריך להבין מדוע המתין רש"י לפרש "מקרא קודש" עד הכא ולא פירש
מיד "מקרא קודש" האמור אצל פסח .ונראה לצד כי בכל מקום כתיב אצל מקרא קודש "לא תעשו כל מלאכה" ...אבל כאן נאמר "לא תעשו
מלאכה" לצד "עצם היום הזה" ,קשה למה אמר "מקרא קודש" ...ולזה פירש דבא לאמר ...קדשהו בכסות נקייה ובתפלה .ומזה למדין שגם
בשאר ימים טובים הכוונה לכבדו במאכל ובמשתה וכו' .והכוונה כי כמו כשבא המלך לביתו הוא לובש לבושים יקרים לכבדו ועושה לפניו
סעודה ומדבר לפניו בקשתו כן זה .ו"קדשוהו" היינו שתקבל הקדושה " -בכסות נקייה" כו'.
פרדס היה לשלמה )המשך(
) .˙ÈÏ‡¯˘È ‰˘‡ Ô· ‡ˆÈÂ (é ,ãë øåîà 'ôפירש רש"יÏÂÎ‡Ï ÍÏÓ‰ Í¯„ ,ÂÎ¯ÚÈ ˙·˘‰ ÌÂÈ· ¯Ó‡Â ‚Ï‚Ï ,‡ˆÈ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰˘¯ÙÓ ¯ÓÂ‡ ‰ÈÎ¯· È·¯ :
 .‰ÈÓ˙· ,ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ Ï˘ ˙Âˆ ˙Ù ‡Ó˘ ,ÌÂÈ ÏÎ· ‰ÓÁ ˙Ùדלכאורה צריך להבין הא האי מעשה דהאי בן ישראלית שנולד למצרי היה עוד
בהיות משה בבית פרעה ,ומאז עבר ששים שנה עד בואם למדבר ,ולא היה מאז ועד עתה שום דיבור ומחלוקת עמו ,ומה היה הסיבה כעת אשר
ינצו במחנה .אולם איתא במסכת פסחים )ריש פרק ראשון( מעשה בהאי כהנא דאמר הגיעני )חלק לחם הפנים( כזנב הלטאה ,בדקו אחריו ומצאו
בו שמץ פסול .כמו כן היה בבן שולמית שהיה מוחזק לישראל ,אולם עתה פיו הכשילו לדבר על לחם הפנים ,זה גרם לבדוק אחריו ונתודע כי
אור ישר ,על פירוש רש"י
הוא בן מצרי.

