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יר*כסי
ב

הר*

כ'* צע ה ,ע'
לישעיי מ"ג אי*
)
ם
ו
ל
א
נ'ב ,בנ ת רי הוא הספון ,שם וובלעיז
בפירוש הגאונים ובפרוש קצתם
נטרון (שלנמרי) ,ובפירוש קצתם
יובלע'ז קריפא) והוא העפר שרוחצין

באייי

יפל

בו הראש* ב רית .בערבי אושנאן ,והוא עשב שמכבסיםבו.

.

נ
ך

כזד .בחדשה ימצאונהי פירוש הפםוק :פרא שהוא רגיל במדבר באות
נפשה שאפה רוח ,ר"ל שהוא הולך ברצונו א 5מקום שיחפוץ ואין מישישיבנו
מדעתו ,ר"ל שהוא עושה כרצונו ומקיים מחשבותיו בהליכה א 5אשר ירצה
ולא ימנענו מונע ,ואה,כ אמר על דרך העצה :אני יועץ לכל מבקשיה
ורודפיה ,שלאייגעו עצמם בבקשתה ,והוא עת בא קצה ותםימיה
 .וזה משל
הביאו על האומה המתמדת על נאצותיה ,ההולכת בשרירות לבה ,העושה
ברצונה מן העברות ,הוא אומר לאויביה ומבקשיה :אל תיגעו את עצמכם
להשתדל כבלוקתה ,כי יבוא עת שתשימה ותמסר כידכם כלי מרח.
ל"א ,א רץ מ א פ לי ה * כעומר שאין יודעים ללכת בה* וכן אומרים הערב:
מדבר שר ,שאין יודעים ללכתבו.
ליב .ק סיסי ענקיה ,וכמוהו והקשורים ובתי הנפש (ישעי' נ' כ').
יפ* נח ל ת צ בי צ ב א 1ת גוימי האלף במלת צבאות מומרת ביוף
(.ועיקרה צביות) ,וכן בצבאות (שה"ש ד' ח')*
 ,%אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב .תמה דמע
שבאחרונה פירושה תשב במנוחה ושלוה.
 .ני ר  1ל כ ם ני ר הוא מעשה החורש בארץ להפך אדמה ולנקותה
ני
:
ש
"
מ
כ
א5
ו
ע
ר
ז
ת
ה
מ
ו
ה
י
צ
ו
ק
מ
שבה
ל
א
ו
ם
י
ד
י
ס
פ
מ
ש
ם
י
ר
ב
ד
מ
,
ע
ר
ז
ה
קוצימי
ואינו רחוק כעיני שיקראו העברים לעץ אשר בו מחישת הברזם ,אשר יעבד
בה החורש את האדמה מנור על משקל משוש ,ושאמרו :כמנור אורנים (ש"א
"ז ו') לעץ שכופל בו האורג היריעה לדמותה בעץ המחרשת* ויהיה על זה
הדרך כמנור אורתם מן גירו לכם ניר ומענינם* ואין רחוק עור אצלי להיות
למען היותניר לרוד עבדי (מ"א "א ל"ו) נשאל מן הענין הזה למלך בעבור
שהוא מושל שצוה ,ויהיה הנכון על הסברא הזאת מה שמבר ר' יהורה
(חיוג') בהם ,והראיה מדברי רז'( 5שבת פ"א :):אמר רב הונא אמור להפנות
בשדה נורה בשבת ,ואמרם עור (תום' ב"מ מ' זי) :נר שנה וזרעה שנה,
ופירש רבנו האי ז"ל :בשדה נורה  -חרושה ואינה זרועה,והביא עד מתרגום
ולחרש חרישו (ש"א ח' הב) לסיגר ניריה* ויתכן שרמז באמרו למען היות
ניר לרוד עבדי אל העץ אשר על צואר השור כעת החרישה ,ויהיה החפץ
בזה מלכות וממשלה ותרנום עול ברזל (דברים כ.ח מ"ח) ניר הברזל ,ותרגום
ומומרא וסופות (ירמי' כ"ז ב') חנקיןונאין .והערב קוראין 5עץ שעל צואר

ש

.

*

השורניוט
.
ה
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נ
נ
ה
ואפשר שיהזה פרושו
"א* ר1ח צח שפיים .אפשר שפירושוהרוה הזכה
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רוח יבשות השפיים ,כלומר הרוח הנושבת בגבעות הגבוהות היבשות ,אשר
לא תזרע ולא תצמיח .רמה מעשיהם במיעוט תועלתם והצלחתם בריח אשר
היא נושבת במקומות האלה ,אשר אין תועלת בנשיבתם עליהם לא לזרות
ולא להבר ,מפני שאין במקומות האלה לא זרע ולא תבואה*
"ב .רוח מלאי נבואה גדולה.
פ.ה ומשמיע אוןי ז:עיעה
ל
מ
מ
א
ד
ו
והצער*
פץ נ 1צ רי ם הם עם מיחסה לנבטרנשק
"פ ,מעי מעי א1חילה .כשישק אש העק במעי ואקוה למצם מלס
עזר על דחותי ,אמצא לבי על הענין הזה( .באור הדברים :כשהאש מתגברת
בקרבי עד שקשה לי לנשוא ,אז אפנה ללבי לבקש כח 5סכו( 5אוחילה),
אב5 5בי נשאר באותו המצב כמו שהיהי  -מדברי הרב,ז באכר בספרו

.

מפירושי ר' יונה בגרמנית ע' )100י

כ"מ ,ובכפים עלו .הרגום סלע כיפאי
"
ן
כ
ל
ב' .ל כן ל ש ק ר י ש בעו .הלמדבי
א
ו
ה
ם
ו
ק
מ
ב
ח
"
ב
ה
אשר
ב,ובכן'*
כ'ו,י ש  1ר כ שך י ק  1שי םי כלומר גם בלילה בשעה שהצידים נהים
ושוקטים גם אז הם יארבו ללכוד אנשים.
כ"ז .כ כ לו ב מ ל א ע1ףי כערבי קפץי ואמר בו התרגום כבית פיטמא
דמלי עופא .ופי' רב האי ד 5במה שאמר המשנה (כלים סיג ה') והכלוב
ב '5ערבי קפץ והביא ראיה מן ככלוב מלאעוף (והוא כליעשוי להעמיד בו
העופות)י
לא ,והכהנים ירדו על ידיהםי ק מ ר ת ה טליה שהד על
*ההם .מל' רדה הדבש (שופטת" ,ד ס" ,כי רדותם השחד חמה אצלם
ברדות הדבש.
ב' .הנ  1ה ו ה מעננ הי נוה היושבת בבית ,כמו שאומרים ליושבת בחדר
חדרת .ואין זה שבח להם ,א5א תכליתהגנות,כי הוא רוצה לומר שהםעומרים
בעיר במצור מפני האויב וייראו לצאת אליהם ולערוך אותם מלחמה ,כאשר
תעשינה הנשים החודרות והעגונות ,הלא תראה שאמר; תקעו עליה אהלים
סביב וכו' (שם שם ג') ,והיא אין בה כח לא למנוע ו5א לדחות.
ט.ו .נ ם מ  9לי ם ל א י דעוי כלומר לא ?רעו נערה וההכלמה לא ישגיחו
עליה( .הכלים כאן פעלעומריי
ר
ו
י
נ
ו
ח
ב
ו
מ
י
ק
ה
,
י
מ
ע
כ
'
י
ע
ש
ו
(
כ'נ
כ.ו .ב חון ,מבצר כמנדל ;-צו נחתיך
וכן
"ר) ,עפל ובהן (שם ליב "ד)י
כ*פ ,נ ח ר מ ח * הוציא המפוח נחרותיו ,כי ע"י נדגור הנפח המפוח מוציא
ול דומה לנחרת החמור .וזהו אצלי המוב בכל מה שיאמר בו (ולפי זה
מאש תם עפרת הוא כמו תם עפרת מאש ונחר אינו מל' חריכהי איז
 .ר).
ד' .הי כ  5ה'
 .תפקיד ההיכף כאן הוא נראה ממ"ש להלן מפסוקי ח'"-ב
(כלומר שחשבו להתבצר בו).
ייח ,כ 1ני ם .וכן בס"די*פ .כלומר זמונים ,רומה לל' המשנה (ר"ה נ'ז') :אם
כצן לבו יצא ,כלומר אםימ
ן דעתו ומחשבתוי

י
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הרשה לעפרה.
ן מפ .גזי כזרדי השער
.
ב
ו
ש
י
אם ישובדבייי5א
יילא
ישוב
אברמי
דז דע הי פ 15י י"מ הי

הראשון מן השיבההיפלי מן ההתמריהק,י
םז
"ה הפךזה.
והשני

*

 .כלה שב במר1צתםי פירושו כולם התעקשו במרוצתםוהתמידו על
ו'
ר
מ
ו
ל
כ
,
)
'
י
א
"
י
ו
ב
ש
(שם
ם
ת
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ת
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ו
ע
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ע
,
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ו
ע
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ו
נ
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מ
ו
התמידוי
חע אכן הנה לשקר עשה :סי המלה ,כף באה בהרבה
מ)ק,שוי
כש
לאמת הדבר מגדמה כמו ,אר המאמתת (ש בר' פיו נרה שם מט "ד
, ,אכןיש ה" (בר' כיח פ' .,1ואולם במקום הזה איננו מכוון לאמתת דבר
ולקימו ,אבל הוא תולדת מאמרם ופעלם ,ר'ל אמרם חכמים אנחנו ותורת ה'
אתנו ופעלם הרע .והוא אמר להם אם מה שאתם אומרים אמת ותורת הי
אתכם ואחם עושים מהרע מהשאני רואה ,אכן לשקר עשה עט שקרמופרים,
כלומר לשקר נעשה העט ולשקר נעשה הספר ,לפי שאינכם מקיימים מה
שלמדתם מן החכמה .ואחרי כן הכחישם במה שפענו מן החכמה באמרו:
הובישו חכמים חתו וילכדו הנה ברבר ה' מאסו וחכמת מה להם* אך מה
שקרא אותם חכמים ,באמרו ,הובישו חכמים" היה לפי מענתם בלבד.
'
"נ ,אטף א סי פ ם: .לה אללה אותם ,אלא שאסוף' אינו מל אםף
ואסיפה ,כי ,אסוף' עזם אמור אמרתי (שופפים פיו כ') ,והוא מהפעלים
העלולי (חסרי) הפ'א ,ואסוף אפיפם מעלוליהעין (מל' סוף וקץ) ,ושמשו
בהם יחר ,אע"פ שאינם מלשון אחר ,בעבור הרמותם במלות והשתוותם בענין,
כמו אם שוב תשבו בארץ הזאת (ירמי' מ"בי') .והכבד בענין זה "פןאומיפך
עמף (שיא ט"ו וי) עימ אובירה עיר (ירמי' מ'ו ח')י
י"ג נ ח שי ם צ פע1ני ם וכו' 1נ ש כ 1א ת כ ם נאמר על נכורי המלחמה,
ובררך העברה אומרים על הלוחמים נושכים (וע' באורו לבמרבר י"ר מיה),
""* מ ב  5גי תי* פע5מיככ מלשוו ינקבה וניחד כמו שאבאר :כמקום
מבלינ אפשר לומר גם מבליני ,כענין הזיכוי
שבי בשמים (תה' קכ'נ א') ,ולנקבה
אפשר לומה מבלינה ומבליגתי כמו אמ9הי לדוש (הושעי' י"א) .יהנביא
באשר רצה להוריע את האמתלה והעקה למה אינו מתאפק
הוא
י
י
כ
ב
ב
אומר אל המתאפקים והמתאפקות ,האנשים והנשיםיחד במלה אחת,מבליגיתי',
המבלינ והתבלינה ,בעבורינוני עלי לבי דון (ואין בירי להתאפקמבכי).
כיב .סשריי בערבי תריאקי
"ה 5ענ ה' בערביעיקמי ויתכן ממנו לב צדיק יהגה לעטת נמשלי ט"ו כיה)
מרורות ומצוקות ודאטת ,ופי רשעיביע נבלות ורעות (ולענות יהיה קבוץ -
רבים  rb -לענה) .וכמו שאמרו לב חכמים בבית אבל ,ע' רקמה .134
כיה1 .ע ל ב  5ק צ 1צי פ א ה כלומר הרחוקים מן הישוב ,ההולכים
במדברותי
 .ב מ ע צ רי הוא קטרוג וגל' ערבי פאס ,וברברי רגל (מ' ערכיןוי מ):
גי
אם היה חרשנוהנין לו שני מעצדין ,כלומר שני קרדומות ,כן פירש רבינו
האיז"ל .ותרנום מעצד חצינאי וראיתי לרב שרירא גאון דל בפירוש מלות
שבת (שבת קכ'ג ):שחצינא הוא פאם בערבי ,וזהו ראיה שמעצד הוא פאם
1

ח

פ

.

.

י
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בערכי ,אעיפ שקצת הגאונים פרשו בו קורנם ,והוא דומה לפאס ,ואיננו כס
ה מקבת,
שאמרו רכותינו (מ' שבת ייב בי) בקורנם על הסדן ,כי פרושי
ובל' ערבי מטרקה ,כך פירש נאק*
?' .כי לך יאחה .ריל המלכות או היראה,
י'ז א ם פי מ א רץ כנע תך .פירושו כנסי כנעהך ושפלותךיותר משפלות
הארץ שאת יושבת במבצר .וזה עלירך השפילו שבו (שם "נ "ה) ,אומר
אל תוחילי להצלה ושתתמלטי בעכור שאת יושבת במבצרים האלה אשר
התרוממת בהמיכי הנני קולע את כל אנשי הארץ (כלומר מנרשם) ולפיכך
אמר השפילי עצמך יותר משפלות הארץ כלומר תכנסי תחת הארץ כניעה
ושפלות ,כענין בא בצור והטמן בעפר(ישעי' ב' י') ,ואל תתגאי ואלתתנשאי
במצרים שאת יושבת בהמי ומצור מ~ה (פרושו) מבצר ,כמו ותבן צור מצור
לה (וכרי' ט' ג') ,ר.ל שבנתה לעצמה מבצר שבצרה בו את הכסף ואת
הזהב ,לפי שקותה בלבה שתנצל ותמלט בומפגעיהזמן;ואין דברמישאומר
כנסי סחורתך מן הארץ מוב בעיני ,אבלהענין השפלו והכנעו מאבלומדאנה
לרעה הזאת הכאה עליכם*
כיך,י ם רני ה' אך ב מ שפ ט כשעור הסבל ,לא בעבר שעור מה

.

שאניחייב.
כיה ,אכלו את יעקב ויכלה .1אכילה אחר אכילה ,וכן בהרבה
מקומות שבא לנחץ (להדנשה) וע' רקמה שער כיה

א פ"י*'ית יענו יפה פדי תאיי י'5דיי יפה תאי*
י
ייט ,נ ש ח
י ת ה עץ ב ל ח מ* 1

בפרים כלומרנכריתהו (אתהנביא) ונכרית

דבריו מעלינו*
הכ ף .ק ר א 1א ח ריך מ ל אי כלם בהשלמתם ותומם .וכן אומרים הערל
לקהל ,מלאי .רוח מלא מאלה (שם ד' "ב) נבואה גרולהי ילא רעים
(ישעי' ל"א ד') קהל רועימי מלאו השלפים (ירמ" מא י"א) המבום וקבצום,
ומלאת בו מלאת אבן (שמות כ"ח
או סררו אותם וערכום
למלחמה",ש!כ
"ז) שענינו הסרור והחבור ,וכמ
יו מנן וצנה ונשו למלחמה (ירם" ט"ו
יכ
נר
עע
נ') ,והוא הטוב מכל מהעיטרבו.
י,ד .א ת 1שי הלשון הזה אצל הערב נופל על העקירה והמרימים
טג ה רי נ שף' ההרים שהחשך מכסה אותם בלילהי
כ' .אי ה הע ר ר .אינס שאלה לדעת ,אבל הואעל ררך ההפכנה והרעלתה,
כלומר ראה מה נחמד העדר אשר נתן לךי
ו
כ
ל
ה
ר
מ
ו
ל
* '1ח .ם ח רו א ל א רץ סבבו אל ארץ .כ
א
ל
אל
יד
ץ
ר
א
ידע*
ה ב א תי ל ה ם ע ל א ם * על עיר נדולה ,כמו עיר ואם בישראל
כפך ח
" (שם כ'יים) - .עי ר  1ב ה ל 1תי עיר  -המיה ותנועהי
י"א
 .א ם ל א ש רי תיך ל ט 1בי דומה לחרטם ומשראקטרין (דניאלהי "ב)*
,
הרמת
ח
ז
ר
מ
ו
א
א
י
ה
ה
ר
ז
ל
ו
ק
ה
מ
ן
י
נ
ע
י
כ
ב
ב
בשמחהי
0פ
 1ה'י
ב' .כזכר בניה ם מזב ה 1ת ם .בהעלזתם זטר בניהם ע 5מזבההעם,
שהיו שורפים בניהם באש לע"ז על המזבה .הוא אומר שעוטתםמשירים

יג

.

ין
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לקרמת מזכחוהם בעת שיעלו זכר בניהם ומבחותם* ר"ל בעת שישרפו
אותם לאלילים וייסב להם ויערב להם זכרם* ואמרו מזבחותם הוא במקום
על מזבחותם ,ועל מומתה .והשעור כזכר זכר בניהם על מזבחותם ,ויש מי
שאומר פירושו שהם חומלים על מזבחותם בזכרם אותם כהמלם על בניהם
בזכרם אותם ,והוא דעת המתרגם שתרגם כאדכרא בניהון אנוריהןי אלא
שאני נומה לפירוש הראשון שהוא נגזר מן יזכר כל מנחותיך ,כלומר יערב
לו וייפב לו ,לפי שהכתוב בא לספרמיני חטאתם באמרו כזכר בניהם
מזבהותם ,ועור ואשמיהם על כל עץ רענןי וע' באורו להושע הר ח',
י"א .ק 1ר א דנ רי קבץ ,דומה לל' התרגום שניציורי
ם (מ"בי' ח') תרין
דגורין ,וכאלו אמר קורא צברי ותרגומו כקוריאה רמכנש .וכמוה ובקעה
ורנרה בצלה (ישעי' '5ד פ,ו)י וכבר פירשו בו.הנירולי
פיו .ואני לא אצתי מרועה אחריךי תרנומו ואני לא החלותי
להתנבא בשמך",לומה אתה הכלחתני עלזה ולא התאויתיהו ולא חפצתיבו.
י על הנבאי?
ולמה הם מבקשים את נפשי ושונאים אות
יוק ג' .ץ 9ן!ם ' הם השף כלים אשר יקח בהם היוצר rbההמר ,והםכוסים
ועץ אחד מהן נדול והוא התחתון ,והשני קטן והוא העליון .ונאמר להם
אבנים ,אע"פ שאינם עשוים מאבן לדמותם לרחים העשויםמאבן .ואינם כלי
יוצרי ארצנו ,אלא של ארץ המזרח* אבל וראיתן עלהאבנים (שמות א' מ'ז),
הוא מקום נפילת הולד מבשן אמו ויקרא משבר ,והמלה הזאת ננזרת מבן
ובנים והאליף נוספת בה ,כהוספתה ברבר ד9ר על אפניו (משלי כיה י"א)*
כ ז' הז תנ ' כל'מר ס1קת אותי ,כמ"ש להלן (פסוק י"א) :וה' אותי כנבור
עריץ* אותי במקום שמי*
פא ינ* יישבת העמק צור המישזרי רוצה בהםשני המקומות הנהוגים
מארץ מהנב ,אשר נאמר בהם; ואבד העמק ונשמד המישור (ירמי' מ"ח ח')*
ואמרו41 :עמק בית הרם ובית נמרה (יהושע י'נ כ"ז) ואמנם כנה בית ישראל
(ר 5.באמרו יושבת העמק)
דרך הדמיון ,אם דמיון המקום במקום ואם
דמיון האומה באומה ,ויהיה צור המישור ננזר מן ,רנל ישרה' (יחזק' א' ז').
זה (הפירוש) מה שאבחר בו ,לא כפי' התרגומי
ה"מלד כ אתה מתחיה בארז*
"מלרר11ה"מ"
סבפ" באמרו :מלכי ישפר עלך (דמאל ד' כיד) שפירושו עצתי והענק כאן:
התחשב ויעלה על לבך כי תשוה למלך הגדול ,ר"ל וקנו דוד ע"ה? ובו היו
המדות הטובות,שאינן בך ,ודמהו לארז מפני חשיבותובין העצים.
משא לעיפה
כג?5 ,נ* מה מ-א ה י לשיו משא משתהף לסבלי כמי שאמי
(ישעי' מגו א')* ולדבור ,כמ"ש משא דבר ה' (זכרי' פ' א') .והנה אנשי דור
ירמיהו ע"ה היו אנשים כופרים ,כאשר אמר עליהם :כחשו בה' ויאמרו לא
הוא (ירמי' ה' הב) היו מתלוצצים על הנביא ולועגים לו ,באמרם מה משא
ה' ,מפני שמשא ה' הוא דבריו ונבואתו ,כאשר הוא נודע יסה הלשון ,והם
היו צופגין הענין השני ,אשר הוא הםבל בכחש באלהים 51לעג על הנביאי
וכאשר ידע האלהים יודע נסתרות זה ממצפונם ,גלה אותו לנביאו וצוה
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שיניר 5הם ענשם על זה ואמר :וכי ישאלך העם הזה וכו' מה משא ה'
ואמרת וכוי ונטשתי אתמם .אומר :כי ישאלך העם הזה בלשון מה משא ה',

אשר הם צופנים בענינו זולת מה שהם מראים ,ענה אותם על הנראה
מדברים אשר הוא הנבואה ואמור להם שהבורא רבה אלי שיטוש אתכם
ואחר הוסיף להם ענש ובאמרו הנביא והכהן והעם אשר יאמר משא ה'
על האיש הוא ועל כיהו (ירמי' כ"ג ליב) ,ומנע מאמור מה משא ה'
ופקדתי
על האנשים ההם הכופרים בלבה ,אשרירע אלהים מצפונםונלה אותולנביאוי
ואחיב אמר :כה תאמרו איש אל רעהו וכו' מה עגך ה' ומה דבר ה' (שם
כ"ג ליה) מנעם במאמר הזה מהשאלה בלשון המשתתף ,מפני שידע ברע
מצפונם וצום לומר כלשון שאין בו השתתפותי ואמר מונע להם מזה :ומשא
ה' לא תתרו עור ,ואה*כ גלה העלה ואמר :כי המשא יהיה לאיש דברו,
והפכתם את דברי אלהים חיים (שם כ'נ ל"ו) .אומר להם כי המשא הוא
דבר אלהים ומבטאו ואת :הפכתם הענין והחלפתם דברי אלהים היים ,אל
תשנו לזה עודי
אנ אבקש (אתבע) אתכם בעוגמם
נ
א
ת
ש
ם
כ
כג פ* נ ש ת א
י כ15מי
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מענין
אני
פני
מכם כמיש אחר זה ונטשתי אתכמי
בי ערב הם בג שמעצל ,אב5עיבהשיכנ מ במדבק הם העיב ם
כה כ ה
(.המתברגים),בני וקטן וזולתם.
לע היד ד כ ד 1ר כי יענהי וכן שם מ"ח לזג :הירד לא הידד*
את הבציר משתמשין במלה זו לזרוז ורומה לזה שאומרים הערב
גמלים ,היד היד* ואפשר שיהיה דומה לאמרם הר כשהוא הורם
רכיהי
ה
וז
דר
לז
ומשבר ויהיה ענינה :שבר ,שבר ,או הרם ,הרם ,וזה לזרז נם כן*
ליה 1 .ת פ 1צו תי כ םי המשפט והפיצותיכם ,והפכו היו"ד ואיו והמירו ההיא
בתי"ו כאשר עשו בואנכי תרגלתי לאפרים (הושע י"א ג')י אך "ותפוצותיכם'
הוא מענין ויתפוצצו הררי ער (חבקוק נ' ו') ,ומפטיש יפוצץ סלע (ירמי' כ,נ
כ"ט) אשר הוא שבור ורצוץ והפרד לחלקים .מפיץ וחרב (משלי כ"ח יזח)
שם לכלי אשר יהיה המעשה הזה בו ,והראיה לזה אמרו :ונפלתם ככלי
חמדה (שכנפילתו נשכר לרסיסים).
יעקב,
פירושו אשיב את.שבות ,ואיננו
ל י*ה .הנני שב שבנת אהלי
מל' כשובה ונחת (שם ל' ט"ו) ,כמו שחשב ר' יהורה (חיוג')י
ו,ט1 ,ה כ בד תי ם ול א יצע רוי ולא יהיה להם צער.
כ"א .ע ר ב א ת ל ב 1היטיב את לבו (ע' כאורו לישעיהו ליח י'ד) הכינו
חטט לגשת אלי ,כלומר כי הוא מוצא חן כעיני וקרוב ממני ואהוב אליי
לאיח .אחרי שובי נחמתי* מל' משובה נצחת (ירמי' ח' ח') ,ואומר
שאחרי שנתפרסמתי מ ן במשובתי נחמתיי
נ' .שי מי לך ת מ ר  1רי ם .הם האבנים המוצבים על הדרכים לאותותאבל.
כ'א ,נ ק ב ה ת ם  1כ כ ג ב רי כלומר (הנקבה) תהפך ותשוב (להיות) זכר
וזה המשל נשאו כרוממות העם אחר שפלותו ושחותוי
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לאי" ,אשי המה הפיו את בייתי יאנכי בעלתי
פירושו שהם הפרו את בריתי אעיפ ,כאף אלהיהם וארסיהם .תה הוא
שהמפרשים נוטים אליו ,והוא כעיני חלוש מאד ואינני מוצא בו טעם בעבור
אמרו :הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת ביתיהודה ברית
חרשה לא כברית אשר צויתי את אבותם וכו' אש -,המה הפרו את בריתי
ואנכי בעלתי בם נאם ה' .כי אם יהיה פרוש ואנכי בעלתי בם  -אעיפ
שאני אלהיהם ואדוניהם ,כאשר אמרו בו המפרשים ,אינני רואה הנה כריתות
ברית במה שחלף,כי לא נשאר אלא אשר המה הפרו את בריתי ,ואין לבורא
בזה צווי ולא פועל ,וצריך שנדע מה הוא הפועל אשר ה.ה מן האלהים
בס*

בזמן ההוא אשריער בהפכו בזמן העתיד ,כמ,ש :כי זאת הברית אשר
אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נחתי תורתי בקרבם ועל
לבם אכתבנה וכו' (שם ל"א ליב ,,ר"ל שהוא מכריחם בזמן העתיר על
גיבורתו ,וכיון שהדבר כן צריך שיהיה הפועל שפעל בהם קודם ,והוא אשר
אמר עליו לא כברית אשר מרתי את אבותם הוא שהוא לא הכריחם על
העבודה אלא עוב אותם לבחירתם ,כמו שאמר יה'; ראה נתתי לפסך שום
את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע (רברים ל' ט.ו) ,וזאתהיא הברית
אשר רמז אליו ,באמרו לא כברית אשר כרתי את אבותם ,ובעבור זה אמר
אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי במי ופירוש בעלתי  -קצתי
בהם ,וזה דרך העברת הלשון ,כלומר כאשר הפרו בריתי קצתי בהם וצרה
נפשי בענינמי ומלת בעלתי דומה לל' הערב ,שאומרים בעל האיש בענינו,
כשהוא מצר וקץבו .והענין באמרו ואנכי בעלתי בם ,כמו הענין באמרו
ותקצר נפשי בהם (זכרי' "א ח')י ודעכי החיש במלת וגם נפשם בחלה בי
(שם שם) היא תמורתעיין בעלה בי ,משתתף בין הבורא ית' ובין האשה
כן הוא משתתף באמרו ואנכי בעלתי בם ,כפי מה שבארתי קורם.
מותה
לבך ה ער פקדי איתו'
" נ ד ל ת ב צ 1ר 1תי דברים נדו5ים ,שהם נמנעים לעמוד עליהם
לג ני
ולרעתם כמו לא יבצר מהם (בר' "א ו').
* ד' ,א ל ה ם  1ל ל  1ת וא ל ה ח ר בי ענינו בם51לות ובחרב,
כ"ו גם ורע יעקוב 1ר1ר עברי אמאםי (יעקב) בטקום אהרן.
מפני שלא יתכן שרצה בו יעקב כפשוטוי מפני שדוד מזרע יעקב ,וזה מקום
שני אישים לא יפול אחד מהם תחת האתר ,כמו אהרן ודור נופל תחתיעקכי
והחפץ בו נם כן זרע אהרן ודוד עבדיי ומה שנאמר קורם זה עוזר המברא
הזאת והוא אמרו (שם ל"גי'ז"-ח) לאיכרתלרודאישישבעל כמא בית ישראל
ולכהנים הלוים לא יכרת איש מלפני מעלה עולה כל היטימי ואח,כ אמר:
אם תפר אתבריתי היום וכו' גםבריתי תפר את דוד עבדי וכו' ואת הלוים
הכהנים משרתי .וזכר דוד והכהנים ואה.כ סנה הענין ואמר ה5א ראית מה
העם הזה רבתו לאמר שתי הטשפחות אשר בחר בהם ה' וימאממי  -אמרו
כה אמר ה' אם לא בריתי  -נם זרע יעקב ודוד אמאס ,והוא ר"ל שתי
דבושפחוה כאשר קרם זכרםואין מעם לזכור יעקב הנה ,כי ל8ישן להיות
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יעקב משפחה בפני עצמו ודור משפחה בפני עצמו,כי דוד בן יעקב~ ,הדכר
הזה נמצא גם בלב מדות ,ור' יונה תמיד נסמך עליהי המלקא.
5ך ניב .האח לפניו מבוערתי הוא המחתה ובלשון ערבי כאנוןי
כ.ג .דלתות ,דפין.
משם בתוך העמי כמולהחליקי וכן לעביר את כיח
5ו
י'ב' המלך (ש"ב י'ט י'ט) עקרו להעביר,
יג ב םי עוכר שרות .וכן אמר התרגום? ומיהוימפלחיןבהקליןובכרמין,
לס!
" והוא אסור באייקים .וכן מןהאזיקים אשר עלידך (שם מ' ד')
':
מ א
העיקר באשף הזאת למראות והרפוה (השא.רוה נהה) ,ויששיפילו מן המלה,
ויבינו המלה בלעדיה ,כאשר אמרו :בזקים יעברו (ישעי' מיה י'ד) ועור.
ופירושו מוסרות וכב5ימ ,והוא דומה למ"ש הערב למצוק במלחמה .אזק,,
ואומרים למקום המלחמה בעבור צוקו ,מאזק"י
מדש י'ט' המבלעדי אנשינו עשינו לה כזנים להעציבה.
כלומר המבלעדי דעת אנשינו עשינו כל זה לה ,כלומר למלכת השמים,
הקורם זכרה ,להעציב אותם ולהמרותם ,אבל (באמת) רעתנו ודעתם בזה
אחת ,והמלה  -ר"ל  -להעציבה היא מקור %בנין יעציבוהו בישימון (תה'
ע"ח מ') ,וההיא בה נומשת כמו כלהנפה נוים (ישעי' ל' כ"ח) - .כןוי מ-
זמונים מלשון אםכיון לבו יצא (מ' ר"הג
י ז')י
'
ל
ב
ה
ערבי מרח ,והוא
יהתהו55ו הרכב .ענינו שישו מרכבות
מך
עוצם השמחה עד שתעבור שיעורה,
* כי ,ק רץ פירושו הרג וזבח ,מאמרם במשנה (יומאגי רי)ו הביאו לו את
התמיר קרצו ,כלומר שחטוי
* כ"א ,ש כי ריה .גדוליה ונכבריה .וכן אמר שו התרגום :רברבהא .וכן בתער
השכירה (ישעי' ז' כ')  -הגדולה.
כ'נ ,כ ר ת1יע ר ה יש אנשים טועים שקורין אותו חטוף מפני שחושבין
שהוא צ11י כמו חרכו מאד (שם ב' ייב)
על זה באמרו נאם ה' וזה
י
נ
ע
ו
ט
ו
יני שהגרסא במשך הכף 5א
טעות מבואר ופתיות משניפנים .אחר
מהם
מפ
בחטפא ,והשני מררך סברתם ,ר"ל מפני שמביאים ויאיה לסברתם מאמרו
נאם ,כי כבר נאמר ג"כ שדר מואב ועריה עלה ומבחר בחוריו ירדו לטבח
(שם מ"ח ט"ו) ,ואלה כלם פעלים חולפים ואחיב נאמר נאם המלךהי צבאות
שמו .וכבר אמרנו הדבר בשם אומרו (בסי הרקמה  ,)197כמו אלה הפעלים
החולפים במקום פעלים עתידים( כמו שמעו עמים ירגזון היל אחז (שמות
ט"ו י"א) ,והרומה להם סמה שהוא בענינם פעלים חולפים במקום פעלים
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מז ב-ה סדר הדברים :צעקו האדם והילל כ 5יושב הארץ ע 5היום הבא לשרור את
כל פלשתים;ונקרהבו (משפטצדדי)מקול שעטת פרסותאביריו ערסוףהפסוק.
ה ש מי ע ז ע ק ה צ עי רי ה ,כלומר נככריה ,והוא מן ההפךי וכן
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ו
מ
כ
ו
:
י
ל
צ
א
אמר
ם
ו
ג
ר
ת
ה
,
ן
ו
ה
י
נ
ט
ל
ש
ו
ב
והשיבותייר
י'נ ז') כלומר על הגדולים והנכברים.

י
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" י

ל מ א ב * תני כנף 5מיאב ,חיני
ם סנפיר (ייקרא ייא פ'),

מח  *1תנ  1צי
שהוא כנף הדנ  -ציצין*
* י"ב ,ו ש ל ח תי לו צעי ם  1צע הו  ,אשלח עליו אנשים שיחמרוהו
וישפילוהו; הלא תראה שאומר וכליו יריקו ונבליהם ינפצו* או יהיה פרושו:
אשלח עליו מפזרים ופזרו אותו* ושני הפרושים בשני הענינים מסכימים 5ל'
הערב בתמורת העיין בנשיל בראשון ,כי פירוש צעה בערבי צני ,ובענין
השני פרוש צעים מצעצעין ,והוא כפול הצרי והעין ,כשמר מפזרין.
ל"ו ,נ ד  1ת כרותות ,דומה לל' רכותיט :חמריםלגדוד (כ"מ ל"מ ),ובארמית:
נדו אילנא (דניאל ד' "אזי
,
ן
י
נ
ב
וכן נדר מזה ונדר
מם נ' יהתשימטנה בגדרותי נדר הוא מענין
מזה (במדבר פיו  )'5כותל מזה וכותל מזהי ואעיפ שהנדרות כוחלים ,ר"ל
כאמרו ורועשופפנה בגדרות הרחבות אשר בונים סביכותם הכותלימ* ואמר
החרטם במלת וגדר אשר לחוץ (יחזקאל מ4ב ז') וכותלאדי לברא* והנדר
הנקרא בל' ערב נדיר הוא המקום אשר מביביו הכותל.
פיז .ת פ ל צ תך * נדולתך ויראת בניאים ממך*
י.פ ,מי יעי דני מי יפנעניי וכשש התרנומ :שאן יערעינני ,וכן :ואם

י

.

.

י (איוב פ' הפ)*
למשפפמייועירנ

כיר .ר ש פ.

(הושעיינ

כאב הפרקים והירים והרגלים ,והוא כמו כדבר אפרים רתת

א')י
 .ליב .קצוצי פאה ,ע' לשל פ'כ.ה.
נ פ' ,1א שי תי הי ימידיתיהי דימה לארמית; יאשיא
י (עירא ד' י'ב)*
פ
י
ה
י
ד
ו
מ
ע
ל
ויתכן מבשיהיה פרושועמודיה דומה לל' הערבישקורין
ולמשען אמיא*
ל"ו .ח ר ב א ל ה ב רי םי הם כמו החוזים והקוסמים ,האומרים שהם יורעים

י

*

העתידות ,הכוזבים על הבורא .ותרגום אוב או ידעוני
ביריןי וכמוהו :מפר אוחית ברים (ישעי' מ1,
ל"
כיה
עבדיהם.
 .הצלמים ,שהם אימים ועצבים
ליח 1 .ב אי מי ם
המזהיי יכזהב) ,יכו
 :המריקים מעליהם
ל
"
י
הייו
* כ ם ה בי
נא י'

(ויקרא כ' כיז) -

יי

יי
יהזך ,הנקי.
ן
צמ
הש
הזהב (זכרי' ד' י'ב) ,ר 5,ה

י"א
 .ה ב ר  1ה ח צי םי מרקו ומרפו ,מענין ברה כחמה (שה'ש ו' י')י
בצעך.
הששת
כלמר
,
ע
ר
כ
ל
מ
אמת
בא
ץ
ק
קצך
נ
"
מע
התכלית וההשלמה כי אם החסרון (טסת-זרוע ,כח הזרועא ב צ ע ך ,מל'
כי יבצע ה' את סעשהו (ישעי'י' "כ) וכן:וידי
ו תבצענה (זכרי' ד' פ')י
ב*נ פ ח  1ת  1םגני ם דומה לל' הארמית סגניא ופחותא קרניאל נ' ב'),
ובמשנה יומא ג' ח' נקרא משנה לכהן גדול סגןי
ליב ,ואת האנמים שרפו באש .שרפת הנמא ,מפני שהוא צומח על
הנהרים הנדו5ים ומונע את הצרים מבוא אל המדינות בעבור רובו ,כאשר
אנחנו רואים עתה במדינות רבות* ואיננו רחוק בעיני במלה הזאת שיהיה
פירושה מבצרים ,ויהיה הל' הזה דומה ל '5הערב שחורין למבצר אגלם
בקבוץ האלף והניסק אבל זדו שרשתי נומם אליו בפירוש חשו רשומים
שרט באש*
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*נעיי כנייי איייתי שאגייהמי
,וכמוהי :כינשי ממעון
נאי".
י
ש
ד
ק
 .בסתום האותיות נעור  -נוער ,כמו גזולמיד עשוק ,במקום
(זכריי ב'ייז

עושק ,ירמי' כיב נ') כענין ממעון קדשויתן קולו (ירמי' כיה ל') .שהענין
הזה נאמר חמור נוער (ברכות נ' ),ונם בל' הערב אומריםענין הנעירה
(בערבי זאר זייר) על זולת הארי (והחמור) .ויש לנו במאמר השני והשלישי
מספר ההכלמה (אחר מטפרי ר' יונה שאבדו) דברים ארכים מאר בכי נעור

ממעון קרשו ,התגלגלו בהם חכמות גדולות וטענות עצומות ומופתים גדולים,
יבוקשו שמה.
ל.פ .ל מ ען יע לז  , 1העליזה בל' הערב היא רעדה שאוחזת המשקיף על
המות ,ואוחזת החולה ג"כ בעבור חלישות כחו ,וכן אוחזת השכור בעבור
הלישות גידיו ,כמ"ש :נוע תנוע ארץ כשכור (ישעי' מד כ') .והענין הזה
ראוי במלה הנאת ,הלא תראה שהוא אומר :וישנו שנת עולם ולאיקיצו
וירמי' נ"א .5ט)* העליזה היא אם כן מן המות* ומהענין הזה קריה עליזה
(ישע' כיב בי) ,הלא תראה שהוא אומר תשאות מלאה עיר הטיה הוא ספור
ענינם בעת הצרה ,לא בעת הרוחה (והשמחה)*
 .ע רע ר ת תע רע ר ,תזוע ותחרד (חומת בבל) ,מענין ,תרעשנה,
ניח
(יחזק' ב"ו י'4

א

'חז האל.
"נ* א א ש י הי ה ש ם ה
ל
"
י
י
י
התרגום :לאתר דהוה תמן רעוא 5מיזלי
5

 5כ תי

כלימי התפץ .יאמת

"ך .ר צ 1א ו ש 1ב * אפשר כי בא פה המקור במקום התאר .והשיעור:
רצות ושבותי  -ה בזק .כלומר הברק.
 .מראיתם ותכונתם ותארם (וע'
פיז ,מ ר א ה ה א  1פני ם  1מע שי ה ם
באורו לישעי .נ' כיד).
כ"ז .כ עין ח ש מ 5י כמראה הצבע הקרוב 5תכ5ת ,ויש בו הסתר ,ור'5

ב
ג

כמראה אש חשמל,
י ם בי םי ממריטי וכמיש רדל (משנה ברכות הי ני) :ולאי"א מרבן
י,
באותה שעה .ותרגום וימאן (בר' ל'ו ליח) :ומריב,
ז'* מ רי ה מ הי לשון קצר ,כלומר עם מרי המהי
"ר* וי ד ה' ע 5י חז ק ה .מצות הא 5עלי חזקה ,שנתץ אותו ללכת
ולדבר ,והוא מה שאמר לו :כל דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזנזי
שמע ולך בא אל הגולה אל בני עמך (שם ג' האזי והיה זה קשה עלהנביא
והוא אמרו :ואלך מר בחמת רוחי (שם ג' י'ר) ,אלא שלא יכול לשטר מלכת,
מפני שוחץ אותו הבורא בזה,
צ  1פ ה  ,ע' באורו לישעי' כ"א ה'.
א ,ש שי ת ה הין שם מדה מחזקת אלף ומאתים זוז ,והוא מדה לנוזלים,
ותרפו בו בל' ערבי קספ.

'.ז,
רי

י

.
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ה י'.

ה טנ כ ם  ,העדה אשר יעלה קולה קרואה המון ,כמו שהמסלות הנושבות
אשר יעלה בהן קול ההולכים עליהן , -הומיות',
י"א ,אנ רע .כאלו אמר :וגםאני אגרעעיני ולא תחום ,כמ"ש; ולא יגרע
מצדיקעיני
ו (איוב ל' 1ז')י
ני ,א פי קי ם ,חריצים.
ן ולא יצילם מן הצרה
זי 1 .ל א ה ד ה רי ם .תאר ע"מ טת ,לץ ,יהעני
הזאת הוד הריהם ,כלומר ההרים הגדולים והבצורים שלהם,
צץ ה מ מ ה .הוא אצלי שם להטאה מן האמת ולשל ,לא למקל ,והוא
כמו פרח הזדון ,והשם טלה נקרא רכ מפני שמפיסעליו ,כמו בלשון המשנה
(ברכות א' גי) :בערב ימו ויקראו ,וכן על בנדים חבלים יפו (עמום ב'
חי)=ימבו*
ת
ו
ב
ר
ל
הם
מלת
ה
ל
ו
פ
כ
ה
מ
ה
ם
יאי ו ל א מ
כאן
ולנחץי
י'ו ,והנם שולחים את הזמורה אל אפםי אחרי אמרו :ואיש
מקטרתו בירו ועתר ענן הקטרת עלה דמה העתר ההוא העולה מקמרתם
לרוח היוצא מן האדם מלסמה לכעור מעשיהם ולגנות קפרתם.
1קםת הם1פר במתניו .המתן אצל הערב הוא המקום אשרבין
ב
" החלצים וצלעית הנב ,ויש שיהיה אצלם המתנים שני צררי הנב ,כלומר כל
הנב ,ונם קסת הטופר במתניו פירושו על גבו ,והשם קסת אנחנו סוברים
בו שהוא כלי הריו ,לא לוח כאשר אומר זולתנו ,אע"פ שאמר בו התרגום
ופנקסא רספרא ,והראיה החזקה על שהיא כליהריו ,כי לא נצמרךלהודיענו
קסת הסופר במתניו אלא לטה שהוא עתיד לומר והתויתתו .וזה לא היה
אלא בריו שהיה בקסת ואיננו צריך ללוח* הלא תראה שהוא אומר :ויקרא
אל האדם לבוש הבגדים אשר קסת הסומר במתניו ויאמר ה' אליו עבור
בתיך העיר ירושלם והתוית תו על מצחות האנשים (שם מ' ג' ד') ,ואם
איננו כמו שאמרנו ,ויהיה לזה כאשר אמרו ,אין אנחנו יודעים מעם הודעתו
אותנו מהיות הלוח הזה במתניוי ומחזק סכרתי בתו קסת שהוא תמורת היא,
מפני שהוא אצלי רומה לקשות הנסך (במדבר ד' ז') ,ואע,פ שהם כליסיכה,
ואחר(יחידמן) קשותראוילהיות קשהעלהחסרוןאוקסוהעל השלמותנלקחמן
ואת הקשוות (שמות ל"ז ט'ז) שהוא שלם ,ואומר כי היא קשה החמר הומרה
בתרו בקסת .אע"פ שקסת בסמ,ך' והמרת ההיא הנה בתי' 1כהמרתה בה
באשר זורה ברחת (ישעי' ל' כ'ד) ,ובואת הקאת (ויקרא י"א י'ח) וזולתם
הרבה מאד.
פי'  1העי ר מ  5א ה מ מ ה ,עקרו מונסה ונבלע הנוין ,והוא שם לעול

.

ח

מ

*

א
י
יל
ש

ולשאת האסתי
כ"א* ואל 5ב שקוציהם .כלומר אל עצם השקוצים.
יגב1 .הבאהי א1ת 1בבלה ארץ כשרים ואותה לא יראה.
אמרו ואותה לא יראה שב אל ירושלים אשר קרם ,כרה באמרו :הנשיא
המשא הזה בירושלים (שם שם י')*
 1הו א בנ ה חיץ .אני סבור שהיו"ד תמורת הצררכי הוא מענין

ינ י"
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וממפר חדשיו הצצו (איוב כ'א כ"א) ,ומדברי רחל .מחיצהי ,כותל שחולקין
בו המקום לשני הלקימי  -טחים אוהו תפ .5בלי תבן,וכן רעת
התרנוני

יג

כי ל פו ר ח  1ת
 .כלומר שאפריחס טמצודותיכן ואמלטם מכן .וראיה לזה

ין*

נ' .ה א ר ר ש א ר ר ש ,האשף במקות היא ועקרו ההדרש אדרש ,כמוהנתן
תנתן העיר הזאת (ירמי' ליח ג')* ולא כמ"ש ר' יהודה (היוג') שהאל,ף בו

סמה שאמר להלן באחרית הפסוק ,והוא מל' הארמית תרגום יעופף
א' כ') יהא פרח.

(בר'

למדבר (בעדו),

*

טו

כיב .וראי תם וכו' ונח מ ת ם וכויי דומה לזה להלן ליב ל"א :אותם
יראה פרעה ונחס וכו'.
מ כ ר תיךי וכן לקטן כ"א ליה :בארץ מכורותיך .הטוב שיאמר בו
נ
" אצלי לשום כיף תמורת נשיל  -מגורותיך.
ר' 5 ,מ שעיי (היו"ד נוספת)  -להתנקות ,וכן אמר בו התרגום לאתנקרא,
כלומר להתנקות ,ברברי רז"ל (ביצה ח' ):לנקר חצרו ,כלומר לנקות חצרו
ולכבדו ,ומזה נאמר לנקוי הבשרמן החלב .נקור בשרן והמלהלמשעי דומה
ללשון הערב ,כי הנקוי אצל הערבי אומרים לו תמשיעי וסמה שמהזק
מאמרי למשעי שהוא נקור אמרו; וארחצך במים ואשטף רמיך מעליך (יחזק'
ט*ז ט') ,וזהו הנקוי אשר חמרה תחלה ,וכבר פרשו ,למשעי' לרכך ולחלק,
מן התרגום שאמר (בר' כ"ז מדו) :ועל חלקת צוארו  -על שעיעות צואריה,
ואפשר שיהיה ראוי ,א5א שהענין הראשון יותר חזק ונכון,
ו' 1 .ת ב  1אי בע רי ע ריי ם ,הנעת לתכלית התכליות ,כלומר תכלית
השלמות והתמסות ויפעת הבחרות והראיה ע"ז אמרו :ותרבי ותגדלי וכו'
והיו"ד בעדי נוספת ,כמו על ב 5בבלי משיח בשמן (ש"ב א' כ,א)י
כו ותרבי את תזנותיך אל ארץ כנען כשדימה כלהר
מארץ כנען ,והענין ששלחת להם מארץ כנען.
)
ד
"
ם
ל
ר
"
מ
ליא ,ל ק ל ם א תנןי הוא הפך מן לענ וק (תהי
והוא בענין
השבח והתפארת כלומר לשבח האתנן* ואלזה הענין כווןבו התרגום באמרו
רמתהניא באגרא ,והוא מן ההפך ,והלשון 'הזה נוהנין בו בענין הזה במבכי
ל*נ,י תנ  1נ ד ה  ,נדן ,הוא אתנן זונה ,וכרבי ::ואת נתת את נרניך (שם),
וכאן ה'א תמורת נרן,
ל"ו .ה ש פך נ ח ש תך .הוא לשוןנכרי .רוצה בו הערוה ,ולזה כון התרנים
באמרו :חלף דאיתנליאת בהתתיךי והראיה שהחפץ בבהתיתך היא הערוה
מה שאומר התרנום בוהחזיקבמבושיו (דברים כיהי"א) ותתקף בביתבהתתיה,
ואמרו במשנה (כלים ח' נ'); ונתנוה למטה מנחשתו של תנור,וראיתילנאונים
בפירושן תחתיתו של תנור.
מ' ,ובתקוך בחרבתמי דומה ללשון הערב אנבתק אלסקא ,כלומר אם נמרקה
ונפסקה החמת.וענינו הנחירה והטיעוןי
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מ"א 1 ,ה ש ב תיך מז1נ ה * כלומר מהיות זונה* וכמוהו :וימאמך ממלר
(שיא מרו מ"ג)  -מהיות מ5ך.
מ.ג .ול א ע שי ת א ת הזם ה וכויי התרגום מפרש :ולא עבדת ליך
עצה 5מתב מכלתועבותיך.

* נ"ב .פ ל ל ת  5א ח  1תך .כ15מר בעכור שצדקת אחותך ,ששמת אותה
צדקת כנגדך כעבור התחברותך ברשע ובהמם יותר ממנה ,כמיש :ותרבי את
תועבותיך מהנה ותצדקי את אחותיך בכלתועבותיך אשר עשית (שם ט'ז נ"א),
פרשתי פללת צרקת ,אע"פ שגזרת המלה בענין הדין והמשפט ,בעבור שהדין
לא יהיה כי אם בצדק.
ין ה' .צ פ צפ ה  ,ממיני הערבים ובערכיציצאף*
ז' ,כפנה שרשיה אליו .הוא אצלי הפוך (כנפה) מ '5הארמישקורין
לקבוץ כנופיה (שבת סי ):וכן נורםין אנשי בבל.
ג
"
כ
ו
כ
פ
ה
הלשון
ה' ,לעשות ענף ולשאת פרי .ולהלן בפסוק.
הזה באמרם :ונשא ענף ועשה פרק
מ' ,יקוסם* אמר בו התרגום:יקטוףוייבשון ,רומה ללי הערב יקץ - ,ט ר פי
צ מ ח ה .עלים ,ותרנום עלה תאנה  -טרפי חינין*
כ"א .ב כ ל אנ פי  .1כנפיה ר"ל חיילותיו והאלף נוספת .והבית שבמלת
,בכל' היא במקום מים :מבאחיו בכלאנסיו  -הבורחים מכ 5חיילותיו*
ו'* א ל ה ה רי ם כלומר עלההרימי אל במקום על נמצא הרבה פעמים בתנ'ךי
א מך  5בי אי משפטו להיות לביאה btp ,אשה נביאה (שופטים ד' א').
במ"
 ,ותעל אחד מנוריהי כלומר נדלה אותו ורבתהה
י' ,א מך כג פן ב ד מך  -בדמותך והוא שם חסר ,כמו צו 5צה
ל ה ב ת ש ל ה ב תי אין המלה להבת חברה לשלהבת כאשר חושבים
אנשים ,מפני שבאה מיוחדת מלהבת ,באמרם :תיבש שלהבת (איוב ט"ו ל'),
שלהבת יה'(שה'ש ה' ו') ,אך היא (שלהבת) מלה ארמית בשין להבת ,כי
תרגום בעלות הלהב (שומטים י"ג כ') במימק שלהוביתא ,ותרגום בלבת אש
(שמות נ' בי) בשלהובית אשתא.
ט"ו .א  1נ שי שי או משמש לפעמים במקום איך ,ופרוש הדברים; איך נשיש
אם החרב (שנוכרה קידם באותו פסוק) היא שבט לבני עם ישראל ומואסת
כ 5עץ אינה נוגעת בעמים אחרים (ומטו שהתחיל בראש פרשהזו על
דבר עץ לה ועץ יבש).
י'ז ,מגורי א ל חרב .ע' באורו 5תה' פיט מ'הי
ייפ .ח ר ב ש לי שי ת ה כלומר שמווסל שלש פעמים .וענינו שהצר יבוא
עליהם מפאות שונות ,ואפשר שיהיה מענין ושלישים על כ5ו (שמות י"ד ז'),
כלומר החרב הראשה ,כמו שבארנו בתער השכירה (וע' באורו לירמיהו מיו
כ"א ,עה'כ גם שכיריה
כ' ,א ב ה ת ה ר ב ,איןבקרבה
למלה" הזאת נזרה כאשר בידינו מן הלשון ,וענינה
ברק ההרב ולהטה.

יון
יכף

.
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כאכ ,".יאת
יתידה ביייש5ם בצייתי במצוי
שצאת ממנה,
כ,פ .יען ששלכם בכף תתפשו .פי' יען הזכרכם הוא עניןיען

ממנעת מבא אליה

הןכרכם עונכם עצמו (שנאמר בראש הפסוק הזה ומוטב על האמור בפסוק
כיח) :הוא מזכיר עון להתפש) .אלא שאני קורא אותו נפעל סררך
הבנין ,לא מררך העניןי וכן אמר בו התרנום :חלף דאדכרתון ביר
מלבא דבלל ,כמו שאמר בראשון חלף דאדכרתון חוביכון .ויתכן עודענין
(באור) אחר :כאלו אמריען השבעכם (שנשבעו שנבוכדנצר לא ינצח אותם)
ושקסמו שקר ,כאשר נאמר ושבועי שבועות' ,הוא אומרהכזיבכם זה והשבעכם
לשקר ינצח אתכם,ודעכיענין,מןניוםעונכם'מקורמוקל ,ועקרו הזכירכם.
(ויהיה הזכרכם מבנין נפעל גם לפיענינו).
ה
מ
ה
ו
ה
י
נ
'
ה
ת
(
ת
ו
ח
י
ת
פ
לינ .ח ר ב פ ת 1ת ה ,לטושה וחרה ,וממוהו
כזב*
ומזה נאמר על החרבות ויבואו פתחי נדיבים (ישעי' "נ ב') ,ואת ארץ נמרוד
בפתחיה (מיכה ה' ה')י  -מר 1טה ענינו המריקה והעברת החלודה וכן
נחשת טמורט (מ"א ז' מיה).
ל' 41ח ר שי מ ש חי ת חושבי רע וצופניו ,מל' ויתחרשו כל הלילה (שופפים
נתזבי).
ז התמם בלי ערב הוא הסרת דבר
ת
ו
י
ש
ת
* חמם
יי אותה יעני
כבנכ,י
ממקומו,
יר .ב ש ש ר * אמר בו התרנוםבמממניי ,והוא בל' ערב זננפיר*
פיו .ם ר 1הי ט ב  1לי ם ב ר א שי ה ם צונפין ראשיהם במצנפות ,וכאלו
פוב5ים ראשיהם במצנפת ,והציציות שהן יוצאות טן דשצנפת עליהם הם
הנקראים סרוחים .ואפשר שנקראו כן מפני שהיו צבועים ,פבולים בצביה
זאנדי 5המדורה (שם שם ט') ,הלשון הזה פושט
העצ מיפיי ,יפ
*
'
5
ב
ו
נ
י
נ
ע
ו
,
ל
'
ז
ר
ה
ר
ע
ב
ה
וההבערהי
* י'ד ,ל א א פ רע ,לא אשוב מובר ולא אתהפך ממנו ,דומה 5רברי רזול
(מנילה ב' ).הקורא למפרע ,כלומר הפוכה מסופה לראשה,
'פז-יח ,ה אנ ק ר ם ,בלשון הערבי אלשהיק היא האנקה* והיא עלשני פנים:
אחר מהם השבת הנשימה ,ובו נאמר :האנק רם .פירושו האנק בשתיקה,
כלומר לא תצעק ולא תצוח ,אבל האנק וסבול אבלך בשך ובין עצמך .וזה
אמרו אליו :לא תספד ולא תבכה ,אך האנק ושתוק .ולא יתכן להיות ,משנק
 ,שתוק! כאלו אמר האיש הצועק ,כאשר
דם' קריאה ,כלומר האישסיגק
מוברים בו קצת האנשים ,כי לא היה עוד צועק ולא אנק ,אבל הבורא
הודיעו סמה שיארע לו ממות אשתו באמרו לו :הנני לוקח מטך את מחמד
עינך במנפה ,ואמר לו כשיפנעך הדבר הזה 5א תספר ולא תבכה ,אבל
האנק דמי הלא תראה שאמר :ותמת אשתי בערב ואעש בבקר כאשרקויתי.
והפנים השנים מן האנקה היא הוצאת הנששה לחוץ ,ובו נאמר ,ובכל ארצה
יאנק חלל (ירטי' נ'א מב)( ,וכן באנק חלל ,יהז' כ'ו פיו) ,כי ההלל 5א
ישיב הנשימה ,אבלמוציא .והוא הפוך ונאק נאקת ח5ל (יחזקאל ל' כיד)
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שהיא צעקה וצוחה ,וכבר נזדמנו בלשון העברי באנקה שני ענימם שהם
במלת שהיק הערבית ,האחר מהן השבת הנשימה והשני הוצאתה ,אלא
שהשבתהנשימה 5א תהיהכי אם לבריא בלבד ,והוצאתה לבריא ולחלליחד*
 ,ם חי תי ע פ ה * דימהללשיו ערב שמפיליז ה5שוז היה גיירת
המיט מן הארץ .וממנו אצלי ,סחי ומאום( ,איכה ג' מיה) ,ויהיה מחי שם
למה שמנררין מן הארץ ומשליכין כשמכבדים את המקום.
פ' ,קב לו ,הכלי שהורסים בו החומה.
ע"מ עד הטסףי וכן לעטף (איכה ב' הא) במקום
פיו9 .טכנ עקרו
להזטפי (הבי ברוב המפרים נקורה כאן בסטי5 ,א בצירה).
ר'* כ ל י פיך' השלימויפיךי
ה' ,ת רן * העץ הארוך הקשור בראש הספינה וב '5ערביצארי*
ו' ,ב ת א ש 1רי םי היא מ5ה הלוקה ,קבוץ (רבים מן) תרהר ותאשור
(ישעי' ס'א 9מ) (וברבים האשורים)*
י'ב ,עזב1ניך * המסחרים הנמכרים הנעזבים אצ 5קוניהם בארצות אשר

י

כו י"י

.

כו

עי

יהסכנ

יי

יובילו אליהם.
ט"ו ,ק רנו ת שןי יתכן שיהיה קרנות סמוכות א 5שם מחומר ,וזהו דעת
התרגום שאומר נקרנין דיע5ין ושן רפי( 5ושעורו :קרסת יעלים - t(rw1
1ס 9ני ם * הוא אבנום ב '5הערב בפירוש רב האי נאון  ,5,1ואמר בו
התרגוםומוסין.
מ'ז 1 ,ב 1ץ * תרגום ומכנסי בר
והראיה שו שאמר התרמם ע 5פארי פשתים וכו' (יחזקאל מ'ד י'ח) כובעין
(ויקרא ו' ג')

ומכנסי דבוץ ,והוא הפשתים.

דבוץ וכוץ
י י'ה (,צ ח ר לבן ,ותרגומו ועמר מלת כבינא ,ואמר רב שרירא בפירוש כבונות
(מ' שבת ה' ב')כי עיקר כבינה הלכון והנקוי בצמר .והחכמים אמרו (ביב
קמו :),תנתן כבנתי לבתה
 1דן 1יון מ אןז ל ההולסים בשיירות ,כמו ארתות רורנים(יטעי' ב"א
"פי
י"ג) וכן אמר התרנום כשירין.
כיר .בג  1 5מי ת כ ל ת * מהארמית 51ימא  -בנד מעיל ,או אדרות מאמרם
לאדרת גלימאי  1 -כגנזי ב ר 1מי ם .הכלים והגרבים שאוצרין בהם
 1 - .אך 1י ם
הבנדים הללוי)~ ,ותרנום ספון (דברים ל'נ כ"א) גניזי
ב מ ר כ ל תךי כמו צוארך בחרוזים (שה"ש א' ז') והם הענקים המחוברים
באבנים יקרות ,ובא אל"ף תחת חייתי
כזהיי ר ע ש  1מנ ר ש 1ת נלי הים ,וכבר שמהו זולתנו ממגרשי הערים
(התרנום אפרז פרוריא) ואין זה רחוק ,ע 5דרך אמרו :ירעשו האיש (שם
כ,ו מזו ,והתרגום אומר גם שם פרוריא),
א ריצה אדם הראשון שהיה חותם
'1ב ,ת ם ת בני תי ( "ותם התכתה.הי
מעשה בראשית ובו נשלםה.ופיי
1

.

.
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*) במקום אחר ימה'ש  :179מין 6הבגרים החמורות בשרר ורקמה,
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כחיזג* כל
יקרה מ םו כ תךי (מסך-אחי מזג) כלומר כלאבןיקרה
י
ב
א
שאתה
ר
מ
ו
ק
כ
מתערבת
ב
ר
ע
ת
מ
ם
י
נ
ב
א
ה
ם
ע
,
ך
ט
ע
האלה
ר
ב
ח
ת
מ
ו
אליהפי
ואפשר שמסוכתך הוא כמו ישר ממסוכה (מיכה ז' ד') ,והיה פירוש כ 5אבן
יקרה נדרתך ,כלומר הקיף אותך כל דבר יקר ,כאשרתקי
ש המשוכה
אתהגנות.
* ייד
 .כ רו ב מ מ ש ח ה םוכך * את המלך הוא קורא כרוב על הרוממותי
בתוך אבני אשי כלומר מלאכימי
כיג1 ,נ פ  5 5ה ל ל
 .כסו ונפל תל( 5שם  '1ז') וכן בנפל הלל (שם  '5ד'4
מתנים.
כלשר
כפ די יהעמדת
כל
להם
שיעמדו מתניהם מהכפף
והערף והשען ,ומפני שכל מי שנשען על מפה ,ד"א כופף עצמו עליו ושפף
את מתניו ,אמר הנה מדבר עם פרעה המדומה במשענת קנה ,כי כאשר
ישב
ר יעמיד מתניהם אשר היו כופפות ונעטפות עליה* ישמי שאשר שהוא
א
ו
ה
ו
ר
ע
מ
אשר
)
ד
ל
א
ל
ו
ת
ד
ע
מ
ה
ו
ח
"
'
ה
ת
(
5
ע
הפוך מן
מענין
דרך
קרסלי
ובקעת להם כל כתף (יחזק' כ'פ ז'),
א רץ צ פ תך * מובלאצלנו ארבעה מאמרים ,אחר שתהיה המלה הזאת
לנק
יחידה דומה ללשון הערביויהיה פירושו והשקיתי ארץ אבניך ,כי אלצסאת
בלשון הערבי הם האבנים הגדולות החלקות ,רוצה בזה ההפלאה בנקמה
וההגעה בענש ,כאשר אמר עוד :להעלותחמה לנקום נקם נתתי את רמה על
צחיה ס5ע לבלתי הכסות שם(כיד ח')י והשני מל' צופה נחתיך(יחז' ג' יתז*
ופירושו ואשקה ארץ השקפתך וצפיתך ,כלומר המקומות הגבוהים מארצך
אלתך רעיתייפתי (שה"ש ב' הנ) ,כלומר שלאישאר
ויהיה על משקל
מקים גבוה ולא שפ 5שלא אשקהו מדמך .והשלישי שיהיה פירושו ואשקה
ארץ המישור שלה דומה ללשון רבותינו דל ( '6מנחות חי חי) מחכת צפה
אדישיה קשים ,כלומר פשוטה וישרה .והרביעישיהיה ע5ו 5העין ,מענין צפו
מים על ראשי על משקל עקת רשע (תה' נזה ד') ,הלא רעתך רבה (איוב
כזב ה') ,לא תבוא בקמת רעך (דברים כינ כזוזי ויהיה פירושו ואשקה ארץ
צפהך רוצה 15מר המקומות הסמוכים א 5השור ,וכל מקוםסי4ייו
ו אותו
היאוה כשיצא .וקורא אותו כן בעשון הזה מפני שהםפינות צפות ,כלומר
י מעיר לעיר כ5ימי צאת היאור ,כיהקריות ההם במקומותגבוהימי
שוחותב
ויכשר לפרש עודבענין הזה הרביעי ואשקה ארץ צפתך כלשר הארץ
שעושין בה הצפות ,והצפות טה שעושק מפעיפי דאילטת לעכור עליהם
הנהר ובלשון ערבי עאטה. l'SP1 .א 5ההרים' (יחז' '5ב  )'1בפנים האלה
(5פי פרחם זה) יהיה ,עם ההרים' ,כלומר המקומוה השפלים והגבוהים*
כ'.
איתה ומל המ1ניהי לשכו היה צריך להית ובא כאן
ייד הזרות.והכנוי ב,המוניה* טוסנ על מצרים שנוכר בפסוקי'ח.
שו
לשכ
ל
כע
לג ט .ח ר א ת א ח ד
 .דומה ללשון הארמית שאמר :די דניאל חד מנהון
(דניאלו' נ') ,ואפשר יסשון מחוסר מן אחר.
לדא
הנח15ת 5א חזקתם .ר"ל החלושות ,הלא תראה שהוא הבריל
ד" בין הנחלה והחולה באירו חזקהם ורפאתם .וכן אמר בו התרגומו ית
כא.4א 5א
תקפחוןי דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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בעמק
מיבם'
לרי'"*  1מ ש קע מי ם ת ש ת י המים"יביםא
שימן הפעלה אשר פאיהים
לך ו'א* יהישבתי מראשותיכם* (אם הוא)
 ,כמיש :היטבת לראות (ירמי' א' ייב) ואם הוא עלול
ירד משפמווהיטיתי
הע"ן (טוב) משפטו להיות נמשילתי ,כמו והששתי(יחז' כ' כיב) או ועשבתי,
י (ירמי' ט,ז י'נ) וכאן מורכב משתי הלשונות; ראשיתו עלול
כמווסטית
הפ*א ואחריתו עלול העתן (ע' מנחת שי)*
לזה ,כ צ אן ק ד שי ם * מרושו כצאן מוערות ,כלומר המזומנות לחנים,
אכמה .ויקרם עליהם (שם) זה מלתי מתעבר (אינו פעל
ק ר מ תי
לד
כמידומה ללשון רז"ל (מ' שבת א' י') :אין טתנין פת לתנור
יוצא) ,וזה הלשון
 .ואמרו עור בקרום של מוח (מ' חולין נ' א'),
וכו' אלא כדי שיקרמו פניה
ואמרו (חולין מ'ז ):קרום שעלה מחמת מכה.
יחסמת היא את העיברים .העיברים יחסמו את אפיהם ואת
לבם
יקי פיותיהם מרוב מהחונה ובאשה.
כמבנה עיר* ,כמבנה' היא מענין תבנית המשכן*
" .יע5י
מ נ
י א ח ת ל אי ל מ מ פ ה ומ פ 1יתו ב שמא הבק
*
" ו מדה
כמו גדרים ,והאחד ואל איל וזמורים ( 011מ' פץ) ,ואין האילים האלה
בעיניכי אם אמות הספים כפי הענין ,וסמה שהוא עוזר הפירוש הזה מה
שאמר התרגום בוינועו אמות הספים (ישעי' ו' ג') :וזעו אילות ספיאי ואמר
בתרגום ומדה אחת לאילים מפה ומפה  -משחתא חרא לאיליג כאלו אמר
הכתוב מדה אחת לאמות ,ומה שהביא התרנים בלשון זכר ובלשון נקבה
היא מי המלה העבריתיזוהו פירוש בלהרומה5ו במשכנא (כעומרבפרשיות
העוסקותבבנין בית המקרש)י
פיו ,שע ר ה אי ת 1ןי פירושו לפיהענין האמצע וכן תרגם צנתן תרעה
מציעאהי
י"ז 1 .ר צ פ הי אבנים מוצעות .והלשון הזה דומה 5ל' הערב.
ש ש אס ת אצי  5ה* כ 5אמה מהם בנרלהאמה והודוע ערביתהשחי.
"'*
מאי"ב ,א ל פני הנ 1ר ה ,עליה ננזרת וחלוקה ,הושם בה מושב לישראל
י ומושב ללוים ומושב לכהנים ,כאלו נחתכה חתיכות,
 .ש חיף עץ [י ק ר ( ])1כלומר שסביבותיו נסרים יקרים* ואמר בו התרנום
פ.ז
נמרין רארזא* ושמא הוא הפוך משני תשיפי עזים (מ"א כ' כ"ז),
דחפין
שפירושו כשני נדרות עזים ,ודמה סבוב הנסרים אותו לגדרות*
כיה1 ,ע ב עץ ,ועוד שם כ'ו :והזבים* פרשו בו תקרות* ואמר התרנומ
עמוריא וסקופתא ,וכן תרגום מפתן סקופתא ,וובל' חויל אסקופה הנדרםת)י
אתיק א 5פני אתיק* פירושו עופל לעמת עופל ,או סל לעמת
מבנ ג"
ועקרו אנתיק ע'מ אכזיב (מיכה א' הר),
חל*
ז'1 .ג ר ר מ ש ר ל ח1ץ הוא הגדרהחיצון .ושם בפסוקייב הללת ,בי
מן נדר אומרים נ'כ נדרה ,כמו גבור נבולה .וברבות  -נדרות.
י'ב ,בפנ הג רר ה הנינ ה ,פירוש המנה אצלינכונה וישרה,והוא תאר
י
~הנזכרתי אומרכי בפני הנדרת דרך נכונה וישרה ,ונזרתי מ '5רבותינו
לדרך
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יכתובות פיו :),הוא עשה שלא כהונן ,כלומר כראוי וכיושר.
מג י* '3יגבי5ה א 5שפתה סביב .כלומר ה2ר הסובב אותה כסבוב
הנבול לדבר שהוא מונבלבו.
ייד*  1מ חי ק ה א רץ מפבורה כלומר מאמצעיתה ומן השוה שבה.
מ'ה ו ה ה ר א ל .היא הראל מומרת מאליף ,יורך על זה רב שמושם באריאל
בענינו באליף ,כאמרו ומהאריאל ולמעלה (שם שם) ,והאריאל שתים עשרה
ארך (שם מיג מיז),הוי אריאל אריאל(ישע '.מ"מ א'ועור שם) ,ואמרהתרנים
בכולם מדבחאי והיךדבאריאל נוספת וכן האל'ף נם כן לפי העיקר אשר
קיומנו בפתיחת שער הבנינים (רקמה  ,)56והנה אראל על משקל אבנת
(שמות כ"ח ל"מ) ואשבל (במדבר כ*ו ליח) שםאיש .וכמוהו הן אראלה
(ישעי' ל"ג ו') 6ן השרש הזה .וכבר נהגו אנשים להשים אראלםבענין
מלאכים והוא רצונו אראלם אחר במקום קבוץ ,כששויעבר מלכם לפניהםוה'
ה' )'1
בראשם (מיכה ב' הג) במקום בראשיהסן ועוד זאת עינם(זכריי
במקום עימהמי
* י 4,והחיק לה אמה םביב .המקום השוה הממוצע בין המעלה א5
הצד המורחיובין המורר אל העזרה התחתונהי
* כ"א .כ מ פ ק ד ה בי תי כלומר מה שהוא חובה לבית ,כאלו הפר הזה היה
חובת הבזת כלו ,כאשר היה שעיר העזים חיוב למזבח ,כאשר אמר :וביום
השני תקריב שעיר עזים תמים לחטאת וחמאו את המזבח כאשר חטאו בפר
(שם מ"נ כיב) ,ר' 5כאשר חמאו את הבית בפר ,וכאלו הוא ושרפו במצות
הכית ,כלומר בחובת הבית ומה שראוי לה וזה ממו שנאמר :ושם היו לפנים
מהנים את המנחה וכו' מצות הלוים והמשוררים והשוערים (נחמיהי'נ ה)
כלומר חובת הלוים ומשפפם ומה שיצוה להם* ונאמר עורכי מצות הלוים
לא נתנה (נחמיה י"ג י')י ומהענין הזה :ויהי בעתיביא הארון אל פקדת
המלך (דה"ב כיד "א) וכאלו אמר בפקדת המלך ,כלומר במצות המלך.
מוש "ח* ל ח י הג ר  1בי1עי לא יחנרו במקום שקושרין החגור א5א למעלה
מן המקום ההוא .ולזה רמז התרגום ולאייסרון על חרציהון על לבביהון
יי0רון.ויתכן בו לזמר :ולאיחנרו בחזקהי ומן הענין הזה פרשו בועת אפך
(בר' ג' הש)  -בתקוףרונזין.
"מ .ובצאתם אל החצר החיצונה א 5החצר החיצונה אל העם*
ר"ל ובצאתם מן החצר הפנטית אל החצר החיצונה (וכן תרגם יונתן)1
* כ' ,כם 01יכםמו את ראשיהם .ר"לשיקצצו אותם קציצה בינוניתי
ויש ליבענין הזה דומה לל' הערבי.
ש
י
כאן
כיב .והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחוי
המתר ושעורו :והאלמנה אשר תהיה אלמנה (חוץ) מכהן (נדול) יקחו( .כי
לכהן גרול כלבר אסורה האלמנהי ואפשר שמפני זה כפל לשונו באמרו
והאלמנה אשר תהיה אלמנה  -להוציא נרושה שנשאה לאיש אחר
1

ונתאלמנה .א,ז
.ר).י

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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האמר הוא הכור ,וכן אמד התרסם מעשר

כוראי ע' באורו לויקרא כ"ז פיז*

מ'ו .מ מ ש ק הי ש ר א ל * מן הפוב שבצאנם והשמנות שבהם על דרך ומוח
עצמותיו ישקה (איוב כ"א כ"ד)* ולענין הזה התכון התרנום באמרו מפפמא
דישראל* ולרז'ל בזהענין אחר ,כי דרכם היה להשקות את הבהמה לפני
השחיפה*
כ"א ,חנ שלע 1ת י מי ם מ צו תי א כ ל ,היא אצלי מורכבת משבוע
ומשבעת טים ,כי אם היה אומר שבוע מצות יאכל היה ממפיק ,או אלו
אמר שבעת ימים יאכל כמשפפ כמנהנ היה פוב מאד ,והובא לשון שבוע
בשבועותימים והוספתבוהתיו משבעתימים ,והות אשרבין העאן והתיונוםפת.
מך יע בביאם יבוא ובצאתם יצאו .רל ע*
* "ג ושבת לנשיא .עיותבה
פדה כס מקמע האר (שם שם כש4
כב .מך ק צע 1תי
עשוי,
 .כ'ט ומבשלות
זה שם הקדרא אשר יבשל בהם ,תמוהת אלה מת*
הבק
(שם שם כקא ,כי אמרו
המבשלט אשר יבשלו שם משרתי
המבשליס' הוא על הקדרות ,והוא כמו ,שבשלות עשויי ,כי להם כיון
ועליהם אמר .ואלו היה רוצה להניד על הכית היה אומר 1זה (ולא אלה)
ואמרו ,בית,
בית המבשלים ,אבל ריל אלה המבשלים ,כלומר הקדרותי
נוסף - .מתחת הפירזת סביב .אמרבו התרגום :מלרע לנדבכיא
שם אותו ,כמו ופור מביב בהם (שם שם) מתרנם בו ונדבכין עברין ליה
 .בהון סחור סחור* ואמרו מתחת למירוח  -רמז בו אל אמרו ופור סביב
בהם על דעת המתרנכ.
י כחבא (דנשל ה'
מן ג'* מי א פ םי ם * הסף בעברי נקראה בארמית *ם יראד
ה') ,ובלשון רבותינו (יובא פיז א') התר לו פסתהיד.
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כפים ,הא' נוםפת ,כי המים 5איהיו מכמיה כי אם ע 5כפות רנוניו בלבד.
"א ,ב צ א תי  .1עמלרו ר"ל מקומות שהמים שמדים שם ,ובל' רכל (ב.ב שנ
אי) :ביציאתהרמישן ,ותרנוםואנמי-מים-ביצין דמין* ונבאיו-מקואותגדולים*
יין ,נ ה ג ב  1ל * גה הוא במו זה ,וכן אמר התרנום דין תחומאי
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