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Der Pentateuch
-Kommentar des Joseph BecherSchor zum fünftem Buche
Von Alfred

loses.

Zweig ־.

Einleitang.
Der Pentateuch- Kommentar Joseph Bechor Schors,
des in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts lebenden
Schülers R. Tams, findet sich nachweisbar nur in einer
Münchener Handschrift vor1). Von ihm ist bis jetzt das
erste und zweite Buch von A. Jellinek2), die ersten vierzehn Kapitel des vierten Buches von J. Neumann*) und vom
fünften Buch Kapitel 32, 1—43 und Kapitel 34 von
O. Walter4 )־herausgegeben. In den beiden letztgenannten
Arbeiten ist auch die bis 1899 bekannte Literatur über
Bechor Schor angeführt. Viel Neues ist seitdem über ihn
nicht geschrieben worden 5) ; die vorliegende Arbeit hat
deshalb die Aufgabe, zur Würdigung dieses mittelalterlichen־
Exegeten, der einem R. Samuel b. Meir und Ibn Esra eben') Cod. Nr. 52 der König!. Hof- and Staatsbibliothek zu Mün■eben; vgl. Steinschneider: »Die hebräischen Handschriften der Königl.
Hof- und Staatsbibliothek zu München«, 2. Auflage, S. 95.
a) A. Jellinek: / ־פירוש על התורה לרבינו יוסף במר שור טחברוו א
שפר בראשית וספר שפות. Leipzig, 1856, 8.
a) J. Neumann: Der Pentateuch-Kommentar des Joseph BechorSchor zum Bache Numeri, Teil I, Breslau 1899. (Diss. Straßburg.)
*) O . Walter : »Joseph

Bechor -Schor , der letzte nordfranzösische

Bibelexeget, 1. Teil, Breslaa 1890. (Diss. Leipzig.)
‘) Nachzutragen wäre : Aptowitzer , PEJ. Bd. 51 (1906)
76 ff.; Liber , Pfij. Bd. 54 (1907) S. 78 ff.; The Jewish Encyclopedia VII, S. 262; Dr . N. Porges : Joseph Bechor-Schor, ein nordfranzösischer Bibelerltlärer des 12. Jahrhunderts, Leipzig, 1908.

Der Pentateuch -Kommenlar des Joseph Bechor-Schor etc.

54 7■

büriig zur Seite gestellt werden kann, beizutragen und zur
weiteren Beschäftigung mit ihm anzuregen.
Die allgemeine Charakteristik Bechor Schors, die wir
durch Geiger 6), Levy 7), Güdemann 8), Walter 4) und Porges 5)
kennen , erhält durch die nachstehende Edition ihre vollste
Bestätigung und Erweiterung . Auch hier, im fünften Buche
seines Kommentars , sehen wir sein Bestreben , immer nur
den einfachen Wortsinn der Schrift zu erfassen 9), das Schriftwort rationalistisch zu begründen 10), alles Übernatürliche
und Ungewöhnliche darin abzustreifen 11), wobei er manchmal auch fehlgreift 1a), die Kapitel, Abschnitte und Verse
durch sinngemäße Gedankenübergänge zu verbinden 13),
einander widersprechende Stellen auszugleichen 14); auch
an Proben seiner Polemik und Apologetik fehlt es nicht 15).
Viel zuwenig betont aber scheint mir bisher die psychologische Seite der Bechor Schor’schen Erklärungsmethode
zu sein, auf die zum ersten Mal Porges 6) aufmerksam
macht . Fast in jedem Kapitel finden wir überraschende
Beispiele dafür, wie Bechor Schor Vorschriften und Hand•) Parschandatha, die nordfranzösische Exegetenschule , Leip1855.
zig,
 )יAntoine Levy, Die Exegese bei den französischen Israeliten,
Leipzig , 1873.
־8) Dr. M. Güdemann : Geschichte des Erziehungswesens und
der Kultur der Juden in Frankreich und Deutschland . (X—XIV. Jahrh.)
Wien, 1880. S. 28. 30.
 )יZ. B. 16, 10. 13. 21 ; 22, 23 ; 24, 8 ; 28, 6 ; 30, 19- 20 ; 31, 1.
28 ; 33, 3. 20.
1 (־1, 44 ; 5, 12—15 ; 6, 8 ; 7,21 - 23 ; 10, 2 . 8 ; 12,23 ;
14, 8. 15 ; 15, 17- 18 ; 16, 11 ; 21, 8 ; 23, 15 ; 24, 10 ; 28, 35 ; 30, 51;
32, 44. 51 ; 33, 1. 14. 25. u. ö.
“) 7, 9 ; 10, 22 ; 26, 9.
“) 3,11.
'») 4,5 —8. 15- 16. 21- 22. 31 f.; 7, 12 ; 8, 2 ; 10, 14 f. ; 17, 1;
15, 2 ; 22, 24 ; 28, 49- 51 ; 31, 6. 30,
“ ) 10, 6 ; 14, 13 ; 15, 4. 7 - 8. 11 ; 16, 7—8 ; 20, 16- 17.
>5) 6, 4 ; 13, 3- 4; 18 , 15. — 5,12 - 15; 6, 8. 9 ; 14, 21 ; 17, 13.
35*
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lungert aus ihren Motiven oder Absichten heraus zu verstehen sucht , und viele seiner derartigen Bemerkungen
würden selbst dem modernen Erklärer alle Ehre machen 1®).
Über das Leben Bechor Schors , sein Geburts - und
Todesjahr , seine literarischen Beziehungen , sowie über die
Abfassung des Kommentars bietet die vorliegende Arbeit
nichts , was wir nicht schon aus den obengenannten
Schriften wüßten . Aber einige ergänzende Beiträge können,
angeführt werden.
Was zunächst die Identität Bechor Schors mit Joseph
von Orleans betrifft, so ist es unmöglich , über eine Stelle
wie V. 10,10 hinweg , wo er von sich selbst aussagt : ונתתי
. . . אני בכרך' שרר סימן, eine solche Identität anzunehmen.
Die treffende Bemerkung Walters : »Wenn Bechor Schor
wirklich ein von der Mitwelt gegebener , ehrenvoller Beiharne war, hätte dann der Träger desselben sich selbst mit
ihm genannt . .?« ist trotz aller Gegenbeweise noch nicht
widerlegt worden . Gegen diese Identität spricht außer
den vielen bereits erwähnten Stellen besonders noch
Pa 'aneach rasa 64a, woselbst  ר׳י מאודליינשunter  שמעתיeine
Erklärung zu V. 32, 7 gibt, die sich im Kommentar des
Bechor Schor nicht vorfindet , — obwohl sie an und für
sich sehr wohl seinem Geiste entsprechen würde , —■
während einige Zeilen später auf derselben Seite 64 a
zwei seiner Erklärungen unter seinem vollen Namen
 בכרר שררzitiert sind. Beide Gelehrte sollten also von
einander unterschieden werden.
Die Annahme Walters, Ibn Esra hätte Erklärungen
Bechor Schors gekannt und in seinem Kommentar aufgenommen , ist nach den Untersuchungen von L. Levy 17)
»«) 3, 26- 27 ; 4, 6- 8 ; 5, 12- 15 ; 6, 16- 19 ; 9, 12. 29;
13, 7. 10. 18 ; 15, 7- 8 ; 16, 15 ; 17, 7 ; 18, 9 ; 24, 10. 19 ; 25, 9. 10;
27, 15 ; 29, 16 ; 31, 17. u. öfter.
17) Rekonstruktion

des Kommentars

Ibn Esras

Propheten, Preßburg 1903. (Diss . Heidelberg .)
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hinfällig geworden . Danach hat Ibn Esra seinen Pentateuch -Kommentar nicht, wie Grätz annimmt , 1166, sondern
zwischen 1140— 45 verfaßt , während wir Bechor Schors
Geburtsjahr etwa 1140 und die Abfassung seines Kommen*
tars etwa 1110— 1180 nach Walter anzusetzen haben.
Hingegen hat Bechor Schor sicherlich Ibn Esras Erklärungen,
Zeitzum Pentateuch , ebenso wie diejenigen seines älteren
sich!
was
,
genossen Safnuel b. Meir (Raschbam ) gekannt
so
um
was
und
aus einer Reihe neuer Beispiele ergibt 18),
nach
Reise
leichter anzunehmen ist, als Ibn Esra auf seiner
London Nordfrankreich besucht haben muß.
Daß Bechor Schors Kommentar 1170— 1180, also
teils während , teils nach den Judenverfolgungen durch
Philipp August , den Sohn Ludwigs VII., angenommen
Walter erwerden muß, bezeugen noch außer den von Wochenabverschiedener
Schluß
am
wähnten Gedichten
schnitte Stellen wie V. 31, 17 und 33, 28.
Über das Alter der Handschrift selbst bietet uns V. 4, 2
einen schwachen Anhaltspunkt . Daselbst ist als  הגההeine
der
Erklärung des R. Jehuda b. Elieser s. A. angeführt ,
19 ).
schrieb
sein kompilatorisches Werk Minchat Jehuda 1313
in
Die Erklärung findet sich merkwürdiger Weise nicht
Ibn Esra
18) Auffallende Parallelen zwischen Bechor -Schor u.
24, 20;
in
26;
33,
;
sind : 10, 6 ; 13, 7 ; 20, 19 ; 28, 22 ; 30, 12—14
zufällig
;
angeführt
ויש
מפר
,
unter
Esra
Ibn
26, 17—19 ; u. 33, 6 wird
10, 20 ; 14, 18;
können beide Erklärer übereinstimmen in 5, 3 ;
wird zittert
Raschbam
28.
14, 21 ; 24, 15 ; 25, 18 ; 28, 3 ; 28, 6 ; 29,
stillaußerdem
';
17—19
26,
in
ויש
מפר׳
unter
;
unter  והספדin 6, 9
5 ; 27, 20—25 ;
26,
;
8
24,
;
23
21,
;
23
14,
;
23
12,
;
6
10,
in
schweigend
Bechor -Schor
zufällige Übereinstimmungen zwischen ihm und
; 16, 10;
19—20
15,
;
21
14,
;
8
10,
;
26
4,
;
19
4,
;
14
können :sein 2,
in
Raschbam
bei
Der
23, 15 ; 23, 18 ; 24, 15 ; 25, 10 ; 28, 69 ; 33, 2.
vergl.
;
sein
-Schor
Bechor
wohl
dürfte
15, 18 erwähnte ויש מפרש
unsere Anm. z. St.
in
”) S. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, S. 96 ; gedruckt
438,
S.
,
Da ’at sekenim . vgl . Neubauer (Renan), Rabbins Franjais

*
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dieser Schrift, steht aber anonym in beiden Ausgaben der
Pentateuch -Tossaphot *8).
Zu der vorliegenden Arbeit habe ich außer den von
Walter und Neumann benutzten kompilatorischen Werken:
Pentateuch -Tossaphot 80), Chaskuni 21), Pa’aneach rasa 88),
Minchat jehuda 19) noch verglichen Rösch 23), Jakob aus
Wien 2,1
) und Imre No’am 25). Die darin erhaltenen Erklärungen Bechor Schors , die teils in seinem Namen, teils
anonym angeführt sind , habe ich aber nur, wo es zum
Verständnis
des Kommentars
notwendig
war , in
einer der Anmerkungen gebucht , um deren Zahl nicht unnütz
zu vergrößern , ln einem besonderen Register am Schluß dieser
Arbeit sind sie nach Kapiteln und Versen zusammengestellt.
Zum Tejl :im Gegensatz zu den früheren Bearbeitern
des Kommentars habe ich den Text der Handschrift unverändert gelassen und alle Verbesserungen in Randnoten
vermerkt. Nur einige, meistens nach dem Bibeltext leicht
zu ergänzende Worte habe ich in [ ] Klammern in den
Text eingefügt , und an zwei Stellen im Ms. dittographierte
Worte in der Anmerkung nur erwähnt . Die in den Text
.eingeschobenen Glossen habe ich nirgends besonders
kenntlich gemacht , weil es oft zweifelhaft ist, wie weit sie
sich erstrecken . Gewöhnlich steht das Wörtchen  הגההam
Schluss der Glosse , an einigen Stellen aber ist es sicherlieh an den Anfang der Glosse gestellt 28).
*®)In Hadar sekerim u. Da’at sekenim. vgl . Neub., R. Fr., S.437u . f.
*,) Verfasser Hiskia b. Manoach ; s. Zun?, z. G. u. L. S. 91.,
Neubauer* R. Fr. S. 436.
**) Verfasser : Isaac ha-Levi b. Jehuda, s. Zunz, z. G. u. L.
S. 92., Neubauer, R. Fr., S. 437.
*,) ;Gedruckt in der Ausgabe Hadar sekenim ; dieser Rösch ist
nicht identisch mit dem bekannten R. Ascher b. Jechiel, sondern ist
ein französischer Jude namens Ascher ; s. darüber REJ. Bd. 51
(1906) S. 59 ff. und REJ. Bd. 54 ( 1907) S. 54 ff.
*‘) S. Zunz, z. G. u. L. S. 103.
“ ) Verfasser Jakob d’IUescas, s. Zunz, S. 102. Neubauer R. Fr. S.442•

“) 4, 2—3; 14, 12; 33, 7.
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Aus dem bisher noch nicht edierten Teil des Kommenzu
lars habe ich als Anhang die Erklärung Bechor Schors
von
Verständnis
zum
sie
IV. 20, 8—12 beigefügt, weil
V. 1, 37 ; 32, 51 und 33, 8 notwendig ist.
Die Entzifferung eines großen Teiles der in vorliegender
Arbeit vorkommenden altfranzösischen Worte verdanke
ich Herrn Dr. G. Schleßinger-Mainz.
Kapitel 1.

1.
להם אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל .סמוךלמיתתו
פידר
את
התורה
,
כדי
שלא
ישתכחו את )1המצות  ,ואוט ,כי אלה
הדברים
שהוא מזכיר להם עכשיו ,נאמרו בעבר הירדן  .בערבה  .בערבות
מואב
אמרם
משה
להם
,
וניתנו
להם
מול
סוף כלוט׳ לאחר שמר להם הק׳ ים
סוף .
טול
לשון
גזר
,
כמו
2
)
מול
אהבני
ישראל  ,שהוא גזר את בני ישראל אל»
שאותו
לשון
ציווי
וזה
שם דבר ,כמו )3לגוזר ים פוף לגזרים ,ואונקלו׳ תרג׳ מול
קבל ,כמו
מול .בין פארן ובין תפל  .פארן הוא הר סיני ,כי מדבר פארן
ומדבר
סיני
אח׳
הוא  .ובין תופל נרא׳ לי שזהו מרה .)4על שם שהיוהטיס■
המרים
ולא
יכלו לשתותו בלא תיקון ,נקרא תופל  ,כמו )5היאכל תפל
מבלי מלח,
ומונה
והולך
המקומות
שנתנה
להם תורה  ,ונקט פארן רדהו סיני
תהילה,
שהוא
עיק׳
נתינת
התורה  .ואחר כך מרה  ,דכתי׳ )6שם שם לו חוק,
ומשפט
.
ולבן
והצירות
כמו שדה הצרות  ,ושדה קורא לבן כמו שדה לבן,
שאף
שם
נאמר
מקצת התורה ,אי נמי על שם שנתנגעה מרים שם קורא.
חצרות
לבן
,
דכתי )7,והנה מרים מצורעת כשלג שהוא לבן  ,ודי זהבאהל•
מועד ; לפי
שיהו )8הקרשים מצופים זהב וכהי׳ )9והמלאכ׳ היתה דים לכל■
המלאכה,
קורא לדי ‘ זהב  ,ושם נמי נתנה [תורה]  ,רבתי׳ )10ויקרא אל משה.
[וידבר ה׳
אליו
מאהל
מועד
]
וצוה
שם
כל
הקרבנות  .ולכך מנה אותם מקומות
שנתנה
בהם
תורה
,
שהוא
רוצה לסדר ,כי תורה מקומות מקומו׳ נתנה .אבל
רבותי׳
אמרו
11
)
שנתנה
כולה
בסיני
ונשנית באוהל מועד ונשתלשת בערבות.
מואב
כאן
.
ואיכא למד ) 11כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד ונשנית.
בערבות
מואב .ולפי הפשט דבין ארבעה מקומו . ,הללו נתנה  ,בין פארן;
דזהו
סיני
,
ובין
תופל
שהוא
טרה
,
ולבן
והצירות
אחד הוא כדפרי׳ ודי זהב.
זהו
אהל
מועד
.
ואונקלו׳
תרג׳
לפי
הדרשה . )18ועתה )18בא לסדר ולהזהיר־
Hi.
)
*
23.
15,
II,
)‘ ( Ps. 136, 13.י«( Zu streichen. ») Jos. 5, 2.
<( HI, 1, I .״
 . «( II, 36, 7.שהיו ( IV, 12, 10. ») Liesי 6/6 . •) II, 15 , 25.
.לאErg.
)ls
Sifre.
des
Sinne
im
Raschi
Ebenso
( ״  ( Sota 37b u. Par .״
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על הכל במדבר בערבו!" דזהו בערב׳ מואב בדמפרי׳ ואזיל  ,אלא שסיפר
להם הגילגולים שבאו עליהם ,ועל מה נתאחרו כל כך במדבר ,כי אילו
שהוא עתה מדבר אליהם ,קטנים היו ,ויש מהם שלא נולדו באותה שעה,
זסיפר להם כל המאורע  ,ואחר כך באר להם את התורה.
 2.אחד עשר ירם מחרב דרך הר שעיר ,כלום׳ אין מחרב אלא
דרך אחד עשר יום עד קדש ,אם היינו הולכים דרך הר שעיר שהוא דרך
הישר« אבל אנו איחרנו הרבה ,שסיבבנו את הר שעיר ולא הלכנו דרך
הישר  ,דכתי׳4ג) ונסב את הר שעיר ימים רבים  .ורבותינו פי׳ )15שבשלשה
ימים הלכו כל אותו הדרך ,כדכתי׳ )16ויהי בחדש השני נשנה השנית
בעשרים לחדש )17נעלה הענן [וגד  ,וכתי׳] )18וארון כרית ה׳ נוסע לפניהם
דרך שלשת ימים  ,הלכו )19עד קדש ברנע .כי בעשרי׳ ותשעה בסיון שלכו(80
!מרגלים שכלו הארבעי׳ יום בתשע׳ באב ,כדכתיי )81ויבכו העם בלילה ההוא
שקבע להם בציה לדורות ,כי תמה היה ד ההוא שתא מליאה ,ועתה נמצא
שעשו מחרב עד קדש ארבעים יום חסר אח  /כי בעשרי׳ נסעו )16,הרי י׳
מאייר ,כי יום עשרים בכלל והוא בו עשרים ותשעה מפיון  ,הרי ל״ט
•וחדש אכלו השליו ) 82שהוא כ״ט  ,ושבעה לסגירת מרים , ) 23הרי ל״ו ,וג׳
ימים הלכו כדאית׳ בתענית .)15ויום חדש ל׳ ביום ל׳ נצטרעה מרים וכלו
ימי הסגר כליו .אי נטי בהסגר מקצת היום ככולו דנתי )84,וראה הכהן ביום
השביעי׳ שאינו ממתין עד השמיני  ,ונסעו בשביעי להסגר.
 3 .בעשתי עשר חדש באחד לחדש  ,בראש חדש שבט,ל*ז יום
.( 86
קודם מיתתו  ,יב בז׳ באדר מת משה
 4.אחרי הכרתו .שראו שנפלו לפניהם שני מלכי׳ חזקיםוהכירו
שבחינם הניחו אבותם לכבוש את הארץ  ,התחיל להוכיח׳.
 5.הואיל .רצה ,)28כמו )87ויואל משה לשבת.
 9 .בעת ההיא  .כשבא יתרו וראה שלא יכולתי לעמוד ונתן לי•
עיצה.( 28
 11 .בכם אלף פעמי' .במו שכופלין האשיקיר ,)89וזהו דברשאין
ויהי “ ) V, 2, 1. «s) Taanith 29a, Ie) IV, 10, 11. «) B. T. lautet :
שהלכו  Lies:נ ״  . 18( 1V, 10, 33.בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש
) VT, 11,י*  . **) IV, 14, 1.שלחו cf. Kommentar zu IV, 10, 33. s0; Lies:
■ צא מהם חדש ימי׳שאכלו  . . .נמצא שני ימי׳ הלכו 20. Lies u. erg.:
״. “ ) Sed. Ol. r. Abschn. 10וראהו «) IV, 12, 15. **)■III, 13, 5. B. T.
>) Vgl. Raschi z. St. und zu I, 18, 2?. ») II, 2, 21.־״ Kidd. 38a.
>s) II, 18, 14 ff. **) Das frz, Wort ist mir unbekannt [vielleicht
״ dunkel־= ist an das altfrz, oscur, oskur, escur zu denken, hfrz. obscur
unbekannt, unbestimmt].
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לו מספר  .באשר דבר לכם  ,כלוט׳ במו שדיבר לכם עליכם . ,שאסר
לאברהם )30אם יוכל איש למנות את עפר הארץ .וי״ל שאינו ברכה אלא
אט׳ להם יודע אני שיוסף עליכם ייק׳ ככם אלף פעמי , ,וכיש שלא אוכל
לסבול אתכם.
 13 .וידועים לשבטיכם  .שידוע וניכר לבני שבטים שהם חכמי׳,) 31
 16 .שמוע בין אחיכם ושפטת'  ,כשיהיו אחיכם שניהם לפניכם,
אז תשמעו טענות׳ ולא זה שלא בפני זה  ,שלא יטעים; האחד דבריו לדיין
קודם שיבא הבירו .) 82בין איש ובין אחיו  .בין בית לעלייה  .כשיהלקו
שני אחי׳ לפניכם ,אל תאטרו זה יקח בית וזה יקח עלייה ,אלא תדקדק
בדבר היטב ויעלו כספים זה לזה . ) 82ובין
גירו בין איש ושותפו שנר
אותו )33בנית אחד .כשיבאו לחלוק בלי
המת
,
אל
תאמרו
וה
יטול
תנור
וזה יטול כיריים  ,אלא תדקדקו בדבר.) 32
 17 .כקטון [ כגדול)  .כעני כעשיר  ,שלא יהא זה לבוש איצטליא
בת מא׳ מנה וזה צררא בר זוזה .אלא אומרין לו או לבוש כמותו או
הלבישיהו כמותך  ,שלא יסתתמו דבריו של עני . )34אי נמי כקטון כגדול
דין קטון כדין גדול ,שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה .) 33
לא תגורו מפני איש .לאתיראו* ,)3כמו )37וינרמואב .ורבותי׳ דרשו)35
אל תכניסו דבריכם לשתוק מלומר הדין מפני איש ,ולישנא רכינושא הוא,
כמו )38אגרה בקיץ לחמה ,כי המשפט לאלהים הוא  .לא דיין לרשעים
שנוטלין מטון מזה ונותנין לזה ,אלא שמטריחין אותו להשיב ממון לבעליו
ונמצאו דנין את הק׳.) 36
 16 .- 18 .ואצוה את שופטיכם [ וגי] ואצור .אתכם .לשפטי׳
שיסבלו בעלי דינין .ואצור ,אתכם שתהא אימת דייך עליכם .)36

 19 .ונסע מחורב [ וגי] כאשר צוד ,ה׳ .שאט׳לני. )39רבלכם

שבת בהר הזה.

 21 .ראה נתן

הי

לך את הארץ .)40יכול אתה להבין ולראות במה

שהביאך ממקום שרף ועקרב )41ואויבים רבים בלא פגע  ,שהוא רוצי לתת
לך את הארץ ,עלה רש ,כי הכל מוכן.
 23 .וייטב בעיני הדבר  .כי הייתי סבור כי לישר הדרך לפניכם
אתם שולחים ולידע מה אתם צריכי׳ להכין דייק סוללות )42אבל ישראל
לא היתה מחשבתם כך ,אלא לידע אם ילכו אם לא ילכו_ .
__
.אתי  I, 13, 16. sl) Sifre Pisk . 13. 32) Sanhedr. 7b. ss) L.ד
,סמרטוטי‘] ־— צדרא34) Schebuofh 31 a. In unseren Taimudtexten steht statt
» ( Sanhedr, 8a . 3®) s. Raschi. ”) IV, 22, 3. *8) Pr. 6, 8. 89) V, 1, 6.
אם אתם. 41) In Anlehnung an V, 8, 15. 42) L.הי אלד\ ך ל& גיך 40) B. T.
 vergl . Raschb. in IV 13, 19 .צריכי' דייק וסוללות
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 82.— 38 .ובדבר הזה אינכם  ,אשר עשה עמכם כל הגדולות
והנוראות אינכם מאמינים בו שיצליח אתכם וילחם כתמי׳ .כן אמרתי לחם
שמא תאמרו אם עשה כבר ,הרי נסתלק מכם  ,הרי בכל יום הוא הולך
לפניכם [וגד] לתור לכם מקום לחנותכםארץ ישרי שתר ומקרב
לחנותכם כשאתם
אתכם אליה שתחגו ותשכנו בה .אי נטי מקום
נושאים ,הוא תר לכם מקום ראוי שתחנו שם.)43
 35 .אם יראה איש  .מה שהם רועים ,אעשה להם ,שאינם רוצים
בארץ והם לא יראוה ,ויהושע וכלב שהפעים בה ,הם ילכו בה.
 37 .בגללכם  .לסי שאתם מקטני אטמה והיה לי לפר׳ בפירוש שאוציא
מים מן הסלע .ואמרתי )44המן הסלע הזה נוציא לכם מים ? ואמרתם לא
היה סבור שיצא משם מיס ומקרה הוא ,ולכך הקפיד הק׳ .ואילו פירשתם
דברי כמו שהייתי רוצה לוט  /וכי סבורים הייתם שיעשה לכם הק׳ נם כזה
שנוציא לכס מן הסלע הזה מים  ,כמו שיעשה ,אי נטי וכי אנו יכולים
להוציא מים מן הסלעים לא במצות הק׳ ,לא היה מקפיד .ובשביל שלא
פירשת׳ כהוגן  ,הקפיד הק׳ והיינו בגללכם^.)4
 38 .אותו חזק  .לסטכו ולהחזיקו כדברי׳.
 41 .— 43.ותהינו .כשאט׳ לכם הק׳ הנה נתתי לפניכם את הארץ
אמרתם לא  ,שלא רציתם לעלות ,וכשאט ,לא תעלו ולא תלחמו
אמרתם הן  ,ותהינו.
 )15הדברים .שעוקצין את האדם מבאןומכאן
 44 .כאשר תעשנה
ואינם ממיתין אותו .כך )46ויכום ויכתום ,שהכריתו אותם הבה ופצוע ,אבל
לא הרגם , )47שלא רצה להפילם בחרב אויבים ,שלא יגדילו פיהם עליהם
ושלא יחללו שם שמים .תדע שלא מנה הנופלים במלחמה בדרך שאר
מלהטות .ולי נראה שזהו וישמע הכנעני [וגו׳] בי בא ישראל דרך האתרים
[וגו׳] וישב ממנו שב , )48,אבל לא הרגו מהם .ואחר כך נקטם הק׳ ,כרכתי׳)49
וידר ישראל נדר לאטר[ )60וגו׳] ויתן את הכנעני [ וני] ויקרא שם המקום
חרמה .בחרטה היו שתי המלחמות.
 45.לא האזין אליכם .שתרשו את הארץ,
4,) im Ms. isi dittographiert
אי נטי מקום לחנותכם ארץ ישראל :
. 44) IV, 20, 10. 44a) s. amשתר ומקרב אתכם אליה שתחנו ותשננו שם
Schluß der Arbeit B. Sch.’s Erklärung zu IV, 20, 8—12. 45) B. T.
 ( IV, 21, 1. «) IV, 21 , 2—3.״ .הרגום . 4‘) IV, 14, 45. 47)L .תעשינה
•נדר לה׳ויאמר M) B. T.
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Kapitel 2.
 6 .אובל תשברו  .אם תרצו לאבל ולשתות משלהם קנו אותו
בדמים  ,ולא תקחו משלם כלום בחזקה .אע״ם שלא היו צריכים  ,ני מן והבאר
היה להם מים ,) 1מיהו אם ירצה )2יקנו.
 7.כי ה ' אלחין ברכך  .כלוט׳ הברכה יש לך במה לקנות .לא
חסרת דבר .לא כשאראושפיזכניא ,שבלילה הראשון נותן שני מיני
בשר  ,בשיני אהד  ,בשלישי ירקות ומחסר והולך .אבל אתה בארבעי׳ שנה
לא הפרת דבר  ,כיום הראשון כך אחרון ,ואין אתה חסר עטו כלום ,ואם
תרצה תקנה .לא חסרת  .לשון חסרון כיס .דבר  .להוציא לצרכו ,ויש
לאל ידך ,עתה לקנות אם תרצה  ,ואל )3יקשה לך  ,אם תקנה .וקאי אאוכל
תשברו , )4ובל׳
■®) גו ן דישפורש נייבט .לא במאכל לא בבגדים.
.—12.
9
אל
תצר
את
מואב
.
על אילו אומות הזהיר הק׳ את
ישראל שלא
יכבשו
את ארצם  ,שיהיו סבורים לכבשם שעיר עמון ומואב.
בשעיר , )6שבמקומות קורא אותם הוי ,כדכתיב ) 7את אהליבמה בת ענה:
בת צבעון החוי ,וסבורים ישר שהיא ארץ החוי שנתן להם הק ' לירש.)8
ולכך כת׳ )9ובשעיר ישבו החורים לפנים  ,כלוט׳ עיקר שמם חורי ואינם
מז׳ עממים  ,והאי דקרי להו חוי דטורחי )10לארעא כחויא .) 11ולסמן )12מסר׳
איזה הוא הוי שניתן לישראל .וכן אט׳ רבותי )11,שהיו מריחין את הקרקע
ואומי קנה זה יפה לדקלים וזה יפה לגפנים וכן לכל מין ומין ולכך קרי ליה)18
יושבי הארץ שהיו מיישבין את הארץ בפירותיה מרוב חכמת׳ .ועמון ומואב.
שהיו ישראל סבורים שארצם ארץ רפאים שניתנה לאברהם אבינו כדכתי׳,) 14
את הקיני ואת חקניזי [וגו׳] ואת הרפאים  ,וכן כת׳ )15במואב יחשבו עליהם
בני אדם שהם רפאים ואיג׳ יכ המואבים יקראו להם אימים על שהם גדולי׳
ואימתני׳ וזהו עיקר שטם ואינם רפאים ,ואין לכם דין בארצם .ובעמון־
כתי* )1ארץ רמאי׳ תחשב אף היא .סבורים בני אדם שהיא ארץ רפאים
ואינה כן ,העמונים ) 16יקראו להם זמזומים ,לפי שהם בעלי מחשבה ותחכולת,
כמו )17כאשר זמם  .וכל אילו עם גדול ורב ורם
כענקיםוחכמים ובוטחי׳
בחכמתן ובגבור׳ ומורדין בבורא והשמידם ונתן אחרים תחתיהם ומסרם ביד
 . 4) Vers 6.ולא . *( L.ירצו *( L.״ l) Dieses Wort ist zu streichen.
 non desporveies neiant mit neufrz.נון דישפורווייש ניינש6) L . viel!.״
depourvoir und neant zusammenhängend. »Du entblößest dich in
nichts«, d. h. du brauchst dich keiner Sache zu entschlagen. •) L.
.רמייחי '  . T) I, 36, 2. *) 11, 3, 8 u. Par. ®) Vers 12. *°) L .שעיר
1) Sabbath 85a. *») Vers 23. «) I, 36, 20. «) 1, 15,19- 20. 16)Vers 11.ג
( V, 19, 19 .ז*'( Vers 20. 1
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חלשים מהם ,אבל אינן מאותן עממין שנתנו לישראל אבל שאר אומות
שלא היה להם לישרא׳ שום טענה עליהם  ,לא הוצרכו ישראל להזהר
עליהם  ,דטטאי )18תיפק אדעתי׳ שיכבשום,
 14 .שלשים ושמנה שנה .שהרי בשנה השנית שלחו המרגלי׳ .)19
ונגזרה גזירה שלא יכנסו לארץ ונשתהו עד ל״א" )8שנים להשלים ארבעים)21
שנה .אנשי המלחמה .אנשים הראוים למלחמה מכן עשרים עד בן ששים;
 23 .והעוים היושבים בחצרים  .ועתה מתחיל לפרש ריבן ארץ
היא ארץ ההוי שהיו ישראל סבורים שהיא הר שעיר ,ואומי העוים כמו
החרם ,שאותיו׳ הגרון מתחלפות ,כי נם בתלמוד קורא ר׳ לר׳ חייא עייא,
בדאט׳ בנדרים )22גבי ההוא דאגמרי׳ לר׳ חייא שבעה )23אפי׳ דתה אמי׳ ר׳
זה עשה עייא ועייא עשה אותו .)24והבי קאט׳ קרא ,והחרם אם תרצו לידע
בחצרים׳גבורים היו ולא היו חוששים בערי חומות,
היכן ,הם יושבים
עזה היה גבולם כפתורים נוגי]
דע
אלא יושבים בחצירות בלא חוט׳,
השמידום .והנה מחזיקים כפתורים בשלכם )26ומידםכבשום .וארץרפאים
היא ממלכת עוג ,דנתי׳ ביה לקמן , ) 26ההיא )27יקרא ארץ רפאים ,זהו
ודאי ארץ רפאים ועוג [מלך הבשן] נשאר מיתר הרמאי.)28,
 26 .אחל תת פחדך .היום הזה תתחיל לכבוש את הארץ ונצות
מלחמו׳ גדולות ,שמהם תפול פחדך על כל העטים.
 26.ממדבר קדמות ,מן המקום שהיד ,מדבר קודם שבאו ישראל
והוציא להם הק׳ מים מן הסלע ,אבל עבשיו היה מוציא מים והשקו אותי)29
ולא היה עוד מדבר ,כדבתי׳ )30ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש
הפסגה ,ובתי' בתריה )31וישלה ישראל מלאכים אל סיחון .ולכן קורא מדבר
קדמות שמקדם )32היה מדבר ,אבל עכשיו למוצאי .)33
 29 .באשר עשו לי בני עשו . .שאעפ״י שלא הניחני )34לעבור.
בעריהם ,הניחו לעבור ולסבב ארץ גבולם .ובן המואבים .ולפי שרוב ארץ
סיחון היתד ,מארץ עמון ומואב )36ולא מארץ ישראל  ,קראו לו לשלום.
•יאבל לעוג שהיה מחזיק מארץ רפאים , )26שהיא מארץ ישר ; לא קראו לו
. S1) IV, 14, 34.ל״ח ) L.״) Vgl. Raschbam. 2יי  .דאמאי ) L.יי
ss) Nedarim 41 a. In unseren Talmudausgaben steht an dieser Stelle
• ידעייא , dagegen wird dieser Gelehrte im Moed kat. 16bחייא nur
 ) B. T.״  . ■» ) V,3,13 .בשלהם  5) L.י  .אותי  . « ) L.שיתא genannt. « ) L.

) iv, 21, 21.יי ) iv, 21, 20.״* .והשקה אותם  ) v, 3,11. *»> l.יי.ההוא

. .־עכשיו היה למוצאי מים ) L. nach BaaleTossaphothh. et d,י* .שמקודם **) L.

 . ") rv , 21, 26.הניחוני  ) L.״
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לשלום, )86
כמו שמפר׳ בשופתים )37ושוטרים , )38שאין קוראין לז׳ אומות
[לשלום] ,
ואפי׳ לשיחון לא קראו לשלום אלא על ארץ עמון ומואב ובלבד
שישיב
להם
ארץ
האמורי
אשר
לו
.
ולבך
לא
הניחם לעבור כלל ,שהיו
רוצים
לקחת
קצת
ארצו
.
ועל
ארץ עמון ומואב אמרו )89אעברה בארצך
כלום׳
בארצך
שאין
לנו
דין
בה
.
הנהייה.

Kapitel 3.
11 .
הנה ערשו ערש בחד  .כלוט׳ מבצר חזק בכחל היה לו
ברבת בני
עמון
,
שהיה
גובה של החומה שסבב מוקץ’) ' חומה חזקה כברזל .תשע אמות ארכה.
המבצר
,
וארבע
אמות רחבה נאמת איש של
חומה)2
אמות ק 1ךדנא .) 3ערש לשון עיר מבצר  ,כדכתי׳ )4ובפאת מטה
ובדמשק ערש ,ובתלמוד )5מערב לה לכולה מתוזא דערסייא.(6
12 .
ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא .מקד קצר הוא והוא
קאם׳ ואת
הארץ הזאת אשר ירשנו בעת ההיא [וגד] נתתי לראובני וגוי.
13.
חבל הארנוב .חבל לשון חלק ,כמו )7ויפלו חבלי מנשה עשר(8.
ארגוב
לשון
פלך ומחוזו )9כדמתרג׳ אונקלד.
17 .
אשרות .לשון שפיכה ,במו ) 10ואשר הנחלים ,זהו מקום שהנחל
שיצא׳ מן־
הסלע
שופך
כשדהומזנק שם  ,דכתי׳ הכא אשרות הפסגה ובתי׳ התם(!1
מבמות הגיא אשר
מואב ראש הפסגה.
19 .
ידעתי כי מקנה רב לכם  .וצריכים אתם למקום הזה שהוא
מרעה.
ולפי
שהוא
מקום מרעה ,קורא לה )18עשתרות קרנים ,במו(18
עשתרות
צאנך
 ,שהיתה בין שני הרים גדולים וגבוהים עד שלא היתח
החמה
יבולה לזרוח בגיא אשר בין שני ההרים מתוך עומקו של גיא וגובהו(14
של
הרים
.
ובימות
הקיץ
מכניסין
שם
המקנה מפני החמה  ,ולבך נקרא
עשתרות
קרס
ם
,
עשתרות
על
שם הצאן ,וקרנים על שם גבהות ההרים.
והבי מובח
בסוכה )15שאין החמה [זורחת] בין אותם שני ההרים ,דאמרי׳
zu
, die hierהנה ערשו ערש ברזל 8•> Im Ms. folgen die Worte:
22.
,
21
IV,
)
s9
.
16
• “) s. Comm. V, 20,בשופטים 7) L.״ streichen sind.

 . *) L.וארבע
אמות רחבה של חומה באמת איש  . s) L.מוקף ) L.נ
kommt
Wort
Das
Elle.
 de Cordoue, kordoanische Korduanlederקורדואינא vielleicht
. 4) Am.
C.,
de
cuir
Bedeutung
der
in
vor
nur
sonst
.עימייתא ערמייתא
3, 12. 5) Erubin26a. s) L. nach unseren Talmudtexten

») IV, 21, 20.
) IV, 2!, 15.״« .ומחוזא . a) L .עשרה ) Jos. 17, 5. e) B . T.ז
a.
2
. >») Sukkaעמקו  u.נבחו '*) I, 14, 5, «) v, 7, 13. “) L.
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דלא

אלא מעת׳ עשה סוכתו בעשתרות קרנים מקום שאין זורחת החמה
הוא“ ) 1סובה.
השם יפיל אויבינו שברים  ,בסיימי אלה הדברים.
 23 .- 24.ואתחנן אל ה׳ [ וגר]  .אתה החילות להראות את
עבדך .יכ התחלה להראות את עבדך גדלך וידךהחזקה ,שלא הראית על
ידי אדם ניסים ונפלאות בארץ משנברא העולם  ,כמו שהראית על ידי עבדך,
והודעת על ידי  ,שאץ בשמים ובארץ אשר יוכל לעשות במעשיך וכנכורותיך.
ויש לפר׳ ) 17אתה ההילות להראות לי גדלך בגון מכות מצרים וקריעת ים
סוף מיסיס ונפלאות במדבר מן ושליו ובאר ובליעת דתן ואבירם ומתן
תורה וכבישת ב׳ מלכים גדולים ואדירים  ,אשר מי אל בשמים ובארץ אשר
יכול לעשות כמעשיך וכנבורות־־׳.
 )18אעברה נא .בי או מלאת בל תאות לבי .ואיני
 25 ,עתה
מבקש בשביל חמדת הארץ  ,שהרי אני לוי ואין לי חלק ונחלה ואיני מגעגע
רק על הראיה.
 26 .— 27 ,רב לך לדבר בדברים הללו  .אי נמי רב לך בניסים
ונפלאות שעשיתי לך .הנח לאחרים שיתנדרו ויתגללו במה שאעשה עמהם.
כי אם כן אין לדבר סוף  ,לאחר שתכנס לארץ תשאל לראות בית המקדש.
ואונקלו׳ תרגם שכן שאל דמתרג׳ והלבנון )19ובית טקדשא  ,לפי שנעשה
מעצי הלבנון .רב לך  .ברב בישר קרח )20ברב בשרוהי מן השמים , ) 21ואם
עיניךוראה מכאן  ,כי איני רוצה להשיב פניך מכל
תאב אתה vלראות שא
וכל ,אתה שואל לעכור ולראות .הראיה תהיה לך ולא העברה  .שהרי עיקר
שאילתך מפני הראיה , )22כי לא תעבוד .והראה לו הק׳ הבל ,רבתי '*)2
ויראהו הי את כל הארץ.
 28 .וחזקיהו ואמציהו  .כדברים  ,שיהא זריז וממולח ללחום מלחמת
,
ה׳ ולהכרית הגלים ההם ופפיליהס , .
 . ls) Im B. T. fehltד״א  ( Vgl. Raschi z. St. unter״  .ד .וי 1*) .-L.

( Vgl. Coisim.־( IV, 16, 7. «) Sota 13b. s״* dieses Wart . »«) Vers 25.
 ( V, 34, 1.י* V, 32 , 52 .
)(Fortsetzung folgt.

