ב"ה ,טבת תשע"ד ,גליון כז

פעל

ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו
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שיר המעלות לשלמה

דבר המערכת
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הנה לפני כחמש מאות שנה ,היה אחד מגדולי ישראל ,רבינו
הירץ טריוויש ,שיצא טבעו בעולם בזכות סידורו 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.

כללים בפירוש רש"י
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רש"י לחידודא
חיות הולכות על שתים ובני אדם על שלש?!
דומם שהפך לחי ,חי ואבר מן החי לדומם?!
תשובה מתוך חומש ורש"י בפרשיות החודש.

פתרון החידה מגליון הקודם:

נודע לכל מאמרו של רש"י ,אותו מביא נכדו הרשב"ם
וישב( ,ודשו בו רבים ,אודות "הפשטות המתחדשים ]בתורה[ בכל
יום" .ב"מתיבתא דרש"י" כבר התרגלו חבריה ל"פשטות
המחדשות בכל יום" ...בהבנת פירוש רש"י.
)ריש פ'

"משנה למשנה לתקן משגה" = בפרשת מקץ )מג ,יא-יג(" :ויאמר אליהם
ישראל אביהם גו' זאת עשו קחו גו' והורידו לאיש מנחה גו' וכסף משנה קחו
בידכם גו' אולי משגה הוא ,גו' קחו וקומו שובו אל האיש" .הרי שהביאו משנה
כסף" ,לאיש" הוא יוסף ,שהיה משנה למלך; לתקן משגה כאומרו "אולי משגה
הוא" )על פי "אביעה חידות"(.

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 ביאורים( ,אחריו מחזיקה במצוה נעלה
זו "מתיבתא דרש"י" ,שזכתה לערוך ולהוציא שני כרכים מתורתו
של רבינו עם הערות וביאורים ,על חומש בראשית ועל חומש
ויקרא ,ועוד היד נטויה בעזהשי"ת .הכרכים על חומש שמות
וחומש במדבר ,עומדים 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 ההערות המערכת לא היה מוצא ידיו
ורגליו בספר .אבל שכרו של הלימוד ב"ספר הגור" בצידו ,הן
בקטעים השווים לכל נפש ,והן בקטעים העמוקים והקשים ישנם
חידושים מפתיעים ופשטים המחודשים ,חלקם גלויים בדבריו
וחלקם טמונים בין השורות .גם כללים מוצקים בלימוד רש"י,
פזורים בין בתרי ביאוריו ,כמו הדיוק בד"ה וכדומה.
קטע אחד בפרשת שמות דן בלידת משה ,אם נולד לז' חדשים
)כנראה לכאורה ברש"י( או לט' )כבגמרא( .מאז שעלה קטע זה על
שולחן המערכת ,ועד שניכרה צורתו והתבררו דבריו 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" .להלן הצגנו את המהלכים .כן
מצאנו לנכון להציג את קטע המפוענח ,ונשמח לשמוע הארות
והערות.

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 :

המערכת

שיעור ברש"י

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

)ארחות חיים לרא"ש(

 משמעותה של המילה "כזאת" 

)·ÂËÓ ÌÈ‡˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ‰¯˘Ú ˙‡ÊÎ ÁÏ˘ ÂÈ·‡ÏÂ (âë ,äî ùâéå 'ô
 .'Â‚ ˙Â˙‡ ¯˘ÚÂ ÌÈ¯ˆÓפירש רש"יÂ‰ÓÂ ,‰Ê‰ ÔÂ·˘ÁÎ ,"˙‡ÊÎ ÁÏ˘" :
Ô˘È ÔÈÈ ÂÏ ÁÏ˘˘ ‡¯Ó‚· ÂÈˆÓ ,"ÌÈ¯ˆÓ ·ÂËÓ" .'Â‚Â ÌÈ¯ÂÓÁ 'È ÔÂ·˘Á‰
˘„ .ÏÂÙ Ï˘ ÔÈÒÈ¯‚ ‰„‚‡ ˘¯„ÓÂ .ÂÓÈ‰ ‰ÁÂ ÌÈ˜Ê ˙Úהמפרשים כתבו
שכוונת רש"י היא להסביר את המלה "כזאת" שהיא לכאורה מיותרת,
ולכן מבאר רש"י שהכתוב בא לגלות שיוסף לא שלח לאביו עשרה
חמורים ממש ,אלא רק "כזאת עשרה חמורים" ,משא במשקל הדורש
עשרה חמורים )ראה :פירוש ההגהה שבדפוסי רש"י שלנו; דבק טוב; וראה משכיל
לדוד ועוד( .אלא שפירוש זה ,שהמילה "כזאת" מתייחסת למלים שלאחריה,
מנוגד למשמעותה הרגילה של המילה "כזאת" השוואה לדבר אחר
שהוזכר קודם לכן .מה גם הפירוש מנוגד לכאורה לפשט הכתוב שממנו
משמע שיוסף שלח עשרה חמורים ממש ,ואילו היה רש"י מבקש להוציא
את הכתוב ממשמעותו הפשוטה היה עליו לכתוב זאת בצורה מפורשת.
"כזאת" מתייחסת למלים שלאחריה או שלפניה? 
אמנם ,המפרשים הביאו ראיה לדבריהם מהאמור להלן )פסוק כז( "וירא
את העגלות אשר שלח יוסף" ,מבלי להזכיר את החמורים .אבל ראיה זו
אינה מובנת ,שכן הכתוב מזכיר שיעקב ראה את העגלות כדי לציין את
התפעלותו של יעקב מרצונו העז של יוסף לראותו ולפגשו ,עד כדי כך
ששלח אליו עגלות להביאו במהירות אל מצרים " -העגלות אשר שלח
יוסף לשאת אותו" ,ולכן אין מקום להזכיר בהקשר זה את החמורים
והמזון שנשאו .וגם לפי הרמז שבעניין העגלות ,כדפירש רש"י "סימן מסר
להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה" ,מובן שאין
מקום להזכיר בקשר לכך את החמורים.
ולכן יש לפרש את כוונת רש"י בדרך אחרת ,בפסוקים הקודמים
)פסוקים ט-יג( מסופר שיוסף אמר לאחיו "מהרו ועלו אל אבי"" ,ומהרתם
והורדתם את אבי הנה" ,מבלי להתעכב יתר על המידה בארץ כנען ,מובן
איפוא שהם היו זקוקים לכמות מועטת בלבד של תבואה ומזון ,ואם כן
הדבר מעורר קושי בכתוב לשם מה שלח יוסף אל אביו "עשרה חמורים
נושאים מטוב מצרים" ,בנוסף לתבואה שרכשו? ולכן מפרש רש"י
שתמיהה זו מתיישבת בהוספת המילה "כזאת" "כחשבון הזה" ,מאחר
שפרעה ציווה לטעון את חמוריהם של השבטים בתבואה ומזון "טענו את
בעירכם ולכו בואו ארצה כנען" כמתנה ליעקב ,קל וחומר שיוסף עצמו
צריך היה לשלוח מתנה דומה ,ואף גדולה יותר .וזוהי כוונת רש"י במלים
"כחשבון הזה" ,כשיעור מתנתו של פרעה.
אלא שיש לשאול הרי מתנתו של פרעה כללה לכאורה מטען של אחד
עשר חמורים )כמניין אחי יוסף( ומדוע שלח יוסף רק עשרה חמורים .לכן
ממשיך רש"י "ומהו החשבון עשרה חמורים" שמילים אלו מיותרות
לכאורה ,אלא בא להדגיש כי גם מתנתו של פרעה היתה מטען של עשרה
חמורים בלבד ,דהנה כשירדו אחי יוסף למצרים בפעם הראשונה באו עם
חמוריהם כדי להטעין עליהם מזון ,ומסתבר שאף על פי שיוסף עיכב את
שמעון במצרים ,לא עיכב את חמורו ,אלא הטעינו במזון לפרנסת בני ביתו
של שמעון ואחיו לקחוהו אתם לארץ כנען .ונמצא שכשיצאו השבטים

....

פרד"ס היה לשלמה

ממצרים בפעם השנייה יחד עם שמעון היו רק לעשרה מהם חמורים,
שהרי חמורו של שמעון הוחזר לארץ כנען ולא שב למצרים .ועל פי זה
יובן לשון רש"י בסוף פרשת מקץ )מד ,י( "עשרה שנמצאת גניבה ביד א'
מהם" ,אף שהיו י"א אנשים ,כי רק י' אמתחות היו להם .ואין צורך לדוחק
ש"עשרה" לאו דוקא כי אם חבורה .נמצא שמתנתו של פרעה "טענו את
בעירכם" כללה מטען של עשרה חמורים בלבד .ומאחר שמתנתו של
פרעה כללה מטען של עשרה חמורים ,שלח גם יוסף עשרה חמורים,
"כחשבון הזה" כשיעור מתנתו של פרעה ,ואף הוסיף על כך עוד עשר
אתונות.
האם "יין ישן" אכן מ"טוב מצרים"? 
ולכן מפרש רש"י בדיבור הבא "מטוב מצרים" "ששלח לו יין ישן
שדעת זקנים נוחה הימנו" ,היינו מתנה שיגרום ליעקב נחת רוח ותענוג,
לא מזון כדי לשבור רעבונו .אמנם פירוש זה אינו מתאים כל כך למלים
"מטוב מצרים" שהרי לא מצינו שמצרים נשתבחה ביין ,ואדרבה היא
נשתבחה בזרעים לא באילנות ,ככתוב )בפרשת לך יג ,י( כגן ה' כארץ
מצרים ,ופירש רש"י :כגן ה' לאילנות ,כארץ מצרים לזרעים .לכן מציין
"מצינו בגמרא" )א' מציין שלא כרגיל שמקורו בגמרא ,ב' מדגיש שכן מצינו(,
ומאריך בלשונו "ששלח לו" שמילים אלו מיותרות לכאורה ,שהיה לו
לומר סתם ש"טוב מצרים" היינו יין ישן ,אלא לרמז כי אין פירוש זה
מוכרח מן המלים "מטוב מצרים" ,אלא שמתוכן הכתוב מוכח "ששלח
לו" דבר שהיה בו משום כיבוד אב ,ומצד הלכתא דכיבוד אב מתאים
לפרש ששלח יין ישן ,אף שהדבר אינו תואם כל כך את המלים "מטוב
מצרים" ,אלא כך מצינו בגמרא.
אלא מפני הקושי שבפירוש זה ,שאינו תואם כל כך את המלים "מטוב
מצרים" ,אינו מסתפק בפירוש זה  -הראשון ,וממשיך" :ומדרש אגדה
גריסין של פול" ,שהוא מין זרעים .וזהו "מטוב מצרים" ,שכן מצרים
נשתבחה בזרעים ,כאמור .ולכן אינו מבאר הטעם ששלח יוסף גריסין של
פול )כפי שביאר בפירוש הראשון( ,כי מובן מאליו שזו היתה מתנה חשובה
ומשובחת "מטוב מצרים" .אבל מכל מקום הפירוש הראשון הוא העיקרי,
כי לפי פירוש זה אתי שפיר תוכן הכתובים בהם משמע ששילוח זה היה
לכבודו של יעקב לא דבר מזון.
והנה מה שבחר יוסף בגריסין של פול דוקא )לפירוש השני( ,אינה רק
להיותו דבר משובח ,אלא גם משום שיש בו רמז מסוים ,יוסף ידע
שבשעה שאביו ישמע את הבשורה הטובה שהוא חי ,הרי יוודע לו גם
שאחיו מכרוהו ,דבר שוודאי יגרום לו צער רב .ואפילו אם אחיו לא יגלו
ליעקב שמכרוהו יצטער על הזמן הרב שהיה יוסף מנותק ממשפחתו ,לכן
שלח לאביו גריסין של פול שהוא מאכל של קטניות פרודות ,כדי לרמז
בכך שישנם דברים שמביאים תועלת רב דוקא על ידי זה שמחלקים
ומפרידים אותם .ואף כאן דוקא על ידי זה שיוסף נפרד ממשפחתו יצאה
טובה גדולה "כי למחיה שלחני אלקים לפניכם" .לכן מדייק רש"י
שפירוש זה נלקח ממדרש ,כדי לרמז שבדרך הדרש והרמז יש קשר בין
מאכל זה לבין שליחותו של יוסף לאביו.
ראה :ואתם תלוקטו; ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק י

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

)שם הגדולים(

) .˙‡ÊÎ ÁÏ˘ ÂÈ·‡ÏÂ (âë ,äî ùâéå 'ôפירש רש"י .‰Ê‰ ÔÂ·˘ÁÎ :מאחר שהיתה שנת רעבון שלח לו חשבון של "כזאת" שעולה בגימטריא חת"ך
צמח צדיק ,וויזניץ; וראה גם פרי משה
שהוא שם הפרנסה.

) .'Â‚Â Ô„ÙÓ È‡·· È‡Â (æ ,çî éçéå 'ôפירש רש"י˙È·Ï ÍÂÓÒ ‰˙Ó È¯‰˘ ÍÓ‡Ï È˙È˘Ú ÍÎ ‡ÏÂ ÔÚÎ ı¯‡· ¯·˜È‰Ï ÈÎÈÏÂ‰Ï ÍÈÏÚ ÁÈ¯ËÓ È‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â :
 .'ÂÎÂ Ì˘ ‰È˙¯·˜ ¯Â·È„‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÍÏ Ú„ 'ÂÎÂ "Ì˘ ‰¯·˜‡Â" ,'ÂÎÂ ÌÁÏלכאורה יש לומר כדפירש הרמב"ן שלכן לא קברה במערת המכפלה,
מטענת ב' אחיות .אבל מזה "שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען" ,הרי שלא חטאתי בב' אחיות ,וכדאיתא בזהר
ב( שלכן ראוי יעקב להיקבר בארץ ישראל ,משום שמיטתו שלימה ,ואם כן למה "לא כך עשיתי לאמך" ,אלא על פי הדיבור.

)פ' תרומה קמא,

שו"ת דברי יציב ,יורה דעה סימן רכז

) .ÍÏÂ˜Ï ÂÚÓ˘Â (çé ,â úåîù 'ôפירש רש"י‰Ê ÔÂ˘Ï·˘ ÛÒÂÈÓÂ ·˜ÚÈÓ Ì„È· ¯ÂÒÓ ‰Ê ÔÓÈÒ ¯·Î˘ ,ÍÏÂ˜Ï ÂÚÓ˘È ‰Ê ÔÂ˘Ï Ì‰Ï ¯Ó‡˙˘ ÔÂÈÎÓ ,Ì‰ÈÏ‡Ó :
 .ÌÎ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ „Â˜ÙÈ „Â˜Ù Ì‰Ï ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ,ÌÎ˙‡ „Â˜ÙÈ „Â˜Ù ÌÈ˜Ï‡Â ¯Ó‡ ·˜ÚÈ :ÌÈÏ‡‚ Ì‰הקשו המפרשים מה סימן הוא זה ,שמא יודע
הסימן במסורת ,כפי שאחרים יודעים עליו .ואם תאמר דאין הכי נמי ,אלא שהראשון שיקום ויאמר כן הוא הגואל ,נמצא שבמזלא תליא
מילתא ,דכל הקודם זוכה? וכתב הרמב"ן והרא"ם שסימן בידם שלא יכזב אדם בזה .וכבר העיר על כך ה"גור אריה" שתירוץ זה רחוק מאד,
מפרשים
וכתב שאכן אינה ראיה גמורה ,אלא סימנא בעלמא.

שלח שלמה לבי מדרשא
בפרשת שמות )ב ,א( ˙· ˙‡ Á˜ÈÂ ÈÂÏ ˙È·Ó ˘È‡ ÍÏÈÂ
 .ÈÂÏפירש רש"י‰Ú¯Ù ˙¯ÈÊ‚ ÈÙÓ ‰ÓÓ ‰È‰ ˘Â¯Ù :
˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÙ‰ ‡È‰ Û‡Â ,ÌÈÈ˘ ÔÈÁÂ˜Ï ‰· ‰˘ÚÂ ‰¯ÈÊÁ‰Â
ÔÈ· ÌÈ¯ˆÓÏ ‰‡Â·· ‰„ÏÂ˘ ‰˙È‰ ‰˘ Ï"˜ ˙·Â .‰¯Ú
.'Ù Ô· ‰˘Ó ‰È‰ Â‡ˆÈ˘ÎÂ Ì˘ Â‰˙˘ ‰˘ È"¯Â ˙ÂÓÂÁ‰
‡˙· ‰˙Â‡ ‡¯Â˜Â Ï"˜ ˙· ‰˙È‰ ÂÓÓ ‰¯·Ú˙˘Î ÔÎ Ì
 .ÈÂÏולכאורה לא פירש כי אם מה קסבר עמרם בתחילה,
אבל לא מפרש לבסוף מה קסבר שהחזירה .ואמנם ברש"י
שלפנינו נוסף )מגמרא( :שהלך בעצת בתו ,שאמרה לו גזרתך
קשה משל פרעה וכו' ,אך ליתא בכתבי יד של פירוש רש"י
ובדפוסים הראשונים ,והיא הוספה מאוחרת ואינה מרש"י.
גם צריך להבין סגנון הלשון "ואף היא נהפכה" ,וגם סדר
הדברים ,שלכאורה היה לו לומר' :ובת ק"ל שנה היתה וכו',
אלא שנהפכה להיות נערה' .ועוד צריך ביאור מה שכתב
רש"י )בפסוק ג( "שמנו המצרים מיום שהחזירה" ,מדוע אכן
מנו לה רק מיום שהחזירה ,ולמה לא יחששו המצרים
שנתעברה קודם שנתגרשו ,כפי שאכן אומרת הגמרא )סוטה
יב ,א( ,שנתעברה ג' חדשים קודם לכן.
הנה בפשטות לומדים "נהפכה להיות נערה" היינו "שחזר
לה אורח כנשים" בכדי שהקרבים הללו יהיו טעונין ולד ,כפי
שהיה בשרה .אך קשה לומר כן ,כי מה נתחדש בלידת משה,

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון
שנהפכה להיות נערה ,לגבי לידת אהרן שהיתה בסך הכל ג'
שנים קודם לכן )ראה פרשת וארא ז ,ז( .מכח קושי זה ,ובצירוף
הקושיות הנ"ל ,יש לומר שעמרם ויוכבד הסכימו ביניהם,
מיד לאחר שהרתה כנ"ל ,להתגרש ולהחזירה ,בכדי
לבלבל את המצרים שימנו לה מיום שהחזירה ]וכן פירש בספר
הגור ,כדלהלן .ומוסיף שם ,שעמרם ויוכבד נביאים היו ,וידעו כבר ביום הראשון

להריונה כי מעוברת היא[ .נמצא "פרוש היה ממנה ...והחזירה" ,כל
זה היה בכוונה תחילה "מפני גזירת פרעה" .וזהו" :ואף היא
נהפכה כנערה" ,כעין מה שפירש רש"י בפרשת ויצא )בראשית ל,
י( :בכולן ]כל נשי יעקב[ נאמר הריון חוץ מזלפה ,לפי שהיתה
בחורה מכולן ותינוקת בשנים ואין הריון ניכר בה .ועל דרך זה
היה ביוכבד שנהפכה להיות נערה ועד שההריון לא היתה ניכר
בה כדרך כל הנשים ,מיד אחרי ג' חדשים )אלא רק סמוך
לסופו( .ולפיכך מנו לה המצרים רק משעה שהחזירה ,שהרי
אחרי ג' חדשים מגירושיה לא ניכר עליה הריון ,והיה ודאי
אצלם שלא נתעברה לפני הגירושין .וזה מה שנתחדש בלידת
משה לגבי לידת אהרן ,שנהפכה להיות נערה כזלפה .ומצאנו
כיוצא בזה בשם ספר "זרע ברך" ,ומה מאד ישמח לבנו ותגל
נפשנו שזכינו לכוון לדעתו הגדולה) ,אם כי לעת עתה עדיין לא
מצאנוהו שם ונשמח לקבל ציון מדויק] .ולפי הנ"ל שעמרם ויוכבד
נביאים היו ,לפירוש ה"זרע ברך" נצטרך לומר שידעו גם שתתהפך להיות נערה[.

והנה בספר הגור ]לרבינו הירץ טריוויש ,על חומש שמות  -הנמצא
בשלבי הדפסה לראשונה מכתב יד[ מפורש גם כן ,שלאחר שהרתה
כנ"ל הסכימו ביניהם עמרם ויוכבד להתגרש ולהחזירה בכדי
לבלבל את המצרים .אך בהמשך דבריו )ראה להלן ,בקטע "ומעתה
קשה לרש"י"( הוא מקשה ,למה המתינו עד הליקוחין השניים ג'
חדשים ,הן "בחדש אחד סגי" .מוכח מקושייתו ,דלאסבירא
ליה כמהלך זה ,ושאף אם היה מחזירה לאחר חודש בלבד
ברור היה להם שימנו לה המצרים מלקוחים שניים ,והדרא
קושיין לדוכתא ,למה אכן מנו לה מיום שהחזירה ,ועל מה
סמכו עמרם ויוכבד שכך יעשו המצרים ,שהרי לדברי "זרע
ברך" דוקא אחרי ג' חדשים החליטו המצרים שלא נתעברה
בלקוחיים הראשונים .אשר על כן נראה שסובר כי פירוש
"נהפכה להיות נערה" היינו שנשתנתה מראיתה ,ועד שלא
הכירוה וחשבו שנשא אשה אחרת צעירה .ומאחר שנביאים
היו ]כנ"ל ,שידעו על ההריון מיומו הראשון[ ,יש לומר
שידעו גם שתתהפך להיות נערה ,ושפיר היו בטוחים שימנו
לה מלקוחיים שניים] .ושפיר ראוי להקשות "בחדש אחד סגי"[.

לשלמות הענין נציג כאן כל לשונו של ספר הגור
במילואו ,עם הערות המערכת ,אם כי סגנון הדברים קשה.
ונשמח לקבל הארות והערות.

)פ' שמות ב ,ג(  .ÂÈÙˆ‰ „ÂÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂפירש רש"י.‰Ú˘˙ ÛÂÒÏ 2ÂÈ¯Á‡ Â˜„· Ì‰Â ,1ÔÈÚÂËÈ˜Ï ˙„ÏÂÈ 'ÊÏ ˙Â„ÏÂÈ‰˘ ,„Á‡ ÌÂÈÂ ‰˘˘Ï Â˙„ÏÂÈ ‡È‰Â ,‰¯ÈÊÁ‰˘ ÌÂÈÓ ÌÈ¯ˆÓ‰ ÂÓ˘ :
3

4

5

מקשים העולם  ,כי פרק קמא דסוטה ]יב ,א[ בגמרא ,משה כלו לו חדשיו ונולד לט' חדשים] ,שנתעברה אמו[ ג' חדשים קודם לקוחים שניים .ועוד קשה לי לרש"י  ,הלא מיום שבו נולד
10
9
8
7
6
משה והלאה ראוי להתבטל גזירות המלך  ,כי אמרו האצטגנינים שאותו יום נולד מושיען של ישראל ]רש"י לעיל א ,כב[ ,ואם כן למה למצרים ליבדוק לסוף תשעה  ,הלא הוא כבר נולד
15
14
13
12
11
בששה חדשים ויום אחד  .המשל בזה  :הוא נולד בשבעה באדר והם בדקו אחריו ששה בסיון ,ומאדר והלאה ראוי ]היה[ שתתבטל הגזירה  ,ולמה להם להצפינו עוד .
23
21
20
19
18
17
16
ונראה לי  ,כי עמרם ואשתו ידעו שניהם כי מעוברת היתה  ,והסכימו יחד לגירושין ולהחזירה כדי שיתקלקלו המצרים במניין  ,ויחשבו מלקוחין שניים ,22והיא כבר מעוברת
26
25
24
ג' חדשים .דהיינו ,הלקוחים שניים היו ששה באלול] ,ונמשך הריונה[ תשרי ,מרחשון ,כסלו ,טבת ,שבט  ,אדר .והם המצריות יחשבו ט' חדשים עד סיון .ומעתה קשה לרש"י )וראוי
32
31
30
29
28
27
להקשות(  ,למה להם להמתין ג' חדשים ,בחדש אחד סגי ,ויגרשנה ויחזירנה  ,ויכלו חדשיו מליקוחים שניים בחדש השמיני  ,והם יחשבו החדש התשיעי ,ואזי יהיה הזמן עבר .
38
37
36
35
34
33
ויש לומר  ,כי חששו פן יאמרו המצרים בחדש התשיעי  ,בראותם רכות וקטנות הנער ]ויווכחו שהוא כבן חודש ,אז יאמר[ :ודאי זה נולד לשביעי ונולד למקוטעין  ,ואם כן הוא נולד
44
43
42
41
40
לפני ]ביטול[ הגזירה .39ולכן המתינו ג' חדשים כדי שיהיו ג' חדשים מיום הגזירה והלאה ,ותוכל לומר ב' ג' ימים אחר הגזירה נולד ,ואין ראוי להכחיש דבריה  ,כאשר אינו ראוי לצמצם
46
45
כל כך  .וצריכים לומר כי נביאים היו עמרם ואשתו ,כאשר אין אדם יכול לדעת הריון עד ג' חדשים ,ואם לא היו נביאים אין ראוי לרש"י לשאול בחדש אחד תסגי ,כי נוכל לומר עדיין לא היו
48
47
יודעים .ומעתה מתורץ מה שבדקו לסוף תשעה  ,לראות ,אם הנער חזק ודאי נולד לפני יום הגזירה .
 20לכאורה אין זה עולה בקנה אחד עם דברי הגמרא )סוטה יב ,א( על הכתוב
"וילך איש מבית לוי )לעיל פסוק א( שהלך בעצת בתו" ,שכיון שראה עמרם
שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,אמר :לשוא אנו
עמלין! עמד וגירש את אשתו ,עמדו כולן וגירשו את נשותיהן .אמרה לו
בתו :אבא ,קשה גזירתך יותר משל פרעה וכו' עמד והחזיר את אשתו,
עמדו כולן והחזירו את נשותיהן כו' )גמרא שם( .מפורש יוצא שגירשה שלא
על מנת להחזירה ,ורק בעצת מרים החזירה] .וברש"י שלפנינו הובאו דברי הגמרא

 27בכתב יד ג ליתא "ומעתה קשה לרש"י" ,כי אם "וראוי להקשות" .אכן
בהמשך דברי רבינו מפורש שזו קושיית רש"י .וכנראה שבתחילה כתב
רבינו רק "וראוי להקשות" ,ולאחר מכן בא להבהיר שזו אכן קושיית
רש"י ,וכתב בגליון "ומעתה קשה לרש"י" במקום "וראוי להקשות",
ומשום מה משנה ראשונה לא זזה ממקומה.
 28עמרם ויוכבד עם הליקוחין השניים.
 29מיד לאחר הגירושין ,שהרי נשתנתה מראיתה וסבורים שהיא אחרת
וכנ"ל ,ואין כאן כל חשש שימנו לה מלפני הליקוחים ,ואם כן למה להם
להיות פרושים ופרודים זמן מרובה של ג' חדשים .ומה גם שבכך יתקרבו
לזמן בו ניכר העובר ,ויש חשש שיבינו המצריים שכבר מזמן נתעברה .מה
שאין כן אם הלקוחים השניים היו לאחר חודש לא היה ניכר העיבור רק
כעבור חודשיים מהנישואין השניים ,ולא היה מורגש כל כך] .ובפרט אם נימא
שניכר העיבור בשליש ההריון ,ושמא תלד לז' ,הרי יהא ניכר לפני ג' חודשי עיבור[ .ועוד ,הרי
בחודשיים האלו נמשכת טענת מרים "גזירתך קשה משל פרעה) "...סוטה
שם; רש"י לעיל פסוק א(.
 30בחודש הח' מאז הליקוחין השניים יכלו ט' חדשי העיבור.
 31המצריים.
 32שעבר זמן הגזירה והיא נתבטלה ביום שנולד משה.
 33תירוצו של רבינו מבוסס על כך ,שאחרי שאמרו האיצטגנינים לפרעה
באיזה יום נולד מושיען של ישראל ,התחדשה הגזירה ביתר שאת ,וחלה
גם על ילדי המצרים ,כדפירש רש"י לעיל )א ,כב( ,אלא שנגעה רק לתינוקות
שנולדו באותו יום ,ולכן קורא לו רבינו "יום הגזירה" ,כי אז התחדשה
הגזירה לאותו יום בלבד .אבל תינוקות שנולדו אחרי יום לידת משה
נשארו בחיים.
 34לחשבונם ,שלמעשה היה חודש אחרי לידת משה )אם היה מחזירה לאחר חודש(.
אך יש להבין את ההיגיון שבדבר ,מה ראו המצריים לחפש אחריו בסוף
חודש התשיעי ,ואז לדון אם נולד כעת  -לאחר "יום הגזירה" )ואז לפטרו
לשלום( ,או שנולד מקודם  -ב"יום הגזירה" ולפניו )ואז לדונו למיתה( .למה לא
יחפשו מיד למחרת "יום הגזירה"" .המשל בזה" :בז' באדר אמרו
האצטגנינים שביום זה נולד מושיען של ישראל ,אם כן למחרתו יחפשו
אחרי הנולדים ביום אתמול .אלא משום שידעו שלמחרת הגזירה יוכלו
להתחמק מהם ,היולדת תוכל להיחבא עם התינוק ובני המשפחה יאמרו
לשוטרי מצרים שיצאה לזמן מה ועדיין לא ילדה .אבל בסוף חודש
התשיעי שבודאי כבר ילדה יבאו וידרשו לדעת היכן התינוק.
 35כלומר ,בהתבוננם במדת רכותו וקטנותו.
 36משה ,שהכתוב )בפסוק ו( קוראו "נער".
 37לכאורה למה לו לרבינו להוסיף "למקוקעין" ,הרי גם אם היה ז'
שלמים היה זה לפני ביטול הגזירה.
 38בב' כתבי היד המילה כאן לא ברורה .בכתב יד ג נראה כמו" :כי",
ובכתב יד א כמו" :היה".
 39ולכן היו משליכים אותו ליאור .שהרי לפני חודש היה לחשבונם חודש
השמיני להירונה ,והנולד בשמיני אינו חי )יבמות פ ,א( ,ואם כן מדת קטנותו
של הנער )שנראה כבר כבן חודש( מוכיחה שנולד לז' ,וממילא אין ספק שנולד
לפני ביטול הגזירה וידונוהו למיתה.
 40עם הליקוחין השניים.
 41אמנם גם בב' חדשים סגי לבטל את הודאות שנולד לפני ביטול הגזירה,
מכל מקום ג' חדשים מלאים עדיף ,כדלהלן.
 42שכשיבואו המצרים לבדוק אם נולד בן יהיה זה רק ג' חדשים אחר
הלידה ,שהרי לפי מניינם של המצרים רק אז עברו ט' חדשים מאז
הליקוחין השניים.
 43כשיאמרו המצרים שהתינוק נראה כבר כבן ג' חדשים.
 44שאין ראוי שיטענו המצרים שנולד ביום הגזירה והוא בן ג' חדשים
מלאים.
 45שהרי המצרים אינם טוענים שנולד אחר יום הגזירה ,שאז אינו חייב
מיתה .ולאידך גיסא אינם יכולים לטעון שנולד לפני הגזירה שאז נולד
בחודש השישי ואינו חי ,וכל טענתם לא יכלה להיות כי אם שנולד בדיוק
ביום הגזירה .ועל כך יצטרכו לקבל טענת הורי התינוק שנולד כמה ימים
אחרי הגזירה .וזו כוונת רש"י )לדעת רבינו(" :והיא יולדתו לששה ויום אחד...
למקטועין" ,שכך יאמרו למצריים ,שאינו ראוי לצמצם כך כך] .וראה חזקוני

 1ברש"י שלפנינו" :למקוטעין".
 2ברש"י שלפנינו" :אחריה" .אבל בכמה כתבי יד של פירוש רש"י ודפוסים
הראשונים )ראשון ורומי( כבפנים" :אחריו" .וכן העתיקו כמה מפרשים
קדומים לשון רש"י .והיינו אחרי הולד.
 3ראה מפרשי רש"י כאן :נמוקי הרי"ד; דעת זקנים; תוספות השלם ]בשם
הדר זקנים ,אבל לפנינו ליתא רק בדעת זקנים[; רא"ם; ועוד .וראה עוד מפרשי רש"י
קדומים שעמדו על הבדלים נוספים שבין דברי רש"י לבין העולה מסוגיית
בסוגריים ,וליתא בדפוסים הראשונים .ובפשטות אינה אלא הוספה מאוחרת .ואמנם רש"י בפרשת
הגמרא.
בשלח )להלן טו ,כ( מביא שמרים הנביאה נתנבאה קודם שנולד משה ,אמרה עתידה אמי שתלד בן וכו',
 4בכתבי היד :משה דכלו.
אבל אין זה אומר שנולד בעצתה ,וראה הערה הבאה[.
 5כלומר ,על רש"י.
 6בגמרא שם :ג' גזירות גזר כו' .אבל יותר נראה שרצונו לומר "גזירת" ואמנם ,פשיטא וכן מפורש עולה ממפרשי רש"י ,כי אין פירוש רש"י )שהוא
והוא צורת כתיבה אשכנזית מקדמת דנא )ראה "משפטי הכתובה" לראבי"ה שנכתב על דרך הפשט( חייב להתאים עם דרשות רז"ל )שהם "דרשות"  -על דרך הדרש( .אבל
כמה וכמה פעמים "לבריאות העולם" ,ועוד רבים וכיוצא בזה(.
הלא כל מטרת רבינו בדיבור זה אינה אלא ליישב קושיית העולם ,שדברי
 7אמנם בחזקוני כאן כתב שאף על שידעו האצטגנונים שנולד משה רש"י לכאורה סותרים לדברי הגמרא ,ולכך בא רבינו בזה  -לתווך בין
נמשכה הגזירה משום "פן ירבה".
דברי רש"י לבין העולה סוגיית הגמרא .ולכאורה מה הועיל החכם
 8ברש"י שלפנינו" :משה" ,ואילו לשון "מושיען של ישראל" משתמש בתקנתו? הרי עדיין ישנם פרטים בפירוש רש"י זה הסותרים לדברי
רש"י לעיל )א ,י( כלפי הקב"ה .אבל בפרשת חקת )במדבר כ ,יג( גבי מי מריבה הגמרא .ונראה פשוט שרבינו לא בא לתווך רק בדבר העיקרי ,האם משה
משתמש בלשון זה כלפי משה .וכן בגמרא )סוטה שם( בענינינו.
נולד לז' חדשים או לט' ,אבל מכל מקום לא ראה צורך להתאים פירוש
 9לחשבונם של המצרים.
רש"י לדרשות רז"ל בכל פרט ופרט.
 10משה  -מושיען של ישראל.
 21הנה דברי רש"י )בפסוק א( "פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה והחזירה
ומה
,
ישראל
של
מושיען
נולד
ם
האצטגניני
אמרו
 11שביום זה )בו נולד משה(
ועשה בה לקוחין שניים" ,לכאורה צריכים ביאור ,שפתח להסביר תחילת
טעם לחפש אחר תינוקות שנולדו מיום זה והלאה.
התהליך של עמרם ,בתחילה מה קסבר שפרש מאשתו " -מפני גזירת
לכן
קודם
שהזכיר
הזמנים
את
לפרש
שבא
,
הענין
 12כלומר המחשת
פרעה" ,אבל לא גמר להסביר לבסוף מה קסבר שהחזירה ]ואמנם ברש"י שלפנינו
בתאריכים ממשיים ,ו"המשל" היא המעשה עצמו .כבר אצל רבותינו נוסף :שהלך בעצת בתו ,שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה וכו' ,אך כבר כתבנו )בהערה הקודמת(
הראשונים חכמי ספרד מצוי השימוש בביטוי "המשל בזה" ,שלא שהוספה זו אינה מרש"י[ .ולפי דברי רבינו היה כל זה בכוונה תחילה ,לבלבל
במשמעות "משל ונמשל" )"משל למה הדבר דומה"( ,ואף לא במשמעות של כגון המצרים ולקלקל מחשבתם.
או לדוגמא )"למשל"; "על דרך משל"( ,אלא במשמעות המחשה ]וכן גם ב' משמעיות של  22וכלשון רש"י כאן" :שמנו המצרים מיום שהחזירה" .אך צריך ביאור,
"משל" הנ"ל ,באים להמחיש את הדברים[ .ראה למשל "ספר המצות" לרמב"ם )מצות מדוע אכן מנו לה רק מיום שהחזירה ,ולמה לא יחששו המצרים
לא תעשה רמט(" :הזהירנו מהשבע על כפירת ממון המוטל עלינו ,והוא אמרו שנתעברה קודם שנתגרשו .ואף שגירושין בדרך כלל הם סימן לקטטה
'ולא תשקרו איש בעמיתו' .המשל בזה ,כי כשכפר בפקדון כבר עבר על ממושכת בין בני הזוג ,ואם כן אין כל כך חשש שהיא מעוברת ,אבל עם כל
אמרו 'לא תכחשו' וכשנשבע לשקר על כפירתו עבר על אמרו 'לא
זאת אין זה בגדר ודאי )ובפרט שהם יכולים להבין ,כפי שאכן היה ,שכל סיבת הגירושין אינה
תשקרו'."...
אלא מפני הגזירה( ,וכיצד יכלו עמרם ויוכבד לסמוך על כך שהמצרים ימנו לה
 13בגמרא )סוטה יב ,ב( אמרו שרק כשהושלך משה ליאור בטלה הגזירה ,אך
שכבר רק מיום שהחזירה בלקוחים שניים .ועוד הרי בליקוחים השניים היתה
שראו
לאחר
מיד
,
לכן
קודם
בטלה
לא
למה
,
רבינו
שאלת
זו עצמה
כבר מעוברת ג' חדשים )כמפרש בסמוך( ,והרי אז כבר ניכר העובר .אכן קושיא
נולד] .בפשטות נמשכה גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשלכוהו" ,גם על הנולדים
מכאן ולהבא ,ועל כך השלישית יש ליישב שהחזירה קרוב להשלמת ג' חודשי עיבור ,אך קודם
מבוססת קושיית רבינו .ואכן בתירוץ מחדש שהיה שינוי בגזירה ,ראה להלן הערה .[33
השלמתן ,שבודאי עדיין לא ניכר העובר.
 14לעמרם ויוכבד )הורי משה(.
 15מלשון "ולא יכלה עוד להצפינו" מפורש יוצא שביקשו להצפינו עוד .ואילמלא דברי רבינו להלן היה מקום לומר כי מה שאמרו רז"ל )בסוטה שם(
והא על הראשונים )החדשים מאדר עד סיון( אנו תמהים והם באים להצפינו עוד "שנולדו בה סימני נערות" ,וכן פירש רש"י )פסוק א( לפשוטו של מקרא:
"ואף היא נהפכה להיות נערה" ,היינו לא רק בזה "שחזר לה אורח
)בתמיה(.
 16בפשטות יש ליישב את הסתירות שבין דברי רש"י לבין העולה מסוגיית כנשים" בכדי שהקרבים הללו יהיו טעונין ולד ,כפי שהיה בשרה .אלא
הגמרא ,כי אגדות חלוקות הן .ואכן כך מובא בשם רבותינו בעלי יתירה מזו ,וכעין מה שפירש רש"י בפרשת ויצא )בראשית ל ,י( :בכולן ]כל נשי
התוספות )ראה תוספות השלם כאן ,רא"ם בשם תוספות בסוטה ]ואינו בגמרא שלפנינו[ ,ועוד( .יעקב[ נאמר הריון חוץ מזלפה ,לפי שהיתה בחורה מכולן ותינוקת בשנים
אולם ראה נחלת יעקב כאן שמדייק מתחילת לשון רש"י "שמנו לה ואין הריון ניכר בה .ועל דרך זה היתה ביוכבד שנהפכה להיות נערה ועד
שההריון לא היתה ניכר בה כל כך ]ואף שנאמר בה "ותהר" ,הרי מבואר בגמרא )שם ,א(
המצריים מיום שהחזירה" ,שרש"י סבר כבגמרא שנתעברה קודם
הגירושין ,אלא שהם לא ידעו זאת ומנו לה מיום שהחזירה .וכן בכמה שבאה להקש )ראה לעיל הערה  .(18ולשון רש"י בגמרא שם" :לא נכתב הריון זה אלא לדרוש כך".
מפרשים קדומים מצינו שמתווכים בין פירוש רש"י כאן והגמרא .גם ובפשטות נראה שהכוונה שהוכר ההריון  -בסוף הריונה[ .ועל כרחך צריכים לומר כן ,שאם
רבינו הולך בדרך זה ,וסבירא ליה לרבינו כי לאמיתו של דבר נולד לא כן מה נתחדש בלידת משה לגבי לידת אהרן שהיתה בסך הכל שלש
לתשעה ,אלא שרק הוריו ידעו את המניין הנכון ,אבל המצרים מנו מאחרי שנים קודם לכן )ראה פרשת וארא ז ,ז( .אלא שכאן נהפכה להיות נערה כזלפה.
הליקוחין השניים ,ומאז באמת עברו רק ששה חדשים ומשהו .אלא שלפי ]ושוב מצאנו כיוצא בזה בשם ספר "זרע ברך" )אך לעת עתה עדיין לא מצאנוהו שם( .ומה מאד יגל לבנו
זה שבדקו אחריו לסוף ט' מלקוחים שניים ,צריך ביאור למאי נפקא מינה ותגל נפשנו שזכינו לכוון לדעתו הגדולה[ .והנה כדמפרש רבינו בהמשך היו עמרם
כתב רש"י :והיא יולדתו לששה ויום אחד כו' ,הרי לאמיתו של דבר )לדעת ויוכבד נביאים ,אם כן ידעו שתתהפך להיות נערה ,וכמו שידעה כבר ביום
רבינו בשיטת רש"י( נולד משה לסוף ט' כבגמרא ,אלא שהמצרים חשבו כן ,והרי הראשון להריונה כי מעוברת היא.
אך מדברי רבינו בסמוך )"ומעתה קשה לרש"י"(" :בחדש אחד סגי" ,מוכח דלא
לא בדקו אז.
 17עוד לפני שהתגרשו )כבהמשך דבריו( ,והיינו בתחילת ההריון ,ואם כן מה שכתב סבירא ליה כמהלך זה ,ושאף אם היה מחזירה לאחר חודש בלבד ,ברור
היה להם שימנו לה המצרים מלקוחים שניים ,והדרא קושיין לדוכתא,
רבינו" :ידעו" ,היינו ברוח הקודש ,וכפי שכותב בהמשך כי נביאים היו.
 18ואמנם בפסוק )א-ב( נאמר "ויקח את בת לוי ,ותהר האשה" ,היינו למה אכן מנו לה מיום שהחזירה ,ועל מה סמכו עמרם ויוכבד שכך יעשו
שנתעברה לאחר הליקוחים ,כבר אמרו בגמרא )שם ,א(" :ותהר האשה" ,המצרים .אשר על כן נראה כי פירוש "נהפכה להיות נערה" ,היינו
והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא ,אמר רב יהודה בר זבינא שנשתנתה מראיתה ועד שלא הכירוה וחשבו שנשא אשה אחרת צעירה.
מקיש לידתה להורתה ,מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער כו' .ומאחר שנביאים היו ידעו שתתהפך להיות נערה ,ושפיר היו בטוחים כאן שהמצרים ידעו שיולדת לז' ,יולדת למקטעין[.
אבל צריך עיון אם ניתן לפרש כן בדעת רש"י ,לפשוטו של מקרא .לכן שימנו לה מלקוחיים שניים .ושפיר ראוי להקשות "בחדש אחד סגי".
 46כלומר ,לייחס לרש"י קושיא זו.
 23כאומר :בעוד שבאמת היא כבר מעוברת וכו'.
 47היא השאלה השניה שהקשה רבינו בפתח דבריו למה למצרים לבדוק,
נראה שהכוונה שהוכר ההריון )בסוף הריונה ,ראה להלן הערה .[22
אחר ביטול הגזירה.
 19לכאורה כוונת תיבה זו שעמרם ויוכבד שניהם יחד הסכימו לדבר .אבל  24בב' כתבי היד :כ' ט' ש'.
 48שהבדיקה היתה לא רק לעצם הדבר לראות אם כבר נולד או לא ,אלא
נראה יותר שתיבת יחד נמשכת למטה ,והיינו שהסכימו בבת אחת הן  25בכתב יד א" :ח".
לקבוע לפי מדת רכותו וקטנותו של התינוק מתי נולד.
על הגירושין והן על החזרה )וראה הערה הבאה(.
 26על עמרם ויוכבד ,וכפי שיבאר להלן.

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
דכלה[
למהר"ל * דבק טוב * לבוש האורה * זכרון משה לחותן
אגרא אריה
רש"י * יריעות שלמה למהרש"ל * אמרי שפר למהר"ן * באר מים חיים] * גור
בעל* "בני
מדינוב
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלתלרבי
יששכר*"באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
מירא דכיא
חכמים
שפיראשפתי
אלימלך לט"ז *
צבי דברי דוד
יעקב *
(
א
"
תר
טבת
י
"
ח
ג
"
תקמ
)
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

ביאורי רש"י

קשה לתאר איך הספיק לחבר כל כך
הרבה חיבורים במיעוט שנותיו ,כשרובן הגדול
שימש ברבנות ובחלקם גם כאדמו"ר .אלא על
כורחך שכתב אותם ב"השבעת הקולמוס" ,כן
היה שגור בפי צדיקי הדורות ,על רבינו ה"בני
יששכר" .נולד בשנת תקע"ג לאביו ר' פסח
שמשון
רבי
מצאצאי
לאנגסאם,
מאוסטראפאלי הי"ד ,ולאמו בת )או נכדת(
אחות הרבי ר' אלימלך מליזענסק ,שעל פי
הוראתו נקרא על שמו בחייו .אולם ההורים
שחששו לחיי הדוד הוסיפו לתינוק השם
"צבי" .אמר הרבי ר' אלימלך" ,צבי" אינו "מלך"
וישיג רק חלק מכוחותיו הרוחניים .קיבל מפי
רבי יהושע מדינוב ,רבי מנחם מענדל מרימנוב,
החוזה מלובלין ,הרב מאפטא בעל "אוהב
ישראל" ,ועוד .כן הקביל פני שאר צדיקי דורו.
בשנת תקנ"ט בהיותו בן ט"ז כבר כיהן
כדיין בבית דינו של רבו רבי יהושע מדינוב.
לאחר מכן נתקבל לרבנות ריביטיטש ,בה כיהן
כעשר שנים ,ולאחר מכן כחמש שנים ברבנות
מונקאטש .כן כיהן בקהילות שונות .עם
הסתלקות רבותיו מרימנוב ולובלין בשנת
תקע"ה החל לנהוג כאדמו"ר .נסתלק ביום ח"י
בטבת תר"א ,בן ח"ן שנה .טבעו יצא בעולם
בספרו "בני יששכר" על שבת וחודשי השנה.
כן חיבר "אגרא דכלה" על התורה; "דרך
פקודיך" על מצות; "אגרא דפרקא" ,ענינים
שונים; "רגל ישרה" ,ערכי קבלה; "ברכה

שלטי הגיבורים

על ספר "מגלה עמוקות" .חידושים וביאורים,
במתכונת זו ,כתב רבנו על כל הפרשיות ,אלא
שהם היו מונחים זה על זה בשכבה גבוהה
וכאשר הגשמים חדרו לביתו ,נרטבו ונתקלקלו
רובם של כתבי יד ורק החידושים על שלשת
הפרשיות הראשונות שהיו מונחים מלמטה ,כי
הם נכתבו ראשונים ,נשארו לפליטה )שמעתי
מפ"ק כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל "שפע חיים" זי"ע; וכן
מובא בשמו בספר "רבי צבי אלימלך מדינוב" לגאון הרב
נתן אורטנר שליט"א רבה של לוד( .בכל זאת

משלשת" על משניות; "מגיד תעלומה" על
מסכת ברכות; "ריח דודאים על מסכת מגילה;
ועוד ועוד.
המעיין בספר "אגרא דכלה" בצורה שהוא
בידינו ,יראה דבר מעניין :שלשת הפרשיות
הראשונות בספר בראשית )בראשית ,נח ולך(,
תופסות למעלה ממחציתו ,בעוד השאר כולל
את כל הפרשיות ,מפרשת וירא ועד סוף ספר
דברים .מציאות זו נובעת מתוכנן של שלשת
הפרשיות הראשונות ,בהן אין דברי תורה רק
על עצם פסוקי התורה ,כבשאר הפרשיות,
אלא גם קבוצות חידושים מיוחדות ל"ביאורי
רש"י" ,תרגומים ,ופירוש "בארות עמוקים

נמצאים ביאורים ברש"י בעצם החיבור פה
ושם.
"ביאורי רש"י" אלו נדפסו לראשונה
בפרעמישלא תרס"ט ,בתוך ספר "קהלת
יעקב" מבעל "מלא הרועים" על מסכת ברכות,
שנשמטו מספר "אגרא דכלה" מהדורא
ראשונה )לעמבערג תרכ"ח( .במהדורא השניה -
פרמישלא תר"ע כבר שולבו השמטות אלה,
בגוף הספר .וכן מהדורות הבאות הופיעו עם
תוספת ההשמטות .לפני כעשור נדפסו
כקונטרס בפני עצמו ,בתוך קובץ מפרשי רש"י
על התורה ,פרדס כץ תשס"ד .בקונטרס
"צירופי בראשית" בריש "אגרא דכלה" )אות ל(
כותב רבינו" :הסכימו כל החכמים שבדורות
שאדונינו רש"י ז"ל הוא ראש המפרשים ,ומן
השמים הסכימו על ידו ,ובוודאי לא במקרה
הוא .ונרמז בראשי תיבות ]של בראשי"ת[ ר'בינו
ש'למה י'פרש ב'יאור ת'ורת א'מת".

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .'ÂÎÂ ˜ÁˆÈ È·¯ ¯Ó‡ .˙È˘‡¯· (à ,à úéùàøá 'ôרבים כתבו דאין זה המאמר בשום מקום ,וכתבו דהוא אביו של רש"י ]ראה "תוספות השלם"; פירוש
רבינו חיים פלטיאל; באר מים חיים ,לאחי המהר"ל; דברי דוד לט"ז בשם "כתב ישן נושן מאד"; ועוד[ .ובאמת הוא בתנחומא ]ישן סימן יא; הובא בילקוט שמעוני,
פרשת בא[ וכן הוא בזהר הקדוש ]חלק ב לט ,ב; וכבר ציין עליהם החיד"א בספרו שם הגדולים )מערכת גדולים( ובספרו נחל קדומים; ולפניו בספר נפתלי שבע רצון[.
אבל יש ליישב דבריהם ,דבבראשית רבה ]א ,ב[ הביא זה המאמר בשם רבי יהושע דסיכנין ,ורש"י ז"ל הביאו בשם רבי יצחק כמו שכתוב

בתנחומא ,כדי לחלוק כבוד לאביו להזכיר שמו בתחילת ספרו ,כן הוא ב"תפארת יוסף".
ונראה לי עוד דהיה לו להביא המאמר בסתם ,כמו שהביא כל המדרשים בסתם ,הגם שבמקומות מיוחדים הביא שמות בעלי המאמרים ,זעירין
אינון ובודאי לאיזה כוונה הביאם )כמו שנפרש אי"ה אם יהיה השם עמנו( .על כרחך צריך לומר בכאן דלכבודו של אביו הביאו ]וראה גם "סדר הדורות"
)ד"א תתסה( וברשפ"י א"ש[ .ובפרט לפי המקובל מדור אל דור ונמצא כתוב בשלשלת הקבלה ובסדר הדורות ,שרצו ליקח מאביו של רש"י ז"ל אבן
טוב לעבודה זרה בעד הון רב ,ולקחו והטילו לים ,ועל כן הבטיחוהו מן השמים שיהיה לו בן שיאיר עיני כל ישראל בתורתו .ומקובל ביד חכמי
האמת שצריך כל אחד לרמז את שמו בתחילת ספרו ,ומאור עינינו רש"י ז"ל לגודל ענוותנותו רמז שם אביו בתחילת ספרו "אמר רבי יצחק",
לרמז על כל הספר מתחילתו ועד סופו שכל זה אמר רבי יצחק ,להיות אביו הצדיק ברוב חסידותו פעל זה ,ולאורו נסע ואילך בכל התורה ,והיה
זה שכר מאת השי"ת ,נ"ל.
פרדס היה לשלמה

המשך מעמוד ב'

) .Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ‡Â‰ (æë ,å àøàå 'ôפירוש רש"י .ÛÂÒ „ÚÂ ‰ÏÁ˙Ó Ì˙˜„ˆ·Â Ì˙ÂÁÈÏ˘· Ì‰ :קמשמע לן שלא היו כמגריפה שגורפים בה שנדבק בה
מקרי דרדקי ,קאלאמייא ,אות קכג
לכלוך.
) .ÂÏÎÈ ‡ÏÂ ÌÈÎ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì‰ÈËÏ· ÌÈÓÂË¯Á‰ ÔÎ Â˘ÚÈÂ (ãé ,ç àøàå 'ôפירש רש"י .‰¯ÂÚ˘ÎÓ ‰˙ÂÁÙ ‰È¯· ÏÚ ËÏÂ˘ „˘‰ ÔÈ‡˘ :בכל דבר יכול
להיות לסטרא אחרא שליטה מלבד על בריה פחותה מכשעורה ,לפי שעיקר כח טומאת הקליפה הוא גאוה ,ואינה יכולה להשפיל את
הגש"פ ברכת משה ,לעלוב
עצמה לשלוט על בריה קטנה ,וכן על מי שקטן בעיניו

