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  "חבורה זו עושים ליצנות מהתורה!"

 היה מרן רבינו הגדול האבי עזרי זי"עשאם  ,הדבר יכול להיאמר בבירור
כל מה שקורה בעשר שנים   .היום לא היה קורה כלל מה שקורה עמנו

היה לנו אדם  ל."זצוק מרןהאחרונות לא היה שייך בכלל שיקרה בזמנו של 
שכולם פחדו ממנו, אפי' החילונים פחדו ממנו, ואלו מעשים שהיו. היה לנו 

 אדם שהיה צועק על כל דבר שצריך למחות עליו. 

זכורני שהיה אדם אחד שרצה להדפיס חומש עם ציורים, אדם טוב עשה 
דת אותם אבל הציורים היו מקוממים, היה שם ציור של גן עדן, ציור של עקי

פנה אלי ו וכדו'. אברהם אבינו עומד לשחוט את יצחק איךצייר הצייר יצחק ש
אמר לי שהוא תלמיד של הגאון רבי דוב לנדו שליט"א, להראות את ספרו, ו

, והוא זה יהיה אכפת לושדע לך שיש אדם אחד בעולם ' :לול אמר "גרדוה
אמר , לכן 'אמרן הרב שך, ואם יהיה אכפת לו הוא יעשה מזה רעש איום ונור

דוק את הדברים. כך היה לב מ"ל ע"כתלמידו של מרן זצוק לו שיפנה אלי
 המצב, כולם רעדו ממרן הרב שך. 

, מה שנעשה כיום. מישהו הוציא חמור ביותרוחייבים לצעוק על דבר 
בתחילה פירוש על רש"י 'רש"י כפשוטו', וקיבל על כך הסכמות. ועכשיו 

ולהדיא בכל מקום שלא נראה לו לפרש  הוציא ספר 'פשוטו של מקרא',
 !כפירוש רש"י הוא מפרש בדרכים אחרות, ומשנה בדברים הכי עיקריים

, את שמה( ואינני רוצה להזכיר כאן)וכולם יודעים מיהי החבורה הזאת 
וחבורה זו עושים ממש ליצנות מהתורה, ומרשים לעצמם לומר כל מה 

רא' והדפיסו על כך את שרוצים, ועכשיו הדפיסו חומש 'פשוטו של מק

                                                           
 מתוך משא החג במקהלות עם, מוצאי יו''ט ראשון דסוכות תשפ"ב
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 .ההסכמות שקיבלו על ספרם הקודם 'רש"י כפשוטו', ומטעים את הציבור
 וצריך לפרסם את זה, מפני שכבר חילקו את זה בחדרים. 

ובאמת תמיד כשאומרים "פשוטו של מקרא" זה בעצמו כבר מסוכן, אבל 
  !כאן זה להדיא

פירושו של הראו לי דוגמאות כיצד ביותר ממאה פעמים הם משנים מ
 רש"י בדברים עיקריים ממש. וזה דבר שנכנס עכשיו ונכנס יותר ויותר. 

שעמדו ודברו ברבים  של חבורה זו, בשמםדבר אחד: אומרים  קרציין א
ל שהוא ", ולא כדברי חזשדין 'עין תחת עין' יתכן שנהג פעם בצורה אחרת

פר חשוב, שאמרו אינני רוצה להיכנס לזה, אבל אני יודע בידיעה, על ס בממון.
מתחת לשולחנו, ותמיד לא ידעתי למה, עד  ותוזרק אע "זיהחזו"א מרנא ש

בפירוש מנין לו לרמב"ם "שם הוא כותב ששראיתי את ההקדמה שלו, 
... ומזה הבנתי מדוע החזו"א "שלא היתה מחלוקת ב'עין תחת עיןהמשניות 

 זרק את ספרו.

כים ומפיצים דברים כאלו. והול "חכמים להרע" והיום יש אנשים  שממש
ר לי סיפהוא לא ידע בכלל מכל החבורה הזאת, וש חכם אחד תלמידפנה אלי 

 שהביאו לבן שלו כזה ספר.

וצריך לדעת שכיום גם מבפנים יש מהרסים ומחריבים. וכל זה אם היה זה 
בזמן הרב שך לא היו מעיזים כלל לעשות כאלו דברים.
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ודש זה ק - פירוש דברי התורה הקדושה
  דשים ממש!ק

מכיון שישנה סערה גדולה בציבור, לאחר הדברים שנאמרו כנגד הפירוש 
 'פשוטו של מקרא', חשוב לכוון ולדייק כמה דברים.

ישנם שהתחילו לדון אודות העורכים עצמם, האם הם שייכים לחבורה 
ראת לעצמה 'בית מדרש הגר"א', וכבר הוקעו ב"ה מתוך הקהל, והקלוקלת הק

אבל לא זה צריך להיות הדיון, למדנו ממרן הרב  .ם שייכים אליהםאו שאינ
 שך זיע"א שהדיון צריך להיות לגופו של נושא.

על שמו היומרני 'פשוטו של  -הנושא הוא על הפירוש, ולא פחות מכך 
 מקרא', וזה דבר שראוי לבאר יותר.

ה אם אדם מוציא ספר 'ליקוטי דברים מעניינים בראשונים ובאחרונים', ז
דבר אחד, אבל אם הוא בוחר לקרוא לספר בשם 'פשוטו של מקרא', הרי זה 
אומר שהוא הוא זה שיקבע מהו פשוטו של מקרא, הוא יבחר לפי שכלו ולפי 
דעתו איזה פירוש נראה לו יותר מתאים להיות 'פשוטו של מקרא'. הוא אינו 

הבנתו נצמד למפרש מסוים ומכפיף את עצמו אליו, אלא בוחר כל פעם לפי 
שלו את מי להביא, ועוד מעז לקרוא להבנה השטחית שיש לאדם בזמנינו 

לא  -שזהו הוא 'פשוט של מקרא', זאת כשהעיקר החשוב ביותר אצלו הוא 
 כמו רש"י...

 צריך לדעת שפירוש דברי התורה הקדושה, זה קודש קדשים ממש. 

 מרן הרב שך עצמו התייחס לדברים מעין אלה וכתב דברים ברורים:
רנו דור היתום להכריע כפי קטנות דעתם בפירושי הראשונים דלא ו"הנה, בד

                                                           
 , פרשת חיי שרה תשפ"בא ונמסרו לפרסום"דברים שנשמעו מפי רבינו מרן שליט  
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כרש"י, כפי שכל המחבר, וגם מכניסים שם מפירושי האחרונים כפי הכרעת 
שכל המחבר מה ללקט, וקובעים שזהו פשוטו של דבר, דלא כרש"י, וזהו 
 המומלץ ללמד לתלמידים, והיא פרצה נוראה, אשר היתה צריכה להחריד כל

לב שומע, כי אחריתה מי ישורנו, וגם הפירושים עצמם שהביאו ראיתי 
 שנכשלו גם בזה". 

פשוטו של מקרא האמיתי הוא לא  -האמת היא שגם על עצם הפירוש 
תמיד רק המילים שכתובות בתוך הפסוק. ננקוט דוגמא שהראו לי שהם עצמם 

ודרשת וחקרת סיון להראות שהם כן בסדר, לגבי עיר הנדחת כתוב 'יהביאו בנ
'אל תסמוך על השמועה', זה ממש לא נכון!  -ושאלת היטב', והם מפרשים 

לא כתוב בפסוק שמדובר ב'שמועות', הרי מדובר כבר אחרי שבאו עדים, 
ואעפ"כ הצריכה התורה שבע דרישות וחקירות, וזה מה שמפרש רש"י, 'כי 

אבל אין  אומר הספרי, פירושו רק אחרי שבאו עדים וכבר שמעת, -תשמע' 
'אל  –צריך לחפש אחר זה, ואילו הם מוסיפים דבר שלא שייך לשם כלל 

 תאמין לשמועות'.

עד כמה שניתן לראות, בכל מקום שרש"י והמפרשים העיקריים מפרשים 
בצורה 'גבוהה' משהו רוחני, הם שינו את זה לפירוש גשמי ארצי; אם רש"י 

' כפשוטו; כשכתוב 'ויאמר כותב 'רוח אלוקים' כסא הכבוד, הם כותבים 'רוח
ם שהואיל ואלוקים זה לשון רבים, לכן לא יאלוקים נעשה אדם', הם מפרש

 קשה שכתוב נעשה בלשון רבים, זה ממש נוגד את חז"ל.

הנושא הוא לא דוגמאות, מדובר על אנשים שהחליטו שהם מבינים מהו 
הבין, פשוטו של מקרא, ובמוצהר הם עושים שיהיה תמיד דלא כרש"י. צריך ל

אם רש"י מביא מדרש על פסוק מסוים, פירושו שהוא הבין שזהו פירושו של 
הפסוק, ולא הפירוש הפשוט של המילים כפי שנשמע לנו. 'עזר כנגדו', רש"י 

שיעמוד לנגדו לעזור  רכנגדו, ואילו הם פירשו עז -עזר, לא זכה  -מפרש זכה 
כנגדו בכ', אבל גם  לו, ולא שמו ליבם להבדל התהומי בין לנגדו בל' לבין

לולא זה, רש"י הבין שכך צריך לפרש את 'עזר כנגדו', מנין החוצפה לבוא 
ולנסות לפרש כפשוטו ממש, לנסות שכך יבינו את פירוש המילים, וממילא 

 יתייחסו לרש"י כ'מדרש אגדה'.

עצם החיפוש כאן על פירוש כמה שיותר ארצי ופשוט, זו בעיה בפני 
 ימה תמיד את 'הראש' שלהם...עצמה, ועוד הכניסו פנ
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'צהר תעשה לתיבה', לחד מ"ד זו אבן טובה שמאירה, והוקשה להם איך 
מרגלית יכולה להאיר, ותירצו שהוא הדליק נרות... למה הם מכניסים את 
הראש שלהם לתוך פירוש הפסוק? הם יודעים לומר שלא הייתה פעם אבן 

 טובה שעשתה אור?

זה, ולא לסיבה של השם הבלתי ראוי לא נכנס לסיבות שהם כתבו את 
שהם הביאו לליקוט שלהם. הראו לי שגם הם ציינו שהם הבינו את הבעייתיות 
שבזה, לקרוא לכאלו דברים 'פשוטו של מקרא', וברגע האחרון בהוצאה לאור 

 החליטו לקרוא לזה כך.

הבעיה כרגע הא שהחומש הזה נכנס בציבור כתחליף ללימוד רש"י, שהרי 
שהוא בא לפרש את פשוטו של מקרא, וממילא הרבה  -בטעות  -סבורים 

דברים שאינם ראויים לתואר 'פשט' נכנסים ללבם של הלומדים, וזאת עוד 
בתוספת של מילים שלהם, שזה חמור מאוד. המשכילים תמיד נופפו בכך 
 שהחרדים לא נצמדו לפשוטו של מקרא במילים, מחמת הדרשות של חז"ל...

לדעת, בפירוש רש"י יש קדושה, החזון איש אמר שזה  ומלבד כל זה צריך
מביא ליראת שמים. רבינו תם אמר שהוא לא היה יכול לכתוב כזה פירוש, 
לרוב גדלותו, כמו שמביא החיד"א בשם הגדולים. בתשובות מהרי"ל )חדשות 
קפ"ה( כתוב שפירוש רש"י "נכתב ברוח הקודש, וד' נתן בפיהם את המילים 

ה שבועות דף ל' כתב "כי בכל דיבור ודיבור של רש"י יש בו הנכונות". ובשל"
נים נסתרים מופלאים כי חיבר החיבור שלו ברוח הקודש" עיי"ש.ניע
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לימוד התורה כפי העולה במחשבת האדם 
  דרך לחורבן התורה -

 ל"חז פירושי בלא שבכתב התורה את ללמוד כלל א"א

אומרים ש"אנו שישנם אנשים ש ,הנה בימינו נעשה דבר נורא ממש
לומדים את פשט המקראות", לומדים 'פשוטו של מקרא' ולא מתייחסים 
לדרשות חז"ל, ואף על דברי רש"י בחומש אומרים שזהו דרש. צריך לדעת 
שכעיקרון אין דבר כזה 'פשוטו של מקרא' בלי קבלת חז"ל. אותם אנשים 

יום תית היא שהוהאמת היא שהבעיה האמ .באים לעקור את כל היסודות
התרופפו כל היסודות בכלל בלא קשר לענין פשוטו של מקרא, דברים שכמו 
שמרן רבי שמואל אויערבאך זצוק"ל התבטא שהיו פשוטים לכל ילד בן תשע, 

 וע"ז אפשר לומר שהיו פשוטים לכל ילד בן חמש.

ננקוט לדוגמא את חומש ויקרא, אדם שילמד חומש ויקרא וילך להקריב 
יתחייב בהמוני כריתות על כל  -ין ממשמעות הפסוקים קרבנות עפ"י מה שהב

צעד ושעל, שכן לא ידע את כל מה שחז"ל דרשו ולמדו מהמקראות. דוגמא 
לזה, את רוב הדינים של דם הטומאה של שרץ לומדים חז"ל מהמילה 'זה', 
ואחד שיקרא את הפסוק לא ידע כלל מהיכן יצא לחז"ל כל זה, ולא יקיים את 

אותם אנשים שאומרים שאנו נלמד שיתחייב בעונשין מרובים. הדינים, וימצא 
את הפסוקים לפי המשמעות שלהם ולפי פשוטם, סופם יהיה שלא יקיימו את 

 התורה, מחמת חוסר התייחסותם לדברי חז'"ל הקדושים. 

                                                           
 פרשת וישב תשפ"ב שיחה בהיכל הישיבה הקדושה
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א"א ללמוד את הפסוקים כמי שבאו לספר כל דברי התורה באו ללמד דבר הלכה או הנהגה ישרה, 

 בעלמא סיפורים

הגישה לפסוקי התורה כמי שמספרים "סיפורים" היא גישה חמורה מאוד, 
צריך לדעת שכל דברי התורה באו ללמד אותנו דבר מה, אם ללמד הנהגה ואם 

למשל על הפסוק והוא יושב פתח האוהל כחום היום פירש רש"י  דבר הלכה.
זה 'לפי  שהיה זה להמתין שמא יבואו אורחים, ואילו הם לא היה נראה להם

הפשט' ופירשו שישב שם כדי להתקרר ולהתרפאות מהמילה. וכל הגישה 
הזאת היא גישה מזלזלת בדברי התורה, שהרי אברהם אבינו מסתמא עשה עוד 
הרבה דברים בשביל להתרפאות, ומה צריכה התורה הק' להודיענו שישב 

נו אלא וודאי יש כאן משהו מסוים ללמד אות ?בפתח האוהל כדי להתרפאות
 ש"י שישב בכדי להמתין לאורחים.  ש רדבר מה, ולכן פיר

 'מרשעים יצא רשע' -הגישה הנכונה לסיפורי התורה 

ברש"י רואים תמיד את צורת הגישה לפסוקי התורה, שכל פעם שמדברים 
על צדיקים הוא מפרש את מעשיהם על דרך צדקות ולהיפך כאשר מדברים 

לבן שהתורה אומרת "וירץ  על רשעים מפרש על דרך רשעות. ולמשל אצל
 -לקראתו ויחבק לו וינשק לו" )בראשית כ"ט י"ג( מפרש רש"י "וירץ לקראתו 

כסבור ממון הוא טעון, שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים טעונים, 
כשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו, וינשק לו  -ויחבק 

וכן בפסוק ואנוכי פיניתי הבית פי' אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו".  -
שפינה את הבית מע"ז. כי היה ברור לרש"י שהתורה לא התכוונה לספר 

 בסתמות שהוא פינה לו מיטה לישון. 

את הדרך הזאת מצינו כבר בחז"ל, שרשב"י אומר על מה שנשקו עשיו 
ליעקב שכיון שהלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, א"כ מה שנקוד על וישקהו 

ללמד שנשקו בכל ליבו )ילקוט שמעוני בהעלותך תשכ"ב(, ולכאורה  היינו
שכיון   -שנשקו. אלא רואים מחז"ל שזה להיפך  –אדרבה זוהי הפשיטות 

שהלכה שעשיו שונא ליעקב א"כ פשוטו של מקרא היינו ש'וישכהו', ורק באו 
 הנקודות ללמד שכאן אי"ז כהפשטות אלא שנשקו.

 עשו את התורה הפקר" "מפני שרדפו אחר פשט הכתוב

צריך לדעת שא"א להבין את הפשט לבד בלי קבלת חז"ל, ודוגמא רחוקה 
לזה כמו שכל אחד מבין שאם יפרש את שיר השירים כפשוטו בלי להבין שזה 
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כך גם בתורה א"א לומר שהתורה סתם משל הרי שאלו דברים שא"א לאומרם, 
 באה לספר סיפורים בלי תכלית.

גור אריה פר' ויצא( כותב על אלו שפירשו בפסוק הראוני שהמהר"ל )
'ויקח מאבני המקום' שפירושו שלקח את אחד מהאבנים שבמקום )והתעלמו 

וז"ל "וזהו שדרשו רבותינו ז"ל  ,ממדרש חז"ל שנתחברו כל האבנים יחדיו(
כתיב "ויקח מאבני המקום", ולבסוף כתיב "ויקח את האבן", אלא התחילו 

ואלו שים מאי "מאבני המקום" 'אחד מאבני המקום'. מריבות וכו'. ויש מפר
האנשים מצאו תורה של הפקר לפרש בה כרצונם, כי אף הדיוט אינו מדבר 

לא הוי ליה למכתב רק 'ויקח  -דמאחר שלא לקח רק אבן אחד  כדברים האלו,
מה לו לכתוב ולהשתתף אותו עם שאר אבני  -אבן', כי אחר שלקח אבן יחידי 

שייך בו "מאבני  -אבני", אבל אם רבים לקח, מרבים המקום לכתוב "מ
המקום", כי לקח מקצת אבנים, כי רבים מרבים הם "מאבני המקום", אבל אבן 

רק מפני שרדפו אחר פשט אין זה מקצת, ודבר זה ברור למשכיל,  -יחידי 
הוכרחתי לכתוב דברים אלו " וכו', ולבסוף כותב "הכתוב נהגו בתורה הפקר

 -ם עורי לב, אשר שמים דברים אשר הם כבשונו של עולם להראות לאנשי
 -לדברי תוהו, כאילו אין בהם ממש, ודבריהם אשר הם תפל בלי טעם וריח 

, כי איך לא יביטו אל המראה הגדול לדברים אשר הם ברומו של עולם
שהתורה פירשה כי לקח "מאבני המקום", כי מה לנו בזה, רק כל דבור ודבור 

דבר מופלא. ואל תחשוב כי הדברים אשר נתבארו למעלה במראה הזה הוא 
הם שורש ועיקר הדבר, רק הם התחלה למבין קצת מעט מה שאפשר 
למתחילים, כענין ברוך הנותן חכמה לחכימין. ודיין האמת אשר היינו כעורים 
ממשמשים בצהרים". וממשיך וכותב "עוד דע אתה אם תחפש דברי חכמים 

כלי חמדה אשר אצרו במטמוניהם, ואיש הפתי כמטמוניות אז תמצא אוצר 
חושב אך דברי דרשה הם, לא אמרו כך אלא להרחבת הלשון, ואתה לא 

 תחשוב כן, רק כי כל דבר מדבריהם שורש התורה".  

 בתורה אין אף מילה מיותרת

צריך לדעת שבתורה אין שום מילה מיותרת, הנה בתפיסה שלנו לא מובן 
ים את כלי המשכן, פעם אחת בציווי ועוד פעם מדוע התורה כופלת ארבע פעמ

בעשיה ואח"כ כאשר הביאו אל משה, ואח"כ כשמשה הקים את המשכן, 
בגישה של פשט אין לזה הבנה, הלא כל אדם שמחבר ספר היה כותב זאת 

 בקיצור ולא יחזור כמה פעמים. 
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כמו"כ בקרבנות הנשיאים התורה חוזרת כל פעם על הקרבנות אף שכולם 
את אותו דבר, וודאי שהדברים מדויקים ובאו ללמד. ובאמת חז"ל  הקריבו

 דורשים אצל כל נשיא מה השייכות של הקרבן שהקריב לשבטו.

 "ס'איז די זעלבע תורה!" -דברי מרן החזו"א 

, ה"הלזל בנימין זאב זצ"ל היה קורא בתורה אצל מרן החזו"א רביאאמו"ר 
אים והגיע לקראת סוף והיה קורא בקול ולאט, וכאשר קרא את פרשת הנשי

מרנא ו .הפרשה קרא קצת יותר במהירות, סוף סוף הרי זה חוזר על עצמו..
שמתי לב שאת ' :ר לוהעיהחזו"א שהרגיש בזה קרא לו לאחר התפילה ו

הרי הכל -] 'ס'איז די זעלבע תורה!הפסוקים האחרונים קראת קצת יותר מהר, 
 זה אותה תורה[.

 הדברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר, וקדושת אותיות התורה -גודל כבוד התורה 

הרמב"ם כותב )פ"י מהל' ס"ת ה"י( שהחיוב הגדול לכבד את הספרי תורה 
הוא משום שהדברים שבלוחות הברית הן הן הדברים שבכל ספר, וז"ל 'מצוה 

רים שבלוחות הברית לייחד לספר תורה מקום ולכבדו ולהדרו יותר מדאי, דב
הן הן שבכל ספר וספר', וכך צריכה להיות ההתייחסות לכל תיבה מהתורה, 
כפי שמתייחסים אנו ללוחות הברית, שהכל הוא מפי השי"ת. ואין אפי' מילה 

 אחת מיותרת.

ואפי' על קדושת אותיות התורה ישנו דבר מבהיל בדברי רבינו מנוח, על 
אומרים "כמין גאם" ותמיד התקשיתי מה מה שבגמרא כשרוצים לצייר צורה 

צריך לומר את האות 'גאם' שהיא אות יוונית ולא את האות רי"ש או דל"ת 
שג"כ צורתה אותו הדבר, עד שראיתי את מה שכתב רבינו מנוח בפ"ד מהלכות 
סוכה וז"ל "ומה שאמרו רבותינו כמין גאם ולא אמרו כמין דל"ת שלא רצו 

של חול וזה מהפלגת הגדולים קדושת התורה  לתאר לאותיות הקדש שום דבר
וכבודה". כמו"כ הסימן כמין חי"ת לא מוזכר אף פעם בגמרא )רק בד' רש"י 
מוזכר זאת כמה פעמים, אך בגמרא עצמה לא נקטו זאת לסימן(. פעם אמר לי 
אדם שהוא גר ברחוב פלוני בבנין שמספרו כמנין הוי"ה, אמרתי לו גם את 

 ביל לציין את הכתובת שלך?...השם של הקב"ה לקחת בש

שהתורה שבע"פ ניתנה לנו בצירוף עם התורה שבכתב ואי"ז  ,לדעת יש
כשתי תורות נפרדות, שכביכול כ"א מתפרש לעצמו בלי קשר בין אחד לשני. 

על זה היתה כל המלחמה עם הצדוקים שטענו שיש התורה שבכתב לבד הרי ו
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ובאמת ישנם מקומות את התורה שבע"פ. "ו חאפשר לדעת הכל ואי"צ  הוממנ
שהתורה שבכתב האריכה והתורה שבע"פ מקצרת בדברים ולא דורשת כ"כ, 
וישנם מקומות שהתורה שבכתב קיצרה מאוד והתורה שבע"פ האריכה 

 ודרשה בדברים הרבה הלכות )כהררים התלויים בשערה(.

 החילוק העצום בין צורת לימוד סיפור הדברים בתורה לבין סיפורים בעלמא

לסיפורי התורה כסיפורים בעלמא היא גישה חמורה מאוד, כאשר הגישה 
היה נידון אולי לא כדאי ללמד את הילדים על מעשים בתורה כמכירת יוסף 

 ק"הגועקידת יצחק וכדו' שאולי זה לא מתאים ללימוד עם הילדים, סיפר ה
נה שכאשר קראו בתורה סאטמר זצוק"ל שהיתה אשה אחת זקמהדברי יואל 

בשנה אח"כ , '!יוסף יוסף אל תלך אליהם'נשים  פרשת וישב צעקה מהעזרת
כבר הזהרתי אותו בשנה : 'שיבההושאלו אותה, מדוע לא צעקת? לא צעקה, 

. ואמר על עצמו, שכאשר קרא את הסיפור של מכירת יוסף פעמים '..שעברה
רבות בחומש בתור ילד לא בכה כלל, אמנם כאשר פעם אחת קרא את זה בתוך 

קוראים אשר כש וןקרא זאת בתורה. כיכבר ש יראח ספר סיפורים בכה, וזאת
בתורה זה משהו אחר, כל היחס הוא שונה, ולא נכנסים לרגשות שמאחורי 

 הדברים מה חשב יוסף ומה חשבו האחים שלו.

ישנו ספר שנקרא 'נפלאות מתורת ה' יתברך' ויש עליו הסכמה מהמהרי"ל 
ובים שכת שראלי םדיסקין זיע"א, ושם בספר מראה כיצד כל המאורעות של ע

בתורה ובנ"ך הכל רמוז בחומש בראשית, ומדקדק בכל מילה למה נאמר כך 
ולא נאמר כך וכו' ומוציא מזה רמזים לכל המאורעות של עם ישראל, שבאמת 

 כל מילה מהתורה מדוקדקת להפליא.

 כל מקרי הדברים הינם מתוך מהלך כולל בהנהגת השי"ת

כי הנה למשל על  ,ר"ל לעורוקשמעתי פעם מהגאון רבי שלמה פישר זצ
יוסף שאמר לאחיו "ואתם אל תיעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה 
כי למחיה שלחני אלו' לפניכם" )בראשית מ"ה ה'(, כי באמת היה זה רק חצי 

 עבוד ויציא"מ. מהסיפור, שכן הכל היה למטרת הירידה של עמ"י למצרים והש

ף רואים שהכל היה מכוון באמת כאשר קוראים את הפרשה של מכירת יוס
מהקב"ה, שכן כתוב בתחילה וימצאהו איש ונכפל שלושה פעמים איש 
)'וימצאהו איש' 'וישאלהו האיש' 'ויאמר אליו האיש'(, וחז"ל במדרש רבה 
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אומרים שכל זה אלו שלושה מלאכים שנשלחו אליו וכל אחד קירב אותו יותר 
את הפסוקים כפשוטם הרי לאחיו ע"מ שימכרוהו וירד למצרים. ואם קוראים 

שלא מובן גודל הסייעתא דשמיא כביכול שכאילו הכשילו אותו מהשמים 
 שבדיוק פגש אותו עוד איש ועוד איש וכו'. 

וחז"ל אומרים במדרש שהנה השבטים היו עסוקים במכירת יוסף, ויהודה 
ירד עד איש עדולמי וכו', ויוסף נמכר לפוטיפר, והקב"ה ישב ועסק בעניינו 

משיח, כאשר מכל גלגול דברים גלגל הקב"ה את ביאתו של משיח. וז"ל של 
כי אנכי ידעתי את '"חז"ל ויהי בעת ההיא, רבי שמואל בר נחמן פתח 

שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו  - 'המחשבות
ובתעניתו, ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו 

יהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק בורא אורו של ובתעניתו, ו
 .      "מלך המשיח

 קדושת דברי רש"י, וחומר דבר הליקוטים המשונים שעשו אנשי 'פשוטו של מקרא'

בספר שם הגדולים מביא מ'ספר העתים' שמספר על מקובל גדול בשם ר' 
בכדי להבין מה  נחמן בן ר' שמואל שכותב על עצמו שעשה תעניות וסיגופים

'אתו, עמו כלומר  -שכותב רש"י על הפרשה בפסוק ויתנכלו אתו להמיתו 
אליו', עד שגילו לו הסוד הזה. כך היה היחס של הקדמונים לד' רש"י שידעו 

 . שכל מילה בדבריו מדוקדקת ממש

                                                           
  ל )מלפני "כפי שנדפס בספר איתן האזרחי לרבי אברהם רפפורט זצ םסיפור הדברים בשלימותלהלן

 :כד' מאות שנה(
 אתו כמו אותו ויתנכלו צנוע היה הצדיק. ה"ע י"רש על סוד מגלה רכיל הולך שמואל בר נחמן אני"

 חנוך אותו, ן"מטטרו נעשה חנוך למה רמז אותו תנכלווי ה"ע י"רש הצדיק בזה כיון, אליו כלומר עמו
 בכיה שאמר ומי, ה"משרע אצל נער בכיית מה יודע( הכוונה) הכיוון זה שיודע ומי, אתו כמו נעשה

 עיניך תיתן לא אם רפואה שום להמציא תוכל ולא, המתים תחית מעכב אתה כוונה בלתי היתה זו
 מרום צבא מכל גדול להיות זכית למה ן"מטטרו את נחמני 'ור ישמעאל רבי שאלו .ירד בן חנוך' באות
 מכל מעולה ד"היו שעל האות וזה, דרכו פי על לנער חנוך לדבר וסימן, ירד בן חנוך ששמו לפי אמר

 . צרכיך כל ותמנה שנותיו מספר ותמנה, הקדושים מהשמות חוץ שבתורה האותיות
 (ברגליו]ברגלי[ ) בועט והייתי ה"ע י"רש צדיק אותו של קברו על שהלכתי שמואל בר נחמן אני ואומר
 אם ל"וז אש של יד פיסת וראיתי לאחורי ונרתעתי מקברו עשן מעט ויצא קברו כל מרעיש והייתי

. נפש בפחי הלכתי ומיד. לך התיר מי אליו כלומר עמו אתו להמיתו אותו ויתנכלו לך לגלות תי(ע)התר
, תקנה לך אין לאו ואם בתענית עיניך תשחיר, דקה מהדמ קול שמעתי לאחורי אמות' ד שהלכתי ומיד

 על כתוב והיה נחש בי פגע לביתי שהלכתי ומיד, למרום עליך צועקים 'אליו כלומר' האותיות כל כי
 ופיגול טמא דבר שום והלא בליבי ואמרתי גדולה בכיה בכיתי מיד. בו יאכל לא וטמא ערל כל ראשו
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כ הפרי "י יש ללמוד ממש"על גודל הדקדוק שיש לדקדק בלימוד דברי רש
ל: "והבחורים אשר "השו"ע( וזמגדים באגרתו )איגרת ה', נדפס בתחילת 

אומרים כי חרפה להם ללמוד בישיבה פרשה חומש עם רש"י וקפיטול 
בנביאים וכתובים, לו חכמו ישכילו היו לומדים זה ראשונה מכל, ראה נא 
הר"א מזרחי ז"ל אשר האיר עיני כל ישראל בחיבורו על רש"י על התורה". 

 ורואים את הגישה של האחרונים לד' רש"י. 

                                                           
 קורא קול שמעתי הלילה ובפלגות, הלילה כל צדיק אותו של קברו על ושטחתי הלכתי מיד .לידי בא

 ,בישראל תורה והרבה תורה דברי על ונפשו עצמו את מוסר שהיה י"לרש דומה אתה לאו אלי
 באלדד תעסוק השמים מן לי הראו מיד, תקנה לי אין ו"ח אמרתי. דמעות שערי ממך שננעלו וכמעט
 ואז, ה"ע המלך דוד של בסעודה קפילא ה"משרע נקרא יאמא לידע תזכה ואז עיוותך תתוקן אז ומידד
 אצל יוסף ענין מה ל"ר, סיני הר אצל שמיטין ענין מה אמרתי. ישראל ולכל לך והצלה רווח תעשה
 אני אם. נפשי ובמר בבכי ואמרתי בכפי נפשי שמתי. מבין ואין המראות על ואשתומם. ומידד אלדד

 ניצוצי ל"ר ביטוטי ראיתי מיד. חיים קרויים במיתתן צדיקיםה כי ולמדני, אלה בכל זכני ךיניבע ח"ת
 אני ל"וז, פ"פא בעצמו י"רש דברי תשמע אומרת כרוז ונפק ה"ע י"רש של מקברו יוצאים אש של

 לאור הדבר שהוצאתי עד ט"וי משבתות חוץ רצופין תעניות ג"תרי כמנין נתעניתי יצחק ברבי שלמה
 של ופמליא, פ"שבע תורה ועל שבכתב ת"עה הגדול פירושי וכשחיברתי. הפועל אל מכח והוצאתי

 נחת הוי ולא. ה"הקב עם ן"מטטרו מפלפל הוי שנין ועשרין ותרתין .בדברי רוח נחת מצאו מעלה
 בר שלמה אשריך רבינו משה של ל"וז. הדברים ותיקן עמרם בן שבא עד הפנים שר ן"למטטרו רוח

 אתו, ויעקב יצחק אברהם של חלקם נתתי כבר ותוא ויתנכלו .שמיים לשם פניך מגמת שכל יצחק
 ה"הקב של הפלוגתא יודע הוא זה שיודע ומי. ה"הקב של חלקו נתתי אליו כלומר, בחלקי נתתי עמו
 אחיו ובין יוסף בין שלום תעשה אז ויתנכלו של ו"והתי בידך קח ירד של האות אבל. ן"מטטרו עם

 דווקא יהודה אמר למה תדע גם. ראש שהוא ה--י מורה 'והא מלא ו"ותי מחציו יוסף. ב"ובעוה ז"בעוה
 ה"שהקב ז"לכ וסימן. שנה' מ במדבר יהודה של עצמות גלגול כ"ג תדע ואז לאביו הכתונת להביא

 :ישראל כל של' ובל בראשית של' בב יום בכל עוסק ש"ית
 בין החילוק עיוד שאינו מי כל, שלי התפילין על כתוב מצאתי תפילין הנחת בשעת מקברו וכשהלכתי

 בנסתרות עוסק יהא אל להמן שנתן אחשוורוש טבעת הסרת ובין ליוסף שנתן פרעה של הטבעת הסרת
 הרעה מחשבתו על נענש והוא להימן ל"ר להמן רק זו על נתן לא כי על מורה טבעת נתינת אם. הללו
 בליבי מילתי ידמ. בחנק דינו שגס מי כל בחנק ודינו במידה מידה מיד ממרום נפרע כ"וע חשב אשר

 ההשתחויות בין קול ושמעתי השכינה נגד פעמים' ג השתחויתי מיתתו ובעת מותו יום עד נטרית
 במלחמת יוסף בן משיח נהרג לא אז סעודה באותה ויין לחם לאברהם נח בן שם הוציא אלמלא אומר

 ".לנפשיך עומרגו למכתך צרי ותתן דוק. מטה של ופמליא מעלה של מפמליא הצער לזה ומגוג גוג
 א רפפורט את מקורם של הדברים:"בסיום הדברים מביא הר

 מ"ר שמשון' מו של ו"מ העתיק אשר דליטא בריסק ק"מק ו"יצ זלמן ר"הר הכותב ששלח העתקה זה"
. אהוב זלמן ר"להר ושלח קרעמניץ ק"בק נושן ישן מספר העתקה מעתיק היה הוא אשר ק"דק ד"ואב
 מצאתי העתקתי ושוב. ה"זלה לוריא יחיאל' מו בן אברהם נאום. באות אות הכתב זה גם העתקתי ואני

 אורה השערי שהביא שמות ד"כ י"עפ ל"ז קלון יוסף' ר' מו האלוף אבי ל"זצ שלמה' ר ותיקן שחיבר
 מאיר' ר הרב בן אל מותו לאחר' נר שלמה הגדול התייר רבינו שכתוב ראיתי אני ל"וז. הראשון בשער
 הזה ובדבר ויהיה הווה היה הוא ופירוש המיוחד בשם גדול וכלל עיקר ותךא ללמד באתי לו ואמר
  ."אצליך לעמוד רשות לי אין כי תבין



 קדושת התורה    יח
 

גם כאשר מפרש רש"י את הפסוקים באופן שלא נראה וזאת יש לידע, ש
כפי הפשט הפשוט הדבר מוכרח שהבין רש"י שהפסוק מכריח את זה וזהו 

ט, שכן במקומות אחרים שכן פירש כפי הפשט )באופ"א ממדרש אגדה הפש
בחז"ל( מביא את חז"ל וכותב שזהו מדרש אגדה, ורואים שבמקומות שלא 

 כתב כך הרי שהבין שזהו הפשט המוכרח.

רמב"ן במלחמות )שבת דף מ"ב מדפה"ר( כותב על התרגומים השונים ה
שנתחברו על התורה מלבד תרגום אונקלוס )ותרגום יונתן בן עוזיאל על הנ"ך( 

לא בתרגום דידן דהוא  -וז"ל "וזה שכתב )בעה"מ( בתרגום שאין מצילין אותו 
ת תרגום דאונקלוס ויונתן, אלא לשון תרגום דעלמא שאע"פ שהפרו תורו

לכתוב הכל לא התירו לכתוב ספרי הקודש אלא בלשון הקודש אבל לא בלעגי 
דהפרו תורתך איכא עת לעשות ליכא". ומכאן נלמד את  -שפה ובלשון אחרת 

צורת היחס לכתיבת פירושים על התורה, שצריך להיות בדקדוק רב )אשר זהו 
  החשש בכתיבת תרגומים בלשון אחרת(.

הרשב"ם שנודע כמפרש הפשט ופעמים רבות מפרש לא כמו  אףובאמת, 
פירשם כפי  ב"ב אכאשר הובאו פסוקים במסכתו שרואים אנחז"ל, מכ"מ 

 פירשלחומש  רושובאותם המקומות שבפי ילוואפ שפירש רש"י בחומש,
אחרת. ומכאן רואים שוודאי דעתו שהעיקר זה כמו פירוש חז"ל וכמו שכתב 

ם "א אמר רבנו שהרשב"מש, ולא כתב את דבריו כעיקר. )ובמקורש"י בחו
ו לעשות מדברים אלו "החזיק שדבריו הם כעוד פנים מע' פנים לתורה, וח

 עיקר הפירוש(.

כאשר הודפס החומש של שטינזלץ )לאחר הדפסת הש"ס שלו, שכידוע 
ך( הועלתה טענה שהלא הוא מביא לכל פירושיו כמה נלחם בכך מרן הרב ש

שבאמת אצל כל מפרש ישנם זצוק"ל,  מרן הגרש"ז אויערבאךמקורות, אמר 
דברים משונים בתוך דבריו, אבל לקחת את כל הדברים המשונים מהמפרשים 

 וללקטם למקום אחד זו הבעיה.. 

וכפי שאמרנו, הדברים האלו באים לקעקע את היסודות שהיו פשוטים 
וכל זה כאשר האמת היא שעצם היסודות כולם כבר אינם בעבר לכל יהודי, 

ובוודאי יש ללחום הרבה למנוע את הפצת ספרים אלו  קיימים כיום לדאבוננו,
בכרם בית ישראל, וה' יהיה בעזרינו.
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