ב"ה ,שבט ]בא  -משפטים[ תשע"ו ,גליון נג

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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שיר המעלות לשלמה
·‰¯˘Ú ˘ÓÁ Ô· ˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘Ú ˘Ï˘ Ô· ‰˘ÓÏ ¯˘Ú Ô· ‡¯˜ÓÏ ˘ÓÁ Ô
‡˙È‡„ Í¯„ ÏÚ ‰Ê ¯„ÒÏ ÌÚË‰ ‰‡¯ .(‡Î ,‰ ˙Â·‡) ‰ÙÂÁÏ ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ Ô· ‡¯Ó‚Ï
Â„ÓÏ ÔÎÏÂ ,˙ÓÈÈ˜˙Ó Â˙ÓÎÁ Â˙ÓÎÁÏ ˙Ó„Â˜ Â‡ËÁ ˙‡¯È˘ ÏÎ (Ë ,‚ ˙Â·‡) ÏÈÚÏ

Ì˘‰ ˙ ÂÓ‡ Â·Ï· ÚÂ·˜Ï È„Î ‡¯˜Ó ÌÈ ˘ ˘ÓÁ ‰ÏÈÁ˙· ÌÈ Ë˜‰ ÌÚ
Í¯·˙È

- · ,‚Î ˙ÂÎÓ] ‡¯Ó‚· Ï"Ê¯ Â¯Ó‡˘ Í¯„ ÏÚ ,‰Ï˘Ó ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓÂ ,Â˙Â„Á‡Â

Â˙ÂÓ‡· ˜È„ˆÂ" ¯Ó‡˘ ˙Á‡ ÏÚ Ô„ÈÓÚ‰Â ˜Â˜·Á ‡· 'ÂÎÂ ˙ÂÂˆÓ ‚"È¯˙ [‡ ,„Î
,‰ÂÓ‡ ‡È‰˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÂˆÓ· ÌÈÏÏÎ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ˘ ‡"˘¯‰Ó‰ ·˙ÎÂ ."‰ÈÁÈ
...„ÓÂÏ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Ï"‰ ÏÎ ˙ÂËÈ˘Ù· ˘¯ÂÙÓ ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È·Â ·˙Î·˘ ‰¯Â˙·Â
]‚.[‰Ê ¯Â„Ó· ‰ÓÎ ‰Ê ¯ÎÊ˘ ÈÙÎ ,ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÏÂ ‰ÂÓ‡Ï Ï‚ÂÒÓ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì
Í¯„· „ÓÂÏÂ ˙Ó‡· Í¯·˙È Â˙ÂÓ‡ Â·Ï· ÒÎ˘Î„ ,‰ÂˆÓÏ ‚"È Ô· ‡ÏÈÓÓÂ
˜ˆ¯ÏÎ ¯Á‡Â ,ÈÂ‡¯Î ˙ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ¯‰ÊÈ ,¯‰Ë Â˙Ó˘ Ì‚Â ˙ÂÈ˘Ó· ˙ÂˆÓ‰ ÈÈ„ ‰
Ì˘Ï ‰ÂˆÓ ÏÎ· ÏÂÙÏÙ‰ ‡¯Ó‚· „ÓÏÈ Ï"‰ ÏÎ ¯Á‡ ÈÎ ,‡¯Ó‚Ï ‰¯˘Ú ˘ÓÁ Ô· ‰Ê
˘‰¯‰Ë‰Â ‰ÂÓ‡‰ Â·Ï· Ú·˜ ¯·Î ÈÎ ,‰ÊÓ ˙ÂÓÈÓ¯ÚÂ ˙Â‡È‚ Â·Ï· ÒÎÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ
Ì‡ Ì„‡‰ ÔÁ· ‰Ê·Â ,‰ÙÂÁÏ ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ Ô· ,‡¯Ó‚ ÌÈ˘ '‚ „ÓÏ˘ ¯Á‡Â .Ï"Î
ÌÈÈ˜ÈÂ ÌÈ˜ÒÂÙÂ ‡¯Ó‚ „ÓÏÈ ÔÈ‡Â˘È‰ ¯Á‡ Ì‚ ÈÊ‡ ,ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‰˙Ú „Ú „ÓÏ
.Ï"Î ,‰¯‰Ë‰Â ‰ÂÓ‡‰ Â·Ï· Ú·˜ ¯·Î ÈÎ ...Â˙ÏÂÎÈ ÈÙÎ ˙ÂÂˆÓ‰
‡‰·¯‰ „ÂÓÏÏ ÂÏ ‰Ó ,Ï"‰ ÏÎÓ '‰ ˙‡¯È Â··Ï· Ú‚ ‡ÏÂ ÈÎ‰ ¯· ÂÈ‡ Ì‡ ÔÎ
·ÂÓÚ ‰ÒÎ Ì„‡· ‰ÓÎÁ ‰ÒÎ˘ ÔÂÈÎ ...¯˙ÂÈ ÌÚÙ ÏÎ· ˙Â‡È‚· Â˜ÊÁÏ ÏÂÙÏÙ
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ˙ÂÓ¯Ï ‰ÓÎÁ‰ ‡ÈˆÂÈ '‰ ˙‡¯È ˙ˆ˜ ÂÏÈÙ‡ Â·Ï· ÔÈ‡˘ ÈÓÂ ,˙ÈÓÂÓ¯Ú
ÈÈ„ Ú„ÈÏ ,ÂÏ‡ ˙ÂÚ˘· Ì˙Ò· „ÓÏÈÂ ,ÏÂÙÏÙ‰ ÁÈÈ˘ ¯˙ÂÈ ÂÏ ·ÂËÂ ,Â"Á Ì˘‰ ÏÏÁÏÂ
‰˙Ú ÔÈ‚‰Â Â‡ ÔÈ‡ ‰Ó ÈÙÓ ‰Ê ÏÚ ÂÁÂÂˆ ¯·ÎÂ ,ÌÈÈ˜ÏÂ ¯ÂÓ˘Ï Ô˙ÎÏ‰Î ˙ÂÂˆÓ‰
.Ï"Ê¯ ÂÏ ÂÚ·˜˘ ¯„Ò· „ÂÓÏÏ
ÏÎÓ ,‰Ê‰ ¯„ÒÎ „ÂÓÈÏ‰· ‰˙Ú ÌÈ‚‰Â ÔÈ‡˘ Ì‚‰ ÈÎ Ï"‰ ÏÎÓ ÂÏ ‡ˆÈÂ
˙ÂÂˆÏ ÂÈÈ‰„ ,¯˘Ù‡„ ‰Ó ÏÎ· ÍÎÏ Â ÈÓˆÚ ˙ÂÂ˘‰Ï Â Ï ˘È ÌÂ˜Ó
Ì‰ÓÚ Â„ÓÏÈ˘Î ÂÈÈ‰„ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Ì·Ï· ÂÚ·˜È ÌÈ¯Ú ÌÚ Â„ÓÏÈ˘Î ÌÈ„ÓÏÓ‰Ï
‡Â‰˘ „ÂÓÈÏ ÏÎ· ÔÎÂ ,Í¯·˙È Â˙Â„Á‡Â Í¯·˙È Ì˘‰ ˙ÂÓ‡ Ì·Ï· ÂÚ·˜È ˘ÓÂÁ
ÁÈÂ¯È ‰Ê·Â .‰Ê· ÁÈ‚˘‰Ï ·‡ ÏÎ ÏÚ ÏËÂÓÂ ...˙ÏÂÎÈ‰ ÈÙÎ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È Â·Ï· ÒÈÎ‰Ï
ÏÈ‚¯È˘ ‰Ê· ‰·¯ ‰ÏÂÚÙ ÂÏ ‰È‰È È‡„ÂÂ· ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÏ ‰ËÂ ¯Ú‰ ·Ï Ì‡ ÈÎ ,‰·¯‰
‡.ÌÂÈÂ ÌÂÈ È„ÈÓ ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÏ „ÓÏÓ‰ Â˙Â
‡„„ÁÈ ‰Ê È„È ÏÚ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ,„·Ï ÏÂÙÏÙ ¯Ú‰ ÌÚ „ÂÓÏÏ ÌÈÂÂˆÓ˘ Ì˙Â‡ ÔÎ
˙ˆ˜ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯Ú Ì˙Â‡· ˘ÂÁ· ÌÈ‡Â¯ Â‡ ‰Ê ÈÎ !„ÏÂ‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÌÈ‡ ,ÏÎ˘‰
˙‡¯È‰ ˙ÓÁÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÍÎ ÏÎ „„ÂÁÓ Ì‰Ï˘ ÏÎ˘ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È
˘¯‰ËÏ ‡·‰Â ,ÔÈÓ‡˙ ˙‡ˆÓÂ È˙Ú‚ÈÂ ,‰¯Â˙· ¯È„˙ ÂÓˆÚ ˙‡ Ú‚ÈÈÓ ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÓ
Ì‰· ÔÈ‡˘ Ì˙Â‡Â .ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÂ ‰¯Â˙· ˜ÈÊÁÓ ‡Â‰ ÔÈ‡Â˘È‰ ¯Á‡ Ì‚Â .Â˙Â‡ ÔÈÚÈÈÒÓ
¯ÂÊÚÏ Ì‰Ï Ì¯Â‚ ˙Â‡È‚‰ ÈÊ‡ ,˙Â¯Ú· „„ÂÁÓ Ì‰Ï˘ ÏÎ˘ Ì‡ Û‡ ,ÏÏÎ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È
‡,ÌÈÈÏÙÎ· ÁÈÂ¯È Ê‡Â ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· ÌÈ¯Ú‰ ÂÏÈ‚¯È ÌÈ„ÓÏÓ‰˘ ¯˜ÈÚ‰ ÔÎÏ ,Â"Á ÍÎ ¯Á
˙Â·‡‰Ï ˘È˘ ¯Î˘‰ Ï„Â‚ ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ· ÚÂ„ÈÂ .‰ÓÓ ¯ÂÒÈ ‡Ï ÔÈ˜ÊÈ ÈÎ Ì‚Â
.Ô˙ÎÏ‰Î ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ ÌÈÓ˘ È‡¯È Ì‰ ÌÈ·‰˘Î
„·¯Ì˘ ‰˘Ó‰ ÏÚ ,("‰ÓÏ˘ Ï˘ ÂÈ¯Â·È‚" ¯Â„Ó ‰‡¯ ÂÈÏÚ) "ÔÁÏÂ˘‰ ˙¯‚ÒÓ" ÏÚ· Ô‰Î‰ È"Á¯Ï ,˙Â·‡ È˜¯Ù ÏÚ ÌÈÈÁ È

חדשות בהיכלי רש"י
ידועה אימרת ה"שר שלום" מבעלזא ,שמי שלומד מדי שבוע את
הפרשה עם פירוש רש"י ,מובטח שבעולם העליון יהיה על כל פנים
במתיבתא דרש"י .כל שכן המזכה את הרבים בלימוד זה.
בחודש שעבר שבק חיים אחד ומיוחד ממרביצי תורת רש"י ומן המחנכים
הגדולים ,ה"ה הרב יהודה קופרמן זצ"ל ,בעל מחבר ספרי "לפשוטו של
מקרא" ושאר חיבורים .הוא הגבר הקים עול ,ייסד וניהל מכללה לבנות
בבית וגן ירושלים ,שהעמידה אלפי תלמידות בדרך התורה והיראה.
נולד באירלנד בכ"ח באייר תרפ"ט ,לאביו "איש חסיד" ר' אברהם שמחה
ב"ר גרשון ז"ל ,ולאמו שרה זלאטא ב"ר יצחק יואל ספירשטיין ע"ה" .ביתם
בדבלין )בירת אירלנד( היה לתל תלפיות לקהילה כולה ,בית של חסד לרחוקים
ולקרובים ,כנאה וכיאה ל'בית אברהם ושרה' ."...טרם הגיע למצוות התייתם
מאביו )שנפטר בט"ו במרחשון תש"א ,בן נ"א( .חונך על ידי אמו ואחיו הבכור הגדול
ממנו בשלש שנים )לזכותו הקדיש את ספרו "קדושת פשוטו של מקרא"(.
למד בישיבות גייטסהד ו"כנסת ישראל" חברון .כשהגיע לפרקו נשא את
זו' מרת צפורה בת הרב שרגא פייוול פינקוס )פנחס( ז"ל ,בן הגה"צ רבי
אברהם צבי פנחס זצ"ל רבה של טיקטין ,חתן הג"ר יהודה ליב יפה זצ"ל
רבה של לזדיי ובעל "לב אריה" על סוגיות הש"ס ,בן הג"ר אברהם עביר
יפה זצ"ל אבד"ק לזדיי ובעל "מחזה אברהם" על שלוש הבבות.
בשנת תשכ"ג ,בהיותו כבן ל"ד ,עלה לארץ ישראל .שנה לאחר מכן
כבר הקים את המכללה שניהל יחד עם זו' המחנכת הדגולה בת גדולים
)שנפטרה ביומא דהילולא של רש"י כ"ט בתמוז תשע"ג( .חינך ולימד לחיי אמונה ,תורה
ויראת שמים ,אלפי בנות ישראל העוסקות בחינוך ובתחומי עשיה אחרים.
מלבד היותו מחנך דגול ,היה תלמיד חכם ומחדש .חיבר כמה חבורים:
"לפשוטו של מקרא"" ,קדושת פשוטו של מקרא"  -על סדר הפרשיות,
"תורת המידות"  -מתוך ספר "משך חכמה" ,ועוד .כמו כן ההדיר את "באר
יצחק" על פירוש רש"י ,ספורנו המבואר" ,משך חכמה"  -מבואר ,ועוד.
התקיים בו "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו" )משלי כ ,ז( ,וכמליצה
הידועה בפסוק )תהלים לז ,כו( "כל היום חונן ומלוה  -וזרעו לברכה" ,המקדיש
את יומו לאחרים ,זוכה לזרע ברך ה' .ואכן זכה לבנין וחתנין רבנים ,מרביצי
תורה ומחברי ספרים] .יוזכר בשם ,ברא כרעא דאבוה ,הרב מרדכי יעקב שליט"א  -ידיד
מתיבתא דרש"י  -בעל "תורת הרא"ם" אוסף ממאות ספרים הדנים בדברי המזרחי על פירוש

רש"י לתורה ,ומהדיר ספר "נחלת יעקב" על פירוש רש"י ,עם הערותיו המחכימות ,ועוד[.
אחר מיטתו ,כמו בחייו" ,הבריות אומרות עליו" :על שלשה דברים
העמיד את עולמו ,על התורה ,ועל העבודה )עבודת ה' ועבודת החינוך( ,ועל
גמילות חסדים .בכ"ג בטבת תשע"ו ,יום שני פרשת וארא ]בה כותב רש"י )שאת
פירושו חיבב המנוח על אלפי ישראל( "חבל על דאבדין ולא משתכחין"![ השיב את נשמתו
ליוצרה ,בשיבה טובה כבן פ"ז.
הלווייתו יצאה משכונת בית וגן והובל למנוחות ,בהשתתפות רבנים,
ראשי ישיבות ,תלמידיו גם תלמידותיו ,מכיריו-מוקיריו הרבים ,והמוני בני
ציון וירושלים .כאמור ,הותיר אחריו דור ישרים מבורך ,בנים ובני בנים
ההולכים בדרכיו ואלפי נשות חיל הממשיכות את מורשתו .יהי זכרו ברוך.

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(

 מה בין שני הטעמים על ההבדל בתשלומי ד' וה' 
),Â¯ÎÓ Â‡ ÂÁ·ËÂ ‰˘ Â‡ ¯Â˘ ˘È‡ ·Â ‚È ÈÎ (æì ,àë íéèôùî 'ô
 .‰˘‰ ˙Á˙ Ô‡ˆ Ú·¯‡Â ¯Â˘‰ ˙Á˙ ÌÏ˘È ¯˜· ‰˘ÓÁפירש רש"י:
¯Â˘ ,˙ÂÈ¯· Ï˘ Ô„Â·Î ÏÚ ÌÂ˜Ó‰ ÒÁ È‡ÎÊ Ô· ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ .'Â‚Â ¯˜· ‰˘ÓÁ
˘ÏÚ Â‡˘˘ ‰˘ ,'‰ ÌÏ˘Ó ÂÙ˙Î ÏÚ Â‡˘ÂÏ ·‚‰ Â· ‰Ê·˙ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯· ÍÏÂ‰
‰ÁÎ ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÎ ‰‡¯Â ‡· ¯È‡Ó È·¯ ¯Ó‡ .Â· ‰Ê·˙Â ÏÈ‡Â‰ ,'„ ÌÏ˘Ó ÂÙ˙Î
˘.'„ Â˙Î‡ÏÓÓ ÂÏË· ‡Ï˘ ‰˘ ,'‰ Â˙Î‡ÏÓÓ ÂÏË·˘ ¯Â˘ ,‰Î‡ÏÓ Ï
מסגנונו של רש"י" :אמר רבי יוחנן בן זכאי ...אמר רבי מאיר"
)ולא 'רבי מאיר אומר'( ,משמע שאין מחלוקת ביניהם ,אלא מר אמר חדא
ומר אמר חדא ולא פליגי .והדבר דורש ביאור ,שלא זו בלבד שטעמו
של רבי מאיר שונה מטעמו של רבי יוחנן בן זכאי ,אלא לכאורה קיים
ניגוד של ממש ביניהם )ראה "דברי דוד" לט"ז כאן( :שכן לפי רבי יוחנן
בן זכאי הקנס הוא בעצם חמשה ,אלא שבגונב שה מנכים אחד בשל
ההתבזות; ואילו לפי רבי מאיר הקנס הוא ארבעה ,אלא שבגונב שור
מוסיפים אחד בשל ביטול המלאכה .ובכלל יש להבין לשם מה נזקק
רש"ל לפשוטו של מקרא לשני הטעמים.

ריב"ז מדבר מבחינת הגנב ור"מ מבחינת הנגנב 
הביאור בזה ,שאכן לדעת רש"י אין מחלקת בין שני הטעמים,
אלא הם משלימים זה את זה )וראה גם תרגום יונתן בן עוזיאל כאן שמביא את
שני הטעמים בחדא מחתא( .דהנה לפי טעמו של רבי יוחנן בן זכאי מובן
הטעם שהגנב צריך לשלם פחות במקרה של גניבת שה )מאחר שהדבר
גרם לו להתבזות(; אבל אין בכך כדי להסביר את העובדה שהנגנב מקבל
תשלום מופחת ,שהרי התבזותו של הגנב לא הביאה כל תועלת לנגנב.
ולכן מוסיף רש"י את טעמו של רבי מאיר ,המבאר שגם מבחינת
הנגנב קיים הבדל בין שור לשה ,שהרי גניבת השור גרמה לאובדן
מלאכה ,ולכן מגיע לנגנב תשלום מוגדל בגין גניבה זו.
כלומר ,מבחינת התשלום המוטל על הגנב  -התשלום הבסיסי הוא
חמשה ,אלא שבמקרה של גניבת שה הוא משלם תשלום מופחת
)כדברי רבי יוחנן בן זכאי(; ואילו מבחינת התשלום המגיע לנגנב -
..........

פרד"ס היה לשלמה

התשלום הבסיסי הוא ארבעה ,אלא שבמקרה של גניבת שור הוא
זוכה לתשלום מוגדל )כדברי רבי מאיר( .ורש"י מקדים דברי רבי יוחנן
בן זכאי לדברי רבי מאיר )בניגוד למקורות הדברים ,שבהם הסדר הוא הפוך
תחילה דברי רבי מאיר ולאחר מכן דברי רבי יוחנן בן זכאי( ,לפי שכך הוא סדר
הדברים :בתחילה מתחייב הגנב ומשלם את הקנס ,וכתוצאה מכך
מקבל הנגנב את המגיע לו.

ר"מ "חייש למיעוטא" וריב"ז לכבוד הבריות 
כידוע מציין רש"י את שם האומר רק כאשר הדבר מוסיף בהבנת
פירושו .ובעניננו מצטט רש"י בפירושו את שמותיהם של בעלי
הדעות )רבי יוחנן בן זכאי ורבי מאיר( ,כדי להסביר יותר את העובדה
שרבי יוחנן בן זכאי אומר שממעטים בתשלומי השה הואיל ונתבזה
בו ,ורבי מאיר אומר שמוסיפים בתשלומי השור בשל ביטול
המלאכה ,שהרי זו בהתאם לשיטותיהם במקום אחר .דהנה אמרו
)ברכות יז ,א( אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם
שלום מעולם ,ואפילו נכרי בשוק ,הרי שרבי יוחנן בן זכאי ייחס
חשיבות רבה לכבוד הבריות .והדבר מוסיף הסבר במאמרו כאן שיש
להתחשב עם בזיונו של הגנב ,על אף שמדובר בבזיון מועט.
והנה בטעמו של רבי מאיר צריך ביאור ,הרי זמן החרישה הוא
לכל היותר בשתי עונות בשנה ,וגם אז רק חלק משעות היום ,ומדוע
קונסים את הגנב בקנס גדול כזה שווי של שור עבור ביטול מלאכה
מועטת זו .מה גם ,הדין של תשלום חמשה אמור לא רק כאשר הגנב
מכר את השור ,אלא גם כאשר טבח את השור ,וסביר להניח ששחט
את השור מפני שלא היה ראוי למלאכה ,ואם כן אין כאן ביטול
מלאכה )גדול על כל פנים( .כדי לתרץ שאלות אלו מזכיר רש"י את שמו
של בעל המאמר  -רבי מאיר ה"חייש למיעוטא" )יבמות סא ,ב( ,ואף
כאן אנו חוששים למלאכה המועטת של השור ,וגם ישנם שוורים
מועטים ששוחטים אותם אף שראויים הם למלאכה ,ומחמת שוורים
אלו נאמר הטעם של ביטול מלאכה בכל השוורים.
ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק טז

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

)שם הגדולים(

) .˙ÂÏÓ˘Â ·‰Ê ÈÏÎÂ ÛÒÎ ÈÏÎ ÌÈ¯ˆÓÓ ÂÏ‡˘ÈÂ ‰˘Ó ¯·„Î Â˘Ú Ï‡¯˘È È ·Â (äì ,áé àá 'ôפירש רש"י·‰Ê‰ ÔÓÂ ÛÒÎ‰ ÔÓ Ì‰Ï ˙Â·Â˘Á ÂÈ‰ Ô‰ Û‡ ,"˙ÂÏÓ˘Â" :
 .·Â˘Á ˜ÂÒÙ· ¯ÁÂ‡Ó‰Âוצריך להבין איך יתכן לומר ששמלות יהיו חשובים יותר מכלי כסף וזהב .ובפשטות היו השמלות משובצים באבנים טובות
ומרגליות ופנינים יקרים .ונראה עוד על פי דברי אא"ז הגה"ק רעיא מהימנא זי"ע בפרשת שמות )לעיל ג ,כב(" :ושאלה אשה משכנתה וגו' כלי כסף וכלי
זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" ,והקשה על אומרו "ושמתם על בניכם" ,שלכאורה היא שפת יתר ,שהרי בפשטות השאלת השמלות היא
בכדי להתלבש בהם .גם אומרו "ושמתם"  -לשון שימה ,ולא לשון הלבשה .ותו ,מהי כוונת התרגום שתרגם "ותשוון" .כן יש להבין אומרו "על בניכם ועל
בנותיכם" ,ולא 'עליכם' .גם יש לעיין ,שהרי בודאי מלבושי מצרים " -ערות הארץ" היו בגדי פריצות ,רעים בעיני ה' ,ואינן ראויין לבני ישראל ללובשן.
ואם כן לשם מה נצטוו על השאלת השמלות ,ומה התועלת בהן.
אלא בודאי חלילה לבני ישראל ללבוש מלבושי מצריים ,כדכתיב )פרשת אחרי יח ,ג( "כמעשה ארץ מצרים וגו' לא תעשו וגו' ובחקותיהם לא תלכו" .וידוע
מאמרם ז"ל )פסיקתא זוטא ,שמות ו ,ו( שנגאלו ישראל ממצרים בשכר שלא שינו ולא חלפו את שמלותם ,והיינו שגדרו עצמן לילך במלבושי ישראל .ולכן לא
מצי למיכתב לשון הלבשה ,שכן היה אסור להלבישן כמו שהן ,רק לאחר שיתפרו אותן מחדש ,יתקנו אותן ויהפכו אותן למלבושי בני ישראל .וזה
שנאמר "ושמתם" ,כלומר שישימו אותם שימה מחדש ,על פי דת יהודית ,השונות מכל עם ,מתוקנים באופן שיהיו ראויין "על בניכם ועל בנותיכם" .וזה
שתרגם התרגום "ותשוון" ,רצ"ל לתקנם באופן הכשר ,שיהיו ראויין לבני ולבנות ישראל .והנה כאשר תופרים בגד מחדש מתקצר הבגד ממה שהיה
מקודם .ובפרט לאחר שמסירים ממנו חלקי השעטנז וחוקי הגוי ,תקטן מדת הבגד .וממילא בגדיהם של הגדולים שוב אינם ראויין רק לקטנים .ולהכי
אמר "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם" ,היינו הקטנים .ויתכן דמשום הא גופא היו חשובות בעיניהם ,שבזה הוציאו במו ידם דברים השייכים לצד
אבני אש
הטומאה והעלום לקדושה ,שזהו עיקר "רכוש גדול" ,כידוע מהאר"י ז"ל.
) .'‰ Ï‡ Ï‡¯˘È È · Â˜ÚˆÈÂ (é ,ãé çìùá 'ôפירש רש"י .Ì˙Â·‡ ˙ÂÓÂ‡ ÂÒÙ˙ :ולכאורה יש לתמוה ,הרי לשון "אומנות" נופל על דבר שעוסקין בה בתמידות
ובתדירות ,ואם כן איך מתאים לתאר את התפילה שצעקו אל ה' כש"מצרים נוסע אחריהם" בשם "אומנות"? אלא ללמדנו שלא היתה תפלה זו מפני
מצוקתם ודאגתם כי אם מפני שכך היא "אומנתם" של "אבותם" ושל בני ישראל ,שבכל עת וזמן מתפללים להקב"ה .בכך מתרץ תמיהה גדולה,
שלכאורה ,מה מקום היה להתפלל אל הקב"ה בשעה ההיא ,הרי כבר הבטיח להם הקב"ה שבני ישראל יצאו ביד רמה ,ואם כן ממה-נפשך ,אם האמינו
בהבטחת הקב"ה ,אין צורך להתפלל .ואם לא האמינו  -מדוע התפללו? וזה מלמדנו יסוד גדול בתפלה ,שהתפלה צריכה להיות לא רק מפני תכלית
לקוטי שיחות ,חלק יא
ומטרה פרטית שרוצה האדם לקבל על ידי תפלתו ,אלא מפני שהתפילה היא "אומנות" היהודי ,ועל ידה עובדים את השי"ת.

שלח שלמה לבי מדרשא
הרבה פעמים ציותה תורה לאהוב את הגר" :וגר
לא תונה ולא תלחצנו ,כי גרים הייתם בארץ מצרים"
)שמות כב ,כ(; "וגר לא תלחץ ,ואתם ידעתם את נפש
הגר ,כי גרים הייתם בארץ מצרים" )שם כג ,ט(;
"ואהבתם את הגר ,כי גרים הייתם בארץ מצרים"
)דברים י ,יט(.
אמנם לפי חז"ל אין הכוונה כאן לאדם שאינו
בארץ מולדתו ,אלא הכוונה לנכרי שנתגייר ,וכפי
שאמרו )בבא מציעא נט ,ב( :מפני מה הזהירה תורה
בל"ו מקומות ,ואמרי לה במ"ו מקומות בגר  -מפני
שסורו רע .והביאו רש"י בפירושו על התורה )שמות
כג ,ט( .וכך גם הדגיש הרמב"ם )הלכות דיעות ו ,ד(:
"אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי
מצוות עשה .אחת מפני שהוא בכלל ריעים ]= 'ואהבת
לרעך כמוך'  -ויקרא יט ,יח[ ,ואחת מפני שהוא גר והתורה
אמרה 'ואהבתם את הגר' .צוה על אהבת הגר כמו
שצוה על אהבת שמו ,שנאמר ]דברים ו ,ה[ ואהבת את
ה' אלהיך .הקב"ה עצמו אוהב גרים ,שנאמר ]שם י,
יח[ ואוהב גר" .הרי מפורש ברמב"ם שכל פסוקים
הללו שמדברים על אהבת הגר אינו אלא במי "שבא
ונכנס תחת כנפי השכינה" )וראה עוד הלכות עבדים ח ,יא(.
והוכחה פשוטה להנ"ל ,שהרי בהרבה מקומות
נאמר בתורה בקשר לגר" :משפט אחד יהיה לכם ,כגר
כאזרח" )ויקרא כד ,כב .וראה עוד שם כד ,טז; במדבר טו ,טו(,
והרי ודאי שאדם שעזב את ארץ מולדתו והגיע לבין
היהודים ,ודאי שאינו מחויב בתרי"ג מצות התורה.
אלא שהכוונה לגר שנתגייר ונהיה יהודי ,שאז מחויב
הוא בכל מצות התורה .אבל כנראה שגם בענין זה
נאמר הכלל התלמודי )שבת סג ,א(" :אין מקרא יוצא
מידי פשוטו" .וכך כתב החינוך )מצוה תלא(:
"...שנצטוינו לאהוב הגרים ,כלומר שנזהר שלא
לצער אותם בשום דבר ...והגרים הם כל מי שנתחבר
אלינו משאר האומות שהניח דתו ונכנס בדתנו ...ויש
לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת לרחם על אדם
שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחת
אבותיו ,ולא נעביר עליו הדרך במצאנו אותו יחידי
ורחקו מעליו עוזריו ,כמו שאנו רואים שהתורה
תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר .ועם המידות
הללו נזכה להיות מרוחמים מהשם יתברך ,וברכות
שמים ינוחו על ראשנו .והכתוב רמז טעם הציווי
באמרו כי גרים הייתם בארץ מצרים ,הזכיר לנו
שכבר נכוינו בצער הגדול ההוא שיש לכל איש הרואה
את עצמו בתוך אנשים זרים ובארץ נכריה ,ובזכרנו
גודל דאגת הלב שיש בדבר וכי כבר עבר עלינו והשם
בחסדיו הוציאנו משם ,יכמרו רחמינו על כל אדם
שהוא כן".

פרד"ס היה לשלמה

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
והנה ה'מנחת חינוך' שם )ס"ק ג( כתב על זה:
"הוא מדרך המוסר ,אבל אינו בכלל המצוה רק גר
שנתגייר ונכנס תחת כנפי השכינה ,וזה פשוט".
אמנם ה"חפץ חיים" ב"ספר המצות הקצר" )מצות
עשה סא( כתב" :מצות עשה לאהוב את הגר ,שנאמר
'ואהבתם את הגר' ...ופירוש גר כאן הוא שבא מארץ
אחרת ומעיר אחרת לגור אתנו ,ומכל שכן גר
שנתגייר .ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים
ונקבות" .והעיר על כך ב'אנציקלופדיה תלמודית'
)כרך א ,עמוד ריא והערה  17שם(.
ויש להביא סייעתא לשיטתו של ה'חפץ חיים'
מדברי רש"י על הפסוק )הנ"ל( :וגר לא תונה ולא
תלחצנו ,כי גרים הייתם בארץ מצרים ,אומר רש"י:
"כל לשון 'גר' אדם שלא נולד באותה מדינה ,אלא בא
ממדינה אחרת לגור שם" .ומצאתי שהאדר"ת
)'חשבונות של מצוה' מצוה תלא אות ג( העיר מדברי רש"י אלו
נגד ה'מנחת חינוך' ,אמנם שוב כתב" :אולם כמדומני
יותר שדברי רש"י הנזכרים הם הוספה מפני הבקורת
]=הצנזורה[ ,ואינני זוכר מקור לדבריו בדברי חז"ל".
אמנם דבריו צריך עיון ,שהרי דברי רש"י אלו
מופיעים גם בדפוסים הראשונים.
אמנם באמת אין ראיה כלל מדברי רש"י ,שהרי
לכאורה קשה באם בא רש"י לפרש את מלה "גר"
שבפסוק זה ,למה הוא מפרש כן בסוף החלק השני של
הפסוק בד"ה "כי גרים הייתם" ,ולא בתחילת הפסוק
בד"ה "וגר לא תונה"? ועל כן נראה בפירוש דברי
רש"י כפי שכתב ב"נחלת יעקב":
"נראה דהוקשה להרב על הכתוב שלא להונות
הגר ,ונתן הטעם כי גרים הייתם בארץ מצרים ומום
שבך אל תאמר לחברך ,והלא אין זה הגרות של
מצרים שווה לגרות שנתגייר לקבל הדת ,כי לזה הגר
שנתגייר יכול לומר פה שאכל נבלות וטרפות שקצים
ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה ,ומה
אונאה היא כשישיב לו כי גרים הייתם בארץ מצרים,
סוף סוף בני אברהם יצחק ויעקב הם שקיימו כל
התורה .ועל זה תירץ דמכל מקום שם גרות חדא היא,
הואיל ובאו ממדינה אחרת לגור במדינה זו נקראים
גם כן גרים".
ומעתה גם לפי רש"י מילת גר שבתחילת הפסוק -
"לא תונה גר" ,מתפרש במי שבא להתגייר ונעשה
יהודי ,ורק מילת גר שבסוף הפסוק " -כי גרים
הייתם" ,מתפרש במי שבא ממדינה אחרת.
ולפי זה צריך לפרש מה שכתב רש"י "כל לשון גר
אדם שלא נולד באות מדינה"  -שגם מי שנתגייר
ונהיה יהודי וגם מי שלא נמצא בארץ מולדתו שניהם
נקראים גר מפני "שלא נולד]ו[ באותה מדינה" ,אלא
....

שאחד מהם הגיע ממדינה אחרת כדי להתגייר ,ואחד
מהם הגיע ממדינה אחרת כי כבד הרעב בארץ
מולדתו.
הרב ברוך אבערלאנדער ,אב"ד הבד"צ דקהילות
החרדים בבודאפעסט ,ורב דקהילת חברה ש"ס
ליובאוויטש  -בודאפעסט ,הונגריה במאמרו
"עמדת היהדות לפליטי מלחמה ופליטי עוני"

בפרשת יתרו בתחילת "עשרת הדברות" נאמר
"וידבר וכו' את הדברים האלה לאמר" מפרש רש"י
שהיו עונין על הן הן ועל לאו לאו .היינו ,שמי
שהדברים נאמרים לו צריך לומר משהו  -לאמור.
וכן לעיל )יט ,יב( "והגבלת וכו' סביב לאמור" כותב
רש"י :הגבול אומר וכו' ובעוד מקומות שפרחו
מזכרוני .ולא כמו שלימדו בחיידר "אזוי צו זאגן",
כמו "וכך הוא אמר".
ותמיהני מה יפרש רש"י במקומות כמו "הלוך
וקראת באזני ירושלים לאמור זכרתי לך וגו' וכן
בהרבה פרשיות שמתחילות ב"וידבר ה'  ...לאמור"
כשלא בכל מקום אפשר לפרש שהשומע יחזור על
הדברים למישהו.
יישר כח ,מ .קאהן

תשובת הרב ישראל פלס שליט"א:
כשלב ראשון ,צריך להכין רשימה ,היכן מפרש
רש"י ]במפורש ,או שכך עולה מדבריו ,אך לא בשתיקה![ 'לאמר'
כפירוש המלמד בחדר ,והיכן פירש אחרת.
לענ"ד במקומות אלו בחומש פירש כדברי
המלמד :בראשית טו ,יח ]ברש"י שם ,פס' י[; מח ,כ ]ברש"י
שם יב ,ג וכן כו ,ד ,וכן במדבר ה ,כא[ / .שמות ה ,ח ]שם ,וברש"י
לפסוק ט[; טו ,א; לב ,יב ]ברש"י שם י ,י[ / .ויקרא י ,ג
]ברש"י שמות כט ,מג[ / .במדבר יד ,יז / .דברים ה ,ה; יג,
יג; כט ,יח.
ובמקומות הבאים נראה שלא פירש כן :שמות ה,
יד; ה ,יט; ו ,יב ]ברש"י במדבר יב ,יג[; יט ,יב; כ ,א; לה,
ד  /ויקרא א ,א; י ,טז; )יא ,א(  /במדבר יב ,יג; יד ,יז;
כו ,ג; כז ,טו  /דברים א ,ט; ג ,כג; טו ,יא; לד ,ד
ולסיכום :בדרך כלל הפירוש הוא כדברי המלמד
בחדר ,ורש"י אינו צריך לפרש זאת ,ואינו מפרש .יש
לפחות שני סוגים של יוצאים מן הכלל (1 :כאשר
העניין של 'כהאי לישנא' כבר מפורש בפסוק בתיבות
אחרות )כגון :שמות כ ,א; לה ,ד( ,וממילא אי אפשר לפרש
כרגיל (2 .כאשר הפועל שלפני 'לאמר' אינו מעניין
אמירה או דיבור )ויוכו  ...לאמר; ויראו  ...לאמר; והגבלת ...
לאמר(.

המשך

) .‰˘Ó Ô˙ÂÁ ÌÚ ÌÁÏ ÏÂÎ‡Ï Ï‡¯˘È È ˜Ê ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡·ÈÂ (áé ,çé åøúé 'ôפירש רש"י‡Ï‡ ,„Â·Î‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ Ì¯‚Â Â˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ˘ ‡Â‰ ‡Ï‰Â ,ÍÏ‰ ÔÎÈ‰ ‰˘ÓÂ :
˘ .Ì‰ÈÙÏ ˘Ó˘ÓÂ „ÓÂÚ ‰È‰צריך להבין אריכות לשון רש"י :והלא הוא שיצא וכו' ,לכאורה היה די באומרו :ומשה היכן הלך ,אלא שהיה עומד
ומשמש .אך לכאורה לא קשה קושיית רש"י "ומשה היכן הלך" ,שהרי תמיד לימד תורה לישראל ,ולאגמורי לאחריני אמרינן תלמוד גדול
א( .ואם כן יש לומר שמשה לא בא לסעודה מפני ביטול תלמוד תורה דרבים .מה שאין כן אהרן וחור שלמדו בעיקר לעצמם .אמנם שנינו
מפנין בשבת ד' וה' קופות מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש .ובגמרא )שם קכז ,א( :גדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש ,דקתני
מפני האורחים והדר מפני ביטול בית המדרש .וזה שאמר רש"י" :והלא הוא שיצא לקראתו" ,הרי שהכנסת אורחים גדולה מהשכמת בית המדרש,
ושפיר קשה "ומשה היכן הלך".
אבל מכל מקום יש לומר דאינה ראיה ,אלא כיון שכל ישראל יצאו לקראת יתרו ,אם כן לא היה לו למשה עם מי ללמוד ,ממילא לא היה ביטול בית
מדרש מזה שיצא .לזה הוסיף רש"י" :והלא הוא שיצא לקראתו וגרם לו את כל הכבוד" ,שמשה הוא זה שגרם לו כל הכבוד ,כמו שכתב רש"י לעיל
)פסוק ז( מי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא .הרי שלא יצאו אלא מפני שראו את משה יוצא .אם כן קשה איך ביטל תלמוד תורה דרבים ויצא
לקראת חותנו .אלא על כרחך משום דגדולה הכנסת אורחים יותר מהשכמת בית המדרש ,אם כן שפיר קשה "ומשה היכן הלך" .ומתרץ :אלא שהיה
כ"ק אדמו"ר רבי יעקב לייזער מפשעווארסק זי"ע
עומד ומשמש לפניהם.
)בבא קמא יז,
)שבת קכו ,ב(

) .ÍÓÚ È Ú‰ ˙‡ ÈÓÚ ˙‡ ‰ÂÏ˙ ÛÒÎ Ì‡ (ãë ,áë íéèôùî 'ôפירש רש"יÌ„Â˜ ÈÓÚ È¯ÎÂ ÈÓÚ ,"ÈÓÚ ˙‡" .Ô‰Ó „Á‡ ‰ÊÂ '‚Ó ıÂÁ ,˙Â˘¯ ‰¯Â˙·˘ Ì‡Â Ì‡ ÏÎ :
 .'ÂÎÂ "ÈÚ‰ ˙‡" ÈÓÚÓ ‰ÊÈ‡ÏÂ È¯ÎÏ ‡ÏÂ Â‰ÂÏ˙ "ÈÓÚ ˙‡" ,"‰ÂÏ˙ ÛÒÎ Ì‡" ÂÚÓ˘Ó ‰ÊÂ ,'ÂÎÂוצריך להבין אם בחיוב הכתוב מדבר למה אמר בלשון
"אם" שהוא רשות ,כפי שכבר עמד בזה ה"אור החיים" הקדוש .גם יש לדקדק למה נקט קרא דין דעמי קודם בהלואה ,הרי הוא הדין בהשאלה .ונראה
על פי מה שכתב בספר האגודה )איזהו נשך סימן צט( דעמי קודם רק בבא ללוות לצרכו ,אבל אם בא ללוות שיוכל להלוות לנכרי בריבית יכול הוא בעל
הממון עצמו ללוות לנכרי .ולפי דבריו אתי שפיר "את העני" ,כי עמי קודם כשהוא עני .ואתי שפיר אומרו "אם כסף תלוה" ,בלשון תנאי ,ודוקא
כ"ק אדמו"ר מצאנז זי"ע בעל "שפע חיים"
בהלוואה תלוי הדבר ,אבל בהשאלה שהוא תמיד לצורך תשמישו תמיד עמי קודם.

גיבוריו של שלמה

אודות פרשני רש"י וחיבוריהם

תשועות חיים

רמב"ן * נימוקי הרי"ד * ריב"א * אלמושנינו * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו אליהו מזרחי *
מראחוב דבק טוב * לבוש האורה
האלברסבערגלמהר"ל *
חיים * גור אריה
חיים באר
למהר"ן *
ישעיהמיםהכהן
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפרלרבי
ועודמירא דכיא * באר רחובות * מערבי *
חכמים *
מסגרת שפתי
דוד" לט"ז *
השולחן"
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דבריבעל
יששכרע(* באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי
דעת
אפרים
שבט תר"
תר"*ד -
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם )
חיבורי*ו
ראחוב היו
כאשר *בני
מסופר
לראותמזרחי
זכה אליהו
באים* מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו
אלמושנינו
ריב"א *
כי הרי"ד
נימוקי
רמב"ן *

להסתופף בצל המגיד מטריסק בעל "מגן
אברהם" ולהתברך מפיו היה שואלם :למה
אתם באים אלי ,בזמן שיש לכם רבי חיים
ישעיה בעירכם! )כן סיפר רבי אשר זעליג מרגליות,
בשם דודו רבי יצחק אורנשטיין ,ששמע זאת מפה קדשו

של המגיד( .נולד בלובלין תר"ד .שימש כרב
בראחוב ולאחר מכן כאבד"ק וויסאקי שליד
לובלין .בשנת תרס"ז עלה ארצה והתיישב
בירושלים ,בה נסתלק ביום ה' ]או י"ב[ בשבט
תר"ע.
נמנה על חסידי המגיד מטריסק .וסיפר
האדמו"ר מטאלנא-ירושלים זצ"ל שפעם
בהיותו בטריסק בא ל"טיש" באיחור קצת,
כשהמגיד כבר ישב בשולחנו הטהור .מפני
הכבוד לא יכול היה להיכנס ל"טיש" בצורה
הרגילה ,אך לאידך גיסא לא רצה לפספס את
ה"טיש" .בגודל תשוקתו להיות בשולחן רבו,
לא חשש על כבודו ,התכופף ונכנס מתחת
לשולחן ,כך זחל על הרצפה עד שהגיע למקומו
הקבוע .הבחין בכך המגיד ,חייך ואמר :הנה
בשולחן שבמשכן נאמר" :ועשית לו מסגרת
טפח סביב" )פ' תרומה כה ,כה( .ופירש רש"י:
"נחלקו חכמי ישראל בדבר ,יש אומרים
למעלה היתה סביב לשולחן כו' ,ויש אומרים
למטה היתה" .עתה רואה אני כמאן דאמר
שה"מסגרת השולחן" למטה היתה...
כמו כן הסתופף בצלם של צדיקים
אחרים .וסיפר הגאון רבי אפרים פישל
הערשקאוויטש שליט"א אבד"ק האליין
ששמע מאחד ממקורביו שסיפר לו רבינו
.........

שלטי הגיבורים

שפעם בהיותו אצל רבי צדוק הכהן מלובלין
בעל "פרי צדיק" ,בשולחנו הטהור של שבת
קודש בעת אכילת דגים הרהר בדעתו שיתכן
שיש באופן אכילתו שאלה של בורר ,תפס
הרבי את מחשבתו ונענה" :גם אנו למדנו
שולחן ערוך."...
רבינו ידוע בשער בת רבים בספריו הרבים
בכל מקצועות התורה ,שחיבר לזיכוי הרבים.
במיוחד יצא טבעו בעולם בספרו "מסגרת
השולחן" על קיצור שולחן ערוך ,על שמו
נקרא .כן חיבר וערך סידור "ישועת ישראל";
תהלים "תוספת חיים"; תנא דבי אליהו עם
פירוש "טובי חיים"; "ישועות חיים" על יורה
דעה; "לקוטי שושנים" ,לקט דינים השכיחים;
"ישועות חכמה" ,הוספות ל"קיצור שולחן
ערוך"; "כתר תורה" על תרי"ג מצות; "קץ
הפלאות" בעניני גאולה; ועוד.

ספר הגור * דקדוקי
* זכרון משה לחותן
קרני ראם * תועפות
למורא * ועוד ועוד.
דקדוקי,
הגורזה*אחר זה
נדפסים
ספר

בהסכמתם הנלהבות של גדולי ישראל
שמשבחים ומפארים את הספרים ואת המחבר,
ומעידים שכל כוונתו ומטרתו לשם שמים ,וכי
רשפי אש אהבה ויראה מתנוצצים מחיבוריו.
עוד בחייו הופיעו חיבריו הרבים בכמה
מהדורות ,וכן לאחר הסתלקותו .המהר"א
מבעלזא התבטא פעם בפני הרב יוסף אקער על
ספרי זקנו רבינו ,שהם מלאים יראת שמים.
מעניין לציין מה שכתב בספרו "ברכת
חיים" )סוף פרק ד(" :בעת עסקי בכתיבת דברים
אלו ...היה אז פרשת פנחס וביום ד' ישנתי זמן
מועט ונתגלה לי בחלום דרוש אחד גדול ונורא
על הסדרה ובהתלהבות גדולה והיה אז בשעה
שמסוגל לבקש חכמה מלפני השי"ת ,וזה
הדרוש היה מתוך ראיית ספר תורה וכמה
דברים נפלאים .ואתבונן עליו אחר כך וארא כי
טוב הוא .אכן לא נזכרתי כולו ואכתוב כאן מה
שנשאר ממנו בזכרוני ,ומה שסיימתי עליו תיכף
בהקיץ."...
ספרו "תשועות חיים" על פירוש רש"י
הדפיס לראשונה בלובלין תרנ"ד ,בצירוף ספר
"אמרי חיים" על התורה ועוד .מאז נדפס כמה
פעמים .בספרו זה אסף איש טהור מגדולי
המפרשים "לבאר ולפרש דברי רש"י ז"ל...
שלא נתבאר פירושן בשפתי חכמים) "...מלשון
השער( .וכך כותב בהקדמתו" :חברתי ספר זה
לפרש דברי רש"י ז"ל כל מה שהשאיר בשפתי
חכמים ...והכל בלשון צח וקל למען ירוץ
הקורא בו ...גם תירצתי פה כמה קושיות
שהקשו המפרשים על רש"י ז"ל."...

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘ (áë ,é àá 'ôפירש רש"י .ÌÈÓÈ Ï˘ ˘ÂÏÈ˘ :ג' ימים רצופין .ואם היה כתוב 'שלשה' הוה אמינא דלא היו רצופין .וכן 'שבעת ימים' פירושו
רצופין .עיין באר רחובות .וכן כתב בספר 'בני יששכר' )במאמרי חודש ניסן( ,וזה לשונו :כמו שפירש רש"י בכל מקום ,וכן היא על פי הדקדוק
'שלשת' 'שבעת' 'שמונת' מורה על חיבור כל הימים הללו ביחד עכ"ל .ובלבוש פירש בענין אחר.

רש"י לחידודא
מצא את המטמונים  -את שני העמודים )לא עמוד הענן ועמוד האש ,אלא( עמוד אבן ועמוד שיש )בחומש ורש"י מאחת הפרשיות של החודש(.
פתרון החידה של גליון הקודם :ששה מי יודע? שנים עשר אני יודע! = מששה פסוקים בפרשת ויצא יודעים שיעקב ונשיו ידעו שיולד להם י"ב
שבטים ,ועל זה שאלת החידה :ששה ]פסוקים[ מי יודע? ]כי[ שנים עשר ] שבטים[ אני יודע! ואלו הם ששה הפסוקים:
א( "ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי" )כט ,כא( ,ופירש רש"י " :שהרי אני בן פ"ד שנה ואימתי אעמיד י"ב שבטים."...
ב( בלידת לוי ] בנה השלישי[ אמרה לאה" :הפעם ילוה אישי" )שם ,לד( ,ופירש רש"י" :לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות שי"ב שבטים יוצאים
מיעקב ,וד' נשים ישא אמרה מעתה אין לו פתחון פה עלי שהרי נטלתי כל חלקי בבנים".
ג( בלידת יהודה ] בנה הרביעי[ אמרה לאה" :הפעם אודה" )שם ,לה( ,ופירש רש"י " :שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי להודות".
ד( בלידת זבולון ] בנה הששי[ אמרה לאה" :הפעם יזבלני אישי" )ל ,כ( ,ופירש רש"י" :לשון 'בית זבול' ...בית מדור ,מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא
עמי שיש לי בנים כנגד כל נשיו".
ה( בלידת בתה נאמר" :ותקרא את שמה דינה" ,ופירש רש"י" :פירשו רבותינו שדנה לאה דין בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת
השפחות ,והתפללה עליו ונהפך לנקבה".
ו( בלידת יוסף אמרה רחל" :יוסף ה' לי בן אחר" )שם ,כד( ,ופירש רש"י" :יודעת היתה בנבואה שאין יעקב עתיד להעמיד אלא י"ב שבטים ,אמרה
יהי רצון שאותו שהוא עתיד להעמיד יהא ממני ,לכך לא נתפללה אלא על בן אחר".

