ב"ה ,טבת תשע"ה ,גליון מ

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

חדשות בהיכלי רש"י

"·ÈÈÁ˘ ,‡¯Ó‚„ ‡È„Ó ‡Â‰Â ,˜ÒÙ [‡ ,‰Ù¯ ÌÈÈÁ Á¯Â‡] 'ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘'· ‰‰
‡„'ÛÒÂÈ ˙È·'·Â ,ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ˘ ¯Â·Èˆ‰ ÌÚ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÌÈÏ˘‰Ï Ì
˘Â¯ÈÙ Ï·Â ,‡¯˜Ó‰ ÌÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ì‚ „ÂÓÏÏ ‡Â‰ ·ÂÈÁ˘ ÌÈÂ˘‡¯Ó ‰ËÈ˘ ‡È·‰
¯˘"Ì‰ ÚÂ·˘ ÏÎ· ¯˘‡ „‡Ó ‰Ó‰ ÌÈËÚÓ ·Ï‰ ÔÂ·‡„ÏÂ ...Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï È
˜¯˘‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ‰·¯‰ ÌÈ‡ˆÓ ‰Ê ˙ÓÁÓÂ ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ‰˘¯Ù‰ ÌÈ‡¯Â
˘„˜Ï ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓÂ ...‰˘Â· ‰˙Â‡Ï ÈÂ‡ ,Ì‰Ó ÌÈÓÏÚ ÌÈ˜ÂÒÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ
„ÂÓÈÏÂ .[È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ] Ï"Î ‰˘¯Ù‰ ¯È·Ú‰Ï ÌÈÈÒÈ˘ Ì„Â˜ ˘„Â˜ ˙·˘· ÏÂÎ‡ÏÂ
."...‰¯‰Ë· ‰¯Â˙ „ÓÂÏ· ,‰ÂÓ‡ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙· ‰˘¯Ù‰ ˙ÚÈ„ÈÂ

יוסף הוא המשבי"ר

, "·ÈˆÈ È¯·„" ˙"Â˘Â "ÌÈÈÁ ÚÙ˘" ÏÚ· Ê‡ˆÓ ¯" ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜" Î
·˘,‰ËÏ˜‰‰ ÍÂ˙Ó , Â"Ï˘˙ ˙È˘‡¯· ˙˘¯ Ù "È "˘¯Â ˘ÓÂÁ" ¯ÂÚÈ
( ‚Ó „ÂÓÚ , „È ˙Â‡ · ˜¯Ù) " È˙˘¯„ ÍÈ„Â˜Ù" Ò¯ËÂ˜· Ì‚ ‡·Â‰

כללים בפירוש רש"י
˘È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈ˘Â¯ÈÙ È

"¯·„'ÏÂ .'¯Á‡ ¯·„' È˙ÈÈÓ ÍÎÏ ...‰˘˜ ‡Ó˜ ˘Â¯ÈÙÏ„ ,ÌÈ˘Â¯ÈÙ '· ‡È·‰
‡."[‡Ó˜ ˘Â¯ÈÙ ‡È·‰ ÍÎÏ] ‰˘˜ ÈÓ '¯Á
'¯Á‡ ¯·„' ‡È·Ó È" ˘¯˘Î ¯ÙÒ‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï ÔÎÂ ; Ë , Â Á 'Ù „Â„Ï ÏÈÎ˘Ó

"."...ÈÙË ‰˘˜ È˘ ˘Â¯ÈÙÏ Ï·‡ ...‰˘˜ ÔÂ˘‡¯ ˘Â¯ÈÙÏ
„ÂÚÂ ; Ë ,‚Î ‰¯˘ ÈÈÁ 'Ù ;‡ ,‡Î ˙˜Á 'Ù „Â„Ï ÏÈÎ˘Ó

"˘Â¯ÈÙ ÏÚ„ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÌÈ˘Â¯ÈÙ È˘ È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ ÚÂ„È ‰‰
ÈÓ '·‰ ˘Â¯ÈÙÏ„ ¯‡·Ï ÍÈ¯ˆ ÈÓ ÔÎÂ ,'¯Á‡ ¯·„' ˘¯ÈÙ ÍÎÏ ˙ˆ˜ ‰˘˜ ‰È‰ „Á‡‰
˜˘ÔÎ Ì‡ .'‡‰ ˘Â¯ÈÙ ÏÏÎ ·˙Î ‰ÓÏ ÔÎ ‡Ï Ì‡„ ,'‡‰ ˘Â¯ÈÙ ˘¯ÈÙ ÍÎÏ ˙ˆ˜ ‰
‡ÍÁ¯Î ÏÚÂ ,‰˘˜ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏÚ„ ÔÂÈÎ ,ÔÂÎ ˘Â¯ÈÙ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÂÏ ‰˘˜È ‡ÂÙ
ˆ¯È¯˙Ï ÚÓ˘Ó„ ‡˘ÈÏ ‡¯˜Ó‰ ·˙Î ÍÎÏ„ ,ÌÈÈÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·„ ÂÏ‡Â ÂÏ‡„ ¯ÓÂÏ ÍÈ
˘Í˙ÂÏÚ‰· 'Ù , Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯Ó ÏÚ·Ï ,ÔÂÈˆ È¯Ú
‡.[ÂËÂ˘Ù ÈÙ ÏÚ] ˙Ó‡ Ì‰È˘˘ ÈÙÏ ÈÙ

רש"י לחידודא
פתרון החידה של גליון הקודם וגליון שלפניו )חודשי כסלו וחשון ש.ז(.
בגליון חשון הוצגה שאלה" :פתגם ידוע באנגלית שניתן להביא לו אסמכתא
מדרשת קרי וכתיב ברש"י באחת הפרשיות החודש ]=חשון[?" .בגליון כסלו
הוצגה שאלה הפוכה :סתירה לאותו פתגם באנגלית מדברי רש"י באחת
הפרשיות החודש ]=כסלו[? ושניהם אמת.
הפתגם הידוע באנגלית האומר" :לעדיס פירסט" ,היינו נשים תחילה ,ניתן
להביא לו אסמכתא מדרשת "קרי וכתיב" ברש"י = בפ' לך )יב ,ח(" :ויט אהלו",
פירש רש"י :אהלה כתיב ,בתחילה נטה את אהל אשתו ואחר כך את שלו .ואידך
גיסא ניתן לסתרו מדברי רש"י = בפ' ויצא )לא ,יז( :ויקם יעקב וישא את בניו ואת
נשיו על הגמלים" ,פירש רש"י :הקדים זכרים לנקבות ועשו הקדים נקבות
לזכרים ,שנאמר ]פ' וישלח להלן לו ,ו[ "ויקח עשו את נשיו ואת בניו" וגו' .ושניהם
אמת = שבכללות דרך ישראל סבא להקדים הזכרים ,אבל לכל כלל יש יוצא מן
הכלל ,כבאברהם שבתחילה נטה את אהל אשתו ,אי משום צניעות ,ואי משום
מכבדה יותר ,כמבואר במפרשים .כן מצינו במשה )פ' שמות ד ,כ( "ויקח משה את
אשתו ואת בניו וירכבם על החמור" ,כפי שדנים בזה המפרשים.

ידועה אימרת ה " שר שלום" מבעלזא ש הלומד מדי שבוע את
הפרשה עם פירוש רש"י  ,מובטח לו שבעולם העליון יהיה על כל
פנים במתיבתא דרש " י ) כמובא בספר " דברי יצחק " להגה " ק אבד " ק
סוואליווא( .כל שכן המזכה את הרבים בלימוד זה.
בעבר )גליון לד  -תמוז תשע "ד( כתבנו אודות "אדמו"ר ששוכנע על
ידי תלמיד ישיבה ליטאית להמשיך לבאר פירוש רש "י למשך כ " ה
שנה !" .מדובר ברב יוסף )ב"ר י ואל( וואלדמן ז"ל ,תלמיד ישיבת תורה
ודעת ,בר אוריין ,צנוע ומעלי ,שהלך החודש לעולמו .הוא זה
ששכנע את האדמו" ר מליובאוויטש זי "ע להמשיך לבאר פירוש
רש"י לפי שיטתו המיוחדת והמקורית .ה חסידים וכל העוסקים
בלימוד רש "י לעיונא ,חבים לו לרב יוסף הכרת הטוב.
המעשה היה כך  ,בשבת בראשית תשכ" ה ) לאחר פטירת אמו בשנה
זו ביום ו' בתשרי( ,החל האדמו "ר ב מסי רת שיעורים בפירוש רש "י
לתורה על פי עומק הפשט .בסיומו של השיעור היה מ פרש את דברי
רש"י על פי הפנימיות .במשך כל אותה שנה ,מדי שבת בשבתו  ,היה
מבאר את הדיבור הראשון והאחרון של רש "י בפרשה .

עם תום שנת האבילות ביקש להפסיק את השיעור המיוחד ,
בטענה של מיעוט השתתפות והתעניינות מצד הציבור .המנוח שלא
נמנה אז כ חסיד מן המנין ,הפציר ברבי לה משיך בביאורי רש "י .הרבי
נענה לבקשתו  ,כפי שציין זאת בעצמו קבל עם ועדה ) בשבת פרשת
תצוה תשכ"ו( .כעבור שנים אחדות )בשנת תשכ" ט( אמר לו אישית :
" תמשיך לעסוק ברש "י ,הרי לך מגיע ברכת ' יישר כח' ,אתה הרי
עוררת על כך" .בהז דמנות אחרת כשר' יוסף הזכיר לפניו ח ולה ,
הציע לו לשוחח עם החולה ברש"י ,כסגולה לרפואה.
בשבת פרשת וישלח יד בכסלו ש.ז .עלה רבי יוסף ממתיבתא
דרש "י של מטה למתיבתא דרש"י של מעלה .שם בודאי קיבל
ברכת 'יישר כח' מרש "י עצמו על ביאורים הנפלאים מאירי העיניים ,
המהווים אבן יסוד בלימוד דברי רש"י ,שנתגלגלו ונתגלו בזכותו  .יהי
זכרו ברוך.
" מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי" אמר "נעים זמירות
ישראל" )תהלים קיט ,צט( ,הבה נאמץ מהנהגתו של המנוח ,להקדיש
זמן ללימוד והעמקה בלימוד חומש ורש"י ,כפי שמוטל על כל אחד
כקטן כגדול  .הבה נ צטרף ללומדי "פרשה יומית" בחומש ורש"י ,כפי
שנהגו והנהיגו גדולי ישראל .נתאמץ לכל הפחות לרדת לעומקו של
דיבור אחד בפירוש רש "י בשיעור היומי .זכותו הגדולה של ר'בן ש ל
י' שראל תגן באלף המגן.

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(

 "מטר לא נתך ארצה"  -ומה קרה לטיפות המטר 

)ÂÏ„ÁÈÂ '‰ Ï‡ ÂÈÙÎ ˘¯ÙÈÂ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯Ù ÌÚÓ ‰˘Ó ‡ˆÈÂ (âì ,è àøàå 'ô

 .‰ˆ¯‡ Í˙ ‡Ï ¯ËÓÂ „¯·‰Â ˙ÂÏÂ˜‰פירש רש"י,ÚÈ‚‰ ‡Ï ,"Í˙ ‡Ï" :
"‰ÚÂ·˘‰Â ‰Ï‡‰ ÂÈÏÚ Í˙˙Â" ÂÏ ‰ÓÂ„Â .ı¯‡Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ¯ÈÂ‡· ÂÈ‰˘ Ô˙Â‡ Û‡Â
„"ÛÒÎ ÍÂ˙‰Î" ˜ÏÁ· Â¯·Á ˜Â¯Ò Ô· ÌÁÓÂ .ÂÈÏÚ ÚÈ‚˙Â - [‡È ,Ë Ï‡È„] ‡¯ÊÚ
],ÁÏ ˙ÂÓ˘] "˜ˆÈÂ" ÂÓÂ‚¯˙Î ,ÂÈ¯·„ ˙‡ È‡ ‰‡Â¯Â .˙Î˙Ó ˙˜ÈˆÈ ÔÂ˘Ï ,[·Î ,·Î Ï‡˜ÊÁÈ
.ı¯‡Ï ˜ˆÂ‰ ‡Ï -"ı¯‡Ï Í˙ ‡Ï" ‰Ê Û‡ ,‡Î˙‡Ï - [ÊÎ ,Ì˘] "˙˜ˆÏ" ;ÍÈ˙‡Â - [‰
הכלל כאשר רש"י מביא שני פירושים )או יותר( הרי זה מפני שבכל אחד
מהם יש קושי מסויים ,המתיישב על ידי הפירוש האחר .ומביא כפירוש
ראשון את קרוב יותר לפשוטו של מקרא ]ראה מדור "כללים בפירוש רש"י"[ .ואם
כן יש להבין ,כיון שלפי שני הפירושים הן לפי הפירוש "הגיע" והן לפי
הפירוש "הוצק" יש למילה "נתך" מספר דוגמאות מפסוקים אחרים ,הרי שני
הפירושים ברורים וחלקים ,לכאורה ,ומדוע אין רש"י מסתפק באחד מהם.
ותו ,כיון שלרש"י נראה יותר הפירוש השני ,היה צריך להביאו כפירוש
ראשון.
בפירוש השני מביא רש"י ראיה מפסוק "כהתוך כסף" ,ולכאורה ,מאחר
שבמי מטר עסקינן ,היה מתאים להביא ראיה מפסוק המדבר במים ,כגון" :עד
נתך מים עליהם מן השמים" )שמואל-ב כא ,י( או "ויתכו כמים" )איוב ג ,כג( ,שכן
"נתך מים" היינו נזילת וירידת מים ממקום למקום ,בלי שינוי במים עצמם,
מה שאין כן "כהתוך כסף" שהוא לשון יציקת מתכת ,תוכנו הפיכת ושינוי
מוצק לנוזל ,וזה אינו מתאים במטר .ובפרט שבאיוב שם מפרש רש"י" :לשון
נתך ארצה" כו'.
במה נחלקו שני הפירושים? 
והביאור בזה ,רש"י בא לבאר לא רק פירוש תיבת "נתך" ,אלא גם את
תוכן המאורע של הפסקת המטר על ידי תפלתו של משה ,מה קרה לטיפות
המטר שכבר היו בדרך ארצה .ומטעם זה מעתיק רש"י בד"ה לא רק תיבת
"נתך" ,אלא התיבות "לא נתך" .וכן בפירושו אינו מסתפק בביאור תיבת
"נתך" ,אלא מבאר גם את הענין ]בפירוש הראשון "ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו
לארץ" ,ובפירוש השני "לא הוצק לארץ"[ .שאכן שני הפירושים אינם רק בתיבת
"נתך" ,אלא גם בתוכן הענין של "לא נתך"  -צורת עצירת המטר.
ובזה מחולקים שני הפירושים ב"לא נתך ארצה" ,לפירוש הראשון תיבת
"נתך" פירושה "הגיע" ,ופירוש "מטר לא נתך ארצה" ,ש"אף אותן שהיו
באויר לא הגיעו לארץ" ,אלא שארו תלויים ועומדים באויר וירדו לאחר זמן
בגשם הבא .ולפירוש השני תיבת "נתך" פירושה "הוצק" ,ופירוש "מטר לא

פרד"ס היה לשלמה

נתך ארצה" ,ופירוש "מטר לא נתך ארצה"" ,לא הוצק לארץ" שאותן התלויין
באויר שכבר נהפכו למטר נוזל מהאד )ראה בראשית ב ,ו( נתבטלה מציאותם
והפסיקו להיות נוזלים .ולכן מסתייע מ"כהתוך כסף" דוקא ,ולא מ"נתך
מים" ,כי כשם שכהתוך כסף פירושו הפיכת מוצק לנוזל ,כך גם פירוש "לא
נתך" הוא שהמטר הפך להיות בלתי נזיל ,הוא נהיה למציאות כזו שאינה
נוזלת .וכך לא ירד לארץ.
אבל לגבי ברד אין מקום לשני פירושים ,ומוכרח לומר שנתבטל
ממציאותו " -ויחדלו הקולות והברד" ,שכן לא מסתבר כלל שנשאר תלוי
ועומד עד היום הזה .וכן לא מסתבר שירד אחר כך ברד ואש מתלקחת
בתוכו] .אמנם בגמרא )ברכות נד ,ב( איתא שגם הברד לא נתך )הגיע( ארצה ,וירד בימי
יהושע ,והיינו שהיה תלוי באויר מ"א שנה ,ונעתק מאויר ארץ מצרים לאויר ארץ ישראל ושם

ירד .אך מובן שאין זה על דרך הפשט[ .מה שאין כן לגבי מטר יש לומר ,כמו
שנתבאר בדעת פירוש הראשון ,שהוא ירד לאחר זמן.
פירוש שני או פירוש עיקרי? 
אך רש"י אינו מסתפק בפירוש הראשון ,משום שעל פירוש זה קשה למה
עשה הקב"ה ככה ,שהמטר ישאר תלוי באויר במשך תקופה ארוכה ,עד
ירידת הגשמים הבאה .ובפרט שירידת גשמים במצרים נדירה )רש"י פ' ויגש מז,
י; עקב יא ,י( .הרי היה מספיק נס קטן יותר  -ביטולו של המטר ,שזה נעשה
ברגע אחד .אבל פירוש השני קשה יותר שכן "ומטר לא נתך ארצה" ,משמעו
שחל שינוי ביחסו של המטר אל הארץ ,הוא לא הגיע אליה ,אך לא שחל
שינוי במטר עצמו .גם לפירוש זה לא מובן השינוי בלשון הכתוב ,שאצל
הברד נאמר "ויחדלו" ואצל המטר "לא נתך" ,ואילו לפירוש הראשון אתי
שפיר ,הברד אכן חדל להתקיים כנ"ל ,ואילו המטר נשאר במציאותו ,אלא
שלא הגיע לארץ] .וראה להלן מדור "פרדס היה לשלמה"[
ומה שכותב רש"י על הפירוש השני "ורואה אני את דבריו" ,אין כוונתו
מצד פשוטו של מקרא כאן על אתר ,אלא מצד "כתרגומו ]במקום אחר[ :ויצק -
ואתיך ,לצקת  -לאתכא" ,כלומר ,מזה נראה שהקשר בין תיבת "נתך" בלשון
הקדש למילת לאתכא בלשון תרגום ,אינו רק באופן של פירוש בלבד ,אלא
המלים שבלשון הקדש ובתרגום שייכות זו לזו במקורן ודומות במבטאן
)בדוגמת "השמים" שמתורגם "שמיא" ו"הארץ" שמתורגם "ארעא" ,שהמלים בלשון הקדש

ובתרגום מקורם אחד( ,ולכן רואה אני את דבריו ,מכיון שלאתכא הוא תרגום של
לצקת במתכת ,גם "לא נתך" פירושו "לא הוצק".
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(

) .'Â‚Â ·¯Ú Í„·Ú ÈÎ (áì ,ãî ùâéå 'ôפירש רש"י .˙ÂÓÏÂÚ '·· ‰„ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï :והקשה הרא"ם דבפ' מקץ )מג ,ט( גבי "וחטאתי לך כל הימים" ,פירש רש"י :בעולם הבא,
עיין שם .ה"נחלת יעקב" תירץ דודאי עיקר התקשרות לאביו לעולם הבא ,דהעולם הזה הוא חיי שעה ,וכלפי יוסף דלא ברירא ליה אם יאמין בעולם הבא
הוכרח להזכיר שתיהן ,עיין שם .ויש לומר דרש"י שם נקט בעולם הבא דחידוש הוא דנפיק ממילת "כל" ,דעולם הזה מגופיה דקרא נפקא ,וכאן כללן יחד.
אדמת יהודה ,טנוג'י

) .ÛÒÂÈÏ ¯Ó‡ÈÂ (à ,çî éçéå 'ôפירש רש"י .ÌÈ„È‚Ó‰ ÔÓ „Á‡ :גם מצרים גידלה "מגידים".

רבי אייזל חריף אבד"ק סלאנים

) .‰Ê‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ ÔÂ„·Ú˙ ÌÈ¯ˆÓÓ ÌÚ‰ ˙‡ Í‡ÈˆÂ‰· (áé ,â úåîù 'ôפירש רש"יÏÚ ‰¯Â˙‰ Ï·˜Ï ÌÈ„È˙Ú È¯‰ ,'ÂÎ ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘ Ï‡¯˘ÈÏ ˘È ˙ÂÎÊ ‰Ó ˙Ï‡˘ :
 .‰Ê‰ ¯‰‰משה שאל באיזה זכות יצאו קודם השלמת זמן גזירת ת' שנה ,והשיבו השי"ת בזכות התורה ,והיינו שבכח התורה בידו לעקור גזירה דרחמנא,
שהרי ביד החכמים לעקור דבר מן התורה.

יציב פתגם ,מכ"ק אדמו"ר זי"ע מצאנז בעל "שפע חיים"

) .‰ˆ¯‡ Í˙ ‡Ï ¯ËÓÂ „¯·‰Â ˙ÂÏ˜‰ ÂÏ„ÁÈÂ '‰ Ï‡ ÂÈÙÎ ˘¯ÙÈÂ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯Ù ÌÚÓ ‰˘Ó ‡ˆÈÂ (âì ,è àøàå 'ôפירש רש"י¯ÈÂ‡· ÂÈ‰˘ Ô˙Â‡ Û‡Â ,ÚÈ‚‰ ‡Ï ,"Í˙ ‡Ï" :
 .ı¯‡Ï ˜ˆÂ‰ ‡Ï ,'ÂÎÂ ˙Î˙Ó ˙˜ÈˆÈ ÔÂ˘Ï ,"ÛÒÎ ÍÂ˙‰Î" ˜ÏÁ· Â¯·Á ˜Â¯Ò Ô· ÌÁÓÂ .'ÂÎÂ ı¯‡Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ïלפירוש הא' נשארו טיפות המטר תלוים באויר עד ירידת
גשמים הבאה .אבל קשה קצת שכן אין הקב"ה עושה ניסא למגנא ,והשארת טיפות המטר באויר זמן רב היא לכאורה ללא צורך .ובפרט שירידת גשמים
במצרים נדירה )רש"י פ' ויגש מז ,י; עקב יא ,י( .לפירוש הב' הטיפות אבדו ונתבטלו ,לכאורה נס קטן יותר ,אבל לפירוש זה קשה יותר ,על יסוד אמרם
כה ,א( "גמירי ,מיהב יהבי משקל לא שקלי" ,והיינו כאשר דבר מה ניתן מלמעלה והפך למציאות קיימת בעולם הזה ,אין מבטלים את מציאותו .נמצא
שביטול טיפות המטר נס גדול יותר ,המנוגד לכללי הנהגה העליונה.
והנה הענין תלוי בדיון במשמעות הביטוי "גמירי" ,הנזכר רבות בדברי חז"ל ,אם הכוונה ל"הלכה למשה מסיני" ונחשבת כ"דאורייתא" ,או שקבלה היא
ביד חכמים ונחשבת כ"דרבנן" .ונפקא מינה ,אם מקבלים ענין "משקל לא שקלי" כהלכה למשה מסיני ,הרי ביטול הטיפות מושללת הרבה יותר .וזהו
ההסבר על פי דרך הדרוש בב' פירושי רש"י ,פירוש הא' סובר ש"גמירי" הוא ענין דאורייתא ,לכן מעדיף לפרש שהמטר "לא הגיע" .ופירוש הב' סובר
"גמירי" הוא ענין דרבנן ,לכן מפרש שהמטר "לא הוצק" ונתבטל.
)תענית

]וראה שם עוד ,שב' הפירושים חלוקים בכוח התשובה דבן נח קודם מתן תורה .שכן בבני ישראל בכוחם לעקור החטא מעיקרא ,מה שאין כן אומות העולם שבכוחם רק למנוע העונש מכאן
ולהבא )ראה יומא פו ,א-ב( .ולכן לפירוש הא' לא נתבטלו טיפות המטר מכח תשובתם )ראה פסוקים כז-כח( .אבל יש מקום לומר שהבדל זה בין ישראל לעמים נוצר רק במתן תורה ,ולפני
לקו"ש שם; ואתם תלוקטו
בחירת עם ישראל גם לבני נח ניתן הכח לתקן העבר .לכן לפירוש הב' תשובתם פעלה שטיפות המטר נתבטלו לגמרי[.

שלח שלמה לבי מדרשא
ככל הגליונות ,קראתי גם גליון הקודם בשקיקה,
והנה במדור "פרד"ס היה לשלמה" הבאתם פנינה
יקרה מספר "קדושת אהרן" בלשון מסוגנן .כמדומני
כי לשון מסוגנן זה כבר ראיתי באיזה עלון או ספר
שהופיע לאחרונה ,ולכאורה כאן היה מן הראוי
להחזיק טובה למסגנן ולהזכיר את שמו .מבלי
להיכנס בדיון אם "האומר דבר בשם אומרו" ,מספיק
להזכיר בעל השמועה ,או להזכיר גם מעתיקי
השמועה ,כפי שמצינו רבות בחז"ל.
בתקוה שתקבלו בהבנה את התוכחה מגולה
בכ"ר ה .ש .ש.
מאהבה מוסתרת.
תשובת המערכת :איננו יודעים באיזה עלון או
ספר מדובר ,אך אם אכן נכתבה בו אימרה זו בסגנון
שהעלו הדברים ,הרי אדרבה הוא לקח הסגנון מספר
"ימי זכרון" ,משם העתקנו אנו הדברים ,כפי שאכן
צויין .ומדברים שכתבתם נראה שהוא לא ציין מבטן
מי יצאו הדברים בסגנון זה .והרי זה דומה כנהג שנוסע
בפראות ופוגע ברכב אחר וצועק לעברו למה אינו נזהר.
ולצערנו כך עמא דבר לא רק בכביש ,וד"ל .אין זה
מענינינו ,אבל מאחר והדברים נשאלו הרגשנו צורך
לענות משום "והייתם נקיים" .ולמען דעת ש"סוף גנב
ל ."...וכן דבכגון דא להיזהר לא לחשוד בכשרים.
להרה"ג רבי אהרן שפירא שליט"א ,יישר כח על
העלון ,כמו יין טוב שמשתבח מעלון לעלון .לענין מה
ששאלו על הפסוק "כי במקלי" ותשובתכם בנדון.
ונראה לי בס"ד מדוע רש"י הביא את המדרש.
בתחילת הפסוק מביא רש"י "קטנתי מכל החסדים -
נתמעטו זכיותי על ידי החסדים והאמת שעשית עמי,
לכך אני ירא ,שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא
ויגרום לי להמסר ביד עשו" ,לכאורה שני דברים
שונים :א' נתמעטו זכויותי )מהמצוות שעשיתי נתמעטו
חלקם( ,ובהמשך כותב ב' "נתלכלכתי בחטא" ,ופירושו
כמות המצוות נשארה רק עשיתי והם יגרמו לי
להימסר ביד עשו.
ונראה דהא בהא תליא ,יש שכר בעולם הזה
שמקבלים מהפירות של המצוות ויש מהקרן .ובעל
ה"משנה למלך" מבאר בספרו פרשת דרכים על
הפסוק וז"ל :ואפשר שזהו כוונת הכתוב "קטנתי מכל
החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי
....

י"ד רש"י

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
עברתי את הירדן הזה" ,ופירש רש"י :קטנתי נתמעטו
זכיותי ,שהכוונה היא דעל כרחך ניכו לי מזכיותי
שהרי במקלי עברתי את הירדן ,ופירשו רז"ל שקרע
את הירדן במקלו ונס כזה אינו מהפירות אלא
מהקרן" ,עכ"ל .ולפי דבריו פשוט אם "קטנתי" מפני
שנתמעטו זכויותי חייב להיות שהיה במקלי דבר
מחוץ לגדר הטבע .ואם "קטנתי" מפני שנתלכלכתי
בחטאים "במקלי" יהיה פשוטו שהיה לי רק מקל.
ביקרא דאורייתא ,יוסף הרבסט
]בעל "כאיל תערוג" על פירוש רש"י ועוד[

הערת הגר"י פלס שליט"א ריש מתיבתא דרש"י:
אין ברש"י שני פירושים ל"קטונתי" .רש"י מסביר
שהיו ליעקב אבינו שני חששות :אם תאמר ש'מגיע לו'
שהקב"ה יציל אותו בגלל מעשיו הטובים  -הרי החשש
הוא שנתמעטו זכויותיו בכל החסדים שעשה עמו
הקב"ה עד עתה ]וזהו "קטונתי"[ .ואם תאמר שאין זה מצד
זכויותיו של יעקב ,אבל הרי הקב"ה הבטיח לו לשומרו -
היה לו החשש שמאז ההבטחה התלכלך בחטא,
וההבטחה כבר אינה בתוקף.
ובעצם פירוש רש"י על "כי במקלי" ,מקובל בעולם,
שהפשט הפשוט בחצי זה של הפסוק הוא ,שזוהי
דוגמה לחסדי הקב"ה שנזכרו בתחילת הפסוק ]ופירוש
"כי" כאן הוא 'דהא'[ ,וכדברי ה"כלי יקר"" :ודאי שחסד
א-ל כל היום ,הוא עשה לו את החיל הזה ,והראיה על
זה" ,כי במקלי עברתי את הירדן הזה" ,והייתי ריקם
מכל כי לא היה בידי מאומה כי אם מקלי" ,ועתה
הייתי לשני מחנות" ."...אולם ,לפירוש זה לא מובן,
שהפסוק פתח ב"חסדים" בלשון רבים ,ומסיים בסוף
בדוגמה אחת .בוודאי קשה לבאר כן את פירושו
הראשון של רש"י ,שהרי אם המקל מתאר את עוניו
של יעקב אז לעומת עושרו עתה ,היה רש"י צריך לומר
"לא היה עמי לא עבדים ולא שפחות לא גמלים ולא
חמורים" ,שהרי זה הרכוש שהיה ליעקב עתה ,אבל
על כסף וזהב שהיו לו לא שמענו.
ונראה דתרתי קשו לרש"י :א' מהו "כי"? וכי
זוהי נתינת טעם על "קטונתי"? ב' אם כוונת יעקב
להדגיש כמה מעט היה לו ,למה נאמר "מקלי" ,יכול
היה לומר 'מקל'? ועל כך עונה רש"י ,שפירוש "כי"
כאן אינו 'דהא' ,ואינו נתינת טעם למה שלמעלה,
אלא פירושו 'אלא' ]שגם הוא מארבעת הפירושים של 'כי'

שהביא רש"י לעיל )יח ,טו([ ,ומובנו בלשון הקדש הוא 'רק',
וכאילו נכתב "רק במקלי" .ורש"י בא לבאר מהי
ההדגשה 'רק' ,ומפרש "לא היה עמי לא כסף ולא
זהב" ,וזה רומז למה שלקח אתו אליעזר כשיצא
לארם לקדש את רבקה ,ובוודאי כששלח יצחק את
יעקב לקחת לו אשה גם כן נתן לו רכוש דומה ,אלא
שאת הכל לקח אליפז מיעקב )כפירוש רש"י לעיל ,כט ,יא(.
וזה מה שאומר כאן יעקב אבינו :רק במקלי עברתי
את הירדן  -כבר לא היה עמי כסף וזהב שלקחתי
מבית אבא ,ועדיין לא היה לי מקנה שהרווחתי בבית
לבן .ומה שכתוב כאן 'מקלי' ולא 'מקל' ,נרמז בכך,
שמכל מה שהיה ליעקב לפני כן ,לא השאיר לו אליפז
אלא את מקלו.
אולם ,ביאור "כי" במובן של 'אלא' איננו פשוט,
כי 'אלא' אינו נאמר בתחילת עניין ,אלא באמצע,
כניגוד בין צד אחד לצד שני ,אך כאן הצד הראשון
]הרכוש שהיה ליעקב כשיצא מביתו[ אינו נזכר בפסוק .לכן
מפרש רש"י פירוש שני ,ש"כי" פירושו 'דהא' ,וזו אכן
דוגמה לחסדי הקב"ה ,ויש כאן באמת שני חסדים:
א' במקלי עברתי  -בקיעת הירדן במקל" ,ו  -ב'  -עתה
הייתי לשני מחנות" .ובוודאי שלפי פירוש זה מובנת
ההדגשה "מקלי" שלי בדווקא ,דפשיטא שלא בכל
מקל יכול היה הירדן להיבקע )כמו שמשה רבינו נזקק למקל
מיוחד למכות מצרים( .אולם פירוש זה ,שנרמז כאן נס
מחוץ לגדר הטבע שכלל לא נזכר בתורה ,הוא בוודאי
"מדרש אגדה" ,ולכן הוצרך רש"י להקדים את
הפירוש הראשון ,ורק כהשלמה הביא פירוש זה.
בגליון הקודם )במדור "חדשות"( הובאה הברקה של
תלמיד ,על רש"י בפ' אמור ד"ה "כי בסוכות
הושבתי" :ענני הכבוד ,שממה שנאמר "הושבתי",
הרי שאין זו ישיבה טבעית בסככה ,אלא סוכה שרק
הקב"ה יכול להושיב בה ...שלכך מעתיק רש"י בד"ה
גם תיבת "הושבתי" ,ודברי פי יניק-חכים חן .ויש
להוסיף כי רש"י מעתיק בד"ה גם תיבת "כי" " -כי
בסוכות הושבתי" ,וגם מתיבה זו ראיה לדבר ,שכן
בפשטות אין לעשות זכר לדורות להא שישבו )מעצמם(
בסוכות ממש ,ומאחר שנאמר :בסוכות תשבו גו',
מטעם "כי בסוכות הושבתי" ,בודאי אין הכוונה
אהרן שפירא ,פרדס כץ
לסוכות ממש.

......

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
שפת אמת גור )פ' לך(; אור ישר; ישועות אברהם,
) ?"ÌÈ‡·‰" ¯ÓÂ‡ ÍÈ‡ Â˙Ó Ì‡Â ?Â˙Ó ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ‡·‰ Ï‡¯˘È È· ˙ÂÓ˘ ‰Ï‡Â (à ,à úåîù 'ô
 .Â‡· Â˙È·Â ˘È‡ ·˜ÚÈ ˙‡ ‰ÓÈ¯ˆÓפירש עבד שלמה; רא"ם; נחלת יעקב; משכיל לדוד; תועפת ביאלא-לובלין; לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים
לפירוש רש"י; זכרון צבי )בסוף נחל הברית(
רא"ם )גאטינייו(; לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים
?Ì˘· ÔÈÓÂ ¯ÙÒÓ· ÔÈÓ Ï˘ ‰·ÈÁ‰ ‰Ó
רש"י Ô‡Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,"Ï‡¯˘È È· ˙ÂÓ˘ ‰Ï‡Â " :לפירוש רש"י; ביאור סתומות ברש"י

·Ô˙·Á ÚÈ„Â‰Ï ,Ô˙˙ÈÓ· Ô‡ÓÂ ¯ÊÁ ,Ô˙ÂÓ˘· Ô‰ÈÈÁ
˘Ì˙ÂÓ˘·Â ¯ÙÒÓ· ÔÒÈÎÓÂ Ô‡ÈˆÂÓ˘ ÌÈ·ÎÂÎÏ ÂÏ˘Ó
˘‡ÌÏÂÎÏ Ì‡·ˆ ¯ÙÒÓ· ‡ÈˆÂÓ‰" [ÂÎ ,Ó ‰ÈÚ˘È] ¯Ó
·˘."‡¯˜È Ì
˜?È"˘¯ ˙ÈÈ˘Â
זכרון; רא"ם; ספר הגור; מהר"ן; מנחת יהודה; נחלת
יעקב; שפתי חכמים; משמרת הקודש; מקוה המים;
אהל יעקב; בן אהרן; משכיל לדוד; מלאכת הקודש;
מדייק רש"י; לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים לפירוש
רש"י; וראה :רבינו בחיי; עבד שלמה; אמרי שפר; אור
התורה  -תאומים
?Â˘Â¯ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ
דבק טוב; מלאכת הקודש; באר יצחק
„?‰"„ ˜ÂÈ
ספר הגור; עפר יעקב; לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים
לפירוש רש"י; ביאור סתומות ברש"י; וראה חלק
מהמפרשים הנ"ל בקטע "קושיית רש"י"
?È"˘¯ È¯·„ ¯Â˜Ó
צדה לדרך; נחלת יעקב; אור ישר; חומש אריאל
?Ì‰ÈÈÁ· ÂÓ˘ ¯ÎÊ ÔÎÈ‰
רא"ם; דבק טוב; הואיל משה; אבן יעקב; מקוה המים
?Ì‰ÈÈÁ· Ì‡Ó ÈÓ
רא"ם; גור אריה; לבוש; הואיל משה; צדה לדרך; דברי
דוד לט"ז; שפתי חכמים; תועפת רא"ם )גאטינייו(;
באר יצחק
?Ô˙˙ÈÓ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
ספר הגור; וראה חלק מהמפרשים הנ"ל בקטע
"קושיית רש"י"

?Ô˙˙ÈÓ· / Ô˙ÒÈÎ· "˙ÂÓ˘" ¯ÈÎÊÓ ‡Ï
ר"ש אלמושנינו; זכרון; ר"י קניזל; רא"ם; רע"ב; אמרי
שפר; מהר"ן; אבן יעקב; מנחת יהודה; שפתי חכמים;
תועפות רא"ם )קארבלייו(; משכיל לדוד; דברי נגידים;
וראה לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים לפירוש רש"י
?˙ÂÓ˘· ÔÈ‡ÈˆÂÓÂ ¯ÙÒÓ· ÌÈÒÈÎÓ˘ ÔÈÓ
חזקוני; חזקוני מפרבנס; ר"ח פלטיאל )בד"ה ויוסף(;
ריב"א; תוספות השלם; ר"ש אלמושנינו; מהר"י ברונא;
מהרי"ק; משיח אלמים; זכרון; ר"י קניזל; רא"ם; מהר"ן;
באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב; יפה תואר;
הואיל משה; ר"י מקרמניץ; אבן יעקב; מנחת יהודה;
דברי דוד לט"ז; שפתי חכמים; יד מלאכי; בן אהרן;
תועפות רא"ם )קארבלייו(; משכיל לדוד; צפנת פענח;
גרש כרמל; דברי נגידים; דברי אברהם; מדייק רש"י
?ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È„ˆ· ÔÎ ÂÈˆÓ ‡Ï ‰ÓÏ
גור אריה; שפתי חכמים
ÂÈˆÓ Ì‡Â / ?ÌÈ·ÎÂÎÏ ÂÏ˘Ó˘ ‡¯˜· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰
·˜¯‡ ?Ô‡Î „ÂÓÈÏ‰ ÈÏ ‰ÓÏ
רע"ב; דבק טוב  /דברי אברהם
Ô‡Ó Ô˙·ÈÁ ÍÂ˙Ó (¯·„Ó· Ù"¯·Î) ¯ÓÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰
·?ÌÈ·ÎÂÎÏ ÔÏÈ˘Ó‰Ï ÈÏ ‰ÓÏÂ ,‰Ú˘ ÏÎ
אבן יעקב; גרש כרמל; לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים
לפירוש רש"י; ראה חלק ממפרשים הנז' בקטע "מה
השבח שנדמו לכוכבים?"
?ÌÈ·ÎÂÎÏ ÂÓ„˘ Á·˘‰ ‰Ó
ר"ש אלמושנינו; ר"י קניזל; רא"ם; צרור המור; תולדות
יצחק; אמרי שפר; מהר"ן; באורים כבדו ה'; גור אריה;
אבן יעקב; מנחת יהודה; כלי יקר; של"ה )מסכת תענית(;
צדה לדרך; שפתי חכמים; תפארת יוסף; גרש כרמל
......

לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורי החומש; ביאורים
לפירוש רש"י; וראה משכיל לדוד; באר בשדה
˘?Ô‡Î Ô‡Ó ˙¯Á‡ ‰·ÈÒÓ ‡Ó
משמרת הקודש; משכיל לדוד
Ì‚ ‡Ó˘Â ,(Ï"Î) ‰Ú˘ ÏÎ· Ô‡Ó Ô˙·ÈÁ ÍÂ˙Ó È¯‰
?Ì‰ÈÈÁ· ‰Ê ÔÈÓ
רא"ם; מהר"ן; גור אריה; מנחת יהודה; נחלת יעקב;
תפארת יוסף; מלאכת הקודש
?Ì˘· Ô˙˙ÈÓ· Ô‡Ó˘ ‰ÊÓ ˘È ˙ÏÚÂ˙ ‰Ó
קרני רמים )בשם כתב יד(
?Ì˘· Ô‡Î ÂÓ ÌÈË·˘‰ ·"È ˜¯ È¯‰
רמב"ן; ר"י קניזל; רא"ם; מהר"ן; דבק טוב; אבן
יעקב; נחלת יעקב; תפארת יוסף; מקוה המים; בן
אהרן; משכיל לדוד; מלאכת הקודש; עפר יעקב; אור
התורה  -תאומים; דברי נגידים; אור ישר; מדייק
רש"י; וראה ישר; לקוטי שיחות ,חלק ו; ביאורים
לפירוש רש"י; ביאור סתומות ברש"י; וראה גור
אריה; גרש כרמל
?¯Á‡ ˜ÂÒÙ ‡È·Ó ˘¯„Ó‰
רא"ם; נחלת יעקב; משכיל לדוד; עפר יעקב; גרש
כרמל; דברי נגידים; אור ישר;
"·˘ÂÏÈ‡Â ,˙ÂÓ˘ ‰ÓÎ ÌÈ·ÎÂÎÏ˘ ÚÓ˘Ó "Ô˙ÂÓ
·?"Ì˘·" ¯Ó‡ ˜ÂÒÙ
משכיל לדוד
˘¯Á‡Ï/Ô˙˙ÈÓ· ;"˙ÂÓ˘ ¯ÙÒÓ·" :˙Â‡ÁÒÂ ÈÈÂÈ
!„ÂÚÂ ;ÌÈ·ÎÂÎÎ/ÌÈ·ÎÂÎÏ ;Ô˙˙ÈÓ
ריב"א; רא"ם; מנחת יהודה; נחלת יעקב; יוסף דעת;
זכור לאברהם  -ברלינר; יוסף הלל; חומש אריאל
בסופו; חומש שי למורא  -מהדורת כתר תורה

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
לרבי אברהם היילפרין אבד"ק לבוב
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)של"ח  -ת"ט(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.
הגורבה* דקדוקי
כאבד*"קספר
שימשמזרחי
רבינואליהו
בתורה * מהרא"י * משיח אלמים * זכרון * עמר נקא לרע"ב * רבינו
אלמושנינו
בכל"א *
שלם* ריב
הרי"ד
רמב"ן" *
נסתלק
לבוב,
המדות
נימוקיזקן
אברהם

אהבת ציון

וענוה וחסידות" ,כך מתואר על מצבתו )הנדפס
ב"מצבת קודש"( .נולד שנת של"ח לאביו
"החסיד השלם ,צדיק יסוד עולם" )כך מתואר
במצבת בנו רבינו( רבי משה היילפרין בעל "זכרון
משה" )ראה "גיבוריו של שלמה" ערכו( ,בן רבי

זבולון אליעזר ,מגזע רבינו אלחנן מהיילברון,
מבעלי התוספות .ולאמו בת רבי משה
ליפשיץ אבד"ק בריסק בעל "לחם משנה" על
המשניות ,בן רבי נח יצחק המכונה "יוסיניות"
מפוזנא ,גיסו של המהרש"ל ,חתן אביו רבי
יחיאל לוריא.
רבי משה היילפרין בעל "זכרון משה" -
אבי רבינו ,היה חותנו של המהרש"א ,או גיסו
]עליו ועל ספרו ראה במאמרים של הרב יצחק סץ,
הנדפס בקובץ "כבוד חכמים" )ירושלים תשמ"ב(; ושל
הרב יצחק יודלוב ,הנדפס בספר הזכרון לרבי משה
ליפשיץ )ניו יארק תשנ"ו( ,כמסומן בערך "זכרון משה"[.

לדעה הראשונה היה רבינו גיסו של המהרש"א
 אחי זוגתו ,ולדעה השניה היה בן גיסו .מקובליותר דעה הראשונה .וכן נוקט רבי יוסף שאול
נאטנזאהן אבד"ק לבוב )ב"מכתב עוז" ל"מצבת
קודש" חלק ג( ועוד.
כשנכנס לעול המצות דרש רבינו "דרוש
נחמד יקר ונעים" ,ואביו הדפיסו בשם" :ברכת
אברהם" ,העלהו על מזבח הדפוס "לפי שיש בו
תועלת בכמה דברים" .כשהגיע לפרקו נשא
את בתו של רבי שמואל יהודה קצנלבויגן
מפאדווא ,בן המהר"ם פאדווא .מצינו לו לרבינו
שלש כינויי משפחה" :אשכנזי" ו"היילפרין"
ככינויי אביו; וגם "קצנלבויגן" ככינוי חותנו .יש
אומרים שבזוג שני נשא את בתו של המהר"ם
מלובלין .אך בשו"ת מהר"ם )סימן יד( מופיע

.....

שלטי הגיבורים

כמחותנו ולא כחתנו ,מתאים לדעה שרבי
אליעזר ליפמן גבאי מלובלין ,בנו של רבינו ,היה
חתן המהר"ם מלובלין.
בספר "שם גדולי ישראל" ,לרבי חיים
יצחק גדליה איזענשטאט מזאקליקוב )לובלין
תרצ"ו  -מערכת א אות קיב( הוא מתואר כ"גאון
גדול ,מאור הגולה ,צדיק חסיד וקדוש מפורסם
בדורו" .רבים מגדולי ישראל נמנים צאצאיו,
ביניהם :רבי יואל היילפרין מלעשנוב ]בן רבי
ישראל חריף אבד"ק זאסלאב ,בן רבי אליעזר ליפמאן
אבד"ק טארניגרד ,בן רבי יצחק אייזיק אבד"ק טיקטין ,בן
רבי אליעזר ליפמאן הנ"ל ,בן רבינו[ ,חותן רבי פנחס

הלוי הארוויץ אבד"ק פראנקפורט-דמיין בעל
ה"הפלאה".

בי"ט בטבת ת"ט ,בן ע"א .בהסכמות לספרו
נקרא "הגאון הישיש"! נספד בספר "איתן
האזרחי" ,לרבי אברהם הכהן ראפאפורט-
שרענצל מלבוב )קונטרס אחרון ,פרשת קרח( .קרא
לספרו "אהבת ציון" ,לזכר בנו רבי בן ציון ,והוא
"ביאור לרש"י ולמקרא אשר חרשתי ,גם
לרבות חמש מגילות אשר דרשתי…" הדפיסו
בלובלין שצ"ט ,בהסכמת רבני דורו המפליגם
בשבח הספר והמחבר .יש לציין כי לאורך כל
הספר מצינו פירושים על דרך הרמז והצחות,
ובלשון רבינו "על דרך הלצה" ,כמו בפרשת
משפטים מפרש "מהר ימהרנו" ,בלשון
מהירות .פירושו על מגילת אסתר הופיע
מחדש בתוך "נ"ך מאורי רש"י"  -מגילת
אסתר ,ירושלים תשס"א.
חובבי תורה בכלל ותורת רש"י בפרט
מצפים לגואל שיקיים "אהבת ציון אל תשכח
לנצח" ויהדיר מחדש את הספר הנפלא כולו
"שיהיה נדפס על נייר יפה דיו שחור ואותיות
נאותות" ]כלשון רבי עקיבא איגר אבד"ק פוזנא,
המובאת בהקדמת תשובותיו ,ונימוקו עמו ש"הנפש
מתפעלת והדעת מתרחבת והכוונה מתעוררת מתוך
לימוד בספר נאה ומהודר ,וההיפוך בהיפכו אם הכתב
מטושטש ,והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל )סוף
מגילה( כל הקורא בלא נעימה כו' ,["...ובתוספת

מראי מקומות ,הערות וכו' ,שבזה ניתן לומר
"איכשר דרא"  -בניחותא .כך יצטרף ספר זה
לספרו של אביו "זכרון משה" על פירוש רש"י,
שהודר בדורינו זה פעמיים ,ולספרו של גיסו
"חידושי המהרש"א" על רש"י והרא"ם.
ומסמיכים גאולה לגאולה ,שיתקיים בפשטות
"אהבת ציון אל תשכח לנצח".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .[‰Ú¯Ù ÈÙÏÓ ‡ˆÈÂ] ‰Ú¯Ù ˙‡ ·˜ÚÈ Í¯·ÈÂ (é ,æî ùâéå 'ôפירש רש"י .'ÂÎ ÂÈÏ‚¯Ï ÒÂÏÈ ‰ÏÚÈ˘ ÂÎ¯È· ‰Î¯· ‰ÓÂ :וזה נוכל לומר הלצה "ויברך יעקב
את פרעה" ,והברכה היתה "ויצא  -הנילוס  -מלפני פרעה".
)] .‰ËÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ Ï‡¯˘È ÂÂÁ˙˘ÈÂ (àì ,çî éçéå 'ôפירש[ רש"י .‰·ÂË‰ ‰¯Â˘· ÏÚ ‰ÂÂÁ˙˘‰ ‡Ó˘ ¯Ó‡˙ Ì‡Â .‰ÈÏ „È‚Ò ‰È„Ú· ‡ÏÚ˙ :ויש לומר ,דאם
כן למה ליה למימר "ישראל" ,אין לומר שיוסף ]השתחווה[ ,דלמה ליה להשתחוות ,אלא ודאי בא לומר ישראל אפילו שהיה אביו השתחווה.
)] .ÌÈÒÓ (àé ,à úåîù 'ôפירש[ רש"י .['ÂÎÂ ÒÓ‰ Ì‰Ó ÔÈ·Â‚˘ ÌÈ¯˘] ÒÓ ÔÂ˘Ï :לאפוקי שלא תפרש שרים גבורים הממסים לבם של אנשים ,על דרך
"אחינו המסו את לבבינו לאמר עם גדול ורם וגו' ]פרשת דברים א ,כח[.
) .ÈÙÎ ˙‡ ˘Â¯Ù‡ ¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆÎ (èë ,è àøàå 'ôפירש רש"י .ÌÈÏÂÏÈ‚ ‰‡ÏÓ ¯ÈÚ‰˘ ÈÙÏ :אבל קשה לעיל גבי ערוב לא אמר 'כצאתי את העיר',
ואי לאו רש"י יש לומר דמכת ברד היה בשדה היה צריך גם כן להתפלל בשדה ,אבל מכת הערוב היה גם כן בעיר היה צריך גם כן להתפלל
בעיר.
ולפירוש רש"י יש לומר גילולים של ממצרים היה צאן ,לכן מכת ערוב היה מתפלל בעיר ,דהצאן היו בשדה .אבל בכאן ]במכת ברד  -בפסוק כ[
נאמר" :הירא את דבר ה' ]מעבדי פרעה[ הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים" ,אם כן היתה העיר מלאה גילולים ,לכן אמר "כצאתי את
העיר".

