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ה ֶשְבַעל ֶפה. " ב. ּוְשִליש ַבּתֹורָּ ה ֶשִבְכתָּ תֹו. ְשִליש ַבּתֹורָּ ש ֶאת ְזַמן ְלִמידָּ ב ְלַשלֵּ ְוַחיָּ

ר ּוְשִליש יִָּבין ְוַיְשִכיל ַאֲחִרית  בָּ ר ְלדָּ בָּ ר ִויַדֶמה דָּ בָּ ר ִמדָּ בָּ אִשיתֹו ְויֹוִציא דָּ רֵּ ר מֵּ בָּ דָּ
יַאְך יֹוִציא  יַאְך הּוא ִעַקר ַהִמדֹות ְוהֵּ ַדע הֵּ ֶהן ַעד ֶשיֵּ ה ִנְדֶרֶשת בָּ ְויִָּבין ַבִמדֹות ֶשַהּתֹורָּ

ַמד ִמִפי הַ  ִרים ֶשלָּ ֶהן ִמְדבָּ א בָּ ר ְוַכיֹוצֵּ ּתָּ ָאסּור ְוַהמֻּ א הָּ ה. ְוִעְניָּן ֶזה הּוא ַהִנְקרָּ ְשמּועָּ
א רָּ   .ְגמָּ

ֹלש   ק ִבְמַלאְכּתֹו שָּ יָּה עֹוסֵּ נּות ְוהָּ מָּ יָּה ַבַעל אֻּ יַצד. הָּ ַשע. כֵּ ה ּתֵּ עֹות ַביֹום ּוַבּתֹורָּ שָּ

ה ֶשְבַעל ֶפה ֹלש ַבּתֹורָּ ב ּוְבשָּ ה ֶשִבְכתָּ ֶהן ַבּתֹורָּ ֹלש מֵּ א ְבשָּ ַשע קֹורֵּ ן ַהּתֵּ ֹלש  אֹותָּ ּוְבשָּ
ר. בָּ ר ִמדָּ בָּ ִבין דָּ רֹות ִמְתבֹונֵּן ְבַדְעּתֹו ְלהָּ  ..ֲאחֵּ

א  ה ְוֹלא ְיהֵּ ְכמָּ ל ְכֶשַיְגִדיל ְבחָּ ם ֲאבָּ ִרים ֲאמּוִרים ִבְתִחַלת ַּתְלמּודֹו ֶשל ָאדָּ ַבֶמה ְדבָּ

ה ִריְך ֹלא ִלְלֹמד ּתֹורָּ ִמיד  צָּ ב ְוֹלא ַלֲעֹסק ּתָּ א ְבִעִּתים ֶשִבְכתָּ ה ֶשְבַעל ֶפה ִיְקרָּ ַבּתֹורָּ
ה  י ִדינֵּי ּתֹורָּ ר ִמִדְברֵּ בָּ י ֶשֹּלא ִיְשַכח דָּ ה ְכדֵּ י ַהְשמּועָּ ב ְוִדְברֵּ ה ֶשִבְכתָּ ִנים ּתֹורָּ ְמזֻּמָּ

א ִבְלַבד ְלִפי ֹרַחב ֶשיֵּ  רָּ יו ַלְגמָּ ל יָּמָּ  ."ש ְבִלבֹו ְוִישּוב ַדְעּתוֹ ְוִיְפֶנה כָּ
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 יתרופרשת תורה: 
 .הדלקת נרות המנורה .א

 .עשיית בגדי כהונה .ב

 .צורת קידוש אהרן ובניו בשבעת ימי המילואים .ג

 .עולת תמיד בבוקר ובערב .ד

 .השראת השכינה באהל מועד .ה

 הציווי על עשיית מזבח הקטרת, והקטרת הקטרת עליו. .ו

 יב-ום פרקישופטים נביאים: 

 לב-ו פסוקים אפרק 
 .בעיני ה', ונמכרו ביד מדין שבע שנים ישראל עשו הרע .א

 .ה' שולח נביא, להוכיח את ישראל .ב

 ה' נגלה אל גדעון בן יואש, ושולח אותו להושיע את ישראל.-מלאך .ג

של אביו ולכרות את האשירה, ובנות מזבח לה' הבעל -ה' מצוה בלילה את גדעון לנתוץ את מזבח .ד

 ולהקריב עליו את הפרים של אביו עם עצי האשירה.

 מ-ו פסוקים לגפרק 
 קדם נאספים להילחם בישראל.-מדין ועמלק ובני

 גדעון מבקש אותות מה' שיעזרהו במלחמה, וה' עושה את האותות אשר שאל.

 זפרק 
 .מלחמת גדעון במדין

 חפרק 
 .המרדף אחרי זבח וצלמונע .א

 ישראל אומרים לגדעון שימשול בהם הוא ובניו. .ב

 מיתת גדעון. .ג

 ישראל שבים לעשות הרע בעיני ה'. .ד

 טפרק 
 .המלכת אבימלך בן גדעון, והריגת כל אחיו חוץ מיותם

 .'משל העצים' של יותם בן גדעון

 מרד אנשי שכם באבימלך, ומיתתו ביד אשה.
 פרק י

 .שנים 23את ישראל תולע בן פואה שופט 

 שנים. 22יאיר הגלעדי שופט את ישראל 

 בני ישראל עוזבים את ה' ונמכרים ביד האומות.

ר ָהִאיׁשבני עמון חונים למלחמה על ישראל, ושרי גלעד אומרים ש"  ְלכֹל ְלרֹאׁש יְִהיֶׁה ַעּמֹון ִבְבנֵי ְלִהָלֵחם יֵָחל ֲאׁשֶׁ

 ".גְִלָעד יְֹׁשֵבי

 ק יארפ

 .נעתר לזקני גלעד להיות להם לקצין להילחם בבני עמוןיפתח הגלעדי 

 יפתח שולח מלאכים למלך בני עמון, להניאו מהמלחמה, אך מלך עמון לא שמע אליו.

 יפתח נודר שהיוצא מדלתי ביתו בשובו מהמלחמה יעלהו לעולה.

 יפתח נלחם בבני עמון, ובני עמון נכנעו תחת ישראל.

 ויפתח עשה לה את אשר נדר. כשחזר מהמלחמה יצאה בתו לקראתו,

 ק יברפ

 רבים ביפתח על אשר לא צירפם למלחמה, ובתגובה אנשי גלעד היכו את אפרים. בני אפרים

 מיתת יפתח.
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 "לא תחיה כל נשמה"

 תגובה

 

 לחם שופט את ישראל שבע שנים.-אבצן מבית

 שנים. 7אילון הזבולוני שופט 

 שנים. 8עבדון בן הלל שופט 

 כו-כגא פרקים -דברי הימים כתובים:

 כגפרק 
 .דוד זקן וממליך את שלמה בנו על ישראל

 ספירת הלויים, וחלוקתם למחלקות.

 כדפרק 

 .חלוקת מחלקות בני אהרן

 כהפרק 
  .חלוקת מחלקות המשוררים

 פרק יג
  חלוקת מחלקות השוערים, ושאר העבודות.

 
 
 

 
 
 
 

עם יושבי הארץ, והציווי "לא  רבים הכותבים שהאיסור לכרות בריתשלפרשת יתרו, הבאנו פסוקים  בגליון
 תועבות הגויים וחטואתיהם.תחיה כל נשמה", וכן האיסור להתחתן באומות, הם כדי שלא יזנו אחרי 

אחד הקוראים שלח לנו ציטוט מהאברבנאל, המביא טעם נוסף לציווים אלו, אמנם יש לעיין היכן נמצא 
 בפסוקים רמז לטעם זה.

 והרי הדברים:
רציתי רק להעיר, כי קיים טעם נוסף להורשת יושבי הארץ מלבד אלו שהבאתם,   בענין "לא תחיה כל נשמה"

מנת -והוא שמכיון שכבשנו את ארצם, הם בודאי לא ישלימו עם שלטוננו ויחכו להזדמנות הראשונה על
 :י"ב –בשמות פרק לד פסוקים י"א  להשיב אליהם את אדמתם. וכן מביא האברבנאל

"ואמר הנני גורש מפניך וגו' להגיד שכיון שהוא יתברך גורש מפני ישראל את האמורי ושאר האומות אין ראוי 
שישראל יכרות ברית עמהם. כי מדרך המוסר בהיות שר ואדון עוזר לאדם מה ולוחם מלחמותיו ומגרש את 

מהם מבלי רשות ומצות האדון העוזר אותו וע"כ בהיותו יתברך אויביו אין ראוי שישלם האיש בעל הריב ע
מגרש אויביו אין ראוי שיכרות להם ברית כי יהיה זה חלול כבודו יתברך כל שכן שהאהבה והברית עמהם לא 

וזה אמרו אשר אתה בא עליה  כי אחרי שהם לקחו את ארצם מידם אין ספק שתמיד יבקשו רעת ישראל תצלח.
ן שאתה ישראל באת אל הארץ ההיא ולקחת אותה מידי יושביה והם עשוקים וגזולים ממנה רוצה לומר כי כיו

איך ישמרו לך ברית אהבה אבל יהיה בהפך כי יהיה למוקש בקרבך כלומר שכאשר תקראנה מלחמה יתוספו 
 על שונאיך וילחמו בך, וגם יהיה למוקש מצד אחר והוא בתתם לפניך מכשול העבודת אלילים".

זה אין האיסור של כריתת ברית מוגבל לשבעת עמי כנען, אלא הוא חל על כל מי שנמצא כאן  ולפי טעם
   -וכן מפורש באור החיים על במדבר פרק לג פסוק נ"ב  בבואנו אל הארץ, 

"והורשתם וגו'. והגם שאמר הכתוב בז' עממין )דברים כ( לא תחיה כל נשמה, כאן מדבר הכתוב חוץ מז' 
 ".יושבי הארץ לומר אפילו שאינם מז' עממין כל ולזה דקדק לומר את עממין הנמצאין שם,
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 תולדותיהם של מפרשי התנ"ך

 
 

 

 קרא יוסף רבי
  גולד.-פרל שמואל משה הרבמאת: 

 מפרשי המקראמ הוא, מהר"י קרא() יוסף ָקָרא נורבי
צפון בבית המדרש של ב שפעלו ,ביותרהבולטים 

 זמן רש"י ותלמידיו.ב ,צרפת

, יודעים הרבהעל תולדות חייו של ר"י קרא, אין אנו 
ולא זמן פטירתו. אבל  ,ולא נודע לנו לא זמן לידתו

עסק רבי שמעון עכ"פ אנו יודעים כי כבר אביו 
, ושבצעירותו קיבל רבות מדודו 1בפרשנות המקרא

, שהיה מגדולי 2אחי אביו רבינו מנחם בן רבי חלבו
, והוא רבו 3הפרשנים בדרום צרפת )פרובנס(

 .המובהק

למקום תורה, לישיבה  גולה ר"יבאיזה זמן מחייו 
, שהוא לומד וֹוְרְמס( - Wormsשבעיר וורמייזא )

תורה לפני רבינו מאיר בן רבי יצחק ש"ץ, ורבינו 
לאחמ"כ אנו מוצאים את ר"י  קלונימוס איש רומי,

עירו של רש"י, שם הוא  טרואה( - Troyesבטרוייש )
משמש לפני רבינו שלמה יצחקי )רש"י( ומקבל תורה 

, כשהוא אף משמש כסופרו ומעתיק את 4ומפי
, והוא אף זוכה 5פירושו הגדול של רש"י למקרא

 .6שרש"י יביא דברים בשמו בפירושיו

כפה"נ בזמן שהותו בביתו של רש"י, הוא מכיר אף 
אותו את נכדו הגדול רבינו שמואל )רשב"ם(, המכנה 

. וכן כנראה שהוא מכיר את 7בחיבוריו 'חברינו'
 .8השוניםתלמידי רש"י 

בהמשך חייו אין אנו יודעים מה פעולותיו והיכן הוא 
מתגורר, אבל כפה"נ לא עזב עוד את צרפת 

מקומות אחרים, מתלמידיו של ר"י אין ידוע לנו ל
אלא תלמיד אחד בשם 'רבי דוד' השואלו בעניני 

 .9פירוש המקראות

פרשנות המקרא של ר"י, הולכת באופן ברור בדרך 
וא נווטה יותר שה, אלא 10ש"יפרשנותו של מורו ר

, כנראה בהשפעת רבו ודודו רבינו 11לפרש ע"ד הפשט
. אעפ"כ 12מנחם ב"ר חלבו שהיה פרשן פשטי למדי

, ואף 13ע"פ המדרשים אין ר"י נמנע כלל מלפרש
'שאין מוקדם  -( 14הכלל הגדול של רש"י )ע"פ חז"ל

ומאוחר בתורה', עומד לנגד עיניו, אלא שהוא מפרש 
 .15סידר הכתוב את הפרשה כדרך שסידרע"פ מדוע 

שהוא  םענינים נוספים הייחודיים לפרשנותו, ה
הראשון המפרש את המקראות ע"ד המשל, שהוא 
משתמש לצורך זה בספריו ותורתו הפילוסופית של 

, שהיו נפוצים כבר 16רבינו שבתי דונולו הרופא
, ובפירושו לספר 'איוב' הוא 17באותו הזמן בצרפת

עוד יש  .18רשנות זו בכל החיבורמשתמש בדדרך פ
לצי' שהוא הפרשן הראשון המתייחס באופן עקבי 

, והדבר ניכר 19ויסודי לכל פרשנות הנוצרים לתנ"ך
 .20בכל פירושיו

אע"פ שכפה"נ עיקר עיסוקו של ר"י הוא בפרשנות 
, מכ"מ הוא מוכר בדורו גם 21המקרא ודברי אגדה

יו כבעל הלכה מובהק, ובני דורו מביאים משמועות
 .22ותשובותיו, בענינים הלכתיים שונים

 חיבוריו:

פירושו למקרא, הוא מהחשובים  פירוש המקרא.
שנכתבו בתקופתו, והוא משמש כאבן דרך לפרשנים 
הבאים אחריו, כפירושי 'בעלי התוספות', וה'בכור 

, לחמשה חומשי תורה מפירושו שור', ועוד, ליקוטים
 י"ועבספרו 'פלטת סופרים'  ר"א ברלינר י"ע נדפסו

, אבל הוא עדיין לא 23גד בספריו השונים-הרב איסר
אשונים פירושו לנביאים ר. נדפס בשלימות עד היום

נדפס בשלימות ע"י פרופ' שמעון עפשטיין ז"ל 
מוסד הרב קוק( בשנת  ה שניה ע"יבירושלים )הוצא

 ל"אר י"ע נדפס 'ירמיה' ספרל ופירוש .24של"גת
בשנת  פאריסוורסאי הסמוכה לב שלאסבערג

 ברעסלוינדפס ב 'הושעלספר ' ופירוש, ותרמ"א
נדפס במהדורה  'איוב' ספרל 'פיה. בשנת תרכ"א

בשנת  ירושליםב, ארנד משהד"ר  ידי על מדעית
. פירושיו למגילות )בהוצאת מוסד הרב קוק( ט"תשמ

היבש  א"יבתחילה ללא שם המחבר ע"י ד"ר רנדפסו 
בפראג בשנת תרכ"ו ביחד עם התרגום הסורי 
)ה'פשיטתא'( למגילות, במהלך השנים הוכיחו 

, 25החוקרים שפי' זה פירושו של מהר"י קרא הוא
 -בזמנים שונים ומכאן ואילך נדפסו פירושים אלו 

 יסלועשוב ע"י ר"ש באבר בברנדפס  'איכה' פירוש
א ' נדפס שוב ע"י ר"קהלת' פירוש, ובשנת תרנ"ט

בשנים  ברליןהנדפס ב 'טוב אוצרבקובץ ' ברלינר
תרמ"ז, קטעים מפירוש 'אסתר' 'רות' ו'איכה', -תרמ"ו

נדפסו גם ע"י החוקר א. יעלניק בלפסיא בשנת 
רט"ו. ]ומשם הועתקו כל הפירושים של מהר"י ת

קרא למקראות גדולות 'תורת חיים' על המגילות 
כמו"כ יש חוקרים . שבהוצאת מוסד הרב קוק[

הנדפס תחת שם רש"י לספר  פירושהסבורים שה
מבוסס בעיקרו של פירושו של ר"י  'ונחמיה עזרא'

 .26קרא

זה של ר"י קרא  חיבורו פירוש לפיוטים ותפילות.
הרואה בפיוטים ענין שיש  27הוא כמעט הראשון

ות, ומחמת כן משמש חיבורו זה מלפרשו בשלי
ואפי'  ,כבסיס לכל פרשני הפיוטים הבאים אחריו

, עד כדי שהכינוי 28היו בני דורוהם שלאלה מביני
'המפרש' בסתמא בפירושי פיוטים כוונתו לדברי ר"י 

, בחיבור זה מראה ר"י את בקיאותו הרבה 29בפירושו
במדרשי חז"ל והפיוטים השונים, ואף ניכרת שליטתו 
הרבה במכמני הלשון ודקדוק לשון הקדש. פירושו 

עמד לפני הפייטן מתאפיין בכך שהוא מפרש מה 
בבואו לפייט נושא מסוים, ואילו מדרשים היו תחת 



 

 

 

 ו

של ר"י קרא לא נדפס  . חיבורו זה30ידו באותה שעה
מעולם בצורה טובה, מפני שכתבי היד של פירושי 
הפיוטים נוטים לערבב וללקט כמה וכמה פירושים 
יחדיו ממפרשים שונים, ועדיין לא קם מי שיעמוד 

י מחבריהם וחיבוריהם ויברר את הפירושים לפ
הקדומים. אבל ניתן למצוא קטעים מחיבור זה בתוך 
פירושי הפיוטים הנדפסים, כמו פי' הסידור המיוחס 
לרש"י שנדפס בסידור 'אוצר התפילות', ובהדפסות 
השונות של פירוש הראב"ן לסידור והפיוטים, 

ד' פרשיות  וב'פירוש רש"י ובית מדרשו' לפיוטי
ל אריה', ובפירוש 'ערוגת הבשם' שנדפס ע"י מכון 'קו

של רבינו אברהם בן רבי עזריאל, הנדפס ע"י ד"ר 
(, וכן תשכ"ג-ירושלים תרצ"ט -מק"צ ) א"א אורבך

 בפירושים נוספים.

חיבור נוסף שיש חוקרים הנוקטים שהוא של ר"י, 
הנדפס תחת שם  פירוש למדרש 'בראשית רבה'הוא ה

רש"י, ועכ"פ ודאי שבאים בפירוש זה דברים שיצאו 
    .31מעטו של ר"י קרא

                                                           
1

עי' במחזור ויטרי )הנדפס( סי' תכט המביא את פירושו לספר  

בפירושו לירמיה פרק מהר"י קרא מובא אצל בנו הוא כן  וכממשלי, 
 ט, ואצל רשב"ם בפירושו לבראשית )כד, ס(.

2
'כל ימי למדני רבי מנחם  -כלשונו של ר"י עצמו )בשמואל א' ב, כג(  

 ב"ר חלבו אחי אבי'.
3

הן בפירושו למקרא )פעמים  ,בוריו של רש"יימובא בחחכם זה  

והן בפירושו לתלמוד )במס'  ,רבות מאד תחת השם ר' מנחם זצ"ל(
בפירוש המיוחס לרש"י על ספר  גםסוטה דף לה ע"ב(, וכן הוא מובא 

 )עי' בפירוש לדברי הימים ב' כ, ו(. 'דברי הימים'
4

מ הרשלר, ובמבואו של עי' במבוא ל סידור חסידי אשכנז של ר" 

)במהדורת  20לפירוש נביאים ראשונים, עמ'  פרופ' ש. עפשטיין
 .וק(, ועי' גם בהערה הבאהמוסד הרב ק

5
כך פירשתי אני המעתיק, ' - 121עי' ספר 'פליטת סופרים' עמ'  

 '.והודה רבנו שלמה לדברי
6

ד  ,ד) 'משליולספר ', (ג ,סד-וכד  ,י) 'ישעיהבפירושו למקרא לספר ' 

 (.כב ,יח-וכג  ,ו-ויד  ,ה-ו
7

 'במדברלספר ', ו(ס ,כד) 'בראשיתספר 'לשל רשב"ם עי' פירושו  

 (.י ,ד)
8

כך ניכר הדבר ממה שמובאים דברים בשמו בספרי דבי רש"י,  

כמו"כ אנו מוצאים את ריב"א תלמידו של רש"י מביא שמועה בשמו 
 )עי' ראבי"ה סי' תתצה(.

9
 .20 ' ערך ל' אות ב' הערהשמות חכמים' ספרעי'  
10

יש לכך דוגמאות במקומות רבים בפירושו, ואין כאן המקום  

 לפורטם.
11

 א, יח.' אראה דבריו החריפים בפירושו לספר 'שמואל'  
12

כך נראה משרידי פירושיו הנקראים 'נמוקי רבי מנחם' שנדפסו ע"י  

 מפרשי צרפת חכמי'על , ועי' גם מה שכתב במבואו ש"א פאזננסקי
בראש 'פירוש רבי אליעזר מבגלנצי' לתרי עשר ויחזקאל ש 'המקרא

 (.ורשה תרע"ג -מק"צ שהדפיס )
13

 ג, מב(,-לז, יא( ולאיכה )ב, א ו-עי' לדוגמא בפירושו לאיוב )יז, ט ו 

וע"ע במבואו של פרופ' ש. עפשטיין לפירוש נביאים ראשונים, 
הוא משתמש יש לצי' שכן במבואו של מ. ארנד לפירוש איוב. כמו ו

כדרך  ,בפרשנותו הדרשנית של רבינו משה הדרשן ובית מדרשו
 שהשתמש בה רש"י לפניו.

                                                                                   
14

 סכת פסחים דף ו ע"ב, ומסכת סנהדרין דף מט ע"ב.מ 
15

 לדוגמא, עי' פירושו לספר 'שופטים' פרק ד. 
16

מגדולי חכמי איטליה ורומניאה בזמנו, נולד בשנת רופא ופילוסוף, ו 

הוגלה עם  12ד' אלפים תרע"ג בעיר 'אוריס' שבאיטליה, ובהיותו בן 
ע"י צבאות הישמעאלים הנוודים שבאו מדרום  בני משפחתו מעירו

איטליה, ונפדה ע"י בני משפחתו בעיר 'טורנטו', כשמכאן ואילך הוא 
הוא  .ולומברדיאה קהילות שונות בדרום איטליה יון מטלטל ונודד בין

חיבר חיבורים רבים מאד, רובם בעניני פילוסופיה ומוסר. חיבוריו 
נפטר בשנת  ירושו לספר יצירה.הנודעים ביותר הם 'ספר חכמוני', ופ

 .ד' אלפים תש"ל בערך
17

נו ע"א,  שהרי כבר רש"י מזכירם בפירושו לתלמוד )מס' עירובין דף 

 ומס' ביצה דף לג ע"א(.
18

בספרו עפשטיין , ואצל ר"א איוב במבואו של מ. ארנד לפירוש עי' 

 .34 ' עמ'מקדמוניות היהודים'
19

לפניו, אבל הוא עכ"פ  אע"פ שכבר עסקו בזה גם רש"י והרשב"ם 

 די כאמור.והראשון המתייחס לנושא זה באופן שיטתי ויס
20

עמ'  ,'ציון' נא,א )תשמ"ו( -מאמריו של א. גרוסמן בעל כך בעי'  

העולמי התשיעי למדעי היהדות' )י"ם  , וב'דברי הקונגרס29-60
 .71-79תשמ"ו(, עמ' 

21
( שמחמת כך נקרא 'קרא', על שם יש שכתבו )שי"ר ושד"ל 

שעיסוקו המתמיד היה במקרא, אבל אין הדברים נראים כן, אלא 
שהיה זה כינוי למשפחתו, כיון שמצינו שגם אביו רבי שמעון וגם דודו 

 .רבי מנחם נקראים בכינוי זה
22

 ע"א, ולמס' ערכין דף טו ע"ב, דף מו למס' עירובין עי' תוספות 

 וב'שבלי, לט' סי ב"ח 'זרוע אור'וב, טו' יס תם לרבנו 'הישר ספר'ב
, ובח"ב סי' י (,עב' סיהקדמון  תניא' סלב )ומשם ב שבולת הלקט'

 ובראבי"ה סי' תתצה.
23

-פרשנ'ו 'נעמנים נטעי' פריםבסכמו כן הובאו ליקוטים מפירושו  

 '.דתא
24

, נביאיםספרי ה על ויש לצי' כי פירוש תחת שמו של מהר"י קרא 

החוקר  לדעת אך, תרנ"ז לובליןמהדורת  גדולות במקראות נדפס
 של אינוהנדפס שם  עשר תרי ורוב שמואל על הפירוש 'פארגעס'

 .קראמהר"י 
25
כך כתבו ר"א ברלינר בספרו 'פליטת סופרים' )חלק האשכנזי( עמ'  

, ור"ש באבר במבואו 73ד. ראז'ין בספרו על הרשב"ם עמ' -, ו21
במבואו על 'חכמי  ש"א פאזננסקי-רנ"ט(, וי תולפירוש איכה )ברעסל

, ופרופ' ש. עפשטיין במבואו 29-30עמ'  הנ"לצרפת מפרשי המקרא' 
 איכהל פירושלפירוש נביאים ראשונים. כמו"כ יש לצי' כי הוכח שה

 , גם הוא בעצם פירושו של מהר"י קרא.בשנת רמ"ח בנאפוליהנדפס 
 26

 .43עמו'  ד"ח נחמד' עי' 'אוצר 
27

אמנם קדמו לו דודו רבינו מנחם ב"ר חלבו, ומורו רבינו מאיר ש"ץ,  

שהם כתבו פירושים לפיוטים אבל כפה"נ לא היו אלה פירושים 
סדירים ומלאים, אלא רק ביאורים במקומות הקשים לפיוטים. 
ופירושו של הראב"ן לפיוטים כפה"נ נכתב אחר פירושו של ר"י קרא, 

 אב"ן יש מה לדון בכך(.)אם כי לגבי פירוש הסידר של ר
28

כמו רבינו אפרים מבונא והראב"ן, והפרשנים מבית מדרשו של  

כהראב"ן  רש"י. ]יש לצי' שזה שפי' לפיוטים מובא אצל חכמי אשכנז
ור"א מבונא, מורה על התפשטותו המהירה של חיבור זה של ר"י 

 קרא[.
29

 .13עי' 'ערוגת הבשם' ח"ד )כרך המבוא( עמ'  
30

דבריו של א"א אורבך במבואו לספר 'ערוגת הבשם' עי' בכל זה ב 

 .3-23ח"ד עמו' 
31

עי' מבואו של ש. עפשטיין למהדורתו לפירוש על נביאים ראשונים,  

ארנד לפירוש איוב, ובספר 'חכמי צרפת הראשונים' ובמבואו של מ. 
 של פרופ' אברהם גרוסמן )י"ם תשס"א( פרק חמישי.

  



 

 

 

 ז

 פתחיה ברזיליהרב 

 

 

 

צה שיהיו עם רב, ולכן ציוה את גדעון, לעשות מבחן לאנשיו עם מדין, רואים אנו כי ה' לא רגדעון במלחמת 

 וְָכל וֲַעָמֵלק ּוִמְדיָן" :זאת על המחנה שכנגדו נאמררק שלוש מאות איש המלקקים. לעומת עד שנשארו עמו 

טעם הדבר היה כדי . "ָלרֹב ַהיָם ְשַפת ֶשַעל ַכחֹול ִמְסָפר ֵאין וְִלְגַמֵליֶהם ָלרֹב ָכַאְרֶבה ָבֵעֶמק נְֹפִלים ֶקֶדם ְבנֵי

 ָעַלי יְִתָפֵאר ֶפן", וכמו שאמר ה' לגדעון אן ולא היתה זאת מלחמה טבעית כללשיראו הכל שיד ה' היתה כ

 ."ִלי הֹוִשיָעה יִָדי ֵלאמֹר יְִשָרֵאל

והתקיעה בשופרות, שהרי דבר זה ממעיט  וץ הכדים,שצריך להבין מדוע גדעון נקט בטקטיקה של ניפאלא 

שהאומות הקדומות ו מעט למסגרת טבעית. ובפרט לכאורה ולו מעט מגודל הנס שהיה כאן, ומכניס אות

טבעיים, ויכלו לתלות את כשלונם, בלפידים והכדים, אשר נראה היה קצת -האמינו בכל מיני כוחות שונים על

  כמו מעשה כישוף.

 

 ֶאל ְמֵהָרה וַיְִקָרא. גְֻּלָגְלתֹו ֶאת וַָתִרץ ֲאִביֶמֶלְך רֹאש ַעל ֶרֶכב ֶפַלח ַאַחת ִאָשה וַַתְשֵלְך" :אבימלך כתובבמיתת 

 ."וַיָמֹת נֲַערֹו וַיְִדְקֵרהּו ֲהָרָגְתהּו ִאָשה ִלי יֹאְמרּו ֶפן ּומֹוְתֵתנִי ַחְרְבָך ְשֹלף לֹו וַיֹאֶמר ֵכָליו נֵֹשא ַהנַַער

רגתו, אלא אף באותה זו בלבד כי אנו קוראים בספר שופטים כי אשה השל אבימלך לא מולאה. לא משאלתו 

זה מצאנו כאשר שלח יואב את אוריה החיתי אל מותו דבר  י אשה."ימלך נהרג עאבע כי ותקופה היה יד

 וְָאַמר ַהֶמֶלְך ֲחַמת ַתֲעֶלה ִאם וְָהיָה" :במצות דוד, שם נאמר כי יואב אמר לשליח שנשלח לבשר על כך לדוד

ֶבֶשת ֶבן ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ִהָכה ִמי .ַהחֹוָמה ֵמַעל יֹרּו ֲאֶשר ֵאת יְַדְעֶתם ֲהלֹוא ְלִהָלֵחם ָהִעיר ֶאל נִַגְשֶתם ַמּדּועַ  ְלָך  יְרֻּ

 ."ַהחֹוָמה ֶאל נִַגְשֶתם ָלָמה ְבֵתֵבץ וַיָָמת ַהחֹוָמה ֵמַעל ֶרֶכב ֶפַלח ָעָליו ִהְשִליָכה ִאָשה ֲהלֹוא

 

קידוש על בגדי הכהונה, ודרך  נצטוו תצוהוכליו. ובפרשת  המשכן תרומה נצטוו ישראל על בנייתבפרשת 

ביאור פרשת מזבח הקטרת אשר נכתבה דוקא בסוף פרשת תצוה, ולא בין שאר הכלים הכהנים. טעון 

  בפרשת תרומה.

  .מים" פלגי "על

שליש במקרא, שליש במשנה,  - אמר רבי תנחום בר חנילאי: לעולם ישלש אדם שנותיו

 )'עבודה זרה' יט( ביומי. קאמרינן כי חיי? כמה איניש ידע מי שליש בתלמוד.

 ושבוע. שבוע כל וכן ,'וכו משנה ימים' וב מקרא, ימים' ב -ביומי  רש"י:

 יום. בכל - ליומי 'תוספות':


