ב"ה ,שבט תשע"ה ,גליון מא

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
! é " ùø éùøôî ìù äðåùàøä úéôøâåéìáéá äîéùø / ! "... áò éúîá ìò äìò à " íéé ÷ ù ïùøô / ! ïéî àì êà , ïéäà øòäà

äî
:ïåéìâá

! ÷ìîòì íéøöî úôéì÷ ïéá / ! íéîòä úåãçàì ìàøùé úåãçà ïéá äî åàø / äæ éøä ë äæ éøä àì , øåøîå äöî íòè
! ? í äéðéá äî ,' äìôúá úåùåøô åéãé éäéå ' ,' íçìä àö ' øîàð ÷ìîò á åìéà å , ' äìôú úò àì ' å , ' íçìé ' ä ' øîàð íéøöî á
? åàñë úåãåà òáùð ù åà , åàñëá ( úæçåà åà ) úçðåî åãéùë òáùðù åà , åàñë ìòî äîøåä åãéùë - åàñëá òáùð ä " á÷ä

שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י

"‡ˆ,È"˘¯ ÌÚ ˘ÓÂÁ ‰˘¯Ù ÌÂÈ ÏÎ· „ÂÓÏÏ ¯„Ò ‰È‰ 'ÌÈ˘È‰ ÌÈ„ÈÒÁ'‰ Ï
,‰‡ÏÙ ‰ÏÚÓ Â· ˘È È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ „ÂÓÏÏ .‰¯„Ò‰ ÏÎ ÌÈ¯ÓÂ‚ '‰ ÌÂÈ·Â
¯Â„Ó ÔÏ‰Ï ‰‡¯Â . ‚ ÛÈÚÒ ‰Ù¯ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡] ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘·˘ ÔÈ„‰ ‰Ê· ÌÈÈ˜Ó˘ „·Ï
‚ÌÂ‚¯˙‰ ˙Â¯˜Ï ÂÏ ˘È ÌÈÓ˘ ‡¯È˘ ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ˘ Ú‚Â· [‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È
ÂÈ·‡ ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ ˜ÂÈ˙ ÌÚ ÌÈ„ÓÂÏ˘Î ˙‡Ê „·Ï ‰‰ ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì‚Â
‡¯Ú ÔÂ‡ ,ÔÈ‰‡ ¯Ú‰‡ ÔÚÈÈ¯„ ÍÈÊ ËÚÂÂ ¯Ú .Ï‡¯˘È È˜Ï‡· ÔÈÓ‡Ó È‡„Â· ¯‡˘È ,Â·¯ Â
Ê‡ ‡ˆÓ ...ÔÈÓ‡Ó ¯‡˘ÈÂ Ì˘Â ‰Ù ··Â˙ÒÈ = Ï‡¯˘È È˜Ï‡· ÔÈÓ‡Ó ‡ Ô·ÈÈÏ· ËÚÂÂ
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ Ô‡¯‡Ù ¯Ú·‡ ÊÈ‡ ...¯˜È ÔÈÚ Ô‡ ÊÈ‡ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ò‡ÂÂ ˙‡Ê „·Ï
‡‰ÂÓ‡‰ ÔÈÚ „ˆÓ ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˘ÓÂÁ ‰˘¯Ù ÌÂÈ ÏÎ· „ÂÓÏÏ ...‰ÏÚÓ ‡ Í
˘."Â„È ÏÚ ÛÒÂ˙È

סוף סוף לאחר חמש מאות שנה!
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כללים בפירוש רש"י
·Û"È·Á‰ - È'‚‡ÏÙ ÌÈÈÁ È·¯ ˙ ˘Ó
)¯‡("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰

"."‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ ˘¯ÙÏ È"˘¯ Í¯„ ÔÎ
"¯·."‡¯˜Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ ‡Â‰„ ,["‡¯ÊÚ Ô·‡"Î ‡Ï„] ...Â˙Â‡ ˘¯„ [È"˘¯] ÂÈ

ÔÂ¯ÎÊ ‰" „ ¯ÂÓ‡ ' Ù , ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â

Ê‡ ‰" „ ˙È˘‡¯· ' Ù , ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â

"¯˘"."ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ Í¯„ ˘ÓÂÁ· È

ÂÈ˙·˘· ‰" „ ‡· 'Ù ,ÌÈÈÁÏ ‰¯ÈÎÊ

"¯˘"‰ÈË˘Ù ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÎ ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ...È¯ÙÒ‰ ˙˘¯„ ¯Á‡ Í˘Ó Ï"Ê È
„˜¯‡ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‡¯˜„ ‰ÈË˘ÙÎ ˘¯ÙÓ˘ =] ÌÂ˜Ó ÏÎ· È" ˘¯ Ï˘ ÂÎ¯„ ÔÎÂ ... ‰Â‰ ÈÎ‰
˘Â· ˙·Â˘˙ ,‚È¯ ÔÓÈÒ · ˜ÏÁ ,ÌÈÈÁ ·Ï ˙" Â
."[È¯ÙÒ‰ ˙˘¯„ Í˘Ó ÌÂ˜Ó ÏÎ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÎ ‰ÎÏ‰

ùéìù úåòîã
מתיבתא דרש"י מתאבלת על שלשה גדולי תורה
שעמדו לימינה בחיזוק ועידוד ,בעצה ותושיה

הגאון רבי הלל זקס זצ"ל
בן בתו של מרן ה"חפץ חיים" זי"ע

ראש ישיבת "כנסת הגדולה"

הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל
רבה של כפר חב"ד

הגאון רבי חיים מאיר אנגלרד זצ"ל
אבד"ק דאברא
המקום ינחם את המשפחות הגדולות
ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו

לאחר קרוב לחמש מאות שנה של גניזה ,ועוד כמה שנים של
עריכה ,ובהמשך לכרכים הקודמים על חומש בראשית וחומש ויקרא,
הופיע לראשונה מכתבי יד כרך נוסף מפירושי רבינו נפתלי הירץ
טריוויש על פירוש רש"י ,והפעם לחומש שמות.
רבינו הירץ טריוויש היה אחד מגדולי ישראל לפני כחמש מאות
שנה ,והוא שימש כדיין וש"ץ בפרנקפורט-דמיין .טבעו יצא בעולם
בזכות סידורו "סידור המקובל רבי הירץ" שהשתמשו בו גדולי הדורות
שלאחריו ,כהאר"י ז"ל ועוד .גדול תלמידי האר"י ,רבי חיים ויטל
מצטטו ,וכן השל"ה הקדוש ,המגן אברהם ,ועוד.
בימינו החלו להתגלות לאור עולם ביאוריו על פירוש רש"י " -ספר
הגור" .התחיל במצוה זו מכון "אהלי שם" שהוציא את ביאורו על חומש
דברים )ללא הערות( ,אחריו מחזיקה במצוה נעלה זו "מתיבתא דרש"י",
שזכתה לערוך ולהוציא מתורתו של רבינו שני כרכים עם הערות
וביאורים ,על חומש בראשית ועל חומש ויקרא ,וקונטרס על מגילות
רות ואיכה )שלשתם נדפסו בשנת תשע"א(.
כעת ,לאחר שנות עמל ויגיעה נוספות ,הופיע בע"ה כרך נוסף על
חומש שמות ,לשמחת חובבי תורתם של הקדמונים וההוגים בתורת
רש"י לעיונא .הכרכים על חומש במדבר ,ועל חומש דברים )מהדורא
חדשה( עומדים כמעט מוכנים )אך ללא מזומנים (...ומצפים לגאולה.
אמנם ביאורי רבינו נכתבו בסגנון קשה ובקיצור לשון ,ועמוקים הם
מני ים ,וכפי שהעיד הדיין הג"ר מענדל שפרן שליט"א בפני שומעי
לקחו ,כי לולא הערות המערכת לא היה מוצא ידיו ורגליו בספר .אבל
שכרו של הלימוד ב"ספר הגור" בצידו ,שכן הן בקטעים השווים לכל
נפש והן בקטעים העמוקים והקשים ישנם חידושים מפתיעים ופשטים
מחודשים ,חלקם גלויים בדבריו וחלקם טמונים בין השורות .גם כללים
מוצקים בלימוד רש"י פזורים בין בתרי ביאוריו.
אשתקד פורסם בעלון קטע אחד מפרשת שמות בו דן בלידת
משה ,אם נולד לז' חדשים )כנראה לכאורה ברש"י( או לט' חדשים )כבגמרא(.
מאז שעלה קטע זה על שולחן המערכת ,ועד שניכרה צורתו והתבררו
דבריו והוכשר להיכנס לספר עברו יותר מ-ג' חודשי עיבור ,לא יאומן כי
יסופר! בזכות קטע זה מצאנו ,כי ניתן לבאר ג' מהלכים בדברי רש"י על
יוכבד "אף הוא נהפכה לנערה" .וכיוצא בו בקטעים נוספים רבים.
כמות מצומצמת של ספר הגור  -שמות סובסדה עבור חלוקה
לספריות ישיבות ובתי מדרש ולמרביצי תורה .המעוניינים נא לצור קשר
לפי הפרטים בתחתית הגליון.

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(

 שבועת ה' אודות עמלק 
).¯„ ¯„Ó ˜ÏÓÚ· '‰Ï ‰ÓÁÏÓ ‰-È ÒÎ ÏÚ „È ÈÎ ¯Ó‡ÈÂ (æè ,æé çìùá 'ô óåñ
פירש רש"יÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Â‡ÒÎ· Ú·˘ÈÏ ‰Ó¯Â‰ ‰"·˜‰ Ï˘ Â„È ,"‰-È ÒÎ ÏÚ „È ÈÎ" :

˜ÏÁ Ì˘‰ Û‡Â ,'‡ÒÎ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ "ÒÎ" Â‰ÓÂ .˙ÈÓÏÂÚ ˜ÏÓÚ· ‰·È‡Â ‰ÓÁÏÓ
˜ÏÓÚ Ï˘ ÂÓ˘ ‰ÁÓÈ˘ „Ú ÌÏ˘ Â‡ÒÎ ÔÈ‡Â ÌÏ˘ ÂÓ˘ ÔÈ‡˘ ‰"·˜‰ Ú·˘ ,ÂÈˆÁÏ
ÂÓ˙ ·ÈÂ‡‰ [Ê ,Ë ÌÈÏ‰˙] ¯Ó‡ ˘ ,ÌÏ˘ ‡ÒÎ‰Â ÌÏ˘ Ì˘‰ ‰È‰È ÂÓ˘ ‰ÁÓÈ˘ÎÂ .ÂÏÂÎ
ÌÈ¯ÚÂ" ,"Áˆ ‰¯Ó˘ Â˙¯·ÚÂ" [‡ ,‡ ÒÂÓÚ] Â· ·Â˙Î˘ ˜ÏÓÚ Â‰Ê ,Áˆ Ï ˙Â·¯Á
˙˘˙ ‡·„ ÌÈÏ‰˙] "·˘È ÌÏÂÚÏ ‰"ÈÂ‰Â" ÂÈ¯Á‡ ¯ÓÂ‡ Â‰Ó ,(Ì˘ ÌÈÏ‰˙) "‰Ó‰ Ì¯ÎÊ
˘.ÌÏ˘ Â‡ÒÎ È¯‰ [Ì˘ ÌÈÏ‰˙] "Â‡ÒÎ ËÙ˘ÓÏ Ô ÂÎ" ,ÌÏ˘ Ì˘‰ È¯‰ [Á ,Ì
לפי פירושו ש"יד" קאי על ידו של הקב"ה היושב על כסא שהורמה
לצורך שבועה בכסאו ,נמצא שבעת השבועה הורמה ידו ,כביכול ,למעלה
מהכסא .אם כן פירוש "יד על כס" אינו כפשוטו שהיד מונחת על הכסא ,או
אוחזת בכסא )ראה ראב"ע; רשב"ם; רבינו בחיי; ועוד( ,אלא שהורמה לצורך
השבועה בכסא .ולכאורה היה לו לפרש כברמב"ן ודעמיה כשתהיה יד וחוזק
על כסא י-ה ,שזהו כסא מלכי ישראל ,וכמו שנאמר )דברי הימים-א כט ,כג( "וישב
שלמה על כסא ה' למלך תחת דויד אביו" ,וכאומר כשתהיה יד ישראל תקיפה
אז תהיה מלחמה בעמלק .ובפרט שכבר פירש רש"י לעיל בפרשתנו )יד ,לא(
"יד" במובן חוזק ,וכן כבר פירש בפרשת מקץ )מא ,מ( ש"כסא הוא לשון
מלוכה" .ולפי פירוש זה "יד על כס" הוא כפשוטו ,כשהיד מונחת על הכסא.
ומה גם ,לפי פירוש רש"י ש"יד" קאי על ידו של הקב"ה ,לכאורה הוצרך
לכתוב" :כי יד י-ה על כסו".

על כסאו ,או מעל כסאו ,או על אודות כסאו? 
והנה לאחר פירושו האמור ממשיך רש"י )באותו דיבור(" :ומהו כס ולא
נאמר כסא כו' ,נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה
שמו של עמלק כולו" .וצריך ביאור מהו הקשר בין שאלה זו לבין תחילת
פירושו ,לכאורה הוה ליה לבאר זאת בדיבור בפני עצמו )תחת ד"ה נוסף" :כס י-
ה"( .גם צריך ביאור מה שכתב בתירוצו" :נשבע הקב"ה שאין שמו שלם" כו',
שהענין ד"שאין שמו שלם" כו' הוא חלק משבועת הקב"ה ,והרי לכאורה
פשטות הכוונה היא שנשבע )בכסאו( אודות מלחמתו העולמית בעמלק ,ומנין
שהשבועה היתה גם על אודות כסאו ושמו.
אלא רש"י הבין כן מכח דיוק הנ"ל דלכאורה הוה ליה למימר "כי יד י-ה על
כסו" ,וממה שנאמר" :כי יד על כס י-ה" משמע ש"כי יד"  -שבועת הקב"ה
הוא גם "על" הענין ד"כס י-ה" ,שאין שמו שלם כו'] .נמצא ,כי מה ש"אין שמו
שלם" וכו' ,אין זאת מפני ששמו של עמלק כשלעצמו יכול לגרוע ח"ו בשמו ובכסאו של

הקב"ה ,אלא מפני שנשבע הקב"ה[ .ולפי זה אכן תירוצו של רש"י מקשור יפה למה
שפירש בתחילת הדיבור "ידו של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו" ,לא רק על
מלחמתו בעמלק ,אלא גם על הענין ש"אין שמו שלם" וכו'.
ובאמת לא רק תשובת רש"י קשורה לתחילת הדיבור ,אלא אף גם
קושייתו ,וכלשונו "ומהו כס ,ולא נאמר כסא" בוא"ו המוסיף לענין ראשון,
והיינו שלאחר שפירש שמדובר כאן בשבועה שנשבע הקב"ה בכסאו ,קשה
שהיה לו להכתוב להגדיל את כחה של השבועה על ידי הדגשת מעלת הכסא
"כסא שלם" ,ומעלת בעל הכסא "שם שלם"] .אבל לולא זאת היה מקשה רק על
הלשון "כס" ולא על "י-ה" ,שהרי נאמר כן גם לפני זה )פרשתינו טו ,ב .ואולי הכא שאני ,לפי
שבפסוקים שלפני זה אמר "ויאמר הוי"ה אל משה" גו'; "הוי"ה נסי" .וגם בפסוק זה עצמו:
"מלחמה להוי"ה בעמלק"( .ונראה שזהו גם כן דיוק לשון רש"י "ואף השם נחלק לחציו" ,כי
עיקר קושייתו הוא על הלשון "כס" שלא נמצא לו חבר ,מה שאין כן השם "י-ה"[ .ועל

קושיא זו מבאר שהחיסור בא לומר שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד
שימחה שמו של עמלק .מכל מקום קושיא הנ"ל מה הכריחו לפרש שהכוונה
לשבועה )ודלא כפירוש הרמב"ן ודעמיה( ,עדיין במקומה עומדת .וראה רמב"ן
שמתבטא על פירוש ההוא "ועל דרך הפשט נכון הוא" ,מה שאין כן על
פירוש רש"י כותב "ומדרש חכמים הוא".

פרד"ס היה לשלמה

והביאור בזה ,לרש"י הוקשה ,לאיזה צורך אמר משה כאן "כי יד על כס
י-ה" ,שה' נשבע להלחם בעמלק .והביאור הוא ,דהנה בפסוק לעיל )פסוק יד(
נאמר "ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר" )שבא עמלק להזדווג לישראל
קודם לכל האומות ,רש"י(" ,ושים באזני יהושע" )המכניס את ישראל לארץ שיצווה את
ישראל לשלם לו את גמולו ,רש"י( .והיינו שמסירת הדברים ליהושע היה צריך
להיות באופן של "שים באזני" ,על דרך שפירש רש"י" :דבר באזני אדוני"
)ריש פרשת ויגש( ,יכנסו דברי באזניך ,ו"אשר תשים לפניהם" )ריש פרשת
משפטים( ,להבינם טעמי הדבר ,והיינו שמשה היה צריך למסור את הדברים
ליהושע באופן כזה שיבין את הדברים בעצמו ,וכך יצווה את ישראל שיגמלו
לעמלק את גמולו .ורש"י מפרש )כפירוש הספורנו ,בפסוק יד( שמשה קיים ציווי
זה באמרו "כי יד על כס י-ה" ,שפירושו שהקב"ה נשבע בכסאו שתהיה לו
מלחמה נצחית בעמלק ושאין שמו וכסאו שלמים עד שימחה שמו של עמלק,
שהם דברי טעם והסבר .מה שאין כן לפירוש הרמב"ן שמפרש כשתהיה יד
וחוזק על כסא י-ה כו' אז תהיה מלחמה בעמלק ,הרי "יד על כס י-ה" הוא
סיפור דברים ואין בו משום הסברה.
ולכן כותב רש"י" :מלחמה ואיבה בעמלק" ,שלכאורה למה מוסיף
"איבה" ,כאשר בכתוב נאמר רק "מלחמה לה' בעמלק" .אלא איבה מורה על
רגש של שנאה תמידית ,שאינה תלויה בפעולה של השנוא ,שאז מתבטלת
השנאה עם הפסק הפעולה ,או סילוקו של השנוא ,וכפי שנאמר )פרשת בראשית
ג ,טו( "ואיבה אשית בינך ובין האשה" ,סיבת המלחמה שהיתה בימי שאול
היתה איבתו של הקב"ה לעמלק ,ואיבה זו בתקפה גם בימי יהושע.
"מלחמה" או "איבה" בעמלק ,ימח "שמו" או "זכרו" 
והנה מאחר שמשה מסר ליהושע את מצות מחיית עמלק באופן של
הסברה כנ"ל ,לכן הוצרך לומר "עד שימחה שמו של עמלק כולו" ,שלכאורה
היה לו לרש"י לנקוט 'עד שימחה זכרו של עמלק' ,בהתאם ללשון הכתוב "כי
מחה אמחה את זכר עמלק" ,וגם בפסוק שבתהלים )שממנו מוכיח רש"י כאן
"וכשימחה שמו" כו'( נאמר "אבד זכרם" ,ומדוע נקט רש"י לשון" :שמו של
עמלק" .ואף שמחיית זכר עמלק הוא "שלא יהא שם עמלק נזכר" )רש"י סוף
פרשת תצא( ,מכל מקום רגיל רש"י לכתוב כלשון הפסוק ,באם אין הכרח
לשנות .וגם ,מהו הדיוק ")שמו של עמלק( כולו".
וי"ל שבדיוק לשון זו מיישב רש"י קושיא בכללות המצוה ,דלכאורה
אינו מובן מהו ההכרח כל כך במחייתו של עמלק ,ואף שעמלק נזדווג
לישראל קודם לכל האומות ,ובכך פתח להם פתח להתגרות בישראל ,אבל
לאחר שישראל נצחוהו הרי חזרו כל האומות וראו את גבורתם של ישראל,
ואם כן כבר תוקנה הפרצה שנוצרה על ידי עמלק .כדי לתרץ שאלה זו מדייק
רש"י "עד שימחה ˘ ÂÓשל עמלק  ,"ÂÏÂÎהיינו שכל זמן שנותר משהו
מעמלק ,אפילו שמו בלבד ,אין שמו של הקב"ה שלם ,והיינו ששמו של
עמלק מנגד לשמו של הקב"ה כביכול ]וכאמור לעיל אין זאת מפני ששמו של עמלק
כשלעצמו יכול לגרוע ח"ו בשמו של הקב"ה ,אלא מפני שכן נשבע הקב"ה[ ,ולכן יש
למחות אפילו שמו של עמלק לחלוטין.
]ועיין במקור הדברים ,שעל פי זה מבאר גם מה שפירש רש"י ש"ויאמר" קאי על משה.
שמה שביארו המפרשים שאילמלא רש"י היינו מפרשים ש"ויאמר" קאי על הקב"ה ,והכתוב
מתייחס ללפני פניו  -לפסוק "ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר" ,ולא על לפניו -
"ויבן משה מזבח" ,קשה מדוע יעלה על הדעת ש"ויאמר" קאי על לפני פניו ,דלא כפשוטו של
מקרא .וכן מבאר מה שמוסיף רש"י בסוף דיבור זה :וכשימחה שמו כו' ,שנאמר וכו' .וכן מה
שנאמר בפסוק הקודם" :ויבן משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי" ,דהנה כעין פירושו כאן פירש
רש"י גם בפרשת וישלח )בראשית לג ,כ( על הפסוק שם" :ויקרא לו אל אלהי ישראל" ,וכן
פירש שם גם הפסוק כאן" :ויקרא שמו ה' נסי" ,אלא ששם פירש שני הפסוקים בקצרה,
לעומת פירושו כאן שהאריך בו ,וגם שינה מפירושו שם .וכמו כן מפרש שם דיבור זה על פי
פנימיות הענינים ,עיין שם בכל זה באריכות[.
ואתם תלוקטו; ביאורים בפירוש רש"י; מעייני רש"י; לקוטי שיחות חלק ו; קונ' ד"ה ברש"י; ועוד

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

)שם הגדולים(

) .ÌÈ¯Â¯Ó ÏÚ ˙ÂˆÓÂ (ç ,áé àá 'ôפירש רש"י ."Ì‰ÈÈÁ ˙‡ Â¯¯ÓÈÂ"Ï ¯ÎÊ ¯Â¯Ó ÏÂÎ‡Ï ÌÂÂˆÂ ¯Â¯Ó ‡¯˜ ¯Ó ·˘Ú ÏÎ :וכבר דקדק ה"מגן אברהם" )תעג ס"ק טו( שהרי אין
אדם יוצא ידי חובת מרור רק בחמשת מינים )פסחים לט ,א( ,ולא כל עשב מר .עוד יש לדקדק במה שכתב טעם המצוה ,והרי לא בא אלא לפרש פשט
הכתוב ולא לבאר טעמי המצות .ויש לומר בדרך הדרוש ,שלכאורה היה מקום לומר שמרור זה שאנו אוכלים על שום שהלכו אחרי ה' במדבר ,אף שידעו
שלא ימצאו שם כי אם עשבים מרים ומים מרים .וכעין מה שנאמר גבי מצה )להלן פסוק לט(" :ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא
חמץ ,כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם" ,ופירש רש"י :מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה,
..........

שלח שלמה לבי מדרשא
לכ' מערכת מתיבתא דרש"י,
שלו' וברכה וכט"ס,
בגליון הקודם )כסלו ע"ה( הבאתם במדור "שיר
המעלות לשלמה" שפירוש רש"י סגולה הוא ליראת
שמים ,על יסוד מה דאיתא ב'שלחן ערוך'" :וירא
שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י" ,והלא פשטות
כוונת ה'שולחן ערוך' היא להיפך ,שיראת שמים היא
הגורם לכך שיקיים את שניהם ויקרא גם תרגום וגם
פירוש רש"י ,ולא שזה מביא ליראת שמים?
בכ"ר מ.א.
תשובת הגר"י פלס שליט"א ,ריש מתיבתא
דרש"י :להבין דברי חכמים וחידותם ,שכן אפילו
שיחות חולין של חכמים צריכים לימוד .הנה בכל
המקומות שנזכר בשולחן ערוך שיש שתי דעות,
ושראוי לירא שמים לקיים את שתיהן ,הרי מפורש
בלשונו" :וירא שמים יצא ידי כולם" ,או "וירא שמים
יצא ידי שניהם" .אבל כאן ,לגבי שניים מקרא ואחד
תרגום ,שינה מרן את טעמו ,וכלל לא הזכיר שיש שתי
דעות בראשונים ,ושיש לצאת ידי שתיהן ,אלא כתב
רק ש"ירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י".
משמע ,שעצם לימוד רש"י )כתוספת על התרגום( קשור
ליראת השמים של הלומד ,ולא מחמת שבא לצאת
ידי כל הדעות.
לכבוד מערכת מתיבתא דרש"י הנכבדה
שלו'ם וברכה,
ב"מתיבתא דרש"י למדנו כי יש לדייק גם בד"ה
של רש"י ,ושאינו מעתיק בד"ה מן הפסוק כי אם
התיבות שמפרש ,ואם כן אבקש לבאר לי שני
דיבורים ברש"י שהוקשה לי לאחרונה בלימוד שיעור
חומש ורש"י.
בפ' שמות )א ,י( "נתחכמה לו" ,לעם ,נתחכמה מה
לעשות לו .ורבותינו דרשו ,נתחכם למושיען של
ישראל לדונם במים ,שכבר נשבע שלא יביא מבול
לעולם .הרי בב' הפירושים אינו מפרש רק "לו" ,ואם
כן הוה ליה להעתיק רק תיבה זו ]וכדלהלן בפסוק הבא
שנאמר "וישימו עליו" ,ומפרש :על העם ,ואינו מעתיק כי אם תיבת
"עליו"[ .וכן להלן )בפסוק כא( "ויעש להם בתים" ,בתי

כהונה ולויה ומלכות ,שקרויין בתים וכו' ,לכאורה
הוה ליה להעתיק רק תיבת "בתים".
בכ"ר חיים משה שיינברגר
תשובת הרב אהרן שפירא ,אבד"ק פרדס כץ:
קודם כל אתייחס ללשון "כי יש לדייק גם בד"ה של
....

פרד"ס היה לשלמה

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
רש"י" ,אכן כך סברנו בעבר ,אבל נכון להיום דעתנו
ברורה כי אין "לדייק גם בד"ה של רש"י" ,אלא "כי
יש לדייק בעיקר בד"ה של רש"י" ,וכבר ציינו פעם
דעת המהרש"ל )בפ' אחרי( שיש להעדיף פירוש דחוק
המתאים בדיוק עם ד"ה ,על פני פירוש מורווח שאינו
מתאים דיוק בד"ה.
וכעת לשאלתך בד"ה "נתחכמה לו" ,אמנם יש
מפרשים שלרש"י הוקשה אמרו "לו" בלשון יחיד,
וכבגמרא )סוטה יא ,א(" :הבה נתחכמה לו" ,להם מיבעי
ליה וכו' ,אך לא הרי רש"י על החומש כהרי הגמרא,
הגמרא דורשת על פי הדרש ורש"י מפרש על פי פשט,
ועל פי פשט לא קשה כלל לשון היחיד .ואף גם בגמרא
קשה לומר שהוקשה לו עצם אמרו לשון יחיד לעם בני
ישראל ,רק כאן שפרעה בא להדגיש היותם רבים,
קשה למה אמר ")נתחכמה( לו" ,להם מיבעי ליה  -בכדי
להדגיש הריבוי שלהם .אבל ברש"י אף גם זאת קשה
לפרש שזו קושייתו ,שאם כן הוה ליה להקשות כן
בפסוק קודם למה אמר "רב ועצום" ,ולא 'רבים
ועצומים' .ומה גם ,אם נימא שהוקשה לו לשון
היחיד ,מה מוסיף ואומר" :נתחכם מה לעשות לו".
אלא לרש"י הוקשה לשון "נתחכמה" ,שהכוונה
הפשוטה נתחכם יותר ממנו )להיות "אובער חכמים"(,
ומאחר שהכוונה הפשוטה ב"לו" שקאי על העם ,קשה
במה הציע להתחכם מהעם .על כן מפרש רש"י
שהכוונה כאן להתחכם )כאילו נאמר נחכם( מה לעשות
לו .אבל מאחר שסוף סוף נאמר "נתחכמה" ,לכן
מביא הדרשה שהכוונה להתחכם )כפשוטו( על מושיען
של ישראל )הקב"ה(.
ועל פי הכלל שאמרו מפרשי רש"י )ויסודו במפרשי
רש"י קדומים( ,כי כאשר רש"י מביא ב' פירושים הרי זה
כי בפירוש הראשון יש איזה קושי לכן מביא פירוש
הב' ,ובפירוש הב' יש קושי יותר גדול לכן מביא הא'.
ואין הכוונה ששניהם קשים ,אלא הכתוב כתב בסגנון
כזה שנבין את שני הפירושים יחדיו )ראה גליון הקודם
ובכ"מ( .אף גם כאן בפירוש הא' יש קושי בפירוש
"נתחכמה" שאינו ממש כפשוטו ]ואולי גם חסר "מה
לעשות"[ ,ואילו בפירוש הב' תיבת "לו" אינה כפשוטו.
והפסוק בא לומר ב' הפירושים יחדיו.
בפסוק "ויעש להם בתים" ,קודם כל יתכן לומר
שאין זה הד"ה אלא נמשך לדיבור הקודם "וייטב
אלקים למילדות" ומה הטובה  -ויעש להם בתים וכו'.
ואם כן הרי זה כאילו אמר :ומהי הטובה ויעש להם

וכו' ]וצריך להעתיק תיבת "להם" ,לומר שעל אף שנאמר בלשון
זכר ,אף על פי כן קאי על המילדות[ ,ואחר כך מפרש מהו
"בתים" .אך יתכן גם שהוא ד"ה ,דהנה בפירושו של
רש"י יש כאן קושיא מלבד מה שמפרש "להם" בלשון
זכר על המילדות ,שלפירושו פתח בהטבת המילדות,
ולא סיים במה היטיב להן ,כי אם בפסוק שלאחריו,
ובאמצע ענין עובר לענין אחר על ריבוי העם .ואם כן
לכאורה הוה ליה לפרש כהמפרשים שהטבה למילדות
הוא ריבוי העם ,שכך פרעה האמין להן "כי חיות
הנה" ,ולא הענישם .ומאחר שראה שתחבולתו על ידי
המילדות לא נתקיימה לכן "ויעש להם בתים" ,עשה
פרעה בתים למצריים שיגורו בקרב בני ישראל ויעקבו
אחריהם .אך שנראה רש"י לא פירש כן דאם כן הוה
ליה למימר "ויבן להם בתים" ,אם כן הרי זה לא
עולה על פרעה ,אלא על הקב"ה שהוא אינו בונה
בתים גשמיים ,אלא עשה למילדות בתי כהונה וכו'.
]וראה ביאורים לפירוש רש"י באריכות[.
אגב אורחא ,אתייחס לעוד ד"ה ברש"י בפרשה
זו )ד ,יא( מי שם פה וגו' ,מי לימדך לדבר כשהיית
נדון לפני פרעה על המצרי .דלכאורה למה לא פירש
כפשוטו ,מי ברא כח הדיבור בכלל הוא יתן לך כח
הדיבור ,וכדמשמע ממה שנאמר "מי שם פה
לאדם" ,אלא מאחר שנאמר בהמשך הכתוב" :או מי
ישום אלם או חרש או פקח או עור" ,שלכאורה לא
שייך לכאן על כרחך שלא מדבר מחושים אלו בכלל,
רק במה שקרה למשה עצמו ,אם כן מדיוק הד"ה,
שאמנם מפרש בדיבור זה רק "מי שם פה" ,אבל
ההכרח לפירושו הוא מההמשך שמרמז בציון וגו'.
ושוב ושוב אנו רואים כמה גדולים דברי
חכמים ,ובכלל זה מה שכתב הרא"ש ב"ארחות
חיים" על פירוש רש"י על החומש "ותדקדק בו
כאשר תוכל".

לכבוד מערכת מתיבתא דרש"י הנכבדה
הנה בספרי חסידות רבים פזורים פה ושם
פירושים רבים על דרך הפשט ,והייתי מציע ללקט
נפזרים כמלקט שבלים ,לתועלת הרבים .ולדוגמא
אעתיק לאחד מפרשיות החודש מספר "ליקוטי
מהרי"ל" ,לתלמיד הרבי ר' אלימלך )פ' יתרו יח ,יא(:
"עתה ידעתי כי גדול" וגו' ,ופירש רש"י ,עתה ידעתי,
מכירו הייתי לשעבר ,ועכשיו ביותר ע"כ .והנה מאין
יצא לרש"י זה .והנראה ,דקשה דהוה למכתב 'עתה
יודע אני' כי גדול וכו' ,מה "ידעתי" ,דמשמע לשעבר.
בכ"ר ובברכה מרובה א .בן אי"ש חסיד

המשך

אלא האמינו והלכו ,הוא שמפורש בקבלה )ירמיה ב ,ב( זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה כו'.
אך אם כן ,הסברא נותנת שכל עשב מר כשר למרור .אבל מאחר שרק אלו ה' המינים כשרים למרור וכנ"ל ,והיינו משום דאלו אין גדלים מעצמן כשאר
עשבים המרים ,אלא צריכים לזרוע אותם כראוי ,ולהורות נתן בזה דלא נימא דטעמא דמרור הוא משום "לכתך אחרי במדבר" ,אף דלא היו שם אלא
עשבים המרים הגדלים בלא זריעה כנ"ל .ולכן לאפוקי מטעם זה יש ליקח דוקא אלו ה' המינים שאינם גדלים במדבר .ואתי שפיר דברי רש"י כל עשב מר
נקרא מרור ,דבאמת כל העשבים המרים היו ראויים למרור ,ואם כן למה אינו יוצא אלא בה' המינים ,ולזה כתב רש"י שמרור זכר ל"וימררו את חייהם",
ולא משום "לכתך אחרי במדבר" ,ולכך אין יוצאים אלא באלו ה' המינים שאינם גדלים במדבר ,והבן] .ולפי זה מובן מה שמעתיק רש"י בד"ה גם "ומצות" ,דמהאי
יציב פתגם ,מכ"ק אדמו"ר זי"ע מצאנז בעל "שפע חיים"
טעמא הוה אמינא שטעם אחד לשניהם ,הערת מערכת "מתיבתא דרש"י"[.
) .ÂÚÒÈÂ Ï‡¯˘È È · Ï‡ ¯·„ ÈÏ‡ ˜Úˆ˙ ‰Ó ‰˘Ó Ï‡ '‰ ¯Ó‡ÈÂ .ÔÂ˘È¯Á˙ Ì˙‡Â ÌÎÏ ÌÁÏÈ '‰ (åè-ãé ,ãé çìùá 'ôפירש רש"י .'ÂÎÂ ‰ÏÙ˙· ÍÈ¯‡‰Ï ‰˙Ú ˙Ú ‡Ï :הענין
שנצטוו כאן לא לעשות שום פעולה ,ואף לא תפלה ,ואילו בסוף הפרשה ,במלחמת עמלק ,מצינו להיפך ,שנאמר )יז ,ט-יא( "צא הלחם בעמלק גו' והיה
כאשר ירים וכו' ,והיה ידיו אמונה" ,ופירש רש"י :ויהי משה ידיו באמונה ,פרושות השמים בתפלה נאמנה ונכונה .ההבדל הוא ,כי המצרים מאמינים
בכוחם ועוצם ידם ,ולכן נגד יצר הרע כזה נצטוו להראות שהכל בידי שמים ,גם תפלה .אבל עמלק שהוא ישראל מומר ,ותולה כל מעשיו בהשי"ת -
לגריעותא ,שאומר כל הרע שהוא עושה הוא ברצון השי"ת ,כמו שמצינו ברבשקה )מלכים-ב יח ,כה( שאמר "המבלעדי ה' עשיתי" ,נגד יצר הרע כזה נצטוו
מי השילוח
להראות שהאדם צריך לעשות והבחירה ביד האדם.
) .¯‰‰ „‚ Ï‡¯˘È Ì˘ ÔÁÈÂ (á ,èé åøúé 'ôפירש רש"י .„Á‡ ·Ï· „Á‡ ˘È‡Î :כיוצא בו פירש בפ' בשלח )יד ,י( בפסוק "והנה מצרים נוסע אחריהם" ,אך שם הסדר
הוא הפוך" :בלב אחד כאיש אחד" .הביטוי "כאיש אחד" מצביע על אחדות בין האנשים עצמם ,הם אינם רואים את עצמם כאנשים שונים ונפרדים זה
מזה ,אלא כחלקיו של קומה שלימה .לעומת זאת הביטוי "בלב אחד" מצביע על אחדות רק בשאיפותיהם של האנשים ,אך הם אינם מהווים מציאות
אחת .בכך נעוץ ההבדל בין ישראל לעמים :בבני ישראל האחדות טבועה במעמקי נשמתם ,וחשו "כאיש אחד" בעצם מהותם ,אחדות זו היא שהביאה
אותם לרצון המשותף לקבלת התורה "בלב אחד" .מה שאין כן המצרים שהם נפרדים זה מזה ,אלא שהרדיפה אחרי בני ישראל איחדה אותם "בלב
ביאור החומש ,פ' בשלח
אחד" ,ומכח זה נראו "כאיש אחד".
) .Ú¯‚È ‡Ï ‰˙ ÚÂ ‰˙ÂÒÎ ‰¯‡˘ (é ,àë íéèôùî 'ôפירש רש"י .ÂÚÓ˘ÓÎ ,‰˙ÂÒÎ :יש לומר )על כל פנים בצחות( שאין כוונתו לומר :כמשמעו  -בגדים )דפשוט הוא( ,אלא
אבני אש
כמשמעו  -דבר המכסה ,והיינו בגדים צנועים לפי מדתה.

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם
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חייםדוד
לרבי דברי
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב *
(
ח
"
תרכ
בשבט
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ח
"
תקמ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
מזרחי" *
אלמושנינוח * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב *
מר *
ריב"א
הרי"ד
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ביום*יט ב
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דקדוקי.
הגורף" *,פרק ח(
ספרהחבי"
תולדות
אליהו )וראה
רבינוספרים
ובשאר

ובחרת בחיים

)ראה "תולדות החבי"ף" ,פרק א הערה  (1לאביו רבי
יעקב ב"ר חיים פלאג'י ,ולאמו קאלי קאדין בת
רבי רפאל יוסף חזן ראש ישיבת אזמיר,
המכונה בשם היר"ח ,או החק"ל על שם
חיבורו הגדול "חקרי לב" .רבינו התייחס
אחריו וכפי שכותב במליצה " :אנא מזרע
דיוסף צדיקא קא אתינא".
רבינו כותב על עצמו" :הודו לה' כי כד
הוינן זוטרי לגברי ,אשר כל ימי גדלתי בין
הרים הגדולים לשאת ולתת עמהם ,וכבן שבע
עשרה שנה פלפלתי בחכמה בין שני הרים
האדירים ,שני מאורות הגדולים מורינו הרב
כמהרי"ם ]= רבי יצחק מאייו[ ז"ל ומורינו הרב
מורי זקני ז"ל ...וזה אומנותינו מיום עמדי על
דעתי תהלות לא-ל יתברך על דבר אמת וענוה
צדק".
כן מעיד על עצמו בזה הלשון" :מעיד אני
עלי שמים וארץ ,כי מיום דעתי עד יום היותי
בן עשרים שנה הייתי שוקד על למודי ביום
ובלילה ,בלתי ביטול כלל ,כי לא הייתי
מתעסק בשום ענין מעניני העולם כלל" )צוואה
מחיים ,אות יב( .בתקס"ח ,בהיותו בן יט ,נשא
את אסתר בת רבי יצחק ממשפחת רבי
המפורסמת ,משפחה שהיתה ידועה כרודפת
צדקה וחסד .גיסו היה רבי רחמים ניסים משה
רבי בעל "הר המור" ,ורבינו קבע אתו עמו
עתים לתורה ולמדו בצוותא .בהיותו בן כה
סמכו זקנו החק"ל להורות ולדון .והכתירו
בתואר "החכם השלם" .בהיות בן מ' נתמנה
לדיין בעירו ובהיותו בן נ' לרב"ד ,ולאחר מכן
ל"חכם באשי"  -רב הכולל של אזמיר.
בהגיעו לשיבה ערך סעודה לרבנן
ותלמידיהם ,בה בירך ברכת שהחיינו,
כשלובש בגד חדש לצאת מידי ספק )ומאז נהג

שלטי הגיבורים

כך בכל יום הולדתו( .אף חיבר ספר מיוחד לזה
בשם "קול החיים" )עיין שם ובספרו "גנזי חיים" י,
טז( .בתקופה ההיא החליט לעלות בקודש ,כפי
שכותב בספרו "ארצות החיים" )שער ח אות י(:
"בשנת התרטו"ב גמרתי בדעתי לעלות לארץ
ישראל ,כי חנני ה' בן שבעים שנה ,וקמו עלי
ממוני הזמן וטובי העיר וכמה מרשומי עירנו
ולא הניחוני ,והפצירו בי ביתר שאת שלא
לעזוב אותם ."...ואכן נשאר באיזמיר בה פעל
עד להסתלקותו שם ביום ב' י"ז בשבט
תרכ"ח ,בהיותו בן שמונים.
"ספרא רבא דישראל" היה רבינו "וזכה
להשלים ספרים כמנין 'חיים' עם האותיות ]סך
הכל ע"ב[ נגד שם ע"ב" )צוואה מחיים ,אות סט(,
כך נתקיים בו "אעלה על במתי עב ."...רשימת
הספרים מופיעים בסוף ספרו "סימנא דחיי"

ספרו "ובחרת בחיים" כפי שכותב בשער:
"סובב הולך על דברי מאור הגולה רש"י על
התורה ורבותינו בעלי התוספות והרא"ם
וחונים עליהם הבאים אחריהם שעמדו על
דבריהם" .נדפס באזמיר תרל"ד )והוא קיצור
מחיבורו הגדול על רש"י ורא"ם שנשרף בתר"א(.
בהקדמה לספר זה כותב רבינו" :תיתי
לי דמיום עמדי על דעתי לא מנעתי את עצמי
מללמוד בכל שבוע פירוש רש"י של כל
הפרשה ,כמו חובת שמו"ת ]= שנים מקרא
ואחד תרגום[ ,וכמו שפסק מרן בשלחנו הטהור
הלכות שבת )סימן רפה( דירא שמים יקרא
תרגום ופירוש רש"י ,עיין שם .וכן מביא
הלכה זו בספרו "כף החיים" )כז ,ז( ,ומוסיף
עלה :ואנכי לא ידעתי מי פטרם לכמה
מתופסי התורה ...אמאי אין נזהרין ללמוד גם
פירוש רש"י ...כיון שהוא דינא דשולחן ערוך
ראוי להם לקיים הדבר .ובמקום שילמדו
בענין אחר ילמדו כל הפרשה מפירוש רש"י.
ומי שחשקו לחדש חידושי תורה יראה כמה
תועלת נמשך בהגיע לפרק הקורא בפירוש
רש"י ...ובודאי דזכות בעי להיות לומד
בפירושיו הקדושים והטהורים."...
בטעם קריאת שם זה הוא כותב" :ראו
קראתי בשם 'ובחרת בחיים' ,בו תרמוז ראשי
תיבות ו'הוא ב'יאור ר'ש"י ח'ומשי ת'ורה...
תפסום חיים כלישנא דקרא' ...ובחרת בחיים
למען תחיה' ...ורבינו ]רש"י[ בפירושו כתב
וזה לשונו' :ובחרת בחיים' ,אני מורה לכם
שתבחרו בחלק החיים כאדם האומר לבנו
בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק
היפה ואומר לו את זה ברור לך ."...בסוף
הספר מביא רשימה ממפרשי רש"י על סדר
א-ב המכילה מ"ב ספרים.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'Â‚Â ÌÈ˘ ‡ Â Ï ¯Á· Ú˘Â‰È Ï‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ (è ,æé çìùá 'ôפירש רש"י·È·Á Í„ÈÓÏ˙ „Â·Î È‰È' [·È ,„ ˙Â·‡] Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ ,ÂÏ Â‰Â˘‰ ÍÏÂ ÈÏ ,"Â Ï ¯Á·" :
Â¯È·Á ˙‡ ‰˘ÂÚÂ ,‰È‰ ÂÈÁ‡Ó ÏÂ„‚ Ô¯‰‡ ‡Ï‰Â ,"È „‡ È· ‰˘Ó Ï‡ Ô¯‰‡ ¯Ó‡ÈÂ" [‡È ,·È ¯·„Ó·] ¯Ó‡ ˘ ,ÔÈ Ó [Ì˘ ˙Â·‡] 'Í·¯ ‡¯ÂÓÎ Í¯È·Á „Â·Î'Â ;'ÍÏ˘Î ÍÈÏÚ
.‰"·˜‰· Â„¯Ó ÂÏ‡Î Í· ÌÈ„¯ÂÓ‰ ‰ÈÈÏÎ Ì‰ ÔÈ·ÈÈÁ ,ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ÌÏÎ ,"Ì‡ÏÎ ‰˘Ó È „‡" [ÁÎ ,‡È ¯·„Ó·] '‡ ˘ ÔÈ Ó [Ì˘ ˙Â·‡] 'ÌÈÓ˘ ‡¯ÂÓÎ Í·¯ ‡¯ÂÓ'Â ;Â·¯Î
נראה לע"ד דהכונה בזה דבשביל ד"האיש משה עניו מאד" ]במדבר יב ,ג[ וקיים 'יהי כבוד תלמידך ]חביב עליך כשלך[' ,על זז והיה שכרו
דיקיימוה בידו שארית לשון המשנה' :וכבוד חבירך ]כמורא רבך[' וגם 'ומורא רבך ]כמורא שמים[' ,נמצא דבאחת שקיים משה נתקיימו בו
שתיים ,זהו ללמדנו שכר הענוה .ועיין בקונטרס "דרכי חיים" ,מה שפירשתי בעניותי על משנה זו ,ועוד תשוב וקראת בקונטרס "פעולת
צדיק לחיים" ,בעזר מש-ד-י.

