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מחזיקי בדקך (יחז' כ"ג ט') ,ענינו החפוש והבנין ,וברברי אדל (מנילה כיה
ב')! ברקו אחריוי
כגי א' ב פ ר רי םי כמו בל' התלמוד (כתובות נ"ר) בכל וכל פרוארה .רוצה
נפותיה ופלכיה וצדדיה ,ועור ממאמר התרנומ :ירעשו מנרשות (יחז' כ"ז צזח4
יזוען פרוריא ,ומזה לפרבר למערב (דה,א כיוי'ח ,,הבית תמורתהוו.
כ'פ .כ ר או תו או תו ,כלשר בהלחמו עמו* עי באורו ל' בראשית מ"ב א'*
כד 1 4ה ח ר ש ה מ םג ר  ,רוצה לנמר ראשי החיל ואשר ינהגו את הצבא
למלחמה* החרש  -בעלי העצה* ותרגום החרטמים  -חרשיא* ומזה ויתחרשו
כל הלילה (שופטים פיז ב')  -התיעצו* המסגר .מל' והרקחנית ומנור (תה'

י

י'

י

ליה נ')  -כלי מלחמה.
כה ח' .רב טבחיםי שר המבשלימי
י'ב  1ליוג בי ם
 .פרוש יגבים-שרות ,והעובדים השדות נקראים יוגבים ,וכן
בחקלין ובכרמין.
אמר התרגומו למהוי

מפלחיי

י'3212הד.

י יי

א "' כעי נ צ ה' שמימה
ש5א).יכנסי
(וע' באורו לישעי' מיהוי ולמיה ר'

אליהבני אדם ולא יצאו ממנה

י.נ ,ק ר 1א מ ק ר א * וכן על מכון הרציון
דנוקומות אשר יתקבצו בהם במקראי קרש*
ע
ו
ב
י'ח כ שני ם ,הוא בל' ערבי קרמז ,משי צ כשנימי
ב' ,ח ר ב ת 4כ ל  * 1תושמו מאכל לחרב.כענין ואכלה חרב ושבעה (ירמי'

ב

י י

ועל מקראיה (ישעי' ד' ה') -

.

ב* נ ה ר א 5י 1כ  5הגוי ם יביטו ויתבוננו .מל' אז תראי ונהרת
(ישעי' ס' ה') כלומר תתבלמי כד נהירנא לך תקעלי (ר"ה לוד)יועמן אחר
הבימואליונהרו (תה' '5ד ו') שהוא מל' וכהירא עמיה שרא (דניאל ב' כיב),
 .'1ו בי ל די נ כ רי ם י ש פי קוי ובעצת הנכרים הם מתנהגים ,וכן אמר

ובנימוסי עממיא אזליןי

*

ג

ח התרגומי
יו
 .עיני גבהות ארם .ענינו מן ההפוך :גבהותעיני אדם*
כ' 5 .ח פ ר פ ר  1ת הוא אצלי שם עוף .והקרוב שנקרא כן לרוב נקרו

.

את הפירות.
ג'* ח כ ם ח ר שי ם תרגום חרמשים תרשימי וש באורו לסיב כיד ייד,
ה',י ר ה ב  .1ימשלו ,וכן אמר התרגום ישלמון ,וכן 5ך התרפס ורהב רעך
(משלי ו' ג') כלומר פרע חובך והשליטו בשלו.
י'
 ,אמרו צדיק כי מזב כיפרימע5ייהם יאכלו .אזל

.

מעלליו.

י

.

י,ך .ו א ת מ בע ר ת מ ה כ ר מ כלומר רעיתם אותו ,מלשק ושלח את
בעירה ובער בשרה אחר (שמות כיב ד'),
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רייצה אבן ג'נאח
ט,ו ופני עניים תטחנו .ר,ל תובישו ותחפירוי
י ה 15ך  1ט פוף ת ל כנ הי הי5כות בעטיפת הגוף ונענועו אצל צד
ט,ז.
ורומה לארמית ,אשר הציףמיים סוף (דברים "א ג') -דאטיףיכי ההצפה
וטוב בעיני למאד שיהיה נגזר מדברי רז"ל (יגמא מ"ח)
היא הנועה ונרנורי
על הכתוב ומלא חפניו  -לא מחוקות ולא גרושות אלא טפופות ,כלומר
מכוונות ,כי הדבר המכוון הוא השוה בין שני הקצית וכאלו הליכתן היתה
מכוונת ושוה ומתוקנת להתנות אצל האנשים ולהטע1תמי
 .הטבעות שעל הרגלים ,ובערבי כלאכיל 1 .ה ש ה ר1ני ם,
 .ה ש בי סי ם
י'ח
חלי כדמות ירחי
ייפ ,הנטי פות .פרשו בו ענקימי ואפשר שדומה לערבי שקורין לבד51ח
נטף ,והאחת ממנו נטפה ואומרים גם כן לנזמים נטף ,ודעתי נוטה בנטיפית
 1ה ש ר 1ת ,תרגום וצמיר (במדבר ל,א נ')
א 5שהם נזמים יותר- ,
ושירין* וכן חח ונזם (שמות ליה כיב) שירין ושבכיןי ואני ר1אה כי כל מה
שמקיף את היד נקרא שיר בארמית ,ורב שרירא נאון פירש שיר (משנה
שבת ה' א') טבעת גדולה ביד הסוס או ברנלו ,והביא ראיה מן הנטישת
והשרותי ואינו רחוק שיהיה זה נגזר משור ,שהוא חומה המקיף למדינה*
 .ה פ א רי םי הם הנזרימי  -ה צע ד 1תי מתכשיטי הזרוע ,כאשר אמר:
כ'
ואצעדה אשר על זרועו (ש"ב א' י')י  -ב תי הנ פ ש הוא r~bמן ההלי,
תולותאותוהנשים עללבןי ה ל ח שי םי מבממיני החליהובערבי דמאלג.
ה צני פ 1ת * צניף בל' ערב ,והחפץ בו המצנפת שנקראה כן בעבור
שיכרכוהו ויהפטהו ויצנפוהו על הראש*
כיב 1 .ה ח רי טי םי כמו והמטפחות ונקראים בערבי מנאריל,
כ,נ .הג לי1ני םי הא~רימי ופרשו ב 1מכ החלוקים הדקיכ.
כיד .מ ק י הי הי מק הוא מהכפולים ,ובלשון רבותינו (מ' שבת מ' ו') :מקק
ספרים ,למה שנרקב מהם ,ומזה :ונמקו כל צבא השמים (ישעי' ל"ר ד')י -
 1ת חת מע ש ה מ ק ש ה ק ר ח הי במקום התשנה שקה והמראה
הסךהביופי ובהדר ,ר"ליפי שער הראש והזקן קרחה ומרימה.ואין מעשה
ממוך למקשה ולפיכך הוא בסגולי
כ'ו1 ,נ ק ת ה ל א רץ ת ש ב * אכלם עד שתהיה הארץ ריקה מהט ,והיטיב
המתרגם באמרו :ותרוקן ארעא ותחרוב ,וכן ונקה לא אנקך (ירמי' ל'י"א,,
כלומר לא אכלך ולא אנקה העולם ממך ,ולולא שהוציאו רז 5.ונקה לא
ינקה (שמות ל"ד ז') מן הענין הזה ,היה אפשר לפרש שהוא השא עון ולא
יכלה ויכרית,
,
א
ל
ה' .מ ק ר א הי ע' באורו י"ג.
ב'1 .יע ש ב א  1שי ם קוציכ .וראיה לזה :תחת חטה יצא חוח ותחת
שעורה באשה (איוב ל"א מ').
ה' ,ה ם ר מ ש כ תו והיה ל בע ר-למרעה ,ע' לעיל '5גי"ר.
ן ידליקו לבלומר יררפו אחרייין) עלענין
י"א,ייןיד לי ק ם הפעם יי
שכר יררפה

.

.

.
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* יחיב1ת מטים גייס יאכ15י מחים -טלאיסי כי האכילה
ייי
נפלה ע 5המחיב ,ואפשר שיהיה מחים תאר למתואר חמר ע'מ מתים .ויהיה
פרושו שמנים נגזר מן ומוח עצמותיו ישקה (איוב כ'א כ,ד) .והשעור על
הדרך הזה :עולות כרים מחים וחרבות כרים מחים והדומה ל ,4כלומר
טלאים שמניב* וזה הפרוש יותר טוב וראוי במל הזאת אצליי
 1ח ש ש ל ה ב הי ר פ ה  ,חשש הין  twpטן בערב לחש"ן ק
תהרו חשש תלדו קש (לקק לע "א4
כיה .כ ם  1חדי ענעו וענק סחי ומאום (איכה מ מיה) שוה ,אלא שהלמד
ן בכסוחה .ואינו רחוק אצלי שיהיה כסוחה מל' מחי ומאום
מסחי נהפכהעי
עלדמיון ולדבר על ה'תועה (ישעי' ל'ב ו'),ויהיה השורק בו במקום החלם.
וענין כמוהה וסחי דומה לל' הערב
הלשון הזה על גרירת הטיט מן
ימן הארץ ומשיויכין כשמכברים
ין
לי
יד
פר
מג
שמ
הארץ ,ויהיה מוחה וסחי שם למה ש
את המקום.
 ,כמו נכר
.
ל
ע
ס
ל'1 ,נ ב ט ל א רץ פעל חולף כבר (=עבר מבנין
אותי
אלהים בידי (ש"א כ"גו') .וההפעיל :לא הביט און ביעקכ (במדברכ"ג כ,א)י
בע רי פי ה בקרבותיה ,ממויערף מזבחותם (הושעי'יב)-יהרוס,יחריב.
י'1 ,עיני 1ה שע דומה לארמית ,שאמר (התרגום) וטח את הבית וויקרא
י'ד מ"כ) וישועית ביתה השע  -טוח (צווחי
י'ב ,ו ר ב ה העז 1ב הי שם ע"מ חלושה (שמות ליב "ח) והטיב המתרגם
שאמר בו :וחסני צדיותא ,כאלו אמר ורבה השממה,
י*ד ,הע ל מ ה .אפשר שתהיה בתולה ואפשר שתהיה בעולה ,וכאן פירושה
בעולה* וראיה חזקה לזה מן ודרך נבר בעלמה( .משלי ל' "מ) ,שאלוהיתה
בתולה אז המעשה ההוא נראה וניכר ,אבל רצה בלתי הבתולה ,ועל בן
חברו עם אמרו דרך נשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אניה בלבים,כי
הליכת אלה על המקומות האלה אינה ניקרת ואינה ידועה ,מפני שאין
ושיכי
בהם דבר ,וררך גבר בבתולה נכר ונגלה בעבור מעשהו .וכיון ע
שהדבר
ן
לא רצה באמרו וררך נבר בעלמה,כי אם זולת הבתולהי הלא תראה שהוא
אאר אחריו :כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי
און .ואמרו אכלה כנוי למשנקי וענין עלמה ונערה אחה כאשר אמר והיה
הנערה אשר אמר אליה (בראשית כיד "ד)י ונערה מכ אפשר שלא תהיה
כתולה ,כמ"ש;למי הנערה הזאת (רות בי הי) ואח"כ אמרעליה:והיה העלמה
היוצאת (בר' כיד מיג) וזאת בתולהי וכן שתי הלשונות האל שוות באנשים
נם כן אמר שאול על דור בן מי זה הנער אבנר (ש"א "ז יה) ,שאל אתה
בן מי זה העלם (שם שם ניו) והתבאר מזהעודכינער ועלם אחרי והארכתי
בבאור הענין הזה מפני שהנוצרים מבלבלים כדבר ,הנה העלמה הרה'
ומפרשים אותה בתולה ,וכבר טענתי ע 5כלמי שדברעמי מהם בראיההזאת.
י'ט .ובכל הנעצ1צים .אפשר שהוא שקורין לו הערב~זץי וראיתי
מפרשים שממרשים בו סער בערבי 1 - .ב כ  5הנ ה 5ו 5י םי פרשוב4

כי.

.

.
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ן
ן
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בל' ערבי ינבות.
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נ"נ ,ש מי ר * בערבי חמך* שית בערבי קיצום .הפסוק הזה פרבר על ארם
וישראל ,צוררי יהורה ,והפסוק כיה ,וכל ההרים" כונתן להרי יהודהי
א" גליי! גרי 15אגרתי
 .מ ט 1ת כנ פי 1עקרו מוט ונבלעה הוו בפית ,והוא שם קבוץ (רבים)
"י
וענינוחיילותיו.
פ' ,ר עו ע מי ם ו ה ת1י רעו הוא כמו חתו ,מל' תלועם בשבם ברזל

.

(תהי ב' פי)*

כי .אין לו שחר ,כלומראין לו באור.
כיב ,מע1ף צ 1ק ה .מענין עושה שחר עיפה (עמום ד' י'ג)י רצה לבאר

פ

באמרן "חשכהי ,ואמר שהוא חשכת צוקה ,לא חשכת קדרות האור; והוא
אמרו מעוף צוקה .ועל זה אמר עוד ,ואפלה מנדח ,,כ15מר אפלה מתפשטת
וכוללת ,כלומר צוק העת והעני ,אבל אמרו כי לא מועף לאשר מוצק לה
(שם שם כינ)י ענינו מה שאומר ,כי כאשר מפר בראשנה מה שמביאו על
האויב מהצרה והמצוקה המדומים בחשכה ובאפלה ,אמר ,אבל זה המוצקלו,
רוצה שבט יהורה ,אין מועף לו כאשר אירע תחלה לזבלון ונפתלי אשר
הגלה מלך אשור וכאשר אירע באחרונה לראובן וגדוחצי שבםמנשה .והלמד
בלאשר נוספת ,והיה מועף על הדרך הזה פעול מן העיף כמושב מן השיב
ומורם מן הרים .ויתכן להיות מועף שם ,כמו מקטר מגש (מלאכי א' "א),
אשר הוא בענין קטרת מגשת ,כאשר בארנו בטפר התוספת ,וכמז שבעה
ושבעה מוצקות (זכרי' ד' ב') ורחב מקום המונח (יחזקאל מ"א "א) ,ותהיה
למד בלאשר על הדרך הזה לסמיכה ויהיה פרושו ואין עיפה למוצק לו,
 rlw~1 .הנקבה ב,לה'
כלומר יסתלק ויסור מעליו מה שהוא בו מצוקהענין
לאשר מוצק לה  -לערהי
כי כ  5ם א1ן ם  1אן ב רע ש כלענין רע יהיה מרעיש אותו ,וכל
ד
" דבר רע שיהיה מגיע אלינו מאויבינו וכל צרה שהיתה מגעת אותנו מהם
כבר מלה הכל ונמחהונכרת בברכת זה המושל שאמר עליו; כי ילד יולד
לנה ואמרו על הצרות המגיעות אותם ושמלה ממללת בדמים הוא על דרך
העברה והשאלה .וזה מה שנזדמן לי לפרשו .והאלהים יודע האמתי
י'נ
 .כ פ ה ו אנ מון כפה  -ענף ,ונקרא כך מפני שהוא כפוף .ואגמך הוא
'
ל
ב
ו
א
מ
ג
ערבי ברדיי
י'ז ,ויתאבכו גא ות עשן .על משקץ ויתאבלו העם ,והיא מלה יחידה
וענינה הגבהות והעליה .וככר פרשו בה ענין עובי-התעבו.
ד' .ב ל תי כ ר ע 1נ1יי בלתי  -ענינו אלא ,אלא שכרעתם אמירים
ונפלתם הרוגימי
ב"ה .ת ב לי ת םי ע' באורו לויקרא כ'"ב.
כ.ו
1 .נ ש או ב ד רך מ צ רי ם כלומר על מנהגו במצרים ,ר"ל כאשר
ו
ה
ש
ע
מ
מ
קרם
ו
ה
ט
מ
ו
;
ם
ה
ב
א
ש
י
ר
מ
ו
ל
כ
עליך בררך מצרים,
כאשר עשו
וכן
עמכם וכאשר עשו לכסי
ליד .ב א די רי בגרזן גדול שכורתין בו אילנות וב '5ערב כרזיןי
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מ איי הי ם .המקומות המוקפ ם מם ,ובל' הערב 3זאיר.
1עפ 1בכתף פלשתים .בכתף צד ופאה,
-

ט"ו 1 ,ה ח רי םי יגזור,יכריתי ואמרורביתינו (בכורות מ'); החרום ה.א שמיתר
חוממו נכרתי ומיתר החטם הוא החוצץבין שתיהאפים - .ב עי ם ר  1ח.1

פרשו בו בכח רוחו בתמורת האל'ף מן העיק ,מן איום ונורא (חבקוק א'ז').
נ' ,פ ת חי  3די בי ם .הרבות (פתח  -הרב) .ע' כאורו לירמי' כ"א ל"גי
י' ,כ 4כ בי ה ש מי ם  1כ םי לי ה ם .קרא הכל (כל הכוכבים) כסילים
ע"ד העכרה ,כיאין כסיל כי אם כוכב אחד ידוע,
פ'ו ו כ ל הנ מ פ הי כלומר וכל המתים שותו מהרב ,וכל מי שהגיע עתו
ימות הרוג ולא על ממתוי
כ"א .א 1הי ם פרשו בו נמלת.
ין* ד' .מ ד ה ב ה פירושו גבית הזהם ,תרגום זהב  -מהבא.
ו' ,כ ל תי ם ר ה  ,אלא שהיא משונה ,כלומר חזקה מכל מכה (ע' באורו
לעילי' ד') .ויתכן שיאמר אלא שהיא בלתי סרה  -ולא נפררת בהסתר
.לא' ,כאלו אמר ,בלתי לא םרה'* ויתכן עוד לאמר בלתי סרה  -לא סרה,
כמו עד בלתי שמים (איוב י'ד י'ב)י
י.ב .הי ל ל בן ש ח ר פרושו יאו
ר בן הבקר א 4בעל הבקר ,ר"ל
הכוכב שב 4יהיה הבקר והוא המזל אשר יעלה בו הסחר .רצוני לשר
שיהיה השמש תמיד קודם צאתו במזלהשלישי ממנן ,ואמרו עליו בעל הבקר,
מפני שלא יראה לנו אחריו לפני צאת השמש  ftbאחר ,כי המזל ,אשר
בעו ובך השמש ממחתר תחת קרפ השמט - .ח 4ל ש ע ל ג1י ם ממל
עליהם ברל מל' המשנה (שבת כעב" :אץ ממילק חלשים על הקדשיהן
וזה נאה מאד ,אע"פ שאינו רחוק להיות מן הענין שבר ורציצה (מ '5ויחלש
יהושע ,שמזת ל'ב הח).
ינ ,ב ה ר מ1ע ד לבבל הוא קורא הר מוער מפני ששם רבו הנועדים.
"ח .ואתה השלכת מקרבך כנצר נתעב .כמ 4השתיל אשר
אותו ,ודמה הנזכר בנצר הזה כמו
לא יצלח לנטעו בעבור פחיתותו
עני חרב ,אשר לא יצלח ללבוש
שרמה עיר באמרו :לבוש הרוגוימםשלימכטיוי
אותו* הוא אזמר שהוא איננ 4ראוי לקבר אותובארסינו כמנהג
י כמו שאמר; כל מלכי גוים כלם שכבו בכבור איש בביתו .אך
והמ
י,
כם
יי
לכ
של
מ
ונרחקת ממנו וסשלכתי וזה מורה שמלכי מדי כשנכנסו לבבל הוציאו
נבוכדנצר מקברו ,ומחזק זו אמרן :לא החד אתם בקבורהי וזה דאה למה
שנאמר בזולתו :בעת ההיא נאם ה' יוציאו את עצמות הכהנים ואת עצמות
הנבטים ואת עצמות יושבי.ירושלים מקבריהם (ירמי' ח' א')י  -מ טענ
ח ר ב  -דקורימי
כ'ג ,ק פ  1ד .הוא
ף
ו
ע
ובערבי קנפדי
לזא 1 ,אין ב  1ד ד ב מו ע די  * 1במקום ונכוצו וקהליואין מתאחר מצאת
למלחמה עמו ומהיות במקום קבוץ חייליו ,וכן אמר התרגום :ולית מתאחר

יג

.
.

.

.

.
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רזנה אפז ג'כאח

פד
מו

.

* נ פ ש 1י רע ה ל 1רומה לענין קירות
י,
י'ט 4ואפשר שהוא כמו בלשון הערבי שאומרים לחלש
ופרושו על כן חלוצי מואב יריעו ,לפי שנפשו ירעה  ,15כלומר שרך לכבוי
א' .שלחו כר מושל ארץ* כר הוא בן הגמל ונקרא מושל ארץ
בעבור מרוצתו ומהירותו והגעתו אל המקומות אשר יכוון אליהם ,וכאלו
הוא מושל בארץ ,והשם הזה מושאללו טן ושים עליה כרים (יחזקאל ד' ב')
על הרשמות'
ה.,יע 1ע ר  * 1כמו ירועעו ,מן וירע העם (יהושע  '1כי).
 5 .א כן ב רי  1כלומרכי זה הענין (נאותה נאונו ועברתו) לא ששך
ו,
לבניו (בדיו  -.בניו) ,הבן הוא מעיף מאביו* וכן בירמיה מ"ח ,כ"ט  -ל"י
ז *,ל א שי שי קי ר ח ר ש ת ,התרגום אוטר ע"ז :עלאינש כרך תקפהון.
והראיה החזקה שכוונתו לאנשי החיל והכח אמרו אח"כ :תהגו נכאים ,וידוע
שפירוש נכאים חלשים ,וקריאתם נכא.ם על דרך תמורת שמם בהפכו ראיה
שאשישים גבורים וחזקים ובעלי כח ,שהחלשים הפך הגבורים בלשוןובענין.
והערבים אומרים להם אסאם ,ימורות הממלכה או העם( .את הבאור הזה
אמר גם ר' יהודה אבן קורייש ,ש יאהרבוך -216 11אדר)*
פי* א רי 1ך ד מע תי * הוא הפוך מן ארויך ,כמו בשלמה ושמלה וכרשה,
ך דמעתי,
או שהיור נוספת כמו בלדריוש הדבר (עזראי' טיז) ופרושו אלי
כלומר מרמעתי*
ב' ,ע11ב1ת ערי ערוער .ר,ל דמשק וקרא אותה ערוער שתהיה
לבי הומה לי לבי (ירמי' ד'

ורך הלבב1יז,

.

ין

נשמה וענובה כערער במדבר.
' ל"ר)
כנ ק ף 1י ת * כורת ותולש מאילנה וכן ונקף מבכי היער (שםי
וכרבא רז"ל (ביק ק"פ ב') בנקפיטגא.
ט .,ה ת ר ש ו ה א מי ר* החרש סעיף ,וחרש מצל (יחוקאל יא גי) בתרגום

י

וסוכיה מפלל
י,
 ,ת 1ר ענ1
ה
ו
ש
ו
ר
מ
א
ר
י
צ
ק
ר
מ
ו
ל
ד
נ
ם
ז
ב
שם
,
ל
ע
ו
פ
ה
למלת
.
י"א
רצוני
כי לפני
נחלהי
קציר ,כמ 4שאמר בחריש ובקציר (שמות ל"ר כ"א) ,והוא שם הפועל ,כלאר
בעתהקצירונאמר שם וקצרתם אתקצירה (ויקרא כ"גי') והואהזרע הקצור.
וענין נר קציר הוא כאשר אמפר ,כי כאשר מפר מה שיקרה האשה מן
הכליון ומה שיקרה ארצם מן השממון באמרו :ביום ההואיהיו ערי מעזו
כעזובת החרש והאמיר אשר עזבו מפני ישראל והיתה שממה (ישעי' "זט').
ופרושו אחר שנראה מה שיש בו מן ההסתר הוא כן; בימים ההםיהיו ערי
מעזו שבצריו מעט כמעופ מה שיונח בראש הסעיף והאמיר מן הפירות
ותהיינה עריהם עזובות ,כאשר עזבום יושביהם קרם מפני בני ישראלותהיינה
שממה .רצה באמרו כעזובת החרש והאמיר מה שרצה באמרו ונשאר בו
עוללות כנקף זית שנים שלשה גרגרים בראש אמיר (שם "ז ו') ורמז באמיו
,אשר עזבף אל האמורףם ,כ15מר שיעזבו אותם כאשרעזבוס האטוריים בעת
במקום כאשר ,כמיש ,כי אשר ראיתם
שכבשום בני ישראל" .אשרי

.

כ15מר תטענו.
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 .מצרים היום (שמות "ד י"ג) במקום "כאשר'* וכאשר ספר את כלזה והתרה
בו ,רצה להודיעם ,כי כל אשר יקרה אותם מזה הוא בעכור המרותם את
דבר ה'וביזי
ם אותו; ואמר כי שכחת אלהי ישעך וגו' ,כיום נטעך תשגשגי
וגו' פרוש זה אחר שנראה מה שיש בו מן ההסתר הוא כן זה בעבור
ששכחת אלהי ישעך וצור מעזך לא זכרת ,על כן תטעי נטעי נעמנים וכאלו
ואם נראה לך ש%צאתים משנשגיב תכף שנטעתים ושפרחו.
נטעת זמורת זרי
פרחים לבקר ואחר כך עשו נר קציר לא יהיה כי אם ביום נחלה וכאב
אנוש .השנשוג הוא הגידול ובעבור שאי אפשר שיהיה הפועל ,רצוני לומר
השנשונ והפריחה לאשה המדובר עמה בעבור שהיתה היא המטעת 5א
הנטועה ,כאשר אמר תטעי נטעינעמנים ,השיבוחים אלהנפעים ,והיה הדיבור
אל האומה כאלו מצאה הנסעים משגשגים ומפריחים .ואפיו נר קציר הוא
פעול כפועל נסתר ,כלומר ואם יראה לך ,כי מה שנטעה יעשה לך הרבה
פרי שיהיה נר גדול וקציר רב ,לא תשמחי בו ,כי יהיה בעת רעה שתבוא
עליךי והענין בזה כי כל מה שעמלת בו מדבר שהיית מקוה בו השמחה
ומוחילה בו האחרית המזבה ,תהיה אחריתו רעה והוא ענשך ,כי שכחת
אלהיך ולא זכרתאותו .ופרוש כי לפני קציר (קציר מוסב לפעמים נם על
כריתת אילנות) כתם פרח ונו' (להלן "ח ה') ,כי לפני עת הנדידה כתם
הפרח ,וקודם שיהיה הפרח בוסר גמור ,יכרתו הזלזלימי והענין קורם שיגיע
האויב אל תאותו ורצתו בך ,תבואהו הרעהויאבר.
אי ,צ ל צ ל כנ פי מ * ארץ שצל הרים גבוהים מצמים אותה מכל כנפותיה,
כלומר צדדיה,
ב' % .מ שך  1מ 1ר טי מענין סחיבה ונרירהי דמה גלותם ועקירהם מארצם
בעקירת השער וחריטתם ,ואולי מפני שנלו פעם אחר פעמי וכן בל' הערב
48יאש בשבר המים ורנשותה - ,עם נורא  -רחוק ,וכן מארץ נוראה (שם
כ"א א') % -ארץ רחוקה -.אשר בזאו .עקרו בזזו ,והאלף תמורתהז"ן.
ה' ,ע' באורו לי 1.י"א*
חע הנ מי ש 1ת סעיפיהאיינות המתפשטים מל' וימוש על המחנה (במדבר
י"א ל'א)1
ג' 1 ,א ל ה א טי ם .מין מן המלאכות הדקות הנעלמות אשר ידרשו בהן
בעליהן יריעת העתירות לפי דעתם ,ויש מי שאמר שהם האמטנניים ,ותרגומו
ומן חרשיאי ואין רחוק בעיני שיהיה דומה למה שאומרין הערב לקול אטים,
כענין והיה כאוב מארץ קולך (שם כ"ט ד') .והפעם שהם בעלי מלאכות
רקות ונעלמות ומשמיעין בני אדם קולות דקים ממקומות נסתרים ומדמים
שהם קולות המתים ,כאשר הם עושים בעלי אוב ,ובלשון הערב אפיט
נמלים  -קול אנחתם.
ה'1 ,גש תו * משקלו ונפעלו ,ועקרו ולשתוי וענין הלשון הזה הפסק
הדבר ואברה
וי ,ו ה אזני חו נ ה ר 1ת  ,האלף בו טמפת ,ושעורו והזניחו נהרגות מלומר
רחקו ופסקו והלכו להם ,כאשראמר :אזלו מים מניים (איוב י,ר י,א)* ויתכן

.
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ריירה אבן ג'נאח
אצלי לותר באלף והאזניהו שהיא מהגתמנהג הארמים באמרם :אשתיו חמרא
(דניאל ה' ד') ,אתכרית רוחי (שם ז' ט"ו) ,והאלף הזאת היא כמו ההא
שמשמשים בה העבריים בהשליכו והקריבו ורומיהם ,וכבר נהגו העבריים גם
כן לשמש באלף במקום הא בכסו אתחבר יהושפט (רה'ב כ' ליה) ,וכל
מלבושי אנאלתי (ישע' מ"ג ג') ,אשתוללו אדירי לב (תה' עיוו') .והאזניחו-
קבצו בו שני השמושים רצה לומר שהרכיבוהו מן הזניחו ומן אזניחו .וכבר
בא כמו זה השמוש בקצת דברי הערב ,ר"ל באמרם אראק אלמא ,כי הם
ימירו מהאלף הזאת הא ויאמרו הראק אלמא ,כאשר המירו העברים הא
הזניחו באלף ואמרו אזניחו ,ואחר כן שהערב הכנימו על הראק אלף ואמרו
אהראק אע"פ שהיא מומרת באלף כאשר הכנימו העברים על אזניחו ההא
ואמרו והאזניחו ,אע"פ שהאלף תמורת הא- .ן ס1ף הוא השאי
 .ש רי ק 1תי מנוקרים בצבעים ,וכן שרק"ם ולבנים (זכרי' א' ח') ,הם
סי
א
ר
ק
נ
ת
ו
ד
ק
נ
ת
ו
נ
ב
ל
ו
שהם
ם
י
ר
ו
ק
נ
ה
ו
,
ם
י
ר
ו
ק
נ
ה
ת
ו
מ
ד
א
בעלי
ובערבי
בוכשי -
ואורגים חורי -הבגדים הלבנים ,כמו הנקרא בל' הערב היבקי ,והדומה
ן תכלת וחור (אסתר ח' ט'ו)1
להם ,וכן עני
ע ע 1שי ש כ ר ,שס1כרין בפני המים לקבץ המים ולצורדגים .ואפשר
י
שהוא דומה לל' הערב ,שאומרין נהר מסג'ור ,כליטר מלא,
"ה יה תע 1א ת מ צ רי ם כ ה תע 1ת ש כ  1ר ב קי א 1י הם
מתעים את מצרים בכל עניניהם הרעים בעצות הרעית עד שהם מתהפכים
בהם התהפכות השכור בקיאוי ובדברים הסתר ,כאלו אמר עד אשר יתעו
כהתעות שכור בקיאוי ופרוש כהתעות  -כהתהפכות השכור ,וההתהפכות
היא התנועה אל צדרים שונימי
.
ת
כיד .ש לי שי ה כלומר שלישי ואולי פרושו הגדולה והנכבדה ,כמ"ש:
ושלישים ע 5כלו (שמות י"רי').
 "1יישב האי הזה .הפאה הזאת או המחוז.
אי-ה' ,דעתי בו מה שתשמעהוי אומר ,כי זאת הנבואה נאמרה במהר
לי 5שנהרג בלשאצר מלבא כשדאה (דניאל ה' ל')י ועליו אמר את
נשף חשקי שם לי לחררה .אומר כי ליל משושי ושמחתי שם לי לחרדה,
וספר שהיו אוכלין ושותין ושמהים באמרת ערוך השלחן צפה הצפית אכל
שתה ,ואח,כ ספר הפררם מן הסעודה ההיא ,אחרי שנהרג המלך ועזבם
השלחן אשר היה לפניהם באמרו :קומו השרים משהו מגן ,רצה השלחן,
ופרוש ,משחף  -מחו ,כלומר הסירו המאכל מהשלחן ומשתוהו ממנוי וענין
משיחת הדבר איה כי אם העברת היד בשמן עליו ,וענין משחתיהו מן
החבר ,העברתי תיר עליו והעברתיו ממנה ולזה הענין כוון התרגום במשחו
בלבד ,באמרו; קומו רברביא מריקו צחצוחי זינא( .ומנן  -כנראה  -לרעתו
הוא הצפית.א .הר - .).צ פ ה ה צ פי ת כמו בערבית צף ,צפוף.
הצופה הוא העליה ,כלומר ההקבלה אל הצד אשר יעלהעליו.וענין צפה
הצפית הקביל קצתו בקצת (כלומר ערוך וסדר) ואם שיהיה הצפוי הזה
צפוי המאכל אל השלהן ואם שיהיה צפוי האנשים האוכלים אל המאכלי
1

.

בי

.
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ומן הענין הזהאצ .5בקר אערך לך ואצפה (תה' ה' 'ר') ,אצפה הוא כמו
אערך ,וענין אערך לך אקבילך בתפלה ,כמו שאמר :ולא ערך אלימלין
(איוב ליב י"ד) ,וכן ערכה לפני התיצבה (שם ל"ג ה') כעומר הקבילניי
ואין ענין להיית מירוש ואצפה ואעלה ,אבלואקביין ואעמוד לנכה ונגדי
כא י"א .מ ש א ד מ ה משא האומה האבורה ,והיא מלכת אדום הרשעה .וכאשר
שהוא ולא תרגמו
ירע מתרגם הנוצרי המור הזה הניח החרטם ,דומה"
י מבני ישמעאל (ע'
מא
כו
או שלא הרגיש לענין הזה .ואפשר שחשב שדומה ה
בראשית כיה ייד) ואם כן יקשה אמרו.א5י קורא משעור( ,וע' ברר'ק) ואין
דעתי נוחה הימנוי  -מ ה מ לי ל * כלומר מה נשאר מזמן מלכותם- .
י חרפה (תה' ל"א
מ שעיר כמו ושעיר ,בעבור שעיר ,כמו מכל צורריד:יית

י

כב

.

"ב) וענינו לכלצוררי.
ב ,ק י ה ע 5יז ה.

י

סמה שאמיקיים תשואית מלאהעייהימיהי שהיא

ספור ענינם בעת הצרה ,מוכח  l'awעליזה פירושה שמחה ,אלא שהיא כמו
בערבית רעדה שאוחזת המשקיף על המותי ומזה והשכרתים למען יעלזו
(ירמיה נ"א ל'פ),רומה למ"ש :נוע תנוע ארץ כשכור (י'שעי' כיד כ').
ה' ,ו ש 1ע א ל ה ה ר פירושו ועלות על ההר .כמו שוע (איוב ל"ר "מ)
שהוא האדם שיש לו מעלה וגרולהי
ייד
 .ע ר ת מ  1ת 1ן אחר שתמותון ,כלומר שתהיונתביעין בו אחר מוחכמי
וגה מורה שיש לנפש ענין אחר המות.ואין לפרששהענשובחייםעדשימותו,
כי (באמת) הלא אינם נענשיםבחיים.
מ'זי ח ק קי ב ם לעי חפירה ונקירה ,הלא תראהו אומר חוצבי במרום
קברו ,ובמשנה (תום' כלים מציעא ז' ז') והדלעת יבשה שחקקוםהתינוקותי
יי
 ,א תננ הי למלכותה ושלטנותה.
.
ר
צ
ש
ו
5
א
ח
1
ם
א
ל
ו
ו
ב
אמר
.
"ח
ר
צ
א
ת
י
לא
ם
ו
ג
ר
ת
ה
א
ל
ו
ן
ן
כ
ו
י
י
יתגנזי
וראיתי בפירוש מלות טהרות (כלים מיז ה') פסיליה כמאה חסינה מהורה.
תרגום נהרסו ממגרות (יואל א' "ו) איתפגרו חומנייא,ויכל' יחידחמיצה ,והיא
עשויהמן הוצי ונותנין בה חמיןי
כד 4א" מ ב ל ק הי חרבה מבלי יושב ,דומה למה שאומרין הערב למקום שאין
בו צמח ביוקה ,ואומרין 48לקת אלבאב ,כלומר מנאת השער ,ויהיה ענינה
על הדרך הזה חרבה סוגרת ומסגרת ,לא ישב אדם בה .ואומרים הערב מב
אבלקת אלבאב כלומר פתחתו ,כי זה אצלם מהמעוות הטפלות על דבר
יהפוכו .ויהיה הענין על הדרך הזה חרבה מופקרתי וצבר שמשו מן הלשון
הזה בפועל הקל :בוקק הארץ ובולקה (שם) ,והוא סובל מן הענין מה
שסובל ומבלקה.
ו' .מ 1ע ר מעט .וכן זעיר שם (ישעי' כ"ח י') וכן בארמית.
י.נ
, .אם" פרושו אחר כך ,אם כלה בציר  -אחר כלות הבציר וכן
אמר בו התרגום ,בתר קטף.)",

.

.

כנ

,

י

י
י

.

*" במר העיר ע'ז שזוהי שגגה ,כי המלה בתר בחרגול היא

תרקם הסלה ,גלה',
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כר י י

בסח15ת וכן מאורת צפעוני (ישש' י"א ח') - ,ב איי הים.

שיו* או י מ'
ענינו בכל מקום שתהיו מאיי הים הרחוקים והמקומות
והגיאיות כבדו את ה' שמה .ורמה האיים הרחוקים ממקומם שהוא ארץ כנען
לבקעות ומעמקים בעבור הסתתרם מארץ ישראל,
ט ,1.ר 1י ליי היוד נוספת ,כמו וכל רז לא אנס לך (דניאל ד' ו') ,והענין
 rהסוד ,שאזי לי מפני שהבונדים בגדו*
שיש לוo
הי* ז מי ע י צי ם יענ הי הבהא יקיא בכריתת העריצים ואברם.
ן איוב ושמר(איובנ' ב'),
ואין יענה מל' תשובה ומענה ,אלא קריאה ,כמתויע
אשר הוא התחלתדברים.
 ,'1ש מני ם מ מ חיי מי הוא אצלי מדברי רז'ל (סנהדרין הע) 1מומחה
לרבים ,כלומר שמנים מובחנים בחשיבותמי
ו' 1 ,ב לע ב ה ר הז ה פירושו והרס בהר הזה (את) הססה (=המגן)
המכמה על כל העמים .ר"ל שהוא מעלה מעליהם מסך הטובה הפרוש
עליהם ויאברם במקום הזה,
.
ב
א
ו
מ
ב
ר
י
ע
י' ,ב מ  1מ ד מנ ה שם
ם
ה
י
ר
ע
ב
ם
י
ש
ו
ד
נ
והענין שיהיו
כהדוש
התבן במו מדמנה ,אע"פ שפרט ,רוצה בו הכללי אבל נדדה מדמנה (ישעי'
י' ל"א) היא עיר מערי ישראל ,ואפשר שהיא שנזכרה ביהושע ט"ו ל"א ,ואע'פ
שנשתנה הנקודי ואינו רחוק שגם מדמנה היא מארץ ישראל.ואין לחיפוש על
עלת זה הפרט טעם.
)
'
ת
ו
ב
ר
א
,
ו
ב
(במלה
?יא ,עם ארבותידיג האלף
נוספת ,ופרושו והשפיל גדולתו
ורומו ברוב מקומותיו .ר"לשישבראותוברוב ארצותיו .פרשתייריו
'מקומותיו,
כמו; ויד תהיה לך (דברים כ"ג י"ג)*
כד יא ,אף אש צריך תאכלם* מרורוו אף צריך תאכלם אש.
ט'ז .צק 1ן ל ח ש מו ס רך ל מ 1י רחשו פוטרך להם לאט (כלומר הודיעו
כי הקב"ה העניש אותו ברחמים) וצקון פועל חולף (עבר) ,דומה לאמרויצוק
נחושה (איוב כ"ח ב')י
י'ט ,ט ל א 1ר 1תי ירקות ,ונאמר בו עודכי הוא טל היום ,ר"ל שהוא נלוי
ונראה לכל ,לא כטל ה5ילהי
כ' ,ה בי כ מע ט רגעי איננו רחוק אצלי (ננד דעת ר' יהורה חיונ')
להיותו צווי לנקבה ורוצה בו לשון הערהי
כז א'* נחש בריח ונחש עקלתון .הם מזלות ידועים ברקיע כענין
שנא' (ישי' כיד כ"א)ו יפקור ה' על צבא המרום במרום.
מ ,אחר אבח כי הנה ר יוצא ממקומו לפקוד עון יושב הארץ.
הוצרך ממר שישראל 5א ימה בכלל זה מ הנה ה' מצרה וכף פן יפקר
עליה ,פן במקום לא ,כמו אורח חיים פן תפלם (משלי ה' ו') .כלומר אפקר
עון העמים ולא אפקד עונה .זו היא דעתיי והניעני על מרן יצחק בן מרן
שאול מע שהיה מפרשפןיפקד עליה  -שלאיבלו עליה ויעדרו* והואבעיני
קרוב א 5נכון (מתאים למ"ש לרגעים אשקנה ,אי ר.),
ז' ,ה כ מכ ת מש הו ה כ הוי המשפט הוא ,מ9הף כמו כהרג הקניו,

כה

הרומים לשקעיה

יי

.

.

יי
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כן הי* ב ם א ם א חישב אני שהוא סאה סאה שעיה (כלומר כפולה)* והענין
במדה ה-
שמדדת בה ימדו לה דומה 5משארז'ל (מ' מוטה אי ז') :במדה שאדם
מודר בה מודדין לו* ועיקר המלה ,ב9ץ9שה' והעתיקו תנועת האל*ף אל
הסמך כמו סאתים - .בשלחה תריבנה .באותו כלי מלחמתה תלחםבה.
שלח חרב (ע' באורו ליואל ט' ח') ,כלומר תגמלה כפעלה.
כדן א ,ע- 5ראשי שמנים הלומייין .פירושו על ראש הלימי יין,
וגי שמנים מוסב על הראש ,שראשיהם נגרים (כגיא) שמנים ובשמים
(שמתקשטים בהם).
פיו1 ,ע ם שאו ל ע שינ  1א  1הי כלומר כברשמנו חוזה  -צופהשיודיענו
בו בעת בואו ובקרבת עתו ונדחה אותה
כ"ז* ק צ חי בערבישוניןי
חג
ם
י
א
י
ב
מ
ש
ת
י
נ
ב
י
ק
ה
הם
א' ,חני ם ינ ק פ י חגים
מנ אספי
בחג' כ
יחל -דנקיפא
בעבותים (תה' קי"ח כיז)י -ינקפו  -ישחמו* ותרגום הערופה ב
בנחלא* ע' באורו לאיוב י*ט כ*14
 .כ ד 1ר בל' המשנה הכף שרשית אכ 5בל' המקרא היא נוספת לדמיון,
נ'
י
ואפשר שיהיה הבא בל' המשנה לשון אחרתן
 *'8ה ת מ ה מ הו  1ת מ הו פירושוהמתינוותמהו ,כלומרהאריכו המחשבה
סמה שאתם בה  -ה ש תע ש ע  1 1ש 1ע .1
בעניניכם ,וזכרוהו תמיד ותמהי
פרושו צעקו ושועה
הפלא
הזה
העם
להפליא
את
ויד .הנני יוסף
ופלאי
כלומר אשפילם ואורידם ירירה גדולה ,ירירה אחר ירידה ,כאשר אמר קודם
לזה ,ושפלת מארץ תרכרי (שם כ"ט ר') ,ומהענין הזד :ותרד פלאים (איכה
י ט'.)1
א' ט') ,וכן תשוב תתפלאבי (איובי
י פיו .הפככם וכו' .אומר :הפיכתכם והפיכת ענשכם נקל בעיני ,כמו שמשנה
היוצר חמרו והופכו לאיזה צורה שירצה,( ,ואם ,כאן לחיוב ,כמו במשלי

י

ככרש

.

ג' ל"ד)*

כ"א.י קו ש 1ן .טוענין על רלי המוכיח ומקשין עליהם.
 .כון בו (ע"ד השאלה והעברה) אל העצה והתיעצות
ל כ סך מ ם כ ה
ל
א" בלבד ע5ענין לעשות עצה ילא מני ,ויתכן שיהיה ממנו רוח ותהו נמכיהם

י

(שם מ"א כ"ט) כלשר מועצותיהם.
* לשש ת חטטרת הגמל .וכן אמר התרגום ועל היטורת גמלין וב '5הערב
י'
מנאב ,וכן פי' רב ושרירא נאקי
ז' ,ר ה ב ה ם ש ב תי ר* 5שכח אלה אשר אתם נעזבים בהם כאפם
וכאשר אמר :ומצרים הבל וריקיעזרו (שם)( .רהב -שלטון).
 .מןן אי מקוה מים נדול וכן בצאתיו וגבאיו (יחזקאל מ'ז "א)י ולחשף
י"ר
מים מנהאי חשף פירושו קלוף מל' מחשף הלבן (בר' ל' ל"ז) ,חשוף השפה
והשליך (יואל א' ו') ,ורמה גריפת המים מנבא לקו5וף מפני שלוקהין ממנו
המים זה אחר זה וכאלו הששהזו מקלף המים אשר בנבא בלנוהתו אותו
מלמעלה זה אחרזה.

.

*

*
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ל כ' 1 .ל א י כנף ע  1ד מו ריר .כלומר ולא ירחק ממך ולא יעלים
מעיניךי ויתכן שיהיה דומה 5ל' הערבי שאומרים כנפת בענין המתרת דכה.
ויאמרו למנן כניף כעבור היותו למתר .ובאור זה כמו שאומר ,שהם היו

בצוקה מפני בצרת שהיתה להם כמ"ש :ונתן לכם ה' לחם צר ומים לחץ
ובשר אותם בשבע והפכת ענינם ורוב הרויה ,באמרו להם ולא יכנף עוד
מוריך ,לא שמר ממך המורה=( ,הגשם) לא יתעכב ממך ,אב 5תראה אותו
בעיניך* הלא תראה שאמר :ונתן ממר ארצך וכו' והאלפים והעירים עוברי
האדמה וכו' .והיוד שכ,מוריך* אינו טימן הקבוץ (הרבים) ,אבל היא נוספת
כתוספת היוד גם בירעה מקניך (ישעי' ל' כ"ג) ,כמו שהוא כמטורה ישעליו
,לית מלא' הלא תראה שאמר ,שנף,
בל'יחיד ,וכן ,ירעה' בל' יחיד*
* כ'ד .ב לי ל ח מיץ * אפשר שדומה לל' הערב שאומרים למספוא הבהמה
הפוב חמצה ,והיה פירושו חמיץ מוב ונקי ,כמיש אשר זורה ברחת*  -זורה
י זורים נגד הרוח),
ב ר ח ת כלי שמזרה בו התבואה (רחת מענין רוחכ
לב "* ע 5אימת עמי קיץ שמיר תעלה .ש ש ח  %אדמת עפ
בערבי חסך,
אשר תעלה קק ושמיה
י'פ 1 ,ב ר ד ב ר ד ת היע ר פועל חולףמענין ברד כבר מאד (שמות פ'
ייח) .ר'ל אם יפול הברר
-'bWבארצם 5א יפול כי אם ביערים ובמקומות
הרחוקים אשר אין בהם היזק,
כ מ ש ק ג בי ם  -משק הארבה ,ממו יוצר נובי (עמום,
' א') ובמשנה
לב
(ברכות ו' ב') ע 5החומץ וע 5הגובאיי
לוש ז' .הן א ר א  5םי ע' באורו ליחזקאל מ"ג שוי
)
ן
כ
ש
מ
(
ה
ע
ר
י
צ
ח
לקנה
"נ חציר 5בנ1ת יענהי חצירמענין
וכן
וגמא (ישעי' '5ה זה),
י י'ד
5 .י לי ת היא שדמין נקבה ובערבית נולי (כךמצאתי אצ 5באכר בספרו
,ר'יונה בתור פרשן' בגרמנית .בטפר השרשים בעברית חסר זה)י  -ציי ם
א ת איי ם אפשרכיציים הם חיות מדבריות ,ואיים חיות שבאייהים.
מ'ו .ק פ 1ז .הוא העוף הנקרא בערבי אלכפאם (נ'א :אלכמאף)*  1 -ת מ  5מ
ילרה ,וכן אשר הערב :מלפה אשה את בנה ,כלומר ילדה,
ה ש ר בי המקום היבש בלי מים יהיה לאגםמים - .חציר כלומר עה,
לה ז"
לו כ'ו* ל ה ש א ת גלים נצים ערים ב צ 1ר  1ת ,סדורוותהי להשאות
ערים בצרות גלים נצים ,כאמרו :כי שמת מעיר לגל (שם כיה ב') ,עד אשר
אם שאו ערים (שם ו' "א).
,
)
ו
י
כ
קמה.
ו
מ
כ
ה
פ
ר
ש
ו
ב
"
מ
(
מ
"
א
ו
ה
ו
הזרע איננו
כ"ז ,ושרמה לפני
שלס ,אשרגרגיריומלאים רוח קודםשיגמל,נגזרמן ושדופות קרים (בר' מ'א ו'),
ן י'א ,יושביח ד  , 5אנשי הישוב,
לנד
* י'ב* ק פ ר תי כ א רג חיי ענינו הקפיצה והמהירות .כאשר שהר האורג
להתיר הבגד מן המנור כשמשליםאריגתו - .מ ד  5הי ב צעני כלומר
י (ימיתני) ,מיום עד לילה תשלימני ,כבר השלמת
מחליי זה ישליםימיהי
ימיולילי בהשלמתהיי,

י

.
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לדה "ד* כ ם ם ענ ר' אמר ההרגום כורכיא וסנוניתא ,ובן פירש בו רב האי
ז"ל בפי' שבת (שבת ע"ז - ,):כמום ,הוו :הפכה ליוד בותור ומים (ירמי'
ח' ז') - ,ע ר בני היטיבהעניני והצילני .השעור עשקה 5י מחלתיערבני,
וכמוהו ערוב עברך לפוב (תה' קייט קכוב)* ויתכן להיות מן הענין הזה
מנחת ערב (תה' קמ'א ב').
)
'
ה
ב
"
מ
'
ה
ת
(
ם
י
ה
ל
א
ת
י
ב
ד
ע
ט ,1,א ד ד ה כ ל שנ 1תי  ,וכן אדדם
מענין
הנהגה ,ובמשנה שבת י'ח ב'; מדרין עגליםומייחין.
מ ט' '1כ מ ר מ ד 5י ,כטפה המזלתמן הדלי ,וכן אמר התרגום :כטפה שרול*
כיב .חי  1ש ב ע ל חוג ה א רץ  ,הגלגל הסובב את הארץ,
ל
ז
ר
ב
מ
בין
 5מ רג ח ר ץ ח ד ש הוא בלי שרשים בו התבואהבין
מא
ט'" מעץ ,ותרגום לא בחרוץ יודש קצח (ישעי' כ"ח חז) :ארי לא במוריני פרולא,
והקבוץ (רבים) והמוריגים (ש"ב כ.ד כיב).
י "פ 1 .ה ד ם ,הוא אם בל' הערב ,ואנשי תימן יקראו לו הרם - ,ותאשור,
ממיני ארזים ,והוא הנקרא בל' ערבי שרבין ובדבר .רבותינו ג"כ שרבינא
(ר.ה כ"ג ,),ואמר התרגום אשכרועין ,והעץ הזה הוא שקורין לו הערב
בקם  ru1הענין הזה בת אשורים (יחזקאל כ"ז ו') באלו אמר ,בתאשורים'
בקבוץ (בל' רבים).
ן עצומים יפריד (משלי הת
כ"א .ע צו מ 1תי כ ם' הוא כמו ריבכמי וכן :ובי
ייה)י ובל' המשנה (סנהדרין ל"א;) שנים שנתעצמו בר'ןי
כ"נ 1נ ש תע הי תרגום ויספר ובא' כיד ס.ו)  -ואשתעיי
 tמקביל לאפם,
כ"פ ,הן כ ל ם און א פ ם מע שי ה ם .און כלמורr:w
וכן; ובית אל יהיה לאון (עמום ה' חי)
ר קע ה א רץי פורשה ומושכה* ר"ל פורש שטחהי ואין המאמר הזה
מבג ה
" גוזר שהארץ איננה כרורית ,כי לכדור בלי ספק שטחי ומן הענין הזה נקרא
שמי הארץ רקיע ,וכן קורין להם הערב רקיעאי
* " ,8מי ע 1ר כט ל ם רוצה באמרו כמשלם ,כפקח השלם בראות,
מגיר .לטיחים -פליטים ע"מ סלילים* ואפשר שפירושו שיושיבום קשורים וכפותים
והבריחום (פל' מבריח מן הקצה אל הקצה( ,שמות כ"ו כ"ח) הקורות אשר
קשרו אותם עליהם ובפחום בהם*
מד4
בבין חציר .כלומר שיפרו במשכנות כפרות הערבה על
ך'
י
ח
מ
צ
י
.
ם
י
מ
ה
ה
י
ל
ו
ר
ו
א
ב
'
ע
ו
ל
י
ע
ל
ז'י
י'נ,י ת א ר הו ב ש ר ד יממנהו בחוט צבוע ארום ,כי הננר מסמן מה
שרוצה לכרות מהעץ .ואפשר שבשרר הוא כלי roהכלים ,כמ"ש; ובמחוגה
יתארהוי-במקיעות.כלי שבו מקלפים פני העץ (ע' ויקרא הד הא)י והתרנום
אמר בו? איזמליא .והערב מפלת הל' הזה על הלהב ואומרים האזמל
בשבר האלףי  -כ ת פ א ר ת א ר םי כלומר האשה שדרכה לשבת בבית,
י"ר ,ת רו ה ,בערבי סנאבר.
ז,י סג דו ,תרגום וישתטו (בר' כ"ג ז') -ומניד.
 .ל ב 1ל עץ עץ הוא באור לענין בול ומצטרף אליו ,אע"פ שענינם אחר,
י ייפ

.

י י

.

בי

בי

י

ש .

.

י
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כאשר הואב.שני אדמת עפר (דניאל י"ב ב') מצטרף ,והוא הוא,
ב'* ה רי ם אי ש ר הם הנתיבות העטופות והמבוכים של דרכים,
מדברירבותינו הורראנא דקרתא*) כלומר מה שסובב ומקיף אותה ,ומאמרב,
הרר אמר רבא ,כליסר שב ,ורצה באמרו והדורים אישר-הדרכיםהמעוקלים
הקשים אשר הם כמו כרוכים לעפיפות אשר בהם ,ועל הדעת הזאת אמר
התרנום :העקוב למישור (ישעי' מ' ד') ,כפלא למישרא ,כלומר שהוא כמו
כרוך וכפול לעטיפות אשרבו.
 .אנ שי מ ד ה ,בעלי ארצות רחוקות( ,ע' באורו לחבקוק נ' ו').
י'ד
,
י
נ
ע
ך אע ק ר ם' כרע וקרם
אחד .וממנו ננזר והבאת את הקרמים (שמותכ'ו
כה
י"א) ,והוא עץ או ברזל כפוף הקצה-,נשוא1תיכם עמומות,
טעונותיכם נשואות (עמם=מען) ,כלומר שאתם משתמשים ברלים העצמים
ועובדים בהם (=מעבירים דלים),
ב' ,ח ש פי ש ב .5השפי תלתל שערך (מקביל לנלי צמתך ,והוא מררך
השפחות),
ח' ,זכרו זאת 1התא1שש1י כלומר והתחזקו ביראה ,וכן אמר
המתרנם ואיתקפו,
מ 1י"בי א 1 5 1תע ר 1צ אולי תהיה לך יכלת לעשות דבר.
י'נ ,ה ב רי ש מי ם אין רחום אצלי שתהיה ההיא הנה במקום ח"ח ,כמו
חוברי חבר (דברים ייה "אני
מדן א'י מי מיי הו ד ה י צ א  - 1מבני יהורה ,הערב אומר לבניומימיה

מה

ייי

.

י

י.

.

י

 .'1ונן רו תי שמורות מהניע אליהם ומעמוד עליהם ,נמנעות מדעת אותם
ומההשקפה עליהם.
יי
 ,ב ח ר תיך ב כ 1ר ע1ני* כמו בחנתיך ,כמיש  1ובהנתים כבחון את
הזהב (זכרי'י"ג ט') ותרנומת אבחרנון כמה דבחרין ית דהבא,
 .וימיני מפחה שמים .ע' גאותו לאיבה ג' כיב.
י.ג
י'פ 1 ,צ א צ א מעיך .זרעך ובל' הזה אצל הערב ציצי או ציצייוכן ,רקע
הארץ וצאצאיה (שם מ"ב ה') עיד העברה ,כלומר אנשי הארץוכן?בניציון
(יואל ב' כ"ג ,,בנות ירושלים (שהזום א' ה')י -כ מע 1תי ,1כמו האבסם
הקטנות ,דומה למ"ש ושטתי את זרעך כחול הים ,בר' '5ב ייה-ואולי קראו
לנרה מעה בעבור מעוסה וקפנותה ,ואין בדין לקרוא כל דבר קטן מעהי
וקבוצו ,משת' ,אמרו (מ' ערובין  '1י*א)ז לא זכו לו מעותיה
נ צ ריי ר' 5החרבוה; מל'ובנצוריםילינו (ישעי' ס"ה ר'); ויכשרלהיות
מכם ו
" מזה העמן כעיר נצורה (שם א' ח').
כ'ה מ 1ניךי מל' עני ואביון הונה (יחזקאל יזח "ב) ,והביא ר' יהורה (חיונ')
בענין הזה העיר היונה (צפניה ג' א') .ומן הענין הזה אצלי נינם יחד (תה'
ע"ר ח') והוא פעל עתיר  atpוגירם (בפרבר כזא ל')י
יעף ר ב רי מי שאין לו כח בחכמה .ובן בארץ עיפה (שם ליב ב').
נ
ף (בר' מיה f(stt
ד"יעף במועי
ע' סה 4.זון הע' ,?1
*י

יי
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י

י

נ "א* מ א רי זי ק ת ' כמו קורחי אש .ואפשר שהוא עלעניןקבוץ הניצוצות
ועריכתן להבעיר בהן (מל' תאזורמתניך) .ואפשרשיהיה מהשרש הוה לאסר
מלכיהם בזקים (תה' קמים ח')-מומרותוכבלימי ותרנום לא לנחשתים הוגשו
(ש'ב ג' ל'ר) :לא לזיקין דנחש אתקרבאי וע' באורו לירמי' מ' איי
נא אי.ן ק ת םי הנקייהיא הכייתהיה"פייה,יכזהי
א ב '5הערבי
ר
לראה
בכלרנע
די .ומשפפי לאור עמים ארגיע .כלומ ומשפפי
מהזמן להאיר בו לגוים .והאלף בארגיעה (ירמי' מ,פ י'ט) וארניע (כאן),
כאשר היא באכזיבה ואכזיב נוספת על והיה בכזיב (בר' לזח ה') ואין בה
חלק למדבר בה (כלומר איננה מאותיות איתן).
 ,'1ש מי ם כע שן נ מ ל ח 1י וכן ובלויי מלחים (ירמי' ליא י'א) ענינו
הבלויות והיושן והמקיקה ,וממנו ננזר ארץ מלחה (שםי'זו') ומשכנותיו מלחה
(איוב ל"פ ו')י  -וצדק תי ל א ת ח ת * לא תחלש ולא תבמל.
ח' .ם ם הוא מם ומום כערבי.
מ' ,ר ה ב רומז אל פרעה .וכמוהו :אזכיר רהב ובבל (תה' פיזר').
פיו
 .נע ד;י מי הפוך מן טעה בעם (ננחום אי ד')י
"ג ק בע ת ,,זומרים.
העץ וכלומר המר האט האמצעית ש 5השרש) כס
כיף םוניך
י(יטועי' ס,ד ר) ,והוא דבר (;=באור) מוב ער מאר.
לו
עתנ
חממתנו ביד ע
נבק ה' .ט  1א ץ ,ענינו התישב והבזיון* והשב ר' יהודה (חיוג') כי העקר במנאץ
מתנואץ ונבלעה תו ההתפעל בנון,
(עמו הפרשה היאת) ,כאשר ספר חסד האיש הזה (כלומר הנבט) ומעלתו
נג
וצדקתו וענותו ושפלותו ,שהיתה נפשו מרוכה ,בעבור זה שהיה עליו העםמן
העברות ועזיבת התורה ,והיה נבזה מאנשי דורו ,כמו שנאמר עליו :נבזה
וחדל אישים,כי היו סבורים שהוא מחולל שדוכה בער עונותיו ,והנה לא
היו מכאוביו וחלייו כי אם בעבור דאנתו מפשעינו ,ואמר מומר שלומנו
עליו ,כלומר מוסר כלט (שלומנו מל' הגלת שלומים ,ירמי'י'נ י"מ) ,וכאלו
היינו נרפאים בחבורתו ובמכאוביו ,וכלנו תעינו במעשינו זה כבהמה ,ולא שב
איש ממנו מדרכו הרעה ,והבורא המילעליו והפגיע בו אתעזן כלנו ,כלומר
פגעו בעונינוי מחולל=נכאה ומוכאב ,מ '5מחוללת תנין (ישעי' נ'א ט'4
ה' ,מע צ ר הפוך מ,צער' (כמו כבש כשב)י ואפשר שפרושו הוא ממאסר.
י ו ,כלומר ואת רשעבמותיו (וע' באורו לקהלתי'ו'),
פ' .ו א ת ע שי ר כ מ ת
נר י,ב .כ דכ די פייש1ביכיסניבעיבי -ש מ ש ת די "5יניתיד
 ,שהשמש

י

.

י

.

.

.

י

נה

נכנס מהן.
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1
1
פיו ,הן ג 1ר יג
לקבוץ
אזי
ויי
בארץ-
ישראלי והענין הוא :היקבץ קבוץ ולא מאתי (מרצוני) 1מי שנקבץ עליך
בקרבך יפול, ,אפט' כמו ,ולא"; מאותי כמומא"י,עיד וה' אותי כנבור עריץ
(ירמי' כ' י') ,ועליך יפול ,כמיש; תפול אתה וכל אגפיך (יחזק' '5פ די)*
(של הרס
י ישתיתהסים
י נ ה מ פ ד * יאיתי
מלה ערבתזי
ג
י
ש
ו
י
פ
ב
והמום (הוא זה)
.
ת
ו
א
ו
פ
ר
ב
ר
ו
ב
מ
ו
י
ש
ר
ש
ו
ו
ת
פ
י
ח
ס
אשר
ם
נ
כ
ת
שכיון
ואיני

י
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הכתוב אל הפחות שבצמחים; ובעבור זה אני אומר ,כי המפרש לא רצה כי
אם הצמח שקורין לו סוטם ,ואפשר שהוא טעהאו הסופר מעה והפיל האל'ף

ממנו [והמואם עשב שקורחין בו האש במקדח וקורין לו סולמי ביו"ר ,ואני

סובר שזה הוא שרצה המפרש],
 .הזי ם ש כ בי ם אמר
התרגום נימין שכבין ,והוא מפור לכלבים,
י'
שהכלבישן תדיר ,ער שהערב נושאים לשלם בו ואומרים :ארוכות כתנומת
הכלב .ואומרים :הוא בע 5תנומה יותר מהכלב,
פ' 1 .ת רי ל מ לך  ,ענינו  -ותלכי אל המלך ,וכמוה אצלי תשורי מראש
אמנה (שה"ש ד' ח') ,ומהענין הזה שרותיך מערבך (יהז' כ"ז כיה) ,כלומר
ההולכים אליך ,כלומר סוחרים ,וממנו עור ישור על אנשים (איוב ל,נ כ'ז)-

.

ב.

ש

ילך אליהם וישופט עליהםויקיף סביבותם בהודות בחטאיה
ה
א
צ
"
 .ל א ח לי תי כלומר לא שן"י הוא אומר :כאשר מ ידך מאכלך
והשגת מחיתך ,הקלת בתשובה וסור מןהעין .וזה הוא דעת התרגום בו ,כי
אמר5 :א סברת למתב.
'
י
ומעלם.
י"א ,אני מחשה
'
ע
א
"
ש
ל
ו
ר
ו
א
ב
כ,זי
ת
ו
ח
ו
ר
ה
ש
ר
מ
ו
ל
כ
5
ע
ת
ו
פ
ט
ו
ע
בני אדם
ט"ו ,רוח מלפני יעטף1
הן
ונוטות אליהם מאת השם ,יתעלה שמו ,עלת רחמיו עלינו וסליחתו עלינו
ועברו על פשעינו ,היוה נפשותינו מאתו ובריאתו .והוא יתברך חומל
עליהם ומרחמם,
ז'
 .ועניים מרודים ,מענין דלות ושפלות ,וכן:ימי עניה ומרוריה
(איכה א'ו').
?1 twtע צמ תיךי ח ליץי ירוה וירטיב 5מי הענין ,הלא תראה שאמר:
והיית כנן רוה (שם) ,ועל דרך ועצמותיכם כדשא תפרחנה (שם מ'ו הד).
ויתכן בעיני שיהיה מה שאמרו רביתינו (ברכותלידי) חלצתו חמה מזה,
כלומר הרמיבתהו ובללה אותו בזיעה בעת עבור הקרחת והניחתו .וממנו
אצלי עור אמרם במשנה (מ' ערוב.ן ג' מ') ,העובר לפני התיבה ביום טוב
של רה"ש אומר :החליצנו ה' אלהינו ,כאלו אמרכיננו
 ,כלומר השביענו*
ויהיהענין ועצמותיך יחליץ כענין ושמועה פובה תדשן עצם ,כאלו אמר
ן וכענין באמרו ומוח עצמותיו ישקה (איוב כ"א כ'ר),
ועצמותיךוכש
 .ב א ש מני ם כ מ תי םי פירושו לפיענינו באפלות ,ר"ל באפלות הצרות
?'
כאלו הם באפלות המתים ,והוא כמו הושיבני במחשכים כמתי עולם (איכה
נ' ו') ואמר בו התרנום מה שרומה לענין ,והוא :אתוחד עלמא באנפנא כמה
דאהידן קבריא באנפימתיא.
י*ם ,כי י ב  1א וג'1י פרושו אם יבוא עלינו צר כנהר פורץ ורב ,רוח ה'
תם5קהו מעלינו ותדחהו.
 .'1ב כ רי מ רין הבכורים והבכורות מן הגמלים אצל הערב הבחורים
והבחורות .וכבר שם זולתי (הרם'נ) כמו בכר הגמל ,והבית בו נוספת ,וזה
אשר לא ארצה כוי
ו
ה
ו
ח
ק
י
אשר
א
ו
ה
ם
מ
ה
ת
ך
הפקידימי
?' .1ושמתי פ ק ר י
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סא א' ,פ ק ח ק 1ח * היא מלה נכפלת כהכפל פהלתל (דברים ליב ה') והוא
מקור ,ופתלתל תאר ,אלא שפקח קות ,אע"פ שהיא מלה אחת היא כתובה
שתי מלות ,כמו יפיפיה (ירמי' מ'ו כ') מלה אחת והיא כתובה שתי מלות*
והכונה היא כמו פתחתיך היום מן האזיקים (ירמי' ה' ד')*
גי ,אי לי ה צ ר ק מענין אילנות ,כמשש :מטע ה' להתפאר,
 1ב כ ב 1ד ם ת תי מ ר  1אמר בו התרנום תתפנקון.
י לעה ברב כ חו* נופה בעצםכחו ,כלומרנוטה ע5
מג איי ס מ 1ץי
איזה מקום שירצה והולך באשר יחפץ בעבוריכלתו וחזקתו* וכן פירוש מהר
צעה להפתח (שם נשא ייד) ,מהר הנופה להפתח ולהגלות ,כלומר האמור
התפוש הנוטה מעל בני האדם והנפרד מהם* אבל ושלחתי לו צעש וצעהו
(ירמי' מיה "ב) אשלח עליו אנשים שיחסרוהו וישפילוהו ,הלא תראה שאומר
עליו וכליויריקו ונבליהם ינפצו (שם) .אויהיה פירושו אשלח עליומפירים
ופזרו אותוי ושני הפירושים בשני הענינים ממכשים לל' הערב בתמורתהעיין
בנימ'ל בראשון ,כי פירוש צעה בערבי צני ,ובענין השניפירחי צעים -
מצעציעין ,והוא כפול הצדיי והע"ן ,כלומר מפזרין*ופירוש 8מ צוה זונה
(ירמ '.ב' כ') הוא אצלי כמו צעה ברב כחו ,ופרושו הזונה הנוטה ומתפרצת
על ההרים והנבעות ,כאשר אמר עליה :ותאמרי לא אעבורכי על כלגבעה
גבוהה ותחת כל עץ רענן את צעה זונה ,ספר הליכתה שהיא מתפרשת
ואושמת במקומות האלה ,כמ"ש בכרה קלה משרכת דרכיה (שם ,ב' כ*נ)*
אג א ל תי  ,כמו הגאלתי (לכלכתי),וע' באורו לישעי' "פ ו'*
ב כ ל צ ר ת ם ל 1צ ר * חזקם ואמצם ,עלףכנוי לישראלבמקום 5הם,
כאלו אמר בכל צרתם להם שעץ (צר מל' מצור ,צור)ויהיה צר פועלחולף.
יזח .ל מ צע ר ,כלשר במעט זמן ,וכן בדה"ב כ"ד כיד :במצער אנשים*
כלומר במעט אנשימי
העשב
ם
י
ש
ו
ר
פ
ב
ש
בו הקש ,והוא
מר א' .הטסי ם ' הקריב
היבש*
ונצורי ישראל להשיב
7 .בנצ1רים ילינו* רוצה בו ההרשת,
מהי'
וכן
י' ;)1ויכשר להיות מזה
ן וחרבותיה אקומם (שם מיד כ
(שם מ"ט ו') עלעני
הענין כעיר נצורה (שם א' ח').
י'א ,ל מני מ מ ם ך ,לקהל ומנין הרבי דומה למה שאחדל (מי שבת אי רי):
נמנו ורבו בית שמאי ע 5בית הלל.
ייט .ונ ל תי בי ר  1ש ל מי הגילה היא תנועה לשמחה ולאכל ,כשש וניקו
ברעדה (תה' ב' י,א) וכןו וכמריו עליו יגילו (הושעי' ה')  -יתאבלה
י ב תע 5 15י ה ם  ,במה שאסבב להם מן הרעות*
סו י'
 .י"א ,מ1יז כ ב 1ד הי חיות הבר ,וכן :וזיז שדי ירענה (תהי פי י'ד)*
כיד 1 ,הי 1ד ר א 1ן  ,בושה וחרפה* והוא על משקל זשרון ,והצירה תחת
הדשת מפני שאין הריש נרגשת*

.
ידים

.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

