על ידי

מפעל מתיבתא דרש"י

ב"ה ,טבת תשע"ג ,גליון טו

לחקר ועיון בפירוש רש"י והפצת לימודו


ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

äî
:ïåéìâá

ספרי'ה למאות מפרשי רש"י
בית עקד לכתבי יד ודפוסי רש"י קדומים
שיעורי עיון  מבחנים ומענקים
גילוי גנזים  הוצאה לאור

?ìòåùì óñåé ìùîð äîá / ?"ìàøùé åçúùéå"î àìå "ìàøùé ÷æçúéå"î úåëìîì ãåáë ïé÷ìåçù ïéãîì òåãî
?ñðëðùë ãéî åì äååçúùä àì äîìå ?åòéáùäì êøöåäù ãò åúçèáä úà íéé÷é àìù óñåéá á÷òé ãùç íàä
?ñð äì äùòéù äøòéù àì éøä ,äãé úà äçìùá äòøô úá äøáñ÷ éàî / !?øåàéáä úà øòéá ÷åãö éáø òåãî
?ùîåçä ïåéìâ ìò íîùøù é"ùø ùåøéô ìò ò"éæ àååàðéùî áøä ìù íéùåãéçå úåøòä åîñøôúä ïëéä

שיר המעלות לשלמה

חדשות בהיכלי רש"י

˙‡ „ÂÚÂ "˜È„ˆ È¯Ù" ÏÚ· ÔÈÏ·ÂÏÓ Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ È·¯Ï Â‡È·‰ ¯˘‡Î
.˙È·‰ ÔÓ Â‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÂÈˆ „ÈÓÂ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· Â· ÔÈÈÚ ,"¯Â‡È·"‰ ÌÚ ˘ÓÂÁ‰
˘‡È"˘¯ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ‡È·Ó ÂÈ‡˘ Ô˘¯Ù ÏÎ' :·È˘‰ ?Â· ‡ˆÓ ÏÂÒÙ ‰Ó Â‰ÂÏ
,ÌÈ¯Ó‡Ó‰ ¯ÙÒ ‰‡¯Â] '...Ò¯Â˜ÈÙ‡Â ÔÈÓ ‡Â‰ È¯‰ "Ô„ÙÓ È‡Â·· È‡Â" ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
.[‚"Ò¯˙ ÂÏÒÎ Ë"È ,·"˘¯‰ÂÓÏ
;ÂÒ „ÂÓÚ Ê ˜ÏÁ ,‚¯·ÓÂ¯· ,˙Â„ÈÒÁ‰ ÈÏÂ„‚Ó ;ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù ,ÌÂÏ‰ÈÂ ¯ÂÙÈÒ

כללים בפירוש רש"י
במשנת רבי ירוחם המשגיח ד'מיר
"Í¯„ Ì¯‡·ÏÂ ˙Â‡¯˜Ó‰ ˘¯ÙÏ ‡Â‰ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ Ï˘ Â¯˜ÈÚ ÏÎ
."[Ï"Ê¯ ˙Â˘¯„ ‡È·‰Ï ‡ÏÂ] Ì˙ÂË˘Ù
„ÁÏ˘· 'Ù ,‰¯Â˙ ˙Ú

"„¯˜¯ „ÈÓ˙ ·Â˙ÎÏ [ÂÈÏÚ ÔÈÈˆÓ Â‡ ÌÂ‚¯˙‰ ‡È·Ó˘Î] È"˘¯ Ï˘ ÂÎ
'˙È˘‡¯· 'Ù] Ô‡Î Ï·‡ .„·Ï· ˙ÂÏÈÓ‰ Ì‚¯˙Ó ˜¯ ÒÂÏ˜Â‡˘ ÂÈÈ‰Â ,'ÂÓÂ‚¯˙Î
„Ì‚ ÛÈÒÂ‰Â ÂÎ¯„Ó ‡ˆÈ ÒÂÏ˜Â‡˘ ÂÈÈ‰ 'Â˘Â¯ÈÙ ÂÓÂ‚¯˙Î' È"˘¯ ·˙Î [Ê ,
."‡¯˜Ï ˘Â¯ÈÙ
„Ì˘ ˙È˘‡¯· 'Ù ,‰¯Â˙ ˙Ú

רש"י לחידודא
היכן מצינו "דגים מהלכים ביבשה"
ו"רופאים שמטפלים במתים"?
תשובה מתוך חומש ורש"י באחת הפרשיות החודש.

פתרון החידה בגליון הקודם:
מי סל-סל? ומי סל-סל-סל? = יוסף סלסל בשערו )רש"י פ' וישב
לט ,ו( ושר האופים חלם על שלשה סלי חרי )סוף הפרשה( ,דהיינו
סל-סל-סל ]על פי "אביעה חידות"[.

לביקור רב רושם זכתה ישיבת "אורייתא" בירושלים ,בחודש
האחרון ,עת ביקר בה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מצאנז ,באור
לי"ב בכסלו.
במהלך ביקורו נשא האדמו"ר שליט"א מדברותיו ,שזורים
בדברי חיזוק והדרכה ,בפני תלמידי הישיבה .בדבריו עורר על
נחיצות לימוד חומש ורש"י ,וכך אמר:
"הנה דרכי תמיד לעורר תלמידי הישיבה שמוטל על כל
אחד ואחד ללמוד שיעור בחומש עם פירוש רש"י ,ולא כפי
שבחורים חושבים בדעתם שלימוד חומש ורש"י מיועד עבור
ילדים ב'חדר' .אין הדבר נכון כלל ועיקר.
"כל אחד ואחד צריך לידע שאי אפשר להיות ירא שמים
אמיתי ולגדול לתלמיד חכם בלי שיהיה לו קביעות ללמוד שיעור
חומש עם פירוש רש"י.
"ודאי צריך להגות גם בלימוד גמרא והלכה ,אבל לכל
לראש הוא לימוד חומש ורש"י .ומי שחפץ להיות תלמיד חכם
ולגדול לגדול בתורה מוטל עליו להקפיד ללמוד מדי שבוע
פרשת השבוע .מלבד מה שאמרו צדיקים שלימוד זה הוא סגולה
ליראת שמים".
הדברים שיצאו מלב טהור ,נכנסו בלב השומעים ופעלו
פעולתם לחיזוק לימוד יסודי זה .תקותנו כי הדברים יהדהדו גם בין
כותלי שאר הישיבות הקדושות.

מודעה רבה לאורייתא
äðù 500ë äæ íéæðâá íéðåôö åéäù ãé éáúëî äðåùàøì ä"òá òéôåäì ãîåò

"ס פ ר ה ג ו ר"
úåîù ùîåç - èùôä êøãá ,äøåúì é"ùø ùåøéô ìò
(åá ùîúùä ì"æ é"øàäù) 'äìá÷ä øåãéñ' ìòá ,ä"äììæ ùéååéøè õøéä éìúôð åðéáøî

ìáú éðô åá øéàäì ÷éãö ìù åç÷î øøáì åððéîéì ãåîòì äøåú éááåçî åðúù÷á
à÷ðéîà÷î ù"ø éøáãë ,"åéðáî úçð åì äéäéå å"ç åòøæá ìåñô àöîé àìù" åì çèáåîå
" ...åá éåìú íéáøä úåëæ íéáøä úà äëæî àåäå ,íéøåã øåãì ãòì úãîåò åú÷ãö"å
)(äñôãä êøò "õòåé àìô" øôñá áúåëù éôë

úëøòîä

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(

 יש כבוד למלכות ויש חיזוק למלכות 
) .‰ËÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ Ï‡¯˘È ÂÁ˙˘ÈÂ (àì ,æî éçéå 'ôפירש רש"י ÂÁ˙˘ÈÂ" :השבועה לא הייתי מניחך וכו'[ .ולכן השתחווה יעקב ליוסף כדי לעורר בו
 .‰ÈÏ „È‚Ò ‰È„ÈÚ· ‡ÏÚ˙ ,"Ï‡¯˘Èופירש הרא"ם :אפילו השועל שהוא את מידת המלכות וההתנשאות ,כך שירגיש את עצמו כמלך בעניין זה,
השפל שבחיות בעת שאתה צריך לו תשתחווה לו ,ולכן השתחווה יעקב ויהיו בו התוקף והעוז הדרושים כדי לעמוד על מילוי בקשתו של אביו.
ליוסף מפני שהיה צריך לו.
יש מלכות ויש מלכות 
יש השתחחוה ויש השתחווה 
לשם כך הביא רש"י את המשל מהשועל ,השועל הוא השפל שבחיות
אבל פירוש זה מוקשה מאוד ,כפי שהקשו המפרשים )ראה "נחלת יעקב"
)כנ"ל מהרא"ם( ומצד טבעו אין לו עוצמה ,וכעין מה שפירש רש"י ביחזקאל
ועוד( ,היעלה על הדעת שיעקב היה צריך להשתחוות ליוסף כדי שימלא את
)יג ,ד( כשיבוא אדם כו' בורח השועל כו' ואינו עומד בפרץ להילחם .ולכן
בקשתו ,ולולא ההשתחוואה לא היה יוסף עושה זאת .ויתירה מזו ,איך
כשהשועל צריך למלוך זקוק הוא לחיזוק מיוחד ,כדי שיוכל לראות את
אפשר לומר שיעקב השתחווה ליוסף משום שהיה צריך שיוסף ימלא את
עצמו כמלך ,והוא מקבל חיזוק זה על ידי כך שמשתחווים אליו ומתבטלים
בקשתו ,והרי השתחוואה זו היתה לאחר שיוסף כבר נשבע למלא את
לפניו .ובדומה לכך בענייננו ,מטרת השתחוואתו של יעקב היתה לחזק את
בקשתו של יעקב .ומה גם ,הרי מצינו כמה פעמים בפרשיות הקודמות
יוסף ולאמצו ולעורר בו את כוח המלכות וההתנשאות.
השתחוואה לאדם שהמשתחווה צריך לו :אברהם השתחווה לפני בני חת,
לפי זה מובן גם ההבדל בין פסוק זה לבין "ויתחזק ישראל וישב על
כשרצה שימכרו לו את מערת המכפלה .וכן יעקב השתחווה לפני עשו ,כדי
שלא יפגע בו לרעה .ואף על פי כן במקומות אלו לא הביא רש"י את משל המטה" )להלן מח ,ב( ,שם פירש רש"י" :ויתחזק ישראל" ,אמר אף על פי
שהוא בני ,מלך הוא ,אחלק לו כבוד .מכאן שחולקין כבוד למלכות וכו'.
השועל .מדוע דוקא כאן ראה רש"י צורך להוסיף משל זה.
וכפי שלומדים בפשטות הרי שני פירושי רש"י אלה תוכנם חד ,ואם כן יש
הביאור בזה ,שכוונת רש"י בדבריו היא לומר שהשתחוואה זו שונה
להבין שינויי הלשונות .אלא ,לפי האמור הרי השתחווה זו לא היתה משום
מההשתחוואות הקודמות שמצינו בתורה ,יעקב ידע שפרעה לא יסכים
כבוד מלכות )דאם משום כבוד המלכות ,היה לו להשתחוות מיד כשבא(,
בנקל לאפשר את העלאתו ממצרים ,והוא עלול להקשות על יוסף במילוי
כי אם כדי לאמצו ולחזקו לעמוד כנגד פרעה .ולכן בפסוק "ויתחזק ישראל"
בקשה זו ]שהרי יוסף לא היה אלא משנה למלך ,אבל עדיין היה כפוף
מדייק" :מכאן שחולקים כבוד למלכות" ,מה שאין כן מ"וישתחו ישראל",
לפרעה .והיינו טעמא שהשביע את יוסף ,שבוודאי לא חשד בו שלא יקיים
שלא מטעם כבוד הוא ,אלא משום ד"תעלא בעידניה סגיד ליה".
את הבטחתו ,אלא כנגד פרעה .וכפי שפירש רש"י להלן )נ ,ו( על הפסוק
ראה :ביאורי החומש; ביאורים לפירוש רש"י; לקוטי שיחות ,חלק לה;
"ויאמר פרעה עלה וקבור את אביך כאשר השביעך" ,ואם לא בשביל
חומת אש  -עניני נישאין על סדר הפרשיות
..........

פרד"ס היה לשלמה

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

)שם הגדולים(

) .ÌÎÈÏ‡ ¯·„Ó‰ ÈÙ ÈÎ (áé ,äî ùâéå 'ôפירש רש"י .˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï· :יש לומר לפי מה שכתב החתם סופר בהגהות לאורח חיים )סימן פה( דכשגלו
לבבל שהיתה מלאה גילולים הנהיגו אבותינו מבלי לספר בלשון הקודש ונשכח מאתנו לגמרי ,עיין שם .ואפשר לומר שהחטא גרם שלא
יוכלו לבטא הלשון כראוי אלא כשפת עלגים .וזה מה שאמר יוסף "כי פי המדבר אליכם"  -בלשון הקודש ,שזה הסימן שאחיהם הוא
שיכול לדבר לשון הקודש כמבטאה ודקדוקה.
שו"ת דברי יציב ,אבן העזר סימן ק; שפע חיים ,מכתבי תורה חלק ה סימן שנ.
וראה גם דברי יציב ,יורה דעה סימן נג אות ה; שפע חיים ,מכתבי תורה חלק ד סימן רפה

) .·˜ÚÈ ÈÁÈÂ (çë ,æî éçéå 'ôפירש רש"י .ÂÓÓ Ì˙ÒÂ ÂÈ·Ï ı˜‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ˘˜È·˘ ,'ÂÎÂ ‰ÓÂ˙Ò ÂÊ ‰˘¯Ù ‰ÓÏ :ולכאורה לפי זה היה לו לסתום
בפסוק )מט ,א( ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים ,ופירש רש"י שם :ביקש לגלות את
הקץ ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר דברים אחרים .אלא בכדי שלא נטעה לומר שהטעם שנסתלקה שכינה בשביל שיש פסול בזרעו
ח"ו ,כמו שחשש יעקב עצמו כדאיתא בפסחים )נו ,א( .לכן נסתמה תחילת הפרשה שם נאמר "ויחי יעקב" ,נמצא שזרעו בחיים.
ראה שם יחזקאל

) .‰˙Ó‡ ˙‡ ÁÏ˘˙Â (ä ,á úåîù 'ôפירש רש"י .‰·¯‰ ˙ÂÓ‡ ‰˙Ó‡ ‰··¯˙˘˘ ,'ÂÎÂ „È ÔÂ˘Ï Â˘¯„ ÂÈ˙Â·¯Â .‰˙ÁÙ˘ ˙‡ :יש לפרש שב'
הפירושים עולים בקנה אחד ,דלכאורה צריך להבין הרי התיבה היתה במרחק של הרבה אמות )ובגמרא ,ס' אמה( ,אם כן מאי קסברה
בשלחה את ידה ,הרי לא שיערה שיעשה לה נס .אלא ששלחה את שפחתה ופשטה ידה להצביע לה מקום התיבה )ראה רשב"ם ,שרק בת
פרעה ראתה התיבה( ,ואז נעשה הנס שנשתרבבה אמתה אמות הרבה.
הרב ישראל הימל ,חיפה

) .'‰ Ï‡ ÈÙÎ ˙‡ ˘Â¯Ù‡ ¯ÈÚ‰ È˙‡ˆÎ (èë ,è àøàå 'ôפירש רש"י .ÌÈÏÂÏÈ‚ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰˘ ÈÙÏ ,ÏÏÙ˙‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï ¯ÈÚ‰ ÍÂ˙ Ï·‡ :כוונת רש"י ז"ל
לתרץ בזה קושיא גדולה ,מפני מה במכת ברד הקפיד משה לצאת חוץ לעיר ולהתפלל שמה ולא בתוך העיר ,משום שתוך העיר היתה
מלאה גילולים ,ובשאר מכות לא הקפיד משה בתפילתו אם הוא תוך העיר או חוצה לה ,שהרי לא אמר בשום מכה "כצאתי העיר" ,כמו
כאן.
אלא הענין הוא שגילולי מצרים היה צאן ,כמו שאמר משה לפרעה )לעיל ח ,כב( הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו .והנה
בכל המכות היה הצאן בחוץ לעיר במקום המרעה ,נמצא היה חוץ לעיר מלאה גילולים ,ולפיכך היה תפילתו של משה תוך העיר ,ולא
חוצה לה ]אולם רבותינו בעלי התוספות כתבו דגם בשאר מכות התפלל חוץ לעיר[ .מה שאין כן במכת ברד כתיב )לעיל פסוק כ( "הירא דבר
ה' ]גו'[ הניס את ]גו'[ מקנהו" ,נמצא היה כל צאן ובקר תוך העיר ,והיתה העיר מלאה גילולים ,וחוצה לה הכה הברד ,לפיכך אמר משה
"כצאתי העיר אפרוש את כפי" ,אבל תוך העיר היה מלאה גילולים.
רבי דוד לידא אבד"ק אמסטרדאם בעל "עיר דוד" בחיבוריו "מגדול דוד ו"חלקי אבנים על פירוש רש"י

שלח שלמה לבי מדרשא

שאלות ותשובות ,הערות ורעיונות מקוראי הגליון

מדי שנה כשמגיעים אני ורעיי לדברי רש"י בפ' וארא )ט ,יד( בפסוק "הנה
לכ' מערכת "מתיבתא דרש"י" ,מה טוב ונעים גורלכם ,להציג לפני עם
אנכי שולח את כל מגפותי אל לבך"" ,מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל
ישראל גליון חשוב כזה!
אציע קושיא אחד שמעיקה לי זה כמה שנים ,ברש"י )פ' חיי שרה כג ,ד( המכות" ,אנו חוזרים ושואלים" :מכת בכורות" מה שייך הכא  -אצל מכת ברד?
מביא מדרש אגדה  -אם תרצו הריני גר ,ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן והנני משער שגם רבים וטובים מתלבטים בפירוש רש"י זה ,ועל נקוה שתוכלו
להעלות ביאור בדבריו לתועלת הרבים.

הדין שאמר לי הקב"ה )לעיל יב ,ז( "לזרעך אתן את הארץ הזאת" .וקשה הלא
לעיל )יג ,ז( פירש רש"י בד"ה "ויהי ריב" ,לפי שהיו רועים של לוט רשעים
ומרעים בהמתם בשדות אחרים ,ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל ,והם
אומרים נתנה הארץ לאברם ,ולו אין יורש ,ולוט יורשו ,ואין זה גזל ,והכתוב
אומר והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין :ולכאורה
הוא סתירה גדולה?
יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.
יצחק יעקב כייעם ,ברוקלין נ .י.

תשובת המערכת:

ראה מפרשי רש"י על אתר :משיבת נפש; רא"ם; גור אריה; ועוד.
·‚ ,"ÍÏÏפירש רש"י ז"ל על

בפ' ויצא בפסוק )ל ,כז( "'‰ ÈÎ¯·ÈÂ È˙˘Á
פי המדרשÌÚ ‰‡· Â˙· ÏÁ¯ ‰‰Â" ¯Ó‡˘ ,ÌÈ· ÈÏ ÂÈ‰ ‡Ï Ô‡ÎÏ ˙‡·˘Î :
ÌÈ· ÂÏ ÂÈ‰ ÂÈ˘ÎÚÂ ,ÌÈÚÂ¯‰ Ïˆ‡ Â˙· ÁÏÂ˘ ‡Â‰Â ÌÈ· ÂÏ ˘È ¯˘Ù‡ ,"Ô‡ˆ‰
˘‡ ,"Ô·Ï È· È¯·„ ˙‡ ÚÓ˘ÈÂ" ¯Óעכ"ל.
יש להעיר למה לו להביא ראיה שיש לו בנים מפסוק הנ"ל )שהוא פרק
לא פסוק א( ,והלא יכול היה להביא ראיה מכמה פסוקים שלפני זה )והוא
בפרק ל פסוק לה(" :ויתן ביד בניו" וכמו שפירש רש"י ז"ל שם :ויתן לבן
ביד בניו.
ס .ב .ד.

תשובת הרב ישראל מרדכי פלס שליט"א ריש מתיבתא דרש"י:

בפשטות יש ליישב מה שרש"י העדיף הראיה מהפסוק המאוחר יותר,
שכן מפורש שם "בני לבן" ,מה שאין כן בפסוק הקודם לו שנאמר בו "בניו"
סתם .אכן רש"י עצמו שם פירש דהיינו בני לבן ,אבל הואיל וכמה מפרשים
פירשו דהיינו בני יעקב )ראה ר"ח פלטיאל ,ובפירוש המובא ב"אבן עזרא",
ועוד( ,לכן לא ניחא ליה לרש"י להביא פסוק זה כראיה.

י"ד רש"י

א' פייערשטיין

תשובת הרב אהרן שפירא שליט"א אבד"ק פרדס כץ:
כבר דנו בזה כמה וכמה מפרשי רש"י .יש שכתבו שהיא טעות המעתיק,
שהיה כתוב לפניו ראשי תיבות :מ"ב ,והיינו מכת ברד ,ובטעות פיענח מכת
בכורות .ראה :חנוכת התורה ,מגדול דוד וחלוקי אבנים ,תואמי צביה )בספר
חידושי מהרש"א( ,מירא דכיא ,נחל קדומים מהחיד"א בשם הר"ר העשיל ,תורה
שלימה )מילואים ,סימן יח(.
הרא"ם מביא בשם רבינו תם מאולייניש שגרס "מכת ביכורות" )ו' הראשונה
במלופי"ם( ,כלומר מכת ברד ,שלקה התבואה שביכרה .וכן הביאו בשמו בעלי
התוספות :הדר זקנים וריב"א .וכן הוא בכמה מפרשי רש"י :חזקוני ,מהרא"י,
גור אריה בשם מפרשים ,לבוש  -המתבטא שהוא פירוש האמיתי ,שפתי חכמים,
באר רחובות ,דברי יחזקאל ]ראה להלן מדור "גיבוריו של שלמה"[  -המתבטא שזה
דוחק גדול ]ראה להלן במדור "שלטי הגבורים"[ ,ועוד.
ויש גורסים במקום "מכת בכורות"" :מכת בצורת" ,והיינו הברד .ראה:
הדר זקנים ,פירוש הרא"ש שם ,אמרי נועם ,מנחה בלולה ,ועוד .וכן גם גירסת
ספר הזכרון ,וכתב שהנוסחאות שכתוב בהן מכת בכורות טעות סופרים הוא,
דמכת בכורות בכאן מאן דכר שמיה .וכן נראה מה"אברבנאל" שנוסחת רש"י
שבידו היתה כתובה "מכת בצורת" )דברי חכמים(.
אבל לגירסאות אלו לכאורה יקשה ממה שכתב רש"י בפרשת שמות )לעיל ד,
כג( שמכת בכורות היא הקשה .ראה חלק ממפרשים הנ"ל שמיישבים הדבר שלא
יקשה מרש"י שם .אך בכמה מפרשים מבואר שהכוונה למכת בכורות כמשמעו,
שהיא השקולה כנגד כל המכות ,וכברש"י בפרשת שמות ,ומבארים ענין מכת
בכורות לכאן .ראה :פירוש הרא"ש )בהדר זקנים( ,מהרי"ק ,רע"ב ,מהרש"ל,
אלשיך ,גור אריה ,כלי יקר ,צדה לדרך ,דברי דוד לט"ז ,חנוכת התורה ,מגדול
דוד וחלוקי אבנים ,מירא דכיא ,נחל קדומים מהחיד"א בשם הר"ר העשיל ,באר
יצחק ,דברי יחזקאל  -הנ"ל ,ועוד .ואסיים בלשון הג"מ דוד לידא בחיבוריו
מגדול דוד וחלוקי אבנים הנ"ל" :והרואה יבחר את אשר יראה לו".

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

) .Ì˙Â‡ ı¯‡‰ ‡ÏÓ˙Â „‡Ó „‡Ó· ÂÓˆÚÈÂ Â·¯ÈÂ Âˆ¯˘ÈÂ Â¯Ù Ï‡¯˘È È·Â (æ ,à úåîù 'ôופירש ?„Á‡ Ò¯Î· 'Â Â„ÏÂ ÔÎ‡ ÚÂ„Ó

רש"י.„Á‡ Ò¯Î· ‰˘˘ ˙Â„ÏÂÈ ÂÈ‰˘ ."Âˆ¯˘ÈÂ" :

?ÂÏ ‰˘˜Â‰ ‰Ó

פשטים ופירושים; באר מים חיים; גור אריה; דבק טוב בהגהות; הואיל משה )באר התורה(; ר"י
קרעמניץ; צדה לדרך; משכיל לדוד; אבן הרא"ש לבעל וצוה הכהן )מבן המחבר(; גרש כרמל;
דברי נגידים; מדייק רש"י; פרדס שמאי

אמרי שפר לרנ"ש; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; מנחה בלולה; דבק טוב; באורים כבדו ה';
אבן יעקב; נחלת יעקב; דברי דוד לט"ז; מנחת יהודה; דברי יאיר; מלאכת הקודש; מדייק רש"י; ?„Á‡ Ò¯Î· ‰˘˘ ‰„ÏÈ ‡Ï „·ÎÂÈ ÚÂ„Ó
וראה מדור "מניין לו מנין זה?"
אזנים לתורה )להלן ב ,ב(; משמרת אריאל ]אולם ראה :אוצרות מגדים[; רשפי אש

?‰Ê ÔÈ Ó ÂÏ ÔÈÈ Ó
פירוש רש"י דפוס אלקבץ )בצד(; פשטים ופירושים; פענח רזא; דעת זקנים; הדר זקנים; בעל
הטורים; מהרא"י; מהר"י ברונא; מהרי"ק; ספר הזכרון; רא"ם; עמר נקא לרע"ב; אמרי שפר
לרנ"ש; מהר"ן; באר מים חיים; גור אריה; מנחה בלולה; דבק טוב; באורים כבדו ה'; הואיל משה;
אבן יעקב; מנחת יהודה; צדה לדרך; נחלת יעקב; דברי דוד לט"ז; תוצאות חיים לר"ש ויטאל;
שפתי חכמים; דברי יאיר; יד מלאכי; משכיל לדוד; מלאכת הקודש; מנחת פתים; גרש כרמל; דברי
נגידים; מדייק רש"י; לקט בהיר; רש"י המפורש; אשל אברהם; הבינני

¯!¯·„Ï ÊÓ
פירוש הרא"ש; תוספות השלם; אוצרות יוסף )ד"ה כי לא(; וראה חלק ממפרשים הנ"ל

?"Âˆ¯˘ÈÂ" ‰"„· ˜È˙ÚÓ ÚÂ„Ó

·?ÍÎ ‰È‰ ‰„ÈÏ ÏÎ
באורים כבדו ה'; יוסף הלל; אילת השחר )למרן הגרא"ל שטיינמן שליט"א(

‚!„Á‡ Ò¯Î· ‰˘˘ ‰˘˘ :‡Ò¯È
יוסף הלל; לקט בהיר; סייעתא דשמיא; חומש אריאל; שי למורא  -מהדורת כתר תורה

‡¯·Î˘ ¯Á‡Ï "ı¯ÙÈ ÔÎÂ ‰·¯È ÔÎ" ¯Ó‡ ˘ ‰Ó· Ì‰Ï ÛÒÂÂ˙ ‰„ÂÏÈ‰ ÈÂ·¯ ˙Î¯· ‰ÊÈ
˜?„Á‡ Ò¯Î· ‰˘˘ Â„ÏÈ ÔÎÏ Ì„Â
אוצרות מגדים

‡?ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆÂÈ ÔÂ·˘Á ÌÚ ¯·„‰ ÌÈ‡˙Ó ÍÈ

מהרא"י; מהר"י ברונא; ספר הזכרון; עמר נקא לרע"ב; אמרי שפר לרנ"ש; צדה לדרך; נחלת יעקב; אזנים לתורה
דברי דוד לט"ז; שפתי חכמים; תפארת יוסף; משכיל לדוד ; תועפת ראם  -גאטינייו; באר יצחק; ?ÌÈ˘„Á '‚Ï ÌÈˆ¯˘Î Â„ÏÈ˘ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ˘¯ÈÙ ‡Ï ÚÂ„Ó
פי הבאר; גרש כרמל; דברי נגידים; יוסף הלל; לקט בהיר; רש"י המפורש; אשל אברהם; הבינני
צדה לדרך

‡?ÌÈ˘¯„ ˙Â·È˙ ‰ÊÈ

„!"‰È¯‡ ¯Â‚"‰ È¯·„· ÔÂÈ„ !Ì"‡¯‰ È¯·„· ÔÂÈ

פירוש רש"י דפוס אלקבץ; ספר הזכרון; תוצאות חיים לר"ש ויטאל; וראה מדור "מניין לו מנין זה?"

יפה תואר; נחלת יעקב; תפארת יוסף; משכיל לדוד ; תועפת ראם  -גאטינייו; פי הבאר ; תורת
הרא"ם  /צדה לדרך; קרני רמים; זבחי תודה

?˙Â Â˘Ï‰ ÏÎ ÈÏ ‰ÓÏ ˙Â Â˘Ï 'ÂÓ ÌÈ„ÓÏ ‡Ï˘ ‰Ú„Ï

פירוש רש"י דפוס אלקבץ )בצד(; דעת זקנים; תוספות השלם )אות ב(; תולדות יצחק; באורים ] ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚· „·ÏÓ ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜ÓÏ ˙ÂÈÂ„Úראה אור הפלאות ,ניו יארק תשי"א ,מספר ![111
כבדו ה'; ר"י קרעמניץ; אבן יעקב; תפארת יוסף; יסוד התורה; אורח לחיים ]ויש לציין לרש"י פ' ברכות סג ,ב; אבן עזרא )כאן(; פירוש מקור חיים על אבן עזרא; הגהות יפה תואר ורש"ש
בראשית י ,כה ד"ה יקטן[; הגש"פ גאולת עולם לחיד"א )פיסקא גדול עצום(; גרש כרמל; זכור
למדרש )שמות רבה כאן(; תורה שלמה )כאן אות ס(  -עדות על ה' בכרס אחד בשנת תרצ"ד;
לאברהם; ביאור סתומות ברש"י
רשפי אש  -עדות על ו' בכרס אחד בתשל"ו ]ה' מהם חיים עמנו היום לאיוש"ט[; מילואים לספר
?‰ÓÂ„ÎÂ „Á‡ Ò¯Î· ·"È ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ‡Ï„ ÚÈ¯Î‰ ‰ÓÏ
'אמרות טהורות חיצוניות ופנימיות' לרבינו יהודה החסיד בעל 'ספר חסידים' )מאמר ח פרק ד(;
אמרי שפר לרנ"ש; יפה תואר; דבק טוב בהגהות; תפארת יוסף; משכיל לדוד; פי הבאר; דברי בטאון אסיא )חוברת כא עמוד  28בהערה(; אנציקליפדיא הלכתית רפואית )חלק ז ערך תאומים
עמוד (709
נגידים; ביאור סתומות ברש"י

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 יחזקאל שרגא הלברשטאם אבד"ק שינאווא
המהרש"א * מנחת יהודה * צדה לדרך * נחלת יעקב * דברי דוד לט"ז * שפתי חכמים * מירא דכיא * באר רחובות * מערבי * קרני ראם * תועפות
)תקע"ה  -ו' בטבת תרנ"ט(
ראם * משכיל לדוד * מלאכת הקודש * קרני ראמים * שם אפרים * דעת יששכר * באר בשדה * ביאורים לפירוש רש"י * שי למורא * ועוד ועוד.

דברי יחזקאל

"הרבי של הרביים" ,קרא עליו בעל "דרכי
תשובה" .נולד בטארניגראד שנת תקע"ה לפ"ק
כבכור לאביו רבי חיים מצאנז בעל "דברי
חיים" ,ולאמו בת ה"ברוך טעם" .על יגיעתו
הגדולה בתורה ובעבודת ה' התבטא רבי
אברהם מסטרעטין :ביגיעה שכזו ,בכזה עמל,
אין צורך בזכות אבות ,אפילו בנו של סנדלר
היה מגיע כך למדריגות נעלות ...נסע אל
צדיקים רבים .כרבותיו המובהקים ראה את רבי
צבי הירש מרימנוב ,ה"שר שלום" מבעלזא
ורבי אשר ישעיה מראפשיץ.
כשהגיע לפרקו נשא בשנת תק"ץ את
טאבע בתו של ה"אריה דבי עילאי" ,חתן
ה"ישמח משה" וילדה לו בן ובת .נתאלמן
בשנת תקצ"ט ונשא את דבורה בת אחותה,
נכדת ה"אריה דבי עילאי" .גם ממנה נולדו לו בן
ובת .כשנפטרה בשנת תר"ד לערך ,נשא
בשלישית את בריינדל בת רבי יהודה צבי
מראזלא בעל "דעת קדושים" ,חתן דודו
ה"עטרת צבי" מזידיטשוב .ממנה לא נפקד.
כשנפטרה גם היא רצה לעלות לארץ ישראל
ולא להינשא עוד .רבו ה"שר שלום" הציע לו
את חנה רחל בת גיסו רבי צבי הירש רמר"ז
אבד"ק לעשנוב ,אלמנת נכדו ,והבטיח נדוניא.
היות וה"שר שלום" נסתלק בטרם סילק את
הנדוניא ,עלה בדעתו לעזוב את השידוך.
בנתיים נודע לו שאינה יפת תואר ,אמר :יש לי
הזדמנות לישא אשה לשם שמים ,לא לשם
ממון ולא לשם יופי .נשאה ונולדו לו ממנה ג'

שלטי הגיבורים

˜Ò¯ËÂ

„·¯Ï‡˜ÊÁÈ È
Ë˘Ù‰ „"Ú ,‰¯Â˙Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ

‚"‰·Î˘¯ Ú"ÒÈˆ ˜"‰‚‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÓ
‰"‰ÏÏÊ Ì‡Ë˘¯·Ï‰ ‡‚¯˘ Ï‡˜ÊÁÈ ¯"¯‰ÂÓ
‡·„"˜ ˘Â"ˆÈ ‡ÂÂ‡È

¯˜"È˙Î ÌˆÚ· ‰Î¯· ÂÈ¯Á‡ ¯È‡˘‰ ¯˘‡Ó ÌÏÂÎÎ Ì·Â
"Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„" ˜"‰ÙÒ ÍÂ˙· ÂÒÙ„ È¯ËÂÊ„ È„ÈÈ‡Â
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בנים וב' בנות .אחרי פטירתה נשא בחמישית
את שיינדל בת רבי אברהם גווירצמאן
מגארליץ ,נכד הרבי ר' אלימלך מליזענסק.
עם הסתלקות חותנו בזוש"ל מילא את
מקומו כאבד"ק ראזלא .עם הסתלקות רבו
ה"שר שלום" בשנת תרט"ו החל לנהוג
כאדמו"ר בחיי אביו .בתחילת שנת תרט"ז
נתקבל לרבנות שינאווא )בה שימשו לשעבר חותנו
ה"אריה דבי עילאי" וחותנו-זקנו ה"ישמח משה"(.

בשנת תרכ"ז נתקבל לרבנות סטראפקוב .עם
הסתלקות אביו בשנת תרל"ח עבר לצאנז בה
שהה שנה וחזר לסטראפקוב .בשנת תרמ"א
לערך חזר לשינאווא ,בה נסתלק ביום ו' בטבת
תרנ"ט.
סופרו רבי עקיבא הכהן ליבער
מיאשיניצא ,שישב אצלו בשנת תרל"ח רשם
את דברי התורה ששמע מרבינו .מהם נערך
ספר "דברי יחזקאל" שהוציאו לאור
בפאדגורזא תרס"א .ושוב יצא לאור בכמה
מהדורות .מהדורא שמינית משוכללת יצא
לאור על ידי נכדו הרה"ח מוה"ר יחזקאל שרגא
פרנקל זצ"ל בתוספת מרובה בשם :דברי
יחזקאל החדש .ומאז שוב יצא לאור בכמה
מהדורות .לדברי המסכימים חתן ונכד המחבר
דבריו הקדושים "נשלח לו מן השמים"!
רבינו השאיר אחריו ברכה הערות
וחידושים על פירוש רש"י שרשמם על גליון
החומש .ואיידי דזוטרי נדפסו בתוך ספרו
"דברי יחזקאל" מפוזרים בין שאר דברי תורתו
שנכתבו בידי השומע ,כאמור .לימים נתקבצו
יחד על ידי הרב אלימלך אלעזר פרנקל
שליט"א מו"צ בבני ברק כקונטרס בפני עצמו,
כפי שיצאו מתחת ידיו הקדושות ,ונדפס בשם:
קונטרס דברי יחזקאל ,על פירוש רש"י לתורה,
על דרך הפשט ,בתוך קובץ מפרשי רש"י על
התורה שיצא לאור בפרדס כץ תשס"ד,
בהסכמת נכדו כ"ק מרן אדמו"ר מסטראפקוב
שליט"א.

גרגרים מדברי הפרשן הנ"ל

) .Í·Ï Ï‡ È˙ÂÙ‚Ó ÏÎ ˙‡ ÁÏÂ˘ ÈÎ‡ ‰‰ (ãé ,è àøàå 'ôפירש רש"י .˙ÂÎÓ‰ ÏÎ „‚Î ‰ÏÂ˜˘ ˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓ˘ Ô‡ÎÓ :נדחקו המפרשים בדברי
רש"י ז"ל ,ויש שרצו לומר שהוא נקוד בכוּרות .וזהו דוחק גדול .אבל אני בעניי האיר השי"ת עיני ליישב הדברים בטוב טעם ודעת בעזהי"ת,
דהנה מבואר בדברי רש"י ]לעיל ז ,ג[ שבחמש מכות הראשונות לא כתוב 'ויחזק ה' את לב פרעה' ,כי הוא ברשעתו הכביד לבו מעצמו ,רק אחר
שכלה כחו החזיק ה' את לבו שיוכל להרשיע עוד.
נמצא דמאז שפסק כחו רק מה' היתה זאת לו למען רבות מופתיו ולמען נספר באזני בנינו ובני בנינו ,אם כן בודאי יבואו עליו כל המכות ,כי אין
בידו לחזור עוד ,כי כל זמן שהיה בכחו מצד בחירתו לשוב לא שב רק עתה שכלה כחו ובחירתו וה' חיזק את לבו אין בידו לשוב עוד ,על כן
במכה הששית נאמר זאת] ,א"ה ,נראה דטעות סופר הוא וצריך להיות :בהתראה הששית נאמר זאת ,דבמכת שחין לא היתה התראה[ ,שעתה בודאי ישלח השי"ת
את כל מגפותיו אל לבו רק דקשה הלא חמש ]נראה דצריך להיות :שש[ מכות כבר עברו ומאי "את כל" על כרחך מוכח מכאן דהמכה האחרונה
שבה ישלח ישראל ,היא שקולה ככל המכות.

מזלא טבא וגדיא יאה ,לידידנו הנעלה ,איש המעלה
הג"ר מנחם מענדל חשין שליט"א

כוס תנחומין ,לידידנו הנעלה ,איש המעלה
הג"ר ישעי'ה הרצל שליט"א

אב"ד תל גיבורים ורב "קהל חסידים" ככר אחים מאיר

רבה של נצרת עלית

והרבנית תליט"א

לרגל נישואי הבת תחי' עב"ג החתן המופלג הי"ו
יהי רצון שיזכו לרוות מכל יוצאי חלציהם
רב תענוג נחת ושובע שמחות נס"ו
מערכת "מתיבתא דרש"י"

על פטירת אמו הצוה"ח ע"ה
מנחם ציון ובונה ירושלים ינחמו בכפליים
ומעתה אך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים
מערכת "מתיבתא דרש"י"

