
ף

-י  יייודוד 

לא.
 על-לית וקם הקוי לא ולת-דבריו רע ניבא חכםדגם-הוא2,

 : ין שעלי געל?ןךאתירעים

 היורדים של כביכול "חכמתם" על באירוניה סכם, הואוגם
 חכם, הוא גם אבל חכמים הם : אומר הוא כאלו לעזרה.מצרימה

 : הוראה( )משנה הוראותיה בשתי נעזרת" במלת השתמש?!רת.
 אולם שלפני הפנוי המקום או החדר ב( ; ועזר סעד הרגילה: הוראתהא(
 - מרעים בית במבטאים: שלמה הקבלה ותהיה דו(, 14, מג יחזקאל)ר'

 אוה פעליעזרת
 ק 1 ס פ ב לעזרה מצרים הירדים : אל מקבילה היא הרגילהבהוראתה

 י. שלפניה יבית" אל מקבילה היא השניה ובהוראתה זה,שלפני
 עליו וקרא אשר על-פרפי והקפיר הארגה :הגה שקשר . . . .4,

 : . . . . רעיםמלא
 : בערבית 4ל מלא למלת: בהוראתה פה דומה זו מלהמלא,

 רבים* אנשיםקבוץ
 : כלומר 6ג יב )ירמ' מלא אחריך קראו המה גם : גם מזהואולי

 אחריך. שירדפו אנשים המוןאספו
 אם )כי תאכלפו לא-ץלם יחלב לא-איש קק?ב חשורג"טל8,

 : יהיו לטם ובחוריו סבב מפני לי ?"ם 2 האלהים(חרב

 באמרו גם זו שלילה בדרך משתמש ישעיה אדם, לאלא-תיש,
 9ץ לא מטה כהרש הרבהו בהוראת: לא-מעט' גתם ולהכרית ":4

 ק-אדם אם כי עץ לא המטה את כהרש שהכתה 05)שם
 אדם ומצרע : לעיל 3 בפסה שאמר למה בנמד לא-ףךם,???כ
ולא-אג

 שחעג משה דר'"למעי
 הוראותיה בשתי "למס" במלת הנביא השתמש יהט, למםובחורע

 Analekten בספרו פרלם הח' עמד מהבית חלק בתור "עזרת" הוראת עלו

 האלהי הדברים כתבי אחרישקראתי
 2. כב לעיל גם השתמש זו לצורה ובדומה המבאריס, וכן2

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



לא ישעיה : מקראחקרי

 : כמו פקדה עפ"י בהכרח עובד : בהוראת א( : ההוראה"( חמשנה)בדרך

 ימס לבם כי "כמסהר בהיאת: ב( 5ה3ו מט )ברא' עובד-- למסמהי
 להלןג י' הבא בפסה יעבר" אל כהקבלה 11ג ב יהוש' -- לבבנו)ימס

 : . . . . 1"כור ישטר וסלעי9,
 הכתה ולדעתי למקוש ממקש יעבר הסלע כי לבאר קשה~עברי

 לאבק. תהיה מגיו מעב יתפורר הכבי הסלע לאבק, לעפר, יהיה כיהיא
 עפר( - )עבר ועפר אבק על קמל ,ל3'4ר" השם מורהבערבית

 בברכתם ומזה נמ "ליץ'א למלת גם בערבית ישנה הוראהואותה
 בהקבלה ישראל* י4ע את קער( ה=ומי "ומספר סם: כג )במד'גלעם
 זה. שלפני יעקב, עפר מנה מיאל:

לב.
 : "טרו לם)טפם ולקלים ימלך-קלך לצדקהן

 שתרת. בלמד ת מלה גם באה מ בפתק הלמרש לרבףויטרים,

 כצל יעיון יטהי-טום ו~ם ומתר כלס"א-רוחוליה-איש2,
 : "נקה 4ארץסלע-יסד
 המושלים והשרים המלך בצל יהיה איש כל : היא הפסוק כלכונת

 מפני המחביאהו במקום שנמצא מי כמו ~רעה, בטוח ובמשפטבצדק
 היורדים, הגשמים מזרם סתר ובמקום כ?מ"4א(, = )כמחבא הסוערתהרוה

 יהיה האיש כי ממשיך הוא (association) שכיף-הרעיונות דרךועפזי
 סלע בצל וכנמצא זרם( וסתר : )כנגד הלבש במקום מים פלגי כמוצאאז
 רוח(* ומחבא , )כנגד הם בשעתכבד

 בארץ )עפ"י: עיפה בארץ מים כפלגי נכון: יותר העניןועפיי
 בארץ )עפ"י: בצית כבד סלע כצל 8מ סג תהל' מים-- בלי ועיףציה

ציה--שמג
 ארצד הנתך הגשם לזרם הבתה י-ם,ומ-ר

 וים כגק: השליהק, פקדת עפ" בהכרח עבודה הוראתו: בתגר מס כל1
 ה )מ"א איש אלף שלשים המס תהי 15ג מט )ברא' למס-עבד ויהי לסבלשכמו
- ועוד,(27,  כספים. תשלום ולא 

 5. ולהלן 10, 1 ולעיל תנכיים', לשרשים נשכחות *הוראות מאמרי ור'2
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 יליןדודלב

 : הקאתה שיקים וישי ראים עשי תשעינה ולא8,

 כפשוטו(. במקרא ארליר)יכו יץ?יו"' =סידך
 והכונה: *3טה"!. בהוראת "עשה" שרש סרוס הוא פה *שעה"ושרש

 ואזני : ההקבלה ועפ"ז תראינה, אם כי עוד תכסינה לא הרואיםעיני
 תקשבנה.שומעים

 10. 1 לפסוק בנגוד הוא הזה הפסוקוכל

 : שט ואמר לא ולכילי נדיב לנכל עיד לא-?קרא6,

 נדיב. יאמר ולכילי.לא שוע, לנבל עוד יקרא לא צ"ל: העניןלפי
 : . . . . ~r3h יעשה ולבו ירטר נבלה נבל כי6,

 יסתיר. ןנ?ה' : היא "יעשה" במלת הכונה , יגן ?עשהילבו
 3(. לעיל)ור'

 : . , . . ירץ ומות היא רעיים שליו וכלי7,
 לשם זו בצורח ובאה "כליותיו-, בהוראת: פה באה יו מלהטלית

 5 שבפסוק "3ייי" צורת נשתנתה זה לשם ואולי "3לי-4ליי"ןצמוד:
בחירק

 ל"3לי-
 יוד(. ובלי )בצירה

 : סא,( )ברכות התלמודי המבטא עפ"י הוא שלאחריו "יעץ* עםובקשר
 יועצותכליות

 : :טא ?לי אסף עציר כלה כי * * * .40
 וכנראה פעל, לפני ולא שם לפני תמיד כמעט באה זו מלה?לה

 שלאחריה היוד הכפלת רק היא יבלי" שלהיוד
 )יבוא"

 ל 4 אלף : והעקר
 קמח. ה ש ע י י ל ב צמח , 7( )ח בהושע וכןיבוא.
 : שחתים וכמנוחת טיפוחים ייטי?מת מקללם גתה 1טי ולשב18,

 מקום על פה( )כמו לפעמים מורה "מנוחהש המפשט השםובמנוחת,
 אשב פה עד, עדי מנוחתי זאת וכן: המקום, - מם היא והמםהמנוחה
 מט )ברא' נעמה כי ץ ר א ה ואת טוב כי ה ח נ מ וירא , 14( קלב)תהלי
 רגלה לכף ח 1 נ מ היונה מצאה ולא , כגון "מנוח- השם גם וכן ועוד,15ג
 והמלה ועוד. 1(, ג )רות לך ייטב אשר ח 1 נ מ לך אבקש הלא 9(, ח)ברא'

 בל"ז. "מנוח" מהשם הרבוי אולי שהוא ל"מנוחות' תאר היא"שאננים"

 6. ולהלן 10, 1 ולעיל תגכיים', לשרשים נשכחות *הוראות מאמרי ור'1
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לג ישעיה י מקראחקרי

ף41
 ג*"

 אסף שללום יטף4*
 סקסי

 : בו שהק נהים ?טשק

 גבי,.. יוצר : )עפ"י ארבה א( : הוראותיה בשתי באה זו מלהגסים.
 ל,,החסיל", בהקבלה 2', 1, ז עמוס - הארץ עשב את לאכול פלה אםוהיה
 מקום ב( : הארבה על 9( ב )יואל :שקו בעיר עפ"י: היא דמשק"ומלת
 עפ"י: היא "משק" ומלת 16(, ג נוים-מ"ב קבים הזה הנחל )עשה מיםאסף

 13(, ד )שם היקבים השיקו 24(, ב )יואל ויצהר תירוש היקביםוהשיקו

 : * . , . "טיף אמונת וכדה6.
 שרש כי ורע. מכל בטוחות תהיינה עתיך =ולמינות,חסונת

 בערבית. 1*)( אאמן" שרש כהוראת בטוח, היה : בהוראת לפעמים בא*אמן"
 9( ז לעיל באורי)ור'

 אמונת. : בעקרו תנקודואולי
 1 ~צפי יטש כמוחים קוצים שיד מנסחפות טיים והיו12,

 לשרף כשרוצים כי ישראל בארץ בכפרים לראות אפשר זהדבר
 om~n קוצי של גדולים צבורים בראשונה מאספים לסיד בכבשןאבנים

 האש את וללבות להצית משמשים הם ואח"כ ההרים, את המכסים י ( ע;)
 האבנים. שרפת ימי כלבמשך

 למשרפות אותם )קצצו( שכסחו כקוצים יהיו העמים : הכונהופה
 זו, באש ויצתיהשיד,

 נאטנים: מימיו נתן לחמו משגפו מלאים מצדות ושלן מרומים הוא16,
 מבאר הוא הסלעים, בראש במצודה נשגב שיהיה תאר אשראחרי

 ומסגר, סגור בהיותו לאכל, מה לו ואין במצור קציר כמו שם יהיה לאכי

 נאמנים. ומימיו לו ינתן לחמו אםכי
 למימי חזקיה שעשה לנקבה רמז נאמנים" "מימיו במבטא ישואולי

 העירה. להכניסםהשלוח

 אין לשון נלקנ משמוע שפה עמקי 02 תראה לא נקז ףת-עם19,
 יבינה
 מקרא. בחקרי 13 ל לאיוב באורי ר'1.
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 יליןדודלד

 העלמם את ות ק ח ל בכתה ממרסות מלים שלש באו זהבפסק
 מקום מחליפים והם נבק באפן מלה לבטא להם שקשה עליהם מדברשהוא

 :האותיות
 מעם יעקב בית עפ"י: זר, עם ליעזי. "ןם תחת נרוגז, עםא(
 וחצפתם, עזותם על להראות ל"ני4ז" ושנה קידר(!; )תהליםלועז
 ירושלם. על לבוא מעזיםשהם

 ישרה. ולא מעקמת ששפתם שפה, ע"קי : תחת שפה, י ק מ ע:ב(
 בפרק עלגים* "ולשון עפ.י לשרן", "נעלג : תחת לשון, ג ע ל קג(
 והבל. לעג לשון רק היא לשונם כי להראות כדי ושנה )4(, זהשלפני

 הזה, העם אל ידבר אחרת ובלשון שפה בלעגי כי 1נ(: )כח לעילוכן

 ןכל-לסליו לנצח ןטדותיו טל-יטע בל-ךצסן אהל ששן ~וה ..20,.,
 1טל-לקקו

 2, הנסיעה על בערבית מורה )ט'ען=צען( ~ע( שרשבל-ךצען,

 הוראת לו יש "נסע" שרש וכמו ממקומו, הנוסע עקירת היאשבעקרה
 שער-העיר בדלתות )ויאחז ממקומו דבר ועקירת למקום, ממקוםהעברה
 - הבריח עם ןם ? נץ המזזותובשתי

 ד(. טז שופ,
 ממקומו. יעקרוהו שלא אהל : הכונהופה

 ובסרוס 1 נזח נסח, נסע, : שרשים של קבוצה ישנה זהולמשג
 צען. :האותיות

 תחוב שהוראתו: בתלמוד, "נעץ" מזה:וההפך
  ולבוי

 באפן  דבר
 י14ר. א לש

 יטע=ךטע. 1י?ען=ן??1
 בו טל-טלף ירךם רחקי :אךים מקום לנו יהוה אדיר אם-שםכי21.

 י יעפעפו לא לדיר 41יחקי-שים
 המלה נאכן*. בהוראת יחד המלים; שתי ?מא."כי

 "*י-
 נמצאת

 כמו היא ו,,אם' סו(, פרק לעיל )ר, החזוק בהוראת זה בספר פעמיםהרבת
 י כ : 22( )ח באיכה וכן 3. הדברים לחזוק ג"כ שבאח בערבית )45(1לך

 בפרושו. רשיי עמד כבר ע-ז1.
 שולטנס, גם וכן2
 אמת. כמו פירושו ם א זה : אומר וריק 4, ד לעיל ור'3
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לה ישעיה ! מקראחקרי

 מאסתנו קארס אכן : היא שהכונה מאד, עד עלינו קצפת מאמתנו, מאס םט
 התנאי תשובת פה חסרה הרגילה בהוראתן נשארו אם כי עלינו,וקצפת

 מקצצים. יצאו הספר בסוף שבאווהדברים
 ואהלנו לנו, ה' אדיר ובירושלם בציון ם ש אכן ; פה הדבריםוכונת

 במקומו, איתן ועומד ואמיץהזק
 את מתאר הוא והלאה ומכאן וירושלם, ציון על הדברים נפסקוופה

 הנהרים מקום אבל 1 אומר הוא וכאלו הידים, רהבי הנהרים ארץ יאשור
 ואפילו קטנה, שיט אנית להתקים תוכל לא שם וחדקל(, )פרת הידיםרחבי
 תוכלנה לא והאניות יתגעשו המיס כי בם, לעבר יוכל לא האדירהצי

 שם. והמנוחה השקט לאי סמל וזהו מעמד,להחזיק

 : י ' ' ' בם יל-?רש4 מררם - סן בל-:סןק4 חברך נפשו28.

 האלה בנהרים העוברת האניה את מתאר והוא 21. פסוק המשךזהו
 התרן, אל הקלעים את בם שמקשרים חבליה את נתקה הרוה כיהסוערים,
 הבסיס את להדק אפשרות ואין )נטשו(, צד לכל באויר מרחפיםוהחבלים

 האניה.2 את להוליך הקלעים את לפרש אפשר ואי יתנועע, שלא התרן,של

 הצק. : בהוראת "חזק" שרש פה גם ;:סןקי
 20(. כב לעיל)ר'

 ק"ן יכל-ואטר : קז 14זי "שסים nS-D ~ד-4לל חלק אז . . , , 28,24,
 : * י * יסליתי
 התנועע, לא נוה, : היא ובסורית בערבית Df 14 "שפן1 המלההוראת

 הוראתו שמלבד רשכן", התאר בצורת בעברית זו הוראה נשמרהוכנראה
 השתוק. הגוף, מחלת לסבת לנוע היכלת אי הוראת יש לו היתההרגילה

 בזזו הפסחים שאפלו השלל, לקלי לרוץ הלהיטה את פה מתארוהוא
 להניד יכול ואיננו חולה שהוא אומר ואיננו לשלל הולך המשתק ואילובז,
 3.אבר

 בהירת "אור בפרושו ברמן וכן1
 הכתוב, את ומוחקים מרפקים החדשים המנארים כמה עד בפרושו מרטי ר'2

 נחת". "איןולבסוף
 תנכיים. לשרשים נשכחות הוראות : מאמרי ור'3(
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 יליןדודלו

 ''רדי
 : יזרה ו4נ4לת ק%4ז "לה יובל יבול ו4ל-קיים י ' י *4.

 עדין הקשים התאנה לפגי קוראים המדברת בערביתוכנבלת,
 לזה קראו וכנראה י ).34( "4פל' בשם בשילתם לפני ארצהונופלים
 ן. "נופלת" בהוראת "נובלת'בעברית

 השרש בבוא וכבנובלת" ובין כנחלש "יבול בין גזרי" "צמוד פהויש
 הוראות. בשתי,נבל"

 : , . , מחלב הדשנה דם ילאה ליהוה סרב6,
 והיתה ופעל, מבנין היא ביקודה הזרה זו שמלה יתכןהמשנה,

 בדלת, הפתח את הוסיפו דש מבטא למגע כדי אך "הדשנה", להנקדצריכה
 הדלת. נדגשה פשוטה הברה בתור הקבוץ עי"זובהשאר

 כוצן; הוא ורוחו 4מד; הוא פי 4י י,..16,
 הנרה לבוא צריכה שהיתה במקום קצרה" בגדרך השמוש פהבא
 1 ח 1 ר 1 כן אחרי תכף שכתוב כמו צוה, א ו ה 1 ה י פ כי : ובעקרכפולה,
 נסתר. בכנוי קבצן,הוא

 צוה י והכונה )%ה(, במפיק להיות "צוה' במלת ההא צריכהואולי
 הזה. הדבראת

 וו*/44ף*

 לט - לו השפוריים והפרקים מ, לפרק ובסגנונו בתכנו מחבר זהפרק
 נבואות דברי כל אחרי פה מקומו נקבע ואולי לפניו. לבוא צריכיםהיו

 זה שעל ב 1 ט ב הספר של זה חלק לסלם כדי אדום, על והחרבןההרס
 מאדי. המסדריםהקפידו

 וגם מ, בפרק בעקר הדברים מקבילים זה פרק מדברי גדולולחלק
 : שלאחריובפרקים

 משאיר הוא אך התאנה" מעץ שנופלת הפרי וכתאנה אומר רד"ק גם1(
 הפרי. על ולא העלה על תמיד בא זה שרש כי אף "נבל" שרש של םההוראה

 ולפעמים בחלקיהם וגם התנ-ך בספרי החתימה' *תפארת על מאמרי וראה2(
 שלה הנבחרים" *הכתבים מן השני נחלק בפרקיהם,גם
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לז ישעיה : מקראחקרי

 :לה
 יהוה כבוד יראו 2:)פסוק(

 יבוא נקם אלהיכם הנה :4
 ודרך מסלול שם והיה :8

 עורים עיני תפקחנהאז
 מים במדברנבקעו
 בערבהונחלים
 לאגם השרבוהיה

 מים למבועיוצמאון
 ישובון יהוהופדויי
 ברנת ציוןובאו

 ראשם על עולםושמחת
 ישיגו ושמחהששון
 ואנחה יגוןונסו

 : והלאהמם'
 יהוה כבוד ונגלה : 5()מ
 יבוא בחזק אלהיכם יהוה הנה : 10()מ

 יהוה דרך פנו במדבר)מ3(:
 לאלהעו מסלה בערבהישרו

 עורות עעים לפקח : 7()מב
 דרך במדבר אשים 19(:)מג

 נהרותבישימון
 מים לאגם מדבר אשים 18(:)מא

 מים למוצאי ציהוארץ
 ישובון יהוה ופדויי 11(:)נא

 ברנה ציוןובאו
 ראשם על עולםושמחת
 ישיגון ושמחהששון
 ואנחה. יגוןנסו

:5
:6

:7

10

 י . י * ' ש4-כיסאי מלקי לב לקיסרי י9ר44י
 רוח".למקצר מקביי זה ומבטא לחכות, סבלנות להם שאין אלה לב,לקיסרי

 עמא: חצי--לקנה תמם--ךבצה, סלה י ,ח,7
 החציר צמח בו אשר והמקום ???ה, תהיה התנים בנוח :הכתה

 הצומחים וגמא לקנה מקום יהיה מהר( המתיבש הצמח סמל בתנך)שהוא
 1. מים במקוםרק

 בהוראת ספרה קפר : ע"ד בל"ו, *ך?ץ" מהשם בל"נ שםר??ה'
 צאן. רבץמקום

 חציר,. "מקום תחת קצרה" מבדרךסיירי

 t...ae "יצא Rb שלשה כל סדת יעריץ דהה שם ?תה לג9,
  שמה הזכיר שלא ואף ה. י ח ה על מוסב וביחיד, בלאנלנמצא,

 דמיונו. לפנירחפה
 דוהם, של בבאורו זה בפסוק וההוספות והמחיקות הפלפולים כל וראה1

 הדעת. את מניחים אינס הכלשאחרי
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 יליןדודלח

לח*
 סטטיות את-צל משיב סקיי : . . . . ~הנף מאת סאותתה-לף8.7.

 מש,ת "?י א"ע" מ*9ש יקז ?יעלות דרהאיר
 : לדה "?י סשע,ח קערת ??י ס?9ש"?כ

 אלט אמר נביא אותו אשר אחז אותו של במעלות "חגשלעלות
 למעלה הגבה או שאלה העמק אלהיה שוה מעם אות שאל-לךג"כ:
 )12ן-במעלותט קוה את אנסה ולא אשאל לא ; בפגז ענהו והוא 11ג ז)לעיל
 ועלתה ששבה ל ממע שבשמים בשמש האות את הנביא הראהוהוא

 שירדה.במעלות
 ישעיה בתשובת 13( )ז לעיל שם שנשמט מה למלא המקוםשה

 : אחזאל

 רשים זז ו א ל ס 9?םסלעם
 : אללי שת נם סלאיכי

 "קלקר במלת גומר שהוא כמו עצמה על חושב הש "מישים"במלת
 הוראתו אק אחדים מקומות ובעוד פה "לאה" ושרש אליה המוסבבכנף

 לען שרש כהוראת 1! ת ל ל י ה י א הוראת אם כי תגרע", "עיוףכהוראת
 אינני שאני עלי חושב שאתה לך די לא לו: אומר והנביא בערבית,)עג'ז(
 ז דבר לעשות יכול שאיננו חושב הנך ה' על גם כי דבר לעשותיכול

 אלא אחרי 14( א )לעיל נשא נלאיתי במלת: הכמה גםתן
 זב שלפני בפסוקאוכל"

 ; . . . . . מר לי מר לשלום הפה17*
 הקל מבנין עבר היא הראשונה סמר" כי המבארים לפי 9ר' -9ר

 לי החליף המרירות את : היא והכונה המיר, : והוראתה סמור",משרש
 שלם'. "צמוד פה ויהיה בקמץ, ג"כ הראשונה גמר" לנקד 2-צריךלשלום

 מבארים ורדק ראבע גם כי )מצאתי מקרא בחקרי 2 ד לאיוב באורי ראה1
 בשיריהם. זה בשרש הספרדים המשוררים משתמשים זו ובהוראהככה(,

 ועוד. ליית כן2
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לט ישעיה : מקראחקרי

מ*
 : אלהיכם 'אמר עמי נחסי נחמו2י

 פונה הוא ז פונה הוא למי הגיד מבלי סתם בקריאה הפתיחה היאיפה
 גם הוא מלבב הסובל. העם את לנחם צריכים עולם באי כל שומע,לכל
 ו נחמו נחמי, : הכפולה הקריאה וגם ה', בפי פעמי"השם

 אליהוקראי ירושלם על-לבךכרו2.
 איש סרטהיי 94שה שלטהסי
 ; בכל-חשאתיהכפלים והוה ס~ד לקלה9י

 ממנה אשר ירושלם את זוכר הוא עמו, העם את לנחם דרישתואחרי
 אותה. גם שינחמו וחבה יך מלאים במבטאים ודורש עמהגלה

 ישעטו ספר של ה ז ה ק ל ח ה ל כ ל היפה ההקדמה נגמרהעזה
 נחומיה דבריהמלא

 את מלאים ושולנו כמו: קלקה' בהוראת ?ליה, 99יה.קללה
 זאת לולא כי 1 הפעול הוא ו"צבאח" ממלאים, בהוראת 1ג 1 )לעילההיכל
 ציאא. מלא : לאמר צריךהיה
 : , . , . והנה דרך פ3ו טידיר קורא קול8.

 קול אנכי שומע והכונה: קצרה-, ב"דרך  הדברים באו קורא.קול
 קורא. קול הנה : אוקורא,

 ; , . . , לסישיר העקב והיה ?ששלו ונבטה וכל-הר ונשא כל-גיא4,
 עקף, עקם, עקל, )עקב, השרשים מחמשת הוא נעקב" שרשולעקב,

 הוראת תהיה וגבעה, "הר על פה ובקברו עקמימות, על המוריםעקש(
 על להקל כדי בהר לעליה בסבובים ומתפתלת חהולכת הדרך :"העקב"
 וגבעה .כל-הר אשר אחרי : ותכונה !, והירידה העליה זקיפות אתהעגלות
 עקלקלים. לסבובים צרך מבלי ישר בדרך ילכוישפלו"

 והדוריט : 2( )מה להלן וכיחוד ז למישור ומעקשים : 16( )מב להלן ור'1
 החוזרת הדרר "חזר.: בהוראת הארמי "הדר" משרש באה ,והדורים" שמלתאישר,
 ההרים. כמעלה והנההנה
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 יליןדודמ

 : דבר ןהלה מי כי יחדו כל-בשר וראו :הוה כבוד הקלה5.

 כל כי היא הכונת כי "2ק?ו"' מלת תחת לבוא צריך היההאתנח
 ממה הנפרדת "כי" ומלת ןגלה. אשר ה'" "כבוד אותו את יראו יחדובשר

 פי )כי הזה והמשפט בישעיה. רבים במקומות כמו נאכן" חוראתהשלפניה
 יוראו למאמר ולא. יחד, 5 - 3 הפסוקים שלשת לכל חתימה הוא דבר(ה'
 43. מיכה , 14 כח , 14 כא 20י א בישעיה גם וכן שלפניה יחדו" בשרכל

 הדברים. חתימות צורות אחתוזוהי

 , השדה כציץ ךכל-חמדו . . . . ,6
 ויפי", "חן שהוראתה "ס?ןא" הארמית המלה היא 11 מלהחסדו,

 ובעזרא 17(, ב )אסתר וחסד" "חן בעברית נעשה 2חיוא" "wanומהמבטא
 עלינו ויט : 9( )ט שם וכן ויועציו, המלך לפני ד ס ח הטה ועלי 28(:)ז

 ובערבית בעיניהם!. לחן נתננו : בהוראת פרס, מק-רכי ע-מפניחסד
 יכלה ויפיו ח3ל כל : והכונת 2, "יפי" על בנון ( . )נ "הסןש המלהמורה
 מהר. הנובל השדה כציץויחלף

 1 קעם סקיי גסן7,'''*

 5 כמלת האדם, בני האנשים, : פה הוראתה זו מלהלעם,

-. 
 בערבית,

 ן זה. שלפני בפסוק חציר" שר ב ה "כל למבטא מקבילהוהיא

 ; . . . , נחשבו מאזנים וכשחק מדלי כמר 3יןם סן16,
 ב"דרך באה והיא מדלי", יכמר למבטא גם שיכת "נחשבו"מלת

 יעינים "נחשבו : או בעינים נחשבו : בחוראת לו", "נחשבו במקוםקצרה"
 לו. נחשבו ותהו מאפס : 17 בפסוק כמואליו",

 חיש נמך הפקל : תעךכו-לו ומה-דמות אל תדמיין ואל-9י 18.19,
 , צועף כסח ורתמית ~רהעפו 9ךבךצרף

 ב"חסן" "חסד" להחליף האומרים זה לפסוק ופרלם Cheyne גם ורי1
 צרך.ללא

 Huldreiz Bedeutung angenommene gewOhnlich Die : אומרומרטי
nachweisbar1. 6 0 1 151 ת ,Orazie wfit חסד(, )למלת חן של המקבלת ההוראה כי 

 )!(. לה סמוכים למצאאין
 השבעים. בתרגום זו מלה תרגום וכן2
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מא ישעיה מקרא:חקרי

 שבפסוק השאלות שתי אחרי "5?9ל"' במלת ההא ס?שי נפךסיקל
 האות אם גם אחריה ור"ח בפתח הבאה י והתמיהה השאלה הא היאהקודם,

 : )כגון המדקדקים כדעת נע בשוא רק ולא ה ע ו נ ת ב היאשאחריה
 בא ולכן הערבית, *ל)הל( למלת מתאימה והיא .ועוד(, 17, יז ברא' -הלקן
 ן. הערבית )8ל( .כ ל- המקבילה הידיעה בהא כמו אחריההדגש

 תדמו אמנם האף 1 לו ולעיך האל את לדמות תוכל מי אל :והכונה
 וכו'. ז, נסכהו האדם מבני חרש אשר הפסל אתאליו

 שם על "פסל" במקום וינסך" בפעל השתמש סךש, נטךהעמל

 עץ פסל הוא והפסל אותם, שנוסכים אח"כ אותו המצפים הזהברקועי
 ויוצקים שנוסכים ולמה שרוצים, הצורה את לו לתת כדי אותושפוסלים
 נמסכה". קוראיםממתכת

 למזבח צפוי פחים כשעי : וכן זהב' ביקועי י94ני : בהיראתךר?ופי.
 3(. יז)במד'

 שלם" ויצמוד יש פה צורף. כסף ופיתקית ךרמעפו שסבוצרף
 פועל, בינוני הש והשני העושה, שם הראשץ.הוא צורף.במלת

 ד"ה: ?תהו טךץ ,שיטי ללע רירם סטמץ8נ
 47 בפסה לעיל נתהף . . "כשןן. אל: בהקבלה טאההלנין***

 : , , . . קעף כאךץ טל-שרש שף סל-יעי 8ף גלץ4ע' שף4מ

 הקל2, בנץ תולדת ןעל בנץ הם אלה פעלש שני הלש, . . .זךעו

"atlwa1נשרש. : הוראתו "4" אתרע באה כי ואחרי "שכש", בעקרו 

 ?טסקר סמוייא אלה מי-ברא וראו עטייםשאו-מרום26,
 8יש לס ושט'ץ אונים טיב ם כשם לקיםצבים
 ; ~"דרלא

 interogative 66 du forme denxiime Une מש Hibreu מאמרי ר'1

 137. - 156 צד XCIV חוברת ,ן1 .6 .6 .1ברבעון
 ותולדתו" הקל בנין "חקר מאמרי וכן "שךש". למלת ראנע פרוש וראה2

 ל"המליץ"(* )הוספה רבינוביץ ל. של "הגן'בקובץ
 "ןמולל.. בהוראת "ןמויל. 5 צ בתהלים כמו3
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 יליןדודמב

 בדרך אלה...צקץם...לכלם..., בראמי
 להזכיר צרך ואין באצבע, עליהם מורה הוא כאלו "הכוכבים", אתהזכיר מלעה,מבי

 עליה מוסבים שהם השםאת
 במלת או גאלה" במלת או הענין עפ"י להיות צריך היההאתנח

 , ם ת ד מ ב הפסוק תלקי שני להשוות כדי במקומו לא ובא"יקרא",

 אונים, מרב : בעקרו או אונים, יב מבעל : הכונה אונים.9רכ
בפתח.

 ארץ לגמר מבלי קצרה" בנודרך זה בא לס. ן%8יץ אונים9יב
 ר ת 1 י ה ד ע 1 כח ומאמיץ אונים רב מבעל כלם כי : היא והכונההמאמר.

 מורים נפעל שבבנין מאלה הוא זה ושרש העדר, ישורת יצא~"יר. ' חסר. לא מהם איש - ש לח
 שהוראתו 6( יב )קהל, הכסף חבל לרתק כמו: העקרית, מהוראתם ההפךעל
 הקשר. הרתוק,ן8ר

 ז"ל(, פינס הר"מ המנוח)חותני

מא.
 : נקהלה לטעים יחדו ןדכרו אז ןגשו . . . .1,

 ידברו. ף א בעקר: אולי ידטרו. אזןגשו

 ומלקים גדם לפניו ?תן למגל 1קךשהו צדק ממורח הקירמי 2.8,
 יעבור ירדפם י קשתו נדף כקש מךבו לעיר :rcילך
 ןז י-יז - 4ז י ךבוא לא במגליו ארחשלום

 ספר של זה בחלק מורה "צדק" שרש ירק. סטןרח לעיר9י
 הוא אחדים ובמקומות )הושיע( "ישע* שרש הוראת רבות פעמיםישעיהו

 8ג )מה תצמיח וצדקה ישע, הפרו ארץ תפתח זהו לשרש בהקבלהבא
 מ מ צן 3ה, )סו תאחר לא ותשועתי תרחץ לא נדקתיקרבתי
 1.וסב

 ועפ"ז המושיע, את צדק, איש את ממזרח העיר מי הכתה:ופח
 בטעמים, שנוי לבואצריך

 רגלו. תלך אשר בכל אחריו ללכת יקראהו לעלו.יקלשהו

 בתנך". קצרה "דרך ומאמרי בישעיה., ההשמטה *דרך מאמרי ור'1
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מג ישעיה : מקראחקרי

 מדבר הוא כי ספק אין קשתו. נדף כקש סככו ?ץ9ריקז
 הנראים האלה המאמרים בשני גם ובכן והצלחתה גבורותיו על הפסוקבכל
 כי לאמר עלינו כרהגו ועל וכאפס, כאין יהיו מלחמתו כלי כי מראיםכאלו
 בכל מלה בתוספת מתבררת והכונה קצרה", בגדרך פה משתמשהנביא
 הארץ, כעפר רבים חרבו הרוגי שיהיו חרבו", ]חללי[ כעפר "יתןמאמר:

 כעפר ויעמם ארם מלך שבדם כי ז )כמו חרבו לפני לדוש כעפר יתנם כיאו
 אשר כמץ אם כי : ע"ד קשתות 1?לי?י[ נדף "כקש ; 7( יג מ"ב -לדוש
 "ירדפם*. : ההמשך יתאים ועפי"ז הרשעים. על 4( א )תהלים רוחתדפנו

 ת"י. עפ"י וכן לקשתה נדף כקש לחרבו, כעפר יתנם , בעקרואולי

 ואת- ראשון והוה אר מלאש סירות קרא ?ע"המי-9על4,
 1 "ני-הואאחרונים

 שתי פה וישנן מראש", הלרות "קרא למאמר גם שיכת צמי*המלה
 וכו'. יהוה, אני : היא והתשובהשאלות,

 הדורות ת 1 ר 1 ק )מגיד( קורא מי חיא, הכונה טלאים, סוריתקרא
 "מי- מלת חסרון : פעויף קצרה" ב"דרך והשתמש בואן. מלפנימראש,
 ומלת ; עמה" ואחרת עצמה "מושכת והיא שלפניו במאמר כברהכתובה
 ו"קורות". "קורא- בין המבטא לשויון "קורא" אחרידקורות"

 26(. מ לעיל הניכרים מאמרי)ור'

 : ויאתיון "רבו והכסחו ס"רץ יצות ליי?או אןים ךאו5,

 אלה ; זה לפני שהזכיר הדורות לקורות היא הכונה שלסיון,?ךבו
 להן קורא הוא וכן ובאות, כבר קלבות הנן מראש הגדתי אשרהקורות
 "האסיפת*. )23(להלן

9-  14 
 פעמים: בשלש אחת כל וכמעט חזרות שלש ישנן האלהבפסוים

 לסם עזרתיך )0ה תירא אל )ש,החזקתיך
 )3ה עזרתיך . . . . תירא אל . . . .מחדק
 )14ג עזרתיך . . . . תיראי אל . . . . .--

 הלמלילה ,71שטיך יעי יטליל( מתי :?קש תולעת 4י ט? 8ל4ג45
 שעל קךש חרוץ למורג שסעיך ס1ה : ץשראל חדושלאלך
 ' טק~ם ~yb הוקעות וטיק קרים קדושסיס'גת
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 יליןדודמד

 "וגואלץק "עזרתיף* : אומר חוא )בל"נ( יעקב" "תולעת שאחריכמו
 ; אומר הוא )בל"ו( וכו' בעל חדש חרוץ ,מורג אחרי ככה בל'נ,ו"שמתיף'
 בל"ז, וכו'" חלק, . . ."תדוש

 ירושלמי(. נחום)תלמידי

 : , * * nmuil לשיא לשוקם ושין טום מבחשים וה?ביונים ך,סיים17*

 ההפסק. מפני בקמץ והשין 4ס?ה, ע"מ כשתתי משרש נפעל9?מה*
 ובנין ן, הפסק בלי וזרימה נזילה על מורה בתלמוד "שתת'השרש

 זו, הוראה הפך על מורה ממנונפעל
~fft 

 בשרשים כמו והיבש, ההרב על
 מצמאה, יבשה לשונם : והכונה אהרימלאחדים

 הוא וכן ויחרבו, ייבשו הכונה: מהים, מים קשתי 5: יט לעילוכן
 ויבש, יחרב ונהר : כן אחרי תכףאומר

 נגפי, ע"ד: *נשת" משרש נפעל לפנינו היה כאלו היא המלהונקוד
נכר31.

 כרוש כערכה ?שים שמן ועץ והךם שטה אקז כמדקראתן 19,20,
 לבם( )אל וישימו וןדעו וראו למען , ן-דו יסששורחרופר

 : . , , , זאת עשתה יד-והוה כי יחדווישכילו
 הפעלים. גבוב 20 בפסוק בא 19 בפסוק השמות גבובכנגד

 : יעקב מלך יאמר עצטותיכם הגישו יהיה יאמר ריבכם מרבו21,

 שאינו לארץ, שותת רשי: מפרש לגרץ" שותת "שדמו : עא נדה במסכת1
 נפסק. ואינו שותת אלאנוטף

 מ, בפרק 26 לפסוק לעיל ר'2

 גיזיניוס )שלדברי "נשת" בשרש זו מלה מביא השרשים בספרו ג'נאח אבן3
 )ירמ' גבורתם נשתה : עם מחברו והוא האחרונות(. השמיות בלשונות נמצאאיננו
 מפני הוא בתו הדגש כי וחושב נשתה, בצמא י3 זה: פסוקנו ועם 30(נא

 החדשים. והמבארים רדק ובז 1ההפסק
 באמרו: "שתה', משרש נפעל היא "ונשתו* מלת לדעתו כי יוצא רשיומדברי

 לתוכו, נילוס וירד לאחוריו, נילוס את הים יחזיר ולא מהים, מיםונשתו

 )נפעל *נשתתה". במקום בד-ח התו באה "?שתה" במלת כי חושב הואוכן
 *שתהן(. משרשלנסתרת
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מה ישעיה : מקראחקרי

 שני בין "ריב שהיא בערבית )חוצם( ;=" בהוראת"עצכמירציכם,
 :. טענות* דבר,בעלי
 עימלתיכם. יגישו : הקודם בפסוק שאמר העצמות אתיגישו, י . י . , תקלינה אשר טת לט ויגידו יגישו22,

 היא שהכונה אפשר כן, אחרי תכף שכתוב לנו* "ויגידו עפ"יאך,
 באה אך ידברו, אז ץגשו : הפרק בראש שאמר כמו לנו, ו2גיד1 וגשי :בוקר
 ע-ד: כן, אחרי תכף שבאה "ויגידו" עם להשואה "2גיש4' בצורתהמלה
 23(2. כח )יתז, חללי"ונפלל

 : . * * י טטע ופעלכם סאון הן-אתם24,
 ו,,מאפע" ולמאין" שבמלים המם כי חחושבים החדשים מהמבאריםיש

 ופעלכם אין אתם הן ובעיקר: שלפניהם, המלים שבסוף המם כפלהיא
 ב"און*, "אין" בחלוף זה שבפרק 29 הפסוק את לראיה מביאים והםאפע;

 ופעלכם משןן אןן יותר הנכם אתם והכונה: היתרון, מם זוהיולדעתי
 עליהם.3 בהתול כמובן זאת אומר והוא אפשרם כזה דבר אם מאפע. אפעיותר

 מגנים רבא בשמי יקיא שמש ממזרח ףאת מצפון העיריתי26,
 : וך9ם-טיט יוצר יעטו?סו-ח9ר

 בשוא עפי"ר נקודה ישעיה מספר זה בחלק באה ההפוך ייהבא'
 wfl~*1 למלת מקבילה זו ומלה ננבא, והכונה: אחריו, ור"ח פתחתחת

 : הראשון המאמרשבסוף
 ת א י ו מצפוןהעירותי
 א. ב י 1 בשמו אקרא שמשממזרח

 סגנים( )וימס "וימס= המלה: זו מלה אחרי היתה שבעיקראלא
 ויבס", "ויבא הכפל: מפני ונשמטה השני שבמשפט להירמס*בהקבלה
 פה היה ם יוצא ד ח י )ויבא-סגגים( המלים שתי שבקריאתואחרי

שויבס-סגנים".4

 לא:ג )סני בדץ שנתעצמו שנע מלשת: ח מלה מבאר רשי1
 והפשיטכם השבעים של התרגומים עפ" פה מתקסם החדשים המבארים2

 בזה, צרך אין המבאר לפי אך "יגשו", והוולגטהוטיאודוציון

 מד. בפרק 16 לפסוק להלן ר'3
 ההקבלה עט התחשבו ולא *ויבא*, ת' *ויבס' מתקנים החדשים המבארים4
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 יליןדודמו

 : נמקיהם קהו ו רוח מעשיהם אפם און כלם הן29,

 ורוקמים, ורגים א שהם מחשבותם היא: זו מלה הוראתנמכיהם.
 כלל אין זו מלה של הרגילה ולהוראה ; "מעשיהם" למלת מקבילהוהיא
 פה.מקום

 בהקבלה מסכה" "ולנסך המבטא 1 ל לעיל ההוראה באותה באוכן
 עצה".ל"לעשות

מב.
 ( יוציא לגוןםקיים ~ליו רוחי נתתי עפשי רצתה בחירי יף9ף-בו ע9ףיהן1,

 הדברים ובאו בר, נפשי רצתה הכונה: נאשי, ליסה?חירי
 הצדק כי חושב דין בעל כל כי נעלם, המשפט ייציא. . . . ,משים מונוטוני. המאמר יצא שלא זה, שלפני "בו" אחרי ביחוד קצרה",ב"דרך
 יוציא לאמת : )3( להלן וכן לאורה. מחשכה המוציאו הוא והשופטאתו,
 5(. 1 )הוש' 1צא אור ומשפטיך ימשפט

 : . . . . יכרה לא כהה ופשתה ישפר לא ךצוז ה9ה8,
 מי את ילחץ שלא וישרו צדקתו אם כי ולשתו, להראות הכונתאין
 לרוצצו. בחלשתו ישתמש ולא ונדכא, חלששהוא

 : . . . . משפם בארץ ער-ישים :רוץ ולא וכהה לא*,
 לבו, ימס לא : בערבית ( 5,,נ ) יכהה" שרש בהוראת וכהה,לא
 ירוץ,ולא

 כד ותעקר כמו: ירוצץ, לא 1רוץ,1 לא בהוראתי
 6(. יב )קהלת הבור אל הגלגל ץ ף נ 1על-חמבוע

 הקודם, שבפסוק כהה" ל"ופשתה כצמוד זה "כהה" בשרשוהשתמש
 שמן " ץ 1 צ ר תקנח על כחזרה "ירוץ"ובמלת

 916, משנת פטרסבורג בכ-י להדיא וכן1

 לב שם לא עד" ירוץ ולא יכבה *לא Randglossen) )מ י91 ארליך,2.
 משפט. בארץ ישים : במאמר פתאם אח*ז תכף להתחיל אפשר איכי
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מז ישעיה , מקראחקרי

 קיצץ ללע ונופיסם השמום בוךא והיה ה5ל אמרלה5,
 ; , ' . ' שליס ל4ם 4?9ה 3סןו54"טמ(
 האדם", ,בני : 7 מ לעיל כמו פה הוראתה "לעם" מלת 4לס,*ם

 לאמר צריך שהיה , ם י ו ג לאור ם ע לברית ואחנך : הבא בפסוקוכן
 הרגילה. להוראתה הכונה היתה אם"עמים"

 קלא מטית אמיר ממסגר להוציא עורית ?ינוכהל9קמ7.

 : חיהי?סי

 אור לסבל עיניו תוכלנה לא בחשך כלוא רב זמן האדםבשבת
 המאמרים שני של הלשכות וזוהי קצר. זמן במשך ע1ר כאיש והואהשמש,
 זה. בפסוקהכתובים

 : . , , . הארץ מקצה תהלתו חדש שיר ל:היה שירו10,
 הדברים ובאו "%ס, ועד הארץ מקצה היא, הכונה סשךץן9?צה

 "מקצהו".י מלה באותה 11 נו להלן כמו קצרה"ב"דרך

 שבהן )חצרים קרר תשב חצךים ושליו מךכר ]קולם[ושאו11,
 קדר(.יושבת
 בעיבית' .ק~לס4ר( במו יקף' מקיםקצרים,

 5ף :ךיע קנאה ןעיר מלחמות כאיש 2צא שבורוהיה 18,14,
 אתאפק אחריש שעולם החשיתי : ותגפר על-אךביויצרים
 : יחד יישאף אשם ש49השיולדה

 ל,,יעיר". הפוך צמוד בתור "יריע" באה :ךי?; קושהוקיר
 שלפניהם. לשנים בנגוד האחרונים הפעליםשלשת באי שס95ק' משייש טעילם ססשיסי . . . י%ךיס 8ףמזל?

 יציאת להחיש כדי היולדת, יחד, ששאף ישם 95עהשיולדה
 ואח"כ הכמקח, בלי רב ופן משך בחזקה פיה אל הרוח ת פ א ו שהןלד,

 לעיל* שנזכרו בתנך" קצרה וידרך ם ההשמטה "דרך מאמרי ר'1
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 יליןדודמח

 ומללות השאיפה, בעת שנצטבר הרוח את החוצת ושמת ונ צועקתהיא
 פה.1 מתארותאלו

 : ושמע ולא ?זנים פקוח תשמר ולא רבות וקאות02,

 צורת עם ובהרכבה "ראי" במקום באה פלאית" המלה רבות,ראות
 ! ע"ד "רבית". למלת להלמות כדי זו בהרכבה ובאה יראות", הנסמךהמקור

 "פקומ"2. המקור בא לה ובהקבלה 23(, כח )יחז' חללונפלל

 לאחור, ונשמע נקשיב שת שוין בכם מי28,
 את מפסיק רק והוא הדברים המשך לפי פה מקומו אין זהפסוק

 ההמשך ויצא זה, בפרק 9 פסוק לפני מקומו ואולי פה, עליו שמדברהענין
 שאמרתי הדברים הראשונות, הנה מראש, שאמרהי מה ששמע בכם מי :יפה

 עדין. השמעתי שלא חדשות מראש מודיע אני ועתה באו כברמראש,
 המקרים. קרות לפני בזמן, אחורניתלאחור,

מג.
 ויצדקו מדיהם ותנו ישמ"נו וראשונות זאת ילד בהםמי ,,. ,9,

 : אמת לאמרווושמע4

 בראשונה, : בהוראת פה באה "ךאשנרת" מלת : ~שמשנווראשנות
 הקורות את יודעים הוא או ה' רק כי להתפאר הזה הנביא ודרך 3,מראש
 קרותם.מלפני

 לא ; כמו "עדוילסיסם", בהוראת "עדי~ם" ויצדקו, עדיהםןתנו
 ומלת שקר, עדות : היא שם שהכונה 16( כ )שמות שקר ד ע ברעךתענה

 משרש -5שם" המלה את פירמט כמו Randglossen) )ב המבאר ארליך'1
 ביניהן, קשר כל שאין *ואשאף' זו מלה להמשך לגו שםשמם,-לא
 הכתוב את כדרכם משבשים שהם אלא כך, מבארים ומרטי צקנה גם2
 בל-ר. הבאות ואח'ז זה לפני המלים כל בין בל"י ישמיענו" "וראשוןומתקנים:
 אומר וארליך .ואית". מתקנים השני אחרי אחד אחרים ומבארים וארליך3

 keri Das ראית das ,1תsein absol, 1 ,8011 $1ן Randglossen : Unform, eine))ב
 אחרי כי לב שמו לא וכלם משנה. צורה היא נפרד מקור בתור ראית הקרי ,ז"א

 נפרד. מקור שהיא "פקוח" המלה הקבלה בתור לגוא תוכל לא*ראית"
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מט ישעיה : מקראחקרי

 ויאמרו : לה בהקבלה בא כאשר , ת מ א ויגידו י פה הוראתה"וזצלק4"
 יהוה משפטי : וכן בערבית, 3( )שב זה שרש הוראת היא וכן , ת מא

 10ג יט )תהל/ יחדו צדקואמת

 : . . 1 , עשי ך8?ם זך קלם גשיץ וסשס"סי ןהושעתי הפדחי שנכי12,
 היה ולא שיקרו, הדברים את מראש והשמעתי הגדתי אנכי :הכונה

 צדי הנכם ואתם אתם, ולא שמע הוא רק כי לאמר שתוכלו ור אישאתכם
 זאת,על

 ,; . , הוא, *שי Q1*D 1ם18,

 )או: סנה ועד קדום מעם והכתה: קצרה", ב"דרך השמון פהבא
 1. הכל העושה הוא אף הימים( אחריתועד

  וכמדים כלנ( בריחים והו"דיף פבלה ,סלחתילמענכם14,,.,,
 .rrיקי. : רתםפאנית

 24ג לב )דבר' בם אשלח ושן-בהמות : מלשון"%לסלוע
 ?למןג אריה דר')תלמידי

 ,בהוראתו: בערבית "( 3 ךיח כמו אנעת-רוח, הן ךיסיםפךיחים,
רוח.

 זה למלה המקבילה "בבלה* בעדות 1?ד'9ה' : בהוראת?ס,4דימי

 האותעתפ, בטרש שלהם, התרן באנעת ; ילים --?שתם
 לבנון(. צבי)תלמידי

 חילו, כל כלם, ואת בבבל, כרש את שלחתי למענכם רק :והכונה
 מתחת 1 ד ר י והן בנהר, העוברות קטנות רוח באניות בליסיסן י ת ד ורח

 כשדים ולארץ אחר, לצד פלש קלפם אשר המים ירידת עם יחד בבללהומת
 שלהם.באניות-התרן

 והלאה" הזה מהיום "גם תרגם מרטי בתנך". ההשמטה ,דרך מאמרי ר'1

 את כותב: פולץ פאול הזה, היום עד ל בנוגע דבר זה לפני כתוב שלאבשעה
 מוגגות, בלתי הן כי מהגליון, שבאה הוספה בתור מוחק אני מיום' "גםהמלים

 המהשכה. מהלך אתומטריעות
 המבארים מתחבטים ובכלל )?!(. 1?קו 3?ןקית ; השבעים עפ"י גורס וקיטל2
 זה. מאמר בבאורהחדשים
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 יליןדודנ

 מים במדבר כי-נתתי יטנה ובנות תפים השדה חית ר!כ:ם:דני 22, -20
נהרות

 בישישי
 תהלתי לי יצךתי ום-זו : בהירי עמי למיקות

 : ושראל בי שי-יג"ת נעקכ "ךאת ולא-אתי :וסקרו

 אומר הוא נהרות", בישימון דרך, במדבר "ישים כי ה' הגידאחרי
 יענה ובנות ותנים השדה חית אפילו תכבדהו הזה החשוב המארע לרגליכי

 עמו את להשקות כדי במדבר ונהרות מים הזיל אשר על במדבר,השוכנות
 אשר יעקב ורק זאת, על תהלתו תספרנה והן לו, יצר אשר העם זהבחירו,
 כי לו, הודה ולא ה' את קרא לא הוא רק הזה, המופת את עשהלמענו
 בה'. בו, יגע עודאם

 לי" יצרתי זו נעם והמאמר אחד, ענין הם האלה הפסוקיםשלשת
 שני בין להפסיק מקום ואין שלפניו, בחירי" "עמי המבטא הרחבת רקהוא

 המאמר שבראש ל"תכבדני" מקביל יספרו" "תהלתי והמשפטהפסוקים,
 יענה". ובנות תנים השדה "חית על מוסבוחוא

 אל בנגוד הוא )23( הבא שבפסוק " י נ ת ד ב כ לא "והמבטא
 אתה ורק אותי מכבדות וכו' השדה חית כלומר: השדה", חית"תכבדני
 בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור ידע : עוד הוא המאמר וכל מכבדני.אינך
 3(* )א. ידע לאישראל

בהד.
 ; על-יולי-%ים כעךבים לציר בבין וקומחו4,

 -יצמחו בהם צומח יבש חציר שרק היבשים המקומות החציר, '(בין
 רוקח(, א. משה )תלמידי מים. יבלי על אשר כערביםהם

 - ומלו מהרה )כחציר מהר המתיבש הצומח סמל הוא בתנ"ךהחציר
 חציר- : 7 לה לעיל .הכתוב לקטע דומה זה ופסוק מתקים, ואינו 2(, לזתהל'
 וגמא.לקנה

 )תוך "תוך" המלה יד על 'בתוך" כבית היא "בבין" במלת הראשונה הפיתו(
 השבעים עפ"י החדשים המבארים כדעת לתקן צרך ואין 16( ג דבר' -הגחל
 תציר" ל?(  "כלז : או ו פה מקום לה ואין הפסוק בסוף חוזרת זו שמלה ם" י מ.כבין
 פולץ. כתקון כחציר" "גנןך : או  REJ~ 50 9: 262  למברפכדעת

 ושכח היחס, במלות בית הוספת בתנ"ך שאין מוצא כפשוטו במקראושרליר
 כביון*, בהוראת )?( חציר" *9ען מתקן הוא Randglossen ובבאורו "בתוך'.את

 מים, רוה למקום כסמל ,יון- מצאנו לא אך מים. רוה במקום כחציר יצמחו הם :והכונה
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-

נא ישעיה : מקראחקרי

 ; , , . , ליעה יזיל ו9ר2ב: רתק * * * ,6,
 הוכחתי עבריים* לשרשים נשכחות וההוראות במאמרי ידו,1כתכ

 באבן והחציבה החריתה היא "כתב' לשרש הראשונה ההוראהכי
 והמכתב.,. עבריהם,,. משני כתבים לחות ללוחות: בנוגע הכתובבעדות

 16(י 15, לב )שמות הלחות על ת י רח
 28(. יט )ויקרא קעקע" ת ב ת כ ו ,, במבטא גם נמצאת זוהוראה

 בבשרכם. תתנו לא לנפש ט ר ש ו אחרי:הבא
 צורות או שמות חריתת ז"א קעקע". "כתבת אסרה התורה כיואף

 זה ענין של הרעיון המליצי בדבור נשאר הגוף, עור על קשוטיםאו
 לדודה הרעיה בקשת באה מזה לפלוני, מאד דבק פלוני כי להביעכשרוצים
 כמות עזה כי זרועך על כחותם לבך על כחותם שימני ; 6( ח)שה"ש
 את שחורת כמי זרועך ועל )=חזך( לבך על שמי חית היא: שהכונהאהבה,
 בחותמו.שמו

 אכתבנה לבם ועל : ה' אומר ה ר ו ת ה על אחרת, בהוראהוכן
 חטאת : החטא ועל ; 3( ג )משלי לבך לוח על כתבם , וכן 32(, לא)ירמ'
 לבם לוח על )=חרותה( חרושה שמיר, בצפרן ברזל בעט כתובהיהודה
 1(. יז)ירמ'

 וזח י אומר הוא וכו', אני לה' יאמר זה : כי אמרו אחרי פה,וכן
 בה'(, דבק )הוא "ליהוהק המלה את ידו על יחרת : כלומר ליהוה, ידויכתב

 המלה בראשית כפולה להיות תיכתב" מלת שבסוף הבית צריכהואולי
 ". 1 ד י ב תיכתב ובעקר"ידו",

 1. ח לעיל כבר בארתי ה' שם לפני הבאה ל האותוענין

 ןאיתיות עם-עולם טייסי לי ויעך9ס ויגידס וקיאומי-כטסי7,
 1 ל-ו חייי מלאיהנקשר

 ישעיה ספר של זה בחלק השונים הפסוקים אחד הוא הזההפסוק
 רק כי השקר, נביאי כנגד בעצמו הוא לפעמים הנביא מתפאר בםאשר
 בפי ההתפארות דברי שם הוא ופעמים אחר, ולא מראש הדברים יודעהוא
 4, )מא מראש היודען והוא המארעות קובע הוא שהוא האלילים, כנגדה'

 16-14(, 7-5, 3, מח 10; מן 21; מה 9; מב 26; 22,23,

 : )ע"ד מראש המקרים את א ר ק ל היכול כמוני מי : ה' אומרופה
 המקרים אלה ז לפני ולירכם ולהגידם 4( מא - מראש הדורות א ר 1ק
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 יליןדודנב

 מעתה הבאים המקרים וכן היום, ועד עולם עם ששמתי היום למןאשר
והלאה,

 בא וכן יערך, ומח יגיד מה שיבאר מבלי סתם' ב"ך?ס'ה4יךס
 נקבה. בל' בתנך סתמי דברכל

 : אח"כ בא והפעול , מארכים עתידים ויצרכה, סגידה : בעקרואולי
 וכו/ עולם, עם משומי]המקרים[

 הזח, היום ועד עולם עם משוטי : קצרה" בנדרך עילם' "םולשומי
 הוא העתיד על כי הזה", היום יועד נכון יותר אך הימים. קץ ועד :או

 תבאנה1. ואשר ואותיות : הלאה חנףמדבר
 גוים. ראשית שהוא ישראל לעם שבח של כנויau'-עולם,
 באור כעין הוא תבאנה" "ואשר המבטא תבאנה. וישרואותיות

 שלפניו.ל"אותיות"
 לנו. ינידו : מתקנים החדשים המבארים יב למיייקירו
 מליצית צורה רק היא יו מלה כי זה, בתקון צרך אין לדעתיאך

 אותה. לתרגם ואין 11(, ב )שה"ט לו הלך חלף הגשםע"ד:

 י ירץ"י בל צור וקין מבל4ךי אלוה היש . , , . .8,
 "ואין* השלילית המלה אין ?" "היש השאלה מלת אחרי?5ין
 חמלה את במקומה ומביאים החדשים המבארים מתקנים ולכןמתאימה,
 כפולה. בשאלה ברגיל הבאה"ואם"

 לשאלה, ג-כ אם כי לשלילה לדעתי אענה פה זו מלה4וך
 "אן" המלים נוצרו וממנה בערבית, שןג == 1,,. כמו ואיה?בהוראת:
 אחרי תפל, אותו הטחים ועין הקיר אין 15(: )יג ביחזקאל וכןוכאנה",
 ז. טחתם אשר הטיח ה י א : )12( זה שלפני השלישי בפסוקאמרו

 טל- המה יישלו יישלו בל וחמוריהם_ מהו כלםיצרי-פסל9,
 ; ןבשו למען ובל-ידעוןראו

 שהיתה במקום קצרה' ב"דרך שמוש פה גם ארו. כלםיצרי-04ל
 אומר ודוהם בתנך. הקצרה והדרך ההשמטה על מאמרי ור'1(
 Worten: folgenden die sind unverst~ndlich Oanz עולם עםמשומי
 מעולם. השמיע מי : הס)( של תקונו מביאוהוא
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גג ישעיה : מקראחקרי

 מוסב "תהו" והכנוי תהון יצרי כלם פסל יצרי : והכונה להקפל, צריכהמלה
 הפסילים, על ג"כ כן אחרי תכף מדבר חוא וכן יוצריו, על ולא הפסלעל

 על מעיד העד יכשו. למען ובי-2ךע4 כל-ןראו היהיעריים יועילג בל ם ה י ד ו מ ח 1 :באמרו
 האלילים על המעידים ואלה אודותיו, על דבר בברור יודע או שראהדבר

 יבוש להם היה היטב והתבוננו וראו כך עשו ולי ידעו, ולא ראו לאולדלתם
 עדותם.להעיד

 וןפ~להו ךצרהו ובמחכות כפחם ופעל מעצר ברזלחךש12,
 : ויחף שים לא-שתה כמ ולין גם-רעב זרועו( בכח )= לחוהזריע

קרש
 בךי

 מלה שהיתה במקום קצרה בדרך שמוש פה גם שאקוה
 את ועשה חלש כלומר: מעצד, חכש חלש-הברזל ועקרו: להפפלצריכה
 כמו עבר פעל והשני בסמיכות, שם הוא הראשון יחלש" במעצד,הפסל
 שלאחריה"ופלל"

 נעשות רבות הכנות האלילים. כנגד יפה אירוניה הוא הפסוקוכל
 ובינתים לזה, דרוש חזק וכה-זרוע טועלים, שונים מכלים כליםלעלעתם,

 לאבד לעצמו מרשה איננו והעושה זמן, דורשת העבודה : אחר מצדלעג
 1 זה מכל יוצא ומה . . . . וצמא רעב ונעשה ולשתיה, לאכילהמזמנו

 מפני "לו" מלת וחסרה לי, לף ןאין תי: קצרה" ב"דרך לח,ואין
 חזק; יותר רשם עושה ו כח ואין : הקצר המבטא כי מפני א( : טעמיםשני
 כן. אחרי תכף הבאה פלא" עם קלו* המלח את לכפל שלא כדיב(

 ף ה1ע לשתות ם כמו: ויצמא, בחור'; "יעף" משרש"מ1ף"
 הלעיטני.,. כגון: צמא, על "עיף' שרש גם מורה וכן 2(, טז )ש"בבמדבר
 עיף והנה והקמץ הצמא.,. יחלם ובאשר 30(; כה )ברא' אנכי עיףכי

 י(. ועוד 2(, סג )תהל, מים בלי שיף צמאה.,. 8(, כס)ישע'
*17-13
 אחרי הפסילים, עשית על באירוניה ממשיכים האלההפסוקים

 הוא ואח"כ העצים, חרש שעושה מה מספר הש ל ז ר ב ה חרש עלדברם
 בעצים ההשתמשות ועל ביער העצים כריתת אל המלאכת ראשית אלחתר
 לו משמשים העצים בראשונה, האדם לבני פשוטים לצרכיםהאלה

 צרכיו כל כבר כשגמר ואח"6 הלחם, לאפית ולהסקה בגחליהם,להתחמם
 כי באמרו "עיף., משרש " ף ע י Randglossen 1Pns : , 1 בבאור ארליך1(

 2. טז בש"ב הכהוה את ושכח , ף ע י : א ל 1 הצמא הוראת ישנה *עיף" לשרשרק
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 יליןדוךנד

 הפעלת כי דעתו על עולה והנה 1 שנשאר במה לעשות מה חושבהוא
 "אף במאמר "אף" במלת טמונה והאירוניה , ל א לעשית לשמשתוכל
 אל".יפעל

 העצים חצי ; אחרת בצורה עליה חוזר והוא עוזבתו אינהוהאירוניה
 - לו וחם ושבע ואוכל בשר צולה הוא השני החצי ועל להסקה, באששרף

 עושה הוא !( החצאים שני כלות אחרי שארית עוד ישנה )כאלוובשאריתו
 :(. אליו ומתפלל ומשתחוה אללו

 ובמחצה במקצעות יעשהו לשרר יתארהו "ו נפה מצים חדש18,
 :ד6 7י י , . . ,יתארהו

 ט ר ד ס ה מלאכה כלי ב?ךד, קוים ועושה העץ לוח את לוקחהחרש
 מהחלקים במקצועה להקציע צריך ומה הפסל גדל לדעת בעץ הקויםוחורץ

 העגל. הראש את במחוגה מתאר הוא כן ואחרי המיתרים,הצדדיים

 : השוי-למי 9של nutv~ :ושמחי שמל-מל 8ה . , ,16,
 קצרהש. בכדרך יבא לו' וישתתו ' הנינה:ן4החי,

 תכונה,.,.: ולא דשת ולא18,.,,
 "בו". אוי קלו", במלת להשלים צריך פהגם

 : , , . , חשאתיף וכעץ כשעיף כ"כ מחיתי22,
 ולא וחטאותיך פשעיך מחיתי י הכונה אך והענן. העב את מוחיםאין

 2(, רשם כל משאירים ואינם עוברים והענן שהעב כמו להם רשם כלנשאר

 והנמשל. המשל שבין האמתי הדמיון את הזכיר מבלי בקצרה המשלובא

 רפה.,..: הרים פצחו25,,..
 ברנה. ,רפתותיכםפתחו

 לעצרים גם כי אחרי ואומר: הזה ה"תול את כנראה מצץ אינו ומרטי1(
 במקום השבעים עפ" לתקן צריך לכן שארית עוד חצאי שני מלבד שלם לדבראץ
 )?ג יאכל בוצר גחליו על לנו: יוצא ועפי"ז נחליו, "על חציו"*על

 וחסדפם יהיהז לך אעשה מה אפריטו לך אעשה מה 5: 1 הושע ור'2(
 3. יג שם וכן רשמון משאיים )ואעם ך ול ה משכים וכטל בקרכענן
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נה ישעיה : מקראחקרי

 שיש דבר פתיחת י כנראה היא "פצח" שרש של העקריתההוראה
 והמצדקות. הסגורות השפתים שבין הסדק הוא ופה לרוחה, - סדקבו

 שבין בסדק וחדה דקה סכין שימת על האגוזים פצוח מורהובתלמוד
 הקלפה. את עישז ולפתח הסדק את להרחיב כדי הקלפה חצאישני

מה.
 לקניו לרר עיטינו מסוקסי השי ~ai-b לישיחו :שהכה-מטר1.

 : , , . . דלתים לפניו רתח אפתח מלכים ומתניגלם
 דלמים, י י 4 ף ל לטפח המתח יל?ים יריבי גוום 1 1 9 9 ללרד

 בהוראת: לפניון אפתח מלכים ומתני ; לאמר צריך היה העניןעפ"י
 נשמטה אך , בפניו לעמוד יוכלו שלא לפניה המלכים מתני חגורותאפתח
 זה. לאחר וגם זה לפני כבר נזכרת שהיא מפני זומלה

 בא אפתח אחרי הלתום, לפניו ליואח השטם, ילקיםישישי
 לשון. על נופל ולשון אסוסיציה בדרך לגמרי' אחרת בהוראה"ייגס"

 ; י . * ' טינתך נךרי?ים חלד לעיף מך2'
 הסבובים על הוראתה 4(, מ )לעיל .al~yn כמו זה מלה גםי_דן~רו?ים,

 בבואה זה לדבר מהחיא יותר עוד מתאימה זו ומלה בהרים, העולהבדרך
בל'ר.

 :(. ה ר ז ח ה על המורה בארמית אהדר" משרש באה זווסלח

 וטקעלקה טטןרח-שטש ?עו לטען י ?דקט9י יא אחרף . . , ; 56,
 י * * י ילעטושי-5ים

 בא אידעתני" אחרי !דעי.,* למען וךףת9י; ולאאאזרף
 אסוסיציה. בדרך"ידעו"

 מראה ,וממערבה" במלת הראשונה המם ום%ע?בה, שששטטף*ח

 ובאו מזרחהי עד וממערבה מערבה עד שמש ממזרח היתה; הכונהבי

 זוהי ני אומר במלונו ולוי t(a"y יב )ב"3, בהדורי" "דזרע : בתלמוד וכן1
 הדורים 181 "א : אומר Glossen בבאוריו וארליך 2. מה שבישע' הדוריםהמלה
wortr~tselhaftes חידה* היא הדוריס מלת : כלומר 
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 יליןדודנו

 ד ע שמש ממזרח : לאמר צריך היה זאת לולא כי קצרה", ב"דרךהדברים
 )במפיק(.מערבא

 : , , . . חשף ובוךא אור יוצר7.
 בדרך ג"כ בא " ה ב ר ע מ מ 1 שמש ח ר ז מ מ ,, : המאמראחרי
 . ך ש ח ובורא ר 1 א יוצר : המאמראסוסיציה

 עלךץ קדה אנשי ומבאים ומחר-טוש מצר~ם יביע יהוה אמר לה14,
 ללחים: אפם עוד ואין של 4ד מץ ותפללו אליץ . . , .יקמרו
 הדברים וסדר פעמים, ג' קצרהא באדרך השמוש זה בפסוקבא
 : הם כך המאמריםוחלקת

 :בבאו[ נקליף וסבאים כוש ויחר ייקוםןיץ4
 גיציי ?לנף 9דה98שי

 :[ ]ויאףרי ץס8?י' שליף ' '*
 עיד ווין שי 9ףאף
 טללוד[' ]ף4י?וי אלאיםאקס

 העצם על לפעמים היא . , . אל התפלל : היראת ךף4ללגאליץ
 ח )מ"א העיר דרך יהוה אל והתפללו כמו: )האלהים(, מתפלליםשאליו
 פניו את המתפלל מפנה שאליו הצד על הכוין, על מורה היא ולפעמים44(;

 שם )שם, הזה ם ו ק מ ה ל א והתפללו : פרק באותו כגון תפלתו,בשעת
 פה. וכן35(,
 : זולתי און ומושיע צדיק אל , . . . ,21

 תכף הבא "ומושיען לתואר נרדף והוא "מושיעא בהוראתצדיק,
אחריו.

 : * . 1 . צךךה מפי :יא נשתקתי 4י25,
 בערבית. )4נק( ק"ל3 השם, כהוראת אמת", *דבר בהוראתצדקה,

 9. מח לעילור'

 , ןשראל כל-זרע וותהללו ךצדקו שיהיה26,
 במלים זה שלפני 23 21, הפסוקים בשני השתמשו אחריך%דקו,

 זח שרש של העקרית ההוראה על נוספות הוראות בשתי ו"צדקה'"צדיקי
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גז ישעיה : מקראחקרי

 הוראת היא זה' לשרש נוספת שלישית בהוראה הוא -משתמש וישר()?דק
 האמקג = )=ג5( פעל בבתן בערבית זה שרש כהוראתהאמונה,

 בישועתה התהללו " בה' יאמינו ישראל זרע כל : הכתהותהיה
 ביהוה והאמין אברהם: על שכתוב במה זו כתה ישנהואולי

 בג שלמה לאמתה זאת לו חשב אלהים %, סו )ברא' צדקה לוהחשבה

*723
 הולכים בבל אלילי ונבו בל איך בהתול מתארים 2 1,הפסוקים

 - המשא בהמות על אותם שמו !(, ללכת להם אפשר )כאלו בדרךוכושלים
 שהרכיבו האלילים עם והבהמות כושלות, והן עליהן, מכבידים הםוהנה
 ועי*ז במנוסתם מתעכבים המנהיגים גם כי גורם זה דבר יחד, נופליםעליהן
 האלילים(. בעלי האנשים על מוסב ),ונפשם" בשבי לקוחיםהם

 קשאתיכם ולכהיתה לשה "צכיסם היו נכו קרם סלכלע1,
 : לעשה משא,עמומות

 כי י בכונה זה במבטא משתמש הוא יימסה, לחוה "עפיהםהיו
 בהמות-המשא, גב על האלילים שימת : לה מנון שהוא ההוראהמלבד
 לחיה פגריהם נתנו כאלו לאלילים, בוז הוראת שניה: הוראה גםישנה

 השמים לעוף הזה היום פלשתים מחנה פגר ונתתי ע"ד: לאכלה,ולבהמה
 46(, יז )ש"א הארץולחית

 ו-כרכוב, בתנך, יקושי : ע"ד פועל, בהוראת ?עול משקלושאסי?ם'
 ובחר עליהן. המשא שהטלתם הבהמות אלה : והכונה בתלמודו לשיי"?חיי
 זה מלה אחרי תכף הבא "2מוסרת' למשקל לדמותו כדי זה במשקלפה

 שדל' כהצעת .נשאומי?ם" לקרא צרךואין
  וקלה יצנפך צנוף : ע-ד ,-"ות, ו בהוראת מפשט פולה שםלעיפה,

 18(. כד )במד' יךשה אדום והיה  118,  כב)ישץ'
 נבו קוס בל כרע 'טונות: חזרות ישנן האלה בפסוקים1--7,
 נשאתיכם, ע(; )0-ה1ן9ים עמוסלת ע(ז פרעוט(-%רפו

 ~ה )4(-גשאהו 1(-5שא ש-כנשאים )0--משאמשא
 סג י ה קל ק ו - (( לקבל195)
 גיטלט. יקפל .טעי יצא נהף : זה וכנגד ט?א"' מלט :כלו "לא2.
 הענע, מתוך ורק לערנית השואה מבלי בה", מאמעים "שיהע : ראבע וכן1(
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 יליןדודנח

 אסבל, ואני אודא )ה'( ואני : כנגד וסבלהו, . , .. וישהו : 2 בפסוקוכן
 4.שבפסוק

 : ~שתחוו אף דמגדו אל וששהו צורף ישכרו . , , ,6.

 שלש מד בפרק לעיל במו "לי-, י להשלים צריך יימףיג 8ףיקודי
פעמים.

 ומיש לא ממקימי ייעטה תחייי הסיףהף ד~ה.יהי שסף עי וששהי7'
 י יושיחמו לא מקטתו וענה ולא אלייטף-י4עק
 הוא בהתול, מעץ פסל מעשה .)20-12( מד בפרק תארואחרי

 : ומכסף מזהב אליל מעשה בהתול ג"כ הזה ובפסוק הקודם בפסוקמבאר
 אליל, להם לעשות לו ומשלמים הצורף אל ומביאים כסף או זהבלוקחים
 סוגדיהם והם ביפיו האליל את ורואים אליו באים הם שעשהואחרי

 אותו ומניחים הביתה אותו ומביאים כתמם על אותו נושאים לו,ומשתחוים
 אינו והוא אליו צועקים ממקומו, לזוז יוכל ולא . . עומד. והוא הארץעל

 רבים בלשון כתובים חפעלים שלשת וץלחהיי ושהקהו י , יישתהועונה.
 שדרושים תנועתו ואי האליל של משאו כבד על להורות כדי להתול,בכונה
 )יצעק, זה שבפסוק והכנויים הפעלים יתר אך לשאתו, רבים אנשיםלו

 יחיד. בלשון באו יושיענו(מצרתה
 נימן( יעקב)תלמידי

 : , , , אלתי איש מרחק מארץ ט י ע מאוזרח קרא21.
 הבתרים בין בברית הנזכר ף ו ע ה הוא פה המכון כי ספק איןעוב,

 )לברש( לעיט קורא האלהים והכונה: 11(, סו הפגרים-ברא' על העיט)וירד
 בבל. פגרי על ולהתנפל מהרלבוא

 ההוראה *עיט, לשרשי שיש השניה בהוראה נזכר זאת באמרואך
 "איש : במבטא זה לשם בהקבלה מאמרו וגמר יעץ-עוץ, שהיאהארמית,

 משנה-הוראת פה וישנו זה. שרש של ח הוראה על לרמז י" תעצ
 טא ע החיב 1 עם זה שבפסוק שעיטא מלת סרוק בן מנחס מחברוכן
 בפרושו מסכים רש"י וגם 14(, ז )עזרא י וה ט ע י ושבעת 14(, ב)דניאל
 עוף-. בלשון לפתרו יש *וגם : אומר שהוא אלא מנחם,לדעת
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נט ישעיה 1 מקראחקרי

 צדקתי קךבתי : טג.ך,ה ~לחוקים לב שגיוני אלי שמעי 12,18*
 י , תאחר.. לא ותששתי תרחקלא
 13 בפסוק ו"ודקתי" וישר, צדק הוראתה: 12 פסוק בסוףצדקה

 ם קי ו ח ר "ה אמרו: ואחרי "ותשועתי"' ההקבלה: בעדות תשועה, :הוראתה
 כאלו לזה בנגור ירחק" לא צדקתי ""רבתי מביא: הואמצדקה"
 "וצדקתי". של הוראה אותה ל*צדקה"היתח

 בהיר( אור כפרושו גרמן)ור'

מז*
 ; לענפה רכה נק~או-לך תוסיפי לא יי * . 1 ,1

 היה תוסיפי" "לא אחרי כי דחיק' סגנון חקלאי-לף, תוסיפילא
 לשתותח תוסיפי לא : כמו עושה, א י ה ש למעשה ומקור למד שתבואצריך
 שיקראו זה הקודם, מצבך להמשיך תוסיפי לא : הכונה ופה 22(, נא)להלן
 וענגה. רכה עודלך

 : נהרית סכרי גלי-שוק לשפי-שסל צמתך גלי . . . . ,2

 "4שסד' המלה את והרסג והפשיטא השבעים מתרגמיםלנכון
 1 כן אחרי תכף בא לזה מקביל כי הקדמונים, המפרשים וכן : '(*צעיפך"

 החלק הפנים, כסוי 2(, לארץ ונגרר העודף הבגד חלק שהוא שקלסיסי
 הנשים הגוף, של התחתון החלק השוקים, כסוי כנגד הגוף, שלהעליון
 ונכבדי- בצעיף, פניהן את מכסות לכפריות, בנגוד הקדם, בארץהכבודות

 מבליט הוא ופה הארץ3(. על נגרר התחתון שחלקם ארכים בגדים נושאיםעם
 כבודה עוד שאיננה אחרי תללה פניה כסתה בו אשר צעיפה שאתקלונה
 השבל לגלוי חדש טעם נותן הוא ובהתול הארץ, על הנגרר החלק אתוכן

 מארצה. ולגלות בבל נהרות נהרותיה, לעבר עליה כי : והואוהשוק,

 מבעד רקתך הרמון כפלח : הרעיה בפני הבולט הלחי חלק על בשה"ש וכן1
 לעין( מתחת שגלחי הבולט )החלק רקתך נראה )צעיפך( לצמתך מבעד : 3( )דלצמתך
 ע"ה מורה *מבעד" ואדמדם. עגל הרמון כחציוהמלה

 ,שפל" ושרש ו,שבט', *שוט' : של זה כמו הוא ו"שבל' "שיל' חלוף2.

 הארץ. על הבנד הלק גרירת על מורה ביריית-:3
 בפרושו. מביאם ששדל וגזניום רוזמילר פרושי ור,3.
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 יליןדודס

 שלא חשבה כי יען א( ומסבבים: סבות ישנם האלה בפסוקים11-8,
 יען ב( ו יחד הדברים שני עליה באו לכן - שכזל תדע ולא אלמנהתשב
 שאיש הרעים מעשיה בעשותה בטחה חבריה ועצמת כשפיה רב לסבתכי
 לא בה, אור לראות תוכל ' לא שהיא רעה עליה תבוא לכן - יראנהלא
 : ככה היא הכתובים וחלקת ממנה, להמלט איךתדע

 ולטסי הני כלבבה החמרה ל?טח הישבת קדינה ואת שמעיועטה8,
 : ?כול 8ךע ולא "לקרה אשב לאע?

 כלשם ואלמן שכול אסר ביום רגע שתי-אלה לך ותמאנה)לכן(9,
 י זלוץ באו..
 בסחי( )= נת?מחי מאד חבריך בעצמת משפיף ברב כי()ויען10.

 ודז?ד חכמתף האני "ין אטרת הרעה( עשותך )בשעת?רזסך
 : עוד ואפסי הני כלכף ותאמרי שובבתףהיא

 שחרה תדעי לא יעה ללוף ובא )לכן(11,
~hC1 

 לא הוה עליף
 י תדעי לא שאה פתאם זל-ף ותמא כפיהתוכלי
 כבר שיכים וכו' קלעיך בהב : והמאמר עלזך" יפאו הוא 9 פסוקוסוף

 10.לפסוק

 אולי קעעומיף יגע? שהשי כשסוף ושלב בחבריף עיךי-נא112
 , טעריצי אולי הועילתוכלי

-ews

 ם ה ב יגעת אשר הדברים באלה הכונה: י?עלאיד' ?עט
 נעוריך. בימי עודלהשיגם

 בעד לעצר תוכלי אולי "ת?%רי*, אותיות: סרוס שערוצי,אולי
 עליך. מלבואהרעה

 י טחו שבת אור לסים וסלת שיז שרפסם,., שש כקש היו הפה14.
 )כירה האיר את השמים הקדם בני ארץ כמנהג ?גאו. לשכתאור
) ובערבית למקום ממקום להעבירהשאפשר  "נקל* מנקל-משרש - 
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מא ישעיה : מקראחקרי

 להתחמם. לו מסביב יושבים חבית ובני החדר באמצע חחעביר(2נ

 ,.: מפעורוך, מסריך נכות ישר לך היו שן16.
 ג"כ פה ובא 12, שבפסוק המבטא על חזיה יקעורץךי :hd?plף?ר

 אהבתם. להשיג יגעת אשר : והכונה קצרה",בעדרך

כוח.
*1~vtne יצאו יהודה וממי :הודה ישם סטריים בית-שקב זאת , , . ; 

 העין בהשמטת !(, "9מעי' הוראתה "9מי" מלת :צאו, ןהוךהיורטי
 ,בעי" מן ו"פי" "זערת', מן "זךת" עאדי שלפניה, המם אל הצירהותעברת
 2(.לבקשה

 רק לא ממעי".", איצא המבטא את שונים "מקומות במקראומצאנו
 שנאמר 4( סו )ברא' יירשך הוא ממעיך יצא אשר : כגון באב, גם כ"אבאם
 ועוד. 11( טז )ש"ב ממעי יצא אשר בני הנה : אומר ד ו ד ו ' ם ה ר ב אל

 : לך קרא טעמן ופטרן תכחד כגור ןך"תי כי , * , ,8
 ב ק ע ן ט ב פ : נאמר שעליו ליעקב רמז לך, קץא מפכןופשע

 4(. יב )הושע אחיואת
 כהן-ךיז( דוד דר')תלמידי

 : קני בכור בחךתיף כככף ולא צרפתיף הגה10*
 צרפתיך והכונה: קצרה", ב,,דרד השתמש בסכף, ולאצרפתיץ

 על פעידה יבכיר" והמלה כסף, בו שצורפים במצרף כסף, במצרףולא
 3(. זו מלהחסרון

 שהציע Secker אחרי הנגררים החדשים המבארים להדיא מתקנים כן:(
 בו. ירך שאין זהתקון

 14" "ראו בשם ב האות אחרי נשמטה כזאת עין כי הנני חושם עפי"ז2(
 )בראשית בעניי ה' ראה כי לאה: מדברי בא הכתוב של האטימולמיהשעפיי
 32(כס

 "בגד" במלה : פעמים א אות השמטת רואים הננו יעקב בני שמותובפרשת
 במקום שבאה *בי"ו"' במלת גם נשמטה זו אות כי חושב הנס ועפיז גה בא :ת'
 גדש ,בא כבטוי ממש אשרף*בא

 להביה מאר קשה בכסף/ "ולא : אומר פולץ3(
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 יליןדודסב

 "בחנתיך" במקום הארמית ב,,בחרתיך" השתמש עמק ?כוריסךמיף
 1(. "בכור" עם הצלצוללהשואת

 טת ראשון יני הוא אני מחמאי יושיאל געקכ טלי שסע14-12.
 קרא שקלם טרסה ויטיני ירץ :מדה ידי אף : בסאוןיני
 . ?לום ה?כצו : )=כלם( בקשי נעידו עלייםאני

 ; , . , ושיעי
 הפסוק המשך הוא שמים. טפחה וימיני ארץ יסדה ידי "אףהמאמר

 יחד ושניהם 14. לפסוק ?צרף הוא וכו', אליהם, אני קרא והמאמר 1הקודם
 מקראי, וישראל יעקב אלי )שמע 12. פסוק של הראשון החצי המשךהם

 ישראל לבני הכונה "אליהם" במלת הנסתרים ובכנוי וכו'(, אליהם, אניקורא
 לפניו, 1 ד מ יע ו ולארץ לשמים ה' שיקרא טעם אין כי ולארץ לשמיםולא

 גרזובסקי( עמיהוד)תלמידי

 : * * * יסעוריו ט"יף ו4י4טי זיקף כחול ווהי19י

 ם י צ י ב ל מכון הוא "כ?עלתיוי : במלת ס?עיסיו, לסעיףוצאצאי
 הים אל חוזר השם שאחרי וחכנוי ?בום. הדגים שבמעי מאדחורבלת
 . מ( י ה כגלי )וצדקתך זה מאמר לפניהנזכר

 גרזוכסקי( עמיהוד)תלמידי

 יהוה גאל אמרו ךארץ 2ד-קצה הוציאוה זאת השמיעי ענייי . . . '20
 : יעקבעבדו
 שלש, שתים, אחת, מלה של במאמרים בהדרגה באיםהפסוקים

 : )21( לעיל כמוארבע,
הגידל

 זאתס??יעי
 חארץ עד-קצההלציאיס

 : שיקב עליי ןהוה*5לא?ר4

 והעיקר כאן' סופר שטעות נראה ...ולי : אומר כפשוטו* ב'מקרא וארליר1(
 האחרים. החדשים המבארים וכן בנרן,בחנתיך,
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