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חקרי מקרא :ישעיה

סג

מט*
:.
 ,2וישם פי תחרב חיה ...וישימני לחץ פרור..

פרור ,שרש יברר" הוראתו פה כהוראת שרש ויברא" (כי -יער
הוא ובראתן-יהוש'יז  ,)18ובערבית מורה שרש *ברי" ,ש על שנינת
החצים אוהעטים .ומזה-המבטא" :חץ ברור" הדומה למחציך שנונים".
(תהל' מה .)6ומבטא זה מקביל ל"כהרב חדה' שלפניו ,וכן נמצא שרש זה
בקשר עם חץ בירמ' נא  11במאמר :סברו החצים.

מסילת

עודי דהה

:
 ,8ויאסר לי
וחשמל חסר-שף
האלהים אמר לי :עבדי אתה ,ישראל אתה ,דומה אתה לישראל
( =יעקב) .ופה רמז להוראת שם ישראל :כי שךי ת עם אלהים ועם
אנשים ותוכל (ברא' לב .)29

 .11ושטתי כל-הרי להרף וממלתי לקטון:
י לרמוץ ,אין טעם להגבה ת המסלות .אך מלת חירמון"
וממסיס
כתובת בחסרון  11אחרי הריש .וכנראה היה צריך להיות דגש חזק במם,
משרש *רמם" (ולא* :רום') הדומה בהוראתו לשרש לן (רם המם)
בערבית :תקן בנין.
את מסלותי יתקנו ויבנו .כי אין מקום
י
ה
נ
ו
כ
ה
ו
להוראת שרש *רום* על דרך ומסלה .ועלכן בא הפעל בל"וכי הוא מוסב
על המתקנים והסוללים,
ור' מאמרי :הוראות נשכחות לשרשים עבריים,
4

 .16הן 2ל-נ14ם ספה~ף חומוס7ף קמי עמיד:
על כ78םסקסיףי חקקתי את שמך עלכפי.

11ר' לעיל
חוכוס7ףסדיסעיד ,אולי בעקר" :חותמ7ף" ע"ד שימני כחות ם
על לבך' כח1תם על זרועך (שה"ש ח שהכתה ppn :אותו על לבך
ועל זרועך כמו ,כחוקקים את הרם.
(תלמירי א ,אלקלעיג
והכונה :החותמות שעליחם חקקתי שמך הם לנגדעיני תמית

מד )5

ו"

.17

טהרובניך מסרם7ף ומחריביך מכף יצאו

1

בפסוק זה ישנו השמוש ב"דרך קצרה" במקום שהיתה צריבה להיות
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מלה מתנגדת למלה הכתובה ,ובאמרו על המהרסים ומחריבים כי יצאו
ממנה אז עלינו לאמרכי בניה (או :לניה ,מהרו לב וא!)

(ור' מאמרי "דרך ההשמטה בתנך.)-

? *19י יתקוף ושממתוך :מלץ הריסתך ני  neuמקרי שיו"כ
ורחקו מכלכול:

חלק א של פסוק זה (עד "הריסותךש) וכן סופו :ויורחקו מבלעיך"
מכונים כנגד :מהרסיך ומחריביך מסך יצאו ,שבפסוק .17והמאמר אכי עתה
תצרי מיושב" והפסוק שלאחרי זה ,מקונים אל "מהרו בניך [לבוא]"
שבראש הפסוק ההוא.

שי סרבמנףושיממוף נ4ךץ~ךייסףן

כי בא בכדרך קצרה" והיה צריך לאמר :תבנינה.

22י :קביאו כסף וחף

מאמר זה בלתי נגמר,)2

ובנסוך סל-וסף טועא~ה:

?ח4ז"בחיק' ע ד :בילעו יקבץטיאים ובחיקו ישא (לעיל מ )11י
וכן :שאהו בחקך כאשר ישא האמן את הזנק (במד' יא  )12החיק הוא
המקום שבין הגוף והכתנת במקום הפתוח בכתנת מעל לחגורה ,ושם מניחים
הכפריים מה שהם 3נושאים אתם .ובערבית מורה השם = .חצן על
חיק ולא על כנף הבגד .)'.ומה שכתוב בנחמיה ה  :13גם חצני נערתם
הוא עפיי המנהג בארץ המזרח לתפש בבהן ובאצבעהימניים בשפת חלק
הבגד השמאלי שממול לחזה ולנענע אותו כשרוצים להראות כי אין חלק
לעושה זאת עם העצם המדברעליו.
כז דרך הכפתיית הערביות לשאת את
וכנתוץ
ילדיהן על כתפיהן כששתירגליהם לשניעברי הכתףלפנים ופניהם מוסבים

ג

1י-וסףת"שאוהי

לצד ראשן.

* )1מהרו בניר לשוב( -רש )4-ופולץ מתקן(ז) תקון חסר טעם :מהרו

מפניך מהרסיך.
 )2פה מאמר בלתי נשלם (שדל) .וכן דוהם ומרטי החושבים כי מה חסר
החלק השני ממאמר זה והחלק שלפני *כי עתה תפרי מיושב".
וכן גיזניום במלונו.

,3
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מה

ב.

2

1

 ...,,8סן%24ימי אקריבוםישי
םנסרות מךכר הבטשפנסכם
טלין הלם וסטת ב4םא :אלביש שמךם הדרות ךשק
אשים כמותם:

פסוק  3הוא נגוד לזה שלפניו ,כי כמו שיכול ה' ללבש הכל כן הוא
יכול לכסות את השמים בעננים כבדים מריקי המטר.
ומליצת "ושק אשים כסותמו איננה לאבל (שמבטא זה לקוח מהוראה
זו)כי אם לשפעת המים הצרורים בהם .ובא ציור זה בצורה מורה על
5בל בהשפעת נקדרות* שלפניו שיש בה מלבד הוראת התכסות השמים
בעבים (והשמים התקדרו עבים  -מ"א יח  )45גם הוראת עצב ויגון (כל
השם קדר ללכתי --תהל' לח לג

.4

הרףדיהנתן  4לשק ל%וים,,,.פלחרועילי*לןלקמע

למרים:
כ
.י
.

למידים..
 .לשמע גלמודיב ,במלת "למודים* הבאה פה
ויעמום ישנוצמוד שלם ,הראשונה הוראתה[ :לשטווי
] חכמה ומדע 1והרעיה
הוראתה; תלמידים ,לומדים (כמו לעיל ח  ,16ולהלן נד 18ג ו"למוד* הוא
תאר חלא נטם  ,111111י1ויוןוי מאותו משקל.

ליצה

עקךו
סלץ עסקים
140נ מי בכם ירא יטה ,טמע
יודומען טאלהיי :הן 4ל4ם
קה
4ו
וטין נגה לו ובטח בשם וה
-ww
י טש מ14רינקות לכו באור אשכם ובדקות בערתם:
והדס
,
ם
י
ס
ש
מ
הנושא במלת "הלד" הוא תגלדי" שלפניו
הלר סלד

ולא "קרא -הרה?,כי גם בפסוקים הקודמים ,מפסוק  4והלאה ,הוא מדבר על
עצמו ועל נביאי השקר מתנגדיו ,וכן בפסוקזה .והכונה היא :מי ביניכם
ירא ה' השומע בקול עבדו (הנביא) אשר הלך בחשך בלי אור (ראה פסוק
 6בנוגע לסבלותיו) - ,האיש הזה יבטח בה' השולח אותו לבשר ישועות1
אבל אתםנביאי השקר שהתפארתםכי הנכם כלכם קודחי אש ומפזרי זיקות
וניצוצות (כנגד :אשר הלך חשכים ואין נגה לו) ,הבה נראהאיד
תוכלו ללכת לאור אשכם וניצוציה אשר הדלקתם.
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והאתנח בפסוק  10צריך להיות במלת קלו" (ואין נגהלי).
ובשני הפסוקים האלה בא אותו מבטא כנגד מתנגדיו" :הן"לסו

"הן פללם".

יויקית ,יש
קךסי ששיאןר

"מאזרי" בהוראת"?ןךי".

מבארים (ברמן ,באור בהיר) מלת

בערבית מורה שרש נקדח" (8נ],
וזה מתאים למלת "קדחי" ,כי
הפאה בחתיכת פלדה על דבר הנדלק מהר המושם על אבן חלמיש
להדליקוע"י הניצוצות הנפוצים מאבן החלמיש ע"י ההכאה.:
ת חש (תהל' כס ,)7
ומזה בא לדעתי המבטא :קול-יהוה הצבלמבי
כאלו קול ה' חוצב מאבני חלמיש להבות אש עשי הזק דפיקת הקול עליהה

בא.

י

י צדק
פרק זה ,כמו מו  7 - 1לעיל ,מלא ח ר 1ת :שמעואל(י)2ידפ
( ,)1שמעואלייודעי צדק ( )7הביטואל ,)1( ...הביטו אל1 ...נעם...
 ;)3( ...עוריעורי לבשיעז (9ג עורי עורי לבשי עזך (נב  ;)1הלא
את היא ה9( ...ג הלא את היא ה)10( ...י ,פתית' ,...טתית)17(...י מיד
יהוה את כוס חמתו אתן"בעת כוס התרעלה (19ג מידך את כוס התרעלה

יחם

י

,

את:חבעת כוס חמתי (22ג
וכן באו חזרות במלים בודדות בזו אחר זו :עורי עורי (ש נב ,)1
אנכי אנכי ( ,)12התעוררי התעוררי (17ג

 .,...2 ,1הפיטו של-צורחצילם לאל-מימת פורנ.מ.ך,ם :פליטי
ה"חוללכם: ..
של-ץ?4ךםיסייםויל-יר
צור חצבתם....טמאת פור 2מךמם .חסרות מיית "9יני"
השששה"אחיי 'ט3יהפעיים עפ"י "הדיד הקציה" במיית היססיהכניי

אחריהן ,והעקר היה במאמר השני :ואל ברר נקרתם [ממנו] ,אבל מכיון
שהוא מכון לאברהם ולשרה כמו שהוא אומר בפסוק  2לכן הוסיף מלת
 1קנופל ואחריו יתר המבארים מתקנים *מאירם במקום *מאזרי" ,ושכחוכי

מאירים איזה מקום או איזה עצם שהוא ולא את ,הזיקות" ,ואין מובןל"מאירי זיקות"
ואורלי מבאר :השמים את החצים (זיקותז) באזורם (ז).

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

חקרי מקרא :ישעיה

מז

"מרקת" בל.נ,להורות על שרה כמו שמלתציר מכונת לאברהםי.

ששיןושיףה

ךמצא בה תודהוקולומרה:
....,8
לדעתי באה פה מלת"תידה" בהור' :ואעמידה שתי תר דל ת גדולות
 ,הקפה בהמון ובשירה ,ועפי"ז ההמשד :וקול
ךתה~לת (נחמ'יב  ,)31ז"א
זמרה ,וכן :ויצא מהם תודה וקול משחקים (ירמ' ל ,)19

 .6 1שאו ל"טום לזיקם והכיפו אל-הארץ ממחתכי ששםכעשן
ושלחגוקיר
ץ שכנד הכלה וישכיהכטי-כן:מותץ וישועתי
אלירךמי ץךק:...
לעולם"ף:הר4ךהתי לאמסת :שמעי
שטיםכעשןימלחו ,קשה באורו של המבטא "כעשן נמלחו",איך
1

'

הם נמלחים כעשןז והעשן  -האם הוא נמלח?
לדעתי ישנה פה הכפלה של אות בסופה של מלה מזו שבראש המלה
שלאחריה ,2והיא הנון שבסוף מלת "כעשן" שבאה מהנון שבראש
"נמלחו" .3והעקר :כי שמים פעש נמלחה ז"א :היו למלחים וסחבות
כאלו אכלם עש ,וכן בפסוק  8בפרוש :כי כבגד יאכלם 4ש .ועפי-ז יפה
ההקבלה :והארץ כבגד תבלה.
ומלת "?עש" הוראתה "כףעש" ,כאלוע"י עש ,ע"ד :ואצרף כבר
סגיך (ישע' א  )25שהכונה במלת שבר היא"כבבי.-
,
)
ו
(
ם
ו
א
כ
ד
י
:
לפני
ואין כל צרך בתקון  :Cheyneכעש נדכאו עפ"י
עש (איוב ד  ,)19שאין לו כלענין לכאן.

 1וארליך כשגי באוריו מוצא כי *מקבת' היא רק פ טי ש ולכן הוא מתקן
,מ"לת' שאיננה כמקרא להשוותה לפעל "נקרתם" שבסוף הפסוק ,ואין צרך בתקון
זה' כי *מקבת" שהוא משרש "נקבי מורה לפי שרשה על חלל נקוב ,והן מזה גם
וגם השם אשר אולי צריך לקראו *? ~nleככתבת השלוח המתחילה
השם "נקבה"
במלים :וזה דבר "הנ ק בה" ,וזה וודאי מתאים לפסוקזה.
 2ואולי היתה מלת "כעש' בסוף השורה ונשאר ?נח של אות אחת ושמו
שם את הנון שבהתחלת השורה הבאה ,כאשר עשו כן בכתבי היד ובדפוסים
העתיקים הראשונים ,ואח"כ נדבקה אל מלת *כעש".
נ אין להקשותכי פה נון סופית ואחריהנון כפופהכי בכתב העברי העתיק לא
היו אותיות כנפצ פשוטות ואות מ סתומה בסוף המלים ,וע"ז בא הדרוש בתלמוד (שבת,
קד ע"א) 1מנצפך ( מן לפד) צופים (הנביאים) אמדום ,כלומר :הנביאים "דשו זה.
-
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וצדקתי ,גם פה וגם בפסוק  8באה מלת ו"צדקתי" בהקבלה למלת
"וישועתי" ,כמו במקומות אחרים בספר זה .ואחרי *וצדקתי" בפסוק זה
שהוראתה :וישועתי ,בא בפסוק הבא בצורת צמוד נרדפי צדק"
בהוראה הרגילה.

עיהוה.,,,הל 4את היא המחצבת
 ,9עוריעורי לבשישזיו
ן:
מחוללתבגי
שתי המלים האלה שהוראתן "הורגת
' ?חולל
ת'"?צ?סם" והתחוללכם" שבפסוקים 2 ,1לעיל
ומפילה ??ל" באו פה כנגד

יסב
קיסי?ת..

שבאו שם בהוראות אחרות.

(תלמידי נהוראי מורחי ז-ל).
בהקבלה למליצת "המחצבת רהב* בא באיוב (כו  )12המבטא ,,מחץ

רהב ,-ופה בא השנוי להתאמה אל שחצבתם"י ,וכן נמצא שם בפסוק השני
( ,)13חוללה ידו נחש בריח.
וכן נמצא שרש ,חללי עליד ,רהב' בתהלים פט  :11אתה דכאת
כחלל רהב ,מה שמורה על נכונות פרוש מלת* :מחוללת" פה.

י כסיתיף לנסע שמיםולימד ארץ
 .16ואשים דבךיכפיף ובצליד
ן?טי5מה:
ולאמרלציו

הפסוק הזה איננו פה ענין למה שלפניו ולא למה שלאחרים ורק

ד ארץש
המליצה "לנלע שמקם וליסד שקץ" באה אחרי "ננטה שמום ויס
בפסוק  - ,13ובפסוק זה ישנן הקבלות לראשית פרק מט.
ויואשים דברי בפיך" מקביל ל,,וישם פי כחרב חרה (שם  1)2המאמר
י כסיחיך* מקביל למאמר "בצל ידו החביאני"( ,שם) והמאמר
"ובצל יד
"וליסד ארץ" למאמר "להקים ארץ" (שם .)8

וכל אלה הם דברי האל לכרש.

 ....,11את-קכקתכים התרעלה?מית??ית
י
מגזרת הכפולים באה "מצית*
קצית .במקום
"טצת-

מנל"י לקרבתה

ו הוביגן ואחריו מרטי וטרליך ואחרים מציעים לגרס פה כמו באיוב
*המוחצת רהב" ,ולא התחעבו עם ההתאמה אל *חצבתם".
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למלת "שטית"י ,וכן :ימצו ישתו

(שהיש ג ,)11ועוד.

(תהל' ע"ה ;)9

סט

ע"ד; צאינה וראינה

 ,19שקום סשהקךאמןך סי:נודגף השד והשבר והעב
טיטנףקד,
?מןט,

(החרב

כנראה הכונה לשני זוג 1ת של פגעים ,והם הארבעה

הנזכרים אח"כ.
:
בירמיה וביחזקאל נזכרים פעמים רבות שלשה הפגעים חרב ורעב
לב  ;36 ,24לח ;2
ד ,12טו  ,2כא ;9כז  ;13 ,8כס ,17
ודבר (ירמ'י
י
1
8
מב  ;22 ,17מד -.13יחז' ה ;12ו  ,15 112 ,11יב  .)16וכן בדוד הננו
מוצאיםבפי גד הנביא :שלש אנכי נוטלעליך ...שבע שנים רעב בארצך
ואם שלשה הדשים1סך לפני צריך (חרב) ...ואם היות שלשת ימים
דבר בארצך (ש"ב כד  ;)13ורק לפעמים נוסף גםרביעי והוא "החיה' ,או
יחיה רעה ,כגון:יחז' ה ;17יד ;19-17-15-13יד  .21ופה בא במקום
הןבר והחיה "השוד והשבר".
בסקרו :קטי טנטקךב,למי קרה כדבר
וסאאב מי
הזה שאוכל לנחמך בו ,שאינךיחידה שבאועליה כל הרעות האלה ,והבית
(תלמידי ישראל שוחט)
הסופית של "והחרב" משמשת לכאן ולכאה
ואולי באה "9י" פה בהקבלה אל "מיינוד לך* שבראש המאמר.

י

וירקב

ינףטף,

 ,20צניףאלפו..
,

1

ס9לטיםסטתוהוה גערתאלקןף

1

חטתןהוה ,המלה "חמת* באה בדרך משנה ההוראה בשתיהוראותיה:
לה הש בהוראת :כעס וחמה,
עפ"יהמבטא "גערת אלהק*
אך עפ" המאמר בפסה השם שלאחרי פסק זה :הנה לקחתי ממך את כוס
התרעלה ,את קבעת כוס חמתי לא תטיפילשתותה עות הש באה גם
פה בהרעת רעל (תרעלה)עפ-י המאמר :חמת תנינים "נם (דבר'

הסמי

לב3ב.

 1וכן יחזקאל בג ,1 :34טתית אותה וקצית.
 2וראבע הרגיש בדבר ואמר על מלת "סי' :חסר צית ,והמגארים החדשים

מתקנים :מי ינחמך.
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י
,1

ס

דייייין
-

נב.
עיריעירילישי"2ךצקןלישי כשימיטךמךומיקים"יי
הקךשסי לאיוסיף:בא-בךעוד"רל

וטמא:

שרש רעו" הדגוש מורה גם על הזק גם עליפי,וכן מורה גם השם
"?ז'("כ) בערבית על תפארת והוד .ובתנך הננו מוצאים "עז" וכתפארת"
בהקכלמה ,כגון :מטה ע"ז מקל תפארה (ירמ' מח 17גויתן לשבי עזו
1תפ אר ת 1ביד-צר (תהל' עת .:)61
וכן הננו מוצאים את הוראות היפי וההזק מאחדות בשרש יאדר"
(אדיר) ו"הדר" ,וכן השרש יחסן" המורה בעברית על החזק 1וח 16הוא
כאלונים-עמוס ב  )9מורה בערבית(=4ט) על היפי.
לאיוסיף:בא ,לסגנון זה ר' לעיל מז.1

 .2התנורימ"פר קומישכי ירושלם התפתחי מוסרי צוארך שביה
כתשון:
' במלהזויש "משנה הוראה" :א) בהקבלה ליקוקי" היאצווי
יסי

משרש ישב,
קומי מישיבתך על הארץ ושבי על כסאך; וההפך
והכונהי
מזה (לעיל מז  :)1רדי  1שבי על עפר ,שהכונההיא :רדי מכסאך ושבי
ב) ובהקבלה
על הארץ ,כעדות עשבי לארץ ,אין כסא" ב
שרש,אוכתמוו:פסלוקקחי
ב
ש
ב
ו
" היא שם בל"ז מאותו
ך
י
נ
ב
י
ל"ץ9טה" "בתציין
.
)
4
6
מח
ובנותיך ב שביה (ירמ'
(ור' מאמרי *משנת ההוראה בתנך").

..''4י ק)4רובפ ירךסמי בראשנה לבר שם ואשור באפםעשקי:

יש בחלק הראשון של פסוק זה שמוש בגודרך קצרה" ,וצריך להשלים
ם רבים" בהקבלה להעשקו* הנאמר בחלק השני על אשור.2
"והתעמרבוימי
י-ן:...9
 15ורמהטה-לי פה1טם:הוהכילמחמט

 1הרגישו בזה נם גזניוס וארליר.
 2וצ'יטה חושב גם הוא כי

חסר אצל מצרים מה שאפשר להוציא סמה

שנאמר בפסוק זה על אשור.
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עא

גם פה צריך להשלים :מהלי פה יושב בחבוק ידים ואינני עושה

דבר להושיע את עמי

? ,:

:נילהכןהיסאים ההואכי-הגי-הואובהעםקרד:סרחיי
ידעעטי
ק
י
לסי "יין
* הש

:

,6

רק כפל הראשונה,

מלת
שמי ביום ההוא.

לכןידע עמי

9 .8 ,1ה-נאוו על-ההריםרגלירישי משטיס ?לוםיסוריטיב

9יייע

~שואה אמרלציון סלך חלחול :קול אסלך ??א 4קול

נקךי~-יי

יראיישוב

ן:
!יקוהעיו
סיעין~lru
הוא מתאר מצד אחד את המבשר הבא מבבל לבשר את הבשורה
הטובה ,בשורת מפלת בבל והכרזת כרש ,ומצד שני את הצופים בירושלם
העומדים על ההרים ומצפים לבשורה ,והנה ,אך ראו את המבשר מרחוק
החלו כבר להרים קולם ברנה ובצהלה.
וזה תאור יפה מאד ,כאלו זה לקמת זה (יחדו) משמיעים קול רנה.
ובראותנו כי כדי להזק את מהיר ות הבשורה הוא משתמש
במאמרים קצרים בני שתים שתים מלים (משמיע שלום  -מבשר טוב -
לציון - :מלך אלהיך!) -נביןכי מצד שני ,בדברו
משמיע ישועה -
ירושלם הוא משתמש ג"כ במאמרים קצרים וגם "בדרך
אמי
על הצופים שבהרי
! -נשאו קול-יחדוירננו ,שהכונה במקול צפיך" היא:
קצרה" :קול
 .וכן במאמר השני ינשאו קול* איננו גומר אסלו את
קולצפיך נ שמע
המלה עקולם".2

ישך

 .11סורו מורן צאו משם טמא אל תגעו צאו מתוכה הברונשמי
כלי~הלה,

גם פה באו מאמרים קצרים בצוויים שולים לצאת מבבלן ולפעמים גם
ב"דרך קצרה*" :סורוו -סורו!" מבלי גם להזכיר מ 1?5לסור?" ,אי
 1מרטי מבאר טה באור
קבלתי בעד לקח עמי לבבלז

יה

מוזר :ועתה מה יש לי פ"

בבבל ,כלומר :מה

 2מרטי חושב כי לא יפה שתבוא מלת "קול" טעמים בזא"ז ומציע למחקה
כיאין צרך בה אחרי *גשאו' או לשנות "קול" זו ב"כל" כהצעת נריץ.
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עב

מים

!* מבלי להזכיך מאיזה מקום בברור" ,טמא!' כל אשר בה הוא טמא
(במלה אחת!)5" ,ל [ *t1p?eבו]',י?אילתיקה!" מבלילהוייע למיקמין
וכל זה להורות על ה מהיר1ת ביציאה מבבל ,ועל רגש
תברות
השנאהנס
כנויה
וה
זילבבל שאיננו חפץ גם להזכיר שמה.
וכנגד יציאת מצרים אשר שם ?וו לשאל מהמציים כלי כסף וזהב,
בא פה הצווי אל תגעו! ,לא לנגע בשום דבר של בבל.

י

 .12גי לאכחפזון תשאו ובמנוסה לאתלכון כי הלך לנטיכםןהיה
יףטטי~םשלהייארלי

כנגד החפזון שביציאתמצרים (כי בחפזון יצאת מארץ מצרים-דבר'
טז  ,)3נאמר פהכי לא ילכו בחפזון.
ואחרי כל החפזון המבע במאמרים הקצרים והמקצרים שבפסוק
הקודם -הוא נח .וכאלו הוא מתנחם על חפזון זה ואומר :כי לא בחפזון

תצאי

וכו'.

הלךליגי9םוהיה

ושאפפכם אלמי ןשרטל ,היה צריך לאמר
"יסץ5ריקם* בהקבלה אל "?פ~יכם" ,אד מפני כבוד ה' שנה ,והשתמש
במלת
בהוראת "המאסף" ההולך בסוף המחלה בנגוד ל,,חלוז'
)
8
;
,
ך
ק
ד
צ
כבוד ה'יאספך.
ההולךלפניו .וכן להלן (נח והלך לפניך

אייאיף9ם9

2 ,16ןיזהגוןםויבים Y~yיחפצומלכיםמיתם...
:.
תה ,~ueR:_---מלת לזה" הוראתה; יגרם שיקפצו ממקומם
להשתוממותם ,כי כל הזאה מקשרת עם זריקת נוזל במהירותי ,ואחרי
השתמשו במלהזו הוא מקביל למלה זו מלה אחרת מה וראתה (יקפצו)
אבל בהוראה השניה של המלה ההיא ,והיא :סגירת הפה .וזה מעין קמשנה
הוראה".

ור' מאמרי *משנה ההוראה בתנך'*

ששמה היה

 1ודוהם אומר; מכיון שהכנוי של ,בתוכה" מורה על *בבל'
צריך להיות נזכר לפני זה ,נראה כי חסר פה מסוק שלם (!) ,וכן מפרש ראכע:
*כל אחד ואחד ממקום גלותו,כיאין בכל הפרשיות למעלה זכר בכלי ,ומרטי (מבלי

הזכיר את הראכע).
 2וכן גם בגרמנית .Sprengen - Springen
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ט

עג

בג.
,8

איש מכאבותוידועחלי
וידע חלי ,מענה ע"י

(שופ' ח .)16

וכםםתף פנים משפו נכוהולא למקנהו:

מחלתו ,מל':וידע בהם את אנשייפות

וכם9תר פקים ממפו ,נטמא

שכתוב בו :ועל שפם יעטה(ויק'יג

 )45והכנוי במלת ,ממנו" הוא למדברים.1

וללק ולא ףשק1הוי לא קס 13לו ח שיבות ,ובאה מלח זו בתור
צמוד שלם ל"ואנחנו ח שבןהו נגוע" שבפסוק הבא ששם היא

בהוראתה הרגילה.

 ,7ונש והיאנענה ולא ופמה4-יו כשה לקמח יובל ולקמל לחי
:.
ס שלמה ***
נמ

נגש =נגש ,תאר בהוראת "טמא" (כאמרולעיל :וכמסתרפניוממנוגן
כהוראת שרש "נגש"(44ג))בערבית.
(תלמידי עמיהוד גרזובסקי).
ששה לפ11חיובל וכרחללפנינחי
ה נאלמה ,אחרי אמרו בפסוק 16
"כלנו כ צאן תעינו* בא המאמר ,כצאן לטבחיובל וכו' ,בדרך אסוס?ציה
של המחשבות.

 ***.,10אם תשים אשםנפשויראה זרעיאריףיםים1....

הנון של "נפשו" שיכת גם למלה שלפנ2יה ,ובעקר" :אם תשים 1??4
נפשו* ,כלומר :גם אם תושם נפשו בקבר ישוב ויראה זרע (יקומובניו
אחריו)ויאריךימים (ע"יזרעו).
ובאה"ייימ
ש במקום "תושם .,או שהוא מדבר אלמי שהוא,
 1ומרטי ודוהם מבארים" :הוא דומה למי שכל הפוגש בו מסתיר (מכסה)
פניו מפניו' מגעל נפשו ,ובלי התחשב שכל הכתוב פה הוא על האיש הזה ולא על
אחרים; ומבלי התחשב עם הרגום השבעים ,והוולגטה ,ורש"י הכאדם מנוגע שמסתיר

פניו וירא מהביט') ,ואחדים מהמבארים החדשים.

 2את מלת באשמנים כמתים (להלן נט )10

מתרגם יונתן :קבריא.
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קצדיקעקדישרכיכם
 ,12 ,11קעסלנישו יראה ישבע כדקתויירי
נעונתם הוא :מלל; לכן שסלק-לויעקים ושת:עצומיכם

:סלקשלל..
ששבעה מכאובים ויסורים -ירוהי וישבע
יצמת
ע חלי)
מ
ע
פשתיו ( =יסוריו ומכאוביו ,כמו לעיל  :3וידי
נע
יו
ובגלל שעל ידי
:,,

טוב,

לצדיק עבדי תצדיק את רבים ,וסבל עונותיהם - ,אחלק לו חלק טוב
בין גד1לי העם ,2ויחד עם העצומים (בעלי כח ועצמה) יחלק שלל.
ובא פה "צמוד שלם* במלת "רבים" הראשונה (,,לנעים") בהוראת
הכמות ,והשניה ("בכבים") בהוראת החשיבות.

בד.
 ,2הרחיבי מקום
ויריעות משכנללץ ימו אל מףשטיקף?יסי
י:
לוי
אה
ויסלמדץ
ו
מז

יר את האהל וכל חלקיו :יריעותיו ,מיתריוויתדותיו.
טיס
?י
רפ
הז
15ק; בא יחזק" בהוצאת "הדק" :הדקי את המיתרים
ביתדותויהיו מתוחים היטב.

ייסיכלך

(ור' ב.חקרי מקרא" באורי לאיוב ד.)3

* ,אל"-יראי כי-לא תבושי ואל-תכלמי כי לא-תחפירי כי כשת
וסקסתטלקנומיץ לאתזכרי-עוד:
אלוטוד

תישסי

תס.ייי*

ישרשי "נלמא ומחפר* ישנה אותה
וטל-סשלסיכי-לא
הוראה ,ובכן מהו הנמוק שלא תכלם מפני שלא תחפיר?
ולהסגר מפני עק
אולי הכונה היא :א לך להכלא
יןברש ,וכן הננו מו(צב
"מרים (במד'יב :)14
רואיםכי לאיהיה לך סמה ל
לףב
אם
אי
 1במקומות אחדים הננו מוצאים שרש "ראה' מחבר אל -שבע"י ואז הוא
אשביעהו ואראהו בישועתי (תהל' צא  ,)16שבע קלון
בהוראת ערוב"נגווי
וראהעניי (איובי .)15
 2ם גם ארליך ב.Randglossen-
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עה

ואביה יתק ירק בפניה הלא תכל ם שבעת ימים [ 1ובכן] תפגר שבעת
ימים 1בא שרש "כלם" בהוראת "כלוא".
אלמנונלף ,היה צ"ל:
ובא" ,אלמנושץז להשואה עם
"עלומיך",
,
ם
ל
ו
ח
ב
,
"
ף
ז
ת
ו
נ
מ
ל
8
"
אוכי היתה המלה צריכה להנקר:
ע"מ1
חנון
ף (קהלתיב  )1לנכח בליז.
?חיריסי

איינותך,

 ,6פי-כאשהחזייה
יט
ר חללך:

ועצובת רוח קראף:הוהואשתנעוריםכי תמאס

פה ישנו שמוש בפדרך קצרה* ,והחסר מובן מתוך הנמשל בפסוק
הבא ,והכונה :כמו שאשה עוזבה ועצובת רוה יש שתשוב לשמס ,ואשת
נעורים שנמאסה יש שישוב בעלה אליה ויאהבנה,י כן גם אני עזבתיך
לרגע ואח"כ אשוב לארבך.

 ,9כי-טינח זאתלי אשרנשפדתי מעמרטי-נח עודעל הארץפן

וששעטי רצףע4דישעי-קד

:

חסרה פה כף הדמינן פעמןם:כי כ מי-נח ..,פא שר נשבעתי....

ואולי באה פה מלת "פי' בהוראת כף הדמיון לפני שם כהוראתה
בבואה לפני פעל (ישע' נח  19סב )5י
טי נח ,אולי משתמש הנביא בכונה בכנוי עמינח" והמים שהיובימי
נף) תחת "מי המבול" לרמז גם על ה מנוחה ,כי נחו המים ולאיוסיפו
עוד(מליתי ויש במלה זו מעין "משנה הוראה".

~ ,11לה מ~ףה לא נחמה הפה אנכי מרביץ כפוך אכניץ וופדתיץ
ומסיריכ
ם1
"ע
המעתה ,כנראה בא מבטא זה מ"אנ:ה מערה" באלף.
ת זה ( )2מתאריםהלקי ה אהל כן מתארים בפסוק
וכמו שבראשיע
זה והבא אחריו חלקי הבי ת הבנוי;
1

קרוב לזה מבאר צ'ינה שהרגיש בחסרון הנשוא.
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אחרי שחופרים את יסוד הבית ומגיעים עד הסלץ משליכים ברגיל
בתוך החפירה חמד רברווי מים ,ובתוך חמר זה משליכים אבנים גלמיות
הנקבעות בתוך החמר הרך ?עסה ,ופה הוא מתאר את ההמרכי איננו המר
פשוט רגיל כי אם המר העשוי מאבק אבן הפוך השחרחרת (כצבע החמר),
ואבני היסוד שירביץ בתוך המר הפוך תהיינה אבני ספיר לבנות.

 ,12ושמתי כדכד שמשמיףיירעף ל98ךש?החו9י-וכיל
דלמןך-
ק?ץ

:

בבנינים רבים מקשטים את הקירות בזה שבמסגרת החלונות והדלתות
וכןבפנית הקירות קובעים אבנים בנות צבע אחר(לבנות מאד או אדמדמות)
ועפייר הן יותר חלקות ובולטות יותר מכל אבני הקיר.
את החלונות בכללם הוא קורא בשם ה מליצי "שמשות" (ולא את
לוחות הזכוכית שבדלתותיהם) ,מפני שהם נותנים לאור השמשלסיר אל
הבית; את הפתחים הוא קורא בשם ושערים" ,כאלו של בנין גדול; ואת
ת הקירות שהן בהשם הוא קורא בשם "גבול".
פני
והוא אומרכי אבני השמשות (מסגרות החלונות)תהיינה אבני כדכד,
ואבני מסגרות השערים תהיינהאבני אקדח,ואלה של פנות הקירות תהיינה

אבנים יקרות בכלל.

..,הכונרהסקהייאמשעהשפו"ךייהדביראיםח:ימאליאיט?חטוהנעישיקל(שאי-עתשקקורךב)חיי
ךי

14

,,

י

כי תרחקי

תיראי

(תהיי רחוקה) ממנו וכן לאתיראי ממחתהכי לא תקרב (לא תהיה קרובה)

אליך.

בה.
יילדיין?ליקים
 ,4מן?דללציםמסי

1

פה ישנו צמוד שלם במלת "לאמים* שבאה פעטןמן בראשונה בתור
ל-ר מהשם אם (כמו :שבתוהו כל הימים (תהל'קיז  ,)1עם למד היחס
לפנים ובשניה בתוררבוי מהשם "לאם"י.
 1ראבע איננו מחליט בדבר וחושב כי ב~.אמיס" א הלמד שרשית או
זמושית ,ומוסיףכי אולי היא בשניהם שרש או בשניהם מלת שמוש.
ואנכי בחרתי בלמד הראשונה לשמושית מפני שאפשר להיות "עדלפלונית
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עז

הויךיטהו
 *8,7שז :2ךשע דרכווטישיצן טסשלל~י ?שב?ל-יהי
הל~למ :שי טקקבותימסשכיתיסםולא
ן?לאלהינוכייך
ייהוה :ל"
נאם
דרכיכם

י" י דרכי י" י י,
יי6,
תכן שני הפסקים האלה וענעם הם ממ,צ כדברי יחזקאל בפרק לג
(;)20 - 10כי הם חשבו והאמינו בעון הבא בירושה ובגזרה עליונה שלא
יוכל איש להחלץ ממנה ,ואם אך חטאאין תקומה לו עוד ,והנביאים הוכיחו
להםכי לא זאת היא דרך ה'.
9

.11-

הפסוק  9שיך לפסוקים שלאחריו וההפסק בפרק צריך לבוא לפניו.
וכנראה הפסוקים האלה הם נבואה על בבל בימי בלשצאר ,לפני
ללד כרש אתהעיר.

 ,11 - 9פלחיתו שדי אתיו לאכלכל-חיתו ביער 1עפיועריםכלם
לא קעו כלם כלצים אלטים לאיוכלולנסס הזים טכסיכם
י וךכלכיםמ?-ן9ש לאידעו קבעה והמהרעים
אהבי לנום
לא:ךעוהכיןשלם לדךכםפנו אי
ש לבצעו מקצהו1

הנביא מתאר את בבל ,לפני כבוש כרש כעדר אשר גם רועיו גם
כלביהם אינם משגיחים עליה והם דואגים רק לנפשם ולתאותם ,לאכלנים
ולבצעם ,ולכן הוא קורא באירוניה לכל חיות השדה והיערי לנצל את
המצב ולבוא.
כלם כלכים עלמים ,בדרך קצרה במקום שהיתה המלה צריכה
לבוא כפולה ,והכונה :והכלבים ,כלם כלבים אלמים_'L'l .
ן
1)7-1
והכלביםעזי-נקשלאידעושעזה ,למלת "נפש" /יש בערבית
ההמונית הוראת "תאבון" .ומזה במשלי כג :2,1כי תשב ללאם את מושל
בין תבין את אשר לפניך(כי המלכיםהיו לפעמים מרעילים את שריהם
ושרש *צוה" (מצוה) בא כמעט תמיד ביחם הפעול ורק במקומות בודדים עם 'אל'
או"ל'..,.
,
ס
ר
ו
א
ו
'
ם
י
מ
א
'
ל
א "לעמיס' ושכחו
ואחריו נגררו מרטי ועוד ,מתקן כמקום
את השם "אם" האמים' שעל סיו אין שום צרך לשבש את המלה.
 1צודק ארליך במקרא כפשוטו באמרוכי האתנח צריך להיות במלת אלאכל'
ולא במלח "שדי" שלסי"ז יוצאשהנביא קורא לכלחיות השדה לאכל אתכלחיותהיער,

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

ייליז
די

; a n P

שהזמינו למשתיהם ברעל ששמו במאכלם) :ושמת שכין בלעך אם בעל
נפ ש אתה ,כלומר :אם הנך בעל תאבון חזק :והנך משתוקק מאד לאכל
יותר טוב שתשיםסכין בלועך מאשר תטעם במאכלו (וכן הוא אומר אח"כ;
והוא לחם כזבים) ,והוא מתאר פה את המצב :בשעה שהאויב הולך וקרוב
הכלבים הם אלמים ואינם נובחים להזהיר את בעליהם על בוא התוקפים
כדרך כל הכלבים ,אולם בנוגע למעדות ולמשתאות אין קץ לתאבונם,כי
הכלבים הם בעלי תאבון עז וכל מה שיאכלו איננו משביע רעבונם.
רעים לאידעוהבין .ההא שבסוף מלת "והמה" שיכת לכאן
ולכאן ,ובעקר :והמה ,הרועים ,לאידעו הבין ,ובאה מלת"היעימז בתור
באור לשם הגוף "והמה".
ליש לבצעו ,שקצהו .הכונה :כל הרועים
עלם
פונים איש איש לדרכו ולעניניו הוא ,ואיננו משגיח על צאן מרעיתו ,וכל
אחד פונה רק לבצעו ולתועלתה
 ,מקצהו ועד קצהו ,וכן:
ומלת"9ש~הי' באה במדרך קצרה" ,והכונה
מנער ועד זקן ,כל העיר" ,מקצה" (ברא' יט  )4מקצה העיר ועד,צה.
וכן בירמיה (נח  :)31להגיד למלך בבלכי נלכדה עירו קקןה' שהכונה
ג"כ :כל עירו' קקצה האחד ועד השני.
(ור' מאמרי ,דרך ההשמטה בישעיה ח"ב ,-ו.דרך קצרה בתנך')

וס"ה

ישם"גג

י

,12

אתיגאקחה-יין1נסביה שכרולוהיסקיום מחרגדול"ר

מאד:

מתאר בהתול יפה את דברי בלשצאר אל שריו במשתהיינו לפני
כבוש כרש את בבל המתאר בדניאל ה ,והוא שם בפיו את המאמר" :והיה
כזהיום מחר ,גדול יתר מאדי בחשב הנביא :האף אמנם יבוא עודיום

מחרעליוז

בז.
 ,2,1הצדיק ףסדואין איש שם על-טושושיח9י וטקסים****'
;,.
:בואשלוםונוחועל-וכשכבותם.,.

בא "יבוא" בלשון יחיד כנגד "הצדיק" שבפסוק  ,1ו"ינוחו" בלשון
רבים כנגד *ואנשי חסד" שם.
 1ר' ראבע לפסוק זה.
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מ מסת
 ,5הבסמים בילים תסח כל-עץרעט שחפיסולדיםייסלי

טעימראים

:

הוא מתאר מעשיהם בהר ובעמק :בראשי ההרים ,תחת העצים
הרעננים הם מתחממים ומוציאים מעשי זנותם לרעל (ר' פסוק  ,)7ולמטה
בנחל (קדרון) הם מעבירים בניהם
וההולך בגי בן הנום (מקום  nehnושרפת הילדים) יראה את בליטת
הסלעים הכבדים (סעפי הסלעים) ברום קומת אדם מעל לנחל זה.

לטיף.

בת.

,1ב,.
 .והנד לעמי פשלם ולכיח 41קכ סמאתם :ואותי יום יום
,.
יררשוןגויעתצרכי:חוצץ.
:.
לאותו ישנה גם הוראת "אף כי" ,והכונה הגד להם עונם ,אף כי
1

הם דורשים אותייוםיום ומתראים כחפצים לדעת דרכי.
:
ו
ר
מ
ורק עפ"י זה נוכל להבין דברי לבן ליעקב בא
ל
א
ל
ש
י
ידי
לעשות עמכם רע ,ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם
יעקב מטוב ועד רע (ברא' לא  ,)29שהכונה היא ,אףכי אמר אלי ה' אלי
שלא אעשה לך כל רעהיכול אנכי בכ"ז לעשות זאת :ביאין לחשב שלבן

יחליש יכלתולעינייעקב.

ומבלי באור זהאין הדברים מובנים.
וכן :הנה נא חואלתי לדבר אלאדני ואנכי עפר ואפר (ברא'יח 27ג
שהכונה היא :אףכי אנכי עפר ואפר .ואבן גנאח בסי הרקמה בדברו (צד
 )23על הוראות הוו הוא אומר :ותהיה בענין כמו אף עלפי שהדבר כך
וכך ,כמו [ 11טובה חכמה מגבורה] וחכמת המסכן בזויה (קהלת ט .)10

 ,4סן לריב ומצה טצזמו ולמכות באגרף רשע לא-תצומו כיום
למקטיע טרוםקילככם:

מלת "קןש היא פה בכונת שאלה של תמיהה ,כמו שבאו שאלות של
תמיהה אחדות בפסוק הבא (הכזה !1...הללף...ז! הלזה...זס תן:סז
מבת את-תועבת מצרים לעעיהם ולא יסק2נוו! (שמות ח 7ם; מן:
והתבענו מאד וראו סן היתה כזאתי! ערמ' ב)10-ק והכתה :האם
אא*""08מUne deuxihne forme du 66 1
 1וראה מאמרי ח"
ת. 137 --156קק ] ]uives ] XCIVם (Re~ 6.

b hibreu
i
b

f

i

q

u

e
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צומכם שהנכם צמים הוא לשם קטטותומריבות ולהכות אחריםבאגיף רשע
שלכם - !1לא תצומו כיום! בקריאה ,כלומר :יותר טוב שלא תצומו כיום
ולא תשמיעו במרום קול קטטותיכם.
והשתמש יפה במאמר" :להשמיע במרוה קולכם* ,שהשומע יחשב
כי הכונה היא להרים קול התפלה והתחנונים לאלהים ,ובאמת הכונה
היא אחרת.
.....6,6פלזה תקרא-צום ויום רצון ליד,יה; ובלוא נה צום

..

מןחרהו : ,,

...

ךלןה  ,הלוא!ה.,
 .,.הנביא בטאיפה את התמיהה ואת הקריאה
א
ו
ל
י
זה!
בצמוד שונה תנועה וכתיב :הלזה!1

..
.*.6

פתח חרצבות רשע התר אגדות מופה ושלח רצוציכם
ך9שיםךכל-מופהתנתקוי

מלת "מצה" באה פה בדרך "צמוד שלם" ,-מוטה" א .הוראתה
מעשה חמס ולשע ,בתור הקבלה למאמר יפתח חרצבות ךשע* שלפני זה,
שהוראתה להלן בפסוק  :9אם תסיר מתוכך מוטהו! ו"מרטה" ב.
הוראתה "מוטן ,העל ששמים על הצואה
ור' מאמרי ,הצמוד השלם בתנך".

שופה ,העל ששמים בצואר הבהמה הוא כחצי עגול המתאים לצואר
משלשת עבריו; הערף ושני הצדדים ,ואת שני קצותיו מחברים במוט ישר

הבא בצד התחתון של צואר הבהמה והקשור בחבל אליהם ,ועפי"ז הננו
מוצאים בהקרא לג :!3ואשבר מוטות עלכם ,ובירמ' כח  :4אשבר
אתעל מלך בבל ,ואח"כ ש) תקח חנתה הנביא את המוטה מעל צואר
ירמיה וישברהה כי העל והמוטה הם עץ(מיטרת עץ שברת--ירמי
כח  ,)33ומה שכתוב פה "וכל מוטה תנ תקו' הכונה היא על הח בלים
המקשרים את המוטה אל העל (עשה לך מ1סר1ת ועטות ונתתם על
צוארך -ירמ' כז .)2
, 8
לפניך

....ידליף צריף ישה

ימ59ף:
?סוד
הכתה היאכי כבוד ה' ילך מא חריך ,אך מפני הכבי,ינ
ה פה
'
ד
מ
כמולעילנב 12 .ואמר" :יאספך* בהוראת שהמאסף לכל המוחר,נות* (ב י
לעיל נב .12
 ,)85והמאסף הלך אחרי הארון (יהוש' .)9 1
 1גם היציג ופירסם מנארים *מוטה' א מלשון *מעה" שביחזקאל ט .9
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 ,2, 1קומיאיריכי-באאירףוככירוהוה?לוף זרח :כי הפה מחשף
ךולקה:
:כיה-אךץנעךטל לאמיםלעליךי41חןהיהייבודוקלי

השתמש במלת נקא* בשתיהוראותיה :א) בהוראה הרגילה של מלה
זו :הגיע כבר ומן אורך; ב) בהוראתה בבואה על מפיצת האור (השמש):
י אתכי אורך ,השמש ,שקעה.ועפי'ז הוא ממשיך:בי חנה החשך
שקע:איר
יכסה ארץ ,וכו'!.

?יי לסיב?יכף וראי כלם נקבצו באו-לף בנןף ט?חוקיילאו
ובנותןף ?ל צדטיקוה,

'4

יפה הוא השמוש בראשונה במלת "3לם" מבלי הגיד על מי הוא
מדבר ,ורק אחריכן בא הבאור :בניך ובנותי
ך *2
ך1ל טקטקה,הבנים ,הזכריםהחוקים,
פלףהלחוקילאוובניסו
יבואו מעצמם ,והבעת הרכות תנשאנה על צד (בעדות :על צד
ף?4א--1להלן סו 12ג
הכפרצת נחבאות עד התם בארץ את עולליהן בלכתן העירה במץ
שק פתוח אשר בקצותיו חבל שהן מהדקות לראשן והשק הוא לצדן.

צי

ימזוםת:רבאאוימס:רת ופמד ה4חכליבךכי-יססף4יד

ום סים]

סטוץ

,6

לף

טז תן4יקנחלט ופקד?:סבלךןף ,בעקר :תראי ,מלשון ראיה
י
כמו שאמר קדם ( :)4שאי סביבעיניך ך י ,ועפישז בא:ןןסך תהי
3
מלאה אורה ,נסןה רקכי על אפשרות קריאת ,תיך4י" משרש ירא
י

יי

י,

 1ראגע אומר :ולפי דעתי שביאת האור היא חשך וכו'ן ורדק מבאר :הגיע
זמןישועתך שהוא לך אורה גדולה ,ויש מפרשים :שקע אורך' וכו' ,ןושניהם צודקים].
 2ודוהם חפץ להוכיח כי החלק הראשון של פסוק זה הוא נוטף ,בהיותו
לקוח מפרק מט  ,18מפני כי פה גאה מלת .כלא' מבלי להגיד על מי היא מוסבה,
ובשעה ששםהיא מוסגה על"בניך' שבפסוקשלפני זה]' ולא שםלג על דרךזושבישעיה
שהוא מזכיר מלה המוסבה דוקא על שם שבא אחריה וגזם הוא מפתיע את השומע.
 3הרדק המבאר מלה זו משרש ,ראיה" אומר :ורבים טעו בזאת המלה
שקראו התו גגעיא כמו מן ,יראן ואם יש ספרים שכחוג ביוד ןתיראי 4טעות הוא.
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בא תכף אחרי זה *ופחד' ,וזה מעין *משנה הורפשה".
ורסכ=1ססב ,בערבית מורה שרש זדה (ג 43יהב) על פחד

ואימשה.

!הפץ קללך המון :ם ,השתמש במלת *5מון" בשתי הוראותיה:
א) סמלתגלי הים' מי הים ,כאלו כל מה שהגלים נושאים אתם !שפך עליה
(אולי :בוקר ? ;(~eYב) רכוש ,בהקבלה ל*קיל' ,עפ"י :אהב כסף לא-
ישבע כסף ומי-אהב בה מון לא תבואה (קהל ,ה .')9
מיל גלם ילאו לץ ,בא כיבאו* בל"ר לקרבת מלת *גוים -בל*ר
למלה זו,
 ,1 2בי-מגוי והממלכה אשר
יאבדו: .

לא!-ילדיך

..

יעכדודיאכדו ,כשתי המלים יש לנע*ל בחלוףעין ואלף ,וכן בירמ'
)11
מארעא.
(י בארמית :אלהיא די-שמיא וארקא לא עקדה יאסדי
ן עוכר
 ,16תחתהייתץ)זובהושנואהוסי

...י

3שיזעוסי' ב*דרד קצרה"י והכונה :ואין עוברבך.
 ,21ועטף ננלםצדיקים לעולםוירשי ארץ נ4ר מףעיטעיהודי

לחייברי

צדקקים ,נושעים ,כמולעיל מט .24
קששהודי 4סתפאר ,הכונה :להתפארבי
 ,וכן להלן סא.3

מא.

 ,8לשום לאבלי4יק לתת לסם 4אר מהת אפר? r~Yשון טמת
מ4ל קמטהתחלה טסת רוח כההךקרא להםאיליסיך
ק 44ע

קהוה להף4קר

1

רש :,בהמון במיון 1וראכע על פסוק זה :יש

 1בקהלת ה  9מבאר
שאוהב לקבל מםון :וארליר במקרא כפשוטו אומר :המון זה הט רג ככתוב:
טוב מעט לצדיק מ המון רעעים רבים (תהל' לז .)16
וכן השתמשו משוררי ספרד במלת *המון' בהוראת? ממון.
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מ

 ,זהו מאמר קטוע,כי לא גמר :מה לשים להםנ.
לשום לאבליציון
ואולי בא זה בדרך החרטה .מתחיל המאמר ומוצא כי מלה זו איננה
מתאימה ויש מלה מתאימה יותר (לתת) והוא משתמש בה מבלי לבטל את
הקודמת (וביחוד שדבור).
,
ה
א
ר
ו
ה
ה
ומלת
' בהפוך סדר האותיות בא גם הפך
סבתששי
תפארה ,וכן :כחתן יכהן ץ ר (בבגדי תפארה)
(בפרק זה .)10 ,ה
*פשר" הוראתה :בגדי
בעדות :וככלה תעדה כליה

יאר

ישין'

כנראה זהו מבטא לשמן שמושחים בו מי שהוא (או הוא
?9ן
מושח עצמו) במארע של שמחה,וכן בתהלים (מה  )8בחתנת המלך :על-כן
משחך אלהים אלהיך שמן ש ש1ן מחבריך.
טוקטה תהלה מסת רוח כהה* ,תהלה' פה הוראתה *זהר ,יפעה"
אורם (לעיל יג  .)10ובזה תובן ההקבלה למבטא *רוה
עפ"י :לא

4ף

הש:2

ןקלי

באה "תליה"

וכן
ותהלתו מלאה הארץ.

בהוראה זו בחבקוק ג  :3כסה שמים הודו,

ור' גם להלן

*11

ולמבטא *מעטה תהלה" ר' תהל' קד  ;2עוסהאור.
סשעיהוה להתפאר ,גם פה (כמולעיל ס  )21הכונה :להתפאר בו,

.. .שן"יעי

,, 1 1

ייחלה,

ם:
ההוהותטיסקדחה ותהלהנגדכל-הגיי
גם פה (כמו לעיל  )3הוראתה; אורה ויפעה.

סב*

.1

**

ו2ך:שיםשת-ורושלםיהלה

שארץ;

תקלה ,כנראה גם פה משמעות מלהזו היא :אורה ויפעה.

 1וארליך במקרא כפשוטו אומר בתוך יתר דבריו :כאן חסר הפעול.
ובין 'רוח כהה" באמרו:
 2 .רדק הרגיש באי ההתאמה שבין *מעטה תהלה-
.
'
ו
כ
ו
ודוהם מאריך
מעטה תהלה ,דרך משל ,כי אין מעטה תהלה הפך רוח כה"
גדוריו על אי ההתאמה שבמאמר זה ומתקן עפת אורס בשומו מלת *מעטה' לפגי
,אבל" שלפניה (מעטה אבלג אך לא תקן בזה את מלת "תהלה'.
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*AW
11

ה 1ה הדור בלבושו,....
 ,2מי-לה בא מאדוםסםוץבידיםיי4ך

סיוע

כדירך

בגת:
4לם ללבושךוב9ךיף
מזכיר את ששג האדמימות ,ועפי"ז בא תכף
השם הפרטי
ב-
ום
אח"ז :חמוץ בגדימ"1אדל
פסוק הבא בפרוש :מדוע אלם ללבושך?.
והשם הפרטי "בצרה" מזכיר את ,,בצי ר' הענבים ,וביהם לזה בא
אח"כ :ובגדיך כדרך בגת!.
 ....,5נתושעליזרמי1ס9סי ס"א ממכתני:

ו4ימי'

נס9תי' בעקר:
בחוראת44 1ת-היד ,שמזה נגזר השם 44!,ה"
במדת הארך  ,2והיא מקבילה ל"זף?י" שלפניה ,ואין טעם לאמר כי הקמה
היא הסומכת ועוזרת.

 10והפה מרוועצבו את-ר4חקדשו...

:,

4רוועצבו ,הוראת "עצבת פה היא :הכעיסו ,כהוראת שרש

ע'צ'ב ( )4126בערבית.

וכן באו שני השרשים עמרה" ו"עצב" יחד (בבנינים אחרים) בתהלים
עח  :40כמה 2מרוהו במרבה יעציבוה 4בי4מוה
-------- 1ולגרד ,ואורט .ודוהם ,ואחרים מתקנים *מאדם" ת' *9אד1ם' ,ו*מבי4ר
(בהוראת; יותר מבוצר) ת' "מבצרה"ו ומרטי מוסיף :טענות גרסמן וליסמן כי יש

פה כונה למשחק מלים; אדום -קים ,וקהה -בציה זהו דהר הצריך לראיה- ,
ושכח כי תקוני.מאים ומבוקר" הם הם שצריכים לראיה.
ואורלי מעיר בצדק :לא נכון הוא התקון של אחדים מהמבארים החדשים
מחם  -ולפוצר בהוראת :יותר מבוצר הענבים (!) ,ובזה נופל כל הקשר המלא
חיים עם אדום,
ושדל אומר :נ"ל כי השמות האלה [אדום ובצרה] לאו דוקא ,אלא בחר בהם
מפני שהם לשון הנופל על הלשון.
 2וכן בערבית משמשת מלת
(ד'ראע) גם לזרוע היד וגם למדת הארך
(אמה).
-ז

3נ"
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ט

פה

סד.
 .,.,,1סןם תבעה

אוט
".,,,.יעעביעית,
ית
סך?הי תעיה ביע

המים .ובא הפעול לפני הפועל.

תרת" .האש תרתיח את

יעשה

למחכה-לו:
 rלא ררהקלסים זולתף
rt *,,*,8
כל המפרשים והמבארים מחברים שתי המלים *אלהים זולתך"
בהוראת :אל אחר מבלעדיך ,ומזה יוצא כאלו הנביא מודה שי ש אלהים
זולתי ה' ,רק שלא עשה כמעשה ה' למחכיםלו.
ולדעתי באה פה מלת "אלהים" בקריאה ,והכונה היא :אתה האלהים1
שוםעין לא ראתהכימי שהוא זולתך יעשה למי שמחכה לה
וצורת ההפסק במלת"ךיסה" באמצע המאמר מראה כי לא צריך
לקרא כל המאמר יחדכי אם לקרא מלת "אלהים' בקריאה שזוהי הפסקה.

מה.

ן כ48י שש שדתשל-תום
 ...,אלהיש
י
פה ישנו שמוש ב"דרך קצרה" במקום שישנן הברות קרובורע

, 6

2ל טלה עילה עשן באפי ואש שקדת כל השם.
בצלצולהובעקרי
,12

ז הראמי ולא עניתם דברתי
ומניתי אתכם לסרב * * * *יע
ולא שסלתם..
:,.

י49יחיעסקםלסרבי אתו אתכם ל מנה לחרבי.
שןקראתיולא%קיסם .ככתוב לעיל בפסוק  :2פרשתי ידי

היום,וכו'.

כל

 ,16עסנססם ש99םישבוזהל4סץ-יסעטיסףשיךנהי
ה ***'.

בא פה שמוש בנודרך קצרה ו צרת" .בהביאו נסח שבועהמבלי
הקדים לזה מלה המודיעהעל כך,ובהביאו רק ראשית השבועה ולא המשכה,

מ"

 1וכבר אמרו מבארים שתים כי השתמש נמלה זו בתור לשון נופל על לשון

למלת *לף?י -שהיא השניהלפניו.
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והכונה :שמכם הרע ישמש לשבועה (=לאלה ולקללה) לבחץךה
באמרם לךעם כשירצו להשביעו לעשות או לא לעשות איזה דבר יאמרו:
אם תעשה (או :לא תעשה) דבר פלוני והמיתך ה' אלהים ,כאשר המית
אתכם.
ונסח שלם לאלה כוו בא בירמיה כס  :22ולקח מהם (מצדקיהו
ומאחאב בן קוליה) קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר :ישמך יהוה
כצדקיה וכאלב אשר קלם מלך בבל באש.
ור' מאמרי :דרך ההשמטה גחנך ,ודרך קצרה בתנך.

סר.
:6

שמעו דבר-והוה קחררים טל-דברו
עחיקם שנאיקם
י
ר
מ
א
ונראה בשמחתכםלהםהגשו:
מנזיפם לטען יימד

"סי :היה

השונאים המתגרים בכם קוראים בהתול ובבטול :ויהבה נראה איך
הבה ונראה בשמחתכם ואנחנו נבוש" ,וזה
יף4ד ה' למען שמו שלא
כנגד מה שאמר בפרק הקודם בשם ה' ( )13הנהעבדי ישמחו ואתם תלשו.
ועלדברי השונאים האלה בא ההמשך בפסוק הבא ( ....:)6סקוליהוח
משלם גמול לאיביו'כי שונאי "החרדים אל דברו' הם אויביו הוא.
ויעןכי הנביא שם כל הדברים האלה בפי ה' בא אוליכנוי המדבר
במלת "שמי" במקום "שמו".
ובא גם*יהם יבשו" במקום" :ואנחנו נבוש" מפני שאינם חפצים
להוציא מפיהם את המבטא "ואנחנו נבושא 1ע"ד המבטא" :שונאיהם של
ישראלי במקום שצריך לאמרכי תבוא איזו רעה על ישראל.
לאעיר הוא
הע ר ה :המשך פסח  6הגומר במאמר* :קול
משלם וגצמ
ו/
יוכל הפסוקים
בפסוק  14בחלקושיגי :ונודעה יד-ה' את-עבדיו וזעם את-איביה
 7עד  14חיב הם נבואה של תנחומים בפני עצמה.

י~יי'

י

י

,..,,12הנני נופה-אליה כנהרשלום וכנחל שוטף כבורגלםוינקתם
על4-דהששאוועל4-ר4ןםמא4שעו:
אחרי אמרו "וינקתם* שעושה אותם לילדים קטנים היונקים הוא
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פז

משתמש במבטא "9ל צד תנשאו* הדומה למבטא "על צד תאמנה" (לעיל
ס  )4הבא בקשר עם נשיאתילדים קטנים.

(ר' בפרושי שם).

םוהלשנות
 ,18ומנכיטרשייםומחשבמיסם?והלרמץית-יל-מעי
ובאווראואת-כבודי:
כנגד מה שאמרו (לעיל  )5בלעג ובהתול :יכבד יהוהו יקבץ ה' את
כל הגוים ויבואו ויראו את כבודו!.

 1כנראה הרגיש רשיי בזה באמרו על המלה *ומחשבותיהם' ,שהם חושבין
.למען שמי יכבד ה" יבינו שהוא שקר.
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ה ש מ טה
מעשקער( .ישעיהי  ,25טז  ,14כס 17ג
אחרי "19ט" שהוראתה 9ע וט קשה להביא מלת "מאדש בשעה
שרוצים להק טין את המעוט ,בשעה שמלה זו הוראתה רבוי ,ולכן
השתמשו במקומה במלת תמזערי שהוראתה ג"כ מעוט.
ולכן לא נמצא בתנך הצרוף "מעט מאדש בשעה שישנו הצרוף "רב
מאל" ( 7פעמים)" ,הרבה מאד* ( 17פעם)*,ליב מאד* ( 4פעמים).
וביחזקאל (טז  )46הננו מוצאים במקום מלת נמזער" את המלה "קמש
(כמעט קט) שהיא ג"כ למעוט,

