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 המשחיתים כנגד בבצרון חוברות בשלש נדפס זה חבורי של עיקרו
לעולם. אמת ותרבות אורה הביאה לבדה היא רק אשר תורתנו, חומת להפיל

 הקדמותי שתי עם מוציאו, הריני לפיכך מירכס, בירחון שמאמר ואיידי
 הנוגעות והארות הערות ביאורים, בתוספת מיוחדת בתוצאה שם, שבאו הקצרות

התנ״ך. מדע לחקר

 ומנבליה עולביה מידי תורתנו עלבון את ותבוע השכם תבעתי כבר
 כתבי נוסח בחקירת והמעוקשה הנלוזה הדרך על הראיתי בשגגה, או בזדון

 על ותעבירם המקרא מבקרי את בכנפיה צררה אשר עועים רוח על הקדש,
 ומחברות ספרים של תלים תלי על נכוחה, מראות עיניהם את ותסב דעתם

 של היחס על מדעית, צורה כביכול, היא, החיצונית שצורתם זה, במקצוע
חול. בספר אפילו לשערו אין שממש הספרים בספר ראש וקלות זלזול

 הספרים מחברי מצד המשונה הלהיטות :והיא חולה רעה עוד יש והנה
 לכך זקוק החיבור שאין במקום אף מדעית ב״למדנות״ ולהתקשט להתהדר

 לתנ״ך, שימוש ספרי מחבר או מקרא, של פרשן כל ויהי עצמו. מצד כלל
 גרסאות גם בו יביא לא אם ולספרו לעצמו הכבוד פחיתות רואה כאילו

 חשיבות לספרו להוסיף וכר, הפשיטא הולגטו, השבעים, מתרגום ונוסחאות
 נעשים אלה ודברים בלעדיהן. כלום חסר היה לא באמת כי אם כביכול, מדעית,

 לדעת מבלי בהם, ממשמשים הכל שידי לסוחר, עובר מטבע כך אחר
 שמהם אלה שטעו בטעות שיסודו זיוף או מחוק אסימון אלא אינם שמלכתחילה

מחבר. אותו שאב
 ״היכל הקונקורדנציה חדשה במהדורה מועטות שנים לפני יצאה הנה

 כל בו לזלזל ואין מונח במקומו זה חיבור של השימושי ערכו הקודש״.
 שלמה ד״ר המחבר, ראה חיבורו וכבוד המליצה לתפארת אבל עיקר.

 המתימרת קטנה פסקה וערך ערך כל לפני להוסיף לעצמו חובה מאנדלקרן,
 קשה במקרא. ערך אותו של חעתיקים התרגומים נוסחאות שינויי איזו ליתן

 הפשיטא או שהשבעים בפשטות בקבעו סמך מי ועל אלה כל שאב מאין לדעת
 מביא שהוא הנוסחאות מעולם. דברים היו שלא בשעה וכך כך גורסים וכר

 כל את כאן למנות באנו ואילו נכונה, בהן ואין בפרטן או בכללן מוטעות
 היינו לא ולסוגיהן למיניהן זה בחיבור בו שנצטברו והשגיאות הטעויות

הזאת, העבודה טיב על הקורא יעמוד הבאות הדוגמאות ממספר מספיקים.



 בכבודו״ פוגמת שהיא וסופה לחיבור ויפוי קישוט לשם באה שלמכתחילה
והמדע. האמת כלפי כפרה לו שאין חטא בו ותולה המדעי בערכו ספק מטלת

 ותהפוכות שבושים של אחדות דוגמאות הראיתי הראשון במאמרי
 של לבם תשומת את לעורר היתה בובתי הקודש״. ״היכל בקונקורדנציה

 הקודש, כתבי את לגאול הארץ, לגאולת השואף הזה, בדור ותיקים חוקרים
 פליליים, ראש וקלות זלזול הנוהגים אלה מידי נשמתנו, ומקור חיינו שהם
 גמורה בערות מתיד זה במקצוע שהוכנס והשערוריה ההרס גודל לשער ואין

 למרמס ה׳ כרם ויהי קדמונינו, חכמת ותהלוכות הלשון ברוח הרגשה כל וחסר
בו. ומחבל שבא יומו בן שועל לכל

 השימושי ערכה משום כי רבים, העירוני הנ״ל מאמרי שנתפרסם ואחרי
 להראות החובה מן לאומי, בין ספר מעין שהוא זו קונקורדנציה של המקובל

 זה אין אמנם ואם ותורתו. מישראל חרפה ולהסיר שבושים של סוגים עוד על
 להוסיף נעניתי אבל למיניהם, הסיגים כל את ולזקק לצרף עבודתי מחוג

 המרובה והתקלה הגדול הקלקול על אור יותר שיפיצו מספר דוגמאות
 הבקרת אחרי עצומות בעינים מלכת להזהר ולמדו יראו וממנו זה, שבספר
יחד. גם הם והבל שקר ותעתועיה פלפוליה אשר הכוזבה,

שמות: קצורי

 השמרוני. הנוסח — ש׳
 השמרוני. התרגום — ת״ש

 השבעים. תרגום — ע׳
הסורי. התרגום פשיטא, — פש׳

 הרומי. התרגום ולגטה, — ולג׳
 עוזיאל. בן יונתן תרגום — יונ׳

 אונקלום♦ תרגום — אונק׳
גאון. סעדיה רב תרגום — רס״ג



 בהוראת ברה עקרו זה ״גם :שם נאמר ״ברית״ בערך ,234 עמוד א.
ת׳ ״הכרתי ה׳, ל׳, ביחזקאל קורין השבעים עד. הבתרים בין וברית כריתה,

•• - - • ן

הברית״.

 במקום נמצאו ובשבעים אתם״, הברית ארץ ״ובני :הלשון שם ביחזקאל
 בריתי״/ ״ובני — xai עש! ^1עש xr\q 8alף^Hף5 ^10(\ רק אלה מלים ארבע
נברא. ולא היה לא השבעים בשם שהביא ״הכרתי״ וענין

מבהל, י״א, י״ג, במשלי גורסים ״יש ״הבל״: בערך ,307 עמוד ב.
T I

מעול״. קורין והשבעים

TjtaQ(ן8a^onevף — ובשבעים ימעט, מהבל הון :במקרא îg EJrlaJto 
lexa avoniag[ , ״מהבל״ למלת מקבילה £7110ג10(ן0̂80ףע£^ שמלת הרי

 מבהלת נחלה כ״א, כ׳, משלי השבעים תרגמו וכן ״מבהל״ אותיות בסירוס שקראו
ה רק בעול— j-ieta av0[uag ומלות הפסוקים, בשני בולגטו וכ״ה פ ס ו ה  
/ השבעים מצד

 וכמו״כ נזער עולא דמן קנינא :בפשיטא מצויד. מעול — מד,בל תרגום אמנם .1
 מבד,לת נחלד, בראב״ע וכן יצלח לא וגגבר. מגזילה ימעט מר,בל ראב״ע במכונד, ועי׳ בתרגום
 אשר ד,בל יש י״ד, ח׳, קד,לת כמו עולה עגין גם משמעותה הבל שהוראת ואפשר כו׳, מגזילה
כו׳. הרשעים כמעשה אליד,ם מגיע אשר צדיקים יש אשר הארץ על נעשה

 בע׳ והטעמה הוספה יש ירבה יד על וקובץ הפסוק של השני בחציו גם כי להעיר ויש
neta euaePeias — ובפשיטא, בע׳ חסר יד על ;בזדיקותא ודמכנש :בפשיטא וכן בצדק 

 מעם מעט ואשר - quae autem paulatim colligitur manu הולגטו תרגום הוא ומוזר
ביד. בשורק) (דוו״ו קובץ

 fiixaiog 01xT81(?e1 — במקרא לה ורמז זכר כל שאין בע׳ הוספד, הפסוק בסוף יש וכן
xai xixoa — במקרא נמצא זו למליצד, שדומה ונותן) או ומלוה (או ומרחם חונן וצדיק 

רבים. במקומות
 מקום מאיזה נשתרבבו בשבעים כי כזו, הוספה נמצאה ט׳ בפסוק שגם ומענין

 ;במקרא הקבלד, שום לד,ם שאין י׳ פ׳ לבין ט׳ פ׳ בין נוטפים דברים אדם בן מאיזד.
 xcu fioXiai nXavcovrai ev apapTiaig, dixaioi 88 01xT81Q0va1 xai(n)1 8.ג80סט1

 Animae:זו הוספה יש בולגטו וכן ומרחמים. חוננים וצדיקים בחטאים תועים מרמה אנשי—
dolosae errant in peccatis; iusti autem misericordes sunt, et miserantur

ע״ש. י״ד לפסוק י״ג פסוק בין נכנסה שבולגטו אלא השבעים, עפ״י בודאי



 הרימו :השבעים קורין ב/ י״ג, ״בישעיהו ״הם״; בערך ׳1271 עמוד ג.
מעולם. דברים היו ולא — להם״. במקום לחם׳ קול

לף״• ת׳ לך ב/ י״א, בדהי״א קורא ״והסורי ״ילך״: בערך ׳324 עמוד ל.

זל״• מריא לך ״ואמר ;שם כתוב שכך לף וגם לך גם נמצא בסורי

 והתאוששו ת׳ והתבוששו קורין ״השבעים : 159 עמ׳ ״אשש״ בערך ה.
ח׳״. מ״ו׳ בישעיהו

 נמצא אבל xai cTeva^atE שם; כתוב כך כי בשבעים׳ כלל זה אין
.et confundamini בולגטו

 ״וימיבר י״א, ^״ך, בתהלים קורין השבעים ״כלה״ בערך ׳559 עמוד ו.
כלה״. תחת סלה כלה חיקך מקרב

 מלת מקום בשום מתרגמים השבעים ואין teXog 815 הלשון בשבעים
 השבעים לפני היה ואפילו זה בבטוי במקרא רבות פעמים המצויה ״סלה״

 בכ״י שנמצא כמו סלה — כלה* תחת כתוב היה ששם משובש טופס איזה
 ״כלה״ שורש ולהיפך , eig te^og השבעים מתרגמים היו לא קניקוט של אחד

 ?׳>£ xeXog לכלה עד א׳, ל״א, דה״ב עי׳ בשבעים פעמים כמה כך מתורגם
 פרנקל זכריה ר׳ על העירותי וכבר י׳. ל״ו מ'; כ׳׳ וביחזקאל י״ב׳ י״ב׳ שם וכן

 Ueber den Einfluss der Palastinischen Exegese בספרו שכתב
 ■־־־ עלה גם אעלך ואנכי ד׳׳ מ״ו׳ בראשית שתרגמו השבעים כי ׳67 עמ׳

eyto avapipaato 08 eig T8X0g שפליאה !סלה גם — עלה גם במקום קראו 
 ״סלה״ שמלת ידע שלא כמותו השבעים בתרגום מובהק חוקר על

 לחיזוק אלא אינה 81g T8X0g כוונת כאמור. בשבעים כך מתורגמת אינה
 (כמו ופועל מקור כפל במקרא שבא מקומות בכמה כי הפועל של הפעולה

 משמיטים וכדומה) י״ט׳ ב׳׳ שמות דלה דלה ;ט״ז ל׳׳ בראשית שכרתיך שכר
משמיטים עצמו זה ובפסוק הפועל׳ את רק ומתרגמים * המקור את התרגומים

 גו מן וימיגך שכתוב מבטא באותו יש ט״ם ועוד כלה׳ מלת חסרד׳ בסשיטא .2
 ונשתרבבה חיק בארמית וגם בסורית זו מלה שפירוש ך ב ו ע שצ״ל וגלוי ד ד א ע

 עטסד גו מן למפרוק וימינך :ובתרגום — עאדך. בגו שם שכתוב ג׳ מפסוק לכאן עאדך
 וגם למפרוק ומוסיף ושיצי אפיק מבטאים בשני כלה שמתרגם וכנראה עקתא ושיצי ק אפ

ברש״י. וכמו״כ האויב כלה רד״ק ועי׳ לפירוש עקתא
 מספר את כ״ו, כ״ג, שמות כמו אינו ובמקרא בשבעים ד׳מקור שנוטף שיש מעניו .3

תשמע כי ב׳ כ״ח׳ דברים אמלא׳ מלא — avcuiXtiotov avowcXtiQtooto בע׳ אמלא מיך
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 במקום בתרגומים באה לפעמים אבל עלה״, ״גם גאון סעדיה ורב הפשיטא
 לא כי אפם ח׳, ט׳, בעמוס ועי׳ הפועל הוראת לחזוק מלה איזו תוספת המקור
 מקום אין הלא ושם on ovx eig teXo? Elagw בשבעים אשמיד השמיד

 הדגיש התרגום אשמיד, הביטוי להדגשת אלא נתכוונו ולא סלה׳ לקריאת
ה א ר י מ ג לא ארי j המקור את יותר עוד א צ י ש  ובפשיטא אשיצי. ו

 דיעקוב, לביתה אובדיוהי הכנא לא ברם :אחרת מלה והוסיף ״השמיד״ השמיט
 החטאה בממלכה ה׳ אדני עיני זה לפני שאמר מה כלפי היא (כן) הכנא ומלת

האדמה. פני מעל אתה והשמדתי

ת׳ איתן השבעים קורין י״ב, י״ב, ״במשלי ״נתן״: בערך ,776 עמוד ז.
יתך,

בשבעים יתן. צדיקים ושרש רעים מצוד רשע חמד שם: במשלי
EjuOvUiai aoe6a)v xaxai a1 8e Qî ai t0)v £voe6(0v ev oĵ vQCOjictoi

בסוף ורק הפסוק, של הראשון בחציו חסר ״מצוד״ מלת שתרגום רואים אנו  
מלת לתרגם כדרכם *, ״מצוד״ למלת תרגום הוא  ev הפסוק

לגמרי חסרה ״יתן״ ומלת זו, יונית במלה מצודה מצוד, .

משמשת יונית מלה שאותה 472 עמ׳ גייגר להחכם באורשריפט וראיתי  
. . der Stamm חנא :שם כתוב וכך לשוני ״חידוש״ בה לתלות יתד לו

in Aram . . . scheint es fur “verstecken, verbergen” zu stehen in 
 Schoss, und daher die Bed. eines festen Zufluchtsortes ,חינא
erhalten zu haben. Daher hat ein griech. Uebers. Jes. 29.1 
oxvQWfia (vgl. Schleussn.) f. חגה, und so mogen auch die 70 Spr. 
12, 12 mit ihrem ev oxvQwpaai eine LA. יחן fur uns. יתן 
andeuten׳’.

oxovans תcav axo —יחטאףדסס^ס כ״ה: ב׳, ש״א תשמע, שמע כי a^apTavtov — 
P0uX0̂ חפץ :שם יחטא, חטא ,8v05 ePouXcto — 7סל • חפץ, חפץ

pePaoiXevxe pomXeus — ההצילו י״ב: י״ט, מ״ב :מלך מלך Mn e§a1pou^evo1 
eleiXavro — 76דןרץ01יד,יה אם כי כ׳׳ד: כ״ב, ירמיהו הצילו, ההצל — eav vev0M.ev05 

אחר. במקום בזה והארכתי שוגים במקומות התרגומים בכל וכמו״כ ועוד, יהיה, היה
 Anmerkungen zur לאגארד של בספרו הובא פ^געל כי ראיתי כעת .4

griech ischen Uebersetzung d. Proverbicn מלת בטופס היה כי והבין זה על עמד 
בשבעים. מקומות בכמה מצד של תרגומו כ״ה כי ידע ולא מצר, צדיקים ושרש 5 מצר



 וחריפות מחודדות להשערות הנפלא ומכשרונו נפשו מנטית גייגר החכם
 במובן חנה פועל כאן גם מלבו בדא באויר פורחים מגדלים ולבנות משובשת

 ולחיזוק חיק, שפירושו בארמית חינא המלה מן אותו שהוציא בצר, חזק,
 שאיזה שם שכתוב שלוסנר של לכסיקון אחרי עצומות בעינים הלך המצאתו
 חנה קרית אריאל אריאל הוי א׳, כ״ט, בישעיהו ״חנה״, תרגם יוני מתרגם

 לגלות שבוש גורם ושבוש ללכת הרחיק זה סמך ועל oxvgcona במלה דוד
״יתן״. תחת ״יחן״ הנוסח לשבעים היה כי הפסוק של מובנו סוד את

 שחך מי כל יחוש כאשר ההמצאה בעיקר טעם כל חסר מלבד והנה
 פירוש אותו יוני תרגום בשום ראיתי לא ומוחשת, מורגשת בודאות לו טועם

 אמנם עזור*. ונפל עוזר וכשל שם, בישעיהו חנה למלה בשלוסנר המובא
 מובא oxlיgשna בערך השבעים לתרגום ורדפת הטש של בקונקורדנציה

אולם א׳׳ כ״ט׳ בישעיהו פסוק לאותו סומכוס בתרגום ישנה זו יונית שמלה

 0xvQ(0na שמלת הדבר היה נכון אם ואפילו כלל, נמצא לא שבהכספלה בסומכוס
 שום בלי אז גם היוניים, התרגומים מן באיזה או בסומכוס שם מצויה היתה
 אריאל למלת ומקבלת מכוונת היא אלא ,,חנה״ לפועל כלל שייכת שאינה ספק

 ר׳ וכן וביצורה, חזקה משום כך שתרגמוה לירושלים כינוי שם שבפסוק,
 אריאל פירש ט״ו, מ״ג, וליחזקאל שם לישעיהו בפירושיו מבלגנצי אליעזר

גבוה. מבצר עז, מגדל

 בפסוק השבעים בתרגום נמצא ev oxvgwuaai כי ראה גם וראה
og EOTiv ף8טg ev שבמקרא: י״ב ופסוק י״א פסוק בין שנתקע זה, שלפני

 יוצא להאריך ומחולחלים. רעועים זר, בענין שם גייגר דברי שאר גם .5
 במדבר השמרונים. של בחומש שמצא חדשה נוסחה על לד.עיר כדאי אך מאמרנו, מחוג
 שמלה בפלפולו מסיק וגייגר המבחנים כתוב שבשמרוני במבצרים אם הבמחנים י׳׳ם י״ג,

 לפנינו מסורסת שמלר, פשוט הדבר ואולם ומבצר, חומה כלומר בחן משרש היא זו
: השמרונים בכ״י לרוב נמצאים כאלר, וסרוסים המחבנים שכתוב שמרוני כ״י יש וגם

טמרוד מסורה
בחרת ברחת ח׳ ט״ז, בראשית
איוב אויב ם׳ ט״ו, שמות

אברע ארבע כ״ג י״א, ויקרא
פיהם פחים ג׳ י״ז, במדבר

הקהליו הקהילו כ״ח ל״א, דברים
 12 עמ׳ המפורר. נוסח מתוך העתקה התורר. של השמרוני הנוסח בספרי עי׳ וכיו״ב

צ״ו. עט׳ שמות ספר עברי בכתב ור,פשיטא
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1aal xaTaXE1\!)E1 atijiiavש[OlVfov 81aTQ16a1g, ev toig eairrov 0xvQ .

 כל לו שאין אחרי זה, יוני פסוק של ואופיו מקורו על לעמוד קשה
 הרי ן י״ב בפסוק ואחוזות בתלויות נראות שבו בודדות מלים במקרא. מקביל

1a0l̂שev 0xvQ ,המלה כן שהבאנו n6vg שכיוצא חמד, במלת שמקורה אפשר 
 אחרים במקומות ל״חמד״ נרדפים לשמות כתרגום זו יונית מלה מוצאים אנו בה

 חמר משובשת מקריאה באה oivwv שמלה אפשר וכן השבעים.* בתרגום
חמד*. במקום (יין)

 כפי נמצאים למקום וממקום לפסוק מפסוק מלים שרבוב של מקרים
 מספר דוגמאות בזה ואביא השבעים. בתרגום רבות למאות כבר, שהראיתי

:לידי דמטא קמא קמא

. וישלך :ל״ג ט״ו, איוב .  EXJTEaoi 8e . . . avOog :בשבעים נצתו .
— פיו ברוח ויסור לתרגום שלפניו ל׳ בפסוק נמצאות המלות ואותן

EXJiEaoi 8e airuov to avdog.
 xEva yag aJl0PףaETal airrw תמורתו תהיה שוא כי ל״א הפסוק תרגום

אוך. ל,^וילד תרגום a:ה06ףaETal 8e avrw xEva ל״ה בפסוק גם בא
 ל״ב פסוק מן Jtgo wpag בע׳ נוספו בסרו כגפן יחמס ל״ג בפסוק כן כמו

.JCQ0 wQag q)^aQףaETal — תמלא יומו בלא שלפניו
avE נמצא ל׳ בפסוק משובשת! בשבעים הפסקה כל אמנם îog

שם. החסרה שלהבת במקום רוח —
 ומתורגמת ל״ב פסוק בראש בע׳ באה ל״א פסוק שבסוף תמורתו מלת

avxov עת שתרגמו כדרך קצירה, מענין ״זמורתו״ לפניהם היה כאילו 
 הסורי בתרגום כן וכמו xaiQog x^g T0nףg י״ב) ב׳, השירים (שיר הזמיר

/,מועיתה״.
.0T1 vjtojiEVEi — נתעה״ ״בשוא שתחת ל״א בפסוק מאד משונה כן

HQQTVQiov yag a0E60vg Oavatog — גלמוד חנף עדת כי ל״ד פסוק
״גלמות״. — גלמוד במקום רוסי די בכ״י וגם חנף, מות הוא עדות —

 אחד מוצלח פירוש גם לנו עולה הזאת הערבוביה מכל אמנם
השבעים בתרגום המשמשת )pOap^aEiai במלה שתרגמו תמלא, למלת

 של שיור הוא י״יתן״ כי הנ״ל בספרו לאגארד השערת היא מוזרה וכמה .6
המדומה. שבפסוק ״יין״



 אבן ביאר וכן ״יבש״/ הסורי בתרגום וכן וכיו״ב, נבל בקק. לפעלים
 תמלל ועקרו למד תמורת ״האלף תמלא יומו בלא השרשיםז בספר גנאח

 כלומר תמלל עקרו ״תמלא ז׳ שער ברקמה וכן נכרתו״ תמו עת קודם ופירושו
 הטש של השבעים לתרגום הקונקורדנציה בעלי והחכמים ותכרת׳/ תיבש

 מאלו מלים הרבה בהבאת מאד שגו וגם זה פירוש על עמדו לא ורדפת
. הפסוקים.

 שהשבעים רעננה׳ לא וכפתו ל״ב פסוק של השנית שהמחצית מעניין
 וידיו בולגטו! וכמו״כ נשכחן לא (וידיו) ואידוהי בפשיטא: כנכון׳ מתרגמים
תיבשנד^

 וישיבו ואשאלם יועץ ואין ומאלה איש ואין וארא כ״ח׳ מ״א׳ ישעיהו
 Ajio yag xwv 180v 0v8ei?, xai ajio twv 618עשגש בע׳. דבר

,airrovg :̂odEv eote ש^ס1ף0ש v 0 avayye}l(Dv xai 8avף otnc עשזזזס 
al noi^שaJl0xQl ואשאלם מגיד אין ומאלהיהם איש אין הנה (ומעמים עס

j לי) ישיבו ולא אתם מאין

 ומעמים ג׳׳ ס״ג׳ שלהלן הפסוק מן לכאן נשתרבב איש ואין וארא במקום
איש. אין

 להיפך וכן בע׳׳ מקומות בכמה כמ״ש וארא תחת הוא כנראה, ״הנה״,
 חקירות ספרי עי׳ התרגומים בשאר (וכן הנה במלת ראה שרש בע׳ מתורגם

 עמ׳ בראשית ספר עברי בכתב בפשיטא וע״ע 58 עמ׳ באשכנזית הפשיטא על
הקודם. מהפסוק נכנסה ש״הנה״ אפשר או );10 הערה ל״ו

 אין במקומות בע׳ כמ״ש כנוי והוסיפו ומאלה שקראו אפשר ומאלה

האלילים. על אמר מאלה ;רד״ק עי׳ פירוש רק שהוא אפשר או מספר,
מגיד. אין כ״ו בפסוק כמו מגיד כתוב יועץ במקום

מאפע. ופעלכם מאין אתם הן כ״ד; מפסוק נשתרבב אתם מאין
 עומד לא כמו שהוא שזכר ואין דבר: וישיבו רד״ק עי׳ ישיבו ולא

ישיבו. ולא אמר כאלו שנים במקום

תנתקי. ושדיך תגרמי חרשיה ואת ומצית אותה ושתית ל״ד, כ״ג, יחזקאל
xai rag Eoptag xai :שם כתוב כך רק בשבעים חסר תנתקי עד ומצית מן

 Antequam dies eius impleantur הוראות בשתי תורגם כנראה, בולגטו, .7
peribit יכרת. ימיו ימלאו בטרם ־־
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g ajtoatQEtpwףtag voun^viag avT ב׳, הושע מפסוק לכאן שנשתרבב וכנראה 
.והשבתי י״ג(י״א), . .(xai ojioaTQEipo שבשבעים * חדשה חגה . .  . EOQTag 

vlag a1rn]gףiט[g xai tag voףTיal. לגמרי. נשמטה ״ומצית״
ט ליחזקאל בפירושו קורניל וכן 394 עמ׳ באורשריפט גייגר  כת
 אין השבעים תרגום בכל כי הרגישו ולא חלו ולא ומצות, קראו שהשבעים

 חסרה ומצית כי שאמרנו, כמו האמת, .ס0£ף! במלת מתורגמת מצה המלה
 ExaTQayYieis ומתורגמת ישנה אלכסנדרוני בטופס המלים. יתר כמו בתרגום

הוא. מאוחר תקון ואולי כנכון,

בע׳ נחליף וארזים גדעו שקמים נבנה וגזית נפלו לבנים ט׳(י׳), ט׳, ישעיהו
jiXivdoi jtETtTwxaaiv, oKka Seitie Xâ EuotojiEV XiOovg, xai 

EavToig 01^060ע£^שסן̂ן avxa^nvoDg xai xESpovg, xai לבנים) 
מגדל). לגו ונבנה וארזים שקמים ונחליף אבנים נפסל הבה נפלו

בע׳. חסר כנראה, גדעו,

 בספר גנאח אבן ר״י וכן וכיו״ב גדע כרת, במובן מתורגם נחליף
 נראה כן זה. במובן במקרא פסוקים בכמה ״חלף״ פועל פירש השרשים

 ר״י פירשו וכן xaTaaTQEijni — יחלף י׳, י״א, באיוב הע׳ פירשו שכך
 שאין אלא כ״ו, ה׳, שופטים ובפי׳ בשרשיו ורד״ק בשרשיו גנאח אבן

 יחלף אם במקרא שם. ומשובש מקוטע שהפסוק משום בע' בבירור לדעת
 Eav 6e xaTaaTQExpT] ta niavra, xig ובע׳ ישיבנו ומי ויקהיל ויסגיר

eqei airrw n  EJtoi âag — תעשה. מה אליו יאמר מי הכל* יהפך*) אם 
 אליו יאמר מי ונוסף חסר, ישיבנו מי בע׳ז חסרים כפה״נ, ויקהיל, ויסגיר

תעשה. מה אליו יאמר מי ישיבנו ומי י״ב, ט׳, השוה תעשה מה
 בפשיטא כמ״ש גדעו במקום ונגדע הע׳ שלפני בטופס שהיה ויתכן

אחת במלה ונחליף ונגדע שמתורגם או חסרה, ונחליף ומלת שקמא ונפסוק

 כמחריש ויהי כ״ז, י׳, ש״א :בשבעים מקומות בכמה נמצא חדש—חרש של חלוף .8
wg nexa n^va כמחריש ויהי גם תרגם בולגטו י״א), פרק בראש הוא (בע׳ כמחודש ויהי 

 בע׳ איים אלי החרישו א׳, מ״א, ישעיהו — ;י״א פרק בראש כמחודש ויהי גם י׳ פרק בסוף
8Yxa1v1 êafte npog ne vnaoi חרשי במקום ט״ז, מ״ה, בישעיהו וכן . . . החדישו 

 I א׳ מ״א, שפרק עצמן המלות אותן EYxam^eade ngoq ne vnaoi בע׳ כתוב צירים
בפשיטא. וכ״ה יחדש xamei באהבתו יחריש י״ז, ג׳, צפניה

וכיו״ב. יתץ או •)
.Si subverterit omnia בולגטו גם .9

U



 של המלות מן אחת רק לפעמים לתרגם הקדמונים המתרגמים של כדרכם
השבעים! מן אחדות הרי דוגמאות, הרבה בספרי לזה והבאתי לשין, בפלי

^avxa^ovaa — ובטח שקט ד, י״ח, שופטים

 0V ElEXeiaaOe — שאלתם אשר בחרתם אשר י״ג, י״ב, ש״א

 ey(n eim ןו81קךא0 — העויתי ואנכי חטאתי אנכי י״ז, כ״ד, ש״ב

 oim aQlOnף0ףaETal — יספר ולא ימנה לא ח׳, ג׳, מ״א

xô האזינו לא שמעו לא (ד׳), ג׳ ס״ד, ישעיהו Jaâ lEv0 ף\m

 xai nXEovaato auxovg — והרבתים י״ט, (ל״ז), ל׳ ירמיהו
xai סס ן1ף EXaTTa(0שal יצערו ולא והכבדתים ימעטו ולא

xai xavaovaiv ” — והשיקו ובערו ט׳, ל״ט, יחזקאל

E50ס8EvשTal נמאס בעיניו נבזה ד׳, (י״ד), ט״ו תהל׳

0VX Eס|Jtvl00ףoovTal "— יערו ולא יקיצו לא י״ב, י״ד, איוב

£01ף0עס עמדו קמו ח׳, כ״ט, איוב

xai eig jiav |1e1gov — ומדה משורה ולכל כ״ט׳ כ״ג, דה״א

X1do\!g בכמה בע׳ (כמ״ש אבנים נפסל הנכון תרגומם — ג0ס£^0]ש16ע 
 לגזית). מקביל Xa|EסElv משרש בע׳ שנים או אחד במקום יש מקומות.

גזירתא. ונגזור גזית ונבנה תורגם בפשיטא וגם

 שזהו שציינו 48 עמ׳ זה בשרש ורדפת הטש של בקונקורדנציה היא וטעות .10
ל״שמעו״. רק תרגום

נורא. ונשבקון : בסשיטא כמו״ב .11
ובשבעים ימיר ולא להרע נשבע . . . נמאס בעיניו נבזה במקרא הוא כך .12

T“

. . ovtou ז)ףג»10ע avtou novnoevo^ievo; . . 0 ojivutov tcd 6»שע10ע e^ovSevtoTai 
 ל«מאם״, תרגום השרש מזה השבעים בכל נמצא ולא ל״גמאס״ תרגום »0שןדץ6ט0!16ע05 ואין
 משתמשים השבעים שכן לנמאם, וגם לנבזה גם תרגום הוא elouSevtoTai שמלה אלא

 שהוכפלה להרע אל כרגיל, מקבילה, jiovTioevonevos והמלה ול״מאם״. ל״בזה״ זה בשרש
וכן לרעהו, — tcd ״Xtioiov outov בכנוי שתרגמו להרע קראו השניה ובפעם בע׳ T•-

בזד» שגו 1186 עמ׳ הנ״ל לשבעים ובקונקורדנציה — והולגטו. הפשיטא תרגמו
ל״יערו״, רק תרגום שזהו שצוין 501 עם׳ הנ״ל בקונקורדנציה היא טעות כן .13
עמדו. (ממקומם) קמו — Assuigcntes stabant :בולגטו .14
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acDHEv^̂  שהיה ואפשר ל״נבנה״. הרגיל תרגום אמנם הוא 0lx080ף
 — ומגדל עיר לנו נבנה הבה ד/ י״א, לבראשית וציון רמז איזה הגליון בצד

aa)̂ EV saircoig JtoXiv xai JtvQYOV8ףevte 0lx080n נבנה נמצא ששם 
â ותרגומו 0̂ lEv0ףlx080n המלות של תרגומם גם לכאן משם ונשתרבבו וכיו״ב 

מגדל. לנו נבנה הבה
כנראה. בישעיהו, כאן בפסוק שינוי בא בפשיטא שגם הדבר מעניין ומה

 כמ״ש לבנא נרמא בפשיטא נפלו לבנים שבמקום לבראשית: שיווי משום
לבנא. נרמא — לבנים נלבנה שם. ג׳ בפסוק

aXXa חיזוק לשם רק במקרא מקביל כל בלי בע׳ מקומות בכמה בא 
ועוד. כ״ח, ח׳. ;ז׳ ה׳. ;כ״ב ג׳׳ שמות :כ״ג מ׳, :כ״ג כ״א׳ בראשית עי׳

 בע׳ תזרענו זר וזמרת נעמנים נטעי תטעי כן על י׳, י״ז׳ ישעיהו
Siatovro qpirrEvoEig q)1»T£V|1a ajuatov xai ajiEQfia cwaatov . הקבלת 

amaxov לא נטעי בפסוק לנסח הנחה לידי חוקרים הרבה הביאה לנעמנים 
 בחציו הכתובה ajtiotov המלה שנית שנשתרבבה אלא זה אין באמת נאמנים,

 מוזר בכלל נעמנים. מלת תרגום במקום הראשון לחציו הפסוק של השני
 מתורגם וכן לגמרי, נתרגמה לא תזרענו המלה :זה בפסוק השבעים תרגום הוא

 תזרענו ממלת שיור שזזע ואפשר זרע, למלת הרגיל תרגום anEpfia וזמרת
 משמשת שהיא משום תזרענו לתרגם השבעים שהשמיטו אפשר או החסרה,

 ובס׳ 180 עט׳ ברקמה גנאח אבן יונה ר׳ עי׳ שלפניה תטעי למלת לשון כפל
 בישעיהו בלעם בן ר״י של בפירושו וכ״ה תטענו ” במקום תזרענו :השרשים

כפולים. מבטאים לתרגם לבלי רבים במקומות השבעים וכדרך שם,

 jtaaa5 xa5 aivEaEig aot(בע׳ מלאכותיך כל לספר כ״ח ע״ג(ע״ב), תהלים
Ovyatgog 21C0V !ף? ev raig jtuXaig — . . ציון, בת בשערי תהלתיך כל 

 בולגטו, וכ״ה ציון בת בשערי תהלתיך כל אספרה למען ט״ו, ט׳, הפסוק מן
 הנ״ל, הכתוב משום מלאכותיך כל במקום תהלתיך כל קניקוט בכ״י וכן

תדמרתך כלהין דאשתעא שכתוב אחר וחילוף שינוי כאן יש הסורי ובתרגום

 בם׳ עי׳ ואילנות עצים על גם נופל זרע שלשון ודעתו לזה מסכים הרד״ק אין .15
 םמר עי׳ הרמב״ם של דעתו כפד,״נ וכ״ה יזרע׳׳ החרצן גם ״כי :זרע ש. שלו השרשים

 היובל כך האילן עבודת בין הארץ עבודת בין בה אסור שהשמיטה וכמו :רכ״ד ל״ת המצות
א אמר ולפיכך ו ל ע ר ז ל ת ל ו ץ כ ר , א ן ל י א  בדרך בזה נתקשו ולחנם ו
 שבת ברש״י ועי׳ ז ע״ג עמ׳ רעדלהיים) (ד׳ החכמה ובמעין שני בחלק להמל״מ מצותיך

באילנות. וזה בזרעים שזה אלא זורע היינו כו׳ ונוטע ;ע״ג ד
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— . .  ואשתעא — נפלאותיך כל ולספר ז/ כ״ו, הפסוק משום נפלאותיך, כל .
 נפלאותיך, תהלת כל כאן כתוב קניקוט של אחד ובכ״י תדמרתך. כלהין

 לכתבו והתחיל תהלתיך כל אספרה הפסוק להמעתיק היה ששמיע וכנראה
 ובכ״י המשובש. את מחק ולא נפלאותיך כנכון והעתיק טעותו נזכר אבל
נפלאותיך. כתוב תהלתיך כל אספרה הנ״ל ט״ו, ט׳, בפסוק קניקוט של אחר

 בע׳ מכלים ואין ותלעג יחרישו מתים בדיך ג׳, י״א, איוב
ug ev־JtoX 1ף^ .evX0Ŷ |A£vog yuvaixog 0X1y0610g 

yivou, ov yao eotiv 0 ovtixpivonEvog aoi ימים, קצר אשה ילוד (ברוך 
 קצר אשה ילוד בדיר־־־ברוך, ” במקום לך), עונה אין כי בדברים רוב תהי אל

 שיש אפשר המלים ויתר ימים, קצר אשה ילוד אדם א׳ י״ד, מפסוק נכנס ימים
לא). חסר (כע׳ יענה לא דברים הרב שלפניו לפסוק שייכות איזו להם

£ £Ex6aX:בע׳ וקלון דין וישבת מדון ויצא לץ גרש י׳, כ״ב, משלי x 
^avvESpiov Xoifiov, xai 0vvE|£X£DaETa1 avrw vEixog, oiav yag xaOia 

v oweSqico jtavrag atina^Ei£ וישב מדון ”אתו ויצא לץ מדין (גרש 
 ” וישב—וישבת תחת מדין, גרש זה לפני גם בשבוש נכנס מדון הכל). יקלה בדין
 זה משובש טסח שלאחריה. דין למלה ונצטרפה נכפלה האחרונה האות ב׳ וגם

 :שם כתוב וכך הפסוק לתרגום מוסף בפשיטא גם נמצא הפסוק של שני בחציו
 בכנושתא נתב אן ״דלא וצערא דינא ובטל ‘לחריא* ואפק לבישא אובד

נצער״. לכלכון

 בידו חרבי את ונתתי בבל מלך זרעות את וחזקתי כ״ד, ל׳, יחזקאל
ושברתי מן חסר בע' לפניו. חלל נאקות ונאק פרעה זרעות את ושברתי

 מקורר יד,י י״ח ה׳, משלי ועי׳ לבדד — Tibi soli בדיך מתורגם בולגטו .16
 לאגארד ראה לבדך) וכמו בדד בטופס היה כי משער ופאגעל ברוך במקום לבדך בע׳ ברור
 ובכלל לבדך, לך יהיו :שלפניו י״ז מפסוק נכנסה לבדך שמלת לודאי קרוב אבל שם.
.405 עמ׳ באורשריפט בזה גייגר של כרכוריו ור׳ שם, בע׳ בפסוקים והשבשתא העזובד, רבה

.cum eo :בולגטו גם .17
 כי הרגיש ולא דין בית וישב בטופס שהיה משער הנ״ל בספרו לאגארד .18

 למלות מקבלת הע׳ בתרגום auveSoiov מלת וכי במקרא נמצא לא דין״ ״בית ביטוי
 ששני יכיר שהמעין מדין על יושבי י׳ ה׳, בשופטים ועי׳ שבמקרא דין סוד, קהל,

.xoirnoiov, oweSpog :מדין למלת הע׳ בתרגום תרגומים
 והוצא — מדון ויצא תרגמו לתגרנא, ואפיק לממקנא תרך בתרגום גם כן .19

כ״א). כ״ו, להלן (עי׳ מדון איש
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xai enamel avt^v en AiyvniTov, xכךן כתוב זה ותחת לפניו עד a l 
g, xai oxvXEvaEi t 0ט־1ף5 a  axvXaףv avT^ףtQ0vo; !עף jtpovofiEvoEi 

 אותה ש״ונטה יראה מעין כל בזה), ובזז שללה ושלל מצרים על אותה (ונטה
 ונטה בבל מלך ביד חרבי בתתי שאח״ז כ״ח פסוק מן נכנסו מצרים״ על

 נותן הנני י״ט, כ״ט, מפסוק לכאן נשתרבבו המלות ויתר מצרים, ארץ אל אותה
בזה. ובזז שללה ושלל ’המנה״ ונשא מצרים ארץ את בבל מלך לנבוכדנצר

ta בע׳ מפני שקוציך תסיר אם א׳, ד׳, ירמיהו  pSEXvY^ata aurou . . 
ex oronatog avrov - ד ט/ בזכריה דומה פסוק משום בודאי מפיו, שקוציו 

ו דמיו והסרתי י פ ו מ י צ ו ק ש . 0עש!ט — שניו מבין ו . EX axonatog 
UY|1aTa airrwv־xai Ta 65EX.

KuQiog Ê^ף05 :בע׳ אירא לא לי ה׳ ו׳, (קי״ז), קי״ח תהלים ioi po 
 בפשיטא וכמו״ב Kvgiog E|i01 ףס^0?ס —בעזרי לי ה׳ זה שאחר בפסוק כמו

ובולגטו. בתרגום

. mjrrovoiv waTOQ qruUa בע׳: עם יפל תחבולות באין י״ד, י״א, משלי . 
ו ל פ , י ם י ל ע  בוטח כ״ח שלהלן הפסוק מן לכאן שנשתרבב אפשר כ
ה ל פ י הוא בעשרו ל ע כ  רוב עפ״י תרגמו והשבעים יפרחו, צדיקים ו

״ ה״ ל ע  אבן יונה לר׳ השרשים בספר כן עי׳ הקבוץ כשם בל״ר שבמקרא ,
 נוסח מתוך העתקה התורה של השומרוני הנוסח ועי׳ עלה שרש סוף גנאח

 למלה תרגום בשבעים אין כ״ח בפסוק שם כי הוא ומעניין — .14 עמ׳ המסורה
 לתרגום ונרדף קרוב פועל avr1Xa|1pav0(1Evog כתוב: ובמקומה ״וכעלה״
 שלא השני ונכנס ל״בוטח״ היו תרגומים ששני וכפה״נ הפסוק, שבראש ״בוטח״

.”לגמרי הושמט וכעלה ותרגום במקומו,

 בספרי וד״נדפם המונה. ולקחו ד ל׳, בפסוק חסר וכן בע׳ חסר המגה ונשא .20
 רק בע׳ מתורגם בזה ובזז שללה ושלל כי ,70 עמ׳ השבעים על חקירות באשכנזית

חסר. המונה ונשא אלא תורגמו הביטוים שני כי שם טעות אחד בביטוי
e» בע׳טסזטס לתרופה ועלהו עלריו... יבול לא י״ב מ״ז, שביחזקאל מאד מוזר .21

 W1 avTO( — רענן עלהו ח׳ י״ז, ובירמיר,ו וועליתם) »אavaCaaig autoov 1 (עליו)
ל״עלהו״. תרגומים שני 0ג00ג8ף

כ״ח, מפסוק הוא וכעלה כי ג״כ עמד לאגאת של הנ״ל בספרו מובא יעגער .22
וכעלה. במקום ומ^לה כ״ח בפסוק קראו הע׳ כי שכתב מה נכון לא אבל



 ;ra; fte acppcov xoioirroig :בע׳ יחכם לא בו שגה וכל א/ כ׳, משלי
avujdEXEtai וכל של התרגום כאן שנשנה אלא זה פסוק של תרגומו זה אין 

 tag be acpQiov::המלות באותן בע׳ שמתורגם ג׳ שבפסוק יתגלע אויל
Toiotrroig av|xn̂ .EX£Ta1.

/ מ״ז, ישעיהו  . . ai) y“G Eijtag Eyw ראני אין אמרת ברעתך ותבטחי י
u, xai oirx Eativ EtEpa£(̂ גשנה זה ותחת ראני אין של התרגום חסר 

 ey(0 Eim xai ovx Eativ הפסוק: שבסוף עוד ואפסי אני של התרגום
ETEQa .

 xai oitx avaPף0ETal avrcov:בע׳ מעיני נסתרו וכי ט״ז׳ ס״ה, ישעיהו
xapSiav !הפסוק שבסוף לב על תעלינה ולא של התרגום נשנה ׳ :11£ עף 

חסר. מעיני נסתרו ובי של ותרגומם הסמוך

בשבעים למו דת אש מימינו קדש מרבבת ואתה ב/ ל״ג, דברים
V T T

)g, ex 8e| iwv ainrov ayys^oi !:iet’ atrroiףairv nvpiaai Ka8 
ונשתרבבה שנתגלגלה יכיר מעין כל אתו. מלאכים מימינו קדש ברבבת —

“ T

הדומים קדש מריבת במי :ג״א פסוק הקודמת הפרשה מסוף קדש המלה לכאן
“ T _ - T

 המלה וזוהי קדש למלה תרגום בשבעים יש ובאמת קדש, מרבבת למלות כמעט

ayyE^oi השבעים מתרגמים שבן קדישין), מלאבין וירושלמי ביונ׳ (וב״ה 
 בקדשים קראו שהשבעים בקדשים י״ד, ל״ו, איוב עי׳ מלאך, במובן קדש מלה

 ayysXwv בע׳ תפנה מקדשים מי ואל א׳, ה׳, שם וכן , v:to ayyEXwv ותרגמו
ayiwv כתוב וקדיש עיר י׳, ד׳, בדניאל וכן ומלאך קדש הוראות בשתי תרגמו 

 ובתרגום כלל נתרגמה לא עיר ומלת ל״וקדיש״ תרגום והוא ayyEXog בע׳
 בטרגסקרים־ כצורתו וכתבו עיר תרגם לא כפשוטו וקדיש שמתורגם תיאודוציון

 באות שציעו ורדפת הטש של לשבעים בקונקורדנציה הוא ושבוש . eiq ציה
ayyEXog שמלה 8 עמ׳ ayyEXog אוריגינס — ל״עיר״. היא מקבלת בדניאל 

 חוקרים נגררו ואחריו דת אש לעומת ayyEXoi והקביל שטעה הראשון היה
 דת אש באמת חזק. ביצור, שפירושה בארמית אשדות ל׳ שהוא ובארו רבים

 כנראה, אבל, דת. אש חסרה בפשיטא וגם בשבעים כלל מתורגמות אינן למו
 שאין שלאחריו בפסוק להון יהב שם כתוב כי בפשיטא הזה הפסוק מקוטע

 אשתא מגו באונק׳ הארמיים בתרגומים כמו שצ״ל ומסתבר לזה, טעם שום
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 מצד הוספה היא יהב והמלה וירושלמי, ביוב׳ וכמו״ב ”לנא יהב אורייתא
 מורשה ד׳ בפסוק כאן וגם הרבה, במקומות כה״ג שנמצא כמו המתרגמים

רס״ג. ובתרגום הארמיים בתרגומים וכ״ה יורתנא ויהבה בפשיטא יעקב קהלת

שקראו ל״ואתה״ תרגום הוא net’ aurou כי זה בפסוק יש סירוס ועוד T X
 שכתוב המקומות בכל השמרוני של וכדרכו בשמרוני, כמ״ש ואתו — ואתה

 בספרי בזה והארכתי ו׳ לאות ה׳ אות להחליף בסוף בה׳ נסתר לזכר במקרא
 ואילך, 187 עמ׳ המסורה נוסח מתוך העתקה התורה של השמרוני הנוסח
וולגטו. ובפשיטא הארמיים בתרגומים וכ״ה

 T8axa Aiyv^Tov t בשבעים יעלה כיאור מצרים ח׳, מ״ו(כ״ו), ירמיהו
ם... מי"א יעלה. כיאור זה מי הקודם שבפסוק מי מלת משום אולי מצרי

|e ןף10ע( :בע׳ יבאו במחיר עצינו ד׳, ה׳, איכה  ^vka
.עצינו מימינו — . הכתוב של הראשון שבחציו שתינו בכסף מימינו משום . •1 - •* -
• X-מימינו. שקראו שם

ברית ארון את נושאים אתו הלוים וכל צדוק גם והנה כ״ד, ט״ו, ב׳ שמואל

בע׳ וכן נסתרים לגופים רק משמשת אינה למו המלה כי למו, במקום לנו .23
 בביטוי והוסיף משעיר שאחרי למו השמים ורס״ג לנו — למו משעיר וזרח ולג׳ פש׳

 יגידו ז׳ מ״ד, שם לנו, בפש׳ — למו נגלה א׳ כ״ג, ובישעיהו לנו, מלת בא מסיני ה׳
 פש׳ בע׳ למו ילעגו ז׳ פ׳, שם לנו, בתרגום למו שסו י״א מ״ד, בתהלים לגו, בתרגום למו

 כ״ז כ״ו. ם׳, בבראשית לנו, ופש׳ בע׳ למו שדי יפעל ומה י״ז כ״ב, באיוב לנו, וזלג׳
 ס״ו מ״ד, בישעיהו לו, - כ״ו בפסוק רק וביוני לו, ורס״ג ולג׳ בע׳ למו עבד כנען ויהי

 לו ולג׳ בפש׳ למו נגע ח׳ נ״ג שם שם, וברד׳׳ק ברס״ג וכ״ה לו בפש׳ למו ויסגד
 שהביא למו ח׳ כ״ח, תהל׳ ראב״ע ועי׳ לו יריד למו :בלעם בן ר״י בפירוש וכ״ה
 חליפות אין אשר כ׳ נ״ה, בתהל׳ וברד״ק למו, נגע וכמוהו לו כמו שהוא משה ר׳ בשם
 ב׳ ל״ג, דברים בפסוק הע׳ כמו למו מלת לגמרי שהשמיטו ויש — ;לו כמו למו

 ל׳, :י״ז כ״ב, איוב «ל״ה ל״ב, דברים :הולג׳ וכן י״ט. כ״ב, ובאיוב בו עסוקים שאנו
 ליתא וכן כ״ח ט״ו, איוב והולג׳ הפש׳ י״ם. א׳, איכה «כ״א י״ד, איוב והולג׳ הע׳ י״ג.

 והתרגום הפש׳ י״א. מ״ד, תהל׳ ן ז׳ מ״ד, ישעיהו הפש׳ שם. גקטילה ר״מ בתרגום
ועוד. ט״ז, כ״ד, ;י״ם ו׳, איוב ן א׳ כ״ג, ישעיהו רס״ג ט״ז. כ״ו, ישעיהו

ועי׳ חיילותיו על משל מים וברד״ק בתרגום, וכ״ה דמצרין מלכא בפשיטא א.23
 מצפון, עלים מים הגה ב׳) מ״ז, (ירמיהו באמרם כן גם החיל רוצים וכן 192 עמ׳ ברקמה

עממיא. שם ובתרגום
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!)מקום (שם מביתר a:to Bal^}aהמלות() זה אחרי נוספו בשבעים האלהים
• : ־ ־

בע׳ אביתר ויעל בפסוק זה שלאחר אביתר המלה וכפל שבוש שהוא וברור
. . ApiaOaQ

 השבעים ימצאונה, בחדשה כ״ה ב/ בירמיהו : 372 עמ׳ ״חדש״ בערך ח.
בחלשה. קורין

 מנדלקרן בחדשה• אל ev TcxjieivcoaEi airr^g מקביל בשבעים
 את בפעם כפעם להביא לחובה עלי ״חשבתי לאמר! בהקדמתו כותב

 לא באמת והשבעים״•). יונתן אונקלוס, בתרגום נכבדים היותר השינויים
 מכל אם כי נכבדים, שינויים כלל רוב ע״פ הביא לא כי מקצתה, ולא מינה
 לחכו ערב ואיך ? להביאו שראה זה בשינוי מצא ״נכבד״ מה גם בידו. הבא

 את שאב לא הלא כי זו, מלה יצר הוא שלא הוא שברי ובפרט ? כזה תיקון
 המלה תרגום השבעים בכל נמצא לא גם עיקר, כל היוני ממקור השינויים
 הזה הכתוב כל על עין המעיף כל ואמנם .Tojteivo( בלשון חלש העברית

 באות מדבר למד ״פרה :המקרא לשון זה ושנוים. סירוסים בו מוצא בשבעים,
 ימצאונה״, בחדשה ייעפו לא מבקשיה כל ישיבנה מי תאנתה רוח שאפה נפשה

rag obovg airr^g ê&׳u|x1a15: ובשבעים Aotwev Eqp v6a1a ev EJt1
rir EjnaTQEipEi , סז9£800,ףctVT̂ g £jrv£D|xaT0qp0QE1T0, 1 

gףJalv atrr^v. rag 080vg â }TןaoףJQןTajiEivcoaei airr^g E ףev T 
 השבעים תרגמו ״פרה״ :הקודם כ״ב פסוק שבסוף ״דרכיה״ המלה תרגום הוא

Ejdarwev״למי״ שקראו נראה ״למד״ במקום ״פרץ״? המלה לפניהם היתה כאילו 

Eqp ■uSata —. תרגמו רוח שאפה EJivEv âTocpopEiTo — השם ברוח. נישאה 
j1aQ£80d ̂. ״אנה״ משורש נפעל בדרך מתורגם ״ ״תאנתה״

הקלקול וכולם שונים ותקונים נוסחאות ראיתי TajrEivcoaei למלת ואשר

I רהולגטו הפשיטא מתרגומי גם הביא הלא כי הרבה ועשה מעט אמר המחבר •)
ובו/ לידו אנה מן תאנתה :לירמיהו בפירושו ברד״ק כמו״ב עי׳ אמנם .24

 כמ״ש ירודא איך תאנתה מתורגם בפשיטא .137 עמ׳ הגלוי בם׳ קמחי ר״י אביו וכ״ב
 כתוב הארמי בתרגום גם והגה ירודאן איר בפשיטא... כתנים רוח שאפו ו׳ י׳׳ד, לקמן

 הלא זה לפי אך ו׳. י״ד, כדלקמן כתנים בו הוסיף התרגום כי ברד״ק וכתב כירודא
 כי בה שיש תנינים מדת אותה תאנתה :ברש״י ואולם ל״תאנתה׳׳. תרגום בתרגום אין
כתנים. מלת ליתא בשבעים כתנים. רוח שאפו שנאמר כמה רוח שואף התנין גם
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 כתבי מעתיקי דרך שנודע במה להסבירו שיתכן ושיערתי התיקון, על מרובה
 התיבה את מחקו לא כתיקונה, וכתבוה וחזרו תיבה בכתיבת כשמעו היד

 בתוך למכביר שהראיתי כמו היד כתב בתוך שתיהן נשארו וכך המשובשת,
:אחדות ” דוגמאות הרי קניקוט. ” של היד כתבי

מסורה

 לו עשה זהב טבעות ושתי :כ״ז ל״ז, שמות

 שת בני כל וקרקר 5 י״ז כ״ד, במדבר

 האדמה מעל ונסחתם ס״ג! כ״ח, דברים

 ה׳ צבא שר :ט״ו ה׳, יהושע

שלמה בני ויפסלו :ל״ב ה׳, א׳ מלכים

 קניקוט יד כתבי

 לו; עשה עתה . . .

. .  ;שת שג בני .

 האדמה; מעל ונסתם ונסחתם

 ;ה׳ צבא שר צר

.ויפסלו ויפלו . . ;

;אעשה איך אלך כי עמי בת מפני אעשה איך כי :ו׳ ט', ירמיהו . . .

 המבליג; המליג

ונעלזתי לבי בטח בו

;ונעזרתי . . .

. לעזרתי לעותי . ; . 

;תנין תלין גם . . .

 המבליג ט׳: ה׳, עמום

ונעזרתי לבי בטח בו :ד כ״ח, תהלים

לבי ויעלז

 לעזרתי חושה כ״ג: ל״ח, תהלים

שד חלצו תנין גם ;ג׳ ד׳, איכה

 ככתבם כאלה ופסולים משובשים יד כתבי מתוך שתרגמו רבים מתרגמים והיו
 פעמיים, נכתבה שלפנינו שבפסוק תאנתה שהמלה כן על ואפשר וכצורתם.

 rajieivwaei והמלה תענתה, בעי״ן אם כי באל״ף, לא השנית ובפעם
 למלת תרגום בתור בשבעים נמצא taTOivcoaig כי תענתה, של תרגומו זהו

 בפשיטא — בשבעים. כלל תרגום לה אין בחדשה המלה במקרא. תענית עני,
 וכנראה נשכחיה, באורחתה שם כתוב שכך בחדשה למלת תרגום ג״כ אין

בחדשד- במקום לכאן שוב נכנם הקודם הפסוק שבסוף דרכיה מלת שתרגום

 התנ״ו של כ״י המון מתור ונלקטו שנאספו הקודש שונות'בכתבי נוסחאות .25
הבליהם. והבל אלה כ״י של ״המדעי״ ערכם על אחר במקום כתבתי וכבר קניקוט, ע״י

 ״אוצרות הובאו ששם מייזנער דעדערלין של התנ״ו הוצאת מתור העתקתיו .26
רוסי. ודי קניקוט של כ״י ומכמני״ תשר
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 תעלת אין ב׳, מ״ח, בירמיהו השבעים קורין וכן : 332 עט׳ הלל בערך ט.
שבמקרא. תהלת ת׳ מואב

שם, איתא yavQ1a\1a — תהלת גם כי יראה הדברים בפנים המעיין
 וכתב טעה שהסופר השבעים לפני שהיה יד כתב מטעות שזהו שערתי וכבר

 ותורגמו יד הכתב בתוך התיבות שתי ונשארו תהלת ותקן וחזר בעי״ן תעלת
שתיהן.

 והשבע׳ים טפוחים ״עללי כ׳, ב׳, איכה :446 עמ׳ ״טפוח״ בערך י.
טבוחים״. קורין

 פרים נשים תאכלנה אם במקרא בשבעים. כלל טבוחים אין
. . . Em(p1)U18a ובשבעים ונביא, כהן ה׳ במקדש יהרג אם טפוחים עללי

7110 jiaaTOugףע ejtouioE liayeioog, (p0VE1)t)rj00vTa1
vףT)ףieoeo xai JlQ0q עan:oxTEve1g ev ayiaa^an Kv0l0 — עוללה

 תהרג אם שדים יונקי עוללים יהרגו אם טבח עשה עוללות) (מלשון
 לתוך המעתיקים, בטעות שנכנסו, בעליל ונראה ונביא. כהן ה׳ במקדש
 שם נשנו וכן טבח עולל עוללה המלים גם השבעים לפני שהיה הטופס

יהרג. אם המלים בשינוים

 ה׳, (כ״ט), מ״ז בירמיהו קורין השבעים :״עמק״ ערך 897 עמוד יא.
תוקפיהוך. בת״י לזה ורמז ענקים שארית עמקם שארית ״במקום

 :מעברית טרנסקריפציה אלא אינה אבל זו, מלה באה אמנם בשבעים
Evaxi îק חו צ  במובן לענקים״ זו במלה שהכוונה הדעת על להעלות הוא .

 למלה עוד ומצינו ? זה למושג יונית מלה היונית הלשון חסרה כלום ״תוקפיהוך,
 ד׳, (ל׳), מ״ח ירמיהו Evaxipi £15 נקי אין כ״ב, ט״ו, א׳ מלכים :בשבעים זו

 ;1E810V המלה מבטאים. בשני תרגום ev loig j1E8101g EvaxEî בעמקים
, TO ;ie810v עמק אל י״ז, י״ד, בראשית עי׳ ” ״עמק״ לתרגום בשבעים משמשת

 עמקם ״שארית :האורים במשפט שכתב בזר. נשתבש שטיינברג יהושע גם .27
גת״. ילידי ענקים שארית השבעים קראו

א,. ב/ משה״ש גם שם שהובא 13 עמ׳ השבעים על חקירות בספרי נפלה טעות .28
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 במקום תבכו אל בכו י׳, א/ מיכה ״. ev jre810( — בעמק כ״א, ל״ט׳ איוב
. y.ai 01 Evaxein בשבעיים כתוב בכו

 מתתיהו רבי בהגהות עיין ״בכו׳/ במקום ״בעכו״ מנסחים המבקרים
 “ העין חסרון על והראה כך הוא גם שפירש מעירובין ראשון בפרק שטרשון

בלשון. שמצוי

 למיכה משותפים לשונות שהרבה אנו מוצאים זעה דבר של לאמתו
 א׳׳ מיכה :כ״א כ״ו, ממקומו(ישעיהו יוצא ד׳ הנה כי :כגון דורו, בן ולישעיהו

 מיכה ל״ג; ל׳, המצוי(ישעיהו בחולם אתמול מן בהבדל שרוקה הו״ו אתמול ג׳);
 ליעקב להגיד א׳) נ״ח, (ישעיהו חטאתם יעקב ולבית פשעם לעמי והגד ;ח') ב׳,

 ח׳) ב/ ישתחוו(ישעיהו ידיו למעשה ;ח׳) ג׳, חטאתו(מיכה ולישראל פשעו
הימים באחרית והיה פרשת וכן ;י״ב) ה', ידיך(מיכה למעשה עוד תשתחוה ולא

במקרא כ״ה היא. ס״ם אך nc810v המלה הפעם עוד זה בפסוק נמצאת בע׳ .29
Av0(?vaaa)v cv ובע׳ . . . לפחד ישחק נשק. לקראת יצא בכח וישיש בעמק יחפרו

1. SirvavTWV PaaiXei xaTaY£^.a״jteSio) Y«wc?1a, ewtOQtvEjai 8e ei; jte810v ev 10x 
שחק...) המלך את יפגש לעמק בכח יצא בששון בעמק (יחפור  אבל בע׳ משובש הפסוק י
ל״נשק״ מקביל pa0lJlelכי הניחו רבים חוקרים השניה. עמק למלת בנוגע רק אבאר
לעומת paadei שהעמיד הראשון אותיות. בקצת שויון משום נשיא, הע׳ בטופס שהיה
 בע/ שאינה ״לפחד״ אל מקביל PamXei כי היא האמת בהכספלד,. אוריגינם היה נשק

 היה וכן וכיו״ב) נשיא שר, למלך, נרדף (שם לפחת כתוב היה הע׳ שלפני שכטופס וכנראה
ת ח פ  כלל נתרגמה שלא או נשק המלה גומצא. על שמתורגם הפשיטא שלפני בטופס ל

 שלא בע׳ מקומות עוד ויש נשק. המלה תחת עמק המלד, הפעם עוד ונכנסה שנשתרבבה או
 בע׳ היער בית נשק אל ח׳, כ״ב, ובישעיהו מנשק, כ״ד, כ׳, איוב עי׳ נשק המלר. נתרגמה

5 noXecogןרר ei? xou; exXextou? 01x005 — הטופס מן ונפלה העיר בית מבחר אל 
 האותיות בסירוס (וקראו עמקיך מבחר שלפניו ז׳ שבפסוק מבחר המלה במקומה ונכנסה נשק

 הוא. תקון ואולי PEXElל״נשק״ מתאים תרגום יש האלכסנדרוני בתרגום העיר).—היער
המלה כ״ה בפסוק נמצאה הנה בע׳, מנשק שחסרה הנ״ל, כ״ד כ׳, איוב ובפסוק
 כתוב ברזל מנשק יברח תחת ומסורסים, משובשים שם בע׳ הפסוקים ובכלל במקרא שאינה

 יד ומלת ימלט, לא בחמודו כ׳ מפסוק נשתרבבו ימלט לא המלות ברזל, מיד ימלט לא בד
יד. בע׳ שחסרה עמל יד כל כ״ב מפסוק

 שרבים יצאו יר,ודה וממי א׳) (מ״ח, בישעיר׳ו הביטוי על בכאן להעיר כדאי .30
 מת״י ונסתייעו ד. ט״ו, בר׳ ממעיך יצא אשר כמליצה יהודה וממעי וצ״ל ע׳ שחסרה הניחו

 לר׳ השרשים בספר אמנם ומיהודה. :השבעים בתרגום וכן יר,ודה ומזרעית שכתוב שם
 של לבניו אומרים והערב מבניו כלומר יצאו יהודה ״וממי :כתב מי שרש גנאח אבן יונה
מימיו״. אדם
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 תבכו אל בכו מליצת גם כי יוצא מכאן א׳־ה׳). ד׳, מיכה ;א׳־ד׳ ב׳, (ישעיהו
̂בכו י״ט, ל/ שבישעיהו המליצה אותה היא  בצורת אף לה השוה תבכה״ לא ,

בו״ו. שהוא המקור

״בעניי״ י״ב, ט״ז, בש״ב קורין השבעים :842 עמ׳ ״עין״ בעדך יב.
בעיני. והקרי בעוני הכתיב תחת

 הרד״ק מדברי רואים אנו אחר נוסח שום השבעים לפני היה לא כי
 בעיני :עין שורש ובשרשיו בעניי כלומר בעוני הוא והכתיב בפירושו שבתב

 ומשפטו להאחד ראויה והנו״ן העי״ן בין הנקדמת היו״ד כי בו, מפרשים יש
 בעניי, ה׳ יראה אולי העתיק )18 (עמ׳ אולי ערך מנחם ובמחברת בעניי.
 ד ען בערך שהרי אחרת גירסא היתה לא מנחם לפני שגם נאמנה וראיה

 ויענך ״הרביעי לפנינו: בקרי שהוא בפי הזה הפסוק את עצמו הוא העתיק
.בעיני ה׳ יראה אולי מפני, לענות בפניו, ישראל גאון וענה וירעיבך, .  ״ .

 ספר ועי׳ פרושו. לפי הפסוק את הביא אולי שבערך אפוא נותנת והדעת
 ה׳ יראה אולי מפני לענות עם [מנחם] וחבר קמחי יוסף לר׳ 131 עמ' הגלוי
. . . בעניי כמו ענינו שיהא חשב כי בעיני

 רק במקרא כצורתם שלא מלות במפרשים שהועתק שיש כזה וחזיון
 לר׳ הגלוי בספר לדוגמא עי׳ רבים במקומות מצוי והבנתם פירושם פי על

 שבינה גולים שישראל מקום בכל רבותינו ״ובמדרש 20 עמ׳ קמחי יוסף
 בשבח שאומ׳ ושמע׳ בבלה, שולחתי למענכם י״ד) מ״ג, (ישעיהו שנאמר עמהם,

 ואומ׳ בינימו נמנה בריחים להוריד יום יום ה׳ ברוך השולחן על שבת יום
 השי״ן בבלה שולחתי למענכם אומרים הם כי למענימו, שולח בבלה בגלות

רבותינו אמרו דרש דרך אך ״, היא בחירק כי נראה, ולא היה לא וזה בשורק.

אביו, מדברי ידע לא שולחתי קראו שרז״ל שחשב שם לישעיהו בפירושו הרד״ק .31
 קורא ד.וא כאלו שלחתי סי׳ שכתב ראב״ע מהחכם תמה ״ואני :שם הרד״ק שכתב מה כן

 כך כל הטעם והנה פירושו לשון הוא וכך פעלו שם נזכר שלא פעל מבנין שולחתי אותו
 שהיה כ״כ ברור אינו הראב״ע של לשונו שמתוך מלבד אבל שלחתי״, כאלו במהרה באתי

 ימצא כי אומרים ויש ד, עמ׳ אופיבאך) (ד במאזנים כתב כבר הלא שולחתי, הנוסח לו
 (איוב שפירש ד׳) (סי׳ רס״ג על בתשובותיו דונש שהשיג מה ועל :שורק במקום חירק
 שיובילנו דבר לפתור לנו חלילה הלשון חורבן וזה וכתב... כאב כמו כאב י״ח) ל״א,

 כל שמצאנו בעבור כלום אמר שלא ד׳) (סי׳ יתר בשפת הראב״ע השיב אחת נקודה להפר
 פירש בולג׳ גם והנה ע״ש. באורך ח׳ בשער ברקמה וכ״ה בזו, זו מתחלפות תנועות הז׳

.Miseratio— כאב
T
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בשור?< ישולחת חז״ל בדברי שהועתק פי על שאף קמחי, ר״י הבין הנה כך״.

כתובה היתה שכך ולא לדרשתם המלה את להתאים כדי אלא כן עשו לא

שלפניהם. במקרא

 באמרם לאך שורש 237 עם׳ גנאח אבן יונה לר׳ השרשים ובספר

 אל״ף׳ בלי השמים למלכת כתוב ולפנינו י״ז)׳ מ״ה (ירמיהו השמים למלאכת
 את בעצמו גנאח אבן מעתיק ספר אותו של 218 ועמ׳ 215 עמ׳ אחר ובמקום

 שהפירוש גנאח אבן סבר הנראה ונפי השמים׳׳ -למלכת נכתיב הזה הפסיק
א השמים -למלכת שס הרי־ק שכתב כמו א ה  הנוכביט והם השמים למעשה ״

כשירש הזי, הפסיק את מביא היא יד־כ ר אל

.השורק במקום החירק ושמוהו 51 עמ׳ ברקמה .  קבצה זונה מאתנן כי .
ת בזה ועיין שם 226 בעמ׳ וכן ז׳) א׳, (מיכה אריכו ר ב פ ס  רכתאב' ההשרארת ב

איגוד. תרא 440 עם׳ שורש השרשים ובספר .371 עמ׳ אלתסויה)
לא בפסיק דורש שהיא הרי קבצה״. זינה מאתנן כי פעלו נזכר שלא ״ומה

השפתים קבוץ במקום ״השבר ן מסיים דוא ^
, , , י׳יא אמנם הבנתו. לפי אם כי ככתבו

 שלא ומה לומר לו היה לא רי״ז ,.ררייי״
״ ז בב הרקמה ובס׳ התופחת בס׳ זה ביארנו וכבר
׳P מנסח הוא פירושו שום על אלא פעלו, נזכר הכתוב שלפי בעוד פעלו נזכר

וכ״ה והולגטו הפשיטא תרגמו וכן התרגום מן כן והביא הרד״ק פי׳ וכן
זונה מאתנן ״וכה״א שנ״ו רמז ט״ז יחזקאל ילקוט ועי׳ הנגיד. בשם בראב״ע
מובנו. לפי המקרא הועתק שם שגם י״ז, ע״ז בגמ׳ בדפוסים וכ״ה קובצה״

 והעיר ט״ו, ב/ מלאכי תבגד אל בגד, בעתיד ונאמר 84 עט׳ ברקמה וע״ע
 והביא יבגד אל כתוב במקרא כי שם 148 עמ׳ הערבית בהוצאתו דרנבורג
 רק לו היה גנאח אבן גם כי בו עסוק שהוא בספר ראה ולא בזה, נוסחאות

 ).312 עט׳ שם (בערבית 191 עם׳ להלן ברקמה כמ״ש לפנינו במקרא שהוא כפי
 בסוף ועי׳ והכוונה. הפשט לפי העתיק אלא תבגד, אל והמשפט יבגד אל וכמהו

עברי. בכתב לפשיטא הפתיחה

 והמה י״א, נ״ו, בישעיה קורא ״יונתן :״רעה״ בערך ,1097 עמוד יג.

ערמה)״. (מעניו ערומים קורין והשבעים שבמקרא רעים במקום רעים
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xai eiai jrov̂ רעים קראו השבעים גם כי פרח עורבא Qoi וכ״ה I •
”בישין בפשיטא

 ״ומשדי כ״ו, י״ט, באיוב קורין השבעים :״בש^ בערך ,241 עמוד יד.
שבמקרא. *• אלוה אחזה ומבשרי במקום אלה״ אחזה

 אחרי ונגרר שנדח במקרא ובקי עברי סופר מחבר על להשתומם יש
 ׳,tayu Yap Kvpiou:כתוב בע׳ פעלו. את בהם לעטר ובהו תהו נוסחאות

]m vra  0̂1 avveteXEaOT — במקצת חיצוני דמיון משום כלו. אתי אלה ומה׳ 
 אמנם ומשדי. כתוב שהיה ההשערה כנראה, נולדה, ומשדי ובין ומבשרי שבין

 שבשבעים !ouvETEAeaOr 101 והמלות בשבעים, כלל אינו אחזה מלת תרגום
 כל יראה כאשר ומסורס מקוטע בשבעים שם הענין כל אבל במקרא. כלל אינן

 3r(tvra fif, ן101 שנוי בקצת שאח״ז כ״ז בס׳ כתובות המיותרות המלות שתי מעין.

aDvrETEkoTai במקום הע׳ שלפני בטופס שהיה בליתי כלו למלות תרגום • • I
יתי. כל — בליתי

 ישראל בני את והזרתם ל״א) (ט״ו, ״ויקרא : 733 עמ׳ ״נזר״ בערך טו.
והזהרתם״. קורין והשבעים השמרוני

 ראה אחרת קריאה משום הדבר אין כי אבל זבולגטו, בפשיטא גם כ״ה
 זה והבאתי הה״א, בחסרון והזהרתם כמו שהוא מפרשים יש שכתב שם ראב״ע
 ובמחברת .4 עמ׳ המסורה נוסח מתוך העתקה התורה של השמרוני הנוסח בספרי
. . . שיבדלו פי׳ ישראל בגי את והזהרתם כבד ופועל נזר: ערך הערוך

כ״ד, ד, ביחזקאל :הרעים־הרעים שכני י״ד, י״ב, בירמיה בפשיטא להיפך ראה .32
• •T

משובש שמקום וכנראה אלה מלות שלש לגמרי חסרות בע׳ רעי. — גוים רעי והבאתי - - T
 בע׳ דמים משפט מלאר, הארץ כי שלפניו: כ״ג לפסוק נשתרבבה גוים מלת כי ומעניין, לפנינו,

5 Xawvעל כו׳ הרועים משכנות על פ״א רבה השירים שיר ועי׳ גוים. מלאה — ףג!;0ף 
כו׳. וקשים רעים של ארעהון
ה׳ מבטאים בשני ותורגם אלה ו׳ בלי אלוה כתוב היה בטופס כי לשער אפשר .33

xavia 0 0? בשבעים אל משמו כ״ג, כ״ד, במדבר כמו״כ עי׳ אלה, וגם eo בכל שם וכ״ה 
 בפסוק פנים מכמה מסופק ואני :שכתב קע״ז סי׳ ח״א תשב״ץ בשו״ת ועי׳ התרגומים.

 שתרגמו וחול קדש בו הרכיב שאונקלם ולפי חול או קדש הוא אם אל משומו יחיה מי אוי
 היא ואל השם אל חוזרת היא משומו מלת שכינוי לפי חול שהוא שנראה אלא אלין אלהא

בזה. וצ״ע אלה כמו
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 ענין ואינו לוהזרתם מכוון יבדלו שפירושו אחרי *,‘מתוכו מוכח והשבוש
 מר התורה, מן הקברות לציון מנין תקנ״ב רמז ויקרא בילקוט וכן לוהזהרתם.

 שצ״ל מוכחת וט״ם מטומאתם ישראל בני את והזהרתם מהכא אמר זוטרא
מביא הוא שכן הפרשה לשון היא זו מלה מפרש זוטרא מר הלא כי והזרתם,

 המו״ל מספר. לאין ומעקשים ושגיאות טעם טרי שבושים זה ספר מלא בכלל .34
 מטום ובכל בפסוקים גרסאות שינויי אחרי וניקור בחיטוט ביותר ושטוף לר,וט היד.

 לד.תגדר בקעה מצא כאלו המציאה, על נופל הוא בפסוק שינוי איזו שמצא לו שנדמה
 שאיו רואד, היה לאור, הוציא שהוא גופה, המחברת את וידע הכיר שאילו בעוד בה,
:אחדות דוגמאות הרי לפעלו. ידים

 מאילים תבשו כי כ״טן וא׳, בישעיהו הפסוק הערוך במחברת הובא איל בערד
 כן כי המעתיק טעות אינו המחבר ונוסח יבשו הנוסחא ״לפנינו :המו״ל שם והעיר
 גם טעו והמעתיק והמגיה פרח עורבא זה כי תבשו״. נ״א ג״כ התנ״ר בגליון מצאתי

 סוף ז׳ דף הדקדוק בחלק למעלה עצמה הערוך במחברת הכתוב מן ברור יראה יחד
תבשו״. פ׳ חמדתם אשר מאלים יבשו ״כי ע״ב

 ״לפנינו המו״ל שם והעיר י׳) (מ״ח, ישעיהו עני בכור בחנתיך מועתק בחן בערך
 בשרש כי נוסחאות שתי תפם והמחבר בחנתיר נ״א וישנו ר י ת ר ח ב הנוסחא

 בודאי הזה כדבר היד. אם והלא נוסחאות ב׳ תפס שפרחון הוא ומגוחך בחרתיך״. כ׳ בחר
 מועתקד, ככולה רובה הערוך מחברת כי ידוע, אמנם, בפירוש. זד. משמיענו פרחון היה

 מספד כולם כמעט לקוחים שהדבדים יראה מעין וכל גנאח אבן יונד, ר׳ מספרי
 ובחנתיו נסיתיך פירוש עני בכור בחרתיך :בפרחון בחר. ושרש בחן משורש השרשים
 בחרתיך :השרשים ובם׳ פתגמיכון ויתבחרון ט״ז) מ״ב, ובראשית דבריכם ויבחנו ותרגום

 שאר וכן פתגמיכון, ויתבחרון דבריכם ויבחנו ותרגום בחנתיך כמו נסיתיך עני בכור
 בספר והרי השרשים, מספר כולם מועתקים בחן בערך וגם בחר בערך פרחון של דבריו

 הוא בחרתיך של שפירושו אלא אחרת גירסא שום כאן שאין להדיא מפורש השרשים
 בחר. ערד מן דאשתרבב הוא ואשתרבובי בחן בשורש היא דס״ס וגלוי בחנתיד כמו
 וכן בחנתיך. כמו יונד, רבי פירשו בחרתיך :בחר שורש לרד״ק השרשים בספר ועי׳

 בכסף. ולא צרפתיך הפסוק לראש מקביל בחנתיך, כמו פירשו וברס״ג בולגטו בפשיטא
: י׳, ובמשלי  חקירות בספרי ועי׳ נבחן כסף השבעים תרגמו צדיק לשון נבחר כסף כ׳

 ד׳ ל״ד, איוב נבחרד. לד.תשב״ץ משפם ובאוהב .2 הערר, 48 עמ׳ באשכנזית הפשיטא על
בחנתיך. כמו עני בכור בחרתיך וכן נבחנה כמו

:המו״ל שם וכתב גניז״, כ״א ל״ג, דברים צפון מחקק וחלקת ״בתרגום :גנז בערד
 השרשים מספר מועתק זה ערך שהרי הסופר מטעות זד, גם — ספון. הנוסחא לפנינו

 זו הגד.ה של שובדד, בלא״ה וגם גניז, ספון מחוקק חלקת ותרגום :להדיא כתוב ושם
ספון. מחוקק חלקת כצורתו הפסוק שם שד.ובא ספן ערך מ״ו בעמ׳

 שם וכתב קשת״ של החצים פי׳ כ״א מ״א, איוב תחח נחשבו ״כקש :תחח בערך
שכתוב מד, סופד טעות זה ואין באמצע בתי״ו תתח כתוב תנ״ך ספרי בכל לפנינו המגיה
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 באו ה׳) קטן(ד׳ מועד ובגמרא שם, עסוקים שבו הפרשה לענין הפסוק מן ראיה
 וגם מטומאתם, ישראל בני את והזרתם אמר זוטרא מר כתיקונם: הדברים

טוב ר״י של הגאונים תשובות ועי׳ זו. ט״ס נפלה תקס״ח רמז בילקוט להלן

 ר׳ דברי את הביאו ואחרי כן... כתוב רוסי די בקובצי גם כי חתי״ן בשני תחח פה
 תתח במקום תחח שכתב סרחון הר״ש על תמה שהוא הניקוד כללי בספר הנקדן משה

 המדפיסים רק לרד״ק השרשים בספר גם תחח נוסח היה שלדעתו מוסיף, הרידיו שבמקרא,
 באות א״ב סדר על הולכים השרשים כי לזה וראיה תתח, והגיהו טעות שהוא דימו

 באות והנה טיס, טטף, משל דרך בלה״ס וכן בעיה״ס וכן הפעל בפ״י דד,יינו הראשון
 ש׳ אחר בסוף מקומו הסדר ועפ״י מקומו כאן ואיו תתח ש׳ תזז ש׳ אחר נמצא תי״ו
 קיימת, השערה והיא תזז שרש אחר לו הראוי מקומו תחח הנוסח היד. אם אבל תשע
 ושם גנאח לאבן השרשים מספר העתיק פרחון הלא כי באויר, פורחים הללו הדברים וכל

 חילוף בחי״ת, תי׳׳ו נתחלפה שבפרחון אלא תחש, תחח, תזז, זה בסדר השרשים ערוכים
 שכך מפני היא תשע שורש אחר בא תתח השורש שאין הדבר וסיבת למאד, המצוי
 בשורש כמו כאחת, כפולות אותיות שתי לחשוב הלר, שבעקבותיו גנאח אבן ודרך דרכו
וכיו״ב. לכד אחרי ולא לגג שורש אחרי שקבעו ללה

 הסברא נקם :בהגד,״ה המו״ל וכתב ב׳ ם׳, הושע בם יכחש ותירוש :כחש בערך
 עצמה מחברת באותה כי ידע ולא בה, וקורין בם דסבירין ב׳ מן והוא בה הקרי כי

 מספר לקוח כולו זה וגם בה״, פ׳ בם יכחש ״ותירוש כתוב ח׳ עמ׳ הדקדוק בחלק
 בה יכחש ותירוש 192 עמ׳ הרקמה ובס׳ בם יכחש ותירוש שם שהועתק כחש ש׳ השרשים

בם. במקום
וחיר״ק, ביו״ד הנוסח לפנמו המו״ל והעיר ל״ג ל׳, משלי אף ומץ :איד בערר

 שהעתיק ממה נראד, לפנינו, שהוא כמו הנוסח היה הפרחון לפני וגם כאן הוא ט״ם כי
אף...״. מיץ *אבל :מיץ ובערך אף״ *ומיץ :מין בערך להלן הסרחון

 וילכדו לד,יות ויתכן מערות פ׳ ו׳ י״ג, ש״א ובחוחים במצודות מ״א :חוח בערד
 שם התחבאו אשר החוחים מן שנאמר הענין מזה י״א) ל״ג, (דד.״ב בחוחים מנשה את

 לד,עיר (!) (שכח החורים הנוסחא לפנינו להעיר מצא כדרכו המו״ל י״א). י״ד, (ש״א
ת כי ו ד ו צ מ  ובחוחים שם רד״ק עי׳ ובחוחים במערות ולפנינו בפסוק כלל ליתא ב

 יש בפרחון זו משובשת פסקה על לעמוד כדי אבל ובמצדתא). שת״י כמו במצודות
 (ש״א ובחוחים במערות כי נאמר ...וכבר :הדברים לוקחו שמשם השרשים מס׳ להעתיק

 האויב מן שם נבצרים אשר המקומות משמות שם שד,וא בו סובר אני ...ואשר ו׳) י״ג,
 ובמצדתא, במערתא עמא ואטמר התרגום אמר וכן להם, והדומה כמערות הענין לפי

 אשר האל במקומות כלומר בחחים מנשה את וילכדו השני הזד, הענין מן שיד,יד, ויתכן
שם. התחבאו אשר החרים מן בענין שמה נחבא

 על והמקוטעים המקוצצים המחברת מדברי ולדון ולד,קיש לד.שוות תחת ואולם
 הטעיות מן ולנקותד, בעצמד, המחברת אל לב לשים להמו״ל לו היד, מוטב המסודר, נוסח

אחד: רגע הזד, הספר על עין נא נעיף כידוע. תארד״ את שהשחיתו והשבושים
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 תלמידי ע״י הוסבו בתלמוד בפסוקים הנמצאות הטעיות כי זרח) (סי׳ עלם
 באשמת הטעיות רבו זאת זולת וגם במקרא, בקיאים היו שלא תרביצאי

 באו״ז עי׳ כלל הוגהו שלא ובמדרשים בירושלמי ובפרט השונים המעתיקים
סופרים מידי שנשתבש הירושלמי התלמוד על שכתב תשנ״ד) סי׳ (ח״א הגדול

 הולך הכל באל״ף כתוב שהוא ע״ם אף י״ד) כ״ו, (דברים אכלתי ״לא :לו בערך
 כדברד יהי לו מ״א ל׳)«. ומשלי און פעלתי לא כמו כסירה לשון ם׳ הדיבור אחרי

 (יחזקאל יהיה ולא באות לא כמו בוי״ו שהוא אע״ם יהיה לא ס׳ ל״ד) ל׳« ובראשית
 לו מ״א כגון... באל״ף לא במקום בוי״ו לו תמצא והרבה בזאת תראה לא כל ט״ז) ט״ז,

 גדול עמל ל״ד)״. ל/ ובראשית כדברו יהי לו י״ה) מ״ח, וישעיהו למצותי הקשבת
 שסרחון מהיות אלא קורא כל המתמיהים האלה שבדברים הערבוביא כל את לפרש הוא

 לדבריו. המפתח את השרשים בס׳ לבקש יש גנאח אבן מר״י דבריו רובי את שאב
 את מביא הוא ואח״ב הרחקה באני אכלתי לא :מתחיל הוא זו במלה השרשים בספר

 בתרגום ווכ״ה יהיה לא שפירושו ומבארו יהי לו עובר כל על ט״ז מיחזקאל הפסוק
 כן) למעבד לך כשר לא באל״ף לא כמו יד.י לו יונתן ותרגום :הרד״ק שהביאו שם
 הרחקה ענינה בוי״ו לו שמלת יש כי חיוג בדעת ומסתייע יהיר, ולא באות לא שנאמר כמו
 כחיוג) נקטו פ״ה סוף המשנה בפירוש בסוטה והרמב״ם ח׳ כ״א, בשמות הראב״ע ווכן

 כו׳ הקשבת לו אחר לענין אח״כ עובר והוא בטעות לבראשית והציון כדבריך והמלה
 ופשר מובן אין כפירה לשון פ׳ ולמלות ומסורסים משובשים הדברים באו ובפרחון

השמטה. איזו כאן יש ואולי
 אנה תאמר ואם הענין... מזה ט״ו) ט״ז, (שמות הוא מן כי י״א :מין בערך

 עודוגי עיקר כי מן עד יאכל בבקר נמי אי בסד, ותשם ומצינו סוד מצינו הרי היו״ד
 ובספר פשר, להם אין בסד ותשם ומצינו םוד מצינו הרי המלים ט״א). קי״ט, ותהלים

 כ״ז) י״ג, ואיוב רגלי בסד ...ותשם כמו ביו״ד מין כמו מן ...היות :זה בשרש השרשים
 כ״ז) מ״ט, (בראשית עד יאכל שהיה וכמו בסמ״ך בסד נכתב ואם בשיד אותם ושדת כמו
עודוני. רשעים חבלי מן

 נפלה והנו״ן אחר מין אבל הם העיקר מזה וחטים חטה כי וי״א חנט: בערך
 ישמעאל ובלשון חנטין לך סב ט׳) ד׳, (יחזקאל חטים לך קח ותרגום מקומה ודגשו

 כלל ליתא ביחזקאל בתרגום כן טעם, כל להם אין אחר מין אבל המלות חסנה, חטה
 והחטה הזה השרש מן להיות ואפשר :חנט בשרש השרשים בס׳ הוא כך ואולם חנטין,

 הטי״ת דגשת שתהיה על ח׳) מ״א, וירמיהו ושעורים חטים ל״ב) ס׳, ושמות והכסמת
/ (עזרא חנסין אמרם ר״ל בארמית שהוא כמו הנו׳׳ן להבלע  הנו״ן שתהיה ואיפשר ט׳) ו

 לעומתו טרוק) בן (מנחם חבר :96 עמ׳ קמחי לר״י הגלוי ם׳ ועי׳ נוספת. בארמית
/ ועזרא וחמר מלח חנטים התרגום בראית חנט ושרשו ושעורים חטים  ודגשות ט׳) ו
חנטין. ובתרגום בערבי חנטה חנט 123 עמ׳ שם וכן הנו״ן... בחסרון חטה

 שאינה תחיה לא מכשפה כמו והה׳ בריאה [שה] פי׳ בריאה ומאכלו :ברא בערך
מרובה קלקול הוא ותקונו שה מלת והוסיף המו״ל הגיה הנה מכשף. כל אלא נקבה של
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 ראשונים הרבה כתבו כבר וכן לתקון׳ לישיבה נכנס ולא שכתבוהו הדיוטות
 ולהוסיף לערבב לקצר ככתבם הפסוקים בהבאת להקפיד לבלי התלמוד שדרך

 שם, שמועה וביבין ב׳ שער עולם הליכות עי׳ הענין את רק ולהביא בדט
 מוכחת זה משפטם ואמתת וכו׳׳ ז׳ מענה יוחאי ובן רפ״ג סי׳ מלאכי רד

כ״ז) סי׳ (ליק הגאונים בתשובות גאון האי ורב בתלמוד מקומות מהרבה

 בריאה שה כמו בריאה ומאכלו מפרשים יש :הוא והכי דמלתא, פירושא כלל ידע ולא
 שה כמו מחוסרת לנקבה תאר שיר,א יתכן ולא :וכתב זה פי׳ דחה 40 עמ׳ וברקמה

 )39 ,186 ,235 (עמ׳ שם כתב אלא הפרם, לא הכלל הנה בו החפץ כי לה הדומה או
 כשף שרש שלו בסה״ש וכ״כ הפלגה לשון רק הנקבה סימן אינה מכשפה של ה׳ כי

 יהודד, ר׳ ובפי׳ פירושים. שני וערבב בלל והמו״ל פירושו פרחון ר״ש העתיק ומכאן
 בריר, שה מתל גנאח) (אבן אלוליד אבו פסרר, :בריאה ומאכלו כ׳ שם בחבקוק בלעם בן

זה. יתכן שלא מפורש כתב גנאח אבן שהרי בזה, נפלה טעות איזו ובודאי כ׳) ל׳׳ד, (יחד
 י״ד) (שופטים החרטה יבא בטרם ם׳) (איוב יזרח ולא לחרם האומר ;חרם בערר

 וכד ובר,יסור המלות וכבש. כשב כמו ז׳) י״ם, (יר,ושע אפרים בהר טרח בתמנת ובהיפור
 בשופטים הפסוק בתוב והיה בפרחון יש השמטה כפה״נ אבל ופשר, שייכות כל אין
 ובתמנת סרח בתמנת כי ל׳) (כ״ד, שם ביהושע וברד׳׳ק אפרים בהר חרס בתמנת ט׳) (ב׳,
 שנקבר בשביל חרם קראה ולמה שמה סרח דרשו ורבותינו כשב כבש כמו אחד ששניהם חרם
 ועי׳ יזרח ולא לחרם האומר כמו חרם תקרא והחמה לישראל חמה שהעמיד יהושע שם
ברש״י. כן

כ״ו) (תהלים אבא לא נעלמים ועם ...וכן ד) (ויקרא דבר ונעלם :עלם בערך
 וצ״ל בכאן יש והשמטה חיסור אבל לאור, יוציא ם׳ של הפירוש מהו לאור, יוציא פי׳

 ותעלומה הפסוק וגם זה בערר המובאים הפסוקים מובאים ששם השרשים בספר כמ״ש
י״א). כ״ח, (איוב אור יוציא

 אלו נ״ד) ם׳, (שופטים חרבר ...שלוף ז׳) ד׳, (רות נעלו איש שלף :שלף בערר
 קכ״ם, (תהלים יבש שלף שקדמת כ״ה) כ׳, (איוב מגוה ויצא שלף אבל באחד פועלין כולן

 עבר פעל שהם פתח וחצי קמץ חצי והן שיגדל קודם גתיבש כלו׳ בעצמן פועלין ו׳)
 הקיץ. קודם נתיבשו פירותיו לפיכר היה קציר שלהי זמן אותו אמרו רבותינו אבל
 מגור, ויצא ...שלף :השרשים בם׳ כתוב וכר ומסורסים משובשים הם האלה הדברים כל

 נחושה קשת תחלפהו בענין זכרו קדם אשר נשק על רוצה והוא ונראר, יצא פירושו
 ייבש אשר פרושו יבש שלף שקדמת וענינו בלשונו וכמוהו וכענינו כ׳׳ד) כ׳, (איוב
 וכבר מגוה, שלף כמו מתעבר בלתי חולף פועל והוא והגלותו הראותו שיגמר קודם
 החם קודם בו )20 עמ׳ רס״ג על דונש תשובות עי׳ רט״ג של פירושו (זהו פרשו

)קט״ז (יבמות ז״ל רבותינו מדברי  אלא נאה ענין בעיני והוא קציר שלפי זמן אותו :
החולפים. הפעלים כמנהג פתוחה והלמ״ד קמוצר, שהשי״ן

 ולא סופה ועד מראשה הערור מחברת כל את מכסה כאלה שיבושים של מבול
הקורא יוכח שהבאנו המעטות הדוגמאות מפי גם אבל הדיבור, את להרחיב המקום כאן
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 כן לנו הודיעו בעצמם התלמוד שבעלי כותב קכ״א) (סי' תשובה ובשערי
 כדאמרינן הכתוב בלשון שלא הקרא שאומרים רז״ל רגילים ועוד וז״ל:
 גוונא האי כי כתיב ומי ומקשינן רע תקרא אל טוב מהיות פ״א) (ד׳ בב״ק

 קארו מהר״י זו גמרא הביא וכן מבעליו טוב תמנע אל דכתיב הא כי ומהדרינן
 העיר שם ובהוספות פ״ו במדבר למד״ר הרש״ש ובחי׳ שם׳ עולם בהליכות

 נמי לדידי אוקמינן א״ל ד״ל ברכות ועי׳ עצמו, מדעת הנ״ל ב״ק מגמרא כן
 בנדרים ובר״ן שם. גאון נסים רב ובפי׳ רע תקרא אל טוב מהיות ואצלי

 כתובים שני סמיכות ולדרוש המקראות את לערבב התלמוד שדרך נ״ה) (ד׳
 מדרש שדברי גם ויש כ׳), בקדושין(ד׳ גופא בתלמוד וכ״ה מזה זה הרחוקים
 והמדרש לו, הדומה אחר לכתוב בטעות הועתקו כתוב איזה על המוסבים

שם. שייך אינו

הנקובים: הסוגים לאלה דוגמאות קצת נא נביאה

 אין ובמקרא המלך״, חזקיד\ ״הוא פסוק מובא ג׳) (ל״ז, רבה בבראשית
 ממדרש נראה המדרש בעלי לפני כך הנוסח היה שלא אבל כזה, פסוק

 והוא יחזקיהו״ ״הוא שם וכתוב המאמר אותו כן גם הובא ששם (א), אסתר
ק״ה). (מזמור תהלים במדרש גם וכ״ה י״ב) (ל״ב, בדה״ב פסוק

 שי ובמנחת הרבה״, מתים מתיך את ״קבור :ו׳) (נ״ח, רבה בראשית
כאילו ניקודה עפ״י המלה את דורש שהוא תאר יפה בעל בשם הובא

 אתה ומכאן הערוך. שבמחברת בנוסחאות המסתייעת הד,שואה לחקירת ערך כל שאין
 בשגיאות והדפיסום לאשורם אותם הבינו לא שמוציאיהם כתבי־יד שאר על גם למד

 דרגש של ספר על יתר שפת ספרו בסוף עזרא אבן שכתב מה וראד, צא רבות. וטעויות
 מצרים בארץ מצאתיו ר״א שהשיב התשובות ספר זה המחבר אברדים ״אמר ;לידו שבא
 הנכתב ם׳ יבדקו שלא האלה במקומות מחברינו מנהג כי הרבה סופר טעויות בו והיו

 יוכל שלא עד פשע הראשון חטאת על השני ויוסיף טעה הראשון הסופר והנה מהספר,
 רבים מימים היה הספר זד, ממנו שהועתק ההעתק גם הספר... משבושי להנצל האדם

 לתקן טרחתי והרבה משובשת והכתיבה חתור, והניר אותיותיו מתבארים ולא נושן ישן
מאד״. ושכרם מרחם הרבה הגזית כבלשכת ספרים מגיהי היו ולו אלף מני אחת תקנתי ולא

 בספרית הנמצא הערור מחברת של כ״י ראיתי לדפוס זו הערר, נתנדי שכבר אחר
 בערך מלבד שם, גם ישנם למעלד, עליהם שדברתי השבושים וכל בניו־יורק הסמינר

 שהוא אע״ם יד,יה לא פ׳ ,יT לו מ״א כר: כתוב לו ובערך ומיץ, שם שכתוב איד
 שהבאתי שלף וד,ערר כו׳, בזאת תיראד, לא כלו׳ יהיה ולא באות לא לא כמו בוי״ו

הנדפס. מן יותר עוד נשתבש
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 יש שט״ס פשוט הדבר ואולם ביו״ד. מתיך ונכתב התי״ו אחרי יו״ד חיה
 בפסיקתא כמ״ש את מן הוא והרבוי הרבה מתים מתך את קבר וצ״ל במדרש

סגיאיד. מתים יו״ד) (בלי מתך את זוטרתא:

 ופדויר להלן ונאמר למעלה ערכין) (לענין כאן «;נאמר (י״ה)ז בערכין
 אף אחד ויום חדש מבן להלן מה התוספות) גירסת (לפי ומעלה חדש מבן
 מצאנוהו ולא זה מקרא אחד ״וחפשנו :התום׳ וכתבו אחד״. ויום חדש מבן כאן
 חדש מבן פדויו מדכתיב הכי דריש ושמא תפדה חדש מבן ופדויו אם כי

 בתום׳ כמ״ש דרכה תורה האמת ואולם ״ . . . ומעלה חדש מבן דמשמע
 דוקא היא תפדה חדש מבן ופדויו הפסוק כוונת כי גופו, זה שגם שם, חדשים
 לבני זכר בכור כל פקוד מ׳) ג׳, (במדבר שנאמר ממה למדו חדש מבן למעלה
 הפסוקים שני את ערבבו כן ועל מ״ט) ד׳ בכורות (עי׳ ומעלה חדש מבן ישראל
הללו.

 שביתת על מצות הוא ה״ב) (פ״ה וביצה ה״ג) (פ״ה שבת ירושלמי
 בהאי אין כמוך דמלת אע״ג כמוך• וחמורך שורך ינוח למען שנאמר בהמתו

 אתה מלאכה כל תעשה לא י״ד) (ה׳, בדברים ענינא בהך כתוב אבל קרא
 כמוך, ואמתך עבדך ינוח למען וחמורך ושורך ואמתך ועבדך ובתך ובנך

 מה׳ בפר״ב ברמב״ם ועי׳ בכה״ג, סמוכים לדרוש התלמוד שדרך כמש״ל והדבר
 בהמתך, ובכל ליתא שם ובמקרא בהמתך, וכל וחמורך שורך ינוח למען שבת
 שורך ינוח למען העתיק תעבד ימים ששת בפסוק יתרו בפ׳ עה״ת הטור ובפי׳

 הדעת על כלל יעלה שלא ומובן במקרא, שורך וליתא כמוך ואמתך ועבדך
 סופר חת״ם בשו״ת וראה — פסוק. באותו שונות נוסחאות שלש היו אלה שלכל
 וחמורך שורך ינוח למען כתיב משפטים בפ׳ אמנם שכתב: ס״ב סי׳ או״ח
 שאין כמוך הזכרון עפ״י ז״ל הוא גם העתיק הנה והגר, אמתך בן וינוח כמוך

 בל תעשה לא י״ד, ה׳, ובדברים — וינפש. שם שבפסוק וינוח וגם !בפסוק,
 אשד וגרך בהמתך וכל וחמרך ושורך ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה ימלאכה

 וחמורך ואמתך עבדך כתוב ובע׳ — כמוך ואמתך עבדך ינוח למען בשעריך
בפסוק. זה לפני הכתובה וחמורך מלת שנית ונכנסה שהוכפלה ודאי במוך,

 מצרים מעני אתכם אעלה ואמר כתיב והא :ח׳) (א׳, בכורים ירושלמי
- ודבש חלב זבת ארץ ורחבה טובה ארץ אל t פסוקים משני והרכבה קיצור ־
 זבת ארץ אל והחתי.. הכנעני ארץ אל מצרים מעני אתכם אעלה ואמר א)

 הארץ מן ולהעלותו מצרים מיד להצילו וארד ב) ;י״ז) ג׳, (שמות ודבש חלב
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 והחתי. הכנעני מקום אל ודבש חלב זבת ארץ אל ורחבה טובה ארץ אל ההוא
/ (שם ח׳). ג

כ״ב) (י״ב, בשמות הרמב״ן הביאה במכילתא וכן א׳) (ז/ ב״מ ירושלמי
 תזרח ילקוטון להם תתן לטרף שואגים הכפירים לילה ויהי חשך תשת ומ״ט

 פסוקים ארבעה של והרכבה קיצור — לפעלו אדם יצא יאספון. השמש
כ׳)״ (שם, יער חיתו כל תרמש בו לילה ויהי חשך תשת א) ק״ד: בתהלים

 השמש תזרח ג) כ״א), (שם אכלם מאל ולבקש לטרף שאגים הכפירים ב)
כ״ג). (שם לפעלו... אדם יצא ד) כ״ב), (שם ירבצון מעונם ואל יאספון

 אבותיכם ארץ אל אתכם והבאתי מתיב ר״י ב׳)! (ח׳, ב״ב ירושלמי
 נשאתי אשר הארץ אל אתכם והבאתי א) :כתובים משני הרכבה הרי — וגו׳
 אתכם והשיב ב) ח׳), ו׳, (שמות וליעקב ליצחק לאברהם אתה לתת ידי את
כ״א). מ״ח, (בראשית אבתיכם ארץ אל

 דרכו מי יעץ ואשר עליך שכר אשר כתיב :ג׳) (ח׳, יבמות ירושלמי
 מורכב זה גם — האשה ולא האיש ליעץ דרכו מי האשה ולא האיש לשכור

 מיכה ב) בלעם, את עליך שכר ואשר ה׳ כ״ג, דברים א) פסוקים: משני
 עברי בכתב לפשיטא בפתיחה (ועי׳ מואב. מלך בלק יעץ מה נא זכר ה׳ ו׳,

).21 הערה xiii עמ׳

/ (יהושע אבן ישראל כל אותו וירגמו ו׳): (כ״ג, רבה במדבר כ״ה) ז
 הגבורה מפי לו נאמר שכן מדבר הכתוב בממונו באש אותם וישרפו לבדו, הוא

 וירגמו ת״ל מה א״ב לו, אשר כל ואת אותו באש ישרף בחרם הנלכד והיה
 מיריחו והוציאה גנב שבשבת עכן שהודה מלמד לו, אשר כל ואת אותו

 ולפנינו בחרם. שמעל על ונשרף שבת חלול על ונסקל אהלו בתוך והטמין
 וגם אותו, וירגמו אם כי לו אשר כל ואת אותו וירגמו נאמר לא במקרא
 לו, אשר כל ואת אותו וירגמו ת״ל מה א״כ קושיתו על מתרץ שהוא התירוץ

 טעם את לבאר כדי בו אין שבת חילול בשביל סקילה גם נתחייב שעכן
 בפרשה תנחומא במדרש היא הנכונה הגירסה ואולם לו. אשר כל ואת המלים
 היא, קושיתו וכוונת לו אשר כל ואת אותו ת״ל מה א״כ :שם שנאמר הנ״ל,
 הנלכד והיה וכתב יחד בתחילה כללם מה מפני העונשים, היו ששונים מכיון
 בעונש, היו שוים בתחילה שאמנם ומתרץ לו, אשר כל ואת אותו ישרף בחרם

סקילה! איסור על עבר עוד בחרם עכן שמעל שמלבד הדבר נודע אח״כ אך
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 שהודה ללמדך אלא אותו׳ וירגמו ת״ל מה א״כ :כך כתוב שם יהושע ובילקוט
בחרם. שמעל על ונשרף שבת חלול על ונסקל גנב שבשבת עכן

 כסותם הושם ושק קדרות שמים לבשו וכדין ע״ד): (אמור זהר
 כסותם. אשים ושק קדרות שמים אלביש הוא? המקרא ולשון ג׳) נ׳, (ישעיהו

 שמות ור״י), (קפ״ב׳ בראשית בזהר נראה אחרת גירסא משום בזה אין כי
כצורתו. הפסוק הועתק ששם (רצ״ג), והאזינו (י״ח)

 משה אלא הקב״ה קראו לא ומכלם : )2 עמ׳ (ויקרא זוטרתא פסיקתא
 ויזכר י״א) (ס״ג׳ ישעיהו אומר הוא וכן ממצרים ישראל את שמשה שם על
 ידע שלא מעתיק איזה שיד להדיא נראה כאן עמו. (עבדו) משה עולם ימי
 הבין לא אבל עבדו״׳ ״משה המורגל בשביל עבדו לתקן בזה היתד. הפסוק את

 משד, משרש משה המלה את מפרש המאמר בעל שהרי לפניו׳ אשר את כלל
 ופירוש לישעיהו בפירושו בלעם בן ר״י גם שפירש כמו עמו׳ מוציא ופירושו

 בספר וד.רד״ק .118 עמ׳ קמחי יוסף לר׳ הגלוי בספר י״מ בשם הובא זה
אביו. את הזכיר ולא מפרשים יש בשם זה פירוש הביא משה שרש השרשים

 אבינו לאברהם הקב״ה אמר י״ב) (ל״ט׳ בב״ר מ״ש על העירותי וכבר
 לו שנתחלף ובזרעך׳ ליתא ובמקרא ובזרעך׳ האדמה משפחות כל בך ונברכו

 בך ונברכו כתוב ששם יעקב גבי י״ד) (כ״ח׳ שלהלן המקרא משום להמעתיק
 גבי בפשיטא גם הועתק זו לשון שגרת ומשום ובזרעך׳ האדמה משפחת כל

 ר׳ להגאון הרא״ם תורת בספר ועי׳ ובזרעך. בהוספת ג׳) י״ב׳ (בר׳ אברהם
 באברהם הפסוק את הוא גם שהעתיק דסאטינוב אב״ד מרגליות אלכסנדר

ע״ז. ודרש ובזרעך האדמה משפחות כל

 ובמקרא ואלמנה, יתום גר משפט תטה לא רפ״א) (פי׳ בדברים בספרי
 איתא השבעים ובתרגום בת״י גם כי ואם ואלמנה. ליתא י״ז) כ״ד׳ (דב׳

 ארור י״ט) להלן(כ״ז׳ כמ״ש בעלמא לשון אשיגרת משום זהו אבל א׳“ ואלמנה
 ואלמנה יתום משפט עשה י״ח) (י׳, ולעיל ואלמנה יתום גר משפט מטה

 משפט עזשה שם שכתוב גר מלת האהרון הפסוק בזה נוסף השבעים (ובתרגום
 הדנים כתובים בשני המתרגמים שדרך הראיתי כבר וגם ואלמנד,)׳ יתום גר

שלמים משפטים ואף בטוים מלים׳ מהם באחד להחסיר או להשלים אחד בענין

 עפי״ז ודיעלר. כאן אחרת גירסא שמצא כדרכו, טעה, 473 עמ׳ באורשריפט גייגר א.34
הפסוק. של השני בחציו גם תהו של דברים
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 לר׳ אזהרות על להתשב״ץ הרקיע זהר בספר וראה חבירו. אל להשוותו כדי
 יתום גר דין אין ״והנה שכתב: ס״ד סי׳ ל״ת במצות גבירול, בן שלמה

 בזה ז״ל הרמב״ם שהשריש כמו באחת אלא לאוין בשלשה נמנה ואלמנה
 גר משפט תטה לא שנאמר אחת באזהרה שבאו כיון ז״ל הרמב״ן לו והודה
 הרקיע בזהר שם זה נשנה וכן כו׳״ אחת מצור. אלא נמנין אינן ואלמנה יתום

 כו׳ וחרצן זג ומבושל גא זה מין תחת הכניס ז״ל ״והרמב״ם ט׳: בשרש
 ר״ם בל״ת בין ט׳ בשרש בין המצות ובספר כו׳״ ואלמנה יתום גר ומשפט

 הנדפס הערבי בסה״מ לא הרמב״ם מלשון התשב״ץ שהעתיק אלמנה מלת אין
 איוב, אבן של טופסים ובשני תיבון אבן של טופסים בשלשר. ולא כ״י, ג׳ ע״פ
 בגוף וגם נקט. סרכיה התשב״ץ שגם וברור שראיתי, ערביים כ״י בארבעה ולא

 ג״כ הוסיף וגרים, ואלמנר, מוטה יתום ודין שכתוב גבירול לבן האזהרות
 ומשם הבה״ג אחרי הלך גבירול בן שהרי דלישנא, שגרא משום אלמנר.
 משפט תטה לא כתוב רומי כ״י ובבה״ג שלנו ובבה״ג אזהרותיו, את העתיק

לא. ותו יתום גר
אני שומע וגו׳ ישראל בני את יוסף וישבע ק׳) פ׳ (בסוף בב״ר

שנאמר עמו העלו שבטים של עצמות אף ומנין עולין כשתהיו אתכם ת״ל מיד
 מן היא לשון שגרת אבל אתכם, המלה ליתא שם בבראשית ובמקרא אתכם,

מזה עצמותי את והעליתם במקרא כתוב ששם י״ט) (י״ג, בשמות המכילתא
גאון סעדיה ורב הולגטו השבעים השמרוני וכן זו, מימרא יש ושם אתכם

לשמות. השיווי משום אתכם בבראשית הוסיפו
 הדברים כל את וידבר משה וילך א׳) ל״א, (דברים תנחומא ובמדרש

 בתרגומי וכן כל מלת בלי האלה הדברים את ובמקרא ישראל כל אל האלה
 אחר, נוסח משום זה אין כי אבל הדברים, כל והולגטו הפשיטא השבעים

 לד.וכח יש לרוב המצוי הדברים כל הביטוי לד.ו ששמיע משום בודאי ורק
 גירסא, איזו ע״ד ספק של צלו צל אף שאין התורה על החיים אור מפירוש

 גאון סעדיה רב גם ור.נה ע״ז. ודרש הדברים כל שם בפירושו העתיק הוא וגם
 ודיה בהקדמתו מפורש שכתב כמו המסורה נוסח כפי התורה את שתרגם
 מובן במלא חפשי תרגום אלא שאינו לראות תרגומו על אחת קלה סקירה
ב.” הדברים כל בתרגומו כן גם כתב המלה

 לפי כל מלת ולגרוע לר.וםיף הקדמונים המתרגמים וכל רס״ג של דרכו זהו אמנם ב.34
 תורה. חומשי מחמשה כל הוספת לעניננו כאן ואביאה מספר אין במקומות תרגומם כלכלת

— העץ מפרי ב׳ ג׳, :ויונתן ולג׳ פש׳ ע׳ עוף ולכל - השמים ולעוף כ׳ ב׳, בראשית
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 בן לו שהיה כתיב בנו בניו ואת אותו ויכו :ל״ב) (י״ט׳ רבה במדבר
הועתק בטעזת זה מאמר אבל בניו. מפורש כתוב הלא ובמקרא הימנו. קשה

 י״ב י״ד, ן ע׳ הארץ, כל — הארץ לשחת י״א ס/ ן רס״ג עץ פרי מכל פש/ עץ כל מפרי
 את כ״ט י״ט, !ע׳ רכשו, וכל — ורכשו ס״ז י״ד, «ת״ש רכשו, כל ואת — רכשו ואת
 את ט׳ ל״א, ן ע׳ עמי, בני כל - עמי בגי י״א כ״ג, !ע׳ ערי, כל את - הככר ערי

 ולס פש׳ ע׳ ש׳ לו, אשר כל את — לו אשר את כ״ד ל״ב, < ע׳ מקנה, כל את — מקנה
 — pהא בישב ל׳ ל״ד, «ולג׳ בעיר, אשר וכל — בעיר אשר ואת כ״ח ל״ד, ;ורס״ג

את וחמש ל״ד מ״א, < ולס ביתו כל אל — ביתו אל ב׳ ל״ה, ן ע׳ הארץ, יושבי בכל
ן ורס״ג פש׳ מצרים, ארץ כל על — מצרים ארץ על מ׳׳ה מ״א, ן ורם״ג ע׳ כל, את — ארץ
 ן ע׳ מצרים, כל — מצרים וישמעו ב׳ מ״ה, ן ולס יאמר, אשר וכל - יאמר אשר ג״ה מ״א,

 I רס״ג עבדיו, כל - עבדיו ובעיני ט״ז מ״ה, «ולס פרעה, בית וכל - פרעה בית וישמע
 I ע׳ רכושם, כל ואת — רכושם ואת ו׳ מ״ו, «ולס ד טוב׳ כל את — טוב את י״ח מ״ה,
 ט״ו י״ד. מ״ז, ברם״ג< וכמו״ב ולס אביו, בית כל ואל — אביו בית ואל ל״א מ״ו,

ימי, כל — ימי כ״ח מ״ז, < ע׳ אשר, ולכל — ולאשר כ״ד מ״ז, !ע׳ הכסף, כל — הכסף
אביו, בית וכל — אביו ובית כ״ב ,0 ז ע׳ אביו, בית וכל — אביו ובית ח׳ ,0 «ולס

ת ן ולס ע׳ מו  וכל — ובעמך י״ז ח׳, ;וע׳ ש׳ מצרים, כל — מצרים וידעו ה׳ ז׳, ש
 משבתם, בכל — במשבתם כ״ג י׳, ;ולס אשר, וכל — ימצא אשר י״ט ט׳, ;רם״ג עמך,

 I ע׳ דרתיכם, לכל — לדרתיכם י״ד י״ב, ז רס״ג ארץ, בכל — מצרים בארץ 0 י״א, «ע׳
I ע׳ מצרים, כל — מצרים וידעו ד י״ד, «רט״ג ארץ, בכל — מצרים בארץ כ״ט י״ב,
I ע׳ עמו, כל ואת — עמו ואת י״ג י״ז, ;ולס עמו, כל ואת — עמו ואת ו׳ י״ד,
 ד כ״ג, I ע׳ מלאכת, בכל — במלאכת י׳ כ״ב, !ע׳ העם, כל — העם ויעמד י״ג י״ח,

כ״ב כ״ט, «ולס כל, את — מעשיר את באטפך ט״ז כ״ג, ;ע׳ דבר, מכל - שקר מדבר
t וע׳ ש׳ כליה, כל ואת — כליר. ואת כ״ז ל׳, ן רס״ג החלב, כל ואת - החלב ואת
 ע׳ ש׳ כליו, כל ואת — כליו ואת ח׳ ל״א, ;ע׳ זהב, בכל - בזהב לעשות ד׳ ל״א,

 לא לד (מלת j ולס אשר..., כל שמר — מצוך אנכי אשר את לד שמר י״א ל״ד, 1 ורס״ג
כ״א שם (לך), תעשה י״ג ט״ז, דברים לדוגמא עי׳ בולס לרוב כך שמצוי כמו תורגמה

משלי (ראה כל — לך כאן יש אותיות סירוס ואולי (לך). תקים ולא כ״ב (לך), תטע לא
 ל״א כ״ח, דברים שמרוני ובתרגום בפש׳, וכ״ה מנגד כל בע׳ כסיל לאיש מנגד לך ד י״ד,

 י״ד ל״ה׳ ;יהביז) אעניך כל יעזר ולא — נתנות צאנך לך ישוב ולא מלפניך גזול חמרך
ד ש׳ כל, ואת - כליה ואת וכמו״ב רם״ג ע׳, ש׳, כל, את — המלאכה את ל״ג מ׳, ;ו

ואת כ״ה ד׳, ;׳ע החלב כל ואת — החלב ואת 0 ז׳, ן ט״ו ט׳. ,0 ויקרא בולס.
 כ״ג ט׳, «וע׳ ש׳ מצות, מכל — ממצות כ״ז ד, ;ברס״ג וכמו״כ 7 כל׳ ואת — דמו
 ל״ח י״א, ן ולס מים, מקוה וכל — מים מקוד. ל״ו י״א, ;ע׳ העם, כל את — העם את
 — בשרו י״ג ט״ו, «ולס התורה, כל — התורד. נ״ד י״ד, ; 7 זרע׳ כל על — זרע על

— הבשר נפש כי י״א י״ז, ;7י ש׳ כל, את - בשרו את ד ס״ז, j ולג׳ בשרו, וכל
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 בנו ואת אתו ונד באמת כתוב ששם ל״ג) (ב׳׳ בדברים יכירנו ומקומו לכאן
 חקת בזהר להדיא וכ״ה הזה, הדרש את שהעתיק שם ברש״י ועי׳ יו״ד) (בלי

 דכתיב כמה דיליה וכל עמיה וכל בנוי ישראל שציאו כלא כך בגין :)(קפ׳׳ד
 וקרינן יו״ד חסר כתיב בנו בנו, ואת אותו ונך וכתיב בניו ואת אותו ויכו
חברייא. אוקמוה והא בניו

 ואמאן ז השבעים קורין י׳ כ״ד, ובש״א :110 עמ׳ ״אמר״ בערך טז.
שבמקרא. עליך״ ותחם להרגך ״ואמר ת׳ עליך, ואחם להרגך

ה משום זה אין אבל כך, מתורגם בשבעים אמנם א י ר ת ק ר ח א

 חקתי כל את—משפטי ואת חקתי את ושמרתם כ״ו ה׳. י״ח, :ורס״ג יונתן ע׳, כל, נפש כי
 נטמאו כ״ד י״ח, ;ע׳ בהמה, כל לפני — בהמה לפני כ״ג י״ח, :ע׳ משפטי, כל ואת

 פ, ש׳; חקתי, כל את - חקתי את ושמרתם ח׳ פ, ולג׳; הגרים, כל — הגוים
 — העמים מן כ״ו פ, «בולג׳ וכמו״כ רס״ג ע׳, העמים כל מן — העמים מן כ״ד

 ;ש׳ כל, ומלבד — מתנותיכם ומלבד ל״ח כ״ג, :בולג׳ וכמו״ב ע׳ העמים כל מן
 דרתיכם, לכל — לדרתיכם ל״א כ״ג, :ולג׳ דרתיכם, ובכל — לדרתיכם כ״א כ״ג,
 חקתי את י״ח כ״ה, :ולג׳ תבואת, כל את — הארץ תבואת את ל״ט כ״ג, < ולג׳
 וכמו״כ ש׳ כל, אך — בכור אך כ״ו כ״ז, ;ע׳ משפטי, כל ואת חקתי כל את — משפטי ואת
כל את — כלי את ל״ב ד, :ולג׳ הזר, כל — הקרב והזר ל״ח ג׳, במרבר — ;בע׳

נפש על ו׳ ו׳, :ת״ש ישראל, בני כל — ישראל בני ד׳ ה׳, :ורס״ג יונתן ע׳, ש׳, כלי,
 —הנשיאים ד י׳, «רס״ג איתמר, ביד והכל — איתמר ביד ח׳ ד, :ע׳ נפש, כל על — מת
 ן פש׳ נפש, לכל — בנפש י״ג י״ט, :ע׳ משנאיך, כל — משנאיך ל״ה י׳, :ע׳ הנשיאים, כל

 ארצו, כל ואת — ארצו ואת ל״ד כ׳׳א, :ע׳ האמרי, ערי בכל — האמרי בארץ ל״א כ״א,
 ואל - עדת ואל י״ב ל״א, :פש׳ ע׳, ש׳, נדריה, כל — נדריה ח׳ ל׳, ;ויונתן פש׳ ע׳,
נ״ג ל״ג :ולג׳ הארץ, כל — הארץ ט׳ ל״ב, ;בע׳ וכמו״כ יונתן פש׳, ש׳, עדת, כל
דברים — ;ע׳ נפש, מכה כל — נפש מכה י״א ל״ה, ;ע׳ כל, את — הארץ את
 ד, כל, את — עשה אשר את ג׳ ד׳, ;ויונתן ע׳ העמים, כל — העמים פני על כ״ה פ,

 אל — מצותי אל י״ג י״א, :ע׳ העמים, כל — העמים לעיני ו׳ ד, :ורס״ג ולג׳ פש׳,
 — ישבי את ט״ז י״ד. י״ג, ן ש׳ כל, ואת — המשפטים ואת ל״ב י״א, :ע׳ מצותי, כל
 אשר היטיבו י״ז י״ח, :ופש׳ ע׳ ש׳, מלאכה, כל — מלאכה ח׳ ט״ז, ;ע׳ ישבי, כל את

t פ י״ט, ;פ) סו״פ פ בשמות ראב״ע (ועי׳ בולג׳ וכמו״ב פש׳, ע׳ כל, היטיבו — דברו  
י״ד פ, ן ולג׳ ע׳ דבר, כל — דבר יקום ט״ו י״ט, :ע׳ דרכיו, בכל — בדרכיו ט״ז ל׳,
י״ב כ״ו, :רם״ג עירה, אנשי כל — עירה אנשי כ״א כ״ב, ;ע׳ שלל, כל את — שלל את

י׳, כ״ז, «ע׳ החקים, כל — החקים את ט״ז כ״ו, ;ולג׳ תבואתך, כל — תבואתך מעשר
;וע׳ ש׳ דברי, כל — התורה דברי את כ״ו כ״ז, ;ורם״ג ע׳ מצותיו, כל — מצותיו את

ורס״ג. ע׳ דברי, כל — התורה דברי כ״ד ל״א, ;ורס״ג ולג׳ העם, כל — העם את י״ב ל״א,
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ח ס ו נ , ו ר ח  המתרגמים מצד פירוש שזהו בעליל שמוכח כמו אלא א
 — ואמר ת׳ כתוב שבפשיטא רואים שאנו כמו במקרא. הלשון קושי משום
 שתרגמו עליך, ותחם במקום אוחרנין; ואמרו בתרגום: דעמי, גברא ואמרו

 לפי בתרגום :״* עיני ותחם oculus mcus בולגטה נמצא ״ואחס״, השבעים
 גרסאות שלש היו כי הדעת על היעלה נפשי. ותחם הרד״ק: שהעתיק מה

 לשון קושי שרק ראיה מזה אדרבה זה? בפסוק מהם אחד לכל ומשונות שונות
 הפסוק תוכן את ולמסור לפרש המתרגמים מן אחד כל את הביא המקרא

הזר. לקורא ומובן מתוכן שיהא

 קרא, ר״י כפירוש וכ״ה עיני ותחם עליך ותחם נ״ו תחלים מדרש עיין .35
 ותזזם ר״ל עליך ותחם בחםרון״ בו ששמשו ״מה כ״ה, שער גנאח לאבן וברקמה

 והרד״ק ה׳ עמ׳ אפיבאך) (ד׳ במאזנים הראב״ע אחריו העתיקו וכן עיני, או נפשי
 ביחזקאל שכתב מלר ן׳ לר״ש יפי מכלל בםפר בזה ראיתי מוזר ושבוש חום. ש. בשרשיו

 לו שבאה וכנראה איגרי, מרפםן והדברים נפשי, ותחם פירושו עיני ותחם י״ז כ׳,
 מר״רד״ק) לקוח ככולו רובו יפי מכלל וםפר הרד״ק בדברי שטעה משום זו משונה שגיאה

 עליו ותחם ביחזקאל) הנ״ל והכתוב עיני ״ותחם כתוב שם לרד״ק השרשים בםפר כי
ברקמה. כמ״ש נפשי״ או עיני ותחם פירושו בו) עםוקים שאנו בש״א (הכתוב

 ומזה שומרוני בכתב קרובות והתי״ו הה״א ״כי שד״ל כתב שומרון כרמי םפר ובםוף
 ואחם״ במקום להרגך ותחם להיפך וכן ותרא תחת ח׳) ג׳, (ירמיהו וארא שמצאנו מה נמשך

 רקמה ועי׳ «189 עמ׳ א׳ שנה במונטםשריפם פראנקעל ר״ז זה נגד שכתב מה ועי׳
 ובמדרקז אמטיר: במקום ז׳) ד, (עמום תמטיר 191 ועמ׳ ותרא במקום וארא 190 עמ׳

 בא״ת תזכיר כ״ד) כ׳, (שמות אזכיר הריטב״א בשם הביא מ״ז) פ״ג (אבות שמואל
 בכתב ובפשימא )1911 (ברלין 7 עמ׳ באשכנזית הפשיטא על חקירות בםפרי ועי׳ ב״ש
 החלופים מן וכיו״ב ב״ש א״ת של זה חלוף היה כפה״נ .12 הערה צ״ז עמ׳ שמות עברי
 כ״ם מדר. ריד.״ג של בנו ר״א של מדות בל״ב נדע. לא ואנחנו לראשונים, ידועה מדה

 באותיות מחליפים א׳) נ״א, (ירמיהו קמי לב אמור כבר הרי האותיות ״לתמורות
 ״ששך פי״ח קרח רבה ובמדבר וביונתן, בשבעים שכ״ה נודע וכבר כשדים ב״ש א״ת
 וכ״ה רמלא״ באלב״ם ו׳) ז׳, (ישעיד,ו טבאל ביונתן) (וכ״ה בבל ב״ש בא״ת מ״א) נ״א, (שם

 בבל ששך :כ״ח פוכר. רש״י ועי שם, וברש״י מפרשים יש בשם שם בישעיהו ברד״ק
)נ״ב במוכה (הוא באטב״ח מנון םהדר. ב״ש בא״ת קמי לב כשדים באתב״ש  כמו״ב ועי׳ :

 ביתא באלפא טבחת — אבחת כ׳ כ״א, ביחזקאל ורד״ק וברש״י ה׳. ד׳, פםחים ברש״י
 יחזקאל בפםוקים הרד״ק פירש וכמו״ב בשבעים, וכ״ה חרבא, קטלי תרגם ויונתן ב״ח דא״ט
 רטפש הזאת במלר. עוד ופירשו :רטפש ש. לרד״ק השרשים ובם׳ ע״ש. י״ג ומ״ז, ד כ״ה,

 שם, באיוב משפם אוהב בםפרו התשב״ץ וכ״כ ב״ש בא״ת רטוב הוא כ״ד.) ל״ג, (איוב
 המבוגר, ובפי׳ ב״ש, בא״ת שהיד. למיקרי דנא כתבא כד,לין לא מאי כ״ב. ד׳, םנד,דרין ועי׳

ועוד. ע״ש, ב״ש בא״ת פתבג ביאר ה׳) א׳, (דניאל רם״ג
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ת׳ ייני י״א, כ״ה, בש״א קורין השבעים : 669 עט׳ ״מים״ בערך יז.
מימי.

ה משום זה אין כי א י ר ת ק ר ח  אייבי ר׳ אמר שם בילקוט עי׳ א
 כ״ח בשער ברקמה ועי׳ הכתובים ששגו אלא הוא יין מים שנאמר מקום כל

 מימי ואת כי השבעים, ואת המדרש את דעת מבלי לפרש מעצמו שכתב
 שהכתוב הראיתי כבר וכמו״כ יי. שם קרא יוסף ר׳ פירש וכן ייני ואת הכוונה

 - xai T0V oivov aov מימיך ואת לחמך את וברך כ״ה כ״ג, בשמות בשבעים
 ואת לחמך את וברך ם״ה עירובין במסכת בחז״ל נמצא כן גם שזה יינך זאת

 ומאי מעשר בכסף שניקח מים אף מעשר בכסף שניקח לחם מה מימיך
יץ. ניהו

 במקום חלקם״ ״ירשו קורא והסורי ״רנן״: בערך ׳1095 עמוד יח.
ז׳. ס״א, ישעיהו חלקם״ ״ירנו

 ירנו וכלמה משנה בשתכם תחת :במקרא הוא כך היא. קלוטה שמועה
 בהתתכם חלף :בסורי להם תהיה עולם שמחת יירשו משנה בארצם לכן חלקם
 ן ו ח ב ת ש ת ן בארעהון תארתון תנינא יורתנא חפרכון וחלף

 כתובות חלקם ירגו שמלות הרי לכון, תהוא לעלם חדותא ן ו ה ת ו ג ל פ ב
 חלקם ירנו המבטא חסר בשבעים — בסורי. יש דברים שסירוס רק להדיא

 על כתוב לכם תהיה ובמקום בשבעים׳ אינן וכלמה בשתכם תחת המלות וגם
 ן י״א ונ״א, י׳ ל״ה׳ שבפסוקים ראשם על עולם ושמחת למליצה שיווי ראשם

 בהוספת להם תהיה וגם ראשם על מבטאים: שני שם בפסוקים ובתרגום
 רישיהון. על מטיל יהא יקר וענן פסקה דלא להון תהי עלם וחדות :דברים

דברים. הוספת בתרגום יש כאן בפסוק וגם

 כ״ח ה/ בירמיהו קורין השבעים :525 עמ׳ ״יתום״ בערך יט.
דנו. לא אלמנה דין

דין דנו לא דין רע דברי ...עברו במקרא: ראה. מה ידע ולא ראה

 מה יודע איני :קרא ר״י ובפירוש ומימי לחמי נתני ז׳ ב׳׳ בהושע ועי׳ .36
 ותירושי בעתו דגני ולקחתי אשוב לכן למטר׳ משיב שהוא התשובה לפי אבל מימי

 הוא מימי כי ושאומר שם ובראב״ע :תירוש אלא מימי שאין תלמוד מיכן במועדו
 לפרש יש וכן שם בשמואל וברד״ק נכונה, דבר לא במועדו ותירושי ראיה והביא התירוש

מאד. יקרים היו המים כי כמשמעו מימי
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 J:ז3̂apEףaav xqioiv, oijx Exgivav ן ובע׳ שפטו, לא אביונים ומשפט יתום...
5 0\m EXQivooavטQחxpioiv opcpavou, xai xpiaiv x — לא דין **א עברו 

 בע׳ כתוב אביונים שתחת רק הרי שפטו, לא אלמנה ומשפט יתום דין דנו
בפסוק. הוספה אלמנה דין דנו לא גם נמצא אמנם בולג׳ אלמנה.

ושביה השבעים קורין כ״ז: א׳, בישעיהו 1151 עמ׳ ״שוב״ בערך כ.
T  I •

בצדקה. ושביה ת׳ בצדקה
T V T

t ובשבעים בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון במקרא כנכון. הביא לא
T V T

\1Exa yaQ XQinaTO? awO»]0ETtt1 1) aixuaXwoia auT)]g, xai l̂Eta 
eXê hoow^s — ושביתה כתוב אמנם בפשיטא ובצדקה. שביה תפדה במשפט

• 1 I

בזדיקותא.

 המזרקות ן ט״ז ד׳, בדה״ב קורין השבעים : 356 עמ׳ ״זלג״ בערך כא.
המזלגות. ת׳

ובשבעים! המזלגות״, ואת היעים ואת ״הסירות כתוב: במקרא
TagףQag xai xovg avaXimjrt^Qag xai tovg XE6ףxai Toug Jlo0 laT 

xai tag xQEaypag שבמקרא, שלשה במקום ארבעה מונים שהשבעים הרי 
 במדבר :ג׳ כ״ז, שמות עי׳ למזלגות הנכון התרגום הוא xQEayeag המלה אבל
/ ז׳ מ״א, עי׳ cpiaXag הוא מזרקות ותרגום י״ז: כ״ח, דה״א י״ד: ד׳,  מ

 ג׳ ל״ח, בשמות והכתוב :ע׳ ז׳, נחמיה ;ט״ו כ״ה, ;י״ד י״ב, מ״ב, ;נ׳ מ״ה.
 המחתת ואת המזלגת ואת המזרקת ואת היעים ואת הסירת את (כ״ג):

 xai TO JTVQEiov airroo xai עף! 6a01v xai tag q)1aXag ובשבעים:
xai xag xpeaypag ומלת התרגום בסדר"י חלוף כאן שיש כנראהxQEaYQag 

למזרקות. qjiaXag ומלת למזלגות תרגום הוא

(ם׳), ח׳ כ״ב, שמות לדוגמא עי׳ xgims במלת דבר שמתורגם נמצא בע׳ א.36
 סשיטא עי׳ בזה זה ריב דבר, דין, מושגי להחליף הקדמונים המתרגמים רגילים ובכלל
.10 הע׳ צ״ד עמ׳ שמות עברי בכתב

 כלים מיני ה׳ נמנו במקרא הרי בשבעים: הוא משובש זה פסוק בכלל גם 37
 בשבעים כ״ו מפסוק לכאן נתגלגלו xai •aiv pamv שהתיבות ברור נראה גם ד, ובשבעים

m̂ הראשונה המלה גם ,xai ־n!v pacav שכתוב oeiov שהיא למחתות תרגום הוא לכאורה
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 רואים שאנו כפי בשבעים*), לרב נמצא התרגום בסדר חלופים
ן בכאן נותן שאני זו מרשימה

בראשית

 ושמים ארץ ד׳ו ב׳,
ואשתו ובניו י״ח: ח/

 ועבדים ושפחות :מ״ג ל׳
 וללאה לרחל ד׳: ל״א,
נשיו ואת בניו את :י״ז ל״א,

ואחיך אחי ל״ז: ל״א,

 הבקר ואת הצאן ואת (ז׳)ן ח׳ ל״ב,
והגמלים

ורחל יוסף t׳r ל״ג,

תאר ויפת בשר בריאות י״ח: מ״א,

והרעות הרקות כ׳: מ״א,

38T0V ovQavov xai ! עף 7עף

xa i ף  yvvr\ a\rcov, xai 01 vioi 
avTOO

JiaiSeg xa i jiaiSiaxai*®

A eiav xai P a x Xף

tag  airrov xa i t a
Jtaibia aircov^^

a8eXq)שv oov xai twv aSeXqpwv ן10ט

Poag xa i tag  xa^ףX0טg xa i t a  
jTQopaTa

P a x X xaף i 1 ש0ףף >42

xaXai TW e18e1 xa i exXextai 
Taig oaQ^i^®

ai a iaxp ai xa i >£jcta1

 וגם י״א, ד, בדה״ב מלבד השבעים בכל מחתות מתורגם שכן שבפסוק, האחרונה המלה
אחר. במקום זה בפרס והארכתי בשבוש בשבעים התרגום לקה שם

 גם שהבאתי ויש הותיקני הסופם לסי הוא זו במחברתי המובא השבעים תרגום •)
 ערכם השונים הטופסים על דבור איחד ח״ב השבעים על ובספרי הע׳. של אחרים מטופסים

וטיבם.

 המקרא לראש ההשואה משום אפשר וארץ, שמים :תלגטו פשיטא בשמרוני כ״ה .38
והארץ. השמים תולדות אלה

J9 ובניו. ואשתו בשמרוני כ״ה
 קניקוט בכ״י גם וכ״ה ט״ז, י״ב, למעלה כמו ואמהתא ועבדא בפשיטא גם .40

וספרים. תרגומים עפ״י הם ומעובדים שמתוקנים הראיתי וכבר
בניו. ואת נשיו את בשמרוני כ״ה .41
בהערתי. וע״ש ויוסף רחיל :כן בפשיטא גם .42
.pulchras nimis et obesis carnibuf:בולגסו כמו*כ .43
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שמות

ואהרן משה (כ״ח); כ״ז ו/
 ובתנוריך ג׳): (ח/ כ״ח ז׳

ובמשארותיך
 ישראל מקנה בין :ד׳ ט/

מצרים מקנה ובין

זהב וכלי כסף כלי «ל״ה י״ב,

 רעך בית תחמד לא י״ז: כ/
רעך אשת תחמד לא

נשבר או ומת :(י׳) ט׳ כ״ב,

 מאדמים אלים וערת כ״ג: ל״ה,
תחשים וערת

משבצת מסבת :י״ג) (ל״ו, ו׳ ל״ט,

 ועמדיו בריחיו :ל״ג(י״ד) ל״ט,
ואדניו

AaQcov xai Mcouaqg **

x a i ev TOig qp^pa^aai טסס xai ev 
Toi; x?.1Pav01g oov

av a  jiEaov tcdv עגס׳גף!/״ t0)v 
AiyvimoDV xai ava ^egov tcov 

xTף va)v T0)v vkov lopa^X
4sXQvaa . . apYVQa

yvvaixa tov !ף OvK^ף^ט0Elg ע  EJtl 
GOV ovx ejiî hgei^ 11ףג010ע 

Gl0v govףxr|V oixiav tov ;tX

TE^EornGi( ף ףvTQlPטx a i G

x a i SEQ^aia vaxivOiva xai 
06ava)| l̂Evaט^()Qף SEQfiaTa xoKov

xai ס?EV0ף^iJtE;t0QJtןטo 
JlE()lGEG1a).0)^EV0Ug

g xaiףrrןPaaeig xai too; ôxXovg a 
Tovg GTvXovg

 ובסשיטא קגיקוט, בכ״י גם וכ״ה ומשה אהרן הוא הקודם לפסוק השואה משום .44
לכאן. להשוות ואהרן משה שם כתוב

ב/ י״א, ;כ״ב ג/ ; זה בענין המקומות שני ובשאר האלכסנדרוני, בטופס כ״ה .45
 זה בענין נמצא בפשיטא וכן ;במקרא כמ״ש באלכסנדרוני גם זהב וכלי כסף כלי שכתוב

 חלוסים של מספר מקומות עוד כאן ואציין כ״ב. ג׳, בפסוק התרגום בסדר חלוף אחת פעם רק
 — זהב וכלי כסף כלי נ״ג, כ״ד, בראשית בפש׳ :וזהב כסף של זה בביטוי התרגום בסדר

. דדהבא .  < ודסאמא דדהבא — זהבו אלילי ואת כספו אלילי את כ׳ ב/ ישעיהו «דסאמא .
 מכסף א׳, כ״ב, משלי ;ודסאמא דדהבא — זהבו ואלילי כספו אלילי ד, ל״א, שם וכן

 וכ״ה סאמא או דהבא — זהב או כסף ח/ מ״ה בראשית ;סאמא ומן דהבא מן — ומזהב
 כסף כלי י׳, ח/ ש״ב «בולג׳ וכ״ה ולסאמא לדהבא —והזהב הכסף כ״ה ד, יהושע ;בולג׳
. aurea בולג׳ זהב, וכלי . .  argentea . . .  aurum בולג׳ וזהב, כסף י״א, ו/ זכר׳ .

et argentum ; 01 בע׳ וזהב כסף ג׳, ט״ז, דה״בov״zqvgiov xai a0Y בתרגום ועי׳ 
ואלפצה. אלדהב - וזהב וכסף י״ז, י״ז, בדברים דרגבורג) (הוצ. רס״ג

 כתוב ובשמרוני רעך בית ואח״כ רעך אשת תחמד לא (כ׳) י״ח ה׳, לדברים שיווי .46
 התרגום לגמרי חסר כאן שביונתן ופלא רעך, אשת ואח״כ רעך בית מקודם שם בדברים

רעך. בית תחמד לא של
לכאן. שיתי נשבר או ומת שם כתוב ובפשיטא מת או ונשבר י״ג בפסוק כמו .47
48. n 9 הערה ק״ט עמ׳ שמות עברי בכתב הפשיטא.
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ויקרא

 בעור או בבגד מ״ט« י״ג׳
 השתי מן או העור מן או נ״ו: י״ג׳

הערב מן או

 העלה ואת החטאת את :י״ג י״ד׳

עציו ואת אבניו את :מ״ה י״ל/

 ואת האזב ואת : נ״א י״ד׳
התולעת שגי

ואביו אמו :ג׳ י״ט׳

אביך ואחות אמך אחות י״ט: כ/

/ לטהר הטמא העזף ובין :כ״ה כ

ולאביו לאמו ב׳: כ״א׳

יד שבר או רגל שבר ;י״ט כ״א׳

לדרתיכם משבתיכם בכל :כ״א כ״ג׳

במדבר

 בני יסעו ה׳ פי על :י״ח ט/
יחנו ה׳ פי ועל ישראל

ev T(J) SeQUQTI ף £V TO) l|1aTUO

uto Tov 01) ף ןף10ע05, ף  cuto 1  ?ף
XQ0H ף ף ;,  OTO 6 טסדEQjiaT0;

ra 0X0xa\rr0)naTa, xai ta  ;tEpi 
a^aQTiag

xa i t a  |vX a xai 5 ד0ט  XiOovg

xai TO xExXwojiEvov xoxxivov xai 
TOV VOOtOJlOV̂ ״

JcatEQa avTOv xai ^ףTEQa a^rcoט 
afiEXqpT); JiaTQog טסס xa i a6EXqpוף;

61|TT]TQO? טסס

xai ava^iEoov t0)v jieteivwv twv 
xa^aQשv x a i xwv axa^aQtשv

EJii jraxQi xa i îףxQl

aטvxQlHfla ף 0ט vxQl |̂Ia
J1080g

eig xag ̂ט1עש  ev Jlaoף xף
xaxoixia טש^ןט

Aia JtQoaxaYUaxog KטQl0ט 
ת aQE^Pa?l.oטalv 01 101ט I0QaףX 
xai 81a JCQoaxaYUaxog KטQU)ט 
a:taQ0 0 lט

 בשמרוני הסדר חלוף התולעת ובשני ובאזוב שאח״ז בפסוק וגם בשמרוני כ״ה .49
/ ד׳, בפסוקים כמו מ״ם. ו

אמה. ומן אבוהי מן בפשיטא גם .50
. . . אביו אחות ערות י״ג י״ב. י״ח, למעלה למ״ש שיווי כך בשמרוני גם .51

אמך. אחות ערות
 et avem mundam ;ובולגסו לטמאתא דכיתא פרחתא ובית בפשיסא כ״ה .52

ab immunda קניקום. בכ״י וכ״ה גופא, בקרא השואה
וולג׳. פש׳ ע׳ בשמרוני כ״ה .53
יסעו. ה׳ פי ועל יחנו ה׳ פי על כ״ג בפסוק כמו .54
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 אם הבמחגים (כ׳)! י״ט י״ג.
במבצרים

 ואהרן והם אתה ז ט״ז ט״ז.

 וצאן בקר מ׳: ב״ב,

הצאן ומן החמרים ומן t ל׳ ב״ח. ל״א,

ראובן ובני גד בני t ב׳ ל״ב׳

ראובן ובני גד בני ב״ה: ל״ב׳

 והגלה תרצה מחלה י״א: ל״ו׳
ונעה ומלכה

S5e1 ev T£1x^Q6®1v ף ev aTe1x«1T015

av xai AaQשv xai airroi

jtQoPata xai [looxov^
xai ajto Twv JiQoPatwv xai ojto 

TWV ovwv
vioi PovP^v . . vioi Fa5

uioi . . vioi Fa5־
0EQoa . . EyXa . . MeXxa . . 

N o v a  . . M aX aa“®

דברים

 ימיך יאריכן למען ט״ז: ה׳,
לך ייטב ולמען

ומצותיו ומשפטיו :א׳ י״א׳

 ויומם לילה :ם״ו כ״ח׳

נשיכם טפכם :י׳(י״א) כ״ט׳

 הטוב ואת החיים את :ט״ו ל/
הרע ואת המות ואת

iva ev aoi Ye' ]̂xa1 xai iva 
âxQOXQOviog

xai tag evroXag avrov, xai tag 
xQiaeig avrov

^^epag xai wxrog

ai ywaixeg vjicov, xai ta  exyova 
v^wv

Tףv ^ףשv xai rov davarov, to 
ayadov xai to xaxov

,muratae an absque muris:כולגסו גם .55

קניקוט. בכ״י נם כ״ה .56
 בפסוק השמים וכן ראובן ובני גד בני זה בפסוק השמים ובולג׳ במשיטא, כ״ה 37

/ בפסוקים בתרגומו השמיטם רס״ג וגם ראובן, ולבני גד לבני ו׳ כ״ט״ל״א. כ״ה, ו
ד, ובפסוקים :ל״א כ״ם, בפסוקים ופש׳ בע׳ וכ״ה ובסשיסא, בשמרוני כ״ה 38

ובפשימג בשמרוני רק החילוף בא ל״ג,
קניקום. ובכ״י בשמרוני כ״ה .59
ל״ד^ זד, ויקרא דרנבורג) .1רס״ג(הו בתרגום כה״ג ועי׳ ויונתן בפשיסא כ״ה 30

 noete ct die— ולילה יומם ף, א׳, נחמיה ובולגטו ונהארא, לילא — ולילה יומם
ובאיממא. בלליא — ולילה יומם ח׳, א׳, יהושע ובסשיםא
ונשיכם. טסכם בשמרוני וטסכם נשיכם י״ם ג׳, למעלה ר׳ .61
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 החזקה היד ולכל י״ב: ל״ד,
הגדול המורא ולכל

שע הו י

/  הפרזי ואת החוי ואת י׳: ג
והאמרי הגרגשי ואת

ושפטיו ושטרים ל״ג; ח/

 הכנעני והאמרי החתי א׳: ט/
החוי הפרזי

 יהודה הר ומכל כ״א: י״א׳
ישראל הר ומכל

בצרות גדלות י״ב: י״ד,

תלמי ואת אחימן ואת :י״ד ט״ו,

שמידע ולבני חפר ולבני :ב׳ י״ז,

וביניכם בינינו כ״ח: כ״ב,

ולשטריו ולשפטיו א׳: כ״ה

ta dav|iaa1a xa iiEyaXa xai xr\v 
XEiQa ! xpataiav עף

xai TOY êpe âiov, xai toy EvaioY, 
xai TOY AnoQQaiOY, xai toy 
repyeoaiOY

xai 01 SixaoTai, xai 01 ygamiaTei; 
airrcoY

01 XfiTTaioi . . XaYaYaioi . . 
^EQÊ aioi . . Evaioi . . 
AfiOQQaioi

ex jtaYTog oQovg I0Qaגף, xai ex 
JiaYTog O Q O vq Iov6a

ox^pai xai ^EyaXai

xai 0oXa^1 xai toy A/ijia ®̂

xai TOig vioig Sv îaQiji xai T015 
vioig OqpEQ ®®

aYanEOOY vjicoY xai aYafiEaoY
עש^ף66

xai Tovg yQaji âTEig â rrשY xai 
Toog SixaoTag airrwv

xai 0 XaYaYaiog, xai 0 •̂EQÊ aiog, 
xai 0 Evaiog, xai 0 lE|30vaa10g, 
xai 0 XETTaiog, xai 0 
Fepyeoaiog

TOY AfiOQQaioY xai jiaYTa Ta 60 ףע האמרי ואת העמים כל את :י״ח כ״ה

 והחתי והכנעני והפרזי !י״א כ״ד,
והיבוסי החוי והגרגשי

 בספרי עי׳ דבר של וסעמו התרגומים ובכל בשמרוני וכ״ה המראה תרגמו השבעים .62
Untersuchungen zur Septuaginta, עמ׳ Untersuchungen ueber die Peschitta45 

 י״ז« ענד בראשית וספר צ״א עמ׳ שמות ספר עברי בכתב הפשיטא ; 101 ,98 ,94 עמ׳
 ובאות שונות גזרות בני רבים פעלים 209 עם׳ ברקמה גנאח אבן פרט וכבר .16 הערר,
אחת. בהוראד, המקרא בגוף

3 הערד, ע״ג עמ׳ שמות ספר עברי בכתב הפשיטא ראה .63
קניקוט. בכ״י כ״ה .64
ל״ב. כ״ו, לבמדבר שיווי .65
בנינו, ובין — xai ava heoov tcov vkov tmov :הוספה באן יש בע׳ .66

בן. גם שנתרגמו בנינו בין פעמים בטעות כתובה היתד. בינינו שהמלה וכנראה
והפרד. והכנעני בשינוי רק במקרא, ככתוב בפשיטא .67
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שופטים
 יבלעם.. יושבי ואת כ״ז: א/

מגדו יושבי ואת

/  הפרשתה ויצא כ״ג: כ״ב. ג
המסדרונה אהוד ויצא

א. שמואל
 ונחבאת בסתר וישבת ב': י״ט,

 מאות ושרי אלפים שרי :ז׳ כ״ב,

ובליעל רע כ״ב: ל/

ב. שמואל
 ונשים פלגשים י״ג: ה/

ושארית שם ז׳: י״ד׳

א. מלכים
החי ובני המת בנך ;כ״ג ג/

משמאל וחמש מימין חמש :מ״ט ז/

 העפר ואת האבנים ואת ל״ח« י״ח,
המים ואת

 שרי נערי :ט״ו כ׳(כ״א),

עבדיך עם עבדי :נ׳ כ״ב,

ב מלכים
 הדרך זה לא :י״ט ר,

העיר זה ולא

xaTOixovvrag MaYeSco . . 
xaT01xovvra5 lepXaan
xai Aoib t̂ v ngoaxaha

xai Tovg
SiaTETaŶ EVovg

x a i xQvPף^l xai xaOiaov xQvq)ף 

ExaxovraQxoiJ? xa i x»^.1apxov5 

Xoijios xa i Jiov^gos

yvvaixag xa i ^aXXaxa; 

xaT0XE1(ifia xa i ovo^ia

0 Diog nov 0 (̂ov xai 0 viog טסס 
o TÊ xQ)ĝף

JIEVTE E^ aQlOTEQWV, X ai JIEVTE EX 
8E|lשv

xai TO 0 8 wq . . xai Tovg XiOovg 
xai Tov xovv

xovg aQxovrag ta  JtaiSaQia 

80vX01 oov neta twv 80dX0)v ן10ט

050g ף . . jtoXig ף . .

 כף, חסרשים ישיבת מקום הסרשדנה :מפרשים יש בשם בפירושו ברד״ק כמו״ב .68
בשתים. וטעו זה על עמדו לא 313 עמ׳ לשבעים ובקונקורמציה

 כ״ב שבפסוק והמלות המת ובנך החי בני כ״ב ולפסוק פסוק באותו השואה .69
 ובנך החי בני כ״ב בפסוק ובולג׳ בע׳, ליתא החי ובני המת בנך כי לא אמרת וזאת
 החי, וכני המת כנך — sed filius tuus mortuus est. meus autem vivit — המת
קניקוט ובכ״י החי, ובני המת בנך — המת ובנך החי בני כ״ב בפסוק רוסי די בכ״י וכן
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ישעיהו
 ויאחז וינהם כ״ט: ה/

/  שה ולמרמם שור למשלח כ״ה: ז

 ובשו וחתו ה׳: כ/

 ונאצה ותוכחה ג׳: ל״ל/

ממחשבתיכם ומחשבתי ט'ן נ״ה׳

ירמיהו
ומשבותיו רעתך :י״ט ב/

 עדיה בתולה התשכח ל״ב: ב/
קשוריה כלה

 העץ ואת האבן את ן ט׳ ג׳,

/ ונאף רצח הגנב ט׳: ז

/  ובמקבות במסמרות ז (ג׳) ד׳ י

 צורף וידי חרש מעשת :ט׳ י׳,

והחרב הרעב מפני ט״ז: י״ה

כהן גם נביא י״ח: י״ד,

 השמים עוף ואת ן ג׳ ט״ו,
הארץ בהמת ואת

הרעב ומן החרב מן ז׳: כ״א,

 הרעב את החרב את :י׳ כ״ה
הדבר ואת

xai xai 0̂ 0 6 1 ף ®̂
. . jtQoPatov . . Poog

xai alaxw&ףaovTal

oveiSiopiov xai eXey^ov
xai ta  8lavoף^aTa \)עשגן ajto 5ףד 

Siavoiag

xaxia oov ף a^ooTaoia aov xai ף
. . vט q̂Jף . . jtaQ^vog

TO |vXov xai TO XiOov
xai (povevEXE, xai ^oixaoOe, xai 

xXejitete

Ev cripopai? xai T]X01g
Xeip XQv̂ oxowv, EQya texvitwv

OJTO 7tQ0a(0710v jiaxaiQag xai too 
Xijiov

lEQEvg xai JtQ0q)ףTףg
Ta O^Qia T1!g Yףg xai Ta nETBiva
' TOO oopavoo
ojio TOO Xijioo xai 10נס Tqg 

fiaxaiQag

Tov X1p.ov xai Tov davaTOV xai 
Tףv [laxaigav

 וכן המת, ובנך החי בני בקניקום החי, ובני המת בנך כ״ב בפסוק במקרא :להיפך
המת. ובנך החי בני — החי ובני המת בנך כ״ג במסוק

בפשימס וכ״ה ותבר מכלי בתרגום ושאג מרף כ״ד, כ״ב, תהלים ראה .70
בפשימא. וכ״ה דרכיכם דרכי ולא בע׳ דרכי דרכיכם ולא הקודם בפסוק כן .71
קניקום. בכ״י גם כ״ה .72
ל״ג י״א. כ״ג, להלן כזה חלוף ראה .73
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והרחקים הקרובים כ״ו: (ל״ב), כ״ה
 הנהנים ואל ט״ז: (ל״ד), כ״ז

העם כל ואל

 הנהנים לעיני ה׳: (ל״ה), כ״ח
העם כל ולעיני

והמסגר והחרש ב׳: (ל״ו)״ כ״ט
ומתנבא משגע כ״ו: (ל״ו), כ״ט
ושדות בתים ט״ו: (ל״ט), ל״ב

אחד ודרך אחד לב :ל״ט (ל״ט)׳ ל״ב

להם וגליתי ורפאתם ר: (מ׳)׳ ל״ג
ודבש ושמן ח׳: (מ״ח)׳ מ״א

 ולקללה לשמה י״ב: (נ״א)׳ מ״ד
ולחרפה

ופח ופחת פחד :מ״ג (ל״א), מ״ח
 ואשה.. איש כ״בן (כ״ח)׳ נ״א

ובתולה בחור

T0D? : סז0ס() ) xai lovg

xai jravTi too Xato tovtco xai Toig
lEQEVaiV

jiavTog ! Xaov x טס a i . . twv ieqewv

xai 8£0 1̂ !ש0ט  xai !£/ ע1!0ט  

1 1 0 1 !  ©xai . . naivofiev עסט£!ףק)ס
avQOi xai oixiai 
080V . . xai xap81av 

xai q)av£0wao . . xai laTQEVow 
fieXi xai EXaiov
eig 0VE1810H0V xai Eig ojiwXEiav xai 

£1g xatapav

jtayig xai q>oPog xai Podvvog
vEaviaxov xai :lapdEvov , . 

avbQa xai ywaixa

יחזקאל
 מתלקחת ואש ד׳: א/

סביב לו ונגה

ובדבר ברעב י״א: ן/

 ימות בדבר הרחוק י״ב: ו/
יפול בחרב והקרוב

והרעב והדבר ט״ו: ז/

ושמן ודבש י״ג; ט״ז,

בחחים בסוגר ט׳: י״ט,

 משניר.. ברושים ה׳: כ״ז,
מלבנון ארז

ודם דבר כ״ג: כ״ח,

xai q)£YY0? »1vxXw airrov xai jojq
e âoTQaj’iTOv 

ev d avatw  xai ev Xifiw 

0 EYY^? Q0|iqpa1a JtEOEiTai 0 8e
jxaxQav EV {)avaT0£1 ש ף!ט£,ג£!

xai 0 Xî iog xai 0 Oavarog 
sXaiov xai ^eXi 

ev xש^ף xai ev YoXEaYpa זי א®  

xe80og . . xvjtaQiaaov

aifia xai ^avatog

ומשתטא. דמתנבא בסשיטא כן .74
 .xataoov— שממד. (י׳) ט׳ ס״ה ישעיד.ו ר׳ .75
בחחים. ד׳ במסוק בע׳ ראה א.75
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 ספי את ספם ח׳ן מ״ג.
מזוזתי אצל ומזוזתם

 לאיל ואיפה לפר ואיפה ד: נו״ו,

תהלים
 ולבבי שארי כ״ו: (ע״ב), ע״ג

 ויתום דל ג׳: (פ״א)׳ פ״ב

 ויתומים וגר״ :ר (צ״ג)׳ צ״ד

ובואך צאתך :ח׳ (ק״ב), קכ״א

נדשלי
ועשר ראש :ל״א) ח׳(כ״ד׳ ל/

TO rtQoftvQov ^0  ?v TOi? npoOvQoiט 6
avTwv xai tag (pXiag 
eXOfiEvas עשד (pXiwv 0 ט1עש

xai JiEfxna 1ש xQlש xai 1ש
^oaxש

̂'oagl 1̂00 ף xapSia [lov xai ף ® 
OQtpavov xai JtTשxov^  ̂
xai OQtpavov . . xai ngoo^Xirrov 
Tףv e 10080V oou xai Tףv e^080v

78oou

jdoirrov 8e xai jteviav

xai oixETig Eav ExpaX̂  t^v Eavrn? /בי שנואה תחת ;ג״ח) (כ״ה ב״ג ל  
xuQiav, xai ^10 ף1ף ףעטץ  Eav 
Tuxף av8p05 ayadou

 גברתה תירש כי ושפחה תבעל

רות

ומאישה ילדיה משני ה׳: א/

אסתר
 ומדי פרם י״ט: א/

ומאבל מיגון״ :כ״ב ט/

דניאל

 חספא נחשא פרזלא מ״ה: ב/

/ ופרם מדי ט׳: ו

T0U av8 סזנס p05 מvTףg xai ojto Tשv 
8uo vlשv a^rr5ף ®̂

M ף8ש v xai ^EQ0שv®® 

ojto jtEvOoug . . ojto 08uvt1g

TO OOTQaXOV, TOV Ol8ףQOV, TOV
XaXxov

^£Q0שv xai M ף8ש v

ובסרי. לבי :בסשיסא גם .76
ולבישא. ליתמא בסשיטא כ״ד. .77
י״ם, בדב םשיטא ועי׳ introitum tuum et exitum tuum :בולגטו כ״די .78

 כ״ח ל״ז, בישעיהו ואולם ובאף מלת ליתא ובע׳ ומפקך ומעלו ובאך... וצאתך ושבתך כ״ז
ומסקך. ומעלו שם בסשיטא וכן איתא

בניה. תריהון ומן בעלה מן :בסשיטא כן .79
ופרס. מדי :בפשיטא גם .80
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נחמיה

nKaxv xai JtoXuוהרחבה הרבה :י״ג(י״ט) ד/

 א. הימים דברי

MaSia^i, MaOanומדין ומדן ל״בז א/

ב. הימים דברי

עבדיך עם עבדי (ח׳): ד ב/

והמלקחים והנרות כ״א: ד/

 חורם עבדי וגם י׳: ט/
שלמה ועבדי

 ובניהם נשיהם :י״ג כ׳׳

 ובצאתו בבאו :ז׳ כ״ג,

ולהלל ולהדות לשרת :ב׳ ל״א׳

ש! :1018עש 01 :101885 טסס HET0 ע
ן10ט

y.ai XaP188g . . xai 01 Xvxvoi
01 xai עש^ש^סצ xai 01 JtaiSeg 

101885 XiQo:̂
xo i oi 01810 0ט1,עש:x o i  TO n 

y ־® v v o 1x85

ex:r0QE00 810:1008ט0^8ע0ט 1̂8voo xai
OVTOO

xoi 01V81V XOI 8|onoX0Y£1a001
XOl X81TOOQYEIV

0סי1סס1()ף1ס ovTov, xai to מזבחתיו ואת במותיו את :י״ב ל״ב; 1 TO
avroo סגףקגט

 לרוב התרגום בסדר חלופים ישנם העתיקים התרגומים בשאר גם
 שיש בהערות לעיל הבאתי שם זעיר שם זעיר גאון. סעדיה רב בתרגום וכן

 על שעמד הבינים ימי מחוקרי אחד שאין דומני להשבעים. שייכות להם
 ט״ז) (א׳, בויקרא התורה על בפירושו זה על שהעיר הרמב״ן מלבד זה, ענין

 התרגום בסדר חלופים שיכיל מיוחד קונטרס זה, לשם לערוך, בדעתי ע״ש.
 את לברר אחת בסקירה הסקרם למען רס״ג תרגום וגם התרגומים כל של

 שכבר מאד מעניין דבר כאן ואביאה בם. היסוד עד אותם ולמצות עניניהם
ועגור, וסיס ותור ד: ח׳, בירמיהו גדולינון גדולי בו שטעו עליו העירותי

 עוד הבאתי ושם בהערתי וקכ״ד קכ״ג ענד שמות ם׳ עברי בכתב פשיטא ר׳ .81
הסדר. בחלוף שתורגמו זה בענין אחדים דברים

.11 הערה ם״א עם׳ שם סשיטא ר׳ אמנם .82
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 הוא ש״סיס״ הבינו ומכאן וסגוניתא, וכרכיא ושפנינא ז שלנו בתרגום כתוב
 «;ותור :סוס ש. גנאח, לאבן השרשים בספר ראה סנוניתא. הוא ו״עגור״ כרכיא

 עגור: בש׳ ושם וכורכיא״. ושפנינא התרגום בו אמר וכן כרכיא והוא וסיס
 אמר וכן כטאף ערבי בלשון והיא סנוניתא בו פירשו ועגור וסיס ותור

 שבת. בפרוש ז״ל האי רבנו בו פרש וכן וסנוניתא וכרכיא ושפנינא התרגום
 תרגום ועגור וסיס «כרכיא ובערך סנונית תרגום עגור :סנונית בערך ערוך

 וקרי בוי״ו כתוב וסוס שם לירמיהו הרד״ק ובפירוש וסנוניתא׳ וכרכיא
 כסיס זה) וכתיב קרי ליתא (לפנינו בוי״ו וקרי ביו״ד כתוב נמצא וכן ביו״ד
 ז״ל רבותינו ובדברי וכורכיא ות״י י״ד) (ל-ח, ישעיהו אצפצף כן עגור

 כי ר״ל וצוח בגמרא (לפנינו כרוכיא כי צווז לקיש ריש קם מ״ד.) (קדושין
 וסנוניתא יונתן תרגם ועגור בלעז, גרוא״ה ז״ל רש״י ופי׳ קם) מלת בלי כרוכיא
 בערבי כטאף האי רבנו ופי׳ הנשר על סנונית אימת ז״ל רבותינו ובדברי

 ג״כ הרד״ק כתב הללו וכדברים כו׳ רונדונא בלעז שקורין הדרור והוא
 אחר בענין עגור כסוס יונתן תרגם בכאן אבל עוד וכתב שם, בישעיהו
 עגור תרגום נציפת כן ומנציף דאהידי* כסוסיא ורוכבו סוס כמו כמשמעו

 שצנף, סוס כ׳׳ד:) (קדושין רז״ל בדברי הפוך כמו מנציף וענין צפצוף כענין
דמנצף). עופא קל ישורר קול י״ד) (ב׳, צפניה תרגום (עי׳

 ^כדניא :כתוב רע״א) ח׳ הספר קדושין(דף מסכת לר״ת הישר ובספר
 ומוסב כרכיא וצ״ל היא וט״ס זו, פסקה שייכת בקדושין מקום להיכן צוין (לא

 היא מובנת אבל לגמרי היא משובשת הפסקה כל אמנם הנ״ל, מ״ד לקדושין
 אבל ותור עגור של תרגום וסנוניתא סוס של תרגום הנ״ל) הרד״ק עפ״י
 סיצנף כמו צנסף כעין ומנצף ״ דאחיר כסיסיא ומתרגמינן קרינא ועגר כסוס

ועגור״. וסוס תור עם חיברו ומנחם הפוכה ותיבה

 בכתבי וכ״ה ר״ת כמ״ש דאחיר או הרד״ק כמ״ש שלפנינו בתרגום דאחיד .83
 לדגור תרגום דאחיד :דגור למלה שני תרגום שזהו לפרש אפשר ישנות ומהדורות יד

 —סהד ם־־ע: בחלוף אחד) ודשא סגר והדלת ו׳ י״ם, ברא׳ ת״א (עי׳ סגור כמו מובן
 eYxcxXeionevn סומכום תרגם וכן ס׳, אות פירסט ר׳ וכדומה עגל—סגל עמי,—סמי עהד,

 מר פירש 128 עמ׳ ב׳ שגה ובהשרון שם, בישעיהו בהכספלה פיעלד כתב כאשר
 מחברתי ועי׳ שם שחשב ע—ם חלופי יתר בין עגור-סגור כסום בעצמו טראשטנסקי

 (בבא הגמלים בין האוחר גמל כמו פירושו דאחיר — .7 עמ׳ לתורה הירושלמי תרגום על
 אגירוסין סוסין — היו משכים מיוזנים םוסים ח׳) (ה׳, ירמיהו תרגום ור׳ צ״ג.) בתרא
כ״ם שמציגו כמו ע׳ וביתרון נאף בארמית שמובנו גור כמו מובן ועגור הוו, אחרין
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 שפירש״י בסנוניתא ראיתי ושוב :ס״ג ד/ לחולין בחידושיו וברמב״ן
 עוד ומצאתי בערבי כטא״ף היא סנונית כי ז״ל האי רבנו וכ״כ אורנול״ה ז״ל

 אל ערבי בלשון עגור שתרגום בואנה עת ידעו ועגור וסוס ותור בכתוב
 תרגם וכן סנון פרס בלשון יקרא אלכטאף כי עוד ואמרו כט״ף אל היא סנונית

האירנול״ה. והוא סנוניתא יב״ע

 הוא ועגור כרכיא הוא שסיס התרגום עפ״י תפסו ז״ל רבותינו הנה
 בתרגום וראה סנוניתא, — וסיס כרכיא הוא עגור באמת, אבל, סנוניתא,
 האלה המלים שלש תרגומי כן גם שבאו בירמיהו כתוב לאותו הפשיטא
 עגור כסוס שם ובישעיוע וסנוניתא, וכורכיא ושפנינא :שלנו בתרגום בסידורן

 לא עגור (המלה נצרת דמנצרא סנוניתא איך בפשיטא מתורגם אצפצף כן
 הרי בתרגום) כמו פועל בתורת אלא עצם שם בתורת בפשיטא נתרגמה

 השמות שסדר אלא בירמיהו, סיס המלה של תרגומה היא שסנוניתא מוכח
 הקפדה להקפיד שלא כדרכם במקרא, שהוא מכפי שונה ובפשיטא בתרגום

 שם: לישעיהו גאון סעדיה ר׳ בפירוש וכן התרגום. סדר על יתירה
 בישעיהו הפסוקים בשני בלעם בן ר״י בפירושי וכ״ה אלכרכי או וכאלסנוניה

 ואלסנוניה ״אלשפאנין ובירמיהו כרכי״ אל ענור ופי סנוניה אל סוס פי ״פסר
 את בירמיהו מעתיק הדק, הלשוני בחושו שרש״י הוא ואופיי ואלכראכי״.

עגור. של תרגום היא ש״כרוכיא״ מביא מ״ד ובקדושין וכסדרו, כצורתו התרגום

 בישעיהו בפסוק עגור מלת הבין סרוק בן מנחם גם כי הדבר מעניין
 בפירושו קרא יוסף רבי אבל זה נמצא לא מנחם במחברת לפנינו פועל. שהוא

 עורג כמו סוס ששמו כעוף מנחם פירש ועגור סוס מביאו: שם לישעיהו
 המאוחרות האותיות מן עורג כמו עגור ופירש מצפצף הייתי כך וצווח

 לשום נופל אין דונש לו והשיב שלמה שמלה כשב כבש כמו והמוקדמות
לעגורים וכן צפצופים לסוסים “וכהם לאילים הוא עורג כי עורג לשון עוף

 זד ח/ עמום ערבים, כמו — רבים n (ה׳, נחמיה עי׳ ע׳ ביתרון או בחסרון מלות
 הירוגימוס תלויד.. בעין מיער — מיר חזיר י״ד ם׳, תהל׳ קרי, נשקעה כתיב נשקה
 סיס כמו לעגיס תרגום כל אין בשבעים (לפנינו עגור כסום פירשו שהשבעים מביא
 :גור ש. בשרשיו רד״ק ועי׳ אריד. גור כמו והמובן ע׳ ביתרון עגור ג״כ שהבינו עעיר

גורים. יקראו קטנים בעודם החיות בני
עם׳ תערג במלת מנחם על בתשובותיו דונש של בד,שגתו ועי׳ בכאן ט״ם .84

וצפצוף לסוסים וצד,ל פרים עם ופרות לעגלים וגעה לשחלים כגר,ם לאיילים «וערג : 18
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 כאילו חסרות שהם התיבות מן תמצא והרבה ועגור כמו הוא עגור וסוס
י*. ואלוף ככבש כמו שפתרו אלוף ככבש ואני כמו וי״ו נכתבות

 השבעים קורין ד/ ס״ה ,בישעיהו :521 עמ׳ ,ישע״ בערך כב.
ונושע״. עולם בהם ת׳ ונרשע) או (ונפשע ונתע במעלנו

 אבל זה. ממובן כיו״ב או ונפשע — ונושע במקום בשבעים יש אמנם
בתרגומם. כלל זה אין כי היא בדותא במעלנו, השבעים קראו כי

 של פירושו על גם מוסב שהשיר ואפשר לעגורים״. כן כמו הטסים מן וגם לסיסים
לפנינו. שחסר הנזכר עגור במלת מנחם

 של דבריהם את קרא ר״י הביא אלוף ככבש שבנידון להעיר בדאי .85
 אלף בערד דונש. ובתשובות מנחם במחברת שבאו מכפי שונה באופן ודונש מנחם
 ככבש י״ם) י״א, (ירמיהו אלוף ככבש הוא שהפירוש קריש ר״י של משמו מנחם מביא

 ככבש מפרש והוא זה בכגון חסרה וי״ו אין שלדעתו משום זה דוחה ומנחם ואלוף
 פירושו וסותר קריש בן של סברתו מחזק 46 עמ׳ בתשובותיו ודונש גדול ככבש אלוף

 מלומד ככבש פתר מנחם ;כר העתיק שם לירמיהו בפירושו קרא ר״י ואולם מנחם. של
 השיבו ודונש חכמה אאלפך כמו למוד לשון אלף ופתרון המטבחים לבית להובילו

 ואלוף פתר אלא המטבחים לבית לילך שיהו ואיש שורו איש שילמד מימיך ראית היכן
 יש ואלוף ככבש ואני לומר למקרא היה כן אם תאמר אם אלפיך שגר כמו שור לשון

 ועגור כסיס שפתרונו אצפצף כן עגור כסיס כמו ו׳ שחסרין במקרא תיבות הרבה לך
 מחברת יד על בקובץ שנדפס שלמה בן מנחם מר׳ בחן אבן (ועי׳ בו׳ במקרא כן ורבים

 בן דוד של מאגרונו מועתק ק״ע) (עמ׳ קדמוניות ובלקוטי תר׳׳ו), עססלינגען ז׳ עמ׳ א׳
 בו פירוש שמביא בפילדלפיר.) זה מאגרון חלק נדפס תרצ׳׳ו (בשנת כ׳׳י אלפסי אברהם

 וראשים גדולים לשון מנחם כמו אלוף מפרש שאינו אלא עליו וחולק י״א בשם קריש
 שיובל עד במעמדו מרגיש ואינו במקומו שהורגל אלוף ככבש ואני הרגל מלשון אך

 אלוף ככבש ואני כמו ווי״ן הסירות תיבות יש י׳׳ט) (כ׳׳ה באיוב ברש׳׳י ועי׳ לטבח׳
 לפנינו במחברת והרי סרוק, בן מנחם במחברת הרבה עוד ואלוף ככבש כמו נפתר והוא
ברש״י אמנם ואלוף ככבש מנחם פי׳ ט׳) (נ״ח, תהלים ברש״י וכן זה כנגד מנחם טען
נשיא אלוף ופי׳ ב׳ ל״ו, בראשית ראב״ע ור׳ במחברת, שהוא כמו מועתק שם בירמיהו

 כאלוף ככבש הוא וכן עמו ואחר עצמו ישרת הכ״ף רק אלוף ככבש כן ואינו וגדול
 באיוב ואולם וע״א) כ״ב עמ׳ פיורדא (דפוס ובצחות ב׳ ל״ג, בתהלים זה הראב״ע ושנה
 י״ד ל״ח, בישעיהו כתב וכן אלוף ככבש וכמוהו ופרא הראב׳׳ע כתב פרא ועיר י׳׳ב י״א,

בספר שנדפס ברון לאבן אלמואזנה כתאב מן חדשים ובלקוטים י״ד, קמ״ד, ובתהלים
1916 (פטרגראד ב׳ כרך וכו׳ 156 עם׳ הבינים בימי העברית הלשון חכמת לקורות

 כמו אלוף מפרש והוא לו נראה ואינו ואלוף ככבש הפי׳ גנאח מאבן מביא ברוסית)
תימן. אלוף

כמה על 40,41 עמ׳ לתורה הירושלמי התרגום על במחברתי הראיתי כבר והנה
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 הגולים עם וקורין ומוםיפים והשבעים... : 697 עם׳ ,מעל״ בערך כג.
מעלו. אשר במעלם לבבל

 לבבל הגלו א׳): ט/ (דה״א שם במקרא מאום. הוסיפו לא השבעים
 הוסיף מעלו אשר והמלות הגלו׳ במקום הגולים עם השבעים ובתרגום במעלם
שלו. בקונקורדנציה בעצמו המחבר

 חלאת י״ב׳ כ״ד׳ ביחזקאל השבעים וקורין ז 625 עמ׳ ,לאה״ בערך כד.
הלאת. ת,

שבמקרא. הלאת תאנים המלות כלל תורגמו לא בשבעים כי להד״ם׳

מ׳ (פ״ח)׳ פ״ט בתהלים קוריז השבעים :743 עמ׳ ,נזר״ בערך כה.
נזרו. ת׳ מקדשו לארץ חללת

 ואביאה אינם׳ ולפנינו קמחי ור״י ר״ת גנאח, אבן דונש׳ שהביאו מנחם ממחברת ססוקים
:אחדים דברים עוד כאן

 כמו משיבר׳ לש׳ פתר מנחם י׳) פ׳ (ירמיהו ונגידנו הגידו 34 עמ׳ הגלוי בספר
ע שקר דברי עליו הגידו אמר ודונש ועידו כ״ח) ל״ז׳ (בראשית וימשכו תרג׳  נוTו

 מנחם — י״ח) (י״ח׳ בלשון ונכהו בירמיהו בפ׳ שכתב לפי לדבריו הודד׳ ורבנו למלך
 י״א) ד׳׳ (דנ׳ אילנא גדו א׳) י״ד׳ תתגדדו(דברים לא עם חברו רק הנ״ל מתרגום כלל הביא לא
 נוrאג צעדי מספר לו והדומה תתגדדו לא אל ונגידנו הגידו כי ודמית : 54 עמ׳ בדונש וכן

 לא בלשון ונכהו הפסוק כן במנחם, כלל אינו האחרון זה ופסוק ל״ז)׳ ל״א׳ (איוב
הביאו. בעצמו דונש רק ר״ת׳ בהכרעות כלל הובא

 (שם הכהונד. מן ויגאלו כ״ם) י״ג, (נחמיה הכהונה גאלי ופתרת ; 56 עמ׳ דונש
במנחם. כלל אינו הראשון הפסוק ס״ד) ז׳׳

 עד לעד עם אחד בחלק ד) ס״ז, (יחזקאל עדיים בעדי והבאת :82 עמ׳ דונש
 ׳דT(ישע עד עדי בה׳ בסחו פסוק רק זה׳ פסוק הובא לא במנחם ח׳) ל׳, (ישעיהו עולם
.49 עמ׳ הגלוי בס׳ העתיק וכן n כ״ו׳

אריתי כמו מלקסות מנחם פתר מאירות י״א) (כ״ז, .וTבישע קרא יוסף ר׳ ובפי׳
המשנה מן ה״ר ועוד י״ג) פ׳׳ (תהל׳ דרך עוברי כל ארוה וכן א׳) ה׳, (שה״ש מורי

זו. משנד, שהביא נמצא לא מנחם ובמחברת —פ״ב) מ״א, (שביעית וסלו אורד׳ כמלוא
 מנחם ואף דיבוק.. לשון שחיף ס״ז) (מ״א, ביחזקאל מבלגנצי אליעזר ר׳ ובפי׳

 כמ״ש לגמרי מיוחדים כערכים נרשמו ושחפת שחיף מנחם ובמחברת לשחפת חיברו
המו״ל. שם

(ישעיד׳ו שעריו ופתחו בפתרון אמרת ואשר )97 (עמ׳ מנחם תלמידי ובתשובות
בתשובת לא וגם במנחם.. מצאתי לא זד׳ ערך ד׳מו״ל שם וכתב כן.. אינו ונפתחו י״א) ם׳׳

 ופותחו כמו לד׳יות ויתכן ונפתחו כלומר שעריך ופתחו ה׳ בשער ברקמה (כ״ה דונש..
ובולג׳). בפש׳ 7ב וכ״ה פתח׳ ש. ובשרשיו כ״ח בשער שם וכ״ה בקבוץ
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 מקבלת ay1aafxa כאן הכתובה זו יונית שמלה משום כלל, נכון זה אין
השרש. מזה וכיו״ב נזר למלת בשבעים מקומות בכמה

 ״ימלט ל׳ו כ״ב, באיוב קורין השבעים :766 עמ׳ ״נקה״ בערך כו.
שבמקרא. נקי אי ימלט ת׳ נקי״, אל

 ליתא אי ומלת נקי, ימלט -pvaeiai aOawv כתוב בשבעים להד״ם.
 מלת שקרא כנראה דאיתוהי״, איכא זכיא ״נתפלט בפשיטא בולגטה. וכ״ה כלל

רוסי. די של בכ״י וכ״ה בצירה. אי

 ברביד ט״ז: ג׳, בדה״ב קורץ ״השבעים :288 עמ׳ דביר״ בערך כז.
יער. ולא דובים לא — בדביר״. ת׳

♦ *
♦

 והשבושים, והטעיות השגיאות לטיב דוגמאות אלא כאמור, אלה, אין
 יחיד הקדש״ ״היכל ואין כולה. הקונקורדנציה פני על זרועות בהן שכיוצא

 זרות לפה מפה מלאים התנ״ך, לחקר השימוש ספרי כל כמעט בדבר.
 המקצוע שדה בכל שעלו וחרולים קמשונים ומעקשים, תעתועים ותהפוכות,

בו. לעבור לבלי עד הזה,

 את להכיר לו יקרות ותורתו שיהדותו מי כל על החובה גדולה ומה
 הפרצות את ולגדור נפתוליהם ואת תעלוליהם ואת כאלה חוקרים כזבי

ההרוס. ה׳ מזבח את ולרפא

 נבלה נבל עם מ״ס כ״ג, (יחזקאל נאוסים לבלה אחד בחלק והבאת 17 עם׳ דונש
 לא ובמנחם כן, העתיק )41 (עם׳ דונש תלמידי בתשובות וכן ו׳) ל״ב, (ישעיהו ידבר
בר.T נבלה נבל הפסוק הובא

 ופרקת עם ט״ו) ס״ז, (איוב קרני בעפר ועללתי הבאת אחד ובחלק 83 עם׳ דונש
 במנחם לפנינו ם׳).. ר, (ירמיהו כגפן יעוללו עולל מגזרת להיות יתכן אמרת וגם עולו...

עול. מגזרת להיות יתכן ואף כתוב ואח״כ עולל עם ועוללתי הובא
 ספר לו העתיק הוא ״כי המו״ל כתב xv ענד ודונש מנחם תלמעי ובתשובות

 וההעתק מאד. משובש שהוא הנדפס כמו לא השלימות בתכלית והוא דונש תשובות
x ובעמ׳ :מהגדפסות״ מוגהה יותר ר״ת מהכרעות לו עשה אשר x x v i i שלא כתב 
 M ,35 עמ׳ שם וע״ע בדפוס, לפנינו המונחת מנחם מחברת נוסח על לסמור יוכל

 הוגאתו ערך שעל הערוך, מחברת של המו״ל גם שהוא זה, שנחתום עיסה עלובה וכמה
* ■ עלד- מעיד למעלה, דברנו
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*) נספח

 שבתלמוד, השונות הדרשות של ההיצוניים בסימנים מסתכלים כשאנו
 אנו בתנ״ך, לפנינו הכתוב של התיבות בצורת בשינוי לכאורה הנסמכות

מתבטאת! הדרשה שבהם אופנים, לשלשה מתחלקים שהם מוצאים
סתמא. דרשא א)
תקרי. אל בדרך דרש ב)
כתיב. בדרך דרש ג)

 הפנימי המבנה שאין חיצוניים סימנים רק כאמור, הם, הללו הסימנים
 ביטוי באופן אחד במקום המשמש הדרש שאותו ויש בהם, תלוי הדרש של
לקמן. שיתבאר כפי שני, ביטוי באופן אחר במקום נשנה זה,

הכתוב, של התיבות בצורת הדרשא לצורך שנוי היא סתמא דרשא
כגון: סתם, בו דורשת אם כי השנוי את מיוחד באופן להטעים מבלי

 כל עם אמר ב״א ר״ש חי, כל אם היתד• היא כי כ׳) (ג׳, בראשית
י״א). כ׳, (ב״ר חי

ג׳). י״ז, (במ״ר אפילה ‘ הביאו לעלות ויעפלו מ״ד) (י״ד, במדבר
 חייא א״ר ישראל בכרי בני מהו ישראל בכרי בני כ״ב) (ד׳, שמות

כ״ז). ט״ו, (שמו״ר אותם ברכו שאבותם בנים
 א״ר הנד• בר בר רב אמר קדש מרבבת ואתה ב׳) (ל״ג, דברים

ט״ז). ד׳, (חגיגה שלו ברבבה הוא אות קדש מרבבות ואתה יוחנן
:).ס׳ ד׳, (חולין הרבה לאלהות שאיוו אחר דבר והעוים, ג׳) (י״ג, יהושע

של שמו יתחלל שלא כדי לך, אחטם ותהלתי ט׳) (מ״ח, ישעיהו

 בהאמל וספרים כלים בלי אז התגוררתי ואני תרע״ו בשנת כתבתיו זה מאמרי •)
 לדברים וענין שייכות למאמר שיש ומפני הראשונה. מלחמת*העולם בימי מפלסי עיר

לכאן. צרפתיו אז, כן גם שנכתבו ואילך, 28 שבעמ׳
בזזשוכא, ואיזדרזו וביונתן at ilii contenebrati ascendenmt בולגטו כן עי' .1

 eig TO oxoTEivov השבעים תרגמו העפל אל ויבא כ״ד) (ה׳, במ״ב הכתוב כי העירותי וכבר
 אפל, כמו אותו תרגם כסי לאתר ועל תרגם ויונתן :לרד״ק השרשים וספר האפל, אל —

האפל. אל מפרשו יש העפל אל אך קמחי יוסף לר׳ 136 עמ׳ הגלוי בם׳ ועי׳
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 לד׳ אחטם ותהלתי ד״א וכר החתום הגאולה קץ להם יביא בהם הקב״ד.
 שמו שיתהלל כדי לכך וכר הקב״ה של תהלתו לומר נבראו שישראל לפי

ר). ה׳, (במ״ר כחותם שימני כמ״ד לטובה חותמם הקב״ה בהם
 לחוף זבולן אביו שברכו זבולן של ברכתו זו אחת כף (ז׳) במדבר

 כף ימחאו נהרות צ״ח) (תהלים דתימא כמא חף אלא כף ואין ישכון ימים
פי״ג). (במ״ר

 לא מאי צבאות׳ ה׳ בבית עוד כנעני יהיה ולא כ״א) (י״ד׳ זכריה
).J עני(פסחים יכאן אין ירמיה א״ר כנעני יהיה

 למאלפני ההורים אל ההרים׳ אל עיני אשא א׳) (קכ״א׳ תהלים
ס״ח). פ׳ (ב״ר ולמעבדני

 מהו מהללו׳ לפי ואיש לזהב וכור לכסף מצרף כ״א) (כ״ז׳ משלי
מ״ג). פ׳ רבתי מעלליו(פסיקתא לפי הצדיק את צורף הקב״ה מהללו׳ לפי ואיש

תקרי.״ ^גל המימרא תמיד לה שנלוית זו׳ היא תקרי אל דרשת
כגון: הכתוב׳ מלשון שבה השינוי סימון לשם אלא...״

 שרבבת אלא שברת תקרי אל שברת רשעים שני ח׳) (ג׳׳ תהלים
נ״ד:). (ברכות

 בצלמות אלא בצלמון תקרי אל בצלמון׳ תשלג ט״ו) (ס״ח׳ תהלים
ט״ו:). (ברבות

 תקרי אל נפשו מצרות שמר ולשונו פיו שמר כ״ג) (כ״א׳ משלי
ב׳). סי׳ מצורע (תנחומא נפשו מצרעת אלא מצרות

. . Xavaval0l7 01ב הצאן עניי כן עוTו י״א) (י״א׳ בזכריה כה״ג עי׳ .2
XO npopaxa—בספרי ה1 והבאתי הצאן כנעני Untersuchungen ubcr die Pcschitta 

 ו׳) (כ״ז׳ ביחזקאל מתרגמים הע׳ כי כתוב שם ההוא. בפרק בספרי נפל גס ושבוש .31 עמ׳
 ועי׳ יונתן בתרגום רק זה פירוש ונמצא בע/ כלל שאין מה בתאשורים — אשרים בת

 והסעות אשר. סו״ש שלו השרשים וספר 200 עמ׳ רקמה עי׳ גנאח אבן פירש וכן רש״י
 ישאלו וכי ל״ג) (כ״ג, בירמיהו בע׳ הכתוב על כאן ואעיר שורות. חיסור ע״י הוסבה

. VHC1S tore xo בע׳ אתכם ונטשתי משא מה את אליהם ואמרת ה׳ משא מה הזה.. העם . . 
nnna־X . . — משא מה את אליהם ואמרת :קרא יוסף ר׳ גם פירש וכן המשא אתם 
 לסי אני אף מעליו משליכו עליו כשמשוי אדם של דרכו ומה למשא עליו אתם כלומר
 המקרא-- בביאורי מיוחדת מדה וזוהי שם. ברש״י וכמו״ב אתכם, ונטשתי למשא עלי שאתם

 ולהיסר אחת למלד. לד״צטרף יכולות תכופות מלות ששתי וענינה וההפרדה הצירוף דרך
לשתים. לפעמים נפרדת אחת מלה
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 חומשין שר אלא חמשים שר תקרי אל חמשים שר ג׳) (ג/ ישעיהו
י״ד.). (חגיגה תורה חומשי א’ בחמשה וליתן לישא שיודע זה

:).קי״ח לו(שבת מחול אלא מחללו תקרי אל מחללו ב׳) ישעיהו(נ״ו׳

לס*. (קדושין בסופה אלא בסופה א״ת בסופה, והב את י״ד) במדבר(כ״א,

(שם). ושלשתם אלא ושגנתם א״ת לבניך ושננתם ז׳) (ו׳, דברים

י״ג. (במ״ר עקרת אלא קערת א״ת אחת כסף קערת קרבנו (ז׳) במדבר
 אלא אתת תקרי אל כ׳)« י״ג, (שם קרעת אלא קערת תקרי שלא י״ח)ן
(שם). אחות

 קרי בו׳ כל ויד בכל ידו אדם פרא יהיה והוא י״ב) (ט״ז, בראשית
ט׳). מ״ה, (ב״ר שוים והכלב הוא כלבו בו

 מטהרת זו בריכה מה * בריכה ביה קרי ברכה והיה ב׳) (י״ב, בראשית
י״א). ל״ט, (ב״ר שבשמים לאביהם ומטהרם רחוקים מקרב את אף הטמאים את

 מצרים pמא ישראל בני עלו וחמושים ה״ד) (ס״ו, שבת בירושלמי כה״ג עי׳ א.2
 ובמכילתא זיין, מיני שם) ק״ע (עי׳ בחמשה מזויינים שהיו מלמד י״ח) י״ג, (שמות
nenJtxTi 6e y — עלו וחמושים ובע׳ מחמשה, אחד עלו וחמושים ד״א שם בשמות t \t a 

oavףoveP — אמר ט״ו) י״ג. (ם״ו, בבראשית ;כך מתפרש והדבר עלו, החמישי בדור 
 ישובו רביעי ודור ובו׳ ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע ידע :לאברהם ה׳

 דור הוא אברהם את כן גם נחשוב ואם מאברהם, חוץ רביעי דור הוא והפירוש הנר,,
 ישראל, כסא על לך ישבו רבעים בני יהוא״ אל ה׳ ויאמר ל׳) (י׳, במ״ב, וכן חמישי,

 הוא שזכריד. הרי בנו, זכריד, בנו, ירבעם בנו, יואש בנו, יד״ואחז ואחריו יד״וא ומלך
 חחו״ם מדי״ק ביד.ודד. נודע בשו״ת בפרטות כן עי׳ רבעים, בני ונאמר ,ואTמ חמישי

 )391 עמ׳ ווילנא, (דפוס האדומים מן לר״ע עינים מאור בספר כעת וראיתי ל״ח). (סי׳
הוא מלא מקרא כי חמישי, לדור שפתרו כשבעים לא כתב כי זה, על עמד שלא
ישובו״. רביעי ודור

 שמיני ובזד!ר בסופה, אד.בה כלומר בסופה והב את (נ״ו.): בשלח זד,ר עי׳ .3
 בסוסה״, אהבה ואוקמוה בסופה והב *את : :) (רע״ח דברים מד.ימנא ורעיא (מ״ב.)

 מתחלף מלאפום •בסופר, ;חזקוני (עי׳ בסיפא״, אלא בסופר. תקרי •אל :ג׳ את, ערך ובערוך
 auvreXeios oimis י״ד) א׳, בשורק)(עמוס (ו״ו סופה ביום השבעים ובתרגום כו׳) בשורק

בחולם). (ו״ו סופד.
 אלא הברכה תקת אל משה, ברך אשר הברכה וזאת תנאים מדרש ספרי עי׳ .4
 לרד״ק השרשים ובספר כו׳ רחוקים מקרב משה אף טמאים מםד,רת בריכד, מה הבריכד,,

 וכן ז׳) ס״ד, (תד,לים מורד. יעטה ברכות גם כמותם ואפשר מים ...ברכות :ברך ש׳
רכים, וכמוהו צרי תחת המקף קמוצד. שהריש ואע״ס ט״ו) א׳, (שופטים ברכד, לי הבד,

66



 הבדל אלא ביניהן ואין הן שוות תקרי אל ודרשת סתמא דרשא כי
 בדרד באו אחד שבמקום הרבים, המאמרים מתוך רואים אנו החיצוני הסימן
תקרין אל בדרך אחר ובמקום סתמא דרשא

ד בריה אבא א״ר אלו יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר  אבא בר חייא ד
 שנאמר הן אהבה של יסורין ואלו אלו שנאמר הן אהבה של יסורין ואלו

 ת״ל מה אלא יוכיח ה׳ יאהב אשר את מה אלא יוכיח ה׳ יאהב אשר את כי
 מתורתך זה דבר תלמדנו ומתורתך צ״ד, (תהל׳ תלמדנו ומתורתך ת״ל
 תהלים ועין(ילקוט משן ק״ו תלמדנו דבר תלמדנו אלא תלמדנו א״ת י״ב)

 תתמ״ט). רמז ועין משן ק״ו תלמדנו מתורתך זה
ה׳). n (ברכות

להם וישחטו שטוח להם וישטחו י״א, (במדבר שטוח להם וישחטו
 ה״ס. פ״ה נזיר (ירושלמי שחוט קורא תהי אל אומר יהודה רבי ל״ב)

 שטעדנין מלמד וישחטו ״ אלא וישטחו
שם). (ספרי שחיטה

 הדברים מן אחד זה לשבתך, מכון אל ט״ז) ט״ו, (שמות לשבתך מכון
 של כסא כנגד מכוון מטה של שכסא כסא כנגד מכוון אלא מכון תקרי

 (מכילתא)• מעלת. בו׳(תנחומא למעלה עשוי הלא הכבוד
ז׳). ויקהל

 א״ת ט׳) י״ח, (שמות יתרו ויחד
 יהודי שנעשה ויהד אלא יתרו ויחד

(תנחומא).

 יהודי שנעשה ד״א יתרו, ויחד
(ילקוט).

 דיתעבדון עד נםקין ברכאן דכל מאתר ברכאן משיבו ברכו מאי (ק״צ:) בלק ובזהר
 ועיין דנין, לכמה סגיאין גונין מיין יסשון מיד ברכה בההיא דמיין סגיאו ומגו וכו׳ ברכה
 הונא רב ברכה ובו בריכה ובו שם ובירושלמי בריכה ובו שנעקר *אילן :(ם״א) ערלה
 ה׳ ברוך בוא דאמר כמאן בריכה שמון נש בר אית מגא א״ר בריכה ובו יוחנן רבי בשם

ל״א). כ״ד, (בראשית

 הראיתי כאשר רז״ל, מדרש עס״י והוא וישהטו כתוב השמרוני בנוסח גם .5
 משנויי וכמה שכמה המסורה, נוסח מתוך העתקה התורה של השמרוני הנוסח בספרי ע״ז

 יפה המכתנים שונים בפירושים יסודם השמרונים של תורה חומשי שבחמשה הנוסחאות
ואילוי 201 עמ׳ ע״ש שבע״ם התורה מוסדות והאגדה ההלכה של העתיקים למקורות
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 מראהו אני אראנו״ לא ואני (ירמיהו ה׳ נאם אראנו לא ואני
 ב׳). ח/ (שמו״ר לבריות לבריות אראנו לא ביה קרי כ״ד) כ״ג׳

ט׳). ט/ (במ״ר

 חזק כי למעלה כלפי דברים דברו באותה המרגלים דברו גדול דבר
להון יכול לא כביכול אמרו ממנו הוא י״ג׳ (במדבר ממנו הוא חזק כי שעה

״ ה׳ד> פ״ד, תענית (ירושלמי "ל’” אלא א׳" ל'
להוציא יכול אינו הבית בעל אפי׳
ל״ה.). (סוטה משם כליו

 כ״ז, (ברא׳ בגדיו ריח את וירח
 (סנה׳ בוגדיו• אלא בגדיו א״ת כ״ז)

ל״ז.).

 שנאמר בעולם שלום מרבים ת״ח
 בניך שלום ורב ה׳ למודי בניך וכל

 אלא בניך א״ת י״ג) נ״ד, (ישעיהו
 ישעי׳ ילקוט ברכות, (סוף בוניך•

תע״ט). רמז

 (משלי שנים לבוש ביתה כל כי
 שנים אלא שנים* א״ת כ״א) ל״א,
 ויחי (זהר כו׳ ופריעה מילה כגון

.0 רל״ח

 לאיתנו(שמות בקר לפנות הים וישב
 לתנאו אלא לאיתנו א״ת כ״ז) י״ד,
 בעובדא קב״ה עמיה דאתני למה

 וזהר דרשב״י (מכילתא דבראשית
קצ״חס. ויקהל

 ריח בגדיו, ריח את וירח ד״א
קט״ס. רמז (ילקוט בוגדיו

 טעם מה בעולם שלום מרבים ת״ח
 בניד שלום ורב ה׳ למודי בניך וכל

 מקומות ובהרבה ירושלמי ברכות (סוף
בבבלי).

 שנים שנים לבוש ביתה כל כי
 ותפילין ציצית פריעה מילה שנים

 ל״א משלי ילקוט ראה, פ׳ (תנחומא
שם).

 לאיתנד בקר לפנות הים וישב
 (שמו״ר מתחלה עמו שהתניתי לתנאו

תרומה זהר ן ה׳ ה׳, ב״ר ן ו׳ כ״א,
ק״ע:)♦

 ירושלמי ועי׳ (י״ח:), ובקח־ושין בה, בבגדו ח׳) (כ״א, בשמות מכילתא עי׳ .6
כר. בי שבגדת בגידות כל בגדתיך כל קציעות ואהלות מר ה׳׳א) סוף (ס״א פאה

.1 הערה י״ז עמ׳ בראשית עברי בכתב פשימא עי׳ .7
.2 הערה ק״ג עם׳ שמות הנ״ל סשיטא עי׳ .8
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 תאנים האחד הדוד שנאמר לסי י״ד) ז׳׳ (שה״ש ריח נתנו הדודאים
 תאנים האחד והדוד כד מאד טובות הדודיסי אלא הדודאים א״ת יצחק א״ר

ריח נתנו הדודאים ת״ל כד אלו רעות !).קל״ד תולדות הנעלם (מדרש
תתקצ״ג). רמז שה״ש (ילקוט

 במימרא מסומן הכתוב מלשון ששינויו זה הוא כתיב בדרך דרש
כגון: ״כתיב״׳

פ״גס• לך לך (זהר כתיב למסעו ג׳) י״ג׳ (בראשית למסעיו וילך

 אמר יהודה רב א׳) כ״ה, (ברא׳ קטורה ושמה אשה ויקח אברהם ויוסף
 כתיב פלגשם א״ל לאברהם אשר הסלגשים ולבני והכתיב א״ל הגר... זו

ד׳). ס״א, (ב״ר

ה׳). מ״ה, (ב״ר כתיב ובנך ט״ו) כ״ג, (בראשית ובינך ביני יוחנן א״ר

 ומטי שנאמר מעלה של דינו מטה כאלו גר של דינו המטה כל אר״ל
ה׳). (חגיגה כתיב ומטי ה׳) ג׳׳ (מלאכי גר

 יצחק בר נחמן א״ר כ״ד) ב׳׳ (ש״א השמועה טובה לוא כי בני אל
 כתיב מעבירם יהושע דרב בריה הונא א״ר מעבירים והכתיב כתיב בני

נ״הס. (שבת

ז׳). ד׳, סנהדרין (ירושלמי כתיב רב ב׳) כ״ג, (שמות רב על תענה ולא

ה׳) צ״ה׳ (תהלים יצרו ידיו ויבשת שמו חייא ור׳ אחד בבלי השיב
ה׳). (כתובות כתיב ידו

ז׳)י ב/ (שהש״ר כתיב ‘״ אשיא א׳) כ״ה׳ (תהלים אשא נפשי ה׳ אליך

 מלכותו כסא על עזריה ר׳ בשם כהן ר׳ ב׳) א׳׳ מלכותו(אסתר כסא על
י״ב). א׳, (אסת״ר הניחוהו ולא שלמה כסא על לישב בא כתיב מלכתו

 נבוכדגצר וכשעלה בבבל רחיים היו שלא מוצא את נשאו טחון בחורים
 והורדתי בבלה שלחתי למענכם מ״ג) (ישעיהו הה״ד והורידן רחיים הטעינן
י״ג). ה/ (איכ״ר כתיב ברחים כלם בריחים

 דוחני שני באמרם אלף בו הוסיפו וכבר דוד ש׳ גנאח לאבן השרשים ספר עי׳ .9
 האלף שתהיה ואפשר אלף בלא האחד הדוד ב׳) (שם אמר ואח״ב א׳) כ״ד׳ (ירמיהו תאנים
בם. נוספת י״ד) ד׳ (שה״ש ריח נתנו הדודאים במלת

ד) (ד« סנהדרין ועי׳ תשיא לא ביה וקרי תשא לא קי״ח) (ד, פסחים עי׳ .10
תשש^ לא תשא לא
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 משני שוגים אינם הם גם כתיב בדרך שבאו בהם וכיוצא אלה כל
 כתיב המימרא של ומונתה החיצוני, בסימנם אלא הקודמים אופגי־הדרשות

 רבותינו ואולם שנבאר. כסי כך, דרוש לומר אלא הכתוב ממטבע לשנות אינה
 כי שהחליטו עד ולהתפלא להקשות הרבו כן ועל כן הבינו לא הגדולים

 נ״ה) (ר/ בשבת התוספות שכתבו כמו שלנו, מזו שונה היתה הש״ס גירסת
 על חולק שלנו הש״ס וז״ל! כתיב מעבירם שם בתלמוד שנאמר מה על

 המיוחסות הרשב״א בשו״ת ועי׳ ע״ש. בו׳ מעבירים בהם שכתוב שלנו ספרים
 המסורה כנגד שיהי׳ ויתרות בחסרות ס״ת נפסל אם שאלה רל״ב): להרמב״ן(סי׳

 כתיב פלגשם שאמר התלמוד מספרי מעולין המסורה ספרי אין אומר שאני
 פלגשים שלנו ובספרים כתיב קרנת וכן כתיב כלת וכן כתיב ואשמם וכן

 חכמים שאמרו מזה הפך בוי״ו קרנות בוי״ו כלות ביו״ד ואשימם ביו״ד
 מקובל אני שכך לשנותם הספרים לתקן התלמוד לספרי חוששין אנו ואין
 קטורה אמרו והם !שרה חיי בפר׳ לתורה בפירושו הרד״ק גם וכן כו׳. ממך

 זה ודרשו הגר והיא אחת פלגש אלא לאברהם היתה לא כי ואמרו הגר זו
 הספרים בכל מלא מצאנוהו ואנחנו יו״ד חסר הפלגשים שמצאו בעבור

 אחרת גירסא לחדל היתה לא מעולם כי הוא, כן לא באמת אבל המדוייקים.
 האגדה, את הפסוק על ולהסמיך לרמז בעלמא וסימנא דרוש דרך רק והוא בזה,
 נשנית זו ואגדה ,” הגר והיא קטורה והיא לאברהם היתה אחת פלגש שרק

 אברהם חזר שרה של מיתתה לאחר ל׳) (פ׳ דר״א בפרקי :מקומות בהרבה
 מעשיה שהיו כל קטורה ושמה אשר• ויקח אברהם ויוסף שנאמר גרושתו ולקח
 יונתן בתרגום כן ועי' (קל״ג:)׳ ובזד״ר תנחומא במדרש וכ״ה כקטורת, נאים

 וזה שיתיר•, מן ליה דקטירא הגר, היא קטורר• ושמר• t ירושלמי ובתרגום
לסימן שהשתמשו כמו לדרש חיצוני סימן אלא אינו ” כתיב״ ״פלגשם שאמרו

דר« .Tקם יתבי הוו סרםון דר׳ •Tnnx בני ס״ב) (ד בזבחים כמו״ב עי׳ .11
 ר׳ שלפני לומר אדם יבוא וכי יוחני, ושמה אשה ויקח אברהם ויוסף ואמר פתה סרפון
 דרש או רמז איזד• בזר. יש ובודאי קמורה? במקום יוחני במקרא כתוב היה סרפון
פ״ה.). מנחות (ועי׳

ועי׳ מעתיק, מאיזר• הוספה וזה כתיב חסר פלגשם הועתק עה״ת ברש״י .12
 ליתא ובמדרש יו״ד חסר כתיב ואשמם בראשיכם ואשימם י״ג) (א׳, דברים ברש״י כמו״כ

 כתובות תוס׳ ועי׳ יו״ד. חסר הוסיף טועה תלמיד כי שם הרש״ש בחי׳ העיר וכבר יו״ד חסר
) (ד׳,  ה״ג) פ״ז, (ברכות ובירושלמי וי״ו חסר כתיב במקהלות דריש בירושלמי ד:

 המיוחסות הרשב״א מתשר לעיל שהבאתי מר. וכן כתיב, במקר.לת רק וי״ו חסר ליתא
מתשר שהעתיק ק״א) סי׳ (ח״ג בשו״ת התב״ז וגם כתיב קרנת ליתא בגם׳ כתיב קרנת
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 יעלה לא שהרי הסימן, את הטעימו שלא סתמא בדרשא או תקרי אל במימרא
 #בני או כלבו״, בו קרי בו כל ויד בכל #ידו מדרשתם ללמוד איש דעת על

במקרא. הדורש לפני היה שכך אותם״ ברכו שאבותם בנים בכורי
 אומר רשב״ל י״ב)! סי״ב, (ב״ר במדרש שנאמר זה בעצמך! והגע

 מביא הוא ואזז״ב קורות מביא הוא בתחילה ספינה עושה ודם בשר מלך
 הקב״ה אבל טוטים, עליה מעמיד הוא ואח״כ הוגנים מביא הוא ואח״כ ארזים

 וגוטיהם השמים בורא ה׳ האל אמר כה מ״ב) הה״ד(ישעיהו ומנהיגיהם הן ברא
 ישעיהו של הנשגבה במליצתו כי יתכן שלא יבין לא מי — כתיב וגווטיהם

.;ףזטסע היונית המלה מעורבבת היתה הנביא
כ״א) (פ׳ כהנא דרב בפסיקתא יהושע רבי אחי בן חנניא שאמר מה וכן

 ואתם אני כביכול כתיב הוצאתיך עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר
 כמו הוי״ו בחולם הוצאתיך דורש הוא הנראה שכפי עבדים, מבית יצאנו

 אשר אלהיך ה׳ אנכי שבמקום מי יסתפק כלום הוי״ו, בשורק הוצאתיך
 ז הוצאתיך אשר צ״ל הדברות מעשרת הראשונה הדברה מצרים, מארץ הוצאתיך

״. היא גרידא דרשא שרק לכל גלוי הלא
 אחת שפה הארץ כל ויהי י״ח) (פ׳ תנחומא במדרש שמבואר זה או

אדם היאמר — לעולם פורעניות ששפו כתיב שי״ן אחת שפה אחדים ודברים

 שיבושים לידי הביאה זה בעגין הברירות ואי כתיב קרנת הל׳ הביא לא זו הרשב״א
 המתוקנים ובמקורות כתיב״, •חסר הקדמונים במפרשים מקומות בכמה שנוספו וטעויות

כלל. זד, אין
 אלהיך 7ז אנכי אומר ,ושעT רבי אחי בן חנניא ג׳) (ד, סוכה בירושלמי .13

 הוציא כאלו חסר עדד, הקרבן שם וכתב כתיב הוצאתך מצרים מארץ הוצאתיו אשר
 כן ועי׳ הולק שד,ש״ם בזה כיוצא מצינו מלא הוא שלנו דבספרים ואע״ג עצמו את

 ה׳ )I אנכי במקום אני (העתיק אני ובפסוק :נ״רי) (ד׳ בשבת איגר הגר״ע בד.גר.ות
 יו״ד. מלא הוא שלנו ובספרים יו״ד דחסר בירושלמי איתא הוצאתיך אשר אלר,יו

 ראובן שמחד, לר׳ ט״ו) (עמי המסלות בס׳ ע״ז העיר שכבר כמו בירושלמי ט״ם אבל
 Tהוצאת הוא וד,דרש היו״ד השממת בלי כתיב הוצאתיך בפסיקתא כמ״ש וצ״ל עדעלמאן

 והושע !הירושלמי שם שאמר כמו אתך הוצאתי כלומר בשורק הוצאתיך כמו בחולם
ובילקוט אחת ם׳ בתנחומא וכן כתיב וד,ושע ד) י״ב, (זכתד. בראשנד. ,Tn,T אר,לי את ה׳ T

 כביכול כתיב ויושע ישראל את ההוא ביום ה׳ ויושע מאיר א״ר תקמ״ז) (רמז זכתד,
 וד,וצאתי מאמר כד,ושעת בלוה. אילים כד,ושעת :הושענות סדר גם (ר׳ נגאל, הוא ישראל עם

 ,העתקו* השמרוני הנוסח ספת ועי׳ אתכם}, בשורק) והוצאתי(ו״ו נקוב אתכם בחולם) (ו״ו
 במקום לפעמים תבוא התיבה בסוף וד,כ״ף — .9 הערה 197 עמ׳ המסורד, נוסח מתוך
רע. אתך יגור לא ה׳) ה׳, (תהלים רע יגרך לא 164 עמ׳ רקמה עי׳ אתך
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 אין ? התנ״ד בכל כמותו שאין דבר בשי״ן שפה במקרא לפניהם כתוב שהיה
 (במד״ר במדרש ועיץ דרושי, ביטוי אלא היא גם אינה ״כתיב״ שהמימרא זאת
 ויחי בזהר וכ״ה כתיב כלת המשכן את להקים משה כלת ביום ח׳) י״ב,

 (רכ״ס פנחס בזהר ואולם (ה׳:), שמיני בזהר וגם (ה׳;) שמות ובזהר (רל״ו)
 ואוקמוה מלשון — כתיב״ כלת רבנן ואוקמוה משה כלת ביום ״ויהי :נאמר
 זה מבואר יותר ועוד בלבד. אוקימתא אלא זו שאין מפורש משמע רבנן

 גם וכן ביה״. דרשינן כלת משה כלת ״ביום :רנ״ד.) (פנחס מהימנא ברעיא
 בראשית בזהר מוצאים אנו לעיל שהובא כתיב״ למסעו למסעיו ״וילך בדרש

 אלא למסעיו מאי ליה מיבעי למסעו למסעיו ״וילך אומר: שהוא (מ״ט:)
דרוש. דרך אלא אינו שה״כתיב״ חותכת ראיה הרי — וכו׳״

 דרשא בדרך לפעמים באה תקרי אל שדרשת למעלה שראינו וכשם
 כתיב בדרך פעם בא אחד שדרש מקומות בהרבה מוצאים אנו כן סתמא,

:כגון יחד, בשלשתם או תקרי, אל דרשת בדרך או סתמא דרשא בדרך ופעם

 ישמעאל ור׳ אלעזר ר׳ אותו ושלשלו ור׳ אליעזר ר׳ שלשלוהו וכיצד
 שלשלו חי אומר אלעזר ר׳ נחמני בר חי אמר נתן בר׳ אלעזר ר׳ שמעון
בחחים בסוגר ויתנוהו שנאמר אותו י״ט) (יחזקאל כד״א אותו שלשלו

 מלכים אותו(ילקוט שלשלו מת רש״א
רמ״ט)♦ רמז

חולה ראש להיות הקב״ה ועתיד

 כתיב בחיים ״ בחחים בסוגר ויתנוהו
 (ויק״ר כו׳ אותו שלשלו מת רש״א
ו׳). פי״ט,

 חולה ראש להיעשות הקב״ה עתיד
 לחילה לבכם שיתו שנאמר לצדיקים לבכם שיתו טעמא מאי לע״ל לצדיקים

 ל״א). ומשלי תכ״ז רמז ישעיהו (ילקוט כתיב לחולה מ״ח) (תהלים לחילה
ספי״א). ויק״ר ה״ד פ״ב מגילה (ירוש׳

 לבינה יצפה בחלום אמו על הבא לשלמה שמטרתו תורה היתה זו
 לבינה אם כי ג׳) ב׳, (משלי שנאמר דתימא כמה ללומדיה אם שנקראת

 נ״ז). (ברכות תקרא כתיב ”אם תקרא לבינה אם כי
ד׳). י׳, (במ״ר

 בחוחים מנשה את וילכדו י״א) (ל״ג, בדה״ב בפשיטא כי הדבר מופלא .14
בחיוהי. — בחוחים מתורגם

 ולד לא ואם קרבנו שלמים זבח ואם קרא אמר י״ח.) (ד׳, תמורה עי׳ .15
בצירי. אם כמו אם להאי ודריש שם וברש״י
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 שנאמר בדירתן הרשעים ומשל רדתו ביום אלקים ה׳ אמר כר•
 כסיתי האבלתי שאולה רדתו ביום את עליו כסיתי האבלתי שאולה
 אומר ב״ר יהודה ר' תהום את עליו הובלן[י רבי בר ר״י ל״א) (יחז׳ התהום

 (ויק״ר לגיגית כסוי עושין אין משל (ב״ף לגיגית כסוי עזשין אין כתיב
 א׳). א/ במ״ר ן א׳ כ״ז, תנחומא ב׳; י״ה שמו״ר א׳; ל״ג׳

רע״ב). רמז יחז׳ ילקוט ן ה׳ סי׳ אמור

 אמו ממעי כשיצא אומר יהודה רבי
 הה״ד תלד שלא שלה מיתרין חתך

 ושחת אחיו בחרב רדפו על א׳) (עמום
ד׳)♦ סי׳ תצא (תנח׳ כתיב רחמו רחמיו

 שנתעסק מי כל אלא בלבד זה ולא
 חכמה הקב״ה בו נתן המשכן במלאכת

 ולא לב חכם כל ויעשו שנאמד כו׳
 ובחיה בבהמה אפי׳ אלא אדם בבני

 ותבונה חכמה ל״ו) (שמות שנאמר
 נתפרסם ולא כו׳ כתיב בהמה בהמה

ג׳). מ״ח, (שמו״ר כו׳ בצלאל אלא

 ל״ד, (שמות ככלותו משה אל ויתן
 אסור ארשב״ל כתיב ככלתו ד״א י״ח)

 שיהיו עד בצבור הלכה להורות לת״ח
 הזו ככלה שומעיהן על ערבין ד״ת

 להיות ומתאוה בעלה על עריבה שהיא
 תשא כי (תנחומא דבריה את שומע

ט״ו). סי׳

כ׳) ל״ב, (דברים בם אמן לא בנים

 מברכים שהנביאים בשעה כתיב אמן
 אמן א’“ לומר אחד פתח לא אותם

ה׳). סי׳ רות דמ״ר (פתיחתא

 יוצא שהוא שעה אמר יהודה רבי
 כה שלה מיטרים חתך אמו ממעי
 ושחת אדום פשעי שלשה על ה׳ אמר

פי״ב). דר״כ (פסיקתא רחמיו

 כל אלא לבד בצלאל תאמר ולא
 כו׳ המשכן במלאכת עוסק שהיה מי

 חיה אפי׳ אלא אדם בבני תאמר ולא
 אלא נתפרסם לא ומכולם ובהמה
תי״א). רמז שם (ילקוט כו׳ בצלאל

 מי כל רשב״ל אמר ככלותו מהו
 על עריבין ואינן ד״ת מוציא שהוא

 לבעלה עריבה שהיא ככלה שומעיהן
 מ״א, (שמו״ר כו׳ אמרן שלא לו נוח
ה׳).

 בן דוסתאי רבי בם אמן לא בנים
 בם אמון לא תקרי אל אומר יהודה

 רוצים היו שלא בם אמן לא אלא
 בשעה הנביאים אחר אמן לענות

שם). (ספרי אותם שמברכים

עדן גן שערי לו פותחין כחו בכל אמן העונה כל קי״ט) (ד׳ שבת עי׳ א.15
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 א״ר כ״ג) ב/ (תהלים דרך ושם
 סגי אורחתיה דסיים כתיב ושם ינאי
ג׳). ט׳, (ויק״ר שוי

 זוכה אורחותיו השם כל אריב״ל
 שנאמר הקב״ה של בישועתו ורואה

 ושם אלא ושם תקרי אל דרך ושם
ה׳). ד/ אלהים(מו״ק בישע אראנו דרך

 ובגירושין בשילוחין אותו ודנתי ודנתי כר בגירושין אותו ודנתי
 איכה אלא איכה א״ת איכה לו וקועתי איכה עליו וקוננתי כו׳ בשלוחין אותו

 מטות). ם׳ אגדה (מדרש ט׳) ג׳, (בר׳ איכה לו ויאמר שנאמר
ד׳). סי׳ דאיכ״ר (פתיחתא כתיב איכה

 לחרבא דעתיד ליה רמיז הכא איכה לו ויאמר
 איכה הה״ד איכה, ולמבכיבה מקדשא בי

כ״ט.). בראשית (זהר בדד ישבה

 חמה עליהם נתמלא הים שאף ומנין
 חומה להם והמים אומר הוא שלמעלה

 (ילקוט כתיב חמה ט״ו) י״ד, (שמות
דרשב״י). מכילתא רל״ב, רמז בשלח

 חומה להם והמים שנאמר לחונקן הים ובקש
 בראשית אגדה (מדרש חמה עליהם שנתמלא

י״ז). פרק

 חמה עליהם נתמלא הים שאף ומנין
 תקרי אל חומה להם והמים שנאמר

ישמעאל). דר׳ (מכיל׳ חמה אלא חומה

 אלא כבשים תקרי אל אבהו א״ר
 של כבשונו שהם דברים כבושים

 משלי (ילקוט לבושך תחת יהיו עולם
שם).

 בשם חגי ר׳ חלפתא בן שמעון ר׳
 כבשים כתיב נחמן בר שמואל ר׳

 כתיב כבשים כ״ז) (משלי ללבושך
 כובש היה קטנים שתלמידיך בשעה

^ מגלה הוי חכמים תלמידי וגעשו הגדילו תורה דברי לפניהם  תורה סתרי ל
ה״ז). פ״ג ע״ז ירוש׳ שם, וילקוט דודיך טובים כי עה״כ (שהש״ר

 דברים ללבושך כבשם מהכא אמר אבהו ר׳
 לבושך תחת יהיו עולם של כבשונו שהם

י״ג). ד׳, (חגיגה

 אמן, שאומרים אלא אמונים אומר א״ת אמונים שומר צדיק גוי ויבא שערים פתחו שנאמר
 שערים מתחו מ״ט בביהכ״נ אמן לענות יודע »משהוא ה״ח) (פ״ד, שביעית ובירושלמי

אמונים. שומר כו׳
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 לו שהיה אחז מנו לא מה מפני
 מסלת אל שנאמר מישעיהו פנים בשת
 כתיב כובש ד) (ישעיהו כובס שדה

 לפי ק״ד ד/ (סנה׳ לאפיה דכבשינזע
כבס). ערך הערוך מוסף בעל גי׳

 בא הנביא שהיה בשעה מוצא אתה
 את וכובש כו׳ בורח היה לקטרגו

 אל כובס שדה מסלת אל הה״ד פניו
 (ירושלמי כו׳ כובש אלא כובס תקרי

ל״ג). ל״ו. ויק׳׳ר ה׳-א, פ״י סנהדרין

 יוצא היה לקנתרו בא הנביא כשהיה ד״א
 שהיה כובס שדה מסלת אל שנאמר בו׳

ת״ט). רמז ישעיהו (ילקוט פניו כובש

 אלא בהבראם תקרי אל בהבראם והארץ השמים תולדות אלה
 ויצא פ״ו« לך לד (זהר באברהם״ כתיב באברהם ד׳) ב׳, (בר׳ בהבראם

שמיני ל״א! צו ע״ט; יתרו קנ״ד! ר״כ!). פקודי (זהר
ל׳׳ח.).

 מדרש רמ״ז: ויחי (זהר באברהם בהבראם
ט׳). י״ב׳ ב״ר

 לאופי תקרי אל האזינו אלי ולאמי כו׳ ראב״י את רשב׳י שאל אר״ח
 מחבבה קב»ה n דלא לאמי אלא לא »׳ אמי לי שעטיי׳ בעטרי■ מהו

 (זהר אמי דקראה עד ישראל לכנסת הה״ד(ישעי׳ אמו שקראן עד מחבבן זז
 דס׳ב.). ואתחנן אלי ולאומי עמי אלי הקשיבו ד׳) נ״א,

ח׳). י״ב׳ (במ״ר ” כתיב ולאמי האזינו

 אלא אמו אין כו׳ אמו לו שעטרה בעטרה

ם׳ (תו״כ האזינו אלי ולאמי שנאמר ישראל
שמיני).

)(ק״ה וירא זהר עי׳ .16  הזהר ובהקדמת באברהם, ותנינן (וכתיב) בהבראם :
)(ג׳ )(מ״ה ובבשלח ;),(קכ״ח שרה בחיי וכ״ה באברהם ותנינן בהבראם :  לאברהם נטל :

 אוקימנא במאי (רצ״ח.) ובהאזיגו ואוקמוה בהבראם כר׳ דכתיב עלמא ביה וקיים
)(צ״א לך לך ועי׳ כו׳, באברהם בראם בה׳  (צ״ג׳) ושם באברהם בראם בה״א בהבראם :

 זעירא דה״א ובגין (כ״ה.) ובבראשית באברהם, ותאנא בראם בה׳ ותאנא בהבראם
דהבראם. דאיהי דאברהם ה׳

 כל שבחוהו והקבח אום נקרא כלו הגוי וכן :אם ש׳ לרד׳׳ק סה׳׳ש עי׳ .17
השירים (שיר אמו לו שעמוד, בעטרה כן יתפרש המשל דרך ועל א׳) קי״ז, (תהל׳ האמים
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מאה, אלא מה תקרי אל הכי אוף (רנ״ד.): פנחס מהימנא רעיא ועי׳
 כלת משה כלת ביום הכי אוף כו׳ ושלשתם אלא ושגנתם תקרי אל הכי אוף

 או מניה אות למגרע ולא לאוספא רשו לון לית דאיגון כו׳ ביה דרשינן
 מלאים דאנון חסרין תיבין אילין על אלא כו׳ אחרא באת דא את לאחלופא

 בתכשיטיך כלה לקשטא למעבד דיכלין פירושין כל ועל חסרים דאינון ומלאים
 י״ז) (דברים הה״ד לון מאמין ולמהוי דיימרון כמה למעבד מני קב״ה דילה

כו׳. יורוך אשר התורה פי על

 דרשות חז״ל, שבדברי" ,,כתיב״ שמאמרי יוצא, האמור, מכל הנה,
 פירושיה התורה דברי את ולהרחיב לפאר כלה״ כדי,,לקשטא שבאו הן בעלמא
 כביכול, גירסאות, שינויי על פנים בשום לדבר ואין לכתובים, ונסמכו ועניניה

 הרבה יש אמנם — במקרא. המקומות באותם התלמוד בעלי לפני שהיו
 ל״ב) (ד׳ סוכה לדוגמא עי׳ בכתוב באמת הוא כך ״כתיב״ שהביטוי מקומות

 גבירים עיר ה׳) (ל״א, ויק״ר מדרש כתיב, כפת מ׳) כ״ג, (ויקרא תמרים כפת
 ג׳) ג׳, (רות וירדת ה״ז) (פ״ח, פאה ירושלמי כתיב, גברים כ״ג) כ״א, (משלי

 כתיב, מלבד ל״ג) י״ב, (ה״ב מלבו ה״א) (פ״א, ע״ז ירושלמי כתיב, וירדתי
 והמדרשים הבבלי התלמוד רחבי כל פני על הנטושים רבים מאמרים יש וכן

שבהם וכלליה, מדותיה התורה דרכי ביאור בחקר יסודו ” תקרי״ ״אל שהביטוי

 שלמה אם על אומר הוא המליצה דרך שעל לפי בחירק שהאל״ף פי על ואף י״א) ג׳,
 תרגום ועי׳ אומתו! כלומר עמו ישראל הוא ואמו הקב״ה הוא שלמה המשל דרך ועל

 ב׳) י״ם׳ (יחזקאל אמך מה תרגום וכן כנשתכון ואבהית ה׳) ד, (הושע אמך ודמיתי
 לאימא כתיב לאם כ״ו) י״א, (משלי לאום יקכד,ו (קצ״א.) בלק ובזהר דישראל, כנשתא מה

 א׳) י׳« (משלי אמו תוגת (ע״ד:) מות אחרי ובזהר שם, משלי ילקוט ועי׳ קדישא
אמכם. שלחה ובפשעיכם א׳) נ׳, (ישעיהו כתיכ דמלה ורזא ישראל כנסת דא ובודאי

 מאוחרים ובמדרשים בילקוטים הנמצאים ממאמרים ראיה הבאת כי להעיר יש .18
 של חיבורם זמן בשאלת כלל תלויה אינה התלמוד בדרשות נוסחאות שינויי על וכו׳

לפניהם. עתיקים מקורות מתוך בהם מובאים אלה שמאמרים משום האלה, הטפרים
 קפרא בר תני ה/) ד׳, (כתובות רז״ל ״״אמרו :מ״ג פרק ח״ג נבוכים מורה עי׳ .19

 יתן מגונה דבר אדם ישמע שאם מלמד אזנך אלא אזנך א״ת א_זגך על לך תהיה ויתד

 זה בפירוש יחשוב כן הסכלים, אלו אצל התנא, זה אם תמיד. ואני אזנו. בתוך אצבעו
 איני האזנים, הם ואזנך האצבע, הוא ושהיתד המצוה, זאת כתנת היא ושזאת הכתוב,

 על בה הזהיר מאד, נאד, שיר מליצת הוא אבל זה, יחשוב שלם ששכלו ממי שאחד חושב
צד על לפסוק זד, וסמך לשמעו, אסור כן מגונד,׳ דבר לומר שאסור כמו וד,וא טובד,, מדד,
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 בהרבה והמשוקעת הגנוזה והנסוכה, השרויה וברוח ומתפרשת, מתבארת היא
ה/ ברצות אחר במקום מיוחד מדרש קבענו ולזה ומליצותיך^ מניביה

 וכבר ענינו״. זה כך, אלא כך תקרא אל ות8במדמ שיאמר מה כל וכן והשיר, המשל
 בחרא לא ודאי ואולם בתלמוד, מקומות מכמה אלו הרמב״ם דברי על שהקשו מה נודע

 «כל״. בדבריו כתוב כי אף לסוגיהם תקרי״ *אל מאמרי לכל הרמכ״ם מחתינהו מחיתא
 (ד, וכתובות כ״ז.) (ד, יבמות ועי׳ הרמב״ם, בד׳ שם ובטמ״ג ש״ם סי׳ או״ח ט״ז ועי׳

)ג׳ (ד׳, והוריות ט״ז.)  מגוחכת ט״ם כידוע, אך, דהוריות גמ׳ הובא שם ביבמות ובריטב״א :
 הרלב״ח בשו״ת ועי׳ כולו, עכו״ם ישראל על שקאי כולו הגוי במקום בדבריו שתקנו שם

)ס״א (ד׳, ססחים וע״ע !דהוריות גמ׳ בהך מ״ש הסמיכה בקונטרס )י״א (ד, ומנחות : : 
זה. בסרם להאריך המקום כאן ואין ג׳.) (ד׳, ובכורות
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P R E F A C E
In nowadays the Bible has become a free and open 

domain, for all who choose emend it. One distorts a 
Biblical chapter on the basis of variants in the Septuagint, 
another emends the Massoretic text to conform with the 
Samaritan version, and still others adapt it to other texts. 
In this manner all ancient versions have been utilized. It 
is by such methods that the imposing, yet baseless, struc
tures o f textual criticism, have been reared by men who 
would be hard put to translate a Biblical chapter into 
the vernacular, without constant recourse to dictionaries, 
critical commentaries and translations. N o  legitimation 
o f sound knowledge is required of those who would emend 
the Massoretic text. One is justi£ed, therefore, to pose 
the question what these same Biblical scholars would say 
if  analogous methods were employed in the evaluation 
o f other literatures, if, for instance, some were to adapt 
the text o f Shakespeare to make it conform to its earliest 
French translation, or if  the "Canterbury Tales” were 
emended in consonance w ith a German translation?

Another evil is the strange zeal o f authors to embellish 
their writings w ith erudite though superfluous notes. 
In this manner it has come about that any and every 
author o f books on the Bible regards it as detracting from  
his standing and from the value of his book if  its pages 
are not studded with notes pointing out variants in the 
ancient Bible versions, such as the Septuagint, the Peshitta, 
the Vulgate, a. o.
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IV. Elucidation of Biblical passages apparently mis
quoted in Talmudic and Rabbinic literature.

V. Biblical words quoted in Rabbinic and medieval 
Hebrew literature not verbatim but according to 
the subjective interpretation of the author.

VI. Contributions to the text of M ahbereth M enahem,

VII. Review of the text of M ahbereth ha-A rukh .

VIII. Remarks on the Septuagint Concordance by Hatch 
and Redpath. It is amazing, indeed, that Biblical 
scholars have as yet neither noticed nor endeavored 
to rectify the defects of this Concordance which, 
from the first to the last page, abounds in mistakes 
so numerous that they render the work utterly 
useless.



The entries of Mandelkern*s Concordance to the 
Hebrew Bible, the usefulness of which is not questioned, 
are preceded by listings of variants and versions from  
the ancient translations of the Hebrew Bible with which 
the author felt constrained to enhance his work to give 
it a scholarly appearance. It is di£Ecult to say on what 
sources Dr. Mandelkern based these notes, or on what 
authority he so confidently quoted variants in the Septu- 
agint and the ancient versions which are unsubstantiated 
by the texts invoked. Even where variants exist, Mandel- 
kern’s quotations are in most cases either wholly or partly 
distorted. The examples adduced in this book will prove 
the value of that work originally intended to grace and 
enhance the Concordance, whereas, in fact, it detracts 
from it, placing its scholarly value under a question mark 
and constituting an unforgivable offense against truth 
and scholarship.

The present work also deals with some aspects of 
the following subjects:

I. Inversions in the Septuagint (p. 39 ff.).

II. Transpositions of words or phrases: (a) from one 
line to another; (b) from one passage to another; 
(c ) from one chapter to another; (d ) from one 

Biblical book to another.

III. Observations on mistakes in the Septuagint due 
to the circumstance that the copyists of the H e
brew manuscripts in case o f a scribal error did 
not invalidate the wrongly spelled word but sup
plemented it w ith its correct form, so that both 
the incorrect and the correct words remained side 
by side in the texts.
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