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א.

ככרם כסלונהבלקיה

כעיר ~צורה:

 .8ונותרה כת-ציון כמכה
שני הדמויים הראשונים מציגים לנו מקומות הנעזבים אחרי איזה
מעשה :הסכה אחרי הבציר הנשארת ריקה מהיושב בה (השומר) ,וכן
המלונה בשדה המקשה אחרי כריתת הקשואים .וכן הוא גם הדמוי השלישי
"כעיר נצורה" ,עיר שעמדה במצור ונכבשה ונשארה ריקה מיושביה,
(תלמידי נסים לוי).
 .24לכן עדוןיהי
ה צבאות אביר ?שראל הוי אפחם מצףי

?ים

ואפקיה

קאו?בי:

יסירזשי"ל'

את הכנוי ו45,יר יעקבז הננו מוצאים ארבע פעמים
תהל' קלב  )5ופעם אחת
בתנ"ך (ברא' מט  ;24ישע' מט  ,27ס
י
1
6
אאביר ישראל" (פה) ,וכלם כנוי לה' ,ולא השתמשו לה' בכנוי ישויר"
כנראה מפניכי נשפיר" הוא גם השור "אפיס" אליל מצרים( ,ור' דוהם).

הכל-בליליך:
? .26לשיכה:דיאיך ואצלףטפי מגיךויסד
בנוהג שבעולםאין מצרפין את הסיגים כי אס את הכסף מהסיגים

המעטים אשרבו.
אךהענין הוא כך :הסיגים הם כל כך מרבים עד כי ?דרש לצרף
אותם מהכסף המועט הנמצא בם .ואמר זאת בהתול.

ב.

 ,2והיה כשחרית קימים נכון ?קפה הר הית-ןעה בראש ההףים
ונשאמגדיעות לסרואליו ?ל-הגוים;
בנוי על הר (הר ה')

נבואה זו נאמרה מפני כי בית המקדש היה
שהוא למטה מכל ההרים המקיפים אותו ,כהר הזיתים ובציעתא וגבעת
גרב ,ומכל עבר בעיר ירושלם צריך לרד ת אליו ,ולכן הוא אומר כי
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דודילין

ב

באחרית הימים לאיהיה כך ,כי אם יעמד במקום גבוה אשר יראוהו מכל
צד וינהרואליו.
וכן בקאר זכריה (יד מ  )4את מלחמת ה' בגוים הוא קורא :ועמדו
רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על פני ירושלם מקדם ,שהוא
הגבוה בחרי ירושלם.

 ,9משח לדםניול-איש

דאל-תשא להם;

השתמש ב,,תשא" בשתי הוראותיה (,,משנה הוראה") .הכונה העקרית
היא הסליחה ,אבל דרך אגב תומרנו מלת "תשא" את ההוראה השמה

לשרש ש ,ההגבהה ,בנגוד למל? "השח" יישפל" שלפתה; כאלו הוא
אומר :הם שחו ושפלג ואתה ה' לשאירם בשפלותם ואל תרוממנה
תן מתרגם רס"ג להדיא :ולא תסאב להם==ואל תרומם אותש
:"Keine Erhebung f~r sie
שוהם:

1נ ?1י גבהות אדם,טפל מטח רוםאנעיםומיגב יהחק לבדובים

ה-היואי

י גבהות אדם .המלים באו מסרסות ,והכונה! גבהות עיני אדם,
עינ
גאותו ,שפלה (.תלמידי המנוח שמריה אלטשולרג
והשוה" :גסה עינים" (תהלים קא .)5
ובאה מלת "וספל" בל' זכר מפני סמיכתה למלת "אדם" ,ע"ד :נסו
ואין רדף ר שע ,וצדיקים ככפיריבט ה (משלי כה.)1.
ואולי באה מלת "ג?הית" שהיא שם מפשט במקום התאר "גבוהים"
(עיני הגבוהים שבבני אדם) ,ולא יהיה צרך לסרס את המלים ,ותהיה
"גבהות* על דרך? :חיך בחרב יפלו 11בוךמ במלחמה ,שבפרק הבא
( ,)24שהכונה במלת ו,,גבורתך' היא "וובור1ף' בהקבלה למלת צמתיך"
שלפני זה ,וכן להלן ה  :15ועיני גב1הים תשפלנה,

י

*
"*

.8

שר-לטשים קשיא ?קףויוקץידכםמישיםונבון לחש
שסם סךשימי הנביא משתמש במלת "חרשים ,בשתי הוראות:
!

א) הוראת האטנות במלאכהובחר ש ת ,מל'! מלאכת חל ש וחושב (שמות
ן זה מאמרי* :משנה ההוראה בתנךק
 :ור ,בירטות עליגי
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חקרי מקרא :ישעיה

ג

-

ב) הוראת הסוד והלחיוצה ,מל':
לה ,35
בהקבלהועותי
לח ש* הבא תכף אחריהן
לתאר;
תבת

.6

חרום יהוש' ב ~ג

כי-ותפש איש כאחיו טית אביו שמלה לכהיצין

ומט9שלהמיאת

טסתידף:

תהיה-לנו

ןסטקשלה* במקום 'והממשלה' הזאת תחת ידך ,שהיו צריכים
לאמר ,בהמשך למאמרם :קצין תהיה לנה מעות הנביא קם זה לויט?שלה"
(אולי היתה הקריאה העקרית! והקקשלה) בכונה לתת לזה הוראתבוז.כי
הן לא יתכן שהם יאמרו לאיש שרוצים שיקבל איזו משרה כי יקבל מהם

דבר של מכשול ,ודרך זו הננו מוצאים בישע' במקומות אחדים( .ר' באורי
להלן ל .)10

 .7ושא ביום ההוא לאמר לא-אהיה ח'בש ובביתיטיןלים

שיי

לאףשימוניחצין"ם

ואין

;

תגש ,מלת "אקש' הוראתה מי שאוסר בבית אסורים'מי
' :אין
חב 1ש מתיר עצמו מבית האסורים (ברכות ה .):וכן הוראת שרש ויחבש*
.ץ.ק) בערבית 1שים בסהר.
ופה עונה האיש ששואלים ממנו לקבל את השלטון :אינני חפץ
להיות "חובש" ,איש אשר כל עסקו הוא רק לשים אנשים במאסר .ובזה
הוא שם כלענין הממשלה לבוז.
וצריך להעירכי הרדק אומרכי כונת תחובשי היא ,מושל"; והוא
מוסיף הוא "נקרא כן לפי שח1ב ש 1א1סר העוברים על מצוותיו",
כי
ה טם וסלאתם כמרם הגידו לא יחדו אוי
"4ס
.9
להם רןה:
לקלשם

סירתיגיעם
כי-גמי
ם גם הם הגידו
ייוצא כאלו היתה הכונה :כמוסי
הטעמים
עפ"י

חטאתם ,ולא מצאנוכי אנשי סדם התפארו בחטאתם והגידוה בגלוי.
והכונה היא :את חטאתם הגדולה בחטאת סדם (ע"ד ,ויגדל עון בת
עמי מחטא ת םדם -איכה ד  )6הגידו ולא התבישו.
ועפי'ז צריך לחבר את מלת "כסדם* אל "וחטאתם" שלפניה.
דגמה נוספת לאלה שבמאמרי "משנה ההוראה גתנך',
 1זוהי
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דודילין
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 .20הפארים והפקדות והקשיים ובתי הנפשומלסייגם

:

מ"שש'

השם "ן9ש" בערבית ( ))/.1:מורה על הנשימהי והשם
שמי
*בתי הנפש" נתן לבקבוקים המכילים נוזלים'ריחנים שמריחים אותם
ושואפים אותם באף( .תלמידי ארנון),

 .25מתש בחרב
~בירתך במלחמה:
י
ל
מ
ן
וגבורתך ,מלה זו כונתה "וגבוריך" ,ובא שם מפשט בל"י במקום
תאר בל"ר ,וזה בהקבלה למלת "מתיךא שבראש הפסוק.
תן :כןינהג מלך אשור את עבי מצרים ואת גלות כוש (להלן
כ 4ג שהכתה היא על השבחים מגולע.
רדק מבאר "וגבורתך" "ומתי גבורתך',ואין צרך בהוספת מלה זו,
,4

וש*

8ם רחץארוני את בשתבנותצנין,.,,,

אם ,למלה זו יש לפעמים הוראת
אחריה תשובת תנאינ .וכן גם פה.

"אכן-

כמלת  44בערבית כשאין

ומל

ן יומם:,...
 .6וברא יהוה ~ל כל-מכון הר-ציון מקלטךזנ
מקלאיה ,הם הקרירת ,הכפרים הקרובים לציון ,וחלוף "קרה*
בויקרא" .נמצא במקומות שונים בתנך( ,תלמידי צבי לבנון).

וכןבערבית מורה השם "קךיה"

ה(.ל"

על "כפר",

 7 - 1והלאה.
ת
צ
י
במאמרי "מל
ל
ע
ל
א
ע
מ
ש
י
ג
ה
נ
מ
בשדה
"
ל
א
ר
ש
י
דברתי
משוררי
הערבים ואחריהם המשוררים העברים בספרד להתחיל שירי תהלתם
באחד הענינים האחרים המושכים את לב הקורא (תאורי טבע ,אהבה,
וכיו"ב) ,ואח"כ הם עוברים באפן מלאכותי לענין התהלה.
ושם הבאתי גם את שירו של ריה"ל בתאור סערת הים והנסיעה
בו באותה שעה אחרי הקדימו דברי מוסר רבים שמהם הוא עובר לענינו,
ז"א; הקדמה כזאת גם לא בשיר תהלה דוקה.צ

 1ר' דבר' לב  ,41משלי ג  ,34איוב יד ,5יז
 2דיואן ברודי ח"ב צד .160

,13

 ,16איכה ה .22
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חקרי מקרא ,ישעיה

ה

-

ופה יש לנו ג"כ הופעה כזאת;
הנביא מתחיל בספור יפה ובמליצה נהדרה עיד דודו וכרמת זטעשה
כל מה שאפשר כדי שיעשה ענבים טובים ולא הצליח ,ולכן ענשהו בכל
מיני ענשים 1וכאשר מצדיק כל שומע דבריו את הענשים האלה ,הוא מביא
את הנמשל וקורא:כי כרם ה' צבאות [הוא] בית ישראל 1ומפה הוא עובר
י1
לענינו האמתי בבל המאמרים הבאים המתחילים בלם במלת הקריאה:הר
ובפסוקים האלה הננו מוצאים שמושיםבדרכי מליצהשונים :צמודים
" באותיות קרובות במבטאן 1וביחוד במאמרים:
במלים; "4ךם"י,ץ?ן
וף*ה משפח
ון2ו
פט

ליש

ל?ך"ה

וף5ה צ"9ח.

ישנם פה גם מאמרים הבאים בהקבלה מדיקת:

קיר
ותי
יר
שר
קי
ג

וס?; לקער
לק?; לקלקט.

עיי

תן במעשי עבודת הכרם הדר ות במספר המלים מאחת לשתים

ולשלש ולארבע:

וי?זקהו

עס"להו

יחי
מש
מקן

שזרק

4יןי

וגםוקבסר?בתלבכוי

דרך המורה על התפעלות ההולכת
במאמר הארך:
הלו לעשלת ענבים מעש-באשים.
וגם חזרה שלטה על המאמר הזה בתמיהה של התפעלות:
קלסי  nlextענבים ו*עש באשים ?1

ונחלשתי

עד שהוא גומר

מיי?

1

דבר כזה הננו מוראים גם בשירת הים (שמות סו  ;)9שמר עוג;

טןיף
אשיג

לסלק שלל
וץ?י (במדת ג' מלים)
קליקסן4י
י (כנ"ל).
תוךישמויד

טילטמי

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

י
.2

"1.,ו

,,

ן
דיד-ילי-
ששות ענבים ףעש כאשיכם

י

 .בא פה שרש "באש" בהוראת "יבש" (ע"ד קרבת הגזרות),
?משים
והכונה לענבים שמיצםיוצא בעודם על הגפן בהבקעם וזנם מתיבש ומת12ץ
ומשחיר .וכן הננו מוצאים ביואל (א  :)12הגפן הובישה ,שהכונה היא על

הענבים המתיבשים.
וכן הננו מוצאים שרש זה בא בהוראת שרש יבוש" ,כגון :וכסיל
יבאיש ויחפיר (משלי יג  )5שבאה מלת "יבאיש" על יד "יחפיר" ,וכן
(ישע' ל  :)5לל הלאיש ,בכתיב משרש "באש" ובקרי משרש עיבש"
ובהוראה משרש "בוש* ,כמו שהוא גומר את המאמר :כי לצ ש ת וגם
לחרפה.

 .11הוי מששטייצהר שכריריש

ןידליקם:
מאחלי בשף1ו

גם פה ישנה הקבלה מדיקת במלים כשלא נביא בחשבון את מלת

"הוי* השיכת לשני המאמרים.

מחליקם ,מלהזו היא בעקרה בהוראת "יבעירם ,יחממם" ,בהעברת
הוראת המום האש להדלקת המדורה .והשתמש פה במלה זו הנדירה גם
בהוראה זו בתנ.ך ,ולא במלת "יבעירם" השכיחה הרבה ,מפני הוראתה
השניה שהיא ענין הרדיפה ,בהקבלה למלת תירדפו" במאמר הקודם
המקבילה לה1 ,כ אלו הואמכין גס להוראה זו :הס רודפים אחרי השכר
ן
והיין רודף אחריהם,

ה לגאול נפשה ופעףה פיה לכלי חק וןרד הרףה
 .14לסלחףחיי
ך קה:
יטעה ויאלףלזל
איננו אומר לאן ירדו בלם ,אך הכונה היא :הדרה של עירם שהם

יושבים בה (מבלי הזכיר את השם "עיר") וכל המונה (רעשה ,משרש
"המה" בהוראת :קמיה) ושאונה ועליזותה -ירדו בה ,ב שא1ל.
ה
ל
מ
ב
ועפי*ז צריך לחבר את מלת "ועלז" אל מה שלפניה ,ו
זו
צריכה לבוא נגינה מפסקת לא מחברת ,אך אם נחבר מלת "ועלז" אל "בה*
ונבאר "ועלז בה" בהוראת "והעליזים אשר בה* יחסר פה המקום אשר
אליוירדו כלם.
 1ור' בפרטות במאמרי *משנה ההוראה בתנך" .וראה גם בפרוש "אור
בהיר* שעמד על שתי ההוראות של שרש זה.
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ה-רי מקרא :ישעיה
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

היהנו

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ז

יקליצr~slושקייי

:
ויאחז נשאף
9מ** ,,
ה כמעשה החתול בעכבר לפני טרפו אותו '?הוא תופשו בפר
,
.
ו
פ
ר
ו
ט
א
ו
ה
ש
1פ1ל ט 1פעמים אחדות עד
י
ומלת "ויפליטק הוראתה כהוראת יפלט" התלמודית במאמר :כבולעו
כך פולטו (פסח'עד.).

ליךץ

נחנה-חשץ צר ואור חשךכעךיפיס:
 ,*,,,80ונססן
צרואור .אולי מורה המלה "?ר" על השמש ,מהוראת שרשי :צהר-
זהר-זרח; ע"ד :בר -בהיר; ובכןיהיהזוג השמות צור וארר"כנוי לשמש
ולירח ,ששניהם חשכוע"יתעריפיה" של הארץ,ענניה הע1רפים ומטיפים

מימיתם ארצה.

ר*

.10סיטןלב-סי
םבנסיןנההנפאזעניילוהכעי
מ
לישעי

צווי
לקמץ בהפסק.

..
נעי1יו השץ

;,,

מנל"י (שעה) עשד" :סעלש בשנוי פתח

והוראת "שעה" פה היא =כסה" ,כהוראת אעשה" במקומות שונים
בתגך (ישע' לב  ;6תהלןט ;16משלייג ,16איוב כג  :9וגם ברא' כה.)25
ופה הכונה :שים מסוה על עיניו לבל יראה .וכן בקוראן בשורת הפרה
(פסוק  )6כמעט תרגום פסוק זה; :ק 4,ללוה ""
r
הפויJk' .
?
והשתמש
)16נו (חסם האל על לבותם ועל שמיעתם ועל רואנו~תיהם
נ~
2
למלת כסוי במלת לנינ
ו שהיא משרש fnmY=hi

,נ

?להרציןשלד"-דםייקחשן-רטלהומלךושראל1ריילם
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המאמר "ולא יכל להלחם עליה" מספר את ס1ף הענין ,והפסוק
הבא גמשך אל מה שכתוב לפגי מאמרזה.
ואולי בא פה מאמר זה בהשפעת מה שמצפר בספר מ"ב טז 5
בקצרה :אז יעלהרצין מלך ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלם
( 1וראה גם פרוש שדל).
( 2ור' להלן בבאורי לסרק לב  ,3ובספרי *חקר* מקראי לאיוב כג

,)9

י
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דודילין

ח

למלהמה עליה אצרו על אחז ולא יכלו להלחמי ובזה נגמר שם כל
ענץ מלחמה זה

מ,.נו:
י לא..
 ****,9אם לא-תי-א.מעו .כ
תא.
הוראת עלא ונאקנו" היא :לא תהיו במנוחה ,לבכם לא יהיה בטוח;
כהוראת שרש ( .אמן) בערבית שהיא :היה בבטחה.י
ז

1

4

אית והיהילהיף
ש

שקם
לעמק שאלהאו הבב?לקללה:
 .11שאל-לף
)
א
באה מלת נשאלה" בשתי הוראותיה:
הוראת ה שא לה בסמך
אל "שאל" שלפני זה; ב) הוראת *שאלל' בסמך אל "הןמק' ואל המאמר
2
המקביל "או הגבה למעלה".
.15

מלקה ודבש *אכל לדעתו מאם כךעוכתיר כפוכ

?

לראתו* כמו :סיעתה משעת דעתו של הנער הקלד להבחין בין
טוב לרע ,יאכל כל אוכל  -חמאה ודבש.
והנביא קובע פה מין זמן שאיננו טבעי ושכיח בדבור ,מפני שהוא
מדבר אל אחז שאיננו תדע למאס ברע ולבאר בטוב; שוא רומז לו
בדברת על הנער
בעצמה אבל להלן  )4כשהע קובע ג"כ זמן
י
ל
ע
'
ה
ש
בקשר עם הנער ,בשעה
אינת מדבר אל אחת מ אס אל ישעיהג הוא
אומרי "כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי' ,זוהי קביעת זמן טבעית
השגורה בפי בני אדם,
ולהוראת המאמר "חמאה ודבש יאכל" ראה להלן בבאורי לפסוק ,22
שאין זהענין להורותכי המצב בארץ יהיה טובכי אם להפך,
וכל הנבואה הזאת נאמרת על סופה של ממלכת אפרים וחרבנה ע"י
מלך אשור.

"

 .16כי 199שם1ךע דגער לאםוךע ובחורפפיבת"זכ לאלמה...

:

פה הוא מבאר הטעם למה יאכלו חמאה ודבש (דבר המורה על
החרבן) מן העת שידע הנער להבחין בין טוב לרע 1מפני כי עוד לפני
הגיע זמן זה תהיה הארץ כבר עזובה ושוממה,
 1ור' בסרטות ובעוד דגמות אחדות בתנ"ך במאמרי ,הוראות נשכחות

לשרשים תנכיים".

 2ור' מאמרי "משנה ההוראה בתנך".
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ט

יביא

ד וקל4-ית אכיף :מים אשר לא-באו
 .17יהיה"ליף1על?"-
,.
ה,
לם'ום מור אפרים מעל יהוד
:.
עד פסוק זה דבר הנביא אל אחז ,ומפה והלאה הוא ספנה את פניו
לצד אפרים ומלכה פקח בן רמליהו ,וקביעת הזמן *למיום סור אפריבנם
מעל יהודה' מוךה ג"כ כי הדברים נאמרים לאפרים ,ובדרך אגב הוא
מוכיחם על אשר נפרדו מעל יהודה לפנים ,בימי ירבעם ,והוא אומר להם:
הן מהעת ההיא כבר סבלתם הרבה ,בימי מלחמות בן הדד וחזאל ועוד,
אך כצרה שתבוא עליכם עתה עוד לא באה עליכם עד כה.
ולו דבר אל יהודהכי אז היה צריך לדבר אחרת.
,18

 .19ושהפיזם ההואושרקוהוהלןכוב ??ר בקצה:אריטפלים
ר :ובאווקהו כלם כנחלי הסתות
1לךבורהא"רבירץ"שי
ס?ל"יםיפלל

ס~עצוצים ופלל דגהללום:
יכ9קיקי
בחר בציור הדבדרה ומעשיה בקשר עם הדב ש שיאכלו בארץ,
ככתוב לפני זה ( )16ולהלן (.)22
120

טאיתים-הסיהאישא.:..ל:ח אלניסמ"רהאיירהשעירי9סילילך"שיי
,

המלים "בעברי נהר' במלך אשור" הן באור לתער "השכירה" ,וכאלו
באו במאמר מסגר ,והעיקר :יגלח ה' בתער השכירה את הראש וכו'.

 ,22 ,21ו~הביום ההואיחיה-קיש,גלת פקרושתי-צאן; ןה:ה מלב
קשות חלב לאכל חמאה כי חמאה ודבשיגכל של-הפותר
בקלב הארץ:
שני הפסוקים האלה באים בדרך אירוניה על המצב שיהיה בארץ
מצד השממון וחסר עבודת האדמה מאפס אנשיםליבדה ,וזה בא על דרך

*חסיול הבא לשםגניי*

)CdI

.נ

וסע) ',נ

* ~(ra

שהוא אחד מקשוטי

השירה הערבית ,הדברים נראים כאלו באו לתאר את ה שפע הרב שיהיה
בארץ שנאפר עליה (במד'יד )8כי היא *ארץ זבת חלב ודבשםכי כל מי
שישאר בארץ יאכל חמאה ודבש ובאמת הכונה היא ההפך מזה:
יעפי"ר במקומות שלא יצלחו לעבודת
את הצאן והבקר רועים
האדמה והם מצמיחים עשבים שהם למרעה .בא"י נקראים מקומות כאלה
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שמדברות" ,כגון :מדבר יהודה ,מדבר מעון' מדברזיף ,מדבר גבעון ,מדבר
עין גדי ,ומדבר תקוע .ובמשה כתוב ומשה היה ף 9ה את צאן יתרו התנו
כהן מדין וינהג את הצאן אחר ה מדבר (שמות ג  ')1ומקום כזה שלשם
מוליכים את המקנה למרעה נקרה עיקר" (כעדר בתוך ק?ברל-מיכה ב ;12
ורעו כבשים כךבךם-לעיל ה ,17שהכונה היא :כבובךם) ,ופה כונתולהגיד
כי הארץ תהיה ריקה מיושביה ,והאדמה סשם מבלי עובדים ,ולמקום שהיה
לפנים מצמיח עצים נותני פרייעלו קוצים! ומקומות מישבים לפניםיהיו
למקומות מרעה למקנה ,והמרעהיהיה רב כל כך עד אשר אםיהיה לאיש
רק ?גלה אחת ושתי צאן תתפח לו חלב רב לשתות ולהותיר לעשות
ממנו גם חמאה ,וכן תרבינה שם הדבורים עושות הדבש,ויהיה לאדםדי
דבש למאכלו ,ובהתול הוא אומר :כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר
בקרב הארץ.

(ור' להלן באורי לבג  ,10וגם שדיל ודוהם ואורלי).

28

 .26והיה ביום קהוא ךהיה כל-מקום אשרישה-שם אלף גפןךהיה :כחיים וכלשת יבא
?5לף ?9ף
שמהכי-שמיר ושות שהיה יל-הארץ :וסל להרים 5אר
סטזרר 42דרון לא-דכוא שמה ךר?ת ?סיר ושית והיה
לס?לח שור ולטרמם שה:

לידייךישךת

הפסוקים האלה ממשיכים לתאר את השממון שבארץ מבחינה
אחרת:
המקומות שגדלו בהם אלפי גפנים שהיו שוים אלפי כספים יהיו
נטושים לגחול קוצים ,והצללים יבואו שמה בקשתותיהם ובחציהם כמו
ביערות,כי תרבינה שם חיות השדה ,וכל הארץ תתכסה בשמיר ובשית,כי
לאיהיה מי שיחרש את האדמה ,ואגב החרישה לעקרם ,וגם ההרים אשר
במדרגותיהם קשח לחרש ועודרים אותם ביד במעדר -גם שם לא תבוא
חמאכלת הכורתת את הקוצים ,והמקנה יבוא שמה לרעות (חוזר על ציורו
הראשון).
"יראת" כמו" :מורא =מורה" (שופייג  ,)5תער ,מאכלת'.
 1מפי חותני הר' יחיאל מיכל פינס ז"ל ,והזכיר את האמור בירושלמי (נזיר
ס"ט,בגמרא להלכה ו') על הכתוב :ומורה לאיעלה על ראשו (ש"א א  :)11א"רינאי!
כתיב :וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת שמיר ושיה ,מהסךין
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ח*

,1

ויחמר~היה טלי קח-לףוליון גדול וכתב"ליו

למהר שלל
י.-י
ז

7

ז:
זחש ב
1

בחרם אנוש

-

שיכתב על הגליון את המלים "למהר שלל חש בז" ,שני

הכונה היא
השמות עם האות ל בראשם .כן הננו מוצאים על החותמות שנמצאו בארץ
את שמות בעליהם חקוקים עם האות ל בראשם ,כגון :ליאזניהו ,לעבד
ירבעם .וכן על אזן של כלי חרס שנמצא בעפל :למלך חברון ,וכן
במאמר :ונתן אהרן על שני השעירים גרלות ,גורל אחד ליהוה
וגורל אחד לעזאזל (ויקרא טז  ')8הכונה היא כי על הגורל
האחד (מאיזה המר שיהיה) תהיה רשומה המלה "ליחוה" ועל השני

"לעזאזל",י

יסר

יעור לאמר:
 ,5משף~הוה טל
עד כה דבר ישעיה אל אחז לחזק לבו ,ומפה והלאה הוא פונה אל
מפלגה מדינית שהיתה כנראה ביהודה כנגד אחז ,והיא התקשרה עם
ישראל וארם ,ואותה הוא קורא בשם "העם הזה" בלשון בוז (בפסוקים:
 )12 ,11 ,6כנגד "בית דוד" (לעיל ז  )13לאחז וסיעתו ,ואולי היה במפלגה
זו "בן-טבאל" הנזכר לעיל (ז  .)6וסמה שהוא אומר שם "ונמליך מלך
בתוכה" נראה שלא היה בעת ההיא בירושלם ,ואולי בא יחד עם ישראל
וארם;כי קשה בכלל לחשבכי אמרו להמליך על יהודה איש זר ולא יקחו
הם בעצמם את הארץ .וכן עשו אח"כ גם פרעה נלה שהמליך על הארץ
אחד מבני יהודה עצמם (מ"ב כג  ,)34ונבוכדנצר שהפקיד על הנשארים
ביהודה את גדליה בן אחיקם מבני יהודה (שם כה .)22
ביזרא רתיל מן קטין פרזלא ,אף ס~ין סערה יחיל מן הדין פרזלא (בפרוש פני
משה :מה הזרע הזה נתירא הוא מן הברזל הזה שהוא קוצרו ,אף השער הזה נתירא
הוא מן הברזל שהוא מגלחו) .וזה מראה כי גם הם קשרו מלת "יראת" עם *מורהי
של השער ,רק שבדרך דרש דרשו כי זה מלשון פחד ויראה ,ודרשה כזו ישנה
גם כמדרש רבה (פרשהי ,סימן טז); למה נקרא שמו של תער מורה ,שאין השער
מ תי ר א אלא מן תער שהוא מגלחו גילוח של השחתה ,ומרטי אומר על מלה זו
Name der Sense oder Hacke des Beiles.
 1ור ,להלן באורי למאמר "וזה יכתב ידו ליהוה'
לפסוק זה,

מד  ;5ור' גם

מרטי
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? .11י כהיסר

ויקןה אלי בחזקת היד ווטףני טלכת בדרף ה4ם-

לאןמר:
הזה .י
; אסר עלי ,וכשם ששרשי "אסר" ונייסר" מאחדים בהוראת
הקשיה (מתקה את-מוסרותימו --תהל' ב  ,--3מוסר מלכים
קס--5איתיב 18גכן הם מאחדע גם בהוראה ח של לא-הרשאה לעשות
דבה

הירוי
?

2נ

לא קאמרון קטר לצל -~-uFWיאמר הקם מןההנטר
ואת-מוראי
לא-תיראוולאקעריצו,
מוראו; הדבר שהעם הזה קרא אתכם מפניו,

 .22 ,21קבר כה ןק?ה ורקב והיה כי-ןףעכ והתקצףוקלל פמלכו

'סאלסיוויש
ה ל-לה:וקל-מיץיק:פוחאה ?4ה וחשקה

?עיף צימה

יקלח

נקטי

:

41סר שה גק?ה 1ףמכ ,הש:רות העובטות בארץ שהיו רגילות
לראות את ארץ יהודה פוריה לא ימצאו כח עוד מה לאצל,ויהיו נקשים
ורעבים.
(תלמידי נתן זוטא).
כי ןהעכ-והתקצצו וקלל פסלכוויאלמי
ה לדעתי זהו
גמר פסוק  ,21והמלים יופנה למעלה" שאח"ז שייכות לפסוק הבא .והכונה
היא :בין אם יפנה למעלהובין אם יביט לארץ למטה  -בכל מקוםיהיה
רק חשך ואפלה.

וימה

וייליך

ב'מקרא כפשוטו" חושבכי המלים ווואל ארץיביט -מחברות
אל מה שלפניהן ,אך יותר נכון לפרש כי המלים ויופנה למעלה" שיכות
למאמר שלאחריהןי

כן.

 .1ק4ם ההלכים טחשף ראו אור גדול ישביי~ףץ
נבה.סליקםי

פסוק זה הוא רמז

והאורי.

צלמות אור

לגאלה במפלת סנחריב ומחנהו עלידי

 1ראה במאמרי "האש במחנה מחריב" בסוף הספר.

הא ש

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

יג

חקרי מקרא :ישעיה

 .4,8כי את-על מבלו ואת מטה שכמו
ט
י
ש
פיז,ז ס8ןבילש ושמלה מגוללה ברמים והיתה
י
י
אי
9
י
י
לשרפהמאלילת

מעש בו החאס כיום

אש:
במחנה מחרע היתה המפלה בלילה (תהי ב לילה ההוא תצא
מלאך יהוחויך במחנה אשור-מ"ביט 35ג וכנראה היה הדברע"י התפרצות
פתאומית של אש ולהבה מהאדמה ! ,וזה דומה למערכת גדעון כנגד חיל
מדין בלילה (ראש האשמרת התיכונה-שופ'ז ,)19וע"י אור הלפידים
שבכדים (שם ,שם  .)20וזהו הדמוי ל"יום מדין" ,והמאמר "והיתה לשרפה
מאכלת אש

 ,6,5כיישרילר-לנו בןנתן-לנו ותהי המשרה 2ל-שכמווקרא שמו
פלא יקץ אל גבור לבי-עד שר-שלום :למרבה סטשרה
ולשלוםמיןלקץעל~-מאושד 22ל-ם9לכתו:,,,,

זו היא נבואה מיחדת בשלד חזקיהו .בשנה השביעית למלכות יותם,
שעל הימים ההם כתוב במ"ב (סו  :)37בימים ההם החל יהוה להשליח
ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן-רמליהו.
ולפי ההשבון יוצאכי היה אחז בן י"ג שנה בהולד לו חזקיהו.

 4לסריהמישו ה ולשיום

הקץ

:, * ,

כנראה השתמש במלים האלה עיש בהם רמז לכנף "שר שלובם"
שבו נגמר הפסוק הקוה,

.

,.
:.
 ,16על-שז 2ל-להוריו לא-ושמח ארני
,
ו
י
נ
פ
ל
והוראת "על כן" היא פה
אין מאמר זה תוצאה ממח שכתוב
"אכן" ,וכן להלן ט  ,16טז ,4ועוד.

י*

2 .8ל-מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו ככורכם:

לפיהענין יותר נכון סדר זה של המלים :עלמי תעזבו כבודכם
ואנה תנוסו לעזרה( .תלמידי אברהם לב),
,
*
י
מ
ויהיה מבטא רעל מי בהוראת גל "בידימי".
 1ר' במאמרי הנ"ל בסוף אספר,
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ייי1.
יי

יד

?כור?מי לפי קפיאת המבארים החדשים בפסוק הבא תכף אחרי
מלה זוז "קלתי גרעת ,סחשייר"' ש"בלתי' ו"אסיר* הם שמות האלילים
שהנביא מהתל בם -,תהיה מלת *כבודכם" מוסבה ג"כ על האלילים שהננפ
מכבדים ומעריציםן .ותהיה גם מלה זו אמורה בדרך אירוניה.
 .17וטרהורכלהשיתו ושמיהוביום לחד:
עפ" ט :17כי בערה  , ,,,שמיר ושית תאכל ,באה מלת "שיתו"
בחירק במקש "וכיתף בצירה ,מהשם "שות" ע"ד4 :יתג חילה צל השמות
אשר במשקלם- ,כדי להשוותו אל .שמירר" הבא בחירק.

י יהוה צבאות עשה במרב כל-הארץ:
 .24 ,28כי כלה ונחרצהאינ
:הוה צבאות אל ביטא %1י ישב
לכן לה

יטרטיני
שון89שיר
י
פסוק  24מסבבים
** * ,

מדברי פסוק  ,23ולא תוכל מלת "?9ן"
אין דברי
להיות בהוראתה הרגילה ,והוראתה פה היא הוראתה בערבית :כ,א~' =
"אבל ,.ואחרי קמרו כי ה' יעשה כלה בקרב כל הארץ ,הוא אומר :אבל
אתה עמי יושבציון אל תירא,וכו'.
ואוליזוהי הוראתה גם בירמיה ה  ,2במאמר :ואםחייהוח יאמרה
לכן לשקרושנעו.

ר קליו והוה צוואות שוט כטסת מדין בצור עורב
~ ,26עיר
בדךך טצרום;
ומטהו ?ל-נקם
י
א
ש
נ
ו
?9שת קד:ן ,רן באורי לעיל ס.3
סטהו "ל-כלם ונשאו בדרך מלרום ,אחרי אמרו בפסוק
, ;24ומטהו ישא עטך* בהיאת; המשה שלו ירים עליה הוא
משתמש פה במלת "ומטהו* בהוראת הבעתי יהוא לעה אותץ ,ובמלת

י

"ונשאו" בהוראת:ויוליכהו.

יא

על ?:ת 4כר כמברון לטכיש יפקיד כליו לברו
.82- 28
ה גבע מלון לקו חרדה הרקה גבעת שאול ?טה;
סקיר

4ףלי קולךית-נקים סקש'סילניה

י

אלף אקזגת :קרךה

 1ע"ד "מוראכם" (לעיל ח  )13שבא השם המפשט *מורא" בהוראת :הדבר

שהנכם יראים מפניו.

,

-

-.

-
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סו

י עוד היום 54כ לעמר
קףס~ך ישעי לגבים העיזו
ו הר בית-ציון גבעת ןרושלים:
5:טף :ד

יפה לראות בפסקה זו איד הנביא מוצא לכל מקום מבטא מיחד

ומאמר קצר מיחד ,ולא בדרך מונוטונית .והמאמרים חמצטינים בקצורם
מורים גם על ה מהירדת בהליכתו ממקום למקום,
לרב השמות הוא מוצא גם צמודי מלים או אותיות :עברו מעברה,
חרדה הרמה (ר,ר ),צהלי קולך בת
מלון לנה נדדה מדמנה,עניה
ת.י
ו
ת
נ
ע
,
ש
(
גלים (ל ,ל ,ל ,),הקשיבי לישה ש)
999ש:פקיד שליי אולי הוא משתמש בפעל "יפקיד" אחרי
השם "מכמש" לקרבת שרש יכמש" לשרש ויכמס" שהוראתו? :מור ,סחגא,

ל

יא.

 ,1תצא חטר מגזע ןשי ונצר משרשיו
יפה פה הנגודבין אשור לישראל ,אחרי דברר על אשור בתור עצים
"רמי הקומה" ו"סבכי היער" ו"הלבנון" היער ס54ת- ,הוא מדבר על בית
ןפרה:

דוד בתור "חטר" ו"נצר" היוצאים מהשרש בהיותם עוד רכים וקטנים.
ורמי הקומה האדירים יכרתו ון3קפו ויפלו ,וכנגד זה החטר הקטן והנצר
הרך של בית דוד יפרו וישגשגוויהיו לברכה.
חפר ,גע ,ה"גזע" הוא החלק העליון של השרש הנראה לפעמים
מעל להאדמה המכשה את השרש; ומהפטר" הוא החלק שבין הגזע
והענפים .וכן בארמית "חוטרא" הוראתו לקל*
ומלת "מגזעז מקבילה לנכון אל "משרשיו" שבמאמר הבא.
,6

וגר זאב  avמכש ונמר עם-גדי ירכה:..,

הנמר דרכו להתהלך תמיד כה וכה בלי הרף (אפשר לראות זאת
בנמרים הכלואים בכלובים בגני החיות) ,ופה הוא מתאר יפה איך נמר זה
ירבץ במנוחה שאננה עם הגד הקטן והחלש
,13

ומרה קנוית שפרים וצררי יהירה יכרתו אפריך לא-יקפא
שת-יהודה ויהודה לא-יצר את-אפעם:

החצי השני של הכתוב מבאר את חציו הראשון :ממת
קנאת אפרים" בא :ראפרים לא-יקנא את-יהודה" ,ולעמתו" :וצוררי יהודה

"וסרה
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טז

יכרתו" בא" :ויהודה לא יצר את אפרים" .ועפי"ז צריך לבארכי כונת
"וצוררי* היא "וצוררית* ,בהוראת שם מפשט ,וכונת המאמר היא :וצוררות
יהודה את אפרים תכרת ,כי אין הכתוב מדבר פה כלל על אויבי
י
ה
ד
ו
ה
י
ושנית כי כמו בחציו השני של הכתוב הוא מביע הדדיותבין יחס אפרים
ויהודה ,צריך שתהיה הבעה כזאת גם בחלקו הראשון ,ולא שיגיד של ש
פע מים יחס אפרים ליהודה ורק פע ם אח ת יחס יהודה לאפרים.
וכבר ראינו לעיל (ב  ,9ג  )25ההפךכי השתמש הנביא בשם מפשט
במקוםבינוני בל"ר.

מים

יב.

ממיל

חף2ואה:
 ,8ושאבתם
כששון
זהו כנגד *שתית כוס" שהיא בתנך תמיד בהוראה לרעה ,כגון! הנה
אשר אין משפטם ל ש ת1ת הכוס שתה ישתו (ירמ' מט  ,)12גם עליך
תעבר כוס תשכרי ותתערי (איכה ד .)21

יג.

באים מרץיף?ק מיצה

,6

הששם והוה וכלי זעמו לחבל

?ל?-ארץ:
הנביא רואה באים מרחוק ואיננויודעעדין מי ,ורק אח"כ הוא מכיר
את ה' ונלי זעמה וכן בפסוק  :2הרימו קול לה ם ,ואיננו אומר למי:
ובפסוק  9בראשונה :קול המון בהרים ,....ורק בסוף הוא אומר :יהוה
צבאות מפקד צבא מלחמה,
,6

הילילו כי קרוב יום ?הוף ?שד מששי

?בוא:

הכף במלת "ששד" היא בעיקר
כשדהמש"דכיי.ר,והיא מקבילה לזוכי" שלפניהי
אין טעם לאמר שיום ה' הוא

כי

 41ופקדתי על-תשל ר"ה ועל-רשעים עונם והששתיגאון ודים
ת 4ריצים לשפיל:
?נעי_

במלת "רעה' צריך לבוא מפיק בהא (ר4ה) :השם קלע" עםכנוי

הנסתרת החוזר ל"תבל" (הרע שלה).
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יז

או שבא זה ע"ד :ארכה מארץ מדה(איוביא  )9שהכונה היא! ?9קא,
ופה הכונה :רקתה .ואין צרך לשנות מלהזו ל"רותה" כמו שמציע לערד,
אוחיוג= כמו שמציע ארליך ב"מקרא כפשוטו",
,
)
1
' ע"ד משען ימשענה (לעיל ג קבי  -שביה (להלן
ננועי-רן
נב  ,)2טרף  -טרפה (נחום ב  ,)13במאמרים מקבילים.
מכסם אופיר:
 ,12איקיר ענוש מפז
כנראה מלת "אופיר" היא פעל עתיד בהקבלה למלת "אוקיר"
(תלמידיחיים שלי).
שבראש הפסוק.
שרש "ופר =יפר" בערבית (לק מורה על חסכון וקמוץ' והנביא
משתמש במלה באופיר .בשתי הוראותיה :הוראת שם העצם הפרטי למקום,
המתאימה למלת "כתם" שלפניה (כתם הבא מאופיר) ,והוראת הפעל
בהקבלה ל,,אוקיר",
ובהקבלת "אוקיר" "-אופיר" ישנו צמוד שונה אות.

מאיז-

וידם

ישם

..

אדגיז:,, ,
2 48ל-כן
גם פה (כמו לעיל ט )16אין פסוק זה תוצאה למה שכתוב לפניו,
והוראת רעל-כן" היא:תיקן",

 ....,11אשר ככף לא יחשכויזהב

לא שפצו-בו:

לא יחשכו; לא יתנו לו ח שיבו ת  ,וזוהי ההוראה התלמודית
למלת יחשיב" ,דבר שמתחשביםבו.
,19

והיתה 94ל צכי ממלכות תפארת גאון כשדים כלהפכת

קלסים ית-מלם

1את:עמרה:

הכונה היא :בבל תהיהכסים ועמרה אשר הפך האלהים כי מדמים
עיר אל עיר אבל לאעיר אל דבר מפשט (מהפכה).

י

לקא*

 .,,,,21סלעקמי תרשו ארץ ומלאו פני-מסל מרים:
~רים; ברבוי "ימא הוא כמו ,שררת" (להלן יט  )7ברבוי "ות*

שמבארים :מקומות חשופים וריקים מכל
(יחז' טז.)7

צמח ,מלשון2:ים

וערןה

(תלמידי דר' משה שחיב).
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יח

סר.

י' משא מואב כי כליל שדד 4ר מואב גדיה:,,.,

צי ,מלהזו הוראתה במקומות רבים בספרזה "אכן" לחזוק הדברים'.
ודגמה להוראה זג נוספת על הוראותיה השונות הננו מוצאים גם בערבית
במלות :ו %כה  %1אכן.

 ,.,,,8כלה יןליל הגד סקלי

;

בערבית אפשר להפך פעל עומד לפעל יוצא ע"י תוספת אות "ב"
לפני הפעל ,כגון " = * *47בא בו" בהוראת :הביא אותו ,ועל
דרר זו תהיה כונת ירד בבכי ,מורידבכי ,דמעות.
במקומות אחדים הננו מוצאים אמנם את פעל עירד" בבנין הקל
בקשר עם דמעות בהוראת פעל יוצא .כגון :ומךך4העינינו דמעה (ירמ'
ט ,)17עיניעיני יורדה מים (
במלתאי"כבהבכאי)16,מ,יתפרלתג.י מים תרדעיני (שם ג )48י
אך באפן זה תהיה הבית

י

ה2ד-ימץ 4שטע קולם 2ל-שן שצי מוסב
ושאמשבוןוקילל
:ריעו נקש :לזה

י:1

,4

אץ החצי השם של הכתוב תוצאה מחציו הראשת ,והמבטא "על-ק"
בא גם פה ,כמו לעיל ט  ,16בהוראת
ובפרק הבא בפסוקים .11 ,9
ירקה .שדיל בפרושו לפסוק זה מזכיר כבר כי בא פה הלוף אלף
בעין ,והכונה :יראה ,וכן בערבית להדיא מורה שרש ורע-ירע (ננ))
על פחד ואימה.
2
והשתמש במלה זו(:ך4ה) בתור צמוד למלתיכריעו .שלפניה.

נאקן" ,וכן בפרק זה להלן בפסוק ,7

 4שי שעלה מליחית באסי גאלה-בו..
בבכייעלה-בו :זה כנגד "ירד בבכי" לעיל פסוק .3
י טי ?ימלןילאו רם שיישית 2ל ריסון נוספות..
:.
י
*' **

,9

;*,

,

הכונה היאכי על השם "רימון"יוסיף את המלה "דם" ותקרא בשם

 1ר' בסוף הספר רשימת המקומות ,ובפרק זה בלבד באה מלת "כה בהוראה
זו ת שע פעמים (בכל אחד מהפסוקים 9 ,6 ,5 ,1פעלים
 ,ובפסוק  oyn 8אחת),
 2וכן .Cheyne

.

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

יט

חקרי מקרא :ישעיה

"דימלן-דמי מפני שהיא מלאה דם ,וכמובן יש בזה גם הצמוד :דימון-דם.
ודימון היא ריבון הנזכרת לעיל בפסוק .2אך החליף הבית במם
למעןיהיה פה לנע"ל עם מלת ידם".

טז.

טךימה

 ,1שלחו-כר םישל4-ךץ
שר,ידעת
.יייאו שרשיני.מהנו..יםבויבית הוראתוייין111,הנם.".יא'ס
גם בם-ביא  :4לשלין?ך ים' ותהיה איפוא הכונה פה :שלחו קץ
יהודה).
גאוה
אל מושל
ט:
טשלע
טל-סר ות-ץ"
המפרשים מלה וו בהוראת "צאן= היה צריך לאמר:

י

(),

למלך

ארץ (כנוי
ודברי הרץ
וגם בפרק זה ,כמו בזה שלפניו ,בא צרוף "על-כן" פעטזם ()11 ,9
ד למושל הארץ באים בפסוק .3
אשריגי

בהוראת "אכן".

לי*

מין

ךל!יק

טילה

:
טעיר יהיתה מעי
סנה ?עשק
 ,1כשא
.
~
Y
R
t
t
במקום"ןי" .וגם
מעי; לרבוי הממין בפסוק זה באה צורת
לדמותה אל "מעיר" שלפניה,
ור' גם להלן לפרק לב .1
וכי ישנה פה בכלל נטיה לזווג אותיות (תסאחץש*ו1וג) רואים באחדים
מהפסוקים הבאים ,כגון הפסוק הבא :עקבות ערי ערער לעדרים תהיינה
ורבצוואין מחריד ,שלש פעמים "ער" ,ו"ע" לפני זה ,ופעמים "ר" אחרי זה.

 .11קיום נטעך משלשני יסתחר ירעף תפריחי נד הציר ביום

2סלה 4י8ב שניש

:

הרואה מעשי ידיו

הוא מתאר יפה את מפח הנפש של האדם
מצליחים ומתקדמים
מרגלטעל,תגוי
בבקר הוא פורח כבר ,והנה פתאם בא הנחל
הנטיעה כבר משגשג המ

ופת"מ קוךהמירה והבל אבד :באותויום

העובר על גדותיו וסוחף את הכל.
נד; פעל עבר ,על משקל :מת ,בהוראת :קנד,
ביום נחלה וכמב אנוש; אחרי השתמשו במלת ,נח?ה' בהוראת

4

י
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כ

וננחל" (כמו בתהלים קכד)4י ,עולה על דעתו ההוראה השניה למלהזו משרש
"תלהק (נחלה מכתי-ירמי ;19 ",מכה נחלה מאד-שםיד  ;17ועוד) ,והוא
מוסיף בהתאם לזה :וכאב ענוש,

יה*

כ פל באם הציר כי-לפני קציר כסם-טרח ובקר
..,..5,4כ"
באמרות ואת-הפלישות
נמל ן~ה נצה ~ספת

יסימולים

סקז:
את הגפנים מזמרים זמן רב אתרי בציר הענבים (בסוף התרף) ,ופה
הוא אומרכי עוד לפני הקציר ,וגם עוד לפני ומל הענבים ,כשאךיפלו
הפרחים הקטנים של הגפן ,והנצה תתחיל להיות בסר המתחיל לגמל ענבים
יבוא כבר האויבויכרת את הגפן,והשתמש פהפעמים במלת אקציר" הכוללת במקום "בציר" המוחד

סמיי

לענבים.

ינק*

,6

ונשתו מום לסים ונהר יחרב

תכש;

למלת "ונשתו" רי להלן מא .17

,11

8ך-לולינם שפי tp_tסיט
י ~עצי סלעה עקה שזכה '
ח

ח

הכונה היא :חכמי פרעה ויועציו יועצים עצה נבערה .וחסרה מלת
"יועצים" בכדרך קצרה" לרבוי המלים משרש " 'wry,אוכדי שלא להכפיל
"יועצי -יועצים* ,כמו להלן (מד " )12קלש ברזל מעצד* שהכונה בו היא:
חרש-הברזל חרש ותקן מעצד2,

....,2ויעש כן

סלי

"רום

כ.

דחת;

בנדרך קצרה* במקום :וילך הלך ערוםויחף.

 1שם באה מלת "נחלה" מלעיל ,כדין בהא נוספת; ופה היא מלרע .ואולי
באה פה מלרע מפני כונת ההוראה השניה.
 2ר' מאמרי *דרה ההשמטה בתנך" ומאמרי "דרך קצרה בתנך",

י

-

-

-

-

=------

-

,

,

-
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כא

כא.

,,י1,

פרק זה הוא נבואה על מלחמת כרש בבבל ולכידתו אותה.
את
ב
ס
בדברי ימי בבל מספר כי כרש נכנס לבבל ע"י זה של
מי
פרת הנכנסים העירה לצד אחר' וכאשר יבש מקום כניסת המים העירה
נכנס הואוחילו דרך המקום השבש.
 ,בזה .
והנביא מכנה את בבל בהתול "מדבר יסא ,טךבר של ים
שנהפךהים (הנהר) למדבר ,ליבשה.

כב.

,1

טלא ניא חזרן מה-לף טפיא כי-פליה שלף לקות
ן; כפשוטו; מקום שממנו רואים; וזה עפ"י ההמשך שמתאר בו
חזיו
;

כי כלהעיר עולה לגגות לראות אם כבר נכנס האויב אל העיר ומה המרחק

בינווביןהעיר.

"לית

צלףלצות ,בארץ הקדם ?גגותהבתים שטוחים בה,וגם באלה
שיש כפות עליהם נשאר עוד חלק שטוחבין הכפה וקצות הגנ,עולים ,בכל
עת שישנהאיזו תהלוכה של שמחה ברחובות ,אל הגגותכדי להביט משם.
והשתמש במלת "גיא" לסבת היות ירושלבם (העתיקה) נמוכה
מההרים סביבותיה במורח ,בצפון ובררום 1.ואולי היתה פה בונה בלפי"כי
ץלית כלך" מהגיא הנמוך אל הגגותכדי שתוכלי לראות.
,2

תשאות מלאה עיר הומיה קרנה כלעף סללוך לא חלל-
י רסקה;
סרכ טס

וי"

הוא ממשיך לתאר רעש גדול ברחובות ,רעש של מקרה שמחה
בתהלוכה חגיגית -ופתאם הוא עובר לצד האבל שלענין ,ואומר כי חללי
עירזו אינם כאלה שנפלו חללים במלחמה ,כ"א חללי הפחד ,שרוחם נפלה

בם עודלפני המלחמה.

(ור' גם פרוש שד'ל)

 1וארליך בבאוריו  Olossenפוסק כנגד המציא ות :ועיר ,וביחוד
ירושלם שמקומה גבו לא תוכל להקרא בשם "גיא".

"

/ -
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כב

וגם פה באו הדברים בדרך קצרה באסר גמר המשפט (כי אם חללי
הפחד) ,ובחסרון המלה ו"מסוף' לפני "לא מתי מלהמה" בהקבלהל"חלליך".
 **,*,10וממצו מקהים לבצר החומה:
לא בא דגש חזק באות ת השניה כדי שלא להכפיל אותזו ארבע
פעמים במבטא.
 .קטה קמות ושמה מרכבות כבורץ קלון צית מלקיץ:
.**,18

ושמהמריכות ככודף ,בדרך קצרה ,וחסר הפעל "תשבו,ה'

או

פעל דומה לו.
שלש המלים האחרונות הן בקריאה :אתה שהנך קלון בית אדונך!
ויפה הכנוי "קלון" אחרי מלת "כבודך",
טמןקפו,.
:.
.21
4מ4מף
"אחז"ג ."4אהדק את אבנטך אל מתניו.2

וחליילניו

וחטגיף

כג.
 .1טלא צר סילילו אניות לישיש כי-שלדטסית מבוא,..י
,

שדד ,להלן כד  10כתוב" :ףגר כל בית מבוא" .ואולי גם פה
ישנה למלת "?וד" אותה ההוראה של שגר" כהוראת שרש "שדדי "ג-
בערבית "סתם" ,וכן אומרים בערבית ההמונית 4נ kJUI -בהוראת :סגר

הדלת.

עיריצריף ש1-:

יד

(בני המנוח אבינעם ז"ל).

:
סיע-מלשיש טוח
.10
 ,וכן "מזיח" (איוביב  )21ובערבית בסרוס האותיות,
מזח ,חגורה
 rlrאחרי אמרר לעיל (" :)6עברו תרשישה" על גלות ובריחת יושביה
ממנה עד תרשיש ,הוא קורא לתרשיש :נעברי ארצך כיאר' שתתרחב
ותתפשט כיאר העובר על כל גדותיו ,לרבוי הבורחים אליה ,ולאיהיה עוד

r~s

צי

 1כן גם המבארים החדשים.
 :חקרי לשון ,א ,מקור הוראת שרשי החזק והגבורה בעברית,
 2ור' מאמרי
בחצופה לחכמת ישראל שנהי' ע'  164והלאה.

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

חקרי מקרא :ישעיה

כג

29ה לה שיעצר בעד המים השוטפים מעבר גבולםי.
ובאו הדברים גם פה (כמו לעיל ז  )22 ,21בדרך "ההלול שהכונה בו
הגפי" ,כי הדברים נראים כאלו הוא מנבא לתרשיש טובות ,ובאמת הוא
מכון להגידכי ירבו הבורחים אליה מצר שנתרוקנה.
:* ., .
על-הים קך4יז
.11
 .לשרש "רגז"בהפעילישנה גם הוראת ההעתקה ממקום מנוחה
סךניז
למקום אחר ,כהוראת שרש "זעג'" נדם בערבית בבנין הפעיל
וכאן הכונת על ממלכות %ר וצידון שטלטלו לתרשיש,
)
1
5
וכן :למה הרג תני להעלותאתי (ש"א כח בדברי שמואל אל
שאול בבית בעלת האוב.

טילקית

:דיןיה

.נ4מ

י

..

 .12ושטר לא תוסיפי עוד לעלק השקשקה פתולת פת-צידון :1 ,
משאשהה* היראת שיש "עשק" בערבית מב )5היא כהוראת שרש
"חשק" בערבית ,שהיא :אהבת אשה אהבהעזה .והכונה :את ,בתולת בת
תידון ,החשוקה.
,18

סן אלץ כשדים קח העם לא היה....
י
קדם קדמתה" ,הוא אומר
כנגד מה שאמר על %ר ( )7שהיא
"מימי

העם הזה אשר לא היה עד כה

על אשור הכובש אותה ומחריבה כי
במציאות כלל ,הוא הוא השם אותה למפלה.
וגם זה בא באירוניה כמו רב דברי פרקזה.
 ,18וליה ססךה ךשתננ.ה קךש להוה לא ?אצר
: ..
אסן .הוראת "?חסן" היא כהוראת לנאצר" .וכז מורה שרש ~קננ
(ח'זן) בערביתעל גניזה ,ומזה השם שנם (מחיןן) לאוצר ולחנות שאוצרים
בה את הסחורות ,שעבר אל הלשונות האירפיות בצורת "מגזין" ).(Magasin

ילאr~e

1

1

כד.

,11
קרבה כל-שמחה גלה משוש הארץ:
עך4ה ,בהוראת שרש "ע'רב' _4ץ 4בערביתן שהיא :היה לזר.

....

(בני המנוח אבינעם ז"ל)

 1ע-ד :פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה רבה (זכר' ב  )3ששם נאמרו
הדברים בתאור גדלת ירושלם והתרחבותה.
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כד

ולזה מתאימה גם ההקבלה "גלה.9

 .16'15ויל-כן ?"?ים כבדו יהוה באיי הים
 %?9ממרץ ז9לת שמקני 4ךי לקליק נאמר
ר.זי.-לי רז.י-ל.י אוי ל".י...
:.

ויראלי
ז

שם יהיה

אללי

ז

כנראה נגמר ענין פסוק  15בסוף חצי ( 16צבי לצדיק) ,ומשם ואילך
(:אמר
 )....מתחילענין חדש שהוא אולי המשך פסוק .13
 .הוראת מבטא זה היא גם פה ,כמו ברב המקומות שבישעיה:
עלכן
יקז
,כיאיז פסוק  15תוצאה מדברי פסוק 14כי אם המשך להם.
,
"
ע
י
ש
ו
מ
ל
"
בהוראת
וכן הוראת שרש "צדק" ביהוד בחלק
מספר זה.ו
השני

לידין;

,20,19ר"ההתרייה הארץ פור התפוררה טךץ מון התמלישה

אלץ v_1a:טמעייץ..יי:

"רעהן בעקר" :יצן כמו :פי ,מעט ,תלת שבמאמרים הקצרים
הבאע ,וההא הש כפל ההא הראשיה במלת "התנועעה" הבאה תכף אחריה4
וכן ההא של "הארץ" היא כפל ההא שלפניה ,ובעקר :ארץ ,כמו
בכל שלשת המאמרים הקצרים הבאים אחריכן.
התרקעה .בהוראת "ערער התערערה" בהפוך האותיות,
(תלמידי ברוך בינה).
וכמו4 :רו  174עד היסוד בה (תהל' קלז  ,)7בלי הכפלת שתי
אותיות השרש.

ר"ה

 ,8על-שן ז?דוף עם א

כה.

קך2ת גוןם עריצים

ןיראוף:

קך2ת .מלה זו היא מיתרה גם עפ"י ההקבלה למה שלפניה וגם
עפ"י "ייראוף" (בל'ר) שלאחריהם והיא רק הכפלת מלת "קריהש שבפסוק

שלפניזה.
ואם נקים מלת עקרית" אזיתכןכי באה מלת "ייראוך' ת' "תיראך*
בל"ר לקרבתה למלים "גויםעריצים" שבאו בל"ר ,ע"ד :נסו ואיןידף
ר שע (משלי כה .)1
 1ר' להלן מא  ,10 .2מה  .13 ,8סו  ,13מט  ,24נו  ,1ו-סב .1
 2וכן ארליך ב"מקרא כפשוטו".
 3קרוים בפרושו אומר :אי אפשר להלמו.
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ובלעיףר
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הזה פני-עלוט ופלופ

כה

על-של-קעמיכם:....

* הוראת בנין פעל משרש יבלע" היא ההפך מהוראת הקל
יקלע
בשרש זה ,והכונה :יעקר ,יסיר ,וכן "דשןע בפעל הוראתו :הסר את

הדשן.

ת *:.* .
 ,8כלע ?24מ לנע
שלע .גם פה הכונה; האלהים יעקר
יר,
הוא אומר להלן בפסוק זה :וחרפת עמויס

את המות לנצח ,יסירהו,וכן

כר.

בשיר הבא בראשית הפרק ישנן חזרות בין סוף חלק א של
הפסחים וראשית חלק ב:
ךצר סמוך תצ ר ?לנם וווין כי בך בטוח עג
?4ח ביהרעדי עד (43ג
:5
כי בך
'
ד
ע
1שפילנה
קרה נשגמ
~שפיל" ארץ
ךגלי הים
תרמצנה ך4ל
?:ר מעגל צדק תפלס (ל,
ארח לצדיק קיץךים
ועפי,ז יוצא כי מלת "ישפילנה' )5( ,סיכת למה שלפניה ולא
(כנראה מטעמי הכתוב) לאחריה! והמאמר" :קריה נשגבה ישפילנה" מקביל
למאמר"כי השחישבי מרומא שלפניו.

יטי

י

(י

יג

ל....
ץ לחות
,10יחן ךשע סל-לטדידקיף?
י
ט
ו
י
את הלחות.וכן להלן
?שרלי היקר
ילa.וwה~טrע,מייםהכוצנרהי:כיםwnל~הyיותמ;ע
יy~Naקפחית":ל.
::אלץ רפאיםתפי
19

,18

ןהוה אלהינו פ"לונו "ל4ים זולתף לבד-פףנןשיייקף

!

המאטר נלבד בך נזכיר שמך" בא בדרך קצרה ,והכונה היא :לבד
בך בטחנו (בטחנו רק בך בלבד) ונזכיר רק שמך*
וזה עפ"י:כי בך בטוח (לעיל ד).
,14

טל-יקמו:....

מתים בל-ןחיו רפאים
ך"4ים ,נמו נ"ט (רפאת) בערבית :עצמות בלות.

 1גם ארליר בבאוריו  (1lossenמוצא כי כן צריך להיות ,ומטעמים אחרים.
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כו

 .19ךסיו מסיף נבלתי ןקומון:....
רצה לאמר" :וקלותיף" ושנה מפני כבוד

ה'

שלא ליחס אליו

"נקלות".
ואולי צריך לנקד המלה" :קקלאי" ,להתאימה עם "יקומון" ולהקבלה
ל99,,יף".

כז.

,11

מיבש קציךה משסשה ....כי לא 9ם-מינות

י~4,-

הוא.., .

:

במו :יד ה ליתד
"שסרקה = מ?4ר ,עם נת-הקייק (נ
תשלחנה (שופ' ה  ,)26אל תבוא בשערעמי ...,ואל תשלחנה בחילו

(עוב' א ,)13

סיל"

avבינות הוא ,הכונה:כי עם לא בינות הוא.

( ,12קקה כיום ליהוא יחלת :הנה סיללת ס9סר"ד-נחל סלקתם

ואתכם תלהטו לאחד אחדיני

ךשראל:

יחלפ יהוה; אמר איחבט" ולא באר מה יחבט ,ומהמבטא "חבט
חטים בגת( .שופ'ו 11ג שהכונה בו היא :חובט שבלים כדי להוציא מהן
גרגרי החטה ,נבין.כי הכונה היא :יחבט את העמים להוציא מהם אתבני
ישראל .וכן מורה ע"ז חמבטא" :ואתם תלק טו לאחד אחדבני ישראל",
המקביל אל המבטא" :כמלקט שבלים בעמק רפאים" (לעיליז.)5
ומכיון שעמד להשתמש במלת נשבלים" עלתה על דעתו ההוראה
השניה של מלה זו ,הוראת :זרם מים ומכיוןשטילה של אשור הוא הנהר
(פרת) וסמלה של מצריםהוא היאר-,המשיך בדרך קצרה? משבלת (=מורם)
הנהר ועד נחל (=יאר) מצרים .ותפש "נחל מצרים" במקום ,יאר מצרים"
בהיות נחל מצרים גבולה של ארץ ישראל ,ואחרי גמרו משפט זה חזר
לרעיונו הראשון וגמר ואתם תלקטו לאחד אחד ( = אחד לאחד) בני

י

ישראל.

י

ועקר הכתוב היה" :יחבט ה' שבלים מ שבל ת הנהר ועד נחל
מצרים" וקצר במקום שהיו צריכות לבוא שתי מלים כמעט דומות זו לזו,
וסמך על "שבלת" שהכנסו בה שתי הוראותיהם
 1ור' מאמרי *דרך .ההשמטה בתנך" ומאמרי "משנה ההוראה בתנך".

...-----ך.-

לן

----

,

- - - - - - - - - - ,

--

-

,ו,
, ,י!.
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חקרי מקרא :ישעיה

,1

בז

כח.
ם :ציק נ9ל צבי תפחךר1
היי עירת 4אורז שכהניייריכ
"?ר על-רפש שיא שיסים

ן:
הלומי :י

%8ךרז4: .,.,יץ 3סל ...לקא -על ר,%ט,..

גם פה ישנה (כמו בפסוק  12בפרק הקודם) הוראה כפולה במלת
לציץ" :בקשר עם *עטרת' האשר על ראש -הכתה היא לקשוט המושם על
מצנפת הראש (כמו :ציץ נזר הקדש --שמות לט 30ג ובקשר עם "נבל"
הוראתו "פרח"י*
 .3בך9לרם מעק"תקה "נפחז גאור 2שכורי ?פךןם;
רעקמקקה ז='סך9ס ,עם נק החזק.
1
ז
כ
ל
י
ע
ל
'
ר
(
)1י
צכאוי 2לעפר?ז צבי ולצפירוז
 .64כקם כהוא ידחק
תפארה לשאר עמו :ולרוח משפם לישב על-המשפם

יהיה

ולסכריה משיסי ס~ף9ה קררה

;

ולרוח ששפם לשב על-המשפפ ,....הכונה :הוא גשרה
רוח המשפט הצודק על השופט היושב על כמ א המשפט ,והוא נשרה
גבורה לנלחמים בשער .והלמד שבמלת "ל'שב" שכת גם ל,,משיבי" ,ע"ד:
"מושך עצמו ואחר עמו".
שאלה .בהיראת "בשער" ,ע"ד:כי ידברו אתאיבים בשער (תהלי
קכז  .)5וההא שבסוף המלה משמשת לפעמים במקום הבית בראשה ,כגון:
לקים לנויהוה נביאים בבלה (ירמ' כס  )15בהוראת בבבל.
האתנח שבא במלת "משפט" הוא לא במקומו .והוא צריך לבוא  2על

י

מלת "המשפט'.

כליעי

קל-ס"מ סיה

:
?פה י9לשק שקדת ירכר
 .11כי
בכינה :א) בלקותו את דרך דבורם שהם
י=
?לאס
מסרסים בו את האותיות במליםו ב) להכניס גם הוראת הלעג; שפה
(ור' להלז ל .)12
מגחכת.

היינה
יציק

 1יר' מאמרי .משגה ההוראה בתגר.-
 2וראה בתנ"ך קיטל שמובא שם כי כן הוא נמצא בארבעה כתבי-יד.

'
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דודילין

מח

 ,י :3ישינו

* *,16

כזב :מחסנךוניאר נמררנו:

לאיתכן מ הם יאמרו כי שמו מחסהם בכזב תסתרו בשקר,
אך הנביא שם בפיהם מה שהוא ח 1שב .הם אומרים בודאיכי שמו
א מת מחסהם ,אך הוא משנה לפי דעתו הוא ,וכן לעיל ג  6במלת
ו,,המכשלה',
,22

ךע~ה אל-תתלוצצו -.reיחזקו

ו מוסריכם.
יחיכ

עוד יותר לגופכם.

מנרמליכם:....

החבלים שהנכם קשורים ואסורים בהם יתהדקו
(ור' לעיל כג ,)20

כס.

 .6ךסד כאבק ךק סמון זריך וכמץ עכר סמון עריצים:....
וליך==4וורן ובא בצורה ף לקרבתו אל "כאבק דק" שהוא קרוי
לכל רוח.
ואולי הכונה במלת *וריף .היא בעקרה" :ירןף' ,אלה הזורים אותך
יהיו בעצמם כאבק דק הזרוי לכל רוח ,ושנה את הצורה להשוותה למלת:

4לןף.

שילקיק

יקמץ

י..
עקר* בהקבלה ל"דק" באה המלה נעבר"
הלקוחה משרש "עבר .בהוראת :היה לעפר ,והכונה :וכמץ שהתפורר והיה

כגרגיר עפרקטן.

 ....,22לא?-טה עבוש יעכול ולא עתה פניו

(ור' להלן לא .)9

יחורו;

הכונה :עתה לא יבוש יעקב ועתה פניו לא יחורו ,ובאו המלים
מסרסות כמו במאמר:כי לא עם בינות הוא (כז 11ג

*%
"

 .6לל הבאיש על-עם לא יועילו לסו:...
מלת "על .קשה לבארהלפי כל הפרושים שנתנו לפסוקזה.

ולדעתי השתמש הנביא פה במלת "ה?איש' (=הוביש ,בהוראת
התאכזב ,כמו :ששו כי בטח -איוב  )20 1במקום "?שח ,נש,'11לפי מה
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הקרי מקראן ישעיה

כס

-

שהוא חושב ומנבא ,ועפ"י התוצאה מהבטחון הזה ',והכונה :כלם בטחו,

נשענו ,על עם אשר לאיועיל להם.
....,12יען  a1DI-9סד9ר הזה ותבטחו כעשקונלוזנטשענועלי
ו:
המלה 'ונלוזי מראהכי המלה שלפניה שהיא מחברת
אליה מורה ג"כ על עק מימות ,והיא בעקרה"יע"ש" ,2ע"ד:אריותיהם
עק שים 1נלוזים במעגלותם (משלי ב  ,)15והנביא מסרס את
האותיות בכונה ,להורות גם על "ע?ק" ,כמו שעשה לעיל (כח  )11במאמר:
כי בלעגי שפה ,וכו' ,ולהלן (לג  )19במלים :עמקי שפה נלענלשון.
י

קיעלוז.
יעי
ן

 , ,,* ,14ולא למצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד וללשלש
מים מנבא:
ה פה היא :לקחת מים בחתיכת ש9ר-קרש
מתוך הוגלבסא,שהמקל'שוהןי:רארתגלומהיידיו
יפרזלא 1ח?פא (דניאל ב .)34
זילוף
(מפי חותני המנוח ר' יחיאל מיכל תיגס

י כה-אמר אדני יהוה חדיש .ישראל בשיבה
 ,16 115ינ

להשעין

י"אירי

ינום.

ונחת

***;
:*,,
לא9-י1ל-מום
הפסוק הראשון גא ב"דרך קצרה* ,והכונה היא :כי כה אמר

אדני ....אנסי אמרתי לבם בשובה ונחת תושעוה
 ....24בליל אמיץ לאכלו אשר-זרה ערמת ובמזרה:
בא "?רה* תחת *ירה" -להתאמה עם "ובמזרהש הבא אחריו ,עיד:
ויקראיוסף את שם הבכור לנשה פי נזקקי אלהים את כל עמלי (ברא'
מא  )51בנון פתוחה במלת "לשני* ת,חירק.
קרסת ,המלה :רחתנ".
 4בערבית מורה על כף היד השטוחה
ועל מרדה הדומה לה מבלישנים.

 1זה ע"ד; הבונים חרבות למר (איוב ג'  )14על שם  .nbloוכן הנני
מבאר את הפסוק הקשה בתהלים ט  :7האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד
זכרם המה ,כי הכמה היא :האהב! (==אתה האהב!) תמו חרבות לנצח,
הבנינים המפארים שגמת תמו למח ,ודים נתשש העמם אשר הקמת

אבד זכרם המה.

 2כן גס הובילן שוהם ואחרים :ושרש "עקש' הש מחמשה השרשים המורים
על עקמימות ,ועקר שרשם הוא "עק :.עקב ,עקל ,עקם ,עקף ,עקש.

