
 
 

 75   מגדימ נז (תמוז תשע"ח)  

  
  
  שבט עזרא
  

   עשר לתרי קדמונ רושיפ מתוכ קטע
  

  כתב היד תיאור

 נמצאו 1בקרקוב יגילונ�קי ע"ש האוניבר�יטה �פרייתב הנמצא קודק� של בכריכה
�פר  – חפצ �פרמ דפימכמה  אירופה: קדמוני של ה�פרות אוצרותשרידימ של כמה מ

 של 3חלופי מענפ דפימ זוג ,יצירה �פרל מפירוש דפימ זוג 2,הגאונימ מתקופת הלכות
 לנו. וכראינו מש קדמונ נביאימ פירושקטע מו 4צדוק בנ שמשונ לר' התשב"צ �פר

 .ארבע עשרהה למאהבאופנ משוער  תוארכותהמ שונות אשכנזיות בכתיבות כולמ
צילומ שלו מופיע להלנ  ר�מ כאנ לראשונה.פתמ 5הקטע מתוכ פירוש הנביאימ הקדמונ

  בנ�פח.
בכל אחד משני  כריכה,מ הנמצאימ בבקטעי שמצוי כפי .מחוברימ דפימ זוג לפנינו

 או שנמחקכיוונ  מאתנו מו�תר השניצד וה ,של הדפ אחד צד רקהדפימ מופיע לפנינו 
. בכל אחד משני העמודימ שלפנינו שרדו עשרימ כריכהכ משמש הוא בוש ל�פר נדבק

ותשע שורות. בתחתית הדפימ ח�רות כמה שורות, שנחתכו במ�גרת התאמת הדפימ 
, קטוע(שבו הפירוש לעמו�) הצד החיצוני הימני  בדפלשימוש משני כחומר כריכה. 

  .ורק חצי מרוחב השורות שרד

 
1.  Krakow – Biblioteka Jagiellonska Fr. 1574 . ראו את רישומ הפריט בקטלוג ה�פרייה

  .http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000181373הלאומית: 
 ,’N. Danzig, ‘The First Discovered Leaves of Sefer Hefez על ידי דנציג: לראשונה פור�מ  .2

JQR 82, 1991, pp. 51-136 ,עמ תשע"ה, ירושלימ ,א אירופה מגזני עמנואל, ’ש בידי ושוב’ 
207-244.  

 שט"ז (קרימונה בדפו� המצוי ענפיח� לבשונה, הנ  תוכנשונה וגמ חלק גדול מה ה�דרבענפ הזה   .3
 בכ"י נמצאימ הזה מהענפ נו�פימ נציגימ (תשנ"ה). שניאור�ונ שבמהדורת ענפהנ ביח� ל ואילכ),

מנהג  ,הלכה שמע, תא "מי ל ידיע מוזכר הקטע ועוד. 42-43 דפימ 183.2 וטיקנ כ"י, ב3266.7 פרמה
 .22 הערה ,198 ’עמ, 2000ירושלימ  ,באשכנז ומציאות

 ;44 הערה ,31 עמ' תשע"ב,מהד' ש' עמנואל, ירושלימ  ,וחבריומרוטנבורג תשובות מהר"מ ראו:   .4
  .32 עמ'

   .http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000181374ראו:   .5
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 ובדפב,  ,'ח -', א ז ו�לעמ פירוש מופיע הימני בדפשני הדפימ אינמ רצופימ. 
פירוש בשני העמודימ ששרדו יש בממוצע  .', אה -', ח ד למיכה פירושמופיע  השמאלי

פ�וקימ מ�ופ עמו�,  145עמוד. בינ שני העמודימ ח�רימ בשנימ עשר פ�וקימ ל
עובדיה, יונה ותחילת מיכה. אמ נניח שהפרשנ פירש את כל �פרי תרי עשר לפי �דר 

שהוא שמר על קצב פירוש אחיד פחות או יותר לאורכ החיבור, נוכל המ�ורה, ונניח 
, שהמ שישה דפימ. הדפ הכפול שלפנינו 'עטפ' לה�יק שח�רימ לנו שנימ עשר עמודימ
  אפוא בתוכו עוד שלושה דפימ כפולימ. 

  הכתיבה �גנונ

יש  זאת בכלהמילימ שהוא מעתיק מנ המקרא.  בינ ופירוש את לשתול נוהג הפרשנ
 מלאכת .""פי'מתחיל במילה  הפירוששבו  ,'המתחיל בוריד' של מבנהו בפירוש
 או המקרא, מלשונ מעט לשנות לעתימ אותו צתמאל המקרא והפרשנות של האריגה

לעתימ הוא מ�תפק בהו�פת אות או  מהפרשנות. כחלק המקרא בלשונ עזרילה אולי
 "ְשַמע ְּדַבר ה'"ככ למשל, במקומ הפ�וק שתיימ ללשונ המקרא כדי ליצור פרשנות. 

הרבימ  , כדי לומר שהציווי כאנ מתייח� אל"כותב "שמעו דבר ה' הוא(עמו� ז', טז) 
 למקרא לתתיז ואת הערותינו שמ). הפרשנ נוהג -(וראו גמ את פירושיו לפ�וקימ ב ו

 בינ ""פי' המילה את רק מו�יפהוא  יג)- יבשמ, ( אחד שבמקומ עד עצמו, את לפרש
 עתקהו המקרא לעתימ והפרשנות, המקרא בינ ההבחנה טשטוש מחמת פ�וקימ.שני 

ּוִמְקְּדֵשי ִיְשָרֵאל " במקומ "מקדשי יחרבו]ו[" כגונ: ,הח�ר או משובשת נראיתה בצורה
לאור שילוב המקרא והפרשנות לא ניתנ ללמוד מציטוטי המקראות  .)ט, שמ( "ֶיֶחָרבּו

  כאנ מאומה בנוגע לנו�ח המקרא שעמד לפני הפרשנ.

  מקוריותותוכנ הפירוש ו

 ודומימ המקבילימ פירושימ ושרידי פירושימניתנ למצוא  לידינו שנפל הקטנ במדגמ
 קראר' יו�פ  ,רש"י :אירופה פרשני של הקל�ית לפרשנות ורעיונית שלדית מבחינה

 אחד אחר עקביפנינו לא הלכ באופנ מצד שני, הפרשנ של ורד"ק. ראב"ע ואפ ,רי"דו
בינ פירושיו ובינ אחד מפירושי  טק�טואלי קשרשומ  כמעט מצאנו לאוגמ  מהמ,

אדרבה,  מקרא. אותול תייח�יממ היותמ מעצמ למתבקש מעברהמפרשימ האלו, 
 אלא שתיארנו) (כפי הייחודי �גנונו מצד רק לא לגמרי מקורינראה  שלפנינוהפירוש 

 ככ המוכרת. בפרשנותגמ מצד תוכנו. הוא כולל גמ פירושימ שאינ להמ כל מקבילה 
 שבחי; – י) ',ד (מיכה" חּוִלי" :כגונ נדירות, מילימ של המילולית בפרשנותלמשל 

 ,ואחרימ רש"י כמו מפרש פרשננו כאשר גמ .היחתכי לחתיכות – יד) ,(שמ "ִּתְתּגְֹדִדי"
, רש"י, א) ',ח (עמו�" ְּכלּובככ למשל בפירוש המילה " .תאחר בלשונ מתבטא הוא

פרשנ שלפנינו המשתמשימ במילה '�ל' השכיחה בלשונ חז"ל, ואילו  קרא ור"י ראב"ע
 הפרשנ אמ לקבוע לא ניתנ לכנ .משתמש במילה 'טנא' השכיחה בלשונ המקרא
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 שותפו כמו להמ, קדמ שאפ אפשרות קיימתימ, ו�יהקל מנ המפרשימ הושפעשלפנינו 
  .חפצ �פר – לכריכה

 קדמונישל  התלמוד פרשנותיש לציינ שקיימ דמיונ מ�וימ בינ פירוש זה ובינ 
 פרשנותל . זאת בניגודהטק�ט המתפרש ופירושו משולבימ זה בזה , שבהמגנצה

 קריאה המחייב 'המתחיל בורידשל ' מנגנונ על המבו��ת ,ואילכ מרש"י המוכרת
 לטק�ט פכתוהשהפרשנות  ככוהפירוש,  הפיוטימ) או התלמודשל הטק�ט ( נפרדת
  .מנ המקור בנפרד הנקרא עצמאי

 מגוונ בלשני 'כלימ ארגז' מגלהגמ במדגמ הקטנ ששרד מפירושו, הפרשנ שלפנינו 
 חז"ל בלשונ יג), ',ד (מיכה הארמי בתרגומ נעזר הוא המילולית. פרשנותה לצורכ
. כלי אחרימ מקראותל בהקבלות נעזר בעיקר אכ ח), ,(שמ חז"ל מדרשיבו יד) ',ז (עמו�

 לאותמ תמיד פונה אינו, אולמ פרשננו הגאונימ פרשנותמ כבר לנו מוכרעזר זה 
  ד). ,שמ ראו למשל( המוכרימ הפרשנימ נעזרובהמ ש מקורות

ועו�ק בעניינ שאינו עולה מאריכ מקומ אחד שבו הפרשנ  רק ישנושלפנינו  בדפימ
המחבר מאריכ בעניינ בלשני ובא  א ,'ה מיכהפירושו ל אגב ישירות מפשטי המקראות.

 ִשילֹו[ַעד ִּכי ָיבֹא שילה  ...לֹא ָי�ּור ֵשֶבט ִמיהּוָדה"הפ�וק  על חז"ל דרשת את הצדיקל
  .קרי]" (בראשית מ"ט, י)
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  שרע לתרי קדמונ רושיפ מתוכ קטע

 ללשונ אחדו המקרא ללשונ אחד שונימ: גופנימ בשניבהעתקת הפירוש השתמשנו 
כפי שהתבאר. �יומי  ,מלאכותית איה נ השניימבי הפרדההש הפירוש. זאת אפ

שאר �ימני הפי�וק נו�פו משפטימ צוינו בנקודה על פי מה שמופיע בכתב היד. 
מילימ ח�רות ִמ�פור הפ�וקימ (ב�וגריימ עגולימ) נו�פ גמ הוא בעריכתנו. בעריכתנו. 

של קיצורימ . גמ השלמה אריח חציאו מטושטשות שהושלמו על פי השערה �ומנו ב
הקדמנו כאנ את הפירוש למיכה, השלמ יותר, לפירוש המקוטע  �ומנה בדרכ זו.

  לעמו�. הניקוד נו�פ על ידינו (למעט מקומ אחד שצוינ במפורש להלנ).

   'ד מיכה

אֶתה... )ח[( ָלה ּוָבָאה תֵּ ְמׁשָ ם ְלַבת ַמְמֶלֶכת ָהִראׁשָֹנה ַהּמֶ לִָ  דוד בימי בראשונה ...]ְירּוׁשָ
  6.ושלמה

ה )ט( ה ַעתָּ ךְ  ֵאין ֲהֶמֶלךְ  ֵריעַ  7תריעו ָלּמָ  עמ 8להתרועע תבקשי למה בגולה, פירעת פי' ּבָ
ךְ  ֵאין מבקשת את המלכ להיעזר כלומ' ֲהֶמֶלךְ  ֵריעַ  י כ,ממ ָאָבד כבר יֹוֲעֵצךְ  ִאם פה ּבָ  ּכִ

ּיֹוֵלָדה ִחיל ֶהֱחִזיֵקךְ  בשבי שיצאת העת באותה   כוחכ. 9בכל ותשש ּכַ
ת ָוגִֹחי חּוִלי )י( ּיֹוֵלָדה שהייתה להקב"ה 10שבח תנ פי' וגו' ִצּיֹון ּבַ  בחבליה מתהפכת ּכַ

ַכְנתְּ  שבויה הקודש מעיר ויצאת ֶדה ְוׁשָ ָ ׂשּ ֶבלב ָבאתש ַעד ּבַ  שמ שהגעת כיונ עכשו ,ּבָ
ם כי ודעי 11,'מבטנ גוחי אתה כי' ,להקב"ה וגוחי שמ שבי שלימה ֵצִלי ׁשָ יּנָ ם תִּ  ִיְגָאֵלךְ  ׁשָ

ף י'י  עד מיועצ עצה ולא ריע עזרת לבקש לכ אינ ,לגאולה תצאי מבבל כלומ' ,אֹוְיָבִיךְ  ִמּכַ
  אלהיכ. שיגאלכ

 
 שלא עד בתחילה היתה כאשר בירושלימ דוד בית אל כולה שלימה הממשלה תבא" רש"י: והשו  .6

  ."נחלקה
  ."ָתִריִעי" המ�ורה: נו�חב היד. בכתבמופיע בבירור  ככ  .7
 מלשונ שפירשו רד"קוראב"ע , בניגוד לרי"דו קרא ר"י רש"י,רשו גמ פיכ כ .כד"ח, י משליל פי ע  .8

  תרועה.

 במילה וכ' ב' בינ להבחינ תנני –                                     היד: בכתב ככ לכאורה –" בכל"  .9

   .נשרה הראשונה ב'- וה "[ב]בבל", : וצ"להיא  משובשת העתקה אאכ שמ .העליונה שבשורה "כבר"
 רש"י, רושיכפ שלא ,מחולמלשונ  או תהילימ ק"ל, ז) – "ַיֵחל ִיְשָרֵאל(" הותקו מלשונ מפרש כנראה  .10

 בחבליהעו�ק  הפ�וק להמשכ בהתאמ ,חולי או חלחלה מלשונ שפירשו רד"קו ראב"ע קרא, ר"י
תני שבח לקב"ה למרות חבלי  – להמשכ" כעומד בניגוד חּוִלי ָוגִֹחי" הציווי את רואה פרשננו לידה.

  ."להקב"ה וגוחי: "תפילה מלשונ "גִֹחיוָ " פירש ב�מוכ וכנ .הלידה
מילה 'גנח' להדבר שמא קרוב ואנחה", ה"וגוחי ענינ : כאנ רד"קב מובאמעינ זה  י. "ב,כ לימיתה  .11

אפ הוא בבא קמא פ ע"א). ראב"ע כאנ הפנה  ;ראש השנה לג ע"ב ;לשונ חז"ל (ברכות נט ע"אב
 באופנ אחר.פירש לימ שמ אכ ילתה
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ה )יא( ים ּגֹוִים ָעַלִיךְ  ֶנֶאְספוּ  12אולההג בימי ְוַעתָּ  י'י שמ וכי כבודכ בראותמ ויתקנאו ַרּבִ
ֱחָנף מתי ואומ[רימ] 13עליכ. נקרא ִצּיֹון ְוַתַחז ותחרב עונ תעשה תֶּ  ראינוה כאשר ֵעיֵנינוּ  ּבְ

 בגו[לה] העיר חצי ויצא' כדכ' בתחילה שנוצחימ ומגוג גוג בימי שראו ומפני חריבה.
ים עמימ ּו][ֶנֶאְספ ולפיככ 14.וג' 'העמ ויתר ה )יב( ,ַרּבִ בֹות ָיְדעוּ  לֹא ְוֵהּמָ  ְולֹא י'י ַמְחׁשְ
יו ֲעָצתוֹ  ֵהִבינוּ  ָצם 15לרעתמ ּכִ  ירִמ עָ  פי' 17,בגורנהעומ[ר]  כדישת נ'ש 16,לדושמ ִקיּבְ

  19.'בעומרימ נא אלקטה' וכמ[ו] 18,'בש[דה]עומר  ושכחת' מלש[ונ] אלומה,
י קּוִמי )יג( י ִצּיֹון ַבת ָודֹוׁשִ ים ַקְרֵנךְ  ּכִ ְרֶזל ָאׂשִ ים 21תיך[ח]יילו 20ושאר פי' ּבַ ה ָאׂשִ  ְנחּוׁשָ

ים ַוֲהִדּקֹות ים ַעּמִ י תאמרי ואז עליכ, שבאו הללו ַרּבִ ְצ[ָעם] ַלי'י ְוַהֲחַרְמתִּ  ממונמ פי' ּבִ
ל ַלֲאדֹון ְוֵחיָלם   .ָהָאֶרץ ּכָ

ה )יד( ְתּגֹוְדִדי ַעתָּ דּוד ַבת תִּ  מלשו[נ] חתיכות, התחתכי הרשעה מלכות עתה פי' וג' ּגְ
 משמ ובאת הרבה גדודימ בת שהיית את 23.'כמשפטמ ויתגודדו' 22.אילנא' 'גודו

ֶבט גוזרת [הי]יתש ,ָעֵלינוּ  ָמצֹור לתת ממקומכ ֵ ׁשּ ִחי ַעל ַיּכוּ  ּבַ [ָרֵאל] ֵפטוֹ ׁש  ֵאת ַהּלְ  ,ִיׂשְ
 יש[ראל] במשפטי לדבר יו�יפ שלא ,הלחי על ילקה יש[ראל] דיני השופט כל כלומ'
  24.האומות בדיני אלא

 
 ככ .המשיח ימותומדובר ביד)  בפ�' ט ובפ�' (כמו זמנ החלפתיש  "ְוַעָּתהלדעת הפרשנ במילה "  .12

�בור שבמילה  ש"ילעומתמ, ר רד"ק.ככ פירש ו ,רבימ" מפרשימ "דעת בשמ ראב"עהביא גמ 
  הקודמימ. שבפ�וקימ גלותאל ה חוזרהכתוב  אלא זמנ, החלפת אינ "ְוַעָּתה"

  ".ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרצ ִּכי ֵשמ ה' ִנְקָרא ָעֶליָכ ְוָיְראּו ִמֶּמּכָ על פי דברימ כ"ח, י: "  .13
   הפרק. ב�ופ ברד"ק גמ מובא ;ומגוג לגוג בהקשרב  ,ד"י זכריה  .14
 �נחריב. בחילות מדובר שלפי רי"ד אלא רי"ד, כפירוש, שנא�פו הרבימ הגוימ של לרעתמ כלומר,  .15

 של (המוטעה) לדעתמ :לפרש נאלצימ ואנו , :          "לדעתמ" שכתוב נראה שטחית בקריאה
 המקורי הנו�ח מה לברר קשה לדושמ. מנת על הוא ישראל של שהקיבוצ שחשבו הרבימ, העמימ

   ד'. או ר' – הגהה ומה
הדברימ  רש"ילפי ש אלא רש"י, רושלפי קרוב זה פירוש המפרשימ מבינ –" לדושמ שראו... מפני"ו  .16

 בוציקוייח�ו את הדברימ ל חיובית במגמה פירשו קרא ור"י רד"ק הגולה. פורענותאמורימ כלפי 
   יות.וגל

  ."ִמיר ּגְֹרָנהֶּכָע ": הפ�וק �ופ לשונל כוונתו  .17
  יט. "ד,כ דברימ  .18
  ז. ',ב רות  .19
   ."ושארהונ" :יונתנ תרגומהשוו   .20
  ."ּוַפְר�ַֹתִיכְ " כאנ: המקרא כלשונ צ"לאפשר ש .תיקונ לצורכ אולי נמחקה, התיבה תחילת  .21
  יא. ',ד דניאל  .22
   חיל. ,'גדוד' שונלמ שופיר הפרשנימ יתר כח. ,ח"י מל"א  .23
 כפי עצמו, מיכהשהדברימ אמורימ כלפי  רשויפ )פרשה י, מהד' מרגליות עמ' קצז רבה (ויקרא חז"ל  .24

 הרשעה מלכותהמכה של  הפרשנ לפיואילו  ח. ',ו ישעיהלו עמו� תחילתל רד"קפירוש ב באשמו
ואז יבזו השופטימ והגדולימ כאנ: " רד"ק, והשוו ישראל דיניב שופטכל מי ש של ולחימכוונת כלפי 
 משפטי לטובת התורה משפט עזיבת". עד שיכו אותמ בשבט על הלחי דרכ בזיונ ,אשר בישראל
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  'ה מיכה

ה (א) ית ְוַאתָּ  26,אפרתי ומכונה 25לחמ מבית שאתה דוד הואת[פ]י'  גו' ֶאְפָרָתה ֶלֶחם ּבֵ
ַאְלֵפי ִלְהיֹות מלכ שנתמניתה לאחיכ, ָצִעיר ואתה ךָ  ,ְיהּוָדה ּבְ  המשיח מלכ ֵיֵצא ִלי ִמּמְ
ל ִלְהיֹות ָר[ֵאל] מֹׁשֵ ִיׂשְ ֶדם ּומֹוָצאֹוָתיו ּבְ  כדכ' ,מקדמ זכור שמו כבר כלומ', עֹוָלם ֵמייְ  כל ִמּקֶ

 אמ[ר] וכנ 29.שלו שהמלכות למי 28,'שילה' ומתרגמיננ וג' 27'מיהוד[ה] שבט י�ור לא'
 צ[ו]ר ברדִ  לי אלהיי אמר' א[מר] ודוד 30.'מלכותא היא דדיליה משיחא דייתי עד'

 אשר ופי' 33,'עמי מדבר אתהָש ' כמו ,לוֶש  – 32ִשלֹו פי' 31.וג' 'באדמ ש[ל]מֹ ישראל
 דבו[רה] קמתיַש ' וכמ[ו] שזפתני. אשר ופי' 35,'הש[מש] ששזפתני' וכמ[ו] 34,אתה

 וכנ 38.די אשר ,'שדי' וכנ 37,בפתח שהוא אע"פ ,קמתי אשר 36,'ביש[ראל] אמ קמ[תי]ַש 
 ואמ[ר] מקומ, שמ שילה, ד"א בלול. אשר 40,'לולְּב ַש ' וכנ גמ, אשר 39,'הוא גמבַש '

 
 תחילתשל ו ח) ',(ד לעיל הנאמר של הקשרה לפי זאת ישראל, במלכות כבגידה נתפ�ת האומות

  הבא (ה', א). פרקה
  ראב"ע.ו רש"י כפירוש  .25
  ".ְוָדִוד ֶּבנ ִאיש ֶאְפָרִתי" :יב ,ז"י א"שמ  .26
   י. ,ט"מ בראשית  .27
 קרי]". ִשילֹו[ִמֵּבינ ַרְגָליו ַעד ִּכי ָיבֹא שילה  לֹא ָי�ּור ֵשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמחֵֹקק: "שמהמשכ הפ�וק   .28
 שהמלכות מי" –: "עד כי יבוא שילה" 1280 עמ' אלבק-תיאודור מהד' ,צט ח פרשה רבה בראשית  .29

 :(על שיר השירימ) ע"ב לה שבועות חז"ל, ונשמל 'אשגראהיא ' )מי"ל"( כאנל' - תו�פת ה ."שלו
 יתכני דקדוקי. ב�י� על זו דרשה מצדיק המפרש המאמר בהמשכ ."שלו שהשלומ למי שיר"

   ב�מוכ.מעתיק  שהמפרש כפי שילו, שמ: הקריאה מ�ורת על מבו��ת שהדרשה
  .מ"ט, י בראשיתל אונקלו�תרגומ   .30
   ."ִלְהיֹות מֹוֵשל ְּבִיְשָרֵאל" כאנ שמרומז כפי ג, ,ג"כ בשמ"  .31
  הניקוד במילה זו מופיע במקור.   .32
  יז. ',ו שופטימ  .33
  ."אתהֶש  כמו –' אתהָש '" שמ: רש"י כבפירוש  .34
   ו. ',א שה"ש  .35
  ז. ה', שופטימ  .36
ההשוואה בינ שני הפ�וקימ בשופטימ (ה', ז; ו', יז) מופיעה גמ ברש"י (שמ ה', ז) וברד"ק (שמ ו',   .37

ינ שהש ',דבורהקמתי עד ַש 'כמו  ,השינ [ל]ב�גו ,אתהכמו ֶש  – 'אתה מדבר עמיָש '" :רד"ק ז"לו יז).
 ארבע להביא ממשיכ הפרשנ מכאנ". אלפלהרחיב על ה 'אתהָש 'ינ ונקמצה ש ,בפתח במקומ ה�גול

   פתח.ב ש'-נו�פות ל דוגמות
 – הכתר מקראות גדולות( הגאונ בשמ א, "ז,י בראשית ,הדקדוק חלק ,ב"עאלר 'אחרת שיטה'ב ככ  .38

 –' שדי אל אני'" ע"א: יב חגיגה ,חז"ל מלשונגמ  משמע ככ .)150, רמת גנ תשנ"ז, עמ' א בראשית
 ;37 עמ' אלבק- תיאודור מהד' ח, ה פרשה רבה בבראשית מקביל, וכנ ב"די לעולמ שאמרתי הוא אני

  .1138 עמ', א צב פרשה
  ".ָשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי", "ַשַּקְמִּתי" את הדוגמות שנזכרו לעיל: ציינ שמרש"י  ג., 'ו בראשית  .39
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 שילוה, של 41שמש שמעה שיבוא עד ליהודה השרר תקומ לא ,'שבט י�ור לא' הקב"ה
  דוד. בית מלכות תקומ כנ ואחרי 42,וג' 'שילה משכנ שויטֹ' כדכ'
ֵנם ָלֵכן (ב)   ...]יֹוֵלָדה ֵעת ַעד [ִיתְּ

  'ז עמו�

ה י'יי ֲאֹדָני ִהְרַאִני ּכֹה [(א)    ]ּגַֹבי יֹוֵצר ְוִהּנֵ
  השעל הגובי זה ראיתי הנביא[ר] אמ...
בעֵ  ֶאת גמ ֶלֱאכֹול )ב(...   43ֱאלִֹהים יי'י ]ר[ָואַֹמ  ָהָאֶרץ ׂשֶ

  44קטון יכִּ  ַיֲעקֹבל ָיקּום ִמי היא כלייה עה...ר
  על י'יי וינחמ' כלומ יי'י ]ר[ָאַמ ִתְהֶיה  לֹא זֹאת ַעל ]יי'י ִנַחם )ג([...
ה )ד[(... ֵאׁש  ב]ָלִר  קֵֹרא ְוִהּנֵ   וראק י'יי את ראיתי 'פי ֱאלִֹהים יי'י ּבָ

ה ֶאת ַוּתֹאַכל באש רפמ...ש ה ֹוםתְּ   'פי ַרּבָ
  45'תאח חלקה']נ[מלשו 'כלומ ַהֵחֶלק ֶאת ה]ְוָאְכלָ [...
  ֲאָנךְ  תחֹוַמ  ַעל בִנצָּ  46יי'י הְוִהנֵּ  י'יי ִהְרַאִני ּכֹה )ז(...

  על 'כלומ בחימה עליהמ פרעילה י'י...י
  להפרע עתיד כי לנביא אהרה בידו ו.. (ח)...

ֶקֶרב 47העושקימ ... ..מ י ּבְ ָרֵאל ַעּמִ   יףאֹוסִ  לֹא ִיׂשְ

 
 פותרינ ויש" וז"ל: שורשית,היא  ש'-שה ה�ובר שמ, רש"יפירוש זה שונה מפירוש  ט. "ח,נ לימיתה  .40

 ַעל" המקרא כדוגמת" היא ַשְּבלּולהמילה " הפרשנ דעתאפשר של ."הלמ"ד וכפל ,מימ שבולת כמו
 .)ט, "אי בראשית( "ָּבַלל ָשמ ִּכי ָּבֶבל ְשָמּה ָקָרא ֵּכנ

 מהד' ,ב נח פרשה רבה בראשיתב ז"ל, כלשונ חשמש שקיעת וצ"ל: העתקה טעות כנראהזו   .41
עד שלא ישקיע הקדוש ברוכ (קהלת א', ה)...  השמש' ובא השמש וזרח'" :619 עמ' אלבק-תיאודור

 בבליה בתלמודבשני מקומות  עינ זהוכ ,"הוא שמשו שלצדיק הוא מזריח שמשו שלצדיק חבירו
  .")שמשו "כבתה בשני המקומות:, אכ ע"ב עב קידושינ ;ע"ב לח (יומא

 ְיהּוָדה ֵשֶבט ֶאת ַוִּיְבַחר ָבָחר. לֹא ֶאְפַרִימ ּוְבֵשֶבט יֹוֵ�פ ְּבאֶֹהל ַוִּיְמַא�" :שמ ובהמשכ �, ,ח"ע לימיתה  .42
  ע).- �זשמ, ( "ַעְבּדֹו ְּבָדִוד ַוִּיְבַחר ב...ָאֵה  ַאֶשרֹונ ִצּי ַהר ֶאת

ושמא ככ  ,ה וכתב כפי הרגל ההגייה של הפ�וקמ�תבר שהפרשנ טע. "ַאדָֹני ה'בנו�ח המ�ורה: "  .43
 תופעה זו חוזרת בפ�וק ד. .הנו�ח לפניוהיה 

זהו אלא  ,כתיבאחרת של המ�ורת  אינו משקפ"קטונ"  הכתיבשיתכנ י. "ָקטֹנ"נו�ח המ�ורה: ב  .44
 מולבש על לשונ המקרא. חלק מנ הפירוש ה

שה מקומות יבש מופיעה ,'חלקת השדה' הביטוי השכיח יותרלציינ את רש"י העדיפ  .� ד', זעמו  .45
 במקרא.

הוי"ה, ככ שאינ ", אולמ יש כתבי יד שבהמ מופיע כאנ שמ ַאדָֹניבנו�ח המצוי של המקרא: "  .46
 להכריע אמ הפרשנ (או המעתיק) שינה כאנ מנ הנו�ח שעמד לפניו.
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  דינ אבל להמ ומוחל פשעיהמ על ר.. ...
ּמוּ  )ט( לא...ל א מֹות ְוָנׁשַ ָחק ּבָ   הבמות 'פי ִיׂשְ

  כמו להמ שעשו מפי' ה 48ֶיֱחָרבוּ  מקדשי]ו[...

ית ַעל[... ַלח (י) .ָחֶרב]בֶּ  ָיָרְבָעם ּבֵ ׁשְ ית ּכֵֹהן ֲאַמְצָיה ַוּיִ   פי' ֵאל ּבֵ

ָבָריו [ֶא]ת...   שעתיד שאמ[ר] מה המ קשימ כי ּדְ

ַרח ךְ לֵ  (יב)... ׁש  יכִּ  )יג( פי' וג' ְלךָ  ּבְ   הּוא ֶמֶלךְ  ִמְקּדַ

  ביקש ַמְמָלָכה ֵבית ירבעמ ובית. כ.. ...

  כהמל בכח תיראני זה למה עמו� רבו.. (יד)...

  ולא ירושה מדרכ הנבואה אל אתיב[לא] ...

י בֹוֵקר[... ְקִמים ּובֹוֵלס 49.לוגמ רחמ ]ו[כמ נִֹכי]ָא  ּכִ   ׁשִ

  ואורה בכרמ ובוצר בקמה קוצר כמ[ו] ..א ...
ֵחִני )טו( ..[בתאנה].   ַהּצֹאן ַאֲחֵריֵמ  וגמ ממלאכתי ַוִיּקָ

  להנבא ציוני הקב"ה הנה ]ָרֵאל[ִישְׂ  יֶאל־ַעּמִ  ֵבא]ִהנָּ  ֵלךְ [...

ַבר 50ושמע (טז) ..גלותי. ... ךָ  (יז) י'י.י ּדְ תְּ עִ  ִאׁשְ    ירּבָ

ֶחֶבל ךָ ]ְוַאְדָמְת [... ק ּבַ ֻחּלָ ה תְּ   51תכאדמ ַעל ְוַאתָּ

  ח' עמו�

ל פי' (א)...   תאנימ מלא טנא ָקִיץ ּובּכְ
  ...נגמרו

  

 
לא ': "296מהד' פינקלשטיינ עמ' פי�קא רעח,  דברימ ב�פריהיפרעות מנ העושקימ נזכרת גמ   .47

ממהר אני ליפרע על ידי עני  ,למה נאמר עני ואביונשכיר עני ואביונ' (דברימ כ"ד, יד)...  תעשֹק
  ".ואביונ יותר מכל אדמ

 ".ְקְּדֵשי ִיְשָרֵאל ֶיֶחָרבּוּוִמ " :בנו�חנו  .48
גמל מושאל ו ל. הצמד חמרָּמ ר או גַ ָּמ ַח מו כ –אלא בוקר  מנבואה מתפרנ�הנביא איני  ,כלומר  .49

(קידושינ  מקומות ברשימות של בעלי מקצועכמה מופיע בד) ומ" גפ"רובינ יממטבע לשונ חז"ל (ע
 ו).מ" הפ"ד; כתובות "ימ דפ"

  רבימ.כדי לומר שהציווי מופנה ל ו' הו�יפ שהפרשנונראה , "ְשַמע": מ�ורהנו�ח הב  .50
אפשר  תכ".מ"אדשינה וכתב  הפרשנאכ  בגלות,בפשטות  , משמע"ה ְטֵמָאהָדָמ ַא  ַעל"במקרא:   .51

אינה הגלות אלא אדמת יהודה שנטמאה, ושינה ל"אדמתכ" כדי להדגיש  "ה ְטֵמָאהָדָמ ַא שפירש ש"
, לעומת שאר ישראל שיגלה ה ושחולקה בחבלשנטמא כאדמתעל  תמות ,אמציה אתה, את ההבדל:

  מאדמתו.

]8[



  עשר לתרי קדמונ רושיפ מתוכ קטע  
 

83 

  עשר לתרי קדמונ רושיפ מתוכ קטעהיד של  כתב – נ�פח
  

 

]9[


