ב"ה ,מנחם אב ]פרשיות דברים  -ראה[ תשע"ו ,גליון ס

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו

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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מכתב למערכת

שיר המעלות לשלמה
"È¯Á‡ ‡·È˘ ‰Ê ÈÓÂ .Ï"ÎÚ ,˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙ· ˜„˜„ ‡Ï È"˘¯Â ...˙ÂÙÒÂ˙‰ Â·˙Î
,‰Ê· ˘È‚¯‰ Ï"Ê ‡Â‰ Ì‚˘ ,‰ÙÈ ˜„ Ï"Ê È"˘¯„ ¯ÓÂ‡ È˙ÈÈ‰ ‡ÈÙ˙ÒÓ„ ‡Ï È‡Â .ÍÏÓ‰
˙Â¯Â·Ó ˙ÂÏÂ„ ,ÌÈ˜È˙Ú ÂÈ¯·„Â Ï"Ê È"˘¯ ˜„˜„ ‰ÙÈ ÔÎ Ì‡Â ...ÂÂ˘Ï· ˜„˜„ ÍÎÈÙÏÂ
‡‡ ,‡Î ˙˜Á 'Ù ,¯Ù˘ È¯Ó
."ÌÈ˜ÂÓÚ

גליון השישים יוצא בדיוק לרגל יומא דהילולא של רש"י הקדוש .כ"ט
בתמוז זהו תאריך שאמור להניע איזשהו מיתר חבוי בלבו של כל יהודי .כי
אין לך יהודי בעולם ,כבר למעלה מתשע מאות שנה ,שרש"י לא סייע לו
ולא האיר בפניו דרך  -אם זה בהבנת פסוק ,או בהבנת משנה או גמרא.
בצדק פתחו את ראשי תיבותיו :רבן של ישראל.

כללים בפירוש רש"י

חמישים ותשעה עלונים כבר ראו אור ,ומבין העלים המשובחים עולות
מחשבות אותן אמרתי להעלות על הכתב.

·· ‰ÓÈ˘¯ - "Í¯„Ï ‰„ˆ"‰ ˙˘Ó
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חביבות מיוחדת נודעה לו לגליון 'מתיבתא דרש"י' ,על שלל מדוריו
המגוונים והעשירים עד למאוד .מתוך איוושת גלי העלונים הרבים
השוטפים את חיינו  -עולה קולו הצלול והבהיר של 'מתיבתא דרש"י' .ואם
יקניטני מאן דהו ויאמר כי חינו ונעימותו הלבבית של העורך ,הם
שמשחדתים את לבי  -לא אוכל להכחישו .אבל לא זו אף זו קתני:

)¯‡(Ì„Â˜‰ ÔÂÈÏ‚· "‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ÂÈÏÚ ‰

".(„È ,Â Âˆ 'Ù) 2"‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ¯Á‡ ˙ÎÏÏÂ Ï"ÊÁ ˘¯„Ó ÁÈ‰Ï Â‚‰Ó
"¯˘".(ÁÏ ,‡Ï ‡˘˙ 'Ù) "˘ÓÂÁ‰ ˘Â¯ÈÙ· ‡Â‰ ˜ÒÂÙ ‡Ï È
"‡‡Ï‡ ,(¯ÙÒ‰ ÔÓ ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ„) È‡‰ ÈÏÂÎ ÌÂ˙ÒÏ Ï"Ê È"˘¯ Ï˘ Â‚‰Ó ‰Ê ÔÈ
.(„È ,ÊË È¯Á‡ 'Ù) "...‰ÊÈÓ¯· ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,Â˘¯ÙÏ
"ÔÎ ‡Ï È‡Â ,ÌÂ‚¯˙‰ Ì‚¯˙Ó˘ ÂÓÎ Â˘¯ÙÏ È"˘¯ ˙ÂÂÎ˘ Â·˙Î˘ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È
‡„'Ù) "Â‚‰ÓÎ 'ÂÓÂ‚¯˙Î' ¯ÓÂÏ È"˘¯Ï ‰ÈÏ ‰Â‰ ÔÎ Ì‡„ ...·Â˘ÁÈ ÔÎ ‡Ï È··ÏÂ ‰Ó
·‡ .(‰ ,È
",˙Á‡ ‰„‚‡ ¯Á‡ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ˘¯ÙÏ ÏÈ‚¯˘ È"˘¯ Ï˘ Â‚‰Ó ÚÂ„È ¯·Î
˙Â„‚‡ ‡È·‰Ï ÏÈ‚¯ È"˘¯" :· ,‡Ï ˙ÂËÓ 'Ù ;·Î ,·Î ˜Ï· 'Ù) "˙¯Á‡ ‰„‚‡ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â
.(¯·„· ÌÈ˜ÏÂÁ ˘È˘ · ,‚È ÁÏ˘ 'Ù ‰‡¯Â ."˙Â˜ÂÏÁ
"¯‡˘· Ï·‡ ...Ò¯Ù ÂÊ Ò¯È˙ Â¯Ó‡˘ ‰·¯ ˙È˘‡¯· Ï˘ ‰„‚‡‰ ‡È·‰Ï Í¯ˆÂ‰
ÏËÂÓ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÈÙÓ ,‰·¯ ˙È˘‡¯·· ‰· Â˘¯ÈÙ˘ ‰Ó ‡È·‰Ï „ÈÙ˜‰ ‡Ï ˙ÂÓ˘‰
.(· ,È Á 'Ù) "Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ Í¯Â„ ‡Â‰˘ ‰Ó· ,ÂÈÏÚ

„
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" ·¯'Ù) " ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÂÎ¯„Î ,È¯ÙÒ‰ È„‡ ÏÚ ÌÈÈÂ·Â ÌÈ¯˘ÈÂ ÌÈÎ È"˘¯ È
·Â‚‰ÓÎ È¯ÙÒ‰ ÔÓ ˘Â¯ÈÙ‰ ‰Ê È"˘¯ ˜È˙Ú‰ ‡Ï ‰ÓÏ „Â‡Ó È‡ ‰Ó˙" :‚ ,·È Ì˘Â .„ ,Ë Í˙ÂÏÚ‰
.("‡¯˜ ¯·ÒÓÏ È„Î

"‡È¯‰˘ ,ÏÏÎ ¯Â·ÈÁ‰ ÔÓ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯·„ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÛÒÂ˙È˘ ˘„Á ¯·„ ÔÈ
‡È·Ï" :Ì˘ ·˙Î ‰Ê „ÂÒÈ ÏÚÂ] ."ÌÈÂ¯Á‡‰ ÔÓ ÌÈ¯·„ ‰· ÂÙÒÂ˙È˘ ÂÈˆÓ ‡¯Ó‚· ÂÏÈÙ
‡ÔÂÈÏ‚· ÔÎ ·˙Î˘ ‰ÚÂË „ÈÓÏ˙ ‰ÊÈ‡ ÔÂ˘ÏÓ ‡Ï‡ ,‰ÈÙÂ‚ È"˘¯ ÔÂ˘ÏÓ ÂÈ‡ ...ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê˘ ¯ÓÂ‚Â ¯ÓÂ
ÏÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï È"˘¯ Ï˘ ˙Â‡ÁÒÂ ‰·¯‰·„ ‰È‡¯ ‡‰Â .ÌÈÙ· Â‰Â·˙ÎÂ ÌÈÒÈÙ„Ó‰ ÂÚËÂ ,ıÂÁ·Ó
.(·Î ,ÁÈ ‡¯ÈÂ 'Ù) ["‰Ê ÔÂ˘Ï
.Ì„Â˜‰ ÔÂÈÏ‚· ‡ ‰ÓÈ˘¯ .1
.‡ ‰ÓÈ˘¯ ‰‡¯ ,‡·‰Â ‰Ê ÏÏÎ ÔÈÚ· „ÂÚ .2
,‡¯ÙÒ‰ ÏÚ ‰Â· ‡¯˜ÈÂ ˘ÓÂÁ· Ì‚˘ Â˙ÂÂÎ ‡Ó˘Â .ÌÈ¯·„Â ¯·„Ó· ÌÈ˘ÓÂÁ· Â˙ÂÂÎ ˙ÂË˘Ù· .3
.ÌÈ‰Î ˙¯Â˙ ‡Â‰

המקצוע התורני הבסיסי ביותר ,חומש עם רש"י ,כמו נעזב ונזנח.
הלימוד שגדולי עולם השקיעו בו את מירב כשרונותיהם הפך לנחות דרגה.
והנה ,מגיע הגה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ ,ואתו עמו
עמיתו הרה"ג רבי ישראל מרדכי פלס שליט"א ומפיחים בו חיים.
ובאמצעות דף בודד בחודש מצליחים לחולל מהפכה של ממש ,בחשיבה,
בהסתכלות ,ובלימוד .הרי זה מראה מרנין ומשובב לב.
מי יתן ,והברכה "יפוצו מעיינותיכם חוצה" יינתן לה פירוש מעשי -
הדפים יהפכו לחוברות ,והחוברות לספרים ,בנוסף לספרים הגדולים
שהופיעו עד הנה .וכל תוכניותיו של הרב העורך שליט"א יקרמו עור וגיד.
עד ליום המיוחל ש"לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".
חיזקו ואמצו
הרב חנוך טוביאס
דומ"צ דרכי שמואל

רש"י לחידודא
שאלה ותשובה בין אדם וקונו
)תשובה בחומש ורש"י באחת מפרשיות של החודש(

פתרון החידה של גליון הקודם" :צדיק ורשע בעלי אותו שם ,זה נהרג על
קדושת השם וזה בקדושת שם השם"? = חור בן כלב ומרים נהרג
במע שה העגל על קדושת השם )רש"י פ' תשא לב ,ו( .וחור הרשע היה
מחמשת מלכי מדין שנהרגו על חלליהם ) ראה פ' פנחס לא ,ח( .ופירש
רש"י ) בפסוק ו( :שהיה בלעם עמהם ומפריח מלכי מדין בכשפים כו',
הראה להם ]פנחס[ את הציץ שהשם חקוק בו ,והם נופלים ,לכך נאמר
"על חלליהם" ,שנופלים על החללים מן האויר."...

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(

 ברכת השם וברכת משה 

)ÌÈÓÚÙ ÛÏ‡ ÌÎÎ ÌÎÈÏÚ ÛÒÂÈ ÌÎÈ˙Â·‡ È˜Ï‡ '‰ (àé ,à íéøáã 'ô
 .ÌÎÏ ¯·È„ ¯˘‡Î ÌÎ˙‡ Í¯·ÈÂפירש רש"יÛÏ‡ ÌÎÎ ÌÎÈÏÚ ÛÒÂÈ" :

,(*‰˘Ó :ÂÏ Â¯Ó‡ ‡Ï‡ ?"ÌÎÏ ¯·È„ ¯˘‡Î ÌÎ˙‡ Í¯·ÈÂ" ·Â˘ Â‰Ó ."ÌÈÓÚÙ
‡˙ÏÎÂÈ Ì‡ ¯˘‡" Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰"·˜‰ ÁÈË·‰ ¯·Î ;Â˙Î¯·Ï ‰·ˆ˜ Ô˙Â ‰
‡¯·È„ ¯˘‡Î ÌÎ˙‡ Í¯·È ‡Â‰ Ï·‡ ,‡È‰ ÈÏ˘Ó ÂÊ :Ì‰Ï ¯Ó‡ .'Â‚Â "˙ÂÓÏ ˘È
.ÌÎÏ
ידועה קושיית המפרשים :כיון שברכת משה היא ברכה מוגבלת -
"אלף פעמים" ,ואילו ברכת הקב"ה היא ברכה בלתי מוגבלת " -אשר
אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה" )פ' לך יג ,טז( ,למה
בכלל צריך את ברכת משה המוגבלת ,והרי "בכלל מאתים מנה" ,ולמה
לא הזכיר משה את ברכת הקב"ה ,ותו לא?!

הברכה אשר ברך אותם משה 
מפרשים מתרצים ,כי ברכת הקב"ה היא על תנאי ,אם יקיימו התורה
והמצות ,ואילו ברכת משה היא בלי תנאי )ראה :באר מים חיים; גור אריה;
דבק טוב; לבוש; שפתי חכמים; ועוד .וראה ספרי דבי רב לספרי כאן( .או ,שברכת
הקב"ה היא לעתיד לבא ,ואילו ברכת משה חל בזמן הזה )ראה :מהרי"ק;
פירוש מהרז"ו לדברים רבה; משכיל לדוד; ועוד; וראה נחלת יעקב( .אבל אין רמז
לכך ברש"י ,ומפורש יוצא מלשונו שההבדל בין הברכות היא ש"זו
משלי" וזו של הקב"ה.
אמנם יש לומר ברכת "אם יוכל איש למנות" וגו" קשורה ב"מי מנה
עפר יעקב" )פ' בלק כג ,י( שהיא נבואה שנאמרה לעתיד לבוא ,כפי
שפירש רש"י שם" :כתרגומו" .ואונקלוס תירגם שם )פסוק ט( "עתידין
דיחסנון עלמא" .ואילו ברכתו של משה היא בהווה .אבל מובן שזהו
על פי רמז שבפשט ,ולא פשוטו ממש.
הביאור בדרך הפשט :באמת ,גם ברכת משה ,וגם ברכת הקב"ה,
מכוונים בעיקרם לאותה ברכה .כי לאמיתו של דבר ,גם כשהקב"ה
מברך את בני ישראל שיהיו רבים כעפר הארץ ,אין הכוונה לכך שיהיו
אכן בלי מספר כפשוטו ,אלא ברכות אלו נאמרו בדרך השאלה
]ובפשטות אין הכוונה שיהיו ככוכבי השמים ,עפר הארץ או חול הים ממש  -שהרי
אין מקום בכדור הארץ לריבוי כזה של אנשים ,אשר "שיתא אלפי פרסי הוי עלמא"
)פסחים צד ,א( .וברמב"ם הקדמה לפירוש המשניות :כדור הארץ כו' הוא כדור שיש
בהיקפו ארבעה ועשרים אלף מיל[.
*( כן הוא בדפוסים שלפנינו ,וכך היא הגירסא בדפוס ראשון .אבל בדפוס אלקבץ
)ולפניהם בכתב יד פירוש רש"י משנת ק'(" :אמרו לו למשה" .ולכאורה כן צריך להיות
שהרי אסור לאדם לקרוא לרבו בשמו בלי תואר של כבוד .ובכמה כתבי יד של
פירוש רש"י :משה רבינו; או :רבינו משה )כבספרי ודברים רבה כאן(.

פרד"ס היה לשלמה

לאידך גיסא  -גם כאשר משה בא ומברך שיהיו "אלף פעמים",
הרי אין הכרח לצמצם זאת למספר אלף בדיוק ,אלא שזו מטבע-לשון
שמשתמשים בה בתור ריבוי מופלג ,גם אם בפועל מדובר במספר
יותר גדול מאשר אלף .נמצא ,איפוא ,שאין סתירה בין שתי הברכות
 של משה ושל הקב"ה  -והכוונה היא בעצם לאותה הברכה ,ברכהגדולה ומופלגת.
זאת ועוד ,ישראל מנו אז ששים ריבוא )כמו שכתב רש"י בפסוק י(,
והיינו הגברים מבני עשרים עד ששים שנה )כבכל מניינם( .עליהם יש
להוסיף הגברים עד בני עשרים ,ולמעלה מבני ששים ,וגם הנשים
והטף .לפי חישוב זה היו לפחות כשני מיליון נפש .ו"אלף פעמים"
ככה ,הוא בערך שני מיליארד! ולפי פשוטו של מקרא לא מסתבר
שבני ישראל יבואו בטענה על כך ,ויתרעמו על משה ,הייתכן שהוא
מברך אותם שיהיו רק שני מיליארד איש.

הברכה אשר דיבר להם השם 
נמצא שברכותיהם של הקב"ה ושל משה  -חד הן ומדוייק בלשון
קושיית רש"י" :מהו שוב ויברך אתכם" ,הרי ששתי הברכות חד הן.
ומכח קושיא זו "מהו שוב ויברך אתכם" ,מבאר רש"י שמשה הוסיף
"ויברך אתכם כאשר דיבר לכם" ,כמענה לטענת ישראל" :אתה נותן
קצבה לברכתנו" .הטענה היא בעיקרה על סגנון הברכה ,דמאחר
שהקב"ה בירכם בריבוי מופלג כזה שלא ימנו אותם ,כשם שעפר
אינו נמנה ,כיצד נוקט משה סגנון של "ככם אלף פעמים",
שמשמעותו שכן ימנו אותם ויספרו "אלף פעמים"?
ואף ש"אלף פעמים" יכול להתפרש כריבוי עצום ,הרי זה בכל
זאת ענין של קצבה  -הם נמנים ונמדדים בערך וביחס למספרם
המקורי )"ככם אלף פעמים"( .הווי אומר :התרעומת של בני ישראל לא
הייתה על כמות המספר ,אלא על עצם זה שמשה הזכיר מספר )איזה
מספר שיהיה( בשעה שהקב"ה הבטיחם שלא יהיו בגדר מספר.
על כך השיב להם משה " -זו משלי היא ,אבל הוא יברך אתכם
כאשר דיבר לכם" :גם ברכתו של משה היא "ה' אלקי אבותיכם יוסף
עליכם ככם" ,אלא מכיון שהברכה היא "משלי" )משה אומר אותה(,
הוא רואה אותה )ובמילא גם מבטא אותה( עם קצבה ,אבל "הוא יברך
אתכם כאשר דיבר לכם" ,הברכה תקויים כפי שהקב"ה מברך ]וראה
שם בסופו ,ובביאור הבא שם )עמוד  24ואילך( על פי דרך החסידות[.
אור ישר ]לבעל מחבר סדרת ספרי "הנה ימים באים"[; לקוטי שיחות,
חלק יט ,עמוד  15ואילך; ביאורים לפירוש רש"י; ואתם תלוקטו

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

)שם הגדולים(

) .ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡ (à ,à íéøáã 'ôפירש רש"יÔ¯ÈÎÊ‰Â ÌÈ¯·„‰ ˙‡ Ì˙Ò ÍÎÈÙÏ Ô‰· ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ ÂÒÈÚÎ‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ Ô‡Î ‰ÓÂ ˙ÂÁÎÂ˙ È¯·„ Ô‰˘ ÈÙÏ :
·¯ .Ï‡¯˘È Ï˘ Ô„Â·Î ÈÙÓ ÊÓובהמשך הכתובים הוא מוכיחם בגלוי ,כי כן דרך המוכיחים להוכיח תחילה ברמז ,ואם לא יועיל מוכיח
בתוכחה מגולה.

]ועל דרך זה אמרו דורשי רשימות כי מצות התוכחה בספר המצות לרמב"ם היא מצוה "רם" ,שדרך הישר והרצוי הוא לרומם את מקבל התוכחה.

ואם לא מועיל יוכיח בדברים מרים ,ואז ה"רם" נהפך ל"מר" .ובספר "אמרי אלימלך" כי לאחר שהוכיחם ברמז ,עשו תשובה מאהבה ,לכן שוב יכול היה הוכיחם בגלוי,
ספר הגור ,לגאון ומקובל קמאי ,רבי הירץ טריוויש דיין וש"ץ בפפד"מ
שכבר נתהפכו לזכיות[.

) .ÛÒÈ ‡ÏÂ (èé ,ä ïðçúàå 'ôפירש רש"י .È·ÓÂÙ Â˙Â‡· ˙Â‡¯‰Ï ÛÈÒÂ‰ ‡Ï ÛÒÈ ‡Ï ,¯Á‡ ¯·„ ;ÌÏÂÚÏ ÌÈÈ˜Â ˜ÊÁ ÂÏÂ˜ ÈÎ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ÔÈÓ‚¯˙Ó :שני
הפירושים עולים בקנה אחד ,מאחר שהקול קיים לעולם ,לכן אין צורך להראות שוב באותו פומבי .ולפי זה יומתק סדר הפירושים ,דלא
כביהודה )פ' וישב לח ,כו( "ולא יסף עוד" ,שתחילה פירש "לא הוסיף" ,ואחר כך :לא פסק ,שבענינינו ה"לא פסק" הביא ה"לא הוסיף" .אבני אש

) .ÂÚÓ˘˙ ÚÂÓ˘ Ì‡ ‰È‰Â (âé ,àé á÷ò 'ôפירש רש"י :אם ˙˘ ˘„Á· ÚÓ˘˙ Ô˘È· ÚÓוכו'.ÌÂÈ· Â· Ì˙ÚÓ˘ ÂÏÈ‡Î ÌÈ˘„Á ÌÎÈÏÚ ÂÈ‰È˘ .ÌÂÈ‰ ÌÎ˙‡ ‰ÂˆÓ .
הרי בתורה משתעי קרא .ואילו בסיפא דקרא נאמר :ולעבדו בכל לבבכם .ופירש רש"י :עבודה שהיא בלב וזו היא תפלה ,שהתפלה קרויה
עבודה וכו' ]ולא כאידך פירוש בספרי :עבודה זו תלמוד[ ,אלא שמעתתא בעי צלותא .וזה שנאמר )משלי כח ,ט(" :מסיר אזנו משמוע תורה" סימן
כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בעל "שפע חיים" ו"דברי יציב"
הוא כי "גם תפלתו תועבה".
) .ÂÏ Ô˙˙ ÔÂ˙ (é ,åè äàø 'ôפירש רש"י .ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó ÂÏÈÙ‡ :ישנם הנמנעים מלתת צדקה וכדומה במניין מאה ,שהוא כמניין ס"מ .ואמנם אינו
דומה מאה למאה ואחד ,מכל מקום אין לחוש "ושומר מצוה לא ידע דבר רע" )קהלת ח ,ה( .וזה רמוז בדרך צחות ברש"י :אפילו מאה
פעמים ]ולא כבפסוק ח "אפילו כמה פעמים"[ .וגם זו לטובה ולברכה ,כבסיפא דקרא" :כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך".
בית יעקב אש ,על בעל הטורים ,ריש פ' תרומה

שלח שלמה לבי מדרשא
על מה שהובא בגליון תמוז של מתיבתא דרש"י,
בעניין ה'צדה לדרך' ,שטען כלפי מפרשים אחרים
שהביאו דברי קודמיהם ולא הזכירו את שמם,
ובנימוקי שמואל טען כלפיו שאף הוא ב'צדה לדרך'
העתיק במקום אחד מהספר קרבן אהרן ולא הזכירו -
יש להעיר :בתחילת המאמר הוזכר ,שבעל צדה לדרך
ובעל קרבן אהרן ישבו זמן מה יחד בויניציאה ונשאו
ונתנו הרבה זה עם זה .אם כן ,אפשר מאד שבעניין
מסויים כתבו להם לזכרון את שהוסכם ביניהם,
וברבות הימים ,כשבא כל אחד לסדר את ספרו ,לא
זכר שאותה רשימה היא מתורת חבירו ,או אפילו
יתכן שמעיקרא הייתה זו תורתם של שניהם ,ולכן לא
בכ"ר מפ"י
ציינו על כך דבר.
בעבר ביארתם לי בטוב טעם ודעת כלל גדול
ברש"י ,אשר יסודו בהררי קודש ,כי כל דיבור של
רש"י בא ליישב איזה קושי נסתר ,ואף גם במקומות
שמפורש בדבריו קושיא מפורשת .ואשמח שתבארו לי
דיבור ברש"י בפ' שלח )יג ,כב( ,בפסוק" :וחברון שבע
שנים נבנתה לפני צוען מצרים" ,שפירש רש"י" :שבע
שנים נבנתה" ,אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו
הקטן ,קודם שיבנה את צוען למצרים בנו הגדול?
אלא שהייתה מבונה בכל טוב ,על אחד משבעה
בצוען .ובא להודיעך שבחה של ארץ ישראל וכו' .איזה
קושי נסתר בא רש"י ליישב כאן ,מעבר לקושיא
בכ"ר ד .פ.
המפורשת בדבריו.
תשובת המערכת :הנה רש"י בפירושו כאן מפרש
"שבע שנים )נבנתה(" ,לא כמשמעו הפשוט ,במובן של
זמן ,אלא פי שבע באיכות ,ו" ָשׁנִ ים" מתפרש מלשון
שניים ,כפליים )רא"ם( ,או מלשון חוזר ושונה )גור אריה(.
בפשטות פירש כן רש"י מכח הקושיא" :אפשר שבנה
חם את חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את צוען
למצרים בנו הגדול"?
אך מלבד כלל הנ"ל ,שכל דיבור של רש"י ,כולל
מקומות שמקדים בקושיא ,בא ליישב איזה קושי
נסתר .ובענייננו מוכרח הדבר )שהיה לו לרש"י קושי נסתר(,
שהרי בפשטות אין הקושיא המפורשת של רש"י קושיא
חזקה כל כך ,שכן מאן יימר שחם בנאם ,שמא הבנים
בנאו אותן בעצמם ,וכנען הצעיר הקדים את בניית
חברון לעצמו בשבע שנים )ממש( לפני שמצרים בנה לעצמו
את צוען .ומה גם ,וכי לא שייך במציאות ,בשום פנים
ואופן ,שיבנה אדם תחילה לבן קטן קודם לבנו הגדול.
ואכן בפרשת עקב )יא ,י( פירשו רש"י במשמעו
הפשוט" :וחברון שבע שנים נבנתה" וגו' ,אדם אחד
בנאן ,וחם בנה צוען למצרים בנו וחברון לכנען ,דרך
ארץ אדם בונה את הנאה ואחר כך בונה את הכיעור
]ס"א :הגרוע[ ,שפסולתו של ראשון הוא נותן בשני ,ובכל
מקום החביב קודם .הא למדת שחברון יפה מצוען
.....

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
וכו' .אלא ששוב מביא :ובכתובות דרשו בעניין אחר,
אפשר אדם בונה בית לבנו הקטן ואחר כך לבנו הגדול,
אלא שמבונה על אחד מז' בצוען ,עכ"ל רש"י שם.
בר מן דין ,הרי לדעת כמה מפרשי רש"י ,אין
רש"י מקשה ממה שעדיין לא קרא ,ואם אכן קושיא
זו " -אפשר שבנה חם" וכו'  -הציקה לרש"י והכריחה
אותו להוציא תיבת " ָשׁנִ ים" מפשוטו ,היה לו להעתיק
בד"ה גם )ואולי בעיקר( התיבות "לפני צוען מצרים"
]אכן ,יש לציין שיש כתבי יד של פירוש רש"י שבהם הד"ה הוא "שבע
שנים נבנתה וגו'"[.

אלא ,מלבד ועוד לפני הקושיא המפורשת ברש"י,
יש כאן קושיא נסתרת ,וכהכלל הגדול הנ"ל .וכנראה
שהוקשה לו כאן לרש"י )קושיא נסתרת( :מה שייך זמן
בניית חברון לריגול הארץ? ועל כך מתרץ" :בא
להודיעך שבחה של ארץ ישראל" ,אכן לא שייך לעניין
ריגול הארץ ממש ,אלא בא הכתוב להודיע שבחה של
הארץ ,אותה באו לרגל.
ואמנם גם לפי הפירוש ש" ָשׁנִ ים" היינו שנים
ממש נדע "שבחה של ארץ ישראל" ,אולם לא נדע )לפי
פירוש זה( אלא שזהו מקום "נאה" ו"חביב" יותר
מצוען )כלשון רש"י בפרשת עקב הנ"ל( ,אבל לא שפירותיה
של ארץ ישראל משובחים במיוחד .ועל פי זה מובן
מדוע כאן פירש רש"י רק כדעה ש" ָשׁנִ ים" אינו
כפשוטו ,אבל בפרשת עקב הביא את שני הפירושים,
ואף הקדים את הפירוש השני .כי שם ,לא בא רש"י
אלא להביא הוכחה שארץ ישראל טובה ממצרים ,וזה
מוכח משני הפירושים ,ולכן הקדים רש"י את הפירוש
ש" ָשׁנִ ים" כפשוטו .אבל כאן הרי כללות העניין ,באה
להראות מעלת פירותיה של ארץ ישראל ,לכן פירש
רק כפירוש זה.
זה זמן זמנים טובא הוקשה לי בפ' קרח )טז ,ו(,
מה שפירש רש"י תיבת "מחתות" ,והלא פירש צורתן
של המחתות כבר בפרשת תרומה ,גבי המנורה
והמזבח ,ולמה חזר ופירש כאן? הרב אברהם ויינטרוב
תשובת הרב ישראל פלס ,ריש מתיבתא דרש"י:
ראשית יש להזכיר ,שאחרי פרשת תרומה חזר רש"י
ופירש שוב מהן מחתות ,בסוף פרשת במדבר ,בפרשת
כיסוי הכלים )פ' במדבר ד ,ט; שם ,יד( .אלא ששם עמד על
כך ה"משכיל לדוד" ,וביאר ,שרש"י מסביר שם את
טיבם של כלי המנורה והמזבח שנמנו שם ,כדי לבאר
מדוע הוזכרו באותה פרשה רק כלים אלו ולא אחרים.
אולם בפרשת קרח לא מצאנו מי שהעיר על כך.
ושמא יש לומר שדיבור זה הוא המשך הדיבור
הקודם ברש"י" ,זאת עשו קחו לכם מחתות" ,וכבר
שם יש להקשות ,למה העתיק רש"י בד"ה תיבת
"מחתות" .ונראה שחלק משאלת רש"י שם היא ,למה
פתח משה רבינו את דבריו לקרח ב'מחתות' ,הרי
.......

עיקר העניין היא הקטורת ,והיה צריך לומר :זאת
עשו הקטירו קטורת .ותשובת רש"י  -כחלק מביאורו
לכללות הפסוק  -ש'עצת' משה רבינו להקטיר קטורת
היא למעשה התראה ואזהרה לקרח ועדתו ,שיעצרו
ולא יחלקו על כהונת אהרן .וכחלק מהתראה זו
הדגיש משה רבינו את המחתות ,שהרי המחתות
מזכירות את מיתת נדב ואביהוא ,שמתו בהקריבם
אש זרה ]"שבו נשרפו נדב ואביהוא"[.
ובהמשך לכך מוסיף רש"י בד"ה מחתות ,שאף
המחתות עצמן ,ככלים ,מהוות אזהרה לקרח ועדתו,
שהרי למחתות "יש להם בית יד" ,ולמה ,משום
"שחותין בהם גחלים" ,כלומר ,הואיל וכלים אלו
מתקרבים לאש צריך להחזיקם בבית יד ,וזהו משל
למחלוקת על הכהונה ,שהיא כאש ,ורמז להם
שיתרחקו מהאש] .וראיה גדולה לזה ,שהרי בכל פירושי רש"י
עד כאן על "מחתות" ,ארבע פעמים ,לא הזכיר אפילו פעם אחת שיש
להן בית יד ,ורק כאן כתב זאת[.

איקלע לידי הגליון הנפלא מתיבתא דרש"י,
אחזתיו ולא ארפנו ,ונהנתי עד למאד מהתוכן
המושקע והערוך בטוב טעם ודעת! ברך ה' חילכם
ופועל ידכם תרצה! אבוא בזה בדיוק שזכיתי ליישב
בס"ד בפירוש רש"י הקדוש ,ואקווה שכוונתי לאמת.
על הפסוק בפ' בלק )כג ,ח( "מה אקוב לא קבה א-ל"
וגו' ,פירש רש"י :כשהיו ראויים להתקלל לא נתקללו.
ומביא שלשה דוגמאות מיעקב ,מיצחק וממשה )סופי
תיבות קב"ה .ועל דרך הרמז יש לפרש בס"ד "לא קבה" שהם לא
קללו( .ויש לעיין מדוע לא מנאם רש"י כפי סדר

הדורות :יצחק ,יעקב ומשה .ואולי יש לומר ,על פי
דברי רש"י על הפסוק בפ' וישב )לג ,כ(" :ויקרא לו א-ל
אלקי ישראל" ,בפירוש השני ,שהקב"ה קראו ליעקב
א-ל .ולפי זה יש לומר על דרך הרמז הקרוב לפשט,
שכוונת הכתוב "לא קבה א-ל" על יעקב שהקב"ה
קראו א-ל .ולכן הקדימו רש"י] .וגם לפי פשוטו שקאי על
הקב"ה ,מכל מקום נרמז כאן גם יעקב שנקרא א-ל ושפיר הקדימו[.
בכל חותמי ברכות ,שלמה זלמן בוים ,י"ם

תשובת המערכת :בפירוש "לא קבה א-ל" שקאי
על יעקב ,זכיתם לכוון לפירוש המפרשים .ראה :פענח
רזא; רבינו בחיי )כאן ופ' וישלח(; ספר הזכרון )כאן ופ' ויחי
בשם מפרשים(; פירוש הרע"ב )פ' ויחי(; מנחה בלולה; אבן
יעקב; נחלת יעקב )פ' ויחי(; תפארת יוסף )פ' ויחי(; יד
מלאכי על רש"י; באר מים חיים )טשערנאוויץ(; ועוד.
כאמור מביא כן ספר הזכרון בשם המפרשים ,אבל
לדעתו" :אין זה נבון כלל בכוונת דברי הרב ]רש"י[" )פ'
ויחי(; "דבשלמא לראיה הראשונה ד'ארור אפם' ]שאמר
יעקב[ מצית לפרושי הכי ,אלא בההיא דיצחק
ודמברכים ]דמשה[ ,היכי מצית לפרושי ...אלא על
כרחך האי א-ל קודש הוא" )פרשתנו(.

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

),Â‡¯È˙ Â˙‡Â ,ÂÎÏ˙ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È¯Á‡ (ä ,âé äàø 'ô
Â„Â·Ú˙ Â˙Â‡Â ,ÂÚÓ˘˙ ÂÏÂ˜·Â ,Â¯ÂÓ˘˙ ÂÈ˙ÂˆÓ ˙‡Â
 .ÔÂ˜·„˙ Â·Âפירש רש"י˙¯Â˙ ,"Â¯ÂÓ˘˙ ÂÈ˙ÂˆÓ ˙‡Â" :
,"Â„Â·Ú˙ Â˙Â‡Â" .ÌÈ‡È·‰ ÏÂ˜· ,"ÂÚÓ˘˙ ÂÏÂ˜·Â" .‰˘Ó
·,ÌÈ„ÒÁ ÏÂÓ‚ :ÂÈÎ¯„· ˜·„‰ ,"ÔÂ˜·„˙ Â·Â" .Â˘„˜Ó
˜·.‰"·˜‰ ‰˘Ú˘ ÂÓÎ ,ÌÈÏÂÁ ¯˜· ,ÌÈ˙Ó ¯Â

?ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ¯Â˜Ó
רא"ם; אמרי שפר; קיצור מזרחי; זכור לאברהם
)ברלינר(; מקורי רש"י )בחומש מחוקקי יהודה(; וראה ספר
זכרון
?‰Ê ÔÂ˘Ï Ë˜ ‰ÓÏÂ ?"‰˘Ó ˙¯Â˙" ˘Â¯ÈÙ
ספר הזכרון; רא"ם; שפתי חכמים; באר יצחק;מנחת
יהודה )בחומש מחוקקי יהודה(; לקוטי שיחות ,חלק יד;
ביאורים לפירוש רש"י; חומש שי למורא; עיוני רש"י
?ÌÈ‡È·‰ ÏÂ˜ ÂÈÈ‰ "ÂÚÓ˘˙ ÂÏÂ˜·Â"˘ ÂÏ ÔÈÓ
ספר הזכרון; באר מים חיים; קיצור מזרחי; מנחת
יהודה; שפתי חכמים; באר יצחק
?‡ÊÈÓ¯ ‡ÎÈ‰ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙Â ?"ÌÈ‡È·‰ ÏÂ˜" Â‰Ó
רבינו בחיי; הכתב והקבלה; דברי אברהם )טכורק(;
נחלת יעקב יהושע
?"ÂÏÂ˜" - ÌÈ‡È·‰ È¯·„Â "˙ÂˆÓ" - ‰˘Ó ˙¯Â˙ ‡¯˜ ‰ÓÏ
באר מים חיים; גור אריה; הכתב והקבלה; עיוני רש"י
?‡˜ÂÂ„ Â˘„˜Ó· ÂÈÈ‰ "Â„Â·Ú˙ Â˙Â‡Â"˘ ÂÏ ÔÈÓ
ר"ש אלמושנינו; ספר הזכרון; רא"ם; גור אריה; מנחת
יהודה; שפתי חכמים; באר יצחק; באר בשדה; וראה
משיח אלמים

"ÔÂ˜·„˙ Â·Â" ÔÎÂ ,˘„˜Ó· - "Â„Â·Ú˙ Â˙Â‡Â" ÔÈ‡‰
?"Â¯ÂÓ˘˙ ÂÈ˙ÂˆÓ" ÏÏÎ· ,'ÂÎÂ
באר בשדה; פי הבאר; לקוטי שיחות,שם; ביאורים
לפירוש רש"י; חומש שי למורא; רשפ"י א"ש ]דלהלן[;
וראה אמרי שפר
?‰"·˜‰ ÔÎ ‰˘Ú˘ (‰˙Ú „Ú) ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰
רא"ם; ביאורי מהר"ן; מנחת יהודה; גרש כרמל; לקוטי
שיחות שם; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י
˜¯ ¯ÈÎÊ‰ (·Î ,‡È ·˜Ú 'Ù) "ÂÈÎ¯„ ÏÎ· ˙ÎÏÏ" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
·ÌÈ¯ÎÊ ‡¯Ó‚· ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÏÂ ?ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚ ˙ÂÏÏÎ
‚?ÌÈÏ·‡ ÌÂÁÈÂ ÌÈÓÂ¯Ú ˙˘·Ï‰ Ì
יוסף דעת; לקוטי שיחות שם; ביאורי החומש;
ביאורים לפירוש רש"י; וראה ובחרת בחיים )רמז לאלו
דווקא(; וראה חומש שי למורא  -מהדורת כתר תורה
ÂÈ‡˘ ,"ÌÈÏÂÁ ¯˜·" ÈÙÏ "ÌÈ˙Ó ¯Â·˜" ÌÈ„˜‰ ‰ÓÏ
?'‰ È˘ÚÓ· ˙ÂÚ¯Â‡Ó‰ ¯„ÒÎ ‡ÏÂ ÈÚ·Ë‰ ¯„ÒÎ ‡Ï
לקוטי שיחות; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש
רש"י; וראה חומש שי למורא  -מהדורת כתר תורה
'ÒÙ ˙ÂË˘ÙÎ ,˙Â˜È·„‰ ÏÚ "ÔÂ˜·„˙ Â·Â" ˘¯ÈÙ ‡Ï ÚÂ„Ó
,È ·˜Ú 'Ù) "˜·„˙ Â·Â" 'ÒÙÂ ;(„ ,„ ÔÁ˙‡Â 'Ù) ÌÈ˜·„‰ Ì˙‡Â
(·Î ,‡È ·˜Ú 'Ù) "Â· ‰˜·„ÏÂ" 'ÒÙ·Î ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ Â‡ .(Î
?ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙· ˜·„Ï
ספר הגור; אמרי שפר )בפ' עקב שם(; קיצור מזרחי )שם(;
יוסף דעת; משמרת הקודש; אהל יעקב; דברי אברהם
)טכורק(; לקוטי שיחות שם; ביאורי החומש; ביאורים
לפירוש רש"י; חומש שי למורא

?(Î ,È ·˜Ú 'Ù) "˜·„˙ Â·Â" 'ÒÙ· È„ÈÓ ˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ
אמרי שפר )בסוף פ' עקב(; קיצור מזרחי )שם(; מנחת
יהודה; דברי דוד )שם(; שפתי חכמים; תועפות רא"ם
)קארבלייו(; נחלת יעקב יהושע; לקוטי שיחות שם;
ביאורים לפירוש רש"י
?"ÔÂ˜·„˙ Â·Â" ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ· ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ ‰Ó
אמרי שפר; פי הבאר; עיוני רש"י
˙˘¯„ÏÂ "ÂÎÏ˙ '‰ È¯Á‡" ¯Ó‡ ‡¯˜„ ‡˘È¯· È¯‰
¯?ÂÈ˙Â„Ó· ˜·„Ï ÂÈÈ‰ Ï"Ê
מנחת יהודה; משמרת הקודש; אהל יעקב; תועפות
רא"ם )קארבלייו(; תועפת רא"ם )גאטינייו(; באר בשדה; פי
הבאר; לקוטי שיחות שם; ביאורי החומש; ביאורים
לפירוש רש"י
?"ÂÎÏ˙ '‰ È¯Á‡" Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ‰Ó È"˘¯ ˙Ú„Ï
דברי אברהם )טכורק(; לקוטי שיחות שם; ביאורים
לפירוש רש"י; חומש שי למורא; עיוני רש"י
?¯Î˘ ‡Â‰˘ (ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ˙Ú„Î) Â˘¯ÈÙ ‡Ï ‰ÓÏ
באר מים חיים; גרש כרמל
‚!È"˘¯· ˙ÂÂ˘ ˙Â‡Ò¯È
יוסף הלל )בסופו(; חומש שי למורא  -מהדורת כתר
תורה
ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÏÚ ˙Â¯Ú‰
רשפ"י א"ש ]לכאורה צ"ע על הרא"ם שנקט עבודת הקרבנות
דווקא ,ואפשר שזה מלבד עבודות חובה שבכלל "מצות" )ושמא זו
כוונת הגור אריה "ביותר"( .ובדרך דרוש יש לומר דסבירא ליה
כרמב"ם דלא כרמב"ן .אבל ראה באר בשדה ולקוטי שיחות[

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
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים * גור אריה למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
טעליקא
גליקסמאן אבד
פנחס כ
דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
חכמים"*קמירא
דוד"ץלט"ז * שפתי
לרבי* דברי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב
(
ד
"
תרל
באב
יד
ה
"
תקמ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
וטובים* דקדוקי
ספר הגור
אליהו
מנחםרבינו
ושומרי* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
אלמושנינו
הרבניםד * ריב"
נימוקי הרי"
ומרביציא *תורה
רמב"ן" *מגדולי
חשבוהו
מזרחי *רבים
שארוואר[.
אבד"ק

מנחת פתים

משמרת הקודש בדור דעה של מרן ה'חתם
סופר' ותלמידיו זי"ע" )מתוך הסכמת הגאון רבי

לרי"ז ,כבן רבי פנחס )כנראה שבהיותם שניהם
כהנים חשבו שמדובר באב ובנו( .כתוצאה מכך

שמואל וואזנר זצ"ל אבד"ק זכרון מאיר ובעל "שבט
הלוי"( .נולד בשנת תקמ"ה לאביו רבי אלעזר
לאזי כ"ץ ר"מ גאיטיין )בוהמיה( ובעל "קיצורי
דינים" )הנדפס בסוף ספר "ממלכת כהנים"(,
שנפטר כ"א באדר תקס"ד ,בן ס"ב )ראה "עלי
זכרון" ,עלה .(15

החליפו את שם משפחתו של רבי פנחס
מ"גליקסמאן" ל"פישער" .אבל כבר הוכח
שאין הדברים נכונים ,ושם משפחתו היה
"גליקסמאן" ,ורבי יהושע לא היה בנו אלא
חתנו )מנחת פתים ,בהקדמה; "עלי זכרון" שם(.

ולאמו מרת הינדל ,אשר "אביה ואבות
אבותיה דורות רבים ,היו רבנים מגדולי התורה
ומקובלים ובעלי מעשה ,והשאירו אחריהם
ספרים רבים ונכבדים בנגלה ובנסתר" ,כלשון
בנה רבי טוביה )הנז' להלן( ,בדרשת הספד על
אמו ,מצוטט ב"רבני טעליקא" )מוריה ,גליון קלז-
קלח( .והוא מפליג שם מאד במעלותיה
ש"הייתה מלומדת גדולה ,אפילו בדינים אשר
אין מדרך נשים מלומדות אחרות לדעתם...
לא ביטלה שום תפלה ,אפילו בעת חוליה."...
בבחרותו למד רבי פנחס בגיסינג אצל
אחיו הגדול רבי טוביה כ"ץ אבד"ק גיסינג
וטופענאר בעל מחבר דרשות "שערי טובה",
"מעשה טובה" על רש"י לתנ"ך )שעדיין
בכתובים ומצפים לגאולה(; ו"חלקה טובה
ומעשיה טוביה" על תהלים )נדפס רק על יום
ראשון( .רבי טוביה כותב על אביהם "שהיה רב
מובהק וצדיק גמור ,מדקדק במעשיו עד
מאוד ,והרביץ תורה הרבה לתלמידי ישיבתו"
)דרשות שערי טובה ,מצוטט ב"רבני טעליקא" הנ"ל(.

אבה לשמש ברבנות ועסק במסחר ,ורק
לאחר שמסחרו לא עלה יפה ,נעתר לבקשת
קהילת טעליקא ,וקיבל את משרת הרבנות
שם .היה זה בשלהי שנת תקע"ז ,בהיותו
בשנתו הל"ב .נ"ז שנה ישב על כסא הרבנות
שם ,הרביץ תורה והעמיד תלמידים ופעל
רבות להרמת קרן התורה ,עד להסתלקותו
ביום י"ד במנחם אב תרל"ד ,בשנת הפ"ט
לחייו )שם(.

רבינו היה קשור עם אחיו ורבו בעבותות
אהבה )"רבני טעליקא" שם( .כפי הנראה גם
לאחר נשואיו היה גר בגיסינג .מלכתחילה לא

חתנו הוא רבי יהושע זעליג הכהן
פישער ,הנקרא על שם עיר מולדתו :ר"י
באבעט'ן ]אבי רבי טוביה אבד"ק שארוואר ,וסב רבי

...

...

שלטי הגיבורים

ב"הצופה לחכמת ישראל" פורסם
דרשת רבינו לראש השנה ,בה מביא סיפור
נאה בשני אוהבים וכו' .הכותב החליט שבנוי
על פיוטו של משורר אשכנזי ,והוא עד נאמן
שלא רק צעירים ופייטנים התעסקו בשיריו,
אלא גם תלמיד חכם וכו' ידע אותם ,ואף דרש
ממנו ברבים מעוטף בטליתו בבית הכנסת
ביום הדין .וכבר הכה על קדקדו החכם וסופר
הרב זושא קינסטליכער )הנז' להלן( במאמרו
"רבני טעליקא" הנ"ל ,שסיפור זה מובא כבר
במקורות קדומים .הכותב אמנם שלט בכתבי
המשורר ,אך לא בספרות הנצח ,וזה הביאתו
לידי מסקנה מוטעית.
שנים רבות נחשבו כתבי רבינו בחזקת
אבודים ,עד שנתגלגלה זכות על ידי זכאי ,ה"ה
הרה"ג הנעלה ,איש המעלה ,הרב משה
אלכסנדר זושא קינסטליכער שליט"א ,יושב
ראש מכון "זכרון" ובעל מחבר "תענית
בכורים בערב פסח" ושאר ספרים ומאמרים
רבים ונכבדים ,שגילה כרך מכתבי יד רבינו
הכולל דרשות ופירושים על התורה ועל
פירוש רש"י לתורה ,ועוד ,והוציאם לאורה,
בעריכת נכד המחבר הרב הגאון מוה"ר טוביה
יואל שטיינר זצ"ל ,בבני ברק תשנ"ט.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

)] .‰¯Â˙‰ ˙‡ ¯‡· (ä ,à íéøáã 'ôפירש רש"י[ .ÔÂ˘Ï ÌÈÚ·˘· :כתב המזקק" :1היטב" 2מתגלגל 3בצירופו שבעים ]כדלהלן[ .ובעלי
הרמז אומרים "היטב" במספר קטן י"ז ,4וכן מילת "שבעים" .5ולי נראה ,דקאי כן על מילת "תורה" ,6שהוא גם כן במספר קטן י"ז.7
עיין בהגהות סוטה )פ"ז מ"ה(] .וכך הוא החשבון בגלגול[ :ה' ה"י הי"ט היט"ב = שבעים.8
) (1הוא מחבר ספר "באר רחובות מזוקק" על פירוש רש"י לתורה )ראה ספר "גיבוריו של שלמה" ערכו( .נדפס בחומש מהדורת ווין תקס"א
ותקע"ח על ידי האחים מ' מאיר ומ' אברהם ב"ר שמעיה אובורניק " -לבאר כל המקומות בפירוש רש"י הצריכים ביאור" )לשון שער מהדורת
תקס"א( ו"אשר על ידו יבואר לנו כל דבר סתום בדברי רש"י ז"ל" )לשון שער מהדורת תקע"ח( .פירוש זה מובא זה כמה בספר "דעת יששכר" שזכה
) (2כי פירוש "באר"
להסכמות :ה"חתם סופר ,ה"ישועות יעקב ",ה"ישמח משה" ,ועוד )ראה "גיבוריו של שלמה" ערכו ו"עלי זכרון" ,עלה .(10
הוא "באר היטב" האמור לקמן פרשת תבא )כז ,ח( (3) .שכל אות נמנית מחדש עם האותיות שלפניה .וחשבון זה נקרא בספרים "ריבוע" או
) 3+2+7+1+4 (5עולה בס"ה  (6) .17האמורה כאן ,מה
"גלגול" 5+1+9+2 (4) .עולה בס"ה ] .17כאן ולהלן נדפס בטעות י"ג[.
שאין כן תיבת "היטב" 4+6+2+5 (7) .עולה בס"ה  (8) .17וכן כתבו מפרשי רש"י רבים ראשונים ואחרונים ,ראה :מהרי"ק )בפרשתנו(;
משיבת נפש ,לרבי יוחנן לוריא )בפ' תבא( :רא"ם )בשתיהן(; עמר נקא לרע"ב )בפרשתנו(; ספר הגור )בפרשתנו(; אמרי שפר )בפרשתנו(; ביאורי
מהר"ן )בשתיהן(; באר מים חיים )בשתיהן(; גור אריה )בשתיהן(; לבוש )בפ' תבא(; מנחת יהודה )בפרשתנו(; שפתי חכמים )בפרשתנו(; ועוד .וראה גם
כתבי רבי דוסא היוני )בפרשתנו( ,אמרי שפר )בפ' תבא( ועוד ,רמזים אחרים.

