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 כשפת בידינו אשר הקדש כתבי נוסחת כי נאמנים תים1ומום נכוחות ראיות
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 המסורה פי hv קדשנו בשפת בידנו כעת דנמצאים תפ»ך הקדש כתבי
 נהם מצאנו ובהם קדם. מימי מחמדנו מכל נחלתנו שארית חם הסופרים ותקוני
 רבים עמים מחמת סבלנו רעות רבות אשר הזאת. המרה בנלות לנפשנו ומרגוע

 ומי לבז מי בחיה, ומי בחרב מי באש, ומי במים טי במדבר, כיענים אכזרים
 והחרון האף כל ומה ל^מניחם, טרף היינו כמעט לנו שהיה ה׳ ולולא למשסה,
 הקדש כתבי ושוטרים אחד באל אנחנו מאמינים יען הלא עלינו עולם ושנאת

 כאלה ימים עתיקי קדש כתבי לו אשר בארץ אחד גוי טי אולם ;נפשנו בכל
 ושנות אדם בני תולדות ומספרים טובים ומשפטים חוקים ומוסר, חכטד, מלאים

 לזרות למורשר, נתנו נחלתו חבל יעקב לזרע ורק ומשפט אמת ברוח ודור דור
 העטים וכל ארץ ערפל כסה אשר ובעוד עמים, לאור ולהיות בארצות אותם

 נביאנו אז יצאו ארצה; השלכו ומשפט ואמת משלה עריצים יד באלילים ד.תד.ללו
X האלה היקרים הלמודים את להורות וחוזינו

לכלנר אחד אב הלא
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. בראנו אחד אל הלא
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 באחיו נבגד ,מדוע
חרב י1ג אל ג־וי לא
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םלחמהנ>. עוד ילמדו ולא
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 ברוח ידרשו רבים גוים ואליהם עטים לנס כיום עומדים דבריד.ם אשר
 אדמת על שרש החכמה אד,בת הכתה כאשר המלך תלמי ובימי ;ה' ויראת דעת

שפת הקדש כתבי נעתקו מצרים של אלכסנדריא  העתקת בשם ונקראים יונית ל
 ללשונות ונעתקו הלכו וכה וסורית, ארמית לשפת נעתקו כן ואחרי השבעים,

 עיני כמעט נפקחו ודעת חכמה ימי אלה בימינו אשר עד דור אל מדור שונות
 וכתבי שנים אלפי זה היהודים בין הנגנז הטוב האור את לראות העמים כל

בארץ. הטתד׳לכות הלשונות לכל נעתקו הקדש
 שפת דעת וחסר ושנאה קנאה מרוב בימינו העמים מחכמי רבים אולם

 הנמצאים הקדש כתבי על כן לא אשר דברים לחפאות יצאו וספרותנו קדשנו
 ועקשים נלוזים דרכים סי על מחמדנו שארית את לשמצה ולתת בידינו כעת

 וכתבי כד,וגן, אז נעתקו יען העיקר, הם היונית שבהעתקה הקדש כתבי כי באטרם
המסורה וראשי מזויפים הם הסופרים ותקוני המסורה ע״ס קדשנו בשפת הקדש
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 וגבורתם חכמתם וכל דופי של דרשות דורשים מהם ויש בדעת. עניים היו
 סרטים אנשים שמות על קדים ושדופות דקות רחוקות השערות להגיד היא

 םפורים רק מהם ועושין וכדומה, כלב פינחס אהרן כמו הקדש בכתבי הנמצאים
 המצרים' של ההבלים לספורי אותם ומדמים שונים אלילים ושמות בדוים

 שהמציא חדשה בהןמערה ימיהם בהבל כלו אשר ויש.מהם ;והיונים הכושים
 א> הקדש בכתבי הנמצא ואלהים יהוד! השם שנוי בדבר ^סטריך הצרפתי הרופא
 היקרים המאמרים מכל ועוש״ם הפסוקים כל רב בדיוק ומונים סופרים והמה

 למאומה יצלחו ולא רוח ורעות הבל והשערותיהם דבריהם וכל קרעים. קרעים
 השערותידט בהבלי להאמין אחריהם נתעו מאחב׳׳י רבים וגם תמימה, ה׳ ותורת
 לשבש יצאו דעת בלי אשר ויש בידיהם; חרם והעלו אדירים במים צללו אשר

 הסשיטא השומרונים, השבעים, העתקת ע״ם חדשים תקונים ולעשות חכתובים
 ועליהם וזדונות שגנות שבושים, מלאות נשחתות העתקותיהם אשר וכדומה
 כתבי לפרש יצאו אשר דש שונות, נוסחאות הקדש בכתבי לעשות יסמכו
 ושאד הקדושה תורתנו ועל ספרים לרוב וחברו וזרים רחוקים בפירושים הקדש
 מכותב ולא המאמרים וסדר והמשך קשוד בהם אין כי סרה דברו הקדש כתבי
 הבל ובפירושי בהשערות התבל וימלאו הדברים אלה יצאו הימים דברי וסופר

סדרים. ולא צלמות
 לפניהם סגר• ועוד מאומה להם הועילו לא והפירושים ההשערות כל אבל

 לבקש יצאו יען תוכן'הדברים, מהם ונעלם הקדש כתבי את להבין המבוא
 את ולא.שמו הדברים. אלו יצאו ישראל ממקור כי ושכחו זרים, מבורות דעת

 מהם עצה ולשאול והמדרשים! התלמודים דימסורה בעלי חז״ל דברי על עיניהם
 היתד• כי היטיב ידעו עבר ושפת בזמן'אליוש, קרובים היו הס כי קשים, כענינים

 ע״פ דבריהם את והעמידו הקדש כתבי את וחתמו אספו והם שפתותיהם, ניב
 מקובלים דבריהם וכל החיצונים, הספרים את הרחיקו והם שונים, יד כתבי

 חוקרים היו הם כי הענינים. באלו בראש לדבר המשפט ולוט הראשונים מאבות
נאמנים. ומשקלים

 כמוסים הקדש כתבי חז״ל וקבלת המסורת ובלי הדברים כנים כי ולהראות
 יועילו לא וכדומה דטשיטא השמרונים. היונים, העתקות וכל לפנינו וחתומים
 המוליכות בהעתקותיהם ממש אין וכמעט העיקר היא שלנו הנוסחא כי למאומה

 ונחוץ ונצורות גדולות לנו גלו בחכמתם חזי׳ל ורק עליהן השומך את תועה
 להתבונן עינינו את נא נשימה עליהם. לב ולשית דבריהם, את בצמא לשתות לנו
 פי על אך כ* נראה ואז משה בתורת ובראשם הקדש שונים;בכתבי מקומות על

בצהרים. כשמש הדברים לנו ויתבררו יתבארו חז״ל ודברי המסורת

 רבים צרפרז, בלשון תפרו את 1753. בשנת אתטריך הוציא אשר העת מן א)
 הבלים יהרבו גמור בשגעון כמעט הבו החדשים, ההכ״ך מפרשי העמים מחכמי
באריכוה הזאת הנבערה השטה בדבר החמישי במאמר להלן ועיין חקר, אין רוח ודברי



 בשטים ישרא^ בני ישבו כאשר כי תורתנו ^נו תספר במדבר כספר
 א) הטדינים את ^צרור ^משה צוה וה׳ מואב בנות את והזנו פעור ^בעל נצמדו

 אל ה׳ ויאמר המגפה אחרי ויהי שונים. בענינים פתאום הפופר הפסיק ומיד
 תחלק לאלה משה אל ה׳ וידבר ישראל, בני עדת כל ראש את שאו משה

 גלויות. הזה במקום והשאלות אחוזה לנו תנה וכו׳ צלפחד בנות ותקרבנה הארץ
 המדינים לצרור ה׳ צוה מדוע האלה הדברים כל בין יש והתחברות קשר איזה
 ונאספת העברים הר אל עלה : למשה ה׳ מצות תבא כן אחרי ? המואבים את ולא
 ומשה ג) צן במדבר פי טריתם כאשר אחיך אהרן נאסף כאשר עמך אל
 העדה על איש הרוחות אלהי ה׳ יפקד ;לאטר וענה זה אדות על מאומה דבר לא
 בקש ולא התפלל ולא רוח בקרת הנורא משפטו את משה ששמע היתכן ;וב׳

 שמשה בפרוש נאמר תורה שבמשנה אלא עוד ולא הגזרה. את לבטל מה׳
 דבר תוסף אל לך רב לו אמר וה׳ ההיא הגזרה את לבטל לה׳ והתחנן בקש
 קשה עוד לזה. וזכר רמז שום אין הספור בעיקר ופה הזה בדבר עוד אלי

 הענין הפסיק יהושע על ידיו את לסמוך למשה המצוה באה אשר אחרי מדוע
 ועוד נדרים בפרשת כן ואחרי פרשיות בשתי בזה והאריך הקרבנות בעניני מיד

 ומדוע לכאן. והקרבנות הנדרים ענין ומה י•) המדינים עם המלחמה בצווי הפעם
 בדבר למשה הצווי נשנה מדוע המטות, ראשי אל דוקא נדרים פרשת נאמדה
 לו שיבא עד והמתין מיד משה נלחם לא מדוע פעמים. המדינים מאת הנקמה

 מהמפרשים ומי t גדולה באריכות מדין מלחמת מספרת מדוע זר. על שנית הצווי
 ולהניד הזאת מהמבוכה אותנו ויוציאו הדבריס אלו לנו יפרשו אשר הרבים

פשר. דבר לנו
 ולהראות וךעת טעם בטוב הדברים כל ולבאר הדורים כל לישר אבל

בס׳ וקשר וסדר המשך דינער הח׳ כביר לא זה הראה כאשר 0 הדברים סדר
א', כ״ה, במדבר א)
א׳. כ״ז, שם ב)
'״ב. שם ג)
. כ״ג. ג/ דברים ד)
א׳. ל״א, במדבר ה)
 חלוק יש כי לכאן עכין אינם בתורה, ומאוחר מוקדם אין חז״ל ודברי ו)

 ומאוחר מוקדם שאין האומר ובין ומשער, תדר בלי ככתבה שהתורה האומר בין גדול
 ״ממוקדם ן״ל: דר״א מדות מל״ב הברייתא ננה׳ כעתיק הדברים ולבאר התורה, בפרשיות
 פרשה כאמרה אימתי משלשת עגלה לי קחה אליו ויאמר כיצד, בפרשיות ומאוחר

 כיוצא וכו', שכים חמש אברהם שיצא קודם היה והמעשה המלכים מלחמת אחר זו
 משה כלות ביום ויהי כתיב ואח״כ א׳) (במדבר תיכי במדבר משה אל ה׳ וידבר בו

 בניתן בא׳ הוקם שהמשכן קודם, היתה המשכן הקמת והלא וגו׳. המשכן את להקים
 מכאן אלא מ׳) (שמות המשכן הוקם וגו׳ הראשון בחדש ויהי שנאמר השניה בשנה
לפרשיות בנוגע כי מאד נכונים־ חז״ל דברי ובזה בפרשיות״ מוקדם שהמאוחר לוגד אתת
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 טאת דעת לבקש הלך אשר עד מאומה, ידע ולא במים להג והרבה הארץ.
 עצומות בעינים העטים מחכמי רבים נמשכו ואחריו בנסתרות. העוסקים המקובלים

 מערכות את ועכר חרף אשר הרבות וזדנותיו שגיונותיו כל את גרה ומעלים
 ים ספיר ו מישרים מראות עיניו טחו בעטו וקנאתו שנאתו ומרוב ישראל,

 כלל, ממש בהם ואין המה תפל טיח רק דבריו וכל חצץ לאבני בעיניו נהפכו
 ולא מתוקן לא מאומה נשאר שלא במקום בכונה קלקלו לאמר שייך איך כי

 את הכריח ומי »)אחדות אותיות או תיבות איזה גם שם נשארו ולא מקולקל,
 כ״ח כי מספרם את ולמנות בכונה הנעשים הקלקולים לחשוב אמסורה בעלי

טוב הלא ההפסק. שעור יהיה וכמה להפסיק נחוץ שבו המקום ולהורות הם

 דננל בנבזינוצער דיא אליין גאנץ אום שלעכעיגקיינו או:ד אנמאמתונג אוים אדננר
 איך ווייס האגכנן, געזאגנו ווערדען, צוא געהאלמען גכנהיימכיססע גענונוליככנן

 איהנען גייא איך דאסס וועניגסטפכס איך ווייס אבער דאס ניכט, נוהאט דער אין
 געדאכקען קינדיסע כור זאנדערן אויסזעהע געהיימכיס איין וויא וואס כיכנוס

 ,געלעזען שוועטצער קאגגאליסטישע אייניגע אויך האבע איך האבע. געלעזען
 גענוג ניע מיך איך אוכזינכיקייט דערען איבער געקאנכע, איבערדיננס אוכד

 דיזען אויסער אגשרייבער דיא האבען ענדליך סוף) (שם קעככען. וואוכדערען האבע
 שעעללען פערשעיממעלעע פילע צימליך כאך אויך לעזעארעען צווייפעלהאפעען

 בעמעלקבאר פאראגראפען) דען אין מיטעען רוימעס אייכננס לעננילאססען (דורך
 שטעל־ 28 צעהלעןכעמליך זיא אכגעבען, דיאמאסארעטען אכצאהל דערען געמאכט,

 ווירד, גננלאססען רוים לעערער איין פאראגראפען דען אין מיטטען ווא לען
 פערבארגען געהיימכיס איין צאהל דער אונטער אויך זיא אויב כיכט ווייס איך

 דעס גרעסע געוויסע אייכע אבער בעאבאכטעטען פהאריזעער דיא גלויבען.
 פיכדעט אנצופיהרען) אייכננס כור אום ( דאפאן ביישפיל איין הייליגשטרענג. ראוימעס

 דען אויסער זא אוהד . . . ווערז 8 אין מאזיס בוך 1 דננס 4 קאפ. אים זיך
 דען פאן 27 נאך מאן פינדעט האבען אכגעמערקט שוין וויר דיא שטעללען,
 ערשיינען פערשטיממעלט היכט פילע יעדאך וועלכען אוהטער געלאססען, שרייבערן
 איך הטיב נראה מכאן .ווערע געלאססען רוים לעערער קיין ווען ווערדען,
 מפץ לא אך האמת אדני על מיוסדים. אינם דבלי( כי בעצמו והבין לאה שפינוזה

 מאד ונכונים ;תועה הקודש כתבי על ולדבר ופתלתול עקש בדרך רק משרים ללכת
 מלבד שפינוזה אהל :בזה״ל עליו אמר אשר דברים) פ׳ (במשתדל שד״ל הח' דברי

 מקומות ובכמה ולב, בלב מדבר כן גם שהית ספק אין (בחקירותיו) בחוברותיו שטעה
 ויפקח ספריו, הקוראים על ירחם והמקום ובמרמה! בערמה קוראיו את הטעה

שקריו. להכיר עיניהם
ם המלות כמו א) ו ל ם ת ם ה ש י ת ש ל  י^סרבה י״ב) כ׳׳א ב/ (שמואל פ

 יש ועליהם וכדומה, י״ג) ב׳ (נחמיה פרוצים הט אשר ו') ט', (ישעיה המשרה
להלן. ועיין בכונה, ולא במקרה רק נתקלקלו כי לומר
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 כך כל היו האם ;וסיעתו לשפינוזה תרמיתם יודע לבל מזה לחשות להם היה
 הזיופים, ולא הקלקולים רק המסורה בעלי חשבו ומדוע ותבונה. מדעת נבערים

 לבעלי בעצמו שפינוזה האמין ואיך ;מקומות בהרבה נ״ב זייפו לדבריו שהרי
 בימינם שקר אולי ;הקדש בכתבי בכונה נתקלקלו מקומות כ״ח רק כי המסורה

חקר. אין קלקולים ויש
 דבר כי לנו לבאר יצאו נר^טץ הח* גם נלוה ועליהם זמנינו מחכמי רבים

 או שתים במקרה נמחק או נתקלקל כי וסימן רמז הוא הפסוק באמצא הפסקא
 שנמצא ממה הזה החסרון למלאות ידינו לאל ויש שלנו. בהנסחא תיבות שלש
 בימיהם ראו הם יען והפשיטא. השמרונים השבעים הישנות העתקות אצל

 נכונים לא דבריהם כל אבל א> בידינו כעת נמצא מאשר משובחת יותר נסחא
 שפינוזה ודברי מעולם, אחרת נסחא כל ראו לא וכדומה והשמרונים השבעים כי

בבירור. ונוכיח נבאר כאשר יחד גם וכסלות בערות שהם וחומר קל
 התורה היו לא״י הגולים עם בבל מגלות הגדול הסופר עזרא בעלות כי

 נורעים והיו היום, אתנו כאשר השלמות בתכלית שלמים הקדש כתבי ורוב
 חבר לא ועזרא אופן. כשום בהם ולקלקל לזייף באפשר היה ולא העם בין

 מגילות משה נימי כבר נתנה התורה אך הקדש. כתבי ורוב התורה את בעצמו
 ראה חכמתו וברוב ב) ודעת טעם בטוב שלם לספר כן אחרי ונתחברה מגילות

והם בעם, והנבונים והלוים הכהנים בידי רק התורה היות טוב לא כי בימיו עזרא

:p5 עיי' א)  מחלקה שני וחלק ,279 צד א׳ חלק יודען: דער געשיכעע '
גהערה. 188 צד א׳

וכו׳ ניתכה מגילה מגילה התורה : בנאה רבי משוס יוחנן ר' הורה וזאת )3
 יוחנן ר׳ יאמר ובעצמו ׳,)p ד׳ חמישי, פ׳ (גיטין ניתנה חתומה תורה אומר רשב״ל

 נכון. בשדר לרעותה אישה כן אחרי נדבקו המגילות כי והכוכה דאיבק״ ״לנהי ג״כ,
 )202 איזראליטען(צד דער געשיכטע צור בש' בערטהעאה הגדול הס׳ דברי ואלת
 אלעער־ דעת נור כיכע זאגען מעכטע איך ווערקע געשיכעליכען קיינעם אן דען

 אוית־ אונד אנארדנונג געדאנקע איין בעשנוימט צייטען, אללער זאנדערן טהומס,
 דען אין וויא איינלייכטענד זא אונד אויקשליתליך זא טהאטזאכען דער וואהל

 בדברי עיין התורה, קדמות ובדבר :עעתטאמענטת אלטען ביכערןדעת געשיכטליכען
 )453 צד 6 נאנוע ח', מחלקה (ח״ש יודען דער געשיכטע : ׳p5 גרעטץ הח׳

 והח׳ 199 צד טעתטאמענט אלטה דאש אין איינלייטונג הסיבלעעקבש׳ ובדברי
 כי הזאת הנבערה והדעה :וכדומה עענטאטייך מאזאישעם נאך בש׳ וועלטע

 בנים היו לפניו שנים הרבה עוד אך היא, שפיכוזה המצאת לא התורה חגר עזרא
 הדעה לבטל הרמה אמונה היקר בש' היאב״ד יצא וכבר זאת, הגידו אשר כחשים

 לגבל, הגיעו וכאשר כו׳ אמרו עלינו החולקים אכן ע״ט) (צד :וז״ל הזאת הנגערה
 מה פשוקים והפך קצתה, ושכח התורה ממקצת ונזכר עזרא, שמו •איש בהם קם

עתה הנמצאת התורה זאת להם וכתב לשגרתו משכים שהיה מה אל מהם, זכור שהיה
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 בעצמם יבינו ועדגדולם מקטנם העם hכ אך זמנו, עד היה כאשר העם את הורו
 לעמו להועיל לו הצליח ובזה האדם. בהם יחיה אשר וחוקותיו ה׳ תורת את

 לשונם על ומלתו בם דבר ה׳ רוח כי ואף לפניו היו אשר מהנביאים יותר כמעט
 התורה כי יען במדבר. קורא כקול והיו העם, בלב דבריהם נכנסו לא זאת בכל

 תורת את בעצמם ידעו ולא מדעת נבער היה העם ורוב זוית בקרן מונחת היתה
 מלומדה, אנשים כמצות והלוים הכהנים ע״ם רק היו מעשיהם וכל וחוקותיו ה׳

 וכל אחריו והלוים הנהנים מיד נמשכו אלילים עובדי אחרי המלך נתעה ואם
 להם והורו שולל אותם הוליכו והם בבקעה כבהמה אחריהם הלכו העם הטון
 כי באמרם אותם־בשוא והתעו בעיניהם ייטב כאשר והאמונה הדת יסודי את

’ א>. פניהם על כחשם להראות ידם לאל היה ולא האטת דרך היא זאת
 ונבונים זקנים מאנשים כנסיה בימיו נאספה הטובה מחשבתו את ולהוציא

 שלשת לנו נשארו ומהם הגדולה. כנסת אנשי בשם הנקראים השופריס ראשי והם
 והעמידו בדין מתונים הוו t וד.מה הגדולה פעולתם על עדות יתנו אשר דברים

 מצאנו כי שנים הרבה נמשכה הזאת והכנסיה ב>. לתורה סיג ועשו הרבה תלמידים
 לתקן היתה מעשיהם וראשית הגדולה כנסת משירי היה הצדיק שמעון כי

 ידעו למען ושבת, מועד בכל העם כל לפני התורה מן אחדות פרשיות קריאת
 כי החתום כספר העם המון לפני התורה נשארה עוד אבל ה׳ תורת את כלם
 נשתנה התורה נכתבה שיו הישן עבר כתב כי הנבונים, רק בה לקרוא ידעו לא

 מאד, תמונתם את שינו והאותיות וישרה, תטה לכתיבה הזמן בהמשך מעט מעט
 בכל היהודים השתמשו מאשור עטהם עלה יען אשורית כתב הנקרא הזה ובכתב

 את החליפו וסיעתו, עזרא עשה מה מהם. כמעט נשכח הישן והכתב עניניהם
 כלם ידעו למען התורה את בו לכתוב והתחילו אשורית בכתב הישן עבר כתב

 להם, הידוע הזה הכתב ידי על ולילה יומם בה ולהגות ה׳ בתורת לקראות
 הכותים הם השמרונים לתורת היהודים תורת בין גדול הבדל גם עשו ובזה

אכה״ג בעיני נאמנה היתד. שלא מתורתם דעת מבלי היהמיים יעתיקו פן מיראה

 בל שנודה נניח ̂ הנה ובו' עהה עד עליהם הם הקכוה ותקן תדורים ושדר בידם,
 המוחלבה, התורה וכתב מבבל עזרא בא שנה [השבעים שאחר ונאמר הבטול'ם אלה

 מהרי והרחוקים הקרובים אליה לשמע הסכימו ואיך עליה. העם לו הודו האיך
 עליו חולק מבלי ואפריקא למצרים שנסע ומי ישראל, גאיז שנשאר ומי ופלס, גוזן
 מוצאים ואנו לזה בכדומה עזרה עלי דופי ששם מי מעולם, לנו הגיע ולא מערער ולא

 הודו מארצות אשר ישראל קהלות בין בה חלוף א־ן אחד בנוסח מפורסמת התורה
 אדם בכי השמע לעזרא כתאמת ואיך וכו' הישוב בארץ והמערב ספרד קצה עד

.לבריתו בהמשכם לו בכללם
בשעתו ממנו גדול עזרא היה קים אהרן היה אילו שאמרו חז״ל כוכת וזאת א)

־ הולך). דור פ׳ קהלת רבה (מדרש
. א׳. אבות פרקי ב)
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 מקומות בהרבה התורה את וזייפו באמת כן אחרי עשו כאשר בה יזייפו שלא

 הקדש בכתבי וערבוביא בלבול יצא ולבל א)• ולשיטתם לדבריהם שיסכימו כדי
 לכתוב אכה״ג תקנו המלה להתהלת המלה בסוף הבאות הדומות באותיות
 לכל גדול דבר בזה ועשו אחרת בתמונה המלה בסוף הבאיס מנצפ״ך האותיות

 אמרום צופים מנצפ״ך חז״ל כונת היא וזאת ידם על בכתיבה הסוסרים יטעו
ב), הצופים שהתקינו מה עוד ואמרו

ליושנה' התורה עטרת להחזיר אכה״ג והם וסיעתו עזרא ראה עוד
 לנו כנודע הזמן באריכת הספרים נשתבשו אשר הנכונה הנסחא ולקיים

 והלכו שונים יר כתבי ובקשו המלך אמון בן יאשיהו בימי התורה ספר גורל
 ספרים ג׳ חז״ל וכמאמר הנכונה הנוסחא העמידו פיהם ועל הרוב אחר בהם

ג) האחד ובטלו השנים וקיימו היא וספר זאטוטי ספר מעונה ספר בעזרה מצאו
 מלמעלה אחדות נקודות עליהם העמידו בהם מסופקין עוד היו אשר ותוסחאות

 כונת היא וזאת ר.םםק, על לרמוז עליהם נקדו וע״כ בקדש יד לשלוח רצו לא כי
 לי ויאמר אליהו יבוא אם עזרא אמר כך אלא וכו׳ בתורה נקודות עשר חז״ל
 כתבת יפה לי יאמר ואם עליהן. נקדתי כבר לו אני אוטר כך כתבת מה מפני

 מצאנו כי מאד ישנים הם האותיות על והנקודות י). מעליהן נקודה אעבור
 ע״ם דורשין היו החרבן אחי הראשונה במאה היו אשר החכמים גדולי אשר
 ולהציל לשמור מיד ראו בתורה הנכונה הנוסחא את אכה״ג העמידו וכאשר דרכן,

 כתבי ע״פ הנכונה הנוסחא ג״כ בהם ולקיים הפליטה שארית הקדש כתבי את
 שינוי ויתר מחםר הקודש כתבי כל את היטיב להניה יצאו כן ואחרי שונים, יד

X הגלות מטלטול בספרים אחדים במקומות נפלו אשר ותיבות באותיות וחילוף 
בצדם. קוניםAד ורשמו תקנו לתקן נחוץ כי מצאו אשר ואת הזמן מאריכות או

ל ע ב ^  ולנגוע יד לשלוח מאד יראו כי שהוא כמו בפנים הדבר והניחו פה ^
^ן ^ והם כתבן, ולא הקריין היו שלהם התקונים וראשי ה) הקדש בכתבי ו

 ונאנוע 181 ב'לד מחלקה גזהי חלק לגרננטן יודנבן דער געשיכנוע )6
נמיכות. הדברים י״ג

 הימה וזאת א/ פ׳ בראשית רבה ומדרש ע״א, ק״ד שבת ;ב׳ ;5 מגעה פיין )5
 שאלו ובגמרא אותם, התקינו הם כי הפונה אמרום צופים מנצפ״ך כי קדומה קבלה

 וכוי מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המלות אלה והכתיב משה ולא צופים ותתגרא
 התירוץ כי יראה בראשו עיניו אשר איש וכל ויסדום, צופים וחזרו שכחום אלא ותירצו

 ברבים ולגלות לדרוש אסור אשר מורה לסתרי נוגע הזה הדבר כי לפנים רק הוא הזה
והבין.- ויסדום וחזרו שכחום כוללת משובה וענו כאלה דברים

I ד'. הלכה וי, פ׳ סופרים מס' ג)
פ״ג. מד״ר ל״ד, פ׳ דר״נ אבות ד)
 אבלו הראשונה שבגלות לפי הראשונים; לנביאים בהקדמתו הרד״ק יאמר וכה 0ה.ז*
ליושנה העטרה שהחזירו כנה״ג ואנשי מתו המורה יודעי והחכמים וטלטלו, הספרים



 ב^כתו סרת כמו אותן קורין ואנו וחסרות הספר בפנים כתובות שאינן הטיבות
 כמו בפנים. היתרות הטלות והם קריין ולא כתיבין ישאל כאשר איש

 לפעמים אשר והכתיב הקרי וכן א) וכדומה הדרך ידרך ידרך אל דיסלח נא
הקרי אחר לרוב השבעים העתיקו ובן ב> הלשון לתפארת תקונים ג״ב הם

 על ידם השיגה מלא ובמקום דעהם לפי הרוב אהר בהם והלכו בקפרים מחלוקת מצאו
 אחר ובדרך מבפנים א' בדרך כתבו או מבחוץ, כתבו או נקדו, ולא הא׳ כתבו הבירור
 נראה הקודש בכתבי בפנים ולתקן יד לשלוח אכנה״ג יראו כמה ועד עכ״ד. מבחוץ,
 והקרי :q בנהר ידו להשיב כזה: השפר בפנים נאמר ג׳) (ח׳, ב׳, בשמואל כי היעיב

 בהכ״י אז נתקלקל או נמחק כי משבת בכתיב הכתיב חשר כי הכתיב, ולא פרת הוא
 בנהר ידו להציב ג׳) (י״ח א׳ הימים דברי בש׳ בשלמות נמצא הזה הכתיב אבל שלהם,

 בפנים, בשמואל בכתיב החשרון להשלים אכנה״ג ידי לאל היו הימים ומדברי ;פרת
 ויראו באמונה מלאכתם את עשו אך ;ב׳ שמואל בש׳ כתיב ולא קרי פרת לעשות ולא

 ולזה מומה, אין פרוצה כעיר יהיו לבל עין בבבת כהנוגע הקדש בכתבי לנגוע מאד
 קשיעא מצאו י״ב) כ״ה, (במדבר דשלום הוא״ו כמו יום של כקוצו אף לשנות יראו

 (קדושין הוא קעיעא דשלום וא״ו מז״ל הזכירו וכן שהוא, כמו בפנים הדבר השאירו
 ויראו מלבו קרי רשמו ל׳׳ג) י״ב (מלכים מלכד׳ בדא אשר ,בחדש :וכן ע״ב) ש׳״ו

 כלל הקרי נחוץ יהיה ולא ן' אות אל יתדמה למען ד' מאות הראש בפנים להקעין
 כתבי יקרו איך נודע מ׳) א' (חלק אפיון נגד בשערו לרומים יושיפון יאמר וכה ; וכלל

 או לגרוע או להושיף איש ערב לא זאת בכל כזה, רב זמן עבר כי ואף אצלנו, תקדש
מאומה״. בהם לשנות

 בן איש פרת. בני : כותבין ולא קורין אלו מ׳, הלכה ו', פ׳ שוערים מם׳ א)
 במקום כאשר, אמנון קוראים, ולא כתובים ומילוף אלי, אלי לא באים צבאות בניו
 במלות החמשי המין ע״ב) כ״ג (ד׳ המשרת משרת בעל לשון וזה : ממש ידרך גואל

 אל כגון נקודות בלי בפנים הם לכן במשפר יוד והן קרין ולא דכתיבין שלמות
קרי. לא תנינה ידרוך הדורך, ידרוך ידרוך

 מקומות בהרבה והכתיב הקרי ובדבר ;תשכבנה תשגלנה שמרים, עפלים, כמו ב)
 בק׳ בחיי קצתי הפשוק על תולדות בע׳ יאמר וכה שד״ל דברי מאד נכונים בתנ״ך

 האות באותו מתמלת תבה כשהיתה קדם בימי השוערים מנהג היה כי נ״ל :המשתדל
 מציינין היו ואולי הדומות, מהאותיות אחת משמישין היו מתימת הקודמת שהתבה

 בין הושיעו זמן ואחר שתים במקום עומדת שהיא להודיע שימן, באיזה ההיא האום
 ויקרא בזה וכיוצא זעירה, אותה כתבו צר המקום ולהיות החקרה האות התבות שתי
 קצת וכה כה נמשכו מהדומות אמת להשמיש מהנהג ותנה א׳,) א', (ויקרא משה אל

 את והמבי כגון נתקנו, לא וקצתם וקרי כתיב ידי על אח״כ נתקנו קצתם שעיות
 ש״ז) ל״ש (ירמיה דברי את מבי הנני :והמביא במקום ב׳) ה׳ ב/ (שמואל ישראל
 ל״ה) ל״ב (ירמיה יהודה את המשי ו׳) י״ג ב׳ ישראל(מלכים אח המשי ; מביא במקום
יבאו. ישבו במקום י״ח) כ״ז (שם באו לבלתי י״ד) כ״ג (שם שנו לבלתי המשיא, כמקום



 מעשי וכל ומשפט אמת ברוח נכתבו הקודש כתבי וכאשר בהעתקותיהם
 עדות וזאת דבד, להעלים מבלי ויספרו הגידו לרעה והן לטוב הן ואיש איש

 ששאלה להמטרונה יוסי' ד השיב כאשר וישרים כנים ד%יהם כל כי נאמנה
 הזה. הדבר עושה והיה חומו בכל עומד שנה עשרה שבע בן יוסף אפשר לו

 מעשה ובלהה ראובן מעשה לפניה קורא והתחיל בראשית ספר לפניה הוציא
 עליהם כסה לא אביהם וברשות גדולים שהם אלו אם מה לה אמר ותמר יהודה
 נכונה ותשובתו וכמה כמה אחת על עצמו וברשות קטן שהוא זה הכתוב

 על אף מעוכרים ומעשים רעים דברים לנו גלו הקודש כתבי כאשר כי מאד
 ולא חטאם כסו ולא וכדומה דוד אהרן משה ראובן כמו וחשובים גדולים אנשים
 עליהם. הגידו אשר הטובים הדברים את ג״כ להאמין עלינו ע״כ מאומה העלימו

 היה בעם והנבונים והלוים הכהנים בידי רק הקדש כתבי היו אשר בעוד והנה
 אנשים לפני יען מאומה לפהוד אין כי ומשפט אמת ברוח כן לכתוב והגון ראוי

 אשר בארץ צדיק אדם אין כי הטיב ידעו והם הדברים נאמרו ונבונים משכילים
 המון לפני אותם לסרסם וסיעתו עזרא בא כאשר אבל יחטא. ולא טוב יעשה

 בי ברבים אותם לגלות אין אשר הקודש בכתבי רבים דברים יש כי ראו העם
 מזה תצא לבל העם דלת לפני וחשובים גדולים אנשים בכבוד מעט אף להקל אין

 לעשות עת כי ראו חכמתם וברוב בעיניהם. לשמצה יהיה אלהיט וכבוד תקלה
 שבכתבי המקראות בל את מהר והסירו העם. המון מעיני הדברים ולהעלים לה'

 עשו ותמימים ישרים וכאנשים ברבים. אותם לפרסם אפשר אי אשר הקודש
 הפיסקא והוא החסר. על לסימן רמז ובמסורה בקבלה לנו והשאירו מעשיהם
 גדול בלל וזה 0 שלם מאמר וחסר הספור נפסק פה כי והכונה הפסוק באמצע

שלם. מאמר חסר ססקא כל

 כ' (יחזקאל וידעתם יבא לא ישראל אדמת ואל כ״ה) מ״ה (ישעיה ויבושו יבא עד^יו
 ויבקש ביד מנגן ודוד. ;ימלאו כי י״א) י״ז א׳ (ד״ה ימיך מלאו כי יבאו, במקום ל^ז)

 (ד׳ עולם נתיבות בס׳ ועיין עכ״ד. אלה זולת ועוד בידו צ״ל נז׳) י״כי א׳ (שמואל
 לדעת נמוך גם ;כאלה דוגמאות עוד שהביא מה רמ״ש מהרב במהדורות ע״ב) קט״ז‘[

 לא ולזה הוא אחר נוסח ולא בכתיב, הנכונה הקריאה תקן רק הוא הקרי כי יזעיב
 והבין. בכתיב אחת מלה על שונים קריין שני התנ״ך בכל ?מצא

ij (223 צד סעפשואגיננוא דער צו פארשטודיען היקר בת׳ עיין א.
פ״ז. פי, בראשית רבה מדרש ב)
 מלת אפרש ועתה ל״א) (ד' המתרת מקרת בת׳ במור אליהו ר׳ יאמר וכה ג)

 הפסקה בלשון ר״ל כן מתורגמין לשונות והרבה ארמי, לשון אך עברי לשון אינו פקוק
 ג״כ קראו ומזה וכו׳ פסק תרגומו לג;רה להיות חדל כמו הערין אויף אשכנז בלשון

 בהון דלית בתורה פרשיות ל״ב שאמר כמו פיסקא לפרשה פרשה שבין חלוק למקום
 הפרשה באמצע פקקא בהון דלית בתורה פרשות וב׳ ויחי, ויצא והם ברישא פתקא

ומקץ. ויצא והם
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1

 ולא קריין סופרים ועיטור סופרים מקרא יצחק ר של מאמר כונת היא וזאת
 המאמר לפרש עמלו רבים אשר א) מסיני למשה הלכה קריין ולא וכתיבן כתיבן

 עיטור מצרים שמים ארץ ארץ הוא סופרים מקרא כי התלמוד דעת ע״פ הזה
 אבל נונניםב>. אחר שרים קדמו תאסף אחר תלך אחר תעבורו אחר סופרים
 עד לבוא דרך הוא גם מצא שלא פי על אף ווייס א״ה הה׳ דברי בזה נכונים

 אלה ענין סופרים עיטור סופרים מקרא דבריו וכה ;הזה ״הקשה המאמר חקר
 נעלם היה כי מתוכו נראה אשר ובאופן זר בדרך התלמוד בעלי יפרשו הדברים

 עיטור נפרש האלה הדברים פי על אבל באפלה מטשטשים והיו ענינם מהם
 ראו אשר הקודש מכתבי הסופרים הסירו אשר הדברים אל תאר הוא סופרים

 עיטור ומלת לסימן, הפסוק באמצע הסיסקא והשאירו ברבים אותם לגלות אין כי
 עטרו לא תרגום סרו לא הסרה לשון שפירושו עיטור ערך הערוך כדעת היא
 הם' ועל י) ומסולק פטור כלומר ועטור ופטור גט של גופו בגמרא הוא וכן

 מאמר ופירוש ייי עמטיא טעות עטרו אונקלום תרגם הנכר אלהי את הסירו
 שקראו מה הנכונה והקריאה הנסחא הוא סופרים מקרא :הוא כך יצחק ר׳ של

 ולא כתיבין כתיבין ולא קריין הסופרים שהסירו מה סופרים עיטור הסופרים,
 0 דתלמוד של הנכון כפירוש בפנים והנוספות בפנים החסרים התיבות הם קריין,

 נשארו הקדש בכתבי אכה״ג והס הסופרים עשו אשר הרבים והסייגים הדברים וכל
והמדרשים. התלמודים בעלי לחז״ל גם ידועים והיו ובמסורה בלהבק העם אצל

b( ע״ב. ל״ז ד' נדרים
 המלות כל כתובות מתחלה היו התלמוד ולדעת ענור, ערך בערוך עיין ב)

מהמלות ן' ות6ה והתירו התוערים ואתי תלך, ואחר תעבורו ואמר כמו ן׳ באות האלה
האלה. ־

׳),P צד (ח״א ודורשיו ודור דור בת׳ עיין ג)
עער. ערך הערוך בת׳ עיין ד)
ב׳. ל״ה, בראשית ה)
 והראה עליה ונפל גדולה מציאה גייגער הח׳ מצא תופרים תקוכי הי׳׳ת ובדבר ו)

 אל׳י מעת נשתנה התורה כי מאד נכונה הנפתלה שיטתו כי אר״ש הגדול גת׳ לדעת
 תקוני־ מהי״ח הראשון המקור כי הוא, דבריו וקיצור דפים בהרבה בזה והאריך עת

 ‘חש̂ב התנחומא אבל תקונים, י׳׳א רק חשבו ושם בשלח, בפ׳ המכילתא היא התופרים
 ’׳ לא הקונים הי״ח כי היטיב נראה ומכאן י״ח הס המתורה וכפי סופרים תקוני ט״ו

 ׳ והתהחומא י״א רק מתחלה המכילתא חשבה ולזה זה אחר בזה רק אחת בפעם כלם נעשו
 נגמר לא יען מאומה נזכר לא סופרים ובמסכתא ובתלמוד י״ח כן אחרי והמסורה ט״ו
 הקדש כתבי ושאר הקדושה התורה אבל . עכ״ד הם כמה בזמנם התקונים דבר עוד
 יען כלל ממש בהם ואין עכביש קורי על בכוים גייגער ראיות וכל מאומה נשתנו לא

 היה לא כי כשמש בדור הדבר תופרים במתכתא מקונים הי״ח נזכרו לא כאשר
 בכתובים, יוד של כקוצו אף שנו לא התופריס וראשי מעולם, הקדש בכתבי אחר ניסח

אשר הבקרת רוח ע״פ הרגישו נאמנים ומבקרים גדולים מפרשים היו חז״ל באשר רק
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 כדברי שהיו טאכה״ג היא והתחלתה מאד קדומה הקדש כתבי על והמסורה
 על הקודש וספרי השם תורת עמדה ובעבורם העיר חומת שומרים הראב׳׳ע

 עד דוד אל מדור ונתרחבה הלכה והמסורה ומגרעת תוספות בלי מכונם
 נקראו לפיכך בשמם חז״ל אמרו וכן מאד. רחבה היתה חז״ל בימי אשר

 ואו אומרים שהיו שבתורה האותיות כל סופרים שהיו סופרים ראשונים
 תיבות, של חצין דרש דרש תורה ספר של אותיות של חציין דגחון

 זו פרשה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי ב) פסוקים של חציין והתגלח
 המשרה לםרבה 0 מקומה זו שאין לומר ומלמטה מלמעלה סימניות לה עשה
 פסקי אלו במקרא ויבינו י) סתומה וזו פתוחה תיבה שבאמצע מ״ם כל מה מפני

 יותר המסורה נתרחבה הגאונים ובימי ה> וכדומה המסורות אלו לה ואמרי טעמים
מעינם כל שמו מאחב״י ורבים י> ים מני רחבה היתה טבריה חכמי אצל כן ואחרי

 היה הננכין והמשך שדר כעי אשר הקדש בכתבי רבים דברים יש כי עליהם, נחה
 לפני עומד עודנו ואברהם נ״ב) י״ח (בראשית כמו אחר באופן הדבר להכתב צריך

 ע״ו) י״א (במדבר וכמו אברהם, לפני עומד עודנו וה׳ להיות צריך היה הענין לפי ה',
 במדרש נאמר וכן ברעתך, אראה ואל העכין כפי להיות צריך היה ברעתי אראה ואל
 סופרים תיקון שימון לגי אמר ה׳ לפני עומד עודנו ואברהם מ״א) פ׳ (בראשית רבה
 האנשים משם ויקמו כתיב מה וראה בא סימון רגי אמר מ״א) פ׳ ויקרא (שם זה הוא

 אלא אברהם לפני עומד עודנו וה׳ י אלה לומר צריך היה לא שדום פכי על וישקיפו
 סופרים תיקון רק הלא הפשוקים כי בחכמתם לדעת הראו וחז״ל : הוא סופרים מקון

 ותקנו כתבו הספר על דבריהם את הראשונים הסופרים העלו אשר בעת ותכונה הם
 הוכיח כאשר יחזקאל הנביא למשל הראשונה, בפעם הכתיבה בעת הכבוד מפני הדבר

 בעצמו הוא בא כאשר אבל אפי, אל הזמורה שלמים והנם למבראשונה, אמר העם את
 והנם הכבוד מפני וכתב שנה הספר על בראשונה הדברים את להעלות הסופר או

 רק שהביאה ומה תכתוב, ששנה אלא המכלתא כונת וזאת אפם אל הזמורה שולחים
 לא המכלתא כי כלל, גייגער לדברי ושעד שמך שוס מזה אין יותר ולא תקונים י״א

 וכן לדוגמא, אחדים מקומות הביאה רק מספרם כמה קצבה ולא פה אותם למנות באה
 מקום רק הביא אשר רבה במדרש סימון ור׳ לדוגמא תקונים ע״ו התנחומא הביא
 במכלתא, הנזכרים סופרים התיקוכי משאר ידעו לא כי מזה כ“ג להוכיח יש הכי אחד
 עיכים מאור בעל דברי מאד נכונים : אנכה׳׳ג סופרים תקון :בתכחומא שנמצא ומה

 מה׳ מאגאזין ובס' נ״ג) צד ע', (ח׳ בכ״ח ועיין יותר ולא היא מאוחרת הוספה כי
)108 צד שניה (חוברת 1876 לשנת האפפמאנן והח׳ בערלינער

הראשון. בשער מורה יסוד בשי א) .
ראשון. פ׳ קדושין ב)
בי. הלכה ו' פ׳ סופרים ובמת' ל״ד, פ׳ אד״נ ע״ב, קע״ו שבת ג)

.צ״ד י״א פ׳ סנהדרין ד) * ’ \
ל״ז. נדרים א) י

וכמו קכ״ב) וצד ו׳ (צד האשורי נקוד אל מבוא בס' פינסקר הח׳ יאמר וכה

U.V. ר



... ן 4 —

 אטר ועדיהם נכון, אל המקראות פירוש את לדעת עזבו כמעט אשר עד בה רק
 • וסמניהם המסורת דברי בדעת חכמתם שכל ישראל ממשכילי יש הראב״ע
 טעמי להתבונן לבו וישים הדברים קצת שיבין למשכיל הוא וטוב וכד הנכבדים
 יגיעו כל הטעמים יבין לא ואם כנשטות והטעמים כגויות התיבות כי הספרים

 עצמו מיגע והוא רפואות ספר בידו שיש למי נמשל והוא לרוח. ועמלו שוא
 ומזאת טור בכל אותיות וכמה ודף דף בכל טורים וכמה בספר דפין כמה לספור
 דומה אחרת חכמה למד שלא המסורת חכם והנה מזור. לרפאות יוכל לא היגיעה
א). יועילנו לא המשי גם למשי יועיל לא והוא משי נושא לגמל

 המ״ם מן נראה שלנו הנסחא ואמתות למקרא סינ הוא ואיך המסורה וקדמות
 כחידה אז היתה חז״ל בעיני עוד אשר המשרה למרבה במלת הנמצאת סתומה
 טעם למצוא בידם עלתה ולא מהמפרשים רבים עמלו ואחריהם מאד. סתומה

 גייגער והה׳ בכתיב שונות נסחאות שתי ע״ם העתיקו השבעים וגם זה על נכון
 והשמרונים מהשבעים המוטעת העתקה ע״פ שלנו הנסחא לתקן שולל הלך אשר

 למרבה במקום בכתיב לתקן ובא הראשונה, בהעתקה ונתעה בשוא אחז וכדומה.
 נחסר כאשר כי הזאת, הנכונה טהנסחא זכר נשאר.אצלנו כי ויאמר מרפה. לו

 שנתה ועי״ז מ״ם האות את החסר למלאות במקומו הרחיבו לו ממלת וא״ו האות
 לשבש לנו חלילה כי גדול כלל וזה רוח ורעות הבל דבריו וכל ב> צורתה את

 ראו לא והם העיקר היא שלנו הנסחא יען שונות העתקות ע״פ שלנו הנסחא
 העתיקו לא מאשר הוא אצלם הנאים והשינוים מעולם משובחת אחרת נסחה

 הלך גראטץ הגדול הה׳ אבל מקרא של פשוטו גם ידעו לא ולפעמים כהוגן.
 עוד ויאמר המשרה רבה העתיקו אשר מהשבעים השניה בהעתקה ואוחז מישרים

 נשארו לם והאותיות המלה. נתקלקלה רק מקור איננו למרבה המסורה לפי כי
 יפה, עולה איננו פירושו זאת בכל נבערים לא דבריו כי אף אולם שלוםג> מטלת

 פעמים שתי גם :בו״ו לום להיות צריך היה שלום ממלת נשאר לם אם יען
לי. למה בכתוב שלום

הששי הטין יאמר, וכה כחור אליהו ר׳ דברי פה נעתיק הדברים לבאר אך

 הכ״י מתוך ג״כ ל• וכתבלר ובו׳. אחד ומקום גזמן אחד אדם מלאכת א'כה שהמתודה
 אלו ובא״י בבבל נתחברו כבר וב״נ ב״א לפני הרבה שכיס שעוד הנזכרים הקדמונים

 בתוך הקדמונים בתפרים והחפוש הבקור ע״י וגס בע״פ, קבלתם ע״פ השונות המתןלות
 ועיין בימיהם, כמסית המקורה מעלי נזכרו שבזמניהם עד בתפר ונאקפו הגניזות

 במבוא שטננרין מהח׳ מנחם תלמידי ובתשובות ,273 צד 1866 לשנת לפראנ, גמ״ע
עי געשיכעע • צור הנכבד במאמרו אפפנהיים והח׳ הרב ודברי עבר, לשון לקורות  ד

באריכות. הדברים 24 צד שניה שנה לבערלינער במ״ע מתורה
הראשון. בשער מורה יסוד א)‘

.295 צד אר״ש ב)
.223 צד א׳ מחלקה שני חלק יודען דער געשיכטע ג) •
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 m מה בידך מזה קרי. גד בא בגד כגון בטססר ט״ו והן הרי״ וקריין חד דכתיבין בטלוה
 כי קרי״ טכניטין ימין מבן איש ויהי כמו חד והורין הרי דכהיבין להפך מלין וה* קרי

 על שדרשו על מהטיה והנני קרי: למרבה המשרה, רבה לם כיעניםקרי, יענים
 הטלה באמצע אינה הכהיב והרי המלה. המ״מסהומהבאטצע כי הזאהואומרים הטלה

 אלו להלכה: סופרים במסכהא הדברים נשנו וכן א> למרבה מלות ב׳ הוא הכתיב כי
 בנימין מן כטוב פיהן וחילו וכד דת״ אש גד. בא שנים וקורין אחד דבר בותבים

 קדומה והמסורה העיקר היא שלנו הנסחא כי נאמנה עדות ומכאן ב) למרבה
 החסרים האותיות יתר אשר דבה למ תיבות השתי אכה״ג מצאו כאשר מאד

 ולרשום החסרון למלאות איך ידעו ולא בכתיב נמחו או נתקלקלו למ ממלת
 ולשנות ולתקן יד לשלוח מאד יראו כי שהוא כמו הדבר הניחו בצדם״ הקרי

 במסורה והורו פתוחה״ המ״ם על סתומה הט״ם להפוך כזה קטן דבר אף מדעתם
 את עשו כי לדעת הראו ובזה תיבות״ שתי רבה למ לכתוב קדמונים מימים

 תסכים ולזה לעולמ ממלת ספק בלי נשארה למ מלת והנד. באמונה. מלאכתם
:הכתוב מליצת ג״כ

 ]למ1̂לע מ1^ל ^ר ?נד אבי ר1גב אל עץ1י פלא
 _קץ אין מ1ול^ל המוזרה רבה
 למ1ע ועד מעתה ובצדקה במעזפט וכר׳ דוד כסא על

קץ״ אין ו^ולום לעולם״ שלום משר הענין כפל עד אבי יהיה זה ולפי
ך קץ ואין י) לעולם שלום משר הענין כסל תו ^ב ב  יבוזןמלת ולאחריו ולפניו י

^ ונחזיק המליצה לתפארת לעולם שלום ב ̂ור המסורה לראשי’טו  את עשו אי
 נאבדה אז פתוחה מם על סתוטה^ המם את החליפו ולו באמונה, מלאכתם

לעולם. הכתוב מליצת מאתנו
 כן ואחרי הפסוקים באמצע בתורה הנמצאים פיסקאות הארבעה נבאר עתה

 הבל אל קין בראשית,^י.נ<אמר בס׳ הראשו^• פיסקא הכתובים לפרש נבוא
מהמפרשים רבים ח) ויהרגהו אחיו הבל אל קין ויקם בשדה' יותםבה ויהי ° אחיו

■ ' ע״ג. כ״ג הממלמ מסליז )5
׳ ג׳. הלכה שגיעי פ' )3

0 ט;,ו׳. ישעיה ג)
 יאכל קר33 כמו* הוא עד •3א כי גיאטן, והכראפ. היטציג מהח׳ והפירוש ד) •

לגמרי. כעת ומנטל נטל שלל, אני עד, אני פה והבוכה עד
^fה הפיתקא ובדבר ס') נראשיה■(ד׳, ה) ה  מסרס תפרו3 נמול אליהו ר' מרfא

 ויאמר כגון הפתוק שבאמצע הפתקה קראו כן פריגמא בזה״ל, ע״ב) ל״ד (די המקרה
 ד׳ פסוק, באמצע פריגמו כ״ח עליו כמתל בשדה בהיוחם ויהי ^ אחיו הבל אל קין

 המדפיס טעה יאמר, תורה אור בספרו לוכזאכו די מנחם ר׳ אנל ;בתורה מכהון
י התפרים בכל כי בהיוהם אחיו^ויהי׳ בין פיסקא ,שעשה  אך פיסקא. כאן אין וה̂ל
ו לא והמדפיסים כלל נכונים לא .דבריו הכהוג באמצע פיתקא כאן יש בפירוש כיי ^

* # ' *
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—fctנאמר ^א כי הדברים ^פרש מאד עמ^ו הזאת הפיסקא להם נודעה לא שר 
 באטטכער הה׳ ביניהם. הריב יצא טה ועל אחיו, הבל אל קין אמר מה בכתוב

 הכונה קין וישמר לקראת נחוץ קין ויאמר במקום כי פירסט החי ג״כ הסכים ועטו
 דבר כי קין ויאמר הם׳ יפרש מערקס הח׳ א). אחיו על שנאח בלבו שטר כי

ש כדבר עטו  מתנחם אחיו קין כי לחשוב יכול לא שהבל באוסן רעהו אל אי
 הריב עיקר כי יאמר קאלמענט החי כאלה, וזרים רחוקים פירושים ועוד ב> להרט

 אבל ג) מאד לקין חרה וזאת בהבל בחרה הראשון אדם בת יען האחים בין היה
 טדיינין היו הראשונה חוה על אמר אמי בר׳ יהודא ר׳ ז חז״ל מדברי נובעים דבריו
 הונא ר׳ אמר טדיינין היו מה ועל לעפרה חזרה הראשונה חוה אבי רבי אמר

 אני אומר וזה בכור שאני נוטלה אני אומר זה הבל עם נולדה יתרה תאומה
 אשר מהמפרשים רבים ולדעת י) ובו׳ קין ויקם כך ומתוך עטי שנולדה נוטלה
 בשתי ניינער הח׳ בראשם אהז ובזה מבואר הוא הדבר הפיםקא להם' נודעה

ש יהונתן ותרגום והשטרונים השבעים בהעתקות יען י•) ידים  נלכה מלות השתי י
 ויקם בשדה בהיותם ויהי השרה נלכה אחיו הבל אל קין ויאמר השדה.

 שתי חסרות ובתורתנו לדעתם נכונה נסחא ראו והשטרונים והשבעים וכוי. קין
 אולם ו) פסוק באמצע הפיסקא ע״י המסורה מראשי הנרמזים האלה הטלות
הנטצאה מהתורה רק העתקותיהם עשו והשמרונים השבעים יען נכונים לא דבריהם

 שכ״ו, ש״ח, ש״ו, רצ״ו, משנת מהם שונים מדפופים תנ״ך תפרי וששים בשמונה הוא וכן
 ישן תנ״ך נמצא וכן כ״ד, נבלה תרל״ה לשנת המגיד במ״נב ועיין ; שמ*ז שמ״ב, של״ד,
 :הפתוק באמצע פיתקא הזה בפתוק ג״כ בו ויש ווינעציא דפות שע״ה משנת אצלי

 אשל ההותפה והיא" עוד, לתפרן אין אשר נכונה ראיה יש האלה הראיות כל ומלבד
 ברור הוא והדבר הזה, בכתוב והתרגומים והתורית והשמרונים, השבעים, הותיפו

 האלה, המלות מדעתם והותיפו הכתוב, באמצע בתורה פיתקא פה לפניהם היה כי
להלן. ועיין 'המיג, העכין לקשור ; העמק נחרוש או ; השדה נלכה

.94 צד ח״א לימראמור ביבלישען דער געשיכמע א)
הבל. ערך משענקעל לעקסיקאן ביבעל ב)
V גענעזית לימער. קאלמענע ג) I.
כ״ב. פ׳ בראשית לבה מדרש ד)
.246 צד אר״ש ה)
 איינפלות דען איבער פראנקעלבת׳ז והח'הגדול הרג דברי נכונים ומה ו)

 נלכת לומר עברי לשון דרך איננו ״כי )55 (צד עקתעגזע פאלעתמינישען דער
 :תרגמו וירושלמי יונתן והתרגם השדה, נצא רק השמרוני, בנותת נותן> כאשר השדה
 התרגומים לפני היה ואם לתוץ, ונצא בוא בעברית שהוא ברא, לאפי וניפוק איתא

 תרגם הקורי והתרגום סלקא. לאפי להעתיק מסויבים היו ;השדה נלכה הנותח, בכתיב
 בהעתקות האלה השנוים ומכל העמק את נחרוש בכתוב כתיב היה כמו הוא אחר באופן
כתחאותיההי בכל האמת ואין זאת בכתוב הותיפו עצמם מדעת רק כי המיב נלאה שונות
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 והסירו עטרו לסניהס שנים והרבה מעולם. אחרת נוסחא ראו ולא בידינו
 והשאירו .ברבים לגלות נתנו לא אשר הדברים כל הקדש בכתבי הסוםדים
 לקשור רצו רק היום מאתנו יותר ראו לא והשמרונים והשבעים לסימן, הפיסקא

 מהמשך אך להם הנראות האלה המלות שתי מדעתם והוסיפו בהעתקתם הענין
 .שתי להוםיף דק כה בהם היה לא כי א) השניה בהפיסקא ג״ב עשו וכץ הענין.
 לבוא הדברים וקשור הענין המשך ע״י ידעו לא אשר ובמקום יותר, ולא מלות

 להלן, זאת נראה כאשר מאומה הוסיפו ולא דומיה נאלמו הפיסקא הקד אל
 פה אך הפיסקא. נרשם רע דבר בהם אין אשר המלות שתי בשביל ולא

כרבים. לגלותו באפשר היה לא אשר שלם מאמר ספק בלי נחסר
 למצוא אם דרכים, שני לנו יש הפיסקא במקום כתוב היד. מה דעת ולמען

 יען והמדרשים בהתלמודים חז״ל מדברי או בעצמו הענין מהמשך הדברים
 וחז״ל הסופרים, ראשי עד איש מפי איש ובמסודר, בקבלה הדבר אצלם נשאר

 על נתכונן ואם ב) דרכם ע״פ ודרשו הפסוק באמצע הפיסקא בדבר הטיב ידעו
 מנחה הביא יען קין לימין עומד הצדק כי נראד, לב בשום והבל מקין הספור
 הביא והבל ארצה, דם שפך ולא חיים רוח בד,ם אין אשר האדמה מפרי טד,ורד.

 הבל במנחת ובחר קין מנחת אל ה׳ שעה לא ומדוע ומחלבהן צאנו מבכורות
 יוסף וכן ג) בידל עלתר, ולא הדבר לתרץ רצה היהודי פילון וגם בקרבנות,
 ומהעצים השדר, מפרי הביא קין ואמר הענין, ליפות וראה בזה הרגיש פלאוויוס

 הוציא יען הבל מנחת אל שעה וה׳ מעדרו, צאנו מבכורות חלב הביא והבל
 מלאכת ע״י יצא מאשר יותר ה׳ בו בחר ולזה בלל לחץ בלי הטבע מידי חפשי
 מנחת היתד, הנראה כפי הלא כי שחר להם אין דבריו אבל ובלחיצה האדם

 ז;ומדת במקומה והשאלה בלחיצר, היתד, הבל ומנחת הטבע מידי חפשית קין
? קין מנחת אל ה׳ שעה לא מדוע

פניו נפלו אשר עד למאד לקין חרה אם יפלא לא איפוא כן על ובאמת

 האלה השכוים ומכל העמק אה כמרוש 3כהו5 3כהו היה כמו הוא אחר אופן3
 ואין זאת 3כתו3 הוסיפו עצמם מדעת רק כי 3העי נראה שונות העתקות3

. נסחאותיהם. כל3 האמת
• ■ .3כ״ ל״ה, ראשית3 א)
להלן. עיין )3

.27 צד והכל קין מנחת עיין ג)
 הזה במקום תעמיק פלאוויום .3פ״ א׳ ספר היהודים קדמוניות ׳p3 ד)

 שלא כדי הספור את ליפות ספק וגלי מלג, מל' ״וממלבן״ כתורה 3כתו היה כאילו
 א5 חלב שהרי האדמה, בפרי מאשר בהמה בזביחת יותר חפץ שהקב״ה יתראה
 לעולם, כרכוי יבא לא מלב כי אמת, ללא היא זו העתקה אבל נזבחה, שלא מבהמה

 השלמים" מלבי ״את כמו רבים בל׳ רבות פעמים הבא חלב כן שאין מה
ה׳). ו׳ (ויקרא

2 , י מסורת
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 נדון העולם בטוב ולא וצח^ן אמת אין כי אחיו. אל הפיסקא במקום פה ואמר
 מנחת את ובז טהורה, מנחה מנחתו אל שעה לא אשר על ה׳ נגד קשות ודבר
 בהיותם ויהי ביניהם ריב יצא אשר עד דבריו על לו ענה והבל והקרבנות• אחיו

 לה׳ קין שענה מה נבון אל יבוא ובזה ויהרגהו. אחיו על קין ויקם בשדה
ת הכל. ויודע ראה הוא כי האמין לא כי אנכי: אחי השומר כן אחרי מנ  ו

 מאד, קדמון דבר הוא הקרבנות ענין כי לנו להראות הזה בספור היתה התורה
 דברי את ג״כ הביא אמיתי וכפופי אחים בין ורצח שנאה יצא מקנאה ואיך

 עזרא בימי התורה נתפרסמה וכאשר קשות, הקרבנות ונגד ה׳ נגד דבר אשר קין
 רעים דברים יקראו דתורה בתחלת כי טוב לא כי אבה״ג ראו העם כל לפני
 בעיני לשמצה ‘ה כבוד יהיה ולבל בהקרבנות דופי ונתן ה׳ נגד קין דבר אשר

 הפיסקא והשאירו הענין כל את הסירו כהוגן שלא שעשה יאמרו כי העם המון •
 אשר ה׳ אמר הפלשתי גגד דוד יצא כאשר ג״ב מצאנו וכן החסר; .לסיט^על .

 ופתרון א> ובו׳ שאול ויאמר הזה. הפלשתי מיד יצילנו הארי'וכו׳ מיד ,י^יפצילני
 מערכת לחרף והערב השכם הפלשתי יצא שם דגאמר כפי כי הוא הפיסקא

 החרוף כל ואת הפלשתי דברי את פה הזכיר לעמו קנאתו מרוב ודוד חיים, נאלחים
 הענין,וכל כל הסירו העם לשמצה.בעיני ה׳ כבוד יהיה לבל ורק בשלמות,

 ובמסורה, בקבלה סגולה יחידי אצל נשארו והבל קין אדות על הדברים
 :דבריו וכה הזה הפסוק על הירושלמי התרגום דברי נובעים הזאת ומהמסורה

 לאפי תרויהון נפקו כד והוה ברא, לאפי ונפוק איתא אחוי להבל קין ואמר
 ולא אוחרן עלם ולית דיין - ולית דין לית אחוי להבל ואמר קין עד ברא,

 קורבנך אתקבל כזה; בגלל מן מדבר הוא ברחמין ולא עלמא ברחמין..א^תברי ־
^ דיין ואית דין לקיןאית אטד הבלו עני ברעוא. אתקבל לא ומני מינךברעוא ו

^ ;יתיה וקטל אחוי הבל על קין וקם ברא באפי מנצון תרויהון והוו ר ת ה ו
 קין דברי תוכן רק לימים. עתיקים דבריו ויסוד ועיקר טאךב> קדמון הוא הזה

 ספור.בעלמא ולא בימיו. היו אשר הדעות כפי בפיו הת״י שם ה׳. נגד הקשים .
 המסורה היהודי פילון גם ידע הנראה וכפי יהלכו. קדומה טמסורה דבריו רק הוא

ג). הזאת הקדומה
 וישמע .אביו פילגש בלהה את וישכב ראובן וילך :השניה הפיסקא

 שתי עוד פה ישנן השבעים בהעתקת עשרי) שנים יעקב בני ויהיו ישראל.
מלות שת♦ חסרות בתורתנו כי לזה הסכים גראטץ וה״ח :בעיניו וירע :מלות •

• ׳ ל״ז. י״ז, א׳ ממואל א)
.139 צד י1857 לשכה לעראנקעל גמ״ע עיין ב)

מהח׳ מאלעקסכדריא פילא וגם׳ ,197 צד והבל קין מנחת ׳p3 עיין
. ■ יי, .151 צד סיעגפריעד קארל

י־ כ״ג. ל״ה, בדאשית׳ ד)
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 השבעים כי ברור הדבר אב^ א) בשלמותם השבעים בהעתקות ונשארו אלה
 מלות שתי הענין לחבר מדעתם הוסיפו רק מעולם אחרת נוסחא לא'ראו
 לשים אין כי מיכאעלים חח׳ ע״ז העיר ויפה המאמר. מהמשך להם הנראות

 לא כי להודיענו היא יתר שפת הן התורה. כותב בשפת כאלה חפץ דברי
 של כבודו ומפני phש מאמר כתוב ג״כ היה פה אך יעקב; בעיני הדבר הוטב
 נשים הפיסקא במקום פה כתוב היה מה ולדעת ;אכה״ג אותו הסירו ראובן
 הבכור הוא כי ישראל בכור ראובן ובני נאמר: ושם הימים רברי ספר על עינינו

 לבכורה להתיחש ולא ישראל בן יוסף לבני בכורתו נתנה אביו יצועי ובחללו•
 היובלים בס׳ מצאנו וכן ב> ליוסף והככורה מטנו ולנגיד באחיו גבר יהודה כי

 במים רוחצת אביו פלגש רחל שפחת בלהה את ראובן וירא האלה כדברים
 וימצאה בלהה באהל ויבוא בלילה ויסתר בה. נפשו ותחשוק נסתר במקום

 ויגלאתערותה המטה על אצלה וישכב באהלה וישנה עלטטתה לבדה שוכבת
 את ותרף מפניו ותכלם הוא ראובן כי אותו כהכירה ויהי ותצעק אותו ותלפות

 אותה לפקוד יעקב כבוא ויהי הזה: המעשה על מאד ותתאבל ותברח ממנו ידה
 כאשר בלילה עטי ושכב אותי ענה ראובן כי לך אני חללה :אליו ותאמר
 ולא אביו כנף וגלה בלהה את שכב כי בראובן יעקב אף ויחר באהלי. ישנתי

 אחר עזים שעיר :דרשו חז״ל וגם ג) עשר שנים יעקב בני וד.יו אליה. עוד יעקב קרב
 שהיה,חסר לפי שנים. בקר השלמים ולזבח בלהה מעשה על לכפר .לחטאת

 את וישכב ראובן וילך כתוב שכן בלהה מעשה משום אחיו עם מלהטנות
 לומר פרשה שם שד.ניח הענין והפסיק ישראל וישמע אביו פילגש בלהה

 הקב״ה של ידיו שנתרחק פי על אף פתוחה פרשה אותה ״ולכך שנתרחק.
. ד). שבים״ לקבל פתוחות

ספק: בלי פתורה כתוב היה הפיסקא במקום כי אלה מכל לנו היוצא
 אשתו את טמא כי ישראל וישמע אביו פילגש בלהה את וישכב ראובן וילך

 הזכיר וזאת לנחלה. יוסף לבנו ויתנה ממנו בכורתו את ויקח מאד עליו ויקצוף.
 עז ויתר שאת יתר אוני וראשית כחי אתה בכורי ראובן מותו לפני כ״כ לו

 והנה עלר.ח> יצועי חללת אז אביך משכבי עלית תותר.כי אל כמים פחז
 כהוגן העתיקו לא אשר מלבד והשבעים מהמפרשים רבים עמלו הזה בכתוב

גייגער וה׳׳ח עלהי) אשר מדעתם: והוסיפו הכתוב סוף' ג״כ לפרש ידעו לא

.188 צד פ״א שהי, חלק יודען דער געשיכנונג גס׳ א)
• ל״ג. פ׳, ג) א׳. ה׳ א׳ הימים דברי )5

■ י״ג. ויקר^פ׳ ה5ל מדרש •־ד)
״ ד׳;■ מ״ע, גראשית ה)
 כהוגן אותו קראו לא כי 5כתו5 עעותים עוד להם גאו :את ומלבד ו)
 דען איבער גם׳ פראכקעל עיין :מגרותיהם כלו ;קראו מכרותיהם חמם כלי וגמקום

.67 וצד 20 צד איינפלום
• *2
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 בחד טצא עת אל מעת נשתנה התירה נוסח כי להוכיח היה חפצו כל אשר
 כן אחרי ונשתנה בלהה יצועי מתחלה כתוב ג״כ היה הזה בפסוק כי שכלו

 האיש לנו עשה צחוק אבל א) עלה יצועי על ראובן של כבודו משום בתורה
 בחנם הכתובים ולעקם לשבש לרוח שעמל עמלו ובכל החדש בפירושו הזה
 הועילו מה כדבריו אם כי כהוגן. שלא העתיקו אשר המשבשות העתקות ע״פ

 סוף כל סוף הלא ״ עלה יצועי בלהה יצועי במקום תקנו אם בתקנתם החכמים
 בלהה את וישכב ראובן וילך בתורה, עוד נשאר ראובן ממעשי הספור עיקר

 אולם לגמרי ראובן מעשה כל את להשמיט להם היה וטוב ב) אביו פילגש
 מתחלה הכתוב. למליצת לב ונשים כלל. מדעתם בכתובים תקנו לא אכה״ג

 גם והנה יחיה בלשון עלה יצועי כן ואחרי רבים־ בלשון אביך משכבי יבוא
 בכל טועה אלה אינו חטא ראובן האומר כל אמרו כי ואף בזה הרגישו חז״ל
 ברכיה רבי אמר אביך משכבי ודרשו כבודו על חסו לא הפשט לאהבת זאת

 ופירוש ב) זלפה ומשכב בלהה משכב אביך משכבי אלא כאן כתיב אין משכב
 לבלהה ואחת ליעקב אחת מטות שתי היו בלהה בחדר כי הנראה כפי הכתוב
ך כן ואחרי אביו מטת על בערמה מתחלה בא וראובן ל  מטת על לשכב ה
 יצועי חללת אז רבים בלשון אביך משכבי עלית כי יעקב אמר וזאת בלהה,
 איננו יצועי ומלת אותה חלל גם אך אצלה ששכב רק לא כי הכוגה עלף,ג>

 .אעלה אם י) יצועי רפדתי בחשך כמו מתחתיו שטציעין למצע רק למטה תאר
 ולזה בלהה על נקיה בלשון יעקב רמז עלה יצועי ובמלת ה) יצועי ערש על

 אל מקל בהדרגה הולכת והמליצה .0 והבין עלה יצועי דווקא יחיד בלשון אמר
 איך באריכות בכתוב שהיה ראובן ממעשה הזה הענין וכל טעם, בטוב הכבד
 לגלות טוב לא כי אכה״ג ראו הבכורה ממנו נלקחה ואיך אביו יצועי את חלל
 ורק הדברים כל הסירו ישראל ומפני.כבוד ראובן כבוד מפני ברבים אותו
 בתורה לפנינו שהשאירו מה וגם החסר על לנו ורמזו לנו השאירו הספור עיקר

ברבי מעשה מתרגם, ולא נקרא ראובן מעשה להלכה חז״ל הורו ראובן ממעשי

.374 צד אל״ש בת׳ א)
’ • כ״ב. ל״ה, בראשית )5

־ . צ״יז. פ׳ בראשית מד״ר ג) י
:1 מ״נו, בראשית ד)
ד'. י״ז, איוב ה)
. ג׳. קל״ב תהלים ו)
 אמר וכן השומעים, האתרים אל בתמהונו כמוכה נתתר בלשון זה ואמר ז)

 (אמר ג״כ. נקתר בלשון יקימכו״ ״מי ותיים אחיך״ ״יודוך ליהודה בעצמו יעקב
ך גאמרו יעקב כי המה, למותר אך יתד הפרושים אלו כל לדעתי התו״ל: י ב  הלא א

 של והיו״ד בכתתר, עלה יצועי אמר כן ועל בכתתר לאמר לו היה בהכרח אז
כמהו). ורבים בשדה הררי כמו :ותף יו״ד אם כי בעדו למדבר הוא ככוי לא יצועי
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 ישרא^ בשנון ויהי הכנסת חזן קורא והיה לכבו^ שהלך גמליאל כן חנינא
 אחרון אלא תתרגם אל למתורגמן לו אמר עשר שנים ישראל בני ויהיו

א). חכמים ושבחוהו
 אלעזר ואל משה אל ה' ויאמר 0 המגפה אחרי ויחי השלישית הפימקא

וכונת תכלית ב) וגו׳ ישראל בגי עדת כל ראש את שאו לאמר הכהן אהרן בן
ל״א והפרשה הסדר נהלף כי להראות גראטץ ה״ח לדעת הזאת הפיסקא

 להם ואין יסוד להם איז דבריו אבל 0י״ט פסוק כ״ה הפרשה אחר שייכה
 ומח להוסיף מה הענין מהמשך פה מצאו •לא בהעתקותיהם השבעים גם שחר.

הכתוב עם ״המגפה" אחרי ויהי הקצרז המקרא קשרו החסרון למלאות עשו
המגפה אחרי ויהי ז והוא אחד כתוב עשו ומשניהם כ״ו. מפרשה הראשון

 צוה המגפה אחר מיד. כי ופירושו וגו׳; ראש את שאו משה אל ה׳ ויאמר
 המגפה, אחר מהם נשאר, כמה לדעת ישראל בני ראש את שאו משה אל ה׳

 כמה למנותן הצאן בעל הורד הצאן לתוך שנכנס לזאב משל חז״ל דרשו וכן
 באמצע ה^יסקא מהם נעלם אשר מלבד אבל המפרשים. כל פירשו וכן חסרוי)
 ישראל, את פה למנות צוה אשר ה׳ וכונת תכלית ג״כ מהם נעלם הפסוק
 של במספר כן נמצא שלא מה מואב בערבות בפרטות המספר נשתנה ומדוע

 על נכון טעם מצא לא כי אף שי״ר הגדול ה״ח בזה הרגיש וכבר סיני, במדבר
 מה נוסף מואב בערבות השבטים של במספר כי נבחון אחרי דבריוז וכה זה.

 ומשפחה משפחה כל של השמות רשימת סיני, מדבר של במכופר נמצא שלא
 אחד כל מספר אצל כתוכ סיני במדבר שם גם האמנם מהשבטים, אחד כל אצל

 כל שם נרשם ולא כלל בדרך אך אבותם לבית למשפחותם מהשבטים
 כל אבל ח) מואב ערבות של במספר .אח״כ נרשם כאשר ביחוד משפחה

 המספר ובין סיני במדבר המספר בין גדול חילוק יש כי ראו לא המבארים
 מספר את לדעת רק היה סיני במדבר המסמר וכונת עיקר יען מואב, בערבות

 פה אך ביחוד, ומשפחה משפחה כל נרשמו לא ולזה לגלגלותם, ישראל בני
 נרשמו ולזה הארץ חלוקת בשביל ג״כ היתד. המספר תכלית מואב בערבות

 למשה הצווי הזאת בפרשה מיד יבוא וכן בפרטות, ומשפחה משפחה כל שמות
 הספור נכון אל ג״כ יבוא ולזה י) וגו׳ שמות במספר בנחלה הארץ תחלק לאלה

 הדברים וכל ,אביהם אחוזת להם לתת משה אל באו איך צלפחד מבנות פה
ומפני הפיסקא במקום כתוב היה מה עוד לדעת לנו נשאר רק כסדרן, הולכים

 <׳. ד/ מגילה א)
י״נן. כ״ה גמדבר )5
 מ״א. 469 צד ב׳ סלק יודען דער געשיכעע ג)

ותמרי. כ״א, פ׳ ר3מד3 מד״ר יד)
קל״ע. צד יהודה כסלה גת׳ עיין ה)
■ כ״ג. כ״ו, גמדגר ו)
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 הפיסקא נעזוב ,אליהם מבוא שום לנו אין כעת וכאשר .הדברים הפתירו מה
 לגלות משם לנו יצלח ואולי הרביעית הפיסקא על עינינו את ונשים הזאת

י- הדברים.
 מדרך בשעיר היושבים עשו בני אחינו מאת ונעבור הרביעית, הפיסקא

 לא המפרשים כל מואב מדבר דרך ונעבד ונפן 0 גבר ומעציון מאילת הערבה
 כי מאומה פה הופיפו לא השבעים וגם הזאת, הפיסקא על עיניהם את שמו

 ;הענין מהמשך החסרון למלאות מבוא שום להם היה ולא להוסיף, מה ידעו לא
 שלם, מאמר פה חסר ספק בלי פיסקא. פה הציגו המסורה ראשי כאשר אבל

 כי לב בשום נתבונן ובתחלה לפנינו, טוב דרך יש הדברים חקר אל ולבוא
 בגבול במדבר ישראל בני מסעות סדר את התורה לנו תספר הזאת בפרשה

 גבר, ומעציון מאילת הערבה דרך מאתם עברו ואיך בשעיר היושבים עשו בני
 גבר, עציון את עברו כאשר ישראל בני הלכו מקום איזה אל לדעת ונחקור

 אלה בפרשה המסעות סדר על עין לשים נכון דרך לנו יש זאת לדעת והנה
 נראה רוחנו ולתמחון ב> ומוצאיהם מסעיהם את בעצמו משה כתב אשר מםעי

 במדבר ויחנו גפר מעציון ויסעו גבר בעציון ויחנו מעברונה ויםעו שם נאמר כי
 צן למדבר ישראל בני נסעו גבר מעציון כי כעת לנו ונודע ג) קד^ הוא צן

 כעת הדברים והנה כנודע, מריבה במי ואהרן משה חטאו ובקדש קדש, הוא
 במי ואהרן משה שחטאו מה באריכות פה הזכיר■ התורה כותב כי ברורים
 במקום עניים תורה ודברי מאודי) בקיצור הדבר נזכר הספור בעיקר יען מריבה,

 עשו בני אחינו מאת ונעבור פה כתוב היה ספק ובלי אחר, במקום ועשירים זה
 קדש, הוא צן מדבר ונכא גבד ומעציון מאילת הערבח מדרך בשעיר היושבים

 בפרטות. הדברים ומספר והולך וגו׳ ואהרן משה על ויקהלו לעדה מים היה ולא
 משה של כבודו טסני הדברים לפרסם טוב לא כי ראו המסורה ראשי אך

החסר. על בהפיסקא לנו ורמזו הענין כל והסירו
 כמי ואהרן משה חטא היה מה ולדעת לחקור לבבינו את נשים ועתה

 שהראב״ע עד ישנים וגם חדשים רבים מפרשים בזה עמלו כבר אשר מריבה
 משה על העמיסו אשר מהם יש ה) רבים פירושים בכאן ויש ז בימיו עוד אמר

ל וה״ח חטאים, יעשר שלשה ואהרן ד  כלם שיטות את הביא אשר אחרי ש
ת עברו יען היה החטא עיקר כי 0 רש׳׳י שיטת רק בעיניו חן מצאה  מצות א

כי גראטץ החוקר ג״כ מסכים ועטו הכוהו, והם הסלע אל לדבר צוה הוא כי ה׳

 ח׳. ב׳ דגלים א)
ל״ג. במדנר נ)
ל״ה. ל״ג, שם ג)
כ׳. שם' ד)
המנוה. את קת פ׳ חקס פ׳ התורה על גפילושו עיין ה)
הנזכרת. גפ׳ המשתדל גש׳ עיין ו)
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מצוא יצא קאה^ער ה״ח אך א) טאד hp בדבר ה׳ מצות את עברו  טשה חטא ̂י
 משה עם העם וירב כך; הכתובים סדר היה מתחלה כי ואטד אחר בדרך ואהרן

 פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהילו לשתות, איך ומים וגו׳ העליתנו ולמה וגו׳
 ויאמר מים, לכם נוציא הזה הסלע הטן הטורים נא שמעו להם ויאמר הסלע

 תביאו לא לכן וגו׳ להקדישני בי האמנתם לא יען אהרן ואל משה אל ה׳
 אבל ב). כן אחרי בתורה הכתובים סדר נהפך משד, של כבודו מפני ורק וגו׳
שנות.אף יראו אכה״ג אשר מלבד כי שחר להם אין דבריו כל  של קוצו ל
 עד למים העם צמא אשר בעת כזה נורא במצב כי הדעת על יעלה איך יוד,

 להם ולומר הסלע פני אל אותם ולהקהל עוד, בהם להתל משה יבוא מות,
 כמשה איש היעשה הטורים, אותם יקרא מים תת ומבלי המורים, נא שטעו
 להם שאין כהתולים והצמא העיף העם את להרגיז ירא לא ואיך הזה, כדבר
 והביא קאייזער הפרא״ם בא ואחריו נפשם; בצרת יסקלוהו פן פחד ולא שחר

 בשיטת עז בכל האוחזים ושראדער, נאלדעקע, קנאבעל, החוקרים, דעות כל את
 ושגעון שגעונו כפי לטחלקותם פסוקים חלק אשר ואחרי הנפתלה, אסטריך

 שטעו ז המלות לדעתו כי אמר אחריו, עצומות בעינים תועה ההולכים רבים
 להם נוציא הזה הסלע המן t לה׳ ענו והם ואהרן, לטשה ה׳ אמר ,המורים נא

 שוים אינם דבריו כל אבל ג). לכם על להם מלת כן אחרי ונשתנה ;מים
 הפיסקא על עיניהם את הרבים המפרשים שטו לא באמת אבל עליהם/ להשיב

 נקל דבר חיה לא מריבה במי ואהרן משה חטא כי היטיב מתוכה הנראה הזאת
 את שטו ולו הדברים, ונעלמו נסתרו כבודם מפני ורק בכתוב ג״ב מפורש והיה

 ז כמו מריבה מי עון את המזכירים הרבים הפסוקים על ג״כ להתבונן לבביהם
 כאשר י׳> מריבה למי פי את טריתם אשר על י) להקדישני בי האמנתם לא יען

 אשר על 0 לעיניהם נמים להקדישני העדה במדיבת צן במדבד פי מדיתם
 טי חטא כי האלה מהפסוקים הבינו אז ישראל בני בתוך אותי קדשתם לא

, כדבריהם. קל עון היה לא מדיבח
 יען מאד הדבר יקשה כי אף מריבה בטי ואהרן משה חטא גודל ולדעת

 המים מריבת להתבונן.על לבנינו את נשים בתורה, כעת חסר הספור עיקר
ה״ח ג״כ הסכים ועטהם העטים מחכמי רבים יען נרפידים הראשונה בפעם עוד

מ״א. 205 צד ב׳ יודען דער געמיכעע )5
פ׳ אחר כי כך לדעתו הפסוקים וסדר ע״ב, צד שימית שנה לגייגער גמ׳׳ע ג)

. י״ג. פ׳ :י״א פ׳ ו/ פ׳ ואחריו י״ג פ׳ יבוא ואחריו י; פ׳ להיות צריך ה׳
.91 צד בוך פאיעקסילישע דאס ׳p5 ג)

י״ב. כ/ במדבר ד)
- כ״ד. כ׳ שם ה)
י״ד. כ״ז, ו)
נ״א. ל״ב דברים ז)

/
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 מקום וסין וצן יותר, ולא הם אחד ספור רק בתורה הספורים שני כי פירסטא)
 .שמות ספר שכתב מי כי להוכיח עוד יצאו ומכאן במבטא ומתחלפים הוא אחד
 כי רואה שגו מאד מה אולם התורה. נכתבה אחת ביד ולא במדבר, ספר כתב לא

 בס׳ בדבריהם; לחשוב נטעה לבל מיוחדים בסמנים המקומות רשמה תורתנו
 בין אשר סין מדבר ישראל בני עדת כל ויבואו מאלים ויסעו נאמר שמות
 כתבה למותר,‘ רק הם כי הנראים סיני ובין אלים בין ומלת סיניב> ובין אלים

 קרה אשר השנית בפעם המים מריבת על נטעה לבל בכונה אותם התורה
 אלה בפרשת מצאנו וכן קדש, הוא צן מדבר אחר סימן נתנה ושם צן במדבר
 לשתותג) לעם מים שם היה ולא ברפידים ויחנו וגו׳ סין ממדבר ויסעו מסעי,
 ובעלי קדש. הוא צן במדבר ויחנו גבר מעציון ויסעו t שם נאמר כן ואחרי

מלא. סין וכל חסר צן כל ן והוא נטעה לבל אחר סימן נתנו המסורה
 היה לא כי התורה לנו תספר ברפידים הראשונה בפעם המים במריבת

 ומלבד ונשתה; מים לנו תנו אליו ויאמרו משה עם העם וירב לשתות מים
 מוכשרים היו לא כי ח אין ואם בקרבם הוא אם ה׳ את אז לנסות ג״כ יצאו זאת
 נבדל אחד עצם במציאות להאמין ע״א מקום מצרים יציאת אחר מיד כלם עוד
 ויאמרו אהרן על כן אחרי נקהלו כן בכל. משוטוטת ועיניו ותמונה, גשם מבל
 תריבון מה להם ענה ומשה י•) לפנינו ילכו אשר אלהים לנו עשה קום אליו

 מים. ה׳ לכם ימציא ובטח בדבר אשם אנכי האם י) ה׳ את תנסון ומה עמדי,
 הוא כי לאמר משה עם לריב התחילו מאד נצמא והעם רב זמן עבר כאשר אך

 את וכשטוע בצמא, להמיתם במדבר רחוק אותם הביא ומדוע בדבר חייב
 ראה כי ואף בצרה. ישע להחיש העם בתוך בעמדו ה׳ אל מיד צעק דבריהם

 מש, לא ממקומו זאת בכל בחמתם העם יסקלוהו פן מנגד לו תלואים חייו כי
 העם לפני עבור ה׳ז מצות אליו באה ומיד רוחם. את להרגיע העם בתוך ועמד
 הנני והלכת, בידך קח היאור את בו הכית אשר ומטך ישראל מזקני אתך וקח
ויעש העם ושתה מים. טנו6 ויצאו בצור והכית בחרב הצור על שם לפניך עמד

גם׳ ובלעעק ח״א; 369 צד ליטראנוור ניגלישננן דער גננשיכטע בת׳ א)
;1*96 צד מתארטמאן פאלשוכגען וב״ת ,219 צד טננתט.״ אלטע דאת אין ״איין

.224 צד ב׳ גייטלעגע ויעטטע דע
א׳. ט״ו, שמות ב)
י״ב. ל״ג, במדגל ג)
 מאלהי אחלים אלהים אחרי תלכו לא ט״ו) (ו׳ תולה במשנה הזכיל וזאת ד)

כאשל אלהיכס ה׳ את מנתו לא וגו׳ בקלבך אלהיך ה׳ קנא אל כי וגו׳ העמים .
במתה. נתיתם

׳ א. ל״ב, שמות ה)
. .5 י״ז, שם ו)
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 אחדים אך אתו ולקחת חעם לפני לעבור והכונה א) ישראל זקני לעיני משח כן
 לעיני רק הצור את שם ולהכות בחורב הצור אל עמהם וללכת ישראל מזקני

 והגידו הטחנה אל ישראל זקני עם ושב ה' כדבר עשה ומשה מים. ויצא הזקנים
 בעין ועין בתוכם מתהלך והוא מים להם נתן ה׳ כי הטובה הבשורה להעם

 על בטח שטחו העם וכל לפניהם והולך הצור על שם כבודו.עומד את ראו
 כי לדעת נוכחו המים, שאלת להם שנתנה מלכד אשר הזאת הטובה הבשורה

 משה על העם נקהלו כאשר בקדש המים במריבת אולם בקרבם, ה* יש באמת
 אל הקהל מפני ואהרן משה ויבא רוחם, את להרגיע שניהם עשו מה ואהרן
 ברפידים שם הראשונה, מהפעם הזאת מהנשתנד,הפעם ב) מועד אהל פתח

 וצעק העם בתוך מקומו על עמד והוא באבנים אותו לסקול העם חפצו כמעט
 הראב׳׳ע ע׳׳ז העיר והטיב מועד, אהל פתח אל שניהם באו בקדש ופה לה׳,

 בפעם הדבר להם קרה הלא כרגע, כחם פה תש ומדוע ג) בורחים כדמות ואמר
 ולעבור ישראל מזקני ואחדים המטה ולקחת ה׳ אל לצעק להם והיה השנית

 פתח אל באו ומדוע הראשונה כבפעם לפ'ניהם הצור שם ולהכות העם לפני
פניהם. על ולנפול מועד אהל

 והיא בתורה פתוחה יש אליהם ה׳ כבוד וירא הכתוב; אחר זה בענין והנה
 כאשר כי גדול, דבר המסורה בעלי לנו גלו ועי״ז למאמר. מאמר בין להפסיק

 המטה את קח ה׳ מצות אליהם באה מיד לא מועד אהל אל ואהרן משה באו
 מן מים ולהוציא המטה לקחת ה׳ דבר אליהם בא בטרם רב זמן עכר אך ונו׳

 כעת מאד העם בין גדלה והמבוכה המהומה כי להבין נקל וכה כה ובין הסלע,
להקדיש ואהרן משה ראו שלא ומפני מועדי) כאהל ואהרן משה התעכבו אשר

ו׳. י״ז, שם א)
ו; כ/ «דבל3 )3

/ול(נראש׳3המ מי מעני ה3הוז אל וגו׳ נס א3וי כמו, היא 3הכהו ומליצת ג) }׳). )
 כעלם אשל הורה משנה3 אחד פתוק ע״י נלאה ההיא עת3 הננס 3ומצ ד)

 נקיהו אשל חתידך לאיש ואוליך תמיך אמל וללוי ;משה לכת33 והוא מהמפרשים,
 כי יל5ה לא אחיו ואת ראיתיו לא יו3לא האומר ה,3מרי מי על הו3תלי כמתה
 כי יפרשו המפרשים כל וכמעע ח׳) ל״ג (דנרים ;יכצורו וכריתך אמרתך ,שמלו

 משה כי 3ל על יעלה איך אולם ;ג״כ 3ירי ה5מרי מי על ולק ועמד, כנתיון נתימו
 מריכה, מי על ג״כ לכו הם כי יקפל לוי שכע את ולהלל לפאר ספן אשל לנינו
 וללוי ;כך הוא פירושו אך ; שונות כמלות הענין לכפול 3הכתו מליצת איה ועול
 פעם3 הכונה כמתה, נתיתו אשר חתידך לאיש ה׳ נמת ואוליך תמיך משה אמל

 שנאמר כמו מתה כשם הנקרא כלפידים המים על העם לכו אשל כעת הראשונה
 היש לאמר ה' את נקתם ועל ישראל כני ריכ על ומליכה מתה המקום שם ייקרא

 אנשים היו לוי שכע כי כנתיונו לוי שכע עמד כמתה ושם אין, אם נקרכנו ם׳
גשם, מכל נכדל אחל כעצם להאמין ישראל אמונת עיקלי את 3העי וידעו נכונים

■ 8
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 ־̂נ וזעם הראו טועד באה̂י טסניהס ובאו העם בתוך טהר ה׳ את
 ול)א hובטש י^דכר־בא^הים העם התחילו מיד כי וגרמו מהם ועזוב עצור ואסם

וידברו הראשונה בםעם הזקנים לעיני המים על הראם אשר בנפלאותיו האמינו
■ ............ ■י רוחם. על העולה ככל

 את והקהל המטרד ׳את קח לטשה ה׳ }גוה הסוער העם רוח את ולהשקיט
 והצונה ; מימיו ונתן לעיניהם ־הסלע אל ודברתם אחיך ואהרן אתה הערה כל
 עין יראז העם כל דק לפנים. עשה כאשר ישראל מזקני אחדים לפני לא כי

 והוא לעיניהם הסלע אל רק ידברו ביותר הנם ולהגדיל נפלאותיו, את בעין
 ויאמר הסלע פני אל הקהל את ויקהלו ה׳ כדברי עשו ואהרן ומשה מימיו, יתן

 ינראה ■משה ומדברי ? מים לכם נוציא הזה הסלע המן המורים נא שטעו להם
שאל - בחר, אשר בסלע וגם בנפלאותיו העם האמינו לא כי הטיב  ■אותם ולזה,
 או חזה, הסלע מן לכם'מים/ הנוציא הטורים נא שמעו ז ובתמיד• בכעס משד•
 כל ורואין עומדין ישראל כל■ חז״ל שאמרו מה וזהו ;אחר בסלע תחפצו אולי

 ל̂נ יוציא מבקש הוא אם הסלע חק משר• יודע לומר התחילו שבסלע הניסים
 צווח מזו, הוציא זו מסלע להוציא רוצד• שאתד• כשם סלע הרי וכר, מזו מים

 המרו כי מריבד• מי על ויקציפו הכתוב כונת וזאת א) המורים נא שטעו עליהם
 ג״כ פעמים-ועבר הסלע ויך־את את^ידו משד. וירם ב) בשפתיו ויבטא רוחו את
 לכן ישראל כנ^ לעיני להקדישני בי האמנתם לא יען ה׳ ויאמר ;ה׳ מצות את
 יען’ היה הכעס ועיקר להם; נתתי אשר הארץ אל הזה הקהל את תביא לא
 קדשו ולא העם, לפני בה׳ אמונתם וגודל רוחם ואמץ גבורתם את מיד הראו לא
 ולנסות טדותיו אחר להרהר העם התחילו כי וגרמו כתוכם. מועד שמו.בעוד את
 כי להם להראות רק רוחם את להרגיע באפשר היד• לא אשר עד ה׳ את

 משה מנשרים עוד היו לא וע״כ מאד, ת׳ שם נתחלל ועי״ז מימיו, הסלע יתן לעיניהם
 וגרמו בלבם מורך נתנו־ בעצמם הם כי הטובה הארץ אל העם את להביא ואר,רן

 ה׳ את ישראל בני רבו אשר מריבה מי המה ;הראם אשר בנפלאותיו ׳לכחש
בם המפרשים'כי'נקדש פרשו כאשר איננו סר• קדש מלת ובאור 0 בם ויקדש

 זנדגל השנילז גפכנם כן ואחרי ;ההם בימים הזאת הרמה להאמוכה מכשרים היו והם
 ראיתיו לא ולאמו לאביו ואמר שמך בכבד לריב י ננוררתו מי על תריבהו בקדש הריב
 תריבהו הזה במקום ויהיה ינצורו, ובריתך אמרתך שמרו כי הכיר לא אחיו ואת

 (שמואל בנמל וירב כמו מלחמה ועל ריב על הזה השרש ג״כ ויבוא הפעיל, בהוראת
 לשנות אין כי ;בנמל ויארב ;המפרשים כדעה לקרוא נחוץ ולא ה׳) ט״ו א'

■ , מאומה. מהנוסחא

ל״ב. ק״ו, תהלים )5
 ובצננ ; בתהלים הפשוק על רש«ע> (צד אר״ש בש' גייגער הח׳ עמל ובחנם ג)

; כאץ ברך וכל ממנוז כעלמה אשר עבר לשון מסגולת היא זאת כי ג׳) (י/ ה׳
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 להם אשר שרשים יש כי עבר לשון מסגולת מצאנו אך אקדש. בקרובי למו
 ההפך הוא קלס שבה הוא ^קלם כמו הקצה אל הקצה מן הפוכות הוראות שתי

 הוא קדש נקדש, הוא קללה,^קדש הוא ברך ברכה. לשון ברך חרפה, לשון
 ומטעם ידם, על השם שם נתהלל כי פירושו. בם ויקדש כאן ואף נתהלל, ההפך

 של משפטו עין הז״ל שאמרו וכמו משפט, ועין קדש המקום ג״כ נקרא• זח
; ).H משח

 מלך סיחון אל מלאכים שלחו ומשם רבים ימים ישראל בני ישבו בקדש
 את עוד אסף בקשתם :את לא.מלא אשר מלבד אך ארצו, דרך לעבור אדום

 ואת אותם הכו עמו על ה' ובחמלת בם, וילחם המדברד, לקראתם גא1•וי עמו
 יריחו, ירדן על מואב בערבות ויחנו ישראל בני נסעו: ומשם חרב, לם?־. עמל
 לישראל האחרון המסע היה ושם השטים, אבל עד הישמות מבית היה חנותם ומדר

 ואת הארץ את לראות מרגלים אנשים שנים , שלח:׳יוצשע: .־ימשטים במדבר,
 מואב מלך בלק ירא מואב, בערבות ישראל בני חנו אשר בעת והנח נ) יריחו

 להתגרות ידו לאל היה לא אבל להאמוח, עשו כאשר לארצו יעשן• פן טפגיד׳ם
 אותם לקלל מדין מארץ הקוסם בלעם את• לקרוא שלה עשה מה מלחמה♦ עמחסי

 עצה לו נתן להם יכול ולא׳ הוא עצום עם ישראל בני עם כי בלעם ובראות
 הכתובים מהמשך ג״כ הנראה חז״ל לנו גלו הזאת והעצה לעמו, והלך טובה
 ויצטדו אחריהם ישראל בני ימשכו ועי״ז ג) לזנות בנותיהם את יפקירו כי והוא

 דברו המואבים ̂כ להם היתה אחת שפה כמעט יען אחד, לעם ויהיו לאלהיהם
 הנטצאה מואב מלך מישע של אבן מצבת ע׳י כעת הדבר כנודע" עבר בשפת ג״כ
 ישראל בני נכליוכי ברוב מראש אךבלעסבידעו י) האדמה בחיק כביר לא זה

 מדין מבנות עלמות להם יכינו המואבים כי עצה נתן המואבים עם לא.יתחברו
 ור,מדינים ממדין היד! משה חותן כי זאחוך״ באד,בד, ישראל בני חיו הטדינים ועם
 אליהם ישראל בני יתחברו הזאת ובתחבלר, ה) לעינים במדבר לישראל היו

 לבלק: בלעם אמר אשר הכתוב כונת היא וזאת אלר,יחם, את כן אחרי ויעבדו
0 הימים באחרית לעמך הזד, העם יעשד, אשר איעצך לכד, לעטי הלך הנני ועתד,

 במאמר תנ״ה צד 1866 שנת לפלאכקננל במ״ע ונניין ומבועלין בנולין שט דבליו
אוכגננר. מהח' היקר

י״נן. פ', ב״מ, מד״ר א)
; יהושע ב) א / ב

 ופילון פלאוויוק, ליוקף ובקדמוניות ;כ׳ פ׳ במדבל ובמ״ל (ק״ו) שכהדלין ג) .
י «שה. מיי בת'

לוי הפלאפ׳ ע״י ממדש יצא אשל מונק הגדול מהח׳ פאלעתעינא בת׳ עיין ד)
• . באריכות. הדברים ח״א) לכב (צד

. ו; ש״ו, א; שמואל ;כ״ת י/ גמדבל ה)
< ̂ י״ד. כ״ד, במדבל ו)
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 כל עוד אין שעתה הגם לעמך. הזה העם שיעשה ממה להזהר איעצך רצונו
 ולא אשורנו למטה שנבא כמו לעמך. רע יעשה הימים באחרית אבל פחד.
 בעוד הרעה פני להקדים עתה איעצך כן ועל מואב פאתי ומחץ וגר עתה
 כל רבינו משה כעם ולזה בנותיהם׳ את להפקיר חרש עצה לו ונתן א) מועד

 בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה הן נקבה כל החייתם ואמר כן אחרי כך
 מה נא זכר עמי ;הנביא מיכה ג״כ הזכיר וזאת ב) פעור דבר על בה* מעל למסור

ג). בעור בן בלעם עליך יעץ
 המקומות ומכל להמואבים גדול חג היה וכאשר כתומה באה בלעם עצת

 עבודתם ועיקר יםוד היה הקדמונים העמים וכדרך לאלהיהן. לזבוח העם נאספו
 ואכלו אליהם ישראל בני נם מיד נצמדו עצביהם לכבוד וזנות ושתיה אכילה

 ישראל כני חיו כך וכל י) מואב בנות עם.בנותיהם ג״כ לזנות והתחילו מזבחיהם
 סינחס הוכיח כאשר מצאנו יהושע ימי בסוף גם אשר עד פעור בעון אדולןם
 הירדן כעבר בנו אשר המזבח דבר על גד ובני ראובן בגי את המטות וראשי
 הזהח) היום עד. ממנו הטהרנו לא אשר פעור עון את לנו המעט להם: אמרו
 t הושע הנביא ג״ב אמר וכה רבים ימים העם אצל בזכרון נשאר פעור עון ודבר

ראל1יע מצאהי במדבר כענבים
-t״t l •  ^ T T  T l • •  • T• •

ה • י מ ב ה ב אנ ת ברא^^זיתר! ב
1 T •• I • T • I• T ״ •

תיבם1אב ראיתי T • • ד - V
̂זת וינזח ר1פע בעל באו הטה ל̂ב

■ ׳ i״“ י " . T• • T־  ”  I T

י) י!זקוצים'באהבם ויהיו
• • I • I ״ T TI T I

 וישתו העם ויאכלו לאלהיהם לזבוח לעם ותקראן התורה תספר וזאת
וזנות ושכרות אכילה רבוי ע״י והכונה^כי 0 כישראל ה' אף ויחר וגד לאלהיהן

 שר6 דעסי, למי להכשילם עצה איעצך :שפירש הרשב״ם דברי מאד ונכונים )6
 וזו ;מהם תירא לא בחייך בקרוב עתה אבל הימים, באחרית לעמך הזה העם יעשה
 העצה את משה התם וכאן וגומר, בלעם בדבר ישראל לבכי היו הכה הן העצה היא
הצורך. בשעת משה שפירש עד העצה נודעה ולא לבלק בלעם אמרה שבלחש לפי

. ה״ז. ל״א, במדבר ב)
ה׳. מיכה ג) ו/
 על מואב במקום פירהע והח׳ גראנוץ הם׳ כדעת בתורה לתקן כחוץ ולא ד)

ען ^י  מואב, בנות עם ג״כ לזנות התחילו העם כי להגיד היתה התורה כונת מדי
 פעור לבעל וגהצמדם המואבים עם בהתאמדם כי הנפש, עד ביותר. נגע היה והדבר
בתוהו. יעלה התורם עמל וכל גמורים ע״ז עובדי להיות ישובו

^ יהושע ה) י״ז. כ
יי. ע׳, הושע ו)
* ב'. כ״ה, במדבר ז)
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 ויכעיסווזו 1 הכתוב וכמאמר מהר המגסה בם פרצה מעולם בהם הורגלו שלא
• א). מגסה בם ותפרץ במעלליהם

 הנפש עד הדבר נגע וכאשר לריק היה בעמו כעת לעצור משה עמל כל
 ב) השמש נגד לה' אותם והוקע העם ראשי את קח מהר משה אל ח׳ מצות באה

 המהויבים את ולהוקע דין בית ולהושיב העם דאשי משה יקה כי היתה ה' וכונת
 עליהם אשר ישראל שפמי אל ואמר מיד ה' דכר את משה פירש כאשר

 המגפה בהם דבקה כי 0 פעור לכעל הנצמדים אנשיו איש הרגו המשםט. לקים
 זמרי הנשיא והנה לפועל הדבר יצא טרם עוד אולם העם. שארית את ולהציל

 המדינית את אחיו אל ויקרב המחנה אל לשמעוניבא אב בית נשיא סלוא בן
 משה ידי רפו כך וכל י) גדולה בעזות ישראל בני עדת כל ולעיני משה לעיני

 ובכו ישבו דק להמחויבין מאומה לעשות יכלו לא אשד בהעם הכשרים דדי
 העגל מן קשה זו גזירה אמר לוי רבי חז״ל דברי נכונים ומה ;מועד אהל בפתח
 שלשת נפלו בעגל בצמידים. ויצטד ובכאן הזהב נזמי פרקו כתיב בעגל דאילו

 ורפו בזנות נפרצו שם מואב בערבות וכו' אלף וארבעה עשרים וכאן אלפים
 את ויקה רבוא. ששים כנגד עמד והוא בוכים והיו עמו הצדיקים וידי משה ידי

 ח) קבורתו את איש ידע ולא שנתעצל ולפי וכו׳. ידיו ורפו עשו. אשר העגל
 לה׳ ויקנא אלעזר כן פינחס לב אל הדבר’ נגע ובכו העם ישבו אשר ובעוד

 ארבעה במגפה המתים ויחיו המגפה. ותעצר שניהם את וידקור העדה מתוך ויקם
 תודה בשמו יתן כי למשה ה׳ צוד. ומיד י) שמעון משבט ורובם אלף. ועשרים
 נתן אשר הרבד. ובתודה ^לום. בריתו את לו נותן הוא כי לו ולהגיד לפינהם

ד על ה׳  עליו מתרעם הוא כי כבוד בדרך למשה גם דמז בא לפינחס. משה י
תושיה. ידיו עשו ולא צרה ביום התרפה מדוע מאד;

אותם ולהכות הטדינים את לצרור למשה ה׳ מצע; באה האלד. הדברים אחר

f(( כ״נו, ק״ו, ההלים .
 nh להוקנב שצוה ה' על פרה לדני עילה פה מצאו העמים מחכמי ואיזה ב)

 לשופטי לוה עצמו משה כי הכהונ דעה לתוף ירדו לא אנל העם, פושעי נגלל הראשים
 לא הנראה כפי זה הצווי וגם פעור לבעל הנצמדים אה אך להרוג העם ראשי הם העם

 עבר שפה דרך היא זאה ובאמה ;מועד אהל פהה הבוכים העם ידי מרפיון נהקיים
להלן. עיין קצרה בלשון לדבר

ה׳. כ״ה, במדבר ג) י
 מתחילה כתוב היה פה כי שצ״ו) (צד אר״ש נתפרו הוכיח גייגער, והח׳ ד)

 אנל וגו׳ משה לעיני המדינית אל אחיו בקרב נא ישראל מבני איש והנה :נתורה
 נטלין דנריו וכל מקומות בכמה כדרכו מקרא של פשוטו באמת ידע לא גייגער הח׳

עליהם. להשיג כדאי ואינם מעצמם
כ׳. פ׳ במדבר מדר׳ ה)

■ ' ׳ «

׳ באריכות. החמישי במאמר להלן עיין ו)
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 אותם• חשבו ישרא?! בני מ פעור דבר על נבלו אשר בנכליהם הם אשמים יען
 לזנות־ כנותיהם את והפקירו המואבים עם אחת בעצה בסתר היו והם כאוהבים
 הזאת הפקודה היתד. כן עיפה נפש על קרים כמים ;ישראל את ולחבל להשחית

 העם עם ורק מלחמה נבור היד. כי כמדין לנקום בקרבו בא חדש ורוח למשה
 כמעט׳ כי מאומה. לעשות משה יכול לא טטצדים יצאו אשר המלחטר. ואנשי

 טכשרימ חיו ולא לבב רכי חיו הטלחטח ואנשי הברזל, טכור טעבדות העם יצאו
 רבים. ימים כמדבר עמהם להתעכב מוכרח ד\ד, כן ועל קרבות. לערוך עוד

 לצאת משה מיד התחיל אז ממצרים יצאו אשר המלחמה אנשי מתו וכאשר
 עד,אשר. ברנע מקדש הלכנו אשר וחיטים מצאנו וכן ארצות. ולרשת למלחמה

שר עד שנד. ושטנר. שלשים. זרד נחל עברנו  ד.טלחמה אנשי הדור כל תם א
 וט״ מואב גבול ^את היוס עובר אתר. לאמר אלי ה׳ וידבר העם. מקרב למות
 -חשבון,ד.חל,רש: מלך; את.פיהק בידך נתתי ראר. ארנון נחל ועברו סעו קומו

 ועוג סיחון את משה נצח חדשים מלחמה אנשי ועם א> מלחמה בו והתגר
 גוים־, העטים.ולהוריש יתר עם־ מלחמה עוד לערוך ונבורד. אמץ ברוח ונתמלא
 ממצרים יצאו אשר העם מן איש כמעט נשאר לא בשטים המגפר, ואחר עצומים.

 אשר הכהן יאלע^ו׳ טשי׳ ׳פקודי אלה ז■ שנאמר כמו טן בן ויר.ושע כלב רק
 מפקודי• איש היה לא ובאלה ירחו ירדן על מואב בערבות ישראל בני את פקדו
 להם■ <n אמר■ כה כי סיני במדבר ישראל בני את פקדו אשר הכהן ואהרן משה
 ידו• לאל כעת, כי.יש משה ראה אז ב) איש מר,ם נותר ולא במדבר ימותו מות

 אמץ מלא חדש דור קם כי כנען. ארץ אל והמנוחה הנחלה אל עטו את לר,ביא
 במלחמות משה צלח אשר בשער׳.יע״י אויבם לדבר־את■ מאד ומכשרים וגבורה

 j •מריבה ■חטאו-במי על לו סלח כי בטח בלבו וחשב עטו ה׳ כי ראה ועוג סיחון
 למלחמה העם את טהר לד,חליץ הטדינימחפץ את לצרור ה׳ דבר שמע וכאשר
 לאבותיהם, נשבע אשר הארץ את ולרשת הירדן את טהר ולעבור במדין וללחום

 ■תראה מנגד כי הזה הירדן את תעבור אל לו ואמר שמחתו את ערב ה׳ אבל
 ולא הגזרה לבטל מאד מה׳ והתחנן בקש ומשה תעבור, לא ושמד, הארץ את

 וטתחנן־ טפייס משה היה אדר ימי שבעת כל ;חז״ל שאמרו וכמו בידו, עלתה
־ ג)< הזה הירדן את תעבור לא כי לו אמר ובסוף לארץ שיכנס הקב״ה לפני

 חפסוק: אחרי כי ונאמר השלישית הפיסקא אל נשוב האלה הדברים ואחרי .
 כאשר׳ המגפה אחרי ויהי ;האלה כדברים ספק בלי כתוב היר. המנפה אחרי ויד.י
 אנשים מאתם להחלץ העס לכל משה צור. מיד ממצרים היוצא העם כל מתו

 הארץ את■ לרשת לבוא הירדן את טהר ולעבור מדין על ולצבא למלחמר,
ביומן התרפית: כי הזה. הירדן את תעבור אל לאטר אליו ה׳ דבר ויהי הטובה,

ט׳. ב/ דברים א)
ט״ד כ״ו, במדבר ב)
וגו'; לי הגידה פ׳ השירים שיר מדר׳ ג)
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 עוןפעור לו׳ והזכיר ;קדש מריבת במי בי מעלתם וגם לבשת, העם וינזרו צרה
 החילות אתה t לאמר ההיא בעת• ה׳ אל משה ויתחנן באריכות מריבה מי־ ועון

 בעבר אשר הטובה הארץ את ואראה נא אעברה גדלך את עבדך את להראות־
 אל לך רב לו ויאמר אליו שמע ולא ה׳ ■ויתעבר והלבנון, הטוב י ׳ההר הירדן
 ממשלתך ואת במספר ישראל בני את י מסור ;הזה בדבר עוד אלי ־דברי תוסה

הזה. הירדן את תעבור לא כי וראה עיניך ושא הפסגה ראש ועלה מעליהם
פה, שייך ההוא בעת ה׳ אל משה התחנן איך תורה ממשנה• הספור ועיקר

 עיקר שם אשר במדבר בספר אבל תורה, משנה דק הוא ־ דברים ספר יען
 כהויתן הדברים לספר היתה התורה וכונת באריכות, הדברים כתובים היו הספור,
 ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם אין כי לדעת ג״כ והראה נאמן ?גכותב

 ראשי אך י♦) אל ולא הוא אדם כי מת בחטאו האלהים איש משה יחטא'־ואף
 כי כבודו מפני באריכות חטאו נזכר אשר הענין כל את לר,סיר ראו המסורה

 נחרץ אשר הרע משפטו את משה שמע וכאשר ; לכך צריכה היתח ו'עה41ה
 ללחום ואף קרבות עוד לערוך חשקו כל את אבד הירדן את יעבור לא־ ־כיי עלייו•

 לפני ישראל שבטי כל את ברך ושם פעוריב) בית מול בגיא וישב• במדין
 לארץ. יכנס לא כי לו וגרם מאד רוחו את המרד, אשר שמעון שבט מלבד מותו

 על לכפר כדי פעור בית מול רבנו משה נקבר מה מפני חז״ל, אמרו והטיב
.0 פעור מעשה

 ללחום מימה את ה• צוה כאשר כי כסדרם בתורה הדברים כל יבואו ועתה
 ה׳ אבל כנען. ארץ אל ולבוא הירדן את מר.ר ג״ב לעבוד משה חפץ• במדין•

 את שאו במספר ישראל בני את ומסור הזה הירדן את תעבור אלי לוי אמר
 צבא יצא כל אבתם לבית ומעלה שנה עשרים מבן ישראל בני עדת כל ראש

 לרועה משל אותן מנה למה ד״א ג״כ שאמרו חז״ל דברי נכונים ומה ;כישראל
 למנותן צריך כשמחזירן שמירתו הרועה השלים במנין- צאנו הבית בעל לו שמסר

 מואב בערבות העולם מן ליפטר בא וכו׳ במנין למשה מסרן ממצרים כשיצאו
 בנחלה הארץ תחלק לאלה למען למנותן נחוץ היה ועוד י) במנין ו־הזירם

 אתם הכהן ואלעזר משה וידבר שנאמר כמו ה׳ מצות קיים ומשה ;ימות בטרם
 ה׳ צוה כאשר ומעלה שנה עשרים מבן לאמר ירחו ירדן על מואב בערבות

יאמר האלה הפסוקים ובדבר ה) מצרים מארץ היצאים ישראל יובנ משה את
 בחעאמ ואהרן משה אף אומי אלעזר גן ר״ש נ״ה) שבה מצאנו(בג׳ וכן א)

̂שר על שנאמר ימתו • ליפטר זמנם הגיע לא עדין בי האמנתם הא בי, האמנתם לא י
̂ ׳ ' העולם. מן

 היינו כי פעול גית מול בגיא ונשב הכתוב כוכת וזאת ; כ״ט ג', דברים ב)
הירדן. את ולעגור להלאה משם ללכת ולא בגיא לשבת מוכרחים
י צנ׳׳ג. י״ג, שוטה ג)
• כ״א. פ/ במדבר מד״ר ד)
' ג׳. כ״ו, במדבר ה) י
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 הקדמונים ספרי בב^ רבים שבושים שיש ברור הדבר כי חוואלסאהן הפראם׳
 ובראשם המסורה• ע״ם תורה חומשי בחמשה ג״ב יש כן האמער בשירי וכמו

 לו שאין דבר הוא אותם. וגו׳ וידבר המםורה: כסי לקראו אשר הזה בכתוב
 הכהן ואלעזר משה ויפקד ;להיות וצריך מאד הוא נושן ישן שבוש רק שחר•
 בסוף כן אחרי לכן הוסיפו וידבר במלת הכתוב כבר שנשתבש ומאשר ;אותם
 אשר וביותר החדש. בשבושו הפראפ׳ לנו עשה צחוק אבל א) לאטד מלת
 בכל הערוכים הקדושה תורתנו לספרי האטער. של ועגבים חול שירי את ידמה

 העטים כל אצל היה לא אשר המסורה ובעלי הסופרים תקוני ע״י ושמורים
 מליצות ועל הפיסקא על עינו את שם ולא לשבש טהר יצא ואיך ב) דוגמתם
 היצאיסמארץ ישראל ובני ז הטלות שלו• מכונה הקריאה לפי הלא כי הכתוב;
 t חפרשח בסוף מאמר הכתוב גם לגמרי. הם מיותרים השני בכתוב מצרים

 מקביל אינו וגו׳• ישראל בני את פקדו אשר הכהן ואלעזר משה פקודי אלה
 יבא כן ואחרי הצווי. תחלה יבא כנוסחתנו נאמר שאם כי הפרשה• התחלת אל

 נפקדו אשר הפקודים הם אלה כי הכתוב עתה ויאמר נעשה. שהצווי הספור
 הזה הפסוק יבוא חוואלסאהן דברי לפי אבל הפרשה. בראש האמורים ה׳ במצות

 אחת מדה והיא קצרה בלשון לדבר עבר שפת דרך אולם ;כלל לצרך שלא
 אהל אל מאהל מתהלך ואהיה כיצד קצרה מדרך ;אליעזר דרבי מדות מהל״ב

 בדבר כיוצא קצרה דרך הכתוב שדבר אלא משכן אל וממשכן צ״ל היה וממשכן
 הזה בכתוב כאן וכן לצאת דוד נפש ותכל צ״ל לצאת דוד ותכל אומר אתה
 על סמך כי אותם. תפקדו המלות; שתי חסרות ומעלה. שנה עשרים מבן

ר נחוץ היה לא ובאמת קצרה. בלשון ודבר המבין ב ד  יען רחבה בלשון פה מל
 וגו' משח וידבר t הכתוב ונוסחת באריכות בהסיסקא כתובים היו הדברים כל

יען אותם• ויפקוד ולא העם. ורוח תכונת עם ומסכימה מאד נכונה אותם.

b( 304 צד 1868 שנס לגייגער צייששליפע יידישע עיין.
 לנערלינער יודעננוהומס דעש וויששעכשאפ^ פיר מאגאזין במ״ע עיין ב)

.102 צד 1876 שנס
 מכוזבי דגמאוס הרבה יש ושס כ״ג) וד׳ כ״א, (ד׳ עולם נסיבוה בש׳ עיין ג)

 השמוכים מהמלות או מהענין יתבונן המלים ומשרון קצרה בדרך ידברו אשר הקודש
 בתיכם רעבון שבר ואת תסת ;קחו בתיכם רעבון ו^ת ל״ג) (י״ב כמ^^גראשית ;להם
 ,כל כי כ״ה) (ז׳ ויקרא וכן : בתיכם רעבון שבר הגיאו :י״נו בפ׳ שנאמר כמו קמו,

 וכן ;המקריב הכהן המלות, משר לה׳ אשה ממנה יקריב אשר הבינמה מן מלב האוכל
 אשר בעת מהענין, המובנים המלות משרים ה׳) ה׳ (דברים לאמר בהר עליתם ולא

 האמונה מש׳ בפ״ע הרמב״ן דברי נכונים ומה וכדומה ;וגו׳ אנכי לאמר ירדסי
 או אמת תיבה בהם להושין> צריכין שאנו הרבה פשוקים יש ובאמת :וז״ל והגנומון

 אנו שאין משרוננו מפני אלא המקרא, משרון מפני ולא פשונוו, להבין כדי שתים
בו. שוקעים שאנו ללשון שדומה כענין אלא הקודש לשון מבינים
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 כצאן למנין הכן ^עמוד מדעת נבערים היו ולא ערף קשה עם היו ;יהודים
 אותם טנו בטרם להם להגיד מוכרחים היו ואלעזר ומשה מאומה״ לדעת :לי

 כונת ג״כ וזאת מתחלה״ אתם חכהן ואלעזר משח וידבד המספר״ וכונת ת^לית
 כאשר כי מצרים. מארץ היצאים ישראל ובני משה את ה׳ צוד, כאשר הלתוכ

 ממשלתו״ ימסור אשר כעת יטנו כן עליהן ממשלתו משר, שקבל כעת נמנו
 ד^לכים והדברים וגד הכד,ן ואלעזר משה פקודי אלד, ז הכתוב יספר כן ואחרי
א). נכון בס|דר

 הר אל לעלות ה׳ לו צוד, מיד ישראל בני את משה ספר אשר ואחרי ׳
 עמו״ אל ולהאסף שטה״ לבוא זוכה איננו אשר הארץ את ולראות לים1העב

 אמר רק מאומה״ כעת עוד שאל לא ע״כ משפטו את מכבר משה ידע וכאשר
 אליו״ ממשלתו את למסור הוא נכון כי העדד, לפני יצא אשר איש ה׳ יפקוד
 ידו את ולסמוך בו רוח אשר איש נון בן יהושע את יקה כי ה׳ לו צוה; ומיד
 במשפט לו ושאל העדה, כל ולפני הכהן אלעזר לפני אותו ולהעמיד עליו

 וכאשד ב) ישראל בני וכל הוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על ה׳ לפני האורים
 קרבנות לא אבל קרבנות להקריב איך ה״ דבר מיד יבוא ה׳ כמצות משה עשה
 כסדרם והמועדים הימים וחושב והולך השנד, ימות לכל המקדש קרבנות דק העם
 משה״ מות אחר העם בראש לעמוד ואלעזר יהושע שניהם כעת נבחרו כי יען
 העומד ביד אין אך ד״כהונה, ממשלת זה וביד המלוכה״ ממשלת תהיה זה ביד

 למלחמה ולצאת קרבנות להעריך כמו מאומד, לעשות המלוכה ממשלת בדאש
 ממשלת בראש העומד הגדול הכד,ן ע״י ה׳ לפני האורים כמשפט ישאל בטרם

 וטתחלה לו״ השייך ענינו לפי ואחד אחד כל שניהם פה נצטוו וע״כ הכהונה
 לאטד הד,יא בעת צויתי יהושע ואת שנאמר כמו ;ה׳ כדבר יהושע נצטוה
 לא שטה עבר אתד, אשר הממלכות לכל ה' עשה אשר כל את הרואות עיניך

 קרבנות דבר על ה׳ צוד, כן ואחרי י) לכם הנלחם הוא ה׳ כי תיראום
פי על משה דברי כסדד יבאו הקרבנות אחד הכהן״ לאלעזר השייכים המקדש

העישה: גתון> נאמר גמדבר בת׳ כ״נן, כ״ח, הפרשה אסר ג״כ מצאנו וכן א)
כי שם רש״י בדברי ועיין ;משה אס ה׳ צוה אשר ככל ישראל בכי אל משה ויאמר

הקדושה. סורמכו דברי להנץ מאד כמוצים הדברים
 הצורך לבקש ראה מה וגו׳ איש ה' יפקוד : שאמרו חז״ל דברי יקרו ומה ב)

 משה אמר אביהם בנכתי צלפמד בכוס שירשו כיון אלא הנפלאות, תדר אחר הזה
א״ל כבודי, את בני שירשו הוא בדין יורשות בנות אם צרכי שאתבע השעה הרי

יהושע בתורה, עתקו ולא להם ישבו בניך פרית יאכל תאנה נוצר למשה הקב״ה
 מתם ואחד אחד כל עם להלוך שיודע וכו׳ ישראל את שישמש הוא כדאי ששמשך

י ותכחומא). פ׳׳כ״א במ״ד (מד״ר דעתו לפי
באריכות. הדברים השני במאמר להלן עיין ג)
כ״א. ג׳ דברים ד)

^ ' . מסורת.
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y כדעו מדין ט^חמת אחר הזאת הפרשה נאמרה ולא ישראל, לבני המטות אל ה׳ i■ 
 ר מצאנו וכן ישראל, בני אצל קדמון מנהג היה נדרים ענין אך הראב״ע,

 ו למלחמה. יצאו ובטרם צרה בעת העם נדרו ולרוב לה׳ נדר נדר יעקב עוד
 י לה׳ נדר ישראל וידר נאמר בישראל, להלחם הכנעני בא כאשר מצאנו

ת נתן  י המלח) קודם ג״ב היה וכאן א) עריהם את והחרמתי בידי הזה העם תתןא
 יבוא וע״ב השנית, בפעם המדינים נקמת לנקום למשה הצווי בא מיד כי

 במ?{ןןם במלחמותיהם העם עם ההולכים המטות ראשי אל ונאמרו פה תדרים
 \רפו דיייח יעבר לא כי משה שמע אשר ואחרי ;לרוב מצויים שהנדרים

 ^׳ אכעי בטח; ילחם יהושע כי וחשב במדין ללחום חשקו כל ואבד מאד ידיו
 יאסף כן' ואחרי ;במדין האחרונה המלחמה ילחם הוא כי שנית פעם לו אמר
 לצבא. אלעזר בן פינחם ואתם למטה אלף חיל אנשי משה שלח ומיד עמו, אל
 את צ'קמת נקם הקב״ה אמר משה אותם וישלח שאמרו חז״ל דברי נכונים ומה

 אומד המשל מדין, בארץ שנתגדל מפני אלא אחרים. את משלח והוא בעצמך
 שהתחיל טי אדר פינחס. את שלח ולמה אבן, בו תזרוק אל מטנו ששתה בור

 אך ב) מצותיו יגמור הוא המדינית והכה חמתו את השיב א1ד גומר הוא במצוד,
 את יעבור לא כי משה שמע כאשר כי אחר טעם עוד יש חז״ל דברי מלבד
 לפינחס הדבד ומסר עוד. להלחם בעצמו רצה ולא חשקו כל את אבד הירדן

 מותו אחרי ממשלתו יורש ברדותו כי ליהושע ולא במדין, שטו על ילחם כי
 ומהמלקוח מהשבי ומכס ;בחייו העם בראש לעמוד זמנו עוד הגיע לא ה' כדבד

 הזהב כל את נדרו המאות ושרי האלפים ושרי לה' הרימו המלחמה מן שלקחו
. מועד. אהל אל אותו ויביאו

 עלה שלא באטרם רבינו משה על העמים מחכמי רבים דבד. הוציאו ובחנם
 ואחריהם במדבר, תועה להוליכם רק לכנען ישראל את להביא מעולם בדעתו
 האלהיס איש משה על ודברו עצומות בעינים מעטנו אחדים ג״כ נמשכו

אמת. ותורתו ומשה ומבוטלים בטלין כעת דבריהם כל אך ג) עתק

השני המאמר
 ושאול הנביא שמואל תולדות על פקוחות ובעינים לב בשום נתבונן עתה

 העמים מחכמי רכים כי קדשנו. בכתבי אמת בכתב קורותיהם שנרשמו כפי המלך
 חקר אין ונאצות גדופים לשמו ויתנו מאד הנביא שמואל על וקלון בוז שפכו

בעצמו למשול וחפץ רחם ידע ולא ושנאה קנאה מלא לב אביר היה כי באטרם

י ',3 כ״א, במדבר א)
■ כ״נ, פ׳ במ״ד מד״ר ב)
 מאמר םפרי5 להלן ועיין וקק׳׳ג, ,p׳׳p צד ואמונתו ישראל קורות ׳p3 עיין ג)

אודותיו. הרביעי ובמאמר י5ש
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 ובראשם עמנו מחכמי אחדים ג״כ נמשכו ואחריהם א) בממשלתו זר יתערב ולא
 דברי הנביא שמואל על להגיד לבבו את ערב והוא הירש וש״ל סירםט הח׳

 דרש הם״ ותחבולה ערמה רק מעשיו וכל (טיראן) מאד אכזרי היה כי בלע,
 תחתיהם ימשול למען רק במפלתם והסב הכהנים לממשלת התנגד עצמו. טובת

 כן לא אשר ישראל מחכמי ורבים העמים מחכמי אחדים יש אמנם ב). וכדומה
 מעשיו ברוב וןשרתו שמואל תומת את לראות משכל צפון לא ולבם יחשובו

 אין כי ולהראות פעולותיו כל את להצדיק הצליחו לא כחם מאמצי בכל אבל
 שמואל ולימין עמו לימין העומד נראטץ הפרופ׳ הח׳ אשר עד דופי, שמץ בהם
 עליו הדוברים כל את ולהשתיק מעשיו כל את להצדיק כח עצר לא עז בכל

 שמואל מעשי ידי על כי להכחיש אין באמת :האסבאך הח׳ יאמר וככה םרה.
 אשר שמואל הספר כותב כי ולפלא ממנו יגלה וכבודו ישגה פניו עז האחרונים

 דעת, הכשר ביתרון מהיר סופר היה לא ומאשר עז ככל שמואל לימין עמד
 בשום היו מעשיו שכל שאול כבוד את והרים משים מבלי חרפה עליו עטה

 לב אכיר רק היה כי עליו המעירים' שמואל מעשי את לכמות יכול ולא שכל.
ג). ושנאה קנא מלא

 אחזו כי מאד העטים מחכמי רבים נתעו ושאול שמואל תולדות בדבר והנה
 בדרישת החדש בדרכו שולל אותם הוליך אשר עוואלד הח׳ בשיטת רצוץ בקנה
 ידי מעשי שונות מגלות סי על שמואל ספרי נתחברו ולדעתם י) הקדש כתבי
 שמואל הספד וכותב זה. הרי זה כהרי שלא שונים סופרים שלשה או שנים

 בהם לשנות מבלי שהם כמו יחד והרכיבם השונים הדברים את אסף שלפנינו
 הפסוקים לחלק ונחוץ לזה זה המתנגדים ספורים הרבה נמצאים כן ועל מאומה

 יצא ואז אחר לכותב מהם ואיזה זה לכותב שייכים מהם איזה למחלקותם
 כל אך הקדש בכתבי וחתום סתום כל לבאר חשבו ובזאת ה). משפט כנגה

 הקדש כתבי את לבלבל בחרו אשר תהפוכות ודרך רוח. ורעות הבל דבריהם
 הסבה היא עכביש״ קורי על דקות השערות ולבנות קרעים קרעים אותם ולקרוע

 שמו ולו ושאול״ שמואל תולדות בדברי נכוחה ומראות משרים מלכת אותם
 שאול ״וימת ;והוא הימים בדברי הזה הפסוק על הטיב להתבונן לבביהם את

 ולדרוש באוב לשאול וגם שמר לא אשר יהוד. דבר על ביהוד. מעל אשר במעלו
המפתח הוא הזה הפסוק כי רוחם לתמהון ראו אז ̂ וימיתהו ד.ביהו דרש ולא

, וכדומה. עוואלד לעא, אננל,3 וואלנעייא, כמו א)
^ .195 לד ואמוכתו״ ישראל ״קורות גתערו עיין ג) *

.160 צד שמואל ערך שעכקעל לדניאל ביבעללעקתיקאן עיין ג)
 והצטיין וכצורות, גדולות גלה כאלו קפריו, ברוג מאד בזה הרעיש עוואלד ד)

שמו. על הזאת השיטה נקראת כן על לפניו ההולכים מכל ביותר בזת
פירתט״ צערטהעא, שטאהעלין, האווערכיך, קטהעכיאש, דעוועטטע״ כמו ה)

. וכדומה. לוי, פראפ'
י״ד. י״ג י', א' ד״ה ו)

*4 .
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 ולהפיץ ושאול שמואל כין עברו אשר בדברים וחתום סתום כל בו לפתוח הגדול
 למען מלבו האלה הקשים הדברים בדא לא הימים דברי ובעל בהיר, אור עליהם

באמת*). נובעים הם שמואל הספר כותב מדברי אך אהובו, דוד כבוד הרים
 ושאול שמואל בתולדות הגדול היםוד שהוא הזה המקרא את ולבאר

 הנמצאים הפסוקים, באמצע פסקאות שני על תהלה ולהתכונן עין לשים עלינו
 במחנה אשר וההמון הכהן אל שאול דבר עד ״ויהי הראשונה שמואל בס'

ף אסוף הכהן אל שאול ויאמר ° ורב הלוך וילך פלשתים ד  ״ויאמר. השניה, א). י
 הכהן ויאמר ט עשה בעיניך הטוב כל ויאמרו וגד פלשתים אחרי נרדה שאול
 הנחוצים האלה במקומות הנשמט את לדעת והנה ב) האלהים״ אל הלם נקרבה

 הז״ל דברי פי על רק למצוא דרך לנו אין קיר, כעורים נגשש בלעדם כי מאד
 הפיסקאות את לכוון ידעו והם חשך מני עמוקות אנב כדרך לנו נלו הם כי

אמתתן. על
 למשוח שמואל ידי לאל היה איך לדעת נחקור הדברים נבאר בטרם אך
 על להוכיחנו גדול כחו היה במה תחתיהם. אחרים ולהושיב ולהדסם מלכים,
 והח׳ רבים נבוכו זו בשאלה קרבנות. בעצמו ולהקריב פשעם להם להניד פניהם.

 אבל ג) הכהנים דבר את העם בעיני להשכיח שמואל חפץ כי יאמר גראטץ
 בין עומד האמת הנביא כי וכמצוה. כתורה היו שמואל מעשי כל כי ראו לא
 כהן טפי עצה לשאול לו לא כן ועל יבואו, פיו ועל יצאו פיו על העם ובין ה״
 שאל לא רבינו משה ה׳, פי על נעשים דבריו כל כי ותמים, אורים מפי או

 ימיו קרבו כאשר אך ד) אתן ה׳ דבר בפנים פנים כי ותמים, באורים מעולם
 לפני לעמוד ח' בשם אותו צוה ליהושע ממשלתו את מסר ה' ובפקודת למות

 מלחמה גבור היה יהושע כי יי) הצורך לעת האורים במשפט ולשאל הכהן אלעזר
 0 הודף כל ולא מהודך ״ונתת חז״ל שדרשו וכמו רבינו, כמשה ממש נביא ולא
 לחוק משה לו שם נפשו כאות ילחם ולא בחזקה עליהם ימשול לבל כן ועל
 היה לא ומעולם ותמים באורים פעולותיו כל על לשאול הוא חייב כי ה׳ פי על

 על או נביא פי על מהי רשות יקח בטרם מלחמות לעשות רשאי ישראל מלך
 אות פי על עמו את להורג להוציא לבלי אסורות היו וידיו הגדול, הכהן פי

בשאול שמואל התעכר כאשר כי באמרו גראטץ החי דבר נכונה ולא ז) נפשו

ננולם״ ״ננס בקפלי שכפבהי מה ראה מעל אשל ומעלו ושאול שמואל דבל על *)’
המו״ל. — האלה השאלוה לכל מקפיק נןנם ותמצא

ל״ו. שם )3 י״ק. י״ד, א׳ שמואל א)
.160 צד א׳ באנד יודען דעל געשיכעע ג)
כ״א. כ״ז, במדבל ה) ב; ה; דבלים ד)
כ״א. פ' מוב שוחר מדרש ו)
)5 § א׳ (באני לעכנוע״ ״מאזאישע בקי שאל אשר הח׳ שאלות יקולו ובזה ז)

להלחם. לצוכו על שעלת עת בכל קרבות לערוך ישראל מלך ביד רשות היה איך לאמור
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 כאשר לבבו. חפץ ט רק האלהים בארון לשאול שאול הלך מאתו לו דלך
 לשאול שאול חובת היתה באמת כי א) למלחמה יצאו בטרם באראקול היונים

 המלך אין משה תורת פי על כי מאתו. שמואל הנביא לכת אחרי כאלהים
 ישראל בני עם יוצא הארון שהיה הנסבה היא וזאת דבר. מלבו לעשות רשאי

 מתהלך אלהיך ה׳ כי הכתוב כיון זה ועל בו, לשאול יכלו למען למלחמה.
ב). קדוש מחנך והיה לפניך אויביך ולתת להצילך מחנך בקרב

 את ה׳ נחם כמוהו בישראל נביא מיד קם ולא למות משה ימי קרבו וכאשר
 האלה הגוים כי אלהיך. יהוד. עם תד.יד. תמים :לאמר בדברים והבטיחם ישראל

 לך נתן כן לא ואתד. ישמעו קסמים ואל מעננים אל אותם יורש אתה אשר
 מקרב להם אקים נביא וגו׳ בחרב אלהיך יהוד. מעם שאלת אשר ככל וגו׳ יהוד.

 אנכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר האיש והיה וגו׳ כמוך אחיד.ם
 שעד. לפי לעבור בידו שהיד. עד הנביא מעלת גדלה כך וכל ג) מעמו אדרוש

 וכמאמר התורה מדיני בדין חדש דרך ולהורות ולשנות ה׳ ממצות אחת על
 כגון שבתורה מצות מכל אחת על עבור לך אומר אפילו תשמעון אליו 1 חז״ל

 אשד. ואפילו מישראל איש וכל י) לו שמע שעה לפי הכל הכרמל, בד.ר אליהו
 נביא להיות הטובים מעשיו לפי מוכשר היה שיהיה, משמחה או שבט מאיזד.
 יעשון. אשר המעשה ואת בד. ילכו אשר הטוב הדרך את להם ולהורות בעטו

 לשונם, על ומלתו בם דבר ה׳ רוח אשר בישראל רק קמו כאלה ונביאות ונביאים
 אחד אל אמונת בין גדול חלוק יש כאשר כי ;באמרו מאיער חח׳ דבר ונכונד.

די). העכו״ם לנביאי ישראל נביאי בין גדול חלוק יש כן עכו״ם. לאמונת
 נתקיימה ובו שמואל, וד.וא משה אחרי בישראל באמת קם כזד. ונביא

 ע״פ מתנהגת היתה הממשלה וכל משד, כסא על ישב הוא לעמו. ה׳ הבטחת
 היתד, בידו העם ובין בינו הממוצע היד, והנביא בראשם ה׳ מלכם העם. ממשלת
.0 העם כל ויבואו יצאו פיו ועל ה׳ בדבר המשרה

עי געעיכנוע א) .175 צד א׳ באנד יודען ד
ט״ו. כ״ג, דגלים ב)
־ י״ג. י״וז, עם ג)
 גל אגא ל׳ אמל י״ד, פ׳ לגה וגעדגל כ״ח, חמולה ועיין ע״ג, צ׳ יגמות ד)

 גלילה, והקליג כומלים, וגן ;ל, מהקליג גדעון, של גידו נעשו עגילות שנע כהנא
 :דמגילה פ״ק נילושלמי ועיי׳ נמה, ונאיתול כענד, ושול לע״ז, מוקצה ושול אשרה, ועצי
נמה. ואיחול ועולו הוא שמואל של נאילו נעשו ענירות שלש

.]299 צד א׳ נאכד אעהענעל״ איזלעליעען דעל לעכנוע דיא“ נחפרו ה)
 ושמואל משה יעמוד אם ואמל למשה, שמואל את השוה ירמיה כי מצינו ו)

 ושמואל נכהכיי ואהרן משה ו׳) צ״ע (תהלים המשולל גם שר וכן ע״ו) (שם לפני
 נזה שכמוג מה מוצא את ג׳ לפני ושמואל משה יעמוד אם :דרשו וחז״ל שמו, נקוראי

ישראל עיל מלך זה מזנחות, נכה וזה מזנמות נכה זה לוי, וזה לוי זה נזה, 'כתונ
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 ישראל בני מעשה שמואל בעיני רע היה אם הדבר נפלא לא כן ועל
 עליהם. ממלון ובו בה׳ מאסו כי הראו בזה אשר מלבד כי מלך׳ להם בשאלם

 האכזרים המושלים ככל מעצור באין נפשו כאות המלך ימשול פן ירא היה עוד
 החפש חיי בישראל, קדש כל ברנלים ירמוס מלפניו, יסיר משה תורת את אז,

 ן זכרו אשר ישראל, כני אך לעבדים, לו עמו בני את ויקה יאבד העם של
 לבם, מקרב עוד סר לא שמואל קם אשר עד יהושע מיום.מות השופטים ימי

 שכניהם לכל למרמס ויהיו ומנהל, מורה בלי כיתומים רבים ימים היו כי ויזכרו
 כצאן ולהיות כשמואל, להם אחר נביא יקום אשר עד לחכות עוד אבו לא
 בתהו עלתה שמואל לבני תוחלתם כי רואם אחרי ההיא. העת עד רועה בלי

 לדברי שמעו לא כן ועל הבצע, אחרי ויטו אביהם בדרכי הלכו לא הם כי
’ מלחמותיהם. את ילחם למען מלך מאתו ויבקשו שמואל

 ישראל, על למלך להיות בשאול ה׳ כדבר ויבחר רצונו את בטל שמואל
 לאגדה השבטים כל את לאחד דרכו ראשית ותהי לכך, צריכה העת כי בראותו

 במועדיו. בודד איש כל יהי לא למען המצפתה ישראל כל את ויאסוף אחת,
 ישראל. שבטי בכל הקטן ומשבט קטנה ממשפחה היה אשר כשאול ויבחר
 שבט על למלחמה עמון מלך נחש עלה ההיא בעת מאחיו, לבבו ירום לא למען

 צרתם, להודיע אחיהם אל מלאכים העשוקים וישלחו גלעד, יבש על ויחן גד
 השדה מן הבקר מאחרי אז בא ושאול אחיחם. לצרת ויבכו קולם נשאו העם וכל

 גבול ככל וישלח וינתחהו בקר צמד לקח גלעד יבש בני מצב את ובשמעו
 לבקרו, יעשה כה שמואל ואחר שאול אחרי יוצא איננו אשר ז לאמר ישראל

 ושלשים ישראל בני אלף מאות שלש מספרם ויהי אחד, כאיש ישראל כל ויצאו
 את ויכו ראשים שלשה העם את שאול וישם ממחרת ויהי יהודה. בני אלף
א). יחד שנים בהם נשארו ולא נפוצו והנשארים היום חם עד הבקר מאשמרת עמון

 חושב הוא פה כי כן, אחרי הנאמר לעמת סתירה המבארים מצאו פה והנה
 במלחמות י״נ בפרשה ושם איש, אלף ושלשים מאות לשלש ישראל חיל מספר

 אומר שהוא אלא עוד ולא איש, מאות לשש אותם חושב הוא ב) הפלשתים
 אומר הוא ופה לבדו ויוענתן לשאול רק ישראל אצל זין כלי היו שלא שם

 הסדר להפוך גר^טץ הסראפ׳ אומר הזה הלחץ את ולהסיר עמון. בני את שהכו
 להמלחמה מוקדמת י״ג בם׳ הנזכרת הפלשתים עם המלחמה היתה ולדבריו
 בתחלת היו האלה המלחמות ושתי י״א, בפרשה הנזכרת העמוני נחש עם שהיתה

אכל ג) ישראל על למלך הפעם עוד נמשח בשתיהן הצליח כאשר ואך ממלכתו

 בקליאה, וזה גקריאה זה הקריב, וזה הקריב זה ויהודה ישראל גנל מלך וזה ויהודה
' נו׳). פרשה שמואל (אגדת בהנני וזה בהככי זה

י״א. א׳ שמואל א)
י י״ע. נו״ו, פ׳ שם ב)
. ■ .172 צד א׳ יודען דער געשיכנוע ג)
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ת מחדש להמליך שמואל שיצור. הדעת על יעלה איך כי נכונים לא דכריו  א
 לא ממלכתו כי פלשתים עם ישראל בטלהמת כפירוש לו שאמר אחרי שאול
 לבו על גר^טץ הח׳ שם לא זה מלבד .»)כלבבו איש לו יהוד. בקש תקום

 נאמר ולא היום״ חם עד עמון את ״ויכו אך נאמר עמון עם שאול במלחמת כי
 בני את הכו רק זין, בכלי אז מזוינים היו לא ישראל כני באמת כי ״חרב״ לפי

 במספר מהם רבים ובדדותם עצים בגזרי או ממש בידיהם נאמנות מכות עמון
 ההרוגים מספר בכתוב נזכר לא כן ועל יום, חצי במשך ויגרשום אותם נצחו

 ממשלתו, בראשית היתד. העמוני נחש עם שאול שמלחמת אלה לדברים ולראיד.
 הבקר אחרי הלך מאחיו, לבבו את עוד הרים שלא עצמו, שאול הנהגת תד.יד.

 ובחתכו ;הבקר במקום הברן בקראם מאד טעו והשבעים העם כאחד עוד ויהי
 יעשה כה שמואל ואחר שאול אחרי יוצא איננו ״אשר אמר, הבקר צמד את

 דרכו אחז ימים לארך לא אבל הנביא, תחת עוד נכנע שהיה נראה לבקרו״
טמנד.. סר וחיש הישרה

 י״ג מפרשה בסתר לא שמואל הספר כותב לנו יגיד זאת שאול וחטאת
 לא דרך על התיצב אשר למיום שאול מעשי לנו לספר ההוא הכותב יתחיל

 מסביב עומדים חיל אנשי אליו אסף כי מאחיו, לבבו את וירם בממשלתו, טוב
 בישראל, חדשה באמת היתד, וזאת ב) למשמעתו סרים ויהיו אותו, לשמור לו
 בנו זיונתן לראשו שומרים בלי העם כאחד העם מושל הנביא היה היום עד כי

 או הנביא פי את או ה׳, פי את שאול מבלי פלשתים, נציב את בעצמו הכד,
לא ישראל בני אבל העברים, ישמעו למען בשופר תקע ושאול העם, כל את

י״ד. י״ג, כ׳ 'h שמואל א)
 ושחי גמלכו שאול שכה ן3״ הקשה המקלא את אר3ל עמלו מהממרשים ה3הר )3

 יוקף רי3ולד מלכו״3 שאול שנה שלשים ן3״ הותיפו עיס3הש ישראל״ על מלך שנים
 ועשרים מלכו3 שנה ארבעים גן שאול היה אחרים לדעת שנה, עשרים מלך לרוממם
 ׳P3( ות3ל לאיות3 מוכיח גראנזן הח׳ זה,3 וכיוצא ישראל על מלך שנה ושתים

 דוד כי שנה, עשרה שתים מלך שאול כי י״נו) כאנוע א', ח', יודען דעי געשיכעע
 נניח ואם שכה, עים3אר ומלך שבעים חי שהרי שנה, שלשים ן3 שאול במות היה

 שנה, י״ח גן אז היה מלכותו גתחלת דוד אליו שבבוא לנו יצ̂א אז שכה 3י״ שמלך
 שאול כלי וגם אהבה, בברית עמו לבוא יכול והיה יהונתן של גילו ן3 היה כן ואם
 כ״ב שאול שמלך נאמי אם אבל ל״ח) י״ז, (שמואל דוד של כמדתו להיות יכולים היו

 גמלוך לאיש היה שכבר ויהונתן שנים שמונה גן שאול »לוך3 דוד היה הלא שכה
 כשה ואיך קנון, נער בעודנו אהגה בברית עמו בא ואיך בשנים ממנו גדול היה אביו

 . . . ״בן בכתוב: שעותים שתי יש לדבריו ע״כ קנון. לנער בגדיו את להלביש שאול
 משר.משפר ישראל״ על מלך שנים ״ושתי במלכו שנותיו משפר חשר במלכו" שאול שנה

מלך״. שנים עשרה ״ושתי על מלך״ שנים במקום"ושתי בכתוב, לתקן ונחוץ מלכותו, שנות
מקומות בשני בעצמו ישעה שמואל השפל שכותב הדעת על יעלה איך אולם
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 נאמר כן ועל רצונס. נגד רדתה זאת ומלחמתו כפלשתים קרמת לערוך כלל חפצו
חרדו העם וכל בגלגל עודנו ושאול וגד הגלגל שאול אחרי העם ויצעקו

 כמחק או נתקלקלו כי נאמר ואם לעיניס, והנראה כזה, נחוץ במעמר אחד בכתוב
 ואיך בהכ״י, וריק מנוי מקום נשאר היה עכ״מ כן אחרי בכתוב מקומות בשני ונחקר

 בושו לא ז״ל הם הן האלה, החקרים על רמז שום לנו המקורה בעלי נתנו לא
 ידו להשיב כמו הקדש בכתבי שלמות תיבות חקרים כי מקומות בכמה לנו להראות

 ורק כלל, נועות שום הזה בכתוב אין באמת אבל בזה. וכיולא ״מרת״ קרי 0 בנהר
 בקגנון הנאמרים הכתובים כשאר הזה הכתוב כי חשבו הם כונתו, הבינו לא הממרשים

 על מלך שנים וכמה במלכו שאול היה שנים כמה להודיע כונתו המלכים, אצל זה
 זה ממין ההודעות כל כי כאן. מקומה אין כזאת הודעת לבם על שמו ולא ישראל,

 באמצע הזה תדבר בא כאן אבל בקומו, או המלך אותו על הקמר בתחלת או כתובות
 להודיע והיא אחרת, כונה יש שלמנינו הזה בכתוב אבל שאול, אדות על הםמור
 מן שאול שקר איך במרוקרוט לנו מקמר הקמר וכותב שאול של המקולקלים דרכיו
 :שמואל בדברי הקודמת המרשה את חמם אשר ואחרי לו, שעלתה ומה הקוב הדרך
 שלא לנו להודיע קמורו מאריך הוא תקמו״ מלככם גם אתם גם תרעו הרע ״ואם
 אחת ת נ ש ך א עברה אשר אחרי כי לכו מקמר והוא הנביא, שמואל מדברי דבר כמל

 ובכל בישראל חדשות ועשה איש אלמים שלשת מיד לו בחר שאול מלך אשר אחרי
 במלחמה, אתו העם מן והרבה בכיו ושלשת הוא מת שלבקוף עד הרשיע, מנה אשר

אחת שנה ובמלכו בישראל הראשון המלך שאול היה יען במלכו״ שאול שנת ״נן ואמר
כעין הוא ישראל״ על מלך שנים ״ושתי והמלות במלכו, שנה בן ישראל מלך היה

 בן ; הכתוב שיעור וזה ישראל, על מלך שכיס שמי עוד רק כי לאמי המוקגר, מאמר
 בממלכתו. שנק גן רק והיה ממלכתו כקא על אחת שנה רק בשבתו במלכו, שאול שנה
 גזלשת מיד לו במר כי שעשה, מה ראו והנה ישרא̂י על מלך שנים שמי עוד ורק

 שלשה יק שאול מלך האלה הדברים ולפי הרשיע, פנה אשר ובכל וגו' איש אלפים
 הנער שהרי שנה, מי״ס יותר גדול איש קפק בלי אז היה שאול אל דוד ובבוא שנים,
ונבון !ולחמה ואיש מיל ״גבור שהוא עליו אמי לביתו דוד את לקמת לשאול יעץ אשר

גם הארי את ״גס הרג כבר כי לשאול קפר מצדו ודוד י״ח) נו״ז, א׳ דבר״(שמואל
 גן דוד אז היה אליו דוד בבוא כי מז״ל קבלת מאד נכונים ולזה ל״ו) י״ז הדוב״(שם

 שנה עשרה שנה, עשרים הני וגו' הארון שבת מיום ויהי :חז״ל אמרו וכך שכה, כ״ע
 קי״ח) בעצמו(זבמים שאול שמלך ושתים ישמואל, שאיל ממלך ומנה בעצמו, שמואל שמלך

 בעצמו, לשמואל י' מתן צא י״ג) פ' הגר״א הגהות פי (על עולם בקדר גם הוא וכן
 והכה ראשונה שנה ירד וכו' במלכו שאול שנה גן בעצמו לשאול וג׳ ושאול, לשמואל וא׳

 שאול אל שמואל ויאמר הבקממו, שמר ולא ירד שניה ישראל, ומשחוהו העמוני נחש
 להוכיח מפצים אחדים אמנם וכו' דוד נמשח הפרק ובאותו וגו׳ שמעת לא כי נקכלת
 גניו שלשת גין שאול בן בשת איש נזכר שלא מזה שנה, מארבעים יותר שאול שמלך
יאמרו כן ואם למלוכה, עלותו בעת לו שהיו מ״ש) (נו״ו, א' בשמואל נחשבו אשר
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 מן רבים עברו פחד ומרוב בהם, להלחם רב חיל אספו והפלשתים א) אחריו
 הפלשתים בחיל היו מהם ורבים ובסלעים במערות באו ומהם הירדן היהודים
 לו קצב אשר למועד והוחיל בגלגל היה ושאול אחיהם, נגד בהכרח להלחם
 בא, לא ושמואל המועד עבר כאשר אך דבר, פשר לדעת אליו יבוא כי שמואל
 ההיא ובעת המלחמה, להחל וחפץ העולה, העלה מעליו העם נפוץ כי ראה ושאול

 ואתה מעלי העם נפץ כי ראיתי כי שאול ויאמר עשית, מה אליו ויאמר שמואל בא ’
 אלי פלשתים ירדו עתה ואמר מכמש נאספים ופלשתים הימים למועד באת לא

 ויאמד מאד שמואל עליו כעם ואעלההעולה.ומיד ואתאפק חליתי לא ה' ופני הגלגל
 בקש תקום לא ממלכתך ועתה וכו׳ אלהזך יהוה מצות את שמרת לא נסכלת

 צוך אשר את שמרת לא כי עמו על לנגיד יהוה ויצוהו כלבבו איש לו יד,וה
* כ). יהוד,

 בהקריבו חטא ובמה שאול על שמואל כך כל כעם מה מפני לדעת והנה
 והמפרשים התולדות כותבי כל אשד הזה, להריב הנכונה הסבה היא ומה העלה
 מכל שנעלם חדש בדבר עוד לדין נצא בשוא, ונתעו קדים רדפו הרבים

 שמואל כספר אחד פסוק על עיניר,ם את שטו לא כלם כי ונאמר המפרשים
 בין עברו אשר הכמוסים הדברים לכל ועיקר יסוד שהוא רבים בו נבוכו אשר

 המלוכה לכד ״ושאול וזהו: הזה, הלוט הלוט פני את ומגלה ושאול שמואל
 צובה ובמלכי ובאדום עמון ובני במואב אויביו ככל סביב וילחם ישראל על

 על ידו היתח ירשיע העתיקו השבעים ג), נךשיע״ יפנה אשר ובכל ובפלשתים,
 יצאו מהם ואחדים האויבים, את הרעיש ירשיע, המפרשים פרשו וכן העליונה,

 וכן מחיב, דמתפני אתר ובכל תרגם יונתן אך יצליח, יפנה אשר ובכל לתקן
• • ■ ד). חייב ירשיע כהוגן חז״ל פרשו .

 איש שהיה ומתוך ההיא, בננס שת5 איש עוד נולד לא ספק בלי הנ״ל, ■המוכיחים ^
 אינה זו הוכחה אבל שנה, מאלבעיס יומר שמלך נראה שנה ארבעים בן במלכו בשת
 הכתוב כי מאד, נכונים שנים שלשה מלך שאול כי הכתוב כעדות חז״ל וקבלת כלום
 הנלאה כפי היה נשת איש אגל מעץ, אחי בת נעם אחי מאשתי שאול בני אך חושב

 לשאול נשאר ולא במלחמה כלם מתו אחיו ששאר מפני רק שאול אמרי ומלך פילגש, בן
 הימים בדברי נאמר וכן שאול, בני במספר חשבו לא כן ועל הזה, הפילגש בן אך גן
 (שמואל העסוק ובדבר וי) מתו(יי, יחדיו ביתו וכל בניו ושלשת שאול וימת : בפירוש א׳
 שם, לש״י דגר; נכונים חדשים״ וארבעה ימים וכו׳ הימים מספר ״ויהי זי) כ״ז, א׳

 אחד חדש ימי במספר כי כלל, סתירה ג״כ מזה אין שנה הוא ימים כי נאמר ואם
’ הרים. משורש להפוך האדם יוכל

 האלה ובמלות כרחם בעל התאספו כי ״וחרדו״ ״ויצעקו״ המלות כונת וזאת א)
' , ביחד. הראיות שתי יש

י״ג. י״ג, א׳ שמואל )5־
' ■ מ״ז. י?ד, א׳ שמואל ג) ־

זדרין ד) אשר ובכל ובדוד ירשיע יענה אשר וכל כתיג דנשאול :קמ^ ס̂נ
' ׳ 5
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 הראשונה הפיסקא כמקום כתוב מההיה ^דעת טתח^ה נחקור הדברים ולהבין
 ס ורב הלוך וילך פלשתים כטחנה אשר וההטון הכהן אל שאול דבר עד ״ויהי

ך. אסף הכהן אל שאול ויאמר ד  הסירו טה וטפני פה כתוב היה מה לדעת והנה י
 הם כי הדברים״ למצוא חז״ל ע״י רק ידינו לאל יש הדברים. כל את אכה״ג
 העמים חכמי כל נלאו אשר ונצורות נדולות לנו וגלו לאמתם הכתובים הבינו
 במעלו שאול וימת שאול מת חטאים חמש על :שאמרו מה והוא אותם לדעת
 והוא וגוי אליך בואי עד תוחיל ימים שבעת שמואל לו שאמר בה׳ מעל אשר

 על שחס שמר. לא אשר דבר על ;העלה ואעלה ואתאפק ואמר כן עשה לא
 וידעני באוב שאל והוא :באוב לשאול נם הכהנים״ עיר נב שהחריב ועל אגג״
 מפרשי והנה א). ידך אסף הכהן אל שאול ויאמר וימתהו. ביהוה דרש ולא

 שאול ״ויאמר האחרון הפי בדבריהם בחנם למחוק דעת טבלי רצו חז״ל דברי
ף אסף הכהן אל ד  הפיסקא לנו נתגלה ידם על אבל כ) להלמו ידעו לא כי י

 בה׳ שאל שלא שאול חטא שבאמת הם נכונים כי הימים דברי כעל ודברי
 הכהן אל שאול דבר עד ויהי ז כך ספק בלי כתוב היה הפיסקא ובמקום ויטתהו״
 באלהים, לדרוש עוד חפץ ולא ורב״ הלוך וילך פלשתים במחנה אשר וההמון
 הרשיע ובזה ;המלחמה עד ויבאו העם את ויזעק ידך אסף הכהן אל שאול ויאמר
 למלחמה יצא בטרם באלהים לשאול המלך היה מחויב כי ה׳״ מצות את ועבר
 למלחמה, והלך בד״׳ דרש־ ולא ידך״ אסף הכהן *אל ויאמר כן עשה לא והוא
 מלאכי וד״יו דוד את למשוח שמואל שבא בשעד. חז״ל דברי כעת נכונים ומה

 נוטל אתה מה מפני עולם של רבונו ואומרים הקב״ר״ לפני מקטרגים השרת
 לרוד״ שאול בין מה לכם אראה אני להם אמר לדוד ונותנה משאול מלכות
 אסף להכהן אמר הפלשתים את שראד״ כיון ותמים באורים ונשאל הלך שאול

 וגו׳״ הכהן אל שאול דבר עד ויהי שנאמר הדבר את לגמור הספיק ולא ידך
 התחיל שעה באותה רפאים בעמק עליו באין שהפלשתים בשעה דוד אבל

 וישאל רפאים בעמק וינטשו לעלות עוד ויוספו שנאמר ותמים באורים לשאול
.0 עוד באלהים דוד

 פלשתים אחרי נרדה שאול ״ויאמר ז השניה הפיסקא בנקל ג״ב נבין וכעת
 הלם נקרבה הכהן ויאמר 0 עשה בעיניך הטוב כל ויאמר וכו׳ בהם ונבזה• לילה

 כל לו ואמרו הפלשתים אחרי ללכת בעם שאל כאשר וד״כונה האלהים״. אל
 הפעם עוד לשאול טבלי למלחמה מהר ללכת שאול חפץ עשה״ בעיניך הטוב

 ה׳ דבר את ובז אותו הכלים כי מאד התעבר הכהן אחטוב בן ואחיד! באלהים״
תלך אל האלהים״ נקרבההלסאל הכהן ויאמר השנית״ בפעם העם בעיני

 סייג. ירשיננ ירשיע, יפנה אשר נכל מהו :י״ז פ' שמואל אגדה יצליס, יפכה
כ״ד. פ׳ שמואל אגדה א)
וגעעוה. גקצור נדפק ושם אמור פ׳ הכסומא במדרש ועיין ג)
י ■ כ״ז. פ׳ עוג שוחר מדרש ג)
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 ויאמר כך: ספק בלי כתוב היה הפיסקא ונטקום באלהים. כעת נשאל בטרם
 היה ושאול עשה״ בעיניך הטוב כל ויאמרו ונו׳ פלשתים אחרי נרדה שאול
 האלהיים״ אל הלם נקרבה הכהן ויאמר באלהים. עוד לשאול מבלי ללכת נחפז

 ענהו ולא ישראל ביד התתנם פלשתים אחרי הארד באלהים שאול וישאל
 עצמו את עשה או טהר״ שאול ידע לא ה' ענהו שלא הדבר סבת ההוא. ביום
 היתה בטי לטצוא העם פנות בכל לבקש ויצא א) ידע לא כאלו העם לפני

 וילכד ב) נכון גורל תטים הבה ישראל אלהי ה׳ שאול ויאטר הזאת״ החטאת
 טאוטד״״ עוד דבד לא והכהן העם״ לפני בעצטו מה׳ בקש ושאול ויונתן שאול
 בנו יהונתן כי היא החטא סכת כי לדעתם טצאו ודרשו חקרו אשר ואחרי
־ ג). המטה בקצה דבש מעט טעם

 מלחמותיו בכל בה׳ ג״כ שאול דרש לא הפלשתים עם עוד לחם ובטרם
 ובאדום עמון ובבני במואב אויביו בכל סביב ׳ץילחם הכתוב״ כמאמר הרבים

 ללחום שאול יצא וכאשר ירשיע״. יפנה אשר ובכל ובפלשתים צובה ובמלכי
 אשר למועד לחכות טבלי המלחמה לערוך נחפז ג״כ היה הפלשתים עם כעת
 יצא אם ולראות לבחון בכונה הנראה כפי המועד אחר. ושמואל שמואל, יעד

 וראה שמואל בא וכאשר ה׳״ דבר אותו לשאול מבלי בעצמו למלחמה שאול
 טבלי למלחמה לצאת הכן ועומד עולה והקריב נחפז היה שאול כי לבו לדאבון
 והוציא וחמה כעס נתמלא הרבות מלחמותיו בכל מאז כדרכו כאלהים לשאול

 הצוי הוא ומה אלהיך. ה׳ מצות את שמרת לא נסכלת ואמר: רוחו כל את
 למלחמה, יצא בטרם באלהים או בנביא לשאול פשה דת ע״פ המלך- מחויב כי

 ופלשתים למועד באת לא ואתה מעלי העם נפץ כי באמרו התנצל ושאול
 עוד לו למחול חפץ לא ושמואל העולה. ואעלה ואתאפק וכו׳ מכמש נאספים

 ושאול אותו, ועזב מאתו והלך הראשונה בפעם לו היה לא הזה הדבר כי
 , והתחיל לכו יצא ישראל על אחר מלך לו יבקש וכי שמואל הלך כי בראותו
 ורב הולך פלשתים במחנה ההמון את ראה כאשר אך באלהים, כעת לשאול

 היה והכהן ידך, אסף הכהן אל ויאמר כדרכו, באלהים עתה גם שאל ולא
 אכה״ג ראו הפלשתים את שאול נצח הזאת במלחמה וכאשר ולשמצה. לחרפה

 וכזה ה׳ מצות את עכר שאול איך בעין עין יראה העם המון• כי טוב לא כי
 את לחשוד הלב על יעלה לבל גם הצליח״ זאת ובכל אלהים וארון הכהן
ענהו שלא בזה היתה וידם מטנו נקטתם את לקחת יצאו כי ה׳ כהני

 שאול אצל היה העם געיכי להמכגד כי אכסנו לואים ל׳) א׳(נו״ו משמואל א)
̂ גדול. דבר

 לשנת לגיאנוץ מ״ע ועיין פור. הפיל הפי על אשמר מגילת על ת״י וכן ג)
.165 צד 1876

 צד שני (חלק היהודים קורות ׳p5 שולל הלך ועוואלד כ״ז, י״ד, א׳ שמואל ג)
תחתיו. יאמר איש נהרג כי כונתו יהונתן את ויפדו הכתוג כונת כי תש״ג)
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 בטרם כתמוהים הדברים נראו ולזה האלה הדברים את מהר הסירו ע״כ א) ה׳
 בא הפלשתיםב) במלחמותיו.עם שאול הצליח אשר אחרי הסיסקאות נודעו
 ועד מאיש חרם אותו ולהכות בעמלק ילחם כי. ה׳ בדבר הנביא שמואל אליו
 בלי העמלקים על הקצף כך כל יצא אשד הדבד וסיבת ויונק. עולל אשה
 אשד העמים עם שאול לחם אשד המלחמות כל אחד כי אנחנו. רואים רחם

 עמלק את ו־יך עצמו. בפני בפסוק כן אחרי נאמר שמואל. בספר שם נחשבו
 ולא לחמו לא העמלקים כי הטיב נראה ומכאן שסהו מיד ישראל את ויצל
 חבר רק היו הם אבל י) העמים בין כנהוג ומשטר חוק ע״פ למלחמה יצאו

 לא ונשים טף על חמסו. הרגו דם מלאה היתה וחרבם ושוסים חומסים מרצחים
שכל כן חרבך נשים שכלה כאשר עמלק. מלך לאגג שמואל אמר וזאת חמלו  ת

 אשר אמעריקא ליושבי הפראים כיום כמו לישראל אז היו והם ה) אמך מנשים
 ן התורה לנו ספר ת וזאת ה*. שמי מתחת להשמידם פקודה יצאה משה בימי

 צמאים היהודים היו אשר אחרי והכונה 0 ברפדים ישראל עם וילחם עמלק ויבוא
 בא אין. או בקרבם הוא אם ה׳ את וינסו משה עם רבו אשר ואחרי למים

 זכור ז תורה במשנה הדברים ונשנו ולהכחידם. להשמידם פתאום עליהם והתנפל
 הדרך על עליך שהתנפל בזה הרצון 0 כדרך קרך אשר עמלך לך עשה אשר
 עליך התנפל והוא דבר שום עמו לך היה ולא בגבולו. באת לא כי הלכת אשר
אלהים. ירא ולא ויגע עיף זמן באותו היית ואתה אחריך הנחשלים כל בך ויזנב

הכהן. ואביתר לדוק בדבר השלישי במאמר להלן ועיין א)
 משאול יראו כי יען הפלשתים נגד מתפר במתי שאול הצליח אשר הדבר ועבת ב)

 כעשרים כליו ונושא יהונתן הכה וכאשר הנה, עד עשה אשר המלחמות ע״י מאד
 כפ׳ן שמואל עם הריב ע״י כי ידעו ולא גדולת מהומת בהם והיתה מאד חרדו איש

 והעברים ברעתו, איש חרב ותהי עמו, חיל אנשי הרגה כי חשבו והם מעליו, העם
 בפלשתים והכו שאול עם היתת וידם לאויבים אליהם נהפכו הפלשתים במחנה היו אשר
 כאשר הפלשתים על ונפלו השחר, כעלות הדבר היה לרומים יושף ולדברי רבה. מכה
ו׳). פ', ששי ספר ליהודים (קדמוניות שנתם ישנו

י״ח. י״ד, א׳ שמואל ג)
 ויאמרו גלנבד יבש אנשי על העמוני נחש עלה כאשר אנחנו רואים וזאת ד)

 אין ואם ישראל גבול בכל מלאכים ונשלחה ימים שבעת לנו הרן> יבש זקני. אליו
 לעזרתם היהודים יבואו כי העמוני נחש ידע לא האם אליך, ויצאנו אותנו מושיע
העמים. בין אז הנהוג ומשנור חוק ע״פ בקשתם למלא מוכרח היה אך עמו, וילחמו

״נשים״ במקום גרעמץ כדברי הכתוב לתקן נחוץ ולא ל״ג, ט״ו, א׳ שמואל ה)
 באהל מנשים הקיני חגר אשת יכל מנשים תגרך כמו הוא פירושו יען ״אנשים״ על

כ״ד). ה׳ (שופטים תברך
מ; י״ז שמות ו)
• י״ז. כ״ה, דגרים ז)
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 שייך איך כי המפרשים כדעת עמלק על שב אינו אלהים ירא לא והתואר
 הדרך מן עיף ויגע, עיף היו הם כי ישראל על שב רק אלהים״ ״ירא עליו לומר
 בקרבם הוא אם ה׳ את לנסות שם חפצו כי אלהים את יראו ולא למים, וצמא

כנודע.
 על חמל חרב, לפי והרג לק בעב ולחם וחלך ה׳ לדבר שאול שמע ומיד

 שמואל אל היה ה׳ ודבד הטוב, כל ועל והבקד הצאן מיטב ועל מלכם אגג
 בא ושמואל הקים, לא דגרי ואת מאחרי שב כי שאול את המלכתי כי נחמתי

שאול ה׳, במצות שאול אל  הקימתי ליהוד• אתד• ברוך t דכה בלשון לו אמר ו
 ? שמע אנכי אשר הבקר וקול באזני הצאן קול מד• שמואל ויאמד יד,וה, דבד את

 והבקר הצאן מיטב על העם חמל אשר הביאום מעמלקי לוז השיב ושאול
 וזבחים בעלות ליהוד• החפץ ז שמואל לו ענד• זאת ועל אלהיך. ליהוד• זבח למען

 כי והכונד• אילים. מחלב לחקשיב טוב, מזבח ^ומע חנד• יהוך., בקול כשמוע
 את ולקיים ולהקשיב וזבחים מעולות בח' לדרוש היינו ה׳ בקול לשמוע טוב
ם; מחלב דבדיו כל לי ̂ הקשים שמואל דברי ג״כ נבין וכעת אי

׳ הפצר ותרפים ואון מרי קסם חטאת כי
• T t  | t » T1  • r  v i v• - ן -

מטלןד ו?מאםף יהוה דבר את מאכות .יען
אל בזד• כיון ומה אמר מה ידעו לא כי בפידושו עמלו דכים אשד  נגד שמו

 וגם ורוחות אלילים מתרפים ועשה שולל כמעט בזה הלך עוואלד הח׳ שאול,
 לקרוא נחוץ לדעתו כי יאמד גדאטץ והחי א) כהוגן הכתוב פידש לא סירםט

על בא קסם, חטאת כי ופירושו מיותר, הוא והו״ו הפצר תרפים ואון
התרפים בשאלות וד.חטא הפצר תרפים ואון בה׳, המרה כי מרי ידי
הכתובב) תרגם הזה אופן ועל ה׳. נגד והתקוממות הפצר ידי על בא
דואים הפסוק מחצי הנכון והפירוש יפה ג״כ עולה איננו פירושו אך

 הקסם אצל הולך שהוא כל נחמן בר׳ שמואל ר׳ אמר :־חז״ל בדברי אנחנו
אל מי וכונתו 0 מרי קסם חטאת כי מ״ט הקב״ה של דבריו על מטרה ש  ש

 ותדפים ואון האחרון חצי ג״כ נפרש הזד• אופן ועל בה׳ ממרה הוא בקסמים
 מרי והמלות מהתרפים. עתידות שיבקש מי הסצד ותרפים הוא ואון t הפצר

 וזאת י) הקדש בכתבי יש כאלד. דגטאות והרבד. ולכאן לכאן ג״כ נמשכות ואון
שאול בכונד• שמואל הגיד הנה האדץ. מן והידעונים האובות את הכרית אשר ל

 גננטצען אוכגעהארזאם, איזט זיכדע היידענטהומם דעם דענן :תרגם וכן א)
קס״ד). צד ב׳ לז/ ליטואט. בינעל. דעל (געשיכטע אוכגלויבען איזט תרפים אוכד

 דאם אוהד אוכגעהארזאם אויק טטאמט צוינעריי דער זיכדע דיא דען )5
 א' ח׳ יודננן דעל (געשיכטע ווידערשטרעבננן אוית טהעראפים מיט עערגעהען

• קפ״ז). ,צד
* י״ח, פ׳ שמואל אגדת ג)
̂%תהלים על הרד״ק שפירש כמו ד) פתאום חץ אלהים ויורם מ׳) (ש״ד הפסוק־

'.ו
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 הו בתרסים ו^הסצר מרי הוא קסם חטאת אמנם כי טוב״ מזבח ה׳ בקול עזמע
 יע הרשעת מלחמותיך ובכל באלהים ג״כ לשאול תחפוץ לא אתה אבל און.

 כי מאתו ובקש חטא כי הטיב ידע ושאול ממלך״ ואמאסך ה׳ דבר את מאסת
 שב ושמואל ישראל. זקני נגד ולכבדהו הגלגל עטו ולשוב חטאתו את ישא
מותו. יום עד שאול את לראות יסף ולא הרמתה הלך כן ואחרי עמו

 אשר עד מאד בנפשו רושם עשתה שמואל לו בשר אשר הרעה הבשורה
 היו כעת עשה אשר מלחמותיו וכל לבעתו החלה רעד. ורוח אחר לאיש נהפך

 כעת עשה שאול כי גראטץ הפראפ׳ דברי נכונים ולא הפלשתים. עם רק
 במלחמות יחתום הכתוב יען ואדום צבה ומלכי מואב כמו שונים עמים עם מלחמות

 עמלק את עצטון־ויך בפני יאמר עמלק ובלחמות ירשיע עליהם ויאמר שאול
 לחם האלה המלחמות כל כי הטיב נראה ומכאן שוסהו. מיד ישראל את ויצל

 רק ה׳. במצות הלך כי הרשיע לא עמלק במלחמות אך בהם. ורדשיע מתחלד.
 אל היה ה׳ ודבר הצאן. מטב ועל אגג על ויחמול. כהוגן מצותיו שמר לא

 ישראל, על למלך דוד‘ בנו את ולמשוח הלחמי בית ישי אל ללכת שמואל
 ואחרי מנגן אצלו להיות שאול אל בא ודוד אחיו. בקרב דוד את משח ושמואל

 מפניו ברח ודוד ממנו״ מלכותו את יקח לבל דוד את עוין שאול היה כן
גם ויתנבא הוא גם בגדיו את ויפשוט אחריו בא ושאול לרמה. לשמואל ויבא
̂ן ״ולא מקורם. כנאמר פניו את ראה לא שמואל אך שמואל״ לפני הוא יס

V:

I

כ? זה את זה פותרים הפסוקים ואין מותו״. יום עד שאול את לראות שמואל
 היתד, כן ״על שמואל: בס׳ הראשונה בפרשה הנאמר בין סתירה ג״כ אין וכן

 יאמרו כן ״על :הפעם עוד כן אחרי הנאמר ובין א) בנביאים״ שאול הגם למשל
 סופרים משני כי מזה להוכיח יצאו המפרשים כל אשר כ) בנביאים״ שאול הגם

 הראשונה בפעם כי מאד. כעת נכונים הדברים אבל ג), שמואל ספר נתחבר שונים
 איש שאול הגם להגיד, כונתו בנביאים. שאול הגם למשל היתה כן על נאמר״

 שאול הגם יאמרו כן על השנית. ובפעם לנביא, ג״כ פתאום היה מהעם פשוט ^
 על ועבר ימיו כל באלהים דרש לא אשר הזה שאול כך. פירושו כנביאים י
 הוא גם ויפשט בכתוב, פעם בכל יבוא ולזה לנביא, הוא גם כעת היה מצותיו ד
 כופר איש אם כיום נתפלא כאשר ביותר״ התמהון לעורר הוא גם ויתנבא בגדיו .

 דבר ועל הוא. גם החסידים בקהל ויבוא חסיד לאיש פתאום נתד.פך מנעוריו
 חרפה ועשה בעצמו מלחמות לעשות נחפז והיה כאלהים שאול דרש לא אשר ^

האחרונה במלחמה הפלשתים נקבצו כאשר עוד״ ה׳ ענהו לא כי נענש לד,כהן

C ( י

ס
ס

^ P' הלכה לגולה היא גס י׳) (ג׳ כמוס וכמו ולאלזריו. לפניו מממש ופהאום מכוהם, היו 
וכדומה. ולכאן לכאן משמשה הלכה המלה י,5ש

׳ , י״ג. י/ א', שמואל א)
* כ״ד. י״נו, שם )5
.205 צד שמואל ערך לשענקננל לעקם׳ גיגעל עיין ג)
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 לבו ויחרד וירא הפלשתים טחנה את שאול וירא בשונם, ויחנו שאול עם

אה שאל מ  א) בנביאים גם באורים גם בחלומות גם ג״ב ענהו, ולא בה׳ כעת וי
אל את לו העלתה והיא דור, בעין אוב בעלת האשה אל ללכת מוכרח והיה  שמו

 הכתוב כלל לתקן נחוץ ולא ב) הארץ מן עלים ראיתי אלהים שאול אל ותאמר
 מעין האשד• יען הארץ״ מן עלה ראיתי אלהים ״איש t גראטץ הח׳ כתקון

 את שאול ראה וכאשר ד) הכתוב כלשון רק אחר באופן לדבר יכלה לא דור
 ה) בחלומות גם הנביאים ביד גם עוד ענני ולא מעלי סר אלהים לו אמר שמואל

 לב יצחק ר׳ אמר ותמים באורים הזכיר לא ולמה מאד כזה נכוגים חז״ל ודברי
שו מרת יודע  ושמואל 0 ותמים אורים לו הזכיר לא הכהנים עיר גב שהרג על נפ

שאלני ולמה לו השיב  הממלכה את יהוד. ויקרע 0 ערך ויהי מעלך סר ויהוה ת
א יען לדוד לרעך ויתנה מידך ת ולא יהוד• כקול שמעת ל שי כעמלק אפו חרון ע

 המלך דוד נשילת בתהליס וגין שמואל נש׳ הנאמר נין השנוי נבין וכעת א)
 בכונת נעשו כלם אנל לבים, ימשבו כאשל במקלה לק האלה השנוים נפלו לא כי

■ מכוון
 כ״ב, בי, עמואל

מענאי ערף ל• תמה ואיגי

 מוע;ע ואין עו6י.״ ואצםיתם׳

ענם. ולא ה׳ אל

 מ/׳א י״ח תהלים
וטכנאי ערף לי וא;כי:תמה

 מו?וי.ע ואין ן«יעו אצמיתם

,עןם. ןלא ה׳ על

 ביום אומו דוד של כי נאמל המזמור בתמלת כי בתהלים האלא בהשנוים והכונה
שאמרו בזה חז״ל דבלי נכונים ומה שאול. ומכן) אויביו כל מכף אומו ה' הציל

מן ויצא בכלל שהיה מדבר פ״ב) ד׳ עולם נתיבות בש׳ (עיין מדות דל״ב בברייתא
 :בו כיוצא כולם כנגד היה ששקול לומר יצא ולמה וכו/ יצא עצמו על ללמד הכלל
 קשה שלדיפתו לומר יצא ולמה היה, בכלל שאול והלא שאול ומכף אויביו כל מכף

 ואצמימם משנאי שאול, על דוד כוון ערף, לי תתה ואיבי נשירתו פה והנה מכולם,
ה' אל ישעו רעה בימי כי שאול על ג״כ כונתו ענם, ולא ה׳ אל מושיע ואין ישעו
ובתהלים ו׳) כ״ת א' (שמואל ענהו ולא בה' שאול וישאל שנאמר כמו ענם, ולא

 ומשום ותמנונים, בתפלה לה׳ בקשו כי הכונה אשל ״ישועו״ על «'שעו" מן נשתנה
 היותו על העע המון בעיני לשמצה יהיה לבל בתהלים הדברים נשתנו דוד כבוד
* כזה. בדבר גם שאול לאיד שמח

י״ג. כ״ח, א׳ שמואל ב)
.219 צד א', ס׳, יודען דעל געשיכעע ג)
החמישי. במאמר להלן עיין ד)
ט״ו. כ״ח א׳ שמואל ה)
אמור. פ׳ ותנחומא ד׳, ברכות ו)
רעך״ עם ״ויהי השבעים ע״פ גלאען הח׳ כתקון בכתוב לתקן נחוץ ולא ז)

וכן העיקר הוא ערך הנותחא ̂כי לדוד, לרעך ויתנה כן אחלי בפתוק נאמר כאשר
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 שאוג נענש דברים שני ובשביל הזה. היום יהוד• לך עשה הזה הדבר כן על
 חרד עשה לא וגם בכהן או בנביא לדרוש חפץ לא כי ה׳ בקול שמע לא יען

בעמלק. אפו ^
 לראשית הנוגעים בכתובים לפנינו הנראות הסתירות לפשר נבוא עתה ;

 מחכמי רבים גדולה במבוכה הביאו ההן הסתירות אשר שאול אל דוד ביאת
 לאחוז רק אחר מבוא להם אין וכמעט תולדותנו כותבי ישראל ומחכמי העמים <

 הדברים. נתחברו שונים כותבים משני כי האומר עוולאד של הרצוץ בקנה עוד ^
c} נגף מאבן נפשם את ולמלט הכתובים מן המכשולים כל להסיר חשבו ובזה 

 שאול ששלח נאמר בתחלח כי בכתובים הסתירס והיא הזה, במקום המונחת ^
 ביתו אל בא ודוד בצאן, אשר בנך דוד את אלי שלחה ז לאמר דוד אבי לישי

 וכראות :נאמר הפלשתי לקראת דוד יצא כאשר כן ואחרי לו, ורוח בידו ונגן
a ויאמר העלם זה מי בן ז אבנר אל אמר הפלשתי לקראת יוצא דוד את שאול 
c אינן עליה אבנר תשובת עם הזאת והשאלה א.י. ידעתי אם המלך נפשך חי 

 והשבעים רבים, ימים שאול בבית כבר דוד היה מקודם המסופר כפי כי מובנות,
 להעתיק לבלי תחבולה מצאו מהלחץ נפשם ולמלט המבוכה מן עצמם להוציא

J את לבאר עוד לנו הספיקה לא כזאת בתחבולה אבל ב), האלה הכתובים כלל 
 מציאת את חכמים איזה ראו כן ועל זה, את זה הסותרים האלה הכתובים ^
 סכלות את נכוחים בדברים להראות יצא גראטץ הח׳ כי ואף עליה, ונפלו עוולד >
 ולפרש לאחד ג״כ לו צלח לא זאת בכל הזאת שיטה אחר ההולכים ועקשות ^

 ואספור והסדר הפרשיות פה גם להפוך נחוץ דבריו לפי כי נכון, אל הדברים
 כאיש שאול לבית בא כן ואחרי הפלשתי את דוד הרג מתחלה כי 0 בשמואל

 כי גראטץ יאמר לדבריו הסותר ט״ו והפסוק כלים, לנושא לו ויהי נגן יודע
 מעל ושב הולך ודוד ז לקרוא נחוץ שאול מעל ושב הולך ודוד הנאמר במקום

 שתי השבעים החליפו וכן מאד נקל שאול על שמואל מן כזה וחילוף שמואל ‘
 הלכו הגדולים אחיו ושלשת הקטן הוא ״ודוד י״ד והם׳ אחד, בפסוק פעמים

 הוא מיותר האחרון חצי כי גראטץ יאמר ג״כ, לדבריו סותר אשר שאול״ אחרי
 השבעים אותם העתיקו לא אשר י״ז פרשה י״ד עד י״ב הם׳ ועל ליה, גרס ולא

 דוד יחוס את המעם עוד לספר הכותב חפץ פה כי גר^.טץ יאמר דעת מחסרון
 נכונים לא גראעטץ דברי אבל ד) כעת עליו לדבר בא אשר אחרי נכון אל

ולומר פסוקים לתקן לנו ואין מאד, דבריו את סותרין ט״ו, י״ד, והפסוקים כלל

 וצ' ע' כי ך י ר צ כמו והוא לננריך ופשרה לשנאך חלמא ע״ז) (ד/ גדכיאל מצאנו
מתחלפים,
נ״ה, י״ז, א׳ שמואל א)
י״ת, פרשה ה׳ פשוק עד י״ז פרשה נ״ה פשוק מן )3
.195 צד א׳ ס' יודען דער געשיכעע ג)
.418 צד ח/ נאעע הנזכר שפרו3 ד)
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 להביא לנו אין השבעים ומהעתקות עינינו״ ראות לפי רק אותם לגרוס שלו
 קרוא ידעו ולא מדעת נבערים והיו כהוגן שלא העתיקו הם יען כלל ראיה שום

 לנו להגיד חפץ י״ז פרשה י״ב הפסוק אם לדבריו ואף נכון״ אל עבר שפת
ש ישי בן היה דוד כי כאן הכתוב לנו יגיד יחוס איזה אבל דוד״ יחוס  אי

שאלה כעת תגדל ובאמת יותר״ ולא זקן היה שאול ובימי ישי ושמו הזה אפרתי  ה
 על נאמר כאשר בפרטות המלך דוד יחוס את שמואל כס׳ הזכיר לא מדוע

שאול.
ת עוד לנו לספר בא לא י״ז פרשה י״ב הכתוב אולם  בי פה״ דוד יחוס א

 הפיסקא תורה י״ב״.וזאת פסוק ט״ז״ בפרשה בפרטות בטח נחשב היה דוד יחוס
 היה דוד כי הדברים משם הסירו דוד כבוד משום ורק הפסוק באמצע הנמצאת

 להם היהודים לקחו בשופטים עוד הנאמר וכפי עצמוא> בעדות בזויה ממשפחה
 וישבי למואב יבעלו אשר הימים בדברי נאמר וכן ב) העטים משבע נשים ג״ב

שא אשר מבעז חטר היה המלך דוד והנה ג) עתיקים והדברים לחם  רות את נ
 ד) נחלתו את ישחית לבל אותה לגאול חפץ לא אלמוני הפלוני אשר המואביה

 לקראת יצא דוד את שאול וכראות קרא דאטר יוחנן ד אמר t חז״ל הורו וכן
שך חי אבנר ויאמר הנער זה טי בן הצבא שר אבנר אל ויאמר הפלשתי  נפ

שא לו ויהי מאד ויאהבהו כתיב והא ליה ידע ולא ידעתי״ אם המלך  כלים נו
 שאתה עד האדומי דואג לו אמר וכו׳ מזרח אי אתי מפרץ אי שאל זיל ה״ק וכו׳

 אם בקהל לבוא הוא ראוי אם עליו שאל למלכות הוא הגון אם עליו ואל4^
 עמונית ולא עמוני תנינא אבנר א״ל המואביה מרות אתי דקא משום לאו

 כישמעאל חרבו שחגר מלמד רבה אמר הישמעאלי ויתרה מואבית. ולא מואבי
 של דינו מבית מקבלני כך בחרב ידקר זו הלכה שומע שאינו מי כל ואמר

ה׳. מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני הרמתי שמואל

כ״ג. ושם י״ח י״יז, א׳ שמואל א)
ו׳. ג/ .שופעים )3

מואניות, נשים להם לקחו כי כהוגן פירשו וחז״ל )3“כ (ד׳ א/ הימים רי5ד ג)
fc א׳). (פ/ רבה רות מדרש עיין

דוד מולדות ליפות כמו בכל ראה אשר הימים דברי ובעל ה', ד/ רות ד)
(ב/ הכנעית שוע מבת לו נולד שלשה ושלה ואונן עד יהודה בני הכתוב; בכונה הביא

 כונתו יען ב') ל״א כנעני״(בראשית איש ,״בת נאמר שם כי התורה מלשון ישנה ג׳)
אשה לקחת אבותיו מצות על ועבר ממש כנענית נשא יהודה כי להראות בזת היתה

מטר הוא כי אן> לכ״ש דוד כן ישראל בכלל נחשבים בניו זאת בכל כנען, מבנות
 זרח ואת פרן את לו ילדה כלתו ״ותמר מיד ג״כ הביא הזה ומעעם המואביה, מרות

 מזכיר היאך אני ״תמיה :ואמר זה על התמהה רש״י אשר חמשת״ יהודה בני כל
כלממו. מכקה הוא בזת באמת אבל דוד״ של זקנתו גנות

ג׳. פ׳ רבת רות מדרש כ״ב פ׳ שמואל אגדת ע״ב, עיו יבמות ת)
6 מסורת.
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 שלקך בעז מגזע חטר היה אשר דוד כי אנחנו רואים האלה הדברים וטבל
 וכ׳» העם באספת לבוא ישי אביו שיובל ראוי היה לא המואביה רות את

 יהוה בקהל ומואבי עמוני יבא לא שנאמר כמו למלכות הגון עצמו הוא שיהיה
 ה׳, ע״ם למלך דוד את משח אשר בעת הנביא שמואל ורק א) עולם עד וכו׳

 אמו נביא ובהיותו מואבית״ ולא מואבי עמונית ולא עמוני בימיו ההלכה חדש
 הזה ־אפרתי איש בן ודוד הכתוב כונת וזאת זה על והמשרה הכח בידו היה

 במשפחתו פסול משום כי ב) באנשים בא זקן שאול בימי והאיש וכו׳ ישי ושטו
 היה ישי וגם בה/ •דרש לא אשר שאול בימי רק העם נכבדי באספת בא לא

 לנו בחר וכמו בחיריה ומני יהונתן תרגם וכן חשובים באנשים בא ולזה זקן כעת
 אחר הלכו הגדולים ישי בגי שלשת כי הכתוב ייספר ואילך ומכאן ג) אנשים
 הגדוליב שלשה היינו שאול אחרי הלכו ישי בני שבעת כי והכונה שאול״

 הו> ודוד בכתוב״ כנאמר ממש המלחמה שדה על למלחמה שאול אחרי הלכו
 שאו<; אחרי רק הלכו בשנים מטנו הגדולים הנשארים אחיו שלשת ועוד הקטן
 היו הנראה וכפי ;מקודם כנזכר אליו אסף אשר החיל מגבורי היו והס לבד״
 אשתו ואולי הגדוליס״ בניו פעמים שתי ככתוב יבוא ולזה נשים שתי לישי

 התעורר. וכבר בכתובים שטה נזכר לא כן ועל מואבית ג״כ היתה דוד אם השניה
 דוד אטיח ;באטרם פיהם את ולסתום אותם להשתיק ראו וחז״ל זה על המעין
 נפק> למאי נשיין ואחתיה צללסונית דשמשון אמיה שמה״ עדאל בת נצבת
 שב־ בת דבר על בשירו המשורר כונת וזאת י) האפיקורסין לתשובת מינה

 עמל המפרשים כל אשר ה) אמי״ יחטתני ובחטא חוללתי בעון ״חן להגיד
 בני! ושבעת זקן ישי שהיה ומפני 0 לאשתו איש בין יש עון מה כי בפירושו

 או לראות שאול‘ מעל ושב הלך הקטן דוד כי הכתוב יספר שאול אחרי הלכו
 כ אחרי לו אמר אשר אליאב אחיו דברי יובנו למען לחם בבית אביו צאן

הצאן. מעט נטשת מי על המלחמה״ למקום דוד בא כאשר
קשיב פתוקים וכמה ענינים כמה כעת ויתלבנו יתבררו האלה הדברים וע״ם

ד/ כ״ג, דבלים )6
 דלן זאת אין וגם ״בשנים״ על ״באנשים״ במקום בכהוב לתקן נחון ולא ב)

י״ב). י״ז, א׳ בימים״(שמואל ״בא לק עבל שפח
כ/ י״ב, בלאשיח אנשים פלעה וישלח וכן ש׳ י״ז, שמות ג)
• ע״ב, צ׳ ד׳ בתלא בבא ד)
׳ ז/ נ״א, חהלים ה)
 אכ אפילו אמר אחא לבי חוללתי בעון הן ולישו, בזה הרגישו חז״ל וגם ו)

 תקב״ר לפני לוד אמל מעון, אחד צד לו יהיה שלא אפשר אי שבחסידים חסיד יהיה
 תדט להנאתו, אלא נתכוון לא הלא להעמידני ישי אבא נתכוון כלום העולם לבון

 (מדלג לכאן פניה הופכת וזו לכאן פניו הופך זה צלכיהן שעושין שמאמר כן שהוא
, י״ד). פ׳״ ויקרא לבה
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 הסיתך ה׳ אם לשאו^. דוד אמר אשר והוא אותם ^דעת המםרשים נ^או אשר
 מהסתפח היום גרשוני כי יהוה לפני הם ארורים אדם בני ואם מנחה ירח בי

 היה כי המפרשים יפרשו אשר א), אחרים א^הים עבוד לך לאמר ה' בנחלת
 הוא הנכון הפירוש אך אלילים׳ עובד כאלו הוא הרי לארץ בחוץ להיות מוכרח

 אתה׳ מואבי כי אחרים אלהים עכוד לך ה׳ בנחלת להסתפח לך אין אמרו כי
 ולא בדוד חלק לנו אין ואמר בשופר ותקע בכרי בן שבע דוד -נגד קם וכאשר

 בטן, חדרי יורדים האלה והדברים ב) ישראל לאהליו איש ישי בבן לנו נחלה
 והכונה 0 ישראל לאלהיו איש לדבריהם, להיות ונחוץ הוא סופרים תקון וגם
 ילך ישראל איש כל ישראל, לאלהיו איש הוא מואבי כי בדוד חלק לנו אין

 הפעם עוד נשנו האלה הקשים והדברים אלהיו, אחר ילך ודוד אלהיו, אחר
 וישיבו נאמר הזקנים לעצת שלמה ק רחבעם המלך שמע לא כאשר עז ביתר

 ישראל לאהליך ישי. בבן נחלה ולא בדוד חלק לנו מה לאמו דבר המלך את
 הימים ובדברי דוד, בית ביתך ויחוס אתה מי ךאה והכונה ,n דוד ביתך ראה עתה
 המפרשים וכל דוד, כבוד’ בשביל בכונה העיקר הוא אשר ״דבר״ מלת חסר

 דברו לא ;רעה* ״ראה* במקום בכתןב קראו אשר גראטץ החי גם ובתוכם הרבים
 בשביל כן תרגם כי ידעו ולא מלוך, כען תרגם אשר ת״י על סמכו כי נכונה
 ביתי ומי יהוה אדני אנכי מי בתפלתו, ג״כ דוד אמר וזאת יותר, ולא דוד כבוד

 בית אל גם ותדבר יהוד. אדני בעיניך זאת עוד ותקטן הלום, עד הביאתני כי
 סוף- שנד. הימים דברי ובעל ה), יהוד. אדני האדם תורת וזאת למרחוק עבדך

 מאד עמלו הרבים המפרשים וכל 0 המעלה״ האדם כתור ״וראיתני על הפסוק
 אחז גראטץ וד.ח׳ הזה, ד.שנוי סבת לדעת לבבם על •עלתה ולא הדברים לבאר
 האדם כתר "וך,ראיתני מדעתו עוד ותקן העיקר, הוא כי עז בכל זה בנוסח

ל 0מלמעלה״  הואתמיד שמואל בספר הנוסח כי כלל*), נכונים לא דבריו אנ
 כאשר אהובו, דוד •לכבוד בכונה רק הפסוק סוף שנה הימים דברי ובעל העיקר,

ויאמר חז״ל, דברי נכונים ומה ח), שולל רבים בזה והוליך מקומות בהרבר. כן נהג

. '.h כ/ כ; שם )3 י״ש. כ״ו, א׳ שמואל א)
)315 (צד אר״ש ׳P3 וגייגער הכ״ל, ע׳ מכיליזא3ו נשלח פ׳ תנחומא מדרש 'ג)

 סופליס תקון בלי ובאמת פה, שופריס תתקון וקיבת תכלית ידע ולא רוח דברי הרבה
נכון. אל הכתוב ג״כ יבוא

י״ט. ד, ב׳ שמואל ה) ט״ז. י״ב, א' מלכים ד)
י״ז. י״ז, א׳ הימים דבלי ו)

 מיך האתע דוא :הכתוב תרגם וכן )292 צד יודען(ח״א דער געשיכטע , ז)
לאששען. זעהען אובען פאן מענטשען איינעת קראנע דיא

 אין נלעגה בלשון והנעימה הצחה הכתוב לשון את ישחית זאת ומלבד *)
‘ המו״ל, — בינה

השלישי. במאמר להלן עיין ח)
*6
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 בקדול שבאתי די לא הלום עד הוא מה הלום עד הביאתני כי ביתי ומי אנכי טי
 ב) לכם יהיה אחת תורה כמו פירושו האדם״ תורת ״וזאת א) מלך שעשיתני אלא
 בהשתוממות זאת דוד ואמר שיהיה. עם מאיזה איש כל כולל הטין שם ואדם

 ואם כמוני, בקהל לבוא ראוי שאיני לאדם והדת התורה היא הזאת ובתמהון:
 את בכונה שנה הימים דברי ובעל יהוה,אלהי. לך לי טובות מעלות כמה כן

 תורת וזאת מן ההפך ממש שהוא האדם''המעלה כתור וראיתני על הפסוק סוף
• ג). האדם

 נמשכה לא מה מפני שמואל אמר יהודה רב אמר ז חז״ל דברי נכונים ומה
 רבי משום יוחנן ר׳ דאטר דופי שום בה היה שלא מפני שאול בית מלכות
 תלויה שרצים של קופה אא״כ הצבור על פרנם מעטידין אין יהוצדק בן שטעון

 דבר נ״כ נבין וכעת י) לאחריך חזור לו אומר עליו דעתו תזוח שאם מאחריו לו
ז המלך דוד בשירת ותהלים שמואל ספר בין אשר השנוים

ל״ג י״ח תהלים ל״ג כ״ב ב׳ שמואל
דרכי. תמים ויתן הטאזרניחיל האל דרכי. תמים ויתר חיל מעוזי האל

T -  -  • T  • X  “ T• • » T ־ ! ■ • • - , • .  • “ 1 - 1 -  “ T’ . ן -

 כמו הוא פה דתר כי בכונה אך במקרה היה לא ויתן על ויתר מן והשנוי
. ן זה שנוי וכן בקהל, לבוא הותר כי אסורים מתיר

:h פ/ נווב שוחר מדרש א)

מ״ז. נז״ו, ר5מד5 ב)
 האדם כתור ״וראיתכי אבל לדוד, לגנאי הוא האדם״ תורת ״סאת יען ג)
 תאדס לתור באמת ראוי כאשר במעלה וראיתכי ופירושו ולשבח, לכבוד הוא המעלה״
. ;הבאים בפתיקים השכוים יתר ג״כ כבין ובעת כמוכי, המעלה

̂ ס ז׳, ב׳ יטמוא̂י
 T)h לד?י עוד דוד •יוסיף ומה

 אדני אח.עבדןז ןדע^ ואהה

 וכ^בף דברןז בעבור :יועד.

̂ה ?ל את ן^יןו  הזאת ̂גדוי

̂הודי? :?כיף את י

י״ח י״ז, א׳ הימים דברי
 לקנוד אליף דויד עוד יוסיף מה

 :,יךעון .עבדך את וא^ה ?נדף את

 ונלבף ?כדף ?כוי3 יהוד.

 הזאת תדו^ה נל את ?ע|ית

: הגדלות כל את להודי?

 את ידעת ואתה אליך לדבר עוד דוד יושן) ומה בשמואל, הנאמר כפי והכונה
 את לכבוד וגו׳ יושן> ״מה שנה הימים דברי בעל אבל ערכו, ומך הוא מי עבדך

 דברך ״בעבור :הוא נכבד איש כי ידעת עבדך את ואתה כבודו להגיד פרושו עבדך״
 להקים דברך״ ״בעבור שאמר מאד רש״י דברי נכונים הזאת״ הגדולה כל עשית וכלגך

 שנה זה ומעעם כדאי, שאני ולא היא רצונך ״וכלבך״ להמליכני לשמואל שאמרת מה
 הגדלות כל ושיים אהובו דוד כבוד משום עבדך״ ״בעבור על הכתוב הימים דברי בעל
' ■ והבין. הכתוב גו פתח יען עבדך את להודיע ולא

ע״ב. כ״ג יומא ד)
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 כ״ב־ט״ד ב׳ שמואל
̂צמרני עטי״ מריבי ותפלטני ̂זiלר ת ;̂ . ~ ז ־ : . ־ . . . . ,

נכר בני יעבדני, ידעתי i6 עם ים,1פ .. M • ^ - ״  J זן

̂טר ̂נזמ לי ןתבח מעו .ע1ל לי. אזן̂י

ט״ד י״ח תהלים
̂ש תשיימני עם. מריבי תפלטני  ל̂ר

̂[מע יעבדוני. ידןנתי ל̂^ עם י.ם,1נ  ל
לי. יכחעזו נכר בני לי ישמעו אזן

I T * • I T •  J v “ •* ״

 דוד אמר חז״ל, דברי מאד עמקו תשימני על תשמרני מן השנוי בדבר
 מריבי האומות, אלו עם מריבי נ״ב אמרו וכן א) ישראל של מדינו ה׳ הצילני

 מידם תשמרני ישראל מבני עמי מריבי תפלטני והבונה ב> ישראל אלו עמי
 ידע לא כי ישראל עם על יסובב יעבדוני ידעתי לא עם גוים. לראש להיות
 חוזר בפעל לי. יתכחשו המואבים והם הנכר ובני הוא, ממואב נצר יען אותם
 בתהלים נשתנו ולזה מבניהם, שאני לומר ויראים בע״ב לי מתכחשים עצמם שהם

 בבונה עומד פעל על יתכחשו חוזר הפעל ונהפך המאמרים, ונתהפכו הדברים
העם. הטון לפני דוד בית קלון על לכסות

 בית וכל ואהיו ואמו ואביו שאול מפני דוד. ברח כאשר ג״כ נבין וכעת
 מואב מלך פני את וינחם מואב מיד.אל אותם הביא אליו, כן אחרי באו אביו

 הנביא גד מיד הגיד מדוע נבין וגם .0 במצודה דוד היות ימי כל עמו וישבו
 וירא לנזיר אומרים סחור׳ סחור יען n יהודה ארץ אל ילך רק פה ישב לא כי לדוד

 עליד,ם, להמליכו ישראל בני עוד יאבו לא במואב ימים הדבה דוד יתעכב פן
 הכה ישראל על דוד מלך כאשד ולזה הנביא, שמואל דברי עוד יתקיימו ולא
 ומלא להמית חבלים שני ומלד ארצה אותם השכב בחבל וימדדם מואב את

 כי להראות דוד חפץ ובזה י•), מנחה נשאי לעבדים מואב ותהי להחיות חבל
 הימים הברי ובעל נפשו, בכל עמו את אוהב רק המואבים לימין עומד איננו
 לדוד עבדים מואב ותהי מואב את ויך רק ואמר הדברים כל את בכונה הסיר
 אותם השכב בחבל וימדדם מואב את ויך 1 חדל דברי נכונים ומה י). מנחה נשאי
 ניזיל* אבא וביה מיניה אינשי דאמרי היינו יוחאי בן שמעון ר׳ אמד וכו׳ ארצה

 יבואו הדברים וכל י). מסרחת מתוכה ירך אמר דימי רב אתא כי נרגא ביה
 ושאול כלים, לנושא לו ויהי שאול אצל מנגן מתחלה היה דוד כי כסדרם כעת
המואבית מאמו או המואביה מרות חטר הזה האפרתי ישי בן הוא כי אותו הכיר

■ ־ ‘ ב', גשמואל שם יש״י עיין א).
מקודי. פ׳ יזכחומא ג)
 מלך אל ואמו אניו הוליך שאול מפני דוד שגרח שגשעה חז״ל, אמרו וכן ג)

 (מדרש המואביה מרות שהיה לפי בהם בועת והיה שאול״ מפני ירא היה כי מואב
י״ד.) פ', במדבר רבה

ד׳. ב״ב״ א׳ שמואל ד)
. ״.5 ח׳, ׳5 שמואל ה)
■ י״ח. א׳״ ד״ה שם ו)
ל״ט. קנהדרין ז)
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 חדש הנביא 5שםוא י5 ידע ולא למלוכה׳ וכ״ש בקהל לבוא ראוי לא אשר
 על ‘למלך בסתר דוד את ומשח מואבית ולא מואבי ה׳ פי על כעת הה^כה

 ובראותו ראשו על נחשת קובע ונתן טריו דוד את שאול לבש וכאשר ישראל.
 ורק הזה. הנער ישי בן לא אולי בקרבו לבבו הכה הפלשתי. לקראת יצא איך

ך למלוכה. ראוי באמת והוא לבן לו ויהי אצלו נתגדל א  היא. ותחבולה ערמה ו
נפשך חי ואמר כונתו הבין ואבנר ? העלם זה מי בן :אבנר את בסתר וישאל
זה מי בן אתה שאל המלך ויאמר אורותיו. ברור דבר עוד ידעתי אם המלך
ואם אחה איש בן אולי או הוא ישי בן אם הטיב אחריו ודרוש חקור העלם
נקל היה הלא הזאת החרדה כל מה שמי לדעת רק שאול בונת היתה באמת
 שם עמדו אשר האנשים או אותם ולשאול אחריו הלכו אשר אחיו את לקרוא

 שמואל מדבר מאד ירא כי מחצבתו מקור הטיב לדעת חפץ שאול אך עמו.
 ויצוהו כלבבו איש לו ה׳ בקש תקום לא ממשלהי כי ה׳ בשם לו הגיד אשר

 וכל כלל. סתירה אין מאה נכון בסדר הולכים הדברים וכל עמו. על לנגיד ה׳
 ומבוטלים בטלים דבריהם וכל נהרס בנינם יסוד בתוהו. עלה העמים חכמי עמל

 סותרים אינם הכתובים בתוכם. עבר לא וזר אחדי מרועה נתנו שמואל הס׳ ודברי
בשלום. יבא מקומו על והפל אפניו על דבור ודבר כלל זה את זה

השלישי המאמר
 ונעלמים הכמוסים המלך דוד תולדות על עין נשימה האלה הדברים אחר

 חשכת את ולגלות הדברים חקר עד עוד באו לא תולדותיו כותבי וכל מאתנו׳
 כל לב את הניעו אשר ר,סבות אל נתבונן ובראשונה עליד.ם. המכסה הערפל
 שאול בן בשת איש מות אחר אחדים ימים חברונד. דוד אל לבוא ישראל שבטי

 אל ישראל שבטי כל ויבואו :הכתוב לנו יספר כאשר עליהם אותו ולהמליך
 שלשום גם תמול גם אנחנו ובשרך עצמך הננו לאמר: ויאמרו חברונד, דוד

 אתה לך יד.וה ויאמר ישראל את והמביא המוציא היית אתה עלינו מלך שאול בד,יות
 אל ישראל זקני כל ויבואו ישראל. על לנגיד תר,יה ואתד, ישראל את עמי את תרער,
 א) ישראל על למלך וימשחו וכו׳ ברית דוד המלך לד.ם רכרת חברונד, המלך

 צריכים היו הלשון וחקי הנימוס דרך סי על כי־ שחר. להם אין האלד, הפסוקים
 ז כן אחרי דוד להם אמר כאשר אתה. ובשרנו עצמנו הלא :לדפך לו לאמר

ף יהוד! ״ויאמר הלשון גם כ) אתם ובשרי עצמי אתם אחי  אין הפסוק בתוך ל
ך אמר ״ויהור. קודם השם להיות נחוץ כי עכר שפת דרך זאת  ויהוה כמו ל
משחוהו ואז ברית אתם כרת דוד כי נאמר עוד ג) מאברהם אני המכסה אמר

א׳. ה; ב/ שמואל א)
י״ג. י״ט, שם ג)
י״ז. י״ת, ראשייז5 ג)
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 עושה זו מה הברית וכריתות משחוהו כן ואחרי מתחלה הברית עטו כרתו ומדוע
 כי נראה אם ביותר יגדל והפלא המלך, ובין העם בין דונמתה את מצאנו והיכן
 הוא דבד הלא מעטים בשנוים דק האלה הדברים ג״כ מביא הימים דברי בעל

:זה לעומת זה ונציגם
א׳ י״א, א׳ הימים דברי

̂ראל כל ויקבצו הט׳וציא אתה וגו׳ יע
— T : I T • ן T -  •• T - •

̂מר ישראל את והמביא יהוה ו̂י
V -  •• T I • V  • .

 וגו׳ עטי את תרעה אתה לך־ אלהיך
ישראל עטי על נגיד תהיה ואתה

I ־ T : • • -  -  • T V : • T ••

̂לו  הטלך־ אל !שראל זקני בל ר-ב
 יחבדון1נה.מכרתלהםדודברית1דובר
על למלך• דוד את וימשהו ה׳ לפני

• T V I I • *  -  I • ן I V V •

שמואל. ביד יהוד. בדבר ישראל

■ א׳ ה׳, ב׳ שמואל
אתה וגו׳ ישראל שבטי כל וילאו

T -  • • T I •  - 1 •  T T -

ישראל את והמביא המוציא היית
T • T - • ן - . T : • V -

את תרעה אתד. לד ידווה ויאמר ס
V V I •  T -  I I V -

על לנגיד תד.יה ואתד. וגו׳ עטי
• - I״J  f V I *  T , -

אל ישראל זקני כל ויבאו ישראל
V - T I •  **11•  T T -  - T I •

 ד.טלך לד.ם .דברת חכרונה ד.טלך־
 וימשהו ה׳ ןלפני1בריתץבחבד דוד
ישראל. על למלך דוד את

v v 1  • T  V| ־ •T I* *

 מאשר ולגרוע להוסיף הימים דברי בעל את הכריחו אשר הסבות והנה
 פי על או במקרה נעשו לא אצלו השנוים וכל הן רבות שמואל בספר נמצא

 אהובו, דור לתפארת מכוון בכונת הכל רק רבים, יחשבו כאשר שונות נוסחאות
 באמצע פיסקא פה יש שמואל בספר כי נראה אם נכון אל יבואו הדברים וכל

ף יד.וה ויאמר 0 ישראל את "והמביא והוא הפםוק  כתוב היה מה נדע ואם ל
 ואור הרבות ■.שאלותf כל על נכונה תשובה נראה אז הזאת הפיסקא במקום

הזה. הלוט הלוט פני על יגיה בהיר
 העת מן דוד תולדות על עין לשום לנו נחוץ הפיסקא נבאר בטרם אך

 חרד אחימלך אחיטוב, בן הכהן אחימלך אל נבה ובא שאול מפני ברח אשר
 כידוע, העם בעיני לחרפה שאול שמהו אשר אחיה אחי היה כי דוד לקראת
 קדש, לחם לו נתן חול לחם לו היה ולא מאחיטלך לחם דוד שאל וכאשר

ת3 חרב הכד.ן ויאמר חנית או חרב ידו תחת אין אם מאתו שאל ודוד  הפלשתי לי
 ס בזה זולתד. אחרת אין כי קח לך תקח אותד. אם אחרי.האפוד בשמלה לוטה
 היה אשר הכהן כי הנראה כפי תורה הפיסקא א). לי וזנד. כמוה אין דוד ויאמר

 כאשר באלהים לדוד כעת שאל באלהים, דרש לא אשר על שאול על קצף לו
 כדת לא אשר באפוד לו ושאל נ) בכתוב כנזכר בעצמו כן• אחרי אחימלך ועדר.

שאול אסור כי ש ל ת חרב הכהן לו שאמר וזהו לבדו, למלך רק פרטי לאי לי ג

י׳. כ״א 'h שמואל א)
 הכתוג בפעור בתחלה :זכר אינו נאלהיס השאלה מננשה והנה כי״ו, כ״ב שם )3

 ,הגשמנוה העיפקא במקום זה כל כתוב שהיה זאת אין ואתימלך, דוד אדות על
הכבוד. מפני דבי־ים במקום שנשמטו הפיפקאות לכל אב בנין ומזה
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 על תצלח ובה בזה, זולתה אחרת אין כי קח לך תקח אותה אס וגו׳ בשמלה לוטה
 לשמצה הכהן יהיה לבל האלה האחרונים הדברים ונשמטו אלהים. כדבר אויבך

 והגיד הדברים ושמע שאול מעבדי האדומי דואג היה ושם כהוגן. שלא שעשה
 אחימלך את לקרוא מיד ■שלח זאת בשמעו ושאול הכהן, מעשי את לשאול

 שם, ישב אשר שאול גבעת אל כלם ויבואו מנב אביו בית כל ואת אליו הכהן
 וחרב לחם לו בתתך ישי ובן אתה עלי קשרתם למה הכהן אל שאול ויאמר
 שאל כאשר מדוע היה הכהן על וכעסו שאול שאלת ועיקר באלהים לו ושאל

 הכהן לפניו הצטדק ובזאת ויענה, ישאל שונאו ולדוד ענהו לא באלהים הוא
שאול החלותי היום ואמר  א) דבר בעבדו המלך ישים אל לי חלילה באלהים לו ל

 חטאתו על לשאול הכהן ענה ומה הדברים פירוש ידעו לא המפרשים כל וכמעט
 נאמרה הכהן תשובת אבל יותר, ולא בתמיה לשון הוא היום כי פירשו ורק

 ענהו, ולא באלהים למלך שאלתי אשר אחרי כי וכונתו מזמה, וברוב בהשכל
 למשמעתו הסר המלך חתן על באלחים לשאול היום ולהחל בחינה אעשה אמרתי
 להגיד לי חלילה אבל לענות, כעת יתחיל אולי רב זמן עבר כי ביתו ונכבד

 אס זאת בכל עבדך ירע לא כי דבר בעבדו ישים ואל נגדך רעה דבר לדוד לו
 והמיתו סבו עליו הנצבים להרצים שאול אמר וכעסו קצפו וברוב נגדך, דוד יצא
 ופגע אתה סב לדואג ויאמר ידם, את לשלוח עבדיו אבו ולא ה׳, כהני את

שאי כהנים וחמשה שמונים שאול בגבעת ההוא ביום וימת בכהנים,  בד אפוד נ
 יונק ועד מעולל אשה ועד מאיש חרב לפי כן אחרי הכה הכהנים עיר נב ואת
 ירד ואפוד קעילה דוד אל ויבוא נמלט אביתר ושמו מאחימלך אחד בן ורק
ב). בידו

 את שסים והטה בקעילה נלחמים פלשתים הנה לדוד הגד ההיא ובעת
 בדעתו כעת ועלה גדולה בסכנה הוא יהודה בארץ פה כי ראה ודוד הגרנות,
 בקעילה נלחמים הפלשתים כי לו הוגד וכאשר זזפלשתים, עם ברית לכרות
 דוד אל יהוד- ויאמר ס האלה בפלשתים והכיתי האלך ;באלהים דוד וישאל

 פה שאל דוד כי תורה והפיסקא ג) קעילה את והושעת בפלשתים והכית לך
 שאלה על רק ונענה ברית אתם לכרות או בפלשתים ללחום אם שאלות שתי

 טחזירין אין שאל ואם כאחד דברים שגי שואלין אין חז״ל ג״כ הורו וכן אחת,
 דוד כי שאול וכשמוע בפלשתים ויך קעילה באו ואנשיו ודוד 0 אחת אלא לו

 וישאל ואנשיו. דוד את ולצוד קעילה לרדת למלחמה העם את וישמע בקעילה
 עבדך שמע צאשר שאול הירד בידו קעילה בעלי היסגרוני באלהים עוד דוד

כפי הפיסקא ופתרון ;ירד יהוד. ויאמר 0 לעבדך נא הגד ישראל אלהי יהוה

 ט״ו. כ״ב א׳ שמואל א)
וי. כ״ג שם )3

כ״ג. שם ג)
ע״ב. ע״א, ד׳ יומא ד)
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 עם ברית ^כרות אם הדבר על תשובה דוד שמע לא כאשר כי הוא״ הנראה
 ותחנונים, רכה בלשון הפעם עוד הזאת השאלה בםוף כעת שאל הפלשתים,

 ויאמר הפלשתים, עם ברית אכרות אם לעבדך נא הגד ישראל אלהי יהוד,
 ואנשיו דוד ויקם הזאת׳ בפעם גם ענהו לא הברית כריתות דבר ועל ירד יהוד,

ש מאות כשש שבת באו אשר עד יתהלכו באשר ויתהלכו טקעילה ויצאו אי  ל
שאול הגד וכאשר גדי, עין במצדות  שאול ויקח גדי, עין במדבר דוד הנה ל
שת ש אלפים של  רגליו. את להפך מערה אל בדרך ויבוא דוד את לבקש אי

 אליך ד׳ אמר אשר היום הנר, אליו ויאמרו יושבים המערה בירכתי ואנשיו ודוד
שאול אשר המעיל כנף את ויכרת דוד ויקם בידך, אויביך נתן אנכי הנד,  בלט, ל

שיו ויאמר  אשר הדבר ופבת הוא, ה׳ משיח כי בו ידי לשלח לי חלילר, לאנ
 את ימית ואם במשפחתו מפול יש כאשר והבין ראה כי יד בו שלח לא

 חרמה עד ירדפוהו להמליכו ותחת מאד, העם חמת את עליו יעלר, אז ה׳ משיח
ש אותו וקרא שנאה תכלית שאול את דוד שנא ובאמת  עקש רע חטפים. אי

שתנו זה ומטעם ובליעל, :בשמואל מאשר בתד,לים דוד בשירת הדברים נ
׳ט ט מ״ח, כ״ב, .ב׳ שמואל

̂קטת הנתן ך.אל .עטים ךיד1ומ לי נ
ומקמי מאיבי ומוציאי תחתני

-1 1• .T I “  • •  • “ I־

.תצילני חמסים מאיש תרוממני

■ מ״ט ט״ח. י״ח תהלים
 עטים חךבר לי נקמות הנותן האל

 קמי מן אף מא;בי מפלטי תחתי,
תצילני. חמס מאיש תרוממני

 לקלון דוד כבוד יהיה ולבל שאול, על פובבים הדברים כי העם הטון יראו לבל
 ה׳ נתנך — היום שאול, אחרי ויקרא המערה מן יצא ודוד א). בעיניהם ולשטצד,

 ה׳ משיח כי באדני ירי אשלח לא ואטד עליך ותחם להרגך ואמר נמערד, בידי
טני צדיק דוד אל ויאמר — הוא ^ז תו  גמלתיך ואני הטובה גמלתני אתה כי א

 זרעי את תכרית אם בד,׳ לי השבעד,—תמלוך מלך כי ידעתי הנד, ועתד,—הרעד,
 אל הלך ושאול לשאול, דוד וישבע אבי, מבית שמי את תשמיד ואם אחרי
ב< המצודה על עלו ואנשיו ודוד ביתו

ת אחרי  כי לפניו אחר דרך אין כי ראה דוד על עברו אשר רבות תלאו
שאול ומבלי הפלשתים ארץ אל להמלט אם ש ועמו דוד בא באלהים עוד ל ש  כ

ש מאות ש אל אי שת צקלג את לו ויתן גת מלך אכי שב ו  וארבעה ימים י
 ויחמום יפשוט כי חזה עמו ועשה ברית הפלשתים מלך עם כרת ודוד חדשים,

שלל וכל יר,ודר, נגב וגם שונים עמים  בעת הוא מחרב עוד אכיש, אל יבוא ה
 הפלשתים, את ולעזור אחיו נגד ללכת ישראל עם הפלשתים ילחמו אשר

פרני אך בישראל ג״כ להלחם עמד,ס דוד בא אפקד, הפלשתים נקבצו וכאשר

 מתמס משכני "ומנוקי האלה הדברים ג׳ בשקוק בתהליס חקר זה ומטעם א)
. הרביעי. במאמי להלן ועיין בשמואל, הנאמר תשעני״

י כ״ג. כ״ד ב׳ שמואל ג)
 עם בבאו דוד על כשלו וממנשה נאמר י״ט) 3(י״ א׳ הימים ובדברי כ״ט, שם ג)
7 , מסורת.
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 יקרה סן יראו כי עמהם דוד י^ך מדוע גת ט^ך אכיש על קצפו הפלשתים
 עברים הפלשתים במחנה היו אז שגם ויונתן שאול במלחמות קרה כאשר להם

ש שאל ודוד אחיהם, לישראל התחברו ולבסוף  ומדוע בו מצא עון מה מאני
 לשוב מוכרח והיה לריק, היד, עמלו כל אבל המלך, באויבי ללחום יבוא לא

במלחמה. עמנו יעלח לא הפלשתים סרני אפרו כי לצקלג
 ישראל שבטי מכל רבים אנשים אליו באו בצקלג דוד ישב אשר בעת

שי על ונוספו שת שאול מת וכאשר שלוא) חיל אנ של  ב) הפלשתים במלחמת בניו ו
אל  ויבוא חברונה עלה יהוד• ויאמר יהודד,. ערי באחת יעלה אם באלהים דוד ש

 ונתרבה הלכה דוד ומחנה עליר,ם למלך יהודה אנשי וימשחוהו לחברון דוד
 בין ארכה המלחמה ותהי ישראל על מלך שאול בן בשת ואיש יום, אל מיום
 וכאיור ודלים, הולכים שאול ובית וחזק הולך ודוד דוד. בית ובין שאול בית

ש על אבנר התעבר ש בדבר בשת אי  זקני עם ודבר לדוד יד נתן שאול פלג
 מהפלשתים אותם יציל והוא בו תלויה הישועה עיקר כי דוד את להמליך ישראל

ד הפלשתים מיד ישראל עמי את הושיע עבדי דוד ביד אטד ה׳ כי ואמר ני  ו
ש מת כאשר אחדים ימים ואחר אויביהם, כל  ישראל שבטי כל ראו בימת אי
שני נלחצו יען מאד ברע כעת מצבם כי  ודוד מזה מעבר הפלשתים הצדדים מ

 עוד לעזרתם. יצא ולא הפלשתים עם כרת אשר הברית ומלבד מזה, מעבר
 נדחה והתשועה ג) ישראל שבטי מכל חיל אנשי רבים אנשים אליו יאםוף

 ■ אחרי מצאנו וכן מאד. גדול לדבר בעיניהם היתד. הפלשתים מן והצלתם מהם
 התוכחו הכונה נדון, העם כל ויהי נאמר בנו אבשלום מפני דוד ברח כאשר כן

 מכף הצילנו המלך לאמר :״נרגן׳ גראטץ הח׳ כדעת לתקן נחוץ ולא בניד,ם
 דרך אין כי אז ישראל בני ראו וכמעט י) הפלשתים מכף מלטנו והוא אויבינו
את ?טליך1ל רק הפלשתים מכף להנצל לפניהם אחרת עליהם. דוד כעת.

 ובשרך עצמך הננו לאטד ויאמרו חכרונד, דוד אל ישראל שבטי כל ויבואו
ל גם אנחנו  והמביא המוציא הייתה אתה עלינו מלך שאול בדרות שלשום גם אתמו

עם ברית כרתת ואיך :הנראה כפי כתוב היד. הפיסקא ובמקום ישראל, את

 מספר ולזה ; פלשמים סרני שלחהו געצה כי עזרם ולא למליזמה שאול על הפלשתים
 3ער שמואל מת כאשר כי לנו להגיד כ״ה) ב׳ (שמואל מת ושמואל : הפעם עוד הכתוב

 מפני וגם ;למלחמת ישראל על עמתם ולצאת לפלשתים יד לתת לגו את כן אחרי דוד
 גם כן ועל מת, ששמואל מקדים הוא כן ועל אוב, גגעלת שאל ששאול מספר שהוא
הארץ. מן הסייו עצמו שהוא באוב, ושאול ה׳ דבר על לעבור אז לבו את ערג שאול

י״ב; א', הימים דברי א)
א׳. ב/ ב׳, שמואל ג)
 עד לעזרו דויד על יגואו גיוס יום לעת כי : כ״ד י׳׳ג א' הימים דברי ג)

אלהים. כמחנה גדול למחנה
יי. י״גי ב׳ שמואל ב)
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 על ונמליכך ברית עמנו וכרות בריתם את הפר ועתה להכריתנו, הפלשתים
 על למלוך והאלך הפלשתים עם הברית האפר באלהים דוד וישאל ישראל,
 על לנגיד תהיה ואתה ישראל את עטי את• תרעה אתה לך יהוד, ויאמר ישראל,
שאל בטרם קטנה או גדולה עשה לא דוד יען א) ישראל  כי ואף באלהים י

 ברית להם ויכרת חברונה ישראל זקני כל כן אחרי ויבואו כזה, גדול בדבד
שחת ואז מתחלה  מחויב כי עמהם הברית כריתת ועיקר ישראל, על למלך מ

 שמעו וכאשר לחציהם, מיד אותם ולהציל הפלשתים עם הברית את להפר הוא
 את הפיר כי עליו מאד התעברו ישראל על למלך דוד נמשח כי הפלשתים

 ודוד נגדם, חטא הוא רק כי לבדו. דוד את לבקש פלשתים כל ויעלו בריתם
שאל להחבא, המצודה אל וירד מהם ירא  הפלשתים על האעלה באלהים וי

 ובמקום בידך. הפלשתים את אתן נתן כי עלה :ה׳ ויאמר ס בידי ד,תתנם
 אשר אחרי בידי התתנם הפלשתים על האעלה :הנראה כפי כתוב היה הפיסקא

 אחת על רק ונענד, דברים שני מקודם דוד שאל וכאשר אתם, בריתי את הפרתי
 הפלשתים אתן כי עלה כעת ענר.ו וה׳ ברור, דבר לדעת שנית בפעם כעת שאל
״בידך.

 כי ספר מאד, דוד את ולרומם לפאר ראה יאשר הימים דברי בעל והנה
 דוד את להמליך חברונד, מעצמם ישראל כל התקבצו שאול מות אחרי מיד

 לכבוד לא אשר הדברים כל לשונו תחת והכחיד שמואל. ביד ה׳ כדבר עליהם
 ב! לבדו יד,ודד, שבט על בחברון שנים שבע ^מתחלה מלך כי גם ואף דוד,

̂ף  ״ויבוא ובמקום הענין, ליפות שמואל בס׳ מאשר דברים בהרבה וגרע והוסי
 המלה בכונד, והסיר ישראל״ כל ״ויקבצו שאת, ביתר כתב ישראל'׳ שבטי כל

 הפיסקא לו נודע יען לך, אלהיך יהוד, ויאמר ״אלהיך" המלה והוסיף ״היית״
 לפלשתים נודע כי לספר בא כאשר ג״כ שנה וכן הטיב, המאמר לקשור וחפץ

שראל. על למלך דוד נמשח כי ■ י

י״ז ה׳ ב׳ שמואל
רוד את משחו כי פלשתים וישמעו

: • • T V : T ■ ־  •  ! ! I •

 פלשתים כל ויעלו ישראל על למלך
וירד דוד וישמע דויד, את לבקש

I ־ - T -  ! • -  • T  V I • ״ -V

המצודה. אל

ח׳ י״ד, א׳ הימים דברי
 דויד נמשח כי פלשתים וי;שמעו

 כל ויעלו ישראל כל על למלך
 גי-שמע דויד. את לבקש פלשתים

לפניהם. ויצא דויד

 הפלשתים כעס כל כי ךאד,2 למען ׳׳כל״ מלת הימים דברי בעל הוסיף ובכונה
ירא דוד כי הנאמר ובמקום ישראל, כל על מלך מדוע אך היה דוד על

ב׳. ה׳ שם א)
 כל על מלך ישי בן ודדד כ׳׳ו) כ׳׳גי א׳ (ד׳ה התער בתוף ג׳׳כ יאמר וכה ב)

 ובירושליס שנית שבע מלך בחברון ש:ה ארגעיס ישראל ענ מלך אשר והימים ישראל,
ושלוש, שלשים מלך

*7
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 ויצא דוד ״וישטע לכבודו ש^ה במצודה והתחבא בריתם עבר יעץ מהפלשתים
 ומשפט אמת ברוח נכתב כי שמואל בספר שנאמר כמו הוא העיקר אך לפניהם״

. ■ פנים. משוא בלי
 מקרית האלהים ארון את מיד להביא ראה ישראל על דוד מלך כאשר

 הובא כאשר ה׳ לפני ומכרכר מפזז ודוד א' שאול בימי נדרש לא אשר יערים
 היתה יען בלבה. לו ותבז החלון בעד נשקפה שאול בת ומיכל דוד, עיר הארון

 דור כון וזאת ירש^ע יפנה אשר ובכל באלהים דרש לא אביה אשר שאול בת
‘ :בשירתו עליו

יה־וה דרכי שמרתי כי
• 1 - T • - : •ן ״ T

מאלהיב). רזמעתי
: T •״ T V;  ' • • I

 את לברך שב ודוד לביתם שבו העם לבל מתנות דוד חלק אשר ואחר
 ישראל מלך היום נכבד מה ותאמר דוד לקראת שאול בת מיכל ותצא ט ביתו
 השיב ודוד הרקים. אחד נגלות כהגלות עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר

 בעיני שפל והייתי מזאת עור ונקלותי וגו׳ מאביך בי בחר אשר ה׳ לפני לה
 דברי לפרש עמלו כל,המפרשים והנה אכבדה; עטם אמרת אשר האמהות ועם

ל בת מיכל  איננו נגלות הגלות כי יאמר גראטץ הח׳ אליה, דוד ותשובת שאו
 הח׳ נגד יאמר נייגער והח׳ ג) העם לפני התראה רק עצמו את התגלות פירושו

ת נחוץ לא כי וועללהאזען ט והפשט בכתוב תקונים פה לעשו שו  אכל הוא, פ
 הסיסקא על עיניהם את שמו לא הרבים המפרשים וכל י) חלטות כריר טעמו

 דומין ן סוני זהב בגדי לבוש היה דוד שאמרו, חז״ל דברי ועל הפסוק באמצע
 דוד היה לא יכול וכו׳ רם כירי ואמר וטופח ג׳׳ז על זו בידו מכה והיה לפז

למיכל חרה וזאת ^פ^יורי) וטשוייר אספיריס הופך אלא לאו מזו יותר עושה

ג׳. י״ג, א׳ הימים לגיי א)
 עליו :איור אשד שאול על בפירוש דוד אמי־ וזאת ; כ״ג כ״ג, ב׳ שמואל )3

עס יישיע, יפנה אשי ונשל מע  גשמואל, מאשי גתהליס כ״ג הפסוק תצי :שתנה זס ו

 שמואל3 הנאמר לפי בי מ:י״ אתיר לא "וחקתיו על ממ:ה״ אתור לא ״ותקתיו מן

ד/ ג״ב וחקתיו לנגדי משפעיו כל כי פירושו ג  שמתת אשר מהחק ממנת אתור לא לנ

עליו, כוון וברמז שאול, תר כאשר באלתים לשאול

•24li לד א׳ חלק יודען דער געשיכעע ג)
 שפאכיתי איהרן אויף מיכל דער אנעוואיכיעגי דוד :תכתוב תרגם וכן ד)

 , . . עיוועהלגי מיך דעי גאגיגי פאי זאנדעיין) מיך איך לייגע מעגדען דען (ניככי
 גערינגער כאך איך מאג גאטט, פאר יובעל פעתטעם דען איך נעגעהע זא אונד
 מעגדען דען בייא זיין ניעדריג אויען מיינען אין זעלבתט דיעק, אללת י"[
 כיכט דיעת איזט (זא וועיידען געעתיט שפריכתט, (שפעטטיש) דוא דענען פאן

.91 צד עשירית שנה צייטשריפט יידישע גאטגי) געגען דאנק שולדיגער אלת מעהי
ועפ״ז שמלותיו, את וגלה הפך דוד כי ופירושו ד׳, פ׳ במדבר רבה מדרש ה)
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 לכרכו ביתו אמהות יצאו ביתו את לברך דוד ישב כאשר כי מאד שאול בת
 במקום באריכות כתובים שהיו לפניהם כשורה שלא דברים איזה אז עשה והוא

 ישראל מלך היום נכבד מה לדוד אמרה כן ועל כבודו מפני רק ונשמטו הפיסקא
 נכונים ומה הרקים, אחד נגלות כהגלות עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר
 אלא אדם בני לעיני הלואי אמרה וגו׳ היום נכבד מה ותאמר חז׳׳ל דברי בזה

 כאלין כהנא בר אבא אמר הרקים אחד נגלות כהגלות עבדיו אמהות לעיני
 אשר ה׳ לפני ומשחק רקד כי דברים שני למיכל השיב ודוד א), ארכילסטיס

 אכבדה עמהם אמרה אשר האמהות ועם בעיניו שפל הוא ונם מאביה בו בחר
ה ובעל כ) אכבד העם כל פני על כמו  מיכל ותצא מן המאמר כלל הביא לא ד
 בזה טעם לתת ומשחק״ ״מרקד ומכרכר מפזז ודוד כמקום בכונה ושנה ונו׳

 נדול כלל וזה מהר, דבריו על חכמים איזה סמכו ובחנם בלבה, לו בזתה מדוע
 את ליפות התאמצו לא ומלכים שמואל הספרים כותבי כי עוד נראה כאשר

 בעל אכל ומשפט, אמת ברוח וכתבו השם אנשי שעשו המגונים המעשים
 שהעת מפני הזו הדרך מן הרבה פעמים נטה האחרון הכותב שהיה הימים דברי
 לראות מבלי וגרע והוסיף ושנה רבים מעשים על אפל וכסה לכך, צריכה היתה

 הטיב דבריו אחר ולחקור לב לשים מאד נחוץ אלה כמו ועל כהויתן, הדברים
 בביתו המלך דור ישב כי ויהי :והוא מיד נראה כאשר אמת כנגה תצא ואז
 ישב אנכי נא ראה הנביא נתן אל המלך ויאמר אויביו מכל מסביב לו הניח וה׳

 אשר כל המלך אל נתן ויאמר היריעה בתוך ישב ד,אלהים וארון ארזים בבית
 לך לאטד נתן אל ה׳ דבר ויהי ס ההוא בלילה ויהי עמך. ה׳ כי עשה בלבבך
ג). ויו׳ דור אל עבדי אל ואמרת

שונה שבהשקפה הגם ההוא בלילה ויהי הפיסקא בדבר ודגה  נכונים רא
 דבר אלי ויהי : הימים בדברי בפירוש שכתוב מה חסר פה כי גראטץ הח׳ דברי

כי לשמי בית תבנה לא עשית גדולות ומלחמות שפכת לרב דם אמר ל ה׳

 שאול שאמרו, מת והוא המפרשים, בס ילחצו אשר אחר במקום חז׳׳ל דברי ג"כ כבין
 כתיב מסכתא דגליא דוד ירשיע יפנה אשר בכל ביה כתיב משכתא גליא דלא
 אומר שפי׳ מתכתא ערך בערוך ועיין כ״ג) (ערובין וישמחו יראוני יראיך ביה

 ג:בגד הוא מסכתא כי הוא הנכון אבל רש״י, פירוש וכן הוראות ומורה שמועות
 המתנהג לאיש תאר שם והוא מסכתא, על נשתנה ובארמית מתך, ושרשו העליון

 בצניעות נהגו אשר גליל, בני על צחוק בדרך זאת אמר ורבינה יתרה, בצניעות
 תחתן את מיחדין היו בראשונה ביהודה י״ב) כתובות (בג׳ עליהם כנאמר מדי, יותר
 היו לא ובגליל בה גק לבו שיהא כדי לחופת ככיתתן קודם אחת שעת הכלה ואת

ונו׳. כן; ננישין
כ״ה. ב׳ שמואל אגדת א)
. ג׳. י׳ פ׳ ויקרא ב)
ד׳. ז׳ ב׳ שמואל ג)
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 יפה, עולים אינם דבריו הטוב העיון אחרי אך א) לפני ארצה שפכת רבים דמים
 דברי בעל דרך שהרי ועוד הדברים, שם והשאירו אכה״ג פה הסירו מדוע כי

 הלא כזאת, פתאום עליו הגיד איך דוד בכבוד הנוגע דבר להזכיר טבלי הימים
 היו שמואל בספר כי ברור הדבר הימים דברי בעל מהודאת כן ועל הוא. דבד

 בכונה הגיד הימים דברי ובעל מאד. קשים דברים דוד על ספק בלי כתובים
 את בזה לאחוז הבית, לבנות יכול לא מדוע דוד על האלה הקשים הדברים
 באמת הם אשר דוד על מאלה יותר ורעים קשים דברים לראות מבלי העינים
האלה. בהשנוים דרכו נראה כאשר העיקר.

 ד י׳׳ז, א׳ הימים דברי
וגר לזטבת הבית לי תבנה אתה לא

• T ״V T T • • •  •  • V I

ישראל בכל התהלכתי אשר בכל
I • V •I I ־־ ־ I ״ T :  •  T I ״•

ישראל שפטי אחד את דברתי הדבר
T־ T ״ : ־ • V ״ - זT I-

לאמר עטי את לרע׳ות צויתי אשר
-  • -  V : • • • • V •:

אחים. בית לי בניתם לא לטה

ה׳ ד, ב׳ שמואל
וגו׳ לעזבתי בית לי תבנה האתה

•V S • • •1*1 ־

ישראל בני בכל התהלכתי אשר בכל
V • :  I י ו - ־ : - • t ״  I T - ד 1

ישראל שבטי אחד את דברתי הדבר̂ 
' •» T T • ־ : • V-------------T : • •  ״

̂צר את עטי את ת1לרע צויתי א
V • -  V  .  • . . .  V •I

לי בניתם לא לטה לאמר ישיראל'
• V • !  T T T *״  I •

. ארזים בית
-  •  T •I -

 בכל אחז גראטץ והח׳ המפרשים מכל כמעט נעלמו האלה השנויים סבת
 לא דבריו אבל ב> העיקר הוא שפטי״ ״אחד הימים בדברי הנוסח כי עז

 הדברים שנה הימים דברי ובעל העיקר חא בשמואל הנוסח כי בזה נכונים
 אחד את דבדתי האם בתמיה, בית לי תבנה האתה :כך הכתובים ופירוש בכונה
 כי והכונה בית, לי לבנות השבטים כל לרעות בו בחרתי אשר ישראל שבטי

 צויתי לא ודופי פסול שמץ בטשפחתם שאין הגמורים ישראל מבני לאחד נם
 וזאת לשמי, בית תבנה כי ביתך ומי אתה טי כמוך לאיש כ״ש בית, לי לבנות

 ;הלם עד הביאתני כי ביתי וטי אנכי טי ואמד ה׳ לפני בעצמו מיד דוד הודה
 אשר אתה״ ״לא על בתטיה בלשון הנאמר ״האתה״ מלת בכונה שנה ד״ה ובעל

 שפטי״ ״אחד על שבטי״ מלת'אחד החליף גם דוד. נגד כך כל החירוף גדול לא
׳ ג). קלונו ולכסות הכתוב כונת בזה ולהעלים להסתר

הזה, כסגנון כתוב היה הפיסקא במקום כי הטיב נראה האלה הדברים וע״ם
ומי אתה מי :לאמד הלילה בחלום דוד אל היה ה׳ ודבר ההוא בלילה ויתז

ל. כ״רז, ז; כ״ג א׳ ד״ה א)
 עמו ידין דן ט״ו) מ״ט (בראשית יעקב בברכת ג״כ בחנם לתקן יצא וכן ב)

 הנועח אשר )410 צד 7 נאטע א׳ באה׳ יודען דער (געשיכטע ישראל, שפטי כאחד
ד״ה. נגד ובפרט העיקר לעולם הוא בתורה

 גליתה ה׳ אתה ״בי שאמר :דוד בדברי הימים דברי בעל שנה זה ומטעם נ)
 יען בית״ לו לבנות עבדך אזן את ״גילת על לך״ אבנה בית לאמר עבדך אזן את
פסול יען בית לך אבנה מתחלה כי זאת לך די *ה׳ לו אמר בשמואל הנאמר כפי
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 בין עשית ומלחמות שפכת לרוב הנקיים עטי דמי לשמי, תבנה.בית כי ביתך
 הפלשתים עם ברית ותכרות שאול, בן בשת איש בית עם בריבך וישראל יהודה
 וכאשר ;לשבתי בית לי תבנה אתה לא ישראל, בעמי להם ותלחם עמי אויבי
 הראשונים מספרים הפיסקאות וכל הקדש בכתבי האחרון הכותב היה ד״ה בעל

 ע״כ סגולה ויחידי הנבונים אצל במסורה רק ונשארו כימיו נשמטים כבר ך.יו
 רבים והוליך עיניו ראות כפי ונרע והוסיף הענינים את ליפות ידו לאל היתה

, תועה.
 כי גראטץ הח׳ הוכיח לה׳ בית לבנות דוד רצה בו אשר הזמן בדבר גם

 דוד יכול לא דבריו לפי כי בכרי׳ בן שבע מות אחרי ממשלתו ימי בסוף היה
 בימי ימיו בסוף ואך לזה, הנועד המקום מצא בטרם הבית בנין בדבר לחשוב
 הניח וה׳ בכתוב הנאמר מן לדבריו ראיה יביא עוד המוריה, ההר נועד המגפה

 אשר הכותב ורק אבשלום, מרידת אחר אף שמשמע אויביו, מכל מסביב לו
 בדעת היה איך מיד ג״כ ספר הארון את דוד הביא איך היקודמת בפרשה ספר
 הח׳ דברי אבל א), כן אחרי באמת הדבר קרה כי ואף לה׳ בית לבנות ג״ב דוד

 נתן ידע אשר אחרי כי הלב על יעלה איך כי יען כלל נכונים לא גראטץ
בטרם בית לבנות רשות מיד לו יתן המכוערים דוד מעשי כל את היטב הנביא

 מלת וננזב שם״ לך ״וננשיתי על גדול שם לך ועשיתי ג״כ שכת וכן תת,fל משפחת
 ח' 'h (מלכים שלמת בדברי ג״כ שנת וכן ותבין, דוד כבוד יקטן בזת כי בכוכת גדול
 לתיות בדוד ואבחר בית לבנות ישראל שבטי מכל בעיר בחרתי ולא ת׳ בשם שאמר ט״ז)
 אביו, כבוד משום תשם בדברי לשכות לבבו את שלמת ערב לא כי ישראל, עמי על

 שבטי מכל כ“ג תייכו באיש בחרת' ולא ישראל שגמי מכל בעיר בחרתי ולא ולתגיד
 הנביא דברי ואלה ה׳) ו׳ ב׳ (שם הימים דברי בעל כן אחרי שכה כאשר ישראל,
 ישחק אברהם זרע אל משלים מזרעו מקחת אמאק עבדי ודוד יעקב זרע גם שאמר,
 ,יעקב״ המפרשים לדברי אשר כ״ו) ל״ג (ירמיה ורחמתס, שבותם את אשוב כי ויעקב

 מדת על הגלילי יוסי בר' אליעזר ר׳ של מדות בל״ב הוא וכן ״אהרן״ במקום פה
 ולהם וימאשם בם ה׳ בחר אשר משפחות שתי שאמרו העם דברי נגד כונתו אבל כ',

 כי לדוד, בריתי לא אם והעד ימאסם לא ברית אתם ה׳ כרת אם כי הנביא יאמל
 משלים דוד של מזרעו לקח לא בזה זה התחתנו אשר עבדי ודוד יעקב מזרע גם

 אר״ש בס׳ לרוח עמל גייגער הח׳ איך ולפלא ;ויעקב יצחק אברהם זרע על להיות
 הנאמר כפי כי ואמר ״גלה״ מלת ע״י בתכ״ך נעשו שנוים הרבה כי להראות )418 (צד

 ״לענותו״ על בשמואל ונשתנה העיקר היא לבלתי״ עולה בני יוספו ״ולא בד״ה
 ובד״ה העיקר לעולם הוא גשמואל הנוסח כי משרים מראות עיניו טחו אבל בכונה,

 השועטים על סובב הכתוג יען דוד כבוד משום לבלתי, על לענות מן בכוכה שכה
 הפרש יש כי ביותר דוד מעלת בזת יגדיל העם את יבלו הם ואם לפכיו, תיו אשי
מאד. וביניהם בינו גדול

.291 צד א׳ באכ׳ יודען דער געשיכטע א)
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 הניח וה׳ מהםסוק גם זה. על כעת הסכים לא באמת אשר ה׳ סי את ישאל
 ורק בטשטע. אבשלום מרידת אחר אף כי ראיה שום אין איביו מכל מסביב לו

 בידו המלוכה נכונה אז הפלשתים את ויך היבוסי את דוד לכד כאשר פירושו
 דוד שם ויצא הימים. בדברי שם וכנאמר איביו מכל מסביב במנוחה מעט וישב
 הם פה אויביו כי נאמר או א), הגוים כל על פחדו את נתן וה׳! האדצות בכל

 הדברים' כל הימים דבדי בעל הביא לא זה ומטעם במשמע. מעמו האויבים הם
להלן. ג״כ ושנה

 י״א ז'. ב׳ שמואל
איביף. מכל לף והניחתי

י׳ י״ז, א׳ הימים דברי
יביף.1א כל את והכנעתי

I • : י־ I V I T V • I

 ויהי i המתחיל בשמואל הזה הספור כי חשב כי בזה טעה גראטץ והח׳
שב כי  ומוסב נקשר הוא באמת אבל עצמו. בפני מאמר הוא בביתו. המלך י

 ועצי דוד אל מלאכים צד מלך חירם וישלח נאמר ושם י״א, פסוק ה' לפרשה
 אנכי ראה נתן אל ויאמר לדוד. בית ויבנו קיד אבן וחדשי עץ וחרשי ארזים

 דברי ג׳׳כ לזה ומסכים היריעה, בתוך ישב האלהים וארון ארזים בבית ישב
 לאביר נדר לה׳ נשבע אשר ענותו בל את לדוד ה׳ זכור :שר אשר המשורר

 משכנות לה׳ מקום אמצא עד יצועי ערש על אעלה אם ביתי באהל אבוא אם יעקב
 המקום עוד מצא בטרם דוד בדעת עלה לה׳ בית לבנות והרעיון כ.) יעקב לאביר
 ;לדוד להגיד ה׳ מאת נתן אל באה אשר הנבואה כונת וזאת לזה. הנועד

כי ופירושו ג) עוד ירגז ולא תחתיו ושכן ונטעתיו ישראל לעמי מקום ושמתי  אנ
 לבנות רצית ואיך בטח תחתיו ושכן ה׳ בית שם לבנות לעמי מקום אשים
 וגו׳ אבותיך את ושכבת ימיך ימלאו כי מהפסוק גם המקום, לך נועד בטרם
שלת בתחלת כי הטיב נראה  חפץ הימים דברי בעל ורק הדברים נאמרו דוד ממ
הדברים. שנה ולזה בנו שלטה על נאמרו כי אותם ולאחר להסב

י״א י״ז, א׳ הימים דברי י״ב ז׳, ב׳ שמואל
אתאב׳ותיף ושכבת ימיך ימלאו כי

ו י  •I r T , ־ T J  I v T  i : •  •

אשר אחריך זרעך את והקימתי  
ממלכתו את והכינתי ממעיך צא .!

עם ללכת ימיך מלאו כי והיה
t t t  | v t  : t • T T r

 אחריך זרעך את והקימותי אבותיך
 את והכינותי מבניך יה;ה אשר

מלכותו.
 וישכב דוד ימות כאשר פירושו בשמואל הנאמר לפי כי בזה הוא והחילוף

 עוד לו נולד לא כעת ואשר ממעיו יצא אשר מזרעו ה׳ יקים אז אבותיו עם
 שנה הימים דברי ובעל כסאו על אחריו ישב אשר שיהיה טי יהיה בנו והוא

ומזומן מוכן הוא שאך שלטה על אך הדברים שנאמרו לפרש שנוכל באופן

י״ז. ט״ו, א' הימים דברי א)
קל״ב, תהלים ב)
י׳. ז/ ב׳ שמואל ג)
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 והקימותי אבותיך עם ^לכת ימיך מ^או כאשר י!שמו, בית לבנות ה׳ מאת מאז
מלכותו. את והכינותי כבר נולד אשר מבניך יהיה אשר אחד בן בחייך

 מפני דוד ברח בקושרים עמו היה ואחיתסל אביו כדוד אבשלום מרד כאשר
 וכאשר הלוים. וכל הכהן וצדוק האלהים וארון אתו העם וכל מירושלים ויצא בנו
 גראטץ הח׳ עשה ובחנם א.> אליהם ג״כ אביתר בא העיר מן לעבור העם כל תם
 נושאי הלוים ״וכל והוסיף מהשבעים, המטעת הנסחא ע״ם בכתוב שבושים שני

ס ״ויעל ובמקום אביתר״ וגם' הארון ת בי  פה גם אבל ב) אביתר״ יעטדf תקן א
שתדל גדולה״ בכוגה בעיד נשאד אביתד כי העיקר״ הוא שלנו הנוסח  לה

 העיר מן לעבור העם כל תם וכאשר אוהבו דוד אחרי ילכו העם כל כי ולראות
 ארון את השב הכהן לצדוק המלך ויאמד אליהם. אביתר ג״כ מיד אז בא

 הרואה הכהן צדוק אל המלך ויאמר וכו׳ בעיניו חן אמצא אם העיר האלהים
 דבר בוא עד המדבד בערבות מתמהמה אנכי ראו וכד בשלום העיר שבה אתה

 פה גם ״0 שם וישבו ירושלים הארון את ואביתר צדוק וישב לי להגיד מעמכם
 כסילות כי ויאמר עתה״ ״מהרה על אתה״ ״הרואה הכתוב גר>ןטץ הח׳ ישבש

 תרגם ת״י אשר מלבד אבל י) אתה חזה או נביא כמו אתה הרואה לפרש הוא
 התחבולה את ידע לא כן ועל י״ז בפרשה הפיסקא כ ג״ ממנו נעלם את״ חזיא

לבדו. צדוק אל רק דוד פנה מדוע וגם הכהן״ ע״י דוד שעשה
 יעשו לא ישראל זקני וכל בנו אבשלום כי מזמר. ברוב ראה דוד והנה

 הגדולים הכהנים ואם האלהים בארון מתחלה ישאלו בטרם קטנה או גדולה
 מהד ולסכל וסיעתו אבשלום מחשבות את בסתד להסיר יראו אז צדו על יהיו
 אבשלום כי מראש בידעו אך יפנה״ אשר בכל הוא יצליח למען עצתם את
 אמון יתנו ולא הכהן״ אביתר ע״י האלהים בארון ישאלו לא ישראל זקני וכל

 למשוך נחוץ וע״כ הכהן״ צדוק ע״י באלהים ישאלו ורק הנאמן״ אוהבו בהיותו בו
 היו שניהם כי עוד לדבד לו היה לא אביתד ועם לעזדתו״ יהיה כי אחריו אותו

 חלקות בשפתי לו ואמר צדוק אל רק דוד פנה ולזה ונפש״ כרוח יחדיו כאחים
 פי על עתידות דואה בהיותו כי ערומים בלשון לו לרמז וכונתו אתה״ ״הרואה
 להאריך אין כי לו להגיד וירא יכול היה לא ויותר לפניו״ אשר את ידע הארון
שני הנשמעת קצרה לשון אך בזה והעיקר כאלה״ תחבולות בדברי  פנים ל
 ארון ע״י להם תראה ואתה אתה״ רואה הלא העיר״ שבה אמר כן ועל כידוע״

לנו. נחוץ כאשר עתידות האלהים
חושי להדאתו והנה ה) לאלהים שם ישתחוה אשר הראש עד בא דוד ויהי

כ״ה. נז״ו, שם א)
עי געשיכטע )3 ,276 צד א' חצק יודען ד

ל׳. ט״ו, ב' שמואל ג)
,277 צד א׳ חלק יודען דער געשיכעע ד)
והמלוח חול, הוא פה האלהים כי גיאטץ הח׳ ודברי :ל״ב ט״ו, ב׳ שמואל ה)
8 מסורת.
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 ום5^אבשי עבד ויהיה העירה בתחבולה ישוב כי טהר אותו שלח ודוד הארכי
 אחיתסל יעץ וכאשר אחיתפל. עצת את ולהסיר ארבו ישים ובסתר לפנים רק

 ולהרוג הלילה דוד אחרי מיד ולרדוף איש אלף עשר שנים לבחור נכונה עצה
 היה אשר הארכי לחושי אבשלום קרא בשלום, ישובו העם וכל לבדו אותו
 אבשלום אל הארכי חושי אמר מזטה וברוב עצתו, לשמוע ומרמה תוך מלא

 ואת אביך את ידעת יען הזאת. בפעם אחיתפל יעץ אשר העצה טובה לא כי
 להוחיל עציצו ע״ב העם את ילין ולא מלחמה איש ואביך המה גבורים כי אנשיו

 האנשים בכל ישאר לבל להלחם שבע באר ועד מדן ישראל כל אשר.יאסף עד
 הזה ומרמה כזבים איש לדברי מהר האמין ואבשלום אהד. גם אתו אשר

 ס אחיתםל מעצת הארכי חושי עצת טובה ישראל איש וכל אבשלום ויאמר
 אבשלום אל יהוד. הביא לבעבור הטובד. אחיתפל עצת את להפר צוה ויהוה

 ישראל וזקגי אבשלום כי ספק בלי כתוב היה הפיסקא ובמקום א) הרעד. את
 לשמוע אם אלהים בארון עוד שאלו הארכי חושי עצת בעיניהם הוטבה כאשר
 בי ;הארכי חושי עצת טובה ה׳ ויאמר הארכי, חושי לעצת או אחיתפל לעצת
 גדול דבר יעשו ישראל זקני וכל אבשלום אשר הדעת על יעלה לא באמת

 שני אשר בעת תחלר., ה׳ פי את לשאול מבלי הנצחון עיקר תלוי שבו כזה
 צוה "וד.׳ כן אחרי הכותב יספר ולתטו אצלם, עוד היו ואביתר צדוק הכהנים

 היתה הנהנים ידי כי לעינים נראה הדבר כי ראו כה״ג אנשי אך וגו׳״ להפר
 הסירו ע״ב העם בעיני ולשמצה לחרפה והנהנים ה׳ כבוד יהיה ולבל הזה במעל
 לא הארכי חושי יעין ומה אחיתפל יעץ מה נכון אל העצה ודבר הדברים, אלה
 אצל רק בסוד והיה הדבר לגלות יראו כי באלהים שאל אשר בעת הכר.ן ידע
 עצת או אחיתפל עצת לשמוע אם ;זאת רק היתד. השאלה ודבר ישראל, זקגי

 היה אשר דוד עם הארכי חושי יד בי הטיב ידע אשר הכר.ן אבל ;הארכי חושי
 היה כי אחיתפל מעצת הארכי חושי עצת טובה ה׳ בשם אמר מהם, נעלם
 אל הארכי חושי בסתר מיד בא ולזה דוד, לטובת יעץ שיעץ מה כי בטוח
 זקני ואת אבשלום את אחיתפל יעץ וכזאת כזאת להם והגיד אביתר ואל צדוק

 בפרטיות העצר. דבר את כעת להם ור.גיד אניב^ יעצתי וכזאת וכזאת ישראל
להם אמר וכה אחיתפל. עצת את ולסכל דוד את לר.ציל איך טהר יראו למען

 מדאי יותר דחוק : שלמה בימי במה שס עמדה אשר העת על מוסבים ישתחוה״ "אשי
 ישוב אם ידע בערס ממלכתו מעיר דוד בהעיד כי מאד, הוא פשועה הכתוב וכונת
 כי ממנו ויבקש לאלהים ירושלים עני הצופה ההר מראש מרחוק השתחוה עוד, אליה

 היה דוד של דרכו כי האומייס המפרשים ביד וטעות מלכותו, לעיר בשלום ישיבהו
 לתפלת קבוע מקום איזה לדוד שהיה מעולם מצאנו לא כי תמיד, שס להתפלל

).99 צד 1873 לשנת לגראען מ״ע (עיין ולהשתחויה
י״ד, י״ז, ב׳ שמואל א)
ע״ו. י״ז, שם ג)
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 ושני המדבר. בערבות ה^ילה ת^ין ^אמר לדור והגידו מהרה שלחו ועתה
 לדוד הדבר להגיד בעצמם הלכו ואחימעץ יהונתן והם ואביתר צדוק הכהגים בגי
 נעשתה לא כי נפשו לדאבון ראה ואחיתפל אחר, לאיש פודם למםור יראו כי

א). כעם מרוב ויחגק ביתו אל ויצו הכהנים בעצת הנכונה עצתו
 איש שם יצא בחורים עד ויבוא אבשלום מפני דוד ברח אשר בעת

 את באבנים ויםקל ומקלל יצוא יצא גרא בן שמעי ושמו שאול בית ממשפחת
 הבליעל ואיש הדמים איש צא בקללו שמעי אמר וכה המלך עכדי כל ואת דוד

 ביד המלוכה את ה׳ ויתן תחתיו מלכת אשר שאול בית דמי כל את ה׳ עליך השיב
 אל צרויה בן אבישי ויאמר אתה, דמים איש כי ברעתך והנך בנך אבשלום

 דוד וילך ויקלל, לו הניחו וגו׳ דוד ויאמר ראשו, את ואםירה נא אעברה המלך
 לעמתו באבנים ויסקל הלוך לעמתו ההר בצלע הלך ושמעי ס בדרך ואנשיו

 הנראה כפי חסר פה כי גראטץ הח׳ יאמר הזאת הפיסקא וכדבר בעפר ועפר
 ״עיפים אחריו של בפסוק מיד שנאמר כמו שם׳׳ וינפש ירחו ״ויבוא הפסוק סוף

 יש כי חושב הוא כי נכונים לא בכלל גראטץ הח׳ דברי אבל ג) שם״ וינפש
 אכלוהו או הכתב שם נתקלקל כי מחמת יעשו אשר הפסוקים באמצע פיסקאות

 פיסקא בבל ככר, שנתבאר כסי אולם בכתוב, תיבות שלש או שתים וחסרו עש,
 שלם׳ מאמר בכונה נחסר כאן גם ואף י) בבונה רק ונשמט שלם מאמר חסר
 בעצמו נראטץ הח׳ הביא אשר בתהלים מהמזמור אנחנו רואים פה כתוב היה ומה
 ר.) ימיני בן כוש דברי על שר אשר לדוד שגיון והוא הטיב, עליו התכונן ולא
 :שם שאמר המשורר מדברי והנה גרא, בן שמעי הוא דבריו לפי ימיני ובן

 ואחלצה רע שלמי גמלתי אם בכפי עול יש אס זאת עשיתי אם אלהי יהוה
 באמת כי הזו, הפיסקא במקום כתוב שהיה מה לגלות נוכל 0 ריקם צוררי
 ז) נמרצות קללות המלך את ומקלל ובאבנים בעפר ומעפר הולך שמעי הוא; פלא

 לא דוד אך מעליו, ראשו את להסיר וחפצו מאד התעברו והם גכוריו ומחרף
דוד עבדי גם התפלאו הזד, הדבר ועל מאומה. לו לעשות רשות להם נתן

כ״ג. י״; שם א)
י״ג. נו״ז, שם ב)
עי געשיכטע ג) .279 צד א׳ ךאהד יודען ד
 נהפישקא שחסר מה למצוא ידמה אשר גזה גראעץ דרך נכון לא זאת ומלבד ד)

 הפיסקא על ח:ם5 שעמל וכמו השבעים, בהעתקת תזה בכתוב שיש הנוספות ע״י
 העתקות וכל העיקר שלנו ה:וסמ כי שחר, לתם איך שם דבריו וכל א׳) (בי, גשופנוים

).104 צד א׳ באנד יודען דער געשיכעע גס׳ (עיין מעולם אחר נוסח ראו לא
.279 צד שס ה)
ז׳. תהלים ו)
 עיין ;תועבת צורר, רוצח, מואבי, נואף, :נוטריקון חז״ל דרשו ״נמרצת״ ומלת ז)
ע״ג. ק״ג ד׳ שגת גמ׳ הוא וכן ל׳, מדה מדות דל״ב ברייתא

*8
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 איש ויאמרו בדרך ואנשיו דוד ׳׳וילך :הסיסקא במקום ססק בלי כתוב היה וזה
 ריקם, יחלץ וצורריו רעה לשלומיו ישלם המלך הוא, כן כי ראו אחיו אל

 קלל אם כי פה. דוד עבדי דברי ונשמטו בעפר״ ועפר ההר בצלע הולך ושמעי
 הנאמנים עבדיו נם אם אבל לו. הוא שונא שהרי בלום בדבריו אין שמעי אותו

 מפי יען יאמנו דבריהם כי מאד. לדוד חרפה באמת תהיה האלה כדברים יאמרו
 המזמור נקרא מה מפני נכון אל נ״כ יבוא וכעת יצאו. אתו הנאמנים עבדיו

 משניון עשו אשר עד פירושו ידעו לא המפרשים כל אשר לדוד שגיון הזה
 בדבר דוד שגה אשר השגיון על נתיפד הזה המזמור באמת אבל זמר, כלי מין
 ולהשיב אנשיו רצון לעשות אותו הרג ולא קיש הוא כוש מבית הימיני בן

בראשו. גמולו
 איש וכל ואבשלום טחנימה ויבוא הירדן את טהר דוד עבר כן אחרי

 שרי עליהם וישם אתו אשר העם את דוד ויפקוד הירדן את ג״כ עברו ישראל
 אתי ביד והשלשית יואב ביד השלשית העם את וישלח מאות ושרי אלפים
 הוא הפיסקא ופתרון א) עמכם אני גם אצא יצא העם אל המלך ויאמר הגתי^

 שלשת ידי תחת טחנות שלשה על אותו וחלק העם את דוד פקד כאשר כי
 אותם ולהרוג ישראל בבני ללחום איך נטרצה פקודה כן אחרי להם נתן השרים.

 היום וכלנו חי אבשלום לו כי היום ידעתי כי יואב לו שאמר וכמו רחם. בלי
 לפני ישראל עם שם וינגסו כן אחרי גם וכנאמר ב) בעינך ישר אז כי מתים
מלה המגפה שם ותהי דוד עבדי  נכין וכעת ג) איש אלף עשרים ההוא ביום נ

 ואם לב אלינו ישיטו לא גנום נוס אם כי תצא לא העם ויאמר הכתוב: ג*כ
 כי טוב ועתה אלפים עשרה כמונו עתה כי לב אלינו ישיטו לא חצינו ימותו
 רק הדברים לפרש יכלו לא הרבים המפרשים וכל י) לעזור מעיר לנו תהיה

 עשרת כמו לנו אתה יקר כי לדוד העם אמרו וכה יעתה׳ במקום ׳•אתה״ לקרוא
 לשנות נחוץ לא אך עתה; במקום אתה השבעים ג״כ קראו וכן איש. אלפים
 טחנות לשלש העם את דוד חלק אשר אחרי כי נכונים והדברים מאומה
 עטהם יצא לא כי לדוד העם אמרו הנמרצה. הפקודה להם נתן אשר ואחרי

 עשרה רק אנחנו עתה כי לב׳ אלינו ישיטו לא חצינו ימותו אם בי למלחמה,
 תהיה כי טוב ועתה לב, אלינו ישיטו לא אלפים חמשה חצינו ימות ואם אלפים

 העם וכל השער יד על המלך ויעמוד חיל. אנשי עוד ולאסוף לעזור מעיר לנו
 לנער לי לאט :לאמר אתי ואת אבישי ואת יואב את ויצו ולאלפים למאות יצאו

 אבשלום. דבר על השרים כל את המלך בצוות שטעו העם וכל לאבשלום
ח) פירושן לרעת מאד קשה לנער״ לי ״לאט הטלות כי יאמר גראטטץ הח׳

ב׳. י״ח '3 שמואל א)
ז; י״ע, שס, )3

■ ד. י״ח, שס ג)
ד׳.̂. י״לז שם ד)
. .282 צד א׳ יודען דער געשיב׳ ה)
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 נסתר נטרצה פקודה להשרים דוד נתן כאשר כי טאד פשוטים הדברים אבל
 טללכת תשכחו לבל לאנשלוס״ לנער לי ״לאט העם לפני בגלוי להם צוה

 כטו הוא ולאט במלחטה ח״ו יטות לבל אבשלום הנער עם ובמתינות בנחת
 לי אסתטרי יהונתן תרגם ולזה א) ובמתינות בנחת היינו לאטי אתנהלה
־ ב). באבשלום בעולמא

 בכרי בן שבע ושמו אפרים טהר איש דוד נגד קם אבשלום מרידת אחרי
 אנשי רק בכרי בן שבע אחרי וילכו דור מעל עלו ישראל איש וכל ימיני איש

 אחריו לרדוף ויואב אבישי ובראשם חיל ואנשיו דוד וישלח במלכם, דבקו יהודה
 על צרו חילו ואנשי ויואב מעכה, בית אבל בצורה, לעיר בא בכרי בן ושבע
 :לאמר יואב אל העיר מן חכמה אשה ותקרא החומה להפיל סללר. וישפכו העיר
 האשה דברי ועל ג). התמו וכן באבל ישאלו שאול לאמר בראשונה ידברו דבר

 שתי ע״ם אותם יפרש הוא ורק מאד קשים כי נראטץ הח׳ יאמר הזאת החכמה
 ולפי בכתיב, הנכונה והנסחא השבעים בהעתקות הנמצאות שונות העתקות

 כי ישראל אמוני שלום אנשי התטו וכן כאבל ישאלו שאול ;הוא בך דבריו
 יעול להיות צריך ואם עיר ובמקום בישראל׳ ואם עול להמית תבקש אתה
ד). בנים על אם כמו והוא טליה הסורית העתקה תרגמה ען כי ואם״

 המוטעת הנסחא ע״פ הכתובים ולעקם לשבש גראטץ הח׳ יצא בחנם אבל
 פשוטים והדברים העיקר לעולם היא שלנו הנסחא כי ומהסורית מהשכעים

 דת ע״ם בחכמתה יואב את שאלה האשה כי כלל, תקן שום בלי מאד ונכונים
 ה) לשלום מתחלה אליד. קראת בטרם ולהשחיתה העיר על לצור באת מדוע ו משר,
 לעמוד לך היה ולא נגדך היא אם כאבל בראשונה ולשאול לדבר לך וד,יה

 עוד ג״כ ונחוץ הדבד׳ כל תם וכן לך תענה שלום כי סוללות ולשפוך בחיל
 הזאת כמליצה תבוא ולזה החומה מעל האשה קראה האלה הדברים כי לדעת
 ומהירות בפחד הקריאה וטבע אז הדבר מצב עם ומסכים דבריה בתוך לאמר מלת
 ן הכתוב מליצת הוא וכך לשון בכפל הדברים שיבואו החומה מעל

באבל בראשנה ידברו דבר • ד, I ד ״ T I ״ ן •״ ״

̂זאלו שא־ול ̂נה ̂י באבל בר̂א
T I T ״: T J T • T -

התמר. וכן

י״ד. ל״ג בראשית א)
 ותר״י השבעים ע״פ גרענוץ תקן כאשר בכתוב ג״כ לתקן נחוץ לא וכן ג)

 ראה לא התרגום כי באבשלום״ בנער לי ״שמרו על באבשלוס״ בנער ״מי במקום

 כן גס תרגם כאשר הענין, כפי לו אשתמרו תרגם רק אמר, נוסח בכתוב מעולם

באבשלום. בעולמא לי אסתמרו לאבשלום״ לנער לי ״לאנו על
י״ט. כ׳ ׳3 שמואל ג)
.290 צד א׳ יודען דער געשיכעע ד)
י׳. כ׳ דברים ה)
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 שלטי אנכי t היא טי כן אחרי לו הגידה ביותר יואב בלב רושם ולעשות
 אשר אותי וגם העיר להכות תבקש ׳ואתה בראשם עומדת ואנכי ישראל אטוני
 פירשו וכן א) בישראל אם שקטתי דבורה שקמתי עד כמו בישראל אם פה אנכי
 גם שאני ואותי מעכה בית אבל זה עיר להמית מבקש אתה מה בהוגן חדל

כ). בישראל אם
 פני את דוד ויבקש שנה אחר שנה שנים שלש דוד בימי רעב ויהי

 ויקרא הגבעונים. המית אשר על הדמים איש ואל שאול אל יהוה ויאמר ° יהוה «
 ובני וגו׳ הטה ישראל מבני לא והגבעונים אליהם; ויאמר לגבעונים המלך

 ויאמר ויהודה, ישראל לבני בקנאתו להכותם שאול ויבקש להם נשבעו ישראל
 לנו יתן המלך׳ אל ויאמרו אכפר׳ ובמה לכם אעשה מה הגבעונים אל דוד

 אד המלך ויאמר יהוהס בחיר שאול בגבעת לה׳ והוקענום מבניו אנשים שבעה
 העמים מחכמי רבים האלה הכתובים הבנת ובדבר הגבעונים בדבר והנה ג). אתן

 ועל ה׳ על דוברים מהם יש ביניהם דעות חילוקי ויש מאד, נבוכים עמנו ומחכמי
 נתן אשר עד חמתו שככה ולא הוא לדמים שואף ישראל אלהי כי רעה דוד

 כםאו על ישב למען שאול בני את להמית בכונה מסר ודוד אנשים. שבע לו
 מאומה כדבר חטא לא דוד כי גראטץ הח׳ ג״כ הסכים ועמהם מהם ויש י). בטח

 היא זאת כי שלטה באמונד. אז האמינו אשר העם לקול לשמוע מוכרח היה כי
ח). הרעב סבת

 לזה הסבה ומה הגבענים את שאול הרג מקום ובאיזה זמן באיזה אבל
 לשאול שמואל הגיד אשר אחרי כי יאמר גראטץ הח׳ רק מה, עד יודע אתם אין

 העם בעיני חן אז למצוא שאול חפץ תקום לא ממלכתו כי הרעה הבשורה
 הכתוב בונת וזאת הארץ. מן והגבענים והידעונים עעיא העטים את לבער והתחיל
 דבריו אולם .0 עמו לטובת קנא שאול כי ויהודה ישראל לבני בקנאתו לדעתו,

 איך ולפלא .0 לרעה היא זו קנאה כי כהוגן פרשו חז״ל ורק יסוד, שום להם אין
 רמזו וחז״ל הוא פשוט והדבר הרבים החוקרים מעיני הגבענים דבר ונעלם נסתר

 מתוך אלא הגבענים את שהמית בשאול מצאנו היכן וכי שאמרו זה על לנו
 כאלו הכתוב עליו מעלה ומזון מים להם טספיקין שהיו הכהנים עיר נב שהרג

נודע כאשר כי הגבענים, דבר על בהיר אור נראה האלה בריםומהד ח). הרגן

ז׳. ה׳ שענויס, א)
יזכמה. טוגה פ׳5 קהלת מדר׳ ב)
כ״א. ב׳ שמואל ג)
 ערך לשענקעל לעקם׳ בינעל ועיין וריימארוס, ב^יילע, ראשם3ו ד)
4 (צד גבעונים 6 2.(

■ .246 צד א' גאנד יודען דער געשיכטע ה)
בהערה. 190 צד שם י)
ח׳. פ׳ במדבר מב״ר ז)
ע״ב, ע״ח, יבמות ח)
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 בית כ̂? עם אותו קרא בא^הים לדוד שאל איך מנב הכהן אחימלך עון לשאול
 ופגע אתה סב לדואג שאול צוה ושם למשפט. שם לעמוד שאול לגבעת אביו

 בד. אפד נושאי כהנים וחמשה שמנים שאול בגבעת ההוא ביום וימתו בכהנים
 אשה ועד מאיש חרב לפי הכהנים עיר גב את בחמתו שאול הכח כן ואחרי
 וכפי חהיא. בעת ה' בית היה ושם אלהים ארון היה ובנוב יונק. ועד מעולל
 :שנאמר כמו ה׳ לבית מים ושאבי עצים חוטבי הגבענים היו יהושע מספר הנודע
 היום עד ה׳ ולמזבח לעדה מים ושאבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע ויתנם

 לדעה ויהודה ישראל לבני קנא אשר בעת ושאול א) יבחר אשר המקום אל הזה
 יונק ועד מעולל הכהנים עיר נוב את והחרב לשניהם יקרים היו הכהנים יען
 מים ושואבי עצים חוטבי בחיותם שם ישבו אשר הגבענים את ג״ב בחמתו הרג

נון. בן יהושע בימי ישראל בני להם נשבעו אשר השבועה את שמר ולא ה׳ לבית
 להתבונן עיניהם את שמו לא הרבים והמפרשים התולדות כותבי וכל

 לפתוח המפתח הם אשד הזאת, בפרשה הנמצאים פיסקאות השני על ג״כ
 ויבקש הראשונה פיסקא הגבענים. בדבר הדברים סתרי חקר אל ידם על ולבוא

 נראה פה כתוב היה ומה הדמים, בית ואל שאול אל ויאמרה׳ ° ה׳ פני את חד
 ששאל לקיש בן שמעון ר׳ אמר ה׳, פני את דוד ויבקש חדל מדברי היטב

 את דוד ויבקש וגו׳ בארץ רעב ויהי בכתוב, להיות נחוץ וכן ב) ותמים באורים
 בית ואל שאול אל הכהן: ע״י ה׳ ויאמר החטא סיבת באלהים וישאל ה׳ פני

 בעת מגוב ברח אשר אחיטלך בן ואביתר הגבענים,וצדוק את המית אשר על הדמים
 שאל וכאשר לדוד כהנים כעת היו ביתו, ובני אביו את שאול הרג אשר
 חפץ לא הרעב סכת לו ולהגיד האלהים כארון לו לשאול הכד,ן אביתר את דוד

 המרידות ובעד עונותיו בעד הוא הרעב כי לו ולהגיד בדוד דופי לשום •אביתר
 העת ובאה טוב כי מזימותיו כרוב ראה אך בארץ, היו אשר הגדולות והמלחמות

 ג־כ בזה ולהקים ארצה, נשפכו אשר וביתו אביו דמי את שאול בבית להנקם
 העם יחשדהו לבל מחשבותיו את להסתיר אך נכון, אל דוד בית מלכות את
 משה דת פי על כי למעשהו הדבר להוציא וגם משאול, נקמתו לקחת בא כי

ד) יומתו בחטאו איש אבות על ימותו לא ובנים בנים, על תאבו יומתו לא

 דמה ואשל בלנו אשר האיש :לדוד הגבעכים אמרו וזאת כ״ז. ע׳ יהושע א)
 להתיצב לנו אקור כי בזת כשמדנו כאשר והכונה ;ישראל גבול בכל מהתיצב ”!״®י לכו

 (שמואל שם לותכו לכלות שאול ידי לאל היה ולזה ה' בית אצל רק ישראל, גבוג בכל
̂נשמדגי״ במקום והוולג׳ השבעים, ע״פ לתקן יצא גייגער והת' ה׳) כ״א ב׳  על ^

̂ני״  בכתבי מקומות בהרבה כדרכו מקרא של עשועו ידלב לא שאול, ננל ושובב ̂נעט

).378 צד אר״ש (עיין הקדש

ה מה׳ שאל דוד כי יאמר לרומים ויושן> :ע״ב ע״ח יבמות ב) ענ  הנביאים ע״י ונ
ביותר. נכונים חז״ל דברי אנל'

כ״ה, כ; ב׳ שמואל ג)
ש״ז. כ״ד, דברים ד)
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 הוא, הרעב עון כי ה׳ בשם והגיד אחרת תחבולה נכ^יו ברוב ומצא הכהן חשב
 את המית אשר על הדמים בית ואל שאול אל הגבענים; את שאול הרג יען

 לא האטרי מיתר אם כי המה ישראל מבני לא הגכענים וכאשר א) הגבענים
 להמית דתם לפי ידם לאל ויש ורחמים, חסד מלאה משה. בדת כלל נאסרו לא

 את אליהם ויאמר לגבענים המלך קרא ומיד אבות; על וכנים בנים, על אבות
 אכסר, ובמה לכם אעשה מה אליהם עוד דוד ויאמר אלהים. ארון ע׳ם הכהן דברי

 בנבעת לה׳ והוקענום מבניו אנשים שבעה לנו יתן המלך, אל הגבענים ויאמרו
 :הנראה כסי כתוב היה הפיסקא ובמקום אתן. אני המלך ויאמר ה׳ס בחיר שאול
 לא ולזה מיד הנכענים ידעו הכהן אכיתר ומחשבות כהניה׳; שם והטית הרשיע אשר

 אשר השבועה כנגד שבעה שאול, בני שבעת רק וכדומה. וזהב כסף כפר שום רצו
הכהנים. שם הרג אשר במקום שאול בגבעת כעצמם אותם ולתלות להם, חלל

 לבל לשאול בעצמו דוד נשבע אשר השבועה על לב לשום ומבלי
 להגבענים מיד מסר אבות, על בנים ימותו לא כי משה דת דבר ועל מזרעו, יכרית

 לעדריאל ילדה אשר שאול בת מיכל בני וחמשת שאול בני שני את להמית
 היתה הבונה עיקר כי שאול, בן יהונתן בן מסיבשת על חמל ורק ב) המחלתי
 מסלגשו היו שאול בני שני יען ביותר, למלוכה הראוים שאול בני את להמית
 כי המלוכה יאתה למפיבשת אך ומכלם מבתו היו נכדיו וחמשה איה בת רצפה

 אביו, עם ברת אשר הברית ע״י עליו חמל דוד אך שאול; בן יהונתן בן היה
 ויקיעום שאול בני שבעת לקחו והנבענים למלוכה, יצלח ולא רגלים נכה היה גם

 חזיל וגם מאד גדלה ודוד הכהן וחטאת שערים׳ קציר בתחלת ה׳ לפני בהר
 שבעה תולים שהיו מלמד וגו׳ ויקיעום הנבענים ביד ויתנם ואמרוז בזה הרגישו
 פלסתר אלו של תורתן ואומרים אותם רואים עולם אומות והיו ונר חדשים

 כתיב חדשים שבעה תולים ואלו העץ על נבלתו תלין לא בתורתן כתוב הא
 לא בתורה כתוב יחד. שבעתים ויפלו ואלו אחד, ביום שנים דנין אין בתורה
 בני היו אשר הדבר וסבת ג) אבותם בעון מתו ואלי בנים על אבות ימותו
 מבני לא הגבעניס באשר כי חדשים שבעה ערך כזה ארוך זמן תלוים שאול

האמינו גם י) העץ על נבלתו תלין לא אזהרת עליהם חלה לא המח, ישראל

 וחמה כעם מלא שאול על היה אשר אגיתר רק להגיד יכול לא האלה הדברים א)

 כהכיס אן היו ואביתר צדוק כי מתחלה, לנו להגיד שמואל ספר כותב כונת וזאת מאד,

הרביעי, במאמר ועיין אחר, ולא הוא במעלהזה היה אביתר כי יבין ונבון כ׳כ׳׳ה) ב׳, (שמואל
״מיכל׳׳ במקום לתקן יצאו ואחדים המפרשים יגעו הזאת הסתירה בדבר ב)

הרביעי, במאמר להלן עיין “״מירב

ח׳. פ׳ במדבר מד״ר ח,“כ ה׳ שמואל אגדת ע״נו, יבמות ג)
 על היהודים התנהגו דוד בימי עוד כי אנחנו רואים ומכאן כ״ג, א“כ דברים, ד)

 שם: נמצאים תלין ולא ימותו לא לאוין, תשני יען תורה, ממשנת הנזובים החקיס פי

—: כנודע בתהו עלו השערות כמה וכעת



 גשם ויהיה כעסו מיד יכבוש ה׳ ^פני אותם יוקיעו כאשר תיכף כי העם
 ;הגשם ויוריד ה׳ יעתר אשר עד אותם לקבור יראו תוחלתם נכזבה וכאשר הארץ

 נתך עד קציר טתחלת שדה וטחיתו השטים טעוף אותם שטרה איה בת ורצפה
 שאול עצטות את דוד לקח הגשם ירד אשר ואחר השטים, מן עליהם מים

 בנימין בארץ אביו קיש בקבר אותם ויקבור המוקעים עצמות ואת בנו ויהונתן
 על טאד ה׳ התעבר כי נקברו כאשר כן. אחרי לארץ אלהים ויעתר בצלע
 אלהי על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה הוא נקיים דמי דורש יען הזה המעל

 ותרמית נכלי את בראותו כן אחרי הנביא ירמיה אמר זאת ועל עתק. ישראל
 ההם בימים וגו׳ כלבי רעים לכם ונתתי לאטר; אלהים בארון עשו אשר הכרגים

 ולא בו יזכרו ולא לב על יעלה ולא ה׳ ברית ארון עוד יאמרו לא ה* נאם
ה ולא יפקדו ]̂ •א) עוד. ̂י

 וגם בכרי״ בן ושבע אבשלום טמרידת הארץ שקטה נחה אשר ואחרי
בידו, המלוכה נכונה כעת כי דוד ראה ב) הנותרים שאול בני שבעת המיתו

 מאד המערשים עמלו עוד״ יעשה ״ולא הפקוק קוף ולפרש ק״ו, ג; ירמיה א)
 עס עוד יעשה לא כי גלויה כופתו כעת אך הפקוק קוף חקר כי אמרו ואחדים
 יאשיהו כי חז״ל אמרו והשיג הכה. עד הכהכיס עשו כאשר כאלה דברים האי־ון
נ״ב). (יומא הארון את גנז ירמיה בימי שהיה

 דעל (געשיכ׳ גרענוץ הח׳ יאמר שאול בכי שבעת המיתו אשר הזמן בדבר ב)
 אבשלום: מפני בביתו לדוד אמר אשר גרא בן שמעי מדברי כי )247 צד א' יודען
 ממיתת הדבר קרה• כי נראה ח׳) ע״ז ב' (שמואל שאול בית דמי כל ה׳ עליך השיב

 בן מפיבשת את דוד לקח איך מהקפור גם ;אבשלום מרידת לפני שאול בני שבעת
 מפיבשת כי נראה א׳) ט׳ שאול(שם לבית נותר אשר עוד יש הכי ואמר אצלו, יהונתן

 עמך חקד אעשה עשה כי תירא אל לו ואמר רוחו את השיב ודוד למות, עתיד כבר היה
 מפיכשת להמית הגבעכיס רצו כאשר כי נראה ומזה זי) ט' (שם אביך יהונתן בעבור

 בני שבעת הריגת היתה זה ולפי שלחנו, מאוכלי והיה עליו דוד חמל יהונתן בן
 הח׳ דברי אבל בירושלים, דוד מלך אשר הראשונה בשנה שנים שלש והרעב שאול

 הדברים ובלבל ערבב ובחנם ממש בהם אין ראיותיו וכל כלל, נכונים לא גרעטן

 אמר אשר בדבריו עוד כון לא גרא בן ושמעי מאד נכון בקדר נכתב שמואל הק׳ כי
 בטרם לפניהם קרה אשר הרבות ההריגות על רק שאול, בני שבעת הריגת על לדוד,
 ובין שאול בית בין ארכה המלחמה ותהי ;שנאמר כמו ישראל כל על דוד עוד מלך
 על דוד מלך וכאשר א׳) ג׳ (שם ודלים הולכים שאול ובית וחזק הולך ודוד דוד, בית

 היה כי שאול" לבית כותר אשר עוד יש ״הכי אז שאל בידו. נכונה והמלוכה ישראל

 בפירוש היתה אבשלום ומרידת כזאת, ארכה מלחמה אחר מהם עוד נותר אס מקופק

 חילו אנשי את דוד שלח כאשי כי שאול, ב:י שבעת והריגת הרעב שנות שלש לפני
 יצא לא כי לו ענו והם עמכם״ אני גם אצא ״יצא אליהם אמר באבשלום להלחם

בני שבעת הריגת ואחר ג׳) י״ח, (שם לב אלינו ישימו לא ננוק נוק אם רי לאמי:

9 טבירת.
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 הציל ביום שמואל׳ בס׳ הנזכרת הזאת השירה את ושר חסדו לה׳ להודות ויצא
 ;לדוד הקב״ה א״ל :חז״ל אמרו והטיב א) שאול ומכף אויביו כל מכף אותו ה׳

 שאול, אתה אלמלא חייך שאול, של מסלתו על לפני אומר אתה שירה דוד
ב) מפניו. דוד כמה אבדתי דוד והוא

 ישדאל את מנה לך :לאטד דוד את ויסת בישראל לחרות יהוד, אף ויוסף
 העם את ופקדו ישראל, שבטי בכל נא שוט יואב: אל המלך ויאמר יהודה, ואת

 לפקוד ויצא יואב אל המלך דבר ויחזק הזה, בדבר חפץ למה יואב: ויאמר
 ישראל על שטן ויעמוד על הכתוב לשון פה שנה הימים דברי ובעל העם. את

 בדבד המלך חפץ למה יואב ויאמד ובמקום ישראל את למנות דוד את ויסת
 לדעת אבל ביניהם דבים שנוים יש ועוד לישראל לאשמה יהיה למה :הוסיף הזד,

 כל כמעט עמלו בישראל כך כל לחרות ה׳ אף הוסיף מדוע הנכונה הסבה
 בוש ולא הודה רש״י עינינו מאוד אך מאד, שונות השערות והגידו המפרשים

 והמפרשים חז״ל עמלו זאת ומלבד מה, על ידעתי לא לחרות ה׳ אף ויוסף :ואמר
 דברי כעל ובין בשמואל הנאמד בין אשר העם במספר הסתירה את להשות

זה: לעומת זה ונציגם הימים
כ״ד ב׳, שמואל

אל העם מסמד מספר את אב1י ויתן
- • T־  T T  “ « •  T T I

ת1מא שמונה ישראל ותהי הטלןד,
»  V t • • T * •  • 1 “  | v v *

ואיש ךוךב ̂טלף חיל איש אלף

 כ׳׳א א׳, הימים דברי
 העם מפקד מספר את יואב ויתן
אלוש ישראל כל ויהי דויד. אל

1• •T V״ V V - T t •  T|

ארבע ...ויהוךה אלף ומאה אלפים

 וילחמו. עמו ועבדיו דוד וירד ישראל עס לפלשתים מלחמה עוד ותהי :נאמר שאול
 כ״א (שם למלחמה אתנו עוד תצא לא לאמר לו דוד אנשי נשבעו אז דוד ויעף

 רצה אבשלום במרידת מתחלה כי בשמואל, הנכון הקדר היעב נראה ומכאן י״ז) ע״ו
 ואמרו עמהם ילך לא מדוע עעס לו ונתנו רצו ולא למלחמה העם עם ללכת דוד
 להלחם דוד ירד כאשר שאול בני שבעת הריגת אחר כן ואחרי וכו׳ ננוס נום אס

 וזאת למלחמה עמהם עוד יצא לא כי דוד עבדי נשבעו אז מאד, ויעף בפלשתים
 אבשלום מרידת אחר היתה הגבעניס ע״י שאול בני שבעת מיתת כי נאמנה עדות
 החלק את גזת השחית נרעעץ והח׳ כסדרם, הולכים הדברים וכל בכרי, בן ושבע

 ע״י הכתובים לשבש יצא כי יודען״ דער ״געשיכעע היקר מספרו והשני הראשון
 ביותר סמך עוד מאד, נכון בקדר ככתב שמואל הס׳ כי חשב לא גס נשחתות, העתקות

 הראשונים החלקים פני את לשנות גרעעץ החי על החובה ובאמת הימים, דברי הס׳ על
אני. גם לבי וישמח מועד, בעוד ליושנה העערה ולהחזיר וכל, מכל מספרו

הח׳ ודברי ההיא, בעת ג״כ שר האחרונים דוד דברי ואלה כ״ב; ב׳ שמואל א)
 לפני זאת אמר דוד כי הרבים המפרשים ככל חשב אשר בזה גם נכונים לא גרעעץ

הרביעי. במאמר להלן ועיין מותו,
ע״ב. ע״ו קטן מועד ב)
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 איש...ויך תאלף1מא חמש יהודה
את ספר כז אחרי 1את דוד לב

- T• . • • ן - | -V  - T

חטאתי ה׳ אל דוד ויאמר ̂ העם
T V •  T T״T T  r •

העבר ה׳ ועתה עשיתי אשר מאד
I •י I • • T V ־ T ־ r  •I

 כקר3° דוד ויקם ?בדף, אתעון נא
ודברת ד!הלף3 אל היה יהוד! ודבר

- T T T ן T  T l

. דוד אל . יהוד. אל דוד ויאמר .
T r • ־ T I V • T T

בעם המכר. הטלאד את 1ת1ברא
•1 T • ־ T־ T  V

ואצכי חטאתי אנכי הנה ויאמר
•״ V ■׳־ T ״ I  • T T  • T*

תהי עשו מה הצאן ואלה העויתי
Y I V •י • T V I  -  y  •• I ו

בי. ידן? נא

 לא ובדמין ולוי ושבעים... ת1̂א
 ד.טלןי דבר נתעב כי בת־וכם פקד
על האלהים בעיני וירע יואב. את

^ VI  T -  I J ״ -

ויאמר ישראל. את ויך הזד. הדבר
- V - T T —ן T I ,  V - •־ V

אשר מאד חטאתי האלהים אל דוד
v - t  I - T T  • V J T  V - T

העבר ועתה הזד., הדבר את עשיתי
V • • T ־V * | -  T - I  V -  T T

נד אל יהוד. וידבר עבדד, עוון את נא I y  J• | ן ן . | -1- - T V T I

אל דוד ויאמר ...דויד אל ודברת לך
• • ן | “ • T־  • T  V T I״ V

למניות אמרתי אני הלא האלהים
VI  T י I “I• ״ I • • I •  T

והרע חטאתי אשר הוא ואני בעם
T T 1־• • l״T T V ״ T l- ־

יהוד. עשו מה הצאן ואלה הרעותי
- • • ד * !V ־ T I  T  V I

בי. ידך נא תהי אלד.י
:V־ I ; T T • I •

 היה כי גראטץ הח׳ יאמר העם את דוד מנה בו אשר הזמן בדבר והנד.
 כתוב היה סד. כי יאמר הראשונה הסיסקא בדבר וכן אבשלום, מרידת לסני עוד

 ממנו, נעלם לו חלם אשר הזה החלום היה מר. אך א) רע חלום לדוד חלם כי
 אשר העם את םסר אם דוד חטא ובמר. בישראל, לחרות ה• אף הוסיף מדוע גם

 שתי העם את ספר משד. הלא ואשמה לעון זאת לו יחשוב הימים דברי בעל
 דברי ובין שמואל בין אשר הרבים השנוים על היטב נתבונן אם אבל כ) סעטים
 ״ויוםף נאמר בשמואל הדברים, כל על בד.יר אור נראה הזאת בפרשה הימים

 נאמר בשמואל ישראל״ על שטן ״ויעמוד הימים ובדברי בישראל״ לחרות ה׳ אף
 הימים ובדברי עבדך״ עון נא העבר ועתה עשיתי אשר מאד חטאתי דוד ״ויאמר
 עבדך״, עוון נא העבר ועתה הזה הדבר את עשיתי אשר מאד ״חטאתי נאמר,

 הצאן ואלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי הנה ה• אל דוד ויאמר נאמר בשמואל
 בעם למנות אמרתי אני הלא האלהים אל דוד ויאמר הימים ובדברי עשו״, מה

 רעב, שנים שבע לדוד אמר גד כי נאמר בשמואל הרעתי, והרע חטאתי ואני
כמו ביניהם שנוים יש הדברים ובשאר רעב, שנים שלש נאמר ובד״ה

שמואל
צריך לפני נסך חדשים ואם

I t T “ , *  | , \  • T T I  T  ,  • I

̂צת הייות ואם בארצך דבר ימים ̂צל
T T מ •1  I• ז י | ד - ן - «

ד״ימים דברי
צריך מפני נספר. חדזטים ̂טלזםד. ואם

I״ V I •  • T T I  T  I ־ | -V T|

בארץ ודבר ה׳ חרב ימים ז!זלעזת ואם
J t T T  V T I  V T  • T  T  I • :

 דוד בו מ:ה אשר הזמן ובדבר ,272 צד א׳ בא:ד יולען דער געשיכנוע א)

 דבריו אבל )270 (שם אבשלום מרידת לפני גרעטץ הח׳ דעת לפי הוא העם, את
 יתוד, להם אין ראיותיו וכל ;מאד נכון בתדר נכתב שמואל הת׳ כי כלל נכונים לא

בהערת. לעיל ועיין הקדר, ובלבל ערבב ובחנם

ואברבנ־*ל. הרלב״ג דעת היא ג״כ וכן לדורות; אזהרה תיתה לא שקל החצי ומקפר )3

♦9
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 שנים שלש על השנוי נסל בשמואל הנאמר הרעב שני שבע במספר ורק
 כמו בשמואל, נאמר שלא מה על המלות הום־ף מדוע גם מאד, נפלא והדבר
 ההוספות כל אבל היא; דבר הלא בעם״ למנות אמרתי אני ״הלא הזה. הדבר

 אותם עשה רק לבד במקרה דדמים דברי בעל אצל נפלו לא האלה והשנוים
 מקומות בהרבה כדרכו תועה רבים ולהוליך דוד קלון את לכסות בבונה בעצמו
 לחרות יהוה הוסיף אשר אף והחרון הכעס כל כי לאמתו האמת יראו לא למען

 אשר להגבענים שאול בני שבעת את דוד שמסר כשביל רק היה בישראל
 ימותו לא ה׳ דבר ועל לשאול, נשבע אשר שבועתו על עכר כי מאד בזה חטא
 המיתו אשד הזה הדבר ובעד העץ, על נבלתו את תלין לא ועל אבות, על בנים

 שנה האמת יתודע לבל ורק רעב. שנים שבע ה׳ עליו נטל שאול בני שבעת
 נתעה וכן תועה רבים הוליך ובזה שלש על משבע הזה המספר אך ד״ה בעל

 את דוד מנה בו אשר הזמן בטעות גם וקצב גראטץ, הגדול הח׳ ג״כ אחריו
 ברוח נכתב כי בשמואל הנאמר כמו הוא הדברים בכל האמיתית והנסחא העם,
 הקודמת, הפרשה על שב בישראל לחרות ה׳ אף ויוסף והפסוק ומשפט׳ אמת
 בידי שאול בני שבעת המיתו אשר ואחרי א.ו שנים שלש דוד בימי רעב ויהי

 אשר דמם ועל הזאת הנבלה על ביותר בישראל לחרות ה׳ אף הוסף הגבענים
 שאול בני שכעת צעקת את שכח ולא הוא דמים דורש כי ארצה בחנם נשפך

 למען ישראל על שטן ויעמוד על בכונה שנד. דיה ובעל באזניו, עלה ושועתם
 בעלטה הגבענים בדבר דוד עון בזה ולכסות עצמו בפני כמאמר הפרשה תתחיל

 לא ודוד לגמרי, שאול בני וטטיתת הרעב מדבר גם זכר לא כאשר ובמשאון
 ולאשמה לעון עשה הימים דברי בעל רק ישראל, את שמנה במה כלל חטא
 שכעת בדבר כאמת דוד עון לראות טבלי תועה רבים להוליך הזה, הדבר את
 רק העם, את ימנה כי לדוד הסית וה׳ מנשא, בם עונו גדול אשר שאול, בני

 בחשבם בעיניהם רע והיה לזה, התנגד העם כי ומכאובים כעם לו יהיר. למען
 עמל הוא העם מספר מעשח ועוד גדולות, מלחמות לעשות עוד נכון הוא כי

 חיל אנשי עטו ולקח אותם, לספור תחלה יואב מאן בחנם ולא לו, רבה ויגיעה ^
 קצף ה' מאת הדבר יצא וכאשר המלך. רצון למלא שהוכרח בשעה כן אחרי
ב). מאד דוד על העם

שנים. ג' שהיה תרננב על ;לחרות ה׳ אף רושף ;נכון אל הרד״ק יחרש כן א)
 הוא מבואר וז״ל: מ״ח) ע' שני (חלק גמו״נ הרמב״ם דברי נכונים ומה ב)

 וכן שבה ההיא ולשבה אוחו, חדשה קרובה שבה בלתי לו א״א מחודש דגר שכל מאד

 הנביאים יחשרו זה ומפני ובחירתו, השם רצון ר״ל דבר לכל הראשנה לשבה שיגיע עד

 אל המחדש האישי הפעל זה וייחשו כלם האמצעיות ההם השגות בדבריהם פעמים

 הקרובות השבות כי דע וכוי ידוע כולו וזה עשהו, יתעלה שהוא ויאמרו הנורא,
עבעיות, עצמיות התם השבות היות בין הפרש אין שיתחדש מת יתחדש מתם אשר כלם

 שאפ^ו עד אדם, בחירת ההוא המתחדש שבת שתהיה בבחירה ור״ל במקרה, או בבחירת או

הנביאים. בשפרי לתשם ייוחש כלו שזה חיים, בעלי משאר אחד רצון השבה היתה
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 איך ^אטר. הלילה בחלום דוד אל היה ה׳ ודבר :הפיסקא נמלאה ומר,
 דרוש אנכי בחנם״ שאול בני שבעת את והמת שבועתך ועל דברי על עברת

 ה׳ ועתה עשיתי אשר מאד חטאתי ה׳ אל דוד ויאמר מידך״ דמם את אדרוש
 הפיסיןא ובמקום בבקר; דוד ויקם מאד״ נסכלתי כי עבדך עון את נא העבר

 ה׳ מאת והתחנן ובקש מהר״ עונו על והתודה שב דוד כי כתוב היה השניה
 נטל אני שלש דוד אל ודברת לך החזה״ גד אל היה ה׳ ודבר חטאתו״ לנשוא

 הראשון העונש והוא וגו׳ בארצך רעב שנים שבע לך התבוא לך בחר עליך
 בישראל דבר ה׳ ויתן הדבר״ מכת עליו קבל דוד אך שאול״ בני שבעת בעד

 הביא הימים דברי ובעל איש״ אלף שבעים שבע באר ועד מדן העם מן וימת
 מתו איש אלף והשבעים א) יותר ולא איש״ אלף שבעים מישראל ״ויסל רק

הגכענים. המיתו אשר שאול בני שבעת כעד

 המפרשים כל כמעט בזה עמלו אשר העם״ במםפר הםתירות להשות ובדבר
 ידע ולא מסופק היה גראטץ הח׳ וגם מהם״ באחד טעות יש כי אמרו ואחדים

i ואמר אחר במקום בעצמו פירש אשר ד״ה בעל דברי נכונים p זזטר לגזר איך  
 עלה ולא ישראל על קצף בזאת ויהי כלה ולא למנות החל צרויה בן יואב

 אל המלך דבר נתעב כאשר והכונה ג) דוד למלך הימים דברי במספר המספר
 הנאמר הוא וזה שמנח״ מה רק ומסר ישראל״ מכל המנין השלים לא יואב

 ובדברי בתוכם״ פקדו לא ובנימין כלו״ העם מפקד מספר את יואב ויתן בשמואל
 אחרי מנה המלך דוד כי ובנימין לוי עם הייגו וגו׳ ישראל כל ויהי נאמר הימים

הטנין. והשלים הפעם עוד כן

 ארונה בגרן מזבח לה׳ הקם עלה לו ויאמר ההוא ביום דוד אל גד ויבא
 המלך אדני בא מדוע ארונה ויאמר ה׳״ צוה כאשר גד כדבר דוד ויעל היבטי,

 המגפה ותעצר לה׳ מזבח לכנות הגרן את טעמך לקנות דוד ויאמר עבדו אל
 ראה בעיניו הטוב המלך אדוני ויעל יקח דוד אל ארונה ויאמר העם״ מעל

 0 למלך המלך ארונה נתן הכל לעצים, הבקר וכלי והמרגים לעלה הבקר
 אקנה קנו כי לא לארונה המלך ויאמר ירצך״ אלהיך ה׳ המלך אל ארונה ויאמר

i הדברים פה שנה הימים דברי ובעל וגו׳״ במחיר טאותך

יאפן> האמף יננצמי כי ואמר, במרמה ננצתו לאבשלום הארכי סושי נתן וכן א)
 אשר לישראל הזה העונש היה ואולי וכו׳, שבע באר ועד מדן ישראל כל עליך
 ע״י וגם בארון, הזה המעל כעשה אשר בעד במגפה, שבע באר ועד מדן כפלו

 עבדי לעי ישראל עם שם וינגפו יעי״ז אתיהפל עצת בעלה הארכי חושי ערמת
 הנראה כפי זה ומעעס ו׳) י״ח ב׳ (שמואל איש אלןז עשרים המגפה שם ותהי דוד
הדברים. להזכיר הימים דברי בעל רצה לא

.271 צד א׳ באנד יודען דער געשיכעע ב)

כ״ד. כ״ז, א׳, הימים דברי ג)
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 כ״ג כ״א א׳ הימים דברי
̂^ לך דויד.קח אל ארנן ויאמר  ויע
 נתתי ראה קעיניו הטב המלך אדני

לעצים והטורנים לעלות הבקר
T I־ T T ־ « • • T• -

 ויאמר נתתי. הבל למנחה והחטים
 רוידלארנןל}ן?י.קנד,אקנה ל.טלף

מלא. בכסף

 כ״ב כ״ד, ב׳׳ שמואל
ויעל יקה דוד אל ארונה ויאמר

T ״ I • • !  T ן ץ • • • • ן

 הבקר ךאה בעינו הטוב המלך אלני
לעצים; הבקר וכלי והמתים לעלה

• • - T  | T T - • • |  • •  • I  T  ?

 ס למלך המלך ארונה נתן הבל

אלהיך יהוד. המלך אל ארונה ויאמר
r ״  r ״־־t i I v v ן ו ז מ

קנו בי לא המלך ויאמר ירצך: r״ | • It ־־ |1 v v -  r

במחיר. מאותך אקנה
 ספר כיתב הגיד אשר נתן״ ׳־הכל הכתוב לקח הימים דברי בעל והנה

 ארונה, לדברי אותו וקשר המלך לדוד המלך ארונר. נתן הכל איך שמואל
 וערבב נתתי, הכל למנחה והחטים לעצים המורגים וגו׳ קח דוד אל ארנן ויאמר

 כתוב היה הנראה וכפי הפסוק באמצע הפיסקא יתודע לבל כך בתוך הדברים
 לח׳ מזבח שם לבנות הגורן מאתו לקנות בא כי לארונה דוד הניד כאשר כי

 הגרן את לך אתן ואנכי אלר,יך. לה׳ בית תבנה לא מדוע ארונה אותו שאל
 חרד, ה׳ ואף לשמו, בית יבנד. לא הוא כי לו אמר ה׳ כי לו התודה ודוד חנם,

 והכונד, ירצך; אלהיך ה׳ דוד אל ארונר, ויאמר מאד. נגדו חטא אשר על בו
ף יטחול וד,וא וחנון, רחום אלהיך ה׳  קני כי לא לארונד, המלך ויאמר ל

 ויעתר ושלמים עלות ויעל לה׳ מזבח דוד שם ויכן וגו׳ במחיר מאותך אקנד,
 הפסוק סוף בכונד, שנד, הימים דברי ובעל ישראל. מעל המגפה ותעצר לארץ ה׳

 לבל השמים״ מן ׳־באש ויענהו רק לארץ״ ה׳ ״ויעתר המלות ג״כ הביא ולא
 על לחרות הוסיף ה׳ ואף הארץ חטאת היתד, המגפה כי ולחשוב הלב על יעלה

 לבד דוד חטאת שהיתר, ולא בחנם. שאול בני שבעת הטתו אשר בעד העם כל
 נתיסד זאת ועל בטשאון. הדבר לכסות עמל ד״ה ובעל העם, את מנה אשר

 דליתני כי ה׳ ארוממך לדוד, הבית חנכת שיר מזמור המתחיל, בתהלים המזמור
 רגע כי בור׳ מיורדי חייתני נפשי שאול מן העלית ח׳ לי׳ אויבי שמחת ולא

 נתן כי חסדו לה׳ יודה ובזאת א) רנה ולבקר בכי ילין בערב ברצונו חיים באפו
 הח׳ דברי נכונים ולא רב; זמן האויבים את שמח ולא כרגע אך בעם דבר

 בימי הבית חנוכת על והולך סובב הזה המזמור כי יאמר אשר גראטץ
;הכתוב לשבש בחנם ועמל ב) החשמונאים
נבד״ל הייתי פניך הסתרת עז להררי העמדת ברציונך יר.וה

T l ן • | |V : V, | T־I• •1־T 1־ » T  T t• י • י •

 שזה ונ״ל שעוב לf5יו ר׳ בשם יועי מכלול בעל כבר הביא הזה הנכון הפירוש א)

 המקדש בית שס לבנות היבותי ארנן גרן דוד שקנה בעת נחיקד ל׳ בתהלים המזמור

 היה כי לדוד הבית חנוכת כקרא וזה בנה, אשר המזבח על ושלמים עולות והעלה

ה׳. בית שם לבנות בדעתו
 דעת והיא ;17 ונאכיע ,351 לד ב׳, ב׳, באכד יודען דער געשיכעע ב)

.21 צד הרביעי חלק חמד בכרס יש״ר הח׳
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 בכתוב: ̂היות שצריך וכמו בחרונך bv לתקן נחוץ ברצונך במקום כי ואמר,
 ״המעדת״ צ״ל ״העמדתה״ ובמקום א) שור עקרו בחרונם שור: עקרו וברצונם

 ג) הכתוב תרגם הזה אופן ועל עד, להררי כמו הוא עז להררי כ) ביחזקאל כמו
 כזאת, בחריפות ולהשתמש וכלל כלל הכתוב ולעקם לשבש נחוץ לא אולם

 אחר שיבוש עוד מהם ולהוכיח נבראו ולא היו שלא משמשים ראיה להביא
 אין אשר עז להררי הטלות כי ידע לא נראטץ הח׳ רק יהיה, ולא היה שלא
 הטוב ברצונו ה׳ לו נעתר אשר אחרי אשר המוריה הר על סובבים שחר להם
 זגז ההר אז והעמיד העם, מעל המגפה ותעצר המזבח שם לו לבנות לו צוה

ד). לעולמים קדש למקום
 באור נראה המלך דוד מעשי וכל שמואל ספר לפנינו נפתח כאשר והנה

 ממה יותר סרה עליו ולדבר דופי בו לשום בנפשנו אשם נשים נא אל בד,יר
 ^בים מלכים וחיי תולדות על נתבונן אם כי קדשינו, בספרי כתוב שנמצא
 נראה אז ומעלליהם מעשיהם הכינים, ימי ועד הקדמונים מדורות שעברו מימים

 איש אמרו והם ונביא, ה׳ את ירא דוד נגדם, וחסיד צדיק היה המלך דוד כי
 והם עונו, על ושב טהר והתודה בקרבו יחיל ולבבו חטא דוד הארץ, לו זרוע
 הוכיח כי ואף הנביא דברי בשמעו חרד דוד הרע, הוסיפו ועוד מעולם שבו לא

 דברי לדבר לבו את איש ערב לוא וד,ם פשעיו, את לו והגיד פניו על אותו
 אותם והציל עטו באויבי נלחם דוד מנגד? לו תלואים היו לא חייו האם אמת,
 כבוד או אשח בשביל רק דבר לא על מלחמות כמה עשו והם לוחציהם, מכף

 כאין הרכים ומלחמותיו דוד מעשי וכל בחנם, כמים שפכו דמים וכמה מדומה,
נגדם. נחשבו

הרביעי המאמר
 עמלו עמנו ימי וקורות הקודש כתבי ודורשי חוקרי אשר רבים ימים זה

 חקר אין וכמעט בימיו; תורה הס׳ ומציאת המלך יאשיהו תולדות בדבר מאד
 הכהן חלקיהו שמצא הסית כי אומרים מהם יש והשערותיהם, דבריהם לכל
 למורשה לנו נתנו אשר תורה חומשי חמשה והם כלה, התורה היתה ה׳ בכית
 ;חלקיוע ע׳י כן אחרי ונמצאו נאבדו ע*א הרעים המלכים ובימי ה׳ עבד משה מאת
 בימי נכתבה עתה שהיא כתבניתה התורה כי דעת בלי מלין הכבירו מהם ויש

 הקרבנות חשיבות להעם להראות כדי כתבוה ההוא שבזמן והכהנים הנביא ירמיה
 ובראשם מהם רבים אך חדש; כדבר יאשיהו כימי ונמצאה עליהם עורר שירמיה

יאשיהו בימי אז נמצא תורה משנה או דברים הספר רק כי החליטו גראטץ הח׳

ו', מ״ע, בראשית א)
«״ז. כ״ט, ב)

געמאכט. וואנקנננד מאכט דער בעלגע דיע דוא האקט צארן דיינעם אין ג)
תהלים. ׳p3 שם הרבה כמצוי הלשון לתפארת נוקפת היא הררי מן ר׳ והאות ד)
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 חיבר טי שונות דעות ביניהם ויש ההוא; היום עד ^העם נודע היה לא אשר
 הכהן כי יאמרו וכדומה נאלדעקע׳ קנאבעל, דדטציג, הח׳ הזה. החדש הספר את

 הזה הספר כי יאמרו וסיעתו ובלעעק שענקעל, א) אותו בעצמו חיבר חלקיהו
 אביו וחלקיהו ירמיה כי יאמרו וסיעתו באהלען כ) הנביאים מידי לפנים נתחבר

הזה הס׳ דברי עם ירמיה דברי לרוב ישוו ולזה בחיבורו שניהם עמלו
 להגיד יצאו האלה החוקרים כל כי לראות נשתומם מאד מה אולם

 המלך יאשיהו קורות על היטב להתבונן עיניהם את שמו בטרם שונות השערות
 בעל נגד כן אחרי דבריו את ולהשות מלכים. בס׳ אמת בכתב הנרשם כפי

 לאשורו, הדבר ולהבין ביניהם אשר וההבדל ההפרש את ולראות הימים. דברי
 דברי והס׳ לעיקר מלכים הס׳ את לקחת משרים ללכת להם היה אשר ותחת
 טפל; ור.עיקר עיקר הטפל את ושמו עקלקלות ארחות הלכו לטפל, הימים

 הימים דברי בס׳ הנאמר התורה ממציאות הספור את פירסט הח׳ חשב ובפירש
 ווייסע, הח׳ ג״ב נתן וכן י) חדש למקור במלכים והמסור נושן ישן למקור

ק ע ^ ב  ש״ל הח׳ מאד נתעה וכן יי) במלכים הנאמר על בד״ה להספור היתרון ז
 סמך אשר גראטץ הגדול הח׳ ג״ב טעה ובזה י) רוח ורעות קדים ורדף הירש
 בדבר יאמר וכה ;עצומות בעינים אחריו והלך הימים דברי בעל על ביותר

 ע׳־י וכאשר ה׳. את לעבוד יתחיל שהמלך הנביאים.ראו בל יאשיהו; תולדות
 עליו, עינו ישים וטי העם, ז<ליו באו לא בי ה׳ בית ושמם חרב אלילים עבודת

 מהעם ורבים אחרים, אלהים לעבוד הלכו המקדש לשמור עליהם אשר הבהנים
 יאשיהו יצא אז ה׳ בנחלת מהסתפח אותם גרשו לה׳ קדושים נשארו אשר
 להם וצוה המקדש אל המנורשים והלוים הכהנים את וקרא לה׳ לקנא

 משפחתו אשר הכהן חלקיהו היה ובראשם הבית לתקן נדבות בסף לאסוף
 היו הסקיטין. עמי ע״י ירושלים יושבי נתרוששו וכאשר לה׳. נאמנים נשארו
 ;נדבות כסף לאסוף בית אל ומבית עיר אל מעיר ללכת מוכרחים השערים הלוים

 צ״ל וגו׳ הכסף״ את ויתם הגדול הכהן חלקיהו אל ״עלה בכתוב שנאמר ומה
 מכבר נצטוה חלקיהו כי היטב נראה ומזה ט׳; בם׳ עבדיך התיבו כמו ״דתך

 כדברי נאמר כאשר למלכו, י״ח שנת קודם עוד הבית כעד כסף לאסוף מיאשיהו
והפרט למלכו, י״ב בשנת התחיל אלילים מעובדי והארץ הבית מהרת כי הימים

ובם׳ ;מהינוציג 237 צד ח״א יזראעל, פאלקעם דננם ״נכנשיכנונב גם׳ גניין א)
 מכעלדעקע. יאשיהו ערך לשענקעל לעקם׳ ניגעל ובם׳ ;מקנאגעל נומעלי״ גיכער ,דיא

3 צד מנלעעק ע׳ א׳ איינלייעונג גם׳ ועיין ;חלקיהו ערך הנ״ל גם׳ עיי׳ נ) 0 4.

.167 צד גענעזים דיא גם׳ ג)

37 צד ח״ש ליעער.״ גינלישען דער ״געשיכנוע גם' עיין ד) 3.
א/ ,איינלייע׳" נם׳ ובלעעק ;49 צד ד״ה לםער ווייםע הס׳ הקדמת ה)

.303 צד ט/
3 צד ואמונתו ישראל קורות גם׳ עיין ו) . 4 8—3 6 9.



—  81 —

 שנת שקודם שנראה כמו כי מלכים בס׳ אחרת סתירה יש אך הוא. נכון הזה
 ואחרי ה׳״ לככוד קנא ספק ובלי ה׳ בית לתקן יאשיהו ראה למלכו שנה ייח
 הזאת. הסתירה נשוה ואיך הדת לתקן התחיל למלכו י״ח בשנת כי נאמר כן

 לטהר־״ החל שנה עשרה ״ובשתים יאמר אשר ע״י פשר מצא ד־ה בעל אבל
 יאשיהו• אז יצא זה ולפי בכתובים. בטח הימים דברי בעל אותו מצא הזה והפרט
 ראה י״ח בשנת כן ואחרי הבית תקון בעד ולחשוב לה׳ לקנא למלכו י״ב בשנת

 כי נראה ופה יואש בימי הבית מתקון הספור נראה ואם תלה על הדת להשיב
 ה׳ בית המובא הכסף t נאמר פה המפרשים. ראו שלא ביניהם רב הבדל יש

 כנראה בלחיצה באו הנדבות כי בזה והכונה ;העם מאת הסף שמרי אספו אשר
 מיד הסף שמרי הלוים אספו »אעיר שם הנאמר הימים בדברי ביותר היטב

א) הסף/ ושמרי ״הלוים צ״ל הסף* שמרי ״הלוים שם שנאמר ומה וגו׳ מנשה״

 אין בלעעק הח׳ דברי עם בבד בד העולים האלה גראטץ הח׳ דברי אבל
 מדעתו הכתובים לתקן גראטץ הה׳ יצא ובחנם p שחר להם ואין יסוד כל להם

 הימים דברי בעל כי ראה ולא מלכים. והספר הימים דברי בין פשר ולעשות
 זה כהרי ולא ילך לשיטתו ואיש איש וכל בבונה. מלכים בם׳ מהנאמר שנד.
:האלה השינויים ע״ם נראה כאשר זה. הרי

 א׳ כ״ג, ב׳׳ מלכים .
̂זלח  כל־זלןני אליו ויאספו המלך* וי
הטלןי ויעל ן וירושלם יהודה

: V -  •T T • T יד I

ישבי וכל יהודה וכל־איש בית־ה׳
...והנביאים והכהנים את׳ו ירושלם

T t - ״ • I - •: ז ״ • J • •

 ויכרת ...הטלןי.על־העמוד גיעמד
. את־הברית . ! vאת־דברי להקים . • ti • ! -  v ו•

̂ת הברית על־הספר הכתבים ה̂ז - - • \ - ־ • I ־ .
בברית. בל־העם ויעמד ה1ה

 כ״ט ל״ד ב׳ הימים דברי
 את^בל־זרןני ויאסף הטלןי וישלח
בית המלך ויעל וירושלם יהודה

- I V V ־ ™ •T T ״ T ו

ירושלם השבי יהודה איש וכל ה׳
: T t  -  I I T I • T • ־

.והלוים והבהנים . הטלד ויעמד . IV V - •J— • • ן ״ I ״ :
. את־הברית ויכרת על־עמדו . . • ; • r I * י- XT ״

הכתובים הברית את־דברי לעשות
• : -  ♦ I  -  •• I •  V •I

הז-ה. על־הספר ׳

 בזה נסטכתי ואני t ואמר זאת על פאליטשנעצקי הח׳ התעורר כבר והנה
 דברים וכמה כמה ומתקן הולך ספורו במהלך אשר ד״ה ספר על מקומות באיזה

 אחת ראיה הנה ואביא וכו׳, הראשונים בספרים המעתיקים בידי בטעות הנכתבים
 בית ד^זלך ״ויעל בקלכים שנאמר דרכו. יושר על מרבים אחד ומשל מרבות

 לנביאים מה והנביאים״ והכהנים אתו ירושלים ישבי וכל יהודה איש וכל ה׳
לאספם אסיפה שצריכים עד בירושלים היו נביאים כך כל וכי ועוד הכד.נים עם

29 צד ב' באכד יודען דער נעשיכנוע א) 0.
3—303 צד נז׳ א׳ אייכלייט' ג) 0 4. . .

10מסורת.
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 המלך ״ויעל ן הימים דברי בספר שכתוב מה בפיך נא קרא המבין הקורא ואתה
א) והלוים. והנהנים ירושלים וישבי יהודה איש וכל ה׳ בית

 היטב העיון אחרי אבל עינים למראה מאד טובים הזה הה׳ דברי כי ואף
 הטעותים יתקן דיה בעל כי כן לומר לנו וחלילה וכלל, כלל נכונים לא דבריו

 דבריהם וכל שגגה או טעות ועקש נפתל בהם אין באמת כי הראשונים בספרים
 מכמה בדבריהם לשנות לעצמו הרשה ד״ה בעל ורק כ) מאד ונכחים טובים

 נשים ואם לכך, צריכה היתד. השעה כי במשאון ענינים הדבר. ולכסות טעמים
 השנוי מלבד כי רוחנו לתמהון נראה בדה הנאמר ועל במלכים הנאמר על עין

 :כמו האלה בכתובים ביניהם שנוים עוד יש ;לוים על מנביאים הזה
ד.ימים דברי מלכים

זקני כל את ויאסף ד.מלך וישלח כלזחני אליו ויאספו המלד וישלח
. חמלך ויעל יחודח .  וישבי .

 על המלך ויעמוד אתו ירושלים
הברית דברי את לחמים העמוד

. המלך ויעל יהודה .  וישבי .
 ̂עמדו, על המלך ויעמוד ירושלים

הברית דברי את לעשות
 ולא בברית״ העם כל ״ויעמד הפסוק סוף את ד״ה בעל עזב זאת ומלבד

הוא. דבר הלא כלל, אותו הביא
 הספריס כי לדעת מתחלה לנו נחוץ האלה השנוים סבת להבין אך
 טי יהיר. חטאה כסויי פשע נשואי היו ולא ומשפט אמת ברוח כתבו הראשונים

 הרע כי אשמה והרבה מאד, שחטא חזקיהו בן מנשה על שכתבו כמו שירדד.,
הלך כי בנו אמון על ג״כ כתבו וכן ג) לו לסלה אבד. לא וה׳ האמרי, מן יותר

.16 צד מקרא קרוא א)
פירושם, לדעת מאד שקשה פסוק״ם וכמה כמה הקודש בכתבי ויש יש אמכם ב)

 בכו החסרון לתלות מחויבים רק חדשים, תקוכים ולעשות אותם לשבש לכו חלילה אך
 ידיעות עוד לכו חקר וגם כוכתם, מאתכו וכעלם בקודם עוד באכו לא כי ולומר
בירמיה א') (ג׳, הפרשה בדבר עמלו המפרשים כל ולדוגמא ככון; אל עבר שפת

:הפקוק התחלת פה חקר קפק בלי כי חשבו מהם ורבים ישלח״ הן ״לאמר המתחלת
 גם זה על רמז שום לכו כתכה לא המקורק כאשר אבל ;לאמר אלי ה׳ דבר ויהי
 לאמר במלת השתמש כי היטב כראה בעצמו ירמיה מדברי רק כלל חקר אין פה

 והכמכה כא״ שבו ״לאמר הפקוק בתחלת ד׳; כ״ה, בפרשה ג״כ אמר וכן ״למשל" כמו

כא. שבו ״למשל״ לכם אמרו אשר הכביאים דברי לשמוע אזככם הטיתם לא
לזעוה וכתתים :כן אחרי ירמיה אמר וכן :ג' כ״ד, ,‘ס כ״א, ב׳; מלכים ג)

ד׳) ט״ו, (ירמיה בירושלים עשה אשר על יהודה מלך יחזקיהו בן מכשה בגלל וגו׳
 בכל ה׳ אל ושב תשובה מכשה עשה לו כי מוכק: הגדול החוקר דברי מאד וככוכים

24 צד פאלעקטיכע היקר בק׳ (עיין כן אחרי ירמיה זאת עליו הגיד לא לבבו 0( 
 של דרשות לדרוש יצא הירש ש״ל ואמוכתו ישראל קורות המחבר בעל איך ולפלא

קץ. אין רוח ורעות הבל בקפרו והרבה מאד, ד״ה על וקמך מכשה בדבר דופי
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 בעלד״ד• אבל אביו; עבד אשר הגלולים את ויעבד אביו הלך אשר הדרך בכל
 אהבת בלבם חדש רוח לעורר ורצה בבל עולי העם המוץ לפני ספרו כתב אשר
 יכול ולא מאד. דוד בית מלכות את להרים מוכרח היה מולדתם וארץ דתם

 הרב הזמן בכל כי העם המון יראו לבל לרעה״ שהוא כמו מנשה על לכתוב
 ע״כ אמת״ וללא תורה ללא העם אז היו שנה וחמש חמשים מלך אשר הזה

 שתי רק מלך כי חש לא בנו אמון ועל לה׳״ מנשה שב ימיו בסוף כי הוסיף
 כפירוש וחשבו ד״ה״ בעל לדברי חשו ולא לאשרו הדבר הבינו חז״ל אבל שנים״

א) הבא. לעולם חלק להם אין אשר המלכים בין מנשה את
 אלילים העובד מנשה כי מלכים בם* הנאמר כפי אנחנו רואים אלה ומכל

 אמון בימי נ״כ היה וכן ב) ה׳ בבית האשרה פסל את וישם הבית את טמא
 בהיכל העמידו מנשה וכו׳ בעליה הפסל את העמיד אחז חז״ל שאמרו וכמו בנו
 הדבר נשאר יאשיהו מלך וכאשר ג) הקדשים קדש לבית הכניסו אמון וכו׳
 ד) שם לזנות ישראל בני הלכו רענן עץ כל ותחת גבה הר כל ועל שהיה״ כמו

 והשרים העם כל וכמעט השטים״ צבא ולכל ולמזלות לשמש לבעל ויעבדו
 המפתן על ודלנו נכרי מלבוש לבשו אשר מהם ויש מה׳״ אחור נסוגו המלך ובני

 אשר מהם ויש במלכם״ ונשבעו לה׳ נשבעו אשר מהם ויש אלילים״ כעובדי
 תורה. חמסו קדש חללו הכהנים יי) ירע ולא ייטב לא כי סרה ה׳ על דכה

 במבוא 0 הלכו הועיל לא ואחר בבעל וינבאו בגדות אנשי סחזים היו והנביאים
 החצרות ובשתי לשמש״ יהודה מלכי נתנו אשר הסוסים עמדו בירושלים ה׳ בית

 הארון את כבר העכירו ה׳ ומבית לאלילים מנשה עשה אשר המזבחות עוד עמדו
 האשרה פסל את שם וישמו ז) בצדו מונחת היתה אשר התורה עם הקודש

 ארגו והנשים ה׳ בבית היו קדשים בתי ונם ולאשרה״ לבעל העשוים הכלים וכל
השמים צבא ולכל לבעלים הקטירו הכמרים עם והכהנים ח) להאשרה בתים שם

ע״א. ד״ל, מנהדלין )6
ז׳. כ״א, ב/ מלכים )5

ננ״ב. ק״ג, םכהדלין, ג)
 משנה עשתה אשל הלאית המלך יאשיהו בימי אלי ה׳ ויאמל ו/ ג/ ילמיה ד)

וגו׳. ישלאל
ח׳ דבל שנאמל: כמו ;יאשיהו ממשלת בימי ניבא והוא ד/ א/ צפניה ה)

 ממשלת בתחלת אמל האלה והנביאות אמון בן יאשיהו בימי וגו׳ צפניה אל היה אשל
.548 צד הנזכל בם׳ בלעעק נניין יאשיהו;
. ב; ילמיה ד׳; ג׳, צפניה ו) << . ג

 ושמתם מז״ל ג"כ אמלו וכן ;נן״ו י״א מ׳; ו/ א׳ שמואל כ״ה; ל״א, דבלים ז)

 בעל מספר האלון הוקל ואיך י״ד) (בבאבסלא בתוכו ולא מונח מצדו האלון מצד אומו
וגו׳. אלון את תנו ללוים ויאמל ג׳) (ל״ה לתמו ד״ה

ז׳. כ״ג, ;ב׳ מלכים ח)

*10
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 הוכיח כאשר פרצים״ טערת כעת היה עליו ה׳ שם רק נקרא אשר הזה והבית
 אל לטמאו; עליו שטי נקרא אשר בבית שקוציהם שמו ויאמר: ירמיה אותם

 וחלקיהן המהא) ה' היכל ה׳״ היכל ה׳״ היכל לאמר השקר דברי אל לכם תבטחו
 בכית הגדול הכהן כעת היה ב) מעולם ירמיה אבי היה לא אשר משלם בן

 ורבים ולתורתו״ לה׳ לקנא בפרץ עמד ולא והשרים המלך אחר נמשך והיה הזה,
 דבריה״ את לשמוע לב שתו לא משה תורת ה׳ מתורת ־ידעו כי אף העם מן

 נשארו אשר והעניים הענוים והם סגלה״ יחידי אצל וטמונה צרורה מונחת והיתה
ודור. דור בכל מהם ישראל אלמן ולא באמונתם״ לה׳ קדשים

ה׳ בית נשחת כי המלך ראה יאשיהו למלך שנה עשרה בשמנה ויהי
 היה ה׳ שם ורק בטמאתו עוד היה ה׳ ובית בדקו״ את לחזק ונחוץ ימים מרוב
 לגבות ויכלה ויתם הכהן חלקיהו אל ללכת הספר שפן את ויצו עליו; נקרא

 העם מאת הסף שוטרי היום עד אספו אשר ה׳ בית המובא הכסף את עוד
 ודברי הבית; בדק את לחזק המלאכה לעושי ויתנהו שם. להשתחות הבאים

 את וקרא לר.׳ יאשיהו קנא י״ח שנת לפני שעוד כלל נכונים לא גראטץ הח׳
 לאסוף עיר אל מעיר ללכת להם וצוה המקדש אל המגרשים והלוים הכהנים
 ובאמת ד״ה; בעל אחר בזה נתעה כי ;ישראל בני מכל הבית בדק על נדבות

 וד״וא הבית לתקן יצא יאשיהו כי לספר ד׳׳ה בעל לפני טאר קשה הדבר היה
 והגיד בכונה הוסיף ולזה ה׳ אל שב לא למלכו י״ח שנת ועד בטמאתו״ עודנו
 הכמות מן וירושלם יהודה את לטהר החל שנה עשרה ובשתים ואמר: בתוך

 שעשה מה לתמו מלכים הס׳ יספר אשר ואת ג) והמסכות והפסלים והאשרים
ה בעל יספר תורה״ הס׳ מציאות אחר יאשיהו  בכל נסע יאשיהו כי מקודם ד

 וישב גדע החטנים וכל כתת והפסלים המזבחות את וינתץ וישראל יהודה ערי
 למלכו י״ח ובשנת בטהרתו״ הבית לתקן יאשיהו יצא דבריו ולפי ד) ־לירושלם.

לחזק הכסף ויתם חלקיהו אל הסופר שפן את שלח והכית הארץ את לטהר

המה״ ה׳ ״היכל המלוח לבאר נגמלו המפרשים כל :ל׳ י״א, ד/ ז׳ ירמיה א)
 ״היכל פנבמיס שלשה פה אמר ירמיה כי הרד״ק״ אבי שפירש כמו הוא הנכון אבל
 לא לדבריו ושלשתן אולם, היכל, דביר, :מחלקות שלשה על הנחלק המקדש נגד ה״׳

 יאשיהו, בימי הבית עהרת לפני האלה הדברים ירמיה אמר ובפירוש המה, ה׳ היכל
 ״ממלכת פה נזכר יען יהויקים ממלכת בראשית נאמרו כי גרענון הח׳ חשב כאשר ולא

 )347 צד 1874 לשנת שלו במ״ע (עיין מהמצרים אלה רק היה ולדבריו השמים״
 מולך, גשם כנען עמי אצל נקרא היה השמש כי יתוד, להם אין שם דבריו אגל

השמים. ממלכת בשם נקראת הלבנת היא כנגדו העומדת ואשתו
הח׳ מאת לירמיה במבוא ועיין ;469 צד הנזכר ׳p3 בלעעק עיין ב)

זאכק. שלמה
ג׳. ל״ד, ב׳ הימים דברי ג)
כ׳, כ״ג, ב׳ מלכים מתק׳ לקח וזאת ז', ל״ד, שס ד)
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ססר בכונה ושנה א) א^היו ה׳ בית את  הבית בדק hp הכסף כי שאת ביתר ̂י
 וכן מטטאתו הבית נטהר כבר כי אחרי ישראל, בני מכל ואספו הלוים נסעו
 האלילים מיד בער יאשיהו המלך כי אחריו נמשך אשר פלאוויס יוסף ג״כ יאמר
 לאסוף שלח כן ואחרי התמיד קרבנות את במקדש המזבח על להקריב וצוד.
ב) צדקתו. על היטב העיד הזה והתקון הבית לחזק העם מאת כסף

 לו הגיד מלכים, בס׳ הנאמר כסי חלקיהו, אל הסופר שפן בא כאשר
 בבית מצאתי התורה ספר כי הכהן לו אמר כן ואחרי הבית בדק בדבר בתחלה

 מקודם; לספר עוד ד״ר.'יוסיף בעל אך ויקראהו; שפן אל הספר את ויתן ה׳,
 ביד ה׳ תורת ספר את הכהן חלקיהו מצא ה׳ בית המובא הכסף את ובהוציאם

ביניהם. שינוים יש כן ואחרי משה׳
מלכים

^̂ וישב המלך, אל הספר שפן •ויב -t  t  t י - v זו זו ״ V T •  I

Iעבדיך התיכו ויאמר דבר את־המלך V T - I  • •  V “  V

את־ד.כסף

הימים דברי
 אל־ך.מלך, את־ד.ספר שפן .;יבא
.לאטר דבר את־הטלך ד1ע וישב . . -T T I r  V -  If V T ״•

. ף את־הכס התיכו . .
 חדש אור יגלו הם כי לדעת מאד נחוצים אשר האלה השנוים סיבת

 כל נאבדה כי אמרו אשר הרבים החוקרים דברי וכל הזה, הלוט הלוט פני על
 יעלו לבדו דברים הספר אז נמצא כי או מחדש אלתה מצא והכהן כלה התורה

 ולא נאבדה ולא העם, בין היטב אז נודעת היתד. כלה התורה כי ויאבדו. בתהו
 לשמוע לבם את שתו לא העם כל כמעט רק מחדש, יאשיהו בימי כלל נטצאד.
 כאשר הרעים׳ כמעשיהם ויעשו אלילים עובדי וילכו טצותיד., ולקיים דבריה
 לב ישיתו לא אבל התורה להם יש הרעפארעם מבעלי היהודים היום עושין

 שטו ולא התורה מציאות בדבר שונות דעות הגידו המפרשים וכל לדבריה;
 לו והגיד חלקיהו אל הסופר שפן בא כאשר כי הכתובים, דברי על לבם את

 רוח, בקר לו ספר חלקיהו והכהן בטטאתו׳ עודנו ה׳ בית היה הבית בדק בדבר
 ה׳ בבית מצאתי כעת, אותו ומבקש דורש אין אשר הנודע התורה ספר כי

 שככר ואחרי העם; היכלי ככל פסילים מלא והוא עליו, נקרא שמו רק אשר
 אל הספר את ויתן עוד; הזה בבית סר. לד. ומי פד. לה מה הארון, גם הוסר
 מעולם לבו על עלתד. ולא המלך, סופר הוא באשר בביתו אותו יגנוז כי שפן

המלך אל הסופר שפן בא וכאשר 0 כן אחרי הזה הנמצא הספר שיגרום מה

אלהיו״. ה׳ בית את ״לסזק ח׳) (ל׳׳ד בכוכה הוסיף היייים דברי בעל א)
ד׳. פרשה העשירי ספר ליהודים קדמוניות בס׳ ב)
 התעורר ולא המלך פקודות פי על רק הכהן עשה כן אחרי הנראה וכפי ג)

 ויצו א׳) (כ״ג וגו׳ המלך וישלח וגו' חלקיהו את המלך ויצו (י״ב) כמו מעצמו;

 הספר ומציאות וגו׳; לבעל העשוים הכלים כל ה׳ מהיכל להוציא חלקיהו את המלך

 בבית בו כל הסדר כיוס ימצא כאשר ממש דומה יאשיהו: בימי ה׳ בבית תורת
תרעפארס. בעלי לתיהודים התפלה
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 5לו הגיד כן ואחרי המלאכה, עושי ע׳י הכסף נתן כי דבר, מתחלה לו השיב
 דברי את המלך כשמוע ויהי המלך, לפני ויקראהו הכהן חלקיהו לו נתן ספר כי

 את מיד ולטהר המלך, לכ על כזה גדול ורושם ;בגדיו את ויקרע התורה ספר
 לעשות יכול לא עמו, וכל הוא לבבו, בכל לה׳ ולשוב מאלילים והארץ הבית

 יצאו לא האם אז, הזה הספר נתחבר או נמצא ואם אופן, בשום חדש ספר
 באמתתו ספק ולהטיל אלילים, אחרי מאד נהו אשר המלך ועבדי השרים מיד נגדו

 בו לתת יכלו לא באמת אבל היום; החוקרים עושים כאשר סרה עליו ולדבר
 העם בין נודע כבר היה הזה התורה הספר כי דבריו. את לאל ולשים דופי,
 והמלך והארץ, הבית וע״ינטהר עוד; אחריו להרהר ואין משה לתורת שמו ונכר
מלכים. בס׳ כנזכר לבם בכל לה׳ שבו העם וכל

 שכבר אחרי התורה ספר ממציאות הדבר קרה ד״ה בעל ^ברי אכל
 מכונו על עמד והארון אתם, כבר היתה ה׳ ותורת מאלילים והארץ הבית נטהר
 שייך איך ועוד ה׳, בבית התורה ספר נמצא כי הרעש זה מה כן אם ה׳; בבית
 ושם הארון מצד תמיד מונחת היתד• הלא ה׳, כבית נמצא התורה על לומר

 בית המובא הכסף את ובהוציאם מתחלה: לספר ד״ד. בעל הוסיף ולזה מקומר.;
 כי וכונתו משה; ביד ה׳ תורת ספר את הזאת בתבה הכהן חלקיר.ו מצא ה׳

 לעשות הזה הרעש כל יצא ומזה ממש, משה ביד נושן ישן ספר פה נטמן
 המלך אל הסופר שפן בא כי מלכים בס׳ שנאמר ומרו המלך; לב על גדול רושם
 העיקר הוא זאת יען הכסף את עבדיך התיכו דבר, המלך את מתחלה וישב

 :בכונה וכתב התורה לכבוד די׳ה בעל שנה ;הספר בדבר לו הגיד כן ואחרי
 ויתיכו וגו׳ דבר עוד המלך את וישב כן ואחרי המלך, אל הספר את שפן דבא
המלך: בדברי להלן ג׳כ שנד. וכן התפל; ומהכסף העיקר הספר מן ועשר. הכסף; את

ב׳ הימים, דברי ב׳ מלכים
. את־חלהיה המלזי ויצר . .את־חלקיהר המלך ויצר לכר . . לכר .

« ־1־ *1'1• v  | vד I I ־ -I »  | r v

רבעד העם רבעד בעדי את־ה׳ דרשר
, •J- זו * ־ - « I T T-

הנמצא הספר על־דברי כל־יהרדה
T : • -  ~ 1 •  -  T : T

אזצר־היא ה׳ חמת לה1כי־גד הזה
- T : • r •ן• - נ V

עזמעו לא אשר על בנר נצתה
< T V •: -  T T 1 •

לעשרת הז-ה הספר על־רברי אבתינר V• “ 1• - •• *I •:־־־
עלינר. ככל־הכתרב

הנשאר רבעד בעדי את־ה׳ זר5דרז •1 V *־־• ן• •*״XI
 הספר על־דברי רביהרדה בישראל

חמת־ר!' כי־גדרלה נמצא אעזר
l־T I • T I *  V

 שמרר לא אשר על בנר נתכה אשר
בכל־ לעש׳ות ה׳ את־דבר אב׳ותינר

־ זי ״ .־ •־ ז : T I

הזה. על־הספר הבתרב

ה בעל מוכרח היד. המלך בדברי האלה השנוים  דבריו לפי יען לעשות, ד
 שמעו ישראל ובני טטטאתו ככר נטהר והבית ה׳, אל העם וכל הטלך כבר שב
 אתה׳ דרשו לכו להם; אמר הטלך כי לשנות יצא ע״כ התורד.; דברי את כבר

 הספר דברי על אבותינו שמעו לא ובטקום וביהודה; בישראל הנשאר בעד רק
והכונד. אבותינו, שמרו לא על שנד. וכל, מכל לשמוע אבו לא שהכונה הזה;
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 בדברי ג״ב שנה ובן ;עשו העיקר אבל ופרטיה דקדוקיה בכל לעשות שמרו לא
הנביאה. חלדה

ב׳ הימים, דברי
̂£זלח יהודה ואל־מלך אתכם ה

v r  1r ר |1 ז X ־• •״ “ ו  t V

.תאמרו כה בה׳ י!ז1לךר .  י.ןןן .
 אלסים מלפני ותכנע לבבך רןד

̂טמעף הז־ה הטק׳ום על את־דבריו ב
I J T I| T ״ “  -  T T I  V| ״V

̂טבין. ועל־י׳ו

ב׳ מלצים
אתכם זלח2̂ה יהודה ואל־מלד

X t X  • “ ־   T I r 1

. . . X Vתאמרו כה את־ה׳ לדריט  I •
 ה׳ מפני ותכנע רך־לבבך י.ען

 הטק־ום על דבךתי א^ר ב^מעף
̂טביו ועל הזה לשטה להי׳ות ייו

"1 V־ I » • T  I ־ T

ולקללה.
T t |  ! • :

 בבל גלות עולי לפני כתב הימים דברי בעל כי האלה השינוים סיבת
 על כבר דבר ה׳ כי כאלה רעות נביאות להם להביא בעיניו טוב היה לא ע״כ

 לעוררם שנחוץ בעת בקרבם לבם ימס לבל ולקללה, לשמה להיות הזה המקום
 ״ותתך על המתי״ ״נצתה במקום פעמים שתי ג״כ שנה זה ומטעם מאד, ולהזקם
 מלת כי כונתו ידעו לא כי א) וקלון כוז עליו ההוקרים שפכו ובהנם חמתי׳׳

 ובערה שריפה וגם ושממה הרבן שפירושו ״נצתה״ כמו כך כל רעה לא ״ותתך"
 הבית על לרעה מנשה בימי דברו אשר הנביאים דברי כל את ג״כ הביא לא וכן

 ה' עזכ כי יאמרו ולא רעה מימי ייראו ולבל בקרבם. לבם ימס לבל ב) הזה
לנצח. ארצו את

 על גדול רושם עשתד. מלכים בם׳ הנאמר כפי הנביאה חלדה נביאות
 המתיקו ובביתו ,וירושלים. יהודה זקני כל אליו לאסוף שלח ומיד המלך, לב

 להקים מחדש הברית ולכרות לבכם בכל לה׳ ולשוב הבית את לטהר איך סוד
 ירושלים ויושבי יהודה איש וכל ה׳ בית המלך עלה כן ואהרי התורה; דברי את
 אחרים, אלהים אחרי מאד הזנו הם כי בפרט והנביאים והכתים אתו, עלו

 ה׳ בברית לבוא כעת ונקראו ידיהם, על ירדו והכהנים בשקר נבאו הנביאים
 ג) הלוים גם לרוב נכלל כהנים ובשם ;מאלילים והארץ הבית את ולטהר מחדש,
 ויקרא אחד, עמוד על בטמאתו עוד היה אשר ה׳ בבית עמד יאשיהו והמלך

 דברי כל את להקים הברית את אתם ויכרת התורה דברי כל את באזניהם
 הכהן חלקיהו את המלך צוד, כן ואחר מחדש; בברית העם כל ויעמד התורה

וכהני י) האלילים כל את ה׳ מבית להוציא הסף שומרי ואת המשנה כהני ואת

 וויימנב הת׳ בהקדמוז ועיין גלאמבערג; געזננכיוק; וועעטע; דע כמו א)
.35 צד לד״ה

י׳. ל׳׳ג כ׳ ד״ה י׳; כ״א׳ ב', מלכים ב)
.315 צד מקרא קרוא ;148 יהודה כתלה ׳p5 עיין ג)
הכלים כל ה׳ מהיכל להוציא חלקיהו אה המלך ויצו ד׳: כ״ג, ב׳; מלכים ד)
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 במשנה הנביאה חלדה ישבה כאשר במשנה ישבו אשר הכהנים הם המשנה
 המשנה כהן על המשנה כהני מן לתקן גראטץ הה׳ יצא וכחנם א) בירושלים

הסף. שומרי לעומת מקביל פה המשנה כהני כי ב) לדבריו השני הכהן שהוא
 כבר שמעו ישראל ובני בטהרתו הבית היה שכבר ד״ה בעל לדברי אך

 דברי את המלך בשמוע כי ונתב עוד הדבר להעלים מוכרח היה התורה׳ לדברי
 ולחזק ה׳ לבית העם כל את לאסוף טוב כי וראה בקרבו לבו יצא הנביאה חלדה

 כבר לדבריו היה הבית כי והלוים והכהנים באו העם וכל ביותר׳ הברית מוסרות
 דוד יסד כאשר הסף שומרי והיו :משמרתם על עמדו והלוים והכהנים בטהרו

 אספו הם איך כי יספר כנודע הלוים אל הגדולה מאהבתו 0 באמונתם ושמואל
 במקום והמנה ה׳ בבית עמדו על עמד יאשיהו והמלך ד) הבית תקון על הכסף
 לעשות. רק הברית את ויכרת הבית, כברנטד׳ר כי מאז׳ בו לעמוד רגיל שהיה

 ׳ויעמד המלות עזב זד׳ ומטעם התורה. עליהם העם קימו כבר כי להקים ולא
 ותחת בברית; עמדו לא היום שעד מדבריו ההפך משמע כי בברית״ העם כל

 מן האלילים ונכרתו הבית נטהר איך באריכות מלכים בס׳ כן אחרי יספר אשר
 זאת כי כהלכתו׳ הפסח נעשה איך ולספר לשנות ד״ה בעל מוכרח היה הארץ

ביותר. לשיטתו לו צריך
 מחדש נמצאה ולא מעולם נאבדה לא משה תורת כי אלה מכל לנו היוצא

 את להקים לב שתו לא רק העם בין כבר נודעת היתה והתורה יאשיהו; בימי
 נחשבוה) כמוזר תורתי רבי לו אכתוב :ואמר הושע אותם הוכיח כאשר דבריה
 גראטץ הח׳ ובראשם רבים יחשבו כאשר אז נמצא או נתחבר לא דברים והספר

 0 מאד נכחות דברים ספר קדמות על והאפפטאן קליינערט, הה׳ שראיות מלבד כי
 הגבענים בדבר דוד בימי לעשות הכהן מוכרח שהיח טהתחבולה אנחנו רואים

 מליצות יען זמנו אחור על רבים שהוכיחו מה גם ;נודע כבר היה הזה הספר כי
 ישעיה מליצות כי יסוד להם אין ראיותיהם כל ח) שוים לרוב ומליצותיו ירמיה
הח׳ היטב הוכיחו כאשר להפך׳ ולא מטנו שאבו שניהם אבל אליו ג״כ שוים

 האשרה פסל והיא וגו׳; ה׳ מבית האשרה את ויצא וגו׳; ולאשרה לגננל הננשוים
מנשה. שם אשר

* י״ד. כ״ג, ב/ מלכים א)
.318 צד ׳3 באכד יודען דער נעשיכעע ב)
כ״ג. ע/ א׳; ד״ה ג)

 (דה״ב הלוים דשאו ג׳) ח, א׳; (מלכים הכתפיס וישאו במקום כתב וכן ד)
.49 לד ווייסגב הח׳ בהקדמת ועיין ד׳) הי,

י״ב. ס/ הושע ה)

.2 צד 1876 לשכת מאגאזין במ״ע ועיין דעאעעראנאמיום״ ״דאס בס׳ עיין ו)
השלישי. במאמר עיין ז)

וכדומה. צוכץ, וועעעע, דע געזעכיוס באהלען, ס)



— 89 —

 אז נתחברה כלה התורה כי שהוכיחו מה וכץ א) וכדומה קליינערט וועלטע׳
 שחר, להם אין דבריהם כל מאד; הקיכנות את שנא אשר ירמיה נגד מהכהגים

 תורת דברי את הנביאים פעם בכל הזכירו ירמיה לפני שנים הרבה כי ראשית
 חובה קרבנות נגד מעולם התנגדו לא הנביאים וכל ירמיה והשנית ב) משה

 כי וחשבו מעצמם העם לרוב הקריבו אשר הקרבנות נגד רק בתורה, הנזכרים
 אבותיכם את דברתי לא כי :אמר אשר ירמיה ודברי יותר, ולא ה׳ חפץ בזאת רק

 את אם כי וזבח, עולה דבר על מצרים מארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא
 תהיו ואתם לאלהים לכם והייתי בקולי שמעו לאמר אותם צויתי הזה הדבר

 דבר לא ה׳ כי וכונתו פירושם לא.ידעו המפרשים רק מאד נכונים 0 לעם לי
 היה לא סיני להר וקרבם מצרים מארץ אותם הוציאי ביום מיד אבותיהם עם
 הזה הדבר רק עיקר אצלו אין זאת כי וזבח עולה דבר על הראשון הדבור אז

 ה׳ אמר וכן לעם לי תהיו ואתם לאלהים לכם והייתי בקולי שמעו אותמ צוה
 תשמעו שמוע אם . . . יעקב לבית תאמר כה ז סיני הר במעמד למשה בתחלה

ד). העמים מכל סגלה לי והייתם בקולי
 מה וג<£ הראשונים ספרים הד׳ נגד דברים מהספר הלשון שנוי בדבר

 ראיה ולהביא כלל לתמוה אין נוכח בלשון ופה נסתר בלשון משה שם שידבר
 שונות ממגילות לאחת אחת נתחברו הראשונים ספרים הד׳ כי זמנו; אחור על

שנות  אך ה) נתנה מגלה מגלה תורה חז״ל שאמרו וכמו נכון בסדר ונסדרו מאד י
 וכמו מאד, ומליצותיו דבריו שונים ולזה ממש משה דברי הם דברים הספר

שראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה הספר: בתחלת שנאמר  בעבר י
 טעם בטוב הענין לקשור נוספות עליהם שת התורה מסרר או כותב ורק הירדן;
 וכל 0 שבתורה פסיקיס ושמונה ספרו כתב יהושע חז״ל ג״כ אמרו וכן ודעת.
 אחרת ארץ אל וישלכם וגו׳ האחרון הרור ואמר מהכתובים: החוקרים ראיות

הזה  דבריהם אין ״) השבטים עשרת או בבל גלות אחר הרברים נכתבו כי ז) כיום'
ש משה כי כלל, נכונים ודברי יותר, ולא נבואה בלשון רק פה דבר אלהים אי

.186 וצל 104 צד וקליינערנו ;28 צד עענטא״ אין ״כאכמאזאישעס גת׳ א)
.470 צד 6 נאנוע ב/ נאנד מגרננטן יודען דער געשיכטע עיין )3

כ״ג. ז׳, ירמיה ג)
 (ירמיה געירושו שאמר רש״י כוון הזה הנכון ולהפירוש ה׳; י״ט, שמות ד)

 גקולי תשמעו שמע אם אלא היה לא התנאי תחלת ;אותם הוציאו ביום כ״ב) ז',
י״ט). (שם תגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם

ע״א. ת׳ גיטין, ה)
ע״ב. י״ד, בתרא בבא ו)
ז.“כ כ״א, כ״ט; דברים ז)

ת׳ ;198 צד פעכטא אין ״נאכמאזאישעת בת׳ וועלטע נניין ח) טב עי קליינ ו
,204 צד הנזכר

11 מסורת.
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שד: הכתוב דברי זה על והעד טאוהרת הוספה ולא הם משה  לה׳ הנסתרות ה
 ובאמת ;מהמפרשים כונתם ונעלם פה וקישר חיבר להם אין אשר וגו׳״ אלהינו

 דבריו את סיים לה׳ קנאתו מרוב משה כי התורה. מסדר או כותב דברי רק הם
 כי להאמין העם לב וימס ירך ולבל הימים. באחרית לרעה העם על וניבא פה

 ואמר ולנחמם רוחם את לחזק דבריו בסוף התורה כותב הוסיף פניהם נגד רעה
 ולבנינו לנו הנגלות אכל תעלומות. נגלו לבדו לפניו ורק אלהינו, לה׳ הנסתרות

 אין .התורה את שומרים שאנו זמן וכל הזאת. התורה דברי את לעשות
מאומד.. לפחוד

 גדול רושם עשו אשר תורה חומשי חמשה וד.ם התורה ספר דבר סוף
 מיום ותורתו משה תולדות ביחד וכוללים להם אחד רוח יאשיהו. המלך לב על

לעולם. יתפרדו ולא בזה זה ושלובים ואחוזים מותו׳ יום ועד הולדו

החמישי. המאמר
 הקדש בכתבי רבים דברים ימצאו כאשר בימינו התנ״ך ממפרשי רבים
 בד.עתקת דעת לבקש מיד ילכו לדורשיהם. יתגלו בנקל ולא הכונה שהמ^עמוקי

 הדברים כי יאמינו פיהם ועל בד.ם. וכיוצא הפשיטא השומרונים. השבעים.
 האלה בד.עתקות ידים בשתי ויאחזו בצהרים. כשמש לד.ם וברורים מובנים
 ;מקומות בהרבה נגדן דדא נכונד. לא נוסחתנו כי לאמר. השאר על מהם ויקישו

 המעתיקים וכל העיקר. לעולם היא שלנו הנוסח כי ויכסלו יבערו באחת אך
 הבדל כל היה לא זאת יודעים היו ואילו צרכם כל לתרגם ידעו לא ההם

 באמונה, שלא מלאכתם את עשו גם נוסחתנו. ובין העתקתם בין והפרש
 הדברים וכל רוחם; על העולה ככל מדעתם וד.וסיפו מקומות בהרבד. ושנו

 לנו יתגלו שלנו. הנוסח לפי ראשונד. בר.שקפה לנו מובנים הבלתי הקשים
 המעתיקים לעצמם הרשו דעת בבלי ורק בהם. היטב התבוננות אחרי ברור

 הקדש כתבי להם שהיו להאמין לשוגים מכשול ולהניח הכתובים דברי לשנות
 על חכמתם ברוח חז״ל אמרו לחנם ולא מעולם, היה שלא דבר אחר, בנוסח

 כיום לישראל קשר. היום והיה יונית, בלשון הראשונה בפעם התורה העתקת
 לדוגמא פה ונציג צרכר.א), כל לתרגם יכולה היתה שלא לפי העגל בו שנעשה

 שלנו, הנוסח פי על הנראה לפי מאד הקשים הקדש בכתבי מקומות איזד.
 נמד.רי ור.טפרשים שונות, העתקות פי על ראשונד. בהשקפה ונכונים וברורים

 אך כי העיק אחרי נראה עצמם ההם וממקומות נכונים; דבריהם כי ישפטו לב
יסוד. כל להם ואין העינים את מסמים העתקות ודברי העיקר היא נוסחתנו

 מצרים אדמת כל את קנה מצרים בארץ יוסף בימי הרעב חזק כאשר
 וכמעט קצהוכ) ועד מצרים גבול מקצה לערים אתו העביר העם ואת לםרער,ז

העיר הטיב אך עיר. אל מעיר העם את העביר יוסף כי יפרשו המפרשים כל

ז׳. ,b"t קופריס ממכתא א)
.3כ״ מ״ז, בראשית )3
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 הפרש יען מהערים או הערים אל לומר למקרא לו היה זה לפי כי שד״ל הח'
ל׳ מלת שמוש ובין הלמד אות שמוש בין יש גדול  הנכון הפירוש ולדעתו ̂'
 מקום אל וקצת אחה מקום אל העיר מאנשי קצת שלח לא יוסף כי הוא>
 אחרת עיר יושבי וכל אחה מקום אל אחת עיר יושבי כל העכיר אבל אחה

 ממיודעיוא) איש הרחיק ולבלתי הדבקים״ בין להפריד שלא כדי אחר״ מקום אל
 והשומרונים השבעים בהעתקות ויש מאד״ וזר רחוק הזה שהפירש מלבד אך

 המפרשים כל החזיקו ובזה לעבדים״; אתו העביד העם ״ואת אחר: נוםח
 הוכיחו מהם ואחדים העיקר״ הוא שלהם שהנוסח והסכימו ידים בשתי החדשים

 אותם ועשה ואדמתם העם כסף את לקח כי מאד אכזרי היה יוסף כי מזה
עולם. עבדי לעבדים

 עבר שפת סגנון אין לעבדים אותו העביד המלות אשר מלבד אולם
 יוסף ונם התנ״ך״ בכל עבד השם על העביד הפעל נמצא שלא לפי להם״

 הקדמונים״ עמים מסופרי רבים עוד ב) לערים אותו העביר הנוסח מקיים לרומים
 דברי עם בבד בד בזה ישוו דבריהם אשר ודיאדאר סטראבא״ העראדאט״

 דבריהם לפי יען העיקר״ הוא שלנו הנוסח כי עדיהם יתנו הקדושה תורתינו
 להם היה לא הכהנים מלבד העם וכל למלך״ שייכת מצרים אדמת כל היתה
 החמש רק לו ונתנו באריסות האדמה המלך אצל לקחו אך בארץ ונחלה חלק

 כמה ומדדו המלך שרי מיד באו המים מרבוי השדה נתקלקל ואם מהתבואות״
 היו לא כי אף בכלל והמצרים הנשאר מהחלק החמש למלך ונתנו נתקלקל

 אופן בשום עליהם לומר נוכל ולא ממש עבדים היו לא זאת בכל חורין בני
 מעלות את בתהלים המשורר חשב כאשר וכן לעבדים״ אותם העביד

יאמר יוסף

̂ל לבית־ו אדון 1^מ קנינו בכל ו̂מ
T I  -  - | | T  T ״T 1 I

יחכם וזקניו 11בנפע ריו1ע לאסר
- - I  1 1 - 1  t •  I T T  I Y

 הטובה את גם הכתוב זוכר היה לפרעה לעבדים העם את מעביד יוסף היה ואילו
מצרים. למלך יוסף שעשה הזאת

 וכונת עיקר כי לראות עיניהם את שמו לא הרכים המפרשים כל אך
 זמן עד נהג אשר הזה החדש החוק עשה יוסף כי לנו להגיד רק היתה התורה
 וזאת המלך, לאוצר מהתבואות החמש העם יתנו כי במצרים התורה כותב

 וחמש פקידים יפקוד כי ואמר לפרעה עצה נתן יוסף איך מתחלה התורה תספר
 נגד קטן דבר והוא התבואות מכל חמש מכס לקחת היינו מצרים ארץ את

הדבר כי בחכמתו ראה יוסף כי התורה תספר כן ואחרי במצרים, התבואות רבוי

 הנזכל. בע׳ המשתדל 'p3 א)
ליהודים. קדמוניות נ)

ח״ג. א׳ דיאדאר ,787 צד י״ן תמראבא ק״נו״ פ׳ ח״ש הננראדאנו ג)

*11
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 אדמתכם ואת היום אתכם קניתי הן העם אל יוסף ויאטו לדורות. קים ישאר
 היום עד להק יוםף וישם לפרעה, החמש ונתתם בתבואות והיה זרע לכם הא
 בהנהגת ובקי וחכם נבון איש היה ויוםף א) לחמש לפרעה מצרים אדמת על הזה

 העשירים יקנו הרעב בימי אשר מאד נקל כי מראש בחכמתו וראה המדינה
 רק לחמש לא כן אחרי אדמתם את יעבדו העם והמון מצרים. אדמת כל את

 הארצות כשאר לא כי להעניים יתנו והחמש ידות ארבע מהם יקחו העשירים
 כידוע, הנילום שפת שעל בשדות רק לזריעה ראויה היתה כי מצרים אדמת
 לעבוד והוכרח אחר, במקום אחרת שדה לו לבקש יכול היה לא האדמה ועובד

 לתקן יוםף ראה וזאת השדה. בעל חפץ כסי מועט בשכר חיאור שפת על
 האדמה כעד מהם יקח לא אך המלך, יקנה מצרים אדמת כל כי מועד בעוד
 אדמת את לקנות גי׳כ רצה ויוסף ב) יותר ולא מהתבואות החמש רק כן אחרי

 לא אבל הבדל בלי בשוה הארץ כל על הזה החדש החוק יהיה למען הכהנים
 אדמתם את למכור חפצו לא הכהנים יען הפועל אל הדבר להוציא באפשר היה

 את ואכלו פרעה מאת להכהנים חוק כי התורה תספר הדבר וסיבת העם, כשאר
 קבלו כאשר והכונה אדמתם את מכרו לא כן על פרעה להם נתן אשר חקם

 אדמתם את למכור העם כשאר ההכרח להם היה לא ע׳׳כ המלך מאוצר ספוקם די
 לו העמים מחכמי אחד אמר והיטב ג) להם נתן אשר חקם לחם את אכלו כי

 מהולל יוסף היה אז כ* הקדמונים העמים בספרי יוסף כתולדות ספור נמצא
 ומעלתו האוצרות, ושרי הממלכות שרי לפני היה ולתפארת ולצבי בתשבחות,

 ישראל ממעי יוסף כאשר אבל וקאלבערט, סאללי, השרים ממעלת גדולה היתד•
 ולשים לרעתו הכל לדרוש נחוץ אז משה, בתורת כתובה נמצאה ותולדתו יצא
ד). לעבדים העם את והעביד מאד ואכזרי בארצו עוכר היה יוסף כי לחושך אור

 יאספו אשר התבואות כל כי טוב לא כי יוסף עוד ראה חכמתו וברוב
 בעת יען במצרים, אחדים במקומות רק מונחים יהיו המלך אוצר אל החמש ע״י

 כל את ולנהל הארץ כל פני על התבואות להוליך נחוץ יהיה הרעב יגדל אשר
ימותו אליהם יובא בטרם ופן קצה עד מצרים ארץ מקצה כלחם הרב העם

כ״ו, מ״ז, ראשילז5 א)
אתר, באופן כן אחרי הדבר לתקן חכמתו ברוב מחוקקנו משה ראה וזאת ב)

 הארץ, לי כי לצמיתות תמכר לא והארץ כ״ג) כ״ה (ויקרא לה' תהיה הארץ כל כי
 מעה אל ממעה נחלה תסב לא כי עוד ותקן מהתבואות, מעשר יתנו והיהודים

 אשר אחל שבע יקנה כי ארץ, בלי ישאר שגע אשי מאד נקל כי ז׳) ל״ו (במדבר
 הדבר ותקן לעבדים, אצלו יהיו הנשארים והשבעים הארץ כל את כסף הרבה לו

הגדולה. בחכמתו

 מאזעם ביכער דיא בש׳ עיין הענגשעענבערג הח׳ הגיד הזה הנכון הפירוש ג)
.60 צד עגיפען אין

.373 צד II בת״נ וואהר' פארנעהמקעע בם׳ יערוזאלעם הח' ד)
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 בעדם אב^ פרעה יד תחת בר ויצברו ^אמר, ^פרעה עצתו נתן וע״ב ברעב׳
 לערך מאד׳ רבות ערים היו ובמצרים הערים. בכל אוכל לקבוץ היינו א) ושמרו
 כאשר הבאים הימים על התבואות ושמרו ב) העראדאט כדברי אלף עשרים
 אשר בר אוצר יש וכפר כפר בכל כי יוסף כעצת היום עד אנחנו נוהגים כאשר
 למותר; אך הוא כי נראה אשר הכתוב בונת היא וזאת הכצרת׳ לימי שמור

 כי והבונה 0 בתוכה נתן סביבותיה אשר העיר שרה אוכל בערים אוכל ויתן
 התבואות הוליך ולא העיר בתוך נתן העיר סביבות היו אשר מהשדות האוכל כל

 ערי לכל עשה וככה לחם׳ בלי הזאת העיר תשאר לבל אחרת עיר אל זו מעיר
 את ויקבץ חדלו אמרו וכן בשוה׳ הערים בכל שמור האוכל יהיר. למען מצרים

 שבתחום מה נתן בתוכה נתן סביבותיה אשר העיר שדה אוכל וגו׳ האוכל כל
 מעמדת וארץ ארץ שכל מפני בציפורי, ציפורי שבתחום ומה בטבריה טבריה

 אז מהאכרים הבהמה ומקנר. הכסף ותם במצרים הרעב חזק וכאשר י) פירותיה
 כי ה) להרעב השביעית השנר. והיא הכסף לתם היינו השנית בשנר. ליוסף באו

 לעשות רק היה כונתו עיקר אשר יוסף אבל בלחם, אדמתם ואת אותם יקנד.
 אותם העביר העם ואת לפרעה אדמתם את קנה במצרים, מהחמש החדש חק

 מסביב בשדות היושבים העם את כי והכונה קצהו, עד מצרים ארץ מקצה לערים
 שטור שם הנמצאים הבר מאוצרות בלחם אותם לנהל לערים אותם העכיר הערים

 ולכלכל השדות פני על הלחם אצלם להוליך באפשר היה לא יען הרעב, לימי
 מצרים ארץ מקצה נעשה וכן ברעב ימותו הלחם יובא בטרם ופן כזה רב המון

 עוד לעשות מה באמת להם היה לא כי לערים העם את להביא קצהו ער
 למען לרומים יוסף כרעת לערים העם את יוסף שהביא לומר יש ועוד בשדות;

 להם הגיד ויוסף 0 עולם עד נחלתם את המלך יקנה ובזה אדמתם את יעזבו
 כעת היא הארץ כי שאף עליהם, חשב אשר הטובר. מחשבתו את כן אחרי
 וארכעד. יותר ולא מהתבואות החמש רק מאתם יקח לא זאת בכל לפרעד., כלו

 נמצא החיתנו ואמרו הזה׳ הטוב התקון על לו הודו העם וכל להם יהיה ידות
 ז) יותר ולא הנימוס מדרך רק אמרו וזאת לפרעה. עבדים והיינו אדוני בעיני חן

 יצאה והטעות נכונים׳ לא והשטרונים השבעים, נוסחת כי אנחנו רואים ומכאן
.״ואת העביר״ העם ״ואת במקום בכתוב מתחלה קראו כי אצלם . ור.חליפו ״Tהעב .

ל׳׳ה, מ״א, בראשית א)
* .177 קאפ׳ ב)
מ״ח. מ״א, בראשית ג)
צ״א. פ׳ בראשית מד״ר ד)
ן״ל. תפורנו עובדיה רבינו הזה הפ׳ על נכון אל יפרש כן ה)

ח׳. פ/ שני, ספר ליהודים קדמוניות ו)

 עבדיך :לאמר אליהם התנכר כי אמר מעם היו אשר אליו אחיו אמרו וכן
וכדומה, מרגלים; עבדיך היו לא אוכל לשבר גאו
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 ויצא א) הקדש בכתבי כא^ה טעותים עוד להם קרה כאשר ד באות ד האות
לעבדים. לערים במקום ולקראות ג״ב לשנות להם

 טיהורה שבט יסור לא :יעקב בברכת הקטן הפסוק על עין נשים עתה
 לכל חקר אין כי כ) עטים יקהת ולו שילה יבא כי עד רגליו מבין ומחוקק

 דבריהם כל את ולהביא הרבים. המפרשים עליו אמרו אשר השונים הסרושים
 זרים אופנים שני על הכתוב העתיקו השבעים שלם; םפר כמעט לזה יספוק לא

 םמכו כי או שליח״ או ״שלו ״שילה״ במקום שקראו או הנראה וכפי ג) מאד
 והוא שלו שהמלכות שילה יבא כי עד שדרשו חז״ל דברי על בהעתקתם

 לבאר נפשם בכל ועמלו ידים בשתי בהם אחזו העטים מחכמי ורבים י) המשיח
 כי לב על שטו ולא לבם. כחפץ וזרים רחוקים פירושים ע״ם שילה הטלה את

 במלת ה׳ האות כי אומרים מהם יש כהוגן; העתיקו ולא קראו לא השבעים
 ח) ובשליתה כמו לילד תאר שם והוא שיל ושרשו ו׳ במקום משמשת שילה

 ד כמקום משמש וה׳ שלה לקראותה ונחוץ כראוי מנוקדת איננה המלה כי או
 ויש י) המשפט לו אשר בא עד יחזקאל בס׳ מצאנו וכן לו אשר כמו ופירושו

 בדניאל מצאנו וכן שלוה מנוחת ופירושו שלה שרשו שילה כי אומרים מהם
 כן קטר מן וקיטור שחר. משרש באה שיחור הטלה וכטו ז) בביתי הוית שלה
 יהיח ביטיו כי המשיח למלך תאר שם והוא ״שילה״ המלה •שלה" משרש באה

 הטשיח שילה יבא כי עד מיהודה שבט יסור לא כך, הכתוב ופירוש שלוה.
 ד,ןןן שילה כי אחרת דעה עוד יש אכל ח) עמים יקהת ולו ממנו יסורו שאז
 ויבארו החמור על הרוכב הקדמונים היונים אליל סילענם. לאליל התאר שם

 וכסלות ובערות רוח ורעות הבל דבריהם וכל מאד. נבערות השערות ע״ם הכתוב
ט) יחד. גם

 ובראשם עטנו מחכמי רבים ג״כ הזה בכתוב עמלו העטים חכמי ומלבד
ותקן פינסקער החוקר ג״כ אחז ובזה שילו. שילה האגדה בעלי כדברי יפרש רש׳י

(ב״)) א׳ ש»ואל כגודו״ :״י ״אל קראו כבדי מסד אל ו׳) (מ״ע נלאשית כמו א)
וכדומה. כממדיש ויהי קראו כממייש ויהי

<׳. מ״נן, בראשית ב)

 דעס קאממנו לאש ביז איזט, בננשטיממע עס דעם קאממט דער ביז ג)
געביהרט. עש

.48 צד איינפלושש לען איבער היקי בש׳ ועיין ;ויחי פ׳ תכחומא מדלש ד)
נ״ז. כ״ח דברים ה)
ל״ב. כ*א, ו)

א׳. י: ז)
 גזעכיוק, וועעטע, דע ראזענמיללננר, הערדער, העמיס, חכמי בדברי עיין ח)

בהם. וכיוצא העכשטענבערג,
בהם. וכיוצא שאלטצע נארק, ונלאשס, ט)
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 עד מיהודה גדו^ה שבט יסור כי יפרש הראב״ע א) יובא יבא במקום
 ארמית התרגום כדרך אומר יש שי^ה יהודה מ^כות תחלת שהוא דוד שיבוא
 ובא כמו יבא ויפרש שילה עיר על אותו שדורש מי ויש ובו׳ שלו כטעם

 להעיר תאר שם שילה כי יפרש הרשב״ם שילה״ קץ יבא בי עד או השמש
 כל לו להשתחוות לו שניתן המלכות מיהודה שבט יסור לא ופירושו שילה
 שבא שלמה בן רחכעם כלומר שילה יהודה יבוא כי עד ממנו תפסוק לא אחיו

 את אז וימלכו ממנו השבטים עשרת יסורו אז אבל בשילה. המלוכה לחדש
 כמו רבים פרושים עוד ויש ;ובנימין יהודה רק לרחבעם נשאר ולא ירבעם
 הארץ חלופת זמן על הטורים בעל יעקב ורבינו משה, על יפרשהו בחיי רבינו

 שמלת הרשב״א כדברי הוא הנכון הפירוש בי יאמר גרעטץ הח׳ אך ;בשילה
 או לעד״ מיהודה שבט יסור לא לעד״ כמו והוא לאחריו' ולא לפניו שייך עד

 ופירושו שלה״ שלי״ שרשו שילה ומלת עד״ לקראות נחוץ ביותר לו כנראה
ב) הכתוב. ג״ב תרגם הזה אופן ועל שלמה שלום״ שר

 הישרה עקשו עמנו מחכמי והן העמים מחכמי הן המפרשים כל כמעט אך
 שונים לעמים תאר שם אינו בי פה עמים ממלת הנכון הפירוש ידעו לא כי
 ואחדים ג) וכדומה יקראו הר עמים כמו ישראל שבטי והם בעצמם״ להשבטים רק

 נמשכו עמים, ממלת הנבון הפירוש להם נודע אשר גרעטץ הח' ובראשם מהם
 ולאיזה יהודה״ אריה ״גור הס׳ על עיניהם את שמו ולא השבעים שגיות אחר
 יסור לא הם' אחר יבוא כי ביותר היה טוב הלא הזה״ במשל פה יפסוה טעם
 לפרשו עמלו אשר שילה בטלת המפרשים מצאו עול מה ובאמת מיהודה״ שבט

 בעוכרם״ היתה טהשבעים המשבשת ההעתקה ואיך ונלוזים״ עקשים בפירושים
 אפרים בחלק היתד. אשר שילה העיר היא שילה כי כפשוטו פירשו לא ומדוע

 ושם בתחלד. ד.אלר.ים בית עמד שם כי י) מקומות בהרבר. הקדש בכתבי ונודעת
 נחלקד. ושם לפניהם״ הארץ נכבשה כאשר המשכן את ישראל בני השכינו
 ואלקנה למלחמה״ גד ובני ראובן בני על לעלות ישראל בני נקד.לו ושם הארץ״

 ואף כהנים, עלי בני שני היו ושם בשילה ולזבוח להשתחות ימימה מימים עלה
 מאז נועד היתד. כי בשילה״ לשמואל ה׳ נגלה זאת בכל נפרץ חזון היה לא כי

ה) ירושלים זו נחלה שילה זו מנוחה חדל אמרו וכן קדש״ למקום לישראל

.134 צד האשורי הנקוד אל מבוא א)
 העירשער־- דעל אוגד ווייפננן יהודה פאן תצעפנוער דאת ווירד כיממער ב)

 (גננשיכנזע פרידליכע דנגר ווירד קאממכנן דען נאכק־׳ממען זיינעס פאן שמאס
).191 צד א׳ ן׳ ח״ב יודען דער

י״נז. ל״ג, דברים ג)
;שילה שלו״ :שלה :שילו :כמו שונים באופנים נכתבה הזאת והעיר ד)

בתולה. שנכתב במו הוא העיקר לק היא, אחת עיר כי כלום בכך ואין
קי״ט. דף זבחים ה)
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 מדוע להשיב המשורר בונת וזאת שנים, שם־ט רוןkר שם עמד הס״ע ולדעת
:ויאמר למקדש ירושלים ונבהרה שילה נעזבה

יקניאוהר ובססיליהם תם1בבמ ויכעיסוהר •r - • I • T •11 ד : ן• —

בישראל מאד וימאס ויתעבר אלד׳ים שמע
I • t : • I • •  T • ! • “  • n  • T ד •*

 באדם שבן אהל של־ו משכן .רטש
א) ב:ד־צר ותפארתיו עדו לשבי ויתן

 וימאס אחור צריו ויך ה׳ כישן ויקץ הפלשתים, ע״י הארון נלקח כי וכונתו
 רמים כמו ויכן יהודה שבט את ויבחר בחר, לא אפרים ובשבטי יוסף באהל

 אשר כשילו אשר מקומי אל נא לכו כי ירמיה הנביא ג״כ אמי וכן מקדשו,
 ב) ישראל עמי רעת מפני עשיתי'לו אשר את וראו בראשונה שם שמי שכנתי

 למקום אז לו הנודעת שילה העיר את הזכיר אשר הקדמון הכותב חטא ובמה
 למקדש הנועד מקום יהיה דוד בימי הבאים בימים כי עוד ידע ולא קדוש

 הכתיבה, זמן המאחרים סירסט. בלעעק, עוואלד, לדברי אף הלא בירושלים,
 נודע לא ומירושלים הגנור שמשון בימי יעקב ברכת לדבריהם נכתבה זאת בבל

 ירושלים את מזכיר הכותב היה אם הרבים המפרשים עושים היו ומה מאומה, אז
 מאתם בקש מי אולם ובפירושיהם; בהשערותיהם אז עשו מה שילה, במקום
 על שמו לא ומדוע כתומם, האלה הנביאות ובאו נתקיימו מתי ולדעת לחקור

 אמר והטיב יותר. ולא נפשו ותאות משאלות רק כלל, נבואה כאן שאין לבם
 רק אז היה וחפצו ישעו כל כי המשיח, על עוד כיון לא כי באהלענם החי

ג). כנען את לרשת
 מכל ולברר ללקוט רק לנו אין הקשים הכתובים ולפרש לבאר והנה

 אתה יהודה הראשון בפסוק שבהם, והיפה הטוב את הרבים מהמפרשים ואחר אחד
 בנים ליעקב היה יען רש״י דברי נכונים אביך, בני לך ישתחיו וגו׳ אחיך יודוך

 בס׳ לו, ישתחוו שבטים הי״ב כל והכונה אביך, בני אמר לזה נשים מהרבה
 לאחר בני יהודה אתה שכונתו הרשב״ם דברי נכונים יהודה אריה גור השג*

 להחדדך אויב יבא לא בעירך ותשכב ותכרע באומות טרף מלטרוף שעלית
 בעורף ידך שאמר אחרי כי כאן, הזה הפסוק מקום כן ועל ממקומך; ולהוטך
 ;עוד יחרידוהו לא ואויביו בתקפו שישאר הרמה במליצתו עתה אמר אויביך

עמים כי מאד גראטץ הח׳ דברי נכינים מיהודה, שבט יסור לא השלישי ובפי

h( נ״יז. נב׳׳ח, תהליס
.5י״ }/ ירמיה )5
 ךf5נ קננכננב געננבזיס דיי' :מר6י וכה : 466 לד גענננזיס צור ק^מנ. ג)

 צורריקג ורצייט דיא אן דך זיא דא וויי^ פננרלויטגארען מנבמכיאמאידענב קיינען

 קאנאאן פאן נעדטץ דען אדן) נור האפנונגכנן איהרנג אללע נאך פערזעטצט,
זינד. גננריכטננט
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 השיעור להפלגת הוא כי, עד מליצת כי שד״ל הח׳ ודברי ישראל. שבטי הם פה
 שיסור שילה יבא כי עד טעם אין כי הראב״ע ודברי א) לספור חדל כי עד כמו

 עת שיגיע ער לחם לפלוני יחסר לא כמו טעמו רק שילה בבוא ממנו השבט
 שילה העיר היא שילה כי המפרשים וכדברי רבות; וכרמים שדות לו שיהיה
־ * בתחלה. ה׳ בית שם עמד אשר

 יצועי את ראובן חלל כאשר כי נראה יהודה תולדות על נתבונן ואם
 בימי היה וכן אחיו. על לנגיד היה ויהודה ליוסף, ונתנה בכורתו נלקחה אביו
 המזבח לחנכת הראשון לדגלים הראשון השבטים, נגד דבר לכל הראשון משה

 אחיו* לפני בתחלה ונסע הארץ את לנחול והראשון הארץ לכבוש הראשון
 עמו ואל יהודה קול ה׳ שמע ואמר ראובן אחר מיד מותו לפני משה ברכו וכן

 ה׳ ויאמר בתחלה, יעלה מי השופטים בימי ישראל בני שאלו וכאשר תביאנו,
 אחיך. יודוך אותך אתה יהודה כברכתו, יעקב אמר וזאת בתחלה; יעלה יהודה

 לפניהם תעבור אשר ואחר השבטים כל לך וישתחוו איביך בעורף תהיה ידך
 יסור לא מחריד, באין מקומך על תרבץ תכרע האמות. ואת כנען את ותכבוש

 אל תבוא כי עד למעלה תעלה כך וכל רגליך. מבין ומחוקק ממך השבט אז
 אותך וישימו השבטים כל ויקהלו יקהו ולך אלהים. בית שם אשר שילה עיר

 יהודה את כי לבבו ותאות משאלות רק הוא הזה החזיון וכל עליהם לנגיד
 בני שאלו כאשר ובאמת לכך; ראוי הוא כי עליהם למשול השבטים יבחרו

 מאס אשר שמואל אבל ממנו, המלך יבחרו כי הראשון יחדה היה מלך ישראל
 אז. האכזרים המושלים ככל ימשול פן ירא כי כרחו בעל במלך ובחר במלוכה

 ישראל, שבטי מקטני בנימין משבט היה אשר בשאול לבחור בכונה ראה
 כי נחם וכאשר בנימין, שבטי משפחות מכל צעירה משפחה היתה ומשפחתו

 מאז למלוכה הראוי יהודה משבט שהוא בדוד כן אחרי בחר שאול את המליך
 אבי בית מכל בי ישראל אלהי ה׳ ויבחר ;כן אחרי בכונה ג״כ דוד אמר וזאת

אחר. שבט ולא למלוכה ראוי והוא ב) לנגיד בחר ביהודה כי וגו׳
 הפסוק י״ז. בפרשה ב׳. מלכים בס׳ המבארים מצאו וזרות קשות כמה

 יראים היו ה׳ את ליג להפסוק סותר ה׳, את יראים אינם וכו׳ הזה היום עד ל״ד
 וכמצוה וכתורה הארוכה התוכחה ה׳ את יראים האלה הגוים ויהי מיא להם׳ וגם
 כמשפטם אם ״כי ט'; בפסוק המלות גם פה, שייכים אינם מ׳ עד ל״ד פסוק וגו׳

 ״הם ל״ד, בם׳ להם הדומות המלות לעומת נציגן אם עושים״, הם הראשונים
 מהמפרשים אחדים והנה למאוד; זרות נראות הראשונים״, כמשפטם עושים

 הפ׳ עד ל״ד הפסוק כי האופן זה על הענין ולקשור הזאת הפרשה לפרש יצאו
 שם. דסיים במה פה ומתחיל כ״ג בפסוק הנזכרים ישראל בני על שב מ״א.

ד ליד. בפסוק ואומר מוסגר, מאמר אחר לרוב הכתובים כדרך בני הזה היום ע

מ״נז. ,6מ״ לאשיס5 א)
ד׳. כ״ח, א; הימים דברי ב)

12למקרא. סיג מסורת



— 98 —

ותם בימי גם ישראל  hv בהיותם עשו באשר הראשונים כמשפטם עושים ̂ג
 הגלות קודם הראשון כמשפטם אם בי שמעו ולא ה׳ את יראים אינם ;אדמתם

 למשל שומרון לערי המוגלים הגוים את להם לקחו ולא עתה, גם עושים הם
הזה. היום עד בניהם וגם הם גם וכד השם את יראים שהם ולמופת

 וכל מאד. הכתובים על וזרות תהפוכות עוד הוסיפו האלה המפרשים אבל
 המקראות את ועקם אחריהם נתעה גראטץ הה׳ וגם שחר. להם אין דבריהם

 הראשונים״ כמשפטם עושים הם הזה היום »עד ל״ד הפסוק חצי רק כי ואמר
 עד ה׳ את יראים אינם המתחיל. הזה מהפסוק השני וחצי השמרונים, על שב

 על שב מ״א ופסוק כ״ג, בס׳ הנזכרים השבטים עשרת על שב מ״א פסוק
 נוסח ״אינם׳ במקום ל״ד בפסוק נמצא השבעים בהעתקות אולם א) השמרונים

 הם הראשון כמשפטם אם בי שמעו ולא במקום ט׳ ובפסוק הם״ או ״הנם אחר
 עושים, הם אשר משפטם אל תשמעו ולא השבעים קראו שלנו. בנוסח עושים

 ואת יראים היו ה׳ את קראה: ל״ג ובם׳ הסורית בנוסחה שנוים ג״כ יש וכן
 הזה. היום עד אדמתם מעל ישראל בני ויגלו הגוים כמשפט עובדים היו אלהים

 כחוקים עשו לא אשר ועל ה׳ את יראו ולא ה׳ את עזבו אשר על ל׳ד, פסוק
 הכרוך חוואלסאן הפראם. והנה ;ה׳ צוד. אשר וגו׳ וכמצוה וכתורר. ובמשפטים

 בשתי בזה גם אחז עצומות בעינים אחריד. וד.ולך השבעים העתקת אחרי מאד
 החוקר עזב איך אולם ב) השבעים כנוסח הכתובים לתקן יצא אשר עד ידים
 אשר השבעים כהעתקת נשברים בארות לו לחצוב והלך חיים מים מקור הזה
 אחרי בר.ם חלו עוד כהוגן שלא והעתיקו בוערים שהיו מלבד כי המים, יכילו לא
 ג) כנודע לשיטתם נחוץ היד. הדבר כי בבונה נעשו רבים ושנוים שונות, ידים כן

 העיקר הוא שלנו הנוסח כי נראה לב בשום הכתובים על היטב נתבונן אם אבל
כלל. ודוחק לחץ שום הנזכרת הפרשה בכל ואין

 צוה ״אשר ל״ד, בם׳ הזרה המליצד. על לב לשום לנו נחוץ מתחלה אך
 בזה הכותב ובונת תכלית היתד. ומד. ישראל״ שמו שם אשר יעקב בני את ה׳

 נוסחת על בדברו בהן הח׳ מלבד זאת על דתעורר מהמפרשים איש אין וכמעט
 רק היהודים אותם כינו כותים שהשם יאמרו השומרונים כי יאמר השומרונים

 באמת אנחנו ואולם יצאנו, אלילים עובדי העטים ממעי כי לאמר גנאי לשם
 את ולחזק ישראל׳ בני או ישראל בשם נקראים ואנו יצאנו ישראל ממעי

 יעקב עמו ה׳ חלק כי בם׳ כמו שלהם הקודש בכתבי רבים שנוים עשו דבריהם
יעקב עמו ה׳ חלק כי לרמוז הפסוק בסוף ישראל המלה הוסיפו י) נחלתו חבל

* .8 צד 1875 משניז לגרפטץ מ״ע עיין )6
ל״א. עלה תרכ״ז למכת המליץ מ״ע ב)

 נועקמטע דעס אין פעלמונגען ״דיא נלעטץ מהת׳ היקר בולאמר עיין ג)

.432 צד 1853 ממכת לפראכקעל נמ״ע פעפטאאייכטא, דער
ט׳. נ״ב, דנריס ד)
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 בשם קראו עצמם את כי השומרונים הם ישראל נחלתו חבל היהודים, הם
א). ישראל

 נכון אל הנזכרת הפרשה כל לפרש ידינו לאל יש האלו הדברים וע׳ם
 את אשור מלך לכד להושע התשיעית בשנה כי הכותב לנו יספר מתחלה כי

 ומכותה מבבל שונות מארצות רבים וגולים אשורה, ישראל את ויגל שומרון
 יהודה׳ צרי כן אחרי היו והם השומרונים יצאו ומהם שומרון בערי הושיב ומעוא
 שער וזה האמיתים היהודים הם רק כי והתפארו בשכם מקדש להם וכנו כנודע.

 השומרונים מחצבת מקור את הכותב לנו יגיד ל״ג עד כ״ד ומפסוק השמים.
 בתחלה ואיך יצאו, ̂הם אשר עצביהם ושמות השונים עמים שמות ואת באמת

 את לירא עליהם קבלו בהם הרגו אשר האריות מיראת ורק אלילים עובדי היו
 הסעיפים, שני על ויפסחו עובדים היו פסיליהם את זאת ובכל ישראל, אלהי
 היום עד כי בימיו אשר השומרונים קורות את הכותב הגיד מ״א עד ליד ובם׳
 על לפסוח הראשונים כמשפטם השומרונים עושים כותב הוא אשר בעת הזה

 ואינם לבדו, אחד אל רק לירא היהודים כדת ה׳ את יראים אינם הסעיפים, שתי
 והשם הם אלילים ועובדי בשתוף ה׳ את עובדים כי וכמשפטם, כחקתם עושים

 השם ובין יעקב השם בין חילוק אין כי ליהודים רק להם יאות לא ישראל
 יצא טעם ובטוב ישראל, שטו שם אשר יעקב מבני הוא, אחד שם כי ישראל
 והראה ב) בימיו נפרצד. אשר הדעה ננד ט״א עד ל׳ה מפסוק להוכיח הכותב
 כפי יען כלה, ישראל דת נגד היא השומרונים עבודת כי רבות כראיות לדעת
 היינו בשתוף ה׳ את לעבוד ישראל לאיש אסור אתם ה׳ כרת אשר הברית
 חזר ט״א ובפסוק שבעולם, אופן בשום אחרים אלד.ים ולעבוד ה׳ את לירא

 אבותיד,ם עשו כאשר השומרונים עושים הזה היום עד כי כלל בדרך להניד הכותב
הרעה. מדרכם עוד סרו ולא בניהם ובני בניהם גס

 לכל מכשול לצור היתה אשר ול׳ד ל״ג הפסוקים בין הסתירה וכדבר
 ל״ג הפסוק יען כלל. זה את זה סותרין האלה הפסוקים אין הרבים. המפרשים

 עובדי השונים העטים אל ביחוס השומרונים על הכותב ואמר יראים״ היו ה׳ ״את
 יען יראים השומרונים יקראו וכנגדם מאומה, מה׳ ידעו לא כמעט אשר אלילים

 ה׳״ את יראים ״אינם הנאמר ליד בפסוק אולם בשתוף, לפחות ה׳ את עבדו
 אחדות הוא אמונתם יסוד אשר היהודים אל ביחוס השמרונים על הכותב יאמר

 ישראל אמונת יסוד יען ה׳* את יראים •אינם השומרונים יקראו וכנגדם גמורה
 מהגולה עזרא עלה כאשר זה ומטעם לזולתו; לעבוד ולא לבדו ה׳ את לירא הוא

השטרונים את ולא ישראל אלהי אל הארץ גוי מטמאת נבדלה כל קבל לאיי
.253 צד 1867 שנת לפראנקעל מ״ע א)
 לגינו משה כי להגיד נימינו תעמיס מחכמי רבים עוד נזה נתעו כאשר ב)

 את אשא ל3ו לאור, וחשך לחשך אור ושמים אחרים, אלתים על כך כל הזהיר לא
שפתי. על שמותם

כ״א, ו/ שס ג/ ד/ עזרא ג)
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 תחסה. אין ולהם הסעיפים שני על ופסחו האריות גירי רק היו הם כי
עולמית.

 ויכינו :הפסוק הוא נראטץ הח׳ יאמר עזרא בס׳ הקשים הכתובים מכל
 להלמו קשה מאד ומה א) הארצות מעטי עליהם כאימה כי מכונתו על המזבח

 שלפניו להטאמר לא וחבור קישור שום לה אין אשר ״כי״ מהטלת פתרון ולמצוא
 היה הכתוב להבנת מפתח למצוא הרבים המפרשים עמל וכל שלאחריו, ולא

 העולה המסילה ולסקל והקושי הכובד להסיר איך מצא בערטאה הח׳ אך לריק.
 ביתרון נעשה עזרא על הזאת והעתקה היונית. העתקה ע״י הכתוב חקר אל

 הוספה הזה הפסוק על יש ושם כה״ק. שאר של השבעים מהעתקת דעת הכשר
 להלמה, קשה היונית ההעתקה כי גראטץ הח׳ עוד יאמר אכל ומאחריו. מלפניו

 הארץ מעטי עליהם ויאספו :כזה בעברית מתחלה כתוב היה ידה על הנראה וכפי
 • הארצות מעמי עליהם באימה(באיבר!) כי ממנתו על המזבח את ויכינו (הארצות)

״באיבה״. היונית ההעתקה גראטץ לדברי קראה שלנו כנוסח באימה ובמקום
 הזאת העתקה ע״פ הכתוב כונת להכין כי גראטץ הח׳ עוד יאמר והנה

 מאי אמות ד׳ המזבח) הוסיפו(על הגולה בני וכשעלו שאמרו חז״ל לנו יועילו
 לא״י מבבל הגולים עלו כאשר וכונתם ב) ספק דלא משום יוסף ר׳ אמר טעמא
 כי ספק דלא משום אמות ד׳ על בנו אשר החדש המזבח את והרחיבו הוסיפו
 ג). המנחה ואת העולה את מהכיל קטן היה כי מצאנו ראשון בבית היה אשר המזבח

 :חז׳׳ל יתרצו זאת על המזבח ולהרחיב חדשות לעשות לעצמם הרשו איך אבל
 שהעיד אחד הגולה, מן עטהן עלו נמאים שלשה יעקב בן אליעזר ר׳ תנא
 פי על אף שמקריבין להם שהעיד ואחד המזבח, מקום על המזבח על להם

 מצאנו וכאשר י) אשורית שתכתב התורה על להם שהעיד ואחד בית שאין
 נעשה ואיך הקרבנות ומעשה המקדש נבנה איך בפרטות הזכירו ונחמיה עזרא כי

 אך כעת. ספק לא ומדוע המזבח הרחיבו כי הזכירו לא מדוע כמקודם הכל
 והקריאה ישראל, אלהי את לעבוד רבים ע״א באו שני בבית כי הדבר סיכת

 שפת דרך ׳ ולא כלל פירוש לו אין עליהם״ באימה ״כי או עליהס״ באיבה ״כי
 נשתנה ומבאים עליהם״ באים ״כי ז היא בכתוב הנכונה הקריאה לדעתו ע״כ עבר׳

 הארץ מעטי אליהם ויאספו :כך הוא והכתוב באיבה, או באימה על בטעות
 הארץ. עמי כל אותם ויחזקו עליהם באים כי מכונתו על המזבח את ויכינו
 מעטי עליהם באים כי המזבח הרחיבו מדוע נכון טעם לנו לתת הכתוב וכונת
 לר,רחיב מוכרחים והיו הקרבנות טהכיל קטן היה ולזה אותם. ויחזקו הארץ

ה). בקיצור גראטץ הח׳ בריד ע״ב המזבח;
ג׳. ג; שס א)
ע״ג. מ״א, זבלזים ג)
ס״ד. ח; ׳3 מלכים ג)
.3ם״ יזים3ז ד)

לחקן ראזעכצווייג הח׳ א3 ואחליו 1. צד 1875 ת5לש לגיעטץ מ״ע ה)
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 ההעתקות נסחאות ע״י הכתובים ̂עקם המבארים כל עמלו לשוא אולם
 היונית הנסחא ע״ם הכתוב על ולהוסיף לתקן גראטץ הח׳ יצא ובחנם שונות.

 ;יוד של בקוצו אפילו בה לשנות ואין העיקר לעולם היא שלנו הנסחא כי
 גר>ןטץ הח׳ ידע כי ואף הכתוב. ובונת תכלית ונעלמה נסתרה ומהמעתיקים

 היונית העתקה רק כי ואמר מהשבעים המשבשת להעתקה אמון נתן ולא להזהר
 חסר דבריו לסי כי קדים, ורדף ע״י ג״כ נתעה זאת בכל כהוגן, נעשה עזרא על
 לא ובאמת בעצמו; הודה כאשר מדתו׳ על ״ויוספו והוא: העיקר כר,כתוב עוד

 למותר כי הנראים ;סד׳ לא ה׳ ״והיכל :ו׳ בפסוק המלות על גראטץ הח׳ התבונן
 כלל, דוחק בלי מאד הקשה הזה בכתוב וחתוס סתום כל לפניו נפתח אז המה,
העיקר. היא שלנו הנסחא כי בשמש ברור רואה והיה

 ומרוע וגד, המזבח את ויכנו נאמר ב׳ בפסוק הלא נתבונן מתחלה אך
 עוד ללמדנו, בא ומה מכונתו, על המזבח את דכינו ג*. בפסוק הפעם עוד נאמר
 האלהים בית בתחלה ולבנות בפירוש נאמר ברש המלך פקודת כס* הלא קשה

 וכר לירושלים ויעל א) בירושלים בית לו לבנות וכד כרש אמר כה בירושלים;
 בית :מלכא מטעם הנשתון בכתב נאמר וכן ב) ישראל אלהי ה׳ בית את ויבן

 רומה טסובלין ואשוהי דבחין דבחין די אתר יתבנא ביתא בירושלים אלהא
 לא ומדוע י> אתרה על יבנון דך אלהא בית שתין אמין פתיה ן שתי אמין
 המזבח בנו ואיך המקדש, ולא המזבח מתחלה ובנו המלך כמצות בבל עולי עשו

 ;בית שאין פי על אף המזבח על להקריב לעצמם התירו ואיך אחר. במקום
 זה, על נכון טעם ולתת האלה השאלות כל על להשיב הכתוב כונת היא וזאת
 על טכונתו על המזבח את הכינו בי הכונה מכונתו. על המזבח את ויבינו ואמר

 המזבח מתחלה בנו מדוע עוד ויפרש הראשון. בבית מקודם עמד אשר המקום
 היו ע׳כ יסד, לא ה׳ והיכל וגד הארצות מעמי עליהם באימה בי המקדש, ולא

 הבית במלאכת להתחיל הארצות מעמי יראו כי המזבח מתחלה לכנות מוכרחים
 האחרונים הכתובים ודרך יסד, לא ה׳ והיכל מטנו, היסוד אף ולעשות כעת

 תחלה הנאמר את לבאר הבאים בפסוקים יבוא הענין סוף אשר אופן על לכתוב
 תנא מאד. כעת נכונים חזיל ודברי רבות, פעמים אלה בספרים נראה באשר

 על להם שהעיד אחד הגולה, מן עמהם עלו נביאים שלשד. יעקב בן אליעזר ר'
 לר.ם שד,עיד ואחד ממנתו על בכתוב שנאמר כמו המזבח. מקום על המזבח

זה ובשביל ;סה לא ה׳ והיכל שנאמר, כמו בית, שאין פי על אף שמקריבים

 עזרא יכער5 דיא אין אייכלייעוכג ׳p3 עיין עליהם״ אימה גא ״כי ולקראות גכהוג
.42 צד כחמיה אונד

ב׳. א/ עזרא א)
ל. שם, )3
ג׳. ו/ שם ג)
ז׳. פס׳ ד)
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 םחדו לשוא ובאמת קרבנות, ולהקריב מתחלה המזבח לבנות לעצמן התירו
 המלאכה מיד נשבתה האלהים מבית היסוד לעשות כן אחרי החלו כאשר כי פחד
רבים. ימים על יהודה צרי עיי

 בכתבי יראו כאשר החדשים התנ״ך ממפרשי רבים אצל חולה רעה עוד
 להם, מובנים ובלתי ראשונה בהשקפה זה את זה הסותרים שונים דברים הקדש
 ולא רוחם, על העולה ככל מדעתם הכתובים ולתקן ולשנות לשבש מהר יצאו

 לשנות לנו וחלילה הדברים; חקר עד עוד באו לא כי לדעת לכם על ישימו
 מקומות פה נביא ולדוגמא קלקול, יצא התקן במקום כי מאומה בהם ולתקן
 בהם שנפלו הסכימו החדשים המפרשים כל שכמעט הקודש בכתבי אחדות

 נראה לב בשום עליהם נתבונן אם אלה כל ואחר וחסרונות, שגיאות טעותים
 הישרה עקשו המפרשים כל ורק כלל, וחסר טעות ועקש נפתל בהם אין כי

לעולם. יקום ה׳ ודבר
 אשר איה בת רצפה בני שני את דוד המלך ויקח :נאמר ב' בשמואל

 אשר שאול בת מיכל בני חמשת ואת מפבשת ואת ארמני את לשאול ילדה
 והפליאה א) ויקיעם הגבענים ביד ויתנם המחלתי ברזלי בן לעדריאל ילדה

 לפלטאיל רק לאשה המחולתי לעדריאל מיכל שהיתה מעולם מצאנו לא כי גדולה
 נאמר זה ומלבד לאשה, הטהולתי לע׳דריאל נתנה שאול בת מירב ואך ליש, בן

 יוסף והנה ב> מותה יום .עד ילד לה היה לא שאול בית ולמיכל בפירוש:
 בן מפלטי רק לה נולדו מיכל בני החטשת כי ואמר בזה ככר הרגיש לרומים

 שאול בת מיכל בני חמשת את ואמרו הדברים לתרץ עמלו חדל וגם ג> *ליש
 ומיכל ילדה מירב יהושע ד לך אמר ילדה מירב והלא ילדה מיכל וכי וגו׳

ד). שטה על נקראו לפיכך גדלה
 פה כי גראטץ הח׳ ג״כ הסכים ועטהם החליטו העמים מחכמי רבים אך

 עד ברור אצלם וזאת ״מירב׳ מיכל במקום לתקן ונחוץ בכתוב שגיאה נפלה
 יצאו ובחנם נכונים לא דבריהם אולם ה> בזה להסתפק עוד אין דעתם שלפי

 שגיאה אין פה גם אף כי הכתובים לתקן לנו וחלילה מדעתם, תקונים לעשות
 מרב את תת בעת ויהי הכתוב: על להתבונן מתחלה לב לשית נחוץ רק כלל
 המפרשים דברי לפי אשר 0 לאשה הטחלתי לעדריאל נתנה והיא לדוד שאול כת

לאשה, הטחלתי לעדריאל פתאום נתנה לדוד מירב את תת בעת כי שפירשו

מ׳. כ״א, ב/ שמואל א)
כ״ג. ו׳ שם )3

ליהודים. קדמוניות ג)
ע״ב. י״נו, קנהדרין ד)
 מיכל ערך לשעכקעל לעקם׳ על3וני ,247 צד א׳ יודען דער געשיכנוע ה)

.216 צד
• י״ט. י״ח, א׳ שמואל ו)
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 שאויל שאמר טה גם כלל. הכתוב הודיע לא הזה השינוי סיבת וגם העיקר וחסר
 אך הלשון. חקי נגד והוא שחר לו אין היוס, בי תתחתן בשתים כן אחרי לדוד

 לעדריאל נתנה כבר אשר מרב את לדוד תת בעת ויהי כך: הכתוב פירוש
 ויאמר בעיניו. הדבר ^טב דוד את ג״ב אוהבת בתו מיכל כי לשאול נודע לאשה

 ואתן בשתים היום כך אתחתן אנכי והבונה היום. בי תתחתן בשתים דוד אל
 עדריאל בעלה Tמ מרב את לקחת היתה שאול וכונת מיכל, ואת מרב את לך

 למוקש, לו ויהיה לדוד שונא הראשון בעלה עדריאל יהיה למען לדוד ולתתה
 ונתנה דוד מיד מיכל את כן אחרי לקח כאשר נקל כדבר זאת היתה ולשאול
 כי מאומה טוהר בעדה לקחת יכול לא כי לשאול הציר ורק ליש, בן לפלטי

 את תת בעת כאשר אך הפלשתי גלית בעד בתו את לו ליתן מחויב היה
 לדוד ואטד ביותר שמחה נתמלא אותו, ג״כ אוהבת מיכל כי שמע לדוד מרב

 ערלות מאה מוהר מאתו לשאול שיוכל ראה בעדה כי היום בי תתחתן בשתים
 פלשתים. ערלות המאה את כן אחרי דוד הביא וכאשר למוקש, לו ותד.י פלשתים

 רצה לא מרב ואת לאשה מיכל את רק לו נתן מחשבתו נסכלה כי שאול ראה
יצלח. לא עליו יוצר כלי יכל כי ראה כי עוד לו לתת

 נערה היתה כי בכתוב בפירוש נאמר לא לדוד מיכל נשאה כאשר והנה
 ג״כ היה טככר, מרב ובעל שאול חתן עדריאל כי ברור הדבר ע״כ בתולה,

 וכמה לדוד, נתנה בטרם עוד כנים חמשה לו ילדה והיא בתו, למיכל אוהב
 ולמיכל הכתוב ופירוש כ) בביתה שהחזיקה התרפים עליה יעידו צניעותה נדלה

 כי וחז׳ל. לרומים יוםף דברי נכונים מותה. יום עד ילד לה היה לא שאול בת
 מותה יום עד ילד לה היה לא דוד נגד דברה אשר העת מן כי להגיד כונתו
 ושאול עקרה היתד, כי בפירוש נאמר לא כי ילדים לה היו מקודם אבל
 למען ליש בן לפלטי ונתנה ממנו בתו מיכל את לקח מאד דוד את שנא אשר

 יגיע דור אשר ימים יבואו כי דעתו על עלתה ולא לעולם, לדוד ניר ידדה לא
 לדוד אותה להשיב יוכרח בשת איש עצר יורש בנו אשר כזו גדולה למדרכה
 המלוכד. תתקיים למען מדיני מטעם רק אליו מיכל בחזרת רצה ודוד בחזרה.

 המלך חתן יהיה מיכל את שנית בקחתו אבל שפלה ממשפחד. בהיותו בידו
 יבואו ועתה באונם ממנו נלקחה יען אליו להשיכד. נקש ובצדק למלוכה, וראוי
 ילדד. אשר נעכל בני החמשת אותם כי בשלום, מקומם על הכתובים דברי

להגבעונים. טותד, אחר הנראה כפי דוד מסר לעדריאל
ד> דוד.ד.אחרונים דברי ׳״ואלה האלה, המעטים דוד דברי על נתבונן כעת

והפירושים השערות לכל חקר ואין מאד, הרכים המפרשים בהם עמלו אשר

. ' כ״ה. י״ז, שס א)
י״ג. י״נ; שס נ)
; פ/ ז׳. שפר ליהודים קדמוניות נ)  כ״א. סכהדרין ד׳
א; כ״ג, ב׳ שמואל ד)
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 דוד כי הסכימו מהם רבים וכמעט הדברים. תכן את ^דעת ע^יהם אמרו אשר
 צופה כי הוא ונעים נחמד ושיר חייו ימי בסוף אד הזה הקטן השיר חבר בעצמו
 השיר והתחלת א) אחריו להיות שעתיד מה ועל שעברו הימים על בו ומביט

 מן הקדמה כעין הם לפניהם אשר הדברים וכל בי״ דבר הי ״רוח הכתוב מן הוא
 הס׳ כותב מצאו בלעעק החי ולדברי המלך. דוד תולדות את כתב אשר הכותב

 ישי בן דוד נאם ;בשם נקרא והיה הרבה משלים בו נאסף אשר בספר שמואל
 קטן להשיר הנועם אין כי יאמר גראטץ והחי ישראל זמירות ונעים וכוי
 תוכן בדבר מקודם חבר אשר להשירים כמו ימיו כסוף דוד חבר אשר הזה

 נאבד כלו וכמעט הוא חסר כי מפני לדעת קשה כי אחדים יאמינו השיר וכונת
 שני בתוכו יש גר^טץ הח׳ ולדברי יותר, ולא התחלתו רק לנו ואין מאתנו
 ‘ישעי כל •כי המלות ולפני ביתי״ כן לא •כי הפסוק לפני מקומות כשני חסרים

 עמלו חזה השיר בביאור י> החסר על לסימן רבות נקדות בהעתקתו רשם וכן
 את הספיקו לא מהם ואחדים חקר. אין וזרות תהפוכות והגידו מאד המפרשים

 ככל״ •ערוכה קראו'במקוס אשר השבעים בהעתקות הנמצאים בהשנוים עצמם
 מדעתם, חדשים תקונים לעשות עוד ויצאו ״בבשת* ״בשבת״ עת״ בכל ״ערוכה
 החי ולדברי ה> כמטר צ״ל ממטר וכן ח׳ כנגה צ״ל מנגה כמקום פירסט לדברי

 שפת דרך זאת אין כי יאמר על״ ״הקם t בכתוב שלטה טלה אין כמעט גר^ןטץ
 אפשר אי •מושל״ ה״ עם •על או ישראל״ על ״הקם בכתוב להוסיף נחוץ רק עבר
 ״בני כמקום ׳בליעל״ ״צמח״ מלת חסרה מארץ הטלה אחרי •משל" צ״ל רק כלל

אויביו. או ע״א העמים והם בליעל״
 ועשו הישרה עקשו הרבים המפרשים כל כי לראות נשתומם מה אך

 הלחץ וכל כלל, וחסר שכוש שאין במקום בכתובים בחנם וחסרים שבושים ג״ב
 ״צדיקי כמלת בשירתו דוד כון טי על לדעת מהם נעלם מאשר להם בא והדחק
 העיקר באמת היא אשר הזאת השאלת לבם על עלתה לא וגם ״בליעל״ ובמלת
 מדוד הזח האחרון השיר נאסף לא מדוע והיא, האלה הקשים הכתבים בביאור

אחרונים. ממשוררים שירים ואף משמואל הגדול שירו בו בא אשר אחרי תהלים בם'
 על עין נשים הזאת, השאלה על ונשיב הכתובים נבאר בטרם אולם

המלך דוד בשידת ותהלים שמואל בין אשר האלה השנוים
.■ ך י״ח. תהלים ד׳ כ״ב, ב׳, שמואל,

: איבי ^ן ה* אנןךא מהלל אושע:כי ומאיבי ה׳ אקרא מהלל ע ^
בליעל ונחלי חכלי־מות אפפוניבליעל כחלי משברי־־מות אספני

וכלוגוה. קאתתעל, מילמנו, מאיייער, ווענוטע דע עוואלד, א)
.363 צד טעם' אל/ דאם אין איינלייטונג ׳p5 בלעעק ב)
.293 נד א', יודען דער געשיכטע ג)
.194 צד הס ד)
ק' מילתט ה) ,181 צד שני ס' לוטער בינעל דער געשיכטע נ



 קדמני סבני ל1עא חבלי יבעתני:
b:ה׳... אקרא בצר־לי קשי־־מות

I I ״* I V • -  -  V T ד |

באזניו. ושועתי

— 105 —*

סבבוני ל1שא חבלי יבעתוני:
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̂ג לפניו ושועתי ה׳... באזנין.’ תב
T f T I  T T T I  • T l * l

 ולא בסודם לבוא המפרשים בל בהם עמלו אשר הרבים השנוים סיבת
 חסדו. לה' יודו אשר עליון מחסידי נתחברו תהלים שירי כי הוא; בידם עלתה

 במקדש ג״ב ושרו כלו. העם כל בעד תהלים כס׳ לאחת אחת כן אחרי ונאספו
̂ןי̂ן טעמים. משני מקומות בהרבה לשנות מוכרחים היו וע״כ א> רב בהמון ה׳  רא

ב> ביותר נקיה בלשון ולדבר האזן את לשבר
ן והלעיס הקשים הדברים  לכלמה כבודו יהיה לבל שאול! דור ^..הגיד־יב̂ז

 ובקרבו המבשר. נער את והרג מותו על וקנן בנה לפנים רק כי בראותם ־עם קפל
בזה. נראה כאשר מאד. לאידו וישמח שנאתו נטר

בליעל ונחלי מות חבלי אפפוני
- - • I  V T  * • I V  * T - J

יבעתוני.
בליעל נחלי משברי־מות אפפני כי

• T •I \ 1• ״ 1• • I -  •I -  V T • ״־ •

יבעתני.

 יודה ודוד נשלם, עכר הוא יבעתני״ ״אספני בשמואל הנאמר לפי הנה
 ונצל לה׳ אז קרא שאול ע״י מות משברי הקיפהו כאשר כי ויאמר לה׳ כעת
 כאשר והבונה נשלם בלתי עבר הוא ״אפפוני׳׳ בתהלים הנאמר לפי אך מידו״

 רשעים סבבוני רבות פעמים שם; מרש׳׳י הנכון כפירוש עת בכל צרות אפפהו
השנוי וכן תמיד לה׳ קורא הייתי אני אקרא לי בצר עושה הייתי מה ואני

. .481 צד 1872 לשכת לגיעעז מ״ע עיין א)
 בשמואל ז׳ בע׳ לשכות ההכרח היה ביותר האזן את לשבר זה ומעעס ב)

 העם יעעו לבל אשוע׳' אלהי »ואל על אקרא״ אלהי ואל ה׳ אקרא לי ״בצר במקום
 לדבר באזניו״ מבוא לפניו ״זשועתי על באזכיו״ ״ושועתי וכן רשויות; כשתי דמיחזי

 השמים ״מוסדות נשתנה וכן נשלם בלתי עבר נשלם מעבר ולעשות נקיה, בלשון ^ותר
 כביכול נראה כי העם לפני זאת להגיד יאות לא כי ירגזו״ תריס ״מוסדי על ירגזו״

 על כשמנה רוח״ כנפי על ״וירא וכן ;לה׳ שמיס השמים כי עמתס מתנועע שהקב״ה
 יצמצם ובזה רוח כנפי על שנראה ה׳ על קובב דלא יען רוח" כנפי על ״וידא

 נרד עברו עביו נגדו ״מנגה על כשסנה אש׳ גחלי בעלו נגדו ״מנגה וכן כבודו;
 יבעל ה׳ סביב כי יאות לא כי אש, וגחלי בלד ג׳כ עבלו כי והכונה אש" וגחלי
 שנויס שם עוד ויש ה׳, נלי סאיל על כשתכת ה׳״ כילי אתה ״כי וכן אש, גחלי

 שפת ידיעות לנו וחסל אתנו עוד אין שפתנו כי מחמת מאתנו נעלמו אשל כאלה
,נכון. על ענל

 נשלם ■עבר ג'׳כ יש עבר בשפת כי חדש, דבל כלאה האלה השנויס מן ג)

 ^תהליס על בבאורו ברי״ל ומהל״י ז״ל, לש״י בזה הרגיש וכבל נשלם, בלתי ועבר
השנוי ג״כ כבין זה ומשעם נשלם; בלתי עבל והוא סבבוני אפפוני ;גפייוש יאמר

13 מסורת.
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 הוא בשמואל שהנוסח ומלבד זה, מטעם ג״ב הוא מותי •חבלי על מות״ ״משברי
 לא אחד בענין ״חבלי״ סעמים שני כי הכתוב מליצת ג״כ לזה ומסכים העיקר
 מות המביאים חבלים או גלים מלשון מות משברי שפרשו המפרשים וכל יאות,

 חבלי בתהלים שפירוש השערה אל בזה קלע ז׳׳ל רש׳י ורק כהוגן פרשו לא
 גייסות לשון הוא אף בליעל לנחלי נביאים חבל כמו אויבים מחנות מות

 לאריה ה׳ ״ויתנהו שנאמר: כמו פירושו מות״ ״מימברי זה ולפי כנחל; שוטפים
 שאול חיל אנשי על דוד כון מליצה בדרך כי פה והכונה וימתהו וישברהו
 שם ג'כ הם יבעתני בליעל ונחלי מות, המשברי והם האדם הרגת על הממונים

 תהלים בס׳ אך העז, האויבו שאול את יכנה בליעל ובשם חילו, לאנשי תאר
 וכן הענין כל כונת בזה להעלים מות״ ״חבלי על מות״ ״משברי בכונה נשתנה
:להלז ג״כ נעשה

 כ״ה כ״ב ב׳ שמואל
̂טב לנגד כברי כצדקתי לי ה׳ וי

-V T • : ״ I T I ״ : * : V V

גב־ור עם תתחסד עם־־חסיד :עיניו
- T • T ״ ״ : * T * ״

ועם־ תתטם:עם־־נברתתבר תמים
T״ ״ •t T T *  T T  • T •

תו־שיע עני תתפל:ואת־עם עקזט
- T ‘י •  V :  T -  • I • ־ ״

תשפיל. על־רמים ועיניך

כיה י״ח תהלים
לנגד ידי כב!ר כצדקי לי ויזטב־ה׳

ג V : ״ T : I ״ I • : ״ V ־ V

תתחסד...עם־נבד עם־חסיד :עיניו T ז • ז ־ • י ,־ ״ t ״״

כי תתפתל: ועם־עקש תתברר
• I ז T -  : • I • • I  T ״

T Jרמות ועינים תושיע עם־עני אתה  -  J -

תשפיל.
 תמים״ ״גבור ״צדיק״ בשם עצמו את דוד קרא בשמואל הנאמר לפי הנה

 כצדקתו, ה׳ יגמלהו כי עצמו על ויאמר עקימ״ ״גבר יקרא העז אויבו ולשאול
 עם ואת ועי״ז נירו, ואבד מת כי תתפתל העקש ועם תתבר הנבר שאול ועם
 בכונה הדברים נשתנו ובתהלים ;תשפיל ימאול הוא רמים על ועיניך תושיע עני
 עבר שהוא תתסל תתבר ״נכר הטלות וכן תמים״ ״גבר על תט*ם״ ״גבור מן

 הענין כונת ולהעלים להסתיר והבל תתפתל״ תתברר ״נבר על נשתנה נשלם
’ שאול. על והולך סובב כי

עצמו, את דוד קרא תמים״ ״גבור ״צדיק״ בשם כי אלה מכל לנו היוצא
 נאמרו מתי האחרונים דבריו ובדבר ;שאול את קרא וכדומה נבר״ ״כליעל ובשם

 ביממואל הנזכרת הגדולה השירה אחר מיד כי שאמרו חז״ל דברי מאד נכונים
 אשר ב> שירתו את בהם וחתם האלה האחרונים דבריו את בסופה דוד דבר

 היתה דוד וכונת להגבענים, שאול בני שבעת מסירת אחר אחדים ימים נתחברה
 ולהתפאר וביתו ימאול על שקוצים להינזליך וכעסו שיחו מרוב האחרונים בדבריו

המובנת קצרה ובלשון ברמז לדבר ראה אך ערכו. וחין גדלו את ולהראות עליו

 על קולי" מהיכלו ״וישמע וכן ליי׳ כהתה י3״ולי על לי" התה ,,ואיגי מן
 כשלה בלתי עבר כשלם מעבר לעשות והכל “קולי מהיכלו

כ״ח כ״ו, י״ג, ',b מלכים
ע״ג. ט״ז קגין מועד ב)

״ושמע
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 דוד דברי והתחלת בגלוי; אותו ולחרף לאידו לשמוח יאות לא כי מהענין.
 למלכות והגיע מצבו משפל שהוקם והכונה t על הקם הגבר נאם :הפסוק מן הוא

 דבר ה׳ ורוח הוא יעקב אלהי משיח כי גדולתו את שאת ביתר ומספר והולך
ויאמרו להתפאר עוד ויוסף בו,

יעזראל צור דבר לי .יישראל1אל אמר
T ־ :T ; • •• V •• ״ • V • ן T ••

̂צל אלד.ים יראת של1מ צדיק באדם מו *• I • “  T T T ״ ד.• • ז • •״

 מושל צדיק כי צדיק, באדם מושל אמר, פה יימראל, אלהי אמר ו כך וכונתו
 לי זאת כון מי ועל אמר ולמי כלם, פני על אלהים יראת מושל ה׳, עם על

 שאול כמו מאלהי רשעתי ולא אני צדיק כי כון ועלי דבר לי ישראל, צור דבר
 בקר.יזרח כאור מלכותו הצלחת את וידמה ירשיעב) יפנה אשר בכל אשר

 דבר כי מהענין מובנת וכונתו מארץ, דשא ממטר מנגה עבות לא בקר שמש
 בשמים, עבות לא בקר הארץ, על שמש יזרח בקר כאור ו קצרה בלשון פה

 ויתפאר מלכותו, הצלחת דומה כן הארץ מן דשא תצמח ומהמטר ומהנגה
 ושמורה, בכל ערוכה שפלי עולם ברית כי אל עם ביתי כן לא כי ויאמר: עוד

 תמו ספו אשר שאול כבית ביתי כן לא כי וברמז; בקיצור פה לדבר וכונתו
 הבטיח כאשר לדורות ושמורה בכל ערוכה לי שם עולם ברית כי נירם, ואבד

 ידמה אשר ואחרי עולם עד וממלכתך ביתך ונאמן ה׳ בשם הנביא נתן לי
 עוד יאמר הארץ מן דשא תצמח וממטר ומנגה בקר כאור מלכותו הצלחת את

 לא כי העם מכל חפץ וכל בעצמי, ישעי כל מלכותו אבל שאול, על כרמז
 ורק בד,ם לנגוע אין אשר כלהם מנד כקוץ שאול הוא ובליעל יען עוד, ^צמיח
בשבת. ישרפו שרוף

 יען תהלים בס׳ האחרונים דוד דברי נאספו לא מדוע לדעת נקל וכעת
 שבעים לערך הראשונים בדבריו רבד, ויגיעה עמל ברוב נעשה שנוים כמה

 על והולכים סובבים הדברים כי כונתו ולהעלם להסתר והכל שנוים, וארבעד,
 והדבר וביתו, שאול נגד כלו נתחבר אשר הזה הקטן השיר בו יבוא ואיך שאול,

מאד. עד ושנאה קנאה מלא כי לעינים נראה
 ליהודה וזאת משה; בברכת הזה הכתוב על עין נשים האלה הדברים אחר

 הרבה, המפרשים בו עמלו אשר ח תביאנו עמו ואל יהודה קול ה׳ שמע ויאמר
 כי הוא, דבריו וקיצר מאד, ונבון חדש בדרך לדעתו לפרשו יצא גראטץ והח׳

סדר אין גם שטעון שבט כלל נזכר לא יען קשות, הזר, בכתוב מצאו המבארים

כ״ה) (מ״ט נראשית כמו הקדש גכמבי פעמים הרגה כמצאה ״על״ ומלת א)

 לא יסד יקראהו על יאל ט״ז) ז' (הושע על לא ישובו וכן מעל, שמיס ברכות
ז׳). י״א (שס ירומם

השני. במאמר עיין ב)

ט״ז. ז׳, ב', שמואל ג)
}׳. ל״ג, דברים ד)

13״
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 אין תביאנו עמו ואל והמלות לוי, יהודה ראובן הראשונים, השבטים בשלשה
 נכתבה משה ברכת כי מזה הוכיחו אחרים ועוד והאםסמאן גזעניום. מובן, להם
 שבטים הרבה כי הנראה להלן כברכתו שנאמר מה סותר לזה אך בבל גלות אחר
 נכון דרך הגלילי יוסי כ״ר אליעזר ר׳ מצא ככר אבל אדמתם; על עוד היו

 התורה כ׳; במדה שהורה מה והוא הזאת מהמבוכה לצאת איך שלו מדות בהל׳׳ב
 הוא מאמתי לחבירו ענין והוא לו ענין ואינו בזה שנאמר מדבר וכד נדרשת

 ענין תנה יהודה קול ה׳ שמע ויאמר ליהודה וזאת כיצד לו, משיצטרך ענין
 משה שבירך כיון מראובן מנין מיהודה יותר לו צריך היה שמעון שהרי לשמעון

 ככל מללו ברר לא שפתיו כי ואף ;לשמעון משמע ליהודה וזאת ראובן את
 וזאת דיא ובספרי בילקוט ג״כ כדבריו נמצא וכן הזה הכתוב על אור גלה זאת

 גר>ןטץ הח׳ יאמר זה ולסי ;שמעון של שבטו על משה שהתפלל מלמד ליהודה
 ועולה שטעון״ קול ה׳ שמע ויאמר לשמעון ״וזאת ן כך הוא באמת הכתוב לשון
 שטעון ראובן כסדרם נעת הולכים השבטים גם שמעון, על ״שמע׳׳ מלת יפה
 מאד יאריך זאת לבאר אך משה, בברכת מיוחד מקום ג'כ יש וליהודה לוי,

 והתרחק הלך שמעון כי תביאנו׳ עמו ״ואל הטוב המאמר עולה שטעון על הכלל
ב> אדמתם. על עוד היו השבטים שאר אשר כעוד מעמו

 דעתו לפי מצא מקום כאיזה גראטץ הח׳ עוד לנו הראה לא כי אף והגה
 והוא לדעתו כונתי כי אדמה זאת בכל יהודה, על והולך שסובב משה בברכת
 צריך שם החסר ולפלאות לוי, על בעת הנאמר וגד חילד׳ ה׳ ״ברוך הפסוק
 כי הלב על יעלה איך אולם עו׳ חילד׳ ה׳ ברוך אמר ״וליהודה לדבריו להיות

 הנראים טעותים ובפרט בכתובים. נעשו כאלה וחסרים חלופים שבושים שלשח
 השבעים מהעתקות גם זה על רמז שום המסורה לנו נתנה לא ואיך לעינים
 בכתוב ורק ליהודה, וזאת ג״כ העתיקו הם כי שלנו. הנוהח ואמיתות קדמות נראה

 באמת זאת כי יאמינו פירסט ר,ח׳ ובראשם ורבים שמעון, פלת אצלם יש שלפניו
 כי ידעו ולא מספר; מתיו ותהי ושמע-ן ימות ואל ראובן יחי הנכונה: הנוסחא
 ומכאן החסר, שמעון שם ככתוב למלאות מדעתם רק זאת הוסיפו השבעים

 מעולם, אחר נוסח ראו לא והם היו־ץר הוא שלנו הנוסח כי נכונה ראיה עוד
 כי הכתוב. מליצות על התבונן בטרם הכתובי̂י מהר לשבש יצא גראטץ והח׳
 כותב פה שנה מדוע מאד יקשה העיקר הוא לשמעון״ ״וזאת הנוסח דבריו לפי

 הזה כלשון השתמש ולא לשמעון״ ״וזאת ואמר שמעון אצל לשונו את התורה
 ולנפתלי אשר מבנים ברוך אמר ולאשר השבטים; רל אצל שאמר כפו אצלו
 שמע אמר ״ולשמעון כאן אף להיות׳ צריך והיה וכרומה, יצון שנע נפתלי אמר

ללפדינו. בא מה וזאת״ הזה השנוי שמעין׳ קול ה׳
 הגלילי יוסי ב״ר אליעזר ור׳ כלל, וחסר שבוש משה כברכת כאן אי' אבי

משה כי הוא האמת רק גראטץ, הח׳ חשב כאשר בכתוב טעות יש כי כון לא

.486 צד ;3 וו״ח, ;3 יודנבן דננר גכנשיכטע א)



- 109 —

 לזה והטעם מוו/ו״ לפני בפירוש שמעון שבט את להזכיר רצה ולא הזכיר לא
 ועל סיני. במדבר שנמנו כפי ושבט שבט כל מפקד מספר על נתכונן אם כי

 נתרבה לא אשר מלבד שמעון שבט כי נראה מואב, בערבות כן אחרי מספרם
 אלפים נ״ט מן השבטים מכל יותר מאד עוד נתמעט השבטים, כשאר כאנשים

 ל״ז זה לפי מהם נהסר מאות, וב׳ אלף לכ׳ב כן אחרי מספרם עלה מאות וג׳
 שבט נצמד בשטים ישראל בני ישבו כאשר כי הדבר סבת איש; ומאה אלפים
 שאמרו וכמו רב. עם מהם ונפל בראשם סלוא בן זמרי ונשיאם פעור לבעל שמעון

 נתמעט שמעון והשבט א) זמרי מעשה על שמעון משבט נפלו אלפים כ״ד חז״ל
 בבעל. ה׳ עשה אשר את הראות עיניכם לעמו, משה שהזכיר וכמו מאד מאז

 ב> מקרבך אלהיך ה׳ השמידו פעור בעל אחרי הלד אשר האיש כל כי פעור
 הארץ את כן אחרי יהושע להם שחלק כמו ליהודה שמעון השבט נחשב והיה

 משה, כמצות יהושע עשה ספק ובלי שמעון בני נחלת יהודה בני מחבל
 יכנס ולא טהר ממשלתו ימסור כי למשה הם נרמו מריבה מי חטאת ומלבד
 משה בא וכאשר קבורתו. את איש ידע ולא שנתעצל לפי חז״ל וכדברי לארץ
 הבכור הוא כי ראובן את בראשונה הזכיר מותו, לפני ישראל בני את לברך
 את להזכיר בפירוש רצה ולא אחיו, גביר ליהודה כבוד בכונה חלק כן ואחרי

 שמע הצד מן והזכירו יהודה בברכת וטפלו מאד, רוחו את המר אשר שמעון
 מן בשלום ישוב כי יהודה על הטיב יעלה תביאנו עמו ואל יהודה; קול ה׳

 ברך שבטים י״א t חז״ל אמרו וכן י) אחיו לפני בתחלה יעלה הוא כי המלחמה
 מעשה אותו על עליו בלבו שהיה לפי שמעון של לשבט ברך לא ולמה משה

 וזאת דכתיב ליהודה כופלו ואעפ״ב ברכו, לא כך בשביל וכו׳ בשטים שעשה
 השבטים ברכת וכל י*) שמעון אלא שמע ואין יהודה קול ה׳ שמע ויאמר ליהודה

 ולאשר אמר וללוי פעם; בכל הזכיר התורה כותב ורק בעצמם. משד. דברי הם
-׳וזאת ואמר בכונה לשונו סגנון את פה ושנה י) הדברים אמר למי לדעת אמר

ויחי. פ׳ תהחומא מדרש א)
ג׳. ד/ דברים ב)
גי׳. י״ט, יהושע ג)
הזה. הפ׳ על פירושו במשתד״ל עיין ד)
 יהושע ר׳ :שם עוד חז״ל אמרו ויפה :ל״ב פתקא כה:א דרג פתיקתא ה)
 איקונין וצר צייר עמד רעים, עסקיו שהיו לשור משל אומר לוי ר׳ בשם דסיכינין

 כאריה ויהודה כשור שמעון כמשל כך ומתירא, מביע שיהא כדי באבוסו א̂ר של
 רצה באבער והלז׳ שופט; העמיד לא בירכו שלא ובשביל ליהודה, כופלו לפיכך
 נחון לא ״טפלו״ ״כופלו״ במקום המדרשים ואשר כרמולי הכ״י ע״פ בפירושו להגיה

 צ״נ) קמא (בגא חז״ל דברי ע"פ הטיב ועולה העיקר הוא כופלו הנוסח כי כלל
 וכו/ מכפל אכפול נמי יהודה : בשמות שהוכפלו אותם וכו׳ חמשה כינהו מאן

שמעון. עמו נכפל השני בפעם יהודה נכפל וכאשר

וכו' משה לנו צוה ״תורה האלה הפסוקים בשני מהמפרשים הלחץ וכל ו)
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̂ה ̂נו ̂הגיד השבטים ב̂כ כן אמר ̂א אשר ליהודה״  כי הקדמה כעין מתח
 וראוי מקומו כאן כי אף שמעון, על ולא יהודה על בפירוש משה אמר זאת
 שמעון קול ולא יהודה״ קול ה׳ ׳ישמע ואמר ליהודה כבוד חלק זאת ככל לו,
 אחרי מיד הזכירהו כך כל חטא לא ולו יותר, ולא בברכתו כולל'אותו רק

הצד. מן ולא בפירוש ראובן
 והם ממש. משה דברי ג׳׳כ הם ליהודה״ ״וזאת המלות חז״ל לדעת אך

 ן וז״ל הילקוט כונת וזאת אצלם, מסכים הזה והדבר ליהודה, עצמה בפני ברכה
 על שביקש למד אתה מכאן אמר לא ללוי וזאת לשמעון וזאת ליהודה וזאת
 קול ה׳ שמע הצד מן אלא מזכיר אינו ושמעון ראובן על שביקש כדרך *יהודה
 בגורלי אתי עלה אחיו לשמעון יהודה ויאמר שנאמר בגורלו שהיה מפני יהודה

 שבט אצל ולא ליהודה״ ״וזאת יהודה אצל רק נאמר מדוע התפלא כי ופירושו
 כן ימות ואל ראובן יחי ראובן על משה בקש כאשר כי זה על ותירץ אחר,
 יהיה ראובן את שכרכתי וזאת וכונתו ליהודה, וזאת ואמר יהודה על ג״כ בקש
 עמו, הנטפל שמעון את הצד מן בירך יהודה קול ה׳ שמע ובמלות ליהוהה, ג״כ
 המפורשים הגלילי יוסי ב״ר אל^זר ר׳ ודברי הספרי כונת ג״כ הזה אופן ועל

 ואינו כזה שנאמר מדבר וכו׳ נדרשת התורה והוא, כריתות הס׳ כנסחת היטב
 זה לו משיצטרך לחבירו ייענין הוא ומאימתי לחבירו, ענין הוא אבל לו ענין
 אומר הוא שהרי ליד,ודה ענין ואינו וגו׳ ליד-ודה וזאת כיצד זה לו יצטרך ולא

 לו צריך יהודה ואין לו צריך שהרי לשמעון ענין תנהו יהודה, קול ה׳ שמע
 זו כברכה קרא ליהודה וזאת ואמר לראובן משה שבירך אומר אתה נמצאת

 ופירושו בעצמם משה דברי הם ליד,ודה וזאת כי מוסכם כאשר וכונתו לשמעון.
 על ממש תסוב אם הנה ליד,ודה, וזאת ג״כ אברך כן ראובן את שברכתי כמו

 תנהו ע״כ יהודה קול ה׳ שמע ואמר מיד אותו ברך הלא כי הוא מיותר יהודד.
 הצריך שמעון על ליד.ודה״ •וזאת הראשונד, בברכתו כון משה כי לשמעון ענין
 ב״ר אליעזר ור׳ ;ממש יר,ודה על כון יהודר. קול ה׳ שמע השניד, ובברכה לו־

 הקדש בכתבי מקומות יש כי עליו נחה אשר הבקרת ברוח ראה הגלילי יוסי
אותם. לדעת איך מדתו ע״ם להורות ויצא לזה ג״כ ומכונים לזה. הנאמרים

הה׳ ובראשם המפרשים דברי נכונים לא גם׳בזה כי אעיר המאמר ובסיום
 על אביתר״ בן •ואחימלך במקום בשמואל הדברים להפוך יצא אשר גראטץ

רק כלל, שבוש ואין העיקר הוא בשמואל הנוסח כי אחיטלף בן ״ואביתר

 בלעעק (עיין למשה השבטים ברכת ליחק מבלי יצאו ע״י אשי מלך גישלון ויהי
 התורה כותב דברי הס האלה עסוקיס הש:י כי ממש, בדבריהם אין )306 צד נש׳

 ומישכס משה, על כין מלך בישרון ויהי ובמלת משה בברכת מוסגר מאמר כעין ותם
ל״ב). ויקרא (מד״ר משה על שובב מלך כי לזה מז״ל ג״כ

תתקנ״ד, רמ״ז ברכת ילקוט א)

2 צד א׳ יודען דעל נעשיכטע ב) 4 4.
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 וכן לדוד. כהן ג״כ אביתר בן אחימלך היה ההוא בעת כי לנו להגיד כוונתו
 ״ובני על. כבודו מסני ד״ה בעל שנה זה ומטעם כהנים ג״ב דוד בני אז היו
 דבר את לספר שמואל הס׳ כותב בא וכאשר כ> המלך״ ליד הראשונים דוד

 לנו להגיד לדוד כהנים כעת היו ואביתר צדוק כי מתחלה כבונה הזכיר הנכענים
 מקומו על יבוא איש וכל להגבענים שאול בני שבעת נמסרו אביתר ידי על כי

נכון. אל

̂ הששי המאמר
 נראה הקדושה תורתנו בספר הנרשם כפי הבריאה ספורי על נתכונן אם

 את הכותב יכנה הראשונה בפרשה חקר. אין וזרות תהפוכות רוחנו לתמהון
 לעשות. אלהים ברא אשר עד וגו׳ אלהים ברא בראשית ״אלהים״ בשם רק השם

 תלדת אלה אלהים״ ״יהוה השם את הכותב יכנה והשלישית השניה בפרשה
 יזכיר הרביעית כפרשה וכו׳; אלהים יהוה עשות ביום בהבראם והארץ השמים

 בפרשה בפרשיות. רבות וסתירות שנוים יש עוד לבדו, ״יד.וה״ בשם רק השם את
 ובשניה ביחד, וחוה אדם נבראו כן ואם אותם ברא ונקבה זכר נאמר הראשונה

 על תרדמה ה׳ הפיל כאשר כן ואחרי בתחלה נברא האדם כי בפירוש נאמר
 חיות כי נאמר הראשונה כפרשה האשה, אז נכראד. מצלעותיו אחת ויקה האדם
 האדם כי נאמר השניה ובפרשה האדם. נברא כן ואחרי תחלה ובראו הארץ
 מאמרה׳ אחר מיד בראשונה חוה. נבראת ואחריהם החיות ואחריו תחלה נברא

 וגו' פרי עשה ועץ וגו׳ עשב דשא ד.ארץ ותוצא נאמר דשא הארץ תדשא
 ובשניה לצמוח. מיד התחילו וברצונו לבדו השם במאמר נבראו שהם ומשמע

 האדמה. לעיבוד אין■ ואדם המטיר לא כי יצמח טרם השדה שיח וכל נאמר
 האדם עבודת לפני לדבריו לצמוח יכול היה לא השדה ששיח מזה נראה

הגשם. ירד ובטרם
 השנוים כל את ולהשוות לפישור האלה המעקשים כל את ולשים

 בשיטה לאחוז אם כלתי אחר דרך העמים חכמי מצאו לא הרבות והסתירות
 הנזכרים ״ויהוה״ יאלהים״ השמות שנוי כי והוא אסטריק. שהמציא החדשה
 ובזמנים שונים לסופרים השייכים הן שונות נסחאות רק התורה. בפרשיות ובאים
 ״יהוד.״ בשם בימיו השתמש וזה לו. הנודע ׳אלהים״ בשם רק השתמש זה שונים.

 השמות ישתנו ולזה התורה. בספר יחד חברו שהם כמו האלה השונות והנסחאות
 בשתי הזו הנלוזה כשיטה אחזו אשר העמים כחכמי ורבים הספורים; ׳דתנגדו

Tסתום כל בו ולגלות לפתוח המפתח למצוא להם הצליח בזה כי חשבו *ם 
את רב בדיוק ומנו וספרו הזו בשיטה מעינם כל וישימו הקדש. בכתבי וחתום

י״ת ח׳, ב; שמואל א)
 העעוק על שפירוש וויישע מהר״י בדברי ועיין ;י״ז י״יז, א; הימים דברי ב)

ג*. כ״ד, להלן ג״כ דבריו ועיין ככון, אל ט״ז
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 וססוקים יהוה בשם המשוזמש זה לסופר אלה פסוקים וייחסו למחלקותם הססוקים
 כוו/ב שהוסיף מה למצוא חשבו גם אלהים, בשם המשתמש זה לסופר האחרים

 אור כי בלבם ובחשבם לפניו״ ערוכים מצא אשר הדברים על מדעתו התורה
 מליצותיה יפי השחיתו מעליה התורה עדי את וכה כה כין הורידו עליהם״ נגה חדש
 בשיטה תלים תלי לדרוש העמיקו וככה היקרים״ המאמרים כל את לגזרים קרעו

 סובלתן ת הדע שאין ומוזרות זרות חקירות להפיץ ונכסלו -נבערו אשר עד זו
 והפשט והסלולה הישרה הדרך עליהם סגרה עקלקלות ארחות ללכת וכחפצם
 לפקוח להם אפשר ואי קיר כעור מגששים הנם היום ועד מהם״ נעלם הפשוט

 נתנו אחד ומרועה ביחד ושלובים אחוזים דתורה דברי כי ולראות עיניר״ם את
תמימה. ה׳ ותורת

 ובראשם עמנו מחכמי איזה נפשנו לדאבון ג־כ החזיקו הזו הנלוזה בשיטה
 לדעתו שמצא עד בדיוק כך כל ומנה ספר האחרון וזה וצוגץ, לוי ׳6םרא פירסט״

 וקמ״ב אלהים. שם המזכיר להכותב שייכים הבריאה בספור פסוקים קנ״ג כי
 והפרשיות הדברים ערכב כך וכל יהוה״ שם המזכיר להסופר שייכים זה בענין םסוקים

 נח אבי למך עד שת ותלדות למך עד קין תלדות כי לנו להראות שיצא עד
 ד״מ בשמותן״ מועט כשנוי עצמם האנשים אותן אבל שונים אנשים היו לא

א>. כזה וכיוצא ירד הוא עירד מתושלח הוא מתושאל
 הארוקין כל קדקד על ור״כה קייל הפראם׳ התעורר כביר לא זה והנה

 טחו אשר התפל הטיח וכל הנבערה שיטתו את ושבר והרס אסטריק בשיטת
 והראה גראטץ הפראס׳ בא ואחריו ;שנים כמה זה העמים מחכמי רבים עליה

 יצא את רוח״ ורעות הבל דבריהם כל כי חכמה הכשר וביתרון בצדק לדעת
 הראשונות הפרשיות שלשת על רק הנשען בנינם יסוד את משרש להפוך

 השמים תלדות אלה הכתוב דברי כי האומר: אדלער הח׳ דברי סי על שבתורה
 הראשונה לפרשה שיכים ושמים ארץ אלהים יהוה עשות ביום בהבראם והארץ

טץ והח׳ יהוה; בשם השתמש הראשונה הפרשה כעל גם כן ואם  הוסיף ג̂ר
 חוזר אינו ״ואלה״ שנאמר מקום כל כי הקדש״ מכתבי רבות בראיות עוד להוכיח

 תלדות אלה כאן אף הראשונים על חוזרת -אלה״ מלת אבל הראשונים על
 תלדות אלה ובו' מלאכתו את אלהים ויכל ;הראשונה הפרשה על חוזר השמים
 הראשונה הפרשה נשלפה ופה ;ושמים ארץ אלהים יהוה עשות ביום וט׳ השמים
ב>. יהוה שם ג׳ב המזכרת

 כי נאמר האמת נגד נחטא לבל אך רצויה״ נראטץ הח׳ כונת כי גם אם אבל
שיח ״וכל במלת השניה הפרשה תתחיל דבריו לפי יען נכונים״ לא בזה גם דבריו

2 צד א׳ חלק מליפגיען געזאיויועלטנב ׳;p3 עי׳ א) 0  בכוכה הכראה וכפי : 3
 הזה בכתב כי אשככז, בכתב יק עבר בשפת האכש־יס שתות את כדרכו פה הביא לא
 עבר. בשפת כמו ביכיהס וההפרש ההבדל כך כל גדול לא

.457 לד מ״ב שכי ח׳ יודען דער געשיכטע }3
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 הח' שם אשר הכלל גם הפרשה, התחלת וסגנון דרך זאת אין אשר השדה״
 הכלל עם מסכמת אינה הראשונים על חוזרת שהיא לומר -אלה״ במלת גראטץ

 שנאמר מקום כל אנהו ר וכמאמר להפך; בפירוש אמרו הם כי חז״ל, הורו אשר
 פסל אלה שנאמר כאן הראשונים׳ על מוסף ואלה הראשונים את פוסל אלה

א>. וחשך ובהו תהו פסל מה הראשונים
 וחתום הסתום אבהו ר של הזה המאמר ע״י כי לראות נשתומם מה אולם

 המבארים כל נלאו אשר הקשים הכתובים כל על בהיר אור לנו יגיה מאד,
 בזו זו וקשורות אחוזות שבתורה הפרשיות כי נראה ובזה תכונתם, עד לבוא
 במלת רק הכותב השתמש הראשונה בפרשה כי נתבונן ומתחלה להן, אחד ורוח

 ובפרשה לעשות״ אלהים ברא ״אשד וחותם ברא״ ״בראשית התחיל -ברא״
 ושני הבראם״ -ביום ד בם׳ הענין וחותם -בהבראם״ במלת ישתמש השניה

 ולאחדו שלפניו לענין ויורדים עולים הנזכרת ד מפרשה הראשונים הכתובים
ודעת. טעם בטוב לזו זו וד.םרשיות הענינים את ומקשרים מהברים והם

 ״בראשית ברא במלת הסרשד, בתחלת התורה כותב השתמש מדוע והנה
 בד,בראם במלת התחיל השניה ובפרשה לעשות״ אלהים ברא אשר וחותם ברא״

 את שמו לא המפרשים כל אך מאד, עמוקה כונה בזה יש הבראם״ ״ביום וחותם
 בפני שלם ספור מתחיל השניה כפרשה כי חשכו מהם ורבים זאת, לדעת לבם

 ברואה מאד שגו אבל אחרת, בדרך הבריאה אופן את המספר אחר מכותב עצמו
 ומלת ״ברא" החלטת מלת שבין וההבדל לשניהם אחד ורוח הוא אחי סופר רק כי

 לספר התורה כותב כונת היתה הראשונה בפרשה כי לנו יורה ״ד.בראם׳ המקור
 בדרךהחלטד״ -ברא״ אמר כן ועל היש, אל מאין הראשונד. יצאההבריאד, איך

 בגמר שנוצר האדם מיצירת ההמשך רק לנו לספר כונתו היתה השניה בפרשה
 וחשך, ובר,ו תהו פסל מה אבהו ר׳ וזאתכונת תחלד,; כקשור הנזכר הכריאה
 הכריאה עליו שעמדה המצב את השניד. בפרשה כך בתוך יספר התורה וכותב
 השמים שנבראו אחרי רצונו ״בהבראם״ אמר כן ועל האדם, יצירת ברגע בכלל

 והארץ השמים תלדות אלה הכתובים וכונת הראשונה; בפרשה שנאמר כמו והארץ
 וארץ שמים כבר שנבראו אחרי לומר האדם את אלהים ה׳ וייצר וכו׳ בהבראם

 לא ה׳ במאמר נבראו שככר השדה שיח ובל והארץ השמים כבר שנעשו ואחרי
 אז האדמה, את לעבוד אין ואדם הארץ על עוד ה׳ המטיר לא כי עוד צמחו

 ור.טיב כ> האדם את אלהים יהוד, וייצר הזה המצב על הבריאה עמדה כאשר
והאריך ס ראשון של סרטו אלא ואינו מעשה שאחריו כלל פה, חז״ל אמרו

/ בראשית «ד״ר א) י״ב. נ
 ושמים אין אלהיס ה' ננשות ״גיוזם ואמר הכותב הוסיף זה ומעיעם )5
 מתהו בבר ויצאו ושמים ^יז כני נביאו כאשי כעת לקער בא כי כוכתו להראות

הראשונה. בערשה כנזכר ובהו
 אלא ואינו מעשה שאמריו מכלל וז״ל י״ג: מדה מדות, דל״ב ברייתא עיין ג)

מסורת.



— 114 -

 כי וארץ. שטים בבריאת כן עשה שלא מה בסרטות וספר האדם ביצירת הכותב
 תכלית הוא האדמה״ לעבוד אין ״ואדם והמלות הבריאה עיקר הוא האדם
 אמר ולא והארץ השטים תולדות אלה ואמר השניה כפרשה הסופר וכונת
 נתקללה איך תולדותיהם פה גם יבאו הענין בהמשך כי האדם תולדות אלה

 ואיך הארץ על מבול ויהי השמים ארבות נפתחו ואיך האדם, בעבור האדמה
מים. טבול עוד יהיה לא כי לאות בענן קץותו את ה׳ נתן

 סתירה פה אין כי העיון אחרי נראה הפרשיות בין אשר הסתירות ובדבר
 ברא ונקבה זכר ואשתו האדם את ה׳ וייצר נאמר לא הראשונה בפחמה כי כלל.

 בראם; ונקבה אותו.זכר ברא בצלםאלהים האדם את ה׳ וייצר נאמר רק אותם.
 האדם יצירת תחלת רק זירה בקיצור הארם יצירת המספרת הזו הפרשה כי

 הבריאה עניני לשאר שנוגע ומה האשה. גם שנבראה אחרי היצירה וגמר
 שניה כפרשה לספר פה עזב לאשה אותה ויבן הצלע ה׳ לקח איך שבינתים
 יצירת נזכרת ראשונה שבפרשה היצירה בסדר שמצאו הסתירה וגם ;בפרטות

 נבראו והבהמות שהחיות יבא שניה ובפרשה האדם יצירת לפני והבהמות ר.חיות
 על לב שמו לא והמפרשים כלל, סתירה אינה היא גם חוה, ולפני האדם אחרי
 לא ולאדם שנאמר אחרי כי במקומם. שלא שניה בפרשה שבאו כתובים שני
 אחת ויקח האדם על תרדמה ה׳ שהפיל מיד לספר צריך והיה כנגדו עזר מצא

 כל האדמה פץ אלהים* ה׳ ויצר ;הדש בדבר הענין הפסיק ומדוע וגו׳ מצלעותיו
 ויפל לענינו.הראשון חזר כך ואהרי וגו׳; שמות ויקרא.האדם וגו׳ השדה חית

 לנו לספר הכתוב בונת אבל הוא, דבר הלא וכו׳ האדם על תרדמה אלהים ה׳
 ל הז שאמרו וכמו חיה לנפש שהיה הזה האדם כי האדם ממעלת נפלא דבר

 שראה בשעה זאת בכל חיים הבעלי שאר במדרגת היינו א> לו היה עוקץ
 לפניו העביר אז כנגדו עזר לו לעשות ורצה לבדו היותו טוב לא כי הקב״ה

 עזר בהם מצא לא רוחו, ושאר מעלתו לרוב האדם אך והבהמות החיות כל
 מבשרו כשר אשה לו ולעשות תרדמה עליו להפיל צריך הקב״ה והיה כנגדו
 ה׳ ויצר :ותספר כנגדו ד,עזר בספור התורה הפסיקה כן ועל מעצמיו. ועצם

 השדה החיות כל גם נוצרו שכבר היינו וגו׳ השדה חית כל האדמה מן אלהים
 לו, יקרא מה לראות האדם אל הביאם האדם בריאת אחרי ועתה האדמה מן

 ולא לכלם שטות קרא מעלתו לרוב האדם אבל זוגו, בת מהם לבחור והבונה
 את הביאה׳ וכאשר ב> וכד האדם על תרדמה ה׳ ויפל אז כנגדו עזר בהם מצא
הגדיל ובזה הגון. עזר לי הביא הפעם זאת ויאמר בעיניו חן מצאה לאדם חוה

 מעגזיו, פרע ואת״כ כלל, ר״: בצלמו האדם את אלתיס ויברא כיצד ראשון של פינוי

 קבור השומע : הצלע את ויבן תרדמה, ויפל האדם, את אלהיס ה׳ וייצר שנא'
ראשון. של פרכיו אלא ואינו אחר מעשה שהוא

י׳׳ד. בראשית, מד״ר א)

* ז״ל. הרמב״ן יפרש ה:ה הדיך על וכמעגי ב)
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 יצא ומזה זאת; לקחה מאיש כי האשה מעלת גם האדם מעלת התורה כותב
 נתקררה שלא ועוף חיה בהמה כל על האדם שבא מלמד נכון אל לדרוש לחדל
א). הפעם זאת שנאמר חוה אצל שבא עד דעתו

 ויחס ערך ואין קדשנו בכתבי הרשום הבריאה ספור ונעלה נפלא ומה
 ההודיים, כמו הקדמונים העמים כל כתבו אשר הבריאה ססורי ובין בינו ושיוי

 הקדמון מעולם רוח, ורעות הבל מלאים ספוריהס כי והיונים, הכשדים המצרים,
 וכל העולם, נוצר בטרם והכוזבות ד-נשחתות וקורותיה,ם הרכים האלילים וממהות

 מה אם כי לנו ספרה לא הקדושה תורתנו אבל ההיולי; או הקדום החומר הבלי
 וארץ, שמים בתחלה ברא שהאלהים והוא לקבל, והמוח להשיג יכול שהשכל

 מעשה סרטי וכל ושכללם, כללם תקופות או ימים ששת כמשך כן ואחרי
 להרבות בשוא התפארה ולא מדעתו להכין חכם לכל הרשות נתנה בראשית

 מאד, היא לימים עתיקה כי להראות ולרבבות לאלפים היציךה שנות מספר
 העולם והשתלשלות ב>׳ תולדותיהם בםפורי הקדמונים העמים כל עשו כאשר

 וגם האנושי השכל עם המסכמת וכוללת קצרה בדרך בתורתנו שמםופרת כפי
 הטבע. שאחר במה דרישה כל בתורתנו אין כי שבימינו; החכמה מצב עם כן

 התאמר ולא מאתנו, במופלא ונפלאות כגדולות הלך לא לתמו כתב הכותב
 והכמוסה הנעלה הבריאה סתרי והם יומין, עתיק שבסן דברים לנו לגלות בשוא
 נסתרה לא עתה עד כי היום׳ עד לחידה ותהי היא עולמים חידת חי, כל מעין
 שנים, אלפי לפני היונים חכמי שאלו אשר הקדומה השאלה הטבע בחכמת לנו
 לנו גלה ולא להתרנגולת, הביצה או לביצתה התרנגולת אם למי, קדמה מי

 על כסרטות ג״כ הקדושה תורתנו דברה לא כן ועל הזה, הלוט הלוט פני את
 החלטה: בדרך אמרה רק למי קדמה וטי נבראו ואיך היסודות יצירת דבר

 נבראו הראשונה בעת ופירושו הארץ, ואת השמים את אלהים ברא בראשית
 בעולם הנמצאים כל כלם, הנבראים כל ויסודות חומר אחת בפעם היש אל מאין

 בשם הכלולים התחתון בעולם הנמצאים וכל שמים, בשם הכלולים העליון
 זמנים בששת ותקנם תחלה הנבראה בערבוביה סדרים עשד. כך אחר אך ;ארץ
 לפרש התורה כותב והתחיל לעולם. תפקידם את ישנו שלא להם נתן וחוק

 הארץ נבראה כאשר והבונה ובהו תהו היתה :ואמר דסיים במה שני ^פסוק
 תהו להויה יצאה כאשר אז היתה ג> הוא מאמר נטי בראשית כי ה׳, במאמר

חזר ומיד י> המים פני על מרחפת וחזק גדולה ורוח התהום פני על וחשך ובהו

ם״ג. יבמות א)
 לנגר וואהרהיינוען תארנננהמסטען דען פאן אגהא:דלו:גען :בם׳ נניין ב)

.70 צד רעליגיא:ען כאעירליכען
 שמיס ה׳ בדגל ל״ג) (תתליס דכתיב הוא מאמר :מי בראשית כ״א: מגילה, ג)

הנבראים, כל ויסודות חומל נביאו אחת בפעם כי והכונת צבאם, כל פיו ובלוח נעשו
(צד ראשון מאמר ותדנבות האמונות בם׳ םע׳דיה לנינו נכון אל יפרש כן ד)

*14
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 וזאת ימים. בששת הבריאה כל נשלמה אשר עד העליון עולם מבריאות לספר
 היינו צכאס וכל והארץ השמים ויכלו הספור: בסוף באפרו הכתוב כונת היא

 העולם תולדות כל אז ונשתכללו נשלטו הימים ששת אחרי הבריאה בכלות
 ואלו הראשון ביום נבראו דברים עשרה :חז״ל ג״כ הורו וכן והתחתון׳ העליון

לילהא>. ומדת יום מדת ומים רוח וחשך אור ובהו תהו וארץ שמים הן:
 העמים מכל הראשונים היו היהודים באמרו לאנגע הח׳ דבדי נכונים ומה

 התחיל אשר בעת כי נא נזכוד הנטור, מאסם יצאה כלה הבריאה כי הורו אשר
 מוריו כל אז החאאס, מן יצאו הנבראים שכל הסילוסוסיא תורת ללמוד אפיקור

 כי נאמר אחרות בהגדות וכן הזה, החאאס את הוליד מי לו להגיד יכלו לא
 ובתשובות עצמו, הצב עומד מה על לשאול אסור אבל הצב, על עומד כלו העולם

 העולם בריאת כאלה בדוים הבלים ואחרי לבבו, את האדם הרגיע כאלה הבל
ב). היא וישרה נכונה מה מאין

 בפרשיות הבאים ואלהים״ השמות»יהוה שנוי סבת וגחקורה נשובה עתה
 נכוחות בראיות הראו אסטריק לשיטת המתנגדים כי ואף שכתורה, הראשונות

 כמו אחד בפסוק השמות שני נמצאים יען מאד ונפתלה היא נלוזה השעדה כי
 וידבד י> בעדו יהוה ויסגד אלהים אותו צוה כאשר לאלהים לי יהוד. והיד.

 התודה בד.תחלת השמות שנוי סבת אבל וכדומה; יהוד, אני וכד אלהים
 השמות שני אמנם כי :ואמר גראטץ הח׳ הודר. אשר עד מהם ונעלמד. נסתרה
 לערות אולם י>. מאתנו עוד וכמוס נעלם טעם כזד. יש אך בבונד. נכתבו

 אדוקים רבים אשר וכל, מכל שיטתו את ולבטל היסוד עד אסטריק השערות
 נשתנו מדוע בכון אל הדבר סבת נדע בטרם אפשר אי נפשם בכל עוד בד.

 הדברים חקר אל לביא מאתנו רחוקה ולא היא נמלאת לא אבל השמות,
 יבאו ואלהים, יד.וה השטות שני באמת כי הזאת, הנסוכה המסכה את לגלות

 אסטריק בשיטת האדוקים עיני ורק ותבונה, ובדעת גדולה בכונה התורה בתחלת
ומדוחים. שוא משאות להם חזו כן ועל משרים מראות טחו

 ולהכיר האדמה פני על לרוב אדם בני התחילי כאשר עולם ימות מראש
מור כמו בחיים עליהם הפועלים והעצימיס הרבים הטבע כחות כל את להרגיש

 המורה כי גמורה אולת מאמרו תה וכו׳ קדמות שסגר מעמנו שידעתיו ומי )30
 הארץ והיתה אלהים, נרא בראשית שהקדימה אסר אלא היתה, והארץ אמרה לא

ואויר. מיס עפר, נבראת, כאשר
ע״ב. י״א, מגיגה א)
שני. חלק 151 צד מאטעריאלישמום דעם געשיכגיע ׳ps עיין ב)
כ״א. כ״ח, בראשית י)
ט״ז. ז', שם ד)
*. א׳. כ', שמות ה)
.485 צד א׳, ׳ח, מ ש:י חלק יודען דער געשיככיע ו)
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̂חה השמש זלעפות, ורוח שוטף גשם ורעם ברק וחום  בכנסיה ומרפא קויה הימו
 עליו העוטרים השטים צבא כל עס הלילה חשכת להאיר הכא והירח ביום.

 מצא בם אשר הים ודגי שמים צפור שדי בהמות גם חמד ופרי דשאים מסביב,
 לבל ופחד אימה עליו הפילו אשר עפר וזוחלי תנינים יער וחיתו לנפשו, טרף
 להבין שנים ברוב אדם בני התחילו כאלה במצבים אז ;לשניהם לברות יהיה

 ומושלים עליהם הגבוהים ועצומים רבים כחות בתבל יש כי מעט מעט ולהכיר
 לשבט הן חייהם נמסרו בידם כי בראותם בעיניהם חן למצוא ובחשבם בהם,

 הטבע כחות את מיד לעבוד ומורא פחד ברוב התחילו ורע, טוב לחסד והן
 לכבד ונכסלו נבערו כה ועד וכדומה; השמים צבא וכל הירח השמש הרבים

 מספר לפי רבים באלילים האמונה להם יצאה וכה והצמחים, החיות את גם
 ומריעים מטיבים כחות בטבע ובהיות פעולתם, והרגישו ראו אשר הטבע כחות
 והבארבארים היונים אצל הדבר ברור קדם מימי כי סלוטארך שאמר וכמו לאדם

 שהאניה כמו אחד נמצא עצם ביד מתנד,ג להיות יוכל לא העולם כלל כי וכדומה
 וככה אותו מנדדגים וטובים רעים רכים עצמים אך התורן, סי על מתנהגת
 וכל והפרסים הכשדים היונים, המצרים, ההודים, הקדמונים העמים כל האמינו
 לא וכמעט כ>. הילדות ממצב עוד יצאו ולא איר, עליהם נגה לא אשר העפים

 אמר כאשר כלם. הכחות כעל אחד מעצם העולם שיתנהג בנפשם לשער יכלו
 יפתחו פתאום ואשר האדמה בבטן ישבו אשר אנשים ימצאו לוא ׳אריסטר,

 מפלאות וכל הכוכבים. השמש. העבים הרקיע, על מתוכה להציץ חרכים להם
מאד מעשיהם ונפלאים רכים אלר.ים ישנם אכן חיש, יקראו אז כי הטבע

 בעיניהם חן מצאו לא הילדות ימי דעות אשר הראשונים היו היהודים אך
 יחיד אחד אל אך כי השכילו האמת לדעת ובחקרם נום, אחרי אותם וישליכו
 כל אל להטותם והעצומים הרבים הטבע כחות בכל .לבדו השליט הוא ומיוחד

 השמים צבא לכל להשתחות העמים ונכסלו נבערו איך ובראותם יחפץ. אשר
 ויצאו עז כזה קטן עם היהודים לבשו ידיהם, מעשי ואבן עץ האדמה ולרמש
 העמים אלהי כל כי ולהגיד אמונתם יקרת את התבל פני על ולפרסם להורות

 כלם; הטבע כחות כל ברא וקדוש נורא וקים חי אחד עצם ורק אלילים.
 אברהם היה אמן אמונת ופרםם הזה הנעלה הרעיון את הכיר אשר מהם והראשון

 אחריו בניו את צוה גם עולם אלהי יר.וה בשם קרא שעבר מקום בכל אשר
 האחדות אמונת את ויפרסמו לרגלם נר דבריו שמו ישראל ובני בדרכיו ללכת

כיותר נתחזקה הזאת והתעודה תעודתם, היתה וזאת כלה תבל פני על

.45 ׳1קא אזירידע עגי איזידע דננ ק׳5 א)

וכו׳; מאנאטהעיממוס דער זאאלשינוץ הפיאע' מאת הנכנד נמאמר עיין )3
 דער ושמו פריידעננוהאל מהח׳ ד3ה:כ ונהמאמר ; 1842 לשנת לגייגער מ״ע3

.1866 לשנת מווערטהיימער בהיאהרנוך וכו׳ כעגליפף גאטגיעס

שני. חלק 37 קאפ׳ גאטטהייט דער וועזען דאת איבער ׳p3 ציצערא ג)
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 אלהינו יהוה יעזראל שפע ;לעמו הורה אשר אלהיט איש משה ידי על
אחד. יהוה

מאז. כלו ישראל לעם ושנאה קנאה מרוב העמים מחכמי רבים אמנם
 ומפשט ואחרון ראשון וקים חי אחד באל האמונה יי ולהראות להוכיח יצאו
 הכירו לפניהם וכבר היהודים, פאת ראשונה יצאה לא שבעולם תמונה טבל

 וטחו ברואה שגו מאד מה אבל אחד; עצם ממשלת והיונים, ההודים המצרים,
 אמונת בעלי והיחידים הראשונים היו היהודים רק בי משרים, מראות עיניהם

 אין בי להבין השכילו ולא אחד אל מעלת רק הגדילו העמים ושאר האחדות
 אלילים ויש תחתיו, הנתונים וטובים רעים רבים באלילים והאמינו בלתו,

 והמשטר הקשר את ומחזק עליהם ונעלה הגדול האחד והוא ותחתונים עליונים
 חכמי יצאו וכן רעהו. גבול את איש וישחיתו יםוגו לבל הרבים האלילים בין

 האחדות אמונת כי באפרם, היהודים על כן לא אשר דברים עוד לחפות העמים
 בני התחילו כאשר כך אחר ואך אדם, לבני בטבע קדם ומימי מראש היתד.
 להפך הוא הדבר אבל ;רבים אלילים לעבוד יצאו בשכלם הלאה ללבת אדם
 כי בראשית, ומעשי הטבע סדרי את ושנו הישרד. עקשו האלה החוקרים ובל

 בכחות רבים אלילים הטבע ע״ם היתד. הקדמונים העטים טבל הראשונד. האמונה
 כאשר כן ואחרי א) לאלהיד.ם אותם ושמו פעולתם הרגישו אשר הרבים הטבע
 הפועלים הכחות כל כי לדעת השכילו שנים ברוב האדם בני ישכל נזדכך
 את הולידד. הרבים האלילים ואמונת בם, ונוהג עליד.ם מושל אחד רוח בטבע
, להפך. ולא האחדות אמונת

 ויודע יכול כל שהוא עליו לאפר יופיטער מעלת את היונים הגדילו ואם
 והמדות המגרעות כן גם לו ויחסו האדם ובדמות בצלם אותו עשו הלא הבל,

 אוכל, ישן, בנים, מוליד ואם, מאב נולד תמותה, בבן הנמצאים הרעות המגונות
 היונים עליו ספרו אשר הגדולות ובכל ובדומד., רצח אוהב מנאף, אהבים, רודף

 נתון והוא מגבלה יבלתו כי ג׳כ האמינו יכול וכל אלהים כל על הוא נעלה כי
 החיה כדרכו כי הערמעס אל על יספרו ובעצמם המקרד.; הוא הפאטום תחת
 לד.אלילים פזר אשר תד,לותיו רוב אחרי וד.אמער ובמשתר״ במאכל נפשו את

 המוסר חקי פרצו הם כי ג״כ יגיד הם, וישרים טובים כי מעלתם את ויספר
 ידעו לא הפרסים בעריות ופרוצים כזבים מפיחי ושנאה קנאר. מלאים ור,נם
 ובורא שלום עשר. חשך וברא אור יוצר אחד אל אמונת ולהשיג להבין ג׳כ
 כאמרם רבים עלינו יתפארו ולשוא רע, ופועל טוב פועל בשניות וד.אמינו רע,
ורק גשם, כעל בלתי אחד אל אמונת בעיקרד. היתד. צאראאסטער אמונת כי

 חלק קאתקאחף החלאע׳ מאת טייפעלס דעם געשיכטע היקר ׳p3 עיין א)
.62 צד ראשון

 מהח׳ היקר גמאמר ועיין ראשון, חלק ט״ז קאפ' הנזכר ׳p5 ציצערא ב)
.155 צד פריידענגיהאל
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̂ו הפילוסופיה ̂א הדבר שקר אך רשויות. בשתי האזן את שברה ש  הם גם ה
א). נשים ג״כ לו היו ארמוצד והאלה ובטגרעותיו האדם בצלם אלהיהם את עשו

 ודרישה חקירה אחרי שכלם נזדכך אשר הראשונים היהודים כי ובהיות
 הרבים האלילים נום אחרי והשליכו האחדות אמונת אמץ אמונת את להכיר
 זכר אין כץ על יחד. הבליהם סופרי וכל הקדמונים העמים אותם עבדו אשר

 ב) ותפארתם תד.לתם היא וזאת הרבים. הטיטהאלאגיע ספורי הבלי מכל אצלם
 כחם בכל ההם בהבלים והחזיקו הילדות במצב נשארו העטים שאר אשר ותחת
 הכחות בעל לבדו השם את ולכבד לירא בהשתלטותם הלאה היד.ודים הלכו
 רבים. אלילים מאמונת אחדות אמונת יתרון כן החשך מן האור וכיתרוץ כלם;

 החפץ והאדם וטובים. רעים שיהיו ימלט לא רבים באלילים המאמינים כי
 בתכלית ושלם וטוב הרעים. כמעשיהם גם לעשות מוכרח כלם בעיני חן למצוא

 בהכרח מד.ם אחד כל הנה הרבה אלהות כי אחד, אל אלא יצויר לא השלמות
 שנאה בשמים להם יצא ומזה כחו, את יגביל חברו כח כי שלם ובלתי חסר

 אמונת גם חשני, האל את ולהשחית חיים לבלוע רודף זד. ואל ותחרות, וקנאה
 אנשי כי לעם, עם ובין לאדם אדם בין הלבבות פירוד גורמת הרבד. אלהות
 אלילים העובדים אחרת האומר. אנשי ישנאו האלה אלילים העובדים זו אומה

 כמוהם, הם אדם בני לא וכאלו עמהם וקורבה יחס שום אין כי ויאמינו אחרים,
 אדם בני וכל בראם אחד ואל לכלם אחד אב כי יודעים היחוד מאמיני ורק

למקום. בנים ונקראים לפניו חביבים אלהים בצלם הנבראים
 השקו והיונים רבים אלילים עובדי היו הקדמונים העמים כל דבר סוף

 ובאמת ;באלילים מאמין שאינו חשדוהו יען רק התרעלה כוס סאקראטעס את
 כמוהם רבים באלילים ג׳כ והאמין מהם נופל היד, לא בעצמו סאקראטעס

 וקיסנורא חי כלס הכחות כעל אחד אל אמונת ולהורות לד.כיר בכחו היד. ולא
 הוא יהוד. כי לדעת הראת אתה :באמרו לעמו להורות משה שיצא כמו וקדוש

 החרטמים בכתבי קטנים רמזים להמצריס יש ואם י) מלבדו עוד אין האלהים
 נתחברו ואולי נכתבו, ומתי כתבם מי ברור לנו יגיד מי אחד, אל אמונת על

 נודעד. אשר אחד או האלכסנדרית, חפילוסופיא נתפרסמה כאשר האחרונד. בעת
 בעצמם היהודים כתבום או יחיד. דעת רק הם ואולי ד,יד,ודים. מפי ההיא האמונד.
ונער שם, זעיר שם זעיר בכמותם ההן הכתיבות הם וכמה במצרים. בשבתם

 מ״ח :זכי מלק יודען דעי געשיכטע ׳p5 גרענון »המ׳ היקר מאמר5 עיין א)
.311 צד י״ד נאסיע ׳3

 לחסרון 3וחש )83 צד קאנטיקע לע ׳p3( לחושך אור שס רעכאן הח׳ ורק ב)
המיטהאלאגיע. ספורי הבלי אצלם אין כי היהודים אצל גדול

 הנזכר במאמרו וזאלשיטן ,159 צד מפריידעכטהאל היקר במאמר עיין ג)

.155 צד
ל״ה. ד; דברים ד)
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 הנאסר תורתנו דבד ̂עומת הם ומה ורמזים, בסודות וחתומים וסתומים יכתבם,
 הוא יהוה א) תמונה כל ראיתם לא כי פעמים, הרבה בחידות ולא ברור שם

 הודה וכן ;בזה וכיוצא ב) עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים
 אחד אל אמונת אך אחרים מעמים מנהגים היהודים קבלו אם ואמר שערד הח׳
 סי על לעמו הורה אשר האחד היה רוענו משה אך ובאמת ג) מהם קבלו לא
 סטראבא אלילים העובד ג״כ עליו יספר וכן אמן; אמונת ההיא האמונה את ה׳

 המקום מאנשי דעתו נחה לא יען משם נסע במצדיס כהן משה :האלה כדברים
 טוב לא כי והורה אמר משה האלהות, את כבדו אשר רבים עוד נסעו ועמו

 היונים וכן בית, וחיתו יער חיתו בדמות אלהיהם את בעשותם המצרים עושים
 ואת כלנו את המכיל יש אחד אל אך כי אדם. בדמות אלהיר.ם את העושים

 לבו ויערב חכם ומי הנמצאים. וטבע תבל בשם נכנד. אשר יחד והים הארץ
 מלאכת מכל לחדול נחוץ כן ועל מחמר. קרוץ בדמות כזה משכיל עצם לעשות
י). תמונה כל בו תבוא לא אשר משכן לו ולהקדיש והתמונות הפסלים

 אשר הקדמונים העמים כל כי אנחנו רואים האלה הדברים פי על והנה
 להאמין אפשרות להם היתה ולא רבים אלילים עבדו הילדות במצב עוד עמדו

 כן ועל כלל. להבין יכול שכלם היה שלא דבר עולם. אל אחד אל במציאות
 כסי רבים בלשון להשתמש הוכרחו הראשונד. הסבה אודות על לדבר בחפצם
 המנהיגים הרבים האלילים את שם בני כל כנו ״אלהים״ ובמלת ואמונתם. השגתם

 ולזה לו, יחסו אשר הטבע מכחות אחד עם מתאים מהם אחד וכל העולם. את
 לאל שייך הטבע של וכח כח כל כי אמונתם לפי רבים בלשון השם את בטאו

 החבר היטב השיב כאשר שם. בני לכל משותף שם היה אלהים והשם מיוחד.
 בין גוד.ג שהיה מה בעבור קובץ בלשון הזה השם ונבנה ;ואמר אלכזר למלך

 מהם אחד שכל מאמינים והיו צלמים עושים שהיו אלילים עובדי האומות
 והיו אלוה. אצלם מד.ם אחד וכל לזה שדומה ומה הגלגלים כהות בו יחולו

 השם את הקדמונים העמים הזכירו כאשר כן ועל ה) אלהים כללם קוראים
 אלהים; יעשון כה האלה. האלהים :ואמרו רבים בלשון תמיד הזכירוהו אלהים

 הראשונה מהסבה לדבר ובחפצם שם. מבני חטר ג*כ היו אשר היהודים אך
 ליסוד לחטוא מבלי רק משפחתם. בני לכל המשותף זה בשם גיכ השתמשו
 יחיד. בלשון הזה השם את תמיד להזכיר השכילו אחדות אמונת אמונתם

 בלשון השאירו הזה השם תמונת את ואך הוא״ קדושים •אלהים אלהים״ יברא
כל את ג״כ בו לכלול היהודים שחפצו ומפני שם. כני כל שהרגילו כפי רבים

 ט״ו. ד/ דגרים א)

ל״ט. שס )3
שהי. חלק 106 לד רעליגיאן דער געשיכעע ׳p3 ג)

2 ,16 קטלאנא ד)
יעי.3הר מאמר כוזרי ה)
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 הראשונה הסבה אצל גמורה באחדות המתאחדים הרבים האלהיים הכהות
כלם. הכהות כעל

 מצאנו כן ועל שם בני לכל משותף שם היה אלהים שהשם ובהיות
 האחדות׳ ואמונת היהודים דעות על סעמים אלהים השם את הקדש בכתמ

 כי ידעתי עתה :אמר יתרו הריבוי. מאמיני העמים שאר דעות על גם ופעמים
 ב) לבדו ליהוה בלתי יחרם לאלהים זובח אמר משה א) אלהים מכל יהוד. גדול

 קודש משמש אלד.ים חדל׳ אמרו ור.טיב ג) חדשים אלד.ים יבחר אמרד.: ודבורד.
 אלהות כמה :ששאלו להאפיקורסים נכון אל שמלאי ר׳ השיב וכן י)׳ וחול
 שאל כי הה״ד הראשונים לימים נשאל ואתם אני להם אמר :העולם את בראו

 כתיב אין בראו אשר אדם׳ אלהים ברא אשר היום למן ראשונים לימים נא
 בראשית דכתיב דין הוא מה לו אמרו אותו ושאלו חזרו ברא׳ אשר אלא כאן
 חזרו אלהים׳ ברא אלא כאן כתיב אין אלדדם בראו לד.ם אמר אלהים׳ ברא

̂ר יד.וה אלד.ים אל :דכתיב דין מד. ליד. אמרו אותו׳ ושאלו  לד.ם אמר ה) וגו
 דכתיב הדא מד. לו אמרו ושאלו׳ חזרו ;יודע הוא אלא כאן כתיב אין יודעים

ז). הוא קדושים אלא כאן כתיב אין המה קדושים א״ל י) הוא קדושים אלהים כי
 ישראל במחנה הארון הובא כאשר כי ג׳כ נבין האלה הדברים וע״ם

 בלשון ח) אלד.ים בא אמרו כי :שם נאמר עלי, בימי הפלשתים עם במלחמתם
 מצרים, את המכים וכד האלה אלדוים מיד יצילנו מי אוי נאמר: כן ואחרי יחיד;

 האומרים אמרו כי והכונה ישראל על סובב הראשון הפעם יען ;רבים בלשון
 בלשון אמרו ע״כ הפלשתים׳ על סובב השני וד.םעם סתמי׳ פעל והוא מהם
 חפצו כי העגל במעשה היהודים חטאו כאשר מצאנו וכן אמונתם׳ כפי רבים

 גמורה׳ באחרות להאמין רצו ולא במצרים שהורגלו כפי רבים אלילים לעבוד
 אלהיך אלד. כן אחרי ואמרו לפנינו ילכו אשר אלהים לנו עשד. בקול קראו

 כי חשב אשר מאד גייגער הח׳ טעה ובזה רבים׳ בלשון העלוך׳ אשר ישראל
 לאבימלך׳ אברהם נ״כ אמר וכן י) העיקר הוא -העלך״ בנחמיה הנאמר כסי

בעוכריו היו הרבים האלרדם כי וד׳כונה יא) אבי מבית אלד.ים דר.י_כי_התעו_אותי
י״א. י׳ח, שמות א)
י״נן. כ״נ, שם )3

ח'. ה/ שופגיים ג)
עי. ה׳, ד׳ פ/ תופרים מתכתא ד)
.5כ״ כ״ג, יהושע ה)
י״תי. ,3כ״ מס ו)
ע׳׳ב. ל״ח, תכהדלין מ׳3 ועיין ח', פ׳ בראשית תד״ר ז)

ז׳. ה׳ א׳ שמואל ח)
.3ל״ שמות גי)
.285 צד אר״ש בת' ועיין י״ח, גי/ שס י)

(̂ י״ג. כ; בראשית יא
15 מסורת
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 ומיוחה יחיד בא^ אך בתם האמין לא יען אביו. בית את לעזוב הוכרח ובשבילם
 יצא ובחנם רבים. בלשון ׳התעו״ אמר כן ועל חול. הוא םה יאלהים״ והשם

 בטעות אצלם נאמר אשר המוטעות נוםחאות ע״ם בתורה להגיה גייגער הח•
 וכן א) הכתובים בביאור לרוב הישרה"כדרכו ועקם התעו. תחת התעה בזיוף או

 הח׳ אשר ב) הארץ מן עולים ראיתי אלהים :שאול אל אוב בעלת אמרה
 כי הארץ מן עלה ראיתי אלהים איש :על בחנם ג״ב לתקן רצה גר^טץ

 אלהים השם את לבטא ידעה ולא נכר אל בעלת היתד. שהיא נראה מכאן
 ישראל מלך שאול אך רכים. אלהיים עכדד. יען היד.ודים. כאמונת יחיד בלשון

 וכן מעלי. סר ואלרדם כן אחרי אמר וכן יחיד. כלשון תארו מד. אותד. שאל
 יוסיסון, וכד. אלהים יעשון כה אמרה אלילים עבדד. אשר איזבל כי מצאנו
ד). ארם מלך הדד בן הזה כלשון ג׳כ אמר וכן רבים. בלשון

 אלהים לו אשר גדול גוי מי כי אמר. אשר משה דברי כונת וזאת
 אור סר. גם שם נייגער והח׳ יי) אליו קראנו בכל אלהינו כיר.וד. אליו קרובים
 על הכבוד מפני כן אחרי ונשתנה •קרוב״ כתוב היה מתחלר. כי ואמר לחשך

 של האלילים על והכונה חול, הוא פה אלהים כי מאד טעה אבל י) קרובים
 הנסה או ג״כ אמר וכן לישראל. אלהינו כיהור. לעמם קרובים שאינם העמים
 גייגער הח׳ תקן ובחנם יחיד. קלשון וכר גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלד.ים
 העטים אלילי על שב ולרעתו רבים בלשון •הנסו׳ השמרונים כנוסחת בכתוב

 הוא פה ואלהים הישרה עקש פה גם אולם ז) טי להם לפדות עוד נסו שלא
 נסה לא כי ישראל אלהי על ושב נכון. אל והראב׳ע ת״י תרגם כאשר קדש

 שלקח הראשון העם הם ורק לישראל שעשר. כמו גד איזה לו לפדות עוד
 ומי בתפלתו ג״כ המלך דוד אמר וכן כאלה; נסים להם ועשד. אלהים אותם
 הוא פה אלהים וד.שם עם, לו לפדות אלד.ים הלכו אשר וכר ישראל כעמך

 את עוד פדו לא האחרים שר,אלהים והכונה ״הלכו״ רבים בלשון יבוא ולזה חול
 ואמר בכונה דוד של לשונו את פה שנד. הימים דברי ובעל עובדיהם; העמים

לשים חפץ לא כי ח) קדש הוא וא״כ ה׳ על ושב יחיד בלשון אלהים״ ״הלך

.283 לד אר״ש א)
י״ג. כ״ח, א', שיוואל )5

 בכתובים לתקן יצא גרעגץ הת׳ ובאמת .219 צד א' חלק יודען דער גכנשיכעע ג)
 מפי וגס אשכנז בשפת נכתבו אכל קץ אין הבלים והרבה מקרא של עשושו ידע לא מאשר רק

ובהו. חהי אדני על מגדלים ולבנות העם המון לב למשוך בזה די יצאו, ד״ר
. י כ׳, שם ב׳. י״ש. א/ מלכים ד)
ז*. ד; דברים. ה)
2 צד אר״ש ו) 8 6.

.287 צד שם ז)
 והח׳ גייגער תת' וכן הזה. השינוי בדבר אד עמל באדיססין ותת' ח)

)62 צד ג.'■ רעל' סעמ-שישען ציר ״שגיודיען בת׳ ■ן בידם גילתה ולא וועללהאזען
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 האחרים לאלהים ^יחס יש כי נראה פיהם על אשר כאלה דברים דוד בשי
 שמואל סשר הכותב ובין הימים דברי שבין וההבדל מה; וכח יכולת איזה
לעינינו נראה

 כ׳׳א י״ז א׳ הימים דברי
ךאל נעטף ומי  אחד י1ג ̂י
לפדות האלהים הלזי זד2̂א בארץ

1 I V T T־ T V ־ VI T I • ״ I

 וצראות גדלות שם לף לשום עם לו
̂] עטד מפני לגרש פדית“ר־1א

1• -1• זד•• T־1 1 * T  v

גוים. ממצרים

 ב״ג ז׳ ב* שמואל
אחד גוי כישראל כעמך ומי

• T I • I I » -  I •״ T V

̂נזר בארץ לפדות־ הלכו־אלחים א
I VT T ד I t V \ I * • ד

ולעשות ̂נזם לו ולשום לעם לו
I ד I -  T I ו

מפני לארצך ונוראות הגדולה לבם
V T 1־ I T I T1־• |V I“

גוים ממצרים לך פדית אשר עמך
•1 1 r״T « T  v | . ן • ן • • •

ואלהיו.
ד ••

 כישראל עם מי ז כך העיקר הוא אשר שמואל בס׳ הנאמר כסי דוד וכונת
 להעם לו ולשום שיהיה. עם איזה לעם לו' לפדות אחרים אלהים הלכו אשר
 הגדולה ישראל בני לכם לעשות הלכו אשר האלילים מן מהם ומי א) שם הזה

 גרם ממצרים אותם פדה אשר עמו לפני יהוד. שעשה כמו לארצך ונוראות
 יכלו אשר מהאלילים איפה מי והכונה אלהיו, עם ישראל שבטי והם ואלהיו
 אלדדם הלכו אשר חז״ל ג״כ פירשו וכן עמו. ואלהיו ישראל את כמוך לפדות
 עקיבא דבי לו אמר ואלהיה. אומה הגלילי יוסי רבי אמר לעם. לו לפדות
 אשר שגאמר פדית עצמך כביכול הקב״ה לפני ישראל אמרו ;חול קודש עשית
 לא הימים דברי כעל בעיני האלה דוד דברי היו ובצדק ב). ואלהיו גוים פדית

 כן ועל ואלהיו. ישראל לישע יבואו ממש בר.ם שאין אחרים שאלהים לכבוד
 לאלהים זכר ואין ואלהיו ישראל על כלו שיסוב כונתם- ג״כ לשנות בדבריו שנה

 ישראל אלהי הלך אשר כישראל עם וטי ז הכתוב שיעור וכך ;כלל פה אחרים
 היינו גוים לגרש הלך כאשר ונוראות, גדולות שם לו ולשים אותו לפדות

 שסח זר עם טי אמר שדוד ותחת ממצרים, פדח אשר עמו מפני האומות שבע
 ונוראות לישראל גדולה שעשה הרבים מאלילים וטי אחרים, אלהים אותו

 עמו, ואלהיו השבטים והם ממצרים ה׳ פדר, אשר ישראל עם לפני לארצו
 כבר שכבשו אחרי ישראל על וגם אחרים עטים על גם ודבר הרעיון את וכפל

 ;ממצרים פדותם ועל ישראל על כלו שיסוב הימים דברי בעל שנה הארץ, את
 ארץ היתד. לא ממצרים יציאה בעת שהרי ״ארץ״ להזכיר יכול לא כן ועל

 שיסוב •גויס״ במלת דוד כונת את בשנותו הכתוב בסוף ידבר ועליה עוד נחלד,
׳לגרש״ מלת הוסיף וע״כ ישראל, בני עמו מפני ה׳ שגרש עמים שבעד. על

הכונה שם לו לעשות וכמו ימיד נלשון יצוא ולזה העם על 3ש לו ומלת א)
צעל שכה ולזה העם״ את לפדות היינו לעס לו לפדות כן : שם הזה להעם לעשות

ה׳. על שצ לו ומלת שם״ לך לשום עם לו ״״לפדות על ,״הלך כתצ אשל ד״ה
■ עוצ. שם עוצ ע׳ קהלת מד״ל ב)

*15
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 דדה זה גם כי בעיניו. חן מצא שלא ״אלהיד מלת והשמיט דוד אמר שלא
ובממשלתם. בהם מתקנא כאילו העמים אלהי לגרש שישתדל השם כבוד לחילול

 רבות םעמים הקודש בכתבי יבוא אלהים שהשם האלה הדברים אחר
 האדם בנות את האלהים בני ויראו :הכתוב דברי ג״ב נבין אלילים, על גם

 הח׳ לבאר היטיב כאשר פה והבונה א) בחרו אשר מכל נשים להם ויקחו ובו׳
 ובהיותם שמתו, עריצים אנשים מתחלה היו העמים אלהי כל כאשר כי גראטקי׳

 על ואמרו התגאו וגם בארץ שמות ועשו מאד דרכם השחיתו חייתם כחיים
 עז ויתר שאת יתר כן ועל אלהים, בני והם האלילים מן נולדו הם כי עצמם

 ויקחו מאד המוסר חקי את פרצו זאת ובחשבם כגילם, אדם בני כל על להם
 אל יבוא הזה הביאור פי על ואך בחרו, אשר מכל ובזרוע בחזקה נשים להם
 ידון לא יד.וה ויאמר ז שם כנאמר זה בשביל האדם על ה׳ שהתעבר מה נכון
 מלאכים הם פה אלהים שבני מפרשים איזה כפירוש נפרש אם וכי ) ב באדם רוהי

 טוביה האדם׳ על ה׳ אף חרה מדוע מאד יקשה וחטאו ארצה משמים שירדו
 ממש אדם בני רק היו האלה האלהים בני באמת אבל מינגד. וזיגוד חטא

 היה ובצדק אלילים. מן ונולדו אלהיט בני שהם עצמם על לאמר שהתגאו
ש מקלל  מסכמת המסורה גם וכן ג) אלהייא בני להון דקרי מן לכל יוחאי בן ד

 התאר שם ג׳׳כ היה אלהים השם .חול הוא פה אלהים דבריה לפי כי לזה
 אליו נגלו שם כי וכן י) אלהים ירשיען אשר כמו למלאכים ונם לשופטים

 בחלומו יעקב שראה המלאכים על הכונה יי) אהיו עשו מפני בכרהו האלהים
נכון. אל והראב״ע אונקלום תרגם וכן הסלם על ויורדים עולים

 ליהודים היה בכלל, שם בני לכל משותף שהיה אלד,ים השם ומלבד
 והוא סגולה, וליחידי להאכות רק מכבר נודע היה אשד מיוחד שם עוד בפרט

 פרסם משד. אך גמורה; ואחדות נצחיות על בבניינו המורה ״יד,וד,״ העצם שם
 נעשה ה׳ ובדבר י) הזה בשם הנכללים הענינים את העם כל לפני בפרטות

מחויב את לעולם ישראל בני יקראו ובו תמידי לשם ״יהוד." הזד. השם פיו, על

ב׳. ו', בראטית א)
ג׳. שם. נ)
כ״ו. פ׳ גראשית מד׳־ר ג)
מ׳. כ״ג, שמות ד)
}׳. ל״ה, בראשית ה)

 ושמי שדי באל וכו׳ אבלתס. אל וארא )ג׳ ו', (שמות הקשה הכתוב ובדבר ו)
 פת הוכיח שהשם כוכתו כי כראת המפרשיש, גו עמלו אשר להם, הודעתי לא יהוה

 לא יהוה ושמי שדי, אל בשם לרוב ויעקב יצחק אברהם אל וארא :לו ואמר למשה
 בדברי האמינו זאת ובכל :לך נודעתי כאשר הראשונה בפעם בפיגיות לתם הודעתי

 יתוה בשם הראשונה בפעם לך שהודעתי אתר* ואתת אתם. בליתי את הקימותי וגם
לא והלל ואמרת בדברי אמון מצאת לא זאת ובכל דור, לדור זכרי וזה לעולם שמי זה כי
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 ושאר בו קראוהו הם ורק לברו ישראל נחלת אך הזה העצם והשם המציאות,
 כלו לישראל נורע היה לא הזה שהשם ובהיות כלל, מטנו ידעו לא העמים

 כראשונה שאל לעמו לרועה משה היה בטרם ע״ב משה, למורי סי על אך בסרטות
 אליהם אמר מה שטו מה לי ואמרו לאטר, בסנה לו נתגלה אשר אלהים מאת

 וכמאמר > א ודור לדור זכרי וזה לעולם שמי זה אהיה אשר אהיה אלריים ויאמר
 עכשיו הוא ואני שהייתי אני להם אמור למשה הקב״ה א׳ל אומר יצחק ר׳ חז׳׳ל
 על יורה יהוה והשם ב) פעמים שלשה אהיה כתיב לכך לבוא לעתיד ואני
 על ג׳־כ ויורה ויהיה, הוה היה וכולל המציאות המחויב המצוי של העצם שם

 אני וכנאמר אחד, יהוד. אלהינו יהוד. ישראל שמע ן שנאמר כמו גמורה אחדות
 הארץ כל על למלך יהוד. ור.יה מושיע, אץ ומבלעדי יד.ור. אנכי עוד, ואין יהוד.
 מאד, לישראל קדוש היה הזד. והשם ג) אחד ושמו אחד יד,וד. יהיה ההוא ביום

 וכן 1י כתיב לעלם לעולם שטי זה חדל שאמרו כמו כשפתים לבטא ואסור
 יכול לא כי ואמר הזה השם על בדברו לרומים ויוסף היהודי סילון ג״כ אמר

ה). יהודי הוא באשר ולפרשו לד.זכירו
 במלת ג״ב הנרמזת ואחדות נצחיות על יורה הזר. השם שנזכר מקום ובכל

 ובשם רבים, בלשון לעולם יבוא ולא יהוד., השם הורכב שמהן ויהיה. הוד., היד.,
 העמים מלבם בדו כאשר לאומי אל שד,וא לא ישראל, בני אך קראוהו הזה

 שהשם לומר בימינו העמים מחכמי איזה גם נמשכו ואחריד.ם אלילים, עובדי
 בורא עולם אל גם ולא לבדם להם רק השייך כאל ישראל אצל היד. יהור.
את חזו מבשרם ההם אלילים העובדי כי כלם, העמים כל ואלור. ומלואה תבל

 על חבל למשה הקבי׳ה לו אמר אברהס אל וארא ) :חז״ל ג״כ אמרו וכן :הצלה
 ולא שדי נאל ויעקב יצחק אבלהס אל ::ליתי פעמים הרבה משתכחין. ולא דאבדין

 ששאלת, כמו שמי מה שאלוני ולא וכוי, לך שאמרתי כשם יהוה שמי כי להם הודעתי
 (תנחומא פרעה אל באתי ומא; אמרת ולבשוף שמי, מה לי אמרת שליחותי בתחילת ואתה

הרבים. המפרשים דברי מכל יפה עולה חז״ל דביי כפי זה והפשע וארא) פ׳
b( צד רמה האמונה בם׳ שאמר הראב״ד דברי בזה ונכונים ט״ז, ג', שמות 

 לנצח, הנצחיות התמדת יודיע באמת עתיד על יורה אשר אחר שהוא שאהיה :נ׳׳ו
 עבר היות ידעת וכבר עתיד, על בנויה העבר על מורה מלה לאשר, הקודם ואהיה

 ירכיבהו מדבר, בארץ ימצאהו רגזו, תחת — ירגזון עמים שמעו כאמרו עברי בלשון זה
לתם. והדומה ארן, במתי על

 ביחש כן, ונקרא :ויהיה הוה, היה כולל יהוה והשם ג', פ', שמות מדר׳ ב) ,

 משמשת יוד שתמיד נשתר כעצם המציאות מחויב את אותו קוראים אנו כי אצלנו

האחדות. על תורה היה ששרשי הזה השם מן האחרונה והת׳׳א וכו', ידבר יאמר כמו בו

גי׳. י׳׳ד, זכריה :)
, ע״א. קדושין ד)
י״ב. פרק שני קפר היהודים קדמוניות בש׳ ה)
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 גם בץ מיוחד אל עם לכל שיש מודים שהם כשם כי ויאמינו ישראל אלהי
 יורה ישראל אצל יהוה השם כי מאד שגו אבל ;יהוד, השם ישראל בני אצל

 וכן א) הוא עולם ואל עליה וד,שליט המציאות כל הבורא המובדל העצם על
 הזה השם בנין בי מוצאו ישראל ממקור לא יהוה השם כי האומרים ג*כ טועים

 יורה יהוה השם ובהיות ב) סניהס על כחשם תענה וזאת עבר שפת משורש
 בן ועא גם יולד ולשת הכתוב דברי ג־כ נבין הגמורה והאחדות הנצחיות על

 בעיני מכאיב כקוץ שד^א ג) יהוד, בשם לקרוא הוחל אז אנוש שמו ויקרא
 שם רק המזכרת בפרשה כי שיטתם את סותר יען אסטריק בשיטת האחקים

 אץ הזה הכתוב כי יאמרו קלונם ולכסות יהוה, השם בסוף פתאום יבוא אלהים
 ורעות הבל דבריהם כל אבל יהוד״ שם רק המזכיר להכותב ושייך מקומו כאן
 מראש שעוד לנו לד.גיד ז יתה השם הזה ככתוב נכתב מכוין בכונת כי רוח

 את להכיר דור אחר דור לכנים מאבות סגולה ליחידי המסורה באה קדם מימי
 שפה עמים אל אהפוך אז שנאמר כמו יד,ות בשם נכלל אשר אחד אל אמונת
 אחרי מיד שנאמר מה נכון אל ג׳־כ יבוא ובזה י) יהוד. בשם כלם לקרוא ברורה

 הארמד, מן ידינו וטעצבון ממעשינו ינחמנו זה וכו׳ בן ויולד וכו׳ למך ויחי ;כן
 השם אבל במקומו, שלא לדעתם יבוא הזה הפסוק גם אשר יהוה; אררה אשר
 סגולה יחידי שד.תחילו אחרי כי לנו לד.גיד גדולה ככונה פה נם נכתב יהוה

 האדמה מן ואמר מהם כאחד למך גם היה המציאות מחויב אחד אל לד.כיר
 מאמיני מבעלי היה בדורותיו הצדיק נח אבי למך גם כי להורות יהוה אררה אשר

 האחדות אמונת בעם שפרסם הראשון היה אשר אבינו אברד.ם וגם האחדות,
 נאמר וכן עולם, אל יהוד, בשם ויקרא מזבח שם ויבן פעמים איזה בו נאמר

 והיה ;ברורה יותר בלשון אמר ויעקב יהוה, בשם ויקרא מזבח שבנה ביצחק
ה). לאלהים לי יר.וה

 בפני מהם אחד כל והוראת ואלהים יר,ור. השמות מושגי נתבארו הנד,
 כמו ביחד האלה השמות שני הקודש בכתבי יבאו רבות פעמים אבל עצמו
 ;בקרבם צפונה ועמוקה גדולה כונה ואז האלהים״ הוא ׳יהוד. או אלהים״ ״יד.וה

 במהות נכבד ענין על לב לשית ראוי הנכונה והוראתם מושגם את ולהשיג
 עם אנחנו מחויבים שלמה כהשנד, המציאות מחויב את להשיג כי האלד.ים,

 כאחדות אחד שהוא :יד,וד. ואלהיסי. ״יהוד. כפולד. בהשגד. להשיגו ישראל בני
סובל העולמים חי עולם מלא שכבודו :ואלדדם עודז ואין ואחרון ראשון גמורד.

.86 צד וועלטע מה£ראפ׳ עעננזאעאייך אין נאכמאזאישעם היקר, ׳p3 נניין א)
 דעות שהגיא אחרי יהוה השם דבר על בדברו נאדיתתין תח׳ הודה כאשר ב)

 קעמינוישען צור שטודיאן ׳p5 (עיין הזה הנפלא השם על שאמרו החוקרים כל

25 עד 182 צד רעליגיאן) 4.
/ צפניה ד) כ״ו. ד׳, בראשית, ג) ט׳. ג

כ״א. כ״ח, כי׳ה, כ׳׳ו, ;י״ז ה/ י״ג ;ט׳ י״ב בראשית ה) ־
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 דגה הארץ על אלהים ישב האמנם המלך: שלמה וכמאמר הכל; ומחיה הכל
 השמים את הלא הנביא: ירמיה אמר וכן *י) יכלכלוך לא השמים ושמי השמים

 :סירא בן שאמר וכמו ב). יהוד. נאם מלא אני הארץ ואת
 כל על ויגיד. אורו יפיץ שמש כאור

ג) ה׳ כבוד מלא ד.בריאד. בכל כן
 הנפש מה אמרו וכן n מקומן העולם ואין העולם של מקומו הוא חז״ל וכמ״ש
 :הקדמוני המשורר שר וכאשר י•) העולם כל ממלא הקניה כך הגוף את ממלא

בכל אתד. הכל ובהי׳ות כל את ומלא הכל את בב1ס
-1• V  - J  -  y ־ ־T-

ו) מלאת כל הכל ובהיות היית כל הכל. ולפני
־ ־ ! • T •1 ו * T ־ •“T

ז) הכל והוא הכל, יוצר והוא אחד, הוא והשם :הראב״ע אמר וכן
 העיקרית היא עולם מלא וכבודו אחד הוא השם כי הזו הד.שגד, ואך

 חלקי ככל בנמצא איננו ה׳ כבוד כי נאמר אם כי יז׳, ישראל באמונת
 ;ותכלית גבול בעל ג״כ ור.וא חסרון בעל ח״ו הקב״ה כי מזה יצא המציאות

 והשגתו וכחותיו להעולם מחוץ הוא אם העולם מלא השם היות איכות אבל
מלאה הנשמה כמו העולם את מלאר. שעצמותו או העולם את מלאים

כ״ז. ח/ יז׳׳א, א)
כ״ג. כ״ג, ירמיה )3

ט״ן. מ״ג, סירא ן3 ג)
 מעונו העולם ואס עולם של מעונו הקב״ה אם יודעים אנו אין י3ר אמר ד)

 יודעים אנו ואין חלעתא ר3 יותי רני אמר קדם, אלהי מעונה וכייש משה נא
 הוי אחי, מקום תנה וכירש משה בא לו, מפל עולמו אם לעולמו מפל הקנ״ה אם

 מכנין ולמה אמי רבי גשם הוכא רב אמר לעולמו, מפל הוא ואין לו מפל עולמו
 ביא״ש ומד־׳ר ;ג' מ״ז (מש״מ עיין עולם של מקומו שהוא מקום הקנ״ה של שמו
ת״ח). פ׳,

ק״ג. מ״ז, מש״מ, י', ד׳, ברכות ה)
שלישי. ליום היהוד שיר ו)
(פ׳ תנחומא המדרש ועיין כ״ו), (א׳, בראשית התורה על בפירושו עיין ז)

 נתגדלת ומאימתי עולמך בראת שלא עד היית גדול אלעזר רבי דרש שרה) חיי
 גדולה המבלה נגל שלו איקונין צר ב״ו מלך מאד, גדלת אלהי שנ׳ עולמך משבראת
 תנה כתיב בשמים כלו, העולם מכל גדולה שלו ואיקונין גדול הוא והקב״ה מצורתו,
כבודו, הארץ כל מלא כתיב ובארץ יכלכלך לא השמים ושמי השמים

;בקנה הקב״ה נגלה מה מעני לו ששאל אחד למין גמליאל רנן השיב כאשר ח)
דר״כ ופקיקתא י״ב, במד׳ (מדר׳ השכינה מן פנוי מקום בארץ שאין ללמדך לז ותשיב

ב׳). צד

העולם בגוץ> כס אינו ית׳ והשם : היקר וז״ל ; ע״ב ס׳ ח״א, מ״נ בת׳ עיין ט)
חבור בכללו לעולם מחוברת והשגחתו •תעלה והנהגתו העולם, חלקי מכל נפרד אבל
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 אמונתו לסי להחליט איש כל ויכול ישראל כני אצל עיקר זאת אין א) הגוף
 אשר שסינוזא, הח׳ על שחושבין כמו בנטיעות יקצץ שלא ובלבד בינתו ורוח

והרצון. הכונה נם השם מאת ח״ו לשלול הלאה, הלך האחרונה בשיטה באחזו
 את לצרוף רק להשיג באסשר היה לא באלוקית ונכונה שלמה והשגה

 יהוה השם ישראל, אמונת כל כוללים הם כי כיחד. ואלהים יהוה השמות שני
 בעל והוא עולם מלא שכבודו יורה אלהים והשם ;והאחדות הנצחיות על יורה

 אלה;ם השם ואחריו מקודם יהוה השם תמיד הקודש בכתבי יבוא ולזה כלם. הכחות
 בנצחיות עצמותו על ויורה המציאות להמחיוב העצם שם הוא יהוה השם יען

 הכחות בעל הוא כי ויורה אליו התאר שם הוא אלהים והשם גמורה, ובאחדות
 יבא כי נמצא לא ולזה להסך, ולא המתאר אחר התאר תמיד יבוא עבר ובשסת כלם,
 הוא פה אלהים אבל ב) יהוה אלהים אל נאמר אחת פעם רק יהוה. לפני אלהים השם

 בנפרד, פה ושם שם שכל המסורה כדעת או ,ליהוד. ולא אל לשם התאר שם רק
 יר.וד. השמות שני וע־י ;ביניהם הפסוק יבוא ולזה המציאות להמחויב שם הוא

 עולם, מלא וכבודו אחד הוא כי באלקית שלמה השגה נשלמה ואלהים
 עולם על מלא שם ואמרו מלא. שם האלה השמות שני חדל קראו והטיב

 שהוא האחד הוא הנכבד השם וזה :שאמר הראב׳׳ע דברי נכונים ובה מלא
 שהוא החשבון מפאת תסתכל ואם לפניו. לאחר לו צורך ואין עומד בעצמו

 הזה המושג ועל ר) הכל שהוא האחד בו מתאחדים חשבון וכל הכל ראש
בשמים האלדיים הוא יחד. כי לבבך אל וד.שיבות היום וידעת הכתוב כונת

 הבדלו ננל יננמוד המופת כי לדננתו מקצרות אדם ב:י וכתות תכליתו ממנו :עלם
 והשגחתו הנהגתו מעשה מציאות על יעמוד והמופת ממנו, והנקיתו העולם מן

 על ועיין ;עכ״ד שלמותו שנצחו מי ישתבח הפחות, הדק ואפי׳ מחלקיו חלק בכל
הכורבוני, מרי זה

 הש״י להיותו ולזה :שם וז״ל ; שני כלל א׳ מאמר ה', אור היקר בת׳ עיין ) א
 הזה השם לו השאילו ומגבילו ומיחדו מחדשו הוא כי המציאות לכלל הצורה הוא

 כי נפלא הזה הדמיון והיה ; עולם של מקומו הוא וכו׳ המקום ברוך תמיד אמרם3
 העולם חלקי בכל יתברך כבודו כן ומלואו, הגשם ברחקי נככתים הפנוי רחקי כאשר

 קדושות בשלש ונבדל קדוש היותו עם כי ירצה כבודו, הארץ כל מלא באמרו ומלואו,
 העיבור יקוד שהוא הארץ כל מלא הנה עולמות משלש נבדל היותו אל בהם שירמוז

 הברכת שתואר כלומר ממקומו, השם כבוד ברוך אמרו העניין וייזה כבודו, שגיתודות
 ואם הכבוד, אל שב ממקומו כינוי ויהיה מזולתו ״ולא מעצמו ר״ל ממקומו, והשפע

 כלומר השם אל שב הכינוי ויהיה כפשונזו, העניין והיה נאצל הכבוד שיהי׳ תרצה
ממנו. נאצל להיותו עצמותו ר״ל הש׳ ממקום מושפע הוא ברוך ת׳ שכבוד

כ״ב. כ״ב, יהושע א)

טובי כל מלא אז היה והעולם ובהו מתהו התבל כבר יצא השניה בפרשה כי ג)
כ״א. דג, שמות ד)
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 כל דעת למען המלך; שלמה אמר וכן א) עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל
 גד ובני ראובן בני נחשדו וכאשר עודב). אין האלהים הוא יהוה כי הארץ עמי

 וכן האלדדסג) יהוה צדקתם; את להראות כן אחרי קראו ה׳. מאחרי שבו כי
 ישראל לאלהי אליהו קנא אחאב בימי אחדם אלהים ועבדו ישראל חטאו כאשר
 כביר לא זה עבדו אשר העם> נפלו השמים מן האש נפלה וכאשר ה׳ ענני ואמר;
 מנשה אצל נאמר וכן י); האלהים הוא יהוה ויאמרו פניהם על רבים״ אלהים

 נתן 'וכן האלהים הוא יהוד. כי מנשה וידע לבו״ בכל לה׳ שב כי לד״ראות
 ים אלה הוא אמת אלהים ויהוה ואמר; מהשם ונכון שלם מושג ירמיד! הנביא

.0 עולם ומלך חיים
 בספרו לספר התחיל אשר התורה כותב מחשבות ועמקו גדלו מה ועתה

 יהוה בשם משתמש היה אם כי אלהים״ בשם הבריאה התחלת את בראשונה
 שאלות כמה מתעוררות היו הארץ״ ואת השטים את יהוד! ברא בראשית ;ואמר
 השם. ואחדות נצחיות על רק יורה יהוד. השם יען לטעות, מקום נותן וד״יה
 יושב הוא כי ותכלית, גבול בעל ח״ו שהקב״ה זד. לפי לחשוב אפשר והיה

 היו העולם ובין כזד. ומיוחד נבדל עצם בין יחס שאין ומתוך להעולם, מחוץ
 כחות יצאו לא הפשוט מאחד וכאשר אמצעי, ע״י העולם את שברא חושבין

 הנתונים הרבה אמצעים ע״י רק כי חושבין היו וכדומד.״ שונות ופעולות רבות
 כי שיורד. אלהים ברא בראשית באמרו אבל השפל, העולם מתנד״ג תחתיו
לטעות מקום אין כל״ את מחיד. והוא כלם הכחות בעל והוא עולם מלא כבודו

 וכבר אלהים״ בשם רק השתמש שלא קהלת בםפר ג׳׳ב מצאנו וכן
 כי קהלת בספר יר״וה השם זה תמצא לא וע״כ ואמר, זה על הראב״ע התעורר

נכונים ודבריו ה' כמשה היחוד ולא הכל שקבל וכח אלהים חבמת על דבר הוא

ל״ט. ד; דגריס א)
׳.P ח/ מ״א ג)
ל״ד. ,5כ״ יהושע ג)

ל״כו, י״ח, מ״ב , ד)
י״ג. ל״ג, ;5 ד״ה ה)
ז׳. י׳ ן׳ ירמיה ו)
 רביס לשון אלהיס עליו ויאמר שאמר ספורנו ר״ע דברי מאד ונכוכיס ז)

 כי כבודו הארץ כל מלא כאמרו וזולמם הנצרזיות הצורות כל צורת שהוא להורות
 כאמרו מציאותו זולת נמצא שוס ימצא ולא ממציאותו, הכאצל זולת מציאות לזולתו אין

 בן שמעון ר׳ אמר תכיא ;שאמרו חז״ל דברי ככוניס ומה כולם. את מחית ואתת
 אלא אלהיס, ולא אל לא בהס נאמר שלא קרבנות בפרשה כתיב מה וראה בא עזאי,

ת לומר למעין רש״י פי׳ וע״ז ;לחלוק הדין לבעל פה פתחון ליתן שלא לה׳ ו י שו  ר

ע״ב). ק״ע (מנחות הם הרבה
בפרושו. קהלת ובסוןז מורה, יסוד בם׳ עיין ח)

מסורת.
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 הנחות כל על וחכם נבון כאיש ודבר גדול חוקר היה קהלת ספר בעל כי מאד
 כלם׳ הכחות כל קובץ שהוא אלהים בשם כלם הנקראים בבריאה הפועלים

 להורות כונתו היתה ולא השם, במקום הטבע היום גם אומרים אנחנו כאשר
 אלהים בשם השתמש רק לעמו, היטב משה הורה כבר אשר היחוד אמונת
 אמר והיטב ישראל; בני אמונת כסי האלר.ים־ירא. את ואמר *חיד בלשון

 ויכלו עד בראשית בספר זכר שלא סוד כי ודעת, חכמה ברוב עוד הראב״ע
 כאשר ג״כ נבין זה ומטעם א) קהלת ספר סוד הוא האלהים אם כי שם לשום

 כמו אלהים בשם ג״כ התורה כותב השתמש בסנה משה אל ה׳ מלאך התגלה
 עמי עני את ראיתי ראה יהוד. ויאמר הסנר., מתוך אלהים אליו ויקרא שנאמר:

 ונשמר וירא למשה נתגלה ובעצמו בכבודו השם כי לספר בא פה יען ב) וגו׳
 ושעור גבול בעל חא שהקב״ד. ח׳׳ו ולחשוב לטעות העם יבואו לבל 'מאד

 עולם; מלא כבודו כי להזכיר אלדדם בשם השתמש ע״כ כסנה. כלו והתגלד.
 הדברים כל את אלד.ים וידבר נאמר סיני הר על ה׳ ירד כאשר ג״כ מצאנו ולזה

 ותכלית נבול כעל :ח״ו הקכ״ה כי לחשוב נטעה לבל .וה.T אנכי וגו׳ האלה
 בכונה פה אלהים השם יבוא ע״ב סיני. הר על יד.וה וירד מתחלה נאמר ^ן

ג). ותכלית גבול קץ כלי שד.וא לד.ורות גדולה
 משותף שם היה כי מכבר. כלו לישראל נודע היה אלהים השם וכאשר

 שד.וא ספרו את התורה כותב בו ג״כ התחיל זר. מטעם כן ועל שם, בני לכל
 אלהים בשם להשתמש איך להם להורות בזה היתה וכונתו העם, כל לפני ספר

 שני ואין אחד הוא השם כי אמונתם יסודי לפי הקודש טהרת על לדס, הנודע
 ״ויאמד ״ברא״ פעם בכל ואמר הזכיר כן ועל כלו, העולם את ברא וד.וא לו,

 רבים בלשון הזד. השם תמיד שהזכירו שם בני שאר מדעות הפך יחיד בלשון
 לפני בעולם נודע .Tשד. אלהים השם הראב״ע וכמאמר כנודע. אמונתם לפי
 התורד. כותב הזכיר ודשלישית השניר. ובפרשה י) בו מודים שהכל משה בא
 וחשיבת יקרת את לנו להראות כזה היתד. וכונתו ביחד. אלהים״ ״ידווח השם את

 והשם המציאות, ממחויב העצם שם על יורה וד.וא העיקר הוא כי ״יד.וד.״ השם
 אלהים* ״יהור. מלא ווי.שם הזה; העצם לשם התאר שם רק איננו אלהים״
 אחד הוא כי ישראל אמונות סי על האל כאיכות שלמה השגה בקרבו יכלכל

 לא עמוקה ובכונר. ;עולם מלא וכבודו כלם הכחות בעל מתמיד ונמצא גמור
השמות שני כי לחשוב נטעד. לבל האלה השמות שני בין ״הוא״ מלת פה יבא

ירושו.85 קהלת בתוף א)
■ ז׳. ג/ שמות ב)
 אתי תעשון לא תיני, הר על ה׳ התגלות אחר מיד הצווי בא זת ומנזעס ג)

 ראיתם לא בי ט״ו) ד׳ (דברים כן אחרי משה אוני וכן זהב. ואלהי כתף אלתי
- האש. מתוך בחרב אליכם ת׳ דבר ביום תמוכה כל

, א׳. י״ח שמות התו׳ על בפרושו ד)
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 העיקר הוא ׳/יהוד״ השם רק ובאמת בערכם״ ושוים ^השם הם עצם שמות ביחד
 אלהיס הוא יהוד. שנאמר מקום בכל גם אליו. התאר שם רק הוא ״אלד.ים״ והשם
 מאמיני העמים כל אמונת נגד באחדותו יהוד. השם יקרת להראות בזה כונתו
 להורות רק העמים, עם ולד״תוכח לבקר כאד. לא בד.תחלתד. התורה אבל הרבד.
 ביניהם, הוא מלת יבוא לא ע״כ נכון אל ישראל לבני השם מושג את '־ולשנן

 יחד השטות בשני התורה כותב השתמש לא מדוע ג״כ נכון אל יבוא ובזה
 היה אלהים השם רק כי יען אלהים, יהור. ברא כראשית כמו הראשונד. בסרשד.

 וכותב סגולה, ליחידי רק תחלה נודע היה ״יהוד.״ השם אבל לכלם, מכבר נודע
 הנודע אלהים כשם להשתמש איך העם לכל ולשנן להורות םה החל התורה

 יהוד. השם ותארי מושגי את להשיג איך כן ואחרי הקודש, מהרת על לד.ם,
 נשאר היה הראשונד. בפרשד, אלהים״ ״יהוד. אומר היד. ואלי הנכונד.; בר״וראתו

 הזה; השם וחשיבת גדולת את להם עוד נודע לא כי גדולה, במבוכה העם
 מכבר להם הנודע אלהים השם את תחלה להודיע ודעת חכמה ברוב עשר. וע״כ

 לכל הנודע זה האלהים כי ולבאר להוסיף בא השניה ובסרשה האחדות, בכינוי
 העצם שם לד.יותו אלהים, השם מן גדולד. מעלתו וכי יד.וד., הוא האמיתי שמו
 הזאת בפרשה יבא לא ולזה אליו, תאר רק אלהים והשם המציאות, מחויב של

 כי יאמרו אסטריק בשיטת האדוקים אשר לבדו אלהים השם רק הנחש אצל
 לנו להראות רצד. התורה כותב כי היא האמת אבל מקומה, כאן אין הזאת הפר׳

 נזכר לא וע״כ הזה, וד.גדול הנכבד מהשם ידע לא הנחש כי הראב״ע; כדבדי
 אלהים יד.וד. השם כתורד. אחר כמקום ג״כ מצאנו וכן בכונד.; פה יד.וה’שם

 מפני תיראון טרם כי ידעתי ועכדיך ואתה לפרעד. משה אמר וזאת ביחד.
 הנכבד השם הזכיר ז שאמר הראב׳׳ע דברי כזה נכונים ומה א) אלד״ים ד.1יד

 קולות אמר שלא ובעכור אלהים; שיש מודה הוא כי אלד.ים, קולות ואמר
 פרעה כי וכונתו אלהים; יהוד. מפני ואמר ור.תואר העצם שם משר. חבר יד.וה,

 ידעתי לא בקולו, אשמע אשר יהוד. מי בתחלה, ואמר אלילים בד.רבד. האמין
ויאמר ואהרן למשה פרעה קרא במצרים הדבר מכת היה כאשר אך ב), יהוד, את

ל׳. ע; שמות א)
 א״ל ה׳) פ׳ שמות (מד״ר שאמרו מז״ל דגלי נכוכיס ומה ב׳. ה/ שם ג)
 מגינו והיה שלו האימון לבית נכנש מיד שלי, בעפר שאספש עד לי המתינו (פרעה)

 א״ל צדון, ואלהי עמון ואלהי מואב אלתי קורא התחיל ואלתיה, ואומה אומה בכל
 כמה •הוא, זקן או בחור א״ל וכו׳ אותו מצאתי ולא גנזי בבית שמו מפשתי להם

 למלכות, שעלה מיום לו יש שנים כמה לכד מדינות כמה כבש עירות כמה שנותיו
 והוא העולם נברא שלא עד היה הוא עולם, מלא וגבורתו כסו אלהינו לו אמרו
 לו אמרו מעשיו, ומה א״ל סייס, רוח בך ונתן יוצרך והוא העולם כל בתון> ימיה
 אומרים אתם שקי מתסלה א״ל וכו; אש להגות חוצב קולו ארץ, ויועד שמיס כישע

נילוע. ואת עצמי בראתי ואני העולם אדון אני כי
*16
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 כאשר כונתו והיתח ;אלהים קולות מהיות ורב ה׳ אל בעדי העתירו :אליהם
 ג״כ הוא יהוד. כי היחוד. אמונת את להשיג יכול ולא אלילים בהרבה האמין

 ישתדל יהוה והוא ;ליהוה בעדו יעתירו והם ;בו ומודה הרבים האלילים בין אל
 לו השיב ולזר. א), קולותיהם את עוד יתנו לא בשמים הרבים שהאלד.ים ויראה
 וגר; יהדלון הקולות יהוד. אל כסי אפרוש העיר את כצאתי :והמה בעז משד.
 יהוד. מפני תיראון טרם כי ידעתי ועבדיך ואתה הארץ ליד,וה כי תדע למען

 אלהים. עוד אין ומבלעדו הוא, אהד הכל אלהים ג״כ הוא יד.וד., השם כי אלהים,
 ןתעז?ת אולי אלהיך אל קרא קום :ליונה ההבל רב אמר כאשר ג״כ מצאנו וכן

 היתה החבל רב כונת יען מאומה, יונד. לו ענד. לא ב) נאבד ולא לנו האלהים
 להפוך לו יצלח ואולי מאלהיו. יכקש יונה כי רבים באלילים האמין כאשר

 ולא יונה שתק ולזר. ג) יאבדו ולא לטוב מרע הרבים האלילים מחשבות את
 נפל כאשר אך כזאת, רעה בעת עמו להתוכח חפץ לא כי מאומה. לו ענה
 אני השמים אלהי יד.וה ואת אנכי עברי כי יונד., לד.ם הגיד אז הגורל עליו
 כי מצאנו וכן עוד. ואין האלהים והוא היבשד., ואת הים את עשה אשר ירא
 הלשון כי היטב נראה ומזה י) ביחד אלהים יהוד. בתפלתו ג״כ הזכיר המלך דוד
המציאות. מחויב את בד.ם לקרוא מאז ישראל בני בפי שגורד. היתד. הזו

 ההוראות את הראשונות הפרשיות בשלשדי. התורד. כותב שד.ורד. ואחר
 התאר שם רק אינו העם בפי המרגל אלהים השם ואיך העצם השם ומושגי

 לבדו יהוד. השם רק להזכיר הרביעית כפרשה מיד יבא ההוא, העצם לשם
 שם חיבור בלי לבדו ,והT השם כי לחשוב לב על יעלה לבל גדולה בבונה
 יהוד. המלא לד.שם שיש וד.חשיבות המדרגד. באותו איננו אליו, אלהים התאר

 יתפרדו, ולא כאחד השמות שני תמיד להזכיר צריך כי ידמו ולבל ביחד אלהים
 בא כן ועל אלד.ים, יהוד. הנקרא אותו איננו אז לבדו יהוד. השם יבוא ואם

 אותו נ״כ לעצמו לו יש לבד יהוד. העצם שד.שם להורות הרביעית בפרשה
 והתחיל הסדר הפך ובבונד. אלהים, יהוה המלא להשם שיש וההוראה המושג

 שן התורה. את בו התחיל אשר אלדדם בשם ולא יהוד. בשם הרבשית בפרשה
 יקרת עוד נודע לא כי בתחלה, אלהים השם להזכיר מוכרח היה התורה בתחלת

 שהוא להורות בא ורוממותו גדולתו את הודש כאשר אך ; .וד.T השם וחשיבות
rn נזכיר יד.וד. זה ובשם העיקר n בפרשד. מיד והזכיר המציאות מחויב את 

הזה ד^אר השם כי להראות לבדו אלהים השם רק אחד פסוק מלכד החמישית

 אמונה לפי הנאמר כדי הפך יס,5ר נלמון אלהיס קולות פרננה ואמר א)
לז'), ג׳ (בראשית וגו׳ מתהלך אלהים יהוה קול אח וישמעו ישראל;

ו׳. א; יוכה ג)
 חרשתס לעוב, מרע כמו המחשבה השתנות ענינו יתעז?ת המלה באור י)

אתעשתתון. תרגם רשע
3כ״ ז; ש׳׳ב ד)
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כל יהוח; העצם לשם טפל שחא סי על אף  האחדוו/ ככינד הוא נם זאת נ
 השם ובין יהוח השם בין וחלוק הבדל ואין המציאות, מחויב על תמיד יםוב

 הששית כסרשה יבוא זח ומטעם ישראל. אמונת יסודי לסי הוא אחד הכל אלהים
 אלהים השם הפרשה ובהמשך לכדו יהוד! השם פרשה כל כתחלת והשביעית

 אלהים יבא בתחלה כי להפך, הוא הדבר והתשיעית השמינית ובפרשה ;לכדו
 כי ולהראות האלח השמות בשני העם את להרניל הוא והכל יהוה. כן ואחרי
 פרטיהם. בכל השמות והוראות דרכי את שהורה ואהרי להם, אחת והוראה מושג

 להורות לבדו יהוח השם רק להזכיר עשר החמשה עד העשירית מפרשה התחיל
המציאות. מחויב של שמו והוא העיקר, שהוא הזה השם יקרת את להעם

 האלה הראשונות בפרשיות הבאים השמות בשינויי והערך הסדר והנה
 שהפרשיות האומרים כפי ושקר מכוון, בכונת נכתכו כי נאמנה, עדות לנו יתנו

 צחוק וכאטת נתנו. אחד ומרעה לכלם אחד רוח רק שונים, לכותבים שייכות
 השערות על זה עם זח ומריבים נצים בימינו רבים סופרים איך לראות הוא
 או תחלת ספרו כתב אלהים כשם המשתמש הכותב אם מלבם, שבדו הבל

 קדמון. היה אלהים בשם המשתמש שהכותב הסכימו מהם הרבים וכמעט להפך,
 קץ אין הבלים עוד להרבות שמו וקאייזער אחר .6םרא יצא ככיר לא זה אך

 להפך א1ד שהדבר והעלה א) שלם ספר לבהלה הוליד לרוח שיגע ואחרי
 הרבה היה אלהים כשם והמשתמש קדמון, היה יהוד. בשם המשתמש שהכותב

 כל כי שאמר עד בסכלתו בטוח היה כך וכל ונחמיד., עזרא כימי אחריו שנים
 חקירותיו המקבל ורק הפוך, עולם רואה הוא הרי להפך, הוא שהדבר האומר

 חקר אין תהפוכות רואד. בעצמו הוא באמת אבל ברור. עולם ראה הנבערות
 הקודש בכתבי משרים מראות אסטריק בשיטת הנתעים כל כעיני עיניו גם וטחו
 שמו ולא מעולם, אבותנו שערום לא אשר ותר.פוכות שוא משאות רק ויחזו

 ן אמר ודורשיו, ודור דור בראותו אשר רבינו משח האלהים איש דברי לכם על
 הארץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא יהוד. כי לבבך אל והשבות היום דדעת
עוד., אין מתחת

הקדמה. כעין
 בימי יונית התורד. נכתבה בטבת בשמונה

ימים. שת6ש לעולם 1כ) וההושך המלך תלמי
האחרון.) מאמר תענית (מגילת

 דבריהם ומפרשי חרשי כי כראותי קדשנו לכתבי קנאתי קנא המחבר אמר
 השבעים. שוטת, כלשוטת העתקות פי על מאד פניהם את שנו אלה בימינו

 טעיות אותם וימלאו אמריד.ם וישבשו ויסכסט וכדומד., הפשמא השמחנים,
שנטת ד.ד.עתקות אל יתדמו למען מליצותיהם יפי את וישחיתו רבות. ו

.1874 שעראסנורג נוך, פארננקסילישע דאס ו״שמו: א)

it.
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הים דברי והפכו הכתובים את עלינו ויעותו המשובשות,  הערוכים חיים א̂י
אור. ולא חשך עליהם ויפיצו קדם מימי אצלנו ושמודים

 בעינים נמשכו ואחריהם חעמים מחכמי רבים בו הלכו אשר הזה הדרך
 שערו לא אשר דרכים ע״פ הקדש כתבי את לבאר עמינו מחכמי גם עצומות

 באדר מגדלים ולבנות ומוטעות משובשות העתקות על רק ולהשען כותביהם,
 הנוסחא כי הוא, ונלוז שקר דרך — • וכדומה ויוניות סוריות ערביות מלות על

 הבינו לא כהוגן העתיקו לא אשר מלבד הרבים והמעתיקים העיקר, היא שלנו
 אותיות והחליפו כתקונה, עברית לקרא ג׳ב ידעו לא כצורתם, הכתובים את

 זה במקום הם עניים אם קדשנו בשפת ך!קדש כתבי אולם בזו, זו דומות
 על לב לתת עלינו ובתמים באמת אותם ולבאר אחר, במקום הם עשירים
 שהיו חדל דברי ועל הסופרים מראשי נמסרה אשר המסורה על עצמם, דבריהם
העמים. ללשונות מהטעתיקים יותר בהם והעמיקו אליהם קרובים

 הנוסחא.שלנו על השבעים להעתקת היתרון אלה בימינו נתנו כך וכל
 בני אחינו בלב־ הרגש נתעורר כאשר כביד לא זה שגם עד ז קדשנו בשפת
 איזה יצאו רוסיא, לשפת קדשנו כתבי את להעתיק ארצנו יושבי ישראל
 נוסחת פי על אך שלנו הנוסחא פי על לא להעתיקם עצות לתת מקרבנו
 החברה ראשי ובראשם שבארצנו מאח״בי אחדים אולם השבעים, העתקת
 מאת שלמה משכרתם ותהי עצתם. לסכל התאמצו השכלה מפיצי הנכבדה

דבריהם. את וקימה אשרה אשר הרומטה להממשלה תודות ורוב ה׳,
 הקדש כתבי נוסחת ערך יתרון את יראה אמת ומבקש הדורש איש ובל

 ולהחזיק המסורה את לשמור :בזה לו סלותי אשר הדרך פי על קדשנו בשפת
 נבון ויאחז ישראל, ממקור אך אותם ולבאר הכתובים לשבש לבלי במעוזה,

 ויגלד. ולאמתם לאשורם יבינם ואז קדשנו בכתבי להגות אמץ ויוסף זה דרך
 והחדשים הבקרת, באור ראו לא הישנים המבארים כי ונצורות גדולות בדבריהם

 באור בלי קדשנו כתבי נשארו וכה כה ובין שומטות, בנתיבות תועה הלכו
 המחברת והיתה בסודם; עוד בא לא ואיש נכון אל עוד נתפרשו שלא וכמעט

 יקומו פן אחיינו הבא הדור בני ובין בינינו לעד למקרא״ סיג ״מסרת הזאת
 ההעתקות ממנה טובו הלא קדשנו. בשפת התנ״ך ולנוסחת לנו מה ויאמרו מחר

ת יוכחו ואז קדשנו, בשפת הקדש כתבי ערך גדל את בם וענתה הישנות, ת  ל
 כל כי וראו ושבו מאז, אתנו השמורים הסופרים ותקוני המסורה יקרת את

לעד. תכון ושפתם אמת דבריהם

תרל״ז. כסליו כ״ב אדיסא

----


