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מפרקי השנה על התרדפם ובואם זה אחר זה .ורומה לענין הוהךלכ :הרומו
גרושותיכם מעל עמי (יחוקאל מזה ט')  -רעותיכם המתרדפות 5כוא עליהם
בכל ירח וירה ובכל פרק ופרק.
לג כיב*יזנ ק מ ה ב שן יבעט מרוב נעימות הבשן .דומה  '55רבותינו
(חולין שחי) :דיה אם זנקה.
כזה 1 ,כי מיך ר ב אך * וכימי בהורותיך כךימי זקנתך .דומה לדאבן נפש
(שם כ,ה ם'ה) ,והוא הפוך ממנו והאותיות ממורמות)  -רבא דאב ,וכן
ולאדיב את :פשך (ש"א ב' ל"ג) (-ארב.,
כיו .מע 1נ ה א ל הי ק ר מ הקיים העומר ,המובל העולם ,נגזרה  15המרה
הזאת משם המקום אשר הוא עומד תמיר ומובללמי שהוא בו ,אע'פ שהבורא
ית' הוא בורא המקום והזמן המכלה אותם ,אר המאמר הזה העברה והרהבה.
 ומתחת זרועות עולמי שיכנעו לו מלכי העולם*לדי ו'1 ,י ק כ  1ר או ת  1כגי א,י כלומר הוא קבר את עצמו בגיא (וזה יתכן
שאמר משה לארץ בשם ה' שתפתח ותאספהו ,ונפתחה ברברו (והיא סכרת
רי ישמעאל בספרי פ' נזיר  -הערת שרל).
ז' 5 ,א נ ם ל ח ה  ,דומה 5ל' הערב שאומר נם הלחם ,כלומר יבש וינגב,
ואם יאמר אומר שהוא מן ונסנו לפניהם (יהושע ח' ח') ע"ד העברה5 ,איזיק.

י

.

.

יהושע.
.

י.א ,מע בו ר ה א רץ מתבואת הארץי תרגום דגן  -עבורא.
שבעה
ד' ,שבעה שופרות הי1בליםי אמו .התרגום
שופריא דקרן
רכרא ,ובדברי רבותינו (ר"ה כ"וי); מאי משמע דהאי יובע לישנא דרכרא
הוא ,רתניא אמר ר' עקיבא? כשהלכתי 5ערביא היו קורין לרכרא יוכלא.
ח' .ה ש ב רי םי אפשר שכך קראו אחר כך את המקום בשם הזה מפני
ששם

י'ך ,ויק חנש1ברהויאנ שי ם מ צי ד ם.
ראיה מיובש צידם והאמינום.

ויקח מלשון לקח' כליסר שהיתה להם

ם ער כלה,
י"ט1 1 ,נ בת ם א 1ת מי הכריריי
ב' ,ג לי ל 1ת ה פ ל ש תי ם * פרשו בו שכונות .ואמר התרגום בגלילות

הפ5שתימ וכל גלילות פלשת (יואל ד' ד') תחומי פ5שתאיי אך בגלילות
הירדן (הושע כ,ב י') תרנומ לגלילי ירדנא .וכן אמר בא 5הגלילה הקדמונה
(יחזקאל מ.ז חי) בגלילא מדינחאי ואמר בויצא אל גלילות אשר נכח מעלה
אדמים (יהושע י"ח יק - ,ונפק 5גלנלא .והפריש ביניהם כאשר תראה ,והלך
בזה אחר המלה העברית באמרה :ועבר הגבול דבירה מעמק עכור וצפונה
פנה אל הנ5ג 5אשר נוכח 5מע5ה ארמיה ,והוא הוא- ,לכי המקום אשר
נקרא בזה גלגל הוא אשר נאמר עליו בפסוק האחר אל גלילות,
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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גלח

ק 4ח' .ה מ םיוי רי יהודה (היוני) אמר כי הוא על ררר הארמיתנ אשתיו חמרא
ה מפרש באופן אחר ,ע' מה'ש ,261
ה' ר') ור'יונ
נ'( .דניאיה5ש1ן הפונה ננכה ,ר"ל מן ההר וכן אמר התרנום מן
כיפא ,ומנהג העברים בזה הוא מנהג ערב באמרם :אנף מן אלג'בל,פירושו

טי מי

אף מן ההר.
ן י"ר ,ע ד א ש ר ע ד כה. .ער' הראשוןאין לו טעם* ובמקרא מזה הרכהמאד.
י
 .פ.ו1 ,ס ל אמי מענין הבהירה והברירה*  -אץ לך הר אפרים .קרוב להיות
מענין הצרות והצוק ,כאלו אמרכי צר לך הר אפרים ,כלומר אם יצר לך
הר אפרים עלה לך היערה .ובאור הענין כלו :הם אמרו לו :מדוע נתת לי
גורל אחר וחבל אחד ,ואנו עם רבו והשיב :אם עם רב אתה עלה לך
היערהי והנידו לו ,כי זה נמנע מהם מפני הזקת אנשי המקום ההיא ,והוא
אמרם :לא שצא לנו ההר ורכב ברזל ככל הכנעניי והשיב אותם על דברם
הראשון והשני באמרת א) עם רב אתה ,וב) וכח גדול לך 1ואחרי כן הביא
על מאמר עם רב אתה ,לא יהיה לך גורל אחד ,כי הר יהיה לךכי יער
הוא ובראתו והיה לך תוצאותיו (שם י' 1י.ח) ,והביא על אמרו :וכח גרול
לך( ,ולפיכך אני בטוח) כי תוריש את הכנעני (שם) אבל אמרו:כי תוריש
את הכנעניכי הכב ברזל  15כי חזק הוא (שם) ,ענינו אע"פ שרכב ברזל לו
ואעיט שהוא חזק ,בכל זאת תוריש את הכנעני* וזהו על ררך כי עם קשה
ערף הוא ,בכל זאת תם5ח להם (שמות ל"ר פ')*
כג יג* ל ש ט ט .מעג שיט ,מכפלה הס הכמי שנכפל" הבף במלת תיככ
(תה' קריז י'ט)*

י

יי

שופמימ

 .זהו מן ההפד :ואת האששיחו בעיר
הי 1 .א ת ה עי ר ש ל ה  1ב א ש

וכן שלחו באש מקדשך (תה' ע"ד ז').
נ'5 ,צ רי ם למצירותי משרש צוד ,והדגש בר' תמורתעין הפעלי
 .ע ד ל ב  1א ח מ ת  ,אפשר היה לזמר מהר בעל חרמון עד חמת ,ואפשר
ג'
היה 5שר מהר בע 5חרמון לבוא חטת ,אלא שהעברים נוהגים לפעמים
לחבר בשני משרתים שהם בענין ,עד לבוא' .ולפעמים מסתפק במשרת אחר
כמו עד בואך עזה (שם ו' ד') ולפעמים בלמ,ד בלבד ,כמו אשר נטה
לשבת ער (במרך כ"א ט"ו).
ט'ז ,נ מ ד יש אומרים שהוא זרתי ואמר בו התרגום נרמידה ,והיא אמה.
י
כ' ,בע 5י ת ה מ ק ר ה נקראה כן משום קרירות האויר בה בקיץ .לא
 ,כשש יושב בית החרף (ירמי' ל"ו
שהיויושבים בה בזמן הקור בעבורימה
מ"ב) .ועל העמן הוה נטה התרנום באמרו בעלית בית קיימא דיליה ,וזהו
דומה 5מה שאומרים הערב לעליה ,ס?נסה' ,נגזרת מן הרוה.
אבל התרנום נהנ בו מנהנ פרש
כ* ,8ה פ ר ש ד1נ ה ,ראוילהיות מקום ידועי
ושם הרלית נוספת ואמר :ונפק אוכלא שפיךי

.

.
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(מלשון מדר) בארמון
והתרמם אמרבו לאכסדרא מןהענין הזה ,אע"פשאיננומן הלשון הזה,
המלךי
ל"א .ב מ  5מ ד ה כ ק ר המקל שתוקעין בו הברזל שמכישין בו הכקר בעת
יהמחרשה ובעת משכם את העגלות ,מפני שמורים אותו בו את הררךומישרים

.

שתו בו מהרוש (וע' באורו 5ש.א י"ג כ"א)*
ז'* פ רז1ן * הם ערי המישורשאין להם לא מבצר ולח תומהי

טובבעיני מה שאמר

י"ג
,י ר ר ש רי ד * וכן שלכים ?לל (ישעיי מ'א ב')*
*
ו
ר
י
ר
י
ר
ש
ה
ר
ו
ב
ש
י
ר
י
ר
ש
ם
י
כ
ל
מ
נ
ב
ם
ו
ג
ר
ת
ה
ן
כ
ו
ן
י
כ
י
מ
ו
ד
ר
י
*
ר
י
ב
ת
לאדירי
עם ,ה' ירר לי  -ישבור בגבורים ,וכן לרר לפניוגוים (ישעי' מיהאי).
וכן ויהדנה (איכה א'י"ג).
 rהשרש) לעמלק .שרשם
י'דיש ש ם בע מ ל קי כלימי שרושם (עקרםu
מקור על משקל בתפשם בך בכף(יחזק' כ'מ ז') וזה הענין הפךענין ותשרש
שרשיה (תה' פ' י'); והמעה הזאת עלבנין י:קלי
ו
נ
י
נ
ע
ם
י
ל
ו
ד
נ
חקקי לב* גדולי
ט"ו 5 ,ח ב רג לי ,1כלומר עם חיל הרגלי*-
הרעות או עצומי הנפשות*
דו1 ,ע ל ש פ ר צי 1י ש כן * רוצה המקום שהמים נגרים בהם ,כלומר

י

*

הנהרות*

י,ט ,בצ-ע בםף * בקע כסף או חתיכת כסף ,ודומה 5ל' התרגום בפתות
אותה פתים (מקרא ב' ו') ביצעיחיה ביצוונין* והיא גם דומה לל' הערב?
בצעתי הדבר"הוא ,כלומר מבעתיו*
 ,מדברי רז"ל (,מוטנה פסחים ד' ז')ז (נורפין תחת
כ"א (נ ד ש ם * כלומרישזם
רגלי הבהמה* ויאמר לכלי שגורפין בו הטיט מגרפה.
כיב..אז הלמג .עקבי סוס .הוא אומר שבנהל קישון דרכתים בעז,
בעת שהעמו עקבי סוסיהם מדהרות אביריונימנומה ונפלם מעליהם,
הלמו -
בלתי שתעבר,,בענין נהלמוי
כיה .ב ם פ ל א די רי.ם* וכן מלוא המפל מים (שם '5 '1ח) אמר בו התרגוםמ5י לקנא רמיא* וראיתי בפירוש לקנא דמיא מן .תלמוד שבת דף הח 5רב
שרירא נאון ז'לו חמת הס-ם ,והוא כלי עור שעושין אותו לסימי
כץ .ומח צ ה (ו ח 5פה רק תוי "יתד עבר בדקתו (משום השפעת הפעם
'ומחצה (יע )5בא הפעל וחלפה במקום ח5ף .המלקפלי
כ"ח 1 .תי ב ב ע 5יום תרועה (במרבה צ'ט א') אשר התרנהיום יבבה
לע ר ח ס ר ח תי ם ,עקמה ושתי עקמות.
ב' .ה שנ ה רו הי אמר נו התרגנם ית שמוטור-אתהי ויכשר בעיני להיות
פרושוסופית ,והן ,נבנות ,לצפות מהן ולהישיא בהן  n1NIWbלהזהר מפני
ביכיב.,
האויבים הבאים ע 5הע"ר (מנהרות ש'5
יכןתהההת*אר,נו-םד
ימר בוטמא (ע' יששה
או
מא
 .ת ח ת ה חלל ה* כלשין ערבי בסם
י"א
ם
ו
ג
ר
ת
ב
ו
'
א
'
5
שם)*
כ ,",ופר השני שבע שנימי ענינו אצלי אשר ,הוא ,מהבטן  rlwt~,והוא
ותר .חשוב (מאשריפנין ומאשר לאחריו*

.
"
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ן בי1 .ןץ ש ר  ,יסוב ,השם צפירה ,כמו שצפירת תפארה (ישעי כיח הי) ,היא
על הראשי וזה רומה למה שאמרו במשנה (מ' כלים טיז
המצנפת
יעשית שתי צפירות לרוחב שלה ,כלומר שני סבובין.
שה
נ') :הקופ
ינ
בש
שוכמ
י.ד ,אי ש י ש ר א ל  -החשוב והנכבד בישראלי וכן בש'א כזוט.ו.
ח י ח .אי פ ה ה אנ שי ם * מתוך התשובה אפשר להבין שהשאלה איפה היא

כמו איכה,
המיוחדת למטה ,כמזש :בן אמתו (שם ט'
ל.א 1 .פי לג ש  * 1פילגש היא
"ח); אבל האמה שאינה מיותרת למטה לא נקראה פילגשי ויתכן שפילגש
תהיה גם אמה עבריה.
ליב ,ויקבר בקבר יואש אביו בעפרה אבי העזרי* המשפט:
ויקבר בקבר יואש אביו אבי העזרי בעפרה.
פ' .החד 5תי א ת ד שני
 .הפעל החדלתי בלתי מתעבר ושעורו החדלתי מן
דשני ,וכן להלן החדלתי את מתקי  -מן מתקת את תירושי מןתירושי.
ל"ז .ט ב 1ר ה א רץ המקום הגבוה שבהי ולזה רמו התרנום תוקפא דארעא
(ובל' רז,ל המבור הוא השרר באמרם (נדה ל' :),טבורו פתוח) .והראיה על
זה אמרו; הנה עם יורד מראשי ההרים (שם שם ל"ו)הוא כאמרו יורדים מעם
טבור הארץ.
מ'ו ,צ רי ח .בנין נבוה ,ובערבי צרח ,והקבוץ -ובצריחים (שיאי'נ  )'1כלומר
במבצרים חזקים ,כמ"ש (שם) :ובסלעים ובצריחים,
מ"ח ,ש 1כ ת * סעיף עצים ,וכמוהו במשנה (מכשירין א' נ') או שכה .ותרגום
.חרש מצ( 5יחזק' ל"א ג') :ומוכיה מטלןי ותרגום בסעיפיה פוריה (ישעיייו
וי) בשוכהא מדרה - ,הקרדמות* הן המרות*
א .בז א ש ה ז נ ה בן אשה נכריה .וראיה ע"ז אמרםכי בן אשה אחרת
אתה (שם י'א ב') ,והתרגום אמר ברחב הזונה פונדקיתאי
ל"ג וירדתי על ההרימי ואשוט על ההרית כמת כבהמה בבקעה תרד
רשע" סע "דג כדבר התרמם :כבעיא ר בפשרא מדבראי ת' באיו

שיה

ט

.

יא

י

לשזא כ.ד

יב יי

.

כינ*.

ח .ה א פ  5אי כלשר והוא נבדל ונפרש ,כלומר והוא שהדבר נפרש
והעמן נפרדי ואין החפץ באמרו והוא פלא* על השם הנזכר קודם ,ר"ל מאמר
י שמך' ,כאשר חושבים אנשים ,אך החפץ בו -הענין והדבר הנסתר,
מנוח.מ
ואין פנים להיות פלאי מענין עשה פלא ,כי לא תקום טענתו בהעלם שמו,
בהיותו גדול ומופלא ,והמנע מה שיהיה בדעתו מכיבודו בפרידתו פרידה
גמורה* ויכשרבעיני להית מהשרש הזה ומהענין הזה
באמרםנוןבבבהטינופס5פי
ת
(רות ד' א') ,וענינו המלה אשר יפריש בה בין איש לזולתו ,וה
כמו באלמוני (שם) (ועקרו ,פל").
פ"1 .1יהי ביום השביעי .היה צריך להיות ביום השלישיו (ע' בם'
רקמה  180חקירה ארוכה בענין זה 51א חשתי להעתיקה מפני שסוף סוף
נשאר הדבר בתיקה המלקט).
"מ ,ה ר ש ת םי הייתם עמה בטור .ויתכן שיהיה בדרך העברה מ '5ולחרוש
.

ין*
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חרישו (ש'א ח'י,ב ,,ואחשרג"כ :התיעצתם עמה (עי שופטים פיזב').
 .אם תעשו ,כזאת כי אם נקמתי בכםי ר' 5אם אשקוט
ו'
כי אם נקמתי בכם.
ח' .שוק על ירך ,התרגום אומר :ומחא יתהון פרשין עם רגלאיןי
ב' .לעז תי ם  5א מ ר .כלומר ויוגר לעזתים לאמר,
וי .ע ר ך בנ רי מי אטר בו התרנומ זוג למשין,
ל
ו
ב
ס
י
ש
ר
ש
פ
א
ו
הלשון
והענין שיהיה יותר מזוג ,אב 5כל מה שיצטרך אליו הארם מן הכסות.
מח .וישרו וגוי-ופנחס ומי-לאמר האוסיף וגר ,המר הש:
משאלו בס ישראל בה' לאמר האשיף שד לצאת למלחמהי ופנחם ק
אלעזר וגו' נקרה בו (כלומר מאמר המומנר).
;
ש
"
מ
כ
 .רוצה מעבר גבע ,כלומר מצד הנבעה,
כתובים משני
ל'נ ,ממערה גבע
.
ת
פ
ס
ו
נ
ע'
עבריהם (שמות ל.ב ט.ו) כלומר משני צדדיהם .והה.א ממערה
באורו למלת כמער ) a'bז' ל')י
ליח .הרב להעלותם משאת העשן .אשר מ משד ישראל עם שוב
עת עשת ת עשן המשאשו
הי
 ,%עלה כליל העיר  -עלה עק %
הש"
מ"ג .כתרו את בנימין* כתרו מל' כתר לי זעיר (איוב ל"ו בי) ,כלומר לא האיצו
לרדוף אחריו מפני שבטחו על האויב .ומפני שהענין הזה עמוק וראיתי אותו
קשה על אנשים רבים,ראיתי לפרשו לך ,ואומר ,כי הכתוב זכר תחלה מנפת
בנימן בכלל ,כמו שנאמר :ויגף"י אתבנימין לבני בית ישראל וישחיתו בני
ישראל בבנימין ביום ההוא עשרים והמשה אלף ומאה איש כל אלה שלף
חרב ויראו בניבנימין כי נגפו ויתנו איש ישראל מקום לבנימין כי בטחו אל
הארב אשר שמו על הגבעה (שם כ' ליה) ,רוצה באמרו ויתנו בני ישראל
מקום ,שהרהיבו להם והניחום לברח ,מפני מבטחם באורב ,ואחר שספר את
זה בכלל שב לפרוט הענין ואמר (שם כ'.5טי :ויהפך איש ישראל במלחמה
ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כשלשים איש ,כי אמרו אך גמף
נגף הוא לפנינו כמלחמה הראשונה ,והמשאת החלה לעלות טן העיר עמוד
עשן ויפן בגיטין אחריו והנה עלה כליל העיר השמיטה ואיש ישראל הפך
ויבהל איש בנימין כי ראה כי נגעה עליו הרעה ,ויפנו לפני איש ישראל אל
ררך המדבר והמלחמה הדביקתהו ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו כתרו
את בנימין הרדיפוהו מנוחה הדריכוהו עד נכח הגבעה ממזרח שמשי ואמרו
הנה כתרו את בממין הוא מה שאמר תהלה.1 :תנו בני ישראל מקום לבנימין
וענין הרדיפוהו שררפום מרחוק וענין ,מנוחה הדריכוהו ,הלכו אחריהם 5אט
מבלי חפזון :ועלת זה כי בטחו אל הארב ,וכל זה ראיה עלכ
 .כתרו את
בנימין הרפו לו והמתינו לו מן כתר לי זעיר ואחזך ,והוא רומה לתרנום ואל
זרועי ייחלון (ישעיה נ"א ה') ולתקוף דרע נטרתי יכתרון ,ובאלן אמר הוחיל
לי מעט או יחל לי מעט כמו יחל ישראל אל "י (תהלים קל ז') אשר הוא
צווי וכא 15כן אמר הוחילו לבנימין או יהלו לבנימין ,כמי ויחלו כמטף לי
(איוב כ"ט כ"ג) אשר הוא פועל חולף וזה מבואר .ואחר כך פרט החמשה
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רי אה אבן מנאת
ועשרים אלףואמר,ויפלומבנימין שמנהעשראלףאישואחר כך אמרויעוללוהו
במטילות חמשת אלפים איש וידבקו אחריו ער גדעם ויכו ממנו אלפים איש,
א5א שבין הכלץ והפרט מאה איש ,לפי מה שנוהגים בו העברים מן החסור
והקצור (וכ 5שכן במספרים).

ש מדא לא.
תהחינים),
נפילהייכזיע

"י* מנה א"ת אפימי מנהתשיב"
ט'ז .מרב שיתי וכעסיי בכל מקום כעסי (בשין או בסמך) פירושו חרון
אףי ואולם כאן פירושו מכאוב וצער ,וכן באיוב  '1כ' :לו שקל ישקלכעשי.
כיב ,עדיגמ  5הנע ר הפעל גמל פעמים בא על גמר היניקה (כראשית
כ"א ח') ופעמים על הגדול לאחר השלמת היניקה ,כמו כאן ,וכן :שבי ער
נמלך אותו (ש"א א' כ"נ),
כ'נ ,אך י ק ם ה' ד ב ר 1אשאל מאת האלהים שיקם דברו ,כלומר דבר
שמואל ,כי מנהג העברים שיתפללו בפעלים העתידים כאמרם :יחי המלך
(שםיי כ'ר)י וזהו מפני שאחרו להביא את שמואל ער שינדל.
נ'* א ל ת ב ת ב
תרבו
גב ה ה *
י גביהה*
ב
י
ל
י
מ
י
ל
כ
ק
ו
צ
מ
ד
י
ו
מ
כ
(שם
,
ץ
ר
א
,
)
'
ה
ן
ו
פ
צ
מ
משקלי
* ח :מצ קי א רץ * עצורי
פעול ,ופרושו עומר כמו עמוד*
הנ lEitbn1 ,שלש השנים* הוא כלי שנושאין בו הבשר מן הקדרה.
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1

יש  15שנים מעוקמות4
פיז .קמר יקטיר1ן כיום .כלומר בראשונה.
כ .1.הננ  5ה * היא  11לקיים הדבר ולאמתו,וכן
 ,הכי נכבד (ש"ב כ'נ י'ט)*
* ל* .:צ ר מעון * (שונא המקרש)י צר מעוני ומשכני.
 .משפטו להיות ולהאדיב ,ע'מ ולהכחיד ולהשמיד ,והעתקה
* ל'נ 5 1 .א רי ב
תנועת ההא א 5העמר ,ממו לשמיר מעזניה (ישעי' כ'נ י'א).
דבר הי* פיוט שמשל לא
נ ד .טרם ירע את ה' וטרם ינלה
אליכשאירע לו זה ,וההרחקה הזאת
ה /מול
התודע אל ה /ולא ננלה אל
לאמתלא 5ו בעבור שלא הרני
ישלשון הנבואה* ולא יתכן לפרשו קודם שירע
את ה'כי 5א נאמר אלא אחרי אמרו ויקרא ה' אל שמואל ויאמר הנניוירץ
אל ע5י ויאמר ונו' ויטף ה' קרוא עור שמואל* ואחזם אמר ושמואל טרם
יצע את ה' ,נתן אמתלא למה שקרם זכרו ,ואלו היה נאמר זה אחר זכרו ונר
אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב (שם נ' ג') ,היה אפשר לפרש בו קודם
שירע את ה' קראו ה' ואמר כך וכך ,אבל עתה לא יתכן להיות כי אם
הרחקה ע 5דרך אמתלא ,וכמוהו הטרם תדעכי אבדה מצרים (שמותי' ז').
* כ*א-ן 4א' ,ויהי דבר ש מ 1א ל ל כ  5ישראל .כלומרענינו ואמונת
נבירתו נגלה אצל כל ישראל ,כמו שנאמר :וירע כל ישראל מדן ועד באר
שבעכי נאמן שמואל לנביא 5ה' .ושנה העגין הזה באמרוו ויהי דבר שמואל
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לכל ישראל בעבור ששנהענין נבואתו באמרו :ויוסף ה' ,לניראה בשלהכי
נגלה ה' אל שמואל בשלה בדבר ה'* ע"כ אמר אח"כ ,ויהי דבר שמואל
לכל ישראל ,כלשר שפשט זכרו ונודע שמו* ואה.כ התחיל בענין אחר :ויצא
ישראל לקראת פלשתים למלחמה.
י'ח ,מ פ ר ק ת 1י אפשר שנקראה כן מפני שחוליותיה נפרדות זו מזו וכאלו
הוא עצם שכור ,נפרדים חלקיו קצתם מקצתם*
5הם טח1ריםי ר' 5שהטחורים היו בפנים.
ט .יישתרי
"מ .א ב ל הג ד 1ל הי הטוב במה שיאמר בובעיני הוא מה שאמר התרנום
באכל מחולה (שופמים ז' כיב) ,כי בכל מקום שיפול מתרנה בו מישר מחולה,
ומישר כארמית הוא עמק בלשון עברית ,או אילון ,כאשר נאמר עםאילון
מוצב (שם ט' ו')ובאלוני ממרא (בר' "ח א') ,וכאלו אמר ועד עמק הגדולה,
רק התרגום אמר בו (כאן)  l~SVאחר ואיננו מסכים לרעתה
י י'ז)
ם
ב'1 .ינהה קרובבעיני שיהיה מתרגום ונקוו אליה כל הגוי
נ
י
י
מ
ר
י
(
ויתנהון למפלח בה כל עממיא .כלומר התקבצו והתחברו לעבורת אלהים,
ניר1 .י ר ם ה ט ב ח א ת ה ש 1קי כלומר הוציאה והכינהו וכמוה :ויאמר
הרם לך (ם'ב ו' ז')י
לרבריהם ,כמו :יחריש באדמתו
כ'ו .וי הי ב מ ח רי שי כשויקי שאינו
דרגיי
(צפני' ג' ייז) ,שפירושו יעבור על פשעך מאהבתו אותך .ורומה למ"ש :אני
מחשה ומעולם (ישע" נ"ב "א) ,כלומר אעכור על שנך ואשתוק עליו,
פ .לאיש יבש גלעד* ששרו לאנשי יכש ~ער.
וי אשר עשה .כלומר אשר בחר.
י"א .ב רן -בן-רןי הוא שמשון.
פיה והיתה יד ה'בכם ובאבותיכם* הטת הש צ~ככן ל
המקך הוא אבי העם*
 *1ב מ ע ר ת ב ח  1חי ם * הוא שם משמות המקומות אשר נבצרים שם
כמו מערית ,וכמו שאמר התרתם במערתא ובמצובתא.ויתכןשיהיהמן הענין
וילכדו את מנשה בחחים (דה.ב .5נ "א) ,כעומר במקומות הא 5אשר
הנז
יא שם ,כמו :מן החורים אשר הנחבאו שם (שיא "ר "אג
הב
ח
כ' .סקלשת-1ממישתיי הראשונה  -המהרשה שחורשין בה ,וע5
השניה אמר התרנומ עשפיה ,ומצאתי לרבם האי "1ל בפירוש המשנה (כליפ
"גח" :קרדום שנפל עושפו הוא דןורף אשר לעמה חודו (וש באורו
לשמות כ"ח "א)*
כ"א .ול ה צי ב הררכן* פירש רב שרירא נאון :דרבן כמו מחט נסה
שנותנין אותו במלמר הבקר בשעה חרישה ,שכל זמן שהוא דילך
וי
א
כצ
נמ
במעגלותיו אינו מכאיבו ,וכל חן שהוא מתעקם ,נכנס בבשרו ומכאיבו ,נ
לתלמם .ובלשון התלמור פרשא ~בזם פ'*) ובל' ישמעאל שרין שחו

יי

ינון

ין*

כבכל מהמגיז*
ם
י
א
כ
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ה
ו
ת
ח
ה
מ
ה
כ
ר
ע
מ
ב
 .ה מצ ב 1
ם
י
ב
צ
נ
ה
ש
פ.ו
להשחיה*
י *
כ"ז ,ביערת ה ד ב ש הרמום של שעוה אשר בו הרכשי וכן אמררמ1טם

.

בקרא ררובשא*

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

.י

58

רן* ל"ד 1 ,ש ח ט ת ם ב 1ה
והם היודעים האמתי

'גה אפז נ'נאח

כלומר ס?הי

ולרבותנו בו מאמר אחר (חולין י'ז!),

ל.ה .אתו החל לבנות מזבח להי* שעורו :אותו מזבח החל לבנות
לה'* וצריך אתה לדעת ,כי כבר נעשה כמכמש קורם זה מוכח ,בנבור
אמרו :ויאמר שאול הגישו אלי העולה והשלמים (שם י'נמיי ,כי לא היה
מכמש מקום שהיה בו מזבח ,ואמרו אם כן :אותו החל לבנות מזבח איננו
רוצה בו כי אם לכמו הענין הזה בלבד ,כי המזבח אשר נבנה במכמש היה
לזולת הענין הזה ,ר"ל להעצר על האויב ,אבל המזבח הזה היה בעבור מה
שאומר ולא תחפאו לה' לאכל על הרם (שם "ד ליד).
ש ם ל 1ב ד רך כנוי למלחמה ,כמו? וישימו על השר(מיא כי י'כ)
ב
" וכמוש; שות שתו השערה (ישעי' כ.כז').
ר'1 .י פ ק ד ם ב ט ל אי ם * שם מקום ,וההודעה בה (כלומר הפת"ח שתחת
הבית במקום היא הידיעה) עדות היא שזהו שם המקום וכטוה :וזבח וצלטנע
כקרקור (שופטים ח' י')י
י'ב ,והנה הציב לו יד ,המערכה והמשמרה (נ"א; והממשלה)י
כ"ז1 .י חז ק כ כנף מעי ל 1 1י ק רע .הכנוי אשר כיויחזק" שב אל
שאול הרחוק לא אל שמואל הקרוב .ואלו היה הפעל לשמואל ,כאשר
חושבים אנשים שנושאים אותו כמו מעשיאהיההשילוני,היה אומר ,ויקרעהו,,
כאשר אמר באחיה :ויקרקף (מ"א י"א ל') ,בעבור שהיה המעשה בכונה
ממנו .והענין סנה בהפך זה ,והוא כאשר פנה שמואל ללכת מאת שאול,
החזיק שאול בכנף מעילו (של שמואל) ונקרע בלי כונה ממנו* ועל אמר
:1,קסע' ,והוא לשון נפעל ,והפועל למעיל עצמו על דרך כל נפעלי
כ"ט ,וגם נצ ח ישרא  .5כ ח ם 41זמי ר 5.הבורא ית' .וכמוהו:
אבד נצחי (ירמי' ט"ו ייח) ,וכן ואוריד לארץ נצחם (ישעי' ס'ג ו') ויז נצחם
על כגדי (שם ם.ג ג')  -רמם ,כי בו יהיה הכח והחיים .ואינני נמנע מלפרש
,אבר נצחי'  -תקותי ,כמו ותוחלתי מה'; ולו גם בנצח ישראל מענין מקוה
ד ח'),
ישראל ה' (ירמי' יי
ל'נ1 ,י ש ס ף  ,בקעו בחרב ,ותרגומו :ופשה שמואלי ובמשנה (שביעית ד' !)'1
אילן שנפשחי
ז'י כי מ א ם תי הוי הכנוי הוא לשאולי  -כי ל א א ש ר י ר א ה
ה א ד םי צריך 5הש5ים  -יראה ה'.
כ' .ח מ 1ר ל ח ם .יש פה הסתר ,והשעור :טשא חמור לחם*
י'ה ,ח רי צי ה ח  5ב .החתיכות הנלקחות מ! ההלב העבה .הנשאר בשדי
השה אחר לירחה ונקרא בערבי ליבא ,וזהו פירוש :ושפות בקר וש"ב"זכים),
שהוא מל' ושפו עצמותיו (איוב ל"ג כ,א ,ע' באורו שם) ,כמו שחריצי החלב
וא ת ערב ת ם ת ק חי מל' ערב,ננזר מן אתה חרצת (מ.א כ'
נעים ,כלומר תדע שלומם וחובתם והראיה ע"ז :ואת אחיך תפקור לשלום,
כלומר אם נשאת מתנתנו לשר האלף ,חהיר בהם וירחיהם מהמקושת
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המלה ,את' נימפת ,כמו :ואת הברזל נפ 5אל המים

ן ל"ד 1 ,א ת ה ר  1ב *
ר
אל
ו' ח') ,ששעורו:
ל
פ
נ
ל
ז
ר
ב
ה
ו
המים*
* ל'1 .8,י  1א ל ל ל כ ת  ,פירושו נמנע מלכת (וזה אחד הפעלים שסובל דבר
והפוכוי המלקם) והפיב התרגום באמרו :ולא אבא למיזל.
יאש חדש,
כשב ד' כ.ג5 :א
 .הנה
"'
מ"י' כלימי
ולא שבת ,פירושו ראש חדש .וכך עוד באיזה מקומות ,שבהם קורא את
החלק בשם הכלי
'
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.
ה
פ
ב
ו
ת
כ
ה
:
ד
י
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י
*
המלה
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מה שיענך אביך בו מן הקשותבעניני .וענה יונתן :כה יעשה ה' וכה יוסיף
כיייסב אל אבי הרעה עליך .בתוספת אל כתוספתו באמרו :ויתן צמרתו
י (ש"א כ"א ה'),
אלבין עבותים (יחזק' ל"א י') ,ובאין לחם חל אל תחתיד
ו
 .ויהי ממהרת החדש השניי אית נסמך ,כמ
ממהרת
הפסה
נ.ו
(במדבר ל.ב נ') ,כי זה היה מחייב שהיה הדבר ביוב השלישי מראש חדש,
כי ראש חדש היה שני ימים כמבואר בענין ,כי היה פירושו במחרת היום
השני מן ראש חרש ,וידוע כי מחרת היום השני מראש חדש הוא היום
השלישי טמנו ,והוא חול .והדבר הזה לא נפל אלא בראש חדש ,כי בוהיו
באים לשלחן המלךי ואם כן פירושוויהי ממחרת ביום ראש חדש השניי
ואמרו השני הוא תאר לראש חדש ,וההא בטלת החרש היא כמקום הבית,
ואם תרצה אמור כי החדש השני הוא כאשר נאמר ויהי החדש וישב המלך

(ש"א כ' כיד) ,אבל אמרנו במלת ממחרת שאינה נסמכת א 5החרש הוא
בענין בלבד לא בלשון ,כי בלשון נסמכת היא ,כי היא בפתחי וזה מבלל
מה שבא על זולת המנהג וההקשה,
 1נ ע צ ל פנ ה מ שמתםד לשכת במקים העבייה לעכיד את ה
נקרא ,נעצר,י וכן אומרים הערב .ומזה נאמר לעמירה בחג עצרתי .ונקרא
5זה היום האחרון של חג כלבד ,כדי שימנעו החוגגים משוב אל מקומותם
בו ושלא יקלו בומפני שהוא טוף החג ,ונאמר להם :עמדו בחגכם ביום הזה
אשפ שהוא אהרון .ומהענין הזה נאמר לחג שבעות "עצרת' ,שלאיקורו בו
מפני שהואיום אהד.
.
ם
א
פ4 1 ,ין י ש פ ה 4ין במקום
וכבר נאמרמי הוא כמו 4ין בצרי
וענינו :והלא יש תחת ירךי
מי א ת כ ם ענינו יתעכב השב.
ג ,יצא נא אב
י ב מ צ ד ת מצודה היא פסגהי וכן נאמר :וישב רוד כמצד על כן
די קראו 5ו עיר דור (דה"א י"א ז') והמים במצד שרש מפני שהוא ע.מ סבך.
ומה שמחזק את הדבר הזה אמרו :הוא מרומים ישכון מצדות סלעים משנבו
(ישעי' לנ פ'ז) ,ודעכי נזדמן בק הלשק העברית והלשון הערכית it'b~nb
במצד ומצורה ,מהשאיננו מעש .והוא שהערב אומרים לפסגה ולמגדל מצמוד
בפחחות המם ושברו גם כן ומשימים המם מהשרשי וזה נפלא מאד ,והראיה
בנה היה תספיק5נו( - .ואין הצרה מערה כאשר חשבו אחרש)י ומה

כא" י

.

.

.

כב
כנ

י.

יא

.
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שנאמר :וישמע רוד וירד אל המצירה (ש"ב ה' י* )1ולא ,בעלץ זהו מפני
שהעברים משתמשים (לפעמים) בירר במקום עלה ,וזהכאמרו :ואלצהוירדתי
ההרים ושופטים י"א ל"ז)
,ועליתי*.
ו5א ירדעמנו במלחמה
שאמרודי
(עשל"א כ"ט ט') במקום ,ולא יבעמלהק'ו,ם במו וע
אכיש :אך שרי פלשתים
אמרו לא יעלה עמנו במלחמה (שם שם).
כ כי* לנ 1ה םגי 1
:
ש
"
מ
כ
יעלי לתת ישיב -חי"א).
 .כמונעליס
כ
י
י
י
י
נ
מ
ה
ל
'
ח
כ"ג .ה כינוי חקרו ודרשו .וכן ,וכונן לחקר אבותם (איוב ח') :אבוא עד

יר

י

י

תכונתם (שם כיגנ').
 .כ'נ 1 .ש ג ת ם א לי
הדבר (דברים -ג ט'ו)י
,
ע
ל
ס
ה
ר
מ
א
ו
ר
מ
ו
ל
על המצדות סלע.
י כ.ה1 .י ר ד ה ם לע כ מן
,
ם
י
ב
ר
ו
א
(
כ'ו .ע ט רי ם א ל ד  1רי התרגום אמר כמנין
ואין ראיה אצלי
מהגזרה על המברא הזאת אבל אגזור אותו סמה שאמר התרגום על והבמות
לא סרו (מ'א ט"ו י'ב) 5א עטרו ,וכאלו אמר סרים א 5רוד ואנשיו ,כלומר
נוטים אליהם לתפשם.
א  5נ כ 1ן ,

התרגום אומר בקשוט ,כמו אמת נכון

.

יי

ילות"ם
כד י* יתחם על
י עני
עלדנפשא
בציור
צפייה
ה תה נפש
כה מט.י
אדי"
"
ה
ה
ב
ר
הנשמה
ם
ס
ר
ו
פ
מ
ו
ל
ע
ם
י
י
ח
צ
נ
מדברת
ו
מ
כ
ע
ו
ד
י
שחיי
הסי
ל"ג 1 ,ב רוך פע מך עצתך .ע' באורו לאיוב "כ כ',
 .מי אתה קיאת אל המלך.
אל ראש (=נציב) המלך,
כן יי
בלומי
כי דור הלא קרא רק ,אבנר'.
כ' .ה ק 1ר אי אמרו שהוא בערבי עוף הנקרא תנ 5ובלעו שקדיה
כז "'* מע ל ם * מזמז יב*
היום.
י'* טל פשטתם
ם
ו
ק
מ
ב
הלמד
8ל
י ויתכן שדצא
ן
ו
נ
יןמ*

צ"ל

י

במקום על וחטרה סלת מק ע5
ועט וק במדבר "א -ט :ע
ברתצי
עבדיו.ל ע
יפ
ו במקש הפצרה וק בשש -נ כממד
בו
מה ייפרצי
סממה tnlbl~b
%

כיק

פשטתםי -ואל נגב הקיניי כס

"י

משאו ( מקום ועל משאת.

דבילי" *:חיכת
5ן י.ב
",קובצות ומעובוץ*
לא ב' ,ן
פל" 9ק '1מעיז ררשה' ואפשר שיהיה מענין השנה ,ותרנום וישינם
(ברי מיד וי) ואדבקינוף

נייניי'

יי

א
ב

שמוא ל ב'.

סי .כי א ני ה ש ב י מ '5כשבצית ) nlbWכ"ח כ') ,ר,ל
ההקפה ,שהקיפוהו אנשי המלחמה ומבבוהו ולא יכול להנצל מהם,
כא' כי או מהבקר נעלה ובו"* ענינו לא סר העם מרדוף אחריהם
הבקר לא
מקרם הבקר .ויש ברברים מוקרם ומאוחר והסתרת ,לא"* כימא'

"'

"

נעתה"עם*
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במתרי 5מי ארץ ,לשון שבועה* נשבע כארון העולם

על מה שכא (שנאמר) אחריוי
כ" .1ל ד ב ר א תו ב ש ליי במרמה.
לזה ,ל ה ב ר  1ת א ת ד  1די ר' יהודה ,חיונ') בשער כרה מספר אותות
הרפיון בזכרו ויכרה להם כרה נרולה (מ.ב ו' כ.נ) כתב כי להכרות את
דויד כתיב להכרות בכף ,ואמר :והכותב מהענין ויכרה להם כרה נדולה.
ואנחנו לא ראינו זה ולא עמדנו עליו במסרת ,אבל מצאתי בממרת מה
שדוחה הסברא הזאת ,והוא מה שאמרו (ם' אכלה ואכלה סי'  Irpשלשה
קורין בית ונכתבין כיף במלכן (ש"ב י*ב ל"א)  r1s1את מזבח ה' (דה"ב לינ
טזז) וישר הוא יכין דרכיו (משלי כ"א כ,ט) ,ולא מצאתי בה זכר להכרות
את דוה אלא שראיתי בפרק כהן גרול ממם' סנהדרין (סנהדרין כ' ):דרש
מאי דכתיב ויבוא כל העם להברות את דור ,כתיב להכרות וקרינן להברותו

בתחלה להכרותו ולבסוף להברותוי וזה מן התימה אצליי
וש ה' .והנה באו ער תוך הביתי וה~ה במקום והמה* וכן בירמי' נ' ה' דרך הנה
פניהם ,נ'כ במקום המה.
'
ה
ת
(
ב
'
מ
ל
ו
ק
ל
צנוריך
ח* יגע ב צנ  1ר* מזהילהי וכן
ח')י
כ"א1 .י ש א ם ד 1ד  1אנ שי , 1שרפם ,וכן והמשאת החלה (שופטים כ' מ').
כיד ה ב כ אי ם יש מי שפירש בו התותים ,והתרגום אומר בראשיאילנייאי
ן די .עם א.רון האלהים* עם במקום את* וזהו על דרך יביאה את
תרומת ה' (שמות ליה ה') ,ותפתח ותראהו את הילר (שם ב' ו')*
ת
ט
ו
מ
 ,'1כי ש מ ט  1ה ב ק ר ,מל' רבותינו (חולין רז) :בבקר ש
ירך,

ה

ן

י

.

בעוף שמוטתגף.
 .ע ל ה ש 5י כלומר על השגגה .והוא שם חמר כמו :צו לצו קו לקו
ז'
(ישעי' כ"ח י')י ומזה :ושלות כמילים תאבדם (משלי א' ליב) ,כלומר טעותם
ושנגתטי וזה דומה לארמית וכ 5שלו ושחיתה (דניאל ו' ה') ,ויש מפרשים
מן שלות-מנוחהי
י.ג 1 ,מ רי א * מין מן הבקר גדו5יסי
ו (בר' מ"ט
טיז ,מ פזז  1מ כ ר כ רי תניר מתחזק :ומענין זה ויפזו זרועיירי
כיד) :התחזקוי
זי ,ש ב טי י ש ר א  ,5ר"ל ראשיהם ומלכיהם והוא קבוץ 5א יסור שבט
מיהודה (בר' מזת י') אשר הוא ראש ומלך ,והראיה .אמרו ברה.א הזו':
את אחר שפטי ישראל.

שי

1 .נ א מן בי תךי פועל חולף (עבר) במקום עתיר1 ,ע 5כן הוא בפתח,
ט"ו
כמו :ונבחר מות מחיים (ירמי' ח' ג') .ופירושו של נאמן -ויתקיים ויתמיד.
כ'נ ,פדית לך ממצרים גוים ואלהיו ,כלומר והורשת מפניהם חים ואלהיהכי
קב כ.א .בע ב  1ר הי ל ד חיי ,בעבור ,במקום ,בעודיי וכמוה אצלי בעבור
טמאה תחבל (מיכה ב' י').
'
5
* ל"א*  1ב מנז ר  1ת ה ב רז לי במשנה ערכין ג' :היה חרש נותנין לו שני
מעצדין ושני מגורות (בנוטת שלפנינו מגרותו פי' השונים שני קררמות
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

ד"יצה אבן ופח

במל בן.

ושני משורים*  -והע בי ר אות ם
הלבנים .לשון העביר הוא שרפה ,כמו והעביר את בנו באש (מ.ב כ"אוי).
ט' .ותקח המשרת .תרנים מהבת ,ובערבי טאגן (והוא טיגן בל' רז"ל*,
י.ה ,נעליה כתנת פםימ כי כן תלבשנה בנות המלך
הבת151ת מעילים* הכתנת והמעיל שוים בקצת מקומות.
לט .ותכל* יש כאן הסתר - .ותכל נפש דודי כמו כלתה נפשי

כלומר שרפם בכבשן

(תה' ק"ת פ"א),

ר' ,ותאמר האשההתקועית אל המלך ותפל על אפיה ותאמר . -ותאמר הראשון
במקום ,ותבואי.
ץ ,ויש ל ח א ב ש ל 1ם א ת א חי ת 1פ ל מ עי ר ה מגל ה רל
וישלה אבשלום ויקח את אחיתופל וכויי
"ח .וכל הכרתי וכל הפלתם פירשו בו בעלי חצים וקלעים ,ואינם אצלי אלא
שתי משפחות שאינם מישראל ,לפי שנאמר אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל
אשר ליהודה (שיא ל' י"ר) ואח'כ אמר; השלל הגדול אשר לקחו מארץ
פלשתים (שם שם ה') ,ועוד :הנני נוטהירי על פלשתים והכרתי את כרתים
ויחוקאל בזהט.ו) .והקרוב שהיו לו בחילו אנשים משתי המשפחות האלה,
כמו אתי הגתי ואנשץ (ש"ב ט"ו י'ט)י
י'ט ,גל ה א תה .נכרי אתהי
לעבור.
מה ויעל אביתר הכהן עדתם כל העם
תל
במקום אעמד*
,
"
י
נ
א
,
,
,
ם
א
ליד .ואני" .ואני",
1
1
(
ם
ו
ק
מ
כ
ימרה)י
סי .שובך האלהי תחת מה שהסתבך בסעיפיהי אבלהתרנום אומרבו תחוח טוכיא
דבוטמא רבא ,ושם אותו סעיף.
י"ר .לא כן א והילה לפניך .אין מןהנכון שאוחיל ואתאחרמהמיתולפניך.
 .הסתיר את פניו ,וכן לוטה כשמלה (שיא כ"א י') ,וע'
י1
 .ל א ט א ת פנ
הי
'
ז
ה
כ
פ
ה
נ
א
י
ה
(שמות
במלת
ם
ה
י
ט
ה
ל
ב
הפעל
שהוא
משרש
,
)
א
"
י
,
ם
א
ל
מפני
שהמכשפים עושים כל דבריהם בהסתרי
ר
מ
ו
ל
כ
 .ו.צ ל ח  1הי ר דן ובקעו הירדן,
ו
ר
ב
ע
ם
ע
ר
ת
ו
י'ח
ויבקע עצי
כוי
עולה  -יצלח אעי לעלתאי
כ"ז .אחבשה לי החמור וארכב עליה .הכונה על הבהמהי
פ.ו 1 ,תע מ ר ב ח ל * הואהעפל,והעפל הוא כתל קצר ,גבהו פחותמגבה המנדל,
וענין ותעמד בחל  -עמרו בעפל ,כלומר שאנשי העיר באו בעפל ונכנסו בו
כלס ,ואע'פ שלשון הנקבה למרינה ,החפץ בה יושביה ,ורחל קראו לחל בר
שורא (פסחיםפיו(.).עי ט,ה ש' .)158
כ,ו .כ הן ל ד  1די פירושו יועץ לדוד ,וכן :ובנידוד כהנים היו (שם ח' "ח),
ומיודעיו וכהניו (מ"בי' י'א)י
י
נ
ב
כא "'* חמשת בני מיכל* כלימי סימי
* ייפ .את נלית הנתי ,ישכא
 ,הסתר ור"ל; אתי ~ית הנתי ,ובן הוא
בדה"א כ' ה'*

.

.
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כב י"ג* ח ש ת מי םי הרב ממטיהעציגוהיא ב '5העיבניפל ע 5הקבוץ.
ל.ה .ונח ת קש ת נחוש ה ורועותי .איננו כמו נחר גרוני
ס"מ ד') .אל מקדשי כי נח( 5יחזקאל כיה ג') אשר שמנום מבעליהכפל ,אכל
הוא אצלי ע 5משקל וללט הוא את העיר( ,קהלתפ' מ'ו) ,אלא שהחיתאינה

י

(תה'

נרגשת ,והראיה על זה אמרו :וגחתה קשת נחושהזרועותי (תה' י"ח ליח)
בהקף התויואלו היהמבעלי הכפף ,רצוני לומר מן בחתיתם מגבורתם כושים
(יחזקאל ליב ל') היה הססה על משקל נשמה כל הארץ (ירמי' "ב י"א)
אשר הוא מן שממהי ועל הענין הזה נאמר ונחת זרועו יראה (ישע' ל' לי)
כלומר מה שיחדשהו משבר האויבים והשמידם .ויתכן להיות ומפני שמי נחת
הוא (מלאכי ב' ה') מהשרש הזה והענין הזה על שיהיה משפמו ננחת על
משקל נשמר ותהיה הנון לנפעל ,ונון  w~wnנבקעת בחת ,א5א שהינשות
איננה נראית בה ויהיה ענינו הכניעה על ררך ואת דכא ושפל רוח (ישעי'
נ'ז מ'ו) ,ויתכן עוד בנחת הוא שיהיה טבעלי הכפל ,כאשר אמרתי בשער
חלל ממפר התוספת ,ויהיה משפמו אז נחתת מן ויהי חתת אלהים (בר' ליה
ה') נפעל עומר ,וכן הוא בפנים הראשונים נפעל שמר ,מפני שהוא יותר
ראוי בענין ,אך היותו פתח אפשר שיהיה זה בעבור החת ,ויתכן להיות בשני
הפנים פועל חולף בעכור המתחות ,אכל שמה הנחת ה' גבוריך (יואל ד'
י"א) היא מהשרש הזה ע"מ :ומתניהם תמיר המער ~תה' סים כיד) ,ויהיה
ענינוענין ונחתה קשת נחושה ,כאשר אמר בו התרגום :תמן תבר ה' תקוף
נברהוןי ויתכן בו עוד שיהיה רומה לתרגום וירד יהורה (בר' 5יח א') שהוא
ונחת יהורה ,וגם כן הנחת מן כרסא מלכותה (רזיאל ח' כ'),ייהי
ה ענינו על
הררך הוה ה' הנחת עלתו שמה הזר מלאכיךוגביריך לתשועתנו ולעזרתנו,
ומהענין הזה השניכי שם ארם נחתים (מ"ב ו' ט') ,ע.מ שרידים ונבלעה יוד
ך (תה' ליח נ')
המשך בתה ומהענין הזהכי חציך נחתו בי ,ותנחת ע5יידי
פרוש הפסוק שחציך ח5ו עלי וחלה עלי הרעה מאתך.
ר
ק
ע
ה
ו
ו
ת
ח
נ
ב
ננחתו מפני שהיא נפעל ,ולולא החת היתה נדנשת שם ונתשו מים מהים
(ישעי' י"מ ח') ,שעקרו ונגשתו מפני שהוא מן לשונם בצמא נשתה (שם מ"א
י"ז)יומן השרש הזה ומן הענין הוה הוא אצלי מי יחת עלינו (ירמי' כ"א י"נ)
ענינו מי הוא זה אשר יחנה עלתו ועקרו ינחת ונבלעה הנון בחת ,מפני
שאין מדגשים החת ששקלו וירר ישראל נדר (במדבר כ.א ב') וכמוהו וברגע
שאול יחתו (איוב כ"א הס עקרו נחתו ונדנשה התו ממנו בעבור ההפסק.
אבלנחת נדודיה (תה' מיה י"א) הוא מענין א"ת וע' באורו במקומו בתהליכי
מ' 1 ,תז רניי כמו ותאזרני וכן מלפני מבהמית ארץ (איוב "5ה י"א) במקום
מאלפנו .והוא הנכון בעיני ,ואם אינו כן אצל ר' יהודה (חיונ') .ובשרש
הזה ענין אחר מאזרי זיקות (ישעי' ג' י"א) הוא כמו קורחי אש ,והראיה על
זה אמרו; ובזיקות בערתם .וכאלו מאזרי בענין מבערי .ואפשר שהוא מן
הענין הראשון עלענין קבוץ הניצוצות וער'יכתן להבעיר בהן.
סיב,י שע 1 1אין מ 1שיע .יפנוימין ושמאלואין מושיע להם .ואינו רחוק
ושהיה ישש דרוךמן ושוע ,כאשר בא בנומחא השנית (תה' הת  ,lS'bוסמה
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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שמיטיב הדעת הזאת אמרו (בתהלים) ולאעגם .ויתכן עוד שהיה בו המהר
(כקומר חסרון מקות) ישעו ואין מושיע ישועו אל ה' ולא ענם( .יפנו מתחלה
לאחרים ולא יושיעום ואח'כ ישועו לה' ו5א ענם),
כבמך ,יתפלטני מריבי עמיי עמי במקים עמים' וכז הרודד עמי תחתי
(תה' קמ"ד) וכן הייתי שחוק לכל עמי (מיכה ג' י.ד) וכן כתבם בעל
המסורה;גידסכירין עמים* וכן ראש השלישי (ש"ב כ"ג ח') במקום השלישים,
כמ"ש בדה"א י'א י.א ,וכן כחוט השני (שה"ש ד' ג') במקום השנים (ע' ישעי'
א' "ח)ושיי
ם הוא מן הקבוץ שאין לו אחר (=מספר יחיד) ,ובבראשית ליח
ה' בא .שני" ג"כ במקום שנים.
מזו ,וי חנ רו מ מ םג ר  1ת םי התרגום קורא לסקס הנירא.
נזא מגדול יש1ע1ת מלכוי הוא תאר לה' הקורט זכרו ,ר"ל אמרו:
אודך הי בגוים (שם כיב ג') ,והוא עושה מעשה שם הפועל בהתעברו אל
ישועות מלכו (ר"ל .ישועות מלכף הוא הפעול).
שלא ישאר להם זכר
כג  *'1ש ר ף י ש פ ב ש ב תי בכלייז
(מלשון השבית ,רות ד' י'ד),
ה' .ה ש ל שי  ,ברהי'א י"א י"א :רשלשימי
סי .ב ח ר פ םי בהלחמם .ויתכן גם לשר בהתחדדם ,כמ"ש התרגום ע 5כחרב
חרה ,ישעי' מ"מ ב' ,כחרבא חריפאי וכאלו אמר בהשתוננם בפלשתים,
כמ"ש :וכליותי אשתונן (תה' ע'ג כ"א).
ויא ,ויאםפ 1פלשתים 5היהי בל' ערב
והם הבתים הנקבצים
יחד ,ומזה חוות יאיר (במרבר ליב מ"א) ,א5א שהירד נחלפהבוו.
כינ1 ,י שי מ הו ד 1ד א  5מ ש מע תו שבהו על אנשי ענורתו.

י יי

חיי" עי

טיסי,

.
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.

ט'ה מ ש ת א ת ה מ ל
להיות משרתה וחמרו מימן ל' נקבה
י
ר
ק
ע
והעתיקו תנועת הלמד
כאשר
,
ן
י
ע
ה
ה
ג
נ
ש
כ
ב
ו
ש
ע
אל
א
צ
ו
י
ש
מלפני השליט
(קהלתי' ה') אשר עקרו ,יוצאה ,.כי חסרו ממין סימן הנקבה והעתיקו
תנועת הלמד אלהעין.
כ.א .והייתי אני ובני ש ל מ ה ח ט אי םי כלשרנקיים מעון בקשת
המלוכה ,כאלו אמר טהורים מעון ,על דרך וכל כלי עץ תתחטאו (במדבר

כו* ענ ת תי ענינו ענתותי (=איש ענתות)*
כ-ח .ואחרי אבשלום לא נטה .ר"ל אחר שלמה 5א נטהי מפני
שלא חטא יואב שלא נטה אחר אבשלומי (ויש עור מקומות בתמך לפ.ד ר'
יונה שהיבא איזה שם והכונה לשם אחר).
.
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כי השור לא
עליו אבוס אלא מפני שמעמידין אותו על
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האבוס ,והוא מקוםשמשימי ,בו הטאכל ,והאבוס לא יהיה כי אם לבעלי
הארבע ולא לעוף ,אבל אם 4:מר לעוף (הוא) על דרך השאלהי
 .ד 1ב ר  1ת בי םי עיד הארמיתי תרנום וינהג את מקנהו (בר' ל.א ח')
כ"ג
ר
מ
א
נ
ר
ב
ד
ו
ת
י
מ
ר
א
ב
ה
ו
ת
י
נ
ה
כ
ו
ל
מ
ה
ה
ז
מ
ו
ם
י
ר
ש
ל
;
ת
י
כל
מנהיני
ולי הדברי
ורברבנייבעו
ן (דניאל ד' ל"ג)*
ה'1 .יע ש צ לע 1תי מהלכים שהולך בהם .וכמוהו פתח הצלע התיכונה
(שם ו' ח') המהלך האמצעי .וכן ורחב הצלע ארבע אמות(יחזקאל מ"א ה')י
וי ,הי ציע * בערבי רושן ,והתרגום אומר ותא ,ומצאתי בפירושי הגאונים
להאמר התלטורזיו (אהלות הר א') אמר התרגוםיציע זיזא והזיזין הן הקורות
היוצאות מן הקיר ולחקי
ח' ,יבל51ים יעלו אל התיכונה ,חלונות ,מאמרם (מדות די
ה') ולולים היו פתוחים לבית קרשי הקדשים ,וכבר פירשו בו מעלות ,ושם
לול כולל לכל דבר שמתגלגלין ממנו אל זולתובין מעלות ,בין חלונותבין
בתי אחיזה.
ט'1 ,י ם פן א ת ה בי ת ג בי םי כלומר שםקירוייו כבורות ר"ל שהלוחות
שקירה אותו בהן היו חקוקים על תכונת הבורות והרהיטים ,כאשר אנחנו
רואים היוםשעושין בקירויבתי מלכיס ,וכמו שמציירין הבונים בכוחלים שימי
ט.ו1 .ע ד קי ר  1ת ה ם פן  ,שעורו וערספן הקירות ,כי הפירושמן הקרקע
עד תקרת ספן הקירות ,ואין נכון עומר עד קירות התקרה ,כי הענין היה
בשתנה,
כ"ח1 .יע ב ר ב ר ת 1ק  1ת ז ה ב

 .דומה לל' התרגום ,כי תרנוס והבריח
התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה  -ועברא מציעאה
בגו דפיא מעבר מן סיפי לסיפי ,כאלו אמר ויבריח ברתוקות זהב ,וברהייב

גיפ.ז :שרשרותי

י

.

ל-א .ה א ל מזוזו ת ח מ שי ת
מחומשת ,כלומר מחמש אמות ,ר"5
שמזוזות השער היו מחמש אמית אחת ,יהוא שרחב הבית היה עשרים
אמה כמ"ש :ועשרים רחבו (מ"א ו' ב') ,והוא היה נ.כ רחב
אשר הוא

כי

כי
ניאמה רחב
ם
רי
הר
אמה ארך ועש

קדש הקדשים ,כמ"ש :ולפני הדביר עשרים
כשער
(שם ו' ב') ,ובנו מכל צר חמש אמות והיה הבנין ההוא
למערת* ועל
הכנין ההוא נאמר :האיל מזוזות חמישית ,ר"ל שהשער עשוי כקשת והיו
מזוזותיו מחמש ,המש אמות ,והיה רחב השער עשר אמות והיועשויות כמין
קשת מעוקמת.
ל"ד ,ג לי 5י םי כשמר מורכבים על נלגלים,שיהיו (הדלתות) נכפלות לאחור
כאשר אנחנו רואים זאת בדלתות הנכפלות.
ליח ,בי ר ח בו ל  ,הוא מרחשוןי ואפשר שיהיה מפעלי הכפל מענין מבול,
וזהו בעבור רב הנשמים כזמן ההואי
 ,'6וממסד ער הטפחות .פירושואצליטן היסוד עד הכחלימי מקשה
(כ15מר השוה) מאמרו כבית השני; ויכן את עשרים אמה מירכתי הבית
בצלעותארזים מן הקרקע עד הקירות (שם '1ט )1.ואמרבוהתרגום:בפושייכא*
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
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ן לו ,א ל פי ם בת יכיל .הבת ודאיפה שתי מדות שוות כמיש :האיפה
והבת תכן אחד יהיה (יחזק' מיה י"א) ,אלא שהאיפה מדת היבש והבת מדת
הרטוב (הלח) ,וכל אחר מהם עשירית החמר ,כאמרו :מעשר החמר הבת
ועשירית החמר האיפה (שם שם) ,ומשקלן שבעת אלפיםזוז ומאתים זוז
(וע' באורו לדברים כ.ה י'ד וצ'?)י
 .מ כ 1נ ה .פירושו כמו "שנף ,שבשמות  '5י' וכיח ,שהתרגום מתרגם כ5
* כ.ז
אלה
במיסי
כ"ט .לוי 1ת מע ש ה מו ר ד .לויות  -חבורים ודבוקים ,ר 5.כי הצורות
ההן עמרו על משטחים פשוטים מחוברים אליהם ודבקים בהם ,ונזרת ,מורדי
מן וירד על הכרובים וכו' (שם ו' ל,ב) אשר פרושו וירקע מן ההדר עמי
תחתי (תה' קמיך ב') ,ומל' התרגום שאמר :וירקעו (שמות ליס ג') ורדידו*
ואמרו מעשה מורד ,ואמרו ג"כ וירד עלהכרובים וכו' את הזהב ,הוא כאמרו
וצפה זהב מישר על המחקה (מ"א ו' 5יה) ,כלומר מרוקע בשוה .והואו
במורד תמורת הכפל הנופל ממנו שהוא מן הרדד עמי תחתי ,ועקרו מרדד.
ל' 1 ,ם רני נ ח ש ת .הם כמו יתדות והם אשר אמר עליהם ידות האופנים
(שם ו' ליב) ,אך התרגום אמר בו; ונסרין רנחש ,כלומר לוחות* והוא יותר
ראוי בענין(,םרני=נסרי..
ל"ג .וחשוקיהם וחש1ריהמי זיוניהם והם ראשיהם הדקים היוצאים
למעלהי והערב ג"כ מפילים הלשון הזה ע 5הדקותי
 .כ מ ע ר אי ש  1לי 1ת ם בי ב אומר שהצורות היו מקיפות כ5
ל.ו
אחת ואחת מהמכונות ואמר עליה :מעבר איש לויות (לעיל ז'  ,)'5ובעבור
הרפיון הזה נכנסת הכף ב,כמער'י וענין כמער אישוענין עבר איש אחרי
וכמוהו אמרו :ממערה גבע (שופי כ' ל"ג) ,רוצה מעבר גבע ,כלומר מצר
הנבעה ,כמו שנאמר :משני עבריהם (שמות ליב ט.ו) ,כלומר משני צדדיהם,
והוספת ההיא ב,מערה גבע .כהוספתה בעליו עלפה (יחזקאל ל'א מדו) וזולתו*
ומז העזיז הזה אצלי ,מבלי נוזר ,אמרם בברייתא (ביצה ז').ו אם היו מעורות
בנידיןי כלומר מוקפות בגידין מכ 5צר ,ומשקלו על הדרך הזה פעולות על
דמיון גמורותי ולא גזרתי כפירוש הזה ,מפני שלא ראיתי בו זה ו5א ז51תו
לגאון.ואינני מגדולי חכמי הענין הזה (כלומר מחכמי ההלכהי.
מזו ,ב מ ע ב ה ה א ר מ הי הכורים והדפוסים אשריציקו בהם הנחשת וזולתו
אין עושין אותוכי אם מן המשובח שבהמר והעב שבו ,והדשן שבו ,וזהו נ'כ
האדמה' ,ויתכן ,במעבה הארמה4
אמרו בנוטחא האחרת (דה"ב ר' י'ז), :בעבי
שיהיה שם ע.מ ואתה במחלה מעיך (דהףב כ"א ט"ו) ויתכן בו שיהיה תאר
ע"מ :ותחת מעשה מקשה (ישעי' נ' כ.ד) ,רצוני מקשה.
נ 1 :ה מז מ ר  1ת  ,הכלים שהיו מזמרים בהם ,ונקראים ב '5ערבי מזאמר.
ן שעור הכתובים :אם באמת ובתמים יפנו אליך ,תם5ח להם למען אשר
חי"-מ
ייראוך ,כי אחרי שתטלה להם ותעשה את בקשתם תתחזק אמונתם בך והם
ייראו מפני הענש אם לא יחזרו בתשובה.
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את בית היי פטישו עשו  15סעודה* וכן חנכת הבית(תה'
מ"ב*
ל' א') סעודת חנוך הבית*
'6ו 1 .ה ב ש ח  1מ -נקי.
ייה ,מ 1פז הזהב היותר נקיי ובדה"ב פי י'ז בא במקום זה ,טהור.,
כ'ז .ש ק מי ם ,בערבי גסיז*
כ'".ומקוה סוחרי המלך וכו' כלומר שהיו חייבים חק ידוע מתה
הממחרים ,בשליש הרוח או חציה
*ן* ני .ונ ק דיםי כעכיי
 ,כמיש ר'ל במשנה (תרומות ה' א') :יעלו ויאכלו נקדים
ה
נ
ה
ש
ב
י
או קליות ,וכמוהו
והיה נקרים (יהושע ט' ה') ,בעבור שגבר

יי"ניי

י

.

מן

ין
יוק

כ

"

עליו היובש.

.

 .מ פ ל צ ת כלומר שהגדילה ענינה ויראת בני אדם ממנה במה שזמנה 5ה
י'ג
(לאשרה) מן התכשימין והכלים כעמרה והדומה לה ,כאשר אמר :ויכרת
אסא את מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון (דה'ב ט'ו ט'ז)י וזה ממנהנ
העברים מהגדלת הדבר ,דומה לאמרו :הנה חרדת אלינו את כל החרדה
הזאת (מ'ב ד' "ג)י
ר' 1 .א ת הע 1ר בי ם צ1י תי ,את הגדולים והנכברים צויתי ,כלומר
העירותי את רוחם 5זה ,וע' באורו לתה' ס.ה ה'*
תכרת
הבהמה
ה' .ולא נכרית מ ה ב ה מ ה שעורו 5א
ממנוי

.

מ שאינו יכול ללכת.
כ.א .פ 1ס חי ם  ,נשענים ,ומזהיס
כיה ויפםח 1על המזבח .ויפסחו ענעו בקשת רחמים וחנינה מהבעל

כמ"ש :ויקראו וגו' הבעל עננוי
כ"ח1 .י תנ  1ד דו דשה לל' רבותינו (בים.5טי :,תמרים לנרוח ,כלומר לחתוך,
ובארמית גרו אילנא (דניאל ר' "א) והוא ענין כריתה*
י ה מיי א ם ר ה מ  5ה מ ה כלומר מייערך .וראיה לזה מדה"ב י"ג ג':
ויאסור אביה את המלחמה וגו' וירבעם ערך עמו מלחמה ונו'*
ל"נ וי ח 5ט 1ה ממגוי תיטוה ,חפפוהיממנו וכן אמרגם התרגום* (בנראה
ר' יונה חושב ,כי יש כאן ,מדר שנח5ק'  -אחת מ'5ב מרות של "י בנו
של ר' יוסי הגלילי . -ויחלטוה ממנו').
,
ם
ו
ג
ר
ת
ה
ושוקיז.
ל"ד .ס צ 1ת שוק ושוקים ,וכן אמר בו
ליה ,ב א פ ר במםוה .ותרנם המתרגם ,וכריך במעפרא ,וב '5ערבי מנפר.
מ"ב .אי ש ה ר מי איש הניצוד בחרמי ,ברשתיי
'
א
הם
שבעת הסייסים 'אסת י')' המסייסים*
6י* ם י ם א די
על זה אמרו1 :ח 5יאמר הסרים הן אני עץ י
יבש (ישעי' נ') ,ויש שיהיה
השם הזה סתם גם על זולת הענין הזה ,כי אס ע 5נכבדי העם ואמרו:
ויקהל דור וכו' עם הסרטים והגבורים (רהש כיח א') ,ובעבור מנותו אוחס
הזה ובעבור השתמשו בהם
בכלל הכתות הנכברות האלה ובמקום
במעיה הנכבדה הזאת אין זה הישון המנןדוהינזמד קורםיזה
 .ומצה שראוי

כב

י

.
.

י

.

.
" יכו

יו

מיי"

שיהיה כזה מאמר ירמיה ע'ה :שרי יהורה ושרי ירושלים הסריסים והכהנים
ירמי' ליד "פ) ,וזה אצלי ברור מאד*
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.
י.י

יקד ל ר כ ב * 1פרוש נניד הרכב ,או הרוכב המלוהו בדרכו.
 1הז 1נ 1ת ר ח צ * 1כלומר כלי הזיין ,וממנו ויתד תהיה לך על אזניך
ששת
ל( ".דברים כ"ג י'ד) והאלף נוספת .דומה לארמית שאמר ב,שא נא כיליך'
(בר' כ"ז נ') מב כעןזיניך.

-י

ב כ' .צ ל  1חי ת.
ד,

נ
ר

מ לכימב.

צנצנתי ובדברי רז"ל (ביק מ'ם ):לצור ע"פ צלוחיתו .ותרנום

צנצנת אחת (שמות מיז ל"ג) צלוחית חרא.
נ  1ק ד * בעל מקנה וכל' הערב רועה קטני הצאן ,וכן תרגומו מרי נחיי

וכן בנוקדים ועמום א' א) ,ולכן אמר :כי בוקר אנכי=בעל בקר,
כ'ב .ה ח ר ב נ ח ר בו ה מ ל כי מ הרנו איש חברו בחרבי
י*נ ,ח ר ד ת א לינ 1כמו החררת ,פעל מתעבר (כלומר יוצא)י
כיח .ת ש ל הי תרמה ,וראיה לזה ממ"ש (שם שם מ'ז) :אל תכזב בשפחתך.
 .וינ ה ר ע לי1י וישתטח עליה ויש מפרשין ויפח עליו כמו ויפח באפיו,
ל"י

.

ל.ט.

.

כרי להשיב רוחו.
ל ל ק ט א  1ר 1ת * ירקות ,וכן אמר בו התרגום ללקטא ירקונין וככר
נאמר בכי מל אורות פלך (ישעי' כ"ו י'ט) שהוא כמוהו - .פקועות שדהי
המפרשים אמרו שהם נירים ובערבי חישל ,והיה ראיתם כמדומה לי מאמרו:
וימצא נפן שדה וילקמממנו פקועות שרה שרמה צמחה בצמח הכרם ומאמרו
עוד :מות בסיר איש האלהים (שם שם מ') בעבור מרירות הנידין ,ונוכל
אנחנו לומה ,כי הגפן הזה הוא הנפן הידוע ,אלא שהפקועות לא היו פרי
הנפן ,אך היו צומחות אצלו ,כאשר הוא ידוע מצמח הפקועות אצל הגפן
וזולתו  rbהאילנים51 ,א היו משימין בתבשיל דבר שאין הכירין אותו ולא
 r~tP1tאותה אבל אמרםינות בסיר' אפשר שהיה כעבור שהיה מן המינים
הרעים שבהם ,אשר יביאו לירי מחנק קשה וקשי הנשימה ,ולא ידעו בזה,
ובעבור זה אמר כי לאירעו .וסמה שמחזק זה אמרו במלאכת הים אשר
עשה שלמה ע"ה. :ופקעים מתחת לשפתו סביב (מיא ז' כיד) ,ר"ל שהיתה
צורת הפקעים מקפת שפתהים ההוא בפתוח ,ואם יש לאומר לאטר ,כי
צורתהנידין היתה מקפת אותו נתלים משפתויי כל שכן לאמרו עליהם
יצוקים ביציקתו ,אלא שדעתנו בו מה שאמרנו לך בעבור הסכמתהישון
ומפני שלא היו משימים בתבשילם מה שלא היויודעים .ואנחנו נדחה מעותו
ביצוקים מיציקתו באמיר הכתוב מן האופנים וחשוקים וחשוריהם הכל מוצק
(שם ז' לינ) וההעתק ~ב '5ערבי זעיפה ובעברית טעשה יפוק ,ומהשימנעני
שאומר בו אלא שהוא פקע מאמר הכתוב מקלעת פקעים ופשורי ציצים
(שםוי י'ח) אשר פרושו הוא פתוח הפקוע וכן אמר התרגום בו :וגלףהיזי
ביעין ,וידועכי ונלף תרגום ויפתח על הלוחות (שם ז' ל.ו) ,והפקע סמה
שיפותח צורתו והמדין לא יפותחו ,אבל ירכבו בלוח ותתלה צורתו אבל
www.daat.ac.il
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התרגום אמר בופקעים מתחת לשפתו סביב וצורתביעיי
 ,ואמר בפקועות
שדה-פוקעי דחלקא .ומה שמרחיק היות פקועות שרהנירין ,כי לענה הוא
שמפרשין בונידין ,אלא אם יש לו שני שמית ר' 5לענה ופקועות .ואולם
מכרתחכמינו (שבת ב"ו ),בשמן פקועות שהוא שמןהנידין (והוא קלוקונמירש)
ועם כל זה הנה פקועות שרה לא יהיהגירין כלל למה שקרם זכרו.
מ.ב 1 .כ ר מ ל ב צ ק ל1נ 1י אמר בו התרמם ופירוכין בלבושיהי (פירוכין -
 Graupenלפי תרגומו של בכר)י
א ח י א דוני כלומר תכלית מה שאפשר שיועיל 5ו ומה שיוכל
נ
" לעשותו  -לעמוד לפני הנביאי וכן אחלייכונו ררני (תהי ק"ט ה') ,כי
תכלית תאותי שיתכן לי  -לשמור חקיךי
הי ,מ קנ תיי מקום שאחנה שמי שם ע"מ"רביתי
י,ח .בסנורים .הוא חשכתהעיןי
כיה .ה קב .מרה שמכילה ארבע מאות זוזי  -ד בי1ני ם צואתהיונים,
כתרגומוי וסבור אני שהיו צריכים ~5ה להסקה במקום עצים במצורי
א' ,ס א הי מרה מכילה מן ה5ה אלפים וארבע מאות  111גדולים שנקראים כל'
 ,ומן היבש אלף וארבע מאות,
ערביטיל
"ג' א 5נרם המעלזתי פירושו אצלי אל המעלות עצמן ,לא על כסא
כי היה רחוקיכי נרם משמשין בה בעצם ,כמישו תיבש גרם (משלייי
ז כיב),
והוא דומה לל' הארמית ,והעבריים משתמשין בו בעצם הדבר ,כמישובעצם
היום הזה (שמות הב "ז) כלומר בעצומו שליומי כמו שעושין הערב .וכיון
שנרם הואכענין עצם ,שכ כמקום עצם הרבד אאשר לזמר גרם הרברי
ויתכן שיהיה נרם כמו בערבית גוף ,גוף המעלות ,והמובן אחד כמו למעלה.
 .מ5א ידו בקשת .כלומר משך יתרו משיכה חזקה,
כיר
כיה .ו כ ר אני  1א ת הי מזכיר האמור במלכים א' כ"א ,ייח "סי
ל'* ותשם בפוך עיניהי כלומר ותשם פוך בעיניהי
אע ה א  1מני ם א ח אב .אנשי עצתו ,אשר עליהם כלעניני המלוכה ,דומה
למ"ש ב"ה מיזי
כיב .ה מ ל ת ח ה הכסותי הפוך מן חתלת (יחז' ט;ז ר') ואפשר שהוא שם
לכלי שבו הכמות ,כמ"ש התרגום קממריא ,והקמטה בל' הערב התבה.
כיה1 .י ש לי כו ה ר צי םי וישליכו במקום וישלחו .ובמקום אחר (ירמי'
ליח ו')ז וישלחו את ירמיהו בתכלים ,וישלחו במקום וישליכה
ליב .לקצות בישרא לי כלומר לקחת קצות ארצם או להכריתמי
 .ש מ ת מ כ מ מ ח ,ע 5מש" 5טשע(יהיק' .5ד "ט) ,טזמ (ישש'
ר
כ'ו'* עקרו מנסח ,ופירושו להרום ולנתקן ,כי ממנהנ העברים לקרוא התקת
הסדר  -הריסה ,כמ"ש :פן יהרסו אל ה' לראות (שמות "ט כ"א).והענין בו,
שתשתתפו כלכם בעתההיא בעבודתאנשי המשמר ,ומישאינם מבעליהמשמר.
הוא אמרו להם :השלישית מכם באי השבת )" atbא דף) ,כי בכל שבתהיו
משמרק לשלישית ,כאמרם להם עוד? ושהו הירות ככה כ5יוצאי השכת
(שם "א וי) ,ושתף אותם כלם ביום ההוא בעבודה ,כאמרו עלשניהשלישים
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ן

היוצאים מן המשמר :ושמרו את משמרת בית ה' אל המלך (שם שם),ואח.כ
אמר ע 5הכל :ויעשו שרי המאות ככל אשר צוה יהוידע (שם י'א ט') ,על
זה נאמר:כי לא פטר יהוירע הכהן את המהלקות (דה"ב כג ח') ,כלומרכי
לא פטר אחר מהם ולא אנשי המשמרות מהעבודה בעת ההיא ,ולזה כון
באמרו :ושמרתם את משמרת הבית מסח ,כלומר הרימת הסדר והמשמרת
והשתתף בעבודה* ממח הוא מלשון בית גאים ימר ה' (משלי ט'ו כ'ח)י
(כנראה חושב ר' יונה שכאן חסרה מים "ממסח ,,כלומר שישמרו את
משמרת הבית מכל הריסה* המלקם)*
ה כ רי * הם שרי הצבא ,כמו השלשים ,מ"ב י"א כיה* ובדה"ב כ"נ כ'
י"ס*
האדירים ואת המושלים בעם,
3שם שם ה')  -מאת הניתנים
י'* מ א ת טש ר י מאתהניתזליייפן
לכם (מכר  -מסר ,כמו וימכור אותם ביד סיסרא ,ש"א הב f(~w
* ישי 1לג1דריםי הם הבונימי
,י .י .מ 1ר ה מ א ד .איננו רחוק להיות מן הענין מר מאד ,כאשר נאמר :רע
שר (ירמי' ב' הט)י
ה; בבית החפשית .נקרא כן בעכור התבודרו שם מצף אדם ,וכאלו
טר
הוא חפשי מחברתם ,ויתכן ג'כ שיהיה רומה 5ל' הערב שאומרים לב.ת
הקטן חיפש (וריי ן' קו"ש אמר שחדר האלמנה נקרא בערב חפש
יאהרבוךוו ע'  .217אדר)י
אן ט .1,את עולת הבקר ואת מנחת הערכי במים שת
ש"
אי
הערב .יהיה לי לבקר ,כלומר לפקוד בנדבות בלבד ,אבל (המזבח)
-האחר הוא להוגותי
יזח* ו א ת מ  1םך ה ש ב ת ,על משקל מעשה מורד (מ"א ז' כ"ט) ,שהוא
מהרודד עמים תחתי (תה' קמ"ר ב') .ומרושו מחסה המשמרה ,כעומר המקום
אשר יחסו בו אנשי המשמרה ,והנה הרפה בז תטורת החסרון.
פ' וירפאו* כלומר שאמרו עליו ותלו בו דברים שאינם הגונים וכאלו חפוהו
בהם ,ואל'ף בו ל' הפעל ,כאלו המירו מן הא אל.ףי
 1 .א ת ה א מנ 1ת * העמודים הנושאים את הכנין.
ט.י
כ'י*  1א ת ה ת רגזך העתרתך עלי בדברים ,וראיה לזה אמרו :ושאננך עלה
באזני ,ר.ל רבוי דבריך ,ודומה לענין הזה :ותרגזי לי בכל אלה (יחזק' ט'ז
להיות
מ"ג) ,כלזמר הרבית בכל המעשים
האלה* 1-פרשושאנשאנוןך*קוהליהוהממש
טי וכאשר
פ,
יה
ושאונך ,וכפלו המן שר הפלנה
,
ן
ו
א
ש
ל
כי
עשו כן שנו המלה מפני שזה יותר קל עליהם ,ואני מ.חם זה והדומה לזה
מדברי הנבואה אל העברים ,מפני שהנבואה מדברת בלשונם ובמנהגם ואל
תשתומם מזה .ולא יבשר שיהיהמענין שאנן מואב(ירמי'מ'ח י"א) בשוםפנים.
 1 ,הע בי ר בנו ב א ש * כ15מר הביאו בה ושרף אותו בה ,וכן והעביר
כא י'
אותם במלכן( ,ש"ב"כל"א) ,כליתר הביאם ושרפס כמקום ששורפים הלבסם.
כב היי ל חז ק א ת ב ד ק ה בי ת ובדה"ב ל"רי' :לברוק 51ה,ק הבית .וכן
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מחזיקי בדקך (יחז' כ"ג ט') ,ענינו החפוש והבנין ,וברברי אדל (מנילה כיה
ב')! ברקו אחריוי
כגי א' ב פ ר רי םי כמו בל' התלמוד (כתובות נ"ר) בכל וכל פרוארה .רוצה
נפותיה ופלכיה וצדדיה ,ועור ממאמר התרנומ :ירעשו מנרשות (יחז' כ"ז צזח4
יזוען פרוריא ,ומזה לפרבר למערב (דה,א כיוי'ח ,,הבית תמורתהוו.
כ'פ .כ ר או תו או תו ,כלשר בהלחמו עמו* עי באורו ל' בראשית מ"ב א'*
כד 1 4ה ח ר ש ה מ םג ר  ,רוצה לנמר ראשי החיל ואשר ינהגו את הצבא
למלחמה* החרש  -בעלי העצה* ותרגום החרטמים  -חרשיא* ומזה ויתחרשו
כל הלילה (שופטים פיז ב')  -התיעצו* המסגר .מל' והרקחנית ומנור (תה'

י

י'

י

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

מפלחיי

י'3212הד.

י יי

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

אליהבני אדם ולא יצאו ממנה

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

ב

י י

ועל מקראיה (ישעי' ד' ה') -

.

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

ובנימוסי עממיא אזליןי

*

ג

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

.

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

.

מעלליו.

י

.

י,ך .ו א ת מ בע ר ת מ ה כ ר מ כלומר רעיתם אותו ,מלשק ושלח את
בעירה ובער בשרה אחר (שמות כיב ד'),
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

