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מכתבי הקדש, ובכללם  – "דברי הימים"ספר  –אמר דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי*: זה הספר 
נכתב לפי שיש בו ספור דברי הימים למלכי יהודה.  והחל לספר* היחש מאדם ועד נח דרך 

ב,טו); לפיכ'  הניח לספר -א א,א"ומנח עד אברהם, ומאברהם עד דוד כי הוא העקר (דהקצרה, 
יחש בני ישראל כלם אלא יהודה (שם ב,ג ואי') עד בואו אל דוד (שם ב,טו), ואחר כן ספר 

ח,מ) להודיע מספרם בימי דוד.  וכל מה שהזכיר בינתים -מיחש שאר השבטים (שם ד,כד 5 
ובשאר  ;חש העולם על סדר, כמו שנכתב בספר בראשיתלספר י –מיחשי אמות העולם 

 היחשים כלם הלך הולך ומקצר.

ח'.   ר ח'.   הספר]  טפנ); המעתיק י"ל (אך נראה שהוסף ע"+ ז סארטומפנח'.   הספרדי*] פנ יוסף]  בן 1
יחש בני]  4 עד.   טומפנ).   ועד] רטומפנפ "לספור (תוקן ע סאוהתחיל.   לספר*]  פנוהחל]  2ח'.    וספר] 

+ זכר.    ואל.   יהודה]  נ1פ+ ספר יחש;  ר.   אלא] )השלים 1פ(ח'  פ] ח'.   אלא יהודה רהיחש מבני.   כלם]  ר
 אומות העולם.  ט] בהאומות.   העולם פנמטוראמות העולם]  6

 מופיע במשמעות זו "בן קמחי"הביטוי  ממשפחת קמחי.: "בן קמחי"משמעות  בן יוסף בן קמחי. 1
 כגון בהקדמתו ,ק"ר' יוסף קמחי, אביו של רד אצל הוא מופיע גם כן .באופן רגיל ק"בהקדמותיו של רד

ספור דברי "סיבת הכללת הספר במקרא, שהיא לדעתו ק מתייחס ל"רד ובכללם נכתב וכו'..  לספר הגלוי
י "המלרש יהם שלבהקדמותראו להלן בהקדמה.  כתיבת הספרבדעתו על מטרת . "הימים למלכי יהודה

והלויים בתקופת עליית  כתיבת הספר היתה לייחס את בית דוד והכהניםל הסיבהק נמצא ש"והמלרי
) 35ע'  "History of Interpretation"י, , ואחריו י' קלימ95נספחים ע'  דברי הימיםעיר י' קיל (זרובבל; ומ

 2פירושו להלן א י,א).   ללמש יוחד של הספר במלכות בית דוד (ראומד על מיקודו המוי אף ע"שהמלרש
ר לט,י על "ולב בהתאם לתנחומא וישב א,לבאר ( ק מאריכים"י והמלרי"המלרש והחל לספר וכו'.

 שכן תבחים האבות וישראל,מש –יחסית בקיצור  –בבראשית) שעל ידי סיפור תולדות האומות התולדות 
דגיש רק את מ רשימת היחסיםמטרת  ו אתק כאן בביאור"רד לעומת כן, נבחרו. הללו הוזנחו והללו

להלן . "להודיע מספרם בימי דוד"וכן שאר השבטים לא נמנו לדעתו אלא  ;חשיבותו של דוד וביתו
; וכנראה המטרה היא להגיע אל "לספר יחש העולם על סדר"שיחסי האומות נכתבו  ק"רד תבובהקדמה כ

מאדם עד נח ת האבות וישראל.  תב כאן, וללא חשיבות ישירה לבחירוכהוא כמו ש "שהוא העיקר"דוד 
 , שכןלשון זו היא בעיתית אלא יהודה. 4מזכיר אלא בן אחד אחר בן אחד עד נח.   ל: אינו"ר דרך קצרה.

תשמש שלילה לענין  "הניח"המילה ק ש"לבא אחרי שלילה, ולא מצאתי בלשון רד הרגיל "אלא"המילה 
כנראה  אות המשקפותנוסחראו בחילופים כמה י פריס; ו"גופו של כתחסירות מילים אלה ב ,כך. ואמנם

בשלב מאוחר  הוכנס "אלא יהודה"איפוא שהביטוי  סבירמוצלחים לתקן את הלשון.  -יונות בלתינס
שאמנם חלק כדי לברר  י פריס)"כתחסירות בת השל רוב התוספו ןק בעצמו, כדינ"י רד"(כנראה ע

תולדות שאר העם.  ברם, הרצון להכניס  נילפ –כדי להגיע אל דוד  – מתולדות שבט יהודה מופיעים
ראוי לציין  עד בואו אל דוד, ואחר כן ספר וכו'.רגילות לשונית.  -קצרה ופשוטה גרם לאותה אי תוספות

שבין רשימת שמו של דוד לייחוסם של שאר השבטים נמצאות אף תולדות כלב, תולדות דוד ושאר 
יחסיהם,  לא מנה את כל אותם השבטים, אך "חשמי"ספר  ספר מיחש שאר השבטים.תולדות יהודה.  

 קיצור, כגון נפתלי (א ז,יג); וראויחסית ב השבטים נמנים שארזבולון ודן אינם מופיעים, וכמה מ שכן
מספרים של גבורי החיל של רק , נמצאים פסוקיםאותם בלהודיע מספרם בימי דוד.  5ההערה הבאה.  

וכל מה שהזכיר להלן א ז,א ובהערות.   ק"על זה דברי רד ושבטים, כגון יששכר (א ז,ה).  וראקצת מה
א פרק א נמצאות רשימות יחסית מלאות של כל האומות, המבוססות על רשימות "שבדה כוונתו היאוכו'. 

צר קהספר מ ,.  אבל משם ואילך"לספר יחש העולם על סדר"דומות בבראשית פרק ה ופרק י; והיינו כדי 
ושמותיהם של ראשי האוכלוסיות של השבטים  ילכות בית דוד, כגון מספרכדי להגיע אל מה ששייך למ

ובכן, הגישה הכללית היא להזכיר את כל בניו של כל אחד מבני יעקב, ואחר כך לקצר  האבות בימי דוד.
ק לבראשית ה,כט "רד ו שלפירוש ראו גם כמו שנכתב בספר בראשית. 6בצאצאים עד דורו של דוד.  

 בסוף דבריו.
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מלכי אדום גם כן, לפי שמלכו בהם לפני מלך מלך בבני ישראל שמונה מלכים ואלופים  וספר
נד).  וכל מלכיהם לא היו מלך בן מלך, אלא שהיו מולכים עליהם מלכים -אחד עשר (שם א,מג

ממקומות אחרים לפי התגברות אנשי המקומות ההם עליהם; ומלכות בית דוד מלך בן מלך.  
לא עמדה לפני מלך ישראל הראשון, והוא דוד, כמו שאומ' ובכל מה שקדמה מלכותם 

ב ח,יד), כי אע''פ שמלך שאול תחלה על ישראל, לא היה עקר "(ש "ויהי...אדום עבדים לדוד" 5 
פ כן הוא נלחם בהם ולא יכלו לעמוד "א יג,א); *ואע"המלכות, ולא מלך כי אם שנתים (ש

ר* בקבלה ובנבואה מיעקב אבינו וממשה מפניו, ודוד הכניעם*.  ומלכות בית דוד היא העיק
שמע יי' קול  יהודה "(בר' מט,י), ומשה אמר  "לא יסור שבט מיהודה"רבי' ע''ה, כי יעקב אמ' 

 וגו' (דב' לג,ז).   "ואל עמו תביאנו

 נואלפיהם,  1פמהם.   ואלופים] נ 1פ באדום,ט  בהם] לא ברור).   פח' ( נ+ גם כן.   גם כן]  נוספר]  1
תחלה  רמתחלה על ישראל]  5המקומות ?).    1פהמקום ( פ] המקומות ההם 3ח'.    רמלכים]  2הם.   ומלכי

ח'.    מטרבית]  7).   נ1ופטפ "ח' (הושלם ע פמארספ...הכניעם*] "*ואע 7-6בישראל תחלה.    פנבישראל, 
 ח'.   נפאטנו] ואל...תביא 9).   פנמטופ "עקר (תוקן ע רבעקר, סא הוא.   העיקר*]  פנטוהיא] 

מלכי אדום משום כבודו של לל את וכהספר ק מבואר ש"י ובמלרי"במלרשוספר מלכי אדום וכו'.   1
 טרה היא רק להגיע למלכות בית דודק כאן שוב נראה שהמ"מהמשך דברי רדיצחק.  לעומת כן, 
סכים א,כז) מהשוו דבריו להלן א א,לה).  ברם, להלן א א,לח (השוו גם א אדום (שכבשה את מלכות 

 ו שלק (בהקדמותיהם) שנכתבו תולדות בני שעיר כאן ובתורה לכבוד"י והמלרי"עם המלרשק "רד
ק "רדתב ולעשו בנו נחלת אלופי בני שעיר; וכמו כן בפירושו לבראשית לו,יט כ ר נתן ה'שאיצחק, 

ק "י והמלרי"המלרש לכבודם של אברהם ויצחק, כדעתם שלשנרשמו שם תולדות ישמעאל ועשו 
 ל: באדום (עיינו"ר לפי שמלכו בהם.ק שם פירוש נוסף).  "בדברי רד אודות הרשימות כאן (וראו

רק לתקופה אותם המלכים שמלכו עליהם היא אחד), והכוונה  י"בכת נוסחהבחילופים על שכך ה
 היא בעייתית, כי נדפסי פריס וב"לכת תוספתשב "מהם" נוסחההוגבלת, עד שהכניעם דוד כדלהלן. מ
 השוווכל מלכיהם וכו'.  2באר.  ק ממשיך ל"רדמלכים לא היו מאדום אלא ממקומות אחרים כמו שה

 (להלן א א,מד) מעתיק את "יובב בן זרח מבצרה"ש מסנות על הפסוק "רק לבראשית לו,לא.  "רד
עקורה היתה מלכות מאדום אילמלא "ר פג,ג): "ב (ראו ל"רז דברים בוסיף שמקורק כאן, ומ"רדדברי 

 כ וכו'."ואעפ 6להלן א א,לה ובהערות.  ראולא עמדה וכו'.  4.  "את ָבצרה וספקה לה מלכיםשב
-הן במשפחת נוסח פריס ומינכן י"כתבהן חסר  "הכניעם" מכאן עד שמואל א יד,מז, ב ח,יד. ראו

אל א פרק בשמואחרי שהתחשב בסיפור שאול ואדום בשלב מאוחר  ק"רד וכנראה הוסיף כך, היסוד
: בראשית (לו,לא) הוא כותבל ק"זו כמאמר מוסגר. בפירוש רד תוספת נראה, יש לראותל הכיז. וכ

ובכל מה שקדמה מלכותם לא עמדה לפני מלך ישראל הראשון, כי שאול נלחם בהם ולא יכלו לו, "
ק במשמעות של "בלשון רד "קבלה"על  בקבלה. 7.  "ודוד המלך הכניעם עד שהיו לו עבדים...

שדוד הוא  קביעתו כאןבהתאם ל לא יסור שבט מיהודה. 8 ."קבלות"מ' פרץ,  אומסורת מכריעה ר
 "לא יסור...עד כי יבא שילה"ק על פסוק זה בבראשית ש"תב רדוהמלך העיקרי הראשון ולא שאול, כ

וד שייך השלטון לשבט יהודה.  לא תסור שררה מיהודה, היינו שאף לפני ד עד שימלוך דודפירושו: 
 א ה,ב ובהערות.עוד להלן  וראו
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ב טו,א) כי זה הספר כתבו עזרא.  ובאמת קודם עזרא נכתבו דברי "ואמרו רבותי' ז''ל (ב' ב
הימים למלכי יהודה, כמו שאומ' בספר* מלכים; אלא שלא חובר עדין לכתבי הקדש, אלא 

 שהיה נכתב ספר לבדו בדברי הימים למלכי יהודה.  

פ "בסוף (תוקן עא סבספר*]  2+ כי.    פנ1טומרובאמת]    .)השלים 1מ(ח'  מובאמת קודם עזרא]  1
 ובדברי.    ר.   בדברי] )השלים 1פ(ח'  פ] בדברי...יהודה 3).   פנמרטו

י: עד "רשספרו ויחס של דברי הימים עד לו [ עזרא כתב"גמרא: לשון הל וכו'. "ואמרו רבותי' ז 1
לפני  ל: הספר נכתב"רודם עזרא וכו'. ובאמת ק ."...ומאן אסקיה נחמיה בן חכליהשייחס עצמו]

ש'  חיברו אל כתבי הקדש; וראו רק די לספר את ההיסטוריה של מלכי יהודה, ועזראתקופת עזרא כ
ק "מתאימה עמדה זו של רדק כפרשן קדום שנקט לו כך.  ") המזכירה את רד24 ע' Chroniclesיפת (

; זאת "דברי הימים למלכי יהודהספור "נכלל הספר במקרא כי הוא ש למעלה תבוכהוא למה ש
אומרת: המטרה להכללת הספר בכתבי הקודש היתה לשמור על ההיסטוריה של מלכות בית דוד, ואין 

הוא  גיות, רקות פוליטיות או אידיאולוסיבשעזרא עיבד את הספר באופן ניכר ל צורך, אם כן, להציע
) 94נספחות ע'  דברי הימיםי' קיל ( מבין ,חיבר את סיפורי דברי הימים לכתבי הקודש כמות שהם.  ואמנם

בדבר גישותיהם של הפרשנים המסורתיים הימים הוא ספר היסטוריה מובהק.  ק שדברי "בדעת רד
ובייחוד מ' , 170-172קיל, שם מבוא ע'  הספר ומשמעות הגמרא בבבא בתרא ראולשאלת מחבר 

שממשמעות  א א,א)דה"( ש מסנות"ר דו שללציין את היגגם ראוי .  470-474 ע' דברי הימים אאייזמן, 
כמו  2 . "נמצאת למד שהספר הזה נכתב על פי אנשי כנסת הגדולה ומהם כמה נביאים"הגמרא 

תם דברי הימים בתקופה מלכים א יד,כט.  אך ברור שהוסיפו על או ראו למשל שאומ' בספר מלכים.
בדברי הימים למלכי  3כד.  -רשימת תולדותיו של זרובבל להלן א ג,יט ,למשל ,מאוחרת; ראו

שהיה ספר כשלעצמו, היה גם חלק  , כי ממנה נשמע שספרנו, למרותהלשון היא בעיתית יהודה.
דברי הימים למלכי "ממשמעות שאר המשפט, בו  י של דברי הימים למלכי יהודה; אךמאוסף יותר כלל

שאותו  ים.  נראה איפואכולו של אותם דברי הימכל  נראה שספרנו מהווה את משמש נושא, "יהודה
המשמש נושא המשפט מתייחס רק לאותן רשימות דברי הימים  "דברי הימים למלכי יהודה"ביטוי 

מתייחס לכל רשימות ההיסטוריה של  "בדברי הימים למלכי יהודה"ואילו הביטוי  המהוות את ספרנו,
ה יותר קדומה, ירוש בצורפריס, השומר על הפ י"בכתאמנם שלא נכללו בספר זה.  ו מהןי יהודה, מלכ

יהודה. מהווה את כל דברי הימים למלכי  ובכן המשמעות שם היא שספרנו הביטוי שבכאן אינו,
לא תיקן את ו בשלב מאוחר "בדברי הימים למלכי יהודה"ק את הביטוי "שהוסיף רד לפיכך, נראה
ספר מלכים רומז  רשא "דברי הימים למלכי יהודה" ראה שישהוא ואולי הוסיף כך כש .רצף המשפט

להלן בספרנו (ב גם ואכן,  ב יד,יח)."(מ "יתר דברי אמציהו"נמצאים בספרנו, כגון  הם אך אינםילא
משמע שספרנו אינו  – "יתר דברי אמציהו...כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל"כה,כו) כתוב ש

אודות דברי "במשמעות  "בדברי הימים" .  (אין נראה להביןשל מלכי יהודה כולל את כל דברי הימים
 של א' סלטמן לביטוי זההאנגלי התרגום גם  ראו מוסיפה משמעות. תוספת, כי בכך אין ה"הימים

]Stephen Langton 'כדברי "ל וכנראה משנה את הטקסט פט שלאחריומשה לאבר אותו המח ,]53, ע
 תעומד זו אין גישה .  אך"בספר... הימים למלכי יהודה כן דברי הימים למלכי ישראל היו נכתבים

 )היד.-בפני עדות כתבי
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וכן דברי הימים למלכי ישראל היו נכתבים בספר, אלא שאותו ספר לא חובר אל כתבי הקדש 
לפי שלא עמדה מלכות ישראל.  ולעתיד גם כן מלכות בית דוד תקום לבדה, כמו שאמ' הנביא: 

וד לשני גוים ולא יחצו עוד לא יהיו ע"), ואמר: (הש' יח' לז,כד "ונשיא אחד יהיה לכלם"
(יח' לז,כב).  אבל ספר דברי הימים למלכי יהודה חובר אל כתבי הקדש  "לשתי* ממלכות עוד

כמשפט, לספר בו דברי מלכי יהודה וגלותם עד עלותם מהגלות.  וממלכות בית דוד היה נשיא  5 
ת עד זרובבל זרובבל בן שאלתיאל, בן בנו של יהויכין; וכן יחש בזה הספר המלכו –עליהם 

א ג,יט).  וחבר עזרא זה הספר אל כתבי הקדש על ידי* חגי זכריה ומלאכי הנביאים, "(דה
וחברו עם הכתובים ולא עם הנביאים לפי שהוא ספור דברי הימים.  אע''פ שיש בכללם קצת 
נבואות, אחר שעקרו נכתב לספר דברי הימים והיחשים נכלל ונכתב עם הכתובים, כמו ספר 

 10 ב לספר יחש דוד ונכתב עם הכתובים גם כן.  רות שנכת

).   עוד] נ1פמרטפ "לשני (תוקן ע אסלשתי*]  4).   השלים 1מ(ח'  מהנביא]  2.   )השלים 1פ(ח'  פ] ספר 1
תיקן  1פומלכות ( פ] מלכות.   וממלכות בית רמלכי]  5הימים.    רספרי.   יהודה]  מח'.   ספר]  נ1פר

).   הנביאים] פנמארטו פ"ע תוקן(יד  סידי*]  7עם.    מ+ עזרא.   עד]  נ1פהספר]  6ח'.    רכ).   היה] "כמש
 ח'.    מנכתב ונכלל.   כמו]  נ1מפטונכלל ונכתב]  9ח'.    רפ...הימים] "אע 9-8+ האחרונים.    נ

 ק סובר כי"רדש ,265ע'  אמונות ודעותש' יפת,  ומדתמכאן לוכן דברי הימים למלכי ישראל וכו'.  1
ראה רק ביהודה את המשכה הלגיטימי של ממלכת דוד ושלמה, ועל כן תיאר רק "מחבר ספרנו 

 –ברי הימים של מלכי ישראל במקרא לא נכללו דק דן בשאלה מדוע ".  ברם, ראוי לציין שרד"אותה
ק, מטרת ", יותר נראה שלדעת רדדברי הימים של מלכי יהודה.  לכןבספרנו עוסק רק מדוע  לא

, בלי כל הנעה אידיאולוגית, ואילו דברי הפר היתה רק רשימת ההיסטוריה של מלכי יהודכתיבת הס
ונשיא  3.  "בדברי"ו "ובאמת"ה "הערות ד .  וראו למעלהחרהימים למלכי ישראל נרשמו בספר א

נראה שזהו הבסיס לטיעונו של מ' וממלכות בית דוד וכו'.  5.  "ומלך אחד..."לפנינו: אחד וכו'. 
י הסובר כי עזרא ערך ספר זה וכללו "ק תומך בשיטת המלרש"שרד )XXVע'  דברי הימים א(אייזמן 

ק מזכיר את זרובבל "רד, יתכן שםברזרובבל בתקופת העלייה מבבל.   במקרא כדי לחזק את מלכות
 ,"עד עלותם מהגלות"ספר זה מַספר את דברי מלכי יהודה ש אומר רק כדי לברר שכאשר הוא

והכוונה שספר היסטוריה הוא, המכיל את תולדות מלכי יהודה עד אותה  בכלל, : עדהיא המשמעות
במבט ראשון, הכוונה י בהקדמתו. "המלרש לשון זו מבוססת על דבריי חגי וכו'. "ע 7תקופה ממש.  

 "כתובים"אף שתוכנם של הספרים הנקראים  בתוך כתבי הקדש ללא נבואה,שאין לכלול ספר  היא
בהקדמה לפירושו לספר  ארק כאן וכמו שהוא מב"כמו שנשמע מהמשך דברי רד אינו בעיקר נבואה,

נכתבו ברוח הקודש; ובכן, ניתן להעלות  "כתובים"שם בהקדמתו שהמוסיף ק "רדתהלים.  ברם, 
לתת אישור לתוכן הספר, ולוודא שאותם דברי  ק היה"לדעת רד שתפקידם של חגי, זכריה ומלאכי
איפוא להיות חלק  מדוייקים כאילו נכתבו ברוח הקודש, ויכולים הימים שנכתבו משך הדורות הם

שיש צורך להסכמת נביא כדי לחבר ספר לכתבי  , אם כן,אין להסיק מתוך דבריו כאןמכתבי הקודש. 
 יב).  -כגון נבואת שלמה (ב א,יא נבואות. 9הקודש, כל עוד שידוע שנכתב אותו ספר ברוח הקודש.  
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ים מאד ודברים חולקים עם דברי שמואל ומלכים.  ולפי שהספר ויש בספר זה דברים סתומ
הזה הוא ספור דברי הימים לא הרגילו ללמדו,  ולא ראיתי לאחד מן המפרשים הראשונים 
שהשתדל בפירושו; אלא שמצאתי הנה בנרבונה פרושים בזה הספר, לא ידעתי שמות 

י משכיל אחד מגירונדא מחבריהם, וראיתי כי הולכים על דרך הדרש* ברוב.  ושאל ממנ
מתלמידי אדוני אבי ז''ל לפרשו, וראיתי לתת את שאלתו.  ולא כתבתי פסוק אחר פסוק אלא  5 

 ם דע''ת: "הפסוקים הצריכים פרוש.  וז''ה החל''י בעזר''ת המלמ''ד אד

 וח',  פנלא ברור).   הראשונים]  פתרגילו ( נהרגילו]  2חלוקים.    נ1ופאהזה.   חולקים]  נ1מפרטזה]  1
 פ"ע תוקן(דרש  סח'.   הדרש*]  פנעל]  4ולא אלא.    רשהשתדלו.   אלא]  נשהשתדל]  3והראשונים.   

ם] "פסוקים.   אד פנרהפסוקים]  6ח'.    פנל] "ז 5מגירונה.    ופנרח'.   מגירונדא]  מ).   ברוב] פנמארטו
 לאדם. פנאט

בהקדמה  לא הרגילו ללמדו. 2.  וסחנ-שבכמה עדי "חלוקים" נוסחהיש להתחשב ב חולקים. 1
 הראשונים..  "נמנעים...אף לקרותו להעדר הפירושים"ש לפירושו, מוסיף ר' בנימין בן יהודה מרומא

ק "רד זאת היא הגבלה חשובה, כיולא בנדפס המבוסס עליו.  ברם,  פריס י"בכתמופיעה  מילה זו אינה
פירושים  ראה לארק  הוא ;בהמשךותב כהוא פירושים אנונימיים לספר כמו ש ראה אמנם

מוכח  מתוך הפירוש אלא שמצאתי וכו'. 3.  ע"י וראב"כגון רש "המפרשים הראשונים"מ
כוונתו אין  כי הולכים על דרך הדרש ברוב. 4.  ק"שראה רד י הוא מאותם הפירושים"המלרשש

י.  גם "מלרששכל אותם המפרשים הולכים בדרך דרש ברוב מקומות, כי אין לתאר כך את פירוש ה
רוב אותם המפרשים הולכים על דרך דרש אבל לא כולם, כי בדרך כלל, קשה לומר שכוונתו היא כי 

יתר על כן, אם היו בפני  ב אנשים או רוב דברים).לא רוק מובנו: ברוב מקרים ("בלשון רד "ברוב"
שאלה מדוע כללים בביקורתו כאן, נשארת האין נבדרך הפשט, אשר  ולכיםקצת מפרשים שה ק"רד

שמבחינה קולקטיבית, רוב הפרשנות של אותם  , נראה שכוונתו היאכןל .יבר פירוש חדשחהוא 
י, שפרשנותם היא על דרך "ם, כגון המלרששיש מה דרש, למרות היא על דרך מפרשי דברי הימים

ם "ד אד"המלמ  היסוד.-נוסחכך נכתבות מילים אלה ב י וכו'."ה החל"וז 6.  דרש רק במיעוטה
 תהלים צד,י. לשון זו מבוססת על ת."עד
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 דברי הימים א

קינן מהללאל ירד חנוך זהו מספר התולדה זה אחר זה, וכן  אדם שת אנוש.ד) -(א א
 (שמ' א,ב):  "ראובן שמעון לוי ויהודה"כמו  "חם ויפת שם".  אבל מתושלח למך נח שם

 יהודה.    נהוא כמו.   ויהודה]  1במוהשלים).   כמו]  1מח' (מ וחם.   כמו....ויהודה]  פנמחם]  2

הם אחים כמו ראובן שמעון לוי ויהודה, בניגוד ששם וחם ויפת היא כוונתו ש יתכן בן וכו'.ראוכמו  2
רם, קשה לומר ק בביאורו על אתר.  ב"את כוונת רדי' ייטלש  ביןואנוש; ונראה שכך מאדם שת ל

 גם יתכן .אחים ה שלשל רשימדוגמה  די להציגכרק  "ודהראובן שמעון לוי ויה" ק נזקק לפסוק"שרד
מספר "ג, המסמן שהם בגדר -ו החיבור בשמות שבפסוקים א"שרצונו לבאר את ההבדל בין העדר וי

רש שהואיל הדורש ביאור נוסף.  ועל כך הוא מפ ,"חם", לבין העדרה במילה "תולדות זה אחר זה
באמצע  המופיעה "חם"ו במילה "אין צורך בוי – "ויפת"במילה  –ו בסוף רשימת בני נח "ונמצאת וי

 אך ראו  ."ראובן שמעון לוי ויהודה"הוא כמו  "שם חם ויפת"מז לכך באמרו שורהוא אותה רשימה; ו
ו "כדוגמה של וי "ראובן שמעון"את הביטוי טט הוא מצלהלן ב יא,יח, שם  ק"מכלול נ,ב ודברי רד

בביאורו של י' , לעומת ההצעות האלהרשימה.  ו בסוף אותה "בלי להצביע על כך שיש וי חסירה
כשמות  שלא ו"בוי "ויפת"נכתב  למה דן בשאלה ק"שרד –עמו  וטעמו –על אתר הוא מפרש ווייסע 

ו להופיע "ויאמנם קבוצה כגון זו של אחים, רגילה  ברשימת רכיביש , ומסבירג-בסוף פסוקים א
ספר  ו חסירה; והשוו"ומכלול נ,ב על וי יא,יח; ק להלן א ה,טז; ב"רד (אך ראו "ויהודה"בסוף, כמו ב

ק נוגדת את "רד מעיר ווייסע ששיטת.  ו"מספר תולדות זה אחר זה"הרקמה ע' רכד), מה שאין כן ב
ו ברשימת רכיבי קבוצה "עזרא ב,ב), המשווה את העדר הויע; "לראב ק (בפירושו המיוחס"רמ דברי

ל'  בספרה של ע בספר מאזנים המצוטטים"בשם ובדברי רא ; עיינו"אדם שת אנוש"להעדרה ב
ו בסוף "ג פירוש על דרך דרש להעדר הוי"במלתרס וראו.  188ע'  ע"תורת הלשון של ראבפ, "חרל

מאד מטעה, שכן ) עיינו בחילופים(בנדפס  "ויהודה"ו "וי הרימה שחסג. ראוי להעיר כי -פסוקים א
 .ק"רד ו שללדברי הבסיסהיא ו היא "נוכחותה של אותה וי
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שם "החל מיפת כמו שנכתב בתורה (בר' י,ב), והוא הקטן; כי בכל מקום מזכירם  בני יפת.(ה) 
(בר' י,כא), אינו אומר*  "אחי יפת הגדול"דומה כי כן היה תולדותם.  ומה שאמ'  – "חם ויפת

גדול בשני' אלא גדול במעלה; וכן נראה ביחשו שם אליו.  והטעם שהחל להזכיר תולדת הקטן, 
שעקר הספור אינו אלא על* אברהם שהוא מזרע שם, ובו יארך ספור היחשים; לפיכך  לפי

זכר תולדת שם באחרונה.  והקדים יפת לחם כי היה גדול ונכבד ממנו, ואם הוא קטן בשנים:  5 
והניח מגוג  ובני יון.ש: (ז) "ת, ובספר בראשית (י,ג) כת' ברי"כת' בדל ודיפת ובני גמר.(ו) 

ה), כדי לקצר, כי אין יחשם בא לעקר.  -ותירס, וכן בספר בראשית (י,גומדי ותובל ומשך 
 ואולי גמר ויון היו ראשי המשפחות* היוצאות מיפת: 

 3).   נ1מפטוראפ "ח' (הושלם ע ססדר תולדותם.   אומר*]  ותולדתם,  רוחם.   תולדותם]  פנחם]  2
 4התולדות מהקטון.    פנתולדות מהקטן,  מ תולדות הקטן, ראבחכמה ובמעלה.   תולדת הקטן]  ובמעלה] 

פ שהוא.   "ואע רלהם.   ואם הוא]  נתולדות.   לחם]  פנמארותולדת]  5).   פנמרטופ "עד (תוקן ע אסעל*] 
המשפחות*]  8הוא.    קופנר] בח'.   כת' פנ] אכת' 6).   ל, וכך היא גירסת "גדול א"ס"כתוב  פקטן] (בשולי 

 ).   פנמטורפ "משפחות (תוקן ע אקס

 "יש מפרשים"ק לבראשית י,כא; והיינו כשיטת "כמו כן נמצא בפירוש רדוהוא הקטן וכו'.  1
ר כו,ג) וכמה "ב (ראוג כאן.  והוא שלא כדברי המדרש "במלתרס "יש אומרים"ע שם, וכן כ"בראב

רושו יק בפ"רד בשנים.  גם "הגדול"ן לבראשית שם) הסוברים שיפת היה "י ורמב"רש (ראומפרשים 
כי בכל מקום לחם.   יתיחסבשנים, לפחות  "הגדול"תחשב באפשרות שיפת הוא לבראשית י,ו מ

בראשית י,כא, שהוא בפירושו לאינו אומר גדול בשנים וכו'.  2בראשית ה,לב.   ראו מזכירם וכו'.
ושו ירבפ ם, והכוונה: בשנים או במעלה.  אךמתייחס לשֵ  "הגדול"ק שאולי "וסיף רדפירוש מאוחר, מ

 3רש שהכוונה: במעלה, ולא בשנים.  מוסב על יפת, רק הוא מפ "הגדול"ודה לסוברים שכאן הוא מ
י נשמע שהוא מבאר את הסדר בהתאם לשיטתו, היינו שהזכרת "מהמלרשוהטעם שהחל וכו'. 

והוא ֵשם שממנו יצא אברהם (וכן  –צור תורמת להדגשת מעמדו של העיקר תולדות הטפל תחילה בקי
), "והחל"ה "שם הערה ד ראובהקדמתו (מו ק, כ"רדק).  לעומת כן, "סוף דבריו של המלרינשמע מ

נמצא  צורך להאריך בתולדות ֵשם (וכןה אתענין השלכת הטפל לכבוד העיקר, אלא את זכיר אינו מ
...כאן נחלק "ק בתחילת דבריו: "המלרי והשוו ג א א,לד בדבר תולדות עשו וישראל). "במלתרס

היה אומ' מיד בני שם, וחשבונם גדול, לא היה יכול לחשוב אילו; לפיכך תפס חשבונם הסדר, שאם 
וא בפירושו לבראשית י,ו ה והקדים יפת וכו'. 5ק לבראשית י,ו.  "גם רד והשוו . "של בני יפת...

ק על "תב רדומה שכ ראוודיפת וכו'.  6.  "ואם יפת הוא הגדול בשנים ראוי גם כן להקדימו"וסיף: מ
ייך מקרה זה במפורש לכלל שם הוא משאשר  פירושו לבראשית י,ד גםו ,"ורודנים"ה "ק ז דפסו

 Exegetical“ברגר,  ראוק לפסוק זה ולפסוק ז "על גישותיהם של קודמיו של רד.  יסד להלןהוא מיש
Programme”.  .'לע ברם, ואולי גמר ויון וכו'. 8הם שאר בני יפת הנזכרים בפסוק ה.   מגוג וכו 

  "זכר מקצת משפחות בני יפת ולא זכר כלם, ולא ידענו למה. הנה": ק"רד תבוראשית י,ד כב
 ו תולדותם. לא נכלל כךלשששאר בני יפת לא הולידו ראשי אומות, ו ק סוברים"י והמלרי"המלרש
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ש ראשונה, "כת' ברי ורודנים.(י,ד), ואחד הוא:  "ותרשיש"ובספר בראשית  ותרשישה.
ש קרובים בכתיבתם, "ת והרי"בשני דל'.  ולפי שהדל "ודודנים"ד) כת' ובספר בראשית (י,

והרואים בספרי היחשים הנכתבים בימי הקדמונים יש שהיו קוראים בדל' ויש שהיו קוראים 
ש, לפיכך נכתב בספר בראשית באחד מן "ש, ונשארו השמות כן בפי בני אדם בדל' וברי"ברי

ש.  "ע כי הכל שם אחד, ואם זה קורא בדל' וזה בריהקריאות ונכתב בספר הזה באחרת, להודי 5 
(במ' א,יד) בדל'  "דעואל"(יח' ו,יד) בדל',  "דבלתה"ש ו"ב כה,ז) ברי"(מ "רבלתה"וכן 

 ש."(במ' ב,יד) ברי "רעואל"

בשני דלתין ודדנים.    פנבשתי.   ודודנים בשני דל']  ופרבשני]  2ח'.    פנמרטקוותרשישה...הוא]  1
ח'.   כן]  ר] בש"ונשארו...וברי 4ח'.    פמטובימים.   שהיו קוראים]  פנמטובימי]  3בכתבן.    פנבכתיבתם] 

באחת  פנמרובאחד מן הקריאות]  5-4השלים).    1מח' ( מלא ברור).   לפיכך]  מלפני ( פנח'.   בפי]  פנ
ש] "דעואל בדל' רעואל ברי 7-6.   )השלים 1פ(ח'  פ] ש"וכן...ברי 7-6+ קורא.    נ1פ] וזה 5מהקריאות.   

 ש ודעואל בדלת.   "וכן רעואל בריד נ1פש דעואל בדל', "רעואל ברי מרו

.  ק"מתוספותיו של רדי, וכנראה הוא "דיבור זה נמצא רק בענף אחד של כת ותרשישה וכו'. 1
בימי  3הפירוש לבראשית י,ד.   והשוו .”Exegetical Programme“ברגר,  ראו ורודנים וכו'.

ק "לשונו של רדי, בהתאם ל"שברוב כת "בימים הקדמונים" נוסחהה ראיתיותר נ מונים.הקד
לפני " נוסחהה בפי בני אדם. 4.  "שם תפארת"ה "במקומות אחרים, כגון בפירושו לישעיהו סג,יד ד

ע'  Man and Commentariesי פריס) מאד מטעה, וכבר עמד פ' תלמג' ("שבנדפס (על פי כת "בני אדם
י).  "ברוב כת יד אסקוריאל (וכך הנוסחה-על פי כתב צורך לתקן את הטקסטעל ה )457רה והע 111

ת, לפי שבאתהו "משה רבינו קראו בדל"שק "רדוסיף שית י,ד מבפירושו לברא לפיכך נכתב וכו'.
) 112עיר תלמג' (שם ע' ומכמו שהוא בתורה.  "דודנים", היינו שהשם המקורי היה "רוח הקדש

וסיף שלפי זה, במקום ששתי מהוא ו מור על כבוד התורה ומשה רבינו,כדי לש ק"תב כן רדושכ
 ן לדעת איזו היא הצורה המקורית.והסתירה לא שייכת לפסוק בתורה, אי ך"הצורות של השם הן בנ

 שכל כתביק "כותב רדבהקדמתו לפירוש ספר תהלים  הריש אולם, נראה שאין הערה זו מוכרחת,
 –ך פעם ראשונה "שם נכלל בנשכאשר  , סביר להניחפיכךוח הקודש. להקודש נכתבו (לפחות) בר

שלדעת  –הוא תמיד בצורתו המקורית, ואם השם מופיע בצורה שונה בדברי הימים  –ברוח הקודש 
שהיא ו ִמשנית יש להניח שצורה זו היא – בתקופה יחסית מאוחרת ק חובר אל כתבי הקודש"רד

 הםשניאשר  "רעואל"ו "דעואל"שמות , בקשר לכאן.  ברם ק"רחיב בה רדמחמת הסיבה שמ מופיעה
כי  ק,"פת משה רבינו, קשה כל מהלכו של רדבתקוכבר  יםחיהיה ב אדם-והבן ,בתורהמופיעים 

פרופ' מ' ל ? (אני מודההתפתחות טעות מחמת קריאה בספרי יחסים קדמונים במקרה כזה איך תתכן
י "כתחסירה ב אכן הדוגמה ההיא .”Exegetical Programme“ברגר, עוד  ראו; ועל הערה זו ברנשטיין

נדמה שהיא הושמטה מחמת  ; אך, ועיינו על כך בחילופיםיס השומר על הפירוש בצורה קדומהפר
הם אשר שכנו על נהר "בשם יוסף בן גוריון שהרודנים ק "שם מוסיף רדבבראשית  )הדומות.-טעות
 ."רודנו
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ף "באל –הם קרובים בכתיבתם.  וכן תשתנה בנחות ד לפי ש"ו וביו"וכן תשתנה הקריאה בו
ף "* (בר' י,ז), כי האל"סבתה"(להלן פס' ט) ו "סבתא"בתכלית המלה, כמו *ב –א* "ובה
א יכתוב.  וזה "ף יכתוב ולכתוב ה"אותיות הנשימה, ומי שירצה לכתוב אל –א אחיות "והה

שבארנו בספר הדקדוק  י הוא גם כן בפעלים ובשמות ובמלים, כמו"השימוש באותיות אהו
פ שיש בשינוי אותיות השמות האלה דרשות*, לא ראיתי "אשר חברנו באר היטב.  ואע 5 

ראיתי לאחד  וכנען ילד.לכתבם למען לא תארך המלאכה עלי; והעקר הוא מה שכתבתי: (יג) 
יצב גבולות "מן המפרשי' שכתב כי בני כנען אחד עשר ועמו הם שנים עשר; זהו שאמ' הכת' 

בני גבולות כנען ובניו, שהם למספר בני ישראל: (יז)  –(דב' לב,ח)  "למספר בני ישראל עמים
 ומשך.הזכיר בני הבנים בסדר הבנים לקצר, כי עוץ וחול וגתר ומשך היו בני ארם*.  שם.

את וויקטן ילד. (י,כג); וקרובים הם בלשון, ובזה ובזה היה נקרא: (כ)  "ומש"ובספר בראשי'  10 
עתה קצר חשבון* היחש משם עד אברהם איש  שם ארפכשד.אחת: (כד)  מלה –* חצרמות

 אחר איש: 

לא ברור; תוקן  אא ("בה סא*] "ובה 2ף.   "האל נף] "נשתנה.   באל מ] בנשתנה.   תשתנה מ] אתשתנה 1
 לוסבתא וסבתכא ( מבסבתא ובסבתכא,  רבסבתא וסבתכא,  טפנסבסבתא וסבתה*] * 2).   נמפטורפ "ע

 1פ(ח'  פ] י"באותיות אהו 4ומה.    פנח'.   ומי]  ואותיות]  3).   ופ "לא ברור; תוקן ע אתכא, וסבתה וסב
 6).   מפנורפ "ח' (הושלם ע אס.   דרשות*] )השלים 1פ(ח'  פ] אשר חברנו 5בחלק.    נ1פ.   בספר] )השלים

 8הוא.    פנם.   זהו] מהמפרשי פנמן המפרשי']  7השלים).    1מח' ( משפרשתי.   לאחד]  נשכתבתי] 
לא ברורים, תוקן  פמאאדם ( רטסומש.   ארם*]  מרט] אומשך 9השלים).    1סח' ( קורס] בגבולות...ישראל

 11את.    נרמ] ואת 10השלים).    1פח' ( פמ...נקרא] בומשך 10-9+ כמו שכתו' בבראשית.    1ו); נקופ "ע
 ).   פנמטופ "לשון (הושלם עק ח',  ארסבון*] ).   חשנפאר פ"ע תוקן(חצר מות  מ?וסטחצרמות*] 

תורת פ, "ל' חרל ראוהביניים -בלשני ימי של במונחיות "נח"על ה בנחות...אותיות הנשימה וכו'. 1
ע'  "השוכן החלק"של ג' גולדנברג,  הגדרתו והשוו שם; ובמקורות המצוטטים 61-62ע'  ע"הלשון של ראב

 "סבתא"כמו ב 2  "נפח ואין לו גוף, ונפחו משמע כהארכת התנועה....הוא אפס פונטי אשר יש לו ": 291
תכן ת א."החילופים; ועל פי ההקשר נראה בבירור שאחת מהמילים צריכה להיכתב בה ראו ."סבתה"ו

ק מתייחס ", על פי הפסוק בבראשית; ברם, לפי זה אין רד"מכלל יופי"שב "וסבתה וסבתכא" נוסחהאף ה
פג,א לדיון על אימות -אמכלול עח, ראווזה השימוש...כמו שבארנו וכו'.  3 כלל לפסוק להלן בפרקנו. 

נראה  ; ובכן,"שמות ופעלים ומילים"ל את אימות הקריאה המייחסלא מצאתי ניסוח במכלול הקריאה. 
שמות "על אותה חלוקה שם נמצאים כל אלה הסוגים.  ותדוגמאהשבין רק כוונת ההפניה כאן היא ש

 "שער דקדוק המלים"קפח,ב מכלול  ראו "מלים"בביאור המונח ( מכלול א,ב ראו "ופעלים ומלים
ק "ובייחוד רמ ר החלוקה),במהדורת חומסקי (ושם למקו 3הערה  10ע'  ),והדוגמאות שם עד סוף הספר

י.  "המלרש והשוו בראשית רבה לז,א; ראו פ וכו'."ואע 5.  222ע'  "שכל טוב"וב "מהלך"בתחילת ספר 
לאחד  Peshat and the Authority of Ḥazal"  .6ברגר, " ראוק למדרשים ולדרך דרש "רדעל גישתו של 

 Stephenגם א' סלטמן,  ראו,ח. דברים לב לעם "ברשב י, וכן"נמצא במלרש כך מן המפרשי' וכו'.
Langton קנז"ה "להלן א,לו דג. "כך במלתרס הזכיר בני הבנים וכו'. 9.  37הערה  75אתר ושם ע' -על" 

קיצר ": ק כותב"המלריסמך על מה שכתוב בתורה. הוא ן כאן, שבמקום שקיצר עזרא, כגוק "באר רדמ
.  במה שלא "בלשונו, לפי שאינו חפץ וחושב מה הם האבות ומה הם הבנים, אלא דורות דורות קא חשיב

 היה נקרא.ובזה ובזה  10ק לבראשית י,כג.  "רד והשוו ג;"המלתרס ראותולדות עילם ואשור ולוד  נכללו
-בכמה עדיש ד גינצבורג על"מהדורתו של כ ראו מלה אחת. 11.  "נמואל"ה "דבריו להלן ד,כד ד השוו
 תנוסחולפי  נוסח-א בבראשית י,כו ברוב עדיים; וכן היא שתי מיל, הי"מדנחאי"ה תנוסח, וכן לפי נוסח

ק, בהתאם "י והמלרי"רשהמל עתה קצר.ואילך.   200ע'  Introductionל, "הנגם  השווו. "מערבאי"ה
 משום כבוד אברהם. טקסט מתחיל בֵשם פעם נוספתשה לשיטתם, מוסיפים
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הידוע,  – "הוא אברהם"על דרך תולדת היחש, ו "אברם"הזכיר  אברם הוא אברהם. (כז)
שאהבו השם וגדל שמו כי אב המון גוים נתנו*.  ובהזכירו תולדות אברהם הזכיר תולדות 

(להלן פס' לד) כי הוא  "ויולד אברהם את יצחק"ה, ואחר כן אמ' ישמעאל בנו ובני קטור
(בר'  "ויוסף אברהם ויקח אשה"לפי שאמ' בתורה  ) ובני קטורה פילגש אברהם.העקר: (לב

לקח אשה אחת לפלגש, כי  – "ויקח אשה"כה,א) הודיע הנה לא היתה אלא פלגש; ומה שאמ'  5 
ולבני הפלגשים אשר "וכן אמ' בתורה   לא היתה לו אשה אלא שרה אמנו, והשאר פלגשים.

 וגו' (בר' כה,ו):  "לאברהם

נתתיו  אנתתו,  סכן.   נתנו*]  משאהב.   כי]  נשאהבו]  2תולדות.    מט.   תולדת] )השלים 1פ(ח'  פ] דרך 1
 4   הזכיר. מאת יצחק]  3תולדת.    ר] אוהזכירו.   תולדות נוכהזכירו,  מ).   ובהזכירו] פנמרטופ "(תוקן ע

+  ?1מטקורהנה]  5+ ושמה קטורה.    פנמטקאינו דיבור חדש).   אשה]  ס י"בכת, ור(כך ] אובני...אברהם
).   ללאשה (וכן  א] באחרת.   אשה בח',  ר+ כלו'.   אחת]  ו] אח'.   אשה רשאינה.   ויקח]  פנכי.   לא היתה] 

 ח'.   מטוגו']  7

בתולדות השם מופיע אמנם  וכך ;כשנולד "אברם"היה שמו ר"ל:  על דרך תולדת היחש. 1
זה אחד מן הדברים "ק: "לשון המלרי והוא אברהם.כאן.  שבבבראשית (יא,כו) שהן מקור התולדות 

שמשברים לך את האוזן, שלא תתמה שאומר למטה בני אברהם...והייתי אומ': מי הוא אברהם?  
כי אהב את " :דברים ד,לז השוו הבו השם.שא 2.  "לפיכך הוצרך לומר בכאן 'אברם הוא אברהם'...

פ "ע וגדל שמו. היד ואת תחביר המשפט.-כל כתבי נוגדת את "שאהב השם"ס הנדפ .  נוסחת"אבותיך
כי אב המון גוים "פ בראשית יז,ה: "ע כי אב המון גוים נתנו..  "ואגדלה שמך"בראשית יב,ב: 

על הזכרת תולדות ישמעאל ועשו ובני ובהזכירו וכו'. .  "אברהם"; ושם הוא שקרא שמו "נתתיך
יתכן . "וספר מלכי אדום"ה "ק ד"בראשית לו,יט, והערתנו לעיל על הקדמת רד לעדבריו  ראוקטורה 

זכר שבפסוק כח נ ק למרותלבאר את הקדמת תולדות ישמעאל לאלה של יצחהיא שעיקר כוונתו כאן 
ק שמה שנכתב שוב פעם "מדברי רד נראה. )"כאן נחלק הסדר"ש אמנם מעיר ק"המלרי( יצחק תחילה

כותב  , בהתאם לגישתו,ק"מלריהאך  שתולדות יצחק הן העיקר; מורה "ויולד אברהם את יצחק"להלן 
פ המדרש (תנ' "ע –מפרש  ג"המלתרס.  לעומת כן, "משום כבודו של יצחק" שאותו ביטוי מופיע

 שקלסתר פניהם היו שווים; – )כה,יט(בבראשית  "ויולד אברהם את יצחק"הביטוי תולדות א) על 
ובקשר לנטייה  ק שם בבראשית;"פירוש נוסף על דרך דרש בדברי רד ראו שם באורך.  ועיינ

 לפי שאמ'...הודיע הנה לא היתה אלא פלגש. 4.  "השפעות"מ' כהן,  ראו ק"זו של רדמדרשית 
בפירושו  יצחק.לכבודו של לו רש לגנאי בני קטורהנקראת פילגש כאן במפוהיא תב שוי כ"המלרש

 אין הואאך , משמע שאינה פילגש "ויקח אשה"רש שמפוזו  שיטהק מ"רד וזרלבראשית כה,א ח
אריכות  ראו ן לבראשית כה,ו);"רמב ראו שבכאן (אבל "ובני קטורה פילגש אברהם"תייחס לפסוק מ

.  "אינהש"ו "לא היתהכי "חילופים יש להתחשב ב ,"הודיע הנה לא היתה"בקשר לביטוי דבריו שם. 
אין אלא פילגשו היתה.  ,שמעות אישותל: אשה מסויימת, ולא שהיתה אשתו במ"ראשה אחת.  5

 כי לא היתה לו אשה אלא שרה אמנו..  865ל "ביהמ י"בכתש "אשה אחרת" נוסחהלהתחשב ב
למעלה  השוו תב שהגר וקטורה היו נשים ולא פילגשים;וכהוא בפירושו לבראשית כה,א  לעומת כן,

סוק מתייחס לבני הגר וקטורה, שאותו פ מדבריו נשמע ולבני הפלגשים וכו'. 6.  "לפי"ה "הערה ד
זר מכך ואבל על פסוק זה בבראשית חבראשית כה,ה) מזכיר רק את יצחק. הפסוק שלפניו (ש ןוכי
בראשית  (ראוילידי ביתו שנימולו אתו  היינו – של אברהם לבני עבדיוהיא שהכוונה  ק ומפרש"רד

 נתן מתנות, וכל שכן לבני הגר וקטורה.הוא להם שו –יז,כז) 
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כמו שהזכיר תולדות* ישמעאל בן אברהם, כן הזכיר תולדות* עשו בן יצחק,  בני עשו.(לה) 
והמלכים אשר מלכו באומתו לפני מלך מלך בבני ישראל (להלן פס' מג).  כי אחר כן לא היו 

מו עונות מלכי יהודה ופשעו מתחת ידם: להם מלכים כמו שכתבתי, כי תחת יד דוד היו, עד גר
 קנז ותמנע ועמלק.ו: ", בו"צפו"כת'  ד, ובתורה (בר' לו,יא)"כת', ביו צפי בני אליפז.(לו) 

הנראה* מן הפסוק הזה כי תמנע הוא בן אליפז, ובתורה כת' כי תמנע היתה פלגש לאליפז בן  5 
 עשו ותלד לו את עמלק (בר' לו,יב)! 

 פ"ע תוקן(תולדת  ס] ב.   תולדות*)השלים 1פ(ח'  פ] ...כןא).   בןפנמארטו פ"ע תוקן(תולדת  ס] אתולדות* 1
ח'.    טשגרמו.   עונות]  פנשגברו,  וגרמו]  3היה.    רבישראל.   היו]  מרטובבני ישראל]  2).   פנמאברטו

לא ברורים;  פטראה (כנ נלפי הנראה,  ובנראה,  מאברסהנראה*]  5+ כתיב.    נהוא.   צפו]  פנמר] בכת' 4
 ח'.    מאת]  6ח'.    מרטובן עשו]  5-6כ).   "נראה לתקן כמש

 והמלכים וכו'. 2דבריו לעיל א,כז ובהערות שם.   ראו כמו שהזכיר...כן הזכיר תולדות עשו. 1
אבל היו להם נציבים  לא היו להם מלכים..  ים בני עשו כי אחר כן לא היו...ל: וגם הזכיר המלכ"ר

להלן ב כא,ח, וספר ו למלכים א כב,מח, מלכים ב ח,כ, ק בפירושי"דברי רד ראו ;"מלכים"ו שנקרא
י שם בשם המדרש (וכן "עוד המלרש וראו ג להלן פסוק מג,"המלתרס השוו . "נצב"השרשים ערך 

ה "שם הערה ד וראו לעיל בהקדמה; כמו שכתבתי. 3י לבראשית לו,לא).  "וברש ,ק"במלרי נמצא
 "עד שגרמו" נוסחהה ראו עד גרמו.ל: יד מלכות בית דוד.  "ר יד דוד..  "אדוםוספר מלכי "

דברי  ראו על מקרים כאלה צפי כת' וכו'. 4י.  -ב כא,ח"להלן דה ראו ופשעו מתחת ידם.בחילופים.  
סביר ו; היא בעייתיתי "שברוב כת "בנראה" נוסחהה הנראה. 5.  "ורודנים"ה "ק לעיל פסוק ז ד"רד
, כי אין היא תואמת את סגנונו של של סופר מסויים שבנדפס היא תיקון משוער "כנראה" נוסחהשה
אמנם א "ת וה"אותיות ביגיל, כגון להלן א ב,כב, והוא סגנונו הר "הנראה מן..." ק.  לעומת כן,"רד

 – "בבשן"במקום  – "הבשן", למשל, שתי ההופעות של הטעות ראו; י"בכתלפעמים מתחלפות 
 .ן א ה,יאבחילופים להל
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יש מפרשי' כי תמנע אם עמלק כמו שכת' בתורה, וממזרת היתה, כי אליפז בא אל אשת שעיר 
או בחיי שעיר או אחר מותו, ועזרא דקדק בתורה שיש פסק* אחר  –אם לוטן, וילדה תמנע 

יב), שאף היא* היתה בתו, ואחר כן היתה לו -(בר' לו,יא "וגעתם וקנז ותמנע"ל ", ר"ותמנע"
בת "(בר' לו,כב; להלן פס' לט), ולא אמ'  "ואחות לוטן תמנע"וילדה לו עמלק; לכך כת' פלגש 
.  וזה* הפי' הוא דרך דרש; ואלו היתה תמנע בת אליפז לא מנה "אחות לוטן"אלא  "שעיר 5 

(בר'  "ואת דינה בתו"אותה בסדר הבנים, כי אין זה* דרך הכת' אם לא יזכור בפרוש, כמו 
(בר' מו,יז).  והנראה בעיני כי אחז הכת' דרך קצרה, כי לא הוצרך  "ושרח אחותם"מו,טו), 

 עזרא לפרש, כי מפורש הוא בתורה; אלא שכתב התולדות דרך קצרה.  

ח'.    פנ] בל...ותמנע"ר 3).   ברמפ "פסיק (תוקן ע אפסוק,  טופנספסק*]  2על.    מוויש.   אל]  וטיש]  1
 1והבנים]  6).   פנמאברטופ "וזהו (תוקן ע סוזה*]  5+ את.    ולו]  4).   פנמרטופ "הוא (תוקן ע אסהיא*] 

 ח'.    ר...קצרה] בכי 9-8ח'.    מ).   בתו] פנמאברטופ "ח' (הושלם ע סל הזכרים.   זה*] "+ ר

י של בראשית רבה (פב,יב) "ובשני כת כעין זה נמצא בתנחומא (וישב א)יש מפרשי' וכו'.  1
שיטה זו  צטטק אינו מ"ן שרדאלבק.  אבל כיו-שבמהדורת טהעאדאראות נוסחהנזכרים בחילופי ה

י ", יש לשער שמקורו הוא בראשונים, כגון רש"יש מפרשים"כדרכו, אלא בשם  "רבותינו"בשם 
 "זימה"הבכן בתנחומא לא נמצא שהיתה ממזרת, ו וממזרת היתה...או אחר מותו.(בראשית לו,יב).  

 לען "עיר הרמבבמדרש; אולם, מ עיינואליפז את תמנע בתו ( שנשא המ המתוארת שם היא כנראה
היא ר (שם) מפורש ש"בב דרין נח,ב שנכרי מותר בבתו).  לעומת כן,בראשית לו,יב על פי בבלי סנה

י (שם) על פי אותו "ם בדעת רש"בין הראא אליפז על אשת שעיר בחייו, וכן מהיתה ממזרת, כי ב
י, "ן שם על דברי רש"עוד ברמב ראו ש מסנות;"בפירוש רמדרש (וכמו כן נמצא במדרש המובא 

או "תב וכהוא ק שהיתה ממזרת מוכח שמה ש"רד מקביעתו שלד שעוועל במהדורתו). "ובהערות ח
ליפז על אשת שעיר; כי אם שעיר לא שייך ללידת תמנע ולא ְלמה שבא א "בחיי שעיר או אחר מותו

ק להזכיר במפורש "במה שראה רד ר ולא היתה ממזרת.כאן ביאת איסו יאה, איןבשעת הּב היה בחיים
בת "במקום  "אחות לוטן"את האפשרות שהלידה היתה אחרי מות שעיר, אולי סבר שמה שכתוב 

 יםחיבהיה שעיר להלן בדבריו) יותר מתאים אם הלידה היתה אחרי מות שעיר, כי אם  (ראו "שעיר
 "ותמנע"ל: המילה "רועזרא דקדק וכו'.  2.  בשעת הלידה וגידל אותה, יתכן שהיתה מתייחסת אליו

 ;"תמנע"היתה לאליפז בת בשם  את בני אליפז, שכן עם הפסוק שלפניה המזכירשבתורה נקראת 
 נמצאים אצללכך  דומיםפירושים שמעות שאותה בת היתה לו לפילגש. ונקראת גם לאחריה, במ
שאין להם "ופסוקים  "שנחלקסידור "כאן באורך על  ג"המלתרס ראו המפרשים בכמה גוונים;

 ,הנכונה נוסחהההיא נראה שכך  פסק. ר' קירכהיים שם.  יו שלים בהערותהמצוטט מקורות, וה"הכרע
 "פסיק" נוסחהלעומת ה השוו י כאן;"בכמה כת ן, וכ31, ע' 1864(ליק  "עט סופר"ק ב"על פי לשון רד

הָפֵסק "ל' וידבסקי,  ראו ות השונותעל הצור). נוסח-שבעוד כמה עדי "פסוק"פרמא, והטעות  י"בכתש
ן "הרמבואלו היתה וכו'.  5היינו שֵשעיר לא היה אביה.   לכך כת' וכו'. 4.  1הערה  2, ע' "במקרא
שהפסוק יזהה בלי מופיעים ברשימות יחסים שמות של בנות  ,"הדבר ידוע"חה שבמקומות שו(שם) ד

ק שלענין זה תמנע אינה מספיק "בר רדוואולי ס אותם כך, כגון שמה של מרים (להלן א ה,כט).
ל: "רוהנראה בעיני וכו'.  7משיך לפרש שעזרא סמך על מה שכתוב בתורה.  וא מידועה, למרות שה

מך על מה שכתוב בתורה.  וסהוא ורש כי זכיר כך במפכאן היא פילגש אליפז, והפסוק לא מתמנע 
ק פילגש אליפז ולא בנו או בתו. ר בפסוקנו היא "תמנע"ע ש"בדעת הראבכבר  ן (שם) מבין"הרמב

היתה אותה תמנע שהיתה אחות לוטן. בפירושו לבראשית לו,יב שאולי תמנע זו לא מוסיף ק "רד
ָכר, בלי תמנע זה לאותו שנזכר בין אלופי אדום (בר' לו,מ, ולהלן פס' נא), והוא זָ  השוומ ק"המלרי

 (שם).ן "רמב השוו לדיון; "ותמנע היתה פלגש"לשייך את הפסוק 
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(לעיל פס' יז) כאלו  "וארם"וכן קצר בבני שם, וכתב בני הבן* בסדר הבנים לקצר; וכשהזכיר 
צפו "דרך קצרה; כי היה לו לקצר עוד ולומר  "ותמנע*".  כן כתב הנה "ובניו עוץ וחול"אמ' 

, אלא לפי שעמלק לא היה שוה לשאר הבנים, כי הם היו בני אשה והוא בן "וגעתם קנז ועמלק
ובני (לח)  ודי לו, כי נזכר הוא בתורה, "ותמנע"לגש, לכך הפריד ביניהם וזכר אמו*.  ואמר פי

הזכיר כמו כן בני שעיר, כמו שהזכיר בתורה, כי* לאהבת יצחק נתן לעשו בנו נחלת  שעיר. 5 
(בר' לו,כב)  "והימם"ו, ובתורה "בו – ובני לוטן חרי והומםהאלופים האלה בני שעיר: (לט) 

 "שפו"ד, ובתורה "ביו שפי.ו: "(בר' לו,כג) בו "עלון"ובתורה  בני שובל עלין.) *ד: (מ"ביו
ץ.  ואמת כי בני "(בר' לו,כו) בקמ "ןָשואלה בני די"ובתורה ובני דישון. ו*: (מא) "(שם) בו

ץ היה הבן השביעי מבני "ם היה החמישי מבני שעיר, ודישן בקמ"דישון היו, כי דישן בחול
(בר' לו,כא).  אבל כשהזכיר תולדותם קראם  "ודישון ואצר ודיָשן"בתורה  שעיר; וכן הזכירם 10 

(בר' לו,כו), ואחר כן בני אצר, ואחר  "ואלה בני דיָשן חמדן ואשבן"ץ: "בקמ "דישן"שניהם 
(כאן ובפס' מב).  נראה כי  "דישון"(בר' לו,כח); ועזרא כתב שניהם  "בני דיָשן עוץ וארן"כן 

(בר'  "חמדן"ש, ובתורה "ברי –ובני דישון חמרן ן בין דיָשן לדישון: לא היו קפדים בשמותיה
ד, ובתורה "ביו –וזעון יעקן לו,כו) בדל', וכבר כתבתי טעמי החילופים (לעיל פס' ז): (מב) 

בדל',  –ואלה המלכים...וימת בעל חנן וימלוך תחתיו הדד נ) -ו: (מג"(בר' לו,כז) בו "ועקן" 15 
 ו: "(שם) בו "פעו"ד, ובתורה "ביו –ושם עירו פעי ש: ") ברי(בר' לו,לט "הדר*"ובתורה 

ח' (תוקן  אבסותמנע*]  2וכו'.    נ).   כאלו] ארטומפנפ "חרן (תוקן ע בהרן,  ס+ כתב.   הבן*]  מוכתב]  1
פ "אחריו (תוקן ע סאמו*]  4אם.    רוקנז.   הם]  וקנז]  3ח'.    נח'.   ולומר צפו]  מ).   לקצר] רטומפנפ "ע

 נ).   בנו] "להודיע כי" ש והשוו ;נ1פפ "וכן (תוקן ע פוכי,  מאברטסכי*]  5ח'.    מ).   הוא] נ1אברטומפ
 7).   אברטומפנפ "ח' (הושלם ע ס*] בו"*בני...בו 8-7בני.    ס; פכך ] ח'.   ובני נ1פבני שעיר]  6בני.   
דישון.    מבטובני.   דישן]  רכי]  9ו שפו.   "בו רו] "שפו בו 8-7ח'.    פנו] "ד.   בו"+ ביו ק1ורטאבעלין] 

קפדים]  13+ לי.    ונראה]  12+ וגו'.    מטווכו',  פנואשבן]  11כשנזכר.    פנח'.   כשהזכיר]  נבתורה]  10
 מכתבתי]  14דישון לדישן.    פנמרטדישון ודישן,  בבשמותן.   דישן לדישון]  פנמקפידים.   בשמותיהן]  נ1פ

 ח'. פנרד] ").   ביופנמאברקופ "(תוקן עח'  סטהדר*]  16ח'.    מבדל']  15תבנו.   כ 1מח', 

כי לאהבת יצחק  5.  "בהרבה מקומות תמצא כן"שק "רדתב ולהלן ג,טו כ וכתב בני הבן וכו'. 1
ק בהקדמותיהם "מלריי וה"מלרשק לבראשית לו,כ. הניסוח שבכאן דומה לדברי ה"רד השוו וכו'.

לו תולדות אלה כדי שנכל מוסיפיםהם ); אך "וספר מלכי אדום"ה "הערה דוק "קדמת רדהלעיל  עיינו(
 העדיפה להיות פילגש לאברהם (השווהיתה, היא ם בת אלופיולהראות כי למרות ש לייחס את תמנע

ולא ייחסם כי אם בעבור בני "ג: "לשון המלתרסור פב,יד). "בי לבראשית לב,כד בסוף דבריו, ו"רש
י "שברוב כת "וכי" נוסחהכנראה אין להצדיק את ה ."נו היאך ירשו בני עשו את הר שעירעשו להודיע

חס הכתוב את משפחתו, ודישון זה אף הוא הבן החמישי שיי היה החמישי מבני שעיר. 9ק.  "של רד
 סדר.והיחסים הם לפי ה
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ובני זרח ) . והחל ליחש בני יהודה, כי עקר הספר על מלכי יהודה: (ואלה בני ישראל(א)  ב
פ שלא זכר כרמי, "ואע ובני כרמי עכר.הוא זבדי בן זרח הנזכר בספר יהושע (ז,א): (ז) זמרי. 

וכן מנהג זה הספר בספור היחשים במקומות.   –הוא זמרי שזכר  –ידוע היה כי כרמי בן זבדי 
בני ו"כמו  ובני איתן עזריה.: (ח) ישראללגנאי כי עכר  "עכר"ועכר הוא עכן, אלא שקראו 

(במ' כו,ח).  ולא הזכיר יחש הימן וכלכל ודרדע;   "ובני פלוא אליאב"(בר' מו,כג),  "דן חושים 5 
אולי לא מצאם.  או קצר ביחש זרח כי לא באה ממנו המלוכה, וחזר ליחש חצרון בן פרץ כי 

את הוא כלב בן חצרון שמזכיר למטה (פס' יח): (י)  ואת כלובי.משם יצאה המלוכה: (ט) 
לכבוד דוד כתב כן*, להודיע שאף נחשון* זקנו היה נשיא: (יג)  שיא בני יהודה.נחשון נ

הוא שמה  ושמעא השלשי.י מתחלפות: "ד אחד, כי אותיות אהו"ף וביו"באלואישי הוליד. 
 10 א טז,ט): "הנזכר בספר שמואל (ש

 3נזכר.    פני.   זכר] אף על פ נפ] "ואע 2השלים).    1פח' ( פמפ...ועכר] "ואע 4-2והתחיל.    פנוהחל]  1
 מפנקטרבוהוא עכר.   שקראו]  מהוא עכן]  4תיקן).    2פבמקומו ( נ1פיחשים.   במקומות]  פנהיחשים] 

פ "זה (תוקן ע ובן,  סכן*]  8המזכיר.    רשמזכיר]  7ודרע.    נבטודרדע]  5+ את.    וט] בקראו.   עכר
טקומפנ ראחד]  9זקנו נחשון.    פנ).   נחשון זקנו] ומפנטקרבפ "+ היה (תוקן ע אס*] ב).   נחשוןקמפנראב

 + הוא.   

ג "לשון המלתרס. "ובכללם נכתב"ה "הערה דק ו"הקדמת רדלעיל  עיינו כי עקר הספר על מלכי יהודה. 1
בשביל כבודו של דוד התחיל לייחס שבטו קודם "ק: "ובמלרי ."ייחס יהודה להביא ענין המלכות"כאן: 

צא בפסוקים כאן נמהוא זבדי בן זרח וכו'.  2 ."כי לא נכתב זה הספר אלא למלכי יהודהלשבטים אחרים 
לשיטת  עכן.-כרמי-זבדי-הדורות הם זרח ביהושע ז,אשזרח הוא אבי זמרי, ושכרמי הוא אבי עכר (=עכן); ו

 ור הבא.על זה בדיב וראו שחסר כאן שכרמי הוא בן זמרי;מה נשארת הבעיה  ,זמרי הוא זבדיק הסובר ש"רד
דילג עליו הפסוק כביהושע, וש ג היא שכרמי הוא זמרי; ובדעתם נראה שאביו הוא זבדי"שיטת התרגום והרלב

זמרי וזבדי וכרמי אחד הוא, כי זמורה הוא כרם, ולהם אומר "תב בשם יהודה בן קוריש שוג כ"המלתרס כאן.
פ יהושע "כך בבלי סנהדרין מד,ב עעל  השוו פי זה פשוטו של היחס שביהושע (ברם,קשה ל; אך "זבד טוב

וסיף בשמו ה היסטורית לפי פירוש זה, ומעלה שם בעיהוא מובשם יראם המגדיאלי  )."עכן בן זרח"כב,כ 
פ "ואע ."כרמי בן זבדי"קשה לפי זה מה שכתוב ביהושע  אך עכן.-זבדי-כרמי-זמרי-[זרח] אשהיחס הנכון הו

 רות הןיריס ומינכן, אך קשה לדעת אם המילים החספ י"בכת "ועכר"חסר מכאן עד שלא זכר וכו'. 
הוא זמרי  3 הדומות.-מחמת טעות והושמטהיו בפירוש בצורתו הקדומה והן או אם  ק"מתוספותיו של רד

ק מייסד כאן שלפעמים "רד וכן מנהג וכו'. בדיבור הקודם.ק "רדתב ול: זמרי הוא זבדי, כמו שכ"ר שזכר.
אותו האב הוליד את בנו, כגון כאן שלא נכתב שכרמי בן, בלי להזכיר שהספר מדלג מלידת האב לתולדות ה

נמצא כך  עכר וכו'. ראואלא שק 4 ."קנז"ה "לעיל א,לו ד ראו בדעתו על הקיצורים שבספרהוא בן זמרי. 
לא הם מדוע  ח כדי להסבירבגנות בני זרמספר הספר  שעד כמה שאפשר, ק; והם מוסיפים"י ובמלרי"במלרש

 "נבוכדנאצר"ש מתחלפות, כמו ב"ן ורי"תב שעכר הוא עכן כי אותיות נווג כ"אבל המלתרס. זכו למלכות
ובני  יהושע פרק ז.מופיע ב מעשה עכן ).ם"מלבי והשוו ר להתחלף;"של אותיות למנ (כמנהגן "נבוכדראצר"ו

תב ומו,כג כבפירושו לבראשית  ם)."עוד במלבי עיינוק (ו"י והמלרי"המלרש מפרשיםכך  איתן עזריה וכו'.
גם להלן  וראו ע שם."לעומת הראב השוו ;"ואמר 'ובני' כאלו אמר: כל הבנים שהיו לו לא היה אלא זה"ק: "רד

א "בגר עיינורש כאן; ברם, פהוא ממה ש "ובני כרמי עכר"על כבר ק היה יכול לפרש "סביר שרדב כד,כה. 
 ק מוסיף שניסוח זה הוא"המלריי. "רשכך במל לכבוד דוד וכו'. 8 .רש אותו ביטוי באופן שונהשם המפ

י "ברוב כת אחד. ג פירושים על דרך דרש."י ובמלתרס"במלרש ראו ואישי וכו'. 9 לכבוד כל מלכי בית דוד.
אך  י לשמואל טז,ט."י, וכן ברש"כך במלרש הוא שמה וכו'. אות אפשריות.נוסח, ושתי ה"אחד הוא"כתוב 

 דיבור הבא).עיינו במת (והוא כאן כי בפסוק כר ען על כך י' ווייסע שאולי ַשמה לא נזוט
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, שהרי שבעה בנים היו לו מלבד דוד, "השמיני"כתב ר' יונה כי הוא כמו  דויד השבעי.(טו) 
א טז,י), ואחר כך אמ' לו "(ש "ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל"כמו שאמ' בספר שמואל 

 "ולו שמנה בנים"ם).  ועוד, כת' (ש "עוד שאר הקטן"א טז,יא), ואמר "(ש "התמו הנערים"
רוצ' לומ':  "דוד השביעי"א יז,יב).  הנה כי שמנה בנים היו, ודוד היה השמיני; אם כן "(ש

השמיני.  ולא יתכן זה ההפך!  אבל הנכון שיתכן שהיה לישי בן מאשה אחרת, ובספר שמואל  5 
זכר השבעה שהיו  ; ובכאן"עוד שאר הקטן", ואמ' "שבעת בניו"מנה אותם כלם בכלל שאמר 

).  ויש אומ' כי אב,' אברהם בן עזרא (ספר צחות עמאם אחת עם דוד.  וכן פרש אותו החכם ר
מת הבן האחר.  ובמדרש (מדרש תהלים קיט,פא) כי הבן השמיני היה שמו אליהוא, והוא 

; א כז,יח).  והוא היה קטן מדוד"(דה "אליהוא מאחי דוד"הנזכר בנגידים שהקים דוד ליהודה: 
יתר : (יז) "קטן"על שהיה מקטין עצמו קראו  –א יז,יד) "(ש "ודוד הוא הקטן"ומה שאמ'  10 

לפי  "ישמעאלי"ב יז,כה), וקראו "הוא יתרה הישראלי הנזכר בספר שמואל (ש הישמעאלי.
 "ישמעאלי", שלא יחשב אדם לפי שקראו "ישראלי"שגר בארץ ישמעאל.  ולפיכך קראו 

 רע ישראל היה: אלא מז –שהיה מזרע ישמעאל 

ח'.    פנמ+ לפרש.   שיתכן]  ו] יתכן 5ח'.    רהיה לו.   כן]  פנ + לו, והיו]  4ח'.    מלו]  2ל.   "+ ז ב] יונה 1
] האחד.   אליהוא ומנרהאחר]  8ל.   "+ ז טב] ח'.   עזרא ראחד.   החכם]  פנאחת]  7שיהיה?.    משהיה] 

אליהו (וכן לפנינו במהדורת ברויאר).   מדוד]  מוח',  רח'.   אליהוא]  מ בנגידים] 9אליהוא).    2קאליהו ( ו1ק
שלא היה.    ט] שהיה 13ישראל.    פנאישראלי]  12יתרא (וכן לפנינו).    רטומפנביתרה]  11מאחי דוד.    ר

 ח'.    רהיה] 

מקור  לא מצאתי.  אך "ׁשבע"ג בספר השרשים ערך "ק בשם ריב"תב רדוכך כ כתב ר' יונה. 1
בס' הרקמה שבידינו...אין "] ש234הערה  804ע' מפרשי המקרא צ מלמד ["תב עוהדברים (ואמנם כ

 ק בספר השרשים שם. "רש רדמפ כךאבל הנכון וכו'.  5ספר הרקמה ע' שיב.   השוו ); אבל"דבר זה
ם קשה י פריס ומינכן; ואמנ"כתחסירה במילה זו  שיתכן.ק.  "רד ם לשיטת"ראייתו של המלבי וראו

א הבסיס לפירוש זה, שהו ,ע"הראב הוא ניסוחו של "יתכן"מקור המילה  .  אך"הנכון שיתכן"הלשון 
רגילות -הדומות או מטעם אי-י מחמת טעות"מאותם כת "שיתכן"המילה שהושמטה  אם כן וסביר

שם (ראו  י"בכתי לשמואל יז,יב שבנדפס, אבל אינו "כן נמצא ברש ויש אומ' וכו'. 7הלשון.  
 8כן.   "רבים השיבו"תב שוע בספר צחות שם כ"הראב). 61י לוי למהדורתה ע' "הקדמה של בה

ואליהו "ק.  ובפשיטתא: "י והמלרי"ג, המלרש"המלתרס כעין פירוש זה מעדיפים ובמדרש וכו'.
ג בשם יהודה בן קוריש, הסובר שהבן השמיני היה בן "עוד המלתרס וראו . "שביעיא ודויד תמיניא

ד גינצבורג; אך ברוב "כ צייןמר שא נוסח-עדיכך נכתב השם בכמה  אליהוא מאחי דוד. 9 אליאב. 
פירושים האחרים, אליהו הוא שם ק שלפי ה"תב רדולהלן (א כז,יח) כ. "ֱאִליהּו" נוסח השם הוא-עדי

ו להלן א כז,ל. דברי השוו ישמעאלי וכו'. ראווק 11אחד מהאחים הנזכרים כאן.   לש נוסף
ק באחד מפירושיו, "המלריכותב ק (וכן "תב כרדוי כ"המלרש. "שהיה שר על ישמעאל" ג:"במלתרס
ירושלמי יבמות  ר (השוויתר הישמעאלי התגייק ש"המלרימציע  גםג בספר הרקמה ע' רנ).  "וכן ריב
פסוק ה לעק בפירושו "רדבו ק"במלרי ,ג"ל המובאים בתרגום, במלתרס"דברי רז וראו מח,ב). 

ק שנקרא "המלרי לפי הפירוש שהיה ֵגר, מסבירוכו'.  "ישראלי" ראופיכך קול 12בשמואל.  
 "ישראלי"ק בשם אביו שקראוהו "תב רדועל הפסוק בשמואל כהרי הוא כאזרח.  לפי שגר "ישראלי"

 היה בארץ ישמעאל.הוא דווקא כש
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; ולמה ל (ב' סוטה יא,ב) שאמרו כי הוא כלב בן יפונה"יש מרבותינו ז וכלב בן חצרון.(יח) 
 "עתניאל בן קנז אחי כלב"?  שפנה מעצת מרגלים.  ומה שאמ' גם כן "בן יפנה"נקרא שמו 

(יה' טו,יז), אמרו כי אחיו היה מאמו, ולא שהיה כלב בן קנז, אלא חורגו שהוא בן אשתו.  
.  ולא יראה כן לפי פשטי "בן קנז*"(במ' לב,יב) ולא כת'  "הקנזי"ואמרו: דיקא*, דכת' 

כי לפי פשטי הפסוקים נראה כי כלב זה היה מבני חצרן הראשונים, ואומ' (להלן פס'  הפסוקים; 5 
ל כי היה כלב בן "כא) כי אַחר לקח בת מכיר והוא בן ששים שנה.  ואם כמו שאמרו רבותי' ז
בן ארבעים שנה "יפנה, כשהוליד חצרון כלב היה חצרון בן מאה ושבעים שנה; כי כלב אמר 

(הש' יה' יד,ז), וזה היה בשנה שניה שיצאו ממצרים, וחצרון  "עבד יי'אנכי בשלח אותי משה 
 היה מבאי מצרים: 

 1פ(ח'  פ] ולמה...יפנה 2-1.   )הּפנים נוסחתתיקן כ 1פ(ל "אמ' רבותי' ז פמיש...כי]  1ח'.    ר] אוכלב...בן 2-1
כי הוא.    מהיה.   שהוא]  פנ] כלב שהיה 3בן.    נ] + עצמו.   גם כן פנרח'.   שפנה]  נ1פושמו]  2.   )השלים

 5).   ומפנטק פ"ע תוקן(קנזי  ראבס).   קנז*] ק פ"ע תוקן(דוקי'  נדוק',  פטדוקא,  אברומס] דיקא* 4
...יפנה] בכי 7-6ח'.    מ] ל"+ כמו.   ז רוהוא]  6ח'.    מהכתובים.   זה]  נ] בהכתובי'.   הפסוקים נ] אהפסוקים

 ועשרים.    רהוא.   ושבעים]  ק] היה 7.   )השלים 1פ(ח'  פמ

יש "ק את הניסוח ל", ויתכן ששינה רד"ל"אמרו רבותי' ז"פריס ומינכן:  י"בכתיש...שאמרו.  1
להלן א ד,טו  השוו ל;"שתכנע מפירושו שבהמשך החולק על רזוא האחרי שה "ל שאמרו"מרבותינו ז

 "יש...שאמרו"על אף הלשון  ל,"לא מצאתי מחלוקת על זה ברזברם, . "כבר כתבנו"ה "הערה ד
אחי כלב  ומה שאמ' גם כן וכו'. Peshat and the Authority of Ḥazal"  .2ברגר, " וראו . ק"בדברי רד

 הוא בן איש ששמו יפונהאותו כלב אם  ובכן קשה, הן );הפסוקים שם הוא כלב בן יפונה (ראועתניאל 
 שהוא בן קנז. משתמעהרי אחיו של עתניאל  , אם הוא"שפנה מעצת מרגלים" בן חצרוןאם הוא  הן

מה  ראו אבל בן קנז כמוהו. אינו עתניאל רק מן האם, ולכןאחי  שכלב הואל "רז מתרצים ועל כך
דכת' בחילופים.   עיינו, ו"דיקא נמי"בגמרא:  דיקא. 4ק בפירושו ליהושע טו,יז.  "תב על כך רדושכ
היא שהיה  "הקנזי"ומשמעות  ,"בן קנז"ולא  "קנזיה" לול: יש פסוקים הקוראים "רוכו'.  "הקנזי"
ק להלן (א "רד ולא יראה וכו'.י סוטה יב,א), ולא שהיה בנו.  "(רש "מאנשי ביתו ומגידוליו של קנז"

ברגר,  ראו על כךו); "שב...מדבריו"ק "רדדעת י' ווייסע של ("תב במפורש כדברי רזוב,נ, ד,א) כ
"Peshat and the Authority of Ḥazal", ק כאן "כל דברי רדגם להלן א ד,טו ובהערות שם.  וראו

לזהות את כלב בן יפונה  ל היא"שכוונת רז מבארג "המלתרסאך  ק;"ג והמלרי"נמצאים כבר במלתרס
עיר י' ווייסע שבפסוק מט ם, מדבריהם.  ברנוסח של כלב בן חור (להלן א ב,נ), ושהשתבש העם 

יהושע טו,טז);  (ראובן יפונה  בת כלב אמנם שמה שלכך ו "עכסה"הוא ם בת כלב בן חצרון נמצא שש
שכלב היה בן ארבעים שנה בשנה השנייה אחרי יציאת כיון  ל:"ר ואם כמו וכו'. 6ם.  "מלבי והשוו

מצרים, והיו בני ישראל במצרים מאתיים ועשר שנה, יוצא שנולד כלב בערך בשנת מאה ושבעים 
אה ושבעים שנה כשהוליד היה לפחות בן מהוא באי מצרים, ן שחצרון היה מולהיותם במצרים; וכיו

 Peshat andברגר, "על זה  וראו י פריס ומינכן,"כתחסירות ב "כי היה כלב בן יפנה"המילים את כלב. 
the Authority of Ḥazal"  .8 .בראשית מו,ח,יב. ראו וחצרון היה מבאי מצרים 
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(להלן פס' יט), ואומ'*  "ותמת עזובה..." ואחר כן אמ' הוליד את עזובה אשה ואת יריעות.
ל: וכי יש אדם "כי בנותיו היו!  וכן אמרו רבותינו ז ונראה; נראה כי נשיו היו, ואלה בניה

 "כצאתי את העיר", וכן "מן"זה כמו  "את"מוליד את נשיו?  ודרשו בו עניינים.  ולפי דעתי כי 
בן חצרון הוליד מן עזובה אשתו ומן (שמ' ט,כט), ואחרים זולתו; וכן פיר' הפסוק: וכלב 

שתיהן היו נשיו ומשתיהן היו לו בני'.  וקצר התולדה ולא זכר אלא בני האחת, והיא  –יריעות  5 
 "אפרת"עזובה, לקח לו כלב אשה אחרת שמה  ; וכאשר מתה"ואלה בניה"עזובה, ועליה אמר 

כי הנשים שזכר לקחם  והוא בן ששים שנהמה שאמר  ואחר בא חצרון.(להלן פס' יט): (כא) 
קודם זאת, ואחר כן, כשהיה בן ששים, והוא זקן, לקח בת מכיר וכו'*.  וכל אלה התולדות 

 במצרים היו, שהרי חצרון היה מבאי מצרים: 

+  ו] + הוא.   העיר ושאת.   זה]  מכי את]  3ח'.    פנמל] "ז 2).   טמפנרפ "ח' (הושלם ע אבסואומ'*]  1
 פנמב] בששים 8ושמה.    וששמה,  טשמה]  6את.    פנאלא]  5לא ברור).    פמן ( נמן] ו 4שפי' מן העיר.   
 תיקן).    1פמבני ( פנ] מבאי  9).   ומפנראבפ "כלו' (תוקן ע ס+ שנה.   וכו'*] 

לקח אשה אחרת, משמע שגם עזובה היתה הוא בהמשך אותו פסוק כתוב ש ."ותמת עזובה..." 1
 וכן אמרו וכו'. 2שהיתה אשתו ולא בתו.  על כך גם לשון זו רומזת . "יהואלה בנ"ואומ' אשתו.  

כמו  3.  "חכמים"ג בשם "תב המלתרסומה שכ וראו שמות רבה א,יז; ראו לא מצאתי כלשון זו, אבל
בפשיטתא נמצא שהוליד מיריעות את עזובה (ושהבנים הם של עזובה; כך התרגום.  השוו ."מן"

שיריעות היא אשתו סובר ק "המלריגם  בדעת הפשיטתא). 79 ע' Chronicles בינה ש' יפת,מ כנראה
; "שפי' מן העיר"וסף כאן הוטיקן  י"בכת כצאתי את העיר.י.  "דעתו של המלרש ולא בתו, אך לא כן

 4הדומות.  -י מחמת טעות"משאר כת ו מילים אלהשהושמטו שנוסחה זו היא נכונה אמנם ויתכן
תב ועוד מה שכ ראו ."ואלה בניה"ועליה אמר  6.  "את"ים ערך ספר השרש ראו ואחרים זולתו.

 ,ק"קשה י' ווייסע שלדעת רדשם בביאורו מ. "מישע בכרו"ה "ק על לשון זו להלן פסוק מב ד"רד
 7יריעות.   , שהיאהאחרונה הנזכרת בפסוק וסב על האשהאינו מ "ואלה בניה"השם בביטוי -כינוי

 למרותלהלן בפסוק כד; זאת אומרת: הנזכרת על ֲאביה וא הנראה שעיקר חידושו הנשים שזכר. 
הנשים " תבוכק "לקח את בת מכיר. כאשר רדהוא ש לפני לקח אותה חצרוןלא נזכרה עדיין, אביה ש

ני חצרון הנזכרים בפסוק ט אימם של אותם ב גם את שהוא מתכוון לכלול בלשון רבים, נראה ,"שזכר
י סיבה על דרך דרש להזכרת הגיל של "במלרש וראו )."בוכל"ה "פסוק יח ד(השוו דבריו לעיל 

 פסוק יח ובהערות.  שם  ק"דברי רד השוו מבאי מצרים. 9חצרון.  
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הנראה מן התורה (במ' לב,מא; דב' ג,יד) כי יאיר היה משבט  ושגוב הוליד את יאיר.(כב) 
הספור ספר  על שמו.  וכל "חוות יאיר"וקרא אתהם ערים בארץ הגלעד מנשה, והוא שלקח ה

וכן היה;  –הנה גם כן, להודיע כי זה היה יאיר הנזכר בתורה.  וכאן מיחש אותו אל שבט יהודה 
ממשפחת* האם, כי אם אביו היתה בת מכיר בן מנשה.   –(שם)  "בן מנשה"ומה שאמ' בתורה 

ולפי שלקח יאיר הערים בארץ הגלעד, נשאר שם עם שבט אמו, והיו לו הערים ההם לנחלה  5 
ב קיב,א) כי אין זה יאיר הכתוב בתורה; אלא זה יאיר בן "ל אמרו (ב' ב"' שם).  ורבותינו ז(דב

שגוב לקח אשה בארץ הגלעד ומתה וירשה, ומירושת אשתו היו לו אלו עשרים ושלש ערים: 
הודיע כי אלה הערים אשר לקחם יאיר לקחום מיד בני בניו גשור  ויקח גשור וארם.(כג) 

 (דב' ג,יד):   "עד גבול הגשורי והמעכתי"והיו שכניהם כמו שאמ'  וארם שהיו מהאמות,

 4וכן.    פנ] הוא.   וכאן פנמ] אהוא זה.   היה קוט] זה היה 3אותם.    פנ] ח'.   אתהם מבארץ הגלעד]  2
האם.    נ1פאמו,  ו] אם אביו).   ברטקומ פ"ע תוקןלא ברור;  פ( ממשפחות אנס+ הוא.   ממשפחת*]  ט] מנשה

ושלש]  7השלים).    1פח' ( פמורבותינו...ערים]  7-6ההמה.    נח',  מוגם.   ההם]  נ] + את.   עם וריאיר]  5
 שהיו.   פנוהיו]  9לקחם.    נלקחום]  8ושלשה.    פנ

ג, "מלתרסכבר ב תשנזכר בתורה נמצא הוא זהיאיר אותו ק ש"שיטת רד הנראה מן התורה וכו'. 1
ספר בפסוק בהלשון בספר דברים. היא כך שלקח הערים.  2.  בבמדברע על הפסוק "ראבוכן ב

שמשום כך נקרא על שם משמע  ולפי שלקח...עם שבט אמו. 5 .אותן "לכד"הוא במדבר נמצא ש
כהנים יחסים על שם אבי האם, כמו אצל ה נושמצא ק טוענים"ג ורמ"המלתרסשבט מנשה.  

ע שם.) ומוסיף "ק המיוחס לראב"פירוש רמ ראו ל שם ברזילי אבי אימם (עזרא ב,סא;ע סיםהמתיח
חת מכיר שהוא אבי אם הוא על שם משפכאן היחס ג דהיינו מחמת חשיבות אותו האב. ("המלתרס

דברי  ורבותינו וכו'. 6 הוא ממשפחת מנשה).יאיר הוא בן שגוב שהוא בן בת מכיר, ומכיר האב: 
ק הוא שמדייק "רדק בשלב מאוחר. "רדפריס ומינכן, וכנראה הוסיפם  י"בכתל אלה חסרים "רז

וחה את הדיוק, ומה שכותב דביאורו של י' ווייסע ה וראו מדבריהם שיאיר זה אינו הנזכר בתורה;
משמע מכאן,  לקחום...והיו שכניהם. 8בפירושו לבבלי יבמות סב,ב.   ש על דחייתו של ווייסע"רש

ר לקח את הערים לפני שנכנסו ישראל , שיאי"ונשאר שם..."תב בדיבור הקודם וכ ק"רדוכן ממה ש
האומות שונשאר שם כשנחלקה הארץ (כפסוק בדברים), ו לארץ (כפשוטם של הפסוקים בבמדבר)

אבל  חזיר אותן ערים.שדוד הק "י והמלרי"המלרש ן מיד בני בניו.  ומוסיפיםשהיו שכניו לקחו אות
אלה האומות ממנו אחרי שמת ולקחו אותן  היא שלקח אותן יאיר בתקופה קדומהג "דעת המלתרס

 שם באורך. ראו משה ויהושע החזירו אותן לו כשנחלקה הארץ;שיוסף, ו
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פי': כל אלה הערים היו לבני מכיר אבי גלעד, כלומ': לבני בת  כל אלה בני מכיר אבי גלעד.
ב ד,ב), כלומ': "(ש "שני...שרי גדודים היו בן שאול"ד השמוש.  וכן "מכיר, והוא חסר למ

ל (ב' יבמות סב,ב): "ד השמוש.  ומכאן* אמרו רבותינו ז", ורבים כמהו חסרי למ"שאול לבן"
 "בני"בני בנים הרי הם כבנים, ואפילו בני בנות; ואינו עומד דבר זה לענין הדין.  והם פרשו 

.  והנכון כמו שפרשנו, כי אם היה "לבני"כמשמעו, לא כמו שאנו מפרשים אותו שהוא כמו  5 
 –והוא לא זכר אלא שגוב ויאיר?  אלא על הערים אמר  – "כל אלה", מהו אומר על הבנים

שזכר.  ואפשר כי מה שזכר עשרים ושלש ערים בארץ הגלעד הם בכלל ששים  "ששים עיר"
 –(לעיל פס' כב)  "עשרים ושלש"עיר שזכר, שגם אלה ששים עיר בארץ הגלעד הם; ובאמרו 

 ואחר מות חצרון בכלב אפרתה.נותיהם: (כד) עם ב – "ששים"על הערים הגדולות, ובאמרו 
; ואם כן, חצרון היה מבאי "כלב אפרתה"יש אומרים כי על שם כלב ואשתו קראו את העיר  10 

 הארץ ובארץ ישראל מת.

 פנ] חסרי 3כמו.    פנ] ושני אנשים.   כלומ' מושני,  טקורשני]  2השלים).    1פח' ( פמכלומ'...מכיר]  2-1
מכאן.    ר); נ1רטקופבא פ"ע תוקן(+ אמ'  סומכאן*]  3השלים).    1פח' ( פמן...בנותיהם] ומכא 9-3חסרים.   

 ובעיני כמו שפירשתי;  קכמו שפרשנו]  5בדבר.    נ1פ] ואין.   דבר ו] ואינו 4).   לראו (וכן  נ1פטקואמרו] 
 נ1פ] ח'.   ובאמרו נ1פו] על 9ח'.    טרב] בואפשר...שזכר 7ח'.    נ1פ] ויאיר 6+ אותו שהוא כמו שפירש'.   

 היה חצרון. קוחצרון היה]  10+ עיר.    רואמרו.   ששים] 

ערים.  אולם, דעת מפרשים שהכוונה לק "ג והמלרי"גם התרגום, המלתרסכל אלה הערים וכו'.  1
ל שאותן ששים הערים הן אלה "; ר"כל אלה תפשו בני מכיר ובני גלעד"שהכוונה: היא ג "המלתרס
הדיבור הקודם ובהערות שם).   לפני שהאומות לקחו אותן מהם (וראויאיר ושאר בני גלעד שתפסו 

 וראו ;ק"מתוספותיו של רדהוא פריס ומינכן, וכנראה  י"בכתחסר ביטוי זה  כלומר: לבני בת מכיר.
כלומ':  פסוק בשמואל. הוא ב , וכן"ושני"כתוב י "בכמה כת שני. 2.  "והם פרשו"ה "להלן הערה ד

 ראו ורבים כמהו וכו'. 3פסוק בשמואל.  ה לעק "רדשני פירושים נוספים ב ראו ."בן שאולל"
פריס ומינכן, וכנראה הוא מתוספותיו של  י"בכתמכאן עד סוף הדיבור חסר  ומכאן וכו'.מכלול נ,ב.  

אך  ;ל מדייקים הלכה זו מפסוקנו"שם) שרז (ראויבמות סב,ב ב בין מהגמראהק "רדש נראהק. "רד
א שם וי' ייטלש וי' ווייסע כאן "המהרש אינה מתייחסת לפסוקנו כלל. שהגמרא י שם סובר"רש

אפילו אם הם  דבריו אלה דורשים עיוןואינו עומד וכו'.  4.  ק"תומכים בשיטת רד בביאוריהם
 ראו היא שבני בנות הם כבנים.  אבלשם , כי מסקנת הגמרא "ואפילו בני בנות" מתייחסים רק לביטוי

דבריו קשים, והם פרשו וכו'. .  15הערה  "בן"באנציקלופדיה תלמודית ערך  רות המצוייניםהמקו
תב ו, כמו שכ"מכירבת  לבני"פירושו:  "בני מכיר (=לבני מכיר)"מוכח ש ק"לפי פירוש רד רי גםשה
על כך  וראו ;ק"מתוספותיו של רדק במפורש בתחילת דבריו (ברם, נראה שדבריו אלה הם "רד

וב מוכח שבני בנות כבנים.  , ש"בני מכיר"ם); ואם אמנם בני בת מכיר יכולים להיקרא ההערות ש
תומכים  , י' ייטלש וי' ווייסע בביאוריהםל אינם מפרשים כמותו?  על אף כן"שרז ק"ובכן, מנין לרד
מוסב על  "כל אלה"שיב על כך י' ווייסע שמ וכו'. "כל אלה"מהו  6.  ל"ק בדברי רז"בדיוקו של רד

ק היא "דעת המלרי ובאמרו עשרים וכו'. 8עוד ביאורו של י' ייטלש.   וראו שבפסוקנו.  "ֵמִאָּתם"
י "כך במלרש יש אומרים וכו'. 10שהערים הנוספות על העשרים ושלש היו של שאר בני מכיר.  

ק שלא תתכן כזאת קריאת שם עיר במצרים; וכלב בן "כנראה מניח רד ואם כן וכו'.ק.  "ובמלרי
בראשית  שימת אלה שירדו שם מארץ כנען (ראורון אכן נולד אחרי שירדו למצרים, שהרי אינו ברחצ

 מו).
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ורחוק הוא זה הפירוש שחיה חצרון יותר ממאתים וחמשים שנה.  ולפי דעתי כי פרושו: בעת 
לפי שאמ' כי בעת  ואשת חצרון אביה.שלקח כלב בנו אפרתה אשתו, באותה העת מת חצרון: 

לו את , וילדה "אביה"ח בת מכיר, הודיע כי בעת שמת היתה לו אשה אחרת ושמה זקנתו לק
הזכיר תחלה ויהיו בני ירחמאל. אפשר בחייו, או לאחר מיתתו: (כה)  – אשחור אבי תקוע

יז) כי הוא העקר לספר משפחת* דוד, ואחר כן הזכיר יחש כלב בן -יחש רם בן חצרון (פס' י 5 
ותהי אשה  תה שב להזכיר יחש הבכור, והוא ירחמאל: (כו)כ), וע-חצרון אחר רם (פס' יח

לפי שזכר  "אחרת"לפי פשט הפסוק ישראלית היתה, אלא אמ' אחרת לירחמאל ושמה עטרה. 
(שו' יא,ב), אבל  "בן אשה אחרת אתה"הראשונה.  או אפילו תאמר שהיתה פלגש כמו 

ושמה "היתה; לכך הזכיר  ל (ירוש' סנה' יא,ב) דרשו כי גויה"מישראל היתה.  ורבותי' ז
שלקחה להתעטר בה, כי בת גדולים היתה.  ומכאן אמרו: אל תאמן בגר עד עשרים  – "עטרה 10 

וארבע דורות, כי עשרים וארבע דורות מעטרה עד ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, שהרג 
ב כה,כה); ואלו הן: עטרה, אונם, שמי, נדב, אפים, ישעי, שישן, בת "גדליה בן אחיקם (מ

שישן, עתי, נתן, זבד, אפלל, עובד, יהוא, עזריה, חלץ, אלעשה, ססמי, שלום, יקמיה, 
וימת סלד הם עשרים וארבעה: (ל)  –אלישמע, נתניה, ישמעאל, עם ירחע אבי עתי שהיה עבד 

(לעיל פס'  "ובני שישן אחלי"והלא אמ'  ולא היו לששן בנים.*בלא בנים*: (לד) לא בנים.  15 
ולששן עבד מצרי ושמו בחיי אביו, ולא נשאר ממנו לא בן ולא בת:  לא)!  אלא שמת אחלי

 שגדל עמו והיה בן ביתו כמו אליעזר עבד אברהם, ונתן לו את בתו אחר ששחררו.   ירחע,

 5מותו.    פנמיתתו]  4ח'.    מזקנתו]  3באותו.    נ] באותה 2ח'.    משהיה.   כי]  פנבשיחיה,  רשחיה]  1
ממשפחת.    פנ), "משפחת"יחס (ומעל השורה נתוספה המילה  ק); טקמפנראב פ"ע תוקן(+ בית  סמשפחת*] 

 מפנראב] אוארבע 11ולכך.    ו] לכך 9ח'.    ר.   אתה] )השלים 1פ(ח'  פ] אשה 8+ את.    ו] שזכר 7
 סבנים*] *בלא  15זביד.    נ] זבד 13+ את.    ו] ח'.   שהרג ר] בוארבעה.   דורות מרב] בוארבעה.   וארבע

ח'  מכמו]  17ח'.    פנ] בלא 16היה (וכן לפנינו במהדורת ברויאר).    פנ).   היו] טקומפנראבפ "ח' (הושלם ע
 השלים).   1מ(

האריך ימים עזריה לא נמנע מלפרש שהוא  ק להלן ה,לו"שבדברי רדמעיר י' ווייסע  ורחוק הוא וכו'. 1
חצרון יותר ממאתים וחמשים שנה. יר להלן א ז,כא.  על אפרים ומכק "רדתב וגם מה שכ וראו הרבה. 

 בני ישראל היו במצרים מאתים ועשר שנהק לעיל פסוק יח ובהערות), ו"רד היה מבאי מצרים (ראו
ולפי ובמדבר ארבעים שנה; יוצא שהיה חצרון לפחות בן מאתים וחמשים שנה אחרי שנכנסו לארץ.  

 השוו אפשר בחייו. 4הפשיטתא.  גם התרגום ו וראו ג;"שני הפירושים שבמלתרס השוו דעתי וכו'.
י (וכן "המלרש השוו הזכיר תחלה וכו'.ג בשם יהודה בן קוריש.  "י, והמלתרס"לעומת התרגום, המלרש

 השוו לפי פשט הפסוק וכו'. 7פסוק ט.   ראו ואחר כן הזכיר יחש כלב...אחר רם. 5ק).  "במלרי נמצא
ואומר אני כי משאר עממין היא, ולכך הקדים רם "ג: "ן המלתרסלשוק). "במלרי י (וכן נמצא"המלרש

מעיר י' ווייסע שלאמיתו של דבר, בני  שזכר הראשונה..  "אחיו הקטן לפניו מפני כבודו של דוד
ל "ורבותי' ז 9.  "הנשים שזכר"ה "לעיל ב,כא הערה ד והשוו ;הראשונה נזכרים אך לא הראשונה עצמה

מדרש זוטא רות א,יב.   ראו ומכאן אמרו וכו'. 10.  "מזרע המלוכה"ה "א,א דק לירמיהו מ"רד השוו וכו'.
 ק"רדשם נא,א, -מכלול נ,ב השוו בלא בנים. 14אך לא מצאתי במדרש שמקור הדברים הוא פסוקנו.  

 "היו" נוסחהעל ה. "ולא היה"לפנינו:  ולא היו. 15  "וימת יתר לא בנים."הדוגמה מפסוק לב: את  צייןמ
ק "רדאולי למד  שגדל עמו והיה בן ביתו. 16י.  "כך במלרשאלא שמת וכו'. רוסי.  -פחות בדההנס ראו

דברי  השוו שגדל עמו...כמו אליעזר עבד אברהם.ביחסים כאילו היה בנו.  הפסוק משיך כן ממה שמ
 ק לבראשית כד,ב על עבד אברהם."רד
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, "עבד" –ן ": העי"בד חריע" – "ירחע"ודרך דרש כי מן השם למדו שעשאו בן חורין, כי 
פ ששחררו* "בהפך.  מכאן אמרו: בתך בגרה, שחרר עבדך ותנה לו.  ואע "חרי" – "ירח*"ו

ט).  ומכאן אמרו (ירוש' הור' -עבר על התורה כשנתן לו בתו, כי מצרי ראשון היה (ר' דב' כג,ח
בן נתניה:  יט,א): אל תאמן בעבד עד שיתסר דרי, כי שש עשרה דורות מן ירחע עד ישמעאל

ספר יחש ירחמאל*, ובא להשלים יחש כלב מה שלא נכתב ובני כלב אחי ירחמאל. (מב)  5 
כי אשר זכר למעלה (שם) לא היו בניו הראשונים, אלא מישע בכרו. כ): -למעלה (פס' יח

הקדימם; אולי היו החשובים מבניו.  וכן הבנים שהיו לו מן אפרת, לכבוד בצלאל.  וזהו שאמ' 
(פס' יח); כלומ' כי לו* כבר היו לו בנים, אבל אלה היו לו מן עזובה:  "ה בניהואל"למעלה 

(לעיל פס' כא),  "מכיר אבי גלעד".  וכן "אבי"זיף היה ידוע; לפיכך אמ' הוא אבי זיף. 
 10 – "אבי זיף"שם העיר (יה' טו,כד) נקראת על שמו.  ויש מפרשי'  "זיף"ואחרים רבים.  ואולי 

 ; והראשון נכון: "זיף"שע היה אדון ושר העיר הנקראת שר זיף, כלומ' כי מי

 סוירח*]  2ח'.    נ1פ] ן עבד"חורי.   העי קר] אשעשהו.   חרי נ1פ] השלים).   שעשאו 1פח' (פ ממן...כי]  1
).   מצרי] נ1פ1קומראב פ"ע תוקן(ששחרו  משחררו,  טפסששחררו*]  3).   טקומפנראבפ "והחית (תוקן ע

 5עשרה דורות.    פנהשלים).   שיתסר דרי]  1מח' ( מ] אעד 4ח'.    מ.   ראשון] תיקן) 1ממצר ( מ
החושבים.    פנ] החשובים 7בני.    פנר+ את.   בניו]  מכי]  6).   טמפנראב פ"ע תוקן(ירחמאלי  ס*] בירחמאל

 פנ] נקראת 10.   ח' פנב] ב).   לונ1מפ1טק פ"ע תוקן(לא  ופראבס*] אבני.   לו פנו] בניה 8ח'.    מבלו] 
 + על.    נ1פושם,  מושר]  11ח'.    ר] בח'.   זיף פנ] הקראת.   ויש מפרשי'

מן השם למדו שעשאו ק בעצמו. "זה מחדש רד "דרש"ראה שג. נ"המלתרס השוו ודרך דרש וכו'. 1
ל במדרש "הוא רז "למדו"במקרא לא נמצא במפורש שעשאו בן חורין; ואולי הנושא של  בן חורין.

בין י' ווייסע).  כן כנראה מ(ו "מכאן אמרו: בתך בגרה שחרר עבדך ותנה לו" ק אחר כך:"רד צטטשמ
ק "רד והוסיפ מינכן; ובכן, אםפריס ו י"בכתחסר  "חוריןמן השם למדו שעשאו בן " הביטויברם, 

בצורה  ל שנמצאו כבר"אמנם מתייחסת לאותם דברי רז "למדו"שהמילה לומר  ניתן בשלב מאוחר,
ומה "ה "להלן א ז,כא הערה ד שהקורא עדיין לא הגיע לדבריהם (השוו קדומה של הפירוש, אףה

ו החיבור.  "וי ללא "מכאן אמרו" ולה קצת יותר כהוגן הביטויגם ע ביטוי זה ). ואכן, בהעדר"שמוכיח
 ורא מכאן אמרו בתך בגרה וכו'. 2הדומות.  -י מחמת טעות"מאותם כת הביטוי גם יתכן שהושמט אך

תב בשמם גם ול שפסוקנו הוא המקור לזה, אבל כך כ"כאן לא מצאתי ברז גםבבלי פסחים קיג,א.  
שהרג את ל: אותו ישמעאל "רעד ישמעאל.  4).  "ומכאן"ה "פסוק כה הערה ד ג (השוו"המלתרס

 סובר ג"המלתרס י."המלרש השוו ובא להשלים וכו'. 5לפסוק כו.   ופירוש והשוו גדליה בן אחיקם;
ק בדיבור הבא.  "דברי רד והשוו כניס קצת מיחס כלב לפני כן כדי להגיע אל בצלאל;ספר משה

  ,"מועטין"ביחס ירחמאל (וכנראה גם ביחס שגוב) רק משום שבניו הטקסט שהפסיק מוסיף ק "המלרי
ים אותם המצוטטפירושים אלה ל השוו זיף היה ידוע וכו'. 9שבנים אלה של כלב הם מאם אחרת.  ו

יא שכל ה "אבי קרית יערים"ק לפרש שמשמעות "שם הוכרח רד. "אבי קרית יערים"פסוק נ על להלן 
בפסוקנו, לעומת עיר.  שם) הינה ראו קרית יערים (כמו בית לחם ובית גדר; בני העיר היו צאצאיו, כי

זיף אין זה רחוק לשער ש ,ובכן שם העיר נקראת על שמו. 10הוא שם איש.   זיףש כן, ניתן לומר
 ג סובר"המלתרסק.  אך "י ובמלרי"כך בתרגום, במלרש ויש מפרשי' וכו'.ידוע.  בן אדם היה 
 ק.  "כרד



  נ-דה"א ב,מב

 22 

, ולפי שהזכירו בסמוך סמך על המבין "זיף"לפי דעתי כי הוא חסר ובני מרשה אבי חברון. 
הוא אחד מן הבנים  ובני יהדי.:  (מז) "ובני זיף מרשה אבי חברון"והניחו, והוא כאלו אמר 

אינו חוזר למעכה, כי היה  "ילד" פילגש כלב מעכה ילד.הזכיר, ושני שמות היו לו: (מח) ש
: (נ) "שבר ואת תרחנהפלגש כלב מעכה וילד ממנה ", אלא לכלב, כאלו אמר "ילדה"אומ' 

פי': אלה שמספר עתה, שובל והאחרים, היו בני כלב בן חור, *והוא  אלה היו בני כלב בן חור. 5 
ן יפונה.  ולפי שיחש למעלה אורי בן חור* (פס' כ), אמ' עתה כי עוד היה לו בן בנו של כלב ב

 , ואלה היו בניו: "כלב"בן אחר לחור ושמו 

 נ] עתה 6ח'.    מפי'...חור]  5-6+ את.    פנ] וילדה.   ממנה רוילד]  42ח'.    מלו]  3סמוך.    מסמך]  1
 היה.    מ] אבן 6+ היה.    פנ] והוא 5).   מפנרטואב פ"ע הושלם(ח'  ס*והוא...חור*]  6-5עמה.   

כך גם כוונת ש ותב שמרשה הוא מישע, ויתכןק כ"המלריג. "כך במלתרס לפי דעתי וכו'. 1
שמישע היה שר על זיף, בני מרשה וחברון הסובר י, "דברי המלרש ראועל תחביר הפסוק  י. "המלרש

ברון, רק אביו של האיש יה שר של העיר חלא המישע סובר שהוא ק, אלא ש"(וכעין זה דעת המלרי
רק בן אחד של מישע למרות שכתוב  ק ודעמיה, הטקסט מזכיר"קשה י' ווייסע שלדעת רדחברון). מ

שם דעתו בפירוש  וראו . "דוחק כפול"בכור, והיינו בן זוהה כאותו למרות שבלשון רבים, ו "ובני"
כר ג הסובר שהוא ָגֵזז (אותו שנז"וכן המלתרסי, "המלרש השוו הוא אחד מן הבנים וכו'. 2הפסוק.  
אינו  "ילד" 3.  "זה לא היה גזז ולא בנו, אלא בן בנו, ודורות הוא חושב..."ק: "לשון המלריאחרון). 

וסיף: ומ "ילדה"הוא כמו  "ילד"ש ק הסובר"וגם לעומת המלרי לעומת התרגום, השוו חוזר וכו'.
ג (ספר הרקמה ע' ריב) "ריב ראוי גם לציין את טיעונו של ."'ואת תדבר אלינו' (דב' ה,כג) דוגמתו"
ק "על דעת רד.  מהי הכוונה פקתסכי אין מקום לה אמנם חוזר למעכה, ושהניסוח הוא מוצדק "ילד"ש
, "סומך"הוא  "כלב"כשהנושא הוא האב; ועוד, הרי  "הוליד"הצורה היא  וען י' ווייסע שבדרך כללט

תב וכהוא הטענה השנייה כשתנצל מן ק מ"רדפט.  אך נדמה שמשמש נושא המששאינו בדרך כלל 
ו חסירה, ושיעור הדברים: פלגש כלב היתה מעכה, וכלב "ל שהוי"; ר"כאלו אמר...'וילד ממנה'"

ו לפני "חסירה הוי בהאשר  ירה; ברם, אין שם דוגמהו חס"מכלול נ,ב על וי וראו הוליד ממנה.... 
להלן, ולא  שייכת לבנים הנמנים "אלה"ל: המילה "רעתה. אלה שמספר  5פוַעל עם נושא חדש.  
ל שכלב בן חצרון "ק כדברי רז"כאן מניח רד והוא בן בנו של כלב בן יפונה.ְלמה שכתוב למעלה.  

נראה שאין כוונתו  שיחש למעלה וכו'. ולפי 6דבריו לעיל ב,יח ובהערות.   ראו הוא כלב בן יפונה;
ק לבאר ", וגם אין דרכו של רד, שהרי דבריו אין מספיקים לכךחור תולדות כלב בן זכרולפרש מדוע נ

כבר הזכיר הטקסט שכיון  נראה שכך שיעור דבריו: . אלארך בכל היחסים שבחר הספר להזכירםהצו
, אלא רמז שהיה לו בן אחר ששמו כלב באמרו "חור הוליד..."אחד מבני חור, לא טרח שוב להקדים ש

 י להציע"רגילות בסגנון הפסוק אמנם הניעה את המלרש-אותה אי. ".אלה היו בני כלב בן חור.."
ק "ג והמלרי"המלתרסק. "רדהדומה לזה של פירוש מציג גם  רוש אחר במובנו של היחס, אף שהואפי

 ק."כרד סוברים



  נב-דה"א ב,נ

 23 

אבי "(להלן פס' נא),  "אבי בית לחם"יש מפרשי': אדון קרית יערים, וכן אבי קרית יערים. 
כמשמעו, פירוש: אבי קרית יערים, כי כל בני קרית  "אבי"*ויתכן לפרש   (שם). "בית גדר

.  "אבי קרית יערים"יערים היו בניו ובני בניו, וכל אותה העיר נתישבה מבניו; לכך כללן ואמ' 
יש מפרשי' שהיה מושל על הראה חצי המנחות. (נב)  : "אבי בית גדר*", "אבי בית לחם"וכן 

רואה ענין העיר  – "הרואה"א ב,נד; ח,ו), ופי' "ת למטה (דההנזכר "מנחת*"עיר ששמה  5 
.  ויש מפרשים "מנוחה"ומושל עליה.  ויש מפרשים שהיה מושל על חצי ירושלים שנקראת 

שהיה רואה וממונה על חצי המנחות הבאות לירושלים מאת כל הגוים.  ועוד יש פרושים 
הרואה "בעיני.  והנראה בעיני כי אחרים לא ראיתי לכתבם, וגם אלו אשר כתבתי לא ישרו 

הם שמות בני שובל, בנים אחרים לבד אשר ישבו בקרית יערים, ושם האחד*  "חצי המנחות
.  ואין לתמוה על צרוף שמות בני אדם שידמה ענין, כי "חצי* המנוחות"ושם האחר  "הרואה" 10 

אחרים מלבד א כה,ד) שידמה ענין, והם שמות בני אדם; ו"(דה "גדלתי ורוממתי"הנה צרף 
 אלה: 

 2).   ומפנראב פ"ע הושלם(ח'  טס*ויתכן...גדר*]  4-2השלים).    1מח' ( מיש...יערים]  2-1
 5נתיחשה.    ננתיבשה,  פאותו.   נתישבה]  נ] אותה 3ופירוש.    1מח',  באח'.   פירוש]  ר] בכמשמעו...אבי

+ העיר.    פנטו] אחצי 6שרואה.    פנ] רואה .  הנזכר נ] ).   הנזכרתטמפר פ"ע תוקן(מנחות  נסאמנחת*] 
 1מבו ( מ.   ישבו] )השלים 1פ(ח'  פ] שמות 9ואלה הפירו'.    ו] ועוד...כתבתי 8-7מנוחות.    ב] מנוחה

 פ"ע הושלם(ח'  סהאחד.   חצי*]  טפנמהאחר]  10).   רטומפנאב פ"ע הושלם(ח'  סתיקן).   האחד*] 
 והוא.      פנ] והם 11שמות.   ה ר).   שמות בני אדם] רטומפנא

ה "י להלן א ד,יב ד"גם המלרש והשוו ק. "ג ובמלרי"כך בתרגום, במלתרס יש מפרשי' וכו'. 1
. בדבריו על הפסוקים "הוא אבי זיף"ה "ק לעיל ב,מב ד"רד השוו ויתכן לפרש וכו'. 2.  "אבי"

בחילופים) הוא  עיינוי ("ני כתשבסביר שמה שחסר פירוש זה . הבאים הוא מניח שפירוש זה הוא נכון
י רב מסביר כל בני קרית יערים היו בניו ובן בניו..  שהוא תוספת לא מפניהדומות, -מחמת טעות

יש מפרשי' שהיה  4.  "הקדמון והגדול, כמו 'לאב ולכהן' (שו' יז,י)"מרומא שהיה  נימן בן יהודהב
ג.  "כך במלתרס ...שנקראת מנוחה.ויש מפרשים 6ק.  "י ובמלרי"כך במלרש מושל על עיר וכו'.

ג "רס דברי ראו  ועוד יש פרושים אחרים. 7התרגום.   השוו ויש מפרשים שהיה רואה וכו'.
לבד אשר ישבו בקרית  9ק להלן.  "עדיף רדג, הדומים במקצתם לפירוש שמ"מלתרסהמצוטטים ב

הוא י על הפסוק הבא , שהרמעלה קושי אינו ממשפחות קרית יערים "הרואה"ש ק"קביעת רד יערים.
ב שמשפחות הצרעתי יצאו תב שממשפחות קרית יערים יצאו הצרעתי והאשתאולי, ולהלן ד,ב כתווכ

ני הרואה היו ממשפחות בכוונתו היא שק שם.  ואולי "שבכאן לפי דברי רד "הרואה"שהוא  –ֵמְרָאָיה 
שדווקא בנו של  "להא"ה "להלן א ד,ב דמציע ק "רד ,ואמנםצמו; אבל לא הרואה ע קרית יערים

ולא  : שנשמע כדבר משמעותיל"ר שידמה ענין. 10.  "עקרי משפחות הצרעתי"הרואה ובני בנו היו 
ה "להלן א כה,א ד ראו ;"רוממתי עזר"השם השלם הוא ורוממתי.  11שמות.   כרשימה שלסתם 

 .  "הנבאים"
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, שהיו בני שובל, היו פי': כל בני קרית יעריםומשפחות קרית יערים היתרי והפותי. (נג) 
חלוקים לאלה המשפחות, ואלה הנזכרים ראשי המשפחות.  כל משפחה מתיחשת אל בית אב 

מאלה (במ' כו,מד), וכן כלם:  "לימנה משפחת הימני...לבריעה משפחת הבריעי"שלה, כמו 
צרעה ואשתאול שני מקומות בארץ יהודה, ויצאו אנשים יצאו הצרעתי והאשתאלי. 

יערים ובנו שתי מקומות אלו וישבו אותם, והיו לשתי משפחות נקראו*  ממשפחות קרית 5 
ותחל רוח יי' לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין ".  ואף על פי שכתוב "אשתאולי"ו "צרעתי"

אלא שבני  –כמו קרית יערים  –(שו' יג,כה), לא היה משבט דן, כי אם משבט יהודה  "אשתאול
ויעלו ויחנו ".  וכן כתוב "מחנה דן"ם נחלה; לפיכך נקרא דן חנו באותם המקומות עד נפלה לה

בקרית יערים אשר ביהודה על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה הנה אחרי קרית 
 10 "שלמא אבי בית לחם"כמו שפרשנו (פס' נ) בני שלמא בית לחם. (שו' יח,יב): (נד)  "יערים

גם הוא שם משפחה;  עטרות בית יואב.:  "נטופתי"(פס' נא); ועוד מבניו משפחה אחרת שמה 
וחצי המנחתי (במ' לב,לה), וכל אותה העיר הית' מבניו:  "עטרות שופן*"או שם עיר, כמו 

 גם כן שם משפחות:  הצרעי.
 
 4הבריעה.    נ] הבריעי 3מתיחשה.    רמתיחשת]  2וכל.    ט] ח'.   כל מפי']  9היתם.    ס; רכך ] היתרי 1

שני.    פנ] ממשפחת.   שתי פנ] ממשפחות 5וצרעה.    נכל צרעה,  רוהאשתולי.   צרעה]  ס; רכך ] והאשתאלי
ח'.    פנ] יי' 6ועל כן נקראו.    ט); קומפנרב פ"ע תוקן(נקראות  אסלשני.   נקראו*]  פנ] ח'.   לשתי מאלו] 

 סשם]  11בת.    ס; ר] כך אבית 01ח'.    מרבאשר]  9ולפיכ'.    ו] היו.   לפיכך ט] חנו 8שבט.    נפ] שבני 7
.   )השלים 1פ(ח'  פ] שם 13).   קמבטו פ"ע תוקן(ודיבון  פנשובל,  סאשופן*]  12השלים).    1סח' (

 היו מבני שלמא.   +  נ1פהמשפחות,  ראמשפחות] 

ק "המלריו שבני קרית יערים הם בני שובל. ק מפרש בהתאם לשיטת"רד שהיו בני שובל וכו'. 1
ודה להלן פסוק נד בהערות על שמ וראו תאם לשיטה שלו שהיה שובל אדון עליהם;רש בהמפ

 4.  "ויהיו בנים לשובל" נים בני שובל כלל על אף הביטוייוצא שאין נמ ,שיטתו שלפיק "המלרי
י בני שלמא, "תיישבה עג נשמע שאשתאול ה"מהמלתרסויצאו אנשים ממשפחות קרית יערים וכו'. 

 שתי מקומות. 5נקראת עם הפסוק הבא; וכן נשמע מסוף דבריו להלן ד,ג.   "והאשתאלי"ושהמילה 
הכוונה: וִישבו אותם,  וישבו אותם.פריס והנדפס.   י"בכתמו שנמצא כ "שני מקומות"ל "אולי צ

לעומת  והשוו מוסב על המחנה. "לא היה" ואף על פי...לא היה משבט דן וכו'. 6בבנין פיעל.  
ם שאולי משום כך "תב המלביוכ שבני דן חנו. 7ק להלן ד,ב).  "המלריתב וכדבריו כי (ו"המלרש
הוא חלק מֵשם  "המנוחות"ק "רדדעת חנו ונחו שם עד שמצאו נחלה.  אבל ל , שכן"המנוחות"נקראו 

ל: "ר וכו'. "שלמא אבי בית לחם"כמו שפרשנו  10בפירושו לפסוק נב.   איש, כמו שהוא כותב
רש בהתאם לשיטתו, וכמו כן י המפ"לעומת המלרש והשוו הערים. בניו ובני בניו יישבו אותן 

אין אנו יודעים אם היא עיירות או בנים; ונראה שהם עיירות, ואין לתמוה על זה "תב: וכק ה"המלרי
שאמ' 'בני שלמא' ולא הודיע את שמותם, שהרי מצינו דוגמתם למעלה, שנ' 'ויהיו בנים לשובל' ולא 

גם כן  13י.  "כך נשמע מהמלרששם עיר.  12א בתרגום על דרך דרש.  גם מה שנמצ וראו . "כתבם
הם שמות שתי משפחות שהיו מבני שלמא  "צרעי"ו "מנחתי-חצי"בכוונתו נראה ששם משפחות. 

שהיה  "חצי המנחות"קשר ל "המנחתי-חצי"), ושאין ל"היו מבני שלמא" ראו בחילופים התוספת(ו
אלה סוברים שפי הלעומת התרגום).  אבל ל והשוו ;"הצרעתי" אינו "הצרעי"מבני שובל (וסביר גם ש

ו "ק קשה מה שנמצאת וי"רד לפי שיטתי.  "המלרש השוו , ניתן לומר לא כך;הם שמות של עיירות
 ."הצרעי"במקום לפני  "חצי המנחתי"החיבור לפני 
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שהיו  .ספריםכלומ': גם אלה המשפחות היו מבני שלמא:  ומשפחות ספרים ישבי יעבץ.(נה) 
.  אפשר שיעבץ בנה אותה ונקראת על שמו: "יעבץ"סופרים ומלמדים, והיו יושבי עיר ששמה 

שמות משפחות.  ויש הרבה דרשות בשמות האלה, ואם באנו  תרעתים שמעתים שוכתים.
לדרוש כל השמות למה נקראו כן, לא יכילם ספר; ואין לנו אלא מה שנמצא כת'.  כי כל 

ידועים אצלם, כמו שכתוב במקצתם; ואין לנו לחפש אחר אותם שלא השמות היו על ענינים  5 
ף.  ובספרים "י הקו"בצר "הקינים" –מצאתי כן בספר מדויק  המה הקינים.נכתבו עניניהם: 

.  "לית, וחד 'ִקינים והגה' (יח' ב,י)"ק; והמסרה עליו "ף בחר"אחרים גם כן מדויקים מצאתי הקו
 "ויתנהו לצורף"עה; ויש מפר' שהיו צורפים *מתרגום והקינים הם כמו כן שם משפחה ידו

ל (ב' סוטה יא,א) אמרו כי הם מבני קיני* חותן ".  ורבו' ז"ויהביה לקנאה"(הש' שו' יז,ד): 
והם משפחת בית  מחמת אבי בית רכב.משה, ונתערבו במשפחות יהודה ונתיחשו עמם:  10 

 ."חמת" הרכבים הנזכר בספר ירמיה (לה,ב), ושם אב המשפחה ההיא*

בספרים  רבספר מדויק] .   ח' נ1פ] כן 6.   )השלים 1פ(ח'  פממצאתי...הם]  8-6הללו.    נ] האלה 3
ח'.    רעליו...כמו]  7-8בחירק הקוף.    נ] ק"ף בחר"כ.   הקו"+ ג ט] ח'.   מצאתי נ] מדויקים 7מדוייקים.   

 9).   טקומפנראב פ"ע הושלם(ח'  ס...קיני*] *מתרגום 9-8השלים).    1מח' ( משם]  8והגנז.    נ] והגה 7
אבי.   ההיא*]  ו] אב 11ח'.    ס; רכך ] אבי 10ל.   "ואמרו רבותינו ז נטואמרו רבותי',  פ] ל אמרו"ורבו' ז

 + נקרא. ק); רטקומפנב פ"ע תוקן(ח'  סא

היו רש בשם יהודה בן קוריש שג מפ"המלתרסספרי בהעלותך עח.  השוו שהיו סופרים וכו'. 1
תב וג כ"המלתרס. "לפי פשוטו"ק "י, וכן המלרי"תב המלרשוכך כ שמות משפחות. 3 מקרית ספר. 

ספרי שם; מכילתא  ראו ויש הרבה דרשות וכו'.בשם יהודה בן קוריש שנקראו על שם מקומותיהם.  
 ו'.ואין לנו לחפש וכ 5התרגום כאן.   וראו חומא יתרו פרשה ד, ויקהל פרשה ח.תנויתרו פרשה ב; 

תב כאן על הניקוד חסר וכ ק"רדמה שמצאתי כן וכו'.  Exegetical  Programme"  .6ברגר, " ראו
 נוסחהעדות ל לא מצאתי ם,בר ."מנחת שי"ה והשוו. מתוספותיופריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכת

ק את המילה "נדמה שניקד רד "מצאתי כן"מהלשון המקרא.  נוסחאות-י בליקוטי חילופי"בציר
נדמה כי  והמסורה וכו'. 7פרופ' ר' שטיינר).  לי  (כך העיר "דיבור המתחיל"י ב"בציר "קיניםה"

המילה  אשר בה אחת , חוץ מדוגמה"הִקינים"משמעות ההערה שבמסורה היא שאין עוד הופעות של 
ן כיו ק"בחיר "ִקינים" נוסחהק היא לתמוך ב"א הידיעה.  ובכן, ככל הנראה, כוונת רד"בלי ה מופיעה

ג בשם "והמלתרס י,"המלרש השוו שם משפחה ידועה. 8.  "הִקינים"המילה מושווית ל שבמסורה
לפנינו: ויהביה.  9.  "ותתנהו"לפנינו:  ויתנהו.י.  "כך במלרשויש מפר' וכו'. יהודה בן קוריש.  

מה  ורא י; אבל"ף בציר"אם הקו דבריהם יותר משכנעיםל וכו'. "ורבו' ז.  , בלשון נקבה"ויהבתיה"
ג "לעומת המלתרס והשוו ספרי שם, ראו והם משפחת בית הרכבים. 10תב י' ווייסע בביאורו.  ושכ

ג בשם יהודה "לעומת המלתרס השוו ."חמת"ושם אב המשפחה ההיא  11בשם יהודה בן קוריש.  
 בן קוריש.
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לים יז) משפחת רם עד* דוד, ולא הש-. לפי שהזכיר למעלה (ב,יואלה היו בני דויד(א)  ג
שני היחש כדי לספר יחש כלב אחי רם, חזר עתה בהשלימו יחש כלב להשלים יחש דוד:  

ו): לפי "ב ג,ג).  יש בו דרש (תנ' תולדות פ"(ש "כלאב". ובספר שמואל קרא אותו דניאל
מב), אמרו ליצני הדור כי זה הבן הנולד -א כה,לט"שלקח דוד אביגיל אחרי מות נבל (ש

ל, לפיכך יצא קלסתר פניו כקלסתר פניו של דוד להסיר החשד; לכך לאביגיל היה בנו של נב 5 
 היה שמו העקרי, כלומ': דנני אלהי מנבל:  "דניאל", כלומ': דומה לאב.  ו"כלאב"קראו 

.   השלים) 1פ(ח'  פ] היחש 2.   )בטפנשפ "על (תוקן ע מעם, סארו עד*] השלים).    1מ(ח'  מלמעלה]  1
 1פ(ח'  פ] את אביגיל.   אמרו...הדור באביגיל]  4ויש.    ויש]  3אחריו.    נ1פם, אחרי פאבי רם,  מאחי רם] 
ולפיכך.    נלפיכך] השלים).    1פ(ח'  פ] היה 5בני הדור.    נ1פח',  מליצני הדור]    ואמרו. ב.   אמרו] השלים)

לפיכך.    פנ.   לכך] השלים) 1פ(ח'  פ] ).   להסיר החשד"ויצא"מעל  "לפיכך"הכניס  1פויצא ( מפלפיכך יצא] 
העקר.   אלהי]  בלאביו.   שמו העקרי]  מ+ כלו.   לאב]  ודומה]  6ח'.    פנל, "ר ו שהיה כלו, 1ק] אכלומ' 6

 אלהים.   אטמפנ 

בני את שם  שהטקסט מציג .  למרות"עם דוד", במקום נוסח-פ רוב עדי"כן נראה לתקן ע עד דוד. 1
ובספר  3.  "עד דוד"; ובכך מוצדקת הלשון דוד ובני אחיו אינם מוצגים יז), בני-אחיות דוד (ב,טז

היה מכלים פני מפיבושת בהלכה, הוא בבבלי ברכות ד,א נמצא ש ."כלאב"שמואל קרא אותו 
, "לכל אב"מלשון מפרש את השם בשם יהודה בן קוריש  ג"המלתרס. "כלאב"ושלכך נקרא 

מצא פירוש זה בשם מדרש י נ"במלרש דרש כו'. יש בו היה דיין ומומחה לרבים. במשמעות ש
הוא רק אחר כך , ו"שני שמות היו לו, וכמוהו רבים בכתוב"ק: "תב רדועל הפסוק בשמואל כויכולו. 

ק "רד. על הפסוק בשמואל "דומה כלו לאב"וטיקן:  י"בכת דומה לאב. 6את דברי המדרש.   צטטמ
וכמו כן נמצא  וכן הוא לפנינו בתנחומא. ,"כלו אב"על פי המדרש מלשון אמנם מפרש את השם 

ג "בשם יראם המגדיאלי מפי רס ג מצטט"המלתרסש מסנות כאן. "י ובפירוש ר"בתרגום, במלרש
בשם מביא י "מלרשלא נמצא כך בתנחומא. אך ה ודניאל כו'. . "כאילו אביו"שם הוא מלשון שה

 ."דנו אל –דניאל "מדרש ויכולו: 
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נופלת על עקר העצם, לא להביא דבר  "לאבשלום"ד ". למההשלשי לאבשלום בן מעכ(ב) 
 "הרגו לאבנר"ד "ד זו למ".  וכמו למ"אבשלום", כאלו אמר "לאבשלום"אל העצם; ובאמרו 

(יר' ל,יב), ואחרים מלבד  "אנוש לשברך"(שמ' כז,ג),  "לכל כליו תעשה נחשת"ב ג,ל), "(ש
 אלה כמו שהבאתים בספר מכלל בחלק הדקדוק (קצד,א): 

בספר מכלל בחלק  4לא אבשלום.    נוכשאמרו.   אבשלום]  בעל.   ובאמרו]  אבאל]  2ח'.    מ] בלאבשלום 1
 כ)."תיקן כמש 1פבמכלל הספר הדקדוק ( פ] הדקדוק

מורה "במכלול: ( "נופלת על עיקר העצם"ד "כאן שהלמק "רדתב וְלמה שכ ד לאבשלום וכו'."למ 1
 :שם ל,יב; "לאמתת עצם הדבר ויספיק הענין זולתה" :כה,ה לירמיהו ובפירוש; "על עצם הדבר

ספר השרשים  השוו עוד דבריו להלן א כא,יב וליחזקאל ג,ג), וראו ;"במקום העצם ויספיק זולתה"
את "שהביטוי רש מפו ,"על עצם הדבר הפעול"מורה  "את"שהמילה ק "רדתב ו, שם כ"את"ערך 

לבראשית א,א).  שם וע "ראב השוו( "משה ואהרןעצם "הוא כמו (שמות י,ח)  "משה ואת אהרן
עצם ", ומובנו של פסוקנו: "עצם"ד, היינו שפירושה "כוונתו כאן לענין הלמהיא ונראה שכך 

 "אבשלום"שכיון  .224ע'  "שכל טוב"ק, "על כך רמ והשוו(כך הציע לי פרופ' ר' שטיינר).  "אבשלום
ד היא אמנם "ק כאן הלמ"שונות שמזכיר רד(על אף שבשתי הדוגמאות הרא "הדבר הפעול"אינו 

דבר "דווקא לעצם ה "ל"או  "את"ק להגביל את המובן הזה של "שאין כוונת רד , נראה)"את"במקום 
 באה לפני מושא. "את"שתמש באותו מונח בספר השרשים כי בדרך כלל, המילה מ רק הוא ;"הפעול

; אך לעומת ראיית 202ע'  ע"של ראבתורת הלשון פ "ל' חרל וראו ע לבראשית א,א,"ראב השוו(
ה "ב ג,יא ד ;"למשגת"ה "גם להלן א כא,יב ד וראו ).ק שם"פירוש רד ראו ע משמואל א יז,לד"הראב

כנראה  ם, וי' ייטלש בביאורו", המלבי"מכלל יופי", ה"מצודות דוד"הדברינו,  לעומת ."לאמות"
ק "רדב נוסחהה מו כן תוקנה(וכ "אבשלום את"הוא כמו  "לאבשלום"ק ש"בדברי רדמבינים 

 שאותיותק "רדתב ומכלול קצד,א, שם כגם  ראוג). ", ירושלים תשננחמד למראהבמקראות גדולות 
דוגמאות של  , והוא מביא מספר"יסמכו עליהם המילים"באופן ש "מורות על עצם הדבר" מ"בכל

בכן, ע' נו,י); ו(=אהבי עצם נום; יש "אהבי לנום"מ, כמו "נסמכים שנמצאת אחריהם אות בכל
ם, לאלה. ברהיא זכיר במכלול, נראה שכוונתו וא מק כאן לדוגמאות נוספות שה"כשרומז רד

שבנדפס  "לא אבשלום" נוסחההדורשת עיון נוסף.  "יסמכו עליהם המילים"המשמעות המדוייקת של 
אין ל: "ר לא להביא דבר אל העצם.  פריס. י"בכתא תוצאת קריאה מוטעית של מילה מחוקה הי

 ."אל"יחס במשמעות -ד משמשת כמילת"הלמ
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אמרו כי זו היא מיכל בת שאול (ב' סנהדרין כא,א); לפיכך אמר  יתרעם לעגלה אשתו.(ג) 
ב "(ש "ומיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה"ראשונה.  ומה שאמ' הכת'  – "אשתו"

שהיה מפזז ומכרכר לפני יי';  ו,כג), מאותו יום ואילך לא היה לה, ענש הבזיון שבזתה דוד על
תמורת  "נּוּלדו"ד "הדגש בלמ ואלה נולדו לו בירושלם.אבל קודם לכן היה לה (ב' שם):  (ה) 

היא בת שבע ארבעה לבת שוע בת עמיאל. ו הנה, נבלעה בדגש:  "פ שנכתבה הו"הנח; ואע 5 
כי קרובים  "עבת שב"ויש קוראים אותה  "בת שוע"ב יא,ג); ויש שהיו קוראים "בת אליעם (ש

ולא נזכרו אלה הארבעה בנים   אחד, אלא שהאותיות הפוכות. "אליעם"ו "עמיאל"הם.  וכן 
כסדר תולדותם; שהרי שלמה היה הגדול, כי הוא היה הבן הראשון שהיה לבת שבע מדוד 

וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה...ותלד לו בן "אחרי מות הילד, כמו שכת' 
 10 ב יב,כד).  "(הש' ש "ויקרא...שמו שלמה

מאותו  3היתה.    פנהראשונה.   היה]  פנאשתו.   ראשונה]  + 1במאשתו]  2ולפיכך.    1מח',  מלפיכך]  1
בשביל  נעל עונש,  טח'.   ענש]  מהיתה.   לה]  נמאותו היום.   היה]  נמאותה היום,  פכלו' מאותו יום,  ויום] 

 5דגש.    נ] (לפנינו במהד' ברויאר: בירושלים).   הדגש] יו.   בירושלםה והיה]  4לדוד.    בטנעונש.   דוד] 
שבע.    פנח'.   שוע]  ר] ב...קוראיםא+ אותה.   בת בפנ] אקוראים 6שוע.    פננבלע.   שבע]  ננבלעה] 

 1פשהשמות ( פש+ הוא.   שהאותיות]  פנח',  מאחד]  7שוע.    פנח'.   שבע]  טומפנקוראים אותה] 
נ 1פכמו]  9+ לה.    בשהיה]  8אלא.    ראלה]  7השלים).    1פח' (מפ ] בולא...שלמה 10-7יות).   שהאות

 שלמה שמו.    נ1פ+ את.   שמו שלמה]  רטויקרא]  10ח' (וכן לפנינו).    נ1טופוכמו.   לו] 

ג ", המלתרסהתרגום והשוו עוד שם. וראו בגמרא: שהיתה חביבה עליו כעגלה; זו היא מיכל בת שאול. 1
שבשני  "אשתו ראשונה –אשתו " נוסחהיש להתחשב ב ראשונה. – "אשתו"לפיכך אמר י.  "והמלרש

בפירוש ( .)haplography( פלוגרפיהנוסח מחמת הה-שאר עדיב אחת "אשתו" ההושמטי, כי יתכן ש"כת
מכלל "ב ."אלא שהיתה אשתו ראשונה": ניסוח הואבשמואל ב ג,ה, ה "עגלה אשת דוד" ק לפסוק"רד

 "מכלל יופי"שמעצמו הכניס בעל ה סביר להניחאך  ,"רוצה לומר הראשונה –אשתו " הניסוח הוא: "יופי
כדי לסייע רק  הוא הכניס אותהק לא נמצאת בגמרא; "הערה זו של רד )."רוצה לומר"את הביטוי 

לא  ושמיכלשלפי הפשט עגלה אינה מיכל,  שם הוא מוסיף, השוו דבריו על הפסוק בשמואל רוש.לפי
שנזכרה עגלה כאשת דוד מסביר שם ק "רד הפירוש שעגלה אינה מיכל,לפי . נזכרה כי לא הולידה לדוד בן

ענש  3באורך.   שם ראו; "לא היתה ממשפחה גדולה, ולא היתה ידועה בזכרו אותה אלא באשת דוד"כי 
ד השורש אינה "ם יול: א"ר ד כו'."הדגש בלמ 4.  "בשביל עונש הבזיון"הנדפס:  נוסחת הבזיון.

ערך  והשוו פח,א,-על כך מכלול פו,ב ראו ו;"ד ולא בוי"ק הוא אמנם ביו"מתבטאת כעיצור (השורש לרד
-מכלול עח,א (ראובמקרה כזה  "נח"בספר השרשים), דינה להאריך את התנועה, כתפקידו של ה "ילד"

אינו מתבטא  "נח"כאן ה ).  אך"ותבנח"ה "ניסוחו של ג' גולדנברג המצוטט לעיל א,ז הערה ד וראו עט,א;
ד על "ובמקומו הוכפלה הלמ –מתבטאת כתנועה קצרה  "נולדו"כי התנועה בהברה הראשונה של  –כלל 

ד השורש, באמת התנועה "ק, הנראית כהארכה העומדת במקום יו"ו השור"שנמצאת וי ש.  למרותידי דג
נעלמת "ו "שהויק "רדתב ולהלן (א כ,ח) כ מכלול שם).  (השווו כאלו אינה "מתקצרת מחמת הדגש, והוי

ק כדוגמה את "מזכיר רד במכלול, שם וראו . "אבד מהנשימה"תב שוכהוא ; ובמכלול (צג,ב) "מהמבטא
ו, ומדבריו בספר "לפנינו בבראשית לא נמצאת ויביחזקאל טז,ד ובבראשית מ,כ. אך  "הּוּלדת"המילה 

לבת "הביטוי תב שוג כ"המלתרס ולא נזכרו כו'. 7.  "ווי לפניו לא היתה נשמע שגם "ילד"השרשים ערך 
ק מוכח "מדברי רדלא הולידה אלא שלמה והילד שמת.  אך מתייחס לשלמה בלבד, כי בת שבע  "שוע

הוא  כי ק,"סובר כרדהוא ק מוכח ש"מהמלריהארבעה היו בני בת שבע.  אינו סובר כן, אלא שכל הוא ש
יה אמנם ה בנו של בת שבע בעוד שנתן זה הנתן הנביא לא היש שנתן זה אינו נתן הנביא מכך מוכיח

אחרי ם י פריס ומינכן, וכנראה הוא הוסיף אות"כתחסרים באלה ק "רד בני בת שבע.  דברי מארבעת
 ."ותלד בן"לפנינו: ותלד לו בן.  9בפסוק בשמואל.   עייןהוא ש
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טז) אינו זוכר אליפלט -דב ה,י"ובספר שמואל כשזוכר אותם בני דוד שנולדו לו בירושלם (ש
פ שלא "הראשון ונגה; אולי לא היו בחיים *אז ולא* מנה אותם*.  ובזה הספר מנה אותם, ואע

(פס' ט)  "כל בני דוד"היו אלה* השנים בחיים, כי מנה הנולדים לו בירושלם, ולפי שאמ' הנה 
מנה אותם  ז)-א יד,ד"מנה אותם כלם.  וכן במקום אחר שמנה אותם גם כן בזה הספר (דה

 5 (ח)(שם):   "אשר היו לו בירושלם", הרי אמ'* "כל אלה בני דוד"כלם; ואף על פי שלא אמ' *
השני.  אולי מת הראשון כשקרא שם האחרון.  ובמנין השני בזה הספר (שם) יש  ואליפלט,*

ניח ה ובן שלמה רחבעם.*:  (י) "ֶאִליָפֶלט"והשני  "ֶאְלָּפֶלט*"שנוי מעט ביניהם, כי הראשון 
 הבנים האחרים, וִיחש שלמה, כי לו המלוכה ולבניו אחריו.  וִיחש מלכי יהודה דור אחר דור: 

 2זוכר).    1פמונה ( מפח'.   זוכר]  ופנא שזוכר).   לו] "ס 1פכשמונה, ( מפשלמה.   כשזוכר]  ב שמואל] 1 
א; תוקן "בשם ס 1פכלם (וכן  + ואברטס).   אותם*] מפנפ "אלא לא (תוקן ע ואו לא,  1סאברטפ *אז ולא*]

 5-4).   נ1פברטומפ "אלא (תוקן ע סאאלה*]  3פ.   "אע ופנפ] "ובספר זה.   ואע מ).   ובזה הספר] מפנפ "ע
נ 1ופכל...אליפלט] ( 7-5).   נ1טופפ "כל אמר (הושלם עפ ח',  סאברמ*כל...אמר*]  5ח'.    פנוכן...כולם] 

 סאברמפ*ואליפלט...אליפלט*]  6-7).   "הרי...ירושלים ה בני דוד.כל אל"ואחר כך  "ואליפלט...אליפלט"
אליפלט (תוקן  טנאלפלט*]  7+ אליפלט.   נ 1ופהאחרון]  6הדיבור הקודם).    השוו ;טפ "ח' (הושלם כאן ע

 ובניו. בולבניו]  אחרים.   פנהאחרים]  8).   ופ "ע

אז ולא "א הי תהמדוייק נוסחההלא היו כו'.  אולי 2ח.  -להלן פסוקים ו ראו אליפלט הראשון ונגה. 1
ק בשמואל (ב ה,טו) מוכח "מדברי רד החילופים); שכן (ראו "או לא מנה אותם כולם"לא , "מנה אותם

וכן נראה גם מהמשך הדברים ), "מתו בלא זכר"וסיף שם שמהוא מה ש (וראושאין כאן אלא פירוש אחד 
תב וג כ"המלתרס, כניסיון לתקנו.  נוסחחרי שהשתבש ההוכנסה א "כולם"נראה שהמילה כאן.  ובכן, 

 סה לתרץ את פסוקנו. מנ אין הואוהיינו כרשימה בשמואל, אך א בנים בירושלים, "שלא היו לדוד אלא י
לפי התרגום, ולפי שאמ' וכו'.  3ק.  "ם על פי דברי רד"תב המלביומה שכ וראו י. "גם המלרש והשוו

ולפי זה, אין הרשימה צריכה  היינו שכל אלה היו בנים של דוד. ,"בני דויד כולהון"פירושו:  "כל בני דוד"
 עיינו: אלה הם כל בני דוד; אבל "כל בני דוד"ק מפרש "נשמע שרדק. "רד ו שללכלול את כל בניו כדעת

 הדומות. -מחמת טעותי הושמטו מילים אלה "ברוב כת  , הרי אמר."כל אלה בני דוד" 5בהערה הבאה.  
במבט  שבכאן.  ברם, "כל בני דוד", היה זה כמו "כל אלה בני דוד"שאם היה כתוב שם מז כאן רוק "רד

תכלול דווקא מובנו: כל אלה שנרשמו הם בנים של דוד, בלי שהרשימה  "כל אלה בני דוד"ראשון נראה ש
ל אלה , המשמעות היתה שכ"כל אלה בני דוד"שאם היה כתוב  , אם כן,ק"נראה בכוונת רד את כל בניו.

לפי זה, אף יתכן שמפרש כי אחרת אין בביטוי שום חידוש.  א הידיעה,"של דוד, בה בניםהברשימה הם 
ולא: אלה ההערה הקודמת), היינו שמובנו: כולם הם בני דוד ( (השוושבכאן כתרגום  "כל בני דוד"ק "רד

יכה איפוא לכלול את כל בנים של דוד, והרשימה צרההמשמעות היא: כולם הם  הם כל בני דוד); וגם בכך
ואלה שמות הְילּודים "הוא  הניסוח בפסוק ."אשר היו לו בירושלם"הרי אמר בניו שנולדו בירושלים.  

.  "ואלה שמות הִי�דים לו בירושלם"בשמואל (פס' יד) כתוב  ראוי לציין שגם.  אך "אשר היו לו בירושלם
המילה ציין את כולם, ושהפסוק י יש להניח "כל בני דוד"אולי כוונתו היא שבמקום שכתוב בכן, ו
אשר היו לו "אינה מכריחה כך.  גם יתכן שהביטוי  גם יכולה לרמוז לכל אלה שנולדו אם כי "בירושלם"

, ואילו הרשימה בשמואל היו לו אז, כולל אלה שמתו בגיל צעיר, בזמן עבר, רומז לכל הבנים ש"בירושלם
בחילופים.  עיינו ואליפלט כו'. 6היו בחיים בזמן כתיבת הספר.  כוללת רק את אלה הנולדים בירושלים ש

י, ושבענף "רק למשפחה אחת של כת ק בשוליים בשלב מאוחר והגיעה"י רד"שפיסקה זו הוספה ע נראה
כי טעה הסופר בראותו  –שבדיבור הקודם  "ואף על פי שלא אמר"אחד של אותה משפחה הוכנסה אחרי 

 "כל בני דוד"חדש המתייחס לביטוי  "דיבור המתחיל"באותו דיבור כ "כל אלה בני דוד"את המילים 
 השוו הניח הבנים האחרים וכו'. 7סט. פטרסבורג.   י"בכת רק שבפסוק ט. הפיסקה נמצאת במקום הנכון

 דבריו בהקדמה על מטרת הספר.
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ם הוא יהואחז, שלקחו פרעה נכה והגלהו למצרים ומת ש ובני יאשיהו הבכור יוחנן.(טו) 
?  והלא יהויקים היה גדול* ממנו שתי "הבכור"ב כג,לד); ושני שמות היו לו.  והיאך אמ' "(מ

בן עשרים "ב כג,לא), וכת' "(מ "בן עשרים ושלש...יהואחז במלכו"שנים, דכת' 
(שם פס' לו), ובין מלכות זה למלכות זה לא היה אלא שלשה חדשים  "וחמש...יהויקים במלכו

שהיה בכור למלכות, כלומ' שמלך תחלה; כן פרשוהו  "בכור"א קראו לד)!  אל-(שם פס' לא 5 
ל (שם) כי "אמרו רבותי' ז השלשי צדקיהו הרביעי שלום.): בל (ב' הוריות יא,"רבותי' ז

על שם שהיה מושלם במעשיו; כי הוא צדיק היה, אלא  "שלום"שלום הוא צדקיהו, וקראו 
שם ששלמה מלכות בית דוד בימיו.  ואמ'  על "שלום"שבני דורו היו רשעים.  ועוד, קראו 

שהיה רביעי למלכות  "הרביעי"שהיה שלישי לבני יאשיהו, ואמ' עליו  "השלישי"עליו 
יאשיהו.  ומדרך הפשט לא נראה כן, אלא כי שלום זה הוא יהויכין בן יהויקים בן יאשיהו.  ולא  10 

מלכים אחר יאשיהו כי אם ; כי לא מצאנו ב"שלום"נוכל לומר כי בן אחר היה ליאשיהו ששמו 
...אל שלום בן "בספר ירמיהו:  "מלך"יהואחז ויהויקים ויהויכין וצדקיהו, ושלום קורא אותו 

(יר' כב,יא).  וכל ענין אותה נבואה על יהויכין שגלה  "יאשיהו...המולך תחת יאשיהו אביו
ת תמצא כן.  וֵהָנה בהרבה מקומו –כי בן בנו היה, ובני בנים כבנים  "בן יאשיהו"לבבל; ואמ' 

גם כן כתבו בסדר בני יאשיהו לפי שהיה לו מלכות יאשיהו בפני צדקיהו דודו; *לפיכך חזר  15 
 לספר אותו על הסדר* (פסוק טז): 

ושלש]  3כדכת'.    ו] ).   דכת'נ1רטופ פ"ע תוקן(הגדול  בסא] גדול* 2השלים).    1פח' ( פמ] ל"ושני...ז 6-2
 נ1פ?), "זה"ולא היה בין מלכות זה למלכות (+  ו] ובין...למלכות 4+ שנה.    ב ]+ שנה.   וחמש ובושש,  ר

 פ] גהוא...שלום 7+ הוא.    ו] כי.   חכמינו פנ] רבותי' 6שלש.    רולא היה בן מלכות זה למלכות.   שלשה] 
ח'  מ] עליו 9ח'.    ומפנרבשם]  8שהיו בני דוד.    לא נ] אלא...היו 8-7שלם.    ט] .   מושלם)השלים 1פ(ח' 

ח'.    רהמולך...יאשיהו]  14-31+ בבל.    רמלך]  21ח'.    ראחר היה]  11ח'.    רהוא]  10).   השלים 1מ(
 נ1פ] כתב.   בסדר נכת',  1פ] כתבו 51+ הרי הם.    ו] בנים 41הנבואה.    ומפנרח'.   נבואה]  פנ] אביו 13

+ והנה גם כן  נהסדר]  16).   רטומפנפ "ח' (הושלם עא סדר*] *לפיכך...הס 15-16ח'.    רבספר.   בני] 
 כתב בספר בני יאשיהו.

ק את הדיון על "פריס ומינכן, וסביר שהוסיף רד י"בכתעד סוף הדיבור חסר מכאן ושני שמות וכו'. 
 השוו ;"וימשחו אותו"ה "הגילים של המלכים אחרי שעסק באותו ענין בפירושו למלכים ב כג,ל ד

ק "תב רדולעומת מה שכ והשוו ק. "ג ובמלרי"כך במלתרסבכור וכו'.  ראואלא קשם.   דבריו
ואנחנו נפרש זה הענין " תב שםוכק "(כאשר רדע (דניאל א,א).  "בפירושו למלכים שם בשם הראב

כי הוא ).  מוטעית "הכתר"ההפניה שבמהדורת  .אירמיהו כז, לעלפירושו  הוא מתכוון, "בספר ירמיה
עות בני דורו היא שגרמה כוונתו היא שרשל. "ק על דברי רז"זהו נימוקו של רד עים.צדיק...רש

-סביר שהדין עם רוב עדיכך בתרגום.  על שם ששלמה וכו'.לא המעשים של צדקיהו.  ולחורבן, 
הוא דבריו למלכים שם (ומה ש השוו ומדרך הפשט וכו'..  "שם"המילה  לא נמצאת בהםר שאנוסח ה
הדוחק בדבריו "י' ווייסע ש ם הוא יהואחז) ולירמיהו כב,יא.  טועןע ששלו"בתב שם בשם הראוכ

 שנזכר יה בן בנו של יאשיהו ולא בנו;להניח ששלום ה מוכרח ק".  ואמנם, רד"מבואר וגלוי לעין
כאן אחרי צדקיהו, בעוד שעצם שלום ; וגם שנזכר ות שוניםפעמיים, כאן ובפסוק הבא, ובשמ שלום

ק בסוף דבריו.  "רד כמו שכותב "היה לו מלכות יאשיהו בפני צדקיהו דודו"א שהסיבה להזכרתו הו
.  "קנז"ה "לעיל א,לו ד השוו בהרבה מקומות תמצא כן..  "הנבואה": נוסח-עדיברוב  אותה נבואה.

זר ול: רק מטעם מלכותו הוכנס כאן, ואין זה עיקר הזכרתו מצד היחסים; ומה שח"ר לפיכך חזר וכו'.
 להזכירו כבן יהויקים היינו עיקר הזכרתו.בפסוק הבא 
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 על שם דודו צדקיהו: (יז) "צדקיהו"קרא יכניה בנו ובני יהויקים יכניה בנו צדקיהו בנו. (טז) 
שנולד בבית האסורין.  כי  – "אסיר"שניהם היו בניו.  וקראו  ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו.

(יר' כב,ל)!  אלא אמרו  "ר לא יצלח בימיוכתבו...האיש הזה ערירי גב"כבר כתב עליו הנביא: 
שעשה תשובה בבית האסורין, ושב אל יי' בכל לבו, ויעתר לו יי' ונתן לו בנים, ויצא מבית 

שנשתלה מלכות  "שאלתיאל"שנולד בבית האסורין, ושם האחר  "אסיר"הכלא, וקרא האחד  5 
כתבו את "כפרת על הכל, שנ' ר יוחנן: גולה מ"בית דוד ממנו.  ועוד אמרו (ב' סנה' לז,ב):  אמ

שעברתו  "אסיר" –(הש' כאן)  "אסיר בנו שאלתיאל בנו", ובתר דגלה כת' "האיש הזה ערירי
ששתלו אל שלא כדרך הנשתלים: גמירי דאין אשה מתעברת  "שאלתיאל"אמו בבית האסורין, 

ט) (להלן י "זרובבל"שנשאל על אלתו;  "שאלתיאל"א: "מעומד, והיא נתעברה מעומד.  ד
כל אלה בני ומלכי רם ופדיה. שמו: (יח)  "נחמיה בן חכליה"ומה שמו?   –שנזרע בבבל  10 

כי הדבר מובן* שזוכר אב ובנו  – "ובני שאלתיאל"ולא אמ'  –שאלתיאל.  ואחז דרך קצרה 
ומה שאמ' בחגי (א,ו) וזכריה ובעזרא (עז' ג,ב)  ובני פדיה זרובבל ושמעי.כולם: (יט) 

כי פדיה בן שאלתיאל, וזרובבל בן פדיה; הלא  –, לפי שהיה בן בנו "זרובבל בן שאלתיאל"
.  וכן "ובני זרובבל"כמו  ובן זרובבל משלם.תראה בכמה מקומות שזוכר בני בנים כבנים: 

 15 (להלן פס' כג):  "ובן נעריה"(להלן פס' כא),  "ובן חנניה"

 3האיסורין.    מ] האסורין 2.   )השלים 1פ(ח'  פ] ב.   צדקיהוצדקיה (וכן במהדורת ברויאר) מפ] אצדקיהו 1
+  פנמ] וקרא 5לבבו.    רהאיסורין.   לבו]  מ] האסורין 4גבור.    פנ] + את.   גבר מפנרח'.   כתבו]  מ] כבר

ח'  פמ] בועוד...שמו 10-6.   שנשאלה נ1פ] האחד.   שנשתלה טופנרהאיסורין.   האחר]  מ] שם.   האסורין
 2פ1סח' ( 1אפסשלא] .   ח' נ1פו] אל 8ח'.    נ1רפ ]אבנו 7ר' יוחנן אמ'.    רר יוחנן] "אמ 6השלים).    1פ(

] ואחז...שאלתיאל 11ומלכירם (וכן במהדורת ברויאר).    נ1פ ]ומלכי רם 10שאלתו.    ראלתו]  9השלים).   
 מ] ח'.   וזכריה ו] כולם 12   ).של ובניו (וכן נובנים,  ט).   ובנו] ופנר פ"ע תוקן(מוכן  רטמסח'.   מובן*]  מ

 תיקן). 1פ( בני וובני,  פמט] בובן 15ח'.    מ] לפי...שאלתיאל 13זכריה ומלאכי.   

 כתב עליו. 3ששאלתיאל היה בן אסיר.  היא י "ק; אבל דעת המלרש"כך במלרי שניהם היו בניו. 2
 6 ויקרא רבה י,ה.  ראו מרו וכו'.אלא אהיינו שנגזר עליו שלא יוליד בנים.   ערירי.ל: על יכניה.  "ר

.  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתמכאן עד סוף הדיבור חסר  ועוד אמרו וכו'.
בגמרא:  שנשאל על אלתו. 9י כאן.  ", וכמו כן בכמה כת"בנו"לפנינו אין המילה  אסיר בנו. 7
על  זרובבל וכו'.שלא יוליד יכניה בנים.  ה נשאל על גזירתו "; והכוונה: הקב"שנשאל על אלתו ֵאל"

על כן קרא שאלתיאל את בנו "א בפירושו לגמרא: "אר המהרששייכותו של זרובבל לענין, מב
'זרובבל', שאילולי שגלה יכניה אביו לבבל (קרי: שנתכפר), לא היה נזרע, בגזרת 'כתבו את האיש 

על פי אותה  סוברג כנראה "אבל המלתרס  ."עין יעקב"על ספר  "עץ יוסף"גם פירוש  וראו . "וגו''
בל בן פדיה על פי המשך פיסקה בגמרא שזרובבל הוא שאלתיאל, ושהוא אם כן זקינו של זרוב

לא אל, הערת ר' קירכהיים שם), שהרי זרובבל הוא בן שאלתי השוו(קשים דבריו הפסוקים. אך 
לסיכום הפרשנות על  שמו. נחמיה בן חכליהל: שם זרובבל. "רומה שמו.  10שאלתיאל עצמו.  

כי הדבר מובן  11ק.  "כך במלרי כל אלה וכו'..  75-77ע'  ספר עזראי' רבינוביץ,  ראו זיהוי זה
 כ בנו או בניו."מזכיר אב ואח : מובן שבכל אלה היחסים הטקסטנראית הכוונהשזוכר אב ובנו כולם. 

בלשון  "בניו"שכתוב בהם  נוסחה-עדי יחיד כלשונם של הפסוקים. בלשון "בנו"כאן  כותבק "רד
לא  וזכריה. 12.  "כולם"החילופים) הושפעו, ככל הנראה, מלשון הרבים של המילה  (ראורבים 

ג בשם יהודה בן קוריש ואנשי "כך במלתרס לפי שהיה בן בנו וכו'. 13זכריה.  ספר נמצא כן ב
 ."זרובבל"ה "הערה דג לעיל "מה שכתבנו בשם המלתרס ראו קירואן; אבל
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בא להשלים מיחש יהודה מה שלא הזכיר למעלה, בני יהודה פרץ חצרון וכרמי. (א)  ד
כלב בן "זהו חור שהזכיר למעלה: וחור ושובל. והזכיר דרך קצרה בנים ובני בנים על הסדר: 

(ב,נ).  והיה חור זה בן כלב בן יפנה; והיה אבי כלב שהיה אבי שובל כמו  "חור בכור אפרתה
ראיה זהו הרואה שהזכיר וראיה בן שובל. ם).  ובכאן השלים יחשו: (ב) שהזכיר למעלה (ש

אחד, כי כן  "ראיה"ו "הרואה"(ב,נב); ו "ויהיו בנים לשובל*...הרואה חצי המנחות"למעלה:  5 
מאלה "הוא שהזכיר למעלה . אלה משפחות הצרעתידרך השמות להתהפך בהם האותיות: 

הנה יחת ואחומי ולהד שהיו עקרי משפחות  (ב,נג).  והזכיר "יצאו הצרעתי והאשתאולי
כו':  יזרעאלפי': ועוד אלה בנים משובל ומחור: אבי עיטם, . ואלה אבי עיטםהצרעתי: (ג) 

ושלומית "מה שהזכיר אחותם, וכן הזכיר למעלה בבני זרובבל . ושם אחותם הצללפוני
בדורם ונשים חשובות אולי לא היתה להם עוד והזכירם; או היו בעלות השם  –(ג,יט)  "אחותם 10 

 א ז,ל): "לכך הזכירם, כמו סרח בת אשר (דה –

 5זה.    וטזה הוא,  פנר+ שהיה אבי שובל.   זהו]  מראיה]  4.   כסדר פנ] על הסדר 2.   יחס פנ] מיחש 1
.   עקר רטומפנ] ח'.   עקרי רהנה]  7המשפחות.    נ] השמות 6).   טומפנרפ "ח' (הושלם ע אסלשובל*] 

 ח'.    פנ] ומחורי.   כו' מומחור]  8משפחת.    מת] משפחו

דורות "ק: "לשון המלרילתולדות יהודה הנזכרים בפרק ב.  הוא מתכוון מה שלא הזכיר למעלה. 1
והזכיר דרך  2.  "דורות קא חשיב, ובשביל שלא חשב למעלה בני בניו של כלב בן חור כמו יחת

על "ן אות זכירמטקסט מזכיר רק מקצת התולדות ושה אכוונתו הי קצרה בנים ובני בנים על הסדר.
פרץ הוא בן  ,כןבו מלדלג ממשפחה למשפחה.  נמנע אינואף ש –היינו בסדר כרונולוגי  – "הסדר

ז), היינו דור -ק לעיל ב,ו"רד (ראויהודה; חצרון הוא בן פרץ; כרמי הוא בן זמרי בן זרח בן יהודה 
חור הוא בן כלב בן חצרון, היינו שני דורות אחר חצרון; ממשפחה אחרת;  אחד אחרי חצרון אם כי

תב שכרמי הוא כלב (=כלובי) בן וק כ"ג.  אבל המלרי"המלתרס והשוו ושובל הוא מתולדות חור. 
ששובל היה בן בנו של חור,  למרותחצרון, ושהתולדות הן בן אחר בן, בלי דילוג ממשפחה למשפחה; ו

ג' " ל, שעזרא"ק את שיטתו, על פי רז"ציג כאן המלרי, מוספתכהצעה נ. "בני בנים הרי הם כבנים"
אף כאן מצא כתוב בשני ספרים 'כלובי', ובאחד מצא 'כרמי', ולא ידע אנה " :, וכותב"ספרים מצא

לעיל ב,יח ושם  וראו היינו כלב בן חצרון; כלב בן יפנה. 3.  "ל: וכתבו] כאן"לכותבו, וכותבו [צ
שהיו עקרי משפחות  7ג.  "כך במלתרסיה זהו הרואה וכו'. רא 4.  "ולא יראה"ה "הערה ד

מו ל: אותן שנזכרו לעיל (ב,נג) שיצאו מהן הצרעתי לא היו עיקר משפחות הצרעתי כ"ר הצרעתי.
פתר': וגם מאלה "ק: "במלרי. "לבד"ה "מה שכתבנו לעיל ב,נב בהערה ד ראוותולדותיו של ראיה. 
א  והשוו להלן ב יא,ו, (ראוהוא שם עיר  "עיטם" ם וכו'.ועוד אלה בני 8.  "היו משפחות הצרעתי

ק "מהמלריעל פי פסוק ד), ולא מבני שובל. היו מבני חור (הבנים האלה ש ג כותב"המלתרסד,לב).  
אחותם "אלה שבפסוקנו הם שרים (ושר שכל אלה הנזכרים הם בני שובל, וסובהוא שמע שנ

על  כל אותן עיירות נקראוו התרגום), השוו( "עיטם"היתה שרית) על עיירות שאצל העיר  "הצללפוני
-בליקוטי חילופי עיינו; "ואלה בני עיטם"היתה  נוסחהלו הש נראה שבטקסט המקראיושם העיר (

ק שאבי עיטם הוא אחד מהבנים אינה הולמת את "רד ו שלעיר י' ווייסע שדעתהמקרא).  מ נוסחאות
ל: כיון שלכל אחד מאלה היתה רק בת "ר תה וכו'.אולי לא הי 10.  "עיטם"מילה שב "קטון-זקף"ה

תב שהיתה שרית על אחת ותו, כק, בהתאם לגיש"המלריאו היו וכו'. אחת, לא נמנע מלהזכירן.  
 העיירות שאצל עיטם.
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, "בני חור...אבי בית לחם"קצר ולא זכר שלמא שהיה אבי בית לחם; ואמר . אבי בית לחם(ד) 
הוא . ולאשחור אבי תקוענא): (ה) -אבי בית לחם (לעיל ב,נכי חור היה אבי שלמא, ושלמא 

שהזכיר למעלה (ב,כד) בן חצרן, שהיה לו מאביה אשתו.  ולא הזכיר למעלה עוד מיחשו, אלא 
אולי יעבץ הוא . ויהי יעבץ נכבד מאחיו(שם); והנה השלים יחשו: (ט)  "אבי תקוע"שאמ' 

פ שלא הזכירו בסדר התולדה הזכיר "ואע אחד מהנזכרים והיו לו שני שמות.  או הוא אחר, 5 
, אינם מקפידים "יעצב"פ שהוא הפוך אל הענין, כי היה לו לומר לפי הענין "אעיעבץ. ענינו: 

מן  "שמואל"(בר' ד,א),  "קניתי"מן  "קין"(בר' ה,כט),  "ינחמנו"מן  "נח"העברים על זה, כמו 
 א א,כ): "(הש' ש "מיי' שאלתיהו"

] ענינו 6מן הנזכרים.    ומאמהנזכרים]  5+ היה.    מושלמא]  2ח'.    פנט] בואמר...לחםהזכיר.    פנ] זכר 1
 ח'.    פנ] א).   לפי הענין"הד ס י"בכת, ופ(כך ] עניניו.   יעבץ ט

שלמא לפי פירוש  ו שלחור ואבי באמת חסר כאן גם כלב, שהיה בנו של קצר ולא זכר שלמא וכו'. 1
לא ברור ; אך "ואתמנא רבא בבית לחם"לשון התרגום: ק. "המלרי מעיר אמנםק לעיל ב,נ; וכן "רד

על כך הערתו של  השוו(שלמא היה אבי בית לחם (לעיל ב,נא) והוא לא נזכר כאן  מוסב, כיזה על מי 
לי שר ומוסב על שובל, שהיה א "אבי"שמע שק נ"מהמלריאתר). -ייבור לתרגומו האנגלי עלס מק"ג'

הוא  2תרגום).  מו ההוא מפרש את תחביר הפסוק כ(אך לא ברור אם  על בית לחם אחרי שלמא
גמרא (סוטה ק מתייחס ל"רדאין .  "נחלק הסדר"תב שוכק ה"י, וכן במלרי"כך במלרש שהזכיר וכו'.

(ב,יח);  הלמעל התייחס לאותה פיסקה בגמראשהוא  למורת ,אשחור הוא כלבהאומרת שיב,א) 
ל אלה קשים, שכן "תב במפורש שדברי רזוק כ"המלרי, אמנםוט. לפי הפש וכנראה הוא דוחה שיטה זו

היה מבני "תב שוק כ"המלריאו הוא אחר וכו'.  5יחסים נפרדים לכלב ולאשחור.   בטקסט נמצאים
 יעבץ הואל ש"רש בשם רזמפג "המלתרסהוא נזכר כי היה נכבד מהאחרים.  רק , אך "בניו של אילו

 פ שהוא הפוך אל הענין וכו'."אע 6תרגום.  ק); והשוו ה"ריהמל עתניאל (תמורה טז,א; וכן מצטט
שהשם  אין היפוך, אלא כוונתו היא "'נח' מן 'ינחמנו'"אותיות דווקא, כי בדוגמא להיפוך  אין כוונתו

פירושו בפירושו שם, ובייחוד  "שמואל"על השם  גם דבריו ראו אינו מתאים בדיוק למקורו. 
 ."שאלתיו"ינו: לפנ שאלתיהו. 8לבראשית ה,כט.  
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, וחשש שלא לבלתי עצביאולי חשש על שמו, שהיה מענין עצב כמו שאמ' ויקרא יעבץ. י) (
יבאו עניניו על הנכונה ושיעצב בעניני העולם; ונדר נדר: אם יצליחהו השם ויברכהו יעשה כך 

לדעת (בר' כח,כ)  "וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי"ולא הזכיר הנדר.  וכן  –וכך 
וגו' (במ' כא,ב):  "וידר ישראל נדר...ויאמר אם נתן תתן את העם הזה"קצת המפרשים; וכן 

פי': ועשית עמי לבלתי עצבי מרעה, כלומ' שתעשה אות עמי שלא . ועשית מרעה לבלתי עצבי 5 
הוא מקור פעל *עומד,  "עצבי"אעצב מרעה בעולם, ולא יהיה שמי גורם לי שום עצב.  ו

באחד; אין בו פועל ופעול.  או יהיה פעל יוצא; פי': ועשית עמי להצילני והכנוי* והמקור 
 מרעה לבלתי עצב אותי: 

 1פויעצב ( פ] על ענינו.   ושיעצב מענינו,  ורעניניו]  2.   )השלים 1פ(ח'  פ] + עצמו.   שאמ' רעל]  1
לבלתי  5ח'.    נ1מפא] הזה 4 .  )השלים 1פ(ח'  פ] לדעת...הזה 4-3.   )לויעשה (וכן  ו] ושיעצב).   יעשה

עצבי.    מ] .   עצב)השלים 1פ(ח'  פ] שבעולם.   לי רבעולם]  6ח'.    נ1פ] בח'.   פי'...מרעה ס; פעצבי] כך 
 ופעיל.    רופעול]  7).   רטומפנ פ"ע תוקן(עומדות כנוי  אס*עומד והכנוי*]  6-7

...והיה יי' לי לאלהים "ם בבראשית: המשך הפסוקי לדעת קצת המפרשים. "וידר...עמדי"וכן  3
המפרשים שם, כגון מקצת .  "והאבן הזאת...יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך

והאבן "הוא חלק מהתנאי ואינו עצם הנדר; אבל נראה ברור ש "והיה...לאלהים"י, אכן סוברים ש"רש
 כן, דורשים עיון, כי הוא ק, אם"רד דברירש אחרת.  ואמנם לא מצאתי מי שמפהוא נדר,  "הזאת...

פריס,  י"בכתאינו  "לדעת קצת המפרשים"הביטוי הזכרת הנדר. -לפסוקנו לענין אי משווה פיסקה זו
שבחילופים להלן א ז,כא  "ל"לדעת קצת מרבו' ז" תוספתה השוו( ק"מתוספותיו של רדוסביר שהוא 

פריס, כנראה  י"בכתזה חסר  גם ."ל...וידר ישרא"וכן  4ההערה הבאה.   ראו ובהערות שם); אבל
עד סוף הדיבור הושמט  "לדעת קצת המפרשים".  אבל גם יתכן שמק"מתוספותיו של רדמפני שהוא 

כמו שכתוב אחרי הפסוק  "וגו'"פריס, אחרי הפסוק הראשון כתוב  י"בכת דומות; כימחמת טעות ה
הוא: ק מצטט "שרדפסוק השני המשך הומים שני הפסוקים בהתחלתם.  י, וגם ד"השני ברוב כת

ה (וכן "נדר להקדיש את השלל לקבזה מהווה  המפרשים שם, ביטוי רוב; ולפי "והחרמתי את עריהם"
 "והחרמתי"כנראה מפרש  ק"רד ,כ).  כאן, לעומת כן,ל בפירושו ליהושע ז"ק בשם רז"רדכותב 

גם  (והשוו "חרם"רך במובן של השמדה, והוא חלק מהתנאי; וכן נראה מדבריו בספר השרשים ע
 מקור פעל עומד. 6ספר הרקמה ע' רסח.   השוו ועשית עמי וכו'. 5ג בספר השרשים שלו).  "ריב

ג (ספר הרקמה ע' עו) "ציע ריבמ והכנוי והמקור באחד וכו'. 7.  "עצב"כך בספר השרשים ערך 
וי ליעבץ ואת כינד כ"בין את היוק מ"ד נוספת.  אבל רד"יו הוא צורה של המקור הכוללת "עצבי"ש

 ראו ;"מקור"ק "הפועל (כי לשניהם קורא רד-כאן הוא שם "מקור"נראה שהשאר המילה כמקור.  
-הקנין הרגיל להופיע עם צורת שם-), והסיומת היא כינוי"והוא מקור"ה "להלן ב י,יד ושם הערה ד

מצב, והצורה אם -ש פועלישמ "עצב"ען י' ווייסע על פירוש זה שלא מצאנו שהשורש והפועל.  אך ט
הכינוי והמקור באחד; אין בו "ו שק באמר"כוונת רד.  "התעצבי"או  "ֵהָעצבי" כן היתה צריכה להיות

עצם שני -שיהווה איפוא שם –) "פעול"הנראה, שהכינוי אינו רומז למושא ( היא, ככל "פועל ופעול
צמו; ולענין זה הכינוי הוא אלא לנושא הפוַעל ע –) שלו "פוֵעל"המתייחס לפוַעל, נוסף על הנושא (

לפי פי': ועשית עמי להצילני וכו'. כך במכלול לג,א.   או יהיה פעל יוצא.עם הפוַעל.   "באחד"
פי כמו ל "שלא אעצב מרעה" אין לפרשובכן,  ."עצב"הוא הנושא של הפועל  "רעה"פירוש זה, 

ית עמי אות שלא אעצב ועש"במקום לומר שחסר ענין האות ושפירוש הביטוי: ; ופירוש הראשוןה
שלא תעצב אותי.   "ועשית עמי להצילני מרעה"לפרש שחסר ענין ההצלה, ושפירושו:  , יש"מרעה
מקרא קצר, וכה פתרונו: ועשית לי עזר מרעה לבלתי עצבי, שלא יעצבני שום "רש: מפק "המלרי

."אדם
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דותיו.  וכן תמצא פ שלא הזכירו בסדר התולדה, הזכירו לספר תול"אעוכלוב אבי שוחה. (יא) 
 "אבי קרית יערים"כמו . אבי עיר נחשבספר בהרבה מקומות, כי מקצר היה בתולדות: (יב) 

כל אלה בני כלוב . אלה אנשי רכה: "עיר נחש"(לעיל ב,נ), כי מבניו נתישבה העיר הנקראת 
פ שלא "אע. ובני קנז עתניאלעל ענין ידוע אצלם: (יג)  "אנשי רכה"שהזכיר היו נקראים 

אבי "כמו . אבי גיא חרשיםהזכיר קנז, הזכיר תולדותיו, כמו שכתבנו (לעיל פס' יא): (יד)  5 
גיא "(לעיל ב,נ), כמו שכתבנו (לעיל פס' יב).  והזכיר למה נקראה העיר  "קרית יערים

ובני כלב : (טו) "חרש"פי': אומני אבן ועץ וברזל, כי הכל יקרא  ;כי חרשים היו – "החרשים
ל שהוא כלב בן חצרן, ואם הוא הזכיר עוד "כתבנו (לעיל ב,יח) כי דעת רבותי' זכבר . בן יפנה

, "וקנז"כך היה שמו: . ובני אלה וקנזמתולדותיו מה שלא הזכיר למעלה (לעיל ב,יח ואי'): 
על "; וכן "ותלד"כמו  "ותהר"ופרוש . ובן עזרה יתר ומרד וגו' ותהר את מרים ו: (יז)"בוי 10 

את  –למרד  –.  ועל אשתו של מרד אומר שילדה לו "יולדי"כמו  –כו) (בר' מט, "ברכות הורי
 וגו':  ואת שמימרים 

 מ] בספר.   הזכירו מא] שוחא.   בסדר ס; 1פכך ] אחי (וכן לפנינו במהדורת ברויאר).   שוחה נ ]אבי 1
 6שכתבתיו.    מ] בנושכת 5הנקראות.    נ] ח'.   הנקראת רכי]  3+ זה.    נ1ופט+ הזה,  רבספר]  2הזכיר.   
בנו.    מ] ו"בו  10שהוא).    1פהוא ( פ] .   שהוא)השלים 1פ(ח'  פ] ל"כבר...ז 8נקראת.    ומפנרנקראה] 

 פי'.    פנ] ופרוש

 השוווק שם. "רד ראו ."אבי קרית יערים"כמו  2י.  "המלרש השוו פ שלא הזכירו וכו'."אע 1
 4ק בהתאם לשיטתו שם.  "מלריוכן נמצא ב תה עיר;המפרש שהיה שר על אוי כאן "לעומת המלרש
וסיף שאולי י בפירוש אחד; והוא מ"כך במלרש על ענין ידוע אצלם. "אנשי רכה"היו נקראים 

על כך  וראו ;"אנשי סנהדרין רבתא"בתרגום: ק).  "רש המלרימפ(וכן  "רכה"ישבו במקום הנקרא 
ס מקייבור בתרגומו האנגלי, "ובייחוד ג', 4ערה ה 48כרך א ע'  Targum des Chroniquesרוברט, -ד"ל

'כי חדשים היו': חדשים "ק: "לשון המלריי. "כך במלרש כי חרשים היו וכו'. 7.  17הערה  59ע' 
תלמידי חכמים, וכן דרשו רבותינו 'כי חדשים היו': אלו תלמידי חכמים  –א: חדשים "ממש; ד

ל אלה, או עדות "א מצאתי מקור לדברי רזל. אך "שמחדשין טעמי תורה בכל יום בטעמי חידוש
 והשוו; "ולא יראה"ה "ובהערה ד "וכלב"ה "לעיל ב,יח ד ראו כבר כתבנו וכו'. 8.  "חדשים" נוסחהל

 י"בכתלפי הפשט אין זה כלב בן חצרון.  תב כאן שוק, בהתאם לשיטתו, כ"המלריי כאן.  "המלרש
ק את ההפניה "שהוסיף רד וסביר ;"בן חצרון... הוא כלב"ל אין נזכרים כאן, והלשון היא: "פריס רז

, )"יש...שאמרו"ה "הערה ד (השוו לעיל ב,יח צעתו החולקת עליהםהשתכנע מההוא ל אחרי ש"רזל
פ לשון "עכך . "וקנז"כך היה שמו,  9.  כדי להדגיש שהפירוש שלהם אינו זה שהוא מעדיף בעצמו

ספר  השוו וכו'. "ותלד"כמו  10ובהערות.   להלן ה,כד וראו לעומת התרגום.  והשוו י. "המלרש
 לעע "ראבזה של ק ל"רד ניסוחו של והשוו ג. ", וכן ספר השרשים של ריב"הרה"השרשים ערך 

.  "ו'הורי' פירושו: אבותי..."ק על הפסוק בבראשית: "לשון רדאיוב ג,ב.  לעק "בראשית מט,כו, ולרמ
 .בדיבור הבא ובהערות עיינוועל אשתו של מרד.  11
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בן הוא, כמו האחרים; כי הרבה נמצאים בשם אחד זכר ונקבה, כמו אביה אשת חצרן  מרים.
ותהר "(לעיל ב,כד), ועיפה פלגש כלב (לעיל ב,מו), ואחרים רבים.  וסוף הפסוקים מוכיח כי 

(להלן פס' יח)  "ואשתו היהודיה ילדה את ירד"על אשתו של מרד הוא אומר; וכן*  "את מרים
בתיה מכלל שהראשונה שהזכיר* לא היתה יהודיה; והיא . היהדיהל מרד: (יח) פי': אשתו ש

אדון, ומפר'  – "אבי"יש מפרשי' כל אלה . את ירד אבי גדרשהזכיר בסוף הענין:  בת פרעה 5 
שם הערים שהיו אלה מושלים עליהם.  והנכון שהם כמשמעם, וכלם  "זנוח"ו "שכו"ו "גדור"

חד; וכן *תראה כמה* במה שהקדמנו (לעיל ב,מב), שהוא שמות בנים* הילודים לכל אחד וא
ואלה בני בתיה בת מיחש האב אל הבן להודיעו ולפרסמו כשהיה הבן נכבד וידוע מאביו: 

אשר היו בני בתיה בת פרעה  –מרים ושמי וגו' (פס' יז)  –פי': ואלה שזכרנו תחלה . פרעה
שו (ב' סנה' יט,ב; מגילה יג,א) כי מרד ל דר"בן עזרא מבני כלב בן יפנה.  ורבותי' ז לקח מרד 10 

 –?  שמרד בעצת מרגלים.  ודרשו כל אלה השמות "מרד"הוא כלב בן יפנה.  ולמה נקרא שמו 
 , שהיה לה כבן: "גדלה"כמו  "ילדה"כלם* על משה רבנו; ואמ'  – "חבר"ו "אבי גדור"ו "ירד"

 תוקןוהוא דיבור חדש; (ובן  ס] וכן* 3ח'.    ר.   כי] )השלים 1פ(ח'  פ] השלים).   רבים 1מח' ( מ] כלב 2
אין זה דיבור חדש, ותוקן  נוסח(בעדי ה] היהדיה 4+ וגו'.    ראשתו.   ירד]  פנו] ).   ואשתורטומפנא פ"ע

ח'  פ] הענין 5).   רטומפנ פ"ע תוקן(שהזהיר  אס*] אהראשונה.   שהזכיר רכברוב הדפוסים).   שהראשונה] 
ו).   "ושוכו (וכן לפנינו מלא וי נ1פו] ושכו 6+ הוא.    ו; )השלים 1פ(ח'  פ] ויש.   אבי ר.   יש] )השלים 1פ(

*תראה  4).   מפ פ"ע תוקן(בני  טבני שמות,  רשמות בני,  נ1סאופשמות בנים*]  7העדים.    מ] הערים
 1מח' ( מ] מיחש 8).   טר פ"ע תוקןתראה כמה;  ש(תראה במה  ומפנתמה רמה במה,  אסכמה* במה] 

 פ] ואבי גדור 12מעצת.    פנמטבעצת]  11עזריה.    ועזרה,  רעזרא]  10להודיע.    נ] השלים).   להודיעו
 תיקן).    1מגלדה ( מ] גדלה 9).   נ1רפ פ"ע תוקן(וכו'  ווכלם,  מפאטסואבי גדור).   כלם*]  1פוגדור (

הוא גם אחד מבני  "עיפה" ועיפה. 2.  הוא גם שם אחד מבניו של רחבעם (לעיל ג,י) "אביה"אביה.  1
ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח " ל: הביטוי"ר וסוף הפסוקים מוכיח וכו'.מדין (לעיל א,לג).  

דעת התרגום היא ג. "מראה שכל הנזכרים כאן הם בני נשותיו של מרד.  וכן דעת המלתרס "מרד
י "גם דעת המלרשי סוטה יא,ב). בבל השוו(שמרים היא אפרת אשת כלב שהולידה את שמי וכו' 

פסוק הבא ובהערות. ה לעק "רדבפירוש  עיינויא שאלה שנולדו כאן הם בני כלב; ק ה"והמלרי
ר' משה קמחי פיר' שהרתה מן מרים ושמי, כמו 'כצאתי את העיר' (שמ' "י מרומא: "בפירוש רבב

מכלל  4ק.  "תבי רמבכ . אך לא מצאתי כן")"הוליד"ה "ק לעיל ב,יח ד"דברי רד השוו ט,כט;
ק הוא "י' ווייסע שפירוש רד טועןע נזכרה בתיה רק בסוף; ואמנם, לא ברור מדו אך שהראשונה וכו'.

מהתרגום כאן נשמע ההערה הקודמת.  ראו על דעת התרגום שהראשונה היא אפרת.  "גדול הלחץ"
בבלי מגילה  וראו כי התייהדה, "היהודיה"ג שכתב שנקראת "המלתרס השוו(שהיהודיה היתה בתיה 

וסיף שלא היתה ק מ"ק היא שהראשונה לא היתה בתיה; והמלרי"י והמלרי"דעת המלרש יג,א). גם
יש  5ובהערות.   "ואלה בני בתיה"ה "עוד להלן ד עיינו.  ו"יהודיה"משבט יהודה, ולכן לא נקראת 

 7ובהערות.   "זיף הוא אבי"ה "לעיל ב,מב ד והשוו ק;"י ובמלרי"כך בתרגום, במלרש מפרשי' וכו'.
ק מייסד אותו פירוש, נמצאים "רדש מט, איפה-ל: לעיל ב,מב"ר וכן תראה כמה במה שהקדמנו וכו'.
מרים ושמי וגו' היו בני בתיה...אשר לקח  9על שם בניהם.   כמה דוגמאות של אבות המתייחסים

ואלה בני בתיה בת ": הוא ק שיעור הפסוק"מלריה בפירוש לפסוק יז ובהערות. לפי עיינו מרד וכו'.
ל החולקת "באמצע דבריו הוכנסה שיטת רזי, אך "; וכן נשמע מהמלרש"פרעה אשר לקח [כלב]: מרד

העדיף  וגם –י, והציע בדבריו "וסוברת שמרד הוא כלב (וכבר עמד י' ווייסע על הקושי שבמלרש
 רגום; וכן מצטטכך בתל דרשו וכו'. "ורבותי' ז 10ק).  "פירוש דומה לזה של המלרי –בעצמו 

מתייחס לשמות  "אלה בני בתיה"לפי זה, ותב על דבריהם). כהוא שם מה ש (וראול "מרזג "המלתרס
 ק."שפסוקנו המתייחסים למשה, שלא כדעתו של רד
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פ שלא נזכר עד הנה הודיה זה, הזכיר תולדותיו; וכן מנהג הספר "אע. ובני אשת הודיה(יט) 
אבי קעילה  –היו לו אלה הבנים  אחות נחםו שהיתה כמו שכתבנו (לעיל ד,יא).  ומאשת

כל התולדות שהזכיר עד הנה היו . בני שלה בן יהודה: (כא) הגרמי ואשתמוע המעכתי
מפרץ ומזרח; ומבני שלה לא הזכיר עד עתה.  ועתה בהשלימו יחש יהודה הזכיר קצת מבני 

ויוקים ים: (כב) פי': שהיו אותם משפחות עובדי פשת. ומשפחות בית עבדת הבץשלה:  5 
שהם  יואש ושרףב צא,ב) "יש דרשות הרבה באלה השמות.  ודרשו (ב' ב. ואנשי כזבא

שהיו מבית לחם  וישבי לחםשלקחו להם נשים מואביות, אשר בעלו למואב מחלון וכליון, 
(להלן פס' כג) הרבה דרשות (ב' שם).  ולפי פשט הפסוק  "המה היוצרים"יהודה; וכן בפסוק 

ואפשר שכוזיבא הוא כזיב (בר'  –ני שלה ומבני בניו: ואנשי כוזבא כלם היו מבניו כל אלה מב
: שנלחמו למואב והיו אדנים להם; "אשר בעלו למואב"ופי'  –לח,ה); ויואש ושרף גם כן מבניו  10 

פי': זה שאמרנו כי יואש ושרף בעלו . והדברים עתיקיםגם כן שם אחד מבניו:  "ישבי לחם"ו
נמצא זה בספרי הנבואה, הדברים הם ידועים בקבלה ובמסרה ונעתקים פ שלא "למואב, אע

חוזר על כל מה שכתב עזרא עד הנה מיחש  "והדברים עתיקים"איש מפי איש.  ויש מפרשי' כי 
פ שלא תמצאם נכתבים בספר מספרי הנבואה, "התולדות: אומ' כי הדברים הנכתבים הנה, אע

 15 כי הדברים מקובלים כלם:  –היו בימיו לא תאמר איך ידע כל זה עזרא דברים שלא 

] הרבה 6 מבני שלה קצת.   פנמ] קצת מבני שלה 4-5   בת. ס ;רבן] כך  3ח'.    מ] אחות 2אמר.    נ] נזכר 1
 12עמהם.    ועם מואב,  פנמט] בלמואב 10.   ח' מ] בואפשר...מבניו 10-9ח'.    ריש הרבה.   ודרשו]  ו

] נכתבים 14+ בקבלה.    רהנה] ).   השלים 1מ(ח'  מ] כל).   השלים 1מ(ח'  מ] כי 13.   מדברים פנ] הדברים
 היאך.    ראיך]  15).   השלים 1מ(ח'  מ] כתובים.   בספר פנוג

 שבפסוק יח; "היהודיה"הודיה אינו  "לפי פשוטו"תב שוק אמנם כ"המלרי פ שלא נזכר וכו'."אע 1
היינו שהיה  כו',רש שנחם היה אבי קעילה ומפק "המלרי אבל ומאשתו וכו'. 2ג.  "לעומת הרלב השוו

אינו מבאר ק "המלרי אחיה.  ברם,מו היתה שרית כ מורה שהיא "אשת הודיה" שר עליהם, ושהביטוי
ו של הודיה.  בפסוק הבא היה מבני בניתב ששימון הנזכר וכ; הוא רק "בני אשת הודיה"מי היו 

 שת הודיה ומה שהיא היתה אחות נחם;סיבה להזכרת א אין ,ק"לדעת רדבביאורו מקשה י' ייטלש ש
עובדי  5י.  "המלרש השוו כל התולדות וכו'. 3שם.   ראו ק;"המלרי לפרש כעיןייטלש משיך מו

י: ליריעות "במלרשג: לבית אשבע שהיו שרים גדולים; "בתרגום: למלכים וכהנים; במלתרס פשתים.
 השוו ודרשו וכו'. 6.  "בית אשבע"מהו  מבאר ו כפשוטו, רק אין הואאות מפרשק "ורדהמקדש. 

שהיו מבית לחם  7מהלכם.  ל בהתאם "והדברים עתיקים" גם את הביטוי דורשיםל "התרגום.  רז
אותו פסוק על כמה מהדרשות על  וכן בפסוק וכו'. 8.  "ויְׁשֵבי"כמו  "וָיֻשִבי" ורשיםדל "רז יהודה.

י "כן דעת המלרש ולפי הפשט וכו'.שם באורך.   ראו ;"אין לזוז מדברי רבותינו"ג ש"תב המלתרסוכ
 10כזיב היא מקום לידת שלה על פי בראשית לח,ה.   ואפשר שכוזיבא הוא כזיב. 9ק.  "והמלרי

ג שכל "וסיף המלתרסג בשם יהודה בן קוריש.  ומ"כעין זה במלתרסוכו'.  "אשר בעלו למואב"ופי' 
ען י' וט.  "זה ספר היחוס של משפחות גדולות"ים, כי אלה, וכן כל הנזכרים בספר, היו שרים גדול

לעיל ג,ב  עיינו; אבל "מואב אתאשר בעלו "ק היה יותר נכון לומר "רד ו שלפירושפי ווייסע של
מ' פרץ,  ראו הדברים הם ידועים בקבלה וכו'. 12.  "את"ד במקום "למהופעת האות ובהערות על 

, משם נשמע שאין זה ענין כתיבה "עתק"פר השרשים ערך ג, ס"ריב השוו ונעתקים.ע' עג.   "קבלות"
ותרגום 'ישן': "וסיף: , והוא מ"עבים וחזקים": "עתיקים"ק "רש רדדווקא.  בספר השרשים שלו מפ

 ג. "הפירושים שבמלתרס השוו ויש מפרשי' וכו'. 13.  "'עתיק', ויתכן לפרש מזה 'והדברים עתיקים'
 י."פירוש נוסף במלרש וראו
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יתכן שחוזר לאנשי כוזיבא שזכר (פס' כב), ואומר . מה היוצרים ויושבי נטעים וגדרהה(כג) 
כי אלה האנשים המה היוצרים הידועים, שהיו יוצרים אומני כלי חרס; והיו יושבים חוץ לעיר 
במקום הנטעים לטעת נטעים ולעבוד האדמה ולעשות שם הכלים.  גם כן אולי אותו המקום 

עם אכת החרש, והיו יושבים שם ונוטעים נטיעות וגודרים גדרות: היה העפר שלו טוב למל
מפני ישבו שם וכן היו עם המלך במלאכתו בחוץ בענין הנטעים והגדרות; ו המלך במלאכתו. 5 

הזכיר יחש שמעון בקצרה אחר יחש יהודה לפי שהיו שכנים . בני שמעוןהכנת מלאכתם: (כד) 
מחבל בני יהודה נחלת "כמו שכת'  –מג) -ס' כחוהוא זוכר נחלתם עם יחשם (להלן פ –בנחלה 

(יה' יט,ט).  כי לא  "בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם
נמואל (בר' מט,ז):  "אחלקם ביעקב"היה לו חלק בפני עצמו כמו לשאר שבטים; וזהו שאמ' 

בר' מו,י) ובפרשת וארא (שמ' ו,טו); ( "ויגש אליו"נמואל* הוא ימואל הנזכר בפרשת . וימין 10 
(במ' כו,יב).  וכן תראה ברב  "לנמואל משפחת הנמואלי": "נמואל"ונזכר גם כן בפרשת פנחס 

השמות בעברי, בשמות בני אדם ובשמות הערים; כי אינם קפדים בחלוף אות אחת או שתים 
ותם במקום אחד בשם.  ופעמים קוראים אותם בשני* שמות שאינם דומים זה לזה, וקורא א

 בשם אחד ובמקום אחר בשם אחר: 

ולעבוד את.    מולעבודת,  רולעבוד]  3אנשים.    פנ] + כלם.   האנשים ראלה]  2נטיעים.    ס; פכך ] נטעים 1
ח'  פ] ביחש 1+ שם.    פנמ הדבר למלאכתם; גומלאכתם]  6ח'.    פנ] במלאכתו 5+ כלי.    גו] למלאכת 4
+  פנ] השבטים.   ביעקב וגמפנרחלק לבני יהודה.   שבטים]  ג] לו חלק 9הוא.    נ] ואוה 7.   )השלים 1פ(

 נ1פ] קפדים 12ח'.    מ] כן 11ח'.    ר).   אליו] וגמפנר פ"ע תוקן(ח'  אסנמואל*]  10ואפיצם בישראל.   
    ).שהאחר (וכן  נפמ] בהאחד.   אחר פנשמ] אחד 14).   וגמפנרא פ"ע תוקן(בשניה  סבשני*]  13קופדים.   

 וכן נמצאי; "ג והמלרש"המלתרס השוו יתכן שחוזר לאנשי כוזיבא...כי אלה האנשים וכו'. 1
שהצעה  נראה גם כן אולי וכו'. 3.  "יש לומר שכל אילו משפחות היו"ק ש"וסיף המלרי.  ומק"במלרי

מפרש  פט הזהבמש זו משלימה את הראשונה, ומסבירה מדוע ישבו דווקא בעיר ההיא.  ואמנם, רק
שישבו במקומות אלה לא רק כשעסקו  ,בכוונתו נראה וכן היו וכו'. 5.  "גדרה"את המילה ק "רד

הוא נימוק נוסף  "עם המלך במלאכתו"ו עצמם אלא גם כשעבדו בשביל המלך, באומנויותיהם לצורך
לכל עבודתם  מתייחס כנראה "וישבו שם מפני הכנת מלאכתם" הסיוםוותם מקומות. ה שישבו באְלמ
מתאר את כל  "עם המלך במלאכתו"יותר נראה ש לא רק לעבודתם בשביל המלך.  ברם,ם, ש

תם היתה למלכות ולצרכי הציבור.  שכל מלאכ מפרשים ק"י והמלרי"המלרש ,העבודה; ואמנם
לא נאמר על מקומות נטיעה ועשיית גדרות חוץ לעיר  "ישבו שם"ק היא ש"בהתאם לזה, דעת המלרי

ק, אלא על מקומו של המלך, שם היו נמצאים אלה האנשים לצורך בנין המקדש או לצרכי "רדכדברי 
הודיעינו גדולתם וחשיבותם "שמוסיף ק "המלרי י."המלרש השוו לפי שהיו שכנים בנחלה. 6המלך.  

ק שם: "לשון רד רב מהם. 8.  "של בני יהודה, שכך היתה ארצם גדולה שהושיבו בני שמעון בתוכם
לקם יותר ממה שראוי להם, כי כבשו הרבה מהארץ, ובני שמעון עלו עמהם להלחם, כמו היה ח"

אחלקם "וזהו שאמ'  9.  "וגומ' (שו' א,ג) 'שאמר בספר שופטים 'ויאמר יהודה לשמעון אחיו
ברגר,  ראו וכן תראה וכו'. 11בפירושו לבראשית שם.  ק "מה שמוסיף רד ראו ."ביעקב

"Εxegetical Programme". 



  לג-דה"א ד,כז

 39 

לפי שהיו שוכנים בתוך בני יהודה, אמר כי . לא הרבו עד בני יהודה משפחותםוכל לג) -(כז
לפיכך היו יושבים בתוכם ונספחים אליהם,  –לא הרבו משפחותם שיגיעו למספר בני יהודה 

וישבו בקצת ערי יהודה.  וכן תמצא הערים אשר מזכיר הנה בספר יהושע בכלל ערי יהודה 
זכיר אותם גם כן בנחלת בני שמעון שנפלה להם בתוך נחלת יהודה (שם לו); ומ-(יה' טו,כ

אבל כשמלך דוד וחזקו בני* יהודה,  – עד מלך דויד אלה עריהםו).  לפיכך אמר הנה -יט,א 5 
וילכו למבוא גדור עד למזרח "גרשום בני יהודה מנחלתם.  והם בקשו להם נחלה, כמו שאומ' 

מב); כי הלכו הנה והנה -א ד לט"וגו' (דה "ו להר שעירומהם מן בני שמעון הלכ"וגו'  "הגיא
 לבקש נחלה.  

 2השלים).    1מח' (מ שוכבים.   בני]  רנ משפחתם (וכן במהדורת ברויאר).   שוכנים] ופר ]משפחותם 1
 נ] שהגיעו.   בתוכם נ] משפחתם.   שיגיעו נ1פ] כ).   משפחותם"תיקן כמש 1פעד ( פ] משפחותם...בני

 ח'.    פנר] בוגו' 7).   וגמפנרא פ"ע תוקן(בם,  סבני*]  5בני.    נ] נחלת 4 .  ביניהם

רוב הערים  וכן תמצא הערים...בכלל ערי יהודה. 3י.  "המלרש השוו לפי שהיו שוכנים וכו'. 1
בנחלת  4ק ליהושע טו,לב באורך.  "דברי רד ראוו מהן בשמות קצת שונים; האלה נזכרות שם, חלק

כן נמצא  גרשום בני יהודה. 6דבריו ליהושע טו,לב.   וראו ות שם;ל אותן הערים נזכרכ בני שמעון.
 השווק שאולי בימי דוד ושלמה כשהיו בני יהודה רבים ("וסיף המלריק.  ומ"י ובמלרי"במלרש
בני שמעון ק) שהלכו "במלרי ק (וכן נמצא"רד מפרשלפי מה שצרכו לגרשם. הו א ד,כ)שמואל 

בפסוק לח  "פרצו לרוב"הלן כי בני יהודה גרשו אותם, נראה שאינו מפרש למקומות הנזכרים ל
ג "המלתרס. )ם"לעומת המלבי השווו(יבה היחידה) שהלכו לאלה המקומות כסיבה (לפחות לא כס

, אבל אחר כך ערים עד אז לא היו להם יותרפירושו:  "אלה עריהם עד מלך דויד"ש כנראה מסביר
 הלן.הלכו גם למקומות נוספים כדל
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ל כי אלה חמש ערים וחצריהן נשארו להם, ולא ", רזאת מושבתם והתיחשם להםומה שאמ' 
גרשום משם בני יהודה, והתיחשו אליהם, כלומ' כי היו נקראים על שמם כל הימים.  ואיננו 

הוא גלוי המשפחה להודיע  "יחש"בענין הערים, כי עקר מלת  "יחש"רחוק *בלשון לזכור* 
כן מיחש הערים אל האדם או האדם אל  –משפחה הוא ומאי זה שבט הוא על האיש מאי זה 

, שמיחש "ד היחש"יו"א ז,יד) "(מ "צֹורי"ד "הערים להודיע ולגלות* הדבר.  וכן קראו ליו 5 
, שמיחש "ד היחש"יו"(בר' לט,יד)  "עברי"ד "אותו אל צֹור שהוא שם העיר, כמו שקראו ליו

, כן דרך הלשון בהרבה מקומות, "אלה"ולא אמ'  "םזאת מושבת"אותו אל עבר.  ומה שאמ' 
 "ויבא משה ואהרן"(שמ' א,י),  "כי תקראנה מלחמה"יחיד בלשון רבים ורבים בלשון יחיד: 

ז,א).  או יהיה פרושו: -(שמ' ז,י), והדומים להם, כמו שכתבנו בספר מכלל בחלק הדקדוק (ו,ב
היו נשיאי משפחות לשבט שמעון כל אלה שזוכר . ומשובב וימלך וגו'זאת הארץ: (לד)  10 

וראשי בתי אבות, והלכו לבקש נחלה אחר מלוך דוד; והארץ היתה מן בני חם שהיו יושבים 
 מא): -שם לפנים*, ובאו אלה* והכום והחרימום עד היום הזה וישבו תחתיהם (פס' מ

 פ"(תוקן ע כור בלשוןלז אס*בלשון לזכור*]  3שהיו.    רוהתיחסם להם.   כי היו]  פנ] והתיחשו אליהם 2
לגלות,  וראסולגלות*]  5והאדם.    נ] או האדם 4).   לוהודיע (וכן  מפנר+ על.   להודיע]  פנ] גלוי   ).ומפנר
 משכתבנו]  9).   ש+ כמו (וכן  ומפניחיד]  8צרי.    פנח', א ] צור...אל 7-6).   ל , וכןפנ1מ פ"ע תוקן(ח'  מ

אליה  סר).   אלה*] ומפנרפ "(תוקן ע לפניהםסא לפנים*]  12מבני.    פנ] מן בני 11   .)תיקן 1מ(שכתבו 
 .   + עד היום הזה ו] עד היום.   תחתיהם פנח',  מו] ).   עד היום הזהפנמ פ"ע תוקן(

ק "ג והמלרי"המלתרס כי אלה חמש ערים נשארו להם...היו נקראים על שמם כל הימים. 1
י.  "גם המלרש השוו היה בידם ייחוסם מזמן האבות;שהיא  "והתיחשם להם"שמשמעות  מפרשים

ערים הנזכרות פירושו: אלה היו החצרות של חמש מאותן  "וחצריהם...ערים חמש"ק סובר ש"המלרי
עד ", היינו חצרות שאר הערים, היו "כל חצריהם"לא, ושכוונת הפסוק הבא היא ש-בפסוקים כח

לא רק  לכל הערים, מתייחס "זאת מושבותם" פי שיטה זו. ל"בעל", היינו עד מקום שנקרא "בעל
מפרשים שהזכרנו בהערה הדעת ל ברם, בענין הערים. "יחש" 3ק.  "רד לחמש מהן כמו לשיטת

ספר הרקמה שער כא ומכלול  השוו וכו'. ראווכן ק 5ערים.  אינו מתייחס ל "והתיחשם"הקודמת 
 השוו ."צורי".  "צורי" מילהבקשר ל "ד היחש"יו"שתמש בביטוי קנז,א.  אך לא מצאתי מי שמ

כאן  המופיע היא אמנם לשון יחיד, אבל אין היא "הארץ"המילה  זאת הארץ. 10דבריו להלן ב ב,יג.  
מאז "י, והכוונה: "כברוב כתו פ לשון הפסוק"עהנכונה  נוסחהנראה שכך ה לפנים. 12 במפורש. 

מילה זו בפירושיו לשמואל א ט,ט, ק על "דברי רד והשוו התרגום); השווו ק;"(לשון המלרי "ומקדם
ק מפרש כך את כוונת "היסוד, רד-נוסחשב "לפניהם" נוסחהלפי הא א ט,כ. "תהלים קב,כו, ודה

ל: "ר ובאו אלה וכו'.שבפסוק; זאת אומרת: בני חם ישבו שם לפני שכבשום אלה.   "לפנים"המילה 
בין ג מ"ק.  אבל המלתרס"והמלריי "המלרש ימלך וכו' והיכו את בני חם; וכך מביניםבאו משובב ו

הם  "אלה הכתובים בשמות"בימי חזקיהו, וש ורי מלך אש"שהפסוק מתייחס לגלות ערי שומרון ע
 אנשים מהמקומות שנמנו במלכים ב יז,כד.
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שהוא מקום הדירה.  ומה  "מעֹון"ם; והוא קבוץ מן "ק במקום חול"בשר. ואת המעּונים (מא)
פ שגלו משם "י עזרא לא שבו עוד בני חם באלה המקומות אע, כי עד ימעד היום הזהשאמ' 

אלה ארבעה בני ישעי* שהיו ראשים לאלה חמש מאות . בני ישעי בראשםבני שמעון: (מב) 
ב קכג,ב) כי ממנשה היו; כי ישעי ראינו שהיה משבט מנשה, כמו "אנשים אמרו רבותי' (ב' ב

כד).  ואמרו זה לפי שאמרו (ב' שם) א ה,"(דה "ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי"שאמר  5 
 "ובית יוסף להבה ובית עשו לקש"שאין זרעו *של עשו* נופל אלא ביד זרעו של יוסף, דכת' 

?  "בני ישעי בראשם"וגו' ו "ומהם מבני שמעון הלכו להר* שעיר"(עו' א,יח), והקשו: והכת' 
. שארית הפלטה לעמלק ויכו את : (מג)"ועפר וישעי"ותרצו: ישעי נמי ממנשה קאתי, דכת' 

 "עד הכרית כל זכר באדום"פי': מה שנשאר שלא החרימום שאול ודוד; כי בדוד הוא אומר 
, פי': וישבו שם עד היום הזהיב).  ומה שאמ' -א יא,טז), ועמלק מבני אדום היה (בר' לו,ט"(מ 10 

בו שם; ועד פ שגלו בני שמעון, מבני* עמלק לא ש"עד היום שגלו.  או פיר': עד היום הזה, אע
 היום הזה הוא בחזקת בני שמעון: 

).   ש, וכן פנמ פ"ע תוקן(שמעי  ושעיר,  ראסישעי*]  3בניהם.    פנ] בני חם 2מקום.    ומפנ] במקום 1
).   פנמ פ"ע תוקן(ח'  וראס*של עשו*]  6בני.    נ] בל.   כי"+ ז ונררבותי']  4).   תיקן 1מ(ראשם  מ] ראשים

מבני מנשה.     נ] ממנשה 8ח'.    פנ] ).   וגו'פנ פ"ע תוקן(בני  רלבני,  מסלהר*]  7ח'.    נפ] ובית עשו לקש 9
ח', ס היום.   מבני*]  פנוח',  מ] + כי.   היום הזה ומפנפיר']  11+ הזה.    פנאבוח';  מרפי' עד היום]  10-11

 ח'. פנ] הוא 12).   ורמאב פ"ע הושלם(בני  פנ

, שהגדרתו: מקום דירה; וכמו כן בתרגום: "מעֹון": הוא לשון רבים של ל"ר והוא קבוץ וכו'. 1
ם, ; בר"מעונות"במקרא הוא תמיד  "הרבוי מזה"שמעיר י' ווייסע  ג. ", וכן במלתרס"ומדוריא"

ואילו רד"ק אומר ש"מעונים" הוא לשון הרבים , "מעונות" הוא ככל הנראה לשון הרבים של "מעונה"
פ שופטים כו,ז; "(ע "מעֹון"שם אומה ממקום שנקרא  הוא "מעונים"רש שמפק "המלרי. של "מעון"

ק, אך לא מצאתי מקורותיהם); וכן "המלרי ע שהם קבוצת אנשים מכמה מדרשים שמצטטשמכן נ וכמו
לא הוא דלהלן (ב כו,ז).  ונראה שמחמת ֶהקשר הפסוק  "המעּונים"ק (להלן ב כ,א; כו,ח) "רש רדמפ

ביד יוסף או ביד זרעו של "פסוק בעובדיה: ה לעבפירושו  רעו של יוסף.ביד ז 6פירש כך כאן.  
 ג."המלתרס השוו עד היום הזה וכו'. 11ק.  "י ובמלרי"כך במלרש מה שנשאר וכו'. 9.  "יוסף
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אחר שהזכיר שמעון מפני שהיה שכן ליהודה כמו שכתבנו (לעיל ד,כד), בן. ראוובני (א)  ה
כלומ': הוא הבכור, ובו היה ראוי להחל ספור היחשים כי . ורכי הוא הבכחזר לראובן הבכור: 

בחללו יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף משפט הבכורה והמלכות היו ראויים לו, אלא ש
כלומר: . ולא להתיחש לבכרה, כלומ' שהיה לאביו בן אהוב וחביב, ונתנה לו: בן ישראל

קרא בכור ישראל; שאם כן, היה לו כשנתן לו הבכורה, לא שיתיחש יוסף לבכורה מכל וי 5 
ונתן לו יעקב . כי יהודה גבר באחיוהמלוכה *גם כן*, כמו שהיה המשפט לראובן הכל: (ב) 

 המלוכה; ושאר משפט הבכורה, והוא לקחת *פי שנים* בארץ, נתן ליוסף: 

ח'  פ] הבכורה 5.   + לו ב] + לו.   וחביב פנ] שהיה 4שבחללו).    1מבחללו ( מ] שבחללו 3ח'.    רשהיה]  1
*גם כן*]  6.   היתה פנ] + אחיו.   היה ר; השלים) 1פ(ח'  פ] .   מכלהשלים) 1פ(ח'  פ] .   יוסףהשלים) 1פ(

ח'  אבס*פי שנים*]  7).   למהכל (וכן  נ1פ] שהיתה.   הכל פנשהיה]  6).   ופנרפ "גם (הושלם ע מח',  סאב
 ח'.    ר).   בארץ] מפנרפ "ע הושלם(

ק אלה בהשוואה עם "ועל דברי רד בספר בכללו "חזרה"על התופעה של  חר שהזכיר וכו'.א 1
ע'  כתיבה היסטוריתי, , וי' קלימ197הערה  274ע' אמונות ודעות ש' יפת,  ראו זמננו-חוקרי הם שלדברי

הצורך בביטוי  ק כאן מבאר את"רד י להחל...אלא שבחללו וכו'.ראוובו היה  2.  45הערה  275-278
י אינו "ג.  אבל המלרש"במלתרס הוא מפרש את המשך הפסוק; וכן נמצא, ועל פי זה "כי הוא הבכור"
תב שהוצרך לומר וכק); רק הוא "תייחס כאן לצורך באותו ביטוי ולא לסדר היחסים (וכמו כן המלרימ
: כדי ק"במלריוהיה בכור (הוא אם מראובן מלכות  כדי לבאר מדוע לא יצא "בחללו יצועי אביו..."

בן "ל: לכך כתוב "רשהיה לאביו בן אהוב וחביב.  4פי שניים).  ראובן לבאר מדוע לא נטל 
כך  לא שיתיחש יוסף וכו'.ק שם.  "בראשית מח,כב ורד ראו כשנתן לו הבכורה. 5.  "ישראל
פ שניתנה בכורה "אע"ק: ".  ובמלרי"דלא לאתיחסא בנוי דראובן לבכירותא"בתרגום: י.  "במלרש

ונתן לו יעקב המלוכה  6.  "יוסף, לא להתייחס לבכורה שיהו מייחסים אותו קודם לשבטיםלבני 
ק מפרש את הפסוק כהסבר "בהתאם לשיטתו בדיבור הקודם, רדק שם. "בראשית מט,י ורד ראו וכו'.

כהסבר מדוע לא  ק מפרש אותו"י.  אבל המלרי"המלרש סוברמדוע לא ניתנה המלכות ליוסף; וכן 
 .  לראובן שהיה בכור למניין השבטים ת ליוסף שהיה בכור לנחלה אוניתנה מלכו
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לפי . בןראובני פי': מי שיהיה בישראל לנגיד אמ' יעקב שיהיה ממנו: (ג) . ולנגיד ממנו
פ שלא הזכירו בסדר "אע. בני יואל: (ד) "בני ראובן"שהפסיק בענין, חזר לומר פעם אחרת 

שמעיה בנו גוג בנו ; וכמהו רבים בספור היחשים: התולדה, מזכירו עתה ליחש בניו אחריו
כלם אחד בן אחד.  ואפלו היו לכל אחד בנים אחרים, אינו מזכיר אלא הראשונים; וכן . וגו'

לשבט ראובן בעת  נשיאהיה  הוא. בארה בנו אשר הגלה וכו'תמצא בהרבה מקומות: (ו)  5 
; והפוך האותיות בשמות הוא ב טו,כט)"שהגלם תלגת פלאסר.  והוא תגלת שמזכיר במלכים (מ

 דרך הלשון, כמו שתראה רבים: 

 נ1פמ] היה.   הראשונים פנ] ח'.   היו ס; רכך ] וגו' 4הענין.    רבענין]  2השלים).    1מח' ( מ] מי 1
 .   השלים) 1מח' ( מ] פלנאסר.   האותיות נ1פ1מורתגלת.   פלאסר]  ומפרבתלגת]  6הראשים.   

ק, ") שלדעת רד71ע'  דברי הימים אדייק מ' אייזמן (ממכאן  לנגיד וכו'.מי שיהיה בישראל  1
תמע שכל אלה (בראשית מט,י) מש "לא יסור שבט מיהודה...עד כי יבא שילה"מברכתו של יעקב 

ק שהפירוש: לא תסור "תב רדוכ שם בבראשית אךך על ישראל יהיו משבט יהודה.  עתידים למלוה
הבעיה העולה מהעובדה ן מ ק מתנצל"כך, רדביה מלך ולא רק מושל. יבא דוד ויהשררה מיהודה עד ש

 "עד כי יבא שילה" ם שם), שכן"רשב למשל (ראושהיו אמנם מלכי ישראל שלא היו משבט יהודה 
לא "ה "הערה דק לספרנו ושם "הקדמתו של רד ראו מלכות שאולבקשר ל( .פירושו רק עד דוד

מי שיהיה בישראל לנגיד אמר יעקב שיהיה "שב כאן כותק "רד אשרשכ , אם כן,נראה  .)"יסור
המלכות; אך אין רצונו לומר שלא יתכן  עיקר, הוא מתייחס לדוד והמלכים שיצאו ממנו, שלהם "ממנו
וגם גבר שיהא מלכות יוצא ממנו...כך "ק: "ובמלריו מלכים מסויימים משבטים אחרים. שיהי

ו מלך על אחיו אבל מבניו לא היו מלכים, הוצרך שלא תאמר בעצמ".  ומעצמו הוסיף לפרש: "קיבלתי
 השוו לפי שהפסיק בענין וכו'..  "ה) בבניו שיצא ממנו דוד"שיבחר הק' (=הקב –לומר 'ולנגיד ממנו' 

 –היינו שרשימת בני ראובן נחלקה לשנים  – "נחלק הסדר"תב שוכ ק"כמו כן, המלריי.  "המלרש
בין ג מ"המלתרס פ שלא הזכירו וכו'."אע 2ב.  -אמחמת הצורך להכניס את מה שנמצא בפסוקים 

ק, הסובר שיואל הוא בן חנוך בן "המלרי אחד בן אחד. 4ק שהוא בן חנוך.  "שהוא בן כרמי, והמלרי
 "בנו"ש הוא מבאר ובן עד תגלת פלאסר כה מעטים; ולכךשלא יתכן שהיו הדורות מראטוען ראובן, 

בר שיואל הוא בן ג, הסו"גם המלתרס.  "ראשי דורות"אלא הכתוב פירושו: מבני בניו, ושלא מנה 
יש לומר שאין  "אחד בן אחד"ק "תב רדומה שכב. ואף "דילג בתולדות"ש כרמי בן ראובן, סובר

בנים של איש אחד, אלא גוג  ו ששמעיה וגוג והאחרים אינםדווקא בלי דילוג; אלא פירוש המשמעות
יא).  וכן נראה בכוונת -דבריו להלן א ו,ז (והשוו' הוא בנו של שמעיה, שמעי הוא בנו של גוג, וכו

ק היא שהם באמת אחד בן אחד, יש לומר ".  אבל אם כוונת רד"דורות דורות קחשיב"י: "המלרש
 7ק.  "ג והמלרי"שיואל אמנם חי רק כמה דורות לפני הגלות, ושאינו הנכד של ראובן כדעת המלתרס

 .  "הוראי"ה "לעיל ד,ב ד השוו כמו שתראה רבים.
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היו ראשי משפחות  בהתיחש לתולדותםכלומ': זה היה נשיא, וגם אחיו . ואחיו למשפחתיו(ז) 
הוא שמעיה בן יואל . בן שמע בן יואלוגו': (ח)  יעיאל וזכריהובהם  הראשוידועים; ו

ם, כי "במקום מ "בערוער"ת "יש מפרשי' בי. הוא יושב בערערשהזכיר למעלה (פס' ד): 
ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת "ני ראובן כי אם לבני גד, כמו שאמ' ערוער לא היה לב

 5 "והנותר בבשר ובלחם"ם: "ת* במקום מ"(במ' לב,לד).  ונכון הוא; וכמהו מצאנו בי "ערוער
(שו' י,ח).    "וירעצו* וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה"(וי' ח,לב), וכן 
בגבול ערוער, כי העיר לבדה היה לבני גד שבנו אותה, וגבולה  – "בערוער"ויש לפרש עוד 

 היה לבני ראובן: 

ת השמוש "בי וב,  סת*] "בי 5הוא.    נלתולדותיו היה.   היו]  רבהתיחשם.   לתולדותם היו]  נ1פבהתיחש]  1
 פנ היא, ר ]היה 7   ).מפנרב פ"ע תוקן(ויכו וירועצו  אסוירעצו*]  6+ כמו.    1ו] ם").   ממפנרא פ"ע תוקן(

 היתה.   

הביטוי ק מפרש את כל הפסוק כהמשך "רד וגם אחיו...היו ראשי משפחות...והראש בהם וכו'. 1
שבפסוק שלפניו, כלומר: כשמייחסים את אחי בארה על פי התולדות שלהם,  "הוא נשיא לראובני"

והראש בהם יעיאל "סוקנו תב על פי פוכק "כאשר רד. נמצא שגם הם ראשי משפחות ואנשים ידועים
 השוו יעיאל היה ראש בהם, והשאר היו סתם ראשי משפחות;ש , כוונתו היא כנראה"וזכריהו וגו'

שגם פירושו  "ואחיו למשפחותיו בהתיחש לתולדותם" ג,"המלתרסדבריו להלן א ה,יב, כג,ח.  לדעת 
עד ראובן "ותיהן נמצא שמייחסים אותן משפחות על פי תולדר שאאחי בארה היו ראשי משפחות, ושכ

שלמטה  , למרות"ואחיו היו הרבה"פירושו:  "ואחיו למשפחותיו"ק "המלרי . לפי"הייחוס שלהם
. "ביחס שלהם שהיה להם בתולדותם": "בהתיחש לתולדותם"נמנים רק קצת מהם; ולשונו על 

י ירושו אחֵ אם כן אין פ "אחיו"שם); ו (ראוי נשמע שהוא מפרש את כל הפסוק על ראובן "מהמלרש
אין פירושו  "אחיו"ק "לרד לא בני משפחות צאצאיו.  וסביר שגםראובן ממש, היינו שאר השבטים, א

של בארה הנזכרים כאן, נזכר כבנו של עזז; ועזז הרי אינו  "אחיו"אחי בארה ממש, שהרי בלע, מ
פסוק ה לעדבריו  השוו יש מפרשי' וכו'. 3דילג עליו בתולדות.  הפסוק מאבותיו של בארה, אם לא ש

בהערה לפסוק ואכן  לא מצאתי מי שפירש כך את פסוקנו, אבל. "פירשו המפרשים..."בשופטים: 
ג "ספר הרקמה ע' פו, רס ורא אך . "ולא ברור למי הכוונה": כתוב "הכתר"בשופטים שבמהדורת 

אומרים כי יש  ויש": 224ע'  "שכל טוב"ק, "וברמ  ב.-ע ויקרא ז,לו, ומכלול מו,א"ויקרא ח,לב, ראב
ם במלת 'בבשר ובלחם'.  ולפי דעתי כי הענין חסר, וכן הוא: והנותר בשלחן הבשר; "ת תחת] מ"[בי

 וראו . "וכמהו 'לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי' (משלי ט,ה), ופ': בשלחן לחמי ושתו בכוס יין מסכתי
ון י' ווייסע כאן על (כגכבר טענו רבים  כי ערוער וכו'.ן על ויקרא ח,לב.  "תב הרמבוגם מה שכ

ק "אין צורך לכל דברי רד כןיהושע יג,כז,לה), וב (ראואחת  "ערוער"ק) שיש יותר מ"רד של דבריו
 אלה.
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פי': למזרח ארץ גלעד; כי כל ארצם היתה מזרח לארץ ישראל, כמו שאמ' . ולמזרח ישב(ט) 
עד לבוא מדברה שבו (במ' לב,יט).  אבל למזרח ארץ הגלעד התפשטו וי "עבר הירדן מזרחה"

והנה הוא גבולם, כי נהר פרת הוא גבול  "מן הנהר"כלומ': עד נהר פרת, ו ,למן הנהר פרת
כי (הש' דב' יא,כד):  "מן הנהר נהר פרת עד הים האחרון"ארץ ישראל למזרח, כמו שאמר 

. עם ההגראיםכלומ': לכך היו צריכים להתפשט בארץ, כי מקניהם רבו: (י) . מקניהם רבו 5 
 פני מזרח אשר לגלעד: . על כל פני מזרח לגלעדד היחש: "ף במקום יו"ם בני הגר*, והאל*ה

מתחיל דיבור חדש במילה  ס י"בכת; וו(כך ] 1עד...פרת 3-2+ שם.    מ] וישבו 2הגלעד.    ב] גלעד 1
ח'  ומראבס*] *הם בני הגר 6+ כי.    נ] כלומ' 5+ וגו'.    ו+ יהיה גבולכם,  פנברמ] האחרון 4).   "לבוא"
+  ס; ר] כך אאות.   מזרח ב] ד"מקום.   יו פנמ] ף.   במקום"האל ו] ף").   והאלש , וכןפנ פ"ע הושלם(

למערב.

על  "ולמזרח ישב"בלשון רבים נראה שהוא מפרש  "ארצם"ק "תב רדוממה שכ כי כל ארצם וכו'. 1
בלשון  "כי מקניהם..."סוק שבט ראובן בכללו; ופירוש זה מוכח, כנראה, ממה שכתוב בהמשך הפ

.  אולם, בהתאם "וגם למזרח ישב אותו בלע; קבלתי –ולמזרח ישב "תב: וק כ"רבים.  אבל המלרי
כי כן "וסיף: מ וא. וה"כי מקניהם"ק על אותו פירוש מלשון הרבים של "קשה המלריק, מ"לדעת רד

מוכח  "כי"ממשמעות המילה ; זאת אומרת: "קבלתי: בכל מקום שנאמר 'כי' בא לפרש, והודה לי רבי
מן "ו 3זכר בלשון רבים, הוא גם הנושא של תחילת הפסוק.  שהנידון בחלקו השני של הפסוק, שנ

בפסוקנו מובנת על  "עד...למן הנהר פרת"שהלשון היא אולי כוונתו   והנה הוא גבולם וכו'. "הנהר
מן "פסוק התפתחה לביטוי  בפסוק בדברים; זאת אומרת: מאותו "מן הנהר נהר פרת"פי מה שכתוב 

עד נהר פירושו:  "עד...למן הנהר פרת"משמעות של גבול הארץ המזרחי ולפנים, ובכך  "הנהר פרת
מה שכתבנו למעלה בשם  השוו לכך היו וכו'. 5ארץ ישראל.   פרת שממנו לכיוון מערב הינה

לעומת  והשוו ק. "יי ובמלר"כך במלרש הם בני הגר. 6.  "כי כל ארצם"ה "ק בסוף הערה ד"המלרי
סף בשלב בחילופים) אינו מפני שהו עיינוי ("רוב כתבסביר שמה שחסר כך ג. "התרגום והמלתרס

ל: אין "ר פני מזרח אשר לגלעד.ספר הרקמה ע' רנ.   השוו ד היחש."ף במקום יו"והאלמאוחר.  
ית בראש[ "מקדם לבית אל": מעבר לגבולה המזרחי (כמו המשמעות של "מזרח לגלעד"פירוש 

 יב,ח]), אלא: בחלקה המזרחי. 
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אינו אומ' בכל ארץ הבשן, שהרי אומר . ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה(יא) 
ויתר הגלעד וכל הבשן "בתורה כי ארץ הבשן נתנה משה לחצי שבט המנשה, כמו שאמ' 
מקצת  (דב' ג,יג).  אלא "ממלכת עוג נתתי* לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן

הבשן היה לבני גד עד סלכה, ומסלכה ואילך כל הבשן היה לחצי שבט המנשה.  ומה שאמר 
היה לחצי שבט המנשה, פרושו: כל הבשן שהיה ממלכת עוג וכל חבל  "כל הבשן"בתורה כי  5 

(שם).  אבל היה מקצת מקומות בבשן שלא היה מולך  "ארץ רפאים"הארגב שהיה נקרא 
לפי שרוב הבשן היה לו.  ומקצת  –(במ' כא,לג)  "מלך הבשן"קרא פ שהיה נ"עליהם עוג; ואע

וישבו בגלעד "מן הבשן עד סלכה היה לאמורי, ואותו היה לבני גד.  ומה שאמ' גם כן הנה 
(פס' טז), באותו הבשן שהוא עד סלכה ובבנותיה ישבו בני גד.  וכן אמר הנה  "בבשן ובבנותיה

ל: מאותו הבשן שהיה "ר –מבשן עד בעל חרמון (פס' כג) שחצי שבט המנשה ישבו בארץ  10 
, ולא "ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן*" לבני גד עד בעל חרמון.  וכן אמ' ביהושע (כב,ז)

ראשי משפחות  –היה ראש לבני גד.  אלה* הארבעה שזכר . יואל הראשאמר כל הבשן: (יב) 
הוא שפט אבי אלישע הנביא,  "ושפט בבשן".  ויש בדרש: בבשןהיו מושלים  –וידועים בשבט 

: מה בשן ששים עיר (דב' ג,ד), אף אלישע בנו פרנס את ישראל ששים שנה: "בבשן"וסמך לו 
 15 עבדיאל או גוני אביו: . ראש לבית אבותם(טו) 

 5מנשה.    מ] המנשה 4מנשה.    מ] ).   המנשהומפנרב פ"ע תוקן(ח'  סאנתתי*]  3מנשה.    מ] המנשה 2
הרפאים.    פנ] רפאים 6מנשה.    1מ] המנשה 5).   מוהשלי 1פ1מ' (ח פמ] ומה...המנשה 5-4ח'.    רהיה] 
+  פנמ] הבשן.   מאותו נ1פח',  פמבשן]  10.   + אמר פנ] בשן.   הנה ומפנ] הבשן 9הבשן.    מ] בבשן

] אלה*).   ליםהש 1מ' (ח מ] ראש 12).   מפ פ"ע תוקן(בשן  נהבשן,  ראבסעל.   בבשן*]  רעד]  11מקום.   
 גוי.   רעבראל.   גוני]  רעבדיאל]  15ח'.    פנראת]  14).   מור פ"ע תוקן(ואלה  נ1פאלא,  אבס

כל הבשן שהיה ממלכת עוג  5ל: לכיוון צפון, והיינו רוב רובו של הבשן.  "ר ומסלכה ואילך. 4
כל חבל "משמעות היא להגביל את  "ההוא יקרא ארץ רפאים"כמו שמטרת הביטוי כלומר,  וכו'.

מגבילה את  "ממלכת עוג"משמעות הביטוי  , כך"ארץ רפאים"הנקרא  לחלק "הארגב לכל הבשן
 . אך לאמיתו של דבר, יתכן"כל הבשן שהיה ממלכת עוג"; והפירוש הוא: "כל הבשן"משמעות 

ק "רד כהבנתו של "חבל הארגב", ולא "כל הבשן"מגביל רק את הביטוי  "ההוא יקרא ארץ רפאים"ש
כי אם לא היה מחלקו של עוג מלך הבשן,  היה לאמורי. JPS .( 8התרגום האנגלי של  למשל (ראו

ויש בדרש  13סיחון מלך האמורי.   לשהלוא שאר עבר הירדן שניתן לראובן, גד וחצי מנשה היה 
ו רבותינ –ויעני ושפט בבשן "ק: "במלרי בבלי פסחים סח,א, ובייחוד במדבר רבה יד,יח. ראו וכו'.

.  אבל לא מצאתי מקור "אמרו: זה אליהו זכור לטוב, וכך נראה לי...ולפי פשוטו: שני שרי גד היו...
ק: איש ששמו "במלריג: גוני. "במלתרס עבדיאל או גוני. 15ל שיעני או שפט הוא אליהו.  "ברז

 ם.  "עיר י' ווייסע שכן הוא לפי טעמי המקרא, וכן משמעות דברי המלבי; ומ"אחי בן עבדיאל"
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(חב' ג,יא): (יז)  "שמש ירח"ו, כמו "; והוא חסר ו"ובבשן"פי': . וישבו בגלעד בבשן(טז) 
פי': כל אלה בני ראובן ובני . כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל

גד וחצי שבט מנשה התיחשו למלחמה הזאת שעשו עם ההגראים (פס' יט), כלומ': התפקדו 
בית אבותם בצאתם למלחמה.  והיה זה בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם למשפחותם* ל

פ שנראה מן הפסוקים במלכים כי יותם "*מלך ישראל, והוא ירבעם* בן יואש מבני יהוא.  ואע 5 
מלך יהודה וירבעם מלך ישראל לא מלכו בזמן אחד, שהרי ירבעם מלך ארבעים ואחת* שנה 

רבעם מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה (שם טו,א), והוא ב יד,כג), ובשנת עשרים ושבע לי"(מ
עוזיה, ומלך עזריה זה חמשים ושתים שנה (שם טו,ב), הנה עזריה מלך יהודה מלך אחר מות 

פ שיש לדקדק בחשבונות אלו כמו שאנו "ואע –ירבעם מלך ישראל שלשים ושמנה שנה 
ואם כן  –ימים אחרי ירבעם  עתידים לבאר בספר מלכים (שם טו,א), מכל מקום עזיהו האריך 10 

איך מלך יותם בן עוזיהו בימי ירבעם?  אלא שיותם בן עזיהו מלך בחיי עזיהו אביו משהיה 
ויותם בן המלך על הבית שופט את עם "וגו'  "וינגע יי' את המלך"מצורע עזיהו, כמו שאמ' 

בזמנו, ועם כל עם כל אחד  – "בימי יותם...ובימי ירבעם"ב טו,ה).  ויתכן לפרש "(מ "הארץ
 אחד מהם התיחשו למלחמה: 

 ראס] למשפחותם* 4ח'.    רהזאת...למלחמה]  4-3שפירושו.    בהשלים).   פי']  1פח' ( פמוישבו...ירח]  1
).   ומפנרפ "ח' (הושלם ע אבס*מלך...ירבעם*]  5בצאת.    פנ] ).   בצאתםומפנב פ"ע תוקן(למשפחות 

).   ומפנרב פ"ע תוקן(שנה ואחת עשרה  א+ עשרה,  סואחת*]  6יהודה.    נ ]יהוא).   השלים 1מ' (ח מ] יואש
 נ1פ] בספר מלכים 10השלים).    1פח' ( פמ] פ...ירבעם"ואע 10-9עזיה.    מ] בעזריה 8ח'.    רשנה] 

] ..למלחמהויתכן. 14-13ח'.    פנ] וגו' 12ח'.    ו] גבזמן.   עזיהו פנובימי]  11כ.   "א נ1פואם כן] .   במלכים
 השלים).    1פח' ( פמ

ו "על וי.  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתדיבור זה חסר  וישבו בגלעד וכו'. 1
כוונתו למלחמה  למלחמה הזאת שעשו עם ההגראים. 3.  "כמו"ה "לעיל א,א הערה ד השוו חסירה

פ שיש לדקדק "ואע 5בימי שלמה.  הנזכרת להלן פסוק יט, ולא למלחמה דלעיל פסוק י שהיתה 
ק אחרי שחיבר את פירושו לספר "י רד"וספה עה י פריס ומינכן, וכנראה"כתחסירה בהערה זו וכו'. 

על החשבון בפירושו  "דקדק"הוא שק "רדתב ומה שכ. "Εxegetical Programme; ראו ברגר, "מלכים
שעוזיהו  אשר הפסוק אומרען שכוטהוא למלכים, כוונתו היא לתחילת דבריו למלכים ב טו,א, שם 

ד לתחילת "ז לסוף מלכותו, שהיא שנת י"ז למלכות ירבעם, הכוונה היא לשנת כ"מלך בשנת כ
עזיהו האריך ימים אחרי "חשבון זה פי ק כאן, אף ל"תב רדוכמו שכשם באורך.  ראו מלכותו;

דן בה ל, אשר "יטת רזלש ויתכן לפרש וכו'. 13דבריו שם.   השוו כמו שאמ' וכו'. 12.  "ירבעם
וירבעם לא מלכו קשה עליה כמה קושיות), יותם ח (ואף מ-בפירושו למלכים ב טו,א ק באורך"רד

י פריס "כתחסירה ביתכן שהצעה זו האחרונה, ה ק מזכיר שיטה זו כאן.  ברם,"באותו זמן.  אך אין רד
נו לפי אותה שיטה; זאת כדי לתרץ את פסוק ,ל שם"דן בדברי רזהוא ק אחרי ש"ומינכן, הוסיף רד

שאותם שבטים התייחסו  לך בה ירבעם, ראוי לפרשאומרת: אם יותם לא מלך באותה תקופה שמ
פנה לסדר עולם רבה יט, ק מ"המלרי, ולא שמלכו יותם וירבעם ביחד. "עם כל אחד בזמנו"למלחמה 

 שם נמצא שיותם מלך מיד אחרי שנצטרע עוזיהו, בחיי ירבעם.
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הוא פעל עומד ואין בו פעול כי אם  "למד"הוא תאר קל ואינו פעול, כי . מהולמודי מלח(יח) 
וכל . וכל שעמהםעל דרך התאר, כמו שבארתי בספר מכלל בחלק הדקדוק (כ,א): (כ) 

; והוא לגזרת ָּפעּול, "וֶנְעַּתר"כמו . ונעתור להםהכל נתנו בידם:  –האומות שהיו עם ההגריאים 
פ שאמר "במקומם.  ואע. וישבו תחתיהם(אס' ח,ח): (כב) * "וַנְחּתֹום בטבעת המלך"כמו 

עד (לעיל פס' כא), מקצתם ישבו שם, ומקצתם שבו לארצם עם השבי*:  "וישּבו מקניהם" 5 
כלומ': לפי שרבו, . ובני חצי שבט מנשה...המה רבועד שגלו על ידי מלך אשור: (כג) . הגלה

ואיה "ו "כו "ועפר"ו "ו. ועפר וישעיכד) : ("עד בעל חרמון ושניר והר חרמון"הרבו* גבולם 
 (בר' לו,כד):   "וענה

ח'  מפראבס...השבי*] א*וישבו 5-4).   שמגזרת (וכן  נלגזרת]  3+ שעמהם.    ר] בוכל 2והוא.    מ] הוא 1
 7מלכי.    מפנרמלך] .   פי' עד ו] עד 6השביה.    ו] השבי.   מקצותם נ] מקצתם 5).   נ1פו פ"ע הושלם(

 8-7.   )השלים 1פ(ח'  פ] גבולים.   בעל נ?פ] ).   גבולםומפנרב פ"ע תוקן(הרבה?  ארבה,  ס*] הרבו
 כמו.    נ1פ ו,"כמו וא ו ]ו"כו 7).   השלים 1פ(ח'  פמ] נה...ועאועפר

ל: הצורה "ר ואין בו פעול וכו'.ל: אינו צורת הבינוני הפעול.  "ר הוא תאר קל ואינו פעול. 1
וכל האומות  2.  מופיעה במכלול דוגמה זו אינהני. אך לא בינותואר, -זה היא שםבשורש  "ָּפעּול"

שייך לסוג של צורות  "נעתור"ש כוונתו היא, כנראה, והוא לגזרת פעול. 3י.  "כך במלרש וכו'.
לשונו  השוו , היינו מקבל הפעולה;"פעּול", בו נושא הפוַעל הוא תמיד ה"ָפעּול"שניתן לקרותו ה

ן ֻפַעל ובדף (וכן בדף סא,ב לענין בני "הוא כלו פעּול ואין בו פוֵעל"נד,א על בנין נפעל: במכלול דף 
 הצורה שבכאן דומה לנפעל; וכן כותביםתב שוכהוא שם נד,ב ַעל). ואכן, פְ סו,ב לענין בנין הָ 

דיבור זה הוא  וישבו תחתיהם וכו'. 4ספר הרקמה ע' קפז.   והשווק כאן. "ג והמלרי"המלתרס
ק.  "של רדפרי עטו אמנם  סביר שהואי, אך "ספות הנמצאות רק במשפחה אחת של כתמהתו

פירושו: לקחו אותם  "וישּבו מקניהם"ל: "ר פ וכו'."ואע.  "תחת"ספר השרשים ערך  השוו במקומם.
, היינו "תחתיהם"ק); ומוכח, אם כן, שמקצתם אמנם חזרו, ולא ישבו "בחזרה לארצם (כך מניח רד

חצי "ק: "במלרי לפי שרבו וכו'. 6כדלהלן פסוק כו.  ד שגלו על ידי מלך אשור. ע 5במקומם.  
הוא פועל יוצא, היינו  "רבו"וסיף הוא לפרש שק.  ומ", והוא כדעת רד"שבט מנשה נתרבו; קבלתי

אין חזרו ולקחו במלחמה את הר חרמון (אך שחצי שבט מנשה, שמקודם היה להם רק עד בעל חרמון, 
פריס ומינכן, וכנראה  י"בכתדיבור זה חסר  ועפר וישעי וכו'. 7).  "שניר"עתו על ד ימה הוא מפרש

תב וכהוא אריכות דבריו שם בבראשית, שם  ראו ."ואיה וענה"ו "כוי.  ק"מתוספותיו של רדהוא 
אינה בגדר אותן  "ואיה"ו "מכלול מד,א, משם נשמע שוי ראו אבל ."לתחלת הדברים"ו היא "שהוי

אין כוונתו בזה (אך  "התחלת המלה"והיא רק  "לא תשמש כלום", אלא היא "בריםתחלת הד"שהן ל
 ,ו)"אות ויו לבראשית בשם אביו (ספר הגלוי על וסיף בפירושוא ממה שה וראו שהיא חלק מהשם). 

מכלול  ראוזה  קודמיו בענין יהם שלשיטותבמכלול שם. על נמצא על מילה חסירה, וכן ו מורה "שהוי
ובמקורות המצויינים שם  "Meaninglessness", ור' שטיינר, 672הערה  369ומסקי ע' שם ומהדורת ח

דחוקה בתחלת המלה, לבלי "ו "גם ספר הרקמה ע' סג על וי וראו .ם)"ואילך על הריק 438(ובייחוד ע' 
כך  –ועפר "ק: "שם.  ובמלרי 4ציין מ' וילנסקי בהערה מ, ובמקורות ש"עטף על הענין אשר לפניה

בתרגום כאן השם הוא ם.  ק שם על אותו שֵ ", וכן דעת רד"מו, כמו 'ובני אלה וקנז' (לעיל ד,טו)היה ש
 התרגום שם.   והשוו ק;", כרד"עפר"
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הזכיר יחש בני לוי . בני לויכי לא יצאו בצאת גולת יהודה מבבל: (כז) . עד היום הזה(כו) 
ד דוד מהם משוררים ומשרתים סו); והזכיר כי העמי-א ו,לט"כ, ועריהם שנתנו להם (דה"ג

מא), והוא יהוצדק שהלך -לח).  והזכיר יחש אהרן עד* הגולה (להלן פס' כט-לפני יי' (שם ו,טז
עם גלות יהודה ביד נבוכדנצר; ויהושע בנו עלה מבבל עם הגולה (חגי פרק א).  ובספר עזרא 

ו עד אהרן, כמו שמיחש ה) מזכיר זה היחש עד* אהרן, כי עזרא היה בן שריה.  ומיחש-(עז' ז,א 5 
הנה יהוצדק אחיו עד אהרן.  אבל שם מדלג בו חמשה בתי אבות שהזכיר הנה, מיוחנן אבי 
עזריה עד מריות; ולקצר דלג אותם בתי אבות.  והזכיר יחש אלעזר ולא יחש איתמר, לפי 

ה לפנחס כאשר קנא בשטים: "שמבני אלעזר היו כהנים גדולים עד עולם.  כי כן אמ' הב
זו היא כהנה גדולה; כי גם בני  –(במ' כה,יג)  "יתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולםוה"

איתמר היו כהנים, אלא שמבני פנחס היו כהנים גדולים לעולם.  ובצדוק היה תחלת הברכה  10 
הזאת, כי עד צדוק היו כהנים גדולים גם מבני איתמר; כי עלי היה כהן גדול שהיה מבני 

 אביתר בנו: איתמר, וכן אחימלך ו

 ר).   שמיחש] ומפנ פ"ע תוקן(עם  ראבסעד*]  5).   ומפנר פ"ע תוקן(עם  אבסעד*]  3גלות.    נ1ופ] גולת 1
 נ1פ] ה לפנחס"הב 8).   השלים 1פ(ח'  פמוהזכיר...בנו]  12-7מיחוסן.    נ1פ] מיוחנן 6שאמ' ושמיחש.   

 נ1פעד עולם.   היה]  נ1פואלה.   לעולם]  נ1פאלא]  10כ.   "ג נ1פח'.   גם]  נ1פ] גדולה 9ה.   "לפינחס הקב
  עד יהוצדק והיו.   נ1פכי עד צדוק היו]  11היתה.   

ל: האריך גם ביחסי הבנים של לוי, מה שלא "רכ, ועריהם שנתנו להם. "הזכיר יחש בני לוי ג 1
 כיר יחש אהרן.והז 3עשה בשאר השבטים חוץ מיהודה; וגם האריך למנות את הערים שניתנו להם.  

ו ק אין זו רשימה של כהנים גדולים, אלא יחס"שלדעת רד ,85 ע'דברי הימים א ען מ' אייזמן, ובצדק ט
תב להלן שהעדיף הספר לייחס את אלעזר וכהוא ש למרות מה –הוא מפרש כאן כמו ש אהרן הוא של

לא היו בפירוש נראה ככל ה ואמנם, אותו ביטוי מטעה(. "כהנים גדולים עד עולם"מטעם שהיו בניו 
, "גם אחרים היו כהנים גדולים"ק בדיבור הבא "תב רדווכן ממה שכ ).; ראו להלןבצורתו הקדומה

תוספות דברי הלעומת  השוו , נשמע שרק חלק מהם היו כהנים גדולים, כגון צדוק. "אחריםה"ולא 
 6להלן פסוק מ.   ורא כמו יהוצדק; עזרא היה בן שריה. 5י כאן.  "יומא ט,א, ואחריהם המלרשב

מכאן  והזכיר וכו'. 7שם.   ראו ;בתי אבות שהעל ש תלגהפיסקה ההיא באמת מד חמשה בתי אבות.
ה "כי כן אמ' הב 8.  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר עד סוף הדיבור 

ע שם.  "ראב והשוו במהדורת האראוויץ.  ספרי סוף בלק, והמקורות המצויינים השוו לפנחס וכו'.
מלכים א  (ראו היה מצאצאי עליאביתר בן אחימלך בן אחיטוב   ובצדוק היה תחלת הברכה וכו'. 10

 לעק "רד השווו. -א כד,א"מתייחסים לאיתמר על פי דהואל א כב,ט; שמואל א יג,ג) הב,כז; שמ
שצדוק, למרות ומפסוק לה שם אמנם נשמע  הן גדול;ותב שאביתר היה ככהוא מלכים א ב,כז, שם 

 המשרה מאביתר.   את נטלהמלך שנזכר המון פעמים יחד עם אביתר, היה כהן גדול רק אחרי ששלמה 
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אם נאמר כי הוא היה ראשון אשר כהן . הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם(לו) 
); א א,לד"(מ "צדוק הכהן ונתן הנביא"בבית, לא היה כן, כי צדוק היה, כמו שאומר במלכים 

א כט,כב)!  ואם נאמר כי "(דה "וימשחו ליי' לנגיד ולצדוק הכהן"ובזה הספר הוא אומ' גם כן 
מה בא  –לא רצה לומר כי היה מכהן ראשון בבית, אלא שכהן בבית, הנה גם האחרים כהנו 
ל אמרו "לומר?  ואם בא לומ' כי כהן גדול היה, גם אחרים היו כהנים גדולים!  ורבותי' ז 5 

תשנד) שהוא עזריהו שהיה בימי עזיהו המלך, ולפי שמסר נפשו על קדושת הבית ש קרח "(יל
, כלומ' שהוא חס על "הוא אשר כהן"יח), לכך נאמר -ב כו,יז"שלא הניח עזיהו להקטיר (דה

ויש לפרש כי גם בימי שלמה כהן אחר צדוק ואחר  בוד הכהונה ולא נשא פנים לעזיהו.כ
היה קטן עדין, ולא היה כהן גדול עד בימי עזיהו.  ובימי אבותיו הנזכרים, אלא שבימי שלמה 

ב "(הש' דה "ויאמר אליו עזיהו כהן הראש"חזקיהו עדין היה חי והיה כהן גדול, כמו שנ'  10 
 , כלומ': אשר כהן כמה ימים: "אשר כהן בבית"לא,י).  ולפי שהאריך ימים כל כך אמרו עליו 

 1פ(ח'  פלהיה?.   אלא שכהן בבית]  מ] שכהן.   היה פנ] ןכי היה מכה 4.   )השלים 1פ(ח'  פר] בהוא 1
 1מ' (ח מ] המלך...עזיהו 7-6מלך יהודה.    ו] המלך 6האחרים.    וראחרים]  5ח'.    נ1פו] ב.   בבית)השלים
 לעזריהו.   רהכהונה).   לעזיהו]  1וכהונה ( ורהכהונה]  8עזריהו.    רעזיהו]  7השם.    ו] הבית 6).   השלים

 אמר. פנמאמרו]  11עזריהו.    מח'.   עזיהו]  רעדין]  10ח'.    פנ] עד 9

כאן אמנם מוכיחים מצטט ק "רדהפסוקים שי.  "גם המלרש והשוו ק;"כך במלרי כי צדוק היה. 2
בשנת  למה למלך; אך לא מצאתי מקור שהוא כיהן אחרי בנין המקדששצדוק כיהן בזמן שנמשח ש

, אם צדוק היה הכהן הגדול כשנמשח שלמה, ה (מלכים א ו,לח).  ברםלמלכות שלמאחת עשרה שנה 
סביר אמנם שעזריה, שנזכר כאן ארבעה דורות אחרי צדוק, לא היה הכהן הגדול הראשון אחרי גמר 

עזריה לא היה הראשון ק ש"נשארת בתוקפה טענתו של רד נין הבית לסוף אחת עשרה שנה; ובכןב
ואם תאמר שמת [צדוק] ונתנו לזה כהונה, והלא היה אחימעץ בנו, "ק: "וכעין זה במלרילכהן בבית. 

ולצדוק היה  –והיה לו להיות כהן; שכן אנו אומרים שלא היו מעמידין כהן במקום כהן שמת אלא בנו 
ג, ותוספות יומא ט,א בשם ר' יקותיאל "אחריהם פירשו המלתרסל אמרו וכו'. "ורבותי' ז 5.  "בן

ק בשם "מלריי בשם הספרי והירושלמי, וב"מלרשגם בנמצא כך ג. "מידי רסהלוי מוורמייזא ובשם תל
 על הארכת הימים ויש לפרש וכו'. 8.  ים רק בילקוט שמעוני הנזכרהדבראת מצאתי  שלמי; אךהירו
על  י' ווייסע בפירושו לפסוקנו הדברים החריפים שכותב וראו . "ורחוק"ה "לעיל ב,כג הערה ד ראו

כיהן כשהיה צעיר הוא ש דוע לא יתכןמ לא ברור ואחר אבותיו הנזכרים וכו'. אחר צדוק.  ענין זה
כוונתו היא רק להדגיש שהיה עזריהו צעיר בסוף ש ובכן, נראה אלה מאבותיו שהיו אז בחיים.ם יחד ע

לפנינו:  ."ויאמר אליו עזיהו..." 10.  אז, בעוד שאבותיו כיהנו גם לפני כן ימי שלמה, ושכיהן רק
 עזריהו.
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 "ִּכְמָהם"ן שוין בשמות, כמו "ם והנו"הוא גרשון (לעיל ה,כז), כי המבני לוי גרשם. (א)  ו
לגרשום (יש' כז,א): (ה)  "תנין"(יח' כט,ג) ו "תנים"ב יט,מא), "(ש "ִּכְמָהן"ב יט,לח) ו"(ש

ולא זכר משפחת שמעי; וכן בפרשת פנחס (במ' כו,נח).  והטעם שלא זכרו הנה . לבני בנו וכו'
כי זכר הראשים* העומדים על השיר, כמו  –כמו *שלא זכר* משפחת עמרם וחברון ועזיאל  –

כח), וממררי -כג), ומגרשם משפחת לבני (פס' כד-שזכר בסמוך: מקהת משפחת יצהר (פס' יח 5 
יחת יא): -א כג,ט"לב).  ולמטה כשספרם דוד זכר משפחת שמעי (דה-משפחת מושי* (פס' כט

(שם פס' י), כי* היו שני בניהם נקראים בשם  "יחת"שמעי למטה זוכר בן לבני.  ובבני . בנו
קרובים  "יחיאל"ו "יחת"(שם פס' ז).  ו "יחיאל"אחד.  אבל זה יחת בן לבני זוכר שמו למטה 

 בלשון, ובאלה שני שמות היה נקרא; וכמהו רבים בספר: 

 4ח'.    ס; 1פכך ] וכו' 3השלים).    1פח' ( פמ] לגרשום...בספר 9-2תנין.    פנמכמהן.   ותנין]  פנב] וכמהן 2
] מקהת 5).   ר פ"ע תוקן(ח'  נ1פהראשונים,  אבוס).   הראשים*] נ1ופרב פ"ע תוקן(שזכר  אס*שלא זכר*] 

 תוקן(ח'  ראבסכי*]  7כשפירש.    נ1פ] ).   כשספרםנ1פורב פ"ע תוקן(מנשה  אמנשי,  סמושי*]  6ח'.    נ
 במספר.    נ1פ] כמוהו.   בספר נ1פ] ובשני שמות אלה.   וכמהו נ1פ] ני שמותובאלה ש 9).   נ1פו פ"ע
 
ליחזקאל כט,ג, וספר  ק"פירוש רד השוו קיא.-ספר הרקמה קידוגמאות אלה נמצאות ב בשמות וכו'. 1

לא מש, שמות מל ; ונראה שהוא מתכוון"שמות"ק את הכלל ל"מגביל רדכאן  ."תנן"השרשים ערך 
.  ברם, אחת מן הדוגמאות בספר הרקמה "לויתן", כמו ממש כשם הוא נוקט "ניןת"עצם, ו-שמותל

שקיים מעיר במכלול קצא,ב ק "רד אמנם, גםו ;"הנה"במקום  ה,י) (זכריה "המה"המילה היא הופעת 
 "ן שוין"ם והנו"המ" ,בשמות תופעה חריגה, ואילו שלדעתו זאת סביר, ברם ."הנה"במובן של  "המה"

י פריס ומינכן, וסביר שהם "כתחסרים בפסוק זה  לעכל דבריו לגרשום וכו'.  2.  ילן יותר רגבאופ
כי זכר הראשים העומדים על  4.  "חזר"ה "להלן פסוק ז הערה ד וראו . ק"מתוספותיו של רד

כי זכר הראשים...כמו שזכר משפחת שמעי.   נזכרת ק לענין מה שאין"כעין זה במלריהשיר. 
זכרו כאן המשפחות שהיו בהן הראשים, ושהן הן שנ ו היה נראה לפרשבכוונתבסמוך...מושי. 

נים את ומ אצלנוטו -פסוקים יד ד ראשים.  אבל לא יתכן כך, כימינה מהן דור שאהמשפחות שבסמוך 
ק (ואין לתרץ שמחלי "זכיר רדמשפחת מושי כמו שמ ונים אתמ שםלב -פסוקים כטמשפחת מחלי, ו

שאר  המשפחה היא של מושי, כי שגם כאןם ואינו בנו של מררי, וכאן הוא זה שנזכר כבן מושי ש
את אלה  מונה הטקסט.  אלא, כוונתו היא שכמו שבסמוך שתי רשימות אלה אינם זהים כלל)בהשמות 

 נה את הראשיםומהוא כאן  יצהר וכו', גםהיינו מקהת משפחת ראשים ואת משפחותיהם, מינה דוד לש
 ן וקהת המשפחות שבשני המקומות זיהות, מה שאין כן בבני מררי.ומבני גרשו בדורות לפני דוד;ש
 



  ח-דה"א ו,ז

 52 

חזר לספר בני קהת לפי שרצה לספר מיחש בניו ובני בניו עוד.  . בני קהת עמינדב(ז) 
וכאן הזכירו  "יצהר"ועמינדב זהו יצהר, ושני שמות היו לו; ולמעלה (פס' ג) הזכירו 

אלה שלשתן אינו רוצה לומר אחד בן . בנו אסיר בנו אלקנה בנו ואביאסףח) -: (ז"עמינדב"
אלה* חזר לקרח, כי שלשתן היו בניו, כמו שנ' בתורה  "בנו"אחד כמו באחרים, אלא *שלשתן 

אביאסף "(שמ' ו,כד); והנה גם כן אמר בהזכירו יחש הימן  "ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף" 5 
 א ו,כב): "(הש' דה "בן קרח

 3זה הוא).    1מהוא ( מ] זהו 2+ וכן בניו.    מ] ח'.   בניו מ] .   לספר)השלים 1פ(ח'  פ] חזר...עוד 1
האחרים.    פנ] באחרים 4אביאסף.    נואבי אסף,  פשלפנינו),  נוסחאותואביסף (וכן ברוב  מר] ואביאסף

] חזר).   פנרמ פ"ע תוקן(שלשתן בניו אלה  ושלשתן בניו אלא,  בח',  אסאלה.   *שלשתן בנו אלה*]  ראלא] 
] ואבי אסף.   בהזכירו פואביסף,  מואביאסף]  5).   השלים 1מ' (ח מ] שכתוב.   בתורה פנבו] שנ'.   חוזר נ1פ
 בן אבי אסף.    פנבן אביאסף,  ובן אביסף,  מ] אביאסף 14במזכירו.    נבהזכיר,  מ

משפט זה מא. -חאצאיו שלא הזכיר לעיל ה,כל: רצה לספר עוד מצ"ר חזר לספר...ובני בניו עוד. 1
; וסביר, אם כן, א נמצאומינכן ה י"בכת.  ברם, ק"מתוספותיו של רדהוא פריס, וכנראה  י"בכתחסר 

מינכן.   י"בכתאף  חסריםק בשלב יחסית מוקדם, לפני שהוסיף את דבריו לפסוק ה ה"רד שהוסיף אותו
 את זכיר כאןמ הספרש –תב בפירושו לפסוק ה וכק "רד, מובנים דבריו כאן.  שהרי לפי מה שובכך

לא היה מקום לתמוה על מה  –צה למנות את ראשי המשוררים ורהוא בני גרשון, קהת ומררי כי 
ראשי  מונה מבני קהת פעם שניה, שהרי אלה שברשימה הראשונה הם כהנים, ואלה שבכאן הםהוא ש

את דבריו כאן,  כתבהוא פסוק ה לא היו נמצאים ַבפירוש כש לע ק"המשוררים.  אבל היות שדברי רד
יש לשער שבשלב ההוא עדיין לא פיתח את מהלכו שבני לוי הנמנים כאן הם ראשי המשוררים.  ולכן, 

; "רצה לספר מיחש בניו ובני בניו עוד"ש שיש רשימה נוספת של בני קהת, היינוהוצרך לברר הסיבה 
לפי י רשימות.  אך שנחלקו לשתכך אין להתפלא על לפיכך ו ,דרכו של הספרהיא כך זאת אומרת: 

לפיהם מטרת הרשימה אשר פסוק ה,  לעזה, באמת היה לו למחוק את דבריו כאן כשהכניס את דבריו 
לפי שלמעלה מנאן והתחיל לייחס בני קהת שהם "ק: "השניה שונה לגמרי מזו של הראשונה.  ובמלרי

בכור, ומייחס הלויים כהנים, והם ראויים לימנות ראשון; ולאחר כך חוזר ומייחס בני גרשם שהוא 
) הושפעה משתי "שלשת"(במקום  "שלשתן"ה כי הצורה נרא אלה. "בנו"שלשתן  4.  "שיצאו

. "אביאסף בן קרח"אמר בהזכירו יחש הימן  5שבאותו משפט.   "שלשתן"ההופעות האחרות של 
י "תק.  וכן ברוב כ"אחד נמצא כך בדברי רד י"בכת, אבל רק "אביסף"שלפנינו:  נוסחאותברוב 

 לפיבחילופים.   עיינושלפנינו בפסוקנו; ו נוסחאות, שלא כברוב ה"אביאסף"כאן:  "דיבור המתחיל"ב
אין לדקדק על השינויים ו ,כאן הימן שם הם אלה שנמניםק להלן פסוק יח, כל אלה שביחס "רד

כאן,  "בנו"שבכל מקום שכתוב  ג סובר"לפסוק כח).  אבל המלתרס ושם, ובפירוש (ראובשמות 
 "אסיר אלקנה ואביאסף"ק; ובהתאם לזה, נשמע מדבריו ש"הכוונה לדור חדש, שלא כדברי רד

תחת בן אסיר ", כשכתוב ברשימה דלהלן י קרח אינם אלה שבכאן. ובכן לדעתוהנזכרים בתורה כבנ
כאן); שבלעומת הרשימה  (השוולג בתולדות בין אביסף לקרח כנראה מד , הפסוק"בן אביסף בן קרח

רש את ההבדלים בין מפק "המלריק. "ה הרשימות אינן זיהות כמות שהן לפי פירושו של רדולענין ז
 , כדרכו. "ג' ספרים מצא"הרשימות על פי הכלל של 
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אלה שלשתן אחד בן אחד, כי אלקנה בן אחימות, . ובני אלקנה עמשי ואחימות אלקנהיא) -(י
אלה הם *אחד בן* אחד.   י בנו וגו'.בני אלקנה צופואחימות בן עמשי, ועמשי בן אלקנה: (יא) 

א א,א), ונחת הוא תחו הנזכר "ואליאב הנזכר הנה הוא אליהוא הנזכר בתחלת ספר שמואל (ש
 "ַוְשני"יש מפרשים* . ובני שמואל הבכור ַוְשני ואביהשם, וצופי הוא צוף הנזכר שם: (יג) 

ר שמו כי ידוע הוא כי הוא ולא זכ "הבכור"; ואמר "והשני אביה", כאלו אמר "ְוַהֵשני"כמו  5 
א ח,ב).  ואומרים "(ש "ושם משנהו אביה"יואל (פס' יח), והשני* אביה כמו שאמ' בשמואל 

ַוֲחמור "ו פתוחה, כמו "(יח' כג,מב); והו "ָשֵלו"(יר' מט,לא) ו "ְשֵלו", כמו "ֵשני"כמו  "ְשני"כי 
כמו  "ְשני"כון, כי לא מצאנו .  ואין זה הפי' נ"ְוַהֲחמור"א יג,כח) שהוא כמו "(מ "והאריה

 , כי הם שני משקלים.  "ָשֵלו"ו "ְשֵלו"; ואין ראיה מ"ֵשני"

 4-3).   ומפנרב פ"ע תוקן(בני  אסח'.   *אחד בן*]  ס; רכך ] וגו' 2ח'.    פנ] + זה.   ואחימות פנ] אאלקנה 1
).   ומנראב פ"ע תוקן( מפרש סמפרשים*]  4ח'.    ר] בהנה...הנזכר 3השלים).    1פח' ( פמ] ואליאב...שם

).   ושם פנ1ומרב פ"ע תוקן(+ יואל  סוהשני*]  6).   השלים 1מ' (ח מ] בואמר...אביה 6-5ח'.    פנ] בושני
.   )השלים 1מ' (ח מאסור.   זה]  פנאשור,  מ] והאריה 8שם ומשנהו.    נתיקן),  1פומשנהו ( פמ ]משנהו

 פי'.    פנ] הפי'

שיטתו להלן א  ק מפרש בהתאם"גם כאן רד כי אלקנה וכו'.השני שנזכר כאן.  ל: "רכי אלקנה.  1
שלדעתו  ג, למרות"אבל כדבריו כאן עולה גם מהמלתרס שהנמנים שם הם בדיוק אלה שבכאן. ו,יח

פריס  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  ואליאב וכו'. 3ק.  "רדמו לפי כ אין הרשימות שוות לגמרי
הוא דבריו שם).   (השווק אחרי שעסק בפירושו לשמואל א א,א "יפו רדומינכן, וסביר שהוס

עיר י' ווייסע י; ומ"כך פירושו השני של המלרש יש מפרשים וכו'. 4ג.  "כך במלתרס אליהוא.
או "תב: וכהוא , שם "את והב בסופה"ה "ע בפירושו השני לבמדבר כא,יד ד"שאולי כך כוונת הראב

על הצורה . "ָשֵלו"ו "ְשֵלו"נראה שכוונתו ל כי הם שני משקלים. 9.  "ו לחבור"פירוש 'ַושני': הוי
דבריו ליחזקאל כג,מב.   השוו "ָשֵלו"ירמיה מט,לא, ועל ק על "מכלול קמו,א ודברי רד השוו "ְשֵלו"

 "ָשֵלו"(כבמכלול שם) וש "ֵשם"הוא  "ְשֵלו"ש , ולא"שני משקלים"שהם בסתם  תב כאןוכהוא ממה ש
ק מובנם "בלשון רד "שקל"ו "משקל"(ואמנם,  "שמות"את שניהם כ הוא מביןש עהוא פועל, נשמ

במילוניהם של ל' פרייס  "משקל"ערך מכלול קלו,א, ו ראו ; אבל לעומת כן"שם"בדרך כלל צורה של 
.  ואכן, דוגמאותיו של "שמות", שהוא בכלל ה"ָפֵעל"מכלול קמח,א על משקל  השוו). "וושל ק' ד

(בראשית  "כי ָחֵפץ בבת יעקב"הן כולן בזמן עבר ביחיד נסתר, כגון  במכלול ב,ב "ֵעלפָ "צורת הפוַעל 
.  "שם"ק תמיד מבין כ"מצב נראה שרד-הידועה לנו כבינוני של פוַעל "ָפֵעל"צורת  לד,יט). לעומת כן,

הוא תמונה ארמית כרבים בספר " "ְשני"א במילת "תב י' ווייסע שהשווק כאן, כ"רד יעונו שלעל ט
 עליה). כנראה לדקדק שם דוגמתו, שניתן ראו (אבל "הזה
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פתוחה מפני אות הגרון, כי היתה  "ַוֲחמור"ו "ו* פתוחה לא יתכן בזה הדרך, כי ו"ועוד, כי ו
ו שמוש שהיא על תיבה שתחלתה "(בר' לה,כג), וכן כל* ו "ּוְזבולון*"ו "ק כמו ו"ראויה בשר

ח, "א ופת"ח כשתחלת התבה שו", שהוא בפתע"ח ה"ק, אלא על אותיות א"א הוא בשר"שו
היתה לשמוש היה לו לומ'  "ַוְשני"ו "ל*; ואם ו"א וסגו"ל *כשהתחלת התיבה שו"ובסגו

ולא הזכיר שמו?  זה החסרון לא מצאנו!   "הבכור"ק.  ועוד, היאך אמ' "ו בשור"הו – "ּוְשני" 5 
זאת?  אבל הנכון כי ושני הוא נוספת; ומי הביאם בצרה ה "ואביה"ו "ועוד, שיצטרכו לומ' כי ו

והיה  "יואל"יואל, ושני שמות היו לו כמו שתראה בספר הזה בכמה מקומות; כן זה היה שמו 
בית כלומ': העמידם לשורר: . ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר: (טז) "ושני"שמו גם כן 

הוא . ממנוח הארון ב יב,יא), ורבים כמוהם:"(מ "הנמצא בית יי'"; וכן "בבית יי'*"כמו . יי'
: מיום שנח הארון "ממנוח הארון".  ופי' "ְמקום*" – "ָמקום", כמו מן "ָמנוח"סמוך מן  10 

); והיה באהל אשר נטה לו דוד א טו,טז ואי'"בירושלם כשהביאוהו מקרית יערים לירושלם (דה
אין אותו , כי עד היום ההוא לא היה נח כי היו מבי"ממנוח הארון"עד בנין הבית.  וזהו שאמ' 

ממקום למקום, ומיום שנח הארון שם העמיד דוד המשוררים, ושרתו לפני הארון שם כמו 
 בבית המקדש: 

 פ"ע תוקן(וזבוליו  סח'.   וזבולון*]  מ] או"ו 2תיקן).    1מ+ וחמור ( מ); ומפנרב פ"ע תוקן(ו "הו סו*] "ו 1
ע] "ח ה"היא.   א 1מאו,  מ] הוא 3שהוא.    פנ] שהיא  וי. "ו ר] ו").   וומפנבר פ"ע תוקן(ח'  ס).   כל*] ומפנרב

כשתחלת;  נ1פב] ).   כשהתחלתנ1פמבו פ"ע הושלם(ח'  סר] או.   *כשהתחלת...וסגול* נ1פובסגול]  4הגרון.    פנ
+  מ] בבצרה?).   כי 1פבטורח ( נפ] בצרה 6ו.   "והו רו] "הו 5ח'.    מ] ח'.   לו פנ] ו"תיקן).   ו 1מ+ השוא ( מ
 ס*] בדוד.   יי' ס; ר] כך איי' 9ושני גם כן.    פנ] גם כן ושני 8הוא.    נ1פ] בזה הספר.   היה מבספר הזה]  7ו.   "ו

 10ורבים כמוהו.    נוכמהו רבים,  ר+ בבית יי'.   ורבים כמוהם]  בח';  מ] ג).   ייומרב פ"ע תוקן(ח'  פנדוד, 
 ).   השלים 1מ' (ח מ] כמואל מקום.    מרלמקום]  13ח'.    מרבהארון]  12).   ומפנר פ"ע תוקן(ח',  בסְמקום*] 

ל: "ר ו שמוש."ו 2דבריו שם.   ראו ;"והאריה"אינו מיודע כמו  "וחמור"לדעתו  פתוחה מפני אות הגרון. 1
היה לו לומר ל.  "ל: חטף סגו"ר ל."א וסגו"שו 4ח.  "ל: חטף פת"ר ח."א ופת"שו 3ו החיבור.  "וי
א הידיעה, ואין "ח מוצדק כי הוא במקום ה"ק דוחה, הרי הפת"ען י' ווייסע שלפי השיטה שרדוט ."ּושני"

ק בזה להקשות קושיה "ם, לעומת הבנתו של ווייסע, נראה שאין כוונת רדק.  בר"ח ישתנה לשור"סיבה שפת
ולהשתוות  ח"בפת "שו שימו"וי"לא יכול לשמש דוגמה ל "ַוֲחמור" נפרדת. אלא, הוא מסביר מדוע לפי גישתו

, ואילו במילה כמו "ֲחמור"ת שב"ח שמתחת לחי"ף פת"בא מחמת החטהרי ח "אותו פת: "ַוְשני"למילה כמו 
נקרא בן "ק, "וסיף ווייסע לטעון שלפי גישת רדק.  ומ"לפניה דינה לבוא בשורו המופיעה "א, וי", בשו"ְשני"

ויזתא) ולמה הוא לבדו ולא אחד מכל משפחות  שמואל הרואה והלוי בשם נכרי (כמו שם הפרסי ושתי או
לשום שם  "אביה"אינה מחברת את השם היא ל: "ר נוספת. "ואביה"ו "ו 6.  "הלוים הרבות אשר לפנינו

ע "גם הראב והשוו י בפירושו הראשון."ק, ובמלרש"ג, במלרי"כך בתרגום, במלתרס אבל הנכון וכו'.אחר.  
ק "המלרישם.   ראו ;"לשורר ולא לעשות שום עבודה אחרת"ג: "רסבמלתלשורר.  8שם בפירושו הראשון.  

היה הוא שהימן הנזכר בסמוך לא היה משורר בעצמו (ונראה שכוונתו: אחרי מנוח הארון, שהרי לפני כן  סובר
, למשל, להלן א טו,יט); ומקורו להלן א כה,ד, שם נזכרים רק בניו של הימן כאלה ֶשמינה אותם ראו משורר;
נא,א, שם נמצאות שלש דוגמאות -מכלול נ,ב ראו ...ורבים כמוהם."בבית יי'"כמו  9א הימן עצמו.  דוד, ול

א "ה היא מיודעת, והיות שאין בה "שיר".  אך בפסוק הבא המילה "בבית"במשמעות  "בית"של המילה 
, בלי "בית"ה שהיא נסמכת למיל ק מפרש"ר' שטיינר כי לא ברור מדוע אין רד הידיעה כאן, העיר לי פרופ'

 והשוו התרגום.  והשוו ק; "י ובמלרי"כך במלרשמיום שנח וכו'.  10.  "בבית"הוא כמו  "בית"לומר ש
ל: הוא הגיע מבית עובד אדום "ר מקרית יערים לירושלם. 11ג.  "לעומת שני הפירושים שבמלתרס

 באהל אשר נטה לו דוד.ך).  להלן א יג,ה ואיל (ראוומקרית יערים הוא שהגיע לבית עובד אדום  לירושלים,
 הלשון היא על פי שמואל ב ו,יז.  
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לעבוד עבודת "היא עבודת השיר; וכן אמר בתורה . ויעמדו כמשפטם על עבודתם(יז) 
זכר אלה . ואלה העמדים(במ' ד,מז), והיא השיר שהיא עבודת הקרבנות: (יח)  "עבודה

בודם מיחש כל אחד מהם עד לוי; שלשה, הימן ואסף ואיתן, שהיו ראשי אבות ללוים.  ולכ
(להלן פס' כג),  "בן ישראל"והימן שהיה גדול ונכבד מהשנים יחשו עד יעקב אבינו ואמר עליו 

(להלן פס' כח,לב) ולא עוד.  ומפני שהיה נכבד מהשנים היה עומד בשיר  "בן לוי"ובשנים אמ'  5 
ר צח,ה) כי לפיכך אמ' "ל* דרשו (ב"אמצעי, ואסף על ימינו ואיתן על שמאלו.  ורבותי' ז

 "בקהלם אל תחד כבודי"לפי שהיה* מבני קרח; ואמר יעקב אבינו  – "בן ישראל"ביחש הימן 
קרח בן יצהר בן "וכן אמ' בתורה  –(בר' מט,ו), כלומ': בקהלה שיקהלו מעצמם לא יזכר שמי 

לפיכך  –אבל בקהלה שיקהלו לעבודת השם על ידי דוד יזכר שמי  –(במ' טז,א)  "קהת בן לוי
יג).  -ז.  ביחש הימן זה תמצא השמות משתנים ממה* שהזכירם למעלה (פס' "בן ישראל"אמ'  10 

יש שהיו לו שני שמות, פעם קוראים אותו באחד  –וזהו המנהג כמו שתראה בהרבה מקומות* 
ולא היו  –השם האחד קרוב לאחר באותיות  –ופעם באחר; ויש שהיה משתנה שמו מעט 

, ובספר שמואל "תחת"שזוכר הנה (פס' יט), ולמעלה זוכר אותו  "תוח"קפדים בזה, כמו 
(פס'  "אליאל"(ו,יא); וכן  "צופי"(פס' כ'), ולמעלה  "צוף"א א,א); וכן זוכר הנה "(ש "תוחו"

 15 א א,א): "(ש "אליהוא"(ו,יב), ובספר שמואל  "אליאב"יט), ולמעלה זוכר אותו* 

 פמ] השלשה.   ולכבודם מו] שלשה 3שהוא.    פנח',  רשהיא] והוא.    מפנרוהיא]  2הוא.    רהיא]  1
 א] ).   דרשוומפנרב פ"ע תוקן( אסל*] "ז 6אמר.    פנמ] ואמר 4יחש.    ורב.   מיחש] )ולכבודם 1פ(ולכבוד 
תיקן).    1מבני ( מ] ).   מבניומפנרב פ"ע תוקן(שהיו  אס+ לוי.   שהיה*]  רבן]  7אמרו.    נ דרשוהו,

בקהלה שיקהילו.   שמי]  וכשיקהלו,  פנ] בקהלה שיקהלו 8ובקהלם.    פנו] ה.   בקהלם"+ ע בח';  פנ ]אבינו
מקומות*]  11).   ומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אסממה*]  10שמו.    רלעבודה.   שמי]  רלעבודת]  9שמו.    ר
+ אותו.   זוכר  פנ] שזוכר 13+ קוראים אותו.    פנשתי.   ופעם]  פנ] ).   שניומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אס

 ).   ומפנר פ"ע תוקן(ח'  סאותו*]  15זוכר צוף הנה.    פנצוף שזכר הנה,  רזוכר הנה צוף]  14ח'.    מ] אותו

הימן, אסף  שהיו ראשי אבות ללוים. 3המפרשים שם.   ראו והיא השיר שהיא עבודת הקרבנות. 2
יב), -מן העלאת הארון לירושלים (להלן א טו,יאבז "ראשי האבות ללוים"ואיתן אינם מאלה שנמנו כ

ק "אשר להימן ואסף, אפשר היה להבין שרדיז).  ב-ים טזאלא נמנו כמשוררים העיקריים שם (פסוק
 ראו חסים אליהם בכמה מקומות; ובייחודכי צאצאיהם המשוררים מתיי "ראשי אבות"קורא אותם 

 )"מנוח הארון"מינה אותם דוד (כנראה אחרי א פרק כה, שם נמנים המשוררים הקבועים שֶ "להלן דה
ומתייחסים רובם אל הימן ואסף.  ברם, השאר מתייחסים שם אל ידותון, ולא אל איתן הנזכר כאן.  

 "ראשי אבות"שהימן, אסף ואיתן היו  "ובניהם"ק מדייק ממה שכתוב כאן "יש להציע שרדבכן ו
ראשי "לא היו בגדר הם אותם כאן אם  בר שהספר לא היה מייחסוסהוא ללויים המשוררים; או 

ויש מפרשים 'אסף העומד "וסיף: ק מ"המלריק.  "י ובמלרי"כך במלרש ואסף על ימינו. 6.  "אבות
רש מפכך ל דרשו וכו'. "ורבותי' ז.  "על ימינו' זה: על ימינו של בית המקדש; והראשון עיקר

בקהלם אל " 7אלבק.  -טהעאדאר המדרשים המקבילים הנזכרים במהדורת והשוו ק משמם. "המלרי
לוי בשכם, ואחר זה על מעשה שמעון והפסוק הרש את ק מפ"רדבפירושו לבראשית . "תחד כבודי

נקהלו למרוד במשה  באותו מקרה הםוכן אמ' בתורה וכו'.  8את דברי המדרש.   מצטטהוא כך 
לעיל  ראו ירם למעלה.ממה שהזכהדיבור הבא.   ראו לענין יחס אסף ביחש הימן וכו'. 10ואהרן.  

 .  לעיל ו,יא, ולהלן ז,כ ראו ."תחת"ולמעלה זוכר אותו  13.  "אמר בהזכירו"ה "ח הערה ד-ו,ז
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לא זכר לבני, וזכר שמעי בן יחת ולא זכרו למעלה (ו,ה); ולא . בן יחת בן גרשם בן לוי(כח) 
עדיה (פס' כו) הוא עדו (פס' כז) הוא יואח הנזכר למעלה (ו,ו), ו מצאנו טעם לדבר הזה.  ואיתן

ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת (לעיל ו,ו), ואתני (פס' כו) הוא יאתרי* (לעיל ו,ו): (לג) 
כלומ': אלה השלשה שזכרנו היו ראשי אבות, והיו משוררים לפני משכן . משכן בית האלהים

הם היו אהל מועד; ולא היה עבודת כתף ושום דבר אחר עליהם, אלא משוררים היו.  ואחי 5 
ח; ד,א ואי'), שהיו נושאי המשכן עד -,והמשכן כמו שכת' בתורה (במ' א,נ; גלשאר עבודת 

מנוח הארון; וממנוח הארון היו שוערים ומתעסקים בענין המשכן.  וכן בבית אשר בנה שלמה 
זכר אהרן שהיה ראש הכהונה.  ולפי . ואהרן ובניו מקטיריםהיו שוערים, כמו שכת': (לד) 

: ישראלבני  ולכפר עלים; כלומ': ללוים נתנה עבודה זו, ולאהרן ולבניו להקטיר שזכר הלו
 10 יחשם עד צדוק ואחימעץ (פס' יח) שהיו בימי דוד ושלמה: . ואלה בני אהרן(לה) 

 פ"ע תוקן(יאתר  סיאתרי*]  3זה.    נ1פו] בדבר.   הזה נ1פלדבר]  2.   )השלים 1פ(ח'  פמ] בן...יאתרי 3-1
א  שכת'] 8כמו שכתוב והיו מתעסקים.    ו] ומתעסקים 7ח'.    פנהיתה.   אחר]  1מוח',  מ] יהה 5).   נ1רפ

 מ] ולאהרן ולבניו 9לפי.    א] ולפי 6שכתוב.    נשכת'),  1מכת' ( מ שכת' שם, ו שכתו',פ רשאמר הכא, 
 תיקן).   1מואחימץ ( מ] ואחימעץ 10ח'.    ומפנרלאהרן ובניו.   בני] 

ק "רד לעיל פסוק טז עד מנוח הארון וכו'. 6ל: אותו שנזכר לעיל פסוק ה.  "ר לבני.לא זכר  1
כל ל .  אבל כאן נראה שהוא מתכוון"מיום שנח הארון בירושלם": "ממנוח הארון"את הביטוי מפרש 

במדבר עד ימי דוד; זאת אומרת: תפקיד הלויים היה לשאת  מקרה של הנחת הארון מזמן היות ישראל
 וכשהארון היה נח במקומו במשכןוהארון בזמן שהיה צורך להעבירם ממקום למקום,  את המשכן

כמו "לא , "כמו שכתוב"הכוונה:  וכן בבית אשר בנה שלמה כמו שכת'. 7שם.   ושרתהלויים 
 "ויעמדו כמשפטם על עבודתם"החילופים.  וסביר שכוונתו לפסוק יז, ושהוא מפרש  השוו ;"שכתבנו

שאותו פסוק עוסק  למרותסוף דבריו לפסוק טז).  השוו(ת בזמן שלמה על תקופת בנין הבי
 והשוושאר הלויים.  לע רים גםק שפסוקנו מיישם את מה שנכתב שם על משור"בין רדבמשוררים, מ
נים שלא היו בימי דוד, כגון הוקשה לו מה שמנה כה זכר אהרן שהיה ראש הכהונה. 8להלן ב ח,יד.  
ק: ".  ולשון המלרי"ראש הכהונה"היה הוא אהרן כי הפסוק מתחיל ברץ שהוא מת אהרן. ועל כך

לויים כבר הודיע "ק: "לשון המלרי ולפי שזכר הלוים וכו'..  "אהרן לאו דווקא, אלא אגב בניו"
שהיו בימי  10.  "עבודתם; אם כן בני אהרן מה היו עושים?  ומפרש: אהרן ובניו...היו מקטירין וכו'

 י.  "ג והמלרש"רסהמלת השוו דוד ושלמה.
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לפי ששבט לוי לא היה לו חלק בארץ, אלא יי' הוא נחלתו, . ואלה מושבותם לטירותם(לט) 
זכר הערים שנתנו להם  –הלוים לשורר והכהנים להקריב  –והם היו נתונים לעבודת השם 

-חלף עבודתם.  ובספור ערי הלוים תמצא שמות משתנים ממה שתמצא בספר יהושע (כא,יא
וא שכתבתי לך בשמות בני אדם (לעיל פס' יח).  ויש מפרש' כי כל שנשתנו כאן היה לח); וה

כי כשנפל הגורל לתת המנויים ביהושע, היו קצת הערים ביד כנענים, והפרישו אחרים  5 
פ שהפרישו שכם בהר "צ מכות ג,ב): אע"(תתוספתא תחתיהם עד שכבשום.  ובענין זה נמצא ב

פ שהפרישו את "קרית יערי' תחתיה עד שכבשו שכם.  אעאפרים לא היתה קולטת; הפרישו 
קדש לא היתה קולטת; הפרישו את גמלא תחתיה עד שכבשו קדש.  ויש הרבה דרשות 

פי': ממקצת משפחות . וממשפחות בני קהתנב) -בהשתנות השמות, ואין צרך* להזכירם: (נא
את שכם  –טה אפרים בני קהת, אותם שלא לקחו מיהודה ומשמעון ומבנימין, לקחו ערים ממ 10 

והוא קבצים הנזכר ביהושע . ואת יקמעם: (נג) ואת מגרשיה...ואת גזר ואת מגרשיה
זה היה . ואת אילון וגו'זה היה מבני אפרים: (נד) . ואת בית חורון ואת מגרשיה(כא,כב): 

וכן  –ולא זכרו!  אולי היו סמוכות לאותם הערים אשר לקחו מאפרים  –מבני דן (יה' כא,כד) 
וכאן לא זכר שם דן כי זכר הערים הסמוכות לערי  –כו) זכר דן אחר אפרים -ביהושע (כא,כ

 15 בני אפרים, וידוע הוא כי לבני דן היו: 

 4ובספורי.    רחלק.   ובספור]  רחלף]  3+ פונים.    רהיו]  2.   + ישראל ו] + ונחלה.   בארץ וב] חלק 1
 מ] תיקן).   הגורל 1משנפל ( מ] כשנפל 5).   ?השלים 1מ' (ח מ ]ח'.   ויש מפרש' מ] + כמו.   לך פנ] והוא

] צרך* 9.   ח' נר ]קרית...הפרישו 8-7וכענין.    נאוובענין]  6הכנענים.    פנ] כנענים).   השלים 1מ' (ח
ח'.    ר] בלקחום.   מיהודה...לקחו פנ] אלקחו 10מקצת.    מפנרב).   ממקצת] ומ פ"ע תוקן(צריך  פנר?סאב
זכרן.    ו] זכרו 13ואת.    נ] + ואת מגרשיה.   והוא ס; פאת.   יקמעם] כך  ס; פ] כך גגדר.   ואת נ] גזר 11

 שסמוכות. פנ] הסמוכות 14שלקחו.    נ1פו] אשר לקחו

פסוקים  לעג "המלתרס וראו (יה' כא,טו).  "חלן"(כאן פס' מג) ו "חילז"כגון  שמות משתנים וכו'. 3
י להלן א ח,א); "בהתאם לשיטתו (וכן המלרש "עזרא ג' ספרים מצא"רש שמפק "המלרימח.  -מג
ועוד, כי כן הורגלו המקראות לשנות דיבורם; כמו 'וידבר דוד...' הכתובה בספר שמואל "וסיף: ומ
.  אך אותה השוואה לשינויים בשירת דוד "א פרק כב) אינה כמו שכתוב בספר תילים (פרק יח)"(ש

 ק"שהם עובדות היסטוריות.  ואולי המלרישמות של ערים, ן השינויים הם בסבר, שהרי כאטעונה ה
, "רגילים המקראות לשנות דיבורם"ק שלערים התפתחו שמות שונים, ובכגון זה "מסכים לדעת רד

באותה  לא ברור מהי דעתו על השינוייםים בשירת דוד שאינם משמעותיים. אך כמו בכמה מהשינוי
ק אינו מתייחס לערים כמו "רד.  )דברי המפרשים על השירה ראות (שירה שיש להם איזו משמעו

מזכיר את הבעיה;  , לעומת כן,ק"המלריחסירות כאן. ביהושע אך  יוטה וגבעון של בני קהת הנמנות
לא מצאתי מהראשונים ויש מפרש' וכו'.  4ג.  "עוד המלתרס וראו אך אין הוא מבאר את העדרן כאן.

הם בענין אחד עם  תוספותהנאמנים; והכוונה שדברי ה נוסחה-בעדי כך ובענין. 6שפירש כן.  
אין בכן ק בכמה מקומות, ו"ללשונו של רד זה מתאימה נוסחההפירוש הנזכר, היינו שהם שווים. 

ויש הרבה דרשות בהשתנות  8בחילופים).   עיינו( נוסח-עדישבכמה  "וכענין" נוסחהלהעדיף ה
זה היה  12ג.  "תב על כך המלתרסומה שכ ראו והוא קבצים. 11לא מצאתי מקורותיהם.   השמות.

רמון -ל: אילון וגת"רזה היה מבני דן. הדיבור הבא.   וראו ל: עד כאן משבט אפרים;"ר מבני אפרים.
שמע שהיו סמוכים : ממה שהזכיר דן מיד אחרי אפרים נל"ר וכן ביהושע וכו'. 13היו משבט דן.  

 אחד לשני.
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(הש' לעיל ג,ב).  למעלה  "והשלישי לאבשלום"ד "כלמ "ולבני"ד "למ ולבני יששכר.(א) ז 
(ב,ג) החל לספר* ביחש השבטים, והפסיק בלוי וספר יחשם ומושבותם בעריהם; ועתה חזר 
ליחש השבטים ומספרם כאשר נמצאו בימי דוד מלך ישראל.  ומה שהניח מהם שלא זכר הנה, 

א יב,כד ואי').  ויחש "חברונה להמליכו (דה זכר אותם עם האחרים כולם בספור באם אל דוד
דן ובניו לא זכר; ויש אומרים כי חשים בני אחר שזכר סמוך לבני נפתלי (להלן פס' יב) הוא  5 
רמז לחושים בן דן.  ומנפתלי גם כן לא זכר יחשו כי אם בניו לבד (להלן פס' יג); אולי לא מצא 

וכל ישראל "היחשים כלל באמרו בסוף יחשם כתוב ולא נאמר לו בקבלה.  או מה שהניח מן 
. לתולע גבורי חיל לתולדותםא ט,א): (ב) "(דה "התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל

, עשרים ושנים אלף ושש מאות פי': לתולע היו אלה גבורי חיל משאר בניו חוץ מעזי, והיו
 10 –שים ובנים (שם) ומבני עזי היו שלשים וששה אלף (פס' ד).  וזהו הטעם שאמ' כי הרבו נ

לפיכך עלה* מספרם כל כך; כי* שאר בני תולע שהיו חמשה לא היה מספרם כי אם עשרים 
ושנים אלף ושש מאות, ומבני עזי היו שלשים וששה אלף לפי שהרבו נשים והולידו בנים 

 הם מאחי תולע: פואה, ישוב ושמרון: . ואחיהם לכל משפחות יששכררבים: (ה) 

 מ] סמוך 5תמצאו.    מ] נמצאו).   השלים 1מ' (ח מ] השבטים 3).   ומפנר פ"ע תוקן(ר לספו אבסלספר*]  2
] אלה 9ומה.    פנ] או מה 7ואולי.    פנ] אולי.   בנו פנ] ח'.   בניו פנ] בני.   גם כן רבן]  6).   השלים 1מ' (ח
 פ"ע תוקן(מכי  אבסכי*]    ).מפנר פ"ע תוקן(גלה  אבסעלה*]  11.   ח' נ] שאמ' 10).   השלים 1מ' (ח מ
 עזיהו.    פנ] עזי 12משאר.    פנ] ).   שארמפנר

 2.  "היה יכול לומר 'ובני יששכר'"ק: "לשון המלרישם ובהערות.  עיינו ."והשלישי לאבשלום" 1
דבריו  ראו יששכרתחיל בעל מה שהפסוק מ חזר ליחש השבטים ומספרם כאשר נמצאו בימי דוד.

ק כאן נראה שהודעת המספרים של גבורי החיל היא רק חלק מהסיבה "ן רדמלשוג. "המלתרס של
 השוו א כאן אצלם מספר הם יששכר ואשר. אךלהזכרת התולדות; ואמנם, השבטים היחידים שנמצ

, ממנה נשמע "ספר מיחש שאר השבטים להודיע מספרם בימי דוד" ,ק בהקדמתו"רד לעומת דברי
נזכרים ותב שכק "רדבהמשך דבריו כאן , ואכןרת התולדות. היא כל הסיבה להזכ שהודעת המספרים

תולדות נראה שאין זה מספיק לבאר הצורך באלה ה בהערה הבאה); ברם, עיינומספרי כולם להלן (ו
ומה שהניח  3ג בפירושו להלן א ח,ז.  "מהלכו של המלתרס גם ראוו כאן שלא נמצא בסופן מספר.

נמצאים להלן מספרים לכל  ,החיילים של כל שבט; ואמנם נראה שכוונתו למספרי גבורי מהם וכו'.
 מצאים בשני המקומות (ז,מ; יב,לז),המספרים של ָאשר נ גבוריו כאן. ר נמניםשא ,ט חוץ מיששכרשב

ויחש דן ובניו לא  4.  "יוצאי הצבא" ושם גיבוריו אך אין המספרים זהים, כי כאן נמנים
ויש  5ק.  "ס זבולון לא נמצא כאן, אף שלא הזכירו רדגם יח זכר...ומנפתלי גם כן לא זכר וכו'.

 6ובהערות.   "חשים"ה "להלן פסוק יב ד עיינוג.  ו"המלתרס השוו אומרים חשים בני אחר וכו'.
כלל באמרו בסוף  7י להלן פסוק יג.  "תב המלרשומה שכ והשוו ק. "כך במלרי אולי לא מצא וכו'.

לא ברור לי אם הוא מתייחס לתחביר פי': לתולע היו וכו'.  9י שם.  "המלרש השוו גם לענין זה וכו'.
תב וג כ"המלתרסאת תוכן הפסוק.  סביר מרק הוא אם , או "היו"שחסירה המילה  מפרשהפסוק ו

 ק. "י ובמלרי"כך במלרש חוץ מעזי..  "מתולע היו...": ם, ופירוש הפסוק"ד הזאת היא כמו מ"שהלמ
הם  13י.  "המלרש השוו טעם שאמרו כי הרבו נשים ובנים.וזהו ה 10ג.  "לעומת המלתרס והשוו

דודיהם של צאצאי תולע, -: בניבפסוק מובנה "אחיהם"המילה שהיא כנראה כוונתו  מאחי תולע וכו'.
ז אלף, לבד גבורי החיילים "פל ), ושגבורי החיילים שלהם עלו"מאחי תולע"שהם צאצאי אחי תולע (

 וק ב.ג סוף פס"י כאן והמלתרס"יהם של המלרשלעומת פירוש השוושל צאצאי תולע. 
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יש מפרשי' כי מבני יששכר הוא זה בנימין, וכל . בנימין בלע ובכר וידיעאל שלשה(ו) 
א ח,א).  ויש לפרש כי "(פס' יג), כי עוד יזכר בנימין אחר אשר (דה "בני נפתלי"התולדה עד 

רונה זכר עוד עד יחש שאול מלך על בנימין בן יעקב הוא אומ', והזכיר כאן קצת היחש, ובאח
עיר ענתות אשר בארץ  .ובני בכר...וענתותהוא אשבל (בר' מו,כא): (ח) . וידיעאלישראל: 

(בר'  "ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך"בנימין נקראת על שמו, שבנה אותה ענתות זה, כמו  5 
.  וכן תרגם "בחורים"כמו כן שם אדם ושם עיר בארץ בנימין; והיא הנקראת  ועלמת.ד,יז): 
הוא עירי שזכר, . ושפם וחפם בני עיר: (יב) "דמן עלמת" –ב יט,יז) "(ש "מבחורים"יונתן 

אחר זה לא נזכר, ואפשר שהוא אחד מן הנזכרים   בני אחר.מחשים, מבני בלע (לעיל פס' ז): 
ויש לו שני שמות.  ומה שספר היחש על דרך קצרה, כי עזרא מה שמצא ביחשים או מה שנאמ' 

 10 – בני בלההלא זכר מיחשו כי אם בניו.  ומה שאמ' . בני נפתלילו בקבלה הוא שכתב: (יג) 
פ שלא אמ' כן באחרים.  ויש בו דרש כי "(בר' מו,כה) ואע "אלה בני בלהה"כמו שאמ' בתורה 

כמו בזלפה (בר' ל,ט), אלא  "ותקח"לשבח בלהה זכרה, שברצון נשאת ליעקב, שאין בה 
  (בר' ל,ד):  "ותתן"

 6.   )השלים 1פ(ח'  פ] שבנאה.   זה פנשבנה אותה]  5הנה.    פנכאן]  3).   השלים 1מ' (ח מ] יש מפרשי' 1
] מן הנזכרים 8עיר.    פנ] והוא.   עירי נהוא]  7.   )תיקן 1פ(כתי'  פנ] תרגם יונתן 7-6נקראת.    מהנקראת] 

 12ח'.    נ1פ] + מה.   כי פנ] הוא 10.   שנמסרנ ] ח'.   שנאמ' משתי.   היחש]  נ] שני 9מהנזכרי'.    פנ
 + כתיב.    נשאין] 

ויש לפרש כי  2ם.  "מלבי ראו ק שפירש כן; אבל"לא מצאתי מקודמיו של רד יש מפרשי' וכו'. 1
ק, וכמו כן עולה ".  וכן דעת המלריבאורך ג"מלתרסהתרגום, וה השוו על בנימין בן יעקב הוא אומ'.

מ' אייזמן,  ראו לדיון מקיף על ענין זה בדברי הפרשנים המסורתייםבהערה הבאה).  עיינוי ("מהמלרש
ק.  הם מפרשים כך על "י ובמלרי"ג, במלרש"כך במלתרס הוא אשבל. 4.  111-112ע'  דברי הימים א

 השוו אשבל (בראשית מו,כא);היה  י בנימן בן יעקב, אשר בנו השלישיבנ ההנחה שהפסוק מונה את
, שהרי ָשם קין ראייתו מבראשית היא בעייתית שבנה אותה ענתות זה וכו'. 5ת.  ההערה הקודמ

ו שענתות עצמ ק"מנין לרד על שם בנו; ובכן "חנוך"אביו של חנוך הוא שבנה את העיר, וקרא אותה 
עיר נקראת על אשר , כק מניח שבדרך כלל"אם כן, כי רדנראה, בנה את העיר הנקראת על שמו?  

במדבר לב,מא); וראייתו מחנוך היא  (ראו "חות יאיר"א של מי שבנה אותה, כגון שם אדם, השם הו
 "עלמת" וכו'. "בחורים"והיא הנקראת  6שהיו קוראים ערים על שמות בני אדם.  זה רק לענין 

 .  למרות"עד בחורים"ה "שמואל ב ג,טז ד לעדבריו באורך  ראו קרובים במובניהם; "בחורים"ו
בדוגמה משמואל א יט,יז כי שם מדובר  וחרבק "רדבכל מקום,  "עלמת"הוא  "בחורים"שתרגומו של 

 הוא עירי וכו'. 7י ור' יוסף קרא ליהושע כא,יח.  "רש השווואיש משבט בנימין שהיה מאותה עיר. ב
אדם -אותו בןי שעזרא לא ידע אם היה "תב המלרשוממה שכלעומת התרגום.   והשוו ג. "כך במלתרס
עיר "ק שאינו עירי בן בלע: "נשמע מהמלרי גםעירי בן בלע. שאינו מזהה אותו עם  ענשמ ,מבני בנימן

 "יש אומרים"בשם ק "רדתב ולעיל פסוק א כ אחר זה וכו'. 8.  "שם אדם...והוא יצא מבני בנימן
י נשמע "מהמלרשחולק על כך.  בעצמו ק "כאן רדג; אך "חושים בן דן, וכן דעת המלתרס אחר הואש

ומה  9תב שאחר הוא מבני בנימן.  וככמו כן ק "המלרי; ו)ההערה הקודמת השוו( קשגם הוא חול
בראשית רבתי  ראו ויש בו דרש וכו'. 11.  "לא מצא"ה "לעיל פסוק א ובהערה ד השוו שספר וכו'.

המצויין על ידי ח' אלבק בהערותיו  המובא בצרור המור לבראשית מו,יח המדרש והשוו מו,כה;
   לבראשית רבתי שם.



  דה"א ז,יד

 60 

לא) כי אשריאל מבני -מן הנראה בתורה (במ' כו,כט. בני מנשה אשריאל אשר ילדה(יד) 
גלעד בן מכיר בן מנשה, והוא היה הבן השלישי לו; ובהרבה מקומות מצאנו בזה הספר שזוכר 

פ שהיה בן בן בנו.  "בני הבנים בסדר הבנים, וֵהנה גם כן זכר אשריאל בבני מנשה ואע
פלגשו הארמיה ילדה את מכיר ו לפי שמכיר היה בן פלגש, כמו שאמ' והקדימהו למכיר בנ

אשר ילדה "ולא זכר היולדת, כן דרך הכת', כמו  "אשריאל אשר ילדה".  ומה שאמ' אבי גלעד 5 
א א,ו).  ומה שזכר "(מ "ואותו ילדה אחרי אבשלום"(במ' כו,נט),  "אותה ללוי במצרים

לה), ואחז דרך קצרה וזכר -בתורה (במ' כו,כט לפי שהם נזכרים –אשריאל ולא זכר האחרים 
אולי היה נכבד מאחיו ומשפחתו* ידועה.  ויש בו דרש: לפי שהיה שמו דומה לשם  –זה 

 ישראל אביהם: 

 נ] פלגשו 10והקדימוהו.    רא] והקדימהו 4תיקן).    1סח' (בומפנ ס] בבן 3בספר הזה.    פנ] בזה הספר 2
 תוקן(ומשפחה  מומשפחת,  סח'.   ומשפחתו*]  מ] היה 8ואותה.    נ] ואותו 6ח'.    פנ] אשריאל 5פלגש.   

 וידועה.    מ).   ידועה] ופנרב פ"ע

ודרך  פ שהיה בן בן בנו."ואע 3ל: אשריאל היה נינו של מנשה.  "ר  והוא היה הבן השלישי לו. 2
לכל צאצאים.   נכדים בלבד, אלאכבנים אינה משתייכת ל "בני בנים"זו של הספר להזכיר 

בין באורך; וכן מ דבריו (ראו .ג נשמע שאשריאל היה בנו של מכיר ונכדו של מנשה"מהמלתרס
טעות כ נראית "בן בני מכיר"ג שהיה "מלתרסלשון ה .119ע'  דברי הימים אבשיטתו מ' אייזמן, 

, ג בכל הענין"בשיטתו המחודשת של המלתרסק נשמע שהיה בנו של מנשה. "סופר).  ומהמלרי
ג.  "לעומת המלתרס השוו ולא זכר היולדת. 5  .116-121אייזמן, שם ע'  ראו ק,"החולקת על שיטת רד

אשר "ק.  "י והמלרי"המלרש פרשיםק בשיעור הפסוק; וכמו כן מ"להבנת רדמתאימים טעמי המקרא 
 ."ואותה ילדה אחרי אבשלום" 6י כאן.  "והמלרש ע שם"ראב השוו ."ילדה אותה ללוי במצרים

פער יחסית גדול בין  נמצא .  ברם,)"ואדניה בן חגית"( ֵשם היולדת בפסוק הקודם כרבאמת נזם, ש
של  יחס לאותו אזכורק שאין הפוַעל מתי"בין רד; ובכן, כנראה מ"ילדה"לבין הפוַעל  "חגית"השם 

חגית] ילדה אותו אחרי שילדה מעכה ["ק שם: "שיעור אותו פסוק לפי רדלהוסיף ש ראוים. הש
 ראו(נמשכת גם לאבשלום  "ילדה"המילה  זאת אומרת: (ולא: אחרי שאבשלום נולד); "שלוםאב

חסר  "מעכה"), והנושא שלה "ושחרים"ה "להלן א ח,ח ד והשוו מכלול נא,א על אותו כלל תחבירי,
ביא ק כאן כשהוא מ"תכוון רדהיולדת בפסוקנו. ניתן להעלות, אם כן, שלכך מ כמו שחסר שמה של

בלי להזכיר היולדת.  ברם, יותר נראית הבנתנו הראשונה  "ילדה"דוגמה למקום שכתוב בו פסוק זה כ
 , הרי זה כאילו לא נזכר ֵשם האם"ילדה"ל "חגית"היותר פשוטה, היינו שהואיל ויש פער גדול בין 

 8גם הוא נזכר שם בתורה.   וא מבאר מדוע הזכיר את אשריאל, שהריהוזכר זה וכו'.  7.  "חגית"
 לא מצאתי מקורו. בו דרש וכו'. ויש
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רוצ' לומ': לקח אשה מהם; והם בני עיר* שזכר . ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים(טו) 
ל: ומכיר לקח אשה שהיתה אחות לחפים "ר "לחפים ולשפים"ד "למעלה (פס' יב).  ולמ

אל חזר  – "אחותם"ולא אמ'  "אחותו*".  ומה שאמ' מעכה *ושם אחותוולשפים; וזהו שאמ' 
על דרך  –(שם)  "שפים וחפים"הנכבד מהם, והוא חפים שהקדימו לשפים; ומה שהזכיר 

אשר זכר (פס' יד); ואשריאל הוא  "בני מנשה אשריאל"חוזר ל. ושם השני צלפחדהתולדה:  5 
, ואם "השני"רביעי לו.  ואמ'  –שלישי לו, וצלפחד בן בן בן בן* מנשה  –בן בן בן* מנשה 

-י חפר אביו היה הבן הששי לגלעד ואשריאל היה השלישי (במ' כו,כטאינו שני לאשריאל, כ
לזכירה, לפי שלא זכר כי אם אשריאל וצלפחד ובני שמידע שזכר  "השני"לג); אבל אמ' 

 באחרונה (להלן פס' יט).  

+  ב] ולשפים 2).   פנ1ומר פ"ע תוקן(עירי  בעירו,  אסעיר*]  1).   השלים 1מ' (ח מ] מהם...אשה 2-1
אחותי  ס*] בח'.   אחותו ר).   ומה שאמ' אחותו] מפנרב פ"ע תוקן(אשתו  אס*] אאחותו 3.   ם"קום מבמ

שלישי    ).ל , וכןונ1ב פ"ע תוקן(ח'  פרמבס ]*גבן 6שאמר למעלה.    פנ] שהזכיר 4).   ומפנאב פ"ע תוקן(
מה  פנ] אמ' 8השני.    מ] הששי 7.   ח' פנמ] ).   רביעי לול , וכןמפנר פ"ע תוקן(ח'  סו*] זח'.   בן פנמ] לו

 לזכריה.    ורשאמר.   לזכירה] 

הוא שמע שק נ"מהמלריג.  "ספר הרקמה ע' שי וע' שפה, התרגום והמלתרס השוו לקח אשה מהם. 1
להלן  השוו(רש: לקח אשה שממנה יצאו חופים ושופים, שהרי לדעתו אלה הם מבני בניו של מכיר מפ

שמעכה היא אשתו הנזכרת, סובר ג "מלתרסגם ה שהיתה אחות וכו'. 2).  "רחוז"ה "פסוק יז הערה ד
שם באורך.   ראו : בת משפחתו של מכיר;"אחותו"שהיתה בת חופים, ושפירוש  אבל הוא טוען

ושאין זו אשתו הנזכרת,  וסביר דהיינו אחותו במובן הפשוט, שהיתה אחות מכיר; כותבק "המלרי
ל: לעיל הזכיר "ר חזר אל הנכבד וכו'. 3ק טז היא מעכה אחרת.  ושאשתו מעכה הנזכרת להלן פסו

שופים קודם חופים כי נולד ראשון; אבל כאן הזכיר חופים תחילה כי היה נכבד משופים, ובהתאם 
 "השני"ל: כתוב "ר ואם אינו שני לאשריאל וכו'.  6חוזרת אליו.   "אחותו"לזה, לשון היחיד של 
ק "רדשעמד צלפחד במקומו כמו ש –אל; שהרי חפר אבי צלפחד שני לאשריאף שלא היה צלפחד 

 והשוו ל: השני שנזכר כאן. "ר לזכירה. "השני" 8לא נולד מיד אחרי אשריאל.   –ותב להלן כ
 ראו שמידע.שפה.  -ג בספר הרקמה ע' שי וע' שפד"גם מה שפירש ריב וראו ג. "לעומת המלתרס

על כל הנזכרים שם  כדעתו י גלעד בן מכיר בן מנשהמבנהיה  ק גם שמידע"במדבר כו,לב. לפי רד
שם הנזכרים ג הסובר שרק שנים הראשונים "לעומת המלתרס והשוו דבריו להלן פסוק יט).  השוו(

 הם בני גלעד.
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וזכרו במקום חפר אביו לפי שלא היה לו בן הגון ונכבד כמהו אלא צלפחד, ובמקומו היה לשם; 
, אבל לחפר היו בנים אחרים, כמו בנותלא היו לו כי אם  לצלפחדכי לא נזכרו האחרים.  ו

(במ'  "לבני דודיהן לנשים"(יז,ד), ואמ' בתורה  "נחלה* בתוך אחי אביהן"שאומ' ביהושע 
אלה בני גלעד בן מכיר חוזר לֶפֶרש, או לֶשֶרש הקרוב: (יז) . ובניו אולם ורקםלו,יא): (טז) 

פ שזכרתי אותם בבני מנשה, בני* גלעד "': אעחוזר לאשריאל ולצלפחד שזכר; אומ. בן מנשה 5 
פ "אחות גלעד; והיתה מולכת בקצת הארץ אשר לגלעד.  ואע. ואחתו המלכתבן בנו היו: (יח) 

שלא נזכר בתורה ובנביאים, ידוע היה אצלם בקבלה.  ולפי שהיתה אשה גדולה זכר תולדתה: 
עד, כי ידוע הוא מן התורה (במ' לא היה צריך לזכור כי שמידע בן גל. ויהיו בני שמידע(יט) 

.  ושכם זה אינו הנזכר* בתורה (במ' ושכם ולקחי ואניעם* אחיןכו,לב); וזכר בניו, והם 
 10 כו,לא), כי אותו הוא אחי שמידע, וזה בנו: 

.   )תיקן 1פ(ובמקומן  פ] .   ובמקומו)השלים 1פ; שוכן (ח'  פמ] .   הגון ונכבד כמהו)תיקן 1פ(בנים  פ] בן 1
 3-2+ בנים.    פנמח';  ב] זכרו.   לו נ1פ] נזכרו 2.   )השלים 1פ; שוכן (ח'  פמ] לשם...האחרים 2-1

 פ"ע תוקן(+ נחלה  אסח'.   נחלה*]  רשאומ']  3+ לו.    נ1פ] בהיו 2.   )השלים 1פ(ח'  פמ] אבל...לנשים
הוא.    מהיה,  ראמבן.   היו]  פנ] בן 6).   ומר פ"ע תוקן(בן  אבפנסאותם.   בני*]  נ] אומ' 5).   נ1פורב

 רתולדתה] ).   מוהשלי 1פ1מ' (ח פמ] הוא.   אשה פנח',  מ] היה 7לגלעדי.    פנ] לגלעד.   בקצה ב] בקצת
 פ"ע תוקן(נזכר  ורבס).   הנזכר*] נ1פמור פ"ע תוקן(אחים  בס] והוא.   אחין* פנח',  מ] והם 9תולדותיה.   

 ).   השלים 1מ' (ח מ] וזה בנו.   ההי נ] הוא 10).   ש , וכןפנמ

לפי שלא היה לו בן אלא צלפחד, ובמקומו היה; "פריס ומינכן:  י"בכתלפי שלא היה לו וכו'.   1
ק ניסוח קדום זה, סבור היה שהפסוק "כשחיבר רד; ובזה נגמר הדיבור. "ולצלפחד לא היו כי אם בנות

ויש לשער  תולדותיו של חפר. מסתיימותלא היו אחים או בנים, ושבו  מתכוון לומר שלצלפחד
הוא עסק אחר כך בפירוש ספר יהושע ונתקל בפסוק המזכיר שהיו אחים לאבי צלפחד, אשר הוא שכ

שלא היה הבן היחיד של חפר, היה  שצלפחד, למרות ; היינונוסחה-הוסיף את מה שנמצא בשאר עדי
שאף שנזכר ק "רדהוסיף  עודק הוא.  , ושלכך נזכר ר"לֵשם", והיה במקום אביו "הגון ונכבד"הכי 

לחפר היו " וונה שבזה נגמרו תולדות חפר, שכןשלצלפחד היו בנות (קרי: רק בנות), אין הכבפסוק 
לבני דודיהן "גם את העדות מהפסוק ק "רדבסוף, הוסיף ללפי הפסוק ביהושע.  ו "בנים אחרים

חוזר  4אה אחי אביהן ובניו של חפר.  , לפיו היו לבנות צלפחד דודים משבט מנשה, שהיו כנר"לנשים
; זאת אומרת: שרש היה אחיו של "ושם אחיו שרש"כי עליו מדובר כשכתוב מיד לפני כן לֶפֶרש. 
גם  וראו מתייחס אליו.  "ובניו"ל: שרש הוא שנזכר אחרון, ואולי "ראו לֶשֶרש הקרוב. פרש.  

בן מכיר ובניו אינם מבני מכיר  גלעד כי חוזר לאשריאל ולצלפחד וכו'. 5ג.  "פירושו של המלתרס
 והשוו כאן חוזר לאשריאל וצלפחד.  "אלה בני גלעד"יז; ומוכח, אם כן, ש-זכרו כאן בפסוקים טזשנ

ו חוזר לחופים ושופים שבפסוק טו, שהם מבני בניהביטוי שהיא ק "דעת המלריג. "לעומת המלתרס
בני גלעד בן והיו מבני גלעד.   ובהערות),ק שם "בדברי רד עיינושל מכיר לפי פירושו בפסוק שם (

לעיל כותב ק "הוא לאו דווקא, כי צלפחד היה בן בנו של גלעד.  אכן, ראוי לציין שרד "בני" בנו היו.
 6שצלפחד עמד במקום חפר אביו, שהיה אמנם בנו של גלעד.   "ושם השני צלפחד"ה "פסוק טו ד

 שלו בכך "אחות"היתה אשת מכיר, ושהיתה הא היש ג, בהתאם לשיטתו, סובר"המלתרס אחות גלעד.
היתה היא שסובר ק "מלרי).  גם ה"שהיתה"ה "לעיל פסוק טו הערה ד (השווהיתה ממשפחתו היא ש

הוא ֵשם  "מולכת"שהיא ק "ג והמלרי"דעת המלתרסהתרגום.   השוו והיתה מולכת.אחות מכיר.  
דעת  ושכם זה וכו'. 9.  "מידעש"ה "לעיל פסוק טו הערה ד ראו שמידע בן גלעד. 8אשה.  
ורה שם אינם כולם ששכם זה הוא אמנם זה שנזכר בתורה, כי לדעתו אלה שנזכרו בתהיא ג "המלתרס

 ."שמידע"ה "לעיל פסוק טו הערה ד והשוו אחים בני גלעד.
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הוא בכר הנזכר בתורה  ברדכמו שנזכר בתורה (במ' כו,לה).  ו. שותלח ובני אפרים(כ) 
א תחן (שם); ומכאן ואילך הם בני בנים.  ואולי כל הנזכרים מלבד שותלח הם הו תחת(שם), ו

 – "הנולדים בארץ"יש מפר' כי לפיכך אמ'  .והרגום אנשי גת הנולדים בארץבני בנים: (כא) 
לפי שהם אנשי גת היו נולדים בארץ והיו יודעים מוצא הארץ ומובאיה, והם בני אפרים נכנסו 

דעו הדרכים, והם בני גת ארבו להם והרגום.  ויש מפרשי' כי אמ' ולא י לקחת מקניהםבארץ  5 
לפי שהיתה גת אחר כן לישראל; אמר כי בני גת הנולדים בארץ, והם  "הנולדים בארץ"

שב לבני אפרים; ולפי שזכר בבני  "הנולדים בארץ"הפלשתים, הם שהרגום.  ולפי דעתי כי* 
 "וירא יוסף לאפרים בני שלשים"כמו שאמ' אפרים הנולדים במצרים*, והם בניו ובני בניו 
ירדו לארץ גת לקחת  –שהוליד הוא בארץ  –(בר' נ,כג), אמ' כי בני אפרים הנולדים בארץ 

 10 מקניהם והרגום אנשי גת.  

 ר] א).   הם"האמור בתורה" ש (השוו+ הנזכר בתורה  פנ] תחן 2+ והוא.    נ1פ] ובכר.   בכר מ] וברד 1
היו.    פנ] אנשי...והיו 4.   )השלים 1מ' (ח מ] לפי...בארץ 5-4ח'.    ראמ']  3.   בכר פנהוא.   בנים] 

 פ"ע תוקן(+ הם  ברס] הרגום.   כי* פנ] שהרגום 7+ היו.    ו] בגת 6ומובאה).    שומבואה ( פנ] ומובאיה
] ח'.   שלשים מ] מ').   שאומפרב פ"ע תוקן( בחצרים נבארץ מצרים,  סבמצרים*]  8בני.    ר).   בבני] ופנמ
 ח'.    מ] שהוליד הוא בארץ 9).   השלים 1מ' (ח מ

בין מ' אייזמן, בכוונתו מומכאן ואילך הם בני בנים.  2ג.  "כך במלתרס וברד הוא בכר ותחת הוא תחן. 1
אחרי כל שם  "בנו", שמכאן ואילך כל אחד הוא דור חדש; ואולי הבין כך ממה שכתוב 122ע'  דברי הימים א

דבריו  השוו ,הבנים הראשונים שהם בני איש אחדת אשר לשלשבו ;"שמעיה"ה "ק לעיל ה,ד ד"רד שוו(ה
אחרי כל שם, כולם הם בנים של אפרים, כי  "בנו"רש שלמרות הופעת המילה מפג ".  אך המלתרס)לעיל ו,ח

להסתפק גם בדעת יש חדש. ובכן, דור  כשכל אחד מהווה הספר רכו שלד ו החיבור נמצאת בכולם, ולא כך"וי
ולפי "גם דבריו להלן פסוק כא  ראו על זהותן של תולדות אלההם מהווים דורות חדשים או לא.   ק אם"רד

יש מפר' כי  3.  "וברד בנו של מתושלח"ק: "לשון המלרי ואולי כל הנזכרים וכו'.ובהערות.   "דעתי...
אמר כי בני גת הנולדים  6.  שמפרש כךלא מצאתי מי ויש מפרשי' וכו'.  5י.  "כך במלרש לפיכך וכו'.

ולפי  7, אלא מהפלשתים שנולדו שם.  אינם מבני ישראל שנכנסו שמה "בני גת"ל: "ר בארץ...הם שהרגום.
 נולדו במצרים.בני אפרים הנזכרים בפסוק מ בכוונתו נראה שחלק שזכר כאן בבני אפרים הנולדים במצרים.

בכוונתו נראה  והם בניו ובני בניו וכו'. 8.  "אמ' כי"ה "להלן הערה ד וראו נולדו שם.  כלםאבל אין כוונתו ש
לפיו נודלו נכדי אפרים לפני מות יוסף אשר נכדיו נולדו במצרים, כמו שמוכח מהפסוק בבראשית  שלפחות
לו מתכוון לומר שדווקא נכדיו נוד ע).  אך סביר שאין הוא"ק שם לעומת פירוש הראב"פירוש רד (והשוו

אמ' כי בני אפרים  9כל תקופת השעבוד.   ממות יוסף עד יציאת מצרים יש לא דורות נוספים, כיבמצרים ו
ק שברשימה נמצאים גם "נראה בכוונת רדו באותה ארץ, היינו ארץ מצרים. ל: אלה שנולד"רהנולדים בארץ. 

גים לאלה שנולדו ת הנהרהוא, איפוא, להגביל א "הנולדים בארץ"אלה שנולדו במדבר, ושתפקידו של הביטוי 
זה כולל הולדת  "הוליד"סביר ש שהוליד הוא בארץ.לא לזהות את כל הנזכרים כנולדים במצרים.   במצרים,

 "בארץ"לפי שני הפירושים הראשונים, המילה הנה נראה, שק "של רדבכוונת ביטוי זה בנים ובני בנים.  
אנשי גת "; ופירושו: ופן מפורש באותו ביטוית הנזכרת באמתייחסת לארץ ג "אנשי גת הנולדים בארץ"בביטוי 

שהנושא שלו בני  – "הנולדים בארץ"בביטוי  "בארץ"ק, המילה ".  אבל לפי פירוש רד"שנולדו באותה ארץ
להעיר שלפי פירוש זה, ק "רדרח ולכן, טת לארץ אפרים, אלא לארץ מצרים. אינה מתייחס –אפרים 

הוליד "רים היא לאיש אפרים ולא לארץ אפרים; זאת אומרת: לאפ "הנולדים בארץ"ההתייחסות של הביטוי 
(לפחות) בניו ונכדיו של  , היינו ארץ מצרים שנולדו שם"בארץ"את בנים אלה  –האיש אפרים  – "הוא

אפרים.
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ויתאבל אפרים אביהם ימים "וזה היה במדבר; כי בארץ ישראל לא יכול להיות, לפי שאמ' 
א נכנס לארץ, כי לא נכנסו מיוצאי מצרים מבן עשרים שנה (להלן פס' כב), ואפרים ל "רבים

ל).  לפיכך אני אומר כי המעשה הזה היה במדבר או -ומעלה כי אם יהושע וכלב (במ' יד,כט
בארץ הגלעד, ועדין אפרים חי; כי זה יכול להיות, כי מכיר בן מנשה היה מכובשי ארץ גלעד 

ברכי יוסף (בר' נ,כג).  ומה שמוכיח הפיר' הזה, (יה' יז,א), והנה בני מכיר בן מנשה ילדו על  5 
כי תמצא מספר בני אפרים בצאתם ממצרים כשנמנו במדבר סיני בשנה השנית ארבעים אלף 
וחמש מאות (במ' א,לג), וכשנמנו בכניסתן לארץ בערבות מואב בשנת הארבעים לא היו אלא 

שחסרו במדבר הם שהרגו שנים ושלשים אלף וחמש מאות (במ' כו,לז); ואלו שמונת אלפים 
 בני גת.  

+ לדעת קצת מרבו'  רומעלה]  3+ לארץ.    פנמ] .   נכנסו)כי לא 1פ(שלא  פ] כי לא 2יוכל.    פנריכול]  1
ועדין  מוהיה עדין אפרים,  פרועדין אפרים]  4).   שבן נון (וכן  כלב בן יפונה ויהושע פנ] ל.   יהושע וכלב"ז

 4).   השלים 1מ' (ח מהיה...מנשה]  5-4והוא עדיין אפרים.    נ), שעדין (וכן והיה אפרים  והיה אפרים, 
 .   )השלים 1פ(ח'  פמ] ומה...גת 9-5הגלעד.    1ומרגלעד] 

ק שיצאו אותם בני אפרים ממצרים, אפילו לזמן קצר, "לפי הפשט, לא נראה לרד וזה היה במדבר וכו'. 1
לא היו בסוף); ואמנם סביר להניח ש וא מצטטהמדרש שהלעומת  (והשוולפני שכל ישראל יצאו משם 

לא פירש הוא לאור קורבתה של ארץ גת לארץ מצרים, לא ברור מדוע  יכולים לצאת בזמן השעבוד. ברם,
שקרה זה לפני השעבוד, מבלי לדחוק שאפרים חי לכל אורך השעבוד.  ולא נראה שהניעה אותו ראייתו 

בשלב ק "י רד"עוספה ראייה זו ה דווקא אחרי יציאת מצרים, שכןם לפיה נהרגו בני אפריאשר דלהלן 
). תתוספעוד בהערות להלן על אותה  עיינוי פריס ומינכן (ו"כתחסירה במאוחר, כמו שמוכח ממה ש

כי אמר ארבעים שנה יהיו במדבר "ה, "ק שהלכו לגת נגד רצון הקב"וסיף רדבפירושו לתהילים עח,ט מ
היא ארץ ישראל; אבל עד עכשיו  "ארץ"כאן ה ואפרים לא נכנס לארץ. 2  ."והמה המרו את רוחו ונגפו

: וסף לזהה מרוצליאנה י"בכת כי לא נכנסו וכו'.סתם התייחסה לארץ גת או לארץ מצרים.   "ארץ"
ק, ושהוסיפו כשהתחשב בגמרא (בבלי "רד.  ויתכן שביטוי זה הוא פרי עטו של "ל"לדעת קצת מרבו' ז"
ששים בשעת הגזירה לא היו הסובר שֵאלה שהיו יותר מ ב אחא בר יעקבאת דעת ר הב קכא,ב) המזכיר"ב

ק היא רק לשיטת רב "ראיית רדנמצא כי שהיה אפרים אז הרבה יותר מבן ששים, כיון  בכללה; ובכן,
נראה ששיטת רב המנונא נדחית.  אך נשמע שם ם, מהסוגיא ברהחולקת על זו של רב אחא.  המנונא שם 
שלשיטה זו גם שבט לוי היה יוצא מן הכלל  שבכאן; ולמרות "קצת מרבו'"אותה שיטה היא ה שלמרות כך,

יה בכלל הגזירה במקומו ק שאפרים ה"ק, עיקר טיעונו של רד"שם), ולא רק יהושע וכלב כדברי רד (ראו
ק "רד, אם לפי השיטה היותר מקובלת אפרים היה יכול אמנם להיות מבאי הארץ, ראייתו של עומד.  אולם

לא הקפיד על בעיה זו, שהרי הוא שהמקרה היה לפני הכניסה לארץ כמובן אינה מוכרחת.  ויש לשער ש
לדעת קצת "הביטוי  השוו מכל מקום מוכח מראייתו השניה דלהלן שהמקרה היה לפני הכניסה לארץ. 

 ראהאחרי ש ק"רדע"י  ףסהוככל נראה,  ,הואלעיל ד,י (וראו שם בהערות) אשר גם  "המפרשים
על  ועדין אפרים חי וכו'. 4הביא אינה עולה כהוגן לפי ההבנה של רבים מהמפרשים.  הוא שההוכחה ש

 והנה בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף. 5.  "ורחוק"ה "לעיל ב,כג הערה ד ראו הארכת הימים
ו קצת בחיי יוסף, גדלדלו; ואם בני מכיר בן מנשה כבר מובנו: התג "יֻלדו"ק שם בבראשית, "לפירוש רד

מכיר לבין זה של נמצא שמכיר נולד בזמן יחסית מוקדם, וסביר אמנם שאין הבדל כה עצום בין גילו של 
י פריס ומינכן, "כתחסירה בהוכחה זו  ומה שמוכיח וכו'.אין זו ראייה מוכרחת.   אפרים דודו.  אך כמובן

בניגוד לפירושים  "הנולדים בארץ"ל אין כאן הוכחה לפירושו ע. ק"מתוספותיו של רדוסביר שהיא 
ביא חרי יציאת מצרים, בניגוד למדרש שהוא מהאחרים לאותו ביטוי; אלא, הוא מוכיח שהמקרה היה א

א הגיע עדיין לשום פירוש אחר; הקורא ל הוא קצת בעייתי, שכן "ומה שמוכיח הפיר' הזה" בסוף. הניסוח
מן "ה "על כך לעיל ב,לד הערה ד והשוו פותיו. ק שם לב תמיד להשלכות כאלה של תוס"אין רד ברם,
."השם
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ל דרשו (ב' סנה' צב,ב) כי זה היה קודם יציאת מצרים, שמנו את* הקץ וטעו, ויצאו "ורבותי' ז
כי ברעה היתה פי': קרוביו ומיודעיו: (כג) . ויבאו אחיו לנחמובלא עתם וקרה להם זה: (כב) 

ותבן את הזה שהרגו אנשי גת את בניו: (כד) כי מעת שלקחה קרה לו המקרה הרע* . בביתו
הם הנזכרים בספר יהושע בנחלת בני אפרים* (טז,ג,ה): . בית חורון התחתון ואת העליון

. ואולי היה אזן אחר לפיכך היו מיחשים זה אל* שארה "אזן"שם העיר . ואת אזן שארה 5 
-ים (לעיל פס' כשב לסדר התולדה שהזכיר בבני אפר. ורפח בנו ורשףשבנתה אותו: (כה) 

. ועל ידי בני מנשהכא), והפסיק במעשה אנשי גת, ועתה חזר והשלים היחש עד יהושע: (כט) 
(במ' ב,יז); רוצ' לומ' כי סמוך לערי בני מנשה,  "איש על ידו"ועל מקומות בני מנשה, כמו 

וכו', סמוך להם היו ערי אפרים, כמו שאמר בספר  בית שאן ובנותיה תענך ובנותיהשהם 
וחבר מ) -מלכיאל הוא אבי ברזית: (לב. בני אשר...הוא אבי ברזיתלא) -יא): (ל-יהושע (יז,ח 10 

ואף לנשיאי השבט היו ראשים מרוב גבורתם.  או יהיה . הוליד את יפלט...ראשי הנשיאים
 , וכמהו רבים, ורוצ' לומ': הם הראשים הנשיאים: "ראשים"כמו  "ראשי"

 פ"ע תוקן(ח'  סהרע*]  3ח'.    פנ] פי' 2   .)השלים 1פ(ח'  פ] וטעו  ). ומפנרב פ"ע תוקן(ח'  סאת*]  1
ערי]  9).   נ1פרב פ"ע תוקן(את  מ+ זה,  וסאל*]  5).   נ1פומרב פ"ע תוקן(בנימן  סאפרים*]  4).   ומפנרב
 שהם. פנ] הם 12בני.    נ+ בני,  פמו

שהרי לא מצינו  קרוביו ומיודעיו. 2ק.  "המלרי כך בתרגום; וכן מצטט ל דרשו וכו'."ורבותי' ז 1
לדעת  כי מעת שלקחה וכו'. 3, בלשון רבים.  "אָחיו"אח לאפרים אלא מנשה, וכאן כתוב שבאו 

לעומת התרגום, אשר  השוו . "היתה"של אפרים הנזכרת כאן משמשת נושא לפוַעל  "אשתו"ק, "רד
כי רעה היתה "כתוב היות יך ל.  אולם, לפי הבנת התרגום, כנראה היה צר"רעה"הנושא הוא לפיו 
 5ס מקייבור בתרגומו האנגלי.  "על כך השערתו של ג' ראוו ;"כי ברעה היתה בביתו", ולא "בביתו

י הסובר ששם העיר "לעומת המלרש השוו . "אזן דשארה"כך נשמע מהתרגום:  ."אזן"שם העיר 
שב  6ג.  "המלתרס וורא ק. "; וכן נשמע מהמלרינקראת על שם שארההיא שו "אזן שארה"היה 

שרפח הוא בן בריעה, השייך למעשה אנשי גת;  י סוברים"ג והמלרש"המלתרס לסדר התולדה וכו'.
ים, חוזר להשלים את תולדות אפרהטקסט ק שמעשה אנשי גת הוא הפסקה, ושעכשיו "אבל לשיטת רד

בספר השרשים  לשונוועל מקומות וכו'.  8למעשה אנשי גת.  אין להניח שהתולדות שבכאן שייכות 
המפרשים  השוו. "וכמו שהיד מוכנת לאדם לכל צרכיו, כן נקרא המקום המוכן 'יד'": "יד"ערך 

שהם בית  9י.  "המלרש השוו ."איש על ידו"כמו  שם.  צייןוא מדוגמאות שהה לעוהתרגומים 
צרך היו של מנשה; ולכך הומהפסוקים ביהושע יוצא שאלה הערים  שאן...כמו שאמר בספר יהושע.

 וראו שהן ערי מנשה שישבו על ידן בני אפרים, ולא שהן ערי אפרים הקרובות לגבול מנשה.  לפרש
מילה לפי פירוש זה הואף לנשיאי וכו'.  11י.  "התרגום והמלרש השוו סמוך להם.ג.  "גם המלתרס

ינו ; זאת אומרת: היו ראשים ביחס לנשיאים, הי"נסמך"המשמעות הרגילה של הטוענת את  "ראשי"
 מכלול י,ב. ראו וכמהו רבים. 12שהיו ראשים עליהם.  
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, ולא היה אלא שלישי, "אשבל השני"אמ' ובנימין הוליד את בלע בכרו אשבל השני. (א) ח 
(ז,ו); אלא לפי  "בלע ובכר"כי בני בנימין בלע ובכר ואשבל (בר' מו,כא), וכן אמ' למעלה 

הנה כמו שלא זכרו גם כן בסדר פנחס, אלא:  .  ולא זכר בכר"אשבל השני"שלא זכר בכר אמר 
(במ' כו,לח).  ובסדר ויגש זכר עשרה בנים  "לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי"

לט)!  אולי הם ראשי -לבנימן (בר' מו,כא), ובסדר פנחס לא זכר כי אם חמשה (במ' כו,לח 5 
ספור הראשון.  ובסדר פ שזכר אותו ב"המשפחות לבנימן; לפיכך לא זכר הנה גם כן בכר, אע

ויגש (שם) גם כן זכר ארד ונעמן בבני בנימן, ובסדר פנחס (שם פס' מ) זכרם בבני בלע!  
ויהיו בני בלע ארד "ואפשר כי בסדר ויגש זכר בני בנים עם הבנים; או מה שזכר בסדר פנחס 

שקרא בלע שם בניו כשם אחיו.  גם שנה זכר השמות בסדר פנחס ממה  –(שם)  "ונעמן
זכרם בסדר ויגש, כמו שעשה בספר הזה, ובזולתו בהרבה מקומות כמו* שכתבנו (לעיל ש 10 

ל אמרו (במ' רבה כא,ח) כי אותם משפחות שחסרו בסדר פנחס כלו במדבר "ו,יח).  ורבותי' ז
ט) הוא -בדבר בלעם; ומה יאמרו בבכר שלא נזכר בסדר פנחס, ונזכר בזה הספר למעלה (ז,ח

 ימי דוד?: ומשפחתו ומספרם שהיו* ב

 4).   השלים 1פ(ח'  פ] ...הראשוןאובסדר 6-4+ ואשבל.    ו] בובכר 2.   )השלים 1פ(ח'  פ] אמ'...השני 3-1
גם  ממשפחות.   הנה גם כן]  נ] המשפחות 6+ היו.    נ1מפרהם]  6+ גם כן.    מזכר]  5.   + אליו נ1פו] ויגש

+  סכמו*]  10).   השלים 1מ' (ח מפנחס]  9זכר גם כן.    ומרגם כן זכר]  7בספר.    נ1פכן הנה.   בספור] 
.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ורבותי'...דוד 13-11שכתבתי.    פנשזכרנו,  ר).   שכתבנו] ומפנראב פ"ע תוקן(שכת' 

 ).נ1ופרב פ"ע תוקן(שהיה א סשהיו*]  13זכרו.    נ1פו] נזכר 12

פריס אין להסיק  י"בכתסר כל משפט זה ממה שחהחילופים.  ראו וכו'. "אשבל השני"אמ'  1
-(כמו זו שנציין בהערה הבאה), כי יתכן שהוחסר מחמת טעות ק"מתוספותיו של רדבוודאות שהוא 

פריס חסר מכאן עד "בספור הראשון", ושוב יתכן דהיינו  י"בכת ובסדר ויגש זכר וכו'. 4הדומות.  
 9משפחה.   ראש ל: דילג עליו כי לא היה"רלפיכך לא זכר הנה גם כן בכר.  6.  הדומות-מחמת טעות

ע (בראשית מו,כא) שנעמן אחד היה בנו של "ראבכבר נמצא ב שקרא בלע שם בניו כשם אחיו.
ג' ספרים " י כאן אודות"המלרש ראו גם שנה זכר השמות וכו'.בן בנו.   בנימין ונעמן אחר היה

בניו הנזכרים לעיל ימה זו לבין שמות מתייחס להבדלים בין שמות בני בנימין ברש י".  המלרש"מצא
יישם כלל זה להבדלים בין שמות הנזכרים בשני מקומות הוא היה מלא ברור אם  ז,ו ואילך; אך

ובזולתו  10ג לעיל ז,ו.  "דבריו של המלתרס וראוק כאן. "אותם שמתייחס להם רדמו בתורה, כ
 11סף על הדוגמה שלפנינו. ספר זה נוה שהכוונה היא: בהרבה מקומות בנראבהרבה מקומות. 

במקביל תנחומא פנחס  ראו מבוססת על במדבר לא,טז.  "דבר בלעם"הלשון  ל אמרו וכו'."ורבותי' ז
י (במדבר כו,יג) על מדרש זה ממה שנראה שכל אלה שמתו היו משבט שמעון, "קשה רשומה שמה, 

).  "אחלקם ביעקב"ה "מט,ז ד ק לבראשית", ורדיתנחומא ויחי  (והשווושלא מתו אז משבט בנימן כלל 
 .  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור 
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פי': אלה ראשי האבות הגלו יושבי גבע אל מנחת; ואחר כן זוכר איזה מן . ויגלום אל מנחת(ו) 
ֻעם וטלטלום הראשים שהגלם, והם נעמן ואחיה וגרא.  והגלות הזה לשון טלטול, כלומ': הני

ב טו,יט) לשון טלטול.  וכן כל* "(ש "וגם* גולה אתה"ממקומם שהיה גבע אל מנחת; וכן 
. ושחרים הוליד בשדה מואב מן שלחו אתםלשון גלות, אלא שרובם טלטול השבי: (ח) 

שהלך לגור בשדה  –פ שלא זכרו, כמהו רבים בספר "ואע –שחרים *זה הוא* מתולדת בנימין  5 
חשים או מפני מקרה אחר, והוליד מן שלחו אותם.  והוא שם אשתו האחת, ומואב מפני רעב 

עומד  "מן שלחו" "מן"שלשתן נשיו.  ואומ' כי משלשתן הוליד; ו –השלישית בערה השנית, ו
, כמו "ומן בערה"כמו  "ואת בערא", "מן שלחו אותם ומן חושים"במקום שנים, כאלו אמר 

.  וזכר "מן"(שמ' ט,כט), שפרושם  "אתי את העירכצ"(בר' מד,ד),  "הם יצאו את העיר"
אולי לא היו נכבדים וראשים, כי  –יא) -תולדות שתי נשיו ולא זכר תולדות בערה (להלן פס' ט 10 

(להלן פס' ט) היא שלחו  "חדש אשתו"אלה שזכר היו ראשי האבות כמו שאו' (להלן פס' כח); ו
 אותם שזכר.  

וגרה).    סוכן לפנינו;  ,ומפנרבשהגלום.   וגרא] (כך  ו] שהגלם 2ן).   תיק 1סנבע ( סבע] גח'.    ראלה]  1
פ "(תוקן עגם  פנח',  אסמנחות.   וגם*]  נ] מנחת 3הניעום.    נ1פורהניעם]  2ח'.    מ] כלומ'...טלטול 3-2
 תוקן(זהו  ראס*זה הוא*]  5.   )השלים 1פ(ח'  פ] שחרים זה 4).   מפנרב פ"הושלם עח' ( אוס).   כל*] ורב
ובערא (וכן  ומנרובערה]  7+ בן.    פנ] ח'.   והוליד ר] במפני 6מתולדות.    מר).   מתולדת] נ1פמבו פ"ע

 8.   )השלים 1פ(ח'  ופרמן] ).   השלים 1פ(ח'  פנ] .   כי)השלים 1פ(ח'  פ] לפנינו במהדרות ברויאר).  אומ'
 מ] חדשו 8.   השלים) 1פ(ח'  פנהיו]  11בצאתי.    פנ] הם...כצאתי 9בערא.    ומרמן.   בערה]  פנ] בומן

 הוא. נו] חדש.   היא נוחורש, 

שם  וראו ג, הסובר שגלות זו היא של אשור. "לעומת המלתרס השוו אלה ראשי האבות הגלו וכו'. 1
ק כך הפירוש: ראשי האבות ליושבי גבע, שהם נעמן ואחיה "לדעת המלריבדעתו על שיעור הפסוקים. 

בפסוק הבא  עיינוים בפסוק הבא, הוגלו אל מנחת על ידי גרא הנזכר שם (וכן שחרים הוגלה; הנזכר
, "הוא הגלם"קשה לשון היחיד של  ,ק"רד הוא שהוליד את עזא ואת אחיהד. לשיטת ובהערות); וגרא

וגם גולה "וכן  3הגלו את יושבי גבע.   –נעמן, אחיה וגרא  –שהרי לדעתו שלשה ראשי אבות 
פסוקנו ואותו פסוק . "גלה"פסוק בשמואל, וספר השרשים ערך ה לעדבריו  השוו כו'.ו "אתה

 ראו במשמעות טלטול אנשים שאינו טלטול שבי.  אבל "גלה"בשמואל הם דוגמאותיו לשורש 
.  ין קל, שאין משמעותן טלטול אנשים דווקאבמכלול שם עוד כמה דוגמאות לאותו שורש, בייחוד בבנ

דברי מפני רעב.  6ק.  "מלריי; וכך מפרש ה"ג והמלרש"התרגום, המלתרס השוו מתולדות בנימן. 5
שדה מואב ל ק אלה מבוססים כנראה על תחילת ספר רות, אשר שם אלימלך ומשפחתו עוברים"רד

מן "משמעות י "התרגום והמלרשלפי ג.  אבל "כך במלתרס והוא שם אשתו האחת..  רעבמחמת 
הולידם מזמן שהכוונה היא ק "המלריולפי  מן שנשלחו מהגלות;הוליד בנים מזהיא ש "שלחו אתם

ואומ'  7בסוף הדיבור ובהערות שם.  מצטט ק "רדגם השיטה ש ראו בקשר לזהשנשלחו אל הגלות.  
י (וכמוהו "של התרגום (כאן ועל הפסוק הבא) והמלרשהעקביים פירושיהם  ראו כי משלשתן הוליד.

 ראו וכו'. "ומן בערה"כמו  8מכלול נא,א.   השוו ם שנים.עומד במקו.  ק) על כל הפסוק"המלרי
שלחו "ק ש"שמסכים עם רד ג, למות"המלתרס היא שלחו אותם. 9.  "את"ספר השרשים ערך 

לדעתו, בני שלחו אותם ובערא ם, סובר שחדש זו היא אשה אחרת. הוא שם אחת מנשי שחרי "אותם
 מתו.  הם זכרו כי לא נ
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מעת ששלח אותם שחרים, שהגלה אותם ושאר ראשי האבות  – "ותםמן שלחו א"ויש מפרשי' 
ז); מעת ששלח אותם, הלך הוא בשדה מואב והוליד שם מחשים* -אל מנחת (לעיל פס' ו

ר מ,ד) שזה אליה "מצאתי בדרש (שמ. ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחםומבערא נשיו: (כז) 
רשם עליו כמו שכת' בדרש ההוא.  הוא אליה הנביא, וארבע שמות היו לו; ואלה השמות מפ

ומבני בנימין היה, כי אלה התולדות תולדות בנימין הם כמו שאומ' (לעיל ח,א); אם כן לדברי  5 
בעל הדרש הזה פנחס אינו אליהו.  ומצאתי גם כן בסדר אליהו רבה (יח) ובבראשית רבה 

אמרו לו   "רחל!רבותי, עד מה אתם חולקים עלי?  איני אלא מזרעה של "(עא,ט): אמ' להם 
: (כח) "לא כן כתוב בספר יוחסין: 'ואליה וזכרי בני ירחם'?".  אמ' להם "תן סימן לדבריך"

כי ירושלם מקצתה היתה לבנימן ומקצתה ליהודה, ואלה שזכר עד עתה . אלה ישבו בירושלם
ר גבעון היתה עיר לבני בנימין, כמו שאומ. ובגבעון ישבומבני בנימן ישבו בירושלם: (כט)  10 

זה בנה אותה ונקראת על שמו; או שמו המיוחד היה  אבי גבעוןבספר יהושע (יח,כה).  ואולי 
אבי "א ט,לה), וקראו "כמו שזוכר אותה למטה בפעם השנית בזכור זה היחש (דה "יעיאל"

 : "גבעון"שהיה גדול העיר הנקראת  "גבעון

 סאבל.   מחשים*]  ראל]  2הוא.    1מר] גותם.   אותם+ א פנ1משחרים]  1.   )השלים 1מ' (ח ומבשחרים...אותם]  2-1
 4.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ויערשיה...ירוחם 8-3וארבעה.    רבוארבע]  4).   פנמבו פ"ע תוקןלא ברור,  רמיחשים (

 1סח' ( סלדבריך]  8על.    ו] + אליהו.   עד נ1פו] להם 7ח'.    ר] אמנחם.   רבה נ1פ] פנחס 6מפרשים.    נ1פו] מפרשם
 מפנרביעזאל.   אותה]  נ), ליעואל (וכן  פ] יעיאל 12.   חלק מקצתה ומקצתה היתה]  9יחוס.    נ] השלים).   יוחסין

 אותו.

.  אבל מה שנמצא כאן "והוא שם"ה "ק לעיל הערה ד"בשם קודמיו של רד מה שצטטנו השוו ויש מפרשי' וכו'.
כל ויערשיה וכו'.  3ביאורו של י' ווייסע על פירוש זה.   וורא ששחרים הוא שהגלה אותם לא מצאתי מקורו. 

 לפיהם פנחס אינו אליהו;אשר ל "ק כדי להפנות למאמרי רז"פריס ומינכן, וסביר שהוסיפו רד י"בכתחסר דיבור זה 
דבריו להלן א ט,כ ולשופטים כ,כח, ומבואו של מ'  והשוו  ."Peshat and the Authority of Ḥazalברגר, " ראו

כמו שכת' בדרש  4ען בחריפות שפינחס אינו אליהו.  וק להלן ט,כ ט"המלריואילך.   4שלום לאליהו רבה ע' -ישא
...בשעה שהקדוש ברוך הוא מבקש להרעיש עולמו, הוא [=אליהו] עומד ומזכיר זכות אבות "לשון המדרש:  ההוא.

, ובהערות לבראשית רבה, 4-5ם, שם ע' איש שלו עיינו.  ובזה כל השמות נדרשים.  ו"ואלהים מרחם על עולמו
על אליהו. בפרקי דרבי אליעזר מז נמצא שפנחס הוא  פנחס אינו אליהו. 6.  834אלבק ע' -מהדורת טהעאדאר

וע'  6-7איש שלום, שם ע'  ראו על מדרש זה ומצאתי גם כן וכו'..  7שלום, שם ע' -איש ראו שיטהפרסום אותה 
נראית הכוונה: חולקים אחד על השני אודותי.  ובבראשית  חולקים עלי. 7  אלבק שם.-טהעאדאר, ו57הערה  98

פעם אחת נחלקו רבותינו עליו, אלו אמרו מגד ואילו אמרו מבינימן, בא ועמד "אלבק: -רבה מהדורת טהעאדאר
שם, החילופים  ראו .  אך"[הדגשה שלי] עלי, אני מבני בניה שלרחל נחלקיםלפניהם, אמר להם רבותיי למה אתם 

אינה; אך  "עד מה אתם חולקים עלי"בסדר אליהו רבה השאלה שבמדרשים מקבילים.  נוסחאותוההערה על ה
כך  ."תן סימן לדבריך"אמרו לו   "רבותיי, מפני [מה] אתם מצטערים?"בסדר אליהו זוטא סוף פרק טו: 

אלבק, שם ע' -גר בטהעאדארהמאמר המוס וראו מ קיד,ב בשם סדר אליהו רבה, אבל אין זה לפנינו;"בתוספות ב
ואולי אבי גבעון זה בנה אותה ונקראת על שמו; או שמו  11ק.  "כך במלריכי ירושלם וכו'.  9.  834-845

היה שמו העיקרי; אך לא ברור איך  "אבי גבעון"ק ש"רד ציעמ כנראה, בפירשו הראשוןהמיוחד היה יעיאל וכו'. 
.  "ובגבעון ישבו אבי גבעון יעיאל ושם אשתו מעכה": "יעיאל"השם  בין לפי זה אותו פסוק להלן המזכיר אתהוא מ

כמו שזוכר  12.  "שהיה"ה ": האב של איש ששמו גבעון, כמו שנציין להלן הערה ד"אבי גבעון"לפרש  לא יתכן
התרגום  השוו שהיה גדול העיר וכו'. 13החילופים.   ראו ;נוסח-עדיבכמה שנמצא  פי, כ"אותו"כמו אותה. 
 "אבי"שם לפרש ק "רדעדיף מה שמ. "אבי קרית יערים"ה "לעיל ב,נ ד וראו ק). "במלרי ג (וכן נמצא"רסוהמלת

אבי "במובן של אב ממש אינו שייך לכאן, כי שם הכוונה היא שנכללים כל בני שובל שישבו בקרית יערים בביטוי 
שישבו  "אבי גבעון"מות בני (וכמו כן שאר הדוגמאות שם); אבל כאן הרי כתובים במפורש ש "קרית יערים

 .  "אבי גבעון"למצוא פירוש אחר לביטוי ק "בכן הוצרך רדבגבעון, ו
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ואף (שם ט,לו): (לב)  "ובעל ונר* ונדב"לא זכר נר; ובפעם השנית זכרו:  ובעל ונדב.(ל) 
ישבו עם אחיהם פ שלא היתה עקר ישיבת אלו בירושלם, גם הם "אע. המה נגד אחיהם

א ט,א), ונר "ובספר שמואל אומר כי אביאל אבי קיש (ש. ונר הוליד את קישבירושלם: (לג) 
אבינר בן נר דוד "היה אחי קיש בן אביאל והיה אבי* אבנר (שם יד,נא), וכן אמ' בפסוק אחר 

(שם יד,נ); והנה הוא אומ' כי נר היה אבי קיש אבי שאול!  וכן בפסוק שלמטה* אמ'  "שאול 5 
ידמה* כי אחים היו נר וקיש.  וזה נוכל לומ' כי קרא נר  –א ט,לו) "(דה "וקיש ובעל ונר ונדב"

כשם אחיו.  ויתכן לפרש כי אביאל הוא נר, ושני שמות היו לו, וקרא שם בנו  "קיש"לשם בנו 
, רוצ' לומ': שם אביו שהיה שמו "אבנר"כשמו*, והוא אבי אבנר; וזהו שקרא נר שם בנו  "נר"
ר שמעון בן לקיש: כתוב אחד "ל בויקרא רבה (ט,ב):  אמ"' ז.  וכן מצאתי בדברי רבותי"נר"

 10 "אביאל"א ט,א); הא כיצד?  "(ש "קיש בן אביאל", וכת' אחר אומר "ונר הוליד את קיש"אומ' 
 : "נר"שמו, ועל שהיה מדליק נרות לרבים במבואות האפלים נקרא שמו 

 פ"ע הושלם(ח'  אבסאבי*]  4).   נ1פמ פ"ע ןתוק(נר  וראבס] זכרם.   ונר* פנ] זכרו.   זכרם פנ] זכר נר 1
של מעלה,  אבסשלמטה*]  9ואף.    נ1פווגם,  רבוכן]  5.   )השלים 1פ(יתכן  פמ] וכן...ויתכן 7-5).   ומפנר
 רקיש...כשמו]  8-7).   נ1ופר פ"ע תוקן(דמה  אבסנר.   ידמה*]  נ1פו] ונר 6).   נ1פו פ"ע תוקן(שלמעלה  ר

שהוא.    פנ] שהיה).   השלים 1מ' (ח מ] והוא.   בנו פנ] ).   וזהופנמורב פ"ע תוקן(בשמו  סאכשמו*]  8ח'.   
 ח'.   נ] לרבים 11אחד.    ונראחר]  10).   השלים 1פ(ח'  פמ ]וכן...נר 11-9

 שלא היתה עקר ישיבת אלו בירושלם. 2להלן א ט,ג ובהערות.   ראו ובפעם השנית זכרו וכו'. 1
לא כתוב כך  ונר היה אחי קיש.דבריו שם.   השוו ובספר שמואל וכו'. 3בעון.  ישבו בגהם שהרי 

כל זה על פי  בן אביאל והיה אבי אבנר. 4במפורש, אלא הוא מדייק ממה ששניהם היו בני אביאל.  
ונר היה בן אביאל, והוא אחי קיש ואבי אבנר כדברי הספר "לשונו שם ט,א:  שמואל א יד,נא; וכך

היינו שנר היה דוד שאול, שהיה בן קיש  דוד שאול.).  "הכתר"יסוק שבמהדורת לא כפ(ש "הזה
מתוספותיו פריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר  "כשם אחיו"מכאן עד  וכן בפסוק וכו'. 5אחיו.  
היה  –שהיה אבי קיש לפי הפסוקים כאן  –ל: לענין זה שלנר "ר וזה נוכל לומר וכו'. 6.  ק"של רד

שקרא לבנו כשם אחיו.  אבל נשארת הבעיה שאביאל, ולא נר, הוא שהיה  קיש, יש לפרשגם אח בשם 
אבל שיטת  ויתכן לפרש וכו'. 7אביו של קיש אבי שאול, ושנר היה אחיו של אותו קיש ולא אביו.  

ג היא שאביאל הוא אבי גבעון דלעיל פסוק כט (שהוא יעיאל דלהלן ט,לה), והוא אביו של "המלתרס
בו נמצא  –היה אבי אבנר, וגם אבי קיש אביו של שאול.  ולדעתו הפסוק בשמואל א ט,א נר; ונר 

פירושו: אבנר דוד שאול  "אבינר בן נר דוד שאול"לג על דורו של נר; ומד –שקיש הוא בן אביאל 
, על שם "אב נר", במובן של "אבנר"ל: נר קרא שם בנו "ר וזהו שקרא וכו'. 8(ולא: נר דוד שאול).  

פריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר מדרש זה וכן מצאתי וכו'.  9.  "נר"ו שהיה שמו גם כן אבי
 הם שמות של אדם אחד.   "נר"ו "אביאל"ק לענין ש".  והוא תומך בשיטת רדק"מתוספותיו של רד
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אבינדב הוא ישוי שזוכר בספר שמואל . את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אבינדב ואת אשבעל
א לא,ב).  ואשבעל הוא איש "כשמתו במלחמה (ש "אבינדב"ט), וכן זוכר אותו שם א יד,מ"(ש

וינזרו "כמו שנ'  "בשת"אחד, כי הבעל נקרא  "בשת"ו "בעל"ב ב,ח); ו"(ש בשת בן שאול
(יר' יא,יג).  וכן גדעון  "שמתם מזבחות לבשת מזבחות לקטר לבעל"(הו' ט,י); וכן אמ'  "לבשת
ב יא,כא); ולא ספר לנו הכת' למה נקרא שמו "(ש "ירבשת"ונקרא  (שו' ו,לב) "ירבעל"נקרא  5 

(להלן  "מריב בעל"ב ד,ד), והנה "(ש "מפיבשת"כן.  וכן בן יהונתן: בספר שמואל זוכר אותו 
כי קרובים הם, כי המריבה היא  "מפי"במקום  "מריב"; ו"בשת"במקום  "בעל"פס' לד): הנה 

. ומריב בעל הוליד את מיכהם ולא נודע אצלנו: (לד) על הפה.  ונקראו כן על ענין ידוע אצל
בני י;  "י הצד"בצר. ולאצלב ט,יב): (לח) "מיכה זה נזכר בספר שמואל שהיה בן מפיבשת (ש

 10 י מפני ההפסק: "ח הצד"בפתאצל 

ישבי  פנאשבל.   ישוי]  ס; 1סכך ] ).   אשבעל"מלכישוע", ובמהד' ברויאר: נוסחה-מלכי שוע] (כך בכל עדי 1
שמה.    פנ] שמתם 4כת'.    מ] + ובעל.   שנ' מובעל]  3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] וכן...במלחמה 2.   )תיקן 1פ(
על  פנהיא על פה,  מו] היא על הפה 8המה.    מ] הם 7בשמואל.    פנ] בספר שמואל 6על מה.    פנ] למה 5

+  רמהנזכר;  רנזכר]  9לא.    פנמרוולא]  ידועה.   נ] ונקרא.   ידוע רעל הפה היא).   ונקראו]  שפה הוא (
.   )השלים 1פ(ח'  פמולאצל...ההפסק]  10-9תיקן).    1ממפישת ( מ).   מפיבשת] שגם כן נזכר (וכן  פנגם כן, 

 בצרי. נ1פ] בי"הצד 10ח'.    נ1פ] אי"הצד

 ,ומינכןשורה זו חסירה בכת"י פריס וכן...מלחמה.  2דבריו שם.   השוו שזוכר בספר שמואל. 1
ה "י להלן ט,לט ד"המלרש דברי ראו ."בשת"כי הבעל נקרא  3וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ק. 

לאותם שמות של בזה היא שהכוונה  נראהולא ספר לנו הכת' למה נקרא שמו כן.  5.  "מריב בעל"
 –בשת  היינו איש –יתן גם לתמוה על שמותיו של אשבעל אכן, נ  , ולא לאשבעל.ק מזכיר"גדעון שרד
נקראו כן על ענין "ק בסוף הדיבור ש"תב רדובעל באופן הנראה חיובי.  ואמנם, מה שכה לאהרומזים 

את השם מפרש ק "רד מתייחס לכל השמות שהוא דן בהם. על הפסוק בשמואלכנראה  "ידוע אצלם...
שלפי ק היא "דעת המלרי ."מריב בעל"והנה  6.  "שעשה מריבה עם הבושת, הוא הבעל": "ירבשת"

ל (בבלי שבת נו,ב) התומכים "את דברי רז צטטוא מהפשט מפיבשת אינו מריב בעל, על אף שה
המריבה היא על  7ק בדיבור הבא.  "ציין רדמתייחס לעדות שמ ק"המלריאך אין ק.  "בשיטת רד

משמעות השם  ות פיזית.  ברם,משמעותו בדרך כלל ויכוח, ולא התנגש "ריב"בכוונתו נראה ש הפה.
ענין פיזי; והכוונה שם: הבעל ימית , נראית כ"מריב בעל"בשופטים ו,לב, הדומה כנראה ל "עלירב"

הדיבור הקודם.   השוו שהיה בן מפיבשת. 9ק שם).  "דברי רד (השוואת מי שנתץ את מזבחו 
מכלול  והשוו . מתוספותיופריס ומינכן, וסביר שהם  י"בכת דברי רד"ק אלה חסרים ולאצל...ההפסק.

 ,א.ד-ג,ב
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והנם פ שזכרתי מקצת יחשם לא זכרתי כלם, "כלומ': אעוכל ישראל התיחשו. (א) ט 
.  ואותו הספר איננו נמצא אצלנו, כמו ספר הישר (יהושע י,יג) כתובים על ספר מלכי ישראל

גלות ישראל זכר . ויהודה הגלו לבבל במעלםב) -וספר מלחמות יי' (במדבר כא,יד): (א
פול* מלך אשור ותגלת פלאסר מלך אשור לראובני ולגדי ולחצי  שהגלום –למעלה (ה,כו) 

ב יז).  ואותם לא שבו בבית שני, זולתי "שבט המנשה; וכן שאר השבטים הגלם מלך אשור (מ 5 
מעטים מן השבטים נשארו מאפרים וממנשה ומיששכר ומזבולון; ונשארו עם מלכי יהודה עד* 

ודה שהגלו לבבל במעלם שבו בימי עזרא; גלות יהודה, וגלו עמהם ושבו עמהם.  ושבט יה
ועתה הוא מספר תשובתם, ואותם שישבו בירושלם בשובם מהגלות כמו* שמספר בספר עזרא 

, כלומ': הראשונים אשר באו באחזתם *הראשונים אשר *והיושבים(נחמ' יא,ד ואי').  ואמ' 
ישבו מהם כמו ; ובירושלם ישראל וכהנים ולוים ונתינים, בעריהםמבבל נתישבו באחזתם  10 

ואלה* ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי "שהולך ומספר.  וכן אמ' שם בספר עזרא 
(נחמ' יא,ג); ושם הוסיף  "יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים

 לא זכרם הנה:  "ובני עבדי שלמה"

+ ואותם.    מפלנסר.   אשור]  מר.   פלאסר] )מופנראב פ"ע הושלם(ח'  סשהגלם.   פול*]  פנושהגלום]  4
נשארו מן השבטים.    ממן השבטים נשארו]  6.   )השלים 1פ(ח'  פ] זולתי...עמהם 7-5מנשה.    רבהמנשה]  5

בשובתם.    רבשובם]  8ירושלם.    ב] ביהודה 7).   נ1ומפרב פ"ע תוקן(על  אסשנשארו.   עד*]  ו] נשארו
 תוקן(ח'  סא] ).   אשר*מפנרב פ"ע תוקן(היושבים  סאוהיושבים*]  9).   ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אבסכמו*] 

 מ] ח'.   באחזתו פנ] ישבו 12).   פנרומ פ"ע תוקן(ח'  סאב] ואלה* 11ח'.    מ] ב).   הראשוניםפנברומ פ"ע
 שלא.    פנמו] לא 13באחזתם.   

זולתי מעטים  5ג לעיל ח,ז.  "מלתרסאריכות דברי ה וראו י;"המלרש השוו פ שזכרתי וכו'."אע 1
שב בעדות של אחרי שהתחהוסיף כן ק "רדפריס, וסביר ש י"בכתחסר מכאן עד סוף המשפט  וכו'.

מאפרים  6בהערה הבאה.   עיינואחרי גלות עשרת השבטים; ו הסיפורים בסוף הספר שאירעו
אך משל, מפסוק ג להלן.  מו שמוכח, לכמובן גם היו משבט בנימין, כ וממנשה ומיששכר ומזבולון.

פסח שעשה להלן ב ל,יח, המתייחס להפסוק מ העתיקהוא זכיר כאן נראה שק מ"רדהשבטים ש
ר ם שבט ָאשר נזכגברם,  היו אז כל בני השבטים האלה בגלות.חזקיהו; כי מהזכרתם שם מוכח שלא 

הנראה, שאותו  ק, ככל"מה שמניח רדב .זכיר אותוק מ"רדאין ש ת, למרו)פסוק יא( באותו הקשר
כן פסח שעשה חזקיהו היה אחרי גלות שלמנאסר, שהוא סוף גלות עשרת השבטים, אולי דייק 

שני  להלן ב ל,ו; זאת אומרת: כבר הגלו אותם "הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור"מהלשון 
 הראשונים אשר באו מבבל. 9י שם.  "לעומת המלרש והשוומלכי אשור, תגלת פלאסר ושלמנאסר. 

היא שישבו עולי בבל במקומות שישבו  "הראשונים"שמשמעות  סוברים ק"ג והמלרי"אבל המלתרס
שאלה היא ק "דעת המלרי לעומת כן, כמו שהולך ומספר. 10בית ראשון.  בתקופת  "הראשונים"

 "ראשונים"שנרשמו להלן הם בני אלה השבטים שישבו בירושלים כשנלכדה העיר בימי דוד, והם ה
ומה ענין לפרש ולייחס בכאן בדברי הימים דורות ויחס "י לעיל ח,כט: "המלרש השוו שבפסוק ב. 

 ק; אך"יש להעלות שגם הוא מפרש כמלרי . ובכן,"שלאחר עזרא, כי אם אותם שהיו בבית ראשון
להלן פסוק  והשוו ). תמדוייק שבדפוסים אינה נוסחהכוונתו המדוייקת שם אינה ברורה (ויתכן שאף ה

 יח ובהערות.
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וכן אומ' שם (נחמ' יא,ד); וספורו הדברים הנה  ובירושלם ישבו מן בני יהודה וגו'.(ג) 
וספורו שם שוה, לא יתחלף אלא במקומות מעטים, ונקל הוא להשות ביניהם, כי שמות בני 
אדם משתנים כמו שזכרנו כמה פעמים בזה הספר.  ומה שיש הפרש ביניהם בחשבון בבני 

בחשבון שם* מה שלא כלל הנה, וכלל הנה מה שלא כלל שם; וקרוב שכלל  –בנימן ובכהנים 
כלומ': עדין כמו שהיה בבית ראשון, . ועד הנה בשער המלך מזרחההוא להבין: (יח)  5 

ממונים בשער שהיה המלך נכנס בו, שהיה מזרחה כמו כן.  על אותו ענין שנעשה*  השוערים
(להלן פס'  "וד ושמואל הרואה באמונתםהמה יסד ד"בבית ראשון נעשה בבית שני, כמו שאומ' 

הוא אביסף* בן קרח שהזכיר למעלה (ו,כב) . ושלום בן קורא בן אביסף בן קרחכב): (יט) 
(ו,טז).  אבל שלום בן קורא* לא הזכיר שם;  "ואלה אשר העמיד דוד על* ידי שיר"בפרשת 

אביו הקרחים על ואחיו לבית ואולי מבני הימן היה, וקצר היחש עד בן אביסף* בן קרח:  10 
לומר: שומרי מזוזות בית קדשי הקדשים, כמו  'רוצ. מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל

על הארן ועל הכפרת ועל פרוכת  –שהוא משפחת הקהתי  –שהיו אבותיהם משפחת הקרחי 
.  והם היו שומרים המבוא שלא יכנס אדם לפנים, כמו מחנה יי'המסך (במ' ד,ד ואי'); והוא 

 (במ' ד,כ):  "ולא יבואו לראות כבלע את הקדש"עצמם  שכת' עליהם

).   ומפנר פ"ע תוקן(ח'  אבסשם*]  4הנה הדברים.    פנ] הדברים הנה 13-14וסיפור.    ווספורי,  רוספורו]  1
 נ1פ] יסד 7).   ומפנר פ"ע תוקן(שנעשית  בסאח'.   שנעשה*]  מ] אותו 6קרוב.    נוח'.   וקרוב]  מ] אהנה

 אחד שציין י"בכתאביאסף (וכן  ס; רכך ] אקרח.   אביסף ס; רכך ] קורא 8באומנותם.    פנ] באמונתםיסוד.   
 9).   מר פ"ע תוקן(אביאסף  נואבי אסף,  פאסף, ס *] באסף.   אביסף ס; רכך ] אד גינצבורג).   קרח"כ

 פנ] ).   הזכירומפנרב פ"ע תוקן(קרח  אס).   קורא*] ומפנראב פ"ע תוקן(עלי  ס+ על.   על*]  רהעמיד] 
 פנ] המבוא 13קדש.    ומרבקדשי]  11).   מנר פ"ע תוקן(אביאסף  אופסעם.   אביסף*]  נ] עד 10זכר.   
 + ומתו.  פנהקדש]  14.   המבא

ק כאן "מתייחס להם רדר שאאת השינויים  מפרשיםק "י לעיל ח,כט והמלרי"המלרשוספורו וכו'.  1
גם  וראו ק כתגובה למהלך זה;"יש לראות את דברי רד. "ם מצאג' ספרי"על פי שיטתם של 

 141ע'  דברי הימים אגם דיונו של מ' אייזמן,  וראו . "Εxegetical Programmeברגר, "ו ג;"המלתרס
 ובכהנים. 4 ונחמיה יא,ח.  להלן פסוק ט ראו בחשבון בבני בנימן. 3ק אלה.  "על משמעות דברי רד

אלה ההבדלים בין התיאורים של  ראו וקרוב הוא להבין.יד.  -יא,יב ונחמיה להלן פסוק יג ראו
 השוו עדיין כמו שהיה בבית ראשון וכו'. 5שם.   הנזכריםהנכללים בחשבונות כאן לבין אלה 

 –ועד הנה בשער המלך "רש: מפבית ראשון, תקופת ב ק, הסובר שמדובר כאן"המלריג.  "המלתרס
קודש עד שער המלך, וגם בשער המלך כלפי מזרח; והודיע לנו ממקום מושבותם היו יושבים בעיר ה

כתיאור  "עד הנה..."מפרש גם הוא  רשאי, "המלרש השוו  "מקום מושבם שהיה בעיר הקודש.
מה שכתבנו בשיטתו לעיל  וראו . "פתרון: עד מהלאה עד שער ששמו 'שער המלך מזרחה'"מקומי: 

הם יסדו וקימו הדבר "לשונו שם:  ו שאומ' וכו'.כמ 7.  "כמו שהולך ומספר"ה "פסוק א הערה ד
, שהרי כאן דבריו צריכים עיון אבל שלום בן קורא לא הזכיר שם וכו'. 9.  "שיהיה כן כל הימים

ם ברשימת שלא נמצא אותו שלו בכן איזה חידוש יש בזהו נרשמים הלויים ששמשו בתקופת עזרא,
איזה הכרח יש בכן וררים, וכאן השוערים; וים המש, הלא שם נרשמאלה שבימי דוד?  יתירה מזו

ל: הכניסה לקדש "ר מזוזות בית קדשי הקדשים. 11ששלום זה היה מצאצאי הימן המשורר?  
מחנה "שבפסוקנו.  אבל מה שנקרא בדרך כלל  "מחנה ה'"ל: הוא "ר והוא מחנה ה'. 13הקדשים.  

ל: המקור לחומר הכניסה "ר ו'.כמו שכת' עליהם עצמם וכאינו מוגבל לקדש הקדשים.   "השכינה
 בני קהת עצמם.ל קדש הקדשים הוא אותו פסוק, המתייחסל
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רוצ' לומ': על משפחת הקרחי* היה . ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יי' עמו(כ) 
נגיד פנחס בן אלעזר לפנים בימי אבותיהם, כמו שהיה אלעזר אביו ממונה עליהם, כמו* שאומ' 

(הש' במ' ג,לב; ד,טז); ואחריו היה פנחס בנו  "אלעזר בן אהרן הכהן"וגו'  "ופקדת משמרת"
לפיכך היה נגיד כל ימיו עליהם.   –נגיד גם כן עליהם, כי היה יי' עמו והיה גדול מבני איתמר 

א מז): פנחס זה אליהו; ואמת כי פנחס חיה ימים רבים, כי "ל שאמרו* (פדר"ויש מרבותי' ז 5 
וגו' (שו' כ,כח),  "ופנחס בן אלעזר"נו שהיה עדין חי, כמו שאמ' שם בימי פלגש בגבעה ראי

והיה אז ליציאת מצרים יותר משלש מאות שנה*, והוא היה מיוצאי מצרים.  ודרשו רבותי' 
נגיד היה "ר ס,ג) כי נסתלקה ממנו שכינה על שלא התיר נדרו ליפתח; וזהו שאמ' "ל (ב"ז

; אמרו (ירוש' "לפנים יי' עמו".  ואמ' "היה עליהם"א אין כת' כאן אל "הוא עליהם" – "עליהם
בימי זמרי מחה ובימי פלגש בגבעה לא מחה, כלומ': בימי זמרי  – "לפנים יי' עמו"יומא ה,א):  10 

היה יי' עמו, והיה כח בידו למחות ומחה, והיה כפרה לישראל שלא כלו בימי זמרי, כי היה יי' 
ש בגבעה לא היה כח בידו למחות, כי לא היה יי' עמו, עמו והיה כח בידו למחות; אבל בימי פלג

 כי כמה אלפים מתו מישראל עד שלא נצחו לבני בנימן (שו' כ,לה ואי').  

 5ח'.    פנ] הכהן 3).   ומפנראב פ"ע הושלם(ח'  סכמו*]  2).   פנמוראב פ"ע תוקן(הקהתי  סהקרחי*]  1
] אמיציאת.   מצרים ב] ליציאת 7ח'.    ומרבשם]  6).   נפמברו פ"ע תוקן(אמרו  אס] ח'.   שאמרו* פנמ] ל"ז
של יפתח.    נ1פ] ליפתח).   השלים 1מ' (ח מ] שכינה 8).   ומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אס+ לגבעה.   שנה*]  ב

 9ולא אמ' נגיד הוא עליהם.    ר] גהוא...עליהם 9.   )השלים 1פ(ח'  פמ] נגיד...ואמ' 9-8שנאמר.    נשאמ'] 
 11.   )השלים 1פ(ח'  מפרב] א...והיהאיי' 11ח'.    מעמו]  10ח'.    פנואמרו...עמו]  10-9ח'.    נ] געליהם

 כן.    מבפלגש.   כי]  1פפלגש,  פ] בימי פלגש 12ח'.    ר] בהיה

 3.  "מלך ושר היה עליהם במדבר...וצדקתו עומדת לו לעד"ג: "במלתרס לפנים בימי אבותיהם. 2
כי היה יי' עמו והיה  4הם.  ילא הפסוקים שהפניתי השוו אין פסוק כזה, אךגו'. ו "ופקדת משמרת"

שאין הכוונה שהיה גדול מהם בשנים, שהרי אין מקור לכך.  אלא, הוא  נראה גדול מבני איתמר.
ויש מרבותי'  5מפרש שעלה פינחס לגדולה במידה שהיה ה' עמו, והיה איפוא נגיד על בני איתמר.  

והוא היה מיוצאי  7דבריו שם.   השוו כמו שאמ' שם וכו'. 6יל ח,כז ובהערות.  לע ראו וכו'.
נגיד היה "שופטים יא,ל ואילך.   ראו על שלא התיר נדרו ליפתח. 8שמות ו,כה.   ראו מצרים.
לא הדומות, -ונראה דהיינו מחמת טעותפריס ומינכן;  י"בכתחסר  "ואמ'"מכאן עד וכו'.  "עליהם

שנסתלקה ממנו השכינה על  משמש מקור למה "נגיד היה עליהם"כי במדרש,   .תוספתמחמת שהוא 
ק ציטט ", ורדשלא התיר נדרו של יפתח; וסביר, אם כן, שאותו מדרש היה ַבפירוש בצורתו הקדומה

היא מלך,  "נגיד"שמשמעות  טוען בחריפות על מדרש זהג "המלתרס  .אותו כדי לתמוך בקביעתו זו
לפנים ה' "ואמ'  9שנסתלקה ממנו השכינה.   "היה"א הוכחה מלשון הָעבר של לא נביא, ושאין איפו

י; ושיעור הדברים: פירוש זה גם מתאים למה "כך ברוב כת. "לפנים ה' עמו"אמרו:  – "עמו
במדבר כה,ו  ראו בימי זמרי מחה. 10וכו'.   "לפנים ה' עמו", שהרי דרשו "לפנים ה' עמו"שכתוב 
 ואילך.
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אינו זה פנחס הכהן, כי זה פנחס היה לוי; וזהו  "חס בן אלעזר נגיד היה עליהםופנ"ויש מפר' 
, כלומ': זה פנחס אינו אותו פנחס שהיה לפנים, כי אותו היה יי' עמו "לפנים יי' עמו"שאמ' 

והיה שורה עליו רוח הקדש, וזה לא היה כן, אבל גדול היה ונגיד על הלוים.  *והפי' הנכון* 
דוד . כלם הברורים וגו' המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתםכב) הוא מה שפרשתי: (

ושמואל תקנו משמרות כהנה ולויה, ותקנו שלא להיות פחות ממאתים ושנים עשר.  ופי'  5 
(אס' ט,לב); וכן אומר  "ומאמר אסתר קים": בקיומם, שיסדו וקיימו* זה, על דרך "באמונתם"

וארשתיך ".  ואמונה לשון קיום הרבה ימצאו, כמו כי הם יסדו וקימו הדבר שיהיה כן כל הימים
(יש' לג,ו), ואחרים  "והיה אמונת עתך"(יש' כה,א),  "אמונה אמן"(הו' ב,כב),  "לי באמונה

 זולתם.  

והנכון  אוס+ היה.   *והפי' הנכון*]  נ] ונגיד).   השלים 1מ' (ח מ] בבו.   היה נ ]כן 3הפנחס.    פנ] בפנחס 1
 פ"ע תוקן(+ הדבר שיהיה  אסוקיימו*]  6ממה.    ס; רכך ] כמו.   המה רמה]  4).   מפנרב פ"ע תוקן(
 אוהרבה.   ימצאו]  פנוהדבר,  רח'.   הרבה]  רשהיה.   כן]  מ] שיהיה 7).   השלים 1מ' (ח מ] ).   זהומפנרב

 השלים).   1סח' ( סוהיה]  8+ כן.    נ1פ+ כמו, 

פירושו: אותו  "לפנים ה' עמו"תב שוכהוא  מצא שהיה לוי.  אךק אמנם נ"במלריויש מפר' וכו'.  1
; לנבא עטות ואחר כך הפסיקוכמה נביאים שהיו להם רק נבואות ממו פנחס הלוי היה נביא אי פעם, כ

ציג ק, שכן הוא מ"י, הנשמעים כדברי המלרי"דברי המלרש וראו ק. "רד והוא שלא כפירוש שמזכיר
פי ל; משמע של"מרז הכהן רק בפירושו השני אשר הוא מצטט יה פנחסאת הפירוש שפנחס זה ה

שאותו פנחס היא , כוונתו "נתנבא לפנים"תב שוכהוא , כשלוי.  ובכן פירושו העיקרי פנחס זה היה רק
ל: שלא "ר שלא להיות פחות ממאתים ושנים עשר. 5ק.  "הלוי היה אי פעם נביא, כדברי המלרי

 ק."המלרי המשך הדיבור.  וכך מפרש ראו כל משמרות הלויים;ב שוערי סיפים בין "יהיו פחות מרי
המילה מד כך מולהוא שם איך ש (וראושכולם היו צריכים להיות מזומנים כל שעה כותב ג "המלתרס

י "כך במלרש בקיומם. 6שאין הוא חולק על מה שעבדו במשמרות.   ); אך סביר"באמונתם"
פירושיו לכל אלה  השוו נה..ואחרים זולתם.ואמו 7  ג."לעומת המלתרס והשוו ק. "ובמלרי

 ."אמן"הדוגמאות, וספר השרשים ערך 
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אומנות גדולה היתה שם, שאין משמר  – "באמונתם"ל אמרו (ירוש' סוכה כו,ב): "ורבותי' ז
נוטל ושונה בשדה אחוזה.  ולא היו כל אלה מאתים ושנים עשר* שומרים כאחד, אלא משבעת 

*לבוא לשבעת הימים "כמו שהיו המשמרות קבועות.  וזהו שאמ'  ימים לשבעת ימים היו באים
המה "(להלן פס' כה); כי גם אלה היו בחצריהם יושבים, כמו שאמ'  "מעת אל עת עם אלה*

, כלומ': בחצריהם שנּתנו להם בימי יהושע.  *והיו מתיחשים* כל אחד "בחצריהם התיחשם 5 
, *והיו באים לירושלם* למשמרות הידועות ואחד לבית אבותיו לדעת באי זו עיר ישבו אבותיו

לא היו ארבעה לבד, . כי באמונה המה ארבעת גברי השעריםלהם כמו שתקנו להם: (כו) 
 אלא ארבעה גבורים ממונים על האחרים להיות שומרים השערים: 

ח'.    נ1פ] נהושו 2היה.    מ] אמנות.   היתה ואמונות,  א+ באומנותם).   אומנות]  שבאמנות ( פ] באמונתם 1
).   ללשבעה (וכן  פנ] אלשבעת 3).   למשבעה (וכן  פנ] ).   משבעתמפנרב פ"ע הושלם(ח'  אסעשר*] 

] אל עת 4ימים.    פנ] הימים 3).   מפנר פ"ע הושלם(ח'  בס*לבוא...אלה*]  4-3.   תיקן)1מאמ' ( מ] שאמ'
).   נ1ומפר פ"ע תוקן(והוא מתיחשים  איחשם, והוא מת בס*והיו מתיחשים*]  5+ באים.    רלעת.   היו]  פנ
 ).   ומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אסבאיזה.   *והיו...לירושלם*]  נ] באי זו 6

מלאכה גדולה וחכמה היתה ": על הירושלמי "פני משה"רש המפ "אומנות"על  אומנות גדולה וכו'. 1
דה בכך ששהחכמה היא  לפי הגישה הרווחת בביאור הירושלמי,ד משמרות. "בזה שתקנו כ "שם

 (ראואחוזה שהוקדש ולא נגאל עד היובל הופך להיות של כהני המשמר המשרתים בתחילת היובל 
 שם);על הירושלמי  ירושו המחודשבפ "פני משה"שמע מהלא כך נ י שם, אם כי"כא ורש-ויקרא כז,כ

כך יוצא שכל כי ב ,ד משמרות"כדי שלכל משמר תהיה הזדמנות להרויח משדות כאלה, תקנו כבכן, ו
 ראו בביאור החשבוןודם שמשמר אחד ישרת אז פעם שניה. משמר ישרת בתחילת היובל פעם אחת ק

ל: ממה שכתוב "ר ."לבוא...עם אלה"וזהו שאמ'  3נוסף.   הוא דורש עיוןמפרשי הירושלמי; אך 
ו רק בא "אלה", נשמע שגם "עם אלה"לעונות של שבעת ימים  היו באים "אחיהם"בפסוק כה ש
הם כל השוערים שנזכרו עד  "אלה"נראה שאותם שבעת ימים, לפי קביעת המשמרות. לעונות של 

כי גם אלה היו בחצריהם  4ק.  "המלרי ב; וכן מפרש"ריעולים להם  "אחיהם"פסוק כה, ושיחד עם 
כל זמן שלא היו בני  "בחצריהם"ל: כמו שאחיהם הנזכרים בפסוק כה היו "ר יושבים וכו'.

היו נמצאים  "אלה", כך "לשבעת הימים מעת אל עת"יהם עובדים, והלכו לעבוד רק משמרות
לפי  "חצריהם"על משמעות המילה .  "המה בחצריהם"בחצריהם, ולא עובדים תמיד, כמו שכתוב כאן 

שנתנו להם בימי יהושע  5.  154, ע' דברי הימים אהצעתו של מ' אייזמן,  ראו ק"פירושו של רד
היא שישבו באותם מקומות שישבו בהם אבותיהם, וגם שקבעו את  "התיחשם"עות ל: משמ"ר וכו'.

בכוונתו נראה שאין להבין שהיו  לא היו ארבעה לבד וכו'. 7משמרותיהם על פי משמרות אבותיהם.  
פירושו: הממונים על  "גברי השוערים", אלא "גבורים"רק ארבעה שוערים הראויים להיקרא 

 השוערים.
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ה "כפ "לבקר"ו "פי': לפתח השערים בבקר* בבקר; ווהמפתח ולבקר לבקר. והם על (כז) 
מעשה מחבת.  והדגש תמורת הנח אשר . על מעשה החבתיםרפה בלשון ישמעאל: (לא) 

, "נחת"ב ו,ט) ששרשו "(מ "כי שם ארם ְנִחִּתים"(יה' י,כ) שהוא משקלו; וכן  "שרידים"ב
כלומ': היו יושבים . אלה המשררים...פטוריםו: (לג) "שרידים"שר בוהדגש בו תמורת הנח א

בלשכות והיו פטורים משאר מלאכות, כי במלאכת השיר היו מתעסקים יומם ולילה: (לה)  5 
פרשה זו הזכיר למעלה (ח,כט), והפסיק בענין הלוים והכהנים שישבו . ובגבעון ישבו וגו'

וענינו היאך היה,  בירושלם על משמרותם; ועתה שב להזכירה* להזכיר יחש שאול על הסדר
וכי הוסבה המלוכה ממנו לדוד בן ישי.  ומכאן ואילך הולך ומספר דברי מלכי יהודה על הסדר, 

 זה אחר זה, עד הגלות: 

 3-4ו.   "ו מרבו] ").   וומר פ"ע תוקן(לבקר  אבסבבקר*]  1ח'.    פנ] והם...ישמעאל 1-2
ח'.    פנ] אשר בשרידים 4אדם.    פנ] ארם.   ר הואאש פנ] שהוא 3השלים).    1מח' ( מרשהוא...בשרידים] 

לענין הכהנים והלוים.    פנ] הזכירו.   בענין הלוים והכהנים רבהזכיר]  6מלאכה.    נהמלאכה,  פ] מלאכות 5
 הזה.      ר] אזה 9+ ולהזכיר.    1פ); מור פ"ע הושלם(להזכירם  פח',  אנסלהזכירה*]  7

.  הדיבור ק"מתוספותיו של רדפריס, וסביר שהוא  י"בכתחסר זה  דיבור והם על המפתח וכו'. 1
נדפס, המבוסס בחסר גם הוא י פריס; ולכן "נעלם גם מהסופר שהכניס את התוספות בשוליים של כת

ה "כפמו,א.  -מכלול מה,ב ראו ת"ד במקום בי"על למל בוקר.  ל: בכ"ר בבקר בבקר.י.  "על אותו כת
תורת פ, "לאחרונה ל' חרל ראו בביאור העניןע.  "ול מד,א בשם ראבמכל ראו רפה בלשון ישמעאל.

לפי כל  (אך דוגמה זאת עדיין דורשת הסבר והמחקרים הנזכרים שם 237-242ע'  ע"הלשון של ראב
לעיל א,ז  וראו עט,ב, קנו,א;-מכלול עח,ב ראו והדגש תמורת הנח וכו'. 2).  הנזכרות שם ההצעות
ו) "ד, הרגילה להופיע במשקל זה (כאן: לפני התי"היא שאות הנח יוכוונתו . "בנחות"ה "הערה ד

 השוו והיו פטורים וכו'. 5ו.  "ק, אינה נמצאת; ובמקום ההארכה נדגשה התי"ולהאריך את החיר
לא רק מפרש אותו על כל הלויים, ק "המלרילעומת התרגום.   והשוו י. "ג והמלרש"המלתרס

שבמחנה לויה היו פטורים מלעזור אחד לשני, כי  היא "ריםלשכת פטו" המשוררים; ולדעתו משמעות
כי לא פטר יהוידע הכהן את " את הביטוי, הוא מצטט כעדות לכך היו עסוקים תמיד במלאכתם. כולם

 (וראושכל הלויים לא נפטרו ממלאכתם עד הרגע הסופי  להלן ב כג,ח, אשר ממנו נשמע "המחלקות
 כעין זה מפרשים ב להזכירה להזכיר יחש שאול.והפסיק...ועתה ש 6י שם).  "גם המלרש

, ולחזור על יחס "לשבר לנו את האוזן"הכתוב ק היא שהוצרך "לשון המלריק.  "ג והמלרי"המלתרס
ל: "ר שישבו בירושלם על משמרתם.שאול קודם סיפור מלחמת שאול והפלשתים שבפרק י.  

בפירושו ק "רדתב ופן קבוע, כמו שככשהיה התור שלהם לעבוד.  אבל לא ישבו כולם בירושלים באו
דבריו בהקדמה על  השוו ומכאן ואילך הולך ומספר דברי מלכי יהודה...עד הגלות. 8לפסוק כב.  

 מטרת הכללת הספר במקרא.
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: "וידריכו"(יר' ט,ב) כמו  "וידרכו את לשונם", וכן "וידביקו"כמו . וידבקו פלשתים(ב) י 
ואת גויתו "ובספר שמואל: . את גלגלתו תקעו בית דגוןוישאו את ראשו ואת כליו...וי) -(ט

א לא,י)!  מה שלא נזכר שם נזכר הנה; כי גלגלתו תקעו בית דגון, "(ש "תקעו בחומת בית שן*
וגויתו וגוית בניו תקעו בחומת בית שן, ואנשי יבש גלעד גויתו וגוית בניו לקחו, אבל ראשו 

התעסקו בו, כי זכרו את אשר עשה עמהם שהיה בבית דגון לא לקחו.  ואנשי יבש גלעד  5 
זכר לאותם . ויצומו שבעת ימיםא יא,א ואי'): (יב) "והושיעם כשבא עליהם נחש העמוני (ש

על א יא,ג), ובאותו זמן נושעו על ידי שאול: (יג) "שבעת ימים שנתן להם זמן נחש העמוני (ש
ובספר שמואל . לא דרש ביי'וא טו,ח ואי'): (יד) "פי': דבר עמלק (ש. דבר יי' אשר לא שמר

א כח,ו) ואחר כן דרש באוב!  *כיון שדרש אחרי כן "(ש "וישאל שאול ביי' ולא ענהו יי'"אמ' 
פ שלא ענהו "באוב* נחשב לו כאלו לא דרש ביי', שהרי דרישת האוב השוה לדרישה ביי'; ואע 10 

ל חטאתו פשע יי', היה לו לבקש פני יי' עוד ולשוב בתשובה שלמה לפניו, ולא להוסיף ע
 לדרוש באוב: 

 1סח' ( סרעשה]  5תקעו עם גוית בניו.    פנ] וגוית בניו תקעו 4).   מפנרב פ"ע תוקן(שאן  וסאשן*]  3

 10-9.   )השלים 1פ(ח' פ מ] על...באוב 12-7שמואל.    נ] שאול 7.   שהושיעם ו] והושיעם 6השלים).   
השוה דרישת האוב  נ1פו] דרישת האוב השוה לדרישה 10 ).  נ1ופ פ"ע הושלם(ח'  ראבס*כיון...באוב*] 

 ח'.  רלפניו]  11ודרישה.   

פסוק המקביל ה לעו דברי והשוו וספר הרקמה ע' צח, רפא.  מכלול סו,א ראו וכו'. "וידביקו"כמו  1
, "וידבקו את..."במקום  "וידבקו...אחרי..."שם כתוב  אשר גםשמואל א יד,כב,  לבשמואל א לא,ב.  ע

 4דבריו שם.   השוו ובספר שמואל וכו'. 2.  "רדפו אחריהם עד שהשיגום"וסיף לבאר שק מ"רד
זכר לאותן  6ק.  "המלרי פסוק יב לא נזכר ראשו.  וכמו כן מפרשכי להלן  אבל ראשו...לא לקחו.

חסר דיבור זה  על דבר וכו'. 7.   "ויצומו"ה "דבריו לשמואל א לא,יג ד השוו שבעת ימים וכו'.
י; וככל דבריו "המלרש ראו דבר עמלק. 8.  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"תבכ
פריס ומינכן, וכנראה הוסיפו  י"בכתחסר גם דיבור זה  ובספר שמואל וכו'.ק.  "המלריגם תב וכ

כיון שדרש וכו'.  9דבריו שם.   השווו אותו פסוק בשמואל.  לעק אחרי שעסק בפירושו "רד
 מסביר רמו לו לא להיענות כששאל בה'; אך אין הואוסיף שעוונותיו של שאול הן שגמ ק"המלרי

על מה  "ולא דרש בה'"בין שבכאן.  ונראה שהוא מ "ולא דרש בה'"במפורש איך מוצדקת הלשון 
ה אל האוב מבלי לדרוש בה' עוד. מדברי פנהוא ששאל באוב אחר כך; זאת אומרת: אחרי ששאל בה', 

רש בה' על הריגת הכהנים לא דשאול תרגום כאן, שמו הכ ,מפרשיג,ג נראה שהוא ק להלן א "רד
שם  עיינו(ההוא בשלב מאוחר  שהוא הוסיף את הפירוש נראה בנוב, בניגוד לדבריו כאן; ואמנם

 ובהערות).
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מלוא הוא מקום סמוך לחומה, ואותו המקום הוא רחבה . מן המלוא ועד הסביב(ח) יא 
(הש' יר' ד,ה).  וממנו ולפנים בנה  "האספו ַמלאו", כמו "מלוא"ך נקרא להאסף שם העם; לפיכ

ב "(ש "מן המלוא וביתה"; וזהו שאמ' בספר שמואל "ועד הסביב*"זהו  –עד סביב המגדל 
 "שלמה בנה את המלוא"ה,ט), כלו': מן המלוא ולפנים.  ושלמה בנה אותו המלוא; הוא שאמ' 

פי': בנה שאר העיר, שהיתה הרוסה*.  ולשון . עירויואב יחיה את שאר הא יא,כז): "(מ 5 
(נחמ' ג,לד); וכן  "היחיו את האבנים מערמות העפר"על הבנין הוא לשון השאלה, וכן  "חיות"
 א יח,ל) על דרך השאלה: "(מ "וירפא את מזבח יי' ההרוס"

] ח'.   הסביב* נעד,  פ] דוזהו.   וע פנ] זהו 3העם שם.    פנמשם העם]  2רחב.    נ] היה.   רחבה ו] בהוא 1
+  מ] בנה 5   + וכו'. פנ] גהמלוא 4).   השלים 1פ(ח'  מפ] וזהו...ולפנים 4-3.   )פנמב פ"ע תוקן(סביב  ראס

 שאלה.   נ] השאלה 6).   ופנרב פ"ע תוקן(הריחה  מסהרוסה*] .   ח' מ] בהעיר.   את

ִקראו "לפנינו:  ."האספו מלאו"מו כ 2.  "מלא"ספר השרשים ערך  השוו מלוא הוא מקום וכו'. 1
מענין  "מלאו"רש הוא מפדבריו שם, איפה ש השוו. "ַמלאו וִאמרו האספו ונבואה אל ערי המבצר

וממנו ולפנים .  "קראו בפה מלא": "קראו מלאו"רש י, ובניגוד לר' יוסף קרא המפ"אסיפה; והוא כרש
בנה בתים סביב הוא פירושו:  "ועד הסביב ויבן העיר מסביב מן המלוא"ל: מה שכתוב בפסוק "ר וכו'.

העיר לפנים מהחומה והמלוא, והמשיך לבנות משם לכוון פנימי עד מסביב למגדל דוד שהיה באמצע 
סתם ואחר כך פירש: 'ויבן ": מפרש ק"המלרי ,שבפסוק "סביב"העיר.  אבל על אותה כפילות לשון 

 "סביב העיר"לא ברור מהו בדיוק ש מרות; ול"מאיזה מקום?  ממלוא ועד סביב העיר –את העיר' 
גם  עיינוק כאן "בקשר לשיטת המלריק.  "כדברי רד "סביב המגדל" נשמע שפירושו אין שהוא מזכיר,

דבריו  וזהו שאמ' בספר שמואל...ולפנים. 3-4.  "בנה שאר העיר"ה "בהערה הבאה ולהלן הערה ד
; זאת "ועד הסביב"עדות לפירושו על ק כ"רד הוסיפםכנראה פריס ומינכן, ו י"בכתאלה חסרים 

איך  וראו דבריו שם.  והשוו שם אמנם נשמע שבנה מהמלוא לכוון פנימי.  "וביתה"אומרת: מהמילה 
מנהג הצרים על עיר שעושין תל גבוה גדול ": "מלוא"רש מפק "המלרי. "מלוא"י שם "רש רשמפש

 4.  "ם על הבנינים גדולים וגבוהיםכנגד העיר, ורואים כל מי שיש בעיר, ומשליכים עליהם סוללי
, קשה "רחבה" פירושו "מלוא"ק ש"רדה ען י' ווייסע שלשיטתוטיו שם.  דבר השוו הוא שאמ' וכו'.

 מדובר, שהריבאיזה מקום  לא ברור בנה שאר העיר שהיתה הרוסה. 5לומר על כך לשון בנין.  
וא לפנים שה –מקום הכי חיצוני העיר מסביב, מה לכשמע שדוד בנה את מפירושו בדיבור הקודם נ

 "חיה", בספר השרשים ערך .  ואמנםשהוא כנראה המקום הכי פנימי עד מסביב למגדל –מהמלוא 
שאר  חומתיואב שאר העיר, כי דוד בנה מן המלוא ועד הסביב, ויואב בנה  סגר"ש ק"רד רשמפ

בלשון  "השאלה"על רה. ל: ֶמטפו"ר לשון השאלה. 6י.  "ג והמלרש"המלתרס על כך והשוו . "העיר
 השוו וכו'. "היחיו...ההרוס"וכן , בייחוד הפרק השלישי.  Three Approaches מ' כהן, ראו ק,"רד

ג בספר השרשים שלו ערך "גם ריב וראו ק על הפסוק במלכים;", ודברי רד"חיה"ספר השרשים ערך 
 . "יר ההרוסה כמו מתהואמר בלשון חיות כי הע"ק בספר השרשים: "תב רדועל פסוקנו כ.  "חיה"

פסוק ה לעע "ק המיוחסים לראב"דברי רמ והשוו בהערה; 109תב על כך כהן, שם ע' ומה שכ וראו
 ."כי האבן השרופה כמת היא נחשבת"בנחמיה: 
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ב כג,ח)!  אפשר שאביו "(ש "יושב ַבֶשֶבת תחכמֹוני"ובספר שמואל: . ישבעם בן חכמוני(יא) 
(שם), והיה יושב  "עדינו", ובנו זה שמו "בן חכמוני"כאן כמו שאומ'  "תחכמוני"היה שמו 

שהיה יושב בעצה עם המלך  – "ישבעם"בשבת עם המלך, שהיה מיועציו; וזהו שנקרא שמו 
על שלש וכאן הוא אומר  "על שמנה מאות"נגד העם או על ענייני העם.  ומה שאומר שם 

ואפשר שיאמר שניהם על אחד , האחד הוא אומר על האב והאחד הוא אומר על הבן.  מאות 5 
מהם, אלא שבשתים מלחמות היה, באחת עורר חניתו על שלש מאות, ובאחרת על שמנה 

ושלשה הגבורים היו בן חכמוני ואלעזר בן דודו ושמה בן . הוא בשלושה הגבריםמאות: (יב) 
הוא קם ויך את "ב כג,יא).  וגבורת אלעזר לא זכר הנה, ובספר שמואל זכר*: "אגא (ש

(פס' יג)  "הוא היה עם דוד בפס דמים"ב כג,י).  ומה שאמ' הנה "(ש "לשתים עד יגעה ידוהפ
ויתיצב בתוך החלקה "אינו אומ' על אלעזר כי אם על שמה, כמו שאומ' שם בשמואל* על שמה  10 

ושמה  –ולא זכר ַשמה, אחר שזכר שלשה הגבורים  "הוא"(שם פס' יב); ומה שאמ'  "ויצילה
הרי הוא כאלו זכרו.  ואפשר כי גם אלעזר היה עמו, לפי שאמ' הנה  –היה הגבור השלישי 

(להלן פס' יד), אבל שמה היה עיקר אותה המלחמה כמו שאמר בספר  "ויתיצבו בתוך החלקה"
 יב): -שמואל (שם פס' יא

 1פ; שוכן (היה  פמ.   והיה] )השלים 1פ; שוכן (ח'  פמ] בתחכמוני.   שמו פנ] הנה).   חכמוני ש(] כאן 2
   .והאחר נוהאחד]  5והנה הוא.    פנוהנה,  מ] ח'.   וכאן הוא פנשם]  4).   השלים 1מ' (ח מ] .   יושב)והיה

 8ח'.    פנ] ושלשה הגבורים 7שבשתי.    ו] שבשתים 6.   שאמר נשאומ',  ו] ח'.   שיאמר פנמבהוא אומר] 
 10-9+ כי.    נמבעד]  9בפלשתים.    נופמאת הפלשתים]  9-8).   ומפנרב פ"ע תוקן(ח'  אס*] בזכר

] ויצילה 11).   פנרמ פ"ע תוקן(בספר שמואל  בשמואל,  אסבשמואל*]  10.   השלים) 1מח' ( מ] בהיה...על
 ח'.      פנהיה  13ח'.    פנהוא]  12ח'.    פנ

י .  ואול"בן"אר מדוע לא כתוב שם מב אך אין הוא וכו'. "תחכמוני"אפשר שאביו היה שמו  1
 ראוהיה ממשפחת תחכמוני. הוא משמשת גם תואר; זאת אומרת:  "תחכמוני"ד שבסוף השם "היו

ק.  "ען שמכמה בחינות אין רצף הפסוק בשמואל מבואר כהוגן לפי פירוש רדוטביאורו של י' ווייסע, ה
 "יתחכמונ"; אלא שם או כאן נזכר האב שאין ק מפירוש זה ואומר"זר רדובפירושו לשמואל ח אמנם,ו

שם  וא מצטטגם מה שה וראו פירושו: איש חכמה.  "בן חכמוני", ו"שם תואר מן 'חכמה'"הוא 
 מתייחס לבן "שלש מאות"ק נמצא ש"י ובמלרי"במלרש האחד הוא אומר על האב וכו'. 5מהמדרש.  

הסדרן ג' ספרים "ציע שהסתירה עלתה ממה שק, כדרכו, גם מ"המלריאב.  מתייחס ל "שמנה מאות"ו
לא את  בלבד, יישוב זה ק"ו לשמואל מציג רדבפירוש ואפשר שיאמר וכו'..  "כתב כן וכןמצא ו

שמה ק.  "י ובמלרי"כך במלרש ושמה בן אגא. 7.  הראשון שאחד מתייחס לאב ואחד לבןהיישוב 
הוא היה עם "מה שכתוב כאן  כמו שאומר שם בשמואל על שמה וכו'. 10נזכר רק שם בשמואל.  

אותו מאורע הנזכר שם ביחס לַשמה, כמו שמוכח מהמשך הסיפור כאן.  מנם שייך לא "דוד בפס דמים
שיותר מגבור אחד רומזת לכך  "ויתיצבו"ל: לשון הרבים של "ר ."ויתיצבו..."לפי שאמ' הנה  12

 בשמואל. "ויתיצב"תב על המילה וכהוא שדה.  וכפירוש שני זה -הציל אותה חלקת
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א יז,א) במלחמת גלית הפלשתי; וכן "(ש "באפס דמים"ומר ובספר שמואל א. בפס דמים(יג) 
ויאספו פלשתים "המלחמה הזאת היתה באותו מקום.  ובספר שמואל אמ' בזאת המלחמה 

אפס "ב כג,יא), והוא לשון עיר פרזי שאין לו חומה; ואותו המקום היה נקרא "(ש "לחיה
ובספר שמואל: . וריםותהי חלקת השדה מלאה שע, כי הכל אחד: "פס דמים"או  "דמים

(שם)!  אפשר כי עמרים היתה מלאה, כי החלקה כבר נקצרה, אלא שאספו  "מלאה עדשים" 5 
בתוכה עמרים מהשדות האחרים, והיו אותם העמרים מעדשים ומשעורים, והיתה מלאה מהם; 

. וירדו שלושה מן השלושים ראש: (טו) "מלאה עדשים"ושם  "מלאה* שעורים"ואמ' הנה 
, כי המקום "על הצור"ואמ'  "וירדו"אמר . על הצריו ראשי גבורים אשר לדוד: מהשלשים שה

 "וירדתי על ההרים"; וכן מערת עדלםשהיו בו שירדו ממנו היה גבוה על הצור הזה אשר ב
 10 א כג,כה): "(ש "וירד הסלע"(שו' יא,לז), 

 4היתה נקראת.    נ] ה נקראמקום.   הי פנרהמקום]  3בזה.    פנ] בזאת 2).   םהשלי 1מ' (ח מב ]אומר 1
אחרים.    נ] האחרים 6שנאספו.    ב] היתה.   שאספו רהיה.   כבר]  מ] היתה 5+ אמר.    נ1פב] שמואל

הגבורים.   ואמ' על ומפנ רגבורים]  8).   נרומפבא פ"ע תוקן(מלאים  ס] *אמלאה 7עמרים.    רהעמרים] 
 .   )השלים 1פ(ח'  מפרלע] וירד הס 10במקום.    פנ] ח'.   המקום מ] הצור

וכן ג.  "גם במלתרס עיינומהמדרש בפירוש השם; ו שם מה שהוא מצטט ראו ובספר שמואל וכו'. 1
פסוק  לעדבריו  השוו והוא לשון עיר פרזי וכו'. 3ק.  "י ובמלרי"כך במלרש המלחמה הזאת וכו'.

היא  "חיה"אחת של השורש ק, על שמשמעות "ג ואותו של רד"ספר השרשים של ריב וראו בשמואל. 
 "חות יאיר"ביטוי , כמו ב"חיה"ענין קיבוץ; ובכך, קבוצת בתים שאין להם חומה מסביב נקראת 

ק נמצא שהיו שם עדשים "גם במלרידבריו שם.   השוו ובספר שמואל וכו'. 4(במדבר לב,מא).  
וד התבואה בשדה כי כן מנהג השרים שקוצרין שעורים ועדשים בע"ושעורים שהיו נקצרים כבר, 

לא  "וכדי להרעיבם כדי שלא יהיה להם מה לאכול"וסיף שם לפרש וא מְלמה שהאך . "בשביל זילותם
היו עדשים  , ובאותו אירועמתאר מלחמה אחרתשמואל שספר ק "המלריציע מצאתי פתרון.  גם מ

ג.  ,יפסוק המקביל בשמואל ב כגה לעדבריו  השוו מהשלשים שהיו וכו'. 8שעורים.   במקום
לשלשים.  "שרי עשרות"שהיו כותב ק "המלרי יו השלשה ראשים לשלשים; וכןרש שהמפי "המלרש

הרי ש ראשים, ולא רק השלושה, שמע שהיו כולםמהתרגום שם נ ק שגם"וסיף רדבדבריו שם מ
 נוסחאות-ליקוטי חילופי והשוו שמע גם מהתרגום כאן;.  וכך נ"שלישים"כמו  "שלשים"רגם ית

וסיף וא מהשם פסוק בשופטים, ה לעדבריו  ראו אבל וכו'. "וירדתי על ההרים"וכן  9המקרא.  
פסוק בשמואל גם הפירושים הנוספים שמזכיר שם). על ה (וראולפרש שהיה צורך לרדת כדי לעלות 

 רק את הפירוש ההוא. הוא מציג
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היה נכבד כי הוא היה משלשת הגבורים שהביאו המים, והוא . מן השלושה בשנים נכבד(כא) 
ב "(ש "מן השלשה הכי נכבד".  ובספר שמואל אומר "בשנים נכבד"מהשנים חביריו; זהו 

עד אותם השלשה האחרים, שהם . ועד השלושה לא באכג,יט), רוצ' לומ' גם כן: משלשתם: 
שני גבורי מואב; וכן אמ' התרגום בספר . שני אריאל מואבתחכמוני ואלעזר ושמה: (כב) 

לפי שהארי גבור וחזק, וכן  "אריאל".  וכנה הגבורים "תרין רברבי מואב" שמואל (שם פס' כ) 5 
(שם פס' כא), כלומ' שהיה  "איש מראה"ובספר שמואל . איש מדהלשון חוזק: (כג)  "אל"

מן הוא העץ שמקפל בו האורג הבגד: (כה) . כמנור ארגיםבעל פרצוף גדול ומדה גדולה: 
ואל השלשים, אבל נכבד היה* מן השלשים: לא היה ממנין . הוא השלושים הנו נכבד

 אל השלשה הראשונים, והם תחכמוני ואלעזר ושמה: . השלשה לא בא

 נח',  רח'.   התרגום]  ראלעזר.   שני גבורי מואב]  נ] ואלעזר 4  ). השלים 1מ' (ח מ] אשהביאו...נכבד 2-1
חזק  פנ] חוזק 6שארי.    פנשהרי,  מ] שהארי 5בשמואל.    פנ] בספר שמואל 4-5לא ברור).    פהמתרגם (

] הוא 8+ את.    פנו] ובמדה.   האורג נ] ומדה 7ובשמואל אמר.    פנ] + הוא.   ובספר שמואל ב); ש(וכן 
 פנר).   מן השלשים] ומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אס).   היה*] "דיבור המתחיל"אינו חלק מה ס י"בכת, ור(כך 

 ח'. נ] ראשונים.   והם פנהראשונים]    אלו. נ1פאבל,  ראל]  9מהשלשים.   

ק נשמע שהיה ראש עליהם "י והמלרי"ג, המלרש"מהמלתרס כי הוא היה משלשת הגבורים וכו'. 1
ל: גם באותו ביטוי בשמואל, המקביל לזה שבכאן, "ר ובספר שמואל וכו'. 2בלי להיות אחד מהם.  

.  )דבריו שם השוו( את המים אות: שלשת הגבורים שהבי; זאת אומר"שלשתם"מובנו  "השלשה"
עד אותם  3הדיבור הבא וההערה הבאה.   וראו שבביטוי שלאחר כן; "שלושה"והיינו לעומת ה

ק, הסוברים שהוא לא היה אחד מהשלשה "י והמלרי"ג, המלרש"המלתרס השלשה האחרים וכו'.
 היה נכבד כנגד כלשהכוונה כאן לאותם שלשה; ופירוש הביטוי: הוא לא  מפרשיםשהביאו את המים, 

ק הסובר שהוא היה אחד "רד ו שלפירוש זה אינו מתאים לדעתהשלשה, אלא כנגד שנים מהם. אך 
 לעדבריו  השוועל תחכמוני, אלעזר וַשמה דלעיל.  "השלושה"לפרש ק "רדמהשלשה; ועל כן הוכרח 

 וכן נמצא ירושו: שלש גבורות;פ "השלושה"שם מהתרגום ש ביטוי המקביל בשמואל, ומה שמצטטה
 רש שהיו אריות ממש. מפג "המלתרסק.  "י ובמלרי"כך במלרש שני גבורי מואב. 4בתרגום כאן.  

וען טהוא ל (בבלי ברכות יח,ב), ומה ש"פסוק המקביל בשמואל בשם רזה לעק "תב רדומה שכ וראו
אל וכן אמ' התרגום בספר שמוג.  "ען כאן המלתרסו; וכמו כן טו של הכתובטופשעליהם מפאת 

דברי  וראו ;"אשר מראה" שם הוא "כתיב"ה ."איש מראה" 6בתרגום כאן.  גם  כך נמצא וכו'.
 7.  "פרצוף פניו מפוחדים": "איש מראה"ק על "לשון המלרי שהיה בעל פרצוף גדול.שם.   ק"רד

תב וכלהלן פסוק כח נכבד היה מן השלשים.  8.  "מנר"ספר השרשים ערך  ראו הוא העץ וכו'.
נראה שגם בניהו היה אחד משלשת מביאי  אל שלשה הראשונים וכו'. 9יה ראש עליהם.  שהק "רד

לעיל  עיינוהוצרך לפרש על תחכמוני וכו'.  ו "שלשה"ק, ולכן, מה שלא היה כמו ה"המים לדעת רד
לא היה בניהו ק נשמע, בהתאם לשיטתם, ש"י והמלרי"ג, המלרש"פסוק כא ובהערות.  אבל מהמלתרס

אליהם; זאת אומרת: לא הגיע לגבורתם  "לא בא"ש "שלושה"לדעתם, הם הם הבכן ו  מאלה השלשה.
(לשון  "לא בא להיות כמו אחד מהם, אלא הוא היה יותר שר מהם"י), או: "ג ובמלרש"(כך במלתרס

ולו שם "ק את מה שכתוב בפסוק כד "המלרי היה גדול מהם מצייןבניהו כראייה שק). "המלרי
 שהוא כנראה מפרש את המילה כמו למרות, "ולו"במקום  "ולא"תב וכהוא  אך; "בשלושה הגבורים

 וראו לפנינו באותו ביטוי לעיל פסוק כ; "כתיב"ף (כמו ה"רס באלוי שגם ג"המלרש וראו . "ולו"
לא היה בניהו ביא משם ראייה לפירושו שד גינצבורג בשני המקומות), ומ"החילופים בליקוטו של כ

 נכבד כאלה השלשה.
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שהיו שולטים בשתי . מימינים ומשמאיליםמזויינים בקשת ובחצים: . נשקי קשת(ב)  יב
. מאחי שאול מבנימןף: "בנוח האל "ומשמאילים".  חיציםבין לירות אבנים  ידיהם בין לירות

תואר, כמו . ממלאפ שהיה שאול חי: (טז) *"כלומ': מקרובי שאול באו* אליו לעזרו, ואע
הבריחו יושבי העמקים בעברם צבא גדול, וחשבו כי . העמקים ויבריחו את כל*: "ָמֵלא"

בעבור צרי; ולפי שהיו שם מבני בנימן, היה ירא . ואם לרמותני לצריאויבים היו וברחו: (יח)  5 
רוח הרצון: (כג) . ורוח לבשה את עמשיי: (יט) "ח במקום צר"בפת "לרמותני"ו "דוד.  ותי

הלשון כשרוצה להגדיל הדבר מיחשו אל השם  רוצ' לומ': גדול; וכן דרך. כמחנה אלהים
ש "(שה "שלהבת יה"(יונה ג,ג),  "עיר גדולה לאלהים"(תה' לו,ז),  "כהררי אל"יתברך, כמו 

, ענינם שתי "מאפליה"מלה אחת, וכן  "שלהבת יה"פ כי "(יר' ב,לא).  ואע "מאפליה"ח,ו), 
 10 מלות:  

 3-4פ.   "אע פנ] פ").   ואעפנמו פ"ע תוקן(בא  ראבס] באו* 3ח'.   ומפנ רף] "ומשמאילים...האל 2
 ו] מבני 5.   )השלים 1פ' (ח מפ] ויבריחו...וברחו 5-4).   נ1פו פ"ע הושלם(ח'  מפרבס*ממלא...מלא*] 

: נוסחה-כמחנה] (בעדי 7רצון.    פנ] מקום.   הרצון פנמו] במקום 6דוד ירא.    נו] ירא דוד 5-6משבט.   
ח'.    פנ] יתברך 8כי.    פנ] המקרא).   וכן דרך הלשון נוסחאות-לכך בליקוטי חילופי, אך אין עדות "במחנה"

שלהבת  9.   )השלים 1פ(ח'  פ] פ...מלות"ואע 10-9.   מאפל יה מ] אמאפליה 9שלהבתיה.    נאב] שלהבת יה
 שלהבתיה.    נמב] יה

בשתי ידיהם בין .  "נשק"ספר השרשים ערך  והשוו י;"כלשון המלרש מזויינים בקשת ובחצים. 1
 "ומורים לפניהם ולאחריהם"י "תב המלרשונראה שמה שכק.  "כך נשמע מהמלרי לירות אבנים וכו'.

משפט זה  ף."בנוח האל "ומשמאילים" 2גם התרגום.   ראוו  ."מימינים ומשמאלים"הוא פירושו ל
 תוספתב תהמקורי וסחהנסביר שה.  ק"מתוספותיו של רדי, והוא כנראה "נמצא רק בענף אחד של כת

במקום  –ף "ק לפרש שהאל"ד, ובא רד"כמו שנמצא לפנינו בפסוק, חסר יו "ומשמאלים"ה תזו הי
 פ שהיה שאול חי."ואע 3מכלול פג,א.   השוו אות הנח;הק כתפקידו של "מאריכה את החיר –ד "יו

, נוסח-עדיף אחד של דיבור זה נמצא רק בענ ממלא וכו'.ק.  "במלרינמצא י; וכעין זה "המלרש השוו
כי הם "ה "מכלול קסה,א, ומה שכתבנו לעיל ו,טז הערה ד השוו . ק"מתוספותיו של רדוסביר שהוא 
מתוספותיו של פריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר דיבור זה ויבריחו וכו'.  4.  "שני משקלים

י נמצאים שני "שובמלר ,"מים עמוקים"רש: מפק "המלריכך בתרגום.  יושבי העמקים..  ק"רד
; "לאעקותי": "לצרי"אויבי. התרגום מפרש את המילה ל: בשביל "ר בעבור צרי. 5הפירושים.  

ולפי שהיו שלפי זה הצורה היא בעייתית.   אותו כפוַעל עם כינוי הפעול, למרות וכנראה הוא מבין
תי; וצורתו מובנו: לרמות או י."ח במקום צר"בפת 6ל: פחד מבני שבטו של שאול.  "ר וכו'. 

ק, שלא כבבלי מגילה יד,ב המפרש "י ובמלרי"במלרשגם כך רוח הרצון. .  "לרמוֵתני"הרגילה: 
כעין זה נשמע פירושו רוצ' לומ': גדול וכו'.  7.  "רוח גבורא"ובתרגום: לרוח הקודש.  שהכוונה

במחנה  יו מרובים כמוי; ופירושו הראשון: שבאו לו בעצת ה'.  ובתרגום: שה"השני של המלרש
והיכן מצינו שמחנה (בוראינו) [בוראנו] גדול?  דכת' "וסיף: ק; והוא מ"מלרימלאכי ה'.  וכעין זה ב

על  ק"דברי רד והשוו (הש' דניאל ז,י).  "אלף אלפי אלפין ישמשוניה וריבו ריבוון קדמוהי יקומון
של המקרא היא במהדורות המדוייקות  ."שלהבת יה" 8.  אתר-תהלים ויונה עלספרי הדוגמאות מ

 וראו ;נוסח-עדיק לפי קצת "ד גינצבורג), וכן בדברי רד"החילופים בליקוטו של כ ראו מילה אחת (אך
חסר מכאן עד סוף הדיבור פ וכו'. "ואע 9).  ק"מתוספותיו של רדבהמשך הדיבור (שהוא כנראה 

כאן יש להתחשב כמובן, מלה אחת.  "שלהבת יה".  ק"מתוספותיו של רדפריס, וסביר שהוא  י"בכת
 .נוסח-עדיבקצת , כמילה אחת, המופיעה "שלהבתיה" נוסחההרבה ב
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שלשת אלפים לזרע אהרן; כלומ': הוא היה הכהן הגדול.  ובא אל דוד עם . הנגיד לאהרן(כח) 
כה): (כט) -.  ובניהו בנו היה ראש שלשים הגבורים כמו שאמ' למעלה (יא,כדושבע מאות
 עשרים ושנים, ובא אל דוד עם גבור חילעדין* נער, והיה  באותו הזמן היה. וצדוק נער

כלומ': אלה שלשת אלפים מבני בנימן שבאו אל . ועד הנה מרביתםשרים* מבית אביו: (ל) 
ב ה,א); אז "אחרי מות אבנר ואיש בשת, שבאו כל ישראל אל דוד חברונה (ש –דוד חברונה  5 

ושומרים לו המלכות,  בית שאולעם  באו אלה שלשת אלפים, כי עד אותו הזמן היה מרביתם
ומבני יששכר יודעי בינה ב): (לג) -לא כאותם שבאו אל דוד בחיי שאול לצקלג (לעיל יב,א

ל פרשו שיודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים, וזהו "רבותי' ז. לעתים לדעת מה יעשה ישראל
העולם, שהיו יודעים , כלומ': לזמני "יודעי בינה לעתים"; וזהו "לדעת מה יעשה ישראל"שאמ' 

לחשב בתקופות ומזלות.  וזכר ענין זה בזה המקום כי צריך המלך אליהם להתיעץ עמהם בזה,  10 
כי על פי המלך היה* נעשה העבור והקבוע כמו שנודע בדבר חזקיהו המלך (ב' סנה' יב,א).  

כמו שאמ' (אס' א,יג),  "יודעי העתים", וכן "משפטים") ענין "עות"ש ע' "ור' יונה פרשו (סה
(קה' ח,ה); והיה צריך המלך  "עת ומשפט ידע לב חכם"(שם), וכן  "לפני כל יודעי דת ודין"

אין טעמו דבק לזה הפי', כי  "לדעת מה יעשה ישראל"להתיעץ עמהם על ענין הדינין.  אבל 
לדעת מה יעשה "ל יבא בטוב "; אבל לפי' רבותי' ז"לדעת מה יעשה המלך"היה לו לומ'  15 

 היאך ישמרו המועדים ובאי זה זמן יעשו אותם:  – "ישראל

).   ומפנר פ"ע תוקן(צדוק  אבסעדין*]  3ח'.    מ] היה 2שלשה.    פנ] + לו.   שלשת אח'.   ובא]  פנרהיה]  1
 5).   השלים 1מ' (ח מ] עם בית.   אלהנ ] ).   מביתומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אסשרים*]  4ח'.    מ] ושנים

 מ ]שיודעים...העולם 9-8ח'.    פנ] ל"ז 8אל צקלג.    מלצקלג]  7.   )השלים 1פ(ח'  פ] בית 6דוד.    ראבנר] 
 מ] ח'.   בזה ר+ היה.   אליהם]  1מ] עם.   צריך 1מח',  מ] ענין.   המזלות פנ] ומזלות 10).   השלים 1מ' (ח
 11והקבועות.    ניעות?, והקב פ] ).   והקבועפנמברו פ"ע תוקן(ח'  סא] היה* 11).   השלים 1מ' (ח

 ב; )השלים 1מ' (ח מ] יונה 12).   לכדבר חזקיהו המלך (וכן  נ1פבדבר חזקיהו המלך,  וח',  פמ] בכמו....המלך
ח'.    פנמ] ל"לפי.   ז רלפי'] '.   ח מ] לו 15עניני.    ר+ ודינין.   ענין]  פנ] פי'.   משפטים פנ] פרשו.   ל"+ ז

 ח'.    ר] בלדעת

 הוא היה הכהן הגדול. ג."לפי דעת רס "תפלה למשה"דבריו לתהלים צ,א על משמעות  השוו רע אהרן.לז 1
: "נגיד"רש הוא מפו ושלא היה כהן גדול אחר עד צדוק, ען שעד אז אביתר היה הכהן הגדולוק ט"אבל המלרי

 3 בריו להלן א כז,ה.ד ראו ר שלא היה כהן גדול;ובהוא ס גם, כי "המוליך והמביא"י: "ובמלרש ."שר צבא"
ן גדול אלא גבור חיל; וכן להדגיש שהואיל והיה אז נער, לא היה עדיין כההיא אולי כוונתו  באותו זמן וכו'.

 : רוב בני בנימן, פרט"מרביתם"נראה שהוא מפרש  כי עד אותו הזמן וכו'. 7 ק."י ובמלרי"במלרש נמצא
שלשת האלפים; זאת  : רוב אלה"מרביתם"א מפרש הוק נשמע ש"המלרימלאלה שהלכו אל דוד בחיי שאול. 

 ל פרשו וכו'."רבותי' ז 9 י."גם המלרש וראו אלה שמרו את בית שאול ובאו לדוד רק לבסוף. אומרת: רוב
 "ולקבוע חדשים"לשון , ואילו "יןעיבור"כגון בראשית רבה עב,ה, נמצאת רק הלשון  במדרשים שלפנינו,

תרגום ראשון  ראו באסתר א,יג, ולא על יששכר (אבל "מים יודעי העתיםחכ"על  מופיעה בבבלי מגילה יב,ב
גם  "עיבור"לשון נו א, מצכןא ק."בתרגום כאן נמצא ככל דברי רדקשר לזה). אך שם המזכיר את יששכר ב

לעומת  ק"דברי רד והשוו ק שם."רדבשמואל א כ,כז, המצוטט  לעהתרגום  למשל ראו בקשר לחדשים;
דבריו  ק להלן ב ל,ב."רד ראו כמו שנודע בדבר חזקיהו המלך. 12 ק."המלרי גם מצטטי; וכדבריו "המלרש

ערער על המ ,ע שם"ראב ראו ."עת...חכם"וכן  14 .מתוספותיו פריס ומינכן, וכנראה הם י"בכת אלה חסרים
 ו:של שזהו דווקא הוכחה לפירוש תבוג שם כ"ריב וכו'. "לדעת מה יעשה ישראל"אבל  15 אותו פירוש.

לקבוע משפטים שידריכו איך ; זאת אומרת: בני יששכר ידעו "והראיה על זה אמרו 'לדעת מה יעשה ישראל'"
שייכים בעיקר למלך ולבתי משפט, בעוד שכל העם  "משפטים"פס שוק כנראה ת"אבל רד את העם במעשיהם.

 שייכים לשמירת המועדים.
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(להלן פס'  "עודרי מערכה"לערך, וכן : ו"ולעדר"פי' . מזבלון וגו' ולעדר בלא לב ולב(לד) 
.  ומזה נקרא מערכת* הצאן "מערכות"ב לב,כח) פי': "(דה "ועדרים לאורות"לט); וכן 

.  ופי' הפסוק כי אלה היו לערך מלחמה כנגד אויבי דוד בלא לב ולב, *כלו' שלא היו "עדר"
בלא לב "כה,ב): ר "להם שני לבבות, כי אם לב אחד שלם אל דוד.  ובבראשית רבה (ר' ויק

כמו . וגם כל שרית ישראלבין במתכוין בין בלא מתכוין היו מנצחים: (לט)  – "ולב* 5 
 : "שאלתך"א א,יז) כמו "(ש "יתן* את שלתך", וכן "שארית"

המלחמה.    ר+ אלה.   מלחמה]  רופי']  3).   ומפנר פ"ע תוקן( מערכות אבסח'.   מערכת*]  פנ] ועדרים 2
שתי.    פנמ] שני 4היה.    נ] היו 3).   ומפנראב פ"ע הושלם(ח'  ס*כלו'...ולב*]  3-5ב.   האוי מ] אויבי דוד

 + יי'. מ); ומפנר פ"ע תוקן(ויתן  אבסיתן*]  6בשלא.    משלא,  ובלא]  13

כי  "כמו 'ולעזר'"ג: "במלתרס ."ולמעסק"בתרגום:  ."יש מפרשים"י בשם "כך במלרשולערך וכו'.  1
דוגמת 'כל "ק שהוא ענין עקירה: "דעת המלרי הערת ר' קירכהיים שם). ראו( ת"לבד התחלפה ן"זיה

ההרים אשר במעדר יעדרון' (יש' ז,כה); ופתרונו: בכל מקום שהיו החיילות צבאות, זבולון היו 
. "עודרי מערכה"וכן י בפירושו העיקרי.  ".  וכן נראית דעת המלרש"עודרים ומעקרים בשנאיהם...

תב וכך כ ובבראשית רבה וכו'. 4.  "מסדרי סדרא"ענין עריכה; וכן בתרגום:  ק הוא"גם לדעת המלרי
ק.  "רש המלרימפ ויקרא רבה.  וכך-פירוש זה אלא ב לא מצאתי י בשם בראשית רבה, אך"גם המלרש
ספר השרשים  השוו וכו'. "שארית"כמו  5במתכוון.   – "ולב"בלא מתכוון,  – "בלא לב"והכוונה: 

 שמואל א א,יז.על ירמיהו טו,יא ו , ודבריו"שאל"ו "שאר"ערכים 
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. נפרצה נשלחה על אחינועמו: (ב)   כלומ': לכל נגיד שבהם קרא להתיעץ. לכל נגיד(א)  יג
(בר' כח,יד); והכל ענין  "ופרצת ימה וקדמה"כלומ': נשלח מלאכים הנה והנה בכל מקום, כמו 

ב ו,א), כלומ': אסף "(ש "ויוסף עוד דוד"התפשטות* הדברים לרב.  וזהו שאמ' בספר שמואל 
כי . כי לא דרשנהו בימי שאולעוד מישראל על אשר היו אתו בהמליכו כמו שאומ' הנה: (ג) 

כי ישר (לעיל י,יד): (ד)  "ולא דרש ביי'"א כב,יט), וכת' בו "הוא החריב נוב עיר הכהנים (ש 5 
קרית . תה אל קרית יעריםבעלח: (ו) "פעל עבר, כי הוא חציו פת. הדבר בעיני כל העם

ותאר הגבול בעלה* היא* קרית ", כמו שכת' בספר יהושע "בעלה"נקראת גם כן  יערים
(יה' יח,יד).  וכן  "אל קרית בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה"(טו,ט); וכן אמר  "יערים

תים ב ו,ב).  ושם היה הארון מיום אשר שב משדה פלש"(ש "מבעלי יהודה"אמ' בספר שמואל 
 10 א ז,ב) עד שהעלהו דוד משם: "עשרים שנה (ש

התפשטות*]  3+ ונפרצה.    פנ] ).   מקוםלנשלחה (וכן  ופנרנשלח]  2ח'.    פנ] ח'.   עמו מ] בכלומ'...נגיד 1
 5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ...ביי'אכי 5-4מישראל עוד.    מ] עוד מישראל 4).   פנמו פ"ע הושלם(ח'  ראבס

שאומר.   בעלה*]  פנשכת'),  1מכת' ( מ] שכת' 7).   השלים 1מ' (ח מו] קרית יערים 7-6.   החרים ו] החריב
 ר] אח'.   קרית מ] איערים 8).   מפנרב פ"ע תוקן(הוא  ס+ כי.   היא*]  פנ); ומפנר פ"ע תוקן(בעלתה  סאב

אשר העלהו "תיקן  1פ( אשר העלו דוד פנאשר העלוהו,  ו] שהעלהו דוד 10מבעל.    רמבעלי]  9+ יערים.   
 .   )"דוד

כאילו "בספר השרשים: ק "רדתב וכ "פרץ"על משמעות זו של  נשלח מלאכים הנה והנה וכו'. 2
נפרצה אותה גדר שהיתה גדורה "י: ".  אבל במלרש"מרובם יפרצו הגדרים, שלא יכילם מקום נגדר

הבריות, ובא אחר והוא מתחיל כל דבר שנשתתק מן "ק: "שלא דרשו בה'.  וכעין זה במלרי "עד עתה
(שמואל א ג,א), ולא מענין התפשטות.   "אין חזון נפרץ"גם רש הוא מפ; וכך "הדבר, הרי הדבר נפרץ

, אחד מהשורש "ויוסף"ציע שני פירושים למהוא דבריו שם, איפה ש השוו וזהו שאמ' וכו'. 3
פריס ומינכן, וסביר  י"בכתר חסדיבור זה  כי לא דרשנהו וכו'. 4.  "יסף", ואחד מהשורש "אסף"

פירושו: לא דרשנו את ה', היינו  "לא דרשנהו"ק נשמע ש"מלשון רד .ק"מתוספותיו של רדשהוא 
ק שזהו פירוש "שהחליטו להרוג את הכהנים; וסובר רד והעם אשר אתו לא דרשו את ה' לפני ששאול

בדבריו להלן א טו,יג  גם עיינווק שם ובהערות.  "ברד עיינוהתרגום שם; ו השוו שם.  "ולא דרש בה'"
י הריגת הכהנים משרתי הארון מיעטו את כבוד "שע "מצודות דוד"תב כאן הומה שכובהערות.  

ק; ויתכן "אינו נשמע ככוונת רד –היינו שלא כבדוהו כראוי  – "לא דרשנהו"פירוש הארון, ושזהו 
רש שלא דרשו את מפק "המלרי ק. "שהוא רגיל לעקוב אחרי רד פירוש עצמי למרותן כתב כוכהוא ש

רש מפהוא  ; משמע שגם"לא תבענא יתיה"הארון כדי להביאו למקום יפה כל ימי שאול.  ובתרגום: 
 ,ח"היא פת –ן "מתחת לשיש –ל: התנועה השנייה "ר ח."כי הוא חציו פת 6אותו על הארון.  

מכלול  השוו ;"ֵשם"הצורת  תה זאת, הי"ָיָשר"אם היה כתוב כבצורת הפועל העבר. לעומת כן, 
 וכן אמ' בספר שמואל וכו'. 8ק.  "י ובמלרי"כך במלרש ."בעלה"נקראת גם כן  7ב.  -קמג,א

 דבריו שם. השוו ההקשר שם הוא העלאת הארון;
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ב ו,ב); לפיכך "(ש "שם יי' צבאות יושב הכרובים עליו"ובספר שמואל פרש . אשר נקרא שם
מה שלא קראו כן במקום אחר, לפי שנתקדש שמו .  ומה שנקרא כן בזה המקום "שם"נקרא 

ובספר שמואל: . עד גרן כידןא ה,א ואי'): (ט) "ה עליו בהיותו בארץ פלשתים (ש"של הב
על שמת שם עזא, מענין  "כידון"ב ו,ו), ושני שמות היו לו.  ואפשר כי נקרא "(ש "גרן נכון"
והוא לא היה לוי.  ובזה . הארוןעל אשר שלח ידו על (איוב כא,כ): (י)  "יראו עיניו כידו" 5 

ולבני קהת לא נתן כי "שגה דוד; כי על ידי לוים היה לו* להביאו ולא *בעגלה, כמו שכתו' 
(במ' ז,ט).  וכן התודה הוא חטאו ואמ' לא לשאת את ארון  "עבודת הקדש עליהם בכתף* ישאו

 (שם טו,יג).   "הו כמשפטפרץ יי'...בנו כי לא דרשנו"א טו,ב), ואמ' "האלהים כי אם הלוים (דה

נתקדש  פ] לפי שנתקדש 2שקראו בזה המקום כן.    פנ] שלא נקרא.   שנקרא כן בזה המקום מ] שנקרא 1
+ עשרים שנה עד  ר).   פלשתים] לשבשדה (וכן  מפנרבהכותו.   בארץ]  רבהיותו]  3כ).   "תיקן כמש 1פ(

ח'  סהלוים.   לו*]  פנו] לוים 6עזרא.    פנאעזא]    + כן. מכי]  4+ אל.    משהעלהו דוד משם.   שמואל] 
ישראל  1סח',  אבס*בעגלה...בכתף*]  7-6.   )השלים 1פ(ח'  פישאו] ולא... 7-6).   פנמורב פ"ע הושלם(
+ מכל חטאתיכם לפני יי' תטהרו (ומסומן כטעות,  פ] חטאו 7כת'.    מ] שכתו' 6).   נ1ומפר פ"ע הושלם(

 .  )השלים 1פ(ח'  פכי...ואמ']  8ח'.    פנ] + כי.   את פנאמ'] ).   ו1פי "אולי ע

הפסוק  לעדבריו  השוו; הארוןבו  הוא השם שנקרא "ֵשם"ק "לדעת רדובספר שמואל פרש וכו'.  1
י "מלרשי ור' יוסף קרא שם וה"רשפי לכן כאן ובשמואל, ו פי התרגוםלבשמואל.  לעומת כן, 

תב שיש לסרס את פסוקנו וק אף כ"המלרינקרא שם ה' על הארון.  שק כאן, הכוונה היא רק "מלריוה
 הוא מוסיףו כמו שכתוב בשמואל; "אשר נקרא ֵשם ֵשם ה' יושב הכרובים עליו"ולפרשו כאילו כתוב 

 "גרן נכון"ובספר שמואל:  3ב יד,ב).  "(בבלי ב "השם וכל כינויו מונחים בארון"ל ש"רזבשם 
מענין  , כנראה"אתר מתקן"בתרגום כאן: ל.  "מרז מה שהוא מצטט וורא שם, ק"דברי רד השוו וכו'.

מפירושיו;  אחדק ב"מלריכך כותב ה ושני שמות היו לו. 4המקרא.   נוסחאותחילופי  וראו ;"נכון"
בספר  ."עיניו כידו ראוי"מענין , כדרכו.  "ג' ספרים מצא וכתב כן וכן"ציע שאך הוא גם מ
(שם  "ענין צער ומקרה רע", שפירושו "איד"מובן השורש הוא שק "רד מפרש "כיד"השרשים ערך 

זכיר שם את כלי מלחמה שייך לאותו שורש.  אך אין הוא מבמובן של  "כידון"), וש"איד"ערך 
דברי  ולא...ישאו. 6-7פסוק באיוב.  ה לעק ", ורמ"כיד"ג ערך "ספר השרשים לריב השוו פסוקנו. 

ל הפירוש הוא הקדומה ש שבצורתוו ,מתוספותיו הםשראה נ ובכן .פריס י"בכתחסרים  אלה ק"רד
וא הפסוק שה. (הוא הכניס את ענין העגלהבשלב מאוחר יותר רק ו ,מה שעוזא לא היה לוי את הדגיש

ואמ'  8.  "שמטו"ה "דבריו לשמואל ו,ו ד השוו ).מקור לשני העניינים מזכיר משמש
 דבריו שם. השוו ."פרץ...כמשפט"
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דוד בזה הדבר והוא מקרא מפורש: חשב כי לא יהיה חטא בזה אם ישאוהו והענין אשר שגה 
לפי שהיה  –, כי אמ'*: באותו זמן במדבר צוה המקום כן "בכתף ישאו"פ שכת' "בעגלה אע

המשכן נשא בעגלות, צוה לשאת הארון בכתף להראות כי קדשת הארן גדולה מקדושת 
חטא אם ישאוהו בעגלה.   ועוד, כי המשכן.  אבל בזמן שלא יהיה שם משכן, חשב שאין 

י ", כי אותיות אהו"איך"כמו . היך אביא אלי בעגלה בא משדה פלשתים.  ובזה שגה: (יב) 5 
לוי היה, . בית עבד אדם הגתי(דנ' י,יז): (יג)  "והיך יוכל עבד אדני זה"א: "מתחלפות; וכן בה

א טו,יח).  וקראו גתי לפי "(דה "ועבד אדום ויעיאל השוערים"ומן השוערים היה*, כמו שכת' 
 שהתגורר בגת: 

לבקש את לפי שראה שהמלכים היו* שולחים לו מנחה: (ח) . וידע דויד כי הכינו יי'(ב) יד 
 10 פרׁשו בו: תותים: . ממול הבכאיםלהלחם עמו: (יד) . דוד

).   נ1רפב פ"ע הושלם(ח'  אסאמ'*]  2הענין.    נ1פ] הדבר 1.   )השלים 1פ(ח'  מפ ]והענין...שגה 5-1
 רא] "מתחלפים.   בה נ] מתחלפות 6ינשא.    נ1פ] ישאוהו 4להורות.    נ1פ] להראות 3השם.    נ1פ] המקום
שנתגורר  ו] שהתגורר 8וייאל.    נכת'.    ויעיאל]  מ).   שכת'] ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אבסהיה*]  7ח'.   
פירושו.    ופרשו]  10המנחה.    פנ).   מנחה] ומפנרב פ"ע תוקן(ח'  אסהיו*]  9בגתי.    נ).   בגת] ל(וכן 

 תנתנים.  פנתותים] 

ק "פריס ומינכן, ונראה שהעתיקו רד י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  והענין אשר שגה וכו'. 1
על פי בבלי סוטה  שם ו,ג בביאור הטעות של דוד,י "רש ראו כאן. מפירושו לשמואל ב ו,ו והכניסו 

ל: שגה אף "ר והוא מקרא מפורש.פסוק ז.   לעי "גם המלרש וראו ק כאן. "לריהמ לה,א; וכן מצטט
כאשר בא "לשמואל:  ולשונו בפירוש ועוד, כי בעגלה בא משדה פלשתים. 4שהוא מקרא מפורש.  

), "ועוד"אין זה פירוש אחר (למרות הלשון  כאן גםואמנם, . "ועוד", ובלי המילה "משדה פלשתים
 בעגלה בלי להיענש.  ראה שהפלשתים נשאו את הארוןשל דוד: הוא  ר טעותואלא סניף נוסף בביאו

א בפסוק אחר.  "ל: וכמו כן נכתב בה"ר א."וכן בה 6לא נענשו.  דבריו שם על מה שהפלשתים  וראו
ק "דברי רד והשוו י ובר' יוסף קרא לשמואל ב ו,י. "ק, וברש"י ובמלרי"כך במלרש לוי היה וכו'.

רק  "גתי"היה מישראל, ולוי היה, ונקרא עובד אדום ל: "ר לפי שהתגורר בגת. גתי ראווק 8שם.  
הוא התגורר בתחילה בגת אך לא עכשיו, ש י כאן מפרשים"ר' יוסף קרא שם והמלרששגר שם.   מפני

 גר בגת רימון, עובד אדוםבשם רבו שמפרש ק "המלרי בשלב זה. שהארון חזר לגת כי לא נראה
מו , כ"ִנֵׂשאת למעלה מלכותו"ובזה  לפי שראה וכו'. 9ת מערי הלויים.  הנזכרת לעיל ו,לד כאח

ראה שמתו כל  ק שגם"וסיף המלריק; ומ"י והמלרי"המלרש ותביםכדבריו כבהמשך הפסוק.  נזכר ש
; אבל לא מצאתי "מנא ידעא ליה?  בעל החלום אמ' לו": ל"רזפרש בשם מוסיף ל מבקשי נפשו.  והוא

 לעדבריו  השוו ק. "י ובמלרי"כן נראה לפי הענין; וכך בתרגום, במלרש עמו.להלחם  10.  מקור לכך
בספר  גם; ו"פירשו בו: עץ התות": "בכא"בספר השרשים ערך  פרשו בו: תותים.שמואל ב ה,יז.  

ק "רד השווו לא מצאתי מקור הדברים.  אךשיש שפירשו כך.   כתוב "בכה"ג ערך "השרשים לריב
 י ור' יוסף קרא שם."ברשנמצא , וכן "אילניא"ם שם וכאן: בתרגולשמואל ב ה,כד.  
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ב "(דה "מהשלל* הביאו"פי': אל המקום אשר הכינותי לו.  וכן . אל הכינותי לו(יב) טו 
טו,יא): אשר הביאו; ואחרים זולתם, כמו שהבאתי אותם בספר המכלל בחלק הראשון מן 

ייתם אתם בראשונה כשנשאנו אותו כלומ': לא ה. כי למבראשונה לא אתםהספר (נ.): (יג) 
כי המשפט כמו שכת'  ,כי לא דרשנוהו כמשפט, פרץ יי' אלהינו בנומבית אבינדב; לפיכך 

פתוחה,  "למבראשונה"ם "בתורת משה לשאת אותו הלוים בכתפם במוטות (במ' ז,ט).  ומ 5 
(תה'  "וחלקו ַמחמאות פי"ב ל,ג), "(דה "לא התקדשו לַמדי"ק על המנהג; וכן "ומשפטה בחר
אסף "(אס' י,ג), כמו שאמר  "משנה למלך"שניים להם, כמו . אחיהם המשניםנה,כב): (יח) 

 א טז,ה): "וגו' (דה "הראש ומשנהו זכריה

זולתו.   המכלל]  נ] זולתם 2+ כמו.    פנ).   הביאו] ומפנרב פ"ע תוקן(מה שלל  אסח'.   מהשלל*]  פנ] לו 1
 + הוא, ו] פרץ בנו.   המשפט ראבי נדב.   בנו]  מאבינדב]  4.   )השלים 1פ(ח'  פ] בראשונה 3מכלל.    פנמו

 8רוצ' לו' שניים.    ושניים]  7חרק.    פנמ] ק"בחר 6בספר התורה.    ו ]בתורת משה 5+ לאלהים הוא.    פנ
 ח'.    פנ] וגו'

לא הייתם אתם  3.  "מקרא קצר"הזה  קורא לביטויהק, "כך במלרי אל המקום אשר הכינותי לו. 1
: לא הייתם , ומשמעותו"למבראשונה לא אתם"ביטוי ב "היה"ק מפרש שחסר הפוַעל "רד בראשונה.

לא הייתם אתם "ג: "במלתרסגם כעין זה יאת המשכן.  וכך נשמע מהתרגום.  נמצאים במלאכת נש
 ל, אך"ק מרז"המלרי שבפסוק הקודם); וכלשון זו מצטט "התקדשו אתם"(על פי הלשון  "המקודשים

למתחילה, בשעה שנשאנו אותו מבית אבינדב, שנשאנו "רש: מפק עצמו "המלרילא מצאתי מקורו.  
בתמיה; לא בשבילכם נעשה הדבר הזה שפרץ ה' אלקינו בנו  –אותו על עגלה שלא כדין, לא אתם? 

 כו'.לפיכך פרץ ו 4.  "והרג את עוזא?  ועל כן, תטהרו את עצמכם שלא יארע לכם כמו שאירע לעוזא
מכלול מו,א); ובכן,  (ראו "בעבור"מובנו  "למבראשונה"מילה ב ם"ד והמ"ק, צירוף הלמ"לדעת רד

לעומת התרגום:  השוו פירוש הפסוק: בעבור שלא הייתם נושאי הארון, לפיכך פרץ ה' וכו'. 
ד חסירה "שהלמשהוא סובר שמע ההערה הקודמת) נ (ראוק "מהמלרי.  "לא הויתון... עדבקדמיתא "
כי לא דרשנוהו...כי שמות כ,יז.   לעע "ראב והשוו שמעות (וכך אמנם נשמע מהתרגום);מ

פירושו: לא דרשנו את הארון  "לא דרשנוהו"מלשון זו נשמע ש המשפט...לשאת אותו הלוים וכו'.
  ,ק"י והמלרי"המלרש ם שלדעתגם  כךמוסב על הארון.  "לשאת אותו" ה'), שכן(ולא: לא דרשנו את 

ק "לעיל יג,ג ובהערות, שם ביארנו שלדעת רד עיינו.  אבל "לא תבענוהו"מלשון התרגום  וכן נראה
ארון "בביטוי  "סומך"שנזכר ה' שם רק כ שם מוסב על ה', למרות המופיע "כי לא דרשנהו"הביטוי 
, על הארון, ה' הוא נושא המשפט "לא דרשנוהו"ש מפרכנראה הוא לעומת כן כאן, איפה ש. "אלקינו
שם (ראו  אחת מתוספותיוראוי לציין שדבריו שם נראים כן נזכר רק בפסוק הקודם!  אכן, והארו

 "למבראשונה"ם "ומ 5ביטוי.  יפוא שהם משקפים התפתחות בהבנתו את ה; וסביר א)בהערותו
. "מן"יואל א,יז, מכלול לח,א, וספר השרשים ערך  לעדוגמאות אלה ו לעדבריו  השוו פתוחה וכו'.
 וראו . "לִמבראשונה", ודינה של המילה להיות "ִמן"ח, היא כמו "ם זו, שתנועתה פת"שמכוונתו היא 

מפרשים שם, וסיכום הדעות השונות ב ראו תהליםספר על הדוגמה מ.  "לא הייתם"ה "לעיל הערה ד
י "כך במלרש שניים להם וכו'. 7.  338-339במכלול מהדורת חומסקי, ע'  621דבריהם בהערה 

 ק."ובמלרי
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הנזכר  "ַלֵּבן"ל (ספר הגלוי, תשובה יא) "; וכן פרש אדני אבי ז"בן"כן היה שמו: . כריה בןז
בספר תהלים (ט,א) כי על זה המשורר אמ', שהוא נגן אותו המזמור שעשה דוד על מות גלית 

א הידיעה לא "א* הידיעה, וה"פתוחה שתורה על ה "לבן"ד "פ שלמ"ונצוח פלשתים.  ואע
 "ְלֵבן"א הידיעה להודיע כי הוא המשורר; כי אם היה אומר "בא זה כן בהתבא על שם אדם, 

שהיו שוערים לארן אחר שהציגו הארן באהל אשר נטה לו . השערים: "בנים"היה דומה מן  5 
 דוד (להלן א טז,א); או היו שוערים מתחלה כשהיה הארן בשלה ובנב ובגבעון: 

 פ"ע הושלם(ח'  סא*] "ה 3שחבר.    ו+ אותו;  רשעשה] + עלמות לבן.    ו] תהלים 2כך.    פנמוכן]  1
 ח'.    פנדוד]  6לארון.    פנהארן]  5באה כאן.    נבא זה כן] ).   השלים 1מ' (ח מעל]  4).   ומפנראב

לעומת התרגום שם),  להלן א כד,כג, "בָני" ג (וכן הוא מבין"כך במלתרס. "בן"כן היה שמו:  1
 ראו ;"בר"בו  אחד שכתוב נוסח-התרגום, חוץ מעד נוסחאותגם לפי רוב ק.  וכך "י ובמלרי"במלרש

ק שלא "ען י' ווייסע על דברי רדוט.  4הערה  75אתר, ושם כרך א ע' -רוברט על-ד"על כך מהדורת ל
 לעק "דברי רד השוו ל וכו'."וכן פרש אדני אבי זזה ברשימת הלויים שבמשמרות להלן.   "בן"נזכר 

כמה פירושים אחרים למילה  וראו דברי התרגום ושאר המפרשים שם.  וורא פסוק בתהלים,ה
 לעע בפירושו "גם הראב ם. "כך בדברי הריק פ וכו'."ואע 3ם.  "בתהלים המובאים בדברי ריק

ח שמתחת "ל: מחמת הפת"ר א הידיעה."פתוחה שתורה על ה.  מעלה אותו קושי פסוק בתהליםה
, "ְלֵבן"ל: באמת המילה היתה צריכה להינקד "ר זה כן וכו'. בא 4.  "ְלַהֵּבן"ד, מובנו כמו "מלל

היא , .  ובכן"בנים"העצם -ח; אבל בכך היינו מבינים אותה כלשון היחיד של שם"א ולא בפת"בשו
במובן של לשון היחיד של  –שאין שום בן  וכיון הזה הוא מיודע; "בן"ח כדי שנבין שה"בפת מנוקדת

.  "בן"בהקשר זה, האפשרות היחידה היא שהכוונה למשורר ששמו  שהפסוק מתייחס אליו – "בנים"
דוגמאות  ם גם מציין"ריק ."לבן"ספר השרשים ערך  והשוו ם שם;"כך אמנם משמעות דברי ריק

ַבֻסכות "א הידיעה; ובכללן: "ח המורה על ה"בני אדם או ערים עם פתשל שהן לדעתו שמות נוספות 
 מידישראל בני (!), אשר שם חנו  "סוכות"מתייחס לעיר  לדעתור שא, "הושבתי את בני ישראל

 "שערים לארון"ה "מדבריו להלן פסוק כד ד שהיו שוערים וכו'. 5  .)במדבר לג,הצרים (מ םיציאתב
בכן הוקשה לו, שם ובהערות.  ו עיינוכאן רק על עובד אדום ויעיאל;  "עריםש"נשמע שהוא מפרש 

היו שוערים?  הם ש ים בכלי נגינה, וכאן הפסוק אומרמשורר היו הרי בפסוק כא נמצא שאותם לויים
רץ שהיו שוערים אחרי שנח הארון בירושלים או לפני שהעבירו אותו לירושלים, אבל הוא מת ועל כך
י היו שוערים לפני כן (וכנראה דווקא לפנהם תב שוק כ"המלרי משוררים.  גם היו אמנםהם בדרך 

י "המלרש בפסוק זה.  לעומת כן,הנזכרים  את כל תמתאר "םעריהש"המילה שרש מפהוא כן), אך 
ק, "היו שוערים בדרך, שלא כדעת רד "עריםש"רש שאלה המשוררים שנכתב עליהם בפסוקנו מפ

שהיו משוררים בכלי נגינה, היו בדרך  , ולא נזכר"ערים לארוןש"ואלה שבפסוק כג שנכתב עליהם 
לא היה  כי בדרך –יו שוערים בדרך אלא משוררים לא ה כל האחרים אך שוערים ולא משוררים. רק

 שאף הם היו שוערים.מתי  ,מה שאין כן אחרי שנח הארון –צורך לכל כך הרבה שוערים 
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פי': לבד חכמת השיר שהיתה לו, היה שר וגדול בנבואה כי . יסר במשא כי מבין הוא(כב) 
' כט,יא), כלומ' שהיה שר (בר "וישא את קולו"מבין הוא.  ויש מפרש': בהגבהת הקול, מן 

כולם סרי "ן; וכן "ך, והוא כמו בשי"כת' בסמ "יסר"וגדול על כלם בנשיאות הקול בשיר.  ו
ין, והראשונה נקראת "כת' בשתי צד. מחצצריםן: (כד) "בשי "שרי"(יר' ו,כח) כמו  "סררים

יה איננה ן הראשונה נקראת והשנ"השי –(בר' ל,יח)  "יששכר"והשניה איננה נקראת.  *וכן  5 
 –(יר' לז,יג)  "יראייה בן שלמיה"(בר' ד,יח), וכן  "ומחייאל ילד את מתושאל"נקראת*, וכן 

הוא יעיאל שזכר למעלה (פס' יח), ושני  ויחיה.ד הראשונה נקראת והשנייה אינה נקראת: "היו
 שמות היו לו: 

 2ח'.    רבנבואה...וגדול]  3-1.   היהו נ1פלמד.   היה]  נ1פ] + הלוים (והוא דיבור עצמאי).   לבד פנ] יסר 1
הוא כתב.    נהוא כתוב,  פ] כת').   השלים 1מ' (ח מב] על כלם 3היה.    פנ] + במשא.   שהיה פנמו] מפרש'

 6-5י.   "צד נ] ן"סוכרים.   צדי נפ] סררים 4תיקן).    1משין ( מ] ן".   בשי)השלים 1פ(ח'  פ] והוא כמו
 6-5תיקן).    1מראשונה ( מ] ן.   הראשונה"שי פנ] ן"השי 5).   מפנר פ"ע הושלם(ח'  אבוס*וכן...נקראת*] 

 וראבס י"בכתח' ( פנמ] ויחיה...לו 8-7ח'.    פנ] ד"היו 7שלמייה.    פנ] שלמיה 6ח'.    מ] א...וכןבוהשניה
 ק).   פ סדר הפסו"אינו דיבור חדש], ותקנתי ע "ויחיה..." רבסא י"בכתנמצא אחרי הדיבור הבא [ו

 ג"המלתרס .  גם"מתרברב"לשון התרגום:  השוו מלשון שררה "יסר" על היה שר וגדול בנבואה. 1
י "מלרשפי הל לעומת כן,.  "שר על ענין השיר ללמדו ולמסרו לאסף ולידותון והימן"שהיה  כותב

עדיף מהפירוש שכנראה מ מענין מוסר ותוכחה. אבל הוא "יסר"מצטט, ק "המלריופירוש אחד ש
 "ל: להסיר) את הלויים"לסור (ר"רגיל  היהכנניהו  כלומר, ק נשמע שהוא מלשון הסרה,"המלרי

ג, כמו "המלתרסלם באו לשורר לפני הארון בדרך.  כששר לפני הבמה שבגבעון, בעוד שכאן כו
.  כראוי לנגן מענין נבואה, והוא מוסיף שאותה נבואה נתנה לכנניהו את היכולת "משא"רש מפק, "רד
מתפרש אחרת; ובהתאם  "משא"הוא מענין שררה, רק  "יסר"גם לפירוש זה  יש מפרש' וכו'.ו 2

אותה  ביאורב ק"י והמלרי"המלרש ; והשוו"ויש מפרשים 'במשא'...": נוסח-עדילכך נמצא בכמה 
 "כולם סרי סררים"וכן ק שהוא מענין שררה.  "היינו רק לדעת רד ן."והוא כמו בשי 3.  מילה
שהוא מפרש את שתי המילים  י שם נשמע"מרש .  אך"רברבי"בריו שם; וכן בתרגום: ד השוו וכו'.

כנגד  ין."כת' בשני צד 4ק.  "גם לדעת רד "סררים".  וכך אמנם פירוש "סרים מן הדרך"במשמעות 
 ."יששכר"וכן  5.  "חצר"ק בספר השרשים ערך "תב רדו, כמו שכ"חצוצרות"אלה שבמילה 

.  על הדיעות השונות בזה אצל בעלי "לקריאת בן אשר"וסיף: ק מ"רדבפירושו לירמיהו לז,יג 
ק והאסכולות "ואילך על רד 10, ושם ע' 16-17הקדמת א' ליפשיץ לספר החילופים ע'  ראו המסורה

חסר דיבור זה  ויחיה וכו'. 7דבריו שם.   השוו ."ומחייאל ילד את מתושאל"וכן  6המסורתיות.  
נדפס המבוסס על סר גם בחהוא י פריס, ולכן "וסף בשוליים של כתה ואף לא פריס ומינכן; י"בכת

ממה שנמצא שלא במקום הנכון גם בשאר  ק"מתוספותיו של רדנראה בבירור שהוא י. "אותו כת
 "עריםהש"בין ששהוא מ ותב כך, ככל הנראה, מפניכק "רד הוא יעיאל וכו'.בחילופים.   עיינוי; "כת

ה "שם הערה ד וראו שוערי הארון שבכאן. הם ניח שהם וא מיאל, והשם מתייחס רק לעובד אדום ויע
 ."שהיו שוערים"
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ויהי בעזר האלהים פ שהיו שוערים, היו גם כן משוררים: (כו) "כלומ': אע. שערים לארון
: שלא נכשלו "בעזר"ח על המנהג.  וטעם "ל; ומשפטה בפת"בסגו "בעזר"ת "בי. את הלוים

מכאן שהארן  – "בעזר"ל: "לה כשמת עזא.  ודרשו רבותי' זבנשאם הארן כאשר נכשלו בתח
ב ו,יג): (כז) "נשא את עצמו.  ובספר שמואל אומ' כאשר צעדו ששה צעדים זבחו זה הזבח (ש

 5 "מעיל בוץ*"(דנ' ג,כא).  ו "פטשיהון וכרבלתהון"מעוטף; וכן בארמית: . מכרבל במעיל בוץ
 – "אפוד בד"ם פס' יד).  ויונתן תרגם שאומר הנה הוא אפוד בד שאומר בספר שמואל (ש

 –(שם יג,יח)  "כי כן תלבשנה בנות המלך* הבתולות מעילים", ותרגם "כרדוט דבוץ"
(יה'  "הארון הברית"; וכן "השר שר המשא"חסר הנסמך: . וכנניה השר המשא: "כרדוטין"

 פי': משמיעים קול: . משמיעים בנבליםג,יד), ואחרים זולתם: (כח) 

 נ] ודרשו רבותי' 3כ).   "תיקן כמש 1פוהנה ( פ] ומשפטה 2שוערים.    ו] משוררים.   משוררים ו] שוערים 1
פ סימן "ע "ודרשו...", והוכנס בנדפס לפני השלים 1פ(ח'  פמ] ובספר...הזבח 4   ח'. פנ] ל"ז.   ורבותינו דרשו

; רכך ] בוץ 5+ נושאי ארון יי'.    ב] עדו+ כי.   צ נ1פור + ויהיו; ב).   אומ'] 1פ י"בכתמיותר וכנראה מוטעה 
ותרגם כי  7).   נ1פבו פ"ע תוקן(ח'  רבוז,  אסבוץ*]  5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ומעיל...כרדוטין 9-5בוז.    ס
 וכנינה. ס; רכך ] וכנניה 8).   נ1פוראב פ"ע תוקן( המלכים סכי כן תרגם.   המלך*]  נ1פו] כן

ויהי בעזר .  שם ובהערות "השוערים"ה "דבריו לעיל פסוק יח ד ווהש פ שהיו שוערים וכו'."אע 1
במקראות גדולות דפוס לובלין (ובדפוסים המבוססים עליו), כל דיבור זה הוכנס בטעות לתוך וכו'. 

 ראו ודרשו רבותי' וכו'. 3שמואל ב ו,יג.   לעדבריו  השוו וכו'. "בעזר"וטעם  2י.  "דברי המלרש
שהיו מרגישים הכהנים בהם שהוקל משאם " ק לפי הפשט:"המלריגם תב וכבבלי סוטה לה,א.  כך 

לא מצאתי מקורו.   "בעזר"המילה ל מ".  אך מה שלמדו כך רז"מעליהם, שהיה הארון נושא את עצמו
מתוספותיו של פריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור ובספר שמואל וכו'.  4

י "בשולי כתקום הנכון מחמת קריאה מוטעית של אותה תוספת שלא במנמצא בנדפס . (הוא ק"רד
חו שזב ארמב הוא פסוק בשמואל, שםה לעזו לפירושו כאן מתגלה מדבריו  תתוספחשיבות פריס.)  

מתאים לפירוש  רי שאחז בארון ששה צעדים; וזה הרישעוזא מת אח מפני את הזבח כל ששה צעדים
 והשוו ק;"כך בתרגום ובמלרי מעוטף. 5המתייחס למות עוזא.  שבכאן,  "ויהי בעזר..." לעק "רד

פריס ומינכן, וסביר שהוסיפו  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  וכו'. "מעיל בוץ"וי.  "המלרש
בסוף ספר  ."פטשיהון וכרבלתהון" 5דבריו שם.   והשווק אחרי שעסק בפירושו לשמואל. "רד

ויונתן  6.  "מיני מלבושים הם": ק"רד וסיףדניאל, מרי המילים הארמיות שבספר השרשים, בביאו
ק שהאפוד שם "באותו אופן; וזה תומך בקביעתו של רד "אפוד"ו "מעיל"ל: תרגם "ר תרגם וכו'.

 8אינם זהים.   "אפוד"והתרגום של  "מעיל"והמעיל כאן הם אותו דבר.  אבל על פסוקנו, התרגום של 
רש שהוא כמו מפק "המלריהפסוק ביהושע.   לעדבריו  ווהשו מכלול מג,א; ראו חסר הנסמך וכו'.

 י מרומא לעיל פסוק טז"רבב משמיעים בנבלים. פי': משמיעים קול. 9.  "שר משא המשוררים"
 הנבלים והכנורות הנזכרים שם), שהןשם מוסב רק על המצילתיים (ולא על  "משמיעים"שמפרש 

וסיף הוא מ; והעל השני ל על ידי הכאת אחתע קול באופן פעיהמנגן משמי , כי בהן"שני מזרקים"
שמשמיעים קול  ק היא להסביר"כוונת רדאם כן,  ,לדעתוכאן.   "כן פיר' ר' דוד קמחי 'בנבלים'"ש

ק "אין לדעת בבירור אם לרד .  (אך"משִמעים בנבלים"בנבל באופן פעיל, ושבכך מובן הניסוח 
מוסב על הוא ש ק מפרש"המלרין או לא. גינה אחרים הנזכרים כאמוסב גם על כלי נ "משִמעים"

כאן רק כדי להראות  "דיבור המתחיל"ב "בנבלים"בתרגום.)  אולם, יותר נראה שנמצא  עיינוכולם.  ו
 .  "משמיעים קול" כוונת הפסוק היאלפרש כי  ים איפואחמוכרשו "משִמעים"שאין מושא אחרי הפועל 

 ."בנבלים"ל "משִמעים"לבאר איך מתייחס הפועל  ק"אין כוונת רדובכן, 
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זה המזמור שוררו אותו היום לפני הארון.  ובספר תהלים . בשמו ראוהודו ליי' ק(ח)  טז
(קה) הוא כת' גם כן; אלא שיש ביניהם שנוי מעט במקצת תיבות, והענין אחד.  ושם הוא עד 

ן פס' כב), (להל "הודו ליי'"(שם פס' טו); וֵהנה גם כן הוא תכלית מזמור  "ולנביאי אל תרעו"
(להלן פס' כג) הוא מזמור אחר.  ובספר תהלים (צו) הוא גם כן זה  "שירו ליי' כל הארץ"כי 

דברי דוד למשוררים ולקהל: . הודו ליי'המזמור; אלא שיש ביניהם שינוי מעט, והענין אחד:  5 
 א יח,כד).  או פי'"(הש' מ "ואני אקרא בשם אלהי"לצעק ולהתפלל* אליו, כמו . בשמו ראוק
(בר' יג,ד); וזהו טעם  "ויקרא שם אברם בשם יי'": להורות דרך יי', כמו "קראו בשמו"

*: העלילות שהתעלל בפלשתים על דבר הארון "עלילותיו".  *ופי' עלילותיו *הודיעו בעמים
 בפה ובכלי: . שירו לו זמרו לוא פרק ה): (ט) "(ש

דבר.    רדברי]  5).   השלים 1פ(ח'  פנ] הוא 4ובנביאי.    פנ] ולנביאי 3אותן.    נ] מזמור.   אותו מ] המזמור 1
ולהתפל  סרו' לו' לצעק.   ולהתפלל*]  ו] לצעק 6ח'.    פנ] לצעק...בשמו 7-6).   השלים 1מ' (ח מ] דברי דוד

 אסבעמים*]  8כו'.    מ] ).   טעם"השם"תיקן  1רשם ( ר] אלהודות.   יי' נ] להורות 7).   ומראב פ"ע תוקן(
 פ"ע הושלם(ח'  וראבס.   *ופי' עלילותיו*] )השלים 1פ(ח'  פמ] ).   ופי'...הארוןומפנרב פ"ע הושלם( ח'
 ובכלים.    פנו] ח'.   ובכלי ס; 1ס] כך אלו 9).   נ1פ

במזמור שם יש . לזה שבכאן(היותר מפורט) פירושו שם  השוו ובספר תהלים הוא כת' גם כן. 1
לפי "ק: "אבל במלרי והנה גם כן וכו'. 3על כך דבריו שם.   ראוו המשך ארוך שאינו נמצא כאן;

שהתחיל מזמורו ב'הודו ליי' קראו בשמו' סיימו ב'הודו' (להלן פסוק לד), וכן שבחו של מזמור; וכן 
וסיף וא מ; וה"ב)...-נתייסדו רובי מזמורי תילים: 'אשרי האיש' ומסיים 'אשרי כל חוסי בו' (תהלים א

בבלי ברכות י,א  השוו(תחלתם המסיימים בלשון דומה לזו שבל מזמורי תהלים השם כמה דוגמאות ש
ק.  "הם מזמור אחד, שלא כדעת רד "שירו לה' כל הארץ"ו "הודו לה'"לפי זה, ותוספות שם). ובכן 

את מה שנחלקו לשני מזמורים בספר תהלים על פי מה  ק נשמע שהוא מפרש"ואמנם, מדברי המלרי
י להלן פס' לה) שעד "ק להלן פסוק כג והמלרש"רד לם רבה יב, וכן מצטטל (סדר עו"שאמרו רז

הוא בהתאם לכך, אילך על התמיד של בין הערביים. שרו על התמיד של שחר, ומשם ו "שירו לה'"
הוא ; ו"בתילים מתחיל מזמור השיני 'שירו ליי'', מוסב על 'הודו לה'' שהוא אומר בבקר"תב שוכ
'הודו' לשון "ששרו בבוקר מקבילים לאלה שבחלק של בין הערבים: משיך לבאר שרכיבי החלק מ

ד כגון זו של 'לה''), "רח לבאר באורך, ולא לשון 'שבח', שאין נופלת עליה למוטהוא 'שירו' (כמו ש
'בשרו מיום אל יום ישועתו' מוסב על 'הודו ליי'' ועל 'הודיעו בעמים נפלאותיו', 'ספרו בגוים' על 

(הסובר שהם שניים, כדעתו  י על חילוק המזמורים"בדעת המלרש . "ו', וכן כולן'שיחו בכל נפלאותי
ובספר תהלים הוא גם כן  4ו.   לה וסוף דבריו לפסוק כב.-סוקים לדדבריו להלן פ ראוק), "של רד

על הגאולה העתידה, וכאן על ישועת הארון מיד הפלשתים.   ק מפרש את המזמור"שם רד זה המזמור.
ק בפירושו "ציין רדממקביל בתהלים יב,ד, כמו שהפסוק ה לעכך בתרגום  לל אליו.לצעק ולהתפ 6

גם בפירוש לתהלים, שלא כבמהדורת א' דרום שחסר בה מילת  הנכונה נוסחהכך האו פי'. שם.  
ע לפסוק בתהלים. "כך בראב או פי' וכו'., שם נשמעים איפוא שני הפירושים כפירוש אחד.  "או"
 וזהו טעם כו'. 7  ."קראו לעמים בשמו"קביל בישעיהו יב,ד בהציגו פירוש זה: מהפסוק ה לעק "רדב
השני של  ולחלק –שמשמעותו הוראת דרך ה'  – "קראו בשמו"ל: לפי אותו פירוש שני, מקביל "ר

 "עלילותיו"ופי'  8, שאף הוא רומז להודעת מעשי ה' ודרכיו.  "הודיעו בעמים עלילותיו"הפסוק 
מה שחסר .  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר ף הדיבור מכאן עד סו וכו'.

לציין שהוא  הדומות.  אך ראוי-נראה שהוא מחמת טעותבחילופים)  עיינוי ("רוב כתב "ופי' עלילותיו"
 9ק.  "י; וכמו כן נמצא במלרי"המלרש השוו על דבר הארון.פירוש לתהלים שבדפוסים.  בחסר אף 

 פסוק בתהלים.ה לעע "ראב השוו ל: השירה בפה והזמרה בכלי. "ר .בפה ובכלי
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. התהללו בשם קדשו*גם תשיחו תמיד זה לזה בכל נפלאותיו*: (י) . שיחו בכל נפלאתיו
לבבכם שאתם  ישמחאתם תוכלו להתהלל על כל העמים בשם קדשו הנקדש עליכם; על כן 

שמח לבם בשם* בבקשם אותו: (יא) י –ואפלו מהאומות  –.  או כל מבקשי יי' מבקשי יי'
זרע (תה' עח,סא): (יג)  "ויתן לשבי עזו", כמו שכת' "עזו"הארון נקרא . דרשו יי' ועזו

כי כונת  "זרע ישראל".  ואמ' הנה "זרע אברהם עבדו"ובספר תהלים (קה,ו): . ישראל עבדו 5 
ישראל הוא  שאמר שם הוא זרע ישראל.  כי זרע אחר היה לאברהם; אבל זרע "זרע אברהם"

פ "אע. הוא יי' אלהינועל זרע ישראל רצה לומ': (יד)  "זרע אברהם"וכשאמר  –מיוחד בנו 
 , הוא אלהינו ואנחנו עמו: בכל הארץ משפטיוש

 פ"ע תוקן(בבקשם  בסבשם*]  12אפלו.    רואפלו]  3).   פנמו פ"ע הושלם(ח'  רבס*גם...נפלאותיו*]  1
 ;נ1פומראב כך(אלהינו]  8ח'.    מ] .   שם)השלים 1פ(ח'  פ] שאמר 6').   שכת 1מכת' ( מ] שכת' 4).   מפנר
 אלינו).    ס

כולל נפלאות הארון וגם שאר  "בכל נפלאותיו"וסיף שוא מלתהלים ה ובפירוש גם תשיחו וכו'. 1
נמצאת  "בשם"המילה  או כל מבקשי ה'...ישמח לבם בשם וכו'. 3הנפלאות שעשה לישראל.  

 ופירושלפי פירוש זה. השוו  מבקשי ה'אף היא מתייחסת לכל ן של הפסוק, אשר ו הראשוחלקב
אתה "הביטוי ביא ראייה מק מ"רד שם כמו שכת' וכו'. 4.  ע שם"ראב, ותהיליםהפסוק ב להמקביל ע
י.  "המלרש השווווסיף לבאר שבארון נראה עוזו של ה' ותפארתו. (תהלים קלב,ח), והוא מ "וארון עזך

דרשו משכן הארון ושם ": המקביל בתהלים ל הפסוקמפרש ע ק"רדבקשר לארון,  "שודר"בביאור 
.  אבל פירושו הארון "עזו"כאן כותבים ש י"ג והמלרש"המלתרסו ע שם"הראב. גם "התפללו לפניו

ל: "רהוא מיוחד בנו.  6.  "כח מעשיו אשר הפליא לעמו ישראל –דרשו יי' ועוזו ": ק מפרש"המלרי
פ שבכל "אע 7.  וא מצטט בפירושו לתהליםשההתומכים בזה הפסוקים  ראו מיוחד.  הוא זרעו באופן

ק שם בשם המדרש (אך "תב רדומה שכ וראו ע לתהלים. "לעומת הראב השוו הארץ משפטיו וכו'.
 "הוא ה' אלקינו"רש מפק "המלרירוב המדרשים שבפירושו לתהלים).  מו אינו ברוב הדפוסים, כ

זכרו נפלאותיו אשר עשה "כנימוק ל "בכל הארץ משפטיו"שבפסוק יא, ו "ודרשו ה' ועז"כנימוק ל
בכל המזמור הזה הכפיל המשורר את שירו "ק ש"תב המלריושבפסוק יב.  גם כ "מופתיו ומשפטי פיהו

מרוב חיבת הקודש; ומרוב געגועיו ושעשועיו כופל כל לשונו, וסותם כל דבר ודבר ואחר כך 
 ק,ג. תהלים צה,ז; ראו נחנו עמו.הוא אלהינו וא 8  . "מפרשו
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(קה,ח); פי': הברית אשר כרת עם  "ָזַכר לעולם בריתו"ובתהלים: . זכרו לעולם בריתו(טו) 
לאלף שיעמוד  צוהשהיה לו עמו וההבטחה שהבטיחו  דבראברהם זכר אותה לעולם לבניו.  וה

בר שגזר בין הבתרים (בר' (איכה ג,לז); ופי': הד "יי' לא צוה": גזר, כמו "צוה".  או פי' דור
 טו,ט ואי') יהיה לאלף דור.  

] צוה גזר 3שהבטיחהו.    פנמשהבטיחה,  ר.   שהבטיחו] )השלים 1פ(ח'  פ] לו 2שכרת.    מרבאשר כרת]  1
 .   )השלים 1פ(ח'  פ] יהיה...דור 4+ לתת לבניהם ארץ כנען.    פנצוה).   הבתרים]  1מח' ( מ

זכר "לתהלים מבואר ש ובפירוש זכר אותה לעולם. 2ל פי הפסוק הבא.  ע אשר כרת עם אברהם. 1
, כי עוד ישובו אל הארץ "לעולם"נתן להם את הארץ אחרי ארבעה דורות; וזכר אותה הוא ש בכך "אותה

סביר והדבר שהיה עמו וכו'. שם מהמדרש.   ק מצטט"עוד מה שרד וראו ע שם). "אחרי הגלות (כראב
לי להתייחס השני של הפסוק בין לפי הקשרו בתהלים ובין לפי הקשרו כאן, וב וקחלשהוא מפרש בזה את 
או פי'  3בחלקו השני.  ש "צוה"לבין  נופסוקו הראשון של שבחלק "זכרו"בין  להבדל בצורת הפועל

ציווי אודות ההבטחה ה' הוא ענין מצווה, וכאילו הוציא  "צוה"הראשון,  ופירושפי ל : גזר וכו'."צוה"
הוא ענין גזירה  "צוה"ר לפיו שא פירוש השנילאלף דור.  אבל ל ציווה את ההבטחה עצמה) שתהיה(או: 

בכגון זה משמעותה התחייבות והבטחה ר שאשהיא לשון כריתה וחתיכה  –ע לתהלים) "(על פי הראב
'אשר נגזר עליה' [אסתר ב,א], כלומר: נחתך הדבר שלא ישוב עוד ": "גזר"ספר השרשים ערך  (השוו
אשר  "דבר"שהמפרש ק "רד ל כריתת ברית והבטחה.  ובכן,במשמעות ש "צוה"יש להבין  –) "אחור

[קרי: גזר]  "צוה"ההוא  "דבר"לפרש שההיא .  (גם יתכן שכוונתו "לאלף דור"(קרי: גזר) יהיה  "צוה"
בלי הוא מסכם את תוכן הפסוק  ,"הדבר שגזר..."תב כאן וכ; וכאשר הוא "לאלף דור"באופן שיהיה 

, כמנהג הלשון "אשר"לפי זה, כנראה, חסירה המילה התחביר שלו.  אך לא נראה כן.)   לפרש את
, ניתן לומר שלא היה צורך לכתבה, כי זמן העתיד מרומז בביטוי "יהיה"העדר המילה ל לפעמים; ובקשר

ההבטחה  ראוי לציין שלפי הפירוש הראשון, ששיעור הפסוק: ציווה אודות [או: את]. ("לאלף דור"
 לע.)  אולם, מדבריו "לאלף דור"לבין  "דבר צוה"שתהיה לאלף דור, קשה להסביר את העדר המעבר בין 

רק מלשון גזירה כפירושו השני כאן, נשמע שהוא מיישם את  "צוה"רש הוא מפפסוק בתהילים, איפה שה
-וכהנחת רוב חוקרי שבחלקו הראשון של הפסוק גם לחלקו השני (כמנהג תקבולות במקרא, "זכר"הפועל 

זכרו (בתהילים: זכר) ").  ובכן כך פירושו: JPSלמשל התרגום האנגלי של  ראו זמננו בפירוש הפסוק;
י "גם רש (והשוו "צוה (קרי: כרת) לאלף דור"אשר  "דבר"זכרו (או: זכר) ה –, ובמקביל "לעולם בריתו

מענין גזירה.  אבל לפי  "צוה"רשים י כאן).  ואמנם, פירוש זה הוא אפשרי רק אם מפ"לתהלים והמלרש
ניתן להבין את  לא יתכן שמובנו כריתת הברית, ואין הוא ענין מצווה, "צוה"הפירוש הראשון כאן ש

ק כאן, ורצף המשפט "תב רדויש צורך לפרשו כמו שכ ; אלא"הדבר אשר צוה"הפסוק במשמעות 
י "לעומת רש השוו "דבר"במשמעות ה לתהילים.  ווהתקבולת אינם עולים היטב כמו לפי הבנתו בפירוש

ומהו הברית?  דבר צוה לאלף דור; כמו: עד עולמי עולמים "ק: "י כאן.  ולשון המלרי"לתהלים והמלרש
לתת "וסף כאן פריס ובנדפס המבוסס עליו ה י"בכת הדבר שגזר בין הבתרים..  "נתן לנו את ארץ כנען

בצורתו הקדומה, שם היה חסר מהמשך דיבור זה עד נראה שהיה כתוב כך ַבפירוש .  "לבניהם ארץ כנען
בחילופים ובהערות  עיינובסוף הדיבור הבא (המופיע  "ואותה הברית והשבועה העמידה ליעקב..."

תייחס מכל מקום לתוכן הברית, וגם וא משם האשר  את הדיבור הבאק "רדהבאות).  אבל כשהוסיף 
הוא  ,"לאלף דור"אור פסוקנו בפרשו את המילים משיך את ביוא מבו הש הוסיף את שאר הדיבור הזה

כי הוא נמצא מיותר לאור הדיבור הבא, ומחמת האורך שלו הוא  "לתת להם ארץ כנען"מחק את הביטוי 
מחיקת הביטוי לא צויינה על ידי הסופר  תחביר של פסוקנו שבדיבור זה.  אךגם מפריע קצת לביאור ה

י פריס עם "הוא מופיע בנדפס, המבוסס על כת יס, ולכןי פר"שהכניס את התוספות לשוליים של כת
פריס, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  יהיה לאלף דור וכו'. 4התוספות שבשוליו.  

 ההערה הקודמת. והשוו ;ק"מתוספותיו של רד
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אשר יז) -פי': בריתו *שהיא עמכם* לעולם זכרו אותה תמיד: (טז "זכרו"ומה שאמ' הנה* 
וגו'  "ביום ההוא כרת יי' את אברהם ברית לאמר לזרעך נתתי"כמו שכת' את אברהם.  כרת

היתה, כלומ': בעבור יצחק, *לא בעבור ישמעאל  ליצחק(בר' טו,יח).  ואותה הברית והשבועה 
בברית ובשבועה לא אמ' אלא בעבור יצחק, כמו שאמ'  "לזרעך"ובני קטורה*; כי מה שאמ' 

בי נשבעתי "(בר' כא,יב).  והשבועה היתה בעקדת יצחק כמו שכת'  "כי ביצחק יקרא לך זרע" 5 
(בר'  "והקמותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך"(בר' כב,טז), ואמר ליצחק  "נאם יי'

, כי על זרעו ליעקב לחוק לישראל ברית עולםכו,ג).  ואותה הברית והשבועה העמידה 
 "ויתן לך את ברכת אברהם"ן אמ' יצחק ליעקב המיוחד היתה הברית והשבועה, לא על עשו; וכ

 לנכח ישראל: . חבל נחלתכםלכל אחד ואחד אמ' כן: . לאמר לך אתן(בר' כח,ד): (יח) 

שהיה עמהם,  סאב).   *שהיא עמכם*] נ1פמר פ"ע הושלם(ח'  אבסהשלים).   הנה*]  1פח' ( פומה...תמיד]  1
+  מ] אאברהם 2.   )השלים 1פ(ח'  פ] אשר...אביך 6-1).   מ פ"ע תוקן(שהיה עמכם  ושהוא עמכם,  נ1רפ

] באברהם 6.   לאברהם וליצחק אמ' ונשבע לתת לבניהם את ארץ כנען מ] כמו...אביך 5-2ושבועתו ליצחק.   
 4ולא.    ו] לא 3).   נ1פו פ"ע הושלם(ח'  ראבס*לא...קטורה*]  4-3היה.    נ1פ] היתה 3אברם.    נ1פבר

] ליעקב 11תיקן).    1מואות ( מ] ואותה 7+ וגו'.    ורבח';  נ1פויי']  נאם 6יצחק היתה.   ל נ1פ] לא...יצחק
השלים).   אברהם]  1סח' ( ס.   על] )השלים 1פ(ח'  פמ] לא...אברהם 8לבני ישראל.    פנ] ח'.   לישראל פנ
 + את.       ס; רכך ] אתן 9+ וגו'.    ר

שבפסוק מוסב על הברית; אלא הוא מוסב  "לעולם"ן כוונתו שאי בריתו שהיא עמכם לעולם וכו'. 1
ק הוא שמוסיף שאף ") את הברית.  ורד"תמיד"ק: ", והכוונה: זכרו לעולם (בדברי רד"זכרו"על 

ואותה "דיבור זה עד  אשר כרת וכו'.הברית היא לעולם, כנימוק לציווי על זכירת הברית לעולם.  
שהעתיק  ק"מתוספותיו של רדפריס, והוא כנראה  י"בכתחסר  "הברית והשבועה העמידה ליעקב

 –אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק "מינכן:  י"בכתו לתהלים, עם הוספות מסויימות. מפירוש
ק "; והוא דיבור קצר שכנראה חיבר רד"לאברהם וליצחק אמ' ונשבע לתת לבניהם את ארץ כנען

שבועה ישירה ליצחק לתת לבניו את הארץ; הכיר בעובדה שלא נמצאת בשלב אמצעי, לפני שהוא 
להלן הוא מצטט את מקור  ואותה הברית והשבועה ליצחק היתה וכו'. 3בהערה הבאה.   עיינוו
עמו) היא לבאר  , וטעמו230ע'  דברי הימים אבין בדבריו מ' אייזמן, כוונתו כאן (כמו שמ.  "שבועה"ה
נו שבועה ישירה ליצחק; אלא הפירוש לא מצאפירושו שנשבע ליצחק, שהרי  אין "ושבועתו ליצחק"ש

הוא שהשבועה, כמו הברית, התייחסה לזרע שיָולד מיצחק לבד, ולא לזרע ישמעאל ובני קטורה.  
 לא...קטורה.ק לישעיהו סו,ה.  "ברד "בעבור האל" השוו : אודות יצחק;מובנו "בעבור יצחק"ה שנרא

לא  4בהערה הבאה.   עיינו.  ותוספתה וספת עלתא שהו , וסבירנוסח-עדירק בענף אחד של  נמצא כן
זהו תיקון שהכניס ה ש; ונרא"ליצחק היתה"י פריס ובנדפס: "לכת תוספתב אמ' אלא בעבור יצחק.

כי מכך היה נשמע שאף  ,"לא אמ' אלא בעבור יצחק"שינה את הלשון מהוא ק בשלב מאוחר, וש"רד
בה בירר אשר ּנו בהערה הקודמת, שצייַ  תוספתנראית גם מטרת ה ובניו אינם בכלל הברית.  כך יעקב

 כמו שאמ' וכו'. 4ק שהדגשת יצחק היא פרט לישמעאל ובני קטורה, ולא פרט ליעקב ובניו.  "רד
הוסיף לו בברכה הזאת "לשונו שם:  והשבועה היתה בעקדת יצחק וכו'. 5דבריו שם.   השוו

 השוו ."והקמותי..."מר ליצחק וא 6ק.  "כך במלרי ."בי נשבעתי..."כמו שכת' .  "השבועה
פריס  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  לא על עשו וכו'. 8תהלים.  הפסוק המקביל ב לעע "הראב

לכל  9דבריו שם.   השוו וכן אמ' יצחק ליעקב וכו'..  ק"מתוספותיו של רדומינכן, וסביר שהוא 
לכל אחד "שונו בפירוש לתהלים: ל.  "לך"לבאר את לשון היחיד של היא כוונתו  אחד ואחד אמ' כן.

ל: לשון "ר לנכח ישראל.י כאן.  "ע שם והמלרש"הראב והשוו כוונתו כאן.  ; וכך אמנם"מן האבות
, ושלא כלשון הרבים "לך"מוסבת על כל ישראל, בניגוד ללשון היחיד של  "נחלתכם"הרבים של 

 בדיבור הבא ובהערות. עיינושבפסוק הבא.  ו
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. ויתהלכו מגוי אל גוי(קה,יב): (כ)  "בהיותם"האבות; וכן אמ' בתהלים  כנגד. בהיותכם(יט) 
גדולי . במשיחיפרעה ואבימלך: (כב) . ויוכח עליהם מלכיםאברהם יצחק ויעקב: (כא) 

ונסיכי, כי היו נכבדים אצל המלכים כאלו היו מלכים משוחים; וכן אמרו בני חת לאברהם 
וכן אבימלך הלך אחר יצחק לעשות שלום ולכרות (בר' כג,ו),  "נשיא אלהים אתה בתוכנו"

כי נביאים היו, והשם היה מדבר עמהם; וכן . ובנביאי אל תרעוכט): -ברית* עמו (בר' כו,כו 5 
(קה,טו)  "ולנביאי"(בר' כ,ז).  *ובתהילים  "השב אשת האיש כי נביא הוא"אמ' על אברהם 

וגם זה . שירו ליי' כל הארץ) כו-ד, ואחד הוא, כי פי' זה: לא תעשו להם רעה*: (כג"בלמ
(לעיל פס' ח) אמרו  "הודו ליי'"ר יב) כי "ל (סע"המזמור אמרו בו ביום.  ואמרו רבותי' ז

בין הערבים; וכך אמרו אלה השנים המזמורים בכל יום לפני הארון כל  "שירו ליי'"בבקר, ו
 10 הימים, עד שהביא שלמה את הארן לבית עולמים: 

 5ונסיכים.    ב] מלכים.   משוחים נ] המלכים 3.   )השלים 1פ(ח'  פ] ויוכח...אמרו 3-2אמ' כנגד.    ו] כנגד 1
 פ"ע הושלם(ח'  מפראבס*ובתהילים...רעה*]  6-7עמם.    ור).   עמהם] ומפנרב פ"ע הושלם(ח'  סברית*] 

וכן.   אלה  פנ] וכך 9.   ח' פנ] ל"ז 8בהם.    וופי' שניהם.   להם]  וח'.   כי פי' זה]  וואחד הוא]  7).   נ1פו
 שני.    ומרשנים,  בכל אותן שנים.   השנים]  פנ] השנים

 ת ובניהם, שהיו אז מתי מספר,שהכוונה לאבו הוא מפרשעל הפסוק בתהלים  כנגד האבות וכו'. 1
, "נחלתכם"כאן יכול להיות מוסב על העם, כמו  "בהיותכם"מכך היה נראה להבין שע שם.  "כראב

על כך  (והשווּו את כל העם באותה תקופה והיו אז מתי מספר הם, שהיויא לאבות ובניהכוונה השו
ק לא "מד רדו, ל"נחלתכם"שם, בניגוד לגוף השני של  "בהיותם"י).  אבל מגוף השלישי של "המלרש

לעיל (וכנראה גם בניהם) כשלעצמם (ולא  כאן מוסב על האבות הנמנים "בהיותכם" כך, אלא שגם
אברהם  2התרגום שם.   ראו אבל ."בהיותם"מוסב על העם בכללו.   "נחלתכם"בעוד שבתורת עם), 

ויוכח עליהם ק.  "במלרי י כאן; וכן נמצא"ע לתהלים, והמלרש"י וראב"רש השוו יצחק ויעקב.
פריס; אבל לפחות החסרון שבדיבור הבא  י"בכתחסר שבדיבור הבא  "אמרו"מכאן עד  מלכים וכו'.

י "כך ברש פרעה ואבימלך..  שהוא היה אמנם בפירוש בצורתו הקדומהעות, ושהוא תוצאת טנראה 
ע שם מעיר שרק אצל "הראבק על פירוט התוכחה שבפסוק הבא.  "י ובמלרי"לתהילים, ובמלרש

 –במשיחי "י שם: "ברשע לתהלים.  "ראב השוו גדולי ונסיכי.תוכחה במילים.   אבימלך נמצאת
ע "הראב השוו כי נביאים היו וכו'. 5התרגום כאן.   וראו . "דולהבגדולי; כל משיחי לשון שררה וג

י "כת , הכוללנוסח-עדימכאן עד סוף הדיבור נמצא רק בענף אחד של  ובתהלים וכו'. 6לתהלים.  
בהערה הבאה).   עיינוי פריס עם תוספותיו (ו"י פריס, והנדפס המבוסס על כת"וטיקן, התוספות לכת

 ק"מתוספותיו של רד , אם כן, שהואנראההפסוק בתהלים.   למקביל עהפירוש כן בואף לא נמצא 
שזהו  נראה; ו"ופי' שניהם"וטיקן:  י"בכתבמקום כל זה נמצא  ואחד הוא, כי פי' זה. 7ת.  ומאוחרה

 תוספתהנמצאת ב –שהעדפנו  "כי פי' זה"אבל ראוי לציין שהלשון  י.", כמנהגו של אותו כתקיצור
 ל: ביום הנחת הארון בירושלים."ר בו ביום. 8.  היא חריגה –וקב אחריה) י פריס (ובנדפס הע"לכת
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(הש' להלן פס' לז), כלומ': כל יום בשרו  "יום ביומו"כמו . בשרו מיום אל יום ישועתו
ישועתו, כי תמיד הוא מושיע אתכם מיד אויביכם.  ואמ' זה על ישועת הארון, כי על כרחם 

(להלן פס' כד); כי כבוד גדול  "ספרו בגוים את כבודו"וזהו  ו). -א ה"השיבו אותו פלשתים (ש
כל אלהי העמים אלילים, ויי'  היה דבר הארון, ובאותו הדבר היה להם לגוים להכיר כי

כי אף עובדי צבא השמים עבודתם הבל, כי הוא* עשה השמים וצבאם והארץ  . שמים עשה 5 
ון; והנה דגון אלהיהם נפל לפני הארן והים וכל אשר בהם, ואין ראוי לעבוד העבדים אלא האד

וכבדוהו ונשאוהו בראותם נפלאותיו* (שם ו,ז ואי'):  –א ה,ג) "ונכרת, והוא נשאר בכבודו (ש
לפי שהיתה יללה ובכיה בפלשתים כל ימי שבת . הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו(כז) 

 הארון בשדה פלשתים (שם פס' ז): 

כ).   "תיקן כמש 1פדבר ( פ] הדבר 4הפלשתים.    מ] פלשתים 3.   )השלים 1פ( ח' פ] זה 2+ ויום.    ו] ביום 1
).   נ1פור פ"ע הושלם(ח'  אבסהוא*]  5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] אף...והנה 6-5).  השלים 1מ' (ח מ] לגוים

 סיו*] ח'.   נפלאות רונשבר והארון.   בכבודו]  ו] ונכרת והוא 7.   + את נ1פא] ח'.   לעבוד רוצבאם] 
 ).   נ1ומפראב פ"ע תוקן(ח'  פנפלאותנו, 

תב מיד לפני זה וכהוא ש למרותואמ' זה על ישועת הארון, כי על כרחם השיבו אותו פלשתים.  2
תמיד מושיע אותם מיד אויביהם, הישועה שהניעה  היא שה' "בשרו מיום אל יום ישועתו"שמשמעות 

ספרו בגוים את "וזהו  3ועת הארון מיד פלשתים.  את השיר, ושאליה הוא מתייחס בייחוד, היא יש
שבמשפט הבא.   "והנה"עד  "אף"פריס ומינכן חסר מ י"בכת כי אף וכו'. 5י.  "המלרש השוו ."כבודו

כי דגון אלהיהם " ושבצורתו הקדומה של הפירוש לשונו היתה ,ק"מתוספותיו של רדהוא וסביר ש
בסוף, אולי כשעסק בפירושו עיקר לאותו דגון.  אבל למתייחס ב "אלהי העמים"הבין שהוא ו "נפל...

הוא  –רש את המזמור על ישועת הארון אלא על הגאולה העתידה אשר שם אין הוא מפ – לתהלים
 "וה' שמים עשה"ביטוי היא צבא השמים, ושבכך הוא קשור ל "אלהי העמים"חידש שעיקר משמעות 

 דקה לראות שום אלוהות בצבא השמים, אין הצשה' עשה את השמיםכיון  זאת אומרת: בסוף הפסוק;
כי כל אלהי העמים אלילים וה' "אלא בה'.  ובכן, פירוש זה, שהוא לדעתו עיקר משמעות הפסוק 

ביאר שמשמעותו לפי ההקשר היא שהדברים קל הוא הכניס לתוך דבריו כאן; אך הוא , "שמים עשה
 –, כל שכן דגון אלהיהם "וא עשה השמים...אף עובדי צבא השמים עבודתם הבל, כי ה"שכיון  וחומר:

הוא  "הבל" עבודתם הבל.עבודתו הבל.   –שאינו מצבא השמים ושלעין כל נפל בפני הארון ונכרת 
י כאן, והתרגום "התרגום והמלרש וראו . "אלל"ספר השרשים ערך  השוו ;"אלילים"פירושו למילה 

ל: כשהיה "ר לפי שהיתה וכו'. 8 ות יט,י. שמ השוו כי הוא עשה השמים וכו'.ע לתהלים.  "והראב
 , היינו אצל ישראל, היתה שמחה, ואילו כשהיה אצל הפלשתים היתה יללה ובכייה."במקומו"הארון 
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, עזוה כבודכי כל העמים הרואים והשומעים זה* יתנו לו ה. הבו ליי' משפחות עמים(כח) 
ר הארון, ענינו גם כן על העתיד על פ שנאמר על דב"וכן טעם כל הפסוקים.  והמזמור הזה, אע

הגלות הזה: כשַיראה השם נפלאותיו כשיוציאנו מהגלות ויקבצנו, ַיראה נפלאותיו עד אשר כל 
(זכ' יד,ט), כמו  "והיה יי' למלך על כל הארץ"משפחות העמים יתנו לו הכבוד והעוז כמו שאמ' 

ם הים ומלואו יעלץ* השדה וכל ירע"(פס' לא).  וכן אמ'  "ויאמרו בגוים יי' מלך"שאמ' הנה  5 
ההרים והגבעות יפצחו לפניכם* רנה וכל "וכן אמ' בקבוץ גליות  –(להלן פס' לב)  "אשר בו

 "הודו ליי' כי טוב כי לעולם חסדו"ואז יאמרו אלה לאלה  –(יש' נה,יב)  "עצי השדה ימחאו כף
 (להלן פס' לד): 

).   השלים 1מ' (ח מ] אנפלאותיו 3ענין.    פנ] דבר 2 ח'.   נ] ).   לוומפנרב פ"ע הושלם(ח'  אסזה*]  1
 סלפניכם*]  6ח'.   פנ מוכל אשר בו]  6-5).   פנמב פ"ע תוקן(יעלז  ראסיעלץ*]  5+ לנו.    נ1פו] בנפלאותיו
 .   )השלים 1פ(ח'  פמאלה לאלה]  7).   ומפנראב פ"ע תוקן(לפניהם 

ענינו גם כן על וכבודו ומוראו.   ים בהכרת ה'עוסקל: הפסוקים הבאים ה"ר וכן טעם כל הפסוקים. 2
וכן אמ' בקבוץ גליות  6י שם.  "ברש פירושו לתהלים; וכן נמצאש אותו בהוא מפרכך  העתיד וכו'.

ם מקבילה לשמחת הים והשדה כאן.  שם הכוונה היא במפורש ל: שמחת ההרים והעצים ש"ר וכו'.
בפירושו זמן הגאולה.  כאן הכוונה ל היא לטעון שגם ר,ק כאן, כאמו"זמן קיבוץ גלויות; ודעת רדל

משל על השמחה הגדולה שתהיה מפני השלום הגדול שיהיה בעולם והטובה " זהותב שוכהוא לתהלים 
ר, התומך בתוכנו של פסוק לב מאמר מוסגכאן הוא כנראה הציטוט של הפסוק הזה .  "הגדולה שתהיה

א להראות שאחרי הנפלאות הנרמזות בפסוק לב, יכירו הי ק מצטט לפניו; ועיקר כוונת רד"ק"רדר שא
סביר ואז יאמרו אלה לאלה.  7בפסוק לד.   , כמו שנזכר"הודו..."כולם בה' ויאמרו אלה לאלה 

שבפסוק  "אז ירננו עצי היער"במקביל ל מרו לחבריהם, לא שיאמרו העצים כךשכוונתו: אנשים יא
י פריס ומינכן; "כתחסרים ב, ה"אלה לאלה"את המילים ק "לג.  ואולי כדי לברר כך הוא שהוסיף רד

מוסב על  "אז יאמרו"נשמע שהיה  – "אלה לאלה"בלי  – "אז יאמרו 'הודו...'"מהניסוח  זאת אומרת:
 "אז יאמרו אלה לאלה 'הודו'..."טט לפניו, אבל מהניסוח הוא מצבפסוק שההרים והעצים הנזכרים 

 ."אז יאמר אחד לשני..."כללי, וכאילו כתוב: הוא יותר  "יאמרו"נשמע שנושא הפועל 
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, כלומ': בכל יום "הושיענו"כלומ': ואמרו גם כן עתה . ואמרו הושיענו אלהי ישענו וגו'(לה) 
זה הפסוק הוא סוף . ברוך יי' אלהי ישראלויום התפללו על קבוץ גליות שעתיד להיות: (לו) 

כל ה ואמרו בסוף זה הפסוק, אמרו* התהלות והתושבחות; וככלות המשוררים המזמורים האל
ושאר  אסףעזב שם . ויעזב שם לפני ארון ברית יי' וגו'מ) -: (לזוהלל ליי' "אמן" העם

ולהעלות עולות,  דבר יום ביומו, ולשרת ולשורר ולזמר לפני הארוןהמשוררים לעמוד תמיד  5 
* לפני משכן יי'אמ' שילכו לגבעון צדוק הכהן ואחיו הכהנים כי זר מקריב בבמה קטנה.  ול

ועבד , כי שם היתה הבמה הגדולה, ואין מקריב בה אלא כהן: (לח) ערבו בקר עלותלעשות ה
א כו,ח): "(הש' דה "המה ובניו ואחיהם"*פי': ובניו ואחיהם*, וכן אמ' למטה . אדם ואחיהם

פי': ועם הימן וידותון חצצרות, ואמ' הכינוי קודם . ועמהם הימן וידותון חצצרות(מב) 
יביאה "(איוב לג,כ),  "וזהמתו חיתו לחם"(שמ' ב,ו),  "ותפתח ותראהו את הילד"הודעה; וכן ה 10 

 (שמ' לה,ה), וזולתם כאשר זכרנו בספר מכלל (כה,א):  "את תרומת יי'

 נו] והתושבחות 3אתה.    נ1פ] ח'.   עתה ר...הושיענו] אכלומ' 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ...להיות] אכלומ' 2-1
ואמר.    פנ] במזמורים.   ואמרו פנ] ).   המזמוריםשובכלות (וכן  בותפלות,  פנ] וככלות  והתשבחות. 

 6-5כמו.    מ] בשם).   השלים 1מ' (ח מ] אמן 4).   מר פ"ע תוקן(יאמרו  פנויאמרו,  בואמרו,  אסאמרו*] 
 1סח' ( סזה.   מקריב]  נ1פו] זר 6מעלות.    נולעלות,  1פ] ולהעלות 5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ולהעלות...קטנה

בבקר ובערב.    רבקר וערב]  7).   ומפנראב פ"ע הושלם(ח'  סולאחיו.   יי'*]  פנ] השלים).   ואחיו
ובניהם.    מ] ב).   ובניונ1פמרב פ"ע הושלם(ח'  אוס*] ב*פי'...ואחיהם 8.   )השלים 1פ(ח'  פמ] כי...כהן
 לשתיקן;  1פ(ההודעות  פנ] ההודעה 10וחצוצרות.    נ] בחצצרות 9).   יםלהש 1מ' (ח מ] גואחיהם

 ח'. נ1פ] את 11ח'.    מו).   ותפתח] "הידיעה"

מופיע שם , ה"דיבור המתחיל"פריס ומינכן (חוץ מה י"בכתחסר דיבור זה  כלומ': ואמרו וכו'. 1
הוא שכמובן שייך למה  .  וזהק"מתוספותיו של רדהבא), וסביר שהוא  "דיבור המתחיל"כחלק מה

עיקר גישתו למזמור המקביל  שהואתב בדיבור הקודם שהמזמור הוא גם על הגאולה העתידה, וכ
מן "מדבריו יוצא ש זה הפסוק וכו'. 3פסוק המקביל שם (תהלים קו,מז).   לעדבריו  והשוו בתהלים. 

ו של לעומת אריכות דברי והשוו ק. "במלרינמצא הוא סוף המזמור.  וכעין זה  "העולם ועד העולם
מכאן ולהעלות וכו'.  5ק על הפסוק המקביל בתהלים (קו,מח).  "תב רדומה שכ וראו י כאן. "המלרש

י פריס ומינכן, "כתחסרים בעד סוף הדיבור, על ענין הקרבה בבמות,  "כי שם", ומ"בבמה קטנה"עד 
 ואחיהם. פי': ובניו 8ספרא אחרי מות ט.   ראו על אותו ענין.  ק"יו של רדתוספותמוכנראה הם 

המה "נזכרים.   מוסבת על עובד אדום ובניו, למרות שבניו אינם "אחיהם"ל: לשון הרבים של "ר
פי':  9שם ובהערות.   עיינובפירושו שם;  , וכן נמצא"המה ובניהם ואחיהם"לפנינו:  ."ובניו ואחיהם

ואמ' התרגום.  לעומת  השוו ל: ועם הימן וידותון היו חצוצרות. "ר ועם הימן וידותון חצצרות.
הימן שהשמות  , למרות"עמהם"השם כסיומת במילה -ל: מופיע כינוי"ר הכינוי קודם ההודעה.

 נזכרים מיד אחר כך. להם מתייחס הכינויר שאוידותון 
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 "מאהל אל אהל"רוצ' לומ': וממשכן אל משכן, ולפי שאמ' . מאהל אל אהל וממשכן(ה)  יז
מאהל מועד אשר במדבר לגלגל, ומגלגל לשלה,  :"מאהל אל אהל"סמך על המבין.  ופי' 

ומשלה לנוב, ומנוב לגבעון.  ובכל אלה המקומות תחת היריעות היה המזבח והארון, ואף כל 
את אחד ה): (ו) -הימים שהיה הארון בקרית יערים המזבח היה בנב ובגבעון (להלן ב א,ג

ז,ז), כי השופט והראש  ב"(ש "את אחד שבטי ישראל"ובמקומו בספר שמואל: . שפטי ישראל 5 
(תה'  "שבט מישור שבט מלכותך"(בר' מט,י),  "לא יסור שבט מיהודה"נקרא שבט, כמו 

 "נות כרות* רועים וגדרות צאן", כמו שאמ' "נוה"גדרות הצאן נקרא . מן הנוהמה,ז): (ז) 
 ויצא שם דוד בכל הארצות ויי'"כמו שאמר . ועשיתי לך שם כשם הגדולים(צפ' ב,ו): (ח) 

 (לעיל יד,יז):  "נתן...פחדו על כל הגוים

 פ] ב+ ומשכן.   מאהל פ), ל+ וממשכן (וכן  מנרסומך.   אהל]  פנ] סמך 2.   )השלים 1פ(ח'  פ] במאהל 1
.   המזבח )השלים 1פ(ח'  פ] המקומות האלה.   תחת היריעות מ] אלה המקומות 3כ).   "תיקן כמש 1פאהל (
; השלים 1פ(ח'  פ] את...מלכותך 6-4וגבעון.    ומראבח'.   ובגבעון]  רהארון]  4הארון והמזבח.    נ] והארון

 1פצאן ( פ] הצאן 7.   במקומו נ1פ] ובמקומו 5).   נ1פבפ "נמצא אחרי הדיבור הבא, ותוקן ע ומראס י"בכתו
 והרועים;  נ1פ] ם).   רועישל , וכןמרב פ"ע תוקן(ח'  נ1פוכנות,  סאח'.   כרות*]  נ1פ] כ).   שאמ'"תיקן כמש

 + למעלה. פנ] שאמר 8גדרות.    ו] + וקרית וערים.   וגדרות

מאהל מועד אשר במדבר  2ק.  "במלרי י; וכן נמצא"ג והמלרש"המלתרס השוו רוצ' לומ' וכו'. 1
 ,מסעות הארון ליהן שמקורותבקשר לק.  "במלרי י; וכן נמצא"התרגום והמלרש השוו לגלגל וכו'.

ל: "ר תחת היריעות. 3ובהערות שם.   ,בתחילת המאמר "במה"דיה תלמודית ערך אנציקלופב עיינו
של ( תוספתפריס; וברור שהוא  י"בכתחסר דיבור זה  את אחד וכו'. 4בבנין ארעי, והוא המשכן.  

ובמקומו בספר שמואל  5בחילופים).   עיינוי ("ממה שנמצא שלא במקום הנכון ברוב כת )ק"רד
שם הוא כמשמעו; וכן  "שבטי"לעומת התרגום שם, ממנו נשמע ש והשוו . דבריו שם השוו וכו'.

כי דרך "וסיף: וא מה "שבט"בספר השרשים ערך  כי השופט והראש נקרא שבט.ק.  "נשמע מהמלרי
דבריו שם.   השוו ."לא יסור..."כמו  6.  "המושל להיות שבט בידו; ועוד כי בידו שבט מוסר העם

המסמל את סמכותו של המלך לשפוט  "שבט מוסר"ל מה ששם הכוונהנדשבט מישור שבט מלכותך. 
מכאן נשמע שהוא  גדרות הצאן וכו'. 7), אך לא לשופט עצמו.  "כי השופט"ה "למעלה הערה ד (ראו

.  "כרֹות רועים"לא רק על מקום ניה גם כתיאור של מקום גדרות הצאן, שבפסוק בצפ "ְנֹות"מפרש 
מקום שִיְכרו שם הרועים להיות שם מקניהם נכלאים, מן 'כי ": "תכרו"רש שם הוא מפבהתאם לכך, 

 דבריו לשמואל ב ז,ח, והשוו הוא מקום הבהמות.  "נוה"; משמע ש"יכרה איש בור' (שמות כא,לג)
פסוק בצפניה, וכן ה לעי ור' יוסף קרא שם ו"תב שם בדעת התרגום.  אבל רשוכהוא מה ש וראו

ק נראה שדוד, שהיה רועה צאן "ם הרועים עצמם.  ואף לדעת רדכמקו "נוה" מפרשיםק כאן, "המלרי
י כאן נשמע "מהמלרשמקום הבהמות, כדי לטפל בהם. , שהוא "נוה"(שמואל א טו,יא), היה נמצא ב

את  לצייןגם ראוי הוא כולל כאן גם מקום גדרות הצאן.  הוא אמנם שם למקום הרועים, אבל  "נוה"ש
וזהו אשר הפליא לעשות, שדוד היה כל כך בזוי ושפל שהיה רועה ": נופסוקק בביאור "לשון המלרי

 לעק "לשון רדי.  "המלרש השוו ."ויצא..."כמו שאמר  8.  "צאן, והוא נעשה מלך על ישראל
ועשיתי "ק: ".  ולשון המלרי"המלכים הגדולים, כמו שנאמר 'ויצא...'"פסוק המקביל בשמואל ב ז,ט: ה

ם יושבין או עומדין ומספרים בשבחן של מלכים העצומים הם כשבני אד –לך שם כשם הגדולים 
 המובאים כמו כן ,ל"את דברי רז .  אך הוא גם מצטט"מזכירים אותך...זהו משמעות פשוטו של מקרא

 שם). (ראופסוק בשמואל ה לעק "רדב
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גם כן היו  שופטיםעליהם  צויתיבראשונה היו מבלים אותם, וכן מימים ש. ולמימים וכו'(י) 
פ שהיו מושיעים אותם השופטים, לא היה להם מנוחה שלימה עד עתה: "ענים אותם.  אעמ

בית עד שדברת אל . ותקטן זאת בעיניךשהמלכתני, ואני קטן ונבזה: (יז)  עד הלם.(טז) 
והעמדתיהו בביתי "שהבטחת *זרעי אחרי* להמליכם עד עולם, כמו שאמ'  ,למרחוק עבדך

כלומ': ראיתני במעלה . וראיתני כתור האדם המעלהיד):  (לעיל פס' "ובמלכותי עד העולם 5 
תורת "הוא לשון תכונה; וכן  "תר"פ שאני קטן ונבזה.  ו"גדולה בתכונת האדם הגדול, אע

ש א,י), שהם "(שה "נאוו לחייך בתורים"ב ז,יט).  וקרוב לו "שאמר בספר שמואל (ש "האדם
 הפנינים* המסודרים ומחוברים על סדר ותכונה: 

הוא  ס י"בכת, ורח'.   בראשונה...אותם] (כך  ס; 1פכך ] וכו' 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ולמימים...עתה 2-1
 נ1פ] פ"ח'.   אע רמענים...שלימה]  2ואף.    נ1פורוכן] .   מכלים נ1בפ] ).   מבלים"דיבור המתחיל"חלק מה

).   מפנרב פ"ע תוקן(זרעו אחריו  סאי*] + כלומ'.   *זרעי אחר ו] למרחוק 4ועל.    מעל,  ו] אל 3פ.   "ואע
 פנ] פ שאני קטן").   אעלכתכונת (וכן  ומנרבתכונת]  6הראיתני.    נ] ח'.   ראיתני רהמעלה...ראיתני]  5

 ).   ומפנראב פ"ע תוקן(הפנים ס הפנינים*]  8+ וזאת.    1ב] ).   כןשואני שפל (וכן 

בראשונה .  ק"מתוספותיו של רדומינכן, וסביר שהוא פריס  י"בכתחסר דיבור זה  ולמימים וכו'. 1
י ור' יוסף "ק, וכן רש"תב המלריוהוא מפרש את הפסוק על פי סוף הפסוק הקודם; וכדבריו כ וכו'.
 את ענין העינוי על י, אשר כנראה אינם מפרשים"ג והמלרש"המלתרס וראו שמואל ב ז,יא.  לעקרא 

 על פי הפסוק בשמואל, "לענותו"כמו  "לב�תו"ק "רש רדימי השופטים הנזכרים בפסוקנו.  מה שמפ
ק שם מהמדרש.  בקשר "רד מצטטמה ש וראו ק. "במלרי י; וכן נמצא גם"המלרשעל כך  השוו

כך  שהמלכתני. 3.  "בלה"ספר השרשים ערך  ראו ק"רד לפי "לב�תו"של  למשמעות המילולית
עד "ק: "קרא לשמואל ב ז,יח.  ובמלריי ובר' יוסף "י כאן, וברש"ג ובמלרש"בתרגום, במלתרס

ואין הלום אלא מלכות, שנאמר: 'הבא עוד הלום "ק: "וסיף רדהפסוק בשמואל מ ל.  ע"הגדולה הזאת
עד  תהלים קיט,קמא.  השוו ואני קטן ונבזה..  "א י,כב)"איש ויאמר יי' הנה הוא נחבא אל הכלים' (ש

י ור' "ק), ורש"במלרי י (וכן נמצא"המלרשג, "המלתרס השוו שדברת...להמליכם עד עולם וכו'.
לעלמא "מתורגם  "למרחוק", ק על אותו פסוק בשמואל"ציין רדמכפי שב ז,יט.   יוסף קרא לשמואל

 ,"תור"ספר השרשים ערך  השוו כלומ': ראיתני וכו'. 5בתרגום כאן.   בתרגום שם; וכן נמצא "דאתי
ק כאן בפירוש אחד) "יוסף קרא שם (וכן המלריי כאן ור' "המלרשפסוק בשמואל.  ה לעדבריו  וראו

כמנהג ": "כתור האדם"ש מפרג "המלתרסמע מהתרגום כאן.  , וכן נש"שורה"מלשון  "תור" מבינים
ק, "גם המלריאר את רצף פסוקנו.  הוא מבשם איך ש וראו , בהתאם לפסוק בשמואל;"תורת בני אדם

נר'  –וראיתני כתור האדם המעלה "מואל: בהתאם לפסוק בש "תורה"רש אותו מלשון מפבשם רבו, 
בתמיה. והלא אין דרך בני אדם לידע  –לר' לפרשו בתמיה, כלומר: וכי הראית לי בתורת האדם? 

 לעי ור' ישעיה מטראני "רש וראו . "עתידות, ואתה הודעתני שבני ימלוך אחרי, וזו מעלה יתירה
 כן שכך גם כוונת התרגום שם.בלשון שאלה; וית גם אותו פסוק הפסוק בשמואל המפרשים



  דה"א יז,כא

 102 

זה היה לך שם גדלות ונוראות, שפדיתם . לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים(כא) 
אשר "והם שבע אומות.  ובספר שמואל אומ'  –מבית עבדים ממצרים, וגרשת מפניהם גוים 

 היו: ב ז,כג), פי': מגוים ומאלהיו, או: והכית גוים ואל"(ש "פדית ממצרים גוים ואלהיו

 3ח'.    מפנרבמבית עבדים]  2גדולה.    ב] שם גדולות היה לך.   גדלות רח'.   היה לך שם גדלות]  רזה]  1
 ח'. פנ] בפי'...ואלהיו

כוללות גירוש הגוים מארץ כנען וגם יציאת מצרים,  "גדלות ונוראות"ל: ה"ר זה היה לך וכו'. 1
חסר  נוסח-עדיברוב  מבית עבדים. 2גב.  למרות שהזכרת יציאת מצרים בפסוק נשמעת כדרך א

, למרות "לגרש"היא המושא של הפועל  "גוים"לפי זה, המילה  וגרשת מפניהם גוים.ביטוי זה.  
כמו  "ואלהיו", וגם נוספה המילה "לגרש"שם חסירה המילה  ובספר שמואל וכו'.הפער שביניהם.  

שיש להבין  ותב שםכ , כי הוא"לגרש"ק לדון בחסרון המילה "רדכוונת  ק. אך אין"זכיר רדשמ
ניתן היה להבין באמת  ,.  ובכןשאר המפרשיםשל  םדעת, בהתאם למצאתכאילו נ "לגרש"שהמילה 

שהוא  "לגרש"הם מושאים של הפועל  "גוים ואלהיו"את תחביר הפסוק שם כאותו של פסוקנו, וש
ק לשון "ה שמפריעה לרדי ובר' יוסף קרא שם).  אבל נרא"ברש כאילו נמצא (וכך אמנם מבואר

שהוא בלשון רבים.  "גוים"לפי זה, כי אותו כינוי מתייחס ל "ואלהיו"השם במילת -היחיד של כינוי
 למשל ראו על מצרים (בלשון זכר ובלשון יחיד; "ואלהיו"רש הוא מפ, בפירושו הראשון כאן, לכן

 (שהוא "וגרשת"המושא של , כאשר "גוים ואלהיו"מתייחסת גם ל "מצריםמ"ם של "שמות יד,י), והמ
להבין את הפירוש הזה, על פי מה (כך יש  .הנזכרים שם בפסוק כאילו כתוב) הוא יושבי ארץ כנען

המשמעות היא ר לפיו שאק כאן, "ואף לפירושו השני של רד  .)ק בפירושו לשמואל"רחיב בו רדשמ
.  "ואלהיו"ת לשון היחיד של , יש להבין שהכוונה היא למצרים, כי בכך מתיישב"והכית גוים ואלהיו"

לפיו ש ףציע פירוש נוסהוא מהשני שבכאן, אבל  ופירושאינו מזכיר את ק "רד ו לשמואלבפירוש
ליישם  לפי זה, שניתן "גוים"שם את ביאורו ללשון הרבים של  ראוו ישראל;מתייחס ל "גוים ואלהיו"

 הם מצרים. "גוים"לפיהם האשר אותו כנראה גם לפירושיו האחרים 
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, שהלך לכבש הארץ להציב ידו בנהר פרתבחמת הכהו כשהלך הדר עזר . חמתה(ג)  יח
והוא היה גבול ארץ ישראל.  והיה בחמת, כי המלחמה היה לו עם  –ולהציב גבולו בנהר פרת 

ב ח,י).  ובספר "(הש' ש "כי איש מלחמות תעי היה הדר עזר"תעי מלך חמת, כמו שאמ' 
וילכד דויד ממנו אלף רכב ' ג), כלומ': להשיב הארץ אליו: (ד) (שם פס "להשיב ידו"שמואל: 

(שם פס' ד)!  ידמה כי לא  "אלף ושבע מאות פרשים"ובספר שמואל: . ושבעת אלפים פרשים 5 
מנה שם* אלא השרים הגדולים אשר במחנה הדרעזר, ובזה הספר מנה כל הפרשים.  וכן לא 

ויעקר דויד ם הרגלים מה שלא זכרם הנה: זכר שם מנין הרכב, וכאן זכר אותם; וכן* זכר ש
(דב' יז,טז):  "לא ירבה לו סוסים"לפי שהיה אסור לו להרבות סוס, כמו שכת' . את כל הרכב

 כדי צרכו: . ויותר ממנו מאה רכב

היתה.    ו] מלחמה.   היה פנמו] המלחמה 2ח'.    נ] אדרעזר.   הארץ נאדר עזר,  פהדרעזר,  מראבהדר עזר]  1
הדרעזר (לפנינו במהדורת ברויאר:  מנראבתועו.   הדר עזר]  נתיעו,  פ] בתועה.   תעי נתיעו,  פ] אתעי 3

 1פ(ח'  פ] ).   כלומפנרב פ"ע הושלם(ח'  סאשם*]  6  ). השלים 1פ(ח'  פ] ובספר...אליו 4-3הדדעזר).   
 תוקן(וכאן  ס.   וכן*] )השלים 1פ(ח'  פמח'.   וכן...הנה]  ר).   אותם] שוהנה (וכן  פנמ] וכאן 7.   )השלים

כת'  מ] לרבות.   שכת' פנ] ח'.   להרבות ר] אלו 8זכר.    נ1פ] הדגלים.   זכרם נ1פ] ).   הרגליםנ1ופרא פ"ע
 ).   השלים 1מ' (ח מ] ד.   כדי צרכו"+ כ ס; רכך ] ממנו 9שכת').    1מ(

ק שאם כן, היה צריך "' ווייסע על רדען יוטי.  אך "התרגום והמלרש כמו כן מבינים בחמת הכהו. 1
רש שדוד הוא מפק "המלרי,ג.  שמואל ח לעי "כך ברש כשהלך הדר עזר..  "בחמת"כתוב להיות 

מובנה: הצבת גבול, כי הציב  "הצבת יד"ש ק"נראה לרדולהציב גבולו.  2שהלך להציב ידו שם.  
פירוש: הצבת כח, הנמצא את המקום תחת ידו ונכלל בגבולו.  וקרוב להבנה הזאת העזר הדד

כי המלחמה היה לו עם תעי מלך חמת ק, שמשמעותו שהשתלט על המקום.  "י ובמלרי"במלרש
ובספר שמואל  3ל: המלחמה של הדדעזר היתה עם תעי מלך חמת, כבאותו פסוק בשמואל.  "ר וכו'.
כאן נשמע שהוא מ.  ק"מתוספותיו של רדפריס, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  וכו'.

ק "בפירוש ר' יוסף קרא שם.  אבל מדברי רד ; וכן נמצא"להשיב אל ידו"כמו  "להשיב ידו"מפרש 
הוא  –כנראה במובן של שליטתו על הנחלה  – "ידו"שם נראה שהוא מפרשו מענין הרחבת גבול, וש

לאשנאה "ם: ק את התרגום ש"בין רדמגם כך כפשוטה של לשון הפסוק.  ( "להשיב"מושא של הפועל 
 בתרגום דורש עיון נוסף.)  ברם, ראוי "לאשנאה"המובן המדוייק של  י]; אך"[והשווה רש "תחומיה

(תהלים  "ועל צריהם אשיב ידי"מענין הרחבת יד, כגון  "השבת יד"לציין שבמקומות שניתן להבין 
ר פעם עד פעם אח –אשיב ידי "רש שם: ק רגיל לפרשו מענין חזרה, כמו שהוא מפ"פא,טו), רד

ובשמואל: 'להשיב', כי פעם "כאן מענין חזרה:  "להשיב ידו"רש ג אמנם מפ"המלתרס.  "שאכלם
.  והיינו בהתאם לשיטתו שלאור הסתירות בין הפרשה כאן "אחרת הציב, והבריחום אנשי המלכות

א ק.  והו"שמואל, יש להניח שהן עוסקות בשתי מלחמות שונות; וכמו כן דעת המלריספר לפרשה ב
סוף  ראו ק"ג והמלרי"בדעת המלתרסדבריו שם.   השוו ובספר שמואל וכו'. 5פירוש מאד מחודש.  

פריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  וכן זכר וכו'. 7ההערה הקודמת.  
-; ובליקוטי חילופיק"לפנינו כאן אכן נזכרים חיל הרגלים, שלא כדברי רד.  ק"מתוספותיו של רד

ק, "י ובמלרי"כך במלרש לפי שהיה אסור וכו'. 8המקרא לא מצאתי עדות להעדרם.   נוסחאות
 השוו כדי צרכו. 9ק שם על ענין העיקור.  "דברי רד וראו י ור' יוסף קרא לשמואל ב ח,ד. "וברש

 ק."במלרינמצא י כאן; וכעין זה "י לשמואל והמלרש"רש
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ׂשם נציבים ופקידים ׁשם; וכן אמ' בספר שמואל  רוצ' לומ' כי. וישם דויד בארם דרמשק(ו) 
(שם פס' ח),  "ומבטח ומברתי*"ב ח,ו).  ושם אומר "(ש "וישם דוד נציבים בארם דמשק"

 "טבחת"(להלן פס' ח), כי הערים היו נקראים בשני השמות; ו "ומטבחת ומכון"והנה* אומר 
לבנין בית המקדש: (יב) . יי'הקדיש המלך דויד לאחד, אלא שהפוכות האותיות: (יא)  "בטח"ו

יש לשאול כי בספר תהלים זוכר מלחמה זאת בשם יואב *ואומר . ואבשי בן צרויה וכו' 5 
, וכן בספר שמונה עשר אלף* (ס,ב), והנה זוכר אותה בשם אבשי ואומר "שנים עשר אלף"

ובספר שמואל אומר  "אדום"ב ח,יג); ובשני הספרים אומר "(ש "שמנה עשר אלף"שמואל 
(שם)!  ונראה כי מלחמת אדום היתה כשהיתה מלחמת* ארם, כי כן כת' בתלים  "רםא"
(תה' שם), ומארם ומאדום היו אלה שמנה עשר  "בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה"

, ורצה לומ': ואשר עמהם, והם *אדום, ואמ' במקום אחר "ארם"אלף; ואמ' במקום אחד*  10 
ארם.  ובאמרו הנה כי אבשי עשה המלחמה ואמ'  , ורצה לומ': ואשר עמהם, והם*"אדום"
, אבישי עשה המלחמה* "שנים עשר אלף"ואמ'  "יואב", ובתלים אמ' "שמנה עשר אלף"

תחלה והכה בהם ששת אלפים, ואחר כן בא יואב והכה בהם שנים עשר אלף; וזהו שאמ' בספר 
בשם אבשי לפי  (שם), כלומ': אחרי אבשי.  וזכר הנה המלחמה כלה "וישב יואב*"תלים 

 15 ב שם), כי הוא העקר: "שהוא היה תחלת המלחמה.  ובספר שמואל זכר המלחמה בשם דוד (ש

נצבים.    רושם.   נציבים]  רוישם]  2ח'.    פנפקידי' ונציבים.   שם]  מ] נצבים.   נציבים ופקידים רנציבים]  1
 3-4 שמות.  פנו] ).   השמותמפנר פ"ע וקןת(וכן  אבסוהנה*]  3).   נמבר פ"ע תוקן(ומכרותי א ס] ומברתי*

 נ1פשהאותיות הפוכות,  מומבטח.   שהפוכות האותיות]  נובטח]  4.   )השלים 1פ(ח'  פ] וטבחת...האותיות
 1פ] ח'.   מלחמה זאת ס; נ1פוכו'] כך  5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ואבשי...העקר 15-5שהפכו האותיות.   

 נ1פו] אותם.   אבשי נ1רפאותה]  6).   נ1פור פ"(הושלם עח'  אבס..אלף*] *ואומר. 6-5אותם.    נאותה?, 
 10ח'.    ר).   כן] 1ופראבפ "(תוקן עמלחמות  נמלחמה,  ס*] במלחמות.   מלחמת נ] אמלחמת 8אבישי.   

 פ"(הושלם עח'  אבס*אדום...והם*]  11-10ח'.    נ1פ] ).   ארם...אחרנ1פפ "(תוקן עאחר  ראבסאחד*] 
 1פ] אבישי 12היה עושה.    ב] ח'.   עשה נ] אאבישי.   עשה...ואמ נבו] אבשי 11ח'.    ראחר]  10).   נ1רפ

+ אמ'.    רכן]  13תחלה המלחמה.    רהמלחמה תחלה]  13-12).   נ1פורפ "(תוקן עח'  בסאבשי.   המלחמה*] 
 נ1פורב] א).   אבשינ1פורב פ"(הושלם עח'  אסיואב*]  14בתהלים.    נ1פו] בספר תלים 14-13ח'.    נ1פ] בא

כי  15מפני.    נ1פ] לפי 14ח'.    ר] בלפי...המלחמה 15-14אבישי.    נ1פורב] בח'.   אבשי ראבישי.   כלה] 
  שהוא. נ1פהוא] 

דבריו  השוו ושם אומר וכו'. 2התרגום.   והשוו ק;"י ובמלרי"כך במלרש כי שם נציבים וכו'. 1
.  ק"מתוספותיו של רדפריס, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  '.וכו "טבחת"ו 3שם.  

פריס  י"בכתחסר כל דיבור זה ואבשי וכו'.  5כך בפירושו לשמואל ב ח,יא.   לבנין בית המקדש. 4
ק כשעסק בפירושו לתהלים או בפירושו לשמואל, שם נמצאים בדבריו "ומינכן; וסביר שהוסיפו רד

 וק מהמדרש בפירוש"רד גם מה שמצטט וראו פסוק בתהלים. ה לעי "רש והשוו פירושים מקבילים.
פסוק בשמואל ה לעי "רשב ן נמצאבאדום; וכ לשמואל, לפיו היו שתי מלחמות, אחת בארם ואחת

ל: "ר וכו'. "וישב יואב"וזהו שאמ' בספר תלים  13ק כאן בשם רבי אלעזר בן משולם.  "מלריוב
מתייחסת  "שוב"היכה בהם אבישי; והכפילות הנרמזת על ידי הפועל יואב שב להכות בהם אחרי ש

 להכאה ולא לנוכחותו של יואב במלחמה.
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. מדויהםב י,ד): "(ש "ויגלח את* חצי זקנם"כמו שאמ' בספר שמואל* . ויגלחם(ד)  יט
(יש'  "אפׂשעה בה"פי': הערוה.  והוא מן . עד המפׂשעה(וי' ו,ג):  "מדו בד"לבושיהם, מן 

ב יט,כה).  ובמקומו בשמואל: "(ש "ולא עשה רגליו"ד); וכן כנה הערוה ברגלים גם כן: כז,
רוצה לומ': . ואת כל ָצבא הגבוריםב י,ד), והוא גם כן כנוי לערוה: (ח) "(ש "עד שתותיהם"

שבע "ובספר שמואל: . שבעת אלפים רכב וארבעים אלף איש רגליהצבא והגבורים: (יח)  5 
 "שבע מאות רכב"ב י,יח)!  מה שאמ' בספר שמואל "(ש "פרשים מאות רכב וארבעים אלף

רוצ' לומ': שבע מאות רכב בחור, ולא מנה שאר הרכב, ובזה הספר מנה כל* הרכב שהיו 
שבעת אלפים.  ושם מנה הפרשים שהיו ארבעים אלף ולא מנה הרגלים, והנה מנה* הרגלים 

 ולא מנה הפרשים: 

 הושלם(ח'  אס).   את*] נ1פוראב פ"ע הושלם(ח'  סשמואל*]  1.   )םהשלי 1פ(ח'  פמ] ויגלחם...בד 2-1
; רכך ] וארבעים 5+ כל.    פנ] לומ' 4.   )השלים 1פ(ח'  פ] + כלומר לבושיהם.   בה ב] בד 2).   נ1פורב פ"ע
 7  ח'.  ר] אשאר...הרגלים 8-7בשמואל.    פנ] ומה.   בספר שמואל נ1פ] + בחור.   מה מ] ארכב 6ח'.    ס

 פ"ע הושלם(ח'  ס.   מנה*] )השלים 1פ(ח'  ופ] בוהנה...הרגלים 8).   מפנו פ"ע תוקן(שאר  אבסכל*] 
 ).   נ1פמראב

ק אחרי "י פריס ומינכן, וסביר שהוסיפם רד"כתחסרים בהדיבור הזה והדיבור הבא  ויגלחם וכו'. 1
אל ב י,ד על פי התרגום.  הוא מפרש על שמוכך  לבושיהם.  2שעסק בפיסקה המקבילה בשמואל.  

ק "רדבפירוש י.  "כך במלרש ."מדו בד"מן שאר המפרשים.   והשוו בתרגום כאן;וכן נמצא 
הוא  "מדויהם"חזר לסבור ששורש הוא ; כי "כמו 'מדו בד', ואם הוא שורש אחר"לשמואל לשונו: 

 "דוה"ערך  השוו(ו "דוה"על כך ספר השרשים ערך  ראו . "מדד"הוא  "מּדו", כאשר שורש "דוה"
ק "פנה רדאותו פסוק מ לעבפירושו  ."אפשעה בה"והוא מן .  "מד"ג) וערך "בספר השרשים לריב

רש באופן קצת שונה), ג כאן, המפ"שם (ובקשר לזה גם המלתרס ראו לפירושו לשמואל א כ,ג;
מו הרגלים, .  והוא ענין פסיעה והליכה; ובכך הוא כינוי לערוה כ"פׂשע"ובעיקר בספר השרשים ערך 

וכן כנה הערוה  3ק.  "במלרינמצא י; וכעין זה "התרגום והמלרש והשוו . ק הולך ומפרש"רדכמו ש
על פי התרגום מענין רגלים ממש.  רש אותו הוא מפאבל שם  ."ולא עשה רגליו"ברגלים גם כן: 

וסיף את הוא משהכוונה לשער הערוה, ורק אחר כך  הוא מפרש כמו בכאן "רגל"בספר השרשים ערך 
ספר  וראו שהכוונה לעגבות;ק "רדתב וכבדבריו שם  ובמקומו בשמואל וכו'.דברי התרגום.  

י שם; וכן נשמע "ברשגם  .  כך נמצא"יסוד"לשון  זהוכתב שהוא , שם "שות"השרשים ערך 
י "המלרש והשוו הזכיר עגבות;ל מפרש אותו מענין ערווה, בליר' יוסף קרא שם ק כאן.  "מהמלרי

 5; משמע שאף הוא אינו מפרש אותו דווקא על העגבות.  "שתן"רש אותו מלשון מפג "המלתרס כאן. 
, במקום צורת "ָצבא"כתוב  כתרגום, כי "הצבא של הגבורים" ק לא רצה לפרש"רד הצבא והגבורים.

ורק בהצעתו השניה שם א הידיעה; ", עם ה"הצבא הגֹּברים"בשמואל ב י,ז כתוב ְצבא.   "נסמך"ה
הצבא ְצבא "שמובנו: כותב הוא  , לעומת כן,פירושו הראשון.  בכאן ק כדבריו"אותו רדרש מפ

ובספר ובהערות.   "וכנניה"ה "טו,כז ד בקשר לזה למעלה ראו ;"נסמך", ושבפסוק חסר ה"הגבורים
 דבריו שם. השוו שמואל וכו'.
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זהב?  ואומרים  שואלים: היאך היה סובל אותה, ומשקלה היה ככר. ותהי על ראש דויד(ב)  כ
למעלה מראשו, והוא היה יושב על הכסא תחתיה והיתה כנגד ראשו למעלה.   *כי תלויה היתה

ז מד,א) כי אבן יקרה שהיתה* בה אבן שואבת היתה*, והיתה "ל (ב' ע"ובדברי רבותי' ז
מעמידה אותה באויר.  ועוד אמרו: אבן יקרה שהיתה בה היתה שוה ככר זהב.  ויש לפרש כי 

יתה על ראשו תמיד, אלא היתה על ראשו פעם או שתים, ויכול לסבלה שעה אחת שהיתה לא ה 5 
(יש'  "אם יתגדל ַהַּמּשֹור"מענין  "וישר"כרת אותם* במגרה.  . וישר במגרהעל ראשו: (ג) 

ובספר שמואל: . אלחנן בן יעיר את לחמי אחי גלית הגתיי,טו), והיה ראוי להדגש: (ה) 
ב כא,יט).  גלית הגתי הוא גלית "(ש "בית הלחמי את גלית הגתי אלחנן בן יערי אורגים"

א יז,כג); ואלחנן לא הכהו, כי "(ש "גלית הפלשתי שמו מגת"הפלשתי, כי כן הוא אומ' שם כי 
 10 נ).  אם כן, בפסוק אשר בשמואל יש דבר נסתר.  -א יז,מט"דוד הכהו (ש

ח'.    מל] "ז 3מלמעלה.    נפו] ב).   למעלהומפנר פ"ע תוקן(היה  בסהיתה*]  2יש מפ'.    פנמ] ואומרים 1
 1פ(ח'  פמ] ועוד...זהב 4).   מפנר פ"ע הושלם(ח'  אבוס).   היתה*] ומפנר פ"ע תוקן(היתה  אבסשהיתה*] 

).   ומפנר פ"ע הושלם(אותה  בח',  אסאותם*]  6ושתים.    ומראו שתים]  5+ כי.    ר.   אמרו] )השלים
שהגלית.    פנשם גלית,  מו] ח'.   שם כי גלית מפנרבהוא]  9ח'.    נ1פ] אורגים 8.   + על מניפו ב] המשור

 ואם כן.    פנ] אם כן 10+ הוא.    פנהפלשתי] 

ל התומכים בפירוש זה, נראה "מיד את דברי רז מצטט ממה שאין רד"קשואלים...ואומרים וכו'.  1
תירוץ זה  ם שקדמוהו. ואכן, לפנינו נמצאלאותה קושיה ואותו תירוץ הוא במפרשישעיקר מקורו 

פריס  י"בכתש "יש מפ'" נוסחהבייחוד מהל.  "ק בשם רז"י ובמלרי"במלרשנמצא וכן  ג;"במלתרס
ל "שמקורו העיקרי אינו דברי רז, נראה "ואומרים"י פריס), במקום "ומינכן (ובנדפס המבוסס על כת

ל "ק הכניס את דברי רז", ושרדורתו הקדומההיה בפירוש בצ "יש מפ'"הניסוח שאמנם עצמם; ויתכן 
, "אומרים"ל –הביניים -גנונו מתייחס לפרשני ימישבס – "יש מפ'"שינה הוא אחר כך, ואחרי זה 

י פריס לא הקפיד על "(ויש לשער שהסופר שהכניס את התוספות לכת .ל"שיכול לכלול גם את רז
פירושו לשמואל ב  השווק כאן "לדברי רד ) ."יש מפ'" נוסחהשם ובנדפס ה השינוי קל זה, ולכן נשאר

צא שהיתה העטרה על ראשו בפירוש ר' יוסף קרא שם נמל.  "בתרגום כאן נמצא כדברי רזיב,ל.  
ועוד אמרו...ככר  4י.  "הפירוש המובא בתחילת דברי המלרש השוו ;וסימן לגבורתממש ושימשה 

הכוונה היא שמשקל .  מתוספותיו פריס ומינכן, וסביר שהם י"בכתסרים ח אלה דברי רד"ק זהב.
פסוק בישעיהו ה לעבפירושו כרת אותם במגרה וכו'.  6האבן לא היה ככר זהב, רק היתה שווה כך.  

ג), וששרשו "במלתרס גם בפירושו לשמואל ב יב,לא; וכן כךק שמגירה היא משור ("רדתב וכ
 ופירושמ.  "נׂשר"ספר השרשים ערך  השוו );15הזכרון ע' ם, ספר ", מענין נסרים (וכך בריק"נׂשר"

כרת "ק כאן), וכן נראית משמעות "במלרינמצא שהרג אותם בזה (וכן שרד"ק סובר לשמואל מוכח 
 7בשאר המפרשים שם לא נמצא שהרג אותם, אלא שייסר אותם.  ק כאן.  אך "בדברי רד "אותם

; אבל לא הבנתי איך הוא "סור"ק ששרשו "יען המלרומחמת חוסר הדגש ט י להדגש.ראווהיה 
ק סוברים "י והמלרי"המלרש הוא גלית הפלשתי וכו'. 8  לפי זה את משמעותו המדוייקת כאן. מפרש

אותו גלית,  שם נמצא שהרג אלחנןהפסוקים באופן הכי פשוט:  עולים שני שאינו גלית הפלשתי; ובכך
כי שם כתוב שאלחנן  יש דבר נסתר. 10פורש.  ק במ"המלרי את לחמי אחיו. וכן מסבירוכאן שהרג 

 הרגו, ולא דוד.  
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את "והנה אומר גם כן  –אמ' על דוד* שהכה גלית הגתי, ואלחנן הכה אחיו  "בית הלחמי"ו
ושם ספר מיתת גלית, והנה ספר מיתת אחיו, ודוד  –, רוצ' לומ': עם לחמי, והוא דוד "לחמי

ת דוד הרגו, לפיכך זכר עמו דוד.  ויונתן תרג' אותו הכה גלית, ואלחנן אחי גלית; אולי בעזר
: (ו) "וקטל דוד בר* ישי מחי פרכות בית מקדשא דמבית לחם"פסוק של שמואל על זה הדרך: 

איש "(במ' יג,לב).  ובספר שמואל אומר  "אנשי מדות"רוצה לומ': מדה גדולה; וכן . איש מדה 5 
(איכה  "כי לא תמנו"(יש' כג,יא),  "מֻעזניה"ן "ן במקום הכפל, כנו"ב כא,כ); והנו"(ש "מדון

ל היתה ראויה להדגש לחסרון הכפל, ובא "(שמ' יז,יד); והד "זכרון"ן "ן כנו"ג,כב).  או הנו
 הנח תמורתו: 

+ את  פנמו] הכה 3+ עם.    פנועם,  א] והוא 2הפלשתי.    ר).   הגתי] ומפנראב פ"ע הושלם(ח'  סדוד*]  1
ח'.    ר+ את.   ויונתן]  מ), ל+ הכה את (וכן  וב+ הכה,  נ1רפ.   ואלחנן] )מחק 1פ(ואת  + פ] א).   גליתל(וכן 
בן  אבס+ שתרגם כן.   בר*]  ופנ), ל+ שתרגמו כן (וכן  מדוד;  מפנזה הדרך]  4השלים).    1סח' ( ס] תרג'

 מ] היתה 7כמו.    נ] ן"כנו 6ח'.    מ] אומר 5מקדשיה.    פנבריש.   מקדשא]  פנ).   בר ישי] ומר פ"ע תוקן(
  להדגיש.   נ] ראוי.   להדגש נ] ראויה).   השלים 1מ' (ח

לפסוק בשמואל; אבל אין זה מסביר  כוונתו היא דוד שהכה גלית הגתי. אמ' על "בית הלחמי"ו 1
אולי בעזרת דוד הרגו, לפיכך זכר עמו  3.  "דבר נסתר"את הזכרת שמו של אלחנן שם, שהיא עדיין 

שם  מפרש שגם ק"רדלשמואל  ובפירושן בפסוק בשמואל עדיין בעייתית.  הזכרת אלחנ ברם, דוד.
: את מי שהיה עם גלית, היינו "את גלית הגתי"מדובר בהריגת אחיו של גלית על ידי אלחנן; ופירוש 

כאן שם הוא תיאור לאלחנן שהיה מבית לחם, ושגם  "בית הלחמי"וסיף שלפי זה וא מ.  וההאח שלו
כל  גבורים המתייחסים לבית לחם.  ובכךה ו: מלחמי, כלומר: מהלחמיים, היינופירוש "לחמי את"

לפי זה אלחנן בן יערי הוא י ור' יוסף קרא שם.  "ואחריו רש ויונתן תרגם וכו'.הבעיות נפתרות.  
ינו עי לדוד בביאור השם ושייכותועל כך רות רבה ב,ב.   וראו ל;"ק בשם רז"תב המלריודוד.  וכן כ

פירושו: אורג את  מחי פרכות בית מקדשא. 4פסוק בשמואל.  ה לעק "פירושו של רדבמדרש וב
מילים אלה כך אמנם בתרגום שלפנינו ברוב הנדפסים; אבל דמבית לחם. הפרוכות לבית המקדש.  

 והשוו ק;"י ובמלרי"כך במלרש מדה גדולה. 5  ."הכתר"שבמהדורת התרגום  נוסחב אינן מופיעות
 מלשון מידה.  "מדון" מפרשיםי ור' יוסף קרא שם "גם התרגום, רש וכו'. "איש מדון"ם.  התרגו
תב שהוא וק כאן כ"המלרי .  לעומת כן,"מדד"ק שם, ובעיקר בספר השרשים ערך "דברי רד השוו

ציע גם ק שם); וכן מ"דברי רד (השוו, כמובנו במשלי טו,יח "דון"מלשון מלחמה, כנראה מהשורש 
.  "מדד"השורש הוא  ת, כי"ל: במקום עוד דל"ר במקום הכפל. 6.  "דון"השרשים ערך  ק בספר"רד
ן; וכן 'כי "שהיה משפטו 'מעוזזיה', ולהקל הקריאה החליפו אות הכפל בנו"לשונו שם:  ן מעזניה."כנו

ובא הנח במקום אות השורש.  אינה ן "הנול: "ר ."זכרון"ן "כנו 7.  "לא תמנו', כמו 'תממו'
אורך התנועה.  שאות השורש מיוצגת על ידי  ם; וכוונתו היא כנראה"הנח הוא אריכות החול .תמורתו

ק; ובכן, אין "זכיר רדשמ "זכרון"ם ארוך במשקל זה בכל אופן, כגון במילה "ם, רגיל להופיע חולבר
 אףלעמוד במקום אות השורש, אלא שהנח  את תנועה גדולה) כדי(קרי: שנמצ "בא הנח"ש כוונתו

 ג את אות השורש.מצי
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עשרים "): למה הוצרך לומר בל (ב' בכורות מה,"אמרו רבותי' ז. שש ושש עשרים וארבע
, הייתי אומר שש בשתי ידיו ושש בשתי רגליו; "עשרים וארבע"?  כי אלו לא אמר "וארבע

, הייתי אומר "שש ושש"ולא אמ'  "עשרים וארבעה".  ואלו אמ' "עשרים וארבע"לכך אמ' 
ל (ספר הגלוי "כתב אדני אבי ז. להרפא: "שש ושש"יו חמש ובאחת שבע; לכן אמר באחת מיד

 5 –שהם* ענקים (דברים ב,יא)  "רפאים") כי אינו שם לנקבה, כי אם לזכר; והוא מן "רף"ערך 
א ", והה"לענק"* כאלו אמר "להרפא".  *וכאשר אמר "רפא"יאמר האחד  "רפאים"ומן 

 פר בזה הענין בשנים מקומות (כאן ולהלן פס' ח), ובספרף בזה הס"לידיעה.  והוא כת' באל
, והדגש "נֹולדו"כמו . נּוּלדוי מתחלפות: (ח) "ב כא,כ); ואותיות אהו"א (ש"שמואל כת' בה

 ו נעלמת מהמבטא: "ד דגושה הנה, הו"ו, אחר שהלמ"פ שכת' בו"תמורת הנח; ואע

).   השלים 1מ' (ח מ] וארבע 3ח'.    רוארבעה] הייתי... 3-2כן.    נעשרים וארבע]  2ח'.    פנרל] "ז 1
+  נ] + אצבעות.   שבע נ] ח'.   חמש פנמו] מידיו 4לא.    נ] וארבע.   ולא נמבוהשלים),  1סח' ( סוארבעה] 

*וכאשר...להרפא*]  6).   מפנראב פ"ע תוקן(שהרי  סשהם*]  5להרפה.    ס; רכך ] להרפא.   אצבעות
 7-8בשתי.    נבשני,  פבו] בשנים 7).   "ומה שאמ' להרפא" ש והשוו ,פנ פ"ע תוקן(ח'  ומראבס

 תיקן). 1מו ("ו מו] "הו 9הדגש.    פנמח'.   והדגש]  מכמו נולדו]  8.   )השלים 1פ(ח'  פ] ובספר...מתחלפות

י "המלרש ל.  וכך גם מצטטים"שמואל ב כא,כ בלי ההפניה לרז לעכך בדבריו  אמרו רבותי' וכו'. 1
 5ל: שש בין שתי ידיו ושש בין שתי רגליו.  "ר שש בשתי ידיו ושש בשתי רגליו. 2ק.  "יוהמלר

סימן ללשון נקיבה.  ץ, שהוא בדרך כלל"המילה בקמ אף שמסתיימת-היינו על אינו שם לנקבה.
ף, כדלהלן "א בסוף המילה כמנהג לשון נקיבה, ולא אל"נמצאת האף בפסוק המקביל בשמואל (

 "הרפה"אמנם ש ' ישעיה מטראני לשמואל ב כא,טז, המפרשלעומת פירושו של ר השוו  בדבריו.)
בפירושו לשמואל א יז,כג  ק לשמואל ה כא,טז."דברי רד השוו ."רפאים"והוא מן מתייחס לנקיבה.  

 לעומת כן, התרגום שם כנראה מפרש היא ערפה, כתרגום כאן.  "הרפה"שהוא מצטט מדרש האומר 
ל: לשון "ר ."רפא"יאמר האחד  6.  "רפא"ג ערך "ספר השרשים לריב ווהש שהוא מלשון גבורה;

היא איש גדול במידה, ואין  "ענק"כמו שמשמעות ל: "ר ."לענק"כאלו אמר .  "רפא"היחיד היא 
ו דווקא נאינר שא כאן מובנו איש גדול במידה "רפא"ה , כך"ענק"הכוונה דווקא לבן האומה ששמה 

א נופלת ותנועתה מופיעה "רגיל ההאף שב-היינו על א לידיעה."והה במשמעות האומה.  "רפאים"מה
על הפסוק המקביל בשמואל ובספר השרשים ערך  ק מפרש"רדד (כמו: ָלָרָפא), כמו ש"תחת הלמ

מתוספותיו של פריס, וסביר שהוא  י"בכתחסר מכאן עד סוף הדיבור  ובספר שמואל וכו'. 7.  "רפא"
 ובהערות. "אשר נולדו"ה "לעיל ג,ה ד ראו וכו'. "נֹולדו"כמו  8.  ק"רד
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הוא הנטוע בלב האדם מנעוריו.  ומה . ויעמד שטן על ישראל ויסת את דויד וגו'(א) *כא 
ב כד,א) שנראה כי "(ש "ויוסף אף יי' לחרות בישראל ויסת את דוד בהם"שאמר בספר שמואל 

אל, שהיו ראויים ליענש.  יי' הוא המסית, אמת הוא; כי הוא הסיתו באמצעות השטן בעון ישר
; והוא שראה דוד כדמות מלאך יי' וחרבו שלופה בידו (להלן פס' טז) "מלאך יי'"וגם הוא יקרא 

 5 כי הוא המטעה והוא הממית*:  –

הנק'.   שראה  ו] יקרא 4להיענש.    נ] ליענש 3).   נ1פו פ"ע הושלם(ח'  מפראבס*ויעמוד...הממית*]  5-1
 המתעה.    ו] המטעה 5שנראה לדוד בדמות מלאך.    ו] דוד כדמות מלאך יי'

הוא .  ק"מתוספותיו של רד, וסביר שהוא נוסח-עדידיבור זה נמצא רק בענף אחד של ויעמד וכו'.  1
ומה   .198ע'  "The Rationalist Tradition"פ' תלמג',  ראו בקשר לזההנטוע בלב האדם מנעוריו. 

ה שם בלב דוד למנותם, ואותו היצר שנכנס "שהקב ק"שם מסביר רד שאמר בספר שמואל וכו'.
הוא שטן הוא "ל: "ק מבוססת על דברי רז"שדעת רדמציע י' ווייסע . "שטן"בלבו הוא שנקרא כאן 

כאן  "שטן"ג, בייחוד ההצעה שה"עוד במלתרס עיינווב טז,א).  "(בבלי ב "יצר הרע הוא מלאך המות
פסוק בשמואל על סיבת העונש.  ה לעדבריו  ראו .יים ליענשראושהיו  3.  "שר משרי דוד"הוא 

מדרש אגדה אומ': בשביל שגרמו לשאול למות, שהם לקחו בעל כרחו של שאול "ק כאן: "במלרי
משלל עמלקים, נתחייבו כולם מיתה; והיה להם למות בהר הגלבוע עם שאול ועם שאר ישר', אלא 

כי  5.  אך לא מצאתי מקור אותה אגדה.  "אמ' הק': אם אני הורגם, הרי אני עושה פירצה בישראל
, יש להעלות שהמילה נוסח-עדיבענף אחד של שדיבור זה מופיע רק  כיון הוא המטעה והוא הממית.

 י"בכת( "המטעה", בהתאם למשמעות של "המסית"א ת היהמקורי נוסחההיא טעות, ושה "הממית"
ק "בו טוען רד עם שאר הדיבור, ה עקביהוא דומה במובנו).  בכך, נימוק זה יהיו – "המתעה"וטיקן: 

גם כאן, ניתן להבין בכוונתו כי הסיבה שהשטן המסית  .  שהרי"ה' הוא המסית...באמצעות השטן"ש
 – "הוא"; או שכיוון ש"המסית"ו "המטעה"הוא עיקר  – ה"הקב – "הוא"היא ש "מלאך ה'"נקרא 
גורם הראשון להסתה י ה' הוא ה, כ"מלאך ה'", ראוי לקרותו "המסית"ו "המטעה"הוא  –השטן 

וגם הוא יקרא "פרש את הביטוי מ "כי הוא המטעה והוא המסית"לפי זה, הביטוי שהשטן מבצע.  
שנקרא  מר מוסגר המגלה לנו את המקור לכך, והציטוט מפסוק טז המופיע ביניהם הוא מא"'מלאך ה''

ק מתייחס "שרדא נכונה, והי שלפנינו "הממית" נוסחההם, יותר נראה ש.  בר"מלאך ה'"השטן 
כי הוא המטעה "בכך, הביטוי על ידי אותו מלאך בהקשר ההוא.   למיתתם של רבים מהעם במגיפה

השטן  –מפרש את הפסוק ההוא המצוטט מיד לפניו, ומסביר שראה אז דוד את מלאך ה'  "והוא הממית
ע את העונש ולהמית אלא גם לבצ תיפקד לא רק להטעות את דודוחרבו שלופה בידו, כי השטן  –

 ."כי הוא המטעה והוא הממית" –רבים מהעם 
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אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף (ה) 
ב כד,ט)!  "(ש "יהודה חמש מאות אלף"ו "ישראל שמנה מאות אלף"ובספר שמואל:  .חרב

 –ין מוסיפין כאן מה שחסרו כאן ר מד,א):  אמר ר' יהושע בן לוי: הכתוב"מצאנו בהגדה (פס
(להלן פס' ו).  אמ':  "ולוי ובנימן לא פקד בתוכם"אלו שני שבטים שלא נמנו; שכך* כת': 

באלו אני יכול להשמט, ולומר: שבט לוי אינו נמנה במנין שאר השבטים, כי אם מבן חדש (במ'  5 
ולוי " –ה הפי', פסוק זה ג,טו), ובנימן דיו שחסר וכלה בפילגש בגבעה (שו' כ,כא ואי').  ולז

בשמואל היה לו לכתוב אותו; שהיה טעם לחסרון שחסר שם  – "ובנימן לא פקד בתוכם
ובשלשים ושתים מדות דר'   !המספר, ולחסרון שחסרו בני יהודה בזה הספר לא נתן טעם

 אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי (מידה טו) אומ': משני כתובין המכחישין זה את זה עד שיבא
ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף "כת' שלישי ויכריע ביניהם; כיצד?  כתוב אחד אומ'  10 

ותהי ", וכת' אחד אומ' "איש שולף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שולף חרב
נמצא ביניהם  –ב כד,ט) "(ש "ישראל שמנה מאות אלף איש ואיש יהודה חמש מאות אלף איש

ובני ישראל "ו שלש מאות אלף מה טיבן?  בא המכריע והכריע: שלש מאות אלף איש!  אל
למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר 

 15 "המחלקת הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף
 לא היו צריכין להמנות.  של מלך, ו אלף הללו היו כתובין בטמוסו שלש מאות –א כז,א) "(דה

 4שחסר.    פנ] .   שחסרו)השלים 1פ(ח'  פמ] אכאן 3יהודה.    מ+ איש.   ויהודה]  ו] אח'.   אלף נו] ישראל 2
לא.    ו] להשמע.   אינו פנ] כאלו.   להשמט ורבאלו]  5ר.   "א פנ] ).   אמ'מפנראב פ"ע תוקן(שלא  סשכך*] 

אלעזר.    נ] אליעזר 9ח'.    מ] הפסוק.   זה פנ] פסוק 6+ ומעלה.    פנ] חדש   בן. פנ] כמנין.   מבן ו] במנין
הפסוק  והכתו' השלישי,  מפנרבכת' שלישי]  10הכתובים.    מרומשני.   כתובין]  רח'.   משני]  רבנו] 

] באלו...אלף 13).   שח' (וכן  פנ] אאיש 12+ כל.    מאחר.   ותהי]  ומח'.   אחד]  פנ] ושבעים 11השלישי.   
 פנא] ח'.   בטמוסו פנ] הללו 16המחלקות.    פנ] אהמחלקת 15בני.    פנ] + איש.   ובני נ1פ] בח'.   אלף מ

 להמנות).    1מלמנות ( מ] להמנות בטמותיו.   מ ),ש וכן( בנימוסו

 והשוושם.  ק מצטט"המדרש הנוסף שרד ראוי שם, ו"רשו ק"רד השוו ובספר שמואל וכו'. 2
שיטתו שהספר נכתב לכבוד דוד  המפרש על פיי כאן ולהלן א כז,כד, "רשים אלה לעומת המלרשמד

ק כאן; אבל "רד צטטזכיר את שני המדרשים שמק מ"המלריק ובהערות שם).  "בהקדמת רד עיינו(
, היינו הספרים שמצא "לפי פשוטו אין לתמוה מפני הספרים שמצא"תב שוכהוא בהתאם לשיטתו, 

 5כתבים בהם דברים הסותרים זה את זה, וקיים את דברי שניהם במקומות שונים.  עזרא שהיו נ
פסוק ו,  לעי "המלרש ראו על סיבת ההשמטהיואב הוא המדבר.   באלו אני יכול להשמט וכו'.

כותב ק "רדגם מה שכך ראוי להבין  שלא יָמנו לא יענשו במגיפה.  שיואב חשב לעצמו שאלה המפרש
הכתו' ": נוסח-עדיברוב  כת' שלישי. 10.  "ו שחסר וכלה בפילגש בגבעהדי"כאן על בנימן: 

ההפרש  נמצא ביניהם שלש מאות אלף איש. 12ב מידות דרבי אליעזר.  ", וכן לפנינו בל"השלישי
על אותם של יהודה שלשים אלף.  בין שני המספרים של ישראל הוא שלש מאות אלף, ובין המספרים

בו היו רשומים אשר ל: בספרו של המלך "ר מוסו של מלך.בט 16  בהמשך. עיינושלשים אלף 
ק בדבריו להלן א "נראה שכתירוץ זה מניח רד ולא היו צריכין להמנות.התפקידים של משרתיו.  

 שם ובהערות. עיינו; "כי אמר"ה "כז,כג ד
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כיצד?  עשרים וארבעה אלף לשנים עשר, הרי כאן מאתים ושמנים ושמנת אלפים; נשתיירו 
לנשיאי ישראל.  והשליכן הכת' כאן, וחזר וכללן להלן.  וגם זה לא נתן טעם  –נים עשר אלף ש

ארבע ", והנה כת' "חמש מאות אלף"לחסרון מספר יהודה שנמצא הנה, כי בספר שמואל כתוב 
נמצאו חסרים שלשים אלף!  ואפשר שאותם שלשים אלף מתו במגפה,  – "מאות ושבעים אלף

ושלשים אלף מהם היו מיהודה; ומתו כל  –מתים במגפה (להלן פסוק יד) כי שבעים אלף היו ה 5 
 כך מיהודה לפי שהוא שבטו של דוד, והוא היה* הסבה: 

.   בשמואל מ] מנין.   בספר שמואל מ] מספר 3.   ועם כל ב] ומנאן.   וגם מ] וכללן 2וארבע.    רוארבעה]  1
).   ומפנראב פ"ע הושלם(ח'  סהיה*]  6.   שכל אותם נ1פ ,של אותם פכי אותן,  ו] שאותם 4ח'.    רשמואל] 
 סבת המגפה.    והסבה] 

עשרים וארבעה אלף כפול שנים  ח אלף, שהוא"ל: רפ"ר הרי כאן מאתים ושמנים ושמנת אלפים. 1
ש מאות אלף עדיין מאותם של חסריםה –ב אלף "בעל המדרש משער שהי לנשיאי ישראל. 2עשר.  

זכרו באותו פסוק א נחברי ממשלה שלהיו נשיאים,  –מוסו של המלך ים בטשלדעתו היו כתוב
ל: "ר והשליכן הכתוב כאן.ג.  "דד המלתרסמצכמדרש זה ח אלף.  "ולא נכללו ברפ כמשרתי המלך

כי  5דברי הימים.  ספר ל: נכללו במספר שב"ר וחזר וכללן להלן.שמואל.  ספר לא נכללו במספר שב
ל: כיון שמתו כל כך הרבה, אין זה רחוק לומר ששלשים אלף מהם היו "ר שבעים אלף מתו וכו'.

אך אולי לא  ת את מספר המתים גם ממספר כל העם.מיהודה.  ברם, לפי זה, נראה שהיה ַלּכתוב לנכו
גם קשה לפי גישה   הוא כה גדול בכל זאת. –יותר ממליון אנשים  –הקפיד על כך כי מספר כל העם 

מוסו שהיו כתובים בט –כאן למספר בני יהודה כדי לכלול אותם משרתי המלך ף כלום זו מה שלא הוס
אף -יש להעלות שעל שמואל.  אולם, גם לענין זהספר ללו במספר בני יהודה שבשלא נכ –של מלך 

מקומו של המלך היה בנחלת יהודה, מספר משרתי המלך שמבני יהודה היה מספיק קטן שלא כי 
או היו באותו שבט רוב "וסיף: וא מבפירושו לשמואל ה מיהודה וכו'.ומתו כל כך הקפיד עליהם.  

 ."החוטאים
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ב "(ש "התבא לך שבע שנים רעב בארצך"ובספר שמואל כת'  .אם שלש שנים רעב(יב) 
לפי ששלש שנים רעב היו באותו  "שבע"כד,יג)!  לא אמ' לו אלא שלש שנים; אלא אמ' לו 

ב כא,א).  לפיכך אמ' לו "(ש "לש שנים שנה אחרי שנהויהי רעב בימי דוד ש"זמן, כמו שאמ' 
, כלומ': התבחר בזה?  כי שלש שנים היו רעב, "התבא שבע שנים רעב בארצך"גד הנביא 

פ שיהיה מטר ויהיה חריש וקציר* "אע –ושלש אחרות שיהיו עתה הרי שש, והשנה השביעית  5 
לאמות "ד "ד כלמ"הלמ למשגת.לא תמלט בלא רעב, שתבא התבואה אחר שש שני הרעב:  –

(שמ' כז,ג), והדומים להם, שיספיק הענין  "לכל כליו תעשה נחשת"ב ג,יא), "(דה "חמש
 זולתה: 

 
 3היה.    פנ] ).   היוומפנרב פ"(תוקן ע+ שנים  סאשבע] ).   השלים 1מ' (ח מ] ב...לואח'.   אלא ו] אאלא 2

 5היה.    פנ] התבאר.   היו ו] כלומ' התבחר 4.   ח' מ] + בארצך.   לו ררעב] ).   השלים 1מ' (ח מ] זמן
 6-8רעב.   ומהרעב]  6).   ומפנרב פ"ע תוקן(קציר  אסאחרים.   וקציר*]  נ] אחרות.   + שנים ופנמ] ושלש

   ח'.  ברומפנ] למשגת...זולתה
 
 "כה אמר ה'"כוונתו נראה שכאן, איפה שהנביא מתחיל ביאור ב לפיכך...כלומ': התבחר בזה?. 3

עונשים מנה כמה ה אשר "דבריו של הקב , הוא רק מציג את"אם שלוש שנים רעב..."וממשיך לומר 
אלא  "כה אמר ה'"אבל בשמואל, איפה שלא כתוב  שלש שנים של רעב. שיוכל דוד לבחור מהם, כולל

ונו אם רצביאור, ושואל את דוד  יתרב , הנביא מציג את דברי ה'"ויבא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו..."
ק הולך "כמו שרד ,שבע שניםי עד יאריך את הרעב הנוכחר שא לבחור בעונש של שלש שנים רעב

בסביבות ארץ ישראל, ואילו  כנראה מפרש שיהיה רעב שלש שניםר שאג, "המלתרס וראו ומבאר. 
 סחנוש יהיו שבע שני רעב.  אך נראה – )בפסוק בשמואל(כ "בארצך"היינו  –בארץ ישראל עצמה 

וא בפירושו לשמואל ה והשנה השביעית וכו'. 5כוונתו.   באמתכך בריו מוטעה, וקשה לדעת אם ד
לחם ; זאת אומרת: בשנה השביעית יהיה "ועוד, כי עד הקציר לא יהיה להם לחם בשביעית"וסיף: מ

.  אבל כוונתו בפירושו שנת רעב עד זמן הקצירתהיה  רק כשיקצרו את התבואה, ובכך השנה ההיא
ההשלכות  טר, חריש וקציר בשנה השביעית,שיהיה מ פירושו הראשון שם, היא שלמרותשהוא כ כאן,

ניסוחו סויימת יהיה רעב גם באותה שנה.  מיד, ובמידה מ רעב לא יסתלקוהשני  כלכליות שלה
 למשגת וכו'. 6.  "לא תמלט בלא רעב שנה שתבא אחר שש שני רעב"בפירושו לשמואל ברור יותר: 

.  על שימוש זה של ק"מתוספותיו של רד, וסביר שהוא נוסח-עדימצא רק בענף אחד של דיבור זה נ
ראוי .  "נופלת על עיקר העצם"שהיא  ק"לעיל ג,ב (ובהערות), אשר שם כותב רד ראו ד"למאות 

-כשם "משגת"ד זו היא מאותו סוג, סביר איפוא שהוא מבין את המילה "ק מבין שלמ"לציין שאם רד
נניח שאפשר להתעלם לגמרי  םמשגת.  אבל א-ביטוי: וחרב אויבך תהיה חרבעצם; ושיעור ה

החסירה משמעות,  "נוסף"ד "במכלול קצד,א הסוברת שיש למ זכרתפי השיטה הנד, כמו ל"מהלמ
 השוו(במשמעות של פוַעל בצורת הבינוני; ושיעור הביטוי: וחרב אויבך משגת  "משגת"נוכל להבין 

; וגם לפי זה נראה "תהא לך למדבקא"בתרגום: ' נג במהדורת וילנסקי).  הרקמה עג, ספר "על כך ריב
לפירוש יה (קרי: תהפוך) לך לחרב משגת. עצם, ושיעור הביטוי: וחרב אויבך תה-הוא שם "משגת"ש

ויהי " (השוו "תהפוך"ד ליצור משמעות של "כתוב משמש יחד עם הלמהחסר ב "תהיה"זה, הפועל 
מתפקד כך, רגיל הוא להיות  "היה"רבים); ברם, כשפועל מהשורש  [שמות ד,ג], וכמוהו "לנחש

 מפורש בכתוב.
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ל (ב' בר' ".  ובדברי רבות' זעל הרעהכי רבים מתו ונחם  ראו .יי' וינחם ראו ובהשחית(טו) 
לא אפרו של יצחק; כי באותו הגרן העלה אברהם את יצחק בנו: (יז)  ראו ? ראו סב,ב): מה

ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש בהם למגפה: (כה) לא תהיה ידך*  למגפה.
ב כד,כד)!  "(ש "ויקן דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים"ובספר שמואל: . מאות

ל (ב' זבחים קטז,ב): גבה מכל שבט ושבט חמשים שהן שש מאות כסף; "אמרו רבותי' ז 5 
אמרו (ספרי דב' ע): כת' אחד אומ'  .  ועוד"שקלי זהב"וזהו שאמ'  –ומשקלם במשקל של זהב 

(דב' יב,ה); זהו שר' יהודה אומ':  "מכל שבטיכם"(דב' יב,יד) וכת' אחד אומ'  "באחד שבטיך"
 כסף מכל שבטיכם, בית הבחירה משבט אחד.  

 
] בראו 2).   "וכהשחית"(לפנינו במהדורת ברויאר: ] ובהשחית 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ובהשחית...בנו 2-1
לא  אירך ( סידך*]  3ח'.    ומפנר] בלא...למגפה 3-2+ אבינו.    ב] .   אברהםראו + נ1פו] אח'.   יצחק נ1פור

ח'.    מ] ומשקלים.   שאמ' פנ] ומשקלם 6ח'.    מ] + אומ'.   ויקן דוד פנמ] שמואל 4).   בפ "ברור; תוקן ע
+ והכסף  נ] ח'.   אחד נ1פו] הבחירה 8ח'.    נ1פ] זהו...שבטיכם 8-7.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ועוד...אחד 8-6

 מכל שבטיכם.   
 
בדפוסים .  ק"מתוספותיו של רדפריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר דיבור זה  ובהשחית וכו'. 1

ובדברי המקרא.   נוסחאות-ליקוטי חילופיבקשר לזה  ראו אבל ;"וכהשחית"כתוב המדוייקים שלפנינו 
 לא למגפה וכו'.ל: וזכר את זכות העקידה.  "ר אפרו של יצחק. ראו 2ם.  התרגו השוו רבות' וכו'.

בעמך "כוונתו היא ש.  ק"מתוספותיו של רד, וסביר שהוא נוסח-עדידיבור זה נמצא רק בענף אחד של 
 5י.  "המלרש והשוו דבריו שם.  השוו ובספר שמואל וכו'. 4.  "תהי נא ידך"מוסב על  "לא למגפה

 כנראה, כוונתו היא ומשקלם במשקל של זהב. 6ג.  "כך במלתרסט וכו'. גבה מכל שבט ושב
פירושו: חמישים מטבעות של  "כסף שקלים חמשים"שהכסף היה שש מאות שקלי זהב, ו ו שלשוויש

דברי הספרי ועוד אמרו וכו'. י ותוספות על הגמרא).  "רש (ראוכסף ששווים חמישים שקלי זהב  
י פריס ומינכן; וסביר "כתחסרים בבאמצע מה שהוא מצטט מהגמרא, ק "אלה, המופיעים בדברי רדה

שיטה הסוברת תומכת ב "כסף מכל שבטיכם"כי ההבנה (בשלב מאוחר)  הכניס אותםשהוא 
הפסוק מתייחס  ."באחד שבטיך" 7היא חמישים מכל שבט ושבט.   "שקלים חמשים"שמשמעות 

מקום אשר יבחר "גם שם הפסוק מתייחס ל ."מכל שבטיכם".  "מקום אשר יבחר ה' באחד שבטיך"ל
נראית הכוונה: בנחלת שבט אחד; אבל הוא  בית הבחירה משבט אחד. 8.  "ה' אלהיכם מכל שבטיכם

 ."מכל שבטיכם"כי הוא מקביל יותר ל "משבט אחד"משתמש בביטוי 
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ל ר' אומ' משום אבא יוסי בן דוסתאי (ב' זב' קטז,ב): בקר ועצים ומקום מזבח בחמשים, וכ
את הגרן ואת "הבית כלו בשש מאות.  ולשון הפסוקים מוכיח דברי ר'; כי בספר שמואל אומ' 

ויתן דוד לארנן "דומה כי הגרן והבקר היו בחמשים, והנה אומ'  – "הבקר בכסף שקלים חמשים
רוצה לומ': בכל המקום.  כי בגרן היה המזבח, והשדה כלו נבנה בו  –וגו'  "ַבמקום שקלי זהב

, לפי שהיתה שם "במה"כל הבית שהיה שם המשכן והמזבח נקרא . בבמה בגבעוןכט) הבית: ( 5 
א ט,יג); כי לא היו אוכלים "(ש "בטרם יעלה הבמתה לאכל"והוא המזבח.  וכן  –הבמה 

 : "הבמה"והוא  –במזבח, אלא בבתים שהיה בהם המזבח 
 
היה.    פנח',  רח'.   היו]  נ1פ] דומה 3).   םהשלי 1מ' (ח מ] מוכיחים.   ר' פנמ] מוכיח 2המזבח.    ו] מזבח 1

 1פ(ח'  פמ] בבמה...הבמה 7-5וכל השדה.    מ] הגרן.   והשדה כלו מ] ח'.   בגרן פנ] וגו' 4+ הוא.    מ] והנה
 שהוא. ו] והוא 7הבמה.    רהבמתה]  6.   )השלים

 
, אך אין "לפי פשוטו"ק "יעדיף גם המלרפירוש כעין זה מ ולשון הפסוקים מוכיח דברי ר' וכו'. 2

לא  והשדה כלו נבנה בו הבית.פסוק יח.   ראו כי בגרן היה המזבח. 4ל.  "רזדברי ציין את מ הוא
מתוספותיו של פריס ומינכן, וסביר שהוא  י"בכתחסר דיבור זה  בבמה וכו'. 5מצאתי מקור לכך.  

שבתוך אותו כיון  ל:"ר .והוא המזבח –, לפי שהיתה שם הבמה "במה"כל הבית...נקרא .  ק"רד
במקדשא "התרגום:  השוו . "במה"קראו גם לכל הבית הם , "במה"בית היה המזבח, שנקרא 

שבאותו פסוק מובנו כל הבית, שהרי לא היו אוכלים  "הבמתה"ל: גם "ר וכן וכו'. 6.  "דבגבעון
גבעון וירושלים.  ל: הבתים השונים שהיה בהם המזבח בשילה, נוב, "ראלא בבתים.  7במזבח עצמו.  

 הנזכר באותו פסוק. "במה"ל: הבית שהיה בו המזבח הוא ה"ר ."הבמה"והוא 
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זה לא מצאנו שאמ' . דם לרב שפכתלחבר קרש אל קרש במסמרים: (ח) . ולמחברות (ג)כב 
לו השם; אבל דוד אמ'* כן בלבו כי מפני זה מנעהו השם לבנות הבית.  או נתן הנביא אמ' לו 

(דב'  "ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו"נכתב בספר שמואל, נמצא כמהו רבים:  פ שלא"כן; ואע
, נראה כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך, דמים רבים שפכת ארצה לפניא,כב).  ובאמרו 

יט) היה הוא -א כב,יח".  גם בדמי הכהנים (ש"לפני"ב יא,יד ואי'), וזהו "כמו דם אוריה (ש 5 
א כב,כב).  גם בדמי הגוים אשר "(ש "י בכל נפש בית אביךהנה אנכי סבות"הסבה, כמו שאמר 

פ כן לא "שפך, אותם שלא היו בני מלחמתו, אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים; אע
 נענש עליהם, כי כונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל.  

מנעני.    ו] השלים).   מנעהו 1סח' ( ס).   זה] מפנרב(תוקן ע"פ  אם ושאמ',  אס*] אאמ' 2מצינו.    רמצאנו]  1
 6לרוב.    נ1פ] רבים 4ח'.    נ1פו] + כמו.   לפנינו נ1פו] רבים 3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] או...בישראל 8-2

 + היתה.    ו] כי 7ח'.    רנפש]  6הסיבותי.    נ1פסבותי, ו ] הוא.   הנה...סבותי רהנה] 

ם לבדם לא היו מספיקים לחבר את הקרשים כנראה, המסמרי לחבר קרש אל קרש במסמרים. 1
ראו דברי ה' אל דוד לעיל יז,ג זה לא מצאנו וכו'. כדי לסייעם.   "מחברות"כראוי, והוצרכו אף ל

ק "ואילך (ובמקביל בשמואל ב ז,ד ואילך), שם אמנם לא נמצאת סיבה זו.  וראו גם מלכים א ה,יז ורד
ויגעת וזקנת במלחמות, ובנין הבית צריך "ודש: באופן מח "דם לרב שפכת"ג מפרש "שם.  המלתרס

כי דמים רבים "ק.  אך אין הם מתמודדים עם סוף הפסוק, "; וכן מפרש המלרי"בחור ובעל כח הרבה
מכאן  או נתן וכו'. 2, שהוא מדגיש ככל הנראה את שפיכות הדמים כשלעצמה.  "שפכת ארצה לפני

פ שלא "ואע 3ק.  "יר שהוא מתוספותיו של רדי פריס ומינכן, וסב"עד סוף כל הדיבור חסר בכת
ק שם על פסוק יב.  כמובן גם לא נכתב כך "ראו שמואל ב ז,יד ואילך, ורד נכתב בספר שמואל.

שאף  –כי המקור העיקרי לדברי נתן הוא בספר שמואל  "בספר שמואל"בספרנו; ונראה שהוא כותב 
וסיפור דברי נתן שבספרנו לעיל  –ו,א) ל (בבלי בבא בתרא ט"נכתב במקצתו על ידי נתן לדעת רז

ל: גם לענין שילוח המרגלים, הרי בסיפור הדברים בספר "ר ."ותאמרו..."פרק יז מבוסס עליו.  
כמו דם  5, למרות דברי משה אלה.  "נשלחה אנשים לפנינו"במדבר פרק טו לא נמצא שאמרו 

יבנה את בית ה' (ראו שמואל ב פרק מעיר י' ווייסע שלאמיתו של דבר, נאמר לדוד שהוא לא  אוריה.
בביטוי זה היא  "לפני"ק מבין שמשמעות "רד ."לפני"וזהו ז) לפני מעשה אוריה (שם פרק יא).  

י יודע מי נקי ומי פושע ולפניו נגלו "כי הש"שהיתה עבירה באותה שפיכות דמים (ומבאר י' ווייסע: 
, שהוא כנראה כולל אף "דם לרב שפכת"בביטוי  "לפני"); ואכן, לא נמצאת המילה "כל תעלומות

הנה אנכי " 6שהפסוק מתייחס אליהן.   "מלחמות גדולות"שפיכות דמים מוצדקת במסגרת אותן 
גם בדמי הגוים...שלא היו .  "סבבתי הדבר עד שיבא לידי כך"י שם: "פירוש רש השוו. "סבותי...

נראה שהוא מתכוון לגוים שהרג ק.  אין "לא מצאתי מקרה שמתייחס אליו רד בני מלחמתו וכו'.
ק בהמשך, ואומר שהוצרך להרגם כדי להציל עצמו.  ואף כשהרג  "כשהיה בציקלג, כי באלה דן רד

א יח,כז), היה זה בתקופת מלחמה עם הפלשתים.  "דוד מאתיים פלשתים כדי להתחתן עם בת שאול (ש
דו גוים טובים וחסידים שלא ק שמשך כל המלחמות שעשה דוד, סביר שנהרגו על י"ואולי משער רד

אשר בגללם לא זכה לבנות את  "בני מלחמתו"ששפך שלא היו  "דמים רבים"היו מהנלחמים, והם מה
לפי דברינו  כי כונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל. 8מקדש ה'.  אבל עיינו בהערה הבאה.  

במלחמות, יש לדקדק על מה בהערה הקודמת, לפיהם היו אותם הנהרגים אנשים זכאים שבמקרה מתו 
ק כאן שלא נענש דוד כי התכוון לכלות את הרשעים שלא יפרצו בישראל; שהרי היה לו "שכותב רד

לומר בפשיטות שלא נענש דוד עליהם כי הם נהרגו במסגרת מלחמות שהוא עשה כדי להגן על העם 
 ולחזקו.  והענין דורש איפוא עיון נוסף.
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א כז,ט).  אבל כיון שנזדמן לו "(ש "לא יַחיה איש ואשה"תים ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלש
שפיכות דמים לרב, מנעהו מלבנות בית המקדש, שהוא לשלום ולכפרת עונות ולעתרת תפלה, 
כמו שמנע להניף ברזל במזבח ובבית המקדש: לפי שהברזל עושין ממנו כלי הריגה, לא יעשו 

שלא היה לו* עשר גדול, והיה מוציא . י וכו'והנה בעניי הכינותממנו כלי שלום ברוב: (יד) 
מ ג,א): אם משבאו לידו, עשיר היה; אם קודם שבאו "הוצאות במלחמות.  ובדרש (ירוש' ב 5 

ר בון: "לידו, וכי אדם מקדיש דבר שאינו שלו?  קימא: בנתונים בתוך ארבע אמות שלו.  אמ
תענה ומקדיש סעודתו שהיה מ – "בעניי"א: "שאין עשירות לפני המקום.  ד – "בעניי"

 לשמים: 

ולעטרת.    נ1פ] עון.   ולעתרת נ1פו] מנעו.   עונות נ1פו] מנעהו 2 השלים)   1מח' ( פמולהציל...לשמים]  8-1
(תוקן ע"פ  ח' נאלי,  בסח'.   לו*]  ס; 1פכך ] לרוב.   וכו' ב] ממנה.   ברוב רממנו]  4שמנעו.    נ1פ] שמנע 3
] בח'.   בעניי נ1פו] אבעניי 7אבון.    רכי מה.   בון]  נ1פ] כי.   קימא נ1פ] וכי 6.   ואם נ1פ] באם 5).   1ופר
 .לשתים נלשמים]  8בעוד.    נ1פ

ל: גם אלה הם מהזכאים שהרג דוד, ואף עליהם לא נענש כי הוא הרג אותם "ר ולהציל עצמו וכו'. 1
היה נראה לפרש כי  דמים לרב וכו'.אבל כיון שנזדמן לו שפיכות כדי להציל את עצמו (ראו שם).  

כוונתו היא שלמרות שמסיבות מסויימות לא נענש דוד על הריגת אותם הזכאים (חוץ ממה שנענש על 
הריגת אוריה), כיון שסוף סוף הוא שפך את דמם, הוא לא זכה לבנות את בית המקדש.  אבל לאור 

ם מברזל כי עושים ממנו כלי הריגה שלא רגילים לעשות כלי שלו –ק בסוף דבריו "המשל שמציג רד
ק כאן חוזר לענין הכללי של שפיכות דמים ועשיית מלחמות, שהתייחס אליהם נתן "ניתן לומר שרד –

אף אם  –הנביא בתחילת דבריו בפסוקנו; זאת אומרת: כיון שדוד עשה מלחמות והוצרך לשפוך דמים 
כמו שאין עושים כלי שלום עם החומר של  אין הוא יכול לבנות את המקדש, –היו בעיקר דמי חייבים 

כמו שמנע  3ל: ולריבוי תפילה (השוו דבריו לירמיהו לג,ו).  "ר ולעתרת תפלה. 2כלי מלחמה.  
י פריס ומינכן, וסביר שהוא "דיבור זה חסר בכת והנה בעניי וכו'.דברים כז,ה.   ראולהניף וכו'. 

בהתאם לשיטתו שהזכרנו לעיל פסוק ח '. שלא היה לו עשר גדול וכו 4ק.  "מתוספותיו של רד
.  אבל "במלחמות שהתעניתי ויגעתי הרבה": "בעניי"ג מפרש ", המלתרס"זה לא מצאנו"ה "הערה ד
 וכי אדם מקדיש וכו'. 6ק.  "ג, מפרש כאן כרד"ק, למרות שהוא מסכים שם עם המלתרס"המלרי

 תונים בתוך ארבע אמות שלו.בנהיא שדוד כבר הקדיש אותם.   "הכינותי"הוא מניח שמשמעות 
ארבע אמות של אדם קונות לו, ומאז יש לו כוח להקדיש; ואף שבכך היו הנכסים נקנים לדוד, הוא 

שהיה  7על הירושלמי).   "פני משה"(לשון ה "נתונים בתוך ידו ממש"כי לא היו  "בעניי"אומר 
ל, "ק, כנראה מרז"ט המלריק.  גם מצט"ג ובמלרי"השוו התרגום; וכן נמצא במלתרס מתענה וכו'.

בעודנו עני, בשעה שהרג דוד את גולית הפלשתי, נתנו לו נשותיהם של ישר' לפי אשר תשג ידי כל "ש
 .  והשוו על כך רות זוטא ב,יג."אחת ואחת
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לעדן הוא לבני הנזכר בתורה (שמ' ו,יז); ונזכר בזה הספר . לגרשני לעדן ושמעי(ז) *כג 
ל, ואין לו הכרע, "ר "יחיאל הראש". בני לעדן הראש יחיאל(ו,ה): (ח)  "לבני"למעלה 

ונמשך לפניו או לאחריו; כי לבני היה הבכור לגרשון, ויחיאל היה הבכור ללבני שהוא לעדן.  
; ולמטה שלשהוֵהנה הם  –כ בני לעדן "ג זתם ויואלויחיאל הוא יחת הנזכר למעלה (שם).  ו

א כו,כב)!  "(הש' דה "י יחיאל זיתם ויואל אחיובנ"הוא אומר זתם ויואל בני יחיאל, שאמר  5 
בני "כ הנה כתב בני בנים עם הבנים, וכמוהו בספר רבים.  או נפרש: מה שאמר למטה "א

ו, ופי': בני יחיאל וזתם אחיו "היו בניו נקראים על שם אחיו.  או חסר ו – "יחיאל זיתם ויואל
מבני גרשון; אלא אחד מבני לעדן  אין זה שמעי. בני שמעיהיו על אוצרות בית יי': (ט) 
זהו שמעי בן . ובני שמעי: (י) שלשה –שלמית וחזיאל והרן הנזכרים היה שמו שמעי, ובניו 

כלומ': אחר ששכן האהל בירושלם, עוד . וגם ללוים אין לשאת את המשכן וגו'גרשון,* (כו)  10 
 אין ללוים עבודת משא: 

ח'.    נולבני]  2כאן בספר.    ו] בזה הספר 1).   נ1פו פ"ע הושלם(ח'  מפראבס*לגרשוני...גרשון*]  10-1
גם בניו.    ו] ובניו 9אלעדן.    נ1פ] בן.   לעדן ו] מבני 8ח'.    נ] אומר 5והנם.    ו] והנה הם 4ח'.    ו] ביחיאל
 ח'.    ראין]  11גרשום.    נ1פ] גרשון 10וחרן.    נ] והרן

נוסח, וסביר שהוא -וק כו נמצא רק בענף אחד של עדימכאן עד הפירוש לפסלגרשני וכו'.  1
ג (לפי הנוסחה שמעדיף קירכהיים) "אך דעת המלתרס לעדן הוא לבני וכו'.ק.  "מתוספותיו של רד

ק.  בקשר לזה ראו מה שכותב "היא שלעדן ושמעי הם מצאצאי גרשון שחיו בימי דוד; וכן דעת המלרי
 "קנז"ה "השוו לעיל א,לו ד ואין לו הכרע וכו'. 2סוקנו.  ק, ושאר דבריו על פ"ם על דברי רד"המלבי

 "הראש"ק נשמע ש".  מהמלרי"בני לעדן דמתמנא לרישא...".  ובתרגום: "ועזרא דקדק"ה "והערה ד
כך הוא נמשך לפניו, היינו ללעדן (=לבני), שהיה  לבני היה הבכור לגרשון. 3מתאר את יחיאל.  

לפנינו: בני יחיאלי; אך לא מצאתי מי שחולק על הנחתו בני יחיאל.  5ראש (קרי: בכור) לבני גרשון.  
לפי זה לא  כ הנה כתב בני בנים עם הבנים."א 6ק ששמות אלה מתייחסים לאותו בן אדם.  "של רד

ולא שלשה, וזתם ויואל הם בני יחיאל ולא בני לעדן.  וכן כנראה  –יחיאל  –נזכר ללעדן אלא בן אחד 
, "אחד מבני לעדן...היה יחיאלי"כב ש-ק להלן א כה,כא"ממה שכותב רד ג.  אבל"מפרש המלתרס

ק היא "נשמע שהוא נוקט בפשיטות שהיו ללעדן יותר בנים; עיינו שם ובהערות. גם דעת המלרי
לפי זה, היו אמנם ללעדן שלשה בנים, ובני יחיאל נקראו או נפרש וכו'. שאלה השלשה היו אחים.  

לפי זה לא היו ליחיאל בנים  ו, ופי' וכו'."או חסר ו 7לעדן שנקראו כך.  על שם בני  "יואל"ו "זתם"
ו, ".  בתוספת וי"יואל"הוא מדלג על השם  וזתם אחיו.ק שם.  "בשמות אלה; וכך גם לפי המלרי

לפי זה, המשמעות היא שהן .  "בני יחיאלי וזתם ויואל ָאִחיו על אצרות בית ה'"הפסוק שלפנינו אומר: 
ק המתעלם מהשם "ן זיתם והאח שלו יואל היו על האוצרות.  אבל לפי ציטוטו של רדבני יחיאל ה

 בני, המשמעות היא שהן בני יחיאל הן האח שלו זיתם היו על האוצרות, או שהן בני יחיאל הן "יואל"
הוא נוקט בפשיטות שזיתם האח שלו זיתם היו על האוצרות.  אך מדבריו להלן פסוק כה נשמע ש

כי שמעי בן  אין זה שמעי בן גרשון. 8ל עצמם היו על האוצרות, ושאין איפוא הכוונה לבניהם.  ויוא
דעת אלא אחד מבני לעדן וכו'. גרשון הוא הנזכר בפסוק י, כמו שהוא כותב בדיבור הבא.  

 ."א הוא בן יואל"וי"ג היא שהוא יואל; ובנוסחה אחת שמזכיר קירכהיים: "המלתרס
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כלומר: במעשיו האחרונים היה זה, שספר הלוים מבן עשרים . יד האחרוניםכי בדברי דו(כז) 
שנה, והעמידם על משמרותם והכין כל צרכי המקדש.  כי מתחלה ספר אותם מבן שלשים 
(לעיל כג,ג) כמו שכת' בתורה (במ' ד,ג), ועתה אמר: כיון שאין ללוים לשאת בכתף, נעמיד* 

שיהיו מזומנים הלוים לטהרת כל . הרת לכל קדשועל טגם מבן* עשרים שנה ומעלה: (כח) 
ויקבלו הלוים להוציא "וגו'  "ויבאו הכהנים לפנימה בית יי' לטהר"קדש, כמו שאמ' בחזקיהו  5 

אינו סמוך, כי הוא  "ומעשה". ומעשה עבדת בית האלהיםב כט,טז): "(דה "לנחל קדרון חוצה
ולכל משורה היו מזומנים: (כט) ל.  ופי': ולמעשה ולעבודת בית האלהים, לכל י"נקוד סגו

ההין והאיפה: שלישיתם  –גם כן יהיו מזומנים לתקן המדות שהן צריכין למקדש . ומדה
כלל המדות* הגדולות:  "מדה"הוא כלל המדות *הקטנות, ו "משורה"ורביעיתם ועשיריתם.  ו

לשבתות שיהיו מזומנים גם כן להלל בכל זמן שיעלו עולות . ולכל העלות עלות ליי'(לא)  10 
, ולעזור את הכהנים גם באלה הימים, שהקרבנות מרובים.  ויעזרו להביא לחדשים ולמועדיםו

הבהמות, ולהכינם, ולשחוט ולעשות כל מעשה עד קבלת הדם; כי מקבלת הדם ואילך מצות 
 כהונה (ב' בר' לא,ב): 

 סרנעמיד*]  3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] כי...ומעלה 4-2ח'.    רשנה]  2).   השלים 1פ(ח'  פמ] מבן...שנה 2-1
).   ל , וכןנ1פור פ"ע תוקן(מבין  ס).   מבן*] לכ (וכן "ג נ1פו] גם 4).   ל , וכןנ1פו פ"ע תוקן(לעמוד  בנעמוד, 
 7-6).   השלים 1מ' (ח מ] ביחזקאל.   וגו' נ] בחזקיהו 5הלוים מזומנים.    פנ] ח'.   מזומנים הלוים נ] ומעלה
 מו] ל"סגו 7ח'.    ראינינו.   הוא]  נאנינו,  1פ] מעשה.   אינו נ] בומעשה 6).   השלים 1פ(ח'  פ] ...מזומניםאומעשה

 9צריכות.    ב).   צריכין] לששיהיו (וכן  פנושהיו,  מ] ח'.   שהן רכן]  8יי'.    נ1פ] בסגול.   האלהים
ח'  אסהיא.   *הקטנות...המדות*]  מב] הוא.   והמשורה נ1פ] .   ומשורה)השלים 1פ(ח'  פ] ומשורה...הגדולות

 13-11לחדשים.    פנ] ולחדשים 11עולה.    פנ] עולות 10והמדה.    נ1פ] ).   ומדהנ1פומרב פ"ע הושלם(
+ לפי.    ו] גם כן.   הימים נו] לכהנים.   גם נ1פהכהנים,  ו] את הכהנים 11.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ולעזור...כהונה

 ולהכניס.    נ1פובהמות.   ולהכינם]  רהבהמות]  12  . + הם ו] שהקרבנות

י פריס ומינכן (עיינו "כל מה שנמצא בדיבור זה על הגיל של הלויים חסר בכת כי בדברי וכו'. 1
 בדברי דויד האחרונים. כלומר: במעשיו האחרונים.ק.  "בחילופים), וסביר שהוא מתוספותיו של רד

ק שנכללו "מניח רד כיון שאין ללוים וכו'. 3.  "מר בחורניתאבפתגמי דוד דאתנבי וא"אבל בתרגום: 
ע לבמדבר ד,ג); "מחמת כוחם הפיזי (השוו ראב ,לצורך נשיאת המשכן רק אלה שהיו בני שלשים או יותר

ובכן, אחרי שנקבע המשכן במקומו, אפשר היה לכלול בעבודה גם את אלה שהיו צעירים יותר.  אך באמת 
נין מבן שלשים הנזכר בפסוק ג היה כשדוד היה זקן, כאשר הארון היה כבר דבריו קשים, כי גם המ

ק על פסוק כד מעלה את "ה).  ואמנם, המלרי-בירושלים, ולא היה בשביל עבודת הכתף (ראה פסוקים ד
כי אמר דוד הניח ה'...לעמו וישכן בירושלם עד "הסתירה ולא מוצא לה פתרון.  גם מה שכתוב בפסוק כה 

ק מלפרש על מניית הלויים מבן עשרים, הנזכרת מיד לפניו, אלא הוא מפרש אותו "ע המלרינמנ "לעולם
 ויקבלו הלוים וכו'. 5י.  "השוו המלרש שיהיו מזומנים וכו'. 4על אסיפת ישראל הנזכרת בפסוק ב.  

שם).  והוציאו אותה לנחל קדרון (ראה הפסוק  "ֻטמאה אשר מצאו [הכהנים] בהיכל ה'"הלויים קיבלו את ה
אינו  "ומעשה"ק.  "י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכת ומעשה עבדת וכו'. 6

ועבידת "י; וכן בתרגום: "בנוסחאות המדוייקות שלפנינו הוא סמוך, בציר ל."סמוך, כי הוא נקוד סגו
ופי': ולמעשה  7  ק בדפוס אחד."ד גינצבורג  נזכר כי נמצאת נוסחתו של רד".  בליקוטו של כ"פלחן

ל: להכין "ר לתקן המדות וכו'. 8.  "מעשה"ק מבאר את המשמעות המדוייקת של "אין רד ולעבודת וכו'.
מכאן עד סוף  וכו'. "משורה"ו 9יין, שמן, סולת וכדומה בשביל הקרבנות, בשיעורים שהתורה דורשת.  

 10.  "משורה מידת הלח"ק: "יק.  ובמלר"י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"הדיבור חסר בכת
מכאן עד  ולעזור את הכהנים וכו'. 11השוו התרגום.   שיהיו מזומנים גם כן בכל זמן שיעלו עולות.

ק "י.  המלרי"ק.  והשוו המלרש"י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"סוף הדיבור חסר בכת
 על עזרה לכהנים. מפרש שהפסוק מתייחס רק לשירה הנזכרת בפסוק הקודם, ולא
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 "וַיַחלקם"ץ.  והוא כמו "ת בקמ"ל והחי"ד בסגו"היו. ויחלקם דויד וצדוק וכו'(ג) כד 
האמור למעלה (כג,ו), כי שוים* הם בזה הנקוד.  וכבר זכרתי  "וֶיָחלקם דוד"ח; וכן "בפת

דקדוקו בספר מכלל (לה,ב).  פי': לפי ששנה דוד המשמרות ממה שהיו.  כי מתחילה היו 
מונה מאלעזר ושמונה מאיתמר; וראה דוד כי בני אלעזר רבים לראשי הגברים* מבני איתמר ש

(להלן פס' ד), ולקח עמו אחד מבני אלעזר ואחד מבני איתמר, והוסיף עוד שמנה משמרות.   5 
ותקן עשרים וארבעה משמרות, השש עשרה מאלעזר והשמנה מאיתמר (שם).  וזהו שאמ' 

ואחז אחז "כלומ': יותר על מה שהיה מתחלה,  –(להלן פס' ו)  "בית אב אחד אחוז לאלעזר"
כלומ': מה שהיה אחוז לאיתמר מתחלה היה גם כן עתה אחוז, כי לא הוסיפו  –(שם)  "לאיתמר

ל (ב' תע' כז,א): יש מהם מי שאומר כי משה תקן שמנה "לו משמרה.  ונחלקו רבותינו ז
שמנה  –ואל והעמידן על שש עשרה ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, בא שמ –משמרות  10 

מאלעזר ושמנה מאיתמר, בא דוד והעמידן על עשרים וארבעה; ויש מהם מי שאומר כי משה 
שמנה מאלעזר ושמנה מאיתמר, באו שמואל ודוד והעמידום על עשרים  –תקן שש עשרה 

 (לעיל ט,כב):  "המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם"וארבעה, שנ' 

שנים  וראבס.   שוים*] )השלים 1פ(ח'  פמ] וכן...הנקוד 2ח'.    נ1פ] ח...דוד"בפת 2ח'.    ס; פכך ] וכו' 1
אלעזר  מ] מאלעזר 4.   )השלים 1פ(ח'  פ] לפי).   השלים 1מ' (ח מ] פי' 3ח'.    נ1פ] ).   בזהנ1פ פ"ע תוקן(
 נ), שהגבורים (וכן  אבפסים*] ראשי.   הגבר רח'.   לראשי]  פנ] ח'.   כי בני אלעזר רתיקן).   דוד]  1מ(

 6אלעזר.    פנ] איתמר.   איתמר פנ] אלעזר 5).   למן בני (וכן  פנ] ).   מבניל , וכןמור פ"ע תוקן(גבורים 
 13-7בתחילה.    נ] מתחלה).   השלים 1מ' (ח מ] מה.   לאיתמר מ] לאלעזר 7וארבע.    רוארבעה] 

(בעדי הנוסח הוא דיבור ] ואחז אחז לאיתמר 7-8בור הבא).   נמצא אחרי הדי בי "ואחז...באמונתם] (בכת
 9עתה כן.    פנ] ).   כן עתהלח' (וכן  נופ] מתחלה).   השלים 1מ' (ח מ] כלומ' 8פ הענין).   "חדש, ותוקן ע

 11ח'    רבא...מאיתמר]  11-12ח'.    בשמנה...מאיתמר]  10-11ח'.   ר עשרה...על]  10-11ח'.    נ] מהם
 ח'.    פנהמה] ).   השלים 1מ' (ח מ] וארבע.   שנ' נ] וארבעה 13וארבע.    נמעה] וארב

ניקדתי כך על פי דבריו במכלול לה,ב; והוא צורה של ...וכבר זכרתי דקדוקו בספר מכלל. "וַיַחְלקם"כמו  1
ל "השתנה לסגו "וַיַחְלקם"ד של "ח שמתחת ליו"נוצרה כשהפת "וֶיָחלקם"בנין קל.  רד"ק מבאר שם שהצורה 

ץ.  ראו "ת להיות קמ"ח שמתחת לחי"(אך אין הוא מבאר את הסיבה לשינוי זה), וכתוצאה מכך הפך הפת
, המזכירים בקשר לזה את הכלל 183הערה  120דבריהם של מ' העכים בהערתו על הדף במכלול וחומסקי ע' 

ץ הוא תוצאת "שהקמ –ק להיפך "ן רדח רגיל להשתנות לסגו"ל לפני אות גרונית קמוצה.  ברם, כאן טוע"שפת
 3ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת וכן...הנקוד. 2ל שלפניו.  "הסגו

הוא מפרש כאן את תוכן הפסוק, ובכן אין זה שייך לענין הדקדוקי שלפניו. המילה  פי': לפי ששנה וכו'.
ואמנם רצף המשפט עולה יותר כהוגן  –ק "ן שהיא מתוספותיו של רדובכן יתכ –י פריס "חסירה בכת "לפי"

ששינה אותן ממה שהיו לפני כן.   "לפי"בילתה.  ומשמעות הנוסחה שלפנינו: דוד חלק את הכהנים למשמרות 
י על "כל מה שהוא מבאר כאן הוא על פי השיטה השנייה בגמרא שהוא מצטט בסוף הדיבור.  והשוו המלרש

כלומ': יותר על  7ל: על פי פסוקנו, אלה השניים עזרו לו בתיקון המשמרות.  "ר קח עמו וכו'.ול 5פסוק ד.  
, ונמצאו שש עשרה; "כל בית אב אחז עוד אחת להיות בה שתים": "מצודת דוד"לשון ה מה שהיה מתחלה.

דבריו לעיל  ג באמצע"ק.  השוו לעומת פירושו המחודש של המלתרס"ק.  וכן מפרש המלרי"וכך היא כוונת רד
הנוסח זהו דיבור חדש המתייחס -בעדי וכו'. "ואחז אחז לאיתמר"במהדורת קירכהיים).   38כג,ה (ע' 

אף נמצא אחרי הדיבור הבא השייך לפסוק ה.   865ד לרבנים "י ביהמ"שבפסוק ו, ובכת "ואחז אחז לאיתמר"ל
ק מפרש גם "אותו.  כדברי רד אבל נראה שהוא חלק מהדיבור שלנו, ושהפיסוק הנכון הוא כפי שהצגתי

ק."המלרי
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כי רצה לומר כי לא נתן מעלה לאחד מהם על חברו, . ויחלקום בגורלות אלה עם אלהז) -(ה
.  לפיכך לא נתן להם מעלה זה מבני אלעזר ובבני איתמר היו שרי קדש ושרי האלהיםכלם 

הונה הגדולה שהיתה על זה להיות זה קודם לזה; אלא כמו שעלה הגורל להם* כן היו, לבד הכ
עשרים וארבעה  שמעיה בן נתנאל הסופרמבני אלעזר כמו שפרשנו למעלה (ה,כז).  וכתב 
וכו': (לא) ויצא הגורל הראשון ליהויריב משמרות, וכתב ראשי הגברים, ונתנם בקלפי,  5 

שלא  – "לעמת אחיו הקטן".  ופי' "אבות" –כך היה שמו . אבות הראש לעמת אחיו הקטן
ראשון ואחריו הקטן, אלא הפילו ביניהם גורלות גם הם כמו שעשו הכהנים: בין  היה הגדול

א "(דה "כקטן כגדול מבין עם תלמיד"גדול ובין קטן, כאשר עלה גורלו כן היה.  וכן אמ' 
 כה,ח); פי': המבין הוא הגדול והתלמיד הוא הקטן: 

 פ"ע תוקן(+ גם  בסתיקן).   להם*]  1מזה ( מ ]לזה 3).   ש וכן(ומבני  פנרבובבני] .   האלפים ב] האלהים 2
 נ] וכתב 4שהיה.    רגדולה.   שהיתה]  1פ] הגדולה 3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] לבד...למעלה 4-3).   ומפנר

ח'  פ] תיקן).   גם הם 1מלא ( מח'.   אלא]  רהגורל.   הקטן]  נ] הגדול 7הגבורי'.    פנאבו] הגברים 5ובית.   
 המבין). 1פמבין ( פ] המבין 9תיקן).    1מהתלמיד ( מבין.   תלמיד]  פנ] ובין 8 .  )השלים 1פ(

דבריו אלה חסרים  לבד...למעלה. 3-4ק.  "כך במלרי כי לא נתן מעלה לאחד מהם על חברו וכו'. 1
ק אחרי שהוסיף את הפיסקה לעיל ה,כז, אשר בה הוא "י פריס ומינכן, וסביר שהוסיף אותם רד"בכת

. "אבות" –כך היה שמו  6(עיינו שם ובהערות).   "בני אלעזר היו כהנים גדולים עד עולםמ"כותב ש
פתרונו: בית אב גדול היו מטילין גורלות כנגד אחיהם בתי "ק: "ק לאיוב מ,טו.  אבל במלרי"כך ברמ

 גם שם מדובר בלויים, והמשמעות היא בדיוק כמו בכאן.   וכן אמ' וכו'. 8  ."אבות הקטנים מהם
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פי': הבדיל בני אסף הימן וידותון להיות משוררים, והאחרים להיות . ויבדל דויד(א) כה 
שוערים (להלן א כו,א ואי'), והאחרים להיות גזברים על אוצרות בית יי' (שם כו,כ ואי'); הכל 

הנבאים בכנרות בנבלים כמו שאומ'.  וכל חבורה מהם נחלקו ביניהם על פי הגורל: 
אסף מנגנים בכלי שיר; ואסף שורה עליו רוח הקדש*, והיה משורר בפיו  היו בני. ובמצלתים

כלם היו נבאים על כלי השיר; כי ספר תלים ברוח  –לקול הכנורות.  וכן הימן וכן ידותון  5 
הקדש נאמ', ויש בו נבואות ועתידות הגלות והגאלה.  והיו בני אסף ארבעה (להלן פס' ב), ובני 

 "גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו"ר אינם כי אם חמשה: ידותון ששה (פס' ג); ובמספ
ואינם אלא חמשה!  אבל במספר הגורל מצאנו אחד שאינו הנה, והוא  "ששה"ואמ'  –(שם) 
ר צד,ט) כי כשחלקם דוד היו לידותון "(להלן פס' יז).  ונמצא בהגדה (ב "העשירי שמעי"שאמ' 

*, וראה ברוח הקדש שגם הוא יהיה ראש אלה* חמשה בנים, והיתה אשתו מעוברת משמעי 10 
.  ויתכן לומ' שאז היה קטן, ולא היה ראוי לשורר ולהיותו* ראש "ששה"משמרה; לפיכך אמ' 

משמרה עדין, עד שגדל והיה ראש משמרה; לפיכך ספרו במספר הגורל, לפי שהיו מלמדים 
(להלן  "וממתי עזרר"אותו, והיה עתיד להיות ראש משמרה.  ובני הימן היו ארבעה עשר, כי 

פ שהוא שתי תבות הנה, כמהו רבים.  הנה בין שלשתם היו "פס' ד,לא) הוא שם אחד; אע
עשרים וארבעה ראשי משמרות, כנגד הכהנים שהיו גם כן עשרים וארבעה; ויוסף בן אסף  15 

ד "ראש משמרות הלוים היה משרת עם יהויריב ראש משמרות הכהנים, וכן כלם.  ואלה כ
הלוים היה כל אחד מהם עם אחיו ובניו שנים עשר (להלן פס' ט ואי'); הנה בין ראשי משמרות 

 כלם היו מאתים שמנים ושמונה כמו שאומר (להלן פס' ז): 

 מ] פי 3ח'.    פנ] הכל.   ואחרים מ] והאחרים 2.   ואחרים מ] והימן.   והאחרים פנמ] לבני.   הימן פנ] בני 1
נביאים.    נו] וידותון.   נבאים פנוידותון וכן,  ו ]וכן ידותון 5).   מפנראב פ"ע הושלם(ח'  וסהקדש*]  4ח'.   

והעשירי.    פנ] העשירי 9).   השלים 1מ' (ח מ] חמשה אבל 8).   השלים 1מ' (ח מ] ועתידות 6עם.    פנ] על
] ).   יהיהומפנרב פ"ע תוקן(משמיני  ס).   משמעי*] ל , וכןמו פ"ע תוקן; שוכן (ח'  פנאאלא,  סר] אלה* 10
.   )לשהיה קטן אז (וכן  פנמ] שאז היה קטן 11ח'.    ר] אלפיכך...משמרה 12-11).   השלים 1מ' (ח מ

 14ספורו.    רספרו]  12שהיה גדול.    רח'.   שגדל]  נ] עדין 12).   פנמבו פ"ע תוקן(ולהיותי  ס] ולהיותו*
 16ח'.    ר] בהלוים...משמרות 16וארבע.    נ] ברבעהוא 15והנה.    נ1פ] בהנה 14ששתי.    נ] שהוא שתי

  .   ושמונים פנ] שמנים 18+ הלוים.    א] וכן 16שבת.    נישבת?,  פישרת,  מ] ח'.   משרת פנמהיה] 

; ראו ההקדמה לפירושו על תהלים, "נּבאים"כך הוא מפרש את מה שהיו  שורה עליו רוח הקדש. 4
לבין רוח הקודש.  על נטייתו  "נבואה"ל בין מה שרגיל להיקרא ומה שהוא כותב שם בביאור ההבד

.  וראו 191ע'  "The Rationalist Tradition"גם לרוח הקודש ראו פ' תלמג',  "נבואה"להשתמש בלשון 
ק מעדיף לפרש שהתנבאו על ידי כלי השיר; "ק על הפסוק הבא ובהערות שם.  גם המלרי"גם דברי רד

כי  5.  "נתנבאו היאך לנגן בכינורות ובנבלים ובמצלתים"ש "ש מפרשיםי"אבל הוא גם מצטט בשם 
והיו בני  6השוו ההקדמה לפירושו על תהלים.   ספר תלים ברוח הקדש נאמ', ויש בו נבואות וכו'.

הוא דן במספרים כאן כדי להראות שמספר אותם הבנים מגיע לעשרים וארבעה,  אסף ארבעה וכו'.
כוונתו לבני ידותון.  נוסף על הסתירה, מפריע  אינם כי אם חמשה. 7והם הם ראשי המשמרות.  

ונמצא בהגדה וכו'.  9ק שאם אינם אלא חמישה, נמצא שאין בין כל הבנים עשרים וארבעה.  "לרד
לפי זה אין צורך  ויתכן לומ' וכו'. 11י.  "ג בדבריו לעיל כג,ה.  והשוו המלרש"כך מניח המלתרס

לאלה נפלו הגורלות  ויוסף בן אסף...עם יהויריב. 15י רוח הקודש.  לומר שכלל אותו דוד על פ
 לשרת במשמרת הראשונה; ראו לעיל כד,ז ולהלן פסוק ט.
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על ידי "זהו המזמורים שאמ' אסף; והיו נאמרים ברוח הקדש.  ואמ'  הנבא על ידי המלך. (ב)
הנבא "ן אמ' בידותון כי המלך מנהו ראש בדברי השיר ובכליו וכתב דבריו בספרו.  וכ "המלך

חוזה המלך בדברי " –שהיה מבני קרח  –כ "(להלן פס' ג).  ובהימן אמ' ג "על הודות והלל ליי'
(שם פס' ה); פ': כי במזמורים שאמרו בני קרח יש בהם עתידות להרים  "האלהים להרים קרן

. שלוש ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנותקרן ישראל ולהוציאם מן הגלות: (ה)  5 
אמ' כן לפי שאסף וידותון לא היו להם כל כך בנים; או אפשר שהיה עקר מתחלה, והעתיר* 

. ויפילו גורלות משמרת לעמתליי', ושמע תפלתו ונתן לו בנים ארבעה עשר ובנות שלש: (ח) 
 (לעיל יז,ה), כמו שכתבנו:  "מאהל אל אהל וממשכן"רוצ' לומ': לעמת משמרת; וכן 

כ "ג נכ] "אמ' ג 3הנביא.    נ1פ] הנבא 2הם.    נ1פוהם,  ו] זהו 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] תהנבא...הגלו 5-1
 6מהגלות.    נ1פו] לישראל.   מן הגלות ורישראל]  5ח'.    נ1פו] פ'...קרן 5-4.   + ישראל ב] קרן 4אמר.   

 פנמח'.   ובנות שלש]  נבנים]  7).   ומפנרא פ"ע תוקן(והעתר  סח'.   והעתיר*]  רהיה.   מתחלה]  פנ] היו
 + וכו'. נ1פוממשכן]  8).   שושלש בנות (וכן 

ראו תחילת הדיבור הקודם ובהערות; והשוו כל מה שנמצא כאן להקדמת  זהו המזמורים וכו'. 1
ק כשעסק "י פריס ומינכן, ויתכן שהוסיפו רד"ק לפירושו לתהלים.  ואמנם, דיבור זה חסר בכת"רד

ק מפרש: "השוו התרגום.  אבל המלרי כי המלך מנהו ראש וכו'. 2  ירושו לתהלים.בעניינים אלה בפ
.  "לא היה מתנבא אלא אצל המלך; כשהיתה הנבואה באה על ידי המלך דוד, אז היה גם הוא מתנבא"

ק דוד ערך את ספר "כעין זה בהקדמה לפירושו לתהלים. נמצא שלדעת רדוכתב דבריו בספרו. 
רים הנזכרים על שם משוררים אחרים נאמרו בתחילה על ידיהם ברוח הקודש.  תהלים, בעוד שהמזמו

במזמורים שאמרו בני קרח יש בהם עתידות  4ע לפירושו לתהלים.  "ראו בקשר לזה הקדמת הראב
מג (שהוא מזמור -ק למזמורים הנזכרים על שם בני קרח, כגון תהלים מב"השוו פירושי רד וכו'.

; אך ראו שם פירושו העיקרי.  "יש אומרים"ג בשם "כך כותב המלתרס להרים קרן ישראל.אחד).  
ק מה שכתוב שה' נתן להימן את בניו, וגם מה שנמצא כאן מספר "נראה שמפריע לרד אמ' כן וכו'. 6

בנותיו, שהרי לא נמצא כך אצל אסף וידותון.  ועל כך הוא מתרץ שהכוונה היא להדגיש את ריבוי 
הימן בניגוד לאחרים; או שרצה הספר למנות את כל בניו ובנותיו שנתן לו ה' הבנים והבנות שגמל ה' ל

 8.  "בשביל חשיבותו אומר אותם כאן"ק: "י.  במלרי"מחמת תפילתו.  וראו גם פירושו של המלרש
רק פעם אחת.   "משמרת"ושיעורו: משמרת לעומת משמרת, למרות שמופיעה המילה לעמת משמרת. 

ק ", ששיעורו: מאהל אל אהל וממשכן אל משכן, כדברי רד"אהל וממשכן מאהל אל"ובזה הוא כמו 
 ק."י; וכן נמצא במלרי"על אותו פסוק.  השוו התרגום והמלרש
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ויברך יי' את בית עובד אדום "כמו שכת' למעלה: . פעלתי השמיני כי ברכו אלהים(ה) כו 
לן פס' ח).  ולמעלה אומ' (לה "ששים ושנים לעובד אדום"(יג,יד); וכן כת'  "ואת כל אשר לו

א טז,לח)!  אפשר כי היו לעובד אדום ששה אחים, "(דה "ועובד אדום ואחיהם ששים ושמנה"
בכנוי הרבים על עובד אדום ובניו, כי כלם  "ואחיהם"ועם אותם היו כלם ששים ושמנה, ואמ' 

ח) שהיו  (להלן פס' "מבני עובד אדום"אחי אביהם כמו אחיהם; והנה אמר  – "אחים"יקראו  5 
אומ' על בני עובד  "המה" –(שם)  "המה ובניהם ואחיהם"ששים ושנים.  ומה שאמ' הנה 

(שם)  "איש חיל"על שאינם נזכרים; ו "ואחיהם"אומר על בני בניו הנזכרים,  "ובניהם"אדום, 
 – "ויברך יי' את בית עובד אדום"ל דרשו (ב' בר' סג,ב): ".  ורבותינו ז"אנשי חיל"פרושו כמו 

הממשלים לבית ילדה אשתו ושמנה כלותיה ששה ששה בכרס אחד, והם ששים ושנים: (ו) ש
דומים להם בגבורה; כמו שהיו בית אבותם גבורי חיל לעבודה, כן . אביהם כי גבורי חיל המה 10 

עתליה "(יה' טז,ט),  "הערים המבדלות"ם, כמו "תאר בחרק המ "הממשלים"היו הם.  ו
כמו שפרשנו למעלה (כד,לא): . ויפילו גורלות כקטן כגדולז) ט-ב כד,ז): (יג"(דה "המרשעת

פי': והגורלות שהפילו ביניהם לא לדעת אי זה מהם קודם, אלא איזה מהם . לשער ושער
וצפון  ,שלמיהומזרח ל הגורללשער מזרח, ואי זה מהם לשער מערב ודרום וצפון; ונפל 

 15  לשפים ולחוסה למערב: ,לעובד אדום נגבה, זכריהו בנול

 5-4).   השלים 1מ' (ח נ1מפ] אפשר...ושמנה 4-3.   )השלים 1פ(ח'  פ] ולמעלה...חיל 8-2אלהים.    פנ] יי' 1
 נ] פרושו 8ח'.    נ] הנה 6ח'.    מ] ומה...חיל 6-8ח'.    נ] אחים 5כינוי.    נו] בכנוי 4ח'.    מ] ואמ'...אחיהם

; שאביהם (וכן  נמ] אבותם 10ח'.    פנר] בששה 9ר לו.   + ואת כל אש פנ] ואנשי.   אדום נ1פו] ח'.   אנשי
מזרח]  14הגורלות.    נכי הגורלות,  ווהגורלות]  13עתליהו.    פנח'.   עתליה]  מם] "המ 11לא ברור).    פ
 ולעובד.    נ1פלעובד]  15וצפונה).    ש(] במזרחה).   וצפון לש(

סב על עובד אדום, שברכו ה' בבנים ובני בנים, ולא על מו "כי ברכו" פעלתי השמיני כי ברכו וכו'. 1
ק, אותה ברכה "יש לשער שלדעת רד "דיבור המתחיל"ב "פעלתי השמיני"פעולתי.  ממה שנמצא 

מתבטאת בפסוקנו בזה שנולד לעובד אדום בן שמיני, אחד יותר משבעת הבנים שנולדו למשלמיהו 
 2.  "שברכו הק' שנתן לו אילו שמונה בנים" ק:"ג.  השוו לשונו של המלרי-הנמנים בפסוקים ב

י פריס, וסביר שהוא "מכאן עד המדרש המובא בסוף הדיבור חסר בכת ולמעלה אומ' וכו'.
ק "על אותו פסוק אמנם מפרש רד ...על עובד אדום ובניו."ואחיהם"ואמר  4ק.  "מתוספותיו של רד

ל: אחי האב גם נקראים "ר ביהם.אחי אביהם כמו א 5ששיעורו: ועובד אדום ובניו ואחיהם.  
בלשון  –המתייחס לבנים  –השם -דלעיל, עם כינוי "אחיהם"של בניו; וזהו פירוש אותו  "אחים"

האחים  –היא צאצאיו של עובד אדום  "אחיהם"ק בהמשך דבריו שכאן, משמעות "רבים.  ומבאר רד
היא לאחי האב.  אבל שם לא ובכן אין צורך לדחוק שהכוונה  –של אותם צאצאים הנזכרים במפורש 

נמנים שום בנים במפורש, וכאשר הפסוק רומז לבנים, הכוונה היא אם כן לכולם. לפיכך, אין לאותם 
שם במשמעות אחי האב.   "אחיהם"בנים אחים שלא נכללו כבר בבנים עצמם, ומוכרחים איפוא לפרש 

נשי שמונת בניו ששה בנים; ל: נולדו לאשתו ולכל אחת מ"ר שילדה אשתו...והם ששים ושנים. 9
נמצאו אלה הנולדים תשעה כפול ששה, היינו חמישים וארבעה, ויחד עם שמונת בניו שהיו לו מקודם 

י המפרשים "לעומת התרגום והמלרש השווהממשלים...דומים להם וכו'. נמצאים ששים ושנים.  
.  "יה להם לפתוח השעריםשה"ק: "מוסיף המלרי גבורי חיל לעבודה. 10מענין שלטון.   "הממשלים"

, ודבריו להלן ב כד,ז "רשע"וערך  "משל"השוו ספר השרשים ערך  ."הערים המבדלות"כמו  11
הוא פוַעל בצורת  "ִמבדלות".  בדבריו על הפסוק ביהושע הוא מוסיף להציע ש"המרשעת"על המילה 

 ."בדל"השרשים ערך  .  וכך נראית גם הצעאתו הראשונה בספר"ֻמבדלות", כמו "ָהפעל"הבינוני ה
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פי': בניו היו שומרים בית האספים.  והיה זה* הבית לדרום העזרה . ולבניו בית האספים(טו) 
ל* "(להלן פס' יז) יש בו פי' שנים בדברי רבותי' ז "ולאספים שנים שנים"מבחוץ.  ומה שאמ' 

שהיה לכל  – שהיו לכל אחד מבתי האספים שנים לוים; ופי' האחר –(ב' תמיד כז,א): האחד 
לכל  –אחד מבתי האספים אחד אחד, ויהיה פרושו כך: ולאספים שהיו שנים היו שנים לוים 

אחד אחד*.  והיו בין כלם עשרים וארבעה כשאר המשמרות: במזרח ששה, ובצפון ארבעה,  5 
ובדרום ארבעה, ולאספים שנים שנים והם ארבעה, ולמערב ארבעה, ולפרבר שנים (להלן פס' 

 רי עשרים וארבעה.  ה –יח) -יז

ישבו.    פנ] ח'.   יש בו מ] בשנים 2לא ברור).    פלדמם ( נ] ).   לדרוםומפנרא פ"ע הושלםח' ( סזה*]  1
 פנ] ח'.   לוים רואחד.   היו שנים]  פנ] גאחד 4והאחד.    פנו] ופי' האחר 3).   ומפנר(תוקן ע"פ ח'  אסל*] "ז

.   והיו פנמו] והם 6והיה.    פנ] ).   והיומ פ"ע תוקן(ואחד ופנ רסא] *באחד 5הכל.    נ?1פ] ח'.   לכל
 ולפרבד.    פרולפרבר] 

.  והשוו להלן ב כג,ד.  בספר "בית האספים"ק מפרש את השם "אין רד היו שומרים בית האספים. 1
ש (בבלי תמיד ".  וראו פירוש הרא"נקרא כן על ענין ידוע אצלם"הוא כותב ש "אסף"השרשים ערך 

היא מקום הפתח,  "בית האספים", כנראה מלשון משקוף, כי משמעות "בית שקפיא"כז,א).  בתרגום: 
ק, הכותב שלפי ".  והשוו המלרי95רוברט כרך א ע' -ד"במהדורת ל 2מלשון ַסף; וראו על כך הערה 

ויש מפרשים "ק), אך מוסיף: "הוא שם מקום במקדש (עיינו להלן בדברי רד "בית האספים"ל "רז
.  לפי פירוש שני זה, כותב המלרי"ק "ף נבלעת"כמו: בית הסיפים, שהיו שומרי הסף, והאל

כך נשמע  לדרום העזרה.(להלן פסוק יז) פירושו: על כל סף היו שני לויים.   "לאספים שנים שנים"ש
 לכל אחד מבתי האספים שנים. 3.  "נגבה"ממה שנזכר בית האסופים כאן ובפסוק יז אצל השוערים 

יו שני בתים וארבעה שוערים, כמו שמוכח מהחשבון של עשרים וארבעה שוערים דלהלן.  ובכן, וה
;  "אסף"ק בספר השרשים ערך "פירושו: שתי קבוצות של שנים. פירוש זה מעדיף רד "שנים שנים"

ל: לכל בית היה "ר לכל אחד אחד. 4ש על הגמרא בשיטה זו.  "י והרא"וראו גם מה שכותבים רש
, אבל ברור שזהו טעות.)  "לכל אחד ואחד"י מינכן כתוב: "הנוסח חוץ מכת-ד.  (בכל עדישוער אח

כך לפי  והיו בין כולם עשרים וארבעה וכו'. 5י שם.  "ש על הגמרא, ולעומת רש"השוו פירוש הרא
.  אבל לפי הפירוש השני, חסרים שנים, "שנים שנים"הפירוש הראשון שהוא מזכיר על הביטוי 

ק עשרים ושנים.  מבואר בגמרא שם כי לפי אותו פירוש שני באמת היו רק עשרים ואחד ונמצאים ר
), "והלוים בעשרים ואחד מקום"ק להלן מהמשנה: "מקומות שהוצרכו לשוערים (כמו שמצטט רד

ואחד משני שוערי הפרבר (הנזכרים שם במשנה) לא היה במנין, רק היה עומד שם כדי שהשוער 
שם הבית נקרא ": "פרבר"יעמוד בודד; שהרי הפרבר (בספר השרשים ערך העיקרי של הפרבר לא 

) היה נמצא במקום יחסית מנותק ממקומות השוערים האחרים, בין קודש הקדשים לבין הכותל "כן
, "פרבר"שבמשנה).  ומקום זה מרומז בשם  "אחורי בית הכפורת"המערבי של הר הבית (והוא 

ק בסוף הדיבור "ש הקדשים ולכיוון החיצוני (השוו דברי רד, כלומר: מקוד"כלפי בר"שמשמעותו 
במובן של זמן השירות כמו  "משמרות"אבל אין אלה  כשאר המשמרות.ובספר השרשים שם).  

 האחרים, אלא במובן של מקום השירות.
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ורבותי' חלקום לעשרים וארבעה מקומות, שאמרו במשנה (מדות א,א):  בשלשה מקומות 
המקדש: בבית אבטינס, ובבית הניצוץ ובבית המוקד; והלוים בעשרים  הכהנים שומרים את

ואחד מקום: חמשה על חמשה שערי הר הבית, ארבעה על ארבעה פנותיו מבפנים, חמשה על 
חמשה שערי עזרה, וארבעה על ארבעה פנותיו מבחוץ, אחד בלשכת הקרבן, ואחד* בלשכת 

ד כז,א) הפסוקים האלה שיש בהם עשרים הפרכת* ואחד אחורי בית הפרכת*.  והקשו (ב' תמי 5 
וזה אחד מהם:  –ד מקומות נקראו הכהנים לוים "ובלוים הוא מדבר!  ותרצו כי בכ –וארבעה 

והנה גם כן, השלשה היו כהנים והעשרים ואחד  –(יח' מד,טו)  "והכהנים הלוים בני צדוק"
ם) ובזבחים (נה,ב); לוים.  ותרצו גם כן הפסוקים בענין אחר, כמו שכת' במסכת תמיד (ש

 : "כלפי בר*"(להלן פס' יח)?  כמאן דאמ'  "לפרבר*"ואמרו: מאי 

 רתיקן).   מבפנים]  1מארבע ( מ] אארבעה 3בבית.    ראת]  2שאמר.    מ] ל.   שאמרו"+ ז ומרורבותי']  1
] אהפרכת* 5 בלשכות?.   מ] ב).   בלשכתפנמור פ"ע תוקן(ואחת  ס] שהרי.   ואחד* נ] שערי 4מבנים.   

(תוקן  ? הפרכותסא] בח'.   הפרכת* מ] ב).   ואחד...הפרכותומפנר(תוקן ע"פ  הפרוכות 1מהפרכות,  ?סא
הפסוקים  פנ] גם כן הפסוקים 8ועשרים.    פנ] והעשרים 7.   והלוים נ] הלוים 7בה.    ר).   בהם] ופנרע"פ 

 ).   ומפנרא פ"ע תוקן(בד  ס ).   בר*]נמאו פ"ע תוקן(לפרבד  פסרלפרבר*]  9גם כן.   

ש על "לזיהוים של אלה המקומות ראו מפרשי המשנה.  וראו פירוש הרא בבית אבטינס וכו'. 1
אחורי  5הגמרא איך הם מתחלקים לששה במזרח, ארבעה בצפון וכו' כמו שנמצא בפסוקים שלפנינו.  

ל שניהם הוא מקום ממערב ; והמובן ש"אחורי בית הכפורת"לפנינו במשנה ובגמרא:  בית הפרכת.
לקדש הקדשים. שהרי הכפורת היה בקדש הקדשים, ואף הפרוכת ניתן לומר שהיה בקדש הקדשים, 

 "והיו בין כולם"ה "ראו לעיל הערה ד ותרצו גם כן וכו'. 8כי הוא הבדיל בינו לבין שאר העזרה.  
נוסף זה בזבחים, רק נמצאת באמת לא נמצא תירוץ  במסכת תמיד ובזבחים וכו'.לתוכן אותו תירוץ.  

. אבל אותו זיהוי של מקום הפרבר, שהוא מקום מנותק ממקומות "פרבר"אותה מימרא על משמעות 
שבכמה  "לפרבד"הנוסחה  וכו'. "לפרבר"ואמרו מאי  9שאר השוערים, תומך אמנם באותו תירוץ.  

רוסי -חילופים בדהי של המקרא (ראו ה"היסוד, אכן נמצאת בכמה כת-נוסח, ובכללם נוסח-עדי
אשר לפיו משמעות  –ק מצטט "ק; אבל ברור שלפי אותו דרש שרד"וגינצבורג), וכן נמצא במלרי

ק מצטט דרש ".  גם המלרי"פרבר"הנוסחה צריכה להיות  –, כלומר: לצד חוץ "כלפי בר"המילה היא 
ג לעיל כג,ה "לתרס.  וראו גם המ"כעין לשכה אחת היתה, וקרויה 'פרבד'"זה, אך הוא מעדיף לפרש: 

 במהדורת קירכהיים). 43(ע' 
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אולי היה לעדן אחר;  – בני הגרשניהוא לבני כמו שפרשנו (כג,ז).  ואמ' . בני לעדן(כא) 
ששה (לעיל  –הנזכרים למעלה ללעדן  ראשי האבותואמ': בני לעדן שהיו מבני גרשן, הם 

די היה לו בפעם אחת.  ואחד ....  ובכל זה תוספת באור, כי ללעדן הגרשניט), שהם -כג,ז
 "על אוצרות בית יי'", והוא היה הבכור; ואומ' שאלה היו יחיאלימבני לעדן הגרשני היה 

 5 פרשתיו למעלה (כג,ח): . בני יחיאלי(להלן פס' כב): (כב) 

ה שהיו.   על אל ניחיאל.   שאלה היו]  פנויחיאלי]  4ולעדן.    נללעדן]  2.   )השלים 1פ(ח'  פמ...יי'] אבני 4-1
(כך לפנינו; ובעדי ] .   יחיאלי)השלים 1פ(ח'  פמ] בני...למעלה 5באוצרות.    נ1פ אוצרות, ועל אוצרות] 

 ).   "יחיאל"הנוסח: 

ואמ' בני ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכת בני לעדן וכו'. 1
י כבר ידוע מהפסוקים שהוא מציין בהמשך שלעדן קשה לו מדוע הוצרך לכתוב כך, שהר הגרשני.

בני "בניגוד לאלה דלעיל שהם  "גרשוני"הוא מבני גרשון.  לא נראה לו שבא הפסוק להדגיש שהוא 
(ראו לעיל פסוק יט), ובניגוד לאלה שממשפחות קהת דלהלן  "בני מררי"(ממשפחת קהת) ו "הקרחי

הפסוק מייחס אותו כי הוא לא נמצא ברשימות ק מפרש ש"המלריאולי היה לעדן אחר. פסוק כג.  
ק: "כך נראה שיעור הפסוק לדעת רד ואמ': בני לעדן וכו'. 2ז).  -בני שמעיה ועובד אדום (פסוקים ד

בני לעדן בני הגרשני [פירוש: בני לעדן שהיו בני גרשון; כלומר: בני אותו לעדן שהיה מבני גרשון], "
ם שישה ראשי אבות ממשפחת לעדן הנזכרים לעיל (ועיינו ללעדן ראשי האבות [פירוש: שהם מאות

בהערה הבאה)] ללעדן הגרשני [פירוש: שהיו אמנם ממשפחת אותו לעדן שהיה מבני גרשון] יחיאלי 
לפי הבנתנו  הם ראשי האבות..  "[פירוש: כוללים יחיאלי (הוא יחיאל דלעיל כג,ח), שהוא הבכור]

.  "ראשי האבותמשהם "נראה שהיה לו לכתוב  – "בותאותם...ראשי אמשהם " –בהערה הקודמת 
אבל ביארתי כך את דבריו כי לא נמנים כל אותם שישה ראשי האבות כאן. ואכן, נשמע מפירושו של 

ק שכוונת הפסוק בהפנותו לראשי האבות אינה אלא לזהות את לעדן זה כאותו לעדן שהיה בן "רד
ולהציג בזה את יחיאל, זתם ויואל בני לעדן המהווים  –שיצאו ממנו אותם שישה ראשי אבות  –גרשון 

ל: היה אפשר להבהיר שלעדן זה הוא אותו לעדן "ר כי די היה לו בפעם אחת. 3רק חלק מהשישה.  
ק: "שהיה מבני גרשון בלי ההפניה לרשימת ראשי האבות ממשפחת לעדן הגרשוני. לשון המלרי

משמע שהיו ללעדן  יחיאלי, והוא היה הבכור. ואחד מבני לעדן הגרשני היה.  "והכל כפל לשון"
גם בנים אחרים.  אבל ראו דבריו לעיל כג,ח, שם הוא כותב בפירושו הראשון שזתם ויואל, הנמנים 
שם כבני לעדן, באמת היו בני יחיאל (=יחיאלי); נמצא איפוא שאין הכרח שהיו בנים ללעדן חוץ 

ואומ' שאלה היו על  4אל היו אמנם בני לעדן.  מיחיאל עצמו.  לפי פירושיו האחרים שם זתם ויו
דיבור זה  בני יחיאלי וכו'. 5  כוונתו לזתם ויואל, כמו שהוא כותב להלן פסוק כה. אוצרות בית יי'.

ואחד מבני "ה "ק.  וראו לעיל הערה ד"י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"חסר בכת
 .  "לעדן
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פי': ישעיהו בן רחביהו, כי לאליעזר לא היו לו בנים כי אם . רחביהו בנו וישעיהו בנו(כה) 
בני רחביה.  ורבים  ויורם וזכרי ושלומיתרחביה כמו שאמ' למעלה (שם פס' יז); וישעיה 

(שם), אבל שלומית היה ראש לכלם, כמו  "ובני רחביה רבו למעלה"בנים היו לו, כמו שאמ' 
ושלומות הוא שלומית,  –(להלן פס' כו)  "שלומות* ואחיו על כל אוצרות הקדשים"שאומ' 

כל המקדיש על ידי "וכן אמ'  –(שם)  "הוא שלומות ואחיו": "בנוושלומית "כמו שאמ' אחר  5 
(להלן פס' כח).  והנה אמ' כי אחיה על אוצרות בית האלהים ולאוצרות  "שלומית ואחיו

בית יי' (פס' כב); ואחר כן הקדשים (לעיל פס' כ); ואחר כן אמ' כי זתם ויואל אחיו על אוצרות 
אמ' כי שבאל בן גרשם בן* משה נגיד על האוצרות (פס' כד); ואחר כן אמ' כי שלומות ואחיו 

 על כל אוצרות הקדשים!  

).   השלים 1מ' (ח מ] לו 3ושלומות.    נ] ושלומית).   מוהשלי 1פ1מ' (ח פמ] כמו...רחביה 2ח'.    מ] לו 1
י "(בכת] ושלומות...ואחיו 4-5).   פנמ פ"ע תוקן(שלומית  רושלומית,  סאת*] שלומו 4שלמות.    נ] שלומית

 פנושלומית,  וראושלומות]  4.   שבשורה הבאה) "ואחיו"וכן בנדפס נמצאת פיסקה זו אחרי  1פעם תקוני  פ
.   שלומות] ח' פנ+ כן.   ושלומית...ואחיו]  נ1פו] .   אחר)השלים 1פ(ח'  פנ] כמו 5ושלומות).    1פשלומות (

נמצא אחרי  מי "(בכת] ואחר...האוצרות 7-8אחיו.    נ] שלומות.   ואחיו פנ] שלומית 6שלומית.    ור
מנשה  מ] ).   משהומפנרא פ"ע תוקן(+ בן  סח'.   בן*]  ורכי]  8).   1מי ", ותוקן שם ע"...הקדשיםבואחר"
 כו'.   + ו פנ] הקדשים 9שלומית.    ופנראתיקן?).   שלומות]  1מ(

היא שישעיהו הוא בן מי שנזכר מיד  "ישעיהו בנו"ל: למרות שמשמעות "ר וישעיהו...בני רחביה. 1
בפסוקנו; אלא כולן מוסבות על רחביהו.   "בנו"לפניו, לא כך משמעות שאר ההופעות של המילה 

ני רחביה ק לפרש את כל אלה כב"לעיל כג,יח השפיע על רד "ובני רחביה רבו למעלה"יתכן שהפסוק 
על  מעיר) 532ע'  דברי הימים אק). מ' אייזמן ("ע' תט בדעת רדדברי הימים (השוו דבריו של י' קיל, 

ק שמשמעות הפסוק הבא היא ששלומית הנזכר בסוף הרשימה שרת בימי דוד, ובכך קשה "דברי רד
ביה לא היה בנו לומר שהוא חי רק שני דורות אחרי אליעזר בן משה.  אך אין בכך בעיה אם נניח שרח

זמננו (ראו, למשל, ש' יפת, -ממש של אליעזר, אלא מצאצאיו בימי דוד, כהנחתם של כמה חוקרי
Chronicles  'לא היה לאליעזר בנים ").  ואם כך, נוכרח להבין שכשהפסוק לעיל כג,יז אומר כי 416ע

 והנה אמ' וכו'. 6.  חוץ מרחביה ראשי אבותחוץ מרחביה, הכוונה היא שלא היו לו צאצאים  "אחרים
 מה שכל אלה נזכרים כממונים על האוצרות נראה לו במבט ראשון כסתירה.
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יראה כי מתחלה היה אחיה ממונה על האוצרות; וכן זתם ויואל גם כן היו ממונים על האוצרות.  
אבל האוצרות היו חלוקים לכל ההקדשות שהקדישו בכל דור ודור מדור המדבר עד דוד; כי 

מקדישין לקרבנות, ומהם מקדישים לבנין הבית, ומהם היו מקדישין לכלי בית יי'.  מהם היו 
וזהו  –וכל אוצר מהם היה לבדו, והיה ממונה על כל אחד ואחד.  ושבאל היה נגיד על כלם 

; ושלומית היה ממונה על כל ההקדשות "ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות"שאמ'  5 
ר הקדיש שמואל ושאול ודוד ואבנר ויואב וראשי האבות לשרי שהקדישו משמואל ואילך, אש

 כח): -כלם הקדישו על ידי שלומית (פס' כו –האלפים והמאות 

 פנא] חלוקים 2כ.   "היו ג נ1פ] גם כן היו).   השלים 1פ(ח'  פ] בוכן...האוצרות).   מוהשלי 1פ1מ' (ח פמ] כי 1
ח'.    פנ] היה 4.   )השלים 1פ(ח'  פ] ב+ היו.   היו מקדישין נפמ] אומהם 3 הקדשות.   פנ] חולקים.   ההקדשות

עד דוד.    ו] שהוקדשו.   ואילך מ] שהקדישו 6ח'.    נ] תיקן).   כל 1ממנשה ( מ] משה 5ממונה.    פנ] נגיד
   יד.  מרידי]  7לדוד.    נ] הקדיש).   ודוד 1מהקדישו ( מ] שהקדיש.   הקדיש פנשהקדישום,  ואשר הקדיש] 

יש לדון מה מניע את רד"ק לומר שאחיה היה ממונה  מתחלה היה אחיה ממונה על האוצרות וכו'. 1
.  ונראה שרצונו בפיסקה זו לדייק עד כמה שאפשר מהתיאורים "מתחלה", ומהי משמעות "מתחלה"

 שבפסוקים מה היו ההבדלים בין התפקידים של אלה הממונים. ובכן, תפקידיהם של שבואל (נגיד על
כל האוצרות) ושלומית (ממונה על הקדשים שהקדישו משמואל ואילך) הם ברורים, כמו שרד"ק 

) וזיתם "על אוצרות הבית האלהים ולאוצרות הקדשים"הולך ומבאר, אבל התפקידים של אחיה (
) הם כלליים יותר ואף חופפים אחד את השני (ומה שאחיה ממונה על "על אוצרות בית ה'"ויואל (

זאת  – "מתחלה"חופף גם את תפקידו של שלומית).  ועל כך הוא מפרש ש "קדשיםאוצרות ה"
אחיה היה ממונה הן על אוצרות בית ה', היינו התרומות לבנין הבית  –אומרת: בשלב יחסית קדום 

ולכלים, הן על אוצרות הקדשים, היינו התרומות לקרבנות; ורק אחר כך חולקו התפקידים בין ממונים 
ויואל על אוצרות בית ה' (אולי אחד מהם על אוצר בנין הבית, והשני על אוצר הכלים,  נוספים: זיתם

כד), ושבואל על -י על פסוקים כג"; וראו המלרש"היה ממונה על כל אחד ואחד"ק ש"כמו שכותב רד
אותם קדשים שהוקדשו מזמן שמואל ואילך, שהיווּו כנראה אוצר בפני עצמו.  גם יתכן שאין בדעת 

לחלק בין זמן פיקוחו של אחיה על אוצרות בית ה' לבין אותו של זיתם ויואל  "בתחלה"ילה ק במ"רד
), אלא לחלק בין זמן פיקוחו "מתחלה"(רק היו ממונים על אוצרות שונים השייכים לבית ה', ושניהם 

ק "של אחיה על אוצרות הקדשים לבין זה של שלומית, שהיה רק מזמן שמואל ואילך.  דעת המלרי
על שאר אוצרות כגון "שאחיה היה הממונה העיקרי על אוצרות בית ה', זיתם ויואל היו ממונים  היא

, שבואל היה נגיד על כל אלה, ושלומית ואחיו היו ממונים על אוצרות הקדשים "אוצרות מעשר
י פריס; אבל אין להניח שהם "דבריו אלה חסרים בכת וכן זתם ויואל...על האוצרות.שהקדיש דוד.  

 –הדומות.  ובייחוד לפי הצעתנו הראשונה בהערה הקודמת -ספת, כי יתכן שהושמטו מחמת טעותתו
ק מתכוון להשוות את זמן פיקוחם של זיתם ויואל על אוצרות בית ה' לעומת זה של אחיה שהיה "שרד

סביר להניח שדבריו אלה המתייחסים לתפקידם של זיתם ויואל היו ַבפירוש בצורתו   – "מתחלה"
סביר שרצונו לומר: בין כל אלה האוצרות  היו חלוקים לכל ההקדשות...עד דוד וכו'. 2ורית.  המק

היו תרומות מכל הדורות החל מזמן דור המדבר.   –שחולקו לבנין הבית, לכלי בית ה' ולקרבנות  –
ו הי"אבל אין נראה בכוונתו שהאוצרות חולקו על פי הדורות, למרות שהיה נראה להבין כך מהלשון 

כך על פי  כלם הקדישו על ידי שלומית. 7.  "חלוקים לכל ההקדשות שהקדישו בכל דור ודור...
לשון פסוק כח. נראה מזה שהיה שלומית ממונה לא רק על הכסף שבאוצרות אלא גם על תהליך 

 ההקדשה.
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המלאכה שהיתה חוץ לעיר, לחטב עצים ביערות ולחצב אבנים . למלאכה החיצונה(כט) 
על מים וגנות ופרדסים של הקדש; והיה כנניהו ובניו ממונים עליהם.  ומה שאמ' ושדות וכר

, לפי שהיו בישראל מתנדבים רבים בכל שנה להקדיש מתבואותיהם וֵפרותיהם, והיו ישראל
על הממונים תחתיהם לאסוף ולכנס ולהביא* בית יי': (ל)  לשוטרים ולשופטיםאלה ממונים 

אשר מעבר לירדן, הקצה שהוא לצד מערב לארץ ההיא לצד קצת הארץ . מעבר לירדן מערבה 5 
 הירדן; אבל כל ארץ הגלעד בכללה היה מזרח לארץ ישראל, וכן נקראת בכל מקום: 

 1ומפרח'.   ופרותיהם]  מאו] ח'.   להקדיש נ] רבים 3חוצה.    פנ] חוץ).   השלים 1מ' (ח מ] המלאכה 1
להביא  ארס] מחוק).   ולהביא* מי "(בכת] וערים.   ולשופטים+ ולש מ] לשוטרים 4).   שומפירותיהם (וכן 

ימין הירדן.    ו] הירדן 6הקצת.    נ1פו] הקצה 5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] מעבר...מקום 6-5).   פנמו(תוקן ע"פ 
 היתה.    ו] גלעד.   היה רהגלעד] 

צב אבנים ושדות לחטב עצים ביערות ולחי.  "המלרש השווהמלאכה שהיתה חוץ לעיר וכו'.  1
המשמעות של חציבת אבנים בהקשר זה היא כריתת אבנים שהמקדש צריך  וכרמים וגנות ופרדסים.

להן; השוו דבריו למלכים ב יב,יג (וספר השרשים ערך חצב).  אך לא מצאתי לשון חציבה על שדות, 
ישם שימוש זה כרמים, גנות או פרדסים. (הגם כי מצאנו חציבת יקב בכרם [ישעיהו ה,ב], קשה לי

 "לחצב"בשדות וכרמים וכו', והפועל  טיפוללכל הנמצאים כאן.) ואולי הלשון חסירה, וכוונתו ל
אילו היו בני כנניהו מתעסקים במלאכות אלה בעצמם,  על הממונים תחתיהם. 4מתייחס רק לאבנים.  

ל הממונים ק, המשמעות היא שהיו מפקחים ע"; אלא, טוען רד"שטרים ושפטים"לא היו נקראים 
י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו "דיבור זה חסר בכת מעבר לירדן מערבה וכו'. 5תחתיהם.  

ביטוי זה הוא תיאור  אשר מעבר לירדן.נראה שזהו כמו: קֵצה הארץ.   קצת הארץ.ק.  "של רד
צד הקצה שהוא ל  , לא לקצה שלה; והמשמעות היא: קצה אותה ארץ שהיא מעבר לירדן."ארץ"ל

 אבל כל ארץ הגלעד וכו'. 6ל: הקצה המערבי של אותה ארץ, שהוא ליד הירדן.  "רמערב וכו'. 
: מקום בעבר הירדן שהוא בצד מערב של ארץ ישראל, "מעבר לירדן מערבה"ל: אין לפרש הביטוי "ר

ק "היא בצידה המזרחי של ארץ ישראל.  המלרי –הארץ שהיא מעבר לירדן  –שהרי כל ארץ הגלעד 
; משמע שלדעתו אף הצד המערבי של הירדן, שהוא בארץ ישראל, יכול "למערביתו של ירדן"רש: מפ

 .  "עבר הירדן מזרחה"ראו למשל דברים ד,מט:  וכן נקראת בכל מקום.  ."עבר הירדן"להיקרא 
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פי': אלה אשר מעבר לירדן.  וכן כל הענין . בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו(לא) 
ודוד זקן ושבע ימים וימלך את "ת הארבעים, שהרי אמ' בתחלת הענין שהקדים היה בשנ

ו).  אבל מחלקות -וגו' (לעיל כג,א "ויחלקם דוד מחלקות"וגו'  "ויספרו הלוים"וגו'  "שלמה
ואלה ראשי הגבורים אשר לדוד המתחזקים "ישראל היו בתחלת מלכותו, כמו שאמ' למעלה 

,י), וסופר שם הגבורים שסופר הנה.  וגם עשאל (יא "עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו 5 
א כז,ז), והוא לא האריך ימים בתחלת מלכותו, כי "אחי יואב היה הרביעי לחדש הרביעי (דה

 ב ב,כג): "אבנר הרגו (ש

 5אכל.    מ] אבל 3וימלוך.    ראשר הקדים.   וימלך]  נ] שהקדים 2הירדן.    מפרח'.   לירדן]  מ] אשר 1
 מחק). 1פח'.   הרביעי] ( רלחדש הרביעי]  6).   שעשה אל (וכן  פעשהאל,  ונרפר.   עשאל] שסו רוסופר] 

הוא מתייחס לראשי מחלקות ישראל הנמנים בפרק הבא, עד  אבל מחלקות ישראל...שסופר הנה. 3
פסוק טז, איפה שנשיאי השבטים מתחילים להימנות (ראו דבריו שם). באמת לא נמנים אצל הגיבורים 

רק יא כל אותם ראשי מחלקות, כי יש שחסרים שם, כגון חלדי הנטופתי הנזכר להלן א כז,טו.  שבפ
ובכן, היה נראה לומר שהגיבורים שנמנו לעיל עדיין לא היו ראשי מחלקות; רק כשדוד העמיד 

ק "מחלקות, הוא בחר ברבים מאלה הגבורים להיות ראשים עליהם.  ברם, ההוכחה השנייה של רד
ק); "אמנם מכריעה שמחלקות ישראל הועמדו בתחילת מלכותו (וכך גם דעת המלרי בדבר עשאל

ל: מה שנמנה עשאל בין מחלקות ישראל משמש ראיה "ר וגם עשאל וכו'. 5ועיינו בהערה הבאה.  
נוספת שהעמיד דוד את אלה המחלקות בתחילת מלכותו, שהרי עשאל נהרג על ידי אבנר כשהיה דוד 

 עדיין בחברון.
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שר "לפי שהיה בניהו* ראש לשלשים* הגבורים אמר עליו . שר הצבא השלישיה) (כז 
יהוידע היה כהן גדול, כמו שאמ' למעלה . הכהן ראש, מה שלא אמ' כן באחרים: "הצבא

פי': עמי זבד . ומחלקתו עמי זבד בנו(יב,כח): (ו)  "ויהוידע הנגיד לאהרן"בתחלת מלכות דוד 
שהרי עשאל נהרג בתחלת מלכותו  וזבדיה בנו אחריו.ו: (ז) בנו היה גם כן על מחלקתו תחתי

. סבכי החשתי לזרחיב ב,כג), ונתן דוד זבדיה בנו אחריו לראש על מחלקתו: (יא) "(ש 5 
ועל שבטי ממשפחת עתניאל בן קנז: (טז) . חלדי הנטופתי לעתניאלממשפחת זרח: (טו) 
לקות, ועתה ספר השרים שהיו עד הנה ספר הגבורים שהיו ראשי המח. ישראל לראובני נגיד

הוא אחד מאחי דוד . ליהודה אליהו מאחי דוידנשיא לכל שבט ושבט: (יח)  –ראשי השבטים 
טו), ולו שני שמות; או הוא אחר מלבד הנזכרים, כמו שאמרו רבותי' -הנזכרים למעלה (ב,יג

. למטהולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ול בדרש שכתבנו למעלה (ב,טו): (כג) "ז 10 
לא ספר  –שנים עשר מחלקות, כל אחד מעשרים וארבעה אלף  –כלומ': כל אלה שספר דוד 

ה למנות את "ואף כשאמ' הב. כי אמר יי' להרבות וגו'כד) -אלא מבן עשרים שנה ומעלה: (כג
ככוכבי ג), כי אמר להרבותם -ישראל לא אמ' למנותם אלא מבן עשרים שנה ומעלה (במ' א,ב

 (בר' יג,טז).   "גם זרעך ימנה"מספר כמו שאמ'  ואין להם השמים

 3-4).   פנמאו פ"ע תוקן(השלשים  רלשלישים,  ס).   לשלשים*] ומפנ פ"ע תוקן(כניהו  ראסבניהו*]  1
+  ש(] אחריו 4עמיזבד, וכן לפנינו במהדורת ברויאר.    נ] עמי זבד 3.   )השלים 1פ(ח'  פ] ומחלקתו...תחתיו
 נמלחקתו,  1פמלחמת,  פ] זכריה.   מחלקתו פנ] זבדיה 5עשהאל.    נעשה אל,  פ] עשאל.   שמנה בנו אחריו)

 7.   )השלים 1פ(ח'  פ] משפחת.   בן קנז מ] במשפחת הזרחי.   ממשפחת מ] ממשפחת זרח 6מלחמתו.   
 1פ(ח'  פ] ליהודה...למעלה 10-8כל.    פנמולכל]  8).   שסופר (וכן  פמוהמחלוקת.   ספר]  נוהמחלקות] 

 מבדרש]  10תיקן).    1משא ( מאחד.   שאמרו]  מח'.   אחר]  נ1פוהוא]  9ח'.    נ1פהוא...דוד]  8.   )השלים
 מ] למנות.   שנה מ] למנותם 13ח'.   רומפנ מעשרים.   את]  פנ] מבן עשרים 12ח'.    נ1פו+ כמו.   למעלה] 

 ח'.   

 כמו שאמ' למעלה וכו'. 2ו דבריו לעיל יב,כח.  הפסוק הבא, והשו ראוראש לשלשים הגבורים.  1
י פריס, "דיבור זה חסר בכת ומחלקתו וכו'. 3י.  "עיינו בדבריו שם ובהערות.  והשוו לעומת המלרש

י; וכן מעיר "השוו לשונו של המלרש וזבדיה בנו אחריו וכו'. 4ק.  "וסביר שהוא מתוספותיו של רד
ועל שבטי ישראל לראובני "ק מפרש שכאשר כתוב "יהמלר נשיא לכל שבט ושבט. 8ק.  "המלרי
, הכוונה היא להדגיש שלמרות שהיו שבטים שהיו להם יותר מׂשר אחד בין ראשי המחלקות, "נגיד...

ככל הנראה, גם דיבור זה הוא תוספת  ליהודה אליהו וכו'.בין הנשיאים היה רק אחד מכל שבט.  
ל: כל אלה שסיפר כדי "רשנים עשר מחלקות.  – כל אלה שספר דוד 11  י פריס."ממה שחסר בכת

ה...לא אמ' למנותם אלא מבן עשרים שנה ומעלה "ואף כשאמ' הב 12לכלול אותם במחלקות.  
אשר משום כך לא רצה דוד למנות את  –ה הבטיח להרבותם ככוכבי השמים "נוסף על מה שהקב וכו'.

דוד להימנע מלמנות דווקא אותם שהיו  ק מציע סיבה להחלטתו של"רד – "אין להם מספר"כולם כי 
היא שכיוון שהיה מספרם גדול,  "כי אמר ה' להרבות..."ק, משמעות "פחות מבני עשרים.  לפי המלרי

הערה זו  ."גם זרעך ימנה"כמו שאמ'  14לא ניסה דוד למנות את אלה שהיו פחות מבני עשרים.  
.  ברם, בפסוק נמשלים בני "אין להם מספרכי אמר להרבותם ככוכבי השמים ו"מוסבת על כל הביטוי 

.  ואולי דעתו "אם יוכל איש לספור את עפר הארץ גם זרעך ימנה"אברהם לחול הים, ולא לכוכבים: 
י אכן ".  המלרש"...וספר הכוכבים אם תוכל לספור אותם...כה יהיה זרעך"היתה על בראשית טו,ה: 
 מצטט את שני הפסוקים.  
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; ולא כלהכל ישראל.   למנות, שהתחיל יואבהיו בכלל אותם שמנה וכל אלה שספר דוד לא 
ויהי בזאת כמו שכת'  –א כא,ו) "(דה "כי נתעב דבר המלך אל יואב"כי שני שבטים לא ספר, 

עתה ספר פקידיו וגזבריו על מלאכתו ועל . ועל אצרות המלך: (כה) קצף על ישראל
יה ממונה על הכרמים עד אסיפת שמעי ה. ועל שבכרמיםאוצרותיו בבית ובשדה: (כז) 

היה ממונה על אשר היה בכרמים בשעת אסיפת הפירות והענבים מהבציר  זבדיהענבים, ו 5 
שהתגורר בארץ ישמעאל; לפיכך קראו . הישמעלי: (ל) "לאוצרות"ואילך, כמו שאמר 

י ויחיאל בן חכמונ(להלן פס' לא), שהתגורר בארץ בני הגר: (לב)  "ההגרי".  וכן "ישמעאלי"
כלומ': אחרי שמת . ואחרי אחיתפל יהוידעשהיה מגדלם ומלמדם: (לד) . עם בני המלך

 היה שר הצבא:  יואב.  וואביתראחיתופל יועץ המלך, היו יועציו יהוידע 

).   השלים 1פ(ח'  פמ] ...הגרבועל 7-3סופר.    פנמ] ספר 3כת'.    מ] דברי.   שכת'מ ] דבר 2ח'.    ורכל]  1
 7-6).   ל+ היין (וכן  נ1פו] שאמרו.   לאוצרות נ] שאמר 6).   להכרמים (וכן  נ1פ] רמיםאשר היה בכ 5

+  פנ] אחיתופל 9מלמדם ומגדלם.    פנ] מגדלם ומלמדם 8ח'.    רבני]  7).   לח' (וכן  נ1פ] ישמעאל...בארץ
 צבא. פנרוהיה.   הצבא] 

ב מידות דרבי אלעזר "ל בל"פי דברי רז נראה שהוא אומר כן על לא היו בכלל אותם שמנה יואב. 1
ק לעיל כא,ה, אשר לפיהם יואב לא הוצרך למנות את בני "י רד"בנו של רבי יוסי הגלילי המצוטטים ע

ק להזכיר כך כאן "המחלקות שמנה דוד כאן, כי היו רשומים כבר בספרי המלך.  אך מה שראה רד
תוב כאן הוא, ככל הנראה, הבעיה הדתית דורש עיון; כי מה שהניע את הזכרת מנינו של יואב בּכ

ק, וראו גם "במניית האוכלוסיה של עם ישראל הנזכרת בסוף פסוק כג (וכן נמצא במפורש במלרי
י), ונראה שאין כאן שום ענין בשאילה אם בני המחלקות נכללו במנינו של יואב או לא.  "המלרש

כי  2.  "ני מקראות הללו דברי הסופר הםוש"כד: -ק על פסוקים כג"ראוי לציין כאן את דברי המלרי
מלשון זו  כמו שכת' וכו'.א כא,ו.  שני השבטים הם לוי ובנימן.  "על פי דה שני שבטים...אל יואב.

ה את דוד, הוא הסיבה "היה נראה שאותו קצף שהיה על ישראל, היינו המגיפה שעל ידה העניש הקב
ים.  אבל מסיפור הדברים בשמואל ב פרק כד שיואב החליט להפסיק ולא למנות את אלה שני השבט

נתעב "ק כאן ש"ולעיל פרק כא נשמע שהמגיפה התחילה רק אחר כך; ובכן, יותר נראה בכוונת רד
ה (השוו טענות יואב לדוד לפני "כי דוד הבין שהמנין לא ימצא חן בעיני הקב "דבר המלך אל יואב

 ועל שבכרמים וכו'. 4.  "קצף על ישראל' כמו שכת' 'ויהי בזאת"המנין), ושהוא אמנם צדק בזה 
ק.  בכוונתו נראה שכיוון שכתוב "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכת

אצל שמעי, נשמע שפיקוחו של זבדי לא התחיל עד שהיו  "כרמיםהעל "אצל זבדי, ו "כרמיםשבעל "
נשמע שאותו זמן שהתחיל בו היה שעת  "הייןלאצרות "ענבים בכרמים שטענו טיפול; וממה שכתוב 
י.  ".  וראו גם המלרש"עבידתא דבכרמיא": "שבכרמים"אסיפת הפירות והכנסתם לאוצרות.  תרגום 

 7י פריס ומינכן.  "ק ממה שחסר בכת"גם דיבור זה נראה שהוא מתוספותיו של רד הישמעלי וכו'. 6
אחרי שמת י.  "השוו המלרש גדלם ומלמדם.שהיה מ 8השוו דבריו לעיל ב,יז.   שהתגורר וכו'.

י.  אבל ראו התרגום; וכעין דבריו מצטט "השוו המלרש אחיתופל...היו יועציו יהוידע וכו'.
ק אין לזה קשר "לדעת רד ויואב היה שר הצבא. 9ד,א).  -ל (ראו בבלי ברכות ג,ב"ק מרז"המלרי

 קודמת.לשאר הפסוק.  השוו לעומת התרגום ודעמיה שהזכרנו בהערה ה
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כי כבר נפל למשכב  –התחזק וקם מהמשכב שהיה שם . ויקם דויד המלך על רגליו(ב) כח 
והתחזק והלך למקום שצוה להאסף שם כל ישראל, וקם על רגליו  –כמו שכת' בספר מלכים 

כמו: וידעת את יי' אלהיך; ובאמרו . דע את אלהי אביךודבר אליהם* כל הדברים האלה: (ט) 
פעלת הלב . וכל יצר מחשבות מביןיסמוך על הקבלה עד שידענו מעצמו: : ש"אלהי אביך"

. וגנזכיו, לפי שהלב פועל ויוצר במחשבה הענינים, הן לטוב הן לרע: (יא) "יצר"תקרא  5 
ברוח נבואה, כי על פי רוח הקדש ידע כל תבנית . כל אשר היה ברוח עמו אוצרותיו: (יב)

 הנביא: הבית, או על ידי עצמו או על ידי שמואל 

+ את.    נ1פ); נ1פור פ"ע הושלם(ח'  אסאליהם*]  3ח'.    נ1פ] כמו 2.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ויקם...האלה 3-1
שידעם.    נשידענ,  1פ] שידענו 4ואמר.    נואמרו,  1פ ]ובאמרו 3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ובאמרו...מעצמו 4-3
        + רוצה לו' רוח. ו] בברוח 6.   רוש+ פי נ1פו] נקראת.   וגנזכיו פננקרא,  מ] תקרא 5

התחזק ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכת ויקם דויד וכו'. 1
כן דרך המַצוה לעמוד ולצוות...אבל אם היה יושב ומדבר, העומדים "ק מפרש ש"המלרי וקם וכו'.

לא היה הדבר מקובל בעיניהם...על כן עמד על רגליו לפניו לא היו שומעים, ואפילו אם היו שומעים 
.  וכנראה הוא לא ראה צורך לפרש שדוד קם ממשכבו; ראו ההערה "כדי שישמעו אליו כל ישר'

ראו  כמו שכת' בספר מלכים. 2ק שדוד נפל למשכב.  "הבאה על שאין מקור מפורש לקביעתו של רד
. אולי נשמע לו כך מהביטוי "נפל למטה"תב שדוד , שם הוא כו"בא בימים"ה "דבריו למלכים א א,א ד

 כמו: וידעת את ה' אלהיך וכו'. 3שם פסוק ב; אך נראה שאין הבנה זו מוכרחת.   "ושכבה בחיקך"
ק מתכוון לו.  ובכן, נראה שכוונתו כאן היא רק "אין פסוק כזה, ואף קשה לזהות פסוק דומה שרד

חוץ ממה  – "אלהיך"וכאילו כתוב  – "אלהי אביך"ללבאר, בלי לצטט פסוק, שאין משמעות מיוחדת 
שהיה לו לשלמה לסמוך על הקבלה מאביו עד שידע את ה' מעצמו.  ונראה שאף משמעות זו לא היתה 

י פריס "ואילך חסר בכת "ובאמרו"מפרושת בדברי רד"ק בצורה הקדומה של הפירוש, ממה שמ
, והוא רק מבאר את "כמו: וידעת..."וא כתב ק על שום פסוק כשה"ומינכן.  ברם, אם לא היה דעת רד

, ומה שהוא מכניס את "וידעת"שבפסוק ל "דע"משמעות פסוקנו, קשה מה שהוא משנה את המילה 
נשמע לו  –עם אותם שינויים  –ק "שלא נמצא בפסוק. ואולי סגנון הביטוי שחיבר רד "יי'"המילה 

, שהיה יוצא לו ללא "דע את אלהיך"הביטוי מ –ויותר משבר את האוזן  –יותר מצוי בעברית מקראית 
ודבריו על  "יצר"השוו ספר השרשים ערך  וכו'. "יצר"פעלת הלב תקרא  4אותם שינויים.  

, שם הוא "כי יצר לב האדם רע מנעריו"ה "בראשית ו,ה.  אבל ראו גם דבריו על בראשית ח,כא ד
יצר ".  על "ר הטוב בפועל עד שיגדל...אין בו יצ"כי האדם נוצר עמו, ו "יצר"מבאר שנקרא יצר הרע 

. וראו גם מה "כלהון יצריא דלביא": "כל לבבות", ועל "הרהורי מחשבתא"נמצא בתרגום:  "מחשבות
י.  ולשון "ק; והשוו גם התרגום והמלרש"כך במלריאוצרותיו.  6י מהמדרש.  "שמצטט המלרש

 ברוח נבואה..  "ושם גנזו את הארוןחלילי מערות של מטה ומעיינים תחתיים של מטה; "ג: "המלתרס
 י."ג והמלרש"ק בהמשך.  והשוו גם המלתרס", כלשון רד"ברוח הקודש"ק: "כך בתרגום.  ובמלרי
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ב ד,ז).  אבל מנורות* כסף לא "הן המנורות עשר שעשה שלמה (דה. למנרות הזהב(טו) 
היות בלשכות ?  ונראה כי עשה מנורות כסף לולמנורות הכסףמצאנו שעשה; אם כן, מהו 

עשר: חמש  –הכהנים להאיר להם, שהיו אוכלים ושוכבים שם; ומנורות הזהב היו בהיכל 
מימין המנורה שעשה משה וחמש משמאל.  וכן שלחנות הזהב (להלן פס' טז) היו ללחם הפנים, 

פ שלא "ושולחנות הכסף (שם) לשחוט עליהם ולתת עליהם בשר העולה כשהיה מנתחה.  ואע 5 
ב ג,א ואי'), למדנו זה מבנין הבית שראה יחזקאל במראה "ר בנין הבית (דהזכר זה בספו
ל: מזרקים; שאמרו (ב' זב' כה,א): ודם הסכין "פרשו רבותי' ז. ולכפורי הזהבהנבואה: (יז) 

.  ונקראו כן על שם שמקנח בהם הסכין, "כפורי זהב"במאי מקנח ליה?  בשפת המזרק, כדכת' 
; וכן כל לשון כפרה: "מקנח"(הש' ב' חול' ח,ב), שענינו  "אמכפר ליה בבליתא דפרס"כמו 
פי': לתבנית מרכבת חיות הקדש, כי בהם פני הכרוב: . ולתבנית המרכבה הכרובים זהב(יח)  10 

 : על ארון ברית יי'פי': להיות פורשים וסוככים בכנפיהם . לפרשים וסככים

 מ] .   מהו)השלים 1פ(ח'  פ] אם...הכסף 2).   1פרמא פ"ע תוקן(מנורת  נס] ח'.   מנורות* ס; רכך ] הזהב 1
 ומר).   כסף] שויראה (וכן פנ מיראה,  ו] ).   ונראה1מי "+ מר (ומחוק, כנראה ע מ] מה.   הכסף 1מח', 

תיקן).    1מבזה ( מזה]  6+ ושוכבים שם.    1מח'.   שם]  מ).   ושוכבים] ש+ שם (וכן  ו] אוכלים 3הכסף.   
 1מ' (ח מ] לשון).   תיקן 1מ(בבלי  מ] לה.   בבליתא פנ] ליה 9+ את.    רמזרק.   בהם]  פנמו] המזרק 8

    ).   השלים

י פריס, ויתכן איפוא שביטוי זה לא היה ַבפירוש "חסר כן בכת אם כן, מהו ולמנורות הכסף. 2
לן ב ד,ז, כך על פי בבלי מנחות צח,ב; וראו לה חמש מימין המנורה וכו'. 3בצורתו הקדומה.  
נגנז וכל מלאכת המשכן ארון שעשה משה "ק כותב ש".  אבל המלרי"חמישה"ה "ודבריו שם פסוק ו ד

כך הוא מבין מפסוק טז היו ללחם הפנים.  4; משמע שכליו של משה לא היו שם כלל.  "בביניין הבית
ה "ד,ו דק.  וראו גם מה שמפרש רד"ק להלן ב "י שם, וכך גם במלרי"להלן; וכן נמצא במלרש

י מפרש "המלרש ושולחנות הכסף לשחוט עליהם. 5על סידור הלחם בשולחנות אלה.   "חמישה"
להדיח עליהם "ק מפרש ששלמה עשה שולחנות כסף "שהיו מפשיטים עליהם את הקרבנות; והמלרי

אמנם נזכרים  מא-ביחזקאל מ,לט למדנו זה וכו'. 6ק עיינו בהערה הבאה.  ". בדעת רד"הקרביים
ק שהם היו שולחנות הכסף (אך לא נמצא שם ענין ניתוח "ות שהיו שוחטים עליהם, ומניח רדשולחנ

מו נזכרות לשכות הכהנים; אבל לא נמצא שהיו אוכלים ושוכבים שם, וגם -העולה).  שם בפסוקים מה
למדנו זה מבנין הבית שראו "אין נזכרות שום מנורות באותו ֶהקשר.  ואולי מה שכותב רד"ק 

 7מוסב רק על השולחנות, ומה שהיו מנורות הכסף בלשכות הכהנים הוא מציע מעצמו.   "יחזקאל
, "כפות זהב"ק שהם "מפרש רד "כפר"י.  בספר השרשים ערך "השוו המלרש ולכפורי הזהב וכו'.

שהם  "זרק"ק בספר השרשים ערך "מפרש רד מזרקים.ל.  "ורק אחר כך הוא מצטט את דברי רז
חתיכת בגד ישנה קשה...ויפה "י שם: "לשון רש בבליתא דפרסא. 9הדם.   כלים שזורקים בהם את

(כגון  "מסך"הוא התרגום של  "פרסא", וש"חתיכה בלויה"הוא לשון  "בליתא".  והוא מוסיף ש"לקנח
ל: כוונת הפסוק היא לתבנית הכרובים, אשר "ר לתבנית מרכבת חיות הקדש. 10בשמות כו,לו).  

במרכבה, ולא לתבנית כל המרכבה; כי רק תבנית הכרובים שייכת לבנין פניהם היו כפני הכרוב ש
פי': להיות פורשים וכו'.  11יחזקאל י,יד.   ראוכי בהם פני הכרוב. המקדש.  ועיינו גם בתרגום.  

 י."ק.  והשוו לעומת התרגום והמלרש"כך הוא מפרש את תחביר הפסוק; וכן מפרש המלרי
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, שהשכילני עליהנה לך הכל בכתב* מסודר כמו שהוא מיד יי'  פי':. הכל בכתב מיד יי'(יט) 
; כי בנבואה נאמר לו כמו שכתבנו (לעיל פס' יב), הכל על ידי שמואל התבנית *כל מלאכות

ף בהסמך; וכן בכנוי: "', והונעה בו האל"ְמָלאכות"שם רבים סמוך מן  "ַמְלֲאכות"הרואה.  ו
. ועמך בכל מלאכה לכל נדיב בחכמה לכל עבודה (תה' עג,כח): (כא) "לספר כל מלֲאכותיך"

(הש' שמ' לו,ב), *כלומר:  "כל אשר ידבנו לבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה"על דרך  5 
הם מזומנים  והשרים וכל העםעמך חכמים* בכל מלאכה ובכל אשר יתנדבו לעשות אותה*.  

 *: לכל דבריך

).   עלי ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אסבכתב*] .   )השלים 1מ' (ח מ] בהכל).   השלים 1מ' (ח מ] הנה 1
 3-4ח'.    פנ] מהתבנית.   הכל ר).   התבנית] פנרמא פ"ע תוקן(מלאכת  וסמלאכות*]  2על.    פנ] שהשכילני

 הושלם(ח'  ומראס*כלומר...אותה*]  5-6נדבה.    רידבנו]  5ח'.    רכל]  4ח'.    פנמו] ומלאכות...מלאכותיך
).   ש פ"ע תוקן( עמלים נהלמים (ומעל המילה יש סימן המורה על טעות),  פ] חכמים* 6  ). ש וכן ,פנ פ"ע

 , וכןמור פ"ע תוקן(דברך  פנדבר,  אסדבריך*]  7ח'.    פנ] וכל.   והכל מתנדבים) ש(] ובכל אשר יתנדבו
 ).ש

דוד בכתב ק מוסיף ששמואל מסר את הכל ל"י.  המלרי"השוו לשון המלרש הכל בכתב מסודר וכו'. 1
 "מלאכות"ו 3ק, אין להסיק שדוד קיבלם בכתב.  "ושדוד מסר אותם ציורים לשלמה; אך מלשון רד

וכן בכנוי ק.  "נוסח, וסביר שהוא מתוספותיו של רד-משפט זה נמצא רק במשפחה אחת של עדיוכו'. 
שם, -כינויכשמופיע בסוף המילה  "מלאכות"ף של "ח) תחת האל"ף פת"ל: מצאנו תנועה (חט"ר וכו'.

כל אשר ידבנו...לעשות "על דרך  5.  "נסמך"באותו אופן שנמצא כאן איפה שהמילה היא בצורת ה
פירושו: כל המתנדב  "כל נדיב...לכל עבודה"בביאור כוונתו, ניתן לומר שמה שנמצא בפסוק . "אותה

.  "נדיב"אל חוזרת  "לכל עבודה"היא תרומת כסף או חפץ; ו "נדבה"לעשות עבודה, למרות שברגיל 
כמו שהוא מצטט;  "ידבנו לבו", לא "נשאו לבו"אבל בפסוק בספר שמות שרד"ק מזכיר כדוגמה כתוב 

ק ציטט "יכולה לרמוז לנדבת עבודה.  ואולי רד "נדבה"ובכן, באמת אין הפסוק יכול לשמש ראייה ש
ק מתכוון "בין שרד, מ351ע'  דברי הימים אפה כמנהגו ולא דייק היטב. מ' אייזמן, -את הפסוק בעל

ד "היא נוספת (כמו שאין למ "לכל נדיב"ד של "בציטוט זה לפרש את תחביר פסוקנו ולומר שהלמ
ובכל אשר "בפסוק המצוטט), ושיעורו: כל אותם הנדיבים הם עמך בכל מלאכה. לפי זה, הביטוי 

בכל "ה "ה דק אינו שייך כלל לפירוש התחביר (וראו דברינו להלן הער"להלן בדברי רד "יתנדבו
ק מפרש "), רק הוא סיכום ליבראלי של כוונת פסוקנו.  ברם, ראוי לציין שבדרך כלל, אין רד"מלאכה

הוא מתייחס למילה חכמים.  6בלי להצביע על כך במפורש.   "ד נוספת"למ"על פי כלל כגון 
ש "וש רנמצאת רק בפיר –הנשמעת כנוסחה הנכונה  –שבפסוק.  ראוי לציין שנוסחה זו  "בחכמה"

-הנוסח הושמטה כאן שורה שלימה מחמת טעות-נוסח מישני, ואילו ברוב עדי-מסנות, שהוא עד
 "עמלים"י פריס, שממנה כנראה התגלגלה הנוסחה "הדומות.  ועיינו בחילופים על הטעות שבכת

לשונו קשה, כי  בכל מלאכה ובכל אשר יתנדבו לעשות אותה.י.  "שבנדפס, המבוסס על אותו כת
; ואם היא מוסבת על "ובכל אשר יתנדבו", אין משמעות ל"מלאכה"מוסבת על  "אותה"ילה אם המ

, היא היתה צריכה להופיע בלשון זכר.  ונראה שהלשון חסירה, והוא מתכוון לומר: "כל אשר יתנדבו"
שבפסוק.   "עבודה"אשר יתנדבו לעשות אותה; ובזה אף מתפרנסת המילה  עבודהבכל מלאכה ובכל 

ובכל אשר "משמעותו  "לכל נדיב"ק שהביטוי "עמדתי על ההצדקה הדקדוקית להבנת רדאבל לא 
התרגום  השווהם מזומנים לכל דבריך. אף שללא הצעה זו הפסוק אמנם חסר מובן.  -, על"יתנדבו

 י."והמלרש
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ר יד) כי בן שתים עשרה שנה היה שלמה כשמלך.  כי באותו "אמרו (סע. נער ורך(א) כט 
 "ויהי לשנתים ימים ויהיו גוזזים לאבשלום"וא מספר ענין אמנון ותמר, ואומ' פרק שנולד ה

ב יג,לח), הרי חמש שנים; "ב יג,כג); והרג אמנון וברח לגשור והיה שם שלש שנים (ש"(ש
ב "ב יד,כח), הרי שבע, ומרד באביו ונהרג (ש"ושב אבשלום לירושלם והיה שם שנתים (ש

ב כא,א), הרי עשר; ובשנה שלאחריו "(ש "י דוד שלש שניםויהי רעב בימ"יח); אחרי זה -טו 5 
ב כד,ח), הרי אחת עשרה; "(הש' ש "וישוטו בארץ...תשעה חדשים"מנה דוד את ישראל, וכת' 

כח), תקן המשמרות, הרי שתים -ובשנת מותו, היא שנת ארבעים למלך דוד (להלן פס' כז
הב למה שצריך זהב, וכסף למה כלומ': הכינותי הז. הזהב לזהב והכסף לכסףעשרה: (ב) 

לקירות הבית, . וכל אבן יקרהפי': בגדי רקמה ואבני פוך: . אבני פוך ורקמהשצריך כסף: 
גם כן לקירות אבני שיש ב ג,ו); ו"(דה "ויצף את הבית אבן יקרה"כמו שאמ' בבנין הבית  10 

עינם כעין הוא הכחול; ואפשר שהיו אבני כחול, או אבנים יקרות  "פוך"הבית ולרצפה.  וה
ולא בזהב היו טוחים . לטוח קירות הבתיםמכל אשר הכינותי: (ד) . מכל הכינותיהכחול: (ג) 

א ו,כב), ואיך אמר כי הכסף הכין לטוח הקירות?  "(מ "ואת כל הבית צפה זהב"הקירות, שנ' 
-ש רבה ג,ט"ל (שה"טעמו לשלשת אלפים ככרי זהב שזכר.  ובדברי רבותי' ז "לטוח"נאמ' כי 

וכי כסף היה?  והלא זהב היה!  אלא למה קורין אותו כסף?   – "לטוח את קירות הבתים": י) 15 
 מטבע ידוע אצלם: . ואדרכנים רבושהיה מכסף כל בעלי זהבים: (ז) 

 7-6שאחריו.   ומפנרשלאחריו]  5+ שנים.    פנ] שבע 4+ היה.    רשנולד]  2.   )השלים 1פ(ח'  פ] שלמה 1
 ומפנרבגדי]  9והכסף.    רלזהב.   וכסף]  ס; רכך ] אהזהב 8הארבעים.    רארבעים]  7ח'.    מ] אחת...הרי

איפשר.    פנ] הכחול ואפשר).   השלים 1מ' (ח מ] הבית 11.   ח' פנ] ואבני...כן 10ח'.    מ] בבנין 10ובגדי.   
כך ] אכחול.   מכל מ] הכחול 12הכחול.    נ?פ] שהוא.   כחול נ1פ] שהיו 11ח'.    ורואפשר...הכחול]  12-11

 14ח'.    רכי]  13).   לוהלא (וכן  נ1רפולא]  12.   )השלים 1פ(ח'  פמ] לטוח...זהבים 16-12ח'.    ס; פ
  הבית. נ1פהבתים]  15ח'.    נ1פ] אלפים

ל בסדר עולם רבה; ובמה "ק מדברי רז"כל דיבור זה לקח רד אמרו כי בן שתים עשרה שנה וכו'. 1
ק למלכים א ג,ז.  "ק על החשבונות ראו הערותיו של ח' מיליקובסקי במהדורתו.  והשוו רדשיש לדקד

 הזהב למה שצריך זהב וכו'. 8דבריו לעיל כו,לא.   ראוהיא שנת ארבעים...תקן המשמרות.  7
; אך הוא "מעשה רקם"ק שהיו "כיוצא בזה, כותב המלרי בגדי רקמה. 9ג.  "השוו התרגום והמלתרס

י אינם מזכירים ".  גם התרגום והמלרש"גם יש לומר שהיא אבן יקרה ששמה 'רקמה'ו"מוסיף: 
ק בשם רבו; וראו גם "כך מצטט גם המלרילקירות הבית וכו'. ש"רקמה" מתייחס לבגדים.  

הוא אבן המפיקה אבקה, וצובעים בה את העיניים.  השוו ספר  הוא הכחול. "פוך"וה 11י.  "המלרש
זה חסר בכת"י פריס ומינכן,  דיבור לטוח קירות הבתים וכו'. 12.  "כחל"ו "פוך"השרשים ערכים 

כך בפירושו לפסוק במלכים; אבל  וכו'. "לטוח"נאמ' כי  14  וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ק.
הוא מוסיף שם להציע שהכסף היה לשאר הבתים, חוץ מההיכל והדביר שבהם עוסקים הפסוקים שם. 

שהיה מכסף כל בעלי  16שרק קירות בתי הלשכות היו מצופים כסף.  ג כאן המפרש "ראו המלתרס
 ל: אלה שעסקו בזהב התביישו מחמת איכותו של אותו כסף."ר זהבים.
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שב אל ישראל; וזכר יעקב אבינו על בנין הבית לפי שיעקב  "אבינו. "אלהי ישראל אבינו(י) 
ר שמתי מצבה יהיה בית והאבן הזאת אש"אמר תחלה ליי' לבנות בית אלהים, כמו שכת' 

ב) מפרש כי על שם הנדבה שהתנדבו (לעיל -(בר' כח,כב).  ובבראשית רבה (ע,א "אלהים
(בר'  "וידר יעקב נדר לאמר", שהוא היה תחילה לנודרים, שנ' "ישראל אבינו"פסוק ט) זכר 
?  לאמר לדורות שיהיו נודרים בעת צרתם.  יעקב פתח בנדר תחלה, "לאמר"כח,כ).  מהו  5 

אשר נשבע ליי' "ר אבהו: כת' "פיכך כל מי שהוא נודר לא יהא תולה את הנדר אלא בו:  אמל
 "לאביר יעקב"לא נאמר, אלא  "לאביר אברהם לאביר יצחק"(תה' קלב,ב);  "נדר לאביר יעקב

וישמחו העם* על "תלה את הנדר במי שפתח בו תחלה.  ר' הונא בשם ר' אידי אמ': כת'  –
אלהי "י); -(פס' ט "ברוך אתה יי' אלהי ישראל אבינו"וגו'  "ך דוד את יי'ויבר"וגו'  "התנדבם

תלה הנדר במי שפתח בו תחלה: (יא)  – "אלהי ישראל"לא נאמר, אלא  "אברהם אלהי יצחק 10 
כלומ': כל הגדולה הזאת והגבורה שהיתה לי, והנצוח על כל . לך יי' הגדלה והגבורה וכו'

הכל הוא לך, כי ממך היה לי הכח; וכל הזהב  –בוד עליהם הגוים, ושהתפארתי והיה לי הוד וכ
 "כי ממך הכל ומידך נתנו לך"הכל הוא לך, כמו שאמ'  –והכסף שלקחתי מהם והתנדבתי לך 

כלומ': אשר בשמים ובארץ לך היא . כי כל בשמים ובארץ לך יי' הממלכה(להלן פס' יד): 
 15 הממלכה, שאתה מולך ומושל בכל אשר בשמים ובארץ: 

 ומפנרח'.   שיעקב]  מ] ג+ הנה.   אבינו פנ] + שזכר.   וזכר רישראל] ).   השלים 1מ; לוכן ' (ח מ] באבינו 1
 4אשר התנדבו.    נאשר ?,  פ] שהתנדבו).   אלהים? 1מ(האלהים  מאלהים]  3ח'.    מפנרליי']  2+ אבינו.   

 1מ(נדר  מ] נודר 6שיהו.    רח'.   שיהיו]  מ] בלאמרמהו... 5ח'.    ראביהם.   היה]  פנ] זכרו.   אבינו פנ] זכר
 סבתחלה.   העם*]  פנ] .   תחלה)השלים 1פ(ח'  פ] הנודר.   בו נ] הנדר 8ח'.    ר...יעקב] אלאביר 7).   תיקן

 פנוהנצח;  נ] והגבורה הזאת.   והנצוח רח'.   הזאת והגבורה]  ס; פכך ] וכו' 11).   ומפנרא פ"ע הושלם(ח' 
 פנר] גכי...לך 13ח'.    נ] אלך 13היה.    נ] והתפארת.   והיה נ] ושהתפארתי 12שהיה לי).    שיתה לי (+ שה

 + ה'.    נ] בלך).   השלים 1מ' (ח מ] ח'.   כלומ'...ובארץ ס; רובארץ] כך  14מידך.    רח'.   ממך] 

להלן, המפרש: ישראל  ה.  כך גם לפי המדרש שהוא מצטט"ואינו תיאור לקב ."ישראל"שב אל  1
ק, "י.  אבל המלרי"כי יעקב היה תחילה לנודרים.  והשוו המלרש –ולא אברהם ויצחק  –אבינו 

אלא 'אלהי ישר' "על העדר שמות שאר האבות,  "לפי פשוטו אין לתמוה"כתגובה למדרש, טוען ש
י על שם הנדבה כ 3ה.  "על הקב "אבינו"; משמע שהוא מפרש "אבינו' שהוא אבינו מעולם עד עולם

מה שמתפרש כך על פי המדרש אינו מתברר עד סוף הציטוט של המדרש בסוף  שהתנדבו וכו'.
י.  והשוו לעומת התרגום "ראו גם המלרש כל הגדולה...שהיתה לי. 11י.  "והשוו המלרש  הדיבור.

ך יי' אשר בשמים ובארץ ל 14ה.  "שאינו מפרש אותה על גבורות שלמה אלא על גבורותיו של הקב
; והשוו "ובארץ"ק מפרש את תחביר הפסוק ללא השגחה באתנחתא שבמילה "רדהממלכה וכו'. 
 י."לעומת המלרש
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ד "אתה הוא המתנשא על כלם.  *ולמ –כלומ': לכל הראשים והמלכים והמתנשא לכל לראש. 
ל פרשו: כל המתנשא וכל שהוא ראש על "ל: לכל אשר ממונ' לראש*.  ורבותי' ז"ר "לראש"
אינו אלא ממך; אמרו (ב' בר' נח,א): אפלו ריש גרגותא מן שמיא ממנו ליה:   –ל דבר לך הוא כ

כלומ': אם אנחנו תושבים בעולם, אין אנחנו תושבים אלא ככל . ותושבים ככל אבתינו(טו) 
ימינו על שהוא פונה במהרה כן  צלאבותינו שהלכו להם ומתו; אם כן גרים אנחנו, וכמו ה 5 

כל ואין שום תקוה לאדם שיאריך בעולם, כי חרוצים הם ימיו: (טז) *. והואין מק: הארץ
* "מהמון רשעים רבים"ל: רבוי הכסף והזהב ושאר דברים.  וכן "כמו: הממון; ר. ההמון הזה

 (תה' לז,טז): 

 ר ח'.   פרשו] פנ] ל"מי שהוא.   ז ו] אשר 2).   ל , וכןנ1פו פ"ע הושלם(ח'  מפראס*] בד...לראש"*ולמ 2-1
+  וח';  פנ] לך הוא 3לכל.    רעל כל]  2-3+ להיות לראש.    נ+ להיות ראש,  פ] + כי.   המתנשא פנדרשו; 

בעולם הזה תושבים).    שבעולם תושבים ( פנ] תושבים בעולם 4ח'.    פנכי.   ליה]  פנמח',  רכלומ'.   אמרו] 
אין.    מ] בא).   ואין"הד סי "ובכת ;פ(כך ] מקוהואין  6.   אם גרים אנחנו הרי אנו כמו) ש(] אם...וכמו 5

*כל...רבים*]  7-6ימינו.    פנו] הרוצים.   ימיו נ] השלים).   חרוצים 1פח' ( פ] מקוה.   לאדםפנ ] תקוה
 ).   להדברים (וכן  ו] דברים 7).   ל , וכןנ1פופ "ח' (הושלם ע סארמפ

נוסח, וסביר שהוא -בענף אחד של עדימשפט זה נמצא רק  ...ממונ' לראש."לראש"ד "ולמ 1
ל את "ק הוא שמדייק כיצד מפרשים רז"רד ל פרשו וכו'."ורבותי' ז 2ק.  "מתוספותיו של רד

 "המתנשא"לפי זה,  כל המתנשא...לך הוא כו'.פסוקנו, על פי המאמר שהוא מצטט בסוף דבריו.  
.  וכך גם לפי "'...המתנשאלך ה"מתייחס לבשר ודם והמילה מחוברת לתחילת הפסוק; והכוונה: 

ק, אשר מצטט "ג מזכיר פירוש זה; וכעין זה גם במלרי"י; ראו שם.  גם המלתרס"פירושיו של המלרש
, למרות שהוא ממשיך להזכיר פירוש על דרך דרש "אין לך פשט גדול מזה"ל וכותב ש"את דברי רז

ילה מחוברת לתחילת הפסוק;  ה, ואין המ"הוא הקב "המתנשא"ק "בשם רבו.  אבל לפי פירושו של רד
.  ברם, מה שהוא "וכל"מתפרש  "לכל"אין רד"ק מבאר כיצד  וכל שהוא ראש.והשוו התרגום.  

אפלו ריש גרגותא  3ניתן ליישם, ככל הנראה, גם לפירוש זה.   "לראש"ד שבמילה "אומר על הלמ
חופרי בורות ממונה על ידי אתר ולבבא בתרא צא,א, פירושו: אפילו ַהָּפקיד על -י על"לפי רש וכו'.
, שמשמעותו מציאות קבועה, "תושבים"ל: במידה שאנחנו "ר אין אנחנו תושבים וכו'. 4ה.  "הקב

אם  5י.  "אין זו קביעות במלוא מובנה; שהרי סופנו למות כמו אבותינו.  וראו גם פירושו של המלרש
השוו  ם תקוה לאדם שיאריך בעולם.ואין שו 6כי ענין גירות הוא מציאות עראית.   כן גרים אנחנו.

ק כותב "י.  רד".  והשוו המלרש"אם חרוצים ימיו"על פי איוב יד,ה:  כי חרוצים הם ימיו.התרגום.  
שפירושו: גזורים, כלומר: אורך חיינו נגזר ונקבע מן השמים.  והשוו  "חרץ"בספר השרשים ערך 

נוסח, -זה נמצא רק בענף אחד של עדידיבור כל ההמון וכו'. שאר המפרשים על הפסוק באיוב.  
בפירושו לתהלים . "מהמון רשעים רבים"כמו: הממון...וכן  7ק.  "וסביר שהוא מתוספותיו של רד

באותו פסוק מענין ריבוי דברים, בהתאם למשמעות הרגילה של  "המון"ק שיתכן גם לפרש "מוסיף רד
הוא מזכיר אותו פסוק בתהלים בין  "מןה", בלי ענין לממון דווקא; וכן בספר השרשים ערך "המון"

 אלה שעניינם ריבוי דברים.
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יושר כלומ': אתה הוא בוחן הלבבות ורוצה ביושר לבב, וידעת . כי אתה בחן לבביח) -(יז
אתה ידעת לבבם; אבל* אני  נמצאו פהאשר  עמך.  וכן התנדבתי לבב כי בישר – לבבי

ב ישר התנדבו הם גם כן.  וכמו שהיום לבבם , וכמדומה לי כי בללךהתנדבו בשמחה ראיתי כי 
 "הנמצאו"א ".  והאליךם נכון לבבם ויצר מחשבותשיהיה  שמרה זאת לעולםישר, כן 

מד,א): -(יה' י,כד) וזולתם, כמו שכתבנו בספר מכלל (מג,ב "ההלכוא אתו"; וכן "אשר"במקום  5 
ע אליו ונתן* הנביא, כי פעם אחרת המליכהו דוד כשבאה בת שב. וימליכו שנית לשלמה(כב) 

לה); ואז לא היו -א א,טו"ואותו היום צוה למשחו ולהמליכו כמו שכת' בספר שמואל (הש' מ
שם מישראל אלא אנשי ירושלם.  ואחר כן הקהיל דוד כל שרי ישראל מכל השבטים, והמליכו 

ולצדוק  פי': וימשחו אותו ליי' לנגיד,. וימשחו ליי' לנגיד ולצדוק לכהןלעיניהם פעם שנית: 
כא,א) כי הבזה שהיו -ל (ב' סנה' כ,ב"משחו להיות כהן גדול.  ומזה הפסוק סמכו רבותי' ז 10 

: מה צדוק מחצה "נגיד"ל "צדוק"מחצה למלך ומחצה לעם; מקיש  –בוזזים ישראל מאויביהם 
(וי' כד,ט), אף נגיד מחצה לו ומחצה  "והיתה לאהרן ולבניו"לו ומחצה לאחיו הכהנים, שנאמ' 

שהיו יראים כל העולם ממנו* ומנשאים אותו.  ובהפך זה . ויתן עליו הוד מלכות(כה)  לעם:
 (יא,כא):  "ולא נתנו עליו הוד מלכות"כתו' בספר דניאל: 

] לבבי.   ידעת פנכאשר.   לבב]  נ] בישר 2ביושר.    פנ] לבבי.   יושר נ] בח'.   לבב פנלבבות,  רהלבבות]  1
+  פנמו] יושר.   זאת נישר]  4יושר.    נישר]  3).   ומפנרא פ"ע הושלם(ח'  ס + את.   אבל*] פניודע;  מ

 6.   )השלים 1פ(ח'  פמ] וימליכו...שנית 9-6א.   "+ ה פנאו] וכן 5מחשבתם.    נ] להם.   מחשבותם
 7).   ל וכן, נ1פור פ"ע תוקן(י נתן "ע 1סח',  סכשבא.   ונתן*]  ר).   כשבאה] להמליכו (וכן  נ1פור המליכהו]

י "(כך לפנינו; ובכת] לכהן 9).   לח' (וכן  נ1פ] ישראל.   דוד נ1פ] מישראל 8).   למלכים (וכן  נ1פו] שמואל
 13-10וצדוק.    נר] בתיקן)   ולצדוק 1פוימשחהו ( פנ] בהנוסח חסר).   וימשחו-, ובשאר עדי"הכהן" סאו

 12נגיד לצדוק.    נ1ופרלמלך.   צדוק לנגיד]  רלעם]    לעם. רלמלך]  11.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ומזה...לעם
לכהנים.    רבסוף הדיבור).   לאחיו הכהנים]  "לעם"נמצא אחרי  פנח'.   לאחיו...ולבניו] (בעדים  פנ] אומחצה
ח'  אסכל העם יראים.   ממנו*]  נ1פ), שכל העולם יראים (וכן  פמויראים כל העולם]  13ובניו.    נ] ולבניו

 מלכותו. נכתיב.   מלכות]  פנכתו']  14).   מפנר פ"ע שלםהו(

ל: אתה יודע אם התנדבו בלב ישר או "ר אתה ידעת לבבם; אבל אני ראיתי...וכמדומה לי וכו'. 2
ראיתי שהתנדבו בשמחה, וכמדומה לי שאמנם התנדבו  –למורת שאיני יודע כמוך  –לא; אבל אני 

זה  דיבור וימליכו וכו'. 6השוו דבריו שם.   ."הלכוא אתוה"וכן  5י.  "בלב ישר.  והשוו המלרש
נראה שכוונתו  בספר שמואל. 7  חסר בכת"י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ק.

פי':  9(עיינו בחילופים).   "בספר מלכים"נוסח אמנם כתוב -לה. בענף אחד של עדי-למלכים א א,טו
חסר בכת"י פריס  דיבורמכאן עד סוף ה מזה הפסוק וכו'.ו 10כך בתרגום.   וימשחו אותו וכו'.

מכאן דורשים . "והיתה לאהרן ולבניו"שנאמ'  12  ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ק.
שאהרן חלק בשוה עם אחיו הכהנים בלחם הפנים; וצדוק הרי היה כהן גדול כמו אהרן.  בביאור 

שהיו יראים כל העולם  13פסוק בספר ויקרא.  על ה "תורה תמימה"הדרשה ראו הערתו של בעל ה
ובהפך זה כתו' בספר .  "חן מלכות"י: "; ובמלרש"זיו מלכותא"ג.  בתרגום: "השוו המלתרס ממנו.

. ובכן אין לזה קשר לשלמה המלך; "מלך הצפון"מדובר שם ב ."ולא נתנו עליו הוד מלכות"דניאל: 
 .ק את הביטוי כאן לעומת הביטוי שם"רק משווה רד
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 דברי הימים ב 

לבמה פי': אמר להם שילכו . ויאמר שלמה לכל ישראל וגו' וילכו שלמה וכל הקהלג) -(בא 
 "ויאמר יי' לדג ויקא את יונה".  וכן עשה משהוילכו; והוא מזבח הנחשת ש אשר בגבעון
 "ויאמר יי' למלאך וישב חרבו אל נדנה"אמ' לו שיקיא אותו וכן עשה; וכן  –(יונה ב,יא) 

 לא בפעם אחת, אלא קודם שובו משם לירושלם: . ויעל עליו עלות אלף(לעיל א כא,כז): (ו) 

 1פ(ח'  פמ] והוא...משה 2שאמר.    נ1פ ]).   אמר"ישראל"הנוסח: -, וכן לפנינו; ובשאר עדינו(כך ] הקהל 1
 ח'.    נ] ח'.   משם ס; רכך ] .   עליו)השלים 1פ(ח'  פמ] ויעל...לירושלם 4אשר עשה.    נא] .   שעשה)השלים

, כי לא כתוב מה נאמר.  ועל כך הוא "ויאמר"קשה לו מה שכתוב בפסוק ב  פי': אמר להם וכו'. 1
והוא מזבח הנחשת  2י.  "הוא שאמר להם ללכת.  והשוו המלרש "ויאמר...וילכו"מבאר שפירוש 

ה אותו על פי משה.  , ובצלאל עש"ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל"על פי פסוק ה:  שעשה משה.
ויאמר יי' לדג ויקא את "וכן ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"חסר ביטוי זה בכת

, לא שאמר לו ממש כמו בפסוקנו. אבל "העיר את רצונו שיקיאנו"ק שהקב"ה "שם מפרש רד ."יונה
יכולה להיות הנעה  "האמיר"ההוכחה התחבירית במקומה עומדת, כי מאותה דוגמה מוכח שמשמעות 

מפורשת אפילו במקום שהיתה אמנם  "אמירה"בלי אמירה ממש, ומובן איפוא שאין צורך להציג 
שהוא מתוספותיו של  סבירזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור ויעל עליו וכו'. 4אמירה ממש.  

ל "לשיטתם של רז והשוו סוף דבריו למלכים א ח,סד.  בדבריו על מלכים א ג,ד הוא מפנה  רד"ק.
 (בבלי זבחים נט,ב) הסוברים ששלמה אמנם העלה את כל העולות בפעם אחת.
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ם כמו שכתב ר' "במקום מ "לבמה"ד "אין למ. ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם(יג) 
ואיך  –ם מורה הריחוק "ד מורה הקירוב, והמ"נו), כי זה הפך זה!  כי הלמ-(הרקמה נה יונה

; בא "במה אשר בגבעון"שהלך ל – "ויבא שלמה"ה?  אלא פירושו כך: יהיה זה במקום ז
.  ורבותי' וימלך על ישראלשהיה בגבעון בא לו לירושלם;  מלפני אהל מועד – "ירושלם"
ל דרשוהו כך (ב' יומא נג,א): כשבא שלמה מגבעון לירושלם, היו פניו לבמה אשר בגבעון "ז 5 

צא מהבית שהיתה שם הבמה, מהלך* לאחוריו כמו שהיו פניו כשהלך לשם; כלומ' כי כשי
ופניו לבמה מפני כבוד הבמה.  ולמדו מזה (שם): וכן כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם* וישראל 

כשהיו נפטרין לא היו מחזירין פניהם והולכין, אלא מצדידין פניהם והולכין; וכן  –במעמדם 
שם גדלים הסוסים, שהיתה ארץ בערים שהיו . ויניחם בערי הרכבתלמיד הנפטר מרבו: (יד) 

 10 מקנה: 

 מעל השורה "אל"הוכנסה המילה  פי "ח' (ובכת נ1פ] אחר שהלך.   בא ירושלם ו] שהלך 3כת'.    מ] שכתב 1
 4-9ירושלם.    פנ] ישראל 8אשר.   נ רלפני.   שהיה]  פנ] מלפני 4).   "ירושלם"לפני המילה 

).   נ1רפא פ"ע תוקן(מה לך  סתיקן).   מהלך*]  1סשהיה ( סתה] שהי 6.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ורבותי'...מרבו
 9, וכן לפנינו בגמרא).   ל מצדדין (וכן נ1רפאמצדידין]  8).   נ1פורא פ"ע תוקן(בדוכנים ס בדוכנם*]  7

 סוסים.    ר] לא ברור).   הסוסים פגדולי ( נ] גדלים

פירוש הפסוק: בא שלמה מהבמה ג היא ש"דעת ריב ם וכו'."במקום מ "לבמה"ד "אין למ 1
שמשמעותו הפשוטה היא קירוב אל  – "לבמה"ק שלא יתכן לפרש "שבגבעון לירושלים; וטוען רד

הבמה.  השוו ניסוחו הדומה בפירושו על שמואל ב ו,ב, אשר שם הוא מבמובן של יציאה  –הבמה 
 "ויבא"ש זה, המילה לפי פירו אלא פירושו כך וכו'. 3ד.  "ם במקום למ"מדגיש שגם לא תתכן מ

ויבא שלמה "ק "מתפרשת הן על ביאת שלמה לבמה הן על ביאתו לירושלים אחר כך.  (כשכותב רד
 "ויבא"מפרש, באופן חלקי, את הפועל  "שהלך...", נדמה אמנם שהביטוי "שהלך לבמה אשר בגבעון

מה שהלך באופן שיתפרש: אותו של "שלמה"העצם -[בהתאם לפיסוק שהכנסתי כאן], לא את שם
בדעת  )6ע'  דברי הימים בלבמה אשר בגבעון בא לירושלים.)  וכן הוא לפי התרגום.  הבנת מ' אייזמן (

מלפני אהל מועד שהיה בגבעון.  4ק מבוססת על הנוסחה המוטעית שבנדפס (עיינו בחילופים).  "רד
יחס למשכן בפסוק מתי "אהל מועד", משמע ש"ומתמן לירושלם לקדם משכן זמנא"אבל בתרגום: 
י פריס ומינכן, וסביר שהוא "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת ל וכו'."ורבותי' זשבירושלים.  

ובכן, הביטוי  היו פניו לבמה אשר בגבעון כמו שהיו פניו כשהלך לשם. 5ק.  "מתוספותיו של רד
ה שיעורו: שלמה בא לירושלים באותו אופן שבא לבמ "ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם"

 –ל "י על הגמרא נשמע שגם לפירוש רז"אשר בגבעון, היינו עם פניו לכיוון הבמה.  אבל מדברי רש
נרמזים שני משפטים כאן, ושהכוונה: בא שלמה לבמה אשר בגבעון,  –ק "כמו לפירושו של רד

השוו דבריו  בערים שהיו שם גדלים הסוסים וכו'. 9ובאותו אופן גם הלך בחזרה לירושלים.  
 י."ם א י,כו.  והשוו לעומת המלרשלמלכי
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לא אמ' על הערך, אלא שהיה* נמצא הזהב והכסף בירושלם לרב כמו האבנים; . כאבנים(טו) 
ר יוסי: "ולא היו נגנבות?  א – "כאבנים"והוא על דרך הפלגה.  *ובדרש (ירוש' סנה' יג,א): 

פרשו אדני אבי . םומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצריאבני עשר אמות ואבני שמנה*: (טז) 
ל בספר* מלכים כי פרעה נתן לו יציאות* ורוחות במצרים מוצא הסוסים, והיה מוכר אותם "ז

לשון קבוץ*.  ובמלכים*  "מקוה"א י,כח).  ו"(מ "יקחו מקוה במחיר"לסוחרים לשנה; וזה הוא  5 
כסף  מרכבה בשש מאותי מתחלפות: (יז) "ף, כי אותיות אהו"א, והנה באל"כת', בה "מקוה*"

ברשותם, . בידם יוציאומכאן למדנו שהמרכבה היא* ארבעה סוסים: . וסוס בחמשים ומאה
על יד הסוחרים שהיו לוקחים המוצא  –כלומ': כל המלכי' שהיו מוציאים* סוסים ממצרים 

 מהמלך שלמה היו מוציאים, והיו נותנים בסוס מאה וחמשים כסף: 

 1פ(ח'  פמ] והוא...הפלגה 2הכסף והזהב.    מ] הזהב והכסף 41).   ומפנרא פ"ע תוקן(שהיתה  סשהיה*]  1
ח',  רבספרי מלכים, סא בספר* מלכים]  4.   )השלים נ1פו(ח'  מפראס*ובדרש...שמנה*]  3-2.   )השלים

א "ס"כתוב  1פי ", ובכתומנר פ"ע תוקן(הוצאות  פיצואות,  איצאות,  סיציאות*]  2).   פנמו פ"ע תוקן(
מקוא יקחו.    נ] יקחו מקוה 2-3בשנה.    פנ] לשנה 5בסוסים.    פנ] ומוחות.   הסוסים רוחות] ).   ור"יציאות

ח'  אס] *ג).   מקוהומפנרא פ"ע תוקן(+ ובמלכים  סובמלכים*]  6).   ומפנרא פ"ע הושלם(ח'  סקבוץ*] 
דברי הימים כתו'.   וב פנ+ בדברי הימים,  ומ] והנה).   השלים 1מ' (ח מ] א").   בהפנמור פ"ע הושלם(

 8).   ל, וכן ומר פ"ע תוקן(הוא  אפנסהיא*]  7מתחלפים.    נבאלף).   מתחלפות]  1פף ("אל פרף] "באל
 ליד. פנעל ידי,  ר] ).   על ידומפנר פ"ע תוקן(מוציאם  אסתיקן).   מוציאים*]  1מהיו ( מ] שהיו

 והוא על דרך הפלגה. 2י.  "השוו המלרשהשוו דבריו על מלכים א י,כז.  ו לא אמ' על הערך וכו'. 1
מכאן עד סוף  ובדרש וכו'.  שהוא מתוספותיו של רד"ק. סבירפריס ומינכן, ו י"ביטוי זה חסר בכת

ק.  ונראה שמשמעות "נוסח, וסביר שהוא מתוספותיו של רד-הדיבור נמצא רק בענף אחד של עדי
רושלים הם היו מושלכים ברחובות לפי הדרש הזה היא שמחמת ריבוי הכסף והזהב בי "כאבנים"

ל: הזהב והכסף "ראבני עשר אמות וכו'.  3כאבנים, אשר אף הן מושלכות בכל מקום מחמת ריבוין.  
היו כאבנים גדולות של עשר או שמונה אמות (ראו מלכים א ז,י); ובכך, מפני כובדם לא היו נגנבים.  

בשם אביו בפירושו למלכים א י,כח ביתר ק "כך כותב רד ל בספר מלכים וכו'."פרשו אדני אבי ז
.  וראו גם שאר המפרשים שם, "קוה"הרחבה.  וראו מה שהוא מפרש עוד שם ובספר השרשים ערך 

יציאות "כנראה,  כי פרעה נתן לו יציאות ורוחות מוצא הסוסים. 4י כאן.  "ופירושו של המלרש
עסק של ייצוא סוסים ממצרים.  כוונת , דהיינו ה"מוצא הסוסים"הן ההוצאות והֶרַוח של  "ורָוחות

ק (על פי מה שהוא מרחיב בפירושו למלכים) היא שבאופן עקרוני, אותו העסק היה שייך "רד
לממשלת מצרים, וכל מי שהוציא סוס ממצרים היה צריך לשלם לפרעה; אך פרעה העביר לשלמה את 

ל: שלמה "ר וכו'. "מחיריקחו מקוה ב"והיה מוכר אותה לסוחרים לשנה; וזה הוא כל העסק.  
, היינו "מקוה"העביר את העסק לסוחרים כל שנה, כי הם שכרו משלמה במחיר מסויים את זכות 

 8כך בדבריו למלכים א י,כט.   מכאן למדנו וכו'. 7אסיפת הכסף מאלה שהוציאו סוסים ממצרים.  
 עיינו בדבריו על הפסוק הקודם ובהערות. על יד הסוחרים וכו'.
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הסבלים והחוצבים  –וכל אלה גרים היו . ספר שלמה שבעים אלף איש סבלוי(א) ב 
שלשת וכו'* (פס' טז):  "ויספר שלמה *כל האנשים הגרים"כמו שאומ' בסמוך  – מנצחיםוה

ל (שם) "ש ז"א ה,ל)!  פ' ר"(מ "שלשת אלפים ושלש מאות*"ובמלכים: . אלפים ושש מאות
השלשת אלפים ושלש מאות היו ממונים על מאה כי *השלש מאות* היו נציבים על כלם.  כי 

ומנצחים "אלף ומאה על חמשים אלף, כמו שאומ'  –וחמשים אלף שהיו בין סבלים וחוצבים  5 
לעולם זאת ; והשלש מאות מן השש מאות היו על כלם: (ג) "עליהם שלשת אלפים ושש מאות

יננה לזמן; לפיכך לעולם על ישראל, וא –מצות הקרבנות  –פי': המצוה הזאת . על ישראל
ל דרשו (ב' מנ' קי,א): אלו תלמידי חכמים "צריך אני לבנות בית טוב וחזק.  ורבותי' ז

. ובארגוןהעסוקים בהלכות עבודה; מעלה עליהן הכת' כאלו נבנה בית המקדש בימיהם*: (ו) 
הוא  כרמיל(שמ' כה,ד).  והוא צבע אדום.  ו "ארגונא*" – "ארגמן"; ותרגום "ארגמן"כמו  10 

, וכרמיל הוא תולעת שני, "לאקא"צבע אדום גם כן, אלא שארגמן הוא צבע אדום שקורין 
 והוא צבע הכרמז: 

; רכך ] ח'.   שלשת מורא] ).   וכו'ומפנרא פ"ע הושלם(ח'  ס*כל...וכו'*]  2בכל.    נ), ש? כל (וכן פ] וכל 1
 ס] *השלש מאות* 4ח'.    ר] בותפי'...מא 4-3).   פנמאו פ"ע הושלם(ח'  ס] *במאות 3+ שלשת.    ס

ח'.    נ] .   על חמשים אלף)השלים 1פ(ח'  פ] שהיו בין 5ח'.    מ] ).   אלפיםפנמו פ"ע תוקן(השלשת אלפים 
 פמ] ורבותי'...בימיהם 9-8.   על זמן פנ] לזמן 7).   השלים 1מ' (ח מ] על.   על מ] ושלש.   מן נ1פמ] ושש 6

 סבארגמן.   ארגונא*]  פנ] אארגמן 10).   ל , וכןנ1פור פ"ע תוקן(בימיו  אס] בימיהם* 9.   )השלים 1פ(ח' 
 ורשהארגמן.   לאקא]  משהארגון,  ושארגמן]  11.   )השלים 1פ(ח'  פ] ).   והואומפנרא פ"ע תוקן(ארגומא 

 הכרמי.    נהכרמוז,  פ] הכרמז 12השני.    פנו] לאקה.   שני מלקא, 

שם בפסוק יז כתוב שאותם הנזכרים כאן היו מאלה הגרים.  השוו דבריו  .כמו שאומ' בסמוך כו' 2
י על מלכים א ה,ל "כך כותב רש ל וכו'."ש ז"פי' ר 3י ור' יוסף קרא שם.  "למלכים א ה,כט, ורש

י.  והשוו גם ר' יוסף קרא שם.  "ק שם בלי ההפניה לרש", וכן נמצא בדברי רד"שלשת אלפים"ה "ד
לעלמא "התרגום:  השוופי': המצוה הזאת וכו'.  7ק ובהערות.  "י בדברי רדועיינו עוד להלן ח,

 מכאן עד סוף הדיבור ל דרשו כו'."ורבותי' ז 8י.  ".  והשוו לשון המלרש"תפקידתא הדא על ישראל
י.  "כך במלרש ."ארגמן"כמו  9-10  שהוא מתוספותיו של רד"ק. סבירחסר בכת"י פריס ומינכן, ו

הוא צבע אדום הנקרא "ק שארגמן "כותב רד "ארגמן"בספר השרשים ערך ו'. אלא שארגמן וכ 11
).  רק purple( "ארגמן"צבע קרוב למה שאמנם נקרא אצלנו , "crimson"-, מילה הדומה ל"'כרמז'

אם כן הוא, ארגמן צבע אדום ", וש"כרמז"ג שתולעת שני היא הנקראת "אחרי זה הוא כותב בשם רס
; והיינו ")"lacquer", מאותו מקור של המילה lacaא' ("ע שקורין 'לקאחר, ואומרים שהוא הצב

כך בספר השרשים ערך  תולעת שני. וכרמיל הוא.  "שן"ו "תלע"כדבריו כאן.  וראו גם ערכים 
 י.".  והשוו המלרש"כרמל"ג ערך ", וכן הוא בספר השרשים לריב"כרמל"
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ובלע'  "אלבקם"האדום הנקרא בערבי  א י,יא), והוא העץ"(מ "אלמגים"כמו . ואלגומים(ז) 
פי': גדול יהיה והפלא בגדולתו: (ט) . גדול והפלא.  ויש מפרשים*: קורייל: (ח) "ברזיל"

א ה,כה).  וכתבו ר' יונה (ספר השרשים "הכת' במלכים (מ "מכלת לביתו"כמו . מכות לעבדיך
) כתבו מן 15ספר זכרון ע' ל (", רוצ' לומ': חטים טחונים.  ואדני אבי ז"כתת") מן "כתת"ערך 

.  וזה היה "מאכל": נשיכה לעבדיך, כאלו אמ' "ונכיתו" –(במ' כא,ו)  "וינשכו", מתרג' "נכת" 5 
א ה,כ,כה): "מאכל כורתי העצים, ומה שזכר במלכים הוא מאכל לבית חירם, *שכר עבדיו* (מ

א ז,יד)!  "(מ "בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי"ובמלכים:  צרי. בן אשה מן בנות דן(יג) 
כי  –ב ו,י) "(ש "עובד אדום הגתי"לפי שגר בצר, כמו  צרי*אביו היה ממטה נפתלי*, וקראו 

לוי היה, ולפי שגר בגת קראו גתי; וכן זה קראו צרי לפי שגר בצר.  ואמו היתה ממטה דן, כמו 
 10 : "מן בנות דן"שאומ' 

 פמ] בערבי...בלע').   השלים 1מ' (ח מ] האדום  אלגמים.  פנאלמוגים,  ותיקן),  1סאלגמנים ( סאלמגים]  1
 מקראייל,  ו] ).   קוריילרמא פ"ע תוקן(מפרש  ?סומפרשים*]  2אלבהם.    נ ].   אלבקם)השלים 1פ(ח' 

 נ1פ] כתית.   כתבו נ1פ] כתת 4+ שהוא.    ריונה]  3לא ברור).    פ, להיה (וכן  נ] קוריילי.   יהיה נקוראל, 
 6-5ח'.    מ] וזה...עבדיו 6-5לעבדך.    נ] ותרגו'.   לעבדיך נ?,  1פתרגו',  ו] נכות.   מתרג' נ1פ] נכת 5פי'.   

פנ מ] אאשה 7).   ור פ"ע תוקן(לעבדך  נשכר לעבדיך,  פועבדיו,  סא*שכר עבדיו*]  6ח'.    רוזה...מאכל] 
 פ"ע הושלם(ח'  סרו...נפתלי*] *אבי 8+ פי'.    ו] מבנות.   נפתליארפנ ס; מו כך] + אלמנה.   מן בנות

 ).   למבנות (וכן  נ1פו] מן בנות 10בארץ צור.    מבצר] ).   השלים 1מ' (ח מ] היה 9).   פנמאו

עיינו . "ברזיל"בערבי....  "לגם"השוו דבריו למלכים שם, וספר השרשים ערך  ."אלמגים"כמו  1
.  הכוונה היא לעץ "אשר"ו "גםל"לעברעכט, ערכים -בהערות לספר השרשים שבמהדורת ביזנטל

 "אלבקם"בערבי ).  "ברזיל"(השוו  Brazilwood), או "אלבקם"(השוו  pernambucoשנקרא אצלנו 
כך קורייל.  2ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהן מתוספותיו של רד"מילים אלה חסירות בכתובלע'. 

ן הוא מעדיף בספר השרשים ערך ק שם, וכ"י ור' יוסף קרא על הפסוק במלכים. כך כותב גם רד"ברש
ג ערך ".  וראו גם בספר השרשים לריב"אלמוג", שאכן נקרא אצלנו coral-.  הכוונה היא ל"לגם"
היא  "מכלת" ."מכלת לביתו"כמו  3ק.  "מה שהוא טוען על שני הפירושים שמזכיר רד "לגם"

ובאים בהמשך.  ר' יוסף ם המ"י שם, ובדברי ריק"ק שם; וכך גם ברש"לפי דברי רד "מאכל"מלשון 
שבכאן.   "חטים מכות"; וראו מה שהוא כותב שם בפירוש "כלכלה"מלשון  "מכלת"קרא שם מפרש 

ל "ואדני אבי ז 4י.  "השוו המלרש וכו'. "כתת"וכתבו ר' יונה מן .  "פרנוס לעבדך"בתרגום כאן: 
 "מכלת"וא מקביל לבכך ה. "מאכל"כאלו אמ'  5.  "כתת"ק ערך "השוו ספר השרשים לרד וכו'.

ל: כאן, איפה שכתוב שנתן "ר וזה היה מאכל וכו'..  "כמו"ה "בפסוק במלכים; וראו למעלה הערה ד
לחירם...מכלת "כך לבעלי המלאכה, המשמעות היא שזה היה מאכלם; אבל שם, איפה שכתוב שנתן 

ואמנם,  , המשמעות היא ֶשמה שהוא נתן לו היה שכר ְלמה שהשתמש שלמה בעבדיו. "לביתו
המאכלים והסכומים הנזכרים שם אינם זהים לגמרי עם אלה שבכאן; משמע שהם מתייחסים לדברים 

, "בן אשה אלמנה מן בנות דן"נוסח כתוב -במשפחה אחת של עדי בן אשה מן בנות דן. 7שונים.  
קרא נוסחאות המ-ק את פסוקנו בפירושו המקביל על הפסוק במלכים.  בליקוט חילופי"וכך מצטט רד

ובכן  אביו היה ממטה נפתלי. 8.  "בן אשה אלמנה לבנות דן"ד גינצבורג אכן נזכרת הנוסחה "של כ
ק "בפסוק במלכים מוסב עליו (השוו פירוש רד "ממטה נפתלי"גם הוא היה ממטה נפתלי, והביטוי 

צמה ג.  דעת התרגום היא שאימו היתה ממטה נפתלי מצד אביה, ואילו היא ע"שם).  והשוו המלתרס
צרי לפי שגר  ראווק.  אבל לא ברור לפי זה איך בדיוק היא התייחסה לשבט דן.  "מבנת דן"היתה 

 עובד אדום היה לוי; ראו לעיל א טו,יח. כי לוי היה.י.  "המלרשהשוו בצר וכו'. 
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א "(מ "ואביו איש צרי* חרש נחשת*"הוא, או אביו גם כן; וכן במלכים: . יודע לעשות בזהב
ל (ב' ערכין טז,ב) פרשו על אביו, וסמכו "עליו או על אביו.  *ורז "חרש נחשת"כן ית –ז,יד) 

כי גם הוא היה  –מזה כי חייב אדם להתעסק באומנות אביו; כי לפיכך הזכיר הכתוב אביו* 
א ה,כג), והם "הכת' במלכים (מ "דברות"הוא כמו . רפסדותאומן, ובנו למד אומנותו: (טו) 

בראשיהם זה עם זה ומוליכים* אותם בנהרות ובים.  ולכן קראו הקורות שקושרים אותם  5 
.  "רפסדות".  ונקראו גם כן "ודבר"–(בר' לא,יח)  "וינהג"לשון הנהגה; תרגו'  – "דברות"

, ובתלמוד ירושלמי "היה יושב בספינה או באסדא": "אסדא"ובלשון המשנה (ברכות ד,ו) 
 דות: (ברכות לה,ב): היא אסדא היא אכסרא היא* רפס

 פ"ע הושלם(ח'  סצרי*] .   )לאומר על (וכן  נ1פאומר,  ו] או 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] יודע...אומנותו 4-1
 פ"ע םלהוש(ח'  אסל...אביו*] "*ורז 3-2).   ל וכן ,נ1פור פ"ע הושלם(ח'  אס*] א).   נחשתל , וכןנ1פורא
הוא  פנ] לומד.   כמו נ] למד 4אביו.    נ1פח'.   הוא]  ר] ב...אביוב).   כילכל אדם (וכן  נ1פו] אדם 3).   נ1פור

] .   זה עם זה)השלים 1פ(ח'  פ] אאותם 5והוא.    מרח'.   והם]  פנ] הדברות.   הכת' במלכים רכמו.   דברות] 
 נפ] תרגו' 6נקראו.    פנ קראום, ו] ).   קראוומפנרא פ"ע תוקן(ומוליכם  סח'.   ומוליכים*]  פנזו עם זו,  מו

הוא  אנס*] גאכסדא.   היא פנ] הוא.   אכסרא נ] בהוא.   היא פנ] אהיא 8ח'.    מפנרירושלמי]  7ותרגו'.   
 ).   ל , וכןפמור פ"ע תוקן(

  שהוא מתוספותיו של רד"ק. סבירזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור יודע לעשות בזהב וכו'. 1
(השוו לשונו על הפסוק במלכים)  "או אביו גם כן"שון מהל הוא, או אביו גם כן...עליו או על אביו.

משמעותיים, ושהם מתייחסים גם -היה נראה לדייק כי כוונתו היא שהתיאורים בפסוקים האלה הם דו
, "ל פרשו על אביו"ורז"כאן, וכן ממה שהוא כותב כאן  "או על אביו"לו וגם לאביו.  אבל מהלשון 

אין כוונתו שהתיאורים  "או אביו גם כן"וכאשר רד"ק אומר  נראה שהתיאורים מתייחסים רק לאביו;
חוזרים גם אליו, אלא שמובן מההקשר שהוא היה אומן ושהפסוקים כאן ובמלכים מודיעים שאביו היה 

ק (עיינו שם "אומן גם כן.  ראוי לציין שבפירושו להלן ד,טז, שהוא כנראה מתוספותיו של רד
ל.  והשוו גם "ק עם פירושם של רז"ן; משמע שחזר לצדד רדובהערות), הוא מניח שאביו היה אומ

י ור' "דבריו ודברי רשהשוו הכתוב במלכים וכו'.  "דברות"הוא כמו  4י.  "ג והמלרש"המלתרס
 ."אכסריא"לפנינו בירושלמי:  אכסרא. 8.  "רפסד"ו "דבר"יוסף קרא שם, וספר השרשים ערכים 
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אשר (יש' י,כא):  "ְשָאר"(שמ' לט,א),  "ְשָרד"ח,ה), (תה' פ "ֱאָיל"שם, על משקל . הספר(טז) 
ויאמר דוד לכנוס את הגרים* אשר בארץ ישראל ויעמד "כמו שאמ' למעלה . ספרם דויד אביו

א כב,ב); והוא גם כן ספרם אחר כן, כי נוספו עליהם מעת שמלך שלמה.  ואפשר "(דה "חצבים
פריזי והיבוסי כמו שאומ' בסמוך (להלן שהגרים האלה הם העם הנותר מן האמורי ומן החתי וה

(שם ח,ח) לעשות לו מלאכתו והערים אשר בנה.   "עד היום"ח,ז), כי אותם העלה שלמה למס  5 
ז בימי דוד ובימי "ז, כי לא היו מניחים אותם לעבוד ע"לפי שלא היו עובדי ע "גרים"וקראם 

ה מהם דוד ושלמה שלמה שהיתה יד ישראל תקפה; ובתנאי זה הניחום לשבת בארץ, ועש
 חוצבים וסבלים ועושי מלאכתו (להלן פס' יז): 

 מ] והוא 3).   ומפנרא פ"ע תוקן(הגחם  סח'.   הגרים*]  מ+ כל,  ראת]  2ח'.    פנ] שרר.   שאר רשרד]  1
 נ] העלה 5והחתי.    מ] מהאמורי.   ומן החתי פנ] מן האמורי 4).   השלים 1מ' (ח מ] בח'.   כן ר] אוהנה.   כן

שהיו  סשלא היו]  6+ הזה.    ו] + עובד.   היום ו] למס).   השלים 1מ' (ח מ ]לא ברור).   שלמה פהעלהו (
 מלאכתם. רמלאכתו]  8תיקן).    1ס(

.  "ספר"ופירושו: ִמְנָין; השוו התרגום.  וראו גם ספר השרשים ערך  וכו'. "איל"שם, על משקל  1
באמת אין משם הוכחה שדוד  כמו שאמ' למעלה וכו'. 2,א.  קמו-על אותו משקל ראו מכלול קמה,א

ק מניח שמניינו של דוד הנזכר "ספר אותם, רק שהוא אסף אותם והטיל עליהם את המלאכה.  אבל רד
כוונתו היא לכל הגרים, לא רק לאלה ואפשר שהגרים האלה וכו'.  3כאן היה במסגרת אותו מאורע.  

ב ח,ח. מהמשך הדברים מוכח שלדעת "על פי דה ס וכו'.כי אותם העלה שלמה למ 5שהוספו.  
ק, גם דוד העמיד את בני האומות האלה לעשות מלאכתו, ולא רק שלמה הנזכר בפסוק דלהלן.  "רד

ואולי הכוונה כאן היא שלמרות שדוד העבידם לצרכים מסויימים, שלמה הוא שהעבידם באופן קבוע, 
על המשמעות הדתית של  "גור"וד ספר השרשים ערך ראו ע וכו'. "גרים"וקראם  6.  "עד היום"

הלשון היא על פי פסוק יז.  אולי לשון היחיד של  ועשה מהם...חוצבים וכו'. 7.  "גר"המונח 
שבאותו פסוק המתייחס  "ויעש"ק מושפעת מלשון היחיד של "בדברי רד "מלאכתו"ושל  "ועשה"

 ק מזכיר גם את דוד."לשלמה בלבד, למרות שרד
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עד החדש העשירי "פי': ביום שני לשבוע; או הוא כפל דבר, כמו . בחדש השני בשני(ב) ג 
 – "בשני"ה ג,א) כי לפיכך אמ' "ל אמרו (ב' ר"(בר' ח,ה).  ורבותי' ז "בעשירי באחד לחדש

, כי החדש שהוא שני "בחדש השני בשני"להורות כי מניסן מונין למלכי ישראל; לפיכך אמ' 
. ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלהיםכן למנין המלכים: (ג)  לחדשי השנה הוא שני גם

פי':  "הוסד"פי': ואלה התכונות והמדות אשר הוסד שלמה לבנות בהם את בית האלהים.  ו 5 
(תה' ב,ב); והכל ענין  "נוסדו יחד"(תה' ח,ג),  "יסדת עז"(אס' א,ח),  "יסד המלך"התיעץ, כמו 

בנין.  והעצה והסוד בבנין הבית לקח שלמה מדוד אביו, יסוד, כי העצה והסוד למעשה כיסוד ל
 א כח,יא): "(דה "ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם"כמו שאמ' למעלה 

.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ורבותי'...המלכים 4-2).   השלים 1מ' (ח מ] ח'.   עד ר] .   הוא)השלים 1פ(ח'  פ] פי' 1
] יסד.   בהם את ו] ח'.   הוסד ראפי'...האלהים]  5למלכי ישראל.    נ1פ] למנין המלכים 4הוא.    רשהוא]  3
 + וכו'.    פנמ] האולם 8תיקן?).    1מיסוד ענין ( מ] ענין יסוד 7-6יי'.    ריחד]  6מהם?).    1מח' ( מ

בבבלי ראש השנה ג,א נמצא שלא יתכן כך, כי לא מצאנו דוגמאות אחרות של  ביום שני לשבוע. 1
ק נמנע מלהציע "ק כנראה אינו משוכנע מטענה זו.  רד"מתייחסים ליום השבוע. אך רדמספרים ה

שהכוונה היא ליום השני שבחודש (כבתרגום); ואולי הוא מקבל את טענת הגמרא שם שאם כך 
עד החדש העשירי בעשירי באחד "כמו .  "שני בחדש"הכוונה, היה צריך להיות כתוב במפורש 

והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראה "בפסוק שם כתוב:  ."לחדש
 "אחד לחדש". כנראה, ניתן לומר כי באותו פסוק יש צורך לכפילות כדי לברר שאותו "ראשי ההרים

שבחלקו השני של הפסוק מתייחס אמנם לחודש העשירי, ושכוונת הפסוק היא שבחודש העשירי המים 
את ראשי ההרים; שהרי היה מקום לטעות ולהבין שהמים חסרו חסרו במידה שהיה אפשר לראות 

ק עצמו בפירושו על אותו פסוק.  ובכן הדוגמה דורשת עיון.  "לגמרי בחודש העשירי, כמו שמעיר רד
י "ק להלן (אך המלרש"ל אשר מזכיר רד"י מיישם את הדוגמה הזאת לפירושם של רז"נדמה שהמלרש

כמו שהפסוק  –ק), ומפרש שהוצרך לכפילות כאן "שמציין רד מצטט אותו מהירושלמי, במקום הבבלי
כדי לברר שהחודש השני שבשנה הרביעית למלכות שלמה  –בבראשית הוצרך לכך (כפי שהסברנו) 

הוא הוא החודש השני למניין החדשים.  ברם, דבריו אינם ברורים, וקשה לדעת אם כך היא באמת 
שהוא  סבירחסר בכת"י פריס ומינכן, ועד סוף הדיבור  מכאן ל אמרו וכו'."ורבותי' ז 2כוונתו.  

פי': התיעץ  "הוסד"והשוו התרגום.   פי': ואלה התכונות והמדות וכו'.  5  מתוספותיו של רד"ק.
, שהוא ענין עצה, "סוד"בפסוקנו הוא  "הוסד"ק ששורש "כותב רד "סוד"בספר השרשים ערך וכו'. 

נראה  "יסד"גמאותיו כאן ומדבריו בספר השרשים ערך שכן התיעץ שלמה עם דוד אביו; אבל מדו
. כידוע, שרשים כאלה יכולים להיות דומים אחד לשני במשמעותם, "יסד"שהוא מפרש אותו משורש 

פט,א; ובכן, נראה שהוא מתכוון גם לדמות את -ק במכלול פח,ב", כמו שכותב רד"צור"ו "יצר"כגון 
, למרות שאין הוא מזכיר "לבנין יסודלמעשה כ סודוה כי העצה"אחד לשני,  "סוד"ו "יסד"השרשים 

וכו'.  "יסד המלך"כמו  6ג.  "דוגמה זו ברשימתו הארוכה שם במכלול.  והשוו גם המלתרס
היא קביעה (השוו פירושיו על הפסוקים בתהילים), שהיא דומה  "יסד"בדוגמאות האלה משמעות 

 ק."לענין עצה בעיני רד



 ד-דה"ב ג,ג

 148 

כאותה האמה היא האמה* הזאת.   –שנעשה בה המשכן וכליו פי': במדה . במדה הראשונה
הדביר . אמות ששיםואמרו במשנה (כלים יז,י): אמת הבנין ששה טפחים, ושל כלים חמשה: 

פי': והאולם שהיה על פני . והאולם אשר על פני הארך על פני רחב הביתהיה בכללו: (ד) 
רחב הבית, כי השטח הגדול יקרא אמה, כי ארכו ל עשריםרחב הבית היה לו על פני הארך 

ובספר מלכים . והגבה מאה ועשרים, והנה ארך האולם לרחב הבית:  "רחב"והקטן  "ארך" 5 
א ו,ב).  יתכן כי האולם "(מ "ושלשים אמה קומתו"לא זכר גבה האולם, אך זכר גבה הבית: 

מה שאמ' לבדו היה לו זה הגבה והוא היה גבוה על הבית.  או היה כל הבית גבוה כאחד; ו
מקרקע הבית עד הספון, ולמעלה מן הספון היו ג' עליות  – "ושלשים אמה קומתו"במלכים 

והעליות חפה "א כח,יא).  וכן אמר: "(דה "וגנזכיו ועליותיו"גבהן תשעים אמה*, כמו שאמ' 
(להלן פס' ט).  והקרוב אצלי כי האולם לבדו היה לו* זה הגבה, ובו היו העליות; לפיכך  "זהב 10 
ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו "העליות אל האולם, כמו שאמ'  יחש

א שם).  כי אין ספור האולם בכלל הבית ולא הבית בכלל "(דה "ועליותיו וחדריו הפנימים
על האולם  "והגבה מאה ועשרים"האולם, לא בספר מלכים ולא בזה הספר; לפיכך, מה שאמ' 

 לבדו אמ'.  

ח'  ס*] בכמו.   האמה פנ] כאותה האמה היא.   שנעשו פנ] + האמות היו במדה הראשונה.   שנעשה נפפי']  1
לא  6).   השלים 1מ' (ח מ] בח'.   כי ר] ח'.   עשרים פנ] לו 4בכללן.    פנ] בכללו 3).   ומפנרא פ"ע הושלם(

] על 7).   השלים 1מ' (ח מ] .קומתויתכן.. 8-6רחב.    נ+ רחב),  1פבה ( פ] אגבה).   השלים 1מ' (ח מ] זכר
שנאמ'.    מפנר).   שאמ'] ש, וכן מפנר פ"ע תוקן(אמות  אוסאמה*]  9 ).  שח' (וכן  ומפנר] ג' 8+ כל.    פנ
+ הגדול הזה.    פנ ),ש+ הגדול (וכן  מ + הזה, ו ]ח'.   הגבהופנ ] ).   זהומפנרא(תוקן ע"פ ח'  סלו*]  10
בספר הזה.    פנ] בזה הספר 13").   ויתן דוד"אחרי  השלים 1מ' (ח מ ]כמו שאמ' לאולם.   ראל האולם]  11

 ח'.    ומפנרמאה ועשרים] 

האמות היו במדה "י פריס (ובנדפס המבוסס עליו) הוסף כאן "בכתבמדה הראשונה. פי'.  1
מחמת  היד-משאר כתבי "פי'...במדה הראשונה".  יתכן שביטוי זה הוא מקורי ושהושמט "הראשונה

 2ק.  "מפני שהיא מתאימה לסגנונו הרגיל של רד "פי'"הדומות, ושרק אחר כך הוחזרה המילה -טעות
הדביר הוא קודש הקדשים; ומידות הבית כאן הן של ההיכל והדביר, כמו שכותב  הדביר היה בכללו.

המזרחי  האולם היה בצד שהיה על פני רוחב הבית. 3.  "ששים"ה "ק בפירושו למלכים א ו,ב ד"רד
ל: ארכו של האולם היה עשרים "ר על פני הארך עשרים אמה. 4של ההיכל על פני כל הרוחב שלו.  

כלומר:  –בפסוק המקביל במלכים א ו,ג מבואר שרוחב האולם ארך האולם לרחב הבית.   5אמה.  
ת, היה עשר אמות; ובכך, שטחו של עשרים אמה, שהיה על פני רוחב הבי –השטח היותר קצר שלו 

י כאן.  "הוא השטח הגדול המהווה את ה"אורך".  השוו דבריו ודברי שאר המפרשים שם, והמלרש
או היה כל  7ל: מאה ועשרים אמה.  "ר היה לו זה הגבה. 6השוו דבריו שם.   ובספר מלכים וכו'.

 י.  ר' יוסף קרא על הפסוק במלכים מפרש בשם ר' מנחם בר חלבו שגובה"השוו המלרש הבית וכו'.
הבית היה מאה אמה (כמו שנמצא במשנה מידות ד,ו לענין בית שני), ושלפי זה העליות היו שבעים 

לפי ג' עליות. תקרת הבית.   הספון. 8שבפסוקנו.   "מאה ועשרים"אמה; אך אין הוא מתחייס למספר 
ד מופיע רק בענף אח "ג'"זה, כנראה, גובהה של כל אחת מהשלש היה שלשים אמה.  ברם, המספר 

 נוסח, ואמנם לא מצאתי מקור לכך שהיו דווקא שלש עליות.-של עדי
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ידמה כי על כל* הבית אמ',  "וגבהו"ולא אמ'  "והגבה מאה ועשרים"ואין טענה בעבור שאמ' 
ויתן דוד לשלמה בנו את ".  ומה שאמ' "על פני ארכו"ולא אמ'  "על פני הארך"*כי הנה אמר* 

פ ".  ויחש ההיכל אליו, ואע"ובתיו"הדביר*, אלא בכלל אין בכללו ההיכל ו "תבנית האולם
שההיכל היה ארוך ממנו; לפי שהאולם היה הבית החיצון, יחש הבתים הפנימים אליו, והם 

א שם), והוא הדביר ששם "(דה "בית הכפרת"ההיכל והתאים אשר בקירותיו.  וזכר אחריהם  5 
ם על ההיכל והדביר היו עליות: (ה) ל נראה ג"הארון, שהוא פנימי לכולם.  ומדברי רבותי' ז

הוא ההיכל שהיה גדול שבבתים, כי היה* ארכו ארבעים . ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים
ל אמרו (ב' יומא מה,א) שהיה "שם מקום.  ורבותי' ז. פרויםצורת תמרים: (ו) . תמריםאמה: 

*כמו . יםמעשה צעצעהוא הדביר: (י) . את בית קדש הקדשיםאדום כדם הפרים: (ח) 
, כי פני נערים היו "כרביא" – "כרוב"ל (ב' סוכה ה,ב): "*, כמו שאמרו רבותי' ז"צאצאים" 10 

לאמות : (יא) "צנעה כרט*"להם.  ויש מפר': מעשה כרכב היו עשוים, הנקראת בלשון ערבי 
 א ג,ב): "(הש' דה "והשלישי לאבשלום"ד "ד כלמ"הלמ. חמש

+  פנ); ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אס*כי הנה אמר*]  2).   ומפנראע"פ  (תוקןח'  סוידמה.   כל*]  ו] ידמה 1
] והוא 5+ והם ההיכל.    ר ]).   אליוומפנרא פ"ע תוקן(והדבר  ס+ האולם.   והדביר*]  מ] בכללו 3גם כן.   

(וכן  כי היה פנ] שהיה 7.   כ כי"ג נ1פוכי גם,  א] .   גם)השלים 1פ(ח'  פמ] ומדברי...עליות 6שהוא.    פנ
*כמו  10-9.   )השלים 1פ( ח' פמ] ורבותי'...הפרים 9-8).   ומרא פ"ע תוקן(היתה  פנס).   היה*] ש

 1פ(ח'  פמ] ויש...ברט 11כרביה.    פנכרוביא,  רכרביא]  10).   ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אסצאצאים*] 
אל  לכרכו ( נכראט,  וברט,  ארס] ת).   כרט*"צנע לצנעא ( נ1פ] ח'.   צנעה ר.   היו עשויים] )השלים

 ).   1פפ "ט; תוקן ע"ברא

והכוונה בזה לאורך האולם דווקא, ולא לאורך כל הבית, שהיה  ."על פני הארך"כי הנה אמר  2
, המילה "האולם"כי אם היו ההיכל והדביר בכלל  אין בכללו ההיכל והדביר. 3גדול יותר.  

אלא בכלל  3א טוען שלהיכל ולדביר לא היו עליות.  ק הל"היתה מתייחסת גם להם; ורד "ועליותיו"
ו -במסכת מידות ד,ה ל וכו'."ומדברי רבותי' ז 6.  "ובתיו"ל: ההיכל והדביר הם בכלל "ר ."ובתיו"

מבואר שבבית שני היתה עלייה של ארבעים אמה מעל ההיכל והדביר; אבל לא מצאתי מקור בדברי 
י פריס ומינכן, "ראשון.  דברי רד"ק אלה חסרים בכתל שהיו עליות על ההיכל והדביר בבית "רז

ארבעים אמה  כי היה ארכו ארבעים אמה.י.  "המלרש השווהוא ההיכל.  7וסביר שהם מתוספותיו.  
צורת  8ק שם.  "מתוך הששים של הבית (ראו פסוק ג) היו של ההיכל; ראו מלכים א ו,יז ודברי רד

. השוו התרגום; וראו גם "צורת ְתָמרים"היא  "ִתֹמרים"נראה שהוא סובר שמשמעות תמרים. 
י פריס ומינכן, וסביר שהם "ל אלה חסרים בכת"דברי רז ל אמרו וכו'."ורבותי' זי.  "המלרש

 9היא שהזהב היה אדום כדם פרים.   "פרוים"ק.  הוא מתכוון לומר שמשמעות "מתוספותיו של רד
ף הדמיון, ושיעורו: "ף היא כ"הכ ."כרביא" 10י.  "ל: תינוקות.  והשוו המלרש"ר ."צאצאים"כמו 

ל, שהרי "כמו רז "כרוב"ק לפרש את המילה "פירושו: תינוק.  אין כוונת רד "רביא"כמו רביא; ו
ע לשמות כה,יח "הוא מצטט את דבריהם רק באופן משני (השוו ראב "כרב"בספר השרשים ערך 

ם היו כפני תינוקות, ובכך לתמוך בפירוש הארוך); אלא, רצונו להוכיח מדבריהם שפני הכרובי
י פריס ומינכן, "פירוש זה חסר בכת ויש מפר' וכו'. 11.  "צאצאים"פירושו  "צעצעים"בהצעה ש

, ועיינו בהערה במהדורת "צעצע"ק.  השוו ספר השרשים ערך "וסביר שהוא מתוספותיו של רד
ה הערה שמשמעות אותו י. מבואר באות"שבכמה כת "ברט"לעברעכט על הנוסחה המוטעית -ביזנטל

עובד ".  ובתרגום: "כרכב"ביטוי ערבי היא כלי המעוצב בצורה עגולה; השוו ספר השרשים ערך 
 עיינו שם ובהערות. ."השלישי לאבשלום"ד "כלמ 12.  "שושנין



 יד-דה"ב ג,יג

 150 

כמו שהיה ארך הבית; ואין צרך לגוף הכרובים שיהיה עומד* . פרשים אמות עשרים(יג) 
לא כאותם שעשה בצלאל שהיו . והם עמדים על רגליהםהכנפים: בנס, כי הגוף הוא תחת 

ט); ואלה היו עומדים על רגליהם בקרקע הבית: -בשני קצות הכפרת ועל הארון (שמ' לז,ו
(שמ' לז,ט)!  יתכן לפרש כי  "ופניהם איש אל אחיו"ובאותם שעשה בצלאל כת' . ופניהם לבית

א ו,כג,כח).  "ם, והיו עצי שמן מצופים זהב (מנשתנו בזה, כמו שנשתנו שהיו עומדים על רגליה 5 
ב צט,א) שנים הפסוקים ואמרו שהיו מצדדין את פניהם כתלמיד "ל תרצו (ב' ב"ורבותי' ז

לב), -א ו,לא"פ שהיו לדביר דלתות (מ"עשה פרכת אע. ויעש את הפרכתהנפטר מרבו: (יד) 
כרובים מצויירים . ו כרוביםויעל עלילפי שלא היו נסגרות כדי שיראו הבדים על פני הדביר: 

 (שמ' כו,לא):  "ועשה אותם כרובים"היו בפרכת; וכן אמ' בפרכת המשכן 

 3ח'.    נ1פו] הוא 2).   נ1ופר פ"ע הושלם(ח'  אסעומד*]  1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] פורשים...הכנפים 2-1
 8-7שני.    פנח',  ר] שנים 6 מחופים.   פנ] .   מצופים)השלים 1פ(ח'  פמ] והיו...זהב 5על.    פנמ] ועל

 תעשה.    נ1פ] ועשה 9.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ויעל...כרובים 9-8ח'.    פנמו] ויעש...הדביר

שהוא מתוספותיו של  סבירזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור פורשים אמות עשרים וכו'. 1
ל: כאורך בית קודש "ר ת.כמו שהיה ארך הבי.  "ויאריכו"ה "השוו דבריו להלן ה,ט ד  רד"ק.

ה "השוו דבריו למלכים א ו,כז ד ואין צרך וכו'.הקדשים, שהיה עשרים אמה (ראו לעיל פסוק ח).  
בבבלי בבא בתרא צט,א נמצא שהיו עומדים בנס, כי הואיל ואורך  שיהיה עומד בנס..  "וכנפיהם"

ם בין הכנפים לגופי הכנפים היה עשרים אמה כנגד כל אורך הבית, בדרך הטבע לא נשאר מקו
השוו קושית אביי שבגמרא.  ראו גם ההצעות האחרות שם;  כי הגוף הוא תחת הכנפים. 2הכרובים.  

ה "י שם ד"ראו בבלי סוכה ה,ב ורש בקרקע הבית. 3  וראו פירוש ר' יוסף קרא למלכים א ו,כד.
ו,כז הוא מפרש באופן בדבריו על מלכים א  יתכן לפרש וכו'. 4י.  ".  והשוו המלרש"בשליש הבית"

אלה שעשה בצלאל היו לגמרי של זהב; ראו שמות  והיו עצי שמן מצופים זהב. 5שונה; ראו שם.  
ל תרצו "ורבותי' ז 6ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"לז,ז.  חסר ביטוי זה בכת

דיבור זה נמצא רק  כו'.ויעש את הפרכת ו 7י.  "ראו גם יישובו של המלרש שנים הפסוקים וכו'.
ק "ק.  ראו להלן ה,ט ודברי רד"נוסח, ובכן סביר שגם הוא מתוספותיו של רד-במשפחה אחת של עדי

ושתי "ה "דבריו למלכים א ו,לב ד השוופ שהיו לדביר דלתות וכו'. "אעשם; ועיינו שם בהערות.  
ר שהוא מתוספותיו של סביכן, וזה חסר בכת"י פריס ומינ דיבור ויעל עליו כרובים וכו'. 8.  "דלתות
י שם על שהכוונה לציורים של כרובים.  ולשון "השוו רש וכן אמ' בפרכת המשכן וכו'. 9  רד"ק.

 ."יעביד יתה צורת כרובין"אונקלוס: 
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על מדת שני העמודים הוא אומר, כי העמוד האחד לא היה . אמות שלשים וחמש ארך(טו) 
הנה שלשים ושש בין שניהם.  והאמה האחת  –וכן השני א ז,טו), "קומתו אלא שמנה עשרה (מ

שהיה חצי אמה מכל אחת נכנסת בתוך הכותרות; לפיכך לא אמ' אלא שלשים  –שלא מנה 
 –וחמש.  ומה שמנה קומת שני העמודים כאחד, לפי שבשעת יציקה יצקם כאחד; והראיה 

ן.  ובספר מלכים מונה : ידמה כי לעת היציקה הוא מונה, שקומתן ארך* ביציקת"ארך"שאמ'  5 
בקומה:  –ומנה קומתן; לפיכך אמ' מדת כל עמוד לבדו  –שהיו עומדין  –מדתן לעת העמדתן 

א ז,טז), שהיה על ראש כל עמוד כותרת (שם).  "הוא הכותרת שאומ' בספר מלכים (מ. והצפת
הכותרת שלש "; ובסוף ספר מלכים אומ' אמות חמשוהיתה חמש אמות, כמו שאומ' הנה 

): שתי אמות 296מ ע' "ט מידות, או"ל (ברייתא דמ"ב כה,יז)!  אמרו רבותי' ז"(מ "ותאמ
התחתונות של כותרת היו שוות לעמוד, שלא היה בהן צורה, ושלש העליונות הן עודפות לחוץ  10 

כמין לולבין של דקל היו מוקפות;  –א ז,יז) "(מ "שבכים מעשה שבכה"מוקפות צורה, שנ' 
 לכים אלא השלש אמות העליונות שהיתה בהן השבכה.לפיכך לא מנה בסוף מ

] אחד.   הכותרות מפנרשהיא.   אחת]  פנ] שהיה 3האחד.    נ] האחת.   ח'נ ] הנה 2האחת.    נ] האחד 1
מונה מדתן.    ו] הוא מונה 5).   השלים 1מ' (ח מ] שני העמודים כאחד 4ח'.    רהכותרת.   אלא]  פנמר

בקומתן.    רלפי.   קומתן]  פנ] לעת 6).   תומפרא פ"ע תוקןאחד ( נ1פות), אלך (ומסומן כטע סארך*] 
] + אמות.   ספר מ] בחמש 8כי היתה.    ו] היא.   שהיה פנ] הוא 7השלים).    1סח' ( סח'.   בקומה]  רלבדו] 

  שהיה.   רשהיתה]  12מוקפת.    נ] כעין.   מוקפות ו] כמין 11שורה.    מ] שוות 10ח'.    פנ

י "; וראו רש"שמונה עשרה אמה"ה "השוו דבריו למלכים א ז,טו ד על מדת שני העמודים וכו'. 1
ל: בשעת "רשקומתן ארך ביציקתן.  5י כאן.  "ור' יוסף קרא שם, ופירושו המחודש של המלרש

ל: שם קרא "ר ומנה קומתן. 6היציקה הם שוכבים על הרצפה, והגובה שלהם הוא אז כמו אורך.  
כי חולקו לשנים לפני שהועמדו.   כל עמוד לבדו., כי הוא מתכוון לשעת עמידתם.  "קומה"זו למידה 

י ור' יוסף קרא שם מצטטים אותו "השוו דבריו על מלכים א ז,טז.  גם רש ל וכו'."אמרו רבותי' ז 9
 מדרש, ומבינים שכאשר כתוב כי שתי האמות התחתונות של הכותרות היו שוות לעמוד, הכוונה היא

ק, כי "ששתי האמות העליונות של העמודים היו תחובות בכותרות.  אך קשה להבין כך בדעת רד
) הוא טוען שרק חצי אמה של כל עמוד היה תחוב בכותרת.  (ואכן, "אמות"ה "למעלה על פסוק טו (ד

י ור' יוסף קרא מפרשים אחרת באותו הקשר; ראו דבריהם על מלכים ז,טו.)  נדמה, איפוא, "רש
ק מבין כי שתי האמות התחתונות של הכותרות היו אמנם למעלה מהעמודים (חוץ מחצי האמה "שרד

ברחבן כי לא היו מוקפות שבכה; ובכן, רק שלש האמות העליונות  "שוות לעמוד"התחתונה), אך היו 
שהיתה בהן השבכה, שהיו בכך יותר רחבות מהעמודים, נמנות בסוף מלכים.  ומובנת בזה לשון 

), כלומר: לצד, מחוץ לרוחב העמודים.  גם מובן "עודפות מלמעלה"(ולא  "לחוץעודפות " הברייתא
בכך מה ששילבה הברייתא את מה שהיו מוקפות צורה עם ענין העודף באופן כה בולט, באמרה כי 

מוקפות ההיו עודפות לחוץ "י ("; השוו לעומת ניסוחיהם של רש"הן עודפות לחוץ מוקפות צורה"
), המנסים להפריד בין שני העניינים.  יתירה מזו, מובן "מוקפות צורהו"ר' יוסף קרא ( ) ושל"צורה

 "עודף"; כי מהמונח "עודפות לחוץ", במקום "נפרדות לחוץ"ק בפירושו למלכים "בזה ניסוחו של רד
[שמות כו,יב]  "וסרח העדף"חפפו את העמודים (השוו  "עדפו"י שהאמות שלא "ניתן להסיק כמו רש

 11אין לטעות ולהבין שהכוונה לעודף מלמעלה.   "נפרדות לחוץ"רו), אך מהלשון בהקש
 י ור' יוסף קרא שם.  "דבריו ודברי רש השווכמין לולבין של דקל היו מוקפות.  – "שבכים..."
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ב שם), שלא דבר אלא על השלש "(מ "ושבכה ורמונים על הכותרת סביב"לפיכך אמ' בסמוך 
לפי שהיתה צפוי לעמוד: (טז)  "צפת"הן השבכה*.  ונקראת הכותרת אמות העליונות שהיתה ב

אינו אומר שאותן שרשרות שבדביר נתן על . ויעש שרשרות בדביר ויתן על ראש העמדים
ראש העמודים, שהרי העמודים היו באולם על פני ההיכל!  אלא פרושו שעשה שרשרות 

א ו,כא); ואמ' אחר כן "(מ "דבירויעבר ברתוקות זהב לפני ה"בדביר, כמו שאומ' במלכים  5 
 "שרשרות"פי': ויתן שרשרות על ראש העמודים.  ולפי שזכר  – "ויתן על ראש העמודים"

ויקרא שם הימיני יכין ושם חסרו וסמך על המבין; וכן דרך המקרא בכמה מקומות: (יז) 
ן הבית לשון הכנה, כלומ' שיכו "יכין"לפי דרך הפשט קראם כן לסימן טוב: . השמאלי בעז

כלומר שיתן בו השם העוז והקיום.   – "בו עז"והיא מלה מורכבת:  –לשון עז  "בעז"לעולם, ו
 10 ולפי שהיו העמודים בכניסת הבית, קרא להן שמות לסימן טוב לבית: 

 6כותרת.    ר).   הכותרת] נ1מפר פ"ע הושלם(ח' סא השבכה*]  2.   )השלים 1פ(ח'  פ] לפיכך...השכבה 2-1
 ומרח'.   בו השם]  נ] בו עז 15+ מן.    רמורכבת]  9שיכין.    נ] שיכון 8השלים).    1רח' ( רודים] פי'...העמ

 לביתו. נשהעמודים.   לבית]  נשהיו העמודים]  10).   מי "השם בו (נראה שמסומן כטעות בכת

ונקראת  2ק. "י פריס, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת לפיכך...השבכה. 1-2
כותב רד"ק שיתכן שכך פירושו, ושהוא משורש  "צפה"בספר השרשים ערך  וכו'. "צפת"הכותרת 

הוא שורש בפני עצמו, שפירושו  "צפת"י). אבל הוא מצטט מקודמיו ש"(והשוו המלרש "צפה"
ל בספר "ק בשם רז"; והשוו על כך מה שמצטט רד"קרונתא הי כדמות שרגא"צנצנת.  בתרגום: 

באותו פסוק  "צפית"ם ובפירושו לישעיהו כא,ה (בראשית רבה סוף פרשה סג), שהשרשים ש
רוברט, בהשוואה עם התרגום להלן ד,יב, מעדיפים לגרוס כאן -ד"בישעיהו פירושו: מנורה.  אבל ל

 111אתר, ושם כרך א ע' -נוסח אחד; ראו מהדורתם על-על פי עד "שרגא"במקום  "סריגא"בתרגום 
ל: עשה אותן בכותל שעל פני הדביר; השוו דבריו על "ררשרות בדביר וכו'. שעשה ש 4 . 6הערה 

 "שרשרות"ל: כיון שהזכיר במפורש "ר חסרו וכו'. "שרשרות"ולפי שזכר  6הפסוק במלכים.  
השוו  לפי דרך הפשט וכו'. 8ביחס לאותן שבדביר, מובן שמה שנתן על העמודים היה גם שרשרות.  

י; ".  והשוו לעומת הגישות המדרשיות הנמצאות בתרגום ובמלרש"יכין" ה"דבריו למלכים א ז,כא ד
 וראו גם ילקוט שמעוני מלכים א סימן קפה.
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שהיה רחבו עשר אמות.  והקפו שלשים אמה, כמו . עשר באמה משפתו אל שפתו(ב) ד 
, שכל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח (ב' קו שלשים באמה יסב אותושאומ' 
שזכר (פס' ב),  "שפתו"שבה אל  "לו"מלת . ודמות בקרים תחת לו סביבן יד,א): (ג) עירובי

לשון נקבה, הנה מצאנו  "שפה"פ ש"א ז,כד); ואע"(מ "מתחת לשפתו"כמו שאמ' במלכים 
(פס' ב), ואינו רוצה  "הים"אל  "לו"לשון זכר.  או שבה מלת  –(שמ' כח,לב)  "שפה יהיה" 5 

תו מתחת היו מצוירים דמות הבקרים.  ובקרים שזכר הנה הם לומר מתחתיו ממש; אלא בקומ
כ נצטרך "; א"דמות ביעין" – "פקעים"א שם), ותרג' יונתן "הפקעים שזכר בספר מלכים (מ

עשר באמה מקיפים את לפרש כי גופם היה עגול כדמות ביצים, ופניהם היו דמות פני בקרים: 
י השלש אמות התחתונות היו מרבעות והשתים ל (ב' ערוב' יד,ב) כ"פרשו רבותי' ז. הים סביב

כי הבקרים היו  "עשר באמה"כי קומת הים חמש אמות (לעיל פס' ב).  ופי'  –העליונות עגולות  10 
, "עשר באמה"בשלש אמות התחתונות שהיה הים מרבע בהם, ובהם היו הבקרים; וזהו שאמ' 

 עגולו מלמעלה שלשים אמה: פי': עשר באמה לכל רוח.  הנה היה ִרבּוע הים ארבעים אמה, ו

אמה.    ר] וקו.   באמה מו] קו 2).   השלים 1פ(ח'  פ] כמו...אותו 2-1ח'.    פנ] ח'.   אמות מ] משפתו...אמה 1
 6+ לפיו.    פנ+ לפיו סביו,  וח';  ריהיה]  5ששפת.    פנ] ששפה 4שב.    פנ] שבה 3+ סביב.    נ1פ] אותו

 רבקעים.   נצטרך]  פנ] פקעים 7במלכים.    פנ] בספר מלכים 7כ).   "תיקן כמש 1פמתחת ( פ] מתחתיו
.   ח' ר] ב.   כי)השלים 1פ(ח'  פ...אמות] אכי 10היה.    פנ] היו 8.   )השלים 1פ(ח'  פ] היה עגול 8נצרך.   

 ח'.    רהים]  12.   לים)הש 1ר(ח'  ר] מרבע).   השלים 1מ' (ח מ] באמה 11

כמו שאומ'...יסב אותו. .  "ועשר באמה"ה "ך בפירושו למלכים א ז,כג דכ שהיה רחבו וכו'. 1
כך  שכל שיש בהקיפו וכו'. 2  ק."י פריס, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת

בבבלי ערובין יד,א על פי פסוקנו. כידוע, מידת היקפו של עיגול היא מידת הקוטר שלו כפול שלש 
 "פקע"בספר השרשים ערך  הם הפקעים. ל: בחלקו התחתון. "ר מתו מתחת.בקו pi  .(6ושבר קטן (

בספר השרשים  כ נצטרך לפרש וכו'."א 7.  "אבטחים קטנים"ק בשם הערוך שפקעים הם "כותב רד
. "נצטרך לפרש...". כאן, בשלב שני, הוא כותב "אולי"שם, רד"ק מפרש כך בדעת התרגום בלשון 

פרשו רבותי'  9לכים, הוא מפרש כך ללא כל לשון של הסתייגות.  ולבסוף, בפירושו על הפסוק במ
כי  10ל.  "בפירושו למלכים שם הוא מוסיף שמפשט הפסוקים נראה כפירושם של רז ל וכו'."ז

ק.  כוונתו "י פריס, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת קומת הים חמש אמות.
ל לשני חלקי הים מתאימות לגובהו "ושתי אמות ששיערו רזבזה היא לומר שהמידות של שלש אמות 

ל חילקו אותו באופן זה "ק מתייחס לשאלה מדוע רז"של חמש אמות הנזכר בפסוק ב. אך אין רד
לשון זו נראית מיותרת, כי הוא כבר  ובהם היו הבקרים. 11(אשר לכך, ראו החשבון שבגמרא).  

ואולי כוונתו היא שבכל אחד מארבעת הצדדים של  ."הבקרים היו בשלש אמות התחתונות..."כתב 
מידת כל אחד מצדדי  עשר באמה לכל רוח. 12הריבוע היו צורות בקרים, כמו שהוא הולך ומבאר.  

 הריבוע היתה עשר אמות, כמידת הקוטר של העיגול שהיווה את חלקו העליון של הים.
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ק.  "ם וזה בשר"כד,ח), ואם זה בחל (בר' "מֹוֶלֶדת", בפלס "מּוֶצֶקת"השם: . יצוקים במצקתו
עומד על שנים עשר ופי' כי אלה* הבקרים הותכו עם הים כאחד, לא שחברו בו אחר כן: (ד) 

גם זה הפסוק מעיד כי הים היה מרבע מתחת, שהרי מונה לו ארבע רוחות ככל* מרובע, . בקר
. אלפים יכילמחזיק בתים שלשת : (ה) עליהםעומד  היםובכל רוח היו שלשה בקר שהיה 

מ ה,ב): "צ כלים ב"ל (ת"א ז,כו)!  פירשו רבותי' ז"(מ "אלפים בת יכיל"ובספר מלכים:  5 
שליש*  –אם גודשין אותו  –אלפים בלח ושלשת אלפים ביבש; כי כל כלי מחזיק בדבר יבש 

 שהגדיש הוא שליש הכלי.   –יותר* על שמחזיק בדבר לח שאין אדם יכול לגדוש אותו 

).   כאחד] פנמור פ"ע תוקן(+ כי אלה  אס+ כל.   אלה*]  נ1פ] כי 2.   )השלים 1פ(ח'  פ] ק"בפלס...בשר 1
).   נ1פ פ"ע תוקן(כל  פבכל,  מהכל,  תוראלא ברור)  סמורה.   ככל*] ( רמעיד]  3אלא.    מ] באחד.   לא ר
כלי  ורחבו רחבו מה שמחזיק, כלי שעמקו חצי  רכלי מחזיק]  6עומד הים.    תמרהיה.   הים עומד]  פנ] היו 4

+  נ1פתוראסיותר*]  7כ).   "השליש (נראה לתקן כמש תומפנראסשעמקו חצי רחבו מחזיק.   שליש*] 
 שהגדוש.    פנרשהגדיש] ).   השלים 1מ' (ח מ] ).   יכולמפ פ"ע תוקן(מחזיק 

 "מֹולדת"קל , במש"מּוצקת"שם בסופו הוא -העצם ללא כינוי-ל: שם"ר וכו'. "מוצקת"השם:  1
עד  "בפלס".  מ"יצק"ק.  והשוו ספר השרשים ערך "(הנזכר במכלול קסח,ב), ואין לדקדק על השור

השוו  ופי' כי אלה הבקרים וכו'. 2ק.  "י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"חסר בכת "ק"בשר"
 זה הפסוק וכו'. גם 3י כאן.  "י ור' יוסף קרא שם, והמלרש", רש"יצוקים"ה "פירושו למלכים שם ד

ל: צורות "כך על פי לשון פסוקנו; ור שהיה הים עומד עליהם. 4השוו דבריו למלכים א ז,כה.  
 5.  "ודמות בקרים"ה "הבקרים היו בחלקו התחתון של הים, כמו שהוא מבאר בפירושו לפסוק ג ד

פתא בכלים; היא כלשון התוס "אלפים בלח ושלשת אלפים ביבש"הלשון  ל וכו'."פירשו רבותי' ז
אותו מקור שהוא מציין בפירושו לפסוק  –ק הוא בבלי עירובין יד,ב "אבל נראה שעיקר מקורו של רד

שם נמצא איפוא פירוש זה עם ההוכחה מהמשנה במסכת כלים הנזכרת בסוף הדיבור.  בפירושו  –ג 
כי  6י כאן.  "ק לתרגום שם התומך באותו פירוש.  והשוו התרגום והמלרש"לפסוק במלכים מפנה רד

ק על ". כך נמצא בדברי רד"...שעמקו חצי רחבוכי כל כלי "י וטיקן נמצא כאן "בכת כל כלי וכו'.
י מרוצליאנה כאן עם כמה מילים נוספות החסירות מובן (עיינו "הפסוק במלכים; וכך גם בכת

י "על פי רשבחילופים).  אותה הגבלה של הכלל לכלי שהעומק שלו הוא חצי הרוחב שלו היא כנראה 
ק, למרות "; ראו שם.  אך קשה לדעת אם התוספת כאן היא של רד"שהן כוריים"ה "עירובין יד,ב ד

י על הגמרא.  (על השפעה זו עמדה נ' גרינהויז על פי "שדבריו אמנם מושפעים, לפעמים, מלשון רש
י "אה עם רשל בפירושו למיכה ה,י בהשוו"ק לדברי רז"כמה דוגמאות; ראו, למשל, ביאורו של רד

 The"ל, "ק בכללה ראו הנ"י על פירושי רד". על השפעתו של רש"ישיבת כרכין"ה "לכתובות קי,ב ד
Influence of Rashi" ברם, נראה בבירור שההגבלה היא נכונה ושהכוונה היא רק לכלי שעומקו חצי  .(

העומק והרוחב  רחבו כמו הים, שקומתו (=עומקו) היתה חמש אמות ורחבו עשר אמות; כי אם יחס
לא "על המשנה בכלים ש "משנה אחרונה"משתנה, גם יחס התכולה והגודש משתנה.  במה שטוען ה

ה "י במסכת חגיגה כו,ב ד", נראה שהוא מתייחס לרש"משמע כן בסוף מס' חגיגה גבי שלחן של מקדש
שולל  י שם באמת"המזכיר את הכלל בלי ההגבלה; אך נראה שאין לדייק מכך שרש "שק מיטלטל"

, כלומר: הגודש הוא שליש של התכולה "ִמְּלַבר"הוא  "שליש"אותו  שליש יותר וכו'.את ההגבלה.  
 "מחזיק", וברובם אף הוספה המילה "שליש"במקום  "השליש"הנוסח כתוב -והגודש ביחד.  בכל עדי

 (עיינו בחילופים); אבל נראה לתקן את הנוסח כפי שהצגתי אותו. "יותר"אחרי 
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פ שיש להם שולים, אם "רו במשנה (כלים טו,א): שדה תיבה ומגדל וכוורת הקש, אעוכן אמ
חמשה וכוַרִים הם ששים סאה: (ו)  –מחזיקות ארבעים סאה בלח, שהן כוַרִין ביבש, טהורים 

חמש מימין מנורה  –פי': מימין כיור משה ומשמאלו*.  וכן במנורות . מימין וחמשה משמאל
חמש מימין לשלחן משה וחמש  –להלן פס' ז); וכן בשלחנות שעשה משה וחמש משמאלה (

ל (ב' מנ' צח,ב), כי המנורות כלם היו בדרום "לשמאלו (להלן פס' ח).  כן פרשוהו רבותי' ז 5 
המנורה בדרום (שמ' מ,כד) והשלחן בצפון  –והשלחנות כלם בצפון; וכן נתנם משה במשכן 

): מהם אמרו כי לא היו מדליקים אלא על מנורת ל (ב' מנ' צט,א"(שמ' מ,כב).  ונחלקו רבותי' ז
 "את מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב"משה *ולא היו מסדרין אלא על שלחן משה*, שנ' 

את המנורות ונרותיהם לבערם "(הש' להלן יג,יא); ומהם אמרו כי על כלן היו מדליקין שנ' 
(להלן  "עליהם לחם הפניםאת השלחנות ו"(להלן ד,כ), ועל כולן היו מסדרין שנ'  "כמשפט 10 

פ שכל אחד מהם תירץ הפסוקים "ד,יט).  וכן נראה כי על כולן היו מדליקין ומסדרין, ואע
להודיע שאף בשל משה היו  –(הש' להלן יג,יא)  "על מנורת הזהב"לדעתו.  ומה שאמ' 

 פ שעשה עשר: "מדליקין, אע

ומשמאלו*]  3סאין.    פנר] בוכוורים.   סאה נריים, וכו תר] כוריים.   וכורים ר] כורין 2.   הקטן פנ] הקש 1
ח'.    פנ] וכך פירשו.   היו פנ] משמאלה.   כן פרשוהו פנ] לשמאלו 5).   תומפנרא פ"ע תוקן(+ ומשמאלו  ס

).   נ1פו פ"ע הושלם(ח' סארת *ולא...משה*]  8.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ונחלקו...עשר 13-7+ היו.    רכלם] 
מסדרין  רמדליקין ומסדרין]  11ואת.    נ1פאת]  10שעל.    נ1פ] כי על 9.   ואת נרותיה נ1פו] ונרותיה

 + מנורות.    ו+ שלמה.   עשר]  רשעשה]  13ומדליקין.   

ראו מפרשי המשנה בהגדרת כל אותם הכלים.  ופירוש הענין: כלי שאינו  שדה תיבה ומגדל וכו'. 1
מחזיק ארבעים סאה של נוזלים, אינו מקבל טומאה.  בקשר יכול להיטלטל כשהוא מלא, כמו זה ש

(אך ראו דקדוקי סופרים שם);  "פ"אע", לפנינו בגמרא לא כתוב "פ שיש להם שולים"אע"לביטוי 
א שם (מהדורת מוסד הרב קוק, בעריכת מ' גולדשטיין) ובמקורות "בחידושי הריטב 87וראו הערה 

המשנה (המצוין באותה הערה) מבואר שלפי נוסחתו של  על "מלאכת שלמה"המצויינים בה.  בפירוש 
ק, הכוונה היא: אם אין לכלי שוליים הוא טהור אפילו אם אינו כה גדול, כל זמן שאינו יכול "רד

א); אבל אם הוא "לעמוד על הרצפה בלי לסמוך על משהו אחר (כי בכך אינו נחשב כלי; השוו הריטב
אף על פי שיש לו שוליים, כי אינו יכול להיטלטל כשהוא  מחזיק ארבעים סאה של נוזלים הוא טהור

 "חמשה מימין וחמשה משמאל"הגמרא שוללת את האפשרות ש כי המנורות כלם וכו'. 5מלא.  
פירושו: מימין הפתח של ההיכל ומשמאלו, כי כל אלה המנורות היו צריכות להיות מונחות בצד של 

ק מרחיב את הענין גם לכיורות; השוו "לחנות.  רדהבית שהיתה בו המנורה במשכן; וכן בקשר לשו
י פריס ומינכן, "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת ל וכו'."ונחלקו רבותי' ז 7י.  "התרגום והמלרש

זהו המקור שהיו מדליקים רק את . "את מנורת הזהב..."שנ'  8ק.  "וסביר שהוא מתוספותיו של רד
ויעש "שולחן משה הוא בספר מלכים א ז,מח: מנורת משה. המקור שהיו מסדרים לחם רק על 

השוו דבריו למלכים א ז,מט  וכן נראה וכו'. 11.  "שלמה... את השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב
באמת, נמצא תירוץ בגמרא רק  פ שכל אחד מהם תירץ הפסוקים לדעתו."ואע.  "חמש מימין"ה "ד

שהיו מסדרים רק על שלחן משה, אך  כדי ליישבו לפי הסוברים "את השלחנות..."בקשר לפסוק 
ק לתרץ את הפסוקים לפי "בקשר לשאר ההוכחות לשתי השיטות אין שם תירוצים.  לכן, הוצרך רד

כיון שאין  וכו'. "על מנורת הזהב"ומה שאמ'  12השיטה שהוא מעדיף; ועיינו עוד בהערה הבאה.  
ין הוא משיב עליה.  אבל בפירושו ק מצטט את ההוכחה ְלמה שהיו מסדרים רק על שולחן משה, א"רד

 למלכים א ז,מח הוא אמנם משיב עליה; ראו שם.
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, "לרחצה בהם"הוא פירוש  "את מעשה העולה". לרחצה בהם את מעשה העולה ידיחו בם
 –ו השמוש "כלומ': מה היו רוחצים בהם?  את מעשה העולה היו מדיחים בם.  או הוא חסר ו

רים היו לרחצה בהם, פי': לרחוץ בהם הכהנים ידיהם , כלומ': הכיו"ואת מעשה העולה"
 "ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם"ורגליהם, כמו כיור שעשה משה שאמ' בו 

פי': הים היה . והים לרחצה לכהנים בו(שמ' ל,יט), ואת מעשה העולה ידיחו בם גם כן:  5 
ולאו  רושלמי (יומא ג,ח) מקשה: לטבילת הכהנים, שהיו טובלין מטומאתן בתוכו.  ובתלמוד י

כלי הוא?  כלומ': היאך היו טובלין בתוכו?  והלא הוא כלי, ואין טבילה בכלים!  ומתרץ:  אמ' 
אמת המים היתה נמשכת לו מעין עיטם, והיו רגלי השורים פתוחים כרמונים;  :ר' יהושע בן לוי

ך רגלי השורים, שהיו פתוחין כלומ': מתחת לארץ היו באין לו המים, והיו נכנסין ועולין דר
 10 מתחתיהם וחלולים: 

 4+ הכהנים.    רח'.   ידיהם]  פנ] אכיורים.   בהם רהכיורים]  3).   מוהשלי 1פ1מ' (ח פמ...העולה] בהיו 3-2
לפני  "ואת"הוסיף  1פורגליהם ( פנ] .   ואת רגליהם)השלים 1פ(ח'  פ] ח'.   ממנו את פנ ]אהרן ובניו

 מ] לתוכו.   ירושלמי פנ] בתוכו 6  ). "היה"ל "הים"שינה  1פח' ( פנ] בה.   היה רבם]  5).   "ורגליהם"
הארץ והיו (וכן  נ1פ] לארץ היו 9ממעין.    רמעין]  8כלי הוא.    פנ] הוא כלי.   לתוכו פנ] בתוכו 7ירושלם.   

   .   )ל

 "עשה העולה ידיחו בםאת מ"ל: כל הביטוי "ר ."לרחצה בהם"הוא פירוש  "את מעשה העולה" 1
הוא  "מעשה העולה"ק הולך ומבאר.  אבל אין כוונתו ש", כמו שרד"לרחצה בהם"הוא פירוש לביטוי 
ק בפירושו למלכים א ז,לט "כהבנה זו מצדד רד או הוא חסר וכו'. 2.  "לרחצה"מושא של הפועל 

.  (תודתי נתונה "וניםפחותים כרמ"לפנינו בירושלמי: פתוחים כרמונים וכו'.  8.  "אל כתף"ה "ד
.  ופירוש "פתוחים"ק למלכים א ז,כו גם כתוב "היד.)  אך ברד-י ווידער על בדיקת כתב"להרב ח

הענין: כלי שנמצא בו נקב כגודל של רימון, ובכך אינו מחזיק את תוכנו כהוגן, אינו נחשב כלי, כמו 
כלי לענין טבילה, כי הוא לא  שמצאנו לענין קבלת טומאה במשנה כלים יז,א.  ובכן, הים לא נחשב

החזיק את המים שבתוכו. אלא, המים היו באים מֵעין עיטם, והיו זורמים תחת הארץ לתוך הים דרך 
ק מבאר. לפיכך, המים שבים היו תמיד מחוברים אל מקורם דרך "הנקב שברגלי השוורים כמו שרד

 נקב בגודל רימון, לא מונחים בים כמו מים המונחים בכלי שלם.
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כב): -פי': כמשפט המנורה שעשה משה, עם הגביעים והכפתורים* (שמ' לז,יז. כמשפטם(ז) 
אינו אומר שהיו לצורך השלחנות*, אלא לזרוק בהם הדם על . ויעש מזרקי זהב מאה(ח) 

היא . והעזרה הגדולההמזבח היו; אלא מנאם עם השלחנות לזכר הכלים שעשה זהב: (ט) 
שהיו נעזרים בהתפללם שם: (יג)  – "עזרה"ישראל, ונקראת החצר הגדולה שהיו עומדים בה 

ב ג,טז)!  "(דה "ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות"ולמעלה אמ' . ואת הרמונים ארבע מאות 5 
הנה ארבע מאות.  או היו  –המאה שזכר הם לטור האחד, והיו בהם ארבעה טורים רמונים 

ות, והיו רמוני השרשרות מאה רמונים קבועים בשרשרות זולתי הרמונים הקבועים בשבכ
פי': כל הכלים האלה עשה . עשה חורם אביו למלך שלמהורמוני השבכות ארבע מאות: (טז) 

חירם יפים וטובים כאביו, כלומ': כמו שהיה עושה אביו של חירם, שהיה נודע ומפורסם 
ף "כ "ואבי"ב ב,יג).  וחסר* מ"וגו' (דה "יודע...בזהב ובכסף"באומנות, כמו שאמר למעלה  10 

 : "כגהה"(מש' יז,כב), שפרושו  "לב שמח ייטיב גהה"השמוש; וכמהו רבים, כמו 

שולחנות  אס*] אהשלחנות 2).   ל , וכןמפנר פ"ע תוקן(ועם הכפתורים  ווכפתורים,  אסוהכפתורים*]  1
 7+ הם.    נ] הנה 6+ בה.    פננעזרים]  4).   השלים 1מ' (ח מאלא...השלחנות]  3-2).   ומפנר פ"ע תוקן(

.   חירם ס; רכך ] חורם 8.   )השלים 1פ(ח'  פמ...כגהה] אעשה 11-8ח'.    רמאות]  8הרמונים.    וררמונים] 
 סח'.   וחסר*]  נ?1פ] וגו' 10חירם אביו.    נ] בטובים ויפים.   כמו...חירם נ1פ] יפים וטובים 9ח'.    נ?1פ] כל
 ).   נ?1פורא פ"ע הושלם(ח' 

לזכר הכלים שעשה  3.  "כד חמי להון"אבל בתרגום:  ט המנורה שעשה משה וכו'.פי': כמשפ 1
היא ל: הפסוק כולל אותם עם השולחנות כדי להזכיר את כל הכלים שנעשו מזהב ביחד.  "ר זהב.

 6.   "עזר"השוו ספר השרשים ערך  וכו'. "עזרה"ונקראת  4י.  "השוו המלרש החצר הגדולה וכו'.
ק כפירוש זה הראשון.  "מצדד רד "מאתים טורים"ה "בפירושו למלכים א ז,כ ד .הם לטור האחד וכו'

שהוא מתוספותיו  סבירזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור עשה חורם וכו'. 8י.  "והשוו המלרש
ק שאין אותו פסוק מתייחס "באחד מפירושיו שם מעלה רד כמו שאמר למעלה וכו'. 10  של רד"ק.

חירם, אלא לחירם עצמו; עיינו שם ובהערות.  למרות שבספרנו לא נזכר שם לכשרונות אביו של 
הוא רק שם המלך ששלח אותו), משמעות מלכים א ז,יג היא ששם האומן היה  "חורם"האומן (

 "חורם רביה"(וראו פירוש ר' ישעיה מטראני שם).  בתרגום כאן בנוסחאות המדוייקות:  "חירם"
, כלפנינו בכמה מהדפוסים), וכן "אבוהי"רוברט שנמצא בו -ד"לנוסח אחד במהדורת -(חוץ מבעד

 14הערה  145; ולענין הכוונה בזה ראו עמוד "לחורם רבא": "לחורם אבי"לעיל ב ב,יב על הביטוי 
כך  וכו'. "לב שמח..."כמו ראו מכלול נ,ב.   וכמהו רבים. 11ס מקייבור.  "בתרגומו האנגלי של ג'

ם.  וראו "; וראו פירוש אחר בספר השרשים שם בשם הריק"גהה"רך במכלול שם ובספר השרשים ע
, "זיו או אור"הוא ענין  "גהה"ק למשלי טו,יג.  אך בפירושו למשלי יז,כב כותב רד"ק ש"גם רד

; וראו המקורות "הלב השמח הוא מטיב זיו פניו של אדם", ושפירוש הפסוק: "נגה"כנראה משורש 
 שמציין תלמג' שם.
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לא שעשה להם כורים* *לצקת בהם*, כי לא  –פי': בעבי הקרקע יצקם . אדמהבעבי ה(יז) 
, והוא "גרגשתא" –א ז,מו) "(מ "במעבה האדמה"יתכן לכלים גדולים כאלה.  ויונתן תרגם 

ובספר מלכים . בין סכות ובין צרדתהעפר אדום יעשו ממנו הכורים*, להתיך בהם המתכות: 
כמו . הוא מכלות זהבקרובים בלשון: (כא)  "צרדתה"ו "צרתן"א ז,מו); ו"(מ "ובין צרתן"
, "כליל זהב"כמו  "מכלות זהב", כלומ': כל כלי המנורה הוא זהב.  ויש מפרש' "כלי זהב" 5 

ל (ב' מנ' כט,א): עשר מנורות עשה שלמה, וכל "כלומ': זהב מזוקק הרבה.  וכן בדברי רבותי' ז
ם לכור, והעמידוהו על ככר זהב: (כב) אחת ואחת הביא לה אלף זהב, והכניסוהו אלף פעמי

פי': מצופות זהב; כי הדלתות מעץ היו כמו שכת' בספר מלכים, אבל היו מצופות . להיכל זהב
 לה): -א ו,לד"זהב (מ

 פ"ע הושלם(ח'  ראס).   *לצקת בהם*] פנמו(תוקן ע"פ כיורים  סארכורים*]    ).השלים 1מ' (ח מ] פי' 1
(תוקן ע"פ הכיורים  סאועשה.   הכורים*]  נ] יעשו 3גרגישתא.    פנשתא, גרשג רגרגשתא]  2).   פנמו
 מהרבה]  6היו.    ורהוא]  5ח'.    מ] כל...כלומ' 5-6+ הם.    פנרוצרדתן.   קרובים]  נ] וצרדתה 4).   מפנר

+ ככר.    נ1פור] אהביאה.   אלף נ1פ] הביא לה 7ח'.    רשלמה]  6.   )השלים 1פ(ח'  פמ וכן...זהב] 7-6ח'.   
 והעמידוה. נ1פוהכניסוה.   והעמידוהו]  נ1רפוהכניסוהו] 

היינו כלים  – "כורים"ל: אין הכוונה שעשה מאותו עפר האדמה "ר לא שעשה להם כורים וכו'. 1
כדי לצקת אותם כלי המקדש; כי בין אותם  –) "כור"שיוצקים בהם מתכת (ראו ספר השרשים ערך 

הם גדולים מדי לכך, כגון הכיורות הנזכרים בפסוק יד.  אלא, הכוונה היא כלי מקדש נמצאים כמה ש
ג.  ".  וכן נשמע מהמלתרס"עבה"שהוא יצק את הכלים באדמה עצמה; השוו ספר השרשים ערך 

ק שם.  וראו דבריו בספר "השוו דברי רד ויונתן תרגם וכו'. 2ק על מלכים א ז,מו.  "והשוו רד
ר שהוא תופס בדעת התרגום כי באמת עשו כורים מאותו עפר כדי , שם מתבר"עבה"השרשים ערך 

לצקת את כלי המקדש הנמנים כאן, לעומת הפירוש שרד"ק מעדיף.  ברם, מדבריו על הפסוק במלכים 
לעשות ממנו כורים, אבל לא שעשו  רגיליםנשמע כי הוא מבין בדעת התרגום שיצקו אותם בעפר ש

ק.  לשון רד"ק כאן אינה ברורה לחלוטין לענין זה; אך "שיטת רדאת הכורים; ובכן, אין בזה סתירה ל
ממה שאינו כותב במפורש שדברי התרגום נוגדים את דבריו, יותר נראה שהבנתו בתרגום כאן היא 

על  קרובים בלשון. 4.  "בעובי גרגישתא"הביטוי השלם הוא:  גרגשתא.כהבנתו בפירוש למלכים.  
י.  ".  וראו המלרש"ורודנים"ה "; השוו לעיל א א,ז ד"מות היו לושני ש"הפסוק במלכים הוא מפרש ש

וכן בדברי ל: מטוהר מהפסולת שבו.  "ר זהב מזוקק הרבה. 6י.  "ראו המלרש ויש מפרש' וכו'. 5
ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת רבותי' וכו'.

הוא גמיר "עד כדי שאלף ככר נעשו ככר אחד.  וראו גם לשון התרגום:  הכוונה היא שזיקקו את הזהב
 ."כולא דדהב
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פי': הנותר, כאשר נעשתה כל* המלאכה: (ד) . ויבא שלמה את קדשי דויד אביו(א)  ה
א ח,ג)!  הכהנים "(מ "וישאו הכהנים את הארון"ובספר מלכים: . וישאו הלוים את הארון

ל (ב' יב' "ם הכהנים.  כי הכהנים לויים היו; ואמרו רבותי' זה – "הלוים"נשאוהו; ומה שאמ' 
והכהנים הלוים בני ", וזה אחד מהם: "לוים"פו,ב): בעשרים וארבעה מקומות נקראו הכהנים 

* (פס' ה) פי': הכהנים והלוים; וכן "הכהנים הלוים"(יח' מד,טו).  *ומה שאמ' בסמוך  "צדוק 5 
א ח,ד).  והכהנים נשאו את הארון, "(מ "ים* והלויםויעלו אותם הכהנ"ו: *"כת' במלכים בו

פי': את הארון מציון, ואת אהל . ויעלו את הארון ואת אהל מועדוהלוים אהל מועד: (ה) 
אז יקהל שלמה...להעלות...ארון ברית יי' מעיר "מועד מגבעון שהיה שם.  וכן כת' במלכים: 

רות בית האלהים, עם הקדשים (לעיל פס' א ח,א).  ואת אהל מועד גנזו באוצ"(מ "דוד היא ציון
אם . ויאריכו הבדיםאל דביר הבית (להלן פס' ז): (ט)  –א); אבל הארון* הכניסו אל מקומו  10 

.  שהרי הבדים לא על פני הדביראלו הבדים הם שהיו בארון מתחלה, תמה הוא היאך נראו 
אלא עשר, והארון היה ארכן יותר מעשר אמות, שהרי קדש הקדשים של אהל מועד לא היה 

היה נתון בתוכו, ולא נאמר בתורה שהיו נראין הבדים מבחוץ לפרכת; והדביר היה רחבו 
אם כן היאך היו נראין על פני הדביר?  ואפשר שעשו לארון בדים  –ב ג,ח) "עשרים (דה

שהוא פעל יוצא, ולא  "ויאריכו"אחרים ארוכים מהם כדי שיראו על פני הדביר*; וזהו שאומר  15 
 ."וַיַאְרכו"אמ' 

השלים).    1סח' ( סהלוים]  3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] אוישאו...מועד 7-2).   ומפנר פ"ע תוקן(ח'  אסכל*]  1
).   את] נ1ומפר פ"ע הושלם(ח'  אס*ויעלו...הכהנים*]  6).   נ1ומפר פ"ע הושלם(ח'  אס*ומה...הלוים*]  5
] ואת אהל 9+ את.    נ1פא] להעלות 8.   )השלים 1פ(ח'  מפ ]וכן...ציון 9-8+ את.    נ1פ] והלוים 7ח'.    ור
 12במקומו.    ר] ).   אל מקומונ1פמור פ"ע הושלם(ח'  אפסהארון*]  10אלהים.    פנ] ואהל.   האלהים מ

 פ"ע הושלם(ח'  אסהדביר*]  15מחוץ.    ומפנרמבחוץ]  13ח'.    רקדשי.   אלא]  רהיו.   קדש]  פנ] היה
 ).נ?1ומפר

ל: מה שנותר מהחומר שאסף דוד והקדיש לצורך בנין הבית.  כך גם כותב "ר הנותר וכו'. 1
 דיבור וישאו הלוים וכו'. 2; אך ראו מה שהוא מוסיף לפרש על דרך דרש.  "לפי פשוטו"י "המלרש

כמו  והכהנים נשאו את הארון. 6  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו
משפט זה חסר  וכן כת' במלכים...ציון. 8ח מהפסוק במלכים שהוא מצטט בתחילת הדיבור.  שמוכ
ק.  הפסוק מתייחס רק לארון, לא לאהל מועד.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"בכת
ואפשר  14י על שמות כו,לב, וברייתא דמלאכת המשכן פרק ד.  "ראו רש לא היה אלא עשר. 12

 15י כאן.  "; וראו המלרש"ויאריכו"ה "השוו פירוש ר' יוסף קרא למלכים א ח,ח ד '.שעשו וכו
 16משמש פועל עומד בבנין קל ופועל יוצא בבנין הפעיל.   "ארך"השורש  שהוא פעל יוצא.

 ניקדתי כך בהתאם לצורה של פועל זה בבנין קל; השוו יחזקאל יב,כב.. "וַיַאְרכו"
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בדים היו שהיו בארון מתחלה.  ואפשר שהיה ארכן עשר אמות, גם כן יתכן לפרש כי אותן ה
שהיו עודפים אחורי הארון  –וקודם שהכניסו הארון לדביר היו הבדים נתונים בארון בשוה 

שהרי ארבעה אנשים היו נושאים אותו: לכל בד שני אנשים, אחד לפניו  –כמו לפני* הארון 
ולא היה עתיד עוד לנשאו  –עם בדיו  –ו שהיה ואחד לאחוריו.  וכיון שהביאו הארון לדביר כמ

בכתף, האריכו הבדים ומשכום כלפי חוץ עד שנראו ראשי הבדים על פני הדביר, כדי שיהיה  5 
נכנס שם כהן גדול ביום הכפורים להקטיר בין הבדים ולא יהיה פונה הנה והנה.  לפיכך 

ר.  ואם תאמר: כיון שלא חוץ לפני הדבי – ולא יראו החוצההאריכו הבדים עד פני הדביר; 
היה ארך הבדים אלא עשר אמות, והדביר רחבו עשרים, היאך נראו עדין על פני הדביר?  יתכן 

 שלא נתנו הארון סמוך לכותל מערבי, אלא הרחיקו אותו מן הכותל.  

).   ומפנר פ"ע הושלם(ח'  סלפני*]  3בארץ.    נ] + כמו שהיה עם בדיו.   בארון מ] לדביר 2ח'.    פנמכן]  1
ראשיהם כלפי חוץ.    וראשי חוץ הבדים,  רראשי הבדים]  5.   )השלים 1פ(ח'  פ] לאחריו.   עוד רלאחוריו]  4

.   )השלים 1פ(ח'  פמ] בולא...הדביר 7-6שם נכנס.    רנכנס שם]  6שיהא.    פנתיקן),  1מ(שהיה  מ] שיהיה
 .   )השלים 1פ(ח'  פ] אמות 8

האריכו הבדים  5כך הוא מפרש על הפסוק המקביל במלכים א ח,ח.   וכו'.גם כן יתכן לפרש  1
 להקטיר בין הבדים. 6, שהוא פועל יוצא, מובנת איפוא גם לפי הפירוש הזה.  "ויאריכו"המילה וכו'. 

ל (בבלי יומא נד,א) "ק את דעת רז"להלן מצטט רד עד פני הדביר וכו'. 7ראו משנה יומא ה,א.  
יותר  "החוצה"מבחוץ בכך שהיו בולטים קצת, אך לא היו נראים  "על פני הדביר" שהיו נראים הבדים

ק שולל פירוש זה; ובכן, מה שהוא ".  ברם, להלן רד"ולא יראו"ה "י על מלכים ח,ח ד"מזה; השוו רש
(השוו לשונו של ר' יוסף קרא בפירושו למלכים א  "עד פני הדביר; ולא יראו החוצה..."כותב כאן 
ל) מובנו: רק עד פני הדביר, ולא היו נראים מבחוץ כלל.  "שהוא מצטט את דברי רז ח,ח לפני
, ככל הנראה, היא שהבדים נמשכו מהארון עד הפרוכת, "ויראו מן הארון על פני הדביר"משמעות 
דבריו ולא יהיה פונה...חוץ לפני הדביר.  6, כלומר: נמצאים, בכל השטח ההוא.  "נראים"ובכך היו 
ואם תאמר...יתכן שלא נתנו  7ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהם מתוספותיו של רד"ם בכתאלה חסרי

השוו פירושו על הפסוק המקביל במלכים. בקשר להנחה הראשונית  הארון סמוך לכותל מערבי וכו'.
ל שהוא מצטט להלן לה,ג.  ברם, "שלו שהארון היה סמוך לכותל המערבי, ראו דבריהם של רז

ה עומדת אף אם נניח שהארון הונח בדיוק באמצע השטח של עשרים אמה שבין קושייתו במקומ
מזרחו של הדביר למערבו.  כי בכך, חצי הארון, כולל שתים מהטבעות אשר בהן היו מונחים הבדים, 
היה נמצא בחלק המערבי של הדביר; ואם הבדים היו אמנם נראים על פני הדביר בצידו המזרחי, והיו 

לכיוון מערב עד אמצע הדביר, לא היו מגיעים לאותן טבעות הארון שבצידו  נמשכים עשר אמות
המערבי, נראה שכוונתו היא שהניחו  "הרחיקו אותו מן הכותל"ק מתרץ ש"המערבי.  ובכן, כאשר רד

ל), באופן שהבדים יימשכו מהטבעות "את הארון דווקא יותר קרוב לכותל המזרחי (נגד אותם דברי רז
 ."על פני הדביר"ון עד הקצה המזרחי של הדביר, וייראו איפוא המערביות של האר
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והכרובים פורשים כנפים על הארון ועל בדיו (פס' ח), שהיה פרישת הכנפים ברחב גם כן 
ב ג,יג).  או היה רחב הכנפים כרחב הארון וארך הבדים.  "עשרים אמה, כמו שהיה בארך (דה

.  הא ולא יראו החוצה, וכת' ראו ראשי הבדיםויל דרשו (ב' יומא נד,א): כת' "ורבותי' ז
 "בין שדי ילין"כיצד?  דוחקים ובולטין ויוצאין בפרכת ונראין כמין שני דדי אשה, שנ'* 

ש א,יג).  ואין אנו צריכין לדרש הזה, שהוא אומ' שהיו נראין על פני הדביר, אבל חוץ "(שה 5 
ב): מקום ארון אינו מן המדה ובנס היה לכותל הדביר לא היו נראין.  ומה שאמרו עוד (ב' מג' י,

עומד, לא ידעתי מה טעם; שהרי הכת' אומ' שהכרובים היו פורשים כנפים על הארון (לעיל 
פס' ח), והארון מתחת כנפי הכרובים היה ואינו נכנס בחשבון.  ואם כן, מה טעם לתת נס 

כל רוח; זה לא מצאנו, במקום שאינו צריך?  והם אמרו (ב' שם) כי הארון עשר אמות היו לו ל
 10 ולא יתכן לפי הפסוקים!  והם שאמרו ידעו מה אמרו, כי דעתם רחבה מדעתנו: 

 1פ(ח'  פמ] ורבותי'...מדעתנו 10-3.   )השלים 1פ(ח'  פמאו...הבדים]  2כנפי הכרובים.    ו] הכנפים 1
 נלזה הדרש,  ו] לדרש 5).   נ1ופר פ"ע הושלם(ח'  אסשנ'*]  4ח'.    רח'.   ראשי]  נ1פו] כת' 3.   )השלים

.   שהכרובים פורשי כנפים היו וכנפיהם נ1פ] שהירי.   שהכרובים...כנפים נ] שהרי 7ח'.    נ1פו] לדרשן.   הזה
היה.    נ] היו 9גם המקום.    נ1פ] נס במקום 9-8היו.    נ1פ] הכרובם.   היה נ] הכרובים 8כנפיהם.    ורכנפים] 

 + יותר.    ו] רחבה 10

בפסוק ח נמצא שהכרובים היו פורשים כנפיים על הארון ועל בדיו; אך  והכרובים פורשים וכו'. 1
יג, היתה מצפון לדרום.  ובכן, אחרי -עיקר פרישת כנפיהם של עשרים אמה, הנזכרת לעיל ב ג,יא

 ק מבאר את מקומם המדוייק של הבדים, הוא חוזר לפרש איך פרישת כנפי הכרובים הגיעה אל"שרד
י פריס "תירוץ זה חסר בכת או היה רחב וכו'. 2של הדביר, אשר אליו הגיעו הבדים.  מזרחי הקצה ה

ק.  לפי זה, אם הכרובים היו עומדים נגד הארון בצדיו הצפוני "ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד
ש על הבדים, והדרומי (כמו שסביר לומר), כנפיהם היו רחבות הרבה דווקא לכיוון מזרח, כדי לפרו

אך לא לכיוון מערב; או הכרובים היו עומדים קרוב יותר לצד מזרח, ורוחב כנפיהם היה שווה לשני 
ק מעדיף את תירוצו השני הזה בפירושו "הצדדים באופן שיפרשו על הארון ועל הבדים. נראה שרד

רוש: ארכם מצפון (פי "היו נוגעין בכנפיהם בכותל רוב הדביר"ז, כי שם הוא כותב ש-למלכים א ח,ה
לדרום היה עשרים אמה באופן שנגעו בכתלים הצפוני והדרומי, ומחמת רחבם היו נוגעים ברוב השטח 
של אותם כתלים), ואילו לתירוצו הראשון כאן אשר לפיו היה רחבם עשרים אמה כמו האורך, היו 

י פריס ומינכן, "סר בכתמכאן עד סוף הדיבור ח ל דרשו וכו'."ורבותי' ז 3הדביר.  כל נוגעים בכותל 
י ור' יוסף קרא למלכים א ח,ח.  "ק.  והשוו התרגום.  וראו רש"וסביר שהוא מתוספותיו של רד

הוא שהארון נמצא בין הבדים. בקשר לזה ראו דברי  "בין שדי ילין"המדרש מתכוון לומר שפירוש 
ת, ושהמשמעות של על שעיקר משמעות השורש הוא מציאות תמידי "לון"ק בספר השרשים ערך "רד

ומה שאמרו עוד  6נראה שכוונתו היא: חוץ לפרוכת.   חוץ לכותל הדביר. 5שינה נובעת מכך.  
ובהערות.  והשוו דבריו  "פרשים"ה "השוו דבריו על הפסוק המקביל במלכים, ולעיל ג,יג ד וכו'.

עשר אמות  Peshat and the Authority of Ḥazal"  .9.  ראו גם ברגר, ""וכנפיהם"ה "למלכים א ו,כז ד
ל: היה עשר אמות של ֶרוח בין הארון לבין כל אחד מצדדי הדביר.  וזה מכריח "ר היו לו לכל רּוח.

שהארון יעמוד בנס, כי בכך כל עשרים האמה של אורך הדביר ורחבו הם לצדדי הארון, ולא נשאר 
אם הארון היה לפי הפסוקים. ולא יתכן ק לטעון שלא מצאנו כך.  "מקום לארון עצמו.  אך ממשיך רד

עומד בנס, באמת אין סתירה לפסוקים. אלא, כוונתו היא שלא יתכן כך לפי פשט הפסוקים ללא נס; 
 ובכן, למה להניח כך ולהכריח שהארון אמנם עמד בנס?
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א ח,ח).  אמ' שהיו "(מ "ויהיו שם"דרך כלל; ובמלכים:  "ויהי"הבדים היו שם, ואמ' . ויהי שם
(שמ' כה,טו), וגם לא החזירום  "לא יסורו ממנו"שלא הסירו אותם עוד כמו שכת' שם הבדים, 

.  אם כן, דלתות שער הזה *עד היוםזהו  –לאחוריהם, אלא היו משוכים לפני הדביר לעולם 
אין לשמור הדביר לא היו נסגרות; לפיכך ֻהצרך לעשות פרכת, להיות מסך מבדיל: (יא) 

ם והלוים למשמרות, ועתה היו כל כך הזבחים לרב והקהל כי כבר נחלקו הכהני. למחלקות 5 
 לרב כי כל הכהנים והלוים היו מצטרכים כלם לעבוד ולהלל: 

הוא  רזהו]  3החזירו אותם.    ר החזירו, א+ מן הארון.   החזירום]  רעוד]  2ח'.    נמפו] ויהי...מבדיל 1-4
.   )השלים 1פ(ח'  פ] היו 6הזבחים כל כך.    ו] יםכל כך הזבח 5).   רא פ"ע תוקן(+ היום  סזה.   היום*] 

 לעבדו. רמצטרפים.   לעבוד]  פנ] מצטרכים

ק.  "נוסח, וסביר שהוא מתוספותיו של רד-דיבור זה נמצא רק במשפחה אחת של עדיויהי שם וכו'.  1
דרך  .  התרגום אכן משתמש כאן בלשון רבים. "ויהי"ל: למרות לשון היחיד של "רהבדים היו שם. 

כי יש למילה משמעות קולקטיבית; ראו מכלול  "בדים"ל: לשון היחיד של "ויהי" מוסבת על "ר כלל.
(שמות ח,ב).  למרות שאין שם  "ותעל הצפרדע"קמב,ב, והדוגמאות הנזכרות שם כגון -ז,א, קמ,ב

חר; העצם מופיע בצורת הרבים (כי הוא רגיל לפרש ניסוחים כאלה באופן א-דוגמאות אשר בהן שם
ק; ראו, למשל, דבריו על "ז,א), מצאנו אמנם דוגמאות מסויימות כאלה בפירושי רד-ראו מכלול ו,ב

אם  3השוו דבריו על הפסוק במלכים.   אמ' שהיו שם הבדים וכו'..  "ויאמרו"ה "שמואל א יב,י ד
) י שם"ק מפרש בכך את מה שנמצא לעיל ב ג,יד שעשה שלמה פרוכת (וראו המלרש"רד כן וכו'.

כדי שלא יגעו לא היו נסגרות.  4לב כתוב שלפתח הדביר היו דלתות.  -בעוד שבמלכים א ו,לא
כי כבר  5בבדים.  אבל אם חומר רך כגון זה של הפרוכת היה נוגע בהם לא היתה בכך בעיה.  

 ובכן, היינו מצפים שהיו עובדים אז על פי אותה חלוקה. נחלקו...למשמרות.
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פי': אמ' שישכון בתוך בני ישראל בערפל, והוא הענן, כמו שכת' . לשכון בערפלב) -(או 
(שמ' כט,מה); והוא שירד כבודו בענן במקום המקדש לעבדו.   "ושכנתי בתוך בני ישראל"

(וי' טז,ב), רמז להם כי  "כי בענן אראה על הכפרת"ל אמרו (ב' יומא נג,א): כשאמ' "ורבותי' ז
בעשן הקטרת, אף על  – "בענן"ם כן פרשו (שם) כי פ שהם ג"בענן יראה בבית עולמים; ואע

פי כן פשטיה דקרא בענן הכבוד הוא.  וכן היה הכבוד נראה בענן תמיד במשכן, כמו שכת'  5 
(שמ' טז,י).  וכמו שאמ' כן  "והנה כבוד יי' נראה בענן"(הש' דב' לא,טו),  "וירא כבוד יי' בענן"

כי שילה ונב וגבעון לא . עולמיםד בענן: (ב) שבניתי לו, וירבית זבול עשה, שהשכין כבודו ב
(דב'  "אל המקום אשר יבחר יי'"היו עולמים; כי לא היו הם המקום הנבחר אשר נאמר עליו 

שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו בו* (בר'  –שהוא הר המוריה  –יב,כו), כי אם זה המקום 
(שם) כי באותו ההר יראה  "בהר יי' יראה"(בר' כב,יד), ואמ'  "יי' יראה"כב,ט) וקראו  10 

לדורות.  ודוד כשראה שנעתר שם וירד שם על עולותיו אש מן השמים ידע כי הוא המקום 
כי עשה א כב,א): (יג) "(דה "זה הוא בית...האלהים וזה מזבח לעולה לישראל"הנבחר, ואמ' 

יאך (פס' יב):  ה "נגד כל קהל ישראל"הוא טעם למה שאמ'  "כי"מלת . שלמה כיור נחשת
 היה נגד כלם והיו רואים אותו כלם?  כי עשה כיור נחשת ועמד עליו: 

+  נ1פ ]אמרו 3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] בורבותי'...בענן 6-3שאמ'.    פנ] בענן.   שכת' רח'.   הענן]  רפי']  1
 9שנאמר בו.    נ1פ] אשר נאמר עליו 8בעשה.    רבעשן]  4).   לח' (וכן  נ1פו] ...כיבכי 4-3).   לכי (וכן 

 12+ ה'.    נ] כי נעתר.   וירד פנ] שנעתר 11הר.    נ] ההר 10).   לוכן  פנ,מ(תוקן ע"פ ח'  סארובו*] 
 לעולם.    רלעולה] ).   השלים 1מ' (ח מהנבחר] 

י מינכן המילה מנוקת "בכת המקדש. 2השוו דבריו על מלכים א ח,יב.   לשכון בערפל וכו'. 1
כדי לא להגביל את המשמעות לִמקדש הקבוע לעומת המשכן.  אך נראה שאין , כנראה "המֻקָדש"

מכאן עד סוף הציטוט של הפסוק בספר  ל וכו'."ורבותי' ז 3.  "הִמְקָדש"צורך לכך, ושיש לנקדו 
ל הוא "ק.  נדמה שמקור דברי רז"י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"שמות חסר בכת

שילה "מתייחס גם ל "כי בענן אראה על הכפרת"ציינתי, כי משם יוצא שהביטוי בבלי יומא נג,א כפי ש
הנמצא באותה פרשה. ואמנם,  "וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם", ממשמעות הביטוי "ובית עולמים

ק.  אך ראוי לציין שבמכילתא (פסחא "הגמרא שם מפרשת שהענן הוא עשן הקטורת, כמו שמזכיר רד
כי בענן ", הוא מתכוון לפסוק "ה' אמר לשכון בערפל"כאשר שלמה אומר פרשה יב) כבר נמצא ש

ק, אין התייחסות לשום פסוק נוסף. ובכן, ניתן גם "; ובמכילתא, כמו בדברי רד"אראה על הכפרת
על  "הכתר"ק; וכך אמנם הוא הציון במהדורת "להציע שאותה פיסקה במכילתא היא מקורו של רד

ק מעלה את ענין עשן הקטורת הנזכר "ל במלכים, איפה שאין רדק לפסוק המקבי"פירושו של רד
ק, יש מקום לדייק כי מה שהענן יראה בבית עולמים רמוז "בגמרא.  גם ראוי לציין שמלשונו של רד

כפועל בזמן עתיד למרות שלפי  "ֵאראה"עצמו, שהרי ניתן לדרוש המילה  "כי בענן אראה..."בפסוק 
ק מצטט מדרש שכנראה לא נמצא "אתר).  אך לפי זה, רד-רשים עלהפשט הוא בזמן הווה (ראו המפ

י כאן; וראו גם "ראו המפרשים שם.  והשוו המלרש פשטיה דקרא בענן הכבוד הוא. 5בידינו.  
ק כאן לפרש את דברי שלמה (בגוף ראשון "ממשיך רד וכמו שאמ'...שבניתי לו וכו'. 6התרגום.  

כי שילה נב וגבעון  7ל שהוכנסה באמצע.  "קת בדברי רזאף התוספת העוס-כמו שנמצא בפסוק) על
מוסב על אברהם; ראו  "ואמ'" וכו'. "בהר יי' יראו"ואמ'  10כך בפירושו למלכים א ח,יג.   וכו'.

ה "י.  והשוו דבריו למלכים א ח,כב ד"השוו המלרש וכו'. "כי"מלת  13ק שם.  "פירושו של רד
 ."נגד"
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האדם עם  ישב אלהיםכי היא לתמה, כלומ': באמת הוא ש א פתוחה"הה. כי האמנםכ) -(יח
כי אתה תתברך ותתעלה על הכל!  אין לך מקום שיכילך;  –?  זה לא יתכן להאמין על הארץ

כי אתה מקום העולם, ואין העולם מקומך.  אם כן מה שבניתי הבית לך אינו אלא על דרך 
.  מקום הזהיתפללו ב לה אשרבית הזה לשמוע אל התפמשל, שיהיה רצונך וכבודך נמצא ב

פ שבכל מקום הוא רצונו אל הצועק אליו בלב שלם לשמוע תפלתו, בקש שלמה מלפני "ואע 5 
השם שיהא המקום הזה הנבחר מסייע המתפלל בתפלתו כאלו הבית הוא מלאך מליץ, ותשמע 

אם . ונׁשא בו אלהתפלת כל מתפלל בבית הזה בקרוב יותר משיתפלל במקום אחר: (כב) 
ובא (דב' כד,י), שהוא לשון חוב:  "כי תשה ברעך משאת מאומה"יבנו הדין שבועה, מענין יחי

פ שאתה "פי': אע. ושפטת: (כג) לפני מזבחך בבית הזהפי': ובא הנשבע לקבל האלה . אלה
מאריך אף לנשבע לשקר ואין אתה נפרע ממנו בשעת עונו, אם ישבע בבית הזה אל תאריך לו,  10 

מקום הנבחר הזה סייע במהירות העונש, וייראו הבית הזה ויפחדו ממנו; שיכירו בני אדם כי ה
להשיב לרשע לתת (וי' יט,ל):  "ומקדשי תיראו"ה צוה כן, שאמ' "וכל זה הוא כבודך.  וגם הב

מהם שיהיה הרשע: הנשבע לשקר; או המשביעו בחנם  אי זה דרכו בראשו ולהצדיק צדיק.
 ע: כי העונש על המשבי –והוא נשבע באמת 

שיהיה.    מושיהא]  6+ כל.    ואלא;  פנ] אל 5שבנית.    פנ] שבניתי 3האמת.    נ?1פ] הוא.   באמת פנ] היא 1
הדיין  פנמ] הדין 8המתפלל.    פנו] מתפלל 7בתפלה.    פנ] המתפלל בתפלתו).   השלים 1מ' (ח מ] הזה 6

 1מ' (ח מ] ח'.   אף נ] אף...תאריך 10ח'.    נ1פ ].   כי תשה ברעך)השלים 1פ(ח'  פמ] ).   מענין...חובל(וכן 
.   וייראו] )השלים 1פ(ח'  פ] אשהמקום.   הזה רהאדם.   כי המקום]  ראדם]  11נשבע.    מ] ישבע).   השלים

 13-12שנאמר.    נ] ח'.   שאמ' מ] הבורא.   כן פנהש', ו ] ה"הב 12).   השלים 1פ(ח' פ] בויראו.   הזה ר
 (והוא המשך הדיבור הקודם). להרשיע לרשע ולהצדיק לצדיק פנ] להשיב...צדיק

א השאילה "כמנהג ה א פתוחה כי היא לתמה."ההכך בפירושו למלכים א ח,כז.   כי האמנם וכו'. 1
א הידיעה, התנועה היתה מתארכת מחמת האל"ף שלאחריה.  "לפני אות גרונית. אבל אם היא היתה ה

ק מבאר בזה את הקשר "רד אם כן מה שבניתי וכו'. 3שוו התרגום.  ה אין לך מקום שיכילך וכו'. 2
בין פסוק יח לפסוק יט: כיון שהמקדש אינו ביתו של ה' במובן הרגיל, כמו שמבואר בפסוק יח, ממשיך 
שלמה להסביר שתפקיד המקדש הוא להיות מקום מיוחד לקבלת תפילות. מה שהמקדש הוא מקומו 

ה אמנם צמצם את "י, המפרש שהקב"ל דרך משל.  אבל ראו המלרששל ה', לעומת כן, אינו אלא ע
היא שקשה לבני אדם להאמין כך; והשוו על כך  "האמנם..."שכינתו, ושהתמיהה המרומזת בניסוח 

י; אך "נשמע שהכוונה היא לכל חיוב שבועה, והשוו המלרש אם יחייבנו הדין שבועה. 7התרגום.  
ל במלכים (א ח,לא) מגבילים את המשמעות לבועל אשת איש, י ור' יוסף קרא על הפסוק המקבי"רש

 "כי תשה..."מענין  8המקביל לאותה הנזכרת בפרשת הסוטה (במדבר ה,כא).   "ָאלה"מחמת ענין ה
ק.  והשוו "י פריס ומינכן, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת שהוא לשון חוב.

), כמו בפסוק "נׂשא"(לא  "נׁשא"ק היתה "א שלפני רד.  נוסחת המקר"נשה"ספר השרשים ערך 
בפירושו למלכים א  ובא הנשבע וכו'.  9במלכים, בהתאם לנוסחה שבמהדורות המדוייקות שלפנינו.  

כך  ושפטת וכו'.על המשביע; וכן נמצא בתרגום כאן.   "ובא"ח,לא הוא מציין שהתרגום שם מפרש 
.  "להרשיע"ה "כך בפירושו שם ד להשיב לרשע וכו'. 12.  "ושפטת"ה "בפירושו למלכים א ח,לב ד

 ל: כשהשביעו בחינם."ר כי העונש על המשביע. 14
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כלומ' שתודיעם על אי זה עון נעצרו השמים, ותורם הדרך . כי תורם אל הדרך הטובה(כז) 
פ שזכרתי מצרכי עמך ישראל* "פי': אע. כל נגע וכל מחלהל) -: (כחונתתה מטרהטובה, 

כל ר יתפללו עליהם לפניך, כן אני אומ' על כל נגע ועל כל מחלה שיהיה להם.  בפרט אש
כלומ': בין  – על אשר יהיה לכל האדם ולכל עמך ישראלשיתפללו אליך  כל תחנהותפלה 

למען : (לא) אתה תשמעכל איש ואיש לפי נגעו ומכאובו שיתפלל  –ליחידים בין לרבים  5 
יך והתפללם אליך בבית הזה, ידעו כי בעונש עון בא כשיראו שתסלח להם בשובם אל. ייראוך

כי עמך הסליחה למען "להם הנגע והמחלה, ולא שהוא מקרה; ובעבור זה ייראוך.  וכן טעם 
 ארון עזךכלומ' שיהיה זה בית נוחך ונוח  קומה יי' אלהיך לנוחך.(תה' קל,ד): (מא)  "תורא

היושבים בביתך  חסידיךושיעם; וכן שתרצה קרבנותם ות –כהניך...ילבשו תשועה לעולם.  ו
אל תשב : הלוים שהיו משוררים במקדש: (מב) "וחסידיך"להתפלל ולדעת דרכיך....  או פי'  10 

 מכל מה שהתפללתי לך, תהיה תפלתי מקובלת לפניך: . פני משיחך

ח'  אס כי.   ישראל*] רונתת המטר.   פי']  פנונתת מטר,  ומרונתתה מטר]  2דרך.    ס; רכך ] אהדרך 1
 7ומכאוביו.    רנגע.   ומכאובו]  פנ] נגעו 5אדם.    מ] ח'.   האדם ומפנראליך]  4).   ומפנר פ"ע הושלם(

).   השלים 1מ' (ח מ] שתרצה 9).   השלים 1מ' (ח מ] עזך 8ח'.    מ] למען תורא 8-7והנחלה.    נ] והמחלה
 שתהיה. פנתהיה]  11ח'.    רשהיו]   . )השלים 1פ(ח'  פמ] או...במקדש 10בביתיך.    פנ] בביתך

השוו  שתודיעם על איזה עון נעצרו השמים.לו.  -כך בפירושו למלכים א ח,לה כי תורם וכו'. 1
ל: "ר כן אני אומ' וכו'. 3לח.  -השוו פירושו למלכים א ח,לז כל נגע וכל מחלה וכו'. 2י.  "המלרש

ק הולך ומבאר.  "צרות היחיד, כמו שרד אני אומר כך לא רק על הצרות של הציבור אלא גם על
אבל ראו מה שהוא  ."כי עמך..."וכן טעם  7כך בפירושו למלכים א ח,מ.   שתסלח וכו'. ראוכשי

קומה...לנוחך...אל  8. "ירא"מפרש על אותו פסוק בשם אביו; וראו גם פירושיו בספר השרשים ערך 
י.  "השוו המלרש שיהיה זה בית נוחך וכו'. ט. -השוו דבריו על תהלים קלב,ח תשב פני משיחך וכו'.

במקביל לכהנים הנזכרים לפני כן. ומובן בכך מה שכתוב  הלוים שהיו משוררים במקדש. 10
שאותם חסידים "ישמחו בטוב", כי השירה משקפת שמחה. כשיטה זה מצדד רד"ק בפירושו על 

 הפסוק המקביל בתהלים.
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לפי שהיה רצוף באבני שיש.  וזכר כריעתם  "פהרצ"כל קרקע הבית נקרא . על הרצפה(ג) ז 
אפים על הרצפה לפי שכריעת שלמה היתה על הכיור במקום שהיה עומד, והם גם כן כרעו 

כלי שיר שעשה דוד להלל.  או . בהלל דויד בידםעל הרצפה, במקום שהיו שם: (ו)  –אפים 
י על פי נגון הכלים היו כ "בידם"שהיו אומרים המזמורים שעשה דוד, ופי'  "בהלל דוד"פי' 

ס,א): יש -ל בדבר זה (ב' זב' נט,א"נחלקו רבותי' ז. ויקדש שלמה את תוך החצרנאמרין: (ז)  5 
אומ' כי רצפת העזרה קדש לעשות בו העולות כמו על המזבח, לצורך שעה, מרב העולות; ויש 

מרו א. כי חנכת המזבח עשו שבעת ימיםאומר' כי בנה שם מזבח אחר לצורך שעה: (ט) 
ק ט,א) שאכלו ביום הכפורים, כי שבעת ימים קודם *חג הסכות* יום "ל (ב' מ"רבותי' ז

הכפורים בכללם*, והחנכה היתה שמחה בזבחי שלמים, במאכל ובמשתה.  ולא נחשב להם 
וביום עשרים ושלשה לעון; שיצתה בת קול ואמרה: כולכם מזומנים לחיי העולם הבא: (י)  10 

א "(מ "ביום השמיני שלח את העם"ובספר מלכים אומ'  .לחדש השביעי שלח את העם
ל (ב' שם) כי ביום* השמיני נטלו רשות "ח,סו), והוא עשרים ושנים לחדש!  פרשו רבותי' ז
שנסעו,  –שהוא עשרים ושלשה לחדש  –ממנו, ולא נסעו אותו היום לפי שהיה חג, ולמחר 

אשר היה עליון ה וישראל: (כא) פי': את. ואם תשובון אתםחזרו ונטלו רשות ממנו: (יט) 
 15 וישרק עליו העובר:  ישם –פי': שהיה עליון ונפלא בעיני כל עובר; בחרבנו . לכל עבר עליו

 פנ] והם 2ח'.    רשהיה...במקום]  2-3שש.    ר).   שיש] לוקראו (וכן  פנמו] ).   נקראלעל (וכן  פנמו] כל 1
בכללם*]  9).   ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אס*חג הסכות*]  8 אחד.   ר] אחר 7לרוב.    נ1פ] מרב 6והנה.   

 פ] שיצאת.   לחיי העולם הבא פנ] העון.   שיצתה ר ]לעון 10ח'.    מ).   שלמים] פנמו פ"ע הושלם(ח'  ראס
מחמת טעות הדומות,  "השמיני...ביום"נתוסף כאן שוב  סי "ביום*] (בכת 12לחיי עולם הבא.    נלעולם הבא, 

אתה לישראל,  פ] אתה וישראל 14השביעי.    פנ] בשמיני.   השמיני מ] ).   ביום השמינינ1פומרא פ"ותוקן ע
 העובר עליו.  ומפנר  העובר] עובד אשר.   עליו רעובר]  15אתם לישראל.    נ

ענין "הוא מפרש ששורש זה הוא  "רצף"בספר השרשים ערך  לפי שהיה רצוף באבני שיש. 1
ראו  בהלל דוד בידם וכו'. 4ראו לעיל ב ו,יג.   היתה על הכיור וכו'. 2 . "הצעת אבנים בקרקע

י.  "השוו לשון המלרש ל בדבר זה."נחלקו רבותינו ז 5י.  וראו גם התרגום.  "פירוש שלישי במלרש
ל באותה גמרא.  אבל בפירושו "כך מניחים רזבמאכל ובמשתה.  9ק למלכים א ח,סד.  "והשוו רד

 ובספר מלכים וכו'. 11ק שהם לא אכלו ביום הכיפורים; ראו שם.  "ציע רדסו מ-למלכים א ח,סה
פי':  15כך בפירושו למלכים א ט,ו.   אתה וישראל. 14י.  "השוו דבריו שם.  וראו גם המלרש

אין לו הכרע  "כל עבר עליו"ק ש"י.  יש מקום להציע בדעת רד"השוו המלרש שהיה עליון וכו'.
.  אך נראה שאם "בני לעדן הראש יחיאל"; ראו דבריו לעיל א כג,ח על "ישם"ומתפרש גם על המילה 

כך היא כוונתו היה לו לומר כן במפורש; ובכן יותר נראה שלדעתו הלשון חסירה.  וראו התחביר 
מבוסס על לשונו של ירמיהו בכמה מקומות,  "ישם וישרק" ישם וישרק עליו העובר.שבתרגום.  

, בהתאם לפסוק; ואם אמנם "עליו העובר"במקום  "העובר עליו"כתוב נוסח -כגון יט,ח.  ברוב עדי
(ראו ההערה הקודמת), נוסחה זו יותר  "ישם"מתייחס גם ל "כל עבר עליו"ק היא ש"כוונת רד

מתאימה.  אך אם אין כוונתו כך, כמו שסביר לומר, יתכן שהנוסחה "עליו העובר" עוזרת דווקא 
 להוציא מאותה אפשרות.
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ובספר מלכים אומ' כי שלמה נתן לחירם עשרים עיר . רים אשר נתן חורם לשלמהוהע(ב) ח 
א ט,יא)!  "בארץ הגליל, ואינו אומ' שנתן חירם לשלמה אלא עצי ארזים ועצי ברושים וזהב (מ

כדי להחזיק בהם,  שם בני ישראליתכן לפרש כי נתן חירם לשלמה ערים בארצו והושיב 
ליל; וזה היה לחזק הברית ביניהם.  וזכר במלכים מה שנתן ושלמה גם כן נתן לחירם ערים בג

עד שכבש אותה: (י) . ויחזק עליהשלמה לחירם, וזכר בזה הספר מה שנתן חירם לשלמה: (ג)  5 
ובספר מלכים הוא . ואלה שרי הנציבים אשר למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם

גרים שהיו נציבים על שלשת א ט,כג)!  השלש מאות היו מה"(מ "חמשים וחמש מאות"אומר 
ב ב,א), ואלה המאתים וחמשים היו מישראל, "אלפים ושלש מאות כמו שכתבנו למעלה (דה

שהיו נציבים על אותן השלש מאות גרים שהיו נציבים על השאר.  ובספר מלכים מנה כל 
ם והיו חמש מאות וחמשים.  ובזה הספר לא מנה נציבי הגרי –ישראל וגרים  –הנציבים כאחד  10 

שלשת אלפים ושש "כי אם נציבי ישראל; כי נציבי הגרים מנה אותם בכלל שאר הגרים, שאמ' 
ב ב,א), ועושי המלאכה לא היו אלא שלשת אלפים ושלש מאות כמו שאומ' בספר "(דה "מאות

 הנה השלש מאות הם הנציבים:  –א ה,ל) "מלכים (מ

 3-2ח'.    פנ] חירם 2).   השלים 1מ(' ח מ] חירם למלך שלמה.   אומ' ס; פכך ] חורם לשלמה 1
 6.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ויחזק...אותה 5.   להתחזק פנ] להחזיק 3).   השלים 1מ' (ח מ] אלא...לשלמה

 פנמו] ח'.   חמש מאות וחמשים ר] ישראל 10מן הגרים.    רהיו מהגרים]  7שבים.    ס; 1סכך ] הנציבים
' ח מ ועושי...מאות] 12ושלש.    רח'.   ושש]  ר] מנאם.   הגרים פנ] מנה אותם 11חמשים וחמש מאות.   

 ).   השלים 1מ(

נראה ש"בהם" מובנו: בערים,  כדי להחזיק בהם. 3השוו דבריו שם.   ובספר מלכים אומ' וכו'. 1
אף לשון הזכר.  אך אין לומר שכוונתו היא כי חירם החזיק באותם בני ישראל כעירבון לברית -על

שבפסוק.  יתירה  "ויושב"הוא נושא הפועל  "שלמה"ק להלן כה,כד), שהרי "(ראו דברי רדשביניהם 
זה חסר  דיבור ויחזק עליה וכו'. 5מזו, הערים הרי הועברו לשלמה, ולא היו תחת ידו של חירם.  

השוו  ובספר מלכים הוא אומר וכו'. 6  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביבכת"י פריס ומינכן, ו
כמו שכתבנו  8י כאן.  "י ור' יוסף קרא שם ולמלכים א ה,ל.  והשוו גם המלרש"ם, ודברי רשדבריו ש
 עיינו שם ובהערות. למעלה.
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פ שלא היה הארון כי "ואע. כי קדש המהדרך כלל; רוצה לומ': בבתי דוד: . בבית דויד(יא) 
שם הארון;  פ כן חשב כל הבתים כמקודשים כיון שנכנס "אם באחד מהבתים המקודש לו, אע

מהיום ואילך כיון שבניתי לה בית.  ולענין זה בנה לה בית, שלא תשב  "לא *תשב...לי*"ואמ' 
באה אליהם ארון פ כן ישבה שם עשרים שנה עד שנגמרה מלאכת ביתו: "במקום הקדש; ואע

ולא סרו מצות א ד,יז): (טו) "(ש "וארון האלהים* נלקחה"זכר הארון בלשון נקבה; וכן . יי' 5 
גם זה תחסר . מוסד בית יי' ועד כלותום השמוש, ופי': ממצות המלך: (טז) "מתחסר . לךהמ

אז הלך ם השמוש, ופי': ממוסד, כלומ': מיום הוסדו ועד כלותו נכונה כל המלאכה: (יז) "מ
פי': ולקח אותם הערים ועשה שם ֳאִני, כמו שאומ' בספר . שלמה לעציון גבר ואל אילות

ארבע מאות "ובספר מלכים אומ' . ארבע מאות וחמשים ככר זהביח) א ט,כו): ("מלכים (מ
 10 א ט,כח)!  אפשר כי השלשים ככר זהב הוציאו בהוצאת הדרך: "(מ "ועשרים

 רתיקן).   כמקודשים]  1ס(?  סהמקדש.   חשב]  רהמקודש]  2א).   "הד סי ", ובכתפ(כך ] כי קדש המה 1
).   נ1פור פ"ע תוקןתשב,  1סח' ( אס*תשב...לי*]  3.   )שליםה 1פ(ח'  פמ] ואמ'...ביתו 4-3כמקדשים.   

ארון.    רוארון]  5ב'.    נ?1פ] כ.   עשרים"אעפ נ1פ] פ כן"הקודם.   ואע נ1פ] הקדש 4ח'.    פנ] ואילך
 1פ(ח'  פמ] אז...מלכים 9-7כן.    ומפנרחסר.   זה]  פנ] תחסר 6).   ומפנר פ"ע תוקן(יי'  אסהאלהים*] 

 ).   שהוא אומר (וכן  פנח';  ראומ']  9.   )השלים

כי אם בכינוי הרבים.   "בית דוד"הוא מפרש כך כי בהמשך, הפסוק מתייחס אל  דרך כלל וכו'. 1
י "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת וכו'. "לא תשב...לי"ואמר  3ראו לעיל א טז,א.   באחד מהבתים.

עשרים  פ כן ישבה שם עשרים שנה וכו'."ואע 4.  ק"פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד
ק שם על שהוא נשא "שנה אלה הם של בנין הבתים (ראו לעיל פסוק א); וראו מלכים א ג,א ודברי רד

אותה בשנה הרביעית למלכו והיא היתה שם עד סוף בנין הבתים.  וראו גם דבריו למלכים א ט,כד.  
אין מובנו שהיא גרה שם נגד  "ד שנגמרה מלאכת ביתופ כן ישבה שם...ע"ואע"מה שהוא כותב כאן 

רצונו, ושהבית שלה כבר היה נגמר; אלא הכוונה היא שהוא לא הוציא אותה משם עד גמר בנין 
פרט לביתה, אלא הוא  "ביתו"הבתים למרות שנוכחותה שם לא היתה אידיאלית.  ואין עיקר משמעות 

זכר הארון  5ודם, ולשון הפסוק במלכים א ג,א).  כלל לבנין כל הבתים של דוד (השוו הדיבור הק
ם "מתחסר  6, ודבריו על הפסוק בשמואל.  "ארן"י.  והשוו ספר השרשים ערך "השוו המלרש וכו'.

עד "ק את הביטוי "לא ברור איך מפרנס רד גם זה תחסר וכו'. 7השוו מכלול נ,א.   השמוש וכו'.
ג: ".  וכן במלתרס"מיום"ם מפרשים אותו כמו י נשמע שה"שבפסוקנו. מהתרגום ומהמלרש "היום

אז הלך שלמה וכו'. י.  "השוו לשון המלרש מיום הוסדו ועד כלותו..  "מיום הוסד –היום מוסד "
לשונו ולקח אותם הערים.  8  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור

ומשמעות הפסוק הבא היא  ועשה שם אני וכו'..  "שהלך ולכדם"כז: -בפירושו למלכים א ט,כו
כך  ובספר מלכים וכו'. 9ק בפירושו למלכים שם.  "שחירם שלח לו עוד אניות, כמו שמברר רד

 בפירושו שם.
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. אלגומיםמעלה שעשה לעלות מביתו לבית יי': (י) *. ועליתו אשר יעלה בית יי'(ד) ט 
א "* (מ"מסעד לבית יי'"ובספר מלכים אומ' . מסלות לבית יי'פרשתיו (לעיל ב ב,ז),* (יא) *

 י,יב); ופי': עמודי סמיכות התקראות: 

*אלגומים  2-1לבית).    1פבית ( פ] מביתו לעלות.   לבית פנ] לעולות.   לעלות מביתו רלעלות]  1
א אומר.   הו פנ] ).   אומ'ומפנראד פ"ע תוקן(ח'  ס*] ב*מסלות...יי' 2)   דרומא(תוקן ע"פ ח'  פנספרשתיו*] 

 התקרות.    ומפנרדסמוכות.   התקראות]  רדיעמוד.   סמיכות]  פנ] עמודי 3

, שם הוא כותב שהיו שם "ועולתו"ה "ק ד"השוו מלכים א י,ה ודברי רד ועליתו אשר יעלה וכו'. 1
י כאן "שהוא מזכיר היא מערכת מדרגות.  השוו המלרש "מעלה"מדרגות.  ובכן, אף כאן נראה שה

י פריס (ומהנדפס המבוסס עליו), וסביר שהוא "דיבור זה חסר בכת אלגומים וכו'.יא.  ולפסוק 
הדומות הכוללת גם חלק -היסוד הוא מחמת טעות-ק.  מה שהושמט גם מנוסח"מתוספותיו של רד

הלשון בפירושו לפסוק במלכים  ת.ראועמודי סמיכות התק 3מהדיבור הבא (עיינו בחילופים).  
י ור' יוסף קרא ".  השוו לעומת רש"סעיד".  ובתרגום שם: "ים לסמיכת התקרותעמוד"ברורה יותר: 

י "למלכים שם המפרשים שהכוונה לרצפה, כדי לפרנס גם לשון סעד וגם לשון מסילה.  המלרש
הוא גם כן מדרגות, או  "מסעד"בתרגום כאן), ומובנו של  "כבשיא"מפרש שהכוונה למדרגות (השוו 

ק שמשמעות השורש היא ַהרמה והגבהה, "מפרש רד "סלל"שים ערך עמוד מעקה.  בספר השר
'מסלות "כי מרימים מכשולות ממנה.  ובכן, בקשר לפסוקנו הוא כותב שם:  "מסילה"ושדרך נקראת 

מעלות; ולפי  –אפשר לפרש: תקרות; ולפי שהם גבוהים קראם כן.  או יהיה 'מסילות'  –י' "לבית י
האדם תמיד קראם כן.  אבל לפי מה שאמר בספר מלכים על זה שהם כמו הדרך שידרכו בהם בני 

י', נפרש 'מסילות' בענין מסעד, ויהיה התקרה כמו "י' במקום הנה 'מסלות לבית י"'מסעד לבית י
.  ונראה שלבסוף "שאמרנו, כי גם היא מסעד.  או יהיה בנין אחר כמו עמודים, עשוי לסעד ולחזק

 שהוא מפרש כך כאן ועל הפסוק במלכים.ק פירוש אחרון זה, ממה "העדיף רד
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 "מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה"ובספר מלכים: . מלבד אשר הביאה אל המלך(יב) 
א י,יג).  ופי' הפסוק כן הוא: והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, "(מ

לה דברי  מלבד אשר נתן לה מעצמו כנגד אשר הביאה לו היא; שהיה צריך הוא גם כן לתת
חמודות מעצמו, כי היא הביאה לו הרבה.  והוא נתן לה; כנגד מה שהביאה לו, נתן לה* גם הוא 

מהנמצא בארץ ישראל שלא היה נמצא בארצה.  ויתכן לפרש: נתן למלכת שבא  –כיד המלך  – 5 
ותפן ותלך "כמו . ותהפך ותלך לארצהאת כל חפצה אשר שאלה מחידות ומדברי חכמות: 

הפך איש מעל מרכבתו "א י,יג); ופי': הפכה פניה ללכת.  וכן "במלכים (מ הכת' "לארצה
הם הסוחרים הקטנים  "תרים"ה. לבד מאנשי התרים והסחריםב ה,כו): (יד) "(מ "לקראתך

מעטי הסחורות והעסקים, והם מחפשים הרבה על המקח ועל ממכר לפי שעסקם מועט; לפיכך 
ובספר מלכים: . שלש מאות זהבהגדולים: (טז)  הם הסוחרים "סוחרים".  וה"תרים"נקראו  10 

 א י,יז), כי המנה מאה זהב: "(מ "שלשת מנים"

 ו), להיא לו (וכן  מפנרמה שמביאה.   לו היא]  פנ] אשר הביאה 3ח'.    ר] אשאלה...אשר 3-2ח'.    רכן]  2
לו  אס] ).   לה*לונתן (וכן  נ1פו] בח'.   נתן ר+ גם כן.   כנגד...לה]  פנ] אהוא.   לו פרהיא]  4היא אליו.   

שינה  1פהסיבה ( פנ] הפכה 7חכמה.    רחכמות]  6ולא.    פנ] שלא 5+ כן.    נ1פ] גם.   )פנמדו פ"ע תוקן(
 1מ, שמעט (וכן  פנמ] הסחורה.   מועט רהסחורות]  9).   השלים 1מ' (ח מ] בהתרים 8ה).   "ך לפ"הסמ

ובספר  10.   )השלים 1פ(ח'  פמשלש...זהב]  11-10ח'.    רחרים] נקראות.   הסו נ] נקראו 10מועט).   
 שלש.    נ1פ+ אלפים;  רשלשת]  11).   לובמלכים (וכן  נ1פו] מלכים

 מלבד אשר נתן לה מעצמו כנגד אשר הביאה לו היא. 3השוו דבריו שם.   ובספר מלכים וכו'. 1
ל מה שנתן לה שלמה כנגד מה שהיא שבפסוקנו הוא: נוסף ע "מלבד אשר הביאה"ובכן, פירוש 

י "שבמלכים.  והשוו התרגום.  המלרש "מלבד אשר נתן לה כיד המלך"הביאה; וכך גם משמעות 
על הפסוק במלכים הוא מפרש  כיד המלך. 5כותב שהניסוח כאן הוא לכבוד מלכי יהודה; ראו דבריו.  

הוא נוקט בפשיטות בפירושו כך  מחידות ומדברי חכמות. 6.  "לרוב"שמשמעות ביטוי זה היא 
כאן מוכח שגם מתקבל עליו לפרש כי הכוונה למתנות  "ויתכן לפרש"לפסוק במלכים.  אך מהלשון 

 8ק בחלקו הראשון של הדיבור.  "ממש.  אין שאילה זו קשורה לענין הפרשני שעוסק בו רד
, שם "תור"ערך כך בפירושו למלכים א י,טו.  השוו ספר השרשים  הם הסוחרים וכו'. "תרים"ה

נמצא שיש במשמעות אותו שורש ענין "חיפוש". למרות ששם הוא כותב כך דווקא בקשר לצורת 
.  הרעיון כאן "והם מחפשים הרבה...לפיכך נקראו 'תרים'"ההפעיל, הוא כותב כאן לענין צורת הקל 

שים הרבה מחפ"הוא שהואיל ואין להם הרבה מסחר, הם מנסים להרוויח הרבה בכל העסקות שלהם (
 שלש מאות זהב וכו'. 10י.  ").  והשוו לעומת פירושם של התרגום והמלרש"על המקח ועל הממכר

 ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור
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פי': המעלות היו מאחזים לכסא ודבוקים בו, והכבש היה לפני המעלות, . לכסא מאחזים(יח) 
כמו מעלה; אבל אינו עשוי כמעלות האבנים והעצים שהם זה על זה,  "בשכ"והיה בזהב.  ופי' 

אלא מעלה אחת לבד הוא, ומשופע הוא, והולך ועולה מקרקע עד המקום שעולין בו אליו.  
(זב' ה,ד),  "עלה בכבש"שעולין בו אליו, כמו* שאמ' במשנה  –לפיכך היו עושין למזבח כבש 

שנהבים (שמ' כ,כג): (כא)  "לא תעלה במעלות"' והיה אסור לעשות לו מעלות, כמו שכת 5 
: (כה) "שן דפיל וקופין וטוסין"א י,כב): "תרגם יונתן בספר מלכים (מ. וקופים ותוכיים

א ה,ו)!  פרשו "(מ "ארבעים אלף ארות סוסים"ובמלכים: . ארבעת אלפים אריות סוסים
ת ארבעת אלפים סוסים, או ל (ספרי במ' מב): *ארבעים אלף אצטבליות היו ובכל אח"רבותי' ז

על כל ישראל ארבעת אלפים אצטבליות* היו ובכל אחת ואחת ארבעים אלף סוסים: (ל) 
לפי שדוד לא מלך על כל ישראל ארבעים שנה, כי בחברון לבדה מלך שבע . ארבעים שנה 10 

 ב ב,יא), לפיכך אמ' כי שלמה מלך על כל ישראל ארבעים שנה: "על יהודה (ש –שנים 

לבד  3ח'.    רח'.   שהם]  רופי']  2לפי.    פנ] ודבקים.   לפני פנמו] + ונדבקים.   ודבוקים פנ] במאחזים 1
ח'.    מ] ).   ועולהלוהוא משפע (וכן  פנמומשופע,  רדהיא.   ומשופע הוא]  פנלבד היא,  והוא,  ד] הוא

 5).   ומפנרד פ"ע הושלם(ח'  אסכמו*]  4מקום.    ר).   המקום] למהקרקע (וכן  פנמן הקרקע,  ו] מקרקע
 1פ(ח'  פמ] שנהבים...וטוסין 6-5+ וכו'.    פנ+ על מזבחי,  וד] ולא.   במעלות פנרבו.   לא]  פנו] לו

] ל"ארות...ז 7-8ובספר מלכים.    ומפנרובמלכים]  7ותוסין.    נפ), לשוטווסין (וכן  וד] וטוסין 6.   )השלים
או  ס*] ב*ארבעים...אצטבליות 9-8ח'.    ר] באריות.   סוסיםו רארות]  7ל.   "וכו' פירשו רז נ1פח',  פ

או ארבעים אלף  מארבעים אלף אצטבלאות,  דאו ארבעת אלפים אצטבליות,  אארבעים אצטבליות, 
, אבל חסר ר פ"ע תוקן(ארבעים אלף אצטבליאות  נ1פאצטבליאות,  פארבעים אלף אצטבליות,  ואצטבליות, 
ארבע.    וארבעת,  נ1פרח'.   ארבעים]  ומפנרדואחת]  9.   )היו 1פ(ח'  ופנראד] היו 8.   )"אלף"שם מילת 

 ארבעים שנה על כל ישראל. מ.   על...שנה] )השלים 1פ(ח'  פ] על יהודה 11אלפים.    נ1פו] אלף

(שהוא אולי  "מעלות"חוזר אל  "לכסא מאחזים"ל: הביטוי "ר המעלות היו מאחזים לכסא וכו'. 1
לא נמצאת במקרא), שכן הכבש  "מעָלה"כי הצורה  –שהוא לשון זכר  – "מעֶלה"שון הרבים של ל

והיה  2.  "כבׁש"היה מוביל מהקרקע אל המעלות, והמעלות אל הכסא. השוו ספר השרשים ערך 
ק אינו מפרש את הכוונה בזה.  אמנם, נראה שפירושו: הכבש ", אך רד"וכבש ַבזהב"בפסוק:  בזהב.

שנהבים  5.  "מצודות דוד"זהב הטהור הנזכר בפסוק הקודם שציפו בו את הכסא; השוו הנעשה מה
השוו התרגום כאן; וראו   ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור וכו'.

, "paon"הוא העוף הנקרא בצרפתית  "טוס"י.  בדבריו על הפסוק במלכים הוא מפרש ש"גם המלרש
הוא מוסיף שיש  "תכה"; ובספר השרשים ערך )peacock( "טווס"מנם מה שנקרא אצלנו שהוא א

, ולא לאחרים, והכוונה בכך "פיל"בתרגום נסמכת רק ל "שן"הוא מין חיה.  המילה  "תכי"מפרשים ש
השוו דבריו שם.  והשוו גם  ובמלכים וכו'. ivory  .(7( "שנהב"או  "שן"היא לחומר הנקרא אצלנו 

לפי  10אורוות ששמים בהן את הסוסים.   – "stables"כמו  איצטבליות. 8הדרין כא,ב.  בבלי סנ
אין רצונו לומר שדוד  כי בחברון לבדה מלך שבע שנים על יהודה.י.  "השוו המלרש שדוד וכו'.

מלך רק על בני שבט יהודה שהתגוררו בחברון, אלא שמקום מלכותו היה חברון ושהוא מלך על כל 
הביטוי "על יהודה" חסר בכת"י פריס, ונראה שהוסיפו רד"ק דווקא כדי לברר שדוד  שבט יהודה.

 אמנם מלך על כל השבט. 
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עם . להעם הזהפי': איך אתם נועצים בעצמכם לתת לי עצה?: (ז) . איך אתם נועצים(ו) י 
היה לו לומר . לאמר אכביד את עלכםא הידיעה כמשפט; וברב היא חסרה להקל: (יד) "ה
!  אלא פרושו עם הסתר דבר, וכה משפטו: אכביד "ואני אוסיף עליוהכביד את עלכם אבי "

א, והוא מקור, כמו* "במקום ה "אכביד"ף "עלכם כאשר הכביד אבי, ואני אוסיף עליו.  או אל
א; ופי': אבי אמ' להכביד "ף בהם במקום ה"(יר' כה,ג), שהאל "אשכם"(בר' מא,מג),  "אברך" 5 

 "כי היתה סבה"ובספר מלכים: . כי היתה נסבה מעם האלהיםיו: (טו) עלכם, ואני אוסיף על
א יב,טו); והוא שם.  וזה נפעל עומד, שהוא כתאר; רוצ' לומ' כי היתה גזרה נסבה מאת "(מ

 האלהים שישמע לעצת הילדים: 

בו רק אחר  נמצאת "נועצים", והמילה "פי'"חסרה המילה  וי "איך אתם (וכן בכת נ1פח',  פ] בפי'...נועצים 1
 נ1מפו).   אכביד] לחסר (וכן  נ1פ] הסתר 3א.   "הה נא, "ה פ] ח'.   היא נ] כמשפט 2).   "בעצמכם"המילה 

מקום.    פנמ] במקום 5).   ומפנר פ"ע תוקן(ח'  אדסכמו*] ).   השלים 1מ' (ח מ] והוא מקור 4+ את.   
 8).   שהתאר (וכן  פנ] והוא.   כתאר דא ]וזה 7).   ש+ אומר (וכן  פנ] מלכים 6+ על.    רלהכביד] 
 שישמעו.    רשישמע] 

ה ".  בדבריו למלכים א יב,ו ד"נועצים"הוא מגיב לצורה הסבילה  איך אתם נועצים בעצמכם. 1
וברב היא חסרה  2.  "לתת לי עצה איש באחיואיך אתם נועצים בעצמכם ": "איך אתם נועצים"

היה לו ); השוו מכלול מא,א.  "ָלָעם"כדי להקל על הדיבור (א חסירה "ל: בדרך כלל הה"ר להקל.
כך נמצא לפנינו בכמה מהדפוסים, ועיינו בליקוטי  ."אבי הכביד את עלכם ואני אוסיף עליו"לומר 
נוסחאות המקרא.  וראו מלכים א יב,יא על שכך המשמעות.  והשוו התרגום.  אין צורך -חילופי

ל: "ר עם הסתר דבר. 3.  "אבי אכביד את עלכם"היה כתוב  ק"להשערתו של י' ווייסע שבפני רד
ק, "על הצעה זו של רד א."במקום ה "אכביד"ף "אל 4הלשון חסירה, כמו שהוא הולך ומבאר.  

מציין י' ייטלש בביאורו שיתכן שהתופעה הזאת היא תוצאת ההשפעה של צורת המקור בארמית, 
דעת מצד הצורה מהו נושא הפוַעל, וניתן לפרשו על ובכך, אין ל והוא מקור וכו'.ף.  "הנכתבת באל

בהתאם  "ַהכֵבד", בניגוד למקור, שהוא "שם הפועל"הוא מה שנקרא אצלנו  "ַהכִביד"אביו.  באמת, 
, ולא "ַהכֵבד"ק.  (בעקבות אותו הבדל, היינו מצפים אמנם שהצורה כאן תהיה "לדוגמאות שמציין רד

ק "ביהושע ז,ז הנזכרת במכלול סה,א).  אבל אין רד "ַהעִביר" ; אבל לעומת כן ראו הצורה"ַהכִביד"
לג,ב, -אצלו יש מובן אחר; ראו מכלול לא,א "שם הפועל"מחלק בין סוגים אלה כמונו. אדרבה, ל

בפירושו לאותו פסוק הוא מוסיף לבאר . "אברך"כמו  4סה,ב.  -ובקשר לצורת ההפעיל שם סה,א
 5 פירוש נוסף למילה זו.  "ברך"או שם ובספר השרשים ערך .  ור"ראוי להבריך לפניו"שהכוונה: 

 שהוא כתואר. ,וזה נפעל עומד 7.  "שכם"השוו פירושו שם, וספר השרשים ערך  ."אשכם"
-בתור שם –בזה שהוא מתאר את הנושא  "עומד"הכוונה היא שהוא בנין נפעל בצורת הבינוני, והוא 

כט,ב על שהצורה שלפנינו היא הבינוני.  בספר בלי להתייחס ִלפעולה; השוו מכלול ק –תואר 
ן נוספת; אבל "שבמלכים, עם נו "סבה"עצם כמו -הוא גם מציע שהוא שם "סבב"השרשים ערך 

שבפסוק ישמש  "נסבה"במונחים שלנו, התואר  גזרה נסבה.לבסוף הוא מצדד כדבריו כאן ובמכלול.  
 ."גזרה נסבה"עצם אשר משמעותו -איפוא שם
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ראובן "(חב' ג,יא),  "שמש ירח"ו החבור, כמו "חסר ו. יחיל בת אליאב וכו'אב(יח) יא 
(שמ' א,ב); פי': לקח בת ירימות בן דוד לאשה, ולקח גם כן* אביחיל בת אליאב.   "שמעון

ח); אולי הוא מאחד הנזכרים ושני שמות היו לו: -וירימות זה לא נזכר בבני דוד (לעיל א ג,א
כי הוא אומר, כי האחרת מתה, או לא היו לו* בנים ממנה: (כב)  על אחת מהן. ותלד לו(יט) 

. ויבן ויפרץ מכל בניופי': כי אמר להמליכו, והעמידו* בחייו לנגיד באחיו: (כג) . להמליכו 5 
כדי להחזיק כל ארצות יהודה ובנימן פי': הבין בדבר ופחד ממרד, ופרץ מכל בניו, ופזרם ב

פי': . וישאל המון נשיםכדי שלא יצטרכו לשאול לעם: . ויתן להם המזון לרבהמלכות בידו: 
לבניו, כדי להרבות זרעו.  כי לעצמו הנה כתוב כי שמנה עשרה נשים נשא וששים פלגשים 

 לצורך בניו הוא:  "וישאל המון נשים"(לעיל פס' כא); אם כן 

ים היו פי': דברי שמעיה ועדו הנביא. להתיחשאל חדר הרצים: (טו) . אל תא הרצים(יא) יב  10 
 בדברי המלכים ובהתיחשם: 

 פנ] אח'.   בת פנופי',  ורפי']  2תיקן).    1סשמח ( סאביהיל (וכן במהדורת ברויאר).   שמש]  נר] אביחיל 1
 3אביהיל.   נ ?פמו] אביחיל.   הוא מ );ל, וכן פנומ(תוקן ע"פ + בת  אדרס] ח'.   כן* פנ] מחלת בת.   בן דוד

] *בלו 4ושתי.    נ1פ ]).   ושנילאחד מן (וכן  נ1פו] + היה.   מאחד ר.   לא] )השלים 1פ(ח'  פמוירימות...לו] 
).   לנגיד] ומפנרד פ"ע תוקן(והעמירו  אספירושו.   והעמידו*]  נ1פ] פי' 5).   פנמו פ"ע תוקן(לה  ראדס
דוד.    ראל.   דברי]  פי' פנ] באל 10+ עצמו.    רלהרבות]  8מן העם.    רלעם]  7תיקן).    1סלנגד ( אדס

  הנביא.    מ] הנביאים

י.  גם ".  והשוו התרגום והמלרש"כמו"ה "ראו לעיל א א,א הערה ד ו החבור וכו'."חסר ו 1
שהיתה בתו של ירימות בן  –ו החיבור, אך הוא כותב ששיעורו: מחלת "ג מניח שחסירה וי"המלתרס

חילופים) בת אליאב בן ישי.  והשוו הערתו של ק: אביחיל, וראו ה"של אביהיל (בדברי רד ובתהדוד 
היסוד (עיינו בחילופים) חסר מובן; ואולי -במשפחת נוסח "בתגם כן "ר' קירכהיים שם.  מה שכתוב 

י פריס ומינכן, "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת וירימות וכו'. 3.  "אתגם כן "בשלב קדום היה כתוב 
 5.  "ותלד"קשה לו לשון היחיד של  אחת מהן הוא אומר.על  4ק.  "וסביר שהוא מתוספותיו של רד

הכוונה לאביה בן מעכה.  התרגום כנראה מבין  הבין בדבר וכו'. 6כך בתרגום.   כי אמר להמליכו.
 ופרץ מכל בניו.בבנין ִהפעיל.   "בון"אף הניקוד שלפנינו המורה על השורש -מלשון בנין, על "ויבן"

.  ונראה "כל בניומויפרץ "רגילות התחבירית של -ק מתייחס לאי"רדכך על פי לשון הפסוק; אך אין 
שהכוונה היא שהוא ציווה את כל בניו לפרוץ בכל הארץ, ועל כל מקום בארץ הוא מינה אחד מאלה 

ומוכח מאותו פסוק  כי לעצמו הנה כתוב וכו'. 8י.  "הבנים להיות מושל; השוו התרגום והמלרש
אל חדר  10, כי שם נמצא שמספר נשיו ובניו היה הסיבה לבחירתו.  שהוא לקח אותם לפני מאורע זה

 היו בדברי המלכים ובהתיחשם..  "יצע"ו "תא"ביתר ביאור ראו ספר השרשים ערכים  הרצים.
 ל: היו על דברי המלכים והיחסים שלהם.  והשוו התרגום."ר
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עכב שנה אחת לא *ידענו למה* נת. בשנת שמנה עשרה למלך ירבעם וימלך אביה(א) יג 
ב יב,יג), ורחבעם וירבעם תחלת "מלמלוך, שהרי רחבעם לא מלך אלא שבע עשרה שנה (דה

מלכותם בשנה אחת.  ויתכן לפרש כי רחבעם נכנס בשנת שמנה עשרה, ולא מנה אותה לו לפי 
היא מעכה בת . ושם אמו מיכיהו בת אוריאלשלא השלימה; ומנה אותה לירבעם כמשפט: (ב) 

 5 "מעכה"ו "מיכיהו"ב יא,כ), ושני שמות היו לה ולאביָה; ו"רת למעלה (דהאבשלום הנזכ
נער רך קרובים הם בלשון.  והרבה נמצאים כזה בזה הספר אדם אחד נזכר בשני שמות: (ז) 

ב יב,יג)!  אלא פרושו: כנער, שלא "והלא בן ארבעים ואחת שנה היה במלכו (דה. לבב וכו'
במלאכה הראויה להם, והם כלי השיר.  והיתה . מלאכתוהלוים בהיה אמיץ לב להלחם: (י) 

(וי' יג,י) וזולתם, כמו  "בשר חי ַּבְשֵאת"ראויה להדגש, ונרפתה להקל.  וכן  "ַּבְמָלאֶכת"ם "מ
 10 שכתבנו בספר מכלל (מא,א): 

] מנה אותה 3ח'.    מ] עשרה 2תיקן).    1מבאחת ( מ] ).   אחתומפנר פ"ע הושלם(ח'  אס*ידענו למה*]  1
ח'.    נ] ח'.   כזה ומפנרהם]  6ומנאם.    פנומנאה,  ו] זמנה.   ומנה אותה רומנה]  4שנה.    + ומנאם;  פנ

 נ] מאה.   היה במלכו נא, "מ פ] ארבעים ואחת 7.   )השלים 1פ(ח'  פ] נער...להלחם 8-6בשתי.    פנ] בשני
ח'  פ] והיתה...מכלל 10-8פירש במלאכה.    ו] במלאכה.   ללחום נ1פ] להלחם 8ח'.    נ] במלכו היה.   פרושו

 + בחלק הדקדוק.    נ1מפו] + אותם.   מכלל נ1מפשכתבנום,  ו] שכתבנו 10.   )השלים 1פ(

ראו מלכים א  תחלת מלכותם בשנה אחת. 2-3כך בפירושו למלכים א טו,א.   לא ידענו למה וכו'. 1
ומנה אותה  4ך שבע עשרה שנה ומקצת.  ל: מל"ר רחבעם נכנס בשנת שמנה עשרה. 3פרק יב.  

היא מעכה בת אבשלום כי ירבעם מלך כל אותה השנה השמונה עשרה ויותר.   לירבעם כמשפט.
היינו בין אם השמות קרובים אחד לשני,  והרבה נמצאים כזה וכו'. 6י.  "ראו התרגום והמלרש וכו'.

השוו לעומת  אלא פרושו: כנער. 7.  "אבשלום"ו "אוריאל", ובין אם לא, כ"מעכה"ו "מיכיהו"כ
הוא מסביר על איזו מלאכה יה להם וכו'. ראובמלאכה ה 8.  "נער"ה "י כאן ולעיל א כב,ה ד"המלרש

מכאן  ם וכו'."והיתה מהיא מיודעת.   "ַבמלאכה"מדובר, כי הפסוק אינו מברר כך למרות שהמילה 
 יה להדגש.ראו 9ק.  "ותיו של רדי פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספ"עד סוף הדיבור חסר בכת

באמת, הדגש  וכן בשר חי בשאת וכו'.א הידיעה.  "ח השייך במקורו לה"כמנהג עיצור שבא אחרי פת
א (השוו דוגמאותיו שם במכלול), ואילו חוסר הדגש במילה "ם המנוקדת בשו"רגיל להשמט במ

 מהווה יוצא מן הכלל. "ַבְׂשאת"
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ויפלו חללים מישראל חמש  –לפי הפשט פרושו לפניו . בהויכו בהם אביה ועמו מכה ר(יז) 
?  כלומ': יותר על "מכה רבה".  ויש בו דרש (ירוש' יב' פב,ב): למה אמ' מאות אלף איש

מרו:  אמ' ר' אבא בר כהנא: שהעביר הכרת א . אהריגתם, שלא יהיו נשותיהם ראויות להנש
זה החוטם.  ר' אמי אמ': שהושיב  –(יש' ג,ט)  "הכרת פניהם ענתה בם"ד "פניהם מהם; הה

 5 "עצמו לי אלמנותיו מחול ימים"ד "עליהם שומרים שלשה ימים עד שנתקלקלה צורתן; הה
 (יר' טו,ח): 

 רהחוטם]  4ח'.    ורהיו.   אמרו]  ריהיו]  3ירבה.    ס; רכך ] רבה 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] בויכו...ימים 5-1
 שלשת.   רשה] ח'.   של נ1פו] שומרים 5האמור.   

  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור ויכו בהם אביה וכו'. 1
נפילת  – "מכה רבה"של אותה  "פרוש", כי ה"לאחריו"בניגוד ל "לפניו"אין הכוונה  פרושו לפניו.

ק הם ביאורו "רד דבריו אלה של יות להנשא.ראולמה אמ'... 2-3באמת מופיע אחרי כן.   –החללים 
אלבק -ל עיינו בהערות לבראשית רבה מהדורת טהעאדער"את כוונת המדרש.  על ענין זה בספרות רז

בפניהם יוכל אדם "ק: "על אותו פסוק מפרש רד ."הכרת פניהם ענתה בם"ד "הה 4.  735-736ע' 
לראות את . באופן דומה, כוונת המדרש היא שמהפנים של אותם חללים ניתן "להכיר שהם רעים

אי אפשר לזהות את המת אם נהרס החוטם שלו (משנה  זה החוטם.רשעותם של אלה שעיוותו אותן.  
עצמו לי "ד "הה 5; ובכן אין להתיר לאלמנה להינשא.  "הכרת פנים"יבמות טז,ג) כי אין בכך 

מדרש דורש עיון מהו היחס בין פסוק זה לדברי רבי אמי דווקא (מלשון ה ."אלמנותיו מחול ימים
על  "קרבן העדה"בבראשית רבה סה,כ אכן נשמע שהוא מתייחס לענין הכללי של עיגון הנשים).  ב

, והכוונה היא לתקופה של שלשה ימים אשר "ָימים"כמו  "ַימים"הירושלמי מבואר שרבי אמי דורש 
 ."חול"בה שמרו על החללים; וראו שם איך שהוא דוחק לפרש את המילה 
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לא שמת בימי אביה.  שהרי אביה לא מלך אלא שלש שנים (לעיל פס' . תויגפהו יי' וימ(כ) 
ב), ומלך בשנת שמנה עשרה לירבעם (שם פס' א), ואסא בנו מלך בשנת עשרים לירבעם 

נמצא כשמלך אסא עדין חי ירבעם.  ועוד חיה משמלך אסא שתי שנים, כי  – א טו,ט)"(מ
רושו: ויגפהו יי' במלחמותיו, כמו שכ' א יד,כ).  אלא פ"עשרים ושתים שנה מלך ירבעם (מ

, כלומ': מת לו בזאת "וימת"(לעיל פס' טו),  "והאלהים נגף את ירבעם וכל ישר' לפני אביה" 5 
ר טז) "השפלות, שלא עצר כח עוד משמלך אביה.  ובבראשית רבה (סה,כ) ובסדר עולם (סע

–ז ממנו "ולא בער ע על אביה, ומפרש: בעון שלקח בית אל (לעיל פס' יט) "ויגפהו"מפרש 
את  – "ויגפהו יי'"שמצא שם אחד מן העגלים.  ועוד יש בו דרש (ירוש' יב' פב,ב), והוא רחוק: 

ועמכם "ד "סבור שהוא ירבעם?  אינו אלא אביה!  ולמה נגף?  על שבזה לירבעם ברבים; הה
נדרש  לפי שהיה "מדרש"נקרא ספרו* . במדרש הנביא עדו(לעיל פס' ח): (כב)  "עגלי זהב 10 

 תמיד לראות שם עניני המלכים: 

(שו' יח,ז); כלומ': לא יהיה הם  "יורש עצר"פי': אל ימלוך, כמו . אל יעצר עמך אנוש(י)  יד
 ממשלה כנגדך.  או פי': אל יעצר כח: 

 1מ' (ח מ] שנה 4עד.    רחי.   כי]  רכשמת.   חיה]  פנ] כשמלך 3).   השלים 1מ' (ח מ] בואסא...לירבעם 2
 7בזו.    פנ] ח'.   בזאת פנ] לו 5שאמ'.    מפנופירושו).   שכ']  1פפי' ( פופרוש,  מ] פרושו).   יםהשל

ישב ודרש.    נ1פ] יש בו דרש 8.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ועוד...זהב 10-8שבעון.    רבעון] .   + יי' ו] ויגפהו
+ וגו'.    נ1פוהזהב;  רזהב]  10את ירבעם.    נ1פ] לירבעם 9ולא.    נ1רפואינו.   ולמה]  ראינו]  9ח'.    ראת] 

 לא. ראל]  13מלך.    רכלומר.   ימלוך]  פנפי']  12).   ש , וכןפנרמ פ"ע תוקן(ספר  אוסספרו*] 

משמלך עיינו להלן יד,י ובהערות.  שלא עצר כח.  6י.  "השוו המלרש לא שמת בימי אביה וכו'. 1
ה ממש, כי הוגף ירבעם במלחמה רק אחרי שאביה מלך ונלחם אין הכוונה לתחילת מלכות אביאביה. 

ל עיינו בהערות לבראשית רבה "על ענין זה במדרשי רזובבראשית רבה ובסדר עולם וכו'. בו.  
ג.  וכן ", ולסדר עולם מהדורת מיליקובסקי.  והשוו המלתרס736-737אלבק ע' -מהדורת טהעאדאר

כט נמצא שירבעם -במלכים א יב,כח ז ממנו וכו'."עולא בער  7י מבראשית רבה.  "מצטט המלרש
י "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת ועוד יש בו דרש וכו'. 8שם בבית אל את אחד העגלים שעשה.  

פריס ומינכן, וסביר שהוסף באותו זמן שהוסף הציטוט מאותה פיסקה בירושלמי שבדיבור הקודם.  
לא נמצא באותו פסוק לעיל שאביה היה אחד מחמת ש "רחוק"פירוש זה הוא והוא רחוק וכו'. 

מהמדברים.  יתירה מזו, אין סיבה להקפיד על מה שטען על העגלים שעשה ירבעם, בייחוד כשהטענה 
השוו ספר השרשים ערך  לפי שהיה נדרש וכו'. 10היתה תגובה לאנשים שהשתתפו במרד שלו.  

השוו דבריו שם  ."יורש עצר"כמו  פי': אל ימלוך, 12, ועיינו להלן כד,כז ובהערות.  "דרש"
.  והשוו התרגום.  בספר השרשים שם הוא מפרש את הקשר בין שורש "עצר"ובספר השרשים ערך 

.  וראו "לפי שהמלך או המושל עוצר העם מלצאת ומלעשות דבר בלי רשותו..."זה לענין המלכות: 
ק שם.  "להלן כ,לז ודברי רד כדלעיל ב יג,כ; והשוו אל יעצר כח. 13י.  "גם פירושיו של המלרש

לא עכבתי הכח "בדניאל י,ח:  "ולא עצרתי כח"הוא מפרש את הביטוי  "עצר"בספר השרשים ערך 
, כלומר שכל כוחו הלך ממנו.  ובכן, הכוונה כאן היא: אין אדם שמעכב כח (=שיש בו כח) "לעצמי
 כמוך.
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ועבדת שם אלהים "ז, כמו "בדי עז, כמו עו"שיהיו בגלות בין עובדי ע. ללא אלהי אמת(ג)  טו
(דב' כח,לו) כמו שתרגם אנקלוס, כי כשעובד עובדיהם כאלו עובד אותם.  או פרושו:  "אחרים

(שמ' כא,ו), שפרושו: השופטים; כי הגוים  "והגישו אדניו אל האלהים"ללא שופטי אמת, כמו 
ואה נבואת עודד פי': והנב –חסר הנסמך . והנבואה עדד הנביאשופטי ישראל בגלות: (ח) 

(יה' ג,יד), ואחרים זולתו.  או פי': והנבואה לעודד הנביא.  והנה  "הארון הברית"הנביא; וכן  5 
?  רוצה לומר: בן עודד "והנבואה עודד הנביא"ואיך אמר  –הנבואה היתה לעזריהו בן עודד 

שתי בו פרוש פ שפר"(יר' לב,יב), שרוצה לומר: בן דודי; ואע "לעיני חנמאל דודי"הנביא, כמו 
או  – ).  או יתכן כי גם אביו התנבא לו כענין הזה פעם אחרת"דוד"ש ע' "אחר (יר' שם, סה

וכששמע הדברים האלה  – כי עודנו חי, וכן מצאנו אותו בימי אחז (להלן כח,ט), באותה הפעם
 10 : השקוצים *התחזק ויעברמפי בנו, ושמע הנבואה של אביו פעם אחרת, עם כל זה 

ל (עובד  1פ ]ב).   עובדיל כאלו (וכן נ1מפ] א.   כמו)השלים 1פ( ח' ופר] בז"כמו...ע.   ח' מ ]אעובדי 1
+ ותפלחון תמן  ו] .   אנקלוס)השלים 1פ(ח'  פ] כמו...כי 2).   לועבדתם (וכן  נ1פורעובדים).   ועבדת] 
ופי'  פנ] פי' 4.   )השלים 1פ( ח' פמ] או...בגלות 4-2).   תיקן 1מ( שעובד מ] כשעובד.   לעממיא פלחו טעותא

+ הארון  ל(] הברית 5).   השלים 1מ' (ח מ] נבואות.   עודד נ] הנבואה.   נבואת פנ] בופירושו).   והנבואה ל(
 נ] הנבואה.   הנביא פנוהנבואה] ).   השלים 1מ' (ח מ] ).   או פי'לזולתם (וכן  רארון הברית).   זולתו] 

 1פ(ח'  פ] פ...אחר"ואע 8-7אבל רוצה).    לאלא רוצה ( נ] .   רוצה)השלים 1פ(ח'  פ] הנבואה 6הנבואה.   
זה  רמזה;  פנ ]בעניין.   הזה פנו אבי.   כענין] מאחיו,  ראביו]  8).   לפ (וכן "אע נ1פ] פ"ואע 7.   )השלים

ויעבד  ס).   ויעבר*] ל מאביו (וכן נ1פו] של אביו.   + של הנבואה מ] ח'.   הנבואה נ] מפי בנו 10).   ל(וכן 
 ).   ומפנר פ"ע תוקן(

ותפלח "באונקלוס שם:  כמו שתרגם אנקלוס. 2ל: יהיו בכך כמו עובדי עבודה זרה.  "רז. "כמו עובדי ע 1
מכאן עד סוף  או פרושו וכו'.י וטיקן כאן (עיינו בחילופים).  ", כמו שנמצא בכת"תמן לעממיא פלחי טעותא

ק בספר השרשים "ק.  כפירוש זה מצדד רד"ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רדי פריס "הדיבור חסר בכת
...ופירוש הפסוק: ימים רבים יהיו ישראל בגלות שלא יהיו להם שופטי אמת ולא כהן "(השני):  "אלה"ערך 

י המפרשים את הפסוק הזה ואת אלה דלהלן "ג.  אך ראו התרגום והמלרש".  וכן מפרש המלתרס"מורה צדק
חסר הנסמך  4מתייחס איפוא לעגלי הזהב שהיו בימי ירבעם.   "ללא אלהי אמת"ל הָעַבר. בתרגום מבואר שע

ד חסירה; השוו מכלול "והלמ והנבואה לעודד הנביא. 5ק לאיוב יט,כט.  "ראה מכלול מג,א.  והשוו רמ וכו'.
השוו מכלול נ,א.  והשוו התרגום.  גם חסירה;  "אשר"לעודד הנביא, ומילת  אשרנ,ב.  נראית הכוונה: והנבואה 

באותם מקומות שציינתי, איפה שרד"ק מציג את הפירוש האחר, הוא  פ שפרשתי בו פרשו אחר."ואע 7
או  9ק.  "י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"מציג את הפירוש שבכאן תחילה.  ביטוי זה חסר בכת

ושמע "להגיד אותה נבואה.  מה שכתוב בהמשך  נראית הכוונה: באו האב והבן ביחדבאותה הפעם וכו'. 
.  ובכן, יתכן שאפשרות זו "באותה פעם"כנראה סותר את ההצעה שבאו  "הנבואה של אביו פעם אחרת

רק אחרי שהוא התחשב בפסוק להלן המזכיר את אביו  –י "אף שאין עדות לכך בכת –ק "הוכנסה על ידי רד
השתנה  "הנבואה של אביו"י פריס, הביטוי "ראוי לציין שבכת בימי אחז, ולא תיקן את רצף המשפט.  ברם,

י פריס); וכן נמצא "על ידי הסופר שהכניס את התוספות (השוו גם הנדפס המבוסס על כת "הנבואה מאביו"ל
נוסח שהיא אמנם היחידה השומרת על תוספות -י וטיקן, הנציג האחר של אותה משפחה של עדי"בכת

, כלומר: "הנבואה של אביו"ציע שבשלב הראשון רד"ק פירש שהמלך שמע את מסויימות.  ניתן איפוא לה
ק את האפשרות שאמרו את "אותה נבואה ששמע אי פעם מהאב הוא שמע עכשיו מהבן; אבל אחרי שהכניס רד

כדי לפרנס אותה אפשרות, כלומר: במסגרת  "הנבואה מאביו", הוא שינה את הלשון ל"באותה פעם"הנבואה 
), נוסף על מה ששמע המלך את הנבואה פעם אחת מהבן, הוא שמע אותה גם "באותה פעם"(=אותו מאורע 

 ל: מחמת כל מה ששמע."ר עם כל זה. 10מהאב.   "פעם אחרת"
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ב "היא אם אביו, כי מעכה בת אבשלום היתה אם אביה אביו (דה. וגם מעכה אם אסא(טז) 
רוצ'  –א טו,ב) "(הש' מ "אבשלום ושם אמו מעכה בת"יא,כ).  ובספר מלכים אומר על אסא 

(שמ' ב,יח), וגם  "אל רעואל אביהן"לומר: אם אביו.  ודרך הלשון לקרא לאבי אביו אביו, כמו 
אשר עשתה ז, כמו שאמ' "לאם אביו אמו.  וזכר אם אביו לאסא בעבור שהיתה עובדת ע

תכן לפרש כי , ועם כל זה עשה הוא הישר בעיני יי' ולא נטה אחריה.  גם ילאשרה מפלצת 5 
ומלחמה אם אסא כמו אם אביו: (יט)  – "מעכה בת אבי שלום"אחרת היתה שנקראת גם כן 

פי': מלחמת ישראל, אבל מלחמת הכושים . לא היתה עד שנת שלשים וחמש למלכות אסא
 יד) היתה בשנת חמש עשרה למלכות אסא: -ב יד,ח"(דה

 מ ]וזכר...אביו 6-4וכן.    ומפנראבא.   וגם]  ואבי,  ר ]גאבי.   אביו מרלאבי]  3אבישלום.    1מ] אבשלום 2
מופלצת לאשרה.   עשה  פנ1מו] לאשרה מפלצת 5שנ'.    פנו] ח'.   שאמ' 1מ] עובדת 4).   השלים 1מ' (ח

 לאסא. פנלמלך אסא,  רלמלכות אסא]  8אבישלום.    מאבשלום,  רופנאבי שלום]  6הוא עשה.    נ] הוא

מלחמת  7ירושו על הפסוק במלכים רד"ק אמנם מניח שהיא היתה האם שלו.  בפ גם יתכן וכו'. 5
ק שם ובהערות.  הכוונה כאן היא למלחמה המסויימת הנזכרת "עיינו להלן טז,א, ובדברי רד ישראל.

שם, שהיתה אולי המלחמה הכי מפורסמת בין בעשא ואסא; אבל היה מצב של מלחמה בין בעשא 
שנה זו נזכרת  היתה בשנת חמש עשרה למלכות אסא. 8ק שם.  "רדואסא כל ימיהם כמו שמזכיר 

ק שהמלחמה, נבואת עזריה "לעיל (פסוק י) בקשר לאסיפת העם לזבוח לה' ולכרות ברית; ומניח רד
שלאחריה, טהרת הארץ שבעקבות אותה נבואה, והאסיפה לזבוח על מזבח ה' שחידש אסא במסגרת 

 תה שנה.הטהרה (לעיל ב טו,ח) אירעו כולן באו
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היאך היה זה?  והלא כת' בספר . בשנת שלשים ושש למלכות אסא עלה בעשא(א)  טז
א טז,ח).  ועוד כת' שם כי "(מ "בשנת עשרים ושש...לאסא...מלך אלה בן בעשא"מלכים 

בשנת שלש לאסא מלך בעשא על ישראל, ומלך עשרים וארבע שנה על ישראל (שם טו,לג).  
ים ושש לאסא!  יתכן לפרש כי אותן חשבונות של ספר מלכים הנה שלמה מלכותו בשנת עשר

אינו מונה לתחלת מלכות אסא, אלא לתחלת מלחמותיו; ועשר שנים שקטה הארץ בתחלת  5 
ב יג,כג).  ולפי שבספר מלכים זוכר "(דה "בימיו שקטה הארץ עשר שנים"מלכותו, כמו שאמ' 

מעת שהחל להלחם; ועשר שנים ענין מלכי ישראל גם כן, לא זכר תחלת מלכות אסא אלא 
ששקטה* הארץ לא* מנה אותם שם.  ושתי שנים מאלה עשר שנים היו בימי ירבעם; והשמנה 
שנים לא מלך נדב על ישראל, ואם מלך לא חזקה מלכותו ולא מנה אותם לו.  ובשנה השנית 

מ' שאו "בשנת שלש לאסא"אחר העשר שנים מלך נדב מלכות שלימה, ונלחם עם אסא.  והנה  10 
שם זהו פרושו: בשנת שלש שהחל להלחם עם מלכי ישראל.  ונלחם תחלה עם נדב בן ירבעם; 

ומלחמה היתה בין אסא ובין "ולשלש שנים מלך בעשא, ונלחם עם אסא כמו שאומ' שם 
 א טו,לב).  "(מ "כל ימיהם…בעשא

ח'.    פנ] בעל ישראל 3הודה.   + מלך י פנלאסא]  2.   )השלים 1פ(ח'  פ] ח'.   זה ס; פכך ] למלכות...בעשא 1
 12-7).   השלים 1מ' (ח מ ]זכר 7עשרה.    נ] .   עשר)השלים 1פ(ח'  פ] כמו...שנים 6ועשרה.    נ] ועשר 5

שקטה  אסששקטה*]  8ח'.    מ] ועשר...להלחם 11-7שחל.    רשהחל]  7.   )השלים 1פ(ח'  פ] אאלא...אסא
אותם]  9וה'.    ר] ושתיים?.   והשמנה ר).   ושתי שנים] נ1פוקן ע"פ (תוח'  ראס] ).   לא*נ1פור פ"ע תוקן(
שחל.    רשהחל]  11ואם.    נ1פ] מלכותו שלמה.   והנה רהעשרה.   מלכות שלימה]  נ1פ] העשר 10אותו.    ר

 ושלש. נ1פ] ולשלש 12

רים ושש הנה שלמה מלכותו בשנת עש 4השוו דבריו למלכים א טו,לג.   היאך היה זה וכו'. 1
בפירושו למלכים שם הוא מפרש ֶשממה שמלך בעשא בשנה השלישית לאסא, ומלך עשרים  לאסא.

וארבע שנה, יוצא שבעשא מת בשנת עשרים ושבע לאסא; ואין הוא מזכיר את מה שכתוב שמלך אלה 
בנו בשנת עשרים ושש לאסא, כי קושיתו עומדת במקומה בין כה וכה.  אך דעתו כאן לפרנס גם את 

פסוק ההוא כשהוא כותב ששלמה מלכותו בשנת עשרים ושש לאסא.  נראה שהוא מניח שמלך ה
בעשא קרוב להתחלת השנה השלישית של אסא, וגם שלא נגמרה לו השנה העשרים וארבע שלו 
(השוו דבריו בהמשך על נדב בן ירבעם); ובכן, אין לתמוה על כך שכשמת בעשא ומלך אלה בנו, לא 

ולפי שבספר מלכים זוכר ענין מלכי ישראל גם כן  6עשרים ושש של אסא.  נגמרה עדיין שנת ה
ל: הואיל ועוסק ספר מלכים גם במלכי ישראל והיחסים שביניהם לבין מלכי יהודה, ניתן "ר וכו'.

להציע שהספר מונה שם את מלכות אסא מזמן מלחמותיו עם ישראל.  מהמספרים הנזכרים שם 
ק, כשכתוב שם (א טו,ט) שמלך אסא בשנת עשרים לירבעם, "רדבמלכים, מוכח שלפי גישתו של 

הכוונה היא לתחילת מלכותו ממש; אבל החל מפסוק י שם, איפה שכתוב שמלך ארבעים ואחת שנה, 
כי ירבעם מלך עשרים ושתים  ושתי שנים...היו בימי ירבעם. 8הכוונה היא לתחילת מלחמותיו.  

והשמנה שנים לא מלך נדב רים לירבעם (שם א טו,ט).  שנה (מלכים א יד,כ), ואסא מלך בשנת עש
נדב מלך אחרי מות ירבעם (שם א יד,כ) בשנת שתים לאסא (שם א טו,כה), אשר  על ישראל וכו'.

משמעותו לפי רד"ק השנה השנייה לתחילת מלחמותיו, שהיא שנת שתים עשרה לתחילת מלכותו. 
ן מותו של ירבעם בשנת שתים למלכות אסא עד ובכן, לא היה שום מלך על ישראל במלוא המובן מזמ

ל: המשיך במלחמות "ר ונלחם עם אסא. 10שמלך נדב בשנת שתים למלחמות אסא עם ישראל.  
שהיו לישראל עם אסא שהתחילו כבר מקודם, אחרי אותן עשר שנים ששקטה בהן הארץ.  ממה 

שנדב עמד בראש ק במשפט הבא שאסא נלחם תחילה עם נדב, נשמע שהוא תופס "שכותב רד
 המלחמות אף לפני שמלך מלכות שלימה; ואמנם סביר להניח כן, שהרי נדב היה עומד להיות המלך.
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היתה* בשנת עשרים ושלש למלכות בעשא,  את הרמהומלחמה זאת שעלה* בעשא *ובנה 
ו למלחמת אסא, כי שנה "ה או כ"שהיא שנת שלשים ושש לתחלת מלכות אסא; והיא שנת כ

ב בן ירבעם מונה אותה גם כן לבעשא, כי אפשר שלא שלמה השנה לו.  ובסדר שניה של נד
ר טז) אומ' כי המלחמה הזאת היתה בשנת שש עשרה לאסא, שנה אחת אחר "עולם (סע

והוא  –ו הוא אומ' למיתת שלמה, כי כשנשא שלמה את בת פרעה "מלחמת הכושיים; ומניין ל 5 
ו שנה שהיה "ו שנה כנגד אותן ל"ת בית דוד לנגזרה גזרה שתחלק מלכו –בשנת ד' למלכותו 

ו שנה "ו לאסא, ששלמו ל"שלמה חתן פרעה.  והיתה עתידה לחזור מלכות בית דוד בשנת י
לשלמה; ומפני שקלקל אסא במלחמת בעשא, ונשען על מלך ארם ושלח לו אוצרות בית יי' 

דוד, והיתה חלוקה (להלן פס' ב), ולא נשען על יי' (להלן פס' ז), לא חזרה מלכות בית 
 10 כשהיתה: 

 2).   פנמו פ"ע הושלם(ח'  ראס).   *ובנה...היתה*] פנרמ פ"ע תוקן(שעשה  אוסזו.   שעלה*]  פנ] זאת 1
השנה ).   השלים 1מ' (ח מאותם.   כן]  ראותה גם כן]  3למלחמות.    ור.   למלחמת] )השלים 1פ(ח'  פ] בשנת
בית השלים).    1מח' ( מ] לו 8השלים).    1מח' ( מ] אומ' 5ח'.    ר ח'.   שש] רהיתה]  4לו השנה.    מלו] 

 כמו שהיתה.    רכשהיתה]  10.   השלים) 1פ(ח'  פ] יי'

לא ברור לי מדוע המלחמה ההיא לא יכלה להיות  בשנת עשרים ושלש למלכות בעשא וכו'. 1
בתוך השנה השנייה של בשנת עשרים וארבע למלכות בעשא, ולא עשרים ושלש; כי אם בעשא מלך 

ק, שהיא השנה השלישית למלחמות אסא והשנה השלש עשרה למלכות אסא, "נדב כמו שמזכיר רד
ו של מלכות אסא שאירעה בה אותה מלחמה, ושנת "ג של בעשא נגמרה איפוא בתוך השנה הל"שנת כ

תחילו אם מלחמות אסא ה ו למלחמת אסא."ה או כ"והיא שנת כ 2ד של בעשא התחילה אז.  "הכ
א למלכותו, ולא מיד אחרי עשר השנים ששקטה בהן הארץ, יתכן אמנם שהתחילה "באמצע שנת י

במלכים א טו,כה כתוב כי שנה שניה וכו'. ה של מלחמותיו.  "ו של מלכותו תוך השנה הכ"שנת ל
שנדב מלך בשנת שתים לאסא ומלך שנתיים, ובפסוק לג שם כתוב שבעשא מלך בשנת שלש לאסא; 

שנה אכן נמנית כאחת שנות מלכות בעשא (ראו החשבון בתחילת הדיבור). נמצא ששנות ואותה 
מלכות בעשא כוללות אותה שנה שנייה של מלכות נדב, ויש להניח איפוא שנדב מת בתוך השנה 

ג לבעשא תהיה "ההיא.  לּו שלמה השנה השלישית למלחמות אסא לנדב, ובעשא מלך רק אז, שנת כ
השנה השלישית למלחמות  בתוךק לברר שכיון שמלך בעשא "א.  אך בא רדו למלחמות אס"שנת כ

ובסדר עולם  3למלחמות אסא.   ה"כג לבעשא אירעה בשנת "אסא, גם יתכן שהמלחמה שבשנת כ
ק על כך בפירושו על הפסוק במלכים; ועל כל "י.  ראו מה שמקשה רד"כן מצטט גם המלרש וכו'.

ראו  והוא בשנת ד' למלכותו. 5ה מהדורת מיליקובסקי.  הענין עיינו בהערות שבסדר עולם רב
כי שלמה מלך ארבעים שנה; ו שנה וכו'. "כנגד אותן ל 6ק שם ג,א.  "מלכים א ב,לט; ג,א; ודברי רד

ל: נשארה המלכות חלוקה כמו שהיא היתה משך "ר והיתה חלוקה כשהיתה. 9ראו לעיל ב ט,ל.  
 ו שנה."אותן ל
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. וירצץ אסא מן העם בעת ההיאשר לבבם שלם; ורבים כמהו: (י) עם א. עם לבבם שלם(ט) 
(בר'  "למינהו"פי': ומינים; תרג' . וזניםכי היה לו כעס עם הכל על הנבואה אשר שמע: (יד) 

ל פרשו (ב' "פי': שריפת הבשמים והמרקחות.  ורבותי' ז. וישרפו לו שרפה: "לזנוהי" –א,יב) 
 בשעת מיתתן מטתן וכלי תשמישן: יא,א) שהיה מנהג המלכים לשרף  ז"ע

  .   תשמישו פנ] את מטתן.   תשמישן ופשתן;  נ] מטתן 4בעבור.    ר השלים), 1סח' ( סעל]  2

חסירה; ראו מכלול נ,א.  לשון  "אשר"ל: יש דוגמאות רבות איפה שהמילה "ר ורבים כמהו. 1
מרקחים במרקחת "ם מינים היו ואות פי': ומינים. 2.  "עם צדיקיא דלבהון שלים לותיה"התרגום: 

, כי הוא "זנים"אינו תיאור ל "מרקחים"י.  אך מהתרגום נשמע ש"; השוו על כך המלרש"מעשה
ק את פירושו ", שם מציג רד"זון".  והשוו ספר השרשים ערך "מבסמין... וריחניןוזינין "מתרגם: 

.  "זנה"שהשורש הוא ), ומברר "זנה"ג ערך "ג (השוו גם ספר השרשים לריב"שבכאן בשם ריב
, פירוש רד"ק לדניאל ג,ה (בסוף ספר השרשים), ופירושו "מתה"והשוו גם ספר השרשים סוף ערך 

; "ובמשרפות"ה "השוו דבריו לירמיהו לד,ה ד וישרפו לו וכו'. 3.  "מזוינו"ה "לתהילים קמד,יג ד
א לא,יב.  גם לפי  , ועל שמואל"שרף"י.  וראו גם דבריו בספר השרשים ערך "והשוו גם המלרש

 התרגום הכוונה היא לשריפת בשמים.
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שלא חטא; אבל באחרונה חטא במעשה בת שבע . כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים(ג) יז 
כנגד שאר מלכי יהודה שהיו  "הראשונים"ב כד).  או אומר "ב יא) ובמנות ישראל (ש"(ש

ותם הדרכים הם דרכי כל מלכי יהודה חוטאים באחרונה, וכך הפי': כי הלך בדרכי דוד אביו, וא
א "כי שלמה לעת זקנתו נשיו הטו את לבבו (מ – הראשונים*.  אבל באחרונה היו חוטאים

ב יב,א); וכן אביה לפי המדרש "(דה "וכחזקתו עזב את תורת יי'"ד); וכן רחבעם: -יא,ג 5 
ג), וגם -בב טז,"שכתבנו (לעיל ב יג,כ); וכן אסא חטא באחרונה ונשען על מלך ארם (דה

משא בהמות . וכסף משאכך היה שמו: (יא) . לבן חילבחליו לא דרש את יי' (שם פס' יב): (ז) 
, נראה כי בכל שנה היו מביאים "הביאו"ולא אמ'  "מביאים"כסף ושאר מנחות.  ואחר שאמ'  –

, "בירה"כמו . בירניותבכל שנה היו מביאים לו: (יב)  –וכו' מביאים לו צאן אילים  לו; וכן
. המתנדב ליי'(יש' מג,יח): (טז)  "קדמוניות"(איכה ד,י),  "רחמניות"ד "ן יו"ד כנו"ן והיו"והנו 10 

המתנדב "אולי התנדב לאוצרות בית יי' כסף וזהב, והיה אחר שהיה שמו כשמו; לפיכך אמ' 
 : "ליי'

 1מ' (ח מ] ח'.   כל מלכי פנ] + הוא.   אביו נ1פוכן;  ורוכך]  3ח'.    רשאר]  2באחרונים.    פנ] באחרונה 1
בחזקתו.    וובחזקתו,  מפנרוגם.   וכחזקתו]  רוכן]  5).   ומפנר פ"ע תוקן(ח'  אסהראשונים*]  4).   השלים

 9-7כן.    פנ] + וכו'.   כך נ?1פו] ח'.   יי' ר] את 7וכן.    רוגם]  6.   )השלים 1פ(ח'  פ] וגם...יי' 7-6
ח'.    נ1פוכסף,  ו] כסף 8בהמה.    ו] .   בהמות)תיקן 2פ(מצא  נ1פ] במשא 7  . )השלים 1פ(ח'  פ] בוכסף...לו

אחר]  11קדמניות.    נ] קדמוניות 10.   ד"ויו פנ] ד"י.   יו"וה רד] "והיו 10ח'.    נ1פ] וכו' 9ח'.    נ1פו] אמ'
 אחד. ר

כלומר: דרכיו , "דרכי דוד אביו"הוא תיאור ל "הראשנים"לפי פירוש זה,  שלא חטא וכו'. 1
או  2י.  "הראשונים של דוד אביו, מה שאין כן לפי הפירוש השני.  כפירוש ראשון זה מצדד המלרש

וכן אביה לפי המדרש  5.  "יש מפרשים"י בשם "כך מצטט המלרש וכו'. "הראשונים"אומר 
ב יג,כ) י.  סביר שכוונת רד"ק היא למדרש שהוא ציטט לעיל ("דוגמה זו לא נמצאת במלרש שכתבנו.

המופיע בבראשית רבה וסדר עולם, אשר לפיו נענש אביה על שלא ביער את העבודה זרה שבבית אל.  
לעומת כן, מה שרד"ק מצטט שם מהירושלמי שנענש אביה על שביזה לירבעם ברבים (הסבר 
שלדעתו של רד"ק הוא "רחוק") הוא הוסיף בשלב מאוחר (עיינו בהערות שם), ובכן אין נראה שהוא 

י פריס, וסביר שהוא "ביטוי זה חסר בכת וגם בחליו לא דרש את ה'. 6מתייחס אליו כאן.  
י פריס, וסביר שאף הוא מתוספתיו "גם דיבור זה חסר בכת וכסף משא וכו'. 7ק.  "מתוספותיו של רד

כסומך (השוו לעומת  "משא"נדמה שאין הוא מפרש  כסף ושאר מנחות. –משא בהמות של רד"ק.  
, כלומר: שלחו "משא"שהיו  "מנחה וכסף"); אלא, הוא מפרש את הפסוק: היו מביאים י"המלרש

 9.  "תקרובתא": "משא"ליהושפט בהמות טעונות כסף ושאר מנחות.  השוו לעומת התרגום המפרש 
 "ביר".  בספר השרשים ערך "בירה", אשר בלשון יחיד הוא "בירות"ל: כמו "ר וכו'. "בירה"כמו 

; והשוו גם דבריו להלן כז,ד "ופירושו: ארמונות"ד היחס, "ד היא יו"והיו "נוספת"ן "הוא מפרש שהנו
כדי לברר שהכוונה היא לאותו  "המתנדב לה'"ל: אמר "ר לפיכך אמ' וכו'. 11.  "בירניות"ה "ד

 עמסיה בן זכרי שהתנדב כסף וזהב לאוצרות בית ה'.
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מי יפתה ב ח,יח): (יט) "ו יהורם (מהתחתן עמו, שלקח בת אחאב לבנ. ויתחתן לאחאב(א) יח 
הסיתם . ויסיתם אלהים ממנוכג): (לא) -א כב,כ"זה הענין פרשנו בספר מלכים (מ. את אחאב

פי': . היה מעמיד במרכבה: (לד) "ויסירם"ונתן בלבם שיסורו ממנו, כמו שאמ' בספר מלכים 
לא לשבר לב ישראל.  היה מתחזק ומעמיד עצמו כדי שלא יהיו סבורים ארם כי הוכה; ועוד, ש

 5 א כב,לה): "(מ "ָמֳעָמד"ובספר מלכים: 

פי': ועמכם יהי השם בדבר משפט, כלומ' שתיראו ממנו כאלו . ועמכם בדבר משפט(ו)  יט
הוא עמכם בדבר משפט.  או פרושו: יהיה עמכם ויעזר אתכם בדבר משפט אם תיראו ממנו: 

 צותו: אותם שמנו השופטים בכל עיר במ. וישבו ירושלם(ח) 

] ונתן בלבם 3ויסירם.    ס; רכך ] ויסיתם 2יורם.    ריהורם]  1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ויתחתן...מלכים 2-1
+ בני.   ארם]  נ1פ] יכירו.   סבורים ו] יהיו סבורים ארם 4ח'.    ומפנר] כמו...ויסירם 3.   )השלים 1פ(ח'  פמ
 1פ(ח'  פ] ועוד...ישראל 5-4.   תיקן) 1פכי הם ( פ, )יםהשל 1מ' (ח מ] אדם.   כי הוכה נאנשי המלחמה,  ר

שתראו  מ] יהיה.   שתיראו רח'.   יהי]  פנ] בפי'...משפט 6 .  )השלים 1פ( ח' פמובספר...מעמד]  5.   )השלים
תראו  אמסויעזרכם.   תיראו]  פנ] ח'.   ויעזר אתכם פנמ] פרושו 7).   השלים 1מ' (ח מ] תיקן).   ממנו 1מ(
  )."לירושלם"הנוסח: -(כך לפנינו; ובעדי] ירושלם 8תיקנו).    1מ1ס(

מי יפתה   שהוא מתוספותיו של רד"ק. סבירזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור ויתחתן לאחאב. 1
י פריס ומינכן, ונראה בבירור שהוסף על ידי רד"ק אחרי שהוא חיבר את "גם דיבור זה חסר בכת וכו'.

העיר רוח נביאי שקר "".  הוא מפרש שם שה' Εxegetical Programme" ברגר, פירושו למלכים; ראו
כמו שאמ'  3.  וראו גם שאר דבריו שם.  "לפתות את אחאב", ולא "שבאה לאחד מהם רוח נבואה

נוסח, ויתכן שהוא מתוספותיו -ביטוי זה נמצא רק במשפחה אחת של עדי ."ויסירם"בספר מלכים 
מלכים שבדיבור הבא (עיינו שם ובהערות).  אך גם יתכן שהוא היה  ק כמו ההפניה לספר"של רד

אינה  "ויסירם"ק או סופר מסויים, כי באמת המילה "ַבפירוש בצורתו הקדומה, והוא נמחק על ידי רד
אמנם אין הפניה זו:  "סית"מופיעה בספר מלכים בהקשר זה.  בדבריו המקבילים בספר השרשים ערך 

ממנו' כענין 'ויסירם', כלומר: העיר רוחם והסית לבם לסור ממנו, כמו שאמר  ופירוש 'ויסיתם אלהים"
 "ויסירם"ק ל"ק לאיוב לו,טו.  ואולי כשהפנה כאן רד".  והשוו על כך רמ"(בפסוקנו) 'ויי' עזרו'

ויסבו עליו "במלכים א כב,לב המקביל ל "עליו להלחם ויסרו"במלכים, דעתו היתה על הביטוי 
השוו היה מתחזק ומעמיד עצמו.  4והוא לא זכר את הפסוק באופן מדוייק.   שבפסוקנו, "להלחם

ביטוי זה חסר  ועוד...ישראל. כי בכך הם יתחזקו.  שלא יהיו סבורים ארם כי הוכה.התרגום.  
ק.  כך הוא מפרש גם על הפסוק במלכים.  והשוו "י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"בכת

י פריס ומינכן, וסביר שאף הוא "גם משפט זה חסר בכת. "מעמד": ובספר מלכים 5י.  "המלרש
הוא צורת הבינוני של בנין ָהְפַעל; השוו  "ָמֳעָמד"ק.  וראו דבריו למלכים שם.  "מתוספותיו של רד

י; וראו גם מה שהוא מצטט "השוו המלרש פי': ועמכם יהי השם וכו'. 6.  "עמד"ספר השרשים ערך 
אותם שמנו השופטים  8.  "ושכנתיה שריא עמכון בעיסק דינא"שון התרגום: מבבלי סנהדרין ו,ב.  ל

למרות שאותם שלוחים של יהושפט שמנו את השופטים אין נזכרים כלל, מחמת לשון הרבים  וכו'.
 לא יתכן שהכוונה ליהושפט בלבד. "וישבו"של 
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וף הענין, וקראם אומ' במדרש שהם בני שעיר, כי כן זוכר אותם בס. ועמהם מהעמונים(א) כ 
כי התנכרו* והתחפשו ולבשו בגדי עמונים כדי שלא יכירום בני ישראל, לפי שהיו  "עמונים"

י).  ויתכן לפרש כי היו -תחת מלכי יהודה עד שפשעו בימי יהורם בן יהושפט (להלן כא,ח
בני "בשום מקום, כי אם  "עמונים", כי לא נקראו בני עמון "עמונים"אומה אחרת נקראו 

ויתנו העמונים "נקראו כן על שם מקומן; וכן בדברי עזיהו  –, והעמונים היו אומה אחרת "וןעמ 5 
(להלן כו,ח).  ואפשר שהם המעונים* שזוכר שם (כו,ז), והוא הפוך.  והוא  "מנחה לעזיהו

 "וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם"; וכן מצאנו בספר שופטים "מעון"הנכון, ושם מקומן 
 (שו' י,יב): 

 מ] ).   והתחפשופנמו פ"ע תוקן(התנדבו  ראסהתנכרו*]  2).   השלים 1מ' (ח מ] שבהם.   כי רשהם]  1
.   )השלים 1פ(ח'  פ] .   שפשעו...בן)השלים 1פ(ח'  פ] + יד.   מלכי פנשתחת;  רתחת]  3תיקן).   1מוהתפשו (
+ בני.   בני  פנשנקראו,  ו] אנקראו 4  שהיו.  פנ] יהושע.   כי היו מ] תיקן).   יהושפט 1סשפשו ( סשפשעו] 

העמונים אופנ סאיפשר.   המעונים*]  מ] ואפשר 6והעמוני.    מ] אוהעמונים 5).   השלים 1מ' (ח מ] עמון
 7-6ח'.    מ] מחק).   שם 1פ+ הנה ( פשזכר?);  1פשזכרו ( פ] ).   שזוכרל , וכןמר פ"ע תוקן(

 מקום.    מ] קומןמ 7.   )השלים 1פ(ח'  פ] ...אתכםאוהוא

י "לא מצאתי כן במדרשים שלפנינו.  אבל השוו התרגום.  וראו גם המלרש אומ' במדרש וכו'. 1
ראו להלן פסוקים  כי כן זוכר אותם בסוף הענין.שמפרש כיוצא בזה, אך סובר שהם היו עמלקים.  

, כגון דברים ב,כ: "יםעמונ"במקומות אחרים אכן נזכרים ה ...בשום מקום.ראוכי לא נק 4כג.  -י, כב
בני ". אך למרות שהפסוק ההוא מופיע מיד אחרי פסוק העוסק ב"והעמנים יקראו להם זמזמים"

הוא שאין העמונים האלה  "עמונים"ק, עצם הסיבה ששינה את הלשון ל", יש לומר שלדעת רד"עמון
מעלה קושי, כי נראה  "יםִמלּכם ִשֻקץ עמנ".  ברם, הביטוי בספר מלכים (א יא,ה) "בני עמון"זהים עם 

.  ובדוחק יש לתרץ "ולִמלּכם אלהי בני עמון"בעליל שהוא מתייחס לבני עמון ממה שכתוב (פסוק לג) 
נקראו כן על שם "ק בהמשך ("היה כנראה ארץ עמון, כמו שכותב רד "עמונים"שכיון שמקום ה

מכאן עד סוף הדיבור חסר ו'. והוא הפוך וכ 6אלוה משותף.   "בני עמון"ול "עמונים"), היה ל"מקומן
הנוסח חוץ -ק.  כעין זה נמצא גם להלן כו,ז בכל עדי"י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"בכת
 אם כי בהיפוך האותיות. "עמונים"דומה ל "מעונים"י פריס; עיינו שם ובהערות.  כוונתו היא ש"מכת
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ל דרשו (ב' פס' "ה.  ורבו' זאפשר שהיתה *צריכה בדק וחדשו אות. לפני החצר החדשה(ה) 
צב,א) שחדשו בה* דברים ואמרו: טבול יום אל יכנס במחנה לויה; כלומ': בחצר חדשו מה 

(שמ' יב,טו),  "שאור"ֵשם*, בשקל . שפוטשלא היה מן התורה, וזהו* שחדשו בה: (ט) 
אשר העלה על ספר מלכי ה: (לד) "תהיו נאמנים להב. ותאמנו(יש' י,טז): (כ)  "יקוד"

ף ", האל"התחבר"כמו . אתחברספר יהוא בן חנני נכתב עם ספר מלכי ישראל: (לה) . ישראל 5 
ולא עצרו ללכת אל : (לז) "הגאלתי"(יש' סג,ג), כמו  "מלבושי אגאלתי"א; וכן "תמורת ה
 פי': ולא עצרו כח: . תרשיש

 1פ] וחדשו 1).   נ1פוראפ "לא ברור, הושלם ע ס*צריכה...בה*] ( 2-1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] לפני...בה 3-1
 וזה ?אסוזהו*]  3פי'.    נ1פו] וחדשו וחזקו.   דרשו נ, כנראה כהצעה לתקן), "וחדשו"כתב מעליו  2פוחזקו (

 מו] ).   בשקלנ1מפו פ"ע הושלם(ח'  פראס] .   שם*)השלים 1פ(ח'  פמ] + מה.   שפוט ו); נ1ופר(תוקן ע"פ 
ח'.    ס; רישראל] כך  5תהיה.    מ] תהיו 4שמור.    נ] רמסומן כטעות).   שאו וי "בשק (ובכת

 ).לש+ וכל (וכן  פנמו] וכן 6).   השלים 1מ' (ח מו] ...ישראלבספר

  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור לפני החצר החדשה וכו'. 1
ל.  "מוסב על רז "ואמרו"וכו'; ואין  ל: חידשו בה דברים בזה שאמרו"ר שחדשו בה דברים ואמרו. 2

י "הכוונה היא שבכך הוסיפו על קדושת אותה חצר; וראו רש טבול יום אל יכנס במחנה לויה.
עצם, אבל אין הוא מפרש את המילה.  ברם, -ק מברר שהוא שם"רד שפוט וכו'. 3ותוספות שם.  

משפטי ", שפירושו "שפּוטים"של הוא מפרש שהוא לשון יחיד  "ושפוטים"ה "בדבריו ליחזקאל כג,י ד
תהיו בני "י: ".  ובמלרש"והימינו באוריתיה"אבל בתרגום: ה. "תהיו נאמנים להב 4.  "נקמות
 "התחבר"כמו  5.  "העלה"נראה שמפריעה לו לשון היחיד של ספר יהוא בן חנני וכו'. .  "אמונה
כתיבה ראו גם י' קלימי, ובדבריו על הפסוק בישעיהו.  ו "חבר"כך בספר השרשים ערך  וכו'.

 י."עיינו לעיל ב יד,י ובהערות.  והשוו התרגום והמלרש ולא עצרו כח. 6  .37 הערה 274ע' היסטורית 
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 "ִרש", "ֵבן"(שמ' לג,יא) ו "ִבן", כי המלך כמו הנר המאיר.  וכן "נר"כמו . לתת לו ניר(ז) כא 
כי . ד יהודה וימליכו עליהם מלךפשע אדום מתחת י(מש' יג,יח): (ח)  "ֵרש"(מש' כח,יט) ו

מימי דוד, שהכניעם ומשל עליהם, כן היו תחת ממשלת מלכי יהודה עד עתה; ולא היו יכולין 
ויבא להמליך עליהם מלך לפי שהיו תחת מלך יהודה, והוא היה ממנה עליה' נציבים: (יב) 

גלה אליהו ברוח ב ב,יא).  וענין זה כי נ"זה היה אחר שעלה (מ. אליו מכתב מאליהו הנביא 5 
נבואה לאחד מהנביאים ושם בפיו דברי המכתב הזה, ואמר לו שיכתבם במכתב, ויביא* 
המכתב ליהורם, ויאמר לו שזה המכתב שולח אליו אליהו, כדי שיחשב יהורם כי מן השמים 
בא לו המכתב, ויכניע לבבו וידע כי רעה גדולה עשה.  והיאך אנו יודעים כי זה היה אחר 

בימי יהושפט כבר עלה, כי כתוב כאשר התחבר יהושפט עם יהורם בן אחאב ללכת  שעלה?  כי
ויאמר פה אלישע *בן שפט* אשר "וגו'  "ויאמר יהושפט האין פה נביא"למלחמה על מואב  10 

אשר "ב ג,יא), ואלישע לא נפרד מאליהו עד עלותו.  ועוד, שאמר "(מ "יצק מים על ידי אליהו
ר יז) *אמר כי* כבר ".  ובסדר עולם (סע"אשר יֹוֵצק מים"יה אומר , ואלו לא עלה עדין ה"ָיַצק

 פי': שתי שנים: . לימים שניםהיה לאליהו שבע שנים שנגנז כשבא ליהורם המכתב ממנו: (יט) 

 3ח'.    ס; מכך ] יד 2כמו.    פנ] וכן.   הוא כמו ו] ב.   כמו)השלים 1פ(ח'  פמ] ח'.   כי...המאיר נפ] כמו נר 1
הנבואה.    נ] נבואה 6.   )השלים 1פ(ח'  פמ] וענין...שעלה 9-5ח'.    מ] עליהם 4השלים).    1רח' ( ר מלכי]

כי מן  8-7לו.    ראליו]  7).   ל , וכןנ1פור פ"ע תוקן(ויבא  ס).   ויביא*] למן הנביאים (וכן  נ1פ] מהנביאים
 10ח'.    מ] עם...יהושפט 10-9אליו.    ר לו] 8שזה המכתב בא לו מן השמים.    נ1פ] השמים בא לו המכתב

 12-13ח'.    מ] + מים.   מים ו] יצק 12).   ומפנר פ"ע הושלם(ח'  אסח'.   *בן שפט*]  פנ] וגו'
היה  13).   ל , וכןנ1פ פ"עם הושל(אומר  וח',  ארס*אמר כי*]  12.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ובסדר...ממנו

 שתי.ל מחיה אליהו.   שתי]  רלאליהו] 

ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ביטוי זה חסר בכת כי המלך כמו נר המאיר. 1
, ודבריו למלכים ב ח,יט ומלכים א יא,לו.  בתרגום: "נור"ו "חנן", "אין"השוו ספר השרשים ערכים 

י: "במלרש  ק בפירושיו שם.", וכן בתרגום על אותם פסוקים בספר מלכים, כמו שמזכיר רד"מלכו"
י ור' יוסף קרא למלכים א יא,לו.  וראו גם פירוש ר' יוסף "; השוו רש"פי': עול על ישראל –ניר "

ק לעיל ע' "השוו הקדמתו של רד כי מימי דוד שהכניעם וכו'. 2ג למלכים א טו,ד.  "כספי שם, ורלב
מכאן עד  נין זה וכו'.ועי.  "השוו המלרש זה היה אחר שעלה. 5, ודבריו לעיל א א,לה ובהערות.  2
ק.  על נטייתו "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"חסר בכת "כי רעה גדולה עשה"

".  כיון שדעת Εxegetical Programmeראו ברגר, "ק ושייכותה לדבריו אלה, "הרציונאליסטית של רד
ים ב ב,א,יא), מובן מה ק היא שאחרי שעלה אליהו לא היה לו ישות פיזית (ראו דבריו על מלכ"רד

י לוי).  "ר ב"שהוכרח כאן לפרש כי אליהו התייחס לעולם הפיזי רק דרך נביא אחר (כך העירה לי ד
ראו מלכים ב פרק ב על שהיה אלישע עם אליהו כאשר עלה.  ובכן, אם  ואלישע לא נפרד וכו'. 11

ו ולא רק את אלישע.  אך לא אליהו עדיין לא עלה והיה יחד עם אלישע, הפסוק היה מזכיר את אליה
מכאן עד ובסדר עולם וכו'.  12ברור לי מנין לו שאלישע לא נפרד כלל מאליהו לפני שאליהו עלה.  

 ג."ק.  והשוו המלתרס"י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"סוף הדיבור חסר בכת
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בן עשרים ושתים "' ובספר מלכים הוא אומ. בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו(ב) כב 
ב ח,כו)!  ועוד, כי כל ימי יהורם אביו לא היו אלא ארבעים שנה, "(מ "שנה אחזיהו במלכו

(לעיל כא,ה);  "בן שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמנה שנים מלך בירושלם"שכך כת': 
אם כן היאך היה בן ארבעים ושתים שנה כשמת אביו?  זה לא יתכן!  ואומר בסדר עולם 

ר יז): כיון שהשיא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו לאשה, נגזרה גזרה זו על מלכות "(סע 5 
שהרגם  –בית דוד שתכלה עם בית אחאב.  וכן היה, שמת אחזיהו מלך יהודה עם מלך ישראל 

ועתליהו אם* אחזיהו ראתה כי מת בנה ותאבד כל זרע המלוכה.  ולפיכך, מנה ארבעים  –יהוא 
בשנת שלשים ואחת "גזרה.  ובשנת שלשים ואחת לאסא נשאה, שנאמ'  מיום שנגזרה –ושתים 

א "והלא קודם לכן מלך ארבע שנים (מ –(מ"א טז,כג)  "מלך עמרי על ישראל...שנה לאסא
שנתחתן עם אסא, ונתעלה,  –טז)!  אלא רוצ' לומ': מלך מלכות שלימה על ישראל -טז,טו 10 

נת שלשים ואחת לאסא עד שמת אחזיהו מלך א טז,כב).  ומש"והרגו לתבני ומלך על ישראל (מ
א כב,מב) "יהודה ארבעים ושתים שנה.  כיצד?  תשע שנים לאסא; ועשרים וחמש ליהושפט (מ

הרי ארבעים ושתים.  וזה המדרש הוא רחוק  –הרי שלשים וארבע; ושמנה שנים ליהורם  –
נה מימי מלכותו מאד מדרך הפשט.  ויתכן לפרש כי יהורם חיה יותר מארבעים שנה, ולא מ

יז) ונפל גם כן -ב כא,טז"אלא שמנה שנים שמלך בחזקתו; אבל מעת שנפל ביד הערביים (דה 15 
יט) לא מנו לו ימי מלכותו.  והמליכו אחזיהו בנו תחתיו בחייו מעת -בחליים* (שם פס' יח

שנפל אביו והלך בלא חמדה, והיו עשרים שנה.  וכשהמליכוהו בחיי אביו היה בן עשרים 
וכשמת אביו היה בן  – "בן עשרים ושתים* שנה אחזיהו במלכו"וזהו שאמ' במלכים  –ם ושתי

 : שנה אחתארבעים ושתים; ולא מלך אחר שמת אביו אלא 

כי  מ] שכך 3היה.    פנ] ח'.   היו אלא פנ] במלכו אחזיהו.   כי נ] .   אחזיהו במלכו)השלים 1מ' (ח מ] אשנה 2
 6ח'.    ר] אסא 5ח'.    פנ] הוא.   שנה פנ+ הוא,  מו] היה 4וכו'.    פנ] ירושלםהיה.   ב פנ] כך.   שנה יהורם

 פנ1ומר] יום.   גזרה פנ] מיום 8).   ומפנרא פ"ע תוקן(עם  סהוא.   אם*]  נ] יהוא 7כשמת.    פנ] שמת
תיקן).    1מוארבעה ( מ] וארבע 13ח'.    רונתעלה]  10שנה.    מ] ח'.   שנים רח'.   לכן]  ורשנה]  9הגזרה.   

 1פ(ח'  פ] מימי ח'.    רמדרך הפשט] .   ח' נו] מאד 14הדרש.    ו] מחק).   המדרש 1מ+ שמלך ( מ] שנים
).   השלים 1מ' (ח מ] עשרים 17ח'.    פנמו] ).   תחתיומפנרא פ"ע הושלם(ח'  סבחליים*]  16.   )השלים

+ וזהו שאמ' במלכים בן  ס*] בושתים 18ח'.    ר] ושתיםוזהו... 19-18+ שנים.    ו+ שנה,  ר] אושתים 18
 ח'.    ראחת] .   + שנה פנו] ושתים 19).   פנמו פ"ע תוקן(עשרים ושתים 

על מדרש זה עיינו בהערות  ואומר בסדר עולם וכו'. 4השוו דבריו שם.   ובספר מלכים וכו'. 1
מכאן ואילך וכן היה וכו'.  6י.  "מלרשג וה"שבסדר עולם רבה מהדורת מיליקובסקי.  והשוו המלתרס

ויתכן לפרש  14  ק לדברי סדר עולם.  וראו מה שכותב על כך מיליקובסקי שם."הוא ביאורו של רד
-. היעב"ץ בביאורו לסדר עולם רבה על"הפירוש הנכון"על הפסוק במלכים הוא כותב שכך הוא  וכו'.

, "אם לבינה"וכן טענותיו הוא מפנה לספרו , אך לת"בטלים וכלים מאליהם"ק "אתר טוען שדברי רד
במסגרת  –שלא הגיע לידינו.  בקשר לזה, ראוי להזכיר את היגדו של היעב"ץ (שם פרק יט אות א) 

ע [=דברי סדר עולם] כפורש מן "כל הפורש מדס"ש –ק "טענתו החריפה על פירוש אחר של רד
 19עד שמת יהורם אביו.   רים שנה.והיו עשב כא,כ.  "על פי דה והלך בלא חמדה. 17.  "החיים

ל: מה שכתוב שמלך אחזיהו שנה אחת, הן בפסוקנו הן "ר ולא מלך אחר שמת אביו אלא שנה אחת.
 בספר מלכים, פירושו לאחר שמת אביו.
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בת אחאב היתה כמו שכת' למעלה (ב כא,ו), אלא שיחס אותה . ושם אמו עתליהו בת עמרי
ויכו שהיה אבי אביהן: (ה)  –(שמ' ב,יח)  "אל אביהןותבאנה אל רעו"לאבי אביה.  וכן 

ֵשם, . כי המכים: (ו) " (קהלת ד,יד)מבית הסורים".  וכן "הארמים"ף, כמו "חסר אל. הרמים
. ועזריהו בן יהורם מלך יהודה, כלומ': כי צריך היה להתרפא בעבור המכות: "המכות"כמו 

יום "וכן  – "מהומה"כמו . וסת אחזיהותבהוא אחזיהו מלך יהודה, ושני שמות היו לו: (ז)  5 
כלומ': מאלהים היתה מהומה לאחזיהו שיבא אל יורם, כדי  – " (יש' כב,ה)מהומה ומבוסה
ויהוא מצא את אחי "הוא שאמ' במלכים . ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהושיפל עמו: (ח) 

ם בני המלך ובני ונרד* לשלו"וכו'  "ויאמר מי אתם" –רוצ' לומ': בני אחיו  – "אחזיהו
, כלומ': היו הולכים לעבודת אחזיהו "משרתים לאחזיהו".  וכן אמ' הנה " (מ"ב י,יג)הגבירה

 10 לעזור לבני מלך ישראל: 

+  נ1פ] כי.   הסורים רהארמים וכן]  3ח'.    רשהיה אבי אביהן]  2.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ושם...המכות 4-1
 7-5אלא ששני.    רושני]  5שהיה צריך.    נ1פ] כי צריך היה 4מחק).    2פ+ אמו ( נ1פ] יצא.   שם

והוא.    מ] ויהוא 7+ ומבוס'.    נ?1פ] מהאלהים.   מהומה נ?1פ] מאלהים 6.   )השלים 1פ(ח'  פמ] תבוסת...עמו
 מ.   לבני מלך] )השלים 1פ(ח'  פ] לעזור לבני 10.   )מאו פ"ע תוקן(ונדר  סרפנ] ח'.   ונרד* פנא] וכו' 8

 .     למלך

השוו דבריו   ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור ושם אמו וכו'. 1
ם ופירושו הארוך של הראב"ע על הפסוק בספר ".  והשוו רשב"ושם אמו"ה "למלכים ב ח,כו ד

א מתוספותיו של הואף ר שסביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבורגם ויכו הרמים וכו'.  2שמות.  
גם דיבור זה כי המכים וכו'. .  "אסר"כך בספר השרשים ערך  ."מבית הסורים"וכן  3   רד"ק.

מן "ה "בדבריו למלכים ב ח,כט ד ."המכות"כמו  4י פריס ומינכן.  "נראה תוספת ממה שחסר בכת
אין  היה וכו'.כלומ' כי צריך ל.  ", בסגו"מֶכה"היא  "מכים"הוא מוסיף שלשון היחיד של  "המכים

אין  "כי"; אך בספר השרשים ערך "בעבור"הוא כמו  "כי"ק מסביר את תחביר הפסוק.  אולי "רד
.  "כי המכים"במקום  "מן המכים"רד"ק מזכיר אפשרות כזאת.  בפסוק המקביל במלכים ב ח,כט כתוב 

זה חסר בכת"י  דיבור תבוסת אחזיהו וכו'.כך הוא נקרא בספר מלכים שם.   הוא אחזיהו וכו'. 5
יום מהומה ", וכן "מהומה"כמו   הוא מתוספותיו של רד"ק.גם ר שבכן סביפריס ומינכן, ו

מענין  "מהומה"ק "מפרש רד "הים"על הפסוק בישעיהו ובספר השרשים ערך  וכו'. "ומבוסה
(ובשורש שלו הוא מפרש  "רמיסה וגיאול"מענין  "מבוסה"; ועל הפסוק שם הוא מפרש "שבר"
מענין בזיון, והוא מדמה לכך  "מבוסה"הוא מפרש  "בוס"ענין לכלוך).  בספר השרשים ערך מ "גאל"

, שהוא ענין "תבוסה"את המשמעות של רמיסה וגיאול.  כאן, ככל הנראה, הוא מדמה את המובן של 
היא  "בוס", שהוא ענין שבר.  לשונו בביאור פסוקנו בערך "מהומה"בזיון, רמיסה וגיאול, למובן של 

שלא נהג בו יהוא מנהג מלך,  –שם בלבו ללכת אל יורם, ובהליכה ההיא היתה תבוסתו "רורה יותר: ב
, שהוא ענין "תסקפת".  ובתרגום: "ב ט,כז)"אלא בזהו, ואמר לעבדיו: 'גם אותו הֻכהו אל המרכבה' (מ

במלכים הוא שאמ'  7.  "עירבוב"י: ").  ובמלרש"נסבה"סיבתיות (השוו התרגום לעיל ב י,טו על 
בני אחי אחזיהו הם שענו כך ליהוא ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה.  8השוו דבריו שם.   וכו'.

 כשבאו לעזור לבני אחאב ואיזבל.
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וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא ויאמר "ובמלכים הוא אומר . והוא מתחבא בשמרון(ט) 
והו כשהיה נס!  אפשר כי כשרדפו נראה כי בדרך הכ –(מ"ב ט,כז) וכו'  "גם אותו הכוהו

; ולא השגוהו הם בעצמם, "ַהּכּוהּו"אלא  "ויכוהו אל המרכבה"אחריו לא השיגוהו, כי לא אמ' 
.  ואפשר כי יצא ממגדו; ומה שאמ' " (שם)וינס מגדו"אלא הורו בו חצים, והוא נס כמו שאמ' 

ס, וינס מגדו, ושם לא מת ממש, אלא השיגוהו החצים בדרך כשהיה נ –(שם)  "וימת שם" 5 
א כה,לז) ולא מת עד עשרה "(ש" וימת"שנשתתק מחמת המכות, כמו שאומ' בנבל  – "מת"

ימים (שם פס' לח).  ואחר כן נשאוהו עבדיו להתחבא בשמרון, ויתחבא בשומרון, וימצאוהו 
ויקברוהו כי כי עדין לא מת.  ומה שאמ' הנה  –* ויבאוהו אל יהוא וימיתוהושם עבדי יהוא, 

, פרושו: נתנו* אותו לקבורה והניחו עבדיו שישאוהו ירושלם, כמו אמרו בן יהושפט הוא
" וירכיבו אותו עבדיו ירושלמה* ויקברו אותו בקבורתו* עם אבותיו בעיר דוד"שאמ' במלכים  10 

לא נשאר בבית אחזיהו לעצור כח . ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה: (מ"ב ט,כח)
לא היה לו בן גדול ראוי למלוך, וכל אותן שהיו מזרע המלוכה היו  לממלכה מעת שמת הוא; כי

: (י) (להלן פס' י) לפיכך היה כח ביד עתליהו להמית כל זרע המלוכה לבית יהודה* –קטנים 
: " (מ"ב יא,א)ותאבד"; ובמקומו במלכים: " (שמ' ט,ג)דבר כבד מאד"ותמית, מענין . ותדבר
, "באדרון בית משכבא" (שם פס' ב) אותו במלכים כמו שתרגם יונתן. בחדר המטות(יא)  15 

 כלומ': בחדר שהיו שוכבין יהוידע ויהשבעת אשתו: 

 1פ] אפשר 2.   )השלים 1פ(ח'  פ] אפשר...נס 4-2נסין.   נ] ח'.   נס מ] בוכו'...הכוהו 2ויכם.    נ] וינס 1
 7+ בחולי.    פנ] שנשתתק 6.   לו נ1פ] בו 4.   בעצם נ1פ] בעצמם 3ח'.    מ] הם...חצים 4-3ואפשר.   
 1מוכי ( מ] ב).   כיפנמור פ"ע תוקן(וימיתהו  אס] ח'.   וימיתוהו* פנ] עבדי יהוא 8להחבא.    רלהתחבא] 
 ו] שנשאוהו.   ירושלם רוהניחוהו.   שישאוהו]  מ] ).   והניחוומפנר פ"ע תוקן(ח'  אסנתנו*]  9תיקן).   

 אס).   בקבורתו*] ומנרא פ"ע תוקן(ירושלמיה  סלכים.   ירושלמה*] בספר מ ו] במלכים 10לירושלם.   
 13כי כל.    ו] וכל 12כלומר לא.    ו] לא 11ח'.    פנמלא...לממלכה]  11-12).   ומפנר פ"ע תוקן(בקבורה 

 14.   )השלים 1פ(ח'  פ] ותדבר...מאד 14).   מפנר פ"ע תוקן(דוד  אסהממלכה.   יהודה*]  מרהמלוכה] 
יונתן  15.   )השלים 1פ( ח' פמ] בחדר...אשתו 16-15ח'.    ומפנר] ותמות.   ובמקומו...ותאבד רמית] ות

   ).לח' (וכן  נ1פו] שוכבין 16).   ליונתן (וכן  נ1פאותו יונתן,  ו] אותו

כמו שאומ' בנבל  6י ור' יוסף קרא שם.  "דבריו שם.  וראו גם רש השווובמלכים הוא אומר וכו'.  1
ק על הפסוק במלכים.  ובכן, אין כוונתו ", וכך צוטט בדברי רד"וימת לבו בקרבו"שם כתוב  ."ימתו"

סתם לא צריכה להיות מיתה ממש.  אלא,  "וימת"שהפסוק בשמואל משמש הוכחה ברורה שמשמעות 
, יש מקום להעלות שאף "וימת לבו"בביטוי  "וימת"כוונתו היא שהואיל ומצאנו משמעות אחרת ל

שבאותו פסוק במלכים אין משמעותו מיתה ממש.  השוו דבריו לפסוק שמואל, איפה שהוא  "וימת"
עיינו לעיל ב יד,י ובהערות.   לא נשאר...לעצור כח לממלכה. 11מפרש שנבל השתתק מחמת צער.  

דיבור זה חסר  ותדבר וכו'. 14.  "ולא אית לבית אחזיהו גבר דליה חילא למיחד מלכותא"בתרגום: 
ק.  יש לשער שההפניה למלכים הוספה בשלב מאוחר "פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רדי "בכת

י.  והשוו דבריו למלכים שם.  בהתאם לדבריו כאן, כותב "יותר, כי היא נמצאת רק בענף אחד של כת
בחדר  15י.  "הוא ענין מיתה.  והשוו התרגום והמלרש "ֶדֶבר"ש "דבר"ק בספר השרשים ערך "רד

בית   הוא מתוספותיו של רד"ק.אף ר שסביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבורגם  כו'.המטות ו
ק על הפסוק במלכים "; וכעין זה בציטוטים של התרגום בדברי רד"בית ערסתא"לפנינו:  משכבא.
י על הפסוק במלכים, והמדרש שמצטט "; השוו רש"בקדש קודשיא"י כאן.  ובתרגום כאן: "ובמלרש

 אבל ראו מה שהוא מוסיף לפרש על הפסוק במלכים. בחדר שהיו שוכבין וכו'. 16ק שם.  "רד
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; " (דה"א כו,טו)בית האספים"הוא הנאמר למעלה בענין המשמרות . לשערי הספים(ד) כג 
; " (מ"ב יא,ו)בשער סור"ובמלכים: . בשער היסודוזה השער היה לדרום העזרה: (ה) 

שהוא שער המזרחי, ושבעה שמות היו לו: (ו)  ל (ירוש' ערוב' לג,א)"ופרשו* רבותי' ז
(מ"ב ז,ב)  "אשר למלך נשען על ידו"א הידיעה.  וכן "ד במקום ה"הלמ. והמשרתים ללוים*
כי קדש "פי': הכהנים והלוים ישמרו* בתוך בית המקדש . ישמרו משמרתכמו המלך*:  – 5 

 מבחוץ:  יי'שמרת האולם וההיכל, ולא יכנסו שם ישראל, וכל עם ישראל ישמרו מ – "המה

 פ"ע תוקן(ופי'  פנוופרושו,  סופרשו*]  3האמור.    נ] הנאמר 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] לשערי...העזרה 2-1
 4-3מזרחי.    פנ] שהיה.   המזרחי פנ] שהוא).   השלים 1מ' (ח מ] ).   רבותי'ל , וכןמר

ח'.    נ1פ ]כמו המלך 5ח'.    ק] הידיעה 4).   ל , וכןנ1פקו פ"ע הושלם(ח'  סאדרמפ*והמשרתים...המלך*] 
יי']  6ח'.    ר).   בית] נ1פקוראד פ"ע תוקן(ישמהו  סישמרו*]  5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ישמרו...מבחוץ 6-5
 בית יי'.    וח';  ר

הוא הנאמר   חסר בכת"י פריס ומינכן.נראה תוספת ממה שזה  דיבורגם  לשערי הספים וכו'. 1
 2.  "ַסף"נו שם ובהערות.  התרגום כאן, כמו שם, מבין אותו כמקום הפתח, מלשון עיי למעלה וכו'.

והמשרתים  4י.  וראו התרגום.  "השוו דבריו שם; והשוו המלרש וכו'. "בשער סור"ובמלכים 
נוסח, ובכן סביר שגם הוא מתוספותיו של -דיבור זה נמצא רק במשפחה אחת של עדי ללוים וכו'.

ראו מכלול מו,א, אשר שם הפסוק הזה הוא הדוגמה היחידה  א הידיעה."ם הד במקו"הלמק.  "רד
 "אשר למלך נשען על ידו"וכן ק פירוש אחר.  והשוו גם דבריו לתהלים קמא,א.  "שלא מצא לה רד

 שהיההשליש אשר למלך ", וששיעורו: "דרך קצרה"אך שם הוא מפרש שאותו פסוק נכתב  וכו'.
עומדת במקום שנים, כלומר:  "אשר"הוא מוסיף לבאר שהמילה . במכלול מו,א "נשען על ידו

נראה תוספת ממה זה  דיבורגם  ישמרו משמרת וכו'. 5.  "השליש אשר למלך אשר נשען על ידו"
ק שלשון "למרות שלא נזכרו האולם וההיכל, טוען רד האולם וההיכל. 6  חסר בכת"י פריס ומינכן.ש

על הכהנים והלויים,  "קדש המה"אבל לא נראה לו לפרש   מתייחסת להם. "המהכי קדש "הרבים של 
וכל עם ישראל ישמרו משמרת יי' מבחוץ. אינו מתייחס לאנשים.   "קֶדש"אולי מפני שבדרך כלל 

היא  "משמרת ה'"י נשמע כי משמעות "עמו, שמהמלרש , וטעמו169ע'  דברי הימים במעיר מ' אייזמן, 
ק, המשמעות היא שמירה על "ומות האסורים להם, ואילו לרדשמירת רצון ה' שלא יכנסו בפנים למק

 המקדש מבחוץ.
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א "פי': המחלקות שהיו נחלקים מימי דוד (דה. כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות(ח) 
הוא עכבם כלם; ולא פטר יוצאי השבת, אלא עכבם  –כל משמר ומשמר שבתו  –כג,ו ואי') 

חרבו, . ואיש שלחו בידויות שומרים המלך: (י) לה – "באי השבת עם יוצאי השבת" –כלם 
בגדי . ואת העדותפי'*: כתר מלכות: . את הנזר: (יא) " (איוב לו,יב)בשלח יעברו"כמו 

. עומד על עמודו: (יג) " (יש' יב,ה)גאות"בשקל  "עדות"; " (יח' כג,מ)ועדית עדי"מלכות, מן  5 
, רוצ' לומ': על הסטו העומד "צטוונא*על א", ותרגם יונתן " (מ"ב יא,יד)על העמוד"ובמלכים: 

. והבא אחריהמקום נסדר למושב השרים: . אל מבית השדרותבו המלך בבית יי': (יד) 
 : אל מבוא שער הסוסיםכלומ': נתנו לה מקום לנוס ולהכנס . וישימו לה ידיםלעזרה: (טו) 

 2-3שבת.   רח'.   השבת]  מכלם] ).   לעכבם כלם (וכן  קועכבם כלם,  ו] שבת.   הוא עכבם כלם נ] שבתו 2
יוצאי השבת עם באי  דבאי השבת,  וא] באי השבת עם יוצאי השבת 3.   )השלים 1פ(ח'  פ] אלא עכבם כלם

 נ] עדות 5).   ל, וכן נ1פקורד פ"ע תוקן(ח'  פמ? פי, אספי'*]  4עם באי שבת.    נעם באי השבת,  פהשבת, 
 נ1פ] ).   הסדטונ1פקורד פ"ע תוקן(אטוונא  סאצטוונא*]  6.   )שליםה 1פ(ח'  פמ] עומד...יי' 7-5עזות.   

     ).לשעומד (וכן  נ1פהפטיו.   העומד] 

באי "הם בני המשמר שגמר שבוע של עבודה, ו "יוצאי השבת" ולא פטר יוצאי השבת וכו'. 1
.  "שלח" השוו ספר השרשים ערך חרבו וכו'. 3הם בני המשמר הנכנס לעבוד לשבוע הבא.   "השבת

את הנזר...ואת העדות  4; עיינו שם ובהערות.  "כלל לכל כלי זיין"להלן לב,ה כותב רד"ק שהוא 
; וראו מה שהוא מוסיף בפירושו למלכים ב יא,יב.  "עדי"ו "נזר"השוו ספר השרשים ערכים  וכו'.

זה  דיבור עומד על עמודו וכו'. 5פירושה: ספר תורה.  וראו התרגום.   "עדות"י סובר ש"המלרש
כשנתקל באותם דברי התרגום על הפסוק במלכים,  ר שהוסיפו רד"קסביחסר בכת"י פריס ומינכן, ו

ק אחרת; עיינו להלן לד,לא "אך בשלב ראשון נראה שהבין רד  .אולי כשהוא עסק בפירושו שם
ק "י רד.  וכן נמצא בדבר"אסטווניה"; וכן בתרגום כאן: "אסטונא"לפנינו:  אצטוונא. 6ובהערות.  

ספסל "הוא  "סטו"על הפסוק בספר מלכים רד"ק מפרש ש על הסטו.היסוד.  -להלן לד,לא בנוסח
של  "עמודו"וכאן  – "עמוד", והוא מוסיף שלפי זה, מה שנקרא שם "שיושבין בו השרים הגדולים

 ק למלכים ב"י.  וראו גם דברי רד"הוא מקום נכבד בסטו שהמלך עומד בו.  והשוו המלרש –המלך 
; ראו ספר "סדר"הוא מלשון  "שדרות"ו מקום נסדר למושב השרים.ו 7כג,ג ולהלן לד,לא.  

מערכת ") רד"ק מפרש שהוא "הוציאו"ה ".  בפירושו על מלכים ב יא,טו (ד"סדר"השרשים ערך 
ל: לעזור לה.  "ר לעזרה. 8י כאן.  "י שם ואחריו המלרש".  וראו התרגומים כאן ושם, ורש"השומרים

 י."השוו דבריו למלכים שם פסוק טז.  והשוו התרגום והמלרש ה מקום וכו'.נתנו ל
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הוא כסף שקלים, מחצית השקל שהיה כל ישראל נותן* . את משאת משה עבד יי'(ו) כד 
; ומפני זה " (שמ' ל,יב)כי תשא את ראש בני ישראל"פעם אחת* לשנה, כמו שכת' בתורה 

, "כסף עובר": יב,ה) ב(מ" כת' שלשה* כספים .  ובמלכים"כי תשא", על שם "משאת"קראו 
איש כסף נפשות "; " (שמ' ל,יג)כל העובר על הפקודים"והוא מחצית השקל, כמו שאומ' 

, הוא "כל כסף אשר יעלה על לב איש"; "ערך פלוני עלי"או  "ערכי עלי", הוא האומ' "ערכו 5 
שצוה משה לישראל  ,לפי': משאת משה עבד יי' והקה. והקהל לישראלהמתנדב לבדק הבית: 

תאר, וכן  "המרשעת". כי עתליהו המרשעת: (ז) (שמ' ל,טז) לאהל העדותלהביאו* במדבר 
פי': היא . בניה פרצו את בית האלהיםק: "ם בחר"המ –תאר (יה' טז,ט)  "הערים המבדלות"

 ,: בנים שהיו לה מאיש אחר"בניה"ובניה פרצו בית האלהים, לפיכך צריך חזוק ותקון.  ופי' 
 10 ולא מן המלך: 

 תוקן(ח'  אסאחת*]  2).   ל , וכןמורד פ"ע הושלם(ח' א סנותן כל ישראל.   נותן*]  פנ] כל ישראל נותן 1
 2-3בפרשת כי תשא.    ר] ח'.   בתורה...ישראל מו] בשנה.   בתורה ופנר).   לשנה] פנמורד פ"ע

שלש  אטשלשים,  דס+ משה.   שלשה*]  ר ]משאת 3מה.    נ1פ] זה 2.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ומפני...תשא
 ס] להביאו* 7.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ...העדותאוהקהל 7-6תיקן).    1סאש ( סאיש]  4.   )ומפנר פ"ע תוקן(

 נ] האלהים 11+ את.    טקפנראפרצו]  9).   שח' (וכן  פנקו] ב).   המרשעתנ1פטקורא פ"ע הושלם(ח' 
 ).   לן לא (וכ קומפנרולא]  10האלקים.   

כי "ומפני זה... 2י.  לעומת כן, ראו התרגום על כל הפסוק.  "השוו המלרש הוא כסף שקלים וכו'. 1
ק.  כך נמצא גם "י פריס ומינכן, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת ."תשא

תייחס ל: באותו פסוק במלכים מ"רובמלכים כת' שלשה כספים.  3בדבריו על מלכים ב יב,ה.  
ערכי "הוא האומר  5ק הולך ומבאר.  והשוו דבריו שם.  "יהואש לשלשה סוגי תרומות, כמו שרד

גם  והקהל לישראל וכו'. 6שם משנה ד.  ראו . "ערך פלוני עלי"או ראו משנה ערכין ה,ב.   ."עלי
ק היא "נראה שכוונת רד  הוא מתוספותיו של רד"ק.אף ר שסביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור

, ושלשון שאר הפסוק חסירה; ובכך שיעורו הוא: "הקהל"וגם ל "משה"נסמך גם ל "משאת"להציע ש
 "אתנחתא"משאת משה והקהל שצוה משה לישראל להביא לאהל העדות. נראה שפירוש זה נוגד את ה

; וראו רד"ק על הושע יד,יד בקשר לנכונותו לסטות מהמשמעות הנרמזת על ידי "לישראל"במילה 
עיינו לעיל א כו,ו  תאר וכו'. "המרשעת" 7עמי המקרא.  השוו פירושו כאן לעומת התרגום.  ט

כי סביר שהיא פרצה את בית ה' אחרי שהיא איבדה  בניה שהיו לה מאיש אחר וכו'. 9ובהערות.  
 את כל זרע הממלכה (לעיל ב כב,י) ומלכה בעצמה על הארץ (שם פסוק יב).
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שאלו לא הוציאו קדשי בית יי' לבעלים, היו הקדשים . לבעליםוגם כל קדשי בית יי' עשו 
לפיכך צריך לקבץ כסף מכל  –ההם מספיקים לחזק בדק הבית; אבל עשו אותם לבעלים 

, "כל"ישראל.  ולא הוציאו עתליהו ובניה כל קדשי בית יי', אלא רוב הקדשים; לפיכך אמ' 
.  והראיה כי נשארו מן הקדשים כד,י)" (בר' וכל טוב אדניו בידו", כמו "רב"שפרושו כמו 

ויקח יהואש מלך יהודה את כל "בבית יי' מה שאומר בספר מלכים כשעלה חזאל ירושלם  5 
.  והנותר ההוא לא רצה יהואש (מ"ב יב,יט) וכו' "הקדשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם

עדין היה קים, להוציאו במלאכה, שלא ישאר אוצר יי' רק.  ואלו לא פרצו עתליהו ובניה הבית 
כי מיום שנבנה הבית עד שבדקו* יואש לא היו אלא מאה וחמשים וחמש שנה, ובנין חזק 

פי': ארון איש אחד.  ופי' . ארון אחדכאותו בנין היה עומד יותר ויותר אלולי שפרצוהו: (ח) 
 10 : " (מ"ב יב,י)ויקב חור בדלתו": שתקנו אותו לתת בו הכסף, כמו שאומ' במלכים "ויעשו"

שפירושו  נ1פח',  פ] שפרושו כמו רב 4+ קדשי בית יי'.    פנ] בהבית.   כל פנ] בית יי' 3לקבל.    מ] לקבץ 1
 7-6).   לירושלימה (וכן  ו] כמו.   ירושלם פנ] מה 5ח'.    מוכן,  ו] בפרושו.   כמו ר] רוב.   שפרושו

את  רהאוצר.   הבית]  נ1פ] מחק).   אוצר יי' 1מ; ל+ בית (וכן  מו] אוצר 7.   )השלים 1פ(ח'  פ] והנותר...רק
 נ?1פק] ).   היוליהואש (וכן  נ?1פקור).   יואש] נ?1מפקו פ"ע תוקן(שבדק,  ראס שבדקו*] 8ח'.    מהבית; 

] הבנין.   היה נ] היה אותו.   בנין נ?1פכאותו]  9 חמשים.   נ?1פר] וחמשים.   ח' נ?1רפ).   מאה] להיה (וכן 
 10-9 אלו לא פרצוהו.  ראלולי?).   אלולי שפרצוהו]  1פ; ללולי (וכן  פ] ח'.   אלולי נ?1פ] ויותרוהיה.    נ1פ

 ופירשו. נ] ופי' 9.   )השלים 1פ(ח'  פ] ...בדלתואארון

לשון זו מבוססת על מלכים ב יא,ו ואילך.  בדבריו שם על פסוק ו ובספר  לחזק בדק הבית. 2
הטוען בדיקה כדי לראות  "מקום השבר וההריסה"הוא  "דקב"ק ש"מפרש רד "בדק"השרשים ערך 

הוא מתכוון, כנראה, שאם הוציאו את כל  וכו'. "כל"לפיכך אמ'  3אלו תיקונים הוא דורש.  
כל "רוברט כתוב: -ד".  (בתרגום כאן במהדורת ל"קדשי בית ה' את"הקדשים ממש, הפסוק היה אומר 

.)  בספר "ית"אכן מתורגם  "כל"ר ובדפוסים, איפה ש, שלא כבמהדורת שפרב"קודשי בית מקדשא...
; ראו הדוגמאות "על דרך הפלגת הרבוי"הוא  "כל"כותב רד"ק ששימוש זה של  "כלל"השרשים ערך 

בהמשך אותו פסוק  ."ויקח יהואש..." 5השוו דבריו שם.   ."וכל טוב אדניו בידו"כמו  4שם.  
וסביר איפוא שהיו שם מימי יהושפט ויהורם  כתוב שחלק מאותם קדשים היו באוצרות בית ה',

י פריס, וסביר שהוא "משפט זה חסר בכת והנותר ההוא וכו'. 6ושעתליה לא הוציאה אותם.  
ל: נשארו אותם קדשים באוצר עד עליית חזאל לירושלים, שהתרחשה "ק.  ר"מתוספותיו של רד

עדין היה  7את האוצר ריק.  אחרי בדק הבית של יהואש, כי לא רצה יהואש להוציאם ולהשאיר 
ל: עדיין היה קיים כמו שהיה, ולא היה צריך תיקון; אבל אין הכוונה שהוצרכו לבנות הבית "ר קים.

, וכן מהלשון בהמשך "היה קים".  אך מהלשון "חיזוק בדק הבית"מחדש, כי לא כך נשמעת לשון 
ית אכן נהרס במידה רבה, עד ק, אחרי הפירצה של עתליה ובניה הב", נשמע שלדעת רד"היה עומד"

י.  "ק אלה למלרש"במובן הרגיל.  השוו דברי רד "עומד"ו "קים"שניתן היה לומר עליו שהוא לא היה 
ה שנה מבנין המקדש עד סוף מלכות אחזיהו.  "י המונה קכ"ראו המלרש מאה וחמשים וחמש שנה. 8

ב "ה עתליהו שש שנים (דהק מוסיף עוד שלושים שנה עד בדק הבית; כי אחרי אחזיהו מלכ"רד
כב,יב), בשנה השביעית מרד יהוידע והמליכו את יואש (שם כג,א ואילך), ובמלכים ב יב,ז כתוב 

ושיואש אז השפיע עליהם לגמור את העבודה.   "לא חזקו הכהנים את בדק הבית"ג ליואש "שבשנת כ
.  והשוו לעומת התרגום. "ךנסמ"כאן לדעתו הוא צורת ה "ֲארון"הוא מפרש כך כי  ארון איש אחד. 9

מדבריו בספר  שתקנו אותו. 10דיבור זה חסר בכת"י פריס וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ק.  
כמו שאומ' נשמע שלדעתו, "תיקון" הוא עיקר משמעות השורש; ראו שם.   "עשה"השרשים ערך 
 השוו דבריו שם. במלכים וכו'.
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בדרך . ותעל ארוכה למלאכה: (יג) כד,כ) " (בר'ותער כדה"כמו . ויערו את הארון(יא) 
" וירפא את מזבח יי' ההרוס"; וכן " (נח' ד,א)כי עלתה ארוכה לחומת ירושלם"ההשאלה.  וכן 

אך לא יעשה בית יי' "ובמלכים אומ' . ויעשהו כלים לבית יי' כלי שרת: (יד) (מ"א יח,ל)
הקשו אלה הפסוקים, ותרצו: כאן  ל (ב' כתובות קו,ב)"!  רבותי' ז(מ"ב יב,יד) וגו' "ספות כסף

; כי "וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע"שגבו והותירו, כאן שגבו ולא הותירו.  וזהו שאמ'  5 
" כי לעושי המלאכה יתנוהו"לפני כלות המלאכה לא היו עושים כלים, כמו שאמ' במלכים 

ויעמידו בית "כמו שאמ' הנה  –, שעדין לא נעשית המלאכה, אך כאשר נעשית (מ"ב יב,טו)
 עשו הנותר כלי שרת:  –) יד-(פס' יגוכו'  "האלהים על מתכנתו ויאמצוהו וככלותם

רבותי']  4אף?.    ר] ח'.   אך פנ] אומ' 3ח'.    פנ] אח'.   יי' פנמטקו] ב).   וכןללחומות (וכן  מטולחומת]  2
 1מ' (ח מ] בלא...המלאכה 6+ כאן.    פנ] ח'.   כי פנ] .   ויהוידע)מחק 1פ(+ שלא  פכאן]  5ורבו'.    טקופנרא

 מהנותר.    פנמן הנותר,  ו] הנותר 8+ ממנו.    פנ] כלים).   השלים

ק שהיא הריקה את הכד, וכעין זה "י.  על אותו פסוק מפרש רד"כך במלרש ."ותער כדה"כמו  1
א ענין שפיכה המשמעות כאן (השוו התרגום). השוו ספר השרשים ערך "ערה", שם כותב רד"ק שהו

 ובמלכים אומ' וכו'. 3ובהערות.   "ויואב"ה "עיינו לעיל א יא,ח דבדרך ההשאלה וכו'. ויציקה.  
 השוו דבריו שם.
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" (מש' בתוך הריפות בעלי", שהוא יד המכתש, כמו "עלי"יש מפרשי' כמו . והעלות וכפות
קטן ששואבין בו היין ; ועשו אותו לכתוש בו הבשמים לקטרת.  ולפי דעתי שהוא כלי כז,כב)

ל (ב' ערוב' נג,ב):  אמהתא דבי ר' כד הוון "מן ההין לנסכים.  ומצאנו אותו בדברי רבותי' ז
; פי': הכלי הקטן שהיו שואבין בו היין "עלת נקפת בכד"משתען בלשון חכמה אמרן לר' הכי: 

א היה יין בכד.  , והיו אומרות לו כי העלת היתה מכה בשולי הכד, כלומ' של"עלת"מן הכד שמו  5 
ועוד אמרו (ב' שבת קיט,א): אשכח בה מרגניתא, זבנה בתליסר עליתא דדינרי; פי': מכרה 

*או  "עלת".  ויקרא האחד "עלת"בשלשה עשר כלים מלאים דינרין מאותו כלי הקטן הנקרא 
השתחוו לו ופתו . וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם: (יז) "עלות*"*, והרבים "עלה"

בריהם, ואמרו שיהיו נשמעים לו לכל מצותו, וגם הוא ישמע אליהם לעבוד האשרים אותו בד
ככל העמים, וכיוצא בדברים הללו; אז שמע המלך אליהם, ועזבו עבודת בית המקדש ועבדו  10 

" (במ' והזר הקרב יומת"שעשאוהו אלוה.  אמרו לו: כת'  –לו  "וישתחוו"האלילים.  ובדרש:  
ב כב,יב) ועדין אתה חי!  דבר פלא נראה בך, "מקדש שש שנים (דה, ואתה היית בבית היח,ז)

 וראוי אתה שנעבדך עבודת אלוה: 

אמהאתא.    ראמהתא]  3).   השלים 1מ' (ח מ] ועשאוהו.   בו מ] ועשו אותו 2והכפות.    ס; רכך ] וכפות 1
 פנמשתעיין,  קטתעין, מש ומרמשתען]  4כד הוה.    נכדהוה,  פכדהוון בלשון,  מכד הוו,  ט] כד הוון

נקפת בכד] ).   השלים 1מ' (ח מ] + ר'.   עלת מטומבי;  ט] ח'.   הכי פנ] אמרין.   לר' ו] אמרן 4משתניין.   
 מ] שמו עלת 5ששואבין.    רבכלי.   שהיו שואבין]  ר.   הכלי] )השלים 1פ(ח'  פ] נקפד בכך.   פי' ר

זבנא.    נ+ בה;  רמרגליתא.   זבנה]  ט] ח'.   מרגניתא פנטו] בה   ח'.פנ ואשכח]  6ח'.    נ] שמועלת.   כלומ'
עלת או  8-7תיקן).    1מ+ הכלי ( מהכלים;  נ?פהכלי,  מרכלי]  16סלים.    נ] כלים 7.   + אותה ט] מכרה

 אסוהרבות.   עלות*]  פנוהרבים]  8).   פנר פ"ע הושלם(ח'  אס*או עלה*]  7-8עלה או עלת.    מטו] עלה
 9ופתוהו.    ורופתו אותו]  9-8.   )השלים 1פ(ח'  פמוישתחוו...אלוה]  13-8).   טומפנר פ"ע תוקן(עלית 
 קוט] ).   האשריםר פ"ע תוקן(+ לעבוד  סושמע.   לעבוד]  ר).   וגם הוא ישמע] למצוותיו (וכן  נ1פ] מצותו

לאלוה וכך.   לו  נ] שעשוהו.   אלוה רשעשאוהו]  11האלה.    ו), לאלו (וכן  נ1פטרהללו]  10לאשרים.   
דבר הנראה  1פדבר נראה כך,  ו] דבר פלא נראה בך 5+ אדוני המלך.    נ] ואתה 12כת'.    קח',  נ1פט] כת'

 ח'.    נבך, 

.  הן פירוש זה והן "עלה"י; והשוו ספר השרשים ערך "ראו המלרש וכו'. "עלי"יש מפרשי' כמו  1
א הידיעה, "היא ה "העלות"א במילה "סים, ככל הנראה, על ההנחה שההק להלן מבוס"פירושו של רד

ן.  ראו יוצאים מן הכלל נוספים "ץ שרגיל להופיע לפני אות עי"ח במקום הקמ"למרות שהיא מנוקדת בפת
ק "הפסוק שם עוסק בכתישה במכתש, ורד ."בתוך הריפות בעלי"כמו שרד"ק מזכיר במכלול מז,ב.  

, "מגיסיא"ם מהדורת תלמג' שם ובהערות.  בתרגום: "כותשין בו; ראו פירוש ריקמניח שהעלי הוא היד ש
נראה שהוא מתכוון לומר  ועשו אותו. 2).  "מגיסא"ערך  ספר מליםשהוא מין צלחת (ראו מ' יאסטרוב, 

נראה שכוונתו היא: מכלי  מן ההין. 3בפסוק היא בלשון רבים.   "עלות", כי המילה "ועשו אותם"
הוון בספר ויקרא יט,לו.   "הין צדק"ן. אולי שימוש זה של המילה "הין" מבוסס על הביטוי שמחזיק הי

. אבל גירסתו "הוה משתעיא...אמרה"לפנינו בדפוסי הגמרא הביטוי מופיע בלשון יחיד:  משתען...אמרן.
י "וו רשהש פי': הכלי הקטן וכו'. 4ק מצויינת ב"דקדוקי סופרים" על אתר; ראו שם ובהערות.  "של רד

יוסף מוקר "זאת היא אגדה אחרת, המספרת על ועוד אמרו: אשכח בה מרגניתא וכו'.  6ותוספות שם.  
 עליתא.שמצא מרגלית יקרה בדג גדול שקנה לשבת, וזכה להרווחה זו על שכיבד את השבת.   "שבי

ל: אותם "ר ."עלת"מאותו כלי הקטן הנקרא  7.  "עלת", שהוא פחות דומה למילה "עיליתא"לפנינו: 
וישתחוו  8י.  "שלשה עשר כלים היו מהסוג ההוא.  השוו תוספות שם; והשוו לעומת פירושו של רש

כעין  ובדרש וכו'. 11  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור למלך וכו'.
 זה נמצא בתנחומא מהדורת באבער וארא טז.
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יצאו אליהם למלחמה* המלך ושרי יהודה וחיל רב; . מעם וישחיתו את כל שרי העם(כג) 
אולי . בדמי בני יהוידע הכהןוחיל ארם השחיתו כל שרי העם, ומן העם גם כן השחיתו: (כה) 

כשהרגו זכריה הרגו גם כן שאר בני יהוידע.  או לא היו לו בנים אז* ליהוידע אלא זכריה, כי 
כבר מתו; ולא נשאר מבני יהוידע אלא  –פס' ג)  (לעיל "ויולד בנים ובנות"שנ'  –שאר בניו 

ובניו : (כז) " (בר' מו,כג)ובני דן חושים"כמו  "בדמי בני יהוידע"ואמ'  –ואותו הרגו  –זכריה  5 
; כלומ': רב המשא " (אס' ה,יא)ורב בניו", שהוא שם, כמו "ורב"וכת' . ירב המשא עליו

, "ירב".  וקרי " (לעיל פס' יט)נביאים וישלח בהם"שנבאו הנביאים עליו*, כמו שאמ' למעלה 
שב אל יואש*;  "בניו"; והוא עתיד במקום עבר, כלומ': המשא שרבה עליו.  ו"ירבה"שמשפטו 

שחזק, הכל  יסוד בית האלהיםוספור  – והוא הנבואה – פי': זכר בניו, ומה שרבה המשא עליו
 10 ב יג,כב): "(דה "מדרש".  וכבר פרשנו למה נקרא על מדרש ספר המלכיםכתוב 

.   )ל , וכןנ1פטקו פ"ע תוקן(למלחמת  סאר] למלחמה* 1   .השלים) 1פח' ( פמ] בוישחיתו...השחיתו 2-1
+ שהיו לו.    ט] בניו 4).   טקמפנר פ"ע הושלם(ח'  אסאז*]  3).   ללרוב (וכן  נ1פטקו] בחיל.   רב קוחיל] 

 6.   )השלים 1פ(ח'  פמ] וכת'...עליו 8-6ח'.    נ] ידעותלד.   מבני יהו ר).   ויולד] לשאמ' (וכן  פנמ] שנ'
] ).   שאמ'נ1פארטקו פ"ע הושלם(ח'  סעליו*]  7).   לשלום בניך (וכן  נ1פ] וקרי ירב וכת'.   בניו ו] וכת'
 ס] שרב.   יואש* נ1פאשר רבה,  קהמשא.   שרבה]  נ?,  1פשמשא,  ו] שמשפטו 8.   )לשנאמר (וכן  נ1פטקו

 פנמ] על מדרש ספר 10והוא הנבואה עליו.    פנמ] עליו והוא הנבואה 9).   פנמטקו(תוקן ע"פ אב יו רואש, 
ספר שמזומנים בו  קנמצא אחרי הדיבור הבא);  טוי "(בכת] מלכים.   וכבר...מדרש מפנרבספר.   המלכים] 

ש שם? ופי'? דברי המלכים והדורש ימצא שם הדברים מזומנים וכן במדרש הנביא עדו שידרשהו הדור
הדברים מזומנים (שתים או שלש מלים לא ברורות) לכל חפציהם מזומנים (שתי מלים לא ברורות) לכל ? 

 + שמו. פנו] החפצים? בהם.   נקרא

הוא מתוספותיו של אף ר שסביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבורגם  וישחיתו את כל שרי וכו'. 1
 "מעם"כך הוא מפרש את המילה  ומן העם גם כן השחיתו. 2כדלהלן פסוק כד.   וחיל רב.  רד"ק.

כמו  5.  "בני"מפריעה לו לשון הרבים של  אולי כשהרגו וכו'.י.  "שבפסוק.  והשוו לעומת המלרש
, וכך "כל הבנים שהיו לו לא היה אלא זה"על הפסוק שם הוא מבאר שהכוונה:  ."ובני דן חשים"

כל דיון זה  ...שרבה עליו."ורב"וכת'  6ל א ב,ח ובהערות.  .  ועיינו לעיהוא מתכוון לומר גם כאן
י פריס ומינכן; וסביר דהיינו מחמת שהוא מתוספותיו של "חסר בכת "כתיב וקרי"העוסק בענין ה

 ."ורב"וכת' ").  Εxegetical Programmeראו ברגר, "הדומות (ראו על זה -ק ולא מחמת טעות"רד
משאת חטא "ג מפרש: "אבל המלתרסבאו הנביאים עליו. רב המשא שנ. "ְוֹרב"ל: במשמעות "ר

רבתה עליו, כי הרג עוד בנים ליהוידע לבד מזכריה, וכמו שאמר למעלה (פסוק כה): 'התקשרו עליו 
ובנוי רמו מסקין מסין על דבית יהודה כד הוה מייסד בית ".  ובתרגום: "בדמי בני יהוידע הכהן'

. "מדרש"וכבר פרשנו למה נקרא  10השוו מכלול לז,א.   והוא עתיד במקום עבר. 8.  "מקדשא...
במקום ביטוי זה; והוא דומה קצת לדברי רד"ק  125י אוקספורד "בחילופים מה שנמצא כאן בכת ראו

. סביר להניח שהביטוי הוכנס כאן על ידי סופר מסויים על פי ספר "דרש"בספר השרשים ערך 
 השרשים.
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נ לז נוסחא ב) כי זה היה אמוץ אבי ישעיהו "ו (אדראמר. ואיש האלהים בא אליו(ז) כה 
פי': אם יבא עמך צבא ישראל יכשילך האלהים, ואם  .יכשילך האלהים לפני אויבהנביא: (ח) 

ונשאך להלחם: (יט) . נתראה פנים: (יז) לעזור ולהכשיל *כי יש כח באלהיםיעזרך,  –לא 
(יר' ל,יט) שפרושו:  "צערווהכבדתים ולא י"להרבות עוד מלחמה, כמו . לבך להכביד

ב יד,יג); ונקראת הִּפָנה "(מ "עד שער הִּפָנה"ובמלכים  עד שער הפונה.והרביתים: (כג)  5 
פי': שהיה נגיד על האוצרות, ובניו . עם עבד אדוםלפי שהִּפָנה מבט הקיר ויפיו: (כד)  "ּפֹוֶנה"

להקים הברית והשלום בני השרים שנותנין המלכים זה ביד זה . ואת בני התערבותאחריו: 
 ביניהם; אצטייש בלעז: 

ביד  ו); "באלים": סי "הנוסח, ובכת-(כך ברוב עדי] באלהים* 3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ואיש...הנביא 2-1
] שפרושו והרביתים 5-4רו' לו' להרבות.    ו] להרבות 4.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ונשאך...ויפיו 6-3האלהים.   

ח'  פ] ...ביניהםבבני 8-7העיר.    ו] הקיר 6שהפנה מביט).    לשהפונה מביט ( נ1פ] טשהפנה מב 6ח'.    נ1פ
 ש).   "איצתיי לאשתייש ( פנאטאושטייש,  ראצטייש] ).   השלים 1פ(

ונשאך לבך  3  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור ואיש וכו'. 1
כמו  4  הוא מתוספותיו של רד"ק.אף ר שסביי פריס ומינכן, וזה חסר בכת" דיבורגם  וכו'.

רבוי כל דבר הוא ": "כבד"דבריו שם.  לשונו בספר השרשים ערך  השוווכו'.  "והכבדתים..."
עד  5י.  ", כנראה מענין כבוד ממש; וכיוצא בזה במלרש"לאתיקרא".  אבל בתרגום כאן: "הכבדות

ונקראת הפנה   חסר בכת"י פריס ומינכן.וספת ממה שנראה תזה  דיבורגם שער הפונה וכו'. 
.  בפירושו על "פנה"כך נראה לנקד על פי דבריו בספר השרשים ערך  לפי שהִּפָנה וכו'. "פונה"

.  נראה שכוונתו כאן היא שהפינה היא המקום בחומה הכי "היתה שם פנת החומה"הפסוק במלכים: 
שהיה  6התרגום כאן מפרש את המילה מענין פינה.  יפה, ואנשים פונים אליה כדי להביט בה. גם 

לא נמצא כן במפורש (ראו לעיל א כו,כב ואילך, שם אין עבד אדום נמנה בין  נגיד על האוצרות.
שהרי עובד אדום חי  ובניו אחריו.ק את משמעות פסוקנו.  "הנגידים על האוצרות), רק מבאר כך רד

בני  7י, ולעומת כן התרגום.  "צאצאיו. השוו המלרשבימי דוד, ויש להניח איפוא שכאן הכוונה ל
ק.  ראו ספר "י פריס, וסביר שהם מתוספותיו של רד"דבריו אלה חסרים בכת השרים...ביניהם.

ודבריו למלכים ב יד,יד, שם הוא כותב שהוא ענין עירבון (השוו התרגום);  "ערב"השרשים ערך 
.  "שלא ימרדו בו"המלך, ובכך הם שימשו עירבון  והכוונה היא שהיו נותנים אותם בני השרים בבית

נשמע שהכוונה לשרים, שהיו ממשכנים את בניהם כעירבון כדי לאשר שהם  "שלא ימרדו בו"מלשון 
ק את הענין על מלכים אחרים, והוא מסביר "י.  אבל כאן, מפרש רד"לא ימרדו במלך.  והשוו המלרש

י ור' יוסף קרא למלכים שם.  "ין המלכים; השוו רששבני השרים שימשו עירבון כדי שיהיה שלום ב
באנגלית.  ועיינו  "hostage"השוו  אצטייש בלעז. 8י כאן על הבנה זו.  "אך ראו טענתו של המלרש

 ."ערב"בחילופים, ובספר השרשים ערך 
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הם . ויתנו העמוניםפי': שהיה נביא: (ח) . בימי זכריה המבין בראת האלהים(ה) כו 
ועל ב כ,א): (ט) "(לעיל פס' ז), והוא הפוך, כמו שפרשנו למעלה (דה המעונים שזכר

ובידו מקטרת (הש' יח' מו,כב): (יט)  "בארבע מקצועי החצר"פי': על הזוית, כמו . המקצוע
הנמצא "ת השמוש; וכן "חסר בי. וישב בית החפשיתשם המחתה: (כא)  "מקטרת". להקטיר

מפרש בתלמוד ירושלמי שעשה לו בית בבית הקברות,  "החפשית"ב יב,יא).  ופי' "(מ "בית יי' 5 
 (תה' פח,ו):  "במתים חפשי"כמה דאת אמר 

כלומ': בזה הדבר לא עשה כעזיהו אביו שבא אל היכל יי' . רק לא בא אל היכל יי'(ב) כז 
: בעבור שנכשל בו עזיהו אביו לא "רק לא בא אל היכל יי'"ב כו,טז).  או פי' "להקטיר (דה

ם להתפלל ולהקריב קרבנותיו, והיה מקריב בבמות; וזהו מה שאמר אחריו רצה להכנס ש
 10 "עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות", כמו שמפורש בספר מלכים "ועוד העם משחיתים"

ובחרשים מקום גבוה: (ד)  –(יש' לב,יד)  "עפל ובחן"כמו . ובחומת העפלב טו,לה): (ג) "(מ
כמו . בירניות: "חורשא" –(דב' יט,ה)  "ערי"ביערים; תרגום . בנה בירניות ומגדלים

 א כט,א), *שפירושו: ארמון*: "(דה "כי לא לאדם הבירה", מן "בירות"

 5-4העיר.    פנ] החצר 3ח'.    מ] למעלה 2ח'.    נ1פטו] הם 1.   )השלים 1פ(ח'  פ] ויתנו...למעלה 2-1
 7כמתים.    נבמתים]  6).   השלים 1מ' (ח מ] לו 5ת.   "כבי קכבית וכן,  ט] וכן 4ח'.    פנמ] חסר...החפשית

שפרשנו.   בספר  מ] שמפורש 10ח'.    פנ] .   מה)השלים 1פ(ח'  פ] קרבנותיו 9+ להקטיר.    רח';  מיי'] 
 12.   )השלים 1פ(ח'  פמנמצא בתחילת הדיבור),  וי "(בכת] מקום גבוה 11במלכים.    מפנטקומלכים] 
ח'  ס*שפירושו ארמון*]  13.   )השלים 1פ(ח'  פ] ...ארמוןבבירניות 13-21כמו ביערים.    מ] ביערים

 ).נ1פומ1טקרא פ"ע הושלם(

י מפרשים אותו מהשורש ".  אך התרגום והמלרש"ראה"הוא מהשורש  "ראת"ו שהיה נביא. 1
ו כמ 3  ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס, ו דיבור ויתנו העמונים וכו'..  "ירא"
; השוו ספר השרשים ערך "אל ארבעת"ה "כך בדבריו שם פסוק כא ד ."בארבע מקצועי החצר"
ת "חסר בי.  וכן בתרגום.  "קטר"כך בספר השרשים ערך  שם המחתה. 4.  והשוו התרגום.  "קצע"

י פריס ומינכן "בכת "ופי' 'החפשית'"נא,א.  מה שחסר מכאן עד -השוו מכלול נ,ב השמוש וכו'.
הדומות או מחמת שהוא -י פריס; ועיינו בחילופים) יכול להיות מחמת טעות"המבוסס על כת(ובנדפס 

הדומות.  -י פריס, אולי מחמת טעות"ק.  החיסרון נעלם אף מהסופר שתיקן את כת"מתוספותיו של רד
י.  אך לא מצאתי כן בירושלמי שלפנינו.  וראו מה "כך במלרש מפרש בתלמוד ירושלמי וכו'. 5

.  בביאור הפסוק בתהילים ראו פירושו "וישב"ה ",ה דק לפרש בדבריו על מלכים ב טו"רדשמוסיף 
.  נראה בבירור "עפל"השוו דבריו על הפסוק בישעיהו ובספר השרשים ערך  מקום גבוה. 11שם.  

י פריס ומינכן וממה "ק בשלב מאוחר, ממה שהן חסירות בכת"שמילים אלה הוספו על ידי רד
כך בספר השרשים ערך  ביערים וכו'. 12טיקן בתחילת הדיבור במקום בסופו.  י ו"שנמצאות בכת

ועיינו לעיל   ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס, ו דיבורבירניות וכו'. .  "חרש"
 ב יז,יב ובהערות.
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 "ִמְגדֹול", בשקל "ַמֲעֹרם"תאר או שם; והאחד ממנו* . וכל מערמיהם הלבישו(טו) *כח 
ענין גלוי;  –(שמ' לב,כה)  "כי פרעה אהרן"מענין . כי הפריע ביהודהב כב,נא): (יט) "ש(

 כלומ': גלה ביהודה, שנתגלו על ידו מעשיהם הרעים בפרהסיא: 

.   ח' ר] .   ממנו)השלים 1פ; שוכן (ח'  פמ] ).   והאחד...מגדולומפנ1טקרא פ"ע הושלם(ח'  ס*וכל...ממנו*]  1
 ח'.    רבפרהסיא]  3.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ענין...בפרהסיא 3-2

ג, ספר הרקמה ע' קנד במהדורת וילנסקי), סביר שהכוונה: "אם הוא תואר (כדעת ריב תאר או שם. 1
האנשים הערומים שביניהם. ואם הוא שם, הכוונה: העירום שלהם (כך ביאר לי פרופ' ר' שטיינר).  

י פריס ומינכן, "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת וכו'. והאחד ממנו.  "ערם"והשוו ספר השרשים ערך 
.  "מערם"ן שב"השינוי בניקוד הוא מחמת העי ."מגדול"בשקל ק.  "וסביר שהוא מתוספותיו של רד

; וכן בפירושו לתהילים יח,נא על הביטוי "מגדול ישועות מלכו"בפירושו על הפסוק בשמואל (על 
הוא תואר.  נראה שכוונתו בזה היא  "מגדול"ק ש"דכותב ר "גדל"המקביל) ובספר השרשים ערך 

, בהתאם למה שהצענו למעלה שאם "דברים גדולים הם ישועות מלכו"שפירוש אותו פסוק הוא: 
י "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכתענין גלוי וכו'.  2.  "אנשים ערומים"הוא תואר, פירושו:  "מערום"

.  והשוו לעומת "פרע".  השוו ספר השרשים ערך ק"פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד
 התרגום.
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(יח' ל,כא).   "לשום חתול לחבשה ְלָחְזָקּה"יש מפרשי' אותו יוצא; וכן . ויצר לו ולא חזקו(כ) 
ואם הוא יוצא נפרשנו כן: ולא חזקו מלך אשור; ולפי ששלח לו אחז לעזור לו*, אמ' כי לא די 

פ "(להלן פס' כא), כלומ': אע "ולא לעזרה"ו.  *וכן אמר לו שלא חזקו, אלא בא עליו והצר ל
שנתן לו שוחד, הועיל לו על רצין ועל פקח שהוא ירא מהם, אבל גם עליו עלה והצר לו*.  
ואם הוא עומד, פרושו: ולא חזק ממנו; *כלומר: לא היה לאחז חוזק ממלך אשור, אלא הצר לו  5 

לפי שבמלכי . הביאהו לקברי מלכי ישראל כי לאגם כן אחר שהחריב דמשק ושומרון*: (כז) 
.  כלומ' כי לא היה "מלכי ישראל"יהודה היו בהם מלכי כל ישראל, והם דוד ושלמה, קראם 

 ראוי לבא במחיצתם: 

כן  ק] ח'.   די פנ] ).   כיפנמטורא פ"ע הושלם(ח'  קס] *באחד.   לו נ] חזק אותו.   אחז פנמטקו] חזקו 2
 4+ לו.    ק] לעזרה 3.   )ל , וכןנ1פטקופ "הושלם ע(ח'  פרמאס] *וכן...לו* 4-3 ח'.   פנולו]  3עשה.   

).   נ1קופט פ"ע הושלם( ח' פמארס] *כלומר...ושומרון* 6-5.   מסומן כטעות) קי "לא הועיל (ובכת קו] הועיל
שלא,  א] ה.   כי לאודוד שלמ פנ] ח'.   והם דוד ושלמה מפנרכל]  7היה.    נ1פ] כח וחוזק.   הצר ו] חוזק 5
   לא. פנו

ג ערך "כך בספר השרשים לריב ."לשום חתול לחבשה לחזקה"יש מפרשי' אותו יוצא, וכן  1
) הוא כותב שלפי "חזק"ק (ערך "יוצא. למרות שבספר השרשים של רד-; והכוונה שהוא פועל"חזק"

השם כאקוזטיב -את כינוי, ברור שכוונתו היא להבין "להתחזק בה"ביחזקאל הוא  "לחזקה"זה פירוש 
)accusative ואם  2.  "תקפיה"יוצא. השוו לשון התרגום: -, כמנהגו של המושא של פועל"חזק") של

ק שזהו הפירוש הנכון.  אך הוא גם מציע שאם "כותב רד "חזק"בספר השרשים ערך הוא יוצא וכו'. 
ז באופן שיוכל לעמוד בפני ה, והכוונה שהוא לא חיזק את אח"הוא פועל יוצא ניתן לפרשו על הקב

הועיל לו על רצין ועל פקח שהוא כלשון הפסוק במלכים ב טז,ח.   שנתן לו שוחד. 4מלך אשור.  
 5ל: הועיל השוחד במידה שמלך אשור הגלה את ארם וישראל, שהיה אחז ירא מהם.  "רירא מהם. 

הוא מוסיף, כנראה  "ורצ"הוא פועל עומד.  בספר השרשים ערך  "חזקו"ל: אם "ר ואם הוא עומד.
ולא חזק יכול להיות פועל עומד באופן שיתפרש: צר היה לאחז.   "ויצר"לפי הגישה הזאת, שגם 

.  ראו גם "לפניואו לא חזק "הוא מוסיף  "חזק"ל: לא התחזק על ידו.  בספר השרשים ערך "ר ממנו.
; "חזקת ממני"מפרש אותה  (ירמיהו כ,ז) שמצטט רד"ק שם, אשר הוא "ֲחַזְקַּתִני ותוכל"הדוגמה 

-מכאן עד סוף הדיבור חסר בכמה עדי כלומר: לא היה לאחז וכו'. 5והשוו דבריו לירמיהו שם.  
ל: בין מלכי יהודה היו "ר היו בהם מלכי כל ישראל. 7ק.  "נוסח, וסביר שהוא מתוספותיו של רד

נראה שאין זה קשור  במבט ראשון, י וכו'.ראוכלומ' כי לא היה אלה שמלכו על כל ישראל.  
להערתו הראשונה שבדיבור.  אך גם יש להעלות כי כוונתו היא שאחז לא היה ראוי לבוא במחיצת 

 אלה שהיו מלכים על כל ישראל דווקא, דהיינו דוד ושלמה.
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מי "המזבח שנתן שם אחז.  וכן  –ז "הרחוק, והוא הע. והוציאו את הנדה מן הקדש(ה) כט 
, כלומ': לא יהיה "שלו" – (וי' ד,ב) "שגגה"מתרגום . אל תשלו(יא) (במ' יט,ט) ֵשם:  "נדה

אשר הרחיק, כלומ': ששמש . אשר הזניחבית האלהים: (יט)  לכם שגגה ושכחה בדבר לטהר
שטהרנו אותם,  – "הכנו"לפי פשוטו . הכנו והקדשנו והנם לפני מזבח יי'ז: "בהם לע

: גנזנו* אותם, כי לא "הכנו"ז נב,ב) פרשו "ל (ב' ע"והקדשנום ליי' כבתחלה.  אבל רבותי' ז 5 
על הממלכה פי': הקדשנו אחרים תחתיהם: (כא)  "הקדשנו"היו ראוים עוד לשרת בהם ליי', ו

. כי לכל ישראללכפר עליהם, כי כלם היו צריכים כפרה: (כד) . ועל המקדש ועל יהודה
 : העולה והחטאתלהקריב  אמרבעבור כל ישראל 

+  ט] נדה 2אשר נתן.    ו] .   שנתן)השלים 1פ(ח'  פמ] + מן.   המזבח...אחז נ] ז"הע   הרחיקו. ו] הרחוק 1
 קט] .   הכנו)השלים 1פ(ח'  פ] כבתחלה 5+ אותם.    ו] הכנו 4את בית.    פנ] להם.   בית מ] לכם 3.   שהוא

 8והקדשנו.    פנ] הקדשנו).   השלים 1מ' (ח מ] בהם 6).   טקומפנר פ"ע תוקן(גזזנו  אסוהכנו.   גנזנו*] 
 .   )השלים 1פ(ח'  פמ] אמר...והחטאת

 המזבח שנתן שם אחז.י.  "כך במלרש ז."והוא הע.  "נדה"השוו ספר השרשים ערך  הרחוק וכו'. 1
ק מניח שאחז עבד עבודה זרה כשהוא הקריב על מזבח זה, למרות שלא "ראו מלכים ב טז,י ואילך.  רד

י.  ".  והשוו המלרש"שלה"ספר השרשים ערך  השווום שגגה וכו'. מתרג 2נזכר כך במפורש.  
ל "אבל רבותי' ז 5ראו להלן פסוק טו.   לטהר בית האלהים. 3.  "לא תתרשלון"ובתרגום כאן: 

אמר להקריב העולה  8השוו התרגום.   לכפר עליהם. 7י.  "התרגום והמלרש השוופרשו וכו'. 
ק.  לעומת כן, יתכן "ס ומינכן, ויתכן שהן מתוספותיו של רדי פרי"מילים אלה חסרות בכתוהחטאת.  

 מיותר. "דיבור המתחיל"שהן הושמטו בטעות כי הן דומות ללשון המקרא, והסופר ראה אותן כ
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איננה נקראת.  ופי'  "מחצצרים"י השניה ב"הצד. והשיר משורר והחצצרות מחצצרים(כח) 
כאלו אמ'  –והוא פעל עומד  –ל השיר ע "משורר": בעל השיר משורר; או: לשון "השיר"
לפי שהעולות אינן . וכל נדיב לב עלות: (לא) "וחצצרות מחצצרים".  וכן "משתורר*"

כזבחים ותודות, כי הזבחים והתודות נאכלין לבעלים והעולות היו כלם כליל, אמ' בהבאת 
קו אותם וזרזו עזרום להפשיט, ובזה חז. ויחזקום אחיהם הלוים: (לד) "כל נדיב לב"העולות  5 

פ שמקבלת הדם ואילך מצות כהונה (ב' בר' לא,ב), שעת הדחק "אותם למהר להתקדש; ואע
כי הלוים ישרי לבב היה זה.  ועזרו הלוים את הכהנים להפשיט כי הם התקדשו, כמו שאומ' 

 : "אשר הכין"כמו . על ההכין האלהים לעם: (לו) להתקדש מהכהנים

 נ?1פ] י"נמצא בסוף הדיבור).   הצד נ1פח' (ובעדים  פמ] י...נקראת".   הצדוחצצרות ס; פכך ] והחצצרות 1
 אסמשתורר*]  3פרוש.    פנמ] ופי' השיר 2-1אינה.    נ?1פטקוהשני.   איננה]  נ?1פ] י.   השניה"והצד

 5-8+ ליי'.    רכליל]  4והחצוצרות.    פנ] ).   וחצצרותקוט פ"ע תוקן(מתשורר  מפנרמשורר, 
 נ1פ] שמקבלה.   הדחק רשמקבלת הדם]  6יעזרום.    נ] עזרום 5.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ם...מהכהניםויחזקו

 הדוחק.

ק.  בשולי "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"משפט זה חסר בכת י...נקראת."הצד 1
השוו ספר  וכו'.ופי' השיר י פריס הוכנס המשפט בסוף הדיבור, ולכן הוא מופיע כך גם בנדפס.  "כת

ל: "ר. "וחצצרות מחצצרים"וכן  3השוו התרגום.   בעל השיר משורר. 2.  "ׁשור"השרשים ערך 
, "ובחצוצרתא מחצרין"פירושו הוא שבעלי החצוצרות מחצצרים (השוו התרגום מהדורת שפרבר: 

או כעין מה שנמצא ברוב הדפוסים);  "וחצצרתא מחצרין"רוברט, שכתוב בה -ד"שלא כמהדורת ל
הזבחים  4י.  "המלרש השוולפי שהעולות וכו'. הוא פועל עומד, ופירושו: החצוצרות מתחצצרים.  

כאן פירושו:  "זבחים"ז.  -משנה זבחים ה,ד ראווהתודות נאכלין לבעלים והעולות היו כלם כליל. 
וספותיו ר שהוא מתוסביזה חסר בכת"י פריס ומינכן,  דיבור ויחזקום אחיהם וכו'. 5זבחי שלמים.  

נראה כי כוונתו היא שעל ידי שעזרו הלויים בהפשטת העולות, הם  עזרום להפשיט וכו'.  של רד"ק.
. "אשר הכין"כמו  8השפיעו על הכהנים שעדיין לא התקדשו להזדרז כדי שגם הם יוכלו להשתתף.  

 מד,א.-הדוגמאות במכלול מג,ב ראו
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וישלח יחזקיהו "ויהודה; כי מה שאמ'  אחר שנועץ, שלח על כל ישראל. ויועץ המלך(ב) ל 
בעבור שנועץ עם השרים והקהל לעשות  –(לעיל פס' א)  "על כל ישראל ויהודה...לעשות פסח

ל (ב' בר' י,ב): ִעֵּבר ניסן בניסן ולא הודו "פסח בחדש השני.  ואני תמה על מה שאמרו רבותי' ז
הנה הכתו' אומ' כי הודו  – "לםבירוש*ושריו וכל הקהל ויועץ המלך "לו, שהרי הכת' אומ' 
אין להם ראיה מן הפסוק, כי אפשר כי באדר היתה  "עבר ניסן בניסן*"לו!  גם מה שאמרו  5 

לעשות אדר שני במקום ניסן, ולעשות הפסח בחדש השני שהוא אייר, ויהיה  –ההסכמה הזאת 
ש רחמים ב) וחלקו על מה שבק-הוא ניסן לעשות בו הפסח.  גם מה שאמרו (ב' סנה' יב,א

כי "חזקיהו (להלן פסוק יח), הרי מפורש לפי שרבים מהם אכלו הפסח בטומאה, כמו שאמ' 
 (שם)!:  "אכלו את הפסח בלא ככתוב

 5-4+ ויועץ.    קמשמע;  נ] אאומ' 4הפסח.    נפסח]  2.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ויועץ...ככתוב 9-1
 פסח.    נהפסח]  7ויהיו.    רויהיה]  6).   נ1פקור פ"ע הושלם(ח'  אס] *בירושלם...בניסן*

אחר   ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבורויועץ המלך וכו'.  1
רצונו לברר כי מה שהתיעץ המלך על דבר עשיית הפסח אירע לפני שילוח האגרות שנועץ וכו'. 

אלה נמצאים בברייתא המופיעה גם  דבריהם ל וכו'."מה שאמרו רבותי' ז 3הנזכר בפסוק א.  
ל מבינים שהוא עשה את "רז עבר ניסן בניסן.בפסחים נו,א ונכללה בסוף פרק ד של משניות פסחים.  

הפסח בחודש השני כי אחרי שנכנס חודש ניסן הוא ראה שלא היה הציבור מוכן (כדלהלן), ולפיכך 
שהרי הכתוב אומ'  4והשוו התרגום.  ג; "הוא הוסיף עוד חודש ניסן.  כדבריהם מפרש גם המלתרס

ע' דברי הימים ב (סנהדרין יב,א קטע כה; מצוטט על ידי מ' אייזמן,  "מרגליות הים"משיב בעל  וכו'.
) שבפסוק ד אין נזכרים השרים בין אלה שהיה הדבר ישר בעיניהם.  וראו שם באורך תגובתו 241

ויהיה הוא ניסן  6בר חזקיהו ניסן בניסן.  ל שעי"ק, וביאורו את גישתם של רז"לטענה הבאה של רד
 7ל: יהיה ניסן כדי שיוכלו לעשות בו את הפסח; והשוו דבריו בדיבור הבא.  "רלעשות בו הפסח. 

ל באותה פיסקה בסנהדרין על מה התפלל עליהם "נחלקו רז וחלקו על מה שבקש רחמים חזקיהו.
כי אכלו "כמו שאמ'  8יברו ניסן בניסן.  על שעיברו את החודש מחמת הטומאה, או על שע –חזקיהו 

ל כנראה מבינים שאכלו את הפסח שלא כהוגן במידה שהעיבור לא היה "רז ."את הפסח בלא ככתוב
ק מודה "ם הלכות ביאת המקדש ד,יח).  ראוי לציין שרד"י לסנהדרין שם (והשוו רמב"כהוגן; ראו רש

ר ומוכרחים היו לאכול את הפסח בטומאה, בדבריו להלן על פסוק יז כי לא היה להם פנאי להיטה
למרות שכאן הוא מפרש שהוצרך חזקיהו לבקש רחמים עליהם על כך.  התרגום על פסוק יח מפרש 

על הפסח הראשון שעשו לפני עיבור החודש, והכוונה שרבים עשו  "כי אכלו את הפסח בלא ככתוב"
 אותו בטומאה.
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שני, שהרי בחדש ניסן לא עשו פסח כלל;  לא היה זה כמו פסח. לעשות הפסח בחדש השני
אלא עשו מניסן אדר.  כי עברו השנה מפני הטומאה ומפני העם שלא יוכלו להגיע לירושלם, 
כי לא היה עדין לבבם נכנע אל עבודת האלהים, ולא היו רוצים לבא לירושלם* לעשות הפסח; 

(להלן פס'  "עשו ככתובכי לא לרב "לפיכך הוצרכו לעבר השנה ולהאריך הזמן, כמו שאומר 
ה), *כלו': רוב ישראל לא עשו עד עתה ככתוב*, *כי היו עובדים הגלולים*, ולא היו חוששין  5 

פ ששלח חזקיהו הרצים* (להלן פס' ו), רובם היו "לבא ירושלם לעבודת האלהים.  כי אע
ח), עד י-מלעיגים בם (פס' י), ואף אותם שבאו לא התקדשו כלם ואכלו הפסח בטומאה (פס' יז

שהוצרך חזקיהו להתפלל עליהם כמו שכתו' (פס' יח); ועל כן הוצרכו לעבר את השנה.  
כי והחדש השני נתנו אותו במקום ניסן, ועשו בו הפסח, ועשו חג המצות שבעת ימים: (ג) 

א "(דה "כי למבראשונה"ם "ם פתוחה כמ", והמ"למן די"כמו . הכהנים לא התקדשו למדי 10 
הכהנים א התקדשו כל כך הכהנים שיהיה די בהם להקריב הקרבנות: (טז) טו,יג).  ופי': כי ל

. כי רבת בקהלכי מקבלה ואילך מצות כהונה (ב' בר' לא,ב): (יז) . זרקים את הדם מיד הלוים
. לכל לא טהור: לא התקדשו(תה' קכט,א); כלומ': הרבה היו בקהל ש "רבת צררוני"שם, כמו 

פ "יה טהור היו הלוים מוכנים על שחיטת פסחיהם.  כי אעפי': בעבור כל איש מישראל שלא ה
שהרבה מהם אכלו הפסח בטומאה, לא היו יכולין לעשות דבר אחר, ומוכרחים היו כי לא היה  15 

זה לא הותר להם, כי היו יכולין לעשות על ידי  –להם פנאי להטהר; אבל ליכנס לעזרה טמאים 
 הלוים: 

יוכל,  נ1פט] יוכלו 2ולעשות (ואינו דיבור חדש).    נ1פו] לעשות 1   .השלים) 1מח' ( פמלעשות...ימים]  9-1
 5ח'.    נ1פ] לרב  + את.   ר] לעבר 4).   נ1פטקוראפ "לא ברור, הושלם ע סלירושלם*] ( 3.   היה יכול ק

 נ1פכדכתי', ק ).   ככתוב] נ1פטור פ"ע הושלם(כלומ' רב ישראל עד עתה כדכתי'  קח',  אס*כלו'...ככתוב*] 
] ירושלם 6עובדי.    נ1פאטק] ).   עובדיםנ1פטקוראפ "לא ברור, הושלם ע סדכתי'.   *כי...הגלולים*] (

 .  ח' נטו] את 8).   נ1פטקוראפ "לא ברור, הושלם ע סיחזקיהו.   הרצים*] ( נ1פ] לירושלם.   חזקיהו נ1פאטק
).   לכהנים (וכן  פנמטר] פי'.   הכהנים פנ] ופי' 11ח'.    טופנראכי]  10.   )השלים 1פ(ח'  פ] פתוחה 10

ח'.    מ] פי' 14).   ש+ מנעורי (וכן  פנו] צררוני 13.   )השלים 1פ(ח'  פמ] להם.   להקריב הקרבנות פנ] בהם
 16.   )השלים 1פ; שוכן (ח'  פ] + את.   ומוכרחים היו פנ1קראכלו]  15מישראל).    1מישראל ( מ] מישראל

 ).   השלים 1פ ;שוכן (ח'  פ] זה

בחדש   ר שהוא מתוספותיו של רד"ק.סביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו דיבור לעשות הפסח וכו'. 1
כי עברו השנה  2השוו לעומת התרגום להלן פסוק יח; וראו סוף ההערה הבאה.  ניסן לא עשו פסח כלל. 

מפני פוך את ניסן לאדר שני.  ל: היו סיבות טובות לעבר את השנה, וסתם עיבור השנה הוא לה"ר וכו'.
כך על פי פסוק ג; ורצונו לומר שהכהנים לא יכלו  הטומאה ומפני העם שלא יוכלו להגיע לירושלם.

להיטהר והעם לא יכלו להגיע בזמן, כמו שכתוב שם.  אבל עיבור החודש לא היה מספיק כדי שהעם 
הוא מדגיש בזה  המצות שבעת ימים.ועשו חג  9ק שם.  "יח ודברי רד-ייטהרו; ראו להלן פסוקים יז

שהיה החודש ההוא במקום ניסן ושלא היה זה כמו פסח שני בחודש אייר, כי רק בניסן ניתן לעשות חג 
ח "ם עם פת"על מ "ם"ומ"ה "ראו שם הערה ד וכו'. "כי למבראשונה"ם "כמ 10המצות שבעת ימים.  

.  ובכן, נראה "בעבור"ם ביחד היא כעין "ד ומ"על שמשמעות למ "לפיכך"ה ", והערה ד"מן"במשמעות 
, כלומר: במידה שיהיו מספיק כהנים להקריב את "בעבור די"שרצונו כאן לפרש שלא התקדשו הכהנים 

(איוב לט,כט) שהוא מצטט במכלול מו,א, אשר אף  "למרחוק עיניו יביטו"הקרבנות.  וראו גם הדוגמה 
 כי מקבלה ואילך מצות כהונה. 12כה מדוייקת.   אינה "בעבור"המשמעות של  –כמו בדוגמתנו  –שם 

לא היו יכולין לעשות דבר  15השוו התרגום.   בעבור כל איש מישראל וכו'.  14י.  "השוו המלרש
ל: לא היתה להם ברירה, והוכרחו לאכול את הפסח בטומאה.  והיינו על אף עיבור החודש; "ר אחר וכו'.

 ק ב.לעיל פסו "מפני הטומאה"ה "ראו הערה ד
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פי': בלא משפטו*.  כי טמא שאכל את הקדש הוא . כי אכלו את הפסח בלא ככתוב(יח) 
(וי' כב,ג), ופרשו  "ונכרתה"וגו'  "כל איש אשר יקרב מכל זרעכם...אשר יקדישו"בכרת, ככת' 

כי בנגיעה לבדה אינו חייב כרת, אלא פרושו: כי יקרב לאכול  –ל: קריבה זו אכילה "רבותי' ז
כל לבבו " –דבק עם ראש הפסוק האחר . יי' הטוב יכפר בעדדשים קלים היה: ופסח ק –

 5 "כל לבבו"(פס' יט).  והחכם ר' אברהם בן עזרא פרש (תהלים עג,טו) כי איננו דבק, ו "הכין
ולא : יכפר בעד אלה שאכלו הפסח בטומאה: (יט) "יכפר בעד"הוא אומ' על חזקיהו; ופי' 

שלא כטהרת הקדש, התפלל חזקיהו עליהם שיכפר השם  פ שאכלו"פי': ואע. כטהרת הקדש
שסלח להם עונם.  וכן בענין . וירפא את העםאליהם כיון שהכינו לבבם לדרש האלהים: (כ) 

מכרכר בכל "על דרך . בכלי עז ליי'(תה' מא,ה): (כא)  "רפאה נפשי כי חטאתי לך"הסליחה: 
הפרישם . הרים לקהלמועד: (כד) פי': זבחי ה. ויאכלו את המועדב ו,יד): (כב) "(ש "עז 10 

נתרצה להם; וכן . ויָשמע בקולםבעבור הקהל, ונתנם להם שיעשו מהם עולות ושלמים: (כז) 
 ב כב,מה): "(ש "לשמע אוזן יָשמעו לי"

] שנ'.   זרעכם נכדכתי',  רככת']  2קדש.    פנ] ).   את הקרשפנמטקו(תוקן ע"פ משפט  ר?סא] משפטו* 1
 מו] לבדה 3+ וטומאתו עליו.    פנ] + בני ישראל.   וגו' מאטקוח';  פנ] אשר יקדישו   + אל הקדשים. מטקו

).   להוא (וכן  קו] .   היה)השלים 1פ(ח'  פ] ופסח...היה 4יקריב.    נא] לבד.   יקרב פנ1מטק), לבלבד (וכן 
 6).   ל+ הכין (וכן  פנ] לבבו   כי כל. נ כי וכל, פ] אמר.   וכל פנ] ל.   פרש"+ ז פנמ] אבן.   עזרא מו] בן 5

).   לפ (וכן "אע מפנרפ] "ואע 7ח'.    טר] בחסר בכאן עד לא,ז).   יכפר וי "; ובכתלח' (וכן  מפנ] יכפר בעד
עליהם  1טקר).   חזקיהו עליהם] לבטהרת (וכן  נ]  בכטהרת).   השלים 1מ' (ח מ] + את.   שלא פנ] שאכלו

פי'  פנ.   הפרישם] )השלים 1פ(ח'  פ] בויאכלו...המועד 10).   ללהם (וכן  1טקמ] אליהם 8).   לחזקיהו (וכן 
 להם. פנבעבורם.   מהם]  פנבעבור הקהל]  11הפרישם.   

אל הקדשים אשר יקדישו...וטומאתו עליו "בפסוק כתוב: .  "ונכרתה"וגו'  "...אשר יקדישו" 2
י על "צא מבבלי זבחים מה,ב; והשוו רשכך יו ל: קריבה זו אכילה."ופרשו רבותי' ז.  "ונכרתה

מבחינת תחביר המשפט, יש לראות את  כי בנגיעה לבדה...כי יקרב לאכול. 3הפסוק בספר ויקרא.  
ראו משנה זבחים ה,ח.  רצונו בזה לזהות  ופסח קדשים קלים היה. 4המילים האלה כמאמר מוסגר.  

.  סביר שזהו מתוספותיו של "נכרתהו", באופן שטמא האוכל ממנו יהיה בכלל "קדש"את הפסח כ
דבק עם .  "עד"ספר השרשים ערך  השוויי' הטוב יכפר בעד וכו'. י פריס.  "ק ממה שחסר בכת"רד

ל: כוונת הפסוק היא שה' יכפר בעד כל מי שהכין את לבבו וכו'.  השוו "ר ראש הפסוק האחר וכו'.
בעד ל: חזקיהו הכין את לבבו.  "ריהו. על חזק 6.  "סידור שנחלק"י הכותב שזהו דוגמה של "המלרש

השוו התרגום.  על גישתו של התרגום לפסוק בכללו בניגוד לדעת  אלה שאכלו הפסח בטומאה.
היינו על פי כיון שהבינו לבבם וכו'.  8ובהערות.   "לעשות הפסח"ה "ק ראו לעיל פסוק ב ד"רד

הוא דרך  "רפא"ל: "ר עונם. שסלח להםע.  "ק בדיבור הקודם, ובניגוד לשיטת הראב"שיטת רד
השוו דבריו שם ובספר  וכן בענין הסליחה וכו'..  164 ע' Three Approachesמשל; ראו מ' כהן, 

.  "מרקד בכל כחו וכוונתו"ק: "שם מפרש רד ."מכרכר בכל עז"על דרך  9.  "רפא"השרשים ערך 
בכל "הם כאשר הם רקדו כי השתמשו ב "כלי עז"נראה שכוונתו כאן היא שאותם כלי זמר נקראו 

ר סביזה חסר בכת"י פריס, ו דיבור ויאכלו את המועד וכו'. 10.  "בזיני תושבחתא".  בתרגום: "עז
נתרצה  11התרגום.   השווהפרישם בעבור הקהל. והשוו התרגום.    שהוא מתוספותיו של רד"ק.

רי המדוייק בין ק מברר את היחס התחבי".  אין רד"שמע"השוו ספר השרשים ערך  להם וכו'.
 ."בקולם"ל "ויָשמע"
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ל דרשו (ב' נדר' "שהתחילו להביא התרומות והמעשרות.  ורבותי' ז. וכפרץ הדבר(ה) לא 
שפרצו בהבאת המעשרות, והביאו אף מפירות אילן וירק  – "וכפרץ"נה,א) כי לפיכך אמ' 

(דב' יח,ד).   "יתראש"בכורים, או תרומה גדולה שהיא . ראשית דגןשאינן חייבין מן התורה: 
ל (ספרי "הוא* התמרים, כי מהדבש לא יביאו בכורים ולא תרומה.  וכן פרשו רבותי' זדבש ו

(דב' ח,ח) כי הוא התמרים, כי מאותן שבעת המינים הנזכרים  "ארץ זית שמן ודבש"דב' רצז)  5 
גפן  –פרות שאר האילנות . וכל תבואת שדהבפסוק מביאים בכורים (מש' בכורים א,ג): 
אפלו מהקדשים . ומעשר קדשים המקדשים ליי'ותאנה ורמון, שגם מהם מביאין בכורים: (ו) 

. החלו הערמות ליסודפ שהם* פטורין מן המעשרות: (ז) "שהקדישו הביאו מהם מעשר, *אע
ך, ולא לחסרון "מקור; והדגש לתפארת לחזק קריאת הסמ "ליּסוד"יסוד הערמות הוא תחלתם.  

 10 תובה: ד השרש כ"אות, כי יו

היא  אסהוא*]  4שהיה.    מ] שהיא 3פירשו.    נ1פ] דרשו 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ורבותי'...התורה 3-1
מינין.    פנטהשבעת.   המינים]  נ1פ] + כי.   שבעת מח';  נ1פ] אכי 5+ לא.    ר).   יביאו] טקמפנר(תוקן ע"פ 

 7.   )השלים 1פ(ח'  פמ] ומעשר...המעשרות 8-7  תאנה.  נ1פ] .   ותאנה)השלים 1פ(ח'  פ] ותאנה...מהם 7
תכליתם.    פנ] תחלתם 9).   נ1פטקראפ "לא ברור, הושלם ע ספ שהם*] ("*אע 8מן הקדשים.    ק] מהקדשים

ד כתובה "ללא צורך כי היונ פללא צרך כי היוד כתובה אבל בא כן לפאר המלה,  מ] לתפארת...כתובה 9-10
 ).   "אלא"במקום  "אבל"עם  ש, וכן "מנחת שי"טט באלא בא לפאר המלה (וכן צו

פירושו: כאשר נפוצה העובדה  "כפרץ"לפי זה, נראה ש שהתחילו להביא התרומות והמעשרות. 1
 דיבור ל דרשו וכו'."ורבותי' זי.  "של הבאת התרומות והמעשרות.  והשוו לעומת התרגום והמלרש

רק דגן, אף מפירות האילן וכו'.  2  פותיו של רד"ק.ר שהוא מתוססביזה חסר בכת"י פריס ומינכן, ו
התרגום.  אולי  השווודבש הוא התמרים.  3תירוש ויצהר חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה.  

-; אך לא נמצא כן בעדי"ודבש", בהתאם ללשון הפסוק "דיבור המתחיל"צריך להיות ה "ודבש"
לא ברור  גפן ותאנה ורמון. 6לדבש דבורים.   כוונתו היא כי מהדבש לא יביאו וכו'. 4הנוסח.  

ומעשר  7במפורש.   "תירוש", שהרי בפסוק נזכר "שאר האילנות"כאחד מ "גפן"מדוע הוא מונה 
השוו לעומת   זה חסר בכת"י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"ק. דיבור קדשים וכו'.

הפסוק היא שהמעשרות התחילו להיות  ובכן, כוונתיסוד הערמות הוא תחלתם.  9י.  "המלרש
הנוסח השומרים על הפירוש בצורה -ראו בחילופים הניסוח שבעדי והדגש לתפארת וכו'.נערמים.  

ברוב נוסחאות המקרא היו"ד גם  ד השורש כתובה. "כי יו 10יותר קדומה, שהוא פחות ברור.  
 "נעלמת מהמבטא"בא במקומה ושהיא ); ולפי זה, לא ניתן לומר שהדגש "ְלִיּסֹוד"מתבטאת כעיצור (

ובהערות, וראו גם  "ואלה נולדו"ה "; עיינו שם ד"נּוּלדו"ק לעיל א ג,ה על המילה "(כלשונו של רד
).  אך מעיר 31-32ע'  Karaite Traditionדיונו של ג'' קהאן על פירושו של הקראי אבן נוח לפסוקנו, 

ד "ק שהדגש כאן אמנם דומה לדגש בלמ"תב רדשבספר מכלול נט,ב (השוו צד,א), כו "מנחת שי"ה
הערה  184, וע' 129הערה  100. וראו מהדורת חומסקי ע' "ִליּסוד", ושהמילה מנוקדת "נּוּלדו"של 
214. 
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שיאכלו הכהנים והלוים מהתרומות . אכול ושבוע: "להביא"כמו . לביא בית יי'(י) 
יהיה להמון הכהנים והלוים הזה, פי': והנותר . והנותר את ההמון הזהוהמעשרות לשבעה: 

טז).  ואמ' -שישמרו אותם להם ויחלקו אותם להם, כקטן כגדול דבר יום ביומו (להלן פס' טו
במצות: . במפקד יחזקיהובעבור כי נתקבצו שם מכל המקומות הכהנים והלוים: (יג)  "המון"

בן שלש לא כי הזכרים פחותים מ. מלבד התיחשם לזכרים מבן שלוש שנים ולמעלה(טז)  5 
לפי  "מבן שלש"היו ראויים לבא לבית יי', והנקבות לא היו באות לא כך ולא כך.  או אמר 

שפחות מבן שלש אין בו דעת לשמר מה שבידו; ואין נותנין בידו תרומה שמא יטמאנה, כמנהגו 
בשרצים המתים ובכל דבר.  אבל מבן שלש שנים ולמעלה יודע לשמור  –לטפח בכל מקום 

שיבאו האבות עם הבנים; ופי'  – "התיחשם"ר שמלמדין אותו ומרגילין אותו.  ופי' ידיו, אח
כי היו נותנין להם בערי הכהנים כמו שאומ' (פס' טו), מלבד מה שהיו נותנין להם  – "מלבד" 10 

מבן חמש ועשרים שנה "ובתורה אומר . והלוים מבן עשרים ולמעלה: (יז) בית יי'בבואם 
(הש' במ' ח,כד)!  הזמינם קודם זמנם כדי שיהיו  "ודת אהל מועדומעלה יבא לצבא צבא לעב

רגילים ולמדים עבודת יי', כי כבר שכחו הכל בבטול העבודה מבית יי' בימי המלכים הרעים: 
לנשיהם . ולכל התיחש בלויםמנות הראויים לאכל לזכרי כהונה: . לכל זכר בכהנים(יט) 

 15 ולבניהם: 

), לומהמעשרות (וכן  מטקוהמעשרות]  2פי' שיגבלו.    נפי' שיאכלו,  פ), שיאכלו? 1משאכלו ( מ] שיאכלו 1
 שח'.   אותם] ( מאותו).   להם ויחלקו]  ש(] אותם 3לממון.    מח'.   להמון]  פנ] לשבעה 2וממעשרות.    פנ

במצותו  ונ] שנתקבצו.   במצות נ1פכי נתקבצו]  4.   )השלים 1פ; שוכן (ח'  פמואמ'...והלוים]  4-3אותו).   
 ומעלה   ס; רכך ] ולמעלה 5.   )1פי "שם ע שלםוהח', ו פוכנראה (ח'  מ] מלבד...הרעים 13-5).   ש(וכן 
 ט] שפחות 7+ שנים.    נ1פ] בן.   שלש נ1פבית.   מבן]  רלבית] .   להביא נ] לבא 6מבני.    נ1רפמבן] 

 נ1פ] ח'.   ולמעלה נ1פ] ח'.   ובכל דבר נ1פו] מקוםבכל  8כי מנהגו.    ו] לו.   כמנהגו נ1פ] שהפחות.   בו
+  רובתורה]  11ח'.    נ1פובתורה...ומעלה]  12-11ח'.    רבערי]  10שלמדין.    נ1פ] שמלמדין 9ומעלה.   

   התיחשם. ס; רכך ] הראויות).   התיחש ש(] הראויים 14בבטל.    נבבטול]  13הוא.   

 2ק מתייחס להעדר הנושא של הפועל; וראו התרגום.  "א.  אין רדהשוו מכלול סה, ."להביא"כמו  1
 "את"י.  על המילה "השוו לעומת התרגום והמלרש פי': והנותר יהיה להמון הכהנים וכו'.

מכאן עד סוף הדיבור חסר  וכו'. "המון"ואמ'  3  ."את"ראו ספר השרשים ערך  "אל"במשמעות 
נראה שכך נשמע לו  כי נתקבצו וכו'. 4ק.  "יו של רדי פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספות"בכת

ל: כך הוא פירוש "ר במצות..  "המן"הוא ענין ריבוי; ראו ספר השרשים ערך  "המון"מפסוק ט.  
הדיבור הזה  מלבד התיחשם וכו'. 5.  "כלומר: במצותו": "פקד".  ובספר השרשים ערך "במפקד"

י פריס הם מופיעים "מתוספותיו של רד"ק.  גם בכת י מינכן, וסביר שהם"והדיבור הבא חסרים בכת
שהוא  –י "היד של הסופר שהכניס את התוספות בשוליים; ברם, בעמוד ההוא של אותו כת-רק בכתב

היד -מחק אותו סופר הרבה ממה שהיה בכתב –ק לדברי הימים "העמוד האחרון של פירוש רד
יח יותר מקום בדף. לכן, קשה לדעת מה היה בצורתו הקדומה ושילם אותו בכתב יותר קטן כדי להרוו

שם בצורה הקדומה ונמחק וחזר והוסף, ולעומת כן, מה הוסף על ידי הסופר השני שלא היה שם לפני 
לפנינו:  לעבודת אהל מועד. 12 השוו לשון המשנה במסכת טהרות ח,ג.  כמנהגו לטפח. 7כן.  

עיקר מטרת פסוקים אלה הוא לַלמד  הונה.יים לאכל לזכרי כראומנות ה 14.  "בעבודת אהל מועד"
של הכהנים והלויים (השוו הדיבור הבא); ובכן, מפרש  משפחותשנתנו מהתרומות ומעשרות גם ל

אין פירושו שנתנו מנות לזכרים, כי כבר נזכר כך למעלה, אלא פירושו  "לכל זכר בכהנים"ק ש"רד
 י."המלרששנתנו לכולם מנות הראויות לזכרים.  וראו גם גישתו של 
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אחרי שעשו הדברים והאמת האלה חזקיהו ויהודה, . אחרי הדברים והאמת האלה(א) לב 
פ שחזקיהו היה לבו שלם, ביהודה היו ".  כי אעסנחריבעליהם  באולשוב לעבודת אלהי אמת, 

דברים רעים, ולא היה לבב כלם שלם עם יי', כמו שאמ' ישעיה הנביא בהרבה תוכחות שאמ' 
ב יח,יג).  וכמהו "(מ "ויתפשם"וכן עשה, כמו שאמ' במלכים* . לבקעם אליו ויאמרעליהם: 

ואת (שמ' כא,יד), והדומים להם: (ד)  "להרגו בערמה"(בר' לד,ז),  "לשכב את בת יעקב" 5 
חרב, . שלח לרבזה גיחון; והיה אז מלא ושוטף, וסתמו אותו: (ה) . הנחל השוטף בתוך הארץ

וינשא לעיני כל הגוים ב כג,י): (כג) "(דה "ואיש שלחו בידו"והוא כלל לכל כלי זיין.  וכן 
א א,ה): מתגאה מפני הגדולה "(מ "מתנשא לאמר", ופי' כמו "ויתנשא"משפטו . מאחרי כן

 (להלן פס' כה):  "כי גבה לבו"והכבוד שהיה לו.  וזהו שאמ' 

אשר  ק] ח'.   שעשו נ1פ] בהאלה...באחרי 1.   )1פי "שם ע שלםוהח', ו פוכנראה (ח'  מ] ...אותואאחרי 6-1
 נ1פו] לבבם.   תוכחות נט] הדברים.   לבב ק] דברים 3האמת.    רלשוב.   אמת]  נ1פטקו] ולשוב 2עשו.   

 והוא,ו זהו,  רזה]  6).   ל , וכןנ1פטקו פ"ע הושלם(ח'  ראסאליהם.   במלכים*]  1פ] עליהם 4מתוכחות.   
הוכנס לפני דיבור זה דיבור  1וי "(בכת] איש.   וינשא טרלכלי.   ואיש]  פנ ]לכל כלי 7).   להוא (וכן  נ1פט

 8ח'.    ס; פ).   כל] כך "ל כרת [והסיר?]"ויכחד כל גבורי [לפנינו: גבור] חיל ר"נוסף השייך לפסוק כא: 
 ).   לשהתגאה (וכן  פנמו?1טק.   מתגאה] )השלים 1פ(ח'  פ] כמו...לאמר

י מינכן. "ר שהדיבור הזה והדיבור הבא הם תוספות ממה שחסרים בכתסביאחרי הדברים וכו'.  1
נראה להעדיף את  ולשוב לעבודת וכו'. 2.  "מלבד"ה "י פריס ראו לעיל פסוק טז הערה ד"לענין כת
הדברים "ק המעבר בין "מפריע לרד פ שחזקיהו וכו'."כי אענוסח.  -שבכמה עדי "לשוב"הנוסחה 

בהרבה  3ל התקפתו של סנחריב.  וראו מה שנמצא על כך בתרגום.  לענין השלילי ש "והאמת האלה
השוו  ."ויתפשם"כמו שאמ' במלכים  4ח.  -כגון אלה בישעיהו פרקים א תוכחות שאמ' עליהם.

ד לפניו "עם למ "הפועל-שם"בדוגמאות אלה, נמצא מה שנקרא אצלנו  וכמהו וכו'.דבריו שם.  
הוא "משמעות מופשטת בלבד.  לשונו במכלול לא,ב היא שבמשמעות שנעשית הפעולה; ובכך אין לו 

 להרגוכי יזיד איש על רעהו ".  למשל, בפסוק בספר שמות כתוב "בא במקום המחשבה והמעשה
; וברור שחיוב מיתה שייך רק כאשר לבסוף האיש באמת הרג את "בערמה מעם מזבחי תקחנו למות

כי נבלה עשה בישראל לשכב "בביטוי  "לשכב"הפועל -חבירו.  וכן בדוגמה הראשונה, משמעות שם
שהוא באמת שכב  "עשה"היא שבאמת שכב אתה.  למרות שבדוגמה זו ברור מהפועל  "את בת יעקב

במשמעות  גםהפועל בלבד, הואיל והעובדה שנעשית הפעולה כלולה -אתה, ואין זה נרמז על ידי שם
 "לשכב את בת יעקב"יע שהביטוי הפועל, ההוכחה הלשונית במקומה עומדת.  אין מקום להצ-שם

עשה בישראל, ושבכך  –לשכב את בת יעקב  –מתאר את הנבלה באופן מופשט וששיעורו: כי נבלה 
, כי אין דרכו של המקרא להשתמש "עשה"אין הביטוי מתייחס באופן ישיר למה ששכם בן חמור 

י ברכות י,ב "לן פסוק ל.  ברשהשוו לה זה גיחון. 6במבנה תחבירי כזה.  השוו גם דבריו להלן לו,ו.  
י הוא; אלא מעין קטן הוא סמוך "ולא זהו גיחון הנהר הגדול, דההוא לאו בא": "סתם מי גיחון"ה "ד

, ואין הוא אומר שהוא כלל לכל "חרבו"ק "שם מפרש רד ."ואיש שלחו בידו"וכן  7.  "לירושלים...
תוב שם בפסוק ט שלשרי המאות היו כלי זיין; אך סביר שהיו אמנם כלי זיין אחרים שם ממה שכ

.  והשוו גם "כלי זיינו"פירושו:  "שלחו"י שם אמנם כותב ש".  המלרש"שלטים"ו "מגנות", "חניתים"
.  "חרב"נקרא  "כל דבר הכורת"ק ש"כותב רד "חרב"י כאן.  בספר השרשים ערך "התרגום והמלרש

ס כאן דיבור נוסף קצר. אך סביר שאין זה י וטיקן הוכנ"עיינו בחילופים על שבכת וינשא לעיני וכו'.
י פריס, וסביר שהן מתוספותיו "מילים אלה חסרות בכת ."מתנשא לאמר"כמו  8פרי עטו של רד"ק. 

 ק שם."ק.  הפסוק ההוא מתייחס לאדוניה בתחילת המרד שלו; וראו דברי רד"של רד
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ועדרים .  וכן "והיאוריא דמר" –(יש' א,ג)  "אבוס בעליו"אבוסים; ותר' . וארות(כח) 
 "עדרי מערכה בלב שלם"פרושו: מערכות; וכן  "עדרים".  ו"ֻאָרֹות"והוא הפוך מן  ;לֲאֵורֹות
נראה כי שני פלגים היה נחל גיחון, והעליון סתם.  ואני תמה . העליוןא יב,לט): (ל) "(הש' דה

ויועץ "כת' למעלה ל (ב' בר' י,ב): סתם מי גיחון ולא הודו לו*; והנה "ממה שאמרו רבותי' ז
חכמי ישראל, כמו  "שריו"(לעיל פס' ג), ובכלל  "עם שריו וגבוריו לסתום את מימי העינות 5 

כב)!  ובהגדה -(שמ' יח,כא), והם היו החכמים והשופטים (שם יח,כא "שרי אלפים"שכת' 
 ַוַּייְּשֵרם למטהנ ב נוסחא א): סתם מי גיחון, והסכימה דעתו לדעת המקום: "מצאתי (אדר

ד הנוספת.  "הוטלה תנועתה על היו –א הפעל "פ –ד ", ובנוח היו"ַוְיַיְּשֵרם"משפטו  .מערבה
א נוספת; רוצ' לומ': ישרם והעבירם למטה מן הארץ על* ידי חלונות* "מלעיל, ובה "מערבה"

 10 : לעיר דודלצד מערב 

 2עדרים.    מ] ח'.   ועדרים נ?1פטו] אוריה.   וכן נ?1פא] אוריא 1.   )השלים 1פ(ח'  פמ] וארות...וכן 2-1
בלבב (וכן  פנפרשו.   בלב]  ממחק).   פרושו]  1פ+ ופי' אבוסים ( פמאוריות;  פנהוא.   ארות]  פנמטווהוא] 

 נ?1פ ]את 5).   נ?1פטקורא פ"ע הושלם(ח'  סלו*]  4.   )השלים 1פ(ח'  פמ] העליון...המקום 7-3 לפנינו).  
וכנוח.    מ] ובנוח 8האלפים.    נ1פו] אלפים 6.   עמו נ1פ] המעינות.   כמו נ1פורת] מי.   העינו קרח'.   מימי] 

 1פ(ח'  פמ] והעבירם...חלונות.   ישורם נ] א.   ישרם"והה פנ] א"ובה 9יוד נוספת.    רד הנוספת] "היו
 פ"ע הושלם(ח'  אס).   על*] למהארץ (וכן  נ1פ] מן הארץ 7.   )לוהעמידם (וכן  נ1פ] והעבירם 6.   )השלים

 ).   טקור פ"ע תוקן(חיצונו'  נחילונות,  1פ), ל? סלונות (וכן אס).   חלונות*] ל , וכןנ1פטקור

י פריס ומינכן, וסביר שהוא "(ולא עד בכלל) חסר בכת "ועדרים לאורות"מכאן עד וארות וכו'.  1
מקום "משמעותו  "אבוס" אבוסים וכו'..  "ארה"ק.  והשוו ספר השרשים ערך "מתוספותיו של רד

י "ובפירושו על הפסוק בישעיהו).  אבל המלרש "אבס"(כך בספר השרשים ערך  "מאכל הבהמות
  והוא הפוך וכו'. stable  .(2אצלנו ( "אורווה", כמשמעות "איצטבלאות גדולות": "ארות"מפרש 

 "יבור המתחילד"נראה שבצורתו הקדומה של הפירוש, איפה שחציו הראשון של הדיבור לא היה, ה
; השוו על כך החילופים.  ..."הוא הפוך מן 'ארות', ופי' אבוסים", והיה כתוב "ועדרים לאורות"היה 

ופי' "ומחק  "והוא"ל "הוא"ק את המילה "אבל אחרי שהוסף החצי הראשון של הדיבור, הפך רד
.  נראה שהוא "רעד"ספר השרשים ערך  השוומערכות. , כי בכך עולה כהוגן רצף הדיבור.  "אבוסים

מתכוון לומר שהם מקומות (או כלים גדולים) שסידרו בהם את האבוסים.  השוו דבריו לעיל א יב,לד.   
ממה  4ק.  "י פריס ומינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכתהעליון וכו'.  3

חכמי  "שריו"ל ובכל 5.  "מה שאמרו"ה "ראו לעיל ב ל,ב הערה ד ל וכו'."שאמרו רבותי' ז
 6בספר שמות היא חכם ושופט, כך המשמעות גם כאן.   "שר"הוא מניח שאם משמעות  ישראל וכו'.

כך נראה לנקד; השוו ספר  משפטו ַוְיַיְּשֵרם וכו'. 8לא מצאתי מקור הדברים.   ובהגדה מצאתי וכו'.
, והתחילו לבטא "ַישרםויְ "ד השנייה של ".  כוונתו היא שהפסיקו לבטא את היו"ישר"השרשים ערך 

א בסוף מילה "היינו ככל הא נוספת. "מלעיל, ובה "מערבה"ד הראשונה.  "ח אחרי היו"את הפת
דבריו  והעבירם...חלונות. 9דלהלן לג,יד; עיינו שם ובהערות.   "מערבה"המורה על כיוּון, ולעומת 

 ק."י פריס ומינכן, וסביר שהם מתוספותיו של רד"אלה חסרים בכת



 לג-דה"ב לב,לא

 210 

מבחר "(איוב כ,יז),  "נהרי נחלי דבש וחמאה"סמוך על סמוך; וכן . במליצי שרי בבל (לא)
כל אשר בלבבו.  . לדעת כל בלבבומענין מליצה:  "מליצי"(יח' לא,טז).  ופי'  "וטוב לבנון

ב כ,יג).  וכל זה לכבוד עצמו, והתגאה בזה; "והוא שמח עליהם, והראה אותם כל בית נכתה (מ
במקום . במעלה קברי בני דויד: שידעו בני אדם: (לג) "לדעת"לעון.  ופי' והשם חשב לו זה 

ק טז,ב): אצל המעולים "ל (ב' ב"המֻעלה שבהם, כלומ': עם הטובים שבהם.  וכן אמרו רבותי' ז 5 
 שבמשפחה; ומאן נינהו?  דוד ושלמה: 

ח' (מכאן עד לה,יג  מ..אדם] לדעת. 4-2תיקן).    1ממעין ( מהטוב.   מענין]  נוטוב),  1פטוב ( פ] וטוב 2
] ומראם.   אותם נוהראם,  1קופטאליה'.   והראה]  נ?1פ] עליהם 3).   1פי "והושלם ע פי "מחוק בכת

י.   "והש נ?1פ] והשם 4).   לבהם (וכן  נ?1קופטח'.   בזה]  נ?1פו] נכאתו.   עצמו נ1פ] את.   נכתה נ?1קופט
 '.ח מוכן...ושלמה]  6-5באדם.    נ1פ] אדם

אשר משמעויותיהן  "נסמך"הן מילים רצופות בצורת ה "שרי"ו "מליצי"ל: "ר סמוך על סמוך וכו'. 1
ע שם, "ראו ישעיהו מג,כז ודבריו שם, שהם כפירוש ראב "שרי"במשמעות  "מליצי"זיהות.  אשר ל

ק "נשמע שבשלב מסויים הבין רד "לוץ".  מדבריו בספר השרשים ערך "מלץ"וספר השרשים ערך 
(בראשית מב,כג), במשמעות של אמצעי (ראו דבריו שם  "המליץ בינותם"בפסוקנו כמו  "מליצי"

; ושורשו "שרי"נסמך ל "מליצי"י), ובאופן ש"פסוק כא, והשוו התרגום כאן; וקרוב לכך המלרש
הוא מעלה גם את האפשרות שהוא רומז אליה כאן,  "מלץ".  אבל בערך "תוכן הדבר"שעניינו  "לוץ"

, "מה נמתקו ומה נמלצו"המופיע בתהלים קיט,קג בביטוי  "מלץ"הוא משורש  "מליצי"ש על הצד
(כנראה מפני שחוזק שייך לשררה).  אך  "שרי"הוא בכך כמו  "מליצי"; כי "חוזק המתיקות"שעניינו 

אין הוא מזכיר ענין חוזק אלא ענין מתיקות; ראו שם איך שהוא  "נמלצו"בדבריו לתהלים שם על 
מענין  "מליצי"ע, המפרש ".  גם הראב"תוכן הדיבור"לענין מליצה במשמעות  "תיקותמ"מקשר 

הוא שורש מיוחד שיש לפרשו מענין  "מלץ"שררה על הפסוק בישעיהו, כותב על הפסוק בתהלים ש
דבריו שם.  וראו  השוו. "מבחר וטוב לבנון".  "מלץ", ולא "לוץ"הוא משורש  "מליצה"מתיקות, וש
בשמואל ב כד,ט, שם הוא כותב שהביטוי ההוא דומה לדוגמאות שבכאן,  "ר מפקדמספ"דבריו על 
משתייך לענין  "ענין מליצה"ק "לא ברור לי איך בדעת רדמענין מליצה.  2.  "הכפל לחזק"ומוסיף ש

כאן מובנו ענין חוזק, כעין  "מליצה"אלא אם כן  –לפי דבריו  "מליצי"שהיא משמעותו של  –שררה 
.  אך לפי זה העיקר "מלץ"לענין דבריו בספר השרשים ערך  "סמוך"ה "עלה בהערה דמה שהצענו למ

מענין חוזק ושררה. וכוונתו  "מליצה"ק מפרש "חסר בן הספר כאן, כי מוטל על הקורא להבין שרד
י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו "דיבור זה חסר בכתלדעת כל בלבבו וכו'. דורשת איפוא עיון נוסף.  

וכל  3.  "בלבד"ה "י פריס עיינו בחילופים, והשוו לעיל דה"ב לא,טז הערה ד".  בקשר לכתשל רד"ק
והשם חשב לו זה לעון.  4.  "את כל בית נכתה"ה "דבריו למלכים ב כ,יג ד ראוזה לכבוד עצמו. 

ק "י.  והשוו לעומת התרגום.  על שיטת רד"ז; והשוו המלרש-יח וישעיהו לט,ה-מלכים ב כ,טז ראו
 אמונות ודעותזמננו ראו ש' יפת, -ל וחוקרי"עמד חזקיהו בניסיון בהשוואה עם דיעותיהם של רזשלא 

ה ניסה אותו כדי שידעו בני "ל: הקב"ר: שידעו בני אדם. "לדעת"ופי' .  577-578הערות  169ע' 
מה ה, כי אין הוא צריך לניסיון כדי לדעת "על הקב "לדעת"אדם את הגאווה שבליבו; אבל אין לפרש 

וכן י.  ".  והשוו המלרש"עלה"כך בספר השרשים ערך  עם הטובים שבהם. 5נמצא בלב אדם.  
 ק."י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"מכאן עד סוף הדיבור חסר בכתאמרו רבותי' וכו'. 
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א ", ובא עם ה"מערב"מלרע, והוא כמו . מערבה לגיחון: (יד) "לעולם"כמו . לעילום(ז) לג 
א "(יש' מה,ו).  ויתכן שיהיה הה "ממזרח שמש וממערבה"שר נוספה עם השמות; וכן הנקבה א

כז,א).  -בשניהם כינוי הנקבה, והיה דינו במפיק; וכבר כתבנו הדומים להם בספר מכלל (כו,ב
: ממערב* השמש, כי "וממערבה"; וכן בנחל: מערב החומה היה לגיחון "מערבה לגיחון"ופי' 

. על דברי חוזימקום גבוה שהיה בחומה: (יט) . וסבב לעפלון זכר: השמש בלשון נקבה ובלש 5 
. ויקברוהו ביתו(יר' כב,יד): (כ)  "וקרע לו חלוני"(יש' כ,ד),  "וחשופי שת"; וכן "חוזים"כמו 
: בגן שהיה לו בבית; וכן אומ' "ביתו"ב יב,יא).  ופי' "(מ "הנמצא בית יי'"; וכן "בביתו"כמו 

 הוא כלל לבתים ולגן*:  "בית"ב כא,יח).  וה"(מ "בגן ביתו"במלכים 

 ו] החומה 4ח'.    נ?1פ] לנקבה.   להם ט] הנקבה 3ח'.    מ] נוספה 2ח'.    נ?1פ] א"ולא.   ה ט] והוא 1
זכר.    טרנקבה]  5).   נ1טמפר פ"ע תוקן(ממזרח  אסח'.   ממערב*]  נ1פו] גיחון.   בנחל ו] בלחומה.   לגיחון

 8ח'.    מופי'...ולגן]  7-8ח'.    נוכן]  6שיהיה.    משהיה גבוה.   שהיה]  רגבוה שהיה] נקבה.    טרזכר] 
 ).ל , וכןנ1פטקו(תוקן ע"פ ח'  סארולגן*] 

ק בספר "י.  אבל ראו שני הפירושים הנוספים שמצטט רד"כך בתרגום ובמלרש ."לעולם"כמו  1
עצם בלשון -א המורה על שם"ל: ה"ר א הנקבה אשר נוספה עם השמות."ה.  "עלם"השרשים ערך 

כינוי  3.  "ערב"דבריו שם ובספר השרשים ערך  השוו. "ממזרח השמש וממערבה"וכן  2נקבה.  
 וכבר כתבנו הדומים להם וכו'.עצם שהוא בלשון נקבה.  -שם המתייחס לשם-ל: כינוי"ר הנקבה.

כי השמש ה מתייחס לחומה.  וכינוי הנקב מערב החומה. 4כוונתו היא לדוגמאות של העדר המפיק.  
מקום  5בלשון נקבה, לא רק בלשון זכר.   "שמש"ל: מצאנו המילה "ר בלשון זכר ובלשון נקבה.

 וכו'. "חוזים"כמו  6.  "עפל"ל: בתוך החומה. השוו ספר השרשים ערך "ר גבוה שהיה בחומה.
מכאן וכו'.  "ביתו"ופי'  7.  "חזה"השוו פירושיו על אותן דוגמאות, מכלול י,ב, וספר השרשים ערך 

 ק."י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"עד סוף הדיבור חסר בכת
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ובשתים באותה שנה עצמה שמלך, שהיתה שמינית לו: . ובשמונה שנים למלכו(ג) לד 
אבל לא כלה עד שמנה עשרה למלכו אחר שמצא הספר (להלן פס' ח, . עשרה שנה החל לטהר

חסר הנסמך: . על פני הקברים הזבחים להםל (פס' לג): (ד) יד), כי אז כלה לטהר הכ
(יה' ח,יא),  "העם המלחמה"(יה' ג,יד),  "הארון הברית", כמו "הקברים קברי הזובחים להם"

הם המקבות שהיו נותצים בהם המזבחות. וכן . בחרבתיהם סביב*והדומים להם*: (ו)  5 
 , או מבנין נפעל: "ְלָהֵדק"כמו . ַדקכתת ְלהֵ (יח' כו,ט): (ז)  "ומגדלותיך יתץ בחרבותיו"

בספר.    ראשר מצא.   הספר]  נ1פ] + שנה.   שמצא נ1פטו] ח'.   עשרה רעד]  2ח'.    מ] ובשמונה...הכל 3-1
 פ"ע הושלם(ח'  אס*והדומים להם*]  5ח'.    מ] כמו...להם 4-5הזובחי.    נ] ח'.   הזובחים מהקברים]  4
 ? + הוא.   1פמטקו] הוא מבנין פיעל.   או נ] בחרבותם.   כמו...נפעל מ] רבותיובח 6).   ל , וכןנ1פ1טקר

י מינכן, וסביר שהם מהתוספות שלו.  "כל דבריו על פסוק זה חסרים בכתובשמונה שנים וכו'.  1
ובשמונה שנים [לו], למלכו (=במלכו),...החל "לפי זה, נראה ששיעור הפסוק הוא:  באותה שנה וכו'.

 "איכה אלי"על אתר, המפנה לקינת תשעה באב  ספר דברי הימים.  ראו הערתו של י' קיל, ".לדרוש..
 קדמוניותק אלה; וראו גם מה שהוא מצטט מיוסיפוס, "לרבי אליעזר הקליר המשמשת מקור לדברי רד

ק (על שימושו של יוסיפוס בספר דברי הימים ראו י' "ספר עשירי, אשר דבריו נשמעים כדברי רד
, "ובשמונה שנים").  אולי שיטה זו מבוססת על הלשון 17ע'  "History of Interpretation", קלימי

שהיתה צריכה להופיע אם מדובר במספר השנים מתחילת המלכות.  בייחוד  "ובשנת שמונה"במקום 
דלהלן מתייחס  "ובשתים עשרה שנה"ק גם "לפי הבנה זו, נראה שהדין עם קיל המניח שלדעת רד

, הכוונה היא "שמונה עשרה למלכו ובשנת"ל יאשיהו, ורק להלן פסוק יח, איפה שכתוב לגילו ש
למספר השנים מתחילת מלכותו.  אך קשה לפי זה מה שמתייחס הפסוק להלן לה,יט לאותה שנה 

למלכותו (השוו גם מלכים ב כב,ג,  "שנת שמונה עשרה", ולא "שמונה עשרה שנה למלכות יאשיהו"כ
חלקיהו הוא שמצא אחר שמצא הספר. ט,יד.  -להלן פסוקים ח ראולא כלה וכו'. אבל  2כג,כג).  

כמו  4מכלול מג,א, ודבריו לעיל ב טו,ח.   השווחסר הנסמך וכו'.  3אותו, ושפן הביא אותו למלך.  
י מינכן, אך לא ברור אם הוא מתוספותיו של "מכאן עד סוף הדיבור חסר בכתוכו'.  "הארון הברית"

ס "אבל ראו התרגום והערתו של ג' הם המקבות וכו'. 5הדומות.  -הושמט מחמת טעות ק או אם"רד
כמו  6.  "חרב"השוו דבריו שם ובספר השרשים ערך  ."ומגדלותיך..."וכן אתר.  -מקייבור על

 "הפעיל"ניקדתי כך על פי מכלול קל,ב, בהתאם לניקוד הרגיל של צורת ה לָהֵדק, או מבנין נפעל.
לַהֵּדק' שבספר ". (נראה שאין להשגיח בניקוד "דקק"ם; השוו שם וספר השרשים ערך בגזירת הכפולי

בכפולים; ראו מכלול  "הפעיל"לעברעכט, שהוא ניקוד פחות מצוי לצורת ה-השרשים מהדורת ביזנטל
קלא,א.)  ההצעה שהוא מבנין נפעל מופיעה בספר השרשים שם בשם רבי יעקב בן אלעזר (והשוו גם 

כתת "ק מברר באופן מדוייק את המובן של הביטוי "אך לפי שתי ההצעות, אין רד מכלול שם). 
 ."להדק
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פי': חשב לכלות טהרת הארץ והבית, . ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית(ח) 
אמרו כי מצאו הספר שהיה נגלל . ויקרע את בגדיובדק הבית: (יט) שלח את שפן לחזק את ו

ואשר וגו' (דב' כח,לו): (כב)  "' אותך ואת מלכך אשר תקים עליךיולך יי"בפרשת תוכחות: 
את "בבית המדרש.  וכן . במשנהפי': ואשר צוה המלך ללכת עם חלקיהו לדרש את יי': . המלך

ב "(מ "על העמוד"ובספר מלכים . על עמדולמוד התורה: (לא)  –(דב' יז,יח)  "משנה התורה 5 
, וכבר "אסטוונא": "העמוד*"לעמוד.  ויונתן תרגם כג,ג); רוצ' לומ' שעמד על רגליו סמוך 

ואחר כן פרש מה עבודה . ויעבד את כל הנמצא בישראלפרשנוהו למעלה (ב כג,יג): (לג) 
 : לעבוד את יי' –העבידם 

ח'.    נ?1טפר] אשר תקים עליך 3ח'.    ט] ח'.   שהיה נ1פ] ושלח...הבית 2ח'.    מ] ובשנת שמונה...וגו' 3-1
סומך (ונראה  נ1פווסמוך,  ט] סמוך 6ח'.    מ] ...יי'אעל 8-5ח'.    רלמוד התורה]  5ואת.    נ1פ] באת 4

 7-6אצטוונא.    נ1פורד).   אסטוונא] נ1פור פ"ע תוקן(עמוד  קעל,  דס).   העמוד*] 1פי "שמסומן כטעות בכת
 רהעבידם]  8העבודה.    נ2פרדעבודה]  7.   ח' ו ולפירושו יהיה על העמוד עליו ממש, ק ]וכבר...למעלה

 שהעבידם.

י מינכן, וסביר שהם מתוספותיו "הדיבור זה והדיבור הבא חסרים בכת ובשנת שמונה עשרה וכו'. 1
 אמרו כי מצאו הספר וכו'. 2.  "בדכאותיה ית ארעא..."בתרגום:  פי': חשב לכלות וכו'.של רד"ק.  

 4קרע את בגדיו כי הוא שמע את הפסוק ההוא.  ראו בבלי יומא נב,ב; אך לא מצאתי מקור לכך שהוא 
י כאן וכר' יוסף "ק שם), שלא כמלרש"כך בתרגום כאן ובמלכים ב כב,יד (השוו רדבבית המדרש. 

.  "ואשר עם המלך"התרגום מפרש אותו כמו: פי': ואשר צוה וכו'. י שם.  "ברש "יש פותרין"קרא וה
כך יוצא מאונקלוס על  למוד התורה. – "רהאת משנה התו"וכן השוו התרגום.   בבית המדרש.

ל בבבלי סנהדרין כא,ב הדורשים "ק מצטט את רז"רד "שנה"אותו פסוק.  אך בספר השרשים ערך 
מאותו פסוק שמלך צריך לקיים אצלו שני ספרי תורה, ורק אחר כך הוא כולל את פירושו שבכאן 

י מינכן, וסביר שהם "הבא חסרים בכת הדיבור זה והדיבור על עמדו וכו'. 5).  "יש מפרשים"(בשם 
נראה שכוונתו היא: סמוך לעמוד הבית  שעמד על רגליו סמוך לעמוד. 6מתוספותיו של רד"ק.  

ויונתן תרגם...פרשנוהו כאן פירושו: על רגליו.   "על עמדו"וש ),"עמד"(ראו ספר השרשים ערך 
ף הוא מתוספותיו כדבריו כאן; ק מעדיף פירוש זה של התרגום הן באותה פיסקה (שא"רד למעלה.

וכבר פרשנוהו "וראו הערותינו שם) הן בדבריו על הפסוקים במלכים שהוא מציין כאן ושם. במקום 
; אך לא ברור אם "ולפירושו יהיה על העמוד עליו ממש" 125 י אוקספורד"נמצא כאן בכת "למעלה

 ק או לא.  "שורה זו היא פרי עטו של רד



 יח-דה"ב לה,ג

 214 

אולי הוציאו מנשה משם כאשר שם הפסל בבית האלהים* . קדשתנו את ארון ה(ג)  לה
ב לג,ז).  אבל יש תמה: היאך לא החזירו שם אחר הכנעו ושב בתשובה והסיר הסמל "(דה

ל פרשוהו שצוה לגנוז הארון כדי שלא יגלה עם הגולה.  "מבית יי' (שם פס' יב,טו)?  ורבותי' ז
עליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ואמרו: אבן היתה בבית קדשי הקדשים במערבו, ו

ומטה אהרן; ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו לחרב, בנה מקום לגנוז בו הארון למטה  5 
במטמוניות עמוקות ועקלקלות, והאבן הזאת היתה מכסה למקום ההוא.  ויאשיהו המלך צוה 

', ונגנז עם הארון מטה וגו "תנו את ארון הקדש"וגנזו הארון באותו מקום שבנה שלמה, שנ' 
לא מצאנו במקום . ויבשלו את הפסח באש כמשפטאהרן וצנצנת המן ושמן המשחה: (יג) 

 הקדשים בשלולהודיע כי צלי היה*.  ושאר  "באש"לצלי; לפיכך אמ'  "בשול"אחר לשון 
ולא נעשה פסח כמהו מיני קדרות הם: (יח) . בסירות ובדודים ובצלחותבמים בסירות:  10 

ב כג,כב), כי שמואל שופט "(מ "מימי השופטים"ובמלכים כת' . מי שמואל הנביאבישראל מי
שהיו כל ישראל בלב אחד לעבוד את יי'.  וכן אומ'  –היה.  ומה שאמ' כי לא נעשה פסח כמהו 

ויסירו בני ישראל את הבעלים "א ז,ב), ואומ' "(ש "וינהו כל בית ישראל אחרי יי'"בשמואל 
(שם ז,ד).  וגם פסח שעשה חזקיהו היו רבים מישראל  "יי' לבדו ואת העשתרות ויעבדו את

ב ל,י); ואף אותם "שלא היו שם, ולא עוד אלא שהיו מלעיגים ברצים שהיה שולח חזקיהו (דה 15 
 יח): -שהיו בירושלם רבים היו טמאים, ואכלו הפסח בטומאה (שם ל,יז

תמה]  2).   "האלים": סי "סח, ובכתהנו-(כך ברוב עדי] כששם.   האלהים* 1מכשם,  מ] כאשר שם 1
קדש.    ט] קדשי 4.   פירשו טו] פרשוהו 3ח'.    מ] ורבותי'...המשחה 8-3איך.   ר לתמוה.   היאך]  נ1מפטקו

+ את.    נ1פ] וגנזו 7עקומות.    ק] עמוקות 6+ את.    נ1פ] וסופו.   בו נ1פ] וידע שסופו 5בערבו.    רבמערבו] 
; לוכן (הוא  מו1טקח',  אדסהיה*]  9ח'.    פנ] אלפיכך...בסירות 10-9וצלי.    נ] לצלי 9ח'.    נ1פוגו'] 

 ).  אי "(עד כאן כת] כת' 11כלם מיני קדרות.    ו] מיני קדרות הם 10קדשים.    ר).   הקדשים] ר פ"ע הושלם
 מטק] לב.   אחד ד] בלב 12.   )השלים 1פ(ח'  פ] כי...היה 12-11+ והכל עולה לעניין אחד.    ק] השופטים
 פנ] שולח 15יחזקיהו.    נ] וכו'.   חזקיהו נ1פ] ואת...לבדו 14ח'.    רבית]  13שלם.    נו+ כולם,  פ+ שלם, 

 + את.    נררובם היו.   ואכלו]  1פקרבם היו,  מהיו רובם,  ו] רבים היו 16+ להם.   

מכאן עד סוף הדיבור  ל פרשוהו וכו'."ורבותי' ז 3י.  "השוו המלרש אולי הוציאו מנשה וכו'. 1
ל אלה במלואם; "ק.  לא מצאתי מקור לדברי רז"י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"חסר בכת

השוו לא מצאנו במקום אחר וכו'.  8ג.  "אך ראו בבלי יומא נב,ב והוריות יב,א.  והשוו המלתרס
ובשלת "וקיו מעלה קושי מהביטוי .  רבי אליהו הלוי בחור שם בנימ"בשל"ספר השרשים ערך 

וכו'.  "באש"לפיכך אמ'  9ע על אותו פסוק).  "(דברים טז,ז), שפירושו צלי (וראו ראב "ואכלת
ק.  "י פריס (ומהנדפס המבוסס עליו), וסביר שהוא מתוספותיו של רד"מכאן עד סוף הדיבור חסר בכת

ראו שמואל  כי שמואל שופט היה..  "מימי השופטים"ה "דבריו שם ד השווובמלכים כת' וכו'.  11
שהיו כל ישראל בלב  12ק.  "י פריס, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"א ז,טו.  ביטוי זה חסר בכת

.  "ז ביחד"מימי שמואל ועד כאן לא נטהרו כל ישראל מע"ג: "לשון המלתרסאחד לעבוד את ה'. 
ל: משם מוכח שהיו כל העם בלב "רוכן אומ' בשמואל וכו'. י.  "והשוו לעומת הפירושים שבמלרש

מזכיר רד"ק שני  "נהה"שם ובספר השרשים ערך  וינהו כל בית ישראל. 13אחד בזמן שמואל.  
 : שבכו וחזרו בתשובה, מלשון נהי, או שנאספו יחד."וינהו"פירושים ל
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 ב כג,כט).  ונקרא כן"(מ "פרעה נכה"הוא שם כנוי, כמו שאומ' במלכים  "נכו". עלה נכו (כ)
ואלהים אמר להבהלני : (כא) "פרעה חגירא"לפי שהיה נכה רגלים; וכן תרגם יונתן (שם): 

ל: יש אומ' (מס' סופרים ד,ט) כי שניהם "מחלקת בדברי רבותי' ז. חדל לך מאלהים אשר עמי
כי (להלן פס' כב): (כב)  "ולא שמע אל דברי* נכו מפי אלהים"קדש; וכן נראה ממה שאמ' 

אל דברי נכו מפי התחפש לבושיו, ולבש בגדי מלחמה להלחם בו:  להלחם בו התחפש. 5 
נלָחם בכרכמיש על  –אולי מפי ירמיהו הנביא היה לו להלחם בכרכמיש.  ובעודו שם אלהים. 

לקח השם יתבר' נקמת יאשיהו המלך ממנו, שבא עליו נבוכד נצר.  והוא  –פרת (לעיל פס' כ) 
מלך מצרים אשר היה על נהר פרת בכרכמיש  למצרים על חיל פרעה נכו"שהתנבא ירמיהו 

והיום ההוא ליי'...צבאות יום נקמה "וכו' (יר' מו,ב), ואו'  "אשר הכה נבוכד נצר מלך בבל
זהו  ויתנום לחק על ישראל.זו היא נקמת יאשיהו המלך: (כה)  –(שם מו,י)  "להנקם מצריו 10 

 (איכה ד,כ):  "נלכד בשחיתותםרוח אפנו משיח יי' "מגלת איכה; ובתוכה הספד יאשיהו, והוא 

 3.   חגרא נ1פ] חגירא 2ח'.    נ1פ הוא] 1.   )1פי "מחוק והושלם ע פח' (מכאן עד הסוף  מ] עלה...בו 5-1
+  ק] על 6ח'.    נ1פ] כי...אלהים 6-4).   נ1פטקר פ"ע תוקן(+ פרעה  וסדברי*]  4בזה מחלוקת.    ו] מחלקת
.   שנתנבא נ1פ] שהתנבא 8שיבא.    רח'.   שבא]  נ1פו] ח'.   המלך נ1פ] 'ולקח.   יתבר נ1פו] לקח 7נהר.   

זהו,  קזה,  ט] זה.   זו היא מ] זו 10ח'.    נ1פ] ח'.   וכו מ] ראצר.   בבל רנצר]  9ח'.    רח'.   נהר]  מ] נכו
ח'.    נ1פ] ...בשחיתותםויתנום 11-10+ ממנו שבא עלו נבוכדנצר והרגו.    ומלך;  מ] ).   המלךלוזהו (וכן  נ1פ

 .    הספר דקו] הספד 11ח'.    מזהו...יאשיהו]  10-11

ק.  "י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"חסר בכת "אל דברי נכו"ה "מכאן עד דעלה נכו וכו'.  1
א, "ל: שם נכתב בה"ר. "פרעה נכה"כמו שאומ' במלכים י פריס עיינו בחילופים.  "לענין כת

הוא כותב  "נכה".  והשוו דבריו שם.  בספר השרשים ערך "נכה רגלים"עות הכינוי בהתאם למשמ
מחלקת  3כך נמצא גם בתרגום כאן.  . "פרעה חגירא"וכן תרגום יונתן:  2לפרש כך.   "אפשר"ש

ק "התרגום, בבלי תענית כב,ב, ואיכה רבה א,נג. השיטה שמעדיף רד ראול וכו'. "בדברי רבותי' ז
ל: אם שני "רוכן נראה ממה שאמ' וכו'.  4.  "מנחת שי"ופרים ד,ט, כמו שמעיר המופיעה במסכת ס

ה'  "אמר"השמות הם קודש, מובן איפוא שמפי ה' היה ליאשיהו להימנע מלהילחם נגד נכה; כי הואיל ו
לבהל (=לזרז) את נכה, והיה ה' עמו להשחית את מי שיעמוד בפניו, הרי זה כאילו יצא מפי ה' לא 

ראו  התחפש בלבושיו. 5ג סובר שההזכרה השניה מתייחסת לעבודה זרה.  "גדו.  המלתרסלהילחם נ
כוונתו לפרעה נכה.  הוא אומר אולי מפי ירמיהו הנביא היה לו להלחם בכרכמיש.  6התרגום.  

כי לא נמצא במפורש באותה נבואה שהוא מזכיר בהמשך שירמיהו ציווה לנכה לעלות  "אולי"
ק לירמיהו שם.  גם באיכה רבה א,נג נמצא ֶשמה שנשמע מפי ה' "ו פירוש רדלכרכמיש להלחם; השו

ג "היה על ידי ירמיהו, אך שם הכוונה היא לדברי ירמיהו ליאשיהו, לא לנכה.  וראו גם המלתרס
י.  התרגום מבין שהכוונה היא ְלמה שפרעה טען שהוא שמע מהעבודה זרה שלו; והשוו "והמלרש

ראו  נקמת יאשיהו המלך.  7כך נראה לנקד, בצורת הבינוני.  נלָחם.   התרגום על הפסוק הקודם.
ויתנום לחק וכו'.  10ל: על נכה.  "רשבא עליו נבוכד נצר. י וטיקן.  "בחילופים מה שהוסף כאן בכת

י פריס בצורתו הקדומה נמחק כאן), וכן בנדפס "י פריס (מה שהיה בכת"דיבור זה חסר בתוספות לכת
אולי הוא תוספת של רד"ק שנעלם מעיני אותו סופר, או שלא היתה לפניו.  יש המבוסס עליהן; ו

השוו  זהו מגילת איבה.י מינכן.  "הוא תוספת ממה שהוא חסר גם בכת "יאשיהו"עד  "זהו"להניח שמ
 בבלי תענית כב,ב.  וראו התרגום. השוו. "רוח אפינו..."והוא  11י.  "לעומת פירושו של המלרש
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ממלך "פי': ממלוך בירושלם; וכן כת' במלכים . ו מלך מצרים בירושלםויסירה(ג)  לו
הוא שאסרהו (שם) והסירו מהמלוכה: (ו)  "ברבלה* בארץ חמת"ב כג,לג).  ו"(מ "בירושלם

וגו'  "קבורת חמור יקבר סחוב והשלך"ולא הוליכו, כי בדרך מת; ועליו נאמר . להליכו בבלה
ן יי' בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי* בית וית"(יר' כב,יט).  והנה כת' בדניאל 

(דנ' א,ב)!  אם כן הוליכו* לבבל עם הכלים, ואחר כן השיבו*  "האלהים* ויביאם ארץ שנער 5 
ואחר כן חזר ומרד בסוף ימיו; ותפשוהו  –כי אחת עשרה שנה מלך (לעיל פס' ה)  –לירושלם 

: "להוליכו".  ופי' "סחוב והשלך" ב), ומת בדרך בידם כמו שאמ'-ב כד,א"הגדודים שם (מ
זהו . על ספר מלכי ישראל ויהודה(שמ' כא,יד): והרגו: (ח)  "להרגו בערמה"והוליכו, כמו 

(יר' כב,יג).  כי בספר מלכים אין  "הוי בונה ביתו"ספר ירמיהו; ושם ספר תועבותיו בפרשת 
בן שמונה שנים ): (ט) ב כג,לז"(מ "ויעש הרע בעיני יי'"כת' מתועבותיו דבר, אלא בסתם:  10 

ב כד,ח)!  אפשר* כי יהויקים אביו "(מ "בן שמנה עשרה שנה"ובספר מלכים כת' . יהויכין
המליכו בשנה ראשונה שמלך הוא, שימלך תחתיו אחריו.  והיה אז בן שמנה שנים, ועתה 

 בן שמנה עשרה:  –כשמלך אחר אביו 

 פ"ע תוקן(וברבלתה  סוברבלה*]  2ח'.    נ1פ ]ממלך בירושלם 2-1ח'.    מ] ויסירהו...מהמלוכה 2-1
 3ממלוכה.    רוהסירוהו.   מהמלוכה]  נ1פט] שאחרוהו.   והסירו נשאסרוהו,  1ופט] ).   שאסרהונ1פטקורד

 5).   נ1פו1טקרד פ"ע הושלם(ח'  סכלי*]  4ח'.    מוהנה...עשרה]  13-4מהלאה לשערי ירושלם.    רוגו'] 
 פ"ע תוקן(להוליכו  דס] ח'.   הוליכו* רארץ]  ).  "האלים": סי "הנוסח, ובכת-(כך ברוב עדי] האלהים*

 נ1פ] אחת עשרה 6הושיבו.    נ1פהחזירו,  ו); נ1פו1טקרד(תוקן ע"פ + עם הכלים  ס).   השיבו*] נ1פו1קר
כתובים.    נ1פטקכתובות,  ו] בספר 9ח'.    נ1פד] ח'.   והרגו רוהוליכו]  8פי'.    נ1פופי']  7אחד עשר.   

 + היה. ונראביו]  13).   נ1פטקור פ"ואפשר (תוקן ע סדאפשר*]  11+ וגו'.    נ1פ] ח'.   ביתו נ1פ] בפרשת

 ממלוך בירושלם.ק.  "י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכתויסירהו וכו'.  1
; ובכן, לא הסיר אותו מהמלוכה כך כתוב במלכים שםוכו'.  "ברבלה..."ו 2י.  "כך בתרגום ובמלרש

ולא  3ירושלים.   עלכאן פירושו: הסירו ממלוך  "ויסירהו...בירושלים"בירושלים אלא ברבלה, ו
י "מכאן עד סוף דבריו על פסוק י חסר בכתוהנה כת' בדיאל וכו'.  4י.  "המלרש השווהוליכו וכו'. 

ק ממה שהוא "הפסוק בדניאל, חוזר רד ק.  בתוספת זו, מכוח"מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד
ומפרש אחרת (השוו לעומת השערתו של י' ווייסע, שלא ידע שרוב הדיבור הוא  "ולא הוליכו"כתב 

שהוא ראה  "ולא הוליכו"ק היתה לשלול את הפירוש "תוספת, ומציע שמההתחלה דעת רד
תחילת מלכות נבוכדנצר, ל: עם מקצת הכלים; והיינו ב"רהוליכו לבבל עם הכלים.  5י).  "במלרש

שהיא השנה הרביעית ליהויקים.  ראו ביתר הרחבה דבריו על מלכים ב כד,א (והשוו דבריו על הפסוק 
 כי אחת עשרה שנה מלך. 6ע על הפסוק בדניאל; ראו שם באורך.  "בירמיהו).  כבר מפרש כן הראב

בפעם הראשונה עלה עליו  חזר ומרד.ל: ולא יתכן שהוגלה בשנה הרביעית למלכותו ולא חזר.  "ר
נבוכדנצר, אולי מפני שיהויקים היה תחת יד מצרים, כי מלך מצרים הוא שהמליך אותו; אך לא 

ק מצד הסברא שהוא מרד אז; או "מצאתי מקור לכך שהוא מרד בפעם הראשונה.  אולי מניח רד
 ראווליכו וכו'. : וה"להוליכו"ופי'  7עם מלך בבל.   לסכסךהיא שהוא חזר  "חזר ומרד"משמעות 

ק מפרש מדוע ספר "אין רדזהו ספר ירמיהו.  8ובהערות.   "ויאמר לבקעם אליו"ה "לעיל ב לב,א ד
דבריו שם, איפה  ראו. "הוי בונה ביתו"בפרשת  9.  "ספר מלכי ישראל ויהודה"ירמיהו ייקרא 

בן "ה "ם דעל הפסוק במלכישימלך תחתיו אחריו.  12שהוא מפרש אותה הפיסקה על יהויקים.  
אולי היו לו בנים אחרים; ועוד, כי ראה שמלכותם תלויה ביד "הוא מוסיף לבאר:  "שמונה עשרה

 ."אחרים, לא ידע אם יסירוהו מהמלוכה כמו שעשו לאחיו
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טז) ובספר -א ג,טו"דודו היה, כמו שכת' בתחלת הספר הזה ביחשים (דה. את צדקיהו אחיו(י) 
(בר' יג,ח),  "כי אנשים אחים אנחנו", כמו "אחים"ים יקראו ב כד,יז); אלא שהקרוב"מלכים (מ

כמו: מלעיגים . מלעביםוהיה בן אחיו (בר' יב,ה): (טז)  –(בר' יד,טז)  "את לוט אחיו"
הם . במלאכי האלהים: "כמתלעב" –(בר' כז,יב)  "והייתי בעיניו כמתעתע"וְמתעתעים; תרג' 

: "ומתתעתעים*"ו התפעל: "משפטו עם תי ִעים.וִמַּתְעְּת הנביאים, שהם שלוחי המקום יתברך:  5 
זקן כל כך הרבו לפשוע עד שנמנעה מהם התשובה, שהיא המרפא*: (יז) *. עד לאין מרפא*

 לבנו ולבן בנו: . *לו ולבניוק: (כ) "בחר "ישיש"י, כמו "בצר. וישש

הוא  1פי "ח' (ובכת מ] עתעיםומת 4ח'.    נ1פאחיו והיה]  3ביחשם.    רביחשים]  1ח'.    מ] באת...אחיו 3-1
+ והוא  ק+ וכן בערבי? תלעב?;  וכמו מתלעב;  נ1פ] + ואהא בעינוהי.   כמתלעב רדיבור חדש).   כמתעתע] 

 סי "; ובכתמ(כך ] ומתעתעים 2השם.    נ1פטהאל,  ו] המקום 5ח'.    מ] במלאכי...יתברך 5-4כפל ענין.   
 הושלםלא ברור;  ס(ומתתעתעים*]  5ח'.    נ1פק] טו.   התפעלומשפ מ] ).   משפטו"דיבור המתחיל"אינו 

 ו] ).   מהם התשובהל , וכןנ1קופט פ"ע הושלם(ח'  מסר*עד...המרפא*]  6ומתעתעים.    טנ), 1קומפר פ"ע
 רבצדי.   לבנו]  רי] "בצר 7).   נ1פטומר פ"ע הושלםלא ברור;  ס(*זקן...ולבניו*]  7-6התשובה מהם.   

 ובן.    1פ] בןלבניו.   ול

אברהם מדבר שם ללוט, שהיה באמת בן אחיו כדלהלן; ואכן, . "כי אנשים אחים אנחנו"כמו  2
י שם (וראו גם האגדה "שם היא שהם היו קרובים, כמו שכותב רש "אחים"המשמעות הפשוטה של 

בפסוקנו.  להלן  "וִמַּתעתעים"כך נראה לנקד; ואין להתבלבל מהמילה וְמתעתעים.  4שהוא מצטט).  
י מינכן, וגם אין היא מופיעה בדברי רד"ק המקבילים בספר השרשים ערך "חסירה מילה זו מכת

י וטיקן "ראו בחילופים התוספות שבכת ."כמתלעב"; ואולי היא מהתוספות שלו.  "לעב"
 5ק.  "י מינכן, וסביר שהוא מתוספותיו של רד"דיבור זה חסר בכתבמלאכי וכו'. ואוקספורד.  

.  הוא מוסיף שם שמקורו "תעתע"כך במכלול קלה,א ובספר השרשים ערך ו וכו'. "ו עם תימשפט
.  אך אין הוא מבאר איך מתפרש "כמתעתע"ה "; וכן הוא כותב על הפסוק בבראשית ד"תעה"בשורש 
כשהיו הנביאים עושים אותות...אף הם היו עושין "ג כותב ש".  המלתרס"ומתעתעים בנבאיו"הביטוי 
נוסח, וסביר -דיבור זה נמצא רק במשפחה אחת של עדיעד לאין מרפא וכו'.  6.  "להלעיג...כן כדי 

במשמעות סליחה ראו ספר השרשים  "רפא"על השורש שהיא המרפא. ק.  "שהוא מתוספותיו של רד
 "ישש"בספר השרשים ערך זקן וישש וכו'. ופירושיו על הדוגמאות שהוא מציין שם.   "רפא"ערך 

נקרא הזקן 'ישיש' לפי שעמד הישות בו ימים ", וש"הישיש רב ימים מהזקן וׂשב"לבאר שהוא מוסיף 
.  שם רד"ק "...ועבדו אותו...ואת בנו ואת בן בנו"כך על פי ירמיהו כז,ז:  לבנו ולבן בנו..  "רבים

סדר עולה רבה כח).  אבל הזיהוי של  השוומפרש ש"בנו" הוא אויל מרודך ו"בן בנו" הוא בלשצר (
סיכומו של  ראולשצר כבן בנו והקביעה שבן בנו באמת מלך אינם עומדים בפני העדות ההסטורית; ב

 .9על אתר, הערה מספר  ספר ירמיהומ' בולה, 
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ב שנה מיום שגלו, עד רצתה הארץ את שבתותיה (להלן פס' "והם נ. עד מלך מלכות פרס*
ורוש, שמלאו לחרבות כא); כי לא היתה הפקידה שלמה עד שנת שתים לדריוש בן אחש

העביר כרוז בכל מלכותו, וגם שלח להם . וגם במכתבירושלם שבעים שנה* (דנ' ט,ב): (כב) 
*הוא צוה עלי*.  והיכן צוה עליו?  אלא שהעיר את רוחו ונתן . והוא פקד עליכתבים: (כג) 

כה "ה .  או צוה על ידי נביאו; וכן התנבא ישעילבנות לו בית בירושלםבלבו לשלח הגלות ו 5 
אנכי העירתיהו בצדק וכל דרכיו אישר הוא יבנה עירי וגלותי "וכו'  "אמר יי' למשיחו לכורש

 (יש' מה,א,יג):      "ישלח לא במחיר ולא בשחד אמר יי' צבאות

 מי בכם מכל עמו יי' אלהיו עמו ויעל: 
 דברי הימים:                            נשלם פרוש                                                                

 
עד שלוח.    נ1פוגם שולח,  ו] שנים.   וגם שלח ו] שנה 3).   נ1קופט פ"ע הושלם(ח'  מסר*עד...שנה*]  3-1
אל לבו.    נ1פ] בלבו 5ח'.    רעליו...צוה]  5-4).   ל , וכןנ1מפטקו פ"ע הושלם(ח'  סר*הוא...עלי*]  4

+ עליו.    1ק] ירושלם.   צוה 1ופ] ח'.   בירושלם ו] ).   ביתלח' (וכן  נ1מפטקו] לו לבנות.   נ1פ] ולבנות
 7-6אשר החזקתי בימינו ונאמ'.    מ] ח'.   וכו' נ1פ] לכורש וכו' 6נתנבא.    נ1פק] נביאיו.   התנבא ו] נביאו

] ח'.   ויעל מק] + יהי.   יי' נ1פומקר] א).   עמו"מי"לפני  "וכן אמר"הוסיף  ל(] מי 8וכו'.    נ1פ] וכל...צבאות
+ ברוך  מ+ ברוך יי' לעולם אמן ואמן;  מק+ בריך רחמנא דסייען;  ו+ לירושלם (ורשום קו תחת המילה);  מ

 "ירבה"עד  "ברוך נותן"נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליי' (המילים 
תם ונשלם שבח לבורא  ט] נשלם...הימים 9י סופר אחר).   "נה, אולי עהוכנסו קצת בצד ובכתב קצת שו

 + תהלה לבור' עולמים. רתם ונשלם;  1פח',  נמקועולם, 
 
נוסח, וסביר שהוא -דיבור זה נמצא רק במשפחה אחת של עדיעד מלך מלכות פרס וכו'.  1

שבעים השנה של ריצוי כוונתו היא ש  כי לא היתה הפקידה שלמה וכו'. 2ק.  "מתוספותיו של רד
ב לגלות; אבל גמר הפקידה היה "השבתות נחשבות ממלכות נבוכדנצר, ואותן שנים נשלמו בשנת נ

, על פי דניאל ט,ב (ראו דברי "לחרבות ירושלם שבעים שנה"בשנת שבעים לגלות כאשר מלאו 
(ועל ירמיהו  ק שם"דברי רד השוומבוססת על ירמיהו כט,י;  "פקידה"המפרשים שם באורך).  לשון 

באורך  ראודבריו על חגי א,א על חשבון השנים, ואת מקורם בסדר עולם כט; ו ראוכה,יב).  בעיקר, 
נראה שלשון זו מבוססת על אלא שהעיר את רוחו.  4הערותיו של ח' מיליקובסקי במהדורתו.  

ק "י של רדשבפסוק שהוא מצטט להלן, למרות שאותו ציטוט תומך דווקא בפירושו השנ "העירתיהו"
ככל הנראה, כוונתו היא שאותה נבואה של ישעיהו וכן התנבא ישעיה וכו'.  5(וראו ההערה הבאה).  

מי בכם...דברי הימים.  8היא היא הציווי, וששמע כורש אודות הנבואה והיא הניעה את הצהרתו.  
 ים.היסוד; ועיינו עוד בחילופ-היצגתי את הביטויים האלה באופן שהם מופיעים בנוסח
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