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לזכר

אדוני אבי מורי ומדריכי בהבנת למודי
ז"ל
רביידזרטע ביר דוך טביא
מגשים באורי אלה

יליד

נרגש* הערצה ואהבת בן
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הק ד מ ה
בהוציאי לאורלפני שתים עשרה שנה אתספרי "חקרי מקראי לספר
י לו את הדברים האלה1
איוב"-ןמה

דברים אחדים

הבאורים האלח שהנני מפרסם כיום לספר איוב ,ועוד כאלה לספרים
אחרים מספרי התנך שהנני מקוה לפרסם בעתיד -בית-המדרש הוא בית
יצירתם ,ושעורי הוראה עשום ויכוננום .מילדותי אהבתי לקרא בספרי
קדשנו בצורתם כמו שהיא ,מבליעזרת מפרשים ומבארים; השתדלתילהבין
בעצמי מה שאפשר להבין בהם ,ומה שקשה להבין עזבתי בתור דבר בלתי
מובן לי .ומנהג זה נהגתי גם בלמדי אותם את תלמיוי בבית המדרש
למורים בירושלם במשך עשרות בשנים :יחד ישבנו ולמדנו והתוכחנו על
באור הדברים ,ומתוך "פלפול התלמידים ,קבלתי מה שחשבתילנכון לקבלו,
ומה שנתחדש לה ולפעמים גםלתלמידי ,בבית המדרש בשעת הלמוד ,רשמתי
לזכרון ,דבר בשם אומרו; ורק ל אהר הלמוד שבתי ועברתי על דברי
המפרשים הקדמונים והמבארים החדשים ואשמח להוכח כי במקומות שונים
פונתי לדעת אחרים שקדמוני וחשערותי מצאו סמוכים בדבריהם.
ועתה בבואי לפרסם באורי בקהל ,חשיבותיידי עלרשימותיי ואצרפן
שגית בכור-הבחינה ,ומה שמצאתי לראוי לפרסום השארתי ,אף רשמתי אוו
שמות המפרשים והמבארים במקומות שמצאתי דבריהם מתאימים לדברי,
ויש אשר מצאתי להעיר על דבריהם או להוכיחביאין צרך בתקוניהם.
לא חפצתי לכתב באור לדברי הספר כל 1כי ירא הנני מאד ארע
"הקבלנות' .קבלנות  1,לבאר ספר בשלמותו אי אפשר לה שלא תביא את
בעליה להכניס ראשו בפרושים דחוקים ,ולהכניס אל תוך הדברים כונות
ורעיונות אשר אומרם בעדי לא חשב עליהם ,ובאלה לא חפצתי,כי יותר
מ5ל קשהלי להכנס בפרושים דחוקים וקשים הנמצאים בכמות לא קטנה
בדברי רבים מהמבארים .במקומות כאלה חושב הנניכי מוטב לנו ק-נתלות
הקלקלה בהשגתנו אנו ולהודותכי קצרה דעתנו מהבין הדברים כמו שחבם
כתוביםלפנינו ,או למצא את התקון הנכון ,מאשר לתלותה במחברי חדברים
ולאמרכי דברו דברים אשראין להם שחר.
אמנם כתוצאה מזה היא העבדהכייששיןקה על הפסוקים הקשישם
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באתר לא דברתי דבר .אך אמרתיי טובה התועלת המעטה והשאית
מהתועלת המרבה והמס פקת .הסמן השתר מבהק לפסוק בלתי מוק
הואכי רבו עלט הבאוחם 1וכל אשרירבו הבאו"ם לפסק כן הם עפ"ר
בלם יחד רחוקים מהאמת ,והפסוקים שהם משתדלים לבאר נשארים סתומים
וחתומים כשהיו,
בבאוךי לספרזה התבארו דרך אגב הוראות חדשות למספרידוע של
שר שים .במקומות כאלה השתדלתי לבסס את קדושי בראיות מהחנך
ומהשפות השמיות,ויש אשר נגררתי ע"י הבאורים האלח לבאר גם פסוקים
בספרים אחרים מספרי התנך ,אך חושב הנני כי המשתמשים בספרי זה
לא ישאועליעת בדבר הזהע
ועתה כיזרני שצרי לפרסם עוד אהד משורת ספרי באורי לתנך,
אמרתי להוסיף עוד "דברים אחדים':
ישראו)-
בספרי הקודם שזכה להערכות מצזנות מצד רבים מחכמי
העוסקים במקצוע התנך,נ הבאתי במקומות שונים באורים אשר אמנננם
גליתיםאנכי אך מצאתים אחריכן גם בבאורי מבארים אחרים שקדמוני בזה,
נחשביבי בכלאפןיהיו לתועלת לקוראי הספר במצאם עוד מספר פסוקים
מצארים לפניהם* ובהערותי צינתי כי גם פלוניופלוני באר ככה .אך דבר
זה פסל לדעת אחד המבקרים את הבטוי "באורים חד שים" שבשער
תספר;' ועל כן השמטתי הפעם מבאורי כל אלה שמצאתים אחריכן
 1בסוף הקדמהזו באו גם השורות האלה, :וכלום אדם מודה לבנו ותלמידו*
אך ?בדה הש כי בף צעירי מר אבינעם עבר על2לי ההגהה של הספר* ובקרתו
והערותיו היולי לתועלת לברור הדבריטה
שנה
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וחצי
כל יתר חללי עמי? כל קירות לבי הומים וקוראים :כמה חסר אתה לי ,הבן יקיר,
אשר במעלות רוחך ובמשפטך הבהיר היית לי כל כך לעזר ולהועילו תהי נפשך
צרורה בצרור כל ספךי והגילי.
Oef
u
r
Monatschrift
 2וביחוד החוקר המנוח פליקס קרלם ז-ל בירחון
 schichte und Wissenschatt 608 Judentumsבשנת  1928צד .549-546
 3לו עמד מבקר זה (שלא הסתפק בבקרתו ברבעון אנגלי ,ושב ופרסם
א  1תה ב ק ר ת גם בשבועון עברי) 9ל נקודה זו נלבד הייתי מקבל בקרתו
ברצון והתחשבתי בה ,כאשר עשיתי הפעם בספרי זה; אך הוא לא הסתפק גזה'
וכאשר מצא בין ה מ א  1ת ה מ רב  1ת של באורי ה ח ד ש ם אחרי חטוט
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בספרי המפרשים או המבארים החדשים ! כדי להגיש למתענינים בספרי
קדשנו רק באורים חד שים אשרחנני ה' בהם ,אני אותלמידי,ואם אחרי
ההשמטות האלה ימצא מי שהוט בכל ואת איזה מבאורי בספרי אחרים אל
נא יאשימניכי שמתי בכלי מכרמי אחרים ,כי תחלה לאלאיני נצרך לכך.
ואם הבאתי פה ושם שמות מבארים עליד אחד באורי עשיתי זארע
במקום שרק חלק מאותו באור נמצא בבאורם.
ט בבארי אלה התבררו כמה הוראות חדשות לשרשים
ש1נים ,והמעק בספרי ימצאם בנק(
הרביתי להביא בהערותי מדברי המבארים החדשים המתקתם את
הפסוקים בשנויים מפרזים ,והוכחתי טעותם .חפצתי להראות כי
הלהיטה אחרי סרוס הדברים מביאה פעמים רבות לדברים מגחכים,
דברים כאלה צריכים לבוא בזהירות רבה ,ורק במקומות שאין אפשרות
מבלעדבנם.
ויהי רצון שאוכח לפרסם בקרוב גם את יתר באורי לספרי תהלים
ומשלי ,אלה הספרים אשר גם אותם הוריתי במשך שנים רבות בבית
דהמדרש למורים שבירושלם ,וכן באורים בודדים ביתר ספרי קדשנו
לתועלת לומדיהם.
ירושלם ,איר תרצ'ט.

ונקור באורים ב1דדי ם שמצאם באיזה ספרים שלא היו לנגדעיני התנפל עלספרי
ופסל אותו לגמרי מזכות החדוש.
וככה עשה גם גטצאוגין  65השרשים שבארתי בהם הוראות חדשות שניפ
שלשה שנתבארו כבר עלירי אחרים פסקכי כל רשימה  11פסולה.
 1פה מקום אתי להודות לתלמידי הותיק מר אגשיל ויזר שעזרני בזה שעבר
על ספרי ממרשים ומנארים שונים לראות איזה מבאורי צריכים לה ש מ ט.
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רשימת מקום המאמריםהנזכרים בהערותלמפרזהו
" 1דראדת נשכחות לשרשים תנכיים,
לשיננו ,כרר א ,חוב' א.26 5 ,
 2דרך ההשמטה בתנך,
ספר וכרון ליובל השבעים של א.ז .רבינוביץ' .9- 1
 3הצמדד השלם בתנך,
לשוננו ,כרך ה,294-276 ,

4

משנהההיראה בתנך,

5

דרך קצרה בתנך.

תרביץ ,שנה ה ,ספר א.17-1 ,
 ,כתבים נבחרים ,ב,
דודילין

85-67י.

 1וכן נתפרסמו שם גם המאמרים  ,4,3,2בתוספות,

