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  מרימ וייטמנ

  
  – הדי פרשנותו של רבי יהודה הח�יד בכתבי תלמידיו

  המשכ מול צמצומ
  

 התייח�ות הנו לתורה הח�יד יהודה רבי של פירושו לש הייחודיימ המאפיינימ אחד
גרמו לככ  וקטעימ מ�וימימ בפרשנות ז התורה. כתיבת וייחודית לדרכ פנימ-רבת

כתבי תלמידיו  עלדפ�תו. המאמר יתחקה שצנזרו את ה�פר וביקשו אפ להחרימ את ה
וממשיכי תורתו של רבי יהודה הח�יד, מהמ �פרי הלכה ומהמ �פרי פרשנות לתורה, 

  .בני�יונ לבדוק אמ כיוונימ אלו קיימימ גמ בכתביהמ

 פירושי התורה לרבי יהודה הח�יד

 2,המעצביממראשוני ח�ידות אשכנז ו 1,)1217נפטר בשנת , רבי יהודה הח�יד (גרמניה
אחד ו�פרימ רבימ נו�פימ, היה  צוואת רבי יהודה הח�יד ,�פר ח�ידיממחבר 

פרושי ב�פרו  .האישימ הבולטימ בעולמה הרוחני של יהדות אשכנז בימי הביניימ
השבוע וכנ מעט  מובאימ פירושימ לתורה על פי פרשות 3התורה לר' יהודה הח�יד

על ידי ר' משה זלטמנ,  נכתבר פירושימ לחלק מנ ההפטרות ולחלק מנ המגילות. ה�פ
  4.את פירושי אביו שכתבבנו של רבי יהודה הח�יד, 

 
 מקורות בניתוח הרבה רתועז ועל המאמר קריאת על, עמנואל שמחה 'פרופ, לאחי החמה תודתי  *

  .נו�פימ למקורות ובהפניה
, ירושלימ �פר ח�ידימר' מרגליות, 'תולדות רבינו יהודה הח�יד', : ראו הח�יד יהודה רבי על  .1

 ,דני'  ; 269- 261, 223- 181' עמ, ה"תש� ירושלימ, א מחקרימ כנ�ת, שמע- תאי'  ;ט-תשמ"ג, עמ' א
 .ו"תש� ירושלימ, הח�יד יהודה' ר

י'  ;, ירושלימ תשל"טעולמה החברתי והרוחני של ח�ידות אשכנזי' הקר,  אשכנז ראו: ותל ח�ידע  .2
 ו,- ה תולדות תורת ה�וד העברית הנ"ל, ;תשכ"ח , ירושלימתורת ה�וד של ח�ידות אשכנזדנ, 

  תשע"א. ירושלימ
 ומו�קבה' זקמבריד יד כתבי פי על הראשונה בפעמ לאור יוצא ,הח�יד יהודה' לר התורה פרושי  .3

, לנגה שמשונ יצחק ידי על, והערות מקומות מראי עמ שנדפ�ו ו�פרימ נו�פימ יד כתבי פי ועל
  .ה"תשל ירושלימ

במשכ השנימ,  לבנו האב שהתקיימו בינ דברי תורה ששמע הבנ מאביו ומשיחות על מבו�� ה�פר  .4
הפירוש מובא בשמ אביו (כגונ: בראשית א', ג) ויש שאינו שש י .11, עמ' )1(לעיל, הערה  ראו: דנ

מובא בשמו (כגונ: בראשית א', א). לעתימ מ�פר הבנ על נ�יבות אמירת הפירוש (כגונ: הפטרת 
(כגונ:  כ"ב, כח), על אופנ הגעתו אליו באמצעות צד שלישי ;במדבר ד', ו ;116-117זכור, עמ' 
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פרשנות המבו��ת על דרכ הרמז  – הפירוש משלב כיווני פרשנות שונימ ומגוונימ
כראשי תיבות וגימטריות, בצד פרשנות על דרכ הפשט ואפ על דרכ המחקר 

   5.הי�טורי- הפרשני
 ישנהרית של רבי יהודה הח�יד לתורה המאפיינימ של הפרשנות ההי�טו בינ

. מאורעות שנכתבו שלא 1פנימ לדרכ כתיבת התורה: -התייח�ות ייחודית ורבת
. פ�וקימ שהיו כתובימ בתורה 3 ;. פ�וקימ שנו�פו לאחר שנת הארבעימ2 ;במקוממ

ואיננו מקובל היומ כלל וכלל בקרב  מאודחלק מפרשנות זו מפתיע  6.ממנה �רווהו
  רתית. הפרשנות המ�ו

  מאורעות שנכתבו שלא במקוממ

מוקדמ או מאוחר מכפי שמשתמע  מ�וימימ התרחשו בזמנשמאורעות  הקביעה
הנה פרשנות מוכרת  – מנכתבו מ�יבות מ�וימות שלא במקומובכתובימ  בתיאורמ

. רבי יהודה הח�יד כמעט ואינו 'אינ מוקדמ ומאוחר בתורה'נקראת בדרכ כלל ה
  בהמ פרשנימ אחרימ אינמ עושימ זאת.שמו בפ�וקימ משתמש במונח זה, אכ מייש

 "רי בחרבי ובקשתיואני נתתי לכ שכמ אחד על אחיכ אשר לקחתי מיד האמֹ " א.
מלשונ הפ�וק נראה שמילימ אלו הנ חלק מדברי  – )65- 64(בראשית מ"ח, כב, עמ' 

 הפ�וק לא נאמר על ידי יעקב, אלא רק ,יעקב. על פי פירושו של רבי יהודה הח�יד
שנימ אחר ככ, על ידי משה, המ�ביר שנתנ לבני יו�פ נחלה כפולה בשל ברכת יעקב 

בה השווה אותמ לבניו. לכנ נתנ משה חלק מנ הארצות שכבש מיד ש ,מנשהללאפרימ ו
לחצי שבט המנשה, וזאת בנו�פ לנחלת  �יחונ מלכ האמורי ומיד עוג מלכ הבשנ

המשכ דברי יעקב בפ�וק הקודמ אפרימ ומנשה בעבר הירדנ המערבי. הפ�וק איננו 
ויאמר ישראל אל יו�פ הנה אנכי מת והיה אלהימ עמכמ והשיב אתכמ אל ארצ "

אני" פותחת אמירה חדשה, אמירה של משה כעבור שנימ ו, אלא המילה ""אבתיכמ
 

). 149על העתקת הפירוש מכתבי אביו (כגונ: שה"ש ד', יג, עמ'  ; ויקרא ב', יג), אובראשית כ"ד, יב
במדבר כ"א, טז באמצע). על  ;על הפירוש של אביו ומתרצו (כגונ: ויקרא ב', יגהבנ מקשה לעתימ 

קווימ לפירוש התורה ' ברינ,ג' אופי הפירוש ועל מקומו של הבנ בהעלאת הפירוש על הכתב ראו: 
פרושי ל�פר ש לנגה "ישל וכנ במבוא , 215-226עמ' , תשמ"ג, ג תעודה, 'של ר' יהודה הח�יד

) מפתח של כל 216ב�ופ ה�פר (עמ'  יג.- ), עמ' ז3(לעיל, הערה  התורה לר' יהודה הח�יד
  האזכורימ של ר' משה זלטמנ ב�פר.

מ�ורת המקרא לרבי יהודה טעמי בידינו שני פירושימ נו�פימ לתורה מאת רבי יהודה הח�יד:   .5
, יוצא לאור בפעמ הראשונה עפ"י כתבי יד מו�קבה ואוק�פורד עמ מראי מקומות, על ידי הח�יד

, יוצא לאור לראשונה מכתב יד יחידי שהיה �פר גימטריות ;יצחק שמשונ לנגה, ירושלימ תשמ"ה
מאת יעקב ישראל... למראה עיני החיד"א בצירופ מבוא, הערות והארות, ביאורימ... ומפתחות... 

  �טל, ירושלימ תש�"ה.
  ).4על מאמרו של ברינ (לעיל, הערה ש קבוצות מבו�� והמיונ לשל  .6
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בפירוש יוצא דופנ זה פותר רבי יהודה הח�יד שני קשיימ: א. מדוע נו�פה  .ותרב
שלכאורה פותחת אמירה חדשה? ב. איזו נחלה לקח  ,אני"ו"באמצע דברי יעקב המילה 

 – יעקב מיד האמורי בחרבו ובקשתו? בנו�פ לככ פותר פירוש זה קושי ב�פר במדבר
בעוד שרק שבטי ראובנ וגד  ,תנו חלק מארצות �יחונ ועוג לחצי שבט המנשהימדוע נ

 ,פירוש זה ישבשבא לירבי יהודה הח�יד אינו מציג את הקשיימ  ?ביקשו להתיישב שמ
. מ�גנונ הדברימ, כפי שהובאו בידי בנו, לא נראה שיש בוואפ אינו מרמז על החידוש 

  7.שפירוש זה הנו חידוש מפתיע בעיניו

אמ ובני ישראל אכלו את המנ ארבעימ שנה עד ּבֹ" שהפ�וק ,מבינ בתורה קורא כל ב.
, ז"ט( שמות ב�פר רהנאמ ,"אמ אל קצה ארצ כנענאל ארצ נושבת את המנ אכלו עד ּבֹ

 בפירושו ככ על מעיר הח�יד יהודה רבי ,ואכנ. הארבעימ שנת ב�ופ רק התברר – )לה
 בשנת אירעו הקודמימ הפ�וקימ שגמ מו�יפ שהוא אלא), 89-90' עמ( זה לפ�וק

מר ממנו א העֹמלֹ ה'ויאמר משה זה הדבר אשר צוה " הפ�וקימ ,כלומר. הארבעימ
את הלחמ אשר האכלתי אתכמ במדבר בהוציאי אתכמ  תיכמ למענ יראורֹ למשמרת לדֹ

מר מנ והנח ויאמר משה אל אהרנ קח צנצנת אחת ותנ שמה מלא העֹ . מארצ מצרימ
אל משה ויניחהו אהרנ לפני העדת  ה'כאשר צוה . תיכמרֹלמשמרת לדֹ  ה'תו לפני אֹ

 ועל, השנייה בשנה שנאמר ציווי על לכאורה המ�פרימ), לד-לב ,ז"ט שמות( "למשמרת
 יהודה רבי. הארבעימ שנת ב�ופ המנ אכילת תומ עמ רק אירעו, השנה באותה וביצוע

נראה כי פירושו נבע מנ העובדה,  אולמ, ככ לפרש הביאו מה מ�ביר איננו הח�יד
 גמ אולי 8.המנ צנצנת את בו לשימ עדות ארונ עדיינ היה לא המנ ירידת שבתקופת

ת הלחמ אשר האכלתי אתכמ במדבר בהוציאי למענ יראו א" ,הפ�וק של החגיגי �גנונו
 גדול מאורע אהי המנ שאכילת משתמע ממנוש, תוכנו גמ כמו", אתכמ מארצ מצרימ

 "אמ אל ארצ נושבתעד ּבֹ" ,וכנ �מיכות הפ�וק לתיאור האכילה, �יומו אל הגיע אשר
 .זה לפירוש שהביאו המ –

 
 ישראל עמ של כדוברו אלו דברימ אמר יעקב שלדבריהמ אלא, ככ מפרשימ עזרא ואבנ מ"רשבגמ   .7

 ומנשה אפרימ שבטי ינחלו, ובקשתו בחרבו האמורי את ישראל עמ יכבוש שכאשר, עתיד ובלשונ
  .בארצ כפולה נחלה

 בשנה, המשכנ הקמת לאחר זה היה ופירוש על פי אכ, יותר מאוחר נאמר שהפ�וק מפרש י"רש גמ  .8
 כאנ שנכתב אלא, מועד אהל שנבנה עד זה מקרא נאמר ולא" – ממצרימ ישראל לצאת השנייה
, המשכנ שנעשה אחר להיכתב היתה ראויה הפרשה זאת" – עזרא אבנ ככ פירש גמ". המנ בפרשת

 אמר כנ על, לישראל כנ אמר משה והנה. לדורות המנ שעומד הנ� זה ל�פר הזה במקומ נכתבה רק
' ר של בי�ודו מצאתי ושוב" ,זה פירושו ב�ופ מציינ הח�יד יהודה רבי. "'אתכמ האכלתי אשר'

ופירושו של , קיימ איננו זה פירוש שלפנינו מ"רשב בפירוש אולמ", כנ מאיר' הר בנ שמואל
 ."לאחר שהוקמ המשכנ בשנה שנייה" – לפ�וק עזרא ואבנ י"רש לפירושי הרשב"מ שלפנינו מקביל

וראו: י' יעקב�, 'נו�ח פירוש רשב"מ לתורה על פי כ"י בר�לאו ועל פי מקורות נו�פימ', בתוכ: מ' 
 .476-480' , עמ2013אטלנטה  ,זר רימונימאביעוז ואחרימ (עורכימ), 
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(ויקרא ב', " תקריב מלחולא תשבית מלח ברית אלהיכ מעל מנחתכ על כל קרבנכ " ג.
הברית  אשהברית המתקשרת למלח הי ,רבי יהודה הח�יד מפרש – )138יג, עמ' 

נ ... פרת עמכ היומאלהיכ ּכֹ ה'אלהיכ ובאלתו אשר  ה'לעברכ בברית " :בערבות מואב
אלהינו ללכת  ה'נה היומ מעמ יש בכמ איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פֹ

 ומלחגפרית  ה'...ח לו כי אז יעשנ אפ �לֹ ה'לא יאבה ... ההמ ד את אלהי הגוימלעבֹ
 ,כב). בנו של רבי יהודה הח�יד, ר' משה זלטמנ-(דברימ כ"ט, יא" שרפה כל ארצה

המפרש ביטוי שנאמר בשנה  ,המביא את פירוש אביו, תמה על פירושו זה של אביו
והלא זה נאמר ב�ופ "וקשה לי,  – השנייה על פי ביטויימ שנאמרו רק בשנת הארבעימ

 ,ימיו של משה", ומביא שתי אפשרויות לביאור דברי אביו. לפי האפשרות הראשונה
 ;על שמ העתיד – נאמרו בעת מתנ המצווה בשנה השנייה "ברית אלהיכ"המילימ 

בתחילה היה כתוב 'ולא תשבית מלח מעל מנחתכ', ורק  ,לפי האפשרות השנייהאילו ו
"ואחר שמשה  – "ברית אלהיכ"בעימ נו�פו המילימ האר תלאחר כריתת הברית בשנ

  10.יכ"המלח ברית אל 9,רבינו כתב זה באתמ נצבימ, אז הו�יפו וכתבו מה מלח

ֻּ " המובא בפ�וק ,ות הישיבה ב�וכהטעמ מצוַ  ד. ת תשבו שבעת ימימ כל האזרח ּכֹב
אל בהוציאי כות הושבתי את בני ישרֻּ תיכמ כי ברֹדעו דֹלמענ יֵ . תּכֹֻּ בישראל ישבו ב

 , מפורש בפירושו של רבי יהודה הח�יד ככ:)מג-מב ג,"כ ויקרא" (אותמ מארצ מצרימ

 זה פ�וק נאמר הארבעימ בשנת 12)ב�וכות( כי לנו' פי 11]אבי שמורי [= א"שמ אני זכור
 ונתינת, �יני במדבר צוה' והק. כרכימ ומכבשימ ב�וכות חונימ והיו מואב בערבות כשחנו

 ב�וכות אתכמ להושיב' הק דעת שהיה בעבור �וכות שצוה מה', מ בשנת משה כתב טעמ
 מ�יחונ וראייה, 'מצרימ מארצ אותמ בהוציאי' בטוב קרוייה' מ ושנת. כרכימ לכמ ולכבוש

 א"כ היה ולא, (דברימ ד', מו) 'מצרימ מארצ בצאתמ' ישר ובני משה הכה אשר' כתיב ועוג
  ).152' עמ(  'מ בשנת] אמ כי [=

ות הישיבה ב�וכה איננו מתייח� למאורע שאירע טעמ מצוַ ש ,�יד מפרשרבי יהודה הח
ישבו  הארבעימ, שבמהלכנ תלמלחמות ב�יחונ ובעוג בשנ�מוכ ליציאת מצרימ, אלא 

בני ישראל ב�וכות. הישיבה ב�וכות בשעת מלחמות שנת הארבעימ איננה נזכרת כלל 
מלחמות אלו ישבו בתורה, וגמ לא במקורות אחרימ. רבי יהודה הח�יד מניח שב

ות ומפרש שישיבה זו ב�וכות בשעת המלחמה על הארצ היא היא טעמ מצוַ  13,ב�וכות
ניתנה לעמ ישראל כבר במדבר �יני, כמו כל פרשת המועדות  זו ההישיבה ב�וכה. מצוו

 
  צריכ להיות 'מהמלח' (על פי הצעת הרב יעקב ישראל �טל).  .9

  עורכ ר' משה זלטמנ הבחנה בינ כתיבת משה לבינ מי ש"הו�יפו וכתבו". בפרשנות זו לדברי אביו,  .10
  .הפ�וק בפירוש אביו דברי את המביא ,הח�יד יהודה רבי של בנו בידי , כאמור,נכתב הפירוש  .11
, ולכנ הכני�ּה מקומה זה אינ ואכנ, זו מילהח�רה  רושיפה מועתק שמהמ היד יכתב משני באחד  .12

  מהדיר ה�פר ל�וגריימ.
 .מקומ בכל ה�וכות בניית חומרי בזמינות כנראה קשורה לחמהמ בשעת ב�וכות הישיבה  .13
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כיוונ שהוא מבו�� על ויקרא כ"ג, אולמ טעמ המצווה לא נאמר במדבר �יני, ושב
מ נאמר בערבות מואב בשנת הארבעימ, לאחר כיבושי התרחש אז. הטע מאורע שטרמ

�יחונ ועוג. לאחר שטעמ המצווה התברר בשנת הארבעימ, הוא נו�פ לפ�וקי �פר 
  ויקרא אשר נאמרו בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרימ. 

 הפעמ גמ מג) הנו הציווי היחיד בתורה לישב ב�וכה. זו- מב ,ציווי זה (ויקרא כ"ג
 ממצרימ, שכנ בצאתמ ב�וכות ישבו ישראל שבני ככ על שומעימ ושאנ בתורה היחידה

לכנ יכול רבי יהודה  .במדבר והנדודימ מצרימ יציאת תיאורי בכל מוזכר איננו המאורע
  14.הח�יד לומר את פירושו המפתיע

התורה מ�פרת שאותה ישיבה בפירוש מחודש זה הוא העובדה, שאחד הקשיימ 
כות ֻּ תיכמ כי ברֹדעו דֹלמענ יֵ " – בכני�ה לארצהייתה ביציאת מצרימ ולא ב�וכה 

מג). על ככ משיב  ,ג"כ ויקרא( "בהוציאי אותמ מארצ מצרימהושבתי את בני ישראל 
שכל תקופת ארבעימ שנות הנדודימ במדבר נחשבת כיציאת  ,רבי יהודה הח�יד ואומר

תקופת מצרימ. הוא מוכיח את הדבר בעזרת הפ�וק המתארכ את מלחמת �יחונ ועוג כ
רי אשר יושב נ מלכ האמֹבעבר הירדנ בגיא מול בית פעור בארצ �יחֹ" – יציאת מצרימ

  15.)מו', ד דברימ(" בחשבונ אשר הכה משה ובני ישראל בצאתמ ממצרימ
המתארימ את שנת הארבעימ כתקופת יציאת  נו�פימ ניתנ להביא פ�וקימ ,ואכנ

א להמ בקהל גמ דור עשירי לא יבֹ  ה'א עמוני ומואבי בקהל לא יבֹ"כמו הפ�וק  ,מצרימ
 "על דבר אשר לא קדמו אתכמ בלחמ ובמימ בדרכ בצאתכמ ממצרימ. עד עולמ ה'
 של התיאור בתוכ הירדנ בקיעת את המזכירימ לימיתה פ�וקי וכנ), ה-ד, ג"כ דברימ(

היתה יהודה . עזבצאת ישראל ממצרימ בית יעקב מעמ לֹ" – ממצרימ ישראל צאת ימי
  ).ג- א ד,"קי לימיתה(" ב לאחור� הירדנ י�ֹהימ ראה וינֹ. משלותיולקדשו ישראל מ

בפירושו זה מיישב רבי יהודה הח�יד קושי מרכזי בהבנת מבנה פרשת המועדות 
מעורר  מבנה פרשת המועדותב�פר ויקרא (כ"ג), אפ שאינ הוא מזכיר קושי זה כלל. 

קוטעת את הנ הראשונה שבששתי חתימות נפרדות זו מזו, שכנ לפרשה תמיהה, 
חג ה�וכות במבנה הלכות כתובות לו - לג וקימהפ�וקימ העו�קימ בחג ה�וכות. בפ�

, אי�ור מלאכת עבודה 'דשמקרא ק+'תאריכ,  – גמ לשאר החגימ ימהאופייניובתוכנ 
חוזרימ מג -פ�וקימ לט ;חתימה לכל פרשת המועדותמופיעה  לח-לז וקימבפ� ;וקרבנ

 ;מינימ ו�וכהה ארבעת – ייחודיימ לחג זה בלבדשוב לחג ה�וכות, והפעמ לדינימ 

 
אלמלא חטאו, נתינת המצווה ונתינת טעמה היו �מוכות יותר זו לזו, שכנ מלחמת הארצ לא   .14

נדחית לשנת הארבעימ אלא הייתה מתרחשת בתחילת השנה השנייה; אכ אלמלא חטאו הייתה 
אולי לא היו מגיעימ לערבות מואב ולנחלות �יחונ ועוג, וטעמ המצווה היה נקשר במלחמה אחרת 

 לכיבוש הארצ או באירוע אחר הקשור לירושת הארצ.
  עיינו גמ בפ�וק הקודמ לו, דברימ ד', מה.  .15
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ו של רבי לפי פירוש 16.חתימה שנייה של פרשת המועדות מופיעהפ�וק מד בולב�ופ 
, ואולי פ�וקי חג ה�וכות נו�פו לפרשה רק בשנת הארבעימחלקימ מ ,יהודה הח�יד

ככ נדחה הפ�וק  אפשר שמשומ .בשל ככ כתובימ המ לאחר חתימת פרשת המועדות
ות ה�וכה אל אחרי החתימה, וכנ הפ�וק העו�ק במצווה הייחודית ק במצוַ העו�

  . ות ארבעה מיניממצוַ  – חג ה�וכות לשהשנייה 
 חו�רנו�פת בעניינ תמיהה גמ  מיישב הח�יד יהודה רבי של זה פירושו

 ובינ מצרימ ליציאת כזכר מצות אכילת חובת על הרבות החזרות בינ פרופורציהה
 פרשות בשלוש במיוחד בולט הדבר ב�וכה. הישיבה ותלמצוַ  נוגעה בכל התורה שתיקת
 ,הפ�ח של ההי�טורי וטעמו מצה אכילת ותמצוַ  יממוזכר בהנש ,הרגלימ שלושת

  :ההי�טורי וטעמה ב�וכה הישיבה ותמצוַ  לחלוטינ ימונעדר

 בֹו ִּכי ָהָאִביב חֶֹדש ְלמֹוֵעד ִצִּויִתכָ  ַּכַאֶשר ַמּצֹות ּתֹאַכל ָיִמימ ִשְבַעת ִּתְשמֹר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת
  ).טז-טו ,ג"כ שמות(  ַהָּשֶדה ִמנ ַמַעֶשיכָ  ֶאת ְּבָאְ�ְּפכָ  ַהָּשָנה ְּבֵצאת ָהָאִ�פ ְוַחג... ִמִּמְצָרִימ ָיָצאָת 

 ְּבחֶֹדש ִּכי ָהָאִביב חֶֹדש ְלמֹוֵעד ִצִּויִתכָ  ַאֶשר ַמּצֹות ּתֹאַכל ָיִמימ ִשְבַעת ִּתְשמֹר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת
  ).כב-יח ,ד"ל שמ(  ַהָּשָנה ְּתקּוַפת ָהָאִ�יפ ְוַחג... ִמִּמְצָרִימ ָיָצאָת  ָהָאִביב
 ִמִּמְצַרִימ ֶאלֶֹהיכָ ' ה הֹוִציַאכָ  ָהָאִביב ְּבחֶֹדש ִּכי ֶאלֶֹהיכָ ' ַלה ֶּפַ�ח ְוָעִשיָת  ָהָאִביב חֶֹדש ֶאת ָשמֹור
 ֵמֶאֶרצ ָיָצאָת  ְבִחָּפזֹונ ִּכי עִֹני ֶלֶחמ ַמּצֹות ָעָליו ּתֹאַכל ָיִמימ ִשְבַעת צָחֵמ  ָעָליו תֹאַכל לֹא... ָלְיָלה

ּכֹת ַחג... ַחֶּייכָ  ְיֵמי ּכֹל ִמְצַרִימ ֵמֶאֶרצ ֵצאְתכָ  יֹומ ֶאת ִּתְזֹּכר ְלַמַענ ִמְצַרִימ ֻּ  ִשְבַעת ְלכָ  ַּתַעֶשה ַה
 ְוַהֵּגר ְוַהֵּלִוי ַוַאָמֶתכָ  ְוַעְבְּדכָ  ּוִבֶּתכָ  ּוִבְנכָ  ַאָּתה ְּבַחֶּגכָ  ְוָשַמְחָּת  .ּוִמִּיְקֶבכָ  ִמָּגְרְנכָ  ְּבָאְ�ְּפכָ  ָיִמימ

 ִּכי' ה ִיְבַחר ַאֶשר ַּבָּמקֹומ ֶאלֶֹהיכָ ' ַלה ָּתחֹג ָיִמימ ִשְבַעת. ִּבְשָעֶריכָ  ַאֶשר ְוָהַאְלָמָנה ְוַהָּיתֹומ
  ).יג- א, ז"ט דברימ(  ָשֵמַח  ַאכְ  ְוָהִייָת  ָיֶדיכָ  ַמַעֵשה ּוְבֹכל ְּתבּוָאְתכָ  ְּבכֹל ֶאלֶֹהיכָ ' ה ְיָבֶרְככָ 

 פירושו על פי יותר מובנת ב�וכה הישיבה ותבפ�וקימ אלו ממצוַ  התורה 'התעלמות'
 המצווה, ב�וכה הישיבה ותמצוַ  של טעמה התברר שלא עד שכנ, הח�יד יהודה רבי של

  .נאמרה ולא כמעט

(במדבר כ"א,  "שראל את השירה הזאת עלי באר ענו להאז ישיר י" – שירת הבאר ה.
לה), אלא שנכתבה קודמ -, כאשמחוברה והושרה רק לאחר מלחמות �יחונ ועוג ( – יז)

וא הבאר ומשמ בארה ִה "ל�יפור מלחמות אלו כדי להצמידה לאזכור הבאר בפ�וק 
אזכור , טז). הצמדת השירה לשמ( "פ את העמ ואתנה להמ מימלמשה א�ֹ ה'אשר אמר 

 :הבאר נובעת מככ ששירות המ�פרות על נ�י הקב"ה התחברו בדרכ כלל על שפת באר

 
קרבנות חג ה�וכות 'וייטמנ, ז' דיני �וכות ראו:  תוכחתימת פרשת המועדות בנ בשאלת דיול  .16

�וכת  ,מייזליש (עורכ)ש' : בתוכ מהדורה חדשה יותרב, ו4-11ל א, תש"נ, עמ'  המעינ, 'ומשמעותמ
 ,עיונימ בפרשת השבוע�מט, א' ; 174-175, ובעיקר עמ' 175- 167תש�"ב, עמ' ירושלימ , שילה

  .114-116עמ' ירושלימ תש�"ה,  ,ה, כרכ בי�דרה שני
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אלא בעבור שהזכיר  ,וזאת הפרשה אינה במקומה, אחר מלחמת �יחונ ועוג הוא מקומה
  17).185- 184(במדבר כ"א, יז, עמ'   'בארה' הזכיר השירה

לבקשתו לעבור  בפרשת ואתחננ מ�פר משה לעמ על היעתרותו החלקית של הקב"ה ו.
נה ותימנה ומזרחה וראה עלה ראש הפ�גה ושא עיניכ ימה וצפֹ" – בארצ ולראותה

" (דברימ ג', כז). בפרשת וזאת הברכה מתואר ר את הירדנ הזהבעיניכ כי לא תעבֹ
ת מואב אל הר ויעל משה מערבֹ" :עלייתו של משה אל ראש הפ�גה – ביצוע ההבטחה

ואת כל . את כל הארצ את הגלעד עד דנ ה'ו ויראהו חנבו ראש הפ�גה אשר על פני ירֵ 
את הנגב ואת ו. נפתלי ואת ארצ אפרימ ומנשה ואת כל ארצ יהודה עד הימ האחרונ

בהמשכ הפ�וקימ שמ מתואר  .ג)-ל"ד, א שמ" (ערחו עיר התמרימ עד צֹהככר בקעת ירֵ 
 מות משה.

לייתו להר, שמפ�וקי וזאת הברכה משתמע שמותו של משה אירע מיד לאחר ע אפ
מפרש רבי יהודה הח�יד שעליית משה להר התרחשה מוקדמ יותר, מיד לאחר תפילתו 
להיכנ� לארצ, ועוד לפני שמשה אמר לבני ישראל את גבולות הארצ (פרשת מ�עי), כי 

ה משה לתאר באופנ ראלי את בה ראה את כל הארצ, יכול הישרק בעקבות עלייתו זו, 
  :הארצ

 , וזה היה מיד אחר'הנגב ואת הככר, ויראהו ה' את כל הארצ וגו'ופי' בזאת הברכה 'ואת 
ואתחננ וקודמ �ופ פרשת מ�עי שכתיב 'וירד הגבול זפרונה' וכנ כולמ, וכיצד היה משה 

    18כותב כל זה אמ לא ראה הכל מהר העברימ הר נבו, ואינ מוקדמ ומאוחר בתורה
 ).200(דברימ ג', ג, עמ'   

  רבעימהא שנת לאחר שנו�פו פ�וקימ

לט נו�פה לתורה - רשימת מלכי אדומ בבראשית ל"ו, לאיהודה הח�יד מפרש ש ביר א.
גדולה. פירושו של רבי יהודה הח�יד אינו מובא על פ�וקי �פר העל ידי אנשי כנ�ת 

שבימ ר מאת אחינו בני עשו היֹונעבֹ"בראשית אלא על הפ�וק בתחילת �פר דברימ 
  :)198" (דברימ ב', ח, עמ' רנ גבבשעיר מדרכ הערבה מאילת ומעציֹ

וא"ת היאכ באו לעציונ גבר כמו שאומ' באלה מ�עי 'וי�עו מעציונ גבר', והלא של אדומ 
(דה"ב  על שפת הימ בארצ אדומ' ...היה, כדאמ' בדברי הימימ 'אז הלכ שלמה לעציונ גבר

מטרד  כ"א מלכ אדומ נשא מהטבאל בת ,. ואומר אבי שעציונ גבר לא היה של אדומח', יז)
והיא הכני�ה לו את עציונ גבר שמתוכה היו מביאינ הזהב... לא היו יכולינ לילכ אחר הזהב 

שהכני�ה לו עיר שממנה הולכינ  ',בת מי זהב'אמ לא היו באינ לעציונ גבר מתחילה, זהו 
במימ עד הזהב, וזהו לא נעשה עדיינ בימי משה כי אמ לפני מלוכ מלכ לבני ישר', פי' קודמ 

 
  דיונ נו�פ בפירוש פ�קי השירה ראו להלנ, 'פ�וקימ שהיו כתובימ בתורה והו�רו ממנה'.  .17
 משתמש רבי יהודה הח�יד בפעמ היחידה בביטוי 'אינ מוקדמ ומאוחר בתורה'. זה  בפירוש  .18
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לכנ כתבו בימי כנ�ת גדולה בחומש ול אחרי כנ, אבל בימי שלמה כבר נעשה. שמלכ שא
   19.שלא תתמה איכ בא עציונ גבר לאדומ כמו שכתוב בדברי הימימ

ד. עציונ גבר הנה חלק מארצ ומורכבימ מא מהלכ הפירוש והנימוק המובא לפרשנות זו
"אז הלכ שלמה  :ראדומ, ככ למדנו מתיאור פעילותו הימית של שלמה המלכ בעציונ גב

לבני ישראל א�ור היה לעבור  .)יז', ח דה"ב(על שפת הימ בארצ אדומ" לעציונ גבר... 
 בני של חנייתמ על תמיהה בארצ אדומ בדרכמ ממצרימ לארצ ישראל, ולכנ מתעוררת

 להיות הפכה גבר שעציונ להשיב לכאורה ניתנ. בעציונ גבר במ�עמ במדבר ישראל
 מלכות לבינ במדבר הארבעימ שנת בינ כלשהו בזמנ – ותרי מאוחר בשלב מאדומ חלק

על  עלומה או מ�ורת הולכ בכיוונ זה, אכ מב�� דבריו על הח�יד יהודה רבי. שלמה
הנזכרת ברשימת מלכי אדומ  זהב מי בת מטרד בת על מהיטבאל, מאתנו שאבד מדרש

עו ושמ וימת בעל חננ בנ עכבור וימלכ תחתיו הדר ושמ עירו פ" – ב�פר בראשית
המ�ורת הקדומה שבידי . (בראשית ל"ו, לט) "אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב

שמהיטבאל בת מטרד בת מי זהב העניקה את עציונ גבר  ,רבי יהודה הח�יד היא
 דרכ להגיע אדומ למלכ אפשרה ובככ, לאדומ עיר זו רפהילבעלה שהיה מלכ אדומ, וצ

אמ עציונ ". זהב מי" – אמה ו בשמ אמאביה א בשמ הרמוזימ הזהב למקורות עד הימ
שבני ישראל  ייתכנגבר צורפה לאדומ כבר בימימ קדומימ אלו של �פר בראשית, איכ 

 שהפ�וק ,הח�יד יהודה רבי מפרש עברו בה בשנת הארבעימ לנדודיהמ במדבר? לכנ
 שנת לאחר דהיינו, באדומ ישראל שחנו לאחר רק המתאר את מהיטבאל אירע

שמלכ ישראל הנזכר  ,על פי פירושו זה מפרש רבי יהודה הח�יד .במדבר הארבעימ
, לא) שמ" (כ מלכ לבני ישראלואלה המלכימ אשר מלכו בארצ אדומ לפני מלֹ"בפ�וק 

   20.שאול המלכ, המלכ הראשונ של עמ ישראל ואה

  ) נו�פ לתורה מאוחר יותר:" (בראשית מ"ח, כוישמ את אפרימ לפני מנשה"הפ�וק  ב.

 ,על יעקב נאמר כי על משה, וישמ משה את אפרימ לפני מנשה בראש דגלפי' אבי לא 
ויהושע כתבו או אנשי כנ�ת  .(שמ, יט) נ יגדל ממנו'בעבור שיעקב אמר 'ואחיו הקטֹ

משה כתבו, היה לו לומר 'ואני שמתי את אפרימ לפני שאמ תאמר]  [=גדולה, שא"ת 
  .)64(עמ'   (שמ, כב) ל אחיכ'כמו שיש אחרי כנ 'ואני נתתי לכ שכמ אחד ע 21,מנשה'

אפשר לפרש שכוונת הפ�וק היא לככ שאפרימ עמד לפני מנשה בשעת הברכה, כי - אי
לאחר שיעקב שיכל את ידיו (פ�' יד), לא היה עוד צורכ שישימ את אפרימ לפני מנשה. 

, רמב"נ ורשב"מ) מפרש שהכוונה היא ל�דר הזכרת שממ של אבנ עזרא רש"י (וכנ

 
 .שלי, מ"וההדגשה   .19
ה את הפרשנות שהמלכ הנזכר כאנ הוא שאול ראו פירוש אבנ עזרא לפ�וק זה ולפ�וק מ, הדוח  .20

 המלכ. 
  .שלי, מ"וההדגשה   .21
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רכת יעקב. רש"י מו�יפ ש�דר זה בברכה יהיה בעל משמעות בעתיד אפרימ ומנשה בב
וייושמ בהקדמת שבט אפרימ לשבט מנשה ב�דר הדגלימ ובקרבנות הנשיאימ במדבר. 

שכוונתו הבלעדית של הפ�וק היא הקדמת שבט  ,מפרש רבי יהודה הח�יד ולעומת
ב�דר  אפרימ לשבט מנשה ב�דר הדגלימ. מי שהקדימ את שבט אפרימ לשבט מנשה

שמשה  ייתכנלא  ולמא ;"הוישמ את אפרימ לפני מנש" הדגלימ היה משה, ועליו נאמר
 על דיבר הוא, בפרשה פעולתו את תיאר עצמו משה שכאשר כתב פ�וק זה, מאחר

רבי יהודה  פירוש פי על ככ" (ואני נתתי לכ שכמ אחד על אחיכ": ראשונ בגופ עצמו
 יהושע – למשה מאוחר להיות חייב שלישי בגופ משה על שדיבר מיכאנ שמ). 22הח�יד

   23.הגדולה כנ�ת אנשי או

  ממנה �רווהו בתורה כתובימ שהיו פ�וקימ

מלשונ הפ�וקימ לא ברור מה  – " (במדבר כ"א, יז)אז ישיר ישראל את השירה הזאת"
ברור ממה שנראה - הייתה השירה ששר ישראל, משומ שקיימ בפ�וקימ מעבר בלתי

  תיאור המ�עות:כאה כשירה עצמה אל מה שנר

ְּבֵאר ַחָפרּוָה ָשִרימ ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעמ  .ָאז ָיִשיר ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִּשיָרה ַהּזֹאת ַעִלי ְבֵאר ֶענּו ָלּה
א ַאֶשר ּוִמָּבמֹות ַהַּגיְ  .ּוִמַּמָּתָנה ַנַחִליֵאל ּוִמַּנַחִליֵאל ָּבמֹות .ִּבְמחֵֹקק ְּבִמְשַענָֹתמ ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה

  כ).-(במדבר כ"א, יז  ִּבְשֵדה מֹוָאב רֹאש ַהִּפְ�ָּגה ְוִנְשָקָפה ַעל ְּפֵני ַהְיִשימֹנ

שפ�וקימ אלו אינמ כלל מדברי השירה, ואפ ), 184-185(עמ' רבי יהודה הח�יד פירש 
אינמ תיאור מ�עות בני ישראל במדבר, אלא הנמ תיאור הבאר המבורכת, המפכה 

תנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות וכו'. השירה נכתבה על שפת וזורמת ממדבר מ
הבאר, כפי שנהגו, לדבריו, באותמ הימימ לחבר שירות הודיה על נ� דווקא על שפת 

במקהלות "הבאר. חיבור שירות ההודיה על שפת הבאר נלמד לדבריו גמ מנ הפ�וק 
המילה "מקור" לציונ  בו משמשתשלימ �"ח, כז), י" (תהממקור ישראל ה'ברכו אלהימ 

   מקור מימ חיימ.

שלאחר שניצולו מ�יחונ ועוג ועברו נחל ארנונ אז  ,מורי אבי] זהו הלל הגדול פי' מ"א [=
ובחומש היה כתי' אלא שדוד המלכ ה�יר כל מזמורי יתמי של משה  ,נעשה זה השיר

שירה על  ... וכנ היה דרכ באותנ הימימ שהיו מתקנינ24שבחומש וחיברנ ב�פר תהלימ שלו
ידי נ�, היו חוקרימ אנה באר מימ טובימ וקרימ וטוב לחנות עליו, וזהו 'במקהלות ברכו ה' 

  .''ממקור ישר
 

 ראו לעיל, 'מאורעות שנכתבו שלא במקוממ', א.  .22
 לבראשית הח�יד יהודה רבי פירוש', שורצב"י : ראו פרשנות רבי יהודה הח�יד לפ�וק זה לביאור  .23

 בנושאמקיפה  ביבליוגרפיה ,4, 3 הערותוראו שמ ב. 39- 29 עמ, ב"תשע, א פ תרביצ, '22- 20 מח
 .לתורה הח�יד יהודה רבי פרשנות

  .שלי, מ"וההדגשה   .24
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 אלא, אלו בפ�וקימ כתובה איננה מהי השירה ששרו ישראל על שפת הבאר? שירה זו
מזמור קל"ו היה כתוב . לימיבתה ו"קל מזמור –' הגדול הלל' נהוג לכנותש מה היא

לימ. ולא יהעביר אותו דוד המלכ מנ התורה אל �פר תהיותר בשלב מאוחר בתורה, ו
היה מלכתחילה בתורה, אלא מזמורימ  תהיליממזמור זה בלבד שמצוי היומ ב�פר 

  לימ.י�פר תהלנו�פימ שכתבמ משה היו בתורה והועברו על ידי דוד המלכ 
ועוג.  מזמור קל"ו �וקר את ח�די ה' מאז בריאת העולמ ועד מלחמות �יחונ

(פ�' ה) ומ�יימ  "שה השמימ בתבונה כי לעולמ ח�דולעֹ"פ�וק המזמור פותח ב
ונתנ ארצמ . ולעוג מלכ הבשנ כי לעולמ ח�דו. רי כי לעולמ ח�דול�יחונ מלכ האמֹב"

כב). ח�די ה' -(פ�' יט "נחלה לישראל עבדו כי לעולמ ח�דוו. לנחלה כי לעולמ ח�ד
  והדבר מעורר תמיהה. בירושת הארצ אינמ נזכרימ במזמור, 

הקודמ.  המזמור רקע על יותר קל"ו בולט במזמור הארצ ירושת אזכור עדריה
מזמור הלל ושבח. שני הוא מזמור קל"ה ואילו מזמור הודאה,  הואמזמור קל"ו 

 ,ועוג, באותנ המילימ ממש �יחונ בירושת מונימ את ישועות ה' ומ�יימימ המזמורימ
שבמזמור קל"ה נו�פת גמ הודאה מתבקשת על ירושת אלא שלעומת מזמור קל"ו, הרי 

  הארצ:

 כב)-מזמור קל"ו (פ�' יט יב)-מזמור קל"ה (פ�' יא
  ְלִ�יחֹונ ֶמֶלְכ ָהֶאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו ָהֶאמִֹרי ֶמֶלכְ  ְלִ�יחֹונ

  ּוְלעֹוג ֶמֶלְכ ַהָּבָשנ ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו ַהָּבָשנ ֶמֶלכְ  ּוְלעֹוג
 – ְּכָנַענ ַמְמְלכֹות לּוְלכֹ

  ְוָנַתנ ַאְרָצמ ְלַנַחָלה ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו ַנַחָלה ַאְרָצמ ְוָנַתנ
  ַנַחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלמ ַחְ�ּדֹו ַעּמֹו ְלִיְשָרֵאל ַנַחָלה

עדר ההודאה על ירושת הארצ במזמור קל"ו, יבעקבות ההשוואה בינ שני המזמורימ וה
פרש רבי יהודה הח�יד שמזמור קל"ו התחבר טרמ כני�ת ישראל לארצמ. מזמור מ

קל"ו שהתחבר לפני הכני�ה לארצ, הוא הוא שירת הבאר. המזמור היה כתוב בתורה 
בהמשכ פ�וק יז שבפרק כ"א ב�פר במדבר, ובשלב מאוחר יותר העבירו דוד ל�פר 

  תהילימ. 
  שלבימ.  מזמור קל"ה, לעומת זאת, התחבר בארצ, ובכמה

ולכל ממלכת ' :בא יהושע והו�יפ ועשה מזמור שיני שדומה לזה... והו�יפ רק חדוש אחד
  .'הללויה ...ברוכ ה' מציונ' :... וכשדוד כיבש את ציונ הו�יפ גמ הוא שיטה אחת'כנענ

יהושע חיבר את מזמור קל"ה כעדכונ למזמור קל"ו שנתחבר בידי משה, ולכנ הו�יפ 
, ומשכבש דוד את ירושלימ הו�יפ חתימה (פ�' יא) "נכנע תכוממל לולכ"את המילימ 

  .(פ�' כא) "ממציונ שכנ ירושל ה' ברוכ" – למזמור
שמשה כתב פרקימ שהועברו מאוחר יותר מנ התורה  ,הרעיונ הפרשני יוצא הדופנ

אחד מכותבי מזמורי  ואמ�תמכ כנראה על הגמרא האומרת שמשה ה ,תהילימאל �פר 
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�פר תהלימ על ידי עשרה זקנימ: על ידי אדמ הראשונ, על ידי מלכי : "דוד כתב תהילימ
צדק, ועל ידי אברהמ, ועל ידי משה, ועל ידי הימנ, ועל ידי ידותונ, ועל ידי א�פ, ועל ידי 

מיוח� מזמור אחד  תהילימטו ע"א). ב�פר  -שלשה בני קורח" (בבא בתרא יד ע"ב 
מייח� למשה אחד  26המדרש 25".הימלה למשה איש האלתִפ " – בלבד למשה, מזמור צ'

 . אחד ממזמורימ אלו (צ"ח) קרוי בגמרא "מזמורא'ק- 'מזמורימ צ – עשר מזמורימ
מזמור יתומ, על שומ שאינ בו כותרת המשייכת את כתיבתו לאדמ מ�וימ או  – יתמא"

רבי יהודה הח�יד מבינ שגמ מזמורימ יתומימ נו�פימ, כגונ מזמור  27.לאירוע מ�וימ
נ בפתיחתו עדות על זהות מחברו ועל נ�יבות כתיבתו, ניתנ להניח שמשה קל"ו, שאי

  28.תהילימכתבמ, ולשיטתו המ נכתבו בתורה, והועברו על ידי דוד המלכ ל�פר 
פרשנויות אלו הקשורות בשאלות של עריכת התורה כתובות בפירושו של רבי 

אפ איננ מוצגות  יהודה הח�יד באופנ ישיר וברור, ואיננ מוצגות ברמז או ב�וד. הנ
  פשוטה וגלויה.  ,אלא כפרשנות מקובלת ,כמהלכ חריג

 ה�ערה �ביב הדפ�ת פירושי התורה לרבי יהודה הח�יד

הרב  על ידיפירושי התורה של רבי יהודה הח�יד יצאו לאור לראשונה בשנת תשל"ה 
ה�פר מבו�� על כמה כתבי יד ובעיקר על שני כתבי יד  29.יצחק שמשונ לנגה מציריכ

כל הפירושימ  30.זה לזה, שכנראה הנמ עותקימ של כתב יד קדומ אחד מאודומימ ד
 –בדרכ כלל העו�קימ בעריכת התורה מצויימ לפחות באחד משני כתבי יד אלו, 

  בשניהמ.
פנה הרב דניאל לוי, אב"ד  ,בתקופת עבודתו של הרב יצחק שמשונ לנגה על ה�פר

וכנראה גמ אל רבנימ אחרימ, כי  ,קהילת ישורונ בציריכ, אל הרב משה פיינשטיינ
דברי כפירה בתורתנו הקדושה אשר רשעימ מ�יתימ ומדיחימ משנימ דשש  "ראה...

מאות ושבע מאות קודמ זמננו ויותר העמידו ב�פר פירוש על חומש שהיה על שמ ר' 

 
 דוד מצאּה זו תפילה" – תהילימ �פר אל המזמור תהגע את משהו ציורי באופנ מתאר לפ�וק ק"רד  .25

  ."זה ב�פרו וכתבּה, רבינו למשה שהיתה אצלמ קבלה והיתה, כתובה
  .' קצד', ג, מהד' בובר עמצ תהילימ מדרש  .26
 על ותו�פות י"רש נחלקו" יתמא מזמורא" המושג של יותר מדויק בביאור. ב"ע כד זרה עבודה  .27

 .אתר
 עציונ את לבעלה שהכני�ה זהב מי בת מטרד בת מהיטבאל על הפירוש כמו, זה פירוש שגמ יתכני  .28

 של פקלריהבא� השמימ מנ תורה, השלא"י : וראו. לידינו הגיעה שלא קדומה במ�ורת מקורו, גבר
 – מוכח- ודאי, אמ כי בלתי אופנב זאת האומר, 433-434 'עמ, ה"תשכ יורק ניו- לונדונ, ב הדורות

השל איננו מתייח� לפירושו של רבי יהודה  ".עתיקה מ�ורת באיזה י�ודה זו דעה כי �פק אינ"
 הח�יד, שאותו לא הכיר, אלא לפירוש של רבי אביגדור כ"צ, אשר יתואר בהמשכ.

 .3, הערה לעיל  .29
  יג.- כמפורט במבוא ל�פר, עמ' ז  .30
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שלא  ,טענתו של הרב דניאל לוי הייתה 31".יהודה הח�יד כדי להטעות את העולמ
ה הח�יד כתב כמה מנ הפירושימ שב�פר, ובוודאי ידי זרימ הנ ייתכנ שרבי יהוד

עיקר הדיונ היה בעניינ שלושת הפירושימ  ששלטו בכתב היד והו�יפו בו דברי כפירה.
שבהמ נאמר שלאחר ימי משה נו�פו פ�וקימ לתורה או הושמטו ממנה (בראשית 

   32.)'שלושת הפירושימ' :דברימ ב', ח, להלנ ;במדבר כ"א, יז ;מ"ח, כ
 – ש יבשות היו מעורבימ בדיונ �ביב הוצאת ה�פרולפחות חמישה רבנימ משל

הרב משה פיינשטיינ, הרב שלמה זלמנ אוירבכ, הרב יו�פ שלומ אלישיב, הרב דניאל 
גמ הרב מנשה קליינ. עיקר הדיונ מתועד בשתי תשובות  אחר ככלוי, וכעשר שנימ 

לרב  שו"ת משנה הלכותובות בובשתי תש 33לרב משה פיינשטיינ שו"ת אגרות משהב
  34מנשה קליינ.

לא התעוררה שאלה לגבי ייחו� כתב היד לרבי יהודה הח�יד, אולמ הועלו שתי 
אמ היה זה רבי יהודה  – אפשרויות באשר לזהותו של כותב שלושה פירושימ אלו

הח�יד או שזרימ כתבו דבריהמ בתוכ פירושו. ללא תלות הכרחית בתשובה לשאלה זו 
צנזור, דחייה, או  – אפשרויות בשאלה מה לעשות ב�פר שלושהכותב, עלו על זהות 

 ,קבלה. באופנ מרתק נ�וב הדיונ �ביב תקדימ הלכתי מפור�מ של �פר מקודש קדומ
  שגמ בו נמצאו דברימ שאינמ מקובלימ מבחינה הלכתית:

ו דבריו זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בנ חזקיה שמו, שאלמלא הוא נגנז �פר יחזקאל, שהי
    �ותרינ דברי תורה. מה עשה? העלו לו שלש מאות גרבי שמנ, וישב בעלייה, ודרשנ

  . (שבת יג ע"ב)  

אכ ניתנ להדפי�ו  ,הרב אוירבכ והרב אלישיב פ�קו שיש להוריד את ה�פר מנ המדפימ
  מחדש בהשמטת שלושת הפירושימ. 

יהודה הח�יד הרב פיינשטיינ קיבל את הטענה שלתוכ כתב היד של פירושי רבי 
הוחדרו בכוונה תחילה לפני כמה מאות שנימ פירושימ לא לו, מתוכ מגמה להטעות 

 35.ולגרומ לקוראימ לקבל דעות מוטעות אלו כאילו הנ דעותיו של רבי יהודה הח�יד
 

 יורה דעה, חלק ג, ניו יורק תשמ"ב, �ימנ קטו., שו"ת אגרות משה  .31
", יכהמלח ברית אללאורכ כל הדיונ לא הייתה כל התייח�ות לדברי ר' משה זלטמנ על המילימ "  .32

" שאותנ "הו�יפו יכהברית אל"ה לבינ המילימ המבחינימ לכאורה בינ מה שכתב משה בתור
  לעיל. 10וכתבו", עיינו בהערה 

  קטו.- , �ימנימ קיד31לעיל, הערה   .33
  חלק יב, ניו יורק תש�"ט, �ימנ ריד; חלק טז, ניו יורק תש�"ט, �ימנ קב.  .34
 מתחת יצאו לא קודמיו בדברי הכתובימ שדברימ מתשובותיו בכמה תבכ פיינשטיינ משה הרב  .35

 ט"המהרי של תשובה זו בטענה פיינשטיינ הרב משפ�ל. זייפנימ או טועימ בידי נו�פו אלא ידיהמ
 וולדינברג אליעזר הרב יצא) חושנ משפט, חלק ב, בני ברק תשמ"ה, �ימנ �ט ,משה שו"ת אגרות(

). חלק יד, ירושלימ תשמ"ה, �ימנ ק ,אליעזר שו"ת ציצ( דמיונית השערה לה וקרא, זו שיטה כנגד
' עמ, ב"תש�, קכא וישראל אהרנ בית קובצ, '"טועימ תלמידימ" ארבעה', מונדשייני'  :וראו
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בה�תמכו על תקדימ �פר יחזקאל קבע הרב משה פיינשטיינ שיש לגנוז את ה�פר, אפ 
  ב את כולו:לו יתואר שרבי יהודה הח�יד כת

מ"מ כיונ  ...שלא ידעו חכמימ לפרש דברי יחזקאל אפ שידעו שהוא נבואה מהשי"ת
שמחמת זה אפשר לטועינ ח"ו לחשוב שאיכא �תירה מיחזקאל הנביא ל�פר התורה 
שניתנה ע"י משה רבינו ויבא לכפור ח"ו או בתורה או בנביאימ או בשניהמ, רצו בשביל זה 

אבל מ"מ ראו חכמימ שטוב לגונזו לדורות... א ניתנה ליכתב לגנוז אפ שהוא דבר הא�ור דה
ויש  ...אפ שהוא עקירת תורה מ�פר זה בשביל קיומ עיקרי האמונה שלא יכשלו אינשי בהו

לפר�מ ש�פר הנדפ� על החומש בשמ ר' יהודה הח�יד הוא מזויפ וצריכ לבערו מנ 
  36.העולמ

הרב פיינשטיינ לאותה את הפתרונ שהציעו הרב אוירבכ והרב אלישיב השווה 
לצנזר את �פר יחזקאל  – אפשרות שחכמימ לא בחרו בה ואפ לא הזכירוה בגמרא

  ולהשאירו בתנ"כ.
דעה שלישית בוויכוח הייתה עמדתו של האדמו"ר מאונגוואר, הרב מנשה קליינ. 
הוא לא קיבל את ההשערה שזרימ הו�יפו פירושימ אלו בתוכ דברי רבי יהודה הח�יד, 

תח את השיח בעקבות השאלה שעורר �פר יחזקאל, בהפנותו את הזרקור והמשיכ לפ
  למי שהעמיק ב�פר יחזקאל עד שטיהרו:

ברמ זכור אותו לאיש 'הכת"י של ר"י הח�יד אינ לרחקו ולגנזו אלא כמ"ש (שבת יג ע"ב) 
לטוב וחנניה בנ חזקיה שמו שאלמלא הוא נגנז �פר יחזקאל שהיו דבריו �ותרינ דברי 

והכי  [= והכ"נ ,עיינ רש"י ',העלו לו ג' מאות גרבי שמנ וישב בעלייה ודרשנ ?עשהמה  .תורה
יש לישב שבעה נקיימ ושלש מאות גרבי שמנ ולדרוש דברי רבינו יהודה הח�יד ולא  נמי]

וב"ה עיינתי בדבריהמ וראיתי שיש לפרשמ לפי דרכו בקודש ע"פ ההלכה אלא שאינ  .לגונזנ
  37כאנ מקומנ.

נ קרא שלא לגנוז את ה�פר וכתב שאיננו �ותר את ההלכה, אכ לא הרב מנשה קליי
או שיש  ,באופנ שונה אותנאמ יש לבאר  – פירט כיצד ניתנ ליישב פרשנויות אלו
  מקומ להבינ את המ�ורת באופנ שונה.

 
עמודימ וראו עוד: י"ש שפיגל,  .43- 42 הערותלהלנ,  ראו לתגובה ותיקונ זה למאמר תגובה. קנא- קנ

שמ. הרב  174והערה  267-268, רמת גנ תש�"ה, עמ' בתולדות ה�פר העברי: כתיבה והעתקה
מרדכי טנדלר, נכדו של הרב פיינשטיינ, כתב שהרב פיינשטיינ �בר שגמ בפירושי רמב"נ ורשב"מ 

ה הח�יד, נלמדו ברצפ נו�פו פירושימ מזויפימ, אפ שפירושימ אלו, שלא כמו פירושי רבי יהוד
תקכג, וכנ עמ' - , ירושלימ תשע"ג, עמ' תקח, תקכבמ�ורת משהבמשכ כל השנימ, וראו: מ' טנדלר, 

 תקצ ("ואולי משומ שהיה ב�פרימ אלו טעותימ זיכנו השמ שיהיו גנוזימ"). 
 ).31(לעיל, הערה שו"ת אגרות משה   .36
  ).34חלק יב (לעיל, הערה  ,שו"ת משנה הלכות  .37
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שנימ אחר ככ (תש�"א) שב הרב מנשה קליינ והתייח� לפרשה זו, ושוב כתב על 
קודש קדשימ וח"ו לרחקו ולומר שמינימ כתבוהו, וזה " פירוש רבי יהודה הח�יד לתורה

   38".ב�"ד ברור ואמת
למעשה לא התקבלה בדיונ זה דעתו של הרב מנשה קליינ, וגמ לא דעתו של הרב 

ביעורו מנ העולמ, אלא עמדת למשה פיינשטיינ שקרא להורדת ה�פר מנ המדפימ ו
יב, שקראו לצנזר את שלומ אלישיו�פ הביניימ של הרב שלמה זלמנ אוירבכ והרב 

שלושת הפירושימ הללו מנ ה�פר. יחד עמ זאת נתקבלה גמ דעתמ של הרב משה 
רשעימ מ�יתימ ומדיחימ משנימ דשש מאות ושבע ש" ,פיינשטיינ והרב דניאל לוי

מאות קודמ זמננו ויותר העמידו ב�פר פירוש על חומש שהיה על שמ ר' יהודה הח�יד 
חק שמשונ לנגה הוציא את ה�פר מחדש, ומחק הרב יצ ".כדי להטעות את העולמ

פירושימ אלו, בלי שהדברימ  תבאופנ אמנותי שורה או שתיימ בכל אחד משלוש
 ניכרימ לעינ. המשפטימ המודגשימ בשלושת פירושימ אלו כפי שהובאו בפרק הקודמ

המ שצונזרו והורדו במהדורה המתוקנת. בפתח המהדורה המתוקנת הו�יפ הרב לנגה 
  ה�בר:

צא אני לנכונ להודיע שאחרי התיעצות עמ גדולי התורה ועל פי דעתמ השמטתי קטעימ מו
מועטימ שא�ור להעלות על הדעת שיצאו מפיו הקדוש של רבנו יהודה הח�יד ז"ל, ושיש 

  39להניח שזרימ שלטו בכתבימ ושלחו בהמ יד.

אמ המו"ל אינו מפרט אילו קטעימ השמיט, ומי שקורא את המהדורה המצונזרת, גמ 
ילמד ויחקור ויתאמצ, לא יוכל לדעת היכנ היו כתובימ ומה היו הפירושימ "שא�ור 
להעלות על הדעת שיצאו מפיו הקדוש של רבנו יהודה הח�יד". ההוצאה הראשונה של 
פירושי התורה לרבי יהודה הח�יד אכנ הורדה מנ המדפימ, וקשה להשיגה היומ. את 

טיימ הורדה מהדורה זו מנ המדפימ, הנו�ח השלמ של אותמ שלושה פירושימ שבע
אשר ציטט אותמ וקרא  40שו"ת אגרות משהניתנ למצוא למרבה האירוניה דווקא ב

  41.לגנזמ
כשלושימ שנה לאחר שוכ הדיונ �ביב הוצאת ה�פר שב והעלה בצלאל דבליצקי 
את הפרשה וחיזק את עמדתו של הרב משה פיינשטיינ כנגד מהדורת לנגה, בהציגו 

 
 ).34חלק טז (לעיל, הערה , שו"ת משנה הלכות  .38
פ�קה זו נדפ�ה בראש 'לוח טעויות והשמטות' שנו�פ במהדורה המתוקנת כדפ לא ממו�פר (לפני   .39

  המבוא שבעמ' ז).
  , �ימנ קיד.31לעיל, הערה   .40
כמדד מ�וימ למידת השפעת ויכוח זה עד היומ, הרי שעד  אוצר החכמהאמ נבחנ את תכנת   .41

הושמט  10- 8מצונזרת, ממהדורות - נכלל בתכנה ה�פר במהדורתו הראשונה, הבלתי 7מהדורה 
  .11מצונזרת במהדורה - ה�פר בכלל, והוא הוחזר שוב במהדורתו הבלתי
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אכ  42.פירושי התורה לרבי יהודה הח�ידת, לכאורה, שיצר לנגה ב�פר טעויות נו�פו
א, והוא חזר בו ולאחר פר�ומ דבריו נוכח בצלאל דבליצקי שהאשמותיו היו אשמות שו

  43.מהאשמות אלו וביטלנ

 הדי פרשנותו של רבי יהודה הח�יד בכתבי תלמידיו

   44.פירושי רבי יהודה הח�יד מצוטטימ ב�פרי הלכה וב�פרי פרשנות
גמ שלושת הפירושימ של רבי יהודה הח�יד מובאימ באופנימ שונימ בכתבי 
תלמידיו וממשיכיו בקרב ח�ידי אשכנז. מהמ שציטטו מפירושימ אלו בשמו, ומהמ 
שהביאומ שלא בשמו. מהמ שהביאו את כל הפירוש, ומהמ שהשמיטו מנ הפירוש את 

ובככ כנראה הביעו  החלק המאחר את זמני כתיבת הפ�וק אל מעבר לימות משה,
ה�תייגות מדרכ פרשנית זאת. מהמ שהביאו את אחד מפירושיו אלו, ומהמ שהביאו 

 אפ בפ�וקימ נו�פימ.  ואת שלושתמ, ומהמ שאולי רמזו לדרכ פרשנית ז

 הרוקחא. 

מבעלי  45,)השלוש עשרה-השתימ עשרה ותהמא, (גרמניה רבי אלעזר מוורמייזא
מביא בתחילת הלכות �וכה ל רבי יהודה הח�יד, תלמידו שהתו�פות ומח�ידי אשכנז, 

בפ�וק  ות �וכהשני ה�ברימ למהותנ של ה�וכות המוזכרות כטעמ למצוַ  �פר הרוקחב
  46:)ג, מג"כ ויקרא( "כות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותמ מארצ מצרימֻּ כי ב"

 
  .קעב-קע' עמ, ו"תש�, קכב וישראל אהרנ בית קובצ, 'ומטעה טועה תלמיד', דבליצקי: ב' ראו  .42
 חזרתו. קעו' עמ, ו"תש�, קכג וישראל אהרנ בית קובצ, 'לתקונ מעוות', דבליצקיראו: ב'   .43

 אלא, ממנה הושמטו או לתורה שנו�פו פ�וקימ על לפירושימ מתייח�ת איננה אלו מהאשמות
 .ב�פר שמצא חשבש נו�פות לטעויות

בהערותיו לפירושי רבי יהודה הח�יד ציינ לנגה פו�קימ ומפרשימ שהביאו מפירושימ אלו. להלנ   .44
שהביאו מפירושי רבי יהודה הח�יד  פו�קימ מאמצע המאה השלוש עשרה כמה מראי מקומ בדברי

  ולא צוינו בהערותיו של לנגה:
ירוש רבי יהודה הח�יד לוויקרא כ"ג, טז (עמ' , הלכות שבועות, �ימנ רלו, מביא מפשבלי הלקטא.   

  ) בטעמ �פירת העומר.152
, הלכות חנוכה, �ימנ קפה, מביא מפירוש רבי יהודה הח�יד לוויקרא כ"ד, ב (עמ' שבלי הלקטב.   

  ) בה�בר טעמ בית שמאי להדלקת נר חנוכה ב�דר יורד והולכ כנגד פרי החג.152-153
) 207מביא מפירוש רבי יהודה הח�יד לדברימ כ"ד, א (עמ'  לא תעשה פב, ,�פר מצוות גדולג.   

�פר מצוות גדול בטעמ אי�ור נישואי גרושתו אחרי שנישאה לאדמ אחר והתגרשה ממנו. ראו: 
 .37- 36ב, ירושלימ תש�"ג, עמ' �א, וראו בהקדמה למהדורה זו של �פר המצוות, עמ'  השלמ

ש' ; 388-411, עמ' מ, ירושלימ תש"א עלי התו�פותבאורבכ, א"א על רבי אלעזר מוורמייזא ראו:   .45
 .1-3תש�"ו, עמ'  , ירושלימדרשה לפ�ח לרבי אלעזר מוורמייזאעמנואל, 

תרכה) את טעמ המצווה בתורה חיימ, �ימנ ח רבהלכות �וכה (או טורכמו הרוקח מביא גמ ה  .46
ת תשבו שבעת ימימ ּכֹבֻ� "מ" שבפ�וק תיכרֹדֹ  דעויֵ מלשונ "למענ ומפרש אותו. אולי למדו שניהמ 
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ישראל בהוציאי כות הושבתי את בני תיכמ כי בֻ� רֹימימ למענ ידעו דֹ שבעתת תשבו ּכֹבֻ� '
כות ממש כות היה א"ר אליעזר ֻ� כות. על אותנ ֻ� ומרעמ�� באו לֻ�  ',אותמ מארצ מצרימ

היו, ר' עקיבא אומ' ענני כבוד היו... ויש מפ' כשצרו על ארצ האמורי של �יחונ ועוג ועל 
 משביוישראל ויהודה יֹ ארונה'כמו שכתוב  ,כותכרכימ שבארצ כנענ אז ישבו ישראל בֻ� 

ככ עליהנ עד שכבשו רבת בני עמונ, ככ ישראל עד כי בשדה היה �ֹ(שמ"ב י"א, יא), ' כותבֻ� 
כות הושבתי את בני ישראל' כשצרימ את האומות. וכל זמנ ֻּ שכבשו ארצ כנענ, זהו 'כי ב

בצאתמ  ראלכמו שכתו' 'אשר הכה משה ובני יש ,שלא כבשו וחלקו קורא יציאת מצרימ
', שלא תכוכי בֻ�  כמתירֹשנת הארבעימ. וזהו 'למענ ידעו דֹ , והיא(דברימ ד', מו) ממצרימ'

אלא ידעו שיצאו ממצרימ  ,תינו אברהמ ויצחק ויעקב אנחנו יושבימ בארציחשבו מאבֹ
ע בנ נונ' וימי ישמוצרו על הערימ ונתנמ ביד ישראל. ומה שכתוב בעזרא 'כי לא עשו 

יחונ ועוג אבל יהושע לכד וכבש ולא אמר מימי משה, לפי שמשה כיבש רק �(נחמיה ח', יז) 
כל הערימ... מאי לא עשו אלא בימי עזרא? שלא נבנו בתימ הרבה בירושלימ כי אמ מעט 
ומעט עמ. ובימי המלכימ היו בתימ הרבה וחצרות חצר לבעל הבית ועשו בהנ ה�כות, 

עמ כות ארוכות ורחבות ורוב , ועשו ֻ� (נחמיה ז', ד) אינ בתימ בנוימ'וובימי עזרא כת' '
   47כה אחת ושמחימ יחד.יושבי' בֻ� 

כות הושבתי את בני ֻּ כי ב" ת" שבפ�וקכוֻּ ה "על פי פירושו הראשונ של הרוקח, המיל
איננה מושא עקיפ המתאר �וג של מבנה,  – "מצרימ ישראל בהוציאי אותמ מארצ

מתייח� למקומ חנייתמ הראשונ של בני ישראל ביציאתמ תיאור מקומ ה אלא
 ה" (שמות י"ב, לז).תּכֹ"וי�עו בני ישראל מרעמ�� ֻ�  – ותקרא �וכממצרימ אשר נ

האירוע ההי�טורי של הישיבה ב�וכות מונצח בשמ המקומ. המחלוקת בינ רבי אליעזר 
לבינ רבי עקיבא (�וכה יא ע"ב), אמ ה�וכות היו מעשה אדמ או מעשה שמימ, נ�ובה 

וכות. לדעת רבי אליעזר בהנ הושיב הקב"ה את ישראל במקומ שנקרא �שעל ה�וכות 
המקומ נקרא �וכות כי היו בו �וכות, ולדעת רבי עקיבא המקומ נקרא ככ בגלל ענני 

כשמ שדאג הקב"ה שביציאתמ  48.הכבוד ש�ככו על בני ישראל בעת יציאת מצרימ
עמ יציאתמ ממצרימ גמל עממ הקב"ה ח�ד  מידממצרימ יקחו עממ בצק למצות, ככ 

  49.שונה למגורימ נוחימ במדברודאג להמ כבר בחנייתמ הרא
 

כות הושבתי את בני ישראל בהוציאי תיכמ כי בֻ� רֹדֹ דעויֵ למענ . תּכֹכל האזרח בישראל ישבו בֻ� 
" כות הושבתי את בני ישראלבֻ� שידיעת העובדה ש" ,מג)-(ויקרא כ"ג מב" אותמ מארצ מצרימ

 והבנתה הננ חלק מנ החיוב, ולכנ יש לפרש את הפ�וק.
 ימ תש"כ, �ימנ ריט.ירושל, �פר הרוקח  .47
ולא זו בלבד, אלא שמה שמ�ופר על  ,התורה איננה מ�פרת שבני ישראל ישבו שמ ב�וכות ,אמנמ  .48

תה כשש ּכֹ וי�עו בני ישראל מרעמ�� ֻ� "חנייתמ במקומ הנקרא �וכות הוא ש... אפו שמ מצות: 
ויאפו את . מאדתמ וצאנ ובקר מקנה כבד וגמ ערב רב עלה ִא . מאות אלפ רגלי הגברימ לבד מטפ

רשו ממצרימ ולא יכלו להתמהמה וגמ צדה ת מצות כי לא חמצ כי גֹגֹהבצק אשר הוציאו ממצרימ ֻע 
 לט).- לז ,(שמות י"ב" לא עשו להמ

, והרוקח אינו מ�תמכ על לפירוש זה מקור במכילתא, אמ כי אינ הדברימ נאמרימ שמ בפירוש  .49
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זהה לפירושו  פירושו השני של הרוקח בזיהוי ה�וכות שלזכרנ אנו יושבימ ב�וכה
�וק "כי בפ�וכות המוזכרות הרוקח ה זה שלפירושו של רבי יהודה הח�יד. על פי 

על  , במצור�וכות שישבו בהנ בני ישראל בעת כיבוש הארצהנ י" הכות הושבתבֻ� 
   .ארצות �יחונ ועוג

 ,ירושתהלזכר לכיבוש הארצ ו א, הישיבה ב�וכה היהרוקח על פי פירוש זה של
מביאה אותנו לזכור שארצ ישראל לא ניתנה לנו מאבותינו על מגש של כ�פ, היא ו

רוש זה יעל פי פ 50.אלא צריכימ היינו להילחמ ולהיאבק עליה עד שנתנה הקב"ה בידינו
פ�ח  – �דר הי�טורישהוא שמתברר  ,להבינ את �דרמ של שלושת הרגלימגמ ניתנ 

כחג היווצרותו של עמ ישראל, שבועות כחג מתנ תורה, ו�וכות כחג המציינ את 
  51.הכני�ה לארצ

הרוקח מו�יפ על רבי יהודה הח�יד ומוכיח שנהוג היה לשבת ב�וכות בעת עריכת 
 רבישהרי שנימ אחר ככ, בעת שצרו בני ישראל (באותו מקומ) על רבת עמונ, �מצור, 

י"א, יא),  שמ"ב(" כותשבימ בֻ� הארונ וישראל ויהודה יֹ"אוריה להיכנ� לביתו כי 
   52.ומכאנ שזו הייתה צורת המגורימ של הצבא הלוחמ והצר על עיר

  :על פי פירוש זה מבאר הרוקח פ�וק קשה ב�פר נחמיה

ּכֹות ֶּבָחג ַּבחֶֹדש ַוִּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ַאֶשר ִצָּוה ה' ְּבַיד מֶֹשה ַאֶשר ֵיְשב ֻּ ּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַּב
ַוַאֶשר ַיְשִמיעּו ְוַיַעִבירּו קֹול ְּבָכל ָעֵריֶהמ ּוִבירּוָשַלִמ ֵלאמֹר ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ַעֵלי ַזִית  .ַהְּשִביִעי

ַוֵּיְצאּו ָהָעמ ַוָּיִביאּו  .ת ַּכָּכתּובַוַעֵלי ֵעצ ֶשֶמנ ַוַעֵלי ַהַד� ַוַעֵלי ְתָמִרימ ַוַעֵלי ֵעצ ָעבֹת ַלַעשֹת ֻ�ּכֹ
ַוַּיַעשּו ָלֶהמ ֻ�ּכֹות ִאיש ַעל ַּגּגֹו ּוְבַחְצרֵֹתיֶהמ ּוְבַחְצרֹות ֵּבית ָהֶאלִֹהימ ּוִבְרחֹוב ַשַער ַהַּמִימ 

ּכֹות ַוַּיַעשּו ָכל ַהָּקָהל ַהָּשִבימ ִמנ ַהְּשִבי ֻ�ּכֹות ַוֵּיְש  .ּוִבְרחֹוב ַשַער ֶאְפָרִימ ֻּ ִּכי לֹא ָעשּו בּו ַב

 
גמרא (�וכה יא ע"ב) בו , מהד' וויי� קג ע"א)בעוד שבתורת כוהנימ (אמור פרק יז יא. המכילתא

כות הושבתי את בני ישראל כי בֻ� "�ביב ביאור הפ�וק  אליעזרמובאת מחלוקת רבי עקיבא ורבי 
מובאת מחלוקת זו �ביב ביאורי  שבמכילתות , הריג)מ ," (ויקרא כ"גבהוציאי אותמ מארצ מצרימ

מכילתא דרבי ישמעאל מו �וכות (הפ�וקימ המתייח�ימ לחנייתמ של בני ישראל במקומ שש
; מכילתא דרשב"י בא י"ב לז, מהד' 48רבינ עמ' -מ�כתא דפ�חא בא פרשה יד, מהד' הורוויצ

מפרשת את שמ המקומ  בהקשר זהמחלוקת ה). הבאת 47; שמ י"ג כ, עמ' 33מלמד עמ' -אפשטיינ
 כ גמ הלאה).כמשמר את האירוע של הישיבה ב�וכות שהיה בו (ואולי החל בו ונמש'�וכות' 

ות ה�וכה לירושת הארצ בעזרת הקב"ה, אמ כי על פי קישר אפ הוא את מצוַ ו וקחרשב"מ קדמ לר  .50
היא  על פי רשב"מ (ויקרא כ"ג, מג)אילו ו למלחמת כיבוש הארצ,ות ה�וכה קשורה מצוַ  הרוקח

 ועבודת האדמה בה. בארצקשורה לעצמ הישיבה 
פנימ אלו של ה שלושעמד על , בדיונ המ�כמ על הפרק) דברימ ט"זל (בפירושואברבנאל ר"י גמ   .51

ב�בת זה שישראל קבלו  לימ שלש לא פחות ולא יותר? ואומרשלושת הרגלימ: "למה היו הרג
מתנ תורה וירושת הארצ. ולכנ ציווה שיעלו ומהשמ יתברכ ג' ח�דימ גדולימ, והמ יציאת מצרימ 

שהוציאמ ממצרימ, ובחג השבועות להודות לביתו שלש פעמימ בשנה, בחג המצות להודות לה' על 
  לפניו על שנתנ להמ את התורה, ובחג ה�כות להודות לפניו על הארצ ועל תבואותיה".

 כ', יב, טו) ישבו הצרימ ב�וכות. מל"אגמ במצור ארמ על שומרונ (  .52
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ַוִּיְקָרא ְּבֵ�ֶפר  .ַוְּתִהי ִשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ִמיֵמי ֵישּוַע ִּבנ נּונ ֵּכנ ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַעד ַהּיֹומ ַההּוא
ת ָיִמימ ּוַבּיֹומ ּתֹוַרת ָהֶאלִֹהימ יֹומ ְּביֹומ ִמנ ַהּיֹומ ָהִראשֹונ ַעד ַהּיֹומ ָהַאַחרֹונ ַוַּיַעשּו ָחג ִשְבַע 

  יח). -(נחמיה ח', יד  ַהְּשִמיִני ַעֶצֶרת ַּכִּמְשָּפט

  מנמ לא ישבו אבותינו ב�וכות מאז ימי יהושע בנ נונ ועד ימי נחמיה?והא
פ�וקימ אלו שב�פר נחמיה המ התיאור היחיד בתנ"כ לישיבה ב�וכות בחג 

ראשונ, הבית הת ימי ואפ שמצינו כמה עדויות לחגיגת חג ה�וכות בראשי ,ה�וכות
באפ אחת מעדויות אלו לא מוזכרת הישיבה ב�וכות. בימי שלמה נחוגה חנוכת 

 ;י)-, ח'ג; ז- , ב'ה דה"ב�ו; - ח', �ה מל"אהמקדש בצמוד לשבעת ימי חג ה�וכות (
 ;ח', יג) דה"בשלמה הקריב במקדש את קרבנות חג הפ�ח וחג השבועות וחג ה�וכות (

ה�וכות בממלכת ישראל מהחודש השביעי לחודש  ירבעמ בנ נבט העתיק את חג
בראשית תקופת  ;ולג), ומכאנ שהחג היה חג מרכזי בתקופת- י"ב, לב מל"אהשמיני (

 על באינ) כה, ה"מ( ויחזקאל ;ד)- שיבת ציונ מתוארת חגיגת חג ה�וכות (עזרא ג', א
שיבה בכל התיאורימ הללו אינ זכר לישיבה ב�וכות. הי 53.בעתיד ה�וכות חג קרבנות

אמנמ ניתנ לומר, כפי  .ב�וכות מתוארת לראשונה בחג ה�וכות המתואר ב�פר נחמיה
שמ�בירימ רוב הפרשנימ, שהמצווה קוימה, אכ לא �ופר לנו על קיומה, כפי שלא 

קיומ  היעדר ה�יפור עלעל רקע  אולמ ;�ופר לנו בתנ"כ על קיומ מצוות רבות אחרות
" מעורר ההוא ע בנ נונ כנ בני ישראל עד היומכי לא עשו מימי ישו" הפ�וק מצווה זו,

   כפולה ומכופלת.תמיהה 
  וכבר הגמרא שאלה: 

'ויעשו בני הגולה השבימ מנ השבי �וכות וישבו ב�וכות כי לא עשו מימי יהושע בנ נונ כנ 
    אפשר בא דוד ולא עשו �וכות עד שבא עזרא? – בני ישראל וגו' ותהי שמחה גדולה מאד'

  .(ערכינ לב ע"ב)  

הפרשנות המקובלת יוצאת מתוכ הנחה שבני ישראל אכנ ישבו ב�וכות בחג ה�וכות, 
אכ קיימ פנ מ�וימ בחג ה�וכות אשר קוימ בימי יהושע וחזר וקוימ בימי עזרא ונחמיה, 
אשר לא נעשה מ�יבה כלשהי בכל השנימ שבתווכ. הגמרא (שמ) משיבה שמאז ימי 

 54.מאנ דאמר קדושה ראשונה בטלה)יהושע ועד ימי עזרא לא קידשו את הארצ (ל
שמאז ימי יהושע לא  ,פירשו 56ורשב"א 55רמב"נ (במדבר ט"ו, כב), רבי יהודה הלוי

 
ד אלהיכ מארצ מצרימ ע+ ה'ואנכי מג) מפרש שהפ�וק "-הרב דוד צבי הופמנ (ויקרא כ"ג, מב  .53

" (הושע י"ב, י) מתאר את ה�וכות שבהנ ישבו שומעי לקחו של הנביא אושיבכ באהלימ כימי מועד
 לזכר ה�וכות במדבר. – הושע מידי שנה בימי המועד הוא חג ה�וכות

הרב שלמה גורנ כתב בביאור גמרא זו על הקשר בינ קידוש הארצ לבינ מצַוות ה�וכה. ראו: ש' גורנ,   .54
 .229- 219, ירושלימ תשמ"ב, עמ' תורת השבת והמועדרא ונחמיה', 'חג ה�וכות בימי עז

  חלק ג, �ג., �פר הכוזריראו:   .55
  ירושלימ תש�"ה, �ימנ ש�ז., שו"ת הרשב"א החדשותראו:   .56
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נעשה חג ה�וכות על ידי כל העמ כולו, כי בתקופות שונות בחיי עמ ישראל היו רבימ 
) או מעטימ (לפי דברי רשב"א) שמ�יבות שונות לא קיימו את ריה"ל(לפי דברי רמב"נ ו

שמאז  ,רשויומלבי"מ (בפירושו ל�פר נחמיה, שמ) פ 57ווה. הרב יו�פ נתנזונהמצ
כני�תמ לארצ בימי יהושע ועד קידוש הארצ על ידי עזרא לא בנו �וכות ברשות 

מקשר את הפ�וק לפ�וק הקודמ המתאר יציאה להר לקטיפ  58הרבימ. יהודה פליק�
ההתיישבות כמעט לא היו הד� ותמר לבניית ה�וכות. בתקופת  ,זית )ענפי =(של עלי 

כי אמ שדות תבואה וירק ומטעי עצי פרי. רק בתחילת תקופות  59,יערות בארצ
התיישבות, כלומר בימי יהושע (יהושע י"ז) ובימי שיבת ציונ (חגי א', ח ונחמיה ח', ה

טז) הייתה הארצ מיוערת, ולכנ כרתו עצימ להרחבת שטחי מחיה וחקלאות, -טו
  שימוש לבנייה. וכתוצאה מככ כנראה גמ ל

ישראל, לאחר שבנו את ה�וכות מעצי היער, י�ודה -שאותה השמחה של בני ,נראה
שתנאי מגוריהמ היו דלימ ביותר, יכלו מעתה להרחיבמ משבי ציונ, מתיישבימ הבעובדה ש

לא היה ל�וכות, י. אכנ שפע כזה בעצי בניה ראולהקימ להמ 'שכונ' מרווח יח�ית, ולו גמ ע
  60'.נונ-ע, ונראה שלככ כיונ הכתוב 'כי לא עשו כנ מימי ישוע בנבארצ מימי יהוש

שאמ �וכות זה  ,הואלפ�וקי �פר נחמיה הקושי המתעורר במרבית פרשנויות אלו 
בפנ מ�וימ  מאודמושווה ל�וכות קודמ, צפוי היה שאותו �וכות קודמ שהיה מיוחד 

מיוחד בימי יהושע בנ אולמ לא מצינו תיאור של חג �וכות מרוממ ו ,שלו יתואר בתנ"כ
לכנ קשה להבינ את מרבית  .אפ לא מצינו כלל תיאור של חג �וכות בימי יהושעונונ, 

  61.נקודות ההשוואה בינ �וכות עזרא ונחמיה לבינ �וכות יהושע
ותהי שמחה גדולה בירושלמ כי ": חזקיהו פ�ח בתיאור גמ קיימ דומה �גנונאמנמ, 

 פ�ח בתיאורכנ ו ,)כו', ל " (דה"באת בירושלממימי שלמה בנ דויד מלכ ישראל לא כז
פטימ אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי כי לא נעשה כפ�ח הזה מימי השֹ" :יאשיהו

הו בישראל מימי שמואל ולא נעשה פ�ח כמֹ" ),כב, ג"כ מל"ב(" ישראל ומלכי יהודה
הודה הנביא וכל מלכי ישראל לא עשו כפ�ח אשר עשה יאשיהו והכהנימ והלוימ וכל י

 הפ�חימ של תיאור לנו אינ שמ וגמ), יח, ה"לדה"ב (" וישראל הנמצא ויושבי ירושלמ
, השופטימ בימי פ�חימה – יאשיהו ופ�ח חזקיהו פ�ח מושווימ אליהמש המוקדמימ

 תיאורי הרבה שמצינו משומ, זועק פחות הקושי אלו בפ�וקימ אולמ. ושלמה שמואל
  .�וכות בניית לגבי מצינו שלא מה, כ"בתנ פ�ח עשיית

 
  מהדורה קמא, ירושלימ תשל"ג, חלק א, �ימנ קכד., שו"ת שואל ומשיבראו:   .57
 .381- 377"ב, עמ' , ירושלימ תשנטבע וארצ בתנ"כראו: י' פליק�,   .58
ראו גמ מאמרו על בירוא היער בימי יהושע, שבו הוא מונה את היערות הבודדימ שנותרו בארצ   .59

 ). 117- 107בתקופת ההתיישבות (שמ, עמ' 
 .378שמ, עמ'   .60
 הקושי אינו קיימ בה�ברו של פליק�, הנתמכ בככ שב�פר יהושע אכנ מתואר בירוא יערות.  .61
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 לזכר ות �וכה היאשמצוַ  ומפרש ,לכנ מיישב הרוקח את הקושי ב�פר נחמיה
כי לא עשו מימי " ועוג. הוא מפרש שהפ�וק �יחונ במלחמות ישראל בני שבנו ה�וכות

איננו מתכוונ לומר שבימי יהושע עשו כנ,  – "ישוע בנ נונ כנ בני ישראל עד היומ ההוא
שהרי  ,מאז ומעולמ , כפי שנחוג בימי נחמיה,כות כזהאלא הכוונה היא שלא עשו �ו

הפעמ ש כאנומלזכר אירוע שהיה ב�ופ תקופת הנדודימ במדבר,  אות �וכה הימצוַ 
מאז הישיבה  ,כנאמ בימי יהושע בנ נונ.  הייתהבה ישבו בני ישראל ב�וכה שהראשונה 

הזה  וכות�הראשונה ב�וכות בימי יהושע בנ נונ, כלומר מאז ומעולמ, לא נעשה כ
  שבימי נחמיה. 

ומה היה החידוש ב�וכות אלו שבנו בימי עזרא ונחמיה? עד עתה, לאורכ כל שנות 
ההי�טוריה, בנו כל בני העמ �וכות פרטיות, משפחה משפחה בחצרה וליד ביתה 
(ואולי מ�יבה זו לא נזכרו �וכות אלו בתנ"כ עד כה). אולמ בתקופה זו של שיבת ציונ 

והעיר רחבת ידימ וגדולה והעמ מעט בתוכה ואינ בתימ " – רושלימהיו מעט יהודימ בי
(נחמיה ז', ד), ולכנ המ בנו �וכות משותפות. �וכות משותפות לא היו בעמ " בנוימ

ותהי שמחה ישראל מאז ומעולמ, ולכנ, בשל הישיבה המשותפת ב�וכות הגדולות, "
ות רוח מתוכ ישיבה ד". מעינ קומונה, שבת אחימ גמ יחד, שמחה והתרוממגדולה מא

פעמימ  שלושמשותפת בחג בירושלימ המתקוממת ונבנית מהרי�ותיה אט אט. 
נו על השמחה בחג ה�וכות, ובאותו �וכות ב�וכות המשותפות שבירושלימ ינצטוו

   62.ד" (נחמיה ח', יז)אכנ הייתה השמחה "גדולה מא בעת שיבת ציונ
וכות שבנו בני ישראל לזכר � אהיות ה�וכה מצוַ שרושו יהרוקח הביא את פ

 ,בשמ "יש מפרשימ". מעיונ בפירושי רבי יהודה הח�יד מתברר במלחמות �יחונ ועוג
 .רש ככ היה לא אחר מאשר רבו המובהק של הרוקח, רבי יהודה הח�ידישמי שפ

פירוש רבי יהודה הח�יד ותלמידו רבי אלעזר מוורמייזא בעניינ טעמ  הדמיונ בינ
ל�וכות שעשו ישראל כשצרו על  קביעה שטעמ זה מתייח�בהישיבה ב�וכות ברור, הנ 

ארצות �יחונ ועוג בשנת הארבעימ, הנ בהבאת הפ�וק המוכיח שגמ שנת הארבעימ 
  נקראת יציאת מצרימ. 

רבי יהודה הח�יד כתב ש"בשנת הארבעימ נאמר יש בכל זאת הבדל ביניהמ: אולמ 
מ כרכימ", ואילו הרוקח פ�וק זה כשחנו בערבות מואב והיו חונימ ב�וכות ומכבשי

כתב שהפ�וק נאמר "כשצרו על ארצ האמורי של �יחונ ועוג ועל כרכימ שבארצ כנענ". 
שהרי כרכימ אלו לכאורה, התו�פת "ועל כרכימ שבארצ כנענ" בדברי הרוקח תמוהה 

"ככ ישראל עד שכבשו ארצ כנענ זהו  :בהמשכ דבריו ככ גמנכבשו רק אחרי מות משה. 
כשצרימ את האומות". ובהמשכ: "וכל זמנ שלא  'תי את בני ישראלכות הושבכי בֻ� '

 שרביאת הרושמ,  נותנ זו אל זו אלו אמירות צירופכבשו וחלקו קורא יציאת מצרימ". 
 

לח) דנ במשמעות ירושלימ תש"נ, �ימנ יח, חלק  ,ציצ אליעזרשו"ת ברג (הרב אליעזר וולדינ  .62
 ההלכתית של דברי הרוקח.
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 נכתב מג, ג"כ ויקראוב בפ�וק �וכה ותמצוַ  שטעמ ייתכנש מפרש מוורמייזא אלעזר
 בפירושיו הח�יד היהוד רבי בדומה לגישתו שללארצ,  ישראל בני כני�ת לאחר

  . ח', ב דברימלו כ, ח"מ לבראשית
גמ אמ הרוקח כיוונ לכיוונ פרשני זה, הרי שלא כרבו בפירושו לפ�וקימ אחרימ, 

הרוקח הקצינ יותר מרבו, והלכ בכיוונ כזה במקומ מצד שני,  .הוא לא כתב ככ בפירוש
הרחיק  שהפ�וק נכתב בשנת הארבעימ ולאשבו רבי יהודה הח�יד ה�תפק בקביעה 

  מעבר לככ.
, הח�יד יהודה רבי את פעמימ כמה ב�פר הרוקח מצטט רבי אלעזר מוורמייזא

 רבי מורי חזר ושוב), "ש�ג �ימנ( "]הח�יד יהודה רבי [= ח"רי מרבי וקיבלתי: "כגונ
 יש" בשמ הפירוש הוא מביא את שכאנאפוא  תמוה 63., ועוד)רפג �ימנ" (ופירש יהודה

רבו, רבי יהודה הח�יד. אולי מרמז העניינ לככ  מבש מפורשות ולא" מפרשימ
שהפירוש היה נפוצ ונאמר גמ על ידי מפרשימ נו�פימ, ואולי היו מהמ שכבר פירשו 

ועוג" אלא  �יחונ של האמורי ארצ על שהדברימ מיוח�ימ לא רק ל"מלחמות כשצרו
  ."כנענ שבארצ כרכימ "על אפ למלחמות

 פירוש התורה המיוח� לרוקחב. 

 שבעימ של רשימה ובו ,החכמה �פר את כתב מוורמייזא, בעל הרוקח, עזראל רבי
 וחלקנ יותר מוכרות חלקנ, מגוונות פרשנות דרכי ושלוש שבעימ – שערימ ושלושה

 64.ה�וד על פי ומהנ הרמז על פי מהנ, הדרש על פי מהנ, הפשט על פי מהנ, פחות
וטרמ  ,בכתב ידמונ טתשמ"א יצא לאור פירוש לתורה שהיה עד אז -בשנימ תשל"ט

של  �פר החכמהפירוש זה מבו�� על אותנ דרכי הפרשנות של  נתבררה זהות מחברו.
 כאשר, מעגלימ בו בכמהמפורשות בשמותנ. חלק מנ הפרשות אותנ הרוקח, ונוקט 

 חוזרימ ומתפרשימ אותמ, אחת פרשנות דרכ פי על הפ�וקימ פירוש לאחר �יומ
 בפירוש המובאימ הפירוש שערי זהות '.וכו שיתוהשלי השנייה הדרכ פי על הפ�וקימ

 להשערה היא שהובילה, כנראה, מוורמייזא אלעזר רבי של החכמה שערי עמ זה
פרוש מוורמייזא. ה�פר יצא לאור בשמ  אלעזר רבי על ידי נכתב לתורה זה שפירוש

 של החכמה �פר הו�יפו העורכימ את הראשונ הכרכ ובראש 65,הרוקח על התורה
 

  .שמ 26 והערה 392' עמ, )45(לעיל, הערה  אורבכ: ראוו  .63
ראו: י' דנ, '�פר החכמה לר' אלעזר מוורמ� ומשמעותו לתולדות תורתה ו�פרותה של ח�ידות   .64

, עמ' 1975, רמת גנ עיונימ ב�פרות ח�ידי אשכנז (= הנ"ל, 181- 168כט, תשכ"ד, עמ'  ציונכנז', אש
). לעומת זאת ראו: מ' אידל, 'בינ אשכנז לק�טיליה במאה השלוש עשרה: השבעות, רשימות 44-57

עז, תש�"ח, עמ'  תרביצושערי דרשות בחוגו של ר' נחמיה בנ שלמה הנביא והשפעותיהנ', 
 . 519- 518, ובעיקר עמ' 475-554

, הרוקח בעל.... מגרמייזא אלעזר רבינו... התו�פות בעלי מרבותינו לאחד התורה על הרוקח פרוש  .65
 עולמ לאור יצא ועתה... י"בכת וטמונ �פונ היה אשר החכמה �פר והוא התורה שערי ובראשו
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 אלעזר רבי הוא שהכותב הוודאית לקביעה ה�בר כל אינ עצמו פרב� .הרוקח
אכ נראה שאינ  66,על ייחו� הפירוש לרבי אלעזר מוורמייזא קמו עוררינ. מוורמייזא

  חולק על ככ שהוא חובר בתקופת הרוקח. 
" המנש ילפנ מאפרי תא מויש" פ�וקהשנושא  ,פירושו של רבי יהודה הח�יד

 לרוקח המיוח� תורהה בפירוש גמ מופיע – ב כי אמ משהאיננו יעק )כ, ח"מ בראשית(
הפירוש איננו מובא בשמ רבי יהודה  68."מנשה לפני אפרימ את 67משה וישמ" –

שמילימ אלו  כותבהח�יד, ובניגוד לרבי יהודה הח�יד, אינ הפירוש המיוח� לרוקח 
   69.נו�פו לאחר מות משה

 פענח רזאג. 

משובצימ  ,מהמ בשמו ומהמ שלא בשמו ,פירושימ רבימ משל רבי יהודה הח�יד
 70.)השלוש עשרההלוי (גרמניה, המאה  יהודה ברבי מאת רבי יצחק פענח רזאבפירוש 

 ואת אילת את לבעלה שהכני�ה אדומ מלכ אשת על הח�יד יהודה רבי של פירושו גמ
 מושמטת שמ אולמ, ח', ב דברימל רזא פענח בפירושבשמו  מובא גבר עציונ

זאת  .כתיבת הפ�וקימ תקופת ולאיחור בבראשית ו"ל פרק קילפ�ו ההתייח�ות
 

 ח"שי ’ר ...י"ע ,והערות ל"חז מדברי המקורות וציוני שבושימ הרבה ותיקונ בהגהה הראשונה בפעמ
מהדורה שנייה מתוקנת של ה�פר יצאה בבני ברק בשנת  . א"תשמ-ט"תשל ברק בני, קניב�קי
 תשמ"ו.

   .644' עמ, ד"תשמ, נט �פר קרית, 'מגרמיזא אלעזר' לר התורה פירוש', דני'   .66
 ההדגשה שלי, מ"ו.  .67
(לעיל, הערה  שורצתשל"ט, עמ' שח; מהדורת תשמ"ו, עמ' שטו. וראו: , מהדורת 65לעיל, הערה   .68

  .22 הערה, 34 'עמ ,)23
 משה הרב של ה�כמה מודפ�ת הקיימות המהדורות בשתי על התורה הרוקח פרוש בפתיחת  .69

 שבעטיימ שימהפירו אחד מצוי שב�פר חש שהרב בלא ניתנה שהה�כמה נראה. ל�פר פיינשטיינ
 עליוש פירושאותו , הח�יד יהודה' לר התורה רושייפ �פר להוצאת לכנ קודמ שנימ עשרכ התנגד

 ,משה על הוא' מנשה לפני אפרימ את וישמ'ד אביו' שפי] מה לפי= [ מ"לפ שכתוב מה" אז: כתב
 שלכנ, 'מנשה לפני אפרימ את שמתי ואני' לומר לו דהיה לו הוקשה כ"שא ,דגל בראש היה שאפרימ

 מפי משה כתבו שלא זה פ�וק על בתורה כפירה הוא, כתבו ג"כנה אנשי או כתבו דיהושע מ�יק
' בפ בקרא כמפורש �ידרמ ה"הקב הא? הדגלימ �ידר משה וכי, שטות דברי המ ובכלל. הגבורה
 קאי לא אביו' לפי אפ כ"וא (במדבר כ', לד), 'לדגליהמ חנו כנ משה את' ה צוה אשר ככל' :במדבר

 ואפיקור� רשע היה שהמזייפ ונמצא. כתבו במשה אפ כלומ קשה ולא ,ה"הקב על אלא משה לע
 �ווהאפיקור הרשע עניינ את). , �ימנ קיד31לעיל, הערה  ,משה שו"ת אגרות" (שוטה וגמ
 ככ כתב מאוחר שמישהו אומר אינו הוא כי, לרוקח המיוח� הפירוש מחבר על גמ להטיל אפשר- אי
 הרב התכוונ לככ לא ובוודאי, עליו גמ להחיל לכאורה צריכ השוטה עניינ את אבל, משה על

  .ל�פר הה�כמה את בכתבו פיינשטיינ
, ו"תשל, ב-א כה המזרח אור, 'ומחברו "רזא פענח" ה�פר', זיונ�א' : ראו מחברו ועל הפירוש על  .70

 .78 הערה ,239' עמ, ז"תש� ירושלימ, לוחות שברי, עמנואלש' ; 71-80' עמ
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 פירוש התורה המיוח� לרוקח, אשר הביא את פירושו של רבי יהודה הח�ידלבדומה 
  שבפירוש זה. 'בעייתי'את החלק הלבראשית מ"ח, כ בלא להביא 

 רבי אביגדור כ"צד. 

צלומי כתבי יד במכונ לת 1041( 45כתב יד המבורג, �פריית המדינה והאוניבר�יטה 
דפימ ומכיל פירוש לתורה, פירוש  192יה הלאומית בירושלימ) מונה ישליד ה�פר

לחלק מנ ההפטרות, פירוש לחמש מגילות ופ�קימ של מהר"מ מרוטנבורג. הפירוש 
שני פירושימ המובאימ זה בצד זה בשתי עמודות. מעל שני הפירושימ  מכיללתורה 

פשטימ" בעמודה הימנית " – בחלק מנ העמודימ)בכל עמוד מצויות כותרות (הגזורות 
  בעמודה השמאלית.  ו"פ�קימ"

בצד העמוד , בעמודימ רבימ בפירושי התורה שבכתב היד ישננ תו�פות בשולי הדפ
ומתחתיו. התו�פות הנ פירושימ נו�פימ לחלק הפשטימ. הכותב מציינ בתחילת חלק 

 ע"א 31נ: "לעיל ב�ופ ה�דר" (מנ התו�פות היכנ הנ צריכות להיכנ� בגופ הטק�ט, כגו
עמוד שבו פירושימ על �ופ פרשת ויגש ותחילת פרשת ויחי, והתו�פת היא ל�ופ  –

ע"ב). הו�פות אלו שבשולי העמוד כתובות באותו כתב יד  31פרשת ויגש), "הגהה" (
כמו גופ כתב היד, ונראה שכותב כתב היד הוא הוא שהו�יפ את ההו�פות שבשוליימ. 

נראה חזק יותר, ונראה שבשלב כתיבת התו�פות כלי של התו�פות הכתב  ,אמנמ
  . רב יותר הכתיבה היה טבול בדיו

שחי בגרמניה כמה עשרות שנימ לאחר רבי  71,כתב היד מיוח� לרבי אביגדור כ"צ
). רבי אביגדור כ"צ היה תלמידו של רבי שמחה הארבע עשרהמאה היהודה הח�יד (

  .הח�יד, אשר היה עמו בקשרמשפיירא, בנ זמנו של רבי יהודה 
קריאת הפירוש לתורה בכתב היד מעלה שרבימ מפירושי הפשטימ בו, הנ אלו 

הנמ פירושיו של רבי יהודה הח�יד,  – הנ אלו שבהו�פות בשולי הדפ ,שבגופ הפירוש
  מילולית. גמאולמ אינ המ מובאימ בשמו. הפירושימ זהימ לא רק בתוכנמ אלא 

  :ותלהלנ שתי דוגמות מפרשת שמ
   

 
: ראוההתלבטות �ביב זיהוי מחבר פירושימ אלו ועל מאפייני כתב היד על  ,צ"כ אביגדור רבי על  .71

א' אפטוביצר וז' : בתוכ, 'צ"כ אביגדור' לר ויחו�ו .Cod. Hebr 45 המבורג יד כתב', צימל�צ"י 
(לעיל,  עמנואל ;ר�א- רמח' עמ, ג"תרצה וינ, חיות פרצ צבי' ר לזכרונ מאמרימשוורצ (עורכימ), 

  . 172-181' עמ, )70הערה 
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  , י)'(שמות א "והיה כי תקראנה מלחמה"א. 

אבי היה מקשה למה מצרימ אמרו זה על 
 ,ישראל, מה דוחק להמ להצטרפ עמ שונאיהמ

והלא לא גזר עליהמ שומ גזירה עדיינ... נראה 
לי שאבי היה אומר שבני ארצ כנענ היו 
כפופינ לפרעה ופורעינ לו מ�... ולישראל היו 

כנענ של אביהמ, להנ הרבה נחלות בארצ 
ואע"פ שהיו ישר' בארצ מצרימ, היו שולחימ 
 ,לארצ כנענ לתקנ להמ שדות וכרמימ שלהמ

והיו קוצרימ ובוצרימ ומביאינ להמ כ�פ... 
והיו מצרימ יראימ שמא יצטרפו אילו לאילו 
להלחמ בהמ כדי שיחזרו לכרמיהמ 

וגמ הכנענימ יעשו כדי שיהיו  ,ולנחלותמ
  פטורימ ממ�

 ).70-71עמ',הח�יד(רבי יהודה

 ,ותימ' למה חשבו המצרי' על ישר' לעשות ככ 
הלא עדיינ לא  ,כי מה היה דוחק לישראל לככ

עשו להמ שומ רעה, וי"ל בני כנענ היו כפופי' 
וישרא'  ,לפרע' ונותני' לו מ� בכל שנה ושנה

אע"פ שהיו במצרי' היה להמ נחלות של יעקב 
שנה והיו שולחי' בכל  ,אביה' בארצ כנענ

עבדי' לבנות שדותיה' וכרכיה' וכרמיהמ וגבו 
ועתה היה ירא פרעה פנ יצטרפו  ,מהמ מ�

אילו עמ אילו כדי שיפטרו מנ המ� וישרא' 
  כדי שיחזרו לנחלותמ

 .ע"ב) 35 דפ ,45המבורג  תב ידכ(   

  ב. "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה" (שמות ב', ו)

זה  – 'לדותראהו את הי' :פי' אבי לפי הפשט
זה אהרנ, כי היה  – 'והנה נער בוכה'משה, 

והוא  ,יושב על הנמל לראות מה יהיה באחיו
היה בנ שלש שנימ והיה מביט מה יהיה ב�ופ 

אבל מרימ  ,וחשב לא יכירוני שאני יהודי
נצבה למרחוק כדי שלא ירגישו בה, ומיד 
 ,כשפתחה את התיבה לא יכול יותר להתאפק

בוכה, ותחמול עליו והנה הנער שאצל הילד 
ממה שזה בוכה וירא שלא אטביע  ,ותאמר

מילדי העברימ זה  א"כ מ�תמא ,את הילד
  הילד ולא א�ופי

 ).73עמ',(רבי יהודה הח�יד

שישב  ,הילד זה היה משה והנער זה היה אהרנ 
כי אמר  ,על הנמל לראות מה יהיה ב�ופ משה

אבל מרימ  ,אהרנ אנכי נער ולא ירגישו בי
 ',ותתצב אחותו מרחוק'ר' גדול' לככ היית' נע

ומיד כשנגלה התיבה נתקרב אהרנ והיה ירא 
אמר' הואיל  ,שהית' רוצה להטביעו והיה בוכה

שזה בוכה מ�תמא מילדי העברי' הוא ולאו 
 ע"א). 36דפ  ,45המבורג  תב ידכ(   א�ופי הוא

ל רבי יהודה בינ פירושי הפשטימ של רבי אביגדור כ"צ מצויימ גמ שלושת הפירושימ ש
  הח�יד.

אז ישיר ") מובא פירושו של רבי יהודה הח�יד לפ�וק ע"א 91דפ בחלק הפשטימ (
שהשירה ששרו בני ישראל במדבר היא  ,)יז, א"כ במדבר(" ישראל את השירה הזאת

. הפירוש זהה לפירושו של רבי יהודה ושהיה בחומש והו�ר ממנ ,מזמור קל"ו בתהילימ
  :מו אלא "שמעתי"הח�יד, אכ אינו מובא בש
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שמעתי שזהו הלל הגדול, שלאחר שניצולו מ�יחונ ועוג ועברו נחל ארנונ, אז נעשה שיר 
זה. והיה כתוב בחומש, אלא שדוד המלכ ה�יר כל המזמור מנ החומש וחברו ב�פר תילימ 

  72שלו.

 לט-לא, ו"ל בבראשית אדומ מלכי ע"א) מובא הפירוש שרשימת 100בחלק הפשטימ (
בפירושו של רבי אביגדור כ"צ, כמו בפירושו  גדולה.ה כנ�ת אנשי ידי על לתורה נו�פה

של רבי יהודה הח�יד, מובא הפירוש על דברימ ב', ח, ולא על בראשית ל"ו. הפירוש 
אכ זהה לו לא רק במיקומו ובתוכנו אלא אפ  ,אינו מובא בשמו של רבי יהודה הח�יד

   73.בלשונו, מלבד כמה הו�פות ושינויי העתקה
) מובא פירושו של רבי יהודה הח�יד ע"ג 31תו�פת בשולי הדפ בחלק הפשטימ (ב

, שמשה הוא ששמ את אפרימ לפני מנשה ב�ידור הדגלימ במדבר, לבראשית מ"ח, כ
. גמ כאנ זהה הפירוש בלשונו לפירוש ויהושע או אנשי כנ�ת הגדולה כתבו פ�וק זה

   :מובא בשמו רבי יהודה הח�יד, מלבד שינויי העתקה קלימ, ואינו

' אפרי דגל ראש שמ' רבינ משה' אל ,'אמ יעקב על לא' פי – 'מנשה לפני מאפריאת  וישמ'
' הגדול כנ�ת אנשי או ויהושע ,ממנו' יגדל הקטנ 'ואחיו' אמ שיעקב בעבור מנשה לפני

 אחד שכמ לכ נתתי 'ואני' אחרכ' שאומ כמו שמתי אני לו היה אמ כתבו משה דאי, כתבו
  74.על אחיכ'

הכולל את שלושת הפירושימ לא נדפ� מעולמ. בשנת  45המבורג  י"כחלק הפשטימ ב
אביגדור  רבי של התורה פירושי לאור את הרשקוביצפישל  אפרימ תשנ"ו הוציא הרב

  76.כולל רק את חלק הפ�קימ שבכתב היד ה�פר הנדפ�אולמ  75,כ"צ

 
, עמ' רנט, הערה ע, ושוב בעמ' ר�א) ציינ בטעות שהפירוש הנו חלק 71צימל� (לעיל, הערה   .72

  להערה ע.  מפירוש הפ�קימ. הפירוש עצמו מצוטט אצל צימל� בעמ' ר�א, הו�פה
   ., הערה עעמ' רנט ),71(לעיל, הערה הפירוש מצוטט אצל צימל�   .73
) הפנה למקור, אכ לא ציטט את הפירוש, משומ שאיננו בגופ כתב היד אלא 71צימל� (לעיל, הערה   .74

, היד בכתב הפירוש של מעניינ כמאפיינ אלו ירושימפשלושה  מביא צימל� בהו�פות שבשוליימ.
   .אלו לפירושימ המקור שהמ ,הח�יד יהודה רבי של פירושיו את, כנראה, שהכיר מבלי

 ו."תשנ ירושלימ, צרפתי אביגדור לרבינועל התורה  ופ�קימ פירושימ א"פ הרשקוביצ,ראו:   .75
נ יצחק ולא כרבי אביגדור כ"צ, וראו המוציא לאור זיהה את רבי אביגדור כרבי אביגדור צרפתי ב

, המערער על 101, הערה 175 'עמ ,)70(לעיל, הערה  עמנואלעל ככ בהקדמתו ל�פר. וראו: 
  השערתו של הרשקוביצ.

שבפירוש הפ�קימ מצטט רבי אביגדור פעמיימ את רבי יהודה  הרשקוביצ,בהקדמתו ל�פר מציינ   .76
ות ל', טו; ל"א, יז). ואולמ שני הפירושימ המובאימ בשמו של רבי יהודה הח�יד אינמ הח�יד (שמ

 עמ' פד, הערה כח).הרשקוביצ, מופיעימ בפירושיו לתורה (ובניגוד למה שכתב 
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 �פר ציוניה. 

ר פעל להחדרתה של תורת אש 77,)הארבע עשרהרבי מנחמ ציוני (גרמניה, המאה 
פירוש על התורה על דרכ  – �פר ציוניח�ידי אשכנז ל�פרות הקבלה, מביא ב�פרו 

" אז ישיר ישראל את השירה הזאת"את פירושו של רבי יהודה הח�יד לפ�וק  78,האמת
  (במדבר כ"א, יז), ובשמו: 

שבא דוד הע"ה עד  ,הרב יהודה הח�יד] זה הלל הגדול... והיה כתוב בחומש כתב הרי"ח [=
  המלכ עליו השלומ] וה�יר מזמור דמשה וחברו בתהילימ. [=

פירושו של רבי יהודה הח�יד מובא בשמו ומצוטט במדויק ללא ה�בר וללא 
התייח�ות לקושי שהפירוש מעורר. היו שביקשו להוכיח מכאנ שפירוש זה של רבי 

רבי יהודה הח�יד,  יהודה הח�יד המצוטט בשמו על ידי ציוני אכנ יצא מתחת ידיו של
 ,תגובה לדברימ אלו כתב הרב פיינשטיינב 79כתב הרב משה פיינשטיינ.ששלא כפי 

ושבנו�פ להחרמת �פרו של רבי יהודה הח�יד, יש  ,שפירוש זה הנו כפירה בתורה
  להימנע מלקנות ולמכור גמ את �פר ציוני שהביאו:

ה שמר פ' אמר לכמ שמביא זה ומצאתי מ ,אחרי כתבי השיגו ה�פר ציוני של ר' מנחמ ציוני
הוא  – ומי שיאמר זה ,דאי הוא כפירה בתורהושו ,בשמ הרי"ח, אבל זה אינו מתרצ כלומ

 ,ולא ידוע לנו בברור מי הוא ר' מנחמ ציוני .כפירה בתורה וגמ ענינ גדופ על דוד המלכ
, בלא עיונרבי יהודה הח�יד]  [=וכנראה שהעתיק מה שנמצא באיזה �פר על שמ ריה"ח 

וטוב  ,ואני הייתי אומר שא�ור למכור ולקנות גמ �פר ציוני מאחר שנמצא דבר כפירה זו
   80לכתוב זה לגדולי א"י.

, �פר קבלי �פר צפוני ציוני – בשנת תשמ"ה יצא לאור �פר אחר של הרב מנחמ ציוני
"מיו�ד על טעמי תורה בדרכ הקבלה, ולברר אמיתת מציאת כוחות החיצונימ בעולמ" 

מוד השער). ה�פר יצא על ידי הרב שלומ הכהנ וויי� מברוקלינ, בה�כמת (מתוכ ע
   81.רבני בד"צ העדה החרדית בירושלימ

 
 ציונ מנחמ נורב', פל�י' ; 260- 259' עמ), 2(לעיל, הערה  ה�וד תורת, דנ: ראו ציוני מנחמ רבי על  .77

, חכמימ בדורמי"י יובל,  ;כ-, עמ' טב"תשמ ני�נ), ו"קכ- ה"קכ( ו- ה, א"י שנה, מוריה, 'הציוני
פל�, ויובל בעקבותיו, מבארימ שהשמ "הציוני" נו�פ לו משומ  .282-311ירושלימ תשמ"ט, עמ' 

 שחי תקופה מ�וימת בארצ ישראל.
  ירושלימ תשכ"ד.  .78
  , �ימנ קיד.31לעיל, הערה   .79
  שמ.  .80
לאחד מנ הקדמונימ אשר היה �פונ וגנוז ומונח בכתב יד כשש מאות שנה ולא  �פר צפוני ציוני  .81

ראה אור הדפו� מעולמ, למרנא ורבנא החכמ השלמ הקדוש רבי מנחמ ציוני בנ מוה"ר מאיר זלל"ה 
ה על דרכ האמת, ברוקלינ תשמ"ה. בעל המחבר �פר ציוני פירוש על התור ,ממדינת שפיירא

 מידע על מחברו. – בהקדמה ל�פר
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לפני הוצאת ה�פר התייעצ הרב וויי� עמ הרב מנשה קליינ אמ להוציא את ה�פר 
לאחר שהרב משה פיינשטיינ פ�ל את מחברו. שאלה זו היא הרקע לתשובתו של הרב 

הרב מנשה קליינ הביא בתשובתו פו�קימ ומפרשימ רבימ קליינ שהובאה לעיל. 
ותמה יחד עמ השואל על דברי  ,המצטטימ את ציוני הנ בדברי קבלה והנ בדברי הלכה

  ":ולא ידוע לנו בברור מי הוא ר' מנחמ ציוניהרב פיינשטיינ "

י כי �פר הציונ ...קדמונ קדוש ה' ההיאכ יעלה על פי צדיק לא�ור �פר הקדוש הציוני שהי
הוא הי' מגדולי המקובלימ אשר �מכו עליו הנ בהלכה והנ בקבלה מגדולי האחרונימ ז"ל 

�י' ק"ו על גליונ הש"ע אורח חיימ]  [=ועיינ עטרת זקנימ א"ח  ,וגמ המגלה עמוקות הביאו
אמנמ מצאתי  וזו לשונו]: [= , וז"ל'ה' אלקיכמ אמת'לענינ חוזר  ,שמהשולחנ ערוכ]  [=

באבודרהמ וצרור המור וציוני ו�פר המו�ר ותולעת  ...ו�פ דימל"ש ז"להכותב דוד בהר"ר י
 המגנ אברהמ] [= גמ המג"א ...וכו' 'ה' אלקיכמ אמת'יעקב וטעמי מצות רקנטי בכולנ כתוב 

שהמנהג נתפשט ע"פ האחרונימ ז"ל והמה האבודרהמ והצרור המור  ...בהל' ציצית הביאו
י�וד 'כ' הציוני פרשת שמות וז"ל  ...שמ �"ק קי"ג עוד .פ' תבא והציוני פרשת ואתחננ וכו'

עכ"פ הציוני מקדמוני בעלי  '...המ הנקודות של שמ הגדול "זה שמי לעולמ"המקובל בניקוד 
 ואשרי מי שזוכה להבינו ולחקרו וללמדו, וח"ו ,המקובלימ וגדולי הפו�קימ גאונ וקדוש ה'

   82להוציא לע"ז על קדוש ה'. וח� וחלילה] [=

, שידיימ זרות שלטו בפירוש רבי יהודה הח�יד לתורה ,דברי הרב פיינשטיינ בעקבות
מצא הרב מנשה קליינ פתרונ מקורי ואירוני לה�בר דברי הרב פיינשטיינ על הרב 

שבה פירש הרב פיינשטיינ את מנחמ ציוני, ופירש את הרב פיינשטיינ באותה דרכ 
  :דבריו התמוהימ בעיניו של ציוני

הגאונ רבי משה  [=אאמינ אשר דברימ אלו יצאו מפי הגרמ"פ אבל האמת כי לא 
שאיזה תלמיד טועה כתבו והכני�ו  נראה לפי עניות דעתי] [= אלא נלפענ"ד ,פיינשטיינ]

גמ כי לא אאמינ  .ותלה עצמו באילנ גדול ,בינ מכתביו לאחר פטירתו וידי זרימ שלטו בו
דאי שהגרמ"פ ז"ל ראה את �פר וו .שהגרמ"פ לא ראה �פר הציוני אשר מפור�מ בעולמ

 ,כי דברי הש"ע היו שגורימ ו�דורימ לפניו כשלחנ ערוכ ,הציוני והמפרשימ המביאימ דבריו
  83.ר הכני� בתשו'אלא מי שהוא אֵח 

�פר צפוני בעקבות תשובתו של הרב מנשה קליינ, הוציא הרב שלומ וויי� את כאמור, 
�פר רבי יהודה הח�יד המובא ב בהקדמתו ל�פר הוא מתמודד עמ פירושו של .ציוני
על התורה, ששירת הבאר היא מזמור קל"ו בתהילימ, אשר היה בתורה והועבר  ציוני

 
  ).34, חלק יב (לעיל, הערה משנה הלכותשו"ת   .82
שמ. פרופ' יעקב שמואל שפיגל העיר שדבריו של הרב מנשה קליינ אינמ ברורימ, שכנ חלק זה של   .83

ת תשמ"א, ואילו הרב פיינשטיינ נפטר רק בשנת (יורה דעה, חלק ג) נדפ� בשנ אגרות משה
שמ. אכנ שאלה זו אכ מוכיחה את  193והערה  271-272), עמ' 35תשמ"ו, ראו: שפיגל (לעיל, הערה 

 האירוניה שבדברי הרב מנשה קליינ. 
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. הוא מביא הוכחה מ�וימת לפירוש זה מתוכ נו�ח ברכת תהילימעל ידי דוד ל�פר 
תנ לחמ לכל בשר כי לעולמ ח�דו" "נֹ – הפ�וקבברכת הזנ  משובצבה שהמזונ 

 ,על ידי משה (ברכות מח ע"ב)ברכת הזנ התחברה על פי חז"ל  .(תהילימ קל"ו, כה)
מתוכ אותו מזמור קל"ו בתהילימ שרבי יהודה הח�יד, וציוני  ואהבה  והפ�וק המשובצ

פירושמ של רבי יהודה הח�יד וציוני בעקבותיו  ברו.יבעקבותיו, מפרשימ שמשה ח
במידה  פירוש זהימ מ�ביר את שיבוצ הפ�וק בברכת הזנ שחיבר משה, ואולי אפ מחזק

מ�וימת, שכנ אמ נניח שמשה חיבר את ברכת הזנ בנו�ח המוכר לנו, מתברר שלפחות 
  ידוע כבר בימיו. ההי תהיליממתוכ מזמור קל"ו בפ�וק 

ממנה  שמטבתורה הו הלומר שפ�וק או מזמור שהי ייתכנכיצד  ,לעצמ השאלה
ק מנ התורה, אלא חלק והועבר ל�פר תהילימ, מבאר הרב וויי� שהמזמור לא היה חל

מדברימ שונימ שכתב משה לעצמו. הרב וויי� מביא מקורות שונימ לדברימ נו�פימ 
 ,שכתב משה בעצמו, ואשר נו�פו אחר ככ לתורה: אבנ עזרא, רלב"ג ואור החיימ כתבו

אמר לו  אחר ככשאת רשימת מ�עות בני ישראל (במדבר ל"ג) כתב משה לעצמו, ורק 
לא הגמרא במגילה  על פי) כתב יא ע"א בדפי הרי"פגילה מנ (ר" ;ה' להכני�ה לתורה

 ;שקללות שבמשנה תורה משה אמרנ, ואחר ככ אמר לו הקב"ה להכני�נ לתורהע"ב, 
אמר  ואחר ככומלבי"מ (דברימ א', ג) כתב שאת �פר משנה תורה אמר משה מדעתו, 

  לו הקב"ה לצרפ את הדברימ לתורה. 
שהיו מזמורימ שכתב משה,  שאינ מניעה לומר ,י�הרב ווי קובעעל פי מקורות אלו 

שמשה כתב את מזמור קל"ו לעצמו,  ייתכנ. ככ גמ תהילימואחר ככ הועתקו ל�פר 
, כמו מזמורימ תהילימוהוא לא נכלל כלל בתורה, ומאוחר יותר נו�פ על ידי דוד ל�פר 

ש תפלה למשה אי" ,, ובראשמ מזמור צ'תהילימאחרימ שכתב משה שהוכנ�ו ל�פר 
   ".האלהימ

חזר על דרכ זו בה�בר דברי ציוני, תוכ שהוא מבדיל בינ שני  84הרב מנשה קליינ
שבו נכתבו דברי ה' ובו לא נעשה מעולמ כל  ,�פר התורה – �פרימ שהיו בידי משה

שבו נכתבו פרקימ נו�פימ על אלו שבתורה ואפ  ,שינוי, והחומש הפרטי של משה
מנחמ ציוני שכתב שהלל הגדול היה בחומש של  ו ממנו. הוא מדייק בדברי הרבשמטהו

  משה, ולא כתב שהיה ב�פר התורה. 
אל הרב שלומ וויי� והרב מנשה קליינ, שניהמ מברוקלינ, הצטרפו רבנימ נו�פימ 

 85,תפארת צביהרב מרדכי שפילמנ ב�פרו  – �פר ציונימברוקלינ שהתנגדו לפ�ילת 
  הרב מרדכי שפילמנ:  בו הביא מדבריש ,אהל דודוהרב דוד קהנ ב�פרו 

 
  ).34(לעיל, הערה  , חלק טזמשנה הלכות  .84
כד. במכתב -א, ברוקלינ תשמ"א, עמ' שט, טור ב; שמ, ג, תשמ"ט, עמ' כב תפארת צבישפילמנ, מ'   .85

שכתב הרב מרדכי שפילמנ בתאריכ ו' באב תשנ"ד, הוא מתאר שיחה עמ הרב שלמה זלמנ אוירבכ 
 דורה פו�ק מרנ אצל ובקרתי ק"עה בירושלימ שנימ כמה לפני וכשהייתיבעניינ פ�ילת �פר ציוני: "
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 ,יז, א"לבמדבר כ 86]תשל"ה – ועיינ בפירוש רבי יהודה הח�יד [ההוצאה הבלתי מצונזרת
אלא שדוד המלכ ה�יר כל מזמורי יתמי של משה שבחומש  ,שבחומש היה כתוב הלל הגדול

דחומש  ,וחיבר ב�פר תהילימ שלו. וידידי הרב ר' מרדכי שפילמאנ שליט"א ביאר דבריו
  87א �"ת ח"ו, שמשה רבינו כתב הו�פות על גליונ �פר שלו.דייקא ול

גמ בפירושו של רבי אביגדור כ"צ, המפרש השלישי שהביא פירוש זה, נאמר שפ�וקימ 
ככ ששלושת המפרשימ שפירשו ששירת הבאר היא מזמור קל"ו,  ,אלו היו בחומש

היה  בושבציינמ את המקור  ',תורה'ולא במונח  'חומש'השתמשו שלושתמ במונח 
השימוש באותו המונח איננו  ,. אמנמתהילימכתוב המזמור לפני שדוד העבירו ל�פר 

מבאר בהכרח את כוונתמ של שני הכותבימ האחרונימ (רבי אביגדור כ"צ ורבי מנחמ 
שניהמ צמודימ ב�גנונמ ל�גנונו של רבי יהודה הח�יד, ולא ברור אמ  שכנציוני), 

 כוונה להשתמשדבריו בלי  שרק העתיקואו  ,מכוונבאופנ  'חומש'במונח השתמשו 
  במונח מדויק זה דווקא.

 ,קשה לקבל את דבריהמ של הרב מנשה קליינ והרב מרדכי שפילמנמכל מקומ, 
מ מתוכ יובפירוש שני 'תורה'שבדרכ כלל משתמש רבי יהודה הח�יד במונח  שכנ אפ

מש במונח משת הואשלושת הפירושימ המדוברימ (במדבר כ"א, יז ודברימ ב', ח) 
 ד;גמ בפירושי פ�וקימ נו�פימ (שמות ז', י 'חומש', הרי שהוא משתמש במונח 'חומש'

  לחומש של משה.היא אפשר לפרש שהכוונה - בהמ איש ,הפטרת פרשת תזריע)
גמ אמ הבחנה זו בינ שני המונחימ יכולה הייתה לשפוכ אור מחודש על אחד מתוכ 

הכותבימ של י יהודה הח�יד ומוקשימ של רבהשלושת הפירושימ המחודשימ ו
של רבי יהודה הח�יד ודעמיה  דבריובעקבותיו, עדיינ לא עולה ממנה ה�בר מחודש ל

  הו�פת פ�וקימ לתורה לאחר מות משה. בעניינ

 ,הפירוש על שירת הבאר 88.מחדש בידי מו"ל חרדי �פר ציוניבשנת תש�"ה יצא 
. ה�פר יצא )רו-רה' עמ(נמצא ב�פר  ,שנאמר לראשונה על ידי רבי יהודה הח�יד

מחדש ללא שומ התייח�ות לפירוש המפתיע הכלול בו, וללא שומ התייח�ות ל�ערה 
  שעורר פירוש זה כשלושימ שנה קודמ לכנ.

 
 ק"עה ירושלימ רבני מיקירי' א במעמד בפירוש לי ואמר עמי ה�כימ ל"הנ אויערבאכ ז"ש ה"מו

". באותו מכתב הזה הקדוש ה�פר את למכור לא�ור ל"זצ משה' ר הגאונ עמ הצדק שאינ א"שליט
מתאר הרב שפילמנ בהתרגשות שרפת אלפ �פרי הציוני בשרפת ה�פרימ בקרמונה איטליה בשנת 

, משומ שהיו בהמ דברימ כנגד הנצרות, וקורא "ח"ו לדונ את ה�פר הקדוש הזה לגניזה )1559ש"כ (
ע"י אי�ור מכירה". תודתי לפרופ' מלכ שפירא מאוניבר�יטת �קרנטונ בארצות הברית, ממוענ 

  המכתב, שהעביר אליי מכתב מעניינ זה.
  ה�וגריימ המרובעימ במקור.  .86
  עמ' צו. תשמ"ז, , ברוקלינב אהל דודקהנ, ד'   .87
 ר"מוהר בנ ציוני מנחמ רבי הקדוש השלמ להחכמ האמת דרכ על התורה על פירוש – ציוני �פר  .88

  .ה"תש� ירושלימ, שפיירא ממדינת ה"זצוקלה מאיר
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  רבי שלמה בנ שמואלו. 

 89.ע"א 91דפ  353מצוי בכתב יד פרי� לאבנ עזרא רבי שלמה בנ שמואל פירושו של 
למידמ של רבי שמואל הח�יד ובנו, רבי כת המחברשמע זיהה את -תאישראל  'פרופ

"ואמ  ,ויקרא ט"ז, חועזרא ל אבניהודה הח�יד. רבי שלמה בנ שמואל מוצא בדברי 
תדע �ודו ו�וד שמו כי יש לו חברימ  'עזאזל'יכולת להבינ ה�וד שהוא אחר מלת 

רמיזות לכמה וכמה פ�וקימ שנכתבו לאחר מות משה. בעקבות פרשנותו של  ,במקרא"
�טרי - שמע השערה על קשר דו-של רבי יהודה הח�יד לאבנ עזרא, מעלה תאתלמידו 

בינ אבנ עזרא לבינ רבי יהודה הח�יד וממשיכיו. מצד אחד השפיע אבנ עזרא על רבי 
תלמידיו, ומצד שני, בהשפעת שיטתו הפרשנית של רבי יהודה על יהודה הח�יד ו

אינ �פק  ,הודה הח�יד. אכנאבנ עזרא בדרכו של רבי ידברי הח�יד, פירש תלמידו את 
שרבי יהודה הח�יד הכיר את פירושי אבנ עזרא, שכנ הוא ציטט מהמ בפירושו 

שמע בינ פירושו של -אולמ לדעתי הקישור שמציע תא 90,שמות י', יב) ;(בראשית י"ב, ו
שכנ הפ�וקימ שעליהמ כותב אינו מוכח,  רבי שלמה בנ שמואל לבינ רבי יהודה הח�יד

בהמ מזכיר אבנ שאותמ פ�וקימ  אינמ ,ד שנכתבו לאחר ימי משהרבי יהודה הח�י
מתייח� רבי יהודה הח�יד  '�וד'עזרא את עניינ ה�וד. להפכ, בחלק מאותמ פ�וקי 

לפרשנות אבנ עזרא ומבאר את עניינ ה�וד באופנ שונה, מבלי להתייח� כלל לנושא 
  ראשית י"ב, ו): (בבארצ"  והכנעני אזלגבי הפ�וק "למשל מועד כתיבת הפ�וק. ככ 

, אבל מתחילה לא (שמ י"ג, ז) שב בארצ'זי אז יֹ ואחרי כנ 'והכנעני והפרִ  ',והכנעני אז בארצ'
כי מתחילה אינ שומ אומה  ,ואבי פי' �וד .הזכיר יושב. ור' אברהמ אבנ עזרא פי' בכאנ �וד

    מתיישבת בשומ מקומ אמ לא יבוא מלאכ הממונה עליה ויעשה חזקה לשמ קודמ לכנ
  ). 18(בראשית י"ב, ו, עמ'   

רבי יהודה הח�יד מתייח� בפירושו זה לכפילות בתיאור הכנעני בארצ ולהבדל בינ שני 
שב זי אז יֹוהכנעני והפרִ "(בראשית י"ב, ו) לעומת  בארצ" והכנעני אז" – תיאורימה

העמ ישב בה  ואחר ככמלאכ הכנעני, ישב בארצ  לדבריו, בתחילה .י"ג, ז) שמ(" בארצ
עזרא במשמעות המילה "אז"  אבנו. רבי יהודה הח�יד איננו מתייח� לקושי של עצמ

הפ�וק הראשונ איננו  לפי ה�ברו, .בפ�וק, אלא רק לקושי שבכפילות שני הפ�וקימ
מתאר את יישובו של הכנעני בארצ אלא את היות רוחו בארצ, ורק בפ�וק השני 

מלאכ של האומה הל מתוארת ההתיישבות עצמה. ה�וד הנו העניינ המי�טי ש
נ על קשר בינ אאפשר להוכיח מכ- הכנענית, ולא �וד הקשור לכתיבת התורה. לכנ אי

 
  .301- 271), עמ' 1(לעיל, הערה  שמע-תא  .89
אכ המקור איננו קיימ בפירוש אבנ עזרא  במקומות אחרימ ציטט רבי יהודה הח�יד את אבנ עזרא,  .90

 שלפנינו (שמות י"ז, ג; במדבר כ', י).
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הפירוש המיוח
 לרבי שלמה בנ שמואל לפרשנותו של רבי יהודה הח
יד על פ
וקימ 
  שנו
פו לאחר ימי משה.

  ז. רמב"נ

). 1217 בשנת חי בתקופתו של רבי יהודה הח
יד (נפטר )1270- 1194(
פרד,  רמב"נ
 ביציטט רמב"נ את ר 92האמונה והבטחונוב
פרו  91,טרמ אענה אני שוגגבאיגרתו 

אלעזר מוורמייזא, תלמידו של רבי יהודה הח
יד, אכ לא ידוע שהכיר את פירוש 
התורה של רבי יהודה הח
יד. כמו כנ אינ רבי יהודה הח
יד מצטט את רמב"נ, וכנראה 

, יש המוצאימ גמ בפירוש רמב"נ הדימ לאותה דרכ לא הכיר את פירושו. יחד עמ זאת
  פרשנית המאחרת כתיבת כמה מפ
וקי התורה אל מעבר לימי משה.

 ,רמב"נ מחלק את פ
וקי מלחמת ישראל בכנעני המתוארימ ב
פר במדבר (כ"א
  ג) לשני חלקימ:-א

ִיְשָרֵאל ֶּדֶרְכ ָהַאָתִרימ ַוִּיָּלֶחמ ְּבִיְשָרֵאל ַוִּיְשְּב א. ַוִּיְשַמע ַהְּכַנַעִני ֶמֶלְכ ַעָרד יֵֹשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא 
ַוִּיַּדר ִיְשָרֵאל ֶנֶדר ַלה' ַוּיֹאַמר ִאמ ָנתֹנ ִּתֵּתנ ֶאת ָהָעמ ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהַחַרְמִּתי ֶאת  .ִמֶּמּנּו ֶשִבי

ב ומחציתו -ַעִני ַוַּיַחֵרמ ֶאְתֶהמ (פ
וקימ אַוִּיְשַמע ה' ְּבקֹול ִיְשָרֵאל ַוִּיֵּתנ ֶאת ַהְּכנַ  .ָעֵריֶהמ
  הראשונה של פ
וק ג).

  ב. ַוַּיַחֵרמ... ֶאת ָעֵריֶהמ ַוִּיְקָרא ֵשמ ַהָּמקֹומ ָחְרָמה (מחציתו השנייה של פ
וק ג).

. לאחר המלחמ ביהכנעני מלכ ערד יושב הנגב בא מארצו אל ישראל שבמדבר כדי לה
בידי ישראל. כל זה התרחש בעת שבני ישראל היו  צחונ הכנענימ, נתנמ ה' לב
ופינ

החרמת ערי הכנעני לא התרחשה באותה תקופה, שהרי לדעת רמב"נ אולמ  ,במדבר
אירוע גמ שלדעת רמב"נ . מה עריו של הכנענילולא הגיעו  ישראל לא היו בארצ כנענ

  מאוחר יותר: זה מתואר בתנ"כ

ְּתָמִרימ ֶאת ְּבֵני ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ַאֶשר ְּבֶנֶגב ַעָרד ַוֵּיֶלְכ ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתנ מֶֹשה ָעלּו ֵמִעיר ַה 
ַוֵּיֶלְכ ְיהּוָדה ֶאת ִשְמעֹונ ָאִחיו ַוַּיּכּו ֶאת ַהְּכַנַעִני יֹוֵשב ְצַפת ַוַּיַחִרימּו אֹוָתּה  .ַוֵּיֶשב ֶאת ָהָעמ

  ).יח- (שופטימ א', יז  ַוִּיְקָרא ֶאת ֵשמ ָהִעיר ָחְרָמה

תיאור מלחמת ישראל בכנעני פותח ב
פר שופטימ בעזיבת בני קיני את אזור 
המלחמה המתוכננ, הוא נגב ערד, המקומ המוכר לנו מ
פר במדבר כמקומו של הכנעני 

לאחר מכנ מתאר הכתוב ב
פר שופטימ את החרמת עיר הכנעני  מידשנלחמ בישראל. 
עיר וקריאת שמה מתוארימ בתנ"כ כיבוש ה ,וקריאתה בשמ 'חרמה'. לפי פירוש רמב"נ

לאירוע שהתרחש בעת היות ישראל במדבר, וב
פר  כהשלמה ב
פר במדבר, – פעמיימ

 
 שמח.-עמ' שמוא, ירושלימ תשכ"ד, כתבי רמב"נ ח"ד שעוועל,   .91
  , ירושלימ תשכ"ד, עמ' תל.בכתבי רמב"נ ח"ד שעוועל,   .92
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שופטימ, בתיאור ההתרחשות בזמנה, כחלק ממלחמת יהודה בכנעני לאחר מות 
  יהושע.

  ואלו דברי רמב"נ:

וישמע הכנעני... הכתוב לא יקרא ארצ כנענ �תמ מעבר לירדנ מזרחה... ועוד, כי היה ראוי 
חלוק משה את ארצו של מלכ ערד לאחד משבטי ישראל, והכתוב י�פר בכל מקומ כי שי

ארצ �יחונ ועוג שני מלכי האמורי נתנ משה לשני המטות וחצי המטה, ותשעת המטות 
וחצי המטה לקחו נחלתמ אחרי עברמ את הירדנ בארצ כנענ. ואולי נאמר, כי החרימו 

 'והחרמתי את עריהמ'נ. וכנ רש"י מפרש ישראל את ארצמ ולא ישבו בה כלל. ואינו נכו
(פ�וק ב), שהקדיש שללמ לגבוה. והנכונ בעיני, כי זה מלכ ערד הוא יושב בנגב מעבר לירדנ 
ימה בארצ כנענ על יד הירדנ בגבול בני יהודה �מוכ לחברונ שהיא בנגב, ושמע מרחוק 

, 'וישמע'טעמ  בבוא בני ישראל ובא דרכ האתרימ אל ערבות מואב להלחמ עמהמ שמ, וזה
כי בא מארצ אחרת אל מקומ ישראל. ונדרו  ,'והוא יושב בנגב בארצ כנענ'ולככ �פר הכתוב 

שאמ יתנ אותו בידמ שיחרימו כל אשר להמ לה', ו�פר הכתוב כי שמע  ,ישראל נדר לה'
כי הרגו אותמ עתה בימי משה... והשלימ עוד  ,השמ תפלתמ ונדרו נדר לה' ושלמו אותו

כי החרימו ישראל גמ את עריהמ אחרי בואמ בארצ כנענ אחרי מות יהושע בכאנ ל�פר, 
 ',לקיימ את נדרמ אשר נדרו ויקראו שמ הערימ חרמה. והוא מה שנאמר ב�פר שופטימ (א

, 'תנ משה עלו מעיר התמרימ את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערדובני קיני חֹ 'טז) 
נ אחיו ויכו את הכנעני יושב צפת ויחרימו וילכ יהודה את שמעו'ושמ כתוב (פ�וק יז) 

, ושמ נשלמ הנדר הזה. אבל השלימ הכתוב להזכיר הענינ 'אותה ויקרא את שמ העיר חרמה
  במדבר כ"א, א).פירושו ל(  בכאנ

בהמשכ דבריו מפרש רמב"נ באופנ דומה את הפ�וק ב�פר שמות המתאר את �ופ 
אמ אל ארצ עימ שנה עד ּבֹ ובני ישראל אכלו את המנ ארב" – תקופת אכילת המנ

  :ו" (שמות ט"ז, לה). ואלו דבריאמ אל קצה ארצ כנעננושבת את המנ אכלו עד ּבֹ

ובני ישראל  ,וזה כענינ הפרשה שאמרה ברדת המנ 'ויניחהו אהרנ לפני העדות למשמרת
אכלו את המנ ארבעימ שנה עד בואמ אל ארצ נושבת את המנ אכלו עד בואמ אל קצה ארצ 

  .(פירושו לבמדבר שמ)  , והוא לאחר מיתתו של משה עד ממחרת הפ�חלה)-לד (שמ, כנענ'

התורה מתארת את תומ תקופת אכילת המנ, וזו הייתה ממחרת הפ�ח, כנאמר ב�פר 
  יהושע (ה', יב), כלומר לאחר מות משה.

�ערה כגונ זו שקמה �ביב פירושי רבי יהודה הח�יד לא קמה מעולמ �ביב פירושו 
 כתיבתשרמב"נ איננו מתייח� למועד  יהמ הוא,הבדל בינ פירושה זה של רמב"נ.

שאלה אמ התייח� גמ ונחלקו פרשנימ ב ,הדברימ התרחשותהפ�וק, אלא למועד 
  למועד כתיבת הפ�וק.

 פי דבריושלבפירושו לפ�וקימ אלו יוצא כנגד דברי רמב"נ וכותב אברבנאל ר"י 
  :מילימ מפורשותברמב"נ כתב ככ ימי משה, אכ בכוונת מכוונ לא לאחר הדברימ נכתבו 
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הרב כ�תה כלימה פניו לכתוב שיהושע כתב זה, והניח הדבר ב�תמ שהכתוב השלימו אבל 
  93לא זכר מי היה הכותב כיונ שלא היה משה עליו השלומ.

בפירושו הארוכ לתורה (במדבר כ"א, א) מביא את רמב"נ ומו�יפ  טורה ,לעומת זאת
שזהו  ייתכנ"וכתב אותו כאנ על שמ העתיד".  – כמה מילימ משמעותיות בתוכ דבריו

לדברי רמב"נ. בדרכ  טורשזהו ביאורו של ה ייתכנ, וונו�ח דברי רמב"נ כפי שהיה בפני
"וברור  – רמב"נ (במדבר כ"א, א)בהערותיו לפירוש שעוועל ח"ד דומה מפרש הרב 

  94.יוונ שהשלימ הכתוב על ידי נבואת משה שכתב את התורה"שּכִ 

* * *  

ו ירושילפממשיכי דרכו של רבי יהודה הח�יד יח�  על�יונ להתחקות יכומ הנב�י
חלחלה באופנימ  זהניתנ לראות שפרשנותו הייחודית בעניינ  ,בעניינ כתיבת התורה

  שונימ לכתבי תלמידיו וממשיכי דרכו, מהמ שתמכו בה ומהמ שה�תייגו ממנה: 

מזמור קל"ו  אבאר הירבי אביגדור כ"צ ורבי מנחמ ציוני פירשו ששירת ה  א.
. יש מפרשימ שכוונתמ היא תהילימ, שהיה בחומש והועבר ל�פר תהילימב

  להעברת פרק מהחומש הפרטי של משה, ולא מ�פר התורה. 
בהמ הוא שרבי אביגדור כ"צ הביא את שני הפירושימ של רבי יהודה הח�יד   ב.

שע או על מאחר כתיבת פ�וקימ אל מעבר לימי משה, וכתב שנכתבו על ידי יהו
  ידי אנשי כנ�ת הגדולה.

ציטטו  פענח רזאפירוש התורה המיוח� לרוקח ורבי יצחק ברבי יהודה הלוי בעל ה  ג.
מפירושיו של רבי יהודה הח�יד המאחר כתיבת פ�וקימ אל מעבר לימי משה, אכ 
שניהמ הביאו מדבריו בהשמטת עניינ איחור מועד הכתיבה, וכנראה הביעו בככ 

  זה.  ה�תייגות מכיוונ
הרוקח הביא את פירושו של רבי יהודה הח�יד המאחר לשנת הארבעימ את מועד   ד.

שרמז בדבריו אפ למועד מאוחר יותר של כתיבת  ייתכנכתיבת טעמ חג ה�וכות, ו
  טעמ זה, מה שלא מצינו אפ בדברי רבי יהודה הח�יד עצמו.

י התורה, לא כתיבת פ�וקשל איחור המבינ הפרשנימ שהביאו פירושימ אלו בהשמטת 
נראה  מצינו פרשנימ שהביעו ה�תייגות מדרכ פרשנית זו של רבי יהודה הח�יד.

שהליכתמ של תלמידי רבי יהודה הח�יד בקו פרשני זה מערערת במידה רבה את 
הקביעה שהדברימ מזויפימ, על אפ שהרב משה פיינשטיינ כתב שהמ זויפו "משנימ 

 
  פירוש לבמדבר כ"א, א.  .93
ירושלימ תש"כ, עמ' רפב. ככ פירש גמ י"צ ב, פירושי התורה לרבינו משה בנ נחמנ ח"ד שעוועל,   .94

  .13, ירושלימ תשמ"ח, עמ' רנ, הערה פירוש דעת מקרא ל�פר במדברמושקוביצ, 
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ההשערה שהזיופימ הוכנ�ו לכתבימ דשש מאות ושבע מאות קודמ זמננו ויותר". 
  לכאורה אינה עומדת במבחנ. –שונימ ועל פ�וקימ שונימ 

  ... היא התורה שניתנה למשה ושהיא כולה מפי הגבורה"שנאמינ שכל התורה הזו"

�יונות הכואבימ יהעיונ בפירושי רבי יהודה הח�יד וממשיכיו, וכנ גמ ההיוודעות לנ
מעוררימ  –ת פירושימ אלו מקהל הלומדימ והנואשימ שנעשו במטרה להרחיק מקצ

 שאלה מהותית בעניינ האמונה בתורה מנ השמימ ומחייבימ דיונ מעמיק בה. הדיונ
 של תמ�תפי על הי�טורי כדיונ הנ ,וב�י�י ב�וגיה עקרונית ומשמעותית זו חשוב

זה, השב  בנושא עכשווי אמוני כדיונ הנ ',השמימ מנ תורה' המושג את אשכנז חכמי
ה �אשר �ותרימ את התפי ,ור עמ העיונ בפירושימ אלו של חכמי אשכנזוניע

  .ב�וגיה זוהמ�ורתית 
  אומרת: המשנה במ�כת �נהדרינ

האומר אינ  :ואלו שאינ להמ חלק לעולמ הבא ...כל ישראל יש להמ חלק לעולמ הבא
רבי עקיבא אומר אפ הקורא  .ואפיקור� ,ואינ תורה מנ השמימ ,תחיית המתימ מנ התורה

    אפ ההוגה את השמ באותיותיו :אבא שאול אומר... ב�פרימ החיצונימ והלוחש על המכה
  (פ"י מ"א).  

והנפש "ברייתא המובאת במ�כת �נהדרינ (צט ע"א) מפרשת מהו האי�ור בפ�וק 
וא מקרב הוא מגדפ ונכרתה הנפש הִה  ה'אשר תעשה ביד רמה מנ האזרח ומנ הגר את 

" (במדבר ט"ו, נה בהֹוא עור הכרת תכרת הנפש הִה ַפ ֵה  תובזה ואת מצוָ  ה'כי דבר . עמה
   לא):- ל

 ,זה האומר אינ תורה מנ השמימ – 'כי דבר ה' בזה ומצותו הפר הכרת תכרת'תנו רבננ: 
ואפילו אמר כל התורה כולה מנ השמימ, חוצ מפ�וק זה שלא אמרו הקדוש ברוכ הוא אלא 

ר כל התורה כולה מנ השמימ, חוצ . ואפילו אמ'כי דבר ה' בזה'זהו  – משה מפי עצמו
  '. כי דבר ה' בזה'זה הוא  – מדקדוק זה, מקל וחומר זה, מגזרה שוה זו

לא רק שא�ור לומר שהתורה איננה מנ השמימ, כפי שאמרה המשנה,  ,על פי הברייתא
אלא אפ א�ור לומר שפ�וק אחד איננו מנ השמימ, וא�ור אפ לומר שלימוד אחד, 

  תנו למשה מ�יני, איננו מנ השמימ.ידימ שעל פי המ�ורת נכנראה לימוד מנ הלימו
  וככ פ�ק הרמב"מ בעקבות הברייתא: 

אמ  ,אפילו תיבה אחת ,אפילו פ�וק אחד ,האומר שאינ התורה מעמ ה' – הכופרימ בתורה
והוא תורה שבעל  ,רושההרי זה כופר בתורה, וכנ הכופר בֵּפ  – משה אמרו מפי עצמו :אמר

  ח).ה"ג "פ(הלכות תשובה   פה

בפרטו את  ,רוט בפירושו למשנה זו (הקדמה לפרק חלק)יביתר פהרמב"מ כתב זאת 
  שלושה עשר עיקרי האמונה:
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והי�וד השמיני הוא תורה מנ השמימ. והוא, שנאמינ שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היומ 
את הזה היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהגיעה עליו כולה מ

בור, ואינ יודע איכות אותה ההגעה אלא הוא יה' הגעה שקורימ אותה על דרכ ההשאלה ד
עליו השלומ אשר הגיעה אליו, ושהוא במעלת לבלר שקורינ לפניו והוא כותב כולה 

ובני חמ כוש ומצרימ ופוט 'ותיה, וככ נקרא מחוקק. ואינ הבדל בינ ופוריה ומציתאריכיה ו�
 'אנכי ה'', או (שמ ל"ו, לט) 'שמ אשתו מהיטבאל בת מטרדו', (בראשית י', ו) 'וכנענ

, הכל מפי הגבורה והכל תורת (דברימ ו', דU) 'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד', ו(שמות כ', ב)
 ,ה' תמימה טהורה קדושה אמת. ולא נעשה מנשה אצלמ כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר

פורימ אינ תועלת בהמ, יתאריכימ וה�פה, ושאלו היאלא לפי שחשב שיש בתורה תוכ וקל
ומשה מדעתו אמרמ, וזהו ענינ אינ תורה מנ השמימ, אמרו שהוא האומר שכל התורה כולה 

כי דבר ה' 'וזה הוא  ,מפי הקב"ה חוצ מפ�וק אחד שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו
כמתה, כל אות שבה יש בה חכמות ונפלאות למי שהבינו ה', ולא תושג תכלית ח'... בזה

ארוכה מארצ מדה ורחבה מני ימ. ואינ לאדמ אלא להתפלל כמו דוד משיח אלהי יעקב 
. וכנ פירושה המקובל גמ (תהילימ קי"ט, יח) 'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתכ'שהתפלל 

הוא מפי הגבורה, וזה שאנו עושימ היומ צורת ה�וכה והלולב והשופר והציצית והתפילימ 
שאמר ה' למשה ואמר להו, והוא רק מוביל שליחות נאמנ במה  וזולתמ היא עצמה הצורה

וכו'  'בזאת תדעונ כי ה' שלחני'שהביא, והדבור המורה על הי�וד הזה השמיני הוא אמרו 
  .(במדבר ט"ז, כח) 'כי לא מלבי'

שזו תורת משה לא תבטל, ולא תבוא תורה מאת ה' זולתה,  ,טול. והואיוי�וד התשיעי הב
לא תו�פ עליו ולא תגרע 'יגרע ממנה לא בכתוב ולא בפירוש, אמר  ולא יתו�פ בה ולא

  95.(דברימ י"ג, א) 'ממנו

הרב משה פיינשטיינ מצטט בתשובתו את הברייתא בגמרא ואת הרמב"מ בהלכות 
  שא�ור אפ לומר שדבר מה הוח�ר מנ התורה: בקל וחומרתשובה, ולומד 

ות ממש, ומי שאומר שאיכא כל ה�"ת כולה נכתבה ע"י משה מפי הגבורה כל אות וא
  , וכ"ש 'כי דבר ה' בזה'אפילו רק אות אחת שכתב משה בעצמו הוא כופר בתורה ובכלל 

או שבאו  ,מי שיאמר שאיכא איזה דבר שאפ משה לא כתבו אלא אחרימ[= וכל שכנ] 
וכשיבא אחד  ',כי דבר ה' בזה'שהמ כופרימ בתורה ובכלל  ,אחרימ והח�ירו זה מנ התורה

הוא נביא השקר שמיתתו  ,לו צוה ה' לח�ר או להו�יפ אפילו רק אות אחתויאמר ש
  96.בחנק

לעומת דברימ מפורשימ אלו בגמרא וברמב"מ, מצינו בקרב כמה מחכמי אשכנז 
בגרמניה בתקופת בעלי התו�פות ומעט אחריה אמירות שונות לחלוטינ, אמ כי 

די התורה המ�ורתיימ לא השתרשו ולא התקבלו בקרב לומשאמירות �פורות ובודדות 
בדורות הבאימ. ככל שמגלימ יותר פירושימ כאלו מבית מדרשמ של ח�ידי אשכנז, 

 
 קמד.- עמ' קמג ב,, מהד' קאפח, חלק משנה עמ פירוש רבינו משה בנ מימונ  .95
 ), �ימנ קיד.31(לעיל, הערה שו"ת אגרות משה   .96



  מרימ וייטמנ

88 

אותנ שזדוניות הידיימ הנמנע, להאמינ שבכולמ שלטו -קשה יותר, אמ כי לא בלתי
  הזכיר הרב משה פיינשטיינ.

בקנה  לעלותנראה שפרשנותמ זו של רבי יהודה הח�יד וממשיכיו איננה יכולה 
אכ אינ הדבר קשה, כי �פק רב אמ הכיר רבי יהודה הח�יד את  ;עמ דברי הרמב"מ אחד

זמנ  אמ בימיו של הרמב"מ או גדול�פרי הרמב"מ, בנ דורו מנ התפוצה האחרת. �פק 
 97.קצר אחר פטירתו, כבר הגיעו כל �פריו אל התפוצה האשכנזית והיו מקובלימ

" מטרד בת מהיטבאל אשתו מוש" בפ�וק מ"הרמב של , אולי בחירתוגי�א מאידכ
 לפ�וק האחרת הפרשנות מנ נבעה – הגבורה מפי ניתנ שלא לפרש שאינ כפ�וק

  בימיו. עוד שהתפשטה
גמ אמ רבי יהודה הח�יד וממשיכיו לא הכירו את דברי הרמב"מ, המ ודאי  אולמ

לא יכלו לראות את דבריהמ כעומדימ ב�תירה לגמרא המחייבת להאמינ שכל התורה 
  מימ, והדבר מצריכ ביאור. ניתנה מש

עניינו של מאמר זה. להדיונ הנרחב הנצרכ לנושא זה חורג הרבה מעבר לגבולותיו ו
יחד עמ זאת, ברצוני להציע בתמציתיות ובראשי פרקימ שלושה כיוונימ עקרוניימ 

  :לעיונ ב�וגיה זו

על פי ייתכנ שכיוונ ראשונ הוא הבנה שונה של חובת האמונה בתורה מנ השמימ. 
 – עיקרה של חובה זו איננו בעולמ המחשבה אלא בעולמ המעשה ,הבנת חכמי אשכנז

המצוות, אמ כפירה זו באה לידי ביטוי  ככ שהקב"ה הוא מקוראי�ור כפירה ב
תנה על ידי ילא נ מצווה אחת שאפילו להאמינקיומנ של מצוות אלו, ואפ אי�ור -באי

  98.ל מצווה זוקיומה ש-, אמ כפירה זו באה לידי ביטוי באיהקב"ה
בקרב ח�ידי אשכנז. האמ  'השמימ מנ תורה' המושג כיוונ שני הוא הבנה שונה של

שקיימת דעה שהתורה המשיכה להינתנ מנ השמימ בדרכ זו או אחרת גמ לאחר  ייתכנ

 
מידת התפשטות כתבי הרמב"מ בגרמניה בתקופה זו ראו: א"א אורבכ, 'חלקמ של חכמי אשכנז על   .97

. המקורות הקדומימ ביותר 149-159יב, תש"ז, עמ'  ציונוצרפת בפולמו� על הרמב"מ ועל �פריו', 
שמצא המחבר להיכרותמ של חכמי אשכנז עמ �פרי הרמב"מ נוגעימ לרוקח, תלמידו של רבי 

 H. Soloveitchik, ‘The Halakhic Isolation of the Ashkenazicראו עוד:יהודה הח�יד. ו

Community’, Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 8, 2009, pp. 41-47.  
 אפילו: אומר יהודה ברבי יו�י רבי. אותו מקבלינ אינ – אחד מדבר חוצ תורה דברי לקבל שבא גוי"  .98

. בניגוד לכאורה לדברי רבי יו�י ברבי יהודה, קיבל )ב"ע ל תבכורו( "�ופרימ מדברי אחד דקדוק
. רש"י )א"ע לא שבת(הלל גוי שאמר שהוא מקבל את התורה שבכתב ולא את התורה שבעל פה 

 היה שלא', אחד מדבר חוצ'ל הא דמיא דלא(שמ, ד"ה גייריה) מתקשה הכיצד קיבלו הלל, ועונה: "
כלומר, אותו גוי קיבל על עצמו  ."הגבורה מפי שהיא מאמינ היה שלא אלא, פה שבעל בתורה כופר

, ודי היה בככ כדי לגיירו. ואולי באותה משמיממקורה שאת התורה שבעל פה, אלא שלא האמינ 
   דרכ הבינו חכמי אשכנז את חובת האמונה בתורה מנ השמימ.
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טו ע"א) ששמונת  -ב "ימי משה, וכפי שהיו מנ התנאימ ש�ברו (בבא בתרא יד ע
  100בימי יהושע? נכתבו 99הפ�וקימ האחרונימ של התורה

המשנה איננה מגדירה את היקפ האמונה פ�יקת ההלכה בנושא זה. נוגע לשלישי כיוונ 
"ואפילו אמר כל התורה כולה מנ  :בתורה מנ השמימ. הברייתא מפרטת יותר ומו�יפה

זהו 'כי  – השמימ, חוצ מפ�וק זה שלא אמרו הקדוש ברוכ הוא אלא משה מפי עצמו
ש ברייתות ואינה אלא אחת משל . ברייתא זוע"א) (�נהדרינ צט "דבר ה' בזה'

ר הכרת תכרת הנפש ַפ תו ֵה בזה ואת מצוָ  ה'כי דבר "את האי�ור בפ�וק  המבארות
ברייתות חלוקות בה�בר  שלוש" (במדבר ט"ו, לא). הגמרא מביאה נה בהֹוא עוהִה 

 פ�וק זה, ובהנ שמונה דרכימ שונות להבנת האי�ור בפ�וק:

זה האומר אינ תורה מנ השמימ. דבר  – 'ה' בזה ומצותו הפר הכרת תכרתכי דבר 'תנו רבננ: 
זה המגלה פנימ  – 'כי דבר ה' בזה'זה אפיקורו�. דבר אחר:  – 'כי דבר ה' בזה'אחר: 

ואפילו אמר: כל  ,זה האומר אינ תורה מנ השמימ –' כי דבר ה' בזה'בתורה... תניא אידכ: 
 לא אמרו הקדוש ברוכ הוא אלא משה מפי עצמוהתורה כולה מנ השמימ, חוצ מפ�וק זה ש

ואפילו אמר: כל התורה כולה מנ השמימ, חוצ מדקדוק זה, מקל  ',כי דבר ה' בזה'זהו  –
. תניא, היה רבי מאיר אומר: הלומד 'כי דבר ה' בזה'זה הוא  – וחומר זה, מגזרה שוה זו

י שאינו משגיח על המשנה. . רבי נתנ אומר: כל מ'דבר ה' בזה'זה הוא  – תורה ואינו מלמדה
רבי נהוראי אומר: כל שאפשר לע�וק בתורה ואינו עו�ק. רבי ישמעאל אומר: זה העובד 

  (�נהדרינ צט ע"א).  עבודה זרה

 אחת הדעות האחרות בברייתות אלו?פ�קו כיתכנ שבינ ח�ידי אשכנז היו שיהאמ 

 
 שנימ עשר פ�וקימ. – על פי אבנ עזרא (דברימ ל"ד, א; א', ב)  .99

, �ימנ קיד) את שתי הדעות 31לעיל, הערה  ,אגרות משהשו"ת נשטיינ ציטט בדבריו (הרב משה פיי  .100
  החלוקות בגמרא על כתיבת פ�וקי התורה האחרונימ, ומצא בשתיהנ חיזוק לדבריו.
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