
סג ישעיה : מקראחקרי

מט*
 : . . . פרור לחץ וישימני . . . חיה תחרב פי וישם2,

 יער - )כי ויברא" שרש כהוראת פה הוראתו יברר" שרשפרור,
 שנינת על ,ש *ברי" שרש מורה ובערבית 18(, יז -יהוש' ובראתןהוא

 ים". ונ שנ למחציך הדומה ור" ר ב "חץ ומזה-המבטא: העטים. אוהחצים
 זה שרש נמצא וכן שלפניו, חדה' ל"כהרב מקביל זה ומבטא 6(. מה)תהל'
 החצים. סברו : במאמר 11 נא בירמ' חץ עםבקשר

 : מסילת חסר-שף וחשמל דהה עודי לי ויאסר8,

 לישראל אתה דומה אתה, ישראל אתה, עבדי : לי אמרהאלהים
 ועם אלהים עם ת י ך ש כי : ישראל שם להוראת רמז ופה יעקב(. =)

 29(. לב )ברא' ותוכלאנשים

 : לקטון וממלתי להרף כל-הרי ושטתי11.

 חירמון" מלת אך המסלות. ת ה ב ג ה ל טעם אין לרמוץ,וממסיסי
 במם, חזק דגש להיות צריך היה וכנראה הריש. אחרי 11 בחסרוןכתובת
4 )רם לן לשרש בהוראתו הדומה *רום'( )ולא: *רמם"משרש  המם( 
 מקום אין כי ויבנו. יתקנו מסלותי את והכונהי בנין. תקן :בערבית
 מוסב הוא כי בל"ו הפעל בא כן ועל ומסלה. דרך על *רום* שרשלהוראת

 והסוללים, המתקניםעל
 עבריים, לשרשים נשכחות הוראות : מאמריור'

 : עמיד קמי חומוס7ף ספה~ף 2ל-נ14ם הן16.
 כפי. על שמך את חקקתי סקסיףי כ78םעל

 5( מד לעיל11ר'

 ם ת ו ח כ שימני ע"ד "חותמ7ף" בעקר: אולי סעיד, סדיחוכוס7ף
 לבך על אותו ppn : שהכתה ו" ח )שה"ש זרועך על ם ת 1 ח כ לבך'על
 אלקלעיג א, )תלמירי הרם. את ,כחוקקים כמו זרועךועל

 תמית עיני לנגד הם שמך חקקתי שעליחם החותמות :והכונה

 1 יצאו מכף ומחריביך מסרם7ף בניך טהרו17.

 להיות צריבה שהיתה במקום קצרה" ב"דרך השמוש ישנו זהבפסוק
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 יליןדירסד

 יצאו כי ומחריבים המהרסים על ובאמרו הכתובה, למלה מתנגדתמלה
 וא!( לב מהרו לניה, )או: בניה כי לאמר עלינו אזממנה

 בתנך-(. ההשמטה "דרך מאמרי)ור'

 שיו"כ מקרי neu ני הריסתך :מלץ ושממתוך יתקוף ?י19*
 : מכלכולורחקו

 מבלעיך" ויורחקו סופו: וכן "הריסותךש( )עד זה פסוק של אחלק
 עתה אכי והמאמר 17. שבפסוק יצאו, מסך ומחריביך מהרסיך : כנגדמכונים

 ]לבוא[" בניך "מהרו אל מקונים זה, שלאחרי והפסוק מיושב"תצרי
 ההוא. הפסוקשבראש
 2(, נגמר בלתי זה מאמר ~ךייסףן נ4ךץ ושיממוף סרבמנףשי

 תבנינה. : לאמר צריך והיה קצרה" בכדרך באכי

 : טועא~ה סל-וסף ובנסוך וחף כסף :קביאו22י

 11(י מ )לעיל ישא ובחיקו טיאים יקבץ בילעו ד: ע?ח4ז"בחיק'
 הוא החיק 12( יא )במד' הזנק את האמן ישא כאשר בחקך שאהווכן:

 מניחים ושם לחגורה, מעל בכתנת הפתוח במקום והכתנת הגוף שביןהמקום
 על חצן = . ג השם מורה ובערבית אתם. 3נושאים שהם מההכפריים

 נערתם חצני גם : 13 ה בנחמיה שכתוב ומה הבגד.'(. כנף על ולא ק יח
 חלק בשפת הימניים ובאצבע בבהן לתפש המזרח בארץ המנהג עפייהוא
 חלק אין כי להראות כשרוצים אותו ולנענע לחזה שממול השמאליהבגד
 עליו. המדבר העצם עם זאתלעושה

 את לשאת הערביות הכפתיית דרך כז ת"שאוהי 1י-וסףוכנתוץ
 מוסבים ופניהם לפנים הכתף עברי לשני רגליהם כששתי כתפיהן עלילדיהן
 ראשן.לצד

 מהרו טעם: חסר תקון )ז( מתקן ופולץ )רש-4( לשוב- בניר *מהרו1(
 מהרסיך. ך י נ פמ

 חסר מה כי החושבים ומרטי דוהם וכן )שדל(. נשלם בלתי מאמר פה2(
 מיושב". תפרי עתה *כי שלפני והחלק זה ממאמר השניהחלק

 במלונו. גיזניום וכן3,
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מה ישעיה ! מקראחקרי

ב.
 פנסכם הבטש מךכר נסרות ישים ום אקריב %24ימיסן . . . , , 8 21

 ךשק הדרות שמךם אלביש : ב4םא וסטת הלםטלין
 : כמותםאשים

 הוא כן הכל ללבש ה' שיכול כמו כי שלפניו, לזה נגוד הוא 3פסוק
 המטר. מריקי כבדים בעננים השמים את לכסותיכול

 מהוראה לקוח זה )שמבטא לאבל איננה כסותמו אשים "ושקומליצת
 על מורה בצורה זה ציור ובא בהם. הצרורים המים לשפעת אם כיזו(
 השמים התכסות הוראת מלבד בה שיש שלפניו נקדרות* בהשפעת5בל

 )כל ויגון עצב הוראת גם 45( יח מ"א - עבים התקדרו )והשמיםבעבים
 לג לח תהל' -- ללכתי קדרהשם

 לקמע *לן לי ועי ל%וים.,,,פלחר לשק 4 נתן דיההרף4.
-.כלמרים:
 פה הבאה "למודים* במלת גלמודיב, לשמע למידים...ליצה .י

 והרעיה 1 ומדע חכמה  ווי[ ]לשט : הוראתה הראשונה שלם, צמוד ישנוויעמום
 הוא ו"למוד* 18ג נד ולהלן 16, ח לעיל )כמו לומדים תלמידים, ;הוראתה
 משקל. מאותו  י1ויוןוי  111111, נטם חלאתאר

 עקךו 4קי ,טמע יטה ירא בכם מי140נ

-ww 

 עסקים סלץ
 4ל4ם הן : טאלהיי ודומען והוה בשם ובטח לו נגהוטין
 : בערתם ובדקות אשכם באור לכו נקות מ14רי טשוהדסי

 שלפניו תגלדי" הוא "הלד" במלת הנושא משסים, סלדהלר
 על מדבר הוא והלאה, 4 מפסוק הקודמים, בפסוקים גם כי -הרה?, "קראולא
 ביניכם מי היא: והכונה זה. בפסוק וכן מתנגדיו, השקר נביאי ועלעצמו
 פסוק )ראה אור בלי בחשך הלך אשר )הנביא( עבדו בקול השומע ה'ירא
 1 ישועות לבשר אותו השולח בה' יבטח הזה האיש - לסבלותיו(, בנוגע6

 זיקות ומפזרי אש קודחי כלכם הנכם כי שהתפארתם השקר נביאי אתםאבל
 איד נראה הבה לו(, נגה ואין חשכים הלך אשר )כנגד:וניצוצות
 הדלקתם. אשר וניצוציה אשכם לאור ללכתתוכלו
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 יליןדודסו

 לי(. נגה )ואין קלו" במלת להיות צריך 10 בפסוקוהאתנח
 "לסו  "הן מתנגדיו:  כנגד  מבטא  אותו בא האלה הפסוקיםובשני

 פללם"."הן

 מלת בהיר( באור )ברמן, מבארים יש ויקית, יאןרי ששקךסי
 "?ןךי". בהוראת"מאזרי"
 )8נ[, נקדח" שרש מורה בערבית כי "קדחי", למלת מתאיםוזה

 חלמיש אבן על המושם מהר הנדלק דבר על פלדה בחתיכתהפאה
 :. ההכאה ע"י החלמיש מאבן הנפוצים הניצוצות ע"ילהדליקו

 7(, כס )תהל' חש למבית הצב קול-יהוה המבטא: לדעתי באומזה

 עליהה הקול דפיקת הזק עשי אש להבות חלמיש מאבני חוצב ה' קולכאלו

בא.
- 1 מו כמו זה,פרק  צדק ידפי אלי שמעו : ת 1 ר י ח מלא לעיל, 7 

 , . . נעם. 1 )2( . . אל. הביטו )1(, . . אל. הביטו י )7( צדק יודעי אלי שמעו)1(,
 הלא ; 1( )נב עזך לבשי עורי עורי )9ג עז לבשי עורי עורי ; )3( . . .יחם
 )10(י ה... היא את הלא )9ג ה... היאאת

 מיד 'טתית...)17(י ,פתית...,
 התרעלה כוס את מידך )19ג התרעלה כוס אתן"בעת חמתו כוס אתיהוה

 )22ג חמתי כוסאת:חבעת
 1(, נב )ש עורי עורי זו: אחר בזו בודדות במלים חזרות באווכן

 )17ג התעוררי התעוררי )12(, אנכיאנכי

 פליטי : נמך,ם פור לאל-מימת חצילם של-צורהפיטו . , . . . 2 ,1
 : . . . . "חוללכם ויל-ירה יסייםשל-ץ4?ךם

 "9יני" מיית חסרות 2מךמם. פור טמאת . . . . חצבתםצור
 יהכניי היסס במיית הקציה" "הדיד עפ"י הפעיים 'ט3י אחייהשששה"
 מכיון אבל , ]ממנו[ נקרתם ברר ואל השני: במאמר היה והעקראחריהן,
 מלת הוסיף לכן 2 בפסוק אומר שהוא כמו ולשרה לאברהם מכוןשהוא

 כי ושכחו *מאזרי", במקום *מאירם מתקנים המבארים יתר ואחריו קנופל1
 זיקות" ל"מאירי מובן ואין ,הזיקות", את ולא שהוא עצם איזה או מקום איזהמאירים

 )ז(. באזורם ז( )זיקות החצים את השמים : מבארואורלי
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מז ישעיה : מקראחקרי

 י. לאברהם מכונת ציר שמלת כמו שרה על להורות בל.נ,"מרקת"

 : ומרה וקול תודה בה ךמצא ושיףה ששין . . . . ,8

 גדולות ת דל תר שתי ואעמידה בהור': "תידה" מלת פה באהלדעתי
 וקול : ההמשד ועפי"ז ובשירה, בהמון הקפה , ז"א 31(, יב )נחמ'ךתה~לת
 19(, ל )ירמ' משחקים וקול תודה מהם ויצא וכן:זמרה,

 כעשן ששם כי ממחת אל-הארץ והכיפו לזיקם ל"טום שאו . 6 11
 וישועתי :מותץ כטי-כן וישכיה הכלה שכנד וקירץושלחג
 : . ' . . ץךק רךמי אלי שמעי : מסת לא ר4ךהתי "ף:הלעולם

 איך נמלחו", "כעשן המבטא של באורו קשה ימלחו, כעשןשטים
 ? נמלח הוא האם - והעשן ז כעשן נמלחיםהם

 המלה שבראש מזו מלה של בסופה אות של הכפלה פה ישנהלדעתי
 שבראש מהנון שבאה "כעשן" מלת שבסוף הנון והיאשלאחריה2,
 וסחבות למלחים היו : ז"א נמלחה פעש שמים כי : והעקר 3."נמלחו"
 יפה ועפי-ז ש. 4 יאכלם כבגד כי בפרוש: 8 בפסוק וכן עש, אכלםכאלו

 תבלה. כבגד והארץ :ההקבלה
 כבר ואצרף ע"ד: עש, ע"י כאלו "כףעש", הוראתה "?עש"ומלת

 "כבבי-. היא שבר במלת שהכונה 25( א )ישע'סגיך
 לפני ידכאום : עפ"י )ו(, נדכאו כעש : Cheyne בתקון צרך כלואין

 לכאן. ענין כל לו שאין 19(, ד )איובעש

 מתקן הוא ולכן ש י ט פ רק היא *מקבת' כי מוצא באוריו כשגי וארליך1
 בתקון צרך ואין הפסוק, שבסוף "נקרתם" לפעל להשוותה כמקרא שאיננה,מ"לת'

 גם מזה והן נקוב, חלל על שרשה לפי מורה "נקבי משרש שהוא *מקבת" כיזה'

 המתחילה השלוח ככתבת *?nle~ לקראו צריך אולי אשר השם וגם "נקבה"השם
 זה. לפסוק מתאים וודאי וזה ה", ב ק נ "ה ר ב ד וזה :במלים

 ושמו אחת אות של ?נח ונשאר השורה בסוף "כעש' מלת היתה ואולי2

 ובדפוסים היד בכתבי כן עשו כאשר הבאה, השורה שבהתחלת הנון אתשם
 *כעש". מלת אל נדבקה ואח"כ הראשונים,העתיקים
 לא העתיק העברי בכתב כי כפופה נון ואחריה סופית נון פה כי להקשות איןנ

 )שבת, בתלמוד הדרוש בא וע"ז המלים, בסוף סתומה מ ואות פשוטות כנפצ אותיותהיו

 ) מנצפך 1 ע"א(קד
-  

  זה. "דשו הנביאים : כלומר אמדום, )הנביאים( צופים ( לפד מן
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 יליןדודסח

 למלת בהקבלה ו"צדקתי" מלת באה 8 בפסוק וגם פה גםוצדקתי,
 זה בפסוק *וצדקתי" ואחרי זה. בספר אחרים במקומות כמו"וישועתי",
 צדק" נרדפי צמוד בצורת הבא בפסוק בא וישועתי,שהוראתה:
 הרגילה.בהוראה

 המחצבת היא את הל4 . , , , יהוה זיוע ש לבשי עוריעורי9,
 : בגין מחוללתיסב

 "הורגת שהוראתן האלה המלים שתי ?חוללת' . ' .קיסי?ת
 לעיל 2 1, שבפסוקים והתחוללכם" "?צ?סם" כנגד פה באו ??ל"ומפילה
 אחרות. בהוראות שםשבאו

 ז-ל(. מורחי נהוראי)תלמידי
 ץ ח ,,מ המבטא 12( )כו באיוב בא רהב* "המחצבת למליצתבהקבלה

 השני בפסוק שם נמצא וכן י, שחצבתם" אל להתאמה השנוי בא ופהרהב-,
 בריח. נחש ידו ה ל ל ו ח)13(,

 דכאת אתה : 11 פט בתהלים ,רהב' יד על ,חללי שרש נמצאוכן
 פה. *מחוללת" : מלת פרוש נכונות על שמורה מה ב, ה ר ל ל חכ

 ארץ ולימד שמים לנסע כסיתיף ידי ובצל כפיף דבךי ואשים16.
 : 5מה ?טי לציוןולאמר

 ורק שלאחרים למה ולא שלפניו למה ענין פה איננו הזההפסוק
 ארץש ויסד שמום "ננטה אחרי באה שקץ" וליסד שמקם "לנלעהמליצה
- 13,בפסוק  מט. פרק לראשית הקבלות ישנן זה ובפסוק 

 המאמר 1 2( )שם חרה כחרב פי ל,,וישם מקביל בפיך" דבריויואשים
 והמאמר )שם( החביאני", ידו "בצל למאמר מקביל כסיחיך* ידי"ובצל
 8(. )שם ארץ" "להקים למאמר ארץ""וליסד

 לכרש. האל דברי הם אלהוכל

 במקוםקצית. י ??ית ?מית התרעלה כים את-קכקת . . . . ,11
 "טצת-

 לקרבתה מנל"י "מצית* באה הכפולים מגזרת

 באיוב כמו פה לגרס מציעים ואחרים וטרליך מרטי ואחריו הוביגןו
 *חצבתם". אל ההתאמה עם התחעבו ולא רהב",*המוחצת
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סט ישעיה ; מקראהקרי

 וראינה צאינה ע"ד; ; 9( ע"ה )תהל' ישתו ימצו וכן: י, "שטית"למלת
 ועוד. 11(, ג)שהיש

 )החרב והעב והשבר השד גף :נוד סי קךאמןך סשה שקום19,

 , טנףקדטי
 הארבעה והם פגעים, של ת 1 ג ו ז לשני הכונה כנראה?מןט,

 אח"כ.הנזכרים
 ורעב חרב : הפגעים שלשה רבות פעמים נזכרים וביחזקאלבירמיה

 2; לח 36; 24, לב 18י 17, כס 13; 8, 9;כז כא 2, 12,טו יד )ירמ'ודבר

 הננו בדוד וכן 16(. יב 15, י 112 11, ו 12; ה 13.-יחז' מד 22; 17,מב
 בארצך ב ע ר שנים שבע עליך... נוטל אנכי שלש : הנביא גד בפימוצאים
 ימים שלשת היות ואם )חרב(... צריך לפני 1סך הדשים שלשהואם
 או "החיה', והוא רביעי גם נוסף לפעמים ורק ; 13( כד )ש"ב בארצך ר בד

 במקום בא ופה 21. יד ; 19-17-15-13 יד ; 17 ה יחז' : כגון רעה,יחיה
 והשבר". "השוד והחיההןבר

 כדבר קרה למי טנטקךב, קטי בסקרו: ינףטף, מי וסאאבוירקב
 והבית האלה, הרעות כל עליה שבאו יחידה שאינך בו, לנחמך שאוכלהזה

 שוחט( ישראל )תלמידי ולכאה לכאן משמשת "והחרב" שלהסופית

 המאמר. שבראש לך* ינוד "מי אל בהקבלה פה "9י" באהואולי

 1 אלקןף גערת והוה סטת ס9לטים 1 . , . אלפו צניף20,

 : הוראותיה בשתי ההוראה משנה בדרך באה "חמת* המלה ןהוה,חטת
 אלהק* "גערתעפ"יהמבטא

 הסמי
 וחמה, כעס בהוראת: הש לה

 כוס את ממך לקחתי הנה : זה פסק שלאחרי השם בפסה המאמר עפ"אך
 גם באה הש עות תטיפילשתותה לא חמתי כוס קבעת אתהתרעלה,

 )דבר' "נם תנינים חמת המאמר: עפ-י )תרעלה( רעל בהרעתפה
 3ב.לב

 וקצית. אותה 1,טתית : 34 בג יחזקאל וכן1
 החדשים והמגארים צית, חסר : "סי' מלת על ואמר בדבר הרגיש וראבע2
 ינחמך. מי :מתקנים
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סי  -
 ייין דיי

נב.
 : וטמא "רל עוד :בא-בך יוסיף לא סיהקךש "יי ומיקים מיטךמך כשי לישי צקן "2ך לישי עיריעירי1,

 השם גם מורה וכן יפי, על גם הזק על גם מורה הדגוש רעו"שרש
 וכתפארת" "עז" מוצאים הננו ובתנך והוד. תפארת על בערבית ( "כ )"?ז'

 עזו לשבי ויתן 17ג מח )ירמ' תפארה מקל ע"ז מטה כגון:בהקכלמה,
 :. 61( עת )תהל' ביד-צר 1 ת ר א פ ת1

 יאדר" בשרש מאחדות וההזק היפי הוראות את מוצאים הננווכן
 הוא 1וח16 החזק על בעברית המורה יחסן" השרש וכן ו"הדר",)אדיר(

 היפי. על )=4ט( בערבית מורה 9( בכאלונים-עמוס
 1. מז לעיל ר' זה לסגנון :בא, יוסיףלא

 שביה צוארך מוסרי התפתחי ירושלם שכי קומי מ"פר התנורי2.
 : שוןכת

 צווי היא ליקוקי" בהקבלה א( הוראה": "משנה יש זו במלהיסי'
 וההפך ; כסאך על ושבי הארץ על מישיבתך קומי והכונהי ישב,משרש
 ושבי מכסאך רדי : היא שהכונה עפר, על י ב ש 1 י ד ר : 1( מז )לעילמזה
 ובהקבלה ב( פסוקי באותו כסא" אין לארץ, עשבי כעדות הארץ,על

 י ב ש ב בניך לקחו : כמו שרש, מאותו בל"ז שם היא ציין" "בתל"ץ9טה"
 - 46(. מח )ירמ' ה י ב ש בובנותיך

 בתנך"(. ההוראה *משנת מאמרי)ור'

 עשקי: באפם ואשור שם לבר בראשנה סמי ירך ק(4רובפ ..י4''
 להשלים וצריך קצרה", בגודרך שמוש זה פסוק של הראשון בחלקיש
 2. אשור על השני בחלק הנאמר להעשקו* בהקבלה רבים" ימים בו"והתעמר

 : . . . -ן9 מטי למח כי :הוה 1טם פה טה-לי ורמה15

 וארליר. גזניוס נם בזה הרגישו1
 סמה להוציא שאפשר מה מצרים אצל חסר כי הוא גם חושב וצ'יטה2

 אשור. על זה בפסוקשנאמר
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עא ישעיה : מקראחקרי

 עושה ואינני ידים בחבוק יושב פה לי מה : להשלים צריך פהגם
 :, ? עמי את להושיעדבר

,6

 : חיי הםדסר כי-הגי-הוא ההוא סים לכן יק: עטי ידע לסי

 עמי ידע לכן ובעקר: הראשונה, כפל רק היא השניה "יין*מלת
 ההוא. ביוםשמי

 טיב יסורי ?לום משטיס רישי רגלי על-ההרים 9ה-נאוו . 8 ,1
 קול ??א4 אסלך קול חלחול: סלך לציון אמר ~שואה9יייע

 : עיון !יקוה ישוב יראי ~lru עין סי ~-יינקךי

  הבשורה את לבשר מבבל הבא המבשר את אחד מצד מתארהוא
 בירושלם הצופים את שני ומצד כרש, והכרזת בבל מפלת בשורתהטובה,
 מרחוק המבשר את ראו אך והנה, לבשורה, ומצפים ההרים עלהעומדים
 ובצהלה. ברנה קולם להרים כברהחלו

 רנה. קול משמיעים )יחדו( זה לקמת זה כאלו מאד, יפה תאורוזה
 משתמש הוא הבשורה ות ר מהי את להזק כדי כיובראותנו

 - טוב מבשר - שלום )משמיע מלים שתים שתים בני קצריםבמאמרים
 בדברו שני, מצד כי נבין - ( ! אלהיך מלך - : לציון אמי - ישועהמשמיע
 "בדרך וגם קצרים במאמרים ג"כ משתמש הוא ירושלם שבהרי הצופיםעל

- ! ישך קול :קצרה"  : היא צפיך" במקול שהכונה ירננו, קול-יחדו נשאו 
 את אסלו גומר איננו קול* ינשאו השני במאמר וכן ע. מ ש נ צפיךקול

 2. עקולם"המלה

 נשמי הברו מתוכה צאו תגעו אל טמא משם צאו מורןסורו11.
 , ~הלהכלי
 גם ולפעמים מבבלן לצאת שולים בצוויים קצרים מאמרים באו פהגם
 "?אי לסור, 1 ? מ5 להזכיר גם מבלי סורו!" - "סורוו קצרה*:ב"דרך

 מה : כלומר בבבל, פ" לי יש מה ועתה : מוזר באור טה מבאר מרטי1

 ז לבבל עמי לקח יה בעדקבלתי

 למחקה ומציע בזא"ז טעמים "קול" מלת שתבוא יפה לא כי חושב מרטי2

 נריץ. כהצעת ב"כל" זו "קול" לשנות או *גשאו' אחרי בה צרך איןכי
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 יליןדודעב

 טמא הוא בה אשר כל !' "טמא בברור, מקום מאיזה להזכיך מבלי !*מים
 קמין למי להוייע מבלי לתיקה!" ,י?אי ]בו[' t1p?e* "5ל אחת!(,)במלה
 הנסתרתיכנוי

 רגש ועל מבבל, ביציאה ת 1 ר י ה מ ה על להורות זה וכל
 שמה. להזכיר גם חפץ שאיננו לבבל והבוזהשנאה

 וזהב, כסף כלי מהמציים לשאל ?וו שם אשר מצרים יציאתוכנגד
 בבל. של דבר בשום לנגע לא !, תגעו אל י הצווי פהבא

 ןהיה לנטיכם הלך כי תלכון לא ובמנוסה תשאו כחפזון לאגי12.
 י יארל שלהייףטטי~ם

 מצרים-דבר' מארץ יצאת בחפזון )כי מצרים שביציאת החפזוןכנגד
 בחפזון. ילכו לא כי פה נאמר 3(,טז

 שבפסוק והמקצרים הקצרים במאמרים המבע החפזון כלואחרי
 בחפזון לא כי ואומר: זה חפזון על מתנחם הוא וכאלו נח. הוא -הקודם

 וכו'.תצאי

 לאמר צריך היה ןשרטל, אלמי ושאפפכם והיה ליגי9םהלך
 והשתמש שנה, ה' כבוד מפני אד "?פ~יכם", אל בהקבלה"יסץ5ריקם*

 ל,,חלוז' בנגוד המחלה בסוף ההולך "המאסף" בהוראת אייאיף9ם9במלת
 ך. פ ס א י ה' כבוד צדקך, ך י נ פ ל והלך ; 8( )נח להלן וכן לפניו.ההולך

 : . . . . מיתם מלכים יחפצו Y~y ויבים גוןם יזה 2ן16,
 ממקומם שיקפצו יגרם ; הוראתה לזה" מלת _:ueR~, - - -תה

 ואחרי במהירותי, נוזל זריקת עם מקשרת הזאה כל כילהשתוממותם,
 )יקפצו( וראתה מה אחרת מלה זו למלה מקביל הוא זו במלההשתמשו

 קמשנה מעין וזה הפה. סגירת : והיא ההיא, המלה של השניה בהוראהאבל
הוראה".

 בתנך'* ההוראה *משנה מאמריור'

 היה ששמה *בבל' על מורה ,בתוכה" של שהכנוי מכיון ; אומר ודוהם1
 ראכע: מפרש וכן )!(, שלם מסוק פה חסר כי נראה זה, לפני נזכר להיותצריך
 )מבלי ומרטי בכלי, זכר למעלה הפרשיות בכל אין כי גלותו, ממקום ואחד אחד*כל

 הראכע(. אתהזכיר
 Springen - .Sprengen בגרמנית גם וכן2

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



ט
עג ישעיה מקרא:הקרי

בג.
 : למקנהו ולא נכוה משפו פנים וכםםתף חלי וידוע מכאבות איש8,

 יפות אנשי את בהם וידע : מל' מחלתו, ע"י מענה חלי,וידע
 16(. ח)שופ'

 יג )ויק' יעטה שפם ועל בו: שכתוב נטמא ממפו, פקיםוכם9תר
 1. למדברים הוא ,ממנו" במלת והכנוי45(

 בתור זו מלח ובאה שיבות, ח לו קס13 לא ףשק1הוי ולאוללק
 היא ששם הבא שבפסוק נגוע" ו ה ן ב ש ח ל"ואנחנו שלםצמוד

 הרגילה.בהוראתה

 לחי ולקמל יובל לקמח כשה ופמה-4יו ולא נענה והיאונש7,
 : . *** שלמהנמס
 ממנוגן פניו וכמסתר : לעיל )כאמרו "טמא" בהוראת תאר נגש, =נגש
 בערבית. )44ג(( "נגש" שרשכהוראת

 גרזובסקי(. עמיהוד)תלמידי
 16 בפסוק אמרו אחרי נאלמה, נחיה לפני וכרחל יובל לפ11חששה

 אסוס?ציה בדרך וכו', יובל לטבח כצאן , המאמר בא תעינו* ן א צ כ"כלנו
 המחשבות.של

 יםים....1 יאריף זרע יראה נפשו אשם תשים אם10,.***
 4??1 תשים "אם : ובעקר שלפניה, למלה גם שיכת "נפשו" שלהנון

 בניו )יקומו זרע ויראה ישוב 2 בקבר נפשו תושם אם גם : כלומרנפשו*,
 זרעו(. )ע"י ימים ויאריךאחריו(

 שהוא, מי אל מדבר שהוא או "תושם,. במקום "ייימשובאה

 )מכסה( מסתיר בו הפוגש שכל למי דומה "הוא מבארים: ודוהם ומרטי1

 על ולא הזה האיש על הוא פה הכתוב שכל התחשב ובלי נפשו, מגעל מפניו'פניו
 שמסתיר מנוגע הכאדם ורש"י והוולגטה, השבעים, הרגום עם התחשב ומבלי ;אחרים
 החדשים. מהמבארים ואחדים מהביט'(, ויראפניו

 קבריא. : יונתן מתרגם 10( נט )להלן כמתים באשמנים מלת את2
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 יליןדידעד

 שרכיכם עקדי צדיק ייריק כדקתו ישבע יראה נישו קעסל , 1 2 ,11
 ושת:עצומיכם יעקים שסלק-לו לכן ; :מלל הואנעונתם
 : , , . . שלל:סלק
 טוב, וישבע י ירוה - ויסורים מכאובים ששבעה נפשי עמייצמת

 חלי( וידיע : 3 לעיל כמו ומכאוביו, יסוריו = ) ועתו ידי שעלובגלל
 טוב חלק לו אחלק - עונותיהם, וסבל רבים, את תצדיק עבדילצדיק
 שלל. יחלק ועצמה( כח )בעלי העצומים עם ויחד 2, העם י ל 1 ד גבין

 בהוראת ),,לנעים"( הראשונה "רבים" במלת שלם* "צמוד פהובא
 החשיבות. בהוראת )"בכבים"( והשניההכמות,

בד.
 מקוםהרחיבי2,

 אהלי
 קף?יסי מףשטי אל ימו משכנללץ ויריעות

טיסר?י
 : מזווי ויסלמדץ

 ויתדותיו. מיתריו יריעותיו, : חלקיו וכל האהל אתהזפיר
 המיתרים את הדקי "הדק": בהוצאת יחזק" בא 15ק;ייסיכלך

 היטב. מתוחים ויהיוביתדות
 3(. ד לאיוב באורי מקרא" ב.חקרי)ור'

 כשת כי לא-תחפירי כי ואל-תכלמי תבושי כי-לא אל-"יראי*,

 : תזכרי-עוד לא טלקנומיץ וסקסת תישסיאלוטוד

 אותה ישנה ומחפר* "נלמא ישרשי תס.ייי* כי-לאוטל-סשלסי
 ? תחפיר שלא מפני תכלם שלא הנמוק מהו ובכןהוראה,

 להכלא לך אין היא: הכונהאולי
 )באלף"

 עק מפני ולהסגר
 : 14( יב )במד' במרים מוצאים הננו וכן לברש, סמה לך יהיה לא כירואים

 הוא  ואז -שבע"י אל מחבר "ראה' שרש מוצאים הננו אחדים במקומות1
 קלון שבע 16(, צא )תהל' בישועתי ואראהו אשביעהו ערוב"נגוויבהוראת
 15(. י )איוב ענייוראה

 ב-Randglossen. ארליך גם ם2
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עה ישעיה , מקראחקרי

 שבעת תפגר ]ובכן[ 1 ימים שבעת ם ל כ ת הלא בפניה ירק יתקואביה
 "כלוא". בהוראת "כלם" שרש בא 1ימים

 עם להשואה "אלמנושץז ובא, איינותך, צ"ל: היהאלמנונלף,
 מיך","עלו

 1 ע"מ בחולם, חנון "8למנותזף", : להנקר צריכה המלה היתה כיאו

 בליז. לנכח 1( יב )קהלת?חיריסיף

 תמאס כי נעורים ואשת :הוה קראף רוח ועצובת חזייהפי-כאשה6,
 : חללךיטר

 בפסוק הנמשל מתוך מובן והחסר קצרה*, בפדרך שמוש ישנופה
 ואשת לשמס, שתשוב יש רוה  ועצובת  עוזבה שאשה כמו : והכונההבא,

 עזבתיך אני גם כן י ויאהבנה, אליה בעלה שישוב יש שנמאסהנעורים
 לארבך. אשוב ואח"כלרגע

 פן הארץ על עוד טי-נח מעמר נשפדתי אשר לי זאת נחכי-טי9,
 : ישעי-קד ע4ד רצףוששעטי

 . . . . נשבעתי ר ש א פ . . , נח - י מ כ כי : פעמןם הדמינן כף פהחסרה
 כהוראתה שם לפני הדמיון כף בהוראת "פי' מלת פה באהואולי

 5(י סב 19 נח )ישע' פעל לפניבבואה
 בימי שהיו והמים נח" עמי בכנוי בכונה הנביא משתמש אולי נח,טי

 יוסיפו ולא המים נחו כי ה, ח ו נ מ ה על גם לרמז המבול" "מי תחתנף(
 הוראה". "משנה מעין זו במלה ויש )מליתיעוד

 וופדתיץ אכניץ כפוך מרביץ אנכי הפה נחמה לא מ~ףה ~לה11,
 1ומסיריכם

 באלף. מערה" מ"אנ:ה זה מבטא בא כנראה מעתה,"עה
 בפסוק מתארים כן ל ה א ה הלקי מתארים )2( זה יעת שבראשוכמו

 הבנוי; ת י ב ה חלקי אחריו והבאזה

 הנשוא. בחסרון שהרגיש צ'ינה מבאר לזה קרוב1
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 יליןדודעו

 ברגיל משליכים הסלץ עד ומגיעים הבית יסוד את שחופריםאחרי
 גלמיות אבנים משליכים זה חמר ובתוך מים, רווי רב חמד החפירהבתוך

 המר איננו כי ההמר את מתאר הוא ופה ?עסה, הרך החמר בתוךהנקבעות
 החמר(, )כצבע השחרחרת הפוך אבן מאבק העשוי המר אם כי רגילפשוט

 לבנות. ספיר אבני תהיינה הפוך המר בתוך שירביץ היסודואבני

 למןך- ו9י-וכילד ש?הח ל98ך יירעף שמשמיף כדכד ושמתי12,
 :ק?ץ

 והדלתות החלונות שבמסגרת בזה הקירות את מקשטים רביםבבנינים
 אדמדמות( או מאד )לבנות אחר צבע בנות אבנים קובעים הקירות בפניתוכן

 הקיר. אבני מכל יותר ובולטות חלקות יותר הןועפייר
 את )ולא "שמשות" צי לי מ ה בשם קורא הוא בכללם החלונותאת
 אל לסיר השמש לאור נותנים שהם מפני שבדלתותיהם(, הזכוכיתלוחות
 ואת ; גדול בנין של כאלו ושערים", בשם קורא הוא הפתחים את ;הבית
 "גבול". בשם קורא הוא בהשם שהן הקירותפנית

 כדכד, אבני תהיינה החלונות( )מסגרות השמשות אבני כי אומרוהוא
 תהיינה הקירות פנות של ואלה אקדח, אבני תהיינה השערים מסגרותואבני
 בכלל. יקרותאבנים

 י חייך לא-תקרב יי יט?חטה חימאי יא יי מעש" רסקי , , . . , 41
 תרחקי כי )שיעשקוך( ונעשק תיראי לא : הדברים שהפוך היאהכונה

 קרובה( תהיה )לא תקרב לא כי ממחתה תיראי לא וכן י ממנו רחוקה()תהיי
אליך.

בה.
 1 ליקים יין? ילד מסיי ללצים ?ד מן4,

 בתור בראשונה פעטןמן שבאה "לאמים* במלת שלם צמוד ישנופה
 היחס למד עם 1(, קיז )תהל' הימים כל שבתוהו )כמו: אם מהשםל-ר
 י. "לאם" מהשם רבוי בתור ובשניהלפנים

 או שרשית הלמד א ב.~אמיס" כי וחושב בדבר מחליט איננו ראבע1
 שמוש. מלת בשניהם או שרש בשניהם היא אולי כי ומוסיףזמושית,

 לפלונית "עד להיות שאפשר מפני לשמושית הראשונה בלמד בחרתיואנכי
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עז ישעיה : מקראחקרי

 ויךיטהו ?ל-יהיה ?שב טסשלל~י יצן וטיש דרכו ךשע שז8,7:2*
 ולא מסשכיתיסם טקקבותי ל" שי : ל~למ יךיה כי אלהינון?ל

 י, י י" יי,6 י-י" : יהוה נאם דרכידרכיכם
 לג בפרק יחזקאל כדברי ממ,צ הם וענעם האלה הפסקים שניתכן

 שלא עליונה ובגזרה בירושה הבא בעון והאמינו חשבו הם כי ; 20( -)10
 הוכיחו והנביאים עוד, לו תקומה אין חטא אך ואם ממנה, להחלץ אישיוכל
 ה'. דרך היא זאת לא כילהם

9-  .11 
 לפניו. לבוא צריך בפרק וההפסק שלאחריו לפסוקים שיך 9הפסוק
 לפני בלשצאר, בימי בבל על נבואה הם האלה הפסוקיםוכנראה

 העיר. את כרשללד

 כלם ערים עפיו 1 ביער כל-חיתו לאכל אתיו שדי חיתו פל , 1 1 -9
 טכסיכם הזים לנסס יוכלו לא אלטים כלצים כלם קעולא

 רעים והמה קבעה ידעו לא מ?-ן9ש וךכלכים י לנוםאהבי
 1 מקצהו לבצעו איש פנו לדךכם שלם הכין :ךעולא

 גם רועיו גם אשר כעדר כרש כבוש לפני בבל, את מתארהנביא
 לאכלנים ולתאותם, לנפשם רק דואגים והם עליה משגיחים אינםכלביהם
 את לנצל והיערי השדה חיות לכל באירוניה קורא הוא ולכןולבצעם,
 ולבוא.המצב

 צריכה המלה שהיתה במקום קצרה בדרך עלמים, כלכיםכלם
 L'l'_ אלמים. כלבים כלם והכלבים, והכונה: כפולה,לבוא

 ן
 בערבית יש 7-1(1 "נפש"/ למלת שעזה, ידעו לא עזי-נקשוהכלבים

 מושל את ללאם תשב כי 2,1: כג במשלי ומזה "תאבון". הוראתההמונית
 שריהם את מרעילים לפעמים היו המלכים )כי לפניך אשר את תביןבין

 'אל' עם בודדים במקומות ורק הפעול ביחם תמיד כמעט בא )מצוה( *צוה"ושרש
או"ל'.,..

 ושכחו "לעמיס' א ל'אמים' כמקום מתקן ועוד, מרטי נגררו ואחריוואורס,
 המלה. את לשבש צרך שום אין סיו שעל האמים' "אם" השםאת

 אלאכל' במלת להיות צריך האתנח כי באמרו כפשוטו במקרא ארליך צודק1

 היער, חיות כל את לאכל השדה חיות לכל קורא שהנביא יוצא שלסי"ז "שדי" במלחולא
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; a n Pיליזדיי 

 ל ע ב אם בלעך שכין ושמת : במאכלם( ששמו ברעל למשתיהםשהזמינו
 לאכל מאד משתוקק והנך : חזק תאבון בעל הנך אם : כלומר אתה, ש פנ

 ; אח"כ אומר הוא )וכן במאכלו תטעם מאשר בלועך סכין שתשים טוביותר
 וקרוב הולך שהאויב בשעה : המצב את פה מתאר והוא כזבים(, לחםוהוא

 התוקפים בוא על בעליהם את להזהיר נובחים ואינם אלמים הםהכלבים
 כי לתאבונם, קץ אין ולמשתאות למעדות בנוגע אולם הכלבים, כלכדרך

 לכאן שיכת "והמה" מלת שבסוף ההא הבין. ידעו לא רעיםוס"ה רעבונם. משביע איננו שיאכלו מה וכל עז תאבון בעלי הםהכלבים
 בתור "היעימז מלת ובאה הבין, ידעו לא הרועים, והמה, ובעקר:ולכאן,
 "והמה". הגוף לשםבאור

 הרועים כל הכונה: שקצהו. לבצעו, ליש "גג ישםעלם
 וכל מרעיתו, צאן על משגיח ואיננו הוא, ולעניניו לדרכו איש אישפונים
 ולתועלתה לבצעו רק פונהאחד

 : וכן קצהו, ועד מקצהו , והכונה קצרה", במדרך באה "9ש~הי'ומלת
 ,צה. ועד העיר מקצה י 4( יט )ברא' "מקצה" העיר, כל זקן, ועדמנער
 שהכונה קקןה' עירו נלכדה כי בבל למלך להגיד : 31( )נח בירמיהוכן
 השני. ועד האחד קקצה עירו' כל :ג"כ

 בתנך'( קצרה ו.דרך ח"ב-, בישעיה ההשמטה ,דרך מאמרי)ור'

 : מאד "ר גדול מחר יום יסק ולוה שכר 1נסביה אקחה-יין אתיג12,

 לפני יינו במשתה שריו אל בלשצאר דברי את יפה בהתולמתאר
 "והיה : המאמר את בפיו שם והוא ה, בדניאל המתאר בבל את כרשכבוש
 יום עוד יבוא אמנם האף הנביא: בחשב מאדי יתר גדול מחר, יוםכזה
 עליוזמחר

בז.
 ' * * * * וטקסים ח9י ושושי על-ט שם איש ואין ףסד הצדיק , 2 ,1

 ; , . . , . על-וכשכבותם ונוחו שלום:בוא
 בלשון ו"ינוחו" 1, שבפסוק "הצדיק" כנגד יחיד בלשון "יבוא"בא

 שם. חסד" *ואנשי כנגדרבים

 זה. לפסוק ראבע ר'1
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עט ישעיח : "קראהקרי

 מסת ייסלימ סולדים שחפי רעט כל-עץ תסח ביליםהבסמים5,
 : מראיםטעי
 העצים תחת ההרים, בראשי ובעמק: בהר מעשיהם מתארהוא
 ולמטה 7(, פסוק )ר' לרעל זנותם מעשי ומוציאים מתחממים הםהרעננים
 לטיף. בניהם מעבירים הם )קדרון(בנחל

 בליטת את יראה הילדים( ושרפת nehn )מקום הנום בן בגיוההולך
 זה. לנחל מעל אדם קומת ברום הסלעים( )סעפי הכבדיםהסלעים

בת.
 יום יום ואותי : סמאתם 41קכ ולכיח פשלם לעמי והנד . , . 11,ב

 : . , . . :חוצץ צרכי גויעתיררשון
 י כ ף א עונם, להם הגד והכונה כי", "אף הוראת גם ישנה ולאות

 דרכי. לדעת כחפצים ומתראים יום יום אותי דורשיםהם
 ידי לאל יש באמרו: ליעקב לבן דברי להבין נוכל זה עפ"יורק
 עם מדבר לך השמר לאמר אלי אמר אמש אביכם ואלהי רע, עמכםלעשות
 אלי ה' אלי אמר כי אף , היא שהכונה 29(, לא )ברא' רע ועד מטוביעקב
 שלבן לחשב אין בי : זאת לעשות בכ"ז אנכי יכול רעה כל לך אעשהשלא
 יעקב. לעיני יכלתויחליש

 מובנים. הדברים אין זה באורומבלי
 27ג יח )ברא' ואפר עפר ואנכי אדני אל לדבר חואלתי נא הנה :וכן
 )צד בדברו הרקמה בסי גנאח ואבן ואפר. עפר אנכי כי אף : היאשהכונה

 כך שהדבר פי על אף כמו בענין ותהיה אומר: הוא הוו הוראות על23(
 10(. ט )קהלת בזויה המסכן וחכמת מגבורה[ חכמה ]טובה 11 כמווכך,

 כיום לא-תצומו רשע באגרף ולמכות טצזמו ומצה לריבסן4,
 : קילככם טרוםלמקטיע

 של שאלות שבאו כמו תמיהה, של שאלה בכונת פה היא "קןשמלת
 סז תן: הלזה...זס הללף...ז! )הכזה...1! הבא בפסוק אחדותתמיהה
 מן: 7ם; ח )שמות יסק2נוו! ולא לעעיהם מצרים את-תועבתמבת

 האם והכתה: ב-10(ק ערמ' כזאתי! היתה סן וראו מאדוהתבענו

 du forme deuxihne Une 66 אא08""*מ1 ח" מאמרי וראה1
 Re~ bibfique hibreu) .6 [ם XCIV ] ]uives .קק 137 --ת156
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 יליןדודפ

 רשע באגיף אחרים ולהכות ומריבות קטטות לשם הוא צמים שהנכםצומכם
 כיום תצומו שלא טוב יותר כלומר: בקריאה, כיום! תצומו לא - 1!שלכם
 קטטותיכם. קול במרום תשמיעוולא

 יחשב שהשומע קולכם*, במרוה "להשמיע : במאמר יפהוהשתמש
 הכונה ובאמת לאלהים, והתחנונים התפלה קול להרים היא הכונהכי
 אחרת.היא

 צום נה ובלוא ליד,יה; רצון ויום תקרא-צום6,6.....פלזה
 : . , , .מןחרהו

 הקריאה ואת התמיהה את יפה בטא הנביא . , . . , !ה הלוא , . . .ךלןה
 ! זה -ילוא ! 1 הלזה : וכתיב תנועה שונהבצמוד

 רצוציכם ושלח מופה אגדות התר רשע חרצבותפתח . . . * .6
 י תנתקו ךכל-מופהך9שים

 הוראתה א. "מוטה" שלם-, "צמוד בדרך פה באה "מצה"מלת
 זה, שלפני ךשע* חרצבות יפתח למאמר הקבלה בתור ולשע, חמסמעשה

 ב. ו"מרטה" מוטהו! מתוכך תסיר אם 9: בפסוק להלןשהוראתה
 הצואה על ששמים העל "מוטן,הוראתה

 בתנך". השלם ,הצמוד מאמריור'
 לצואר המתאים עגול כחצי הוא הבהמה בצואר ששמים העלשופה,

 ישר במוט מחברים קצותיו שני ואת הצדדים, ושני הערף עבריו;משלשת
 הננו ועפי"ז אליהם, בחבל והקשור הבהמה צואר של התחתון בצדהבא

 אשבר 4: כח ובירמ' עלכם, מוטות ואשבר לג3!: בהקראמוצאים
 צואר מעל המוטה את הנביא חנתה תקח ש( ואח"כ בבל, מלך עלאת

 ירמי -- שברת עץ )מיטרת עץ הם והמוטה העל כי וישברההירמיה
 ם י ל ב ח ה על היא הכונה ו' ק ת נ ת מוטה "וכל פה שכתוב ומה 33(,כח

 על ונתתם ועטות ת 1 ר ס 1 מ לך )עשה העל אל המוטה אתהמקשרים
 2(. כז ירמ' -צוארך

 : ימ59ף ישה ?סוד צריף לפניך ידליף . . , . .8
 פה ,ינה הכבי מפני אך ך, י ר ח א מ ילך ה' כבוד כי היאהכתה

 י )במד' המחנות* לכל שהמאסף בהוראת "יאספך* : ואמר 12 נב. לעילכמו
 12. נב לעיל ור, 9(. 1 )יהוש' הארון אחרי הלך והמאסף85(,

 9. ט שביחזקאל *מעה" מלשון א *מוטה' מנארים ופירסם היציג גם1

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



פא ישעיה : מקראחקרי

ס.
 מחשף הפה כי זרח: ?לוף והוה וככיר אירף כי-בא אירי קומי ,1,2

 : ולקה קליך ייבודו ןהיה י41ח לעליך לאמים נעךטל:כיה-אךץ

 מלה של הרגילה בהוראה א( : הוראותיה בשתי נקא* במלתהשתמש
 : )השמש( האור מפיצת על בבואה בהוראתה ב( ; אורך ומן כבר ע י ג ה :זו

 החשך חנה בי : ממשיך הוא ועפי'ז שקעה. השמש, אורך, כי את אירי :שקע
 !. וכו' ארץ,יכסה

 יילאו ט?חוק בנןף באו-לף נקבצו כלם וראי ?יכף לסיב ?יי4'
 , טיקוה צד ?לובנותןף
 הוא מי על הגיד מבלי "3לם" במלת בראשונה השמוש הואיפה

 2* ובנותיך בניך : הבאור בא כן אחרי ורקמדבר,

 החוקים, הזכרים הבנים, טקטקה, צי 1ל ובניסוך ילאו הלחוקפלף
 צד על )בעדות: צד על תנשאנה הרכות והבעת מעצמם,יבואו

 12ג סוף4?א1--להלן
 במץ העירה בלכתן עולליהן את בארץ התם עד נחבאותהכפרצת

 לצדן. הוא והשק לראשן מהדקות שהן חבל בקצותיו אשר פתוחשק

 סים[ ום סטוץ 4יד כי-יססף ליבך ה4חכ ופמד מסרת תראייז6,

 : לף :באומום
 ראיה מלשון תראי, : בעקר לךןף, :?סב ופקד קנחלט תן4יטז

 תהיי י, ך ס ן ן : בא ועפישז י, י ך י עיניך סביב שאי : )4( קדם שאמרכמו
 3 ירא משרש ,תיך4י" קריאת אפשרות על כי רק י ה ן ס נ אורה,מלאה

 הגיע : מבאר ורדק וכו'ן חשך היא האור שביאת דעתי ולפי : אומר ראגע1
 צודקים[. ןושניהם וכו', אורך' שקע : מפרשים ויש גדולה, אורה לך שהוא ישועתךזמן

 בהיותו נוטף, הוא זה פסוק של הראשון החלק כי להוכיח חפץ ודוהם2
 מוסבה, היא מי על להגיד מבלי .כלא' מלת גאה פה כי מפני 18, מט מפרקלקוח

 שבישעיה זו דרך על לג שם ולא זה[' שלפני שבפסוק "בניך' על מוסגה היא ששםובשעה
 השומע. את מפתיע הוא וגזם ה י ר ח א שבא שם על דוקא המוסבה מלה מזכירשהוא

 המלה בזאת טעו ורבים אומר: ,ראיה" משרש זו מלה המבאר הרדק3
 הוא. טעות ןתיראי4 ביוד שכחוג ספרים יש ואם ,יראן מן כמו גגעיא התושקראו
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 יליןדודפב

 הורפשה". *משנה ן י ע מ וזה *ופחד', זה אחרי תכףבא
 פחד על יהב( )ג43 זדה שרש מורה בערביתורסכ=1ססב,

ואימשה.
 הוראותיה: בשתי *5מון" במלת השתמש :ם, המון קללך!הפץ

 עליה !שפך אתם נושאים שהגלים מה כל כאלו הים, מי הים' גלי סמלתא(
 לא- כסף אהב עפ"י: ל*קיל', בהקבלה רכוש, ב( ?eY~); בוקר)אולי:
 '. 9( ה )קהל, תבואה לא ן ו מ ה ב ומי-אהב כסףישבע

 בל*ר *גוים- מלת לקרבת בל"ר כיבאו* בא לץ, ילאו גלםמיל
 זו,למלה

 : . . . יאבדו לא-!ילדיך אשר והממלכה בי-מגוי , 21
 בירמ' וכן ואלף, עין בחלוף לנע*ל יש המלים כשתי יאכדו,יעכדוד

 מארעא. יאסדי עקדה לא וארקא די-שמיא אלהיא בארמית: 11()י

 י . . . עוכר וסין ושנואה (זובה הייתץ תחת , 61
 בך. עובר ואין : והכונה קצרה"י ב*דרד עוסי'3שיז

 ילחייבר ודי טעיה מףעי נ4ר ארץ וירשי לעולם צדיקים ננלםועטף , 12
 24. מט לעיל כמו נושעים,צדקקים,
 3. סא להלן וכן בי, להתפאר : הכונה 4סתפאר, ודיקששה

מא.
 טמת ?שון r~Y אפר מהת 4אר לסם לתת 4יק לאבלי לשום8,

 44ע סיךק אילי להם ךקרא כהה רוח טסת תחלה קמטהמ4ל
 1 להף4קרקהוה

 יש זה: פסוק על וראכע במיון1 בהמון רש,: מבאר 9 ה בקהלת1
 ככתוב: רג הט זה המון אומר: כפשוטו במקרא וארליר ן: ו מם לקבלשאוהב
 16(. לז )תהל' רבים רעעים המון מ לצדיק מעטטוב

 ממון. ? בהוראת *המון' במלת ספרד משוררי השתמשווכן
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ה מ
ק

 נ. להם לשים מה גמר: לא כי קטוע, מאמר זהו ציון, לאבלילשום

 איננה זו מלה כי ומוצא המאמר מתחיל החרטה. בדרך זה באואולי
 את לבטל מבלי בה משתמש והוא )לתת( יותר מתאימה מלה וישמתאימה
 שדבור(. )וביחודהקודמת
 ומלת ההוראה, הפך גם בא האותיות סדר בהפוך ששי' סבתיאר

 תפארה( )בבגדי ר ה ץ יכהן כחתן : וכן תפארה, בגדי : הוראתה*פשר"

 10(. זה, )בפרק כליה תעדה וככלהבעדות:

 הוא )או שהוא מי בו שמושחים לשמן מבטא זהו כנראה ישין'?9ן
 על-כן : המלך בחתנת 8( )מה בתהלים וכן שמחה, של במארע עצמו(מושח
 מחבריך. ן 1 ש ש ן מ ש אלהיך אלהיםמשחך

 יפעה" *זהר, הוראתה פה *תהלה' כהה, רוח מסת תהלהטוקטה
 *רוה  למבטא  ההקבלה תובן ובזה 10(. יג )לעיל אורם ןקלי לאעפ"י:

 2: הש ף4

 הודו, שמים כסה 3: ג בחבקוק זו בהוראה "תליה" באהוכן

 הארץ. מלאהותהלתו
 11* להלן גםור'

 אור. עוסה ; 2 קד תהל' ר' תהלה" *מעטהולמבטא
 ו, ב להתפאר : הכונה 21( ס לעיל )כמו פה גם להתפאר, יהוהסשע

 : כל-הגיים נגד ותהלה קדחה ותטיס ההוה "יעי שן . . , , . 11

 ויפעה. אורה ; הוראתה 3( לעיל )כמו פה גםייחלה,

סב*
 ; שארץ יהלה שת-ורושלם :שים ו2ך * * .1

 ויפעה. אורה היא: זו מלה משמעות פה גם כנראהתקלה,

 הפעול. חסר כאן : דבריו יתר בתוך אומר כפשוטו במקרא וארליך1

 : באמרו כהה" 'רוח ובין תהלה- *מעטה שבין ההתאמה באי הרגיש רדק2.

 מאריך ודוהם וכו'. כה" רוח הפך תהלה מעטה אין כי משל, דרך תהלה,מעטה
 לפגי *מעטה' מלת בשומו אורס עפת ומתקן זה שבמאמר ההתאמה אי עלגדוריו
 "תהלה'. מלת את בזה תקן לא אך אבלג )מעטה שלפניה,אבל"
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 יליןדודפד

חף
*AW

 , . . . . בלבושו הדור 1ה יי4ךה בידים סםוץ מאדום בא מי-לה , 2 11
 : בגת כדירך וב9ךיף ללבושך 4לםסיוע
 "אדלם- הפרטיהשם

 תכף בא ועפי"ז האדמימות, ששג את מזכיר
 ?. ללבושך אלם מדוע בפרוש: הבא ובפסוק בגדימ1 חמוץאח"ז:

 בא לזה וביהם הענבים, ר' צי ,,ב את מזכיר "בצרה" הפרטיוהשם
 !. בגת כדרך ובגדיך :אח"כ

 : ממכתני ס"א 1ס9סי זרמי לי נתושע . . . . ,5

 ,!44ה" השם נגזר שמזה 44ת-היד, 1 בחוראת ו4ימי' : בעקרנס9תי'
 הקמה כי לאמר טעם ואין שלפניה, ל"זף?י" מקבילה והיא 2, הארךבמדת
 ועוזרת. הסומכתהיא

 : . , . . קדשו את-ר4ח ועצבו מרו והפה 01
 שרש כהוראת ו, ס י ע כ ה : היא פה "עצבת הוראת ועצבו,4רו

 בערבית. )4126(ע'צ'ב
 בתהלים אחרים( )בבנינים יחד ו"עצב" עמרה" השרשים שני באווכן

 בי4מוה יעציבוה4 במרבה 2מרוהו כמה 40:עח

---------
 ו*מבי4ר *9אד1ם', ת' *מאדם" מתקנים ואחרים ודוהם, ואורט. ולגרד,1
 יש כי וליסמן גרסמן טענות : מוסיף ומרטי "מבצרה"ו ת' מבוצר( יותר ;)בהוראת

 - לראיה, הצריך דהר זהו בציה - וקהה קים, - אדום ; מלים למשחק כונהפה
 לראיה. שצריכים הם הם ומבוקר" .מאים תקוני כיושכח

 החדשים מהמבארים אחדים של התקון הוא נכון לא בצדק: מעירואורלי
 המלא הקשר כל נופל ובזה )!(, הענבים מבוצר יותר בהוראת: ולפוצר -מחם
 אדום, עםחיים

 בהם בחר אלא דוקא, לאו ובצרה[ ]אדום האלה השמות כי נ"ל : אומרושדל

 הלשון. על הנופל לשון שהםמפני
 מלת משמשת בערבית וכן2

 3נ"
 הארך למדת וגם היד לזרוע גם )ד'ראע(

)אמה(.
-ז
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ט
פה ישעיה : מקראחקרי

סד.
 אוט.,,.י תבעה סןם1,,.,.

 את תרתיח האש תרת". "עעביעית, ביעית, תעיהסך?הי
 הפועל. לפני הפעול ובאהמים.

8, * , , * rrt למחכה-לו יעשה זולתף קלסים ררה לא : 
 זולתך" *אלהים המלים שתי מחברים והמבארים המפרשיםכל
 אלהים ש י ש מודה הנביא כאלו יוצא ומזה מבלעדיך, אחר אל :בהוראת
 לו. למחכים ה' כמעשה עשה שלא רק ה',זולתי

 1 האלהים אתה : היא והכונה בקריאה, "אלהים" מלת פה באהולדעתי
 לה שמחכה למי יעשה זולתך שהוא מי כי ראתה לא עיןשום

 צריך לא כי מראה המאמר באמצע "ךיסה" במלת ההפסקוצורת
 הפסקה. שזוהי בקריאה "אלהים' מלת לקרא אם כי יחד המאמר כללקרא

מה.
 י של-תום שדת שש כ48י ישן אלה . . . , ,6

 קרובורע הברות שישנן במקום קצרה" ב"דרך שמוש ישנופה
 השם. כל שקדת ואש באפי עשן עילה טלה 2ל ובעקריבצלצולה

 דברתי עניתם ולא הראמי יעז * * * * לסרב אתכם ומניתי12,
 : , . . . שסלתםולא
 י. לחרב ה נ מ ל אתכם אתו לסרבי עסקםי49יחי
 כל ידי פרשתי : 2 בפסוק לעיל ככתוב %קיסם. ולא קראתישן

 וכו'.היום,

 ' . * * * נהיה שיך סעטיסף ל4סץ-י ישבוזה ש99ם עסנססם , 61
 ו קצרה בנודרך שמוש פהבא

 מ"
 מבלי שבועה נסח בהביאו ת". ר צ

 המשכה, ולא השבועה ראשית רק ובהביאו כך, על המודיעה מלה לזההקדים

 לשון על נופל לשון בתור זו נמלה השתמש כי שתים מבארים אמרו וכבר1
 לפניו. השניה שהיא *לף?י-למלת
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 יליןדודפו

 לבחץךה ולקללה( )=לאלה לשבועה ישמש הרע שמכםוהכונה:
 : יאמרו דבר איזה לעשות לא או לעשות להשביעו כשירצו לךעםבאמרם

 המית כאשר אלהים, ה' והמיתך פלוני דבר תעשה( לא )או: תעשהאם
אתכם.

 )מצדקיהו מהם ולקח : 22 כס בירמיה בא כוו לאלה שלםונסח
 יהוה ישמך לאמר: בבבל אשר יהודה גלות לכל קללה קוליה( בןומאחאב
 באש. בבל מלך קלם אשר וכאלבכצדקיה

 בתנך. קצרה ודרך גחנך, ההשמטה דרך מאמרי:ור'

סר.
 שנאיקם עחיקם אמרי טל-דברו קחררים דבר-והוהשמעו :6

 : הגשו להם בשמחתכם ונראה :היה יימד "סי לטעןמנזיפם

 איך נראה ויהבה : ובבטול בהתול קוראים בכם המתגריםהשונאים
 וזה נבוש", ואנחנו בשמחתכם ונראה הבה י~יי' שלא שמו למען ה'יף4ד
 תלשו. ואתם ישמחו עבדי הנה י )13( ה' בשם הקודם בפרק שאמר מהכנגד

 יהוח סקול . . . . : )6( הבא בפסוק ההמשך בא האלה השונאים דבריועל
 הוא. אויביו הם דברו' אל "החרדים שונאי כי לאיביו' גמולמשלם

 המדבר כנוי אולי בא ה' בפי האלה הדברים כל שם הנביא כיויען
 "שמו". במקום "שמי"במלת

 חפצים שאינם מפני נבוש" "ואנחנו : במקום יבשו" *יהם גםובא
 של "שונאיהם : המבטא ע"ד 1 נבושא "ואנחנו המבטא את מפיהםלהוציא
 ישראל. על רעה איזו תבוא כי לאמר שצריך במקוםישראלי
 הוא לאעיר גמי משלם י *קול : במאמר הגומר 6 פסח המשך : ה ר עה
 הפסוקים וכל וצו/ את-איביה וזעם את-עבדיו יד-ה' ונודעה : שיגי בחלקו 14בפסוק

 עצמה. בפני תנחומים של נבואה הם חיב 14 עד7

 וינקתם גלם כבור שוטף וכנחל שלום כנהר נופה-אליה הנני , . . , , 21
 : מא4שעו ועל-4ר4ןם הששאועל-4ד

 הוא היונקים קטנים לילדים אותם שעושה "וינקתם* אמרואחרי
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פז ישעיה : מקראחקרי

 )לעיל תאמנה" צד "על למבטא הדומה תנשאו* צד "9ל במבטאמשתמש
 קטנים. ילדים נשיאת עם בקשר הבא 4(ס

 שם(. בפרושי)ר'

 והלשנות ית-יל-מעים לרמץ ?וה ומחשבמיסם טרשיים ומנכי , 81
 : את-כבודי וראוובאו

 את ה' יקבץ ו יהוה יכבד : ובהתול בלעג 5( )לעיל שאמרו מהכנגד
 !. כבודו את ויראו ויבואו הגויםכל

 חושבין שהם *ומחשבותיהם', המלה על באמרו בזה רשיי הרגיש כנראה1
 שקר. שהוא יבינו ה" יכבד שמי.למען
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 יליןדודפח

 ה ט מ שה
 17ג כס 14, טז 25, י )ישעיה קער.מעש

 בשעה "מאדש מלת להביא קשה וט 9ע שהוראתה "19ט"אחרי
 ולכן רבוי, הוראתה זו שמלה בשעה המעוט, את ן י ט ק ה לשרוצים
 מעוט. ג"כ שהוראתה תמזערי במלת במקומההשתמשו

 "רב הצרוף שישנו בשעה מאדש "מעט הצרוף בתנך נמצא לאולכן
 פעמים(. )4 מאד* *ליב פעם(, )17 מאד* "הרבה פעמים(, )7מאל"

 "קמש המלה את נמזער" מלת במקום מוצאים הננו 46( )טזוביחזקאל

 למעוט, ג"כ שהיא קט()כמעט
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