
המחבר הרב  של  11הקדמה 

המחבר  הרב של הקדמה
" בספרי  שלמה המחבר: שמות5"יריעת  לאורעל שהוצאתי עברי  שבלשון  נרדפים 

התקמ לשוננו "שנת מלות בביאור איש בה עבר  לא חדש, דרך עמי  לבני  להראות  כוונתי היתה ד

העוברים את  וחוסמת וסתומה, ארוכה דרך המדקדקים בה שדרכו שהדרך לפי 6הקדושה.

היסודות לכל קץ  אין  רבים , חשבונות למו בקשו הם כי פנימה. הקדש לשון תכונת  עד  מלבוא

" קרוא הנער ידע  ובטרם  הזאת . ביריעה שכללו המלה והכללים פירוש מצאתי, זה צריךראה "

כפולים , נחים, או חסרים או מהשלמים אם היא, גורם  מאיזה אצבעותיו בעשר תחלה לחשוב 

עדיין זאת כל  ואחר ארמית . או עברית ואם  נחים. מין  מאיזה חסרים , מין מאיזה מרובעים,

כגון מתחלפים  רבים  ענינים על המורה שרש בעלת  מלה לפניו כשתזדמן  הוא  איפוא יודע  אינו

" ""אבה שרש ושרש האביב. ועל  הרצון , ועל הבנים, אב  על המורה משל , בדרך עלחלל, מורה "

הזדמן ולפעמים  וכדומה. והתחוללות, וחלילים , וחלון , ומחולה, וחלול, ההתחלה, ועל ההרוג,

ולומר עצמו לדחוק המפרש וצריך  המדקדקים, שהניחו להכלל ובנינה בנטותה מתנגדת  מלה

" הכללשהיא  מן יוצאת  זרה ומאין"מלה המפרש. דעת  המבלבלים  הענינים מן לזה וכדומה ,

אותיות , משלש פחות  שרש שאין המדקדקים  להם  שחקקו החק מן לא אם  הבלבול? זה נמשך 

אותיות ב' בעל  משרש שנגזרת  ומשקלה בנטיתה מורה מלה כאן  שיש כל הגזרה זאת פי  שעל 

להם נמשך ההנחה ומזאת כפולה. או נחה או חסרה שהיא דרכם לפי  בזה יאמרו אחד , אות או

הכללים נפרדו ומאלה אחרת . נטיה ולשלמים  אחרת, נטיה וכפולים נחים, לחסרים , ליתן  שוב,

קדש. ממקראי אחד הבנין  על  יבא  טרם לידע  תלמיד כל שצריך  והעצומים הרבים

בא מסיני  ה' לא הנה לאמר: לבי עם  לדעת7אני  להמדקדקים  אור בחשך  וזרק

אור יחלק הדרך זה אי בינת8לעות מקום  ואיזה הלשון, למערכת  נא9זרוע אסורה אמריו. ְֵַ

השרשים10ואראה  יחסרון אולי  המדקדקים ? דרך  זולת  העברי איש לפני  ישר דרך  יש אולי

לא מדוע  לזולתו, מחשבתו להגיד והכתיבה הדבור תכלית  אם  הלא מה? ויהי  שתים , או אות

אנחנ ולמה בכתב? א' אות ורושם  בדבור  א ' אות  הערת לזה מרחיקייספיק ישראל אלהי עם  ַו

נפציר האחדות, ומוכיחי  קלשון?11הרבוי, ולשלש לאּתים  לשוננו פים להיות 12עצמנו ְִִ

שלמה",5. "יריעות  השער בדף חקקו המדפיסים אבל  יחיד , לשון שלמה" "יריעת  לספרו קרא המחבר הרב 
רבים . לשון

יא .6. לט , יחזקאל ע "פ מליצה

ב .7. לג, דברים ע"פ מליצה

יד .8. לח, איוב  ע "פ מליצה

יב .9. כח, איוב ע"פ מליצה

ג.10. ג, שמות ע"פ מליצה

הפצרה.11. לשון כך, על  נתעקש כלומר 

הפסוק12. ע"פ כא )מליצה פסוק יג פרק  ול(שמואל-א ולאתים לּמחרׁשת  פים הּפצירה קּלׁשוןוהיתה ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
הּדרבן:. ולהּציב ְְְְִִַַַַָָֻולהּקר ּדּמים
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ע התלמוד בעלי  רבותינו בדברי  בחקירת"ואתבונן גם  לסמוך  ראוי  שעליהם  ה

ז  הם שהיו מה לפי  ההוא ."הלשון לזמן  סמוך  או באומתנו, משומש הלשון  שהיה בעוד ל

ז  הם שדרשו הדרשות רובי  פחות"ומצאתי  שרש שיש היסוד על  עמי מתחזקות במקראות, ל

שבתורה  האותיות  כתרי דורש יוסף  בן  עקיבא ר ' מגדוליהם  אחד שהיה עד אותיות. וג' מב'

ענין . להם בהם13ומיחד  שנטיתי והכללים היסודות  שם כתוב  ספר במגילת אבוא אמרתי  אז

ג ידם  על להבדיל  ולעזר לעינים  לי יהיו והם  המדקדקים , שבלשון"מכללי  השמות  ברדיפת  כ 

במלות)עברי  עשירה אחד ומצד עניה, אחד מצד עברי לשון שתהיה מעודי, הציקני בעצמו הדבר זה 14.(שגם

" ספרי  התהוה האלה הדברים פי  שלמה ועל הניריעת  עתה "" לאמר: בלבי  שמחה ונתתי  ל .

חלצי , "15יברכוני לפרשם , קדש מקראי על  הצובאים בישראל צבא ּכבׂשיחלוצי ּומגז ְֲִֵַַָָ

ּבציֹון16"יתחמם בו אּור  היחידות17אשר  נפשי18ואותות  לתוגת  אך  מורים. הם מה על  לדעת ְִ

" שהיה . כמות הדבר  נשאר כי ראיתי  ""הדלתמצאתי שפתנו , דל  ציר ּה, על יד)"ּתסֹוב  כו, (משלי ִִֶֶַַָ

" ּבצלחתוהעצל ידֹו טו)"טמן  כו, "(שם יד ֹו. ּכמׁשיב גם19"ויהי כי ראשונים. שגבלו גבול מהסיג ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

התורה  חומשי  לנו לתרגם רוחם  נדבה אשר  עמנו, מבני  מביני -מדע לב  חקרי  גדולים  וכן רבים

חלק  על יותר השגיחו מדוקדק, ויותר ומהודר  נאה יותר באופן  אשכנז בלשון  קדש כתבי ושאר

המאמרים וקשור בהמשך המשתדל העמים .(סינטאקס)הדבור בלשונות ושם  יד להם  באשר 

ומובאם  מוצאם המלות , בביאור המתעצם הדבור  בחלק על20,(פטיאלאגיע)אכן הכל  עזבו

של השני  החלק בהוצאת עוד מלטרוח ידי  את הנחתי אנכי גם  זאת  ובראותי  הישנים. הכללים

הנ רוחי"חבורי הציקתני אכן  יד. בכתיבת אתי גנוז והוא לריק.21ל, יגעתי 22כי 

הימים לי  ארכו "23כי לבי אל אחר ,אמרתי מקום  אל אקחך צא, משם24לך להראות 

אותם הרואה יראה אשר  השרשים  בהנחת החזקה, ידו ואת  גדלו את עברי, לשון  תפארת 

הרמש  על והארז האזוב  והאבנים העצים  על ידבר כאחד והוא באיכות . ורבים בכמות  מעטים 

אחד בשרש ידבר אלים אל בביאור"ועל המפרשים התרשלות שהניעני , מה ויותר .

ב .13. כט , מנחות 

המחבר.14. הרב של היא  זו הערה

כ.15. לא , איוב ע"פ מליצה

הנ "ל .16. הפסוק ע "פ מליצה

ט .17. לא , ישעיה ע "פ מליצה

שלה.18. ואפיון תוכנה מה אלף-בית  של ואות  אות  כל  יסביר הרב

הראשונים .19. המדקדקים דורות, גדולי על מלחלוק חשש הרב  כלומר כט . לח, בראשית ע "פ מליצה

המלים].20. שורשי [חקר  פילולוגיה צ"ל אולי

יח.21. לב, איוב  ע "פ מליצה

ד .22. מט , ישעיה ע"פ מליצה

ח.23. כו , בראשית  ע"פ מליצה

כז.24. כג, במדבר ע"פ מליצה
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שביניהם .25המלות-המחּברֹות וההבדלות  ישמשו, ואיך  ישמשו, מה ומובאם , מוצאם  מאין ְַַ

אמרו  עליו. נשענים  תורה גופי  ושהרבה נכבד, והיותר נצרך  היותר כמעט הוא  בהם  והדבור 

"26ל"חז  רבוין . וגמין אתין  מעוטין , ורקין  אכין  "אךכל חלק. "או " לרבות . ב 'כי" משמש " ַָ

וא ""לשונות. ראשון. ענין  על מוסיף "אלה ו הראשונים. פסל הראשונים .ואלה " על מוסיף "

עלי . הטובה ה' כיד הענינים אלה על לדבר הנוכחי  בחבור יד  לי  27והצבתי

באגן שמונים  בערך  יכיל  גדול, ספר כולו שהחבור הדפסתו 28לפי והוצאת  בדפוס,

הנוכחי הראשון  הכרך  לאור אמנם  הוצאתי  מופלג. לסך הוצאת29עולה לבניעל לאות והיה י,

חתומים . אקח הכרכים  שארי  ועל  החבור. ענין לדעת חתומים30ישראל מאות ג' לי ובמלאת

גראשן . אחד באגן  כל  ערך דמי  שיהיה הנשארים, הכרכים  גם להדפיס  המלאכה אל אקרב  31או

שעליהן היסודות  בעצמן  הן הן  הנוכחי , החבור  יסוב  שעליהן  והכללים היסודות 

" ספרי שלמה הטבעתי  הניריעת  """ ספרי שאין  למי הנה ואכפלם  שלמה ל. בידו,יריעת  מצוי "

בקצור . אך 

האלפ מאותיות  ואות  אות  שכל אותיות , מב' ופחות מג ' פחות שרש א"שיש

שרש."בית הוא א

האמנתי דברים32ו "שאותיות על מונח כשהשרש במלה שרשיות  ונעשות  נוספות 

האמנתי מאותיות  אחת  אות אחד בכל  נתוסף ביניהם  ולהבדיל  ענין , באיזה המתדמים  ו,"רבים 

אהי אותיות מנ"והיינו ואותיות  המלה; באמצע בין  בסוף  בין בראש בין המלה "ו ובסוף  בראש ת

" שרש כגון באמצע. לא ונתוספה "בלאבל צורה, והפסד בלבול להוראת  המונח  משל, בדרך  ,

האל ה "בו וה[אות] האבלות  להוראת בראשו והמ"ף הבל, ללשון והנו "א מבול, ותי"ם  נבל, ו "ן

ויו  והוא"תבל, יובל, והה "ד בול . באמצע  וה "ו בהל , באמצע  ויו "א בלה, בסופו בלי ,"א בסופו ד

יו "ותי בפנים ."ו שיתבאר כמו בענין  לזה זה מתדמים  וכולם בלתי, בסופו ד

מסס כגון בשרש הכפולות הפעולה 33שאותיות לחוזק הרוב  על מורים וכו' בלל

הפעולה  וחוזק זריזות בשביל שלמות  מלות  בהכפלת  הלשון מניח מעשה כמו כי ושלימותה,

"אוגד ".25. המודרנים אצל ונקרא  והנשוא , הנושא בין  קישור מלות 

בהן .26. נדרשת שהתורה מדות ל"ב  מדרש

ח.27. ב , נחמיה ע"פ מליצה

הנייר28. "קּפול" של אשכנז לשון והוא  כתב , של עמודים כמה המכיל גדול נייר הוא  .folio"בויגן" ִ

אותיו29. בלבד .על בית אלף ת 

יודפס .30. כאשר  ספר  של עותק לרכוש מראש המתחייבים אנשים

ההיא .31. בתקופה גדול כסף מטבע

במהדורתנו32. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

יח.33. י, בישעיה כמו
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מ ׁשה, מׁשה ׁשם ,34כמו קו,35ׁשם ּתׁשמע ,36קו ּתּתן ,37ׁשמֹוע  ּמטה,38נתן מעלה 39מּטה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הכונה.40ּמעלה, לזאת  השרש אותיות  בהכפלת  עשה כך  ְָָ

 מורה "הנו הוא מיוחד, דבר על להורות  כדי  שנתוספה מלבד השרש בראש הנוספת  ן

משהוא"ג נפעל שהוא יותר נוטה המלה נושא שיהיה בזמן  הנפעל  בנין סימן על הרוב על כ

" מלת כגון ""נפלפועל. שהשורש משל, בדרך  והנו "פל, ונבחרה ", הנפילה. להוראת  נוספת  ן

""הנו  וכן הנפילה. פועל לא  נפעל, שהנופל בשביל "נשךן  הנונינגד" אלה יקראו ודומיהם, ן""

נו  האמנתי"אצלנו נפעל נו "ן מן  בהבדל  ""ו, כגון  הבנין לסימן השמוש נאכלן נבדל וכן"נקרא .

ג"הנו  היא ענין  על  הוראתה מלבד השרש בסוף הנוספת  שם"ן כגון  דבר, של התאר  סימן כ 

"חתן" שהשורש והנו "חת" ג", והיא חתן . להוראת נוספת ""ן  שם וכן  המלה לנושא תאר איתן ,כ

חלון הנוניאתון, אלה ויקראו ודומיהם . נו "" אצלנו האמנתי"ן  תאר שאר"ן  ובין  בינים  להבדיל ו

""נו  כגון השמושיות התאר ואחרוןני  ראשון תחתון ."עליון

האמנתי בהן  שאין אותן  אפילו ויותר  אותיות ג ' בעלי השרשים  מורכבים"שרוב ו

השרש  הוראת  בקל ידע הקטנים, השרשים הוראת והיודע אותיות. וב' א' אות בעלי  משרשים

מהם . שהורכב  הגדול 

תנ בדברי  מלות"שאין  כולם אבל לשונות, משאר או ארמי מלשון  תערובת  שום ך

" כגון  ארמי  בלשון בתחלה הנאמרות  המלות אותן  זולת בתולדותם, ׂשהדּותאעבריות  "יגר ְֲַָָ

מז) לא, חז (בראשית ׁשמנּו מגילה"ואותן  במסכת א)ל קדש,(ט, טהור עברי  לשון כולו השאר אבל , ֶָ

ממולח . ולא41לא בתלמוד הנמצאים שמות הרבה גם  רובו, המשנה לשון שגם  אלא  עוד ולא

מחצבתם . עברי  לשון  כולם  במקרא, נמצאו

 כמה יהיה ביניהם , הבדל  איזה תמיד  יש אבל נרדפים , שמות  שום עברי  בלשון שאין

קצת על "שיהיה, בחבורנו כבר דברנו שלמה ם שלפנינו."יריעת  בחבור  עוד נדבר קצתם  ועל ,

, המלות והתהפכות לפעמים, בזה זה האותיות התחלפות כגון הפרטיים  הכללים

[זה], בחבור מפוזרים תמצא  כולו, בלשון מתפשטות הבלתי פרטיים ענינים  ושאר  וסירוגם

למספיק. המפרשים  בהם  דברו בשגם 

ד .34. ג, שמות 

ב .35. ו, שמואל-ב

ב .36. יח, ישעיה

כו .37. טו , שמות 

ב .38. כא, במדבר

מג.39. כח, דברים

מג.40. כח, דברים

מעורבב .41. לא כלומר
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תמכתי עיני42בתומי  פקחתי  זה על  כי  מתוקן, שאינו דבר  זה בחבורי הוצאתי  שלא

בה' בוטח אני בזאת  המוסר. בעניני  ולא  הדת  בעניני לא מכשול ממנו יצא  ושלא  ויותר , יותר

שאלתיו. מה' מאדון43כי וברכה, שלום  [ברכת] א ּתֹו קחו אליכם, הספר כבוא ועמי , אחי  ִואתם

והברכות . הצעיר:44השלום  כבודכם , הדרת  למול המשתחוה דברי 

פפנהיים  זצ"ל זעליגמן מ' כבוד הדיין הרב  בן שלמה 

לפ"ק. תקס "ב טבת ח "י ברעסלא 

QSR

יג.42. מא , תהלים ע"פ מליצה

כ.43. א , שמואל -א  ע"פ מליצה

זה.44. בספר הלומדים את  הקב "ה בשם מברך הרב 
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מוחלט במעלה, או בזמן  אם אחר, לדבר וסבה קדימה שהוא מה כל על והנחת ֹו שם, .ְַָָ

" הבנים  אב וקרא מוחלט . בלתי שבזולתו "אבאו במוחלט  סבתם  גם בזמן . לבניו מוקדם  שהוא ,

" ומלאכה חכמה איזו הממציא ויקרא  נמנע. הבנים  "אבמציאות  כמו ּכנֹור" ּתֹופ ׂש ּכל "אבי  ֲִִֵָ

כא) ד, "(בראשית ּומקנה , אהל י ׁשב כ)"אבי ד, הממציא(בראשית שהיה הזמנית  הקדימה מצד אם ; ְֲִִֵֶֶֹֹ

הסבה  הוא  היה גם זולתו. המציא שלא מה שהמציא המעלותית הקדימה מצד ואם  הראשון ,

שגם מקריית, רק מוחלטת סבה שאיננו אלא לבריות, ידועה ההיא והמלאכה החכמה לשתהיה

הקדימה  בבחינת  גם אפשר. ההיא ומלאכה החכמה מציאות היתה לאחריו או לפניו בלעדו

ואמר לבד האבֹות"במעלה ג)"ראׁשי  ד, "(עזרא ישראל, י ׂשראללבני רכב  אבי  יב)"אבי  ב, ,(מל״ב ְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

"אלי ּדּבר הנביא גדֹול דבר  יג)"אבי, ה, .(מל״ב ִִִֵֵֶַָָָָָ

" הצומח כח התגלות  "אבתחלת  כמו ּיקטף" לא  באּבֹו יב)"ע ֹודנּו ח, "(איוב לראֹות, ְְִִִֵֶָֹ

הנחל י)"ּבא ּבי  ו, השם(שה״ש ובא וגדילתו. הצמח להתפשטות הסבה שהוא שם  על אב יקרא ְִֵַַַ

" שם והוא  הכפולים, כמשפט ההפלגה להוראת  בית ' ה[אות] "אביבבכפל כמו אביב" "הׂשעֹורה ְִַָָ

לא) ט, "(שמות באש , קלּוי  יד)"אביב ב, ההתשפטות(ויקרא בתכלית  הצמיחה התגלות זמן  והוא ִֵָָָ

" הקיץ תחלת יקרא כך  שמשום שבצמח , הביכור תחלת ""אביבשהוא ניסן וחדש האביב. "חדש

ארצה. תבל פני  על  הצמחים  התרא ּות התחלות  שבו שם  על

ג"" הרצון  "אבכ נקרא דבר  להניח או דבר  לפעול שבאדם הפעליי הכח והוא "אב"

יוצא היה לא עליו הרצון שבזולת  המעשה. סבת  הוא גם  בזמן , למעשה מוקדם  שהוא  שם  על

א והרצון בחיריי , ההוא שהמעשה כל הפועל תולדתו."אל  שהוא המתאחר  המעשה של אביו כ

" כמו בפעלים בא לפיכך  לפעול , ושלא לפעול בידו שיש בחיריי  הרצון שכח תאבה ולפי  לא ִֶֹֹאם

ה)"הא ׁשה  כד, "(בראשית לעלֹות, אביתם כו)"ולא א, "(דברים יּבמי, אבה ז)"לא כה, "(דברים אם, ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹֹ

ּוׁשמע ּתם יט)"ּתאב ּו א, "(ישעיה שם כן שאין מה ה אב. ועל  הבנים , אב על  המורה שהםאביב"" " ְֶַֹ

פעל . מהם  יבוא לא לפיכך הכרחיים טבעיים  ענינים 

" שם עליו שיורה בלתיאבברצון  זמן  ובכל אדם בכל השוה הפשוט הרצון  הוא "

המצוי הרוחניי  התנעיי הכח  והוא זמן . זולת  בזמן  ולא  אדם, זולת  באדם לא  במהותו, משתנה

שוה  המעשה. והמשכת  המעשה אל  האדם  את לעורר ובתנועה בעסק תמיד  והוא תמיד, באדם

הכסיל, מרצון  בעצמותו משונה החכם רצון שאין זמן . ובכל אדם, בכל  היוםבעצמותו לא גם

הכח שבסוג  הרצון מיני שאר  כן  שאין  מה חי . בכל בעצמותו השוה החיוני  הכח כעין  מימים .

" מלות עליהם שיורו הואילהחפציי חפץ, כפי"רצה, ומתחלפים הרצון איכיות  שנויי  שהם  ,

הפשוט הרצון אבל בכך. ומחר בכך  היום  בכך, ויש בכך רוצה יש והנושאים, הזמנים חלופי

" במלת  יצדק לא ולפיכך  בו. שווין  אדם כל יד דבר , לחפוץ  התנעיית  הסבה שהוא "אבה הקדום

שהרצון ואחר בכל. ששוה בדבר  הכנוי יצדק לא כי  חפצו; חפצי  רצונו, רצוני שיאמר כמו הכנוי

" עליו שיורה נושא ,אבה הפשוט זולת  הנושא יחוד  הוא  שהכנוי הכנוי. בו תצדק לא בכל, שוה "
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" בבאור ולקמן בו. שווין  אּפין  שכל  בדבר שייך "אוה ואינו שבין ההבדל יתבאר רצה," אבה, ִַ

וכו'.חפץ "

" הרצון שלילת  אבה על  ""לא או ""מאן, כמו ל ׁשלחם, אבה כז)"ולא  י, "(שמות וימאן, ְְְְֵַַָָָָֹ

לה)"להתנחם לז, הסתלקות(בראשית הוא  אבל כלל, נח אינו הרצוני  שהכח  הרצון , מנוחת  ואיננו . ְְִֵַ

" בין  הפרש ויש בדבר . עסק לו אבה מהיות  ללא ""מאן"" שלשון  אבה . תכונתלא על יאמר  "

ולשון מלחבירו. יותר לאחד  נוטה בלתי  והסתירה, החיוב  לעמת שוה בהכרעה כשהוא ֻהרצון

"מאן" מלשון והוא קיומו מאל  הדבר, שלילת  אל מכריע יותר כשהרצון  יאמר וכמו אין" "

" בבאור לקמן התפיס"אישיתבאר היבם  שבדברי  יבמין , בפרשת הבא  הלשונות  שנוי  ענין  וזהו .

" לשון ""חפץהכתוב  יבמּתֹו, את  לקחת האיׁש יחּפץ  לא ז)"ואם  כה, "(דברים לקחּתּה, חפצ ּתי  "לא ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ח) כה, "(שם לשון התפיס היבמה ובדברי אבה . ו לא ""מאן"" ׁשם. לאחיו להקים יבמי  ְְְִִִֵֵֵָָָמאן

יּבמי אבה לא ז)"ּבי ׂשראל , ש (כה, לומר שייך  לא שביבם נמרץ , מטעם  והוא  אבה ". או לא " ְְְִִֵַָָָֹ

לשוןממאן"ש  התפיס לפיכך רשאי . שאינו בדבר -מצוה מסרב שהוא משמע  היה כי  ליבם "

האשה חפץ" בבחינת אבל  מסרב , אינו המצוה קיום שבבחינת כלומר כי45" בה, חפץ לו אין 

דין בית  בפני לומר בושה בשהיא היבמה אבל לכך. אותו לכוף הדין  מן ואינו בעיניו י ׁשרה ְָָלא

" ואמרה סרוב טענת עליו טוענת היבם בעיני  ישרה להקיםשלא  יבמי שהואמאן כלומר וכו' " ְְִִֵֵָָ

" עצמי בבחינת  גם  בישראל. שם  לאחיו להקים  שלא ומכריע  המצוה מלקיים אבה מסרב  ָָֹלא 

ויוכיחוהו יּבמי עירו זקני לו יקראו לפיכך לכאן . או לכאן מכריע  בלתי  בדעתו שקול דהיינו " ְִַ

" הזאת  שהאשה אלא חלילה המצוה על לעבור כלל מתכוון אינני  ואמר ועמד כך. חפצ ּתיעל ְִַָֹלא

אמת ,"לקחּתּה טענה איזו דין  לבית נודע ובשלא אחרים . מטעמים  או בעיני ישרה שלא  אם  , ְְַָ

אח יאמר לפיכך  היבמה, טענת  או היבם  טענת ""אם  ּביתכ את יבנה לא אׁשר  לאיׁש יעׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּככה

ט)"אחיו  "(כה, יאמרו לא לבמה . אבה לא "אשר או "מאן" או חפץ" סתםלא יאמרו רק לבנות , " ִָ

יבנה " לא שיהיה."אׁשר  איזה הטעם  יהיה ; ְֲִֶֶֹ

" מלת כמו אבה שיורה שלא בתנועה שהוא מה כפי דהיינו הפשוט  הרצון על אמנם "

" משרש שנגזרו למה תימה אין  שוב  צד , לאיזה מוכרע  שהוא "אבמה שם ו אהבה " "איבה ""

אע שיהיה "כאחד; האהבה שאין  השנאה. על והב ' האהבה על  מורה שהא ' מתנגדים. ב' שהם  פ

כמו  הדבר, בהשחתת  רוצה  האויב  שיהיה ענין האיבה ואין דבר, של  בקיומו רוצה האוהב

הרצון כי  בה', השם  על  והאיבה האהבה יחוס נופל היה לא  כך  היה שאילו קצת. שחשבו

ויאמר עליו יצוה ואיך שיצויר . אפשר אי  בטל, דבר הוא בהפכו או ית' ה)בקיומו ו, (דברים

יהוה " את  בעסק "ואהבּת והשתדלותו ויקיצתו הרצון התעוררת אמנם  והאיבה האהבה אבל ? ְְֶַָָ

" של היפך  והוא המקביל, הדבר  עם אבה גדול מעשותלא  ההשתדלות  הסתלקות על המורה "

הנאהב , הדבר על כן  כמו שייך הרצוניי  וההשתדלות ההתעוררות  וזה הנוכחי. דבר  עם עסק לו

שבו, הׁשלמ ּות הרגשת מצד הנאהב נגד הרצון; יתעורר  שניהם שכנגד השנוא, הדבר על ְֵכמו

הזו .45.
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על הנכנס המקריי באיכות  ההתעוררות  זה שיתחלף  אלא חסרונו. הרגשת מצד השנוא ונגד

בתכונת המתעורר  רוח  יהיה ׁשלמּות בו שיש בדבר  שהמשתדל והמשתדל. המתעורר ְֵרוח

הכרעה  שם שיהיה אבל הצער. בתכונת רוחו יהיה חסרון בו שיש בדבר והמשתדל  השמחה,

אוהבים שאנו מי  שכל והשנאה. האהבה מן תולדה אמנם  הוא סותרו או הדבר בקיום וחפץ 

לנו  עושים  שאנו דהיינו גאותו חפצים  אנו ׁשלמ ּותו מצד  עמו ונטה "עסק לעד , שיתקיים  כ ְְֵֶַ

שאנו  מי בכל זה והיפך  בכך . ליה שניחא משערין  שאנו מה כל  ולעשות  לשמור אליו ְִֵׁשכמנּו

ועושים העולם מן  שיתבטל חפצים שאנו חסרונו מצד עמו שנשתדל מי דהיינו אותו שונאין

לההשתדלות ׁשלמ ּותו, מצד דבר עם  השתדלות  בין בלשון ולהבדיל ליה. ניחא שלא מה ְֵכל

" פעל הראשון  האופן על  הונח חסרונו מצד  ה אהבעמו ה[אות ] בתוספת והונח"" באמצע , א 

" פעל השני  יו איבעל ה[אות ] בתוספת  על"" בין  האהבה על  בין  יפול זה ומפאת באמצע . ד

מצד עמו שנשתדל  הוא  ית ' אותו לאהוב שהציווי  ית'. הבורא בבחינת  גם הדבור  האיבה

שנעשה  התולדות  לנו ימשכו וממילא תמיד. אותו ונזכור אליו מחשבותינו כל ונפנה ְֵַׁשלמּותו

כפי ואיבה, אהבה שבענין  האמתי הגדר  זהו הנאהב . עם  האוהב כמנהג חוקיו ונשמור מצוותיו

" משם הכרעתו.אבה גזרתם על  לא  הרצון תעורת  על אמנם המורה "

" שאמר  במה הציווי ענין  להבין לנו ּכמֹונקל לרע יח)"ואהבּת יט, שהיה (ויקרא ְְְֲֵַָָָ

זולתו  בקיום חפץ האדם  שיהיה להתקיים  אפשר שאי נמנע . דבר על  ציווי הפשוט המובן  כפי 

לעצמו. שמטיב הטובות אופני בכל  עמו וייטב  עצמו, בקיום שחפץ בעצמו ההוא באופן

בגדר פה המתבאר הענין לפי  אמנם אשה. ילוד מדרגת לא מלאך  מדרגת  צריך זה דבר  שלקיים

באופן בזולתנו זה לקיים  ונקל  נקל  כבר  ׁשלמ ּותו, מצד  דבר עם ההשתדלות  רק שאינו ְֵהאהבה

רצוננו  את יעורר כבר שיהיה, במקום  הׁשלמּות  יהיה כי  בעצמנו. אותו שנקיים בעצמו ְֵההוא

בזולתנו  משערים  שנהיה זה על הציווי  ובאה זולתנו. על או עלינו נשוא יהיה עמו להשתדל

ג בשהוא בנו שיש כמו הׁשלמּות  מעלת  בו ב"שיש הבורא של  כפיו יציר והוא"כ  כמונו. ה ְֵ

שנשוה  אבל עצמנו. עם שנשתדל ההשתדלות  כעין ׁשלמ ּותו מצד בזולתנו והזכרון ְֵההשתדלות

דעת על  עלה לא זה עמו, ההטבה בבחינת האהבה מן היוצאת התולדה בבחינת לנו זולתנו את

שכיון מה אבל  השרת. מלאך  לא אדם שהוא במה לאדם  אפשר שאי דבר הוא כי  כלל, ֵהכתוב 

אמנם הוא לנו זולתנו בהשוואת האהבה מן הנמשכת התולדה בבחינת גם אליו הכתוב 

בקיום המצוה זאת באה לא שלפיכך  הׁשלמּות . בתכלית לקיים  קל שהוא לו, מלהרע  ְֵהשלילה

" שאמר מזולתנו הרעות בהרחקת אם כי ּכמֹוהטובות   לרע ואהבּת וכו' תט ֹור ולא תקֹום  "לא ְְְְֲִִֵַָָָֹֹ

יח) יט, "(ויקרא בקבלה מפורש הוא  וכך תעביד. לא לחברך סני דעלך א)"מה לא, הנראה (שבת זה ,

" בין וההפרש ואיבה. אהבה בפירוש לאיבה לי  "שנאה "" בבאור יתבאר  בעשנא" ה.""

" "אבמן  הרצון  על המורה "אבה " משקל  על "נדה " נדה " לג)"י ּתנּו טז, ולא(יחזקאל ְִֵֵֵֶֶֶ

" במקרא, אחת אחת  פעם  רק אבה נמצא אני ֹות עם  כו)"חלפ ּו ט, "(איוב מלת  כנויאניות. " ְֳֳִֵֶָ

מהלכתם ואין י ּמים  ברחבי  המשוטטות  כספינות העולם  בעניני  המשוטטים  הרצון  ִַלשלוחי 

" שאין  או "אניותניכר. כטעם  ומקרה תואנה מלשון  אם כי  ספינה לשון  ליד ֹו" אנה "והאלהים  ְְֱִִָָָֹ
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יג) כא, "(שמות רעה , אלי תאּונה י)"לא צא, "(תהלים שהנפרד ""אני. עני, משקל על  הּגבר, אני  ְֲֳִִֵֶֶֶֶַָָֹ

עני א)"ראה ג, "(איכה ""אניותוהרבוי  ופירושו, אבה . אני ֹות עם מלאיםחלפו חיי ימי שחלפו " ְֳֳִִִֵֶָָָ

שאמר כענין  באמצע  מקרה איזה תמיד  בא אבל הרצון , כפי דבר  נשלם שלא רצוניות  מקריות

ּתקוה " ּבאפס ו)"וּיכלו ז, "(איוב בבאור  לקמן עוד  ויתבאר ""אן. מגזרת  הרצון .אב, על המורה " ְְְִִֶֶַָ

"אביון" משקל על עניותו "עליון" שמחמת  איכותו, בבחינת עני לאיש כנוי .

" כענין  דבר . בשום מסרב ובלתי  אחרים משמעת  אל לסור תמיד מוכן  ּתאב ּורצונו ִֹאם 

יט)"ּוׁשמע ּתם א, "(ישעיה של היפך לשמוע ; מוכן רצונכם שיהיה ולאדהיינו קרי  עמי  ּתלכ ּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַֹ

לי ל ׁשמֹוע  כא)"תאבּו כו, "(ויקרא שם כמוהו שמדתעני. אלא הנפש. וכניעת  ענוה מלשון " ְִִַֹ

מוכן שהוא  האביון  [מ ]מדת  אבל תועלת, יצא  לא העני  שמכניעת  העני. ממדת  משובחת  האביון

ג ראוי ולפיכך  אדם . לבני תועלת  בה יש לאחרים  העניי"לשמוע  מכל  יותר האביון לפרנס  ם .כ

" דבר שם  הגזרה ""אביֹונה ומזאת האביֹונה , ה)"ותפר יב, שאמר(קהלת הרצוני. הכח  חי ּות דהיינו ְֲֲִִִֵָָָָ

האביֹונה " ותפר  החגב ויס ּתּבל הׁשקד  באּבּה(שם)"וינאץ בעודנה הנפש כחות  לג' תארים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

" יקרא בתשוקה שתעשה מה והעורקים"שקדואיתנה. המיתרים שהם הגוף  כלי  ואימוץ .

" יקרא הכח  זה בנערותו שהאדם זמן כל נמרץ, במהירות המעשה ככח"חגבלהשלים  שהוא ,

בימי ויותר ועסק, בתנועה תמיד שהוא הרצוניי והכח במהירות. ממקומו לנתר  שבחגב  ִַהנּתּור 

" יקרא ש "אביֹונה הנערות, הכל . יתבטל הזקנה שּבעת ויאמר הׁשקד". הנץינאץ שיפול פירוש " ְֲִֵֵֵַָָָ

" כטעם השקידה כח ׁשרׁשיה מן  י)"וּתׁשרׁש פ, החגב"46.(תהלים סבלויסּתּבל  פריקת  פירוש " ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

" ראוי. בכח  דבר עוד מלעשות החגב  האביֹונה מעשה הרצון .ותפר חיוניות שתשבת כפשוטו " ְֲִֵָָָ

" פעל יבוא תיאבה ולפעמים ה[אות] בתוספת  """ לפקּודיו מ)"ּתאב ּתי  קיט, בתוספת(תהלים או ְְִִֶַָ

יו  ""ה[אות] יאב ּתיד קלא)"למצֹותי קיט, התי(שם שתוספת אלא רצון מלשון והיו "שניהם ד"ו ְְְִִֶָָ

והתשוקה. החשק למדת  נוטה שהוא הרצון חוזק על  לרמז

" "אבמשם  שם  נגזר  הדברים וסבת  קדימת על הכללית שהנחתו כשוףאוב" ללשון "

" וּידע ֹוניכמו יא)"אֹוב יח, שהם(דברים בהשתערות מהבילים  בדברים התעסקות  ענין  והוא , ְְִִ

אבל מגונה, איננו הטבעית  החקירה בדרך שנעשה וכל המבוקשות. התולדות  להוציא סבות 

המתים . אל  הדרישה הוא בזה הגנות

,באיש מחולפים  דברים  כאן כשיש אחד. ביחוס  מחולפים דברים הכנס על הנחתו מלה.

המשתף היחוס צד על בם לדבר כשירצה משותפים  הם  אחד ובענין  דבר; בשאר  או במין או

" יאמר ""או אותם , כמו אּמֹו. ּתחת  ימים  ׁשבעת  והיה י ּולד ּכי עז א ֹו כ ׂשב אֹו כב,"ׁשֹור (ויקרא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

"כז) וכן ימים . ז' האם אצל  בעכבה משותפים  המינים חלופי אלה מכר ֹוששלשה אֹו "ּוטבח ֹו ְְָָ

לז) כא, וה'.(שמות ד' בתשלומי  ומשותפים  מחולפים, פעלים והמכירה הטביחה ּכי". נֹודע  ִַאֹו

או46. אבנים, [לקבץ] "לסקול" וכמו  השרשים. לעקור כאן והיפוכו, דבר שהם  שרשים  הקודש בלשון שיש
אבנים . [לסלק] ְֵַ"לס ּקל "
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הּוא נּגח  לו)"ׁשֹור כא, תשלומי(שמות לענין ישתתפו בענינם , המחולפים מועד והן תם הן פירוש, ַָ

" נזק. חצי וזה שלם נזק זה עדיםנזק, ׁשל ׁשה א ֹו עדים  ׁשנים  ּפי  ו)"על יז, ושלשה (דברים שנים . ְְִִִִֵֵַַָֹ

לומר הדעת על עולה שהיה בעדותן. נאמנות לענין ומשותפים  מחולפים , מספרים ב ' [הם]

אדם שיהיה השכל מן שרחוק מאחר נאמנים  יהיו לא שלשה אבל נאמנים , עדים ב' דדוקא

קבוץ נקראים כבר ששלשה שלשה. בפני בפרהסיא דין בית  עונש עליה שיש עבירה עובר

חז  שאמרו כענין  א-ב)ל"ואסיפה, לט, בתרא משום"(בבא ביה לית תלתא  באפי  דמתאמרא מלתא 

בישא ודרש "לישנא פשוטו. לפי זהו נאמנים. עדים ג' שגם לומר הכתוב  הוצרך הכי  משום .

ב)ל"חז  ה, ידוע .(מכות

" במלת  ואאו שרש ה[אות] רק הוא"" שתשמיש לבד , הדברים"ו ולחבור לקשור בעצם  ו

" כמו אחד במאמר וׁשמע ֹוןהבאים  כג)"ראּובן לה, "(בראשית וארץ. יט)"ׁשמים  יד, "(בראשית ּתהּו. ְְְִִֵֶַָָָֹ

ב)"ובהּו א, אל(בראשית ה[אות] בו ונתוספה וא". בין  להבדיל כדי וא"ף  ובין  המחברת המבדלת ."ו ו ָֹ

והוי"שהוי מחברת, היא גרידא האל"ו תוספת עם  שהוא"ו המאמר . בנושאי  מבדלת  היא ו "ף 

" בלשון תשמש "גםהמחברת  כאחד, הדברים  מציאות  דהיינו ושמעון" גםראובן ראובן  פירוש "

" ומלת  "או שמעון . לשון  תשמש ו תחת" ראובן"במקום"" זה במקום  זה דברים מציאות  דהיינו ,

שהאל ולפי  תחתיו. שמעון  יהיה ראובן  בהעדר פירוש שמעון, ""או במלת לפיכךאו ף  נוספת " ְֵֶ

הוי ותשמש לפעמים  ""תחסר להוראת  לבדה ""או ו כמו ואּמֹו. אביו יז)"ּומקלל כא, פירוש (שמות ְְִִֵַָ

" אמו. או ּתקח ּואביו הע ּזים  ּומן הּכב ׂשים  יז)"מן כא, וחז (שמות זה. או זה ""או במלת דרשו "או ל ְִִִִִִַָָָ

" אמרו שונות . "או דרשות לחלק, "או " הכלאים, את  לרבות לפיאו " הכל הכלאים, את  למעט "

והמאמר . הענין "47חמר יהיה אחד  ביחוס  משותפים  המאמר נושאי  שיהיו לרבות ,או שבבחינת "

אע מחולפים בעצמם  שהם  ""ובבחינת יהיה אחד, יחוס שישתפם  למעט .או פ "

בוי"" כגון  החשק על  מורות שמות  הרבה ויש החשק. על והנחת ֹו פעל. נעה, חפץ ,ו ְַָָ

אוה  חמד, תשוקה, צבי, כוסף, מתחלפות"חשק, רצוניות  ונטיות מדרגות  אמנם  הם וכולם  .

יאמר הפשוט הרצון  שעל  החפציי. הכח כולם יכללם  וחולשה. חוזק ומעוט, ברבוי באיכותם

"אבה " או שיהיה רצה " ומתאמץ דבר איזה לעמת הרצון  וכשיתחזק למעלה. שנתבאר כמו "ֻ

" הרצוניי  ההשתדלות זאת תקרא רוצה, שהוא האופן על התאמצות"חפץהדבר מלשון  חפץ כי  .

" זנב ֹוכמו יז)"יחּפץ מ, "(איוב יקרא מעלה איזה עוד  ההשתדלות זאת וכשיעלה והואחשק . " ְְַָֹ

" כמו חבור זהבלשון  לח)"וחׁשּוקיהם לו, כל(שמות הנחשב בדבר  הרצון התעצם החשק וענין  . ֲֵֶַָָ

כגון הפרידה. עליו וקשה הכלי  את  המקיף  הכלי  כחשק סביב , ומקיפו בו מחובר  הוא כאילו כך

ּבבּתכם" נפׁשֹו חׁשקה ּבני ח)"ׁשכם  לד, ודומיהם .(בראשית ְְְְְְִִֶֶַָָ

לקנות שרוצה מצד צער של הרגשה איזה לו יש מבוקשו את החושק השיג שלא עוד

" לשון  יפול הענין זה על  מוקדם . היותר צד על "כוסףהדבר  כמו "אבי לבית נכספּת "נכסף ְְְְִִִֵַָָָ

קל"ו .47. פסקא  כג ז, ויקרא  על ודבריו  ס"ב ; פסקא י א , ויקרא על במלבי"ם ביאורו ראה
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ל) לא, "(בראשית נפׁשי, ּכלתה וגם  ג)"נכספה פד, מתכות(תהלים מין יקרא כך  ולשום ודומיהם . ְְְְְִִַַָָָ

" עודכסףחשוב  כל ומצטערים  הרב , תועלתו מצד ביותר, אליו נכספים אדם שבני  שם  על "

ה  ענין  יפול  ההשגה, לאחר אף בנחשק החשק המשכת  ועל  ברשותם . והוא"תשוקה "שאינו ,

אע החשק ""התמדת כמו החושק, ברשות  הוא שכבר ּתׁשּוקתפ  אי ׁשך טז)"ואל  ג, ,(בראשית ְְִֵֵֶָ

" מלשון  והוא הנשואין . לאחר  אף תמיד  לבעלה משתוקקת ביתו שהאשה הזנה משק לשון  "

" בבאור עוד  ויתבאר  ."שק וכלכול ,

" יקרא מחשבת"צביהנחשב נגד תמיד נצב שהנחשק שם על  ונצב , מצב  מלשון ,

" כמו לבד, אליו החושק מגמת שכל הארצ ֹותהחושק, לכל היא טו)"צבי  כ, נצבת(יחזקאל פירוש ְְֲִִָָָ

מצד הא ' הנה. שתים בדבר, החשק וסבות מעלתה. גודל  מחמת  בה להסתכל הארצות לכל

מצד בדבר החשק על  ויפול ממנו. הנמשך  התועלת  מצד והב' שבדבר. והעריבות  הנעימות 

" לשון ""חמדה נעימותו לשון תועלתו מצד בדבר החשק על ויפול ."תאוה .

" גאוה וא"" ה[אות] הוא"כ שהוראת בלבד  הדברים"ו לחבור  וראשונה בעצם  ו

" שם  ממנו נעשה לתיבה סמיכות בלי  ואף למעלה. שבא  כמו דברים"וו ושתופם חבור להוראת , ָ

" העמּודיםכמו י)"ווי  כז, האל(שמות ובתוספת בנחות". ""הויו 48ף מלת  הבמקום ,או ו להוראת  " ִֵַָָ

ובהנעת לעיל. ג"הוא49שנתבאר שענינו התאוה, להוראת לזה,"ו זה והסכמתם דברים חבור  כ

א מונח  הדבר ושלמיות  אותו. מתאוה הוא לפיכך החושק, לתועלת  מסכים  כ"שהנחשק

שבין עצום הבדל והוא שלימות . כאן  אין  צרופם ובזולת  החושק עם הנחשק וחבור בהצטרף 

עצמיי וׁשלמּות  נעימות  הנחשק בדבר שיהיה הוא בחמדה שהתנאי  לתאוה. מתדבק 50חמדה ְֵ

אליו. חושק אותו הרואה שכל  האנושי , המין לכל מוסכם  הוא העצמיית  ׁשלמ ּותו שלפי  ְֵבו,

הדבר . בעצמות המתדבק ועריבותו נעימותו מצד הדבר אל חושק שהחושק החמדה ענין והוא

ה  שלימותתאוה "וענין בו יתהוה אבל עצמיי , וׁשלמּות  נעימות שום  אין הנחשק שבעצם  הוא "ְֵ

דבר . אל  ויצורף מצד51כשיחובר משובח טעם בהם  יש המתוקים  הׁשקדים  תאמר ְִֵכאילו

והרי מתוק. בדבר כשיתערבו לשבח ישוב אבל  משובח טעמם אין  המרים והשקדים עצמם ,

אינו  שהתועלת הדבר, מן  המגיע  בתועלת  הענין  וכן  דבר . אל הצרוף  צד על  רק נעימותם  אין 

ע מציאות לו יש אבל  עצמו, בפני  עומד  הצט"דבר מןי  תועלת לאחד  שיגיע  דבר  אל דבר רפות 

עם הצרוף בזולת  אף מציאות לו שיש שבדבר  העצמיי  והעריבות הׁשלמּות כן שאין מה ְֵחבירו.

" לשון עליו שנופל מה והוא הן"חמדה דבר, הצרוף, צד על רק בדבר  ׁשלמּות  שאין  כל אבל  .ְֵ

" לשון עליו יפול  התועלת , ׁשלמּות  והן  והנעימות , ההדר  ׁשלמּות דבר"תאוה שיהיה של  כללו . ְְֵֵ

" שהוא  עליו יאמר  עצמיי  ׁשלמּות בו שיש מי אבל"נחמדכל עצמיי  ׁשלמּות בו שאין  מי  וכל , ְְֵֵ

ע ""יושלם  שהוא עליו יאמר דבר עם  צרוף  ."נאוה י

אותה.48. שומעים  ולא נחה, וא"ו  כלומר

דגושה.49. לא ב ' אות כמו האות, את ששומעים

אוביקטיבית .50. בסוגריים: הרב  ביאר

סוביקטיבית .51. בסוגריים: הרב  ביאר
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שלימות בו שיש בו מודים  שהכל אופן על הדבר  בשיהיה הוא העצמיי ְֵהׁשלמּות

הדבש  וטעם טוב . וריחו יפה שמראהו מודים  שהכל משל בדרך השושנה פרח כגון ועריבות,

המושלמים הדברים מן להם והדומה הדברים אלה הטּבע ּו כי ערב, שטעמו מודים  ְְָהכל

ואע זמן . ובכל מקום  ובכל אדם, כל של האנושי  טבע  עם המסכים  אופן על שבזאת"והערבים פ

ג הדברים  אלה ׁשלמ ּות יהיה מצד"הבחינה אמנם  להם  בא  שהׁשלמּות אחר מצטרף , ענין כ ְְֵֵ

עם שהסכמתם  מפאת עצמיי ׁשלמּות  יחוס בהם  יצדק הכי  אפילו המקבלים, טבע  אל  ְֵההסכמה

ויפה. טוב  שאינו וריחו השושנה פרק על חולק שיהיה אדם  לך  שאין כללית , המקבלים טבע 

ואין מקום ואין אדם , כל אצל  דעתו בטלה הרי זה על שחולק מי ימצא דמעוטא למעוטא ואם

משום עצמיי  ׁשלמּות  לה ניחס ולפיכך ומקובל. נאה וריחו השושנה מראה בהם  יהיה שלא ְֵזמן

הזה. הׁשלמּות בה שימצא מבלי ומקום זמן  בשום  השושנה המצא אפשר ְֵשאי

52אבל זמן  ובכל מקום בכל מקבל  לכל  מסכים שיהיה הׁשלמּות מן  הגדר בזה ְֵשאינו

וקשה  לזה שנוח זמן, זולת ובזמן מקום , זולת  במקום  מקבל, זולת במקבל בהסכמתו, יתחלף

הלשונות שנויי יתישבו הדברים אלה ומתוך עצמיי . ׁשלמּות  בו שאין  עליו נאמר וכדומה ְֵלזה

" אמר  ראשונות שבדברות הדברות . בעשרת רע הנופלים  ּבית תחמֹוד יד)"לא כ, ,(שמות ֲֵֵֶַֹ

" אמר רע ובאחרונות  בית  ּתתאוה יח)"ולא ה, "(דברים, הקדים  בראשונות וכללבית. לאשה, " ְְֲִֵֵֶֶֹ

ל אשה הקדים ובאחרונות  וחמור ; שור  ואמה עבד האשה שדה בית"עם  הבית  עם  וכלל "

הנשים במין  העצמיי הׁשלמ ּות כי  הוא הענין  אבל זה. נפל במקרה לא בודאי וחמור. שור ְֵַועבד

לענין הנשים במין המצויות  השלמיות  ושארי עליו, חולק שאין  ׁשלמּות  שהיא היופי ְֵהוא

יש  אבל היופי . מחבב יהיה שלא  אדם  לך  שאין בהם , טפילות  כולן בנים, וגידול  הבית הנהגת 

לו  כשיש בנים, וגידול הבית בצורכי  משתדלת אשתו שתהיה לכלום  חושב  שאינו אדם לך

" לשון רק בנשים  החשק על יפול לא ולפיכך  בכך . המשתדלים  ושפחות עבדים ,"חמדה בלעדה

בית כגון  האדם  וקניני חפצי  בשאר אמנם ועריבותה. יופיה מחמת הוא באשה חשק סתם  כי

" לשון בין  בהם  יפול  וכו' ואמה עבד לשוןחמדה שדה ובין  עצמיי , ׁשלמ ּות בהם כשיהיה "ְֵ

שלאתאוה " הראשונות בדברות כך משום  מיוחד. דבר עם הצרוף מצד רק ׁשלמּותם  כשאין  "ְֵ

ה  רק עלחמדה "אסר להקפיד צריך היה לא שוב  חפצים, בשאר [ו]גם  בנשים ששייך  בלבד "

בדבר החמדה תחלה ואסר החמדה. בסוג נכנסים כשכולם למ ׂשא נושא של והאיחור ָֻהקדימה

רוח בהם  שיש החפצים כל  החמדה באיסור כלל כך ואחר  הבית . כגון חיים , רוח בו שאין 

ג לאסור הכתוב  שבא האחרונות בדברות אמנם וחמור . שור  ואמה עבד אשה כ"חיים ,

ואחתאוה "ה  החמדה. את בה ואסר האשה את  הקדים לפיכך  בנשים, כך כל שייך שאינו כ""

ג בהם ששייך  החפצים את ויוצא"סידר  וכו'. ואמה עבד ושדה הבית  דהיינו התאוה, ענין  כ

על התורה שהחמירה חומרא  הוא התאוה גם  האחרונות  בדברות הכתוב  שאסר שזה 53מזה

ששייך ממה מלהתאות הריחוק תכלית  האדם את להרחיק כדי  והוא הראשונות, הדברות

דבר.52. או עצם  כל  כלומר

מן .53. יותר של: במובן
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שלא מיבעיא דלא שהשכללחבירו. [דבר] הוא דזה לחבירו השייך  נחמד דבר האדם 

המוסר מצד ראוי  אינו שוב בשוה, בו נהנים  הכל בעצמו הנחמד שבדבר מאחר כי מחייבו,

בו  שאין  דבר  אבל בעליו. בו יהנו ולא  בו נהנה הוא שיהיה מבעליו לשוללו אדם שישתדל

ה  בגדר שכלול מה שהוא דבר אל הצרוף צד על רק עצמיי  דמותרׁשלמ ּות אמינא הוי  ְֵ

הבעלים והנאת  מתועלת  מרובה הדבר  את החפץ  והנאת תועלת יהיה דלפעמים להתאוות

" כאילו קצת  הוא והרי הדבר. אותו חסרמן לא  וזה נהנה ראה 54"זה שהצייד תאמר כאילו

שנפ חשוב  כלי-זין  איזה ספר  מלמד הציידאצל אבל כלל, לו צריך אינו והוא בירושה, לו ל

הבעלים? לו שימכרוהו עד ולהשתדל הכלי זה להתאוות לצייד שמותר  אמינא  והוי לו. צריך 

להכניס המגונה החפץ האדם  מן להרחיק כדי והוא  התאוה מדת  גם ואסר הכתוב  בא ֵֶלזה

לזולתו. ששייך  ממה בקניניו

ג לסלק כדי החמדה "בענין  התורה שאסרה יתכן  שאיך  המפרשים תמיהת  כ

והוא לחמדו? שלא ברוחו שליט האדם ואין ונעים, נחמד דבר לחמוד בנפש נטוע  כח שהוא

גנות שום  בו אין  ונאוה נחמד  לדבר החשק התעוררות דהיינו עצמם מצד  והתאוה שהחמדה

בזה  המשל אדם. לבני הפסד מהם שיגיע בזמן אותם  אסרה אבל כלל; התורה אסרה ולא

" לאמר החמדה בו ותתעורר חבירו של נאה אשה אדם נאה כשרואה אשה לי והיה יתן מי 

""כזאת לומר אבל  מותרת. החמדה זאת אשתי, הזאת  האשה והיתה יתן  היה "מי  הזה שבאופן ,

הבריות אהבת מצד  ומגונה אסורה החמדה זאת ממנה, משולל להיות  צריך האשה בעל

שנקל כמו לפרוש, האדם על נקל  הזאת  המגונה ומהמדה אחרים . ברעת עצמו טובת  שמבקש

המפרשים שהביאו הכופרי במשל בעצמו הענין והוא  והגנבה. הגזל מן לפרוש שאם55עליו

"56הכופרי אומר  נאה מלך בת  כזאתרואה נאה אשה לי והיתה יתן שכברמי זרות . בו אין  "

כשידבר אף זה על הכופרי יגונה ולא מלכים מבנות  נאות שנשותיהם פחותים  אדם בני נמצא

" כשיאמר  יגונה אבל המלך. בפני אשתידברו זאת  מלך בת  והיתה יתן חפץמי הוא  שבזה "

כדת . לא אשר לכופרי נשואה בתו שתהיה המלך  בנזק

" של "אוה הפעלים " רע ּבית ּתתאוה יח)"ולא  ה, "(דברים לאכל. נפׁש ּתאוה ּכי  ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַֹֹ

כ)"ּבׂשר יב, "(דברים אמר לא בשר. לאכל  תחמד  יבוקש כי ולא בעצמו נחמד  דבר  אינו שהבשר " ָָ

אמר לפיכך  הניזון, הגוף עם  הצרוף צד על והמועיל  הערב  מצד  רק העצמיי, ׁשלמּותו ְֵֵֶָמצד

" "תאוה בלשון ממנו והשם כשיחובר"נאוה " הגשמיים  בדברים  ואמר נפעל. מבנין  תאר  והוא  ;

" שם  ותועלת , הדּור  יופי  איזה מחבורם  ויתהוה דבר אל  "נאוה דבר  כמו ּבּתֹורים" לחיי "נאוּו ְִִַַָָָ

י) א, "(שה״ש נאוה , יד)"ּומראי ב, נאוה "(שה״ש ג)"ּומד ּבר ד, על(שה״ש הרוחנית בבחינה ויאמר  . ְְִֵֵֶֶַָָָ

ג ותועלת  נעימות יתהוה שמחבורם  יחדיו, שיחוברו הנאותים ""הענינים  תאר  כמו "נאוה כ ,

א .54. כ, קמא  בבא

יג.55. כ, שמות עזרא , אבן אברהם  רבי

כפר.56. בן
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תהּלה " נאוה א)"לי ׁשרים לג, "(תהלים ּקד ׁש. נאוה ה)"לבית צג, "(תהלים ּתענּוג, לכסיל נאוה "לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

י) יט, ּכבֹוד"(משלי לכסיל נאוה א)"לא כו, פעל(משלי בין  הפרש תאוה בלשון אין אשכנז ובלשון  . ְִִֶָָֹ

דבר שמתאוה מי על שיאמר אן)לתאר. איהם שטעהט ג(עס ויאמר בעליו ", את המיפה הדבר על כ

אן) איהם שטעהט "(עס בפעל יש ובעצם גאוה . עברי שבלשון  והיינו "" נאוה, תאר בו המכוון  כ

ע לדבר  מתאוה ג"שהמתאוה הוא שלפיכך  לו, נאוה ההוא שהדבר משער  שהוא מוטעה "י  כ

ע לו שיתהוה שחשב  ג"לפעמים נמשך  והוא כן. ואינו והדוּר תועלת איזה כן שהדבר"י מצד כ ִ

תחת יפול לא הנחמד  הדבר דהיינו בעצמו המושלם דבר אבל עצמיי . ׁשלמּות  בו אין  ְֵהמבוקש

בו. שאינו מה בו לשער אם  ישגה ולא מקבל לכל מסכים  כשהוא הטעות

" מן  "אוה המקרה "תאוה " להׂשּכיל" העץ  ונחמד לעינים הּוא ּתאוה ו)"וכי  ג, .(בראשית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

" ו לעיניםמלות  מצדלהשכיל"" ואם  החושיית , הראיה מצד אם  המראה, להרגשת  תארים "

המראה  כגון  הראות  כח דוחקות שאינן דהיינו עין למראות  טוב שהן מראות  שיש ההשכלה.

מפני סובלם  העין שאין מראות  ויש למראה. נחמד אינו אבל  היטב אותו סובל שהעין השחור

לו. וכדומה האדום  המראה כגון  ונחמדות, יפות  הן  בעצמן אבל ביותר, הראיה את  שדוחקות 

ירוק  מראה כגון בעצמן, נחמדות וגם העין על שנסבלות המעלות, ב' להם שיש מראות  ויש

" שהיה המעלות , ב' בה שהיו הדעת  עץ מראית על ואמר לו. לעיניםוהדומה לומרתאוה רצה "

וגם היטב, סובלו העין  שהיה הראּות  עם כימסכים  ההשכלה. מצד  והיינו בעצמו נחמד היה ְ

שלפיכךחמדה "ה  שכליי. פעל רק חושיי פעל אינו העצמיי ׁשלמּותו מצד בדבר החפץ  דהיינו "ְֵ

" לשון  נמצא "חמדה לא בלשון  ישמש הבהמה ואצל  אדם , אצל רק "תאוה " כמו נפ ׁשּה" ְְַַַָּבא ּות

רּוח כד)"ׁשאפה ב, "(ירמיה שמושי  רוב  נמצא וכן ולגריעות ,תאוה . לגנות  חושיי פעל  שהוא לפי " ֲַָָ

" עצלכמו כה)"ּתאות  כא, "(משלי רׁשעים, י)"ּתאות  קיב, "(תהלים התאוּו. ּבקרּבֹו אׁשר  והאספסּוף ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ד)"ּתאוה  יא, .(במדבר ֲַָ

" לשון  גתאוה ידי  יתישבו הכתוב  שתפס """ שאמר המאמר. שבזה הדקדוקים  ְְֲהתאוּוכ

לומרּתאוה  לו היה בשר לאכל  שהתאוו אחר  וכן בשר. לאכול  שהתאוו מיד  פירש ולא סתם  " ֲַָ

במצרים" נאכל אשר הבשר את  "זכרנו שאמרו] [=מה ולא הּדגה " את ""זכרנּו כי מאןדגה , " ְֶַַָָָ

מחוסר שהוא מצד  האדם  יחמדנו לא הנחמד הדבר  כי הוא המאמר  שיעור אמנם שמיה? דכר

מצד האדם  יחמדנו הנאוה הדבר אמנם  שבדבר . העצמיי הׁשלמּות  מצד יחמדנו אבל דבר, ְֵאיזה

ע זה לו ׁשיׁשלם  ומשער ׁשלמּות איזה מחוסר  עצמו את  והתחברותו "שרואה ההוא הדבר קנין  י  ְִֵֶָ

ג יצדק לא ולפיכך  לעיל . שנתבאר  וכמו ""עמו בסתם לומר חמדה בלשון חמדה כ מבליחמד  "

" בסתם  תאוה אצל שיאמר כמו חמד. מה ּתאוה שיפרש התאוה הּיֹום כו)"ּכל כא, שלא(משלי ְֲֲִַַָָָ

חסרון לו להשלים החומד כוונת אין הנחמד הדבר אל שבחפץ במה כי  יתאוה. מה פירש

ש  בסתם לומר שוב  יצדק לא  היתרון , צד על ׁשלמּות לו להוסיף רק חמד"שבנפשו, כי"חומר . ְֵ

בדבר כן  שאין  מה אותו. שיחמוד  נחמד דבר לפניו אין  גם כלום? חסר  אינו אם יחמד מה

כמו  תאוה. שמתאוה בסתם לומר היטב  יצדק זה על שבחומד  החסרון  להשלים שהוא הנאוה

והוא מהו, יודע  בלתי  אבל דבר מאיזה מחוסר שהוא בעצמו מרגיש שהאדם לפעמים שיקרה
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להגביל שידע  מבלי דבר  אל  ושואף "57מתאוה שאמר וזהו מתכוון. הוא דבר  ְְַָוהאספסּוףלאיזה

ּתאוה  התאוּו ד)"וכו' יא, ידעו (במדבר לא אבל דבר, מאיזה מחוסרים עצמם את  שראו כלומר ְֲֲִַָ

אבל ומשובח, נחמד מזון שהמן  הכחישו לא  באמת כי והוא בסתם . תאוה והתאוו ָלהגבילו,

יזון אם  האדם  נפש תקוץ  חשובים במעדנים  שגם ממנו. התמידי  הספוק מצד בו נפשם ָָקצה

מזונות שנוי מחוסרים  שהם בעצמן שהרגישו החסרון  והוא תמיד. בקשו 58מהם ולא 

בסתם59אֹוכל -למ ֹו תאוה התאוו לכן ממנו. משונה שיהיה אם  כי המן , מן משובח שיהיה ֶָָ

אם יקוצו השני במזון שגם שידעו מה לפי אלא  שיהיה. מזון  איזה יהיה מזון , שנוי דהיינו

לעשות שאפשר מזון שהוא הבשר מזון פנים  כל על להם בחרו לפיכך  בתמידות, ממנו יזונו

" וזהו ומבושל. שלוק צלי , שונים , תבשילים  בׂשר?ממנו יאכילנּו מי וכו' ויבכּו (במדבר"וּיׁשּוב ּו ְֲִִִַַַַָָָ

ד) עליא, הסכמתם  נפלה להם , יבחרו משונה מזון איזה עצמם  עם  שנתוּכח ּו אחר ְְִַכלומר 

משונה  מזון  שהוא מצד אם כי בשר שהוא מצד בבשר כוונתם עיקר היתה שלא ולפי  הבשר.

מזונות באכילת רק במצרים  הבשר באכילת  להשתבח עוד הוצרכו לא כך  משום  המן, מן

אח הכתוב ּומסּפר  והאבטיחים . השומים הדגה, שהם גם"שונות כי בתלונתם , צדקו שלא כ ְֵַ

אופני ובכל  במדוכה ולדוך  ברחים  לטחון בטעמם , שונים רבים  תקונים  מקבל  היה המן

" ואמר  השמן. לשד  כטעם  לשבח טעמו היה לע ׂשֹות ,התקונים ידיו מאנּו ּכי  ּתמיתּנּו עצל ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּתאות

יחׂשֹו ולא י ּתן  וצדיק ּתאוה. התאוה הּיֹום כה-כו)"ּכל כא, שמתאוה (משלי העצל פירוש . ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹ

כמת החשוב  עני  שנשאר  תמותתו, סבת היא בידים  מעשה עושה ואינו היום60להתפרנס שכל 

כוונתו  מיחד  היה שאילו להתפרנס. רוצה שהוא ממה להגביל יכול ואינו תאוה, רק התאוה

" שנאמר כמו ממנו, להתפרנס עסק איזה לו נותן  היה הבריות , את  האוהב  צדיק ְִַוצ ּדיק אצל

ונ ֹותן כא)"ח ֹונן לז, .(תהלים ְֵֵ

" נאוה" בסמיכות מדּבר" נא ֹות יג)"ירעפ ּו סה, "(תהלים יעקב, ב)"נאֹות  ב, "(איכה ואבל ּו, ְְְְְְֲֲִִַָָֹ

הרֹועים ב)"נאֹות א, תי(עמוס ש[אות] ואפשר ."" תינאותו משקל"" על המקרה, שם  של התקון  ו ְִָ

לב ׁש" א)"גאּות צג, הנו (תהלים להיות  ראוי והיה גאוה. והאל"מלשון  בצירי  אלא"ן  בשורוק, ף ֵֵָ

יהיה  שלא לחולם , השורש נשתנה הרבים סימן ומפני  לׁשוא, הצירי  השתנה הסמיכות  ְָשמפני

" משקל ועל בלבד שם  הוא כאילו "גאּותנראה רּוח" יז)"ּורע ּות ב, וחז (קהלת משם". עשו ל ְְַ

"נאוה " שם  והוא וההדּור  היופי  להוראת  אחר שם עוד "נוי" בתלמוד, המצוי  סוכה " (סוכה"נויי  ִ

ב) "י, לנוי, אלא אשה ב)"אין נט, והראוי(כתובות באלנאוי"61. """ משקל על  שחולםראויף אלא "

""הנו  משקל על בחולם  אם המלה וקריאת הנעלם . הנח מושכת  ּוממלכה ן  י)"גֹוי  יח, (מל״א ְַָָ

ובנו  בשורק או גאוה. ""מלשון משקל על  שוואית  ּתחש ן עֹור  ו)"ּכסּוי  ד, .(במדבר ְַַ

בדיבור.57. להגדיר

מזה.58. זה השונים  ממאכלים לאכול גיוון

יט .59. א , איכה ע"פ מליצה

א .60. סד, יבמות ע "פ

לכתוב .61. הראוי  מן
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" מלת  "אוישגם  שבמקרא מֹואב" ל כט)"אֹוי כא, "(במדבר יחיה , מי  כג)"אֹוי  כד, (שם ְְִִֶָ

" מלשון רק וכאב  צער מלשון ו אוה אינו המעשה "נאוה "" עם הרע  המקרה הסכמת  דהיינו ,

" כמו למעשה וראויה נאוה שהרעה  ל ֹושנעשה. יעׂשה ידיו גמּול ּכי רע  לרׁשע  יא)"אֹוי  ג, (ישעיה ְְִֵֶָָָָָָ

" וכך דרכו. ופרי גמולו והיא לרשע נאוה שהרע מׁשוהיינו גר ּתי  ּכי לי ה)"אֹויה קכ, ,(תהלים ְִִִֶֶַָ

ממני" נדדּו ּכי  להם יג)"אֹוי ז, "(הושע ואמר אבֹוי. למי אֹוי כט)"למי  כג, "(משלי חבירו אבוימלת " ְְְֲִִִִִֶֶָָ

" שמלת אוי. "אוישל  ומלת אוה, מן שקרה אבוי" הרע המקרה ופירושו, רצון . לשון אבה מן  "

ואעפ רעה ממנו שימשך  ויודע דבר שהעושה כרצונו עשה כאילו מלעשותו "לו נמנע אינו כ

לי . נאה והיא ברעה חפץ  כאילו הוא הרי 

" מלת שיורה שמה הזמן , נקודת  על מורה מלתשםמלה. יורה המקומיית, הנקודה על  "

"אז " כמו בעתיד . או בעבר  אם  דבר, בה שיזדמן הזמניית  הנקודה על לקרֹוא" הּוחל  (בראשית"אז ְִַָ

כו) "ד, עבר, מאלתישהוא ּתּנקה מא)"אז כד, ע(שם הזמן הגבלת בין  הפרש ויש עתיד. י"והוא ִִֵֶָָָָ

" ע"אז מלת הזמן  להגבלת ,"" מלות ההיאי  ""בעת  ההוא, ""ביום ההם, ג"בימים המשמשים כ",

" כי ובעתיד. ההיאבעבר שיהיה בעת  מבלי הדבר, היה הזמנים מן  זמן באיזה אמנם מגביל וכו' "

" ומלת  ההוה. ועם  שקדם מה עם הזמן בבחינת והתלות התקׁשרּות ההוא  עלאז לדבר מורה " ְִַ

בשעתו. עמו ׁשהֹוה מה עם ההתקשרות  צד על או שקדם ממה התולדה צד על הדבר ֶֶהוית 

" מאלתיכמו ּתּנקה מןאז לנקיון  מוקדמת סבה תהיה הנתינה שהעדר לך, יתנו לא אם " ְִִֵֵֶֶָָָָ

" בשעתה. ראויה תולדה והנקיון אמרה השבועה, אז מּמּנּו כו)"וּירף ד, ממנו (שמות ההתרפות ְִִֶֶַָָָ

" וכו'. לשתאמר סבה מ ׁשה נעשה יׁשיר א)"אז טו, הנקודה (שמות על מורות  כולם רבות ועוד  , ִֶָָֹ

הראויה. ובשעתו בזמנו הדבר  בו שחל הזמנית

" מאז [אות] עם כמו "" הדבר, המשיך או התחיל מאימתי הזמן נקודת  על  מורה ם

ּבית ֹו" על  אֹותֹו הפקיד ה)"מאז לט, "(בראשית ,עבד אל ּדּבר י)"מאז ד, "(שמות אל, ּבאתי  ּומאז ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבׁשמ ל ּדּבר  כג)"ּפרעה ה, ג(שם ויש ע". הזמן נקודת  הגבלת  בין  הפרש ""כ להגבלת"מאז י  , ְְְִֵֶַַֹ

מ ב[אות] הזמן  ""נקודת כמו לבד ערבם עד לב)"מערב כג, "(ויקרא ּבּקמה , חרמׁש (דברים"מהחל ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ט) "טז, והלאה , יהוה צוה אׁשר הּיֹום  כג)"מן טו, צד(במדבר על הזמן  מגבילות ההגבלות  שאלה ְֲִִֶַָָָָ

לו  סמוך רק שני , דבר שהיה הרגע  באותו ומיד תיכף הדבר  שהתחיל  דוקא לאו דהיינו הערך,

" מלת  אבל לאחריו. או או מאז מלפניו השני  הדבר  חּול ברגע  תיכף הדבר שהתחיל מורה "

" אמר הנה הערבהפסקתו. עד  הּבקר מן  מ ׁשה על העם יג)"ויעמֹוד  יח, עמדו (שמות לא ובודאי  . ֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ולא בהשכמה. כך  כל  השופט דלתות  על לשקוד הנמוס מן היה שלא הבקר , התחלת  מרגע  שם

" אמרֹו ע ּתה כן  עד הּבקר מאז וּתעמד ז)"וּתבֹוא  ב, הבקר(רות התחלת  מרגע תיכף דהיינו ֲֵֶַַַַַַָָָֹֹ

ג המכוון  יהיה ולפיכך בלקיטה. אחר יקדמנה שלא  ומקדמת  זריזה ""שהיתה במלת  "מאז כ

שע בשוה, אתו המצוי לחבירו סבה דבר לשפוט"שהיה הדבר  קרוב  כאחד שניהם  שהתחילו כן י 

" כמו השני . מציאות מחייב  האחד אתשמציאות יהוה ויבר ּבית ֹו על א ֹותֹו הפקיד מאז ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָויהי 

הּמצרי ה)"ּבית  לט, הפקידה (בראשית שהיתה ובהכרח מצויה, הברכה היתה אותו שהפקיד שמיד  ְִִֵַ

" הברכה. הזה סבת לעם  הרע  ּבׁשמ ל ּדּבר  ּפרעה אל ּבאתי  כג)"ּומאז ה, לעיניםשנראה(שמות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
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" הדבור . תולדת ּכלשההרעה חסרנּו הׁשמים  למלכת לקטר חדלנ ּו אז יח)"ּומן מד, ובהכרח(ירמיה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ג וישמש החסרון. סבת  הקטור מן  ""שהחדלה במלת הזמנית נקודה בהגבלת וב[אות]"מאז כ ,

מבלתי"מ מוכרת  באופן  וידבר  כלל, התחלה לו שאין או מאד  הארוך הזמן  להוראת ההגבלה, ם 

" כמו הדבר, התחיל שממנו פרטי זמן מאז שיגביל  ּכסא ב)"נכֹון צג, "(תהלים אׁשר, הּגּבֹורים המה ְֲֲִִִֵֵֶַָָָ

ד)"מע ֹולם ו, "(בראשית מע ֹולם, אב ֹותיכם  יׁשב ּו הּנהר ב)"ּבעבר כד, .(יהושע ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

" כמו אחד מבטן  שיצאו התולדה מצד אם  האחוה, על ומונח אברהםשם. אחי  "לנחֹור  ְְֲִַָָָ

כג) כב, "(בראשית כמו אחת  ממשפחה שיצאו אברהםאו אחי ומעם62"לֹוט מאומה שיצאו או ְֲִַָָ

" כמו ת ׁשיאחד לא  כא)"ּולאחי כג, כמו (דברים והברית האהבה ביחוד יחד שמתייחסים  או ְִִַָֹ

לאחיו " איׁש לא)"וּיׁשבעּו כו, "(בראשית תקרא והנקבה ""אחות. קטּנה , לנּו ח)"אחֹות ח, (שה״ש ְְְִִִַַָָָָָ

" ""אחיותוברבים להיות ראוי והיה "אחותות. משקל על ד)"עבותות" יא, הושע עבות ,(ע״פ מן 

תי והומרה המלה שהוקלה ליו "אלא  אחות מן הנקבה ג"ו שהיא  נעה, כמו "ד הנקבה סימן  כ 

לא)"מאּפליה " ב, קרי)"פלאיה "(ירמיה ולא כתיב ו, קלט, "(תהלים הנפרד כאילו הוא "אחיה והרי  ְְֵַָ

""ובתי הרבים אח ."אחיותו משם  ,

"בה האח """ כמו שבלב השמחה הכרזת על והנחת ֹו הקריאה, סימן האחא האֹומרים ְְִֶֶַָָָָָ

ד)"האח ע, "(תהלים האח. ויאמר יחם  יז)"אף מד, רעהו (ישעיה ואת  אחיו את יקרא כאילו וענינו . ְֵֶֶַַָָָָֹ

" [=יקרא] נפלא  דבר לו כשיזדמן  האדם  שיקרא כענין בשמחתו אלוה!לראות "אה או אה " ָָ

ע63"אבי! הפנימית  תנועתה והתפרסם  הנפש התעוררת על המורות  המלות מן דבור ."והוא י

" "אחמן  שם  "אח" כמו [נגדו], להתחמם המדורה עליו שעורכין הכלי על  המורה ְֶואת"

מבֹוערת לפניו כב)"האח לו, "(ירמיה האח, אל אׁשר  האׁש כג)"אל לו, "(ירמיה נקרא עלאח. אם  " ְְֲֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

או  הגדול  לתנור ומאוחה עצמו, בפני  לעמוד סמוכות  לו שאין כלי שהוא  מעשהו אופן ֶשם

דולקים ויהיו מזה זה שיתלהבו כדי דקים עצים  בו שמדליקין  שם על  או עליו; שנסמך לכירה

בש  שפרשו וכמו המדורה להגדיל כדי  א)ס "באחוה, כ, באחוונא"(שבת שנדלקו עצים אח ? ."מאי

" הזה לבומענין ע ׂשּויה כ)"רק אח כא, מבריקה,(יחזקאל שהיא עד כך כל לטושה שהחרב פירוש ְֲָָָָ

מעליו. מבריק שהלהב מדורה של  אח היא  כאילו

" ""אחמשם  שם  "אח ּו, כמו באח ּו" ב)"וּתרעינה מא, "(בראשית מים, בלי  אחּו "יׂשּגא ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

יא) ח, "(איוב נקרא מרעה מקום הבהמות ,אחו והוא בין ידו על המתהוה האחוה שם על "

" שם וכטעם הנה. ואחת הנה אחת  מפוזרות  הן שהבהמותמרעה שבזולתו ריעות, מלשון  "

" לנהר הסמוך  השטח שיקרא או שם. אליו,אחו מתרועעות  וקרוב  לנהר שמאוחה שם על "

" מן והרבוי למרעה. מובחר יותר "אחו והוא  ""אחים" יפריא, אחים טו)"ּבין  יג, שם(הושע ומזה . ְִִֵַַ

""אוח" אֹוחים, בּתיהם  יג,כא)"ּומלאּו באחו.(ישעיה הדר שרץ  מין והוא ְִֵֶָָ

כזה.62. מקרא מצאנו לא

בסוגריים 63. כאן הוסיף שהרב  בגרמנית ההשתוממות  קריאת  היא פאטער!)כך א גאט !, "אבינו(א ! והכוונה ָָ
שבשמים ".
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" בהליכה המתינות על ואמר ונחת . במתינות  התנועה על ומורה או אטתאר-הפעל. "

"לאט" כמו לאטי" אתנהלה יד)"ואני  לג, "(בראשית אט, כד)"ויהל כא, "(מל״א לאט, "ההֹולכים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

ו) ח, "(ישעיה כמו לאט  המעשה בעשיית  המתינות  על ויאמר לאב ׁשלֹום. לנער  לי (שמו״ב"לאט ְְְִַַַַַָ

ה) "יח, ,עמ לאט יא)"ודבר טו, בהלוך(איוב המתינות על ויאמר ברפיון . עמך שהתנהג דהיינו ְִַָָָָ

" יחד "לאטובמעשה כמו ּבּלאט" אליו כא)"וּתבא ד, בּלט"(שופטים ז)"וּתבא ג, דהיינו (רות ֵַַַַָָָָָֹֹ

היה  הארץ על הרגל הנחת דהיינו ההליכה ומעשה במהירות, לא בלאט היתה בעצמה ההליכה

למ"ג ו[אות ] קולו. ישמע  שלא בלאט ""כ כלמלאטד נוספת  """ "לקחד המלה "למען" שרש כי ,

"אט" כמו וכפיפה הטיה מלשון  ל ּסּבל" ׁשכמֹו טו)"וּיט מט, "(בראשית ,עמ יד ֹו כה,"ּוּמטה (ויקרא ְְִִִֵַָָָָֹ

"לה) ואומר ורפה. מטוי  כחו כאילו הוא הרי הראוי וכח בחוזק תנועתו עושה שאינו ְַואטשכל 

א ֹוכיל ד)"אליו יא, "(הושע מלת  אלואט. וה[אות] פעל שהוא אם וכלומר"" המדבר, סימן  בו ף ִֵָ

והאל שם-התאר שהוא  או האוכל, אליו שע"שהטיתי  ופירושו שרשית עול"ף כמרימי שהייתי י

ראשה  כשתכוף  הבהמה לחי על  יפול שלא  העול את  המעכבות היתדות  דהיינו לחייהם , על 

ע עשב, ""לאכול מכשף  מין ונקרא אט . אכילתה פעל היה כן "אטי  וברבים  ""אטים" ְֶואל,

הא ֹובֹות ואל  ג)"האּטים יט, יבחר(ישעיה המכשפים ממיני  מין כל כי  בלט. ההולכים  ממין  והיינו ְִִֶָָ

ההיא בתנועה שיש ההמון  שיאמין  כדי העם , משאר אותם המבדלת מיוחדת תנועה איזה לו

נקראים בחוטמיהם  תנועות  עושין  מהם ומהגים, שמצפצפים  מהם כשפיהם; למעשה צורך

""חרטומים" נקראים ההלוך  בשעת ברגליהם  משפשפין  מהם ""אשפים, ומזה ׁשפי. במדבר"ויל) ִֵֶֶַ

ג) "כג, ויקראו הכשוף מעשה בשעת  לאט  לאט ההולכים ומהם  ."אטים,

" מלת ותשמש במקום . השאלה על מונחת  "אימלה מלת שתשמש מה במקום , "מתי" ֵ

" ישאל נמצא הדבר שבו הזמן נקודת  יודע כשאינו המקום"מתיבזמן . נקודת יודע  וכשאינו ,

" שאלת  ישאל  לדעתו רוצה והוא הדבר בו ""אישנמצא כמו .? אחי הבל ט)"אי ד, .(בראשית ִֵֵֶֶָ

אלהימ ֹו" אי לז)"ואמר לב, "(דברים ׁשכר, אי  ד)"ּולרֹוזנים לא, לרוזנים(משלי יאתה לא פירוש ְְְֱִֵֵֵֵַָָֹ

" שכר?לשאול ""אי  מלת כי  "אל. שקדם יין" ׁשת ֹו למלכים גאל מוסבת """ על ,"ולרוזניםכ ְְִִִֵַַַָ

" שאלת לרוזנים ואל  יין, שתות  למלכים  אל  שכר?דהיינו ""אי  כענין ויין?. דגן  ב,"אּיה (איכה ִֵֵַָָָָ

גיב) ותשמש כאילו ". הענין את שמשער  ההשאלה צד על והוא הענין, בהפקד השאלה על  כ 

" עליו וישאל מקום  באיזה הוא?הוא "אי  כמו "ל אסלח לזאת ז)"אי  ה, היכן(ירמיה כלומר ְֵֵֶַָָֹ

ש  הזכות לך?הוא אסלח לו "בעבורו ׁשּיּפֹול64ואי י)"האחד ד, אם(קהלת תקנתו היכן כלומר  ִִֶֶָָ

" הכנוי  אותיות  ועם  להקימו. שני  א ּיּכה?אין  ל ֹו ט)"ויאמר  ג, "(בראשית ואּיֹו?, ּבנֹותיו אל "ויאמר ְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

כ) ב, "(שמות ,? חכמי אפ ֹוא יב)"א ּים  יט, מ(ישעיה [אות ] ."" ושואלאיםם  נסתרים . רבים  כנוי  " ֲֵֶַָָ

" סתם  הם?תחלה ואחאיה שואל, הוא מי על פירש ולא דהיינו "" שואל הוא מי על מפרש כ 

" וכן  החכמים . א ּיםעל מקֹומֹו נֹודע  יז)"ולא ג, ""אע(נחום שמלת  משמש מקומו פ יחיד , לשון  " ְְַַָֹ

ה  ה[אות] בו נתוספה ולפעמים  יחידים. רבים  בו שיש הארבה מין דהיינו רבים  א"ללשון

" כמו הדבור מּתפארת והוא לשלאחריה, רהוטה תהיה שלא  המלה האנׁשים?להעמדת "אּיה ְֲִִִֵֶֶַָָ

"ואילו ".64. אחת מלה היא בנוסחתנו אבל לו", "ואי  זה בפסוק גרסו  קרא  יוסף ר' וגם רשב "ם רש"י, ראב"ע , גם
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ה) יט, הּקדׁשה?"(בראשית כא)"אּיה לח, "(בראשית הפוך  ובא אפֹואודומיהם . מלּכ יג,"אהי (הושע ְְֱִֵֵֵֵַַַָ

"י) מלכךכמו ""איה כטעם ׂשלמה , כבש ";"ׂשמלה, ."כשב , ְְִַָָ

" ואינו אישאלת כלל בדרך  הדבר הוא היכן  השואל  שישאל סתמית שאלה היא  " ֵ

כשיתכוין אולם  כאן. איננו שהדבר על כוונתו עיקר כי בפרטות, המקום  נקודת  לידע מדקדק

" מלת  עם  יצרף אז בו נמצא  שהדבר והענין  המקום נקודת גמור בדיוק לידע מלתאיהשואל " ֵ

"זה " ויאמר זה " אותיות ,אי  המלה עם שיחבר או הוא . זה עליו לומר שנוכל הנקודה היכן דהיינו " ֵ

" ויאמר פו, פא, איפו פה, איפוא, "איפה, כמו הרֹואה?" בית  זה יח)"אי  ט, הדרך",(שמו״א איזה ֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

יב)"הלך? יג, "(מל״א ּבינה?, מקֹום יב)"ואיזה כח, "(איוב רֹועים, הם  טז)"איפה לז, "(בראשית איפה , ְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

הּיֹום? יט)"ליּקטּת ב, "(רות ארץ?, ּביסדי  היית ד)"איפה לח, "(איוב בין  וההבדל לאיזה . "איפה "" ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

" שיתכווןאיזה שבשאלת  ממה והענין , המקום נקודת  בדקדוק יותר  לדעת  השואל יתכוון " ֵֶ

" המקוםאיפה בשאלת  נקודת לדעת  שיתכוון לא הדבר, הוא היכן  כלל דרך על שאלת שהיא "

" אותיות כי  ופו בפרטות. פוא "פה מלשון הם  פה " י ׁשנֹו יד)"אׁשר  כט, ו (דברים פאה,פוא", מלשון  " ְֲֶֶֹ

"פו "ו  מלשון ומוגבלפי" מצומצם הבלתי  ענין  או שטח על מורים  וכולם הגבול; על המורה "

ששייך אלא  ההוא השטח  מן  רחוק השואל שיעמוד ואפשר נעלם . ואינו כאן  שהוא רק בענינו,

""ג בשאלת  אמנם ואיפוא. איפה עליו וישאל בו, עומד שהשואל לגליל  השואלאיזה כ כוונת "

בזה, המשל  הוא. זה באצבע  להראות  יכול שיהיה עד בו מצוי שהדבר הפרטי השטח לדעת

" לשאול לו יתכן  לא הרואה, בית היכן לידע  ורוצה לעיר  הרואה?הנכנס בית  אפשראיזה כי  "

יסור פתי ומי  הרואה, מבית  רחוק הוא הסימנים(להטריח)65שעדיין  לו להגיד  עמו [לטרוח]

" לשאול לו יצדק אבל ההוא? הבית  מקום לידיעת הרואה?הרבים  בית  העיר"איפה שטח דהיינו .

לשאול לו יתכן אז ההוא  לרחוב  וכשיגיע  רחוב . ובאיזה בדרום, או בצפון  אם הרואה, בית שבו

הרואה?" בית  באצבעאיזה לו להראותו נשאל  כל ויכול לבית , קרוב  שהוא לו נתברר שכבר "

הוא" ""זה מלת  תשמש שלפיכך גאיזה . לפעמים  """ שאלת  במקום  הואכ שאלת"מי  שהיא ,

" ישאל הספק, מן הודאי לברר ורוצה מסופקים דברים  כאן כשיש הואהברירה ""מי  ובמקום  מי. ַ

"הוא מלת  לפעמים  ישמש היחוסאיזה " תחת  נופלים  המסופקים שהדברים הזמן . דהיינו "

" כמו אי. שאלת  רק מי שאלת  יצדק לא שאז מקֹוםהמקומיי, זה ואי לי , ּתבנּו אׁשר בית איזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

א)"מנּוחתי סו, "(ישעיה הלך?, הּדר זה יב)"אי יג, "(מל״א זה , אי וחׁש א ֹור, יׁשּכן הּדר זה אי  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

יט)"מקֹומ ֹו לח, חז (איוב ובלשון  ."" במלת  שמשו "איזה ל והענין . האופן  לשאלת  הרבה איזה " וכי ְ

מרובה? א)"מדה עו, "(יומא תרבית?, ואיזהו נשך , ב)"איזהו ס, .(ב״מ

 ברורה בידיעה הדבר  לדעת  כשכוונתו ביחד, השאלות שתי השואל  יתפוס

המקום . או הענין  בבחינת אם  בנשאל, האפשריים  הספק אופני  כל על ושואל הבירור בתכלית

" הּואכמו זה ואי זה הּוא  ה)"מי ז, "(אסתר זה דהיינו הוא  "מי איכותו, בבחינת  הוא" זה "ואי ְִֵֶֶ

ד .65. ט , משלי  ע "פ מליצה
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" מלת אכן בו. שהוא  המקום תשמש 66"איפה בבחינת  כלל  ובדרך  סתמית שאלה שהיא ְַלמה

""ג כמו מוגבלת  בלתי שאלה על לפעמים ּכן כ ע ׂשּו(איפה)אם  זאת מג,"[אפֹוא ] (בראשית ֲִֵֵֹ

אפֹוא?",יא) יּודע  טז)"ּובמה לג, "(שמות מלי, וי ּכתב ּון איפ ֹו יּתן כג)"מי  יט, באיזה (איוב דהיינו ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

שיהיה. והיכן שיהיה איך ענין , או מקום

" שאלת  השואל יתפוס ו מיכן "איפו "" כמו בוריו. על הדבר  לדעת כשירצה ביחד  ִמי"

ציד הצד  הּוא לג)"אפ ֹוא כז, "(בראשית הצדהואמלת  הוא ואיפה הוא מי  והיינו שניהם, על  שב " ִֵַַָ

" שאלות יהיו ולפעמים  "איזה ציד. ו איפה " הוא"" הקיימתמי תמיה כעין עומדות , קיימות "

להעמיד ויכוח בדרך  ושואל  נברא , ולא היה לא עליו שואל שהוא שהדבר בעצמו השואל כשידע

" כמו במציאות . איננו הדבר  שזה בירור  על הנשאל ּבינה?את מקֹום  זה יב)"ואי כח, (איוב ְְִֵֶָ

" מקום . שום לבינה אין  אמכם?שבאמת  ּכרית ּות ספר  זה א)"אי נ, "(ישעיה וכן  ּביסדי, היית  איפה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ד)"ארץ? לח, "(איוב נכחד ּו, י ׁשרים ז)"ואיפה ד, "(שם וכן  יהוה?. רּוח את ּתּכן יג)"מי  מ, "(ישעה מי. ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

אלי? לג ׁשת לּבֹו את ערב זה כא)"הּוא ל, "(ירמיה ּתעׂשה?, מה אליו יאמר יב)"מי  ט, .(איוב ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לשאול כשהכוונה אכן  שבו. הגבול  על שאלות כולם  פה שנתבארו השאלות לשון 

מ ה[אות] תבוא  אז יחוס, שאר או מקום אם  שממנו, הגבול הגבול"על על תמיד המורה ם 

" מלת  באמצע  זה שממנו "אי  ויאמר  מזה " ""אי  כטעם  טעמו ויהיה ""מאין, כמו באת?. מזה "אי ִִֵֵֶֶָָ

ח) טז, "(בראשית באת . מאין הּואכלומר מזה אי ׁשאלּתיהּו ו)"ולא יג, "(שופטים אּתה?, עיר מזה "אי  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹ

ב) טו, "(שמו״ב אּתה , עם מזה ח)"ואי  א, "(יונה שבין  וההבדל לאיזה . שבו,איפה "" הגבול  בבחינה " ְִֵֶַָָ

" שבין ההבדל בעצמו מזה הוא לאי "מאין"" ששאלת שממנו. הגבול בבחינת  שאלה מאין" "

" ושאלת  כלל. מזה בדרך  לחבירו אי  אדם שואל  שאם שממנו. הגבול על פרט  בדרך  שאלה "

תבוא?" גמאין להשיב  הנשאל  ויכול הרבה, גבולות הכולל כללי  גבול  השאלה שבכלל בדרך"" כ

ויצטרך פלוני. וממקום פלונית ממדינה שבא להשיב שיוכל כמו העולם, ממזרח בא שהוא כלל

" כששואל  אכן בא? הוא ומקום  מדינה מאיזה לשאול שוב תבואהשואל מזה מתכווןאי  הוא "

" עליו מזה במלת ישאר ולא כי-הוא-זה, עליו יאמר אשר בפרטות, יותר שממנו הגבול  לדעת  "

" [אליה] וכשאמר  לשאול. צורך  באת?עוד מזה אי  ׂשרי, ׁשפחת ח)"הגר טז, היה (בראשית לא ְִִֵֶַַָָָָ

" [לומר] באת?צודק מביתמאין  באה היא  הנה שרי שפחת שהיא שידע  אחר כי כלל , בדרך  "

" שאל אבל  ספק. בלי  מזה אברהם  בהכרח"אי שהוא עכשיו, ממנו באה שאת  המקום דהיינו ,

פה  לך  מה אברהם  מבית עכשיו באת  אילו כי הזה. הרע במדבר פה מצויה להיותך הסבה

" בהם  שבא הלשונות השאר  על  תקיש ומזה מזה במדבר? ו "אי  שיתכוון"מאין", מה כפי  הכל ,

" יאמר ובירור דיוק ביתר  הגבול  לדעת  כוונתו אם  השואל. מזה אליו על"אי מקפיד וכשאינו .

" כלל בדרך יאמר ."מאיןכך 

" בשאלת  שיש מזה שלפי אאי  שיסמך  בזולת "" לומר  הביאה תבואל מזה [יש]"אי  ,

""ג בסתם  חבירו את ששואל כגון  שיתברר, שצריך כלליי  ענין  אתה כ מזה כלאי כולל שהוא "

איפו,66. וכן  אפוא, הדין אחת .והוא  משמעות  בעלי כולן



אל"ף  31אות

יפרט לפיכך והמשפחה. והאומה המקום  כגון הנשאל, מהם  שיבוא  שאפשר  והיחסים  הגבולות

ג ""השואל ויאמר זה, על כשמקפיד  לדעתו רוצה שהוא הייחוס אותו אתה כ עיר מזה אי","אי 

אתה  עם  שהשאלה "מזה השאלה, מעין אינה התשובה לפעמים שנמצא מה עליך יקשה ואל .

לשניהם שיש והנשאל. השואל רצון כפי  שהכל להיפך , או כלל בדרך והתשובה פרט בדרך

שיבין מה וכפי  פרט. בדרך  או כלל בדרך בעיניהם, כטוב  ולהשיב  לשאול והברירה הבחירה

ג הוא ומשיב  כלל בדרך השואל  ששאלת  סבור  הוא שלפעמים השואל את כלל ."הנשאל בדרך  כ

" כלל בדרך תחלה שאל השטן את אלהים  ּתבאבשאלת ז)"מאין א, ""ואח(איוב פרט בדרך איכ  ִֵֵַָֹ

ּתבא ב)"מזה ב, "(איוב השטן  השיב ובשתיהם  ּבארץ. האחרונה מׁשּוט בשאלה לו והיה וכו'. " ִִֶֶָָָֹ

כהוגן . משיב היה אילו איוב  מבית בא שהוא  להשיב

"מאין" מן נגזרת בעצמה ו אי" "איה "" כשיאמר אתם?" "מאין  יאמר כאילו אי" מן 

ונו "אתם ."" כנו מאיןן  לתפארת  נוספת """ ח)"ּתדּבקיןן  ב, "(רות יד)"ּתׁשּתּכרין, א, "(שמו״א "ירּביּון, ְְְְִִִִִַָָ

יג) ח, "(דברים ז)"ימיׁשּון, קטו, נו (תהלים ש[אות ] שלפי  אלא ."" המלה מאיןן מן  נופלת  בלתי " ְִ

כנו  שהנו "לפרקים לומר  יותר יתכן שזכרנו, נו "נין  האמנתי"ן  ""כנו 67ו,"ן -תאר ג,"קציןן  (ישעיה ִָ

גו) הענין ומזה וקצה. קץ ""מן  מלת גזרת ""איןכ והעדרו. הדבר שלילת  על המורה ּבית, אין  ּכי  ְִִֵֵֶַ

מת ׁשם  אין ל)"א ׁשר יב, "(שמות ּכסף, אין  חנם יא)"ויצאה כא, ההוא(שמות שהדבר בו והנרצה , ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

ונשאל שם. נמצאנו לא למציאותו שניחס ענין  וכל מקום  שכל הוא. אי שאלת  תמיד עליו ֶצודק

" יאמר  ובהפסק הוא. איה ביו איןשוב  נעה "" אין"68ד ה)"ואדם  ב, "(בראשית מן, האדם ּומֹותר  ְִִִַַַָָָָָ

אין יט)"הּבהמה ג, .(קהלת ְִֵַָָ

" שם  הענין "איזה כמו מסביב מים  המוקף ארץ  שטח על  המורה הּגֹוים" "איי  ִִִֵַ

ה) י, "(בראשית הים, ואיי  הארץ  על א)"מס  י, איים .(אסתר יש בנהרות  שגם  ׁשּבים, האיים דהיינו ְְִֵֶֶַַַָָָָ

" גאיונקרא שיש ואיפה, איה מלשון """ שאלת המוקף  ההוא השטח על חפוש "איה כ וצריך  ,

ע למצוא קל  [ש]ביבשה שטח כי אותו. למצוא לחבירו "רב מוליך  אחד  שסימן שאצלו סימנים  י 

טורח ויש סימן  בהם  שאין דבר  הם מקיפו, שהמים  שטח אבל המבוקש, לשטח שמגיעים  עד 

ידם על למצוא הים  ליורדי  הצריכים הכלים עדיין  להם היה שלא קדם  בימי  ויותר למצאו. רב

" עוף  מין  ונקרא רב . חפוש בלי  מיד המבוקש המחוז כמו "אּיה נקודת  באיים ששכונתו שם  על  ַָ

למינ ּה" האּיה יד)"ואת  יא, "(ויקרא באיים  השוכן שרץ  או חיה מין  יקרא וכן  "אי. וברבים  ."איים" ְְִֶַָָָ

איים" את  ציים יד)"ּופגׁשּו לד, "(ישעיה ּבאלמנ ֹותיו . איים כב)"וענה יג, שהאיים(ישעיה לומר רצה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָ

" וכטעם בארמנותיו, מעון  להם יבטחיהיה ּככפיר א)"וצדיקים כח, 69.(משלי ְְְִִִִִַָ

במהדורתנו67. שלמה", "יריעות לספרו בהקדמתו אלו  אותיות תפקיד  אודות  הרב דברי תשע "ו)עיין  (שנת
.23-40 עמ'

חירק.68. מנוקדת היא כי  י' אות תנועת שומעים

רבים69. הוא העצם ושם יחיד , לשון הוא  הפעל איים" "וענה שבפסוק השאלה על  עונה המחבר הרב  כאן
"וצדיקים בפסוק הוא  כן כי הרב  ועונה יבטח(רבים)"איים"? יחיד )ככפיר  אחת .(לשון כקבוצה אותם רואים כי 
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" "איממלת  מלת  מורכבתאיך" והמלה ומציאות , מקום  לו שאין דבר על והוראתו "

" "אימן  ומן  איפה, דהיינו "כה " [כמו] דמיון, לשון י ׂשראל" ּבני  אל תאמר טו)"ּכה ג, ורצה (שמות , ְְִֵֵֶַָֹֹ

עליו  לשאול  שיתכן  עד  כך כל וזר רחוק שהמעשה כזה, איה ככה, איה דהיינו כה, אי לומר

כמוהו?" ה "איה ה[אות] נחסרה הלשון  רהיטות שמחמת  אלא  ."" מן למלת"כה א הכף ונסמכה ,

"אי" מלת  ונעשה "איך" כמו א" אמרּת  היא?ואי ט)"חֹותי כו, כזאת(בראשית איה כלומר ְְֲִִֵַָָ

" היא. אחותי שאמרת  השקרנית  הזאת?האמירה הגדֹולה הרעה אע ׂשה ט)"ואיך  לט, ,(בראשית ְְֱֵֶֶַַָָָָֹ

" שאעשה. הרעה המעשה כזה אדני ?איה מּבית נגנֹוב ח)"ואי מד, "(שם פרעה?. י ׁשמעני   ואי" ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ

יב) ו, "(שמות כמו ב ׁשלמּות  המלה באה מקומות  ובהרבה לבדי. א ׂשא יב)"איכה א, "(דברים איכה , ְְִֵֵֵֶַָָָ

בדד א)"י ׁשבה א, "(איכה מלת בהכפל ולפעמים "כה . וראיתי" אּוכל ו)"איככה ח, רצה (אסתר ְְִִֵַָָָָָָָ

[אות] תבוא ולפעמים  מולדתי ? באבדן  לראות  אוכל שאהיה היכולת  כזאת  איה ככה, אי לומר

אל"ה  תחת ""א ""איךף כמו אלי, אביא   יב)"הי יג, "(דהי״א עבד, י ּוכל  יז)"והי י, הה (דניאל כי  א". ְִֵֵֵֶֶַַָ

האל ""מושך  וענינו הנעלם ""האיךף  התלמוד בלשון  שהוא  כמו שיש האיך, וממה מצינו. "

" גאיכה במובן  המלה הושאלה שכמוהו, דבר איה דהיינו נמצא, הבלתי השתוות להוראת"" כ

" שאלת  עליו ותפול הגבל [ה] לו שאין  אלא בפועל הנמצא "איה ההשתוות  כמו יעבד ּו" ְֲֵַָאיכה

אני גם  כן  ואעׂשה אלֹוהיהם את האלה ל)"הּגֹוים  יב, בפועל ,(דברים האופנים  השתוות  דהיינו ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

רבות בפנים  אלילים עבודת שאופני לפי אני. גם  אעבוד האופן  זה על הגוים שעבדו שבאופן

" לשון אמר לזאת לפורטם, אפשר ""איכה שאי וכן שיהיה. אופן איזה כלומר  ּתדעין, א ׁשר ְֲִֵֶַעד

דבר י ּפֹול   יח)"אי ג, "(רות שיהיה. איך יהיה יפול, אופן איזה על לומר  ּכלרצה את ּכתב ּת אי ְִֵֵֶַָָָָָ

האלה  יז)"הדברים  לו, .(ירמיה ְִֵֶַָָ

יציאת והיינו אחד, ביחוס שעמו הדברים  משאר דבר והבדל תנאי  על  והוראתו מלה,

ע להבדילו כשרוצה השאר, בכל כן שאין מה נוסף דבר בו שיש אם השאר, מכלל  י"דבר

" יאמר  השאר כל על  בו שיש ההוא בכל"אךהתוספת שאין  מה חסרון איזה בדבר שיש או .

ע ולהבדילו הדבר לצמצם  כשרוצה ג"השאר ישמש השאר מכל כן  ""י  במלת  לזה "אךכ ואין  .

חז  שאמרו למה ב׳)ל"ענין מדה רבה, למדרש בהקדמה המובאות בהן, נדרשת שאגדה מדות ל״ב (ברייתא,

מעוטין" ורקין  אכין ""כל שלשון  חז מעוט. שבדברי  הפרש "" ואין הכלל , מן יציאה בעצמו הוא ל

שהוא  צד על הכלל מן  יוצא או נוסף דבר  בו שיהיה הכלל מן  יוצא דבר [מחסר](מחוסר)אם

הכלל . מן  וממועט מכללם יוצא הוא הרי  השאר לכל  שוה שאינו כל  השאר, מן דבר 

"אך" וצמצום הגרעון  צד על יבֹוא" לא הּפרֹוכת  אל כג)"א כא, שלענין(ויקרא ֶֶַַָָֹ

" ושמוש מצומצם . הוא במקדש עבודה ולענין כהנים  לשאר שוה קדשים צדאךאכילת  על "

" הּכסףהתוספת  ואת הזהב  את כב)"א לא, נוסף(במדבר דבר עוד מתכות  בכלי שיהיה והיינו ְֶֶֶֶַַַָָ

" שנית  שאמר ומה ולבון . הגעלה שצריך  מדין כלי  שאר יתחּטאמבכל  נּדה ּבמי   יורה (שם)"א ְְִִֵַַָָ

רז  דברי ג"לפי  שצריך והוא הראשון , התוספת  מן  חוץ  נוסף ענין על עוד מלבד"ל טבילה כ 

" בו שאמר לפי  פשוטו ולפי  וטהרההגעלה. בא ׁש ואינו ּתעבירּו לגמרי כבר שטהור  אמינא הוי  " ְֲִֵֵַָָ

הגעלה  שעם  אמר לפיכך הטומאה? מן  ומעלהו מצרפו שאור לפי מת , מטומאת  חטוי  שוב צריך 
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ג והוא חטוי, עוד  צריך ולפיכך"ולבון  הגעלות. בשאר כן שאין מה מדין  בגעולי  נוסף ענין  כ

" גבי דוקא זה בא ׁשאמר יבא א ׁשר דבר סתם"כל  אמר באש יבא לא אשר  דבר כל  שאצל , ֲֵֶָָָָָֹ

וטהר" במים "תעבירו שוב אמר ולא  יתחטא" נדה שעבמי  ממילא נשמע  שהוא  במי"" ביאה י

מת . מטומאת  עדיין נטהר  אינו הגעלה

" לשון על שהונחו התנאי מלות  ו חוץהם הכלל"" מן  :"יציאה   

     " מלת  שאומר. מה הוא המלות  באלה וההבדל  עלאך. מורה "

וב להשאר , שוה נשאר שבמקצת דהיינו במקצת , הכלל  מן  ויאמרהיציאה להם . שוה אינו מקצת

" כמו בעצם  שוים  שהם  דברים אדר ֹוׁשעל לנפ ׁשֹותיכם  ּדמכם  את ה)"וא ט, שדם(בראשית ְְְְְִֵֶֶֶֶַַ

נגדר דם  שפיכת ולענין בעצם. שווין בעלי-חיים שאר  ודם בעלי70האדם שאר מדם  האדם דם

חז  אמרו ויפה הדבר . צמצום  ענין והוא א)ל "חיים, ה, חלק "(פסחים שוה אך, שבמקצת  דהיינו " ַָ

כ ה[אות] המלה ושרש מהם. מחולק ובמקצת ""לשאר כמו ההכאה על  המורה בלבד ַַויף

ח)"א ֹותם טו, אֹות ֹו"71(שופטים לג)"וּת ב, "(דברים הׁשמ ׁש, ח)"וּת ד, הפעלים(יונה אלה שבכל  . ֶֶַַַַַָ

כ ה[אות] רק שרש ""אין במלת וירצה בלבד . הכלל .אךף מן  מנוכה שהדבר  דהיינו נכוי לשון  "

א הפעל ."והוא תאר כ

ויאמר ענין. בשום לשאר שוה אינו שהדבר דהיינו לגמרי, הכלל מן היציאה על 

" כמו לזה זה שווין  בלתי  שבעצמם דברים מכלל  היציאה ׁשּמה על  ּתׁשב לא ּבני  את  (בראשית"רק ְִֵֶַָָָֹ

ח) ומלתכד, לזה. זה הּדמ ּות שום להם אין  נבדלים  דברים  הבן, והׁשבת  השבועה, מן  ְִַַָָשהנקיון

והעניןרק " הדבר, מן נתרוקן שהכלל או הכלל, מן  דבר  שהורק וכלומר והרקה, ריקות מלשון "

" כטעם חר ּביאחד . ט)"אריק טו, ולזה (שמות לשאר. הדבר  בין  יחוס שום כאן נשאר שלא והוא ְִִַָ

" בלשון תחלה אמר ""רק תמצא :יד ּתׁשלח אל אליו רק ,ביד ל ֹו אׁשר ּכל יב)"הּנה א, ,(איוב ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

""ואח בלשון אמר  ""אךכ  ׁשמֹור. נפ ׁשֹו את  א ביד ו)"הּנֹו ב, עצמו (איוב והאדם  האדם קניני כי . ְְְִֶֶַַָ

בפני כלל הוא  אחד כל אבל אחד , כלל [ה]עושים  חלקים ב' ואינם  לזה זה שיווי שום  בהם  אין 

" לשון בקניניו המתהוה ההפסד  מכלל  גופו איוב  יציאת  על יפול לפיכך  הפסד"רק עצמו. אמנם .

יוצא שיהיה כולו הפסד  על ויפול בעצמם, מתדמים ענינים שני  בכולו או במקצתו עצמו איוב 

" לשון גופו שבמקצת ההפסד ""אךמכלל וכן ּתׁשמֹור ּו. ׁשּבתֹותי את יג)"א לא, היה (שמות אילו . ְְִֶַַַ

את לשמור עליו חובה אבל  משל, בדרך  ביתו, את לשמור לאדם  חובה שאין המאמר ענין 

" לשון נופל היה שאר"רק השבת , עם השבת אבל לזה. זה דמיון  שום להם אין  ושבת  שהבית  .

מלשון אמר שבוע ימי שאר מכלל כיציאה שבת  שמירת  וכשחייב  בענינם ׁשוים  השבוע  ִָימי 

""אך" אמר ולהיפך הדברים. את ּתׁשּכח ּפן וכו' ל הּׁשמר  ט)"רק ד, כוונת(דברים היה אילו . ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לשון נופל היה סיני  הר מעמד לשכוח  רשאי  אינו אבל רשות דברי  לשכוח שרשאי  המאמר 

הזהיר"אך" כאן אבל  לשכחם . שמותר דברים שאר מכלל  מנוכים יהיה סיני הר שדברי דהיינו ,

ונבדל .70. נפרד  גדר

פעמים!.71. 73 במקרא מופיעה "ויך" זו מלה
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" שאמר המצוות  קיום  על  הקודם  וע ׂשיתםבמאמר עלּוׁשמרּתם הזהיר  המאוחר ובמאמר וכו'. " ְְֲִֶֶַַ

" אמר [לכן] מחולפים  ענינים  ב ' שהם סיני , הר מעמד לשכחת הּׁשמר  ."רק ְִֶַָ

" המלות  בב' ו אךישמש "רק "" כמו כאחד . ד ּבר?" ּבמ ׁשה א ב)"הרק יב, (במדבר ְִֵֶַַַֹ

אילו  המאמר, ושיעור או. או דהיינו ענין , על  ענין מוסיף המאמר  הוא אבל לשון , כפל ואינו

" לומר צודק והיה מתחלפים מינים ב ' ומשה אנחנו דיברהיינו במשה אילו "רק אפילו או ;

שאעפי אלא אחד  ממין ומשה אנחנו לומר"היינו צודק והיה עלינו, ולא עליו הנבואה חלה כ

דיבר" במשה הענינים"אך  ומאלה למשה. שווין  אנחנו בנבואה גם במין גם כי כן, לא והוא .

" שמושי  שארי  על  ורק תקיש ""אך  מלת  מקום  שבכל  שיש אך. בדברים  הבדל על  תשמש "

שאע לומר  המאמר כוונת ויהיה ענין, בשאר או במין או בסוג ויחוס  דמיון  איזה פ"ביניהם 

" במלת  ישמש הכלל, מן יציאה איזה כאן  יש הכי  אפילו בדבר שווין  כשאין"אךשהן  אמנם .

אם מקפיד בלתי בדברים , ההבדל על רק כוונתו ועיקר הדברים  שיווי על כלל המאמר  השקפת 

" במלת ישמש אז לא, או ענינים בשאר  שווין  ""רק הם  בזה המשל ּכׂשב. ּבכ ֹור אֹו ׁשֹור  בכֹור ְְֶֶַא

תפדה  לא עז ּבכֹור יז)"אֹו יח, ה (במדבר בעלי -חיים בין  תחלה הכתוב  במאמרׁשהׁשוה נזכרים  ְְְִִֵֶֶָֹ

אח מהם  והוציא בכורה, קדושת מלת"לענין  שימש לפיכך  פדיה. לענין טהורה בהמה בכור כ

""אך" עצמו בבכור שוב שאמר מה כן ואין תאכל. לא  ּדמ ֹו את  כג)"רק טו, ירד(דברים לא ששם  ֶַַָֹֹ

אח ולהוציא הנאכלים  בדברים תחלה להשוות כלל כוונתו "הכתוב  היה שאילו מביניהם . הדם  כ

ג צריך היה ""לכך, ולומר והגידין, החלב  את  בבכור הנאכלים מדברים  להוציא בשעריךכ 

תאכל לא  וגידיו וחלבו דמו אך  בבכור"תאכלנו שהותר מה לדבר כוונתו כלל  היה לא אבל .

כלל והוא חולין  כבהמת  באכילה מותר  כולו שהבכור  כלל בדרך אמר אך שאסור, ומה לאכילה,

שימש  ולפיכך עצמו; בפני  כלל שוב והוא  באכילה אסור הבכור שדם אמר ושוב עצמו. בפני

" ""רק במלת כמו בלבד  ההבדל אם כי ההבדל  נושא  כלל יזכיר לא ולפעמים ׁשּבת ֹותי. את ְֶַַַאך 

יג)"תׁשמֹור ּו לא, ומה (שמות לשמור, צריך שאינו מה תחלה הזכיר ולא מתחיל מאמר והוא ְִ

" וכן  דברים . לשאר שווין  הּיֹוםשהשבתות  ּכל רע  ה)"רק ו, שהוא(בראשית מה תחלה אמר  ולא ַַַָ

" באדם. הזה טוב  ּבמקֹום אלהים יראת  אין יא)"רק כ, ודומיהם .(שם ְֱִִֵֶַַַַָֹ

 מלת. יחד המאמר נושאי כל על בהבדל לדבר המאמר שכוונת במקום  תשמש

אל [אותיות ] בזה ובי"המשל  כשבי"ף  אל"ת, מן בדבר -מה נבדל אל"ת גם בהכרח מן"ף, נבדל ף 

יש "בי שהאחד החסרון . צד על בשני  יש היתרון , צד  על הבדל מהם  באחד שיש שזה אלא ת.

שבי ההבדל אל רק המאמר  יתכוין וכשלא  ממנו. מחוסר  והשני דבר, איזה אל"בו מן  נבדל  ף ,"ת

ג משגיח  שאל"ואינו מה על בי"כ מן  נבדל ""ף  בלשון  ישמש אז ו אךת, ""רק "" ויאמר  בבי, ת"אך

פלוני ענין  ""יש או בבי, פלוני"רק ענין  יש אל"ת יהיה ואז והבי". המאמר נושא  נשואו."ף  ת 

אל שבין ההבדלות  ב ' על בשוה לדבר המאמר כשהקפד לבי"אבל  בי"ף ו[בין] לאל"ת , אז "ת  ף,

" במלת אלזולתיישמש יהיה ואז כך. אינו בפלוני  זולתי כך, הוא  פלוני בנושא ויאמר ובי"" ת"ף 

" אמר לחבירו. נשוא מהם אחד  ואין המאמר נושאי אתשניהם  וכו' ּבאנׁשים איׁש יראה ְֲִִִִֶֶָָאם

יראּנה  הּוא  יפ ּוּנה ּבן  כלב זּולתי  וכו' לה-לו)"הארץ א, ושאר(דברים כלב הם  המאמר  נושאי . ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ
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וכשהיתה  בשני. הראיה והעדר  באחד, הראיה קיום  הוא  וההבדל הארץ. ראית והנשוא ְֵֶישראל,

הארץ , את  יראו שלא בבחינת כלב מן  נבדלים שישראל  מה על כן כמו לּדּבר הכתוב ְֵַכוונת 

" לשון תפס לפיכך  אותה, יראה שהוא בבחינת מישראל נבדל  שכלב מה על שדיבר  ."זולתיכמו

ג נתכוין אבל בלבד כלב  ראית קיום  להגיד נתכוון  הארץ ."ולא את ישראל  ראית העדר להגיד ְֵֶכ

"קֹול זּולתי  ר ֹואים  אינכם  יב)"ּותמּונה ד, הראיה (דברים חוש שבין בהבדלות  כאן דיבר ְְִִֵֶָָ

בא לא אבל מוחש. לו היה והשמיעה מוחש, לו היה לא  הראיה שחוש שם . שהיו לשמיעה

ג להגיד בא אך דברים, קול ששמעו בלבד להגיד כך"הכתוב משום תמונה, שום  ראו שלא כ

" וע"זולתיאמר  ."" מלת  השקפה זולתיפ  כפי בו שיש עצום  ספק יסולק המאמר שבזה "

" שאמר במה הכתוב שכוונת  לכאורה שנראה רֹואיםהראשונה, אינכם  להרחיק ּותמ ּונה כדי " ְְִֵֶָ

אח שאמר וכמו ית' הבורא הגשמת דעת  ""מישראל ראיתםכ  לא ּכי  לנפ ׁשֹותיכם  מאד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹֹונ ׁשמרּתם

ּתמּונה  טו)"ּכל ד, א(דברים הכתוב , כוונת  זאת  ואם ""וכו'. שאמר  זה מה קולכ אטו "זולתי  ? ְָָ

מוחש  בלתי  הוא כך  בראיה, מוחש בלתי רוחני שדבר כשם  הלא הוא? גשמיי דבר לאו קול

" בלשון  הכתוב  שימש אילו קשה היה זה אך ו אךבשמיעה? ""רק "" אומר  היה אינכם. תמונה

קול רק "רואים או קול" ""אך שהיה רואים. אינכם ו תמונה נושא , קול"" והאחדרק נשואו. "

עכשיו  אכן  שקשה. מה קשה והיה הגשמיות להרחיק המאמר במובן היה אז חבירו, על  מראה

" מלת  הכתוב  "זולתישתפס ואמר קול" הכתובזולתי  במשמעות  הלשון דקדוק כפי אין  שוב "

" כי כאן. המאמר בזה ההגשמה להרחיק קולכלל נשואזולתי אינו עצמו, בפני נושא הוא "

הקב שהיה ההוא, הנכבד שבמעמד  הגדול הפלא  לספר כאן הכתוב  וכוונת  שקדם . ה "לנושא 

ואעפ אזניהם . נכח שהיה כמו עיניהם  נכח כן שמו ית ' והיה בפנים , פנים  עמם  שמעו "מדבר כ

" מלת  שמוש שזהו כבודו, את ראו ולא ׁשמעֹו את אחדזולתיאמנם  כל המאמר  חלקי לעשות  " ְָ

עצמו. בפני  נושא

"בּבית אנחנּו ׁשּתים זּולתי ב ּבית אּתנּו זר יח)"אין ג, "(מל״א אמרה אילו שתים. או רק " ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָ

בבית" אנחנו שתים  שאם"אך למותר. אך  והיה שקדם , המאמר לחלק נשוא החלק זה היה ,ָ

ע עוד לפרש טעם  מה אתם זר  היה שלא נשמע  ""כבר  מאמר זרי  אתם  היה שלא שתים  ?"רק

ע ""אבל מלת המאמרזולתיי  ענין  נשתנה שקדם, במה נתלה ואינו עצמו בפני נושא  שהוא "

היו  שלא והשני, זר . איש דהיינו אתם , זר היה שלא  האחד , דברים. שני להגיד כוונתם  והיתה

משתים . יותר  נשים אפילו שם 

"זולתי" המים על  יאמר דביקות . והעדר פרוד  על שהוראתו וזל, נזל, מן  "נוזלים" ְֵֶ

" קניניו המפזר  על ויאמר מקשיים; שאינן  חלקיהם  פרוד  מ ּכיסמצד זהב  י)"הּזלים  מו, ,(ישעיה ִִִַָָָ

" והפרוד הפזור שארי וסֹובאועל כ)"זֹולל כא, "(דברים זלּות, ט)"ּכרּום יב, על(תהלים ויאמר . ְְֵֵֻ

" שביניהם, ההבדל מפאת  נמנע בהם שהדבוק נפרדים  תיזולתיענינים  בתוספת  יו "" והוא"ו ד.

היו "ג תחסר ולפעמים שקדם. ממה בהזלה שענינו הפעל תאר ""כ כמו הארץד עם  ּדּלת  "זּולת  ֶַַַַָָ

יד) כד, "(מל״ב ובכינוים .זּולת אלהים כב)"ואין  ז, "(שמו״ב אלהים, אין  ה)"זּולתי  מה, .(ישעיה ְֱֱִִִֵֵֶָָֹֹ
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מלתולא נושא  לא ואיננו במאמר , צורך  ההבדל זכרון  שאין  במקום ישומש

כמו  בו, נזכר הנבדל  הדבר יהיה כשלא במאמר סתירה יהיה שלא גררא אגב נזכר רק נשוא

לבד ֹו" ליהוה ּבלּתי יחרם  לאלהים  יט)"זֹובח כב, "(שמות נאמר  לא אילו ליהוה . היה "בלתי , ְְֱֲִִִֵַַַָָָֹ

שצוה  למה סותר והוא ית', לאלהינו אפילו אלהים לכל אסורה שהזביחה המאמר במובן

המאמר כוונת אין בעצם אבל  לה'. הזביחה היתר שוב הזכיר  לפיכך  לה'. לזבוח  אחר  במקום 

א הזביחה והיתר  אלילים . לעבודת  הזביחה איסור על רק לה', הזביחה היּתר על כלל  כ"כאן ֵֶ

שקר , כדבר  נראה יהיה שלא המאמר ענין על  להגין  רק בעצם  בו צורך אין וטפל, נגרר מאמר 

ג צורך  אין כך  ""משום  הכתוב  ששיעור ולומר  המקרא  סדר  לשנות  בלתיכ לאלהים זובח

יחרם לבדו ""ליהוה מלת אין  כי  שכתוב. כסדר השיעור אבל ליהוה , למלתבלתי  מוסב "

"זובח" למלת רק זה "יחרם" לומר הוצרך  שלפיכך  החרם . בכלל  אינו לה' שהזובח דהיינו .

" מלת כמו יחרםאחר הוא בחרם  איננו לה' שהזובח פירש שלא  ומה הנכון . הסדר והוא "

" מלת  שאין ואיןבלתישאמרנו, גררא . אגב בעלמא  דברים סיפור  רק נשוא, ולא נושא לא  "

ג נסיב גררא  ואגב  יחרם . אלילים לעבודת  שהזובח  רק להגיד  כאן כלל הכתוב  מה "כוונת כ

בו. נכלל שאינו

"עינינ ּו הּמן  אל  ו)"ּבל ּתי  יא, "(במדבר מקודם  שאמר למה המאמר כוונת  וע ּתה עיקר ְְִִֵֵֶַַָָ

ּכל אין יב ׁשה, לאנפ ׁשנּו עיניהם, המן אל שהיה מה אבל לתלונתם . העיקרית הסיבה שהוא " ְְֵֵֵַָֹ

" במאמרם  כמשקרים  יהיו שלא הדבר  והזכירו לשיתלוננו. ה]סיבה [זו איןהיה יבשה שנפשם 

להם .כל אין  מן ואפילו לאכול], [מה מאומה כל להם  שאין  שמשמע  "ָ

" יהוה אחרי  מלאּו ּכי  נּון, ּבן ויהֹושע  הּקנּזי  יפּנה ּבן  כלב יב)"ּבל ּתי  לב, אמר(במדבר . ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻ

" אחר במקום  שפירש כמו בהם , נעשה מה לך  פירש ולא סתם , ויהושע  יפּנה כלב ּבן ּכלב ְִֵֶֶָָֻזּולתי 

יראיּנה  לו)"הּוא א, "(דברים שקדם  למה סמוך מאמר הוא וכו'כי  הא ּלה ּבאנׁשים  איׁש יראה אם  ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ

לאב ֹותיכם לתת נ ׁשּבע ּתי  א ׁשר הט ֹובה הארץ לה)"את  שהרי(א, כוזב הוא כאילו ידמה ושלא . ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הארץ את ראו ויהושע  זה 72כלב  את לסגור  צריך  היה צורך73לפיכך  שהיה מבלי המאמר בתוך 

ג כך שמשום  הענין, בו וקיצר בעצם. לא"בו אחר ובמקום  וכלב , יהושע  שניהם  כאן  הזכיר כ

" כשאמר לבדו כלב  רק יראיּנה הזכיר  הּוא יפּוּנה ּבן  ּכלב לו)"זּולתי  א, ל(דברים ולמה הזכיר. א ְְִִֵֶֶֶָָָ

להזכיר"ג צריך היה כמשקר המאמר יהיה שלא  להזכירם  חושש שהיה שבמקום  יהושע ? כ

עיקר שהיתה במקום אולם חובתו. ידי יוצא היה לא  עדיין שניהם  הזכרת  שבזולת  שניהם 

הנרמז  שהוא  רואים, ובלתי  רואים  שם שיהיו הארץ , ראית  בבחינת הבדל  לעשות  הכתוב  כוונת 

""ע מלת  בלתיזולתיי הארץ ראות  שהעדר להראות לבדו כלב בזכרון  די  היה כבר שבמאמר, "ְֵֶ

ג להזכיר מוחלט צורך  ואין  בכל. שא"שוה יהושע  ג"כ היה מבן"כ הפחותים  את להזכיר צריך כ

לכך . הכתוב ירד ולא הארץ  את ראו המה שגם  כ',

כנען .72. לארץ שנכנסו הראשון הדור בביאת

מוסגר.73. כמאמר
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"ּגוּיתנ ּו אם  ּבלּתי אד ֹוני לפני  נׁשאר יח)"לא  מז, להודיע(בראשית צריכים  היו לא ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָֹ

שלא רק ליתן . מה עוד להם שאין  שידע  כדי להם נשאר  שלא מה רק להם, שנשאר  מה ליוסף

שנשאר מה וטפלה ספור דרך  אמרו מאומה, כל להם  נשאר  שלא  כשיאמרו שקר על  יותפסו

" ומלת עוד. "אםלהם בבאור לפנינו יתבאר ומיותר, לשון כפל שהוא שבמאמר ."אם"

"בלתי" מן "בל" לשון "לא" כמו והעדר , ידע ּתי" ח)"ּבל מד, "(ישעיה ל ֹו, הגיד "ּבלי ְְִִִִֵֶַָָ

כ) לא, תי(בראשית ו[אותיות] שנזכר. [מה] בכלל  הוא בל פלוני שדבר לומר יו "ורצה נוספות"ו ד

" במלת  יו "זולתיכמו [נוספה] ולפעמים  ."" יו "בלתיד, ,"" הכנוי . ּבל ּתיד אין יג,"ּומֹוׁשיע  (הושע ְִִִִַַ

"ד) זּולתיכמו אין כא)"ּומ ֹוׁשיע  מה, "(ישעיה ב)"ּבל ּתוכן ב, .(שמו״א ְִִִִֶַַָ

הקיום צד  על  דבר  על  כשידבר  וסותרו. דבר מקיום  המחובר  במאמר תשמש

ע ההוא הקיום  את סותר ""ושוב בלשון  ההוא הסותר על ידבר כנגדו, העומד ענין אלא"אפסי  .

" מלת כענין הקודם  המאמר את  מצמצם  "שאינו ובלתיאך, זולתי , ומבטלו."רק, סותרו אבל ,

מכך . תמנענו בלמוד חשקו מיעוט אפס חכם, תלמיד להיות מוכשר הזה התינוק תאמר כאילו

ומלת הכל. מפזרת  אשתו כי אפס לו, שיש השפע  רוב  מצד  מופלג  עשיר להיות  יוכל פלוני איש

"אפס" כמו סוף לשון ארץ" יז)"אפסי לג, "(דברים בבאור שיתבאר כמו סוף"פס. לומר  רצה ; ְֲֵֶָ

" מלת  שיבוא  מקום ובכל התחלה. המקוים את  סותר  לענין יוצא חלק אפסהדבר יהיה "

" מענין שבמאמר "הגםהראשון או כי" ב"אף המתחיל השני  וחלק דבר .אפס". סוף  מענין "

ג [הזו] שם-תאר ."והמלה או תאר-הפעל אם כ

"אפס" העם" עז ּכי אפס וכו' היא ּודבש חלב זבת  כח)"וגם יג, הגם(במדבר פירוש ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

תהיה  דבר סוף אבל  הזאת , הנחמדת  לארץ לעלות  כח מאמצי בכל שנשתדל שראוי 

" וכן העם. עז כי לבטלה אֹות ֹוהשתדלותנו אלי אּדּבר א ׁשר הדבר את ואפס  האנ ׁשים  עם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָל

לה)"ת ּדּבר כב, סוף(במדבר כי  תועלת . בהלוכך יהיה לא ללכת , רשות  לך  שנתתי  הגם  כלומר ְֵַ

לו  וקשה בדרך  מוחזק היה כבר שעכשיו לפי כי  בפיך . אשים  אשר את  לדבר  תצטרך סוף כל

" השם  לו אמר  שיצא קודם  אבל  לבטלה. מהלכתו שתהיה הסוד לו גילה הדברלחזור, את  ְֶַַָָוא

ּתע ׂשה  א ֹותֹו  אלי אּדּבר כ)"אׁשר  כב, "(במדבר בלשון סבוראךאמר שיהיה בלעם את להטעות  " ֲֲֵֵֶֶֶַַַ

ג צריך יהיה מדבריו שחוץ אלא  שירצה, מה לדבר יכול שיצונו "שיהיה דבר איזה לעשות כ 

" אמר שלפיכך  תעשה השם . "אותו ולא תדבר" לא"אותו הסוד בתחלה מיד לו גילה אילו כי .

כלל . מביתו יוצא היה

" תראה לא וכּול ֹו תראה קצהּו יג)"אפס  כג, "(במדבר תראה מאמר לא מיותרוכולו " ְְְִִֵֶֶֶֶָֹ

" מן כבר נשמע  שהוא  תראה לכאורה קצהו ""אפס באמרֹו חידש מה ועוד תראה . קצהו ?"אפס

ג אותו ראה לא הראשון  בפעם  ""הלא  שכתוב כמו במקצת  רק העםכ  קצה מׁשם  (שם"וירא ְְִֵַַָָָ

מא) העם ,כב, קצה רק אופן בכל לראות יכול היה לא בראשונה בו שהיה שבמקום  הענין אבל .

יכול היה שבו הראשון , מן טוב  אחר  למקום הוליכו ועכשיו לא. וכלל כלל  המקצת ֵושאר

היה  המקום, במזרח  משל בדרך כשהיה פעמים. וג' בב' רק אחת בפעם לא אך  העם, כל לראות 
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המ המחנה חצי  זהו רואה המערבית . המחנה חצי  רואה היה המקום  במערב ו[כשהיה] זרחית ;

" אחר(שוב)אקחשאמר מקֹום  כז)"אל  כג, סוף(במדבר כל סוף אבל כולו, הגוי  לראות  שתוכל ֲֵֶֶַָָ

כולו. ראיית  לא קצת, ראיית רק לך  יהיה לא פונה שאתה פנות  שכל אחד  בפעם  לא 

אביֹון  ב יהיה לא ד)"ּכי טו, הפרעון(דברים שעת שהגיע במי כאן  מדבר הכתוב  . ְְְִִֶֶֹ

משמטת שתהיה בתחלה שהזהיר השמטה, עליו ועברה בזמנו לשלם בידו היה ולא לשלם 

חבירו  את שהמלוה משמטת. היתה לא השמיטה אחר עד הפרעון זמן  הגיע  לא  שאילו החוב.

משמטת . השביעית  אין  שנים "74לעשר אמר אביֹוןולזה  ב יהיה לא ּכי אםאפס לומר רצה " ְְְִִֶֶֶֶֹ

השביעית , קודם  בזמנו לשלם  יכול  היה שלא  אביון של  החוב  השמטת על הזהרתיך אמנם 

שלא הגרוע  במעמד כך כל שיהיה כזה אביון מין בך יהיה לא  כי להשמיט  תצטרך לא לבסוף

אין ולפיכך  משמטתו. השביעית  שתהיה עצמו את לסמך נצרך ויהיה בזמנו, לשלם יכול יהיה

אח שאמר למה שוב סותר  ""זה הארץכ מקרב  אביֹון  יחדל לא יא)"ּכי  טו, מדבר(דברים שם כי  ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

לאביון מלהלוות  אכזרי יהיה שלא למלוה ׁשהזהיר  הפרעון. שעת  על לא ההלואה, שעת ְִִֶעל 

כמ דוחקו ""בשעת  שם  ּתעביטּנּוש והעבט וכו'  לבב את תאמץ וכו'לא ז-ח)" ועל(טו, . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָֹ

" אמר  ההלואה אל אביוןההצטרכות  יחדל לא בניכי  מצוים  יהיו שלא אפשר שאי לומר רצה "

ומין עשיר. שאינו מי שכן מכל ללוות , לפעמים נצרך  הוא  העשיר שגם  ללוות , הצריכים  אדם 

ואינו  לשלם  האביון  זמן  שהגיע הפרעון  שעת  על מיירי  והכא יחדל . לא ללוות  הנצרך  האביון זה

אע שלוה מה לשלם ידו לאל תמיד יהיה כי בך , יהיה לא אביון מין  וזה נצרך"יכול, שיהיה פ

" לזמנו. לפרוע  יכול שאינו ששכיח ממה ללוות , שיצטרך שכיח יותר כי יברכללוות . בר ְְִֵֶָָּכי 

ד)"יהוה  טו, בזמנו.(דברים לפרוע לטובה שווין  כולם  יד כעשיר , כעני  והיה

 וחז פשוטו. ס״א)ל"לפי  פסקא ראה, פרשת של(ספרי, רצונו עושין בשישראל כאן  דרשו,

" מלת אמנם מקום . של רצונו עושין בשאין כאן איכימקום, לשונות , ד' על הוראתו תחלת "

דהא אלא לשונות)דלמא בארבע משמש כי ד״ה ע״א צ גיטין על .(רש״י

" במלת  ישמש הפכו, ולקיים דבר לשלול כשרוצה והוא ורק, אך ענין ."כיהוא

" לשון אז ענינו מלת"אלאויהיה עליו שיורה הסותר הבדל זה ואין  זה. אלא זה לא  דהיינו ,

"אפס" מלת  כי זכרֹו. שקדם אפשראפס" אי אבל מתחלתו, מציאות לו שיש דבר על  תשמש " ְִ

" ומלת סותרו. ענין  שאיזה מצד בסופו גכילקיימו לו שאין  דבר על משמש מציאות"" כ

" מלת  תבוא  שלפיכך במקומו. ונכנס  אותו דוחה אחר  ענין כי בלשוןכימתחלתו, כשתשמש "

"אלא" מלת אחר תמיד  ""לא" כמו זה אלא זה לא והיינו ּכי, וכו' העמים  מכל מרּובכם ְִִִֵֶַָָֹלא

אתכם יהוה ז)"מאהבת ז, "(דברים הּגֹוים. ּברׁשעת  ּכי וכו'  בצדקת ה)"לא ט, "(דברים תאמץ. לא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

יד את  תפּתח  ּפתח  ּכי  וכו'  לבב ז-ח)"את טו, "(דברים מּמּנּו. ּכי וכו' עצ ּה את ת ׁשחית  לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יט)"תאכל כ, "(דברים ומלת תאכל. ממנו אלא שבאממנו דהיינו ּפרי ֹו דהיינו המאמר נושא " ְֵֹ

ב .74. ג, מכות 
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" מלת  הקדים לפיכך  תכרות, לא עצמו העץ  אבל העץ . "ממנו מן  למלת  המאמר"תאכל" דיוק כי  ,

" מלת ""ממנו הוא  מלת הקדים  הדעת  ובעץ "תאכל. ואמר מּמּנּו" תאכל יז)"לא ב, כי(בראשית ִֶַֹֹ

" מלת המאמר .תאכלשם נושא "

" העץ  הכרתת  לאיסור  ּבמצֹורטעם   מּפני לבֹוא  הּׂשדה עץ האדם יט)"ּכי  כ, .(דברים ִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ה  ""[אות ] ה האדםא  """ ופירוש התימה. "כיא וכלומר  דהא. לשון טעם , נתינת  נוטע" אדם  הכי

דבודאי  במצור? להביאנו מזומן  עץ  לך שיהיה והוא עצמו? לפורענות  השדה נטעיעץ  לא ֶַ

" ומאמר  במצור. מפניך ולבוא  לפורענותם  מוכן שיהיה דהכי , אדעתא השדה אינשי עץ  "האדם 

" לומר לו שהיה החסרים , עממקראות  שיבוא  בשביל השדה עץ  נוטע  האדם  לפניך"וכי  כן י

""במצור? כמו קין, הֹורג ּכל טו)"לכן ד, ּפרץ"75.(בראשית עלי ּפרצ ּת כט)"מה לח, (בראשית ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

" פרץדהיינו ""משפט ׁשמֹור.  מל פי ב)"אני ח, יתחּטא ,"76,(קהלת ולא יטמא  אׁשר ואיש ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶָָֹ

ההיא הנפׁש כ)"ונכרתה יט, "(במדבר ונכרתה פירוש המקדש על  כיוצא"ובא רבים ועוד . ְְְִִֶֶַַָ

למדו 77בהם . לכך, אותו נוטעין שלא לפי מאכל עץ  להשחית  התורה שאסרה הענין ומזה

שלא"חז  אחרת הנאה בשביל להשחיתם  שלא מיוחדת  להנאה שנעשו דברים בשאר אף  ל

הן להשחית , מותר אז הראשונה מן  מרובה האחרת  ההנאה כשתהיה זולת  בשבילה, נעשו

מאכל . עץ  והן דברים, שאר

מלות " מלת  שישמש בעצמו הענין  לאותו אופן"כימשמש להכניס דהיינו ,

ש  אלא אופן. ו כי"במקום והעברה, בׁשלּוח  הענין  זה על משמש אם"" העניןכי זה על מורה " ִַ

ע המתחייב  שהוא פנים, כל  ועל במוחלט  כך ""שיהיה [מלת ] תוספת התנאיאםי מלת  שהיא  "

" הזה הגמור . הדבר לי ּתע ׂשה לא)"אם ל, "(בראשית גד, בני יעבר ּו כט)"אם  לב, וירצה (במדבר . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

" אםבמאמר כךכי אופן על יהיה אם אלא ואופן  זמן בשום במציאות  שוב  לדבר  יהיה שלא  "

" אמר הנה ּתּתֹוצ ּוןוכך. מזבחֹותם את יג)"ּכי לד, אע(שמות כל"הנה על מחויבת  שהנתיצה פ  ְְִִִֶָ

צד על אם  כי  המצוה צד  על בה לדבר כאן  עליה המאמר  כוונת היה לא מקום מכל פנים,

מה  זה שכמו אחר. במקום  כך על שנצטוו מה מצד  האלילים את  לנתץ  עתידים שיהיו הסיפור,

אח ""שאמר אחרכ לאל  תׁשּתחוה לא  שלפיכךּכי המצוה, זאת של  מקומה כאן  אין  שבודאי  " ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

" אומר"כיאמר  הוא להלן אבל  אחר. ממקום כבר  שידעת  מה דהיינו , , להם ּתע ׂשה ֲֶֶַָֹכה

ּתּתצ ּו מזּבח ֹותיהם ה)"את ז, אמר(דברים ובמוחלט מצוה בדרך הנתיצה על לדבר שהכוונה ְְִִֵֶֶֹ

" אםלשון  ""כי וכן  א ׁש. צלי  אם ּכי  נא מ ּמּנּו ּתאכל ּו ט)"אל  יב, אכילה (שמות היתר  בו לך שאין  . ְְִִִִֵֶַָֹ

" אש. צלי  אלא אופן, שאר  הן מבושל, הן נא , הן  אופן, ּכיבשום  וכו'  ּבׁשערי לאכל תּוכל  ְֱִִֶֶַָֹֹלא

אלהי יהוה יבחר א ׁשר ּבמקֹום  ּתאכלנּו אלהי יהוה לפני יז-יח)"אם יב, "(דברים אׁשר. אם ּכי  ְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

ממעי ד)"יצא טו, בזה.(בראשית וכיוצא ִֵֵֵֶ

לו .75. יעשה מה מפורש  נאמר שלא רש"י. שם עיין

רש"י .76. פירוש  שם עיין

הבנתם .77. להקל אחת , מלה חסרות משפטים שהם
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מלשון "ג כ " כמו תנאי לשון רחץוהוא  אם  ּכי הּקדׁשים  מן  יאכל ְֳִִִִַַַָָֹֹולא

ו)"ּבּמים כב, "(ויקרא יטהרכענין אׁשר  עד יאכל לא ד)"ּבקדׁשים כב, "(שם אל. ע ֹוד תבֹוא לא ְֲֳִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ּבה  חפץ אם  ּכי יד)"המל ב, "(אסתר שמושי אלה בשני והטעם  בה. חפץ אשר אםעד אחד ."כי  , ִִֵֶֶַָָ

" ששאר אםאלא  אםכי  כי  אופן  בשום  הדבר  יהיה שלא  ובאופן, בענין התנאי  על משמש "

ו  פלוני . אם"באופן  "כי בלשון  המשמש אשר" לדברעד יהיה שלא בזמן , התנאי על מורה "

ג ובא  פלוני. בזמן אם כי ""מציאות  מלת  אחר הרוב  על ""לאכ כשאר  ו כי, אם"" שבמקרא .כי "

" בלי  ""לאולפעמים  כמו אחיכם, ּבב ֹוא אם ּכי  מזה, ּתצאּו אם פרעה טו)"חי  מב, כי(בראשית . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַֹ

" שבאםמלת  מזה "" "תצאו מלת  חסרון  ממלא ""לא" ומלת  כשאראם. ומסופק, תלוי תנאי  "

"אם" ופירושו שבמקרא . תלויות  בוא" בזמן אם כי  ליציאתכם מקום  יהיה אם  פרעה חי

ג"אחיכם וישמש ."" כמו והתנאי ההחלט  מן  מורכב  בלשון לפעמים  הּכסףכ ּתם  אם (בראשית"ּכי ִִֶֶַַ

יח) "מז, "תםכי  גמור . החלט הוא  תם" והחלטואם  תנאי הוא וחבורם  תנאי . הוא  שמלת78"

"כי" לשון  "דהא" ומלת  טעם , ונתינת  "אם" מלת  שלפיכך  תלוי. תנאי ומלתכי" מפסיק, בטעם  "

"אם" למלת  דבוק במקף הארץ"תם" למושל העם שיאמר הנמוס מן  אינו כי  המאמר, ושיעור .

ידו, תחת  אל הביא  המדינה קניני  "79שכל שאמרו וזהו לכך. הביאם שהדוחק נכחדאלא  ְֵַֹלא

אעמאדֹוני ג"" והוא  וכו'. והמקנה הכסף תם  באמת אם כי  הנימוס כנגד שהוא אחד"פ כ ֲִֵ

" אמרו כאילו החסרים, לאמרֹו?ממקראות הדבר נכחיד מדוע  הכסף תם אם ."כי 

 מלתג ""שמושו לשון  תורה רק כ הראשונה בהנחה כי הׁשאלה, בדרך  אבל "ְֶַָָ

" כמו כמוהו. או עמו עוד שאין  בודד דבר דהיינו בדידות , על לבד ֹוהמלה האדם הי ֹות טֹוב  "לא ְֶַָָָֹ

יח) ב, "(בראשית לבד, היריעֹות  טז)"חמ ׁש לו, "(שמות המלה ושרש "בד. בשרש שיתבאר כמו ."בד" ְְִֵַַָ

" בלשון לשמש ובפני"רק והושאל לבדו כעומד הוא הכלל מן שיוצא  שזה הכלל . מן  ויציאה ,

" מלת עם  בצרוף אם  כי  הרוב  על המלה תבוא לא  ולפיכך  ו אךעצמו. ו רק "" להורותזולת"" "

" כמו זולתו. ואין יחידי הכלל [מן] לכםשיוצא  יע ׂשה לבדֹו הּוא  נפ ׁש לכל יאכל אׁשר  שמות"א) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

טז) "יב, לב ּדי. אני רק טו)"ואמלטה א, "(איוב לבדה . חצֹור  את יג)"זּולתי  יא, נמצא(יהושע ולא . ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ

" "לבדשמוש בלשון "רק " והוא אחת , פעם  אם  כי  "ׁשמ נזּכיר  ּב יג)"לבד כו, כל(ישעיה אבל . ְְְְִֶַַ

" מלבדשאר  בלי  כשבא שבמקרא וכשבא"" הכלל. מן  יציאה לשון  לא אבל בדידות  לשון הוא ם

מ [אות ] המ"עם חסרון  הממלאים מלות בשאר  או לאחריו או לפניו לשון"ם  משמש הוא  אז ם

""חוץ" כמו השאר, מן  מקצת  והוצאת  תנאי  לשון לא אבל זה . עוד מזה חוץ  דהיינו נׁשי, ְְִֵַמלבד

יעקב כו)"בני מו, "(בראשית החֹוד ׁש, ע ֹולת  ו)"מלבד כט, "(במדבר הּפרזי, מערי  ה)"לבד ג, .(דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

התנדב" ּכל על ו)"לבד א, "(עזרא שמלת  מעל. ה[אות] חסרון  משלים """ אמר  וכאילו לבדם  ְְְִֵַַַַָ

התנדב ""מ ּכל וכן מצאתי. זה ראה כט)"לבד ז, "(קהלת "ראה . כמו מקור, זה בטֹוב" (קהלת"ּוראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

א) "ב, אמר מצאתיוכאילו עוד זה מראות "לבד לשון הלשונות אלה וכל וכו'. ."חוץ"

זה.78. וגם זה גם

הון .שמיי79. אהבת לו חסים
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הראב יא)ע "שכתב  ד, אסתר "(על מלת  מלבדלעולם  עם  יבוא  לאחריו "" או לפניו ם

" והוא אחד, ׁשמזולת נזּכיר ּב יג)"לבד כו, [עכ(ישעיה ."" מלת  שיהיה לומר ורצה "לבדל]. ְְְְִֶַַ

" לשון  על פנים  כל  על  "חוץמורה ללשון  קרוב שהוא ו אך" ב[אות]"רק "" אם כי  נמצא  לא  ,

""מ זולת לאחריו, או לפניו שמךם  נזכיר  כך מלבד בלי שבא  יציאת"" על מורה הכי ואפילו ם .

" שארי כל אבל השאר. מכלל  מלבדדבר בלי לשון"" לא  הלשונות , לאלה כלל ענין להם  אין  ם 

"חוץ" לשון ולא ""רק " ללשון לא ענין לזה שאין בדידות . לשון  אם  כי  "חוץ, ללשון ולא "אך"

אסתר"רק "ו  מגילת  של אשכנזי לתרגום והמבאר יא). בראב(ד, השגיאה ידע"תלה לא כאילו ע 

והוא "80לבד, שמלת המבאר זה שהבין מה גם  ידע . לא  אתלבד המל לֹו י ֹוׁשיט  מאׁשר  ְֲִֵֶֶֶֶַַלבד

וחיה  הזהב יא)"ׁשרביט ד, ג(אסתר הוא  ,"" לשון  בכלל"רק כ המאמר  זה הכניס  זה ושבעבור . ְְִַַָָָָ

ג הוא  שבמקרא , זרות  לשונות ""שאר  מלת  כי  בידו. טעות  כשארילבדכ הוא  המאמר  שבזה "

" מלבדמלות  שעם  """ לשון  לשמוש ""חוץם , לשון  היה שאילו כאן"רק . שאין במשמעו והיה ,

" שאמרה זה מה יקשה השרביט, הושטת  רק המלך  אל בביאה המות מן  להנצל  אחר  ֲִַואניאופן

המל אל  לבֹוא נקראתי  ""לא לומר לה הש ,היה לי  הושיט לא  תלוירביטואני הכל אם " ְִִֵֶֶֶַָֹ

א ועוד השרביט. השרביט"בהושטת  אל להגיע אפשר  אי  כי  המלך אל לבוא  לעולם  אפשר אי  כ

לשם לבוא בעצמו יסתכן  פתי  ומי  מות. בן הוא וכבר הפנימית , החצר  אל תחלה ביאה מבלי

" שמלת ודאי  אלא  הנס? על  עצמו גלבדולסמוך שבכאן """ לשון מאשר"חוץכ חוץ  דהיינו ,

שקרא דהיינו המלך , ברשות  הבא והוא המלך. אל הבא יומת שלא  אופן  עוד יש המלך, לו יושט

בכח נסתר הוא לפיכך לומר , צריך שאין  ודבר  הפשוט האופן  שהוא ולפי  לבוא. המלך  לו

" להמיתהמאמר  דתֹו אחת יּקרא , לא א ׁשר ואּׁשה איׁש יא)"ּכל  שאם(ד, מזה הפשוט שהמובן ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ

דהיינו  שכיח , הבלתי האופן מן חוץ שהוא השכיח האופן והוא יומת . לא המלך מאת  נקרא

נמצא המאמר  בכח ההסתר  זה ובכמו ברשות. שלא  החצר  אל שבא למי  השרביט הושטת

" אמר  לזה דוגמא במקרא. ונכרתה למאות ּטמא  יהוה מׁשּכן את  יתחּטא, ולא ּבמת  הנֹוגע  "ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

יג) יט, מקדש (במדבר שבביאת אלא כרת? יתחייב והוא המשכן? יתטמא המת  דנגע  משום אטו ,

הטעות מן עוד שיש ומה מעצמו. מובן  שהוא לפי המאמר מן  וחסר מדבר, הכתוב בטומאה

הנ המבאר ""בדברי בין  בהפרש מלבדל עם  """ בבאור לפנינו יתבאר  מלבד ובין  לאחריו ."בדם 

הענין שיהיה כדי באריכות, התנאיות  המלות  בהבדלי  שדברנו מה בקצור  לך שנכפול

לפניך: סדור

"גורע .אך באופן או מוסיף באופן  אם  בדבר דבר  מצמצם  "

" העדר .רק צד על או קיום  צד  על  אם  מדבר, דבר שולל "ְֵֶ

"בתחלה.אפס שנתקיים  מה לבסוף סותר "

"עכי בתחלה מיד הדבר סותר בהעברה."" אמנם במקומו, אחר דבר הכנס י

ידע .80. שלא  זה הוא אסתר, למגילת  התרגום  בעל
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"אם עכי  הדבר  סותר  ההחלט ."" צד  על  במקומו דבר  הכנס י 

"במאמר .זולתי עיקריים  ששניהם  דברים  בשני  ההבדל על "

"דברבלתי בב' ההבדל על שאחד" בזמן והיינו במאמר, טפל והשני עיקר שהראשון ים 

שני: של הפכו

"מלבד [אות] עם שווין"" שניהם  אבל  טפל . והב' עיקר  שהראשון דברים  ב ' על  ם ,

לזה. זה בשלילה או בחיוב

"מלבד [אות ] בלי  ללשון"" נשאל אחת פעם רק הבדידות , על  הנחתו עצם ם

רק. של 

הנחתם כפי  אמנם שזהו שתדע צריך  אבל המלות. אלה בהבדל לנו שנראה מה שיעור

ג ישמשו לפעמים  אך  הרוב, על  שישמשו מה וכפי  ""הראשונה זה. תחת זה "אךכ בלשון ,"רק "

"רק "ו  בלשון גאך" הוא כן  כי וכדומה, והענין ."" מתדמי -היחוס והשמות המלות בשארי כ 

" במלת  תמיד הכלל מן ויציאה ההבדל  להוראת ""חוץהשתמשו כמו שוחטין, הכל 

וקטן שוטה מחרש א)"חוץ ב, "(חולין המים, מן חוץ וכו' מערבין  ב)"בכל כו, מלשון(עירובין והוא .

לעיר" הסמיך"מחוץ המקרא  שבלשון  וכמו בכלל. כנוס אינו מבחוץ  הוא שהדבר דהיינו ,

" מלת "לבדלפעמים כמו לבדי" אני טו)"רק א, "(איוב לבדה , חצֹור  את יג)"זּולתי  יא, לרמוז (יהושע ְְֲִִִֶַַַָָָ

רז  תפסו עוד . ואין הכלל מן  יוצא לבדו הוא המותנה ג"שהדבר הכלל זה ""ל במלת "חוץכ

" 'חוץ 'ואמרו  בו שנאמר במקום  אפילו הכללות מן למדין  א)"אין כט, נאמר(עירובין שלא כל 

" פלוניבפירוש מדבר "חוץ  במלת שמשו וכן  בלבד. הדברלבד" וצמצום  התנאי להוראת "

ערוד" שיכיר א)"ובלבד  נט, "(חולין לוקט, יראנו שלא  ב)"ובלבד לו, .(ברכות

.ובענינו במקומו הקבוע  לדבר דבר ביאת דהיינו שאליו, הגבול  על מורה מלה. בסגול, 
למ ה[אות ] המלה ""ושרש כמו שאליו, הגבול על  שמושו שרוב  בלבד, לאיש,ד לשדה, לבית,

ולעשות לשמר וללמד  ללמוד  לארץ , הלמ"למקום , לדבר אפשר שאי ולפי  האל". בו נתוספה ף"ד,

" מלת ""אלונעשה  בין הפרש ויש למגבול. עם שאליו [מלת]"" עם שאליו לגבול ."אל"ד,

שבהשגת"שהלמ המתנועע , התנועע שבעבורו התכלית  בעצמו הוא שהגבול במקום תשמש ד 

ג הושג ומלת"הגבול אחת. בבת  והתכלית  המעשה ונשלם  המבוקש התכלית עמו תשמש 81כ  אל

המבוקש, אל להגיע  אפשר ידו שעל אמצעי הוא אבל התכלית בעצמו איננו שהגבול  במקום 

הדמיון עדיין. שלם  אינו והמעשה התכלית, הושג  בלתי עדיין  "82ובהשגתו יהוה בזה, ְִַָויקרא

ההר רא ׁש אל  כ)"למ ׁשה יט, "(שמות בשמו למשה השם שקרא ההרדהיינו ראש אל  עלה ."משה, ְֲֵֶֶָָֹֹ

"אל ".81. מלת בצירוף

לכך .82. דוגמא 
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שישמע היתה הקריאה שתכלית  שלפי  אלא העליה. גבול ההר  וראש הקריאה, גבול  משה ִַָוהיה

ג הושג משה את הקריאה ובהשגת  השם, מאת  נקרא  שהוא  אמר"משה הקריאה תכלית  כ 

בלמלמשה " התכלית"" היה שלא העליה. תכלית  לא העליה גבול אמנם היה ההר  ראש אבל  ד,

א ההר ראש ואין  הלוחות , לקבל מוכן שיהיה אם כי  ההר בראש משה והכשר"שיהיה הכנה רק כ 

" במלת  אמר לפיכך  המאמר. ""אללתכלית ההר, ראש ""אל אחרות  במקומות אמר ולזה ויקרא.

משה  שיקבלאל לתכלית  אם כי  נקרא, שהוא  שומע  שיהיה לתכלית הקריאה כשאין והיינו "

התכלית . אל המביא  המחויב  האמצעי אמנם והקריאה לישראל . וישמיעם  השם דברי

" אחד במקום יאמר הנתינה לבפעל  א ּתן  יח)"אׁשר לח, למ(בראשית כ"ב [אות ] עם ף"ד  ְֲֵֶֶ

" אחר ובמקום  אליהכנוי , א ּתן  טז)"א ׁשר כה, "(שמות כאלבמלת  עם  עם"" שבנתינה הכנוי. ף ֲֵֵֶֶֶ

ובקבלה 83ד"למ דבר, מקבל המקבל שיהיה הנתינה, תכלית בעצמו הוא הנתינה פעל יהיה

" עם  ובנתינה אחת. בבת  התכלית  עם  הפעל נשלם  התכלית ,אלההיא הכשר רק הנתינה תהיה "

אח יבוא עצמו אח"והתכלית  המקבל שיעשה מה שקיבל ."כ בדבר כ 

" אמר ההגשה ויאכלבפעל לֹו כה)"וּיּגׁש כז, וא"בלמ(בראשית עם שהיתה "ד הכנוי, ו ֶַַַַֹ

" אמר  אחר ובמקום לו. וסמוך קרוב  המאכל שיהיה דהיינו התכלית בעצמה אפריםההגשה ְֶֶַאת 

אליו  וּיגׁש ּבׂשמאל ֹו מנׁשה ואת  וכו' יג)"ּבימינ ֹו מח, ויאל"(בראשית עם  שתכלית"" הכנוי. ו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ביחוס הנופלות  הפעולות שאר בכל  וכן  ממנו. שיתברכו רק ליעקב סמוכים שיהיו לא ההגשה

בהם; וכיוצא שמיעה, השקפה, נטיה, פניה, ירידה, עליה, יציאה, ביחס הליכה כגון שאליו, גבול 

בלמ שיבואו ""אותן מלת  עם  ואותן המבוקש; התכלית בעצמו הוא הפעל יהיה יהיה אלד "

אח שיבוא לתכלית  והכנה הצעה רק האשכנזי"הפעל יעשה וכן  השגת84כ . שיהיה כוונתו אם

ארטיקל בלי יאמר אחד בו המבוקש והתכלית געהן)85הגבול בעט צו געהן, טיש בזה,86(צו וירצה

שהגבול כשכוונתו אכן  ובמטה. בשולחן המבוקש הרגיל התכלית דהיינו והשכיבה. ִָָהסעודה

עם יאמר המתאחר לתכלית  ההכשר רק השולחן ,87(ארטיקל)יהיה אל הקירוב על  אמנם וכוונתו

הלמ שמוש שבין  ההבדל  וזה מלאכה. לשאר או לסעודה אם  תכלית  לאיזה עדיין נודע  ד"ולא 

" מלת שמוש ."אללבין 

 רש שהניח  ז "הכלל ז)ל"י  כד, כולם(בראשית דבור, אצל הסמוכים  ולהם לו לי שכל

" בלשון "עלמתורגמים  או ע"בשביל" והיינו ."" מחבורי ב' בחלק שהפרשתי מה יריעותפ

בלבד .83.

הגרמנית .84. בשפה

"פרט ".85. של במובן לועזית, מלה

"די ".86. מלת בלי כלומר  למטה. ללכת לשולחן, ִללכת

"די ".87. מלת יוסיף גרמנית בלשון ִאז
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"88"שלמה  שפעל  והוא לאמירה. דבור דהיינו דבורבין שבדבור הגשמיי החלק על  מורה "

האלפ בשפתיו האדם  יבטא שאם עד המבטא  כלי  בית"תנועת  נקרא"א  כתוב שהוא  כסדר א 

""ג ופעל דבור. המתהוה אמרכ שבו השכלי  המובן דהיינו שבדבור, הרוחני החלק על מורה "

ומאחר"ע שכליי . ציור השומע  בנפש המציירים ומאמרים ותיבות מלות  אותיות  קשור י

הלמ בפעל"ששמוש זה יצדק לא שוב  שבארנו, כמו עצמו של תכלית שהוא  פעל  להוראת ד 

עדבור" שיושלם אפשר  תכלית איזה כי  המבטא . הברת  שהוא בבחינת  בעלמא"" דברים קול  י

שהוא  עליו לומר נוכל ולהם"שנהיה לו הלמדי"לי  אלה במשמעות  שיש תכלית?", השלמת ן

אח המתהוה השכלי  בציור אם כי  ההברה בהשלמת  נשלם  התכלית  שאין שקר, על"והוא כ

" כנוי רק בו יצדק לא לפיכך הציור . לזה תשמיש כלי רק והוא התכליתאלידו, על  המורה "

א ובהכרח לפעולה. ""המתאחר  או כ על לשון  ענינם  דבור אצל הסמוכים  ולהם' לו 'לי  כל

"89"בשביל פעל  כן לא תכלית . לא סבה, עליו אמרדהיינו שבדבור השכלי הענין  על המורה "

למ ה[אות ] שמוש פעם  היטב  וסיפור"יצדק הגדה כגון תכלית , בעצמו שהמאמר בזמן ד 

ג הושג להמקבל  המאמר ""שבהגעת שמוש ופעם  במאמר; המבוקש התכלית  בזמןאלכ  "

וכדומה  ואזהרה וציווי שאלה כגון ממנו, שימשך  לתכלית והכנה הקדמה אלא אינו שהמאמר 

לשון רק בו שיפול שאלה, המאמר מענין  שיהיה בזמן  שאפילו הענין . חומר  שיהיה מה כפי הכל

אעפ"אל" בלמ", לפעמים בו מצינו ב"כ ולפעמים  ""אל"ד כגון  ויאמר. לאברהם  אבימל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹויקרא

לנ ּו עׂשית מה וכו'לֹו ט)" כ, "(בראשית לומר  שייך יותר היה הנראה עשיתשכפי מה אליו ויאמר ִֶָָָ

אלא"לנו  מבוקשתו? תכלית  עדיין השיג לא ובשאלתו מאברהם , תשובה מבקש היה הלא כי .

כעין קיומת . שאלה אם  כי תשובה, הצריכה שאלה שם היתה לא המאמר דקדוק שלפי 

" הצלוחית את  ששיבר לתינוק עשית?ששואלין  זאת מןמה תשובה מקוים אנו אין שבודאי "ִַַ

חפץ היה לא שאבימלך כאן הענין הוא וכן  מעשהו. גנות  לו לרמוז אמנם  כוונתנו אבל  התינוק.

במאמר שחתם  וזהו עשה. טוב לא פנים כל שעל לו הגיד רק כך . על  לו שישיב  מאברהם  כלל

עמדי" עׂשית יעׂשּו לא א ׁשר אמנםמע ׂשים התנצלות . שום עליו שייך  שלא מוחלט גנות  שהוא " ֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ

שאחריו י)בפסוק "(כ, שוב  הזה?אמר הדבר  את  עׂשית ּכי ראית  מה אברהם אל  אבימל "ויאמר ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הצריכה  שאלה שהיא כך , לעשות שהניעתהו הסבה על פשוטה שאלה אותו שאל שבכאן 

" במלת שימש לפיכך  ."אלתשובה.

90הלמ שמוש רק בה צודק היה הנראה שכפי  התשובה שהתשובה "בענין  למה ְַד

" ב ]כנוי [שימוש ולא תכלית , ב"אלבעצמה פעם  בה נמצא הכי  ואפילו ""אל", כמו ּכי. ְִָָ[והיה

יד ּבחֹוזק אליו ואמרּת זאת ? מה לאמר ] מחר  ּבנ יד)"יׁשאל יג, בלמ(שמות ופעם ."" ואמרּתד ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

היינ ּו עבדים כא)"לבנ ו, דרך(דברים שהשואל התשובה. תהיה השאלה חומר  שלפי  אלא ְְִִִַָָ

" זאת?סתומה עדמה שאלתו מספקת תשובה לו ליתן  לנו אפשר אי  תם, איש שאלת  שהיא  "

תשע "ו)במהדורתנו88. בנדפס .(שנת  501 ,499 עמ' א , יריעה ד חלק תחילת הוא

לעיל .89. רש "י כדברי

י"ג.90. שמות  בספר אמירות בענין  אחר, לנושא  עובר הרב  כאן
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ג לו משיבין אנו ולפיכך  שאל . מה ועל שאל מה יודעין  אנו בשאין  ספק, עוד לו ישאר כ"שלא 

שיפרש  כדי מוגבלת בלתי  "91תשובה כנוי שייך זה ועל שוב , לו ונשיב אולם"אלשאלתו .

" בהגבלה אתכםהשואל אלהינ ֹו יהוה צוה אׁשר  והמׁשּפטים  והחקים העדֹות  כ)"מה ו, (דברים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

ג לו להשיב  צריכין אנו שאלתו, ענין המפרש חכם שאלת  במסופק "שהוא כל92כ לו ולהגיד 

בלמ שמוש יפול זה ועל מבוקשו. תכלית  בתשובתנו משיג  שיהיה עד  לסופו מראשו ד"הענין

"לבנ השאר ."ואמרּת על יוקש הענין ומזה . ְְְְִַָָ

הלמ שמוש שבין  ""ההבדל לשמוש שהלמאלד  ההבדל יבוא תמיד"" בא הכנוי עם ד

" כמו היחידות  להםבסימן  לך לו ""לי  ומלת  "אל. כמו הרבוי  בסימן  תמיד יבוא הכנוי עם  "אלי"

""ביו  הרבים  סימן שהוא נעה אליהםד אליך הלמ"אליו ששמוש למה כי והוא גבול". להוראת  ד ְַ

" מלת  כן שאין  מה היחידות . סימן רק בו יפול לא לפיכך כלום  עוד חסר  ואין "אלהתכלית

יש  הרי  עצמו, בפני גבול שוב  הוא והתכלית  התכלית , אל  המכשיר הגבול על אמנם המורה

גבולות ויותר וד ' ג' ולפעמים  התכלית , וגבול הפעולה גבול דהיינו אחד, מגבול  יותר תמיד כאן 

" במלת יצדק כך  משום קודמות . רבות לפעולות מצריך המבוקש התכלית עםאלכשיהיה "

" מלות וכענין הרבוי סימן  ו "עלהכנוי ""תחת", הרבוי, בסימן  תמיד יאמר  הכנוים שעם  עלי,

עליהם ""עליו תחתיהם, תחתיו ותחתיותתחּתי  עיליות  אפשר תכליתי  דבר שבכל מה לפי " ַ

גבוה. מעל  וגבוה עמוק, עמוק הרבה,

הלמ שהן שתדע  ""ראוי מלת והן לאלד שאליו, הגבול בהוראת  הוראתם" לפי יצדקו א 

לּפֹועל , שחוץ לגבול היוצאות  בפעולות רק וכיוצא93זאת  והלוך עליה ירידה עשיה אמירה כגון ֲִֵָ

ההתפעל יחוסי כגון הפעולה תגיע  שאליו הגבול  בעצמו הוא  שהפועל בפעולות אבל בו.

ודומיהם ושינה שתיה האכילה פעל וכן  עצמו, של גבול להיות עצמו את מעמיד  שהאדם 

ג זה ובכלל עצמו, בשביל  האדם  האבלות ,"שעושה כגון והזדעזעותה הנפש רגשת פעולת ֵכ

האדם שאין ודומיהם , וצחוק לעג  וזמרה, שירה וששון, שמחה וההספד , הקינה והיגון, הבכי 

הלמ שמוש תמיד יהיה לבו, כובד להקל  רק ממנו, חוץ גבול איזה אל להגיעם  אותם  ד"עושה

" מלת "אלאו לשון בהם, שיבוא ו על" שאליו."בשביל"" גבול לשון לא  ,

" "אלמן מלת ""אּלה " כמו נוכחים  לעשותם  נסתרים  על הרמז והוא הדברים, "אלה ֵֶ

" מלשון ה "אלוהוא ה[אות] תחסר ולפעמים  אליהם . שהכוונה אותן  לומר ורצה ,"" ֲִָָלאנ ׁשיםא

דבר ּתעׂשּו אל ח)"האל  יט, "(בראשית האל, הּתֹועבֹות  ּכל  את כז)"ּכי יח, .(ויקרא ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

" מן  "אלנגזר שם  "אולם" מלשון  אולם  נקרא חדר , שלפני חדר על שהנחת ֹו ,"אל" ַָָ

" הפנימי. החדר  אל המביא הּביתדהיינו היכל ּפני על ג)"והאּולם  ו, "(מל״א הׁשער, (יחזקאל"אּולם  ְְִֵֵַַַַַַָָָָ

ב) .מו,

שואל .91. שהוא  מה ויפרט  דבריו ירחיב שהשואל 

ופקפוק.92. ספק זו מלה ענין כאן ואין לו, שמספיק מה

זה.93. מעשה או זה דיבור שהפעיל למי חוץ יוצאות 
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" מלת בין הפרש ויש דבר. לשלול הציווי  על מורה מלה ּפּתח , מלתאלב [ניקוד] ובין " ַַַ

"לא" שמלת הציווי . על המורה "לא" ומלת הגוזרת . הציווי  על מורה הבלתיאל" ציווי  על " ַ

" מלת  שענין או "לאגוזרת. מלת  וענין מוחלטת , שלילה ולהבנתאל" מוחלטת . בלתי  שלילה " ַ

אבל בכך  רוצה שאינו דהיינו הכפיה מצד חיוב  חיובים, מיני ב ' שיש שתדע  צריך  הענין  זה

מצד חיוב מינים, ב ' שוב הרצוני  והחיוב בכך . שרצונו דהיינו הרצון מצד וחיוב  לכך , מוכרח 

תאמר כאילו והנימוס. התועלת  מצד דהיינו הראוי מצד  וחיוב המוסר, מצד  דהיינו הדין 

נׁשיהּו לׁשלם  מחויב  הרצון94שהאדם ומצד כך . על וכופהו לשלם מחייבו שהשופט הכפיה מצד ְְִֵֵַ

לווין . בפני  דלת  לנעול  ושלא  לבעליו הדבר להחזיר המוסר ומצד חוב , בעל  יהיה שלא ָשרוצה

עוד לא ילוו לא אחת , בפעם  ישלם  לא שאם עצמו בפני  דלת  לנעול שלא התועלת ומצד

יאמר ההכרחי  החיוב על  החיובים. מיני  אלה בין היטב הבדילו אשכנז ובלשון  אחר. בפעם 

המוסריי 95(מוזט)האשכנזי  החיוב  הראוי (זאהלטן)ועל  החיוב ועל אז-מעגן), דבר(גהעריג ועל , ָ

גמור רשות  הבדל(קענען)שהוא שאין  החיוב. בלשונות הבדל נמצא לא עברי בלשון  אבל  .

" מּצֹותבאמרו ּתאכלּו יח)"ּבערב  יב, "(שמות לאמר ֹו גמור, חיוב  בׂשרשהוא ּתאכלּו הערּבים "בין ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

יב) טז, "(שמות בין  גמור; רשות  ימיםשהוא ׁשבעת ּתׁשב ּו מב)"ּבס ּוּכת כג, "(ויקרא לבין  ואּתנ ּו, ְְְִִִֵַַָָֹ

ּוסחר ּוה  ׁשבּו לפניכם  ּתהיה והארץ  י)"ּתׁשבּו לד, רז (בראשית נחלקו שלפיכך  כתובים". באיזה ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

רשות או חובה הם אם  בלשוןחיוב  א)הנאמרים  ג, ר'"(סוטה דברי רשות  א ּׁשּתֹו', את ְִִֵֶ'וקּנא

חובה. אומר עקיבא ר' ישמעאל, ר' דברי רשות  יּטמא', 'לה חובה. אומר עקיבא ר' ִַָָישמעאל ,

חז  בלשון  אבל חובה. אומר עקיבא ר ' רשות , אומר  ישמעאל ר' ּתעבֹודּו', ּבהם  ל"''לע ֹולם ְֲֶַָָ

ג ""הבדילו בלשונות החיובים בין  ורשאיכ  ראוי , צריך , ג"חייב , פירשו האופן זה ועל עניני". כ

מים נטילת כגון  רשות . משום וזה חובה, משום וזה מצוה, משום  שזה אמרו החיובים ,

רשות . נטילות  כל ושאר ראוי , שחרית  ידים  ונטילת חובה. אחרונים ומים מצוה. ראשונים

המעשה קיום צד על  בחיובים הבדל אשכנז בלשון שיש בחיובים(אקטיף)וכמו הבדל  יש כך  ,

המעשה עזיבת צד ההכרח(אינטרמיסיאן)או(נעגאטיף)על מצד  העזיבה על  האשכנזי  יאמר .

ניכט) המוסר(דארף ומצד ניכט). השלילה(זאל ועל ניכט). הרשות(גהעריג שלילת ועל הראוי. מצד 

ניכט)הגמור  .(ברויכט

" במלת כלל בדרך השלילות  אופני כל על  ישמש בלשונו, העברי  גם הןלאיבדיל "

" כמו הסיפור  צד  על עשה שלילה אעשה ","לא ""לא כגון  במוכרח הציווי צד על והן  תרצח. "לא

תגנב" שבתורהלא לאוין כל ושאר ניכט)" "(דארף מלת בתוספת ולפעמים, ""תוכל. כמו ֹלא,

הּפסח את לזּבֹוח ה)"תּוכל  טז, "(דברים ,ּבׁשערי לאכל  ת ּוכל יז)"לא יב, השלילה (דברים על והן  . ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

" כמו המוסר  הּואמצד ברּו ּכי  העם , את  תאֹור  יב)"לא כב, "(במדבר הגמור  הרשות ועל לא. ִֶָָָָֹֹ

מאּומה  לי  לא)"ת ּתן  ל, "(בראשית מלת שמוש זהו ."לא. ְִִֵָ

שלו .94. החוב

במדויק.95. ולהעתיקם לפענחם  וקשה שונה, בפונט  באותיות  ראשונה במהדורה כאן נדפסו באשכנזית המלים
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" "אלמלת כמו והנימוס הראוי  מצד  השלילה על בפרטות  ברעתי" אראה "ואל ְְְִֶֶַַָָ

טו) יא, "(במדבר ימֹות, ואל ראּובן  ו)"יחי  לג, ההכרח(דברים מצד מחויבת  שהשלילה במקום  ואף . ְְְִֵַָ

" במלת שם  כשישמש היה אלוהמוסר  כאילו קלה, אזהרה בדרך רק הדבר על להזהיר בא לא " ַ

המתיחסים דברים  אף כוללת  שהאזהרה במקום  והוא הראוי, מצד  רק נמנע בלתי הדבר 

נמנעים שאינם הכרחית; שלילה לשון בהם  יצדק שלא עצמה, העבירה ואינם העבירה למעשה

" כמו גופא. העבירה לידי  לבוא  שלא וסייג  גדר מצד האליליםרק אל  ּתפנּו ד)"אל יט, (ויקרא ְֱִִֶַָ

" כמו זה אליליםאין  לכם  תע ׂשּו א)"לא כו, נמנע(ויקרא והוא האלילים עשית  גמור .96שהוא ֱֲִִֶַַָֹ

עבודתה  לידי מביאה אליהם שהּפניה אלא האלילים עבודת אינה האלילים  אל  הּפניה ְְִִָָאבל 

" בלשון  אמר ""אלולפיכך אמר דקרא ובסיפא לכם. תע ׂשּו לא  מּסכה מסכה "ואלהי  שעשית , ֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

" בלשון  אמר  גופא, זרה ""לאעבודה וכן  בהם. לטמאה ּתבקׁשּו אל וכו' הא ֹובֹות  אל  ּתפנּו "אל  ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

לא) יט, "(ויקרא לשון  בשניהם בעצמםאלאמר  אינם עמם  להשתדל  והבקשה אליהם שהּפניה " ְִַָ

" וכן  וידעוני . אוב להזנֹות ּהמעשה ּבּת את ּתחּלל כט)"אל  יט, "(ויקרא אמר אתלא תתן לא  ְְְְִֵֶַַַָ

לזנות גמורבתך  נמנע  שהוא  "97" אמר ּתחּללאבל ללכתאל בתו את  יפקיר שלא  הפקר, דהיינו " ְֵַַ

" עליה. עינו וישים אותה ישמור אבל זנות , לידי  המביא לבה נאבדרך מּמּנּו ּתאכלּו (שמות"אל ְִֶַָֹ

ט) וכמאכל"אעיב, קצת שנצלה דהיינו עצמו מצד  מותר אופן  בו יש גמור, נמנע  נא שאכילת  פ 

" איסור לידי יבוא שלא צרכו כל  נצלה שיהיה ראוי הגדר  שמצד אלא דרוסאי, ""נאבן ַאל.

אחיו  את אי ׁש יד)"ּתֹונּו כה, אונאה.(ויקרא דרך שהוא כל להונות אסור משתות  פחות שאפילו ִִֶָ

וּתרּבית" נׁש מאּתֹו ּתקח לו)"אל  כה, וכיוצא(ויקרא אסור. רבית -דברים או אבק-רבית  שאפילו ְְִִִֵֶֶַַָ

" במלת  ירצה בכולם לאאלבזה הראוי, מצד שיומנעו שראוי  הדברים אותן על  גם  להזהיר  " ַ

חז  הוצרכו כך  שמשום הגמור. החיוב  א)ל"מצד צו, ש (עירובין ואל"לומר פן  אלאהשמר אינם  " ַ

תעשה " ""לא  שאזהרת  במשמע  היה דבריהם שבזולת  מצדאל, שלילה אמנם  שמשמעותו למה " ְַַ

בש  הסברא באמת  שהיתה מה וכפי גמורה. לא -תעשה אינו לאו "הראוי, על לוקין  שאין ס

ב)שבאל יז, "(עירובין בהוראת  שאין  מזה העולה התמצית  פנים  כל על מוכרחתאל. שלילה " ַַ

" במלת ג"לאכמו שישומש מה וכל אבל", במוחלט  גוזר ענין ההוא הציווי אין  הציווי  צד על כ

" שמלת  המאמר בהתחלת שאמרנו הוא  והוא  בקשה. ומלשון  ציווי  מלשון מורכב  "לאהוא 

" ומלת  הגוזרת , השלילה על  מורה ציווי  הענין ,אלבלשון מצד נכון  והוא גוזרת. הבלתי  על " ַ

ל עליה כי  המצוה שיצוה שייך  לא הראוי, מצד רק עצמה מצד  מחויבת  בלתי  שהשלילה מה ְְֶַַ

הראוי מצד הציווי על האשכנזי יאמר כן  וכמו קצת . בקשה בלשון  רק מוחלטת, גזירה בלשון 

מעגע) אח(עס המלה והועתקה מצד. ובקשה מצד , ציווי  בתוספת"שהוא גמורה  בקשה ללשון  כ

" ""נאמלת כמו ,עבד מעל תעב ֹור נא ג)"אל יח, "(בראשית ּתרע ּו, אחי  נא  ז)"אל יט, "(שם אל, ְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָ

אֹותנ ּו ּתעזב  לא)"נא י, "(במדבר הקיום צד על בציווי שהוא כמו מים. מעט נא (בראשית"יּוקח  ְֲִַַַָָָָֹ

ד) "יח, ּברכתי, את  נא יא)"קח  לג, "(בראשית מלת יצדק לא אבל  "נא. עם ""לא" לומר נא, לא ְִִֶַָָ

גמור.96. איסור

גמור.97. איסור
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עבדך מעל ""תעבר תרעו . אחי נא  ""לא שמלת  מאחר כי גלא. תשמש הגוזר"" הציווי על כ

שיהיה  אלא  עוד ולא אהדדי. דסתרן תרתי  שיהיו בקשה, לשון עם לצרפו יתכן  לא במוחלט

חז  ובלשון להתחנן . שצריך במקום גמור, ציווי לשון תופס  המבקש שיהיה הדבור  מוסר  ל"נגד

ג שבות ,"הבדילו משום  רשות, משום  שהוא דבר אמרו חלוקות. בג ' השלילה צד  על בחיובים כ 

ז  בדבריהם  המובן וזה מצוה. ""ומשום  במלת ""שבותל במלת הכתוב בלשון המובן  הוא "אל, ַ

שנתבאר . וכמו

" "אלממלת  שם  הראוי  מצד השלילה על המורה בו אליל" שאין דבר  להוראת  " ַ

" כמו צורך , בו אין  כי בו להשתדל ראוי  ואין  ּכּולכםממש אליל ד)"ר ֹופאי  יג, כלומר(איוב ְְֱִֵֶ

" עליהם לומר ושראוי  ממש בהם שאין ברפואות  עמהםמשתדלים  עסק לך יהי משקל"אל ועל .

"עליל" מן  ו על" "כליל"" מן  ""כל" וכן  האליל. ר ֹועי  יז)"הֹוי יא, אלהים(זכריה נקראו כך  ומשום . ֱִִָ

" "אליליםאחרים אלילים" העמים אלהי  כל ה)"ּכי  צו, ראוי(תהלים ואין  ממש בהם שאין  שם  על ֱֱִִִִֵַָָֹ

" יקרא ותועלת ממש בהם שאין בדברים  המשתדל  ואותו אדם . בו משקל"אוילשישתדל על , ֱִ

"עויל" מן  "על" והשם  אליל. בדברי  ומתעסק המשתמש והיינו ""אולת" ּתסּלף. אדם  אולת  ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

ג)"ּדרּכו  יט, "(משלי והפעל נֹואלנ ּו, יא)"אׁשר  יב, "(במדבר ראוי. שאינו בדבר  שעסקנו נֹואל ּודהיינו ְְֲֲֲֶַ

צֹוען יג)"ׂשרי יט, .(ישעיה ֵַָ

" "אלמן  מלת  ואאולי" ב [אות ] אם  """ הא ּׁשה ו תאבה לא ה)"אּולי  כד, בלי(בראשית או ִֶַַָָֹֹ

""וא אחריו האּׁשה תל לא  לט)"אלי  ששלשתם(כד, וראוי , וציווי , משאלה, מורכבת מלה והיא . ֲִֵֵַַָָָֹֻ

" הכי  יאמר  כאילו המלה וענין מוחלטים. בלתי  כךמסופקים ראוי "אין  כמו תאבה " לא אולי 

אחרי ללכת "האשה אחרי? האשה תלך  שלא  לשער ראוי אין הכי כלומר: חמ ּׁשים" יׁש אּולי  ֲֲִִִֵַ

העיר ּבתֹוך  כד)"צדיקים יח, "(בראשית הּוא. מׁשגה יב)"א ּולי מג, "(בראשית ּתקוה , י ׁש (איכה"אּולי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

כט) "ג, ירחם, עליון)"אּולי  משרתי רחמים, ״מלאכי פיוט שני, יום בה״ב, לתעניות שהצווי(סליחות ולפי  . ְֵַַ

" גאוליבמלת  המלה תבא לכן מוחלט, לא  מותנה, """ במלת  יצדק שלא מה עבר , פעל  על "אלכ ַ

" אבל  הוי. דהוי  דמה עבר, פעל על שייך  שלא גמורה ובקשה גמור צווי מן  "אוליהמורכבת

ג יפול מסופק לשון  ""שהוא כמו העבר על מּפניכ נטתה לג)"א ּולי כב, הכי(במדבר לומר רצה ְִַַָָָ

מפני נטתה לא  אילו הלא  מפני  שנטתה. עליה בקצפך דעתך  ומה מפני ? שנטתה ראוי היה לא

לך עשתה ומעתה אותך . להרוג אם כי לי נשאר היה לא דרכה את ללכת בכח רוצה והיתה

" במלות שיש ולפי מפני . שנטתה גדולה שבכלאוליטובה שבה הספקות  כמנין  הרבה שלילות "

ביו  המלה באה לפיכך  ולאו, הן בו יש מהם לעיל"אחד שבארנו כענין הרבוי , סימן  שהוא נעה ד 

" ו אליבמלת ."אליו ""

לפעמים ומורה ומכונו. תקונו על  הדבר ומחזיק המעמיד הכח  על והנחת ֹו שם. בצירי . ְֵֵַָָ

על ולפעמים הדבר, לקיום שצריך  הפשוט הכח מכשיעורעל יותר בדבר שיש המרובה הכח 

" כמו לו. ידיהצריך  לאל כט)"יש לא, ""למ(בראשית לאללאלד ידי  יש ופירושו לו, יחוס כנוי " ְְִֵֵֵֵָ

" ומלת ההוא. הדבר לי להשלים לי  הצריך  הכח לאותו הצריךידידהיינו הגוף למשלחת  כנוי  "

" כמוהו המעשה, ידבהשלמת לאל לב)"ואין  כח, "(דברים ידינ ּו, לאל ה)"ואין  ה, דהיינו (נחמיה ְְְְֵֵֵֵֵֶָָ
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" מכשיעור  יותר המרובה הכח על וישמש פשוט. לדבר הצריך הפשוט  באליםהכח כמ ֹוכה "מי ִִֵָָָ

יא) טו, "(שמות מרובה. כח בעלי  אלדהיינו ּכהררי  ז)"צדקת לו, כהררים(תהלים לומר  רצה ְְְְִֵֵַָ

" וכענין  לעולם . מתמוטטים הבלתי וטרשים  סלעים  בעלי  ביותר, לאי ׁשהחזקים  והיית  "וחזקּת ְְְְִִַָָָָ

ב) ב, באישות .(מל״א ומרובה מופלג  איש "98דהיינו אלוכן  ארזי יא)"וענפיה פ, דהיינו (תהלים ְְֲֲֵֵֶָָ

" מלת  המסורה לפי אבל  מרובה. וכח אל בעלי קודש.אלארזים  הפסוקים  אלה בשני  והענין99" ֵֵ

ית '. לאלוה המופלג הדבר  תמיד  ייחס כי 100אחד 

" "אלמן  איל"."איל" אין  ה)"ּכגבר פח, הפעל(תהלים ותאר כח . בו שאין כגבר דהיינו ְֱֵֵֶֶָ

ח ּוׁשה " לעזרתי  כ)"אילּותי כב, "(שם אילה. והנפרד שלי . אילּות אּולםדהיינו עג,"ּובריא (תהלים ְְֱֱִִִֶָָָָָָ

מד) [אות] ."" [של] "אולםם לומר  ורצה כנוי שלהם" הוא"אול שלהם  המעמיד כח דהיינו ,

ב השם  נקרא גמור השם ובשתוף ונתרפה. נחלש שלא ובריאותו ""בתוקפו הכח"אלה שהוא , ֵ

" וּיקרא  כולו. העולם  כל של המעמיד עולםהכללי שאינו אל הנצחיי  הכח שהוא  שם  על אם  " ְִֵֵָ

ית ' שהוא ובבחינה המציאות. עולם  של כחו שהוא שם על או נבראות, כחות כשאר נפסד

" נקרא נמצא כח כל  של הפרטיות"אלוה המשפיע  לכל והמעין המקור ית ' שהוא  ובבחינה ,

" נקרא  לקיומו שצריך  מה כפי אחד לכל  הברואים על  ומתחלקות ממנו בלשוןאלהיםהנובעות "

" הדיין גם יקרא בהעברה השם  ובשתוף שלאלהיםרבים . הכחות כל קבוצת שבו שם  על "

העליון השופט ית ' שהוא ובבחינה הראוי . מכונו על המדיני התקון להעמיד שתחתיו, הפרטים 

" ּיקרא כולם, על האלהיםהנעלה ."אלהי  ִֵָ

"אל"" שם  הושאל הכח על המורה הצאן"אּיל, שבשאר  הּתקיף שהוא  הכבשים , זכר , ִִֵַַַ

יקרא לפיכך  בזנבו האיל  כח וכאילו ביותר שמן  האיל  שזנב ולמה כח. חלושי  שהם ְַשבמינו

גאליה " ויקראו """ ׁשּבעם התקיפים מֹואב"."איליםכ טו)"אילי טו, "(שמות הארץ, (יחזקאל"אילי ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

יג) גיז, ויקראו ."" ""עתודיםכ ארץ, ע ּתּודי ט)"ּכל  יד, יקרא(ישעיה לחיה בהמה מין בין  ולהבדיל . ֵֶַָָ

" צבאים  ממין "אּילהזכר וכאּיל" טו)"ּכצבי  יב, האילים(דברים למין  במינו שדומה שם על ְְִַַַָָָ

הטבעיים שגם במין101שבבהמה, התדמות שם  ועל  הכבשים. במין החיה המין זה הכניסו

ג ""תקרא הנקבה ""אילה כ ׁשלּוחה , אּילה כא)"נפ ּתלי  מט, שהזכר(בראשית הבהמה, ממין כן ואין  . ְְִַַָָָָ

" "איליקרא  תקרא  והנקבה ""כבשה " אמנם  יקרא  שהזכר לפי  אילה. לא כחו,איל, רב שם  על  "

או  ועבים , גסים שרשים בעל  חזק אילן  מין ונקרא כח. חלושת הנקבה אבל  בזכר, דוקא ַוהוא

" וחזק, קשה ""אלה שעצו ׁשכם, עם א ׁשר האלה ד)"ּתחת לה, ג(בראשית אחר אילן  מין  ועוד כ". ְֲִֵֵֶֶַַָָָ

" חזקו שם הנו אלוןעל  בתוספת """ האלֹוןן ח)"ּתחת  לה, "(בראשית ממרא, יח)"אלֹוני  יג, .(בראשית ְֵֵֵַַַַָ

הנ "ל .98. "הררי" במלת השימוש לבאר חוזק של לדוגמא זאת  הביא הרב

להקב "ה.99. שהכונה כלומר

המים"100. פני על מרחפת אלהים  "ורוח הפסוק ב )על א, ל'אלהים '(בראשית אותו שסמך "ואפשר רד "ק  כתב 
לאלהים ' גדולה 'עיר כמו ול'יה', ל'אל', אותו  סומך הדבר להגדיל כשירצה הלשון  מנהג  כך כי  חזקה. שהיתה לפי

ג) ג, אל '(יונה 'כהררי ז), לו , אל '(תהלים 'ארזי יא ), פ, 'ׁשלהבתיה'(שם ו), ח, 'מאּפליה'(שה"ש  לא ), ב , .(ירמיה ְְְְֵֶֶַַָָ

הטבע .101. חכמי



שרשים - שלמה חשק  50

" פתח או מזוזה מין שיקרא ""אילמה כמו חמ ׁשית, מזּוזֹות  לא)"האיל  ו, "(מל״א איליו ו , ְְֲִִִֵַָָ

אּמֹות ט)"ׁשּתים  מ, "(יחזקאל וכן הׁשחר, א)"אילת כב, הם ,(תהלים לשון מאיזה לפרש ידעתי לא ְֶֶַַַַַַ

שלהם . שיר  כלי  אופני  לא גם  הקדמונים , בניני אופני עכשיו ידענו שלא אחר 

" ""אלמן שם עלי"אלה , יעבור משל, בדרך שנשבע , קללה בה שיש השבועה להוראת  , ָָ

" ונקרא כך . עשיתי  לא  או עשיתי אם  וכך לקיוםאלה כך הנשבע שנותן  והתוקף  הכח שם  על " ָָ

ע ""דבריו סתם , שנשבע היא הפשוטה והשבועה הקללה. אל נפשו את  שמוסר שבועה י 

"שעשיתי או כך" עשיתי כך .לא  כל תוקף בה ואין הקללה, בתנאי  דבריו אמתת  תולה ואינו "

" ותואמר ּומרמֹות  מלא פיהּו ז)"אלה י, דבריהם(תהלים כל  שמחזקים הפחותים  דרך  שכן  ְִִֵָָָָֹ

" נקרא והוא  לכך ; אדם  שיזקיקם  מבלי הקללה, בתנאי ומספרים רשותשמגידים של ."אלה ָָ

" עמואמר  ּבת ֹו ולׁשבּועה לאלה אֹות יהוה כא)"י ּתן  ה, "(במדבר שללאלה . לשבועה היינו " ְְְְִִֵֵַָָָָ

איזה  בתנאי  דבריהם תמיד המחזקים  אדם  בני  אותן שיהיו שקדם . כענין  צריכה, ושאינה רשות

" למשל. לך שאירע הקללה יקחו בשבועתולשבועה קללה, שמשביעין הדיינין  שבועת היא "

" אחרות במקומות שנאמר מה אולם רשות. שבועת  לא דין , בית  שבועת שהיא אלה האלה ָָ

"ושבועה  כמו ּוּבׁשב ּועה " ּבאלה ל)"ּוּבאים  י, "(נחמיה והׁשב ּועה , יא)"האלה ט, מדבר(דניאל ְְְְִִַָָָָָָָָ

שה  אלא חובה, וה אלה "בששניהם  קללה, עם  שבועה "שבועה "" ובפעלים  פשוטה. שבועה ואת" ְַָָ

ב)"אלית יז, "(שופטים העם, את ׁשאּול כד)"ויֹואל  יד, בתנאי(שמו״א הדבר קיום תלית דהיינו ִֶֶַַָָָָ

" מלת  הענין  ומזה עליו. לעובר ""אולםהקללה מּמּנּו, יגדל הקטן  אחיו יט)"וא ּולם מח, (בראשית ְְִִִֶַַָָָָ

ממלות  והיא  ותוקף כח  והוא102(האינטריעקציאן)מלשון ותוקף. זרוז יותר עצמו לדברי שנותן 

" כמו שבועה לשון  אניקצת  חי כא)"וא ּולם יד, "(במדבר כמו ותוקף כח לסיפורו שנותן  ואּולםאו ְְִַָָָ

לראׁשֹונה  העיר  ׁשם יט)"ל ּוז כח, רז (בראשית ובלשון ."" [ב]לשון הענין  לזה שמשו ""אמתל באמת, ִִֵָָָ

רואין תנוקות  היכן רואה החזן  א)"אמרו יא, "(שבת בלשונם  שנקרא מה אמרו . יקרא"באמת ,

" הכתוב ."אולםבלשון 

" ששם  לומר  "אלה נראה מגזרת  הוא בהקללה, שיש השבועה על  המורה לשוןאל" " ַָָ

ע דבריו מחזק  שהנשבע  והיינו בלשון"שלילה ואומר העתידה הטובה מן עצמו את שמסלק י 

""אל" כך. אינו אם וכך כך לי  יהי  על"אל  יפול לפיכך  העדר. רעה וכל ישות , טובה כל כי . ְֵֶַ

" הטובה שלילת  בלשון לומר יותר הקללה יהימציאות גאל  שהוא יריה "" לשון ארור  ענין  כ

" בבאור שיתבאר  כמו הדרך"ארוהסתלקות  הפירושים באלה לו יבחר  יפה שדעתו והקורא  .

ו  טוב, יבורך"היותר  הוא  עין ט)"טוב  כב, .(משלי

" שמלת  לי  נראה "אולילהיפך. מגזרת  שהוא לעיל שאמרנו אפשראל" שלילה, לשון  " ַ

" מגזרת מסופק אלשהוא  כשהוא המחשבה, מצדדי  האחד הצד שמחזק והיינו תוקף, לשון " ֵ

כך . מלהאמין כך  להאמין  יותר שראוי  דעתו מכריע  ההסתכלות  ואחר כך. או כך הוא אם בדבר

.102interjection. דבריו חיזוק להורות  דבריו , תוך  משלב שהאדם זירוז מלת 
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" ביו אולייאמר """ דהיינו המדבר  סימן שליד "אול  משקל על  ""אחלי" דרכי, י ּכֹונּו (תהלים"אחלי ְֲֲִַַַַַָ

ה) השני"והיו קיט, הצד לאמונת המכריעות והטענות  הראיות  רבוי דהיינו הרבוי, לסימן נעה ד

" אחריכמו האּׁשה תלך לא לט)"אּולי כד, "(בראשית משתלך. תלך, שלא יותר משער  אּולישאני  ֲִֵֵַַַַָָֹ

הּוא יב)"מׁשגה מג, "(בראשית בני. חטא ּו ה)"א ּולי א, מלשער(איוב שחטאו לשער יותר שקרוב ְְִֶַַָָ

" חטאו. מּפנישלא נטתה לג)"אּולי  כב, נטתה (במדבר כך  שמשום  ביותר משער אני לומר רצה ְִַַָָָ

אותך אהרוג  שלא  כדי  בעליו.מפני, אבוס חמור ידע  כי נתכוונה, חסר103ולטובתך מאמר והוא ַ

" בפירוש יאמר וכאילו מענינו, לטובתךהמובן מפני  נטתה ""אולי  עתה . לג)"כי כב, רצה (במדבר

" מפני , נטתה לא אילו הרגתילומר אותך  ושפל"גם ההדיוט את הורג שהייתי זו לא כלומר . ַ

מאמר הוא החייתי. ואותה הורג  הייתי  חשובה, במדרגה שאתה אותך , אפילו אלא אנשים,

" מלות עם יחס  לו ואין שקדם , מה עם  נגרר עצמו גםבפני לה "כי  פנים כל שעל  יאמר  אבל ,

יבחר . והבוחר מאומה. עושה הייתי לא

" "אלמגזרת  פעל עיאל" לדבר תוקף נתינת  והוא  שע"" מעשה או דבור  הוא"י כן  י  ָָ

אם ומתוכח משוטט הרצון  המעשה עשות  בטרם  כי מוחלט. ברצון הדבר שחפץ  דעתו ַמגלה

שעקימת שיעשהו, בשפתיו שמוציא או ועושהו הדבר לעשות  וכשמחליט לא. או לעשות

ג מעשה,"שפתיו הוא  "104כ כמו הרצון . להכרעת תוקף  הדבור או המעשה עשית  נאהרי הנה ִֵַָ

ל ּדּבר כז)"הֹואלּתי  יח, "(בראשית האיׁש. את לׁשבת  מׁשה כא)ויֹואל  ב, בגמרא(שמות (נדריםאמרו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

א) "סה, כמו שבועה. לשון  ׁשאּולשהוא  כד)"ויֹואל  יד, מה (שמו״א שכל ספק, בלי אמת  והוא . ֶַָ

ראוי כבר במעשה, אם בדבור אם תוקף, לו לעשות  והתחיל לעשות  ברצונו מחליט  שהאדם 

חז  אמרו עליו. נשבע  כאילו והלאה מכאן  הדבר לקיים  א)ל"לו מט, מציעא שיהיה "(בבא צדק, הין 

צדק  שלך ולאו צדק, שלך שישנו "הן  דבר ועל הן , שאינו דבר על יאמר שלא  לומר צריך  אין .

" בכלל הוא זה כי ּתרחק לאו, ׁשקר ז)"מדבר כג, דבריו (שמות שיצדיק להבא על  הכוונה אבל . ְְִִֶֶַָ

" וכן אדם. שהוא במה האדם חיוב שהוא יעבור; ולא בלאו, או בהן שהבטיח, מ ׁשה מה הֹואיל ִֵֶֹ

ה)"ּבאר א, "(דברים לעם, לֹו אתכם לע ׂשֹות  יהוה הֹואיל כב)"ּכי יב, "(שמו״א בין וההבדל "הואיל. ְְֲִִֵֵֶֶַָ

"רצה "ל [שרש] בבאור יתבאר ."רץ"

" במעשה או בדבור הדבר ""אלםקיום מן שיאמר כמו "צל, "צלם" - "תל" ,"תלם"

" מן ""אליאמר "אלם, של תאר-הפעל והוא  פעל. לגזרת  או "יאל" בדברו נותן  אדם וכשיהיה .

" יקרא  צדק, של  לדבר תוקף צדק במעשה ""אלם  יקרא  רשע  לעשות  ואם  רשע, והוא"אלם  .

" הכתוב  ּתדּברּון?פירוש צדק - אלם  ב)"האמנם! נח, שאתם(תהלים ההוא בדבור היש כלומר ְְֵֵֶֶֶַַָֻ

האמנם צדק? לעשות  דהיינו צדק, של אלם  הדבור  אותו בענין היש התוקף, צד על מדברים 

אדם?" בני ּתׁשּפטּו ""מיׁשרים במעשה תשפטו . היש וכלומר אדם. בני עם עסק עשית היינו " ְְְִִֵֵַָָָ

אתם בלבד ובמעשה בדבור ולא משרים? של  אלם בו היש התוקף צד על עושים  שאתם 

ג.103. א , ישעיה ע"פ מליצה

א .104. סה, סנהדרין
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" ובמחשבה בלב גם  כי  ּתפעלּוןחוטאים , יבחר ."ע ֹולֹות  והבוחר  לדעתי. הכתוב  שיעור זהו . ְִָ

" בין לאלוההפרש וגבורה "" "כח בבאור יתבאר  וכו' בעכח" ה.""

אם [א ] אחר בדבר התלוי  מסופק דבר  כל  על הראשונה והנחת ֹו התנאי . על מורה ְַָָמלה

" כמו מעשה באיזה תלוי הזה שהוא הדבר לי  ּתע ׂשה לא)"אם ל, "(בראשית ּתלכ ּו, ּבחקתי "אם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

ג) כו, "(ויקרא כמו בזמן  תלוי שהוא  או [ב] הי ֹובל. יהיה ד)"ואם לו, "(במדבר ּבּׁשנים, רּבֹות עֹוד  "אם ְְִִִִֵֶַַַָ

נא) כה, "(ויקרא כמו באופן תלוי או [ג] אנכי?. זה למה ּכן  כב)"אם כה, "(בראשית היה , אמת ואם ְִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

כ)"הדבר כב, "(דברים כמו שאלה לשון  והוא  בידיעה תלוי שהוא או [ד] ּתׁשעים. הּבת ׂשרה ואם ְְִִִַַַָָָָ

תלד? יז)"ׁשנה יז, "(בראשית רב?, אם הּוא יח)"המעט  יג, "(במדבר אין?, אם  עץ  ּבה כ)"היׁש יג, ,(שם ְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּבכּפי?" עול יׁש ד)"אם ז, "(תהלים מלת ישמש הספק עניני ד' אלה על העצמיית .אם. הנחתו כפי  " ְִֵֶַָָ

בתנאי גמור בתנאי אם  מוחלט; הבלתי מותנה דבר כל  על בה לשמש הלשון 

" כמו למעשה גׁשמיכםקודם ונת ּתי  תלכ ּו ּבחקתי  ג)"אם  כו, "(ויקרא וכו', גד בני  יעברּו אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻ

להם כט)"ּונתּתם לב, "(במדבר כמו לתנאי  קודם במעשה ת ׁשמע ּואו לא אם יא,"והקללה (דברים ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

"כח) לע ׂשֹות, תׁשמֹור  לא אם וכו' אֹויבּך לּך יציק נג-נח)"אׁשר כח, גמור(דברים בלתי לתנאי ואם . ְְְֲֲִִִִֶַָֹ

" לכמו א ׁשר מּכל אקח  ואם נעל, ׂשרֹו ועד  מחּוט  כג)"אם  יד, "(בראשית אבי. ּבית אל לא אם  ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לח)"תל כד, "(בראשית גב, על אף בלשון ולפעמים  לפני. ע ֹונ נכּתם וכו' בנתר ּתכּבסי אם "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

כב) ב, אע(ירמיה ""דהיינו בנתר. שתכבסי יחליףפ וע ֹוד יּכרת ז)"אם  יד, עוד"אע(איוב שיכרת  פ ְֲִִִֵַָ

" בלשון  ולפעמים  ""כשיהיה יחליף. כמו ציֹון, ּבנ ֹות צֹואת את  יהוה רחץ ד)"אם ד, ועם(ישעיה . ְִִֶַַָ

" "כימלת בלשון ישמש ורק " ""אך לפני. אם  לה)"ּכי ג, וכן יג ג, שמו״ב יח; יב, "(דברים אל, אם  ּכי ְִִִִִֵֶ

ה)"המקֹום יב, "(דברים ּבּמים, ּבׂשרֹו רחץ אם  ו)"ּכי כב, "(ויקרא שמלת בזמן  והיינו דבוק כי. " ְִִִַַַַָָָ

" ""אםלמלת ענין יהיה אז מפסיק, בטעם מוכרת כשהוא אבל  "כי. וענין טעם, נתינת  "אם"

" "אםכשאר כמו שבמקרא הּכסף" ּתם  אם יח)"ּכי  מז, "(בראשית קין, לבער  יהיה אם (במדבר"ּכי  ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

כב) "כא, מלת  עם וכן  ""בלתי. ּגוּיתנ ּו, אם  יח)"ּבלּתי מז, "(בראשית נ ֹועד ּו, אם  ג)"ּבל ּתי  ג, ,(עמוס ְְְִִִִִִִֵָָ

לכד" אם  ד)"ּבלּתי  ג, "(עמוס מלת שגם ויתכן "נאם. כגון יהוה " ""נאם  בלעם, "נאם מגזרת "אם" ְְְִִִָָֻֻ

הענין שחומר בנאם לומר ורצה פשע , נׂשּוי  משקל  ועל נפעל  מבנין  בינוני והוא תנאי , ְלשון 

רק  משומשת פייטנית מלה והיא דבריו, לדּבר המדבר  התנועע שבשבילו התנאי הוא ְֵַשבמאמר

פייטניים . במאמרים 

" על  מורה שם. בצירי הּבנים. ט)"אם קיג, "(תהלים וע ׂשו , יעקב ה)"אם  כח, .(בראשית ְֲִֵֵֵֵֵַַָָֹ

הש  הרחם"ובלשון גם יקרא ""אם"ס שלה , האם  א)"ניטלה נד, "(חולין מן  המשרתתאם. תקרא  " ֶֶ

לאמה ","אמה " ּבּתֹו ז)"את  כא, מוטל(שמות עליה שהשפחה השפחה, מן חשובה מדרגה והיא . ְִֶָָָָ

על וההשגחה הקלות  עבודות רק עליה אין  והאמה שבבית , והפחותות הקשות  עבודות  כל

" ומן הבית. ותקון "אמה סדור הזרוע  לקרא נעתק שירות לשון  ""אּמה " אי ׁש, (דברים"ּבאּמת  ְִַַַַָ

יא) והריג, פחותות. לעבודות  והרגל חשובות , לעבודות היד משמשים, ב' לו יש האדם  כי .ֶֶ

" ומן השפחה. אל האמה כערך הרגל אל  בערך למדה אּמה היד לקרא  שוב  נעתק זרוע  לשון  " ַָ
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" איש כאמת ""אּמה שארכה האּמה . וחצי  לא)"אּמה ז, "(מל״א שם כענין  היד ,טפח, מטפח  " ֲִַַַַָָָָ

היד .זרת"ו  מזרת  "

 ה ""אם"מן  שם ""אומה , אב, ּבית  א ּומֹות טו)"רא ׁש כה, "(במדבר האּומים, כל "ׁשּבח ּוהּו ְִֵַָָָֹ

א) קיז, מיוחדים(תהלים ונמוסים מנהגים  לו שיש אדם  בני  של  גדול קבוץ  שכל ,105" ."עםנקרא ַ

" יקרא  המדיניי  ותקון  לסדור הצריכים ומשפטים  מקום הקבוץ  לאותו ובבחינת"גֹויוכשיש .

אחד איש ביד  כשהיא המדינה וסדור קיום  על המשגחת  והממשלה ההוא106השררה הגוי  יקרא

""ממלכה " יקרא ונסיכים רבים  אנשים  ביד וכשהיא הגוי108.(אריסטוקרטיה)107"מסכה . וכשיהיה

פיו  על מונהגים העמים  שאר שכל המושל  הגוי  יקרא רבים וגוים [=אחרים ] עמים על מושל

"109"אּומה " הבנים ."אםמלשון אל האם כערך  אליהם בערך  שהוא יקרא110, כולו הקבוץ וכל ָ

""לאום" יאמץ, מלאֹום  כג)"ּולאֹום  כה, "(בראשית ּבלאמים, ז)"ּתֹוכח ֹות קמט, למ(תהלים ד"ב [אות ] ְְְֱִִֶַַָֻ

כלמ ""נוספת , של ."לקחד ֶַ

" מלת  כי שאליו. הגבול  על שאלה והיא  ומלתאיפו מלה, שבו, הגבול על  שאלה "

"מאין" ושאלת שממנו, הגבול על שאלה הגבולאן" יהיה לפעמים  והנה שאליו. הגבול  על "

שעל הכׁשר רק עצמה והתנועה ממקומו, הדבר התנועע  שבעבורו המבוקש העיקר  הוא ְֵֶשאליו

" שאלת  יהיה זה ועל הגבול. את  להשיג אפשר כך "אןידי  כמו את" לבקׁש ויאמר הלכּתם ? ְְֲֵֶֶֶַַַָֹאן 

יד)"האת ֹונֹות י, אמנם(שמו״א ההליכה. היתה שבעבורו העיקר [היה] האתונות את  שלמצוא , ֲָ

את מגביל תחום  רק שאליו והגבול המבוקש, העיקר הוא ממקומו התנועה תהיה לפעמים

" לשאלת  יחובר אז תתפשט. היכן עד  "אןהתנועה מלת  "עד" וישאל אן" "עד כמו ּתמלל" אן  ְֵַַָעד

ב)"אּלה? ח, "(איוב וכענין ימשך . היכן  עד ושואל העיקר הוא מתישהמלול ""עד שמלת "מתי, ֵֶ

ו  שבו, הזמן נקודת  על  שאלה היא מתי"לבד שהמקוםעד ולפי  שאליו. הזמן  נקודת על שאלה "

" מלת ישמש מתדמי-היחוס ו אןוהזמן  אן"" געד  """ כמו והענין, הזמן נקודת לשאלת אנה כ  ַָָעד

בי יאמינּו לא  אנה ועד  וכו' יא)"ינאצ ּוני יד, "(במדבר אמר מתיכאילו ."עד ְְֲֲִִִַַַָָֹ

 ה שה[אות ] ""שתדע  במלת  הרוב על הבאה "אןא כמו בא" אני ל)"אנה לז, ,(בראשית ֲִָָָ

עֹולים" אנחנ ּו כח)"אנה א, למ(דברים ה[אות ] לתשלום ולא  הלשון לתקון  רק 111ד"איננו ְֲִַָָ

להם .105. היחודיים מנהגים באותם  נהגו כלומר "מאוחדים", של בהבנה זו  במלה השתמשו  קדם בימי

מלך .106. כלומר

רש "י107. א )פירש ל, ישעיה מושל ".(על  עליהם  להמשיל - מסכה "לנסוך

אצולה.108. אנשי ע"י  שלטון עבור לועזית 

אמ ּפריה.109. ְִִֶָכלומר

המושבות ".110. "אם  שנה, כמאה לפני  נקראה, פתח-תקוה שהעיר לכך  דוגמא 

לבראשית111. רש "י נסו)כתב הרה ד "ה י, פסוק  יד  למ"ד(פרק שצריכה תיבה כל להר. כמו הרה נסו. להר 
ל כמו משמשת  סופית  ה"א אין  "אנה" שמלת רבנו כאן  מבאר עכ"ל. בסופה ה"א לה הטיל  מ"דבתחלתה

המלה. בתחילת
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ה  תמיד שמטיל המלה התחלת  להיות  צריכה הה "שהיתה היתה אילו כי  בסופה. לתשלום"א  א

""למ ענין  היה בתחלתה "אנה ד  כמו ""לאן" ולשון  שבלשוןלאן, אלא המקרא. בכל נמצא  לא "

הלמ"חז  הוסיפו ""ל הולךד  אתה א)"ולאן  משנה ג, פרק כי(אבות, לה, צורך אין בעצם אבל .

" והלמאןמלת שאליו, הגבול  על  השאלה להבנת  מספיק לבדו א"" ואע"ד לתפארת. רק פ"כ 

" "מתישמלת שמלת מה בזמן , הוא  "אן" מצינו הכי  ואפילו במקום, היא בלממתי" """ ְַָלמתיד

ל ה)"אעּתיר  ח, למ(שמות ""כי  הזמןלמתיד נקודת  על לא שיעתיר , הזמן  נקודת  על שב  " ְְִַ

הצפרדעים . הכרתת

" מלת  כי גאןתדע  לפעמים  תורה אבל שאלה דוקא  איננה הבלתי"" מקום נקודת  על כ ֶ

" כמו ואנה מוגבל אנה מׁשם  ּתצא לו)"ולא ב, ואנה ".(מל״א אנה עבד  הל כה)"לא ה, שאין(מל״ב . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

" לשון  תפס הגבל, בלי  לדבר  רוצה המדבר שהיה אלא דברים  סיפור רק שאלה רצה "אנה כאן  ,

" שם הוא הגזרה ומזאת נוטה. היא להיכן עליה לשאול שיצדק באופן היא שהתנועה "אניה לומר 

" הספינה, על אניֹותהמורה לחֹוף  יג)"והּוא  מט, "(בראשית תקרא אנה אניה . שהולכת  שם על  " ְְֳִ

לא ממהלכתה גם והנה. הנה יטלטלוה המים  כי  ביבשה, שאפשר כמו ביושר הולכת אינה ואנה,

" שאלת  תמיד עליה לשאול  ויצדק במים , נודעו לא עקבותיה כי תלך אנה כענין"אנה ניכר .

" בבאור לעיל "אישאמרנו שאלת  עליו שנופל שם על הוא" ""איה הענין  מזה מי. ּתאנתּה ֲִֵַָָ

כד)"יׁשיבּנה  ג, "(ירמיה ענין  הוא וכן ואנה. אנה שהולכת הליכתה אבה דהיינו אני ֹות עם  "חלפּו ְְֳִִִֵֶֶָָ

כו) ט, "(איוב מלת  "אבה . [שרש] בבאור שנתבאר כמו רצון לשון  ומל"אבה " ," כנויאניותת  "

" בשרש ועיין ואילך , אילך  המבוקש אחר והחפוש ואנה אנה הרצונות  ."אבלהתשוטטות 

" פעל הענין  "אנה מזה מקרה, לשון  ליד ֹו" אּנה יג)"והאלהים כא, "(שמות תאּונה , לא ְְְֱִִִֶָָָָֹֹ

רעה  י)"אלי צא, "(תהלים ואנה מלשון  תשוטטאנה רק מיוחד, לגבול כוונה בלי  תנועה דהיינו " ֵֶָָ

שע והגבלה. כוונה שם שאין המקרה ענין  בעצמו והוא שיהיה, גבול באיזה תנוח ואנה י"אנה

בכל העליונה מההשגחה ונעזב משולח הוא כאילו שנראה רע  דבר לו שיזדמן מי על יאמר כן

" לטובה ליד ֹוכוונתה א ּנה הואהאלהים  והרי  למקריים, ועזבֹו ית ' השגחתו שסילק דהיינו " ְְֱֲִִָָָָֹ

מסולק  שהוא המקבל כשיחשוב  הרע  המקרה על והּתרעֹומת כביכול. הרע  פועל ית' הוא ְֶַכאילו

" יקרא במקרה עליו בא והדבר ההשגחה ""מתאונןמן ּכמתאֹוננים, העם  א)"ויהי יא, (במדבר ְְְְִִִַָָ

" וכן רעות . למאורעות  ומשולחים  השם מהשגחת  מסולקים  שהם חושבים יתאֹונןשהיו ְִֵַמה

חי לט)"אדם ג, אבל(איכה ית', השגחתו מסלוק לו בא מקרה שהוא לחשוב לו אין  כלומר  ַָָ

בידו. הרעה שהביאו הם  חטאיו

" ואבל ּוהקל כו)"ואנ ּו ג, "(ישעיה הדיגים, ח)"ואנ ּו יט, "(שם ואנּיה , ּתאנּיה "והיתה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָ

ב) כט, "(ישעיה שמלת  אלא המקרה. שמות ושתיהן אחד, המלות אלה ב' בתיתאניה ענין על"" ו

" ומלת  לפנינו. בׁשלמּות עכשיו שהוא  כמו הרע  במקרה ההסתכלותאניה ההסתכלות על " ְֵ

עם המקרה בשמות  האמתי ההבדל שהוא יד, על יד  על שנתהוה כמו הרעה מעשה בפתגם 

תי"תי ובלי ""ו שרש בבאור זה על עיין "בןו. והשם לתבונה. בינה שבין  בהפרש בן","אוני"

""אוני מּמּנּו, באֹוני  אכלּתי יד)"לא כו, "(דברים מלת ויו אוני. הפעל, תאר שהוא או אוני"" ד ְְִִִֶַָֹ
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שם שהוא או המדבר, יו "והיו 112סימן ""ד כמו היחס עניד ג)"לחם טז, חז (דברים ובלשון ל". ִֶֶֹ

א) קלב, "(שבת לפניו מוטל  שמתו זה ובמר"אונןיקרא  עליו, מרה אדם  של נפשו ההוא בזמן  כי  .

ב האל כאילו התרעומת  אל יפליג יתישב"לבו המת  שיסתלק ואחר  מעליו. ההשגחה סילק ה

ויתאבל מה 113בדעתו היפך  על מורה הענין מזה וההתפעל  עוד. יתרעם לא אבל  המת  על

" ענין  יהיה הפעלים בשארי כי הפעלים. בשאר המלה מכוונת"אנה שתורה כוונה בלי  מקרה , ִֶָ

" שאמר זה שגם  מיוחד. ליד ֹולגבול אּנה יג)"והאלהים  כא, סבלנות -הפעל(שמות רק פעל אינו ְְֱִִָָָֹ

"(פאסיווע) כמו בכוונה, הנעשה רע  מקרה הוא ובהתפעל כך. הדבר להיות שהניח ְֲִֶמתאנה דהיינו

לי ז)"הּוא  ה, הבנין(מל״ב מזה והשם לכם. הרעה להביא הראוי הגבול את  מחפש שהוא כלומר ִ

""תואנה " מבקׁש, הּוא  ת ֹואנה ד)"ּכי יד, תחול(שופטים שבו גבול למצוא  כדי בדבר חפץ שהיה ְִִֵַָ

בהם . נקמתו

" "אןמגזרת  מלת  שהיו אני" בעדו, המדבר הגוף להוראת  כמו "" בעדו המדבר כנוי ד ֲִ

ורגלי" "ידי  למלת  ובהתחבר "אן" מלת  נעשה ""אני" והמובן  מכנוייאן. שלי  114.(הּפאסעסיף)" ִֶָ

הוא . ואיך  מהו יכירנו אז בו ובפגעו ממנו, שחוץ למה התנועעות הוא והידיעה ההכרה ענין  כי

תמיד כי  הנפעל. הוא הניכר והדבר  הפועל , הוא אבל  הניכר , הדבר מן הנפעל הוא  המכיר ואין 

ממנו, שחוץ דבר הניכר שהדבר  בזמן  וזהו והידיעה. ההכרה למעשה קודמת ההכרה תנועת 

את היודע  יאמר הכרתו,ולזה תנועת  שאליו הגבול  עצמו הוא הרי עצמו את  ויודע המכיר אבל 

" עצמו על הכח"אניעצמו בכנוי שיאמר זה לפי  וראוי  לעצמו נוטה הכרתו שכח נושא כלומר ,ֹ

התי"אנתה " שדגשות אלא  שלך. אן דהיינו הנו ", חסרון  מׁשלמת ובלשון"ו הלשון , על  להקל ן ְֶֶַ

" יאמר ""אנתארמי  מלּכא. כט)"אנּת ב, .(דניאל ְְְַַָ

" שבין ההפרש לאניאבאר ""אנכי"" שיאמר מקום  שבכל  והוא המדבראני. גוף יהיה "

" ובמלת  נושאו. הוא והתאר  שלו, התאר של  הנושאאנכינשוא  הוא המדבר  שגוף  להיפך , הוא "

" כשיאמר בזה המשל  נשואו. הוא והתאר  הפשוט , עומדכדרך "אני תאר יהיה נושאעומד" "

"(סוביעקט)המאמר ומלת  נשואואני, המדבר גוף  דהיינו על(ּפרדיקאט)" הטעם העמדת ויהיה , ִֶֶַ

" ""עומדמלת ומלת "אני, כשיאמר אמנם  אליו. רהוט עומד" ""אנכי מלת יהיה נושאאנכי, "

" ופעל "עומדהמאמר מלת על הטעם  העמדת ויהיה נשואו, ""אנכי" ומלת בפניעומד, מאמר  "

" כמו ּוביניכםעצמו. יהוה ּבין ע ֹומד ה)"אנכי  ה, "(דברים מלת  מפסיק,אנכי. טעם שהוא בתלשא  " ִֵֵֵֵֶָֹ

" "עומדומלת מלת יבוא המקומות  ברוב  הוא וכן  שאחריו. למה דבוק בפשטא, תמידאנכי" "

את מדבר הוא מדבר כשהוא לנשואו, המאמר נושא בין  יבדיל אשכנז ובלשון  מפסיק. בטעם 

בהמשכה  "115הנושא משל בדרך  שכשיאמר ברהיטא. הנשוא עומדואת מלת"אנכי  ידגיש ,

בסוגריים112. כתב  .(אדיעקטיף)כאן

תרעומותיו113. את ועוזב  בדעתו, מתנחם שהמצטער "אבל" מלשון "אבלות" שהמלה אפשר  המגיה: ֵַַָהערת 
להנחם בדעתו , תומכים אותו לנחם והבאים  כן". לא  באמת  "אבל  לשון דעתו)הקודמות , מתרעומותיו .(לשנות

בעלות .114. ושל קנין  של

ובהדגשה.115. באטיות 
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ו "אנכי" ברהיטא. יאמר  עומד ומלת עומד", "אני יאמר ובכתבאני" בהמשכה. ועומד  ברהיטא, "

ביניהם שיפריד או פשוטות . באותיות  הנשוא  ואת גדולות , באותיות  הנושא  את כותב  הוא

ע הנקרא"בדבור והוא קלה. בהברה הנשוא  ואת  חזקה, בהברה הנושא  את  שמדבר  קול, הברת  י 

הדבור נגינת טאן)אצלו המלה116(רעדע מנגינת  טאן)בהבדל שמדגיש 117(ווארט מה שהוא  ֶֶָָָ

הדבור , לנגינת  הטעמים ישמשו עברי ובלשון  מחברתה. יותר  אחת  המתג118תנועה וישמש

המלה. היא119לנגינת שלו, לתאר נשוא שיהיה או נושא המדבר גוף שיהיה בין מיניה ונפקא

התאר וכשיהיה התאר. זה להם  משיהיה אחרים גופים שולל  הוא נושא, המדבר גוף כשיהיה כי

" משל, בדרך שכשיאמר תארים. שאר המדבר לגוף  משיהיו שולל הוא עומדנושא, שמלתאני  "

"עומד" כשיאמר  אמנם שוכב. או יושב המדבר גוף  משיהיה שולל הוא נושא עומד" שאז אנכי  "

" "אנכימלת דוקא הדיוק שהוא  עומדים . אחרים  גופים  משיהיו שולל הוא נושא, עומדאנכי" "

עומדים . אחרים ולא

" ית ' אמרו בין  ההבדל לך  יהוה יתבאר "אני לאמרו יהוה " הראשון"אנכי שבמאמר .

הוי ב"יהיה השני"ה ובמאמר בריות. של תארים לו שאין  בזה ושולל המדבר, לעצם נושא ה

" באנכימלת להויה נושא טעם"" והוא הזה. הנכבד  התאר נמצא לשאר  משיהיה בזה ושולל ה

ע אבינו לאברהם שאמר ""למה ּכׂשדיםה מאּור  הֹוצאתי אׁשר יהוה ז)"אני טו, ובמתן(בראשית , ְֲֲִִִֵֵֶַ

" אמר  מצריםתורה מארץ  הֹוצאתי אׁשר  אלהי יהוה ב)"אנכי כ, ע(שמות שאברהם לפי ה ". ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

הוי תאר לו יש ית ' שהוא גמורה הכרה לו היה לא ב"עדיין ""ה אמר לכן  יהוה ה להודיעהו אני " ֲִ

ב שהבורא מאבותיהם ישראל ידעו שכבר תורה במתן אכן  התאר. זה לו תאר"שיש לו יש ה

""ההוי אמר לו, שני  שאין השניות  דעת  להרחיק וכדי אחרה, ולא יהוה בטעם"אנכי ולפיכך  . ְִֵֵָֹֹ

"120התחתון ו אנכימלת מפסיק, טעם שהוא בטפחא ""אלהי "יהוה למלת נשוא "אנכי" ֱִֶָֹֹ

ו  הֹוצאתי"באתנח. לאׁשר נשוא  שהוא  אם  חדש, מאמר הוא ""אלהי למלתיהוה נשוא  או " ֱֲִֵֶֶֹ

""אנכי" יאמר כאילו הוצאתיך, אשר ואנכי אלהיך יהוה וכו'.אנכי  " ִָֹ

121" שאמר מה ּבכֹורבין ע ׂשו יט)"אנכי כז, "(בראשית אחיכםלאמרו יֹוסף  מה,"אני  (שם ֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹ

אמרד) לפיכך  לא. או עשו הוא המטעמים  המביא הגוף  אם  הספק היה הראשון שבמאמר .

ע ׂשו " "אנכי  שמלת ּולמה עשו. הוא  אחר ולא רהוטאנכי" אינו בטעם , מופסק תמיד  כדרכו " ְִֵַָָֹ

באגדה  אמרו יפה שאחריו, בכורך"122למה עשו אבל שהוא, מי הוא השני"אנכי ובמאמר .

טכסי .116. נאום  של הדיבור נימת 

טכסי .117. לא  רגיל, דיבור נימת

הטכסי .118.

המסונפת .119.

בו120. משתמשים  ו"העליון" ליחידים, בו  קוראים "התחתון" הדברות . עשרת של קריאה אופני  שני  יש כי
בציבור. לקריאה

להבדיל .121. בזה תבין

זה.122. לפסוק רש"י



אל"ף  57אות

הגו  זה אם כלל ספק שום  שם  היה לחשובשלא [ה]דעת על  עולה היה שלא למה יוסף, הוא  ְַף

א צריך שהיה מה ועיקר  קיים, אמר"שיוסף  לפיכך  יוסף, תאר לו שיש גוף כאן  שיש להודיעם כ

יֹוסף" ""אני מלת הדבר, כלל ו אני. תאר. זולת בתאר המדבר גוף  הבדל על תשמש "אנכי"" ֲִֵ

" ומלת גוף . זולת בגוף  המדבר גוף  בהבדל "אנכיתשמש מן מורכבת  ו אן" יאמר"אך"" וכאילו ,

אני" אחר ."אך גוף  ולא אני  דהיינו ,

" ""אןמגזרת שם "אֹון, כמו הכח, על שהונח  בחולם אֹוני" ורא ׁשית  מט,"כחי (בראשית ְִִִֵֹ

"ג) כח, וא ּמיץ  אֹונים כו)"מרֹוב מ, והתעוררות(ישעיה בתנועה תמיד שהוא כח  מין והוא  , ְִִֵַַֹ

באבן  הנמצא כענין  גבול, איזה ולהשיג צפון .123(המאגנעט)להתפשט גבול אל תמיד  ששואף

מינו  את מין כשמצא התאוה, מעשה ולהשלים הצמחים  בהתפשטות המסייע  הוא  הכח וזה

" שכתוב כמו ההולדה באברי  ביותר ומצוי  מיד. ההוא  הכח  בטנ ֹווניעור ּבׁשרירי  מ,"וא ֹונֹו (איוב ְְְִִִֵ

או טז) תופס שהוא מה שכל ודבוק, התפיסה לענין  ביותר חזק הוא הכח זה במין והמשופע  .

" הכח  זה ונקרא ממנו. לפרוש קשה עליו "אןדוחק מלשון  התמידית"אנה " השתדלותו שם על ,

מדרך יוצא שכל גנות, הוא  הפשוט מדרך  יותר הכח בזה וההשתמשות גבול. איזה להשיג 

" ההוא פעל  ויקרא מגונה. "אוןהטבעי  משקל על "עֹול" מן ""על" פיה , קפצה ה,"ועלת ּה (איוב ְְִָָָָָֹ

"טז) ואמר  ּביעקב, און  הּביט כא)"לא  כג, חמס(במדבר של שמוש שלהם  בכח משמשים  שאינם  ְֲִִֶַָֹֹ

" הפצרושוד. ּוּתרפים כג)"ואון  טו, למשמש (שמו״א דומה מורים, קול לשמוע  הסרבנות דהיינו ְְְִֶַַָָ

לשמש  הגרוע  והחפץ המדה בו שיש ומי  עצמו. בפני  אלוה לו שעושה או כראוי , שלא בכחו

" יקרא כראוי שלא אוןבכחו ""איש מחׁשב ֹותיו , און ז)"ואי ׁש נה, "(ישעיה חֹורׁשי, ראיתי ּכאׁשר  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ח)"און ד, "(איוב ּיקרא במעשה חפצו לו וכשתשלם  און. ""פועלי  און, ּפֹועלי  כל מּמּני  "סּור ּו ֲִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ט) ו, "(תהלים און, פעל ּתי  כ)"לא ל, "(משלי שמלת ואפשר ותאוה,און. אוה מלשון המאמר שבזה " ְִֶַָָֹ

נו "והנו  האמנתי"ן תאר "124ו,"ן עליו שיורה ההוא  הכח  כי אחד. חולםאֹוןוהענין ב[ניקוד ] "

שוב היא תהיה התאוה שנתעוררה ואחר לעיל. שאמרנו כמו התאוה סבת  בעצמו הוא הוא

וא [אות ] שוב  תהיה ובכנוים  הראוי. מן יותר ההוא  בכח להשתמש ""סבה כמו אוןו נחה, "

אֹונם" את  עליהם  כג)"ויׁשב  צד, "(תהלים אֹונ ֹו, ּתׁשבנה י)"וידיו כ, "(איוב ,אֹונ (ירמיה"מח ׁשבֹות  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

יד) "ד, הענין  מזה ואין  אֹוני. וראׁשית ג)"כחי מט, "(בראשית הטבעיאונישמלת  הכח הוא כאן " ְִִִֵֹ

" ופירוש והראוי. הפשוט  המנהג כפי אֹוניהמשומש מכחרא ׁשית  היוצאת  הראשונה התולדה " ִִֵ

" וכן הועיל . ללא התשמיש יהיה שבזולתו הזווג, במעשה המסייע  אֹונ ֹוההוא ראׁשית הּוא  "ּכי  ִִֵ

יז) כא, לא(דברים לכן  קודם קרי הוציא אם שגם שלו, וכח און של הראשונה הפעולה דהיינו

" וכן פעולה. ממנו אֹונםיצא לכל לו)"רא ׁשית  קה, .(תהלים ְִֵָָ

" כמו כולו הפנים שטח על לפעמים  מורה לחםשם. ּתאכל אּפי יט)"ּבזעת ג, ,(בראשית ְֵֶֶֶַַַֹ

ארצה " לאּפיו יב)"ויׁשּתחּו מח, "(בראשית ארצה , א)"אּפים יט, "(בראשית נקרא רביםאפים. בלשון  " ְְְְִִַַַַַַָָָָ

ְֶַמגנט .123.

במהדורתנו124. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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יו  [אות] עם  בפתח נקוד משנים יותר שאינם  ולפי  ושמאל. ימין  הפנים , צדדי שני שם ד"על

" כשם  רחיםנעה, רגלים  ידים אלה שנים מין  ונקרא כך . נקוד יותר, ולא  זוג תמיד שהוא שכל " ַַַַ

" ואמר  הזוג שם אּפיםהשמות אחת מנה יּתן ה)"ּולחנה א, שלימה (שמו״א יפה מנה לומר רצה ְִִֵֵַַַַַָָָ

שם מורה ולפעמים פנים . לו אין שוב חתוך הוא שאילו שלם, חזה תאמר כאילו פנים, ֶָבעלת 

"אף" כמו בלבד החוטם על  חיים" נׁשמת ּבאּפיו ז)"וּיּפח ב, "(בראשית ,אּפי ח)"ּוברּוח טו, ,(שמות ְְְִִִֶַַַַַַַָ

"א ּפ ט)"וריח ז, "(שה״ש יריחּון, ולא  להם ו)"אף קטו, הפנים(תהלים תפארת  שהחוטם  שם  על . ְְְִֵֵֶַַַָֹ

חז  אמרו שבו, מובהק היותר א)ל"והסימן קכ, "(יבמות עגונה פרצוףבעדות  על אלא מעידין  אין

החוטם עם  ""פנים  החוטם  גם  נקרא כך  לשם שם"אף. על נקרא  שבדבר העיקריי  שהחלק ,

וג ""כולו. רבים בלשון  ּבא ּפיו כ ז)"וּיּפח ב, גם(בראשית ונקרא ונחיריו. האף צדדי  ב' שם על  ְִַַַָ

" ""אףהכעס א ּפם, ז)"ארּור מט, החוטם .(בראשית ועל  הפנים על  הכעס  שרושם שם  על ַָָ

" יקרא האף מן  חם אויר שיצא עד הכעס  אףוכשיתרבה "חרון  אמר שלזה אּפים" משלי"אר) ִֶֶַַ

לב) חרון125.טז, שהוא האף וכעס  הפשוט, הכעס  שהוא הפנים כעס כעס. מיני  ב' לומר רצה

ופירושו  אף .126אף. לחרון  הראוים  גמורים לרשעים גם  בינונים, לרשעים  אפו שמאריך

" "אףמן מלת הפנים על  המורה "אפף" כמו ההפלגה להוראת  הכפל  מפעלי  ֲִָאפפ ּוני"

מות ה)"מׁשּברי כב, "(שמו״ב רע ֹות, עלי יג)"אפפּו מ, "(תהלים נפ ׁש, עד מים  ו)"אפפּוני  ב, (יונה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

היוצא שכל כבר, שזכרנו כמו הגנות על והמורה הדבר. אל הפנים הטית  בכולם  לומר ַרצה

" וההיפך הגנאי . על מורה הפשוט  פניםמדרך  ולא  ערף אלי  פנּו כז)"ּכי  ב, .(ירמיה ְִִֵֶַָָֹֹ

" "אףמן  "אפה " האפיה. להוראת  אפה " ג)"ּומּצֹות יט, "(בראשית הּבצק , את  "ויאפּו ֵֶַַַָָָֹ

לט) יב, ואחר(שמות כ ּברֹו. תוכו כי פנים, לו אין  חי שהבצק זמן שכל לבצק. פנים  עשית  ַַדהיינו

ע עור עליו שנקרם  הלחם ."שנאפה של  הפנים  זהו האּור, "127י  כליאפה ומן מין  לקרוא  נעתק "

""איפה " האיפה , לו)"ע ׂשירית  טז, "(שמות וצדק , ׁשלמה טו)"איפה כה, המחזיק (דברים כלי  והוא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

בינוני . בית  ערך  לפי  לחדש או לשבוע  הבית , לצורך  אחת בפעם  שאופין  דגן  או קמח שיעור

ה  האיפה עמר"כי עשירית  וכשהעמר אחד. עמר מן  שדשין  דגן  שיעור  המחזיק כלי מין הוא "

א אחת"יהיה בפעם שאופין האמתי השיעור  והוא עמרים , עשרה מן שדשין מה איפה שיעור כ 

כעין עמרים  ק' בו שיש גדיש דהיינו החומר, מן  עשירית  והוא בינוני ובתנור בינוני . בית  לצורך

" שאמר  כמו הקציר, מעמירי  חמרים חמרים הקציר  בשעת בשדות  החֹומרשעושין  ְֲִִֶַועׂשירית

יא)"האיפה  מה, "(יחזקאל האיפה , עׂשירית לו)"והעמר  טז, .(שמות ְֲִִֵֵֶָָָָָֹ

"אף" מלת  בהשאלה בא החוטם  על המורה שבדבראף" והפלא  החידוש להוראת  "

חדוש  איזה בו שיש הנושא אותו רבים , מנושאים  מקובץ המאמר כשיהיה הפשוט. מדרך  היוצא

מגיבור".125. אפים ארך "טוב 

הקב "ה126. אצל זה ביטוי ו)פירוש לד , .(שמות

בתנור"127. המדובקין פניה שיקרמו א )"כדי  כ , .(שבת 
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" מלת עליו יפול  כך"אףורבותא רושם , ועושה הפנים שטח על בולט שהאף  שכמו כלומר  ,

" ענין והוא  כולו. המאמר ערך [שאר ] כל על  בולט הנפלא ההוא פיהדבר על  חז אף שבלשון ל""

פלוני . דבר  הוא כך  הפה, על למעלה בולט שהאף  כמו לומר ורצה רבותא , בלשון  כשידברו

" בלשון יאמרו חדוש על חדוש שם גבוכשיהיה על גב ,"אף כעין  ובולט חדוש שהאחד ,

" ושמושי גב. על קבוע  היה אילו האף וכעין  יותר; עוד בולט עליו ""אףוהמחודש אמר, ּכי  ִַַָאף 

הגן עץ  מּכל  תאכלּו לא א)"אלהים ג, לא(בראשית הגן עץ משאר שאפילו חדוש, של דבר  והוא , ְֱִִֵַָָֹֹֹ

" ומאמר כייאכלו. סגנו אף בעצמו לא  גם ׁשאלה, איננו אמר לשון" סגנון  רק נחש, של דבריו ן  ְֵָ

פרי אכילת עסק על בויכוח  חוה עם נכנס שהנחש קיצור בדרך לנו שמספר התורה, כותב של

רשאים אינם  הגן עץ שאר  מכל שאפילו בדעתו מכריע  היה שהנחש היה הויכוח ותמצית הגן.

"128לאכול . מלת  היטב שייך  "כיולפיכך  מדת  שמוש כי  הסיפור . המסּפר  על כרוז שהוא  "כי" ְֵַַ

" לשון "129."איבכאן רׁשעוכן עם צדיק ּתס ּפה כג)"האף יח, שאי(בראשית מיבעיא  לא  פירוש, ְִִִֶַַַָָ

מאבד שאתה אף חרון שם  כשיש אפילו אלא  אף, חרון שם  שאין  בזמן הצדיק את מאבד אתה

" הצדיקים. את עמם  לאבד לך נאות  אין הכי אפילו הרשעים א ּתםאת  אב ֹותם ּבעֹונֹות  ְֲֲִַַָָואף

לט)"ּימקּו כו, בבחירה (ויקרא שעשו החדשות  העונות  דהיינו עצמן, בעון  שימקו מיבעיא  לא . ִָ

עליו. האדם יכולת שאין טבע  בהם  ונעשה מאבותיהם  שירשו בעונות אפילו אלא גמורה,

בעונות אפילו ולכעוס. לנאוף הבן בטבע שוב יהיה כעסן , או נואף  האב  שאם  תאמר כאילו

הרצונית הבחירה עול  תחת  הטבע  ׁשכמי  להטות  האדם  בכח יש זה כל  עם כי  ימקו. ְִֵההם

" אזּכֹורהשכלית . אברהם ּבריתי את  ואף  יצחק ּבריתי  את ואף יעקב ּבריתי את (ויקרא"וזכרּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מב) "כו, לומר נופל היה למטה, מלמעלה תולדותיהם  כסדר האבות  הזכיר אילו "גם. ;"וגם"

" לשון  נופל למעלה מלמטה שהזכירם ועכשיו זו. לומר צריך  ואין זו הענין דהיינו "אףוהיה .

שרחוק  יצחק ברית  אפילו אלא בזמן , שקרוב  יעקב  ברית את  שאזכור מיבעיא שלא זו אף זו לא

ג אזכור  הזה ובערך אזכור . רחוק שיותר אברהם ברית  ואפילו מן"בזמן, רחוקה שהיא הארץ כ 

הם . אחד השגחתי אל  בבחינה המקומות  וכל הזמנים שכל בגלות. שמה תהיו אשר הארצות 

הביאֹותנ ּו ּודב ׁש חלב  זבת  ארץ אל יד)"לא  טז, עלינו (במדבר שעברו אחר אילו כלומר ְֲִֶֶֶַַָָָָֹ

שאע ישראל , לארץ הכנסתנו שבמדבר רעות רבות"צרות  צרות לסבול ומר  רע הוא זה שגם פ 

אעפ היה הארץ, ירושת בשביל אפילו "ורעות עכשיו אבל התלונה. ממך להסיר דרך קצת כ

" במלת  שישמש מקום בכל וכן  מעל. נשארה והטובה השלמת, הרע  את  כי  קיימת , לא "אףזאת ֵַ

" לשון  "אפילו ענינו מלת  עם  וכשיחובר ורבותא. "כי" כמו שכן. כל לשון הוא חי" ּבעֹודני ְִֵֶַהן 

מ ֹותי אחרי  ּכי ואף יהוה, עם הייתם ממרים כז)"עמכם  לא, תסורו (דברים שלא שכן כל דהיינו . ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

שבמלת לפי כי  במאמר. הנסתרת השלילה מן  המתחייב חיוב והוא  ממרים , מהיות מותי  אחרי 

"אף" ענין  "אפילו " לשון  שייך  היה לא ורבותא נופל"אף" שהיה ממרים, היו לא בחייו אילו רק ,

האילנות כי128. משאר פירות  לאכול הרשה כן הקב"ה טז)באמת ב, להכביד(בראשית  שטן  של  דרכו אלא
ציוה. שה' הרבים  איסורים כל  לקיים שקשה לו  ולומר  לאדם ולהסית  האיסורים, עול

ע"א .129. צ גיטין  על  רש"י שהזכיר האופנים , מארבעה אחד 
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לא שוב ממרים, היו שבחייו שאמר  עכשיו אבל ממרים . יהיו לא  מותו אחרי שאפילו לומר

" לשון בשכבראףיצדק מותו? לאחר ממרים  שיהיו בזה יש רבותא מה כי מותו, אחרי  על "

" מלת  הוסיף לפיכך  ממרים. היו בחייו ו כיאפילו ואמר כי"" מכםאף משער שאהיה לומר רצה "

" וכן  להיפך . מהיפך  שהוא ממרים תהיו לא מותי אחרי  ּכישאפילו אף י ׁשּולם , ּבארץ צדיק ְִִֵֶַַָָָהן 

וחֹוטא לא)"רׁשע  יא, ג(משלי דהיינו אעפ". וחוטא רשע הוא שאפילו לשער  וכן"כ ישולם . לא  כ ְֵָָ

ּוטהר" רחץ  אלי אמר ּכי יג)"ואף ה, אמר(מל״ב שהוא קטן  דבר שאפילו משער שאהיה פירוש ְְְִֵֶַַַָָ

ג רשאי אתה [כלום] לסרב?"לך  כ

ז)רבה יש (צב, אבל בכתוב. הבאים  וחומר קל  בעשרה המאמרות אלה מנה

" במלת  הבאים אותן בין  ""ואיךהפרש במלת  הבאים לאותן כי, ""אף במלת  הבאים כי "איך.

" כגון  לשלילה. או לקיום  אם בהדיא, מפורש החמר מן  שיתחייב  מה לאיהיה י ׂשראל  ּבני ְְִִֵֵָֹהן 

פרעה? י ׁשמעני   ואי אלי, יב)"ׁשמע ּו ו, "(שמות וכן ישמע. לא שפרעה בהדיא ּכסףשמפרש הן  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

? אדֹוני מּבית נגנֹוב   ואי וכו' מצאנּו ח)"אׁשר  מד, אבל(בראשית יגנבו. שלא בפירוש שיאמר  ְְֲֲִִֵֵֶֶָָ

" במלת  כיהבאים שכשאמראף שלילה. או חיוב הוא אם מפורש, המאמר מן המתחייב  אין  "

" משל, מ ֹותיבדרך  אחרי ּכי  כז)"ואף לא, י(דברים לא או ממרים יהיו אם מבואר אבלאינו היו, ְֲִִֵַַ

ממילא . המובנת  במאמר, הנסתרת  השלילה מן  מתחייב

" שבין ההפרש כאן, שבארנו מזה לאףלך כי"" ""גם  מלת שתוףגם. על נאמרה "

ג והוא ענין איזה בדבר יש שאם  אחד, בדבר המציאות"הדברים אותו על  יפול שני, בדבר כ

" כנוי השני  בן"."גםשבדבר לך זה גם יז)"כי לה, "(בראשית ראיתי. הלֹום יג)"הגם טז, ,(בראשית ֲֲִִַָ

הׁשליׁשי" את גם הׁשני  את  גם  כ)"ויצו לב, "(שם מׁשלשֹום, גם מ ּתמֹול  י)"גם ד, "(שמות ּבׁשגם, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ

בׂשר ג)"הּוא ו, "(בראשית הבעלי-חיים, שארי כמו בשר הוא האדם גם לומר  גםרצה צאנכם  גם  ְֶַַָָֹ

קח ּו לב)"ּבקרכם  יב, "(שמות טפכם . שתקחו א ֹותיכמו גם  לב)"ּוברכ ּתם  יב, כמו (שם פירוש ְְְְִֵֶֶַַַ

ג תברכו כך  החג, ביום כמנהג  רעהו את  איש עצמתם  את אותי ."שתברכו כ

" אעאףבמלת  המשותף, שהדבר להורות  כשירצה ישמש ביותר"" משונה שהוא פ

אעפ ורבותא ."מחבירו, חדוש של דבר שהוא  ממנו שהדבור ענין  באותו עמו משותף  הוא כ

" אמר בזה רעהמשל אירא לא צלמות ּבגיא אל ּכי ד)"גם כג, חדוש (תהלים כאן  יש הנה . ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

בארץ שבין הפשוט השיווי  על רק החדוש על כוונתו אין  אבל יירא. לא צלמות  בגיא שאפילו

" אמר אילו אולם מורא. עליו אין  צלמות  בגיא ובין  צלמותשלום  בגיא אלך  כי  היה אף אז "

שאפילו  המקומות  משאר ביותר סכנה מקום שהוא צלמות בגיא שאפילו להודיע  כוונתו עיקר

יאמר כאחת  חדוש, על והשתוות פשוט, השתוות  המאמר מענין כשיהיה ולזה ירא. איננו הכי

גם" ."אף 

מאסּתים לא א ֹויביהם  ּבארץ ּבהי ֹותם  זאת מד)"גם  כו, הפשוט(ויקרא שההשתוות  ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

בארץ שאפילו בזה והרבותא אחרות . בארצות שיהיו בין בארצם  שיהיו בין  יומאסו שלא  הוא

לומר דוקא שייך זה ולפי  יומאסו. לא  הכי אפילו מרים  מצד שמה שיומאסו שראוי  ְִָאויביהם 
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""אף" מלת  כי  "גם, ומלת  במאמר . הנזכר  והוא  ענין , שיווי  על מורה העניןאף" פליאת על "

" לומר צודק אינו להיפך  אבל  בפירוש. נזכר אףשלא הנזכרגם  הענין על שב גם  שמלת אחר "

" במלת ביניהם  להפסיק נכון  אינו שוב  "אףבמאמר, מיד שיאמר צריך  אבל גם" ."מה

" "אףמגזרת פעל הפניםנאף" צורת  על ניכר  שהכעס כמו כי  הזנות. להוראת  "130

" הכעס  נקרא  כך יכיר"אףשבשביל הפרצוף בצורת  והבקי הפנים . על הזנות  תאות ניכר כך  ,

ישונה, פניו תאר  שמיד לקראתו, כשאשה ניכר הוא ויותר בטבעו. זנאי שהוא מי  את מיד 

יתמלטו, ברקים לפידי ועיניו אש, כגחלי בוערות ולחייו נפוח, כסיר פניו 131ושפתיו ושרטוטי  ָ

" מלת ולפיכך ומטורפות. מעורבות שובב בנו נאףילכו האמנתי"" נפעל  הפנים132ו,"ן  תאר  כי 

" והוראת ונשתנה יצרנאףנפעל מן נמשך הפנים, תאר  על רק הזנות  פעל על אינו זה לפי  "

פעל שנקרא כעין ממנו. שנמשך המקריי  שם-התאר  על עצמו הפעל לקרוא שנעתק אלא  הזנות

" בעצמו ""אףהכעס מן הושאל לא ולפיכך הפנים. בשטח  ידו על המתהוה השנוי  שם על "אף,

והשנאה  הקנאה והענוה הגאוה כגון  שבאדם המדות  שארי  שכל  והזנות. הכעס להוראת  רק

אע ודומיהם  ג"והחנופה שמתרשמות  מכל"פ בעליהם, איכות  על ומעידות הפנים צורת  על  כ

בו  שהוא ממה היפך  על היה כאילו פנים תאר לעצמו וליתן להסתירם האדם  יכולת  יש מקום

כל לו יועילו לא אז מהנה לאחת  תוקפו שיצרו בזמן  והזנות הכעס מדות כן  שאין  מה באמת.

כרחו  בעל ישתנה אבל תכונתו על פניו צורת ולהחזיק לבו, רגשת  להכחיש שיעשה התחבולות 

ע בטובתו שטח"שלא על  ויוצא ומבצבץ  גדותיו כל על העולה הדם רתיחת וחזקת  פתאומיות  י

" שלשון הזה שמטעם נמרץ . בשטף אמרו נאוףהפנים הנואף  פני  צורת  השתנות מלשון  הוא "

השתנות133ל "חז  שם יש איש אשת עם שהנאוף מצד והיינו איש. באשת  אלא נאוף שאין 

ש  הבושה יראת יראה, מיני  ב ' הנואף על שיש הזנות. מיני מבשאר ויותר  יותר  הפנים לאצורת 

היראה  גודל ובערך בו. ירגיש אם האשה בעל שיענישהו העונש ויראת  אדם , בני בו ירגישו

המקושר מעשה השלמת מנעימות גדול נעימות לך שאין  מעשהו. לבצע  התאוה גודל תתרבה

הרכבת בו שיש איש, אשת  עם הנואף צורת יהיה שלא אפשר אי כך ומשום  רבות. בסכנות

ביותר הנאוף  יחוס  יצדק לפיכך  גוונין . לכמה משתנה והתאוה, והתשוקה והמורא הפחד  רושם

" בין  הפרש שיש ודע  איש. באשת  הנאוף לנאףעל  הקל  מבנין  ביןמנאף"" וכן הכבד, מבנין "

לנואפת" ""מנאפת"" הקל בלשון אמר והנֹואפת. הנ ֹואף י ּומת  י)"מֹות כ, בלשון(ויקרא ואמר . ְֵֶֶַַָ

" וּתזנה הכבד מנאף  ג)"זרע נז, "(ישעיה מנאפת, א ּׁשה דרך כ)"ּכן  ל, מה (משלי הוא בקל  שהנאמר  . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

בם"130. ענתה פניהם ט )"הכרת ג, .(ישעיה

יא .131. מא , איוב ע"פ מליצה

במהדורתנו132. שלמה", "יריעות לספרו בהקדמתו אלו אותיות  תפקיד  אודות  הרב  דברי תשע "ו)עיין (שנת
.23-40 עמ'

מהמכילתא,133. הוכחות לכך הביא שמב , פסקא  כשר , לרמ"מ  שלימה" וב "תורה יג . כ, שמות על רש "י
תנאפנה" כי כלותיכם ועל תזנינה, כי בנותיכם  על אפקוד  "לא מהמקרא הביא בחור ור"א  הגדול . וממדרש

יד ) ד , בנפשות ".(הושעע מדבר, הכתוב  "במה ע "א פו מסנהדרין ראיה הביא הנ"ל הפסוק על מזרחי ור "א  .
נפשות ]. דיני אין פנויה בעילת [ועל
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ממנו  נפעלת  האשה לשתהיה מעשים  שעושה מה הוא בכבד והנאמר האשה; מן  הוא  שנפעל

" תקרא האיש מן  כשנפעלת האשה וכן  וכדומה. בעיניו קורץ כגון החשק, בקל ,נואפתאל "

" ּתקרא האיש, תשוקת לעורר ותנועות  מעשים  בכבד .מנאפתוכשעוׂשה " ְִֵֶֶָָָ

אותו  לסבול  יכול שאינו מעמד באיזה דבר כשיהיה הסבלנות . העדר על  הונח  פעל ְֵֶאץ.

" לשון הסבלנות זאת העדר על יפול  הצד"אץהמעמד משרשי והוא כמו ". היציאה, על  המונח י  ְֵֶ

" בבאור ובאיצאשיתבאר עמידה. לשון עליו שיפול אחד ענין  על  ההשתארות  היפך שהוא "

" בקל, לאמרלפעמים  אצים יג)"והנ ֹוגׂשים  ה, במלאכה.(שמות ההתרפות  לסבול  יכולין  היו שלא  ְְִִֵַָֹ

" בהפעיל ּבלֹוטולפעמים הּמלאכים טו)"ויאיצ ּו יט, מגלים(בראשית שהיו יוצא . [פעל-] והוא ְְִִַַַָָ

ע סבלנותם ""העדר וכן  מעשה. או דבור לנחמניי  ּתאיצּו ד)"אל  כב, בקל(ישעיה גם ומצאנוהו . ְְֲִִֵֵֶַַָ

" יוצא, אחרי[פעל-] מר ֹועה אצ ּתי  טז)"לא יז, שתפטרני(ירמיה אחריך  אץ  הייתי לא דהיינו ְֲִֵֶֶַַֹ

ג ויאמר שלהם . רועה עוד ""מהיות חיים רוח בו שאין  דבר על כאילו אץכ מתנועתו כשנראה "

" [השמש] כמו במקומו. ההׁשארה מלסבול  ּתמיםנעדר ּכי ֹום לב ֹוא אץ יג)"ולא י, יפול(יהושע כי  ְְֲִִַָָָָָֹ

" לשון השמש מהלך  וכשהואאץעל  במקומו. להשאר יכול  בלתי  כאילו תנועתו מהירות מצד  "

שנראה  בתכונה הדבר  כשיהיה וכן  פעל -עומד. והוא אץ שלא לומר  עליו יפול  במקומו עומד

" ענין עליו יפול התכונה, באותה שישאר אפשר שאי אעאץממנו כמו "" חיים רוח  בו שאין  פ 

אפרים" הר  ל אץ  טו)"ּכי יז, לשיהיו (יהושע גורם  ההר תכונת שיהיה וכלומר יוצא, [פעל-] והוא  ְְִִֶַָָ

" וכן ממנו. לצאת  אצים  יוסף  ּברגליםבני  ב)"ואץ יט, יוצא .(משלי [פעל-] ְְְִַַָ

" ּבדבריו אץ  איׁש כ)"ראית  כט, מלהכחיד(שם סובל שאינו ופירושו עומד . [פעל-] הוא ְִִִָָָָָ

על להמליץ  שיכולים  ׁשנּוני -הרעיון אדם  בני  שיש לשונו. תחת  להשאר  נאמרו שלא ְֵהדברים 

שלא שצריך  אלא נאה, ענין  והוא שחוק. לידי המביאה נעימה מליצה איזו להם  שיסופר מה כל

שיגיע כשיודע לרוחו מעצור שיש ומי אדם. לבני מהתול  כלימה שום המליצה באותה יהיה

שהוא מי  אבל ולחוץ . השפה מן מלהוציאה עצמו את יעכב  אדם לשום  כלימה איזו ממליצתו

ושופט לשר כלימה ממליצתו תגיע  אילו ואפילו לפיו, מחסום ליתן לו אפשר  ואי בדבריו אץ

אע הכסיל  כי  ממנו. לכסיל תקוה ג"בארץ , שהוא ג"פ בדבריו ויש רוחו, כל  מוציא לפעמים"כ  כ

מלפניו  היא שגגה כי כך  על להענש שלא  תקוה לו יש הכי  אפילו בלב, הנוגעים כלימה דברי

ערכו  חין  לפרסם  ושלא דבריו לכלכל בידו ויש כסיל  שאינו מי כן  שאין מה ידבר. לבבו ובתום

שינקום הנקמה מן נמלט ואינו פושע נחשב  הוא הנה אדם, לבני  בושה מזה כשיגיע במליצה

הכושר . שעת  לו כשיהיה המתבייש בו

"אץ" פעל נו נאץ" [אות ] בתוספת האמנתי"" נפעל בתכונת134ו "ן שבא דהיינו

של נפשו המגונה, שהדבר גנותו. מצד הדבר  סבלות העדר על  ומורה סבלנות, והעדר ְְֵֵֶֶהאיצה

במהדורתנו134. שלמה", "יריעות לספרו בהקדמתו אלו אותיות  תפקיד  אודות  הרב  דברי תשע "ו)עיין (שנת
.23-40 עמ'
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" וכענין  הכעס למדת  מתדמה וענינו ממנו. להסתלק אץ והוא בו קץ  בניאדם  מ ּפני  ְְִֵֵַָויקּוצ ּו

יב)"י ׂשראל א, קצ"(שמות הקלקלונפׁשנּו ּבלחם  ה)"ה כא, "(במדבר ּבּדרך, העם  נפ ׁש (במדבר"וּתקצר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ד) "כא, ומלת הדבר. סבֹול  העדר  לשון  "נאץ. כמו עומד [פעל-] לפעמים וינאץ" יהוה "וירא  ְְְְִֵֶַַַָ

יט) לב, "(דברים יוצא [פעל-] הזה ולפעמים העם ינאצּוני אנה יא)"עד יד, מהכבד(במדבר ְֲִֶַַַָָָָ

שאין135הדגוש. הדבר הוא  מה בפירוש אומר  ואינו הנשוא, יזכיר שלא  מקום  שבכל אלא 

בא שהנואץ והיינו עצמו. על הפעל  השארת  דהיינו כהתפעל ענינו יהיה לסבול, יכול הנואץ 

" כגון עומד [פעל-] שיהיה הן עצמו, את  לסבול יכול שאינו וינאץבמעמד יהוה והן"וירא , ְְִַַַָ

" יוצא [פעל -] ינאצ ּונישיהיה אנה ""עד תאר-הפעל וכמוהו ""נאצה . הּיֹום, ּונאצה ּתֹוכחה יֹום  ְְֲִֵַַַָָָָָ

ג)"הזה  יט, גדֹולֹות",(מל״ב נאצ ֹות יח)"וּיע ׂשּו ט, הנאיצה (נחמיה של הנשוא  כשיזכיר אמנם . ְְֶֶַַַָ

הפעול כסימן יתורגם "136(אקוזאטיף)בפירוש, כמו אחרים, על נשואה הנאיצה נאצ ּושפעל  ִִַּכי 

יהוה  מנחת את יז)"האנׁשים  ב, "(שמו״א שהוא  הנאיצה נשוא יהוה שהזכיר ומלתמנחת " ְֲִִֶַָָ

שעהאנשים" לומר  ורצה הנערים . על לא הקרבן , מקריבי הבעלים על  שב הנערים"" זלזול י 

הזלזול התנהגות  סב ֹול שנלאו יביאו, אשר  והמנחה הקרבן  מביאי האנשים  נאצו השם , ְבקדשי 

" וכן נאצ ּובהם. עלי ֹון יא)"ועצת  קז, "(תהלים אביו . מ ּוסר ינאץ ה)"אויל  טו, "(משלי כל, נאצ ּו ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָ

ל)"ּתֹוכח ּתי א, "(משלי וכהן, מל א ּפֹו ּבזעם  ו)"וינאץ  ב, "(איכה וכהן, הנאיצה מלך נשוא [הם] " ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹ

הזעם . בשעת לסבול יכול היה לא המקום , בעיני החשובים  וכהן  מלך  שאפילו לומר ורצה

" חיה שם ודיׁשן. ה)"ואּקֹו יד, ורש (דברים אונקלוס תרגום  כפי על"והוא  המצוי יעל  י  ְְִַָ

" שנאמר כמו הגבוהים  ליעליםההרים  הגבֹוהים יח)"הרים קד, פעל(תהלים השם  מזה ונגזר . ְְִִִֵַַָ

"נאק " צער. של  צעקה מין  להוראת  נאקתם" את אלהים כד)"וי ׁשמע  ב, "(שמות נאקֹות, ונאק ְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָֹ

כד)"חלל ל, רם ,(יחזקאל בקול פעם  המצטער ; קולות  יתחלפו ובמעט  ברב הצער גודל ערך שכפי ָָ

ואיכותו  הצער כמות  כפי הכל יילל. וילולי  גנח גנוחי  בצפצוף בהמיה בשריקה נמוך , בקול ָָופעם

כעין שהוא האּקֹו, קול  הקולות מאלה ויש סבלן. בלתי או סבלן אם  המצטער, איכות ַוכפי 

שמעמידים ישנים, היעלים שחביריו בשעה המשמר על שעומד בשעה כן  עושה שהוא שריקה

הציידים  אצל נקרא המשמר  על אחד מרחוק (פאהרגייט)תמיד איש צעדת  קול  וכשמרגיש ;

עליו  יאמר כזה קול המרים והמצטער לנפשם. וינוסו חביריו שינערו כדי יללה קול משמיע

" "נואק שהוא צער של  קול מין נקרא וכן אקו. כעין קול שמשמיע  דהיינו ""אנק " ְֶַאנקת,

ו)"אביֹונים יב, תהלים "(ע״פ אנקה והּלטאה מן והכח ל)"והאנקה יא, דומה (ויקרא האונק שקול ְְְְְִֶַַַַָָָָֹ

" וכן  האנקה. ""תנה לקול יפ ּתח, לבת מ)"ל ּתנֹות  יא, "(שופטים יענה מן  ּובנֹות  מג,"ּתנים (ישעיה ְְְְֲִִַַַַָָ

"כ) לילית יללה . מן  יד)" לד, הבעלי-חיים(ישעיה לקולות צער  של קולות הכתוב  דימה ולפעמים  .

" כמו במפורש, הדמוי צד ילעל ּכנח ׁש כב)"קֹולּה מו, "(ירמיה אהּגה . אצפצף ּכן עג ּור ּכסּוס ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

יד)"ּכּיֹונה  לח, "(ישעיה ּכּתנים, ח)"מס ּפד א, "(מיכה יׁשאג, י)"ּכאריה יא, ו (הושע אפשרודומיהם. ְְְְִִִֵֵַַַַַָ

קולם התדמות שם  על ולילית ותנים  ואנקה אקו הבעלי -חיים שנקראו להיפך , הוא  שהדבר 

פיעל .135.

מסוימת .136. פעולה המקבל האובייקט  הוא הלשון , דקדוק של במונחים
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להכריע , בידי  ואין ויללה. ותננות ואנקה נאקה קול ומשמיעים המצטערים  אדם  בני  לקולות 

כאן , שנזכר  כמו הבעלי-חיים  לקולות אדם  בני  קולות תמיד הכתוב שדימה שנראה שממה אלא

הראשון . כאופן להכריע  יותר נראה

רי ה[אות ] רק בתיבה שרש ואין  הזריקה. על  מונח פעל . הזריקה ". על בעצם  שהוראתו ש

הרי לדבר אפשר שאי  ולפי  במהירות. הנזרק שילך כדי  היד היו "בחזקת בו נתוספה לבדו, ד"ש

האמנתי אותיות  שארי  בו ונתוספו יריה. ענינים137ו "להוראת שאר  להוראת  ומלאחריו מלפניו

האל נוספי  השמות אותן  נבאר וכאן  במקומו. אחד כל שיתבארו כמו ויריה, לזריקה ף"מתדמים

" הוראה "ארבתחלה. נקרא המאיר, הדבר  על  שעאר" הנצוצות , זריקת שם  על [אור ] י""

ע הרואה עין  על וליפול מקרבו נצוצות להשליך האור שבגשם הפרטי נראה "האיכות הוא כן  י

ממנו  וישובו עליו ישתברו ואבן עץ  כגון  עכור  גשם על האור  נצוצי  וכשיעלו בעינו. שהוא  כמו

הרבה  כי  האור. גוף צורת  את לא  אבל ההוא, העכור הגשם  צורת  את עמם ויביאו הרואה לעין 

הגשם כשיהיה זולת  לעין, חזרו ולא תוכו אל נבלעו העכור  הגשם  על ממנו שנפלו נצוצות 

יביאו  אז הרואה, לעין  כולם  חוזרים  אבל בתוכו נבלעות  הנפילה נצוצי  שאין ומלוטש ספיריי

על משל, בדרך  השמש, כשתזרח כאחת. המאיר הגשם  את וגם  המקבל  הגשם את  גם עמם

עליה. הזורחת  השמש וגם  אותה גם  בקרבה רואים  אנו אז מלוטשת ָמראה

" המאיר  הגשם  שנקרא מזה העולה ותכלית  המאמר. מכוונת יריתאריצאנו שם על "

תנועת ממהירות ולספר, להגיד אפשר  ואי במרוצה הנזרקים  חצים  ירית  כענין  שהוא הנצוצות 

וא וה[אות] שבארץ . הרואה עין  על שמים  משמי  באות עין שבהרף האור שבמלת"נצוצי הנחה ָָו

כואאור" המלה, לתקון  נוספת """ מלת של "קולו כמו לפעמים  הנופלת יעקב" קֹול "הקל  ֲַֹֹ

כז,כב) "(בראשית עצמו המאיר  הגשם  יקרא לא הזאת ובבחינה הנצוצייתאור. הפליטה רק "

לנמצאים תועלת במציאותו יהיה לא  שבזולתו שבאור , העיקר באמת  שהוא ממנו הנזרקת 

" אמר ֹו ענין שזהו ממנו. אֹורשחוץ  יהי אלהים  ג)"ויאמר  א, פליטה (בראשית איזה שיתהוה דהיינו ְֱִִֶַֹֹ

כן ויהיה רוח. או אויר תאמר כאילו מקודם , נברא  היה שכבר גשם מאיזה נצוצות  וירית

המאורות שנתלו רביעי  יום עד לשעתו היה והוא בעולם . אור ויהי ההיא  הפליטה כשנתהוה

" הגשם שטח צורת  יקרא ולפיכך ההוא. האור  לעיןתארונסתלק נראה שהוא  הארה, מלשון  "

רק "ע תוכו, אל לעבור הנצוצות את  מעכב  הוא מקשיי שכשהוא עליו. האור  נצוצי  נפילת י

עוברים האור  ונצוצי  וספיריי  דק גשם שהוא האויר שלפיכך  הרואה. לעין לאחוריהן  נכפלות

" ומלת  תאר. לו אין גם לעין , נראה אינו לעבר מעבר  שטחתארבתוכו על הנחתו זה לפי "

אותו המקיף החצון הקו בבחינת  הגשם(פיגורה)הגשם צורת  המגביל הוא ההוא  הקו כי 

" הגשם ונקרא מרובע . או עגול  אם תארותבניתו, נאה,יפה צורה עושה החצון כשהקו "

הכל . אל והחלקים  החלקים אל הכל  שיסכים ומסודר נאה ערך לה שיש הרואה לעין  ומסכמת

אותיות137. תפקיד אודות הרב דברי במהדורתנועיין  שלמה", "יריעות לספרו בהקדמתו תשע "ו)אלו (שנת
.23-40 עמ'
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" ּתארוההיפך  ורע ֹות "138."דלֹות הגבּולוהפעל ט)"וּתאר טו, "(יהושע ּבׂשרד, מד,"יּתארהּו (ישעיה ְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹ

"יג) המפעל  ושם ""מאֹור. לּמאֹור. ו)"ׁשמן  כה, נפעל(שמות מבנין והתואר  האור. הפועל עצם  דהיינו ֶֶַָָ

א ּדיר" אּתה ה)"נאֹור עו, עצמו.(תהלים של אור מן  נאור שהוא לומר ורצה עומד , [פעל-] והוא  ִַַָָ

" האור בו שיאחז הגשם בנו נרויקרא יקרא"" הנר בו שקבוע  והכלי האור. מן  שנפעל ן -נפעל

""מנורה " המטר  יקרא וכן ""אור. אֹור. ּכסה ּכּפים לב)"על  לו, "(איוב אֹור ֹו, ענן יא)"יפיץ לז, על(שם ֲִִִַַַַָָ

" כטעם  כחץ, יורה שהוא היריה ּבראׁשֹוןשם  ּומלקֹוׁש כג)"מֹורה ב, שאינו (יואל מטר מין  והוא  . ְִֶַָ

יקרא המטר מין מזה הגדל והצמח כחץ. יורה הוא לפיכך כשערות, דקים  רסיסים רק גסות טפות 

"אור" או ""אורה " אֹורֹות, ללקט הּׂשדה לט)"אל ד, שגדל(מל״ב מיוחד  מטר מין  וצמח צמח שלכל  ְֵֶֶַַָ

ש  ויתכן ידו. יצמחו.אורות"על ובין -לילה הדק, המטר  מן המתהוים ופטריות כמהין מין הוא  "ִ

" שבקרקע החפירה ""אוריקרא יהוה , ּכּבדּו טו)"ּבאּורים כד, "(ישעיה מאּורת, ועל ְְְִַַַָ

ח)"צפע ֹוני יא, "(שם כטעם  לחוץ. הקרקע ממנו שזורקין ההשלכה שם והנה על הזה הגל הנה ְְִִִִֵֵֶַַַ

יריתי אׁשר  נא)"המצבה לא, "(בראשית ּפנת ּה. אבן  ירה ו)"מי לח, "(איוב ניר, לכם  ד,"נירּו (ירמיה ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

"ג) ""יריה מלשון עצום במהירות שוטפין שמימיו הנהר יקרא יוריםיאֹור. שהמים  שם על " ְ

" חדקל. ונהר  מצרים נהר רק כן יקראו ולא כחץ. היאֹורבשטף על  ע ֹומד  א)"והנה מא, ,(בראשית ְְִֵֵַַ

היאֹור" ל ׂשפת  הנה ה)"אחד  יב, הנזכרות(דניאל הנהרות משאר  בפרטות האלה, הנהרות ששני ְְִֵֶַַָָ

ג יקרא השם  ובשתוף במרוצה. יותר  שוטפים מימיהם פני"במקרא, על שעושין  החפירה כ

ג יקרא  השדות  להשקות מצוים מים שיהיו כדי  לתוכו מקלחין הנהר מי  שיהיו ""השדה "יאורכ 

שם שכיח  המטר שאין מצרים  בארץ ביותר המצוי והוא  לתוכו. מימיו יורה שהנהר שם על

" כמו הצורך, בעת  למקוה-המים  יאורים לעשות יאֹוריהםוצריכים  על נהרֹותם יט)"על ז, .(שמות ְֲֵֶַַַָ

ג ""ועושים  המצור . בשעת  להם מצוין  מים שיהיו בצורה לעיר סמוך  יאורים מצֹורכ  יאֹורי  "ּכל ְֵָָ

כד) יט, .(מל״ב

" "יארשם  שם  כסוי ."ארון" עליו שאין  ומגולה רחבו על יתר שארכו ארגז והוא ,

" יקרא שלו הכסוי  "כפרתכי כמו נצב  כשהוא דלת ויקרא  שוכב. כשהארון וּיקב" אחד ֲִֶַָֹארֹון 

ּבדלת ֹו י)"חֹור יב, ג(מל״ב שהוא  יאור צורת לו שיש שם  יקרא"על  למעלה. ומגולה ארוך  רבוע  כ ְְַ

בנו ארון" האמנתי"" תאר "139ו "ן  משקל "שרוןועל ישר, מן  הׁשרֹון" א)"חבצלת  ב, דהיינו (שה״ש ֲֶֶַַָ

" עץ מין ונקרא ישרה. "ארןבקעה יגדל" וגשם ארן  יד)"נטע  מד, ממנו (ישעיה שעושין  שם על ְְֵֶֶֶַַָֹ

" מלשון עוד ירקב . לא עץ  שהוא או בצבעו יפה שהוא אם  לארונות, "יריה דפין פעל ,"ארה "

" כמו האילן  מן  השלכתם  כלומר האילן מן  הפירות לקיטת דרךדהיינו ע ֹוברי כל  (תהלים"ואר ּוה ְְֵֶָָָָ

יג) "פ, ּבׂשמי, עם  מֹורי א)"אריתי  ה, חז (שה״ש ובלשון  ."" וסלו ל אורה ב)"כמלא  פב, בתרא .(בבא ְִִִִִָָ

" נקרא כולו הכרם מן הפירות ו בצירשלקיטת ענבים, אצל  ולקיטתחבטה "" זיתים . אצל  "

" יקרא שבכרם  אחד מאילן "אורה הפירות יקרא הנלקט והאילן השלכה, מלשון  עלארי" "

יט .138. מא , בראשית  ע"פ מליצה
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" "פרימשקל פרה, מן "חרי" ענין והוא חרה מן  ורגלי" ידי יז)"כארי  כב, כאילן(תהלים פירוש ְְֲִַַָָָ

" חיה שם יקרא הלשון מזה הכח. מהם  נלקט ורגלי  ידי  כן  ותפארתו, כחו שניטל  "אריהנלקט 

" כמורה אריה או רגליו שעלי  מבין  עפר רגבי  משליח  ממנו שסּוּפר כמו שהארי יריה, מלשון "ַ

עמוק  צפרניו שינועצו הארץ; על דריסתו וחוזק גבורתו מצד בא  שהוא  רץ שהוא בשעה חצים 

הוא החול על רץ  הוא שאם  עד מתחתיו, צרורות צרורות ויותזו ינשאו ובהנשאם  בקרקע 

מרחוק. בואו וניכר חול  של גדול  ענן  מעלה

" אחתארמן טובה טובו ממקור  השפיע  ית ' הבורא כי הקללה. להוראת אדר פעל "

והנוטל לו. הראוי  ולפי  אכלו לפי  איש בה, חלק נברא לכל ויש הבריאה בכל המתפשטות גדולה

" יקרא הטובה מזאת והמסולק ברוךחלק הטוב. בשפע מוברך שהוא ומרכיב , מבריך  מלשון "

" יקרא הטובה בזאת  חלק "ארורמליטול  מלשון והפעליריה " לחוץ . ומושלח  שנזרק והשלכה, "

אאֹור" ג)"ּומקלל יב, "(בראשית הברכה. מכלל שאזרקנו לידהיינו ארה נא ו)"לכה כב, (במדבר ְְְִֶַָָָָָ

" ארור. שיהיה בקשה המארריםדהיינו כב)"המים  ה, המקרה (במדבר ושם ארור . אותה שעושין ְְִִַַַָ

""מארה " המהּומה , ואת  המארה כ)"את כח, "(דברים נארים, אּתם ט)"ּבמארה ג, "(מלאכי "נארים. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

בי ו[האות ] הטובה. מן  הזריקה בתכונת  שאתם ופירושו הדגוש. הכבד  מבנין בינוני ת"תאר

ביבמארה " אינו בי"" אם  כי  הכלי ""ת  יוצא  [פעל-] ומצאנוהו עומד . [פעל-] והוא התוך  ִֵנארת

ז)"מקד ׁשֹו ב, "(איכה וכן דבר. בשום עמו עוסקין  שאין  ארור , הוא כאילו עמו נארּתה שהתנהג ְְִֵַָָ

עבד מ)"ּברית פט, .(תהלים ְְְִַ

שי ה[אות ] התיבה ושרש השורף, הגשם על מורה שם . השי". שהוראת  בלבד על"ן ן

השי לדבר  ושאין וׁשוה. חלק שהוא  מה האמנתי"כל  בו נתוספו לבד ולאחריו 140ו "ן  לפניו ְֶָָָ

השי ובכפל  הענין . מתדמי מחולפים שמות  ""להוראת  ו ׁשׁשן  ויתבארׁשי ׁש"" חלוקתם שם על " ִֵַ

" ו בדבבאור  האל"שש "" נוספי על נדבר  וכאן  במקומו. אחד  כל יתבארו השמות  ושארי ף".

" השורף הגשם נקרא חלק אש בתחלה. גשם  כולם  הגשמים בכל  שאין וׁשווי ֹו חלקותו שם  על "ִ

" והתאר האש. כמו החלקים נחֹוחושוה ריח  ט)"א ּׁשה א, חז (ויקרא אמרו ."" שנבראל ׁשמים, ִִִֵֶַַַָ

ומים ז)"מאש ד, "(בראשית ששרש מזה השיאש מבואר """ חומה מין  ויקרא לבד. כמו אש ן  "

אׁשי ֹותיה " טו)"נפלּו נ, ובכפל(ירמיה ועקמימיות. בליטות בה שאין  ושוה ישרה חומה דהיינו ְְֶָָָ

חרׂשת" קיר ז)"לאׁשישי טז, "(ישעיה פירוש שיהיה או ופירושו אשיותיה . השורף, אש מלשון " ְֲֲִִֵֶֶ

מלהתפשט . ומעכבתו אש בפני העומדת חומה

" "אש מן  פעל  וחלקות  שיווי מלשון  ""אשש " והתא ֹוׁששּו, זאת ח)"זכרּו מו, ורצה (ישעיה ְְְְִִֹ

" שם וכענין  שבלב. עקמומיות היפך  בדיעותיהם, ופשטנים  שווים  שיהיו מלשוןתושיה לומר  "

חזקים עומדים  שיהיו והיינו ואושיה, חומה מלשון  שהוא או במקומו. שיתבאר כמו שיווי 

" ומשם בדעותיהם. היו אש כחומה בתוספת  """ פעל המחשבה יאש ד  הסתלקות להוראת  "
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אפין לכל שוה המחשבה שנעשה שיווי מלשון והוא בדבר, עוד  בדבר ,141מלחשוב  שאפשר

" ל ּביכמו את  כ)"ליאׁש ב, "(קהלת משקל על ּפעל, לגזרת  הדגוש, מבנין  אחיו בינוני את "וׁשרת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

כו) ח, כי(במדבר לא, או הטוב באופן  הוא אם שעמלתי, מה כל נגד שוה לבי לעשות וכלומר .

" ובפעל לי. שווין  אפין  לבקׁשניכל ׁשאּול מ ּמּני  א)"ונֹואׁש כז, "(שמו״א הפעל ותאר וּתאמרי. ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

כה)"נֹוא ׁש ב, משמות(ירמיה והוא רע, ואם טוב  אם  שיקרני , מה לכל הדעת שיווי דהיינו ָ

יאמר142.(אינטריעקציאן) לכלום לו נחשב הדבר שאין  מחשבתו פנימיות לפרסם  כשרוצה

""נואש " וכן  נֹואש . אמרי  ּולרּוח ּתחׁשֹוב ּו] מלים כו)"[הלהֹוכח  ו, "(איוב מלת  שבראש תחשבו . " ְְְֲִִִֵַַַַָ

" הכתוב: ושיעור עמו. ואחר עצמו מושך תחשבו?הכתוב  מלים בעלמאהלהוכח מלים  שיהיו "

" מוסר? ותוכחת נואש הוכח דהיינו ואמרי "143" עליהם לומר ממש,נואש שראוים  בהם שאין "

" כענין חכמה? רוח  מהם  היה כאילו כלומר לרוח אותם  תחשבו ּבֹוהאם ר ּוח אׁשר (במדבר"אי ׂש ֲִֶַ

יח) "כז, ומפעל ובינה. חכמה רוח לומר  חז יאש שרצה השתמשו """ כמו הרבה קונה ל "יאוש ַֹ

א) סח, קמא "(בבא רשות, ושנוי "(שם)"יאוש מדעת, שלא ב)"יאוש כא, מציעא הסתלק (בבא והיינו

בעולם . היה לא כאילו לנגדו שוה ולבו לדבר, עוד חושש מהיות

" כמו הפעול לסימן  הנחתו מלה הׁשמים. את  אלהים  ּברא  ע"ּבראׁשית ."" מלת  "אתי ְֱִִֵֶַַָָָֹ

פעולים שהשמים  תיידענו ה[אות] המלה ושרש בוראים . לא  נבראים  דהיינו פועלים , ו "לא

הדבר וגבול  גבולו, הוא  הדבר סימן כי  אחד. והענין הגבול, על או הסימן על  בעצם  המורה לבד ,

" בחבורי  בארתי וכבר  סימנו. שלמה הוא התייריעות שמושי  למספיק זאת ,"" הנחתו לפי  ו

תי אית"בסבת  ותי"ו ותי"ן  הנקבה פ"ו חסרי של והמקור והתקון הסמיכות. למ"ו ונחי יוד , ד"א

""ה  בבאור  שם  יעוין התי144"אתאא , שרשי  השמות  רק אפרש לא  האל"וכאן  נוספי מלפניו."ו ף

מהאמנתי התוספות  שארי דברתי145ו,"ונוספי שכבר  למה שנית , במקומו אחד  כל ְַיתבאר

הנ בספרי ל ."עליהם

תי ה[אות ] ""הוראת מלת  ממנו נבנה וסימן  הגבול  על הפעול .אתו סימן  להוראת  "

הנ בספרי נתבאר הכמות"והטעם  צד  על  אם  ידו על  שיוגבל  וגבולו סימנו הוא הדבר שפעולת ל

" ממלת האיכות . צד על "אתאו מלת נבנה ו אתה " היחיד, נוכח  לסימן  נוכחים ,אתם"" לרבים  "

ו אּת" נוכחית, יחידה לנקבה "א ּתן"" מן נבנה עוד נוכחות. לרבות "את" הגופים. כנויי "אותי" ֶַַ

מאותנו "146ב ,"למ לרבים """ נסתר ,אותו ב. ליחיד "אותם"147" נסתרים. לרבים "אותה "

בדבר.141. לחשוב  שאפשרי  פנים לכל

.142interjection.והצהרה התלהבות מתוך מלה קריאת 

דבריהם .143. כששמע  איוב  הצהיר כך

תשע "ו)במהדורתנו144. ואילך .(שנת  391 עמ'
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ראשון].146. גוף [כלומר בעדו  למדבר  ר"ת
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נסתרת , "אותן"ליחידה רבות . לנסתרות "אותך" נכח, ליחיד "אתכם" או לרביםאותכם" "

ו  "אתכן"נוכחים, הגופים  צרוף  להוראת  וכן נוכחות. לרבות ּבּׂשדה " מקנהּו את היּו יעקב "את ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ה) לד, "(בראשית הכנוים  ועם ואּתנה . אּתה אּתך א ּתם  אּתכם  אּתו אּתך בתיאּתי כולם דגושה,"" ו

" להיות  ראוי שהיה הכפל ""אתתלחסרון  או את, ""את דהיינו כמו את. הצרוף  לסימן ראשון "

יעקב" ""את  המובן והיה הפעול, הגוף לסימן  והשני  אותי, אותך","את ו "את אתכם", וכו'.את  "

" חסרון לתשלום הדגש הגופיםאתובא צרוף הוראת  בין  הפרש ויש במלה. החסרה אחד "

" עליו אתישיורה "את  עליו שיורה הגופים צרוף הוראת לבין  עמי" ""עם שמלת  מורה את. "

" עצמו, הגוף  עם  החבור יעקבעל  "את ומלת  יעקב. גוף עם בשוה עםעם" החבור על מורה "

עם גמור שיווי  בזולת  אף אליו ומתייחס לו, ששייך  מה שאר עם  או קניניו, או הגוף  מקריי

" והוא עצמו, יעקבהגוף אעעם """ מלת  ישוב ובכנוים  בשוה. שלא  להיותאתפ  148(אקוזטיף)"

" "(דאטיף)"עםומלת  ""עמו ","אתו . אמר  לזה דוגמא  פרעה . עבדי כל אּתֹו ז)"ויעלּו נ, ,(בראשית ְְֲִֵַַַַָֹ

ּפר ׁשים" גם רכב  גם  עמֹו ט)"ויעל  נ, עמו (בראשית שעלו החשובים הׂשרים  שהם  פרעה עבדי על . ֲִִִֶֶַַַַָָָ

" מלת  יפול אחת ובחבורה אתו "אתו בשוה הלכו ולא מיוסף ששפלים והפרשים  הרכב ועל ;ֶֶ

" מלת יפול אחריו, או לו, קודם  יומים או יום ואפשר ""עמו בשוה, וכן אּתֹו. יז,"לדּבר (בראשית ִֶַ

"כב) אמנם  ממש. עצמו עם  עמו היינו גלדבר יצדק ע"" עמו כשמדבר  ""כ  וכן  שלישי. לאכולי 

"אתו  או אתו ","עמו " "לישב או "עמו " מלת  בכולם  בהם; וכיוצא  הגוףאת" עם הצרוף על "

" מלת הגוף .עםעצמו, מקריי  עם הצרוף על "

 חז"" א ּתל להחי ֹות הּתבה אל יט)"ּתביא ו, לך"(בראשית בדומין  זרה"אתך , (עבודה ְְֲִִֵֶַַָָ

א) בלשוןנא, וכן טרפה. או אבר מחוסר  יהיה "149(אבלאטיף)שלא ""אתיהיה אי ׁש, ּכל "מאת ִֵֵָ

ב) כה, "(שמות י ׂשראל, ּבני ּבכ ֹור נ)"מאת  ג, ו (במדבר נוטהעם". ּפרעה "150(לגענעטיף)" מעם  "ויצא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָֹ

ו) י, "(שמות למּות, ּתקחנּו מזּבחי  יד)"מעם כא, רז (שמות דרשו ,"" מזבחיל מעל  ולא מזבחי, "מעם  ְְְִִִֵֶָָ

א) פה, בהתחבר(יומא עסוק רק בעבודה, עסוק דהיינו המזבח גוף עם  מחובר שיהיה לא והיינו ,

חז א שדרשו מה וכן המזבח. ""ל  בפסוק י ׁשלםל לא עמֹו ּבעליו אם יׁשלם , ׁשלם עמֹו אין  "ּבעליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

יג-יד) כב, "(שמות כתוב היה שאילו ואמתי , נכון  בבעלים  שאילה אתו לענין בעליו צריךאם היה "

" דכתב  השתא ממש. אתו אעעמו להיות ג"" הוי  אחרת במלאכה אלא ממש עמו שאינו כ"פ

ופטור . בבעלים שאילה

ברבים בזה למשל היחוסים . בקצת אשכנז לשון על העברי לשון כח יפה הכנוים

אקוזאטיף בין הפרש העברי  יעשה בעדם, מדברים  או ""ע152לדאטיף151נוכחים, מלת  "אתי

למ ג"ו[אות] ואפשר המקבל , הגוף שיהיה שאפשר משל , בדרך  הנתינה. פעל כגון הקנין  כ"ד

מסוימת .148. פעולה המקבל האובייקט  הוא הלשון , דקדוק של במונחים

.149ablative.ניתוק או ריחוק ענין

בעלות .150. על מורה

מסוימת .151. פעולה המקבל האובייקט  הוא הלשון , דקדוק של במונחים

עקיף.152. באופן פעולה המקבל אוביקט
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" במלת העברי  ישמש המתקבל הגוף כשיהיה המתקבל. "(אקוזאטיף),"אתשיהיה אתכם, יּתן ְְִֵֶֶֹולא 

להלֹו מצרים  יט)"מל ג, למ(שמות ב [אות ] ישמש מקבל הגוף וכשיהיה עצמן . הגופים  ד"דהיינו ְֲִִֶֶַַ

"153(דאטיף)הקנין לכםויאמר ט)"יּתן א, רות פי או (על מקבל הגוף שיהיה הן העמים, ובלשון . ִֵֶָ

יאמר במ(״אייך״)מתקבל וכן לגופים . יתן או הגופים יתן  אם נדע  שלא וּיּתן"154ב"בשניהם, ִֵַַ

הארץ את  כמרגלים  ל)"אֹותנ ּו מב, "(אקוזאטיף)(בראשית הזאת. הארץ  את  ּלנו ט)"וּיּתן  כו, ,(דברים ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

שניהם(דאטיף) על יאמר אשכנז ובלשון יפריד(מוכט-געבן). נוכחים הגופים חבור בכנויי  וכן .

ע ביניהם ""העברי  ו אתי  "אתכם","עם"" ולמ"עמכם" "אותנו "155ב". העמים"עמנו " ובלשון .

שווים  אונס)שניהם  מיט אייך, והיחסים(מיט הכנוים  ברוב לנקבה זכר בין יבדיל לא וכן  .

אומר הוא שניהם  שעל אייער)והגבולות, דיין, אייך, דיהר, שיארך(דוא, כאלה, ענינים  שאר ועוד

זכרם . כאן

"את" המחרישה סכין יקרא וסימן, גבול  על ""את" את ֹו, ואת  מחרׁשּתֹו "את ְְֲֵֵֵֶַַ

כ) יג, "(שמו״א לאּתים. חרבֹותם ד)"וכתתּו ב, האחד(ישעיה ברזל . כלי  מיני ב' במחרשת  יש כי . ְְְְֲִִִָ

המחרישה  קו ומציין בקרקע, תחלה החורץ  והוא  סכין בצורת  והאחד מרא , כעין  רחב 

" נקרא כך משום  אחריו. עוברת החרישה.אתשהמחרשת קו ומסמן שמציין שם  על " ֵ

"את" פעל בא  הגופים  חבור על גיאת" דהיינו ההסכמה, להוראת  חבור"" כ

" כמו מחבירו פעול אחד כל שיהיה זה, את  זה להחזיק לכםהדעות  נאֹות בזאת  בראשית"א) ְֵֶַָֹ

טו) "לד, ומלת  אחד . לדבר  ונסכים דעתכם, את  יהיה דעתנו ההסכמה,לכם. תהיה למי מורה "

" למי . יסכים  מי האנ ׁשיםדהיינו לנ ּו כב)"יאֹות ּו "(לד, להם, כג)"נאֹותה למ(לד, [אות] ובלי ד". ֲִֵֵֶָָָָָ

" קחתהקנין  לבלּתי הּכהנים  ט)"ויא ֹותּו יב, להם(מל״ב שנאמר למה בסתם שהסכימו דהיינו ְְְֲִִִֵַַַֹ

" כסף. קחת  יאתה לבלתי ל ּכי  הּגֹוים מל  יירא לא  ז)"מי  י, שהבריות(ירמיה מה לומר  רצה ְֲֲִִִִֶֶַָָָֹ

ערכך . גודל  עם  ומסכים  נאות  אותך  יראים

" "אתמן  שם  וצרוף, עם  מלשון  "אֹות" הסימן . להוראת ּולמ ֹועדים" לא ֹותֹות  "והי ּו ְְְֲִָ

יד) א, "(בראשית לע ֹולם. היא  יז)"אֹות  לא, וא(שמות ""[אות ] שבמלת הנחה וי"אותו המלה ", תקון  ו ְִָָָ

" מוט. מט חול, חל בור, בר אור, אר המֹוטכמו על  י)"ונתנּו ד, "(במדבר במלת  וירצה "אות. ְְַַָ

שע זה, עם זה נושאים הזכירה "קשור  צד על אם  חבירו, של וגבול סימן האחד נעשה כן י

ג לזכור הזכרון  יתעורר האחד הזוכר"שבהתגלות בכח אחת פעם שנקשרו לפי  השני, את  כ

לעורר אותות  כולם שהם  ומועדים שבת  ומזוזה, תפילין , ציצית , והמילה, בקׁשת, אות  ֶֶכענין 

על ואם מצרים; ויציאת  מצותיו וקיום  והשגחתו, השם  ממציאות  בהם  שנקשר  מה זכרון על 

אע השני, ממציאות  בטוחים אנו האחד  שבמציאות  הבטחון אחר"צד  לפנינו מצוי  שאינו פ

בארץ המתהוים והשנוים השמים, אותות  כעין  בטבע  הן  בזה, זה שקשורים  יודעים  שאנו

כנ "ל .153.

ראשון .154. גוף בעדו, במדבר ר"ת

בעדו155. ראשון)ולמדבר .(גוף
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ג שיש יודעים  אנו כענין"שבהתהותם  והסכמה במלאכה והן  וכך, כך  שיתהוה או וכך , כך  כ

מציאותו. על להעיד  או חבירו, את אחד להזכיר כדי זה עם זה דברים  לקשר אדם בני  שיסכימו

" בספרי שלמה ועיין "יריעות  בבאור בזה.156"אות" עוד שדברנו מה

" "אתמן פעל "אתא" הביאה. להוראת  קד ׁש" מרבב ֹות ב)"ואתה לג, ּבקר".(דברים "אתא  ְְִֵֶֶָָָָֹֹ

יב) כא, "(ישעיה פעל כי  הנשלמת . הגמורה הביאה על  דהיינו באומורה הביאה פעל  על הונח "

ג לפעמים ומורה שאליו, גבול אל ""התנועה כמו נשלמת הבלתי הביאה על  ּבאה כ "ורחל ְֵָָָ

ט) כט, "(בראשית ּבא, ע ׂשו א)"והנה לג, "(בראשית ושם  בביאה. עסוק עלאתאדהיינו מורה " ְִֵֵָָ

" מגזרת  והוא שאליו. הגבול את  הבא השיג בשכבר  הביאה, ""אתהשלמת  לשון  וחבורעם, "

שאליו הגבול עם  ונתקשר על(אנגעקאמן)שנתחבר שיפול ממרחק הביאה על  הרוב  על  ומורה . ֶַָ

" כמו רחוק שהיה אחר וחבור, עם לשון  יאתה ההשלמה זהב  כב)"מּצפֹון  לז, "(איוב יאתי ּו, ֱֱִֶֶֶָָָָ

לב)"חׁשמּנים סח, "(תהלים אלהינ ּו, יהוה ל אתנ ּו כב)"הננּו ג, ממך .(ירמיה רחוק לּבנּו שהיה אחר  ְְֱִִִֵֵַַָָָֹ

אדם ובני  וסחורות ספינות  ממרחק בא כל  על אשכנז בלשון יאמר  "(אנגעקאמן)וכן וכן  ׁשער. ֶַַַָ

טו)"האיתֹון מ, ה'.(יחזקאל לפני  להשתחות ממרחק לבאים  המיוחד שער דהיינו ִָ

" "אתמגזרת שם "איתן" כמו המוזק להוראת "מ ֹוׁשב כא)"איתן כד, "(במדבר ּבאיתן, ְֵֵֵֶָָָָ

כד)"קׁשּתֹו מט, על(בראשית ויאמר קשה. אותו ועושה הדבר  חלקי המדבק הכח מין  על  ומורה ְַ

" שהוא ביותר  בזה זה אדוקים  הרכבתו שחלקי  מי ""איתןכל  מלשון ו את, ג"עם"" ויאמר כ".

" בחזקה המים  שטיפת  עאיתןעל בא שהוא """ כמו זה, עם זה המים חלקי דחיקת  הּיםי ַַָָָוישב 

לאיתנ ֹו ּבקר כז)"לפנֹות  יד, כמו (שמות בזה. זה ורצופים  דוחקים שהגלים הטבעי, לענינו דהיינו ְְִֶַָֹ

איתן" נחל  ד)"אל כא, קצת(דברים דעת כפי או בחזקה. ב)ששוטף מו, והוא(סוטה י ׁשנה, קרקע ְֵֶַַָָָ

""ג מלשון חדשה."קשה כ מקרקע  קשה הישנה שהקרקע  ,157

" תשרי  חדש האיתניםיקרא ב)"ירח ח, מל״א הגשמים(ע״פ כל ישובו שבו שם על ִֵֶַָָ

ידוע דבר והוא החלקים . רפויי  הקיץ  בזמן  שהיו אחר החורף  תחלת הוא  כי קשים  להיות  כולם 

האויר"שע ונקבי  מזה, זה מרוחקים הרכבתו שחלקי  מצד הגשם  מקשיות  יתרפה החום  י

וע רחבים. שוב"שביניהם  ויעשה יחד שוב יגשו ההרכבה וחלקי  האויר נקבי יתצמצמו הקור י

החורף מבזמן  גדולים  הגשמים  יהיו הקיץ  שבזמן  הנסיון  מבורר דבר והוא וחזק. קשה הגשם

אותו  כשמלבנין  ברזל וחתיכת  זמן . זולת בזמן והתקרבותם הגשם חלקי  התרחקות  מסבת והוא

ומן מצמצמו. והצינון אותו, מרחיב האש שחום  לפי  כשיצטנן. שוב  ויתמעט בגדלו, יוסיף

"איתן" חמור מין  יקרא החוזק על המורה חמוראתון" של הנקבה דוקא אינו דעתי לפי שהוא "ַ

" יקרא הזכר גם אבל המפרשים , שיחשבו אע"אתוןכמו ,"" נקבה בלשון  תמיד שבא ֶַֹוּתאמרפ 

תשע "ו)במהדורתנו156. 394-403.(שנת  עמ '

היא157. הקרקע  כאשר המעתיק: [תוספת אחריתי ". מקרקע מחדש קרקעיתו שהובא  "ולא  שם  רש "י פירש
ולכסות מפוררת  אדמה אחר ממקום להביא החקלאים  נוהגים  הסלעים, כל  משם  לעקור הוא וטורח סלעית,
בתולה]. קרקע כמו קשה ולא  רכה היא  זו נוספת שאדמה וברור לזרוע . כדי הסלעים את  טפחים בשלושה לגובה
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כז)"האתֹון כב, "(במדבר האתֹון, כג)"וּתרא כב, המין(שם על שידבר החיים מבעלי הרבה כן כי ֵֶַָָָָ

" שאין והראיה ודומיהם. והיונה והדיה והאיה הארנבת  כגון  נקבה בלשון  דוקאאתוןכולו "

" שאמר כמו ונקבה זכר וכולל המין שם שהוא  ידוע חמור שם כי  החמור, ׁשֹורנקבת לי ְִִַויהי 

ו)"וחמֹור לב, "(בראשית חמֹור, כ)"ּופטר  לד, "(שמות מדין בשלל ואמר אלף. וׁשׁשים  אחד "וחמֹורים  ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָ

לג) לא, שחמורים(במדבר מזה מוכח זכרים , כולם  היו לא ספק שבלי  היו . כמה אתונת הזכיר ולא 

" שאמר מה יקשה זה ולפי  ונקבה. זכר  ּוׁשפחֹותכולל ועבדים וחמֹורים  ּובקר צאן ל ֹו ְְְֲֲִִִַַָָָָֹויהי

ּוגמּלים טז)"ואת ֹונֹות  יב, הפסיק (בראשית למה ועוד הזכירם ? וכבר חמורים , בכלל אתונות והלא  ְֲִַַ

" שאין ראיה מזה ואתונות? חמורים  בין ושפחות  אתוןאתוןבעבדים  יקרא אבל  נקבה, דוקא "

יקרא שנים  ג' או ב ' בן  שבהיותו שנים. ו' או ה' בן  תאמר כאילו מיוחדים  ׁשנים  בן  ָחמור

עירה ","עיר" לגפן יא)"א ֹוסרי  מט, "(בראשית יקרא שנה ו' או ה' בן  שםאתוןוכשיהיה על " ְִִִֶֶַַֹ

וכשהוא ספוגיי, שבשרו נער כשעדיין לאפוקי  ביותר. ומקשיי  וחזק איתן הוא  השנים  ֵָשבאלה

המדרגות אלה וכעין באיתנו. הוא שנים ו' או ה' בעל אבל ונימוק. מתמוטט בשרו ביותר זקן

ג ""ימצא יקרא שנה בן כשיהיה הכבשים במין ""כבש כ יקרא שנתים  בן  וכשיהיה והואאיל, "

""ג בבאור למעלה שבארנו כמו וחוזק אילות  מלשון ""אלכ בגמרא אמרו איל. שנה, בן  כבש

שנים שתי ג)"בן משנה פ״א .(פרה

RQ

בי"ת  אות 

התפרד שהוא היציאה היפך  שאליו, הגבול עם  התחבר  דהיינו הביאה על והנחתֹו פעל .ְַָָ

המצטרף ממאמר והוא  הגבול. שאליו 158(רעלאטיף)מן  הגבול אל בערך רק ביאה שייך  שלא 

במקומו, ועומד  קבוע  שאליו כשהגבול רק ביאה שייך  לא בעצמו הטעם ומזה הביאה. תכלית 

אבל נגש, או שקרב  לומר יצדק אבל ביאתו שנשלמה הבא  על לומר יתכן  לא קבוע  אינו שאם

ג לומר שייך  קבוע  כשהגבול אך שבא. ""לא אעבאכ שהגבול"" אחר בביאה, עדיין  שעוסק פ

" כמו לבסוף. אותו ישיג ההכרח הנה ועומד ּבאקבוע  עׂשו א)"והנה לג, שעדיין"אע(בראשית פ  ְִֵֵָָ

השלים כבר כאילו רואים  אנו הקבועה לנקודה ויותר יותר  שנתקרב  אחר הביאה; השלים  לא

" שייך לא וכן עוד ,ביאה הביאה. מהתנועע  שובת המבוקש הגבול  שהשיג  אחר כשהכא אלא  "

שמטעם עוד . שמתנועע אחר  הביאה שהשלים מבורר  הדבר אין  שוב בתנועה כשנשאר לאפוקי

" לשון יצדק הלא  "באהזה ולומר השמש, בשקיעת  רק הׁשמ ׁש" ּבא יא)"ּכי כח, על(בראשית ולא ִֶֶַָ

אע ""זריחתה, השמש זריחת  על לומר יותר נופל  היה אלינו שבבחינה באפ אנו "כי  שהרי  ,

לא הזריחה אחר נחה ובלתי בתנועה שנשארת  משום  הכי אפילו אלינו. באה והשמש הגבול 

" לשון עליו אז "ביאה שייך מתנועעת, עוד אותה רואין  אנו שאין  דהיינו שוקעת  כשהיא  אכן  .

" לומר  לנו באה יתכן  המפעלכי ושם נחה. ושם  מבוקשה נקודת  המערבי באופק מצאה וכאילו "

אחר.158. לנושא  הנידון יחס
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" בא ""מבֹואמן הׁשמ ׁש. ל)"מב ֹוא יא, "(דברים העיר, כד)"מב ֹוא א, חז (שופטים ובלשון מבוי ,". ל ְְִֶֶַָָ

גבוה " שהוא א)"מבוי  בה, "(עירובין משקל ""ראויעל ""מצוי, וברבים ""מבואות. שתופי,

ב)"מבואות עט, את(עירובין כולל שהוא אלא עצמה הרחוב  לא הרחוב, מבוא זה לפי  ומבוי .

והנרצה  והפעל159שניהם. והחצרות . הבתים  אל  באים שממנו הרחוב של השטחיי  האויר

""הביא" ""מובא, יֹוסף. ּבית הּובאּו יח)"ּכי מג, ע(בראשית בא נעשה נמצא"דהיינו ולא  אחר. י  ְִֵֵ

" בלשון יתחלף שלא  [כדי ] בנפעל  ו נביאממנו האל"נבואה "" בחסרון ובא ."" ירבעםף "ויבֹו ְַָָָָ

יב) יב, "(מל״א ,עלי מבי  כא)"הנני  כא, תי(שם [אות ] ובתוספת  ."" יֹוסףו לראׁש (דברים"ּתב ֹואתה ְְִִִֵֵֶָָָֹ

טז) טֹובה "לג, כא)"ּתבֹואת כב, .(איוב ְְָָ

"בא"" שם  "תבואה , אילן , פירות הן  זרעים  הן  הקרקע  גידולי  להוראת ְִַּכּתב ּואת"

יקב וכ ּתב ּואת ל)"גרן יח, "(במדבר נקרא תארתבואה . והוא מביאה. שהארץ ההבאה שם  על " ְְִֶֶֶַֹ

שהארץ יבול וכטעם  הבאה. לשון  דהיינו מההפעיל  רק ביאה, לשון  שאינו הקל , מן ולא הפעל

" [שרש] באור  עיין גבלמובלת  ויאמר לקמן. """ והמעשה המחשבה פרי  על ""תבואה כ ְִָּוּתבּואתי,

נבחר יט)"מּכסף ח, "(משלי לח ּטאת, רׁשע  טז)"ּתבּואת י, יׂשּבע"(שם ׂשפתיו כ)"ּתב ּואת יח, .(שם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

תבּואה " לא ּבהמֹון  א ֹוהב ט)"ּומי  ה, שכן(קהלת עבודתו, לעשות  פועלים  המון  האוהב  פירוש ְִֵֶָָֹ

יעשה  לא כזה איש גדול. בעסק מעשיהם  לשיעשו ואוהבים הרעש את  המחבבים  אדם בני יש

" כי הרבים, הפועלים  במלאכת  כלל ירויח ולא  תבואה פרי  א ֹוכליה לעולם ר ּבּו הטֹובה "ּברבֹות  ְְִֶַָָָ

י) ה, ערך(קהלת יהיה העובדים  מרבוי המתהוה הטובה רבוי שבערך בהפסדו. שכרו ויצא

" יתרון הבית  לבעל  יהיה ולא ולזונן. אותם לכלכל עיניו ההצטרכות ראּות  אם  דהיינו "ּכי , ְִִֵָ

ברגש. וביתו שולחנו, על מסובים  רבים  ולעסוק 160אנשים  פועלים במעוט טוב יותר  והלא

" כי  במלאכתו, עמם עצמו הע ֹובדהוא ׁשנת  יא)"מתּוקה ה, רב(קהלת אם כפיו, מיגיע  שנהנה ְְֵַָָ

אע פועליו, רבוי  על שסומך  מחמת בעבודה המתרפה העשיר כן שאין מה מעט. פ"ואם

ומטורפת . מהוממת  שנתו מרובין  שמזונותיו

"בא" לשון  "הבאה " שם  מגזר "נביא" משקל על "נשיא" המביא"נזיר" השליח  והוא .

" נקרא השם. אל העם  ודברי העם , אל השם  שנאמרנביאדברי  וכענין הדברים  הבאת  שם על  "

האלהים" אל הּדברים  את אּתה יט)"והבאת יח, במעלה (שמות שיהיה בנביא, התנאי עיקר שזהו ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ב השם לו שיזדקק ראוי  שהוא עד כך כל  דבריו,"חשובה את לעם  להגיד  שליח  ויעשנו ה

אבל העם . דברי  את ידו על עתידות ,161ושיקבל ושידע  לטבע , חוץ ומופתים  אותות  שיעשה

וכבר בו. הכרחי  תנאי ואינם לכך , צריכה השעה כשתהיה בנביא מקריים  ענינים  [=הם ] אמנם 

" ואמר עתידות. ושידעו נסים  שחדשו מהם נתפרסם  ולא שהתנבאו נביאים  הרבה ֵַַוידענמצאו

לנביא ׁשמּואל נאמן ּכי  יׂשראל כ)"ּכל ג, ידעו (שמו״א אבל  מופת. שום  עדיין עשה לא והוא  ְְְֱִִִֵֵֶָָָָ

פירושו .159. כלומר,

ומהומה160. רעש  ב )כלומר כד, יומא – העזרה" כל .("להרגיש

בנביא .161. הכרחי תנאי אינם דלהלן  דברים כלומר
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" ואמר האלהים . אליו שנגלה מצד נביא נביאשהוא יהיה אחי א)"ואהרן ז, דהיינו (שמות ְְְֲִִִֶַַָֹ

במקומך . והוא  במקומי תהיה שאתה העם, אל  השם  דברי כמביא פרעה, אל  דברך  את המביא

" המלך ידי על הניבא והללואומר הֹוד ֹות על ב-ג)"הנבא  כה, ע(דהי״א להביא שירי"פירוש י ְִֵֵַַָ

ג עתידות הגדת ׁשּתקרא אלא לה'. והלל הודות ודברי  המלך דברי  ""זמרה שהואנבואה כ לפי " ִֵֶָ

הקב שאין בהדיוטות . לא בנביאים , אך  מצוי  הנביאים ,"ענין עבדיו אל אם  כי סודו מגלה 162ה

שהם וטוען מערער  לכל שיתברר  כדי  בו והכוונה ידיהם , על רק ומופתים  אותות  מחדש ואינו

שעשו  הזמנים  מן בזמן ונמשך ית'. לדרכיו העם  את להישיר ההתראה מצד או השם. שלוחי 

לנביא וקראו הנולד את רואה שיהיה הנביא מעלה שעיקר  וחשבו עיקר, הטפל את אדם  בני 

מימירואה " באומה המקובל העיקר הזמן באורך שנתמוטט השופטים שפוט בימי  היה וזה "

עיקר , עתידות  שהגדת ובחשבם  עתידות . הגדת ולא השליחות הוא  בנביא שהתנאי ַַָקדם,

" שם  הנביא  מן  "נביאהעתיקו לו וקראו השליחות , הבאת  על המורה ראיתרואה " דהיינו "ַ

" שאמר  זהו הרֹואה העתידות  לפנים יקרא הּיֹום לנביא ט)"ּכי ט, "(שמו״א הזמןהיום. אל שב " ְִִִִֵֶַַָָָָ

" שם  שוב  שנשתקע  ימיו בסוף היה וזה ספרו, שמואל כתב  "רואה שבו שם  שוב  ונבחר  "נביא"

" ספרו שכתב  בשעה ואמר  בתחלה. היה שהיה כאשר האמתי כשמו נביא  עכשיו קורא שאני  מה

לפנ נקרא קדם , בימי  'רואה'לו נעורי בשנות  גם השופטים  בימי  דהיינו ."ים

"ביבא ה[אות] רק שרש אין  אל"" בלי ונמצא נוספת. והאלף לבד, ""ת ַָויב ֹוף

יב)"ירבעם יב, "(מל״א מבי, כא)"הנני  כא, "(מל״א מהתנ ּבֹות, יג)"ויכל י, ה[אות](שמו״א והוראת  . ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ולפי"בי וכו'. בכם בהם בי שבו, הגבול הוראת דהיינו בנושאו, המקרה דבקות  לסימן בעצם  ת

הבי שתשמש השמושים חלופי נמשך  מזה רבות , בנושאו המקרה דבקות  [א]"שאופני  163ת .

מתדבקים מקרים  שהם שבמים , והרטיבות  שבאש, החום כמו מעיקרו הדבקות  על ישמש

הבי ושמושי ברייתם. מתחלת  ""בנושאיהם  הדביקות , אופן  בזה ּכיית לד ֹורֹותם  מזרע ְְֲִִַָאי ׁש

מּום בֹו יז)"יהיה כא, "(ויקרא ּבעינ ֹו, ּתבל ּול כ)"א ֹו כא, משל ,(שם, בדרך מתחדש. דבקות ויש [ב] . ְְְִֵֶַ

הבי ושמושי  נוזלים , ופעמים  שוקטים  שפעמים  שבמים  ""הנזילה האופן  זה על ב ֹות  יהיה ְִִֶּכי 

רגל יט)"ׁשבר  כא, במקומו (שם שיתהוה אם הדבקות  וחדוש [ג] ברייתו. מתחלת אינו שהשבר  ֶֶֶֶ

הבי ושמוש המים בעצם המתהוה נזילות ""כמו רגלת ׁשבר בֹו יהיה הנגע"164,"ּכי  פׂשה ּכי  ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

מח)"ּבּבית יד, ּבֹו"(ויקרא צמח ׁשחֹור  לז)"וׂשער יג, "(ויקרא ּבארץ, רעב י)"ויהי יב, או (בראשית [ד] . ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הבי וישמש מבחוץ המים על מתחדש מקרה שהוא חמימות כמו מבחוץ  הנושא  על ת"שיבוא 

" הענין ּבֹולזה ינתן  ּכן ּבאדם מּום  יּתן כ)"ּכאׁשר כד, ּבמים"(ויקרא ח)"ורחץ  יד, ודבק "(ויקרא ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

כד)"ּבאׁשּתֹו ב, ע(בראשית לפעמים  יהיה מבחוץ  והחדוש [ה] שנעשה ". השטיפה כעין אמצעי  י ְִ

הבי165במצעות ושמושי  ""המים. בזה ּבמיםת וׁשטף כא)"ּומ ֹורק ו, "(ויקרא בחר ּבי, האמֹורי  מיד ְְְֱִִִִַַַַַַָָ

ז.162. ג, עמוס

כדי163. זו  במהדורה הרב  דברי על  הוספנו  אנו  זו, ארוכה בפסקא  מרובעים, בסוגרים  האותיות סימוני כל
המעיין . על להקל

לעיל .164. הוזכר שכבר  למרות ראשון, בדפוס  נמצא כך

של .165. האמצעי בשימוש
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כב)"ּובקׁשּתי מח, בי(בראשית שנקרא מה בתוכניות"והוא  המתהוה דבקות ויש [ו] הכלי. 166ת ְְִַ

" כמו ּבּביתהנושא מז)"והׁשֹוכב יד, "(ויקרא ּובּׂשדה , ה)"ּבּבית לט, "(בראשית היה , לא  במדבר"ּוב ּדר) ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יג) "ט, כמו בנושא  הסמיכה צד על דבקות  ויש [ז] אבטח. בקׁשּתי  ז)"לא  מד, "(תהלים בהר, "הנֹוגע  ְְְִֵֶַַַָָָֹ

יב) יט, "(שמות החברה צד  על  דבקות  ויש [ח] הירדן. את עבר ּתי  ּבמקלי יא)"ּכי  לב, "(בראשית ּבזאת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

אהרן ג)"יבא טז, "(ויקרא כמו עצמו בזמן  אם  בזמן  דבקות  ויש [ט] ההיא. ב)"ּבעת  ה, ,(יהושע ֲִֵַַָָֹֹ

ההם" ד)"ּבימים ו, "(בראשית הׁשביעי, ּבּיֹום אלהים  ב)"ויכל  ב, פעולה (בראשית איזה במצעות או ְְֱִִִִֵַַַַַָָֹ

" ּובקּומכמו ּוב ׁשכּב  בּדר ז)"ּובלכּת ו, "(דברים טהר ּה, ימי  ו)"ּובמלאֹות יב, יתחלק (ויקרא וזה . ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ

" כמו המקרה, צד על לזמן סימן האמצעית הפעולה שתהיה אם אופנים . לב' י ׂשראלשוב  "ּבׁשּכֹון ְְִִֵָ

כב) לה, הטל"(בראשית ט)"ּוברדת  יא, ּבבית"(במדבר ז)"ּבׁשב ּת ו, הפעולה (דברים שתהיה או . ְְְְְִֵֶֶֶַַ

" כמו החיוב צד על בזמן ּובקּוממדובקת (שם)"ּובׁשכּב" שוכבים. אדם  שבני  בשעה תּבעל ֹו, ְְְְְֲֶַָ

כד)"לראֹות לד, הארץ"(שמות מלחם יט)"ּבאכלכם טו, "(במדבר ּבר. אבּוס אלפים  יד,"באין (משלי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

"ד) אלפים. שאין ּבחמ ׁשה בזמן  כח)"התׁשחית יח, דבקות(בראשית ויש [י] חמשה. שיחסרו בזמן  ְֲֲִִַַָ

" כמו ובמחשבה בדמיון  הדברים  והצטרפות  הצירוף  צד ליעל י ּתננה מלא ט)"ּבכסף כג, (בראשית ְְִִֵֶֶֶָָ

" מלא. כסף בקבלת  הנתינה פעל דמיוניי צרוף ּובלחםשהוא ּבּבׂשר  לב)"והנֹותר ח, התדבק (ויקרא ְֶֶַַַָָָ

" מחשביי . ביחוס ובלחם בבשר ההותרה ּבמ ׁשה פעל ואהרן מרים  א)"וּתּדּבר  יב, "(במדבר ויעבד, ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָֹֹֹ

ּבא ּׁשה  יג)"יׂשראל יב, "(הושע חּטא ֹותיה , ּבכל ב)"ּכפלים  מ, "(ישעיה גדּוד, ארּוץ  ל)"ּב כב, ,(שמו״ב ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ב ֹו" כב)"לדבקה יא, הבי(דברים משמושי רבות בנושאו,"וכהנה המקרה דבקות  בסוג שכולם  ת , ְְָָ

ע או נושא, של  עצמו מתוך אם  בהתחדש, או מעיקרו לזה."אם וכדומה מבחוץ ביאה י

 המקרה שיתנועע  התנועה פרק הא ', פרקים. ב' בהכרח יש מבחוץ  הבא המקרה

נקודת דהיינו עצמו הדבקות  פרק והב ', לדבקות. הקדום והפעל  ההכנה שהוא בנושא להתדבק

למ ה[אות ] תשמש שקדמה. מהתנועה התולדה שהוא ונשלם, הדבקות נתקיים  שבו ד"הזמן 

" ההגיון בעלי אצל  נקרא  לדבקות, הקודמת  התנועה פרק לו לסימן לאיזו "מאמר תנועה דהיינו ,

בי ה[אות ] ותשמש ומצב . ענין עכשיו "נקודה שדברנו והוא  כשנשלם . עצמו הדבקות פרק על ת 

" ההגיונים אצל ונקרא בו ממנו בלשון"מאמר בו, מאמר בין לו מאמר  בין  יאמר אשכנז ובלשון  .

האשכנזי יאמר  בעיר הולך  כגון  ותוך , שטאט)בו דער אין ג(געהט יאמר לעיר איןכ"והולך (געהט

שטאט) עדיא הלשונות  בין דער)י "ומבדיל דיא, געניטיף)מלת (ארטיקל, של(דער, פנים לומר ורצה

הבי167עיר . ששמוש העולה מבחוץ ,"וכלל הן  עצמו מתוך  הן בנושאו המקרה לדבקות ת

" מלת  הלשון  בעל עשה מבחוץ  הבא הדבקות  שמוש פעלבאומאותו שהוא הביאה להוראת "

הדבוק  הׁשלמּות שקודם  מבחוץ , הבא דבקות  בכל ההכרחיים  יחד הדבקות  פרקי ב ' ְֵהמקבץ 

" במאמר והיה שאליו, הגבול אל בתנועה הביאה פועל יצא"לו היה הגבול  באותו וכשנתדבק .

" "לו ממאמר במאמר ונכנס  "בו " בשם המאמרות אלה המקבץ הפעל  ויקרא ."בא"

בתוככי .166. כמו:

כאן167. הוסיף ראשון)הרב  בדפוס  ע"א  סוף כב אשכנז,(דף לשון בשימושי נוספים ביאורים של  שורות  ב '
כאן . שהשמטנו
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הבי ושרשו חל ּול שהוא דהיינו תוך, לו שיש כלי  על מורה על"שם-התאר המורה ת  ָ

הבי וכפל עם"תוך. אם כי השם מזה נמצא ולא  לקצה. מקצה חלּול  דהיינו ההפלגה להוראת ָת 

האמנתי"נו  "168ו "ן -נפעל לּוחֹותכמו ח)"נבּוב  כז, ומקבל(שמות אויר, ביניהם שיש לוחות  דהיינו ְ

" משקל ועל  תוכו. אל פניםביאה ""נׂשּוא  וכן נבּוב. אצּבע ֹות כא)"ארּבע נב, העובי(ירמיה דהיינו ְְְִֶַַָָָ

בעל העמוד  באלכסון  שהיה לפי וחלול . נבוב היה סביב , אצבעות ארבע  שהיה המקשוי , המקיף 

כ"י שהן  אמות ד' בעגול, אמה וארבע"ב מכאן אצבעות  ארבע  מהם  יצא  בקירוב . אצבעות  ד

ט ביניהם  אויר  ונשאר המקשיי , להיקף ""מכאן וכן  אצבעות. ילבבז נב ּוב יב)"ואיׁש יא, (איוב ְִִֵָָ

משנה  ובלשון  דבר . בפנימיותו שאין  חלול לקנה דומה אנושיות  ממדות  ריק חלול, אדם דהיינו

נו  [אות] בלי השם  ""נמצא קמורן, שהוא א)"ביב  פח, שבקרקע .(עירובין חלול צנור דהיינו

ביבותיהן" את א)"פותקין  ו, קמא .(בבא

" כמו מלכים שולחן על העולה החשוב  המזון על ענינו לפי מורה שם . המלך. ּבג "ּפת ֶֶַַַ

יג) א, "(דניאל י ׁשּבר ּוהּו, ּפת ּבג ֹו כו)(דני"ואֹוכלי יא, "אל ששם  ונראה מזוןבג. מין על מורה הוא " ְְְְְִֵַַ

" משנה בלשון הנקרא ומוטעם הפתחשוב א)"פרפרת קיד, את(פסחים ולהטעים  לעכל הבא 

הוא לפיכך אופה מעשה והוא התבשילין , כל אחר בא והוא הסעודה. בתוך  הבאים המאכלים 

" לשם ""פתנסמך  שם של תאר  והוא ""פת, שיאמר כמו חטין, ""פת שעורין, ""פת  הבאה , פת 

""בכיסנין יאמר כך  בג. "פת  שיאמר כמו סעודה. לקנוח כלומר לבג, הבאה פת  דהיינו "ְִַּונתּתי

לּגֹוים ז)"לבג כה, הגוים(יחזקאל אותו שיאכלו עד  וצעיר קטן  גוי שהוא  כלומר לעג , בדרך  ְִַַ

ספק  שבלי הוא כך  לפרש והמביאני  הגדולות . המלחמות  השלמת  אחר כלומר סעודה, בקנוח 

היו  בבל  שמלכי אסורים. דברים ולאכול דתם  על לעבור  היהודים  את  כופה המלך היה לא

וחביריו  דניאל  שהיה שלפי  אלא בחזקה. הדת  על מעבירים שהיה יון כמלכי שלא מוסר, בעלי 

לפרפרת שולחנו על הבאים  החשובים  המטעמים מאותן להם ממנה היה המלך , בעיני חשובים

המטעמים אותם שיהיה לחשוב למלך נראה היה שלא  וטובים. בריאים  שיהיו כדי הפת ,

אסור שהוא המלך  ידע  לא היין וכן איסור. תערובת  בהם  שאין אחר  לישראל, אסורים

אלא מותר. עדיין היה יינם  שסתם הכשדים, עם  יין  שותים  אותם רואה שהיה אחר  לישראל,

עצמן על מחמירין ופרישות חסידות מצד וחביריו דניאל  בג169שהיה בפת  ליהנות שלא

עכו  כלי  של  זליפתן  משום נכרים  בידי שנתנסך"הנאפה חשש משום  נזהר היה משתיו, וביין ם

אל שהביאוהו קודם אלילים לעבודת מעשה איזה ביין  שעשו או מנהגם. כפי אלילים  לעבודת 

דהיינו  ומעשה, בשול  בלי שהם, כמו זרעונים סעודה לקנוח המלצר להם  שיתן ובחרו השולחן .

" הסעודה,סאלאטמיני עיקר הזרעונים היו לא  אבל הדיוטות . של שולחנות בשאר כנהוג " ַַ

ע הנעשים תבשילין  שאר היה סעודתם זרעונים"שעיקר אכלו סעודה בקנוח  אך ישראל, י 

המלך . בג  פת  במקום 

במהדורתנו168. שלמה", "יריעות לספרו בהקדמתו אלו אותיות  תפקיד  אודות  הרב  דברי תשע "ו)עיין (שנת
.23-40 עמ'

ע"א .169. לו דף ע"ז עיין בעצמו, דניאל שנהג חומרות  עוד  על
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 ה כי היחידות . ענין  ואינו הבדידות  על מורה המסּפר הרבוי ,יחידות"שם . שולל " ְִָ

כיבדידות"וה  הראשונה הנחתו לפי השם מזה נמצא ולא דבר . עם וההצטרף החברה שולל "

למ ב[אות] ""אם מלת  שהוא שהלמ"לבדד כלמ", נוספת ""ד לקראתד  למען , שבאיםלקח, "

בלמ למ"תמיד בלי  לפעמים יבוא כפול  כשהוא זולת ""ד; כמו יׁשבד מו)"ּבדד יג, "(ויקרא וי ׁשּכן, ְִֵֵַָָֹ

יעקב עין  ּבדד ּבטח כח)"יׂשראל לג, ּבדד"(דברים א)"יׁשבה א, בלמ(איכה ולפעמים  ."" עםד הן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

י ׁשּכן ט)"לבדד כג, ּתֹוׁשיבני"(במדבר לבטח ט)"לבדד ד, "(תהלים ובפעלים גג. על ּבֹודד "ּכצי ּפֹור  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ח) קב, ּבמֹועדיו "(תהלים ּבֹודד לא)"ואין יד, .(ישעיה ְְֵַַָ

"בדד" כמו לגריעות  פעמים  ּבדד" י ׁשבה א)"איכה א, מחברת(איכה מסולקת דהיינו ְֵָָָָָ

" כמו לשבח ולפעמים ולעזר; לצוותא  לה שיהיה אדם  יעקבבני עין  ּבדד כח)"ּבטח לג, (דברים ֲֵֶַַָָֹ

" מלת  ובשימוש מעצמו. שמסתפק החברה אל  ההצטרכות  מן מסולק יזכירלבדדהיינו "

" כמו אותו. יזכיר לא ולפעמים  ממנו, מתבודד שהדבר  הנושא  האדםלפעמים היֹות טֹוב ֶָָָֹלא 

יח)"לבד ֹו ב, כמו (בראשית והכוונה דבר; משאר  או מאשה אם  לבדו, יהיה ממה הזכיר שלא ְַ

" וכן דבר. עם  מחובר בלתי  בדד לפנינו לבדםשהוא  וכו' ולמצרים  לבדם  ולהם לבדֹו לֹו "וי ׂשימּו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

לב) מג, "(בראשית וכן  שהוא. כמו לבדו אחד לכל ואתדהיינו לבד, היריע ֹות  חמׁש את ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָוחּבר ּת

לבד היריע ֹות ט)"ׁשׁש כו, לבד"(שמות ּונׁשיהם לבד דויד ּבית יב)"מׁשּפחֹות  יב, ובהזכרת(זכריה . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

" יאמר  ממנו בודד שהדבר  עליהנושא נצב  העם  וכל לבד י ֹוׁשב אּתה יד)"מד ּוע יח, (שמות ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ג יכול והיה בישיבה. משה בדידות  שממנו הנושא הוא ""שהעם להיפך, לשאול העםכ מדוע

יושב? ואתה לבדו לא נצב  משה על שאלתו שעיקר אלא "" וכן העם . יע ׂשה על לא מלאכה ְֵֶָָָָֹכל

לכם יעׂשה לבדֹו הּוא נפ ׁש לכל יאכל אׁשר א טז)"בהם , יב, משארי(שמות נפש אוכל שיתבודד  ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

" וכן  שהזכיר . חֹורבהמלאכות הארץ ּכל  ועל  לבדה, הגיזה על יהיה טל לז)"אם ו, או (שופטים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

טל" יהיה הארץ ּכל ועל  לבדה הגיזה על לט)"חֹורב  ו, על(שופטים שיהיה הנס  מעשה שביקש ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

" מלת תפס  לפיכך לנסיון . שהעמיד שתתבודדלבדהגיזה הגיזה, אצל רק השאלות  בשתי "

ע אם הארץ, מן ע"הגיזה ואם טל ""י  וכן  חורב . ׁשמי  נזּכיר ּב לבד  , זּולת אד ֹונים  "ּבעל ּונּו ְְְְְְֲִִֶַַָָ

יג) כו, .(ישעיה

" במלת  מלבדהפרש [אות ] בלי כשהיא  במ"" כשהוא לבד  לבין לאחריה "ם, או לפניה ם

" פלוניכגון דבר "מלבד אז פלוני" מדבר ""לבד שמלת מלבד. בלי שבין"" ההבדל על מורה ם

על לדבר כשירצה האחד . רק נזכר יהיה לא או במאמר נזכרים שניהם  יהיו המאמר, נושאי 

" מלת  ישמש בחבירו שאין מה בו שיש בבחינת  מלבדהאחד  בלי  """ כמו יֹוׁשבם , אּתה ֵַַַָמדּוע 

נצב העם וכל  יד)"לבד יח, "(שמות בזה. שאין מה בזה לבד ֹושיש האדם  הי ֹות טֹוב (בראשית"לא ְְְִֶֶַַָָָָָָָֹ

יח) "ב, אכן  עמו. הוה אחר ואין הוה מלבדשהוא עם  במקום"" ישמש לאחריו או לפניו ם

המאמר , כוונת  היה שלאחד  רק ביניהם  הבדל  ואין  בענינם , לזה זה שווים המאמר שנושאי 

ב וירצה לחבירו. פלוני"ולא  דבר "מלבד  או פלוני" מדבר הואלבד עליו שהמאמר שזה לומר "

אע לחבירו ולא  המאמר, אליו שהתכוון ""עיקר כמו בענין . לו ששוה הּכּפּוריםפ  חּטאת  "מלבד ְִִִַַַַ

יא) כט, אליו.(במדבר שבכאן  המאמר כוונת שאין  אלא  המוסף, כחטאת  חיוב  הכפורים שחטאת
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" מטףוכן לבד לז)"הגברים יב, העליה (שמות בכלל רק 170שהטף לדבר המאמר שנתכוון  אלא ְְִִִַַַָָָָ

" אמר במספר היו כמה הגברים מטףעל ."לבד  ְִַָ

" מלבדשבין עם ל"" לפניו, מלבד"ם  עם """ כי זה. הוא לאחריו, מלבדם  עם ם""

אלא בו, מדבר  שהמאמר היחוס באותו עיקרים שניהם המאמר שנושאי  במקום משמש לפניו

" מקומו כאן  שאין  אותו על יאמר מקומו. כאן אין והשני  מקומו, כאן  יש מהם ."מלבדשאחד

" הּבקרכגון  ע ֹולת יז)"מלבד ט, אלא(ויקרא שהזכיר, קרבנות  כשאר  היום חובת  הבקר שעולת  ְִֶַַַֹ

" אמר  להזכירה, כאן מקומה ""מלבדשאין  וכן  החד ׁש. עלת ו)"מלבד כט, ח ּטאת"(במדבר מלבד  ְְִִֶַַַַַַֹֹ

יא)"הּכּפּורים כט, "(במדבר יד ֹו. ּתׂשיג א ׁשר כא)"מלבד ו, הרי(במדבר קרבנות מאה על מגלח  שאם ְֲִִִִֶַַַָ

" אחד. קרבן  כמו עליו חובה הּכּפּוריםהם איל  ח)"מלבד  ה, שאין(במדבר אלא חובה כן כמו שהוא ְִִִֵַַ

" הגר. בגזל שיעשה במה המאמר עיקר וכאן  אחר. במקום שמקומו מקומו, הּבריתכאן  ְְִִַַמלבד

ּבחֹורב אּתם  ּכרת סט)"אׁשר כח, מקומו.(דברים כאן  שאין  אלא זה, כמו עיקר שבחורב שברית  ְֲִֵֶַָָ

" מלבדמלת  עם  אע"" המאמר שנושאי במקום  ישמש לאחריו בענין ,"ם ששוים פ 

הטפל על ויאמר  לו. טפל והשני  עיקר האחד אבל ממנו, שהדבור ביחוס עיקריים  שניהם  אין 

מלבד" עם """ כמו לאחריו, מטףם  לבד לז)"הגברים  יב, אע(שמות טפל , והטף  עיקר פ"שהגברים  ְְִִַַַָ

" ממצרים . היציאה בכלל  הּפרזיששניהם מערי  ה)"לבד ג, עיקר ,(דברים הבצורות  שהערים ְְִִֵֵַַָָָ

" טפל. האבֹותוהפרזים  על ממּכריו ח)"לבד יח, שמצוי(דברים עיקר, הרגלים בקרבנות שחלוקתו ְְִַַָָָָ

אליו  יגיע  שלא שאפשר טפל. האבות שמכרו המשמר וקרבנות  פנים , כל  על  בשנה פעמים  ג'

" מרובין . המשמר כשאנשי  בשנה אחת פעם והּבׁשןאפילו הגלעד מארץ  ה)"לבד יז, (יהושע ְְְִֵֶֶַַַָָָ

" חבלים . עשרה שהיו הירדן בעבר היה הירושה ּוצביעשעיקר  מאיל לבד  ּבריאים בקר "ׂשרה ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ג) ה, "(מל״א תמיד. מצוים  היו ולא  במקרה שניצודו מה לפי טפל וצבי ואיל  עיקר , ְַלבדשהבקר

הּתרים טו)"מאנׁשי  י, תרס(מל״א היה העיקרית  הקבועה וההכנסה "שההכנסה זהב , ככר ו ְֲִֵֵַָ

" טפל. והסוחרים התרים  מן וחיה המקריית  הזהב , ׁשרביט את המל ל ֹו י ֹוׁשיט מאׁשר "לבד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

יא) ד, הנסתר(אסתר האופן והוא המלך . וברשות  בקריאה הבא היה המות מן  בהצלה שהעיקר

" בביאור כבר זה על שדברנו וכמו לאמרֹו צריך  שאין  דבר  שהוא המאמר, אותו "אךבכח אבל  . ְָ

ע המות מן  ההצלה למנהגו,"אופן  ונוהג ושכיח  המצוי  הראשון  לאופן טפל השרביט הושטת י 

ניסא מתרחש יומא בכל  שלאו ושכיח, מצוי  אינו גם המנהג, מן שיוצא השני  כן  שאין  מה

" אמר  לפיכך ברשות . שלא לּבא השרביט  בהושטת  המלך  י ֹוׁשיטשיחונן מאׁשר  שהניצול"לבד , ְְֲִֵֶַָ

ע"ע והניצול  עיקר, קריאה טפל ."י השרביט הושטת  י

 עלתה ולא המאמר  זה פירוש למצוא  ויגע  טרח אסתר למגילת  אשכנזי  לתרגום 

הזרות . הלשונות  בכלל שהכניסו עד צורך171בידו לאין כמו 172והוא  כפשטן הדברים  כי 

אתם ".170. עלה רב ערב "וגם הבא הפסוק מפני זו מלה

הלשון .171. מכללי חריגה כאן  שיש ביאר כלומר 

זאת .172. בהערתו
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" בין שם  שהבדיל מה גם מלבדשנתבאר. עם להם"" שאין  דברים הם לאחריו, או לפניו ם

ש  שם שאמר  שזה מלבד"שחר . עם נסתר"" הראשון, על האחרון  הוספת על מורה לאחריו ם 

" שאמר  והּבׁשןממה הגלעד מארץ  ה)"לבד  יז, מנשה (יהושע לבני היה כבר ובשן גלעד  שהלא ְְְִֵֶֶַַַָָָ

" וכן  המבאר . דברי  היפך  שהוא בארץ, עכשיו שנטלו מה זה על ונתוסף לכן , מןקודם ְִַלבד

והנטיפֹות כו)"הׂשהר ֹונים  ח, גם(שופטים הנזמים, משקל על  הוספה בדרך  היו לא הכלים  ואלה ְְֲִִַַַ

" שמלת  המבאר  שאמר מה וכן בלבד. הנזמים רק לו נתנו הראשוןמלבדלא הוספת על  מורה "

ג נסתר האחרון, ""על שאמר ממה יעקבכ  ּבני נׁשי  כו)"מלבד מו, המבאר(בראשית דברי  לפי  שהיה ְְְֲִֵֵַַֹ

להיפך , והוא לשם . שבאו הנשים על נוסף למצרים  יעקב  של  הזכרים  שבאו הענין  שיעור

" וכן  הזכרים. את הנקבות  ולא הנקבות, את אתם  לקחו הּכּפּוריםשהזכרים חּטאת  "מלבד ְִִִַַַַ

יא) כט, "(במדבר ממלת  יתחייב המבאר חטאתמלבדשלדברי על נוסף המוספין חטאת  שהיה "

המוספין חטאת  על  נוסף  הכפורים ביום רק הבא הכפורים שחטאת להיפך, והוא  הכפורים .

אחד בנושא  הלשונות  בסתירת  הזה המבאר יעשה מה ועוד מוסף. בו שיש יום בכל תדיר הבא

" אחד  במקום עליו שיאמר מלבדבעצמו עם  מ"" עם  אחר ובמקום  לפניו, כמו "ם  לאחריו? ם

נדב ֹותיכם" ּכל ּומלבד  נדריכם ּכל לח)"מלבד כג, "(ויקרא אומר הוא אחר ובמקום מנדריכם, לבד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

לט)"ונדב ֹותיכם כט, נוספות(במדבר והנדבות  הנדרים אחת  פעם שיהיה זאת  את  ויבן  חכם מי . ְְִֵֶ

והיכן והנדבות ? הנדרים  על נוספות  הקרבנות  שאר שוב יהיו אחר ובפעם הקרבנות , שארי  על 

רק  דיבר שלא המועדות  שבפרשת  יפה. הדבר עולה אני  שפירשתי  מה כפי אכן כזאת ? נמצא

הקרבנות . יהיו ואיך יביאו, כמה לך פרט  לא  שלפיכך כלל , בדרך  קרבן  בהם שמביאין  הימים על 

" כלל בדרך מועד  בכל אמר ליהוה אבל א ּׁשה אותם"ּתקריבּו שפרט הלחם, ושתי העומר קרבנות (זולת ְִִֶַַ

פינחס) בפרשת הזכירם שלא אחלפי כשאמר לפיכך  ."" כלל בדרך ּתקרא ּוכ אׁשר יהוה מֹועדי ְְֲֲִֵֵֶֶאּלה

ּומנחה  עלה א ּׁשה להקריב לז)"וכו' כג, קרבן ,(ויקרא בהם שמביאין הימים  הם  אלה שהפירוש ְְְִִִֶַָָֹ

הימים ושארי ה' שבתות דהיינו קרבן  מביאין בהם שגם הימים מן חוץ  הם  הימים שאלה אמר

" אמר לפיכך והנדבות הנדרים  בהם פינחס"מלבדשמביאין שבפרשת  הקרבנות  בפרשת אכן  .

ביותר כאן לפרש במאמר המכוון העיקר והוא בפרוטרוט, הקרבנות  ואיכות  כמות על  שדיבר

" אמר לפיכך  סתם, אחר במקום  שנאמר  מה מנדריכםפרטיות  שנאמרו לבד שהקרבנות  וכו' " ְְִִֵֶַ

הנדרים אבל קרבנות , בהבאת  העיקר  הם  ואיכותם  בכמותם חובה שהם  מה כפי  בפרוטרוט כאן 

ואיכותן . בכמותן לא גם  להביא חובה שאינן  הקרבנות במצות  טפלים ונדבות

"יקראבד הבדידות  על המורה "" לקרקע  בסמוך  האילן  מן  היוצא העב "בדהענף

עצמו. בפני  אילן  הוא כאילו שנראה עד השורש מן מיד האילן מן  שנבדד  שם על כן ויקרא

ובוחרין וקשה, עב הוא למטה היוצא  הבד  אבל ורכים, דקים באילן למעלה היוצאים שהענפים

בכל משקולת . של  קנה ממנו ולתקן  בריחים , ממנו ולעשות  הכבידות, המשאות לטלטול  אותו

" נקרא משמש שהוא הענינים  "בדאלה אמר ענף  לשון בשימוש כשמו. וּתׁשלח" ּבּדים  ְִִַַַַַַוּתע ׂש

ו)"ּפֹוראֹות יז, "(יחזקאל ו בדים. עשיה, לשון בהם  שנופל הגדולים  ענפים היינו הםפוראות"" "

" וכן  שילוח. לשון  בהם ויפול הדקים . ּבדיה הענפים  מּמּטה אׁש יד)"וּתצא יט, ג(שם כ"דהיינו ִֵֵֵֵֶַַַָ

" מוט וכטעם  מלמטה, היוצאים הגסים ּבּמֹוטמהענפים כג)"וי ּׂשאהּו יג, אחד .(במדבר והטעם ִַַָֻ
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" אמר לטלטל בריח לשון ׁשּטיםובשמוש עצי  יג)"ב ּדי  כה, "(שמות ארון , למזּבחבדי  (שמות"ב ּדים  ְֲִִִִֵֵֵַַַַ

ו) "כז, אמר המשקל קנה על בד ובשמוש יהיה . ּבבד  לד)"ּבד  ל, שיהיו (שמות דהיינו בד, כנגד  בד ְְִֶַַ

כמשקל זה בד משקל  יהיה בבד. מהם ב ' חלק ושוקלין בבד, מהם  א' חלק כששוקלין הסמנים

פלס , בכתוב : הנזכרים משקל כלי מיני  ג' שיש פנים. כנגד פנים בפנים, פנים כטעם זה, בד

שהיו  ולפי  כבדות. משאות  לשקול  והבד קטנים, דברים לשקול ומאזנים  דהפלס  ובד. מאזנים

מנה  כמה אחד בכל  הקטרת  בבד .173סממני אותם לשקול הוצרכו

" הפשתן "בדצמח כענין כעץ קשים  ּבדין , ּבדין  שצומח שם על  גבעֹול" "והּפׁשּתה ְְְִִִֶַַַָ

לא) ט, כי(שמות הפשתן. מחוטי  הנעשה הבגד  הוא שבד לומר  נראה יותר  אבל וקנה. בד לשון

" בקרקע  מחובר עודנו בעינו שהוא  כמו הפשתן צמח "פשתה נקרא כמו והׂשעֹורה " ְְְְִַַָָוהּפׁשּתה

גבעֹול והּפׁשּתה אביב  הׂשע ֹורה ּכי לא)"נּוּכתה ט, עדיין(שמות טווי  שאינו הנפוץ הפשתן ויקרא . ְְְְִִִִַַָָָָָ

"ׁשׁש" בביאור לעיל  עיין חלקותו שם  על  ׁשיׁש וכטעם  חלק, שהוא  שם  על המטוה "אש " ויקרא  . ִֵַָָ

" השש מן שטווין  החוטין מפשתיםדהיינו ב[אות] וכטעם"" הפתילות, רבוי שם  על  הרבוי ם

ש  וחטים. ו חטה "חטה לקרקע , המחובר הוא  והאריגה חטים"" החטה. מן  שנדושו הגרעינין  הם "

" יקרא הפשתן  מחוטי אורגיןבדשאורגין שאין  לבדו תמיד שנשאר בענינו, בודד שהוא  שם  על "

טווי כשאינו בתחלה ואף כמוהם . יפה הצבע  את קולט  שאינו לפי  אחר מין  של  חוטין  עמו

הכבשים צמר כגון בזה, זה מינים שאר שמערבין  כמו אחר מין עם אותו מערבין אין  עדיין

הפשתן אבל  הטויה. קודם  אפילו אותם  שמערבין ומשי עזים  של  ונוצה והגמלים , והרחלים

" יקרא לפיכך  לבדו תמיד  הפשתן"בדנשאר שם  על פעם הפשתן מן  הנעשים  הבגדים ונקראו .

" כמו שש הנפוץ  "בגדי  כמו החוטין  שם  על  ופעם פשתים" כמו "בגדי  הנארג שם על ופעם ,

בד" ."בגדי 

" שם  "בדיורה כמו הכזב על יחרי ׁשּו" מתים ג)"ּבּדי יא, "(איוב ּבּדים, אֹות ֹות "מפר ְֲִִִֵֵֶַַַ

כה) מד, הדברים ."וג(ישעיה במציאות חבור לו אין לבדו עומד הבדוי  שהדבר בדידה, מלשון  כ 

האבר כמו עמו, מקושר ממנו חלק אמת של דבר  וכל אמת, שכולו אחד  גוף כולו המציאות כי

" לומר שרגילין  מה שזהו הגוף. רגליםעם לו יש המציאות"אמת שאר על וסעד סמיכה דהיינו ,

אמת אין כי סותרו, אמת של דבר  שיהיה אמת  של לדבר אפשר שאי  ומקיימו. אתו ָָשמסכים

שהם מהם , שהופשט הציורים עם  והתקׁשרּות  יחוס לו נשאר המופשט הציור וגם אמת . ְִַסותר 

כן שאין  מה ידו. על  להתברר יוכל  אמת דבר שכל עצמן מצד  הקיימות הראשונות המושכלות 

כזב על נסמך  אם  גם  כי עצמו. על  רק סמיכות לו אין  בדד שעומד הבדוי הדבר דהיינו הכזב

עצמה. מצד  נמנעת תולדה ותצא לבלימה הכל ישוב לבסוף שלישי , כזב  על שוב  וזה אחר,

" "בדמן  כזב  לשון מלּבֹו" ּבדא אׁשר לג)"ּבחֹודׁש יב, "(מל״א ּבֹודאם, אּתה מלּב "ּכי ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ

ח) ו, בדידות(נחמיה אם 174דהיינו כי מציאות  להם שאין  דברים  הלב מן אומרם .והוצאה בלב

א .173. ו, כריתות

בדוי .174. כלומר 
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" ׁשקרכטעם דברי מּלב  והגֹו יג)"הר ֹו נט, חז (ישעיה אבל שמפרישין". הפרׁשה, בלשון בו שמשו ל ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

" כמו לבדו אותו ומניחין  מתוכןדבר להן  בודה הלחםשאור שתי גבי ב)" נב, .(מנחות

 ה והבדוי . הכזב , השקר, כזב. מיני  שהאומרשקר"ג' מעיקרו המוחלט  השקר הוא "

דבר שאומר  או בברור . ממנו שיודע מה היפך  דבר על שאומר שקר , שהוא בעצמו יודע  אותו

וכדומה. לצלעו שוה המרובע  שאלכסון  חמשה; הם שתים  פעם  ששתים  עצמו מצד  נמנע 

ע אלא זוממין עדים את  הכתוב  ענש לא  ולפיכך  ביותר מגונה הוא בזדון כן  ""והעושה ִָעמנ ּוי 

בעצמםהייתם שהם  גמור, שקר הגידו המעשה שנעשה במקום  שהיו כשהעידו שנמצא " ִֶֶ

ההרוג שבא שקר, ונמצא הנפש את  הרג שפלוני כשהעידו לאפוקי  שם . היו שלא  בברור יודעים

אע זוממין  נעשין  אין לאדם"ברגליו, שחוץ  מה כל כי בעיניהם. המעשה את  שראו שהעידו פ

בפועל . המעשה את  שראו להם ונדמה ההוא למעשה דוגמא שראו שאפשר הטעות, בו אפשר 

המעשה  במקום בעצמם שהיו שהעידו ומיד האדם בו שיטעה אפשר אי עצמו שבאדם מה אבל 

זוממין . נעשין  ואז שקר שהוא  בברור יודעים  שהם  מוחלט, שקר  העידו הרי  [שם] היו ולא

" יקרא שקר של "אמתוהפכו או ."צדק "

" כגוןכזבשם  בסופו שקר  נעשה אבל  בתחלתו שקר שאינו שקר דבר על נאמר  "

אע וכך, כך שיעשה או וכך  כך  שיתהוה של"שאמר דבר ההוא  הדבר אין  האמירה שבשעת פ

אח נתקיים כשלא הנה בסופו, שיתקיים  ואפשר שדיבר"שקר עליו נאמר  ברצון  הן  באונס הן כ 

""כזב" ענין  יפול  לא ולפיכך שקרכזב. הדבר אין  ההבטחה שבשעת  שלהבא ההבטחה על  רק "

" יקרא  לא זה, היה ולא  וכך , כך שהיה שאומר כגון  לשעבר על אבל  "כזבעדיין. רק ;"שקר"

ואע שקרותו. הוברר האמירה בשעת  חז "שמיד  דברי  שלפי  א)ל"פ כא, מה (שבועות גם  יקרא 

" שקרשלהבא שלא"שבועת דבר שכל אמת דבריהם הנה אוכל , ושלא שאוכל שבועה כגון ,

" לשון אין  זה כל עם  אבל שקר. דבר למפרע  הוא בסופו בטוישקרנתקיים שבועת אצל נכתב  "

שרז  אלא לשקר. נשבע  הוא נשבע  שהוא שמיד הפקדון, ושבועת  העדות שבועת אצל  אם ל"כי 

" לאמרו בטוי  שבועת  גם  לׁשקרהסמיכו ב ׁשמי  ת ׁשבע ּו יב)"ולא יט, אפילו (ויקרא שיהיה דהיינו ְְְִִִֶַָָֹ

בשעת בסופו נתקיים ולא בתחלתו שאפשר מה יקרא  המלות פשטות כפי  אבל בסופו. שקר

" "כזבשנאמר כמו שקר. ולא  ויכזב" אל איׁש יט)"לא כג, מקיימו.(במדבר ואינו דבר אומר שאינו ִִֵֵַֹ

"ּבׁשפחת ּתכזב טז)"אל ד, "(מל״ב לבסוף. יתקיים  שלא דבר על  תבטיחני  אכזבשלא לדוד "אם  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

לו) פט, "(תהלים ּכזביהם, ד)"ויּתע ּום ב, יכזב"(עמוס ולא  לקץ  ג)"ויפח ב, ג(חבקוק ונאמר  על". כ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

הענין על יאמר כך, היה לא  ולבסוף כך , ממנו שימשך מענינו כשנראה חיים  רוח בו שאין  דבר 

" ""כזבלשון כמו נכזבה . לא  ּתֹוחלּתֹו א)"הן  מא, מימיו "(איוב יכזבּו לא אׁשר  מים (ישעיה"ּוכמֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

יא) "נח, יקרא כזב של והפכו ""אמונה . כמו אמּונה , ד)"אל  לב, ומקיים .(דברים שמדבר  ֱֵָ

 ומחזה בדיה "ה תאר לו ונותן  נברא  ולא היה שלא  חדש דבר  לו שממציא הוא  "

שה  דבר . לשום  ומתנגד מכחיש אינו אבל במציאות, המצוי דבר בנושאשקר"כעין מתעצם  "

מה  ועל שאינו, שישנו מה על שאומר בפועל, בו שנמצא  ממה היפך  עליו ואומר בפועל  המצוי

אחד . בנושא  שיתקבצו אפשר שאי הפכים ב ' ולאו שהן  לאו. הן ועל הן , לאו על  שישנו, שאינו



בי "ת 81אות

ה  שניהםכזב"וכן שקבוץ בעצמו, ההוא הנושא  על בתחלה שנאמר  ממה היפך  לבסוף שיתהוה "

בו  שהוא מה היפך עליו לומר במציאות  המצוי בנושא כלל מתעצם אינו הבדוי אבל נמנע . בו

סותר שאינו מה ענין איזה לו ומקיים  חדשה בבריאה חדש נושא לו בורא  הוא אבל בפועל ,

" נקרא  שלפיכך בפועל. שבמציאות  למה כלל יחוסבדומתנגד לו אין  בלבדו, שעומד "

כל ענין והוא אחר. בעולם  הוא כאילו הוא אבל הנוכחי שבמציאות מה עם  והתקשרות 

" כגון בכתוב, שנמצאים מלהמ ׁשלים  עליהם  למ ׁשֹוח העצים הלכ ּו הלֹו"(ח ט, ומשל(שופטים . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

והרש א-ד)העשיר  יב, הגדול (שמו״ב הנשר ב-י)ומשל יז, בדוים(יחזקאל דברים  שהם ודומיהם 

החזיונות וכן  בהכחשה. לא אף בהסכמה לא במציאות , הּתל ּות להם  אין  לבדם ִָעומדים 

זכריה חזיונות כגון  א-ו)והחלומות, ודומיהם(פרקים וגדעון פרעה יוסף , וחלומות ויחזקאל,

ג דבר"שהם שהוא ויודע  דבר לו בודה המשל שבעל אלא  במציאות , נקשרים  בלתי דברים כ

נקרא והוא לו 175.(פאהבל)בדוי  אין  בעצמו שהמחזה אלא  בפועל המחזה רואה החזיון ובעל

מתבודד דבר שנושאיהם  שבהן השוה הצד בפועל. דבר שרואה לו נדמה החלום ובעל מציאות .

המשל . צד על  שישומש זמן כל גנות  בו ואין  הנוכחי . העולם  במציאות  מקושר בלתי לבדו עומד

אע מגונה, זהו בפועל כך שנמצא ואומרים  מציאות לו כשמיחסין את"אבל מכחיש שאינו פ 

" נקרא  הבדיה של  והפכו ""נכוןהמציאות . כמו הדבר, נכֹון  אמת טו)"והנה יג, "(דברים "ּכןדהיינו ְִֵֵֶֶַָָָ

במציאות . ובסיס 

" "בדמגזרת  וגאבד" האבידה להוראת  לבד"" עומד הנאבד שהדבר התבודדת , מענין כ

מיד אבל המעמד בזה שהוא זמן  כל אלא אבידה נקרא ולא בעלים. איזה קנין  מהיות מופסק

" עוד יקרא  לא שיהיה, מי  "אבידה שימצאנו אם  כי  "מציאה " ומלת  בדד . איננו כבר  כי "אבד" ֶ

" נאמר שלא פעל. לא [-עצם ] שם  זה הנאבד ,אבדלפי על הנכנס התאר על רק האבדה פעל על  "

" כשם תאר שם והוא בודד . "חכםשנעשה בבניןזקן" זולת כמוהם, בקל יוצא  אינו ולפיכך  "

הדגוש  "177והנוסף176הכבד כזבכמו ד ֹוברי  ז)"ּתאּבד  ה, "(תהלים מעיר, ׂשריד ופירוש והאביד " ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָ

חז  בלשון וכן אבד . אותו ""שיעשו אמרו לא מעותיו ל את  ""אבד אם כי  מעותיו , את  "איבד

ב) קז, "(כתובות שאמר ומה הכבד. אביבבנין אבד ה)"ארמי כו, "(דברים שם  עלארמיאם  שב " ֲִִֵַָֹ

צ ""לבן הכתוב  שיעור ויהיה והפוך, חסר מקרא שהוא  אבדל אבי  שיהיה ביקש וכטעם"ארמי  ,

ּבני" חכם טו)"אם כג, ""שצ(משלי חכםל ּבני ."אם ְְִִִִַַָָ

" אבד מן  "אבידה המקרה הפעל ותאר הכבד; מבנין  בינוני  ""אבדן" מֹולד ּתי, "ּבאבדן  ְְְִַַָ

ו) ח, אדם(אסתר בני  עם  לו שיש וקשור יחוס כל האדם  הפסיד שבו ההוא המקום  ויקרא .

""אבדון" כשם  שם -התאר והוא "עליון, ""תחתון" ומות. כב)"אבּדֹון כח, "(איוב ּתאכל. אב ּדֹון  "עד  ֲֲֶַַַַָָֹ

יב) לא, "(איוב ּבאב ּדֹון,  יב)"אמּונת פח, ו (תהלים שגםאבדון". מיתה, שלאחר המעמד  דוקא אינו " ְֱֲַָָ

פאיות 175. .fableספורי 

פיעל .176.

הפעיל .177.
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ג הוא הנה אדם  בני עם התקׁשרּות  מכל נכרת  שהאדם כל ""בחיים  אמר לפיכך באבדון. אב ּדֹוןכ ְְֲִַַ

כב)"ומות כח, המיטלטל(איוב הדבר על ולא  עצמו. בפני  דבר והאבדון  עצמו, בפני  דבר שהמות ֶָָ

" לשון  יפול מיטלטל שאינו דבר על שגם  ""אבדה בלבד כמו הארץ, אבדה מה יא)"על ט, (ירמיה ְֶַָָָָָ

מיֹוׁשב . בדודה דהיינו אבודה היא והרי יושביה, עם  וקשור יחוס כל שהפסידה ִֵדהיינו

בי [אות] מן מורכבת והמלה נסתרת . בנקבה דבר מציאות  על מורה הדבוק "מלה. ת 

" בביאור ה "באשנתבאר [אות] ומן  מיחוסי", והיא הנקבה. בה "178(אקוזאטיף)א (שמות"ּבבגדֹו ְְִָ

ח) "כא, ּבה , יא)"וח ׁשקּת כא, הבלתי(דברים הדבקות  שעל  נשלם , שכבר  הדבקות  על מורה היא כי ְְַָָָ

" יאמר הדבקות אל ההכנה דהיינו למלה נשלם  ב [אות ] שנתבאר"" כמו שאליו הגבול  להוראת  ד

" ואמר ּבה לעיל. רֹוכב  אני א ׁשר יב)"הּבהמה ב, הרכיבה (נחמיה פעל  בה עושה שאני  דהיינו ְֲֲִֵֵֶַָָ

" וכטעם תמיד, בה רוכב ואני לרכיבה, לי  מיוחדת ּבערבֹותשהיא  ה)"לרֹוכב סח, ואילו (תהלים . ְֲֵָָ

" עליה אמר רוכב  אני  שהיאאשר לא  וגם  הפעם , באותו עליה שרכב  רק במשמע  היה לא "

לו. המיוחדת בהמתו

 ושרש עדיין . נתמלא ולא להתמלאות , שסופו שבדבר הריקני  תוכניות על ומורה שם .

בי ה[אות ] ""המלה התוך . על  מורה שהוא לבד "בביתת  ה "בעיר" וה[אות ] המלה.". לתשלום  א

וא וא"וה[אות] תוכניות"ו בהו במלת  וירצה הכנוי . "179ו שם  של  חבירו והוא  המורה תהו שלו. "

ג תהו ששורש להשתלם. וסופו עדיין נשלם  שלא הדבר, חצוניות  תי"על ה[אות ] בלבד"כ ו

" כמו דבר של וגבול  מיצר על ההרהמורה הר לכם  ז)"ּתתאּו לד, לעיל(במדבר כבר  ונתבאר ְֶָָָָֹ

" "אתבביאור  בשרש עוד ויתבאר וה "תו " ג". תהו של  והוא"א המלה לתקון  וא"כ הכנוי ,"ו, ו

וא ש[אות] או שלו. חצוניות וא"דהיינו ובהו תהו כוא"ו השרש ""ו נמצא"אח ּוו לא ולפיכך . ָ

" "בהו שם כמו חצוניית . בלי  תוכניית ענין  שייך  שלא לפי תהו, שם  עם  אם  כי  היתה " ְֶָָָָוהארץ

ובהּו ב)"תהּו א, ּבהּו"(בראשית ואבני תהּו יא)"קו לד, ובהּו"(ישעיה ּתהּו כג)"והנה ד, אבל(ירמיה . ְְְִֵֵַַָָֹֹֹֹֹֹ

" התוכניות ,תהו שם אל ההשקפה בזולת אף  לצייר, שאפשר  וקצהו הדבר גבול על המורה "

ג ""יבא  מלת  בלי לבדו "בהו כ כמו יׁשימֹון" ילל י)"ּובּתהּו לב, "(דברים .דר לא ּבּתהּו "וי ּתעם ְְְְְִֵֵֶֶַַֹֹֹ

מ) קז, צורה,(תהלים איזה לצייר כשרוצים  והבנאים הציירים כי הוא ובהו תהו ענין  ועיקר  .

ורשימה  העתקה ועופרת  ברזל בעט הנייר על בתחלה להם עושים  בנין, איזה ולבנות

הקו 180דוגמיית את עושים בתחלה האופן, זה על  והוא לעשות . שרוצים והבנין  מהצורה

עד בסיבוב נקודות אם  כי  גמור קו עושין  אין אבל  כולה, הצורה שטח את  המקיף  החצון

ההיולני הסובב  ונקרא  במחשבה. רק בחוש, מורגש הזה הסובב אין בלשון181שכמעט הזה

" מתוה "תהו עברי  שהוא שם על בשטח182, דהיינו הסובב  זה ובפנימיות  הצורה. גבול  את 

פעולה.178. מקבל

התוך .179. כלומר

לדוגמא .180.

המגובשת .181. לצורתו מעובד  בלתי וקדמוני, ראשוני  חומר וענינה יונית  מלה

היצירה.182. מעשה בסוף להיות שצפוי מה להגדיר קו או תו קובע
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השטח ואל לזה זה וערכם ומרחקם  החלקים גבולי  לסימני נקודות  נקודות  שוב  עושין התיכון

" עברי  בלשון  הפנימיית  הרשימה זאת ותקרא "בהו כולו. מלשון  הצורה בו " ותקרא ותוך . "

" עברי  בלשון המעמד  בזה בעודנה כולה ובהו הדוגמיית  הצורה "תהו את משלימין  כן ואחר .

צורה "ע היא ואז לה, הצריכים ענינים  שארי עוד לה ועושין  לנקודה מנקודה קוין  משיכת י

" המקיף החצון הקו אז ויקרא  ""תארגמורה. בביאור לעיל עיין  יקרא"אר, התיכון  והשטח .

""ּפנים" שאמר מה ענין  והוא ּובהּו. ּתהּו היתה ב)"והארץ א, בבחינת(בראשית שהיתה פירוש ְְִֶָָָָֹֹ

" שבשטחה, התיכונים  החלקים ובבחינת  בה, המקיף החצון ובהו הקו צורה "תהו כלומר ;

היולנית רז 183גולמית שאמרו למה מסכים והוא עדיין . נשלמה בחגיגה"שלא  א)ל זה "(יב, תהו

המפולמות אבנים  אלו ובהו כולו, העולם כל את  המקיף ירוק שהםקו מים יוצאים  שמהם "

העיקר הם שהמים  עדיין. וייחוס ערך  ביניהם שאין  הגולמיית  הצורה שבשטח  הנקודות  כעין 

ולא צורתו שנפסדה או ממש, בו שאין  מה לכל והושאל שבארץ  מה לכל והמקיים  המעמיד 

" יחוס עליו לאמר מחשביי רושם איזה רק ממנו ובהו נשאר ""תהו כמו ּתהּו. ּכי יציל ּו ְִִַֹֹולא 

כא)"המה  יב, "(שמו״א ויאבד ּו, בּתהּו יח)"יעלּו ו, "(איוב ,דר לא ּבּתהּו מ)"וי ּתעם  קז, מאפס"(תהלים ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ל ֹו נח ׁשבּו יז)"וּתהּו מ, כליתי"(ישעיה ּכחי והבל ד)"לתהּו ודומיהם .(מט, ְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹ

בי שה[אות] נסתר ; יחיד בגוף  דבר  דבקות  על מורה בי"מלה. והוא"ת הדבוק, סימן"ת ו

גהנס ומשמשת בי"תר. כגון ולפעלים, לשמות הדבוקה הבית' שתשמש השמוש אופני  בכל ת"כ

" מלות וכן וכו'. והתוך והעטף והכלי  בכםהעזר  בם, בך, בי , כאופניבה, כולם  משמשים  וכו' "

הבי ופעלים ."שמושי בשמות  ת 

והן לשבח הן מדרגות , מדרגות יחוסים  בחלוקת  שיש החשיבות . היפך על  מונח  פעל.

ה  והחשיבות . והיקר הכבוד כגון לשבח  והוא"כבוד"לגריעות . יתירה מעלה לדבר התיחס הוא ,ָָ

התנהג דהיינו וקלון, הקל הוא זה והיפך כבד. הוא כאילו עמו שיתנהג והיינו כבדות  מלשון 

וה  שרוצין . כמו אותו שמטלטלין קל דבר הוא כאילו דבר מעלה יקר"עם עוד לדבר  תת  הוא "

השתער והיינו הכבוד , מן  מעלתו.184יתירה לרום  כלל , ושכיח מצוי  בלתי דבר  הוא כאילו בו

" והפכו רב. דמי-ערכו מציאותו שלמיעוט יוקר מלשון מןזלזולוהוא שהוא השתערות דהיינו " ֵ

[ל]תת הוא  והחשיבות מעט . דמי -ערכו מציאותו שלרבוי ביותר , השכיחים  המצוים  ֵהדברים 

שמחשבתו  המחשבה בחשבון  אותו שמכניס  דהיינו חשבון מלשון  והוא  לו, הראוי  ערכו לדבר

יחוס והוא לכלום, אותו חושב  שאינו המחשבה, ממנו הסתלק דהיינו הבזיון הוא והפכו עליו.

הוא בבזיון  אבל  וערך. שיווי  איזה פנים כל על לדבר משאיר  הוא שבהם  וזלזול הקל, מן  גרוע 

וכאן במקומו. אחד כל השמות מאלה עוד וידובר כלום. שוה אינו כאילו שיווי  כל ממנו שולל

" יחוס בענין ""בז דבורנו שיורה מזה ה בז . נקרא הבזיון  על "ביזה "" מלחמה שלל דהיינו "בזה "

כאילו  מחיר, בלי  בחנם  שלוקחו בזיון מנהג  בו שנוהג הלוקח בבחינת הן  בזיון; מלשון  והוא

המגובשת .183. לצורתו מעובד  בלתי וקדמוני, ראשוני  חומר וענינה יונית  מלה

ושיעור.184. השערה
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[הם] חוששין  כי עוד . לו חששין ואינם אותו שמבזין  הבעלים בבחינת  והן כלום , שוה היה לא

עליו  משגיחין שאין  והשגחתו, שמירתו בבחינת והן  רכושם . הצלת מעל נפשם הצלת  על יותר

הבחינות אלה מכל בזיון. בדרך  והנה, הנה אותו משליכין  אבל בדמים הניקח כדבר  להצניעו

" השלל ."בז יקרא 

" כפל הרוב  יתחלפו בזז על ושלא  שבו. הבזיונות רבוי  משום  ההפלגה להוראת "

" ו בזיוןשמות  "ביזה "" ביזה של דבר  שם ומשקלם. השמות  בנטית נשתנו בזה זה ""בז " ֵָנׁשינ ּו,

לבז  יהי ּו ג)"וטּפנּו יד, "(במדבר בזיון ושל ""בוז , לב ּוז , נהיה כג)"ּפן לח, של(בראשית הקל פעל . ְְְְִִֵֶֶַַָ

" "בזה בזיון  ּבזה " יהוה דבר לא)"ּכי טו, "(במדבר או ""בז . לרעהּו, יב)"ּבז יא, לדבר"(משלי "ּבז ְְְִֵֵַַַָָָָ

יג) יג, "(משלי והבינוני "בוזה . דרכיו " טז)"ּבֹוזה יט, "(משלי ביזה של ו[הפעלים ] ו בוז . ."בוזז "" ְֶָָ

 ג"חז בזיון לשון  ""ל  כמו בכפל  מחומש כ יותר  יבזבז אל  א)"המבזבז נ, (כתובות

ביותר , מעותיו שמחבב  הכילי הקמצן  כמו כך  כל אותו חושב  שאינו מעותיו המבזה דהיינו

" בזיון של  הדגוש פעל  כדינר. בעיניו נחשב  שהפרוטה עד מדאי יותר ערך  לו ּכיונותן  ִֵֶעקב 

י)"ּבזתני יב, "(שמו״ב ביזה ושל לנ ּו; ז)"ּבּזֹונּו ג, "(דברים בזיון מן  הנפעל נמאס. ּבעיניו "נבזה ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ד) טו, "(תהלים ביזה ושל ""נבוז , ,ארמנֹותי יא)"ונב ֹוזּו ג, "(עמוס בזיון של  ההפעיל את. ע ׂשו וּיבז ְְְִִֵֶֶַַָָָ

לד)"הּבכֹורה  כה, "(בראשית ּבעיניהן, ּבעליהן יז)"להבזֹות  א, "(אסתר ביזה ושל נמצא"הבזיז . ולא , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ

" בזיון של שם-התאר  במקרא . ּבאדםממנו ּבזּוי ּבּגֹוים,  נת ּתי טו)"קטן מט, של(ירמיה [ותאר] . ְִִַַָָָָָֹ

" וׁשסּויבזוי , ּבזּוז עם  כב)"והּוא מב, "(ישעיה הפעל  תאר ּבזיֹון. יח)"ּוכדי א, "(אסתר "בוז או ּבגאוה " ְְְְֲִַַַָָָָ

יט)"וּבּוז  לא, "(תהלים ביזה ושל  ""בזה . ידם, את ׁשלחּו לא  י)"ּוב ּבזה ט, "(אסתר ""ּבז או לבז , ְְִֶַַַָָָָָֹ

לא)"יהיה  יד, והצוי(במדבר המקור השמות .אבל  בשני  שוה כמעט ְִֶ

ע באויר  הנשמע  והרעש הצלצול אותו על והנחתו בו "שם . העובר הגשם, תנועת י

שע עצום ויתחלף"במהירות ורעש. צלצול יתהוה הדוחק הגשם  עם הנדחק האויר התנגדות י 

דק  וגשם ונביחה. נהימה המיה, כעין  וגס  עב קול מוליד העב הגשם  העובר. הגשם איכות לפי 

מעוקב וכפי  ורכותו, וקׁשיֹו הגשם  עובי  כפי  הכל  וצפצוף. ושריקה צליל  כעין  דק קול ָמוליד

" ושמושי שיר. שבכלי הנימין ברעדת המתהוה הקול  סבת והוא  ממנו; הנדחק "בחהאויר 

חרב" כ)"אבחת  כא, נו (יחזקאל ה[אות] ובתוספת ."" הכלבים, נביחת קול להוראת יּוכל ּון לא  ְְִֶֶַֹ

י)"לנבֹוח נו, "(ישעיה משקל ּגרזןעל עליו יט)"לנדֹוח כ, "(דברים קול"דחימן אין שכמעט ולפי  . ְְְִִֶַַַָָ

"185חי בפרטות  הכלב  קול יקרא לפיכך  הכלב, מנביחת באויר  גדול צליל מלשוןנבחמוליד  "

באויר . צלצול הולדת 

 נו [אות ] ובתוספת  ניכר  ושרשומו הבולט הדבר על ומורה האמנתי"שם. תאר  שם186ו "ן 

""בטן" וכענין  הגוף . השטח על בולט  שהוא הבליטה שם  על  גבנוניתגב, מלשון  כך  שנקרא "

הכלב .185. מנביחת יותר חזק המצוי אחר בעל-חי של קול אין

במהדורתנו186. שלמה", "יריעות לספרו בהקדמתו אלו אותיות  תפקיד  אודות  הרב  דברי תשע "ו)עיין (שנת
.23-40 עמ'
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נופל הגב  שאין  אלא  הרה.187ובליטה. כשהיא יותר ועוד באשה, ויותר הבטן, כמו כך כל  לעין

" "הרה שגם מלשון "הר" ואומר במקומו. שיתבאר כמו הׂשבכה " לעבר  אׁשר  הּבטן  (מל״א"מלעמת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

כ) "ז, שאמר ומה בטן . כעין בשבכה הבולט השטח ׁשוע ּתיוהוא ׁשאֹול  ג)"מ ּבטן  ב, מתוך(יונה היינו ְְִִִֶֶַ

" פרי מין ויקרא אמו. בבטן כתינוק השאול  בתוך שהוא שאול, ""בטניםבטן  ּוׁשקדים. "ּבטנים ְְִִֵָ

יא) מג, באמצע .(בראשית ובולטים  הקצוות בשני  שקועים  אבל  ככדור, עגולים  שאינם בטן שם  על

"להוראתבט האחד ענינים. ב ' ממנו נגזרו יתירה והרשימה הבליטה על "

" כמו ּבׂשפתיםהמבטא  ד)"לבטא ה, בולט(ויקרא שיהיה בשפתים יפה הדבור חתוך  דהיינו ְְִִֵַַָ

" היטב . ׂשפתיה ונשמע מבטא  ז)"אֹו ל, "(במדבר ּבׂשפתיו , לג)"ויבטא קו, נסמך(תהלים לפיכך  . ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

חז  אמרו היטב. הדבור ניכר ועליהם  החיצון , המוצא  בשהם ב)ל"לשפתים כו, בשפתיו,"(שבועות

בשפתיו  שיוציא שע"עד  דבורו ". ניכר שלא כל  אבל  שנשבע , מה היטב  נשמע  בשפתיו ההוצאה י 

דברים . שאינן  שבלב דברים כמו דבריו "188הרי  חרבואמר ּכמדקרות  ּבֹוטה יח)"י ׁש יב, (משלי ְְְֵֶֶֶַֹ

השפה בוטה " מן הוצאתו אופן  על אם כי ומהותו הדבור חומר  על הכוונה ואין  בינוני . פעל "

אעפ וזלזול חרוף  שום  בו אין  ואם  שיהיה. מה הדבור חומר יהיה ההברה, בבחינת  כ"ולחוץ

ע ומתכוון  בדיוק כך  כל דבורו מחתך  שהמדבר בשביל לשומעיו ממר לפעמים להקניט"הוא  כן י

נעימה  ובהברה בנחת שמדברים חכמים לשון כן  ואין  חרב . כמדקרות לו והוא חבירו, את

למקבלים . מרפא הוא ומתוקנת ,

" מן  הנגזר  "בטהב ' פעל כי  הברורה. הראיה שהוא  ההבטה ענין  הוא מורה ראה " "

" שתהיה, איך הפשוטה הראיה צופה על  ישור, מציץ, חזה, עלוהשקיף, אחד כל  מורה וכו' "

" פעל  ויורה במקומו. אחד כל  שיתבאר  כמו שבראיה מיוחד עלבטאופן אם  הברורה הראיה "

התולדה  צד על ואם מחשבתו, תתקיים  שלא  ואפשר ברורה, ראיה לראות  שמתכוון הכוונה צד 

" לשון נופל שניהם  על  בפועל; ברורה ראיה שהמתכווןהבטה שרואה בליטה. מענין ושניהם  "

הדבר וכשרואה לחוץ. בולט העין שגלגל  עד כך כל עיניו את קומץ  הוא היטב הדבר  לראות 

ג הוא ""היטב וכענין  עיניו, שהבליט למה תולדה ויראכ עיניו ב)"וּיּׂשא יח, לשון(בראשית שאיננו ְִֵַַַָָ

" כענין  יד ֹוהרמה את יא)"וירם  כ, במדבר "(ע״פ כענין  בליטה לשון רק סּפחת, אֹו (ויקרא"ׂשאת ְֵֶֶַַַַָָ

ב) מיג, כי  ." כמו הרואה, מעין  גבוהים שאינם בדברים  גם  עין  נשיאות  ויראצינו עיניו ְִֵַַַָָוּיּׂשא

עליו  נצבים אנׁשים  ׁשל ׁשה ב)"והנה יח, "(בראשית בגובה. עמדו לא כלוהם  ּוראה עיני נא  ׂשא ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹ

יב)"הע ּתּודים לא, פעל(בראשית בא  שלפיכך למעלה. הרמתו לא  העין , הבלטת  לשון  בזה וכיוצא  ִַָ

שיפעלו  כדי  ומבליטם העינים את מפעיל שהרואה הפעולות ב ' שם  על  בהפעיל תמיד הביט

הנראה. מגוף  היטב  שיתפעלו או

"בט" כמו לראות  הכוונה צד על הׁשמימה " נא ה)"הּבט טו, "(בראשית אחרי, והּביטּו ְֲִִֵֶַַַַָָָ

ח)"מ ׁשה  לג, הנחׁשת"(שמות נח ׁש אל ט)"והּביט  כא, ואמרו (במדבר היטב . לראות  הכוונה דהיינו ְְְִִֶֶֶַַֹֹ

וניכר.כלומר187. בולט 

דמי"188. כדיבור לאו ב )"הרהור  כ , .(ברכות 
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א)ל"חז  כט, השנה כך(ראש שמשום שבשמים. לאביהם  היתירה והכוונה ההסתכלות ענין שה[וא ]

" בלשון  שנסמךהביטאמר  במקומות  וכן שבשמים . אביהם אל לכוונה מעורר הראיה שכוונת "

" כגון להביט דודראה את  ויראה הּפלׁשּתי מב)"וי ּבט יז, דויד"(שמו״א את וירא  ארנן  (דהי״א"וי ּבט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

כא) "כא, שראה. לו ועלתה היטב לראות שנתכוון  אראּךהכוונה ואם  אלי אּביט  ג,"אם  (מל״ב ְְִִִֵֶֶֶַָ

פשוטה.יד) ראיה אראך לא גם ברורה, ראיה לראותך אתכוון שלא  זו, אף זו לא היינו

"הביט" בפועל ברורה ראיה על יּביט" יהוה ח)"ּוּתמ ּונת יב, שרואה (במדבר דהיינו ְִַַ

אע ברורה ראיה רואים  שאינם  הנביאים  כשאר שלא  בפועל , ברורה ראיה ית' פ"תמונתו

" וכן לכך . ּביעקבשמתכוונים  און הּביט כא)"לא  כג, לראות ,(במדבר נתכוון שלא הכוונה אין ְֲִִֶַָֹֹ

אחריו  ודקדק לראות שנתכוון הענין  אבל בדבר? פנים נשיאות  יש כלום .189שכלום מצא  ולא 

" ּתּביטוההיפך, וכעס  יד)"עמל י, "(תהלים יּביט, הלא  עין יֹוצר ט)"אם  צד, ראיה (שם רואה דהיינו ְֲִִִִֵַַַַַָָֹ

" וכן מּתֹורתברורה. נפלאֹות יח)"ואּביטה קיט, "(תהלים היטב. ּבֹוגדיםשאראה ּתּביט "למה ְְְִִִִִֶַַָָָָָ

יג) א, תסבול(חבקוק איך  שאל  אבל להם . טוב  היה שזה בוגדים, לראות תתכוון  למה שאל  לא

בברור . רואה שאתה הבגידה

 בעדו המדבר בגוף דבר, דבקות על  מורה בי190מלה. בי"שה[אות] והיו "ת הדבוק, ד"ת 

ג וישמש בעדו. המדבר  ""סימן כמו ממנו. שגדול  מי  בפני אדם  כשידבר הדבור, לפתיחת  ִּביכ

כ)"אדֹוני מג, כהוגן ,(בראשית שלא דבר לפניך אומר  שאם  וכלומר  מחילה. בקשת  ענין והוא ֲִַ

כראוי . גדולים בפני דברי  להציע  יודע  שאינני בך, לא בי  השגיאה ַתהיה

בי שה[אות ] נקבה. הן זכר הן הנוכח, היחיד בגוף דבר, דבקות על  מורה סימן"מלה ת 

והכ נחה "הדבקות, הכף ולפעמים  הנכח. סימן  קמוצה "ּב"191ף  ולפעמים  הדבור192, להעמדת  ָ

"ה ּב ב [אות ] ופעמים  """ נוספת  ּובעמא  כט)"ּובכה ז, "(שמות ולרבים  ""ּבכם. ולרבות  ."ּבכן, ְְְְֶֶַָָָ

חז  ""ובלשון לזכר לנקבה זכר בין  היחיד בנכח  הבדילו ""בךל ולנקבה "ביך, או ."בכי"

שהוא אם מֹוצאֹו, למצוא עליו קשה בו שהנמצא ומבולבל מטורף דבר על מורה ָשם.

" תאמר כאילו באילנותמקום המסובך עב ואינו יער האדם  בו ׁשּימצא ומטורף רע  ענין או "ִֵֶָ

" נקרא ממנו, לצאת  מ ֹוצא  ""בךרואה דבר שם  ""מבוכה . ּומבּוכה , ה)"ּומב ּוסה כב, "(ישעיה ע ּתה . ְְַָָָָ

מבּוכתם ד)"תהיה ז, נקר(מיכה במבוכה והנמצא בנו . נבוך  ""א ּבארץן -נפעל, הם  (שמות"נבּוכים ְְְִִֵֶֶָָָָ

ג) עליהם .יד, סוגר המדבר כי עכשיו, בו שהם  המקום  מן  מ ֹוצא  להם יודעים שאינם ָפירוש

נבֹוכה " ׁשּוׁשן  טו)"והעיר ג, צואר ּה(אסתר להמיש ידעה ג193שלא והוא  בה. שהיא כ"מהרעה ְִַַָָָָָ

און .189. לראות 

ראשון .190. בגוף

שבא .191. בניקוד 

קמץ.192. בניקוד 

ג.193. ב , מיכה ע"פ מליצה
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" שם  כגוןבכאענין  ממנו. לצאת  יקשה בענינו, המשובש ידוע  מיוחד שטח לאיזה תאר  והוא "

הּבכא" ּבעמק ז)"ע ֹוברי פד, "(תהלים ויהיה הידוע . הבכא בו שיש ובקעה עמק תארבכאדהיינו " ְְֵֵֶַָָ

אע"עמק "ל ואומר  שיהיה ". או דרכים . עוברי ממנו לסּפק למעין  אותו עושין משובש, שהעמק ְְֵַַָפ

" לעמק מלת תאר שמי -המעינות"בכא"" המקום דהיינו בכא של  בעומקו שעוברים ופירושו ,ֵ

מעין . ישיתוהו והעוברים  מוצא, להם משיהיה שם  ומעורבבים כלואים

ג ""הוא ענין  ""בכיכ  חּבׁש. נהרֹות יא)"מּבכי כח, המים(איוב שבו שבנהר המקום  דהיינו ְְִִִֵָ

בעגול , "194סובבים ונקרא  משפך. כעין מדרון  שםבכיובאמצעיתו נראין שהמים שם על "

הכתוב ומפליג  לעוברים. סכנה מקום  והוא  משם , לצאת  מֹוצא להם  אין העגול , בתוך  ָכנבוכים 

ורפואה. תחבושת ממנו יוציא מסוכן , מקום שהוא שבנהרות , הבכי ממקום  שאף הגדול  הפלא 

" יםוכמוהו ""נבכי ים?, נבכי  עד טז)"הבאת  לח, כאן(איוב שנזכר הבכי שבעגול  המדרון  שסיבת ְֲִֵַָָָ

הנפילה  וזאת  לשם . נופלים  שהמים עגול , וחלל בור יש הנהר בקרקעות למטה שכנגדו מה הוא

מצוי זה וכעין  משפך . תוך אל יורדים כאילו מדרון  ונעשה למעלה, המים  בשטח רושם עושה

שאמר וזהו התהום. עד ויורדות  נוקבות עמוקות , ובורות  חלוליות  בקרקעיתו שיש בים ביותר

ים?" נבכי  עד "הבאת ואם  בים , שלמטה החלוליות לאותן כלומר ּתהֹום?" בחקר "התהּלכּת ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

טז) לח, איוב פי (על

"בך"" ע ׁשן, ּגאּות ויתאּבכ ּו היער ] ּבסבכי יז)"[וּתצת ט, "(ישעיה מלת "ויתאבכו . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ל ׁשב  היער"מהתפעל , "סבכי ומלת  [זכרֹו]. שקדם  "גאות" לשם  נסמך הפעל , תאר  ."עשן" ְִָ

ו  עשן. של גאות  מתאבכים  יהיו הנצותים היער  סבכי למעלה גאות"ופירושו, גידול מלשון  "

" גמאכמו יא)"היגאה ח, בקצתו (איוב נבוך קצתו שיהיה עד כך כל מרובה העשן שיהיה ואומר  . ְֲִֶֶֹ

עכוב . בלי  למעלה ועולה מתמר מועט  שהעשן שבזמן  ידוע  והוא למעלה. לעלות  יכול ואינו

" הזה שמענין  ואפשר  העליה. ומעכב  בקצתו קצתו מסתבך מרובה שהעשן  ִַָהנ ׁשיםובזמן 

הּתמ ּוז  את  מבּכֹות  יד)"יֹוׁשב ֹות ח, מענינו (יחזקאל שנראה כפי  שהתמוז העשן. התאבכות מלשון  ְֶַַַ

מזי ומלשון  אלילים, לעבודת  עושין שהיו היסק מין  שיהיה 195הוא עוסקות הנשים  והיו רעב.

ע אם  משונות , צורות בו שיתרשמו כדי וגס עב ונעשה מתאבך העולה כעין"העשן  עצמו י

ע או משונות, צורות  עב  בעשן  קבועות"שיתהוו שהיו הצורות מן עליו שנופל  האור נפילת  י

האופטיק  במלאכת  שעושין כעין נקרא196כנגדו, "197(לאטערנאבכלי מן  עוד ,"בכאמאגיקא). ִֶַַָָ

ּבכאים" ממּול להם כג)"ּוּבאת ה, למצוא(שמו״ב שקשה הרבה אילנות סבכי בו שיש שטח והיינו ְִִֶָָָָ

מהם . 198המ ֹוצא  ָ

מים ".194. "מערּבולת  הנקרא  זהו זמנננו ְֲֶַבלשון

תמוז.195. לשון 

המראות .196. ועיוות ויסות  ע"י ְַַאופטיקה,

לאנטערן197. וצ "ל  כאן  ט "ס ככישוף.(ּפנס )שמא  הנראה כלומר ומאגיקא , , ַָ

משם .198. לצאת  דרך למצוא  איך כלומר 
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" "בךמגזרת  פעל  והראֹות ֹובכה " שבלב  המבוכה התגלות שהוא הבכיה, להוראת "ְַ

ע הבא"לחוץ  טבעי  בהכרח  אם כי בכוונה הנעשה ענין אינו והוא דמעות . והורדת  קול  הרמת י

בעגול הולך  סובב בלב הכנוס הדם  הענינים אלה שבכל יתירה. שממה או ויגון , צער מהרגשת 

הלב לחץ כי לבכות יכול האדם  אין  הזה ובמעמד ולחצֹו. הלב  לדפיקת  וגורם  מלצאת, ַַונבוך 

אח אבל קול"מעכבו. בהרמת אם  הבכי, יתחיל אז לצאת , הדם  וננער יד  על יד על כשיתרוקן כ

ואיכותו, ומזגו האדם  הרכבת כפי הכל דמעות. בלי או דמעות  בהורדת אם בחשאי, או רם

לב הגורם  הענין  חומר שמחה וכפי של בכיה דמעות . בלי קול בהרמת  התינוקת ּבכית  ְִַכי .

ובזה. בזה ובין זה, בלי  בזה בין  הבכיות ושארי קול. הרמת בלי בדמעות 

, הדבר צורת  הפסד  על ראשונה בהנחה ומורה אחד . מענין שכולם ומלה, ופעל, שם ,

" לשון  יפול כולו הדבר הפסד שעל  כולו. ולא צורתו רק מצורה "כליוןדהיינו השתנות  ועל ,

" שם יורה הדבר בצורת  הנעשה ההפסד על  אמנם  השּתנּות. לשון יפול "בללצורה או ."בלה " ַ

שני  על  בא צורתו הדבר הדבר(דברים)ושיפסיד שהפסיק דהיינו עצמו מצד  שנפסד  אם  [דרכים].

מבחוץ דבר עליו שבא חוץ מצד שנפסד או הפסד . לכלל בא לפיכך צורתו, המעמיד ההוא

" שם יורה הדרכים  אלה ב ' על צורתו. ומבלבל על"בלהמפסיד יורה העיקרית  ההוראה לפי .

" שם  עצמו מצד הדבר  פעלבלה הפסד חוץ  מצד  הדבר הפסד על ויורה ורקבון. בלוי  לשון  "

ע"בלל" אם הדבר צורת וביטול הפסד ענינם  ושניהם תערובת. לשון ע", או שנרקב שנתערב"י  י 

דברים . שאר עם 

הבלוי אל התיחסם  מצד מהם  הרבה, שמות עוד נגזרו האלה העיקריות ההוראות

שבין ההפרש אבאר  ותחלה לאחת . אחת  ונפרשם הבלילה, אל  התדמותם מצד ומהם ורקבון ,

לבלה " הרקבוןרקב"" תחלת הוא הּבליה והוא ומליחה. לעירוב  ּבלילה שבין ההפרש גם  "ְְִָָָ

תשמיש. לאיזה עדיין הדבר וראוי  כולו, נפסד לא ועדיין להּפסד, שבדבר המעמיד כח ְִֵָכשיתחיל

הדבר צורת  ונתבטלה כולו המעמיד כח כשנפסד הצורה, הפסד תכלית הוא הרקבון  אמנם 

בשר תאמר כאלו לח דבר משל, בדרך  הוא, שאם דבר. לשום  עוד יצלח שלא עד וכל, מכל

" שאמר ממה לזה סותר ואין ללחה. ונהפך נמוק יהיה בזה וכיוצא פירות  יבלה או (איוב"ּכרקב ְְְִֵֶָָָ

כח) המעמיד .יג, כח הפסד שהוא בסבה שוין  הם שבאמת שווים? והבליה שהרקב  דמשמע

בלשון לשמש הדיבור  מּתפארת שאין  אלא בלוי . בתחלה היה שהנרקב בליה, רקבון  בכלל ְִִֶֶויש

" ולומר  ירקבאחד "כרקב  או יבלה " ""כבלוי  אמר  יבלה , וסוףכרקב  לבלות שיתחיל דהיינו "

לבוא . הרקב 

 ה כי הוא לעירוב בלילה נשארה עירוב"שבין  שנתערבו אחר  שגם  דברים על נופל  "

אחד כל שצורת בקטניות , חטים  המערב כעין  עיקר. כל נפסד ולא  כבתחלה, עליהם  צורתם 

ה  אמנם  מינו. שאינו עם שנתחבר  רק נשתנה ולא בתחלה, שהיתה כמות נופלבלילה "תשאר  "

שע דברים שהיין"על במים , יין תערובת כעין  שהיה. מּכמ ֹות צורתם  מפסידים התערובת  ְי 

" שם  וישומש שהיה. מכמות צורתו מפסיד  אחד כל שםבללוהמים שיש לתערובת  הרוב  על  "

ג יש לח  דבר שיש מקום כל ביבש. לח או בלח לח אם לח , כמו "דבר בתערובת  צורה הפסד  כ 
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ּבׁשמן" ב)"ּבלּול ֹות כט, "(שמות רענן, ּבׁשמן  יא)"ּבלֹותי צב, "(תהלים ואומר הּוא. ּבעמים אפרים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ח)"ית ּבֹולל ז, בעמים(הושע שנבלל  בתקלתו אם כי מדותיו, והפסד אפרים  בגנות  כאן  מדבר  אינו ְִָ

" כן ואין  אומה. צורת לו מהיות  מע ׂשיהםונפסד וילמד ּו בּגֹוים  לה)"ויתערב ּו קו, שמדבר(תהלים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

" לשון עליהם לומר יצדק ולא יחידים, עםבלילה בגנות  המתערב אדם  שאין  צורה, והפסד  "

ע צורתו מפסיד אדם בני  ""שאר לשון אמר אבל כן. והדעותתערובתי המדות  עירוב  דהיינו "

אחד . ביחוס  והתכנסם

" "מלחפעל כמו ומגיס, הגסה לשון  אם כי  תערובת לשון  איננו קד ׁש" טהֹור "ממ ּולח ְֶָָֹ

לה) ל, "(שמות וכן למטה. והעליון למעלה התחתון  שיבוא היטב אותו שיגיס  ְִַויירא ּופירוש

ה)"הּמּלחים א, "(יונה לשון ואינו בקדרה. כמגיס במשוטות, במים  המגיסים "תערובתהיינו ִַַָ

אחד גוף  שכולם  כמים  במינו במין  לא  מינו, בשאינו במין אם כי  שייך  תערובת  לשון שאין

" לשון בהם יצדק אבל  למקום ."הגסה שוה. ממקום חלקיהם התנועעת  דהיינו ,

" שמושי  על "בלעתה ממנו שנגזר מה עם הּבליה מהוראת לי" היתה בלֹותי אחרי ְְֲִִֵַָָָָ

יב)"עדנה  יח, "(בראשית "בלותי. כמו מהקל , מקור  "ּפני את ראֹותי  ל)"אחרי  מו, .(בראשית ְְֲִֵֶֶֶַָָ

הא199ופירושו  צורת  המעמיד כח שהפסדתי "אחר הענין  מזה בנים. בלדת ּבטֹובשה ְִַיבלּו

יג)"ימיהם כא, "(איוב בטוב. ימשכו ׁשלותם ּתּבֹולשימי יח)"נבֹול יח, "(שמות נפעל. ועלהּומבנין  ְְְִֵֵֶַָָָָ

ּיּבֹול ג)"לא  א, "(תהלים הארץ, ד)"נבלה כד, "(ישעיה עליה , ל)"נֹובלת א, "(ישעיה נֹובל, (ישעיה"וציץ  ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

א) "כח, מנפעל. בלתה כולם לא ד)"ׂשמלת ח, "(דברים ּבלֹות, ּונעלֹות וכו' ּבלים  (יהושע"ׂשקים  ְְְְִִִַָָָָָָֹ

ד-ה) סחבֹות"ט, יא)"ּבלּויי  לח, אסגֹוד"(ירמיה עץ יט)"לּבּול מד, כמו (ישעיה בלוי , לעץ  כלומר ְְְְֵֵֶָ

" זרֹוע טז)"ּבגד ֹול טו, "200(שמות משקל ימיםועל  כ)"עּול  סה, .(ישעיה ְְֲִִָ

" חשון ירח  ""בוליקרא ּבּול, לח)"ּבירח ו, הצמחים(מל״א ּבלית שבו שם על ְְִֶַַ

" מת בעל-חי  יקרא הענין ומזה האילנות . מן העלין  ונובלים  הפסדנבלה שבקרקע , שם  על "

" כמו אדם  הן  החיונית, העץצורתו על נבלתֹו תלין  כג)"לא כא, כמו (דברים בעלי -חיים שאר הן ְִִֵַָָָֹ

טמא" ׁשרץ ּבנבלת  אֹו טמאה ּבהמה ּבנבלת א ֹו טמאה חיה ב)"ּבנבלת  ה, הנחת(ויקרא כפי  וזה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

" החיונית  צורתו שהפסיד בעל-חי כל אצלו יקרא הלשון  הדת"נבלה בעל  בעל אצל אבל  .201 ִֵָ

" שנפסלו נבלה יקרא  או מאליהן , שמתו הטהורים  ועוף חיה בהמה אכילה איסור לענין  " ִֵָ

" יקרא ומשא מגע  טומאת ולענין שמתו נבלה בשחיטה. הן  שנשחטו הן הטמאים , בעלי -חיים "

" נקראו בשחיטה נפסלו או מאליהן מתו אם  הטהורים  ובעלי -חיים אם"נבלה מאליהן , אבל .

אע כראוי ""נשחטו משום שוב מטמאין  אין  שנטרפו ."נבלה פ

"בלותי ".199. של

בלוי ".200. "עץ וכונתו העצם, לשם  התאר הקדים עץ" "לבול כן  עצם, לשם התואר הקדים שכאן כמו כלומר 

התורה.201. לפי
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" נבלה" משקין בו שנותנין עור כלי מין יקרא "נבל" כמו יין" כד)"נבל א, (שמו״א ִֵֵֶֶַ

יין" נבלי  יח)"ּוׁשנים  כה, "(שמו״א נקרא זה]נבל. [שם  לו יש גם נבלה. מעור שנעשה שם  על " ְְְִִִֵֵַַָ

הנבלה.(אחר) גוית צורת  אותו שממלאין שם202[מאחר ] משקין  לכלי שהושאל תימה ואין  ְִַ

" בשם  אין  הלשון  בעל הנחת לפי  שהרי כזה, שחוטה נבלה מכוער בהמה שגם  כיעור, שום "

" הלשון מניח  אצל  תקרא חיה שאינה כל לאכילה שעומדת בכנוי"נבלה כשרה היה ואילו .

"נבלה " שאמר נבלה בשם שמת  נביא גוף מכנה היה לא גנות שום  הנבלה " אצל ע ֹומד "והאריה ְְְֵֵֵֵֶַַָָ

כד) יג, "(מל״א האלהים, אי ׁש כו)"נבלת יג, .(מל״א ְֱִִִַָֹ

ג אבל"יש עור. של נבל בדמות  שעשוים שם  על  כך ונקראו יוצר מעשה נבלים ָכ 

" יקרא "נבללא אם כי  סתם  י ֹוצרים" יד)"נבל ל, חר ׂש"(ישעיה לנבלי ב)"נחׁשבּו ד, אבל(איכה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶ

"נבל" זמר  כלי  מין  יקרא וכן מעור, העשוי הוא סתם  ""נבל" וכנֹור, ג)"ּבנבל קנ, על(תהלים אם  , ְְִֵֶ

ומוציא בו שממעכין עור  של זמר כלי  היום עוד  המצוי כעין נבל, כעין  עור מן  שנעשה שם

אע נבל בצורת עשוי  שהיה או ""קול. ואומר  נימין. עליו והיו מין  שאר או עץ של  שהיה ְְִֵונבליפ 

יׁשּכיב מי  לז)"ׁשמים  לח, "(איוב מימיהם. מריקים  שיהיו מים לענני  "וישכיבכנוי  מלשון הׁשּכב" ְְִִִֵַַַָ

ארצה  ב)"א ֹותם  ח, "(שמו״ב או משקה. המלאים  כנבלים  מים  שמלאים  נבלים  ונקראו "ישכיב. ְָָָ

" שיהיה או שבארץ. שטח  איזה מלוא על גשם  להריק מים ענני  יסדר מי סדור. ְְִֵונבלימלשון

ה ׁשמים לעננים  כנוי "" ופירוש עור. של הנבל כעין רוח יׁשּכיבמלאים  שלאמי  השקטה, לשון  " ְִִִַַָ

אחת בפעם הרוח ומלואה.203יריקו ארץ  ויחריבו

" שם  צורה נבלה שיאמר הפסד על יאמר כך הגשמיית , צורה המעמיד  כח הפסד  על "

" שם  ו נבלה הרוחניית  אםנבל"" האנושית. התפארת צורת  המפסידים  מעשים עשית  דהיינו " ְַָָָָ

ע ""שמפסיד כמו עצמו כבוד  מעשיו חכםי ולא נבל ו)"עם  לב, לחם"(דברים י ׂשּבע  ּכי  "ונבל  ְְְִִֶַַָָָָָָָֹ

כב) ל, נדיב"(משלי לנבל יקרא ה)"לא לב, הנבלים"(ישעיה הנביאים ג)"על  יג, שפוגם(יחזקאל או ; ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ

ע ""ופוסל כמו כבד בלשון  ובא וערכם. אחרים  כבוד מעשיו יׁשּועת ֹוי  צ ּור טו)"וינ ּבל לב, (דברים ְְֵַַָ

ע ""שהיו וכן ית '. כבודו צורת  מפסידים מעשיהם כב ֹודי ּכסא ּתנּבל כא)"אל  יד, שלא(ירמיה ְְְִֵֵַַ

ע נפגם  כסאך  תפארת  שיהיה מעשה ""תעשה וכן כך . אבי מנּבל ו)"ּבן  ז, אב(מיכה כבוד פוסל ְֵֵַָ

" דבר  ושם  "נבלה במעשיו. בי ׂשראל" ע ׂשה נבלה ז)"ּכי  לד, או (בראשית עצמו ערך המפסיד והן ְְְְִִֵָָָָָָָ

" יקרא אחרים ."נבלערך

" ובהמה באדם מום  יּבלת"204."יבלתמין  א ֹו חרּוץ כב)"אֹו כב, בשר(ויקרא מין  והוא ֶֶַָ

ג שהוא בתלמוד הנזכר שומא ואיננו העור, על  הצומח שבשר(ווארצן)כ"בלוי  העור. על הצומח

שיער , בה יש אם  ובכהנים , בנשים  רק ופוסל  הבשר  כשאר  בריא הוא אבל בלוי  איננו השומא

נבלה.202. כמו מנופח הוא  מלא כשהוא  אבל שק. כמו מתקפל הוא  ריקן הכלי כאשר 

אחת .203. בבת 

זה.204. בערך הנ"ל "בל " ושורשו
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או  קרבן . לענין מום  משום בבהמה גם  ופוסל  בלוי בשר  שהוא במקרא הנזכר יבלת ואיננו

" "יּבלתשנקרא  העור , מעל ולבול להבלות  שעתיד סופו שם  על מגפן" עלה לד,"ּכנב ֹול (ישעיה ְִִֶֶֶֶֶַָ

"ד) שאמרו כמו לחתכו ואפשר עובר מום  במקדש והוא יבלת  א)"חותכין  קג, שכל(עירובין אלא .

" השפל העולם ויקרא מום. הוא העור על  שישנו ""תבלזמן ּומלֹואה , יב)"ּתבל  נ, "(תהלים ּתבל, ְֵֵֵֵָ

ב ּה א)"וי ֹוׁשבי  כד, של(תהלים דבר אינו השפל בעולם שיש מה שכל וההפסד, הּבל ּויֹות  שם  על ְְְֵַָ

באיש, עומדים שקיימים  השמימיים הגרמים כמו ימי205קיימא  מששת צורתם הפסידו ולא

ואע היום. עד ג"בראשית  עצמו הארץ  שכדור  שאמר"פ וכמו צורה הפסד בלי  באיש קיים  כ

ּתמֹוט" ּבל ּתבל ּתּכֹון א)"אף צג, "(תהלים נקרא  הכי שעליו תבלאפילו מה בבחינת שנפסד206" ִִֵֵַַ

מה  ביחוד יקרא ולזה השמים . בצבא כמוהו ואין ונפסד, הֹוה שבארץ מה שכל ֶומתכלה.

" ופירות  הצמחים  מן "יבולשתוציא או ""בול" יבּול ּה. הארץ  ד)"ונתנה כו, "(ויקרא יבּול, ואין  ְְְְְֵֶָָָָָ

יז)"ּבגפנים ג, ל ֹו"(חבקוק יׂשא ּו הרים בּול כ)"ּכי  מ, אל(איוב ביותר עלולים  שהצמחים שם על ְְִִִִַָָ

לדור עומדים  שקיימים והאבנים  המתכיות מן הארץ שתוציא מה משאר והרקבון, הבלוי 

" שמושי זהו ורקבון .בלדורים. בלוי מענין  "

"בל" ועירוב  ּבלילה מענין  ׂשפתם" ׁשם ז)"ּונבלה יא, שלא(בראשית בלבול דהיינו ְְְִֶַָָָָ

" ולשון . דבור צורת בלשונם  רענןיהיה ּבׁשמן יא)"ּבלֹותי  צב, הכבד .(תהלים מבנין עבר פעל ְִֶֶַַַָ

"207ובכפל הבלילה חוזק ב ׁשמןלהוראת  ּבלּולה ה)"סלת ב, "(ויקרא ""בלול. הּוא, ּבעּמים  ְִֶֶֶַַָָֹ

ח)"ית ּבֹולל ז, "(הושע הבהמות  מספוא  יקרא  כך  ולשם ""ּבליל. יאכל ּו. חמיץ  כד)"ּבליל ל, (ישעיה ְְְִִִִֵָָֹ

ּבליל ֹו" על  ׁשֹור יגעה ה)"אם ו, "(איוב לחמֹורים, כא)"ויבל יט, סובין(שופטים או קמח והיינו ְְֲִִִִֶַַַָָ

" באדם מום מין  ויקרא במים . ""תבלולנבללים ּבעינ ֹו, ּתבלל כ)"א ֹו כא, בלילת(ויקרא דהיינו ְְֵַֻ

" שם  וכן שבעין . השחורה עם הלבנה ""תבלהלחה הּוא, כג)"ּתבל יח, דמיהם"(ויקרא ע ׂשּו ּתבל  ְֵֶֶֶֶֶָ

יב)"ּבם כ, "(שם ּתבליתם. על כה)"וא ּפי  י, יש (ישעיה הבהמה שבשכיבת וערבוב. בלילה מלשון ְְִִַַַָָ

הכלה  ובשכיבת  מינו, בשאינו מין זה 208תערובת  אמר ולא הבן. זרע  עם  האב זרע בלבול יש

משועבדת שהכלה ביותר , מצויה הערבוביא הכלה שבשכיבת  לפי אביו, אשת  בשכיבת הלשון

שנותנים החריפים הסמים יקראו החכמים  ובלשון  שירצה. עת בכל  אליו ונשמעת  לחמיה ִָָקצת 

" יקראו חריפים בשמים  מיני ושאר והשומים הבצלים כגון  ובתבשיל מלשון"תבליןבעיסה ,

שטח מין ויקרא יפה. יפה ונבלל נפלט התבשיל טעם  שיהיה פועל שבהן  שהחריפות  בלילה.

" "אבלבארץ כמו הּׁשטים" מט)"אבל לג, "(במדבר מחֹולה , כב)"אבל  ז, ּכרמים"(שופטים אבל  "ועד ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

לג) יא, "(שם הּגדֹולה , אבל יח)"ועד ו, שייך(שמו״א שהוא במצריו, מבולבל שטח  הנראה לפי  והוא  ְְֵַַָָָָ

הבלתי ושמם חרב  שטח שהוא או חבירו. בגבול ומעורב  נכנס זה של שגבולו אדם, בני  להרבה

במין",205. "קיימים הם והשאר באיש". "קיים נקרא להתקיים , להמשיך  כדי ורביה לפריה זקוק שאינו  עצם כל 
ב באיש .כלומר  ולא סוג ,

הברואים .206. כל

ל '.207. אות  כפל 

בנו .208. אשת עם האב
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" וכטעם צמחים , הארץמגדל י)"אבלה כג, אדמה "(ירמיה אבלה י)"ּכי א, ג(יואל ויאמר על". כ  ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָ

" המחשביי  הרוחניי  אל"בלהבלבול ה[אות] ובתוספת ,"" שם  והוא "אבלף לשון  ואין"אבלות" .

" דעתו אבלשם שאין  הדעת , וטרוף בלבול לשון אם  כי  לפרשו שרגילין  כמו והספד  תוגה לשון  "

לצאת רוצה שבמבוכה אלא מבוכה. וכענין לעשות  מה יודע  ואינו עליו מיושבת  המתאבל  של

מענינו, לצאת משתדל אינו ובאבלות  לעיל . שבארנו כמו מוצא, לו מוצא ואינו ֵָממבוכתו

ולפי הראוי . סדר להם ואין  מבולבלים שמחשבותיו אלא  להשיב. ואין  המעשה נעשה בשכבר

" בא להיפך , וכן תוגה, יש אבל שיש מקום  "אבלשכל  כמו תוגה במקום  לפעמים לאבל" ְֱֵֶֶַנהּפ

טו)"מחֹולנ ּו ה, "(איכה טֹוב. ליֹום  כב)"ּומאבל  ט, לׂשׂשֹון"(אסתר אבלם  יב)"והפכּתי לא, .(ירמיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

" בעצם ו תוגה אבל  לחוד כךאבל"" שמשום  המחשבה. פעל  והאבל הלב, פעל שהיגון  לחוד. "

" בהתפעל הרוב על ּבנ ֹובא על  לד)"וּיתאבל לז, הזה "(בראשית הרע הדבר את  העם  ויׁשמע ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ד)"וּיתאּבל ּו לג, מאד"(שמות העם  לט)"וּיתא ּבלּו יד, מסבב(במדבר הוא שהמתאבל  לפי  ודומיהם. ְְְְִִַַַַָָָֹ

ע מחשבותיו ומבלבל שקרהו מקרה את  תמיד לפניו מצייר בשהוא הבלבול זה כן ."לעצמו י 

לו  אפשר  אי ולפעמים  לסדרם . ציוריו ויחזרו דעתו תתישב הדבר, את תמיד יזכור לא ְְִָשאם

רואה  ואיננו תוחלתו כל שאבדה עד מאד קשה עליו שבאה הרעה כי הדבר  את  תמיד משיזכור

" לשון  בא  אז לשברו. "אבלרפואה כמו קל בלשון הּכהנים" ט)"אבל ּו א, "(יואל נאֹות, ואבלּו ְְְְֲִַָָֹ

ב)"הרֹועים א, ּבה "(עמוס י ֹוׁשב ּכל ח)"ואבל ח, ויתפרנסו (עמוס שיחיו מה מהם שנפסד  שלפי  ְִֵַָָָָ

להתאבל . וצריכים  כרחם , בעל  עליהם בא האבלות בו,

ג נופל האבלות  ממה "אופן רואין ואין  מזונם  שכלה כשירגישו בעלי -חיים  אצל כ 

" יאמר מזה לב. בלא וילכו חושיהם  יתבלבלו יענה להתפרנס, ּכבנ ֹות ח)"ואבל  א, .(מיכה ְְֲִֵֶַָ

הדבר כשנתבטל חיים, רוח  בהם שאין  לדברים  גם  אבלות כנוי  הושאל הבעל -חיים  ומאבלות

שמתגלה  וכלומר מתאבל. שהוא עליו נאמר בשבילו שנברא  והעריבות  התועלת  עוד מלהמציא

נת כאלו "בענינו כמו אליו. שעלול מה עוד  ממציא בשאינו לעשות , מה יודע  ואינו ְָָאבלה בלבל 

הארץ ד)"נבלה כד, "(ישעיה וגם  פעולתה. מלפעול תתבלבל  צורה תבולכלומר  הפסד דהיינו " ְֶָָָָ

" למלת הרוב  על  יתחבר  לפיכך לעיל. שנתבאר כמו עצמה, "אבלמצד  מלת "ואומלל" או ,"יבש "

שה  בענינם. הם קרובים  וה אבלות"כי  הדבר. תכונת בלבול ו אמילות"" הדבר. כריתות "יבש ""

" כמו להמציא , לדבר שיש מה עוד מלהמציא המניעה שבהן  השוה הצד  כמשמעו. ֵָאבלהוא

גפן אּומללה ז)"ּתירֹוׁש כד, ארץ"(ישעיה אּומללה ט)"אבל לג, וע ׂשב"(שם הארץ , ּתאבל מתי  עד ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ייב ׁש הּׂשדה ד)"ּכל  יב, מדּבר"(ירמיה נאֹות  יבׁשּו הארץ י)"אבלה כג, יחדיו "(שם וחֹומה חל וּיאבל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ח)"אּומלל ּו ב, "(איכה ואומר אבלֹותודומיהם . צ ּיֹון ד)"ּדרכי  א, מלהמציא(איכה שנתבטלו דהיינו ְְֲִֵֵַָ

נתקנו. שלזה מועד, לבאי  ומעבר מדרך עוד

" "בלמן שם בלבול לשון  "ּבלהה " הבהלה, להוראת  בלהה " והנה ערב  יז,"לעת (ישעיה ְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבלהֹות"יד) מן  ּתמּו יט)"ספ ּו עג, בלהֹות"(תהלים יא)"ּבעת ּוהּו יח, לאדם(איוב שיזדמן  מה והוא  . ֲִִַַַָָָ

ובהשקפה  ומסודר. נכון  ציור  ממנו לו לעשות שנמנע  עד שונים , בענינים מבולבל  דבר  פתאום

אין תמיד  נכחו והולך  עליו וכשיתמיד פתאום. עליו כשיבוא  כזה, ממוחש נבעת הוא ראשונה
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" ואמר  מינן. בר רעים , חלים ושאר הדעת  וטרוף  לשגעון וגורם  ממנו, למעלה ותצעידהּוצער  ְְֳִִֵַָ

ּבלהֹות יד)"למל יח, חפצו (איוב וכל  עסקו כל ההמון בפי  המורגל כפי שהוא  השדים , למלך כנוי  ְֶֶַָ

" אמר  לזה שקודם  אדם. בני  בהם  להטריד ומעורבבים מבולבלים  מותבדברים ּבכֹור ּבדיו "יאכל ְֶַַָָֹ

יג) יח, "(שם כמו המות. לשר ּבכֹורכנוי  אני  כח)"אּתנהּו209אף פט, בכור(תהלים שמכונה או . ְְִֵֶַָ

" שם  שגם ויתכן בזמן. להן וקודם בכור בהכרח שהוא ידו, על המומתים  אל המורה בהלבערך "

ג"ג הוא הבהלה על ""כ וכטעם אחד . ענינם  ויהיה ובלבול , בלילה מגזרת  וכשבכ  ""כבש שמלה ,

ה "וׂשלמה  ה[אות] בלהה מן  להפרידו וכדי ענינים ב ' שהם או צד". על  המלה באמצע  א  ְַָ

כה  ""התוספת, "צהלא מצלצול, מההירהב" וכדומה רב  מן  המלה,"" באמצע  הנוספות ן

" תלמוד ובלשון במקומן . מהולשיתבארו כשהוא  א)"נולד קלה, "(שבת מילה. ּכתבאמן  כהלין  ְְֲִָָָָולא

ח)"למקרא ה, יכול .(דניאל מן ְְִֵ

" לבלהה בין  ש "בהלה "" ו בלהה ", בערבוביא ; שבא המוחש בלבול הוא "בהלה ""

אינו  בעצמו המוחש אבל פתאום . עליו הדבר כשיבוא מחשבתו שתתבלבל  המקבל בלבול 

מטורף ראשונה בהשקפה הוא אליו, הכנה בלי פתאום אותו שהמקבל אלא בערבוביא

" אמר מיד . מתישב הוא אבל לב ּכֹות210ּומבלהיםבמחשבתו, ד)"א ֹותם  ד, מענין(עזרא שהוא ְְְִִַָ

ציור מהם  לצייר יכולים  יהיו שלא  מעורבות  שמועות  להם  ממציאים  שהיו ופירושו בלהה,

" אמר זה כנגד הבנין. מן  להטרידם  כדי  וזה הדבר , לתוכן  ולבוא ליראםאמתי גדֹול  בקֹול וּיקראּו ְְְְְִֶַַָָ

יח)"ּולבהלם לב, "(דהי״ב מענין  אבל"בהלה שהוא ומסודר, מובן  דבר היה בעצמה שהקריאה . ְֲַָ

ממש  יש אם מלהתישב, דעתם ולבלבל פתאום  אותה השומעים להבהיל מספקת היתה

" ואומר בידם . העיר ימסרו כך  ובתוך לא; או מנ ֹותיה בדבריהם ואת ּתמרּוקיה את (אסתר"ויבהל  ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ט) בהםב, לה שיהיה כדי אליהם , מוכנת שתהיה מבלי  פתאום  המתנות לה לתת שצוה פירוש

" ואומר הדעת. בהיסח הבא  שמחה של דבר כדרך יתירה, עיןשמחה רע  איׁש להֹון (משלי"נבהל ְִִִַַָָ

כב) גכח, בו יש עין הרע  להון ."פירוש נבהל שהוא  המגונה המדה עודכ עין  רע  שהוא שמלבד

מי כי  בכך . שירגיש מבלי  והפסד, חסר לידי  שיבוא תולדה לידי  המביא והוא להון , נבהל ֶֶהוא

עינו  וגם מהר? חיש בו יזכה איך  דעתו, שתתבלבל עד להרויח שנבהל המדות  אלה ב' בו שיש

ואנשי הסרסורים  כי  כיס. חסרון בהם שיש רעים  לעסקים  נפתה הוא  בקל  אחרים , בשל רעה

וע אחר. יקדמנו שלא יתמהמה, ושלא בדבר, הרבה ריוח שיש לאמר יבהילוהו כן"המסחר י 

האבדון . במוקש דעת בלי  נופל הוא

" "בלמן שם בלילה לשון ""יובל" נקרא היובל שנת ועירוביובל. הבלילה שם  על "

שהיה  שזה באדמות. הן בעשירות הן  חבירו, על יתרון  לאחד נשאר שלא אדם, בני  של המדריגות 

אתמול שהיה וזה בחנם. ביובל  לו חוזרות ששדותיו עשיר, היום נעשה בנכסים , עני  אתמול

לשם יקרא היובל  שנת  שהגיע  ומפרסמים  תוקעין  שבו השופר וקרן  לעצמו. אדון  הוא היום  עבד,

למזיקין .209. ראשון  הנ"ל מות" "בכור כך במעלה, ראשון כלומר 

"ומבהלים ".210. הוא  הקרי אבל עזרא , בספר הזאת המלה של כתיב  הביא הרב כי כאן  צ"ע
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" "יובלכך כמו היובל שמכריז שם  על בהר" יעל ּו המה הּיֹובל  יג)"ּבמ ׁשֹו יט, ג(שמות ויקרא כ". ְֲִֵֵַָָָ

היובל" ""קרן הּיֹובל, ּבקרן ה)"ּבמׁשֹו ו, "(יהושע או היובל. "שופר כמו הּיֹובלים" (יהושע"ׁשֹופרֹות ְְְְִִֵֶֶַַ

יג) "ו, שבמלת הרבים סימן יובל .יובלים. של שופר  הוא  אחד שכל השופרות, אל שב "

"יובל" ההבאה. על  הנחתו כך  המדריגות, ערוב  מטעם  היובל  שנת  על  ׁשי" ַַי ּובל 

צבאֹות ז)"ליהוה יח, ׁשי"(ישעיה מלכים  י ֹובילּו ל)"ל סח, למל"(תהלים ּתּובל (תהלים"לרקמֹות  ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

טו) וגמה, גבולות". בשני  שהם שהדברים  והגבולות, הרשויות  ערוב דהיינו ערוב  מטעם  כ

למעלה  שנתבאר וכעין אחד, גבול ונעשה חבירו בגבול גבולו יתערב לחבירו אחד כשיובא

" ""אתאבביאור שבין ההפרש גם  לבא. "אתא"" בין ההפרש בעצמו הוא להבאה " ."הובלה ""

ג שייך  ""שההבאה כמו עדיין נשלמת הבלתי  הבאה על אֹותנ ּוכ  מביא יהוה יד,"ולמה (במדבר ְִֵָָָ

"ג) וכענין בהבאה, עוסק ּבאדהיינו ע ׂשו א)"והנה לג, אמנם(בראשית בביאה. עסוק דהיינו ְִֵֵָָ

בפועל ,מוביל" שאליו הגבול את המובל הדבר שהשיג  כבר הנשלמת  ההבאה על רק שייך  "

" מלת וכעין לאחדים ; והיו שניהם  גבולות  גאתאונתערבו המורה הנשלמת ."" הביאה על כ

ג הלשון ""שמזה שם ענין  "יבולכ  יבּול ּה" הארץ ד)"ונתנה כו, "(ויקרא יבּול, ואין ְְְְְֵֶָָָָָ

יז)"ּבגפנים ג, "(חבקוק וכטעם  מובלת. שהארץ  מה דהיינו הובלה הבאה,תבואה מלשון מלשון " ְִַָ

" בין  וההבדל מביאה. ליבולשהארץ מיניתבואה "" הן מצמחת, שהארץ מה כל  כולל יבול כי  "

" שאמר כמו ודשאים  ירקות הן ויבּול ּהדגן , ארץ כב)"וּתאכל לב, שהיא(דברים מה כל דהיינו ִֶֶַַָֹ

" ושם  כשנסמךתבואה מובלת . זולת  בסתם. שנאמר כל דגן , מיני חמשת על בפרטות  מורה "

" "שדה למלת  כמו ׂשדה " ּתבּואת  ה)"וכל  לא, שזורעין(דהי״ב צמחים מיני שאר  גם  כולל הוא אז ְְֶַָָ

אדם  לאכילת א)אותם  נה, נדרים חז״ל, שאמרו "(כמו שם  יורה עוד "יבל. כמו הנהר  על  י ּובל" ְַַועל 

ׁשרׁשיו  ח)"י ׁשּלח יז, מים"(ירמיה יבלי  כה)"ּפלגים  ל, מים"(ישעיה יבלי  על מד,"ּכערבים (ישעיה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

אּולי"ד) אּובל ב)"על ח, רודפין"ג(דניאל שמימיו בחזקה השוטף  הנהר  והוא בלבול , מלשון  כ ַַָ

" היפך חבירו; על מקדים  האחד שחלק וערבוביא , בבלבול  לאטוהולכין ההֹולכים  הּׁשל ֹוח "מי ְְִִֵַַַַ

ו) ח, כסדרן .(ישעיה נוזלים  שהמים

" מלת  מהוראת כאן  שנתבארו הענינים  "בלאלה שם  נגזר ""מבול" את. מביא ְִִִֵֶהנני

יז)"הּמּבּול ו, "(בראשית נקרא בלילה מבול. ומלשון  הכל, את שבלה ורקבון, בלוי מלשון  אם  " ַַ

הכל את שהוביל יובל ומלשון  הכל, את  "211שבלבל ׁשמיםומלשון  לז)"נבלי  לח, מלשון(איוב גם  ְִִֵַָ

מים" ד)"יבלי מד, באגדה.(ישעיה שדרשו כמו ְִִֵַ

. הקצתית שלילה על מורה וקצתו 212מלה. מחייב  קצתו לדבר שמיחסין היחוס כשיהיה 
" לשון הקצתית השלילה אותו על יפול בתחלה,"בלשולל  שנאמר החיוב  על תמיד ומוסב  .

זה.211. לפסוק רש"י דברי אלו  כל

במקצת .212.
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" מן המלה ובנין  לבסוף. הנשלל הענין דהיינו קצת , ממנו שחסר  כללי , שאיננו ומןאללהגיד " ַ

בי ""[אות ] נכתב  כאילו הצרוף  ""באלת שמלת  וביאל. שלילה, השלילה "" לצרף הצרוף ת  ַַ

ב וירצה הקדום . חיוב עם  בשלילה באל"המתאחרת  בדביקות  נאמר בחיוב שנאמר שזה לומר "

" וכטעם  ּבלב ּוׁשיהםהמתאחרת, יגע ּו יּוכל ּו יד)"בלא ד, "(איכה של  האלף ונעלמה ונפתחה באל. " ְְְְִִֵֶֹ

""הבי ושמושיו במקומה. צדק ת למד י)"ּבל כו, "(ישעיה גאּות, יראה שם)"ּובל יחזיּון"(שם, "ּבל ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָ

יא) כו, ׁשכן"(ישעיה יאמר  ּובל וכו' נס  ּפרׂשּו ּבל וכו' יחּזקּו כג-כד)"ּבל  לג, ּבל"(ישעיה צּור  ואין  ְְְֱֵֵֵַַַַַַָָֹ

ח)"ידע ּתי מד, "(שם מלת  שאילו בל. ונעלה, צח מאמר והוא אחת. בבת  ושולל מחייב בכאן " ְִָָ

" ידעתיאמר  לא צור "אין  אמר  ואילו מובן . שום  בו היה לא ידעתי" שלא צור מלבד"אין  ,

ג היה צחות  בו היה ידעם ."שלא משלא  נמלט מהם  אחד אין אבל צורים כאן שיש במשמע  כ

" כשאמר  ידע ּתיאבל זה ּבל עם  ושולל שנמצא, מה בכל ית' ידיעתו היקף  אחד מצד מחייב  " ְִַָָ

ידיעתו  שתקיף אחר  ית' משידענו נמלט היה לא  כאן היה שאילו ית '. זולתו צור עוד שאין 

בכל .

" במלת הרבה ישמשו "בלהתלמוד במקום ""לא" כמו יחל. בבל זה טו,"הרי  (נדרים

תשחית"ב) ב)"בל סז, תקטירו "(שבת ב)"בל מג, "(פסחים מן המועתקות  והמלות  ""בל. "בלי:

"בלתי" בביאור כבר שנתבאר ."אך"

" מן  מורכבת מלת  ו בלהיא ""עוד"" וכלומר  זה . עוד מזה ""חוץ כמו ְֲִֵַמּבלעדי,

כ)"איׁש ה, הֹורני"(במדבר אּתה אחזה לב)"ּבלעדי לד, בעצמי ,(איוב שאחזה ממה חוץ  כלומר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָ

" מלת וכן  אתה. גם  "בליעלהורני  מן מורכבת ו בלי" וכן"על"" והעדר-מעלה. לפחיתות תאר  ,ְֵֶ

" ""הבלשם הבל, הּכל  הבלים  ב)"הבל א, "(קהלת בו בלימלשון שיש דבר על ומורה ואפיסה, " ֲֲִֵֶַָָֹ

" כענין ממש. בו ואין בטל שרובו אלא ממש גבלקצת שמֹורה ממנו שנגזר  קיום"" מקצת על  כ  ֶ

ו  שלילה. ובתלמודהבל"ומקצת ממש. שום בהם  שאין  דברים שהם ושוא, ריק מן  מעולה "

" במלת בגשמיםהבלישמש איזה 213" בהם  יש הכי  שאפילו אלא  בחוש, נתפסים הבלתי  הדקים

" כמו תנוקותממש, של פיהם  ב)"הבל קיט, לחבטו "(שבת ולא א)"להבלו נג, קמא מוסיף"(בבא

א)"הבל לד, .(שבת

" "בלמן מלת ""אבל" .א ּׁשּת ׂשרה יט)"אבל יז, "(בראשית אנחנ ּו, אׁשמים  (בראשית"אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶַָָָָ

כא) עליהם"מב, נפלה גדֹולה חרדה ז)"אבל י, לה "(דניאל אין ּבן יד)"אבל ד, מלשון(מל״ב כולם  ְְֲֲֲֲֵֵֵֶָָָָָָָָ

ו בל" ""בלי"" שמלת  אלא הנושא. במקצת שלילה והיינו "בל, ומלת  ההעדר, צד על שולל  "אבל" ְֵֶ

" שבשמוש לומר  ורצה הקיום , צד על והעדרבלשולל בראשונה הנושא מקצת  קיום יבוא "ְֵֶ

" וענינו: באחרונה יבוא בל עליו שיורה בו מקצתו, אין  זה אבל בו, יש ""זה ובמלת הדבראבל. "

ע קצתו קיום  יבוא ובאחרונה הנושא, מקצת העדר  יבוא שבתחלה ""להיפך, מלת  ,"אבלי ְֵֶ

" בו וענינו: יש זה אבל בו, אין  ."זה

חומריים .213. דברים 
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בי מ [אות ] מורכבת  נסתרים, ברבים דבר דבקות  על מורה ומ"מלה הדבוק סימן"ת ם

" כמו ּבםהרבים, ז)"וּדּברּת ו, "(דברים ּבחר, בם  ה)"ּכי  כא, "(דברים ומלת מלתבם. של  קצור  " ְְִִַַָָָָ

""בהם" כי להיות , ראוי  היה שכך  כןהם, שאין  מה נסתרים , רבים  לסימן מדויק היותר הוא "

""המ מן ג"בםם  היא הנה הרבים , סימן שהיא עם ."" כמו נוכחים, רבים  סימן ו אתםכ  ."בכם""

" בין  הפרש אין  ההוראה בעצם  לבםוגם  ""בהם"" אמרו בין  ּבם, אׁשר ּכל ואת הּים (שמות"את ְֲֶֶֶַָָָ

יא) "כ, ּבהםלאמרו אׁשר ּכל נו)"את מא, "(בראשית יאמר הלשון קצור משום  במקוםבםאלא " ֲֶֶֶָָ

""בהם" בכנוים  הוא וכן  יביאם. יוציאם , ובקרם , ""צאנם, לומר מדוקדק יותר היה צאנהם.

יביאהם יוציאהם  הה "בקרהם חסרּו הלשון על שלהקל  אלא ה ", [אות ] עם  ונמצא ""א. ּכקֹוץא ְְִ

ּכּוּלהם ו)"מּונד כג, ג(שמו״ב הוא  ובזה כולם . ""במקום כמלת  ו בו כ ""בה "" שהיה צבו , ל"" ַָָ

ו "בהוא" "בה ", ה "בהיא" עם  ונמצא המלות. שהוקלו אלא  ,"" אכלתהּוא  רעה לז,"ח ּיה (בראשית ְֲַַָָָָ

"כ) ויחּיהּו, ג)"י ׁשמרהּו מא, קֹונהּו"(תהלים עם נ)"וח ׁשב כה, "(ויקרא קונו, ּבארץבמקום ימצאהּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

עינ ֹו ּכאיׁשֹון  יצרנהּו וכו' י)"מדּבר  לב, .(דברים ְְְְִִִֵֶָ

או ּבמה "בה ואין האל. לעבודת לרבים המשותף  המקום  על מורה ׁשם . התקון , א ֵָָ

" נמצא כבר כי מפרשים. קצת שיפרשו כמו גבהות  הּגבע ֹותלשון ועל ּבּבמ ֹות כח,"ויקּטר (דהי״ב ְְְֵַַַַַָָ

"ד) מן  ּבמה שגזרת  לומר לי נראה היה רחוק ובדרך גבעה. איננה שהּבמה עלבםהרי המורה " ָָָָ

וכן שקדם. במה שבארתי  כמו אחד בדבר  משותפים  שרבים  דהיינו הרבים  בשתוף דבר ֶדבקות 

ההדור מצד נאות  לרבים  המשותף שהמקום  ולפי אחד. לעסק בה משותפים  שרבים הּבמה ָָהוא

ומזה  והגבעות. ההרים  על הבמות  את בנו לפיכך ונּׂשא, גבוה במקום לתלפיות בנוי  ִָשיהיה

" בשם  מסתכלות  הכל ועיני בעליל הנראה מפורסם שטח כל  לקרוא  בלשון  כמו "ּבמה נשתרבב , ָָ

ארץ" ּבמתי  על יג)"ירּכיבהּו לב, תדרֹו"(דברים ּבמֹותמֹו כט)"על  לג, יעמידני"(דברים ּבמ ֹותי  "ועל ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

לד) יח, ּים"(תהלים ּבמתי ח)"על  ט, עב"(איוב ּבמתי יד)"על יד, .(ישעיה ֳֳֵֵַַָָָָ

 או איש להוראת ויבמה יבם  שמות  נגזרו אחד בנושא הרבים  שתוף על המורה ְָָָָָָּבמה

ע לו קונה אשה נושא כשאדם  בי  רבים . לאישים ביחוס המשותפים  יחוס ."אשה מיני  ג' כן י 

יקרא האשה אל בערך  ואחיות. האחים  שהם שלה האחוה ועם  אבותיה, עם  האשה, עם  יחוס 

"בעל" יקרא האבות  אל בערך  בעילה. לשון ובערךחתן" במקומו. שיתבאר כמו נחיתה לשון  "

" יקרא האשה של  האחוה ואבותיה "יבםאל אחד, גוף שהאשה רבים. באישים שתוף  מלשון ,

רבוי מרובין, ופעמים  מעוטין פעמים  שיעור, לו אין  שלה האחוה אבל יותר . לא גופים, שני

" יקרא  אחד ביחוס  לכולם משותף שהוא ולפי  לאיש "יבםמופלג. הנשואה באשה כן כמו .

" תקרא בעלה אל ""אשה בבחינה תקרא אבותיו אל ובערך  אלכלה , ובבחינה כליל, מלשון "

" תקרא שלו ה יבמה האחוה וב[אות] שיקרא"" וכשם בעל . של לאחוה שתוף  מלשון  הנקבה, א

"יבם" יקרא כך  אשתו, של ואחיות  אחים אל  בערך  האחיותיבם" ובעלי  האחים , נשי אל בערך  "

" כן  גם  שתקרא ביבמה הדין  וכן  כבעלה. והאשה כאשתו שהבעל נשייבמה שלה. אל בערך "

" שאמר  כמו לזו, זו יבמות  וערפה רות היו שלפיכך  בעל. של האחיות ובעלי ׁשבה אחיו ִֵָָהנה

טו)"יבמ ּת א, בעלה.(רות אחי  אשת  אל בערך  יבמה נקראה אחת כל ְְִֵ
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 שיש לזה. זה הנערכים  והשאר החתון יחוסי  בשאר כן שאין מה ויבמה ביבם  יש

הנשואים אבות יקראּו עצמו. בפני שם ולנערך עצמו, בפני שם  למעריך ]"חם"[(״חמה״)תמיד ְִָ

והנש "חמות"ו  ," יקראּו וכלה ואים ""חתן  יקרא והאם האב אחי ובניהםדֹוד. בניהם, אל בערך " ְִָ

" יקראו "דודיםלא  אם  כי  אחים" ""בני  אברהם  נקרא לוט. של  ""דודו נקרא ולוט אחיו , ,"בן

ג יקרא השני , אל  בערך  יבמה או יבם  נקרא שהאחד כל וביבמה ביבם  אבל  דודו. השני"לא  כ

" ראובן  משל, בדרך כשיקרא הראשון . אל בערך יבמה או גיבםיבם יקרא  שמעון , של  שמעון"" כ

"יבם" נקרא  שהיא כל ביבמה וכן ראובן . של  "יבמה " הוא  גם  יקרא אליו עניןיבם" וזהו אליה. "

אֹותה " וי ּבם   אחי א ּׁשת אל ח)"ּבא לח, עוד(בראשית להיות  מפסקת בעלה כשמת  תמר  שהיתה ְִֵֵֶֶַָָֹ

"יבמה " שם  שוב  עליה ויתחדש אונן שיבוא  יהודה ואמר  בעלה. אחי  ושלה אונן של "יבמה "

" וכן  בתחלה. שהיה כמו האחים  שאר  אל  וי ּבמ ּהבערך  לאּׁשה לֹו ּולקחּה עליה יב ֹוא "יבמּה ְְְְְִִֶָָָָָָָָָ

ה) כה, יחדש "ע(דברים השם , זה וממנו ממנה ושנעקר בחיים , בעלה כשהיה שלה יבם שהיה זה י

ע השם זה שוב העיקר"בה שהוא  עליה שיבוא האחד , ענינים. ג ' על ויצוה לאשה. לו שיקחנה י

שע ממילא  הבא והוא והג' הנשים. כדת  לאשה שיקחנה הב ' יבום. שוב"במצות  תשוב  כן  י

" ""יבמה להקרא שאמר היבום , לפעל הביאה פעל תמיד  הקדים ולפיכך  .אחי א ּׁשת אל ִֵֶֶָֹּבא

אֹותה  ח)"ויּבם לח, "(בראשית וי ּבמ ּה. לא ּׁשה לֹו ּולקח ּה עליה יבֹוא ה)"יבמּה כה, שהביאה (דברים , ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָ

" שוב שתקרא אבל זרע . להקים כדי שהוא המכוון עיקר אלאיבמה הוא כך , כל צורך  בו אין "

בא לפיכך  והנשואין הביאה מצד בהכרח "214שנמשך  כשתאמר היא וכן  יבמיבאחרונה. ְִֵֵָמאן 

יּבמי אבה לא ּבי ׂשראל ׁשם לאחיו ז)"להקים  כה, הקמת(דברים דהיינו תחלה, העיקר תתפוס ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ

ואח בישראל, ""שם שם שוב  עליה התחדש שהוא הטפל הבעל .יבמה כ של משפחה ויחוס  "

" ונקבה זכר מזווג התולדה יקרא הפעולה, מן  היוצאת תולדה כל על מונח ."בןשם .

" הנקבה תקרא ונקבה זכר בין  בתיבנתולהבדיל הנו "" נחסרה הדבור ולהקל הנקבה. ותקרא"ו ן

צ"בת" שהיה וברבוי ."" הנו בתותל בחסרון  כלום  מרויח הלשון בעל היה ולא שוב"" לקח  ן 

""הנו  ואמר  השרשיית שהוא"בנותן  הבנין  מפעולת המתחדשת הצורה דהיינו הבנין ויקרא .

ג שלו ""התולדה ""בןכ ובפעלים השכלי"בנה , ההקש ממעשה הנולד  המחשביי הציור ויקרא .

ו בן" ""בינה "" ואומניות ואיכות ומדרגה תכונה או מדה מאיזה היוצאת  התולדה ותקרא ,"בן.

" ּכסילכמו כה)"בן  יז, "(משלי כסיל; שאביו לא הסכלות , ממדת תולדה מ ׂשּכילדהיינו (משלי"ּבן  ְְִִֵֵַ

ה) "י, מבי ׁש, ה)"ּבן י, "(משלי חכם, כא)"ּבן ה, "(מל״א ּבליעל, ז)"ּבן כה, "(שמו״א עולה . (שמו״ב"ּבני ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

לד) "ג, ׁשם, ּבלי ח)"ּבני ל, "(איוב ּפריץ, י)"ּבן  יח, "(יחזקאל חיל, "ּבן  החיל, תולדת  מות" (שמו״א"ּבן  ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לא) "כ, המות, הּנביאיםתולדת ג)"ּבני  ב, "(מל״ב הנביאים, שמוש ּפֹורתתולדות מט,"ּבן (בראשית ְְִִֵֵַָ

"כב) הפוריה, ע ֹוניתולדת ה)"ּבני לא, חלֹוף"ו (משלי ה)"ּבני  לא, והחליפות ,(משלי העוני  תולדות ְְֲִֵֵ

ׁשמן" א)"ּבן  ה, "(ישעיה שמינה, קרקע  קׁשתתולדת  כ)"ּבן מא, "(איוב ׁשחר, יב)"ּבן יד, "(ישעיה ּבן, ֵֶֶֶֶֶֶֶַַ

י)"גרני כא, "(ישעיה א ׁשּפת ֹו, יג)"בני ג, "(איכה לילה , י)"ּבן  ד, "(יונה הלילה, תולדת  ׁשנה , (שמו״א"ּבן ְְְִִֵֶַָָָָָָ

א) הזו.יג, השנה תולדת

"ויבמה".214. זו מלה באה
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"התולדהבן על המורה "" שם ונקבה, זכר "אבניםמזווג האבנים" על "ּוראיתם ְְְִִִֶַָָָָָ

טז) א, משני(שמות עשוי האבנים שהיו ונראה תולדות . לילד עליו יושבת שהיולדת  למשבר ְִָָכנוי 

היו  לפיכך ולהפתח, להסגר  חלקים  או שנים"כלים שנים העשיות הדברים שאר  ככל נעה בו ד

" ונקראים ׁשמים ; אזנים, ידים, שינים, שנים, מלקחים, רחים, כמו יותר , לא שמותחלקים, ִִֵַָָ

""הזוג וכן  האבנים. על מלאכה ג)"ע ֹוׂשה יח, מוליד(ירמיה הוא שעליו יוצר של אומנית  כל והוא ְְִֶַָָָָָ

יולדת . של אבנים  בצורת  עשוי  שהיה או מלאכתו. תולדות 

" "בתשם יאמר עין" ּבת  ח)"ּכאיׁשֹון  יז, עינך"(תהלים ּבת ּתדֹום יח)"אל ב, ּבּבבת"(איכה ְְִִִֵֵַַַַַָ

יב)"עינ ֹו ב, הבת(זכריה כערך הגדול העגול אל בערך שהוא שבעין, השחור הקטן  העגול והוא ֵ

" מדה מין  יקרא הענין מזה האם. ""בתאל יכיל, ּבת  כו)"אלּפים  ז, הּבּתים"(מל״א ע ׂשרת ּכי  ְֲִִִִֶֶַַַַָָ

יד)"חֹומר מה, בגדלות(יחזקאל האחרונה המדה החומר וה 215. ממנו. גדול כלי שהיאבת"שאין " ֶ

האם . אל  כבת החמר אל בערך היא העשירית ,

"בן" כמו בקל וכולם  רבים פעלים  באו הבנין על המורה עיר" ּבֹונה ד,"ויהי (בראשית ְִִֶַ

"יז) מס ּכנֹות, ערי  יא)"וּיבן א, "(שמות נבנתה . ׁשנים  כב)"ׁשבע  יג, "(במדבר עֹוד, ת ּבנה (דברים"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

יז) "יג, ּבהּבנֹות ֹו, ז)"והּבית  ו, [-עצם](מל״א והשם הכבד. בבנין  ממנו נמצא  ולא נפעל מבנין  ְְִִַַָ

"בנין" הּבנין" רֹוחב  את ה)"וימד מ, "(יחזקאל המפעל ושם  ""מבנה . עיר, ּכמבנה (יחזקאל"ועליו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ב) "מ, משקל מקנה על ""מ ׁשתה, הּׂשדה . לב)"מקנה מט, "(בראשית המקרה ושם "ּבניה . והּבניה " ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

יג)"וקיר ֹותיה  מא, "(יחזקאל ""תבניתאו משקל על  תרמית, ""תכלית, המׁשּכן. ּתבנית (שמות"את ְְְִִִֵֶַַָָ

ט) נקבה "כה, אֹו זכר טז)"ּתבנית ד, "(דברים ע ׂשב, אֹוכל ׁשֹור כ)"ּבּתבנית קו, יד"(תהלים "ּתבנית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ג) ח, וסדרם .(יחזקאל חלקיו בקשור דבר של ּבנינֹו צורת ְִִָדהיינו

" אמרו בין  הפרש שיש "תבניתשתדע  לאמרו ביבתבנית" [אות] עם  או "" ת,

ככתבנית" [אות] עם  """ כמו ּבתבניתםף מ)"וע ׂשה כה, אי ׁש"(שמות ּכתבנית מד,"וּיע ׂשהּו (ישעיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

"יג) כי  עלתבנית. דבר של מ ּבנינֹו המצטיירת  ההיא הצורה דבר. של בנינֹו צורת בעצמו הוא "ְְִִִָָ

" יקרא ו "תבניתהחוש, "בתבנית". או שלכתבנית" ּבנינֹו מצורת המועתקת  הצורה על יאמר "ְִָ

בתבנית . ממנו שנעתקה לצורה ממש דומה כשהיא  המועתקת  הדוגמיית הצורה על יאמר  דבר ,

" יאמר במקצת  אם  כי ממנו שנעתקה לצורת  ממש דומה בככתבניתוכשאינה הערך ."" ף

" שם בין  הפרש שיש שתדע צריך אחר ו ּבניה כלל  "בנין"" לשם שם"תבנית" כי והוא . ְִָ

ו ּבניה " החלקייםבנין"" מהציורים  ההלקט צד על  המצייר  לו שיעשה ההוא הציור על  יפול  " ְִָ

ומבואיו  מוצאיו ועליותיו, וחדריו ופתחיו חלוניו הבנין  חלקי  תחלה לו כשיצייר  שבבנין ,

אח לו ויעשה לאחת , אחת במחשבתו;"במחשבתו שלם אחד ציור הציורים  חלקי  אלה מכל כ

ע הבא  ההוא  המחשביי הציור ""יקרא חלקיים ציורים  ואסיפת לקוט "ּבניה י או אולם"בנין" . ְִָ

" איזה תבניתשם  אל ההשקפה בתחלת  מיד  המצייר בכח המתהוה השלם  הציור  על יאמר  "

ביותר.215. הגדולה המדה
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משל , בדרך  בית , אדם כשיראה תחלה. שבבנין  חלקיים מציורים  הלקיטה בו שיקדם  מבלי בנין,

ו  תארו ממנו, שלימה צורה מיד בו אחת ,ותתרשם  בפעם הכל  חלקיו וסדור ומשכב צביונו

" אחת  בפעם  המסתכל בדמיון  המתהוה ההוא הכללי הרושם שאח"תבניתיקרא  אלא כ".

אח ולצייר לחלקים שוב אותו שינתח  לו אפשר ההוא השלם  הציור  כבר בו צורת"כשנתהוה כ

לו  תצטרך  גם הוא, רב  כי  ודעהו הכלל זה ושמור עצמו. בפני שוב אחד  כל הבנין , חלקי 

שבלשון216לפנים . המקרה שמות  בכל  כללי הבדל  הוא כי נאמר, בלבד הבנין  פעל בבחינת  שלא

תי [אות ] בלי הבאות השמות  אותן בין  בתי"עברי , הבאות ולאותן  או "ו, לפניהם  התקון, ו

" כגון תבניתלאחריהם. - ""בנין  דעת, - ""ידיעה תבונה , - ""בינה תרמית, - ""רמיה ,- כליה

""תכלית תקומה , - ""קימה תרומה , - ""הרמה תבואה , - המקרה הבאה שם  שכל ודומיהם. " ַָָ

תי [אות] החלקיים"בלי מהציורים  ההלקט צד  על  המצייר לו שיעשה השלם הציור  על יאמר ו

החוקרים אצל הנקרא והוא שלם. אחד ציור  מקיבוצם ועשה לאחת אחת  שלקטם שבדבר,

בגריף) "217.(אנאליטישער המקרה שם אצל תי"המתרצףונקרא עם  המקרה ושם  על". יאמר ו

מחלקים תחלה מלוקט בלתי  הדבר הצטייר בתחלת בׁשלמּותו מיד המתהוה השלם  ְֵהציור

לחלקיו  עכשיו שינותח שאפשר אלא  במחשבה. תיכף נתהוה עכשיו שהוא כמו אך חלקיים ,

בלשונם יקרא מהם, מורכב בגריף)שהוא  "218(סינטהעטישער שם  אצלנו הרצוףויקרא ."המקרה

תי [אות] בלי  המקרה שם מענין  מהופך  תי"וענינו בלי  המקרה ששם בציורים"ו, מתחיל  ו

תי [אות] עם  המקרה ושם  שלם. בציור ומסיים בציורים"חלקיים ומסיים שלם בציור מתחיל ו

עוד ונדבר עליו. נשען  המופשט השכלי  ההיקש מעשי  שכל גדול יסוד הוא הענין זה חלקיים .

בענין . למטה זה על

"בן" שם הבנין להוראת  המצויאבן" האבן  שהוא לבנין, אותו שלוקטין שם  על "

" ואומר ובשדות . בהרים  המקומות , לאבןבכל הּלבנה להם ג)"וּתהי  יא, שעשו (בראשית שהלבנים  ְְְִֵֶֶֶַַָָ

קצתם ברייתם, מתחלת  קטנים  האבנים  אלה ומין בנין. אבני במקום להם משמשים היו

ומתכות וקרן  זכוכית  כעין  המאירים ספיריים  מחלקים  מורכבים וקצתם  החול, מן  מורכבים 

לבנין שחוצבין  וחתיכות הגבוהים . והצורים  הסלעים והם מאד גדולים אבנים  מין  ויש מלוטש.

" מחצביקראו יא)"אבני לד, גזית"ו (דהי״ב לא)"אבני  ה, האבנים ,(מל״א של הקׁשּוי ובבחינת  . ְְְִִִֵֵֵַַָ

" השם בשתוף  היקרות האבנים יקראו ומאירים, קטנים  חלקים חלקים  גאבניםושימצאו כ ,""

""אע לבנין . נלקחים  שאינם  מּלּואיםפ ואבני ׁשהם  ז)"אבני  כה, הארוך(שמות הקש יקרא וכן  . ְְְִִֵֵַַַֹ

" לבנין ""תבןשלוקחין .לעבדי נּתן  אין  טז)"ּתבן ה, לּתבן"(שמות קׁש יב)"לקֹוׁשׁש ה, מגזרת(שמות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

התי בתוספת  אע"בנין  שהתבן  שהוא"ו. לפי הבנין תבנית  מעמיד  הוא הבנין , מחזיק שאינו פ

בספר.216. להלן המחבר הרב דברי בהמשך  כלומר 

אנליטית 217. מחשבתית )תפישה ניתוח עבור לחלקיו  דבר .(המפרידה

הוזכרו218. אלו מושגים שני יחד . החלקים  לחיבור לועזית מלה היא  "סינטטי " כללית ". "תפישה נקרא זה
והקבלה" "הכתב  כג)ע"י  לג, שמות זאת(על שראה ואפשר תקצט . עמ ' ח"א  קוק , הרב מוסד מהדורת ראה

ובי"ת  אל"ף אותיות על הרי זה, הספר)בספרנו  תקס "ח.(של בשנת כבר  נדפס 
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ותפול תתפורר ולא בוריה על הטיחה תשאר בו, וטחין  בטיט-הטיחה אותו וכשמערבין  ִָארוך .

ב)כשתתיבש קג, מציעא בבא 219.(עיין

"בן" הקל מן והגזרות . הבנינים בכל פעלים  באו הבינה על המורה עלי" (שמו״א"ויבן  ִֵֶַָ

ח) דוד"ג, יט)"ויבן  יב, "(שמו״ב מרח ֹוק , לרעי ב)"ּבנּתה קלט, "(תהלים ובנפעל נבּונ ֹותי. (ישעיה"ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

יג) "י, הכבד מן אדם. ּבן יז)"הבן ח, "(דניאל ּבמראה , כג)"והבן ט, ו[פעל-](שם עומד. [פעל-] והוא , ְְְֵֵֶֶַָָָָ

" הּמראה היוצא את להלז טז)"הבן  ח, "(דניאל מההפעיל לרע. טֹוב  ּבין  ט)"להבין ג, "(מל״א הבין, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מׁשּפט יא)"לׁשמֹוע  ג, "(שם ל ֹו. אבין  ולא יא)"ויחלֹוף ט, [פעל-](איוב וה עומד. [פעל-] והוא . ְְְְֲִִִַַָָֹ

" לייוצא  הבינּו ׁשגיתי כד)"ּומה ו, "(איוב העם, את  מבינים ז)"והלוים  ח, והמרובע(נחמיה . ְְְִִִִִִִִֶַַָָָָ

יבֹוננהּו" י)"יסֹובבנהּו לב, "(דברים ההתפעל  יתּבֹונן. יא)"ולא  יא, "(איוב אתּבֹונן, (איוב"ועדיכם  ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹ

יב) "לב, מהנפעל ושם -התאר וחכם. לג)"נב ֹון מא, "(בראשית ומההפעיל חידֹות. ח,"ּומבין  (דניאל ְִִֵָָָ

ּתלמיד"כג) עם ח)"מבין  כה, "(דהי״א המקרה ושם "ּבינה . או ""תבונה " ּתקרא ,. לּבינה אם ּכי ְְִִִִִִִִֵַַָָָ

קֹול ּתּתן  ג)"לּתבּונה ב, ולא(משלי לתבונה בינה בין הבדל שיש בהדיא מוכח הפסוק מזה . ְִֵֶַָ

חלופי על  מתעורר שיהיה או כראוי, ביניהם מבדיל שיהיה המפרשים מן לאחד ראיתי 

" שם  פעם  הכתוב  שישמש "בינה הלשונות  שם  ופעם  ביניהם"תבונה " וההבדל הוא. דבר הלא .

" שם  כי הרצוף. המקרה לשם  המתרצף, המקרה שם  שבין בהבדל לעיל  שהקדמנו "בינה כמו

" ענין הוא חלקיים מציורים שלם ציור כשעושה השכל פעולת על אותה "בינה נאמר והנושא  ,

" ""מביןיקרא ושם יקראתבונה . זאת  והעושה חלקיים , לציורים  שלם ציור נתוח  על יאמר "

צפוןמתבונן" מהם  וב' ומערב , מזרח מהם שב ' צלעות שארבע  הצטייר בזה המשל  בהתפעל. "

" ענין  הוא מרובע , תמונת  עושים  מזרח"בינה ודרום , צלעות ד' עושה שהמרובע  והצטייר .

" ענין  הוא ודרום , צפון צורת"תבונה ומערב בדמיונו מהם לו ובונה צלעות ד' והמשער .

" יקרא יקרא"מביןמרובע , צלעות לארבע  בדמיונו אותו ומנתח מרובע בצורת והמסתכל .

עצמו,מתבונן" בתוך  נעשה כבר לו שיש השלם  הציור שנתוח  עצמו. מעשה שהוא בהתפעל, "

ממנו. שחוץ  למה עוד  צריך  אינו

" לשון  ית' הבורא  תארי  בכל  תמצא "בינה לא לשון  רק ""תבונה " ּותבּונה , עצה "לֹו ְֵָָ

יג) יב, "(איוב אמר "בינה לא  ודם  בשר  אצל  שיאמר כמו ּובינה " חכמה רּוח  עליו (ישעיה"ונחה ְְִַָָָָָָָ

ב) "יא, וכן רהב. מחץ  יב)"ּובתבּונת ֹו כו, ינחם"(איוב ּכּפיו עב)"ּובתבּונֹות  עח, לע ֹוׂשה "(תהלים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ּבתבּונה  ה)"הּׁשמים  קלו, מסּפר"(תהלים אין ה)"לתב ּונתֹו קמז, ּבתבּונה "(תהלים ׁשמים  (משלי"ּכֹונן  ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

יט) לתב ּונת ֹו"ג, חקר כח)"אין  מ, ׁשמים"(ישעיה נטה יב)"ּובתב ּונתֹו י, במלת(ירמיה הכל - ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ית '"תבונה " ידיעתו כי  הכל. אל החלק מן לא החלק, אל הכל מן  ית ' ציוריו כל  כי  והטעם .

ואי הכולל. הסובב שבתוך  הפרטיים  החלקים אל ותרד תתפשט ומשם  הכל, הכולל הסובב 

הבלתי האחרון הקצה הוא כי ולמעלה ממנו ההוא הסובב מן  לצאת לעלות  לה אפשר 

ה  יחוס רק ית' בו יפול לא לפיכך בעצמו "תבונה "בעל-תכלית, שהוא  ודם  בשר כמדת  שלא  .

וקש .219. בתבן  חולקין כך  בתבואה, שחולקין כשם
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מגעת , שידו היכן עד  ׂשכלֹו בכח בו ולרדת  לעלות לו אפשר ההוא, הכללי בסובב  פרטיי  ְִֹחלק

" יחוס גם בו יחוסבינה יצדק וגם שלם . לציור  חלקיים  קשור דהיינו עליה, בדרך כשהיא  "

וירידה תבונה " עליה ענין והוא חלקים, שלם מציור עשות  דהיינו ירידה בדרך  כשהוא "

ב השם אצל ""הנאמרים  לפעמים  יאמר ואראה ה, נא כא)"ארדה יח, "(בראשית לאולפעמים  ּכי ְְְִֵֶֶָָֹ

בקר ּב ג)"אעלה לג, ּבתרּועה "(שמות אלהים  ו)"עלה מז, הבריאה (תהלים בפרטי שההסתכלות ְְְְֱֱִִִֶֶָָָֹ

" ""ירידה תקרא תקרא הדברים בכללי וההסתכלות ."עליה ,

" אמרו ירמז שלזה אפשר והנה רמז הּׁשמימה מגיע ורא ׁשֹו ארצה מ ּוצב  ס ּולם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹוהנה

עליו  נצב  יהוה והנה ב ֹו. ויֹורדים  ע ֹולים אלהים יב-יג)"מלאכי כח, ה (בראשית ירמוז סולם". " ְְְְֱֲִִִִִֵֵַָָָֹ

ו  ממעל . אלוה חלק שהוא השכל אלהים"למסלות  ה מלאכי הכחות  הם  המשתדלות" שכליות  ְֱֲִֵַֹ

" תחלה ואמר וירידה. עליה בדרך שכליים  ואחעֹוליםבהקישים """ החלק "יֹורדיםכ  מן שהעליה , ְִִ

הנבחר השכלי  החלק הוא שלם, ציור אותם  לעשות חלקיים  ציורים התקבץ דהיינו הכל אל

ואח"שע עדיין. ידע  שלא מה נוספות  ידיעות  האדם יקנה כן שקיבץ"י  ממה לרדת לו נאות כ

אמרו  לזה דוגמא שקיבץ . במה וההתבוננות  הנתוח  שהוא הירידה והיינו שכלו, בחפני  ואסף

" ליסברבתלמוד והדר  איניש א)"ליגמר  סג, למודיות(שבת ידיעות  תחלה לאסוף שצריך דהיינו

ואח נאות"הרבה היותר האופן  לו לרמוז יעקב חלום מענין  והיה היטב. בהם  להתבונן כ

בדרך תחלה הזאת  הנכבדת החקירה שתהיה שצריך ית ', הבורא מציאות על בחקירה והמוכשר

שאי ית'. מציאותו בירור מהם מהמקובץ  שיצא עד חלקיים ציורים  ההתקשרות דהיינו ִַָעליה,

הציור , על נוסף ענין  הוא בפועל הדבר שמציאות לפי  הציורים , נתוח  בדרך שיתברר אפשר 

דבר , מאיזה לנו שיש הציור הנּתח שיעמידנו אפשר אי  וכבר  האפשר. צד על ממנו לנו ִַָשיש

תכלית . לאין  אותו ננתח אם  ואפילו בפועל, נמצא שהוא בירור בפרט220על יהיה לא שלעולם

דהיינו  בלבד, עלּיה בדרך  זה אפשר  אבל נוסף. חדש דבר ממנו לנו יצא ולא  שבכלל, מה ִַָאלא

שע אמתיים  ציורים  בשאר הדבר ציור מה "הקׁשר חדש דבר לנו שיצא  אפשר ההקׁשר  זה י ְְֵֵֶֶ

ע לנו שיתברר  ואפשר היחידי הציור מן יוצא היה בפועל ."שלא  נמצא שהדבר בבירור כן  י 

בעצמו. קיים  אמתי  שהוא  עמו שקשרנו ההוא לציור סותר היה בפועל, נמצא היה לא  שאילו

הפרטיים לעניניו הציור ולנתח שוב לרדת לנו נאות אז הזה, הנכבד הגבול אל העל ּיה ִַָואחר

לו. ראוי  שאינו מה ממנו ולשלול  לו, שראוי  מה ית' לו ליחס הראוי , תקונו על אותו ולתקן 

" שאמר  מה ּבֹווזהו וי ֹורדים ""עֹולים  ואז עליו . נּצב יהוה ""והנה שבין  וההפרש "תבונה . ְְְִִִִֵָָָ

תושיה "ל מזימה, שכל, דעת , במקומו.חכמה, אחד כל  יתבאר "

"ה בן על המורה "בינה "" מלת  נגזר "בין" כמו הדברים , הבדל להוראת האור" בין

החול ובין  הקדש בין החשך , ב)"ובין  קג, פסחים "(עיין ּוביניהם, יב)"ּביני כ, להבדיל(יחזקאל כי  . ִֵֵֵֶ

ה  מפעולת פעל הוא מדבר ""בינה "דבר ששם  להיפך  לומר  נראה היה ותחלה ממלתבינה . נגזר "

"בין" הוא לדבר דבר בין  להבדיל שיכול שמי  ההבדל . על המורה בינה " דעת"בעל הוא  וכן ,

סוף.220. בלי
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שיודעת הבהמה זה לפי  היה כי  הראשון , טעמים. מכמה בידי  עלתה לא אבל מפרשים. קצת 

ג"ג לכלב זאב  בין  להבדיל ""כ אומר והכתוב בינה, בעלת בּבינה כ לה חלק יז)"ולא לט, .(איוב ְְִֵֶָָֹ

המלות שרוב  "221ועוד כגון והפעלים , השמות מן  אפס ,נגזרות בלתי , זולת, גם , כי, רק, אך ,

את כן, ממלה,אל, נגזר פעל או שם  שיהיה אבל במקומו. אחד כל שיתבאר כמו ודומיהם , " ֶ

" כגון  מעט, מתי אם כי נמצא  מא)"וּתהינ ּולא  א, "(דברים ""הןמן  טז)"אפּונה , פח, מן(תהלים ִַָָָ

לכל"פן" מקומות  שלוש או בשנים  רק הלשון בשמוש באו לא  הנגזרים אותן  של  עצמן  וכל .

" מלת  אין כי ועוד גביןהיותר. יורה אבל בדברים , ההבדל על דוקא  מורה הגמור"" השיווי על  כ

" כמו מחולפים . דברים  העדה בין ּכל ּובין  הּמלחמה ּתֹופ ׂשי ּבין  המלקֹוח את  לא,"וחצית (במדבר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

נושאיםכז) ב ' בין האמצע  על מורה ולפעמים  הנושאים . בשני  שוה המלקוח  שיהיה דהיינו

הארץ" ּובין ּביני ּברית לאֹות יג)"והיתה ט, "(בראשית לע ֹולם, היא אֹות י ׂשראל ּבני  ּובין "ּביני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

יז) לא, "(שמות כמו הזמניי או המקומיי  האמצע  על מורה ולפעמים  הּכרּובים. ׁשני (שמות"מ ּבין ְְִִֵֵַ

כב) "כה, העי, ּובין  אל ּבית ט)"ּבין  ח, "(יהושע הערּבים, ו)"ּבין יב, וחז (שמות ."" במלת  שמשו "ביןל ְִֵֵֵֵֵַַָָָ

" כמו המתחלפים בין  להשוות הרוב  בזה על ובין בזה א)"בין ע, ישתעבד"(פסחים כך ובין  כך "בין 

ב) לז, ב(גיטין שאין  ועוד  כך. והן  כך הן אבלבינה "דהיינו בלבד הבדל עשית  ידיעת" כולל הוא ַ

א יוגזר  ואיך וכדומה. ותולדותיהן  הדברים  ""סבת שם  "בינה כ  מן  כלליי ענין שהוא שהואבין" "

" שמלת  לומר יותר  נראה הטעמים אלה מכל פרטיי ? "ביןענין  מן  נגזר הנחתו "בינה " ותחלת  .

אח והושאלה הבינה, מפעולת  פעל בשהוא בדברים, ההבדל ההוראות"להוראת  לשאר כ

לי . שנראה מה זהו המושאלות . הוראות שארי  כדרך בענין , ההתדמות  צד  על כאן  שנזכרו

בעיניו. שנראה מה יבחר והבוחר

 שה בזיון . בדרך  הרמיסה על והנחתו דבררמיסה "פעל. על דבר דריסת  הוא  הפשוטה "

" כענין  הארץ , כל הרֹומׂשתכדרך  החּיה נפׁש כא)"ּכל א, "(בראשית טיטוכמו ירמס (ישעיה"י ֹוצר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

כה) ה מא, אבל עלולבסיסה ". הבלתי  דבר  על דריסה [היא ] לפי222" דורסו והדורס הדריסה, אל 

ע יופסד אם או לא , או הנדרס יתבזה אם  חושש ובלתי לכלום , אותו חושב  וכענין"שאינו כן. י 

" מּובסשנאמר יט)"ּכפגר יד, אין(ישעיה שוב  כשמת  אבל  לשיודרס, ראוי אין  חי שהוא זמן שכל ְֶֶָ

" לא. או נדרס  אם  לו ּבא ּפיחוששין  ע ּמים  ו)"ואב ּוס סג, מקדׁש"(ישעיה ּבֹוסס ּו סג,"צרינ ּו (שם ְְְְִִִֵֶַַָָָ

חּוצ ֹות"יח) ּבטיט ּבֹוסים ה)"ּכגי ּבֹורים  י, "(זכריה ,ּבדמי ו)"מתּבֹוססת  טז, מבוסה (יחזקאל דהיינו ְְְְִִִִִִֶֶַָ

חז  בלשון  יקרא  וכן נפעלת . והיא  פועלים שהדמים ""בדמים , תבוסה ל  אהלות"דם  ב; סב, (נדה

מ״ב) שהמתפ״ב שם  על מיתה. לאחר ומקצתו מיתה, בשעת  מקצתו החי, מן  היוצא הדם

" המקרה ושם  לא . או בדמים  יתטנף אם  מיחוש כאן  עוד שאין  בבזיון , בו ,"מבוסה מתבוסס

ּומבּוסה " קו קו ב)"גֹוי  יח, "(ישעיה מבוסה. ובעל קו, קו בעל ּומבּוסה דהיינו מהּומה (ישעיה"יֹום  ְְְַַָָָ

ה) ה[אות]כב, ובתוספת  לכלום . אותן  חוששין  ואין  אדם בני על שדורסין  רמיסה יום דהיינו

""אל שיתפטמו כדי ועופות  בהמות בו שאובסין הכלי  יקרא ""אבוסף כמו ּבר, יד,"אבּוס  (משלי ֵָ

המחבר.בלשון221. הרב כאן  שהביא  דוגמאות  כמו פעלים, ולא עצם, שמות לא שאינן הן  "מלות " דקדוק, בעלי 

השוכב .222. חי אדם בן לדרוס  לדוגמא  לדריסה, מיועד אינו 
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אבּוס"ד) יז)"מׁשֹור טו, ּבעליו "(משלי אבּוס ג)"וחמֹור א, אב ּוס"(ישעיה על ילין  לט,"אם (איוב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

אבּוסים"ט) ג)"ּוברּבּורים  ה, בוססים(מל״א שהבעלי-חיים  הבסיסה שם  על אבוס נקרא . ְֲִִַ

נותנים הבעלי -חיים  שיתפטמו [הבעלים ] שרוצים  לפי  כי  צורכם . מכדי הנשאר המזון  ורומסים

עוד לו חוששין  ואין  ברגליהם, רופסים  והשאר ׂשבעם, כדי אוכלים והם מרובים , מזונות  ְָָלהם

" ואומר שניה. לסעודה שנשתייר  מה שמצניעים אדם בני נ ֹופתכדרך ּתב ּוס ׂשבעה (משלי"נפׁש ְֵֶֶֶָָ

ז) הושאלכז, בדבר, החששה העדר  ומפאת חשוב . למעדן  עוד חושש אינו ׂשבע  שהאדם ְְֲֵֵֶַַָָשבזמן

ע לו ימשך  אם  השכל, באין לבו בשטף דבר העושה להוראת  בסיסה לא ."ענין או הפסד כן 223י  ֵ

" אחזיהּוכמו ּתבּוסת  היתה ז)"ּומאלהים כב, שאפשר(דהי״ב ההפסד אל חששתו העדר דהיינו ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָֹ

דאינשי בפומא ומרגלא מאלהים. היתה היא יהוא, מן  הנרדף יהורם , עם  מהתחברו לו שימשך 

" מבוסה לומר הוא הסמ"פלוני  בסגל  בשצף", דבריו כל שעושה מרעיוניו נדרס דהיינו ך, ֶ

" כענין  הנולד. את  ּוראיה הׂשּכלה מבלי מּכלומהירות  הלב ט)"עקב יז, חז (ירמיה ובלשון  ל". ְְִִֵַַָָָָָֹ

" עליו עומד שהדבר הדבר תחתיות  "בסיסנקרא  משקל על ""כתית" האסור. לדבר בסיס "נעשה

א) מז, שנקרא(שבת שזה לומר וקרוב  לעליון . מדרס שהתחתון  ודריסה, בסיסה מענין והוא

העמים  ג224(באסיס)בלשון העברי"המורה מלשון  מושאל דבר , של ותחתיתו יסודו על כ

שם "בסיס" וכן ששם 225(באס). התחתיות, על ג(באזוס)המורה ממנו ""נגזר מן מושאל בסכ

עברי .ובוסס לשון של  "

 ובנו ממקורם . המים לנביעת ישומש ממקורו, הדבר התגלות  על הונח ן-נפעל"פעל .

חכמה " מקֹור  נ ֹובע  ד)"נחל יח, "(משלי [-עצם ] והשם  ""מבוע. הּמּבּוע, על ּכד  יב,"ותׁשבר (קהלת ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָ

מים"ו) למ ּבּועי ז)"וצ ּמא ּון לה, "(ישעיה הלב, ממקור  הדבור לנביעת וישומש אֹומר. (תהלים"יּביע  ְְִִִֵֶַַַָָ

ג) חידֹות"יט, ב)"אּביעה עח, תהלה "(תהלים ׂשפתי קעא)"ּתּבענה קיט, על(תהלים ביחוד ומורה . ְְְִִִַַַַָָָָ

כמים הוא אבל פשוט, דבור שאיננו המקבל לב המעורר ונפלא  חדש ענין  בו שיש הדבור 

" יאמר הקל ובלשון  אליהם . ההסתכלות אל המעוררים  נסתר  ממקור ּבעי ּונובעים  ּתבעיּון  "אם ְְִִָָ

יב) כא, "(ישעיה "תבעיון. במשקל נפעל  ישתיון" ולהוציא"בל  לדבר נפעלים  תהיו אם  לומר ורצה .

חז  עשו השמוש ומזה ּדברּו. אז ׁשּבלּבכם ודבור ."מה ביע  מענין  והוא התביעה להוראת  שמוש ל ְְְִֶֶַ

" פעל ממנו ונתבעועשו "תובע בשם שעשו כדרך "תרומה " לומר ונתרם" ."תורם 

ג ""בהשאלה נסתר דבר  התגלות  על ""בעה כ מצּפּוניו , ו)"נבע ּו א, כלומר(עובדיה ְְִַָ

" הנסתר. ממקום המים  נגלות כהגלות מצפוניו נׂשגבה שנתגלו ּבחֹומה יג)"נבעה ל, ,(ישעיה ְְְִִֶָָָ

שםנבעה " נגזר  המים  נביעת  ומענין מגולה. שתחתיו מה שכל  רחב  פרץ והיינו [-עצם] שם  "

בעורּבּועה " הנובעת  ארסיית ליחה שם שיש אם  לח . דבר שטח על  העולות הבועות להוראת " ָ

" כמו בועות  שם ועושה אבע ּבּוע ֹותהבשר, ּפֹורח ט)"לׁשחין  ט, מליחה (שמות שנמשך או . ְְִִֵֵַַַָ

להתבונן ".223. "בלי כלומר אונ-ביזאננענהייט בלועזית: כתב  המחבר הרב  כאן 

.224basis.

.225base.
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כמו  בועות, ומעלה תוסס שנעשה עד אותו מחמיצין במשקה המצוים שהרמשים ְִִָחמציית

רֹוקח" ׁשמן  א)"יּביע  י, במים ,(קהלת הסגור  הרוח ונופח המפשט האור מחמימת  שימשך  או . ִֵֶֶַַַ

""וע כמו בועות, נעשו כן א ׁשי  ּתבעה א)"מים סד, המים(ישעיה נביעת  מענין הענינים אלה כל  . ְִִֵֶַ

בתנועה  שבא  המים בחלקי הסגור הרוח מצד בועות מעלה הוא  נובע  שהוא שבשעה ממקורו,

""ע חרדה מין  ונקרא אותם . מבעבע לצאת  וכשרוצה המים . תנועת  ה[אות]בעתי  בתוספת "

""תי נבעתו. ו)"והמן ז, בעתה "(אסתר והנה מרּפה טו)"לעת  ח, יבעת ּוני"(ירמיה בליעל "נחלי  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ה) כב, צ ּמתת ּוני"(שמו״ב  טז)"ּבע ּותי פח, שע(תהלים חדודין"והוא הבשר עור נעשה החרדה י  ְִִִֶֻ

אווז. של הצואר בעור  שיש כעין כנקודות, קטנות ובועות חדודין,

 השליה תקרא כך  לשם  ריר . כעין חלקה ליחה בו שיש דבר  על הנחתו [-עצם]. שם

" מטילין והדגים  והשרצים  רפש "ביצה שהעופות  בו שיש האגם ויקרא שבו. חלק ריר שם  על ,

" שמניית  "ב ּצה וליחה כמו ב ּצה?" ּבלא גמא  יגאה יא)"אם  ח, "(איוב ּוב ּצה , קנה מ,"ּבסתר  (איוב ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּוגבאיו "כא) יא)"ּבּצאתיו מז, ה (יחזקאל [אות] ובלי ."" רגליא ב ּבץ  כב)"הטּבע ּו לח, ויקרא(ירמיה . ְְְְִֶַַָָָָֹֹ

" פשתן של צמח ""בוץמין  בּוץ, ּבחבלי  ו)"אחּוז א, ּבּוץ"(אסתר טו)"ותכרי ח, "(אסתר ורקמה , ְְְְְְִִֵַַָָ

טז)"ּובּוץ כז, וׁשמנה,(יחזקאל רטובה לקרקע  ביותר צריך  הפשתן  צמח כי בבצה. שגדל  שם  ְֵָעל

" ושם צמחים. כשאר מקום  בכל גדל מןבוץואינו זה לפי נגזר אינו הפשתן  על  המורה "

נר226(ביזוס) שהרי קצת, שחשבו כמו ממצרים, הבא  פשתן מין  "שהוא מן שנגזר  לעין  "בוץאה

ש "בצה "ו  שביחס להיפך , לומר  יותר ונראה בו. שגדל המקום  שם  על  "227"ביזוס", מן  "בוץנגזר

" בשם  לעיל  שדברנו כמו עברי, לשון  "228."בסיסשל  מן  עשו התלמוד "בץובלשון פעל מבצבץ"

א)"ויוצא נו, חולין ב; נו, כענין(גיטין שהוא לצאת ודוחק קשה בדבר הכנוס לח דבר כל על ונאמר

מים באגמי שנראה כעין למעלה, ומבצבץ דוחק והוא  ורפש, בטיט המעורב  בצה, של ֵלחּות 

למעלה. תמיד בו מבצבצים  שהמים

 כמו בה היסוד עד ונתמצה הדבר כשנתרוקן  הגמורה ההתרוקנת  על ומורה פעל.

הארץ" א)"ּבֹוקק כד, "(ישעיה ובנפעל הארץ. כח כל התמצ ּות  הארץדהיינו ּתּבֹוק (ישעיה"הּבֹוק ְִִִֵֶֶַָָָָ

ג) מצרים"כד, ר ּוח ג)"ונבקה יט, "(ישעיה ּומב ּוקה . יא)"ּבּוקה ב, "(נחום עצמה,בוקה דהיינו מצד " ְְְְִַַָָָָ

עומבוקה " """ אחרים. י ׂשראלי  ּבֹוקק א)"גפן  י, הצומח(הושע כח כל שנתמצה בקוקה גפן כלומר ְִֵֵֶֶָ

" וכטעם אבישבה. א ֹובד ה)"ארמי כו, אֹובד"(דברים קעו)"ּכׂשה קיט, וחז (תהלים מפעל". עשו ל ְֲִִֵֵֶַָֹ

"בק " שם -התאר ב)"בקי" מט, "(עירובין של229"בקיאאו ותמציתו ענינו לסוף  היורד  להוראת

השיג . שלא ענין שום  בו נשאר  שלא עד  וממרקו הדבר את בוקק בהשגתו כאילו שהוא דבר 

" ובשמותיהןכמו בהן א)"בקי סב, שופר"(חולין בתקיעת  בקיאין  הכל  ב)"ואין כט, השנה ועל(ראש

לועזית .226. מלה

הלועזית .227.

"בס ".228. שם בשורש 

מצאתי .229. לא
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" ובריאמשקל נקי  אל"נשיא, ה[אות ] בתוספת  אולם המתמצה 230ף". הדק הדבר יקרא

" דבר של ""אבק מיסודו ועפר. כד)"אבק כח, שה (דברים הדק עפר". וחול הגס, החול הוא " ְָָָָ

" יקרא ממנו ""אבק המתמצה וכן  רֹוכל. ו)"אבקת ג, דקים(שה״ש היותר החלקים שהם ְֵַַ

ובתוספת הבושם. ויסוד תמצית  שהוא לפי ביותר נודף ריחו לפיכך  הכתושים , שבסממנים

ה  ""ה[אות ] נגע  מין יקרא באמצע  ""בהק א ּבעֹור. ּפרח  הּוא לט)"ּבהק יג, התואר(ויקרא שם . ַַָָֹ

" שטחנביקה מלשון  על לה ישבה והיא שבו, הלבנה הליחה מן הבשר  ונתרוקן שנתבוקק "

" וכטעם בהק. לבן כתם  שם נראה לפיכך  מבחוץ ; ו רוק העור הרקה, מלשון  מלשוןקיא"" "

לבנינות231נקיון . שממנה האדם בגוף הסובבת  החלביית שהליחה אדם בבני מצוי ענין  והוא 

על לבן  רושם  ונעשה שם ונשארת הבשר בעור מיוחד שטח על לפעמים  מתקבצת הגוף,

" שם שיורה ומזה עבהק העור. שהוא הלבן  הרושם על  חז "" עשו היטב , ניכר כן ממנו "י  ל

" "מובהק שם-התאר כמו בו. לטעות אפשר ושאי ביותר שניכר דבר  להוראת מובהק " "סימן

ב) קכ, מובהק "(יבמות ב)"רבו מו, "(סוטה כמו היתירה ההארה להוראת  בו שמשו וכן  אורו .

ח)"מבהיק  לא, רבה ביותר .(ויקרא מתרשם שלבנינותו "232דהיום, כלי  מין "בקבוק ונקרא

דב ׁש" ג)"ּובקּבּוק יד, חר ׂש"(מל״א י ֹוצר  ּבקּבּוק א)"וקנית יט, והתרוקנות ,(ירמיה בקבוק מלשון ְְְִֵֶַַַָָָ

להדּור , כלים בשאר  שיש כמו בתוכו, חריצים שאר ולא שפה לו שאין כלי  הנראה כפי ְִשהוא

ג לו ואין  ופשוט . חלק הוא שיש "אבל המשקה. ממנו כשמנערין  היטב  שיתרוקן  כדי שפה, כ

הכלי בשפת הרבה מהם נשאר אותו וכשמנערין  והשמן , הדבש כמו ונצוקין  המושכין משקין 

לפיכך שפה, ובלי  צד מכל חלק ודבש שמן בו ליתן  המזומן  הכלי  היה לפיכך  שבו. ָָובחריצין 

" ."בקבוק נקרא 

שונים מדברים  תערובת כאן כשיש התערובת מן הברירה על הראשונה והנחתו פעל .

בא או "במין לשון הפעל זה על  יפול השאר מן אחד  מין  ומפרישין ענינים; בשאר או "בריכות 

" את"ברראו שבוררין או המשובח, מן  הפסולת את  שבוררין  אם  אופנים, ב ' על  ונאמר .

" כגון  הפסולת מן אי ׁשהמשובח  לכם ח)"ּבר ּו יז, "(שמו״א ּברּורים, האבֹות  ּבית ז,"רא ׁשי (דהי״א ְְִִֵֵֶָָָָ

"מ) מּלל ּו, ּברּור ׂשפתי ג)"ודעת לג, "(איוב לי ֹולדּתּה. היא ט)"ּברה ו, ברּורה "(שה״ש (צפניה"ׂשפה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ

ט) ּברּורֹות"ג, ׁשׁש יח)"צאן  ה, אמר(נחמיה ולהיפך  חשוב . מהבלתי  החשוב  ברירת  מענין  כולם ְֵֹ

המֹורדים" מ ּכם לח)"ּוברֹותי  כ, "(יחזקאל ואמר החשוב . מן הפסולת ברירת הּיערה שהוא  ל עלה ְְֲִִִֵֶַַַַַָ

ל טו)"ּובראת  יז, "(יהושע הענין ומזה לבנין. המוכשר עץ ברירת ברֹותיםדהיינו (שה״ש"רהיטנּו ְְִִֵֵֵָָ

יז) "א, שיהיה או לבנין . וחשובים ברורים  עצים  "ברותיםמין  כמו השיברושים" בחלוף ן""

""לתי ּבראו. עיר וכו' ּברא כד)"ויד כא, ּבחרב ֹותם"(יחזקאל אֹותהן מז)"ּוברא כג, כולם(יחזקאל ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ

" ."ברירה מלשון

המלה.230. בתחילת

ממנו .231. להתנקות  רצוי, בלתי חומר מהגוף להוציא  כלומר

מבהיק"232. "זיוו בתלמוד  א )יש עה, בתרא .(בבא
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"ברר" שם ופעלים. שמות  הרבה נגזרו "ברי" בן, לשון  ּומה " ּבטני ּבר ּומה ּברי  ְְִִִֶַַַמה

נדרי ב)"ּבר לא, בכח(משלי תחלה מעורב  שהבן שם ע233על מהם  ונברר שהוא"האבות, הלידה י  ְְְִִִַָ

" ּבריענין ""מה נקרא ממנו ונברר בבטן  מעורב  ושהיה ּבטני. נדר"ּבר לאיזה אותו ושביררה .234 ְְִִִַַ

" נדריקראתו ""ּבר ושם  "בר. כמו וצחצוח הנקיון  על המורה לבב" ד)"ּובר כד, "(תהלים אלהים, ְֱִִִֵַַָֹ

לבב א)"לברי  עג, מן(תהלים הגרוע  ברירת והוא ודופי, שמץ מכל ומבורר שמנוקה דהיינו ְֵֵָָ

" והנפעל ּתּתברהמשובח . נבר כז)"עם  יח, "(תהלים שם הענין  ומזה המנקה ּבר. הסם להוראת " ִִָָָָֹ

" הבשר. ּכּפיאת  ּבבר ל)"והזּכֹותי ט, סיגיך"(איוב כּבר  כה)"ואצרף  א, נקרא(ישעיה ולפעמים  . ְְֲִִַָֹֹ

""בורית" ּבֹורית, ל כב)"וּתרּבי ב, מכּבסים"(ירמיה ב)"ּוכ ּבֹורית ג, הפסולת(מלאכי ברירת והוא ְְְְְִִִִַַָ

הנקי . מן  [ו]הטנופת 

" "ברשם תבואה לשון  ּבר" לה)"ויצ ּברּו מא, ּומזֹון"(בראשית ולחם  כג)"ּבר מה, (בראשית ְְְִֶֶָָָָ

" מן  הפסולת. מתוך אוכל ברירת  והוא שלהם, הקשין מן הנבררין הגרעינים לשוןברוהם  "

" שם -התאר נגזר "ּבירןתבואה כמו בר , של  האוצר בית  להוראת וערי" ּבירניֹות  ּביהּודה וּיבן  ְִִִִִֵֶַַָָָ

יב)"מס ּכנֹות יז, ּבירניֹות"(דהי״ב ּבנה ד)"ּוּבחרׁשים כז, לתבואה.(דהי״ב אוצרות בתי דהיינו ְְֳִִִִֶָָָָ

" "בירנה והנפרד משקל ועל רחמניות" "235."נשים "בירניותואין לשון "בירה " כמו ַׁשּוׁשן"

ג)"הּבירה  ב, "(אסתר שם  כי המפרשים . שפרשו המובחרבירה כמו המקום  דהיינו ברירה מלשון  " ִַָ

שלא ויופיו במעלתו יחיד והיה הארץ  אדון למושב  שבמדינה, העירות  מכל לשבח  המוברר

" ולומר הרבוי  ענין  עליו יפול  ולא  במדינה, עוד כמוהו אז בירניותנמצא  כי הרבה, שם שהיו "

ערי בכל רבות מהן  שנמצא התבואה אוצרות הן  הבירניות אבל  הבירה. חשיבות תתבטל 

המסכנות , ערי מן בענין נבדלות  והן  התבואה. לקיום  המוכשרים  מקומות  ובשאר המבצר

לשעתו  רק בהם  אוצרין  אין גם אוכלים. מיני  לשאר ולא לתבואה רק מיוחדות  שהבירניות

בו  שאוצרין הם  המסכנות  אבל  הבא, הקציר עד ממנו להסתפק עכשיו שנדושה התבואה

לקיו  הפה צרכי  ושאר ושמן ויין או תבואה מלחמה בשעת  מהם  להסתפק רבות ולשנים  ם

" בירניות  מן  שהנפרד כדברי ומצאתי הבצורת. יוסיפוןבירנה בשנות  בספר ששי(ס׳)" [ספר] ַ

צ קנ"פרק ""ב אחתח בירנה ההיכל בצד וכו'.ותהי "

" ו בורשם  ""באר"" .ּבאר מ ּתֹו ונֹוזלים מּבֹור מים טו)"ׁשתה ה, ברירה (משלי מלשון  ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הטיט נברר ועכשיו יחד , מעורבין והמים  הטיט  היו החפירה שקודם  המים. מן העפר שבוררין 

" ושם החשוב. מן  הפסולת בירור והוא  עצמם , בפני  המים ונשארו ו בורמׁשם  אבאר"" כפי"" כ ָ

אפילו  בקרקע , חפירות מיני לכל מהם והושאל שבו, המים לתכלית בקרקע  חפירה על ענינם 

" לקרוא המים  לתכלית  ו בורשלא ""באר"" כגון ּבּבֹור. אֹותי ׂשמּו טו)"ּכי מ, ּבבית"(בראשית אׁשר  ְֲִִֵֶַָ

והאם .233. האב  של ההולדה ביכולות גלום כלומר בפוטנציה,

נדרתי234. ואני  למלכות '. הגון בן לי 'יהא נודרות היו אביך  בית של  הנשים "כל בנה: לשלמה שבע בת  אמרה
לנביאות " והגון בתורה וממולא זריז בן  לי יהא  ב )ואמרתי  ע, .(סנהדרין

"רחמניות ".235. של הסיומת  משקל על הוא ברבים "בירניות " רק כי המחבר. הרב  כוונת  צ "ע 
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כט)"הּבֹור יב, האסורים(שמות בו להשליך  נעשה בור "236והוא וכן  מים. בו ּבארֹותואין  ּבארֹות ֱֱֶֶַ

י)"חמר יד, "(בראשית בין וההבדל מים. של לא חמר, של לבורבאר צורתםבאר"" אופן  כפי  הוא  " ֵָ

והבאר מצוים . מים לו שיהיו בקרקע  חפירה לו שחופר הדיוט, מעשה הוא שהבור ומעשיהם .

" שם ונמצא בנין. צורת  לו ונותן  מחשבת  במלאכת חפירה שעושה אומן מלאכת גםבורהוא  "

ויו  פתח  ""ב [ניקוד] נעה מימיה ד  ּביר  ז)"ּכהקיר ו, "(ירמיה משקל ""ביתעל וׁשית. (ישעיה"ׁשמיר ְְִִִִֵֶַַָָָ

ו) שות .ה, מן 

" "ברמן פעל "באר" הביאור להוראת  ּבאר" מ ׁשה ה)"הֹואיל א, היטב"(דברים "ּבאר ִֵֵֵֵֵֶַֹ

ח) כז, וג(דברים והוא". האמת. מן  והטעות המתוקן, מן השבוש ברירת  דהיינו ברירה מלשון כ

המשובח . מן המגונה ברירת 

" "בהרשם הבהירות. להוראת ּבׁשחקים" הּוא  כא)"ּבהיר לז, שנברר(איוב ברירה לשון  ְִִַָָ

" המאמר: ופירוש ונקי. צח ונשאר  אותו, והמחשיך המכהה דבר כל האור רא ּומן לא  ְַָָֹוע ּתה

כא)"אֹור לז, מיד(איוב קדרות, השמים לבשו כי  אור  ראו לא זו רגע  שעכשיו האנשים  דהיינו

" ומן אותם . שכסו העבים מן אותם ותטהר עברה רוח כי  בשחקים, הוא בהיר "בהרׁשּוב

" מראהו בהרתשם -התאר את  המכהה דבר  תערובת  בו שאין  ונקי  הצח הכתם להוראת "

האדמימות והיו ירוק או אדום  הוא  ואם ונקיה, צחה לבנוניתו תהיה לבן  הוא  שאם העצמיות.

" כמו מראיתם . המכהה סוג מכל  וטהורים נקיים  ּבהרתוהירקות  אֹו סּפחת ב)"א ֹו יג, (ויקרא ֶֶַַַַ

היא" לבנה ּבהרת ד)"ואם יג, אדמ ּדמת"(שם לבנה יט)"בהרת יג, לבנֹות"(ויקרא ּכהֹות "ּבהרֹות  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לט) יג, "(שם [מלת ] "כהות. על שב "לבנות" מלת על לא שאחריו, שלפיכךבהרות" שלפניו. "

" "בהרותמלת  ופירוש בטפחא. לבנות" שיש כהות הכהה. הלובן  ממין  הבהרת  לובן  שיהיה "

ג הלובן  כנתר ,"במראה כסיד , כשלג , לובן שיש המראות. שארי בכל  כמו שונות , מדרגות כ

אע הבהרות לובן שתהיה אמר לזה המראות. בשאר וכן  כחלב , ביצה, ונקי"כקרום  צח שיהיה פ

השלג . כלובן  לא חלב, כלובן תאמר כאילו כהה, של הלובן  ממין בעצמו הלובן יהיה בלבנינות

" שם  ברירה "ּבריתמן משקל על "שבית" ּבׁשבית" כט)"ּובנֹותיו כא, מה (במדבר והוא ְְְִִַָ

שלילה, או קיום הן  בפרטות, בו מחויבים  שניהם  שיהיו דבר  איזה להם בוררין צדדין  ששני

תאמר כאילו המדינית. והחברה המוסר מצד  לחבירו מחויב  אדם  שכל החיובים מן  חוץ

לעשות שלא או ובתו, בנו לחתנות  משתה עושה כשהוא  לזה זה לבוא עצמו את שמחייבין 

" ההוא החיוב יקרא  ופלוני ; פלוני  הצדדים ,בריתדבר בין  משתף להיות  ביחוד שנברר שם על  "

הברירה ופעל  הנושא. הברירה)והוא "(של יקרא  החיוב  אותו דבר"כריתה של כריתת  דהיינו ,

מהם נכרת  לבדו וזה רשות הם שכולם  אדם , בני שבין רשות  דברי  משאר וחתוכו פלוני

בלש  יאמר לחיוב  דבר  פיסוק כל שעל חיוב. "ונעשתה לשון  עברי  ""כריתה ון כמו אׁשר, ְֲֶֶואת 

עליה  א)"נגזר  ב, עמ"(אסתר על  נחּת ׁשבעים כד)"ׁשב ּועים ט, "(דניאל אמנה . ּכֹורתים "אנחנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

"האסירים ".236. בלשוננו
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א) י, "(נחמיה העברי  שיאמר מה וכן  דמים. "238"קוצב"ו 237"קוצץ מלשון  כולם "כריתה הדבר ,

בין המוברר ההסכמיי החיוב יקרא שבמקרא, ברית כריתות  כל ענין  והוא השאר. מכל שנכרת

" ""בריתהצדדים  המחויב  ההוא הדבר  את לעשות ההגבלה ותקרא העושין"כריתה , והצדדים ,

" יקראו בריתזה שיתפרסם"כורתי לסימן דבר איזה ביניהם  הברית כורתי  עושים  ולפעמים .

הברית לסימן  דבר איזה בגדיהם או ראשיהם על  שנושאים  תאמר כאילו ברית , בעלי שהם

" הסימן אותו ויקרא הבריתשביניהם, ""אות  שאמר זהו וכו'. נ ֹותן  אני אׁשר הּברית  אֹות ְֲֲִִֵֶַֹזאת 

ּבענן נת ּתי  קׁשּתי יג)"את ט, היא(בראשית והכריתה מבול , עוד יהיה שלא הוא בעצמו שהברית  ְִִֶֶַַָָָ

ב השם  הוא הברית  וכורתי  רשות. לא חיוב, המבול שלילת  צד"שיהיה והבריות אחד, צד ה

" יהיה המילה ברית אות  וכן הגשם. ביום  המתהוה הקשת הוא עליו והאות ּבריתשני . ְְִלאֹות 

ּוביניכם יא)"ּביני  יז, הוא(בראשית והכריתה לאלהים , לאברהם  ית ' הוא שיהיה הוא שהברית ִֵֵֵֶ

כולה  התורה כי והתפילין , והמועדים השבת אות  וכן המילה. הוא עליו והאות שבו, החיוב 

" יקרא "בריתבעצמה כמו הּברית" ז)"ספר כד, "(שמות הּברית, ט)"ל ּוחֹות ט, לכם"(דברים ויגד ְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּברית ֹו יג)"את  ד, הברית(דברים ואופני  ותפילין . והשבתות  המילה היא  התורה ברית על והאות  . ְִֶ

זה  לסייע  המלכים שיתחייבו כענין  שווים  בדברים לזה זה הצדדים שיתחייבו האחד, שנים .

בעם זה שווים239את  בלתי בדברים  לזה זה הצדדים  שיתחייבו מה והשני , הצורך . לעת ובממון 

וזה  למדינתו תבואות  בהכנסת  זה בממון, וזה בעם  זה לזה, זה המלכים התחייבות כענין 

האחרון , מהאופן  לאשתו איש שבין והתנאים השדוכין  התחייבות  וכענין  סחורות. בהכנסת

ב למקום  אדם בני  שבין הברית ב"ענין הבורא  מצות לקיים מחויבין אדם שבני  והוא"ה, ה,

טובות . מיני בכל  להם  להטיב  התחייב

" "ברירה מן פעל אחדברא" דבר  לברור מחשביית ברירה והיא הבריאה להוראת "

הפועל , אל היוצא לדבר צורה [ל ]תת  הוא היצירה כי לפועל. להמציאו כדי כולו האפשר  מסוג

ספוק  יש היוצר תאמר כאילו המציאות. אל להוציאו עליו המחשבה תחלת הוא  והבריאה

איזה  מחשב והוא וקדרות . וצלוחיות  וכוסות  קערות כגון שונים , מכלים  כלים לעשות בידו

לשון הקערה במעשה ההיא המחשבה גמר על יפול קערה לעשות בדעתו גומר ואם יעשה, כלי 

הכליםבריאה " על המחשבות משארי הקערה מחשבת שברר דהיינו קערה, שברא ולומר  "

אח עושה וכשהוא לעשות . לו ""שאפשר  לשון הענין על יפול בפועל הקערה את  ,"עשיה כ

הצורות שאר  מכל ביחוד לה נותן  שהוא ההיא  הצורה ועל קערה. עושה שהוא ולומר

" לשון  הענין  על יפול בצורתן, משונות  מקערות קערות שיש בקערה, ולומריצירה שאפשריים "

" לשון  לומר שייך  לא אבל הקערה. יוצר  לבשרבריאה שהוא לא ית ', הבורא בפעולת אם כי "

ב השם מחשבת אבל כלום , בלא דבר בעשית ודם  בשר מחשבת כי  הוא"ודם . דבר  בעשית ה

פעמים ית' הבורא אצל גם  שאמר  ומה המעשה. סוף ית ' מחשבתו תחלת כי  וגמרֹו. מציאותו

א .237. עה, מציעא בבא

שקלים"238. "קצבת על ומבוסס  פא , סי' יאיר, חות בשו"ת  הלשון  שימוש ה"ג)כן  פ"ב שקלים .(ירושלמי 

מהאוכלוסיה.239. אליהם  לצרף
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" ""בריאה בלשון  בלשון  פעם  ""עשיה , בלשון  ופעם  "יצירה , כגון  אלהים" 241"וּיע ׂש"240,"ּברא ֱִַַַָָֹ

במחשבת242"וייצר" שנברר בבחינת  שבו. הענינים שנוי לפי הנברא  בבחינת אם כי נאמר לא

משארי "(האפשריים)הבורא לשון  בו יפול  יפול"בריאה [האפשרויות ] בפועל מציאותו ובבחינת  .

" לשון  ""עשיה בו לשון  בו יפול  וצורתו תארו ובבחינת שם"יצירה . אין  הבורא בבחינת אבל .

ג243מדרגות מיד הוא בורא שהוא מה שכל וצביונו."בעשיתו, בקומתו ונוצר נעשה כ

"244קובליםו[ל]מ יקרא  בריאה מין  עצמו "אצילותעוד בפני עומד  קיים  דבר  בריאת  והוא ,

" אמר המחשבה ברירת  הוא שהברירה ומזה חוץ. מצד וסועד לסומך צריך בלתי ְִֵּברא ׁשיתכאילו

הארץ ואת  הׁשמים  את  אלהים ציור"ּברא היה עולם , בבריאת המחשביי  הציור ברירת  פירוש , ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

למעלה  שדברנו מה כפי והוא כולה. הבריאה את הכוללים גרמים  שהם  תחלה והארץ  השמים 

" אל245"תבונה בביאור הכל מן דהיינו המרכז, אל הסובב מן  תמיד שמו ית' הבורא שהשכלת 

ולזה  הסובב. כלפי  ומתפשטת ועולה חלקיית , רק השכלתו שאין ודם  בשר כמדת שלא החלק.

לבריות ונתחלקה ירדה ומשם הסובב , הכלל  דהיינו והארץ  השמים היה הבריאה שראשית  אמר

נברא מהצדדין  או נברא  מהיקפו העולם  אם  לב  חכמי  בזה נחלקו וכבר  ב)חלקיות . נד, .(יומא

הסובב מן דהיינו מהיקפו, נברא הוא הנה עצמו בפני  העולם שבבחינת  אמת, שניהם ודברי

הנוכחי ושהעולם  הפועל , אל  יצאו שלא  האפשריות  העולמות שארי  ובבחינת החלק. אל והכל,

עתיקין . והדברים  הצדדין , מן נברא  הוא הנה מהם , וחלק צד 246כמו

"ברא" שם-התאר נעתק הבריאה על  המורה לומרבריא" ורצה הבריאות  להוראת  " 
" כמו נשתנה, שלא הבריאה כוונת בו שהיתה כמו ואופנו במתכונתו הוא "ּבריאֹות-ּבׂשרשהדבר ְִָָ

יח) מא, והמלאֹות"(בראשית ז)"הּבריאֹות מא, ראוים(בראשית שהם כמו האופן על שהיו דהיינו ְְְִֵַַ

" וכן שנבראו. משעה אּולםלהיות , ד)"ּובריא  עג, "(תהלים מזה, והפעל ּכל. מראׁשית "להבריאכם ְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

כט) ב, דוד"(שמו״א את  לה)"להברֹות  ג, רא ׁש"(שמו״ב ּבברּותי  כב)"וי ּתנּו סט, לברֹות"(תהלים הי ּו ְְְְְִִִֶַַָָָָֹ

י)"למ ֹו ד, "(איכה והׁשם  בריאות. הנותנת  טעימה "ּבריה דהיינו הּבריה " לֹו ז)"וע ׂשי יג, .(שמו״ב ְְֲִִִֵַַָָָ

ג ""ויקרא השמן הגוף ""בריאכ ּבריא, אי ׁש יז)"ועגל ֹון ג, ּבריאים"(שופטים בקר ה,"ע ׂשרה (מל״א ְְְֲִִִִֶָָָָָ

רזה "ג) ׂשה ּובין בריה ׂשה כ)"ּבין לד, ּבריאה "(יחזקאל טז)"ּומאכל ֹו א, בׂשר"(חבקוק (דניאל"ּובריאי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טו) "א, שם  הענין  ומזה לעולם . ישמן לא  החולה והגוף  הבריאות , סימן "ברבורשהשמנינות

אבּוסים" ג)"ּובר ּבּורים ה, ושמן .(מל״א בריא  עוף מין והוא ְֲִִַ

א .240. א, בראשית 

ז.241. א , שם

ז.242. ב , שם

שונים .243. וזמנים שלבים

התורה.244. בפנימיות העוסקים 

.245.99-100 עמ ' "בן" שורש 

או246. קדמונינו , ממסורת  יׁשנים שהדברים שם  "המצודות" כדברי הרב שכוונת או  כב. ד , דהי"א  ע"פ ָמליצה
הגר"א כדברי וקלון)שכונתו ריש וסימנך ד "ה ע"ב  ב  ויקרא על אור , ורחוקים(יהל  מועתקים שהדברים ,

האנושית . מההשגה
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" "ברירה מן  שם  בחטף-ּפּתח ,אביר" "247" יעקבכמו אביר כד)"מידי מט, אביר"(בראשית ֲֲֲֲִִִִֵַַַֹ

כד)"י ׂשראל א, ג(ישעיה והנפרד והמובחר. המוברר  ""דהיינו בחטףאבירכ גביר ,248" משקל על ְְְִִִֵָ

" "אביראו או נזיר , משקל על  בקמץ  גאבּור" שבסמיכות  ּבחּור  משקל על  """ יהוה כ  "ּבחיר ְִִִָָָָ

ו׳) כ״א "(שמו״ב שם  כן  ואין בפתחאּביר. ח)" כא, "(שמו״א מלשון  ברירה "אברשהוא מלשון לא , ִַ

עכשיו. שיתבאר כמו

" שם  ברירה ובו אברמן  הקנה שבו לגוף  הסמוך הכנף חלק והוא  הכנף, להוראת  "

" נקרא הגדולות הנוצות  שבו חוץ שלצד הכנף . הגוף ,אברמחובר  מן  ונפרש שנברר  שם על "

" וכטעם  ממנו. מופרש הכנף אבל הגוף, עם מעורבים  האברים שארי אצילותאציליםשכל מן  "

" אמר אברת ֹווהפרׁשה. על יׂשאהּו יקחהּו, ּכנפיו יא)"יפרֹוׂש לב, ּפֹור ׂש(דברים ש[ב]תחלה דהיינו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

אח וישאם להרחיבן , כדי  ""כנפיו המשא . לסבול  כח בה שיש האברה על ּכיֹונה כ אבר לי יּתן "מי ֲִִֵֵֶַָ

ז) נה, "(תהלים שבגוף פרטי  חלק לכל לקרוא הלשון  ונעתק ""אברודומיהם . כמו אברים"רמ, "ח 

ב) כג, החי"(מכות מן  ב)"אבר כב, "(פסחים הזאת בבחינה בפניאברשיקרא ניכר  מבורר שהוא "

עצמו. בפני מבורר מהם  חלק אין  בערבוביא, שהם  והגידין והבשר  הדם  כן  שאין  מה עצמו.

" "אברומשם  שם-התאר נגזר  בּפּתחאּביר" "249" ּבׁשןכמו יג)"אּבירי כב, אּבירים"(תהלים "ּבׂשר  ְִִִִֵַַַַַַָָ

יג) נ, לב"(תהלים יב)"אּבירי  מו, אּבירי"(ישעיה כל טו)"ס ּלה א, ב(איכה המכוון  אברים ,אביר". בעל " ִִִֵֵַַַָָ

" כמו כאברה. והתפשטותו הכח לרבוי לאי ׁשרמז והיית  ב)"וחזקּת ב, חיל .(מל״א לאיש דהיינו ְְְְִִַָָָָ

כגון שבאבר, עז ויתר מרובה כח בו ירצה אבר  באיזה דבר שיתאר  מה כל הלשון  דרך כן  כי

" בשרשיאמר בעל פלוני  "איש מרובה. בשר  בו הנרצה לשון" שמוש איש העושה בו המכוון "

" בלשון. לבברב  "אנשי וצדק. ישר לב כלומר שפתים" "איש בשפתים. יפה לד ּבר דהיינו "מרגל" ֵַ

"מרגלים"ו  שם כן  ברגליהם . שמוש העושים מרובה.אביר" כח בעל דהיינו אברים , בעל  "

" ברירה ""הברמענין כמו ׁשמים, יג)"הֹוברי מז, המבררים(ישעיה האצטגנינים והם ְִֵַָ

בירור מענין והוא פלוני ; על ופלוני  פלוני, דבר על מרמז פלוני שאות  לומר השמים , אותות 

משקל ועל להבר"250וביאור. ולא  יא)"לזרֹות ד, כמו (ירמיה וכוכביהם השמים רואה שההדיוט . ְְְֵָָֹ

לאחד . אחד מברר  בכוכבים והחוזה בערבוביא, שהם

 חז"" במלת  שמשו "ברל ללשון  כמו"חוץ" "לבר"(״לגב״), דין" מן  מבוררּבר דהיינו " ִֵַַ

" שם והוא  ריקות ללשון וכן עצמו. "בורבפני  חטא" ירא ּבּור  ב)"אין  מכל(אבות, ריק דהיינו

" יאמר וכן מהם . ריק ונשאר ממנו נבררו כאילו וחכמה, בורידיעה ב)"שדה יז, דהיינו (עירובין

" מן וכן ממלאכה. ומבוררת  "ברריקה ללשון "ודאי" כמו עדיף" ּברי  ושמא ב)"ּברי יב, .(כתובות ִִָ

" ליטענת -ברי , א)"ברי פח, "(יבמות משקל  על  המקרה שם  והוא בברור הדבר שיודע ,"חריוהיינו ִָ

לבד .247. פתח בניקוד "אביר" יזכיר להלן כי

"חטף".248. לשבא -נע קראו  הקדמונים  בעלי -דקדוק

חטף-פתח.249. בניקוד "אביר" מלת  הזכיר לעיל  כי

זה.250. בפסוק "להבר" למלת  הרב  ְֵָכוונת 
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הזה " הגד ֹול האף  חרי  כג)"מה כט, "(דברים והפכ ֹו "שמא. מלשון  שמשערשומא" והשתערות  " ְֲִֶֶַַַָָָָ

" כמו בבירור  אותו ידוע  אינו אבל כן היתומיםשהוא ב)"ׁשּום כא, .(ערכין

 יתגלה כשלא בזמן העכוב  על נאמר מלהתגלות. ומניעתו הדבר עכוב  על מונח פעל.

" לשון  הראוי בזמנו ""בש הדבר מ ׁשה , ב ֹוׁשׁש א)"ּכי לב, "(שמות בזמנו, בא ּבֹוׁששלא  עד "ויחיל ּו ִִֵֶַַָֹ

כה) ג, "(שופטים הבשישה. יחוס עליו שנופל הזמן  עד  לבֹואדהיינו רכבֹו כח)"ּבֹוׁשׁש ה, .(שופטים ְִֵָ

" ""מביש ושם-התאר מבי ׁש, ּבן  ּבקציר ה)"נרדם  י, "(משלי׳ משקל ""מביןעל ּבעצמ ֹותיו . ּוכרקב  ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ד)"מבי ׁשה  יב, "(משלי שבין  וההפרש הבית. במלאכת המתבוששת העצלנית בושש,דהיינו ְִָ

ומהמה  "איחור, בחבורי נתבאר שלמה " 251."יריעות 

ג"" עניןבש כ  והוא לחוץ . יתגלה ולא במקומו הדבר שיתעכב במקום , העכוב  על  "

חסרון(טאהט-האפט)הבושה איזה שמשער שכליים , חיים  בעלי על רק הבושה כנוי יפול ולא .

חטוטרת , ובעל פה כבד כגון  באמת חסרון בו שיש אם מלהתגלות, מנוע  הוא כך  ומתוך  בעצמו

שמשער או הבריות ; בפני  מלהתגלות בוש והוא  מגונה, דבר  שעשה או רגלים , ונכה שחין מוכה

אע חסרון בו כעין"שיש מדומית בושה והיא בו, שאין ונקיפ צח לשון  בעל לפעמים  שנמצא

דבר בו שיש בעצמו שמשער או בלשונו. יכשל שלא גדולים בפני מלדבר ובוש מהיר, וסופר 

" הערוה כלי יקראו שלפיכך  עשה. ולא מגונה, דבר שעשה או ""מבושיםמגונה והחזיקה , ְְֱִֶֶָָָ

יא)"ּבמבּוׁשיו  כה, גנות(דברים שהוא משערים בשהם  אותם, מלגלות בושים  אדם  שבני והוא ְִָ

תולדות להעמיד הצריכים  באיש, קיימים  הבלתי ורמש לבהמה שוה ענין להם שיהיה בגופם

מ והפעל  המין . "בושה "לקיום  יתבוששו " כה)"ולא ב, עדיין(בראשית להם היה שלא במה כי 

ג ידעו לא המשגל ""תאות בושו. לא לפיכך  ההולדה, כלי  בהם נבראו תולדות שלהעמיד ֵּבןכ

ּומחּפיר כו)"מביׁש יט, "(משלי מלת  וכןמביש . יוצא. [פעל-] והוא מההפעיל בינוני  פעל  בכאן  " ְִִֵַ

אּמֹו" טו)"מביש כט, "(משלי [-עצם] והשם ""בושה . ּבּוׁשה , עליו מו)"העטית פט, "(תהלים "ובושת. ֱִִִֵֶָָָָ

ּבֹוׁשת" כו)"ילּבׁשּו לה, "(תהלים בין וההפרש לבושה . "בושת"" בביאור הודענו כבר 252"תבונה " ְְִֶ

תי ב[אות] המקרה שמות  בין תי"בהבדל  ובלי  ""ו, בין וההפרש חרפה,ו. חפרה, כלימה, בושה,

וה וקלון הלעג . מפני  הבריות בפני  הבוש הוא  הבושה כי הוא  עצמו,כלימה "" לפני  הבוש הוא "

דבר לעשות התכונה בזאת  שהיה עצמו, מפני בוש הוא עליו, ומתחרט מגונה דבר שהעושה

אלא הבריות בפני  מלהתגלות בוש שהוא  בלבד  זו לא ביותר , הכלימה בו וכשתפעל מגונה.

ג בטמון"שמבקש ולבוא להסתר לו אפשר היה אילו "253כ ענין והוא עצמו. ""חפרה מפני ִּכי,

רעתי מבקׁשי חפרּו ּכי  כד)"ּבֹוׁשּו עא, "(תהלים הּלבנה , כג)"וחפרה כד, "(ישעיה שהנחת  "חפר. ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

" כמו ובנעלם , בטמון  הביאה על הארץבעצם  את  ב)"לחּפֹור ב, ממטמֹונים"(יהושע "ויח ּפרּוהּו ְְְְְִִֶֶַַַָָ

כא) ג, ּתׁשּכב"(איוב לבטח יח)"וחפרּת יא, ג(איוב ."" חפירה, ענין  אחרתכ  ּבאר (בראשית"ויחּפרּו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

כא) הקרקע .כו, בסתר ביאה דהיינו

תשע "ו)במהדורתנו251. 130-132.(שנת  עמ '

.252.99-100 עמ ' "בן" שורש 

בטמון"253. חבש יג)"פניהם מ , .(איוב 
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" מפעל נגזר שם גנותחרףהוא שיהיה הן  ברבים , הדבר  גנות  התפרסם והוא "

" האמתי גנות על מדומה. או לנ ּואמתי היא חרּפה יד)"ּכי  לד, לשיחרף(בראשית ראוי דבר פירוש, . ְִִֶָָ

" המדומה הגנות  ועל  מאתנו. זאת  הרואה קרֹוב ֹואותנו על נׂשא לא ג)"וחרּפה טו, "(תהלים הייתי. ְְְִִֶַָָָָֹ

להם כה)"חרּפה קט, "(תהלים שם  אמנם גקלון. """ מפעל נגזר ו הקלכ  קלילת"קללה "" לשון  , ְֶֶָָ

" כמו הדבר , וערך  כבוד ואּמֹוופגימת  אביו טז)"מקלה כז, שיש (דברים שמי  האמת צד על אם  ְְִִֶַָ

" כמו כבידות , מלשון  הכבוד היפך  הבריות , בעיני קל שיהיה ראוי  גנות קלֹוןבו ויבא זדֹון "ּבא ַָָָָֹ

ב) יא, "(משלי כמו המדומה צד על או עניי; ּוראה קלֹון  טו)"ׂשבע  י, .(איוב ְְְִֵַָָ

" "בש מן  פעל  מלהתגלות, העכוב  על המורה גּבא ׁש" והיינו הסרחון , להוראת  עכוב"" כ ַָ

" בין וההפרש ריחו. לבאש מליתן  לרעה,סרח"" והשתנותו הטוב  הריח הפסד הוא  ּבאׁש כי "ַָ

עכוב אמנם והוא רע. לריח ריחם  ישוב  כשיתקלקלו טוב  ריח להם  שיש בדברים  המצוי  כעין 

המקרי והריח  מלהתגלות . הטוב  את  המעכב מבחוץ  מקריי רע  ריח  עליו התפשט כי הטוב הריח 

הריח אומן  במלאכת שיוסר ואפשר ביותר. מורגש הוא מבחוץ עליו בשהוא עליו הנוסף

" כמו הטוב . ריחו שוב ליתן  הדבר וישוב ההוא הּיאֹורהמקריי יח)"ּובא ׁש ז, ריחו (שמות שנבאש ְַַָ

""ע הטוב . ריחו שב דם מהיות וכשסר  לדם. התהפכו רֹוקחי ׁשמן  י ּביע א)"יבאי ׁש י, .(קהלת ְִִֵֶֶַַַַ

" העיונית הארץובבחינה ּביֹוׁשב  ל)"להבאיׁשני לד, להפסי(בראשית "דהיינו הטוב. ריחי  אׁשרד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ריחנ ּו את  כא)"הבאׁשּתם  ה, "(שמות ּבדוד, נבאׁשּו ו)"ּכי  י, אמנם(שמו״ב טוב . שם  הפסד דהיינו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

" עצמןסרחשם  מצד  רע  שריחם וגפרית, החלבנה ריח  כגון הדבר , שבעצם  רע  ריח על  מורה "

" מלת  כי  "סרחוהרכבתן . מלשון  הע ֹודף" יב)"סרח כו, שמות המתפשט(ע״פ דבר  כל על  הנאמר ֵֶַָ

ולא טוב לא עצמו מצד איננו גשם  מכל היוצא הקטור  דהיינו עצמו מצד הריח כי  מדאי. יותר

החוש  עם  המסכים  ריח שכל הריח . חוש עם צירופו בבחינת  אמנם  בו ורע  טוב יחוס אבל רע .

" ""טוביקרא יקרא לו והמתנגד ""רע, בחבורנו למספיק הענין  על דברנו וכבר יריעות.

"254"שלמה  ההסכמה "נעםבביאור לפי אמנם  יצדקו החושיים ורע טוב יחוסי שכל .

המצטרף ממאמר הוא החושיי  ורע טוב  יחוס וכל  המקבל . החוש אל 255.(רעלאטיף)וההתנגדות 

" הוא  הריח  לחוש שהמתנגד  הריח בפעולת  הענין  רעוהוא חוזק "ריח הוא  ההתנגדות  וסבת ,

לסבלו, נלאה והוא ביותר, עליו שדופק הריח , בחוש ופועל עושה המורח שהעצם הפעולה

" יקרא החוש על בנחת  ועולה בחוזק פועל  שאינו הריח אבל רע . לו נדמה טובלפיכך ."ריח 

" [ה]רע  הריח  יקרא  כך  מדאי .סרחוןמשום  יותר ומתפשט עודף שהוא שם  על "

" "בש מן  שם  מלהתגלות העכוב  מהוראת  בעצמו יבש " שהיבשות  היבשות . להוראת "

הלחות ובהסתלק הלחות  הוא הדבר צמיחת הגורם שעיקר מלהתגלות, הדבר את המעכב

" יקרא מלצמוח מעוכב שהוא ולפי יצמח. ולא  שהוא כמות הדבר  ""יבש ישאר והונח "יבש .

ומיני ובעלי -חיים  הצמחים כגון  הצמיחה אל והעלולים המוכנים  הדברים  על  בעצם זה לפי

.254.669 עמ ' תשע "ו, שנת  במהדורת 

אחר.255. גוף עם וקשר יחס לשון
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הטבעיים שכתבו כמו להם שיש לקרקע , המחוברים אבנים  מיני  ואפילו שבקרקע. המתכיות 

אע"ג התלושים הדברים על גם ּבהׁשאלה ונאמר בפועל. וצומחים הצמיחה כח שאינם"כ פ  ְְַָָ

ג הצמיחה אל ""עלולים ענין התלוש,"יבש כ  הדבר ואף יבש. יקרא הלחות מן שנסתלק כל  ,

בין וההפרש אותו. מבעבעת שהלחלוחית היבש; הדבר מן  ביותר נפוח  הוא לח שהוא  זמן  כל

ו יבש " שה חרב"" והמעט. הרב  בבחינת  הוא וה יבשות"" לגמרי, הלחות  הסתלקות הוא  "חרב"" ֵָ

" מלשון  והוא במקצת  הלחות הסתלק אמנם  שעחרבןהוא וקלקול. יפסד"" הלחות התמעט  י

שלזה  וצמיחתו. לגידולו מספיק שאינו אלא  לחלוחית קצת  בו יש עדיין אבל ויתקלקל  הדבר 

" האדמה אמר  פני חרבּו יג)"והנה ח, ואח(בראשית במקצת. יבשות  בכ"דהיינו לחדש "כ יום ז ְְְֲִֵֵָָָָ

" וכן  לגמרי . הארץ  וחרבה יבׁשה ּבׁשמן י)"ּבלּולה ז, לגמרי ,(ויקרא ולא  במקצת  יבשה דהיינו ְְֲֵֶֶַַָָָָ

" הארץ ותקרא בשמן . בלולה "חרבה שהרי מת ּו" ּבחרבה אׁשר כב)"מּכל ז, ג(בראשית וּתקרא כ". ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

"יּבׁשה " הּיּבׁשה " ט)"ותראה א, "(בראשית הארץ  תקרא  מים, שכולם  הי ּמים שבבחינת ,"יבשה . ְֵֶַַַַָָָָָ

" תקרא לגמרי, יבשה ואינה ותהומות מעינות בה שיש ."חרבה ובבחינת 

" כמו השממון  של  ענינו לפי  מורה ׁשם . בתה . ו)"ואׁשיתהּו ה, "(ישעיה משקל "חרנה על  ֲִֵֵַָָָָָ

מג) כז, חרבה "(בראשית יהיּו לג)"ועריכם  כו, "(ויקרא שגזרת  ואפשר  "בתשם -התאר. מן  ,"בית" ְְִֵֶָָָָ

" בביאור לעיל  שנתבאר כמו ביאה ""באלשון  ענין ויהיה שמה בתה . לבוא שיכול  הפקר  מקום "

ג הענין מזה ויהיה שירצה. מי ""כל שם ""ּביתןכ ,המל ּביתן  ה)"גינת  א, שאין(אסתר גן כלומר  ִִִֶֶַַַַ

גנות ושרים  למלכים היום  עוד שהוא  כמו בו. לטייל שירצה מי  כל לביאת ומופקר  גדר לו

התענוג ׁשלל לחלק לחשובים , ותפארת  נאות  ענין  שהוא איש, לכל ופתוחות פרוצות  ְַופרדסים 

בריותיו. בין האלהים  שחננם

RQ

גימ"ל אות 

" כשם  המצטרף ממאמר ואינו הרוממות  על הונח ממנו,גדולׁשם. שקטן למי  הנערך " ֵ

" אותו גאאבל  להעריך שנצטרך גדולת [ואינה] בגדלות המתגלה העצמיי  הרוממות על יאמר "

והנמו  השפל  שהערכנוהו עם  בשביל  ולא  עצמו מצד  מתוק שנרגישנו המתיקות כעין [ממנו], ך

" בגדלות  המתגאה הצמח על  יאמר מר . דבר ב ּצה עם ּבלא ּגמא  יא)"היגאה ח, על(איוב ויאמר ְְֲִִֶֶָֹֹ

" בגדלות  המתגלים  הּמיםהמים  גאּו ה)"ּכי  מג, "(יחזקאל המקרה וׁשם  ע ׁשן. ּגאּות  (ישעיה"וּיתא ּבכּו ְְִִִֵֵַַַַָָָ

יז) "ט, התואר  ""גאֹוןוׁשם יקרא  באמת גדלות בו שיש מי ""גאֹון, ובסמיכות  הּירּדן. "ּבגאֹון ְְִֵֵַַָָ

ה) יב, ע(ירמיה ובחשיבות במעלה גדול  שהיה לירדן  סמוך מיוחד  שטח  משובחות"והוא שדות י 

היה  ההוא השטח חשיבות  ומחמת וכדומה, מים ואפיקי חיות  מיני  כל בהם  שמצויים  ויערות 

" בגדלות המתגלה אדם  על  ויאמר הירדן. שבגליל הגאון  "גאה הוא משקל על בצירי דוד" "רעה ִֵֵֵֵֶֶָ

לז) טו, "(שמו״ב ּגאה . כל  יא)"ּוראה מ, וגאֹון"(איוב יג)"ּגאה ח, "(משלי גאים  וברבים  ּגאים. "ּבית  ְְִֵֵֵֵֵֶָָָ

כה) טו, ּגאים"(שם את ׁשלל יט)"מחּלק טז, "(שם הפועל  ותואר "גאוה . או "גאות" חטר" אויל ּבפי ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
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ג)"ּגאוה  יד, ּגאּות"(שם א)"עטרת  כח, "(ישעיה בביאור ביארנו כבר לגאות גאוה בין  וההפרש "בן. ֲֲֵֶֶַָ

שם . עיין 

" יקרא באמת  גדלות  בו "גאוןשיש כמו רע"  ודר וגאֹון  יג)"ּגאה ח, ודרך(משלי גאון , ְְֵֶֶָָָ

" ופירוש סמוכים . אבלגאה רע  באמת גאון  שהוא  בו יש אפילו או בו; ואין  בגדלות שמתגלה "

" וכן  שנאתי. אותו רע , בדרך ּגאֹוןהולך ׁשבר יח)"לפני  טז, הבריות(שם בעיני שנחשב והיינו ְִֵֶֶָ

" ובסמיכות בגאות. כך  מתנהג והוא ע ּזכםלגאון  ּגאֹון  את  יט)"וׁשברּתי כו, הגאון(ויקרא דהיינו ְְְְִֶֶַָֻ

" פשוט. עוז שאיננו ביותר בענינו גדול ההוא  והעוז עוז, לכם  שיש שלכם עזוז ּגאֹוןשל ְְַָוירד

עּזּה ּגאֹון  ונׁשּבת וי״ח)"ע ּזּה ו׳ ל, יש (יחזקאל שונים. אופנים האדם  בו שיתגלה הגדלות  ואופני  . ְְְִַָָֻֻ

גודל שהולך או שלו, הכל כאילו בשוק זקופה בקומה שהולך הילוכו בדרך בגאות שמתגלה

" המשורר אמר זהב . דינרי  היו כאילו צעדיו מספר  ומונה עקב ּגאוה בצד  רגל  ּתב ֹואני  (תהלים"אל ְֲִֵֶֶַַָ

יב) דבריו לו, ומקמץ שפה בעמקי שמדבר  הדיבור  איכות מצד אם בדיבורו כך  שמתגלה ויש .

כאילו  חרוץ ומשפט בגבורה דבריו כל  שמדבר הדיבור חומר  מצד ואם  חפץ , אבני  הם כאילו

שיש  גדולות ממידות ונפלאות  גדולות שמדבר או עליהם ; להשיב  שאין  בפיו ותומים  אורים

וכדומה, וכך  כך  לעשות  ביכלתו שיש עם , מרבבות ירא שאינו לכלום , הכסף את חושב ואינו בו

" המשורר בגאּותאמר ּדּברּו י)"ּפימ ֹו יז, ע(תהלים בגדלות  שמתגלה ויש כלים". שלובש מעשיו י ְְִִֵ

זהב עפרות היו כאילו אנשים בחבורת כשהוא  מעות  ומפזר  יכלתו, מכדי  יותר ויקרים נאים

מראה  או בפרהסיא , חסידות  נוהג או בפרהסיא צדקה העושה בגאות  התנהגות ומכלל לו.

" נקרא זה כל לזה, וכדומה עניו שהוא גאוה עצמו "עושה המשורר אמר ע ׂשה " יתר על ְֵֵֶֶַַֹּומ ׁשּלם

כד)"גאוה  לד, .(שם ֲַָ

" ׁשם "גאוה כל או כשמתגלה גאות" לומר צריך  ואין  לגנאי. הוא  באדם הנאמר  " ֵ

יתגאה  מה כי מגונה. זה הרי כך  ומתנהג בו שיש אפילו אלא  מגונה שהוא  בו ואין בגדלות

ב לה' רק ואיננו. בו עיניך התעיף  [שהוא] בדבר  להבל-דמה יאתה "אדם  העולמים חי  שהוא ה ִַָָָ

על בגדלות  מתגלה כשהוא  ותפארתו תהילתו והיא  במוחלט, גאון שהוא  הגאוה מדת 

" יקרא ולא "גאותהבריות . נקרא זה כי הבריות עם שעושה עצמו ההוא הפעל "גדולה "

""כמ אלהינו מעשי גדולים מסּפרש אין  עד ונפלאֹות  חקר אין עד גדל ֹות י)"עוׂשה ט, .(איוב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

לא הרשעים את מעניש כשהוא  הן גדלותו; והתפרסם  התגלות  גאות  ית ' אצלו יקרא  אבל 

שע זה רק גאוה עצמו העונש מעשה שאינו "יקרא גדלותו, מעשה יתפרסם  העונש מעשה י

גא יקרא זהו הרשעים  פחיתות  "סובל  כמו ּגאה וה, גאה ּכי  ליהוה א)"אׁשירה טו, ,(שמות ִִַָָָָָֹ

התפרסם רק גאוה ההטבה אין לצדיקים מטיב כשהוא וכן  גדלותו. במדת  שנתגלה דהיינו

" כמו רצונו, לעושי טוב  שכר שלא-ליתן  סובל שאיננו ית ' ע ׂשה גדלותו גאּות  ּכי  יהוה "זּמרּו ְִֵַָָ

ה) יב, "(ישעיה אמר  גדלותו במידת השתמשות  ועל ׁשחקים. כו)"ּובגאות ֹו לג, ּגאּות"(דברים ְְֲִֵַָָ

א)"לב ׁש צג, .(תהלים ֵָ

" במלת גימגאשורש ה[אות] רק כמו "" לפעמים  תיפול לפיכך - נוספת  והאלף בלבד ל 

ּגוה " וּתאמר כט)"הׁשּפילּו כב, יכּסה "(איוב מּגבר יז)"וגוה לג, .(שם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
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הגימ"" גג שבבנין הגבוה השטח יקרא קיר ֹותיו ל ואת  גגֹו ג)"את ל, "(שמות מעקה , ְֲִֶֶֶַַָ

ח)"לגג כב, "(דברים להר  הסמוך העמק ויקרא "גיא. כמו ּבגיא" כט)"ונׁשב ג, גאות(דברים אף . ְֵֶֶַַַַ

" כמו גמאוצמיחה יא)"היגאה ח, ובעמק,(איוב בשפלה ביותר גדלים והצמחים שהדשאים לפי  , ְֲִֶֶֹ

היו  תיפול ובקיבוץ שם. ומתעכבים  לתוכו נקוים  ההר שמימי ""לפי  ב ׁשם הנוספת כמו גיאד " ֵֵֵ

הּגאיֹות" טז)"ּכי ֹוני ז, נפל ּו"(יחזקאל ּגאיֹות  יב)"ּובכל  לא, ולּגאיֹות"(שם ג)"לאפיקים לו, .(שם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

האל תיפול  היו "ולפעמים  ותשאר  הנוספת ""ף כמו חּזיֹוןד ה)"ּבגי  כב, העברים"(ישעיה "ּגי  ְְִִֵֵָָֹ

יא) לט, הרים"(יחזקאל ה)"ּגי יד, הגימ(זכריה רק גיא מ ׁשם שורש שאין  ראיה לבד ."ומזה ל ִֵֵָ

" "גאמשורש ׁשם  הנימוסגוי" שבבחינת  אחת, באגודה אנשים קבוץ  להוראת " ֵ

" ההוא  הקבוץ  יקרא רבים אישים  בין המקבץ  שיש "עםהמדיניי  והממשלה הגדלות  ובבחינת  , ַ

" יקרא יחידים על  ""גוילקבוץ  המושל היחיד  גם יקרא לפיכך "גוי. כמו ּתהרג" צ ּדיק ּגם  "הג ֹוי ֲֲִַַַֹ

ד) כ, חסיד"(בראשית לא א)"מּגֹוי  מג, ּבגּוי(תהלים ּבגוי דרך על ובשורק בקמץ  גאּוי להיות וראוי . ְִִִַָָָֹ

בשו  להיות ראוי  היה ובסמיכות  הקמץ"ּבגּויים , ונשתנה המלה שהוקלה אלא  עם , בגוי  כמו א ְִִַַ

" וכׁשם  "נוילחולם , התלמוד בלשון סוכה " ב)"נויי  י, "(סוכה מן  ב)"נאה , כד, לעיל(ברכות כמבואר ֵ

" ""או בביאור ׁשם ונמצא ואגוי. בלי """ כמו ּבבטנו גיים  כג)"ׁשני כה, ּבּגיים"(בראשית "יּודע ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹ

י) עט, .(תהלים

"הה גא בתוספת """ ׁשם נבנה שיש "גה א היתירה. וצמיחתו האור  גדלות  להורות  , ֵ

שאע עד"אור האור כשיתפשט  אכן ואופל, חשך  וסביבותיו וכהה מעומעם אורו מאיר שהוא  פ

" ההוא האור יקרא  ובהיר מבהיק סביביו האויר ""גה שגם  והפעל חׁשּכי. יּגיּה כב,"ויהוה (שמו״ב ְִִַַַָ

גכט) יהיה שהאור אלא מאיר חשכי  שיהיה בלבד לא  ופירושו ""מההפעיל. ובקל מבהיק. ְֹולאכ 

א ּׁשֹו ׁשביב  ה)"יּגּה יח, "(איוב יקרא  האור שסביבות  ההוא המבהיק והאויר עומד. "נגה פעל ְִִִַ

נו  האמנתי"ב[אות] נפעל "256ו."ן  נגּדֹוכמו יג)"מ ּנגּה כב, מּמטר"(שמו״ב ד)"מּנגּה כג, ּכאֹור"(שם ְְִִִֶַַָָֹֹ

יח)"נג ּה ד, סביב"(משלי ל ֹו ד)"ונגּה א, חנית"(יחזקאל ּברק יא)"לנג ּה ג, .(חבקוק ְְְֲִִֶַַַַָֹֹֹ

" תגה להארת  הושאל "" כמו הפנים  ּגהה אר ייטב  ׂשמח  כב)"לב  יז, פירוש,(משלי ִֵֵֵֵַָָ

" וכן  ומבהיר. שמבהיק נגה פנים  לקלסתר יתן הלב מזֹורשמחת מ ּכם יגהה יג)"ולא  ה, (הושע ְְִִֶֶָֹ

" ופירוש ונפעל. עומד לאמזורפעל  תתרפאו אם  שגם ואמר שבמקרא. מזור כשאר  רפואה, "

וקלסתר-פניו  ושמן, בריא מחליֹו שעמד  אחר שנעשה שיש בבריאות . נגה ההוא למזור  ְֵָיהיה

שאע ויש החולי . צרפתהו כי  למשכב  שנפל קודם שהיה ממה יותר מחלי ֹו"מבהיקים  שנתרפא ְֵָפ

עוד לו היו לא  ופניו ומטומטם  עכור "257נשאר שאמר זהו מזֹורכבתחילה. מּכם  יגהה "ולא ְְִִֶֶָֹ

צ היה זה שלפי אלא נגה. לו יהיה לא  שהמזור ""דהיינו מזורכםל מכם יגהה נראה "ולא לכן  .

ה  שה[אות] לומר ""יותר  במלת הראשונה אליגהה א במקום "258ף"" אסֹוןכמו (בראשית"וקרהּו ְָָָ

במהדורתנו256. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

יח.257. א, שמואל-א ע "פ מליצה

.258.277-281 עמ ' ח"א עפשטיין, ברוך להרב  ברוך " ב "מקור מלים  רשימת  ראה
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כט) "מד, אסֹוןכענין  יקראנּו ד)"ּפן מב, "(בראשית ופירוש מזֹור. מ ּכם יגהה צמיחה ולא  לשון " ְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ

" גמאכמו ""היגאה מן "גה . התלמוד בלשון השימוש בא  ""הגהה " כמו דורשה , כותבה היה ְֲִֶֶֹ

א)"ומגיהה  יז, וההארה.(מגילה נגה מלשון ,

ג בליטות  שיש למעלה, הבולט דבר כל  על  מונח ׁשם. ׁשם"- עליו שיורה והוא לצדדין  כ ֵֵ

"בט" בשרש כמבואר  ""בט" ׁשם הונח פרט בדרך למעלה הבליטה ועל עילית"גב. שהוא מה כל  . ֵ

" יקרא ""גבהדבר  האדם  גב  נקרא  "גב. חר ׁשים" חר ׁשּו ּגּבי  ג)"על קכט, מלאת"(תהלים וגּבתם  ְְְְִִֵַַַָָֹֹֹ

יח)"עינים א, ג(יחזקאל בולט שהוא שהבטן  מעלה. לצד שבולט  ׁשם לצדדין"על בולט הוא .259כ ִֵֵַ

" העינים  גביני  "גבויקראו עיניו " ּגּבת ט)"ואת יד, וא(ויקרא למעלה. שבולטין  ׁשם אין"על כ ְֵֵֵַָֹ

" "ג ּבןענין אדם במומי הנאמר דק " אֹו גּבן ב)"אֹו כא, בולטת(ויקרא שהחטוטרת חטוטרת , בעל ִִֵֵַ

" אבל למעלה. לא הצד חז גבןמן שאמרו כמו ב)ל"" מג, שלפי(בכורות ארוכים, הגבינים  ששערות

בעל והיינו משונה שגבו היינו שגּבן  שנאמר לא  אם  מעלה. כלפי  בולטים  ארוכים ִֵשהם

" וכטעם  י ּכֹוןחטוטרת ּבל  לׁשֹון יב)"איׁש קמ, נו (תהלים ו[אות] מגונה. שלשונו איש ן"שהענין ִִַָ

נו  האמנתי"גבן התאר  260ו."ן 

" כמו גב  כלים  של  העליונים  וגּביהםהפנים  לג)"ידֹותם ז, הּמזּבח"(מל״א ּגב "וזה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָ

יב) מג, "(יחזקאל למעלה הרבה בליטות בו שיש ההר יקרא וכן  ּגבנּנים, טז-יז)"הר סח, .(תהלים ְִַַֻ

" ּגבואומר ל כד)"וּתבני  טז, "(יחזקאל למעלה. יותר  הבולט בנין ּדרדהיינו ּכל ּבראׁש שם"ּגּב) ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

לא) "טז, והׁשם  "גבה . או השפלגבהות" בבחינת הדרך  גבהות על נאמר מצטרף, ׁשם  והוא  " ֵֵ

" כמו הּגבהיםממנו, ההרים  ּכל יט)"ויכּסּו ז, שנמוכים(בראשית ההרים  שאר בבחינת  דהיינו ְְִִֶַַָָֹֻ

" וכן  ובולט. גבוה הר  כל הנה עצמן  שבבחינת גבהה מהם, ה)"חֹומה ג, חומות(דברים שאר בערך ְָָֹ

" וכן  העםנמוכות. מּכל  ּגבּה ומעלה ב)"מּׁשכמ ֹו ט, קֹומת ֹו"(שמו״א ּגבּה ז)"ואל  טז, שהקומה (שם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹ

" ויקרא  השוכבים. הקוים  הם והרוחב האורך  הניצב, הקו קומה הוא שלו גבה הנצב  שהקו מי "

" הפשוטה הקומה יקרא  ולפעמים פשוטות . קומות משאר "גובה גבוה כמו אחת" א ּמה "וגב ּה ְֶַַָָֹ

מב) מ, ּגב ּה"(יחזקאל אּמֹות כב)"ׁשל ֹוׁש מא, מקו (שם יותר  ומעלה הבליטה בבחינת  גובה נקרא  ַַָָֹ

השוכבים . והרוחב  האורך 

" הּׁשניתנאמר מן  ּגבהה והאחת  ּגבהֹות  ג)"והּקרנים ח, היו (דניאל שהקרנים  דהיינו ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹ

" וכן מחברתה. יותר גבוה אחת עוד היה עצמם ובהם  החיות , קרני משאר גבהּוגבוהות ְִָּכי 

מארץ ט)"ׁשמים נה, מּמּך"(ישעיה ּגבהּו ׁשחקים ה)"וׁשּור לה, כולם(איוב כהנה, רבות  ועוד ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

" כמו השפל מזכיר לפעמים  השפל. בבחינת המצטרף העםממאמר מּכל ב)"גב ּה ט, ,(שמו״א ִַָָָָֹ

מארץ" ׁשמים ט)"גבהּו נה, "(ישעיה כמו מזכירו אינו ולפעמים קֹומת ֹו; ז)"גב ּה טז, "(שמו״א גבה , ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יב)"ׁשמים כב, "(איוב ובפעלים  עּוף. ז)"יגּביהּו ה, משאר(איוב בגובה יותר שיעופו דהיינו ְִִַַָ

הגזע .259. מצדדי ויוצא  הנוטה אילן של  "שבט" כמו

במהדורתנו260. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" נׁשרהמעופפים . כז)"יגּביּה לט, ל ׁשבת"(שם ה)"הּמגּביהי  קיג, "(תהלים הפעל  ותאר ּגבהּות, עיני  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

יא)"אדם ב, ארזים"(ישעיה ט)"ּכגבּה ב, "(עמוס והנפעל  ּבּמׁשּפט. צבאֹות יהוה ה,"וּיגּבּה (ישעיה ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹ

מהם ."שעטז) גבוה ית' שהוא היצורים  יכירו משפט  ע ׂשֹות  ֲי

שפל שזולתו שמשער  בבחינת  ענינו שמגביה למי  לגנאי גובה יכנה המדותית

משל בדרך  שיאמר מזולתו גדול עצמו משער  היותו על מורה דבורו שסגנון  בדבור  אם ממנו,

וכך" כך  ראוי כמוני  ""לאיש או וכך, כך  ראוי ""בלתי  כמו ," ּגבהה ּגבהה תד ּברּו ּתר ּבּו (שמו״אאל ְְְְְַַַָָֹֹ

ג) כמו ב, מחבירו במעלה גבוה עצמו את  שמשער מורים ותנועותיו מעשיו שכל במעשה או .

ידר ׁש" ּבל  א ּפֹו ד)"ּכגב ּה י, עינים"(תהלים ה)"ּגבּה קא, ּפתח ֹו"(שם יט)"מגּביּה יג, גבהּו"(משלי ּכי  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָֹֹ

ּתלכנה  וטפ ֹוף הלֹו וגו' צ ּיֹון  טז)"ּבנֹות ג, במחשבתו (ישעיה גבוה עצמו את  שמשער אפילו או . ְְְִֵַָָָ

" כענין  - מעשה עושה לּבֹוואינו כו)"ּבגבּה לב, לב"(דהי״ב ה)"ּגבּה טז, "(משלי רּוח, (משלי"ּגב ּה ְְִֵַַַַֹֹ

יז) ונעלה טז, גבוה היותו עצמו את לשער  וכלל כלל לאדם ראוי שאין מגונים האופנים אלה כל .

חז  אמרו ""מזולתו. רוחל שפל  הוי  מאד אדם)מאד כל רמה (בפני אנוש ד)"שתקות ד, .(אבות ִָ

יתרון איזה לחבירו שיש מה יודע  איננו זולתו, על מעלה יתרון  איזה בו שיש שיודע  בשגם 

שחבירו  יודע ואינו הגלוים , ונכסיו עשרו בכבוד  משל  בדרך  מתפאר  הוא עליו. אחרת  מעלה

חפץ . ואבני זהב  מטמוניות לו יש

" ׁשם  נבנה "נגבגב, כמו דרום  פאת להוראת ונגּבה " יד)"צפ ֹונה יג, "(בראשית לפאת, ְְִֵֶַָָָָ

ּתימנה  ט)"נגב  כז, "(שמות נקרא השוה נגב. הקו בבחינת  בערך261" הארץ כדור  גבנונית  שהוא ֵֶֶָָ

שקעה  שכבר השמש את  עדיין רואה גבוה במקום  שהעומד הידוע  שמן  השמש. מהלך  אל

תמיד שוה הארץ על  השמש מציאת זמן  השוה קו שליושבי ולפי נמוך . במקום שעומד לאותו

בזמן היום  מן גדול חלק מהם נכסה שהשמש ודרום  צפון הצדדים מן ליושבים  כן שאין  מה

רואים עליו שהיושבים  לפי הארץ , שבשטח גבוה היותר הוא השוה קו כאילו נראה מזה החורף,

שהיה  ולפי ואחד . אחד כל של חורף בזמן  הצדדים מן ליושבים  שקעה שכבר השמש את עדיין

" צפון ליושבי דרום  פאת  נקרא לפיכך  צפון, בצד  עולם של  ישובו לקו נגבתחלת התקרבו לפי  "

צפון פאת  היה דרום בצד הישוב  תחלת  היה ואילו בימינם . שהוא לפי תימן  נקרא וכן השוה.

" ""נגבנקרא נקרא היה לא אבל התגלותתימן. ובבחינת - בשמאלם אז השוה קו היה לפי  "

" צפון פאת  נקרא השוה בקו שמש של והעלמ"צפוןהתמידי  מצּפּון מלשון צפון שהשמש ; ה ְַ

" נקרא והפוכו הזמנים . מן  בזמן  השמש מן הם  או מהם, דהיינו דרוםצפּונה דרור מלשון " ְָ

הונח כי  דרום פאת  על  דוקא  נגב  ׁשם  קריאת שאין  ודע ! דר. בשרש כמבואר  יתירה ֵהתגלות

" שאצלו הנמוך בערך  יקרא גבוה שטח כל בצפון, או בדרום  יהיה גבוה שטח כל  על  ,"נגבגם

הגובה  בבחינת  השטחים על כשידבר לפיכך נזק. נגף משקל על מנפעל שם-התאר והוא

" עם יזכיר "נגבוהשפלות ׁשם תמיד "הר" ׁשם או נגב, של חבירו שהוא ו שפלה " שהםככר"" " ֵֵ

" כמו נגב, של ּוב ּנגבהיפוכו ּובּׁשפלה ז)"בהר א, הּכּכר"(דברים ואת  הּנגב  ג)"ואת לד, ההר"(דברים ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

להלן .261. וכן המ ׁשוה", "קו  הוא  זמננו  בלשון  אבל ימי -הביניים. בלשון משתמש ְֶַהרב



שרשים - שלמה חשק  118

והּׁשפלה  מ)"והּנגב  י, והּׁשפלה "(יהושע והּנגב  ההר  ט)"י ֹוׁשב א, והּׁשפלה "(שופטים (זכריה"והּנגב  ְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ז) ".ז, נתּתניואומר הּנגב  ארץ  יט)"ּכי  טו, מי(יהושע יכיל לא אשר בגובה המונח שזה דהיינו ְִִֶֶֶֶַַָ

" וכן מהר . ומתייבש ּבּנגבהגשמים ד)"ּכאפיקים קכו, על(תהלים פתאום  הבאים  כאפיקים דהיינו ֲִִֶֶַַ

שם . שנזרעה התבואה שמתגדל היאוש אחר  שמחה בהם  שיש תמיד, חרבה שהיא גבוה שדה

" "גבמן ׁשם "גבא" כמו מ ּגבא" מים יד)"ולח ׂשף ל, ּוגבאיו "(ישעיה יא)"ּבּצאתיו מז, (יחזקאל ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּגבים" על ג)"ּבאּו יד, על(ירמיה ּתעלה שעושין הארץ . בתוך  ולא הארץ  פני על מים מקוה והוא  ְִֵַָָָ

חלון או פתח בו ועושין הגשמים , מי שם שיתעכבו כדי השדה פני על  עגול  דיק כמין  השדה ֵָפני 

" נקרא  לפיכך הרחים . גלגל להניע או הנמוכות השדות  ממנו להשקות שאינו גבאכדי  שם  על "

במקומות בקל במימיו להשתמש כדי בגובה הקרקע  בשטח אם  כי הקרקע בעומק בחפירה עשוי 

" תקרא המקוה סביבת עצמה שהּתעלה ואפשר מהם. ולפיגבאהנמוכות גבנונית. שהיא שם  על " ְָָ

" גבים  העושה האומן  יקרא לפיכך  אומן מלאכת היא הגבא "יגבשמלאכת  כמו ְְִֹלכרמים"

יג)"ּולי ֹוגבים כה, "(מ״ב במלאכתם  העוסקים אומנים  ואפשריוגביםדהיינו יוקשים. משקל ועל  " ְְִ

" ארבה מין נקרא כך "גובישמשום  ּגבי" יֹוצר א)"והּנה ז, ּגֹובי"(עמוס ּכגֹוב  יז)"וטפסרי ג, (נחום ְְְְְִִֵֵַַַָֹ

" וכענין  הגבים ; אצל תמיד כב)"סלעםשמצוי יא, הסלעים .(ויקרא בין  שמצוי שם על

" בשרש נתבאר ."גאׁשם , ֵ

 אחד ביחוס מחולפים  דברים  מציאות  על  מונח בספר(בונד)ׁשם. הענין על דברנו וכבר ֵ

שלמה " "262"יריעות  מן שינוים. קצת  עם בקיצור אך פה ונדבר  "גדבארוכה, אמר לאה " ֵֶַָֹוּתאמר

יא)"ּבגד ל, ממנה (בראשית כולם  היו תחלה לה שהיו שהבנים בבנים. אגד שנתהוה פירוש ָָ

ואעפ הראשונים מבניה האם  ביחוס מחולפים  השפחה בני  עליהם  שנתוספו הם"ועכשיו כ

" שמו נקרא לפיכך האב , יחוס מצד ביחד עם"גדנאגדים  ונאגד  הממונה העליון  הכח ונקרא .

" השפל  שבעולם מיוחד  איש או מין  חז "גדאיזה אמרו י׳)ל". רבה מלמטה "(בראשית עשב  לך אין 

למעלה  שר  לו זהו שאין תקונו. על וישאר שיתקיים  כדי התחתון  עם נאגד  עליון כח דהיינו "

ג ""שאמר דימאכ לגדא דהר, לגדא הענין263,"השוחט וזה הים. לשר או ההרים לשר דהיינו ְַָ

ׁשלחן" לּגד יא)"הערכים  סה, שיתברכו (ישעיה כדי  שלחן ערכו הפירות  על  הממונה לכח  דהיינו ְְִַַַָֹֻ

" – ממספירותיהם למני  "(שם)"והממלאים  נקרא  המשקים על הממונה לכח לשוןמנידהיינו " ְְְְְִִִַַַָ

המשקים . שיתברכו כדי משקים של ממסך לו ממלאים  שהיו התמנות לשון  או ומתנה; מנה

"האלגד בתוספת  """ ׁשם  ""אגדף אזוב. כב)"אגודת יב, "(שמות יסדה , ארץ על "ואגודתו ֵ

ו) ט, יו (עמוס ה[אות ] ובתוספת ."" הבהמה ממין  קטן  ילד כל נקרא לאחריו שנאגד"גדיד שם  על ,

חז  אמרו אחריה. וכרוך אמו ""עם  במשמעל ורחל פרה אפילו 'גדי' שנאמר מקום  (חולין"כל

ב) ש קיג, או "גדי". מלשון  מן"מגד" בטעמו יותר משובח רך  ילד שכל  בטעם , משובח דהיינו ,

.262.26-27 עמ' תשע"ו , שנת  במהדורת

רש"י .263. דברי  ושם וכו' נהרות לשום  ימים , לשום  השוחט  ע"ב : מב ע"ז ועיין ע"א  מ חולין
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המץ . ואפס בשרו שנתקשה "264הזקן  גד, זרע  הענין  שמזה ּגדואפשר ּכזרע  והּוא מן  "ׁשמֹו ְְְְֵֵֶַַַָָ

לא) טז, "(שמות ׁשם  אך מתוק. זרע  מין "מגדדהיינו כגון  עצמו ׁשמים" יג)"ממגד לג, "(דברים ּוממגד, ִִִֵֶֶֶֶַָ

ירחים יד)"גרׁש לג, "(דברים מגדים, יג)"ּפרי ד, "(שה״ש נג)"ּומגדנֹות, כד, -(בראשית אגד  מלשון  . ְְְְִִִִֶֶָָָ

מר שנקרא מר דבר היפך הטוב , טעמו מצד אחריו כרוך  והחוש הטעם , חוש עם  שנאגד ַוהיינו

לשון בעל אותו יתאר ומקובל טוב  דבר  כל גדול כלל והוא ומתנגדו. לחוש ממר שהוא שם  על 

המקבל החוש עם ומסכים  שמתחבר המוחש שאותו בבחינת והסכמה, וקשור חבור  בשם  עברי 

" בׁשם  הטוב  הדבר יקרא ו נועםאותו, ""נעימות"" מלשון  שנעשה,"עם, החוש עם  חבור דהיינו , ִֵ

" מלשון  ומעדנים  מעדן  "ועדויקרא אותו ויקרא החוש. עם שמתוועד – ""ערב" ערב, קֹול "ּכי  ִֵֵֵַַָָ

יד) ב, "(שה״ש אותו ויקרא החוש. עם התערבות מלשון ומטעמים, בתוךטעם, נטיעה מלשון "

" אותו ויקרא הרצוןנאוה החוש. עם  שמסכים שם  על "" בשורש אותו "או כמבואר ויקרא .

"מתוק " בשרש שיתבאר כמו מקום תפיסת דהיינו תק, מלשון  ""תק " אותו ויקרא מלשוןמגד, "

" ׁשם היחסים, אלה כל  של והיפך  ומתנגדו."מראגד ; המקבל לחוש ממר שהוא תמורה מלשון  , ֵ

אחר . במקום  יתבאר האלה היחסים  בין  וההבדל

" גד כמו "גדה מן  שבתוכו, מה וכל הנהר  מי את שמאגד שם על הנהר שפת להוראת ,

ּגד ֹותיו " ּכל על מלא טו)"והּירּדן  ג, לאגד(יהושע מספיק אחד שאין  נפרד ממנו נמצא לא לפיכך  . ְְְֵֵַַַָָָ

יו  ובתוספת שנים . וצריך  הנהר  ""את שם באמצע  חלקי"גידד שמאגד  שם  על וגידים, עצמות ,

ג יקרא ּוּבהׁשאלה והדם . הבשר ""הגוף אותו ואוגדין בדבר שכורכין  ברזל  של חוט כמו גידכ " ְְַָָ

"ער ּפ ּברזל ד)"וגיד מח, "(ישעיה גיד ומן תת ּגדד ּו. א)"לא  יד, הגידין(דברים דם הקזת  דהיינו ְְְְֲִִֶֶַָֹֹ

" וכן  והשחתה. כעס  ּבחרבֹותבדרך  ּכמׁשּפטם כח)"וּיתּגדדּו יח, וחז (מל״א ב)ל". יג, דרשו (יבמות ְְְְֲִִַַָָָֹ

תתגודדו " "לא אגודה, מלשון אגודות" אגודות  תעשו דל"לא ה[אות] ובכפל  ."" ׁשם  ""גדודת  גד, ֵָ

יגּודנ ּו יט)"גדּוד  מט, "(בראשית ׁשם  והונח אחת. באגודה אנשים חבורת דהיינו בפרטותגדוד, " ְְֵֶ

" כולו הקבוץ  יקרא המלחמה. מצבא  נפרד חלק "צבאעל או שנפרד"חיל" הקטן  הקבוץ ויקרא  .

" "גדודממנו יקרא עליהם והממונה אחת . אגודה שעושים מספר סך דהיינו אגודה מלשון שר"

"הגדוד כמו גדּודים" ב)"ׂשרי ד, "(שמו״ב האלףכענין  ראש שר יקרא וכן  האלף . ראש שהוא " ְִֵָ

" אחת באגודה וישארו יתפזרו שלא בכדי הרבה דברים  על המשגיח"נגידהממונה יקרא . ִָ

" כמו אחת באגודה מתנהגים  שיהיו אדם בני קבוץ על  לנגידהממונה טז)"ּומ ׁשחּתֹו ט, .(שמו״א ְְְִַָ

" ישראל על  ע ּמינגיד נגיד ה)"חזקּיהּו כ, "(מ״ב ּבע ּמיכענין יעצר יז)"זה ט, מן(שמו״א שיעצור  ְְְְִִִִִֶַַַָֹ

ג ויקרא ""הפזור. באגודה נגידכ נשארים שיהיו חיים  רוח בהם שאין דברים  קבוץ על המשגיח "

" כמו יתפזרו האצרֹותולא על  כד)"נגיד  כו, "(דהי״א הּבית, ז)"נגיד כח, .(דהי״ב ְִִִַַָָָָֹ

" מלת גד מציאת"נגדמן על מורה מה , עם נאגד  כאילו נראה הוא שבו במצב הדבר

ע אם פנים"שכנגדו, עומדים  שהם מקום קירוב ע(לפנים)י  או המצרף"[בפנים] יחוס  שאר י

" כמו ההראותם , ב)"נגד יט, "(שמות י ׂשראל, ּכל יא)"נגד לא, "(דברים הׁשמ ׁש, ד)"נגד כה, .(במדבר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ד .264. טז, ישעיה ע"פ מליצה
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""ונו  האמגדן נפעל "כנו 265ו "תי"" דבר ."נגבן עם האגידה בתכונת הדבר שהובא והיינו ,

ג ""ויאמר כמו עצמו נגד נצב  האדם שיהיה עצמו אל ההקבלה על נגּדֹוכ אי ׁש העם (יהושע"ועלּו ְְִֶָָָ

ה) "ו, וכענין אחר. נגד לא עצמו, נגד  תהיה תנועתו הישרת ּתח ּתיו דהיינו אי ׁש טז,"ׁשב ּו (שמות ְְִַָ

"כט) וכן עצמו. תחת  נבניםדהיינו ּפניהם כא)"ונגד  ה, פניהם(ישעיה לפני  עצמם את  כשמעמידין ְְְִֵֶֶֶֹ

כ עם נגד ומלת התבונה. מעלת  עצמם  אל  מיחסים ההסתכלות , ההקבלה "אל על  מורה ף,

" כמו לחבירו מקביל אחד כל המקבילים  שני  שיהיו ּכנגּדֹוהמשולבת עזר ּלֹו (בראשית"אע ׂשה ְְֱֵֶֶֶֶ

יח) ותהיה ב, הבית , פרנסת בהכנת אשתו נגד האיש שיהיה ל ּבה; ּובֹו ל ּבֹו, ּבה צוותא ְְָָשיהיו

הבית . בפרנסת  תסייע והיא  בהנהגה מסייע הוא יהיה ושוב הבית. בהנהגת  האיש נגד האשה

""וכ ככנגדו ף """ כמו והשיווי, הדמיון  ּכּכהןף ב)"ּכעם כד, חז (ישעיה ובדרש ."" כף כ"כנגדו ל ף", ֵַָָֹ

" כמו ׂשעֹוריםהשיעור, יז)"ּכאיפה ב, חז (רות אמרו לאיפה. קרוב  אם כי שלימה איפה ל"לא  ְִֵָ

כנגדו " זכה לא עזר, א)"זכה סג, תתנגד(יבמות ובמקצת  במקצת, אם כי ממש נגדו לא דהיינו ,

" מלת במקרא עוד נמצא שלא ממה זה ודרשו כנגדלו. [אות ] עם  בלבד ."" הזה במקום  רק ף

"למנגד עם לטעות"" אפשר שאי  עד הגמור והקירוב המצומצם הנגוד על מורה ד 

" כמו נגדו, שאיננו לנגּדולומר יב)"ואלכה לג, "(בראשית נגדך. וסמוך קרוב יותר  אי ׁששאלך ְְְְִֵֶֶָ

לנגּדֹו יג)"עמד ה, לנגּדי"(יהושע מׁשּפטיו כל כג)"ּכי יח, "(תהלים עיני, לנגד חסּד כו,"ּכי (תהלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

"ג) לנגּדם; ׂשמּו יד)"ולא פו, "(תהלים ּבית ֹו, לנגד כח)"אי ׁש ג, ולמ(נחמיה ."" למלנגדד הגבול"" ד ְְְְִֵֶֶֶָָֹ

" מלת וההיפך  מנגדשאליו. עם נגדו "" שהוא המקביל מן בריחוק הניגוד על מורה שהוא ם ,

" כמו ממרחק מּנגדאבל לּה טז)"וּתׁשב  כא, פנים ,(בראשית כל על עליו להשגיח נגדו שישבה ִֵֶֶֶַָ

מקום . בריחוק אבל

הארץ את  ּתראה נב)"מּנגד  לב, "(דברים מּנגּדֹו, מׁשּפטי ה)"מר ֹום י, "(תהלים כלהיפך  ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ

לנגּדי כג),"מׁשּפטיו יח, מּנגד"(תהלים ּתתי ּצב  יג)"ואּתה יח, מּנגד"(שמו״ב עמד א,"ּביֹום  (עובדיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ומיא) ."" כממנגדם  """ ממלתמלפנים  עשו המחברים וכל כאחד. וההסרה הדבוק על המורה "

"נגד" מלת  מתפעל"מתנגד" כל וכענין שני , לדבר גמור בהיפך  דבר  מציאות להוראת  מהתפעל, ,

" כמו באמת , שהוא כמו הדבר היפך על הרוב  על  ּבלבב ֹוהמורה יח)"והתּבר כט, "(דברים מתהלל, ְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשקר יד)"ּבמּתת כה, .(משלי ְֶֶַַ

" "גדמן פעל ונגד ,יגד" אגד  מלשון  והוא  חדש, דבר סיפור כל  על ומונח  הגדה מלשון "

" כמו נגדו. אותו העמיד והמגיד המקבל, מן  נעלם  הדבר אּתה?שהיה עירם ּכי  ל הּגיד "מי  ְִִִִֵַָֹ

יא) ג, ליעקב",(בראשית ב)"וּיּגד  מח, "(בראשית ּברית ֹו, את  לכם יג)"וּיּגד ד, "(דברים את, לּך והּגידּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

המׁשּפט ט)"דבר  יז, "(דברים מ ּגיד, אני ט)"וחדׁשֹות מב, "(ישעיה בין וההבדל –נגד. לעומת  - " ְְְֲֲִִִַַַָָ

ו "ממול" "לקראת", בספרי מבואר - שלמה " "266"יריעות  משם ."נגדבביאור קחנו ,

" בשרש ."גאנתבאר

במהדורתנו265. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

.266.272-274 עמ ' תשע"ו, שנת מהדורת 
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" כמו הגויה על המורה ּגוּיתנ ּוׁשם, אם יח)"ּבלּתי מז, האריה "(בראשית (שופטים"ּבגוּית  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָ

ח) ּבניו "יד, ּגוּית  ואת  ׁשאּול  ּגוּית  יב)"את  לא, ג(שמו״א ויקרא  ."" ""גוףכ  ואת, ׁשאּול ּגּופת את ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבניו  יב)"ּגּופת  י, "(דהי״א ׁשם  לגוף, גויה בין וההבדל האבריםגויה . בבחינת  הגוף  על נאמר  " ֵָָֹ

מן הגס החלק ו[גם ] אבר. עצמו בפני  אחד כל הנקראים והרגלים, והידים הראש כגון הדקים 

" ביחוד  הכבד  ויתרת הלב  הריאה שבו העליון החלק יקרא  גויה. נקרא  הירכים עד "גו הצואר

" לבכמו חסר לגו יג)"וׁשבט י, גּו"(משלי אחרי ט)"הׁשלכּת יד, התחתון(מל״א החלק ויקרא - . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

כרס . – ודקין  הכוסות  ובית  המסס הטחול הכבד האצטומכא ַשבו

" המחוברגוףׁשם  הגשמיי  החלק יקרא הרוחניית הנפש אל בערך הגוף, על נאמר " ֵ

" הנפש ""גוףעם  ׁשם  כי  "גוף. כמו גף מגזרת  יצא" ּבגּפֹו יבא ּבג ּפֹו ג)"אם כא, לשון(שמות והוא ְְִֵֵֵַַָֹ

" כמו אג ּפיו כנף יד)"וכל יב, לפיכך(יחזקאל מתפשטים. שהכנפים  כמו התפשטות  מענין  שהוא ְֲַָָ

" הגשמיי החלק התפשטותגוףנקרא  לה שאין  הנפש אל בערך  המתפשט, החלק דהיינו "

ג או ""מקומיי . שמגזרת ויתכן  ולכאן . לכאן  להתנועע  לנפש כנף כמו שהגוף מטעם ׁשםגו כ "ֵ

ע המתנהג גדול  קבוץ על המורה וגוים , מקובצת"גוי  שהגויה כמו מיוחדים . וחקים דתות  ְִָֻפ 

אומניות , בעלי תורניים , שונים , מפרטים  ההוא הקבוץ כך  אחד, גוף ועושה מתחלפים  מאיברים

שמצינו  לפי  אלא אבר . כמו הקבוץ מן ואיש איש וכל  אחד ; גוף יחד ועושים אדמה, ועובדי 

וא בלי גוי ""ׁשם  כמו ּבבטנו גיים  כג)"ׁשני כה, ּבּגיים"(בראשית י)"יּודע עט, נמצא(תהלים גם , ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹ

" כמו קבוץ, שאינו היחיד  על גוי  ּתהרגׁשם  צּדיק ּגם ד)"הגֹוי כ, חסיד"(בראשית לא (תהלים"מּגֹוי ֲֲִִִֵַַַָֹֹ

א) "מג, שגזרת  יותר  נראה לכן "גוי, מן  ""גא" בשרש לעיל כמבואר ""גא, בשרש כי  איןגא. "

הגימ רק ""שרש להיות ויכול בלבד ואגייםל חסר ו.""

ניטל החצון או העליון והחלק נשאר, שהעיקר גלוח מין  והוא הגזיזה, על מונח פעל ,

או  הזקן שער אם השער, גלוח על בפרטות  נאמר שהגלוח לגלוח, גזיזה בין וההפרש משם.

והדּור לתקון  אם  לבשר; סמוך השער שיגזז דהיינו תער כעין  ושיהיה הגוף. ושאר הראש ִשער 

" ׂשמלתיו כמו ויחּלף יד)"ויגּלח  מא, "(בראשית כמו והשחתה לכעור  והן רא ׁשּה, את  (דברים"וג ּלחה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

יב) "כא, כמו שערות הן - ממנו קצת ונשאר שנכרת  דבר כל על נאמר  הגזיזה אבל את. ֶַָָוּיגז

כ)"רא ׁשֹו א, "(איוב כמו - הכבשים  מן הצמר כריתת  והן  צאנ ֹו, יב)"ּגזזי לח, צאנ ֹו"(בראשית "לגז ֲֵָֹֹֹֹֹ

יג) לח, "(בראשית כמו ותקונם  האבנים  גזיזת גזיתוהן לא)"אבני  ה, שנגזזו (מל״א אבנים דהיינו , ְִֵַָ

" הענין וזה מהם . היוצאים העוקצים  מן ונפסלו גֹוזיונתישרו אּתה א ּמי ו)"מּמעי עא, (תהלים ְִִִִֵַָ

משקל  כמו על שלי, ומתקן  גוזי  תמיד אתה עתה, עד אמי  ממעי  צאתי מעת כלומר וקוני. עושי 

" כענין  וכעור, פסולת כל ממנו ומעביר תמיד ומתקנו שמישרו היונק את האומן הּואשיעשה ַ

ויכננ ו)"ע ׂש לב, "(דברים ומלת  כפול ,גוזי. לפעמים בא ובפעלים הקל. מבנין בינוני  תאר  " ְְֲֶַָֹ

צאנ ֹו" את יט)"לגזז לא, "(בראשית כפשוטו צאנ ֹוופעמים יג)"לגז לח, .(שם ְִֶָֹֹֹֹ

הּים מן לא)"ׂשלוים  יא, בשפת(במדבר המצוי  העצום  הסך מן  ׂשלוים  סך  כריתת  דהיינו ְְִִִַַַָ

על יחד תמיד  ויתקבצו החמות לארצות  החורף בזמן  הנוסעים העופות  ממין הׂשלו כי  ְַָהים ,

" הים. וּנעפה שפת  חיׁש גז י)"ּכי צ, על(תהלים יוצא  [פעל] או ׁשב. קם, משקל  על עומד פעל ִִַָָָָָֻ
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" אחרמשקל זרע אלהים לי ׁשת כה)"ּכי ד, "(בראשית הפעל ותאר .צאנ ּגז יח,"וראׁשית  (דברים ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ובה ד) ."" הנקבה לבּדּהא הּגּזה לז)"על ו, ג(שופטים וימצא  ."" "גז כ  כמו שם-התאר  ּכמטר" ירד ְְִֵֵַַַָָָָ

ּגז  ו)"על עב, "(תהלים כענין צאנךאינו ד)"גז יח, כאן(דברים הנאמר וגז - הנגזז הוא הצאן  שגז ֵַ

" ארבה מין  ׁשם ויקרא הגזיזה. אחר  הנשאר הדשא  ""גזםהוא הארּבה , אכל  הּגזם א,"יתר (יואל ְֵֶֶֶַַַָָָָ

"ד) והּגזם, כה)"והחסיל ב, המ(שם ""בתוספת  כשם  כב)"סלעםם , יא, ארבה (ויקרא מין שהוא  ְְְִֶַָָָָָ

" כך - הסלעים על וחבירו גזםהמצוי  הירק. את  שגוזז אכילתו אופן שם על כן נקרא גז, מן  "

מסּפר" ואין לד)"וילק קה, "(תהלים מלשון או הירק; את  שמולק מליקה הּכלביםמלשון  "יל ּקּו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

יט) כא, "(מל״א בשרש ."לק ויתבאר

זחילת כעין  ולכאן לכאן הדבר  שיתנועע  הנחש כתנועת  שהיא תנועה מין על מורה פעל

" יקרא  ""גחהנחש אמר  ּכּיֹולדה . צ ּיֹון  ּבת וגחי  י)"ח ּולי ד, שהם(מיכה מעים בבני  כאב  מין והוא ִִִֵַַָָֹ

" וכן לידה. בשעת ביותר ומצוי  כנחש, ונכפפים ּבנהרֹותירועדים  ב)"וּתגח לב, כדרך(יחזקאל ְֲֶַַַָ

אשר צר  במקום והיציאה הכניסה על ביותר  גח  פעל וישומש ולכאן . לכאן במים  לכסכס  הדגים

" כמו כנחש ולזחול לכפוף וצריך קומתו מלא לילך  דרך  מּבטןאין גחי  אּתה י)"ּכי כב, .(תהלים ִִִֶַָָֹ

" וכן  גיחה, לשון  הולד  יציאת  על נופל ועקום צר  הרחם שצואר יצאלפי  מרחם (איוב"ּבגיח ֹו ְִֵֵֵֶֶ

ח) "לח, וכן גבע. מ ּמערה מ ּמקמֹו לג)"מגיח כ, תמיד(שופטים היו צר במקום  במערה שהיו שלפי  ְֲִִִֵֵַַַָֹ

פנוי היציאה מקום שיהיה כדי ואילך  אילך  לצדדים  הדרך  לעקל צריכים  ראשונה היוצאים

" כמו צר במקום  הכניסה מקום  על יאמר  וכן  היוצאים. ּפיהּולשאר אל ירּדן  יגיח מ,"ּכי (איוב ְִִִֵֶַַָ

מן267שהגרוןכג) אחד נקרא כך  שלשם  ואפשר  הבטן. אל בזחילה ויורד  רחב, והירדן  צר 

" "גיחוןהנהרות  ּגיחֹון" הּׁשני הּנהר יג)"וׁשם  ב, ּגחֹון"(בראשית אל את ֹו לג)"והֹורדּתם א, (מל״א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

כזה  ומצוי כנחש. ולכאן  לכאן  נכפפים  רק ישר קו על הולכים שבלתי  מהלכתם אופן  שם  על 

יקרא נהרות משאר ביותר שנכפף נהר  כל ויותר, יותר מצוי היה גיחון  בנהר אבל הנהרות  בכל 

"268."גיחון" גחון  שם תלוכן  ּגחנ יד)"על ג, "(בראשית ּגחֹון. על מב)"הֹול יא, שם-התאר(ויקרא ְְֵֵֵַַָֹ

שע רגלים. לו שאין  הרמש בטן על כנחש,"מורה בזחילה ומתנועע  הולך  רגלים לו שאין  י 

במהלכתו  יסייעו שבבטנו גחון .שהטבעות  בטנו נקרא לפיכך 

" "גחמן בקרן. הנגיחה להוראת  נגח פעל אי ׁש" את  ׁשֹור יּגח כח)"וכי כא, ּבהם"(שמות ְִִִֶֶַָ

ינּגח יז)"עּמים  לג, הּנחלֹות"(דברים ּכל  ּתנּגח ּו כא)"ּובקרניכם  לד, חז (יחזקאל ואמרו ."" נגיחה ל  אין  ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָ

בקרן ב)"אלא ב, קמא "(בבא שנקרא למה מסכים  והוא הכפיפה נגח- ותנועת  נגיחה מלשון "

את שתכופף מבלתי  מעלה כלפי זקופים שהם  בקרניה ליגח  יכולה אינה שהבהמה ולכאן . לכאן 

צד . לכל הקרן  שיגיע  כדי  הצואר  ותעקם כנחש עצמה

" בשרש מבואר מקומו.גאׁשם. שם  כי " ֵ

מהירדן .267. השותה ענקי יצור "בהמות", על זה בפסוק מדובר

בירושלים268. גיחון  נהר  מצאנו כיצד  מוסבר לג)בזה א , גן-עדן(מלכים-א  מנהרות באחד שם מדובר ואין
יג) ב , .(בראשית 
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" יקרא בעגול ומתנועע שהולך או עגול שצורתו אם עגול . דבר כל על מורה ."גלׁשם, ֵ

" בעגול הסדורים  אבנים  של  תל ""גליקרא הּגל, על  ׁשם מו)"וּיאכל ּו לא, גלי(בראשית ויקראו ְַַַָָֹ

האל ובתוספת עגולים. תלים שהם שם  על  גלים גלים  ""הים  הטל  טפת יקרא "אגלף הֹוליד" ִִמי 

טל כח)"אגלי  לח, המ(איוב ובתוספת  הדשא. פני על  מתעגלים שהם  שם הקציר"על סכין  יקרא  ם ְִֵֶָָ

"מגל" קציר" ּבעת  מּגל טז)"ותפ ׂש נ, וירקות(ירמיה דשאים שלקצירת מבפנים . שעגול שם  על ְְִֵֵַָָֹ

המ ובתוספת  הגן. לבעלי  כידוע  עגול הסכין להיות ""צריך שם  יקרא בסוף "גלםם  ְִֵּבגלֹומי"

כד)"ּתכלת כז, "(יחזקאל והפעל, בעגול. שמקפלין מפה או בגד מין וּיגלםוהוא אּדר ּתֹו (מ״ב"את  ְְְִֵֶֶַַַֹ

ח) חז ב, ובלשון  בעגול. אותו  שקיפל ע״ב)ל"דהיינו קיג קמא לומר"(בבא תלמוד  עליו? יגלום יכול

קֹונהּו' עם  "'וחׁשב  כענין מוטעה חשבון עליו יקפל שלא דהיינו עלינ ּו" מג,"להתּגלל (בראשית ְְְִִִֵֵֵֵָֹ

"יח) הדבר חמר יקרא ולזה "גולם. "עיני ראּו טז)"ּגלמי קלט, שאין(תהלים ההיולני החמר והוא  , ְִֵֶָָ

" גליון  תכשיט מין ויקרא ומקופל. גלום  אלא איברים  וחתוך צורה והּסדיניםבו "והּגלינים  ְְְְִִִִַַֹ

כג) ג, חתיכת(ישעיה יקרא וכן הגוף. סביבות  או הראש סביב שמגלגלין בגד ענינו לפי  והוא ,

" לרשימה או לאגרת  אותו שמתקנין  נייר או ""גליוןקלף ּגדֹול. ּגּלי ֹון ל א)"קח ח, על(ישעיה ְִַָָ

" ושם-התאר בעגול. אותו שגוללין  "מגּלה שם  ספר" ח)"ּבמגּלת מ, עפה "(תהלים (זכריה"מג ּלה ְְְִִִִֵֶַָָָָ

א) ספר .ה, לכתיבת המספקת  יריעות יריעות  עשויה קלף של גדולה חתיכה והוא 

הלמ"" שם  ""גלילד כסף, ּגלילי ו)"על א, זהב"(אסתר ּגלילי  יד)"ידיו ה, והוא(שה״ש ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ג והוא עצמו. בעד ומתנועע הנגלל  גדול עמוד ""מין שם  ענין המתנועעגלגלכ  האופן  שהוא "

" כמו עצמו, עגלת ֹובעד ּגל ּגל כח)"והמם כח, "(ישעיה רּוחוכן  לפני ּכקׁש כּגל ּגל, (תהלים"ׁשתמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

יד) "פג, ההמון  בפי ונקרא מרכזו בעד בעגול המתנועע האבן מריריוהוא הוא"קטב והגלגל  . ְִִֶֶ

" שנקרא מה דבראופןבעצמו הולכת דהיינו בו המבוקש התכלית צד על  אופן שנקרא  אלא  "

" בשרש שיתבאר כמו פניה, על ׁשאֹופן למקום, וגלגולו "פןממקום תנועתו שם על נקרא וגלגל . ֵֶ

" ומן ונח. דומם נשאר "גלגלשאינו מלת "בגלל" כמו הדבר סיבת על המורה נפׁשי" ְְְִַָָוחיתה

יג)"ּבגלל יב, שע(בראשית כך. שנתגלגל  וכענין"כלומר התולדה נתהווה הסבותיי הדבר תנועת  י  ְִֵָ

" חז סבה שם בדברי הלשון כזה ומצוי והתגלגלות . סבוב  מלשון א)ל"" לב, זכות"(שבת מגלגלין 

זכאי"ע ו "י  שבועה ". א)"גלגול כח, סבה (קידושין היא אותו שמשביעין  העיקרית  שהשבועה ,

מ הראשונה. זולת  אותו משביעין היו שלא  עמה, הנטפלת "לשבועה בגלל אׁשרענין הילדים ְֲִִֶַָמן

י)"ּכגילכם א, יקרא(דניאל חבירו בסיבת לאחד  שיקרה מה שלכם , לגלגול שוה שגלגולם דהיינו ְְִֶ

גילו " בי"בן מחסרים הלשון מבעלי וקצת  ."" ואומרים בגלל כןת  הביגלל  כי נכון ואינו ת""

שהבי במלה בי"עיקרית כך ."ת נתהוה כך  בסבת והיינו העזר, ֵֶת 

" פעל גלגול "גללמענין  האבן" את  ג)"וגללּו כט, ּתׁשּוב"(בראשית אליו אבן  (משלי"וגלל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

כז) עכו, הגשם  התנועע  ע"והוא ולא גלגול ""י  ובהתפעל משיכה. הת ּגלּגל ּוי ׁשאה (איוב"ּתחת  ְְִַַַָָֹ

יד) "ל, העיונית ובבחינה עלינ ּו. יח)"להתּגלל מג, ּבּדם"(בראשית יב)"מת ּגלל כ, הענין(שמו״ב מזה . ְְְִִֵֵֵַָָֹֹ

" "גלה פעל גלות מלשון מּיׂשראל" כב ֹוד כב)"ּגלה ד, פעל(שמו״א והוא ממקומו שנגלל דהיינו ְִִֵָָָָ

" וכן  מעניעומד. יהּודה ג)"ּגלתה א, "(איכה מהפעיל  והיוצא  י ׂשראל. את  ו)"וּיגל יז, אׁשר"(מ״ב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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נב ּוכדנא ּצר ו)"הגלה ב, "(אסתר וההפעל הגלתה . אׁשר  הּגלה עם  מירּוׁשלים הגלה .(שם)"א ׁשר ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשלֹומים" יט)"הגלת  יג, "(ירמיה הקל מן והבינוני  מההפעל. המקרה למקֹומשם אּתה ּגלה "וגם  ְְְְִִֶֶַַָָָֹ

יט) טו, "(שמו״ב היוצא ו[=פעל] עומד. פעל ּבבלה והוא מיר ּוׁשלם ּגֹולה  יט)"הֹולי טו, .(שמו״ב ִִֶַָָָָ

" שם -התאר הוא וסּורה וכן כא)"ּגלה מט, ּגלים"(ישעיה ּבראׁש ז)"יגלּו ו, המקרה (עמוס ושם . ְְְִִָָֹֹֹ

"גולה " או "גלות" הּגֹולה " מּׁשבי  א)"העלים  ב, הּגֹולה "(עזרא בתֹו א)"ואני א, לכל"(יחזקאל ְְְֲִִִִַַַָָָֹֹ

יהּודה  כב)"ּגלּות  כט, לגלּותנ ּו"(ירמיה ׁשנה וחמׁש א)"ּבעׂשרים מ, החל"(יחזקאל (עובדיה"וגלת ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻ

כ) "א, שרש עיין לגלות גולה בין  וההפרש הדבר"בן. תנועת  תתפשט שעליו הסבוביי והשטח .

" "גליליקרא כמו הּפלׁשּתים" ב)"ּגליל ֹות יג, הּירּדן"(יהושע י)"ּגלילֹות  כב, הּגֹוים"(שם "ּגליל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַ

כג) ח, "(ישעיה מים , גלת  הענין ומזה מים. ּגּלת  לי  יט)"ונתּתה טו, שהמים(יהושע שטח  דהיינו ְִִַָָָֹֹֻֻ

" בחללו העגול כלי  מין  יקרא גם  שם. "גּלה מתגלגלים  רא ׁשּה" על ב)"וגּלּה ד, יקרא(זכריה וכן  . ְַָָָֹֻֻ

" הראש מוח שבו הקדקד "גלגלתעצם  כמו לּגל ּגלת" טז)"עמר טז, ּגל ּגלּתֹו"(שמות את  "וּתרץ ְְְִֶֶֶַַָָֹֹֻֻ

נג) ט, .(שופטים

" הבעל -חי  "גללצואת  הּגלל" יבער י)"ּכאׁשר יד, האדם"(מל״א צאת (יחזקאל"ּבגללי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יב) "ד, כענין הגוף מן שמתגלגל  שם  על או בחוצות, שמתגולל שם  על או עגול , "צואה שהוא

" וענין יציאה; גנאיּפר ׁשמלשון לשם זרה לעבודה שם גלל נעשה כך ולשם  פרישה. מלשון " ֶֶ

ּגּלליהם" טז)"ואת  כט, הּגּללים"(דברים יב)"וּיעבדּו יז, "(מ״ב אתכם. אטהר ּגּלּוליכם (יחזקאל"ּומּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻ

כה) "לו, כענין הטנוף מן  הנקיון  צ ּיֹוןדהיינו ּבנֹות  צאת  את אדני  רחץ ד)"אם  ד, גלל(ישעיה ומן  . ְִִֵַַָֹ

" ענין  הּכהּנה וצואה מן  סב)"ויגאלּו ב, וצואה (עזרא גלל כמו הכהונה, אל בערך שנחשבו דהיינו ְְֲִַַָֹֻ

" וכן  וטהור. נקי דבר  אל מגאלבערך  ז)"לחם  א, ב ּדם"(מלאכי ג)"נגאל ּו נט, חׁש"(ישעיה "יגאלהּו ְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹֻ

ה) ג, ונגאלה "(איוב א)"מראה ג, האל(צפניה בהם  ובאה והתטנפות. גלל לשון כולם תחת", ף ְְְִָָָֹ

הכפל ."למ 269ד

" "גלמן  פעל "גלה " כמו גלוי לשון  אהלה " ּבתֹו כא)"וּיתּגל ט, תּגלה "(בראשית לא ְְֳִִֶַַָָֹֹ

כג)"ערות כ, המכסה (שמות נטילת הוא הגלוי  ופעל דבר; על מכסה נתינת הוא הכסוי  שפעל ְְֶָ

" כענין  הדבר. פני  מעל המכסה גלילת  דהיינו גלילה מלשון הנכסה, האבןמדבר את  "וּיגל ֶֶֶֶַָָ

י) כט, "(בראשית מצריםואמר חרּפת את ּגּלֹותי ט)"הּיֹום ה, "(יהושע משקל רענןעל ּבׁשמן  "ּבּלתי  ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

יא) צב, שע(תהלים בלל ; ""מלשון פעל  הענין  ומזה הדבר. ויתראה יתגלה המכסה סילוק "גאלי 

" כמו הצרה מן גאולה אם  הגאולה; רעלהוראת מּכל  אתי  הּגאל  טז)"הּמלא מט, או (בראשית , ְִִֵַַַָָָֹֹ

" כמו משכון אחיו גאולת  ממּכר את כה)"וגאל  כה, "(ויקרא כמו ׁשאר גאולת או הּדם, (במדבר"ּגאל ְְְִִֵֵֵַַַָָָֹ

יט) ויפוללה, והמשועבד , המצר על  מכסה כעין  והשעבוד שהצרה וגלילה. התגלות  מלשון  כולם ,ֵֵַ

" לשון המכסה הסתלקות ג"גאולה על ובאה האל". למ"כ תחת גלל ."ף של הכפל וההפרש 270ד

" שרש עיין  לפדיון  גאולה ."פדבין 

דברים269. על עזרא  אבן ר"א  כתב  כה)כן תהלים(לג, על ציון " "מצודת כתב וכן ח), .(נח,

הנ "ל .270. הערה ראה
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" "גלמן  שם  "גילה " שמחה לשון  י ׂשראל" יׂשמח  יעקב ז)"יגל יד, ונׂשמחה "(תהלים נגילה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ

כד)"ב ֹו קיח, מקרה (תהלים שהוא  הטובה הרגשת  מצד הלב  התגוללות דהיינו התגוללות, מלשון 

" כגון  השמחה על המורות  השמות שכל עלז,השמחה. עלץ, חדוה, ששון , או משוש שמחה,

גילה  דיצה, השמחה "עלס, מקרי  על שיורה מה ומהם  עצמה, השמחה על שיורה מה מהם  ,

" שם יורה שמחה. בשעת  הנפש תכונת  אדםשמחה ועל כשיהיה הפשוטה השמחה על "

"271מוספק  כמו כלום , חסר ואינו צרכו ׂשמחבכל א טו)"והיית טז, ג(דברים ויפול  על". כ ְִֵַַָָָ

" כמו שמח  הוא  האדם  מן צער כשיסתלק הרעה מן יׁשּתקּוהסילוק כי  ל)"וּיׂשמח ּו קז, .(תהלים ְְְִִִַֹ

" שעגילה ושם  יתירה טובה הרגשת  דהיינו היתירה, השמחה על מורה בתנועה "" הלב יבא כן י 

" כגון  שמחה. בלי  גילה ויש גילה בלי  שמחה ויש בחלקו גלגלית. בגורלו השמח שמחה לו שיש "

יותר , תמיד  שמרויח  במה גילה לו שיש ספקן הבלתי ולהיפך, גילה. לו אין  אבל  בדעתו ומוספק

" אמר לפיכך יותר. עוד  חפץ  כי השיג שכבר במה שמח בלתי  בו אבל ונשמחה (תהלים"נגילה

כד) "קיח, להיפך או בישועתך- אגילה ביחד .272,"אשמחה וגילה שמחה דהיינו

,שמחה של  דבר הרגשת מחמת  נשיאותו או הלב  הרמת על מורה משוש או ששון

" מלת "שש כי  בשרש שיתבאר כמו נשא מן  קבלת"שא" או ההכנה על הרוב על ושמושו .

" כמו אתכםהשמחה להיטיב  עליכם יהוה ׂשׂש סג)"ּכאׁשר כח, לטֹוב"(דברים  עלי (שם"ל ׂשּוׂש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ט) עלי"ל, י ׂשיׂש ּכּלה על חתן  ו׳)"ּומׂשֹוׂש םב, .(ישעיה ְִִַַַָָָָָ

"שמחה עלץ באדם שתתהוה שאפשר  בה, וההתמדה השמחה המשכת  על הונח "

בזכרון תמיד ותתחדש הרבה זמן כשתמשך  אך  תסתלק. רגע  וכמעט שעה, לפי וגיל  וששון

" יקרא "עלז נושא-השמחה כמו ּביהוה " ל ּבי  א)"עלץ ב, בא ׂש"(שמו״א ואעלצה ט,"מחה (תהלים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

קריה "ג) ּתעלץ צ ּדיקים  י)"ּבט ּוב יא, "(משלי שם  זה וכמו בסמעלס. """ כגון  ּבאהביםך "נתעּלסה ְְְְֲֳִִִִִַַַָָָָֹ

יח) ז, בצד(שם עלץ  כמו בסמ"שהוא המתחלפת ""י ושם לפעמים . התראּותעלז ך  על מורה "ְִָ

" כמו תנועותיו ובכל השמחה בעל  של  הפנים על ניכרת שהיא לחוץ והתגלות  ֶּפןהשמחה

הערלים ּבנֹות  כ)"ּתעלזנה א, יעלזּו"(שמו״ב ר ׁשעים מתי  ג)"עד  צד, ע ּליזים"(תהלים ׁשאֹון "חדל ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ

ח) כד, ע ּליזה "(ישעיה ב)"קריה כב, .(ישעיה ְִִַָָ

" הטובה חדוה שהרגשת  חדוד לשון והוא הטובה הרגשת התחלת רגע  על  מורה "

" שרש עיין  חוד, לה היה מקדם ,"חדכאילו נשערה שלא הפתאומית השמחה על  ומשמש .

" כמו חוד. לו שיש כדבר  ביותר פועלת היא  באה יתר ֹווכשהיא ט)"וּיח ּד יח, שהיתה (שמות , ְְִִַַ

ורז  ביותר . השמועה מן ונתפעל פתאום  עליו באה מצרים  ואבדן  ישראל מהצלת ל"הבשורה

א) צד, לה (סנהדרין שיש כמחט עוקצתו השמחה שהיתה חדודין, חדודין  בשרו שנעשה דרשו

לו .271. די כלומר

בישועתך"272. ל"אגילה כיון ואפשר  אלו. מלים במקרא מצאנו טו)לא  ט , יש(תהלים ג' בפסוק ושם
נרננה. לאל "ׁשירה תורה: לשמחת  ופזמונים שירים ספרד , עדת לפי הנאמר  לפיוט  שכיון ואפשר ְְִֵָָָ"אשמחה".

ונ ׂשמחה". ְְְְִִָָָונגילה
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ז  שהביאם  ומה חדוה. בשם המובן  שהוא שאינו "חוד מצד  הוא  דוקא, הזה במקום כך לדרוש ל

" לשון  השמועה חדוה נופל  היתה לא  וכאן  הפתאומית, הטובה והבשורה השמועה על אם  כי  "

" שנאמר כמו זאת  שמע  כבר שהרי אלהיםפתאומית ע ׂשה אׁשר  ּכל את מדין  כהן יתרֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוי ׁשמע 

עמ ֹו ּוליׂשראל א)"למ ׁשה יח, כך .(שמות על צער לו שהיה ודאי אלא למדבר. בא כך דעת ועל ְְִֵֶַַָֹ

אלא בדבר . שמח שהוא ולהראות  עצמו את להכריח צריך  יתרו היה הדבר משה לו וכשסיפר

על ניכר והוא  מאליה. הבאה אמיתית לשמחה והכרח, באונס הבאה השמחה דומה שאינה

ז  דרשו לפיכך  לא. או אמיתית  שמחה כאן יש אם  הפרצוף  ""צורת כאן  שנאמר שזה "וּיחּדל ְִַַ

עוקצתו. מחט כאילו פניו, צורת על נגלה הפנימי  צערו שהיה לרמז

" כגון  חדוה ּבמקמ ֹושימושי  וחדוה כ״ז)"עז ט״ז מע ּזכם"(דהי״א היא יהוה "חדות ְְְְְִִֶֶֶַָָֹֹֻ

י) ח, בדבקות(נחמיה המשתדל  אבל הזמן. בהמשכת והולך  מתמעט שמחה של דבר שאר כל כי 

ב ית '."השם  וגדלו ממעלותיו חדשות תמיד להשיג  ומוסיף  תמיד מתחדשת  שמחתו ה

" "דיצה שם  במקרא  אחת  פעם רק נמצא שלא למה ּדאבה " ּתדּוץ  מא,"ּולפניו (איוב ְְְַָָָָָ

שה יא) הדאבה. היפך על מורה שהוא רוח ,דאבה "נראה כהית  היא  טהרתדיצה "ו 273" [היא] " ְִַ

היא אבל  מבחוץ מחודשת  טובה הרגשת מחמת  באה שאינה שמחה מין והוא ונקיונו. הרוח

תמיד שהם  אדם  בני יש ולהיפך לב, וטובי  שמחים תמיד בטבעם שהם אדם בני  בקצת  בטבע 

רוח . ונכאי  עצבים 

" וגגלמן ע ' מן מורכב  ׁשם  והוא עגול, ׁשם עי"" שה[אות] כמו "ל, התנועה על מורה ן  ֵֵ

ו  במקומו, ׁשםגל"שיתבאר ענין והוא בעגול תנועה בעגול וירצה העגולי. הסבוב  על מורה "ֵ

" צדק מעגל ג)"במע ּגלי כג, "(תהלים הטבעת  ויקרא  ""עגיל. וכּומז , עגיל  נ)"טּבעת  לא, על(במדבר ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

שהטבעת צד. מכל עגול  שהוא המבטל274שם  בו, לחתום חותם בו שיש צד, מכל  עגול אינו

" נקרא שלפיכך עגולו. החותם .טבעתצורת בטיט טובע שהוא  מטבע  מלשון הוא275" והעגיל

צד . מכל העגול 

" בשרש ומבוארת ."אףמלה.

שהוא עד וחלוליות נקבים נקבים  בו שיש דבר והוא הספוגיי , הדבר  על  מורה ֵׁשם .

לבלוע נח ואינו אדוקים  הרכבתו שחלקי המקשיי הדבר היפך  שאצלו, לח דבר כל ובולע  סופג 

" ׁשם ענין  והוא אלגמאדבר . ה[אות ] בתוספת  """ ּגמאף ּתבת  לֹו ג)(שמות"וּתּקח תיבה ב, דהיינו , ִֵֵֶַַַֹ

ג ועושין במים  הגדל הספוגיי הרך  הקנה והוא מגמא  רך"עשויה שהוא לפי  מחצלות  ממנו כ ֶֹ

מאיסה.273. או חמיצות  של  רוח מצב  כלומר  "מיסמוהט ", בלועזית תרגומו כתב רבינו  כאן

"עגיל ".274. מלת לה מצורפת שאין טבעת

השעוה 275. בחומר טובעת וכמו נכנסת  הטבעת  שבראש והּבליטה טיט , או שעוה כמו רך  חומר בתוך  ְְִַָמטביעים
הטיט . או
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" וכן  ב ּצה וקל. ּבלא ּגמא  יא)"היגאה ח, הגמא(איוב אבל שהוא, מקום  בכל  גדלים צמחים ששאר  ְְֲִִֶֶֶָֹֹֹ

יקרא תלמוד ובלשון  תמיד . לחלוחית  בה שיש בּבצה אלא  גדל  ואינו יתירה לחלוחית  ִָצריך 

""גמי" גמי, עליו א)"כורך ח, ובשיפה״),(יומא "(״בגמי והפעל גמא. מן  ורצועה חוט והוא ּברע ׂש, ְִֶַַ

ארץ יגּמא כד)"ורגז לט, כ(איוב ורגז ברעש הארץ על ברגליו שמקיש קרקע"פירוש שעושה עד כ ְְֶֶֶַָֹ

עליה גדל שהגמא כקרקע שהיא עד וחלולה רפויה [שתהיה] בלאדע,קשה או 276(מאכט מאר ׁש). ֶַָ

" ענין  שואףיגּמאיהיה כך ספוגיותו, מחמת הלחלוחית ששואף  הגמא כמו הרוח שאיפת  לשון " ְֶַ

" הענין  לזה קרוב ורגז. ברעש האויר את  קדימה הסוס ּפניהם  ט)"מג ּמת א, שאיפת(חבקוק פירוש ְְִֵֶַַָָ

" כמו לאחור , ולא  לקדם תמיד פונה אהלרוחם  קדם ח)"הן  כג, "(איוב ׁשֹואףוכענין מקֹומֹו ואל ְְֱֵֵֶֶֶֶֹ

ח)"זֹורח א, ב(קהלת לומר פניהם"ורצה לחזורמגמת ולא השונא לצד להתקרב לב בעלי  שהם " ֵַ

" כמו גמא לשון  מציצה שהיא קלה לשתיה הושאל  המים  את  הגמא  וממציצת  ְִִִַהגמיאינילאחור .

מים מעט  יז)"נא כד, המוסר(בראשית מדרך כשיעור277שהיה מעט, אם כי  הרבה לחפוץ שלא ְִַַָ

שפתיו. בין בדוחק המשקה וגומע מוצץ הוא  מעט רק לשתות  רוצה שאינו וכל  הגמא. מציצת

" יקרא  התלמוד בעיגמיעה ובלשון  """ גמיעה ן  ב)"כדי עו, חיה),(שבת גמועי"[(גמיעה ליה "מגמע 

ב) עד, ].(פסחים

"האלגם בתוספת """ אגם  ׁשם מיםף ח)"אגם  קיד, "(תהלים אגמיהם. ועל יאריהם  "על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

יט) ז, תמיד(שמות והיא ביותר  מי -הגשם  סופגת ספוגיית  שהיא שלפי  וספוגיית  רכה קרקע  ֵוהוא

" חוח מין  ויקרא ורטובה. בנו אגמוןלחה האמנתי"" התאר  ולפי278ו "ן  באגמים. שגדל שם  על

" כמו דגים בו לצוד  אותו לוקחין בראשו ועקום כפוף  ּבאּפֹושהוא אגמן  כו)"התׂשים מ, (איוב ְְֲִַַָֹ

רא ׁשֹו" ּכאגמן ה)"הלכף נח, "(ישעיה כמו אגמון כפוף דבר כל יכנה וממנו ואגמֹון. (ישעיה"ּכּפה ְְְְֲִַַָָֹֹֹ

יג) ו ּכּפה "שה ט, עגול. וחצי כקשת צדדין  משני הכפוף בנין אחדאגמון"" מצד  רק הכפוף הוא " ִָ

" אגמון מראשו הכפוף כלי  מין יקרא וכן  עגול. ואגמןכרביע  נפ ּוח יב)"ּכד ּוד מא, כעין(איוב והוא ְְְַַָֹ

כפוף . שצוארו כלי-הצורפים

" כמו וקלקול ההשחתה מן  השמור על מונח – והּצילפעל ּגנֹון  וגו' צבאֹות  יהוה יגן  "ּכן ְְִִֵֵָָָ

ה) לא, הּזאת"(ישעיה העיר על לה)"וגּנֹותי  לז, "(שם והדגיש .ּביד  צרי מּגן  כ)"אׁשר יד, (בראשית ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

" וכן עליהם. המגין אתה שתהיה ברשותך  האויבים  שהביא י ׂשראלדהיינו  ח)"אמּגנ יא, (הושע ְְֲִֵֶַָ

מגן יקרא וחצים חרב  ממכות  להגין  המלחמה וכלי האויבים . מגן  תחת  אותך אביא איך דהיינו

"ל מגן א)"אנכי  טו, "(בראשית ורמח. יראה אם  ח)"מגן  ה, ּתמ ּגנּך"(שופטים ּתפארת (משלי"עטרת  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ט) "ד, הלב  לחיצת  יקרא כך משום שלך, מגן תהיה ""מגןפירוש לב, מג ּנת להם  ג,"ּתּתן  (איכה ְִִֵֵֶַָ

ה סה) כאילו ומסוגר סגור הלב  מזה שיהיה בלחץ . והוא מבחוץ אויר מקבל  ואינו בעדו מגן  יה

" הגינה הענין  הּגדרת  יב)"ּבפני  מב, שם(יחזקאל יעברו שלא  להגן  העשוי  ומחיצה גדרת  והיינו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

והיוצאין . הנכנסין 

בוץ.276.

ב .277. פו, פסחים לזה בדומה עיין

במהדורתנו278. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" ואילנות  ירקות זורעים  שבו השטח  יקרא וקלקול  השחתה מן  שםגןמגן  על  "

ע רגל כף ממדרך משומר  מקום אילנות"שהוא  של שטח שאר  כן שאין  מה שסביביו, וסייג גדר י 

" שרש עיין לכל. ומופקרים  בגדר גדורים שאינם תבואה ושדה ""ערסרק אבל עלגן. נקרא  "

" וכל  הנזק. מן  ומשומר בגדר שמסובב איכותו ואילנותגןשם  ירקות בו שיש שטח כולל סתם  "

" יקרא  בלבד ירקות  בו שיש וכל הירק ביחד. ""גן כמו הּירק , ּכגן ברגל ט)"והׁשקית יא, (דברים ְְְְְְִִַַַָָָ

ירק " לגן  לי  ב)"ויהי כא, "(מל״א יקרא בלבד אילנות  בו שיש וכל ""פרדס. ששם ונראה "פרדס. ְִִִַָָ

" מן  ו פרמורכב  ""דס"" ו פר. ורביה, פריה לשון  "דס"" כמו נאה אילן  שהוא הדס לשון ְוהּוא"

ההדּסים ּבין ח)"עמד  א, והדס"(זכריה ׁשּטה יט)"ארז מא, ורבים(ישעיה פרים  ששם גן והיינו . ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

" שאמר  כמו נוי , לשם עשוי והוא ּופרּדסיםההדסים ּגּנֹות  לי  ה)"ע ׂשיתי ג, גנות(קהלת והיינו ְִִִִֵַַָ

בהם . לטייל  נוי  לשם ופרדסים  הבית , "279לתשמיש שם שהושאל שלפרדסאלא  גנות לשאר "

" כגון  רּמֹוניםאילנות ּפר ּדס  יג)"ׁשלחי ד, ה (שה״ש הנחת  עיקר אבל הדסים .פרדס". של גן  על " ְְִִִֵַַָ

" יקרא  הירקות על [מים] לזרוק בגן שמשתמשים ההוא  ""אגןוהכלי  הּסהר, א ּגן שה״ש"ׁשרר) ְֵַַַַַָ

ג) ּבא ּגנת"ז, ו)"וּיׂשם  כד, .(שמות ֶַַָָָֹ

" פעל  נגזר ופרדס בגןנגןגן שיש שכשם לגן. מתדמה שהנגון  פירוש נגינה, לשון "

ערוגות בו ויש ועקומות, ישרות  נטיעות של  שורות ושורות ורמים, ונמוכים  גבוהים  צמחים 

וסדר בערך קצובים  קולות בנגון יש כך וכדומה, ותלוליות ומעגלים  ושבילים  וקטנות, גדולות 

שוב יתחלק בכללו השיר  ערך על המורה והנגון  וכדומה. ומסילותיהם ורבועיהם  מיוחד,

""שיר"ל בשרש שיתבאר  כמו ישר מלשון ו "שר, ו זמר"; אילן . של ויחור זמורה מלשון "נגינה ""

" "גןמלשון  יקרא  וסדרו הניגון מערכת והיודע  וכדומה. גן , בשרש כמבואר נגן" "יודע  או "מנגן"

" - חילסתם וגּבֹור נּגן יח)"ידע טז, מנּגן"(שמו״א לי  טו)"קחּו ג, ואומן(מ״ב מומחה והיותר . ְְְִִִֵֵֵַַַַֹ

" יקרא הזאת נגןבמלאכה "מטיב נּגן" ּומטב קֹול  לב)"יפה לג, צלצול(יחזקאל בקולו שיש שמי  . ְִִֵֵֵֵֵַַ

" יקרא ומתקבל  קולנאה האומנות"יפה צד על  שיר כלי בקול או בקולו לשמש והיודע  ,

" יקרא מחשבת  נגןומלאכת ""מטיב נגינות שיר מין ויקרא ּבנגינֹות. א)"למנּצח ד, והוא(תהלים ְְִִֵַַַ

מן מיוחד למין  המוכשר  שיר כלי שיש השירים . ממיני מין כל  בו לנגן  המוכשר שיר  כלי מין 

וה  אחר. לשיר  מוכשר ואינו ש נגינות"השיר  ואפשר השיר. מיני לכל מוכשר היה ְֶֶַהּגדרת""

יב)"הגינה  מב, עליו "ג(יחזקאל שעמדו הדוכן  בפני נעולה ומחיצה גדרת והיינו נגון  מלשון כ  ֲִָ

280.(קאהר)המשוררים

" נקרא ביניהם  הפסק שאין  עד בדבר דבוק כל הנגיעה. על מונח "געפעל או "נגע"

האמנתי"בנו  יכול281ו "ן-נפעל  ואינו בפניו שעומד  בדבר שנוגע  ההרגשה מן  נפעל שהנוגע  לפי 

" פעל בא  לפיכך  עוד. "נגעלהתנועע  נפעל בלשון הרוב על ירכ ֹו" ּבכף כו)"וּיּגע לב, לא"(בראשית ְְִֵַַַֹ

רמ"א 279. השתמשו ד )לכן סעיף סוף רמו סי ' יו"ד בפרדס ".(שו"ע  "טיול  בניב

מקהלה.280. עבור  לועזית  ְֵַָמלה

תפ 281. הסביר  במהדורתנוהרב  שלמה", "יריעות בספרו אלו  אותיות  של תשע "ו)קידן  23-40.(שנת  עמ'



גימ "ל 129אות 

יד ּבֹו יג)"תּגע יט, ת ּגע ּו"(שמות לא ח)"ּובנבלתם  יא, בלשון (ויקרא בא 282(אקוזאטיף)ולפעמים  ְְִִִַָָָָֹ

" נגענּוכמו לא כט)"ּכא ׁשר כו, נגע "(בראשית ט)"לבל ּתי  ב, בזה.(רות זה הגופות  נגיעת דהיינו ְְְְֲֲִִֵֶַַָֹ

ב ישמש הרוב  בי283(דאטיף)ועל  ב [אות ] ""אם כמו הּזה ת ּבאי ׁש יא)"הּנגע כו, לא"(בראשית ִֵֶַַַָֹֹ

יד ּבֹו יג)"תּגע יט, "(שמות מלת  עם ולפעמים  ""על. הּׂשדה . ּפני  על י ּגע  טז)"אׁשר  יט, (במדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָ

הרעה " עליהם  נגעת  לד)"ּכי כ, ׂשפתי"(שופטים על  זה ז)"נגע  ו, עליון(ישעיה נגיעת  והוא  ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

" מלת  עם  ולפעמים  שאפשר"אלבתחתון. הדבר, סביבות והמשמוש הנגיעה על מורה ,

" כמו עצמו בדבר הנגיעה מזה אליה שימשך לנּגע נתּתי ו)"לא כ, היינו (בראשית פשוטו לפי ְְִִֵֶַַָֹֹ

תמשך כזו ארעי  שמנגיעת  ידים , ומשמוש ונשוק חבוק של מנגיעה אפילו אותך שמנעתי 

" וכן  ממש. תשמיש של  הּקד ׁשהנגיעה אל  י ּגע ּו טו)"ולא  ד, כלל(במדבר יתקרבו שלא דהיינו ְְִֶֶַֹֹ

בכלים הנגיעה אל שיבואו הדבר  קרוב לכן קודם  יתקרבו שאם  הכסוי , קודם הכלים בתחום

" וכן ּבׂשר ֹועצמם . ואל עצמֹו אל ה)"וגע ב, ולא(איוב מת הוא כן שאם  ממש בו לא דהיינו ְְְְֶֶַַָ

" יברכּךשייך ּפני אל לא גופו 284.(שם)"אם  אל המכות  שימשכו לגופו בסמוך כלומר רק ְְִֶֶֶָָָֹ

" וכן  הּלחםובשרו. אל ּבכנפֹו יב)"ונגע ב, נמשך"שע(חגי ומשקין האוכלין סביבות משמוש י  ְְִֶֶֶַַָָ

ושלישי שני ראשון  נוגע  כאן שיהיה עד בחבירו נוגע שוב האחד שיהיה או בהם . שנגע 

285ורביעי .

" מלת  עם ויגע"עדמגיע  ממקומו שיעקור לא הנוגע, התפשטות  על  ומורה ,

" כמו רחוק. בדבר  שיגע  עד  כך  כל ויתפשט  במקומו שישאר רק נגע ּובדבר, יעזר (ישעיה"עד ְֵַַָָ

ח) ל ּב"טז, עד נגע  יח)"ּכי  ד, וּתּבהל"(ירמיה  עדי ה)"ּתּגע  ד, בודד(איוב מוכרת, בא ולפעמים . ִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הבי ""משימוש כמו ועד , ואל, הערבת , עד ּתטמא הּנגעת כב)"והּנפ ׁש יט, מן(במדבר והפעל  . ְְִֶֶֶַַַַַָָָֹ

" "הגענגע  כמו עומד  [פעל-] ולפעמים  נוגע, להיות  הדבר עשות שהוא הּׁשמימה " מּגיע  "ורא ׁשֹו ְְִַַַָָָֹ

יב) כט, ׂשה "(בראשית ּדי  יד ֹו ג)"ת ּגיע  ה, אסּתר"(ויקרא ּתר  טו)"ּובהּגיע ב, [פעל-](אסתר ולפעמים , ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ

" כמו לרגליו יוצא כה)"וּתּגע  ד, הּמׁשקֹוף"(שמות אל  כב)"והּגע ּתם  יב, "(שמות הקל ובפעל וּיּגע. ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָ

הּׁשביעי א)"החדׁש ג, בבי(עזרא ולפעמים ,"" ּבביתת בית  ח)"מּגיעי ה, בלמ(ישעיה ולפעמים  ד". ְְִִִִִֵֶַַַַַֹ

לרגליו " כה)"וּתּגע ד, לּמלכּות"(שמות יד)"הּגע ּת ד, יּגיע"(אסתר לעב  ו)"וראׁשֹו כ, ולפעמים(איוב . ְְְְְִִַַַַַַַַַַָָָֹ

" מלת  "אלעם הּמׁשקֹוף" אל  כב)"והּגע ּתם  יב, אליהם"(שמות הּגיע  כו)"ּומה ט, ולפעמים(אסתר . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

" מלת  "עדעם יּגיע" צּואר ח)"עד ח, עפר"(ישעיה עד ה)"יּגיע ּנה כו, מוכרת(שם ולפעמים  . ִִֶַַַַַַָָָָ

הּגיע ּו"  הּמל יד)"וסריסי ו, הּגיע"(אסתר הּזמיר ב,"עת מלתיב)(שה״ש גדרת  הגעה ומלשון  . ְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

"גוע" כמו הדבר, מיתת  המורה יגוע" ּבארץ  א ׁשר יז)"ּכל ו, וּימת"(בראשית ח)"וּיגוע  כה, (שם ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

לגֹוע" ּתמנּו כח)"האם יז, "(במדבר מלשון כולם כעניןהגעה , וקצו, תכליתו עד  הדבר  שהגיע  " ְְִִַַַ

המשפט .282. של נשוא

לספרנו .283. במבוא ביאורו עיין

שמיא .284. כלפי לקלל ייכשל אם  אותו לנסות שייך לא מת , הוא אם  כי

חז"ל285. טז:-יז.)כדברי .(פסחים
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למּות" ימי קרבּו יד)"הן  לד, ימינ ּו"(דברים מלאּו קּצינ ּו יח)"קרב ד, יבֹוא"(איכה יֹומֹו (שמו״א"אֹו ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָ

י) ודומיהם .כו,

לגנאי תמיד יהיה דבר , בשאר  לא באדם הנגיעה כשתהיה שבמקרא נגיעה לשון כל

" כמו ּובאׁשּתֹוולרעה, הּזה ּבאי ׁש יא)"הּנגע  כו, ּבהם"(בראשית לנּגע  נּוכל יט)"לא  ט, ּכי"(יהושע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ּבנ ּו נגעה יד ֹו ט)"לא ו, ּב"(שמו״א לגעת  ע ֹוד יסיף י)"ולא  יד, במׁשיחי"(שמו״ב ּתּגע ּו (תהלים"אל ְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֹֹ

טו) ל ֹו"קה, אׁשר ּבכל יא)"וגע  א, עינ ֹו"(איוב ּבבבת נגע  ּבכם  יב)"הּנגע  ב, נגיעה (זכריה כולם  ענין  . ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

" כענין  והשחתה. הפסד ממנו שנמשך  לאי ׁשבחוזק והיית ב)"וחזקּת ב, מופלג(מל״א איש דהיינו ְְְְִִַָָָָ

פשוט . מאיש "286יותר פעל שיורה ההוראה מזאת  הושאל שםנגעלפיכך  לגנאי , הנגיעה על "

בנגע" השם  מאת הבאים יסורין שאר או הצרעת להוראת  """ כמו צרעתה, ב)"נגע  יג, (ויקרא ֶֶַַַַָ

אדם" ּבני  )"ּובנגעי  יד ז, מחלה "(שמו״ב ּכל נגע  לז)"ּכל  ח, לבב ֹו"(מל״א נגע איׁש ידעּון  (שם"אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לח) ובפעלים ּפרעה . את יהוה יז)"וינּגע יב, י ׂשראל"(בראשית וכל יהֹוׁשע  טו)"וּיּנגע ּו ח, (יהושע ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ

" הרעה. אליהם  נגעה כאילו עצמם  את  ינ ּגע ּושעשו לא אדם  ה)"ועם עג, ּכל"(תהלים נג ּוע ואהי ְְֱִִַָָָָָָֹֻ

יד)"הּיֹום היד .(שם בחזקת  בו נגעה ה' שיד  נגיעה, מלשון כולם ודומיהן  ַ

" פעל נגזר והנגיעה יגעהזה המרובה הטפול שהוא והעמלות  היגיעה להוראת "

" בחוזק. מצריםבמלאכה יגיע יהוה: אמר יד)"ּכה מה, ּכּפי"(ישעיה מב)"יגיע לא, ּפרי"(בראשית ְְְְִִִִִַַַַַַָֹ

 יגיע וכל  לג)"אדמת כח, ּכּפי"(דברים יגיע  תמאס ג)"ּכי י, לארּבה "(איוב עח,"ויגיעם (תהלים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

יגיע ֹו"מו) זרים יא)"ויב ּזּו קט, "(תהלים והפעל העם. ּכל את ׁשּמה ּתי ּגע  ג)"אל ז, דהיינו (יהושע ְְְִִֶַַַָָָָָָָֹ

" העם . את תטריח ּבּהשלא יגע ּת לא אׁשר יג)"ארץ  כד, להע ׁשיר"(שם ּתיגע ד)"אל כג, (משלי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ

"ּבע ֹונתי הֹוגע ּתני  ּבלבֹונה; הֹוגע ּתי כג-כד)"ולא מג, לנ ּו"(ישעיה הּונח ולא ה)"יגענּו ה, .(איכה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ג נקרא רבה ויגיעה טורח  מחמת הבא ""והליאות  "יגעכ ויגע" עיף יח)"ואּתה כה, דהיינו (דברים ְְֵֵֵַַַָָָָ

" הדרך . וטלטול יגיעה מחמת ידיםחלוש ּורפה ב)"יגע  יז, יד ֹו"(שמו״ב יגעה ּכי י)"עד כג, (שם ְְִִֵֵַַַָָָָָ

כח" יגיעי ינּוחּו יז)"וׁשם  ג, ּבאנחתי"(איוב ז)"יגע ּתי  ו, בקראי"(תהלים ד)"יגעּתי סט, "(שם לא. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

ייגע ולא כח)"ייעף מ, .(ישעיה ְִִָָֹ

" העוף כנף נקרא הדבר, לעצם  חוץ המתפשט דבר  כל על הונח  שם . שם"גף. על ,

" המשנה בלשון אם כי  במקרא נמצא ולא  העוף. לגוף  חוץ  גפיו שמתפשט ב)"נשתברו נו, (חולין

" "גףאבל  גף  הצדדים  מן  המתפשט הבנין צלע  יקרא  במקרא קרת" מרמי ּגּפי ג)"על ט, .(משלי ְֵֵֶַַָֹ

" כמו גוף נקרא  בעלי -חיים  ּבניו וגוית ּגּופת ואת  ׁשאּול  ּגּופת יב)"את  י, שם(דהי״א על ְֵֶַָָָֹ

אדם , של עצם  והיא התפשטות לה שאין הרוחניית  הנפש אל בערך שהוא הגשמית, התפשטותו

"כנף" בשרש כמבואר הדבר מגוף המתפשט ""גו " הענין מזה יצא. ּבגּפֹו יבא ּבגּפֹו (שמות"אם ְְִֵֵַַָֹ

ג) האלכא, ובתוספת  לבד, בגופו ""דהיינו אג ּפיו ף יד)"וכל  יב, אג ּפיו "(יחזקאל ועל  עליו "אמטיר ְְְֲֲִַַַַָָָָָ

כב) לח, ככנפים .(שם לו שהם  לו חוצה המתפשטות  החיילות  והם 

דן286. המחבר  שהרב לנושא נוגעות  אינן  שלכאורה אלו, מלים  לכאן נשתרבבו  איך מבין אינני המגיה: אמר
כאן . בו
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 נו ""ה[אות] שם והנו נגףן  לאיש מאיש המתפשטת המהלכת  המכה להוראת  ן""

האמנתי "287ו "מנפעל  במובן ואין מגוף . גוף  שנפעל גנגףדהיינו רק דוקא  מיתה שאר"" כ

ע אם מחבירו קולט  שהאחד  לאיש, מאיש על"מּכה-מהלכת מתפשט שהחולי  טבעיי חולי י  ַָ

" כמו רבים  נגףאישים יׂשראל ּבבני יהיה יט)"ולא ח, ורפֹוא"(במדבר נגף מצרים  את  יהוה "ונגף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

כב) יט, "(ישעיה כמו מתפשטת  טבעיית  מכה או ּבצפר ּדעים, ּגב ּול ּכל את כז)"נגף  ז, או (שמות , ְְְְְִֵֶַַָֹ

" כמו רבים  על מתפשטת מצריםמיתה את  כג)"לנּגף  יב, הּנגף"(שם החל וגו' הּקצף יצא  "ּכי  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יא) יז, ּבּמּגפה "(במדבר יד)"הּמתים  ג(שם ויאמר הבחיריית". המכה על  לה 288כ  חוצה המתפשטת  ְִֵֵֵֵַַַָָ

" הרה כמו אּׁשה כב)"ונגפּו כא, שבצדם .(שמות האשה על המכה ופשטה זה את זה מכים שהיו ְְִָָָָ

רעהּו" ׁשֹור את איׁש ׁשֹור י ּגף לה)"וכי  ופשטה (שם תומו לפי ברגליו או בקרניו נוגח  שהיה ְִִִֵֵֶֹ

ומגפה  נגף  ענין וכן לנגיחה. נתכון שלא הכתוב , דיבר  תם בשור  כי  שאצלו, השור אל הנגיחה

" מלחמה, לפנישל נּגפים וגו'  ז)"איבי כח, י ׂשראל"(דברים ב)"וּיּנגף ד, גדֹולה "(שמו״א מ ּגפה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

בעם יז)"היתה רק (שם שנהרגו דוקא לאו הצבא, אנשי  רוב  על חרב מכת  התפשטות  דהיינו ְָָָָ

" וכן בשביה. נלקחו ומקצתם פצועים, מקצתם  חללים , נגףמקצתם  יד)"ּולאבן  ח, כלומר(ישעיה ְֶֶֶֶ

ג ויאמר בו. נכשלים שרבים  ""אבן  "נגףכ כמו מגפה בשעת  המוכה היחיד על את" יהוה וּיּגף ְִֵֵֶַָֹ

וּימת לח)"נבל כה, הּילד"(שמו״א את  ידוד טו)"וּיּגף יב, לחלי"(שמו״ב ּבמעיו יהוה (דהי״ב"נגפֹו ְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

יח) במגפה.כא, להשתמש הרגילה מיתה מעין דהיינו

"נו גף ה[אות ] בתוספת """ שם  לבסוף, השריגיםגפןן שם על גפן  נקרא וגפנים . "

כנפים . כמו הצד מן  יוצאים והם  אילנות , שאר מבכל יותר ממנו המתפשטים והזמורות הרבים

" "גףמן פעל ""הגפה " כמו דלת הגפת לשון ואחזּו, הּדלת ֹות ג)"יגיפ ּו ז, הדלת(נחמיה כי  ְֱִֶַָָֹ

השו  המצומצם ככנף היא נעולה כשהיא  העוף , גף  כגףכעין היא  פתוחה וכשהיא  הגוף , על כב 

" לשון  לפתיחה והן  לנעילה הן  הדלת  תנועת על יפול לפיכך ע ׂשֹותהגפה המופשט. דהיינו "ֲ

" כענין הגף ׁשרׁשיה מעשה י)"וּתׁשרׁש פ, הּמזּבח"289(תהלים את  יג)"וד ּׁשנּו ד, שאמרו (במדבר וזה . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ב)ס "בש  יא, דלתות"(ערכין בהגפת לסייע  נקראתשהלך  הסגירה כי הדלתות , סגירת  אינו "

" כמו שערים ׁשעריםנעילת נעילת על ּגבר א)"ּבן  ה׳ הדלת ,(שקלים התנועעת תקרא ההגפה אבל ְְִִֶֶֶַַָ

יכול אחד אדם  היה ולא מאד כבדות המקדש שערי דלתות שהיו לפתיחה. והן לסגירה הן

" שאמר זהו והנה. הנה ואחזּולהניעם הּדלתֹות  יגיפ ּו וכו' הּׁשמׁש חם  ג)"עד ז, יפתח(נחמיה לא . ְֱִֶֶֶַַַָָֹֹ

אח וגם וכלל , כלל בידם"השער  הדלת  דלתות יתפשו רק נעול , ולא  פתוח לא יהיה לא כ

" ענין זהו והיוצאין. הנכנסין אחר ולסוגרם  והיוצאין, הנכנסין  לפני ."יגיפו לפותחם 

" אורח עוברי  לפני  ולהפתח לינעל  העשוי  השדות גדר  התלמוד בלשון  כמו גּפה יקרא " ַָ

ול ּגדי ׁש" לּגפה ב)"סמּו ו, הגדר"(פאה אחר  או הגפה אחר ב)"מצא  כה, מציעא הגפת(בבא מלשון ְִַַָָָָ

במהדורתנו287. שלמה", "יריעות בספרו אלו  אותיות  של תפקידן  הסביר תשע "ו)הרב 23-40.(שנת  עמ'

החופשית .288. בבחירתם  לזה, זה מזיקים אדם  שבני  מה

והיפוכו .289. לדבר זו במלה שימוש יש כלומר
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" יקרא השער, עובי  שהוא לעולם , סובבת הדלת שבו השער ושטח "אגףדלת . ולפנים" האגף  מן 

כלחוץ ולחוץ  האגף  מן ב)"כלפנים, פה, "(פסחים החבוק התלמוד בלשון יקרא  וכן ""גפף. המגפף,

א)"והמנשק  סג, כנפים .(סנהדרין פרישת כעין  והוא  בידיו שמחבקו חבוק והיינו

חיים רוח בהם  שאין בדברים טלטול מין  שהוא  הגרירה, על הראשונה הנחתו פעל .

חיים , רוח בהם שיש ובדברים בגרירה. רק בגלילה לא למקום , ממקום  נגרר הדבר כשיהיה

" יקרא  כאן ופעם כאן פעם מתגורר רק קבוע  מושב למתטלטל יהיה הנחה "גרכשלא  ולפי . ֵ

" משרש ופעלים שמות  עוד נגזרו הזאת  חיים"גרראשונה רוח בהם  שאין  בדברים  גרירה מענין .

הּנּגרים" יד)"וכּמים  יד, מּזה "(שמו״ב ט)"וּיּגר עה, נּגרה "(תהלים מט)"עיני  ג, נזילה (איכה ענין והוא ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

" יקרא במתינות שהמתנועע  ""נוזלבמתינות. יקרא טפה טפה והיורד  במתינות"נוטף, והיורד .

" יקרא  טפה טפה לא  גם  במהירות ""יגרלא אמר  ּגר. מעם נחל ד)"ּפרץ כח, ממקום(איוב פירושו ִֵַַַָָ

מ ה[אות] ובתוספת  שוטף. נחל פרץ  משם בנחת , נגרים  רק המים  שם  שיש "שהיו עצם יקרא ם

" מח  "גרםבו נקרא  מוח בו שאין שעצם  לתוכו. הניגר השמניי  והמיץ  המוח שם  על ,"עץ"

" בשרש כמבואר כעץ  ""עץשיבש נקרא מוח בו שיש ועצם  "גרם. כמו ּגרם" חמר "יּׂשׂשכר  ֲִֶָָָֹ

יד) מט, "(בראשית והפעל מוח . בהם שיש עצמות בעל חמור  יגרםפירושו כד,"ועצמתיהם  (במדבר ְְְֵֵֶַָֹ

"ח) וכן שבהם. המוח מוצץ שיהיה בגרמיהם  מעשה ּתגרמישיעשה חרׂשיה כג,"ואת (יחזקאל ְְֲִֵֶֶָָָ

"לד) לתוכם. הניגר המיץ  מציצת  הּמעלֹותדהיינו ּגרם  יג)"אל ט, מרזב(מ״ב מין  הוא  הנראה כפי  ֲֶֶֶַַ

" גרגיר ענין  זה גם לתוכו. ניגרים הגג אמירשמימי  ּבראׁש ּגרּגרים ו)"ׁשלׁשה יז, ענבה (ישעיה כל ְְְְִִֵֵַָָֹ

" יקרא לתוכו ניגר שהמיץ  פרי ."גרגרשל

" גרירה מנּפצ ֹותמלשון גר ט)"ּכאבני  כז, השדה (ישעיה פני  על המתגוררות  אבנים דהיינו ְְְִֵַָֻ

" והפעל מאספם. אבניה ואין לּגי ו)"והּגרּתי א, "(מיכה הענין חרבמזה ידי  על  יח,"והּגרם  (ירמיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

מ ּגרּתה "כא) לארץ  מה)"וכסאֹו פט, "(תהלים כמו מ"הּגרּת. שה[אות] ה ", [אות ] במקום וכן"ם א. ְְְְִִִֶַַָָָָ

" שם  גרירה "גרוןמענין  בגרֹון" א)"קרא  נח, משם(ישעיה מתגוררים ומשקין  שהאוכלין שם על ְְָָ

" הנקרא קנה-הריאה שגם אלא  בגרון .גרגרתלכרס. שדבוקה שם על כך תקרא וענקים"290" ְֲִֵַָ

ט)"לגרּגרת א, אל(משלי הנגרר והמאכל  הוׁשט. שהוא הגרון מן  לחוץ יותר נראית  שהגרגרת ְְְֶֶֶַֹ

" יקרא ""גרה הגרון גרה , ד)"מעלה יא, "(ויקרא קטנה מטבע  מין  יקרא  וכן  "גרה . ּגרה " ע ׂשרים  ְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יג)"הּׁשקל ל, כשאר(שמות במקומו, קבוע נשאר ואינו ליד מיד תמיד  שמתגורר הגרירה שם על ֶֶַ

" ענין  והוא באוצר. אותם  שגונזים  הכבדות  ּכסף[ה]מטבעות  לו)"לאגֹורת ב, מטבע(שמו״א דהיינו ֲֶֶַַ

" שם וכן  שהוא. כל "אגרתקטנה הּפּורים" אּגרת  כט)"את  ט, בכל(אסתר המתגורר  כתב והיינו ִִֵֶֶַ

בפרהסיא ענינו לפרסם לאיש מאיש "291.(צירקולער)המדינה אומנות כלי  מין  יקרא  "מגרה וכן  ְֵָ

ּבּמגרה " ט)"מגררֹות ז, כלי(מל״א כשאר  בהרמה בו משתמשין  שאין  תשמישו אופן  שם על ְְֵַָָֹ

התלמוד בלשון  יקרא הכלי זה שם  ועל ומתחלק. העץ  על אותו שגוררין בגרירה אם  כי  אומנות 

גרירה.290. היא זו וגם חוצה, ונושפו אויר נושם האדם קנה-הריאה דרך כי  להסביר ואפשר המגיה: אמר

ברבים .291. תוכנו  את מכריז שהכרוז או עיר , בחוצות הנדבק  רשמי כתב  עבור  בלועזית  מלה
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""נגר"292"חר ׁש"ה  נגר, בר ולא ב)"נגר נ, זרה שתמיד(עבודה במגירה. המשמש אומן דהיינו ֶָָ

" בגדים התופר שיקרא כמו בו מלאכתו שרוב ההוא  הכלי שם על האומן  שםחייטיקרא על "

" מנעלים  והעושה בו, שתופר ה רצעןהחוט  יקרא כך המרצע , שם  על  שרובחרש "" שם על נגר  "ַָ

במגרה. תשמישו

" "גררמן  פעל דבריםאגר" אסיפת דהיינו גרירה הבא קבוץ  מין והוא  אסיפה, לשון  "

" כמו יד על יד  ועל מחולפות, ממקומות  מאכל ּהמחולפים  בּקציר  ח)"אגרה ו, ּבּקיץ"(משלי "אגר ְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ה) י, תאגר"(שם ולא ת ׁשּתה לא לט)"ויין כח, "(דברים הלשון מזה והשם  ""מגרה . נהרס ּו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַֹֹֹ

יז)"מּמגרֹות א, ּבּמגּורה "(יואל הּזרע  יט)"הע ֹוד ב, ולפעמים(חגי בגרירה. הנאסף אוצר  דהיינו ְְֶַַַַַָֻ

האל ""חסרה מן  "אגרף  כמו בחרמ ֹו" טו)"יגרהּו א, "(חבקוק ויאספנו. יאגרהו עלידהיינו יגּור ּו ְְְֵֶַָָֹ

ד)"עּזים נט, "(תהלים הקצוות. מכל עלי  ית ּגֹורר ּושנאספו ותיר ֹוׁש ּדגן יד)"על ז, והשם(הושע . ְְִִִַַָָָ

"מגור" מּסביב" יד)"מגֹור  לא, הפעל (תהלים "(כשם)תאר משקל] "מקום[על  ובתוספת"מרום" . ִִָָ

""נו  שם  "גרןן -התאר ויקב" ב)"ּגרן  ט, ּגרן"(הושע ל)"ּכתבּואת  יח, אגירת(במדבר מקום דהיינו ְִֶֶֶֶַָֹֹ

שה  נדושה; שאינה וה מגורה "התבואה הנדושה, התבואה אוצר התבואותגרן"" אוצר  "

נדושים . הבלתי  והעמרים

"גר" פעל הושאל האסיפה על  המורה "גור" כמו ופחד יראה לשון  מֹואב" (במדבר"וּיגר  ַָָָ

ג) אי ׁש"כב, מּפני תגּורּו יז)"לא א, ולהתפשט(דברים מלהתגלות  והמורא עצמו, אל אסיפה מלשון ְִִֵָֹ

כמו  שהוא ומורא  יראה כענין  להנזק, שלא  המחשבות  כל  וקבוץ אסיפת  שהוא או לחוץ .

" שענין  אלא והשגחה. ראיה מלשון  במקומו האופןמוראשיתבאר יודע  כשהמתיירא נופל "

" וענין בלבד. ההוא האופן  על להשגיח רק צריך  ואינו בו, שינזק כשאופנימגורשאפשר  נופל  "

משם לו שיגיע  האפשר אופני בכל ולהתבונן מחשבותיו כל לקבץ המתיירא וצריך רבים  ההיזק

" בין וההבדל[ים] ופחדהנזק. אימתה חיל, מגור, במקומו.מורא, יתבאר[ו] "

" פעל  גרירה "גרה מלשון  וקטטה, גירוי  לשון  בם" ּתתּגרּו ה)"אל ב, ּבם"(דברים ּתתּגר ואל ְְְִִַַָָָָ

ט)"מלחמה  ב, יד"(שם יא)"מ ּתגרת לט, "(תהלים מדֹון. יגרה חמה יח)"איׁש טו, גרירה (משלי לשון ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

" חרחור  ענין והוא ומריבה. קטטה הגוררת פעולה ּבּמרעיםדהיינו ּתתחר א)"אל לז, אלא(תהלים . ְְִִֵַַַ

"חרחור"שה  מלשון  וה חרון" אף. חרון  לידי  המביא  דבר לעשות  הכוונה דהיינו הכוונה גירוי"" "

א והוא המחלוקת  אל חבירו את להביא כדי  מעשים  הקטטה."לעשות  תולדת  הגוררת סיבה כ 

" יקרא התלמוד  ""גורםובלשון גורם, וזה ב)"זה כו, לממון"(פסחים הגורם  ב)"דבר  ה, .(שם

" שם חיים, רוח  בו שיש בדבר ""גרגרירה , זרע יהיה גר יג)"ּכי טו, "(בראשית ּגר, ְְֲִִֵֵֵֶַ

ד)"ותֹוׁשב כג, "(שם והּגר, כט)"האזרח טז, הפכ ֹו(ויקרא לא-לו, בארץ  למתגורר תאר שם והוא  , ְְְֲֵֶַָָָָ

" ששם  שם . שהוא בארץ הנולד  אזרח תחלתאזרחשל כל  על מורה זרח  שפעל  זריחה, מלשון "

ו)לחרשים292. כב , ּבּבניה.(מלכים -ב  אומנים הם אלו –ְִַָ
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" כמו הדבר, במצח ֹוהתגלות  זרחה יט)"והּצרעת  כו, התגלות(דהי״ב תחלת  יקרא כך  ׁשלׁשם  ְְְְְִֵֶַַַָָָ

" מזרח האופק על הּׁשמ ׁשהשמש טו)"מזרח א, "(יהושע ענין יפול ולא כברזריחה . כשהשמש " ְִֶַַָ

" נקרא בלבד זהו האופק, על והתגלותה צאתה תחלת  על אם כי  הארץ  על  ."זריחה מאירה

התגלותו  ותחלת  זריחתו במקום  המציאות דהיינו אזרח [נקרא] מולדתו בארץ  היושב לפיכך 

תבל . פני "293על  רענןאמר ּכאזרח  לה)"ּומתערה לז, כלומר(תהלים רענן עץ של אזרח פרוש ְְְֲִֶֶַָָָ

מלת ענפים. ובעל וגס  עב  צמיחתו בתחלת  מיד  שהוא רענן , עץ  של התגלות  ותחלת כזריחת

[עצם].אזרח" שם  לא הפעל תאר כאן "

"תושב" ויקרא הארץ . מילידי  כאחד ישיבתו תפס אבל כאן נולד שאינו זה זה גר" "

" גר מן והפעל  חייו. ימי כל בו להשתקע קבוע  מושב  לו אין גם כאן , נולד אברהםשאינו "וּיגר ְַַָָָָ

יג) טו, "(בראשית לגּור, ּבא ט)"האחד  יט, "(שם ּבאנ ּו, ּבארץ  ד)"לגּור  מז, "(שם מגריהם, (שמות"ארץ ְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ד) גו, לפעמים  ויאמר קבוע . שאינו דירה לשון  ""והוא  כמו הקבועה הדירה על באהלכ ְְָָָָאגּורה

ה)"ע ֹולמים סא, "(תהלים לגּור, י ֹוסיפּו טו)"לא ד, חיות(איכה של הרך הולד נקרא  דירה, ומענין . ִִָָֹ

" "גוררעות יהּודה " אריה ט)"ּגּור מט, "(בראשית גּוריה , ב)"ר ּבתה יט, "(יחזקאל ּגּוריהן, "היניקּו ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ג) ד, "(איכה נקרא לשוטטגור. עדיין  יוצא אינו שלו, וחור במעונתו דר שהוא דירה מלשון  "

שאמר כענין  מזונות. להם יביאו הגדולים  כי טרפו, לבקש ג)בארץ  יט, אחד"(יחזקאל ֶַַַָוּתעל 

טרף לטרף וּילמד היה ּכפיר ונעשה "מ ּגריה ונתגדל  החור מן  מגוריה אחד  שהעלתה דהיינו , ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻ

ואחכפיר" מחיה. למצוא בכפרים המשוטט שהוא הבחור"" שהארי לפי  אלא טרף . לטרוף למד כ

ארי שהוא אריה, לגור הטרוף לענין  השבטים את  המשיל הזקן, הארי  מן לטרוף חריף  יותר

אע לטרוף ."בחור דרכו אין  גור שהוא זמן שכל  פ

שאי עד  גבול  איזה אל  כך כל קרוב  שהדרך  שבקורבה, האחרון הקצה על מורה פעל . .

נו  ב [אות ] לפעמים ובא  יותר. עוד  שיתקרב  האמנתי"אפשר נפעל  לבּדֹו"294ו,"ן  מׁשה "ונּגׁש ְְִֶַַ

ב) כד, י ׂשראל"(שמות ּבני ּכל לב)"נ ּגׁשּו לד, כאילו (שם ההגשה, פעל שאליו הגבול את רואים  שאנו ְְְִִֵֵָָ

הנפעל הוא כאילו הניגש את  נראה כך  משום  ההגשה. פעל המסבב הוא שהרי  הפועל , הוא

הנו והמסובב בנפעל הוא ג"לפיכך  ולפעמים נו "ן. בלי ""כ יהּודה ן אליו יח)"וּיּגׁש מד, ,(בראשית ְִֵַַָָ

וּיאמר ּו" אליו טז)"וּיּגׁשּו לב, נו (במדבר [אות ] בלי בא צווי שהוא מקום  בכל  גם ."" ּנאן , ּגׁשה ְְְִֵַַָָָֹ

ּבני ּלי  כו)"ּוׁשקה כז, "(בראשית הלאה , ט)"ּגׁש יט, "(שם אלי, נא ד)"ּגׁשּו מה, המקור ,(שם וכן  . ְְְֲִִֵֶַָָָָ

י ׂשראל" ּבני יט)"ּבגׁשת  ח, "(במדבר הּמזּבח, אל מג)"בג ׁשּתם  כח, בשרש (שמות למעלה בארנו וכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ו את" ""בל"" בין בהפרש ו בא, ""אתא"" ו הביא, נשלם"הוביל"" הבלתי  הפעל על מורה שהאחד  .

" שבין ההבדל בעצמו הוא נשלם. שכבר הפעל על והאחד לקרבעדיין, ""נגש "" נאמרקרב. "

אע"ג הדבר  אל  בהתקרב עוסק שעדיין  מי על  ""כ כמו עדיין  השלימה שלא  אלפ וקרב ְֵֵֶָֹהל

מא)"ּדוד יז, השלים(שמו״א לא ועדיין אליו, ומתנועע  הלוך דוד אל התקרב בתנועת  עוסק שהיה ִָ

" אמנם  תכליתה. עד  עםנגש הקורבה דבק הוא  שכבר הנשלמת הקורבה על  רק נופל אינו "

כגר.293. שם  הגיע ולא שם, נולד הוא  כלומר 

במהדורתנו294. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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ג יצדק לא  כך  שמשום יותר. עוד להתקרב  לו אפשר ואי  התקרב, שאליו ""הגבול  לומר הלךכ

"ונגש  שיאמר כמו וקרב" ""הלך שיאמר שמיד האחרוןנגש . הקצה השגת  כאן שיש נשמע  כבר "

" לשון יצדק לא ושוב  הגשה הלוךשבקורבה, שום היה לא שבו המוקדם העסק הוא שההלוך "

שיחוס שלם  מעשה ופסיעה פסיעה כל תהיה הקורבה שבפעל  העיון , מצד נכון  והוא  כלל.

שע עליו, צודק נופל"הקורבה לפיכך  שאליו. הגבול אל קרוב יותר נעשה ופסיעה פסיעה כל י 

יד על  משתלמת  שהקורבה הגבול, אל בתנועה עוסק עדיין שהמתקרב  בזמן גם  קורבה לשון

שום כאן  אין  כבר שבדברים, האחרון  הסמיכות שענינו הנגישה בפעל כן שאין מה יד . על 

ממש  סמוך בלתי עדיין  שהדבר שכל  הנגישה. יחוס בה ושיצדק שלם  מעשה שתהיה פסיעה

בדבר . המבוקש שהוא האחרון הגבול  עדיין השיג לא  שהרי  כלום, ולא עשה לא שאליו לגבול

" לומר צודק אינו לפיכך  פסיעות? סך  ממנו קרוב  או רחוק הוא אם  לו הפרש ונגש ומה "הלך

שאליו. הגבול עם  הדבקות  בזמן דהיינו אחת , בפעם אם  כי יד על יד  על נשלמת בלתי שהנגישה

ש  הישיבה בפעל לומר יצדק שלא וישב"כענין הלוך  אע"הולך  יושב  אינו שעדיין  שכל שהוא", פ 

הישיבה. במעשה כלום ולא עשה לא עדיין ממש לכסאו סמוך

" מן  ""גש הכפל לשון"גשש , והוא בדבר. ממש ודבק שנוגע הנגישה חוזק להוראת ,

""מ ׁשּוׁש" כמו ממש הנגישה על ויאמר קיר, כעורים  י)"נגׁשׁשה נט, התופס(ישעיה כע ּור דהיינו ְְְִִִִִֵַַָ

" כמו הגישוש אל הכוונה ולפעמים  מלעזבו. וירא הקיר  נג ּׁשׁשה את עינים שם)"ּוכאין (שם ְְְִֵֵֵֵַַָָ

" שרש עיין  שנולד, אחר סומא שנעשה הוא  הראות ."ערשהע ּור במוחשי  הכרה קצת  לו ויש , ִֵ

" עיניםאבל  בידיו "אין תמיד ומגשש הראיה במוחש הכרה שום לו ואין סומא שנולד הוא  , ִֵֵַ

במקומו."אע שיושב פ

 שה למשוש, גשוש וה גשוש "בין אחד, במקום  בדבר המשוש הוא הואמשוש "" "

" כמו לקצה מקצה בדבר ּבניהמשוש ואמׁש ּנא כא)"ּגׁשה כז, חלקת(בראשית ועל ידיו על דהיינו ְְְֲִַָָֻ

" ּכליצואריו. ּכל את  מּׁשׁשּת הע ּמדים"(שם)"ּכי  את כו)"והמיׁשני טז, אותם(שופטים תופס שיהיה ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

" שרש עיין  לקצה, ."מש מקצה

" גש"" שם נגזר ע"גוש , בא שהוא הדבר וממשות  גסות  להוראת  הרכבת", שחלקי י

" כמו ביותר. לזה זה וסמוכים נגשים ע ֹוריהדבר עפר  ה)"וגּוׁש ז, וספוגיי(איוב רך שאיננו ְִָָ

" מצרים מארץ  מקצת נקרא כך שמשום ויתכן עפר. כרגב  וגס קשה גׁשןרק לפי"ארץ  , ֶֹ

והוא קשה קרקע נילוס לנהר הסמוך והחלק חול, מלא ממנו גדול חלק מצרים  שארץ 

" "גשןנקרא היה והוא גוששת. קרקע  דהיינו גוש, מן  הארץ" ו)"מיטב מז, ובלשון(בראשית . ֵֶַָָ

" העב  הדבר יקרא גוש התלמוד א)"דבר  כב, ו (בכורות גוששת", ב)"ספינה ז, דהיינו (גיטין ְַ

" הים. בקרקעית ודבוקה העמיםסמוכה ארץ  ב)"גוש יט, וקשה (נזיר גס  עפר חתיכת  דהיינו

מתפזר . הבלתי

" הגס גסות ."גשםהמטר טיפות ונעשות  בזה זה נגושים  המטר שטיפי  שם  על ,

כך , יורדים וכשהם  השערה כחוט  דקות הטיפות  עדיין  העליון  באויר המטר התהוות שבמקום 
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" המטר מין זה "ׂשעיריםיקרא דׁשא" עלי  ב)"ּכׂשעירם לב, ויהיו (דברים קצת גסות יהיו ולפעמים  . ְְֲִִִִִֵֶֶ

" המטר יקרא הצורה בזאת וכשיורדות  כחצים עבות "רביביםקצת  ע ׂשב" עלי (שם"וכרביבים ְְֲִִִֵֵֶ

"שם) קׁשתמן  כ)"רֹובה כא, מטיפות(בראשית שנעשה עד כך  כל  לזו זו הטיפות  יתקרבו ולפעמים  . ֶַָ

" יקרא המטר  מין  וזה גסה, אחת טיפה מזג"גשםהרבה חלופי  מצד באים האלו המטר  וחלופי  .

ובלשון למעלה. יותר האדים  עלית  וחלופי  מעט, ואם רב אם הרוח, נשיבת וחלופי ַהאויר 

" יקרא  "גשםהמחברים יקראוהו גשם שאינו שהדבר למה כי  רוחניי. שאיננו מה כל "רוחניי" ְַ

" בשםרוחמלשון  ממש בו שיש דבר כל  זה בהיפך קראו החלקים , ורפוי  ספוגיי דבר שהוא "

""גשם" הכנויים ושני ו רוחני. ושילוחגשמי"" בהעברה אמנם  שם295" עברי בלשון שאין  לפי  ֲַָָ

" שם גשם שאינו לדבר  הושאל  אך הענינים , לאלה בלתירוחעצם  האויר דהיינו שהרוח לפי "

שיתפס שאפשר לדבר קראו הרוח והיפך בראיה. נתפס אינו הנפשיי  הרוח כך בראיה, נתפס

" הספוגיי ."גשםבראיה הרוח היפך  וממשיות גסות  בו שיש לפי  ,

" פעל  פעלנגש שיורה נגזר המקומיית , בבחינה והדבוקים  הרצופים הדברים על  "

בׂשינגש " אחר296ן"" פעם  זולתו על  הלוחץ  יקרא  אופנים . בשאר הדברים  ודביקות רציפת על ִ

" מלאכתו, שישלים אזהרותיו ומשלש וכופל ""נג ׂשפעם  ּבעם, ו)"הּנג ׂשים  ה, פרעה "(שמות "נגׂשי  ְְְִֵַַָָֹֹֹ

יד) שם, ג(שם ויקרא  ."" המוטל"נֹוג ׂשכ  דבר שאר להשלים או המלך  מנת לשלם זולתו על הדוחק , ֵ

" כמו נגׂשיו עליו, מּפני ׁשמע ּתי צעקתם  ז)"ואת  ג, נג ׂש"(שם קֹול  ׁשמע ּו יח)"לא ג, יקרא(איוב וכן . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ

"נֹוג ׂש" כמו חובו לפרוע  ושלש פעמים חבירו את  המזכיר אחיו " ואת רעהּו את יּגׂש (דברים"לא ְִִֵֵֵֶֶָֹֹ

ב) ּתּגׂש"טו, הּנכרי ג)"את שם, בׁשי(שם גשישה מלשון ימנית ."וכולם  רצופות297ן  שהאזהרות  ְִִִֶַָֹ

" בשרש המבואר ולחיצה איצה לשון וכענין ביניהם רוח אין שכמעט עד  בזו זו ."אץוגוששות  ֶַ

בׁשי שקצתם  בהוראה, המתדמים  עברי  בלשון  שמות  הרבה כזאת נמצא בׂשי"וכבר וקצתם  ן"ן  ִִ

ג אע"ומשתנים  הפעלים  בבניני  ""כ כגון  אחד. מענין שנגזרו מרּבק פ  ּכעגלי  ג,"ּופׁשּתם (מלאכי ְְְְִֵֵֶֶַ

הּנגע"כ) ה)"פ ׂשה יג, "(ויקרא פסיון , לשון  עמרה שניהם  לב)"ּומּׁשדמת  לב, "(דברים שדה, קׂשֹותמין ְְֲִֶַַַָָָֹֹ

ז)"הּנס ד, בזו.(במדבר וכיוצא קשת, מין  ֶַָ

" יקרא התבואה בו שדשין שהמקום  הענבים ; בו שדורכין מקום והוא ומקום"גרןשם . ;

" יקרא המשקה להוציא משקה בהם  שיש פירות התמוגגותגתדריכת  מלשון  שיתמוגגו 298"

" יקרא הגת שאצל והחפירה בהם . הכנוס  משקה מהן  ויצא בוריקבהפירות והוא  נקב, מלשון  "

" שאמר ומה לתוכו. נוזל שבגת  הפירות מן  היוצא מדיןשהמשקה מ ּפני  להניס ּבּגת ח ּטים  "חבט ְְְִִִִִֵֵַַָָֹ

יא) ו, כדי(שופטים היה [זה] כדרכו, בגורן ולא בגת  זאת  עשה גם דש. ולא חובט שהיה פרושו

אותו  עשה וגם חבטה. מקול  למרחוק יותר שנשמע  דישה קול ישמעו שלא  מדין , מפני  להניס

בהׁשאלה.295. אלא  בעצם , אינם ְַָָכלומר

שמאלית .296.

ימנית .297. לשי"ן  בענין וקרובה שמאלית , בשי "ן המלה כלומר 

ּתברך"298. צמחּה ּתמגגנה "ּברביבים שכתוב כמו רינגל , דוד ר ' יא )העיר סה, .(תהלים ְְְְְִִִִֶָָֹ
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" ואמר  נסתר, במקום  ּבגתבגת  ּכדר ב)"ּובגדי סג, ּבּׁשּבת"(ישעיה ּגּתֹות טו)(נחמיה"דרכים  יג, ְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

" זמר כלי מין  שנקרא ומה הדריכה. מקום הוא "גתיתשהגת  הּגּתית" על א)"למנּצח ח, (תהלים ְִִֵַַַַַ

שהיה  או שמחה, זמן  שהוא הגתות דריכת בשעת  לשמחה בו שמנגנין  שיר כלי שהוא  אפשר 

מקומו. שם  על כך ונקרא פלשתים , שבארץ גת  בעיר כמוהו שעושין כלי 

RQ

דלי"ת  אות

באויר התשוטטות  הוא התעופפות שסתם – בהתעופפות  מיוחד באופן הנחתו פעל. .

""ע כמו כנפים שמוש הארץי על יע ֹופף כ)"ועֹוף  א, כח(בראשית עדיין  כשאין  במקצת והתעופה . ְְֵֶַָָ

" יקרא  הגוף את  לשאת  ""פריחה בכנפים  הרך  העוף נקרא  שלפיכך יכולאפרוח. שאינו לפי "

לפיכך לכך . עדיין מוכשרים  הכנפים ואין  מלאכה שהוא למקום, ממקום באלכסון  לעוף עדיין

ע למעלה קצת  רק פורח התעופפת"הוא מין ויקרא להגביהו. מסייעו והאויר החלושים  כנפיו י

שע מה והוא ואומנות מלאכה בה שטח"שיש שט הוא בכנפיו העוף שעושה אחת  תנועה י 

" נקרא זהו ולמטה, למעלה או באלכסון  ""דאה גדול כמו הּנׁשר. ידאה מט)"ּכאׁשר כח, (דברים ְֲִֶֶֶַַָ

כנפים בעל [הוא] כי עופות , שאר שיעשו כמו שמעופף בשעה תמיד  כנפיו מנענע  בלתי שהנשר

בקשקוש  נשמע  קולו ואין גדול שטח עובר כנפיו עם שעושה אחת  ובתנועה ורחבים  ארוכים

ג ג"כנפים שלפיכך פרוׂשים. תמיד  שנשארו לפי עופות, בשאר  כמו גוזליו "כ את  נושא הוא כ ִ

כנפיו  להתנועע299על שצריכים עופות  שאר כן  שאין מה תנועה, בלי  שטוחות  תמיד  שנשארות

ונקרא רגליהם. בין אותם ונוטלות  עליהם  האפרוחים לשאת  להם אפשר אי  כנפיהם , תמיד

" עוף  ""דאה מין  האּיה , ואת הּדאה יז)"ואת יא, ג(ויקרא שמעופף  תעופתו אופן שם כ"על ְְֶֶַַָָָָ

" דאה נקרא תורה ובמשנה הנשר. כמו כנפים  ריראה בפריסת  ב [אות ] """ האּיה ש ואת ְְֶַָָָָָוהראה

יג)"והּדּיה  יד, בגמרא(דברים ואמרו ב). סג, נמצא(חולין כי  נכון  והוא היא , אחת  והדאה שהראה ְַַָ

" כן רּוחכמו ּכנפי  על יא)"וּידא יח, ג(תהלים ""ונמצא רּוחכ ּכנפי  על יא)"וּירא כב, ושניהם(שמו״ב ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ

דיאות . לשון 

ממוצע רק רך  ולא קשה שאינו דבר הקשוי , היפך והתמוגגות הריכוך  על מונח שם , ,

" אל"דביקרא ה[אות ] בתוספת  ובא  ."" כמו המלה בראש לפעמים נפׁשף את (שמו״א"ולאדיב  ְְֲִֶֶַַ

לג) "ב, המלה באמצע  ולפעמים  ומתמוגג, דב  נפשך לעשות נפ ׁשדהיינו סה)"ודאבֹון  כח, (דברים ְֲֶַָ

" המלה בסוף ולפעמים  הדעת, נמיגת  ּדבאשהוא  כה)"ּוכימי לג, שהגוף(שם הזקנה שעת  והוא  ְְֶֶָָ

ג לפעמים ובא רפוים . ונעשו מתרככות  והמיתרים  הגידין הגוף שקישוי  בתוספת"מתמוגג, כ

יו  ""ה[אות] נפ ׁשד טז)"ּומדיבת כו, הה (ויקרא בתוספת ""או מדהבה א ד)"ׁשבתה יד, פרושו (ישעיה ְְְִֵֶַָָָָֹ

יקחהו .299. כנפיו  יפרוש ד "ה יא לב , דברים על רש"י כתב כן
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נו  ובתוספת  נפש. דאבון  הגורמת  האמנתי"ממשלה "300ו "ן-נפעל שם  נדיבות ,נדבנגזר לשון "

" אמר הלב  קשיות היפך ורפויו. הלב מרכיכות הבא  חנם מתנת לּבֹושהוא י ּדב ּנּו (שמות"אׁשר  ְֲִִֶֶ

ב) "כה, המשכן . לצורך  דבר  מקניניו לתת מרככו לבו לּבֹושיהיה נדיב ה)"ּכל  לה, אל(שם שנפעל  ְִִֹ

ג שהנדר הנדר, מענין משובח הנדבה ענין  לפיכך לפניו. שהצורך  בשעת  חנם"הרכוך  מתנת כ 

נודר המוחלט האכזר ואפילו חוציי . הכרח איזה מצד אם כי  הלב  רכוך מצד בא שאינו אלא

חז  אמרו שכר. לקבל או הפורענות  מן להנצל פא)ל"לפעמים  וכו'"(נדרים רשעים "כנדרי

" שרש עיין שנודרים, שאמנם  הם  המזג"זרשהרשעים מצד באה שהיא  הנדבה, כן שאין  מה .

" החשובים יקראו לפיכך משובח. ענין והוא צורך  כאן כשיש שיתרכך שבלב "נדיביםהטוב

העם" נדיבי יח)"ּכר ּוה כא, נדיבים"(במדבר עם ח)"להֹוׁשיבי קיג, לבם(תהלים החשובים דרך  כן  כי ְְְִִִִִִֵָָָָ

בעם המתנדבים  גם  והם ההמוני , האיש כלב  קשה בלתי  ולמלחמה.301רך , לדורון ְֵ

" "דבמן דבב, הכפל פעל יׁשנים" ׂשפתי  י)"ּדֹובב ז, תרבית(שה״ש על דברים302מורה ְְִִֵֵֵ

" נקרא הועיל . לאדבללא  ומתוקנת , בצורה שדעתו שמי  הדעת . מנמיגת  בא שהוא שם על  "

אם תמיד  דברים מרבה ומרוככת  חלושה שדעתו מי אבל הצורך. כפי  רק לעולם  דברים ירבה

נשים דרך  והוא צריכים , שאינם  דברים  מוסיף הוא  צורך , יש אפילו או כלל. בהם צורך  שאין 

ו[כן] קלות , "303שדעתן דבב  של  דבר  ושם חלושה. שדעתן  גנות"ּדּבה משוגעים ספור והוא , ִָ

ע הדבר"הבא בגנות  לעולם  יספר לא דעת בו שיש שמי  דברים. רבוי  אמת ."אע304י  שהוא פ 

כי גנות  סיפור אל  שבא עד דברים  מרבה המרובה, הדבור אל  וחפצו נמוגה, שדעתו מי  אך

ּפׁשע" יחּדל  לא ּדברים  יט)"ּברב י, וחז (משלי ."" שאמרו עד הענין  על הזהירו יספרל  אל לעולם ְְְִֶַַָָֹֹ

גנותו  לידי  בא טובתו שמתוך  חבירו של  בטובתו א)"אדם  טז, מזקיקו (ערכין אדם  כשאין והיינו ,

רק  מספר והוא צורך  כשאין  אך  הדבר . בשבח לספר  נאות  דבר  הוא בודאי צורך , יש שאם  ַלכך .

ואמר חבירו. של  בגנותו גם לספר יביאנו הסיפור מן שהריבוי מגונה, הוא אז דברים  רבוי מצד

תׁשּוב" לא ודּבת ׁשמע  יחּסד י)"ּפן כה, שאין(משלי אחר של סודו מגלה שאתה מה דהיינו , ְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

" מלת  כי  שומע. יחסדך  פן כי  שטות, של דבר הוא בריבך, חלק כמו חסדלו לגנאי שהוא עם "

הּוא" יז)"חסד כ, לך(ויקרא מיחס  שיהיה והיינו לשבח שהוא או כך, על אותם שיגנה והיינו ֶֶ

אעפ המחלוקת . בגוף ויצדיקך ""חסידות חברך  על שהוצאת דבתך תשובכ תוכל"לא שלא ,

" [מלת] על נסמך  ולפעמים  לעולם. עליו הפגם  וישאר  "דבה להחזירה מלת  ""רעה " יֹוסף, ֵֵַָוּיבא

רעה  ּדּבתם ב)"את לז, "(בראשית וכן  להרע . היתה להם הנוגעת הדבה הארץדהיינו דּבת מֹוצאי  ִִִֵֶֶַָָָָָָ

במהדורתנו300. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

בעם"301. ט )"המתנדבים ה, למלחמה.(שופטים לצאת רד "ק פירש

"תרבות ".302. בכתב-היד המלה לקרוא  ואפשר  דברים. ריבוי ענינו:

שונים .303. נושאים על מדובר כי  "ומשוגעים" "קלות " המלים בין גדול  ריוח כאן יש היד  בכתב

הלבבות"304. "חובת  ו)בספר  פרק הכניעה, מסרחת(שער כלב  נבלת על שעבר החסידים מן אחד  על "ונאמר :
שספרו מה על ונתחרטו שיניה'. לבנים 'כמה להם  אמר זאת !' נבלה מסרחת  'כמה תלמידיו לו ואמרו  ְִָמאד.

עכ "ל . חי " באדם  שכן כל מת, כלב  בגנות לספר גנאי שהוא  וכיון בגנותה.
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לז)"רעה  יד, וההפרש (במדבר ולגנות . לרעה היתה הארץ  מאיכות  המרובה וסיפור דבת דהיינו ָָ

" דבה בין  למביא דבה "" מיוחדמוציא אדם  אל  להגיע  הגנאי  מספר כשיתכוון הכוונה, כפי הוא  "

" יקרא  בו נוגע  דבה שהדבר גלוי"מביא הדבר גנות שיהיה ברבים  הגנות  לפרסם וכשמכוון  .

" יקרא לכל, דבה ומפורסם ""מוציא  אמר כסיל. הּוא דּבה יח)"ּומֹוצא י, המפרסם(משלי דהיינו ְִִִָ

אע מגונה אע"דבר אדם  מיתת  המפרסם  שאפילו כסיל, הוא  לרעה מתכוון שאינו שהוא"פ  פ

חז  אמרו לרעה, מתכוון אינו וגם ב)ל"אמת , ג, דבה.(פסחים מוציא  שהוא

" יונים  של הרכה {ּדבי ֹונים }צואה חריי ֹונים  הּקב כה)"ורבע ו, לשון(מל״ב ְְְִִִִַַַֹ

ורכיכה. נמיגה

. המסּפר שם  לדברים305. מתילד  שהוא או עצמו מצד  ביותר שמתרבה דבר  כל על מורה ְִַָ

" המים ׁשרץ  נקרא כך  ולשם מינידגהרבה. כל על כלל בדרך ומורה ביותר. שמתרבה שם על  " ֶֶ

שביבשה. חיים  מבעלי  יותר מתרבים  מטבעם  שהם שרצים , הן דגים הן  שבמים , הבעלי -חיים 

" הּיםכמו בדגת כו)"וירּדּו א, חיה (בראשית מיני כל  על אם  כי  בלבד  הדגים  על הכוונה שאין  ְְְִִַַָ

" וכן  מתה ׁשּבים , ּביאר אׁשר כא)"והּדגה ז, ובדרך(שמות שביאור . מה כל אלא דגים  דוקא לאו ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

" יקרא גדגפרט לו שיש אם  בו, לשוט סנפיר  לו שיש דג  אותו לישראל ,"" ומותר קשקשת  כ

" כמו לישראל. ואסור  סנפיר רק לו שאין  להםאו יאסף  הּים ּדגי  ּכל  את כב)"אם יא, (במדבר ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

" לישראל. המותר ממש דגים לּדגדהיינו יהוה י"וּיאמר  ב, לישראלא)(יונה האסור  ממין  והוא ֶַַָֹ

אל ה[אות ] ובתוספת  קשקשת, לו שאין הגדול התנין ""שהוא מכרף וכל  ּדאג (נחמיה"מביאים ְְִִֶֶָָ

טז) "יג, דוג  או דיג  יקרא הדג בצידת העוסק והדייג הּדּיגים. ח)"ואנּו יט, רּבים"(ישעיה לדּוגים ְְִִִַַַַָָָ

ודיגּום טז)"וגו' טז, "(ירמיה נקראת  דגים בו לצוד הדייגים בו ששטין  הקטנה והספינה "דוגה . ְִ

ּדּוגה " ב)"ּבסירֹות  ד, הדייגים .(עמוס בו שנותנים הביבר שהוא  או ְִָ

" פעל ּבהׁשאלה נגזר דגים  אחר  "דאגחפוש לשון הבאה דאגה " מורא ענין והוא  " ְְַָָ

" התלמוד בלשון נקרא  הספק יכול"חששאעל אינו אבל  והפסד, רע  [מ ]איזה שיגיעתו שחושש ,

ומשלח אמנם , שחושש אלא הרעה תשיגנו ומה איך מיוחד ואופן  מיוחד נושא  להגביל

אמר  כך . או כך  יהיה אולי והנה, הנה טז)מחשבותיו מב, יראים"(ירמיה א ּתם  אׁשר החרב  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָוהיתה

ּדאגים אּתם  א ׁשר והרעב  וגו' מצד"מּמּנה ומזומנת מיוחדת החרב  מצד לבוא שאפשר שהרעה . ְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹ

" לשון  בו ונופל ספק בלי כליון  לידי  מביא החרב  שבמציאות  יודעין והכל אבל"יראה עצמה. ,

הצלות [=אופני] כמה שיש עצמה, בפני  ומיוחדת  מוכרחת אינה הרעב  מן  הנמשכת הרעה

שאעפ אלא  הרעב, מן ""להנצל לשון  בו ונופל  עליו לחוש ראוי צידת"דאגה כ  מענין והוא .

ג לו ויש שימצא. עד והנה הנה שמחפש אלא  ביחוד , הדגים מקום יודע  בלתי שהדייג כ"הדגים 

והוא סכנה, של בעלמא סימן  רק לו אין הדאגה בעל כך  הדגים . מציאות  למקום  סימן  איזה

" לשון ובאה הרעה. שתשיגנו אפשר דרך איזה הנה ואחת  הנה אחת  במחשבותיו "דאגה מחפש

הארץ"305. בקרב לרוב  טז)"וידגו מח, ריבוי .(בראשית  לשון כלומר
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למ עם  ""פעם כמו לנ ּוד ודאג  האתנֹות  ה)"מן  ט, לכם"(שמו״א ב)"ודאג י, בשבילכם(שם דהיינו ְְֲִֶַַָָָָָֹ

מ עם  ופעם  רע ; דבר לכם  יארע  ""שלא מ ּדברם  מּדאגה לא כד)"ואם  כב, מחּטאתי"(יהושע "אדאג ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ

יט) לח, "(תהלים מלת  עם ופעם מחטאתי . רע דבר  לי ימשך  "אתשלא וּתיראי" ּדאגּת מי "ואת  ְְְְִִִֶַַָ

יא) נז, הּיהּודים"(ישעיה את  דאג יט)"אני לח, .(ירמיה ְֲִִֵֶַֹ

" "דגמלשון שם יתירה, התרּבּות בנו דגן" האמנתי"" תאר  הנחה 306ו,"ן לפי  והוא ְִַ

דמדגן מילי  כל  כולל  ודוחן307ראשונה ואורז תבואה מיני חמשת כגון  - גרעינין  המוציא ,

" יקרא קטניות מיני וכל  גרעיניןדגןושומשמין מוליד  אחד שגרעין  המופלגת  הרביה שם  על  "ְִָָ

אע זרעונין מיני שאר לאפוקי - ג"הרבה שמתרבים  אם"פ  כי במספר מתרבים  אינם  ביותר, כ 

אינו  זרעונים  משאר היוצא  גם  בזה. וכיוצא גדולים  נעשו קטנים  ושומים  שמבצלים  באיכות ,

גרעינין מוציא הנזרע  שהגרעין  הדגן מיני  כן  שאין מה חדשה, בריה הוא אבל הזרע  לגרעין דומה

" נקרא  לפיכך וצלמו, בדמותו כמוהו ""דגןהרבה ואמר  למ ֹו. נתן ׁשמים כד)"ּודגן עח, (תהלים ְִַַַָָָ

ג המן ""שהיה יקרא לא  פרט ובדרך  דגן. כגרעיני  גרעינים כגוןדגןכ בלבד  המינים חמשת  אלא " ָ

המזון . וברכת  בפסח וחמץ וחלה מעשרות  לענין ושיפון, שועל , שבולת  כוסמין , שעורין, החטין,

" כּגפןואמר ויפרחּו דגן  ח)"יח ּיּו יד, "(הושע וכן ביותר. המתרבה דבר ׁשיחיּו לרבפירוש "וידּגּו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

טז) מח, "(בראשית זהו הרבה מוליד לא"וידגו כשאחד  מופלג, רבוי  ההוא הרבוי  שוב  וכשיהיה ;

" זהו פשוט, ."לרברבוי ָֹ

 מלמטה רחב כגון  דד בצורת הנעשה כלי כל  יקרא  זה ואחר הנקבה, שד על  מורה שם. .

" מלמעלה "דּודוצר כמו קדרה מין אם - בּדּוד" אֹו ב ּכּיֹור יד)"והּכה ב, "(שמו״א סל  מין וּיׂשימ ּואו ְִִִַַַָָ

ּבּדּודים ראׁשיהם ז)"את  י, "(מל״ב הסוהר בית כלי  ּתעברנה או מ ּדּוד ז)"ּכּפיו פא, ואפשר(תהלים . ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

מין יקרא כך "משום  דודים בצורת  פרחים  לו שיש "דודאיםצמח ּבּׂשדה " דּודאים  "וּימצא ְִִֶַַָָָ

יד) ל, הפרח .(בראשית כעין והוא

"דד" העצם שם  כי העצם, שם איננו הנקבה שד על המורה ""שד" ושם -התאר "דד,

דלי ה[אות] המלה שרש כי  פרישה. והדלי"מלשון  בלבד מן"ת  והבדלה הפרישה על מורה ת

שם כמוהו עמו. נבלע  שאינו הגוף מן  הנפרש אבר דהיינו דד, שם  להוראת בכפל ובא השאר.

"יד" שם וכן עצמו. בפני אבר  והוא הגוף מן  שמופרש שם על "אד" הארץ" מן  יעלה "ואד ְֲִֵֵֶֶַָָ

ו) ב, "(בראשית שם וכן  למעלה. שבקרקע  מלחלוחית  הנפרש הקטור "אודוהוא  מא ׁש" מּצל "אּוד  ֵֵָֻ

ב) ג, ניצוצות(זכריה להתיז הבוער  העץ  דרך שכן  הבוער . עץ  מחתיכת הנפרש עץ רסיס  והוא

" הענין  מזה דקין. יתמּלט ּוורסיסין  אׁש יא)"ּכידֹודי  מא, האש.(איוב מן  הנזרקות  כניצוצות  כלומר ְִִֵֵַָ

" הדה ובפעלים  יד ֹו ח)"ּגמּול יא, או (ישעיה האב  אחי ויקרא צפעוני. למקום ידו הפריש דהיינו ָָָָ

ש306. "יריעות  בספרו  אלו באותיות השימוש ביאר במהדורתנוהרב  תשע "ו)למה". 23-40.(שנת  עמ'

מעשר 307. באורייתא דכתיב דדגן ונהי שדה תבואת כל  למיכתב  ליה למה משמע דאידגן מילי כל דגן  "ואי
כל משמע אדם  בני בלשון דאי  מילי כל משמע  הימים דדברי ההוא  מיהו מינין  חמשת אלא  משמע  לא  דגנך

מילי" כל משמע נמי ההוא  דמדגן א )מידי נה, נדרים .(תוספת 
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" האם  השלשלתדֹוד[אחי ] מפרקי  הנפרׁש כפרק אחותו [בן ] או אחיו בן אל  בערך  שהוא לפי "ְִַַ

הצד . למן  נטיה לו יש והדוד בנים . ובני הבנים אל האב מן  ביושר המשתלשלת המשפחתיי,

" תקרא "דודה והנקבה כמו ּדדת ֹו" יֹוכבד כ)"את  ו, "(שמות יקרא הדודה בעל שגם  אלא  ,"דוד. ֶֶֶָֹ

" תקרא  הדוד "דודה ואשת  כמו כבעלה ואשה כאשתו, שהבעל  "ּדדת תקרב לא אׁשּתֹו ְְְִִֶָָֹֹאל

יד)"הוא יח, "(ויקרא והושאל שבקורבתדוד. הראשון  הוא הדוד כי וחבה ידידות ללשון " ִ

האח מן  שהשאיל וכמו בשני . שני כבר הם ובניו בשני, ראשון שהוא האחוה, אחר ְֵהׁשאר-בשר

להוראת דוד  מן הושאל כך  האהבה, בבחינת  נכריים  אדם  בני בין האחוה כנוי  ׁשאר-בשר ְֵשל

" יקרא בעצמו המחבב  החבה. בבחינת  נכריים  אדם  בני  בין  והואדודהידידות  הפועל שהוא "

" שם כל "דודענין  השירים בשיר מּיין" ּדדי טֹובים  ב)"ּכי א, מּדֹוד"(שה״ש ּדֹוד ט)"מה ה, (שם ִִִִִֵֶַָֹ

לדֹודי" ו)"אני שם, הנפעל(שם שהוא  הנחבב דהיינו החבה והמקבל מחבב. חיבת לשון  כולם  ְֲִִ

" "ידידיקרא כמו יהוה " יב)"ידיד לג, מ ׁשּכנֹותי"(דברים ּידיד ֹות ב)"מה פד, .(תהלים ְְְְִִִֶַ

" ""דדמגזרת לשון גנדוד, שהוא הטלטול"" על  ביחוד  ומורה ממקומו, פרישה כ

" כמו לפרוש ומוכרח במקומו להשאר יכול הדבר  כשאין אלהיםההכרחיי ּבית  עד  (תהלים"אּדּדם ֱִֵֵֶַַֹ

ה) "מב, ה'. לבית  לבוא הכרחתים אך  מקומם, על להשאר הנחתים  ׁשנ ֹותישלא כל (ישעיה"אּדּדה ְֶֶַַָ

טו) "לח, כטעם  ממני , נדד שינה מיני כל מעינידהיינו ׁשנתי  מ)"וּתּדד לא, ש (בראשית אלא "אדדה ". ְִִֵֵַַָָ

" וכן ממני, ומופרשים נדודים שנותי להיות  הפועל  שאני והיינו הכבד  מּממבנין  י ּדֹוד  ראי "כל ִִִֵַָֹ

ז) ג, "(נחום שם  ובא "דד. מלשון  בנו נדוד" הרוב על נפעל"" שהנודד לפי נדה, או נדד נפעל, ן

" כמו לפרוש, בארץומוכרח ּתהיה ונד יב)"נע  ד, "(בראשית עניןנע. והוא  המנוחה היפך  הוא  " ְִֶֶָָָָָ

ו  "נד"רוחניי, וכן גשמיי. ענין והוא במקומו ההשארה היפך  הוא אי ׁש" ּכן  קּנּה מן נֹודדת ְִִִִֵֶֶָּכצ ּפֹור 

ח)"נֹודד כז, ל ּלחם"(משלי הּוא  כג)"נדד טו, מ ּמּני"(איוב נדד ּו ּבחּוץ יב)"ראי  לא, היו (תהלים שלא ְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

" אתי , להשאר  ּתנדנייכולים אל רׁשעים  יב)"ויד לו, "(שם הכבד  ובבנין  מנּדיכם. (ישעיה"ׂשנאיכם  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ה) ינּדהּו"סו, יח)"ּומּתבל  יח, "(איוב והשם ""מנוד. ּבלאּמים, ראׁש טו)"מנֹוד מד, דהיינו (תהלים ְְְִִִֵֵַֹֻֻ

ההצטערות יקרא  לפיכך ולכאן . לכאן הראש "308נדנוד  חבירו "נודבצרת  כמו "ל ינּוד "מי  ִָָ

יט) נא, ל ֹו"(ישעיה ּתנדּו י)"ואל כב, ּולנחמ ֹו"(ירמיה לֹו יא)"לנּוד ב, הצער(איוב להראות דהיינו ְְֲַַָָֻ

שע"ע הראש, התנודדות ובא"י  לו. שוה הדבר  ואין  חבירו בצרת  מצטער שהוא  מראה הוא כן  י 

""ג בהתפעל, מתנֹודדכ יז)"אפרים לא, "(ירמיה בםכטעם ראה ּכל ט)"יתנדדּו סד, והיינו (תהלים ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹ

" הצטערות מענין והשם הלב. "נּודנדנוד  ואין" לנּוד כא)"ואקּוה סט, שיצטער(שם למי  שקויתי  ֲִֶַַָָָ

" משקל  על  מקלט ֹובצרתי, עיר אל לב)"לנּוס לה, לב"(במדבר יד)"סּוג יד, מׁשּפחֹות"(משלי "ּובּוז ְְִִִֵֶָָָ

לד) לא, .(איוב

" "דדמגזרת שם הנסיון ."נדה " שם או המופשט  המקרה שם או שם -התאר אם והוא  , ִָ

הפעם באותו שמופרשת  שם על נדה, וסתה בשעת האשה שתקרא מה הוא שם-התאר ,

אדם בני  חברת מכל מופרשת מקומות  באיזה גם "309מבעלה. ּדֹות ּהכמו נּדת  יב,"ּכימי  (ויקרא ְִִֵַָ

בצער.308. השתתפות 

בראשית 309. על רמב "ן דברי לה)עיין .(לא ,
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"ב) ּכנּדת ּה, ׁשבעים  ה)"וטמאה שם, "(שם היתה , לנידה ּכן  ח)"על  א, "(איכה ושם -המקרה ּוזהבם. ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָֻ

יהיה  יט)"לנּדה ז, "(יחזקאל ושם -הנסיון  ממנו. שפורשין דבר זהבם  שיהיה אתדהיינו יקח אׁשר ְְֲִִִֶֶֶַָ

הוא נּדה אחיו כא)"אׁשת  כ, "(ויקרא ממנו. ויפרשו שירוחק ראוי דבר הּנּדה דהיינו את  והֹוציאּו ְִִִִִֵֶֶַָָָ

הּקד ׁש ה)"מן  כט, "(דהי״ב הענין  מזה ממנו. להתרחק שראוי אלילים העבודת  לאדהיינו נּדה מי  ִִֵֶַָֹֹ

עליו  יג)"זרק יט, הּנּדה "(במדבר ּבמי  כא)"והּנגע שם, המשומשים(שם מים  שראוי310דהיינו למי ְְִֵֵַַַַָָָֹֹ

ונקראים לקדושה המשומשים  מים שיש מת . טמא דהיינו שכינה, ממחנה מופרש להיות לו

קד ׁשים" יז)"מים  ה, "(שם והפוכם  ורגלים; ידים לקידוש נדה שהם לטומאה,מי המשומשים  " ְִִַ

" שענין  או מתטמא. אותם  הנדה שהנושא "מי  כמו זריקה, ומלשון  המקרה שם את" ְֶַלי ּדֹות

הּגֹוים ד)"קרנֹות ב, הדה "(זכריה ידֹו ח)"ּגמּול  יא, מת(ישעיה הטמא יקרא שם -התאר שהוא או . ְִַַָָָָ

"נדה " בה שנאמר נדה, כאשה הקדש אל  מלבוא  שמופרש שם  על ואל" ת ּגע  לא קדׁש ְְִֶֶָָֹֹּבכל

תבא לא ד)"הּמקּדׁש יב, אע(ויקרא ג". אסורים וכדומה ומצורע  זב  כגון טמאים  ששאר בכך"פ כ ְִַָָֹֹ

" ביחוד מת הטמא  יקרא מקום מכל  מחנות, משלש מופרשים  מתנדה וגם  שטומאת  שם  על  "

הטומאות . מכל חמורה

" לבדו העומד המופרש ""נדהחלק נד, כמֹו ח)"נּצבּו טו, מופרש.(שמות כחלק דהיינו ְְִֵ

אחד" נד  יג)"ויעמדּו ג, הּים"(יהושע מי ּכּנד ז)"ּכנס לג, וסבלונות(תהלים המתנה תקרא וכן . ְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

" "נדה האשה או "נדן" "נדני את נתּת ואּת נדה, יּתנּו זנ ֹות לג)"לכל  טז, הפרשה (יחזקאל מלשון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

התלמוד  ובלשון הפרשה. מלשון  תרומה כענין  מקנייניו, א)שמפריש כד, שהאב(תענית נדוניא

" חרב  של נרתק שם  וכן לבתו. מנכסיו "נדןמפריש נדנ ּה" אל חר ּבֹו כז)"וּיׁשב כא, שהחרב(דהי״א ְְֶֶַַָָָ

וכענין הצורך. בעת ממנה יתנודד אבל בה, קבוע החרב  להיות  עשויה שאינה ממנה מתפרשת 

" "תערשנקרא  מּתער ּה" חרּבי ח)"והֹוצאתי  כא, מתנערת (יחזקאל שהחרב  התנערות , משםמלשון  ְְְִִִֵַַָ

" חר ּביכטעם ט)"אריק טו, "(שמות שם הענין  מזה החרב. מן הנרתק שיתרוקן  ""אדןדהיינו ּכּכר, ְִִִַָָ

כז)"לאדן לח, לע ּמדים"(שמות יז)"והאדנים  שם, בו,(שם [תקוע ] שהעמוד החלול הבסיס והוא ְֲִִֶַָָָָָֻ

החרב . כנדן לו נרתק והאדן 

" "נדודמלשון  שם  ""נאד" יין, ד)"ונאדֹות  ט, החלב"(יהושע יט)"נאוד ד, ּכנאד"(שופטים ְְִֶַָָֹֹֹ

פג)"ּבקיטֹור קיט, "(תהלים יקרא דרכים, הולכי בו שמשתמשים  עור כלי  מין מלשוןנאדוהוא " ְִ

"נדוד" כמו ממקומו, פרישה לשון  שהוא נדד" ח)"ארחיק נה, "(שם יקרא שהמסע והכלי"נדוד. , ְְִַֹ

" יקרא הנדוד  בשעת  בו כשיבוא"נאדשמשתמשים  להתטלטל, נוח  שיהיה עור מן  שהוא ולפי  .

ומתקלקל . נפסד הוא בקטור 

מגיד אבל מכחישו וכשאינו להכחישו, שדרך דבר על ומונח ההודאה על מורה פעל. .

" יקרא  אבל"מודה אותו אחרים , של שבח או עצמו, של גנות אם  הוא להכחישו שרגילין ודבר .

שבח שמכחש עניו שהוא  לא אם להכחישו אדם  בני דרך  אין אחרים  של וגנות עצמו של ָָשבח

טמא-מת .310. לטהר בהם שמשתמשים 
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וגנות עצמן  שבח  בסיפור נהנים אדם  בני  רוב  אבל זולתו. גנות  תמיד  שמסתיר חסיד  או עצמו,

" לשון  הונח הענינים אלה ב' ועל  בהתפעל"הודאה זולתם. הרוב  על  הגנות הודאת  ובא  .

וא ""וב [אות ] כמו נעה, עליה ו חטא  אׁשר ה)"והתוּדה ה, ע ֹונם"(ויקרא את  מ)"והתוּדּו כו, (שם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

ח ּטאתיהם" על ב)"וּיתוּדּו ט, מן(נחמיה מתפעל האדם  שיהיה צריך  עצמו גנות  על להודות  כי  . ְִֵֶַַַַֹ

וא וה[אות ] בהתפעל בא  לפיכך  ההודאה. אל  החפץ  אל בכפירה, חפצו להכריח  הנעה "עצמו ו

יו  צ"תחת שהיה ""ד  "מתידה ל כמו ""מתירא" כמו השלכה בלשון יתחלף שלא  אלא אבן, ֶֶַַוּיּדּו

נג)"ּבי ג, הוא(איכה באה יו "- במקום  ג"ו נמצא אך ""ד. כמו בקל פׁשעיכ עלי  לב,"א ֹודה (תהלים ְֲִֵֶַָ

ירחם"ה) ועזב יג)"ּומ ֹודה כח, ב'את '(משלי לפעמים  ובא ע ֹונם"311, את מ)"והתוּדּו כו, .(ויקרא ְְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ

ב'על' פׁשעי"312ולפעמים עלי  ה)"א ֹודה לב, גניבה (תהלים כגון  עצמו מצד  מגונה דבר יש כי . ְֲֵֶַָ

לא אחר  איש הפועל  היה שאילו פועלו, מצד רק מגונה שאינו ויש וכדומה, ושקר  רציחה גזלה

וכן ישראלי, כשהאוכל רק מגונה שאינו אסורים דברים אכילת  כגון  מגונה. המעשה היה

על הודּוי ובא עליו. ערוה שהנשכבת למי  רק מגונה בלתי עצמה שהשכיבה העריות  ִַשכיבת

" עם  בעצמו המגונה "אתדבר עם  בא הפועל מצד המגונה על והודּוי  - [-עצם]"על" והשם . ִ

"תודה " - תֹודה " ל ֹו יט)"ותן ז, ליהוה "(יהושע תֹודה יא)"ּתנּו י, .(עזרא ְְֶַָָ

למ ב[אות] לפעמים לשונות , בב' נמצא  זולתו שבח של ""הודאה כמו ליהוה ד  ַי ֹודּו

ח)"חסּדֹו קז, "(תהלים עם ולפעמים "את. יהוה " את אֹודה לה)"הּפעם כט, כינויי(בראשית עם  או , ְֶֶַַַַ

" אחיהגופים  י ֹודּו ח)"א ּתה מט, למ(בראשית עם  ההודאה לנושאו,". השבח התיחס הוא  ד ֶַַָ

" עם  גאתוההודאה וזה שבח. איזה בו שיש הנושא התיחס הוא הגוף כינויי עם  או לפי"" כ 

כבר שהשבח וכו' הבורא ועבודת  חסדים  וגמילת הצדקה כגון  עצמו מצד משובח שיש מה

למ עם  ובא  פועל, לאיזה אותו להתיחס צריך  ואין  המעשה בגוף דבר313.(דאטיף)ד"מונח ויש

ופחותים שפלים האבות  שאם ואם . אב  כבוד כגון פועלו, מצד  רק עצמו מצד  משובח הבלתי

ׁשאחר רע , בדרך ההולכים  בניו המפרנס האב  וכן הבן . כשהוא אלא  משובח אותם המכבד ֵֶַאין 

"המפרנס עם הודאה לשון  בא הענין  ומזה משובח . המפרנסם  והאב מגונה, [הוא ] "אתאותם

המעשה. בגוף ולא הפועל, בגוף מונח שהשבח לפי  הגופים, כינויי עם או

" כמו בשבילו שההודאה השבח את  חסּדֹומזכיר ליהוה ח)"יֹודּו קז, הֹוד ּו"(תהלים ְַַ

טֹוב ּכי א)"ליהוה קו, הודאה (שם ואומר השבח מעלים  ולפעמים והטוב . החסד  הוא שהשבח  , ִַ

" כמו הנושא, ענין מצד  או המאמר חומר מצד עצמו מצד  מובן  כשהשבח מיבסתם, ְִִּבׁשאֹול

ּל ו)"יֹודה ו, רב"(תהלים ּבקהל יח)"א ֹוד לה, יודה.(שם שבשבילו השבח את מזכיר שאינו , ְְֶָָָָ

ג הענינים מאלה [-עצם] ""והשם "תודה כ כמו בתֹודה " לא)"ואגּדלּנּו סט, פניו "(תהלים נקּדמה ְְְְֲֶַַַָָָָ

ב)"ּבתֹודה  צה, הפועל .(שם שם  , ְָ

"את ".311. מלת  בצירוף

"על ".312. מלת בצירוף 

מׁשני313. נשוא במשפט  מבוא )תפקידו .(ראה ִִ
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" שם  והוא שם-התאר  הענין בזה כשיהיה הודגם השבח, ובליטת  התגלות  על  והונח "

" הזאת הבליטה תקרא  להכחישו אפשר  שאי  עד כך  כל עליו בולט הדבר  דהיינו "הודשבח ,

חונן , של פניו על ניכרת  החנינה שמדת תאמר  כאילו לכל . גלוי  בשהוא בו מודים שהכל דבר 

" כמו גדול , של מעשיו מתוך וניכרת גלויה הנפש הֹוד ֹווגודל כּזית  ז)"ויהי  יד, שהכל(הושע , ִִִַַ

" יפה. הזית שעץ  אימה מודים  נחרֹו כ)"הֹוד  לט, שהוא(איוב עליו ומעיד  מורה הסוס ׁשנחרת ְֵֶַַַַָ

" וכן ונפלאה. איומה מלכּותבריה כא)"הֹוד יא, שהנושאם(דניאל מהם שניכר מלבושים דהיינו ְַ

" מלך. למׁשחיתהוא  עלי  נהּפ ח)"והֹודי  י, ענינו.(שם גודל על מעיד  אדם של פניו שצורת ְְְְִִֶַַַָ

עליו " מהֹוד כ)"ונתּתה כז, הוא(במדבר קדוש אלהים  שאיש מודים הכל שיהיו ענין  בו שתשית  ְְֵַָָָָ

" כל  ענין  והוא בך. שמודים  "הודכמו ית ', בבורא הנאמר לבׁשּת" והדר  א)"הֹוד  קד, הֹוד"(תהלים ְְָָָָָ

ּפעל ֹו ג)"והדר קיא, הּׁשמים"(שם על הֹוד ּתנה ב)"אׁשר ח, וההֹוד"(שם יא)"והּנצח כט, ,(דהי״א ְְְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָ

שם ובא להכחישו. אפשר ואי  ית ', וגדלו אלהותו ניכר מעשיו שמתוך הודאה מלשון כולם 

גהוד" ""יהֹודּו עּמים  ּכן  על בפעלים . יח)"כ מה, "(תהלים ההוד  יחוס  לו יתיחס ּומּׁשירידהיינו ְִִִִֵַַ

ז)"אהֹודּנּו כח, ה (שם שה[אות] שנאמר לא  אם ."" כענין נוספת יהֹוׁשיעא ו)"ולי  קטז, עדּות"(שם ְְֲִִֵֶַ

ו)"ּביהֹוסף פא, שהה (שם או ."" כמוהו. יודו אחרים  שגם ע ׂשֹות לומר ורצה ההפעיל מן יהֹודה א  ְֲִֵֶ

יז)"לּתפּלה  יא, העם .(נחמיה שאר אחריו שיודו כדי  בתפלה בהודאה המתחיל  הוא שהיה ְִַָ

 חז"" ההוד ענין  יקרא ""ודאיל ודאי, מידי מוציא ספק ב)"ואין לח, והיינו (יבמות

אז  המודה, אל  טובה איזה השבח מן  כשיגיע  אמנם  להכחישו. אפשר ואי  בו מודים  שהכל  דבר 

" כמו ממנו. לו באה שהטובה מודה שהוא טובה, החזקת לשון ההודאה ענין  ליהוה יהיה ַהֹודּו

טֹוב א)"ּכי קו, חסּדֹו"(תהלים ליהוה ח)"יֹודּו קז, צדק"(שם מׁשּפטי  על  ל סב)"להֹוד ֹות קיט, .(שם ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ג הענין מזה ע"והשם  בטובה שמודה אם  תודה, ""כ כמו תודה קרבן  והוא מעשה ע ׂשית  עלי ֲִַַ

יקריבּנּו יב)"ּתֹודה ז, תֹודה "(ויקרא זבחי כב)"ויזּבח ּו קז, "(תהלים כמו בדבור כן  שעושה או ל ׁשמע, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּתֹודה  ז)"ּבקֹול כו, ותֹודה "(שם רּנה ה)"ּבקֹול  מב, זמרה "(שם וקֹול  ג)"ּתֹודה נא, ואפשר(ישעיה . ְְְְְִִָָָָָ

" שם הענין ""הידדשמזה נפל, ט)"הידד  טז, יענה "(שם ּכדרכים ל)"הידד כה, הד"(ירמיה ולא ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ז)"הרים ז, והבציר ,(יחזקאל הקציר בשעת  המצוי הודאה של קול הרמת  והיינו הודאה מלשון ִָ

השדה  ועובדי פועלים שלך  ידידות קול הרמת  והיינו ידידות  מלשון  הידד ענין  שיהיה או

רוח . וקורח צוותא להם  שיהיה מלאכתם  בשעת  מרחוק לזה זה צועקים 

" ששם  - יסורין בו שיש חולי מין  על  הנחתו שם, עלחולי. כלל בדרך מורה סתם, "

לשאת יכול שאינו כחו נחלש אם  שגם  לא . או יסורין עמו שיש הן  הבריאות, ממעמד  הנטיה

ג נקרא  כבתחלה כבדות משאות ""עוד אעחולה כ  כל"" - החולשה זאת עם יסורין לו שאין  פ

" יקרא הטבעיית הבריאות  יקראחוליהפסד יסורין עם  המקושר והחולי  חל , בשרש ויתבאר "

" "דו בפרטות  או ""דוי" נקראו בעצמן  והיסורין "ּכאב. נדה האשה ותקרא – ""דוה " והּדוה , ְְֵַָָ

לג)"ּבנּדת ּה טו, ּדוה "(ויקרא א ּׁשה יח)"את  כ, והוא(שם - בוסּתּה יסורין לה שיש תאר314לפי שם  ְְִִִֶָָָָָָ

"דוה".314. מלת
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הוא"והוא הבינוני ובסימן הנקבה, לסימן  קמוצה ""ו בסגול לּבנ ּוו דוה היה זה יז)"על ה, .(איכה ִֵֶֶַָָָ

" ּדֹות ּהובכנויים  נ ּדת ב)"ּכימי  יב, "(ויקרא המקרה ""דויושם  ּדוי, ערׂש ד)"על מא, וכל"(תהלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּדּוי ה)"לבב א, "(ישעיה או ""מדוה , הרעים, מצרים  מדוי  טו)"וכל ז, דוה,(דברים שם  שגם ואפשר . ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

הדלי שרש מבעלי  ומדוה ממעמד"דוי פרישה והיינו דד, בשרש כמבואר הפרישה על שהנחתו ת

" בספרי בארתי וכן שלמה הבריאים, 315."יריעות 

להיות ראוי הדבר  שהיה והענין המקום, מן  ההסתלקות דהיינו הדחיה על  מורה פעל , .

חבורו  ממקום הסתלקות  שכל ולגריעות לגנאי  הרוב  על וישומש ההרגל , צד  על או בטבע בו

" כמו גריעות, הוא  הטבעי  נּדחיםומענין  ׂשיֹו א)"את  כב, הדיחום(דברים שלא נפעל, מבנין  תאר , ִִֵֶָ

" העדר . מן  שנפרדו מעצמן  נדחים אבל צ ּיה בעליהם ארץ  אל כ)"והּדחּתיו ב, י ׂשראל"(יואל "נדחי  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

יב) יא, "(ישעיה העיונית ובבחינה להםודומיהם. והׁשּתחוית  יט)"ונּדחּת ד, מן"(דברים להּדיח ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

ו)"הּדר יג, עירם"(שם י ׁשבי  את יד)"וּיּדיחּו שם, לדבק (שם הצורך  השכלי הטבעי המוסר שכפי  ְִִֵֶֶֶַַַָ

"(והסתלק)בה', כמו הדבוק, על ישמש ולפעמים הדחה. יקרא ממנו עלינ ּו[וההסתלקות ] ְִִֵַָוהּדיח

הרעה  יד)"את  טו, וכן(שמו״ב עלינו. מאליו ידיח בו דבוקה להיות  ראויה שתהיה הרעה דהיינו ֶָָָ

ב ּגרזן" יד ֹו ה)"ונּדחה יט, "(דברים וכן  הגרזן , על מגופו ידו ּגרזןשידיח עליו יט)"לנ ּדח כ, כ"ג(שם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

הראוי ממקומו כנדחה הוא  הנה במקרה שם  שהדבר מקום  שכל  שם . שהיה ממקום  הגרזן  דחית

חז  ובלשון ""לו. ונדחה ל א)"נראה סד, מצות"(יומא אצל דחוי א)"יש לג, לאחר"(סוכה ודחינוהו

א)"השבת מא, "(עירובין המקרה ושם  ממנו. ונדחה בשבת להיות  ראוי משקלמדוחשהיה על "

""מבוע" ּומּדּוחים, ׁשוא  יד)"מׂשא ֹות ב, הישר(איכה הדרך  מן להדיחך  מספיקים  דברים  דהיינו ְְִַַָ

ג ויקרא  לאמרם . ראוים  בלתי  נדחים דברים  ""או "דחיכ  מ ּדחי" רגלי  יד)"הלא  נו, או (תהלים ְֲִִֶַַֹ

"מדחה " מדחה " יע ׂשה חלק כח)"ּופה כו, וההבדל(משלי ." ומדחה בין  מדוח עדחי , ידעת באור"" פ  ְֲִֶֶֶַָָ

ותבונה " ."בינה

" פעל "דחה ישמש ושפשוף רחיצה דהיינו הדחה ללשון  ירּוׁשלם" ּדמי  ְְְִֵֶַָואת

ד)"ידיח ד, העלה "(ישעיה את לח)"ידיחּו מ, חיבורו.(יחזקאל ממקום  הטנופת הסתלקות דהיינו ִִֶַָָָָֹ

" תבואה מין שנקרא "דחןומה וכּסמים" ט)"ודחן  ד, שיש "ג(שם בתבואה ונופל  דחיה, מלשון  כ ְְְִַֹֻ

כדי אותן כותשין  אבל היטב  הדק וחטין דגן שטוחנין כמו אותם  טוחנין שאין קליפה ֵָבהם 

שאחד התבואה במיני מצוי  וזה שלמים . נשארים  והגרעינין החיצונה, הקליפה מהם לדחות 

" נקרא ""אורז מהם  נקרא מהם  ואחד אשכנז"דוחן, בלשון  ונקראים ספק (רייז), הדבר ולפיכך 

דוחן . מהם ואיזה אורז, מהם איזה

עוד חסר שאינו בענינו מוספק שהוא  דבר  המוחלט, הספוק על מורה המספר, שם  .

" נקרא ""דיכלום  כמו ׂשה , ז)"ּדי ה, מחסר ֹו"(ויקרא ח)"ּדי טו, די"(דברים ּבלי עד (מלאכי"ּברכה ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ

י) הכנוייםג, ועם  די . יחוס המקבל עומד גבול בו יהיה שלא  ותכלית, שיעור  לאין  ברכה פירושו

.315.310-316 עמ ' תשע"ו, שנת מהדורת 
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ד ּים" היתה ז)"והּמלאכה לו, "(שמות וכן המלאכה. עושי של דים ד ּיםדהיינו מט,"הׁשחית ּו (ירמיה ְְְְִִַַַָָָָָָ

ּדּים"ט) יגנב ּו ה)"הלֹוא א, ּדּיּך"(עובדיה אכל  מצאת טז)"ּדב ׁש כה, מ(משלי [אות] ועם  היתרון". ם ְְְֱֲִֶַַַָָָָָֹ

ל ּמלאכה "316(קאמּפאראטיף) העבדה ה)"מּדי לו, מ(שמות וב[אות] מדאי . יותר נוספת"דהיינו ם ְֲִִֵַַַָָָָָֹ

למּדי" התקּדׁשּו ג)"לא ל, כ(דהי״ב [אות] ועם ."" הערך או השיווי גאּלת ֹוף ּכדי  כה,"ּומצא (ויקרא ְְְְְִֵַַַָָָֹֻ

רׁשעת ֹו"כו) ב)"ּכדי  כה, לרב"(דברים ארּבה ה)"כדי ו, "(שופטים וקצף. ּבּזי ֹון יח)"ּוכדי  א, (אסתר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

""וא כואוקצףו נוסף  """ וענה ו כד)"וא ּיה לו, וסּוס"(בראשית ורכב  ז)"נרּדם עו, וחלי ֹו"(תהלים ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָ

טז)"וקצף ה, בזיון .(קהלת כדי  קצף די  שיהיה לומר ורצה . ֶָָ

" שם "ׁשּדידי ׁשּדי" אל יא)"אני  לה, מוספק (בראשית דהיינו די בו שיש עצם כלומר  , ֲִֵַַַַ

כלום . חסר שאינו צרכו נצרך317כל שאינו ית' בבורא אם כי במוחלט נופל  בלתי יחוס והוא

מוחלט די  בהם  שאין  היצורים כן  שאין  מה קודש. השם זה שלפיכך בעצמו, מוספק אבל לזולתו

" ומלת  דבר. איזה תמיד חסרים  "מדישהם  כמו ּבחד ׁשֹו" חדׁש כג)"מּדי  סו, עלת ּה"(ישעיה "מ ּדי ְְֲִִֵֵֶָָֹֹ

ז) א, הּמל"(שמו״א בא  כח)"מּדי  יד, ּבֹו"(מל״א דּברי יח)"מּדי  לא, "(ירמיה מגזרת אינו "דיודומיהם ְִִִֵֵֶֶַַֹ

" מגזרת ו מדה רק ""תמיד"" בשרש ויתבאר ."מד,

" עוף שם למינ ּה. והּדּיה יג)"האּיה יד, ד ּיֹות"(דברים נקּבצ ּו טו)"ׁשם  לד, כפי(ישעיה והוא . ְְְְִִַַַַָָָָָ

חז  ב)ל"דברי סג, והדיה "318בעצמו (חולין האיה ואת  "והראה בשרש לעיל כמבואר ואין"בא" .

איה  דאה, או ראה לפעמים  שנקרא שמות ד' לו יש המין  מפרטי  ופרט  פרט שכל לומר רוצה

מקוב בעצמו שהמין  הענין אבל בעצמםודיה, שמשונים לפי  בשמותיהם, מתחלפים מפרטים ץ 

דאה. או ראה או דיה והאחר  איה, האחד ויקרא ממש. לזה זה דומים  ואינם  במקצת, מזה זה

" האחד יקרא אחד , מין  הם המין בבחינת  תמידאּיה אבל שמחפש הסתפקות, מעוט שם  על " ַָ

לו. שיש במועט  שמסתפק הסתפקותו שם על דיה אחד נקרא כנגדו הם. איה מזונות  ֵַאחר

" כמו בו, שכותבין צבע מין של שם  ּבּדי ֹו. הּספר יח)"על לו, זריקה (ירמיה לשון והוא . ְֵֶַַַ

" כענין הנייר, על הקולמוס מן  נּדה שנזרק יג)"מי יט, ּבי"(במדבר אבן  נג)"וּיּדּו ג, לי ּדֹות"(איכה ְִִֵֶֶַַַָ

הּגֹוים קרנֹות  ד)"את  ב, ה (זכריה בו שנקרא ארמי, לשון  לזה וקרוב דיותאדיו ". ב)"" קד, ,(שבת ְִֶַַ

עליו " זרק לא  נּדה גמי  מתורגם """ אּדי ּותאכ יג)"מי  יט, במדבר .(אונקלוס ִֵֵַַָָָָָֹֹ

ע קטנים  לחלקים  והתחלקותו הדבר  צורת  הפסדת והוא הכתישה, על מורה פעל, י".

ע שנעשה יש שונים. באופנים נעשה וזה קשה, זה "דבר  על  זה קשים  דברים  שני  שפשוף י

נקרא והוא לעפר דק שביניהם הדבר שיתפורר  כדי  הריחים אבני שעושין  כעין עגולית  בתנועה

קשה "טחינה " דבר  ומביא  שמוליך והבאה, בהולכה אם  כי בעגול שלא  בשפשוף שנעשה ויש .

" ונקרא  דק אשר  עד  שיתחלק כדי כך  כל קשה שאינו דבר שאר היוצא"שחיקה על הדק והאבן  .

" יקרא הדבר, שחיקת בשעת  עשן כמו השחיקה בשרש"שחק מבין עיין  ויש "שף"[(״שם״), .[

היתרון .316. ערך אחר, דבר אל מסוים דבר  להשוות 

נבוכים317. מורה רמב "ם, דברי סג)ראה פרק סוף .(ח"א

כדלהלן .318. מסוימים , שינויים לפי שם בחילופי אבל עצמו , עוף מין אותו  הם אלו שמות  שלושה
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ע טחינת"שנעשה כעין  צורתו שיפסיד רק דק, דק הדבר שיתפורר הכוונה כשאין  קל שפשוף י

" יקרא  זה שעליהם. הבשר רק מתחלקים  הגרעינים  שאין "כתיתה הזיתים בשרש ויבואר ."הך"

ע שלא  שנעשה ע"ויש רק שפשוף כך"י כל  שאינו דבר על קשה בדבר  שמנגח ונגיחה הכאה י

קליפתן , שיוסר רק לעפר, ׁשּיטחנּו שאינו והדוחן  האורז כתישת  כעין צורתו להפסיד כדי ִֶַָקשה

" נקרא ע"כתישה זה שנעשה ויש התבלין ,". כתישת  כעין  לעפר דק שיהיה לתכלית  נגיחה י

" ""הדכה ויקרא יקרא הנגיחה העושה והכלי  ""מדוך, יקרא בו שכותשין והכלי  ."מדוכה ,

ע319והאשכנזי לכבדה קלה כתישה ובין לכבדה , קלה שחיקה בין מלת"מבדיל יאמר(צער)י  . ְְֵֵָָ

הקלה השחיקה דק(רייבן)על יאמר לעפר דק הדבר ע ׂשית  דהיינו הכבדה השחיקה ועל .(צערייבן). ִַ

יאמר הקלה הכתישה הכבדה(שטאסן)על  .(צערשטאסן)ועל

"דך" הגשמיית בבחינה בפעלים  ּבּמדכה " דכּו ח)"אֹו יא, ּדּכית"(במדבר עצמ ֹות "ּתגלנה ְְֲִִֵַָָָָָָֹ

י) נא, "(תהלים [-עצם ] והשם "דכה . ּדּכה " פצ ּוע  יבא ב)"לא כג, ויאמר(דברים אשכיו. שנדכו דהיינו ְַַָָֹֹ

""ג כמו למעלה יהיה שלא מטה לצד הדבר  שמנגח  למטה נגיחה בלשון ידּכא ּוכ יהוה תהלים"ע ּמ) ְְְַַ

ה) חּיתי"צד, לארץ  ג)"ּדּכא קמג, וידּכאני"(שם אלֹוּה ט)"ויאל  ו, ּתח ּתם"(איוב רׁשעים  שם"והד) ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יב) רגליו "מ, ּתחת לד)"לדּכא ג, ג(שם ויאמר ."" למטה הכאה בלשון  ע ֹוׁשק כ  ד)"וידּכא  עב, .(תהלים ְְִֵֵֵַַַַַָ

ּדכים" נהרֹות  ג)"יׂשאּו צג, וירוממו (שם ישאו גלים , הרימו שלא עתה עד נדכאים  שהיו מה פירוש , ְְְִָָָ

" וכן  הזה. הדכדוך ב ּׁשערעכשיו עני  ּתדּכא  כב)"ואל כב, "(משלי העיונית  ובבחינה רּוח. ּדּכאי  ואת  ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

יט)"יֹוׁשיע לד, ונדּכה "(תהלים נׁשּבר  יט)"לב  נא, דּכיו "(שם י ׂשנא ׁשקר כח)"לׁשֹון  כו, כלומר(משלי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ג שונא הוא  אבל שקר שדובר בלבד זו ע"לא דבריו, ומדכא פניו על שמכחישו למי  אמת"כ  דבר י

" וכענין  בפיו. שאמת ומעידים  מסכימים  הכל  שיהיו רוצה המשקר כי  לכל . ְִַַּותדּכא ּונניגלוי

ב)"במּלים יט, "(איוב ושם-התאר  רּוח. ּוׁשפל ּדּכא טו)"ואת  נז, יֹוׁשיע"(ישעיה רּוח לד,"ּדּכאי (תהלים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

לּד"יט) י)"מ ׂשּגב ט, נכלם"(שם ּד י ׁשב כא)"אל עד, ונדכא .(שם נשבר ורוחו שלבו ְְִִַַַָָָָֹ

" פעל כי עמוק. ממקום  משקה העלאת  שהוא  הדליה על מורה פעל . עלשאב. מורה "

לקיחת ואפילו לא. או בעומק שיהיה הן השאר מן משקה לקיחת  שהוא כלל, בדרך  השאיבה

ע הקערה מן  רוטב ""חלק נקרא כף  ו "שאיבה י אםדליה ". משקה, העלאת  על בפרטות מורה "

" והפעל העומק. מן דבר שאר או וּתדלנה מים טז)"וּתבאנה ב, לנ ּו"(שמות דלה ּדלה (שם"וגם ְְִֶַַַָָָָָָָֹֹ

יט) ידלּנה "שם, ּתב ּונה ה)"ואיׁש כ, "(משלי יקרא לדליה העשוי  וכלי "דלי. משקל על ""כלי" הן, ְְְִִֵֶָָ

מ ּדלי ּכמר טו)"ּגֹוים  מ, מ ּדליו "(ישעיה מים  ז)"י ּזל כד, הענפים(במדבר יקראו מושאל ובלשון . ְְְִִִִִִַַַָָ

" הרבה לחלוחית בו שיש האילן מן היוצאים  ""דליותהרכים  כמו ּדלּיֹותיו , טז)"ורע ּו יא, (ירמיה ְִָָָ

אליו " ּדל ּיֹותיו ו)"לפנֹות  יז, ּדלּיתיו "(יחזקאל יא)"ּברב יט, "(שם שואבות"דלימלשון  שהם  , ְְִִִֵָָָָָֹֹ

יניקות , הרכים הענפים  שנקראו וכענין  המשקה. את  ששואב  כדלי  מעומקו האילן לחלוחית 

יֹונקֹותיו " ז)"ילכּו יד, הדליות(הושע מן וקטנים רכים  יותר והיניקות האילן. מן  שיונקים שם על , ְְֵָ

הדלי . כעין אחת בבת הרבה לחה מוצצות והדליות היונק, כתינוק מעט מעט מוצצות  שהן

גרמניה.319. תושבי
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"דל" אמר העומק מן העלאה על ד ּליתני" ּכי  יהוה ב)"ארֹוממ ל, ּדּלּו"(תהלים ְֲִִִִִַָ

ל ּמרֹום יד)"עיני לח, מ ּפּסח"(ישעיה ׁשקים ז)"ּדלי ּו כו, "(משלי .ראׁש ו)"ודּלת  ז, דהיינו (שה״ש , ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָֹֹ

" שם שוב  נגזר הענין  ומזה מלמעלה. המודלה הראש בזקיפה דלתׂשער  העומד כסוי  להוראת  " ֵֶֶָ

" כמו דליה, מלשון הּדלת- אל  ו)"והּגיׁשֹו כא, ּבדלּתֹו"(שמות חר י)"וּיּקב  יב, כסוי(מל״ב שכל  . ְְְִִִֶֶֶַַַֹֹ

" יקרא שוכב ""מכסה כשהוא נקרא ומודלה זקוף  עומד וכשהוא ג"דלת, ויכונה הפנקס". דפי כ

" ""דלתבשם  ּדלתֹות. ׁשלׁש יהּודי כג)"ּכקרֹוא לו, דלתות(ירמיה בצורת שהם  לפי דפין, ג' דהיינו ְְְִִָָ

ולאחור . לפנים ומתנועעות ציר על הסובבות 

ע ריק הנשאר  ""הנשאב  יקרא השאיבה כמו דלי  הקל מן שם-התאר  והוא "

ּדלל ּו" נהרֹות ו)"והאזניחּו יט, "(ישעיה העני  נקרא לפיכך "דל. הּוא" ּדל כא)"ואם יד, על(ויקרא , ְְְְְִִֶֶַָָ

– העני לאיש לו יש שמות והרבה ופרנסתו. למחיתֹו שצריך מה מכל ומושאב  ריק שהוא ְְִָשם

והלך" דל רש, מך, אביון, ""עני, יקרא בעניות . המצוים  ויחסים  תארים וכולם עניו עני, שהוא  " ְֵֶָָ

" בשרש ויתבאר עניותו מצד בדעתו ""עןושפל  אחריםאביון. לרצון  רצונו השוואת שם  על "

" בשרש שנתבאר] ""אב[כמו [כמו "רש . ראש עליו נעשה הרע  שמזלו שם  על  הורשה מלשון  ,

" בשרש שאינו "רש שיבואר] אלא קצת , עדיין לו ונשאר והעני עשיר  שהיה הבינוני והעשיר .ְֱִֶ

" יקרא צרכו, לכדי "מךמספיק בשרש שיבואר] [כמו הכאה מלשון  שלא"יך" הגמור והעני .

" יקרא מימיו כל  שנשאבו לבאר ודומה למחיתו כלום לו כאן"דלנשאר שגם אלא  כמבואר. ,

אע שיש מדרגות . הבדל אעפ"יש שצריך מה לו שאין  שיוכל"פ  ומטלטלים  בגדים  קצת לו יש כ

מא גם  מחוסר הוא ואם דל ּותלמכור, דלי  במדרגת הוא  ב)לה י, כריתות כל(עיין עני  וכשהוא  . ֵַַ

" יקרא ימצא באשר לחמו ולבקש מביתו לנוד שצריך עד הליכה."הלךכך  מלשון , ֵֶ

יקרא מהם  כשנשאב הדבר, לקיום הצריכים דברים בשאר  יש כך בנכסים  דלות  שיש

""דל" השמנונית  הפסד  על יאמר  ּתאר. ורע ֹות יט)"ּדּלֹות מא, ּבן".(בראשית ּדל ּככה א ּתה מדּוע  ְֶַַַַַַָָָָֹ

ד)"הּמל יג, "(שמו״ב הדבר כח הפסד על ויאמר מאד. י ׂשראל ו)"וּיּדל  ו, ולי"(שופטים ּדּלתי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

ו)"יהֹוׁשיע קטז, "(תהלים דבר של וערכו כבודו הפסד על ויאמר יעקב. ּכבֹוד ד)"יּדל יז, .(ישעיה ְְֲִִַַַֹ

" אמר הכמות  הפסד ּבמנ ּׁשה ועל הּדל אלּפי טו)"הּנה ו, הראוי(שופטים הדבור כח  הפסד ועל . ְְִִִֵֶַַַַ

" ׂשפתיוהמתוקן ּדל על ג)"נּצרה קמא, על(תהלים בתחלה הדבר כשהיה שאיבה מלשון כולם , ְְִַַָָָ

ואח המתוקן  ""אופן  נקרא ממנו ריק ונעשה נשאב  התלמוד"דלכ  בלשון הענינים  מאלה .

""דלדול" ברובן, שנדלדלו ב)"סימנים ב, מדובללת."(חולין מדולדלתסוכה מדובללת? "אי

א) כב, "(סוכה וכן מקומות. בהרבה או פנים  בהרבה הדבר הפסד הגפןדהיינו את עליה "הדלה ְִָ

ּובדקל"(שם) א)"ּבדלית  ד, "(פאה כמו העלאה. ד ּליתנימלשון  ב)"ּכי ל, "(תהלים ּבּזיתים. "הּמדל ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ד) ד, כענין(שביעית והענפים; הדליות  עם  עסק שעושה דליות  מלשון  או דלדול, מלשון  אם

בגמורות .גומר" עסק שעושה "

לגמרי שני לדבר שוה אחד שדבר  שבזמן  - גמור הבלתי השיווי  על הנחתו [-עצם ]. שם .

ש  עליו לשני"יאמר  שוה ש "הוא עליו יאמר  במקצת  רק לגמרי לו שוה אינו ואם  דומה ". הוא

""לו  ושם-התאר ּדמה . להבל  ד)"אדם קמד, "(תהלים לתמר, ח)"ּדמתה ז, "(שה״ש או ""דומה . ּדֹומה , ְְֶֶֶַָָָָָָָָ
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לצבי ט)"דֹודי  ב, "(שם כי  לדומה, דמה בין וההבדל שנבראדמה . לומר  ורצה עבר פעל כעין " ְִִִ

ו  פלוני . לדבר  דומה תנועותיו דומה "כך בכל והולך  מתדמה שהוא לומר ורצה בינוני  פעל כעין  "

" ובפעלים פלוני . לדבר רעיתיוהנחותיו  ט)"ּדּמיתי א, לצבי"(שם ל יד)"ּודמה ח, מי"(שם ואל ְְְְְִִִִִִִֵֶַָ

כה)"תדּמי ּוני מ, ּל"(ישעיה אדּמה יג)"מה ב, "(איכה ובנפעל  נדמית. ּגֹוים ב)"ּכפיר לב, .(יחזקאל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

" המקרה "דמיוןושם  יכסֹוף" ּכאריה יב)"ּדמינֹו יז, "(תהלים או "דמות, אלהים" (בראשית"ּבדמּות  ְְְְְֱִִִִֵַֹֹ

א) "ה, במקצת, לו דומה דהיינו ּכצלמ ֹו, ּבדמּות ֹו ג)"וּיֹולד ה, "(שם ואת, הּמזּבח  ּדמּות  את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

י)"ּתבנית ֹו טז, "(מל״ב ו תבנית. בחוש, הנתפס  ּבנינ ֹו צורת  הוא שמושו דמות"" איכות  הוא " ְְִִַָ

" וכן הנתפס. מזבח נח ׁששל חמת  ה)"ּכדמּות  נח, .(תהלים ְֲִַָָ

" לדמיוןבין  "דמות"" ביאור עיין "תבנית" בשרש בין"בן" גדול  הפרש יש וכן  .

וכדמות" בדמות, ""דמות, שבאדם ההוא והכח למילתא. מילתא  א)"לדמ ֹות יט, יקרא(ברכות ְְְְִִַָָ

הדמיון" "כח או המדמה " ע"כח  לדבר  דבר מדמה שהאדם ענין  והוא ב '". כשרואה הנסיון, י 

ורוב לזה. זה דומין  שהן לפי זה, כמקרה זה מקרה שיהיה חושב  הוא  לזה זה דומים דברים 

על  מיוסדים  אדם של  ומשפטיו והנחותיו הטובמעשיו והשקר, האמת  בבחינת  המדמה כח 

לפי וכו' וראוי טוב שהוא אחד בדבר שמשער נאות; ושאינו נאות ראוי , ושאינו ראוי והרע ,

להיפך וכן וכו'. ואמתיי  וראוי  טוב שהוא ממנו לו נתברר  שכבר  פלוני לדבר דומה שהוא

מצויה  המדמה בענין  לפיכך  מבוררת. שרעתו לדבר  דומה שהוא לפי  וראוי , טוב  שאינו שמשער

ג מסתכל ובלתי לזה, זה דומין שהדברים  במה רק כשמסתכל ביותר  השגיאה שהם"בו במה כ 

זה, כמקרה זה מקרה שיהיה ההכרח מן  שאין לו יתברר היטב יסתכל שאילו מזה. זה נבדלים 

בכל מופלג  והתבוננות יתירה חריצות  הענין  לזה וצריך לגמרי. לזה זה שווים  שאינם  אחר

לזה זה דומין  דברים הרבה כאן  יש לפעמים  גם לזה. זה וׁשוים  ערכם  לדעת הענינים  ְְָָסעיפי

בפלס לשקול הדעת שיקול וצריך השאר . מן לחבירו דומה יותר שאחד בהתדמותם , ומתחלפים

פלוני . לנושא דומה יותר  הדברים מן איזה המחשבה

" בפעלים להרגממנו ּדּמּו ה)"אֹותי כ, בנפׁש"(שופטים ּתדּמי  יג)"אל ד, ּדּמית"(אסתר ְְְֲִִִִִֵַַַַָֹ

כמֹו אהיה כא)"היֹות  נ, "(תהלים ""דמיוןלשון ואמר לכם. אע ׂשה להם  לעׂשֹות  ּדּמיתי "ּכאׁשר ְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

נו) לג, שאתם(במדבר ממה לפורענות ראוים יותר  האומות היו הקדום ההתדמות לפי פירוש

אח אך  אליו. לפורענות"ראוים  ראוים  יותר שוב  הם הנה האומות  מן  גרועים  ישראל כשנעשו כ

ראוים . שהאומות  ממה

"דמיון" שם  ""דם" והּדם. כז)"הּבׂשר יב, המדמה.(דברים כח של הנושא הוא הדם  כי ְַַָָָ

הדמיונות גם  באדם. הדמיונות  יתחלפו כך צלול , או גס במעוט, או ברבוי הדם התחלפות  שלפי 

מזג ושנוי  התחלפות  לפי  והחלפותם שינוייהם בבחינת  כולם מתיחסות בחלומו רואה שאדם 

" שם שוב נגזר  דם  ומן  וכמותו. "אדֹוםהדם  האדום, המראה להוראת  הּזה " האדם האדם  "מן  ִֶַָָָָָֹֹ

ל) כה, "(בראשית אודם  שם  וכן  ּוברקת. ּפטדה יז)"אדם  כח, מראה (שמות לו שיש טוב אבן מין ְִֶֶֶָָֹ

כדם . אדום
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"ו דמיון "מדמה "" פעל  שוב  נגזר תנועה.דמה " ביטול דהיינו ושתיקה דומיה לשון  "

רק  בחוש נתפסת הבלתי  רוחניית  פנימית תנועה תנועות , מיני  ב' יש הנבראים  שבכל והוא

" גשמיית תנועה ביטול כל על ויאמר בחוש. הנתפסת  גשמיית  חיצונית  ותנועה "דמה בדמיון,

" בדמיון ."דמםאו רק נתפסת  הבלתי הרוחנית  הפנימית התנועה רק בו נשאר שלא לומר  רצה ,

א ""והרי  שם  "דּומּיה כ כשם  וראשונה בעצם  תנועה ביטול  על הונח שלא הערך  שם  מנוחה," ִָ

ונפישה  דבר"שביתה שום שאין קיים . ונשאר  נתבטל  שלא הרוחניית התנועה אל בערך רק ,

ג בו בנשאר יהיה שלא עד כך  כל ונתבטל נפסד שיהיה הרוחניית"בעולם  הפנימית  תנועתו כ 

הגמור . האין אל היש מן  דבר להוציא ית ' הבורא בכח רק הטבע  מצד  אפשר שאי דבר  שהוא -

אע הטבע מצד  כלום"אבל ממנו ישאר שלא עד כך כל נפסד  אינו ונפסד כלה שהדבר פ 

" של  מהפכ ֹו התנועה ביטול הלשון  בעל שהשאיל ומה אותו דמיוןבמציאות . השאיל ולא דוקא " ֲֵָ

" של ומזימה מהפכו תושיה ג"מחשבה, שהם התנועה ", היפך תנועיות  פנימיות כחות כ

האדם זולת חיים בעלי שאר שגם יחד, חיים ובעלי האדם  כולל הדמיון  כח כי הטעם הגשמיית ,

" כן שאין מה המדמה. כח בהם  ומזימה יש תושיה באדם ,מחשבה, רק מצוים שאינם וכיוצא  "

חיים . בעלי  בשאר  לא 

" "דּומּיה בלשון  כמו הדבור מתנועת  השתיקה על פעם  אהרן" ג)"וּיּדם  י, (ויקרא ֲִִַַָֹֹ

דּומּיה " ג)"נאלמּתי לט, "(תהלים כמו בדבור הראויה תנועה הפסק על ד ּקה וכן  ּדממה (מל״א"קֹול ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

יב) א ׁשמע"יט, וקֹול טז)"ּדממה ד, בדמיון .(איוב רק נתפס  שאינו שכמעט  בחשאי דבור דהיינו , ְְֶָָָָ

" כמו הצמיחה תנועת ביטול על  ּכאבןולפעמים טז)"י ּדמּו טו, ּדּומם"(שמות לאבן  (חבקוק"ע ּורי , ְְִִֶֶֶָָָ

יט) שאעב, בו. ניכר צומח כח שאין  כאבן הנה "דהיינו הזמן , באורך  צומחים האבנים  שגם פ

" כמו תנועות , שאר ביטול על ולפעמים  הצמחים. שאר  כצמיחת  כך  כל ניכר בלתי  ְִָּורׁשעיםהוא

ט)"יּדּמּוּבחׁש ב, "(שמו״א נדמ ּו, ּכּבהמֹות  יג)"נמׁשל מט, "(תהלים ,עינ ּבת  ּתּדם  ב,"אל  (איכה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

"יח) לדממה , סערה כט)"יקם קז, ודומיהם .(תהלים , ְְִֵָָָָָ

" בקבר "דּומה השכונה נפׁשי" ד ּומה יז)"ׁשכנה צד, "(שם דּומה , ירדי  ּכל קטו,"ולא (שם ְְְְִֵַָָָָָָֹֹ

גיז) וישמש האדם. שבגוף החיוניות תנועות  כל ביטול שבו לפי על", והבטחון  תוחלת  ללשון  כ

שכבר מעשה, לעשות עוד  ומתנועע  משתדל בלתי  מבוקשו, שישלים  בזולתו הבוטח  כי  דבר ,

" לשון  הענין על יפול  השתדלותו, בזולת אף  לו ׁשי ׁשלם יודע ""דּומּיה הוא ואמר  דמּיה . ל ְְִִִֶָָָֻ

ב)"תהּלה  סה, בך(שם ובוטח מיחל שהאדם מה דהיינו מעשה 320, עושה שאינו במוחלט  ְִָ

מסופק  שאינו לפי תנועותיו, ממעט אבל רבים , וחשבונות  בחריצות-רב מבוקשו לו להשלים

שיהללו  שאפשר והשבחים  התהלות מכל  נבחר והוא  תהלתך ; הוא הרבים , ורחמיך ביכלתך

בהם . אותך

" ו דומיה ה דממה "" ה[אות] בתוספת נגזר  """ שם ""הדםא , רגלי, הדם "והארץ ְְֲֲֶַָָָֹֹ

א) סו, "(ישעיה רגליו , הדם  זכר א)"ולא ב, שוקטים(איכה הרגלים  שיהיו עשוי קטן ספסל והוא ְְֲַַָָֹֹ

בהקב "ה.320.
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ה  ה[אות ] ובתוספת  עליו. ""דוממים  שם  באמצע ""דהםא נדהם, ּכאי ׁש תהיה יד,"לּמה (ירמיה ְְְִִִֶָָָ

שעט) פתאומית  בהלה ענין אחת"והוא בפעם  האדם  נעשה כן מלהתנועע321י  ודֹומם  ֵמטומטם

נו  ובתוספת דבר . האמנתי"ולעשות  "322ו "ן-תאר  "דמןשם ואשפה, זבל לשון ּפני" על ְְֵֶַֹּכדמן 

לז)"הּׂשדה  ט, לאדמה "(מל״ב דמן יא)"הי ּו פג, צמחים(תהלים פסולת  דהיינו תנועה העדר מלשון  ְֲֵֶֶֶַָָָָָֹ

" והשם  דוממים. שוכבים והם תשמיש עוד  בהם עושין שאין דברים  "מדמנה ושאר ּבמ ֹו" ְְֵַמתּבן

י)"מדמנה  כה, הזבלים .(ישעיה הוצאת  לשעת מוכן שיהיה הדומן בו שאוצרין החפירה והוא ְֵַָ

אל ה[אות ] ""ובתוספת  שם נגזר  ועפר .אדמה ף וחול מטיט המורכב הגשם  שהוא קרקע  לשון  "

" צומח .אדמה יקרא  אינו בעצמו הוא אבל הצמחים, מצמיח שהוא  צומח , שאינו דומם , מלשון "

" "אדמה שם כמו כולו הארץ  כדור  על פעם  האדמה " ּפני  ּכל ו)"את  ב, והוא(בראשית ְֲֵֶָָָָ

" כמו ממנה, חלק על  ופעם  הסוג ; עליה שם הם אׁשר  יז)"האדמה ח, המין;(שמות שם  והוא ֲֲֵֶֶָָָָָ

" כמו החלק מן חלק על  הּואופעם  קד ׁש ה)"אדמת  ג, תלושה (שמות קטנה חתיכה על  ופעם ; ְֶַַֹ

" כמו הארץ  רא ׁשֹומן  על יב)"ואדמה ד, .(שמו״א ֲַַָָֹ

 אדמה "ה" שם  נגזר חיים ,אדם" הבעלי שאר שכל האדמה. מן עפר שהוא שם  על  "

אלא אדמה בעצמם ואינם עצמה האדמה מן  נבראו לא האדמה שהוציאה והצמחים  הדשאים

לפיכך עצמה האדמה מן נעשה האדם  אבל לאור . אותם והוציאה אותם הצמיחה ְִִָשהאדמה

" שאר"אדםנקרא בגופות  שגם  חדא , לי . נראה אינו אבל המפרשים  מן קצת דעת  זהו .

" ששם  ועוד כך ? לשם ביחוד האדם  יקרא ולמה האדמה מן  גדול חלק יש "אדםהנבראים

" כמו חיים , בעלי מבשאר יותר באדם  שיש פרטיי  חשיבות  ללשון  הרוב  על ּכיישומש ִָָאדם 

מּכם ב)"יקריב א, "(ויקרא ּובהמה , מג)"אדם לב, "(ירמיה אדם, בן ו)"ואּתה ב, "(יחזקאל מרעיתי, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

א ּתם לא)"אדם לד, אם(שם כי  חשיבות  זה אין האדמה מן שהוא בשביל אדם טעם היה ואילו , ֶַָָ

" שאמר ועוד וּיק גריעות. אתם   ויבר ּבראם  ּונקבה הּבראםזכר ּביֹום  אדם  ׁשמם את (בראשית"רא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ב) "ה, שאמר  ועוד הצלע . מן  רק האדמה מן נבראה לא והנקבה ּכדמּותנ ּו, ּבצלמנּו אדם  "נעׂשה ְְְֲִֵֵֶַַָָ

כו) א, "(שם גזירת  ואילו אילו אדם, שגם בצלמנו, עפרותיי  נעשה לומר טעם  אין האדמה מן "

כלום עדיין הזכיר לא וגם אלהים. בצלם שיהיה חדוש כן גם  היה גשם שאר או צמח  היה

ג שיהיה שני מעשה עוד  בו שיעשה עליו לומר שיצדק עד האדמה מן  אדם  בצלם"מיצירת  כ 

לעשות אלהים אמר ההוא האדם ועל אדמה, מן  אדם שנברא תחלה לספר ראוי והיה אלהים.

" שמלת ועוד  בצלמו. אדםאותו האדםנעשה שיצירת  מורה והוא תביר, בטעם  מופסקת  "

מגזרת אדם שם  ואילו עצמו. בפני מעשה שוב  ובדמות  בצלם והעשותו עצמו, בפני מעשה

מיחד היה ולא והארץ השמים  עשה כבר כי  חידוש שום  עפריי  דבר בעשיית  היתה לא אדמה

" מגזרת אדם שאין  נראה זה מכל שלו. פמליא  אל בצרוף האדם מעשה אםאדמה ענין  כי  "

" והתדמותמגזרת "323."דמיון בשם אלוהיי אדםוירצה לענין דומה שהוא דבר (גאט-עהנליכעס"

אחת .321. בבת 

במהדורתנו322. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

הברית "323. לוחות "שני ספר כתב אדם)וכן לעליון ".(תולדות  "אדמה מפני הוא  "אדם" לשון  ֶֶַכי
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"324.וועגן) אמר אדםלפיכך בנעשה השם  שעצם רבים בלשון ב"" הוי'ה נקרא  שעליו הוא"ה ה

אבל כמוהו. שאין פשוט  אחדות בעצמו והוא בנבראים התדמות שום ממנו ואין ית ', עצמו

החנינה  החסד, החכמה, היכולת , דהיינו לברואים  מתגלה שהוא מה כפי  ית ' ותאריו מדותיו

" נקרא שעליהם  וכו', בברואים"אלהיםוהרחמים  התדמות  מהם  ויש הרבוי . יחוס מקבלים  הם ,

ורחום" חנון היה אתה אף ורחום, חנון הוא ב)"מה קלג, כך .(שבת להיות  יכול האדם 325אף ֵֶ

ג"" השם בשתוף  והחשובים הדיינים  אלהים326,"אלהיםכ אמר הענין זה ועל

אדם" "נעשה הנקרא  ית' ותאריו למדותיו שאמר דהיינו רבים, בלשון  שלו " המקבליםפמליא  "

לענינים בענינו דומה עצמותו שיהיה נברא לעצם  חלק מהם שיחולק אמר אליהם  הרבוי, יחוס 

" שלפיכך  האלו. אדםהאלהיים  חדוש נעשה בו יש כזה נכבד עצם  שעשית  בטעם , מופסק "ַ

ו  עצמו. בפני למעשה וצריך  והארץ , השמים  מבריאת  יותר כדמותנו "גדול  עלבצלמנו שב  "

" של  פירושו והוא הרבוי יחוס  המקבלים  ית ' ומדותיו נקרא"אדםתאריו למה לומר רצה ,

יהיה אדם" חומר מאיזה להגיד  כלל  עדיין ירד ולא - אלהים  ודמות  לצלם דומה שהוא לפי  "

אח הגיד אבל המים . מן או הצמחים  מן  או האדמה מן  אם  האדמה,"האדם, מן  אותו שעשה כ

" שם מזכיר  שדומה אדםשלפיכך שם  על אדם שנקרא חשיבותו שזהו לפי  לחשיבות  הרוב  על "

אלוהיי . לענין 

, ומתן המשא  פרקים , ג' יש משפט שבכל הּפסק-דין. וקיום הדין פיסוק על משמש פעל .ְַַ

דרישות עדות , וקבלת הצדדים, טענות  שמיעת הוא ומתן  המשא  הּפסק. וקיום הדין, ְַוחתוך 

פעל הענין זה על והונח והשלילה, הקיום והזכות החיוב  ואופני  בצדדי והתבוננות וחקירות

""שפט" יקרא יתירה ובהשתדלות כראוי  נעשה וכשהוא צדק . יקרא"משפט כן העושה והשופט ,

צדק " שום"שופט עוד הדיין  על נשאר כשלא ומתן  המשא  אחר הבא הוא הדין חתוך  אמנם  .

" פעל  הונח הענין זה ועל הדין. מחתך הוא אז לעשות מה בלבו פקפוק שום ולא ."דןספק

בכל נתרשל ולא כראוי תחלה ונתן  נשא שהדיין  דהיינו כראוי, ומתן  משא אחר  הדין  וכשנחתך

אח נתיישב גם הדבר, לבירור שצריך  אח"מה וחתך והסותר החיוב  אופני  בכל  היטב  הדין"כ כ 

" נקרא זהו הענין, זה פי  צדק על  ""דין יקרא ולא צדק . למשאדין מסכים  שהוא  בבחינת אם  כי  "

כשנחתך לאפוקי  ראה; שלבו ומה לדיין  שנתברר  ממה שהתחייב כמו כך שנחתך ׁשקדם , ֶַָומתן 

" נקרא לדיין , שנתברר ממה הדיןבהיפך  ""הטית  הדין  שלפעמים אפשר ולפיכך  צדק . ואינו דין " ַַָ

" ואינו אמת  דין שהוא או אמת , צדק דין ע"דין הדיין נתאנה שאם  ועדי". מזויפים  כתבים ֵֵי 

" הדין  אז הדין  וחתך  למילתא מילתא ּבהדמֹות  דעתו בשקול שטעה או צדק שקר , אחר"דין , ְִַ

האמת שלפי  אמת דין אינו אבל - רואה שלבו ממה היפך הדין  חתך  ולא כלום  הדיין פשע שלא

שנשא מבלי  הדין  את כשחתך להיפך  וכן  עכשיו. שהוא ממה אחר  באופן להיות צריך  הדין  היה

אלוהים .324. של למעשיו הדומים  [פעולה] דרכי תרגומו: גרמנית ,

רבות .325. והן הקב"ה, של במדותיו מדובר כי  "נעשה" התבטא  לכן

האלהים "326. אל הבית  בעל  רש "י)"ונקרב  שם  עיין ז כב, תקלל "(שמות  לא  "אלהים עיין, כז, כב, (שמות
רש "י) .שם
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כל שעם  ונזדמן בפשיעה, הדין את  שהיטה או נוטה הדין  להיכן גמור  בירור  ובלי  היטב ונתן 

" אינו אבל אמת, דין  הדין  אז שנחתך , כמו כך  להיות  ראוי  שהדין  צדק זה ש דין לפי כאן" יש

ג ויקרא דן, יקרא דין  חתוך  כל  לא, או אמת  לא, או צדק הדין שיהיה והן בדבר. דן"פשיעה כ

שבין בדברים  ולא הּפסק-דין . לקיים דין  הבעל את  הדין חיתוך  אחר כופה שהוא השופט ְִַַכפית

ואחר דבר באיזה מסופק שהוא כל  עצמו לבין אדם שבין  בדברים  גם כי בלבד לחבירו אדם 

עושה  או דבר סותר או ומקיים  והסותר החיוב  מאופני  אחד  על הדין  חתך  הראויה החקירה

ומשפט . דין יקרא הענין זה גם  כך, פי על מעשה

"דן" הדין  חתוך על ּבקלי" ׁשמע  וגם אלהים ו)"ּדנּני ל, שנזקק (בראשית כלומר ְְֱִִִַַַָָֹֹ

" הדין . קיום  שהוא בפועל בן לי שנתן  בקולי  שמע  וגם בן , לי שיהיה דיני  עּמֹולחתוך  ידין  ִַָָּדן

י ׂשראל ׁשבטי טז)"ּכאחד מט, שבטים ."ג(שם ראשי  כשאר שבטו דין  לפסוק ממשלה לו שיהיה כ ְְְִִֵֵַַָ

" עּמֹווכן  יהוה ידין  לו)"ּכי לב, מּמּנּו"(דברים ׁשּתּקיף עם לדין י ּוכל י)"ולא ו, ּדינ"(קהלת ּדן אין  ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

יג)"למזֹור ל, .(ירמיה ְָ

"דן" הדין, קיום על  אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי  את יד)"וגם  טו, פירוש (בראשית ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ

" עליהם. שנגזר  העונש את בו ודינישאשלים מׁשּפטי ע ׂשית  ה)"ּכי ט, הואמשפטי"(תהלים " ְְִִִִִִָָָ

" לדיני. "ודיניההזדקקות וכן בשבילי. לרשעים  העונש השלמת  הוא  עּמים" ידין בם (איוב"ּכי ִִִַָָ

לא) "לו, [-עצם ] והשם ""דיןודומיהם . לדין, ּדין  ח)"ּבין  יז, ּדין"(דברים הׁשמעּת (תהלים"מ ּׁשמים  ְְְִִִִִִֵַַָָ

ט) "עו, ושם -התאר "דיין. לד ּין" יהוה טו)"והיה כד, אלמנֹות"(שמו״א ו)"ודּין סח, ולפי(תהלים . ְְְְַַַַָָָָ

גם אחד בנושא כולם הּפסק, וקיום  הדין וחתוך ומתן , המשא דהיינו המשפט עניני ְַַשג'

" שמות לפעמים יתחלפו לפיכך אחת , תכלית  ו דיןלשלושתן  זה;משפט"" במקום  זה לשמש "

" שם "משפטשישמש לשון וישמש הפסק, וקיום  הדין  חתוך  ללשון  דברדין" של  ומתן  למשא  "

" מלות ומשפט דין עם לפעמים  יזכיר גם  ותמצא. דוק ומשריםהמשפט, ""צדק ּתבל. ְִֵֵֹי ׁשּפט

ּבמיׁשרים לאּמים ידין  ט)"ּבצדק ט, "(שם סתם , יאמר  ולפעמים  עּמים. ידין  ט)"יהוה ז, "(שם ּכי, ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

מׁשּפט אהב  כח)"יהוה לז, צריך(שם ומשפט  דין  לׁשיקרא ראוי  שיהיה שכל צדק, משפט דהיינו ְְְִִֵֵָָֹ

סתם ומשפט דין  כל  כך משום  רׁשע ; ומעשה שוא פעולת הוא  הרי  כן לא  שאם בצדק. ֶַשיהיה

וכראוי . בצדק הנעשה הוא

" "דןשל  "(דיסּפּוט)"מדון" משקל  "מקוםעל  ששני"מרום" המחלוקת והיינו , ִ

" כמו מדון , יקרא זה עם זה מחולקים  לׁשכנינ ּוצדדים  מדֹון  ז)"ּתׂשימנּו פ, מסכימים(שם שבלתי  ְְִִֵֵֵָ

" ובקבוץ , לשכנים. כראוי  אחיםעמנו ּבין מדנים יט)"ּומׁשּלח  ו, מדונים"(משלי כא,"מא ׁשת (שם ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

אשה ט) מדיני  אבל  להתרצות נוח שהאיש מדנים. מאיש גרועה מדנים  להם327שאשת אין ְְִֵ

מתנצחת שאינה "328קץ, והנפעל נדֹוןלעולם . העם כל  י)"ויהי  יט, עם(שמו״ב זה מדיינים  שהיו ְִַָָָָ

ג ויפול  המלך . הׁשבת בענין  וסותרת ,"זה מחייבת טענות ב' כאן כשיש המחשביי  הפלפול על כ  ַַָ

יג.327. יט , משלי

אותה.328. לנצח קשה נכנעת, אינה
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" כמו כך, או כך להחליט  אם  עצמו עם  מדיין  הּואוהׂשכל ּבׁשּגם  לעלם  באדם רּוחי ידֹון לא  ְְִֵֶַַָָָָָֹֹ

ג)"בׂשר ו, בי(בראשית ""[אות ] ביבאדםת [אות ] עוד"" מדיין  רוחי יהיה לא  ופירושו בשביל, ת  ָָ

או  היצורים  שאר  על  יתרון לו לתת אם האדם, בשביל  הפסק בלי לעולם כך וימשך  עצמו עם 

" בשרלא; הוא ר"בשגם  וא", בשר. הם  היצורים ששאר  כמו בשר  בעצמו הוא  שגם בהיות  כ"ל

יה  אעמדוע הכתוב  זה בפירוש לי הנראה זהו עליהם ? קדימה לו הטעם"יה נגינת שאין פ

בשר" הוא  לכך .בשגם מסכים "

"ו דן "דין"" שם זולתו,אדון" על  מוחלטת  ממשלה לו שיש מי  והוא אדנות , לשון "

" יקרא פיו; על ונחתכים  בידו מסורים זולתו דיני  בימיםאדוןשכל זה והיה דין . מלשון  "

אם כי דין  בית ברשות  עומד העבד שאין מצויה, שהעבדות במקומות  היום  עוד גם  קדמונים

נכסין לענׁש להחיות , או להמית דינו את וחותך משפטו עושה שהוא אדוניו, ְֲִִַָברשות 

ברשות329ולאסּורין . אם  כי אחרים  ברשות עומדת בלתי  לבעלה הנשואה האשה היתה וכן ְֱִֶ

" האשה מן נקרא הבעל היה לפיכך  בעיניו. כטוב  דינה וחותך  שופטה היה והוא  ,"אדוןבעלה,

" זקןכמו יב)"ואדני  יח, "(בראשית כן  אם  יקרא  ולא שזולתו אדון. בבחינת אם  כי ראשונה בהנחה " ִֵַָֹ

זולתו  את  לכנות  אדם  כל  ביד רשות  והנמוס המוסר מצד אך  דיניו. תחת  המסור עבדו הוא

" אעאדוןבשם  """ עצמו את לכנות בידו שהרשות  כמו תחתיו. מסור שאינו אעעבדפ שאינו "" פ 

" רבים , בלשון  הרוב על יקרא וכנויים ובסמיכות א ּׁשה עבדו. לֹו יּתן אדניו ד)"אם  כא, (שמות ֲִִִֶָָֹ

אדניה " ּבעיני  רעה ח)"אם  שם, יֹוסף"(שם כ)"אדני לט, הארץ"(בראשית אדני ל)"האי ׁש מב, ,(שם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֹ

דינים ושאר וקנסות  נפשות , דיני  הן  ממונות  דיני  הן פיו, על הנחתכים  הדינים  חלופי שם  על 

" הדיין נקרא  שכן האדון, ביד  כולם עבד הכחותאלהיםשל חלופי  דהיינו רבים  בלשון "

ג וימצא זולתו. על  בידו ""המסורות רבים בלשון הנפרד אניכ אדֹונים ו)"ואם  א, .(מלאכי ְֲִִִָ

ג"" הקודש שם של ענין  שב"אדניכ  הרבוי  וסימן עבדיו. והכל כל אדון שהוא "אדני",

" מדינה, שם דין  מן  וכן פיו. על  הנחתכים  היצורים  של הדינים רבוי ּומדינה סימן (אסתר"מדינה ְְִִָָ

כב) ארצותא, כוללת המלכות כי מיוחדים בדינים המשותפות עיירות  סך  הכולל הארץ מן  והוא ,

לבתי תתחלק אז יושביה כל לדון אחד דין  לבית ספוק ואין ורחבה גדולה כשהארץ כי  רבות ,

" מיוחד דין לבית  השייך  וגליל  מחוז כל ויקרא הרבה "מדינה דינין  כמו מּדין" על  (שופטים"יׁשבי ְִִֵַֹ

י) בּמדינה "ה, ּתראה וצדק ז)"מׁשּפט  ה, בעניני(קהלת שבארץ  המחוזות יתחלקו ולפעמים  . ְְְִִִֶֶֶַָָָ

לכל לפעמים  שיש והמנהגים הנמוסים  בעניני  שיתחלקו כמו בעצמן , מזו זו והדינים  המשפטים 

המחוזות משאר הדינים  בעניני המיוחד ההוא המחוז ויקרא  מיוחד, ומנהג נמוס ומחוז גליל

""ג כמו מדינה, ּככתב ּהכ ּומדינה כב)"מדינה א, "(אסתר ּבּמדינֹות, א)"ׂשרתי  א, "(איכה ּבני, ואּלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

א)"הּמדינה  ב, .(עזרא ְִַָ

 עצמו מציאות  הן - הדברים מציאות להכיר בנפש הכח והוא  הידיעה, על מורה פעל . .

במהות משונה החכם ידיעת  שאין נפש בכל  שוה הוא מהותו ובבחינת זולתו. מציאות  והן

כו .329. ז, עזרא  ע "פ מליצה
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וידיעת וצלולה, מרובה החכם שידיעת ובמעוט. ברבוי  באיכות , ישתנה אך הכסיל, מידיעת

אין שאם תחתיו, סדורים וכולם  הנפש כחות שבכל העליון  הכח  והוא וחלושה. עכורה השוטה

" הכולל בשמו ונקרא  כלום. אין  "(וויסנשאפט)"ידיעה ידיעה וההפרש (ּבוּואּוסט-זיין)"דעתאו , ְֶַַ

" בשרש ."בןנתבאר

" הידיעה ההכרה כח כח"כח והוא במציאות . שהם  כמו הדברים  להכיר והוא  ,

שתדע הנפש שצריך  הפשוטה. הידיעה לכח  ומתאחר  הדברים , ואיכות  מהות בידיעת המשתדל

ואח נמצא  שהדבר ""תחלה הוא. ואיך הוא מה אותו להכיר  לה יוכשר  הידיעה כ השתדלות

אהפשוטה  ו "" הדברים . והעדר ּביׁשּות  ההכרה "כ  ושתיהשתדלות הדברים . ואיכות במהות " ְְְֵֵֶ

נשענות הנפש פעולות  שארי שכל העיקריות היסודות הן  הן  וההכרה הידיעה הכחות  אלה

הנפש  שתדע  אחר  אך  וההכרה. הידיעה לה שיקדמו בזולת לחול אפשר  בהן  אחת  ולא עליהן ,

ו  השכלתה בכח לשמש לה יכשר אז שתכיר, מה ותכיר שתדע , הדבריםמה בין  לקשר בינתה

ההשתדלות לחפוץ  ענינים; מהם  ולשלול  ענינים  להם לקיים ביניהם; להבדיל  או לה, הידועים

" שמות  הונחו שעליהם הענינים , לאלה וכדומה ההשתדלות  מן ולדחותם ׂשכל ,עמם ֵֶחכמה,

ורצון מחשבה תושיה, מזימה, ודומיהם .בינה, "

היא החושיית רוחניית. וידיעה חושיית, ידיעה ידיעות: מיני לב ' שוב יתחלק הידיעה

האדם ידיעת זה ובכלל בם , אשר  וכל וארץ השמים ידיעת כגון  בחוש הנתפסים  דברים ידיעת

ו  בו. דבוקה שנפשו גשמיי גוף לו הרוחניית"שיש בחוש הידיעה נתפסים הבלתי דברים  ידיעת "

ע העדר ,"ושאף אינו ׁשיׁשּות  מאחד; יותר  [הם ] ששנים  ידיעה כגון במציאותם  ספק אין כן  ְֵֵֶֶפ 

ו  וכדומה. מגונה והשקר  משובח , ושהאמת  הפכים ; שני ולאו שהן ישות ; אינו הידיעה "והעדר ְֵֶ

הרגשההחושיית בזולת  שתושג  אפשר  אי  המוחש (עמפפינדונג)" את  החושים שירגישו דהיינו

א"וע ההרגשה כח זה ולפי  נמצא. שהוא הנפש תדע  כן אבל"י  החושיית. הידיעה לכח קודם כ

הנפש  ידיעת דהיינו ידיעה, היא  עצמה שההרגשה קודמת . הידיעה שלעולם כן, הדבר אין  באמת

הוא בחוש המוחש פגישת אך  כלום. ולא ההרגשה אין  הידיעה זאת  ובזולת  החושים , שהרגישו

והנפש  החוש. יתפעל המוחש ובפגישת  וידיעה, הרגשה כאן  אין  הפגישה שבזולת  לכל, הקודם

יודעת כך  ומתוך  דבר, מאיזה החוש שנתפעל מיד שיודעת דהיינו ההתפעלות  זאת מיד מרגשת 

שהחוש  ההתפעליות יתחלפו המוחש איכיות התחלפות וכפי בפועל . נמצא  ההוא שהדבר 

המוחשים . את  הידיעות  חלוף  וכן  ההרגשות , חלוף כך ההתפעליות חלוף  וכפי  ממנו. מתפעל

במקבל-זולת-מקבל מתחלף אבל בכל, שוה שאינו החושיית ההכרה ענין ומקום ,330והוא בזמן 

ומקום . זמן  זולת 

" תלמודיות . או פשוטות אם בכלל הפשוטה הן הדבריםהידיעה ידיעת  היא "

" בפועל, לפנינו שהם  מה בדבריםוהתלמודיתכפי שיתחדשו שאפשר המקרים  ידיעת  היא "

פשוטה. ידיעה זה הרי וברזל, אבן כאן שיש יודעים ואנו וברזל  אבן  משל בדרך  כאן כשיש ההם.

שונים .330. אנשים בין הבדלים  יש כלומר
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ש  הידיעה אש "אמנם  תצא האבן  על  הברזל  נסיון .בהכאת  נקרא והוא תלמודיית, ידיעה זהו "

שהן וידיעת  פשוטה, ידיעה הוא  הפכים ב ' הם ולאו שהן ידיעת  הרוחניית, בידיעה הדין  וכן

אחת , בפעם אחד בנושא יתקבצו לא תלמודיית .331ולאו ידיעה הוא 

מציאות ידיעת כגון קיים, ראשון  מושכל על הנוסד  שני  במושכל האדם שישכיל מה כל

" יקרא לזה וכדומה למודייתאלוה נאמנת"ידיעה עדות  מפי  בקבלה לו שיתאמת מה זה ובכלל .

אע"אע מצויה מצרים  שארץ  כגון  הדבר, את שמע  ולא ראה שלא  בארץ"פ מעולם היה שלא  פ

בחוש, המדינה את  ראה כאילו נמצא מצרים  שארץ  האמונה בו קבעה העדות הגדת אך מצרים .

אחרון לדור שיהיו ובמעשים קדם, מימי  שהיו במעשים  האמונה חיוב  נוסדה הענין  זה שעל 

" פעל ישמש כאן  שנתבארו הידיעות  אופני אלה כל על  אמת , נביאי  עליהם  ."ידעכשיעידו

" החושיית הפשוטה אּתהידיעה מראה יפת א ּׁשה ּכי ידע ּתי  נא י)"הּנה יב, ועל(בראשית . ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

" הרוחניית הפשוטה ּדרכהידיעה את נא יג)"הֹודעני לג, החושיית(שמות הלימודית  הידיעה על . ְִִֵֶֶָָ

הארץ" מעל הּמים קּלּו ּכי נח יא)"וּידע  ח, מצד(בראשית הוכיח רק בחוש המים  קלות ראה שלא ִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

" הרוחניית, הלימודית הידיעה ועל היונה. בפי טרוף שהיה עלה-זית  מן אניהסברא , ּכי  וידע ּתם  ְֲֲִִִֵֶַ

ז)"יהוה  ו, עליֹון"(שמות ּדעת  טז)"וידע  כד, "(במדבר [=מלת וישמש הדברים ,"ידיעה . הכרת  על  [ ְְֵֶַַַֹ

ורע" טֹוב הּדעת  ט)"ועץ ב, "(בראשית ורע , טוב הכרת דהיינו הם, עירּמם  ּכי  ז)"וּידע ּו ג, ידע"(שם ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻ

ׂשדה  אי ׁש כז)"ציד כה, "(שם ההרגשה, על וישמש ח ּוה . את  ידע  א)"והאדם ד, לא"(שם ואי ׁש ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

טז)"ידע ּה כד, סּכֹות"(שם אנׁשי את ּבהם  טז)"וּידע  ח, ג)"חליויד ּוע"(שופטים נג, ּבמּדע "(ישעיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ּתקּלל אל כ)"מל י, .(קהלת ְֵֶֶַַ

" שם  ""ידעוניהרגשה י ּדעני, אֹו כז)"אֹוב כ, הרגשה (ויקרא כח  בו שיש פסל והיינו ְִִֹ

" בשרש עיין  בעולם, שיתחדש במה מיד  הסּפּוריית ,"חש להרגיש האמוניית  הידיעה על  וישמש .ִִִ

"בני ולבני  לבני ט)"והֹודע ּתם  ד, "(דברים אחרֹון, ּדֹור ידעּו ו)"למען  עח, להם(תהלים שתבוא  , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ע ""הידיעה מן  והפעלים עדות. הגדת "ידעי  הקל  בבנין  ל ֹו" אׁשר  את  יהוה ה)"וידע טז, (במדבר ְֲֶֶַֹ

י ֹודע ּתי" הּנערים  ג)"ואת  כא, "(שמו״א משקל אמ ׁשעל מב)"וּיֹוכח  לא, מזה (בראשית ושם-התאר . ְְְִִֶֶַַַַָָ

" ""מודעהבנין לאי ׁשּה, א)"מ ֹודע  ב, מדע ּתנ ּו"(רות ב)"בעז ג, "(שם ובהפעיל הכרה. הודיע ,מלשון ְְִַַַָָֹֹ

יודיע ""מודיע , הדגוש הכבד ומן  נח. יא)"וּידע ח, אֹונן"(בראשית ט)"וּידע  לח, עומד .(שם פעל  , ֵֵַַַַַָֹ

" היוצא יידעו[פעל ] מּמרחק ו)"וגב ּה קלח, "(תהלים והנפעל הח ּטאת. יד)"ונֹודעה ד, י ּודע"(ויקרא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

לעינינ ּו י)"ּבּגֹוים עט, ּפלא"(תהלים ּבח ׁש יג)"היּודע  פח, "(שם ובהתפעל אל. י ֹוסף ּבהתוּדע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

א)"אחיו  מה, .(בראשית ֶָ

"ידֹוע"" ּתדע, יג)"ידע טו, "(בראשית או "דעת, "ּדרכי יד)"ודעת כא, ועם(איוב . ְְֵֶַַַַַָָָֹ

" אתכםהכנויים ּדע ּתי כד)"מּיֹום ט, "(דברים למרח ֹוק , דעי  ג)"אּׂשא לו, בכל(איוב ועם  332ם". ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

אחת .331.. בבת 

מ '.332. ל' כ ' ב ' מצטרפות  אותיות 
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"ּבלבב אׁשר את ב)"לדעת  ח, "(דברים ל ֹו, ּיעׂשה מה ד)"לדעה ב, "(שמות בין וההפרש "לדעה . ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

""לדעת"ו  ו דעת, כבר, נשלמת ידיעה על מורה לאחתלדעה "" אחת  המתלקטת  ידיעה על  מורה " ֵָ

" בין בהבדל  שנתבאר לבינה וכמו ג"תבונה "" והוא ."" המקרה שם  בין ההבדל  ""מדעכ  חכמה , ַָ

י)"ומדע א, "(דהי״ב המקרה לשם  ""דעת- ודעת, ג)"חכמה ל, .(משלי

"ידע" מלת  ""מדוע" מלת  כי  המכרחת. הסבה על שאולה שהיא על"למה , שאלה ,

למ מ[אות ] מורכב  - דבר נעשה שבעבורו המתאחר  ""התכלית ומן הקנין  ל-מה,"מה ד  והיינו ,

ו  הדבר. נעשה תכלית לאיזה זה,"מדוע"כלומר לדבר שהכריחה המוקדמת  הסבה על  שאלה ,ָָ

סיבה  מאיזו בהכרח  ונתהוה תכלית איזה ממנו שימשך המעשה מתוך ניכר שלא בזמן  והיינו

" שאלת ושואל לכך . "מדועשהכריחה כלומר - לידע"מה-דוע" יש מה או דעת מה דהיינו ,

הדבר . בזה

בכח צורך ואין  בעצמו קל הנדחף  שהגשם אם  והיינו הקלה, הדחיפה על מונח פעל. .

" בלשון  בו הדחיפה על  יאמר משל , בדרך  ועשן מוץ קש, כגון  ממקומו, לדחותו ,"דףמרובה

" נּדףכמו עלה לו)"קֹול כו, נּדף"(ויקרא ו)"הבל כא, רּוח"(משלי ּתּדפּנּו אׁשר ד)"ּכּמץ  א, (תהלים ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּתנּדף" עׁשן  ג)"ּכהנּדף סח, קׁשּתֹו"(שם נּדף  ב)"ּכקׁש מא, אינו (ישעיה הנדחף הגשם  גם  שאם  או . ְְְְְִִִַַָָָֹֹ

בשפוע שעומד כגון  - כבד כשהוא אף משם לדחותו שקל במקום  עומד הוא אבל  בעצמו קל

ג יאמר האילן בראש או ""ההר דף, בלשון  דחיתו על יהּדפּנּוכ  ּבׂשנאה כ)"ואם לה, שהיה (במדבר ְְְְֳִִֶֶָ

" בקל , משם ונדחה האילן  על  להדפ ּהעומד ּגיחזי  כז)"וּיּגׁש ד, "(מל״ב גנות  בלשון ויאמר להדף- ְְֲֲִִֵַַַָָֹ

איבי ּכל יט)"את  ו, קל .(דברים כדבר נדחים  שיהיו ְֶֶָֹ

"דופי"" ּדפי, ּתּתן אּמ כ)"ּבבן נ, "(תהלים משקל שאין"יופיעל דחוים דברים  והיינו . ְְִִִֶֶֹ

" כענין וקיום יסוד נּדףלהם ו)"הבל כא, "(משלי בלשון שמשו ובתלמוד שענינו דף. מה לכל  " ִֶֶָ

" אמרו הקלה הפעולה על  בקלות. שנפעל או בקלות פועל הוא אם  לח ּטאתקל, י,"מּדף (פרה ְַַָָ

ּומ ׁשקין"א) אכלים לטּמא ב)"מּדף ו, וכלים .(עדיות אדם  עוד לטמא שלא קלה טומאה דהיינו ְְֳִִֵַַַָָ

נֹודף" ב)"ריחֹו פו, שנהדפת(מנחות הקלה והמחיצה בו. ומתפשט האויר  את  שהודף לומר רצה ֵֵ

" דופן , יקרא סוכה בקל לענין ב)"דופן  טז, "(סוכה והשם  דפנות .דף. ממנו שעושין קל  קרש והוא "

" [ממנו] מן"קירוההיפך אם  כי מדפין  נעשה בלתי והוא  בקל , נהדף שאינו חזק כותל  והוא ,

" נקרא לפיכך חזקות ."קירקורות 

" בשרש ומבואר השמחה, על  מורה פעל. ."גל.

הערך שם  ויש 334(קאמפאראטיף)333. הראוי . משיעור  וקוטנו הדבר קלישות  על מונח

" כגון  הדבר  קטנות על מורות  שמות  עוד  מזערכמוהו מצער, קצר, קטן, וההבדל"מעט, . ְְִִָָ

" שם  עשרה מעטביניהם, משל בדרך  להיות ראוי  היה שאם  הראוי ממנין  הפחות על מורה "

אחר.333. לדבר דבר להשוות

אחר.334. לדבר השוואה
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" יקרא חמשה אלא ו (וועניג)"מעטואינו הננס ,(קורץ)"קצר". כמו הראוי  מאורך  הפחות על יאמר 

ו  משל. תינוק(קליין)"קטן"בדרך תאמר  כאילו הראוי מגדלות  הפחות על ו (קליין)יאמר "צעיר".

הולך שמו שאין או מעוטין , שעסקיו אדם  תאמר כאילו הראוי  מהתפשטות הפחות  על יאמר

ו  הבריות . "מזער"בין כענין  וענינו בקטנות קטן דהיינו המופלג  הקטנות  על יאמר "מצער" ְְִִָָ

כ) יט, זסשר(בראשית [אותיות] ""בחלוף יאמר בהפלגה הקטנות על  לדבר כשרוצה אלא "מזערץ . ְִָ

"(ווינציג) ושם הראוי דק . העובי  משיעור פחות  על  נאמר  ששאר(דיננע)" שתדע  צריך  אבל .

מצטרפות שמות  כולן  כאן  שנזכרו "335(רעלאטיווע)השמות יחוס הדבר על  נופל  קצר ,שאינו ִַ

ומזער מצער  מעט, מן"קטן, שחסר דהיינו הטבעי הראוי  שיעור לו שאין בבחינת אם  כי  ,

" שם  אולם  שבמינו. לדברים הצריך אעדק השיעור  המצטרף ,"" שם אינו הערך  שם  שהוא  פ 

שהוא דבר כל המרובה. שיעור אל  הצטרפות מבלי  עצמו, אל בערך  הדבר קטנות על יאמר אבל 

" יקרא להכירו היטב  עליו לדקדק החוש שצריך  עד בעצמו אעדק קלוש כלום"" חסר  שאינו פ

" ששם שאמרנו וזה הטבעי . לו דק משיעורו שאין לומר  רצה הראויה מעובי פחות  על נאמר "

החוש  הקפדת שעיקר ראשונה, בהשקפה מיד החוש עליו שישלוט כדי דבר לכל הצריך עובי

" יקרא  מיד בחוש הנתפס עובי  לו שאין וכל  וגבהו. באורכו לא הדבר, ""דק בעובי אמר  ָרע ֹות.

ּבׂשר ודּקֹות ג)"מראה מא, ּדּקֹות"(בראשית ו)"ׁשּבלים שם, וקלישותן(שם עצמן מצד  דקות  דהיינו ְְֳִִֶַַַָָ

" וכן ושבלים . ּפר ֹות שאר אל  הצטרפות בזולת עצמו מצד ּדק ניכר צהב ׂשער ל)"ּובֹו יג, (ויקרא ֵָָָָֹ

" וכן כך. כל נתפס  אינו וזה בקל, נתפס  ׂשער ששאר  אלא דק הוא  ׂשער ד ּקה כל ּדממה "קֹול ְֵֵַָָָָָ

יב) יט, ולא(מל״א תינוק קול תאמר כאילו עב, לא  דק קול אם כי  נמוך, קול  לומר רצה אינו

איש. קול 

" הדק מ ּמּנה לו)"וׁשחקּת ל, ותדק "(שמות הרים  טו)"ּתדּוׁש מא, והדּקֹות"(ישעיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

רּבים יג)"ע ּמים  ד, "(מיכה ומלשון "דקות. העין שבתוך  הדק הקרום  יקרא ""דק " כּדק , הּנֹוטה ִִֶַַַַֹֹ

כב)"ׁשמים מ, להמתח(ישעיה עשוי  חקר, לאין  הרבה מורידין מחובר מאד  וקלוש דק קרום  והוא , ְִַָ

נקרא  הראות  חוש נושא  עיקר והוא  רשת .336(רעטינא)ולהיצמצם . כעין  שעשוי  שם  על רשת

הראיה. מוחשי  לקבל העין על הנטוי כדק השמים שנטה אמר זה "337על ענין  א ֹווזה ג ּבן  ִֵא ֹו

כ)"דק  כא, "(ויקרא הנקרא העין  במקום  דלדול  איזה שיש שלו בדק מיחוש לו שיש ;"דק דהיינו ַֹֹ

" וכענין בצלעיו, מיחוש לו שיש צולע  משונים .ג ּבןכענין גביניו או שגבו דהיינו " ִֵ

" המצור בשעת לעיר סביב  בונים  שהאויבים ""ּדיק הבנין  סביב, ּדיק עליה "וּיבנ ּו ְִִֵֵֶַָָָָָ

ד) נב, ּדיק "(ירמיה עלי ח)"ונתן כו, "(יחזקאל העין ,ּדיק נקרא כקרום  רשת מעשה שעשוי שם  על " ְִֵֵַַָָָָ

כדי סורג כעין  נעשה שהיה ואפשר האדם . עין על הפרוס כקרום  העיר עין על פרוס ִֵוהוא

אחר.335. לדבר יחסי אופן

.336Retina.

ה 337. בדבר הרעיון אולי העורך: הברואיםאמר כל של  מעשיהם על ה' משקיף שמים  שמן ב )וא  יד , ,(תהלים
מעלה. של עינו  רשתית כמו פיוטי באופן משמש שהוא  הרקיע, כשרואים בזאת להיזכר ועלינו 
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חז  ובלשון  אותם. רואים  העיר  בני  יהיו ולא העיר, בני את רואים הם בשם"שיהיו יפה שמשו ל

"דק " שם  של  היפך  שהוא  מה להוראת  "גס" כמו במקרא , נמצא  שלא  ּדּקה " ּבין  בהמה, לפני ְְִֵֵֵַַָָ

ּגּסה  א)"ּובין קנה, "(שבת וכן  וגסות. קלישות  אם כי  וגדלות קטנות  הכוונה לאשאין הדק חול  ֵַָ

חיישינן הגס חול א)"חיישינן , נב, "(חולין אצלם  יקרא העיונית ובבחינה דק דק . שהוא  מה "

" שם  ענין  והוא במחשבה. מיד נתפס שאינו א)"דקדוק בענינו כח, דהיינו "מדקדק "ו (סוכה ,

את להדק וצריך  כך כל מבוררים שבלתי  חיפוש שצריכין  המחשביים  הדקים  בענינים החקירה

שימצאו. כדי  הנושא 

מכריח לא גם משיתפשט , מעכב  כאן  כשאין  - החפשיית  ההתפשטות  על מורה שם, .

העכוב הסתלקות  שעל שירצה. אימתי עצמו מכח יתפשט אבל  להתפשט, מוכרח שיהיה

" חפשי , שם  הונח ההתפשטות  אל  מוכן  להיות וחירות שחרור קבלת  שהוא ְִַָלחפׁשימלהתפשט

ב)"חּנם כא, חּפׁשה "(שמות לא  כ)"ּכי  יט, "(ויקרא שם הונח בפועל החפשיית  שמוש ועל ."דר. ִִָָָֹֻ

" "דררובכפל כמו ּבארץ" ּדרֹור  י)"ּוקראתם כה, בהנהגתו (שם אדם  כל שיעשה והיינו תאר -הפעל , ְְֶֶָָָ

" וכן אדם . משום ומוכרח  מעוכב  יהיה ולא שירצה מה ּדרֹורהביתית  לׁשב ּוים  סא,"לקרא (ישעיה ְְְִִִֹ

ל ּה"א) קן  ד)"ּודרֹור  פד, שירצה,(תהלים מקום לכל ועופף  בעלים  לו שאין  עוף והיינו שם -התאר, ְֵָ

" לעּוףוכן  ב)"ּכּדר ֹור כו, ג(משלי והוא ."" ענין  דרורכ "מר מאֹות" חמׁש ּדרֹור כג)"מר ל, (שמות ְְֲֵֵַָָ

במקום הגדל  מן משובח  והוא צד; מכל  האויר המקבל התורפה במקום  הגדל המור דהיינו

" שם וכן  צד. מכל עליו שולט האויר שאין  "דרדרהמוצנע ודרּדר" יח)"וקֹוץ ג, מין(בראשית והוא ְְְַַ

" שם הפקר ומענין הפקר. במקום  גדל הוא  לאכילה שראוי עם ""דראוןקוץ, ּבׂשר, לכל "דרא ֹון ְֵָָָָ

כד) סו, לדראֹון"(ישעיה ב)"לחרפֹות  יב, עלבונם .(דניאל שיתבע  מי שאין ונמאס  מופקר דהיינו ְְֲִַָ

" שם ""דירה וכן רׁשע, ּבאהלי  יא)"מּדּור פד, שהוא(תהלים מפני כרצונו להתפשט  חפשיות מלשון  ְֳִֵֶַָ

" שרש עיין  ""נו רשותו, שם דירה ומענין ""דור. ּבדרתיו , היה ּתמים  ט)"צ ּדיק ו, ּדֹור"(בראשית ְִִַָָָָֹֹ

מע ׂשי יׁשּבח ד)"לדֹור קמה, "(תהלים וכטעם  בעולם . האדם דירת  זמן משך  והיינו מגּורי, ׁשני  "ימי  ְְְְְֲֵֵֶַַַַ

ט) מז, "(בראשית ""דירה מלשון יקרא הארץ  על האדם  חיי משך כל  יקרא"דור, הבנים  אל ובערך  .

ראשון" ""דור יקרא הארץ על הבנים חיי ומשך  שני, ""דור  בנים ובני שלישי, וכו'.דור "

" עכוב בלי ביותר ומתפשט עולה שהמוקד ""מדורה הלהב מדרת ּה, (ישעיה"הרחב ְְִִָָֻ

לג) הּמדּורה "ל, ט)"אגּדיל כד, ה (יחזקאל ה[אות ] ובתוספת ."" הפעל  באמצע  ""דהרא ּדהרֹות, ְְֲִַַַָ

כב)"אּביריו  ה, ּדהר"(שופטים ב)"וסּוס  ג, או (נחום הרפת , מן חפשי  כשיוצא הסוס צעקת  והוא ְִֵַָֹ

נו  ובתוספת  שמחה. של קול מרים הוא מבוקש איזה אחר  האמנתי"ששואף נפעל שם338ו "ן  ִֵ

והכרח ,"נדר" אונס בלי חפשי וברצון  בבחירה בדבר עצמו את האדם שיחייב מה על המורה ,

חיוב ששניהם  לנדבה, נדר בין  חילוק אין  הפעל מהות ובבחינת בדבר . מחוייב  שהוא ובלי 

שהנדבה  הפעל, סבת ביניהם  ההבדל אבל מחוייב. שאינו במה עצמו את  האדם  שיתחייב

לא הנודב כוונת ועיקר לנדיבות , הנצרך  המקבל לנגד הנדיב שיתרכך  הלב  מרּכּו ִֵנמשכת 

במהדורתנו338. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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ג בו יש הנדר אבל זולתו; לתועלת  אם כי  עצמו שלדעת"לתועלת  עצמו, של תועלת אל  כוונה כ

" שם  פנים כל על אבל וכדומה. בניו ושיחיו שיתעשר כדי  שכר  לקבל  כדי נודר הוא "נדרכך

" ששניהםדרמגזרת נדבה הן  נדר הן  כולל והוא  ומכריח , עכוב בלי  פעולה חפשיות לשון  "

" מעשה נדרנקראו הכתוב הוציא ולפיכך  חפשי . ברצון האדם שיעשה מה לכל כולל שם שהוא "

" בלשון שניהם  ונדבה "נדרהנדר  כמו נדבה "  אלהי ליהוה נדר ּת כד)"ּכא ׁשר כג, ובלשון(דברים . ְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

" המתנה תקרא ""דורןהתלמוד ולתפלה , כח)"לדורון ... ט, רבה, קהלת "(מדרש כי"נדרמלשון  .

נו  ""להיות בנו נדרן דורן  נדר במקום לאמר הלשון בשמוש אותו החסירו נוספת , ן-תאר""

"339ו."האמנתי שבועה, בלשון  בו שמשו ראׁשוכן  בחּיי  לי  א)"ּדֹור כד, "(סנהדרין נדורדהיינו ְְִֵַֹ

ראשך בחיי ""לי הענין  שמזה ואפשר ּבׂשר. לכל דראֹון כד)"והי ּו סו, לנדר(ישעיה שיהיו דהיינו ְְֵָָָָָ

" כענין בהם  נודרים הכל שיהיו ולׁשבעה ולשבועה, לאלה אֹות יהוה כא)"י ּתן  ה, והיית"(במדבר ְְְְִִִֵָָָָָָֻ

ול ׁשנינה  למׁשל לז)"לׁשּמה כח, .(דברים ְְְְִִַָָָָ

אל ""ה[אות] שם  דר, בראש ההתפשטותאדרף  דהיינו אדירות , לשון  "

"340העצומה  כמו להתפשט חפשי והוא מעכב כאן  שאין על יהוה המורה ּבּמרֹום (תהלים"אּדיר ִַַָ

ד) הארץ"צג, ּבכל ׁשמ אּדיר י)"מה ח, ּבּכח"(שם ו)"נאּדרי טו, א ּדירים"(שמות י)"ּבמים  שם, (שם ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּצאן" לד)"אּדירי  כה, א ּדרת"(ירמיה ח)"לגפן  יז, א ּדיר"(יחזקאל כג)"לארז יז, מלשון(שם כולם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

שהחשובים המלבוש יקרא וכן  בכמות. או בממשלה בכח או בתבונה מרובה התפשטות

" אדרת  ׂשערלובשים כה)"ּכאּדרת כה, ׁשנער"(בראשית כא)"אּדרת  ז, מעליו "(יהושע אּדרּתֹו "וּיעבר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ו) ג, "(יונה תקרא אבלאדרת. הגוף על בצמצום שוכבת שאינה היתירה התפשטותה שם על "

" שם וכטעם והנה, הנה ומתפשטת באויר חפשי שתקראאמתחתתלויה או מתיחה. מלשון "

ובתוספתאדרת" אדיר. שהוא ללובשה סימן הבגד מין  שזה אותה לובשים  שהאדירים  שם על "

ה  ""ה[אות ] שם  נגזר "הדרא  הידור, לשון לפניו " והדר  ו)"הֹוד  צו, שבח(תהלים התפשטות והוא . ְְָָָָ

עני שהוא ויופיו איןהדבר אבל ויפה משובח הדבר שלפעמים הדבר. משבח המתנוצץ הארה ן

שבח כשיתפשט אמנם הארה. לו שאין  הדולק לנר  ודומה והלאה, ממנו מתפשטים  ויופיו שבחו

" ההתפשטות זאת יקרא  סביבותיו ומאיר  .(ּפראכט)"הדרהדבר ְַ

אע ההדר התפשטות  לדבר  לתת עשה "שאפשר לפיכך  עצמו מצד מתפשט שאינו פ

" פעל, ּבריב ֹוממנו תהּדר לא ג)"ודל  כג, זכות(שמות של הדּור  עני של טענותיו ליתן  שלא היינו ְְְִִֶַָֹ

" זכאי . שיצא  כדי  טענותיו גדֹולליפות  ּפני תהּדר טו)"ולא יט, בשביל(ויקרא בזכותו יהפך  שלא ְְְֵֶַָֹ

" גדול. זקןשהוא ּפני  לב)"והדרּת שם, הדר ,(שם לו שיש דבר  עם כהתנהג הזקן  עם  שתתנהג ְְְֵֵַָָָ

""שע האתרוג נקרא  היופי  התפשטות  שם ועל מהודר. הזקן יהיה עמו ההתנהגות זאת ,"הדרי ָָ

הדר" עץ  מ)"ּפרי  כג, מראה (שם כולם  המראות  בכל שאין האתרוג, מראה של ההידור שם על ְִֵָָ

במהדורתנו339. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

אדר"340. בהם יטע  נכסיו  שיתקיימו ב )"הרוצה טו, ועוד(ביצה וחוזק", קיום לשון "כלומר רש "י פירש ,
דרי",. לדרי דקיימא  אדרא ? "מאי  שם בתלמוד 
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הירוקה מראה כמו והתפשטות  הארה הרבה כך כל  בה הזהב .(געעל)שיש מראה והוא341שהוא

ג"ג וידוע  ביותר. נוצץ  שהוא האתרוג מראה לדבר"כ  שיהיה שכל  הּצּבעים  מלאכת לבעלי ִַַָכ

ממראה תערובת  קצת  שם  שיהיה צריך והדור  הארה הצבע342(געעל)הצבוע  את  מנשא שהוא 

" שם  המפרשים  לדברי מסכים הענין  וזה החוש. על ""דרּומפ ׁשטֹו וסחרת, ו)"ודר א, (אסתר ְְְְֶַַָֹ

" הצבעדרששם שם "(געעל)" מגזרת ה הדרוהיינו שה[אות] נוספת ."" א

" "דרמגזרת  שם  ""דרום" נגב , פאת על המורה יר ׁשה , ודר ֹום כג)"ים  ל, "(דברים ,הֹול ְְֵָָָָ

ּדרֹום ו)"אל א, "(קהלת נקרא הפאה דרום. על ביותר השמש אור  והתגלות  התפשטות שם על " ֶָ

" והיפוכו הראיה. קו התפשטות מעכב  שם  שאין  החפשי  באויר הוא שם והנמצא ,"צפוןההיא;

והמצוי השמש. אור מעכב הדרומי  האופק שקשת  וטמון, צפון  כמו שהוא והטמנה מצפון לשון

" בשרש נגב בבאור וכמבואר מלהתפשט, מעוכב ראיתו כח פאת"גבבצפון , שנקרא  ואפשר .

" חייםדרוםנגב לבעלי  דיורין  בה שיש המיושבת , הפאה שהוא שם על וישוב  דירה מלשון "

" שכנגדה והצד חמה, שהיא  קרה צפוןלפי שהיא  לפי הבעלי-חיים . מישיבת  וטמון צפון דהיינו "

כלל . ישוב  היה לא הצפונית ובפאה דרום , בצד הישוב  רוב  היה הקדומים בימים  כי  343ביותר .

הצפוניות . מארצות  יותר באוכלוסין  מרובות הדרומיות הארצות  היום  עוד גם 

שמנונית איזה בו יש שבעולם דבר שכל שבדבר הטבעי השמנונית על הונח שם, ,

מקריי שמנונית  הוא השומן  או החלב  כי שומן. או חלב ואיננו הרכבתו מיסודי אחד ֵֶשהוא

השמנונית אבל דבר. בכל מצוי ואינו המזונות רבוי  מחמת  התוספת  צד  על בדבר המתדבק

יסודו  הוא כי  השמנונית זה בו ימצא שלא בעולם גשם ואין גשם, בכל  מצוי  הוא  הטבעי 

" נקרא השומן  וזה הרבה "דש ומעמידו. בקצתן שוה; בכמות  הגשמים  בכל נמצא שלא אלא ,

ומי במקצתן. וממועט חיים בעלי  במקצת מרובה שהוא הדם  כעין ממנו. מעט רק ובקצתן 

ג מתרבה שהוא מרובה שמנונית  בעל ממזון"שהוא הדם  שיתרבה כמו היתירה ההזנה מפאת כ

" יקרא  בנו דׁשןהמרובה, האמנתי"" תאר ודׁשן"344ו,"ן  חלב סג,ו)"ּכמ ֹו ורענּנים"(תהלים "ּדׁשנים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

צב,טו) "(שם ובפעלים ודׁשן. וׂשבע  לא,כ)"ואכל "(דברים עצם. ּתדּׁשן  טֹובה ל)"ׁשמּועה טו, (משלי ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

" בין  ההבדל מזה לך נתבאר והרי  בעצם . הדשן  שמרבה לדׁשןדהיינו ו חלב"" ש "שמן"" "דשן". ֵֵֶָ

ו  גשם. שבכל הטבעי  השמנונית  על ו חלב"מורה שאינו שמן"" המקריי  השמנונית על מורים "

הגשמים . בכל מצוי 

ראשונ הנחה לפי שחלב  - לשמן  חלב  הקשה בין  הלבנה השמנונית על מורה ה ֵֶ

כי מימיית , ליחה תערובת  בו יש כי  כך  כל שמן  ואינו שבגשם, החלביית הליחה מן ֵָהמתהוה

א .341. סעיף  קפח וסי' א; סעיף לח סי ' דעה יורה שו "ע

צהוב .342. צבע גרמנית : בלשון

בצפון343. ידועות גדולות  אוכלוסיות  היו לא  האנושות , התרּבות  לפני שנה, כאלפיים שלפני בהיסטוריה ְִַידוע 
אירופה.

במהדורתנו344. שלמה". "יריעות בספרו אלו באותיות השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" משקל על תאר-השם  בצירה וחלב העצם, שם חלב  כי  בקמץ חלב מן חלב  עבדתכםגזרת  חלף ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מ ֹועד לא)"ּבאהל  יח, "(במדבר ושם  יקראשמן. וכן  כשמן. הנוזלת  הר ּכה השמנונית  על מורה " ְֵֶַָֹ

" הנשרף דבר של נשרף"דׁשןהאפר שאינו הנשרף הדבר של השמנונית  תמצית  בו שיש שם על  , ֶֶ

" נקראו והם נשרפו שלא שבגשם העפריים  החלקים  עם ונשאר ובבחינתאפרעמו סתם; "

" יקרא שבו ""דשןהשמנונית שם ימצא  ולפיכך  שרפתדשן. במקום הנמצא אפר על הרוב  על "

" כמו הרבה, שמנונית  בעלי  גשמים שהם  הּדׁשןהבעלי-חיים, את  ו,ד)"והֹוציא את"(ויקרא וד ּׁשנּו ְְְִִֶֶֶֶַ

ד,יג)"הּמזּבח והּדׁשן"(במדבר לט)"הּפגרים  לא, .(ירמיה ְְְִִֵֶֶַַַַָ

" העשב "דשאיקרא ע ׂשב" ּדׁשא, הארץ  יא)"ּתדׁשא א, המתהוה (בראשית שהוא  שם על  , ְֵֵֶֶֶֶַָָ

אלא הארץ . מן שיצמח מה לכל הכולל שם ראשונה הנחה לפי  והוא שבקרקע . השמנונית מן

" מקום  בכל המצוי  החציר יקרא הצמחים בין השדה (גראס)"דשאשלהבדיל וירקות  בפרטות , ַ

" יקרא מקום בכל  מצוי  ""עשבהבלתי יקרא לשנה משנה מתקיים שגזעו השדה וצמח ."עץ.

" "דשאומשם פעל בא דישהדש " לשון ּבדי ׁשֹו"(דרעשן)" ׁשֹור תחסם  ד)"לא כה, את"(דברים ּדי ׁש ְְִִֶַַֹֹ

ה)"ּבציר כו, "(ויקרא וכענין  הדשא . מן הגרעינים  הפרשת הּמזּבחדהיינו את  ד,"ודּׁשנּו (במדבר ְְְִִִֵֶַַָ

"יג) הדשן . סלוק ׁשרׁשיה היינו פ,י)"וּתׁשרׁש תזמר"345.(תהלים לא כה,ד)"וכרמ וכרמ"(ויקרא ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹ

תע ֹולל י)"לא יט, "(שם ענין  כך  והעוללות. הזמורות עם  עסק עשיית הגרעיניםּדי ׁשדהיינו סלוק " ְִַֹ

" כענין הדשא חר ּבימן ט)"אריק טו, והושאל(שמות שתתרוקן . הנדן מן החרב הפרשת דהיינו ְִִַָ

ג דישה ""מן כמו דישה כעין הנעשות חבטות לשאר לד ׁשכ ּכעפר ז)"ויׂשמם יג, ּתד ּוׁש"(מל״ב ְִֵֶַָָָָֻ

ותדק  טו)"הרים  מא, התבואה.(ישעיה דישת מלשון  מושאל ְִָָֹ

השכלי המוסר  מצד מתחייבת  פעולה שיש המנהג. מצד הנעשית  פעולה על מונח  שם. .

" ""משפטהנקרא  יקרא  המדיניי המוסר מצד מתחייבת פעולה ויש הבלתי"חק , פעולה ויש ,

אנשים קבוץ או לעצמו אחד אדם עליה שהסכים  ההסכמה מצד אם  כי  צד משום מתחייבת 

" הנקרא והוא וכך, כך ""דתלהתנהג הוא שכיר שכר לשלם תאמר כאילו המכס"משפט. לשלם ,

" ""חק הוא הוא טובה בשורה למבשר ולשלם ""דת, ששם ואפשר  הדלידת. שרש מבעלי ת""

" בשרש כמבואר דברים  משאר ויחודו הדבר פרישת על תי"דדהמורה וה[אות] נוספת .", ו

" בשם "דתוירצה כמו במנהג ויחודו הענין פרישת  אנס" אין  כּדת  ח)"והּׁשת ּיה א, כלומר(אסתר ְְִֵֵַַָָֹ

" יותר. ולא פחות לא מיוחד, שיעור לשתות  עצמו את האדם  שהרגיל הּנׁשיםכמנהג (שם"ּכדת ְִִַַָ

יב) "ב, בנשים. הנהוג הּיֹוםכפי  ּכדת יג)"לע ׂשֹות ט, ההוא .(שם ביום הנעשה המיוחד  המנהג כפי  ְֲַַַ

" הּמלוכן  ּדתי ואת  עם מּכל ׁשנֹות  ח)"ודתיהם  ג, "(שם ודין, ּדת  ידעי  יג)"ּכל א, "(שם מימינ ֹו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ב)"למ ֹו346אׁש-ּדת לג, איש (דברים איזה בו שיתייחד מיוחד ומנהג  הנמוס על  כולם  ודומיהם , ְֵָָ

" ומן מיוחד. זמן  או תמיד אם  - ואומה משפחה "דתאו מלת נגזר  ""אודת" ּבנ ֹו, אֹודת  "על ְַֹ

יא) כא, "(בראשית הּמים, ּבאר כה)"אדֹות שם, "(שם י ׂשראל, אֹודת  ח)"על יח, אדֹות"(שמות על ְְִִֵֵַַַַָֹֹֹ

עצם345. בשם משתמש שהמקרא מציין הרב עוללות )כאן פעל .(זמורות, גם להיות  ,

"אשדת ".346. בכתב אבל הקרי, כך
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כד)"האׁשּכֹול יג, "(במדבר הרבוי , ובסימן שבדבר. העסק יחוד  להוראת ,אדֹותי ועל אד ֹותי  "על ְְֶֶַַַָֹֹ

ו) יד, ובך .(יהושע בי המיוחדים הרבים העסקים דהיינו

RQ

הה "א אות

" כמו שלפניו למה ההסתכלות אל  זולתו את לעורר הקריאה מלת זרע. לכם "הא ְֵֶֶַַָ

כג) מז, נת ּתי"(בראשית ּברא ׁש ּדרּכ מג)"הא טז, "(יחזקאל כמו ."הןוענינו ְְִֵֵַַָֹ

בלשון אם  ממנו, שנרצה מה להמציא  ומזומן מוכן  הדבר  שיהיה קריאה והוא  פעל. .

" כמו לנכח א ׁשּתיצווי את כא)"הבה כט, יעכבנה,(בראשית ולא האשה את לו לתת  מוכן  שיהיה ְִִֶָָ

מקניכם" טז)"הבּו מז, הּמטּפחת"(שם טו)"הבי ג, שיתן(רות מה לקבל המטפחת  מכינה שתהיה ְְִִִֵֶַַַָָ

המקור על סתם  צווי בלשון בא  ולפעמים "(אינפיניטיף)לתוכה. לבניםכמו נלּבנה (בראשית"הבה ְְְִִֵָָָ

ג) נרדה "יא, ז)"הבה שם, ּנתחּכמה "(שם י)"הבה א, הדבר ,(שמות שומע  לכל סתם כמצוה שהוא ְְְְְִֵֶַַָָָָָָ

" וכענין לכך , מוכן להיות נקבה, או זכר  רבים , או יחיד  ושמוראם  לנכח"זכור צווי שלפעמים  .

המקור . דרך  על צווי  ולפעמים 

" "הבמן  שם  להו יהב" "" כמו זולתו לרצון  ההכנה בתכונת  המציאות ְֵַהׁשלראת 

יהב יהוה כג)"על נה, "(תהלים מלת הנסיוןיהבך. שם  הוא הכנוי עם  מה (אפטאטיף)" ופירושו ְְַָ

בטוח היה כלומר  ה', על  השלך  בטחון  אותו לתועלתך מוכן  שיהיה ודם בבשר בוטח ֱֵשאתה

""שהקב של ההיא בתכונה הוא הוא ""יהבה וכענין  לכלכלך. המוכן  הוא  והוא ,אחי ִָָּבא 

ּברכת וּיּקח לה)"ּבמרמה כז, "(בראשית כענין  ולא לך. הראויה הברכה ברכתדהיינו עּמ על ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

ט)"ּסלה  ג, "(תהלים שם  כך ממך. הנתונה הברכה ולאיהבךשהנרצה לך , הראוי  היהב היינו " ֶָ

ממך . הנתון  היהב

" מן  "יהבהפעל  "הבהב" הבהבי" יג)"זבחי  ח, לי(הושע מוכנים שהם הזבחים דהיינו ְְִֵַַָ

ומזומן מוכן  ידיהם על  שאהיה רוצים שהם  הזבחים, לומר ורצה יהב  מן שהוא  או בהם .

" פעל שגם נראה הראשונה ההשקפה ולפי  גאהבלתועלתם. הוא אהבה על  המורה מגזרת"" כ

אינו הב" אהבה של לשונות  בשמושי  העיון  אחר אמנם זולתו. רצון אל והכנה הזמנה לשון  "

" היה אילו כי  נכון . על "אהבעולה מלת בו צודק היה לא זולתו רצון  אל הכנה מלשון "את"

"347(אקוזאטיף)סימן  אותיולומר  ""אהב  ו אותו , "אותך"" ע ׂשו " את יצחק כה,"וּיאהב  (בראשית ְֱִֵֶֶַַָָ

למכח) [אות ] בו נופל היה סימן"אבל ולך"348(דאטיף)ד לו לי לומר"אהב יותר  נראה ולפיכך .

המשפט .347. של נשוא

המשפט .348. של ָֻמ ׂשא
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" "אהבשפעל מגזרת "אבה " בשרש שבארנו כמו הרצון התעוררת על המורה ג"אב" והוא כ".

ההפכים כששני  והיינו והיפוכו, דבר על אחד בשרש לדבר עברי בלשון הרגיל  למנהג מסכים

" כגון  לגנאי, והשני לשבח יוצא  שהאחד  אלא שבנפש אחת ממדה ה)"קדש יוצאים  ג, (שמות

כא)"ּקד ׁשה "ו  לח, "(בראשית יב)"חסד, כד, הוא"ו (בראשית יז)"חסד כ, "(ויקרא יז)"זימה , ח, (ויקרא ְֵָ

ד)"ומזימה " א, "(משלי בפעל  לומר יש כך "אהבודומיהם . ופעל  אהבה, על המורה המורה איבה " "

" מגזרת  ששניהם השנאה, או אבה על  אהבה, והוא  לשבח שיתעורר  אם  התעוררות , מלשון "

איבה. והוא לגנאי  שיתעורר

אחר למקום והפלגה השתנות בלי בענינו  הדבר  השארת על  מורה שם. .

"349,(שטעטיג-קייט) תאר עליו שיורה התמדה ההתמדה "תמידוכענין  על נאמר  שתמיד אלא .

" בשרש כמבואר  הזמן  ו "מדבבחינת שאינו הג", כל והענין, המקום  בבחינת ההתמדה על נאמר  "

" נקרא  ומקומו, מענינו הפלגה "הגמשתנה בלי  אחד בדבר ומתעצם המתמיד הרעיון יקרא  .

אחר טראכטן)לדבר  ""הג"(דיכטן כמו הגה . כמ ֹו ׁשנינ ּו ט)"ּכּלינּו צ, רעיון(תהלים כמו פירוש ְִִֵֶֶָ

" שישלימנו. מבלתי אחד בדבר ּבׂשרמתמיד יגעת  הרּבה יב)"ולהג יב, למ(קהלת [אות ] [של]", ד  ְְְִֵַַַַָָ

למ כ [אות ] נוספת ""להג ובפעלים"לקחד בשר. יגיעת  הוא אחד בדבר הרבה הגות  לומר ורצה ,

ולילה " יֹומם ּבֹו ח)"והגית א, ריק "(יהושע יהּגּו א)"ּולאּמים ב, חכמה "(תהלים יהּגה צּדיק (שם"ּפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ל) ּפעל"לז, בכל יג)"והגיתי עז, ".(שם המקרה יז)"סלה הּגיֹוןושם ט, לפני"(תהלים לּבי "והגיֹון  ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶָָָָָָ

טו) יט, ".(שם "הגּותאו תב ּונֹות" לּבי ד)"והגּות מט, "(שם משקל  קׁשה על  ב)"חזּות  כא, .(ישעיה ְְִִָָָָָ

" ההפלגה להוראת הגיגי""הגגובכפל ב)"ּבינה ה, א ׁש"(תהלים תבער ד)"ּבהגיגי לט, .(שם ְֲֲִִִִִִֵַַָ

" בינתים  הפסק בלי המתמדת ""הגההמיה כמו ּבכּנֹור, הּגיֹון  ד)"עלי  צב, לא"(תהלים ְֲִִֵָֹ

ּבגרֹונם ז)"יהּגּו קטו, יצא"(שם מּפיו ב)"והגה לז, והּמהּגים"(איוב יט)"המצפצפים ח, (ישעיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

האריה " יהּגה ד)"ּכא ׁשר לא, ּכּיֹונה "(שם יד)"אהּגה לח, והגה "(שם י)"קנים  ב, קול(יחזקאל והוא , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

" ומן  הפסק. בלי  רצופות  גניחות של נו הגיללה ה[אות] בתוספת  """ פעל  מנהג"נהגן לשון ,

ג והוא ""ונהיגה. הבהמות נהיגת על יאמר אחד. ענין  על והׁשארה התמדה ענין אתכ וּינהג ְְֲִִֶַַָָ

הּמדּבר אחר א)"הּצאן  ג, ּבם"(שמות נהג  קטן ו)"ונער  יא, ּכעדר"(ישעיה נב)"וינהגם עח, (תהלים ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

נשיבתו  המתמיד הרוח נשיבת  על יאמר ומהלכתם . במסילתם  שישארו הבהמות הישרת והוא

" אחד ּבארץמפאה קדים  רּוח יג)"נהג י, תימן"(שמות ּבע ּזֹו כו)"וינהג  עח, על(תהלים ויאמר . ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

" ואופניו במערכתו שישאר המלחמה צבא הּצבאהנהגת חיל את  יֹואב א)"וּינהג  כ, (דהי״א ְִֵֶַַַָָָ

" הצבא. בטכסיס יהּואשנהגו ּכמנהג כ)"והמנהג ט, שאדם.(מל״ב המנהג עניני  שארי על ויאמר ְְְְִִֵַָָ

" כמו ממנו זז ואינו דבר  באיזה תמיד ּבחכמה נוהג נהג ג)"ול ּבי  ב, .(קהלת ְְִִֵַָָֹ

"המורותנהג ושממנו; שאליו הגבול בבחינת והפכו, דבר על המורות  השמות  מן  "

" פעל כגון  שממנו. הגבול על ולפעמים  שאליו, הגבול על  אליו נטה לפעמים נטיה על  המורה "

אחד .349. מעמד  על מצב יציבות 
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" ופעל ממנו; הנטיה "נטש ועל כמו ממנו הדחיה על המורה ע ׂשהּו" אלֹוּה טו)"וּיּטׁש לב, (דברים ֱִַַָָ

" כמו אליו הדחיה ולבנתיועל לבני לנ ּׁשק נטׁשּתני כח)"ולא לא, "(בראשית פעל כך  יאמרנהג- " ְְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

" כמו המנהג, מגדר והוצאה ההסרה ועל הראוי  במנהג ההנהגה ּכׁשביֹותעל ּבנתי  את ְְְִֵֶַַַֹֻוּתנהג

כו)"חרב שם, ׁשּמה "(שם אתכם  יהוה ינהג כז)"אׁשר ד, ינהג ּו"(דברים ית ֹומים ג)"חמֹור  כד, (איוב ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

נהּוגים" יא)"ּומלכיהם  ס, "(ישעיה פעל שמושי  וכענין  ""מוליך- לשבח פעמים ּבּמדּבר, הּמֹוליכ" ְְְֲִִִֵֶַַַָ

טו) ח, קֹוממ ּיּות"(דברים אתכם יג)"וא ֹול כו, "(ויקרא לגנאי  ופעמים  ,מלּכ ואת את יהוה יֹול" ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

לו) כח, "(דברים מירּוׁשלם, ּגֹולה  טו)"הֹולי כד, "(מל״ב ואמר  .חׁש וּיל נהג ב)"אֹותי  ג, (איכה ִִִֶַַַַָָָֹ

לגנאי . שניהם 

" של  השמוש נמצאנהגהאופן  ומקומו ענינו על ההשארה היפך שהוא ההסרה על "

נו "ג [אות ] בלי  ""כ המסּלה ן, מן  הּגה יג)"ּכאׁשר כ, "(שמו״ב הפעל מּכסףמן סיגים  (משלי"הגֹו ְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

ד) מל"כה, לפני  ר ׁשע ה)"הג ֹו שם, "(שם "הגו . וכן גזר משקל  על מקור  ׁשקר" ּדברי מּלב "והגֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

יג) נט, .(ישעיה

" בשרש מבואר ההפרשה, על המורה ."דד.

" בשרש הצעקה, על המורה ."דה .

" יאמר צערו המכריז - צער של קריאה לשון ""הּה. כמו ל ּיֹום, הּה ב)"היליל ּו ל, (יחזקאל ִֵַָָ

אל ה[אות ] בו נתוספה ""ולפעמים  יהוה ף אדני  ז)"אהּה ז, .(יהושע ֱֲֲִָָֹֹ

אל ב [אות ] תמיד ובאה נסתר יחיד על רומזת  מלה ."" המ ׁש נסתר"הואף גוף על אם , ֶֶַ

" אברהםכמו כז)"הּוא א, "(דהי״א כמו נסתר ענין על או ּדּבר ּתי, אׁשר  הּדבר מא,"הּוא  (בראשית ְְֲִִֶַַַָָָָ

אלכח) שוב תפול הפעלים  ובכנויי  ."" כמו המ ׁש יּצרנהּוף  יבֹוננהּו י)"יסבבנהּו לב, "(דברים חּיה , ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָֹ

אכלתהּו כ)"רעה לז, "(בראשית יאכלהּו, ט)"מאספיו סב, יׁשּתהּו"(ישעיה ט)"ּומקּבציו שם, וכן(שם . ְְְְְְְֲִַַָָָָָָֹֻֻ

" הקנין נׂשאבכנויי ידיהּו י)"רֹום  ג, קדים"(חבקוק ּפנֹות יז)"ּומעלתהּו מג, בלשון(יחזקאל וכן . ְֲִֵֵַָָָָֹ

אל חסר ""המשנה נאף  הושיעה והו א)"אני מה, "(סוכה מלת  משקל במלאפוםזו על שלפעמים  "

ּגאלּת" זּו יג)"עם טו, "(שמות בחולם ולפעמים  לאלהֹו, כח ֹו זּו יא)"וא ׁשם א, .(חבקוק ְְֵֵַָָָָֹֹ

וא ב[אות] בינוני". שהוא  הוה מן מושאל  רע . דבר מציאות  להוראת  מונח שם , נעה, ו

" כמו היה להםשל ו)"למלהֹוה ו, לאדם"(נחמיה הוה כב)"מה ב, הוית(קהלת על מזה ויאמר . ְֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

" רע  "הוה ענין כמו ּתבֹוא" הוה על כו)"הוה ז, הנאמר(יחזקאל פעל שכל כבר שהודענו ממה וזהו ַָָָֹֹ

כל כי העיון מצד  נכון  והוא לגנאי. תמיד הוא בסתם ממנו כשידבר לגנאי, ופעם לשבח פעם

כולו  שהטבע  מה לפי  ספק, בלי הטוב במעמד הוא  הנה הטבעי ענינו על  הדבר שישאר זמן

א הוא שינוי וכל - ית ' האלוה הטובות  ממקור טוב  רע ."שפע  דבר איזה 350כ על כשידובר ולכן

מהר"ל350. סא )כדברי  עמ' אחשורוש", בימי "ויהי פסוק חדש, רע ".(אור שינוי "וכל
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ענין וזהו לרעה. הסתם מן הוא הנה לטוב , ההוא שהשינוי  בפירוש לך  ּפרט ולא ופעולה ֵַשינוי 

אלא רע , ענין על  בעצם  מונחות  הבלתי  מפעלים נגזרות  והן  רע  דבר על המורות השמות  כל

הגנאי , על להורות  סתמיי שם  מהם נעשה לגנאי  ופעמים  לשבח פעמים  שמשתמשות  שלפי 

" נגע  שם  לנגעכגון נגע ח)"ּובין יז, "(דברים מפעל , כמבוארנגענגזר ומריעות התרועעות לשון  " ֵֶֶַַָ

" ""רעבשרש בפעל  הדבר כן במקומן. כמבואר שמות  הרבה בזה כיוצא ועוד  שמשמש היה , "

" שם ממנו ונגזר רעה, והויה טובה הויה רעה.הוה על הויה להוראת  סתם  "

" בינוני בלשון מהר ,הוה השם  פוסקת  שאינה הרעה דביקות המשכת  על  להורות "

באגדה שאמרו למה מסכים  ב)וזה י, צער"(מגילה לשון  אלא אינו 'ויהי' שנאמר  מקום  כי"כל ,

" "הויה כל ממנו המקרה ושם  צער. הוא ענין , שינוי  דהיינו סתם  ""הות" הּוֹות, יבין לא חּכי "אם ִִִִַָֹ

ל) ו, הּוֹות"(איוב י)"קרּבם ה, הּוֹות"(תהלים יג)"ּדּברּו לח, "(שם ּבהּות ֹו. ט)"יעז נב, פירוש (שם , ְְְִִַַַָָָֹ

" כענין בהוותו, לו צר כאשר עכשיו נא יעוז עשרו ברוב  שבטח  הזה מאסּתה הגבר אׁשר ְֲֶַָָָָהעם 

ּבֹו והּלחם ע ּתה נא צא לח)"ּבֹו, ט, עדיין(שופטים הות עליו בא שכבר שגם  כפשוטו שהוא או . ְִֵֶַָָָ

ג ונמצא מעיז, יו "הוא ב [אות ] ""כ כפעל "היה ד כמו ממנו, שנגזר  ו,"ּבמאזנים351והּיתי" (איוב ְְְִִַַָֹ

יג)"יעיל ּו352להּיתי"ב) ל, "(שם ובפעלים הֹויה . יהוה יד ג)"הּנה ט, מלשון(שמות בינוני  תאר ואינו ְִִִֵַַָָֹ

"הויה " כענין  ּבם" היתה יהוה יד טו)"וגם  ב, לומר(דברים ורצה הות, מלשון עתיד פעל אם  כי , ְְַַָָָ

" ובנפעל במקנך. הוות  מדבק עליו שיהיה נהיתה א)"ּוׁשנתֹו ב, ימים"(דניאל ונחליתי "נהייתי  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָ

כז) ח, "(שם והשם  הויה. של  היפך  ""נהיוהוא  ונהי, בכי ט)"אּׂשא ט, בנֹותיכם"(ירמיה ול ּמדנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

יט)"נהי שם, "(שם ומגזרת נהי . כאן שיש ואומר  המכריז יללה קול "הוה דהיינו מלת מלת"הוי" , ִֶ

"353(אינטר-יעקציאן)הקריאה יאמר הוות כאן  שיש וקורא ""הויכשמכריז חטא. ּגֹוי  (ישעיה"הֹוי ֵֹ

ד) צמא"א, ּכל  א)"הֹוי  נה, אחֹות"(שם והֹוי  אחי  יח)"הֹוי כב, "(ירמיה משקל  ועל  מגזרתאוי, " ְִֵָָָָ

"אוה " בשרש כמבואר ג"או " ויבוא יו ". [אות ] בלי ""כ הֹוד הֹו יאמרּו חּוצ ֹות  טז)"ּובכל ה, .(עמוס ְְָֹ

ביו  וא"ולפעמים בלי ""ד והיו והגה י)"קנים  ב, "(יחזקאל של קריאה הוות .הוידהיינו או " ִִִֶֶָָ

הנסתר הענין על גם  - האשה היא הנסתר הגוף  על יאמר נסתרת, לנקבה כינוי מלת  .

" נקבה, בלשון  בא הואכשהוא  לב)"תֹועבה מג, ה (בראשית בכינויי  וכשיאמר נקבה . של פעלים  ִֵָ

" כמו בקמץ ּתע ׂשה ה ּוׁשלׁשים  טז)"ׁשנּים ו, שהיה (שם כמו תעשהי , בחירק ה' לומר ראוי היה ְְֲִִִִִֶַָָ

" הנסתר לזכר היו "תעשהו אומר שנחסרה אלא והּומרה ", הלשון לקיצור  לקמץ .354ד החירק ְְָ

" הנסתר  לזכר יאמר  הקנין  בכנויי ""ידהו וכן  נׂשא, ידיהּו י)"רֹום  ג, הלשון(חבקוק ולקצור . ֵָָָ

הה  ""נחסרה ויאמר לחולם המלאפום והומרה פעמים ברוב ""ידו א לנקבה יאמר  וכן  "ידה ,

" ."ידהיבמקום

להותי .351. הקרי: אבל  הכתיב, כך 

להותי .352. הקרי: אבל  הכתיב, כך 

.353lnterjection. ורגש התפעלות  מתוך קריאה

הוחלפה.354.
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" מלת שיצדק מקום  שבכל ישות ; ענין  והוא  המציאות על מורה פעל . גיש . יצדק כ""

" ""היה מלת משל בדרך  באמרו הפרש שאין  ּדרּכי. מצליח ּנא יׁש מב)"אם  כד, לשיאמר(בראשית ְְְִִִֶַַַָ

דרכי" מצליח היותך  ""אם ואמת, חסד עׂשים י ׁשכם  מט)"אם שם, "(שם עושים– היותכם  ,"אם  ְֱִִֶֶֶֶֶֶֹ

ּפה " יׁשנֹו אׁשר יד)"את  כט, "(דברים פה – הוה אשר ""את  נפ ׁשכם, את יׁש ח)"אם  כג, (בראשית ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַֹ

" נפשכם– את  הֹוה ""אם ּביד ֹו, נתן לֹו י ׁש ד)"וכל לט, "(שם בידו – נתן לו הֹוה ."וכל ְְֶֶֶַָָָ

באופן המציאות על  נופל הישות כי  - להויה ישות  באזיין)בין  נופל(דאׂש והויה ,

בו  שנביט  עצמו אל  בבחינה הדבר מציאות על נאמר שהישות  לומר, רצה בזמן , המציאות על 

שהוא מה כפי  הסתכלות  אמנם  והוא  וההעדר. האין במעמד לא המציאות, במעמד ְֵֶונמצאהו

עמו  שנקשר מבלתי  - אפשרותו אופן  על הנוסף המציאות  אופן  על בנו מצטייר שהוא  מה כפי 

תחת שנופל דבר הישות  שנושא שכשיזדמן  אלא הוא. ואיפה הוא מתי  והמקום הזמן ציור

ג בו יצדק והמקום  ""הזמן  משל, בדרך  ולומר  והמקום  הזמן עם  הקישור  ּפה כ י ׁשנֹו אׁשר "את ְֲֶֶֶֹ

יד) כט, "(דברים במקום , מציאות  שהוא אחינ ּו- את  מ ּׁשלח יׁש ד)"אם מג, ישות(בראשית שהוא - ְְִִֵֶֶַַָ

" מלת שבעצם  מקריי, קישור  הוא זה אבל העתיד. רק יש בזמן ומקומיי זמניי ענין  לא  בו אין "

" בשרש ויתבאר גרידא , ישות  ""יש ענין  אמנם  המשכתו הויה . בבחינת  הדבר מציאות על נאמר  "

שיתעצם מבלי בפועל מצוי  דבר שיהיה אפשר שאי מה לפי  בזמן , ועמידה קיום  לו יש הזמניית ,

ההמשך בזה המשוער  הדבר  על ויפול שיהיה, כמה יהיה זמניי, המשך  איזה זאת  במציאותו

הויה. יחוס ג355הזמניי ההויה יחוס יפול כך  משוער"ומשום ההעדר כשיהיה הנעדר הדבר על ְֵֶכ

שאמר  כמו בזמן, ההמשך צד טז)על א, הי ּו"(עובדיה ּכלֹוא ""והיּו מלת פירוש הזמןוהיו , היינו " ְְָָ

ההוא ההעדר  אופן  שיהיה ויאמר  המשכתו. מצד הויה ענין בו ונופל  ההעדר, במעמד בו ְְֵֵֶֶשיהיו

יהיו  אבל כאן, שהיה רושם איזה ממנו לפעמים  שנשאר הויה אחר  הבא העדר  כשאר  ְֵֶלא

מעולם . הויה בהם קדמה לא  כאילו מוחלט  ְֵֶבהעדר 

" לתרגם  שהרגילו מה אֹורהבחינה ויהי אֹור  ג)"יהי א, אונד(בראשית ליכט ווערדע (עש ְְִִַ

ליכט) ווארד מלתעש כי נכון . תחלת(ווערדן)אינו דהיינו הדבר, התהוות על אשכנז בלשון  מורה

" כמו בנפעל , תמיד עברי  בלשון בא  הויה ותחלת הויה. המשכת ולא  הּגדֹולהויה ּכּדבר ְֲִַַָָָָהנהיה

לב)"הּזה  ד, "(דברים נהיתה , לא  ּכמהּו ו)"אׁשר יא, נו (שמות תחת  בסגול  או ,"" כמו נפעל הּואן ּכי  ְֲִִֶֶַָָָֹֹ

וּיהי ט)"אמר  לג, "(תהלים וּתהי, אמר  זה לז)"מי ג, נו (איכה [אות] חסרון למלא ֹות ן"שהסגול  ְִִִֶֶֶַַַַַָָ

" משקל  על  ּתׁשינפעל ילד יח)"צ ּור לב, "(דברים כוונת  היה ואילו אֹור. היה יהי אור, שיתהוה " ְְְִִֶָ

" לומר אורצריך ""יהוה משקל על נפעל בלשון י ּבנה , חסד ג)"עֹולם פט, "(תהלים ות ּכֹונן, "ּתּבנה ְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

כז) כא, "(במדבר כשאמר אבל  אֹור. בזמן ,יהי במציאות ממשיך  קיים אור כאן  שיהיה הכוונה " ְִ

" הּמלוכענין  כד)"יחי  י, "(שמו״א וכן  בחיים. שימשך  אם  כי לחיות שיתחיל הכוונה ויהישאין ְְִִֶֶַַ

מושךאור קיים אור כאן  שהיה ליכט)" וואר ליכט)ולא(עש ווארד "(עש לשון  ישמש ולפעמים  "היה .

" כמו גרידא, הזמן  המשך ההיאעל  ּבעת  כט)"ויהי יא, "(מל״א ההם, ּבּימים יא)"ויהי ב, (שמות ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

בסוגריים355. הרב  הוסיף .(עקסיסטענץ)כאן



שרשים - שלמה חשק  168

כמו  ופלוני פלוני מעשה בבחינת  הזמן  המשך  על וכן  פעם , שבאותו הזמן המשך לומר ורצה

אמרפל" ּבימי  א)"ויהי יד, הּׁשפטים"(בראשית ׁשפט ּבימי א)"ויהי  א, "(רות הּמלֹון, אל באנּו ּכי  "ויהי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

כא) מג, "(בראשית כמו אחרת  הויה בבחינת ולפעמים ּבּׂשדה . ּבהיֹותם ח)"ויהי  ד, "(שם ּבהיֹות, ויהי  ְְְְִִִִֶַַַָָ

ּביריח ֹו יג)"יהֹוׁשע  ה, "(יהושע מלת  כי  "ויהי. ומלת  הזמן , הוית  על העניןבהיות" הוית על " ְִִַֻ

" יאמר העתיד  הזמן על  אבל העבר. הזמן על  וזהו הזמן, הוית עם המקושר  ,"והיה והמעשה

"בנ  יׁשאל ּכי  יד)"והיה יג, ּבהניח"(שמות יט)"והיה כה, ּתׁשמע"(דברים ׁשמֹוע  אם  (דברים"והיה ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָ

א) .כח,

" "היה פועל העבר על יאמר הפעלים . שאר כשימושי  עם"היה " העתיד ועל ,

אית ""יהיה "356ן"[=אותיות ] ""תהיה , הבינוני  ועל  ""הוה , ,למל להם  ו)"הוה ו, והנפעל(נחמיה . ְֶֶֶֶָֹ

""נהיה " הּזה , הּגדֹול ּכדבר לב)"הנהיה ל, "(דברים "הי ֹווהמקור בחולם, יהיה " היֹו ואברהם  ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

יח) יח, "(בראשית ה היה או ב[אות] """ יהוה א דבר היה ג)"היה א, תי(יחזקאל ב[אות] ו "ובסמיכות  ְְַָָָָֹ

ערֹוב" ׁשם  הי ֹות יח)"לבלּתי ח, בכל(שמות ועם ."" קד ׁשם עם יט)"ולהית כו, ּבהי ֹותם"(דברים ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹ

איביהם מד)"ּבארץ כו, "(ויקרא וציווי ביו היה . """ צרויה חילד לבן  לי  יז)"היה יח, או (שמו״א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַֹ

וא ""ב [אות ] לאחיו גביר  כח)"הוה כז, באל(בראשית הה "או תחת ""ף ארץא הוא יאמר לּׁשלג "ּכי ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ו) לז, .(איוב

 הה "ביו תחת ""ד למ ֹוא סתר ד)"הוי  טז, .(ישעיה ֱִֵֶָ

" ויש היה שפועל כולו. המקרא בכל יוצא פועל  ממנו נמצא לא עומד, [פועל-] תמיד "

חז  ובלשון להאריך. רציתי  לא אבל  נכון  טעם  בזה ג"לי נמצאים ""ל יוצא. [פועל-] לאכ  מ ּום ָֹּכל

ב ֹו כא)"יהיה כב, בו "(ויקרא יהיה לא  ביה ממנוקרי  מהוה שאתה כל בלשון357.(בכורות)" אבל  ְְִֶֶַ

ב הויה של השם  בבנין אם כי  יוצא ממנו נמצא לא  ששלשה "המקרא מורה שהוא שמלבד ה

ג מורה הוא  אחד, ית ' בו והווה עתיד עבר וזולתו "הזמנים הווה, כל  המהוה לבדו יתברך  שהוא כ

" בביאור  לקמן עוד ועיין  מהוה. ""הוןאין מלת  ושורש הה היה . ז "" אומרם  ענין והוא לבד . ל"א

ה  העולם"שב[אות] נברא ב)א כט, הה (מנחות נבחרה ולזה ב[אות]". הנסתרים . הגופין על לרמז א 

""וא הזכר  סימן  ""הואו או "הו , והו " א)"אני  מה, ביו (סוכה ."" הנקבה סימן במ"היאד סימן". ם

" ""הםהרבים הרבות וסימן ואינם"הן. במציאות נמצאים  שהם ומציאות, הויה מלשון  וכולם .

" מלת וכן  ו הןהעדר. הן."הנה "" לבן, לד)"ויאמר ל, לי"(בראשית נא ח)"הנה יט, מלשון(בראשית ְִִֵֵֵֶֶַָָָ

"הוה " וכטעם ו אן" "אין"" מן ""אי" בשורש כמבואר ""אי, שרש לקמן  ועיין  ."הן.

התפשטות אופני  הרבה שיש תמיד. והולך המוסיף  התפשטות מין  על הנחתו פעל.

" בספר שבארתי  כמו עצמו בפני  שם אחד שלמה ולכל "יריעות  בביאור בארוכה 358."נהל"

" פועל ולפיהלובכללם  והולכת . מוספת תמיד היא אבל נחה הבלתי  התפשטות על המורה "

נכתוב .356. תכתוב , יכתוב, אכתוב, ר"ת  עתיד , בזמן  השורש  לפני הבאות  השימוש אותיות  לארבע סימן

"כל ".357. ממלת  דרשו שם כי  צ"ע ע"ב לג כוונתו ואם דף. איזה לציין  בלי "בכורות " כתב  הרב

.358.405-406 עמ ' תשע"ו, שנת מהד '
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" בספרי  הענין על כבר  שלמה שדברתי על"יריעות  הנוכחי בחיבור עוד שאדבר  מה עם מצורף ,

התפשטות במין אם  כי כאן  אדבר לא  במקומו, אחד כל התפשטות על המונחות השמות

" הפועל  על שהונח  והולך  ""הלהמוסיף בהתפשטות  והולך  המוסיף האור יקרא "הל. ְִֶֶאם-אראה "

יהל ּכי  כו)"אֹור , לא, אֹורם"(איוב יהּלּו י)"לא יג, "(ישעיה התואר ּבן -ׁשחרושם  יב)"הילל יד, (שם ִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

" שם  וכן  בזהרו. ומתפשט ההולך  הכוכב ""יהלוםשהוא ויהלֹום, יח)"סּפיר  כח, טוב(שמות אבן ְִַַָ

בלמ ובכפל ומתנוצץ . ""שהולך  כיהללד  והתפרסמותו. השבח סיפור התפשטות  להוראת "

" פעל עליו מורה כפשוטו בו והדיבור שבח הבריות"שבחסיפור בין הדבר שבח והתפרסם  .

" יקרא ""הלולבהפלגה דבר ושם  "תהלה . תהלה " נאוה א)"לי ׁשרים  לג, מין(תהלים יקרא וכן  . ְְֱִִִַָָָָ

" ""תהלה זמר לדוד. א)"ּתהלה קמה, "(תהלים ואמר תהלה. סיפור  שבו זמר  להׁשּתּבחדהיינו ְְְְִִִִֵַַָָ

מז)"ּבתהלת קו, שבח(תהלים המפרסם  בהתפעל כן גם  ובא לך. הנאה תהלה מדת  לספר דהיינו ְִִֶָ

" כמו בו, ואין ּבמּתת -ׁשקרעצמו מתהּלל יד)"אי ׁש כה, "(משלי ּבלבב ֹוכענין כט,"והתּבר (דברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

"יח) ואמר מהלל ֹו. לפי  ואיׁש לזהב, וּכּור ל ּכסף כא)"מצרף כז, איש (משלי כל  פירושו פשוטו לפי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

" כי  הבריות . אותו שמהללים מה לפי שדיניכר כקול המון כמצרף359."קול לאיש ההילול ואותו

הלצה  ובדרך  לזהב. וכור כסף ,360לכסף שאינו מה ניכר  והכור המצרף ידי שעל כמו פירושו

בו, עצמו את  בו מתהלל שהוא ממהלל דהיינו אדם של ממהללו ניכר  כך זהב ; שאינו ומה

עצמו  את  האדם  משבח  הרוב  פי  שעל  בהם. עצמו את מתהלל  שהוא ההם  המידות בו שאין 

שהוא עצמו את לשבח בפיו תהילתו תמיד ּכזבן משל, בדרך הוא , שאם בו, שאין  במדה ְַָדוקא

הבלתי יקר  בדבר  אם  כי  ושכיח מצוי  בדבר מתפאר האדם  שאין בוא בזה והסיבה אמת . דובר 

בעיניו, יקר דבר האמת הגדת הרי כוזב , שהוא כמו כוזב אדם שכל חושב  שהכזבן ולפי  שכיח .

היה  לא כזבן היה לא שאילו כזבן  שהוא  ממנו לנו יתברר כך ומתוך בו. מתפאר הוא ולפיכך 

מהלל שהוא איש של  ׁשמהלל ֹו אמר לזה בו. עצמו את ולהתפאר  יקר לדבר האמת  הגדת ֲֶַָחושב

בו. עצמו את שיהלל ממה ההיפך  בו שיש נאמנה לידע  וכור כמצרף  הוא עצמו, את 

" כן כמו הללגם  הוללות יקרא ושגעון תעתועים  מעשה כגון הגנות התפשטות על  "

ּבידם" יד)"וּיתהלל כא, "(שמו״א וׂשכלּות. הֹוללּות  יז)"ודעת  א, "(קהלת מהֹולל. אמרּתי  "לׂשחֹוק ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ

ב) ב, הרכב"(קהלת ט)"והתהֹוללּו מו, והולך(ירמיה כשמתפשט המדה הפרזת  על  גם  ויאמר  . ְְְִֶֶָ

" כמו שראוי . ממה יותר לעשות  אל-ּתהּלּובמדותיו להֹוללים ה)"אמרּתי  עה, "(תהלים מהֹוללי. ְְְִִַַַַָָָֹ

נׁשּבע ּו ט)"ּבי  קב, "(תהלים ּבלבבם. ג)"והֹוללֹות  ט, יהֹולל"(קהלת יז)"וׁשפטים יב, ותאר(איוב . ְְְְְְִִִִֵֵָָָֹ

" "ּתהלה הפעל  ּתהלה " יׂשים יח)"ּובמלאכיו ד, היה (איוב כאילו באופן  עימם שמתנהג כלומר ְְֳִַָָָָָָָָ

יתברך . ומחשבותיו דרכיו יודעים  אנו שאין  לפי כביכול, מדתם על  מפריז

" "הלמגזרת  מלת  פוסק.הלאה " היכן מוגבל  בלתי  והולך  המתפשט  הריחוק על המורה "

" כמו מקומיי  ריחוק ּגׁש-הלאה הן  ט)"וּיאמרּו יט, למגּדל-עדר"(בראשית כא)"מהלאה לה, (בראשית ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הלאה " זרה הא ׁש ב)"ואת יז, "(במדבר כמו יפסוק, מתי הגבלה בלי  זמניי  ריחוק והן  ומיום; ְְְֵֵֶָָָ

הבורא .359. דעת  כך רבות , בריות שכדעת המביעה עממית אימרה

מליצה.360. כלומר
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והלאה  כז)"השמיני  כב, והלאה "(ויקרא הּוא ב)"מן  יח, "(ישעיה עצ ּום. לגֹוי ז)"והּנהלאה ד, (מיכה ְְְֲִַַָָָָָָ

והה  ליאות מעניין שהוא או והלאה, הלאה הנפזרת והיינו מנפעל  שיורה "תואר ומה נוספת . א 

" "הלאה מלת  מלת  יורה קבוע , ממקום  הריחוק צד על התפשטות  על ה[אות]הלם" בתוספת  "

יפול"מ חוץ לצד גבול מאיזה המוליך שהמרחק קבוע. למקום הקירוב  צד  על התפשטות  על ם 

" תואר  ""הלאה עליו כינוי  עליו יפול פנים לצד גבול מאיזה המביא והמרחק המקום"הלם, כי .

ע יתואר המּדּבר בו שנמצא ""הקבוע פה מלת  ּפה י ה)"ׁשבּו-לכם כב, ע ּמדי"(בראשית עמד "ּפה ְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹ

כח) ה, "(דברים יקרא התלמוד ובלשון המתפשט"כאן. המרחק על ומדבר  קבוע במקום והנמצא .

" יאמר חוץ לצד ""הלאה משם  התלמוד ובלשון מצד"מכאן, המתפשט המרחק על וכשמדבר .

" יאמר אליו ""הלםחוץ  תלמוד ובלשון המרחקים"לכאן, אלה על המתנועע  הדבר וגוף  . ֲֹ

עליו  יפול הקבוע  המקום לצד  וכשיתטלטל ההרחקה. יחוס  עליו יפול חוץ  לצד כשיתטלטל

" ומלת  והנגישה. הקורבה "הלםיחוס  כמו בודד לפעמים  הלם" ּתקרב אל ה)"וּיאמר ג, (שמות ְֲֲִֶַַַֹֹֹ

" עד למלת  מחובר  עד-הלםולפעמים  הבאתני יח.)"ּכי  ז, "(שמו״ב כי ביניהם  סתםהלםוההבדל " ֲֲִִִַַֹֹ

האחרון הגבול ההוא הקבוע  המצב  שיהיה שיגבול מבלי קבוע , למקום  הקורבה רק מגביל

" מלת ידי ועל ההתפשטות. התכליתעדותכלית הוא  הקבוע שהמצב כן  גם  יוגבל לו הנסמך "

" כשיאמר  יותר . עוד  צריך ושאינו ההתפשטות  של  האחרון  הלםוקצה עד הביאֹותני  רצה ּכי " ֲֲִִִַַֹ

" במלת  וכן מעלה. אחריה שאין העליונה המעלה השגת "פה לומר כשיאמר  ולא" תבֹוא ְַָֹֹעד-ּפה

יא)"תסיף לח, "(איוב במלת יותר .עדהנרצה להתפשט רשאי  שאינו ההתפשטות  צמצום  " ִֹ

"נו הל [אות ] בתוספת  נגזר """ פעל "נהלן  כמו הנהגה לשון  לאּטי" אתנהלה "ואני  ְְֲֲִִִֶַָָ

יד) לג, בעז"(בראשית יג)"נהלּת טו, ינהל"(שמות יא)"עלֹות  מ, בדרך(ישעיה ההנהגה פועל  שעל . ְְְְֵֵַַָָָ

" פועל  יורה "מוליךכלל מלשון  "הלוך" בשורש ויבואר הישרת"לך" דהיינו ההנהגה סידור ועל .

" פועל הונח בגדרו, נשאר שיהיה "נהגהמתנהג  בשורש ומבואר  ההנהגה "הג" הכשר  ועל  .

" פועל הונח עיכוב  בלי בה המבוקש שיושלם כדי ההנהגה מדרך  מכשול כל לסקל ,"נחה דהיינו

הדרך" כא)"לנחותם יג, ינחני(שמות מן -ארם ז)"" כג, "(במדבר בשורש כלכול"נחומבואר  ועל . ְֲִִֵַָ

" פועל הונח עליו, והרווחה התועלת צד על  ההנהגה צורכי כל סיפוק דהיינו "נהלההנהגה

" מעניין מיצרהלוהוא יהיה ולא  ורווחה התפשטות למתנהג  שיהיה התפשטות , לשון "

" כמו בענינו. ּבלחםומצומצם  יז)"וינהלם  מז, ּבחמרים"(בראשית טו)"וינהלּום  כח, ּולמען.(דהי״ב " ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַַֹ

ּותנהלני ּתנחני ד)"ׁשמ לא, לפעמים(תהלים ונהל נחה אל שנסמך  ומה הצורך. כל סיפוק דהיינו ְְְֲִִִֵֵַַ

" "אלמלת  כמו "ל ּדּברּתי א ׁשר אל את-העם לד)"נחה לב, "(שמות ,קדׁש אל -נוה בע ּז "נהל ּת ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

יג) טו, ש (שמות לכאורה מורה ו נחה "שהוא לפינהל"" כי  וכלכול? הכשר לשון  לא  תנועה לשון "

" לשון  יפול לפיכך בהנהגה המבוקש התכלית הוא שאליו גאלשהגבול ההקדמות"" על כ

הגבול . אל לבוא המכשירה

"נהל" שם "נהלל" הּנהללים" ּובכל הּנעצּוצים, יט)"ּובכל ז, מקום(ישעיה דהיינו ְְֲֲִִַַַַֹֹֹֹ

" כעניין וטלאים  גדיים  כגון  הרכות  הבהמות ולדֹות  שם  ינהלשמנהלים יא)"עלֹות  מ, .(ישעיה ְְֵַָָ

הילדים" לרגל לאטי אתנהלה יד)"ואני לג, "(בראשית מגזרת  עוד  "הל. שם  ""אהל" אהל. "יושב ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
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כ) ד, "(בראשית המשכן, על ז)"לאהל כו, תחתיה (שמות לשכון מלמעלה הפרוסה היריעה והוא

" "אהלנקרא וכטעם הצורך , כפי פעמים כמה ונמתח ומתפשט שהולך שם על מלשוןאמתחת" "

קציע ֹות מר-ואהלֹות  " אהל ּבֹוׂשם מין  יקרא וכן ט)"מתיחה. מה, "(תהלים מר, מׁשּכבי  נפ ּתי  ְְְֲִִִִֶַַָָֹֹ

וקּנמֹון יג)"אהלים  ז, בושם(משלי שיש ויותר. יותר שעה בכל ונודף  מתפשט שריחו שם  על ְֲִִָָ

" נקרא  והוא והולך מוסיף שריחו ויש באויר. כשיבוא ריחו מיןאהלשמפיג  לכל  תואר והוא  "

" רבים לשון  תמיד בא  לפיכך  מינים  הרבה כזה שיש ולפי  והולך . מוסיף שריחו מורבושם 

""ואהלות וקינמון, ""אהלים  מלשון  ועוד  תמיד. מתרבה שריחם  בשמים  מיני  דהיינו "הל,

" מלת  אור, ויהילת ההארה על "מהלהמורה כמו מזיגה לשון  ּבּמים" מהּול א,"סבא (ישעיה ְִֵַָָָ

וצלול .כב) דק מראהו נעשה במים אותו כשמוזגין העב  שהיין יהילה, לשון

 הה לפעמים  בה נתוספה בטעם  מועמדת וכשהיא  נסתרים. לרבים סימן  בסוף"מלה. א

" ""המה ויאמר למינ ּה. וכל-הח ּיה יד)"הּמה ז, ה (בראשית בלי אלפי"ולפעמים ראׁשי  " כמו  א ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

הם טז)"י ׂשראל  א בכל(במדבר [אותיות ] ועם  תפול". הקנין  ובכינויי מהם. להם, כהם, בהם, ם , ְִֵֵָ

המ"הה  רק ותשאר ""א כמו ובקרםם חסרו "צאנם  אבל ובקרהם צאנהם  להיות  ראוי  שהיה ,

ביו "הה  הבא  הרבים  בסימן זולת לקמץ. הסגול והומרה להקל, ""א  מלת תשאר כמותהםד "

" ורגליהם. ידיהם מלכיהם, דרכיהם, כמו ואת-חמריהםשהיא. ואת -ּבקרם, (בראשית"את-צאנם  ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹֹ

כח) "לד, כמו יחיד לשון  והוא המין , שם  ובקרם וחמֹורשצאנם ׁשֹור לי  ו)"ויהי לב, (בראשית ְֲִִַַ

" יאמר הגופים בכינויי וכן הרבים . הפרטים  שם "אותםוחמורים במקום  ולפעמים"אתהם" .

""ג ""אתהםכ אתהם, א)"ויבר לב, קמץ(בראשית יבוא מקור  כשהּתבה הפעלים  בכינויי  וכן  . ְְֵֶֶֶַָָ

ה  [אות] ""תחת כמו החסרה ׁשלחםא  יז)"לבלּתי ט, מצרים"(שמות מארץ יב,"להֹוציאם  (שמות ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

אל-הארץ"מב) כח)"להביאם ט, ה (דברים [אות ] תחת צרי  [ניקוד] יבוא  פעל, וכשהּתבה [של]". א ֲִִֵֵֶֶַָָָָ

"הם" כמו החסרה, י ׁשלחם" חזקה א)"ביד ו, "(שמות יביאם, ואשר יוציאם יז)"ואשר  כז, .(במדבר ְְְֲֵַָָָ

וא בלי עבר  בפועל ""זולת  בקמץ שוב  יבוא השימוש הֹוציאםו יב)"ּברעה לב, אי ׁשּה"(שמות ְִִָָָָ

יג)"הפרם ל, "(במדבר הסגירם, וה' מכרם ל)"צּורם לב, "(דברים במלת שורש ואין  ה[אות]הם. רק " ְְֲִִֵַָָָָָ

בסמוך ."מ שיתבאר כמו לבד ם

אם בא שהוא יתירה ורגש בתנועה הדבר מציאות שהוא השערוריה על מורה פעל.

או  מופלגת , בתנועה המקבל את  המביא מבחוץ  דבר  איזה פתאום כשיבוא המקרה צד על 

לידי ומביאהו המקבל  את  שמטריד רעש או חרב  או דליקה תאמר  כאילו המזיק דבר שהוא

" כמו לעשות . מה יודע ואינו הדעת מטירוף את וּיהם  וענן  אׁש מצריםּבע ּמּוד יד׳"חנה (שמות ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

את -ּכל-העם"כד) כז)"והּמתי  כג, ויהּמם"(שם רב, טו)"ּוברקים יח, "(תהלים [-עצם ] והשם  "מהומה . ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻ

גדלה " מהּומה כג)"והמם ז, ואת-הּמגערת"(דברים כ)"את-הּמהּומה כח, המקרה (דברים אם  גם . ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לידי המקבל את  כן גם  מביא  הוא הטבעי מגדר יוצא נפלא עניין שהוא אלא המזיק דבר אינו

"361תנועה  כמו וערבוביא בלבול לקצת רק הדעת לטירוף לא  עליהןעצומה, ּכל-העיר "וּתהם ֲִֵֵֶַָָֹ

והתרגשות .361. נפשית  תנועה
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יט) א, "(רות נפעל מבנין  הארץ. וּתהם  גדֹולה ה)"ּתרּועה ד, "(שמו״א הֹומה . קֹול-הּקריה "מּדּוע  ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ

מא) א, הּקריה "(מל״א וּתהם ׂשמחים  מׁשם  מה)"ויעלּו א, יהמיּון(מל״א  אֹויבי ּכי -הּנה " (תהלים". ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ג) גפג, ויאמר ."" לחוץ יוצא הבלתי הפנימי ורגש התנועה על "המיה כ כמו נפׁשי" ּתׁשּתֹוחחי ְְֲִִִַַמה

עלי ו)"ותהמי מב, עליו "(תהלים המו ד)"ומעי  ה, ל ֹו"(שה״ש מעי יט)"המּו לא, ׁשאג ּתי"(ירמיה ְֳִִֵֶַַַַָָָ

ל ּבי ט)"מּנהמת לח, נפעל .(תהלים מבנין  ֲִִִַַ

" יקרא  הפנימי התרגשות  מחמת  ""נהםהנולד ,באחרית יא)"ונהמ ּת ה, "(משלי נהם, ְְְֲִֶַַַַָָ

מל זעף יב)"ּכּכפיר יט, טרף"(שם ויאחז כט)"וינהם ה, "(ישעיה ההּוא ,, ּבּיֹום  עליו וינהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ל)"ּכנהמת-ים ה, הנו (שם תחסר ולפעמים  ."" מימיו ן יחמרּו ד)"יהמּו מו, ּבׂשיחי(תהלים אריד  " , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

ג)"ואהימה  נה, "(שם וסררת, היא  יא׳)"המּיה ז׳ נבלי"(משלי יא)"המית  יד, "(ישעיה יהמ ּו, "ּכּכנֹור ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

יא) טז, "(ישעיה יהמיּון, י ּמים יב)"ּכהמֹות  יז, "(ישעיה התואר  ובנין  ""המון. הּגׁשם. המ ֹון (מל״א"קֹול  ֱֲֲִֶֶַַַָָ

מא) קריה "יח, להמֹון ז)"י ׂשחק לט, מעי"(איוב טו)"המ ֹון סג, "(ישעיה מים, המֹון  ּתּתֹו "לקֹול ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָ

יג) י, ׁשרי"(ירמיה כג)"המ ֹון ה, .(עמוס ֲִֶ

וקיבוץ מרובים אנשים  קיבוץ כגון מקריי  ולא טבעי בהם  העצומה שהתנועה דברים יש

אישים קיבוץ יקרא מרובה ותנועה ושערוריה רעש שם יש שהם  מקום  שבכל רבים. מים 

" המרובה "המוןמרובים התנועה שם  על או שבקיבוצם ההמיה שם  על התואר שם  והוא .

" כמו הנה ואחד הנה אחד שינוע ּגֹויםשביניהם המֹון  לאב  ד)"והיית יז, ואת-רכּבֹו"(בראשית ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ז)"ואת -המֹונ ֹו ד, נמֹוג"(שופטים ההמֹון  טז)"והּנה יד, יקרא(שמו״א רבים  קיבוץ שבו והמקום  . ְְֲִֵֶֶָָ

""הומיה " ובקיבוץ "הומיות. ּתקרא" המ ּיֹות  כא)"ּברא ׁש א, רבים(משלי מים  קיבוץ  שבו והמקום . ְְִִָֹֹ

" יקרא המים קיבוץ ששם  ושבנהר שבים גומא מקום ""תהוםדהיינו ובקיבוץ ""תהומות, קפא ּו. ְָָ

ּבלב-ים ח)"תהמת טו, "(שמות שבים . הגומות  ּובהרדהיינו ּבּבקעה יצאים ּותהמת (דברים"עינת ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ז) יקראח, רבים  מים קיבוץ  ששם  עמוקה גומא כל  המעיינות. מן  העמוקות מים  גומות  דהיינו

הגומות"תהום" מכל  עמוקה היותר ההיא הגומא תקרא  שווה בלתי  הגומות שעומק ולפי .

" רבה שבעולם  היםתהום מימי שכל עמוק מכל עמוק שהוא שבים , המרכזי  העומק והוא "ָ

" כמו שביבשה והנחלים  המעיינות לכל הכולל המקור  והוא  אליו. רּבה נוטים ּתהֹום "ּכל-מעינת  ְְְַַָָֹ

יא) ז, רּבה "(בראשית ּתהֹום  ז)"מ ׁשּפטי לו, רּבה "(תהלים ּכתהמ ֹות טו)"וּיׁשק עח, מלת(תהלים חסר . ְְְְְִִֶַַַַָָָֹ

"תהום" לומר וצריך רבה " תהום  כתהומות  ""וישק כמו הּברית. יד)"הארֹון  ג, .(יהושע ְִַָָ

"המהם [אות] אם כי  שורש אין  ונבנה "" התנועה רבוי על בעצם שהוראתה לבד ם

ה  ה[אות] בתוספת  ""ממנה פעל יו הםא ה[אות ] ובתוספת מהומה. לשון  """ שם שםיםד על "

במ מים  שם  וכן שבים. התנועה וכן"ריבוי  מרובה. תנועה בעל גוף שהמים שם על מפעל ם ָ

" וכןיוםשם ושוקטים . נחים שבו הלילה היפך הבריות , תנועת תתרבה שבו הזמן  להיותו "

" ה הםמלת ה[אות] בתוספת מ"" שה[אות] להיות הנסתרים  הרבים  לסימן  על"א מורה בלבד ם 

המ נבחרה לפיכך  מבמועטין . ברבים  יותר המצוי  דבר שהוא התנועה לסימן"ריבוי כלל  בדרך  ם

" כמו ידיהםהרבים  בקרם , הה צאנם, ובתוספת הנסתרים ."" הרבים לסימן א 
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הרבות סימן "362מלה. אלה הנסתרות. יד)"הן כו, בהן"(איוב א ֹות עבדּתי (בראשית"א ׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

כו) "ל, יאמר בטעם מועמדת  וכשהמלה כהנה . ראיתי  יט)"לא מא, י ׂשראל"(בראשית בני  ׁשמ ֹות על ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹ

יד)"הנה  לט, בזכרים(שמות כמו המלה נגזרת רבים  הן  יחיד הן הקנין בכינויי  וכן  הגופים  ובכינויי  . ֵָ

מ שבזכרים אלא נו "נסתרים. ובנקבות ""ם יאמר שבזכרים  "אותםן . או ובנקבות"אתהם" ,

"אותן" או ""אתהן" יאיר. חוֹות  מא)"אתהן לב, הה (במדבר בתוספת ""ולפעמים ל ּבןא נׂשא אׁשר  ְֲִִֶֶֶַָָָָ

כו)"אֹותנה  לה על-ּכּלנה "(שמות עלית כט)"ואּת לא, ה[אות](משלי לפעמים נוספת  שבזכרים כמו ְְִַַָָָָָֻ

""וא ותּטעמ ֹוו יז)"ּתבאמֹו טו, "(שמות ""למו כמו למ ֹו, מּׂשעיר  ב)"וזרח לג, בכינויי(דברים אך  . ְְְִִִִֵֵֵַָָָ

בצירי . והעתיד  בקמץ עבר שפועל בניקודה. לעתיד עבר  פועל  בין  הפרש יש שבזכרים  הפעלים

וא עם הן  בקמץ ששניהם הפרש אין וי"ובנקבות  בלי  הן  השימוש, ""ו כמו וּיֹוׁשעןו מ ׁשה "וּיקם ִֶַַָָָֹ

יז) ב, "(שמות אומר  היה שבזכרים  "ויושיעםבקמץ כמו בצירי ׂשֹונא" מ ּיד י)"וּיֹוׁשיעם  קו, .(תהלים ִִֵֵַַ

" הדיבור"הנה או לפאר  באה רק עצמו בפני  עומד  ענין  על  מורה בלתי  הקריאה מלת .

אע שבזולתה אעפ"וליפותו, היה מובן , המאמר כוונת שהיה שמשביע"פ תבלין  בלי כתבשיל כ

" מלת  ובאה טעם. לו ו הןואין  פעםהנה "" לשונות, בהרבה וישמש ולהטעימו, המאמר לתבל  "

" כמו במאמר הנזכר המעשה היֹוםלהחלטת  א ֹותי  גרׁשּת יד)"הן ד, "(בראשית ,פני נ ׂשאתי  "הּנה ְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

כא) יט, "(בראשית מלת  וכטעם השאלה עניין להחליט ופעם ""הלא. גדֹול. הי ֹום ע ֹוד (בראשית"הן ֵַָ

ז) "כט, דּמּה, את  הּובא לא יח)"הן י, "(ויקרא אמר כאילו גדול. היום עוד ""הלא הובא, לא הלא ֵֶָָָֹ

דמה  ""את  מלת יחבר כאחת תחנונים  ולשון החלטה בלשון לדבר וכשירצה ""נא. ויאמר ִֵהנה ,

אדני ב)"נא יט, בנֹות"(בראשית ׁשּתי לי נא  ח)"הנה יט, "(שם קרֹובה , הזאת  העיר נא  (שם"הנה ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹ

כ) "יט, כמו בדבר והסכמה תוקף  נתינת  ללשון  ישומש ופעם .כדבר יהי  לּו הן  לבן "ויאמר  ְְִִֵֶֶַָָָֹ

לד) ל, אופ(בראשית ב ' בו ויש ויבוא. השלילה. צד  על הסכמה או הקיום צד  על הסכמה אם  נים 

" בלשון ""לא[=גם ] התלמוד בלשון  המצוי  כענין קיים, שלך  ולאו קיים , שלך הן ולאו, 363"הן

השלילה. צד  על  עליו מסכים שאתה ומה הקיום צד על עליו מסכים  שאתה מה דהיינו

" כמו וחומר קל  של הראשון  הפרק לבנין  ישמש ואיולפעמים  אלי ׁשמע ּו לא יׂשראל ּבני  ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֹהן

פרעה  יב)"י ׁשמעני ו, "(שמות ,?אד ֹונ מּבית נגנ ֹוב ואיך וכו' אמּתחֹותנּו ּבפי מצאנּו אׁשר ּכסף "הן  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ח) מד, "(בראשית היֹום. עמכם חי  ּבע ֹודני  כז)"הן  לא, "(דברים בשורש לעיל עיין  ."אף. ְִִֵֶֶַַָ

" גהןמלת  """ הסיפור להחלטת אם הגופים, כינויי עם ּבריתיכ  את  לֹו נֹותן ְְִִִִֵֶהנני 

יב)"ׁשלֹום כה, "(במדבר לו. נותן אני  הנה לומר לאדֹונירצה עבדים  טז)"הננ ּו מד, "(בראשית והנכם, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

הׁשמים ּכּכֹוכבי י)"היֹום  א, "(דברים היום. אתם והנה לומר דֹודירצה יפה טז)"הנ א, (שה״ש ְְְִִִֵֶַַַָָ

" יפה. אתה הנה ע ֹולת ֹוכלומר על נצב  יז)"והנֹו כג, בא(במדבר ופעם  ניצב . הוא והנה דהיינו ְִִַָָ

" כמו הגופים מציאות על הננילרמז ל ֹו יג)"ויאמר  לז, הנה (בראשית ופירושו אני, הנה לומר רצה ִִֶֶַֹ

" כאן . הּננ ּואני ל ויאמרּו וילכּו ּברקים לה)"הת ׁשּלח לח, הּנּך"(איוב ּׁשאֹול קלט,"ואּציעה (תהלים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

שלישי362. ובגוף רבות, .(נסתרת )נקבות 

צדק"363. שלך ולאו  צדק שלך א )"הן  מט, מציעא .(בבא
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"ח) הנם. הנה לצי ֹון כז)"ראׁשֹון מא, "(ישעיה כינוי ובלי  הּנה . אּמיץ יט)"אם-לכח  ט, רצה (איוב ְְִִִִִִִֵֵַַָֹ

" פועל נעשה הענין ומזה מצוי . הוא הנה ההרה לומר לעלןת מא)"וּתהינּו א, דהיינו (דברים ֲִַַָָָָֹ

" ועלינ ּושאמרתם "הננו באמת שאמרו כמו אל-הּמקֹום" ועלינּו מ)"הּנּנּו יד, הלשון(במדבר ומזה . ְִִִֶֶַָָָ

רז  ""ישמשו במלת  "הןל  במקום  ""בין" מזיד. הן  שוגג "364"הן  מזידכמו בין  שוגג והוא"בין  .

" בשורש לעיל  וכמבואר זה. באופן  או זה באופן שהוא אם הויה והנה "היה מלשון הן  שגזרת  ,

" ומציאות ."היה מן הויה לשון  ,

מקרקעות הביתיי  הקיום לצורך לו שיש האדם  קנייני  כל  על מורה [-עצם]. שם

יקרא הבית צורכי  כדי סיפוק הקניינים  באלה שיש כל חפצים, ושאר  וזהב כסף  ומטלטלין 

""הון" יקרא הבית צורך מכדי יותר  בהם שיש וכל  ""עושר. שם  וגזרת  "הון. מן  לשוןהוה " "

והנו  נו "הויה. האמנתי"ן  תואר האשכנזי365ו."ן שיכנה שמה שתדע  צריך  זה עניין ולהבין 

" בלשון העברי  יכנה קנין  למלת"הויה בלשון ואין כשיאמר366(האבן). רק כלל . מלה עברי בלשון ַ

העתיד על האבן)האשכנזי "(זאל העברי לו יאמר ""יהיה ל ֹו. והיה עליו ערּכ כז,"ּכסף (ויקרא ְְְֶֶֶָָָָ

האשכנזי טו) יאמר העבר ועל "(האטגהאבט). יאמר והעברי לו , ""היה .ההֹול וגם -לל ֹוט ְְֵַַַַ

צאן-ּובקר היה ה)"את-אברם יג, האשכנזי (בראשית יאמר הבינוני ועל האט). העברי(ער ויאמר ְֶַָָָָָֹ

לו " ""יש רב. לי ט)"י ׁש לג, "(בראשית ּביד ֹו. נתן  לֹו יׁש ד)"וכל לט, מתדמים(בראשית והוה יש כי . ְְִֵֵַַָָָ

" שרש לעיל עיין  הקונה "היה בענין . הגוף  אל  הקנין  פעולות  תמיד מיחד שהאשכנזי והכלל  .

יאמר  לכן  קנין . לו שיהיה הפועל  הוא הגוף כאילו החפץ , געהאבט)את  האט האבן, ווירט האט, .(ער

הקני פעל מייחס בלשוןוהעברי  ומשמש הקונה, לגוף קנין  שנעשה בבחינת החפץ אל תמיד ין

זיין)הויה איהם ווירט עס דאטיף, עם האדם(זיין, קניני  שכל העברי . עם  הדין העיונית ובבחינה .

בידו  האלהים שהביא  מה רק ידו. ועוצם  כוחו בחכמתו, לא גם  בטבע  לו אינם  מבחוץ  הבאים

ייחוס יותר יצדק ולפיכך  עליו. הנטויה המזליית  המערכה צד על או וחסד, החנינה צד על 

פועל שאינו הקונה הגוף על יצדק מאשר הקנין, פועל באמת שהוא הנקנה, החפץ על הקניני

החפץ על שב שהוא הויה לשון  הקניין  בייחוס העברי  ישמש כך  משום לקנות. נפעל אם כי

" שם  הענין מזה ועשה לבעליו. שנתהוה נו הוןהנקנה בתוספת  רכוש "" להוראת ן -התואר

האשכנזי שיקרא ומה בו. קיים הוה שהוא וקניינו "367האדם  העברי יקרא  האדם , "הוןקניני 

" ""הוה מלשון שם וכענין  "יקום, בשורש כמבואר  ""קם" – הון  ושימושי ּבבית ֹו. ועׁשר  "הֹון  ְֵֶָֹ

ג) קיב, עשיר(תהלים ואינו הון  לו שיש יש כי  בממון . עושר וגם  ביתיים  קנינים  שפע דהיינו

" חפצים . שאר דהיינו הון לו ואין  בממון עשיר ויש נמצאבממון. יקר  הֹון יג)"כל  א, (משלי ְִָָָָ

" יקרים. חפצים  י ּתןכלומר ּביתֹו הֹון  ּכל לא)"את ו, "(שם ביתו. קניני נחלתדהיינו והֹון ּבית ֲִִֵֵֶַַַָָ

יד)"אבֹות יט, "(שם הבית. להנהגת הצריכים וקנינים  לדירה, בית  הֹוןדהיינו אמרה לא  "ואׁש ְְֵָָָֹ

יתיר"364. הן חסר  "הן יש  אבל זו. לשון מצאתי א )לא  צה, בתרא  .(בבא 

במהדורתנו365. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

בגרמנית .366. מלה

גרמנית .367. בלשון
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טז) ל, ההוה (שם קנינו דהיינו הונו, שנעשה האש לומר  יכול  לא באש יבוא אשר דבר כל  פירוש

ושורפו. אותו מכלה הוא שהרי וקיים,

" יאמר שתיקה כאן  שיהיה כשרוצה ההשתתקות, לסימן  קריאה ציווי"הסמלת ואינו .

" כמו ""צו ליחיד "קח, כענין  מקור כעניין אם כי רּבים" מים על ה)"קח יז, שהוא(יחזקאל אלא . ִִַַַָ

ג ""לפעמים  כמו ליחיד ציווי  הסכ  י)"ואמר ו, "(עמוס מקור ולפעמים  ּכל-ּבׂשר. יז)"הס ב, (זכריה ְַַָָָָָ

" "הבה כענין ציווי שלפעמים א ׁשּתי" את כא)"הבה כט, "(בראשית מקור נתחּכמה ולפעמים  הבה ְְְִִִֶַָָָָָ

יא)"ל ֹו ח, (נחמיה הּסּו״ לאמר לכל-העם מחׁשים ״והלוּים לרבים הציווי בכינוי ג״כ וישמש י(. א, .(שמות ְְְְִִִֵַַַָָָֹ

" את -העםובפעלים  ּכלב  ל)"וּיהס יג, "(במדבר שאמר "הסדהיינו או ""הסו " כענין  לעלֹות. וּתהינּו ֲִֵֶַַַַַָָָָ

מא)"ההרה  א, "(דברים ""הננו שאמרנו אפּונה . טז)"אימי ּך פח, "(תהלים ""פןמן וגזרת מןהס. " ֵֶָָָָָ

"נסה " משקל  על  "הט" מן  ""נטה " כעניין  ואסיפה צמצום לשון בו וירצה את-עבדיו . (שמות"הניס  ֲִֵֶָָ

כ) "ט, לחה , ז)"ולא-נס לד, הּצללים(דברים ונסּו " ו)", ד, "(שה״ש בענין ואין  שתיקה הס. לשון " ְְְִֵַָָָֹֹ

הדיבור לצמצם  שראוי הערך ויקר  נכבד נושא כאן  כשיש הדיבור. צמצום לשון  אם כי גמורה

" בלשון המצוה יצוה חופשי , הלשון רסן  לשלח  ושלא הדיבורהסבפניו, הנסת  כלומר " ְֶַַ

ג ישומש ולפיכך ""וצמצומו. כמו יקר  נושא  שם שיש במקום  תמיד אלכ העם  את  ּכלב  ֵֶֶַַַָָָויהס 

ל)"מ ׁשה  יג, ע(במדבר ""שהשתיקם  משה. של כבודו משום  הדיבור לצמצם  שראוי  מּפני י  הס ְִֵֶַֹ

ז)"ה' א, ה'"(צפניה מ ּפני  ּכל-ּבׂשר  יז)"הס ב, "(זכריה ּכל-הארץ, מּפניו כ)"הס ב, "(חבקוק והלוּים, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

קד ׁש הּיֹום ּכי הּסּו לאמר לכל-העם  יא)"מחׁשים ח, היום .(נחמיה כבוד מפני דהיינו ְְִִֵַַַָָָָֹֹ

 שאינו שבארץ  גבוה שטח שכל  ביותר. למעלה הבולט הארץ  בשטח גבוה מקום  שם 

" יקרא גבוה כך "גבעכל או ""גבעה " יקרא הרבה שגבוה וכל לענין"הר, וההר הגבעה וגדר .

" ויקרא גבוה יהיה כמה ""גבעהגבהות ויקרא יהיה וכמה בצמצום ."הר, שיוגבל אפשר  אי ,

בעצמו  הגבהות גם  מחבירו. גבוה שהאחד הרים  ויש מחבירתה גבוהה שהאחת  גבעות שיש

" ויקרא יהיה כמה מצומצם  שיעור לו יפול"גובה אין לא שטח לאיזה הגבהות ייחוס  ואפילו .

שטח עם  ישר קו שעושה שטח שכל הים. פני שטח  אל בערך אם  כי  כלל, ובדרך  האמת צד על 

" יקרא ""מישורהים יקרא הים משטח שגבוה שטח וכל מיושבי"גבוה . ואחד אחד שכל אלא .

קו  שעושים סמוכים שטחים ב ' כל לו. הסמוך השטח אל בערך השטח גבהות  משער הארץ 

" יקרא בערך"מישורישר  הבולט, יקרא חבירו על בולט האחד אך ישר קו עושים  שאינם  וכל ,

" בולט, שאינו ""גבוה אל הבולט אל בערך  בולט השאינו ויקרא "עמק . או שיש "שפלה " וכל .

" יקרא  בינתיים  ולפוש להרגיע העולה שצריך בעלייתו הגבעות"הריגיעה שאר אל  בערך ושוב  .

שאעפ אלא פשוטות גבעות משאר גבוהה שהיא  גבעה משופעת"כל שהיא  אליה לעלות  נוח כ 

" תקרא  גבוהה ביותר ""גבעה ונישאה , רמה ""גבעה כמו רמה , ּכל-ּגבעה יג)"אל ו, (יחזקאל ְִֶָָָָ

הּנּׂשאֹות" יד)"הּגבע ֹות  ב, פשוטים(ישעיה הרים  משאר  גבוה שהוא הר כל  בהרים, הענין וכן . ְִַַָָ

" ונּׂשאיקרא רם גבוה, ""הר הּגבהים. ּכל-ההרים  יט)"ויכ ּסּו ז, הרמים"(בראשית על-ההרים ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ב)"ועל-הּגבע ֹות יב, "(דברים ונּׂשא. הר-ּגב ּה ז)"על נז, "(ישעיה הר בין וההפרש ל"גבוה . רם", ְְְִַַַַַָָָֹ

""ונּׂשא יקרא  לו סמוכים שאינם שבמדינה הרים  משאר שגבוה הר כל רם; שגבוה "הר הר וכל . ְִָ
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" יקרא סביבותיו לו הסמוכים הרים גבוה משאר ההרים"הר על שבולט  ובליטה גב  מלשון  ,

ג שתחתיו שהשטח  הרים  שאר על השוכן  גבוה הר וכל שלהם . כגב  והוא אלא"שסביבו, הר כ 

ועליהם בזה, זה ודבוקים  רצופים  הרים  שלשלת  לפעמים  שימצא כמו כולם, על  העולה שהוא

" יקרא זה כולם , על  העולה נּׂשאגבנונית אותו הר נושאים  שתחתיו שההרים נשיאות . מלשון " ִָ

ע במקרה שנתהוו וגבעות  הרים  ויש הגבעות. אצל הענין וכן  עליהם . נּׂשא מים"והוא  מבול י  ִָ

או  ותלול. גבוה גל מהם  ונעשה אחד, למקום מינים  ושאר  וצרורות ואבנים  חול המים  ששטפו

ע שאצלו "שנתהוו שני  ומקום  בקעה, אחד  במקום ונעשה הארץ שנתבקעה הארץ וחרדת  זוע ֹות ְָי

" נקראו והם  בראשית ימי  בששת מיד  שנבראו וגבעות  הרים  ויש וגבעה. קדםהר ""הררי  הררי,

""עד עולם, ""גבעות  ע ֹולם, ּגבעֹות  ּומּמגד הררי -קדם; טו)"ּומראׁש לג, הררי-עד ,"(דברים וּית ּפצצ ּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ע ֹולם ּגבע ֹות ה)"ׁשחּו ג, "(חבקוק וגזרת "הר. מן שפיכתירה " הלשון  בעל יכנה שכן  יריה, לשון  " ְִַָ

" בלשון למעלה ""יריה קרקע  יריתי. אׁשר הּמּצבה והּנה הּזה, הּגל נא)"הנה לא, "(בראשית ירה . מי  ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפינת ּה ו)"אבן לח, "(איוב ניר, לכם  ג)"נירּו ד, "(ירמיה בשרש לעיל ומבואר  ""אר, בשרש ולקמן ."יר, ִִִֶֶֶָָָ

" "הר[-עצם] פעל הושאל "הר" לשון ה "הריון" וב[אות] ,"" שם -התאר הנקבה ,"הרה א

" עתיד  פעל או הרה. הרה אשה יא)"הנ טז, "(בראשית מגזרת  כהר ,"הרוהוא בולט שהבטן  , ִֵָָ

ג הוא  ""שבתחילה נקרא  כך שלשם  בולט, "בטןכ  בשרש כמבואר וע"בט" הבליטה ". הוספת י

" יקרא העיבור מצד  גהרשנתהוה והושאל הר. כמו שבולט שם על """ לשון לזכר  אעהריוןכ פ"" ָָ

" כמו: מתעבר קׁששאינו ּתלדּו ח ׁשׁש, יא)"ּתהרּו לג, ה (ישעיה ""וב [אות ] נוספת  וילדא עמל, הרה ְְֲֲֵַַַָָָָֹֹ

לה)"און טו "(איוב הֹורי, ּברכֹות על  כו)"גברּו מט, לצאת(בראשית המוכנת פנימית  ומדה כח כל  . ְְִֶַָָָ

" לשון עליו יפול הפועל, הפועל ."הריוןאל  אל לצאת  המיועד אמו בבטן  כעּוּבר שהוא ,ָ

יו  ה[אות] ""ובתוספת  הרוח  גס  יקרא  ""יהירד ׁשמ ֹו. לץ  יהיר, כד)"זד  כא, "(משלי ולא. יהיר ּגבר  ְְִִֵֵֶֶָָֹ

ה)"ינוה  ב, "(חבקוק משקל יחידעל נשיא, ""נזיר , מלשון אם  והוא כהרהר. עצמו שמגביה " ְִֶ

" בשרש כמבואר התרוממות  מלשון  גאוה ""גאוכענין מלשון שהוא או בכלהריון. שמתגלה "

ונפוחה. עבה הרה כאשה עניניו

"במעלה יוהרא עצמו את שחושב  האדם  ובמדת בדעת שרש לה יש שהגאוה גאוה. "

גבוהה  שדעתו מולדתו בטבע  כך  הוא המתיהר  אבל כך . בשביל עליו ומתגאה זולתו על יתירה

הכי"אע אפילו ממנו גדול שחבירו יודע  ואפילו זולתו. על  יתרון  איזה בעצמו משער שאינו פ

בשעה  אפילו הצדקה, מן המתפרנס  עני הוא אפילו אלא עוד ולא רוח. בגסות לפניו מתנהג

לשום מתכוין ואינו ברייתו מתחילת טבעו כן  כי  הנותנים . בפני דעתו מגיס  צדקה שמקבל 

ג והוא אע"גאוה. מגונה טובה,"כ כפיית  לידי  תביאנו היוהרא מדת כי פושע, כך כל שאיננו פ 

משאו  שאין שכל אדם מבני שנאה עליו מביאה היא  גם  הגנות. בתכלית המגונות  ממדות  שהיא

חז  אמרו הימנו. נוחה הבריות  רוח אין הבריות עם  וענוה בנחת  ""ומתנו דיהירל מאן האי

מיקבל לא ביתיה אאינשי צ״ח)"אפילו בתרא עוד(בבא מחמיץ"368ואמרו יינו המתייהר כל

היין368. כי 'ואף שנאמר גרים דמריה מזלא חמרא יוסף, בר חייא רב  דאמר ע"א : צח דף בתרא  בבבא שם
וגו '. יהיר' גבר בוגד 
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" ינוה שנאמר ולא יהיר  ּגבר ּבגד , ּכי-הּיין ה)"ואף ב, הוא(חבקוק שאם  לומר רצה פשוטו לפי . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

בגסות כנגדם מתנהג  בשהוא לחנותו, לבוא  נמנעים  שהלוקחים מחמיץ  יינו יין  המוכר  החנווני 

הלצה  ובדרך  חנות . לבעלי כראוי יפות פנים בסבר  אותם  מקבל  ואינו כינוייין"369רוח, "

" כמו טובים  מּייןלמעשים  ּדדי ב)"ּכי -ט ֹובים א, רצה (שה״ש מחמיץ  יינו המתייהר שכל ואמרו . ִִִִֶָֹ

בשביל הבריות  על מקובלים  שאינם  לשיניים, כחומץ  שבו טובים  מעשים שאפילו לומר

שבו. היוהרא

" מן  "הרנגזר שם  ההריון על המורה בנו נהר" האמנתי"" הגדול370ו "ן -נפעל הנחל והוא 

הנהר על האשכנזי יאמר וכן  הרה. כאשה מהם  מתעבר והוא אליו, נופלים  קטנים  שנחלים

ביותר על(אויפ-שוועלען)שמתמלא גדול שטח מסבב ואינו הרבה רחב שאינו המים אמת  ַַכי 

נחל  יקרא מרחק (באך)הארץ ומושך  רחב והוא  תוכו אל נופלים  הרבה שנחלים הוא והנהר .

לים  שנופל עד  הארץ על  "(שטראהם)רב וחמאה ואומר  ּדבׁש נחלי  יז)"נהרי כ, נהרות(איוב דהיינו ְְְֲֲֵֵֶַַַָ

ג נקרא שהנהר אלא  וחמאה. דבש של מנחלים  ""מעוברות  גנחלכ שהולך בבחינת  במחילות"" כ

" בשרש כמבואר ""חלכנחל אמר  הּים. אל הלכים  הּנחלים ז)"ּכל א, יקרא(קהלת להיפך  וכן . ְְִִֶַַָָָֹ

ג ""הנחל כמו נהרכ השדות  על הנפוצים קטנים  ונחלים שלוליות תוכו אל כשנופלים "

ועל-האגּמים" על -היארים א)"על-הּנהרת  ח, הנחלים .(שמות דהיינו ְְְֲִִַַַַַַָָֹֹ

"נהר" כמו משיכה ללשון הלשון בעל  ישמש ּכל-הּגֹוים" אליו ב)"ונהרּו ב, (ישעיה ְֲִֵַָָָ

" כנהר . אליו שימשכו ה'דהיינו ט ּוב אל  יא)"ונהר ּו לא, עּמים"(ירמיה עליו א)"ונהר ּו ד, .(מיכה ְְֲֲִֶַָָָָ

" שם  ממנו נגזר באשכנזי נהרה וכן וכן  שוטף. כנהר האור נצוצי שטיפת להוראת (אויששטרעמונג"

שטראלען) ואינו דער מעוטות  ניצוצות  רק ששוטף אור יש ובמעט. ברב  יתחלפו האור מיני  כי

" שרש עיין  בזוהרו, ""זה משפיע ויקרא  ביותר ומזהיר  רבות  ניצוצות השוטף  אור  ויש "נהרה .

נהרה " עליו ּתֹופע  ד)"ואל ג, "(איוב ובפעלים, ונהר ּו. אליו ו)"הּביטּו לד, זוהר(תהלים שיהיה ְְְִִֵַַָָָָָָָ

" וכן שיקבלו. השפע מחמת ביותר מזהיר ונהרּתפניהם ּתראי  ה)"אז ס, צהיבת(ישעיה דהיינו ְְְְִִַָָ

מ [אות ] ובתוספת  השפע . רוב מצד  ""פנים שם "מנהרה ם  ּבהרים" אׁשר  (שופטים"את-הּמנהר ֹות ְֲִִֶֶֶַָָ

ב) עשוייםו, והם שבארץ, חפירות  בשאר  כמו חשך  לא נהרה, בהם  שיש בהרים  חפירות  שהם 

" כעניין  צפע ֹונילדירה ח)"מאּורת יא, "(ישעיה ששם  או אור. "מנהרה מלשון מלשון  והיינו נר" " ְְִִַ

ה  המתכיות  למצוא  ההר ברוחב בעומק ההולכות חשכיםהחפירות שהם שלפי  בהרים. גנוזות 

" ענין  הריון  ומלשון המתכיות. לחיפוש נרות  בהם להדליק צריכין  בלשוןהרהורביותר המצוי  "

" מותרהתלמוד, הרהור אסור  ב)"דבור  קיג, "(שבת אחריו , תהרהר א)"אל יט, "(ברכות מהרהר,

תורה  ב)"בדברי  כ, ברכות "(עיין בעבירה , ב)"מהרהר לט, "(קידושין מלשון ׁשמע ּברהריון, דהיינו "ְֵֶַ

" כעניין  שונים  באופנים הדבר  על ומחשב ברעיונות  עמלמחשבותיו לה)"הרה טו, הריתי(איוב , ָָָֹ

" וכעס, ח ׁשׁשעמל יא)"ּתהרּו לג, .(ישעיה ֲֲַַ

מליצה.369. כלומר

במהדורתנו370. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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" במקרא  אחת  פעם רק נמצא שלא ולמה פעל. על-אי ׁש. ד)"ּתהֹותת ּו סב, מורה (תהלים ְְִַ

" כמו הֹות . לעשות  שחושבין  הֹות, מעשה מחשבת  על  עניינו הוֹותלפי י)"קרבם ה, (תהלים ְֲֲִַָ

" בשרש ""היה כמבואר וכעניין ההרה . לעל ֹות מא)"וּתהינּו א, הן(דברים מעשה עשיית  דהיינו ֲִַַָָָָֹ

ג ואפשר ה "והננו. שה[אות] חי"כ במקום  אהח"א בחילוף ""ת, לומר ורצה איש ע . על  "תחותתו

" כמו נחיתה עלינ ּומלשון יג)"מי-יחת כא, עיין(ירמיה איש. על נוחתים תהיו אנה עד  והיינו ִֵֵַָ

" ."חתשרש

RQ

וא "ו אות

" כמו דבר עליו לתלות בכותל שנועצין מתכות  של  יתד  על  מורה זהבשם. (שמות"וויהם ֵֶָָָ

לב) הע ּמּודים"כו, י)"ווי כז, הוא(שמות אות נקרא כך יתד ."ולשם  כצורת שצורתו שם  על וו ו ִֵַָָ

וא בהם  הראשונה האות  שתהיה מלות במקרא עוד  נמצא לא  אנשים"ויותר שמות  רק השרש ו

בוא נמצא ""ומקומות ּבסּופה ו. והב  יד)"את  כא, "(במדבר ופסי, ּבן  יד)"נחּבי "(יג, המלּכה , "וׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ט) א, "(אסתר ואבּיה , יג)"וׁשני ו, הוא(דהי״א ששימושי לפי והטעם שארי". מכל  ביותר רבות ו ְֲִִַַָ

בו  שאין  מאמר אין שכמעט עד ביותר, מצוי הענינים לחיבור שימושה גם  השימוש, אותיות

וא"וא בין הבלבול  למעט המילה בראש שרשית מהיות נדחית  לפיכך החיבור. לוא"ו השרש ו "ו

בוא המתחילות  ומלות  שמות  הרבה נמצא  התלמוד בלשון אבל ""החיבור. כמו ווסת ,ו ותיק,

וודאי וועד, עברי ."וושט, לשון כולם  הם  כי במקומם עליהם  נדבר  ואנחנו .

RQ

זי "ן אות

 אינו קשה מגשם  יוצא שהוא שלפי  מקשיי . דבר מתוך  נוזל דבר נטיפת  על הנחתו פעל.

" פעל  הונח הענין זה ועל טיפין. טיפין ויוצא  מבצבץ רק נוזלין, כמשקין במהירות ."זבנוזל

" המקור מן  המבצבץ  אשה דם  על  ּדמ ּהיאמר זֹוב  יזּוב  כה)"ּכי טו, המקולקל(ויקרא הזרע ריר ועל . ִָָָ

" האמה מפי אׁשרהיוצא ּכל-הּמׁשּכב הוא . טמאת ֹו מּזֹוב ֹו, ּבׂשרֹו אֹו-החּתים  זֹובֹו, את ּבׂשר ֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻרר

יטמא הּזב עליו ג-ד)"יׁשּכב  טו, כלי(ויקרא התאמצות מכח כחץ, ויורה מקלח  הטוב  הזרע  כי . ְְִִַַָָָָ

מן הנוטף והדבש הׁשדים, מן הנוטף  החלב על ויאמר  טיף. טיף רק מטפטף והמקולקל ִַָהזרע .

" הכוורת מן  או ּודב ׁשהפירות חלב  זבת ח)"ארץ ג, "(שמות עלזבת. שב  הנקבה תאר אם " ְֶֶַָָָָ

"ארץ"ה  כמו והוא ""זבה " כמו המקרה שם או הסלע :"זיבת. מן המבצבצים  המים על יאמר וכן . ִַ
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מים" וּיזּוב ּו הּכה-צּור, כ)"הן עח, "(תהלים הנהרג מגוף המתמצה הדם  על וכן יזב ּו. ׁשהם ִִֵֵֶַַָָָֻ

ח)"מדּקרים ד, .(איכה ְִָֻ

"זב" שם  נגזר מןזהב" זב שהוא  זיבה מלשון  והוא הידוע, החשוב  המתכות  להוראת  "

" כענין אותו כשצורפין  יזּקּוהסיגים  לּזהב  א)"ּומקֹום  כח, "(איוב ""נזילה מלשון כמו מטר. יזּקּו ַָָָָָָָֹֹ

כז)"לאד ֹו לו, ג(שם זבות וכו' בדיל ברזל, נחושת, הכסף, המתכות , ששארי הגם מסיגיהן". כ ְֵ

" להקרא לבד לו הוקבע  שבמתכיות , המובחר שהזהב  שלפי אלא אותם, לשוןזהבכשצורפין  "

המשתתף תאר שם  שבמינו המובחר  לדבר לכנות  הלשון  דרך  כן  כי  הויתו. אופן  שם על זיבה

" שיקרא כעין  המין , בכלל .לחםבכל המזונות לכל "371" העשוילחםויקרא אותו בפרט "

" שם  וכן  שבמזונות. החשוב המזון הוא מהם הנעשה שהפת למה המינים , לשוןנטףמחמשת " ַ

וג בכלל, ""נטיפה בושם מין יקרא "נטףכ כמו בפרט ּוׁשחלת" לד)"נטף  ל, שהוא(שמות שם על ְֵֶָָ

תואר הלשון בעל לו קבע  חשיבותו מתוך  הזהב כך הנוטפין. השרפים בכל והמובחר החשוב

" עניין שזהו אפשר מליצה ובדרך עצמו. בפני לשון  ותרּוץהזיבה, הּכסף, חבל  ירתק לא  אׁשר ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעד 

אל-הּבֹור הּגלּגל ונרץ על-הּמּבּוע , ּכד  ותּׁשבר הּזהב ; ו)"ּגּלת  יב, לשרביט(קהלת כינוי הכסף  חבל  . ְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ו  כשלשלת. מסוכסכים  שהגידין "כסף"האמה מלשון נפׁשי" וגם -ּכלתה ג)נכספה פד, (תהלים ְְְְְִִַַָָָ

ו  עוד. יתקשה ולא הגיד חבל שירתק והיינו חשק. הזהב"לשון וזהבגלת  הזרע , לכיס  כינוי " ַֻ

ו  לעיל . כמבואר זיבה והבור"מלשון והגלגל והמבוע  המשמשיםהכד לכלים כינויים הכל "

הנתוח . לבעלי כידוע  הקרי בהוצאת 

"זאב" כמו יטרף" כז)"זאב מט, "(בראשית ושם "זבוב. כמו מות" א)"זב ּובי  י, .(קהלת ְְְִֵֵֶָָ

" ""אזובושם אזֹוב, כב)"אגּודת  יב, ענין(שמות בהם  יש אם כך , נקראו למה טעם  ליתן  ידעתי  לא  ֵַַ

" שנקרא תאמר כמו זיבה. לעניין מתייחס על372"זבובמיוחד  ביותר מצוי הרמש שזה שם על

מב ' מורכבות  או אותיות  שלוש בעלי  משרשים השמות שאלה או האוכלין, מן הזבין  המשקין 

שרשים .

" יקרא  משקה בהם שיש הפירות גרגירי  של החיצונה הקליפה "זגשם. כמו ְִֵַַמחרצּנים"

ד)"ועד-זג ו, "(במדבר ואין לכלזג. כולל שם הוא כי  דוקא, ענבים  של  גרגיר  לקליפת פרטי שם " ְַָ

" אמר לא  לפיכך ודומיהם. ותותים  זיתים  ענבים  כגון משקה בו שיש גרגיר של מחרצניםקליפה

הזג ה ועד ב [אות ] """ סתם  אמר אך הידיעה, זגא ועד הענבים"מחרצנים  גרעיני  בין  דהיינו ,

" פירות , בשאר בין בענבים בין  [כך], יאכלשנקראו לא  "זג כענין  חמֹור" עד ג)"מׁשֹור כב, ,(שמות ֲִַ

קמה " ועד ה)"מגדיׁש טו, הכולל .(שופטים שם  ְִִַָָָ

א .371. ה, דניאל

הזבוב372. "אונומטופיה", משמיעים. שהם  קול שמיעת לפי  לבריות הקבועים שמות  שיש  שמעתי העורך: אמר 
ז-ז-ז. קול משמיע
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(ב לד, שזג(נזיר יוסי  כר' ונקטינן  זג ומהו חרצן מהו יוסי ור' יהודה ר' נחלקו

ג מסכים  והוא שבתוכם. הגרעינים הוא והחרצן הענבים, קליפת  חרצן"הוא  שם למשמעות  כ

אע גזרתם לפי  ""וזג ששם במקרא. אחת  פעם  רק נמצאו שלא מןחרצןפ  נגזר  הנראה לפי  "

"חרץ" כמו ופגימה חריצה לשון  הברזל" ג)"ּובחריצי כ, "(דהי״א חרּוץ, טו)"למ ֹורג מא, .(ישעיה ְְִֵֶַַַַַָ

נו  נו "ו[אות] חרצן האמנתי"ן  תואר שהוא373ו "ן הענבה, של הגרעין והוא החורץ דבר והיינו

הענבים שגרעיני הדבר-לכל  וידוע  חריף. שמנונית  איזה בו שיש לפי  האוכלו בגרון חורץ 

" אמר לפיכך בגרון . ושםמחרצניםחורצים הענב . בגרגיר רבים  שהגרעינים  לפי  רבים לשון "

"זג" כגון במקרא  ממנו שנגזרו המלות  לפי  הּמזג" ג)"אל-יחסר ז, מזיגת(שה״ש בתלמוד גם  . ְֶֶַַַָ

" לרבו הכוס, כוס בהן  ימזוג א)"אל קיד, נראה (שבת בכלי . משקה שפיכת בהם שהענין נראה ,

" וכןזגששם  בכוס. הכנוס כיין  הקליפה עם  שהוא בתוכו, שהמשקה הקליפה על מורה "

" זה לפי  והרי בגרגיר. הכנוס משקה כעין הוא הכלי  בתוך המשקה מציאת שםזגלהיפך  "

ו  בתוכו. שהמשקה הגרגיר  קליפת של ממזג"העצם  [אות] בתוספת נגזר"" ללשוןם  ממנו

בכלי . משקה נתינת

 ממקרה המתהוה הסתערות שיש לחוץ . מפנים הבא הסתערות  מין  על המורה פעל.

" זהו חזק, רוח מנשיבת  הבא  הים  סערת  כגון  עסערה חוציי סערה ויש סתם. שיתהוה "" י

ג שיקרה כענין  לחוץ , המתגלה סערה לידי אותו המביא ענין הדבר  לפעמים"בפנימיות כ

סערה  לידי המביאו דבר  הים בפנימיות מתהווה פתאם  וכפתע  חזק, רוח שום  כאן  שאין  בים

" ."זדוזהו

 נו"" התאר "זדוןן  כמו הּזידֹונים" ה)"הּמים  קכד, המסתערים(תהלים מים דהיינו ִִֵַַַ

מהם . להשמר  שיכולים  מבחוץ סערתן  שהתהוות מאותן מסוכנים  יותר שהם  לחוץ מבפנים

" בשול מין  נקרא כך  "זדולשם  כמו נזיד" יעקב כט)"וּיזד כה, במים(בראשית המתבשל לדבר תאר ֲִֶַַָָ

ע ע"הנגמר והתנפחם המים  הסתערות ""י כמו במים  בשול  הן כולל בישול שסתם האור . ֵָּובׁשלי 

ּבּמים ט)"מבּׁשל  יב, "(שמות כמו אש צלי ּבא ׁשהן הּפסח  יג)"ויבּׁשלּו לה, בשמן(דהי״ב טיגון והן , ְְְִֵֶַַַַַָָָֻ

" את-הּלבבֹותכמו ח)"וּתבּׁשל יג, ג(שמו״ב ויקרא ."" כמו בישול, הפירות  ביכור הב ׁשיל ּוכ ְְְִִִֵֶַַַ

ענבים י)"א ׁשּכלֹותיה מ, "(בראשית קציר. ב ׁשל יג)"ּכי ד, מלאכתו (יואל ונגמרה שנתקן  דבר  כל  . ְְֲִִִֶַַָָָָ

ע הן ע"לאכילה, שלא הן אור  ""י  יקרא אור בחמה "בשולי  המתבשלים בדברים שיש וכשם .

רב בשול צריכים שאין  ופירות הקיץ , סוף עד נגמרים  ואינם מרובה בשול שצריכין  פירות

באור המתבשלים בדברים  הדבר כך החמה; עליהם כשיקדה מיד הקיץ בתחילת מיד  ונגמרים 

ויש  ודומיהם. לפת  ומיני  השור  בשר כגון  לאכילה, ראויין  שיהיו עד רב בשול שצריכין מהם  יש

ומיני קמח מיני דגים, ביצים , כגון  ושלש פעמים המים עליהם  כשהרתיחו מיד שנגמרים  מהן

בלשון הרבה בשול צריכין  שאינן  לדברים המשתמש הבישול אופן  ויקרא  ודומיהם . קטניות

החמימה זד" מדרגת  שהרתיחה רתיחה, עניין ואינו ומתנפחין . מסתערים המים  עשית  והיינו "

במהדורתנו373. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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המים מנוחת  וההיפך, שבמים; התנועה מדרגת הוא והנזיד פושרין . או צונן וההיפך שבמים,

בתכונת שיהיו אפשר אי  אבל עדיין , שהסתערו מבלי רותחין המים שיהיו ואפשר  ושקיטתם.

יקרא רב בישול  צריכין שאינן מדברים  הנעשה ההוא  והתבשיל רותחין. שיהיו מבלי הנזיד 

"נזיד" משקל על נשיא" "נגיד, כמו נזיד" יעקב כט)"וּיזד כה, הבלתי(בראשית עדשים  שהיו ֲִִֶַַָָָ

המים . הסתערות אם  כי מרובה בשול צריכות

"עד ׁשים לד)"ּונזיד כה, הּנביאים"(בראשית לבני  נזיד לח)"ּובּׁשל  ד, כלומר(מל״ב ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָ

מסתער כשהוא הרצון סערת יקרא וכן  הם . רעבים כי בקל, המתבשל תבשיל להם שיבשל

" חוציי  הכרח בלי  הראוי  לגדר חוץ  ויתפשט ג"זדוןמעצמו המורה הוללות  ענין  זדון ואין כ".

" בשרש כמבואר לגדרו חוץ  היוצא המגונה התפשטות  ה "הלעל  כי עלהוללות". הפרזה הוא  "

וה  המעשה זדון"המדה, ביתרון רק מונח ההוללות גנאי לומר  ורצה הרצון. על  הפרזה  הוא  "

התפשטותו  יתרון אבל מגונה, אינו בעצמו שהמעשה לעשות , לו שיש ממה יתר  כשעושה

זה  הרי שבשדרה חוליות  כל שיתפקקו עד  השוחק אבל מגונה, אינו משל בדרך  השחוק מגונה.

וה  אפילו זדון"מהֹולל. אם כי  התפשטות  מצד לא בעצמו, מגונה שהוא בדבר החפץ  על נופל " ְֵֵֶָ

" מעיקרו, מיד מגונה ממנו שהוא בגנותכל הרצון374."מתחיל הסתערות מן  נמשך והוא 

אל החפץ הוא הפשוט  הרצון  מכח שהצומח  הפשוט. הרצון  בגדר מעיקרו שאיננו ושובבותו,

רתיחת תולדת  מגונה, שהוא הידיעה עם  המגונה אל החפץ  אבל והמתוקן. המשובח הראוי 

" כל ענין  והוא והסתערותו "זדוןהרצון כמו שבמקרא. בערמה " להרגֹו על -רעהּו איׁש "וכי -יזד ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

יד) כא, אע(שמות להורגו ""שנתכוין  מגונה. דבר  שהריגה שיודע  ההרה פ וּתעלּו א,"וּתזדּו (דברים ֲִַַַָָָָ

"מג) סכנה. מקום שהוא לעלות , ראוי  שאין לבבשידעתם  רע  ואת כח)"את -זדנ יז, (שמו״א ְְְְֵֶֶַָֹֹ

זדון  אין סכנה למקום  והירידה הצאן  "שנטישת וכן ממנו. עליהםגדול זד ּו יא)"אׁשר  יח, (שמות ֲֲֵֶֶָ

י ׂשראל" אל -קדֹוׁש כט)"זדה נ, "(ירמיה ושם -התאר הקל . ""זדמבנין  ׁשמ ֹו, לץ יהיר, כא,"זד (משלי ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

עב ּד"כד) חשֹו מּזדים יד)"ּגם יט, "(תהלים הכבד מבנין  ושם-התאר  המקרא"מזיד. בלשון  ואינו . ְֲִִֵֶַַ

" התלמוד, בלשון  אם ומזידכי  ""שוגג המקרה ושם  ""זדון. ,ל ּב ג)"זד ֹון א, הפרש (עובדיה ויש . ְְִ

" לזדוןבין  שה "פשע"" שיהיה פשיעה ". לוודאי שקרוב בגנות מלחשוש התרשלות רק הוא "

וה  מדבר. למקוםזדון"נמשך  אבן הזורק כגון הדבר , מן שימשך הגנות  אל הגמורה הכוונה הוא "

היה  שלא לפי  אך  להזיק. נתכוון  שלא  אלא מזיק שיהיה לוודאי שקרוב מצויים , אדם  שבני 

" נקרא לא, או יזיק אם  זה "פושעחושש אדם  בני  בו שיוזקו כדי בזריקתו כשנתכוין אמנם .

" שבגמרא"מזידנקרא אלא מפשיעה. גרוע  זדון זה לפי והרי  ב). לו, "(יומא אלו אמרו פשעים ,

"המרדין אומר הוא וכן להכעיס שעושה דהיינו ּבי" ּפׁשע  מֹואב   ז)"מל ג, "(מל״ב אז ואומר ִֶֶַָָָ

לבנה  כב)"ּתפׁשע  ח, ז (מל״ב כוונתם  אין  אבל ."" שמלת  לומר המרדפשעל על ראשונה בהנחה " ְְִִִַַָ

ז  הם  שהשתמשו למה סותר זה היה שהרי להכעיס, נזקי"והכוונה לענין פשע במילת  בעצמן ל 

" כגון  פושעממון . א)"נתקל כט, קמא באונס"(בבא וסופו בפשיעה ב)"תחילתו כא, שם(שם שאין 

בלשון וכן לוודאי . הקרוב היזק מלגרום התרשלות  אם כי  להזיק או להכעיס כוונה ולא מרד

פסח374. של  הגדה מנוסח א )מליצה קטז, .(פסחים
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" עצמו ח)"על-ּכל-ּדבר-ּפׁשעהכתוב  כב, ז (שמות כוונתם  אך והכעסה. מרד  כוונת שם ל"שאין ְֶַַַָ

כל נחשב  ית ' וכבודו גדלו עוצם שלפי מרידה. היא ית ' הבורא עם בהנהגה שהפשיעה

" מלשונות לזה ראיה והביאו והכעסה. למרידה ית' בעבודתו הנאמריםפשעהתרשלות  "

מרידה. בהם שהפשיעה לבנה, ופשיעת מואב  מלך  פשיעת  כגון  ואדנות במלכות בפשיעה

" מלת שירמוז מה נכח . יחיד על הרמז "אלה מלת  מלת ירמוז נוכחים רבים על "זה "

" כמו הגוף  נוכחיות  על אם  נוכחי. יחיד  האי ׁשעל מ ׁשה א)"זה לב, ענין(שמות נוכחיות על  או ִֶֶָֹ

הּדבר" יב)"זה יד, זי(שמות ה[אות ] המלה ושרש הה ". ו[אות] לבד הנקבה "ן  אל  והרמז נוספת. א  ֶַָָ

" ""זאתהנוכחית הזאת. יד)"הא ּׁשה כב, תי(דברים על"ב[אות] לרמז ובהרכבה הנקבה. סימן  ו ִַָָֹ

" יאמר כאחד והנסתר זי"זו הנכח שה[אות ] וא", וה[אות] הנכח רמז וישמש "ן  הנסתר. סימן  ו

" כמו גמור, נסתר לא גם  גמור, נכח  שאינו דבר על הדיבור ּגאלּתכשיהיה יג)"עם -זּו טו, (שמות ְַָָָ

קנית" טז)"עם-זּו לי"(טו, יצרּתי כא)"עם -זּו מג, וא(ישעיה ה[אות ] ולפעמים ."" בחולם  ועדתיו ְְִִִִֵַַַָָָֹ

אל ּמדם יב)"זֹו קלב, "(תהלים לאלהֹו, כחֹו זּו יא)"ואׁשם , א, מצרים"(חבקוק ּבארץ לע ּגם  (הושע"זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

טז) .ז,

" מלת  תמיד ישמש "זה התלמוד ומלת  לזכר "זו " לנקבה. ובזו " בזו ובזה, 375."בזה

אליו  שהכוונה באצבע  אליו להראות  וצריך  במקום  רחוק עדיין  שהוא אלא גמור נכח וכשהדבר

למ ה [אות] נתוספה ""אז ויאמר ""לזה ד הּלזה . סה)"האי ׁש כד, הּלזה "(בראשית החלמֹות  "ּבעל ֲִֶֶַַַַַַָָָֹ

יט) לז, למ(שם שה[אות] למקום". עיניו פונה שיהיה השומע אל בה ומרמז שאליו הגבול סימן ד 

ה  [אות] בלי לפעמים  ובא הנכח. ששם ""ההוא, כמו הּלז א  הּׁשּונּמית כה)"הּנה ד, מה "(מל״ב ִִֵַַַָָ

הּלז  יז)"הּצּיּון  כג, "(שם מלת  ה אלה כענין  ב [אות ] שלפעמים """ הּדבריםא ו)"אלה יט, .(שמות ְִִֵֶַַַָָ

ה  בלי ""ולפעמים האלא כז)"ּכל-הּתֹועבת  יז, "(ויקרא ובמלת ו לזה . זכרלז "" בין  חילוק אין " ֵֵַָָֹ

" לזכר  יאמר הּלז לנקבה; "הּצּיּון  ולנקבה הּלז " זכר"הּׁשּונּמית  בין היכר אין  מקום  בריחוק כי . ִִַַַַַָָ

" יאמר  ולפעמים  המין . בהבדל  עליהם  לדבר יצדק ולא וילזו לנקבה ב[אות] """ הּלזּוו ֵֶַָָהארץ 

לה)"הּנׁשּמה  לו, שהוא(יחזקאל אלא המקום , בבחינת  גמור נוכח ממנו שהדיבור כשהדבר והיינו ְַַָ

" מלת  עליו שנופל  ג"לז רחוק. אך  שנופל". מצד, ונסתר מצד, נוכח אחר, ענין  בבחינת הוא כ

" מלת  אז "זו עליו יאמר אז לעיל . כמבואר  ואהלזו " ב [אות ] בארץ"" משל  בדרך  כשעומד ו

" יאמר ממנו, הזה שהדיבור "הארץ  או באצבע"הזאת" להראותו אפשר אבל לו חוצה וכשהוא  .

" הלז יאמר ע"הארץ  לנכח קצת שהוא  הארץ של והמקרה הענין ובבחינת הדיבור". היה שכבר י 

ע נסתר וקצת  ""ממנו, יאמר בסמוך עכשיו ממנו הדיבור  שאין  הלזו י ""הארץ  שרש עיין ."לז .

" מלת  ישמש אעזה ולפעמים  במחשבה המאמר נושא נכחיות על כמו "" במאמר , נכח שאינו פ 

ה'" ירא האיׁש יב)"מי -זה כה "(תהלים מלת  עליו שיצדק כלום במאמר ממנו נזכר אבל"זה שלא , ְִִֵֶָ

" וכן המדבר . מחשבת על רק ונשוא המליצה, לתפארת  וּתהיהוא  אמר  זה לז)"מי  ג, מי"(איכה ִִִֶֶַַָ

הּוא זה ואי זה ה)"הּוא ז, .(אסתר ְֵֶֶ

המקרא .375. לשון על  ללמד חוזר ואח"כ בסוגרים. בכתב-יד זה משפט  שם הרב
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" מלת  אחר  הרוב  ""למה על  אמצא-חן, ּזה טו)"ל ּמה לג, ׁשלחּתני"(בראשית ּזה "ל ּמה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ

כב) ה, עברים"(שמות אּתם ּזה מא)"לּמה יד, "(במדבר למלת יש אשכנז מכינוייםזה ובלשון  שהוא " ְִֶֶַָָֹ

הגופים . שבכינויי הנטיות כל השמות .376הרומזים, שאר משקלי על  בא עברי  בלשון אכן

האי ׁש"(נאמינאטיף) מׁשה א)"ּכי-זה לב, הּזה "(אקוזאטיף).(שמות את -הּיֹום ג)"זכֹור יג, (דאטיף).(שמות ִִֶֶֶֶַַָָֹ

בּמחלֹות" יענּו יב)"לזה כא, האחרֹון"(געניטיף).(שמו״א הּזה הּבית ּכב ֹוד יהיה ט)"ּגדֹול ב, .(חגי ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

המקום . אנשי  במקום , למקום, המקום, לאיש, באיש, האיש, כמו

" ""כזה הדמיון כזה?, לח)"הנמצא מא, "(בראשית מלת וכן  כמקום . כאיש, ומלתאלה , " ְֲִֶָָ

ה "הם" [אות ] ובאמת כהם. להם, ההם, הם, כאלה; לאלה, האלה, אלה, שבמלת", הידיעה א

ה הזה " תתכן שלא מיותרת ההוא ,"" כמו אליו שהכוונה לרמז כדי הנסתר  על אם  כי  הידיעה א

" מלת  עליו שיורה הנוכח בדבר  אבל לה זה ההם . טעם  אין והוא"" לנכח  הדבר שהרי הידיעה, א

הה  בזולת גם הה "ידוע  אך חסרה "א . לפעמים  היא כך  ומשום והתבררות, הרמיזה ליתרון  רק א

" ּומרה כמו סֹורר  זה כ)"ּבננּו כא, לי"(דברים יהוה עׂשה זה ח)"ּבעבּור  יג, ל"(שמות זה-יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּקד ׁשים ט)"מּקדׁש יח, "(במדבר מלת כשיקדם  ותמיד ה זה . תבוא  להשם  השם"" על הידיעה א  ֳִִֶַָֹ

" ה'כמו: עׂשה כד)"זה-הּיֹום קיח, ׁשּקּוינהּו"(תהלים הּיֹום טז)"זה ב, "(איכה הּדבר. יד,"זה (שמות ִִֶֶֶֶַַַָָָָֻ

"יב) האי ׁש, יב)"זה כה, "(תהלים האי ׁש, מׁשה א)"זה לב, "(שמות למלת  השם וכשיקדם תבואזה . " ִִֶֶֶָָֹ

""הה  מלת  על  "זה א כמו הזה " ""ּדבר הזה , ""איׁש הזה , הה "י ֹום תבוא ולפעמים  שניהם". על א  ִֶֶֶַַַָָ

" השם, הזה כשיקדם י)"הּדבר כ, "(בראשית לזּכרֹון, לכם הּזה הּיֹום  יד)"והיה יב, ה "(שמות ּזה הּיֹום ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

כ)"ראינ ּו ה, "(דברים במלת וכן  ""אלה . הּדברים, ו)"אלה יט, "(שמות אלה , ּדברי ח,"ויהי ּו (מל״א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

"נט) האלה , א)"הּדברים  טו, מחז (בראשית ויש ה ". דורשין ""ל  הידיעה, הדבריםא (ברכות"דברים ְִֵֶַָָ

א) "יג, האלה , א)"אלה יז, שה (סוטה ויש להו.", משמע  לא הידיעה א

בדבר אמר רבות. לניצוצות מתפרר שהנזרק זריקה מין והוא  ההזאה, על מורה פעל,

" מן-הּדםלח עליו יט)"והּזה טז, על-הּבגד"(ויקרא מ ּדמּה יּזה כ)"ואׁשר ו, מן-הּׁשמן"(ויקרא והּזה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

טז)"ּבאצּבע ֹו יד, מי -הּנּדה "(ויקרא כא)"ּומּזה יט, אל-הּקיר"(במדבר מּדמ ּה לג)"וּיז ט, ויז "(מל״ב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

על -ּבגדי ג)"נצחם סג, "(ישעיה משקל מעליו על י ׂשראל  כא)"וּיט כ, "(במדבר הענין ומזה רעב. מזי  ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

רׁשף כד)"ּולחמי  לב, "(דברים לאכולמזי. שמוכרחים רעבון מחמת המתהוה השלשול חולי הוא " ְֵֶֶֻ

" נקרא והוא צורכן . כל  נתבשלו שלא ופירות  צרכו, כל נאפה שלא "מזיפת  מלשון ,"הזיה "

מ ו[אות ] הזיה. בדרך  יוצא ""שהרעי כממזים  """ ו מזה ם  ""מטה "" להיות  צריך והיה בקמץמזי. " ֵַַָ

" משקל  להרגעל  יא)"ּומטים כד, "(משלי היחיד  והנפרד  הסמיכות . מפני ׁשוא ב [נקוד] "מזה ובא ְְִֵֶֶַָָ

" משקל ט)"קׁשה-ערףעל לב, "(שמות ובספרי  שלמה . עוד"הזה "[(״נזה״)בביאור377"יריעות  [ ְֵֶֹ

" העניין  מזה וכן אחר. ׁשכביםפירוש י)"הזים נו, ונפיחה (ישעיה התרזה מתריזין378מלשון  שהם ְִִֹֹ

היד )כאן376. כתב של 61 אותן .(עמ' והשמטנו גרמנית , מלשון דוגמאות כמה הביא רבינו

תשע "ו)במהדורתנו377. 367-369.(שנת  עמ '

הפחה.378.
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" אומר : יבש בדבר  והזיה שינה. התז בשעת  הסיר ה)"ואת -הּנטיׁשֹות  יח, הענפים(ישעיה דהיינו ְְִִֵֵֶַַ

" ולכאן . לכאן נתזים  הם  אותם  שקוצצין שבזמן רּביםהקטנים , ּגֹוים י ּזה טו)"ּכן  נב, דהיינו (ישעיה ִִֵֶַַ

ע הזי"שיפזרם ובכפל זריקה. ""י ""זיז ן  ע ּמדי. ׂשדי יא)"וזיז נ, ירעּנה "(תהלים ׂשדי פ,"וזיז (שם ְְְִִִִִֶַַָָָָ

"יד) משקל על ולכאן. לכאן  בערבוביא החיות נתיזת  והיינו הפעל, וכןציץתאר מציץ, מן  "

ּכבֹוד ּה" מּזיז יא)"והתע ּנג ּתם  סו, "(ישעיה כעניין הכבוד  התנוצצות  התפוררותפארוהוא מלשון  " ְְְְִִִֶַַָ

" שרש כמבואר רבים, לחלקים  ."פרוהתחלקות 

" הסכיןהתלמוד ושעל הניתז ב)"דם פג, אבר"(חולין בה יזיז צג,"שמא מציעא (בבא

"א) משם. זזו ב)"לא מט, ממקומו "(שבת אותו מזיזות  א)"אין  כא, שם(יומא העניין שמזה ויתכן .

""מזוזה " המזוזה . אל או הדלת ו)"אל כא, "(שמות ובשעריך. ביתך ט)"מזוזות ו, שם(דברים על

זה  את  זה פוגעים ושם נכנס , וזה יוצא זה והיוצאין , הנכנסין  הבית  אנשי  כל יזיזות ששם

" שם גם "זיתבהכרח. מלשון שהוא נראה השמן פרי על המורה שמנו הזיה " את  מזה שהוא "ֶַ

" משקל ועל  אותו. "ּביתכשממעכין  ביאה, מן  ד)"ׁשית" כז, שאיה.(ישעיה מן  ִִַַ

" בשרש ."זה מבואר

וא וגבנונית ."ב[אות] קערורית  יש זוית  שבכל הפנימי , הזוית  על מונח [-עצם] שם  נעה. ו

הזו  חיק הוא "הקערורית ויקרא ונקרא"זויתית הזוית ירך  והוא החיצון הצד הוא  והגבנונית  .

"ּפנה " יקרא מחודדת וכשהּפנה ""מקצוע" בספרי זה על  עיין  שלמה . "379"יריעות "זויתבבאור ִִָָ

" מזּבחכמו טו)"ּכזוּיֹות ט, מלאים"(זכריה יג)"מזוינ ּו קמד, יקרא(תהלים המשנה בלשון  וכן ְְְְִִִֵֵֵַָָ

" כולו״)."זויתהקערורית  הזוית את הזויות"[(״ממלא את הזויתנשכר וגבנונית א]. נג, עירובין  – "

" זויתיקרא ."קרן

" כמו, אייר , חדש של זו שם ּבחֹודׁש הרביעית א)"ּבּׁשנה ו, "(מל״א זו , ּבירח ה' ּבית "י ּסד ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

לז) ו, "(מל״א מלשון  "זויתוהוא באור  עיין  זוית. עושה החמה שאור "זוית" בספרי  יריעות"

380."שלמה 

יקרא צד  וכל ושמאל . ימין צדדים , ב ' פתח  שלכל  הפתח. צד שהוא מזוזה של שם

""מזוזה " ובקיבוץ, הּמזּוזת. ז)"על-ׁשּתי  יב, "(שמות מן לעילזיז נגזר ומבואר  רבה. תנועה לשון " ְְֵַַֹ

" ."זה בשרש

יקרא למעלה ונשמט  מחבורו ניתר המחובר  כשהדבר למעלה, ההשמטה על הונח פעל .

" למעלה ""זחההשמטה כמו האפד. מעל החׁשן  כא)"ולא-יּזח לט, מחובר(שמות יהיה לא שאם ְִֵֵֶַַַָֹֹֹ

ע"ג למעלה תמיד נשמט  יהיה מלמטה חז "כ ובלשון מלמעלה. חיבורו ""י  דעתו ל תזוח שלא

א)"עליו  יט, הלב"(יומא ב)"זחוחי מז, "(סוטה אותו , מזחיחין א)"אין  ז, "(חולין ומפעל שםזח. "

תשע "ו)במהדורתנו379. 221.(שנת  עמ '

כנ "ל .380.
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"מזח" יחּגרה " ּתמיד יט)"ּולמזח קט, רּפה "(תהלים אפיקים כא)"ּומזיח יב, עֹוד"(איוב מזח "אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

י) כג, כשמתירין(ישעיה למעלה תמיד  שנשמט  קשה דבר שאר או מתכת של חגורה מין  והוא

למעלה. מנתר הוא  אותו ומתירין  ביותר אדוק כשהוא  הקשה, הדבר כדרך  אותו.

" יקרא אותו העוכר דבר בו שאין  עצמו מצד הצלול דבר ""זךשם-התאר. והנה בר ,. זך,

וצלול טהור, צח, "בהיר, כי ביניהם  וההפרש וצלילה. זיכוך  מלשון  שמות  כולם עלזך" מורה "

ע הדבר  ""צלילות ושם צלילותו. המפסיד דבר תערובת  בו שאין ו ברי  הצלילה בהיר"" על  "

והן(במלאכה)הנעשה זכותו, המפסיד  פסולת מכל והוברר הדבר  ׁשנתנקה מלאכה] ידי  ְִֶֶַ[=על

" בשרש כמבואר  ברירה מענין  ""ברמושאלות  ושם מקרייטהור. תערובת מכל  הדבר נקיות  על "

" בשרש ומבואר מבחוץ , עליו שיתדפק ""טרשאפשר ושם  דקּותצח. בבחינת הדבר צלילת  על "ַ

" בשרש ומבואר עב ואינו מדוקדק שהוא ""צחחלקיו ושם  ו צלל. בבחינתצהל"" הצלילה על  "

כ שהוא ""התגלותו, בשרש ומבואר  קצת שמזהיר עד צלול  ישמשו "צלכ השמות ואלה .

זה  שמשמשים  מתדמי -הענין שמות כשאר  בעניינם, מתדמים  להיותם  זה במקום זה לפעמים

" בשרש כמבואר  הראשונה, הנחתם פי  על שלא  אפילו זה ""אךאת ושמושי  ""זך. ,ז זית  "ׁשמן ִֶֶַָ

כ׳) כז, "(שמות וכן  השמרים . עם  מעורב  בלתי  לומר זּכה רצה ז)"לבנה כד, כולה (ויקרא שתהיה ְַָָֹ

" אמר המדות  ובבחינת  ברייתה. מתחילת  בה המעורבים זרים חלקים בה ימצאו ולא ַזלבונה

אּתה  ו)"וי ׁשר ח, "(איוב לקחי, ד)"ז יא, זּכה "(שם יז)"ּותפּלתי טז, מכל(שם טהורים  דהיינו ְְְִִִִַַָָָָָָ

" ובפעלים ודופי. שמץ ּכּפיתערובת ּבבר ל)"והזּכֹותי ט, "(שם לבבי. זּכיתי  ריק עג,"א (תהלים ְְֲִִִִִִִַַַָָֹ

את-ארח ֹו"יג) ּנער יזּכה ט)"ּבּמה קיט, "(שם העומד , ו[פעל] מהכבד. ּכי-יזּכה פעל-יוצא, "מה-אנֹוׁש ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָ

יד טו, אּׁשה")(איוב ילּוד ד)ּומה-ּיזּכה כה, בׁשפט"(שם ו)"ּתזּכה נא, הקל(תהלים ומן הנפעל. מן ְְְְְִִִֶֶֶַָָ

ר ׁשע?" ּבמאזני  יא)"האזּכה ו, הש (מיכה שבדברי וזכות  זכייה לשון  כל הזה ומענין על". יאמר ס, ְְְֵֶֶֶַַֹ

" שהוא "זכאידבר  כמו ואשם. וחטא  חוב  של תערובת שום  בו כשאין מזכה " וזה מחייב  "זה

י״ז) דברים, ספרי, "(עיין זכות, לכף א)"דן  "(אבות, לשון  ויאמרו מכלזכיה . ומסולק הנקי  קנין על "

" כמו וטענה, בנכסיםערעור א)"זכה מ, "(יבמות לע ּוּבר, א)"המזכה סז, .(יבמות ַָ

" "זךמן  [-עצם ] שם  ""זכוכית" ּוזכֹוכית. זהב  יז)"לא-יערכ ּנה כח, המתכת(איוב והיא  ְְִֶַַָָָֹ

תערובת בו שאין וצחות זכות מלשון  והוא לעבר, מעבר  בו עוברת שהראייה הספיריי ַהידוע 

שם על זכוכית נקרא ולא  הראייה. בפני חוצץ ויהיה צלול, ובלתי עכור יהיה ידו שעל דבר 

" לשיקרא נאות  יותר היה כן שאם לעבר מעבר ונראה צלול שהוא ב[אות]צחוחיתספיריותו "

""צד נקרא אבל  צחות. מלשון אפרזכוכיתי  ומן הזך , החול מן זכים  מדברים שנעשה שם על "

המזוקק. השריפה

 נו בתוספת  וקרא ודיבוק. בחיבור הדבר  חלקי השארת  העדר על מורה פעל. ן-נפעל". ְֵֶ

"381ו "האמנתי לח דבר כל ""נזלתנועת כמו החלקים  ופיזור פירוד שם  על נֹוזלים, (שמות"נד ְִֵ

במהדורתנו381. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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ח) "טו, מּסלע. נֹוזלים טז)"וּיֹוצא עח, ּבאר"(תהלים מּתֹו טו)"ונֹוזלים ה, תאר(משלי שמות  כולם ְְְְִִִִִֵֶַַָ

" ובפעלים בחלקיהם . להתפרד  עלולתם  שם מ ּדליו על  ז)"י ּזל-מים כד, אמרתי"(במדבר ּכּטל  "ּתּזל  ְְִִִִִִַַַַַָָָ

ב) לב, ב ׂשמיו "(דברים טז)"יּזל ּו ד, נֹוזלים"(שה״ש קרים זרים יד)"מים יח, וכן(ירמיה בינוני. פעל ְְְִִִִִַָָָָ

מן -לבנֹון" טו)"ונֹוזלים ד, "(שה״ש שם  הענין  ומזה ""מזל. ולּמּזלֹות, ולּירח ה)"לּׁשמ ׁש כג, (מל״ב ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

יקרא לעולם  ברכה שהם ולפי  וכפור. ומטר  טל הנוזלים הדברים שמהן  השמימיות הכוחות  והם

" בשם  לבריות וטובה ברכה כל  המשפיע  השמימיי הכח חכמים נזילה "מזלבלשון  מלשון ,

" כענין צדק ונדיבות  י ּזלּו ח)"ּוׁשחקים מה, מ ּכיס"(ישעיה זהב ו)"הּזלים מו, הענין(שם מזה ויקרא . ְְִִִִִֶֶַָָָָ

" בלשון  פאר "זללכל  כמו מ ּכיס" זהב  ו)"הּזלים  מו, הנוזל[ים](שם כמים זהבם המזילים  דהיינו ִִִַָָָ

הוא אין  כאילו הוא הרי  הועיל ללא  כספו המפזר זה כך  בדיבוק, להישאר  יכולים  חלקיו שאין 

" וכן  יחד. לדור  יכולין וסֹובאוכספו כ)"זֹולל כא, העולם;(דברים הבלי  בשביל מעותיו שמפזר ְֵֵ

" כעניין הבשר אכילת  בשביל בׂשראו כ)"ּבזֹוללי  כג, .(משלי ְְֵָָ

 זֹוללה יא)"הייתי  א, "(איכה בתחילה שאמר נפ ׁשכלפי  להׁשיב  ּבא ֹוכל מחמדיהם  "נתנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

שם) "(שם, ואומר קובל  הוא והפזור , הזוללות מדת זֹוללה שהוא הייתי ּכי והּביטה ה' כי"ראה , ְְְִִִִֵַָָָ

" דבר  של וערכו כבודו פיזור יקרא וכן  המגונה. המדה זאת בי ""זלנתהוה כמו מאד, "מה-ּתזלי ְְִֵַֹ

לו) ב, "(ירמיה עצמך . כבוד  שזלזלת אדםדהיינו לבני  זּלּות  ט)"ּכרם יב, "(תהלים יש ּכרםמלת  " ְְְִֵָָֻֻֻ

רימה  מלשון אותו מפרשים ויש הפחותים. הזוללים שיתרוממו התרוממות, לשון  מפרשים 

ש[אות] לפרש עוד ויש אדם . לבני  זלזול שהם ההדיוטות, רימה כמו כשירחוש כלומר ותולעה,

""כ "ּכרםף  מלשון  [-עצם ] שם והוא שרשיית, וגפנים" זית  ""כרם משם  שמצאנו מאחר כי "כרם. ְֻ

" כמו ּוליגביםבפעלים טז)"לכרמים  נב, שארי(ירמיה עליו לבנות נוכל  כבר  כורתים, משקל על ְְְְִִֹֹ

" ולומר האופן זה על  "ּכרּוםהבנינים  משקל על ""כרּות" ׁשפכה , ב)"ּוכרּות  כג, ויהיה (דברים . ְְְָָ

"כרום" מן  התלמוד שבלשון כמו פעול, לגזרת שם-התאר  ""קרם" ""קרום, מח, של (סוטה"קרום 

א) ו מח, "זלות", מלשון  ""זלזל" ּבּמזמרֹות, הּזלזּלים ה)"וכרת  יח, והחוטין(ישעיה הענפים שהם ְְְִֵַַַַַַָ

הפירות . יתקלקלו שלא  לחתכם וצריך  הפרי מטעם וגוזלים  הבולטים, ושבאילנות שבגפן הדקין 

" הפסוק בראש שאמר יתהלכו ואחר רׁשעים  ט)"סביב יב, סביב(תהלים הרשעים שהליכת  אמר ְִִָָ

" ולשון אדם . לבני זלות  כרימת "זלזולהוא  בפעלים הּזיל ּוה " ח)"ּכל-מכּבדיה א, פירוש (איכה ְְִִֶַָָָ

היפך ושפל פחות  בדבר זלזול  שנוהגים כדרך והזלה, בפיזור ובערכה בכבודה נוהגים  שהיו

" בעיניההתיקרות . יקרּת ד)"מא ׁשר מג, וחשוב .(ישעיה יקר הוא כאילו הדבר  עם התנהגות שהוא ְְֲֵֵֶַַָָ

" "זולל[=עצם] מּזֹולל" יקר  יט)"ואם -ּתֹוציא טו, ג(ירמיה שהוא ואפשר ."" ענין זוללכ  ְִִִֵָָ

כ)"וסובא כא, והוא(דברים עצמו. לכבוד  חושש שאינו זוללות במנהג  עצמו את  שנוהג דהיינו

""ג ענין וזולאכ  התלמוד יוקרא בלשון  א)" סה, קמא "(בבא היוקר. ב)"שער ז, הזול"ו (שם "שער

א) ל, לרוב(גיטין מצויים  שהם או וכבוד; יוקר  בהם  שנוהגין מצויים  בלתי כשהפירות  דהיינו

" פעל הענין ומזה בפיזור. עמם  ונוהגים בהם  שמזלזלים אלאזלעד ה[אות ] בתוספת ף""

" כמו צרכו. כל  בו נהנו שלא בפיזור היוצא ידלהוראת  לו)"ּכי-אזלת  לב, אזל"(דברים הּלחם ְִֶֶַַַָָָ

ז)"מּכלינ ּו ט, ּבעזבֹוני"(שמו״א יט)"מאּוּזל כז, האוזלת(יחזקאל הסחורה ממין  היו ויון דן פירוש ְְְִִִֵֵַָ
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" וכן  הראוי. תשמיש  בה יתהּללשאין אז לֹו יד)"ואזל  כ, בשעת(משלי סחורה הקונה פירוש, ְְִֵַָָֹ

ואחר בזול . לו מוכרה שיהיה כדי  רעה שהיא עליה ויאמר  המוכר בפני פוגמה הוא קנייתה

" שמלֹות או הקונה. אותה יהלל שוב אז בזול  לו לו ׁשמכרה אםואזל כי  המוכר על שב אינו " ְִֶָָ

פוגמה  הוא קנייתה בשעת  לומר ורצה הנקנית הסחורה אע382על רעה, שהיא המוכר פ"בפני 

ואח טובה. עדיין  אז "שהיא אצלו, ונתקלקלה שמאוזלת  רעתה מפני  שוב , מוכרה כשהקונה כ

טובה  הסחורה כשהיתה שבתחילה כפולים, הפכים  ב' והוא הקונה. בפני אותה מהלל שוב  הוא

" ומענין משבחה. הוא רעה באמת כשנעשה ולבסוף  פוגמה, השארה זלהיה העדר על  המורה "ְֵֶ

" מלות  ודיבוק, זולתיבחיבור אחד ,"זולת , יחוס שיחברם אפשר שאי  נבדלים  נושאים להוראת .

" בשרש שם .אךומבואר עיין  "

אחר המחשבה גמר שהוא דבר לעשות השכל שיסכים  ההסכמה על  מונח הפועל שם .

על ההסכמה וכשנפלה לחדול. או לעשות אם  והסותר, החיוב  אופני בכל וחקירה התשוטטות

" ההיא ההסכמה תקרא הצדדין  מן יו 383.(ּבׁשלּוס)"זםאחד ב [אות ] לפעמים  בפעלים  ד"ובא  ֶ

" לע ׂשֹותנוספת יזמּו ו)"אׁשר  יא, במ(בראשית הרוב  ועל ."" כפולה לע ׂשֹותם  יט)"זמם יט, (דברים ְֲֲֲֶַַַָָ

זמם" אׁשר ה' יז)"ע ׂשה ב, זממ ּו"(איכה נפׁשי  יד)"לקחת לא, לּצּדיק "(תהלים ר ׁשע לז,"זמם (שם ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

אל-ּתפק "יב) ט)"זממֹו קמ, "(שם בין  וההפרש ליזם. ""זמם"" בהעברה יזם, ההסכמה על מורה " ְֵַָָ

ד לעשות  שהסכים  עודושילוח , לעצמו והשאיר גמור, במוחלט  עליו עדיין  הסכים  לא  אבל  בר

בדבר . המונחות והמניעות האפשרויות  צדדי  כל  לו נתבררו לא כשעדיין בדבר  התיישבות  איזה

יו  ה[אות] בתוספת הוא ""ולפיכך יו יזםד  שה[אות] העתידות לסימן לומר"" ורצה עליו מורה ד

היו  ענין  שהוא מה. זמן  עוד ימשך אבל ונחרצה כלה ההסכמה ""שאין  של א ּיֹובדין יע ׂשה "ּככה ֲִֶַָָ

ה) א, מ ׁשה "(איוב יב ּדיל  מא)"אז ד, יׁשיר-מ ׁשה "(דברים א)"אז טו, יהֹוׁשע"(שמות ידּבר  (יהושע"אז ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

יב) גי, והוא  היו ". כל ענין פ"כ נחי המדקדקים  אצל  הנקרא  בפעלים הנוספות  יו "דין  כגון"א ד

יצא" ישב, היו "ירד , תמיד בו נתוספה אחד , ברגע  נגמר  ואינו מה זמן הנמשך  פעל כל ד".

ההמשך . עתידיות  עדיין  בו יש אבל עבר, כבר שאינו והמשכתו עתידותו להוראת 

ג וכאן  הוא. ריק דבר לא כי הכלל זה על עיניך שים עליו "הקורא! לדבר מקומו כ

ש  ההנחה עם המפרשים  מן  אחד ראיתי לא ו יזם"כאשר אשרזמם"" אחד  מענין  שרשים שני  "

" שימוש האלה. השרשים  בב ' הנמצא השימוש זרות לבו על בספריזםעלה רק ממנו נמצא  לא "

" אחת פעם  לע ׂשֹותבראשית  יזמּו א ׁשר ו)"ּכל יא, בכל(בראשית השרש מזה נמצא לא  ושוב  . ְֲֲֶַָֹ

""התנ משרש אם  כי  יו "זמםך [אות] שאין  שיסדנו כמו האמת אבל הוא. דבר הלא ,"" "יזםד

עדיין בו ויש במוחלט, עדיין  נגמר שלא  ההסכמה מעשה המשך  להוראת  נוספת רק שרשיית 

" ענין  זהו ההסכמה. לע ׂשֹותעתידות יזמ ּו אׁשר  במוסכם ,"ּכל בהם היה ומגדל עיר שלבנות , ְֲֲֶַָֹ

גדול דבר הוא באשר מוחלטת בהסכמה אצלם  היה לא לשמים  מגיע  המגדל  ראש שיהיה אבל 

הסחורה.382. פחיתות על מדבר

"החלטה".383. של אשכנזית 
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" בלשון הענין בא לפיכך ככה. על יוכלו אם  ידעו ההסכמים"יזםולא הענינים  שארי כל אבל  .

כולם הם  אך המגדל, כענין לטבע  חוץ  היוצא דבר על הסכמה מהם  אחד בשום  אין  שבמקרא

עליהם וההסכמה לעשות . האדם בכח שיש רעה, או טובה לעשות להתקיים  שאפשר ענינים

" בלשון תמיד  בהם נשתמש לפיכך  מוחלטת . במזמםהסכמה וחוזק "" הפלגה מלשון  כפולה ם 

ונחרצה. ּכלה שהיא ָָההסכמה

" של ""זםהמקרה ו זמה , ""מזימה "" כי ביניהם  וההבדל כללמזימה . בדרך  מורה "

ו  רע . ואם  טוב  אם דבר, על ההסכמה רע ,זמה "על דבר  לעשות  הסכמה על פרט בדרך מורה "

בעצמו  הוא דבר  לעשות ההסכמה שאין  שתדע צריך  הענין  זה ולהבנת הזנות . מעשה על  ורובו

פעולת הוא לעשותו ההסכמה אבל הרצון , פעולת הוא דבר לעשות החפץ כי  וחפץ . רצון ענין 

הוא אם השכל לעצת  צריך הוא עדיין  הדבר בעשיית  רצונו את  האדם  שהגביל  שאחר השכל.

אפשר שהוא  בדבר  העיון אחר  השכל וכשהסכים  לא. או לעשותו והגון וראוי שאפשר  דבר 

כח זה לפי והרי  לעשותו. יקרב  ואז הפועל אל להביאו החפץ תנועת  שוב  יתעורר אז וראוי ,

דבר לעשות רשאי ואינו ומשטרו, השכל ממשלת  תחת  ומסור נכנע  המעשה בבחינת הרצון

אולם פיו. על  לנהוג שכל בעל לכל המחויב  הסדר והוא  עליו. השכל הסכמת תחילה שיקבל עד 

כח יתנשא שלפעמים שווין . הנושאים  כל  ולאו שווין, הזמנים כל לאו שווין , אדם כל לאו

" לאמר השכלי כח על אמלוךהרצון ואז "אני מאוד עצום הדבר עשיית אל החפץ כשיהיה .

עצמו  המעשה בעל גם  המעשה. בעשיית שיסכים  עד  ומטרפו ומהממו השכל עם  הרצון  יתערב

הרצוניי החפץ  שיד  מרגיש ובלתי והנקי, הצח  השכל מלאכת  שהוא וסובר ומטורף מהומם 

אחת בעצה עמו להיות השכל בגבול  החפציי הכח כשיכנס  הערבוביא אופן  זה ועל באמצע .

" שם עליו הונח דבר , עשיית  זריזותזמה על  עם משותפת שכלית  הסכמה על מורה מלה שהיא  "

" שם  יורה ולפיכך  דבר , לעשות באמצעזמה החפץ החפציי  הרצון  שיד מה כל כי לגנאי. תמיד "

מעוקל משפט יצא כבר ומשפטיו, השכל מחוקי  המחוייב כפי לדון עצמו ברשות  השכל ואין 

מגונה. ממנו הנמשך  והמעשה

החפץ כמו אליו ולהטותו השכל את  לפתות  לו שנקל  אחד גם אין הגוף חפצי שבכל

הצטדקות עמו יש עוד הגוף, חפצי שאר  מכל בענינו ותקיף חזק שהוא מזה חוץ שהוא בזנות ,

ודם . בשר לטבע מסכים  דבר שהניאוף  בהתנצלות  ההסכמה אל  להביאו כדי השכל בעיני

ודומיהם . ורציחה גזלה, בגניבה, שיש כמו המדיניית החברה הריסת בו שאין  לזה מצורף

אכילה  על  שיגזור כמו הזנות קיום על  שיגזור עד בקל השכל יתפתה כאלה מחמאות ולדברי

" בשם ישמש כך  משום  הגוף. צורכי ושאר הזנות ,זמה ושתיה מעשה על ההסכמה על בפרטות "

" כמו גרידא, הזמה מחשבת על זּמה ּומלאאם  הארץ  כט)"ה יט, זּמה "(ויקרא ּבידיהם  (תהלים"אׁשר ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

י) ח ּטאת"כו, אּולת  ט)"זּמת  כד, ממחשבת(משלי הנמשך מעשה שהוא גופו הזנות מעשה על או ; ִִֶֶַַָ

" כמו הואהזּמה זּמה הּנה יז)"ׁשארה יח, "(ויקרא ּונבלה . זּמה עׂשּו ו)"ּכי כ, רֹודפי"(שופטים קרב ּו ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ

קנ)"זּמה  קיט, זּמה "(תהלים ע ׂשֹות לכסיל כג)"ּכׂשחֹוק י, בת ֹוכ"(משלי ע ׂשּו ט)"זּמה כב, .(יחזקאל ְְְֲִִִִִִֵָָָָ

ג הזכיר לא ""ולפיכך שם  או זּמה כ וא ּמּה, אשה או ובתה, אשה בלקיחת אם  כי  העריות בכל " ִִָָ
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אבל במקצת. פנים  כל על מגמגם  אדם  של  ׂשכלֹו העריות שאר שבכל לזנות . בתו ְִהמפקיר

או  אשתו של  אּמה שפרנסת שכשם  ואומר לדבר  מסייע  בעצמו השכל  ובתה אשה ִָבלקיחת 

העני האיש וכן  בשתיהן. ליהנות רשאי  הוא אף צריכים , כשהם עליו מוטלת בתה פרנסת

בגללה, נפשו את להחיות  כדי לזנות ולהפקירה בבתו סחורה לעשות כשיכול לחם  המחוסר 

" לשון הענינים באלה תפס  ולפיכך נפש. חיי משום הדבר לו ומתיר מסייעו ."זמה השכל

" זמה" שם ""נזם" ונזם, כב)"חח  לה, "(שמות ּבאזניהם, אׁשר לה,"הנזמים  (בראשית ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

ז ד) שאמרו כענין  הזימה את המעורר אשה של תכשיט מין  והוא ,"" כומז, אצל  מקוםל כאן 

א)"זימה  סד, .(שבת

" תערובתמזימה שם  שם  שאין  בזמן  דהיינו גרידא, השכלית ההסכמה על מורה "

" בשרש שהנחנו וכענין  בלבד. השכל מעשה כולו רק החפציי בהבדליבןהרצון כולל ליסוד  "

מהאמנתי אות תוספת  בהן  שיש שהבלתי384ו "השמות  תוספת. בהן שיש השמות  לאותן 

המתלקטים הציורים  ממין  הן  המרוצפין385(אנאליזן)נוספות  הציורים ממין  הן  והנוספות 

בשם386.(סינטהעדן) ביחד  הרצון וכח השכל  מכח המלוקטת  ההסכמה תקרא בעצמו הדבר והוא

""זמה " בשם  לבד , השכל מכח רק כוחות  משני מלוקטת  הבלתי ההסכמה ותקרא "מזימה .

מ [אות] האמנתי"בתוספת ג387ו."ם  נופל בעצמו שהשכל ישמש "ולפי והשגיאה הטעות תחת  כ 

" גמזימה שם  לפעמים  מבלתי"" שכלו על  רק מעשיו בכל  האדם  שסומך בזמן והיינו לגנאי , כ

" הענין  מזה אחרים . עצת  ירׁשיעשמוע  מזּמֹות ב)"ואי ׁש יב, יּׂשנא"(משלי מזּמֹות יד,"ואי ׁש (שם ְְְְְִִִִִִֵַַָ

"יז) שם ישמש החפץ כוחות  ערבוב  בלי וגזרותיו השכל חוקי פי על התנהגות  ובבחינת "מזימה .

" כמו ּומזּמה לשבח, ּדעת  ד)"לנער  א, עפ(משלי יתנהג איך  לנער ללמד בלי"דהיינו שכלו עצת  י ְְִַַַַָ

" כוחות. שאר ּומזּמה עירוב ּתׁשּיה כא)"נצר  ג, מזּמֹות"(שם ב)"לׁשמֹור ה, ישמש (שם ולפעמים  . ְְְְִִִִָָֹֻ

" כמו גרידא  המחשביית  ההסכמה מזּמֹותיו על ּכל אלהים ד)"אין י, מזּמה "(תהלים חׁשבּו ְְְֱִִִֵָָָָֹ

יב)"ּבל-יּוכל ּו כא, לּבֹו"(שם מזּמֹות הקימֹו כ)"ועד  כג, מן(ירמיה הנמשך המעשה על ולפעמים  . ְְֲִִִַַָ

" כמו שקדמה מזּמה המזימה מּמ י ּבצר ב)"ולא מב, שהסכמת(איוב מה הפועל אל  להביא דהיינו ְְְִִִֵָָֹ

" לעשות. מזּמֹותעליו ע ׂשה ז)"ּבאי ׁש לז בכל(תהלים סומך  מצליחים  שדרכיו זה הרוב  פי  שעל ְְִִֶֹ

לעצת לו ומה חכמתו; הצלחתו, שסיבת שסבור לפי  אחרים. דעת מקבל ואינו שכלו על  מעשיו

" וכן למזּמה אחרים? י ֹומרּו כ)"אׁשר קלט, שעושים(תהלים הגנות  במעשה שמך שמשמשים ְְֲִִֶָ

שהוא לומר הסרוחה שמסכימיםבחכמתם מגונה דבר על  אפילו לומר רצה או ה'. עצת 

ההמוני איש בפי הרגיל  כענין  ית '. וגזרתך  בעצתך כך  עושים  כאילו שמך תמיד  מזכירים ִָלעשות,

" ומגונה, קטן דבר כל על שמים שם  מפלונילשתף נקמתי  אקח השם ""בעזרת  יפול, פלוני

השם בעזרת  בזה."במצודתי  וכיוצא ,

במהדורתנו384. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

.385analytic.

.386synthetic.

במהדורתנו387. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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"זם" שם  יפסוק.זמן" ומתי  יתחיל ומתי  בזמן, ימשך כמה הדבר הגבלת  להוראת  " ְַ

או  הרבה ימשך  אם  הפרש הדבר בעצם אין  זאת  שבלעדי שכלית הסכמה שצריך דבר  שהוא

קטן , או גדול הוא אם הכדור אצל הפרש שאין כמו מחר. או היום ויפסוק יתחיל ואם מעט,

שינוי עושים אינם  פשוטים עצמים  והמקום  הזמן כי  אחר. במקום או כאן  נמצא הוא  אם

הדבר את  להגביל החושים יספיקו ובזמן , במקום  דבר איזה שיוגבל מה וכל הדבר, בעצם

ג בעצמם שהחושים  לפי בלתי"במקום שהזמן  למה בזמן  הדבר את להגביל  אבל מקומיים . ַכ

ימשך , כמה זמניית  ומידה קצב  לדבר שיתן מחשביי שכלית  הסכמה לזה צריך  בחוש נתפס

" יקרא הזמניי והשיעור  הקצב  וזה ויפסוק. יחול ""זמןומתי מלשון בנו זם, תאר"" ן

"388ו "האמנתי כמו זמן, א)"לּכל ג, זמן"(קהלת לֹו ו)"ואּתנה ב, וכזמּנם"(נחמיה (אסתר"ּככתבם ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹ

כז) ּבזמּניהם"ט, האּלה לא)"הּפרים ט, "(שם ובפעלים , מזּמנים. לה)"לע ּתים י, ּבע ּתים"(נחמיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻֻ

לא)"מזּמנֹות יג, "(שם ענין  והזדמןוהוא הזמנה, חז זמון, שבלשון  """ ומצאל. שחורים  זימן  ְָֻ

ב)"לבנים י, "(ביצה אחד. לפונדק ב)"מזמנן י, "(מכות חבירו , את  ב)"המזמין נח, בתרא בבא ,(עיין

מילתא" לאו ב)"הזמנה מז, "(סנהדרין להם, שנזדמנו ודגים  ועופות  חיה א)"ציידי כג, ,(פסחים

ומערכה  השמימיית הגבלה בכח או עצמו בכח אם מחשביית , בהסכמה הגבלה מלשון כולם 

" בין וההבדל  ומועדהטבעית . עת "זמן , בספרי עיין שלמה " "389"יריעות  ."זמןבביאור

" יקרא  צורכו כדי בעליו את המספיק דבר כל והסיפוק. הכלכול על מורה שם. יקרא"זן, .

" חיותם  כדי לבעלים  המספיק מאכל  "מזֹוןכל משקל  על  ""מקֹום" כמו ּומזֹון. ולחם (בראשית"ּבר  ֶֶָָָָָ

כג) "מה, שהוא תבואה ה "ברדהיינו שהוא ופת ו "לחם", מאכליםמזון", מיני שאר הוא "

" כתוב  היה ואילו למחיה. גמזוןהצריכים  היה לבד שכל"" המזון , עיקר  שהם  ולחם  בר  כולל  כ

דמיזןמזון" מידי  כל כולל סתם "390" לרבכמו הּמזֹון להם כג)"וּיּתן יא, פרט(דהי״ב כאשר אך . ִֵֶַַָָָֹ

ב ירצה ולחם  "מזון"בר המזונות אוצר  ויקרא  מאכל. מיני שאר האוצר"זן" של הבנין לא והיינו , ַָ

" יקראו בבית -האוצר  הנתונים  המאכלים אם ""זןכי  זן. אל מּזן  יג)"מפיקים  קמד, .(תהלים ְִִִֶַַ

" מיּזניםובפעלים , ח)"סּוסים  ה, מזורזים(ירמיה שהם לרב, מזון  להם  שיש סוסים דהיינו ְִִָֻ

בפני לעמוד צורכו כדי מסופק שיהיה מלחמה לאיש הצריכין  הכלים ויקראו ביותר. ומזוינים 

" "זןהאויב כמו "על-אזנ  ל ּתהיה יד)"ויתד כג, יקרא"שהאל(דברים התלמוד  ובלשון  נוספת . ף ְְְֲִֵֵֶֶַָ

""זין" א)"כלי-זין, קד, סנהדרין "(עיין מזוין, א)"לסטים נז, קמא "(בבא משקל על צד .צידוהוא מן " ִִַַ

" הׁשמע  אבר נקרא זיון האויב ,"אזןומלשון את להזיק כדי  האחד , תכליות . ב' בכלי -זין כי והוא  . ֶַ

כלים והשני, משחית. כלי  הנקראים  ודומיהם והקשת  הרומח, החרב, כגון המזיקים הכלים  והם

ודומיהם . ושריון וצינה מגן , כגון האויב, יזיקנו שלא האויב  בפני  להגין מלחמה לאיש הצריכין

" יקראו בכלל הכלים  ."כלי-זיןואלה

במהדורתנו388. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

תשע "ו)במהדורתנו389. 81-92.(שנת  עמ'

א .390. יב, ברכות  ע"פ לשון מליצת 
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" השמע  כלי יקרא ההיזק מפני להגין שבחושים"ןאז הזיון  המובחר הוא  שהאזן  ,

אפילו  תקומה לבעל -חי  היה שלא כמעט השמע  חוש ולולא הטבע , שלוחי המזיקין  מפני להגין

הטבעיים המזיקין  ריבוי מחמת  אחד סביב392והבחיריים391רגע  עליו העוטרים  שבעולם 

אע הראייה שחוש ומאחור. למרחוק "מפנים  מוחשיו ומרגיש השמיעה מחוש דק יותר שהוא פ 

הצדדין; ומן  שלאחריו מה לא  שלפניו, מה אם  כי  מרגיש בלתי הוא  הנה השמע , מחוש יותר

למעלה  מה ומלאחריו, מלפניו שומע  שהוא הׁשמע  חוש כן לא חושך . ובמקום  בלילה לא ֶַגם

חוצצת אינה ברזל של  מחיצה ואפילו שהוא. מקום ובכל  זמן  בכל ובלילה, ביום  למטה, מה

" הׁשמע נושא יקרא לפיכך  עליו. הבא  מזיק קול מלשמוע  מזוין"אזןבפניו הבעל-חי ידו שעל , ֶַ

חז  שהליצו כענין המזיקין. מן עליו להגין  הצורך בכל ""ומוספק עליה ל זינה כלי  (יבמות"אשה

א) להגיןקטו, שלה כלי -זין הם מבאיש יותר  באּׁשה טבעיים  שהם וההידור  שהנוי לומר רצה ,ִָ

להנזק. שלא הבעל-חי של  כלי -זין הוא  האזן כך  האיש. אכזריות  בפני 393עליה

" מן  הלשון  גאזןבעל """ כמו פעל, אמרתיכ כג)"האזינה ד, "(בראשית והאזנּת, ְְְֲֲִִִַַַָָָ

כו)"למצוֹותיו  טו, "(שמות כעניין האזן. הטיית  "מרגליםדהיינו רגל, מן בי" אבן נג)"וּיּדּו ג, (איכה ְְִַַָ

האל ובחסרון  יד. ""מן הּותף לׁשֹון  על מזין ד)"ׁשקר  יז, "(משלי ומן להוראתאזן. מאזנים הושאל " ְִֵֶֶַַֹ

בצדי האזנים כמו קנה-המשקל בצדי תלויות המאזנים  שּכפות  צורתו, שם  על המשקל  ַכלי 

" בצדו הקבוע  כלי  של אחיזה בית  התלמוד בלשון יקרא וכן "אזןהראש. כמו, התרמיל" "ואזני 

ג) י, .(מקוואות

בד ומאזנים. בד, פלס, משקל : כלי  מיני  ג' שיש מיוחד, משקל כלי  מין הוא

שאין וארוכים כבדים  דברים  לשקול עשויים  והם  כפות, להם שאין משקל כלי  הם ופלס 

" בשרש כמבואר כף , צריכין  שאינן  או בכף דבריםבדנכנסים  לשקול עשוי  והמאזנים שם. עיין  "

נקראים והם כפות. בו שיש והוא בחנויות , המשתמשים כעין  בכף, הנכנסים ונפרדים  קטנים

" רבים. בלשון תמיד בא לפיכך כאזנים. הצד מן בו התלויות  הכפות  ב ' שם  על ְֵֹמאזנימאזנים

לו)"צדק  יט, "(ויקרא מרמה , א)"מאזני  יא, "(משלי מׁשּפט, יא)"ּומאזני  טז, בו (משלי נמצא ולא  . ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹ

בנו  מאזנים  יקראו משנים  יותר שאינן  ולפי אחד , כלי  הכפות  ששני לפי ויו "הנפרד פתוחה, ד"ן 

" מן נעשה ושוב  אזנים. רגלים , ידים, ריחים, כמו הזוג שמות  כשאר "מאזניםחרוקה פעל, ְִֵואּזן"

ט)"וחּקר יב, "(קהלת כענין השכל במאזני ששקל  דרּכדהיינו מעגל כו)"ּפלס  ד, .(משלי ְְֲִֵֵֶַַַָ

" המשגל אל התאווה גודל  ""זןיקרא  המקרה ושם יקרא"זנות, עצמו המשגל שמעשה .

"בעילה " או ""שכיבה " יקרא אישות בדרך לא וכשהוא  "ניאוף. בשרש ומבואר  והתאוה "אף" .

" יקרא פריצות בדרך  המשגל נמשך"זןאל  לזנות  שהתאוה מרובה, והזנה סיפוק מלשון והוא ,

שיאמר הזכרים , אצל לא הנקבות אצל  רק הזנות יחוס ימצא שלפיכך שבגוף. ההזנה מריבוי 

חיות -בר.391. אלו

בעלי-חיים .392. הצדים אדם בני אלו 

להמלט .393. וממהרת אותה, לטרוף הבא של  המתקרבות פסיעות  שומעת היא כי 
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" האשה "זונה על האיש על  יאמר ולא  ""זון" יקרא האיש אם כי זֹונֹות. ג)"ר ֹועה כט, או (משלי ֶ

לב)"נֹואף" ו, על(משלי שהן  הנקבות, במין יותר  מצוי ההזנה ריבוי  מצד שהתאוה מטעם  וזה , ֵ

מהן ניזונות שהן והמזונות  האנשים. על כמו כבדות  עבודות עליהן  ואין ממלאכה בטלות הרוב

ע מהם  פורחת המרובה וההזנה בעבודה, מתיגעים  שהם  האנשים, מבמין  יותר בהן  י"פועלים 

ג מלמדנו והנסיון ההזנה. ריבוי מצד ולא  טבעי  רק בהם  הוא המשגל אל והתאוה שגם"זיעה; כ

ג וזהו מבאנשים , בנשים יותר  מצוי  הגוף  הנ"שמנונית  מטעם  הזנות"כ יחּוס ייחס כך ומשום  ְִֵַל .

" שם  ענין  זה הזכר. אל ולא הנקבה אל  עלזנותיותר  לפעמים ומשמש ראשונה, הנחה לפי  "

" מלת עם  תמיד  ובא המשגל, אל התאוה דהיינו הזנות "אלמחשבת  או ""על" ּבנֹות, אל ְְִֶלזנ ֹות

א׳)"מֹואב כה, עליהם"(במדבר טז)"וּתזני טז, מצרים"(יחזקאל ּבני  אל כו)וּתזני  טז, וּתּתן"(שם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

עליהם ז)"ּתזנּותיה כג, "(שם כמו עצמו המשגל מעשה על  ולפעמים אח ֹותנּו?. את  יע ׂשה "הכזֹונה ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

לא) לד, "(בראשית ,ּכלת ּתמר כד)"זנתה לט, "(בראשית להזנֹות ּה, ּבת ּך את  ּתחלל יט,"אל (ויקרא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

"כט) ּיקח ּו, לא וחללה זֹונה ז)"א ּׁשה כא, תקרא(ויקרא לא כהונה איסור לענין  אך  ודומיהם. ֲִִַָָָָָֹ

אעזונה " פנויה "" על  הבא פנוי שגם דאמר מאן וליש לה. לפסול שנבעלה אם  כי שנבעלה, פ

זונה ב)עשאה נט, "(יבמות מן ובהשאלה נטיה זנות. כל יכנה המגונה המֹותר ֹות אל  נטיה שהוא "

" בשם  מגונה דבר ""זנותאל  מלת  עם  תמיד ובא  שהנטייה אחר. המגונה הנושא מן  כשהדיבור "

" כמו אלהיהןאליו אחרי בנתיו טז)"וזנּו לד, הּמל"(שמות אחרי  לזנֹות  אחריו הּזנים  ּכל "ואת  ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ה׳) כ׳ אחריהם"(ויקרא זנים  א ּתם  לט)"אׁשר טו, נכר"(במדבר אלהי  אחרי  טז)"וזנה לא, .(דברים ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

במ יבוא  ממנו שהנטייה המשובח  הנושא  על ""וכשהדיבור כמו ההסרה זֹונה ם  ּכל ְִֶַָָהצמּתה

כז)"מּמּך עג, אלהי"(תהלים מעל  זנית  א)"ּכי ט, "(הושע בין  וההפרש לזנות. כהפרש תזנות"" " ֱִִִֵֶֶַָָָֹ

" לבניןבין "תבנית"" בשרש ומבואר ."בן"

" ּבֹוׂשם  מין ""זןיקרא מע ׂשה , ּבמרקחת  מרּקחים  יד)"ּוזנים, טז, נמצא(דהי״ב שלא ולפי . ְְְְֲִִִֶֶַַַָֻ

" מלשון שיהיה לא אם לפרשו ידעתי  לא במקרא, הזנה "הזנה עוד בגוף הנותן בושם  מין  והיינו ,

פירשו  זה וכעין  הודו. מארץ הבאים התבלין  מיני  ברוב  המצוי  כעין  הזנות , תאות  ומעורר  יתירה

ב)בגמרא טז, קמא זימה "(בבא לידי  בא בהן המריח שכל ּוזנים? בשמים  ."מאי ְִ

טלטולית תנועה מינים, ג' שהתנועה חרדיית , תנועה והוא הזדעזעות , על מורה פעל.

עצמו  בעד מתנועע  רק ממקומו הדבר יעתק שלא סגלגלית, ותנועה ממקומו, העתקה דהיינו

מתנועע רק מרכזו, בעד מתנועע  בלתי אף ממקומו נעתק אינו שהדבר  חרדיית ותנועה ומרכזו,

ג יש החרדיית  שבתנועה הגם  הכינור. נימי  חרדת כעין עצמו שיש "תוך כמו מקום , העתקת  כ

התנועות ב' כשאר שלא במישוש, אם  כי  הראיה בחוש נתפס שאינו אלא התנועות , ב ' בשאר 

ג ""שנתפסים פעל הונח החרדיית התנועה ועל  בראיה. "זעכ כמו מּמּנּו" זע  ולא קם  (אסתר"ולא ְְִֶָָֹֹ

ט) "ה, מלת  "ממנו . על שב  "זע" על ולא  המן"קם" של גודלו מחמת  כלל נזדעזע  שלא והיינו .

" וכן עיקר. כל לו חושש היה לא כי  עובר, ונכבד גדול כשׂשר שמזדעזעים  כדרך  ׁשּיזע ּוומוראו, ֶַָֻ

הּבית ג)"ׁשמרי יב, מזעזעי"(קהלת ז)"ויקצ ּו ב, "(חבקוק המקרה ושם  ""זעוה . לזעוה , "והיית  ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

כה) כח, "(דברים ּולּבז , מו)"לזעוה כג, ולפעמים(יחזקאל השמועה. מקול  חרדיית תנועה דהיינו ְְֲַַָ
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וא ה[אות] לעי"יקדם ""ו כמו ׁשמּועה ן הבין  יט)"זועה, כח, לזועה"(ישעיה (ירמיה(לזעוה״)ּונתּתים  ְְְְֲִִַַָָָָָ

ד) הגוףטו, פני על המבצבץ  הלחה ותקרא קצוות. קווצות - שמלה, שלמה- כשב , כבש- ֵָכענין

עזעה " ביותר כשיתנועע  הגוף מהזדעזעות  שבא לפי  """ כמו ומלאכה, עבודה אּפיי "ּבזעת  ְֵֵֶַַָ

יט) ג, ּבּיזע"(בראשית יח ּגרּו יח)"לא מד, צ(יחזקאל בבגדי זיעה.דהיינו לידי  ומביאים  המחממים  מר ְְַַַָֹ

מדרשו ב)ולפי יח, "(זבחים מלת  ורצה יזעשב  השחי, בית כגון להזיע , שדרכו הגוף שטח על "

" הארץ  חרדת יקרא  המשנה ובלשון השחי. בית תחת עד  החגורה יחגרו שלא ""זועה לומר על,

הזועות ועל ב)"הזיקין נד, .(ברכות

"זע" כעס מין  יקרא  מזעם" ה[אות ] בתוספת  כעס ,"" יקרא הפשוט שהכעס ם

" יקרא הכעס, מרוב הגוף שיזדעזע הדם"זעםעד שיתחמם  עד הכעס וכשיגדל  .

" ""חמה יקרא יקרא שירתיח עד הדם וכשיתחמם הּפנים"חרון. שטח  על הרתיחה וכשתעלה . ִֵָָ

" אףיקרא  שעל"חרון הקצף כעין השפתיים  על לבנה רתיחה מעלה שהוא עד הכעס והגדלת .

" יקרא הים כעסם"קצףפני בשעת וחיות בבהמות  שנראה כעין כעס מחמת הגוף והתנפחות  .

" מעוברת .עברה יקרא  אשה מלשון "(והנפחת)" יקרא  הכועס של ודעתו רוחו "אנף[והנפת ] ְְֶַַָָ

" יקרא  ההכעסה סבלנות והעדר תנופה. אחד"נאץמלשון כל השמות אלה ומבוארות  . ְֵֶ

ושרשו. במקומו

" י ׂשראלזעם זעמה ז)"ּולכה כג, זעם(במדבר יהיה  ידו שעל ענין עשה כלומר ְְֲִֵָָָֹ

""הקב כענין ישראל. על יעקבה לי  ארה ז)"לכה כג, לזה (במדבר ארור. שיהיה התפלל דהיינו ְֲִַָָָֹ

" ה'אמר זעם לא  אזעם  ח)"ּומה כג, ב(שם ה' יהיה שבעבורה סיבה כאן  שאין זועם ."דהיינו ה ְֶַָָֹֹ

" יֹוםוכן  בכל זעם ואל  צ ּדיק ׁשֹופט  יב)"אלהים ז, "(תהלים מלת  מפרשים קצת  לדברי  "זעם. ְֱִִֵֵַֹ

שהקב לומר  ורצה בכל"פעל-יוצא זעם לו הגורם  הרשע את שופט וגם  הצדיק, את  שופט  ה

אבל ויום. כמו 394יום  בסמיכות , לשם  הפעל  תמיד שמקדים  עברי , לשון דקדוק לפי נכון  אינו

אל ֹוה " כב)"ׁשֹוכחי נ, "(תהלים לומר  לו והיה בזה. אלוכיוצא וזועם צדיק נראה "שופט לפיכך . ְֱֵַ

ש  לומר  הקבזעם"יותר על ושב פעל-עומד  מפתגם"" יום  בכל  זועם  שהוא הרעה 395ה, מעשה

חז  שפרשוהו וכמו בעולם . א)ל"הנעשה ז, רגע"(ברכות זעמו? ר"וכמה שהוא". הקטן הרגע ל

ולא תמיד זועם היה בזמנם  הרעות המשך לפי שאילו בעולם . רעות  שיש ית' במחשבתו מעלה

מתקיים . העולם היה

שהוא אומן  במלאכת שנעשה אם הרכבתו; חלקי  ופליטת הגשם  התכת  על הנחתו פעל. .

או  עצמו, בפני אחד כל הרכבתו חלקי ולהבדיל הגשם כל  להתיך הצורפים בו שמשתדלים  מה

ע הגשם שיותך  טבעי  בדרך  הנעשה "שנעשה על יאמר הרכבתו. חלקי ויפליט  טבעית סיבה י

" אומן  יזּקּובמלאכת לּזהב  א)"ּומקֹום כח, זהב(איוב מזקקים  הצורפים  שממנו מקום  דהיינו ַָָָָֹ

זה.394. פירוש

יא .395. ח, קהלת ע"פ מליצה
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" וכן והסיגים . העפר וכּכסףמחלקי  ּכּזהב  אתם  ג)"וזּקק ג, מזּקק "(מלאכי ד)"ּכסף כט, (דהי״א ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשבעתים" ז)"מזּקק יב, "(תהלים והשם  ""נזק . ,הּמל ּבנזק ׁשוה הּצר ד)"אין ז, התכת(אסתר שהוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

" לשון  כל ענין והוא לתיקונו. המוצרכת הרכבתו והפסד  הדבר ומזיק חיבורי ניזק "היזק,

ע שלא  הטבעיית  ההתכה ועל  התלמוד. ""שבלשון  יאמר אומן  מלאכת לאד ֹוי  מטר  (איוב"יזּקּו ְֵָָָֹ

כז) "לו, כענין  המטר, חלקי ומפליט ניתך  העב  ארצה שהענן ני ּת לא לג)"ּומטר ט, "(שמות ׁשמרים. ְְִִַַָָָָֹ

ו)"מזּקקים כה, היין .(ישעיה ונפלט שנתכו ְִָֻ

" היזק" משחית  כלי  מין  יקרא ""זק " זּקים, הּירה יח)"ּכמתלהל ּה כו, מין(משלי והוא  ְְְִִִֵֶַַַֹ

" כענין ומזיק משחית שהוא ברזל  של  "חץחץ מלשון ""מחץ" וענין "חרב, מלשון ."חורבן"

ג ""ויקרא האור ניצוץ "זיק כ כמו ּבער ּתם" ּובזיקֹות אׁשכם  ּבא ּור לכּו זיקֹות , נ׳"מאּזרי  (ישעיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַ

"יא) וכטעם הנזרק, זק צורת האור  לניצוץ  שיש מטעם  אם  יהּלכ ּו.  ח ּצי יא)"לאֹור ג׳ או (חבקוק ְְִֵֶַ

" האור ניצוץ  שניתך .זיק שנקרא  האש מגשם נפלט שהניצוץ והפלטה, התכה שם על  "

ג"" שלשלת מין ""זקיםכ ּבזּקים. מלכיהם ח)"לאסר קמט, אסּור"(תהלים והּוא ְְְְִִֵֶֶַָֹ

א)"ּבאזּקים מ, בּזּקים"(ירמיה י)"רּתקּו ג, ע(נחום לזה זה ברזל וחיצי  זקים חיבור והוא פרקים .". י  ְִִִִַָֻ

ענין שהוא  והזדקקות, זיקה לשון כל  התלמוד בלשון נשתרבב בזקים אסירה

" כמו ואיסור. יבםקישור א)"זיקת יב, "(יבמות ליבם, א)"זקוקה עד, "(גיטין לה , זקוק (שבת"כבתה

א) "כא, לו , נזקקין א)"אין  יט, כאילו (שבת בחבירו ומקושר אסור שהדבר אסירה. מלשון כולם

ממנו. להיפרד  יכול אינו בזקים  אסור

" שם  נגזר והתכה בנו זקןההזקה האמנתי"" תאר זמן396ו "ן  שהוא זקנה ללשון ְִֵָ

" הזכר  על בין  ויאמר שבו. הלחות ופליטת הגוף  זקןהתכת יב)"ואדני יח, הנקבה (בראשית על בין ִֵַָֹ

זקנ ּתי" ואני אלד, אמנם  יג)"האף  יח, "(שם הצמחים על ׁשר ׁשֹוובין ּבארץ יזקין  יד,"אם (איוב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

ותגבורתח) הגופניות  התאוות הפסקת  הזקנה שבזמן ולפי ונמיסתו. הגוף התכת כולם  ענין .ְִָ

ג יקרא השכליות, הרוחניות ""הפעולות  ונסיוןזקןכ ותבונה עצה בעל החכם בשיתוף397"

אע ""השם, כמו: בשנים . נער שעודנו העםפ  טז)"זקני יא, "(במדבר פנים, ּונׂשּוא  ט,"זקן  (ישעיה ְְִִֵֵָָָָ

חז יד) אמרו ב)ל ". לב, זקן"(קידושין ּפני ש "והדרּת הלחיה של  סנטר יקרא וכן חכמה. ה ְְְְֵֵֵַַָָָ

"זקן" כמו "זקנ כז)"ּפאת יט, "(ויקרא ּבזקנ ֹו, לה)"והחזקּתי יז, זקנ ֹו"(שמו״א אל רירו "וּיֹורד ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

יד) כא, הצומח(שמו״א והׂשיער הראש. מן הנפלטות הלחות והתכת הזקת ששם  הלחי  חוד ֵָוהוא

" נקרא אינו "זקןעליו אם כי הזקן" ""פאת .זקנ ּפאת  את  ת ׁשחית  כז)"ולא יט, ּופאת"(ויקרא ְְְְְִֵֶַַַָֹ

יגּלח ּו לא  ה)"זקנם  כא, "(שם בספרי  עיין שלמה . ל398,"יריעות אלה זקן"בבאור  על דברתי  שם " ְְֵַָָֹ

בארוכה. הענינים

במהדורתנו396. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

החיים .397. נסיון

תשע "ו)במהדורתנו398. 169-171.(שנת  עמ '
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בבחינת הדבר ויקרא יחוס. באיזה השתתפות העדר והוא זרות , על מורה המצטרף, שם .ְֵֶ

" בשם חבירו עם בו משותף שאינו היחוס שני"זראותו שכל  בשונים , המצטרף שם והוא  , ָ

שהוטל אלא ההוא. היחוס בבחינת  לזה זה זרים הם אחד ביחוס  משותפים  שאינם  דברים 

" כינוי  הישראלזרתמיד משל בדרך  יקרא בו, שהדיבור ביחוס משותף הבלתי  ההוא  הדבר על  "

" "זרוהלוי כמו הכהונה. ביחוס  כשהדיבור קד ׁש" יאכל לא י)"וכל-זר כב, הכהן(ויקרא ויקרא . ְֶַָָֹֹֹ

" "זרוהישראל כמו הלוים, ביחוס  כשהדיבור י ּומת" הּקרב  והּזר הלוּים ; אתֹו א,"יקימּו (במדבר ְְִִִֵַַַָָָָֹ

"נא) הישראל ויקרא "זר. כמו הלוי שבט ביחוס כשהדיבור אליכם" יקרב לא ד)"וזר יח, .(שם ְְֲִֵֶַָֹ

" זרה ויאמר א)"אׁש י, "(ויקרא וכן הפעם . באותו למזבח הראוי באש הדיבור קטרתכשכונת ְֵֶַַָָָֹ

ט)"זרה  ל, "(שמות למזבח. ראוי הבלתי קטרת לזראדהיינו לכם כ)"והיה יא, דהיינו (במדבר ְְֶָָָָָָָ

" וההיפך הנאכלים. לדברים בתאוה משותף הבלתי מּתאותםלמאכל זרּו ל)"לא עח, (תהלים ֲִַָָָֹ

" ויאמר עדיין. לו שהתאוו זרדהיינו לאי ׁש הח ּוצה הּמת אׁשת  תהיה ה)"לא כה, דהיינו (דברים ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

" וכן  מת . של  האחוה ביחוס משותף בלתי  ּבזריםלאיש טז)"יקנאהּו לב, "(שם לאל. ּכּפינּו וּנפר ׂש ְְְְִִִֵֵַַַָֹֻ

כא)"זר מד, ג(תהלים ויקרא  אלהות. מיחוס  מסולק ""דהיינו נכר  נכרכ אל עמֹו יב)"ואין  לב, ,(שם ְִֵֵֵֵָָָ

" לפעמים  האשה שיכנה ""זרה כענין  זרה . מאּׁשה טז)"להּציל ב, משותפת(משלי הבלתי דהיינו ְְִִֵַָָָ

" בשם ולפעמים  האישות . ""נכריה ביחוס החליקה , אמריה "(שם)"מ ּנכרּיה בין הפרש ואין "זר. ְֱֲִִִֶֶָָָָָ

"נכר"ו  יקרא במקצת שהזר ובמעט. ברב אם כי  בדבר"זר" שיתוף שום  לו שאין המופלג והזר .

" יקרא רחוק בדרך  ""נכראפילו בשרש ומבואר  ""כר, וכן  את ּה. אכלים זרים לנג ּדכם  "אדמתכם ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹ

ז) א, "(ישעיה זר. יתערב לא  י)"ּוב ׂשמחת ֹו יד, "(משלי .פי ולא זר ב)"יהּלל כז, "(שם לזר. ואמהתי  ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹֹ

טו)"ּתחׁשבני יט, "(איוב לא ׁשּתי. זרה יז)"ר ּוחי יט, השיתוף(שם העדר מלשון  כולם ודומיהם ְְְְְִִִִֵֶַָָֻ

בזה. וכיוצא והאישות האדנות  השמחה, או הקנין  יחוס אם אליו, הדיבור שכוונת  ביחוס

"זר" שם ""ממזר" ." ה' ּבקהל ממזר יבא ג)לא כג, מאיסורי(דברים הנולד הולד והוא ְְְִֵַַָָֹֹ

ג או לאווין מחייבי או כריתות חייבי  אם דאמר"ביאה, למאן  עשה מחייבי א)כ מט, ,(יבמות

שהוא לאבותיו זר בעצמו שהוא  או לזה. זה זרים  שהם  מאבות  שנולד  שם על ממזר  נקרא

" וכן מיחוסם . ּבאׁשּדֹודמסולק ממזר היוצאויׁשב  גוי או באשדוד. היושבת  לאומה זר דהיינו " ְְְְֵַַַָ

" נקרא  מהם היוצא והעם  בזו, זו שנתערבו אומות מזה ממזרמשני  אי  להתייחס יכול שאינו "ֵ

" לשון  בא ובפעלים  הוא . זרזרותעם שנעשה ההוא  הנושא על להורות נפעל בבנין  הרוב על "

" כמו דבר. עם לו שהיה היחוס מן  אחֹורונסתלק ד)"נּזֹורּו א, מעלי"(ישעיה נזרּו (יחזקאל"אׁשר  ֲֵֶַָָָָֹ

ה) מאחרי"יד, ז)"וי ּנזר יד, ל ּבֹוׁשת"(שם י)"וּיּנזרּו ט, "(הושע לּבֹוׁשּתם. ממני  וינזרו האבּכה כלומר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּנזר החמישי, ג)"ּבחֹודׁש ז, "(זכריה וכן  ושתיה. מאכילה נזור להיות  ּבניכלומר את  והּזרּתם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

מּטמאתם לא)"יׂשראל טו, "(ויקרא עמה. משותפים  שהיו מהטומאה נזורים מּקדׁשישיהיו וי ּנזרּו ְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻ

י ׂשראל ב)"בני  כב, "(שם נזריה . את תבצרּו ולא  ...נזיר ע ּנבי  יא)"ואת  ה, כה: אפילו (ויקרא דהיינו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

כדרך תבצר לא  אותן אף השמיטה, מצד הכי  בלאו מהם נזור  שאתה הגפנים  מן  הענבים אותן 

ג ונמצא  ""הבוצרים. כמו נפעל בלשון  מ ּמּניכ זר ּו א יג)"וידעי יט, מרחם"(איוב רׁשעים  "זרּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ד) נח, לאחי"(תהלים הייתי  ט)"מּוזר סט, מּתאותם(שם זרּו לא ל)". עח, "(שם ושם-התאר  ,"נזיר. ְֲִִִֶַָָָָָָֹ

נזיר" ב)"נדר ו, הּנזיר"(במדבר יח)"וג ּלח ו, "(שם י ּזיר. וׁשכר  ג)"מּיין  ו, נזיר .(שם יהיה דהיינו ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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אחיו " נזיר לג,טז)"ּולקדקד לשו (דברים ויאמר  אחיו. במעשי היחוס משיתוף עצמו זרותשסילק ן ְְְִֶֶָָָֹ

""ג כמו לבוא , העתיד היחוס  בשיתוף מלבוא מתחילה שנמנע  מעיקרו הזרות  על אלהיםכ ְֱִִֹנזיר

הּבטן מן הּנער ה)"יהיה יג, .(שופטים ְִִֶֶַַַַָ

"גנזר העטרה על  המורה ונזר"" עטרה כתר, הן : כתרים  ששלשה נזירות מענין  כ ֵֶ

הגדולה  סימן והעטרה המלכים. אותו ונושאים  הממשלה סימן הכתר שונות . בצורות העשויים 

והוא והפרושים החכמים  אותו לובשים  הכבוד סימן ונזר ארץ . ונכבדי  שרים אותה לובשים

" "נזירותמלשון ענין והוא ההמון. משאר ופרושים  נזורים שהם  הּקד ׁש" נזר ל)"ציץ  לט, (שמות ִֵֶֶַֹ

עליו " אלהיו מ ׁשחת ׁשמן נזר יב)"ּכי כא, רא ׁשֹו"(ויקרא על  אלהיו נזר ז)"ּכי ו, "(במדבר ואּקח. ְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

רא ׁשֹו על אׁשר י)"הּנזר  א, "(שמו״ב הּנזר. את עליו יב)"וּיּתן  יא, משמשים(מל״ב היו שהמלכים  ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

גדולה  ממשלה המעלות , ג' בהם  שיש לפי בנזר. ופעם  בעטרה, פעם בכתר, פעם  כתרים; בג'

ג שהוא  ואפשר הזמן. צורך  לפי  אחד בכל  משמשין  והיו ""וכבוד, ענין  אחיו כ נזיר "ּולקדקד ְְְִֶָָֹ

טז) לג, מ(דברים וב[אות] אחיו. על  בנימוסין מוכתר יוסף ""שהיה מפעל  ּכארּבה ם נחום"מּנזרי) ְְִִֶַַָָ

יז) נזר .ג, נושאי  דהיינו

" הדבר ראש את  מקיף  דבר כל נקרא הראש את  מקיף "זרשהנזר  כמו עליו " וע ׂשית  ְִֵָָָָ

סביב זהב  יא)"זר כה, "(שמות ""נזרמלשון מדה איזה יקרא הקף  מלשון וכן ""זרת. ארּכֹו, זרת  ְִֵֶֶָָָָ

רחּבֹו טז)"וזרת  כח, "(שם והפעל  זרוע . או ראש כהיקף מקפת  מדה זריתדהיינו ורבעי  "ארחי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָ

ג) קלט, "(תהלים שם  עליו שיורה המעלותיי פרישות  שמענין ויתכן  כנזר. בהם  מקיף "נזרכלומר

""ג שם ענין ""אזורכ חגורה. לשון ּבמתניו , אזּור עֹור  ח)"ואזֹור  א, ּבמתניהם"(מל״ב אזֹור "וּיאסר ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹ

יח) יב, חלציו "(איוב כז)"אזֹור ה, ּפׁשּתים"(ישעיה א)"אזֹור יג, ּבמתניהם"(ירמיה אזֹור (יחזקאל"חג ֹורי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָ

טו) והפרישה כג, הנזירות ענין שהוא והזריזות, הגבורה לסימן  אותו שחוגרין  חגורה מין  והוא 

כמו  והזריזות  הגבורה שימוש אצל תמיד בפעלים בא שלפיכך הגבורה. לענין העם  משאר

חיל" אזרּו ד)"ונכׁשלים ב, חיל"(שמו״א המאזרני לג)"האל יח, ּבגבּורה "(תהלים ז)"נאזר  סה, (שם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

התאּזר" א)"עז צג, חלצי"(שם כגבר ג)"אזר-נא לח, אל(איוב [אות ] ובלי  ."" הנוספת חילף וּתזרני  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ)"ל ּמלחמה  כב, "(שמו״ב ענין אזירות  ומלשון "זריז . התלמוד שבלשון ונשכר" נ,"זריז (פסחים ְִַָָ

מתעצל .ב) ואינו שלפניו הפעולה אל חיוני וכח  בגבורה נאזר  דהיינו ,

"השיתוףזר העדר על יורה כך העיוניי  היחוס בבחינת שיתוף העדר על " ְְֵֵֶֶָ

" פעל והוא המקומיי. היחוס  "זרה בבחינת כמו והניפוץ הזריה על המורה הּמים" על-ּפני  "וּיזר ְִִֵֶַַַַ

כ) לב, בּגֹוים"(שמות אזרה לג)"ואתכם כו, הּלילה "(ויקרא הּׂשערים את -ּגרן ב)"זרה ג, .(רות ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּבארצ ֹות" כז)"ּולזר ֹותם  קו, ּובּמזרה "(תהלים ברחת  כד)"זרה ל, ּתזּורה "(ישעיה לט,"רגל (איוב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

"טו) לשון ע"זרותכולם  נעשו אחד, במקום שותפים  שהיו שזה לזה ". זה זרים הניפוץ י

המקומיי . היחוס ומבוטלים

" העיטוש ""זריקרא ּפעמים, ׁשבע עד הּנער  לה)"ויזֹורר ד, זרית(מל״ב שהוא  זריה לשון ְְִֵֶַַַַַַָ

ע ומתנפץ  המתמצה האף מ"ליחת ה[אות ] בתוספת  זריה ומענין  העיטוש. ""י  שם "זרםם  ְֶֶּכזרם"
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ּכּבירים מים  ּכזרם קטב , ׂשער  ב)"ּברד כח, "(ישעיה ּברד. ואבן וזרם  ל)"נפץ ל, "(שם סּוסים. וזרמת  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

כ)"זרמתם כג, ומתנפצים(יחזקאל מתפזרים  בריבוי  הנשפכים שהמים  וניפוץ, זריה לשון  כולם ְִָָ

" ובפעלים והנה. עבֹותהנה מים  יח)"זרמּו עז, "(תהלים יהי ּו. ׁשנה ה)"זרמּתם צ, "זרמתם"(שם ְְְְִִֵַַָָָֹ

" וכענין שינה. כמו הם כשעברו זורם, שאתה שנים  אלף  לומר ורצה שנים אלף על ֶֶזרםמוסב 

עבר י)"מים  ג, ג(חבקוק זרם  ובא  המ". תוספת  בלי  ""כ כמו זריםם  מים  וׁשתיתי קרּתי  "אני ְְֲִִִִִִִַַַָָָָ

כד) יט, "(מל״ב נֹוזלים. קרים  זרים יד)"מים יח, "(ירמיה להיות  ראוי זרמיםשהיה אלאמים  " ְִִִִַָָ

" ששם  מזרםשלפי וה[אות] זריה מלשון בעצמו המ"" כאן  נחסרה נוספת, הנוספת"ם ם

מ ה[אות] אך  ""ונשארה שמלת  או הרבים. סימן "זריםם משקל  על  שם -התאר ""קדים" רּוח, ִַַ

ח)"קדים ד, "(יונה שם  זרימה ומענין  זרים. של מים ּומזרֹותוהיינו ""מזרים קרה , "ּומּמזרים  ְִִִִַַָָָָָָ

ט) לז, ּבע ּתֹו?"(איוב מּזר ֹות לב)"התציא  לח, יזרמו (שם ההוא המזל  שבממשלת  זרימה. מלשון ְֲִִַָֹ

בעולם . מים  שטף ויהיה עבות  מים

" "זריה מן  ""מזור" מזֹור. מּכם  יגהה יג)"ולא ה, ּתחּתי"(הושע מזֹור (עובדיה"יׂשימּו ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ו) "א, למזֹור, ּדינ ּדן  יג)"אין  ל, ומפזרין(ירמיה שזורין סממנים  מיני של  אבק של רפואה מין והוא  ְִֵֵָָ

" והפעל  וחבורה. מכה חּבׁשּועל ולא זרּו ו)"לא א, רפואה (ישעיה של אבק נתפזר  שלא  דהיינו ְָֹֹֹֻ

" כענין מכתם. הרׁשתעל מזרה ח ּנם יז)"ּכי  א, תבואה (משלי גרעיני ושאר חיטין  מלאה דהיינו ְִִֶָָָָֹ

" וכן כנף. בעלי  שיצודו  כדי  בתוכה גפריתשזורין  נוהּו על טו)"יזרה יח, .(איוב ְְִֵֶַָָֹ

" "זריה מענין  שם  "זהר" יתירה. ההארה להוראת  החׁשמלה " ּכעין זהר (יחזקאל"מראה ְְְֵֵַַַַַָֹ

ב) "ח, הרקיע. ּכזהר ג)"יזהרּו יב, מנפץ(דניאל שהאור מה שכל  האור. ניצוצי ותפוצת זרית  והוא ְְִִַַַָָֹ

" בפעלים זהר  ומן ביותר. מאיר הוא כך  ביותר, הח ּקיםניצוציו את אתהם  יח,"והזהרּתה (שמות ְְְְִִֶֶֶַַָֻ

"כ) בסימן  תמיד עברי בלשון בא הוא אבל  זהר. אתהםלשון החקים"והזהרּתה שיהיו לא , ְְְְִֶֶַָ

" לומר לו היה כן  שאם  להם  להםזוהרים  "(בדאטיטף)"והזהרת אמר אבל שיהיו אתהם. דהיינו "

הענינים . דקדוקי בכל וידיעתם  הכרתם ניצוצי  שיתפוצצו והתורות  החקים  בהשגת  זוהרים הם

בכח מונח הדבר שהבנת העיון , מצד נכון לפרש 399והוא שצריך אלא המובן. בכח לא המבין 

אמר לפיכך  שבמובן. הענינים חלקי  כל על  המבין כח  ניצוצי  שישלטו כדי  ולדקדקו הדבר 

אתהם" זהירים"והזהרת  המקבלים יהיו כן  ידי שעל החוקים עניני  דקדוקי כל שיפרש דהיינו ,

" ולשון הּתֹורתבהם. ואת החּקים "400"את ואתכלשון הּמדּבר  קֹוצי את ּבׂשרכם את  ודׁשּתי  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻ

ז)"הּברקנים ח, "(שופטים וכן  יאׁשמ ּו. ולא אתם י)"והזהרּתם  יט, מ ּמּני"(דהי״ב אֹותם  "והזהרּת ְְְְְְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ג, הזהרּתֹו"יז)(יחזקאל יח)"ולא ג, העם"(שם את ג)"והזהיר  לג, באקוזאטיף .(שם ובנפעל401הכל  ְְְְְִִִֶַָָֹ

נזהר" ולא הּׁשֹופר ד)"קֹול לג, "(שם בדבר. זהיר שיהיה בעצמו עשה שלא דהיינו עומד , ּגםפעל  ְְִַַָָֹ

ּבהם נזהר יב)"עבּד יט, "(תהלים עֹוד. להּזהר ידע  יג)"לא ד, את(קהלת מזהיר להיות  דהיינו ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ביכולת .399. פוטנציה,

"את ".400. מלת  תוספת  כאן מבאר הרב

האוביקט .401. הנשוא , לציין הלשון  במדעי מלה
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והיוצא נזהר"402עצמו. לא ו)"והעם לג, ע(יחזקאל נזהר  שלא שופר ."דהיינו בתקיעת  הצופה י  ְְִָָָֹ

" עברי בלשון ההתראה כי התראה, ענין  האזהרה ""עדותואין כמו האי ׁש. ּבנּו העד "העד ִִֵֵָָָ

ג) מג, ּבעם"(בראשית העד כא)"רד יט, ּבבעליו "(שמות כט)"והּועד  כא, היא(שמות האזהרה אבל  . ְְִֵֵָָָָָָ

חז  וכלשון  עליו, לבוא  העתיד בדבר והכרה הארה לו שיהיה למקבל, זהר  ""נתינת  עונשיןל אין

מזהירין כן אם  ב)"אלא נו, "(סנהדרין מנין?. אזהרה שמענו, ב)"עונש נד, .(סנהדרין

" בין "זריה הפרש כי ונפוץ . לפזור  התרשלותפזור" מצד הדברים  פזור על נאמר  "

שאינו  מי יקרא  שלפיכך מפוזרים. או מקובצים  יהיו אם חושש שאינו קבוצם, על ההשגחה

" תחתיו שישארו וחפציו מעותיו על ""פזרןמשגיח כמו לאביֹונים, נתן  ט)"ּפּזר קיב, "(תהלים י ׁש, ְִִֵֶַַָָ

עֹוד ונֹוסף כד)"מפזר יא, "(משלי העּמים, ּבין  ּומפרד  ח)"מפּזר  ג, ו (אסתר ו זריה ". עלנפוץ"" נופל " ְְְְִֵֵַַָָָָֹֻ

שמתכוון אם אופנים, מב ' נמשך והוא מפוזרים. הדברים שיהיו כשמתכוין בכונה הדברים  ַָָפזור

מרוחקים הדברים  שיהיו שמתכוין או הקורבה, ביטול על ומקפיד מקורבים  הדברים יהיו שלא

" לשון ונופל ההרחקה. קיום  על  כמבוארזריה ומקפיד  שהוא הקורבה ביטול אל הכוונה על "

" לשון  ההרחקה קיום  אל הכונה על ונופל שבדברים . היחוס  שתוף הפסק דהיינו נפוץלעיל, " ַָָ

אע מזה זה הדברים  שרש "רחוק עיין  לגמרי שביניהם היחוס  עדיין נתבטל לא כן ידי  שעל פ 

ונפץ"פץ" פזר  זרה, שמות לפיכך קבוצם. והעדר הדברים פזור  שבהן השוה שהצד שלפי אלא .ְֵֶ

זה. במקום זה לפעמים משמשים

RQ

חי"ת  אות

שצריך נעלם בענין או נסתר במקום  המציאות והוא והחבאה, ההסתר על מורה פעל ,

" כמו למצאו ואׁשּתֹוחפוש האדם ח)"וּיתחּבא ג, לברח"(בראשית נח ּבאת  כז)"לּמה לא, כלומר(שם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

" בו. ארגיש שלא הבריחה אל  והכנתך ענינך והחבאת ׁשּמה העלמת טז)"ונחּבתם ב, חבי"(יהושע ְְֲִֵֶַָָ

רגע כ)"כמעט כו, "(ישעיה הלב פנימיות ונקרא ""חב. עוני. ּבחּבי  לג)"לטמ ֹון לא, כלומר(איוב ְְְֲִִִִֶַַֹֻ

" הענין  מזה לאור . יוצא בלתי ונעלם נחבא עּמיםלהיות חבב ג)"אף לג, החבאה (דברים מלשון ִֵַַֹ

" כענין לבבו. בסתר אותם שמחבא הח ּביאניבלב, ידֹו א)"ּבצל  מט, "(ישעיה ּתסּתירםוכענין ְְְִִִֵֵֶַָָ

ּפני כא)"ּבסתר  לא, ּבסּכה "(תהלים יצ ּפנני ה)"ּכי  כז, .(תהלים ְְְְִִִֵֵֶֶָֹֻ

" ו חבה ענין חז חביב"" שבלשון במצפוניית"" הדבר זכרון  שמחבא  החבאה לשון ל ,

" ושם-התאר  הלב . "חביוןומקורי משקל  על ""עליון" עּזה . חביֹון  ד)"וׁשם ג, ומגזרת(חבקוק . ְְֶָֹֻ

"חבא" שם  "חוב" כמו מלוה לשון י ׁשיב" חֹוב  ז)"חבלתו יח, ג(יחזקאל פעל". כי  החבאה מלשון כ  ֲִָָֹ

פעל-יוצא .402.
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" יקרא ""לוה ההלואה ע ּמי, את  ּתלוה ּכסף כד)"אם כב, "(שמות יקרא עצמו והחוב ,"משא. ְִִֶֶֶֶַַ

מאּומה " י)"מּׁשאת  כד, "(דברים ּברעהּו, יּׁשה ב)"אׁשר  טו, יקרא(דברים להחזירו החיוב ובבחינת . ְְֲֵֵֶֶַַַָ

""אשם" יקרא ההלואה של  התכלית ובבחינת הדחק."חוב. מפני  הלוה את החביא שהמלוה ,

" שנקרא או הדוחק. מפני נחבא שנעשה הלוה בבחינת  מחבאחובוזה שהוא המלוה בבחינת  "

" כי הם , איפה עוד  יודע  ואינו הלוה ברשות  ניתנה מעותיו להוצאה א)"מלוה פד, ואילו (כתובות ְִָ

לפניו. גלוים  היו ברשותו נשארו

"חוב" פעל הלשון בעל עשה "ל ּמל ראׁשי  את  י)"וח ּיב ּתם  א, את(דניאל שתעשו פירוש ְְִִֶֶֶֶַַֹ

ראוי יותר שהיה מליצה דרך  והוא להחזירו, אני  וצריך  המלך מאת אצלי חוב הוא כאילו ראשי 

" למלךלומר ראשי את  "והאשמתם מלשון וחז "אשמה " ."" בלשון השתמשו כלחובל להוראת  "

" כגון לקבל, או לעשות  האדם על המוטל החיוב  ממוןמיני ממון;חייב לשלם  צריך  לומר רצה "

כרת" ""חייב מיתה , ז "חייב  דרכם כן כי ומיתה. כרת לקבל דהיינו הבלתי", במלה תמיד לשמש ל

" מלת כענין  הכתוב, בלשון כך כל  ושכיחא "פטורמצויה מענין שהוא רחם" יב)"פטר  יג, ,(שמות

מים" יד)"פוטר יז, "(משלי ומלת "זקּוק . מלשון ּבאזּקים" א)"אס ּור מ, רבות .(ירמיה לאלה וכדומה ִִִָָ

ההמון . בפי  כך כל מצויות  הבלתי  במלות  תמיד לשמש צחות ודוברי  מחוקקים דרך  זהו כי

" "חבאמגזרת  מחבת  שם  הּמחבת" על  מנחה ה)"ואם  ב, מחבת"(ויקרא ועל  "ב ּמרח ׁשת ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָ

ט) ז, ּברזל"(שם ג)"מחבת ד, "(יחזקאל נקרא בו שמטגנין כלי מין  עמוק,מחבת. שהוא שם  על " ְֲֶַַַ

הכיסוי מצד נחבא שבתוכו מה שכל כסוי לו שיש כלי שהוא  או העין . מן נחבא שבתוכו ומה

" יקראו במחבת שעושין  הטיגון ומיני ""חבתיםשעליו. החבּתים. מע ׂשה לא)"על ט, .(דהי״א ֲֲִִֵַַַ

" "מחבתומגזרת  עץ  של  הן  חרס של הן  צדדיו, בכל המכוסה כלי  כל יקרא ""חבית" אדם. שובר

החבית א)"את  קמו, "(שבת יין, של א)"חביות כד, "(נדרים של פשוטו דקדוק לפי  זהו ."מחבת.

בש  א)ס "אולם סג, ז (מנחות ודקדוקם  כסוי . לו אין  גם עמוק, אינו שהמחבת  להיפך, ל"אמרו

" בלשון  תמיד שאמר לפי ""עלנכון  ּמחבת. על  וכו' יג-יד)"מנחה ו, "(ויקרא ּבּׁשמן, מחבת  "על ְֲֲִֶֶַַַַַַַָ

יד) ו, לא(ויקרא בלבד מקדש של שהמחבת  אולי עמוק. לא פשוט, שהמחבת  שיורה ממה שזה

אע חול. של מחבת בצורת  מחבתות  שאר  מכל משונה עצמו בפני  כלי מין  והיה עמוק פ"היה

כסוי . בעלת או עמוקה היתה חול של שהמחבת

 וההפרש העלם. צנע , גנז, הסתר , צפן , טמן , חבא, כגון : ההחבאה, על  מורות  שמות

" כי איפה חבאביניהם  יודע שלא לתכלית במקום דבר ביאת דהיינו גופא, ההחבא על מורה "ִַָ

בהם שיש דברים להחבאת  תמיד ישמש לפיכך שכליית  תחבולה הוא  המעשה שזה ולפי  הוא.

" ופעל שכלי . ונפש חיים  הדברטמןרוח  שיתחבא שאפשר החבאה מאופני אופן על מורה "

פעל וישמש נחבא. והוא דברים  שאר  בתוך  עצמו שישתקע  ואפשר נחבא, ויהיה הדלת אחורי 

"טמן" הנחת  עצם ואין דברים . שאר בתוך  השקיעה על השקיעה טמן" על  אם כי  ההחבאה על  "

" כמו בו טמון  שהדבר הדבר אותו ההטמנה עם  תמיד יזכיר  שלפיכך  דברים , ְְִֵַוּיטמנהּובשאר

יב)"ּבחֹול ב, חֹול"(שמות טמּוני  יט)"ּוׂשפני לג, העץ"(דברים ּבפׁשּתי ו)"וּתטמנם  ב, והּנם"(יהושע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֻ

ּבארץ כא)"טמּונים ז, בעלי(שם לשקוע  דרך שאין חיים רוח בהם  שאין דברים על רק ונופל  . ְִֶָָ
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" כגון גדול לצורך  לא אם דברים  שאר  בתוך ּבפחיים  העץוּתטמנם  ו)"ׁשּתי ב, פקוח(יהושע שהיה ְְְְִִֵֵֵַָ

" בשרש ומבואר ""טםנפש. ופעל גצפן. ההצנעה "" על אם כי  ההחבאה על הנחתו עצם  אין  כ 

" כמו יוזק שלא כדי  אם משומר, ירחיםבמקום ׁשלׁשה ב)"וּתצ ּפנהּו ב, הענין(שמות שאין ְְְְִִֵַָָֹ

נמצא שהוא יודעים  המצריים היו אילו כלום לה מועיל היה לא שההחבאה אותו, שהחביאה

שלא מוצנע  במקום אותו שהצפינה הענין  אבל כרחה, בעל למסרו צריכה היתה מקום באיזה

" כמו לבוא  העתיד לתועלת  ההצפנה שתכלית  או בעולם. שישנו כלל המצרים רבירגישו ַָמה

ּליראי צפנּת אׁשר   כ)"טּוב לא, "(תהלים כמו רעה ממנו שימשך  לתכלית  או אֹונ ֹו, לבניו "יצ ּפן  ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

יט) כא, "(איוב בשרש עוד ."צףויבואר

"גסתר מי"" וההתגלות . הפרסום  היפך על אם כי  ההחבאה על  הנחתו תחלת אין  כ

" שהוא עליו יאמר נגלה ""נסתרשאינו כמו ּולבנינ ּו, לנ ּו והנגל ֹות אלהינּו, לה' (דברים"הנסּתרֹות ְְְְֳִִֵֵַַָָָֹ

כח) "כט, נטמאה , והיא  יג)"ונסּתרה ה, ּתמצא(במדבר שלא עצמה את  שהחביאה לומר רצה שאין ְְְְְִִִִֵָָָָ

" וכן  תתגלה. שלא לומר רצה רק אותה, ּבּסתרכשיחפשו רעהּו כד)"מּכה כז, "(דברים ופעל  "גנז . ֵֵֵֶַַָ

בפעלים נמצא ולא בו. ממשמשין  הכל יד יהיו שלא יקר, דבר הצנעת  על הוראתו תחלת 

" לבד. השם  רק הּמלבמקרא  ט)"ּגנזי ג, "(אסתר ּברמים, כד)"ּובגנזי כז, בלשון(יחזקאל אך . ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ

" פעל, ממנו עשו גניזה התלמוד א)"טעון נב, זרה "(עבודה יגנזו , אלו ב)"הרי  קג, "(שבת ושם "צנע.

יקרא גדול , ופומבי בפרהסיא  לא וחשאי, במתינות כשמתנהג המדותיי , המתינות  על הנחתו

""צנוע" חכמה . צנ ּועים ב)"ואת יא, אלהי"(משלי עם  לכת  ח)"והצנע ו, שבתלמוד(מיכה אלא . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

" פעל "צנעשמשו הצפנה, ללשון ולדוגמא" לזרע  ב)"המצניע  צ, המצניעין״),(שבת כדרך הצניע (״שלא

כמוהו "[ ומצניעין  להצניע הכשר ז כל דרכם זה כי ב )]. עה, שבת  – במלה "" לשמש תמיד ל

" פעל  אמנם לעיל . שנזכר כמו המקרא  בלשון כך כל רגילה העדרהעלםהבלתי  על  הונח "ְֵֶ

" כמו נעלם , שהוא עליו יאמר נודע הבלתי  דבר טמאהידיעה, והּוא מּמּנּו ב)"ונעלם  ה, (ויקרא ְְְִֵֶֶַָ

" טמא. שהוא ידע  מהםשלא  א)"והתע ּלמּת כב, ויתבאר(דברים יודע. כלא עצמו שיעשה דהיינו ְְְִֵֶַַָֹ

" הידיעה,"עלבשרש מן או העין מן והעלמתו הדבר הס ּתר השמות , באלה השוה שהצד ולפי  .ְֵֶ

ג כולם החבאה."ישמשו ללשון כ

, ביניהם הפסק ויש לזה זה השייכים  דברים  כאן  כשיש הדבקים  בין הרוח על  מונח ֶַשם.

" ההוא ההפסק ""חגיקרא הדברים  ב ' בין ההפסק יקרא עצמו שבבחינת אלא "רוח. כמו ורוח" ְֶֶַַ

עדר ּובין עדר ּבין  יז)"ּתׂשימּו לב, "(בראשית מעכברוחמגזרת ואין  רוחה כאן שיש דהיינו " ְִֵֵֵֵֶֶָָָ

הדברים היו הפסק כאן  היה לא שאילו ההפסק, שסביב הדברים בבחינת  אכן שם. ְֵֶמלהתנועע

" ההוא ההפסק יקרא אז ממש, אחד ""חגדבר  המועד יקרא כך  מתוך ההפסק חג. שהוא  לפי "

הפסק  אינו השבת שיום  ביניהם. המועד חל לא אילו זה עם  זה רצופים שהיו המעשה, בימי

מחדש. השבוע  מתחיל ואחריו המעשה, ימי סוף הוא כי  המעשה ג403בימי חל החג כ"אבל 

" נקרא  לפיכך מלאכה, לענין  השבוע  בימי  הפסק ועושה השבוע, ימי  ּבקע"חגבתוך  יקרא  וכן  .ֶַ

שמות 403. על  החיים" "אור עטר, בן ר"ח כתב לזה יא )קרוב  .(כ,
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" ""חגהסלעים ובריבוי ""חגוי, הּסלע. ּבחגוי טז)"ׁשכני מט, הּסלע"(ירמיה ּבחגוי ב,"י ֹונתי (שה״ש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

"יד) ואומר  אחד. גשם  שהוא בסלע  הפסק עושה שהּבקע  שם  למצריםעל  יהּודה אדמת  והיתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

יז)"לחּגא יט, אדמ(ישעיה שיהיה שיהיה דהיינו הארצות , לשאר מצרים  בין  הפסק יהודה ת  ְְֵֶָָ

ע ארצות, שאר עם  שייכות  לו משיהיה מעוכב  אח"מצרים עד המפסיקה יהודה אדמת כ"י

" אז ה', אל ועבד ּושישובו ּבא ּׁשּור; ּומצרים ּבמצרים, א ּׁשּור ּובא  אּׁשּורה, מּמצרים מסּלה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָתהיה

אּׁשּור את  כג)"מצרים  יט, ההנדסה (שם כלי  מין יקרא וכן  לאשור. מצרים  בין  יהודה אדמת  כי  ְִִֶַַ

"מחוג" יתארהּו" יג)"ּובּמחּוגה מד, מחוג(שם נקרא ונסגרים, הנפתחים ירכים  ב' בעל  כלי והוא ְְֳֵַָָ

העיקר הוא הזה שההפסק אותם , כשפותחין הירכים ב ' בין שנעשה והרוח ההפסק שם ֶַעל 

הדברים . מרחקי מגביל שהוא הכלי בזה המבוקש

"חוג"" הארץ, ח ּוג על  כב)"הּיׁשב  מ, הם(ישעיה שהשמים בשמים. היושב  היינו ֵֶַַָָֹ

וכן צדדיו. משני בדבר  התופס כמחוג צדדים  משני  הארץ  בכדור תופסים שהם הארץ , חוג

"יתהּל ׁשמים יד)"וחּוג  כב, התחתונים(איוב לשמים  כמחוג  שוב שהם העליונים שמים היינו ְְִִַַָָ

" ודלוג קפיצה יקרא מושאל ובלשון בהם . אשר פסיעות"חגגולכל  הקופץ שעושה שם על ,

" ענין  והוא גסה. פסיעה ברגליה שעושה כמחוגה, ּכּׁשּכֹורגסות  וינּוע ּו כז)"יחֹוּגּו קז, (תהלים ְִַָָ

ומדלגים חוגגים בעצמו הספינה שבעלי או כמחוגה. פסיעות  ועושה לגל מגל קופצת שהספינה

""ע וכן הספינה. תנועת  וחגגיםי וׁשתים  טז)"אכלים  ל, לומר(שמו״א רצה או מרקדים. כלומר ְְְְִִִֹֹֹ

חג . כבימי  בסעודתם  ומתענגים שמחים שהיו

אל ה[אות] בה נתוספה זעירא מלה שהיא ולפי  האחדות . על מורה המספר ף"שם

" ג"אחדויאמר  ונמצא  אל". בלי ""כ אחדף  את חד  ל)"ודּבר  לג, "(יחזקאל יקרא  היחיד הזכר ,"אחד. ְִֶֶַַַ

" תקרא היחידה דליאחתוהנקבה [אות] בהעלם להיות"" ראוי שהיה בדבור  המובלעת השרש ת 

""אחדת" שם זה כמו "בת. לומר שראוי  "בנת" מן ""בן" ומגזרת הדליאחת. שנחסרה אמר"" ת 

מאּלה " מאחד אח י)"וע ׂשה יח, האל(יחזקאל שוב  תפול  ובפעלים מאלה. מאחת  אחת  ף"דהיינו ְֵֵֵֶַַָָָ

" ויאמר באחד ּכבדיהנוספת  ּתחד  ו)"אל מט, "(בראשית לומר יכול כבודישהיה תאחד  דהיינו "אל , ְִֵַַֹ

" וכן  נבדלים . דברים כשני  רק כאחד, נחׁשב  שלא אחדות קהלם  ובין  ביני  יהיה יחּדשלא  אל ְִֵֵַַָ

ׁשנה  ו)"ּבימי ג, "(איוב כאחד. השנה ימי  עם יהיה שלא  ּבקבּורה כלומר אּתם תחד (ישעיה"לא  ְִִִֵֵַָָָָֹ

כ) גיד, ונמצא באל". ""כ הימניף כא)"התאחדי  כא, "(יחזקאל ואומר .ּביד לאחדים לז,"והיּו (שם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ

אחד .יז) שנעשו עצים  שני שהיו דהיינו

"יחיד" "יחיד את ּבנ ב)"את כב, "(בראשית והנקבה ""יחידה . יחידה , היא "ורק ְְְְְִִִִֶֶַָ

לד) יא, "(שופטים הנפש תקרא ולזה ""יחידה . יחידתי. ּכלב כא)"מ ּיד כב, יחידתי"(תהלים "מ ּכפירים ְְְִִִִִִִִֶֶַָָ

יז) לה, תקרא(שם החיונית שהנפש או כגשם . מתחלק מורכב  עצם שאיננה אחדיותה שם  על

ו יחידה " יחד, והגוף הנפש שמאחדת שם על איחידה "" שם-התאר ."" לא פעל, כ

" "יחדהפעל  או ""יחדו " י ׂשראל, ׁשבטי  ה)"יחד  לג, יחּדו "(דברים ׁשניהם  (בראשית"וּילכּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ו) "כב, בין  וההפרש ליחד. בשרש יחדו "" שהודענוך המקרה שמות  שבין ההפרש בעצמו הוא " ָ
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""בן" ששם  לאחדיחד. אחד שיתלקטו כמו יד , על יד על  הפרטים מציירים  כשאנו המתלקט , שם  "

" כנוי  הלקט מעשה על יפול לאחדים, ""יחדוהיו ושם  הרצוף .יחדו . שם  מציירים404" כשאנו ָ

זה  על יפול אחת, באגודה לפנינו עכשיו שהם  כמו להם  שחוברו האחדים  קבוץ  אחת בפעם 

" כנוי  אחת  בבת המצטייר ""יחדו הקבוץ  שמושי  בכל וכשתעיין  ו יחד. כדברי .ו יחד"" תמצא " ָָ

כלל בדרך  התועלת רב  שהוא מלבד רצוף , ציור ובין מלוקט  ציור שבין  הכללי ההפרש

ב להשם מיחסים  שאנו האחדות שבין בהפרש בפרטות  הערך  יקר הוא שאנו "הנה לאחדות ה,

" אומר הנה כי  נמצא. לשאר אחדמיחסים  ג"ה' ויאמר ."" אחדכ ""איש אחד, ""כבש לבשר, והיו

כד)"אחד ב, מאלה (בראשית אחד  שכל שווים, הם מהם  שלמעלה הרבוי שלילת שבבחינת  ,

שלמטה  הרבוי  שלילת  בבחינת שווים אינם אבל ממנו. חוץ יותר כאן  שאין  שולל האחדים

" משל בדרך שכשנאמר אחדמהם , וכחותיו איש אבריו חלקי  שקבצנו אחר  אמנם  זה נאמר  "

יותר מצאנו לא וכאשר שלם. אחד כעצם לנו אותם  והצטיירנו באמת מהם  מורכב שהוא

האחדות זה שציור יראה לא מי אבל אחד . שהוא עליו ונאמר האחדות  יחוס לו ניחס כמוהו

ציורים מהתקבץ  שלם אחד ציור עשות שהוא  לאחד, אחד  המתלקטים הציורים  ממין  הוא

היה  המין, מזה יתברך  להבורא מיחסים שאנו האחדות ציור היה ואילו שתחתיו. פרטיים רבים

תאר לא פשוט, תאר רק יתברך אליו האחדות  יחוס זה לפי והיה ליצוריו בזה שוה יתברך הוא

ממין הוא  ית' אחדותו שציור כן , הענין  אין אבל הנמצאים . שאר על והמעלה הקדימה צד על 

אחדות והוא הקודמים . פרטיים מציורים הלקט  בלי  בׁשלמּות מיד המתהוים  הרצופים  ְִֵֵָהציורים

מעלה  [היא] האחדות מין וזה שאפשר. אופן בכל הרבוי צדדי כל  השולל במוחלט, המופשט 

הרוחניים הנמצאים  שאפילו עצם . שאר בשום מצויה בלתי ית' הבורא בעצם יחידית פרטיית

ואין נבראים, שהם  מצד רוחניית  הרכבה איזה פנים כל על  בהם יש הנבדלים , והשכלים

ואופן . צד מכל  פשוט  שהוא ית' הבורא אחדות  כן  לא במופשט. מוחלט אחדות  אחדותם

" שאמר  שזה מזה לך אחדויתבאר  ה' אלהינּו ד)"ה' ו, "(דברים שאמר  למה כלל דומה יהיה אינו ְֱִֵֶֶָֹ

אחד ּוׁשמֹו אחד ט)"ה' יד, ע(זכריה שולל האחרון  המאמר שבזה ."" מלת  הרבויאחדי  אמנם  " ְֶֶָָ

על צודק פשוט  תאר רק והוא זולתו. נעבד אלוה עוד יהיה שלא  לומר ורצה ית ', ממנו שחוץ

ג יכול שהיה הנמצאים מיני  ""כל לומר פלוניכ  דבר יהיה ההוא אילו ביום אחד , פלוני  ענין  או "

" שאמר וכענין  לו. שוה דבר אז ימצא שלא לכולםיזדמן  יהיה אחד  כב)"ומלך  לז, שרצה (יחזקאל

" ענין  כך  אחד. ממלך  יותר יהיה שלא אחדלומר ה' מלתיהיה אולם  הרבה. אלוהות  יהיו שלא "

"אחד" שבפסוק ישראל" בו שמע  ומכוון בפרטות , ית ' באלוה המתעצם  מעלותיי יחוס הוא  "

והן כמוהו, עוד  שאין חוץ מצד הן  בדבר , שאפשר רבוי מיני  מכל  המסולק המוחלט אחדות 

מחלקים . מורכב  בלתי פשוט  אחד שהוא עצמותו מצד

"חד" פעל האחדות  על המורה "חדד" וליטוש, חדוד לשון חדה " ה,"חרב  (יחזקאל ֶֶַָ

"א) מרּוטה , וגם  יד)"הּוחּדה כא, חר ׂש"(יחזקאל כב)"חּדּודי מא, יחד"(איוב ּבברזל  כז,"ּברזל (משלי ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

כמחוברים .404. אחת, בבת  החלקים כל שרואים 
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יחידותיז) נקודות  שנעשה עד חרב של  פיות  שטחיות התמעטות דהיינו אחדות , מלשון  כולם 

שטחיות . להם  אע405שאין הכלים פיות יש "שכל הכי  אפילו יפה וכורתים  חדים  שנראים  פ

מצד והוא סכין. של חודו על אותיות  לכתוב  זריזים  לסופרים שאפשר עד שטחיות , איזה בהם 

וע הכלי. של החומר  בחלקי מרובה שטחיי עדיין ויעמוד"שהחוד החומר רבוי  יתמעט הלטישה י

" הכלי  עוקץ  כן  כמו ויקרא לקצה. מקצה השערה כחוט  דק אחד קו גחודעל  דקות"" מטעם כ

חז  בלשון רק שמוש ממנו נמצא ולא דקה. אחת  נקודה רק הוא אבל שטחיי  שאינו ל"העוקץ

מחט" של תתל״ה)"כחודה רמז פו, מזמור תהלים שמעוני, "(ילקוט חד, אחד וראשו כד אחד  "ראשו

א) סד, "(חולין שם חדוד  ומענין  ""חידה . בחידת, ולא ח)"ּומראה יב, חידת"(במדבר (שופטים"חּודה ְְְְִִֶַָָֹֹ

יג) קדם"יד, מּני  חיד ֹות ב)"אּביעה עח, וחידתם"(תהלים חכמים  ו)"ּדברי א, חידֹות"(משלי "ּומבין ְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

כג) ח, ל ֹו"(דניאל חידֹות  ו)(חב"ּומליצה ב, זרותקוק במלות המכוון הענין התלבשות  חידה ענין . ְִִָ

או  אחר  בענין לפרשם שאפשר אם  בהם. המכוון  עם  ענין הפשוטה ההשקפה לפי להם שאין 

" שהם מובן, שום  בעצמן להם דמחטאשאין בקופא פילא  כדי406"כמעייל השכל חדוד  וצריך 

" המאמר מין  זה נקרא לפיכך המכוון. את  חדודחידה להשיג או השכל, פי  חדוד שצריך לפי "

השכל . עוקץ 

"חוד" שם  "חדוה " כמו שמחה לשון  יתר ֹו" ט)"וּיח ּד יח, ּבמקמ ֹו"(שמות וחדוה "עז ְְְְְִִִֶַַָֹֹ

כז) טז, "(דהי״א המקבל ,"חודמלשון  בבשר ועוקצת  חוד לה היה כאילו השמחה שהרגשת  .

" בשרש ""גלומבוארת בין  וההפרש ומרט. לטש, שנן , ""חדד, כי  עצמו,חדד; החדוד על  מורה "

" התלמוד בלשון שנקרא "חריףמה הכתוב בלשון יקרא ו "חד" ומריטה ". לטוש הונחו שנון, "

" פעל הונח וחד. חריף  שיהיה לדבר לעשות  הצריכות  הפעולות  עלשנןעל הכלי  העברת  על "

לעשות ולשלש לשנות  שצריך  השנות מלשון והוא חריף, שיעשה כדי קשה דבר  שאר או האבן 

" כמו שונה יקרא הרבה פעמים הדבר  עשית כי  מלאכתו. שתגמר עד פעמים  הרבה ּכסילכך ְִַ

באּולּתֹו יא)"ׁשֹונה כו, "(משלי בשרש וה "שןומבואר חודו "ליטוש ". על הן הכלי החלקת הוא , ְְִֶַ

" אמר כי  ועוקצין. פגימות בלי חלק שיהיה כדי שטחו, על ּוברזלוהן נחׁשת  חרׁש ּכל  "לטׁש ְְֵֵֶֶַָֹֹֹ

כב) ד, לכל(בראשית להכשירם  חלק אותם שעשה אם  כי  חריפים אותם שעשה המכוון  שאין 

וה  והוא"מריטה "מלאכה. ונקי, מצוחצח שיהיה כדי  הכלי  מעל החלודה העברת  על  נאמר  ,

" אחד במקום  יאמר לכן  מריקה. ממרטמענין מה)"נח ׁשת ז, "(מל״א אומר אחר נחׁשתובמקום  ְְְֶֶָֹֹֹ

טז)"מר ּוק  ד, "(דהי״ב בשרש ומבואר חלודה, של והרקה מריטה שניהם ."רטשענין ָ

ע ועצתו דעתו מגלה כשאדם  דעת, גלוי  על הונח ""פעל יקרא דבור ""חו י מן נגזר "חי,

ע הפנימית  דעתו שמחיה דהיינו חיות  ג"לשון  הגזרה כזאת ונמצא הדבור. תנועת  בשמות"י כ

חי" ּכל אם היתה הוא ּכי  חּוה א ׁשּתֹו כ)"ׁשם ג, "(בראשית מן שנגזר  וכענין "היה . ""הוה " מה , ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

לאדם כב)"הוה ב, "(קהלת ושמושי  ""חו . ּדעת, יחּוה ּללילה ג)"ולילה יט, אף"(תהלים דעי אחּוה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

חותכים .405. ידו שעל השטח החוד , פני רוחב  הוא

המחט .406. בנקב  יעבור  שהפיל  כמו ומופרכים, מוגזמים דברים להגיד  ענינו  ב . לח, מציעא בבא
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יז)"אני לב, באל(איוב ולפעמים  ."" נוספת ּבאזניכםף יז)"ואחותי יג, הכפרים(שם יקראו וכן  . ְְְֲִִֵֶַָָָ

" לעיר ""חוה הסמוכים  יאיר. חּות  אתהן  וּיקרא חּותיהם  את  מא)"וּילּכד  לב, מלשון(במדבר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

יקראו "מחיה " לפיכך ועופות , וירקות תבואה העיר, לאנשי ומחיה מזון מספקים  שהכפרים  ,

העיר" ."חות 

או החושים באמצעות  שכלי ענין  השגת על הנחתו והוא(הכח)פעל. הדמיון , [בכח ]

ע דבר השגת [היא] שההבנה אלא הבנה. דבר"ענין השגת [הוא] והחזיון גרידא , השכלי  כח י 

ע"ע להשיג בזה, המשל לו. מושג הדבר היה לא שבזולתם והדמיון , החושים הקׁשים"י ִֵֶי

ולחקוק  מופשט. ציור ויקרא  הבנה הוא עגול, איננו והמרובע מרובע , איננו שהעגול שכליים 

ע ולהשיג  מרובע  וצורת  עגול צורת  וכן"בדמיונו מתחלפים , דברים  ב ' והמרובע שהעגול  כן י

ע ולהשיג הנייר על המצויירים ומרובע  עגול  בצורת על"להביט מתחלפות, צורות  ב' שהם כן  י 

" לשון  יפול ההשגה ""חזיוןאותו ויקרא  מוחשי, להשגת"ציור מוכשר יותר  הראיה שחוש ולפי .

" פעל  ישמש לפיכך החושים , שארי  מכל יותר מופשטים שכליים עלחז ענינים  לפעמים  "

כמו  במופשט , שכלי  ענין איזה להשיג  הכוונה כשתהיה בפרטות הראיה חוש השתמשות 

ּבּכֹוכבים" יג)"החזים  מז, ּב"(ישעיה ונחזה ׁשּובי  א)"ׁשּובי  ז, יחזּו"(שה״ש ד)"עיניו יא, (תהלים ְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מיׁשרים" ּתחזינה  ב)"עיני יז, עינינ ּו"(שם ּבצּיֹון יא)"ותחז ד, "(מיכה וכענין הרּבה . ראה ול ּבי  ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ודעת טז)"חכמה א, "(קהלת שם הענין  ומזה "מחזה . כמו בנין  של מחזה " אל ד)"ּומחזה ז, (מל״א ְֱֱֱֶֶֶֶַָָָָָָָ

התלמוד בלשון  ונקרא ענין. איזה ידה על  להכיר כדי  הראיה אל הבולטת בבנין צורה מין שהוא

""חזית" מבחוץ, חזית  א)"ועושה ב, בתרא אם(בבא להכיר  כדי בכותל צורה איזה עשית  והיינו ִַָ

ג והוא לא. או שותפין  של כותל ""הוא ענין  חזה כ ע ׂשינּו ׁשא ֹול טו)"ועם  כח, מה (ישעיה שהוא ְְִִֶָֹ

מגיע , אחד כל של  גבולו היכן  עד ידו על להכיר  חריץ או תל או עמוד ביניהם  עושים שהשכנים

" ענין  וכן  אלינו. גבולו יעבור שלא  שאול עם אנחנו עשינו ""חזותכן  עיניו , ּבין חזּות "קרן ֵֵֶֶָָ

ה) ח, "(דניאל שם הענין  מזה גם  עין . למראה וגס עב  גדול קרן  ""חזה והוא החזה , את "ולקחּת ְְֶֶֶַָָָ

כו) כט, הּתנּופה "(שמות יד)"חזה י, בהמה (ויקרא של  והידים הצואר  שבין השמן  השטח והוא  ְֲֵַָ

לא . או ׁשמנה הבהמה אם ביותר עליו משגיחים והטבחים  עין , למראה הבולט ְֵָשהוא

" הנקודות , משאר בהבדל אליו תנועתו את  מיישר שהאדם ההיא הנקודה ."מחוז תקרא

חפצם" מחֹוז אל ל)"וּינחם קז, חזיון ,(תהלים "407מלשון  העםכענין  מּכל תחזה יח,"ואּתה (שמות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

"כא) של לשונות  שארי כל אמנם שאריחז . שמוש על בין  הראיה שימוש על בין  משמשים  "

" כמו שכלי. דבר בהשגת המדמה כח שמוש על ובין חילהחושים אנ ׁשי העם  מּכל תחזה "וא ּתה ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָ

כא) יח, בדמיון(שמות ומשער  ושומע רואה שאתה מה כל אם  כי בלבד  הראיה שמוש דוקא שלאו

" כענין  והוא הללו. המדות  כל בהם "חזוןשיש נבואה. של חזה " אׁשר  אמֹוץ  בן יׁשעיהּו "חזֹון ְְֲֲֶֶַָָָָ

א) א, בכח(ישעיה או בפועל  אם  ודבור, קול  איזה שמיעת או ומראה צורה איזה ראית והוא .ַ

" לילה. חזיון הנקרא בחלום , או בהקיץ אם  לילה הדמיון, מחזינֹות  יג)"ּבׂשעּפים  ד, ּבכל"(איוב ְְְְִִִֵֶָָָֹ

להגיע .407. מתכוין הוא שאליו  היעד אל מבטו ׂשם  ההוא  ָשההולך 
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וחלמֹות יז)"חזֹון א, "(דניאל נקרא ""חזוןהכל המפעל ושם  שם-התאר . והוא "מחזה , דבר" היה ְֲַַָָָֹ

ּבּמחזה  אברם  אל  א)"ה' טו, האלהים"(בראשית את יא)"וּיחזּו כד, יחזה "(שמות ׁשּדי (במדבר"מחזה ְֱֱֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

( טז "כד, המקרה ושם ""חזות. הּכל, חזּות  לכם  יא)"וּתהי כט, "(ישעיה הפועל ושם ""חוזה . ח ֹוזה , ְִֶֶַַָָֹ

יא)"דוד כד, "(שמו״א הח ֹוזה , כט)"גד כט, .(דהי״א ִֶַָָ

" פעל "חז שיורה פעל ממנו נגזר  הרוחניית התפיסה על ה[אות]אחז " בתוספת "

שהוא"אל בנתפס, הדבר מן  חלק לתפיסת הרוב  על וישמש הגשמיית , התפיסה להוראת  ף 

" בין  לתפש ההבדל ""אחז "" שפעל הןתפש . בכולו הן כלל, בדרך הדבר תפיסת  על מורה "

" בשרש ומבואר ""פש במקצתו. ופעל  ידו אחז . שעל [מ]הדבר , חלק תפיסת על בהפרט מורה "

" כענין כולו. הדבר ענין ,חז נתפס זולת  ענין תפיסת שהוא ממנו שנגזר היותר408" החלק דהיינו

" התפיסה. אל וראוי  ּבקרניו נבחר  ּבּסב יג)"נאחז כב, ע ׂשו "(בראשית ּבעקב אחזת כה,"וידֹו (שם ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבזנב ֹו"כו) ד)"ואחז ד, החמ ּׁשים"(שמות מן אחז ל)"אחד לא, "(במדבר ענין כן גם  אחזתשהוא ְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָֹֻֻ

ז)"נחלה  כז, "(במדבר קבר, ד)"אחזת  כג, "(בראשית אחּוזת ֹו, לג)"ועיר כה, "(ויקרא אחּוזת ֹו, "מׂשדה ְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֻֻֻ

טז) כז, "(ויקרא בה , והאחזּו ּוסחרּוה י)"ׁשב ּו לד, "(בראשית ּבת ֹוככם, ל)"ונאחזּו לב, דהיינו (במדבר , ְְְְְֲֲֵֶַָָָָֹ

ע ֹולם . אחזת  תקרא פוסקת  שאינה ותפיסה שטח . זולת בשטח רשות ֲַָֻתפיסת

" אחז" שם ""חזיז " קלֹות. לחזיז  כו)"ודר כח, חזיזים"(איוב ע ׂשה א)"ה' י, (זכריה ְֲֲִִִֶֶֶַֹֹ

" נקרא  רעם של חומר מלא שהוא ענן אחדחזיז והוא הרעם שקול בקול. קול אחיזת מלשון "

הברה  קול איננו המושך  הרעם קול כי זמן-מה. כך שימשך  עד בחבירו וחבירו בחבירו, אוחז

ומלח גפרית הרעם, חמר רבוי לפי  בזו, זו ואחוזות רצופות רבות  מקולות מורכב אם  כי  אחת 

כולם מבין ונולד זה, אצל זה סדורים  שהם  הסדר לפי מחבירו נדלק חלק שכל באויר. המצוי

ש  או זמן-מה. מושך אחד רעם "חזיז "קול מלשון רגעמחזה " באויר המתגלה הארה מין והוא "

מהר . שוב  ונעלם קטן 

לחבר הנשים  בו ישתמשו תכשיט מין  שיהיה הן הנוקב, חד  דבר  כל על מונח שם 

" כמו והרדידים ונזםהצעיפים כב)"חח  לה, ע(שמות הנאסר  את האוסר  כבל  מין  הנוקב"או דבר  י ֶֶָָ

" ּבא ּפכמו חחי כט)"וׂשמ ּתי  לז, ּבחחים"(ישעיה בּסּוגר ט)"וּיּתנהּו יט, חחים"(יחזקאל ונתּתי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַַָֻ

ד)ּבלחיי כט, "(שם לחי ֹו. ּתּקב  כו)"ּובח ֹוח מ, "(איוב ּבאזּקיםוכענין א)"אס ּור מ, "(ירמיה לאסר. ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

ּבזּקים ח)"מלכיהם  קמט, "(תהלים בשרש כמבואר חץ  הנוקב"זק מלשון  קוץ מין  יקרא וכן  . ְְִִֵֶַ

""חוח" ּבּלבנֹון. אׁשר  ט)"החֹוח יד, חֹוח"(מל״ב יצא ח ּטה מ)"ּתחת לא, ּבין"(איוב ּכׁשֹוׁשּנה ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ב)"החֹוחים ב, "(שה״ש ונוקב. עוקצין בעל שהוא בו גדלה שהשושנה האילן ּבּמערֹותשהוא  ְִַַָ

ו)"ּובחוחים יג, וא(שמו״א שהוא"ב[אות] ואפשר  שם. גדל שהחוח לשטחים  התאר שכן  קמוצה, ו ֲִַָ

""ג ענין "אֹוחכ אחים" ב ּתיהם כא)"ּומלאּו יג, והיה (ישעיה החוחים. בין  השכיח שרץ מין והוא ְִֵֶַָָֹ

" להיות מפניאוחחיםראוי [ה]חסרה הכפל, אות חסרון  [מפני ] דגש [ניקוד ] וגם  שהוקל. אלא "

" שרש עיין  הגרון , ."אחאות

לו .408. הדומים נושאים ולא  בלבד , מסוים  נושא של  מחשבתית תפישה כלומר
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הגופניי ומדותיי . גופניי , חסרון: מיני  ב ' שיש המדותיי , העיוני  החסרון  על  מורה שם.

" ""מוםיקרא יקרא והמדותי  ולפעמים"חט, במחשבה. אם  כי בחוש ניכר שאינו חסרון  והוא ,

" שם "מוםישמש כמו חטא ללשון מּומם" ּבניו ה)"לא  לב, מּמּום"(דברים פני יא,"ּתּׂשא (איוב ִִֶָָָָָֹ

מּומ ֹו"טו) לר ׁשע ז)"ּומֹוכיח ט, "(משלי שם  ישמש להיפך  וכן "חט. מום . בלשון לפעמים לחּטא" ְְִֵַַָָ

הּבית מט)"את יד, השם(ויקרא ממנו להעביר  "409דהיינו וכן מום . בעל מתשהוא בחטאֹו "ּכי  ְְִִֵֶֶַַ

ג) כז, על(במדבר הבנות שיאמרו המוסר  מדרך  היה שלא בריאותו. וחסרון  במומו לומר רצה

" וכן הטבעיי. הגופני  בחסרונו שמת  לומר  רצה אבל  עבירה, של  בחטא שמת  ְִִָמּׁשבריםאביהן 

יז)"יתחּטא ּו מא, שיקרא(איוב כשם  והנה ופגומים . מומין בעלי מפניו יתחשבו ים משברי  דהיינו ְִַָ

כגוןמום" החסרון צד  על והן וכדומה, יתירה ואצבע  חטוטרת  בעל כגון התוספת  צד  על הן "

" יקרא כך וכדומה, ּופסח יפולחטאעור  וכן  ראוי . שאינו גרעון  והן  ראוי , שאינו תוספת  הן  " ִִֵֵַ

" "חטאלשון  כמו רשות של דבר על בין  אחּטּנה " לט)"אנכי לא, יחטא"(בראשית ולא הּׂשערה "אל  ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹ

טז) כ, ובי(שופטים ;" כמו ומוסר מצוה של  דבר על  וחּטאיםן רעים סדם יג)"ואנׁשי  יג, (בראשית ְְְְִִֵַַָָֹ

" יקרא המוסר מצד  הן  הטבע  מצד  הן  להיות, ראוי  שאינו חסרון כל בלי"חטאוכדומה. ונמצא .

אל ""[אות] ליף. ו)"מחטֹו כ, אחּטּנה "(בראשית לט)"אנכי לא, "(בראשית לחּטת, אחד "ּוׂשעיר-ע ּזים  ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

כד) טו, י ׂשראל "(במדבר את  החטי  ו)אׁשר יג, עצמו (מל״ב בפני  עומד עצם שאיננו למה והחטא . ְְֱֲִִֵֶֶֶַָ

רק  והנושאים , הבחינות בכל  מתפשט כללי  יחוס  שבו הגנות  יחוס אין במחשבה משוער רק

כל כענין זולתו. חסרון ולא  לזה חסרון  שיהיה נושא , זולת  ונושא בחינה, זולת בבחינה יתחלף

מצטרף עיוני  "410דבר  שם יבוא  כך שמשום והאופנים . הנושאים  בכל שוה "חטאשאינו

למ עם  הרוב  על ""בפעלים  היה 411"דאטיףד לבד אליו שבבחינה הפרטי  הנושא על להורות 

" כמו מגונה. ההוא  להפעל חטאתי  ט)"ּומה כ, "(בראשית הימים, כל  לאבי  מד,"וחטאתי (שם ְְִִִִֶַָָָָָָָָ

"לב) לאלהים, ט)"וחטאתי לט, "(בראשית יחטא, לה' ואם  וכו' לאיׁש אי ׁש יחטא ב,"אם (שמו״א ְְְֱֱֱִִִִִִֵֶֶָָָָֹ

המדיניי ,כה) המוסר מצד  נמנעים  והן אחר, לאדם  ולא מיוחד לאדם  רק מגונים פעלים שיש .

מצד נמנעים  שהן  אדם  לכל המגונים דברים ויש וכדומה. ורעים באחים  בין  הבגידה ֵכגון 

נקראים שניהם וכדומה, ומשקולות הדין עיוות ורציחה, גזלה הגניבה, כגון האלהי  המוסר

לחבירו. אדם  שבין  דברים כן ] [=גם 

ב השם  בעיני שמגונים עכו "דברים כגון הבריות, עיני ולא מצות"ה ושאר ועריות ם 

" ונקראים אסורות  ומאכלות  שעטנז לבישת כגון  למקוםחוקיות  אדם  שבין  לפיכך"דברים .

למ ב[אות] תמיד ""יבוא "דאטיףד  אמרו ענין והוא נוגע . החטא למי  לומר חטאתי" לבּד  ְְְִַָָל

ע ׂשיתי  ּבעיני ו)"והרע  נא, למחול(תהלים יכול  היית  לא  לחבירו אדם  שבין  בדבר  חטאתי שאילו . ְְִִֵֶַָָ

ז  שאמרו כמו חבירי , את  מרצה שהייתי  עד אדם"לי  שבין דברים מכפר  הכפורים יום  שאין ל 

חבירו את  שירצה עד ב)לחבירו פה, בעיניך ,(יומא והרע  לבדך לך  רק חטאתי שלא עכשיו אך  .

"מלוכלך ".409. נקרא  שהבית

אחר.410. לדבר יחסי

הפעולה.411. מקבל הנשוא,
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" ואומר שמסיים  וזהו למחול. יכול אתה זה על עשיתי ; הבריות , בעיני  ּבדברלא ּתצ ּדק ְְְְִֶַַַָלמען

בׁשפט ו)"ּתזּכה נא, אלא(תהלים לך אמרתי לא חטאתי לבדך שלך לך, שאמרתי זה פירושו: . ְְְִֶֶָ

המחילה  על מרננים יהיו ולא לי, כשתמחול ובשפטיך  בדבריך  הבריות בעיני  שתצדק כדי 

" ענין וכן אליך . אם כי אליהם  נוגע הדבר אין הלא כי לי . לשמחלת  ּכי -חטאתי  נפׁשי  "רפאה ְְִִִַָָָָָ

ה) מא, ראוי(תהלים שיהיה מבלי נפשי  לרפאות  בידך  הרי לך רק חטאתי שלא מאחר כלומר

כך . על  לערער  לאדם

" "חטאשם כמו עצמו החסרון על לפעמים בפעלים  הזה " העם  לב,"חטא (שמות ֶַָָָָ

"לא) העויתי, וישר כז)"חטאתי  לג, "(איוב כמו החסרון  תקון  על  ולפעמים  אחּטּנה . (בראשית"אנכי  ְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

לט) "לא, כענין החסרון למלאות עלי  לומר עלירצה  מחסֹור כ)"ּכל יט, "(שופטים וכן המחּטא, ְְְֵַַַָָָ

יאכלּנה  יט)"אתּה ו, "(ויקרא כלום. חסרה תהיה שלא  אותה המכשיר הּמזּבחדהיינו את  "ויחּטא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

טו) ח, הּבית"(שם את  לחּטא  מט)"ולקח יד, הלוּים"(שם כא)"וּיתח ּטאּו ח, יתחּטא"(במדבר הּוא  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָ

יב)"ב ֹו יט, הּׁשביעי"(במדבר ּבּיֹום יט)"וחּטא ֹו יט, ואטהר"(במדבר באזֹוב  נא"ּתחּטאני ט)(תהלים ,. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

" המזּבחוכענין את  יג)"ודּׁשנּו ד, "(במדבר הדשן, סלוק ׁשרׁשיה דהיינו יא)"וּתׁשרׁש פ, ,(תהלים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

תזמר" לא ד)"וכרמ כה, תע ֹולל"(ויקרא לא  י)"וכרמ ּך יט, 412.(ויקרא ְְְְְְְְִֵַַֹֹֹ

" המקרה "חטאתשם  עצמו החטא  על מורה לפעמים  רבץ" חּטאת ד,"לּפתח (בראשית ֵֶַַַָֹ

ח ּטאת ֹו"ז) ואל כז)"ואל -רׁשע ֹו ט, "(דברים שם  כגון  החטא  תקון  על ולפעמים  שלחטאת. " ְְְִֶֶַָ

" הח ּטאתקרבנות . ו)"ּפר  טז, ח ּטאת"(ויקרא אחד  ע ּזים יא)"ׂשעיר כט, והאחד"(במדבר חּטאת אחד ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

כב)"עלה  יד, ח ּטאת"(ויקרא ּתסּלף  ו)"ורׁשעה יג, כל(משלי ומקלקלת מסלפת  הלב רשעת פירוש, ְְְִֵַַָָָֹ

" וכן  חסרונותיו. לתקן רוצה שהאדם  והישרה ח ּטאתתקון  לאּמים  לד)"וחסד יד, סתם(משלי . ְְִֶֶַָֻ

ו גוי" ע"לאומים"" עובדי העולם  אומות  הרוב  על  ,"" ואמר  ּגֹויז. תרֹומם לד)"צדקה יד, (משלי ְְֵָָ

עושים שהלאומים  והחסד  צדקתו, תרוממנו צדקה כשעושה מקולקלים  שמעשיו גוי דהיינו

" "413"חטאתהוא וכן עליהם . ומגין  המכפר ּולנּדה שלהם לחּטאת  וכו' נפ ּתח יג,"מקֹור (זכריה ְְְִִַַָָָ

נדה.א) ומי  חטאת למי  נפתח יהיה טהורים מים  מקור דהיינו

" שם "חטשיורה שם ממנו נגזר  החסרון, והכשר תקון  על ""חוט" .ׂשרֹו ועד ְְִַמחּוט

כג)"נעל יד, הּׁשני"(בראשית יח)"חּוט  ב, ּכחּוט"(יהושע זרעתיו מעל  יב)"וינּתקם טז, והוא(שופטים ְְְִֵֵַַַַַַַָָֹֹ

" יקרא  בגדים . בו שתופרין  כעניןחוטהפתיל ללבישה, הבגד את  ומתקן שמחטא שם  על "

יאכלּנה " את ּה יט)"המח ּטא ו, "(ויקרא יקרא ודק ארוך  דבר דהיינו חוט סתם  כי ""פתיל. ּפתיל, ְְְִֵֶַַָָֹֹ

לז)"ּתכלת כח, "(שמות ּפתילים, ג)"וקצץ לט, "(שם יקרא  לתפירה המיוחד וחוט החוט"חוט. ומן . ְְְִִִֵֵֶ

" בתפירה העוסק האומן ""חייטיקרא יקרא שלו האומנות וכלי בחוט. שעוסק שם על "מחט,

" פעל מחט מן עשו התלמוד ובלשון  החוט. בו שמכניסין  שם  ""חטטעל בגדיש , (סוכה"החוטט

א) "יב, אחריו , ב)"מחטט עד, במחט .(חולין המקעקע  כעין ולקעקע לחפור  דהיינו ,

הפועל .412. נבנה העצם, שם שמפני הן  אלו  דוגמאות  שלוש

חטאת .413. קרבן כמו



שרשים - שלמה חשק  208

ושעל ומעמדו, תקונו על הדבר את ומקיים המעמיד  הכח  והוא החיים . על מורה שם,

הוא לפי  רבים  בלשון  תמיד השם  זה ובא עליו. עלול שהוא מה לכל ומתוקן מוצלח הוא ידו

קצתם שבהפסד כולו, הדבר חלקי על  מחולק אם  כי  שלם  אחד עצם אינו בעצמיותו, מרובה

האברים שאר עדיין  הגוף , מן  אחד אבר משל בדרך נקצץ  שאם  וקיים. חי השאר ישאר עדיין

החיים והם  זוג , כן גם  שהחיים לפי  אזנים, ידים, עינים, הזוג : שמות משקל על ובא  קיימים .

הגשם והוא הגוף של הגשמיים  והחיים  דבר , כל של היסודי הכח דהיינו הנפש של  הרוחניים 

שבמיתת הנפשיים , מחיים ונובעים  משתרשים  הגשמיים שהחיים  אלא היסודי. בנפש הדבוק

מ [אות ] תחסר ובסמיכות הנפש. תמות לא הגוף במיתת  אבל הגוף; גם ימות הרבים"הנפש ם 

" בצרחיויאמר """ פרעה י . טו)"חי  מב, "(בראשית פרעה, של הע ֹולםחיים ּבחי  יב,"וּיּׁשבע  (דניאל ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

בהקבז) ""דהיינו משקל  על העולם; של חיים  שהוא  סּוףה ים ד)"מי  יא, "(דברים מריבה , "מי ְִֵֵַָ

יג) כ, "(במדבר ."מיםשהנפרד

"הפועל"חי שם  או והוא  ," לע ֹולםכמו וחי כב)"ואכל  ג, "(בראשית אׁשר, הימים כל ְְֲִֶַַַָָָָָ

חי י ׁשי לא)"ּבן כ, "(שמו״א שם-התאר  או חי; ּכל את  כא)"להּכֹות ח, "(בראשית חי, ּכל ג,"אם  (שם ְִֵֶֶַַַַַָָ

"כ) חי, אל אל ג)"ירננּו פד, "(תהלים וברבוי ""חיים. י ׁשלם. ׁשנים ג)"חיים כב, "(שמות ּתפׂשּום, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

יח)"חיים כ, "(מל״א חיים. כג)"אלהים ה, ש (דברים לפי גאלהים". יאמר רבים לשון """ "חייםכ ֱִִִַַֹ

" יחיד, [לשון] בתפילה ולומר רבים. העולמיםבלשון  ""חי עולמים, חי אל בצר"מלך  כמו ", י  ֵֵ

מדקדקים קצת  ""ע414שהגיהו שכתוב מה הע ֹולםפ  ּבחי בצירוּיׁשבע  כי"" צורך . לאין הוא  י, ְִֵַַָָָ

" "העולםמלת  עצמו בפני  דבר המציאותוהעולמים" עולם  הוא שהעולם עצמו. בפני  דבר  "

בצר"והקב העולם  חי היטב  ונופל עולם, של  חיים הוא ""ה אבל הנצחיותהעולמיםי. על מורה " ֵ

" ביאור עיין  שהנצחיות"עלהזמניי. הנצחיות ? של החיים הוא ית ' שהוא לומר יצדק ואיך  .

" יהיה אילו ואף מקרה. לו ליחס שיצדק עד פעליי דבר שהואהעולמיםאיננו הענין  ויהיה תאר "

המופשט תאר עם המתואר העצם לחבר הלשון  תפארת זה אין הכי אפילו נצחיים , חיים יתברך 

" כי אחד. אלביחוס שם -התארמל והוא המתואר , עצם [הוא] "(אוביקטיף)" העולמים, "וחי ֵֶֶ

בצר היה הפעל"אילו תאר מופשט, תאר הוא לפיכך415,(אדברּביּום)י  יחד. לקבצם נאות  ולא ְְִֶַ

" לומר נכון  העולמיםיותר בפתחי  ג416ח"" ישנים ."שהוא בסדורים שנדפס וכמו שם -התאר כ ַ

"והוא"חיים נפסדים. לא מוחלטים שיהיו בחיים שהתנאי ואיתנו. הדבר  בריאות  ,

" הּנה ענין חי ֹות יט)"ּכי  א, "(שמות בריאות. טהרֹותדהיינו ד)"חּיֹות יד, לא"ג(ויקרא בריאות  כ ְִֵַָָֹ

והגר "י414. "ישתבח". ברכת  על לאריז"ל, חיים " עץ "פרי  וכן תמיד , מסכת  סוף המשנה על  טוב , יום תוספות
ירושלים" "שיח בסידור יד )קאפח ניקוד(עמ ' בעד  שצידדו ומקובלים  מפרשים ל"ב שפר " "אמרי בשם הביא 

עמדין יעקב  הרב אבל  מאזוז. מאיר הרב  הגאון כתב  וכן קמא )צירי . סי' ח"א יעב"ץ, שאילת  בספרו(שו"ת וכן
ארש" ישתבח)"לוח ברכת  על מט -נ  עמ' תשס "א, דאברהם"(מהד' "צלותא  ועיין פתח, ניקוד בעד (אב"דטען

קסד -קסז.צ'כנוב ) עמ' ח"א 

.415Adverb.

עמדין416. יעקב הרב  גם הכריע קמא )כן  סי' ח"א  יעבץ , שאילת  בשו"ת  וכן קכג; פסקא ארש , .(לוח
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" חי ֹותםטרפות . עד ח)"ּבּמחנה ה, ויחי"(יהושע הּׁשחין  על כא)"וימרחּו לח, את"(ישעיה היחּיּו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָ

לד)"האבנים? ג, דגן"(נחמיה ח)"יחּיּו יד, "(הושע וכן  חי. ""ּבׂשר חי, ּבׂשר י)"ּומחית  יג, (ויקרא ְְֲִִַַַַָָָָָָָָ

הּכהן" וטּמא ֹו החי  טו)"הּבׂשר יג, חי"(שם אם  ּכי  מב ּׁשל טו)"ּבׂשר ב, בריא(שמו״א בשר דהיינו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻ

" שם ענין  והוא כמו חיה כתולדתו. בהמה, בכלל שאיננה המדבריית החיה על  בפרטות  המונח "

למינ ּה" הּבהמה וכל למינּה החּיה יד)"וכל  ז, "(בראשית יער, חיתֹו י)"ּכל נ, שבבחינת(תהלים . ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָ

" שם יכלול "חיה החיים כמו חיים בעלי  מיני  ושאר  וחיות בהמות חיים, בעלי  מיני  כל  ִַמּיד"

אדרׁשּנּו חּיה ה)"ּכל ט, ּתאכל ּו"(בראשית אׁשר החּיה ב)"זאת יא, הבריאות(ויקרא ובבחינת . ְְְֲֶֶֶַַַָָָֹֹ

" בפרטות היער  חית תקרא התנועה אל לה חיה והזריזות שאין לפי ביותר בריאה שהיא  לפי "

ית ' הבורא אותה השפיע  לפיכך  וצמצום . ביגיעה ומזונותיה טרפה לבקש וצריכה ְַָבעלים

" וכענין מזונות, בלי ימים כמה לעמוד שתוכל יתירה יעקבבבריאות  ר ּוח מה,"וּתחי (בראשית ְֲִַַַֹ

בריאה כז) אותה עושה בעלים  רשות תחת כפופה שאיננה זה שגם  וזריזות. בריאות לשון 

כגון דשא וירק מצמחים נזונות רק טורפות  שאינן תרבות בעלי  החיות במין ויש ביותר. וזריזה

השועלים כגון  טרף בעלי  מהן ויש ודומיהם . והיעלים הקופים והאיילים, הצבאים, הארנבים ,

" נקראים  והם ודומיהם ונמרים  ואריות  דובים רעה והזאבים, ""חיה אכלתהּו. רעה "חּיה ְֲַָָָָָ

כ) לז, רעה "(בראשית ח ּיה ו)"והׁשּבּתי כו, "(ויקרא בכלל נכלל עוד אתחיים. המחזיקות המזונות  " ְְִִַַָָָ

" כמו בזמן ונמשך  קיים שיהיה עמדֹו על  רבהחיים עם כ)"להחית  נ, "(בראשית ּולכל. ולרכׁשם ְְְְְֲִַַָָָֹֹֻ

ג)"חּיתם לה, "(במדבר האדם. יחיה לב ּדֹו הּלחם על ג)"לא  ח, "(דברים ּברעב. (תהלים"ּולחּיֹותם  ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יט) "לג, ּכּלם. את  מחּיה ו)"ואּתה ט, מצאת"(נחמיה יד י)"ח ּית  נז, לנערֹותי"(ישעיה "וחּיים  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

כז) כז, .(משלי

" ""מחיה המפעל ׁשלחני, למחיה ה)"ּכי מה, מחיה "(בראשית י ׁשאיר ּו ד)"ולא ו, .(שופטים ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹ

גשמיות מזונות  מינים , ב' החיים  מזונות  כך  ורוחניים, גשמיים  מינים , ב ' עצמן שהחיים וכשם

חיי המחזיקות גשמיות  כחות ושאר יאכל  אשר מאכל כל והוא הגשמיים , החיים  המחזיקות

תמוט שלא  הנפש חיי  המחזיקות רוחניות ומזונות והשמע ; המישוש והמראה הריח כגון הגוף

" ענין  שהוא טובים. ומעשים והחכמה התורה כגון  חּייםותפסד ארח יא)"ּתֹודיעני  טז, (תהלים ִִִֵַַֹ

ּבחּיים" נפ ׁשנּו ט)"הּׂשם  סו, החּיים"(שם ּבארץ ו)"חלקי  קמב, למצאיהם"(שם הם  (משלי"ּכי -חּיים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

כב) "ד, לחּיים. צּדיק טז)"ּפע ּלת י, יחיה "(משלי ּבאמּונת ֹו ד)"וצ ּדיק ב, תקרא(חבקוק שלפיכך . ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֻ

" "חיה הנפש ּתראה " ּבאֹור  כח)"וח ּית ֹו לג, חּייכי"(איוב מּׁשחת  ד)"הּגֹואל  קג, "(תהלים לארץ. ּדּכא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ג)"חּיתי קמג, דהיינו (שם עמה תמיד שמזונותיה לפי לעולם , תמות שלא השכלית הנפש והיא ִַָ

בלתי עצמה מכח ניזונת והיא לעולם . ממנה יחסרו לא מזונותיה שהם השכליים הענינים

לו  מקריים שהם ממנו, שחוץ  ממזונות  שפרנסתו הגוף כמו אחר , ממקום  פרנסה צריכה

" לשון  ישמש ובפעלים  אותו. "חייםומזיקות  כמו החיים נתינת  על לפעמים  זרע" "לחּיֹות  ְֶַַ

ג) ז, דגן"(בראשית ח)"יחּיּו יד, האּלה?"(הושע העצמֹות  ג)"התחיינה לז, על(יחזקאל ולפעמים . ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ

" כמו בחיים שישאר הדבר  ּבגללעזיבת נפׁשי  יג)"וחיתה יב, הילדים"(בראשית את (שמות"וּתחּיין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יז) החייתי"א, לג)"ואֹות ּה כב, ע ּמ"(במדבר אחי לו)"וחי  כה, של(ויקרא ומ [ה]חיים  ודומיהם . ְְֱִִִֵֵֶָָָ

" יחוס הושאל  חיים עלחייםבעלי  הדבר  שנשאר להורות חיים, רוח  בהם שאין לדברים גם "
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" כמו עדיין. ונשתנה נתקלקל שלא ומכונתו חייםטבעו ה)"מים יד, מעיין(ויקרא מי  דהיינו , ִִַַ

" מקריים. חלקים מתערובת  נשתנו שלא  הטבעי בענינם עדיין לׂשרה שהם  בן  והּנה חּיה "ּכעת  ְְִֵֵֵַָָָָ

י) יח, חּיה "(בראשית ּכעת הּזה יז)"לּמֹועד ד, בלי(מל״ב עדיין  חיה הפעם באותו שתהיה העת כמו ֵֵֶַַַָָ

" כענין שבועה כעין  והוא  גמור, בודאי המעשה זה יתקיים  כך והפסד, ."חיה'השתנות ַ

" יאמר בזמן ההבטחה תולה ה'כשאינו ""חי יאמר מוגבל בזמן הדבר  וכשתולה כעת,

""חיה  וכן חיה . ""אלמנה ח ּיּות, ג)"אלמנ ּות כ, אלמנותה,(שמ״ב מענין  תשתנה שלא דהיינו ְְַַ

אלמנה  וכלומר אליה מבעלה החיות  יחוס שנעתק לומר רצה או חייה. ימי כל אלמנה שתשאר 

חז  ובלשון חי. ""שבעלה היולדת תקרא ""חיה ל הסנדל, את  תנעל ב)(י"והחיה עג, מלשוןומא

הּנה " חיֹות  יט)"ּכי א, שאינה (שמות לפי נהור, סגי דרך  על לשבח השם  זה לה שניתן ויתכן . ִֵָָ

" קראוה יולדת  כשהיא דעתה.חיה בריאה להפיס כדי בריאה כלומר "

אל שהמיחל  ועכבה, תוחלת  מן  מורכב  ענין והוא  דבר על ההמתנה על  מורה פעל,

משים והמעכב הנוכחי, על משגיח ואינו העתיד ההוא הדבר על השגחתו כל  משים דבר 

" ענין  אמנם  העתיד. על מסתכל  ואינו הנוכחי  על רק "חךהשגחתו או המשגיחחכה " הוא  "

ממהר ואינו בו, נמצא שהוא  הנוכחי  המעמד  על וגם  אליו, מצפה שהוא העתיד על כאחד 

" החכמים  בלשון  הנקרא והוא  ממנו. ו המּתנה לצאת  "מתינות"" הנקרא של  הפכֹו ,"נמהר" ְֲַָָָ

לב" ד)"לנמהרי לה, נמהרה "(ישעיה נפּתלים יג)"ועצת ה, רק (איוב בענינו מתון  שאינו מי  דהיינו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ

" של הפכו הוא  וגם העתיד . הדבר אל ואחרממהר בושש, שלמהמה, עכבה על מורים שהם  " ְְֲֵֵַַ

" אבל ראוי. ושאינו "חכה גנאי כמו להיות , שראוי שבח  של עכבה על  מורה אֹור" עד  ְִִַוחּכינּו

ט)"הּבקר ז, "(מל״ב אור. שיהיה עד תחּכה שנמתין ולא ג)"ונס ּתה ט, תמתין(מל״ב שלא פירוש ְְְְֶֶַַַָֹֹ

" המעשה. מזה הנולד את לראות לחננכםכדי ה' יח)"יח ּכה ל, ומצפה (ישעיה שממתין  דהיינו ְְֲֶֶַַַ

" לחננכם . הכושר שעת ל ֹועל  חֹוכי  ּכל  יח)"אׁשרי  ל, ּגדּודים"(שם איׁש ט)"ּוכח ּכי ו, תאר(הושע ְְְִִֵֵֵַַָ

ללסטים להגיד כדי  דרך עוברי על ומצפים  משמרתם  על העומדים הגדודים  איש של לשלוחים

" לגוזלם . ח ּכה-ל ֹושיבואו יתמהמ ּה ג)"אם  ב, ויּגיע"(חבקוק המח ּכה יב)"אׁשרי  יב, מהר ּו"(דניאל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַ

לעצת ֹו לא-חּכּו מעׂשיו; יב)"ׁשכחּו קו, "(תהלים מלת "מהר ּו. על מוסב  אינו מ ּוכרת , שכחו " ְְֲֲֲִִַַָָָָֹ

""מעשיו  לומר לו היה כן שאם מעשיו . לשכוח "מהרו כמו ּבני" למצא מהרּת (בראשית"מה-ּזה ְְְִִִֶַַָֹ

כ) "כז, כענין מהר, מעשיו שכחו או .הדר מן מהר  ח)"סרּו לב, מהירים(שמות שהיו הענין  אבל . ִֵֶֶַַָ

מהירים , שהיו הא' מגונים, מעשים  ג' כאן  והרי  אחר . ממקום הצלה להם  לבקש במחשבתם

השם מאת  עליהם היעוצה העצה על המתינו ולא לעצתו חכו שלא הג ' מעשיו, ששכחו הב'

""ב וכן ּבדבריםה. אּיֹוב את חּכה ד)"ואליהּו לב, אבל(איוב דבריו על להשיב נבהל היה שלא ְֱִִִִִֶֶָָ

הכושר . שעת  עד  ממתין  היה

דרכי בכל מועלת שהיא מאד, משובחת  מדה המתינות  מדת  לומר רצה החכוי 

לא מתון  שהוא מי כי  הלמוד. בדרכי  והן המוסר, בדרך והן ומתן, המשא  בדרכי  הן  האדם ,

הרוב על בא משלחת -יד ושאר  וממכר  במקח שההפסד הביתיים. בעסקיו מפסיד הוא  במהרה

יעשה  מתי  למכור, ראוי ומתי  לקנות, ראוי  מתי הכושר שעת על ממתין  שאינו המהירות , מצד
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עושה  ורוצח, ורומס חומס  שגוזל שזה חוטא. הוא במהרה לא מתון  שהוא ומי יחדל . או דבר 

מבקש  והוא ספק. בלי לטוב עליו יעץ  אשר דברו בוא עת עד  לה' מחכה שאינו הדעת  מפחיזות 

ש  עצמו בכח  תחבולה תסמכהו "לו וחמתו זרועו לו מתיישב417."תושע  אם עבירות בשאר  וכן 

אינו  מזה, שימשך שאפשר תולדה איזה היטב  ומשער לא, אם  הדבר לעשות אם  היטב  תחלה

הדעת בישוב זולתו דברי  ששומע  לפי  בתלמודו, מצליח מתון  שהוא  מי  וכן  חטא. לידי בקל בא

מעצמו, שלומד מה כל  גם  היטב  והתפיסו בהם, ונתן נשא  אם  כי  עליהם . להשיב נבהל ואינו

שיש  מה השיג שכבר לומר  הלמוד  בתחלת  מיד עצמו את  מפתה בלתי הדעת וישוב בעיון  לומד

לעומקו  ירד שכבר בבירור לו שיתברר עד משם זז ואינו עליו ושונה חוזר אבל בענין, להשיג 

" הנקרא  המתינות ממדת משתלשלים  המשובחים  הענינים  אלה כל דבר. ולפיכך"חכוישל .

" מן  "חךנגזר שם  לפניו,חכם" שיזדמן מה בכל  המתינות בדרכי  המתנהג כל  חכמה. להוראת "

" יקרא בענינו מבוהל  ואינו למוד, או מוסר או רשות  בדברי חכוי .חכםאם  בעל  כלומר "

" נקראת האלה בדרכים  חז "חכמה וההתנהגות  שגדרו הגדר  והוא הפעל תאר והוא  לב,ל ", (תמיד

הנולד"א) את הרואה חכם? קודם"איזהו הנמשכת, והתולדה הדבר סוף על המשגיח דהיינו ,

" הענין מזה דבר. לו וחכםשיקיים  נבֹון  איׁש פרעה לג)"ירא מא, בדעתו.(בראשית מתון  דהיינו ְְִֵֶַָָָֹ

ל ֹו" נתחּכמה י)"הבה א, חכמה "(שמות אלֹוּה הּׁשּה יז)"ּכי  לט, עושה (איוב שאינה לומר רצה אין ְְְֱִִִַַָָָָָָ

לה  שאין  הענין אבל אלהים . חכמת [=הוא] הטבע  מעשי כל שהרי  שקר. שזה חכמה, מעשה

לא . או כך  לעשות  אם מתחּכמת ובלתי במעשיה הדעת  ְִֶֶַישוב 

ג"" או חכםכ  העושה ומתינות. הדעת מישוב הנמשכת התולדה קנין שם על "

" ההוא הפועל יקרא היטב, בו ונתן  ונשא בדבר מתון שהיה אחר דבר, והוא"חכםמחליט  .

" יקרא  משובח פעל  הפעל  כשיהיה "חכםשם-התאר  יקרא  מגונה פעל וכשיהיה סתם. חכם"

."להרע

אחר בפועל , המתהוה התולדה דהיינו האלה הדרכים  פי  על הנמשכת  עצמה

" תקרא הדעת וישוב ""חכמה מתינות  שאר כל ענין  והוא ו חכם. בעניניחכמה "" הן שבכתוב, "

" כמו חכמה הרשות נת ּתי  לב חכם  ּכל ו)"ּובלב לא, "(שמות כמו המוסר בעניני הן  חכמה ; ראׁשית  ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

ה' י)"יראת קיא, "(תהלים כמו הלימוד בעניני והן  חכם; ולא נבל  ו)"עם  לב, חכמה "(דברים לדעת ְְְִַַַַָָָָָָָֹ

ב)"ּומּוסר א, וחידתם"(משלי חכמים ו)"ּדברי  א, .(משלי ְְֲִִִֵָָָֹ

בחכמה "אע הכל האדם שיעשה שאפשר שלימה, מעלה איננה מעלה שהיא  פ 

ואעפ הדעת  שהם"וישוב האמתי  הענין כפי בדברים והכרה ידיעה לו שאין  כל מוטעה, יהיה כ

" שם עליו שהונח ענין שהוא "דעתעליו, בשרש כמבואר החכמה "דע" מעלת  עם  זה לפי וצריך  .

השכל במאזני הדברים  לשקול ההוא הכח שם  שאין  כל אפשר , הטעות  ועדיין  הדעת . מעלת

" שם הונח  שעליו ביניהם , להבדיל או ביניהם, ו בינה לקשור "תבונה "" שרש כמבואר ."בן"

עיקר בהם  שהתבונה מעשים ויש התבונה. מעלת גם  ודעת  החכמה מעלת עם זה לפי  וצריך 

ה.417. סג, ישעיה ע"פ מליצה
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לפיכך טפל. והתבונה עיקר  בהם  שהחכמה דברים  יש ושוב  טפלה. והחכמה להשלמתם , הצריך 

" כמו לחכמה תבונה לפעמים  וחכםמקדים נב ֹון איׁש פרעה לג)"ירא מא, ולפעמים(בראשית . ְְִֵֶַָָָֹ

" כמו לתבונה חכמה ּובדעתמקדים  ּובתבּונה ג)"ּבחכמה לא, ּונבנים"(שמות חכמים  "אנׁשים  ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹ

יג) א, .(דברים

" דגים  בו שצדין כלי ""חךמין  ּבחּכה . לויתן  כה)"ּתמׁש מ, ביאֹור"(איוב מׁשליכי ּכל ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

ח)"חּכה  יט, "(ישעיה העלה . ּבח ּכה טו)"ּכּלה א, ופיה (חבקוק כאמתחת , עשויה רשת מין  והוא ְֲֵַַָָָֹֻ

ע והוא"פתוח לחזור . יכולין אין  שוב וכשנכנסו ברוחה. הדגים  בה שיכנסו כדי  עץ של טבעת  ָי 

" "חכוימלשון  כענין  הדגים , ביאת  ומחכה במקומו קבוע  עומד שהכלי ּגדּודים" איׁש (הושע"ּכחּכי  ְְִִֵַ

ט) שםו, הענין מזה ונגזר דרך . הולכי על האורבים העומדים  השומרים שהם לעיל שמבואר

וגחיך" דגים, של חכה כצורת שצורתו הלשון שעל החלולה הכפה דהיינו הפה חלל שהוא כ""

המזונות . כניסת על  ומחכה במקומו קבוע 

" שרש עיין  חלילה. וחוזרת ההקפיית  התנועה על כלל בדרך הונח והתנועה "סבפעל, .

אלה  שם על עיוניית . או גשמיית אם מלאכותיית , רצוניית  או טבעיית או היא ההקפיית 

" מלת מורה ""חלהבחינות בספרי בארוכה כבר בארתים רבים; ענינים על שלמה , 418"יריעות 

" מהוראת שנויים. בקצת  כאן הדבור "חלואכפל  ענין הטבעית  ההקפה על י ֹואב" ראׁש על "יחלּו ַָָֹֻ

כט) ג, יחּול"(שמו״ב רׁשעים  רא ׁש כג)"על ל, ּבעריו "(ירמיה חרב  ו)"וחלה יא, קביעת(הושע דהיינו ְְְִֶֶַָָָָָָֹ

תנועת "הקפת וכן  הזה. במקום  תמיד ּבּהו ה' חּלה כא)"אׁשר כט, ידים"(דברים בּה חלּו "ולא ְֲִִֶָָָָָָֹ

ו) ד, למ(איכה ה[אות] ובכפל  ."" מתחֹוללד  יט)"וסער כג, בחלילה (ירמיה המקיף דהיינו ְְִֵַַ

ּגׁשם"419.(ווירבל-ווינד) ּתחֹולל  צפ ֹון כג)"רּוח כה, "(משלי הגשם. ענני סיבוב אּילֹותדהיינו "חלל ְֵֵֶַַָָָֹ

א) לט, שם ,(איוב והוא להזדווג כדי  ביער מקיפות שהאילות  הזמן התגלגלות420כלומר שזמן 

" יקרא הזווג  בשביל ""חוללהאילות  והפעל אּילֹות. ט)"יחֹולל  כט, ג(תהלים ומורה על". כ ְֵַָ

שאחר מדרגה והוא הטבעית , תנועתו בהקפת הדבר ביאת  והוא יצירה, לשון התחוללות

שאע דבר . של וגמר ֹו המביא ֹו"בריאתו המסייע  לכח עדיין צריך וטובו, במלואו נגמר  שכבר  פ  ְָ

" כמו הדבר. נעשה שבשבילה מחללבתנועה אל  יח)"וּתׁשּכח  לב, בתנועה (דברים המביאך דהיינו ְְְִֵֶַַֹ

" וכן אומה. ׁשּיע ׂשה לקבוץ ותבלהצריכה ארץ ב)"וּתחֹולל צ, חֹולל ּתי"(תהלים גבע ֹות  (משלי"לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

כה) .ח,

" הענין "תחלה מזה ּבּתחּלה " אהלה ׁשם  היה ג)"אׁשר  יג, ּכאׁשר"(בראשית רע  ּומראיהן  ְְֲֲֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כא)"ּבּתחּלה  מא, "(שם ׂשערים. קציר כב)"ּבתחּלת  א, תנועתו (רות בהקף הדבר  כניסת דהיינו . ְְְְִִִִִַַָֹ

בידינו418. ואין נדפס  שטרם חלק מהספר, רביעי  בחלק יותר רבנו שהרחיב  ואפשר 58 עמ' תשע"ו , מהדורת 
כתב-היד .

עלעול419. ציקלון, פירושו כאן, רבנו שכתב  וסוחבותלועזית נוראה במהירות במעגל הסובבים  עזות  (רוחות 
בדרכן) הבא כל  .לאיבוד 

פעל .420. ואינו שם-עצם 
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" יקרא ""תחלה ופעולתו ובפעלים, לקרא. הּוחל כו)"אז ד, "(בראשית האדם, החל  ּכי (בראשית"ויהי  ְְִִִֵֵַָָָָָֹ

א) ּבארץ"ו, ּגּבר להי ֹות ח)"החל י, "(שם לע ׂשֹות. החּלם ו)"וזה יא, ּבּקמה "(בראשית חרמׁש "מהחל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ט) טז, עב ּד"(דברים את להראֹות כד)"החּלֹות  ג, בתנועתו (דברים הדבר הכנסת  מלשון כולם  ְְְְִֶַַַָ

" התלמוד ובלשון  עשרועסקֹו. ארבע להיות  א)"חל ב, .(מגילה ְְִ

" ללשון  שיורה מה הוא  "תפלה הזה כמו מ ׁשה " יא)"ויחל  לב, רּבים"(שמות  פני "וחּלּו ְְִִֶֶַַַָֹ

יט) יא, נדיב"(איוב פני  יח ּלּו ו)"רּבים יט, לב"(משלי בכל פני נח)"חּליתי  קיט, לשון(תהלים כולם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

רק  גופא  צרכים  שאלת ואיננו צורך . איזה בשביל זולתו עם והדבור העסק, בהקפת כניסה

ומתוך בדברים , עמו ונכנס  הנשאל פני  את מחלה הוא שבתחלה צרכיו. לשאלת קודמת  ְֲֶהצעה

" שם תמיד לו נסמך שלפיכך  צרכיו. שואל הוא ""פניםכך  אלהיו , ה' את -ּפני מ ׁשה (שמות"ויחל ְְֳֵֶֶַַָֹֹ

יא) "לב, ,פני יט)"וחּלּו יא, "(איוב עם, ע ׁשירי  יחּלּו  יג)"ּפני מה, בפני(תהלים התגלות דהיינו ְְֲִִִֵֶַַָָָ

" והשם ""אחליהנשאל . דרכי. י ּכנּו ה)"אחלי קיט, הּנביא"(תהלים לפני  אדני ג)"אחלי  ה, (מל״ב ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

הנסיון . שם ושיהיה 421והוא  דרכי , שיכונו מחלה הייתי  ולבקש, לחלות הגעתי  אילו ְֶַוכלומר

אל וה[אות ] הנביא . לפני ""אדוני משקל ועל  המדבר , סימן ח ּלֹוניף  לֹו יד)"וקרע  כב, או (ירמיה . ְַַָָ

ויו "שהאל נוספת  נו "ף שבאחלי הנעה המדבר422ן"ד יחיד של  ווינשע)הרבוי .(מיינע ֲֵַ

" פעל שיורה מה הוא  הענין "חללזה כמו התוחלת  על איחל" ּכי ּכחי ו,"מה (איוב ֲִִֵַַֹ

ל"יא) יחלנּו כב)"ּכאׁשר  לג, הֹוחל ּתי"(תהלים ה)"ולדברֹו קל, ממּׁשכה "(שם יב)"ּתֹוחלת  יג, .(משלי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻ

" וכענין  המּתנה, לשון ""חכה והוא  שרש כמבואר  שה "חכה , אלא עלחכוי". הנחתו עיקר " ְַָָ

וכמבואר ממנו לצאת נבהל  ואינו בו שהוא המעמד שסובל ענין  בשנוי  התלוי  דבר  על  ְַָָהמּתנה

ו  הגעתיחול"למעלה. עד וממתין הזמן תקופת  ששומר בו והנרצה בזמן , התלוי  דבר על  נופל "

" כמו המבוקש ימיםהדבר  ׁשבעת ע ֹוד י)"וּיחל  ח, ימים"(בראשית ׁשבעת ע ֹוד יב)"וּיּיחל  ח, .(שם ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּבֹוש " עד כה)"וּיחילּו ג, תֹוחל"(שופטים ימים ח)"ׁשבעת  י, (שמו״א ְִִִֵַַַָָ

"חל" שם הטבעית ההקפה על ""חול" הים, יג)"ּכחֹול לב, "(בראשית וּיטמנהּו, ְְְִֵַַָ

יב)"ּבחֹול ב, חֹול"(שמות טמּוני  יט)"ּוׂשפני  לג, החֹול"(דברים ג)"ונטל כז, שם(משלי על חול נקרא . ְְְֵֵֵֶַַֻ

אבל האדמה חלקי  כשאר במקומו קבוע שאינו למקום, ממקום וטלטולו תנועתו הקפת 

שם423מתגורר הענין  מזה וכן גשמים. כשאר  החלקים  מדובק עצם שאינו לפי  לשטח משטח

"חול" לשון  ""חולין" החל. ּובין הּקדׁש ּבין  י)"ּולהב ּדיל  י, מיוחד(ויקרא וגדר  מדרגה לו שאין דבר ְְִֵֵֶַַַֹֹ

" יקרא  הפשוטים  העולם עניני שאר כל בהקף מעורב ""חולרק והפכו שיש קודש , דבר שהוא  "

יקרא החול אל  הקדש מן וההוצאה פשוטים. דברים עם  מעורב ואינו מיוחדת ומדרגה גדר לו

לחוליןחלּול" הקדש את להוציא לו כשהותר היתר  בדרך אם  והוא  חולין, הדבר  עשות דהיינו " ִ

דבר.421. לקיים לנסות 

של422. רבים  לשון שהוא והסביר יו"ד , אות תחת  צירה ניקוד לישב בא  ונ"ל רבנו . של כוונתו מה כאן צ"ע
"ווינש ". וביחיד רבים, הוא  "ווינשע" כי רבינו, שכתב  בלועזית  הוא וכן דברים , כמה המבקש יחיד

גררה.423. לשון 
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""ע כמו פדיון  חּלל ֹוי ולא ּכרם ו)נטע כ, וחּלל ּו"(דברים נטעים  ד)"נטע ּו לא, עשית(ירמיה דהיינו ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ

ע חולין  קדש ""פירות  ענין הענין  שמזה פדיון . הדברמחילה י היתר  דהיינו התלמוד, שבלשון "

" יקרא חול מנהג קודש בדבר כשנוהג איסור בדרך  שנעשה או חולין . והעשותו "חלולמגדרו

" עלה כמו יצ ּועי חּלל ּת ד)"אז מט, וּתחללה "(בראשית עליה הנפּת כא)"חרּב כ, מחלליה "(שמות ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

י ּומת יד)"מ ֹות לא, להזנֹות ּה"(שם ּבּת את  ּתחּלל כט)"אל יט, לזנֹות"(ויקרא תחל ט)"ּכי כא, (שם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

זרע ֹו" יחּלל  טו)"ולא כא, ּדבר ֹו"(ויקרא יחל  ג)"לא  ל, קדׁשי"(במדבר ׁשם  את תחּלל ּו (ויקרא"ולא ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

לב) "כב, יּקח ּו. לא  וחללה זנה ז)"אּׁשה כא, מזה (שם המקרה ושם  כהונה. לפסולי  הנבעלת  והיא  ֲִִַָָָָָֹֹ

" שם החלול ""חלילה ענין  הּזה , ּכּדבר מע ׂשת ּל כה)"חללה יח, מרׁשע"(בראשית לאל  "חללה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

י) לד, "(איוב שם החלול ענין מזה וכן קדושתו. בגדר  חול דבר ""חללדהיינו במת, אֹו חרב "ּבחלל ְֲֵֶֶַַ

טז) יט, "(במדבר יׁשּתה . חללים  כד)"ודם  כג, ּבאדמה "(במדבר חלל יּמצא  א)"ּכי כא, מת(דברים כל . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

" יקרא בבזיון  "חללהמוטל או ""פגר" יקרא הגוף  בבחינת  "פגר. שם  יפול ולכן  גפגר" על"" כ

" כמו ועוף  חיה הּפגריםבהמה על העיט יא)"וּירד טו, יקרא(בראשית הרוחנית  הנפש ובבחינת . ְִִֵֶַַַַָָ

עלחלל" כדומן ונעשה האנושית  ממעלתו שנתחלל חלול  מלשון  "" שרש עיין  השדה. ."בספני

" שם  יפול לא ועחללולכן ומדרגה, מעלה בעל שהוא לפי האדם  מין על  רק מתחלל"" מיתה י 

" והפעל רוחניית . מעלה בהם  שאין  חיים בעלי  שאר על לא  שפל, ּבקר ּביונעשה חלל "ולּבי ְְְִִִִַָ

כב) קט, פת(תהלים [ניקוד] חציו ח ."לפיכך

" שם  הקפיית תנועה "חילמלשון רעדה. לשון  ּפלׁשת" י ׁשבי  אחז יד)"חיל טו, (שמות ְְִֵֶַָָֹ

"מּפני וחלּו כה)"ורגזּו ב, מהּמֹורים"(דברים מאד ג)"וּיחל לא, מדּבר"(שמו״א כט,"יחיל (תהלים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּכּיֹולדה "ח) ז)"חיל מח, הּמלּכה "(שם ד)"וּתתחלחל ד, הגוף ,(אסתר בכל  המקפת רעדה מין והוא ְְְִִֵַַַַַַָָ

שיתצמצמו  לידה. בשעת ביותר  ע424ומצוי הגוף מיתרי  פעל"כל יקרא שלפיכך  הולד, תנועת  ְָי

" ""חלהלידה צ ּיֹון. ילדה ּגם  חלה ח)"ּכי סו, בלידה.(ישעיה המצוי  חיל לה שהיה לומר רצה ְִִַָָָָ

" ""חולישם לשון "חולי, ּכל-חלי" מּמ ה' )"והסיר טו ז, ׂשמ ּתי"(דברים אׁשר הּמחלה ּכל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

כו)"במצרים טו, חלה "(שמות  אבי א)"הּנה מח, אבל(בראשית יסורין , בו שאין  חולי מין והוא . ְְִִִִֵֶַָֹ

ה  מן נבדל הגוף. בכל מקפת  חולשה שרש מדוה "הוא כמבואר יסורין , בו שיש חולי שהוא "

""דו " בין  וההפרש למחלה . הפועל ."חולי"" שם והוא חולי, לידי  המביא הדבר  הוא שהמחלה ,ֵ

" נפעל ובנין  המופשט. שם -התאר והוא עצמו, החולי  הוא  נחלה וחולי יא)"ּביֹום  יז, נחלה "(ישעיה ְְֲַַָָ

יט)"מּכת ג, "(נחום נפעל מבנין  והפעל הפעל. תאר  ונחליתיוהוא כז)"נהייתי  ח, ולא"(דניאל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹ

יֹוסף ׁשבר על ו)"נחלּו ו, "(עמוס יקרא חולי  של והיפך  מחלם. ה[אות ] בתוספת מין"" והוא ם. ְֵֵֶֶַ

" כמו הגוף . בכל המקיף חולשה שהוא החולי  היפך  הגוף, בכל  המקיף  וחיוניות  ְְַיחלמ ּובריאות

ד)"בניהם לט, והחיני"(איוב טז)"ותחלימני לח, הירוק (ישעיה הכדור יקרא לפיכך שבביצת425. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַ

" בפנים ""חלםהעוף ח ּלמּות. ּבריר טעם  יׁש ו)"אם  ו, חז (איוב ובלשון ."" א)"חלמוןל מ, (ע״ז ְִִֶַַַָ

"שיצטמצמו ".424. כותבים ובימינו  ת'. אות עם כתב  בתקופתו המדקדקים מנהג לפי

"צהוב "425. בזמננו  שנקרא מה "ירוק " מלת  ציין  קדמונינו א )בלשון סעיף לח סי' דעה יורה .(שו"ע
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החוציי , הלבן  הריר שהוא החלבון מן האפרוח שיצירת ובריאות . כח באפרוח הנותן  והוא

וכחו. לבריאותו מסייע  והחלמון

מ ה[אות] בתוספת ""יקרא "חלםם לשון "חלום" לילה, חלם" א)"ּופרעה מא, (בראשית ְֵַֹֹ

חלילה, חזרה ענין  והוא יום , והרהורי הרעיונים הקפת  חוזרות426מלשון  היום  שהרהורי 

" השינה נקרא  שלפיכך  שינה. בשעת המדמה כח  על שנישינה חלילה שהוא שניות , מלשון "

" שרש עיין התעורה. על"שןלמעמד והקפתם הרעיונים של חלילה חזרה הלא שהחלום ולפי  .

ומעשים הרהורים  מעין הלילה תחלת  של  שהחלום הרוב  על יזדמן לפיכך ביום, בו שהיו הסדר

שעבר . היום סוף של ומעשים  המחשבות  מעין  הלילה סוף של והחלום שעבר, היום תחלת של

תמיד לראות לו היה כן לא שאם היומי, הסדר וחזרת הקפה רק שהחלום  מוכרח שמזה

תחלת של המעשים מן הדמיון  בכח  יותר עדיין  החקוקים  היום  סוף  מעשי השינה בתחלת 

שנתהוו  מעשים  בחלום לפעמים  יראה וכן  היום . מסדר מהופך הסדר היה האופן  בזה אך היום .

זו  קשורות ופרקים חוליות בעלת  כשלשלת  הדמיון מעשה שכל ובילדותו, מרובה זמן לפני

המעשה  מעין  מקצת  רק שעבר ביום  וכשראה בתנועה, השאר  גם יבואו האחת שבתנועת  בזו,

החלקיים עניניו שהיו כמו כולו, ההוא  המעשה כל  בחלומו יראה כבר בילדותו, הנעשה

הושאל אבל הטבעי , החלום  ענין  והוא  בזה. זה הפעם  באותו שיציירקשורים מה לכל  ממנו

אע השינה בשעת  ""האדם  בשם  ביום והרהר  שראה מה שאיננו החלום"חלוםפ ענין והוא  .

" כמו חלֹוםהנבואיי י ֹוסף ה)"וּיחלם לז, חלם"(בראשית א)"ּופרעה מא, ּבֹו"(שם אדּבר "ּבחלֹום ְֲֲֲֲֵֵֶַַַַַֹֹֹ

ו) יב, אל(במדבר ה[אות ] ובתוספת  ."" הקדרה בדופני  המדובק הזוהמא יקרא ""חלאף אׁשר, ֲִֶסיר

מּמּנה  יצאה לא  וחלאת ּה בּה ו)"חלאתה כד, פני(יחזקאל על הצפה הזוהמא, מן הבא והוא ְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹ

בהקף . הרוטב 

" עליו שיורה המלאכותיית  ""חלההקפה שם נגזר  ועצמה,חיל, חוזק לשון "ְְָָ

" יקרא דבר. ולהשיג להשלים  היכולת  מיני  לכל תאר הדברחילוהוא את שמקיף הקפה מלשון  "

" וכענין  גמורה, תפיסה בו לו ויש "תקיףהנרצה שרש כמבואר  הקפה מלשון צבא"קף" יקרא .

" ""חילהמלחמה ּפרעה , כח)"חיל יד, החיל"(שמות יד)"ּפקּודי לא, כח(במדבר בעלי  קבוץ  שהוא ְְִֵֵֶַָֹ

ע דבר לעשות ""שיכולים  יקרא מהם  ופרט פרט וכל  קבוצם. חילי  "איש או חיל" דהיינו "בן  ,

" יקרא ההוא שבקבוץ  והמובחר חיל . בכלל להיות חילהראוי  כמוהו "גבור הרבה יש ואם ,

" החיליקראו יתירה "גבורי  ידיעה בעל או יתירה טובה מדה בעל  כל יקרא העיונית בבחינה וכן .

חיל" ו איש חיל"" ו אנשי  חיל"" ""אשת  וממונו האדם רכוש יקרא  וכן ""חיל. חילם, ּכל ואת ְֵֵֶָָ

ט ּפם ּכל כט)"ואת לד, ּבזזּו"(בראשית חילם  ּכל ט)"ואת לא, חיל"(במדבר ע ׂשה כד,"ויׂשראל (שם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

"יח) דבר של כחו יקרא וכן  ""חיל. ,בחיל יב)"הניעמֹו נט, חיל,(תהלים ל ּנׁשים  ּתּתן (משליאל  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

ג) "לא, יקרא החלש או העני  דהיינו וההפך  ""חלכה . יצ ּפנ ּו, לחלכה ח)"עיניו י, יעזב"(תהלים ְְְֲִֵֵַָָֹֹ

יד)"חלכה  י, "(שם ובקבוץ  "(שם)"חלכאים. מן  מורכב שם  "חלוהוא  ומן  חיל, לשון  לשוןכה " " ֵֵָ

סיבוב .426. לשון
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חיל מן מנוכה והיינו "427.(קראפטלאז)נכוי, בפעלים חיל ּבכל-עתמן  דרכו ה)"יחילּו י, על"(שם ְְִֵַַָָָָָ

טּוב ֹו יחיל  לא כא)"ּכן  כ, חיל .(איוב עושה שאינו דהיינו ִֵָֹ

" וקרקעות בתים  כגון  מטלטלין  שאינם  נכסים ג"נחלה יקראו ההקפה ", תנועת מלשון כ

" נחלה משם  והפעל שחפץ. מה שם לעשות אדם  של רשותו היקף הסבת"נחלשהוא דהיינו ,

ע אם  לאיש, מאיש ע"הנחלה או מכר ""י הנותן יקרא יד, בחוזק או ירושה או מתנה ,"מנחילי

" המקבל ע"נוחלויקרא אם אופנים, ב ' על ּתעׂשה הנחלה והסבת שהמקבל". בפועל מסירה י  ְֵֶַַָָ

ע או בפועל, בנחלה ישיבה זכיה "תופס לו שיהיה המקבל  את שמזכה בנחלה, הזכיה מסירת  י 

כל לשונות  בפועל , נחלה תפיסת דהיינו הראשון, מאופן  בפועל. לו מוסרה אינו אבל בנחלה,

"נחלה " כמו הארץ, בכבוש הנאמרת  הארץ" את ל)"ונחלּת כג, "(שמות הארץ, ּתחלק לאּלה ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

נג)"ּבנחלה  כו, ינחל ּו"(במדבר אבתם  מּטֹות  נה)"לׁשמ ֹות כו, י ׂשראל"(שם את  ינחלּנה הּוא  "ּכי  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

לח) א, א ֹותם"(דברים ינחיל כח)"והּוא ג, ינחלם"(שם כבֹוד  ח)"וכּסא  ב, לי"(שמו״א הנחל ּתי  ּכן  ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ

ׁשוא ג)"ירחי ז, ינחל ּו"(איוב חכמים לה)"ּכב ֹוד, ג, טֹוב"(משלי ינחלּו י)"ּותמימים  כח, ומן(שם . ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

כמו  ירושה אצל הנאמרת נחלה כל לשונות בנחלה, הזכיה מסירת דהיינו השני האופן 

אחריכם" לבניכם א ֹותם  מו)(ויקר"והתנחלּתם כה, גא שיהיה האופן  על בהם  שתתפסו כ"דהיינו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

" וכן  אחוזה. לרשת  ויהיו בהם  זכיה ּבניו לבניכם  את  הנחיל ֹו טז)"ּביֹום  כא, דהיינו (דברים ְְִֶַָָ

ירושה  לשון ואיננו מותו, לאחר  שיטלוה מעכשיו פה בעל או בכתב לבניו נחלתו את  כשמזכה

הנחלה. בחלוקת  סדר עשית לשון  אם  ַכי 

" "חלמגזרת  שם  הקפיית  תנועה מלשון "נחל" נהר, לשון  הּנחל" את (בראשית"וּיעברם ֲִֵֶַַַַָ

כד) ארנן"לב, כד)"נחל  ב, קיׁשֹון"(דברים מ)"נחל יח, קדרֹון"(מל״א לט)"נחל לא, ּבּיּמים"(ירמיה ְְִִִַַַַַַַַַֹ

ט)"ּוב ּנחלים יא, "(ויקרא נקרא ישרנחל. קו על הולך שאינו ועקום, בחלילה שהולך  שם על  " ְִַָ

" שרש כמבואר הנחל מן  רחב  שהוא הנהר שוטפים"הרכמו מרובים שהם  שם  על הנהר ׁשמימי .ֵֵֶ

כאן מתעכבים מועטין שמימיו מתוך הנחל  אבל להתעקם . שצריכים  מבלתי  לפניהם  בחזקה

נקרא לנהר הסמוך  השטח גם חלילה. וחזרה עקום בדרך מוצא להם למצוא וצריכים  ָוכאן 

"נחל" כמו לנחלים, שמוכשר שם  על  או שאצלו הנחל שם על ּגרר" ּבנחל יז)"וּיחן  כו, (בראשית ְְִַַַַָ

ּבּנחל" יצחק עבדי  יט)"וּיח ּפרּו כו, אׁשּכל"(שם כד)"נחל א, איתן"(דברים ד)"נחל כא, ובלשון(שם . ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

" דבורים  עדת  יקרא  ""נחילהתלמוד זה , נחיל יצא א)"מכאן  קיד, קמא בהקף(בבא פריחה לשון  ,

" רקוד מין  יקרא  וכן  הדבורים. ו מחֹולכדרך ""מחֹולֹות"" ּובמחלת. כ)"ּבתּפים  טו, לחּול"(שמות ְְְִִָָֹֹֻ

כא)"ּבּמחלֹות כא, לי"(שופטים למחֹול מסּפדי יב)"הפכּת ל, וחזרה (תהלים בהקף  רקוד  מין  והוא ְְְְְִִִַַָָָֹ

428.(ראנדע)חלילה ַ

" חלילה,חלליקרא שם וחזרתו האויר הקפת  שם  על  בפנימיותו נבוב עגול דבר כל "

" מתחֹוללוכענין  יט)"סער כג, "(ירמיה שם  ענין  וחליליםוהוא ""חליל  ּבחללים, (מל״א"מחּללים  ְְְֲִִִִֵַַַַ

כח.427. מחוסר אשכנז, בלשון

סיבוב .428. בגרמנית:
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מ) וחליל"א, יב)"ּתף ה, ּבחליל"(ישעיה כט)"ּכהֹול ל, יהמה "(שם לו)"ּכחללים  מח, והוא(ירמיה ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

" שם חל ּוליּות  ומלשון חלול. ""חלוןקנה הּתבה . ו)"חּלֹון  ח, החּלֹון"(בראשית יב)"ּבעד  יט, (שמו״א ְִֵַַַַַַָ

" שם וכן שבכותל. עגול  חלל "מחילדהיינו עפר" יט)"ּובמחּלֹות  ב, חלוליות(ישעיה דהיינו ְִִָָ

" וכן  כתםשבקרקע . יב)"וחלי  כה, חלאים"(משלי ב)"ּכמֹו ז, וחלית ּה"(שה״ש טו)"נזמ ּה ב, (הושע ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָ

" שם וכן חלול . תכשיט  מין ""חלה והוא  מּצֹות, יב)"חּלֹות  ז, ׁשמן"(ויקרא לחם  כו)"ח ּלת ח, (שם ֶֶֶֶַַַַ

" באמצעיתה. חלולה עוגה מין  תרּומה והוא  ּתרימּו כ)"ח ּלה טו, להפריש (במדבר צריך שאין  שלפי  ְִַָָָ

כטבעת חלה ממנו ועושין  שלימה, עוגה ממנו לעשות  ראוי  אינו מועט דבר רק העיסה מן

" שם  וכן "חילחלול. גבוהה. לחומה שסביב  קטנה חומה על המורה לחילה " לּבכם  (תהלים"ׁשיתּו ְְִִֵֵֶָ

יד) וחל"מח, חֹומֹות  א)"י ׁשית  כו, וחֹומה "(ישעיה חל ח)"וּיאבל ב, ּבחל"(איכה כ,"וּתעמד (שמו״ב ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

יזרעאל"טו) כג)"ּבחל כא, נעשה (מל״א פנוי מקום והוא הקטנה, החומה מן  המוקף החלל דהיינו ְְְִֵֶ

" המשנה ובלשון ולהזיקה. אליה לקרב  יוכלו שלא הגדולה החומה פ״ב"החיללשמירת (מדות

בין(והסורג)מ״ג) וההפרש הנשים . לעזרת הבית  הר בין מחיצה מוקף פנוי מקום  היה והוא ,

לחלל" ""נבוב"" ׁשׁשם  האויר . את  המקיף  הגשם  בבחינת  נאמר שנבוב  "נבוב, מגזרת  לשון"בא" , ֵֶ

" בשרש כמבואר ביאה, המקבל  גשם  בנבוב , לומר ורצה ו "בבביאה. בבחינתחלל". נאמר "

" שם  ורקניות  חלוליות שמלשון ואפשר הגשם . מן  המוקף גשםחללהאויר והיינו מת, של "

" וכן נשמה. בו שאין  ּבקר ּביחלול חלל כב)"ולּבי קט, ענין(תהלים וכן  חיות . בו שאין שם  על ְְְִִִִַָ

ו תוחלת" "יחול"" ענין  התעסקות. בלי  פנוי  הזמן עזיבת  היינו בו חלום" שאין וחלול  ריק דבר "

בפנים לעיל שבארתי השמות  מן  לזה וכדומה בעיניו.429ממש, הטוב  דרך  יבחר  המעיין  אחרים.

הנלע כתבתי ."ואני ד

" וחום, קור כמו החמימה על  מורה חםשם לחמנּו יב)"זה ט, גם-חם"(יהושע "צ ּיה ְִֵֶַַָָֹ

יט) כד, חּמים"(איוב  ּבגדי יז)"אׁשר לז, ּבקר ּבי"(שם ד)"חם-לּבי  לט, חם"(תהלים יבא (ירמיה"ּכי  ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹ

ח) "יז, והפעל הּיֹום. א)"ּכחם  יח, הּצאן"(בראשית וּיחמּו לׁשּתֹות. ּבבאן לח-לט)"וּיחמנה ל, (בראשית ְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ונמס" הּׁשמׁש כא)"וחם  טז, "(שמות אּמי. ז)"יחמתני  נא, "(תהלים משקל ל ׁשּתֹותעל ּבבאן ,"וּיחמנה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הכבד ובבנין  כאחד. ונקבה זכר  הּצאן"430לשון יחם י)"ּבעת  לא, "(בראשית ובהתפעל ּכבׂשי. ּומּגז ְְִֵֵֵַַַָֹ

כ)"יתחּמם לא, "(איוב ובנפעל ּבאלים. ה)"הּנחמים  נז, נחּומי"(ישעיה ח)"נכמר ּו יא, ובדרך(הושע . ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

" חמה, הכעס יקרא ּובחמה הׁשאלה כז)"ּבאף כט, ב ֹו"(דברים ּבערה יב)"וחמת ֹו א, והוא(אסתר ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָ

" יקרא  יותר, וכשירתח כעס. מחמת להתחמם הדם שיתחיל  כעס של הראשונה ,"חרוןהמדרגה

" [ב]שרש השמש "חריתבאר גרם  נקרא חמימות  ובענין רותחים. מים  על  כקצף קצף ומוליד  ,

""חמה " החּמה , כו)"ּכאֹור ל, "(ישעיה לשמש בו שעובדין  זרה עבודה בית  נקרא  החמה ומן  "חּמן. ְַַַָָ

האמנתי"בנו  תאר  חּמניכם"431ו "ן את ל)"והכרּתי כו, לשחרות(ויקרא הנוטה הצבע מין ויקרא  . ְְִִֵֶֶַַָ

" "חּוםואדמימות כמו ּבּכׂשבים" ח ּום ׂשה לב)"וכל ל, לבן"(בראשית ּבצאן חּום  מ)"וכל ל, (שם ְְְְִֶַָָָָָֹ

אופנים .429.

פיעל .430.

במהדורתנו431. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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מן והשחרות  לחוץ , השוטף הדם ממראה בא  שהאודם  ושחרות . אודם  מן  מורכב צבע  והוא

בארצות אדם בני רוב  צבע  והוא שחור וקצת  אדום  קצת מהם המורכב לפיכך  החמימה.

משחירו. השמש וחום  העור, שטח על ועולה ביותר מחומם  שלהם שדם החמות ,

אל ""[אות] שם  ""חמאף וחלב, חמאה ח)"וּיּקח יח, ּבקר"(בראשית (דברים"חמאת ְְְִֶֶַַַָָָָָ

יד) חמאה "לב, יֹוציא  חלב  מיץ  לג)"ּכי ל, ע(משלי החלב  מן  המתמצה השמנוניות  החום ,"והוא י  ְִִִֶָָָ

ע החלב  מבימי"שנתחמם  מרובה החמאה הקיץ  שבימי  וידוע  החמאה. ותפלוט  התנועה ריבוי  י 

החום . בימי כזה  מס שעושין ממה ממועט הקור בימי חלב  מס חמאה שעושין מה גם ִִָָהקור.

אל [אות] בלי ""ובא ּבחמה ף  הליכי  ו)"ּברחץ  כט, מין(איוב נקרא  כך לשם  בחמאה. לומר רצה ְְֲִִֵַָֹ

" ""חמתכלי מים, יד)"וחמת כא, שעשוי(בראשית או חמאה, בו לתת שרגילין כלי  מין והוא ְִֵֵֶַַ

חמאה. בו שעושין הכלי בצורת

" חמימה" האשה בבחינת בעל-האשה של האבות יקראו ו חמה " יקרא"חמות"" .

" הבעל ""חםאב תמנתה , עלה  חמי יג)"הּנה לח, חמיה "(בראשית אל  ׁשלחה כה)"והיא לח, .(שם ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָֹ

" אם-הבעל תיחמותויקרא ב[אות] """ הנקבה לחמֹות ּהו ער ּפה יד)"וּתּׁשק א, ּבחמת ּה"(רות "ּכּלה ְֲֲִֵַַַַַָָָָָֹ

ו) ז, "(מיכה כענין חמה אהבה דהיינו חמימה, נחּומימלשון ח)"נכמרּו יא, לא"(הושע רּבים  מים ְְִִִִַַָֹֹ

האהבה  את  לכּבֹות ז)"י ּוכלּו ח, והכלה (שה״ש ""ג432. בשם בעלה של לאבותיו קוראת  "חמה כ ְְֲֶַַָָ

אותםחמות"ו  תקרא לפיכך ביותר, לה חביבים שאבותיו שאומרת  בעלה כבוד מפני  והוא "

ו חמי" ג"חמותי"" כך שמשום  בעלה. ברשות [ו]גם ברשותם, שהיא לפי  ,"" יקראו לא "חמה כ

הבעל .חמות"ו  אבות  רק "

" הבעל בבחינת  יקראו האשה ו חותןאבות  ""חותנת"" כמו מ ׁשה , א)"חתן  יח, (שמות ֵֶֹֹ

חתנּתֹו" עם  כג)"ׁשכב  כז, שיהיה (דברים עד אבותיה ברשות  לא גם אשתו ברשות  איננו שהבעל ְִֵַֹֹ

" שרש כמבואר חתון, בלשון אותם  ויקרא האהבה, ביחוס  להחניפם  ."חתצריך 

ג"" שם למחםכ ה[אות ] בתוספת  """ ""לחםד כמו חמימה לשון  רׁשף, (דברים"ּולחמי ְֵֶֶֻ

כד) "לב, אש, רשפי חום  אּורדהיינו לחמם יד)"ּגחלת  מז, ל ֹו"(ישעיה ואין -לחם ו)"לב ֹוׁש א, .(חגי ְְְֵֶֶַַָָֹ

" ו קחכשם  ""לקח"" שם  הענין  ומזה ""מלחמה . למלחמה . תצא א)"ּכי  כ, גרוי(דברים דהיינו ְִִֵֵַָָ

" בנפעל  תמיד  הפעל  בא לפיכך  חמום. בלי  ללחום  אפשר שאי הלב; ּבעמלק וחמום  הּלחם "וצא ְֲִֵֵֵַָָ

ט) יז, ּבנ ּו"(שמות י)"ונלחם  א, ּבי ׂשראל"(שם א)"וּיּלחם  כא, ונלחמנ ּו"(במדבר מא)"נעלה א, .(דברים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ויתכן שכנגדו. הצד על לבבו יחם כי  החמום, מן  תחלה נפעל שיהיה מבלי  ללחום  אפשר שאי

" "מלחמה שמגזרת שם מלחמה."חומה " בשעת האויב בפני  להגין  העיר את  המקיף  הקיר והוא ,

" החומהחומה תקרא תקרא  לאטיין בלשון  וכן במלחמה, להגין  עשייתה שעיקר  לפי  (מאעניא"

מונימענטום) "או שם תמצא  לא במקרא וכשתדקדק וּבצ ּור. חוזק העיירותחומה מלשון אצל רק " ִ

אירוסין .432. אחרי אלא  נישואיה, בטרם  גם כלומר,
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מלחמה, לצורך הנעשה העיר את המקיף הדופן  רק חומה תקרא שלא  הבצורות . ומקומות 

" יקרא במלחמה להגין כדי  היקף  כל דבר, שאר או מאבן או מעץ מחיצות"חומה תהיה ושארי .

" יקראו לדירה העשויות  בנין  וגדרשל קיר  כותל, דופן , שם"מחיצה, שיהיה רחוק ואיננו .

"חומה " מן מלחמה גזרת שגם לעיל  נתבאר שהרי  מלחמה, מגזרת למחם" שה[אות ] נוספת"" ד

""כלמ ג"לקחד אפשר או ."" שענין  בפשיטות  העשויה חומה כ כותל והיינו חמימה, מלשון "

המקררות . הרוחות שמעכבת העיר יושבי 433לחמום 

" התנועה שמות כי וטלטול. נסיעה הפך שהוא החניה, על הנחתו ו נעפעל . הפכו "נד"" .

" "נעשל [הוא] ""נח" בשרש ויבואר  ""נח, והיפך "נד. "חן" שרש עיין ""דד" כמו ּבנחל. ְִַַַַוּיחן

יז)"ּגרר כו, העיר"(בראשית ּפני את  יח)"וּיחן לג, באתם"(שם ו)"וּיחנּו לג, הּים"(במדבר על  "חנים  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ט) יד, לּמחנה "(שמות מחּוץ  יט)"חנ ּו לא, באתם"(במדבר וּיחנּו מּסּכת  ו)"וּיסע ּו לג, ּובנסע"(שם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֹֻ

הלוּים אתֹו יקימּו הּמׁשּכן  ּובחנת  הלוּים, אתֹו י ֹוריד ּו נא)"הּמׁשּכן א, "(שם היוצא ו[פעל-] וחניתי. ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַָָָָֹֹֹ

עלי ג)"כּדּור  כט, מּצבה "(ישעיה לביתי ח)"וחניתי  ט, ממנו (זכריה נמצא ולא הקל מן  והוא . ְְִִִִִֵַָָָָָ

" חנה מן והשם  ובהפעיל. ""מחנה בדגוש האחת, הּמחנה אל וכו' מחנֹות  לׁשני  "והּגמ ּלים  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָ

ח-ט) לב, "(בראשית שם  ויאמר המשותפיםמחנה . רבים  פרטים  קבוץ על  אם ענינים, ב' על "

למלחמה  בנסיעה המשותפים  אנשים  קבוץ על ואם כלל, בדרך למקום  ממקום  בנסיעה

" כמו י ׂשראלבפרטות , יט)"מחנה יד, "(שמות פלׁשּתים, ה)"מחנה כח, "(שמו״א ארם, (מל״ב"מחנה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

ד) "ז, פעל המלחמה ממחנה יבוא ושוב  ולכד ּה. העיר על  כח)"וחנה יב, וּיבנ ּו"(שמו״ב עליה וּיחן ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדיק  א)"עליה כה, הּבצרֹות"(מל״ב הערים  על א)"וּיחן לב, המשומש (דה״ב כלי -זין מין ושם . ְִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

" יקרא ""חניתבמחנה וחנית. כב)"חרב  יג, "(שמו״א זה לענין  קרוב  וׁשריה . מּסע מא,"חנית  (איוב ְְֲֲִִִֶֶַַָָ

"יח) הקבוץ  ויקרא  בנסיעה. המשומש כלי -זין "מחנה דהיינו כמו הנסיעה בשעת אפילו ְֵַמאּסף"

הּמחנת כה)"לכל י, "(במדבר יקרא בשתוףמחנה . זה אצל  זה חונים  שהם החניה שם על " ְֲַַָֹ

אח מתקרבים הנה ואחד  הנה אחד הנסיעה בשעת  מזה זה נפרדים שהם אחר כ"והסכמה, ֵֵָָ

אחת . באגודה יחד ושוכנים שחונים  בשעה

" מאנחנו מלת  לרבים  "434ב"" מן  ו אנו מורכב יחדחנו "" חונים  שאנו כמו כלומר "

אל ה[אות] תחסר ולפעמים אחת. ""באגודה כמו הלשון  לקצור חלּוציםף נעבר (במדבר"נחנ ּו ְֲֲִַַֹ

לב) נחנ ּו"לב, אחד אי ׁש ּבני יא)"ּכּלנּו מב, הנו (בראשית שגם  לפי מ". רבין  לסימן תספיק ב ."ן ְְִֵֶָָָֻ

התלמוד ב)ובלשון  לא, "(פסחים חניה."חנותשם  מלשון בשמים , ומיני  המזונות  אוצר  שהוא ,

" יקרא החנות ב)"חנוניובעל כא, .(שבת

" "חניה מענין  שם  ""חן" ,ּבעיני חן  מצאתי  טו)"אם  יא, מקום(במדבר מציאת דהיינו ְִִֵֵֶָָ

אותו  שסובל והיינו חנית ֹו מקום שם תופס והוא  אותו קולטות  שהעינים  המקבל. בעיני ֲָָחניה

אילנות433. מפילות  מזיקות, הרוחות  סערת ששם בעולם , הצפוניות  המדינות מבחינת זאת כתב  רבינו
רעועים . בתים גם  ולפעמים

ראשון .434. גוף כלומר  בעדו, מדבר ר "ת 
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אצלו חניתו ומחבב  מן435.(דולדוג)היטב ופולטו היטב , לסבלו יכול שאינו וגעול, נידה וההיפך 

חומר כמו עצמו בפני עומד פרדי, עצם  שאינו לומר רצה עיוני, ענין החן וענין ההסתכלות.

אפשר שיהיה עד מיוחד גדר לו אין החן  אבל בגדר, נגדרים  פרדיים  עצמים שהם  וצורתו הדבר 

מצטרף ענין  והוא  חן. לו ויהיה וכך כך שיעשה או חן; בעל  הוא וכך , כך הדבר שאם לומר

ויתפעל436(רעלאטיף) הנושא שיפעל מה כפי הכל הנשוא, והתפעלות  הנושא  בהפעלות תלוי

ואעפ במעשיו, ומגונה בתארו מכוער אדם לך  יש כנגדו "הנשוא. הבריות . בעיני  חן נושא הוא כ

חז  אמרו הבריות. על מקובל אינו הכי ואפילו ובמעשיו בתארו נאה אדם  א)ל"יש מז, (סוטה

בעלה " על אשה וחן מקחו, על מקח וחן יושביו, על מקום  חן  הן , חינות  ""שלש ואומר ֶֶׁשקר.

תתהּלל היא  יהוה יראת אּׁשה הּיפי  והבל  ל)"החן לא, ענינים(משלי אינם והיופי החן פירוש, . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

שמקובל מה כי ההסכמה. לענין  המקבלים כל  בהם  שישתוו עד עצמן מצד  עומדים  פרדיים

יראת אמנם מכוער. השני  בעיני  נחשב יפה זה בעיני  שנחשב ומה לחבירו, מקובל בלתי  לזה

יש ו (לו)ה' עצמיי מציאות  בשוה.[לה] אדם  לכל מקובל הוא

"חן" בפעלים  ּבני" יחנ כט)"אלהים  מג, "(בראשית בעיניו. חן  שתמצא  וחּנתיפירוש ְְְְֱִִִַָֹֹ

אחן א ׁשר יט)"את  לג, ויחּנּך"(שמות  אלי ּפניו יהוה כה)"יאר ו, יחן"(במדבר לא  כח,"ונער (דברים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻ

וענני)נ) חננו "[(חנני ה' ג)"חננו קכג, "(תהלים המקרה ושם  "ּתחנה ]. ּתחּנה " להם  היֹות  "לבלּתי  ְְְְִִִִֶֶָָָ

כ) יא, תחּנה "(יהושע היתה רגע  ח)"ּכמעט ט, "(עזרא ""חנינה או חנינה . לכם  אּתן טז,"לא  (ירמיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

"יג) שרש [עיין ] לתבונה, בינה בין  כהפרש לתחנה, חנינה בין וההפרש [אות]"בן. עם  והמקור .

""תי הסמיכות  אל?ו חּנֹות י)"הׁשכח עז, "(תהלים מ ֹועדוכן  בא  ּכי לחננ ּה, עת  יד)"ּכי קב, .(תהלים ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

" "חנןהנפרד הרג חנק, משקל על כה)"הרג-רב" ל, "437א"והה (ישעיה הפועל ושם "חונןנוספת . ֶֶֶֶֶֶֶֶַ

ונ ֹותן" ח ֹונן כא)"וצ ּדיק לז, "(תהלים ושם -התאר "חנון. אני" חּנּון  ּכי  כו)"וׁשמעּתי כב, רצה (שמות ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

מי אחד שהוא ית ' הבורא על  אם כי  התאר  זה יפול  ולא חנינה. בעל וכן"לומר ית '. מדותיו ג

" "רחוםשם  שנאמר כמו וחּנּון" רח ּום ו)"אל לד, "(שמות כן  שאין  ונאמןמה ישר חסיד "צדיק ְֵַַ

ג הפועל"שנופל ששם התאר . לשמות  הפועל  שמות שבין  ההפרש מצד והוא הנבראים. על כ

" הפועל שם  תאמר כאילו המדה. בבחינת נאמר ושם-התאר הפעולה, בבחינת "חונןנאמר

" יקרא  החנינה מעשה שעושה ""חונןבשעה ושם-התאר  בו חנון, שיש המדה בבחינת יאמר "

שאין למי חנם  טובת  שהחנינה ולפי  חנינה. הצריך  את לחונן  תמיד, בו מדובקת  החנינה מדת 

החטאים לא וישרי-לב , הצדיקים רק המוסר מצד החנינה אל ראוים  אין  שוב  עליה, תביעה לו

חנינה  בעל האדם  שיהיה וכל הבריות. לשאר והפסד קלקול  עליהם  שהחנינה ארץ , ורשעי

א והיה כדת . לא אשר בשוה ולרשע  לצדיק חונן היה כי  מעלה, לא חסרון , בו זה היה כ"בטבע ,

" הרחמיםחנוןתאר  במדת וכן הגנות . צד על  תאר שב השבח צד על אותו מתארים שהיינו "

" תאר  שיהיה כל כך  משום ל ׁשירּוחמּו. ראוים  הכל ורחוםאין אםחנון  כי יצדק לא לשבח " ְְֶָ

אליו .435. סובלני  אשכנז, בלשון

אחר.436. לאדם  או אחר לענין יחס 

"חנינה".437. של
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שאע במוחלט. והרחמים  החנינה מדות יאת ּו לבדו שאליו ית' ומרחם"בבורא חונן שהוא פ ֳַ

יודע ית' הוא כי  היצורים; לשאר הפסד מזה יגיע  לא  ורחמים, לחנינה ראוים  הבלתי את גם

" אמרו ענין שזהו לטוב . דבר כל להטות ובמשפט, בצדק מעשיו לכלכל אׁשרויכול את  ְֲִֶֶַֹוח ּנתי 

ארחם א ׁשר את ורחמּתי  יט)"אחן  לג, ראוי(שמות בין שיהיה, מי  את  ומרחם  חונן אני  כלומר ְְֲֲִִֵֶֶַַָֹ

ממנו  יצא שלא  הדבר להטות  בידי  שהיכולת ה' אני  כי  בחוקי חסרון זה ואין  ראוי . שאינו בין

לבריות . הפסד 

"חן" שם  החנינה על המורה מצדחנם" לא  חנינה בדרך ההטבה פעל להוראת  "

" גרידא. חנינה בדרך רק המקווה, התועלת מצד לא גם  המוסריי , חּנםהחיוב (בראשית"ועבדּתני ְֲִִַַַָ

טו) "כט, חּנם. א)"לחפ ׁשי כא, ּכסף"(שמות אין  חּנם יא)"ויצאה כא, חּנם"(שם ּבמצרים נאכל "אׁשר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה) יא, נמּכר ּתם"(במדבר ג)"חּנם  נב, "(ישעיה כמלת הפעל תאר [והוא ] ""ריקם. שענין ולפי "חנם, ְְִִֶַָ

סבה  שם שאין הפעולות  מיני לכל לשמש הושאל מוסריי , חיוב  ובלי  שכר קבלת בלי פעולה

אע המועיל, מצד או המוסר  מצד הפעולה ""מחייבת  כמו חנינה. שום שם שאין  אתפ ְִֶָלהמית 

חּנם ה)"ּדוד  יט, סיבה (שמו״א כאן שאין  הענין אבל  החנינה מצד  אינו בודאי  אדם שלהמית ִִָָ

" וכן מיתתו. את חּנםמחייבת  ּדם  לא)"ולׁשּפ כה, חּנם"(שם לב ּלע ֹו בֹו ג)"וּתסיתני  ב, (איוב ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

חּנם" לנקי יא)"נצ ּפנה א, חּנם"(משלי ג)"וּיּלחמ ּוני קט, ודומיהם .(תהלים ְְְֲִִִִִִַָָָָָ

" פעל  חנינה "חנוןמלשון בקשה, לשון אלינ ּו" כא)"ּבהתחננ ֹו מב, "(בראשית אל. ואתח ּנן ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

כג)"ה' ג, קֹול ֹו"(דברים יחּנן כה)"ּכי  כו, ומשער(משלי טובה מבקש כשהאדם  חנינה. בקשת  דהיינו ְִֵַ

" לשון הענין  על יפול החנינה, מצד  רק לה, ראוי שאינו הנסיוןחנוןבנפשו שם והוא  "438

.(אפטאטיף)

" תחנה"" והּתחּנה , הּתפ ּלה ּכל  נד)"את  ח, "(מל״א ""תחנוןאו ּתחנּוני, קֹול "ׁשמע  ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

ו) כח, ותחנּונים"(תהלים ּתפ ּלה ג)"לבּקׁש ט, "(דניאל החנינה שמוש יקרא וכן  ""תחנון. כמו רּוח, ְְְֲִִֵַַַָ

ותחנּונים י)"חן יב, "(זכריה לומר רצה חן. ""רוח הבריות. בעיני  חן להם  שיהיה רצה ותחנונים, " ְֲִֵַ

חז  ובדברי הבריות. את  חוננים  הם שיהיו א)ל "לומר כ, זרה "(עבודה במאמר תחּנםדרשו "ולא ְְֵָֹ

ב) ז, "(דברים משרש שנגזרו ההוראות  עניני בקרקע ,"חןכל חניה להם  תתן לא חניה, לשון ,

חנם . מתנת להם  תתן שלא  חנם  ולשון  חן. להם תתן לא חן, ולשון

, דרכים ב' על ומשמש הפסד . לידי יבוא שלא [כדי ] דבר על  ההשגחה על הונח פעל. .

ההשגחה פעולת  ההשגחה(אקטיף)בדרך  קבלת  ובדרך בא439.(פאסיף), ההשגחה פעולת בלשון 

" מלת עם ""עלתמיד שם עם  או ""עין, כמו יחד בשניהם או ּכליכם; על ּתחס אל "ועינכם  ְְְֵֵֶֶַַָֹ

כ) מה, עליהם"(בראשית עינ תח ֹוס טז)"לא ז, עינ"(דברים תחֹוס  יב)"לא כה, "(שם עלי. וחּוסה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

חסּד כב)"ּכרב  יג, ואביֹון"(נחמיה ּדל על יג)"יחס עב, הּקיקיֹון"(תהלים על חסּת י)"אּתה ד, .(יונה ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

השתדלות .438.

נשוא .439.
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440הנסיון" ההפסד, מן  משומר שיהיה רוצה היית  עליכלומר וּתחס  להרג "ואמר ְְֲֶַַַָָָָָ

י) כד, "(שמו״א מלת  "עיןחסר לומר  שרצה עליך" עיני  פעל"ותחס עוד אחריו כשיבוא  זולת .

" מלת  יחסרו אז ו עלאחר  ""עין"" כמו ארחם, ולא אחּוס ולא אחמֹול יד)"לא יג, וכן(ירמיה ְְְֲֵֶַָֹֹֹ

א ּנחם" ולא אח ּוס ולא  יד)"לא -אפרע  כד, קבלת(יחזקאל מלשון  שהוא וכל  הדבור. תפארת והוא ְְְֵֶֶַָָֹֹֹ

וההשגחה בי(פאסיף)השמירה [אות] עם תמיד ""בא  כמו הדביקות , ב ֹות חסיּו לב,"צ ּור (דברים ָָ

בצ ּלי"לז) חסּו טו)"ּבא ּו ט, בו "(שופטים חֹוסי  כל  יב)"אׁשרי  ב, "(תהלים ,ב חסיתי א)"ּכי טז, ,(שם ְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ

ב ֹו" יחסה הגבר  ט)"אׁשרי  לד, "(שם יחסיּון, ּכנפי ּך ח)"ּבצל לו, כולם(שם הרבה, עוד ודומיהם ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

בי הנסיון"ב[אות] שמות  וכולם  להיות(אפטאטיף)ת  המעשה או המחשבה השתדלות  דהיינו ,

ההפסד . מן ומשומר  מושגח

" הלשונות. משתי  הדבר"מחסה המפעל  שבו המקום, או הנושא או [הוא] הענין ,

" נקרא  ההפסד מן  ""מחסה משומר  שכל  אלא  בימחסה . בלי  השמור"" פעולת מלשון  הוא ת 

" ליכמו מחסה היית  ד)"ּכי סא, מחסי-עז "(תהלים ז)"ואּתה עא, "(שם וכל [אות]מחסה . עם " ְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

""בי כמו משומר  להיות  השתדלות מלשון  הוא  ּבאלהיםת מחסי ח)"שמתי סב, בה'"(שם ׁשּתי ְִִִֵַַֹ

כח)"מחסי עג, "(שם נקרא  ההפסד מן  והמושגח המשומר והדבר  נו חסן. ב[אות] תאר"" ן  ְִַ

לנערת"441ו,"האמנתי החסן לא)"והיה א, עליו (ישעיה ומשגיחין  שמשמרין  היקר הדבר  דהיינו ְְִֶֶָָָֹֹ

" משקל על שם-התאר והוא  ו קרובביותר. ""רחוק "" וכן  ּכאּלֹונים. הּוא ט)"וחסן  ב, דהיינו (עמוס ְִַָָֹ

שע מרובה בכח  ""משופע ובסמיכות ההפסד. אל  עלול ובלתי  משומר הוא כן  י ּהי  (תהלים"חסין  ֲִָ

ט) "פט, משקל על כח ברב ומזויין משופע ""קציןכלומר המקרה ושם  ""חוסן. יׁשּועת, "חסן  ְֶֹֹ

ו) לג, העיר"(ישעיה חסן ה)"ּכל כ, יּקח ּו"(ירמיה ויקר כה)"חסן כב, "(יחזקאל והפעל ולא. יאצר לא  ְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹֹ

יח)"יחסן כג, .(ישעיה ֵֵָ

" יקרא אחרים  את יפסיד שלא  משומר שיהיה כדי  לדבר ב[אות]חסםשעושין "

""מ כמו ּבדי ׁשֹום, ׁשֹור ד)"לא-תחסם כה, ע(דברים פיו יחסם שלא  שיהיה "דהיינו בשביל  דבר, י ְְִַֹֹ

" הדי ׁש. מן  מלאכול מחסֹוםמשומר לפי  ב)"א ׁשמרה לט, את -העברים"(תהלים היא "וחסמת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

יא) לט, ו (יחזקאל הקברים . ולהפסיד לעבור יוכלו יו "חס"שלא ה[אות ] בתוספת  הוא", בראש, ד

" "יחסשם או בשייח ׂש" """ הּיח ׂשן. ספר ז,ה)"ואמצא על(נחמיה והשגחה שמור מלשון ְֵֶֶַַַָָ

לו  שיתברר צריך  מיוחדת משפחה אחר  שהמתיחס  מזו. זו המשפחה תולדות השתלשלות

ומבטל היחוס זה המפסיד משפחה ּפסּול  תערובת  מכל משומרת המשפחה שהיתה ְבברור

" יקרא המשפחה משמירת הזה הברור  וקיום  האמתי . "יחסההשתלשלות כענין על" ְְִַַַוּיתילד ּו

אבתם לבית יח)"מ ׁשּפחתם א, "(במדבר והפעל המשפחתית. התולדה מסירת ּבהתיח ׂשדהיינו ְְְְְֲִִֵֵַָָֹֹ

ז)"לתלד ֹותם ה, י ֹותם"(דהי״א ּבימי יז)"התיח ׂשּו ה, ּבלוּים"(שם התיחׂש יט)"ּולכל לא, (דהי״ב ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹ

ל ּבכרה " א)"להתיחׂש ה, לזכרים"(דהי״א טז)"התיחׂשם  לא, "(דהי״ב לשון כל וכן  שבדברייחּוס. " ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

השתדלות .440.

במהדורתנו441. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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מבלי442ל"חז  אפשר אי בענין , או בזמן  במקום , רחוק דבר אחר  התיחס כל שמור . מלשון

היחוס . לאותו שייך הבלתי  זר דבר  תערובת  שם שאין  והשגחה שמור  שם שהיה בירור

" במלת  כאן נתברר  ב '"חסשמזה בעלי  בשרשים  שהנחנו ההוא לכלל גמורה ראיה ,

עי נחי כגון  בהם  הנחות  שאותיות וא"אותיות, ולמ"ן ה "ו, כמו "ד שרשיות  אינן וכדומה, א,

הנחת לפי כי  המלה. לשרש כלל שייכים אינם  באמת, מקריות הם  אבל המדקדקים , שהניחו

" בפעל  "חסהמדקדקים  שרשים , שני  הוא עיחוס" מנחי  וי"" ו "ן חסיון , לשון  מנחיחסה "ו "

ה "למ ""ד  בפעל מדוע  זה לפי  ויקשה מחסה. לשון  "חוסא ובפעל פעול , נמצא לא לאחסה " "

" בפעל  לומר רוצה פועל. נשואחוסנמצא דהיינו מאחרים החסיון  מקבל  נושא נמצא לא  "

" ובפעל שאמרחסה החסיון , {שזה האחרים  את  חוסה שיהיה דהיינו המחסה פועל נמצא לא "

ינחל-ארץ" בי יג)"והחֹוסה נז, ג(ישעיה המחסה}"הוא  מקבל דהיינו נשוא, הוא?443כ דבר והלא  ְְִִֶֶֶַַ

" שפעל הוא, כן כדברינו ודאי  ב 'חסאלא בעל  א ' שרש מורה " הוא אחד שבדרך  אלא אותיות .

וא היה כאילו דרך  על ונקוד החסיון פעולת קבלת"על על מורה שני  ובדרך  באמצעיתו, נחה ו

ונקּוד למ444החסיון היה כאילו דרך  אבל"על ההוראות , ב' בין  להבדיל  כדי והוא בסופו. נחה ד ָ

כולן והכפולות , החסרות הנחות  האותיות  בשאר הענין והוא אותיות . מב' יותר  איננו בעצם

שיורה  הרבות  ההוראות בין להבדיל כדי  [זה] אמנם  שבהם, הנקוד וחלופי  בשרשיהן נוספות

זה. והבן אחד, שרש עליהן

 או מבחוץ, הדבר יופסד שלא  לתכלית  הנעשה מכסה מין והוא מכסה. של  דבר שם 

" משמושי והידור. נוי  לשם  שנעשה או לכל, מופקר הדבר יהיה שלא הצניעות  "חףלתכלית 

" ענין  להגין הנעשה כסוי ""חוףעל  אנ ּית, לחֹוף  והּוא יׁשּכן , י ּמים יג)"לח ֹוף מט, והוא(בראשית . ְְְְֳִִִַֹֹ

הים שטח על שחופף שם  על חוף ההוא ההיקף נקרא היבשה, מן רובו המוקף הים חלק

והפעל במנוחה. הספינות  שם  ושישכנו בים, המצויות הרוחות שם  ישלטו שלא אלא  שבתוכו;

הּיֹום" ּכל עליו יב)"חפף לג, "(דברים הספינות . אל חוף כמו להם לישהוא עון ולא אנכי "חף  ְִִֵַַָָָָָֹֹֹֹ

ט) לג, "(איוב וכן  אלי. לקרב  העון יכול שלא מחופה לומר אׁשררצה ּדברים יׂשראל בני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָויח ּפאּו

כן ט)"לא יז, מקום(מל״ב לו ואין  השכליי , המוסר  שירחיקהו ענין  [הוא ] תורה דברי  על שלעבור  . ֵֹ

וכבר וכך, כך  הדבר שטעם  לעצמו ּבאמֹור הדבר, על משונים  וטעמים פירושים התחפות  ֱֶמבלי

שעוברי ההיתרים מן לזה וכדומה בכל שוה שאינו נוסף ענין  עוד  בדבר שיש או הטעם . בטל 

תורה. דברי  על לעבור כדי לעצמן, מתירין  עבירה

"חף" שם לצניעות הנעשה לכסוי  ""חּוּפה " מח ּפת ֹו, יצא ו)"ּכחתן יט, וכּלה "(תהלים ְְֵֵַָָָָָֹֻ

טז)"מח ּפת ּה ב, "(יואל והפעל  ולכבוד . לצניעות  ממעל הפרוסה היריעה וכו'והיא חפּוי  לֹו וראׁש ְֵָָָֹֻ

הבזוי"442. ממונו  על התורה, חסה מה מ "ה)"על יב  פרק כבודן"(נגעים  על חסו הגליל (ירושלמי"אנשי
יא ) .כתובות

בסוגריים .443. סגר  הרב  שבכתב-היד  זה מאמר

מנוקד .444.
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רא ׁשֹו איׁש טו)"חפּו ל, רא ׁש"(שמו״ב וחפ ּוי יב)"אבל ו, לו (אסתר שאירע למי  המנהג  שהיה . ֲִֵַָָֹֹ

מי זה בכלל והיה הבריות. בפני להתגלות שלא צניעות משום  בדבר  ראשו לכסות מקרה-רע 

חושש  ובלתי  כבועט  נראה ויהיה מצח בעזות יצא שלא פניו לכסות  והכלימו המלך בו שגער

המלך . לגערת

" חפה" נוי  לשם טֹוב" זהב ויחּפהּו ּברֹוׁשים , עץ ה)"חּפה ג, נחּפה "(דהי״ב י ֹונה ּכנפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

יד)"ב ּכסף סח, "(תהלים הענין ומזה חּפה . ּכב ֹוד ּכל ה)"על ד, חתנים(ישעיה חופת  איננה 445והיא  ֶֶַַָָָֻ

לנוי . העשויה חופה אם כי 

"חף" שם  "חפן" לשון  ""חפנים" חפניכם, מלא לכם  ח)"קח ּו ט, חפניו "(שמות ּומלא  ְְְְְֵֶֶָָָָֹֹ

יב)"קטרת טז, עמל"(ויקרא חפנים  ו)"מ ּמלא ד, "(קהלת יקרא פשוטה כשהיא היד פס  שהואכף. " ְְְִִֶַָָָֹֹ

" יקרא הרבה לקבל  כדי הכף לנגד האצבעות וכפיפת דבר . לקבל כף והקרבת"קומץכצורת .

המקורבים הקמצים  שני  יקראו ויותר יותר  עוד  לקבל  כדי  לזה זה הידים ב' של  הקמצים שני

" כמו "חפניםיחד הזוג שם והוא  שבתוכו. מה לקלוט לחבירו חופף א ' שכל חפיפה מלשון ,

" ומגזרת  אחת . מלאכה העושין כלים  שני  ושאר רגלים  ידים, שםחףרחים , החפיפה הפוך  על "

""יחף" המנעלים  חוסר להוראת  יחף, הל ל)"והּוא טו, ויחף"(שמו״ב ב)"ערֹום  כ, מנעי"(ישעיה ְְְִִֵֵֵָָָֹ

מ ּיחף  כה)"רגל ב, המנעל(ירמיה והעדר טנוף . דבר ומכל ההיזק מן הרגל  על חופף  שהמנעל  ְְִֵֵֵֶַָ

" "יחףנקרא כענין החפיפה סלוק דהיינו ׁשרׁשיה " י)"וּתׁשרׁש פ, הּמזּבח"446,(תהלים את  "ודּׁשנּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

יג) ד, המכסה 447.(במדבר גלילת שהוא וגלוי  התגלות "448וכענין שרש כמבואר דבר  ."גלמעל

" לשון  הענין "חפיפה מזה שבתלמוד  ומפספס" חופף א)"נזיר מב, "(מזיר לטבילה . חפיפה "בין 

וטובלת א)"[חופפת  פב, קמא "(בבא שרש עיין  הגוף . על החופף הטנופת  הסרת דהיינו ."צף]

לפרטים הכלל התחלקות  הוא  חלוקה שסתם  חלקים, לשני הדבר  חלוק על מורה פעל .

ו  מעט . ואם  רב  אם או חץ"וחלקים , שווים לחלקים  אם  יותר, לא לשנים  הדבר התחלק "

" לחבירו השוה החלק יקרא קטן , ואחד גדול שאחד שווים, בלתי  "חצילחלקים  כמו אּמתים" ִִֵַַָ

ארּכֹו ""וחצי וחצי, ואּמה רחּבֹו וחצי  י)"ואּמה כה, "(שמות משקל  על שם-התאר מןּכליוהוא " ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

" והפעל, יחצ ּוןכל. הּמת את וגם ּכסּפֹו את  לה)"וחצ ּו כא, "(שמות המפעל ושם  "מחצה . וּתהי" ְְְְֱֳִֵֶֶֶֶַַַַָָ

לו)"הּמחצה  לא, "(במדבר ובסמיכות  העדה . מחצת  מג)"וּתהי לא, "(שם המקרה ושם ,"מחצית. ְֱֱִֵֶֶַַַָָָ

הׁשקל" יג)"מחצית ל, "(שמות ב ּבקר, יג)"מחציתּה ו, "(ויקרא ּתקח ּו, כט)"ממחציתם  לא, (במדבר ֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

" משקל ""תכליתעל  ששם או "מחצית. והמקור הפועל . שם או דבר, שם הּלילה " (שמות"ּכחצת ְֲַַַָֹ

ד) ל"יא, להֹודֹות  אקּום  לילה סב)"חצ ֹות  קיט, ""בתי(תהלים כענין כדרכו הסמיכות  בעלותו ְְֲַָָָ

נוי .445. לשם  ולא צניעות, לשם  נעשית שהיא  לעיל שנתבאר

השרשים .446. לעקור והיפוכו. דבר כלומר

והיפוכו .447. דבר והרי  הדשן, את  לסלק כלומר

גלוי .448. ואינו עצמו  תוך מתכסה הכיסוי  הכיסוי , מגלגל שכאשר והיפוכו, דבר הרי
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הטל ּבנ ּו"449,"שכבת אּפם ג)"ּבחרֹות קכד, "(תהלים גדיש , כו)"ּכעלֹות  ה, התחלק (איוב ומלשון  . ֲֲִַַַָָָ

" ענין שווים בלתי  חלקים לב ' עלהדבר זרק הּדם וחצי ּבאּגנת; וּיׂשם הּדם חצי מׁשה ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוּיּקח

ו)"הּמזּבח כד, "(שמות וכן מצומצמת . במדה ולא  עין, וראות  האומד כפי  החצי  חצידהיינו וּיאכל ְֲִִֵֵֵַַַָ

יב)"בׂשר ֹו יב, "(במדבר בצמצום. החצי  דווקא יחצה לאו צ ּואר כח)"עד ל, איננו (ישעיה שהצואר ְֱֶֶַַָָ

" הגוף. עֹודבחצי  ממלכֹות לׁשּתי  עֹוד  יחצ ּו כב)"ולא לז, .(יחזקאל ְְְִֵֵַָָֹ

" ישמש גחץהׁשאלה """ כמו משנים, יותר  לחלקים חלוקה על הילדיםכ את וּיחץ ְְִֶַַַַַָָָ

הּׁשפחֹות ׁשּתי ועל רחל ועל לאה א)"על לג, "(בראשית חלקים! ד' הם  מאֹותוהרי ׁשל ׁש את וּיחץ  ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

רא ׁשים ׁשלׁשה טז)"האי ׁש ז, "(שופטים רא ׁשים. לׁשלׁשה מג)"וּיחצם ט, "(שם רּוחֹות. לאר ּבע  "ותחץ ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ד) יא, הדבר(דניאל שיתחלק שאפשר לחצאין חלוקה שם היה המקומות באלה שגם ואפשר .

ואעפ האחרים"לחצאין בחלקים  שיש כמו סך  אחד בחלק כשיש והיינו חלקים . וד' ג' שם יהיו כ

חמשה, אחד  כל  מחזיק אחרים חלקים ושני  עשרה, מחזיק א' חלק תאמר  כאילו ביחד, כולם 

ט וכן כולו, הסך  מן  החצי שניהם והרי  עשרה. ביחד  ד'"ששניהם הרי  חמשה פעמים  ושלשה ו,

חלקים משני ליותר הדבר  יתחלק בתחלה שמיד אפשר אי בעצמו החלוקה בפעל וכן  חלקים.

לחלקים , שוב וחלק חלק כל ושוב  גדולים . חלקים  לשני  תחלה שיתחלק אם כי אחת , בבת

ג יקשה לא ""לפיכך תחלה שאמר מה הילדיםכ  את א)"וּיחץ  לג, אמר"ואח(בראשית וּיחץ"450כ ְִֶַַַַַַַָ

הּׁשפחֹות ׁשּתי ועל רחל  ועל לאה על הילדים  מחנות ,"את  לב' כולה המחנה חלק שתחילה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

דהיינו  בכלל. חלקים ששה שם  שהיה עד חלקים, לג' הילדים  בו שהיה ההוא המחנה חלק ִֵושוב

חלקי ה' השניה ומחצית א', חלק כולה המחנה העםמחצית ושאר האמהות  ארבע  דהיינו ם 

" ושמושי  המחצית. "חץשבזה הפשוטה החלוקה על ּכּלֹו" חצץ  כז)"וּיצא ל, כתות(משלי דהיינו ֵֵֵַֹֻ

" כענין צבא , יוצאי  כדרך  מחולקות רא ׁשיםכתות  ל ׁשלׁשה מג)"ויחצם ט, "(שופטים .חצצי אף  ְֲֳִִֵֶֶַַָָָֹ

יח)"יתהּלכ ּו עז, יחד(תהלים שיתקרבו עד צבא , כאנשי  כתות כתות  הנוסעים מטר ענני שהם ְִַָ

" וכן מטר. מׁשאּביםויהי ּבין מחצצים  יא)"מּקֹול ה, הצבא ,(שופטים כתות  המנהיגים הׂשרים  והם ְְְִִִֵַַַָ

" כענין מיוחדת, כתה על ממונה אחד הרכבשכל  מחצית  ט)"ׂשר  טז, "(מל״א ,ּפל חצי (נחמיה"ׂשר ֲֲִִֶֶֶַַַָָ

יב) "ג, הזה מלשון חּצצ ּו. חד ׁשיו כא)"ּומסּפר  כא, אבנים(איוב פרורי  גם  וקצובים. חלוקים  דהיינו ְֳִַָָָֻ

" חצץ , ׁשּנייקרא  ּבחצץ טז)"וּיגרס  ג, "(איכה חצץ. פיהּו יּמלא יז)"ואחר כ, חלוקה,(משלי מלשון ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

" יקרא  העפר שפירורי הסלע . מן  ומתחלקים המתפוררים  קטנים חלקים ופירורי"אבק והם ,

" יקרא התחלקות .חצץהאבן לשון  בו ונופל  ביותר , דבוק קשה דבר שהאבן  לפי "

" שםחץמענין חלוקה לשון  של ""חץ"451" חּצים, כג)"ּבעלי  מט, "(בראשית ימחץ, "וחּציו ְְֲִִִִֵַָָ

ח) כד, ארּפא"(במדבר ואני לט)"מחצּתי לב, מתנים"(דברים יא)"מחץ  לג, וחלפה "(שם ּומחצה ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָ

כו)"רּקת ֹו ה, ג(שופטים שהוא ואפשר לׁשנים. חלוקה ""דהיינו ענין מחצציםכ ה,"מּקֹול  (שופטים ְְְִִִַַַָ

הטל"449. שכבת "ותעל אלא במקרא, כזה פסוק יד )אין טז, .(שמות 

חלקים .450. לארבעה פירוט יש  "ויחץ", מלת אחרי פסוק, באותו 

עצם .451. שם 
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"יא) וכן חצים . בעלי  יתהּלכ ּוהיינו  חצצי יח)"אף עז, כחצים .(תהלים הנזרקים הברקים  דהיינו ְֲִֶַַָָ

" יהּלכ ּוכענין  חּצי יא)"לאֹור ג, "(חבקוק חץ  מן והפעל נחּוץ. הּמל דבר היה ט)"ּכי  כא, (שמו״א ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

" כותל מין  שם  וכן  כחץ . נמהר לומר "חיץרצה חיץ" ּבנה י)"והּוא יג, כותל(יחזקאל דהיינו ְִִֶַַֹ

חז  בלשון נקרא וכן לשנים. אחד רשות  או חדר ""מחלקת ב)"מחיצה ל יז, שחז (ברכות אלא ל", ְֶֶַ

" משם "מחיצה עשו פעל ""חצץ" והפסק. חציצה לשון חוצץ, עליו, מקפיד  ב)"אם ד, ,(עירובין ְְֵֶ

הטומאה " בפני  ב)"חוצץ יט, והוא(ברכות רשויות. ב ' בין המפסקת כמחיצה מפסיק, דהיינו

ג ""בעצמו שם ענין  ""חוץכ מקום. חלוקת  דהיינו ּבחּוץ?, תעמד לא)"לּמה כד, או (בראשית ֲַַָָֹ

" כמו ענין  החּוצה חלוקת הּמת  אׁשת  תהיה ה)"לא כה, "(דברים כמו הגוף  חלוקת  או יח ּוׁש. ּומי ְִִֵֵֶֶַַָָֹ

מּמּני? כה)"חּוץ  ב, "(קהלת ושם-התאר ""חוצה . וברבוי  ""חוצות, ירּוׁשלים, יז)"ּבחּוצ ֹות ז, ,(ירמיה ְְִִִֶָָ

אׁשקלֹון" כ)"ּבחּוצ ֹות א, חּוצ ֹות"(שמו״ב מג)"ּכטיט  כב, הבתים(שמו״ב מן החלוק השטח והיינו , ְְְְִַָ

רשות כלפי  הפונה ההוא הצד יקרא צדדים, ב ' יש גשם שלכל  ולפי חוצה. יקרא והחצרות

" ""חוץאחרים  יקרא הבעלים  לרשות  הפונה והצד "ּפנים, או ""בית" כמו ּבּכפר, ּומחּוץ  "מּבית ְִִִִֶַַֹ

יד) ו, ּתצ ּפּנּו"(בראשית ּומחּוץ  יא)"מּבית  כה, "(שמות ולחיצ ֹון. כט)"מּלפנים ו, לפנימה "(מל״א ְְְְִִִִִִִִִֶַַַָ

ל)"ולחיצ ֹון ו, ּובחיצ ֹון"(שם יז)"ּבּפנימי  מא, "(יחזקאל כמו שם-התאר  ו עליוןוהוא  כל."תחתון"" ְְִִִִַַַ

שבאים או חוץ , לצד הפונה ההוא השטח יקרא אחר וחדר לשטח הסמוך  מיוחד  וחדר שטח

" החוץ, מן ""חיצוןאליו יקרא מלאחריו לו הסמוך והשני  ."פנימי;

" "חוץשמלשון ענין נחּוץ" הּמל דבר היה ט)"ּכי  כא, יוצא(שמ״א חוציי דבר דהיינו ְִֶֶַַָָָ

הצורך . מן האחרון  הקצה אל שהגיע  דבר שהוא  או תמיד. הרגילים הפשוטים הדברים מכלל 

" בלשון  הרבה נשתמש התלמוד  "חוץובלשון  הכלל  מן היציאה להוראת חוץ" שוחטין הכל

וקטן שוטה א)"מחרש, ב, "(חולין המלח, ומן המים מן ב)"חוץ כו, בענין ,(עירובין חלוקה והיינו .

" מּמּני?כמו חּוץ  יחּוׁש כה)"ּומי ב, (קהלת ִִִֶָ

" חגורה מין  בנו חצןיקרא  האמנתי"" תאר נער ּתי"452ו."ן חצני יג)"ּגם  ה, (נחמיה ְְִִֶַַָָֹ

ּבחצן"  בני כב)"והביאּו מט, ששאר(ישעיה צורך . לאיזה ממש הגוף בחצי  שלובשין חגורה והוא ְְִִֵֶַָֹ

סביב שכורכין קש של החגורה יקרא  הענין מזה למטה. או ולמעלה, ממתנים לובשין  החגורות 

" נקרא  אלומה מהם  לעשות הנקצרים ""חצןהשבלים מע ּמר, ז)"וחצנֹו קכט, שם(תהלים על ְְְִֵַ

השבלים . עומר  של האורך בחצי אותו שכורכין

ע בעץ  או באבן  משוקעות צורות  עשית והוא החקיקה, על הראשונה הנחתו י"פעל. ַ

" כמו ל ֹוכלי  מׁשּכן ב ּסלע  יז)"חקקי כב, חּקתי"(ישעיה טז)"על-ּכּפים  מט, עיר"(שם עליה "וחּקֹות ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

א) ד, סביב"(יחזקאל הּקיר על י)"מחּקה ח, תהֹום"(יחזקאל על-ּפני  חּוג  כז)"ּבחקֹו ח, חג"(משלי חק ְְְְִִֵֶַַַָָֹֻֻ

מים ּפני י)"על כו, על(איוב במחוגה שחורצין  המהנדסין  שעושין  כעין במחוגה חקיקה דהיינו ְִֵַָ

הנייר ועל הלוח על ברזל בעט  שחורצין הכתב מעשה ענין  וכן  ניכר. רישומו שיהא כדי  השטח

" כמו האותיות ויחקּוצורת ּבּספר י ּתן  כג)"מי  יט, ח ּקּה"(איוב ספר  ח)"ועל ל, והכלי(ישעיה . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

במהדורתנו452. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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" יקרא ידו על ""מחקק שחוקקין  ּבמ ׁשענתם. יח)"ּבמחקק כא, הבאר(במדבר את שחפרו דהיינו ְְְֲִִֵָֹֹ

" המטה מן שעשו שבידם  המטה הוא המחקק? ומהו המטה מחקק במחקק. שהיה בסלע; לחקק "

" המכתב חקיקת מעשה העושה הסופר  יקרא וכן בו. לחקוק ומוכשר קשה בשתוףמחקק דבר "

" בו, הכורת ועל הסכין על הכריתה פעל  שיפול כמו גמור ּומחקק השם מיהּודה ׁשבט  יס ּור ְִֵֵֶָָֹֹלא 

רגליו  י)"מּבין  מט, "(בראשית מכתב  ומחקק סופר בשבט מושך דהיינו ירד ּו. מכיר מּני  כענין ְְִִִִֵַָָָ

ספר ּבׁשבט  מׁשכים ּומּזבּולן  יד)"מחקקים ה, "(שופטים מחקקי. ט)"יהּודה ס, סופר(תהלים כלומר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָֹֹֹֹֻ

מ [אות ] ובלי ""שלי . י ׂשראלם  לחֹוקקי  ט)"ל ּבי  ה, מ(שופטים [אות ] ובתוספת ."" פעל ,"מחק ם ְְְִִִֵֵָ

והיינו  כפשוטו שהוא או המחוקק. הסרת  דהיינו החקיקה, היפך על מורה מהופך שם והוא

ע החקוק צורת ""קלקול כמו חקיקה רא ׁשֹוי מחקה סיסרא כו)"והלמה ה, לא(שופטים באמת . ְְְֲִָָָָָֹ

התלמוד ובלשון  ניכר. היה לא שכמעט עד הראש צורת  מחקה אבל  הגוף מן  הראש הסירה

לכתוב" מנת על א)"המוחק עג, "(שבת המחוק , על ב)"כתב כא, גיטין "(עיין ואין לשוןמחיקה . "

"מחה " כמו היקּום" ּכל  את ד)"ּומחיתי  ז, הּׁשמים"(בראשית מּתחת עמלק זכר את  (דברים"ּתמחה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

יט) ּפׁשעי"כה, כעב כב)"מחיתי מד, ה (ישעיה עמחאה "כי הדבר  מחיקת רושם ," שום  נשאר שלא ד ְִִֶָָָָ

שחז מחיקה "וה  אלא  הנמחק. הדבר מן רושם קצת  שנשאר הוא  """ לשון  תמיד שמשו "מחק ל

" ז מחה תחת  כדרכם  """ ופעל  הדיוט. בלשון  הרבה המצויות בלשונות להשתמש שלא  "מחה ל

" מפעל ביותר ורגיל ""מחק מצוי  בפעל שמשו לפיכך "מחק . שרש עיין  מחאה. ללשון ."מח"

" שםחק נגזר ונמשךחק "453" מתמיד  שיהיה ממֹוׁשל-עם  הניתן  הדת  להוראת "ִֵָ

שלא ואפשר  לדורות, נוהג שיהא אפשר שהמצוה לבטלו. צורך שם יהיה שלא זמן  כל  לדורות 

" בלשון המצוה כשנאמרה זולת שעה. לפי  אלא נוהג כמבוארצו יהיה לדורות  נוהג  הוא שאז "

" "454,"צו שרש שם  הרוב על לו נסמך שלפיכך לדורות תמיד שנוהג מה הוא החוק ,"עולםאבל

ע ֹולם" כא)"חק ל, "(שמות ע ֹולם, יד)"חקת  יב, עולם(שמות ימי  כל  הדבר שינהג לומר רוצה אינו , ַָָֹֻ

" ממלת כבר נשמע  זה ""חק שהרי  בהם שנאמר דברים הרבה יש שהרי אלא עוד ולא ַֻחקת.

בעולם הנרצה אבל הגלות , בשעת  ונתבטלו עולם"" עניןחקת שבחוק העיוני הענין  שיהיה " ַֻ

" כמו זמן, באיזה שוב  לבטלו יתנחם ולא החוק, נותן  במחשבת ישתנה שלא את ּהקבוע ֶַָָֹוּיׂשם

הּזה  הּיֹום  עד לחק כו)"י ֹוסף מז, "(בראשית מלות  הזה אין היום דהיינו עד  השימה על מוסב " ְֵֶַַַֹ

שלא ביכלתו זה אין וגם חק ממלת מעצמו מובן זה כי  הזה, היום עד נוהג שיהיה חק שנתן 

" אבל  הדבר. שיבטל מושל אחריו הזה יבוא היום  ההואעד שהחק ומגיד הספור כותב דברי  "

לטובת הניתן  חק והוא  הסכמיי  חק יש רבים . החקים  ומיני  היום . עוד מתמיד בימיו יוסף שנתן 

ממנו  הנמשך התועלת  מצד  אם  כי  עצמו מצד מעשה חיוב בו שאין  והביתיי המדיניי הקבוץ 

כגון משה שבתורת החקים רוב המין שמזה נזקם . להרחיק או תועלתם  לקרב כדי לעושיו,

אם בהם המעשה שחיוב המקדש; ועבודת אסורות  ומלאכות ולולב שופר תפילין  ציצית 

" הנקרא והוא עצמו מצד המתחייב מוסריי  חק ויש נזקם. להרחיק או העושים  ַֻחקתלתועלת

עצם .453. שם 

רש "י454. ב )כדברי ו, חז"ל .(ויקרא בשם 
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"משפט כמו מׁשּפט" לח ּקת יׂשראל לבני יא)"והיתה כז, בש (במדבר אמרו ב)ס". קיג, בתרא (בבא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֻ

דין" להיות  כולה הפרשה כל ""אורעה וכן  מׁשּפט. לח ּקת לכם  אּלה כט)"והיּו לה, ויׂשמה "(במדבר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ּולמׁשּפט כה)"לחק ל, בפ(שמו״א שנעשה הכולל455א"דהיינו חק ויש משפט. של ולחק לחק, ְְְִָֹ

ב הבורא שהטביע הטבע חקי והם כולו העולם  ""כל כמו כולה בבריאה וארץה ׁשמים  ִֶַָָָֻחּקֹות 

ׂשמ ּתי כה)"לא  לג, וכֹוכבים"(ירמיה ירח לד)"ח ּקת לא, חק "(שם לּמטר  כו)"ּבעׂשת ֹו כח, (איוב ְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ארץ" מֹוסדי ּבחּוקֹו פיו יעברו לא ּומים  חּקֹו ל ּים  כט)"ּבׂשּומֹו ח, "(משלי חּקי. לחם  "הטריפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻֻ

ח) ל, חי .(שם לכל  הקצובות  המזונות דהיינו

" כגון  אחת  אומה רק כולל  הבלתי  הגֹויחק ּבחּוקֹות תלכּו כג)"ולא כ, "(ויקרא חּקֹות, ּכי ְְְִֵַֹֻ

הּוא הבל ג)"העּמים  י, תלכ ּו"(ירמיה ּבחקתי ג)"אם  כו, הישראלית .(ויקרא האומה חקי  דהיינו ְִִֵֵֶֶַַָֹֻ

" כמו מיוחדת  במשפחה רק מקיף הבלתי  חק הואויש ּבני וחק חק יג)"ּכי  י, חק "(ויקרא ּכי  ְְִִִֶָָָֹ

ּפרעה  מאת כב)"לּכהנים מז, לנערתיה "(בראשית טו)"וחק לא, לנערות .(משלי המזומן  פרס דהיינו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹֹֹ

" כמו אחד בדבר  רק נוהג שאינו חק הּפסחויש חקת  מג)"זאת יב, הּפסח"(שמות ּכחּקת  ְֶֶַַַַַַֹֻֻ

יד)"ּוכמׁשּפט ֹו ט, "(במדבר הפסח. איןחוקי  ובלעדם יעבר, ולא חק שהם  שבגופו מצוות הם  " ְְִָ

ו  הזה. לקרבן  הפסח"מקום למשפטי  ושחוץ גופו על שלא המצוות הם  ג" יש שבלעדם כ"גופו,

" הקרבן. לזה הּמזּבחמציאות  חּקֹות  יח)"א ּלה מג, ישמש (יחזקאל מוגבל, דבר  החק שענין  ולפי  . ְִֵֵֶַַֻ

""ג כמו הדבר הגבלת  על לפעמים חקכםכ  כּליתם  לא  יד)"מּדּוע  ה, המוגבל .(שמות הסך דהיינו ְִִֶֶַַָֹ

חק " לבלי  פיה יד)"ּופערה ה, ותזּכרני"(ישעיה חק לי יג)"ּתׁשית  יד, החוקים(איוב הנותן  וגם  . ְְְְֲִִִִִִִֵָָָָֹֹ

" ""מחקק יקרא  כמו מחקקנ ּו, כב)"ה' לג, "(ישעיה און. חקקי א)"החקקים  י, "(שם יחקקּו. ורזנים ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָֹֹֹֹ

טו)"צדק  ח, א(משלי והרי  ."" שם  החקים מחקק כ נותן  על הא ' ענינים . ג' על  געבר)" הב '(גזעץ , ֶֶ

החקים  כותב שרייבר)על סופר (גזעץ דהיינו הפשוט הכותב על והג', שרש 456.(שרייבר), אבל

או  אבן לוח על החק דברי  את שחוקקין חקיקה, מלשון  וחקים  חק של לשונות  ושאר  שלשתן 

לכל . גלוי  רבים  ימים  יעמוד למען המתקיים דבר שאר

" "חק מגזרת  שם  חקיקה מלשון  "חיק " "ּבחיק יד נא  ו)"הבא  ד, "(שמות ׂשאהּו, ְְֵֵֵֶָָָָ

יב)"בחיק יא, "(במדבר נכרּיה , חק כ)"ּותחּבק ה, יקח"(משלי רׁשע  מחיק כג)"ׁשֹוחד יז, והוא(שם ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

" נקרא יושב . כשהאדם  והבטן הירכיים בין  המתהוה כאילו חיק החלל שהוא חקיקה מלשון "

" כמו האמצע  להוראת הושאל הגוף  באמצע שהחיק ולפי חקק. שם האּמה היה (יחזקאל"וחיק ְֵַָָ

יג) הארץ"מג, יד)"ּומחיק מג, סביב"(שם א ּמה ל ּה יז)"והחיק מג, חקיקה,(שם שבין  וההפרש . ְִֵֵֵֶַַָָָָָ

ע קשה בדבר גומא עשית  החקיקה כי חציבה, חריתה, פתיחה, קצת ,"קעקע , ממנו שנוטל  י

על"שע חורץ אבל כלום  הדבר  מן  נוטל  שאינו הוא והקעקוע  במקומו. וחלל גומא נעשה כן י

" שרש ומבואר חריץ שם שיתהוה כדי  ג"קעשטחו והפיתוח אבל". כלום הדבר  מן נוטל אינו כ

אחת .455. בבת  לומר רצה אחת , בפעם ר"ת

השר 456. אל  רצונו המביע  הקיסר או המלך  הוא  הראשון רבינו כוונת ושמא  וג'? ב' בין  ההבדל מה עיון  צריך 
הכותב הסופר האיש הוא והשלישי המדינה. בני לכל כך על כרוז השולח השר הוא  והשני  מסוים. חק לחדש 

במדינה. שמחלקים שבכרוזים הדברים  את 
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ע גומות בו "עושה כענין  ודקירה נקיבה חותם" כא)"פתוחי  כח, הנוקב(שמות הוא והחריתה .

" בשרש ומבואר  לעבר מעבר הדבר וחריתה "חראת פתוח וקעקוע  חקיקה המלאכות  ואלה .

ובכח גדול ברזל  בכלי הנעשה הוא  החציבה אמנם וכאיזמל . כמחט  קטן  ברזל  בכלי נעשות

" כמו חצבּתההכאה לא  אׁשר חצ ּובים  יא)"ּוברת ו, נחׁשת"(דברים ט)"ּתחצב  ח, ּבהר"(שם "חצב  ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

כט) ה, מחצב"(מל״א יג)"ואבני  יב, .(מל״ב ְְְֵֵַַ

אל ב [אות ] תמיד ובא האחרית על הנחתו ""שם . נוספת , ""אחרף כשם  חד .אחד, מן  "

אב , כגון נושאים  ב' רק צריכות  אינן מצטרפות שמות ששאר נושאים. לג' המצטרף שם  והוא

" אבל  ועבד. אדון , שובאחריתובן ; יאמר לא הלפני ואותו שלפניו. מה בבחינת  רק נופל  אינו "

שם ויאמר  אחור. והשני פנים  האחד זה יקרא אליו שבערך  נושא  איזה אל  בבחינה אם כי

"אחר" כמו במקום, האחרית על  הּמדּבר" א)"אחר ג, "(שמות הדלת, ח)"ואחר  נז, על(ישעיה גם  . ְְִֶֶַַַַַַָ

" בזמן  ּבתהאחרית  ילדה כא)"ואחר ל, "(בראשית כמו במאורע האחרית  על גם  ּכן. (שמו״א"אחר ְְֵַַַַַָָ

ה) "י, הּמּבּול, כח)"אחר  ט, "(בראשית האלה , הּדברים כ)"אחרי כב, בזמן(בראשית והאחרית . ְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

תולה  שלפעמים  אלא בזמן. אחרית בלי  במאורע אחרית  אפשר שאי  אחד, ענין  ובמאורע 

" ויאמר  המאורעות  בהשתלשלות פלוניהספור  דבר בהשתלשלות"אחר הספור תולה ולפעמים ,

" ויאמר  פלונהזמן  זמן  ""יאחר שם  נגזר הזמניי  האחרית  מן שאחרי"מחר. היום  להוראת  אם  ,

" כמו הנוכחי  למחרהיום  ו)"ויאמר  ח, "(שמות ממחרת, לד)"ויהי יט, היום(בראשית להוראת  או ; ְְִִֶַַָָָָָֹ

" כמו מרובה זמן מחרשאחר ּבנ י ׁשאל יד)"ּכי  יג, "(שמות לשון המאורע  אחרית  ומן "אחרי. ְְְִִִָָָ

" כמו שקדמה. הסבה אל המאוחר  זאתלהוראת  ּכל  את  אֹות אלהים  הֹודיע מא,"אחרי  (בראשית ְֱֲִִֵֶַַָֹֹ

"לט) וכן  וכך. כך  לשיהיה ראוי  וכך , כך שיש אחרי  טעם נתינת  כמו לשהוא ע ׂשה אׁשר  ְֲֲֵֶַָָאחרי 

נקמֹות לו)"ה' יא, הּזה "(שופטים האי ׁש ּבא א ׁשר כג)"אחרי  יט, הּמל"(שם אדני ּבא  אׁשר  "אחרי  ְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לא) יט, ג(שמו״ב ויאמר ."" שם עאחרכ """ כמו דבר אל הנטיה על או דבר  בעד ההשתדלות  ֹלאי

להּטת רּבים אחרי  לרעת... רּבים אחרי  ב)"תהיה כג, תלכ ּו"(שמות אלהיכם ה' יג,"אחרי  (דברים ְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

"ה) לבבכם, אחרי תת ּורּו לט)"ולא טו, ידר ֹוׁש(במדבר ירֹוק ּכל ואחר  ח)", לט, הדבר(איוב שמשער ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

להשיגו. כדי אחריו ונוטה משתדל  והוא בפניו הוא כאילו

"אחר" כשם : ו על" ""תחת"" הגופים בכנויי שיאמר "עליו , ביו תחתיו " סימן"" ד

בכנויי יאמר כך  מזו. למטה זו הרבה ותחתיות  מזו, למעלה זו הרבה עליות שאפשר  לפי  הרבים;

" הרבים , בסימן אחריכםהגופים אחריהם , אחריו, גאחרי, בזו "" הרבה אחריות  שאפשר לפי  כ 

ז  אמרם  ענין  שהוא זו, ""אחר מופלגל 'אחרי ' סמוך , 'אחר' שנאמר מקום מד,"כל רבה (בראשית

"ה) מן המובן  שהוא הרבה אחריות  שם  שהיו והיינו "אחרי, בשם ויש רבים . לשון ג'אחר" "

בחי ואחר  אחרון, אחור , התאר : ""שמות כמו צרויה אחרת  לאיׁש ב)"והיתה כד, וההפרש (דברים . ְְְִֵֵַָָ

" כי  שיקראאחורביניהם אחד כגוף אותו משערין שאנו או מחולק, הבלתי  אחד גוף על  נאמר "

" אחור. שכנגדו והצד  פנים, האחד ואחֹורצדו ּפנים כת ּובה י)"והיא ב, אחרי"(יחזקאל על ְְְֲִִֵַָָָֹ

יב)"הּמׁשּכן כו, אחרי"(שמות את כג)"וראית  לג, ג(שם ובא [אות]". בחסרון השם  תאר  במקום  כ  ְְֲִִֶַָָָָֹ

""למ כמו שאליו הגבול אחֹורד רכבֹו יז)"וּיּפל  מט, "(בראשית ""לאחורכלומר  כענין  י ּסב. הּירּדן  ְְִִֵַַַָֹֹֹ
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ג)"לאחֹור קיד, "(תהלים וכן אחֹור. יז)"נסֹוג ּו מב, "(ישעיה אחֹור, אֹויבי  י)"יׁשּוב ּו נו, "(תהלים ואחֹור, ְְַָָָָָָ

ל ֹו אבין ח)"ולא  כג, למ(איוב ה[אות ] מחוסרים  המופשט"כולם  הפעל  תאר או המקרה ושם ד. ְִָֹ

" אחור, ""אחורניתמשם אחרּנית, ּופניהם אחרּנית... כג)"וּילכּו ט, האחור(בראשית שהקדימו ְְֲֲִִֵֵֶַַַֹֹ

" אחרּניתלפנים. הּכּסא  מעל יח)"וּיּפל ד, "(שמו״א בין וההבדל לאחור. וביןלאחורכמו " ֲִִִֵֵַַַַֹֹ

לתבונה.אחורנית" בינה שבין ההבדל הוא "457" שם נושאים"אחרוןאמנם ב ' על יאמר ,

" במקום או בזמן המוקדם שיקרא המקום , או הזמן  בבחינת  ראשון"ראשוןמחולקים אם ,

" כמו לפניו ראשון שאין  ראׁשֹוןבמוחלט יב)"אני מח, הראׁשֹון"(ישעיה טו)"מי ֹום יב, ואם(שמות , ֲִִִִָ

" כמו מוחלט הראׁשֹוןשאינו הרעב  א)"מלבד כו, המאוחר(בראשית והשני  לפניו. ראשון  שיש ְִִַָָָָ

" יקרא במקום  או בזמן  ""אחרוןלראשון  כמו אחריו אחרון כשאין במוחלט אם  אחרֹון, "ואני ֲֲִַַ

ו) מד, אחרֹון"(ישעיה ליֹום  כה)"וּתׂשחק לא, א(משלי כמו , אחריו אחרון כשיש מוחלט בשאינו ו ְְֲִַַַ

האחרֹון" האת  לקל ח)"והאמינּו ד, "(שמות וכן  אותות. עוד באו ההוא האות  אחר ואתשהרי  ְְְֱֲִֶֶַָָֹֹ

אחרנים יֹוסף  ואת  רחל ואת אחרנים , וילדיה ב)"לאה לג, אל(בראשית בערך וילדיה לאה שהיו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

היו  והם ורחל  יוסף היו אחריהם שהרי  במוחלט, אחרונים  לא  אבל אחרונים, שקדמו השפחות 

" אחרון מן והנקבה במוחלט. למ"אחרונה אחרונים ב[אות ] אם  המקרה שם  הוא  וכן  ד".

לדגליהם" יסעּו לא)"לאחרנה ב, בי(במדבר [אות] עם  ""או ּבאחרנה ת העם  ּכל י)"ויד יג, .(דברים ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

" שם  ""אחריתוכן כמו במּוכרת אם  אחרית, מראׁשית י)"מ ּגיד  מו, "(ישעיה בסמיכות  ּבאחריתאו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָ

א)"הימים מט, "(בראשית דבר, אחרית ח)"טֹוב  ז, .(קהלת ֲִִַַָָָ

"אחרית" כענין ו אחרונה " מבינה "אחרוניות"" ידעת  כבר ביניהם  וההבדל .

"458ותבונה. ו אחרוןומלשון "אחרית"" פעל נגזר "אחר" כמו ובשישה עכבה על המורה ַאל"

א ֹותי נו)"ּתאחרּו כד, "(בראשית ע ּתה , עד ה)"ואחר  לב, הּנער"(בראשית אחר יט)"ולא לד, לא"(שם ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָֹֹ

לׁשּלמ ֹו כב)"תאחר כג, מן -הּמֹועד"(דברים ה)"וּיֹוחר כ, שעושה (שמו״ב אחרוניּות  מלשון כולם ְְְִֵֵֶַַַַ

והטעם לגנאי. תמיד  איחור ולשון  דברים. שאר לפניו שמקדים בערך  בזמן  אחרון  הדבר את

מהירות וכל  והשכל . הטבע  מצד  הראוי  המשובח האופן  הוא ובזמנו בעתו הדבר  עשות כי בזה

" פעל ולפיכך  מגונה. זה הרי  לאחרו או הדבר להקדים עכבה לפעמיםמהראו מורה שהוא לפי  "

כמבואר לגנאי  ופעם לשבח פעם משמש במעשה, הזריזות על ולפעמים  המעשה הקדמת  על 

" ""מרבשרש פעל אולם תמיד"אחר. מורה הוא לפיכך המעשה התאחרות  על רק מורה שאינו ,

" בספרי מבואר ובושש מהמה אחר, בין  וההפרש משובח. אופן  בו שאין  לפי  יריעותלגנאי

"459"שלמה  באריכות .אחרבבאור "

" שם  אחרוניות "תחראמלשון  תחרא" לב)"ּכפי  כח, אחורי(שמות שלובשין  הבגד והוא  ְְִַָ

" שם אמנם  מתכות . של שהוא השריון  מן  הבגדים יתקלקלו שלא  כדי בציריאחרהשריון " ֵ

"בן ".457. שרש עיין

"בן ".458. שרש עיין

.459.130 עמ ' תשע"ו שנת מהד '
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לחבירו "החי דומה אחד  כשאין  ואיכותם . עניניהם  בבחינת מחולקים  נושאים ב' על נופל ת

" כנוי עצמו, מצד שידוע או בו, שהדבור  לזה דומה שאינו אותו על שהדבור"אחריאמר שזה ,

" כמו אחריו. הוא כאילו והשני בפנינו הוא  כאילו משוער עצמו מצד שידוע או ּבׂשדה בו ְִִֵֵּובער

ד)"אחר כב, "(שמות יקרא  בעלים שאר וכל ידועים ""אחרשהבעלים  ל ֹו. יּקח  אחרת (שם"אם  ִִֵֶֶַַַ

י) "כא, בה. שהדבור היעודה על נוספת  יּקחדהיינו אחר ועפר  אחרֹות... אבנים (ויקרא"ולקח ּו ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

מב) "יד, בענין. האמורים שהקצו ועפר לאבנים  שניים יחּללּנּודהיינו אחר ו)"ואי ׁש כ, (דברים ְְְִֵֶַַ

י ׁשּכבּנה " אחר ל)"ואיׁש כח, אחר"(שם לאיׁש ו)"ונהּפכּת י, הנוכחי .(שמו״א מענין  מחולף כלומר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

" אחרוכן  לאל תׁשּתחוה יד)"לא לד, "(שמות אחרים, ג)"אלהים כ, ידוע(שמות אמת אלהי  כי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַֹ

" בערכו יקראו האלוהות שאר וכל  עצמו, מצד בענין .אחריםומפורסם ממנו שמחולפים "

 חז בדברי נמצא  אבל בכתוב נמצא  לא הלשון  מזה ""המקרה נכסיםל (כתובות"אחריות 

ב) "לד, אחריות, עליו ב)"קיבל  ה, ג(פסחים הענין  מזה אחרת. לו יתן  ממנו יקחוהו אם  כ"דהיינו

" ממחירשם  והוא  חליפין  לשון  "" מה "אחרגזרת  אם  הידוע. בדבר הניתן האחר הדבר  דהיינו ,

" מקבל שהוא מה יקרא  נזכר , אינו מקבל  שהוא  ומה במאמר, נזכר  נותן  כמו "מחירשהוא  .

ּכלב" יט)"ּומחיר כג, מה (דברים ואם  תחתיו. אחר דבר ומקבל הכלב שהוא ידוע  דבר שנותן  ְִֶֶ

" נותן  שהוא  מה יקרא במאמר, נזכר מקבל שהוא ומה נזכר, בלתי  נותן כמו "מחירשהוא ,

יבא ּו" ּבמחיר ד)"עצינּו ה, "(איכה שאמר ומה תחתיהם. אחר  דבר  ונותן עצים  ּומחירשמקבל ְְִִִֵֵָֹ

ע ּתּודים כו)"ׂשדה כז, ממש (משלי שדה שנותן  הענין  אין שניהם, גם והמקובל הניתן שנזכרו ִֶַָ

והכמות . המהות נזכר  ולא השדה, גידולי  הענין אך עתודים, בעד 

"חר" שם נגזר ותחתית אחור על  פיחר" נקב  על הראשונה והנחתו נקב . לשון  "

" כמו הרעי ובית  חראיהם הטבעת את יב)"(צֹואתם)לאכל  לו, "(ישעיה נקרא שהואחר. שם על " ֱֶֶָָֹ

" הנקרא הגוף ג"אחורבשטח  לקרוא הושאל וממנו ,"" נקבים מיני שאר  ""חרכ כמו עפר. ֵָָֹחרי 

ו)"וכפים ל, ּפתן"(איוב חר  ח)"על יא, בחריהן"(ישעיה ּתּמקנה יב)"ועיניו יד, ובתוספת(זכריה . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֻ

נו  ""[אות ] האף נקבי  יקראו נפעל  ""נחיריםן ע ׁשן. יצא יב)"מּנחיריו מא, שחוטמו (איוב ומי . ְִִֵֵָָָ

" יקרא ""חרםשקוע ׂשרּוע, אֹו חרם יח)"אֹו כא, וע(ויקרא שקוע שחוטמו נחיריו "דהיינו כן י ַָָֻ

" מן  והפעל  "נחיריםאטומים . אימה " נחרֹו כ)"הֹוד לט, "(איוב הנחירים . רעש סּוסיו דהיינו "נחרת ְְֵַַַָָ

טז) ח, ג(ירמיה והוא ."" ענין אףכ ונושםחרון  שנוחר  הכועס דרך  כן כי  האף, נחרת בו שהנרצה "

" שם  תמיד נסמך שלפיכך  לאףבאפו. ""חרון"" כמו מעוטות במקומות  זולת מאד, לקין "וּיחר ְְִִַַַֹ

ה) ד, חרֹונ"(בבראשית ז)"ּתׁשּלח טו, האף .(שמות על מוסב  שהוא מאליו שנשמע  ְְֲַַ

"חרון" שם ""חרם" החרם, כא)"ּכׂשדה כז, "(ויקרא יחרם, א ׁשר חרם כז,"ּכל (ויקרא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ

"כח) כענין  מקניניו. ומסירו בקיומו רוצה שאינו בעליו של אפו שחרון חפץ , דבר עלוהיינו ִַּכי

ּפני מעל להסירּה הּזאת... העיר ּלי  היתה חמתי ועל לא)"אּפי  לב, "(ירמיה והפעל, את. והחרמּתי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ב)"עריהם כא, "(במדבר ּתחרימם, החרם יז)"ּכי כ, חרם(דברים של  כדבר אותם עשות  לומר  רצה , ֲֲִִֵֵֵֶַַָ

" מלשון וכן  בו. חפץ  "חרוןשאין  פעל "חרה " כמו וגרוי. חרחור לשון  ּבּמרעים" ּתתחר "אל  ְְִִֵַַַ

א) לז, "(תהלים הרשעים . הצלחת בשביל  החרון התעוררות  הּסּוסיםדהיינו את (ירמיה"ּתתחרה ְֲִֶֶַַ
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ה) "יב, הסוסים. חרון  יתעורר ידו שעל מעשה עשית דהיינו יוצא, בארז פעל  כב,"מתחרה (שם ְֲֶֶַַָָ

"טו) והנפעל .ּב הּנחרים יא)"ּכל מא, בי"(ישעיה נחרּו אּמי ו)"ּבני  א, הפעל(שה״ש ובכפל  . ְֱֲִִִִִֵֶַָֹ

כא)"לחרחר-ריב" כו, "(משלי ריב. ונתהוה חרון המעוררים  מעשים ּובחרבשעושה "ּובחרחר ְְְִֶֶַַַַַֻ

כב) כח, "(דברים וכן ביניהם. חרון  היה כאילו מעים  הבני חרחור ּגרֹונידהיינו סט,"נחר (תהלים ְִִַ

צעקה.ד) רוב  מחמת הגרון  כלי  שנתחרחרו

" מן  "חורהושאל פעל  הנקב על המורה אתחרה " שורפת שאינה דליקה מין  להוראת "

בגשמים המצוי כעין  ככברה, מנוקב שנעשה עד ונקבים חורים אותו עושה אבל 460הגשם 

רק  לאפר נשרפים  שאינן  בהם .קשים שליטה לאש שיש במקומות וכאן, כאן מנוקבים נעשים

" פעל  נמצא "חרה שלפיכך כמו הקשים הגשמים  אצל הרוב על נחׁשּתּה" יא)"וחרה כד, (יחזקאל ְְְָָָֻ

" וכן נקבים. נקבים נעשה רק נשרף אינו נחר ּושהנחשת ּכמֹוקד  יד)"ועצמ ֹותי  קב, ועצמי"(תהלים ְְְְְִִֵַַַָ

חרב מ ּני ל)"חרה ל, יחר ּו"(איוב י)"והעצמֹות כד, כך(יחזקאל כל  נשרפות  אינן עצמן  שהעצמות ְֲִִֵֶָָָָָֹ

שהמוח נקבים , נקבים בהן  יתהוו אם  ושם-התאר461במהרה נקבים. ונשארו נשרף  שבהם

"חרר" חררים" ו)"וׁשכן  יז, היובש (ירמיה רוב מחמת  ככברה מנוקבת ספוגיית  קרקע בהיותו ְֲִֵַָ

" אומן במלאכת  שנעשו נקבים המלא  כלי  מין ויקרא ""חריוהחום. חרי. סלי  (בראשית"ׁשלׁשה ְִֵַָֹֹ

טז) "מ, כענין נקבים. ומלא קלופה מערבה הנעשה סל מין  חֹוריוהוא  ט)"ואֹורגים  יט, .(ישעיה ְְִָ

" שם הענין  .חרםמזה וחרמים"" כו)"מצֹודים  ז, חרמים"(קהלת ה)"מׁשטח  כו, והעלּו"(יחזקאל ְְְֱֲֲִִִִֶַָָָ

ג)"ּבחרמי לב, חרם"(שם ב)"יצ ּודּו ז, בחרמו "(מיכה טו)"יגרהּו א, העשויה (חבקוק הרשת  והוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָ

שלנו. הרשת  כעין חורין חורין 

" נקרא התיחרתחקיקה [אות] בתוספת  """ הלּוחֹותו על טו)"חר ּות לב, והיא(שמות ַַָ

חז  אמרו ולפיכך  לעבר. מעבר הדבר א)ל"נקיבת  קד, וסמ"מ"(שבת היו "ם  בנס  שבלוחות ך

מראה "עומדין מין  תקרא וכך .462" ""חורבזה ּותכלת. ּכרּפס ו)"חּור א, וחּור"(אסתר (שם"ּתכלת  ְְְְֵֵֶֶַַ

טו) "ח, והפעל , יחור ּו. פניו ע ּתה כב)"לא כט, הגשם(ישעיה בעצמיות שאיננה לבן  מראה מין  והוא  ְֶַָָָָֹ

באש  כשיתלבן בגשם המתהוה חלוש לובן  מין הוא אבל והסיד השלג והצמר החלב  כלבנונית

רק  אינם  והמראות הצבעים  שארי וכל הלובן, הוא גשם  שבכל הטבעי  שהמראה בחמה, או

ללובן הגשם  וישוב  ההוא התערובת  מפליטים  והשמש האש וחום הלבן. במראה תערובת

החימיאה. בעלי אצל וע463כידוע  הפשתן. וכן לבן נעשה בחמה כשיתלבן הירוקה  השעוה י"גם

נקרא לפיכך  התערובת  פליטת מקום  נקבים  מלא ספוגיי  הגשם  נשאר ההוא התערובת פליטת 

""חור" כמו הלבן המראה על ונאמר יחור ּו. ּפניו עּתה כב)"ולא כט, ג(ישעיה ונאמר  מין". על  כ ְֱֶַָָָָֹ

" כמו בחמה שנתלבן  וחּורבגד טו)"ּתכלת ח, השרים(אסתר יקראו הבגדים מין זה שם ועל . ְְֵֶ

" ""חוריםהחשובים ולּסגנים, טז)"ולחרים  ב, יהּודה "(נחמיה יז)"חרי  יג, ׁשם"(שם ואין חריה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

מוצק.460. לחומר אלא למטר, כוונתו אין 

ולחות .461. לשד  מח, כלומר 

צבע .462.

כימיה.463.
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יב)"מלּוכה  לד שנתלבנו (ישעיה לבנים  בגדים ללבוש רשות להם  שיש ׁשּבעם  החשובים והיינו ְְֶָָ

בגדי ללבוש ההמוני לאיש במצרים  הותר שלא ההם . בימים  חשוב בגד מין זה שהיה בחמה,

ללובשו  סימן הבגד  זה והיה ׁשלותה, בעת  ברומי  המנהג היה וכן שבעם. הגדולים אם  כי  ְַָָָשש

" אותו הלובש נקרא משועבד, בלתי חפשי  אדם  דהיינו חורין בן  "חרשהוא או חורין" ."בן

חֹורים" ּבן יז)"ׁשּמלּכ י, "(קהלת חילכטעם  וכטעם"בן  הארץ. חורי של בן  דהיינו ממש בן  או . ְִֵֶֶַ

חפ ׁש" כ)"ּבבגדי כז, חז (יחזקאל ובלשון  החפשיות. סימן של בגדים ""דהיינו חוריןל (פסחים"בן  ְְִֵֶֹ

ב) אעפח, שעבוד עליו שאין חפשי  דבר לכל  שמוש מזה ועשו מאדוניו. החפשי האדם  היינו פ",

" כמו לבנים , בגדים  לבישת  ענין  בו שייך חוריןשאין  בני  א)"נכסים  צה, קרקעות(כתובות דהיינו

" ושמות, פעלים  הלשון מזה עשו ושוב חוב . בעל של שעבוד  עליהם לחירותשאין (יבמות"יצא

א) "מח, עבדו , ב)"המשחרר מז, "(ברכות שחרור, א)"גט מח, חורין(יבמות בן להיות לומר רצה

שי [אות ] כי משועבד. שי"בלתי  שחרור, כשי"ן  התכלית  ""ן ""שיבואן לומר"שיאכל, ורצה .

" וכענין  חרור, שיהא שהשישעבודבשחרור ג"" שי"ן  ב"כ  לומר  ורצה התכלית, שיהאשעבוד"ן "

השי ונשארה אחרים. רשות  תחת ונכנע  אצלם"עבוד  שרשיית ושעבוד, שחרור המלות, בשתי  ן 

תי ""כ[אות] ז תרומה ו והם  הנוספת. """ כשרשית, ישמשוה תרםל ואם יתרומו, לא חמשה

תרומה  ב)"תרומתו קנג, .(שבת

הזריזות להתפעל . וזריזות  לפעול, זריזות  מינים : ב' והזריזות הזריזות . על הונח פעל.

זולתו. שישלימנו ממה מועט  בזמן  מעשהו שמשלים במהירות , הפעולה עשיית הוא לפעול

פעולתו  להשלים  כדי  התנועה אברי  את  ומעורר כוחותיו כל שמקבץ  הפועל  רצון מצד אם והוא

הפועל טבע  מצד  או ישן. היה כאילו מעשיו כל שעושה ידים  ורפיון העצלות בעל היפך  מהר,

כך שמשום הפעולה, עשית על התנועה בהתמדת  לואה ואינו חיוניות בכחות משופע  ַשהוא

חוציי מדבר  נמרץ וקלות במהירות הדבר שיתפעל הוא להתפעל והזריזות  מהר. פעולתו תשלם 

הוא אך  הפועל. ברצון הזריזות  שהונח כמו המתפעל  ברצון מונח  בלתי  הדבר  וזה עליו. הפועל

מאיזה  להתפעל ביותר עלול הוא ידיהם שעל ואיכותו מזגו בהרכבת המתפעל , בטבע  מונח

בדרך שההתפעלות  שבו, היתירה ההרגשה והיא  שבמינו. אחרים שיתפעלו ממה חוציי  דבר 

" המחברים בלשון יקרא ""הרגשה הפשוט יקרא ולהרגיש להתפעל והזריזות יתירה ; ."הרגשה

התלוי הוא  ההרגשה מהירות  ההרגשה. ולקלות  ההרגשה, למהירות ענינים; לב' ויתחלק

שהזריז  תאמר  כאילו אחרים , שירגישו ממה מהר יותר מרגיש להתפעל שהזריז הזמן  בהמשך 

הקול שהמשיך אחר רק הקול  שומע  זריז ושאינו מיד. שבמרחק הרעם קול מרגיש להתפעל

ששומע עיקר, כל  אותו מרגישין אין שאחרים מה דבר שמרגיש הוא ההרגשה וקלות קצת .

אע רעם  קול משל בשאר"בדרך הדין  והוא  עיקר , כל שומעים בלתי שאחרים  מה רחוק, שהוא פ

ומשוש. ריח הטעם הראות  החושיות  ְהרגשות

שאין מה להרגיש לזריז הגורמת  ההיא שהסבה בעצמה. אחת  ההרגשות ב ' שסבת  אמת

שניהם כי  אחרים , שירגישו ממה מהר יותר שירגיש גורמת בעצמה היא מרגישין  אחרים

החושיות בהרגשות  וכענין  ההתפעלות. אל ועלולתו הזריז של ומזגו הרכבתו באיכות  מונחים
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ויש  תופסין , שאחרים ממה מהר  יותר השכלי  הדבר שתופס יש השכליות . בהרגשות הענין  כך

ג הענין  הוא וכך  עיקר . כל אותו תופסין  אין  שאחרים  מה  שכלי  דבר ובדעות ."שתופס במדות  כ 

עיקר . כל  בשבילו כועסים  אינם שאחרים מה דבר  על שכועס לכעוס , נוח  ויש לכעוס ממהר יש

משל בדרך האש להתפעל. וזריזות לפעול זריזות  בהם יש חיים  רוח בהם  שאין  בדברים  וכן

מתבשלים צמחים  קצת  בהם. פועל שמים  ממה גשמים בשאר  ובקלות  במהירות יותר ִַפועל

הונח הזריזות מיני  אלה ועל לזה. וכדומה צמחים  משאר  יותר השמש, מחום ומהירות בקלות 

" ""חש שרש פעל הונח  וקלות במהירות לפעול הזריזות על להתפעל"חש . הזריזות ועל .

נו  [אות ] בתוספת  הונח  וקלות האמנתי"במהירות נפעל  "464ו "ן  ."נחש פעל

" חש" ח ׁשים" יז)"נחלץ לב, "(במדבר רצוננו, בכח מזורזים החי ׁשּוכלומר "והארב  ְִִֵֵֵֵָָֹֻ

לז) כ, ח ּוׁשה "(שופטים לח)"מהרה כ, ח ּוׁשה "(שמו״א כ)"לעזרתי  כב, ברצון(תהלים זרוז לשון  כולם  ְְְִֵֶָָָָ

" אמר הדבר  בטבע  המונח  הזריזות ועל לפעול. הכחות למ ֹוואסיפת  עתדת  לה)"וחׁש לב, (דברים ְֲִָָֹ

" ביאתם. למהר בכח  מזוינים  העתידות  וּנעפה שיהיו חיׁש גז י)"ּכי צ, בי"(תהלים חּוׁשי  "ּובעב ּור ֲִִִִַַָָָֻ

ב) כ, "(איוב לדבר. הפנימי התעוררות אחיׁשּנה דהיינו כב)"ּבע ּתּה ס, אז (ישעיה זמנה שכשיבוא ְֲִִֶָָ

" בעצלתים. לא בזריזות מ ּמּניתבוא ח ּוץ יחּוׁש כה)"ּומי ב, כך(קהלת כל  דבר לעשות  דהיינו ִִִֶָ

" ובקלות  מהר הגדל צמח  מין  ויקרא כח. ושפע עצום ""חשש בזריזות  ירּפה , להבה "וחׁשׁש ְֲִֶֶַַָָ

כד) ה, ח ׁשׁש"(ישעיה יא)"ּתהרּו לג, נו (שם [אות ] ובתוספת  האמנתי". תאר  "465ו "ן מן "חש נבנה ֲֲַַ

" ""חשןשם ולחׁשן, ז)"לאפֹוד כה, "(שמות המׁשּפט, כט)"ּבחׁשן כח, לפעול(שם זריזות  מלשון , ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

מיד להשיב האלהיי  הרצון  מכח זריזות היה והוא  דבר. לשואלו להשיב  נמרץ וקלות  במהירות 

" משקל ועל  האורים . במשפט "גרןלשואל מן שנגזר ""גר" שרש כמבואר גרירה לשון ."גר,

" חיה מין שם  שנקרא ""תחש מה ּתח ׁש, עֹור  ח)"ּבמכסה ד, ּתח ׁשים"(במדבר "וע ֹורֹות  ְְְְִִֶַַָ

ה) כה, "(שמות ושמושי  דבריו. שאר לעשות או לרוץ אם  זריזות, שם  על  כך  שנקרא  אפשר "נחש ,

" היתירה, והרגשה להתפעל  הזריזות על  "המורה ה' ויברכני  כז)נח ׁשּתי  ל, נח ׁש"(בראשית והּוא ְְְְִִִֵֵַַַָ

ּבֹו ה)"ינחׁש מד, שהדבר(שם לפי  מרגישין . אחרים  שאין מה שמרגיש ההרגשה קלות  מענין והוא ְֵַ

הענין מזה במקצת . מרגישו יתירה בהרגשה שהמשופע  אלא משיורגש, ביותר  ונעלם טמיר

" חז חשש לשון  שבדברי  """ חולדה ל, גררה שמא חוששין  א)"אין ט, "(פסחים לולד, "חוששין ְַ

ב) עז, וכן(חולין גמור. בירור לא לדבר רגלים  קצת כאן שיש לפי במקצת. הרגשה דהיינו ,

בשיניו " א)"החושש קיא, בגרונו (שבת החושש א)", לו, חולי .(ברכות קצת הרגשה דהיינו ,

" קסם , בעלי  ניחוש ּומנח ׁשענין י)"מע ֹונן יח, ּביעקב"(דברים נחׁש לא כג,"ּכי (במדבר ְְְֲִֵֵַַַַֹֹ

עכג) או מבינתו, ברוח נעלמים , דברים  שמרגיש בנפשו בעולם ."שמשער המתהוה שנוי איזה י

" וימהר ּוואמר  ינחׁשּו לג)"והאנׁשים כ, מזורזים(מל״א חשים שנעשו לומר  ורצה נפעל מבנין  ְְְֲֲֲִַַַָָֻ

חיוני . בכח

במהדורתנו464. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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" ידוע  שרץ  ""נחש מין  ערּום. היה א)"והנח ׁש ג, דר"(בראשית עלי מט,"נחׁש (בראשית ְֲֵֶֶַָָָָָָָ

"יז) הׂשרפים. ו)"הנחׁשים  כא, "(במדבר שנאמר כמו הכעס או התפעלותו, זריזות  שם  ּכדמּותעל  ְְְִִִַַָָ

נח ׁש ה)"חמת  נח, לכעוס .(תהלים שממהר להתפעל ההרגשה קלות או מהירות, אם  והוא ֲַָָ

" נחש" שם  "נחשת" ּונחׁשת" כד)"ּכסף לה, "(שמות נחׁשת, יא)"קרסי כו, ּכיֹור"(שמות ְְְִֵֶֶֶֶַֹֹ

יח)"נחׁשת ל, כך(שמות שמשום  הנחש. ארס כמו הממית ארס מין  בו שיש שם על כן ונקרא  . ְֶֹ

צהוב הנחושת  מראה גם כידוע . בבדיל מצופה שאינו כל הנאכלים דברים  בתוכו להטמין  סכנה

ומזהיר . צהוב הנחש, כמראה

" השתיקה חש והיינו הזריזות , היפך  על מורה הוא כך הזריזות על  מורה שהוא כשם  "

" כשם והפכו דבר על המורות מהשמות כן  אם והוא מלהתפעל. או ו קד ׁשמלפעול ,"קד ׁשה "" ֵֶָֹ

יב)"חסד" כד, יז)"חסד"ו (בראשית כ, שהוא(ויקרא החששה מצד השתיקה על ומורה ודומיהם ,

" לענין קרוב ענין  והוא שותק. לפיכך  ידבר , או יפעל אם רע  דבר לאיזה ""נחוש חושש כמו ֵעת,

לדּבר ועת  ז)"לחׁשֹות  ג, וצריך(קהלת נזק איזה הדיבור  מן  שיגיע לחשוש שצריך  עת שיש דהיינו ְְֲֵֵַַ

" וכן  להיפך. הוא ולפעמים ּתעצל ּולשתוק. אל  מחׁשים? ט)"ואּתם יח, מראים(שופטים שאנו ְְְִֵֶַַַָ

א לפיכך לשם , נעלה אם  רע  לאיזה חוששים היינו כאילו עומד .עצמנו פעל והוא עולים . אנו ין

" היוצא  העםו[פועל] לכל  מחׁשים יא)"והלוּים ח, קדושת(נחמיה על שיחושו להעם אמרו פירוש ְְְְִִִַַָָָ

ג משמש ובהשאלה יבכו. ולא אע"היום פשוטה, שתיקה ללשון כמו "כ  חשש. כאן שאין פ

ּגּליהם" כט)"וּיחׁשּו קז, בדרך"אע(תהלים והוא לדבר, חוששים  שיהיו דעה בעלי  הים  גלי  שאין פ  ֱֵֶֶַַ

ובספרי עוד. מלהסתער  ברצון חוששים  היו כאילו פתאום  הים גלי משתיקת  שנראה מליצה

שלמה " "466"יריעות  בין שם  והבדלתי הענינים , באלה וחפז הארכתי חש שם ."מהר, עיין  ,

" פעל עליה שהונח  גמורה ירידה ואינה ירידה, לשון הנחיתה על  שהירידה "ירדמורה .

" בשרש ומבואר  לנמוך גבוה ממקום התנועה הוא במקצת"רדהגמורה ירידה הוא והנחיתה .

" ושמושיו מטה. כלפי  מקום עזיבת  נח ּוׁשה דהיינו קׁשת לה)"ונחתה יח, אפרים"(תהלים יחת  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ח)"מעם ז, עלינ ּו"(ישעיה יחת  יג)"מי  כא, נחת"(ירמיה עפר  על טז)"יחד יז, נחת ּו"(איוב חּצי ּכי  ֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

יד עלי וּתנחת ג)"בי  לח, ּגדּודה "(תהלים יא)"נחת  סה, זרֹוע ֹו"(שם ל)"ונחת ל, מבנין(ישעיה כולם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

" והקל רא ׁשֹונפעל. על  חתה א ּתה גחלים  כב)"ּכי  כה, מּיקּוד"(משלי אׁש יד)"לחּתֹות ל, .(ישעיה ְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

" מאהלוהכבד   ויּסח ז)"יחּת נב, ּבחיקֹו"(תהלים א ׁש אי ׁש כז)"היחּתה ו, שחותין(משלי והכלי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ

" יקרא האש ""מחתה בו א ׁש. גחלי הּמחּתה יב)"מלא טז, חז (ויקרא ובלשון האומן". יקרא ל ְְֲֵֵַַַָֹ

" פת  ""נחתוםהאופה נחתום. של א)"ככרות כא, מציעא העיקר(בבא שהוא הגחלים ח ּתית שם  ַַָעל 

" שם כענין  האפיה. החוט .חּיטבמעשה עם  התעסקות  שם  על " ַָ

" מורא מין  יקרא  "חתהעיונית  ובכפל מ"חתת" וב[אות] ."" מפעל והוא"מחּתה ם  , ְִָ

עזרה  מן יאוש מצד  או פורענות יראת מצד  או כבוד מורא  מצד אם  החיוני , ורוח  הדעת  נחיתת 

תשע "ו)במהדורתנו466. 110-115.(שנת  בעמ ' הוא 
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" כמו יהיה והצלה. וחּתכם ב)"ּומֹוראכם ט, אלהים"(בראשית ח ּתת  ה)"ויהי  לה, ּתירא"(שם אל  ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

ּתחת כא)"ואל א, בחלמֹות"(דברים יד)"וחּתּתני  ז, רזֹון"(איוב כח)"מחּתת  יד, וחתחּתים"(משלי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ

ה)"ּבּדר יב, "(קהלת כבוד מורא ומענין רע . דבר מיראת  הרוח נחיתת  ענין  ענ ּוכולם לא חּתּו ֶֶַַָֹ

טו)"עֹוד לב, הּוא"(איוב נחת ׁשמי ה)"ּומּפני ב, "(מלאכי והצלה מעזרה יאוש ומענין  ּדּלים. מחּתת  ְְְִִִִִֵַַַ

טו)"ריׁשם י, חּתים"(משלי ּגּברים  ד)"קׁשת  ב, ּגּלּוליה "(שמו״א חּתּו עצ ּביה, הביׁשּו ,מרד "חת ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ב) נ, "(ירמיה שם  וישמש גחת. ג"" שהוא במקצת ושקיעה טביעה ללשון  ממקומו "כ נחיתה ענין כ

" כמו ממנו. למטה מקום  במביןותפיסת  ּגערה י)"ּתחת יז, נוחתת(משלי שהגערה לומר רצה ְְִֵֵַָָ

" כענין  כסיל. בלב  מקום הכאות  מאה שתופסין  ממה יותר מבין בלב  מקום  נחת ּוותופסת  ִִֶַחּצי

ג)"בי לח, "(תהלים שם  גזרת הענין  ומזה במקצת. טביעה מחותםלשון  ה[אות ] בתוספת ם"" ִ

" כמו בו שחותמין הכלי  להוראת האחד , ענינים . ב ' ּופתיללהוראת  יח)"חתמ לח, (בראשית ְְִֶָֹ

חתם" יא)"ּפּתּוחי כח נקר(שמות ." וכטעםחותםא החתימה. בטיט וטובע  שנוחת  שם  על " ִֵָֹ

""טבעת" ,המל ּבטּבעת  יב)"ונח ּתם  ג, "(אסתר אלאטביעה מלשון  החתימה. בטיט שטובע  " ְְְֶֶֶַַַָ

כל יקרא לתשמיש, מזומן  תמיד  שיהיה האצבע  על אותו לשאת כדי  וחלול עגול שהוא שלפי 

" וחלול עגול ""טבעתדבר [שם ] הנחת עיקר אבל  בו.טבעת. שחותמין  הטבעת  על "

"חותם" בפעלים  ּבחתמ ֹו" ח)"וּתח ּתם  כא, המל"(מל״א ּבטּבעת ח)"וחתמּו ח, ,(אסתר ְְְְְִֶֶַַַַַַָֹֹ

עדים" ואעד י)"ואחּתם  לב, עדים"(ירמיה והעד מד)"וחת ּום לב, בטיט(שם שחותמין  מה והוא ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

בו, חקוק שׁשמן בחותם וחותמין בידם, לכתוב יכולין  שאינן אותן  והשטרות, הכתבים ְָבסוף 

ע שגם ולפי ידם. כתיבת  לזייף שלא כדי  בחותם ידם כתיבת אצל שחותמין סוגרין"או חותם י 

""ג סגירה ללשון  ממנו הושאל  בהם קוראין  הכל יהיו שלא  הכתבים ּבא ֹוצרתיכ (דברים"חת ּום ְְָָֹ

לד) "לב, חתּום. יב)"מעין ד, הּוא"(שה״ש חת ּום ּכי  א ּוכל, יא)"לא כט, למ ֹו"(ישעיה חּתמּו "יֹומם  ְְִִַַָָָָָֹ

טז) כד צר"(איוב ח ֹותם  ז)"סגּור מא, "(שם מּזֹוב ֹו. ּבׂשר ֹו החּתים  ג)"אֹו טו, פי(ויקרא סותם  שהזוב ְְִִֶָָָָ

" נקרא  הכתב בסוף הבאה אדם של ידו כתיבת  גם  חתום. היה כאילו וסוגרו, ,"חותםהאמה

" לוּינ ּוכמו ׂשרינ ּו החתּום  א)"ועל  י, נחמיה "(נחמיה החתּומים ב)"ועל  י, נחיתה "ג(שם מלשון כ ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ג שהוא או מלמטה. מקום שאין"ותפיסת  הכתב , ענין סוגר היד  שחתימת סגירה מלשון כ

כלום . אחריה ואין עוד, עליו להוסיף

 חז בלשון ""הוא בברוךל א)"וחותם  מו, "(ברכות לחתימתו , סמוך חתימה (פסחים"מעין

א) "קד, מן שלה. והסוגר הברכה סוף "חתשהוא הבת בעל נקרא  נו "חתן" ב [אות ] תאר", ן

חתן"467ו."האמנתי פה, ל מי  יב)"עד יט, ל ּמל"(בראשית חתן אהיה יח)"כי יח, ּומ ׂשֹוׂש"(שמו״א ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכלה  על  ה)"חתן סב, בית(ישעיה עם  חשוב הוא נשוי  בלתי  שהאדם  זמן שכל נחיתה. מלשון  , ַַָָָ

ותופס הכללי, הזה מיחוס  נוחת  הוא הרי  אחר אב  מבית אשה שנושא ומיד  אחד. כגוף אביו

אע עצמו, בפני  פרטי  יחוס בבחינת"לו חתן  יחוס  כן  אם  והרי עליו. אביו בית  יחוס שעדיין פ 

" יקרא בתו לו שנותן זה דהיינו לכך  המביאו והפועל ממנה. נוחת שהוא ""חותןהמשפחה ח ֹותן, ֵֵ

במהדורתנו467. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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א)"מ ׁשה  יח, "(שמות והפעל  אּתנ ּו. ט)"והתחּתנּו לד, "(בראשית ּבם, תתחתן  ג)"לא ז, דהיינו (דברים ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ

בזו. זו המשפחות  נחיתת

" "חתמגזרת  מלת  תיתחת" [אות ] בתוספת כתי"" המקרה שם  ""ו, ""תבלו הּוא, "ּתבל  ֶֶ

כג) יח, "(ויקרא ומלת בלבול. מלשון דברתחת, על הראשונה הנחתו לפי  מורה מצטרף  שם  "

בבחינה  אמר  שם. להשתקע  מטה כלפי  נחת  כאילו הוא  הרי  העליון  שבבחינת דבר, שתחת 

" הּמזּבחהגשמית ּכר ּכב ה)"ּתחת  כז, הּׁשלמים"(שמות זבח יח)"ּתחת  ו, רגלי"(במדבר ּתחת "י ּפל ּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹ

לט) יח, מ(תהלים [אות] עם  תמיד יבוא ""ובמוכרת מּתחתם , ּבארץ ג)"ואׁשר כ, הארץ"(שמות ועל ְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

לט)"מּתחת ד, המ(דברים כי ובכנויים". פלוני. מדבר  התחתית  יאמר כאילו הצרוף משלים ם  ִַַ

" הרבים , בסימן תמיד תחתיכםהוא  תחתיהם, תחת"תחתיו, זו רבות תחתיות שאפשר לפי  ,

" כענין ו עליו זו. ""אחריו "" שרש ג"חרכמבואר נמצא אבל  ."" הרבוי סימן  בלי ּבניהםכ ְְֵֶֶואת 

ּתח ּתם ז)"הקים  ה, ּבמחנה "(יהושע ּתחּתם ח)"וי ׁשבּו ה, "(שם תחתםכלומר מלתעל  בחסרון " ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

""על" וכן  ּתח ּתיו . איׁש כט)"ׁשבּו טז, "(שמות המופשט המקרה ושם ""תחתית. ּבּתחּתית, ויתיצבּו ְְְְְְִִִַַַַָ

יז)"ההר יט, "(שמות והרבוי, "תחתיות. ּבתחּתּיֹות" טו)"רּקמּתי  קלט, "(תהלים ."תחתיםושם -התאר ְְְִִַַָָֻ

ּוׁשל ׁשים" ׁשנּים טז)"ּתחּתּים  ו, "(בראשית כנוי יאמר ובבחינה אחר ,תחת. ברשות  שהוא מי  על " ְְְִִִִִִַ

" כמו הרשות . תחת והוא עליו, הוא  איׁששהרשות  ּתחת טמאה ׂשטית  לא יט)"ואם ה, (במדבר ְְִִִֵַַָָֹֻ

ושומרת ארוסה לאפוקי ברשותו, ונכנסה לו נשואה שכבר אישך  רשות תחת בהיותך דהיינו

" ברשותו. שאינה ּפרעה יבם  יד  ּתחת בר לה)"ויצ ּבר ּו מא, ּתח ּתי"(בראשית קמי (תהלים"ּתכריע  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָֹ

מ) גיח, ""וישמש לשון הואבמקוםכ מתמלא, שמקומו זה הנה הראוי הסדר שלפי  וחליפין . "

" כנוי בו יצדק לפיכך תחתיו. הוא כאילו הוא הרי  מקומו שממלא וזה והעליון, ."תחתהעיקר

" כמו יהיה ולא היה שלא דבר מקום למלאות אם אופנים . ב' על ּתחתויאמר עב ּד נא ְְֵֶַַַָי ׁשב

לג)"הּנער מד, "(בראשית מקומו. את  אמלא  אני כי  כלל , עבד  הנער  יהיה שלא  נפׁשנ ּווהיינו ְֵַַַַ

למּות יד)"תחּתיכם  ב, ּתחּתי"(יהושע ּוסבא  ג)"ּכּוׁש מג, שהיה,(ישעיה דבר מקום  למלאות ואם . ְְְֵֶֶַַָָ

" כמו והשלימֹו. זה שנחסר -ובא הּׁשֹוראלא ּתחת ׁשֹור  יׁשּלם לו)"ׁשּלם  כא, שימלא(שמות דהיינו ְֵֵַַַַַ

ע השור תועלת ע"חסרון  או אחר שור ""י וכן  מעות. עיןי ּתחת כד)"עין כא, חסרון(שם דהיינו ִִַַַַ

הוא המשתלם שהגמול גמול  תשלום  להוראת ואם  בדמים . ימלא הראיה מן שנתבטל העין

" כמו המשתלם , דבר של תחתיתו נפ ׁשכמו ּתחת  כג)"נפ ׁש כא, קּנא.(שמות אׁשר ּתחת  (במדבר"" ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַ

יג) אבתי"כה, את אהב ּכי  לז)"ותחת  ד, בפניו (דברים הוציאך  אבותיך  את שאהב  בסבת  דהיינו ְֲִֶֶַַַָֹ

" וכענין  גמול. ""עקבלתשלום  ּבקֹולי, ׁשמע ּת אׁשר  יח)"עקב  כב, "(בראשית ּתׁשמע ּון, (דברים"עקב  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

יב) סוף .ז, לשון  ,

" גתחתמלת  הפוך"" הדבר תחתית שיהיה ההפוך, צד  על גמול לתשלום  כ

" כמו לרבמעליונותו, הּׁשמים  ּככ ֹוכבי  הייתם אׁשר  ּתחת מעט ּבמתי סב)"ונ ׁשארּתם כח, (דברים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכל" מרב לבב  ּובטּוב  ּבׂשמחה  אלהי ה' את  עבדּת לא  אׁשר מז)"ּתחת כח, הי ֹות"(שם ּתחת ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ע ֹובר ואין  ּוׂשנּואה טו)"עזּובה ס, "(ישעיה ע ֹולם; לגאֹון   טו)"וׂשמּתי ס, "(ישעיה ,"במקוםכענין ְְְְְֲִִֵֵַָָָ

אל-חי" ּבני  להם יאמר  אּתם, ע ּמי  לא להם  יאמר אׁשר  ּבמקֹום א)"והיה ב, .(הושע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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" ושם-התאר העצם . שם והוא  הטובה על הנחתו יקרא"טובשם. בטובה המשופע  דבר ,

""טוב" דּברּת. אׁשר הּדבר יד)"טֹוב א, "(דברים טֹוב, ּכי אלהים  יב)"וירא א, "(בראשית אֹות ֹו, וּתרא ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּוא טֹוב  ב)"כי ב, "(שמות טֹוב, ּכי לה' א)"הֹודּו קז, "(תהלים כמו בסמיכות  ישתנה ולא ראי. "וטֹוב  ְִִִַֹ

יב) טז, ו)"ט ֹוב-ּתאר"(שמו״א א, ט)"טֹוב-עין"(מל״א כב, "(משלי והנקבה רעה . אם היא  (במדבר"הטֹובה ִִִַַַָָָֹ

יט) "יג, ובסמיכות מראה . ז)"ט ֹובת  כו, "(בראשית המקרא ושם במלאפוםטּוב. "" אדֹוניו " ט ּוב וכל ְְֲֶַַָָ

י)"ביד ֹו כד, "(בראשית מצרים, כג)"מּטּוב  מה, ה'"(בראשית ּבטּוב  יג)"לראֹות  כז, ט ּוב"(תהלים רב "מה ְְְְְִִִִַָָָ

כ) לא, "(שם הלשון  מזה יעקב.  אהלי ּטב ּו ה)"מה כד, קצת ,(במדבר שחשבו כמו עבר פעל  ואינו . ֲֶַַָֹֹֹ

גם ה'. בטוב  משופעים לומר ורצה בינוני פעל  הוא  אבל  עברה? שכבר בטובה חשיבות  מה כי

שא תאר ""אינו לומר לו היה אהליךכ  טובים "מה כמו דֹודיך" ט ֹובים ב)"ּכי  א, המובן(שה״ש והיה ִִִַ

" כשאמר אבל בעצמם. טובים  טב ּושהם והיה מה מאחרים. טובה שקבלו לומר ורצה פעל, הוא " ַֹ

" להיות טּוב ֹוראוי  "מה כמו במלאפום  רא ּו" לא עצמתיו כא)"וׁשּפּו לג, סּוף"(איוב בים  "טּבעּו ְְְְַַַָֹֹֻֻֻ

ד) טו, "(שמות משקל על והוא אחד. המובן אך  חּבׁשּו, ולא זֹור ּו ו)"לא א, "(ישעיה מעט, (איוב"ר ֹומּו ְַָֹֹֻ

כד) "כד, ׁשמים, "ׁשֹומ ּו וכן  בינוניים. פעלים  יב ), ב , ירמיה "דדי ּטבּו י)"מה ד, שם(שה״ש עוד ויש . ִִַַַָֹֹ

" מן  "טבהמקרה והוא ""מיטב" הארץ, יא)"ּבמיטב מז, "(בראשית ׂשדהּו. ד)"מיטב  כב, מיטב"(שמות ְֵֵֵֵֶַַַָָָ

ט)"הּצאן טו, "(שמו״א ושם  ממנו. שהדיבור ההוא שבמין  והמובחר המופלג הטוב על "טובומורה ַֹ

מ [אות] ""עם כמו אחרת . טובה אל בערך המופלג הטוב על מורה שלאחריו אֹותה ם ּתּתי  ִִָטֹוב

אחר לאי ׁש אֹותה מּתּתי  יט)"ל כט, "(בראשית מׂשח ֹוק , ּכעס ג)"טֹוב  ז, "(קהלת אּפים, אר טֹוב  ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

לב)"מגּבֹור טז, "(משלי הקל מן ובפעלים  ׂשאת. ז)"ּתיטיב  ד, הּמל"(בראשית לב  י)"ּכט ֹוב א, .(אסתר ְְִִִֵֵֵֶֶַ

" ּבעב ּורוהנפעל לי יג)"ייטב  יב, "(בראשית ּבעיניו , כ)"וייטב י, "(ויקרא ,ל ייטב  יח)"למען ו, .(דברים ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָ

" בהפעיל, הוא הרוב ּבעבּור ּהועל היטיב  טז)"ּולאברם יב, "(בראשית למילדֹות, אלהים  (שמות"וייטב ְְְְֱֲִִִֵַַַַַַָָֹ

כ) "א, ,עמ איטיב יג)"היטב לב, "(בראשית להיטיב, א ֹו ד)"להרע  ה, "(ויקרא עמנ ּו, ה' ייטב  אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ל לב)"והטבנּו י, "(במדבר העומד ו[פעל -] לראֹות. יב)"היטבּת א, אמֹון?"(ירמיה מּנא "התיטבי  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

ח) ג, "(נחום המפעל ושם  לנּגן. מיטיב  יז)"אי ׁש טז, נּגן"(שמו״א לב)"ּומטב לג, צעד"(יחזקאל מיטיבי ְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

לכת מיטבי כט)"ואר ּבעה ל, בכל(משלי [אותיות ] בלי  הפעל שם או היטב"468ם ,". (ישעיה"למדּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ

יז) ל?"א, חרה ד)"ההיטב ד, עמ"(יונה איטיב יג)"היטב לב, בכל(בראשית [אותיות] ועם  ם". ִִֵֵֵֵֵַָָָָ

ידע ּו" לא כב)"ּולהיטיב  ד, הּנרת"(ירמיה את  ז)"ּבהיטיב ֹו ל, "(שמות הפעל תאר הוא וכן  היטב. "טחֹון ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹ

כא) ט, היטב"(דברים טו)"וׁשאל ּת יג, היטב"(שם ח)"ּבאר כז, .(שם ְְֵֵֵֵֵַַָָ

. השכליי וטוב  מוסריי , טוב גשמיי, טוב  מינים. שלשה הטוב  כי שתדע, שצריך מה

וטעם הכנור , וקול  וריחה, השושנה מראה תאמר כאילו בחושים, התלוי הוא  הגשמיי הטוב

הדיבור זה, ובכלל ולמשש. לטעום, לשמוע, להריח, לראות , טוב  חלק, דבר ומישוש הדבש,

והראיה. השמע  חוש אל הסכמתם  מצד טובות שהן יפות , תנועות ושארי  המסודר והצעד היפה

מ '.468. ל' כ ' ב ' השימוש  אותיות 
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" הגשמיי מושגי על יאמר שלא מצטרף ; ענין  כולו הגשמיי  שהטוב מזה אםטובויתבאר כי  "

עצמו  מצד העומד  עצמיי טוב  שאינו ולפי עליו. ומקובל המשיג  חוש עם  מסכים  שהוא בבחינת

משיג . זולת  במשיג ייחוסו יתחלף  אומר469לכן שחבירו מה טוב  שהוא דבר על שיאמר  יש

וכל הזמנים  כל לאו גם  והתפעלותו. ואיכותו המקבל  הרכבת לפי  הכל כי  רע  שהוא  עליו

טוב אחר ; במקום טוב  ואינו הזה במקום שטוב דבר יש הגשמיי . הטוב  בענין שווים המקומות 

" שרש עיין  זמן . לאחר  טוב  ואינו ""אוה עכשיו, ושרש ו פה , ."רע""

השקר ושנאת והטוב, הישר והצדק האמת  אהבת  כגון במדות התלוי  הוא המוסריי

וכדומה  הבריות, ואהבת ענוה אף, ואריכות  חמלה, החנינה, מדת  והמגונה, המעוות ֶָוהעול ,

וקצתו  עצמו, בפני עומד ענין  קצתו הטוב מין וזה בם . חלק לחושים  שאין  הענינים  לאלה

משל , בדרך המעשי . וחלק העיוני  החלק חלקים, ב ' המוסריי בטוב  כי והוא  מצטרף. ענין 

הצריך על בפועל ולחמול העיונית . החמלה מדת היא  הבריות על  לרחם  הנפשיית ההכנה

עצמו, מצד עומד פרדי  ענין  היא עיונית  שהיא ובבחינת  המעשיית . החמלה מדת היא  חמלה

הגנות תחת ההוא  הטוב יפול לא הבחינה ובזאת  המדות. בשאר וכן  בפועל . נושאה על נשואה

הוא מעשיי  שהוא בבחינת אולם במוחלט . וטוב  לבעליו ותפארת שבח תמיד  הוא  כי  לעולם,

" פועל שהוא בפועל, המרחם על יאמר שלא מצטרף ראויטובענין  שהמרוחם  בזמן  אם  כי "

" מעשה החמלה אין  שוב לכך, ראוי  כשאינו כן שאין מה יפול"טובלחמלה. הבחינה ובזאת  .

ג המעשיי מגונה."הטוב זה הרי  לכך  ראוי  שאינו מי על שהמרחם והרע . הגנות  יחוס תחת  כ

המופשט , השכלי  הכח בפעולת התלוי  הוא השכליי הטוב אמנם  המעשיות . המדות בשארי  וכן

בין השכלית וההבחנה וכדומה. שלישי  או שני  או ראשון במושכל והשקר האמת  ידיעת והוא

ע להבחין  לומר  רצה לרע , השושנה "טוב  ריח בזה המשל  רע , ומהו טוב  מהו השכלי  ההקש י 

טוב הוא האמת  אהבת  השכליי. טוב הוא טוב  ריח  השושנה שריח ולהבחין  ולהכיר טוב , ריח 

וטוב ושקר , האמת ידיעת להיפך  וכן השכליי. טוב  הוא טוב , האמת  שאהבת  ולהכיר  מוסריי.

מוסריי  טוב שוב הוא טוב שהוא והידיעה השכליי . טוב ההבחנהורע , מהצטרכות הענין בזה לנו (ויש

מצותיו, קיום וחיוב ב״ה ה׳ בידיעת ארוך דרוש השכלית, להבחנה המוסריית והבחנה המוסרית, להבחנה השכלית

מקומו) כאן שאין בו 470.מה אין עצמו, מצד עומד פרדי  ענין  השכליי  שהטוב מזה העולה אבל 

ג נופל אינו לפיכך דבר . אל הצטרפות ולא  מעשיי  חלק טוב"לא  כולו הוא אך  הגנות  תחת כ 

ומשובח .

" הראיה בחוש הגשמיי מטוב  בכתובים . השימוש נמצא הטוב מיני  ג' ַט ֹובתאלה

ז)"מראה  כו, "(בראשית השמיעה בחוש נגן. לב)"מיטיב לג, "(יחזקאל הטעם בחוש למאכל. "וט ֹוב ְְְֲִֵֵֶַַַָ

ט) ב, "(בראשית הריח בחוש טֹובים. ׁשמני ג)"לריח  א, "(שה״ש המשוש בחוש ּכי. האדם  ּבנ ֹות ְְְִִֵֶַָָָָ

הוא469. הנראה הדבר כמה עד  חושיו, התרשמות  לפי מרעהו, איש שונה הערכה לו יש ואדם אדם  כל כלומר
"טוב ".

היד .470. בכתב בסוגריים, אלו  מלים ׂשם ָהרב
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הּנה  ב)"טבת  ו, ּדדי"(בראשית טֹובים ב)"ּכי א, "(שה״ש המוסריי  הטוב ומן והּטֹוב. הּיׁשר "וע ׂשית  ְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ

יח) ו, הּׁשמעה "(דברים ט ֹובה לֹוא כד)"ּכי ב, אנ ׁשים"(שמו״א עם  וגם ה' עם  כו)"ּגם ב, את"(שם ְְֲִִִִֶַַַָָָֻ

ואת טו)"הטֹובהחיים  ל, "(דברים טֹוב, דבר  בֹו נמצא  יג)"יען  יד, "(מל״א טֹובים, ּומצות  "חּקים  ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֻ

יג) ט, טֹוב"(נחמיה וע ׂשה מרע  טו)"סּור  לד, .(תהלים ֲֵֵַָ

" השכליי טֹוביםהטוב דברי ג)"ראה טו, מעצת"(שמו״ב האר ּכי חּוׁשי עצת  ט ֹובה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ

יד)"אחיתפל יז, ""(שם עׂשיהם לכל ט ֹוב י)ׂשכל  קיא, ׂשכל"(תהלים טֹובת ג)"והאּׁשה כה, .(שמו״א ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

" מן יש טוב;טובועוד הוא הכי  ואפילו שכליי , טוב לא אף מוסריי טוב  ולא חושיי טוב  שאינו "

מיוחד חוש איזה עם הסכמה בו שיש מצד נמשך  שהוא עליו לומר אפשר  אי שהחן החן. והוא

״חן״) שרש דבר(עיין שהחן להכחיש אפשר אי זה כל  ועם  שכליי. או מוסריי  ענין  שהוא לא גם 

" הטוב , מין זה הכתוב ושימוש טוב. בדבר  משופע הוא בו שמשופע  ושמי  חןטוב, טֹובת "זֹונה ֵַָ

ד) ג, .(נחום

מצב או הטבעי הענין  או הטבעי  המצב עזיבת שהוא הנטיה על הכללית  הוראתו פעל.

למעלה  נטייה פנים, הרבה על אפשר המקומיית, דהיינו המצבית והנטיה טבעי . הבלתי  ענין  או

לשקר , אמת מן לטוב; מרע לרע, מטוב הנטיה אפשר  העיונית  בבחינה וכן  לצדדין . או למטה או

יפול שאליו, וגבול  שממנו גבול גבולות, ב' ענין  או מקום עזיבת  שבכל ולפי  לאמת . שקר מן

טבעי דבר  עזיבת  שבכל  ולפי  הדבר . אל  נטיה על ופעם מדבר הנטיה על פעם  נטיה לשון

" שרש בא לפיכך לכך, מכרחת סבה בהכרח טבעי  בלתי  דבר נו טה ותפיסת  ב [אות ] הרוב על  ן""

האמנתי הטבעי ."נטה "471ו "נפעל וענינו מצבו לעזוב  מכרחת  סבה מאיזה הדבר שנפעל כלומר  ,

הנו  שוב שתפול סבת ""והוא  בשרש הכבד בבנין ""טה ן  שיאמר להטֹות, רּבים כג,"אחרי (שמות ְֲִֵַַַ

איןב) שוב  הכבד  בבנין הרמוזה הפועלת הסבה שכשמזכיר  לפי  לזה. וכדומה להנטות , ולא ,

בהכרח יש פועל, שיש מקום  שבכל הפועל. מסימן נשמע כבר  שהוא הנפעל, סימן להזכיר צריך 

לנו  צריך  אין  ושוב הנו "נפעל , בעלי כל על סובב הוא כי הענין זה ושמור הנפעל . לסימן  ן"ן 

פ חסרי המדקדקים אצל נו "הנקראים ""א  כגון  נדרן  נגף, נשך , הנונינפל, ודומיהם . בהם"" ן 

שיש "נונ שיזכיר אחר הכבד  בבנין  להם צורך אין  אבל  הקל, בבנין רק מצטרכות  והן נפעל  י 

הבנין . בזה תמיד חסרות  הן לפיכך  פועל , שם

" בשרש כאן  שנזכרו הענינים  אלה למעלה טה כל  הנטיה על בכתובים. השמוש בא "

על-הּׁשמים" יד את  כב)"נטה ט, הּׁשמים"(שמות על מּטהּו את  מׁשה כג)"וּיט ט, נט ּויֹות"(שם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

טז)"ּגרֹון ג, "(ישעיה למטה הנטיה על .כּד נא יד)"הּטי  כד, לסּבל"(בראשית ׁשכמֹו מט,"וּיט  (שם ְְִִִֵֵַַַָָֹ

"טו) לצדדין  הנטיה ועל  ּוׂשמאל. ימין נּטה יז)"לא כ, הּדר"(במדבר כג)"להּטתּה כב, ובבחינה (שם . ְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ

" לשקר האמת  ומן הרע, אל  הטוב מן  להרגהעיונית  יא)"ּומטים  כד, הארץ"(משלי (תהלים"ּתנּוט  ִֶֶֶַָָָָ

א) מצט, וב[אות] ."" המפעל  ארץם יט)"התמֹוטטה כד, אּמֹוט"(ישעיה ּכי יגילּו ה)"צרי  יג, (תהלים ְְִִִֶֶַָָָָ

במהדורתנו471. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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פעמי" נמֹוּטּו ה)"ּבל יז, להּטת"(שם רּבים  אחרי  ב)"לנטת  כג, מׁשּפט"(שמות תּטה ו)"לא כג, .(שם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹ

" האמת  אל  ומשקר לטוב, מרע  הנטיה עדותיועל אל  לּבי  לו)"הט קיט, ל ּב"(תהלים ּתּטה ְְִִִֵֶֶֶַַֹ

ב)(מ"לּתבּונה  ב, אליו "שלי לבבנּו נח)"להּטֹות  ח, "(מל״א דבר מן  הנטיה ועל מעליו . י ׂשראל  "וּיט ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

כא) כ, לפני"(במדבר לג)"וּתט כב, מ ּדר"(שם אבינים  ד)"יּטּו כד, ארח"(איוב מּני  אׁשרינּו "וּתט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

יט) מד, פי"(תהלים מאמרי ּתט ה)"ואל ד, "(משלי הדבר אל  הנטיה ועל  .הּדר אל אליה "וּיט ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

טז) לח, חסד"(בראשית אליו כא)"וּיט לט, אבימל"(שם אחרי לּבם ג)"וּיט ט, להּטֹות"(שופטים ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אליו  נח)"לבבנּו ח, ודומיהם .(מל״א ְֵֵָָ

" סתם להטותנטיה כל  יתירה כח צריך  שאין שבנטיות  הקלה שהיא לפי למטה הוא  "

בנטייתו  מסייע  דבר של עצמו שכובד  לצדדין . או למעלה להטותו שצריך  כמו למטה הדבר 

" דבר של התחתון  הצד  יקרא  לפיכך במעלה. אותו המחזיק הכח שנחלש מיד ,"מטה למטה ַָ

מּלמּטה " תאמם כד)"ויהי ּו כו מּלמּטה "(שמות האפֹוד כז)"כתפ ֹות כח, למּטה "(שם תהיה "ולא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

יג) כח, למּטה "(דברים היא כא)"הּירדת ג, "(קהלת התחתון  הצד  יקרא "מטה . מלשון  דהיינו נטיה " " ְִֶֶַַָֹ

" ואומר הנטוי . מעוננ ּוהצד למּטה יג)"חׂשכּת ט, יגיעו (עזרא שלא עוננו מתחת  מנעת  לומר רצה ְְֲֵֵַַָָָֹ

" כענין  ושחת, אבדון ּתאכלעד  אבּדֹון  עד היא אש ּכי ּפלילים. יא-יב)"עון לא, מן(איוב והפעל . ְֲִִִִֵֵַַָֹֹ

"מטה " ""מט" כמו רע , דבר  למטה ירידה שסתם ולרעה, לגנאי  תמיד ומורה ,ע ּמ ידֹו "ּומטה ִָָָָ

לה) כה, רגלם"(ויקרא ּתמּוט  לה)"לעת לב, "(דברים אּמֹוט, כי ה)"יגילּו יג, "(תהלים לע ֹולם, א ּמוט "ּבל ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ז) ל, "(תהלים והנפעל, פעמי. נמֹוּטּו ה)"ּבל יז, ארץ"(תהלים מֹוסדי ּכל  ה)"יּמֹוטּו פב, ושם(שם . ְְִֵֶַָָָָָ

" רגליהפעל, יז)"ּבמֹוט לח, "(שם מופלגת, לירידה הכפל-לשון ובפעל ארץ. התמֹוטטה "מ ֹוט ְְְְִִֶַָָ

יט) כד, והכליון .(ישעיה השפלות  צד  על  למטה נטיה לשון  כולם 

" שם  ""טיטהענין אדיקם, חּוצ ֹות  מג)"ּכטיט כב, קרקע(שמו״ב כל התואר. שם והוא ְִִֵַ

" יקרא וירודה ""טיטמטוטה יקרא הטיט מן  הבית  את  המנקה והכלי ""טאטא. ְִֵֵָוטאטאתיה ,

הׁשמד כג)"במטאטא יד, הטיט .(ישעיה משם ומסלק הבית  את המכבד מכּבד ֹות והיינו . ְְְִֵֵֵַַַ

" למטה בין  ""תחת"" שם  כי התחתון. הצד על  מורים ששניהם  שםתחת, "

ג יצדק שלפיכך  גביו. שעל העליון הצד אל בערך  נאמר ""מצטרף הכנוי בו תחתיו,כ  תחתי ,

תחתיכם לא"תחתנו, עלית כאן שאין  וכל  ותחתית. עלית לו שיש הנושא אל  שב שהוא למה ,ְִִַ

ג א"יפול והרי  תחתית . כנוי נושא"כ  זולת  בנושא מובדל ״חת״)472כ שרש "(עיין שם  אמנם  "מטה .

עלית כאן יש אם  והשקפה צרוף  בזולת הדבר שפלות על עצמותו לפי מורה נפרד, העצם שם 

ג יבוא  לא  לפיכך לא . ""או לומר  בכנוים מטיכםכ מטנו, מטיו, רבוי"מטהו, סמיכות  לא גם  ,

העצם . בשמות צודקים שאינם וידיעה,

" ""טה מגזרת שם בחירמטה , """ כמו המשכב כלי להוראת  הּמּטה ק ראׁש (בראשית"על ִִַַָָֹ

לא) "מז, הּמּטה , על ב)"ויׁשב  מח, א(שם מטה שהשוכב  ההטיה שם על  שם, וכן  עליה. עצמו ת  ִֵֶַַַָ

אחר.472. לנושא  דומה נושא  כל לא  כלומר 
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בפתמטה " """ ּומּטח. יח)"ּופתיל לח, "(בראשית אהרן, יב)"מּטה ז, מטה (שמות שהאדם  שם  על , ְְְֲִֵֵַַַַֹ

" משענת, וכטעם  ההלוך . עליו יכבד  ושלא בהלוכו יכשל שלא עליו מׁשענּתֹועצמו (שמות"על ְְִַַ

יט) "כא, ּבמ ׁשענ ֹותם, יח)"במחקק כא, "(במדבר מקל , וכטעם  עליו. נשען שהאדם שם  על ּכי, ְְְִִִֵַָֹ

עבר ּתי יא)"במקלי לב, ג(בראשית יקרא והמטה ההלוך . כבדות את  שמקיל שם על ,"" שבט א ֹוכ  ְְְִִַַָ

ב ּׁשבט אמת ֹו כ)"את  כא, "(שמות ׁשבט ֹו, כד)"חֹוׂש יג, "(משלי יקרא גם  ""חטר. מ ּגזע, חטר ויצא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

א)"יׁשי יא, .(ישעיה ִָ

.אליו ההצטרכות וחלופי שבמקל האיכויות  חלופי  ביניהם וההבדל שמות. ה' למקל 

" מקל של  העצם שם ""חטר[א ] ארמי ובלשון  א)"חוטרא, סד, קשה (כתובות ענינו כפי  שהוא

" אמר  עצמו. הגזע  מן  שיוצא לפי להישבר, נח ּגאוה ואינו חטר אויל ג)"ּבפי  יד, דהיינו (משלי ְֱֲִִֶַָֹ

ה  [ב ] וקשה. עזה אינו שבט"גאוה לפיכך להלוך . ולא  בו, ולרדות להכות העשוי דק מקל הוא "

הבנים את  ליסר [בו] ומשתמש המוכה. את  ימית שלא עב להיות  רשאי  ואינו עב , להיות  ַצריך 

וה  [ג] המושל. ביד וממשלה הרדיה לסימן  או והבהמות , משתמש מקל"והעבדים וגס עב הוא " ֵַ

וה  [ד] ההלוך. עליהם להקל כדי דרכים להלוךמטה "לעוברי ונכבדים לחשובים  המשתמש הוא " ֶַ

צד על לפעמים עליו מוטה נושאו ולהיות  כנערים . במרוצה לא לאט, לאט בשווקים ברחבות 

" יקרא  הרבה וגס עב וכשהוא [ה] והכבוד. ""מוטההדור ּבׁשנים, ב ּמֹוט כג)"ויׂשאהּו יג, .(במדבר ְְִִַַַָֻ

"בד" שנקרא פירשתי  למטה מוט" האילן  מן שיוצא  שם על  ותחתית  מטה מלשון "

ג הענין מזה ויהיה למעלה. היוצאים  ענפים משאר  יותר עב  הוא  שלפיכך שם"בתחתיתו. כ

מקלמטה " לשון  האילן473" סדן  מן  שנוטה נטיה מלשון  או למטה. האילן מן  שיוצא  שם  על

" כטעם הצדדין , ב ּדיה כלפי מּמּטה א ׁש יד)"וּתצא יט, הכרע(יחזקאל אין הכתובים ומשמושי  . ִֵֵֵֵֶַַַָ

" שכשאומר הפירושים . מאלה לחםלאחד מּטה לכם  כו)"ּבׁשברי כו, ׁשבר"(ויקרא לחם  מּטה "ּכל  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

טז) קה, "(תהלים ששם  "מטה מורה וכענין  והטיה סמיכה לשון  מים" מׁשען  וכל  לחם מ ׁשען  "כל  ְְְִִִֶֶָָָֹֹ

א) ג, "(ישעיה המשפחותיי הקבוץ  וכשיקרא  ""מטה . רא ּובן, כא)"למטה א, "(במדבר אי ׁש, אי ׁש ְְִִֵֵַ

ד)"למטה  א, "(שם הּמטֹות, ב)"ראשי  ל, "(במדבר ששם  שוב מורה לצדדין .מטה , נטיה מלשון  " ֵֵַַַַָ

ממנו  היוצאות  והתולדות  עצמו, האילן  סדן כמו הוא  הכולל האב  דהיינו אב בית  שראש

" יקרא  אחת  שכל הגסים  כענפים  הם למשפחות שוב"מטה המתחלקות  מתחלקות והן  .

בית יחוס בבחינת  הגדולה המשפחה תקרא הגס. הענף מן היוצאים  הדקים כענפים  לפרטים 

" ""מטה אב יקרא גדולה למשפחה שיש המדיניית והרדיה הממשלה ובבחינת  ."שבט,

" גטה שרש כמו "" שאליו הגבול אל  נטיה בעצמו שהוא והתפשטות  המתיחה על כ

נּטי ּו" ו)"ּכנחלים כד, ּבצענּנים"(במדבר אלֹון  עד אהל ֹו יא)"וּיט ד, ּכיריעה "(שופטים ׁשמים "נ ֹוטה ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ב) קד, "(תהלים נטּויה , טו)"ּובזרֹוע  ה, "(דברים פעל נגזר המתיחה על שיורה ההוראה ומזאת ,"טוה . ְְִַָ

" טויה. מטוה לשון  וּיביא ּו טוּו כה)"ּבידיה לה, את-העּזים"(שמות כו)"טוּו לה, מתיחת(שם שהוא ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ארוכים . חוטין  להעשות הנטוה הדבר

"מטה".473. המקל  שם לומר ורצונו  ט "ס נ"ל אבל בכתב -היד, כתוב כך
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" בשרש מבואר טויה ."טה לשון

ע הדבר מתיחת  על הונח כשרוצים"פעל, הרכים  בגשמים  המצוי והוא שפשוף  י

הפת , על החמאה שמושחין כעין בכלי  או באצבע  אותם  משפשפין מופשטים, ולעשותן  למותחן

המתיחה  מעשה זה הפת. שטח  על ותתפשט שתמתח  כדי בסכין  או באצבע אותה שמרדדין 

" ""טחיקרא הקיר פני  על רך  חמר שמושחין ההיא המלאכה תקרא  כך ולשם ""טח, את. ְֶָוטח

מב)"הּבית יד, "(ויקרא ומלת  הבית. קיר על החמר מתיחת  "וטחדהיינו וכן  יוצא . פעל  טחים" ִִַָָ

ּתפל י)"אתֹו יג, "(יחזקאל העומד ו[פעל-] ורפויה. נופלת טיחה עיניהםפירוש מרא ֹות  טח "ּכי ְִֵֵֵֵֶַָֹ

יח) מד, "(ישעיה מהפעיל  והמקור בטיט . טוחות  כאילו הּביתשעיניהם את מב)"וטח יד, .(ויקרא ְְִִִֶַָָ

" המח חדרי  יקראו מליצה ""טוחותובדרך  בינה , ל ּׂשכוי נתן מי אֹו חכמה ּבּטחֹות ׁשת  (איוב"מי ְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

לו) והםלח, בהם. מונחים והקטן, הגדול המוחות, ששני החדרים  שני  דהיינו הנפש לבתי כנוי

והוא הטיחה. חמר כעין ברייתו, בתחלת ורך רופס שהוא הקדקד בעצם  מלמעלה מוטחים

ג יקרא  ""בעצמו "שכויכ  כענין  וכסוי  סכוך  מלשון כ ּפי" כב)"וׂשּכתי  לג, בעד ֹו"(שמות (איוב"ׂשכּת ְְֲִִַַַַָֹ

י) "א, משקל על שם-התאר והוא  הסלע. יד)"ּבחגוי  ב, "(שה״ש ארץ, טו)"קצוי כו, שהנפרד(ישעיה , ְְְֵֵֶֶֶַַַַ

וחיר בסגול היו "קצוי  ""ק וכן  קצוות . בעל והיינו היחס  חכמה ד ּובסתם בּטחֹות חפצ ּת אמת הן  ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ח)"תֹודיעני נא, אמת ,(תהלים דבר  מהם שיצא הוא הטוחות  בבריאת שחפצת  מה תכלית פירוש ִִֵ

החכמה.ובסתום" לידיעת  כח נתת הסתום במח  דהיינו "

" "טחמלשון  קׁשת" ּכמטחוי  טז)"הרחק כא, אויר(בראשית ושפשופו החץ  התפשטות  ְְֲִֵֵֶֶַַ

" יקרא"טחיקרא מורה הוא מרחק כמה הקשת את  לנסות  המטרה בו שמקימין ההוא והמקום .

מ"מטחוה " ב[אות] שם-התאר בהם", לנסות  זו אחר  בזו מטרות  הרבה שמעמידין  ולפי  מפעל. ם

" כולו המקום יקרא מחולפות קשתיריות נו מטחוי וב[אות] רבים. בלשון  התאר"" ן 

"474ו "האמנתי הרחים  כתיתת  ""טחןיקרא ּדק . א ׁשר עד כ)"וּיטחן  לב, ברחים"(שמות "וטחנּו ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

ח) יא, שבהם(במדבר והקמח קליפתן , להסיר הגרגירין על שמשפשף  ושפשוף טיחה מלשון

הקיר . על  כטיחה הרחים על ונמתח  מתפשט

הדבר כבדות  ועל כבדות, מחמת  הדבר תנועת על ענינים , ב' על  מורה ופעל, שם 

" מלת  כבדות מחמת תנועה בבחינת תנועה. תנועה טלמחמת מחמת הכבדות  ובבחינת  ׁשם . "ֵ

" הקלטלמלת  תמיד  יעלה בארץ כשהם בכבדות . שווים אינם  שהדברים  מהידוע  כי  פעל. "

כמו  במקומו. ישאר  והקל למטה הכבד תמיד ירד  באויר וכשהם  במקומו. ישאר  והכבד למעלה

הקלים והאדים  למטה, העפרותיים הכבדים האדים ירדו באויר, אדים יש שאם  בנסיון  שנראה

" מלת שבו הענין והוא למעלה, ישארו מלאכותיי .טלהשמנים  לא טבעי ענין שהוא לפי שם. "

" למטה האויר מן יום בכל תמיד  הנופל האיד  ""טליקרא הׁשמים, כח)"מטל כז, "(בראשית טל, ִַַַָָ

א)"ּומטר יז, באויר ,(מל״א תמיד המצוים האדים מן שיפלו תמיד  המצוי הטבעי המטר הוא הטל . ָָ
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זמן , זולת בזמן והרוחות  העננים בתנועת  המתהוה הוא  והמטר למטה. שבהם  הכבדים האדים

באריכות . עליו לדבר  מקומו כאן  אין 

" אמֹו מרחם  הנופל ""טלה הולד  אחד, חלב ט)"טלה ז, טלאים"(שמו״א יקּבץ "ּבזרעֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

יא) מ, וטלה "(ישעיה כה)"זאב סה, ברחם(שם מכביד שהולד הכבדות  פעל  הוא  בכלל  הלידה שפעל ְְְֵֶָָ

" יקרא כך  משום  לחוץ . "טלה ונדחק וכטעם  ונפילה הטלה מלשון ""נפל" חזּונפ, ּבל אׁשת  ל ֵֵֶֶַַָָָ

ט)"ׁשמ ׁש נח, דבר(תהלים על דבר מונח שאם  הדבר. כבדות  מוסיף שהתנועה הידוע מן  ועוד . ֶֶ

והנפילה  התנועה מהירות  וכפי עליו. נזרק אם בו פועל שהוא  כמו כך כל בו פועל אינו במנוחה

פועל בכח הנזרק הקל הדבר  שלפיכך  עליו. נופל שהוא בדבר ופעולתו הדבר  כבדות  יתרבה כך

שע התנועה מהירות כי  בנחת. הנזרק כבד  מדבר הנזרק."יותר, בדבר  הכבדות  מוספת  הזריקה י 

כלי על אבן המשליך כעין  הזריקה, במקבל פועל  שהנזרק אם יהיה בכח הזריקה

שהכלי אבן  על חרס כלי המשליך  כעין הזריקה ממקבל נפעל  שהנזרק או הכלי ; שישבר חרס

על אבן המשליך  כגון  בזה זה פועלים או נפעלים  שניהם  והמקבל שהנזרק או מתנפץ. הנזרק

תנועה  מחמת הדבר כבדות  מהתרּבּות האלה ובענינים  נשברים . ושניהם  כלי , על כלי  או ְִֵַאבן ,

" מלת יהיה והתפעלות  הפעולה בבחינת בכח  במקבלטלוזריקה פועל שהנזרק בבחינת פעל, "

" אמר החניתהזריקה. את  ׁשא ּול יא)"וּיטל יח, שתעשה (שמו״א כדי בכח החנית  את  זורק שהיה ֲִֶֶַַָָ

" יתירה. הּיםפעולה אל ּגדֹולה ר ּוח הטיל ד)"וה' א, ומביאו (יונה בים  פועל  הרוח  שיהיה ְִֵֶַַָָ

" ויטללּנּולהסתער. יבנּנּו טו)"הּוא ג, שיעמוד(נחמיה להכבידו הבנין על הקורות הפלת והוא  ְְִִֶֶַ

ג הזריקה מעשה בו שנעשה בבחינת  שהנזרק ולפי יזוז. ולא במקומו יבוא"חזק לכן נפעל כ

נו  ב [אות ] האמנתי"לפעמים נפעל  "475ו "ן  עליכמו נֹוטל אנכי  יב)"ׁשלׁש כד, זורק (שמו״ב דהיינו ִֵֶָָָֹֹ

" עליך . עליו ומכביד נטל ּכי ויּדם  ּבדד כח)"יׁשב  ג, "(איכה ומכבידו. עליו שנזרק מה ּכבדכלומר  ְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

החֹול ונטל ג)"אבן  כז, ע ֹולם"(משלי ימי  ּכל וינּׂשאם  ט)"וינּטלם סג, עליו (ישעיה שנשא דהיינו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

" והשם  ""נטילהכבדתם. כסף, נטילי יא)"ּכל א, ב[אות](צפניה או הכבדות . כסף אוצרות דהיינו ְִֵֶָָ

""מ ּברזלם, ּכמטיל יח)"ּגרמיו מ, המכביד .(איוב ברזל  כע ׁשת  כלומר ְְְִִֶֶֶַָָ

" אמר  הזריקה מקבל  מן  נפעל בכח, יּטֹולשהנזרק ּכּדק אּיים  טו)"הן מ, (ישעיה ִִִֵַַ

" הנזרק. הדק כהתפורר שיתפוררו כדי  בכח שיזרקם  וזרע ֹודהיינו הּוא הּוטלּו כב,"מּדּוע (ירמיה ְְְַַַ

אטיל"כח) הּׂשדה ּפני  ד)"על לב, "(יחזקאל יּוטל. לא יּפל כד)"ּכי לז, בא(תהלים אם אף כלומר ְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ

" בכולו. שנפסד בכח, שנזרק כדבר אינו נפילה יטללידי מראיו אל א)"הגם  מא, קל(איוב לשון ְֲֶַַָָֻ

עצמו  את מטיל שאינו שכן  מכל  תוחלתו, תכזב מלחמה עמו עושה שאם  ומה שכן . וכל וחומר,

" ההפלגה להוראת הפעל ובכפל אדם . של מראהו פחד מפני  הים לקרקע ְְְֶַמטלטלבבהלה

ּגבר יז)"טלטלה כב, "(ישעיה ישמש ובהשאלה הרבה. זריקות פעם אחר פעם עלטלכלומר  " ְֵֶַָָ

" כמו יעשה, פעולה ואיזה הדבר, יפול איך  בכוונה שלא  זריקה שהיא הפשוטה ִַָוּיטל ּוההשלכה
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הּכלים ה)"את  א, הּים"(יונה אל יב)"והטילני  א, הּגֹורל"(שם את  יּוטל לג)"ּבחיק טז, .(משלי ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

" כענין  פשוטה זריקה ּגֹורל[ו]מלשון  לכם ח)"א ׁשלי יח, גֹורל"(יהושע ג)"יּדּו ד, ונּפילה "(יואל ְְִִֶַַַָָָָ

ז)"ג ֹורלֹות א, "(יונה [-עצם] שם  הזריקה, ממקבל  נפעל  כשהנזרק זריקה ומלשון  להוראתטלא. " ָ

" כמו הרחב וטלּואהכתם לב)"נקד  ל, טלאֹות"(בראשית טז)"ּבמ ֹות טז, מנוקדות(יחזקאל דהיינו ְְָָָֹֻ

נראה  לפיכך ומתרחב, מתפשט הוא קשה דבר על בכח הנזרק הרך  הדבר כי רחבים. בכתמים

כאילו  הרחב "הכתם לקרוא הענין  מזה והושאל בכח. לשם עלמטליתנזרק שמניחין  לחתיכה "

" כמו ּומט ּלאֹותהקרע ּבלֹות  ה)"ּונעלֹות ט, ויותר(יהושע הבגד. על כתם  כעין ההיא שהחתיכה ְְָָָֻ

" ששם  "נטלאנראה מלשון  הקוביא והוא  גורל בו שמטילין  ההוא הכלי  על מונח  יּוטל" ֵַַּבחיק

הּגֹורל לג)"את  טז, "(משלי ענין ויהיה וטלּוא. שמטיליןנקד הקוביא כצורת צורה לכתמים שהיה " ְֶַָָָֹ

חז  מלשון אך גורל . ""בו ששם נראה הבגדטלאל בלשונם  נקרא שלפיכך והכבדה, טלול מלשון  "

" הבגדים  כל שעל "טליתהעליון וכענין  שתחתיו. הבגדים על  ומכביד נשוא  שהוא שם על הּוא"

ויטללּנּו טו)"יבנּנּו ג, "(נחמיה וינּׂשאם, ט)"וינ ּטלם  סג, הגדול(ישעיה הטלית מן הקטנה והחתיכה . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַ

" "מטליתתקרא מלשון הקרוע הדבר  על  נשואה שהיא ּומט ּלאֹות" ה)"ּבל ֹות ט, זה (יהושע שלפי  ְָָֻ

" "טלאשם כמו מראה בשנוי כתם  על  המורה וטלּוא" לב)"נקד ל, "(בראשית טלאֹות. "ּבמֹות ְְָָָֹֻ

טז) טז, "(יחזקאל מן  ּומט ּלאֹותמושאל ה)"ּבלֹות ט, מונח(יהושע מטלית היה כאילו נראה שהכתם ְָָֻ

במראה. ממנו המשונה שתחתיו הדבר על

 לחז ""עוד בפעל  שימושים  שארי ""טלל כמו ידיו , ב)"נוטל  קטו, "(פסחים ידים, "נטילת

ב) נב, "(ברכות כענין בכח , זריקה מלשון  שהוא עליו , נטל כח)"ּכי  ג, "(איכה ,עלי נֹוטל "אנכי ִִֵֶַָָָָָֹ

יב) כד, "(שמו״ב בפעל  ישמשו וכן  גברא. בכח  ידיו על המים  שיזרק שצריך  התנועה טלטל, על "

" כמו אותןהפשוטה מטלטלין א)"אין מח, "(שבת לטלטלו , א)"מותר מג, הנעה (שבת דהיינו ,ַָָ

" כמו לקיחה, ללשון  טלטול מענין  והשאילו למקום . מעותיו ממקום את ב)"ויט ֹול לא, ,(ערכין ְִ

הקופה " מן יטול א)"לא  קיח, "(שבת נוטל, הוא א)"שלו כח, קמא והעתקה (בבא טלטול  מלשון ,

לרשות . מרשות

 באומה רק מציאות  לו שאין  ענין  שהטומאה שתדע  וצריך  הטומאה. על מורה שם.

וטהרה. טומאה לא וחול, קודש אם  כי  אלהיים בדברים  להם  אין  האומות  שארי  כי הישראלית ,

לשמות אין  שלפיכך  וטהרה. טומאה עניני גם  וחול, קדש עניני  לה יש הישראלית  האומה אבל 

כי העמים , בלשון מציאות הענינים לאלה שאין  לפי  אשכנזי  בלשון  אמיתי  תרגום  וטהור  טמא

מתורגם  שטהור טומאה (אונריין)וטמא(ריין)מה עם ענין להם  שאין וטנוף, נקיות  מלשון  מושאל

יותר ומזוהם  מטונף  הסוס שאין יודעין והכל טמאה, בהמה הסוס משל בדרך  יקרא כי וטהרה.

העזים כמיני  בגופו מזוהם אינו גם כמוהם, נקיות ממזונות  נזון  והוא  טהורות. ִִמבהמות

" הנקראים  ""טהוריםוהתישים העמים  ארץ  ויקרא טמאה . ""אדמה אחּזתכם, ארץ  טמאה "אם  ְְֲִֵֶֶֶַָֻ

יט) כב, טמאה "(יהושע אדמה יז)"על ז, וכן(עמוס והזוהמא. הטנופת מצד לא ספק בלי  והוא  ְֲֵַָָָ

" אמר לאחר הנישאת הּטּמאה בגרושה אׁשר  ד)"אחרי כד, מאוס(דברים דבר  משום  זה היה אילו . ֲֲֵֶַַָָָֻ

ג היתה אחר , מאיש שנשכבה לפי להינשא"ומזוהם, אסורה אחר לאיש שנישאת אלמנה שאר כ
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ישראל בדת  אם  כי  מציאות לו אין  עצמו, בפני  ענין  וטהרה טומאה שענין  ודאי אלא ַעוד .

ולפי ואנשים . אלהים  עם והתנהגותו משכבו, משקהו, במאכלו, האדם  דרכי על  ביותר המקפדת

" שם  "טםשהונח או אלטמא" ב[אות] להשלים"" המעוכב דבר כל על עברי בלשון  ֶֶַף-המׁש

" לקרוא הלשון  בעל השאיל  אליו, עלול שהוא הדתטמאהמבוקש שתעכבהו מה לכל "

הטמאים בעלי -חיים  כל יקראו משל בדרך  אליהם. מוכן שהוא והמעשה השמוש מן הישראלית 

מתשמיש טמא" מעוכבים כן אם  הם  והרי באכילה. הישראלי  לאיש אסורים ש[הם] לפי  "

" יקראו לכן אליה, עלולים שהם אסורה "טמאהאכילה בעילה כל ויקרא שהיאטומאה ". מפאת  "

" עבירות  שאר כל ויקראו ממנו. ומעוכבת  הישראלי לאיש שתרחיקםטומאה אסורה מה לפי  "

לשון בעל יקראֹו האלהיי הדת או המוסר או השכל שירחיקהו מה כל הדבר כלל  הישראלי . ְהדת

" ""טמאעברי התלמוד בלשון  הנקרא ""אסור; עברי בלשון  נקרא  ותשכח ."טמא, דוק ,

" אמרֹו הּטּמאה ענין  א ׁשר אחרי וכו' לקח ּתּה ל ׁשּוב הראׁשֹון בעל ּה י ּוכל (דברים"לא ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ד) חוזרתכד, אינה שוב האחרון לבעלה נשואה שהיתה בעוד לו. אסורה שהיתה אחרי  כלומר

" מלת  כי  שנית . לו להנשא  הראשון זמנית .אחרילהיתרה הגבלה אם  כי טעם  נתינת  אינה "

מגזרת והוא  הראשון , לבעלה עוד תנשא לא  אחר לאיש נשואה שהיתה הזמן  אחר לומר ֵַורצה

" וטהרות  בקדשים ליגע  או המחנה אל  לבוא  הדת מצד המעוכב יקרא וכן כגון"טמאהכתוב . ,

בם הנוגע  וכל  הם והשרץ הנבילה והמת, קרי  ובעל צרעת  ובגדי  המנוגע  ּובית ומצורע  ִַהזב

" אליהם"טמאיקרא  עלולים שהם דבר בכל מליגע  או מקום  לכל מלבוא מעוכבים  שהם מצד ,

" כמו שנטמא, עליו יאמר עבירה העובר ענינים . ב' על בא טמא  משם והפעל  עצמן. ִּכימצד

ּדינה  את  ה)"טּמא לד, ּבם"(בראשית ונטמתם  ּבהם , תּטּמאּו מג)"ולא יא, ׁשכב ּת"(ויקרא ת ּתן  לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ב ּה לטמאה כ)"לזרע יח, הּגֹוים"(שם נטמאּו אּלה בכל כד)"ּכי יח, אפרים"(שם הזנית  ע ּתה ּכי  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

י ׂשראל ג)"נטמא ה, ע(הושע שנעשה לומר  רצה מאיזה "אין  ולהבא מכאן מעוכב ההוא המעשה י  ְְִִֵָָ

נאסר הישראלי  האיש שאין שקר, זהו כי ע476דבר להיות  שעלול  שאע"מה שעבר . עבירות פ"י 

הוא , ישראל כהן477שחטא כגון השכל. מצד דבר מאיזה מעוכב שנעשה עבירות  בקצת  זולת 

כפיו, את  ישא לא  הנפש את לעדות478שהרג  פסול האמתי479וגזלן הענין אבל  וכדומה.

" לשון כשנאמרטומאה כשיאמר האסורים. דברים עם  העסק עשית בו ירצה הענינים  באלה "ַ

ש  עבירה עובר  ""נטמא"על העברית בלשון  הנקרא  איסור בדבר שנתעסק בזה נרצה ."טמא,

" אחריוכטעם תע ֹולל  כא)"לא כד, בו (דברים נתדבק לא אבל  העוללות . עם  עסק עשית דהיינו ְֲֵֶַַֹ

ע ׁשיע ׂשה עד ההוא  על"הפעל העידה שהתורה אלא ולהבא. מכאן דבר  מאיזה מעוכב כן  י  ֵֶֶָ

או  עונשו קיבל שלא כל טובה, מאיזה ומעכבתו בו מתדבקת  שעבר שהעבירה עבירה עוברי 

דבר.476. מאיזה מעוכב

א .477. מד, סנהדרין

ג.478. הלכה טו פרק כפים נשיאת  הל ' רמב"ם,

ה"א .479. פ"י עדות הל' רמב "ם,



טי "ת 247אות 

" לאמרם  ראוין שאין דברים  המדבר יּקרא  הזה ומלשון  תשובה. שפתיםשעשה ""טמא אי ׁש. ּכי ִִִֵָ

יֹוׁשב אנכי ׂשפתים טמא עם ּובתֹו אנכי, ׂשפתים ה)"טמא ו, תהו (ישעיה בדברי  עסקן  כלומר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

" לשון שמוש זהו נאמרו. שלא  לשוןטומאה שהלואי  ישמש שני  ובאופן  אחד. באופן בפעלים "

ומעכבתו טומאה " בו מתדבקת והטומאה טמא , בדבר  שעוסק בפועל ההתטמאות על בפעלים  "

בקדשים העסק מן ומעוכב טמא שנעשה טמאים בדברים הנוגע כגון  ולהבא . מכאן ִָָמדבר

" שאמר זה והוא שיטהר. עד ּבםוטהרות ונטמתם ּבהם  ת ּטּמא ּו מג)"ולא יא, ב-(ויקרא ולא". ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבהם "תּטּמאּו האסורים . דהיינו הטמאים  כמעשיהם יעשה שלא לומר רצה ּבם" רצה "ונטמתם  - ְְְִִֵֶֶַָָ

שישוב ולהבא, מכאן בכם  מתדבקת  הטומאה תהיה ההם האסורים המעשים  שבעשותכם לומר

טבע . נעשה שההרגל טבעיי, בכם  המעשה רשעת

"טם" פעל אלאטם" ה[אות] בתוספת  שהונח"" שהסתימה אלא  סתימה. לשון  ף ,

" פעל וימציאסתםעליה יתפשט שלא דבר בפני  החוצץ מבחוץ  מן  הבא  ענין תשמישו 480"

" יקרא ""סתוםהראוי , כמו עפר. וימלאּום  ּפלׁשּתים  טו)"סּתמ ּום כו, "(בראשית ויסּתמּום. ְְְְְְְִִִַַַַָָ

יח)"ּפלׁשּתים כו, "(בראשית ּתפּלתי. ח)"ׂשתם  ג, "(איכה תפלתי . בפני  מחיצה כעין ּובסתםשעשה ְְְְִִִִַָָָֻ

תֹודיעני ח)"חכמה נא, שעצם -המוח(תהלים המוח, "481דהיינו להּסתםסותמו. הּפרצים  הח ּלּו "ּכי  ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ

א) ד, ולבנים ."ע(נחמיה חמר י 

" פעל עליה שהונח כשהואאטםהסתימה דבר , של בעצמו המתדבק ענין  הוא "

" יקרא  הראוי  תשמישו מלעשות בעצמו ""אטוםמצומצם  כמו אטּומים. ׁשקפים (מל״א"חּלֹוני  ְֲִִֵַֻ

ד) "ו, כראוי. אור מלקבל ומעוכבים  בעצמן מצומצמים  החלונים  יאטםשהיו חרׁש פתן  ְְֵֵֵֶֶַּכמ ֹו

ה)"אזנ ֹו נח, הוא(תהלים האזן  ואטימת  תוכו, אל  דבר  או האצבע  שיתן הוא האוזן  סתימת  . ְָ

" כענין היטב מלשמוע  מעוכבים שיהיו מבפנים  השמע  כלי הכּבדשמצמצם י)"ואזניו ו, (ישעיה ְְְֵַָָ

שאע לשמוע . כבדים  אותם אעפ"שעושה הוא הנה האזן, לסתימת  צריך  ואינו חרש שהוא כ"פ

להיפך . עושה הוא לשמוע  דעתו שאין וכל לשמוע . שדעתו כל באזנו פנימית  פעולה איזה עושה

" נבֹוןוכן ׂשפתיו כח)"אטם  יז, "(משלי מלדבר. שמעכבם  ּדלדהיינו מּזעקת  אזנֹו כא,"אטם  (שם ְְֲִֵֵַַָָָָָֹֹ

להראותיג) כן לעשות דרך  שאין  ישמע, שלא כדי אזנו לתוך  האליה שכופף לומר רוצה אינו

השמיעה. אל כבד אותו ועושה אזנו שמצמצם לומר  רצה אבל  בפרהסיא . אכזריות

"נו טם [אות] בתוספת  האמנתי"" תאר "482ו "ן  שענינו טמןפעל  הטמנה, לשון  "

ומעוכב אטום הוא כן  ידי  שעל כולו, פני על  אחרים דברים בתוך הדבר את שמשקיעין

" כמו אטימה מלשון  והוא הראוי . חֹולמתשמישו טמּוני  יט)"ּוׂשפני לג, "(דברים טמּון, (איוב"כנפל ְְְֵֵֵֶָֻ

טז) ּבּטמּון,ג, חב ׁש ּפניהם יחד ּבעפר טמנם אמו., ברחם ומכוסה אטום  יג)שהוא מ, .(איוב ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ

לזולתו .480. להמציא יועיל כלומר 

הגולגלת .481.

במהדורתנו482. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)(שנ השימוש 23-40.ת  עמ'
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" כמו והצפנה החבאה ללשון יעקבממנו אתם ד)"וּיטמן לה, וּיטמנהּו"(בראשית ְְְֲִִֵַַַָֹֹֹ

יב)"ּבחֹול ב, העץ"(שמות ּבפׁשּתי ו)"וּתטמנם ב, ּבארץ"(יהושע טמּונים כא)"והּנם ז, ּברׁשת"(שם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טמנ ּו טז)"זּו ט, "(תהלים שרש עיין  הנראים. כדרך  מׁשיראה ומעוכב אטום ובלשון483."חבדהיינו ִֵֶֶָָָ

""חז  מן  עשו "טםל הכפל  פעל ""טמטם" הלב, את א)"מטמטם  מב, אותו (פסחים שעושה דהיינו ,

" שם וכן הראוי. תשמישו מלעשות ""טומטוםאטום  ואנדרוגינוס, ב)"טומטום קלו, ,(שבת

זכר" ונמצא שנקרע  ב)"טומטום עא, ולא(יבמות וטמונים אטומים  שמבושיו אדם מין  והוא  ,

לטיין בלשון נקרא נקבה. או זכר הוא  אם אוטריוסקווע)ניכר .(האמא

אל [אות] ""ובתוספת ,טנאף-המש"" סל. מין של שם ב ּטנא, ב)"וׂשמּת כו, "(דברים ,ּברּו ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּומׁשאר ּת ה)"טנא כח, מלא(שם קלועים  מנצרים  עשוי פירות, בו להניח המיוחד סל  מין והוא ְְְֲִֶַַ

" ומלשון הפירות . יתקלקלו שלא  ואוירים "טנאנקבים שם ""אטון" מצרים. אטּון (משלי"חטבֹות  ְֲִִִֵָֻ

טז) שהיו ז, ולפי  הטנא. כמעשה נקבים , נקבים  מחט  מעשה עשוי פשתן  או צמר בגד והוא

" נקרא המלאכה בזאת ביותר ובקיאים אומנים  מצריםהמצרים ."אטון ִ

ועיקר עמו. שנתחבר במה היטב אדוק שהדבר  הטוב  והחבור הקליטה על מורה פעל.

מתחבר הוא  כן ידי  שעל הקרקע  בתוך אילן  של יחור  תחיבת  שהוא הנטיעה פעל על  הנחתו

" ושמושי למטה. שרש ועשה נו נטעהיטב  ב[אות] ובא ידועים. האמנתי"" נפעל לפי484ו "ן 

ו  הנפעל, הוא שנוטעין ומגדלו.שהיחור ומצמיחו שרש בו שעושה בו הפועל  הוא  הקרקע 

" כמו הטוב החבור עניני לכל  ממנו י ׁשמעוהושאל הלא אזן ט)"הנטע  צד, הֹורׁשּת"(תהלים ּגֹוים  ְְֲֲִִֶַַָָֹֹֹ

ג)485"וּתּטעם מד, א ּפדנ ֹו"(שם אהלי מה)"וי ּטע  יא, "(דניאל מן  הנגזרות  והׁשמות  ""טע. שם  "טעם, ְְֳִִֵֵֵַַַַָָ

מ ה[אות ] והשתרשו "בתוספת הלשון ורידי עם הנזון  הדבר  אדיקת שהוא הטעם , להוראת ְם

הצריך חריף מלח איזה בו יש גשם  שכל  החוש. לח486על דבר  על בא  שהוא וכל  להרכבתו.

הלשון , כמו כך כל  הזה החריפות  מן נפעל שיהיה גשם  ואין  לתוכו. ונפלט מתמסמס הוא

והם עליהם. הבא  חריף דבר כל  בקל  ובולעים הסופגים  ספוגיים, וגידין ורידים מלא ְבשהוא

שאר"ג מהרגשת  וברורה דקה יותר  הלשון הרגשת שלפיכך שם , המצויה בליחה מלוחלחים  כ

שגם הגוף חלקי לשאר  הלשון שוה המלח חריפות את  שלהרגיש החריף. הדבר  את הגוף  חלקי 

וחבורה  המכה שתרגיש כמו בהם המתדבק החריף הדבר את  רטובים  כשהם  מרגישים  הם

או  עגול אם  הפרטיית, וצורתו המלח איכיות להרגיש אבל  עליהם . שנותנים  והמלח החומץ 

שבה. הורידין ורבוי  הדקה הרכבתה לפי לבד  הלשון תרגיש זה עוקצים, בעל או ְמחודד ,

" שם עליו שהונח  ענין  הוא  ואיכותו המלח  צורת  להרגיש ההיא כלל ,טעםוההרגשה בדרך  "

הטוב בבחינת ויתחלף בהם . וישתרש הלשון ורידי  עם  המלח  שיתחבר התחברות  פעל ְשהוא

" טעמו ויקרא בנחת הלשון  על פועל עגולים  חלקים  בעל שהמלח  צורתו, כחלוף  טעםורע 

מחבא .483. לענין

במהדורתנו484. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

הגוים .485. של במקומם לישראל 

הנצרך .486.
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""טוב טעמו יקרא הלשון את שע ֹוקצים  ופגומים מחודדים חלקים ובעל רע. יתחלף"טעם  וזה .

מקומו. כאן  שאין  מה וחריף, חמוץ , מר, מתוק, לטעם  איכיות  לשאר  שוב 

" בשם "טעםהכתוב רע . ואם טוב אם הכללי , הפשוט הטעם על טעמ ֹו" ְְַָָוהיה

הּׁשמן ל ׁשד ח)"ּכטעם  יא, לשד(במדבר כהרגשת היה והכללי  הפשוט טעמו שהרגשת לומר רצה ְְֶַַַַָ

ג היה כלענה מר היה ואילו ""השמן . אומר לענה כ  כטעם טעמו ""והיה העם. כל טעם  ְַָָָָֹולא

כד)"לחם יד, "(שמו״א בעלמא . טעימא אכלדהיינו אׁשר את עבּד יטעם לו)"אם  יט, (שמו״ב ְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ

" עיקר. כל בטעם עוד  מרגיש ואינו שלו, הטעם  חוש ח ּלמּותשנפסד ּבריר טעם  יׁש (איוב"אם ְִִֶַַַָ

ו) מורגש.ו, ואינו מועט  שבהם שהמלח והתבן הקש כמו כלל, טעם לו אין  שהחלמות

"מטעם"" מטעּמים, לי  ד)"וע ׂשה כז, למטעּמֹותיו "(בראשית ּתתאו ג)"אל כג, (משלי ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָ

" בשם העצה שזהו לשבח, טעם בו שיש דבר על תמיד מזונות"מטעמיםונאמר לומר רצה ,

טוב . טעם להם  שיש בנסיון ניסה שכבר מזונות  אם  כי טועם אדם  אין הסתם שמן  מוטעמים

רוצה  ויש בזה רוצה יש בשוה. אדם  לכל  חביבין  בלתי הם גם  בעצמן המטעמים שמיני  ִֵאלא

" אמר  לפיכך והרכבתם. אדם  בני  מזגי  חלוף כפי  אהבתיבזה, כאשר מטעמים  לי רצה ועשה "

לחכי . וחביבים מהם, נהנה להיות רגיל  שאני מטעמים מין  לומר

ג יקראו ""העיונית בשם  הבריות על האדם  מן  המקובלות ההן התנועות  ,"טעםכ

" טעמ ֹוכמו את  א)"ּבׁשּנֹות ֹו לד, "(תהלים כמו האדם על המקובל  השכלי הדבר וכן  טעם. טּוב  ְְֶַַַַ

לּמדני סו)"ודעת קיט, זקנים"(שם כ)"וטעם  יב, ּבֹו"(איוב טעמֹו עמד  ּכן  יא)"על  מח, מּטעם"(ירמיה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָ

ּוגדליו  ז)"הּמל ג, מקובל(יונה ספק בלתי שהוא השכל, אדני על המיוסד  המלך  מצות לומר רצה ְֶֶַָֹ

" ענין הענין, מזה הבריות . הש טעםעל  שבדברי """ כמו קאמרס  טעם  ב)"מה נב, רצה (ברכות ,

לקבלו. מוכרח השכל שיהיה פלוני , לדבר יש שכלי יסוד איזה לומר

 נו [אות ] ""בתוספת פעל התאר "טעןן  טעינה. לשון  ּבעירכם" את (בראשית"טענּו ְְֲִֶֶַ

יז) והטעינמה, ." נקרא שזה הבהמה על  המשא הנחת איננה "עומסה כמו חמר ֹו" על איׁש "וּיעמס ֲֲִַַַֹֹ

יג) מד, חתיכות(שם שיהיו המשא סדור הבהמה, על כבר המונח המשא סידור היא הטעינה אבל .

ושלא יפלו שלא ויתרים , בחבלים  היטב ואדוקים רצופים  זה אצל  זה מונחים  המשא ָוחלקי 

" נקרא זהו לצד , מצד היטב"טעינה יתנועעו אדוק שם נטוע הוא כאילו המשא שנעשה .

" הענין  מזה נטועים. חרבכמסמרות מטעני  יט)"הרגים יד, ומזומנים(ישעיה מסודרים כלומר  ְֲֲִֵֶָֹֻ

עליו. טעונה משא  היא כאילו הגוף  בעומק החרב  שתחיבת או עליהם , נטען  החרב  שיהיה

חז  ""ובלשון כמו חיוב, ללשון שמוש ממנו עשו שחיטה ל ב)"טעון  עו, "(זבחים ברכה , (ברכות"טעון 

א) "לה, טבילה , א)"טעון  כח, שהנשוא(יומא עליו טעון  והטבילה הברכה, השחיטה, חיוב  דהיינו ,

ג ושמשוהו מהמשא . נטענת שהבהמה כמו מהם  ענין"נטען והוא משא והנחת  עמיסה בלשון כ

" שם  ז טענה כל  שבלשונם  """ כמו כסףל  שתי ב)"הטענה יא, "(קידושין הטענה , ממין  "ההודאה

ב) לח, "(שבועות ונטען, "487,"טוען  יקרא החיוב  מן  חבירו על עומס שהאדם מה ."טענה דהיינו

תורה".487. "משנה הרמב "ם ספר  מפרקי חלק הוא  אלא זו, לשון בתלמוד  מצאתי לא
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 טפלה ועמו עיקר שהוא  כל עיקריי. דבר אחר המתגורר הטפל הדבר על הנחתו שם,

" הטפלה ""טףיקרא ואשתו הבית לבעל הנטפלים  הבית  אנשי  יקראו טפלים ,טף. שהם  שם  על  "

" שם וכולל להם. טפלים  והשאר בבית עיקר  ואשתו בית  והעבדיםטףשהבעל הילדים "

" אמר בבית . טפלים הם שכולם הּטףוהשפחות , לפי  יב)"לחם מז, היה (בראשית לא  ספק שבלי  ְִֶֶַָ

" וכן  ברעב. למות  והשפחות העבדים א ּׁשה מניח וכל  ּבּטף  זכר כל יז-יח)"הרג ּו לא, (במדבר ְְִִַָָָָָָ

" שם  כולל ולפעמים  בכלל . והשפחות  "טףשהעבדים כמו הנשים  גם מּטף" לבד (שמות"הגברים  ְְִִַַָָ

לז) "יב, וכן טפלים . הנשים  גם  הגברים לטּפנ ּושבבחינת טז)"וערים לב, ּבערי"(במדבר טּפנ ּו ויׁשב  ְְְְִֵֵֵַַַָָָ

יז)"הּמבצר לב, ג(שם אח"שכולל שכתוב כמו הנשים  ""כ מקננ ּוכ נׁשינּו כו)"טּפנּו לב, וכן(שם ְְִִֵֵֵַַָָ

ּובנֹותיהם" ּובניהם  נ ׁשיהם  טּפם  ּבכל יח)"ּולהתיח ׂש לא, "(דהי״ב מהו מפרש דקרא  ,"טפםסיפא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכו'. ובניהם נשיהם  היינו

" משקה כל של הקטן  החלק עצם"טפה יקרא  עם  המתגורר טפל שהוא שם  על  ,

" ואבן עץ  כגון גשמים  משאר קטן חלק כל נקרא  שלא  ומה דבר"טפה המשקה. כל כי  הטעם  ?

לח דבר אבל בכלי. כלום ממנו נשאר ולא אחת  בבת כולו מתנער הכלי מן  המתנער יבש

" נקרא  וזהו בכלי, קטן חלק ממנו תמיד נשאר למשקה טפה המתנער , ונופל שמתגורר  שם על "

" שם נמצא ולא  בש טפה המתנער. רק """ סרוחה ס. א)"טפה ג, "(אבות על, שנפלה חלב  טפת 

א)"החתיכה  קח, מעט(חולין רק בקלוח  יורד אינו בכלי  המשקה מן  הנשאר  קטן  שהחלק ולפי  .

" פעל טפה משם נבנה נו נטףמעט, ב [אות ] האמנתי"" נפעל  "488ו,"ן  ּגםכמו נטפ ּו ׁשמים ִַַַָָָּגם 

מים נטפּו ד)"עבים  ה, [אות](שופטים ובלי טפות. טפות אם כי בקלוח שאינו נזילה מין והוא ְִִָָָ

""נו  ׂשפתֹותין ּתּטפנה יא)"נפת ד, עסיס"(שה״ש ההרים  יח)"י ּטפּו ד, של(יואל שרף מין  ויקרא . ְְְִִִִִִֶֶַָָָֹֹ

" נטף, ּבׁשמיי  ּוׁשחלתעץ  לד)"נטף ל, שרף(שמות שהוא  האילן, מן טפה טפה שמבצבץ  שם  על ְְִִֵֶָָָ

" ענין  והוא הקטף. מעצי  והּנטיפֹותהנוטף כו)"הּׂשהרנים ח, והּׁשירֹות"(שופטים (ישעיה"הּנטפֹות  ְְְְֲִִִֵַַַַַֹ

יט) ריחו.ג, ליתן נטף  בו נותנין שהיו צלוחית  מין דהיינו

מפ" בלתינטףעל יקר -ערכו שמצד נבואה של דבור  דהיינו המצומצם הדבור על "

טיף , טיף  הנוטף כמשקה במלה מלה אותו מדברים  אבל  חול, כדברי  במהירות אותו מדברים 

" מקּדׁשיםכמו אל ז)"והּטף כא, יׂשחק "(יחזקאל ּבית על ת ּטיף טז)"ולא ז, לּיין"(עמוס  ל אּטף ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

הּזה  העם מ ּטיף  והיה יא)"ולּׁשכר, ב, "(מיכה וכן ּתלכנה . וטפף טז)"הלֹו ג, הילוך(ישעיה פירוש ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

" שענין או טפה. טפה היורד כמשקה לאט לאט  "טפוףמצומצם מלשון כפשוטו שהיו "טפלה " ,

חז  שאמרו כמו טפלה והקצרה עיקר, הארוכה ׁשּתראה כדי קצרה בצד  ארוכה (שבתל"הולכות  ֵֶֶָ

ב) טיסב, ה[אות] ובכפל ."" שם טף מן  נגזר המצנפת"טטףת תחת שקושרין  הרצועה והוא ,

יתלו  שלא "489והכובע  נקרא העינים  על למטה הראש למצנפת .טטףשערות שטפל  שם על "

בפני מגין רק הראש מכסה שאינו לו טפל והטטף הראש, את  שמכסה העיקר הוא שהמצנפת 

במהדורתנו488. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

יפלו .489. צ"ל היה לכאורה אבל "יתלו" כתוב יד  בכתב
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" משקל ועל "בבלהשערות . מן  ו "בל" ""בבת". עינו , א)"בבת  יג, רבה ואמר(שמות עין. בת מן

"עיני ּבין  טז)"ּולטֹוטפת יג, עיני"(שמות ּבין  לטטפת ח)"והיּו ו, התפילין(דברים שיהיו פירוש ְְְֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ

בעיקרי דהיינו במקומו, תפילין  יניח שם  הטטפת להניח שרגילין  במקום הטטפת, במקום 

א והרי  שאמר"השער. ומה הטטפת. במקום משרתים התפילין  שהטטפת490כ  לפי רבים  בלשון

בש  שאמרו כמו לאזן מאזן  אם כי מקפת  ב)ס"אינה נז, הראש (שבת בכל  מקיפים התפילין אבל ,

העורף. מצד והשני  הפנים מצד האחד טוטפות, כשני  הם ״לו״)והרי  שרש 491.(עיין

כל אחריה מישר  שהאדם  ההיא  הנקודה דהיינו ההישרה. נקודת  על הנחתו ֵׁשם ,

" יקרא  והנחותיו בה "טרתנועותיו המפעל והשם ."" הנקבה לרֹובה "מטרה א הנצב  העמוד והוא ,ֶ

" כמו יחטא. ולא השערה אל זורק שיהיה חצים ּבירית  ידיו את לא ּמן למּטרה קשת  לי "לׁשּלח ְְְְִִֵַַַַַָָ

כ) כ, למּטרה "(שמו״א לֹו יב)"ויקימני  טז, לחץ"(איוב יב)"ּכּמּטרא ג, "(איכה הּמּטרה . (ירמיה"ּבחצר  ְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

ב) "לב, ואיננו המטרה. אל בו שיורין החצר קשתדהיינו טז)"מטחוי כא, בשרש (בראשית שזכרנו ְֲֵַ

""טח" כי קשת, ו מטחוי מורה, הוא רחוק כמה הקשת  את  מנסין שבו מקום המטרה "" "חצר

מ ה[אות] ובתוספת ביושר. לירות  ללמד  המורים  חנוך ""מקום גשם מין  יקרא  ""מטרם  ַָָהמטר,

לד)"והּברד ט, "(שמות ארצכם, יד)"מטר יא, כחץ(דברים ישר קו על שנופל גשם  מין שהוא  , ְְְְֶַַַָָ

" וכטעם  נושב. כשהרוח  לפעמים שמצוי  כעין באלכסון  יורד שאינו מלשוןרביביםלמטרה, "

" שרש עיין  קשת . ."רברבה

" אצל"טורשם  זה מסודרים  רבים חלקים  בעלת  הישרה השיטה שהוא שורה לשון ,

" נקרא  ביושר. "טורזה כמו אחת, נקודה אל  מיושרים השורה חלקי  שכל שם  על  ְַָָארּבעה "

האחד הּטּור ּוברקת ּפטדה אדם טּור  אבן , יז)"ט ּורים  כח, ארזים"(שמות ע ּמּודי  ט ּורי "אר ּבעה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ב) ז, הּטּור"(מל״א ע ׂשר ג)"חמ ּׁשה ז, ג(שם ויקרא  ."" "טירכ  סביב" הּטיר ֹות מו,"מ ּתחת  (יחזקאל ֲִִִִַַַַָָָָ

גכג) והוא  ."" שם  ענין  ""טירה כ ּובטירתם, טז)"ּבחצריהם כה, הבנוי(בראשית מפואר  בנין  והוא  ְְְִֵֶַָֹ

" המקום  בבחינת שנקרא מה והנה עמודים. של  טורים  ""מטרה על  הזמן  בבחינת יקרא ,"טרם,

" יצמחכמו טרם ע ׂשב וכל  בארץ יהיה ה)"טרם  ב, "(בראשית משקל  על תלם, צל"צלם , מן  , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

" יקרא ממש בסמוך  דבר לאיזה הקודם הזמן הוא"טרםותל . הזמן זה אחר תיכף  הבא שהפעל .

כעין הפועל, אל להביאו כדי  אחריו מתישר  לו שקודם  מה שכל הקודם. של  ההישרה נקודת 

א והרי  המתאחר, המסובב אל לבד הסבה שהישרת  ומסובב . סבה נקודת"כל המתאחר כ 

הקודם . של  ההישרה

"טרם" כענין  "באכה " כמו שבמקרא צ ֹוער" י)"באכה יג, "(בראשית סדֹומה , (שם"ּבאכה ְַַַַָָָָֹֹֹ

יט) "י, ענין כך  ולסדום , לצוער שבאים  ומיד תיכף  לומר שרצה ומידטרם. תיכף  הזמן, בבחינת  "

בשש  הוא לפיכך  המתאחר. והישרת  מטרת דהיינו הפעל תאר  והוא  המאוחר הדבר  שיתחיל 

רבים .490. לשון טוטפות,

המחבר.491. הרב של היא  זו הערה
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"492נקודות משקל ע ֹוןעל ד)"ּכבד א, "(ישעיה שבין ההבדל תדע  ומזה ו טרם. ש "לפני"" "לפני". ֶֶָ

אחר בזה הזמן רגעי השתלשלות כפי  הזמני הסדר צד  על המתאחר, בבחינת  הקודם על נאמר

ג ונופל  ""זה, כגון  מרובה. זמן  לדבר המוקדם  על מצריםכ צען  לפני נבנתה ׁשנים (במדבר"ׁשבע ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

כב) "יג, הרע ׁש, לפני א)"ׁשנתים  א, ו (עמוס צדטרם". על המתאחר, בבחינת  הקודם על  יאמר  " ְְִִֵַַַָָ

" במלת הנרצה שהוא והתכלית המסבב אליו."טרםסדור מיושר שהמוקדם הנקודה דהיינו ,

המסבב . עם  המסובב  כדבקות ממש הסמוך  הזמן  על אם כי נופל אינו לפיכך

ג"" בין הפרש "טרםכ  ובין ביבטרם" [אות] עם  ש "" המתאחרטרם"ת . הדבר על מרמז "

ג יפול ולפיכך  ובא , ""שממשמש לשון והוא במקצת  הדבר התחיל  בשכבר ""כמעטכ כמו ֶֶטרם,

העיר ואנׁשי  ד)"י ׁשּכב ּו יט, "(בראשית קצת , ששכבו כמעט  רבקה דהיינו והּנה לדּבר ּכּלה טרם  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

טו)"יצאת כד, "(שם אמנם אחת. בבת הדבור והפסק היציאה אותו בטרםשהיתה על מרמז " ֵֹ

" כמו ובא הממשמש כלל המתאחר הדבר שהתחיל קודם ההוה ּבטרםהענין  הּבית  את  ְִִֶֶֶַַּופ ּנּו

הּכהן לו)"יבא יד, "(ויקרא הכהן . לביאת  הסמוך  הקודם בזמן הּפניה יתנּגפ ּושתהיה ּובטרם ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

טז)"רגליכם יג, "(ירמיה אטד. ּסירתכם  יבינּו י)"ּבטרם נח, ארץ"(תהלים וּתחֹולל  יּלד ּו הרים  ּבטרם  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ב)"ותבל צ, (תהלים ְֵֵ

"טר"" גזרת  מציבנטר, שהוא שענינו דבר על השגחה התמדת  שהוא נטירה, לשון  "

ע לו, למטרה הנשמר  הדבר  אמר"את ממנו. דעתו מסיח  ולא אליו מחשבותיו כל  פונה שהוא י

" העיונית  תּטרבבחינה ולא תּקם  יח)"לא יט, וקבועה (ויקרא נטורה השנאה תהיה שלא כלומר ְִִֹֹֹֹ

" וכן  ממנה. דעתו יסיח אך שיזדמן , בעת  אליה דעתו תמיד לפנות ניצב  עמוד כמו ְֹולאבלבו,

יּטֹור ט)"לעֹולם קג, לאיביו "(תהלים הּוא ב)"ונֹוטר א, "(נחום הגשמית  ובבחינה את. נטרה ְְְְִֵֵֶָָָֹֹ

ו)"הּכרמים א, "(שה״ש לּנטרים. הּכרם את יא)"נתן  ח, עליו.(שם העין  שימת התמדת  דהיינו ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

" שם  שהדבר"טהורנטירה שענינו הנקיות. על  הראשונה הנחתו לפי  מורה והוא  ,

" כמו וענינו, צורתו המפסיד  מקריי דבר ומשאר הפסולת  מן  ומשומר  טהֹורמנוטר (שמות"זהב  ָָָ

יא) "כה, פסולת . מכל נקי  זהב , כולו העצמיי  בטבעו שהוא כמו לומר רצה הּׁשמים, ְִֶֶַַָּוכעצם 

י)"לטהר כד, "(שמות ועננים. אדים מתערובת  ומשומר נקי וּתטהרםדהיינו עברה (איוב"ורּוח  ְְְֲֵַַַַָָָֹ

כא) "לז, אמץ. יסיף  ידים ט)"ּוטהר  יז, "(שם החמס. מן  נקי טהרֹותדהיינו ז)"אמרֹות  יב, (תהלים ְְֲִִֶַָָָֹֹֹ

" וכן דופי . מכל טהֹורנקיות  יב)"לב נא, "(תהלים עינים, יג)"טהֹור א, "(חבקוק טהֹור, (זכריה"צניף ְְִִֵֵַָָ

ה) "ג, לקרוא הענין  מזה והושאל זר. דבר  מתערובת ונטירה נקיות לשון  כולם מה טהור, "

" כמו הטומאה הפך  הטהֹורה שהוא  ב)"הּבהמה ז, "(בראשית הטהֹור, כ)"העֹוף  ח, "(בראשית בין, ְְֵֵַַַָָָָ

הטהֹור ּובין י)"הטמא  י, טמא .(ויקרא הוא ידו שעל ענין  מאותו ומשומר נטור לומר ורצה , ֵֵַַָָ

בו  שאין וכל  בדבר. להיות ראוי  שאינו נוסף, זר דבר הוא  כאילו הטומאה את  רואים שאנו

" והפעל , הטומאה. מן נקי כלומר טהור, הוא הרי  ההוא הזר  ּדמיה הדבר מ ּמקר (ויקרא"וטהרה ְְֲִֶָָָָֹ

סגול .492. נקודת פעמים  ב '
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ז) "יב, הּכהן, ו)"וּטהרֹו יג, יטהר"(ויקרא הׁשביעי  יב)"ּובי ֹום יט, הטומאה (במדבר הסתלק ,דהיינו ְְְִִִִֵַַַַָֹ

טהור . להיות וישוב 

" ששם "טהורנראה מגזרת שתנועתטר" ההישרה נקודת  על  מורה שהוא כפשוטו "

התכלית אותו הנה מיוחד , תכלית לאיזה בטבעו עלול שבעולם  דבר  שכל למה כי  אליו. ְַהדבר 

את ולהוציא להשלים  כדי הסבה תנועות כל  יפנו אליו למטרה, הנצבת כנקודה סבתו בבחינת

" יקרא ההוא  התכלית אל מלבוא ומכוסה אטום שהדבר וכל הפועל. אל כמו טמאהתכלית "

" בשרש אליו "טםשמבואר עלול שהוא  התכלית  אל  מלהגיע  ומנוע אטום  כשאינו זה וההפך  .

" יקרא הפירוש "טהורבטבע  וזה שלו. התכלית דהיינו המטרה, אל  להגיע ומוכן  מוכשר דהיינו ,

אחד . שבשניהם  שהענין  עם  הראשון , מן נכון  יותר 

" פעל נטירה "אטרמלשון סגירה, לשון  ּפיה " ּבאר עלי ּתאטר טז)"ואל  סט, (תהלים ְְְִֵֶַַַָָ

" פעל  עליו שהונח סגירה והאטירה סגרשסתם מבחוץ; דבר אליו יבוא שלא דבר סגירת הוא "

משומר הדבר שיהיה ושמירה נטירה מלשון והוא לחוץ, הסגור הדבר יצא שלא סגירה הוא

" וכענין חוץ. מׁשמרמלצאת  אל אתם  יז)"וּיאסף מב, שנשמרים(בראשית האסורים  בית דהיינו ְֱִֶֶַָָֹֹ

" ענין והוא  ממנו. חוץ ימינ ֹומלצאת יד טו)"אּטר  ג, מלהתפשט(שופטים ומסוגרת  סגורה שימינו ְִִֵַ

" שם כענין והוא אליו. ראויה שהיא החוציי התשמיש ""טריה אל  טרּיה , חמֹור לחי "וּימצא ְְְֲִִִַָָ

טו) טו, טרּיה "(שופטים ו)"ּומּכה א, למלאכתו.(ישעיה עוד יצלח שלא וסגור אטור בשר דהיינו ְִַָָ

ה  ה "ו[אות ] טריה ""א  כמו שם-התאר והוא הּמּכה, ואל  הלחי , אל שב הנקבה עניה,א שביה, ַַָ

רמיה  ""קשת  שם שגם  ויתכן "טירה . כמו ּובטירתם" טז)"ּבחצריהם כה, טור(בראשית מלשון לא , ְְְִֵֶַָֹ

כ שבארנו, לצאת"כמו יכול אינו בו שהסגור ומבוצר חזק בנין  והוא  ושמירה, אטירה מלשון  א

לתוכו. לכנוס יכולים אין ובחוץ חוץ ,

שההתפשטות הטבעי , לגבול חוץ  מרובה התפשטות  והוא  הנטישה על הונח  פעל.

" יקרא "פשטהפשוטה כמו העיר" על  לג)"ּופ ׁשטּת ט, "(שופטים פלׁשּתים, פ ׁשטּו כג,"ּכי  (שמו״א ְְְְִִִִַַָָָָ

"כז) יקרא והמופלג  המרובה והתפשטות  המורות"נטש . רבות  מלות  על עוד ונדבר דברנו וכבר ,

ההתפשטות . על 

. בדבר האפשריות  ההתפשטות  אופני  חלופי  כפי ביניהם  שההבדל מעצמו יבין 

" המקופל הדבר התפשטות משל בדרך  ""פרש יקרא האהל, את  יט)"ויפרׂש מ, התפשטות(שמות . ְִֶֶַָֹֹ

" החלול ""מתחהדבר ל ׁשבת, ּכאהל כב)"וימ ּתחם  מ, דק (ישעיה שיהיה הגס  הדבר התפשט  . ְִֵֶֶַָָָָֹ

""רקע" הזהב, ּפחי  את  ג)"וירקע ּו לט, "(שמות רבים חלקים בעל גשם התפשט  ""שטח. ויׁשטח ּו, ְְְְִֵֶַַַַַָָ

ׁשטֹוח לב)"להם יא, "(במדבר יקרא רך גשם  התפשט ""טח. הּבית, את מב)"וטח יד, על(ויקרא . ְִֶֶַַָָָָ

" האור ""הלהתפשטות בשרש מבואר ""הל, יאמר הרוח  התפשטות  על בשרש רח. מבואר  "

""רח" שם  הונח  ההתפשטות חפשיות על ""דר. בשרש כמבואר גבול"דר, לבלי  התפשטות  על .

" שם ""צחהונח בשרש ויתבאר ""צח, פעל הונח כלל , בדרך התפשטות  על ועל"פשט. .

" פעל הונח  יתירה התפשטות היינו פרט בדרך ."טש התפשטות 
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" בפעל מורה טש הפרש עומד כשהוא  יוצא. פעל  כשהוא לבין  עומד פעל  כשהוא בין  "

" כמו היתירה התפשטות על הּמחנה תמיד על לא)"וּיּטׁש יא, ּבּלחי"(במדבר טו,"וּיּנט ׁשּו (שופטים ְֲִִִֶֶַַַַַַָֹ

הּמלחמה "ט) ב)"וּתּטׁש ד, הארץ"(שמו״א כל ּפני על  טז)"נטׁשים ל, נט ּוׁשה "(שם חרב  "מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

טו) כא, אכל"(ישעיה עלי  יטּוׂש כו)"ּכנ ׁשר ט, יקראו (איוב הזה מענין הכנפים . התפשטות דהיינו ְֲֵֶֶֶָֹ

" ביותר המתפרשים  האילן  ""נטישותענפי  התז , הסיר  ה)"הּנטי ׁשֹות יח, נּטׁשּו"(ישעיה ׁשלח ֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָֻ

ים ח)"עברּו טז, .(שם ְָָ

העכוב הסרת  על אם אופנים , ב ' ועל העזיבה, על  תמיד מורה הוא  יוצא פעל

" כמו הנחה, כענין  וענינה מגונה, הבלתי  עזיבה והיא מלהתפשט, הדבר את  ְֹולאהמעכב

לבני לנּׁשק כח)"נטׁשּתני לא, "(בראשית ּונטׁשּתּה, יא)"ּתׁשמט ּנה כג, מעכב(שמות תהיה 493שלא ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

דבר שבין והקורבה היחוס הסרת  על ואם  ממנה. ליהנות שרוצה מי לכל  הנאתה משתתפשט 

והוא קרובים . שיהיו אחר רחוקים, שנעשו עד הדברים  שבין  היחוסי  המרחק שנתפשט  לדבר

" כמו לגנאי ע ׂשהּועזיבה אלֹוּה טו)"וּיּטׁש לב, "(דברים האתנֹות, ּדברי את   אבי נטׁש (שמו״א"והּנה ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ב) "י, ממחשבתו. שהרחיקם עּמֹודהיינו את ה' י ּטׁש לא כב)"ּכי יב, מעט"(שם נט ׁשּת מי ועל ְְְִִִֶַַַַָָֹֹ

כח)"הּצאן יז, אּמ"(שם ּתֹורת  ּתּטׁש ח)"ואל א, התפשטות(משלי על מורה ולפעמים  ודומיהם. ְִִֶַַַֹֹ

" כמו ביחד העזיבה ועל הּמדּברה היתירה  ה)"ּונטׁשּתי כט, אל-ההרים"(יחזקאל לא,"וּיּטׁשהּו (שם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻ

"יב) שבין  וההפרש המחשבה. מן ועזיבה במקום, התפשטות לנטש דהיינו שהעזיבה "עזב"" ,

הסתלק  הוא  והנטשה במקומו. נשאר והנעזב  מתרחק שהעוזב הנעזב , מן  העוזב  הסתלק הוא

הנעזב . את  ומרחיק במקומו נשאר שהעוזב  העוזב , מן הנעזב 

RQ
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:כגון עצבות מיני  כמה שיש הבכי . אל המעורר עצבות מין  והוא היגון , על  מורה פעל .

""עצב"ה  תאכלנה , יז)"ּבעצבֹון  ג, וה (בראשית הדעת. וכהות  חולשת בלבולאבלות"והוא והוא " ְְִֶָָֹ

" שרש כמבואר וה "בלהדעת  ""דאבון". נפש , סה)"ודאבון  כח, "(דברים שרש שהואדבומבואר "

" ענין  הוא כך הדעת . רכיכת  לבכות .יגוןמענין תמיד שחפץ עד הלב  התמוגגות לשון "

" שאולה והשימושים : לח)"ביגון מב, "(בראשית לשמחה , כב)"מיגון  ט, נו (אסתר ש[אות] יגון", ן

כנו  ""תאר ואחרוןן ""עליון והשם "תוגה . מּתּוגה " נפ ׁשי כח)"ּדלפה קיט, ובסמיכות(תהלים . ְְִִַָָָ

אּמֹו" א)"ּתּוגת י, "(משלי והפעל אמו. של תוגה נפׁשיכלומר ב)"ּתֹוגי ּון יט, ּביד"(איוב וׂשמּתיה ְְְְְִִִַַַַָ

כג)"מֹוגי נא, "(ישעיה שרש ""מגעיין והנפעל ּנּוגֹות. ד)"ּבתּולתיה א, מּמֹועד"(איכה (צפניה"נּוגי ְִִֵֵֶַָֹ

שמיטה.493. של בשנה
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יח) "נג, וההפעיל, ּפׁשעיה . רב  על ה)"הֹוג ּה א, אי ׁש"(איכה ּבני  לג)"וּיּגה ג, שנמשך(שם כשם  והנה . ְְִֵֶֶַַַָָָֹ

הרגשת ובין צער הרגשת  שבין  שמחה, של  מדבר נמשך הוא כך צער של מדבר הלב  ִִָָָָהתמוגגות

שמחה, מחמת ובין  צער  מחמת  בין  האדם שיבכה סבה והוא  הלב, את  מרככים שניהם שמחה

" שרש עיין  הדמעות . סבת  הלב ."בךשהתמוגגות 

" שם "נגןענין  כמו שיר בכלי השחוק על  המורה בידו " ונגן ּבּכּנֹור... טז,"מנּגן (שמו״א ְִֵַַ

המנּגן"טז) ּכנּגן  והיה מנ ּגן לי  טו)"קחּו ג, השיר(מל״ב כלי של שהשחוק התמוגגות , מלשון  . ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ

לבו  שיהיה לפניו לנגן אמר כועס הנביא וכשהיה הלב . את מקשה והכעס כידוע , הלב ממוגג 

" בפרטות שיר כלי  מין  ויקרא הנבואה. לקבל ומוכן  עלול שוב והיה ושמח , ,"נגינותמתרכך 

ּבנגינֹות" א)"למנצח ד, הכלים(תהלים כל  שאין  ביותר, הלב  את המרכך כלי-שיר  מין  והוא , ְְִִֵַַַ

תוף , כגון  קולם  מחמת בנפש חרדה לידי מביאים  או הלב את  המקשה שיר  כלי  יש שווים .

ונבל עוגב כינור, כגון הלב  את  המרככים שיר כלי  ויש וכדומה. ומצלתים שופר, והחצוצרה

" הלולים בעשרה שאמר ענין והוא ּומחֹולוכדומה. ּבתף  וכּנֹור... ּבנבל ׁשֹופר... ּבתקע  "הללּוהּו ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ

קנ)וכו' ר(תהלים ע". המתהוות  הנפש נגינת  אופני  בכל שיהללוהו שיר"ל כלי  מיני  חלופי י 

בתקע יהללוהו סכנה, הלב שמורך מלחמה, בשעת  כגון  הלב קושי  צריכים  שכשיהיו שהזכיר .

מינים וכינור, בנבל יהללוהו שמחה, או אבלות  בשעת לב  מורך צריכין  וכשיהיו ותופים. שופר

" שאמר כענין דעהּוועוגב.  דרכי ו)"ּבכל  ג, .(משלי ְְֵֶָָָ

" כמו היד אבר על הראשונה הנחתו העדיםשם . ז)"יד יז, "(דברים ויקחה , ידו "וישלח 

ט) ח, "(בראשית כלים של האחיזה בית  לקרוא  מזה והושאל ""יד. האֹופּנים, לב)"וידֹות  ז, (מל״א ִִַָ

וגּביהם" לג)"ידֹותם ז, "(שם אדם  של  ברשותו הנתפס  החלק יקרא וכן  ""יד. כמו ידֹות, "חמׁש ְְֵֵֶַָָָ

לג) מג, הידֹות"(בראשית כד)"וארּבע  מז, ב ּמל"(בראשית לי  יד ֹות מד)"ע ׂשר יט, ויקרא(שמו״ב . ְְִֶֶֶֶַַַַָָ

" הכח ""ידהתגלות ידי, וע ֹוצם  יז)"כחי  ח, "(דברים ה', יד עלי א)"היתה לז, עיקר(יחזקאל כי  , ְִִֶַַָָָָֹ

ע מתגלה ""הגבורה לשון במעשה ההשתתפות  על  יאמר וכן  היד. ""ידי  ,א ּת י ֹואב (שמו״ב"היד ֲִַָָ

יט) "יד, דוד, עם ידם גם  יז)"ּכי כב, "(שמו״ב האדם רשות  יקרא וכן היד . שמוש דהיינו ,"יד, ִִִַָָָ

מיד ֹו" ארצֹו כל את כו)"וי ּקח כא, "(במדבר ידי, אל י ֹואב ל)"חלקת  יד, החזיק "(שמו״ב יד ֹו "על  ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ח) ג, ג(נחמיה ויקרא  לרשותו. סמוך ""כלומר  ידידכ  ותפיסת רווחה בו שיש הפנוי  השטח "

" כמו דבר , שם ידיםלעשות  רחבת  הנה כא)"והארץ  לד, "(בראשית ידים, ּורחב  גדֹול  הים  "זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

כה) קד, "(תהלים ידים, לּה טז)"וּיׂשמּו יא, היאֹור"(מל״ב יד ה)"על  ב, "(שמות הירדן, יד (במדבר"ועל ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָ

כט) "יג, הּׁשער, יד  יח)"ּבעד ד, "(שמו״א שם שמושי באלו כיוצא  ועוד מןיד. הׁשאלה בדרך  " ְְַַַַַַָָ

שאר מכל מעשים מיני כל ולהשלמת  לתפיסה מוכשר היותר  האבר שזה מה לפי  יד אבר 

" בשרש נתבאר  וכבר הגוף. "דדאברי  ששם  גיד" מן"" ומחולק נפרש שהיד  הפרׁשה מלשון ְַָָכ 

" וכטעם  ""דדהגוף שרש עיין  ""דד, יד  מן והפעל ""ידה . אליה , ידּו קׁשת  יד)"ּדרכי  נ, (ירמיה ְְֵֵֶֶֶָֹ

ה " קרנֹות את ד)"ּגֹויםליּדֹות ב, ּבי"(זכירה אבן נג)"וּיּדּו ג, גֹורל"(איכה ג)"יּדּו ד, כולם(יואל ְְִִֶֶֶַַַַַַָ

" כענין  ביד . זריקה הארץלשון את  ז)"לרגל יד, "(יהושע ביד ,מרגלים, שהזריקה רגל; מלשון " ְֵֶֶַָָ

ברגל . וההליכה
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מוגבל שיעור לו ואין  ביותר והעמוק הרחב  מים מקוה והוא הים , על מורה ידוע , שם

" שיקרא עד ועמוק רחב יהיה נוזל"יםכמה ואינו הארץ על גדול שטח על שמתפשט כל אבל .

" יקרא במקומו ועומד  כנוס רק הנהרות  כנוסים"יםכדרך  שמימיהם  מים מקואות  עוד  ויש .

ג ורחבים  הבריכות"ועומדים כגון תשמיש לשאר או דגים לאוצר אדם בידי  שעשויות  מהן  יש כ,

נקראים והם והיאורים  הבריכות מן  ויותר  יותר ורחבים שמים בידי עשויות מהן ויש והיאורים ;

והיאורים ,"יּמים" הבריכות משיעור בשיעורו יותר  הרחב מים, מקוה כל יקרא עברי בלשון . ִַ

עלים" רק מתפשט יהיה לא או אוקיאנוס , ים כמו כולו העולם את  מקיף  יהיה כלל, בדרך "

" סתם אבל לווי, שם הימים  שלאלה אלא כנרת . וים המלח ים  כמו המדינה מן  קטן "יםחלק ַ

" כמו כולו, הארץ  כדור  את  הסובב  אוקיאנוס ים  היםהוא ּבדגת כו)"וּירד ּו א, "(בראשית י ֹורדי, ְְְְִִֵַַָ

ּבאניֹות כג)"הים  קז, "(תהלים ידים, ּורחב  גדֹול הים כה)"זה קד, "(תהלים ים, מני  יא,"ּורחבה (איוב ְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָ

"ט) מערב פאת ונקרא ""ימה . וצפֹונה , כז)"י ּמה ג, שזה (דברים הישוב, שבאמצע הים שם על ְָָָָָָ

ישראל ארץ  כגון בכתוב , הנזכרות  כולם  המזרחיות הארצות של המערב בצד מונח הים 

ודומיהם . וסוריא ופלשתים 

" הגדול, ים  יקרא הּגדֹולהים  הּים לכם  ו)"והיה לד, היּמים(במדבר שאר אל בערך דהיינו ְִֶַַַָָָָָ

ג ויקרא ממנו. שקטנים  הערבה וים  כנרת  ים המלח, ים  כגון ישראל ""שבארץ  האחרוןכ ,"ים 

האחרֹון" הּים  ב)"עד לד, הישוב(דברים בתוך  פנים  לצד המונחים הנזכרים  הי ּמים אל בבחינה ֲִַַַַָָ

" שם מן  ישראל. ארץ  ישוב  של האחרון  הצד  על  מונח  הגדול והים מזרח. שםיםלצד  נבנה "

אע"מים" כי  שבעולם. המים לכל ויסוד מקור שהים  הים, מן שבאים  והיינו שם", שנקודת פ

ים .מים" מן דהיינו ים , מ- מורכב שם  אם כי הזוג שם  אינו רגלים , ידים  הזוג  שמות כנקודת "

מ"ואע [אות ] חסר שבסמיכות  ""פ  כמו השרש, המּבּולם ז)"מי ז, "(בראשית הים, טו,"מי (שמות ֵֵַַַָ

"יט) כענין הלשון  קצור  מחמת זהו מאּלה , מאחד  אח י)"וע ׂשה יח, אחד(יחזקאל לומר  שרצה ְֵֵֵֶַַָָָ

דלי [אות ] וחסרה מהנה ג"מאחד ונמצא השורש. מ"ת ב [אות ] ""כ  הּיאֹורם  ממימי (שמות"ולקחּת ְְְִֵֵַַָָ

ט) "ד, מצרים, יט)"מימי ז, .(שמות ְִִֵֵַ

" "יםשם  מן  גדולה "הם" ומהומה המים  רבוי  המית שם על ומהומה, המיה לשון  ,ַ

" כענין יםשבהם, ּכנהמת  עליו... ל)"וינהם  ה, יהמיּון"(ישעיה י ּמים  יב)"ּכהמ ֹות יז, וּיהמ ּו"(שם ְְְֱֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

טו)"ּגּליו  נא, "(שם שרש ""הםעיין  שם הגזרה ומזאת  על"יום. השמש היות הזמן  על המורה , ַָ

" נקרא  הלילה. היפך  שהוא גיוםהארץ נעֹורים ,"" שהם  הבריות  שבין והומיה מהומה מלשון כ 

וא ה[אות ] ונתוספה ושתיקה. דממה רק מהומה כאן  ואין  ישנים, שכולם  הלילה בשם"היפך ו

"יום" בשם  יתחלף שלא הוא"ים" שאין  ולפי ."" ויאמר ובסמיכות ברבוי תפול שרשית  "ימיםו

""ימי"ו  הימים. ט)"כל  מג, "(בראשית חייו , יט)"ימי יז, "(דברים משקל על  ו "דמים, דם .דמי", מן  " ְִֵֵַַָָָ

" יקרא בצרוף והלילה היום  דהיינו השלם ""יוםהיום  כמו אחד, יֹום  בקר ויהי ערב "ויהי  ְְִִֶֶֶֶַַָֹ

ה) א, "(בראשית יום, ארבעים המבול יז)"ויהי ז, היום(בראשית דהיינו העיקר, שם על כן  נקרא ,

דומיה  שכולו השינה זמן  כן  שאין  מה הזמן . עיקר  שהוא המהומיית  התנועה בו שיש ממש
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ע משוער  הזמן של עצמו שכל  כלא-היה. והיה כשנעתקו "והשקט בריות  של  מעשים שנוי  י 

ג אין מעשה, אין ובלילה זמן. כאן  אין  מעשה, כאן  שאין  וכל לענין . ומענין  למעמד  כ"ממעמד

ג יפול בעצמו הזה הטעם שמן  ""זמן . שם כמו יוםכ  ועסק מעשה בה כשיש לבד הלילה על "

ּבכֹור" כל הּכתי יז)"ּביֹום  ח, נחשבת(במדבר העסק שבבחינת אלא  בלילה היה בכורים  ומכת  ְְִַָֹ

" וכן  יום. נגּדכאילו ב ּלילה צעקּתי  ב)"י ֹום פח, "(תהלים אמרו ענין חּייוזהו ׁשני ימי  "ּכּמה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ח) מז, "(בראשית לומר מספיק חייך?שהיה שני "כמה דהיינו ימי" ימים  הזכיר  אבל לי ? למה "

אינו. וכאילו כמת  האדם  נחשב ועסק מעשה ובלי  החיים . עיקר שהוא והמעשה העסק זמני 

ג ""והוא ענין הימיםכ ""דברי  הימים, דברי  כג)"ּבספר ב, המאורעות(אסתר ספור  דהיינו ְְִִֵֵֶַָ

" שם  יכלול הזה מטעם וכן ועסק יוםוהמעשים. במעשה משותפים כולם  כשהיו רבים ימים "

" כמו את -מ ׁשה אחד , ה' ּדּבר א)"ּביֹום  ג, משותפים(במדבר שכולם  אלא רבים ימים  זה שהיה ְִֶֶֶֹ

" וכן  הדבור. היֹוםבעסק ּכּולכם  ד)"חיים  ד, "(דברים אחד, ה' יהיה ההּוא ט)"ּביֹום  יד, ,(זכריה ְְִִֶֶֶַַַַָ

חיים" מים  יצאּו ההּוא ח)"ּביֹום  יד, .(זכריה ְִִֵַַַַ

"בה יום הן"" בו, עומד שהמד ּבר הנוכחי  הזמן על מורה מּוכרת, כשהוא  הידיעה ְְֶַַָא

" כמו הרבה. ימים  או אחד העיןיום  אל הי ֹום מב)"ואב ֹוא כד, "(בראשית ּומחר, יט,"הי ֹום (שמות ִֶַַָָָָָָ

"י) הנוכחי. היום דהיינו היֹום, אבינ ּו את הקטן  יג)"והנה מב, הנוכחים .(בראשית הימים  דהיינו ְִִֵֶַַָָָ

" מלת  אל  ""הזה וכשנסמך  או שעתידים"ההוא, או כבר  שעברו והימים היום על מורה הוא  ,

" כמו הזה להיות , הי ֹום יג)"בעצם ז, "(בראשית הזה , הי ֹום את ג)"זכֹור  יג, "(שמות אחל, הזה היֹום  ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ז)"גדל ג, "(יהושע לדרּכֹו, עׂשו ההּוא ּביֹום  טז)"וי ׁשב לג, "(בראשית חיים, מים  יצאּו ההּוא "ּבי ֹום ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

ח) יד, "(זכריה בין  וההבדל  הזה . "היום  לבין  ההוא" בו "היום  שנעשה היום  גם שיהיה כשמקפיד  ,

" יאמר המקבל בזכרון נרשם  הזה המעשה ""היום  או הזה , ""ביום  מלת כי גמורזה , דיוק היא "

ג מדייק שיהיה לומר בו "ורוצה שנעשה סתם  הזמן  להודיע  רק מקפיד וכשאינו היום. על  כ

" יאמר ההואהדבר ""ביום  שבין  ההבדל בעצמו והוא האלה . ו הימים  ההם"" אולם"הימים  .

" ויאמר יום שם יכפיל  והמשכתו הדבר  התמדת  להודיע יוםכשירצה ""יום  יֹוסף. אל  ְְֵֶַָכדּברּה

יֹום י)"יֹום  לט, יֹום"(בראשית יֹום  אדני כ)"ּבר ּו סח, כשאינן(תהלים אבל רצופים, כשהימים וזה . ֲָָֹ

" יאמר ויוםרצופין  ואיום עם """ כמו ויֹוםו י ֹום אליו ג)"ּכאמרם ג, יום(אסתר בכל דוקא לאו ְְֵָָָָ

אליו  שאמרו לומר  רצה אבל  יום . בכל תמיד שם  והמן מרדכי שהיו ההכרח מן היה לא  שהלא

" שאמר  ומה כך. שוב  כשנזדמן  אחר  ביום ושוב  מתהּלהיום  מרּדכי וי ֹום יֹום  יא)"ּובכל ב, (שם ְְְֳִֵַַָָָ

" מלת שאובכלאין הימים, על שב """ רק לומר צריך היה שלא מיותר, הוא מרדכיכ יום  ויום 

""מתהלך לי למה מוכשר"ובכל. שהיה יום  בכל  והיינו וההכנה, ההכשר על שב הוא אבל ?

מתהלך . היה להתהלך

יאמר שני יום  כמעשה אחד יום מעשה היות לומר  ורצה בימים השוואה לעשות 

ּביֹומ ֹו" י ֹום לז)"ּדבר  כג, ויקרא יג; ה, "(שמות ביוםאו ""יום ּביֹום, י ֹום ד)"ועלת ג, ע ׂשּו"(עזרא ּכה ְְְְַַָֹֹ

ּביֹום יא)"ליֹום  כד, "(דהי״ב וכן  זה. כיום  זה יום  ימימה דהיינו י)"מּימים  יג, ה (שמות א"[אות ] ְְִִִָָָ

למימימה " [אות ] במקום """ והיינו בתחלתה לימיםד לשם"מימים ובסמיכות  אלה. כמו אלה ,
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"לילה " שם  מורה יבואיום" ואז האופק, על השמש מציאות  זמן  שהוא ממש היום על  תמיד "

" ה יוםשם ב[אות] הרוב  על בבי"" או ""א  כמו ידיעה ּבּלילה ת  וקרח חרב אכלני ב ּיֹום  "הייתי ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מ) לא, הּמחרת"(בראשית י ֹום וכל הּלילה וכל ההּוא  הּיֹום לב)"ּכל יא, "(במדבר והּיֹום. מׁשמר הּלילה ְְְְְְֳִַַַַַַַַָָָָָָָֹ

טז)"מלאכה  ד, מ(נחמיה [אות] לה ומטיל הידיעה סימן שמחסר או ."" ויאמר בסופו ,"יומםם ְָָ

י ֹומם" הענן  עמּוד ימיׁש לא יֹומם , לפניהם  כא-כב)"הֹול יג, "(שמות או ולילה . ""יומם יצוה , יֹומם  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

עמי ׁשירה ּובלילה חסד ֹו ט)"ה' מב, "(תהלים אמר כאילו כולם ענין  ש "ביום. אלא הואביום", " ְִִִַַַָֹ

מיומם"ו 494(פאסעסיף)ממין [אות ] ולפעמים  המקרה. שם """ מ"יומםם לרבים", הכינוי ם 

" י ֹומםנסתרים , ּבא לד)"א ׁשר כא, "(יחזקאל יאמר ובסמיכות שלהם . יום  ""ימיכלומר כל, ימי  ְֲֵֵֶָָָ

כב)"הארץ ח, "(בראשית ע ֹולם. ימי  ט)"ּכל סג, "(ישעיה או ""ימֹות. ע ֹולם, ימֹות  ז)"זכר לב, (דברים ְְְְֵֶָָָָָֹ

ע ּניתנ ּו" ּכימֹות טו)"ׂשּמחנּו צ, "(תהלים בין וההפרש "ימי. ובין ""ימות" בין כהפרש "בינה , ְִִִֵַָ

""תבונה "ל ו בנין, מה ימי"495."תבנית"" כפי לאחד, אחד בהלקט  המשוערים  הימים  על נופל "

ו  זה, אחר בזה בבתימות"שנשתלשלו משוערים  שהם  מה כפי  הרבים  הימים  ציור על  יאמר  "

" וכן ו ׁשניאחת. ""ׁשנֹות"" ׂשרה . חיי א)"ׁשני  כג, ודֹור"ו (בראשית ד ֹור ז)"ׁשנֹות לב, .(דברים ְְְְֵֵֵַָָָ

" "יםמן לשון "מהומה " שם ""ימם" ּבּמדּבר. הּימם  את  מצא כד)"אׁשר לו, והוא(בראשית ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

המהומה. רבת  בריה מין

 מרה והנה וטוב, משובח הדבר  שנראה וזיוף רמאות  ענין והוא האונאה על הנחתו פעל .

" אמר אחיו באחריתו. את איׁש ּתֹונּו יד)"אל כה, הלוקח(ויקרא שיתפתה כדי מקחו ישביח שלא ִִֶַָ

זהו  משויו, בפחות וימכרנו בעיניו שימאס כדי  חבירו חפץ  יזלזל או משויו. ביותר ללוקחו

חז  אמרו לפיכך  ב)ל"אונאה. צט, דבר(כתובות אינו הקרקע  שיווי כי אונאה. לקרקעות  שאין 

מה  וכל אדם, בני עליו שהסכימו מה רק עצמיי  שיווי בהם שאין  המטלטלים  כשיווי הסכמיי

הקרקע כן שאין מה לפוחתם . או בדמים להעלותם  מועיל  הלוקח  מזלזלם או המוכר שישבחם

מוריד . ולא  מעלה לא  הלוקח  וזלזול המוכר ושבח לכל , וידוע  גלוי בעצמיותה מונח  ְָָשׁשויּה

אין לפיכך לו, ידוע  השיווי  שהרי  וקיבל סבר  מׁשוי ּה בפחות  או ביותר וקנה שמכר מה ְִָָוכל

אונאה. לקרקע 

" יחדהכבד , ח)"נינם  עד, "(תהלים משקל  על  אותם , מאנה נהיה אבדכלומר ונירם  ִִַַַָָָָ

ל)"ח ׁשּבֹון כא, "(במדבר הפעל ושם ""מונה . ּבׂשרם, את מ ֹוני את כו)"והאכלּתי  מט, אותן(ישעיה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

" נקראו דוחקו, בשעת  לאדם עומדין  ואין הנאתן בשעת  כאוהבים  ושם-התאר"מוניםשנראים  .

""יונה " הּיֹונה , חרֹון  לח)"מּפני  כה, הּיֹונה "(ירמיה טז)"חרב  מו, עשויים(ירמיה בלתי כאילו שנראו ְֲִֵֶֶַַָָ

" באמת. מזיקים אבל  הּיֹונה להזיק, א)"העיר ג, ה (צפניה מזה ואיננה. משובחת  נקראשנראה ענין  ִַָָ

" עוף ""יונה מין יֹונה , ז)"ּבני ה, בקל(ויקרא אותו להונות ויכולים  ביותר סכל שהוא  שם  על ְֵָ

.494.- אל שייך כלומר קנין , של

.495.99-100 עמ ' "בן" שרש  עיין 
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" לבכטעם  אין פֹותה יא)"ּכיֹונה ז, וא(הושע נראית"וב [אות ] "496ו ""יוןשם  הּיון, (תהלים"מּטיט ְִִֵֵֵַָָָ

ג) מצּולה "מ, ּביון  ג)"טבעּתי סט, ומלמטה (שם ויבש, קשה נראה שמלמעלה קרקע  מין והוא ְְִִֵַָָ

" נקרא קדקדו. עד טובע  עליו שהעובר ולחלוחית , רפש "יוןמלא מלשון את"אונאה " שמאנה . ֵָ

שם הענין  מזה וכן טובעים. ולבסוף יבש שנראה לפי  עליו לעבור שיכולים שסוברים  העוברים

שותיו,"יין" את מאנה שהוא  האונאה שם  על  יין נקרא הענבים . מן  הנסחט  המשקה הוא ,

עד אותו ומבלבל משכר הוא ולבסוף החוש, על ומקובל  לחיך  מתוק הוא השתיה שבשעת

יו  ו[אות] ולגיעול . לזרא לו כמו "שהוא יפעיל לשון הבנין לסימן  זה לפי  יין של הראשונה ד

שהיו  או יקיף . ג"יטיף, ""ד משקל על  נוספת , שרשית טטףכ  בבת , ."בבל,

" כמו כלים  בו ומנקין שמכבדין המכבדות  על מורה ּומזרקתיו שם . ג)"ויעיו כז, .(שמות ְְְִָָָֹ

" ברדובפעלים  יז)"ויעה כח, עוד(ישעיה ויתבאר הכלי. מן  הטנופת  שמנענע תנועה מלשון  והוא ְָָָָ

" ."עה בשרש

" כמו החוש על שמקובל  חושיי, יופי אם היופי ; על הונח עיניםשם. טז,"יפה (שמו״א ְִֵֵַ

"יב) תאר, יז)"יפת  כט, "(בראשית כמו השכל על או הלב על  שמקובל  רוחניי  יופי  ואם  את, ְֶַַֹ

בע ּתֹו יפה ע ׂשה יא)"הּכל  ג, "(קהלת לאכֹול. יפה א ׁשר יז)"טֹוב  ה, בין(שם הפרש שאין  ודע , . ְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹ

ליפה " ""טוב"" ששם  אלא  יפה. טוב  וכל טוב, יפה שכל החושיייפה . הטוב  על הנחתו עיקר "

ו  עליו. האדם  לב היופיטוב"שיצר הפך עליו. השכל שיצר העיוני  הטוב על הנחתו עיקר "

""מאוס" הטוב  והפך הנקראה"רע, ההדור חכמת תשתדל ובשניהם שרש (אסטטיק). ועיין  . ְִֶֶ

."טב"

הדבר ביופי מודים  הכל שיהיו העצמיי  גדר  מצטרף. ויופי עצמיי יופי שנים, היופי 

צורה  שהכדור יפה, עוף שהטווס יפה, פרח  שהשושנה מודים הכל  תאמר כאילו חולק, בלי 

ההרכבה  כפי כולם , אדם בני  לחושי והמקובל המוסכם אופן  על הנושאים  אלה תמונת כי נאה.

הדברים ביופי  מודים הכל לפיכך המוחשים; בהשגת האנושי המין  עליה שהורכב  הכללית

הכלל , מן  יוצא זר חושיו בהרכבת הוא הנה יֹופים  המכחיש מאלף  אחד  ימצא ואם ְָהנזכרים.

בדעתם , מחולקים  אבל בו מודים הכל שאין הוא המצטרף  ויופי  אדם. כל אצל  דעתו ובטלה

חולקים רבים  ושוב יפה, צבע  שהוא אומרים  שרבים  צבע מין  משל בדרך שולל. וזה מקיים  זה

חולקים . רבים  שהרי במוחלט, היופי יחוס לו ליחס אפשר אי  היופי  מין  זה יפה. שאינו ואומרים

לא מצטרף  ענין רק הוא לפיכך  מקיימים. רבים  שהרי לגמרי זה יחוס ממנו לשלול  נוכל לא גם

והאיכויות ההרכבות חלוף כפי ביחוסו מתחלף אבל במוחלט, משולל ולא במוחלט  ָמקּוים 

" באור עיין  אדם. שבבני  הדעות"אוה הפרטיות  ביופי  הדבר כך החושיי, ביופי שיש וכמו .

להאריך המקום כאן ואין  בהן . חלוקות שהדעות  מהן  ויש ביֹופים  מודים  שהכל מהן  יש ְָוהמדות .

החבור . מענין שאינם הענינים  באלה

וא"ו .496. תחת  צירה ניקוד  מבוטאת,
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, הצבע דהיינו במראה שמתגלה יש שונים. אופנים על  הוא בנושאיו היופי 

" מראה נקרא נקרא"יפה צורתו חלקי בסדור ישר וערך סדר דהיינו יפה בצורה מתגלה ויש ,

תאר" ""יפה יקרא  ובתנועה במראה יפות  שעיניו יש עינים. יב)"יפה טז, יפה (שמו״א שקולו יש ְִֵֵַ

" יקרא ומקובל  נאה צליל לו קֹולשיש לב)"יפה לג, "(יחזקאל אמר נאה, צעד לו שיש ויש מה . ְֵַ

פעמי ב)"ּיפּו ז, "(שה״ש כמו בגדלות  שמתגלה יש ּבגדל ֹו. ז)"וּייף  לא, בצמחים(יחזקאל וכנגדו . ְְְְִִַַָָָ

" אומר נֹוףהוא ג)"יפה מח, ענף"(תהלים ג)"יפה לא, האפשר(יחזקאל יופי מיני  בכל והמשופע  . ְְֵֵָָ

" יקרא דבר שאר או צומח  או חי בעל  אם ההוא הדבר יפיבמין יב)"ּוכליל כח, מכלל"(שם מּצּיֹון  ְְִִִִִַֹ

ב)"יפי נ, יפי"(תהלים טו)"ּכלילת  ב, רעיתי"(איכה יפה ז)"ּכּל ד, .(שה״ש ְְִִִִַַָָָָֹֹֻ

" שרש עיין  יציאה ."צאלשון

" שרש עיין  יריה ."רה לשון

הוא אבל להּמצא אפשר לבד לא הדבר שיהיה והיינו בפועל, המציאות על מורה ְִֵָשם .

" מלת  עליו שמורה נמצא  ובלתי  נעדר  משיהיה היפך בפועל, ""איןנמצא  שרש עיין ."אי,

לציור . חוץ גם  בפועל ומציאות בלבד, הציור על בפועל מציאות מינים. ב ' בפועל  והמציאות 

המקרה  שם  הנקראים  מנושאיהם המופשטים הענינים  הן הן בלבד, הציור על המציאות 

לאלה  שאין בזה. וכיוצא והשנאה האהבה, והאיכות , הכמות, והרבוי , האחדות, כגון והמופשט 

אלא עליהם. נשואים  שהם לדברים תארים  אמנם  הם אבל עצמם בפני  מציאות שום הענינים

מנועים משיהיו פנימיי  והתנגדות  המנע  בהם שאין  לומר רצה הציור, על  שיותפסו שאפשר 

להצטייר . האפשר בסוג הם הנה במחשבתו אותם המצייר מצייר  כאן  שאין עוד  וכל מהצטייר.

על פעליי מציאות  דהיינו בפועל , המציאות  להם נתקיים מיד אותם  המצייר מצייר כאן  וכשיש

בלבד . הציור על בפועל מציאות  זהו להצטייר. האפשר  בסוג רק לכן  קודם  שהיו אחר הציור,

ג הנזכרים לענינים אין מצייר כאן  אין  עיקר ."שאילו כל מציאות שום כ 

בפני עומד פרדיי  מציאות  להם שיש הדברים הן הן לציור , חוץ  גם  בפועל 

כגון עצמן  מצד נמצאות הן מצייר  כאן אין אילו שאף מצייר. בהצטיירות  תלוי בלתי עצמו

מצייר שום להם  חּוצה היה לא אילו אף מצואים  שהם צבאם  וכל  והארץ  והשמים  ית ' ָהבורא 

א והרי  מחשבתו. על אותם לציור ."המעלה וחוץ הציור על מציאות , מיני שני הנושאים לאלה כ

שימצאו  אפשר כולם  שהנבראים  הנמצאים . משאר ית ' הבורא נבדל האפשר שבבחינת  אלא

ימצא . שלא צד בשום  אפשר שאי מחויב-המציאות ית ' והבורא ימצאו, שלא ואפשר בפועל 

מבטל המקריות ציור כי  במציאות. מקריי  לא מחויב  שיהיה הבורא  בעצם  עצמיי  תנאי  שזהו

שאי וכשם  המציאות. לציור ההעדר  ציור ומנגד שמבטל כמו ומנגדו, וכל מכל בורא ענין ְֵֶַציור

וציור מקריות  ציור לקשר אפשר אי כך כאחד, ומציאות  העדר ציור אחד בעצם  לקבץ ְֵֶאפשר 

מקומם . כאן שאין העמוקים העתיקין מדברים הענין  וזה אחד. בעצם  בורא

" שם  שהנחת  כאן לומר  עליש רצוננו אם  בפועל , המציאות מיני ב ' על  "

" כמו הציוריי  נפ ׁשכםהמציאות את  יׁש ח)"אם  כג, ה'"(בראשית את  אהבים  יג,"היׁשכם (דברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַֹ
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"ד) כמו לציור  חוץ  גם  המציאות  על  ואם רב; לי  ט)"י ׁש לג, אין"(בראשית אם עץ ּבּה (במדבר"היׁש ֲִִִֵֵֶַָָ

כ) נו יג, וב [אות ] ."" נוספת ּפה ן  י ׁשנֹו אׁשר יד)"את  כט, אחד"(דברים עם  ח)"יׁשנֹו ג, .(אסתר ְְֲֶֶֶֶֶַָֹ

" יש" שם ""איש " כמו וא ּׁשה , כט)"איׁש לה, שלו,(שמות ישות כל שהשיג והיינו , ְִִָ

כשהוא הישראלי הדת לפי  שהוא  כלום. עוד חסר  ואינו וענינו, לישותו שצריך מה כל בו שיש

י ""בן נקרא אז שערות, שתי והביא אחד ויום שנה מחויביםאיש ג שגדולים מה בכל ומחויב "

תולדות , להעמיד לאדם הצריך הטבעי  הישות  הוא השערות  והבאת  הׁשנים  שאלה לפי ִָבו.

" ויקרא ישותו נשלם  הרי זה ""איש וכשהשיג תקרא והנקבה יו אשה . [אות ] בהעלמת ד""

י בת  כשתהיה הישראלי  הדת  לפי  והיא שאר"השרש, או שערות, ב ' ותביא א' ויום  שנים ב 

בתלמוד הנזכרים  א)סימנים מז, ומחויבת(נדה זרע , להזריע הנקבה של הטבעי הישות  שהוא

" ואשה, איש מן  והקבוץ מחויבת . גדולה שאשה מה בכל ו אישיםאז ""אשות"" אי ׁשים, ִִֶאת 

און ד)"ּפעלי קמא, הּזּמה "(תהלים מד)"אּׁשת כג, "(יחזקאל לא  ו אנשים; אלה נשים"" שגזרת " ֲִִֵֶַָָֹֹ

" מגזרת  "אנוש השמות  בשרש ויתבאר שע"נש " ולפי שלמה ". בריה האדם  נעשה הישות השגת  י 

" לקרא  מזה הושאל עצמו בפני עומד קיים  עצמו,איש ודבר  מצד העומד שלם פרטי  דבר כל  "

" כמו חיים , רוח בו כשאין ובין  חיים רוח  בו כשיש אחיו בין אל  איׁש כ)"ּופניהם כה, (שמות ְִִֵֶֶָ

אחת ּה" אל ג)"אּׁשה כו, ע(שם והנה הישות". כל האדם השיג  לא  עדיין  הטבעיי  הישות  השגת י ֲִֶָָֹ

במציאות התכלית  עיקר שהוא שכלית, נפש בעל שהוא במה האנושי  ל ׁשלמּות  הצריך ְֵכולו

החקירה  העיון , הלמוד, כשהעמידוהו שנותיו רוב עליו כשעברו אם כי  ישיג לא וזה האדם .

" יקרא  ואז הרוחניית. ל ׁשלמּות  שצריך  מה קנין  על המרובה הכפל"ישיש והנסיון  בפעל , ְֵ

" כמו בישות ומרובה מופלג שהוא ההפלגה חכמה להוראת יב)"ּבי ׁשיׁשים יב, ּגם"(איוב ׂשב גם  ְִִִַַָָָ

י)"יׁשי ׁש טו, וי ׁשׁש"(שם יז)"זקן לו, יקרא(דהי״ב השנים  ברוב הגופניות כחות התמעטות  בבחינת . ְִֵֵָָָ

"זקן" שרש כמבואר  ""זק " יקרא  השנים  ברוב הנפשיות כחות  התרּבּות ובבחינת  ."ישיש , ְִַ

" תאר יפול  "זקןשלפיכך כמו חיים רוח בו שאין  דבר על גם  ׁשר ׁשֹו" ּבארץ  יזקין יד,"אם (איוב ְְִִֶַָָָ

"ח) תאר  אבל והפסדתם . הגשמיות הכחות הזקת  ענין  נפש ישיש שהוא בעל על רק יפול לא "

ע מוספת  הרוחניית ׁשלמּותם שאין דברים  ושאר הבהמה על לא אלא"שכלית , השנים . רבות  י  ְֵ

" בשם גזקןשישמש הרוב על """ כמו הרוחניית הׁשלמּות  להוראת  זקניםכ רבה"עצת שמות (עיין ְֵ

י) "ג, זקנים. כ)"טעם  יב, "(איוב י ׂשראל. טז)"זקני  ג, הגופניות(שמות כוחות שבהתמעטות  לפי  . ְְְִִִֵֵֵַַָ

" שם  הענין שמזה ואפשר  האנושי . וׁשלמ ּות הנפשיות הכחות  יתרבו היצר , "יׁשןוהתחלשות ְֵָָ

" כמו ישנות ּתֹוציא ּולשון חדׁש מּפני  וי ׁשן נֹוׁשן , ישן י)"ואכלּתם כו, טבעי(ויקרא ישות  מענין , ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

השי"שע הדבר, על שעבר הזמניי ההמשך  שידועי  כמו לׁשלמּותו הצריך [את ] הטבעית  ישותו ְֵג

נראה  יותר אבל החדשים. מן יותר טובים  שהם ישנה ותבואה ישן  יין כגון דברים מהרבה

" "ישןשגזרת שרש עיין  שנה. מן ."שן"

RQ
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והוא חיים, בה אין  וכאילו כנשברת  האדם  שנפש הדעת , חולשת על הוראתו פעל.

הרוב על ובא הלב. חיונית  היפך והכאות  הלב , שמחת היפך שהיגון אלא ויגון. עצבות מין 

נו  ""ב [אות ] כמו צער מצד  הדעת שנחלש נפעל , לבבן  טז)"ונכאה קט, נכאה "(תהלים "רּוח  ְְְִֵֵֵַָָ

יג) טו, נכאים"(משלי  א ז)"ּתהּגּו טז, רוח .(ישעיה ועצבות נכאים אך  ההגיון ענין ויהיה שתהגו ְְִֶַָ

" צ ּדיק ובהפעיל לב  כב)"הכא ֹות יג, "(יחזקאל המורכב ושם  ""חלכא. ובקבוץ ""חלכאים, ונפל, ְְִֵַַַָ

חלּכאים י)"ּבעצ ּומיו י, והוא(תהלים נכאה. שלהם והכח שהחיל  חלושים אדם  בני  דהיינו ֲִֵַָָ

אע רבים  ""לשון שמלת  "ונפלפ  כענין  יחיד , לשון ּבאלמנ ֹותיו " איים כב)"וענה יג, (ישעיה ְְְְִִַָָָ

יבטח" ּככפיר א)"וצדיקים כח, בשרש (משלי ומבואר  הכאה. מלשון  כולם  וכוה, כהה, כא , והנה . ְְְִִִִִַָ

."כה "

מן האּור הסתלק והיינו דולק מלהיות האּור הפסקת שהוא הכבוי, על  מורה פעל.

" יקרא הגשם  על דבוק שהאּור שבזמן בו. דבוק שהוא  "דולק הגשם או וכשיסתלק "בוער" ,

" ההוא הסלוק יקרא ע"כבויממנו לגמרי  וכלה נפסד  האּור ואין  מתפוצץ". הוא רק הכבוי י

ופועלים מוחשים שהיו כמו עוד פועלים  ובלתי בחוש, עוד מוחשים הבלתי קטנים  לחלקים

יתפרדו  הדבוק ובהפסקת  החלקים, מקובץ אחד  גוף ההוא בזמן  כולם  שהיו בגשם דבוקם  בזמן 

ע אופנים , ב' על אפשר והכבוי הנה. ואחת הנה ע"אחת ומאליו. מעשה, שמכבה "י הוא  מעשה י 

האּור תפיסת מבטלת  שהלחות הבוער, הגשם  על לח דבר משל בדרך ששופך  בידים הא ּור את

עבגשם האּור את שמנפח או משם. הנר ,"ויסתלק מן השלהבת המנפח כענין  הרוח  נשיבת  י

הוא ׁשמאליו והכבוי מעשיי . כבוי זהו בגשם; האּור  דבקות  המסלק מעשה שאר שעושה ֵֵֶָאו

להתפס מקום  עוד לאּור נשאר שלא עד הדליקה מחמת  כך כל ויתמעט הבוער  הגשם  שיפסד

ע באויר השמן  חלקי שנתפוצצו דהיינו בו דבוק האּור שהיה השמן  שכלה כגון פעולת"בו. י 

הבוער העץ  שנעשה או בה, להיאחז האּור טבע שאין  יבשה פתילה אם  כי  שם  נשאר ולא האור

לשון ויפול מאליו, הנעשה כבוי  זהו משם . ומסתלק באפר, נתפס להיות  האּור טבע  שאין  אפר ,

ג ויפול האּור. מן רושם  עוד נשאר שלא  הנר את שמכבה כעין  לגמרי  האּור  כבוי על כ"כבוי

רושם נשאר שלא באופן  האּור כל את מכבה שאינו הדליקה את  שמכבה כגון  במקצת הכבוי  על 

להזיק. עוד  ישלוט  שלא  ממנו גדול חלק יכבה אבל  ממנו,

" פעל ישמש הענינים ע"כבה אלה הנעשה המעשיי  הכבוי על יאמר ."" מעשה ְֵָוהא ׁשי

תכּבה  לא ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח  ה)"על  ו, "(ויקרא בידים. המזבח אש יכבה שלא  יּוכל ּווהיינו לא  ְְְִִֵֶַַַַֹֹ

האהבה  את  ז)"לכּבֹות ח, "(שה״ש מכּבה , ואין  יחּדו ׁשניהם לא)"ּובערּו א, ואין"(ישעיה ּובערה ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ד)"מכּבה  ד, הּנרֹות"(ירמיה את ז)"ויכּבּו כט, "(דהי״ב אמר מאליו הנתהווה הכבוי  ועל על. והאׁש ְְְֵֵֶֶַַַַַָ

תכּבה  לא ּבֹו ּתּוקד ה)"הּמזּבח ו, יפסוק (ויקרא שאם המזבח, על עצים מלתת יפסיק שלא דהיינו ְְִִֵֶַַַֹ

" מאליו. האש יכּבה יכבה טרם  אלהים ג)"ונר ג, "(שמו״א השמן . בכלות  ּתכּבה דהיינו עצים  ּבאפס ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹ

כ)"א ׁש כו, "(משלי במקצת הכבוי  על  ויאמר תכּבה . לא ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח על  ה)"והאׁש ו, (ויקרא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹ

אחת  גחלת אפילו האש, מקצת  אפילו לכבות  אסור  הקבלה לפי  ב)שהוא מו, "(יומא ְִֶֹלא-תכּבה .
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ׁשלהבת ג)"להבת כא, "(יחזקאל יכבה. לא העולה הלהב ׁשמיםשאפילו  בכ ּבֹות (יחזקאל"וכּסיתי  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ז) ממנו.לב, עוד  עולה שהעשן  כולו, נכבה לא  בשעדיין והוא

" שם נגזר במקצת  הכככבכיבוי בכפל """ כשם בבלף בבת, ""טטף, נקרא "ככב.

הארץ על מאיר שאינו כבה אורו כאילו והירח  השמש אור אל  בערך  שהכוכב  כבוי  מלשון

שאע ""כמוהם. יקראו השמש מן  הרבה שגדולים כוכבים שיש שאינםכוכביםפ  בבחינת  "

הארץ . מן ביותר  שרחוקים  לפי כשמש הארץ על מאירים

" שם  נגזר הבוער, הגשם  בהפסד  האּור הסתלק שהוא  שמאליו לשוןכאבכבוי  "

" כמו ּכאביםיסורין כה)"ּבהיֹותם לד, מכאביו "(בראשית את ידעּתי ז)"ּכי  ג, גדל"(שמות ּכי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

מאד יג)"הּכאב  ב, ולהחלימו (איוב להחיותו בגוף  הסובב  הטבעי  שהאש כבוי, מענין כולם . ְְֵַֹ

ההפסד התנגדות  דהיינו הכבוי  אותו והרגשת בגוף, הפסד  בו שיש ההוא במקום מתכבה

ג זה שמטעם  הכאב . ענין  הוא כדרכו, מלסבב  החיוני  לאש ההפסד"הגופניי שיגדל מה כל כ 

בו  אין מועט הגוף כשהפסד כי  הכאב. יגדל ההפסד שימעט מה וכל הכאב , ימעט כך בגוף 

לפיכך497ספוק  ביניהם. והתנגדות חרחור תמיד שם  ונשאר לגמרי , שבגוף  האש כח  להשקיע 

כשהפסד זה נגד  החי. בבשר כמחט הנפסד  השטח עם האש שהתנגדות מרובים היסורין 

והתנגדות , חרחור שם  שאין עד לגמרי וכבה שככה לו הראוי החיוני שהאש מרובה הגוף

שמשום המת, בבשר כמחט הנפסד השטח עם הגוף  אש שהתנגדות  מועטין . היסורין לפיכך 

הפאדאגרא , וחולי  השתן שבכיס האבן ויסורי השינים , כאב היסורין499והקאליקא ,498כך 

הגוף הפסד אין  החליים שבאלה לפי יסורין, שאר מכל מרובים יותר החוליים שבאלה

שהגוף חליים  מיני  בשאר שאין מה מרובים . היסורין  לפיכך  וחזק בריא עצמו שהגוף מרובה,

לפי ביותר נפסד געצמו ונמצא מועטין . מהם הנמשכים  היסורין  ""כך  [=מלת ] שמוש "כאבכ 

" כמו חיים , רוח בו שאין ּבאבניםבדבר ּתכאב ּו הּטֹובה החלקה יט)"וכל  ג, מענין"ג(מל״ב כ ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ע הקרקע  כח התפשטות ומניעת  ושמינה, חמה היא  הטובה שהחלקה יפול"כבוי, אבנים  י 

" לשון ומכבה כאבעליו המונע הבעל-חי, הגוף בשטח  כהפסד  הקרקע  בשטח הפסד שהוא "

מלהתפשט . החיוני הכח

של חרס , של הכלי יהיה אזנים; לו שיש כלי  על מונח מענינו הנראה לפי והוא שם.

" יקרא הכתף על אותו ולשאת לתפסו אזנים  לו שיש כל עץ, ושל  ""כדמתכת , אמר על. ְַַָוכּדּה

טו)"ׁשכמ ּה כד, השכם .(בראשית על לנשאו אפשר אי  לו אין שאם  אזנים , לו יש שהכד  מוכח  מזה ְִָ

" אומר הוא  הּכּדיםוכן  ּבת ֹו ולּפדים  ריקים  טז)"וכּדים ז, אמר(שופטים שהרי  חרס של  היו והם  ְְְִִִִִֵַַַַ

" ּבידםשם אׁשר  הּכדים יט)"ונפ ֹוץ ז, לתפסם(שם יכולין היו לא  אזנים להם  היו לא ואילו ְְֲִֶַַָָָ

מספיק.497. אינו

צנית .498. שגדון,

.colicsמעינה,499. ְַָָ
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נו  [אות] ובתוספת הלפידים. מחמת  רותחים  שהיו האמנתי"בידיהם, תאר מין500ו "ן נקרא

" ""כידוןכלי-זין  ּבּכידֹון, יח)"נטה ח, וכידֹון"(יהושע חנית כג)"להב לט, שיש (איוב רומח מין והוא ְְֲִִִֵַַַ

ובנו  הכד . אזני  כעין  מצדיו, היוצאין  עוקצין האמנתי"לו נפעל  "501ו "ן  להוראתנכדשם " ִִָ

בבחינת יקראו ותולדותיהן והאחיות  האחים בני  תאמר  כאילו אדם. של הצדדיות התולדות

" ג(נעפע)"נכדהזקן שיקראו כמו הצד, מן  היוצאים הכלי  אזני  כמו שהם  ענפים", התולדות כ

" אמר  האילן. צדדי מן שיוצאים  שם  על  ּולנכּדיובדים ּולניני לי ּתׁשקר כג)"אם  כא, ונין"(בראשית ְְְְְִִִִִִִֶֹ

כב)"ונכד יד, "(ישעיה ו נין. בניהם , ובני לבנים האב  מן ישר  קו על היוצאות  התולדות  הן  "נכד"" ֶֶָ

" שרש עיין נוטה, קו על היוצאות  התולדות  יהיה "דדהם  הלשון  בעלי אצל המקובל לפי  אולם  .

אדם נכד"ה  של ובנותיו בניו בני  "(ענקל)" אונקלוס  תרגם וכן ולנכדי. ""לניני ברי, ולבר  ."לברי

יקראו  לטיין  ובלשון  הזקן . האב אל  בערך הכלי אוזני כעין נחשבים  בנים  בני שגם  לומר וצריך 

יחד יקראו בנים, בני ובין ואחיות , האחים בני הזמורות(נעפאס)בין ההוא בלשון יקראו וכן  ,

הצד מן הגדולה הזמורה מן  היוצאות  "(נעפאס)הקטנות הענין  ומזה ּכיד ֹו. עיניו כא,"יראּו (איוב ְִִֵָ

"כ) ""נכדמלשון  משקל על "טיף, נטף, מן  "פיח" נפח, מן כבשן "שיא" נשא. מן  יעלה " ֲִֶַאם 

ׂשיא ֹו ו)"לּׁשמים  כ, "(איוב המקראכידכך ופירוש נכדיות. לומר  ורצה המקרה שם והוא  נכד. מן " ִִַַָ

יׁשּתה " ׁשּדי  ּומחמת ּכידֹו עיניו שדי ,יראּו מחמת ישתה ועדיין שלו נכדיות יראה כבר כלומר  " ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

ישיגנו  עדיין דורות, דורי  שיראה עד  כך  כל  שיזקין שגם [=עד ] כך כל עליו אלהים  חמת ֲַשימשך 

" הקודם בפסוק שאמר וכמו אלהים , אֹונ ֹוחרון לבניו יט)"יצּפן כא, .(שם ְְִָָֹ

הכ ושרשה הדמיון, על תשמש כ"מלה. ה[אות] שמוש שעצם בלבד. ההתדמות ,"ף על ף

" בענין  התדמות  וׁשמע ֹוןאם ה)"ּכראּובן מח, "(בראשית מצרים, י)"כארץ  יג, "(בראשית הירק , "ּכגן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

י) יא, "(דברים כמו בזמן  התדמות  או הׁשמ ׁש. לו)"ּכבֹוא  כב, "(מל״א הלילה , ד)"ּכחצֹות  יא, ,(שמות ְֲֶֶַַַָָ

העיר" יג)"ּכב ֹואכם  ט, "(שמו״א כמו מקומיית  או זמניית ובמדה בשיעור התדמות  או ּכמׁשל ׁש. ְְְִִֶַָֹ

כד)"חד ׁשים לח, "(בראשית קׁשת, טז)"ּכמטחוי כא, "(בראשית ׂשעֹור, יז)"יםכאיפה ב, שהיה (רות , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

איפה. הממלאים ׂשע ֹורים כשיעור במטפחת הׂשע ֹורים  ְְִִשיעור

כ שמוש ""בין מלת לשמוש הדמיון  שכ"כה ף ומלת", במשל , תתעצם  הדמיון  ף

ככה " ידבק אז שני  לדבר לדמותו ורוצה דבר באיזה כשמדבר דהיינו בנמשל. תתעצם  ף""

" כמו אליו, נמשל הראשון  שהדבר השני  ההוא  בדבר וׁשמעוןהדמיון  כרא ּובן ּומנׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַֹאפרים

לי ה)"יהי ּו מח, באפרים(בראשית היה והדבור הנמשל. ומנשה ואפרים  המשל , ושמעון שראובן  , ְִִ

" אמר לראובן לדמותו רצה "כראובןוכאשר  בלשון ויתורגם  אולם(וויא)"כאשר"ו 502"איכה " .

" במלת  ישמש אליו שני דבר לדמות ורוצה דבר באיזה הדבור ""כה כשיהיה כמו כה , ל ֹו ֶַֹֹויאמר 

 זרע ה)"יהיה טו, אח(בראשית וכשרצה הכוכבים , ברבוי בתחלה הדבור  שהיה זרעו ", לדמות  כ ְְִֶֶַ

" בלשון אמר ""כה אליהם  וכן י ׂשראל. ּבני אל תאמר טו)"כה ג, שתדבר(שמות הדבור שיהיה ְְִֵֵֶַָֹֹ

במהדורתנו500. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

במהדורתנו501. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

זה.502. דבר הוא איך
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" עכשיו. מדבר  שאני  לדבור שוה ישראל  תדּבראל  וכה ּבלק אל ה)"ׁשּוב כג, כמו (במדבר דהיינו , ְְֵֶַָָֹ

" וכן  לך . ה'שדברתי אמר כב)"כה ד, "(שמות בלשון  מתורגמים המשל(זא)"כןכולם וכשיהיה . ַָֹ

" מלת ישמש אז עצמו, מצד  ידוע או בעצמו מוגבל "כה בלתי כמו במוכרת, וכה " כה "וּיפן  ִֶַָֹֹ

יב) ב, "(שמות וכאן . כאן לפנות שדרך כמו פונה שהיה ּכה , אּקרה טו)"ואנכי  כג, דהיינו (במדבר ְִִֶָָֹֹ

" מקדם , להקרות  דרכי שהיה ּכה כמו עד  ׁשמעּת לא  טז)"והּנה ז, וכן(שמות הידוע . כזמן  כלומר ְְִֵַַָָֹֹ

" מלת  הואכה ישמש בעצמו הדבר אבל לדבר דבר מדמה שאינו עצמו, אל  הדבר  בהתדמות "

" כמו והנמשל, יאמרהמשל ּכה אם יאמר... ּכה ח)"אם לא, "(בראשית כך. או כך אם  וכה דהיינו ְִִַַֹֹֹֹֹ

לטהרם להם ז)"תעׂשה ח, י ֹוסיף"(במדבר וכה אלהים  לי יעׂשה לה)"ּכה ג, .(שמו״ב ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הכ בכפל ""בא כמו שני לדבר ממש דומה הדבר שיהיה דהיינו להפלגה, ָָּככה ף 

האחד לׁשֹור יא)"יעׂשה טו, "(במדבר ּככה , יע ׂשה יג)"האזרח טו, "(במדבר לאי ׁש, יע ׂשה (דברים"ּככה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ט) בש כה, שאמרו מה א)ס "והוא ה, "(יומא לעכובא, ""ככה שיאמר מקום בכל דהיינו "ככה .

הכ חז "בכפל ובלשון שנוי . שום בלי  כמצותו ממש הדבר שיהיה צריך  ה[אות]"ף  תמיד העלימו ל ָ

""ה  מן ""ככה א ויאמרו ""כך, וכך, כ"כך  וגם וככה. ככה כלומר לדבקה ", רוצה כשאינו הדמיון  ף

" אותיות תמיד  עמה יצרף למשל, הנמשל דהיינו לדבר דבר לדמות ורוצה המלה ויאמרמו אל "

בי."כמו " [אות ] על  שהוסיף ""וכעין ואמר התוך , א ׁשת  ּבמֹו תל ב)"ּכי מג, לומר(ישעיה רצה ְִֵֵֵ

באש. תלך  עלה "503כי  הּׁשחר  טו)"ּוכמֹו יט, השחר ,(בראשית כעלות או השחר  עלה כאשר  שענינו ְַַַָָ

חר ׁש" פ ּתן  ה)"כמֹו נח, "(תהלים חרֹון, ּכמֹו חי י)"ּכמֹו נח, "(תהלים אלה , ּכמ ֹו אין  מי (איוב"ואת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ג) "יב, רּבּו, ּכמ ֹו ח)"ורּבּו י, המשכה (זכריה איזה לדבור לתת משמשת  פייטנית  מלה והיא  . ְְָָ

" בלשון לתרגמה וראוי  ואיכה והתפשטות . גכאשר  ובאה יחד . """ הגופים כנויי  כל עם  כמני ,כ

כמוהם כמוכם, בכ"כמהו, כן  שאין  מה כי". בכנויים  ממנה שאין בתיבה המדובקת  הדמיון ף 

" נסתרים, או נוכחים ברבים ּכּגראם טו)"ּככם  טו, האדם"(במדבר ּבני  יּוקׁשים ט,"ּכהם (קהלת ְִֵֵֵֶַָָָָָָ

"יב) מלת בין וההפרש "כה . למלת ""כן" שרש עיין  ."כן,

ג ואין ההכאה על מורה כ"פעל . ה[אות] רק במלה שרש מלשון"כ נמצא  ולא לבד. ף

" והנוסף , הדגוש בבנין אם כי הקל  בבנין  אֹות ֹוהכאה לה)"וּיּכּו כא, "(במדבר ויּכתּום, "וּיּכּום ְַַַַַַ

מה) יד, "(במדבר ּבֹו, נּכה אּוכל ו)"אּולי  כב, נו (במדבר [אות] ."" לומרנכה ן  ורצה הרבים  סימן " ֶַַַ

בו " נכה ועמי שאני  ככה על אוכל ""אולי  כמו חּטאים. ׁשלמה ּובני אני  כא)"והייתי  א, (מל״א ְְְֲֲִִִִִָָֹֹ

" לומר  צריך שלמה שהיה ובני אני ""והיינו כמו .ועמ אני טז)"ונפלינ ּו לג, "(שמות נמּכרנ ּו, ּכי  ְְְְְְֲִִִִִַַ

ועמי ד)"אני  ז, "(אסתר והפועל מּכים, עבדיּך טז)"והנה ה, "(שמות נּכּו, לא לב)"והּכּסמת ט, ,(שמות ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֻֻֻ

"לרגל ג)"ּתּכּו לג, "(דברים ובהפעיל, חי. ּכל  את  כא)"להּכֹות  ח, "(בראשית מ ׁשה , הּכה (דברים"אׁשר  ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֻ

מו) ה ד, [אות] ובלי  ."" הּסלעא את יא)"וי כ, "(במדבר הארץ, עפר  את יב)"והך  ח, "(שמות ,ונ ְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

לג)"אֹות ֹו ב, "(דברים א ֹותּך, טו)"וא ט, "(שמות הׁשמ ׁש, ט)"וּת ד, "(יונה ושם-התאר  בסגולמּכה . " ְֶֶֶַַַַַָ

בצר ""או ואמ ֹוי אביו טו)"ּומּכה כא, "(שמות המּכה , יּומת  כא)"מֹות  לה, המקרה (במדבר ושם  . ְִִֵֶַַַָָ

בכתב-היד .503. כתב הרב  שבסוגרים אלו  מלים



שרשים - שלמה חשק  266

"מּכה " בקמץ , מּכה " וכל  חלי  סא)"כל כח, "(דברים ובקבוץ  ונאמנֹות, גדֹולֹות  כח,"מּכֹות  (דברים ְְְֱֳִֶַַַָָָָָ

"נט) המפעל ושם הּכהּו. מּכהּו ז)"הּכמּכת  כז, מדין"(ישעיה כו)"ּכמּכת  י, .(שם ְְְִִֵַַַַַַָָ

" כה" פעל שלם"כהה " נשאר  ולא ענינו שהוכה  הדבר והתרּפּות התחלשות לשון  ,ְְִַ

" שהוא. הּנגעכמו ּכהה ו)"והּנה יג, או (ויקרא במראה חלוש הנגע שהיה ופירושו שם -התאר, ְִֵֵֶַַָ

" ובפעלים שהיה. מכמות  מראתבשיעור עיניו א)"וּתכהין כז, עינ ֹו"(בראשית כהתה (דברים"לא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ז) לׁשבר"לד, ּכהה יט)"אין  ג, בענינו.(נחום ישאר  אבל ויתרפה, השבר יחלש שלא לומר רצה ְְִֵֵֶָ

" היוצא ו[=הפועל] עומד . פעל ּבםוהוא כהה יג)"ולא ג, המחליש (שמו״א דבר עשה שלא כלומר  ְִָָֹ

נו  וב[אות] הרעים. ממעשים ידיהם האמנתי"ומרפה נפעל "504ו "ן  בה נכה שם  באל"" או ף ,"א

" והוראת וקרא. קרה "נכה כענין כמו והמוכה החלוש הדבר על רגלים" ד)"נכה ד, עני"(שמו״ב ְְִִֵַָָ

רּוח ב)"ּונכה סו, נכים"(ישעיה עלי  טו)"נאספּו לה, והמדרגה.(תהלים המעלה חלושי כלומר ְְִֵֵֶֶַַָ

לבב" טז)"ונכאה קט, נכאה "(שם יג)"רּוח טו, "(משלי ובפעלים  ּכי. נּכתה. והּׂשערה והּפׁשּתה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ

נּכּו לא והּכּסמת והחּטה ּגבעל. והּפׁשּתה אביב , לא-לב)"הּׂשערה ט, מקׁשיּות(שמות חולשת  לשון  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻֻ

" וכן  הקושי . התרפות אם כי גמורה ושבירה הכאה שאינה הארץהדבר , מן ח)"נ ּכאּו ל, .(איוב ְִִֶָָ

" צ ּדיק ובהפעיל לב  כב)"הכאֹות  יג, "(יחזקאל הענין  שמזה ואפשר התרככות . ּכהה לשון  אין  ְִֵֵֵַַָ

יט)"לׁשבר ג, חולשת(נחום ולהוראת .ׁשבר בשביל  ועצב  נכהה שלבו אדם שאין  לומר רצה ְְְְִִֶ

ע והתרפותו ""הדבר פעל הלשון בעל  עשה מ ּכת-אש ואכוה י ב [אות ] פרטית"" להוראה נעה ו ַַ

" כמו אש. מחמת הבאה וההכאה החולשה ּכוּיה על ּתחת כה)"ּכוּיה כא, א ׁש"(שמות (ויקרא"מכות  ְְְִִִֵַַַָָ

כד) תּכוה "יג, לא אׁש ב)"ּבמ ֹו מג, ת ּכוינה "(ישעיה לא  כח)"ורגליו ו, גמורה (משלי שרפה ואיננו . ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ

" לשון נופל הענין  זה שעל בשיעורו, ומתחסר  הדבר יקדשמתמעט בוער, אבלשרף , ודומיהם . "

" כמקדם .כוה ענין  פעולתו מעשות והתרפותו האש בו שנגעה ההוא השטח כח חלישות אמנם "

ו כויה "ו  "מכוה "" משקל על המקרה שמות  שניהם  ו "רמיה " מן"מרמה ", ידעת  ביניהם וההפרש .

ותבונה " מ505."בינה ה[אות] הכ"ובתוספת  שרש על ""ם שם  ""מךף  העני . להוראת  ,מ ְִָואם

מערּכ ח)"הּוא, כז, "(ויקרא בשרש כמבואר הוא המך הצורךדל. כל  לו שאין הבינוני  העני " ְֵֶֶ

" כענין  המזל. מרוע ביכלתו והוכה יכולת , בעל שהיה הכאה מלשון והוא  כע ׂשבלמחיתו ֵֶָָהּוּכה

ל ּבי ה)"וּיב ׁש קב, הקיקיֹון"(תהלים את ז)"וּת ד, "(יונה והפעל  במקצת . הכאה ימּולשון  ּכי  ִִִִִֶַַַַַָָ

כה)"אחי כה, ּבע ֹונם"(ויקרא מג)"וּימּכּו קו, ּכּכל"(תהלים כד)"והּמכּו כד, המקרה "(איוב קהלת"ימ) ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻ

יח) ה י, והפך  וחזקו. מתקפו רק שירד כולו, לא קצתו הכאת  "מיכה "דהיינו יקרא והואתמך" "

" כמו ומדרגתו. ממצבו וישפל ימך  שלא לדבר  שעושין  בידיו מה ּתמכּו וחּור  יז,"ואהרן  (שמות ְְְְֲַָָָֹ

"יב) בין וההבדל  למטה. ימוכו שלא ידיו ומשעןשסעדּו סעד, סמך , הונחו "תמך , ושען  שסמך  , ַָ

" מלת עם הרוב על יבואו לפיכך ושוען. סומך  יקרא דבר על שנסמך  הנסמך , ""עלעל ,ְַָוסמ

רא ׁש על ד)"יד ֹו א, "(ויקרא עליו , ידיו את כג)"ויסמ כז, "(במדבר ּבית ֹו, על טו)"יׁשען  ח, ,(איוב ְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

עליו " איׁש י ּסמ ו)"אׁשר לו, ישעיה כא; יח, שנשענים(מל״ב כדרך פשוטה סמיכה שהשעינה אלא . ֲִִֵֶָָָ

במהדורתנו504. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

"בן ".505. שרש עיין
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כחו. בכל דבר  על שישען בחוזק סמיכה היא  והסמיכה דבר, ו תמך"ו 506על עלסעד"" הונחו "

" לשון  בהם  יצדק ולא עליו שסומכין ""עלהדבר פעל והונח והונחסעד. הצד , מן הסמיכה על "

" מתחת .תמךפעל הסמיכה על  "

אל"הכ ה[אות ] בתוספת  ""ף מלת נגזר ""אךף בבאור שמבואר כמו שהוא ,"אך,

" מכללו. דבר להוציא יאכלמשמש אׁשר טז)"א יב, "(שמות הראׁשֹון, ּביֹום   טו)"א יב, "(שם ,א ְֲִֵֵֶַַַָָ

הזהב כב)"את  לא, מן(במדבר נגזר ועוד הכלל . מן מנוכה פלוני  דבר שיהיה הכאה, מלשון  והוא , ֶַָָ

" [=מלת ] תי"כתכה ה[אות] בתוספת ."" בשרש והוא הכתיתה. להוראת ."כתו

" בשרש מבואר כויה. לשון ."כה פעל.

בפני לעמוד  או פעולה איזה לפעול  אם  בדבר שיש היכולת הדבר , יכולת  על הונח  שם .

" יקרא ולעכבה, חוציית  ""כחפעולה יקרא לפעול היכולת  הפועל. בפני"כח לעמוד  והיכולת  ,

" יקרא  המתנגדפעולה ""כח לשון  יפול הפועל  כח התגלות על און. חיל, תוקף , עזוז, "גבורה,

" לשון יפול המתנגד כח התגלות  ועל בזה. מבצרוכיוצא איתן , כלחוזק, ויתבאר ודומיהם . "

במקומו. אחד

 חוזק בעל או דבר, לפעול  ותוקף ועוז גבורה בעל  הדבר  יהיה ידו שעל ההוא היכולת

" שם  הונח דבר, בפני לעמוד וכו' גכחואיתן  וצריך  גבור להיות  כח שצריך כלל , בדרך כ"" חכ

" שם  ושמושי חזק. "כחלהיות  כמו דבר לפעול הכח שמוש על ככולם ורובם  ידועים בכל" ְִָּכי

אביכן את עבד ּתי  ו)"כחי לא, "(בראשית כחי, את הרא ֹות טז)"ּבעב ּור ט, "(שמות ּוביד, גדֹול ּבכח ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יא)"חזקה  כאן(לב, אין  שאם  התנגדות, שם  שיש במקום אם כי  לכח הצטרכות  שאין  ולפי  . ֲָָ

התנגדות על  הונח התנגדות . מיני  לשאר כח משם הושאל  הכח, לתשמיש צורך  אין  התנגדות

" שם נו נכחהמקומיי ה[אות] בתוספת שני"" כשאין  שני , למצב  המתנגד המצב להוראת  ן ,

" כמו חבירו, את  האחד יעכב  יתקרבו שאילו זה. כנגד זה הם  רק אחת בהישרה ְֶואתהמצבים

הׁשלחן נכח  לה)"המנֹורה כו, "(שמות בדרום. והמנורה בצפון שהשלחן הים, על  תחנּו "נכחו ְְְֲִַַַַַַָָָֹֹֻ

ב) יד, "(שמות מ ֹועד, אהל ּפני ד)"נכח יט, "(במדבר ואומר אׁשּתֹו, לנכח ליהוה יצחק (בראשית"וּיעּתר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

כא) "כה, מלת  פשוטו ולפי להתפלל. שכנגדו בזוית וזו זו, בזוית  עומד התנגדותלנכחשזה לשון "

והוא לילד, ראויה ואינה עקרה היתה שהיא באשתו. שיש לענין  מתנגדת  תפלתו  שהיתה סתם ,

" אמר לפיכך  שתלד. מתפלל היאהיה עקרה ""ּכי שאמר למה טעם  נתינת שהוא שאילו "לנכח, . ֲִִָָ

" סתם אומר היה עקרה היתה אשתו לא על  יצחק ."ויעתר

ג"" ג"נכחכ שהוא הפנים שכנגד הראיה נקודת  כמו ", הרואה, עין  למצב בנגוד כ

יּביט ּו" לנכח  כה)"עיני ד, "(משלי שכנגדך . למה ּדרכי-אי ׁשדהיינו ה' עיני  נכח כא)"ּכי  ה, (שם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַֹֹ

המלבי"ם506. תירץ  כט )בזה טז, כתוב(שופטים ובפועל "ואשען " לנער אמר ששמשון  הלשונות  הבדלי
והמצוה התורה בחבורי אצלי  מבואר - "ויסמך לשונו: זו ויקרא )"ויסמוך ". סמך .(על ובין שען בין הבדל שיש

'ואשען אמר להנער ולכן  גופו. קצת הוא והשעינה בעינן', כחו בכל 'סמיכה חז"ל כמ "ש כחו  בכל הוא שהסמיכה
כחו:. בכל - 'ויסמך' ובאמת - עליהם'
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היה "  ּפני טז)"נכח  יז, ּפניו "(ירמיה נכח י ׂשים  ד)"עונֹו יד, תמיד(יחזקאל בו להסתכל כלומר ֲִֶַַָָָָָָֹֹֹ

ג ויאמר  ""במחשבתו. השנינכחכ  תנועת נכח  האחד שתנועת  זה בצד זה ההולכים שנים על "ַ

" כמו בשוה, דר ּככםתמיד ה' ז)"נכח יח, "(שופטים וכן הצד . מן  עמכם  הולך שה' הלכלומר  ְְֵֶַַֹֹ

ב)"נכח ֹו נז, "(ישעיה לנגּדכענין  יב)"ואלכה לג, "(בראשית בין  וההפרש נגד ,. לעמת, מול, נכח, ְְְְְֵֶֶָֹ

גולקראת ומבואר במקומו, אחד כל יתבאר """ בספרי שלמה כ 507."יריעות 

" משם "כחהונח הנקרא בדברים  התנגדות  לשון זה "ויכוח" סותר , וזה מקיים שזה ,

" כמו שולל , וזה ּבּדבריםמחייב ד)"והֹוכיח יט, והוא(מל״ב אמת לדברי בדבריו מתנגד שהיה ְְִִַַָ

" וכן  א ֹוכיחמהפעיל. ּפניו אל ּדרכי  טו)"א יג, ּתחׁשב ּו"(איוב מּלים  כו)"הלהֹוכח  ו, והֹוכח"(שם ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹ

אח ּפץ אל  ג)"אל יג, "(שם אל ֹוה . עם  לגבר כא)"ויֹוכח  טז, אי ׁש"(איוב ואל-י ֹוכח ירב ד,"אל  (הושע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

"ד) והנפעל  לאיש. יתנגד  ונּוכחה שלא נא יח)"לכּו א, ׁשם(ישעיה הנפעל מן והמקור  ׁשם"508. ְְְִֵָָָָ

עּמֹו נֹוכח ז)"יׁשר  כג, "(איוב וההתפעל  יתוּכח. י ׂשראל ב)"ועם  ו, "(מיכה והשם  ""ּתֹוכחה . ּופי, ְְְִִִִִֵַָָָָָָָ

ת ֹוכחֹות ד)"אמּלא כג, ּתֹוכחֹות"(איוב ּבפיו טו)"ואין לח, דברים(תהלים בפיו שאין  כאיש דהיינו ְְֲִֵֵַָָ

" דבריהם . ולסתור עמם ערףלהתוכח מקׁשה ּתֹוכחֹות  א)"אי ׁש כט, שדרכו (משלי איש דהיינו ְִֶֶַַָֹ

" לשון שהונח וכמו זולתו. לדברי  תמיד בדבריו להתנגד הויכוחתוכחה בכך  תהלוכת  על "

על הונח כך  מי, עם הדין נגמר ולא זה עם זה מדיינים  כשעדיין המתוכחים בין ַוהמשכתו

האחד  כשנצח ותכליתו, הויכוח עניןתשלום והוא  צדו. על הדין ונשאר בדברים חבירו את 

"הוכחה " כמו מּכם" הֹוכח ּיֹוכיח כה)"ּומה ו, שתוכלו (איוב בדבריכם יש שכלי היקש איזה כלומר ִִֵֶַַַ

" ּדעתלנצחני? יבין לנבֹון  כה)"והֹוכיח יט, והשם(משלי שכלי. בהיקש לו שמבררין מה דהיינו ְְִִַַָָָ

נו  ב [אות ] תמיד  הענין  ""מזה כמו זכר לשון  אם  נפעל . ּונכֹוחיםן טֹובים  ג)"דברי טו, (שמו״ב ְְִִֶָ

" השכלי . ההיקש מצד  ומוכרחים מוכחים  לומר  לּמביןרצה נכחים ט)"ּכּלם ח, בלשון(משלי או . ְִִֵַָֹֻ

" יעּולנקבה י)"נכחֹות כו, המעקש (ישעיה "509דהיינו המּוכחים . נכחֹותדברים לנ ּו תחזּו "לא ְְְֱִֵֶַַָָֹֹֹ

י) ל, "(שם והנפרד ה נכחה . ב[אות] """ לבֹואא, ת ּוכל לא יד)"ּונכחה נט, ע ׂשֹות"(ישעיה ידע ּו ולא  ְְְְֲַָָָָֹֹֹֹ

י)"נכחה  ג, "(עמוס ּתּוׁשיה כענין  ידיהם תעׂשינה יב)"ולא ה, ג(איוב ובא תי". ב [אות ] ""כ ואתו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹֹ

ונכחת טז)"ּכל כ, וא(בראשית [אות] ."" ואונכחתו לומר:"" ורצה עינים כסות  על מוסב  החבור ו ְַָֹֹ

מי לכל מנצח דבר כלומר נכחת , לך  הוא וגם עינים , כסות לך  הוא לאחיך  שנתתי כסף אלף

" משקל על הפועל שם  או תאר שם והוא עליך . ּבֹורחתשיפקפק ח)"אנכי טז, "(בראשית כפ ֹורחת, ְִַַַַָֹ

נצ ּה י)"עלתה מ, הכ(בראשית [אות ] פסוק בסוף שהוא קמוצה."ולפי  ף ְִָָָ

ג"" פעל  זה יכחכ  ומתנגדים  מתוכחים  כששנים  המתווכחים . ב' בין ההכרעה על "

ג ההכרעה על יפול  ביניהם  והכריע  השלישי  ובא ""לזה לשון "תוכחה כ כמו ׁשנינ ּו" ּבין  "ויֹוכיחּו ְְִֵֵ

לז) לא, "(בראשית בינינו. הדין  שיכריעו אמ ׁשדהיינו וּיֹוכח  אלהים מב)"ראה לא, הענין(שם מזה . ֱִֶַַָָָֹ

לבן -אדני" ה' א ׁשר-הכיח ליצחק... לעב ּד הכחּת כד)"את ּה מי(שם הנשים  בין הכרעה דהיינו ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

.507.277-286 עמ ' תשע"ו, שנת מהדורת 

"נוכח".508. מלת
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" ליצחק. ראויה רּביםהיותר לעּמים  ד)"והֹוכיח ב, "(ישעיה ריבם, בדברי למ ׁשמעשיכריע  ולא ְְְְְִִִִַַַַֹ

י ֹוכיח ג)"אזניו יא, "(שם י ֹוכיח. הלא ּגֹוים י)"היסר צד, .(תהלים ְֲֲִִִֵַַָָֹֹ

"מוכיח"" מ ֹוכיח, ּבינינּו יׁש לג)"לא ט, מ ֹוכיח"(איוב לאּיֹוב אין  יב)"והּנה לב, רצה (שם ְְִִִִֵֵֵֵֵַַֹ

" לשון  שנופל וכשם  אלוה. ובין  ביני  מכריע  מתנגדים ,תוכחה לומר  ב ' שבין דברים הויכוח על "

כשאחד למעשים, דברים בין  התנגדות על יפול כך פיו, בדברי סותר וזה פיו, בדברי  מקיים שזה

אדם בני למעשי  בדברים  המתנגד זה יקרא מעשהו. על  בדברים  מנגדו והשני  מעשה, עושה

""מוכיח" כמו יענּנה , אל ֹוּה ב)"מֹוכיח מ, מ ֹוכיח"(איוב לאיׁש להם  תהיה כו)"ולא ג, (יחזקאל ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

מּומ ֹו" לרׁשע  ז)"ּומֹוכיח ט, "(משלי חכם. יב)"מֹוכיח כה, "(שם שם  המוכיח ,510"חכם. על שב ְִִַַָָָָ

כתם . וחלי  זהב  כעדי  נאה הוא שומעת אזן על וכשמוכיח להוכיח. ויודע חכם  גופא ֲִשהמוכיח

יקׁשּון" ּבּׁשער כא)"ולּמֹוכיח  כט, מ ֹוכיח"(ישעיה ב ּׁשער  י)"ׂשנאּו ה, שם(עמוס רוב ענין  והוא ְְְִִַַַַַַַַַָֹ

כהוגן . שלא לעושה ומוסר חן בדברי התנגד מענין  כולם  משלי, שבספר תוכחה

" לשון  בשמוש הפרש "תוכחה שיש מלת  עם כשבא  בין בפעלים כשבא"את" לבין ,

למ לא ,"ב[אות] או המגונה המעשה זולתו עשה אם בדבר  מסופק עצמו כשהמוכיח והיינו ד.

" מלת עם יבוא  וענאתאז אשמת" בו יש אם ההתנצלות אל עצמו חבירו את  שמעמיד ינו

" כמו לא. או אבימלהגנות את  אברהם כה)"והֹוכח כא, למלך(בראשית לומר  המוסר מדרך  שאין  ְְֲִִֶֶֶַַָָ

" וכן לא. או כזאת עשה אם וספק, שאלה בדרך אם  כי  כהוגן  שלא  שעשה ודאי הֹוכחבדרך ֵַַ

עמית את  יז)"ּתֹוכיח יט, ולהטות(ויקרא מבוקשו להשיג רוצה המוכיח שאם  מלמדנו הכתוב  ֲִִֶֶַ

גנות במוחלט  לו נתברר כבר  כאילו ודאי  בדרך  עליו יבוא שלא לו מוטב  הטוב, אל ַחבריו

ע כי אלא"חבירו, עוד ולא ומרי. סרבנות  לידי  תביאנו הבושה ואותה חבירו; יתבייש כן י

וחקירה  ספק בדרך רק עליו שיבוא מוטב לכן הועיל. ללא חבירו שנאת לעצמו יגרום  שהמוכיח

אז  מגונה ההוא  שהמעשה וכשישמע  חבירו. יתבייש לא שאז לא, או פלוני כגנות עשה אם

ג יאהב  ששב  ואחר מגנותו. כשגנות"ישוב  אכן  הרע . מדרך  בדבריו שהטהו המוכיח  את  כ 

למ ב [אות ] תוכחה לשון  יבוא אז פקפוק מבלי מבורר  ""המעשה מּומ ֹוד לרׁשע  (משלי"ּומ ֹוכיח  ְִַָָ

ז) המוכיחיט, אין שאז כך. על ישובח או יגונה אם  חושש שאינו בפרסום רשעה עושה דהיינו

קשים בדברים פניו על יוכיחנו אבל  מפורסם, שגנותו אחר  ספק, בדרך  עליו לבוא  צריך 

מוכיח , של במומו פוסל  הרשע  שיהיה התולדה תהיה יוכיחנו, אופן שבאיזה אלא  לו. הראויים 

עיניך ' מבין קורה 'טול  לו אח511ויאמר  אמרֹו ענין  ח)כ "והוא  י ׂשנאּך,"(שם ּפן לץ ּתֹוכח  אל ְְִֵֶֶַַָָָ

ויאהבּך לחכם  את"הֹוכח שתעמיד  ספק, בדרך תוכיחנו אם אף שהלץ  להיפך , מהיפך  דהיינו . ְְֱֶֶַָָָָ

אע והחכם  ישנאך. הכי אפילו ההתנצלות , אל גופא  המובן"הלץ שהוא  ודאי  בדרך שתוכיחנו פ 

למ ""ב [אות ] תוכחה "לחכםד לשון שנופל וכשם תוכחתך. בשביל ירגז ולא  יאהבך  הכי  אפילו ,

על נופל כך בדברים, מוכיחנו וזה מגונה מעשה עושה שזה למעשים, דברים התנגדות  על 

החכם .510. את  המוכיח פירושו  אין זה בפסוק כלומר

ב .511. טז, ערכין 
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עושה  וזה מגונה, מעשה עושה זה עושה, וזה עושה שזה דהיינו למעשים . מעשים  התנגדות

" כמו המעשה. גנות  על הבא העונש אנ ׁשיםמעשה ּבׁשבט יד)"והכחּתיו ז, צרה "(שמו״ב יֹום  ְְְֲִִֵֶַָָָֹ

ג)"ותֹוכחה  יט, "(מל״ב רעים . מעשים של פורענות  ּתֹוכחדהיינו יט)"ּומׁשב ֹותיך ב, (ירמיה ְְְִִֵַָֻֻ

חמה " טו)"ּובתכחֹות  ה, יסדּתֹו"(יחזקאל להֹוכיח יב)"וצ ּור א, ת ֹוכיחני"(חבקוק ּבאּפ (תהילים"אל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹ

ב) מלכים"ו, עליהם  יד)"וּיֹוכח קה, ּבלאּמים"(שם ז)"ּתֹוכחֹות קמט, יהוה "(שם יאהב אׁשר את  ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

יב)"י ֹוכיח ג, הקב(משלי אין בודאי  דינא ,". בלא דינא עביד לא גם  וּתרן , הוא512ה שלרשע אלא ְִַַַָ

יד . על  יד על חובו ממנו וגובה הזה, בעולם יוכיח יאהב אשר  ואת  סאתו. שתתמלא עד ממתין 

" שמושי נמצא כאן  "תוכחה המתבאר שמות שישמשו אופנים על  ומשפט" ,"דין 

" כמו זה, עם זה מידיינים  שהבעלי-דינים  בעוד דין של ומתן המשא על העםלפעמים כל ְִַָָָויהי

י)"נדֹון יט, "(שמו״ב אויל, איׁש את נׁשּפט חכם  ט)"אי ׁש כט, כגון(משלי דין פסק על  ולפעמים . ְִִִִֶֶָָָָ

ודיני" מׁשּפטי ה)"ע ׂשית  ט, "(תהלים כמו העונש על ופעם  אנכי. דן יעבדּו יד)"אׁשר טו, (בראשית ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹ

ׁשפטים" יב)"אע ׂשה יב, ושופט .(שמות דיין וישפוט, ידין  ענין  שהוא השלישית ההכרעה על ופעם . ְֱִֶֶָ

" כמו המחשביי הויכוח  על רּוחיופעם  יד ֹון ג)"לא  ו "(בראשית ּבצדק , ּתבל  ט)"יׁשּפט ט, .(תהלים ְְִִֵֵֶֶָֹֹ

" לשון בעינו הוא עונש תוכחה כך ועל ההתנגדות, תכלית ועל בדברים , ההתנגדות  על "

ותוכחה. הוכחה וכוח  ענין שהוא המחשביי. נגוד ועל המתנגדים, בין  ההכרעה ועל  ההתנגדות,

" שרש ."סרועיין 

 חז שגדרו מה כפי משמשת מלה. א)ל". ט, דהא .(תענית אלא , דילמא, אי , לשונות, בד'

" בלשון השמוש הלא. אך , פן, אם, ""אםדהיינו, כמו מותנה, בלתי או מותנה א ׁש, תצא "ּכי ִֵֵֵ

ה) כב, "(שמות בתּולה , אי ׁש יפּתה טו)"וכי  כב, הכרח(שמות שאין יפתה, אם  תצא, אם  דהיינו . ְְְִִֶַָ

" פנים . כל על קצירשתצא ּתקצר יט)"ּכי  כד, "(דברים ,ּכרמ תבצר כא)"כי כד, בלתי(דברים הוא , ְְְְְְִִִִִַַֹ

פנים . כל  על ובוצר קוצר  יהיה שהרי מותנה

" ""דילמאבלשון ,ּבלבב תאמר יז)"ּכי  ז, "(דברים אלהיהם, את תעבד (שמות"ּכי ְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

לג) "כג, בלשון  והשמוש "אלא. או ""אך" אתכם, ה' מאהבת  ח)"ּכי  ז, "(דברים ּתהרסם, הרס "ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

כד) כג, "(שמות בלשון והשמוש ""דהא. טעם, נתינת  דהיינו ,אלהי ה'  יברכ כד)"ּכי יד, .(דברים ְְֱִֶֶָֹ

" לשון תולדות  בהן. כיוצא  תולדות  להן  ויש אבות , הן  השמוש אופני כשישמש "אםואלה הוא  ,

" ""אשרבלשון  כמו אּתה , עירם ּכי ל הּגיד  יא)"מי  ג, "(בראשית אתה. שעירם דהיינו וי ׁשמע, ְְִִִִִֵֵַַַָֹֹ

י ׂשראל בא ּכי א)"הּכנעני  כא, "(במדבר כמו כאשר  בלשון  או ישראל. שבא פרעה , ס ּוס בא "ּכי  ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

יט) טו, ג(שמות הלשונות  שאלה בא. כאשר  ""כלומר כמלת  בזמן  או באופן מותנים  וכמלת"אםכ ,

"כי" בלשון המשמש ."אם"

"ג"דהא שהוא לפעל הפעל סבת  כשיקדים  אלא", דהא, כענין טעם נתינת  כ 

" כמו הפעל אל הטעם  אּתה שמקדים ארּור זאת ע ׂשית  ּכי  הּנחש אל  יד)"ויאמר  ג, "(בראשית ּכי, ִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ב .512. ה, ברכות ע"פ מליצה
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האדמה  אר ּורה וכו' ותאכל  א ׁשּת לקֹול יז)"ׁשמע ּת ג, "(בראשית בלשון וישמש אם. שהוא"אף , ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹ

" מלשון ולשוןאםמורכב  דהא" """ כמו ערף, קׁשה עם  כי  בקרּבנ ּו אדני נא  ט)"ילך לד, ,(שמות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

" ערף. קשה הוא אם אף לומר  לרצה חטאתי ּכי נפ ׁשי ה)"רפאה מא, חטאתי(תהלים אם אף , ְְִִִַָָָָָ

" דלמא, ותולדות קיןלך . לבער יהיה אם  כב)"ּכי כד, "(במדבר אלא, ותולדת  ּבׂשר ֹו, רחץ אם  ּכי  ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ו)."ּבמים כב, "(ויקרא עניני ""כיויתר אם, ""וכי  בשרש מבואר ."אך, ִַַ

" בשרש מבואר ."כה מלה.

 מזה חלק עוד שאין  אחד בגדר כולו הדבר  מציאות שהוא הכלליות, על הנחתו שם .

בבחינת דבר על נאמר  שהׁשלמּות  לכלליות. ׁשלמּות שבין ההבדל  והוא  ההוא. לדבר חוץ ְְֵֵהדבר 

" יקרא  כלום  עוד מחוסר  ואינו דבר, של לענינו שצריך  מה הכל כאן כשיש ."שלםעצמו

עוד נשאר ולא  אחד  בגדר הכל כשיש ממנו שחוץ  מה אל  בבחינה דבר על  נאמר והכלליות

" לשון בגדר המציאות  זה על יפול לגדר, חוץ שאינו "כלדבר דבר  החסרון . היפך  הוא  הׁשלמּות .ְֵ

" יקרא  חסרון "שלםבעל או מדבר"תמים" ופרט  חלק שאיננו דבר פרטיות , הפך הוא  והכלליות  .ֵֶָ

" יחוס עליו יפול ""כלשני , כמו במציאות הכלליות על בין היחוס  זה ויפול כל. לי  י ׁש "וכי ְִִֶֹ

יא) לג, "(בראשית כמו ואפס  בהעדר הכלליות  על ּכלובין  אין  ג)"ולר ׁש יב, יחוס(שמו״ב יפול וכן . ְְֵֵֶָָֹ

"כל" שנעשה עד לאחת אחת המתלקט הכלליות על בין בבת"כל" המתגלה הכלליות על ובין ,

בם שהמדבר אלא אחת בבת  שיהיו אפשר שאי  דברים  על נאמר המתלקט  הכלליות  אחת .

כמו  שלם , ציור יחד מכולם  לעשות אחד בגדר כולם ומכניסם  כאחד במחשבתו אותם  מצייר

י ׁשּבת ּו" לא וקציר זרע הארץ  ימי ּכל כב)"ע ֹוד ח, שיהיו(בראשית אפשר אי  הארץ שימי  (בפעם, ְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ

וכןאחת) ישבתו. שלא בגדר  כולם ומכניסם במחשבתו יחד כוללם שהמדבר אלא  אחת ] [בבת 

האדמה " על חיים הם  אׁשר הימים י)"כל  ד, "(דברים חייו , ימי כל בֹו יט)"וקרא יז, וכיוצא(דברים , ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

עתידים וקצתם הוויים, קצתם  עברו, כבר קצתם  אך זמנם עבר לא שעדיין  זמניים  בדברים  בזה

כאן . לפניו כולם  כאילו אותם  ומשער במחשבתו יחד מקבצם  בם  שהמדבר  אלא להיות .

 כמו לפנינו, אחת  בפעם כולם שיהיו שאפשר  הדברים  על יפול אחת בת  של

צבאם" וכל והארץ א)"הׁשמים  ב, "(בראשית ּבם, רמׂש וכל לה)"י ּמים סט, "(תהלים תבל, י ֹוׁשבי  ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ארץ ג)"וׁשֹוכני  יח, מהם(ישעיה חלק עוד נשאר ולא  זמניים  דברים  של זמנם עבר  שכבר או , ְְֵֶָ

" כמו להיות  עתיד חישעדיין אׁשר  אדם ימי כל  ה)"ויהיּו ה, "(בראשית בקרית, הארון  שבת  ימי  כל ְְֲִֵֶַַָָָ

ע ֹולם"513,"יערים ימי ּכל וינ ׂשאם ט)"וינטלם סג, "(ישעיה יחוס  יאמר וכן בדרךכל. כשהדבור " ְְְְְֵֵֵַַַַָָ

" יקרא וזה ההוא , שבכלל הפרטיים החלקים  על מופרטכלל  "515(שפעציפיש)514,"כלל ָכלכמו

א ֹותם לּבם נדב אׁשר  ואּׁשה כט)"איׁש לה, באישים(שמות הכולל הכלל הוא הנדבה שפעל  , ְֲִִִֶַָָָָ

של כלליות בדרך  אלה על  לדבר וכשרצה המתנדבים. הפרטים  הם  ואשה ואיש המתנדבים,

כ 513. מקרא ב .אין ז, שמואל-א ועיין זה.

היד .514. בכתב הוא כך 

.515specific.
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" לשון  יאמר  הנדיבות  "כלפעל בלשון  ויתורגם מופרט" ""כלל ואשה , איש ""כל  וכן  מחמצת. ְֶֶַָּכל

תאכל ּו כ)"לא יב, "(שמות תאכל ּו, לא דם וכל  חלב יז)"ּכל ג, יאכלו (ויקרא שלא לומר רצה שאין  , ְֵֵֵֶָָָֹֹֹֹ

או  חמץ שהוא מה כל  יאכלו שלא לומר רצה אבל בעולם! שנמצא ודם  חלב  וכל  מחמצת כל

" וכן ודם . הקרבחלב  הקרב  כח)"ּכל יז, "(במדבר ב ּה, לאׁשמה יעׂשה אׁשר כו)"מּכל  ה, "(ויקרא כל, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

בא ׁש יב ֹוא א ׁשר כג)"דבר  לא, "(במדבר מרדכי, את רֹואה אני אׁשר  עת יג)"ּבכל ה, "(אסתר ע ֹוׂשי, ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עת בכל ג)"צדקה קו, .(תהלים ְְֵָָָ

"כל"" שם ""כליל, כמו ּתקטר, טו)"ּכליל ו, גל ,(ויקרא מן  גליל משקל  על שם-התאר , ְִָָָ

" שענין כולו. הדבר בכל וענין  גדר איזה מציאות  באיזה כלוענינו כולו הדבר מציאות על מורה "

ובענין ההוא. וענין  בגדר כולו שנמצא בבחינת  בעצמו הדבר על ההשקפה ותהיה וענין. גדר

כשיאמרכליל" כולו. הדבר על  הקפתו בבחינת  והענין הגדר  על  ההשקפה שכאן  להיפך, הדבר "

" משל ּתקטרבדרך טו)"ּכליל ו, על(ויקרא מתפשט שיהיה ההקטרה ענין על הדבור השקפת  ְִָָָ

" אמר ואילו נשוא. והמנחה נושא, ההקטרה האופן שבזה כולה. תקטרהמנחה המנחה "כל

ואע נשוא. וההקטרה נושא , המנחה והיתה כולה, נקטרת שתהיה המנחה על  ההשקפה פ"היתה

מקום מכל כולו, הדבר בכל הגדר הקפת לבין  בגדר, כולו הדבר הכנסת בין הפרש אין שבעצם

לומר רצה בגדר, הדבר הכנסת  על ההקפד ולפעמים בדבר, הגדר הקפת  על ההקפד  לפעמים

דבר . באיזה שיקיף הגדר על מקפיד ולפעמים גדר , באיזה שיהיה הדבר על מקפיד לפעמים 

" "כלילשם  כמו בדבר  המקיף הגדר שיזכיר  מבלי במוכרת לפעמים לא" ּתהיה ְִִֶָֹּכליל

טז)"תאכל ו, "(ויקרא בהקטרה. כליל לומר מזּבחרצה על י)"וכליל  לג, כליל(דברים פירוש ְְְִִֵֵֶַָָ

" וכליללאשים. כא)"ע ֹולה נא, "(תהלים ובסמיכות ּתכלת. לא)"ּכליל כח, שיהיה (שמות לומר  רצה ְְְִִֵֶָָ

התכלת "ענין תכלת. שאינו דבר עמו יהיה שלא בכולו הּׁשמימה מתפשט העיר  (שופטים"כליל ְְִִַָָָָ

מ) "כ, בעיר. המקפת  הכללית יפיהצורה יב)"ּוכליל  כח, כענין(יחזקאל בכולו מתפשט  שהיופי  ְִִֹ

רעיתי" יפה  ז)"ּכּול ד, השירים "(שיר שמלת ו כולךאלא נושא, וביפה "" נשוא. יופי"" יופי"כליל , ְִֵַָָָ

" והנקבה נשוא. וכליל יפינושא , טו)"ּכלילת  ב, מ(איכה וב [אות ] ."" מפעל יפים נ,"מכלל (תהלים ְְִִִִַַֹֹ

"ב) שענין  בעיר להמצא שאפשר יופי  מיני  בכל  משופעת  ועניןכלילפירוש יפה, כולו שהדבר "

גמכלל" וימצא  בו. מצויים  יופי  מיני שכל """ כמו המקיף הענין  הזכיר בלי מוכרת ְֵֻלבׁשיכ

יב)"מכלֹול כג, והדור .(יחזקאל יופי  מיני בכל משופעים  מלבושים לומר רצה ְִ

"יפי ד)"ּכללּו כז, "(יחזקאל שם  הענינים ומאלה ""כלה . ּכּלה , על  חתן "ּומׂשֹוׂש ְְְֵַַָָָָָ

ה) סב, "(ישעיה תקרא בעיניכלה . שתיטיב  כדי והדור עדי מיני  בכל עצמה שמכללת  שם על  "ֲִ

כמ ""החתן כליה ש ּתע ּדה י)"וכּכּלה סא, ּכּכּלה "(ישעיה יח)"ּותקּׁשרים מט, "(שם ואומר  אהבת. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ב)"ּכלּולתי ב, בעת(ירמיה הנחת(שכללת)דהיינו אין זה שלפי  ככלה, יופי מיני  כל [שכוללת] ְִָֹ

" מיניכלה שם בכל עצמה את  לכלכל ביותר  צריכה היא  שאז ארוסה עדיין  כשהיא זמן  על רק "

שם על שנישאת , לאחר אף  תמיד כך אותה לקרוא מזה שהועתק אלא החתן. בעיני  ונוי יופי

שעשה  הבעל שבבחינת  אלא בה. המבוקש העיקרי  הענין שהוא  ביופי  כלולה אחת  פעם שהיתה

ע נעתק ממנה, נעתק הנישואין  מעשה ""בה שם  ממנה המעשה זה "כלה י  ותקרא אחראשתו " "
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מעשה, שום ובינה ביניהם נעשה שלא בעל של אבותיו בבחינת  אמנם  כלה. לו שנקראה

" אצלם להקרא  "כלה נשארה כגון מקדם. כמו ימיה כל תמיד כּלת ֹו" ׂשרי  לא)"ואת  יא, ,(בראשית ְֶַַָָ

ּכּלת ֹו" יא)"לּתמר לח, "(בראשית ּכּלתּך, טו)"ערות  יח, "(ויקרא ּכּלת ּה, כב)"רּות ב, .(רות ְְְֶַַַַָָָָָָ

"כל" פעל המזונות"כלכל" כל הספקת  על  יאמר  הצורך. כל  הספקת על המורה ,

" האדם לחיי ׁשםהצריכות   את יא)"וכלּכלּתי  מה, טּפכם"(בראשית ואת אתכם נ,"אכלּכל (שם ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּמל"כא) את  כלּכל  לג)"והּוא יט, "(שמו״ב וכן  ביתו. צורכי כל את  ׁשנה שהספיק וארּבעים  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ

כא)"ּכלּכל ּתם ט, "(נחמיה הענין  מזה והשם  ""מכלת. לבית ֹו, כה)"מּכלת ה, כלכול(מל״א דהיינו ְְְִֵֶַַָֹ

" הענין מזה וכן וכלּכל ּוהבית . כז)"הת ּפקד ּו כ, המזונות(מל״א מיני  כל להם  שהכינו לומר רצה ְְְְְָָָ

צרכים , ושאר מכלי-זין  המלחמה צורכי בכל מוספק עצמו את שעשו או הצבא, לאנשי הצריכים

צורכי כל הספקת על יאמר וכן  למלחמה. הצריכים  האנשים  במספר מלאים  עצמן  שעשו או

" יכלּכלהּוהדירה. לא הּׁשמים  ּוׁשמי  ה)"הּׁשמים ב, הספקת(דהי״ב על ויאמר  כולו. להחזיק דהיינו ְְְְִִֵַַַַַָָֹֻ

" למעשה הצריך  הכשרון צורכי ּבמׁשּפטכל ּדבריו ה)"יכל ּכל קיב, העצמיי(תהלים ההספק ועל  . ְְְְְִֵַָָָ

" מן  נגזר לענינו שצריך  מה בכל בעצמו מוספק הדבר "כלשיהיה שם  ו "יכל" וישמש "יכלת", .

" יקרא  לפעול היכולת  הפעולה. לקבל היכולת  ועל  לפעול היכולת  על הענינים , ,"יכוללשני

" יקרא לקבל ""יכילוהיכולת  פעל העבריכול. על  פיעל. ובתולדת  הקל בבנין אם  כי נמצא לא "

" הקל בבנין יחּדו הוא ל ׁשבת  יכל ּו ו)"ולא  יג, "(בראשית מ ֹועד, אהל אל לבֹוא  מׁשה יכל  "ולא ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ

לה) מ, "(שמות הדגוש בבנין  הוא  העתיד ועל אי ׁש. י ּוכל אם  טז)"אׁשר יג, "(בראשית אּוכל, לא ֲִִֶַַֹ

דבר כב)"לע ׂשֹות יט, "(שם ,אלי ּדּבר  נּוכל נ)"לא כד, "(בראשית להתעלם, תּוכל כב,"לא  (דברים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

גג) שמשמש במקומות זולת ."" עבר בלשון וּתּוכלכ  אנׁשים ועם אלהים  עם ׂשרית  (בראשית"ּכי  ְֱֲִִִִִִַָָָָֹ

כח) גלב, שהוא ואפשר ע". לומר רצה עתיד  שתהיה "כ ביכולת  באת  אלהים  עם  ששרית  זה י 

ג לנצח ""יוכל  וכן להבא. להֹוריׁשם(יכלּו)לא-יוכלוכ סג)"בני -יהּודה טו, שגם(יהושע לומר  רצה ְְְְִֵָָָֹֹ

" וכן  להורישם . יכולין אינן  עדיין הספר כתיבת בשעת  וּתּוכלעכשיו ז)"חזקּתני כ, ולא"(ירמיה ְְֲִַַַָֹ

לׂשאת עֹוד  ה' כב)"יּוכל מד, שאין(שם עתיד לשון העוברים  על גם נופל ית ' הבורא  פעולת  שעל  ֵַָ

" פעל ויאמר הזמן . תחת  נופל אינו יתברך הבורא  אבל בנברא אם כי הזמן גיכולשינוי על"" כ

" כמו לפעול  ל ֹוההכנה יכֹול  לא כו)"ּכי  לב, "(בראשית כמו הפעולה הׁשלמת על גם גם. אחתי עם ְֲִִִַַַָָֹֹ

ח)"יכל ּתי ל, "(בראשית יכל ּתיו , איבי  יאמר ה)"ּפן  יג, ׁשלמ"(תהלים אנׁשי  ל כב)"ויכלּו לח, .(ירמיה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

" הפעל ה'ותאר  יכלת  כח)"מּבלי ט, .(דברים ְְִִֶֹ

" לקבל, היכולת על  המורה יכיליכיל ּבת  כו)"אלּפים  ז, "(מל״א את, מהכיל  קטן ְִִִֵֶַַַָָָֹ

סד)"העלה  ח, הּמים"(שם יכלּו לא  יג)"א ׁשר ב, זעמ ֹו"(ירמיה גֹוים יכל ּו י)"ולא י, שלא(שם דהיינו ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹֹ

" מענין  הכפל ופעל זעמו. לשאת  יכולת  בהם  ""יכיליהיה ּכלכל, ט)"ונלאיתי כ, מכלּכל"(שם ּומי  ְְְְְִִִֵֵֵַַ

ּבֹוא ֹו יֹום  ב)"את ג, "(מלאכי היוצא - ו[פעל ] עומד. פעל ׂשיבתוהוא את טו)"ּולכלּכל ד, (רות ְְֵֵֵֶֶַָ

" וכן  למשא. לך  יהיה ולא אותו לשאת  יוכל שתהיה ׂשיבת את שיעשה יכלּכלכלומר  אי ׁש רּוח  ְְְִֵֵַַָ

יד)"מחלהּו יח, היסורין(משלי את  לסבול סבלן, אותו עושה אדם של הצלולה הדעה לומר  רצה ֲֵַ

ג שזה ואפשר ""בקל. כמו מזונות  של  כלכול ענין ׁשםכ אֹות יא)"וכלּכל ּתי  מה, "(בראשית וכלּכל ּו, ְְְְְְְִִִַָ



שרשים - שלמה חשק  274

המל ז)"את  ד, "(מל״א ּומים, לחם ד)"וכלּכלם יח, אותם(מל״א והחזיק שהכיל  יכיל, מלשון כולם ְְְִִֶֶֶֶֶַָָ

" הפעלים ומשני  צורכם . משא ו יכולוסבל  "יכיל"" שם גזרת  ""כלי" מפעל עליכיל. המורה "

" שם נגזר לקבל כמו כליהיכולת בו, שנותנים  מה להכיל  קבול בית  לו שיש דבר  לקבל  העשוי  "

חר ׂש" לג)"ּכלי  יא, "(ויקרא נחׁשת, כא)"ּבכלי ו, "(ויקרא ּפתּוח, טו)"ּכלי  יט, "(במדבר י ֹוצר, "ּכלי  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹ

כח) יז, "(שמו״ב ב)"ּובכלי-גמא, יח, רקים"(ישעיה ג)"ּכלים ד, .(מל״ב ְִִִֵֵֵֶֹ

"יכול" גזרת לפעול, היכולת  על המורה "כלי" כמו דבר לפעול העשוי חמס" ְֵָָּכלי 

ה)"מכרֹותיהם מט, "(בראשית הּכהּו, ּברזל טז)"ּבכלי לה, "(במדבר יד, עץ יח)"ּבכלי  לה, ,(במדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

א ּׁשה " על גבר ה)"כלי  כב, "(דברים מלחמה , יא)"כלי יח, "(שופטים כליו , נד)"נֹוׂשא ט, ,(שופטים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

כליה " ּתעדה י)"ּוכּכּלה סא, חז (ישעיה ובלשון  ."" סל  מין  יקרא  ""כלכלה ל והאבן, וכלכלה ְֲֵֶֶַַָָ

ב)"בתוכה  קמא, "(שבת מענין  שהוא ואפשר המחזיק. כלי  ליתןכלכולמלשון מיוחד סל והיינו "

ומזונות . פירות  בו

" כלי הארץמן עפר ּבּׁשלׁש יב)"וכל מ, "(ישעיה הנקרא בכלי שמדד ,"שליש דהיינו ְֲִֶַַָָָָ

" כענין הארץ , עפר  בו למדוד כלי השליש מן תע ֹוללשעשה י)"לא  יט, "(ויקרא תזמֹור, (שם"לא ְְִֵֹֹ

ד) "כה, לחם, את תלחם  ו)"אל כג, "516.(משלי "כליומגזרת שם ""כליות" הּכליֹות, ׁשּתי  "ואת  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

יג) כט, ולהוציאו (שמות הדם מן  הנפרש מלח  מי לקבל העשוי שבכליות, הכליי  החלל שם על ,

" יקראו חלולים ב ' שהם שם ועל השתן . מעבר דרך  רבים .כליותלחוץ  לשון  "

" גכלישמגזרת  """ שם  "ּכלאכ כמו האסורין בית  להוראת  הּכלא" כב,"ּבית (מל״א ֵֶֶֶֶַ

ותופסכז) חובש האסורים  בית  כך כדרכו, ליזל יוכל  שלא המשקה את  תופס שהכלי שכמו .

ג שהוא  הסהר  בית וכענין אדם. בני כשאר והנה הנה ללכת  יוכלו שלא האסורים  לשון"את כ

""כלי" כמו הּסהר, אּגן  ג)"ׁשרר ז, "(שה״ש ששם יותר [נראה] אבל  "ּכלא. מלשון כמו כליה " " ְֵֶֶַַַַַָ

" מגזרת  ועוד בסמוך. "יכילשיתבאר שם  ""מיכל" הּמים. כ)"מיכל יז, בקרקע(שמו״ב חפירה והוא ִִַַָ

" כענין הצורך  לעת  הגשמים מי להכיל הּמיםהעשוי  יכלּו לא אׁשר נ ׁשּברים יג)"ּבארת ב, .(ירמיה ְֲִִִִֶַָָָֹֹֹ

" "כלמגזרת  שם  ""היכל" הּבית, ג)"היכל ו, "(מל״א ולּדביר, ה)"להיכל ו, "(מל״א ּבהיכל, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

כ)"קד ׁשֹו ב, "(חבקוק ,מל ז)"ּבהיכל לט, פני(ישעיה על ההולך  הכולל החדר והוא כלליות  מענין  ְְֵֶֶָָ

גדול אחד  חדר פניהם  ועל קטנים, חדרים חדרים  החשובים  בבתי  שהוא כמו הבית . רוחב כל

" מענין  שהוא לומר  וקרוב  הקטנים . מן  אחד  לכל באים וממנו כולם, פני  על "יכילהמתפשט

" ושם  אחד. והטעם  ביותר , גדול שהוא לפי  הרבה מחזיק שההיכל עלתכלתוהיינו המורה "

" כמו צבע  מין  תכלתאיזה לז)"פתיל כח, ג(שמות נראה ,"" מגזרת שהוא ו כלכ  מין"יכיל"" והיינו ,

לפרחים להם שיש כמו צבע  הנראה כפי  והוא אותן. ומחזקת צבעים הרבה כוללת  צבע 

ולובן . ושחרות, ירוק אדום כולל הצבע שזה האביב, בימי  הנמצאים  הקטנים

לחם .516. זמורות, עוללות , עצם, בשם מהשימוש  למדנו הפעל אלו, דוגמאות  בשלוש
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"כל" בפעלים  ""כלה " ששם  למעלה בארנו וכבר בישותכל. הכללות על  פעם מורה "

" כלכמו לי  יא)"י ׁש לג, "(בראשית כמו בהעדר הכללות על ופעם  מאּומה , ּכל  כג)"את  לט, .(בראשית ְְִֵֵֶֶָָֹ

" ענין  שהוא המציאות, אל כולו הדבר הבאת על מורה לפעמים  ממנו הפעל  ולפעמים"כלותכך  .

" מלשון כליה. ענין  שהוא ואפס ההעדר אל כולו הדבר  הבאת  על והשלמה כלותמורה " ְֵֶ

" והארץבמציאות הׁשמים  א)"ויכל ּו ב, נשאר(בראשית לא המציאות , אל  כולם שבאו דהיינו , ְְִֶַַַָָָֻ

" נעדר. מהם  הׁשביעיחלק ּבי ֹום אלהים  ב)"ויכל ב, "(שם מלמעלה , תכלנה אמה ו,"ואל (בראשית ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

"טז) ל ׁשּתת, ּכּלּו אם עד אׁשאב לגמ ּלי ּגם  וּתאמר להׁשקתֹו יט)"וּתכל כד, כל(בראשית ששתו ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

" הׂשבעצורכן . ׁשני  נג)"וּתכלינה מא, "(בראשית ּכּלה , יב)"ּובקּטן  מד, "(בראשית מע ׂשיכ, (שמות"םּכּלּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

יג) "ה, לל ּבן, חקכם כּליתם  יד)"לא ה, "(שמות המקרה ושם  הגבול"תכלית. על מורה והוא , ְְִִִֶֶָֹֹ

" כמו כלום , אחריו עוד  שאין הנמצא , הדבר  של אלי ׁשיבהאחרון ּבית ּתכלית כא)"ועד  ג, (נחמיה ְְְִִֵֶַַָ

" כולו. אלישיב  בית מקום  ּתמצאדהיינו ׁשּדי  ּתכלית עד ז)"אם יא, "(איוב עם. אֹור ּתכלית  עד ְְְִִִִִַַַַַַָ

י)"חׁש כו, "(שם מתחיל. והחשך  ּכלה האור  שבו הגבול  חֹוקרכלומר הּוא  ּתכלית  כח,"ּולכל (שם ְְִֵֶֶַָָֹ

"ג) ׂשנאתים. ׂשנאה כב)"ּתכלית קלט, מדת(תהלים של  האחרון הקצה עד מתפשטת שנאה פירוש ְְְִִִֵַָ

תי [אות ] ובלי ""השנאה. קץו ראיתי ּתכלה צו)"לכל קיט, מה (תהלים כל  ופירושו הנסיון . שם  ְְִִִֵָָָ

מאֹוד  מצות רחבה " אבל  קצו. וראיתי  השגתי  תכליתו, עד דבר להשיג שאין(שם)"שחפצתי  ְְְְִָָָ

" בין וההבדל  תכליתה. עד  ""תכליתלבוא ו קץ, "סוף"" בשרש מבואר ."סף"

" פעל והשלמה ""נכלכלות להמית ֹו, את ֹו יח)"וּיתנּכל ּו לז, אׁשר"(בראשית ּבנכליהם  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַֹ

לכם יח)"נ ּכלּו כה, ּבעבדיו "(במדבר כה)"להתנּכל  קה, של(תהלים ומתן  המשא השלמת והוא ְְְֲִִֵֶַַָָָ

מיד בדעתו מוסכם  אדם אין  רע  דבר שלעשות  רע . דבר לעשות  המוחלטת הסכמה מחשבה;

ואח לא . או לעשותו אם תחילה ונותן נושא אבל  אחת, ועדיין"בבת  לעשותו בליבו גומר  כ

מוחלט במוסכם כשגמר אולם  המעשה. עליו רע כי  בפועל, לעשותו אם  קצת  מהסס ליבו

" נקרא זהו "נוכללעשותו כענין גמורה. והשלמה כלות לשון ונחרצה " כב)"כלה כח, .(ישעיה ְֱֶָָָָ

" "כלה ומענין מלשון ""כליה " ּכלה , ע ׂשּו אלי  כא)"הּבאה יח, החמת"(בראשית מן  הּמים "וּיכלּו ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

טו) כא, הארץ"(שם את  הרעב ל)"וכ ּלה מא, "(בראשית לכּלתם, געלּתים  מד)"ולא כו, לא"(ויקרא ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

מהר ּכּלתם  כב)"ת ּוכל ז, "(דברים ושם -התאר עינים. סה)"וכליֹון  כח, עינים ,(שם של כליה דהיינו ְְִִֵֵַַַַָֹ

חוש  ומכלה מפסיד המרובה ההסתכלות  כי באה. שאינה הישועה אל  התמידי  להסתכלות כנוי 

" נקרא  לפיכך עיניםהראיה, ""כליון והפעל  עינים. טז)"מכ ּלֹות כו, וכלֹות"(ויקרא ראֹות   ועיני ְְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל-הּיֹום לב)"אליהם כח, "(דברים לאלהיוכן מיחל עיני  ד)"ּכלּו סט, ג(תהלים ויאמר כליון". על כ  ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

" לשבח, לאמרתעינים עיני  פב)"ּכל ּו קיט, לי ׁשּועת"(שם ּכלּו קכג)"עיני  שם, כלומר(שם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

כליון על  יפול וכן יבוא. מתי תמיד  ומצפה ממנו נואש שאינו טוב  לדבר  מרובה הסתכלות

" כמו ביאתו הממשיך טוב  לדבר כשתשתוקק נפׁשיהנפש ּכלתה וגם ג)"נכספה פד, (תהלים ְְְְְִִַַָָָ

נפׁשי"  לתׁשּועת פא)"ּכלתה קיט, רּוחי"(שם ז)"ּכלתה קמג, .(שם ְְְְְִִִַָָָָָ

" כלה" פעל  הכליון, על המורה הדבראכל" כליון  שהאכילה האכילה, להוראת  "

ע הן  בהעדר, כולו ""והבאתו כמו האכילה כלי ויׁשּתי לד)"ויאכל כה, ע(בראשית הן  אחר", דבר  י  ְֵֵֶַַַֹ
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" כמו הדבר את ומכלה חרבהמפסיד מ)"אכלני לא, "(בראשית גדי ׁש. ה)"ונאכל כב, "(שמות ּכא ׁש, ְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹ

יז)"אכלת כד, י ֹוׁשביה "(שמות אכלת  לב)"ארץ יג, בׂשר ֹו"(במדבר חצי יב)"וּיאכל  יב, ובלי(במדבר . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

אל ""[אות ] לבית ֹוף כה)"מ ּכלת  ה, מהּנה "(מל״א אּתיקים  יֹוכל ּו ה)"ּכי מב, דהיינו (יחזקאל ְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

ג ויאמר הרוחב. את וממעטות ""שאוכלות  כמו העכול על  ּברק כ למען להכיל כא,"מר ּוטה (שם ְְְִַַָָָָ

אוכליןלג) בו שחותכין  הסכין  ויקרא  שתאכל. מה רבוי  לעכל יכולה שתהיה ׁשחּוזה ְָכלומר

הּמאכלת"מאכלת" ואת  האׁש את  ו)", כב, הּמאכלת"(בראשית את  כט)"וּיּקח יט, .(שופטים ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

" "כלה מענין פעל באלכלא" ועצרה "" עכוב  ענין  והוא מעיקרו הכליה על  המורה ף 

" כמו הפועל אל  מלבוא וכלוי מעוכב יכלה שהדבר לא  קברֹו ו)"את  כג, לא"(בראשית ׂשפתי ְְְִִֶֶַָֹֹ

מ ּמּני  רחמי תכלא לא י-יב)"אכלא... מ, רגלי"(תהלים קא)"ּכלאתי קיט, "(שם הרּוח. את  "לכלֹוא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ח) ח, ּתכלאי"(קהלת אל  ו)"ּולתימן  מג, "(ישעיה ובנפעל הּגׁשם. ג)"וּיּכלא  ח, העם"(בראשית וּיּכלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ו)"מהביא לו, רּבים"(שמות מים טו)"וּיּכלאּו לא, "(יחזקאל ושם-התאר  ""כילי. יאמר, לא  ּולכילי ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

רעים ּכליו וכלי, ה-ז)"ׁשֹוע ... לב, מלהוציאם(ישעיה מעותיו שמעכב  העצרן  הקמצן והוא  ְִֵֵַַָָ

" שם  הענין  מזה וכן  הבריות . בין  כלויכלאולהביאם  בו שהנמצא האסורים, בית להוראת "

" כמו בחוץ מהתהלך  הּכלאומבוטל כז)"ּבית  כב, חׁש"(מל״א י ֹוׁשבי  ּכלא ז)"מּבית  מב, .(תהלים ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ

" ּכלאםוהפעל  מ ׁשה כח)"אדני  יא, אצא"(במדבר ולא  ט)"ּכלא, פח, הּמּטרה "(תהלים ּבחצר "כלּוא  ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֻ

ב) לב, "(ירמיה שם  הענין מזה וכן ""כלאים. ּכלאים, תזרע לא  ׂשד ּכלאים , תרּביע  לא  ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֹּבהמּת

עלי יעלה לא ׁשעטנז ּכלאים  יט)"ּובגד יט, שע(ויקרא מינו. בשאינו מין  התערבות  והוא י". ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

שהוא למינו, הראוי  תשמיש מלעשות ומבוטל כלוא הוא מינו בשאינו הדבר התערבות

מין התערבות שפעל אלא  ההתבטלות  זה משום איסור ואין ברייתו. מתחילת  בו המבוקש

" יקרא גופא מינו הן"כלאיםבשאינו צמחים , הן  חיים , בעלי  הן מינו. בשאינו מין תערובת כל  ,

" נקרא  מתכות מיני הן  תבשילין , מלעשותכלאיםמיני מבוטלים המעורבים שהדברים  מצד "

בהמה, כלאי והם אסרה, שהתורה התערבות  מיני  ג' שיש אלא למינם. הראוי  התשמיש עוד 

" מלת ונקודה בגדים. וכלאי זרעים , עלכלאיםכלאי  ורגלים, ידים  כמו הזוג שמות  כנקודות  "

הפחות . לכל מינים ב ' תערובת שם

" שם כלא ""מכלאמענין  כמו הבהמות, דיר להוראת ע ּתּודים,  ט)"מ ּמכלאתי נ, (תהלים ְְְִִִִֶַָֹ

צאן" ע)"מּמכלאת עח, צאן"(שם מ ּמכלה יז)"ּגזר  ג, שהצאן(חבקוק המקום והיינו כלא מלשון  ְְְִִִִַָָֹֹֹ

" ששם  פרשנו ולמעלה האסורים . בית  לשון  כלא  וכענין  ולברוח, מלהתפזר שם "כלאכלואים

יותר . לנו נראה [וזה] ועצרה, עכוב מענין  שהוא  האחרון פרושנו אבל כלי , מענין 

" במקרא, אחת  פעם  אם  כי  נמצא ולא ב ׂשריפעל ,  ל ב)"ּכמּה סג, מורה (תהלים והוא ְְִַָָ

הענין שמזה ואפשר הבשר . אל נסמך שלפיכך  רוחניית ולא ב ׂשריית תאוה מין על  ענינו ָלפי 

" ""כימה שם וכימה , ט)"ּכסיל ט, אצל(איוב הנקרא התאוה על הממונה הכוכב  והוא  ְְִִָ

"517.(פענוס)האצטגנינים ּכימה ואומר מעדּנֹות לא)"התקּׁשר לח, התאוה (שם עדוני כלומר ְֲֲִֵַַַַַַָָ

.517Venus.
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הנו  [אות] ובתוספת כימה, בממשלת ""הנקשרים  שם ""כמןן הּזהב, מג)"ּבמכמּני  יא, (דניאל ְְִֵַַָָ

" מין  שם  וכן  אליהם . שמתאוין  זהב אוצרות  ""כמןדהיינו זרע , מין יזרק , כה)"וכּמן כח, (ישעיה ְְִַֹֹ

זרע מין חריף .518(קיממל)והוא שהוא לפי  המאכל  תאות  שמעורר שם  על ַידוע 

" נוכחים, רבים  לסימן השימוש פעלכםאותיות ראשיכם , לכם, הרכבה "אתכם, והוא .

כ ""מ[אות] היחיד  נוכח  פעלךף ראשך , לך, מ"אותך , ו[אות] ,"" הרבים  סימן ידים ,ם ראשים,

נוכחים ."פעלים רבים  דהיינו הריבוי, נוכחיות  ההרכבה מזאת  שהיוצא  ,

 שאינו והרגל  הבסיס והוא וקבוע , חזק עומד  הכלי  שעליו הכלי חלק על הונח  שם. ֶֶ

" כמו הראוי ענינו על וחזק ישר שיעמוד  דבר עליו להעמיד עשוי  אבל הדבר נחׁשתמגוף  ְִֶֹּכּיֹור

נחׁשת יח)"וכּנֹו ל, "(שמות הכיור. עליו להושיב הבסיס הוא הּכן  עגל. ּופיה ּכן ... ועל -הׁשלּבים  ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹ

כן כט-לא)"מעׂשה ז, ּכּנֹו"(מל״א ׁשרׁשיה מּנצר ז)"ועמד יא, "(דניאל כנו. על לומר אׁשררצה וכּנה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימינ טז)"נטעה פ, "(תהלים משקל על הנקבה זכה תאר עומדת"דקה, שהיתה אותה ופירושו . ְְִֶָָ

" עיונית  ובבחינה וכסוחה. באש שרופה ימינך  נטעה אשר שלה כן  ּכּנעל  על  בראשית"והׁשיב) ְֲִֶַַַ

יג) "מ, וכן עליה. אדם של ומושב  מעמד  שעיקר תכונה ּכּנֹודהיינו על כ)"ועמד  יא, ושם(דניאל . ְַַַָ

" המופשט "מכוןהמקרה משקל על ""מקום" .לׁשב ּת יז)"מכֹון טו, מכֹונ ֹו"(שמות על "להעמידֹו ְְְְְֲִִַַָ

סח) ב, "(עזרא ובסמיכות  .לׁשב ּת לט)"מכֹון ח, "(מל״א הר-צ ּיֹון, ה)"מכֹון  ד, והנקבה (ישעיה . ְְְְְִִַ

"מכֹונה " והרבוי  ""מכונות" הּמכֹונה . אר הּמכנֹות ... את כז)"וּיע ׂש ז, ב[אות](מל״א ושם -התאר . ְְְֶֶַַַַַָָֹֹ

האמנתי"נו  נפעל ""נכון"519ו "ן  משקל  על  ""נבון, הּדבר. נכֹון  לב)"ּכי מא, לומר(בראשית רצה ִַָָָ

" וקיים. חזק עליו שעומד  ובסיס ּכן  לו ּכןשיש לע ׂשֹות  נכ ֹון כב)"לא ח, לו (שמות שאין דהיינו ֲֵַַָֹ

" והראוי . ובסיס -האמת הּדבריסוד  נכֹון  אמת טו)"והּנה יג, עליהם"(דברים נכֹון  הּבית "אׁשר ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כו) טז, "(שופטים מאז ,  ּכסא ב)"נכֹון  צג, ה'"(תהלים ּבית  הר יהיה ב)"נכֹון ב, והנקבה (ישעיה . ְְֲִִֵֵֶַָָָ

""נכונה " ׁשלמה , ביד מו)"נכֹונה ב, נכֹונה "(מל״א ּבפיהּו י)"אין ה, אלי"(תהלים דּברּתם  לא ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ

ז)"נכֹונה  מב, האמת .(איוב בסיס על קבועה הגדה כלומר ְָ

" "כןמן ""כנן" ות ּכֹונן, כז)"ּתּבנה כא, כנה.(במדבר על מתוקנת שתהיה לומר רצה ְִִֵֶָ

"ויכננ עׂש ו)"הּוא  לב, ממלכּתֹו"(דברים ּכסא את יג)"וכננ ּתי  ז, מאד"(שמו״ב מלכת ֹו (מל״א"וּתּכן  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹֹֻ

יב) עּמֹו"ב, ּתּכֹון  ידי כב)"אף פט, ע ֹולם"(תהלים י ּכֹון לח)"ּכירח  פט, ּתבל"(תהלים ּתּכֹון  אף ְִִִִִֵֵֵַַַָָָ

א)"ּבל-ּתּמֹוט צג, מן(שם לעשות הלשון  מניח  שרצה לפי  והטעם בהפעיל, השם  מזה נמצא ולא . ִַ

ג שהוא הכנה, ללשון  הוראה כשיבוא ."ההפעיל קיום  לו שיהיה כדי העתיד לדבר בסיס עשית ַכ

" והכןכמו טבח טז)"ּוטבח מג, את-הּמנחה "(בראשית כה)"וּיכינּו מג, ּבזה "(בראשית לי  (במדבר"והכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

א) הּדר"כג, ל ג)"ּתכין  יט, צידה "(דברים לכם יא)"הכינּו א, ּבכח ֹו"(יהושע הרים  (תהלים"מכין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ז) וׁשמ ׁש"סה, מאֹור הכינֹות טז)"אּתה עד, לעּמֹו"(שם ׁשאר יכין  כ)"אם  עח, לארץ"(שם המכין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ח)"מטר קמז, "(תהלים למרדכי, הכין י)"אׁשר ז, "(אסתר ובהופעל  מהפעיל. כולם ּבחסד, והּוכן  ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

הקורנית .518. מעלי  המופק ֲֵֵתבלין
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ה)"ּכּסא טז, הוא"(ישעיה "(היא)ּגם  הּוכן  לג)לּמל ל, ג(שם הכנה מענין ושם-התאר ב[אות]". כ ִִֵֶֶַַָ

האמנתי"נו  נפעל הּׁשליׁשי"520ו "ן לּיֹום נכנים יא)"והי ּו יט, לּבקר"(שמות נכֹון  ב)"והיה לד, (שם ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

רגל" למֹועדי  ה)"נכֹון  יב, .(איוב ְֲֵֶָָ

" דבר  איזה בהם שיתהווה שמוכן  והמקום הזמן  נקודת ""נכוןיקרא  כמו אלי, ְְֵֶַַוׁשב ּתם 

נכֹון כג)"אל כג, "(שמו״א ההודעה. שם  לקבל  לי המוכן המקום  אל  נכֹוןכלומר אל ׁשאּול בא "ּכי ִֶֶָָָָ

ד) כו, "(שם מצא ֹו, נכֹון  ג)"ּכׁשחר  ו, ובסמיכות(הושע אליו. עצמן  מכינין שהכל  כשחר  כלומר  ְַַָָֹ

הּיֹום" נכֹון יח)"עד ד, לבוא .(משלי שקרוב היום  על  עצמם  את מכינים  שהכל העת  עד דהיינו ְַַ

ג והכנה, כן  ""מענין  שם תיתכןכ ה[אות] בתוספת הרוחניי"" הבסיס  על מורה והוא ו.

המתאחר  המעשה נוסד  שעליו והוא לעשיה, הקודם  בזה,521.(פאסטולאט)המחשביי ָָהמׁשל

וח ּלֹוניו  פתחיו ושיעור ומדת ורחבו ארכו יהיה כמה תחלה שיחשוב צריך בית לבנות  ַָהרוצה

" הנקרא והוא לכך . צריך יהיה וכדומה וסיד חול לבנים , וכמה הביתוחדריו, שצריךצורת " ֵ

שישער מבלי  זה לו יתכן לא אך המעשה. אל שיקרב קודם  במחשבתו תחילה אותו לשער

ממציא שיהיה הבית  צורת  מג ּביל הוא  פיו שעל  הבנין בזה המבוקש התועלת  לכל  קודם

ע המחושב  הבית  צורת של החשבון  זה ונקרא  פנים. כל על המבוקש התועלת"התועלת פ 

" בו ""תוכןהמבוקש או הבית, עפ"תכונת הנערך הלבנים  מספר  יקרא וכן וגבהו ". שטחו מדת י ֵ

" בית הלבניםשל יח)"ּתכן  ה, בצמצום(שמות הנערך  וערך ומשקל מדה, מספר, כל יקרא  וכן  . ְִֵֶַֹ

" ממנו שיצא  התועלת  פי ומתכנתעל  תכונה, "תוכן , כמו הּלבנים"ואת-" ח)"מתּכנת ה, (שמות ְְְִֵֶֶַַֹ

האנשים מספר כפי  בנין, של  אורך איזה למדת משוערים שהיו מה כפי  הלבנים  מספר דהיינו

לבנין מחשבין  שהיו תאמר כאילו נגמר. להיות  צריך  הבנין  שהיה הזמן  מדת וכפי בו, העוסקים 

ק' על מוטל היה אלף  ק' של הסך זה וע ׂשית  לבנים, אלף מאה לתבואה אוצר  להיות  ִַהמספיק

נקרא היה והוא  ליום  לבנים  ק' אחד לאיש עולה היה הרי  ימים. בעשרה להשלימם  אנשים

לבנים" וכן"תכן  אליו. נערך  הלבנים מספר שהיה הבנין מדת  שהוא ובסיס , ּכן  מלשון ,ַ

ּכמהּו" תע ׂשּו לא לב)"ּובמת ּכנּתֹו ל, התכלית(שמות אל הנערכים  הסמים  ובמשקל במספר דהיינו ְְְֲַַָֹֹֻ

" וכן בם . ּותכּונת ֹוהמבוקש הּבית יא)"צ ּורת  מג, יהיה "(יחזקאל אחד  יא)"ּתכן מה, אּתה "(שם ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתכנית יב)"ח ֹותם  כח, "(שם יקרא הדבר תמצית  וׁשלמּותחותם. חותמו שהוא  דבר ." של  ו ְְִֵֵָ

" יקרא כולו, הדבר פי  על ביושר הנערך  תכניתותמצית  ."חותם 

"ּכן לע ׂשֹות נכ ֹון כב)"לא ח, עללֹות(ולֹו)ולא"(שמות ג)"נת ּכנּו ב, את"(שמו״א ְְְֲֲִִֵֶַָֹ

המת ּכן יב)"הּכסף  יב, ל ּבֹות"(מל״ב ב)"ותכן  כא, יהוה "(משלי רּוח  את  ּתּכן  יג)"מי מ, ,(ישעיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ּתּכן" ּבּזרת יב)"וׁשמים מ, יּתכן"(ישעיה לא דרכיכם  הלא י ׂשראל. ּבית י ּתכנּו? לא (יחזקאל,"הּדרכי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

כט) "יח, בין  וההפרש ממנו. שיצא המבוקש התועלת  לפי היטב  נחשב  ו תוכןכלומר "מתכנת""

" בין ו בניןכהפרש "תבנית"" בשרש ."בן"

במהדורתנו520. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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" מלת  גזרת  בצירּכןהענינים דבר"" כל התכוננות , בלשון לשונות. בב ' ומשמש י, ֵ

" עליו יאמר כראוי ובסיסו כנו על המיוסד ""כןנכון  כמו ּדּברּת, כט)"ּכן  י, דבר(שמות כלומר ְִֵַָ

" ּדברתנכון . צלפחד  ּבנ ֹות ז)"ּכן כז, "(במדבר אלי, ּבאּו ּכן , ד)"וּתאמר  ב, בעיר"(יהושע ויׁשּתּכחּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ

ע ׂשּו ּכן י)"אׁשר  ח, ּבּדיו "(קהלת כן  ו)"לא טז, "(ישעיה ידּבר ּו, כן ו)"ל ֹוא ח, לא"(ירמיה ּוגבּורתם ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

י)"כן כג, "(שם ובפעלים , אנחנ ּו. יא)"ּכנים  מב, א ּתם"(בראשית ּכנים  יט)"אם  מב, רצה (בראשית ְֲִִִֵֵֵֶַַ

עליו  נכון  אדם בבני  המבוקש שהתכלית שהבסיס  כראוי . בסיסם על  ומיושרים נכונים  לומר

" יקראו ההוא  הבסיס פי על שנוהגים מה וכל והיושר, האמונה נתוספה "כניםהוא ולפעמים .

אל ""ה[אות] ונאמר ""אכןף הדבר, נֹודע  יד)"אכן ב, מסּתּתר"(שמות אל אּתה מה,"אכן (ישעיה ְִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

"טו) מלת  ומשמש הוא. וכן  נכון גכןכלומר דמיון"" להוראת  והוא גופא ובסיס  כן  לשון על כ 

" כמו אליו. דומה שיהיה שני  לדבר  הבסיס הוא הראשון שהדבר  לדבר, תע ׂשּודבר (שמות"וכן  ְֲֵַ

ט) "כה, מ ֹועד, לאהל יע ׂשה טז)"ּכן טז, "(ויקרא ּתע ׂשה , וכן ל ׂשמלת ֹו ּתעׂשה וכן לחמֹורֹו ּתעׂשה וכן ְְְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

אחי אבדת ג)"לכל כב, "(דברים ּדּברּת, ּכאׁשר ּתע ׂשה ה)"ּכן יח, "(בראשית מלשון  כולם ובסיס .כן, " ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

" במלת  שישמש מקום  בכל זה לפי להיותכןשצריך  מוקדם , דבר דמות  שם שיהיה לדמיון  "

אליו. המתדמה המתאחר שני  דבר של  בסיסו

" מלת  שבין  "כה ההפרש מלת  לבין  ""כן" שמלת  עצמו כה . אל הדבר  דמיון ענינו "

" מלת יצדק שלפיכך אחר. אופן  על ולא כך, אופן על גכה שיהיה לבוא המאמר"" בתחלת כ

" כמו אליו. דומה הנשוא , שהוא המתאחר, המאמר שיהיה דבר הקדם כה מבלי  מ ׁשה ֶֶַֹֹֹויאמר 

הלילה  ּכחצ ֹות  ה': ד)"אמר  יא, "(שמות ,ׂשכר יהיה עקּוּדים  יאמר  כה ח)"אם לא, "(בראשית ּכי, ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתּתצ ּו מזּבחֹותיהם  להם , ּתע ׂשּו כה ה)"אם  ז, "(דברים לטהרם, להם ּתע ׂשה ז)"וכה ח, .(במדבר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

" במלת לבואכןאבל יצדק לפיכך המתדמה. דבר של בסיסו שיהיה חוציי לדבר דמיון ירצה "

" אמרכןמלת  אליו, דומה המאמר  נושא שיהיה תמיד  דבר  לו שיקדם שצריך המאמר בתחילת "

ע ׂשּו" ּכן  ואהרן , מ ׁשה את ה' צ ּוה כח)"ּכא ׁשר יב, "(שמות אומר אחר ובמקום אבתיכם ,. ע ׂשּו ּכה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּברנע מּקדׁש אתם  ח)"ּבׁשלחי לב, המוקדם(במדבר לציווי  המעשה מדומה היה הראשון שבמאמר ְְְִִֵֵַַָָָֹ

" מלת  אמר מקדם, עליו שנצטוו כמו האופן על המעשה שלא"כןשנעשה האחרון ובמאמר .

עד הבנים  מעשה של המתאחר למעשה אבות מעשה של  המוקדם  מעשה לדמות  נופל ַהיה

" לומר יכול  אבותיכםשיהיה עשו ""כן במלת  ישמש לפיכך  אח"כה , שמספר  מה על ומוסב  כ",

" שרש עיין  ."כה תמיד .

"למכן [אות ] עם  "(דאטיף)ד"" לשון "לפיכךהוא כמו קין" הֹורג ּכל ד,"לכן (בראשית ִֵֵַָָ

"טו) ,עמ יׁשּכב  טו)"לכן  ל, "(בראשית י ׂשראל, לבני אמֹור  ו)"לכן  ו, שהוא(שמות לדבר וענינו, . ְְְֱִִִִֵֵֵֵַָָָָ

"כן" מלת עם בא ולפעמים  וכך . כך נאות  געל" וענינו """ לפיכך. ּברכ ּכן יא)"על  כ, ",(שמות ֵֵַַ

לכם נֹותן הּוא  ּכן כט)"על טז, "(שמות שהוא דבר על לומר שיש כןרצה אלא  וכך . כך  נאות  " ֵֵֶַָ

" בין  הפרש כןקצת  "על ובין  במאמר ,"לכן" טפל  התולדה וספור  עיקר, הסבה שספור במקום .

" במלת כןישמש במלת"על ישמש במאמר, עיקר התולדה וספור טפל, הסבה שספור ובמקום  .

""לכן" אמר בזה המשל הּנׁשה . ּגיד את י ׂשראל בני יאכל ּו לא ּכן  לג)"על לב, לא(בראשית בכאן  . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ



שרשים - שלמה חשק  280

המאורע לספר אם כי  הנשה, גיד אוכלים ישראל אין  מדוע  טעם  ליתן המאמר כוונת עיקר היה

ג נמשך  המעשה שמזה מזכיר גררא  ואגב צולע . ונעשה המלאך עם שנאבק ליעקב כ"שאירע 

" וכן  הנשה. גיד מאכילת  נמנעים  יֹומיםשישראל לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נתן הּוא ּכן  (שמות"על ִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

כט) להזכירטז, אם  כי  משנה לחם הששי  ביום נותן הוא למה טעם ליתן  העיקרית  הכוונה שאין

ג נמשך העיקרי  החיוב  שמזה שבת . ביום השביתה הששי ,"חיוב  ביום משנה לחם  נתינת  כ

" יאמר כןלפיכך ג"על שיתורגם  וצריך ."" כן  שאין  מה טפל. בלשון  י ׂשראלכ לבני  אמר "לכן  ְְֱִִֵֵֵָָֹ

ו) ו, הּזה "(שמות הּקהל את תביאּו לא  יב)"לכן  כ, "(במדבר גאוה , ענקתמ ֹו ו)"לכן עג, (תהלים ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

" יאמר לפיכך וכך, כך  הוא למה במאמר הנזכר לדבר טעם ליתן  המאמר כוונות "לכןשעיקר

" ששואל שואל כאן יש כאילו כך?שהוא יהיה "למה משיב והוא  וכך" כך ויתורגם"משום .

סתם החלט ג(דאהער)בלשון  בא ולפעמים בית", עם  "(דאטיף)כ קברים, רׁשעים  ראיתי "ּובכן ְְְִִִִֵָָֻ

י) ח, "(קהלת ,הּמל אל אב ֹוא טז)"ּובכן ד, גמורה (אסתר סבה כשאיננו והוא כן, בהיות  וענינו, ְֵֶֶֶַָ

לדבר . סניף אם כי

" "ּכןמגזרת  פעל ובסיס, תארכנה " איזה צד על  לדבר שנותנין  השם והוא  כנוי, לשון  " ַ

" כמו דבר , של  לעצמותו בסיס כעין רק הוא אבל העצמי  שמו ואיננו המשל י ׂשראלאו ְְִֵֵָּוב ׁשם

ה)"יכּנה  מד, "(ישעיה העצם "יעקבשׁשם  הכנוי ושם  ""ישראל" ידעּתני. ולא ד)"אכּנ מה, (ישעיה ְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

" אותך  מכנה אני לומר מכירישראלרצה אינך  ואתה ואנשים , אלהים  עם ששרה יעקב  בשביל "

" זאת . אכּנה את לא אדם  כא)"ואל לב, כך(איוב אותו וקוראין  לאדם שנותנין  השבח תאר והוא  ְֲֶֶַָָֹ

" שם ענין  והוא ממנו. תועלת  איזה להשיג או מעלתו, כמו כנויבשביל התלמוד, שבלשון  "

כנויו " וכל ב)"השם  מב, הוי(סוטה העצם ששם  ב", צבאות ,"ה שדי , אלהים, השמות ושארי  ה,

" הגיטין  בשמות  וכן ית'. לו המיוחדים  ותארים כנויים  הן זלמןוכו' המכונה וכדומה.שלמה "

" שם  הענין  שמזה ""כנםויתכן ּוב ּבהמה , ּבאדם  הּכּנם  וּתהי מצרים .... ארץ  ּבכל לכּנם  "והיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

יב-יג) ח, מאוסים(שמות שהם  שבשביל המאוסים. ותולעים  רמשים מיני לכל כולל שם והוא

תמיד להם נותנין אבל  העצמיי  בשמם אותם  קוראין  אין שמם בשמיעת קצה האדם של  ָָונפשו

" מאוס  תולע כל יקרא לפיכך  כינוי. ""כנה שם  הסוג  ובשם  ""כנם, ובריבוי  בשם"כינים, וירצה .

כענכינים" בכנוי , אם  כי בשם  אותם מזכירין  שאין  בעלי -חיים  המאוסים" הדברים שארי  ין

ע אם  כי בשמם  יקראו ""שלא  כמו כינוי. "(ּובּטחרים)"ובעפליםי  כח,(יׁשּכבּנה)"ישגלנה ... (דברים ְְִִֶַָָֹ

כז,ל) כה)(ּדביֹונים)"חרייונים"פסוקים ו, כז)(למֹוצאֹות)"למחראות"(מל״ב י, (שם(צֹואתם)"חריהם"(שם ְִִָָָ

כז) הנופליח, חולי  על האשכנזי  יאמר  וכן  מינן 522וכדומה. נענט)בר  ניכט מאן די 523(קראנקהיים

" ושם  הזה. הרע  החולי בשמיעת  סולדת אדם  של שנפשו כמו ּכּוןלפי  אלילים בעבודת הנאמר " ַָ

הּׁשמים" למלכת ּכּונים  יח)"לע ׂשֹות ז, להעציב ּה"(ירמיה יט)"ּכּונים  מד, צלמיכם"(שם (עמוס"ּכּיּון  ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

כו) בשלאה, ובסיס, כן  לשון  או והתכוננות תכונה לשון  או כנוי  לשון  הוא  אם  לפרש ידעתי לא

ההם . העבודות  ענין  היום  אצלנו נודע 

ְִִֶֶָא ּפילּפסיה.522.

קשה".523. "מחלה אלא בשמה לא סרטן מחלת מכנים בימינו כמו
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" "כןמגזרת שם הביתכהן" דבר כל שיהיה גדול, בית  שירות על הממונה כהונה, לשון "

" יקרא  הראוי  וענינו מכונו ""כהןעל כהן , האלהות עבודת בית  על  הממונה יקרא כהן. ְֵֹוהּוא

עליֹון יח)"לאל יד, "(בראשית הּכהן, יט)"אהרן לה, "(שמות מדין, א)"כהן ג, "(שמות אֹון, (בראשית"כהן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֹ

מה) "מא, הּכהּנֹות, אחת  אל נא לו)"ספחני  ב, ולפי(שמו״א הכהונה. ׁשרּוי ֹות מן לאחת  כלומר ְְִֵֵֶַַַָָֻ

כהונה  שם כבוד מלבושי  לבישת  שאר לכל  הושאל ולתפארת  לכבוד  מלבושים  לכהנים  שיש

" ּפארכמו יכהן י)"ּכחתן סא, "(ישעיה המלך  בית שירות על  הממונה ויקרא ""כהן. דוד, ּובני  ְְְִֵֵֵֶַָָָ

הי ּו יח)"ּכהנים ח, ּכהן"(שמו״ב נתן  ּבן  ה)"וזבּוד  ד, שאע(מל״א אח". שאמר ואחיׁשר"(שם)כ "פ ְֲֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

הּבית זבוד"על אבל חשיבות , כך כל בו שאין  במזונות  הבית  צורכי  על ממונה היה זה הנה , ִַַָ

ג היה שלפיכך  גדולה חשיבות שהיא המלך, בית ונימוסי  תכסיסי על ממונה היה נתן רעה "בן ֵֶכ 

" וסופרים חכמים של הכנסת  ובית המדרש בית  משמרת על הממונה ויקרא כמו "כהןהמלך . ,

ׁשֹולל" ּכהנים יט)"מֹולי יב, לע ֹולם"(איוב כהן  ד)"א ּתה קי, "(תהלים מלשון שםהכנה . ענין " ְֲִִֵַָָָֹֹ

חז כוונה " בלשון  המצויה """ לכתובל , ב)"נתכוין קד, "(שבת לו , שיתכוין  א)"עד  פו, קמא ,(בבא

כוונה " צריכות  א)"מצוות יג, עושה (ברכות שאינו לכך ; עצמו את שמכין הכנה מענין  כולם ,

" שרש עיין  הענינים  באלה המדובר  ויתר בעלמא. והתעסקות מקרה ובדרך בנפש ."מןבשאט  ְֶֶ

,נראה התחתון שאין באופן דבר על  דבר נתינת  והוא הפשוט  הכסוי על הנחתו פעל.

" כמו מגולה התחתון  יהיה שלא  אם שיהיה, איזה התכלית  יהיה בפניו. חוצץ  העליון  ְַַויכּסּוכי 

אביהם ערות כג)"את ט, "(בראשית ּבצעיף, יד)"וּתכס לח, "(בראשית הענן, טז)"ויכּסהּו כד, ,(שמות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

" כמו הנזק מן משומר התחתון שיהיה בה או ּתכּסה אׁשר יב)"ּכס ּות כב, לתכלית(דברים או , ְְְֲֶֶַָ

" כמו הּכתרתההדור את יח)"לכ ּסֹות ז, "(מל״א כמו אבלות  משום  או ּבּׂשּקים, (מל״ב"מת ּכּסים ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

ב) "יט, כמו בו ניזוקים  אחרים  יהיו שלא יכּסּנּואו ולא ּבר... איׁש יכרה לג)"ּכי כא, או (שמות . ְְְִִִֶֶַֹֹ

הענין והוא זה. מפני זה ונתכסה דבר על דבר שנזדמן  רק לכסות  מכוון כוונת כלל  שם  שאין 

" בהוראת "כסה הפשוט כמו וּתכס" הּצפרדע ב)"וּתעל  ח, "(שמות הארץ, עין את כ"ּכּסה (במדבר ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ה) "ב, המחנה , את וּתכס הׂשלו יג)"וּתעל טז, "(שמות בׂשר ֹו, כל את הצרעת  כּסּתה (ויקרא"והנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

יג) "יג, מכּסים, לּים ט)"ּכּמים  יא, אע(ישעיה מחולפות ,"פירוש בריות מיני הרבה בים שיש פ ְִִַַַַָ

מכסה  ה' את הידיעה תהיה כן  כמו מים . רק שם נראה שאין כולם את  מכסה המים  שטח הנה

ה'. את  לדעת רק כלל בדרך מהם  נגלה יהיה ולא כולם , אדם שבבני המחולפות הדעות  כל על 

" מאברהם?העיונית אני  יז)"המכּסה יח, "(בראשית אליו, נגלה דבר יהיה ולאשלא ְְְֲִֵֶַַַָָֹ

תכּסה  ולא ט)"תחמל  יג, "(דברים העונש. מן  להצילו גנותו על לכסות  התנצלות אליבדברי ְְְֵֶֶַַֹֹ

ט)"כּסתי קמג, "(תהלים תקותי . לבד אליך כי אדם מבני  צערי  כסיתי  יכּסה כלומר רׁשעים ּופי  ְְִִִִִֶַָ

ו)"חמס י, "(משלי "פישם  ושם  פועל, ואומרחמס" החמס על  פיו בדברי שמתנצל והיינו פעול . " ָָ

" כענין להיעשות , וראוי  הגון  דבר עליו שהוא  ּתכסה ט)"ולא יג, "(דברים הקל מן  והשם  ,"מכסה . ְְְִֶֶַָָֹ

הּתח ׁש" ּומכסה כה)"מכסהּו ד, "(במדבר הכבד ומן  ּתח ׁש. עֹור  ו)"ּכסּוי ד, מן(במדבר דבר  שם ְְְִִֵֶַַַַַ

" כמוהו ושם -התאר חטאה הפעול . א)"ּכס ּוי לב, "(תהלים המקרה ושם יום"כסּות. כסות  אם , ְְֲָָ

" כמו מלבוש ּכס ּותשהוא יב)"ּכנפ ֹות כב, לאב ּדֹון"(דברים ּכס ּות ו)"ואין  כו, לילה (איוב כסות  או ְְְְְֲֵַַָ
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" כמו הצינה מפני  לבּדּהלהגן  כסּותה הוא כו)"ּכי  כב, ּבּקרה "(שמות ּכסּות  ז)"ואין כד, וכן(איוב . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

" "ּכסה שם  כמו הידיעה מן  המכוסה מוגבל הבלתי הזמן על המורה נקודות בשש ליֹום" ּבּכסה ְֵֶֶֶַ

ד)"חּגנ ּו פא, בקביעות(תהלים תלוי  הוא כי  להגבילו אפשר שאי  חגנו, יום  שיזדמן  למתי דהיינו ֵַ

" וכן  בעצמו, מוגבל שהוא החודש יום כן שאין  מה דין בית ֹובית  יבא  הּכסא כ)"ליֹום  ז, (משלי ְֵֶֶַָֹ

יבוא . מתי להגביל יכול אינו בעצמו שהוא  עד כך כל מרובים  בדרך  שעסקיו

" כסה" שם  אדם"כוס" לבני  המשתמש כעין  כסוי עליו שיש גביע  מין והוא ,

" ּבידיחשובים  ּפרעה יא)"וכ ֹוס מ, ׁשֹוׁשן"(בראשית ּפרח ּכֹוס  כו)"ׂשפת  ז, רויה "(מל״א (תהלים"ּכֹוסי ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ

ה) גכג, משישתמשו נמנע  ואינו ."" כמו כסוי  עליהם  שיש בכוסות  ההדיוטות תׁשּתה כ  "ּומּכֹוס ֹו ְִִֶ

ג) יב, עינ ֹו"(שמו״ב ּבּכֹוס י ּתן  לא)"ּכי כג, ג(משלי ויקרא  ."" עוף  מין  ""כוסכ ,הּׁשל ואת הּכֹוס  "ואת ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

יז) יא, חרבֹות"(ויקרא ז)"ּככ ֹוס קב, ג(תהלים שהוא אולי  כך , נקרא למה טעם ידעתי  ולא מענין". כ ְֳָ

[=עוף] וכענין ואפלה, לילה באישון  רק מתגלה שאינו אדם, מבני תמיד נכסה שהוא התכסות

והכוס הלילה, בתחילת  בנשף מיד מתגלה שהינשוף אלא בנשף. אם כי מתגלה שאינו ְַינׁשּוף 

הינשוף מן יותר מתכסה והוא  ישנים הבריות  שכל  בשעה לילה, באישון  אם  כי מתגלה ַאינו

" נקרא ."כוסלפיכך

" כמו כסאשם למלכים  ומיוחד לתפארת חופה כעין מכסה גביו על שיש מוׁשב והוא "ָ

ממל" ּכסא יח)"כּתֹועל יז, "(דברים כמו לשופטים או ּכסא ֹו, למ ׁשּפט ח)"כֹונן  ט, "(תהלים ּכסאֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ

ה)"למׁשּפט קכב, "(תהלים כמו ומנהיגים חשובים לשאר הּכּסאאו על י ׁשב הּכהן  (שמו״א"ועלי  ְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹ

ט) ינחלם"א, כבֹוד  ח)"וכּסא ב, הׂשרים"(שם ּכל מעל ּכסאֹו את א)"וּיׂשם ג, שם(אסתר וכן  . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

שלא"כיס" קטנים  דברים בו לתת ומיוחד  ולפתוח, לנעול העשוי  כסוי עליו שיש כלי מין והוא  ,

" כמו המשקולת  אבני או מעות כגון  לפיזור ואבןילכו אבן ּבכיס ל יהיה יג)"לא  כה, (דברים ְְְְִִֶֶֶֶָָֹֹ

" המשקל. לאבני המיוחד  לכּלנ ּווהוא יהיה אחד יד)"ּכיס א, מ ּכיס"(משלי זהב מו,"הּזלים (ישעיה ְְִִִִִֶֶַָָָָָֻ

"ו) שם  הענין  שמזה למעות . המיוחד ששארי"מכסוהוא המלך. לכיס הנופל המס שהוא ,

" כמו כרצונו. להוציאו המלך  לצורך  הוא והמכס המדינה. הנהגת  לצורכי הם ֲֵַָוהרמֹותהמיסים

ליהוה  כח)"מכס לא, אני(במדבר ואותו כרצונו, להוציאו המלך  לכיס  הנופל מס כעין  שיהיה ֶֶ

" אמר שלפיכך וללוים. לאלעזר ליהוה נותן  "מכס  אמר ולא לאלעזר" מכס  שלאוהרמות  וכו', " ֶֶ

ע אם  כי בו זכיה וללוים  לאלעזר ב"היה השם תי"י  וב[אות] כמלך . בדבר זכיה לו שהיה ו "ה,

" הערּכהסמיכות מכסת  כג)"את כז, ש[אות]"ג(ויקרא או הקדש. של לכיס הנופל מכס מלשון כ ְְְִֵֶַָ

""תי תימכסתו """ משקל על  התקון  זרעו  ."שכבת

" "מכסיקרא  כמו משותפים  שיהיו דעת על אחד לכיס מטילים שרבים מה ְְִַּבמכסת"

ד)"נפׁשֹות יב, בשותפות .(שמות פסח  קרבן  לקנות  השותפות  לכיס נפש כל  שיטיל מה כפי  כלומר  ְָ

""ואח ואמר  הענין מפרש הׂשה כ על ּתכסּו אכלֹו לפי  ד)"אי ׁש יב, שהטיל(שמות כיון  תאמר שלא , ְְִִֶַַָָֹ

והוא אכל ֹו. לפי לכיס להטיל שצריך כן , אינו אבל בפסח . משותף הוא  הרי  לכיס אחת ְָפרוטה

" ּכֹוסםענין מנת  זלעפֹות  ו)"ורּוח  יא, כשיחלקו (תהלים להרויח, מנת על לכיס מטילין כשרבים  ְְְִַָָָ

" אחד  כל חלק כֹוס ֹויקרא אדם"מנת בני  שכל ולפי לכיס. שהטיל ממה ומנה חלק דהיינו , ְָ
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של כוסם מנת שיהיה אמר לכיס, יחד הטילו כאילו הם  והרי העולם במקרי  הם משותפים 

" זלעפות . רוח וכֹוסירשעים חלקי מנת  ה)"יהוה טז, "(שם הׂשה כטעם  על מזה "ּתכֹוסּו וכן  . ְְְִִֶֶַַָָ

" שם ""נכסיםהענין רב, ּובמקנה רּבים... ח)"ּבנכסים  כב, ּונכסים"(יהושע יח)"ע ׁשר ה, (קהלת ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹ

" יקרא ובהמות מטלטלים וקרקעות  וזהב כסף כי הכיס , אל  הבא הריוח מה "עושרוהוא וכל .

ע בהם  ""שישתכר יקרא וממכר מקח  ""נכסיםי שענין או והםנכסים. כפשוטו, כסוי מלשון "

" כענין לבריות, יצטרך שלא עליו ומגינים  האדם  על  שמכסים  עליו החפצים  ּתכסה (דברים"ולא ְְֶַָָֹ

ט) חז יג, קראו וכן ומצפון . מטמון  כענין  בצנעה ומקיימם  אותם מכסה שהאדם  או לכל", ל

" האדם  ""נכסיםחפצי אחריות, להם ושאין אחריות להם שיש א)"נכסים ז, "(קידושין נכסי,

א)"מלוג קא, "(כתובות ברזל, צאן  "(שם)"נכסי  מגזרת  ועוד  "כסה . פעל  ה[אות]כסם" בתוספת  "

""מ רא ׁשיהםם , את יכסמּו כ)"ּכסֹום מד, נעשה (יחזקאל המתגלח השטח שאין  גילוח מין והוא  ְְִֵֶֶָָ

שאמר כמו זה, של עיקרו בצד זה של ראשו בשערות מכוסה נשאר  אם  כי  ומגולה פרוע 

רא ׁשיהם" את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו לא ּופרע יגּלחּו לא  כ)"וראׁשם  מד, שלא(יחזקאל דהיינו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

להניח דהיינו פרע  ישלחו לא גם  ׂשער. בלי  מגולה הראש עור שיהיה עד כולו הׂשער ֵֵָָיגלחו

הראש  נשאר  האופן  שבזה מקצת, ולהניח מקצת  לגלח הממוצע  יעשו אבל  גלוח. בלי ִהשער 

" נקרא  לפיכך ב ׂשער התוס"כסםמכוסה כדעת נראה יותר  אבל ב)פות . כב, שפעל(סנהדרין ֵָ

"כסום" תבואה מין ּכּסמת, מן  והּכּסמת" לב)"והח ּטה ט, שבלי(שמות של החוטין או ששערות ְְִֶֶֶֶַַָֻֻ

הנעשה  הגלוח נקרא  זה שם  ועל  זה, של עיקרו בצד  זה של שראשו האופן , זה על  הם  הכסמת 

" הזאת ."כסםבצורה

. וקערורית גבנונית  צדדים, ב ' בו יש עקום  דבר שכל הדבר, קערורית  על הונח  שם .

" הגבנוני הצד ""גביקרא הקערורי הצד ויקרא ""כף, היד של הפנימי  הצד יקרא לזה ""כף. ֶאת,

ּפרעה  ּכף  על  יא)"הּכֹוס מ, "(בראשית ּבכּפֹו, למטה ד)"ויהי  ד, "(שמות הנזיר. ּכּפי על (במדבר"ונתן  ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַַָָֹ

יט) "ו, רגל של התחתון הצד יקרא  וכן היד. אחורי על  לא היד תוכיות דהיינו ""כף, מצאה , ְְָָֹולא

רגל ּה לכף מנֹוח ט)"היֹונה ח, "(בראשית רגל ּה, כף נסּתה לא  נו)"אׁשר כח, "(דברים רגלי, ּכּפֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

יג)"הכהנים ג, "(יהושע יקרא מעלה שכלפי  העליון שהצד  הרגל, התחתוןגב והצד גבנוני, שהוא " ִַַֹ

ג יקרא  היד ככף קבול  בית לו שיש וכלי הכף. הוא הארץ ""שכלפי  כף , זהבכ  ז,"כּפֹות (במדבר ַָָ

"פד) זהב, ּוכלי יד)"וכּפֹות כד, "(דהי״ב הענין שמזה .הּיר לג)"ּכף לב, קבול(בראשית בית  לו שיש ְְֵֵַַַָָָ

" נקרא ככפה הנראה האויר שהוא השמים  וקערורית  ""כפיםככף. ,חּקתי ּכּפים  על (ישעיה"הן ִִֵַַַַֹ

טז) אֹור"מט, ּכּסה ּכּפים  לב)"על  לו, ּכּפים"(איוב אל לבבנּו מא)"נּׂשא  ג, י ּׂשאּונ"(איכה ּכּפים  "על ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

יב) צא, על(תהלים או הזרוע  על אם  כי הידים על דבר לישא דרך שאין  השמים; באויר דהיינו

ו  מזרח ,כפים"הכתף. לצד  האחד כפות, שתי  השמים  כפת כי  ורגלים, ידים כמו הזוג  שם "

" יקרא הכדור רביע שכל מערב , לצד ""כףוהאחד  יקראו רביעיות וב' ."כפים,

" ""כףמן  ""כפף, כמו ככף הדבר  עשות שענינו נפׁשי, ז)"ּכפף נז, ּכפּופים"(תהלים "זקף ְְִִֵַַָֹ

ז) קמו, "(שם כפל [אות] ובלי  יכּפה-אף. ּבּסתר יד)"מּתן  כא, נשאר(משלי ואינו כפוף אותו שעושה ְִֵֶֶַַָָ

" עליו בחוזקו. ׁשרׁשיה ז)"ּכפנה יז, נו (יחזקאל שה[אות] שרשיה, כפפה לומר  פ"רצה תחת א"ן  ְֶָָָָָָָ
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" כענין מעזניה הכפל יא)"לׁשמיד כג, ּתמנ ּו"524,(ישעיה לא  כב)"ּכי ג, "(איכה במקום תממו , ."לא  ְְְִִֶַַָָֹֻ

אל ה[אות ] ""ובתוספת  ּפיהּוף עליו א ּכף כו)"ּכי טז, אותו (משלי כופה שהרעבון כפיה, לשון  ִִַָָָ

" וכן  הפה. צורכי לו להשלים  בעבודה עמל  יכּבדלהיות  לא  עלי ז)"ואכ ּפי  לג, מה (איוב היינו ְְְִִֶַָָֹ

" יקרא הכפוף והבנין המקרה. שם  והוא בדברים , אותך לכוף רוצה ""כפה שאני כמו ִָּכּפה ,

יג)"ואגמֹון ט, וכפים"(ישעיה עפר ו)"חרי  ל, ּוב ּכפים"(איוב כט)"ּבעבים  ד, מערה (ירמיה דהיינו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

" נקרא תמר עץ של  וענף ככיפה. ּתמריםהעשויה מ)"ּכּפת כג, "(ויקרא סופו,כפתנקרא שם  על " ְִַָֹ

בלשון תמיד שהם השמות מין והוא ככפה. ויעשו עליו יתפרדו קצת  ויתיבש שיזקין  שבשעה

" כשם  ו מיםרבים העלין"חיים"" ינטלו ואם  הרבה עלין  של חבור גופו הוא התמרים שענף .

שאע אילנות  של  ענפים  בשאר כן שאין מה כלום . כאן צורת"אין  ישאר מהן , העלין  שיתלשו פ

נו  [אות] ובתוספת  שהוא . כמות  האמנתי"הענף תאר "525ו "ן רכפןשם  לשון  "" ּולכפןעבון , ְְָָֹלׁשד

כב)"ּתׂשחק  ה, ּגלמּוד"(איוב ּובכפן  ג)"ּבחסר ל, הרעבון(שם שהוא  הפה, צורכי מחסור  דהיינו ְְְְִֶֶַָָָ

" וכטעם בריות  של קומתן פיהּוהכופף עליו אּכף כו)"ּכי  טז, חז (משלי ובלשון לעיל. ל"כמבואר ִִַָָָ

" בפעל הרבה ""כףשמשו כלי, את עליו א)"לכפות כב, שיהיה (ביצה הכלי את שעושה דהיינו ,

ג והוא  שתחתיו. הדבר על  כיפה ז "כמו שבלשונם  ּכפיה ענין  ""כ רוצה ל  שיאמר עד אותו כופין  ְִָ

א)"אני ו, השנה "(ראש כענין וקשויו, עזותו שכופפין דהיינו יכּבד, לא  עלי ז)"ואכּפי לג, .(איוב ְְְְִֶַָָֹ

 שה אלא חפירה. לשון  הכריה, על מורה ולשוןחפירה "פעל. בעומק, החפירה על נופל "

גכריה " שהוא החפירה מעשה על נופל """ אמר עמוקה. שאינה חפירה וּיחּפרהּוכ ּכרה "ּבֹור ְְֵַַָָ

טז) ז, ואח(תהלים אותה, כורה בתחלה שענין"דהיינו ולפי  ביותר. עמוקה שתהיה בה חופר כ

לירד הרוצה המחשביי. החפוש ללשון מהם הושאל  במטמוניות , הּכניסה והכריה ְִַָהחפירה

" מלשון  וחופר, כורה יקרא דבר  של "חפירה לעומקו אמר הארץ" את ב)"לחּפֹור ב, .(יהושע ְֶֶַָָ

" "כריה ומלשון אמר ריעכם" על כז)"ותכרּו ו, בו (איוב למצוא ריעכם על מחשביי  חפוש דהיינו ְְֲִֵֶַ

" וכן  לידופי . ּתהּכרּו תבׁשּו, ג)"לא  יט, עול(שם בי למצוא לי  שתכרו ממה בושים  אינכם  כלומר  ְְִֵֶַָֹֹ

ג ויאמר המחופש "ופגם. הדבר מציאת  שהוא החפוש מן היוצאת  התולדה על הלשונות  משני כ

" ""חפירה מלשון  אמר  אכל. חפר כט)"מּׁשם  לט, ומלשון(שם אחריו. שחפר האוכל  שמשיג דהיינו ִֶַָָֹ

בוריו כריה " על הדבר למצוא המחשביי והחפוש הדקדוק על אם שבמקרא, הכרה כל ענין  "

" ע ּמדיכמו מה ל לב)"הּכר לא, ּבנ"(בראשית הּכתנת נא, לב)"הּכר  לז, החתמת"(שם למי נא "הּכר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

כה) לח, "(שם כמו המחופש מציאת על או ּבני. ּכתנת וּיאמר  לג)"וּיּכירּה לז, יהּודה "(שם "וּיּכר  ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

כו) לח, .(שם

" ּבּמׁשּפטהענין  פנים  תּכירּו יז)"לא  א, ּפנים"(דברים תּכיר יט)"לא טז, ענין(שם אינו ְִִִִִַַַָָָֹֹ

" כענין פנים , דלנשיאות  פני  ּתּׂשא טו)"לא  יט, הכרת(ויקרא תאמר שלא פנים. הכרת אם כי , ְִֵָָֹ

" כענין  רשע , או צדיק שהוא בו ענתה זה של ּבםפניו ענתה ּפניהם  ט)"הּכרת  ג, או (ישעיה . ְְֵֶַַָָָָ

הזה  בנדון גם  ומסתמא רשעתו, או האיש זה צדקת רבים  מימים  מכיר  אני כבר תאמר : שלא

שם .524. רד "ק  הבין  כן "מעוזזיה", תמורת
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" וכן  חייב . או זכאי  י ּכירהוא הּׂשנּואה ּבן  הּבכר את  יז)"ּכי  כא, הדקדוק (דברים אחר  פירוש , ְְִִֶֶַַַָֹ

הוא כי השנואה לבן  או אהובתו, בן הוא כי  האהובה לבן אם  פי-שנים, יתן למי  ַוהחיפוש

חז  דברי ולפי לבכור. הקדימה לתת התולדה תהיה א)ל "הבכור, מז, יכירנו "(יבמות יכיר,

""לאחרים הענין שמזה ואולי  בכור. שהוא אותו שמכיר עליו לומר שנאמן  ּתהּכר ּו. תב ׁשּו, ְְֵַֹֹלא

ג)"לי יט, ג(איוב ונמצא והעול. הר ׁשע יחוס לי להכיר בושים שאינכם לומר הכרה "רצה לשון  כ ִֶֶַָ

" כמו תחלה דקדוק בלי אחיו אף  את יֹוסף ח)"וּיּכר מב, תחלה (בראשית מדקדק היה לא שבודאי  ֵֵֶֶַַַָ

עצמו  שכל אלא אחיו. שהם  הכיר אותם  כשראה מיד אבל  לא, או אחיו הם האנשים  אלה אם

" ענין "הכרה של ענין שאין  חפוש, אחר מציאה אלא  אינו ידיעתהכרה " הוא שהידיעה ידיעה. "

" שרש עיין  בוריו, על עצמו הדבר שיודע  עצמו בבחינת  בהבדל"דעדבר  הדבר ידיעת  וההכרה .

מביניהם אחד והתברר בכולם  הדקדוק אחר  אם  כי ישלם לא וזה בהם , מעורב  שהוא מאחרים 

השא"ע מן בהבדל בו שנמצאו הסימנים  שקדמה,י  ידיעה על דהיינו הנסיון, על מיוסדת והיא  ר.

הסימנים באותן  שנית  שוב אותו ורואה ממנו, ונתעלם  מקודם הדבר את  ידע שכבר  שאחר

הדבר סימני שאם  אלא  ראה. שכבר מה הוא שהוא ויודע  אותו מכיר הוא  מקדם  אותו שראה

זה  לנו נראה הרבה, לדקדק שנצטרך מבלי ההשקפה בתחלת העין  אל מיד  ונופלים מובהקים

לכך . שהגבלנום מבלי  כך על החושים דקדקו שכבר כן, אינו אבל כלל. דקדקנו לא  כאילו

ג"" כמו לו להטיב  כדי  דבר עם  עסק לו לעשות הכוונה על הכרה לשון ִָָמצאתיכ

להּכירני ּבעיני י)"חן  ב, להשתדל(רות הכוונה הענין אבל חן במציאות  תלוי אינו הדבר להכיר . ְְִִֵֵֵֶַ

" וכן  לבדי. זולתי מכיר אינך  כאילו לתועלת  מ ּכירעמי  לי  ה)"ואין קמב, "(תהלים וכענין  מ ֹודע. ְִִֵַָ

א)"לאי ׁשה  ב, מֹודע ּתנ ּו"(רות ב)"ּבֹועז ג, ג(שם ויהיה לטובה. והכרה ידיעה הענין"לשון מזה כ ְִֵַַָ

י ּכיר" הׂשנּואה ּבן  הּבכֹור יז),"את כא, ּפנים"(דברים ת ּכיר יט)"לא  טז, לטובה.(דברים הכרה דהיינו , ְְִִִֶֶַַַַָָֹ

" שם הענין  מזה בצירּכרה וכן  """ גדֹולה י, ּכרה להם כג)"וּיכרה ו, שעושין(מל״ב הסעודה והוא  ְְִֵֵֶֶַָָָָ

" ובסמיכות  שם-התאר. והוא זה, את  זה מכירים  שנעשו בשעה לזה זה אדם  רעיםבני ּכרת  "נות ְְִֹֹֹ

ו) ב, "(צפניה המקרה ושם זה. עם זה היכרות  הרועים  שעושין  מקום פעל"מכרה פירוש והיינו , ְֵָ

" כמו היכרות  לידי זה עם  זה כאחד יבאו ידו מכרתיהםשעל חמס ה)"ּכלי מט, דהיינו (בראשית ְְֵֵֵֶָָֹ

שמשם המקום  יקרא וכן ומכירין . אוהבין  נעשו ידו שעל שלהם , מכרה הוא חמס הכלי  מעשה

" ואיכותו מעשהו מה האדם  והיכרות  ""מכרה יחוס כמו ,ּומלדתי  ג)"מכרתי טז, ּבארץ"(יחזקאל ְְְְִִֶֶַַָֹֹֹֹֹ

לה)"מכרֹותי כא, מכּורתם"(שם ארץ יד)"על כט, "(שם יקרא בו נולד שהאדם שהמקום  ,"מולדתו . ְְִֶֶַַָָֻ

" יקרא  שם  גר שהוא  ""מגוריו ומקום  יקרא  שם  ומתנו שמשאו והמקום שמשאו "מכרה , ואותן . ְָֹ

" יקרא עמהם והיכרותו ""מּכריםומתנו כמו מּכר ֹו, מאת ו)"אי ׁש יב, מּכריכם"(מל״ב (מל״ב"מאת ִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ח) ומתן .יב, במשא לזה זה הכרות  להם  שיש היינו

" כמו הבנין  נפעל נפעל. מיני  ב ' יש לפני -דלהכרה ׁשֹוע נ ּכר יט)"ולא  לד, נּכר ּו"(איוב ְְְִִִֵַַָֹ

ח)"ּבחּוצ ֹות ד, האמנתי(איכה נפעל "526ו "גם שם  ""נכרוהוא נכר, ּבן יב)"מ ּכל יז, ומורה (בראשית , ִֵֵֶַָָָ

במהדורתנו526. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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" נקרא ניכר  שאינו דבר  הכרה. העדר "נכרעל כענין ההכרה, מן  מסולק דהיינו את" וד ׁשנּו ְְְִֵֶֶ

יג)"המזּבח ד, ׁשרׁשיה "527(במדבר י)"וּתׁשרׁש פ, ג528.(תהלים שנתבאר"ויש ממה לזה טעם ליתן כ ְְְִֵֵֶַַַַָָ

החפץ וזה הדבר. את  להכיר החפץ שהוא  הנעלם , וחפוש כריה מענין  שרשו הכרה שענין  לעיל

זר דבר לפניו כשיזדמן האדם בטבע  שהוא. מה כפי  עדיין  ניכר שאינו בדבר  אם  כי שייך לא

" שם  זה שלפי בוריו. על ולהכירו לדעתו חפץ  "נכרהוא לשון  בעצמו שהואהכרה " אלא  בעצם, "

" בשם וירצה והחפץ . הנסיון  בו "נכרשם מתעצמת שעדיין להכירו עליו החפץ  שעדיין  דבר ,

" וענין עדיין . ניכר שאינו והיינו להכירו, "נכרההשתדלות  כענין ""זר" ששם אלא מלשוןזר. "

ו  היחוס. בבחינת  דבר מאיזה שמופרש והפרׁשה, מןנכר"נזירות נעדר שהוא  הכרה מלשון " ְְַָָ

" שרש עיין  ."זרההיכרות ,

 יו ""ב [אות ] היחס רבים"נכריד  כאן  יש שאם  שכמוהו. אחרים  בבחינת היינו ,

" אחד כל יקרא ניכרים  ""נכרישאינם  כמו ניכרים  שאינם הרבים  מקבוץ אחד לומר רצה ְַלעם,

דהיינו "נכרי ," ניכרים . שאינם  העמים מן  עם ת ׁשילאיזה כא)"לנכרי כג, ג(דברים דהיינו כ", ְְִִִַַָָ

ג ויאמר ניכרת . שאינה אומה מן  שהוא  ""לאיש לשון לו נכרכ שיהיה ראוי  שאינו מי על "

" כמו ּתג ׂשהיכרות, הנכרי ג)"את  טו, "(דברים ,ת ׁשי כא)"לנכרי  כג, ראוי(דברים שאינו דהיינו , ְְִִִִֶַַַָָֹ

אע עמו היכרות  לך ""שיהיה וכן היטב . מכירו שאתה הנכרפ אלהי  את  ב)"הסירּו לה, ,(בראשית ֱִֵֵֶַָָֹ

" אותם . תכיר שלא הראוים  אלהים  החליקה דהיינו אמריה טז)"מּנכרּיה ב, שתהיה (משלי הראויה ְֱֲִִִֶֶָָָָָ

" היפך כנכרית , מ ּכירלך  לי ה)"ואין קמב, .(תהלים ְִִֵַ

" שם "נכרימשמש כמו זרות ללשון "ׂשפתי ואל ב)"נכרי  כז, רצה (משלי שאין ְְְִֶַָָ

זר לומר רצה אבל  תכירהו, שלא שראוי  או אחר  מעם שהוא  או מכירו אתה שאין איש לומר

" הפסוק בראש אמר שכבר ומתוך ביחוס. עמך  פישאינו ולא זר  ב)"יהלל כז, הצרי(משלי . ְְְְִִִֶַָֹ

" שם  דקרא  בסיפא לתפוס הסגנון  אחד ,נכרייופי  בחמר פעמים ב ' אחת  במלה לשמש שלא "

" עבדת ֹווכמוהו נכרּיה מע ׂשהּו... כא)"זר  כח, "(ישעיה לאל, תׁשּתחוה ולא זר אל ב יהיה לא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

י)"נכר פא, "(תהלים ושם  "נכר. בפעלים , צרימ ֹו" ינ ּכרּו כז)"ּפן לב, והיינו (דברים פעל -יוצא  , ְְֵֵֶַָָ

" וכן  וזר. נכר  בדבר הניכר, דבר תנּכר ּושיחליפו לא  כט)"ואתתם  כא, "(איוב הּמקֹום, את וינּכרּו ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ד)"הּזה  יט, "(ירמיה נכר ֹו, יב)"ּביֹום  א, "(עובדיה והנפעל ׂשֹונא. יּנכר כד)"ּבׂשפתו כו, י"שע(משלי ְְְִִֵֵֶַָָָָ

" ובהתפעל ניכרת . בלתי  שנאתו שפתיו אליהםחלקת ז)"וּיתנּכר  מב, עצמו (בראשית שהעמיד ְֲִֵֵֶַַ

" מתנּכרה כנכר. ה)"והיא יד, "(מל״א נער. יתנ ּכר ּבמעלליו יא)"ּגם  כ, כל(משלי פירוׁשי  לפי  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

" בסופו.יתנכרהמפרשים  יהיה מה הנער יוכר הנערות שממעשה לומר ורצה יוצא, [=פעל ] "

" מה יקשה ""גםולכולם שאמר ּבמעלליו , ועוד"גם ידו? על שיוכר ממעלליו חוץ עוד  יש מה , ְֲַַָָ

" לשונות "נכרששאר  כמו עומדים [=פעלים ] כולם בהתפעל  אליהם" ז)"ויתנ ּכר מב, ,(בראשית ְֲִֵֵֶַַ

מתנּכרה " ה)"והיא  יד, נ(מל״א לכן  פעל-יוצא? יתנכר יהיה וכאן  פעל-עומד ,". הוא כאן שגם  ל  ְְִִֵַָ

הדשן .527. את  להסיר כלומר

השרשים .528. את לעקור  כלומר 



כ"ף  287אות

" מלת "נערכי מלת אל שב  מבעיא"גם" לא לומר ורצה במעלליו. יתנכר  נער גם  אמר כאילו ,

קטן נער אפילו כי  בו, ואין וישר  זך עצמו ועושה במעלליו מתנכר שלימה דעת בו שיש גדול

ג מזדמן שלימה דעתו ציד"שאין איש ּכע ׂשו במעלליו, הבריות את  לרמות שיודע  לפעמים  ְֵָכ

אביו. את לרמות יודע  שהיה

" שם  ""ּכּורהכרה הּברזל, כ)"מ ּכּור ד, לּזהב"(דברים ג)"וכּור יז, סגים"(משלי ּכּור  ְְִִִֶַַַָָ

יח)"ּכסף כב, "(יחזקאל יקרא  בארץ , שחופרין  חי מתכות  בו שמתיכין תנור מין  והוא עלּכּור. " ֶֶ

ניכר . היה ולא באדמה בתחילה מעורב  שהיה הנקי  המתכות את  מכירין ידו שעל ההכרה שם

" ּובחנּתיםוכטעם צ ֹורפם ו)"הנני ט, ברזל-חי(ירמיה של אדמה מתיכין  שבו שהתנור ולפי .529 ְְְְִִִַָ

יאמר מכולן . קשה שהברזל לפי  מתכיות, שארי בו שמתיכין תנורים משאר היסק יותר צריך 

" שנקרא או הברזל. מכור יצא כאילו גדול מלחץ  הנמלט בו כורעל שנותנין  כריה, מלשון "

הארץ . מן הכרויה האדמה

"כור" שם  ""ככר" זהב, לט)"ּכּכר כה, "(שמות ּכ, לט)"סףּכּכר  כ, עפרת"(מל״א (זכריה"ּכּכר ִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ז) שנותנין ה, מתכות משקל אחת)דהיינו היוצא(בפעם מתכות משקל או הכור, לתוך  אחת ] [בבת

אחת) "(בפעם וכענין הכור . מתוך אחת] שאופיןאיפה [בבת תבואה של מדה שהיא אחת)" (בפעם

" שרש עיין  אחת ] ""אף[בבת  מן  וכן "כור. שם  וכירים" ""כירה וכירים, לה)"ּתּנּור יא, (ויקרא ְִִַַ

ּבעצים" אׁש ו)"ּככּיֹור יב, "(זכריה יקרא  בו הנאפה והלחם בקרקע , חפירה שהוא  כריה ."ככרלשון ְְִִֵֵ

אחת" לחם  כג)"וכּכר  כט, "(שמות ששם ואפשר הכירה. על הנאפה דהיינו גכור, כריה "" מלשון  כ  ְִֶֶַַַ

" לרחיצה העשוי הכלי  יקרא  וכן  מתכות . של האדמה בה להתיך כרויה גומא  ,"כיורשהוא 

נחׁשת" ּכּיֹור יח)"ועׂשית ל, כור .(שמות צורת  לו שיש שם על ְְִִֶָָֹ

" שם  כריה ""כרמלשון  כמו נרחב, כג)"ּכר  ל, "(ישעיה הּצאן, כרים יד)"לבׁשּו סה, (תהלים ְְִִַַָָָֹ

סביב סביב  חריץ לה וכורין למרעה. גם לזריעה טובה ביותר , ולחה ׁשמינה שדה מין  ְֵָוהוא

" נקרא לפיכך  המרובה, הלחות  ממנה ""כרלהפליט נקראו כך  שם ועל השטחיםכרים. אותן  "

" כמו מצ ֹור, לעיר  סביב שעושין סביב חריץ להם שיש ּכריםהמרובעים  עליה ב,"וׂשים  (יחזקאל ְִִֶָָָָ

ּכרים"ד) כז)"ל ׂשּום כא, "(שם יקראו הכרים  במעשה לעסוק הברורים החיל ואנשי ""כרי. ל ּכרי, ִִַָָָ

ד)"ולרצים יא, "(מל״ב או ""כרתי, והּפלתי, יח)"והּכרתי ח, "(שמו״ב הּפלתי, ועל הּכרתי (שם"על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

כג) "כ, הנקראה השמינה והשדה ""כר. תקרא ביותר  גדולה כשהיא  ""ככר, הּירדן. (בראשית"ּכּכר ְִֵֵַַַ

י) "יג, הּכּכר, ואת  הנגב  ג)"ואת  לד, "(דברים ירּוׁשלם, סביבֹות  הּכּכר  כח)"ּומן  יב, .(נחמיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

" תבואה של מדה מין ""כריקרא כמו קמח, ּכר וׁשׁשים סלת  ב)"ּכר ה, מעׂשר"(מל״א ְְִִֶַַַָֹֹֹ

הּכר מן יד)"הּבת  מה, הנקרא(יחזקאל שדה לזריעת המספיק תבואה שיעור המחזקת  מדה והוא ִַַַֹ

""כר" וכענין  ו איפה . אפיה. שיעור דהיינו כסף"" לכורככר שנותנין כשיעור  דהיינו כסף דהיינו "

" הנקרא השמינה המרעה על הרועים  הצאן ויקראו "כרההתכה. ""כרים" ּכרים, חלב  (דברים"עם ִִֵֶָ

מתוקן .529. לא  כלומר מבושל , לא חי" "בשר כמו  חי נקרא 
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יד) הּטֹוב"לב, ּכל ועל הּכרים ט)"ועל טו, ּכרים"(שמו״א כ)"ּכיקר לז, "(תהלים והנפרד  כר. "ׁשלחּו ְְְִִִִַַַַַַָָָ

א) טז, "(ישעיה שם הענין  שמזה ואפשר  "כרים. חומותיה להרוס מבצר לעיר שעושין  עליה " ְִֶָָוׂשים

ב)"ּכרים ד, המנגחים(יחזקאל האילים מן  יוסיפון  בספר הנזכר  כענין לנגח. קרנים  להם  שיש ִָ

ג יקרא כר של עור  מן שעושין  והמרדעת  ""החומה. כר, הּגמלכ ּבכר  לד)"וּתׂשמם לא, ,(בראשית ְְִֵַַַָָ

" ענין ּובּכר ּכרֹותוהוא ּובּפרדים כ)"ּוב ּצּבים  סו, וכסתות .(ישעיה בכרים  מלובשות  מרכבות דהיינו ְְִִִַַַַָָ

" הענין  שמזה בע ׁשןואפשר  ּכלּו ּכרים כ)"ּכיקר לז, עורות(תהלים מן  שהם חשובים כרים כלומר ִִֶַָָָָ

" כענין  נפסדים , הם בעשן כשיבואו ּבקיטֹורהכרים  ּכנאד הייתי  פג)"ּכי קיט, ג(תהלים ויקרא  כ". ְְִִִִָֹ

" כרכור, ריקוד עז מין ּבכל מכרּכר יד)"ודוד  ו, הכר(שמו״ב על הרועים ככבשים רקוד דהיינו ְְְְִֵַָָֹ

" כענין ביותר. ובריאים  וחיים טוב  מרעה להם עגלוּירשיש כמֹו ו)"קדם כט, "(תהלים ּתרקד ּו, ְְְְִִֵֵֶַַ

ו)"כאילים קיד, "(תהלים הענין  שמזה ואפשר ּובּכר ּכרֹות. כ)"ּובּפרדים סו, מרכבות(ישעיה כלומר ְְְִִִֵַַָָ

" כטעם מרּקדה מרקדות ב)"ּומרּכבה ג, "(נחום מענין הכרכר. בעבודת  העוסק נקרא שדה, מין " ְְֵֶַָָָ

אל ה[אות] ""בתוספת  ""אכרף  כמו התבואה בזריעות  שעוסק בבחינת הן  אּכרים, (ירמיה"ּבֹוׁשּו ִִָ

ד) וצמּדֹו"יד, כג)"א ּכר נא, "(שם כמו הכרים במרעה שעוסק בבחינת והן  ּבעדר; ונסע ּו "א ּכרים ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כג) לא, "(שם כמו ובמרעה בזריעה בשניהן  שעוסק בבחינת  והן  וכרמים; י)"אּכרים כו, גם(דהי״ב . ְְִִִָֹ

" מכרמענין ה[אות ] בתוספת  נגזר לזרעים  המשובחת שמינה קרקע על המורה """ שם ,"כרםם  ֵ

" זית . כרם  או גפנים  כרם אם לאילנות, המשובחת  הקרקע  זיתלהוראת  ּכרם ועד קמה "ועד ְְִֶֶַַָָָ

ה) טו, "(שופטים יקראו הכרם ועובדי ""כורמים. ּבהרים, וכרמים  י)"א ּכרים כו, "(דהי״ב לכרמים, ְְְְִִִִִֶָָֹֹ

יב)"ּוליגבים כה, .(מל״ב ְְִֹ

"כר" פעל נגזר הכריה על "כרת" ששם חתוך. לשון  העפרכריה " את  שחותך  הוא "

" לשון  ונאמר מחלק. חלק כמו כרתומפריד  מדבר  דבר חתוך  שהוא פשוטה כריתה על אם  "

ּבנ ּה" ערלת  את כה)"וּתכרת ד, "(שמות מע ּמיה , ההיא הנפׁש כז)"ונכרתה ז, שיהיה (ויקרא דהיינו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

" לעמיו, המיועדת הטובה מן ונפרד  ּכריתּותנכרת א)"ספר נ, "(ישעיה הּירּדן, מימי  נכרתּו "אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַ

ז) ד, לׁשנים"(יהושע ּכרתּו אׁשר  העגל לפני ּכרתּו יח)"אׁשר  לד, ג(ירמיה ויאמר  הדבר". כליון  על  כ ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

" כמו המציאות מן  כולו נכרת ּבׂשרשיהיה כל י ּכרת  יא)"ולא ט, "(בראשית הארץ, ּתּכרת  ולא ְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ

לו)"ּברעב מא, "(שם הּצפרדעים, ה)"להכרית  ח, ג(שמות ויאמר חתוך". שהוא ברית  כריתות  על כ ְְְְְִִַַַָָָ

" בשרש ומבואר ."ברלשבח,

" ""כרמגזרת  פעל  מלשון"מכר, בכתוב , ממנו שנמצא והגדרות  הנטיות כפי  שהוא ,

עפ צודק והוא והתנכרות. הכרה ומלשון וכריתה, כריה "כריה, יש מכירה בכל כי  העיון י

שהלוקח והתנכרות  הכרה בה יש גם ומרשותו. חפציו משאר הדבר את כורת שהמוכר וכריתה,

שאעפ אלא ממנו. ונתנכר  שמכר מה מן נכרי נעשה והמוכר הניקח , החפץ  עם בהיכרות כ"נכנס

הכרה  שענינו למקום  וחתוך , כריה שענינו במקום  המכירה בענין  הפרש הלשון בעל עשה

" פעל יבוא ומוחלטת  גמורה מכירה שם שיש במקום והיינו, ממכרוהתנכרות. ב[אות] ם""

" כמו והתנכרות, הכרה מלשון  ּבכרתו ויהיה את לג)"וימּכֹור ה, כ "(בראשית מצרים, מכר ּו "ּכי ְְְְִִִֶַַָָֹֹ

כ) מז, "(בראשית למכר ּה, ימׁשל ח)"לא כא, "(שמות מכר ֹו, א ֹו לז)"ּוטבחֹו כא, "(שם והשם  ,"ממכר. ְְְְְִָָָָֹֹ
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"לעמית יד)"ממּכר כה, "(ויקרא או "מכר. נקודות, בשש מכר" וכל ּדאג  טז)"מביאים יג, (נחמיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

" משקל  על התנכרות , אוןמלשון לפעלי ג)"ונכר לא, מסירה (איוב ללשון  גם  הזה מענין  ומשמש . ְְֲֵֵֶֶָֹ

" כמו מכרםגמורה צּורם ל)"ּכי לב, ימּכר"(דברים אּׁשה ביד  ט)"ּכי ד, אלהים"(שופטים אֹות ֹו נּכר ְְְֱִִִִִִַַָָָָֹֹ

ז)"בידי כג, "(שמו״א ובהתפעל, הרע. לע ׂשֹות  התמּכר כ)"יען  כא, "(מל״א ה , לע ׂשֹותאׁשר  תמ ּכר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

כה)"הרע כא, מכירה (מל״א שם שאין במקום אמנם  רעים. למעשים עצמו את  שמסר דהיינו ַָ

לגמרי החפץ מן המוכר שנתנכר  לומר שייך  שלא ׂשכירּות , דהיינו מכירה מקצת אם כי  ְִגמורה

" פעל יבוא אז ומוחלטת, גמורה היכרות בו ללוקח שנתקיים  ממכראו [אות] בלי והיינו "" ם

ממנו 530,"כר" מתנכר  אינו אבל הכריתה, מעשה בדבר שעושה וכריתה כריה מלשון  שהוא

" פעל דרך על ובשמות בפעלים  הגזרה זאת  נטית  תהיה ואז ""כרה לגמרי. כמו ּתכר ּו, מים ְְִִַַוגם 

ו)"מא ּתם ב, כמה (דברים מהם  להסתפק כלל בדרך בארות סך  מאתם  שּתׂשּכרּו דהיינו ְְִִֵָ

שהיו  זה ובאופן  ובהמתם. אדם ריבוא לששים  במדה מים מהם  ליקח דרך  היה שלא שתצטרכו,

" לשון בענין נופל מרשותם נכרתו המים ורק לבעליהם נשארות ""כריה הבארות  וכן ְֶֶָָואּכרה ,

ּכסף ע ׂשר ּבחמּׁשה ב)"ּלי ג, ג(הושע היה ""שלא שכירות. אם כי  קנין  חּבריםכ עליו (איוב"יכרּו ְֲִִִִֶַַָָָָָָָ

ל) הכנוימ, עם  והשם אחד. כל ירויח וכמה יוציא כמה ביניהם  שהתנו ומתן  ומשא  מסחור לשון

מכרם" יט)"ונתּתי כ, "(במדבר מים. בארות בשכירות  שנותנים  מה מכר ּהדהיינו מּפנינים  "ורחק ְְְְְִִִִִִַָָָָֹ

י) לא, ג(משלי מפנינים ."דהיינו רחוק הוא לאשה, נשכרת  שתהיה חיל לאשת  ליתן הראוי  סך כ 

שכירות , כענין האשה קנין אך כרצונו. בהם לעשות  שיכול חפצים  שאר כקנין האשה קנין  שאין 

האישות . בענין  שנוגע  מה רק בעלה, ברשות ואינה עצמה ברשות נשארת האשה שגוף

""מכרה "531והנפרד מלח, ט)"ּומכרה ב, "(צפניה משקל ""מקרה על  שרש ועיין  ."קן. ְִֵֵֶַ

הכ משרשי ""פעל בשרש כמבואר  ההכאה על המורה התי"כה ף  בתוספת  הונח ו ".

ע"כת" הדבר  הכאת  על  ,"" כמו שפשוף  לּמאֹורי  כ)"ּכתית כז, תחת(שמות בזיתים שפשוף  דהיינו ִַָָ

" והפעל ׁשם . והוא הבד, בית וכתּותקורת כד)"ּומעּו כב, החרמה "(ויקרא עד וּיּכתּום  "וּיּכּום  ְְְֵַַַַַַָָָָ

מה) יד, "(במדבר כענין  ּבגֹוי. גֹוי  ו)"וכ ּתת ּו טו, והפסידו (דהי״ב אותם  כתתו עוד שהכום , שאחר ְְְֻ

אע שלפעמים  המחנה. צורת על"כל הצבא חיל צורת תשאר זה כל עם אחד  צד שהוכה ֵפ 

הנשארים שנתפזרו לגמרי, הצבא  צורת  שנתבטל אופן  על וכשהוכה אחור. שנסוג  אלא  סדרו,

" לשון  הענין על יפול לכאן , וזה לכאן ""כתיתה זה משקל  על  ההפעיל מן  והוא וכן"וישקום. .

אתכם" מד)"וּיּכתּו א, "(דברים והקל טחֹון. את ֹו כא)"ואּכת  ט, "(שם והכבד צריו . מּפניו "וכּתֹותי  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

כד) פט, "(תהלים לאּתים. חרבֹותם ד)"וכּתת ּו ב, לחרבֹות"(ישעיה א ּתיכם י)"ּכּתּו ד, דהיינו (יואל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ

להיפך . או סכין, של בית-יד בו ולתקן חרב  של בית-יד כתיתת 

מ ה[אות ] בתוספת ""כת  שם  ""כתםם  ּפז . ּכתם  יא)"ראׁשֹו ה, אֹופיר"(שה״ש "ּבכתם  ְִֶֶֶֶָֹ

י) מה, כתם"(תהלים יב)"וחלי כה, הּטֹוב"(משלי הּכתם  א)"י ׁשנא ד, שהוא(איכה טוב זהב מין  והוא  ְֲִִֶֶֶֶַַַָ

"ׂשכר".530. ַָממלת 

כחלק 531. ה' אות  אלא  לה, וסמוך הנקבה ככינוי ה' אות בלי אבל  הנ "ל , "מכר ּה" כמו האותיות  אותן ְִָכלומר
מהמלה.
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ע שמתמעט ביותר, ""רך העגל בזהב שאמר כענין  רכותו, מתוך  שפשוף  טחֹוןי את ֹו (שם"ואּכת ֶָָֹֹ

כא) "ט, יקרא הכתם מן הנעשה והתכשיט הכתם. מן ושפל  ביותר קשה זהב מין שיש ,"מכתם.

לדוד" א)"מכּתם טז, "(תהלים אותו קרא אצלו ויקר חביב שיר איזה כשהיה כמו מכתם. שהוא " ְְִִָָ

כשניצל תמיד  והיה טובים . בימים  לפרקים , אם  כי  בתמידות אותו נושאין שאין  הכתם תכשיט

" ההצלה על שחיבר המזמור  קרא  ."מכתםמצרתו

 מליצה בדרך  אמר לפני"כתם  עונ כב)"נכּתם ב, נופל(ירמיה שהכתם כמו לומר רצה ְְֲִֵַָָֹ

יותר עיניו, לנגד הכתם תחלה תמיד  יתגלה אותו בנושא המסתכל שכל ביותר, הראיה על 

הש  ובלשון תמיד. עיני  נגד עונך כך שעליו; תכשיטים  ושאר המלבושים מזה "משאר  עשו ס

" הנדה דם רושם  לקרוא שמוש ההלציי  בבגדיה"כתםהשמוש כתם שמצאה האשה נדה. (עיין ִ

ב) "נב, הכתם, על ב)"מעבירין מט, צורה (סנהדרין המזוהם ההוא לרושם שיש נקיה לשון והוא ,

נו  וב[אות] והנקי. המשובח הכתם  האמנתי"כצורת  נפעל שכותתין532ו "ן  הבשמים  מיני יקראו

" ""נכאתאותם ולט, ּוצרי  כה)"נכאת לז, נכתה "(בראשית ּבית ּכל  את יג)"וּיראם כ, היינו (מל״ב ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ

שלו. הנכאות ששם  הבית או הנכתתים, מינים  ושאר הבשמים שם שכותשין  מקום

RQ

למ "ד  אות

" כמו ההעדר , שלילת והן  המציאות שלילת הן  השלילה, על מורה הע ּדיףמלה. ולא  ְְְִֵֶֶֹ

החסיר לא והּממעיט  יח)"הּמרּבה, טז, "(שמות וכן העדר. וההחסר מציאות, שההעדפה לא; א ׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

לה)"ׁשבתה  כו, בין(ויקרא הפרש אשכנז בלשון  לא במלת ויש המלאכה. העדר שלילת  שהוא ְְֵֶָָ

האשכנזי יאמר  דבוק שהוא שבמקום מוכרת . שהוא למקום  דבוק, שהוא לא(ניכט)מקום כמו

האשכנזי  יאמר מוכרת שהוא  ובמקום  ישבתי. לא  אכלתי , לא תנאף, לא כמו (ניין)תרצח,

לא" וּיאמר ּכה? ל לע ׂשֹות הסּכנ ּתי  ל)"ההסּכן כב, "(במדבר צחקּת, ּכי לא , יח,"וּיאמר (בראשית ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ

"טו) החי, בני ּכי  כב)"לא , ג, "(מל״א זרים. אהב ּתי  ּכי  כה)"לֹוא , ב, שהוא(ירמיה מקום  בכל  וכן ְְִִִִִַַַָָֹ

" מלת עם ה "כיבא [אות] ועם ,"" כמו ענינו התמיהה, לאא  ""האם  כמו אׁשר. הּדבר זה ֲֲֶֶַָָֹהלא

אליך יב)"ּדּברנו יד, "(שמות ,ל לקרא  אלי ׁשלחּתי ׁשלח  לז)"הלא  כב, הה (במדבר ולפעמים א". ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ

אפשר שהרי  בו לפקפק אפשר שאי אמתי  דבר שהוא ולומר הדבר לאמת וענינו קיימת  ְֵַתמיהה

" כמו הּירּדןלבררו. ּבעבר הּמה ל)"הלא יא, ע ּמֹון"(דברים ּבני ּבר ּבת  הוא יא)"הלה ג, ודומיהם .(שם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

" מלות  [כמה] באים "הלאולפעמים רצופים , ת ׁשמע ּו" הלֹוא  תדע ּו כא)"הלֹוא מ, ולפעמים(ישעיה . ְְֲֲִֵָ

" אם ""לאבא תחת ""הלא, כמו ׁשמע ּת, לא אם ידע ּת כח)"הלֹוא  מ, "(שם בין וההפרש וביןלא. " ְְֲִַַָָָָֹ

""אל" שרש עיין  ""אל, בין וההפרש "לא. ובין "אין" מלת כי  הוא מןלא" המקרה את  שולל " ַ

במהדורתנו532. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'
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" ומלת "איןהעצם , בזה: המשל המקרה. מן  העצם  את  שולל עושה " לא  עצם"ראובן  שראובן ,

" מלת ושב  שלו, מקרה והעשייה מראובן .לאהנושא נשלל  העשיה שפועל והיינו העשייה, על "ַ

" עושה ובאמרנו אינו "ראובן מלת שב  בעלאין" אינו שראובן בזה [=לומר] ונרצה ראובן , על "

על שהאחד מקרים ב ' אחד לעצם  כשניחס ביניהם  הפרש יש אחד, שניהם שענין  ועם ַעשיה.

" שבמלת השלילה. צד על והאחד הקיום , עםאיןצד  יחוס איזה המשולל להמקרה יהיה "

" ובמלת המקוים, בדרךלאהמקרה עצמו. בפני  דבר והמקוים עצמו בפני  דבר המשולל  יהיה "

" עושה משל, ואינו אומר  שע"ראובן  עושה, ואינו לעשות  שאומר מכזב  שראובן בזה נרצה י",

" באמרנו אינו מלת  אמנם  זה. את  זה הסותרים תארים  מב ' מקובץ  אותו נעשה ראובן  על  ששב "

עושה " ולא אומר בראובן ,ראובן מקוימת האמירה שפעל אם כי מכזב שראובן  מזה נשמע  לא "

שיעשו, לאחרים  אומר שראובן הענין אבל זה. את זה סותרים  שאינם ואפשר העשיה, פעל ולא

" בין בהפרש עיין בעצמו. עושה לאניולא "אנכי"" בשרש ."אן"

" אמרֹו ענין לבןועמקתבין  הפ לא ּוׂשערה העֹור , מן  מראה ד)"אין  יג, ששימש (ויקרא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֹ

" ו איןבמלת  המראה לא"" והתגלות מקרהו, והעמקות  עצם  המראה כי  והוא אחד. במאמר "

נופל היה ולא הכהן. לעין  מתגלה שהוא מה כפי  נאמר עיוניי, אם  כי  עצמיי דבר אינו בעומק

על נופל להיפך אבל פעליי . מציאות כאן  אין שהרי  במראה, מצויה שאינה העמקות על  לומר

שימש  לפיכך בעמקות, מתגלה שאינה עליה לומר בפועל כאן  מצויה והיא עצם שהיא המראה

" העמקות .איןבמלת מן  המראה דהיינו המקרה מן העצם שולל שהוא "

עין ראית  בלי אף עצמו בפני עומד  נמצא פעליי דבר  הוא  ללבן  השער הפיכת

לבנינות כאן שאין ולומר העצם  שהוא  הׂשער מן המקרה שהוא הלובן לשלול וכשרצה ֵָהרואה.

" במלת  שימש ""לאמצוי, במלת  שישמש המקומות בכל  זה וכעין ו אין. יהיה לא"" במאמר, "

" "איןתמיד ומלת המקרה, מן העצם  את שולל  יצאלא" ומזה העצם . מן המקרה את  שולל "

ג ""לך  שמלת  הטעם יכולאיןכ אתה שאין  ועתיד. עבר על לא ההוה, על אם  כי  יאמר לא "

" היה לומר "אין יהיה " ""אין  ומלת "לא. הזמנים כל על  יאמר  היה " "לא הוה " "לא  יהיה " ."לא 

המקרה  רק שהוא, כמו בעצמיותו תמיד נשאר והוא  בזמן משתנה בלתי הדבר  עצם  כי  והוא

שמלת ואחר  ממנו. סר ולפעמים  בעצם  דבק הוא  לפעמים הזמן , תחת נופל הוא בו המתדבק

כיאין" ועתיד עבר  ענין בו נופל  אינו לפיכך בזמן , משתנה בלתי והעצם  העצם, על  תמיד שב  "

" מלת כן שאין מה הוה. בינוני הכל מתדבק לאאם  שהוא בעצם  המתדבק המקרה על  ששב  "

ממך . הוא רק דבר  לא  כי  הענינים אלה והבן  הזמנים . כל על נופל הוא לפיכך  זמן , זולת  ֵבזמן 

" של  ""לאוהפוכו ""כן, של  והפוכו ""אין, ""יש , אין, אם  ּבקרּבנּו ה' ז)"היׁש יז, "(שמות ,יׁש אם  ְְְֲִִִִֵֵֶָ

מׁשלח אינ ואם וכו' ד-ה)"מׁשלח מג, .(בראשית ְְְְִֵֵֵַַַַ

"לא"" פעל "לאה , כמו הלאות  על  המורה הּפתח" למצא יא)"וּילאּו יט, (בראשית ְְִִַַַָֹ

מצרים" יח)"ונלאּו ז, וכובד(שמות טורח  מחמת הבאה ויגיעה עיפות ענין אינו לאּות  וענין  . ְְְִִִֵַ

" כמו המשתדל כח שנחלש ויגעהמלאכה עיף יח)"וא ּתה כה, הוא(דברים הלאות אבל . ְְֵֵַַָָָ

המרובה  ההשתדלות ואחר דבר, להשיג כשמשתדל הרצוניי והיאוש המחשבה ְִַהתרּפּות
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אותו  על יפול אז עבורו. עוד  מלהשתדל ופוסק ההוא, הדבר  להשיג אפשר שאי  לו נתברר

" לשון מלהשתדל והיאוש ""לאּותההפסק מגזרת והוא ""לא. בתכונת ביאה לומר ורצה ,"לא, ֵ

" וכענין בדבר. עוד  להשתדל  שלא ההסכם  ""מאןדהיינו אביה , ימאן מאן  טז)"אם  כב, ,(שמות ְִִֵֵֵֵָָָָ

" בתכונת  ביאה ""איןדהיינו לומר ההסכם  כלומר ""אין, בשרש כמבואר  אמר ֹו"אי, ענין וזה .ְָ

הּפתח" למצא  יא)"וּילא ּו יט, שיצדק (בראשית עד עבודה המציאה שאין מלמצוא, שנתעיפו לא , ְְִִַַַָֹ

" לשון ""עייפותעליו ענין עליו יצדק אבל  כדילאּות. עוד לבקש שלא ההסכמה כלומר  " ֵ

לחפש  שלא  שוב הסכימו מצאוהו, ולא הפתח אחר וכאן כאן הרבה שבקשו אחר כי  למצוא.

למצאו. כדי ָעוד 

" ""לאה מן ""ּתלאה , הּתלאה , ּכל  ח)"את יח, מהשתדל(שמות היאוש תכונת  דהיינו ְְֵַָָָָָ

" וכן  המבוקש. ּותלאה בהשגת  ראׁש ה)"וּיּקף  ג, "(איכה ושם-התאר  המקרה. שם  ,"מתלאה והוא ְְַַַַָָָָֹ

מ ּתלאה " הּנה יג)"ואמרּתם א, רואים(מלאכי ולבסוף ברפואתה שהשתדלו חולנית בהמה דהיינו ְְֲִֵֶַַַָָ

" בלשון  בא ולפעמים  תרופה. לה ה לאּותשאין ה[אות ] אל"" במקום  ""א כמו ארץף, וּתלּה ֵֵֶֶַַ

יג)"מצרים מז, האל(בראשית שהרי  תתמה, ואל ."" במלת  ותבואלאף תחסר ואיך שרשית  " ְִִַ

ה  ""במקומה במלת  נמצא כבר כן  כי באלהלאא ? שפעמים  לא , שמשרש """ המה ף  (דברים"הלא  ֲֵָֹ

ל) בה יא, ופעמים  ,"" ע ּמֹוןא ּבני  ּברּבת הוא יא)"הלה ג, "(דברים וכענין וקרה , וכן"קרא . ְְֲִֵַַַֹ

זּקים" הּירה יח)"ּכמתלהלּה כו, עוד(משלי מלהיות נלאה כאילו עצמו כמעמיד אלכלומר  מורה ְְְִִִֵֶַַַֹ

" הגזרה מזאת והנפעל חבירו. את  להזיק מתכוון  ובלבו ""נלה הׂשערה לבּגד,  לג,"ּכּנלת (ישעיה ְְְְִַָָֹֹ

"א) שמלת  עוד . מלבגוד נלאה יג)"וּתל ּהשתהיה מז, "(בראשית משקל מ ּכע ׂשעל "עיני533וּתכּה ִִֵֵֵַַַַַַ

ז) יז, "(איוב שנמצא וכמו כהיה. לבבלשון טז)"ונכאה קט, רּוח"(תהלים ב)"ּונכה סו, כך(ישעיה ְְְִֵֵֶַָ

ו נלאה " ""נלה "" וכן  מנלם. לארץ  יּטה כט)"ולא טו, מנלם"(איוב ב[אות] המקרה שם  סימן"" ם ְְִִֶֶָָָֹ

זה  כל עם עוד , להשיג ונלאה הרבה, לו שיהיו אף וחיל עושר של  שלהם  נל  וכלומר הרבים,

ע לו שיהיה לארץ, יטה בארץ ."לא קיום  כן  י

" ""לאמגזרת  שם  "מלא, מן  שנגזר כשם  מלאות. לשון ""אין" ""מאן, ימאן, מאן ."אם  ְִֵֵָָ

" מן נבנה ""לאכך אם"מלא, עליו יושאל  שאם  מוספק. בשיעור  למציאות  תאר  מלוי , לשון ,

" התשובה תהיה דבר, עוד  התשובה "לאצריך  ותהיה דבר , עוד  מקבל אם  עליו כשיושאל  וכן  .

""לא" נקרא  זהו ""מלא, מתכונת  שהוא כלומר דבר ,"לא. חסר שלא או תוספת מקבל שאינו ,

" שלםוכענין תמים , ""כליל , כמו זה, את זה משמשים והם  והשלמות . המלאות  על המורים ִּכי,

ימי כא)"מלאּו כט, בכי"(בראשית ימי  ח)"וּיּתמּו לד, אבל"(דברים ימי  כ)"וׁשלמּו ס, "(ישעיה יכּלּו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבּטֹוב יא)"ימיהם  לו, "(איוב אמר  כלום עוד חסר שאינו המלאות  על מצרים. ּבּתי  (שמות"ּומלא ּו ְְְִִֵֵֶַַָָ

יז) חכמה "ח, ר ּוח ט)"מלא לד, "(דברים לי, י ּתננה מלא ט)"ּבכסף  כג, "(בראשית ימי, מלאּו "ּכי  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

כא) כט, "(בראשית אחרי, כד)"וימ ּלא יד, "(במדבר מלא, יב ׁש י)"ּכקׁש א, שאינו (נחום המלאות ועל . ְְֲֵֵֵַַַַַָָ

" אמר, תוספת עוד  ּכבׁשןמקבל  ּפיח חפניכם  ח)"מלא  ט, מן"(שמות העמר  לג)"מלא טז, מלא"(שם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ

מכעס .533.
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ב)"קמצ ֹו ב, ּגד ֹותיו "(ויקרא ּכל על טו)"מלא ג, מלא"(יהושע אינּנּו ז)"והּים א, בלתי(קהלת כלומר ְְְֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ג ויאמר מים . תוספת עוד יקבל משלא אע"מוספק בהעברה המלא ּות על כלום"כ  עוד שחסר פ ְֵַ

ג יקרא  הפשוט הרגיל  הספוק כדי בו שיש כל תוספת, עוד  לקבל שעלול ""או כמו מלאכ  "

ּביּמים" המים  את  כב)"ּומלא ּו א, "(בראשית וכב ׁשּוה , הארץ את  כח)"ּומלאּו א, "(בראשית וּתמלא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

וּתעל טז)"כדּה כד, "(בראשית הרהטים, את  טז)"וּתמלאנה ב, כל(שמות על מלא הענין שאין . ְְְִֶֶַַַַַָָָָָ

הרגיל . וצורך ספוק כדי  אם  כי  דוקא, גדותיו

"מלא" כפעל  ""ריק " כמו המתרוקן  הדבר  על גם שנתרוקן כלי על  ריק שיאמר  ֵהם,

ׂשּקיהם לה)"מריקים מב, ג(בראשית ""ויאמר ּכליכ אל מּכלי הּורק יא)"ולא  מח, ּתּורק "(ירמיה ׁשמן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ב)"ׁשמ א, "(שה״ש פעל כך "מלא; המתמלא הכלי על יאמר "בּתי ו)"ּומלאּו י, על(שמות וגם , ְְֶֶָָ

" הּממלא, הּמׁשּכןהדבר את לד)"מלא מ, ההיכל"(שמות את מלאים א)"וׁשּוליו ו, וישמש (ישעיה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ג מלאות אל"לשון מלקרב כלום עוד הפועל  מן חסר  כשלא הגמור , והתקון  ההכשר על כ

" יקרא  "מלאהפעולה עברי  בלשון  נקרא והוא ידים" כמו ,"מלוי הפעולה. כלי שהידים לפי 

ּבניו " ויד אהרן  יד ט)"ּומ ּלאת  כט, ידם"(שמות את לג)"למּלא כט, אותם(שם לעשות דהיינו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

" העבודה. אל  להתקרב ומוכשרים  ידו גמורים  ּומלא ּו אתֹו; וטהר ּו הּמזּבח כו)"את מג, (יחזקאל ְְְֲִִִֵֶַַָָֹ

" וכענין  הקרבנות . לקבל מוכשר המזבח את בּקׁשתשיעשו ידֹו מּלא  כד)"ויהּוא ט, שהתקין(מל״ב ְִֵֵֶֶַָ

" לעבודה הכהנים  הוכשרו ידו שעל  הקרבן  ויקרא  היטב . לירות  ""מלואיםידיו מּלאים, איל ִִִֵֻּכי

כב)"הּוא כט, "(שמות ושם-התאר  המקרה. שם ניחח, לריח הם כח)"מ ּלאים ח, דהיינו (ויקרא ְִִִֵֵַַֹֻ

" וכן ממלאים. מּלאיםקרבנות ז)"ואבני  כה, המשבצות ,(שמות את הממלאים אבנים כלומר ְְִִֵַֻ

" שם  גמור ותקון  השלמה ""מלואומענין ואת-הּמּלֹוא, טו)"ואת-ּביתֹו ט, ּבנה "(מל״א אז ְְִֵֶֶַָָָ

כד)"את-הּמּלֹוא ט, "(מל״א ועד-הּסביב, ח)"מן -הּמּלֹוא יא, ּדויד"(דהי״א עיר (דהי״ב"את -הּמּלֹוא ְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

ה) גמורה,לב, ּבצּורה אותה ועושה העיר  מבצר המׁשלים  מבצר, לעיר שחוץ חזק בנין  מין  ְְְִִַָָוהוא

במלוא . מחסה מקום עדיין  יש העיר נכבשה כשכבר שגם 

. הגוף חיי תלויים  ובו הגוף שבאמצע  הפנימי האבר והוא  חי בעל  לב על  הונח  שם.

כמו  לגנאי. הן  לשבח הן הנפש, מדות כל אליו יתיחסו החיונית  הנפש הדם מקור  שהוא ולפי 

" והפעל ודומיהם. לב  וחוזק חולשה כבדות , רכות , לב , שמחת  לב, עצבון  לב , רוע  לב , ְִואי ׁשטוב 

יּלבב יב)"נב ּוב יא, "(איוב יקרא  אריה ומין  לב . לו יקנה ""לביאדהיינו יקימנ ּו, מי (במדבר"ּוכלביא ְְִִִִֵֶָָָ

ט) "מט, משקל על תאר שם והוא לבבו. עזות  שם  על "נביא, ""נזיר" וכענין ּכלב. לּבֹו ְֲִֵֶאׁשר

י)"האריה  יז, לו,(שמו״ב יש והאריה הלב , אל הדם  התאספות בעצמו הוא  והמורא  הפחד כי . ְֵַָ

במקומו  נשאר שבגופו הדם כי  אימה. בעל אינו לפיכך ביותר קטן  לב  הטבעיים, שספרו כמו

לקלטו. יכול  הקטן  לבו שאין

" רקיקין  ""לבבֹותמיני לבבֹות, ׁשּתי לעיני ו)"ּותל ּבב  יג, לעיניו "(שמו״ב "וּתל ּבב  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָ

ח) יג, "(שמו״ב נקראו "לבבות. כענין  הלב , לסעוד  שנעשו אם  לּבכם" ה)"וסעדּו יח, (בראשית ְְֲִֶַ

ג נקרא ""שלפיכך ""בריה כ הּבריה , ז)"וע ׂשי-לֹו יג, "(שם ""בריאותבלשון שנקראו או "לבבות. ְֲִִַַָ

בשמם נקראו עוגות  שאר שגם מלמטה. וקצר מלמעלה רחב  לב , בצורת  שנעשו צורתן שם  על
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" שרש כמבואר  צורתן, שם  לכל"חלעל והושאל  הגוף, של ותקפו אמצעו הבעל-חי  שלב  ולפי  .

" כמו לב, לקרא ותקיף אמצעי הׁשמיםדבר יא)"לב  ד, "(דברים ים, ח)"ּבלב טו, "(שמות האלה , "ּבלב  ְְִֵֵֵֵַַָָָָ

יד) יח, "(שמו״ב הבוער הגשם  מלב  היוצא האש תוקף יקרא ""לבוכן ב)"ּבלּבת -א ׁש, ג, כעין(שמות ְֵַַ

ג ""שיקרא "לשוןכ א ׁש" לׁשֹון  קׁש כד)"ּכאכל ה, "(ישעיה וכענין  ים. ו לב ים"" יא,"לשון (ישעיה ְֱֵֶַֹ

ה ב) ה[אות] ובתוספת  ."" באמצע  ""להבא סיחן, מקרית  כח)"להבה כא, "(במדבר א ׁש, ולהב ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ו)"אֹוכלה  כט, אל(ישעיה ה[אות] בתוספת  ולפעמים  ."" ""לאבף  ּתלאבֹות, ה)"ּבארץ  יג, (הושע ְְֵֶֶַָֻ

" כענין החום להב  מחמת  חרבה ארץ  ּבמדּברדהיינו חררים  ו)"וׁשכן יז, חרה (ירמיה מלשון ְְֲִִֵַַָָ

" וכענין ארצ ּהוחמום , כל כב)"ׂשרפה כט, ובפעלי(דברים ." ּבאחתם ל ּבב ּתני  כלה, אחֹותי  לּבב ּתני ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ

 ט)מעיני ד, "(שה״ש וכן האהבה. להב בי  שהעירות  לומר לּבּהרצה כו)"וחרמים  ז, רצה (קהלת ֲִִִֵֵַַָָ

אחריה. להוט  תמיד שהוא ולהט בלהב  בה המסתכל  את מביאה שהיא  או יופיה. להב  לומר

חז  בלשון ""וכן  מן עשו "להבל פעל, חייב" המלבה וליבה, אחר ב)"בא נט, קמא פעולת(בבא

" התלמוד בלשון רק נמצא ולא ּבאּורהלהב . ב)"מלּבנ ֹו עה, זרה "(עבודה והגעלה , עבודה"לבון (עיין ְְְַ

א) עו, "זרה מלובנת, ב)"סכין  קכ, .(יבמות

" שם  הזה ""לבנה שמענין  לׂשרפה , ונׂשרפה לבנים  ג)"נל ּבנה יא, לבנים(בראשית נקראו . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָ

" שנקראת  או באור , אותם  שמלבנין  שם למלבנה על וה[אות] ּבנין מלשון  כלמ"" נוספת ד"ד ְִָ

""לקח" השדה אבן יקרא ע"אבן. ,"" יקרא לבנין  שלוקחין וקש לבנין. לקיחתו כמבוארתבןש "

" ""בןשרש יקרא במלאכה שנעשו הבנין  ואבני ""לבנה . מענין  וכן המראה להב. תקרא " ְֵָ

והמראות534הלבנה  הצבעים  מיני שכל הגשמיים , הדברים וללבן  לצרף אש של שדרכו לפי לבן 

ג תקרא  כך שלשם  לבן. להיות ישובו באש ""כשיבואו הלבנה המראה ארמי"חּורכ  ובלשון  ,

"חיור" כמו באור  שרפה מלשון  נחר ּו" ד)"ּכמֹוקד  קב, "(תהלים שרש עיין  ."חר. ְִֵָ

"לבן" הירח  שם  ""לבנה " הלבנה , כג)"וחפרה כד, אדומה (ישעיה לא לבנה, שהיא שם  על  , ְְְַָָָָ

" קליפה לו שיש עץ  מין  וכן ""לבנה כחמה לבנה , לז)"מ ּקל ל, אילני(בראשית בו שגדלים והיער  . ְִֶַַ

" יקרא ""לבנוןלבנה והלבנֹון, הּכנעני  ז)"ארץ  א, יקרא(דברים הלבנה מעץ הנוטף והשרף . ְְְֲִֶֶַַַָ

""לבונה " זּכה , לד)"ּולבנה ל, "(שמות שנקרא או לבן .לבונה ; בעצמו שהוא שם  על " ְַָָֹ

י חלק והוא לח, דבר למדידת  מדה ע"שם . ההין כי ביצים. ו' ומחזיק הין , מן בצים ,"ב  ב 

שבש  רביעית  כל  שיעור והוא ומחצה, ביצה הלג  רביעית  ""נמצא  שם נמצא ולא  בכתובלוגס. "

" מצורע , של שמן  במדידת אחת  פעם  אם  ׁשמןכי אחד  י)"ולג יד, .(ויקרא ְֶֶָָֹ

 ולהיותו הולד. את האם שתמלט המלטה שהוא פעל-יוצא, והוא  הלידה על  הונח פעל .

יו  ה[אות ] בה נתוספה זעירא ""מלה יו "ילדד ה[אות ] נוספי  בכל  כדרך  שוב בו ותחסר  ,"" יצאד

ישב "ירד הקל  בבנין  ושמושיו ודומיהם. נמרֹוד" את  ח)"ילד י, "(בראשית ׂשרה , כא,"וּתלד  (שם ְִֵֵֶַַָָָ

נקבה.534. היא  כאילו "מראה" למלת התייחס הרב 
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"ב) זכר, ב)"וילדה יב, "(ויקרא והנפעל .לחנֹו יח)"וּיּולד ד, "(בראשית יצחק , את ל ֹו (שם"ּבהּולד  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ה) "כא, ל ֹו, הנֹולד ג)"ּבנ ֹו כא, "(שם הדגוש ובבנין  העבריֹות, את  ּבילדכן העבריֹות , "למילדֹות  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

טו) א, "(שמות יֹוסף, ּברּכי  על כג)"ילדּו נ, "(בראשית ובהפעיל  נח. י)"וי ֹולד ו, "(בראשית את, הֹוליד ְְִִֵֵֶֶַַַֹֻ

יט)"יצחק  כה, "(שם ובהתפעל, מׁשּפח ֹותם. על יח)"ויתילדּו א, "(במדבר הקל מן  והמקור וּתֹוסף. ְְְְְִִִֶַַַַָָ

ב)"ללדת ד, "(בראשית הגר, טז)"ּבלדת טז, "(שם סלע, יעלי לדת  א)"עת  לט, "(איוב ההפעל ומן יֹום. ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפרעה  את כ)"הלדת  מ, "(בראשית ,א ֹות הּוּלדת  ״ּומֹולדּת(יחזקא"ּביֹום  כך, ג״כ ושם-התאר ד. טז, ל ְְְְֶֶֶֶֶַַָֹֻ

ו) מח, (בראשית חּוץ"אׁשר-הֹולדּת״ מֹולדת אֹו ּבית ט)"מֹולדת  יח, "(ויקרא המקרה ושם ""לדה . וכח, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ללדה  ג)"אין  לז, ּומּבטן"(ישעיה יא)"מּלדה ט, "(הושע לדה ּכמֹו כא)"אׁשת  יג, ובתוספת(ירמיה . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

תי ""ה[אות] ""תולדה ו יצחק , יט)"ּתֹולדת כה, "(בראשית יׁשמעאל, יב)"ּתֹולדת  כה, וההפרש (שם . ְְְְִִֵָָֹֹ

" ללידה בין  "תולדה "" שבין  מהפרש ידענו לבינה " שם535."תבונה "" הוראת מקום  ובכל

"תולדה " שם  נמצא ולא בסיפור, כן  אחרי הנזכרים  הנולדים  על אחתולדה " שיזכיר  מבלי  כ""

ג בזה שיכלול אלא הנולד, שאמר"שם זה גם כי  שמזכיר. הנולדים לאותן שאירעו המאורעות כ

והארץ" הּׁשמים  תֹולדֹות ד)"אּלה ב, "(בראשית אחריו את-האדםיזכיר אלהים יהוה (שם"וּייצר  ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ולאז) משמים. הרוחני  וחלק הארץ, מן הגופני  חלק דהיינו וארץ, משמים הנולד היה והוא .

אע השמים שמזכיר אלא  אחר, אב לו ""היה כענין הארץ  מן  אם  כי נברא שלא ּתֹולדתפ ְְֵֶֹוא ּלה

ּומ ׁשה  א)"אהרן ג, אח(במדבר הזכיר אהרן ."שלא תולדת רק כ  ֲֶַֹֹ

ג יאמר ""הׁשאלה כמו חיים  רוח בו שאין על לידה לשון  יּלד ּוכ הרים  (תהלים"ּבטרם ְְִֶֶַָָָָֻ

ב) ׁשקר"צ, טו)"וילד ז, "(שם הנולד הולד של  ושם -התאר ""ילד. נקודות. בשש לחּברתי, "וילד ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֻ

כג) ד, "(בראשית ויּׁשלחה , הילד יד)"ואת  כא, "(שם הילד, את  טו)"וּתׁשל כא עדיין(שם, שהוא  כל . ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

" יקרא בשנים "ילדרך תקרא והנקבה לידתו. מיום וקרוב  סמוך  דהיינו ""ילדה " קח-לי, ְִַַָ

ד)"את-הּילּדה  לד, "(בראשית מזה המופשט והתאר  .ילדתי טל ג)"ל קי, הּילדּות"(תהלים ְְְְֶֶַַַַַַָֻ

י)"והּׁשחרּות יא, מבנין(קהלת שונים, בבנינים מתואר והילד  ילד. רק האדם שבו הזמן דהיינו ְֲַַ

" זקּוניםהקל כ)"ילד מד, וא(בראשית ב [אות ] או ."" ""ולדו ולד, ל ּה ל)"אין  יא, "(בראשית אתכענין  ְְִֵֶֶֶָָָָ

ּבסּופה  יד)"והב כא, "(במדבר ובנפעל יהב . הּיּלֹודמן  כב)"ּכל-הּבן א, ּבּמדּבר"(שמות (יהושע"הּיּלדים  ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ה) "ה, פועל מן  הּיּוּלד. ח)"לּנער  יג, ארם"(שופטים ּבפ ּדן  י ּלד-לֹו כו)"אׁשר לה, פעול(בראשית מן . ְֲֲֶַַַַַַַָָֻ

החי" כו)"הּיל ּוד ג, בין(מל״א מורים שכולם  ועתיד , העבר  בבחינת התארים  באלה הפרש ואין . ַַַָ

בש  אמרו אדם בני שבלשון אלא להולד. שעתיד על ובין נולד, שכבר ל׳)ס "על (נדרים

ו ילודים"שה  כבר, שנולדו משמע  להּולד .נולדים"" שעתידין  משמע  "ְִֵָ

 מה מורכב  נסתרת, יחידה של  הקנין כנוי  והוא ולמ"מלה. הנקבה הקנין"א  536(דאטיף)ד 

מקומות"והה  משלש חוץ  נוספת , לא שרשית שהיא  להורות  דגושה, דהיינו במפיק תמיד א

" כגון רפויה נבחשהיא לה מב("וּיקרא לב, ובזכריה.(במדבר רות  במגילת שנים , ועוד  ְִַַָָֹ

.535.99-100 עמ ' "בן" שרש  עיין 

"אל"536. שאליו: יחס  הלשון, דקדוק  לעניני .(אוביקט )מונח
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וא"בוי מ[אות ] מורכב  הנסתר, היחיד בנין  על מורה מלה חלומה, ולמ"ו הזכר הבנין ."ו ד 

" "אלובשרש שבין ההבדל  מבואר  ו לו " ."אליו ""

תנאיםבמ שיש התנאי . לעושה מבוקש ממנו אחד  שצד  תנאי על  מורה מלה לאפום .

" בזה המשל  לא. או יהיו התנאי , לעושה שווים התנאים הזה שצדדי הדבר לי ּתעׂשה ֲִִֶֶַַַָָאם

צאנ ארעה לא("אׁשּובה ל, יעשה.(בראשית לא או כך לבן  לו יעשה אם  אחד הכל ליעקב  שהיה ְְֶֶָָֹ

" במילת  שימש לפיכך ירעה, לא  לאו ואם ירעה, יעשה שאם  יעקב"אםאלא היה אילו אמנם .

" אומר היה אז כך לו לבן  שיעשה בלבו וחפץ  ארעה רוצה אשובה הזה הדבר לי תעשה ."ל ּו

" "ל ּוומלת מלשון לשונות משתי מורכב  "אילו " ומלשון יתן" ישמש "מי  התנאי  שמזכיר במקום  .

" כגון הלשונות הרגּתיבשתי ע ּתה ּכי ּבידי י ׁש-חרב כט)"לּו כב, "(במדבר זאת, י ׂשּכיל ּו חכמּו ."לּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

חכמו "ש  ו לו תנאי, זאת"" "ישכילו התנאי . תשובת "ׁשלֹומ כ ּנהר ויהי למצ ֹותי , הקׁשב ּת "לּוא  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

י״ח( מח, אכניע"(ישעיה אֹויביהם ּכמעט, יהּלכּו. ּבדרכי יׂשראל, לי, ׁשמע  ע ּמי  טו("ל ּו פא, .(תהלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

" לשון  הוא  "אילו ולפעמים  כמו בלבד מ ּידנ ּו" לקח לא להמיתנּו יהוה חפץ  כג("לּו יג, .(שופטים ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ידי" לא -אׁשלח ּכסף אלף  על-ּכּפי  ׁשקל אנכי  יב)"ולּוא יח, ""הוא(שמו״ב של הראשונה הואולו ו " ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

" ""גםלשון  שמלת  ובמקום כך . עשיתי לא כסף אלף  שוקל אנכי  אילו גם  לומר ורצה מוכרתלו . "

" בלשון  ישמש אז התנאי מזכיר יתןואינו "מי כמו לבד, "לפני יחיה יׁשמעאל יז,"לּו (בראשית ְְְִִֵֶֶָָ

"יח) ׁשמעני. לּו אּתה אם  יג)"א כג, לּו-מתנ ּו"(בראשית הּזה ּבּמדּבר  אֹו מצרים  ּבארץ  "לּו-מתנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ב( יז, אחינ ּו"(במדבר ּבגוע  גוענ ּו ג("ולּו כ, .(שם ְְְִֵַַַָ

"ל ּו" מלת הורכב ""לולא" מן מורכב ו לו , ""לא"" כלומר לא, "אילו כמו ֵלּולא"

לראֹות יג("האמנּתי כז, "(תהלים על למעלה חמסמוסב  יב)"ויפח החמס(כז, מיפח שהיה ורק . ְְֱִִִֵֶַַָָ

" האמנתי . לא ּבעגלתיאילו חרׁשּתם יח("לּולא  יד, יו (שופטים ב[אות] כתוב  פעמים וברוב ד", ְְְֲִֵֶֶַָ

אל ""תחת אביף . אלהי  מב)"לּולי  לא, "(בראשית אגּור, אֹויב ּכעס כז)"לּולי לב, "(דברים פני, לּולי  ְֱִֵֵֵֵֵֵַַָָֹ

נֹוׂשא אני יד)"יהֹוׁשפט  ג, "(מל״ב לי, עזרתה ה' יז)"ל ּולי צד, "(תהלים לנ ּו, ׁשהיה ה' קכד,"לּולי  (שם ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

יו א) ה[אות ] תהיה ואז כך .", שהוא  למה הרבה סבות שם  כשיש והיינו הרבים, סימן ד 

וא ב[אות] ."" יקרא בעצמו שהטפל העיקר. עם  הטפל  חבור  על  מורה פעל. נעה, "טףו

" בשרש ""טףכמבואר לשון  החברה אותו על יפול העיקר עם  וכשיתחבר ובה "לו . ."המש ֶֶַא

"לוה " כמו  אלי" איׁשי  י ּלוה לד("הּפעם כט, ויהיה (בראשית אחרי , נמשך  עכשיו שיהיה פירוש ִִִֵֶַַַַָ

" שלימה. ומשפחה אגודה שהם  בנים  ג' לי שיש אצלי דירתו ונלוּועיקר ...ויׁשרתּו  עלי ְְְְִִִֶָָָוי ּלוּו

ב-ד("עלי יח, "(במדבר בקשור. להם  טפלים  והלוים  עיקר  עליהםשהכהנים הגר  (ישעיה"ונלוה ְְִֵֵֶֶַַָָ

א) "יד, יהוה , על  ו)"הנלוים נו, "(ישעיה עמם, נלוה א ּׁשּור ט)"גם  פג, "(תהלים ּכל -הּנלוים, ועל  ְְְְִִִִִִַַַַַָָָ

כז("עליהם ט, .(אסתר ֲֵֶ

" הלואה ּתלוה תקרא ּכסף כד("אם כב, רּבים"(שמות ּגֹוים  כח,"והלוית  (דברים ְְְִִִִִֶֶֶַַָ

מלוה "יב( לאיׁש לוה ז("ועבד כב, העיקר ,(משלי הם לפרנסתו בהם  ונותן  נושא שהאדם  שהמעות ְְְִֶֶֶֶַֹ

ובא מעותיו. לשאר  טפלה ההיא  ההלואה והרי מחבירו. עליהם  לוה הוא הרי יספיקו וכשלא
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עמי"537,(אקוזאטיף)בלשון את  כד)"תלוה כב, "(שמות תלונ ּו, לא וא ּתה ילו מד)"הּוא כח, (דברים ְְְְֶַַַָֹ

" לויה לשון  ענין  וכן טפלות. מעות  לו שיהיו הלוה את עושה שהמלוה בעמל ֹודהיינו "ילוּנּו ְֲִֶַָ

טו( ח, לעצמו (קהלת ולעשות העיקר. הוא בארץ  שארית  לו להשאיר כדי  במחיתו והעסק שהעמל

" ענין  והוא עמו. המקושר הטפל הוא  בעמלו וטוב אורחיםתענוגים חז הלוית בלשון  (סוטהל""

ב) המתחבר .מו, הטפל  הוא  פסיעות איזה אותו המלוה של  והלויה עיקר. האורח של ְְֶַַָָשהלויה

" לוה ""ליותמן  מֹורד, מע ׂשה כט)"ליֹות  ז, "(מל״א ליֹות, איׁש ל)"מעבר ז, ,(שם ֲִֵֵֵֶַָֹֹ

סביב" וליֹות  לו)"ּכמער-איׁש ז, כותלי(שם ועל הכלים  על לנוי האומנים שעושין  ציור מין והוא ְְִִַַָֹ

ו  בנין. ושל כלי  של  הצורה לעיקר טפלים שהם  בתיליות"הבנין תאר שם  שהוא או סימן"" ו

" משקל  על ו פיותהרבות  ""גויות"" והנפרד  ""ליה , משקל  על המקרה שם שהוא או ּבּצּיֹות. ְִַָהלכ ּו

מא)"נהר קה, "(תהלים ובסמיכות  ""לוית. .לראׁש הם  חן  ט)"לוית א, חבור(משלי מין  דהיינו ְְְִִֵֵֶַָָֹ

" וכענין ולחן , לנוי  ונעשה שבראש קשור על  "טטפתהנוסף  שרש כמבואר מיןטף" שהוא "

הראש. למצנפת  הטפלה רצועה

" שם  בנו לויתןהענינים  האמנתי"" תאר "538ו "ן  משקל  ו חתןעל  שם"איתן"" והוא .

האיש.539המין , שם  "540גם  "לחםכשם המין, שם שהוא לחמ ֹו" ׁשמנה כ)"מאׁשר  מט, .(בראשית ְֲֵֵֵַָָ

האיש  לחם"541ושם  פת  ה)"ואקחה יח, ועל(בראשית המין  על  המורות  שמות  הרבה בזה וכיוצא ְֶֶֶַָָ

" שם כך שבמין. המובחר שהואלויתןהאיש בים המצוי בעל-חיים  המין  על לפעמים  מורה "

" וכענין  העיקר . שהוא  הים , אל המחובר עליהםהטפל הנלוים  כל  כז)"ועל  ט, (אסתר ְְִִֵֶַַַָ

" יחד נקראו לפיכך  הים . על  נלוים  שּבים "לויתןשהבעלי -חיים  כמו לויתן" ראׁשי  (תהלים"רּצצּת ְְְִִֵַָָָָָ

יד) "עד, הנקרא המין  אישי  של ראשים  ""לויתןדהיינו יחיד בלשון אמר ושוב  מאכל. ְֲִֶַָּתּתננ ּו

לציים "לעם או בציים . ההולכים לעם מאכל תתננו המין אותו דהיינו חיותלציים" מין  " ְְִִַ

" "צייםהנקראים  כמו אּיים" את צּיים  יד)"ּופגׁשּו לד, "(ישעיה וטעם  "לעם. כטעם  עם" ׁשפּנים  ְְִִִִִֶַַָ

עצ ּום כו)"לא ל, "(משלי וכן  לׂשחק-ּבֹו. יצרּת זה כו)"לויתן קד, הבעלי-חיים(תהלים מין  דהיינו ְְְִֶֶַַָָָָָֹ

ג ויקרא שחוק. ׁשם  לו לעשות  יצרת בים  המצוי ""כולו האיש לויתןכ שם  "542" נח ׁשכמו לויתן  ְִָָָָָ

עקּלתֹון נח ׁש לויתן ועל א)"ּברח כז, ּבחּכה "(ישעיה לויתן  כה)"ּתמ ׁש מ, הבעל-חי(איוב והוא ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

שהוא או הגדולים התנינים מן שהוא או ׁשּבים. כולם הבעלי -חיים מכל  גדול  והיותר ְֶָהמופלא

נראה  מזה לויתן. אצל  איוב בספר הנזכרים  קשקשים  שּבים  לתנינים שאין  לפי אחרת ְָבריה

" ואומר קשקשים. לו שיש עצמו בפני בריה לויתןשהוא ערר  ח)"העתידים ג, העבדים(איוב והם  ְֲִִִֵָָָֹ

" ומלת  ׁשּבים. הבעלי -חיים לצוד ההולכות הספינות  על לעבוד  המיועדים כטעםעררהשבוים  " ְֶָ

אקוזאטיף.537. אוביקט  הוא  והכסף  העיקרי, האוביקט  הוא  שמעון לשמעון. כסף הלוה אברהם עקיף, אוביקט 

במהדורתנו538. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

הכללי .539.

הכללי .540. המין שבאותו  הפרטי 

הנ "ל .541. מין שבאותו פרטי

הנ "ל .542. פרטי



שרשים - שלמה חשק  298

את -חנית ֹו" ע ֹורר  יח)"והּוא כג, "(שמו״ב צבאֹות, יהוה עליו כו)"ועֹורר י, עשית(ישעיה דהיינו ְְְְֲִֵֵֶָָָָ

היתה  והיא שיצודו. כדי ׁשּבים חיים הבעלי  על חנית ועורר השבוים, על מוטל שהיה ְֶָמלחמה

היו  הזאת  לעבודה הגורל עליהם שנפל ההם השבוים  והיו גדולה, וסכנה כבידה ֵמלאכה

" הכתוב  ופירוש יומם. לויתןמקללים לעורר למהעתידים [אות] חסר  מקור ערר מלת  כי  ד""

לעורר .543ם"בכל וענינו

מתנועע והוא  ישר קו על  להתנועע  לו שיש כל לגנאי , הצד למן  הנטיה להוראת  פעל

" ההיא הנטיה תקרא המבוקש הגבול אל שיגיע  אפשר אי הזה שבאופן  הצדדין. ."לז כלפי

" יקרא  כך "נלוז והמתנועע  ּבמע ּגל ֹותם" טו)"ּונלֹוזים  ב, משקל(משלי על נפעל מבנין  תאר ְְְְִַָ

ו נבון" ."נכון""

 נל ֹוז לב)"יהוה ג, "(משלי ובסמיכות  ּבֹוזהּו. ּדרכיו ב)"ּונלֹוז יד, "(שם לח ׁשכמו "ּונבֹון  ְְְְֵַַָָָָ

ג) ג, "(ישעיה תאר ויפול כמו נלוז . המתנועע , הטית בבחינת  מושג הבלתי הגבול על גם  "

ונל ֹוז " ּבע ׁשק יב)"וּתבטחּו ל, והגבול ,(ישעיה המתנועע  אז הטיה, כאן  שיש כל אחד  הענין כי ְְְְִֶַָֹ

הנראה  שיהיה מבלי דבר שיראה אפשר שאי הראיה בפעל וכן מחבירו. נלוז [=מהם] אחד  כל

" יקרא שבו נטיה וכל  ישר. קו על הרואה, עין  "נלוז עם  כמו "מעיני כא)"אל-ילזּו ג, ושם(משלי . ֵֵֶַָֻ

" מּמּךהמקרה הרחק ׂשפתים  כד)"ּולזּות ד, עליו (שם מרננים שהבריות  דבר  תעשה שלא פירוש . ְְְִִֵֶַַָָ

אבל בפרהסיא , הגנות  להגיד רוצים  כשבלתי הנה, ואחת הנה אחת  שפתותיהם , ומליזים 

אע בשפתים עליו ולגנות ."מרמזים לרעה ההוא בדבר  כוונתם שאין פ

" לז" שם  "לוז " הקטן  האגוז אילן  והוראתו וערמֹון" לז)"ולּוז ל, שם(בראשית על  ְְְַ

מן נוטים בלתי  שהענפים אילנות  כשאר שלא צמיחתם , בתחילת מיד  השרש מן  ענפיו נליזת

הקרקע . מן למעלה אם כי 544הסדן,

" הּלזה לז, האיׁש סה)"מי כד, "(בראשית הּלז , הּצּיּון יז)"מה כג, "(מל״ב הּלז , "הּׁשּונּמית ִִִִֶַַַַַַָָָָָ

כה) ד, "(מל״ב הּנׁשּמה , הּלזּו לה)"הארץ לו, ומן(יחזקאל רחוק הנמצא על ונאמר נליזה מלשון  , ְֵֶַַַָָָ

" שרש עיין  ."זה הצד .

" היובש. היפך  שהוא הלחות  על יורה לחשם. לבנה לג)"מּקל  ל, שם-התאר(בראשית ְִֶַַַַ

" וכן  יבש. ולא לח לחיםדהיינו ג)"וענבים  ו, "(במדבר לחים, ז)"יתרים  טז, "(שופטים וכל, לח  עץ  ְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

יב ׁש ג)"עץ כא, "(יחזקאל משקל על ּלח העצם  ושם תארים . ""ריחכולם  לחה . נס (דברים"ולא ְֵֵֵֵַָָֹֹ

ז) "לד, שם  הענין שמזה וקיומו. והזנתו הגוף בריאות  שממנו הלחות  בתוספתלחםוהוא " ַ

מ הגוף ."ה[אות ] של  המקשיי  החלק לקיום הלחות  שמהם לפי  בכלל, המזונות להוראת ַם

גידים בבשר המקשיים , באברים  לחות ממציאים והמזונות  בדם , לחות נותנים ַַשהמשקים 

" הפת  יקרא פרט בדרך  גם ""לחםועצמות. לחם. כא)"ככר לז, הראשי(ירמיה המזון  שהוא שם  על

מ '.543. ל' כ ' ב ' היחס  צירוף  אותיות 

הקרקע .544. מן רב  בגובה
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" שרש עיין  המזונות . אל"לו שבכל ה[אות] בתוספת אם  כי לח משרש נמצא לא ובפעלים ף".

""אלח" ונאלח. נתעב  ּכי טז)"אף טו, "(איוב ומטונף . מלוחלח נאלח ּוכלומר ג)"יח ּדו יד, (תהלים ְְְֱֱִִֶֶַַָָָָ

שכל למעשהו, עוד יצלח שלא עליו הבאה מקריי לחלוחית  מחמת הנשחת  כדבר  דהיינו

עליו. שיתדבק המקריי מהלחות  בא בגשם ַהשחתה

 יו ""[אות ] שם התאר ""לחיד וה . ג)"ּלחייםהּזרע  יח, "(דברים חמֹור, (שופטים"לחי  ְְְְֲִִַַַַָֹ

טו) "טו, לחי, למּכהּו ל)"י ּתן  ג, ללחלח(איכה צורך  בו שהלחות  בטבע, לח תמיד שהוא שם על . ְִִֵֵֶַַ

" שרש עיין ולעכל, ללעוס נוחים שיהיו ""זק המאכלים  ומגזרת  "לחי. שם-התאר המקרא"לוח" ,

הש  ""בלשון  ונקרא"טבלאס  הכתלים. בו שמלבישין אבן או עץ של דק שטחיי  דבר  והוא ,

"לוח" וכטעם  ּכלחי , שטחיי שהוא  שם  על ארזים" וצלע ֹות  ּברֹוׁשים טו)"ּבצלע ֹות ו, כמו (מל״א ְְְְְֲִִִֶַַָ

אֹות ֹו" ּתע ׂשה לח ֹות ח)"נבּוב  כז, "(שמות הּלחת, על לו)"ויפּתח ז, הקבועות(מל״א הלוחות  דהיינו ְְֲֶַַַַַַֹֻֻ

" וכן המכונה. ארז על  ל ּוח עליה ט)"נצ ּור ח, כעין(שה״ש ארז בלוח אותה ונלביש נצייר  דהיינו ֶֶַָָָָ

ג אותו בוחרין  ושטוח  דק שהלוח ולפי ולנוי . לציור הדלתות על  עליו "שמדביקין לכתוב  כ

" כמו צורות עליו כתּוביםולרשום אבן יח)"לחֹות  לא, "(שמות לּוח, על ח)"כתב ּה ל, ,(ישעיה ְְִֶֶַַָָֻ

ל ּבם" לּוח  על א)"חר ּוׁשה יז, "(ירמיה בעצמו הלוח  יקרא התלמוד ובלשון  וקורה "לחי. לחי  כמו , ֲִַַָָ

בשבת בה לטלטל  מבוי  הכשר א)של  קיז, דק (שבת לוח הוא והלחי  שלמעלה, מה הוא שהקורה ,

המבוי . בצד שנותנין 

"לח" שם גזרת  לחות  לשון  ""מלח" הּמלח, ג)"ים  יד, "(בראשית מלח, כו)"נציב  יט, ,(שם ְִֶֶַַַָ

קד ׁש" טהֹור  לה)"ממּלח  ל, "(שמות ּתמלח, יג)"ּבּמלח  ב, "(ויקרא ונקרא  שהואמלח. שם  על  " ְְִֶֶַַָָָֹֻ

המים ,545מעורר מן דהיינו לח מדבר שבא שם על  או טעמו. ומפליט גשם שבכל הלחות ִָָאת

שבקרקע מלחי ּות מליחה, בא הוא בקרקע שחופרין המלח גם  מלח. עושין  המים ִִִֵֵָשמן

" שם-התאר  וכן  כאבן. ונתקשה לבסוף "מּלחשנקרשת  כמו הסּפן על המורה הּמּלחים" "וּייראּו ְִִַַַַַָָָ

ה) א, "(יונה ּומּלחיהם, הּים  ט)"אנּיֹות כז, הספינה (יחזקאל בעלי כי בלח. שמלאכתם דהיינו , ֳִֵֶַַַָָ

הּתרנים מן  הספינה גבי  שעל במה עוסקים  קצתם ומשמרתם, מלאכתם  את  ביניהם ְִָחולקים

בתקון הספינה גוף בעסק שמשמרתם וקצתם  הת ֹורן, את  בהם שקושרין  והחבלים  ְִָוהמפר ׂשֹות

והקברניט המשוטות  בהנהגת  הספינה שתחת במה עוסקים וקצתם  בה. ונתקלקל שנשבר מה

" הספינה שעל במה העוסקים  אותם וקראו הספינה. מהלך העסק חובליםהמיישר שם על "

" יקרא עליהם והממונה החובלבחבלים, ""רב יקראו עצמה בספינה והעוסקים ּבדק . ."מחזיקי  ֶֶ

" יקראו במשוטות  השארמּלחיםוהעוסקים  היפך  במים  דהיינו בלח שעוסקים  שם על  " ִַָ

ביבש. שעסקיהם

" בדקךענין מחזיקי וחֹובלי כז)"מּלחי כז, "(יחזקאל הּים, חֹובלי  ּכל כז,"מּלחים  (שם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

"כט) והּמלחיםואמר הּסחבֹות  יב)"ּבלֹואי  לח, שלובשים(ירמיה בלואים  סמרטוטים דהיינו , ְְְְִֵַַָָ

בשר.545. שבנתח דם  מפליט  שהמלח כמו ומוציא , מושך
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ע במים  מגיסין שהמלחים  ולפי עבודה. בשעת  להוראת"המלחים  מזה הושאל המשוטות  י 

" כמו וערבוב  נמלח ּוההגסה ּכע ׁשן ו)"ׁשמים  נא, בתוך(ישעיה ומתבלבל המתערבב  כעשן  דהיינו ְִִֶַָָָָ

" מפרשים  קצת  ולדעת  כידוע. קֹוד ׁשעצמו טהֹור  לה)"ממּלח ל, וערבוב ."ג(שמות הגסה מלשון  כ ְֶָָֻ

" כמו הדבר קפול  על  הנחתו בּׂשמלה פעל, י)"לּוטה כא, בשמלה,(שמו״א מקופלת דהיינו ְִַָָ

ּבא ּדרּתֹו" ּפניו יג)"וּילט יט, "(מל״א העּמים, ּכל על הּלֹוט הּלֹוט ז)"ּפני  כה, השררה (ישעיה כלומר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ

חז  כלשון  ממשלתה תוך העמים  כל  ב)ל"המקפלת  קכא, בתרא העולם ,"(בבא כל  את  קפלו שבעה

השלוני "אחיה הפועל ותאר וכו'. ּבּמל ּבן" ּבּמלט ט)"ּוטמנ ּתם  מג, שמקפלים(ירמיה מקום דהיינו , ְְְֵֶֶַַַַָ

" שרץ מין ויקרא הלבנים . ""לטאה שם  והּלטאה , ל)"והּכח  יא, שם(ויקרא על לטאה שנקרא או , ְְְַַַָָֹ

" שנקרא או בסמוך . כמבואר ובדממה בלאט עצמו לטאה שהולך את  שמקפל קפול  מלשון  "

ראש  ממנו רואין שאין  עד עגול ככדור  ונעשה עצמו את  שמקפל  הקפוד והוא  לתפשו. כשרוצין 

" כשוף מין ויקרא  כיתדות. נוצות מלא כדור רק ""לטורגל  ּבלטיהם, מצרים ז,"חרטּמי  (שמות ְְְִִֵֵֶַַָֻ

בעל-חיים .כב) שאר או יונה והנה וכשפותחין  במטפחת אבן שמקפלים  עינים  אחיזת  מין והוא  ,

" פעל הענין "לטומזה כמו ההסתר על המורה מרּגלותיו " וּתגל  בּלט ז)"וּתבוא ג, "(רות ּכנף, ְְְְַַַַַַָָָ

ּבּלט לׁשא ּול אׁשר  ד)"הּמעיל כד, וב[אות](שמו״א ומכוסה. המקופל כדבר והצנע בהסתר היינו ְְֲִֶַַָָ

""אל ,המׁש ּבּלאטף  אליו כא)"וּתבֹוא ד, "(שופטים לּנער, לי  ה)"לאט יח, "(שמו״ב כטעם  .והּמל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּפניו  את  ה)"לאט יט, "(שם ובשרש בבגד. פניו שקופל קפול לשון  שהוא ששרש אט, נתבאר  " ֶַָָָ

למ וה[אות ] אט שהלמ"המלה כאן  כדברנו נראה יותר אבל נוספת. והאל"ד שרשית  נוספת ."ד ף

" שמצינו ּפניו לפי את לאט אלוהּמל עם  והוא  קפול מלשון בהכרח שהוא ף ."" ְֶֶֶַַָָָ

" "לטמן את"להט" ומקפל שעוטף האש כדרך הגשם בעד  המתקפל הלהב להוראת  ,

" כמו האש. כשיגדל סביב סביב הּמתהּפכתהגשם החרב כד)"להט ג, "(בראשית מ ֹוסדי, וּתלהט ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ

כב)"הרים לב, "(דברים הרים, טו)"ּתלהט  פג, "(תהלים העניין  ומזה ּבלטיהם. מצרים  (שמות"חרטּמי  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

יא) מהירותז, מחמת העינים את המערבב  ולהב  כלהט תמהון  מעשה שעשו להט לשון  ,

בש  אך  ב)ס"התנועה. סז, "(סנהדרין מעשה אמרו אלו בלהטיהם  שדים , מעשה אלו בלטיהם

."כשפים

מ ""ה[אות ] מן  נגזר  "לטם הקפול .מּלט" מתוך היציאה והוא ההמלטה להוראת " ֵַ

מקפולו. שיצא דהיינו שנמלט עליו יאמר משם וכשיוצא כמקופל. הוא הרי  במצר  כשהדבר ֵַכי

" בשרש [ו]משך, מסר ""סרוכענין  והפעיל ."שך, ודגוש בנפעל  אם  כי בקל הפעל  מזה נמצא ולא .

" כמו מקופל מהיות בפועל היציאה על מּׂשאלפעמים  מ ּלט יכל ּו ב)"לא מו, "(ישעיה אסּבל, ואני ְְֲִֵֶַַַָָֹֹ

ד)"ואמּלט מו, "(שם זכר, ז)"והמליטה סו, "(שם ונמלט ּו, זעקּו  ו)"אלי כב, על(תהלים ולפעמים  . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

" כמו הקפול מן  לצאת והנסיון  הּמלטההכנה ההרה וכו' נפ ׁש על יז)"הּמלט יט, .(בראשית ְִִֵֵֶַַָָָָָ

" ׁשּניובהתפעל ּבע ֹור כ)"ואתמּלטה יט, "(איוב יתמּלט ּו, אׁש יא)"ּכידֹודי  מא, מין(שם שנקרא ומה . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

" ""לטּבׂשם  ולט, כה)"ּוצרי  לז, "(בראשית ולט, יא)"נכאת  מג, "(בראשית מענין  שהוא אפשר וּילט, ְְִֶֶַָָָֹֹֹֹ

ה)"ּפניו  יט, "(מל״א ּבׂשמלה , י)"לּוטה כא, בקליפתו.(שמו״א שמקופל בושם מין והיינו ְִַָָָָ
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למ מן ומורכבת  בעדו, מדבר היחיד קנין  על מורה ויו "מלה שאליו, הקנין  סימן"ד  ד

לשון ואיננו בעדו. לשון546(ּפאסעסיף)המדבר אם כי ורגלי, ידי  בדרךכשאמר547.(דאטיף)כמו ִֶָ

" ּגאוה משל רגל ּתבֹואני יב)"אל לו, "(תהלים ,חסד מא)"ויבאני קיט, "(תהלים לשון אינו כעניןלי, " ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֻ

לי" יבא יגרּתי  כה)"ואׁשר  ג, לשון(איוב אם "548.(אקוזאטיף)כי מלת  כנויליונמצא  על נוסף " ְֲִִֶַָָֹֹ

" כמו לפניהיחיד, ׁשּלי  יב)"ּכרמי  ח, "(שה״ש או כרמישממלת בפועל שלו הוא  אם נשמע לא " ְְִִֶַָָ

" ואמר לשמרו. עליו ממונה רק גשליהוא ומשמש גמור. בפועל לי ששייך  דהיינו בלשון"" כ

ולמען" "בעבור, כמו עליכם" הּזה הּגדֹול הּסער ב ׁשּלי  יב)"ּכי א, אמר(יונה שאילו צח לשון  והוא  . ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָ

עליכם" הזה הסער ובעבורי בגללי  כדין .כי  שלא היה וזה בעבורו, נענשים שהם  משמע  היה "

" אמר בעלבשלילפיכך  אותה מרגישים ואתם לכם , לא לי רק מכוונת הרעה אין כלומר "

הים . אל תטילוני  שלא  עוד כל כרחכם

למ מ [אות ] מורכבת הנכח, יחיד קנין  על מורה וכ"מלה הקנין, נכח ."ד  היחיד  סימן  ף

" יאמר נוכחים  למלכםולרבים מ [אות ] הרכבה והיא וכ"" הקנין ומ"ד הנוכח סימן סימן"ף ם 

" שרש עיין  ג"כםהרבים. ויש ."" בין הפרש ""יתנךכ לי, ּכאח  יּתנ א)"מי  ח, "(שה״ש לךובין "יתן  ְְִִִֶָ

ה) כ, שהראשון (תהלים געבן). דיך געבן)והשני (אקוזאטיף, דיר "(דאטיף, שרש עיין ולנקבה "את. .

ג ""יאמר "לכ או ""לכי" ּבּבית, [ל] לכי ּיׁש ב)"מה ד, במל״ב וקרי כתיב אע(לפי שהקריאה ", פ  ִֶַַָָָ

" התלמוד בלשון וכן ליכילך . א)"קיים סט, ליכי"(נדרים ב)"מופר סט, "(נדרים הענין שמזה ִִֵהיליכי.

הּזה  הּילד  ט)"את ב, "(שמות מן  מורכבת מלה "הי, כמו זרע" לכם  כג)"הא מז, ו (בראשית "ליכי", ֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

" ""לךמן יאמר זכר  של הילד, את לך הא כלומר  ""הילך. מציעא בבא בתלמוד ונזכר חייב. "הילך 

ב) ד, מציעא "(בבא פטור, א)"הילך ד, "(שם, לנקבה יאמר לפיכך  בחטףהיליכי. להיות  ראוי והיה "

" כמו ּבּביתקמץ לכי  ב)"ּיׁש ד, יהו (מל״ב אותיות מפני  גדולה."אך  לתנועה נשתנתה שלפניה א ִִֵַָָ

למקום ממקום הגוף תנועת  שהיא ההליכה, על הראשונה הנחתו לפי מורה פעל, 
" כמו רגלים בלי  גם  למקום ממקום התנועה מיני לשאר ממנו והושאל רגלים. ֵהֹולבאמצעות 

ּגחון מב)"על יא, "(ויקרא חיים , רוח בו שאין דבר על גם הּמים; ּפני  על הּתבה ז,"וּתל (בראשית ְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

"יח) ,הול מׁשּכים ד)"וכּטל ו, "(הושע נהלכ ּתי, ּכנטֹותֹו כג)"ּכצל  קט, מבנין(תהלים עומד בינוני , ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָ

" וכן ומתמעט. הלוך נעשיתי  לומר ורצה ּדב ׁשנפעל, כו)"הל יד, שאין(שמו״א דבש נזילת  דהיינו ְֵֶָ

" הענין שמזה ונוטף. והולך  בכוורת מעצור  הע ׁשירלו לאיׁש  הל ד)"וּיבא  יב, עני(שמו״ב והיינו , ְִִֵֶֶַָָֹ

" במקומו. מעצור לו הלשאין יקר  כו)"וירח  לא, "(איוב ארצה , אׁש כג)"וּתהל ט, "(שמות ּולׁשֹונם, ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹ

ּבארץ  ט)"ּתהל עג, "(תהלים נפ ׁש, ט)"מהל ו, ג(קהלת ויאמר הקבוע". הדבר על  הליכה לשון כ  ֲֲִֵֶֶַָָָָ

" כמו הולכים , עליו לשילכו מוכן שהוא אלא הולך, הּגבּולשאינו  ז)"והל יז, "(יהושע הּגבּול,  יל ְְְֵֵַַַָ

ח)"יּמה  טז, "(שם כטעם  חר ּבי. ט)"אריק טו, המחשבה (שמות פנית  יקרא העיונית  ובבחינה . ְִִַַָָָ

ג דבר אחר ""והמעשה כמו הליכה ּבדרכיו כ ט)"והלכּת כח, "(דברים קרי, ע ּמי  (ויקרא"והלכּתם  ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ

שייכות .546. לשון 

עקיף.547. אוביקט 

סובייקט .548.
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כג) "כו, אחרים, אלהים  אחרי כח)"ללכת יא, ג(דברים ויאמר אל". ההזמנה על  הליכה לשון  כ ֱֲֲִִֵֵֶֶַָֹ

" כמו המעשה ל ּיׁשמעאליםתנועת  ונמ ּכרּנּו כז)"לכּו לז, "(בראשית יין, אבינּו את  נׁשקה (שם"לכה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לב) "יט, ואּתה , אני  ברית  נכרתה מד)"לכה לא, .(שם ְְְְֲִִִָָָָָ

" מגבולהלךבלשון היציאה לכוונת אם לגבול  מגבול התנועע  דהיינו פשוטה הליכה "

" מארצ כמו ל א)"ל יב, "(שם מעלי,  כח)"ל י, "(שמות כמו הגבול אל הביאה לכוונת  ואם  ,ול ְְְְֵֵֵֶֶַָָ

הּמרּיה  ארץ אל ב)"ל כב, "(בראשית ּכה , עד ה)"נלכה כב, ואת(שם באית549. המלה 550ן"תבא ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ה  בלי  ""כשרשה הנוספת . נלךא  תלך , ילך, בלשון "אלך, כן גם  ויש הליכה 551]"הלכת"[(הלקת).

לטייל כדי  אם  עצמו. בפני עסק ההילוך מן ולעשותו בלכתו להמשיך ההולך  כשכוונת ממושכת ,

שמתכוון וכה כה הרבה גבולות מהלכתו במקום שיש או בו, ממהר ואינו הלוכו שממשיך

לכאן בו ושונה וחוזר  מהלכתו שממשיך מהאופנים לזה וכדומה וכאן כאן  לעכב  וצריך אליהם,

אית באותיות גם  המלה תבוא אז בה "ולכאן. תמיד ""ן כמו הקל בבנין  הן  נוספת  א ׁשא  ֲִֵַַוּתהל

כג)"ארצה  ט, "(שמות ,וּיהל לנצח כ)"ּתתקפהּו יד, "(איוב ,אהל קדם ח)"הן כג, "(שם ּבאפל, מ ּדבר  ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

ו)"יהל צא, "(תהלים כמו הכבד  בבנין והן ,ּבאמ ּת יא)"אהּל פו, "(תהלים רּוח, ּכנפי על המהּל" ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַֹ

ג) קד, "(תהלים יהלכ ּו, הרים י)"ּבין קד, "(שם ּבגדֹולֹות, הלכ ּתי  א)"ולא קלא, "(תהלים הּלכ ּו, ׁשּועלים  ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ

יח)"ב ֹו ה, "(איכה מהלכים, ל ז)"ונת ּתי  ג, .(זכריה ְְְְִִַַָ

" "מהלך[-עצם] "?מהלכ יהיה מתי  ו)"עד  ב, הלוכך .(נחמיה המׁש זמן דהיינו , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָ

" פשוטה הליכה מלשון  הּבחּורים"."לכתוהמקור אחרי  לכת  י)"לבלּתי ג, כנען"(רות ארצה "ללכת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לא) יא, "(בראשית ממושכת  הליכה מלשון  והמקור .הלֹו"" וחסֹור, הלֹו ה)"היּו ח, "(בראשית ,הלֹו ְָָָָָ

הּנגּבה  ט)"ונסֹוע  יב, "(שם ,להל מצרים יט)"מל ג, ממושכת(שמות הליכה בא הרוב ועל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

" ּבּגןבהתפעל ח)"מתהּל ג, "(בראשית ּבחּוץ, יט)"והתהּל כא, "(שמות לארּכּה, ּבארץ  התהּל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

יז)"ּולרחּבּה יג, "(בראשית ,מחנ ּבקרב טו)"מתהּל כג, "(דברים ברחבה , קיט,"ואתהּלכה (תהלים ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

"מה) פשוטה מהליכה שם -התאר הע ׁשיר. לאי ׁש הל יד)"וּיבא יב, כדרכו.(שמו״ב שהולך , ְִִֵֶֶַָָֹ

" ממושכת  מהליכה כמושם-התאר ראׁשּובא  יא)"הּל ו, יד .(משלי על יד על ובא  כמטייל  , ְִֵֵֶַָ

" מהתפעל אתוהמקור ּתנחה  כב)"ּבהתהּלכ ו, .(משלי ְְְְִֶֶַַָֹ

" והישר, הטוב בדרך  בהליכה המשכה על אמר עיונית חנֹובבחינה בראשית"וּיתהּל) ְֲִֵַַ

כב) "ה, נח, ט)"התהּל ו, "(שם תמים, והיה לפני א)"התהּל יז, נחת(שם בדרך  ההתעכב ועל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

" ּבּגןוטיול , ח)"מתהּל ג, "(שם ּבת ֹוככם, יב)"והתהּלכּתי  כו, "(ויקרא מן  הפעל-יוצא –לך. " ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ

במעמד"מוליך" הדבר  הבאת  הליכה. מלשון  כפשוטו הוא אבל הנהגה. בלשון שמתרגמין  .

" יקרא "מוליךההלוך  וישיבה העמידה במעמד הדבר הבאת על  שיאמר  כמו מושיב" "מעמיד,

" יאמר ""מוליךכך בקל ממנו ובא הּים. את יהוה כא)"וּיֹול יד, "(שמות קֹוממ ּיּות, אתכם  ואֹול" ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

יש .549. צ"ל לכאורה היד, בכתב  ברורה לא  מלה

נּתן .550. תתן, יתן , אתן , עתידי: פעל להורות  השימוש ִֵאותיות 

האומדן .551. ע"פ תקנתי



למ "ד 303אות 

יג) כו, "(ויקרא ובהפעיל, .הֹוליכ ב)"א ׁשר ח, "(דברים ּבּמדּבר, טו)"הּמֹוליכ ח, נמצא(שם ולא . ְֲֲֲִִִֶַַָ

" חוץ אחר  לחֹומה בבנין  מעל לּימין  לא)"ותהלכֹות  יב, משקל(נחמיה על פעול תאר-בינוני  , ְֲִֵַַַַָָֻ

" ּתהּפכֹותתהפוכות, הּמה ד ֹור כ)" לב, "(דברים שם הולכה ומענין העם"מלך. מוליך דהיינו , ְֵַָֻ

יצאו  פיו על בהלוך , העם את  שמביא שבמנהיגים החשוב  שהמלך  אלא  ומנהל . מנהיג וכטעם

עיין ההלוך , בעסקי  פרטיים ומנהלים  למנהיגים צריכים  אז בהלוך  כבר וכשהם  יבואו. פיו ועל 

" ""הלשורש ואמר לארּבה . אין כז)"מל ל, "(משלי ובפעלים מנהיג. דהיינו עלינּו?, ּתמל המלֹו" ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ח) לז, "(בראשית ,מל מל לפני אדֹום  ּבארץ לא)"מלכּו לו, "(שם עלי, לּבי  ז)"וּיּמל ה, לשון(נחמיה , ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ושפל . נכנע  משיהיה היפך  לריב, לכנוס  לבי  שנתנשא שררה

" כמו ומלכות . ממלכה מלוכה, ג'. [הם] הּמלּוכה המקרה ליהוה א,"והיתה (עובדיה ְְְַַָָָָ

"כא) הּממלכה , יהוה יא)"ל כט, "(דהי״א הּמלכּות, ג)"חצי  ה, "(אסתר כי  ביניהם  וההבדל "מלוכה . ְְְְֲִַַַַָָָ

עלממלכה "ו  ההתנשאות  הממשלה. מהות  על ומורים  לגמרי , הפעל  מן  מופשטים תארים  "

" יקרא אדם בני  של גדול  "מלוכה קבוץ או באותו "ממלכה " שתתעצם  מה כפי  הממשלה ואופני  .

" יקרא בפרטות וחקותיה עניניה לפי ""מלכותהקבוץ  בין  וההבדל למלוכה . שמלוכה ממלכה "" " ֻ

בכח . "552ממשלה יקרא עם על למלוך  ו "מלוכה והכח בפועל ,ממלכה ". הממשלה על  מורה "

" יקרא בפועל המלוכה בעניני  למשול ."ממלכה ההתעסקות היכולת  צד על  הציור  הוא המלוכה .

מ ב [אות ] הנרמז שזהו בפועל העסק צד על הציור הוא דהיינו "והממלכה ממלכה של  מפעל ם

ג לפיכך  הפעליי . ""העסק שם  תמצא לא כימלוכה כ העם ; על  לא המולך , האיש על אם כי  "

למלוך הוא)הכח "(רק שם אבל  בעם. לא  במלך רק] ו ממלכה [הוא לפעמיםמלכות"" נאמרו "

" כמו המולך  האיש ּכהניםעל ו)"ממלכת  יט, "(שמות יהֹויקם, א)"ממלכת  כז, "(ירמיה ּובמלכּות, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ

מלכּות ֹו ּבּתחלת ו)"אח ׁשורֹוׁש ד, "(עזרא כמו מלך של והמדינה העם על  ולפעמים מגֹוי, וילכּו ְְְְֲִִִֵֵַַַַ

אחר עם אל ּומממלכה גֹוי יג)"אל קה, "(תהלים ּוממלכה , ּגֹוי יׁש י)"אם יח, "(מל״א ּבמלכּות, ּובא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּנגב  ט)"מל יא, "(דניאל מלכּות ֹו, ּבכל קֹול  א)"וּיעבר א, בפועל ,.(עזרא המלך ועבודת  העסק כי ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָ

" תארים בהם  דובק לפיכך  עצמו, במלך כמו במדינה כן  כמו ו ממלכה מתדבק עלמלכות"" "

הפעולה. ונשוא המקבל הנפעל שהוא  העם ועל הפועל, שהוא המלך 

" זרה ""מֹולעבודה ,ל ּמל להעביר תּתן לא   כא)"ּומזרע יח, "(ויקרא נתן, מ ּזרע ֹו ּכי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

ג)"ל ּמל כ, שהוא(ויקרא או באש, הבנים לו ומעבירים  מוליכים  שהיו הולכה מלשון שהוא אם , ֶַֹ

" אותו קוראים  עובדיו שהיו כפשוטו מלוכה האלוה מלךמלשון והוא האלילים  שאר כל על "

מלכת אצלם  נקרא והתנשאות, יופי בעלת יונא , אשתו ושם  יופיטר. או יאוויס  אצלם  הנקרא

" הּׁשמיםהשמים , למלכת  יח)"לקּטר מד, "(ירמיה נקרא  הבעל האנשיםמולךשהיה והיו " ְְִִֵֶֶַַַָ

" נקראת  אשתו והיתה באש. בניהם  לו קטרת .מלכתמעבירים מיני לה מקטרות  הנשים והיו "

" שיהיה גמלכתאו שהיו "" השמימיי , הסדור וממשלת  הנהגת  והיינו והנהגה הולכה מלשון  כ 

וכוכביהם . השמים למערכת מקטרות 

בפועל .552. לא  ועדיין ביכולת  פוטנציה,
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"עושה לך הטבע היה שלא פעליי דבר כל העסק. להוראת  מלאכה שם הליכה לשון " 
" יקרא "מלאכה מעצמו יקרא הגוף  כח ומאמצי  יגיעה להשלמתו שצריך וכל סתם , מלאכת"

""עבודה  יקרא והתבוננות הרוחניי כח מאמצי  שצריך  וכל מחשבת. ""מלאכת  המלה ושרש "לך.

" כטעם והתנועה ההלוך במעמד דבר הבאת  דהיינו הליכה ידמלשון  מׁשלח יב,"ּבכל  (דברים ְְִֶַָֹ

מיח) ו[אות] ."" ממלאכה ם  """ כטעם  מפעל אל"משלחתם  וה[אות] הלמ", בתנועת נמשכת ד"ף

והה  ה "הקמוצה, ""א אם  כי נשאר ולא  הנקבה, "לךא ואמר  לשרש. ּבמלאכת" ידֹו ׁשלח  לא  ְִִֶֶַָָֹאם

ז)"רעהּו כב, "(שמות לעסקו. המיוחדים בחפצים לפנידהיינו אׁשר  הּמלאכה לג,"לרגל (בראשית ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

"יד) המקנה. הנהגת דהיינו עֹור, מלאכת  מח)"ּבכל יג, "(ויקרא למלאכה , הע ֹור יע ׂשה (שם"אׁשר  ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָ

נא) הטבעי .יג, מענינו שישתנה מה דהיינו ,

" יקרא לעשות  הבעלים על שיש מה ועושה זולתן  ""מלאךבמלאכת  אנכי, ִִֵָֹהּנה

מלא כ)"ׁשלח כג, "(שמות מּמצרים, וּיצאנּו מלא טז)"וּיׁשלח כ, "(במדבר רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ד) קד, "(תהלים כל ענין  והוא יהוה . ו מלאך  אלהים"" ית '"מלאך  הבורא  במלאכת  העוסק דהיינו ,

" יקרא ורחמים חסד עסק העסק כשיהיה העולם . יהוה בהנהגת  טבעי"מלאך  עסק וכשיהיה ,

" אלהיםיקרא  ע"מלאך דבריו ומשלח בעצמו הולך המשלח שאין במקום  וכן  יקרא". שליח י

" ""מלאךהשליח  כמו מלאכים, יעקב  ד)"וּיׁשלח לב, "(בראשית מלאכים, מׁשה כ,"וּיׁשלח (במדבר ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹ

"יד) יפ ּתח, יג)"מלאכי יא, שנמסר(שופטים מה ומ ֹוסר מביא  שהשליח השליח, מן חשוב  והמלאך . ְְֲִֵַָ

הצורך . כפי  ולגרוע  להוסיף לשנות ורשאי  שולחו במקום הוא  והמלאך  לשנות. רשאי  ואינו לו

שולחו. ומלאכת  עסק בידו שיש ועסק, מלאכה מלשון והוא

וקושרין אותה כשכופלין  חבל  או חוט של האחיזה בית שהוא העניבה, להוראת שם.

" חלל בו שיש הכפל מקום  יקרא  בזה זה הקצוות האורגים"ללשני  שבמחט העניבות  כעין  .

" תקרא הכריכה ואותה המחט, על החוט שכורכין ורגלים ""ללבתי-ידים כמו ללאת. ְְִָָֹֻוע ׂשית

היריעה  ׂשפת על  ד)"ּתכלת כו, "(שמות ּבּללאת, הּקרסים את יא)"והבאת כו, מחבר(שם שהיה והיינו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מקומות , במקומות  אם  כי כולו פני  על  לא אבל ארכה, כל פני  על  היריעה בשפת תכלת של חוט

פעמים , חמשים  היה וכזה היריעה. מן  נפרד נשאר מקומות ובקצת דבוק היה מקומות  בקצת

לקבל אוירים  חמשים  שבהם  ממילא נעשות  לולאות חמשים שם  והרי  נפרד. ופעם  מחובר פעם

" עניבה. של  לולאת  מלשון  הּתיכנה הקרסים . על יעלּו ח)"ּובלּוּלים ו, שהּכניסה (מל״א צר חלל  כל . ְְֲִִִַַַָָֹ

ב "בו יקרא צר"לולדוחק ליציע  מיציע  בו שעולין הּכבׁש חלל שהיה אריגה של  לול כעין שהוא ,ֶֶַ

מן העולה שברחם  הצר החלל יקרא התלמוד  בלשון  וכן לולאות . כמעשה בהיקף ועולה ודחוק

" לעליה ""לולהפרוזדור  לפרוזדור, עלייה בין פתוח  ב)"ולול יז, "(נדה וכן פתוחין. היו ולולין 

הקדשים קדש לבית ה)"בעלייה ד, "(מדות וכן  תרנגולין, של  א)"לול קמו, .(שבת

" מן  "ללנמצא פעל  אם כי  עניבה בלשון  פעל  "ילל" כמו יללה, לשון  י ׁשמון" ילל  "ּובת ֹוהּו ְְְִֵ

י) לב, "(דברים ייליל, מֹואב  ב)"מידבא  טו, "(ישעיה לי, א)"אללי  ז, "(מיכה הרעים, יא,"יללת  (זכריה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

אמרו ג) לולאות . כמעשה בזה זו וענובות  משולבות  קצרות  קולות בו שיש אנחה קול והוא .

א)ס "בש  לד, השנה ילל"(ראש וילולי  גנח משולבות"גנוחי  קצרות -הרבה ואנחות  קולות  פירוש, .
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" לידה. חבלי כשיאחזוה לילד הכורעת ּכיללת  בזה ללתזו הרה ּפינחס אׁשת  ד,"וכ ּלתֹו (שמו״א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

"יט) תיללת. ב[אות] בינוני פעל לידה."" חבלי לה שבאו מיללת שהיתה ופירושו הנקבה. ו

" יללה" הלילה תקרא  מילללילה " אינו צער  לו שיש ומי יללה. זמן  שהלילה שם  על "

" שאמר כענין  בלילה כמו ביום  כך  ב ּלילה כל  רֹוּני  יט)"קּומי ב, שדרכם(איכה בעלי -החיים  וכן . ְִִַַָ

" עוף  מין  נקרא כך שם  שעל  בלילה, מיללים  הרוב  על ""ליליתלילל , ּלילית. הרּגיעה (ישעיה"ׁשם ְִִִִָָ

יד) גלד, ושמו תמיד, לילל  שטבעו שם  קורא"בלע553(לאמענטירן)כ"על  ואתה יללתן. שם על ז

" שם שגזרנו ממה היוצא נפלא דבר ראה "לילה נעים  שרש נמצא כי והוא יללה. מלשון  "לן"

" כמו הלינה, על ההּואמורה ּבּלילה ׁשם יד)"וּילן לב, ג(בראשית ""ומורה כמו התלונה, על וּילןכ  ְֶֶַַַַַָָָָ

מ ׁשה  על  ג)"העם  יז, ולומר(שמות לקרבם יש רחוק שבדרך  ואף  מזה. זה רחוקים  ענינים  ב ' והם  . ֶַָָ

בעבור המתרעם על האשכנזי  שיאמר כעין  וסרבנות  עכבה הוא תלונה וגם  עכבה, הוא שלינה

עכבה בלשון אויפהאלטען)דבר דריבר נו (זיך ב [אות ] לנו הונח לא עדיין  ."" של הכא?לןן בעי מאי "

" להיות צריך  היה לילה מן  לינה שגזירת  אחר "ללכי לא הלשון"לן" בעל  השאיל מדוע  גם  .

" מן תלונה "לןלשון מן השאיל ולא עכבה לשון של ואחר" בושש בהנחה "מהמה המורים , ֵַ

עכבה? על  ראשונה

" ששם אנחנו שגזרנו מה גלילה כפי  יהיה יללה מן שזה "" יללה, מן תלונה שם  כ

לילה  משם  לעשות  הלשון  בעל וכשרצה כך. בשביל ומתאונן  מילל  הוא לו צער זולתו שמעשה

נו  ה[אות ] הכניס למ"פעל תחת  ""ן  כמו כפולים  בשאר כדרכו הכפל  מעזניה ד כג,"לׁשמד (ישעיה ְְִֶַָָֻ

"יא) במקום ""מעזזיה , תמנ ּו, לא  ּכי יהוה כב)"חסדי ג, "(איכה במקום"תממו במקום אמר כך  . ְְְִֵַָָֹ

"לל" ""לן" הּׁשמ ׁש. בא ּכי ׁשם יא)"וּילן  כח, "(בראשית אמר שםכאילו שם"וילל שנתעכב  דהיינו , ִֶֶֶַַָָָ

ג עשה וכזה ""בלילה. בפעל גתלונה כ שענינו נו "" [אות] הכניס יללה למ"כ תחת הכפל"ן  ד 

" מ ׁשה ואמר על העם  ג)"וּילן  יז, "(שמות העםבמקום  שגזרת"וילל מה שלפי  מזה עוד לנו ויצא . ֶֶַַָָָֹ

"לן" מן  ""לילה " במשמעות  אין  בזמננו לן, מפרש שהניח כמו ע ּכבה לא  לילה, לינת רק שוב "ֲָָ

ג" שהוא במה לילה לינת ללשון  הושאל  ושממנו יתירה, עכבה על 'לינה' פעל  הנחת  כ"שסתם 

יתירה  ""עכבה שאמר זה דבריו שלפי  העץ. על נבלת ֹו תלין כג)"לא  כא, ג(דברים הוא כ"מפרש ְִִֵַָָָֹ

לילה. לינת אותו ילין שלא לא אבל ביותר, נבלתו יעכב  שלא שבכל554היינו בידו טעות וזה

פעל "לן"מקום מן  נגזר הוא  כי ממש לילה לינת  ""לילה " הכתוב  פרט שלא במקום ואפילו עד.

"בקר בכתוב שנמצא  זה גם ותמצא . בכתובים עיין לילה. לינת פירושו הכי  אפילו ְְַָּובהּמר ֹותם"

עיני ב)"ּתלן  יז, "(איוב עז , ילין  י)"ּבצ ּוארֹו מא, ממש,(איוב לילה לינת לשון  כולם לזה וכדומה , ְִִֵַַָָָֹ

. לילה לינת בלי  גמורה וקביעות  עכבה עברי  בלשון  שאין

" בשרש ומבואר ותלונה לינה לשון  ."ללפעל.

.553lament.

לא554. המלכות  להוראת  להישמע אם ההיא , בתקופה שהתעורר  בפולמוס  כך אמר  זה טועה מפרש  שמא
שעות . מ "ח למשך הקבורה להשהות אלא  מיתתו, אחרי  תיכף  המת  את  לקבור
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" כמו חי  הבעל שבצואר הבליעה כלי  על הונח  ּבלע שם . ׂשּכין  ב)"וׂשמּת כג, ,(משלי ְְְִֶַַָֹ

" הפנימים הגסים  השינים  יקראו ולזה שלך . לע בתוך סמוכיםמתלעתדהיינו שהם  שם על "

" שרש עיין  בסתם , שינים  יקראו והחיצונים  ""שןללע . עּול. מתּלעֹות  יז)"ואׁשּברה כט, ,(איוב ְְְֲַַַָָָ

מת ּלעתיו " יד)"ּומאכלֹות  ל, "(משלי ל ֹו, לביא ו)"ּומתּלע ֹות  א, מ(יואל [אות ] ,"" ממתלעתם ם"" ְְְְֲִַַַָָָֹ

תי וה[אות] ""המפעל כמו באמצע  לפעמים  ובאה המלה, לתקון  נוספת  הראשונה ְְַמלּתע ֹותו

ז)"ּכפירים נח, "(תהלים כענין  כשב, ""כבש ׂשלמה , ""שמלה מן  והפעל  "לע. לעה, - ולע ּו" "וׁשתּו ְְְְִִַָָָ

טז) א, "(עובדיה כאחד . הכל ובבליעה במהירות שתיה אופן לע ּווהוא ּדברי  ּכן  ג)"על  ו, רק (איוב ְֵַַָָ

" כטעם  לחוץ יוצאים  בלתי הלוע  בתוך לׁשֹונ ֹונשארים ּתחת יב)"י ּכחידּנה כ, "(איוב וימנעּנה . ְְְְִִֶֶַַַָָָ

חּכֹו יג)"ּבת ֹו כ, "(איוב הכפל ופעל  דם. יעלע ּו ל)"ואפרחיו לט, "(שם כענין דם ילועו פירוש וׁשת ּו, ְְְְְְִֶַָָָֹ

""ולע ּו להיות ראוי  והיה דם. "ילעלעו כמו נפׁשי" יט)"י ׁשעׁשע ּו צד, שבכפולים(תהלים אלא , ְְְְִַַַָ

" כמו השרש מאותיות אחד לפעמים "כלכלתחסר  כלל, ובבל .בלבל" בלל "

" חי בעל  ""תולעמין הּתלעת, תאכלּנּו לט)"ּכי כח, "(דברים ּתֹולעה , אדם (איוב"ּובן ְִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ו) "כה, ּתֹולעת, האלהים  ז)"וימן  ד, שזהו (יונה ובבליעה, במהירות  אכילה דהיינו לוע , מלשון . ְֱִַַַַָֹ

לועו. לתוך  מיד  מכניסו רק בשיניו, טוחנו אינו גם  במהירות שאוכל התולע  אכילת אופן 

" ואמר כמוהו. עושה ציפור שאין מה רגע , במעט העלה את  מכלה הּמׁשי אדםותולעת מ ֹוקׁש ִֵֶֶֶַָָָ

לבּקר נדרים ואחר קדׁש כה)"ילע  כ, "(משלי קד ׁשפירוש המקודשיםילע  בדברים  שמתנהג היינו " ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

" וטעם מוקשו. סבת  שזהו ובבליעה במהירות  כאוכל  אם כי ראוי , וסדר בנחת כטעםילעשלא " ַָ

מהם" ל ט)"נרע  יט, "(בראשית הוא אדם  מוקש של שניה סבה ועוד לבּקר. נדרים דהיינו "אחר  . ְְְִֵֵֶַַַַָָ

אם כי כן , לעשות נכון שאינו נדריו. על לעבור היתר לו למצוא מבקר  הוא נדרים שהדיר אחר

אז  וכשנדר כלל . לדור וי555שלא כי  נדרים . היתר אחר יבקר ולא נדרו את מקיים [של"יהיה ו

" ויואחרמלת] """ כמו המחלקת , ואּמֹוו אביו טו)"ּומּכה כא, או (שמות קד ׁש, ילע  או והיינו . ְִִֵֶַַָָֹ

" שפעל ויתכן  אדם. של מוקשו הוא משניהם  אחד כל נדרים , אחר עלבלעהבקור  המורה "

" מן מורכב הפשוטה בליעה."בא-לעהבליעה דהיינו לע , בתוך  בא רק ,

" שחין  מין  יקרא ממנה. להסתלק שקשה החזקה התפיסה על הנחתו ""ילפתפעל. ָָגרב,

יּלפת כ)"א ֹו כא, חז (ויקרא אמרו לעולם. מסתלקת שאינה בחוזק מקומה שתופסת  שם  ל"על ֶֶַ

המיתה " יום עד והולכת  שמלפפת א)"ילפת, מא, "(בכורות משקל על המקרה שם והוא  ֶֶַע ּורת.

ׁשבּור כב)"אֹו כב, "(ויקרא נקרא  המושל והשר ""אלוף. יהּודה . ה)"אּלפי יב, "(זכריה ע ׂשו , "אּלּופי ְֵֵֵַַָָָֻ

מ) לו, "(בראשית ולוכד. עוצר  כענין  ועוצם -כח בחוזק הממשלה תפיסת שם  ּבע ּמיעל  יעצר "זה ְְִַַֹ

יז) ט, "(שמו״א הּמלּוכה , לכד יז)"וׁשאּול יד, "(שם שבמינה הגדולה הבהמה תקרא וכן  ,"אלוף. ְְַַָָָ

אּלּוף" יט)"ּככבׂש יא, "(ירמיה ,אלפי ח)"ׁשגר ח, (תהלים ּכּלם״ ואלפים ״צנה יג(. ז, חלוקת(דברים כי  . ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

" כמו עברי בלשון שוה בממשלה אדם בני  וחלוקת  בכח "איליםהבהמות – מֹואב" (שמות"אילי ֵֵָ

טו) "טו, יד)"וע ּתּודים. לב, "(דברים ארץ– ט)"ע ּתּודי יד, "(ישעיה ד)"אלפים. יד, "(משלי אּלּופי– ְֲִִֵֵֶַַַָָ

היד .555. בכתב ברורה לא מלה
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טו)"אדֹום טו, "(שמות נקרא  מאות עשרה וסך עליהםאלף. שהמושל גדול סך  שהוא שם  על  " ֱֶֶ

" להקרא ע"אלוףראוי האדם  על הנתפס הלמוד יקרא וכן  ."" מרובה והרגל חנוך כמו "אלףי ,

חכמה " לג)"ואא ּלפ לג, "(איוב ארץ, מּבהמֹות  יא)"מּלפנּו לה, "(שם ארחתיו , ּתאלף כב,"ּפן  (משלי ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

"כה) הענין מזה לפיפה. לשון  לתלּפּיֹות. ּבנ ּוי  צ ּואר ּדויד ד)"ּכמגּדל  ד, למוד(שה״ש לשון  , ְְְְִִִֵַַַָָָ

" שהנפרד  "תלפיתוילפותא. משקל  על  תכלית" ""תבנית  והקבוץ  הרבה תלפיות. למודים והיינו "

להשתמש  שם  עצמם  ומרגילים מתחנכים  המלחמה נערי שיהיו לתכלית בנוי  המגדל  שהיה

להתרגל כדי הקלע  בכלי אבנים  וקליעת שונים , באופנים  ומגינים  רמחים  בחרבות, בכלי-זין 

" ענין והוא המלחמה, לכך .תלפיותבעבודת  בנוי היה שהמגדל  "

תי"ג ה[אות ] בתוספות ""כ כמו חזקה תפיסה ללשון  ע ּמּודיו ׁשני את  ׁשמׁשֹון  ְְְִִֵֵֶַַֹוּילּפת

כט)"הּתו טז, "(שופטים פעל-יוצא. והוא כחו מאמצי בכל העמודים את  שתפס האי ׁש, וּיחרד ֱִֶֶַַַָָ

ח)"וּיּלפת ג, אדם(רות ּתפסֹו כאילו שהיה עד כך  כל הבהלה מן  שנתפס ופירושו נפעל . מבנין ְִֵַָָ

בשעת כזה ויזדמן גדולה. חרדה בשעת המצוי  כעין  אבריו, לזוז יכול היה שלא  כך  כל בכח 

" וכמוהו ורגל . יד להניד יכול שאינו ׁשד ּכפאֹו כאילו דומה שהנחרד  ּדרּכםשינה ארחֹות  "י ּלפת ּו ְְְְִֵַָָָָ

יח) ו, חז (איוב ובלשון  לעוברים . מעבר מלתת  ואסורות  נתפסות  הארחות ""שיהיו יקרא  "לפתל ֶֶ

" והצנון . הלפת  כגון  להוציאן וקשה ביותר שנשרשים בקרקע, בחוזק הנתפס ירק מין  מיסבכל

בלפתן א)"ואוכלן  מא, "(ברכות לקרוא השאילו הפת עם  אותן שאוכלין  ולפי  מה לפת. לכל "

" כדי  כמו הפת  עם  הפתשאוכלים  את  בו א)"ללפת לח, למ(ע״ז ש[אות] ואפשר ."" "לפתד 

חז  למ"שבלשון  ""ל כמו הלווי  "לעירד או "לגבול" הפת . אל ונטפל נלוה שהירק לומר ורצה .

" ענין להתעכל .לפתשיהיה נוח שיהיה האצטומכא בתוך  הפת עם ותפיסה חבור לשון  "

בדרך בו המבוקש התכלית  לפי  הדבור פעל כי  וחדוד. בהשכל הדבור על מורה פעל .

שבלבו, מה להודיע  רעהו אל איש ידבר כאשר  הפשוט הדבור  הוא האחד חלקים: לג' נחלק כלל

" הפשוט בשם לו "דבורנקרא בתת וההדור  היופי צד  על הדבור שמוש הוא היפה דבור  הב ' .

נקרא והוא ונשגבים. רמים רבים ציורים  מעטים  בדברים  והכנס ישר, וקצב נאה, וסדר קשור

שיריי" "דבור שרש עיין המנגן . כנגן ויהי  האזן , על  פעולתו שעיקר לפי הדבור"שר" הג' והחלק .

בו 556ההגיוניי שיש והנצוח  המשאיי  הדבור והוא האזן . על לא הנפש על  פעולתו שעיקר  לפי 

תאר האמת אל ליתן  היפה, את  לגנות  או המגונה, את ליפות אם בו והמכוון  טוב . ושכל חן

ממה  יותר והשקר, האמת  והגנות , השבח ומפליג שמגדיל או האמת. תאר השקר ואל השקר,

" פעל הונח האופן  בזה הדבור שמוש על והיינו "לץשהוא. לגנאי, ואופן  לשבח אופן  בו ויש .

לא טובה תולדה מדבורו שימשך כשמתכוון המדבר . כוונת  שיהיה מה האופןכפי  הוא חרים,

המגונה. האופן  הוא  אחרת רעה לו שימשך או זולתו את ולהקניט לקנטר וכשמתכוון המשובח .

" המגונה האופן על ההגיוני  בדבור השמוש "הלצה יקרא או יקרא"לצנות" עצמו והמשמש ,

""לץ" והמשובח המועיל אופן על הגיוני  בדבור השמוש ויקרא יקרא"מליצה . עצמו והמשתמש ,

בלוגיקה.556. דיבור בלועזית כתב הרב  כאן
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""מליץ" אמר שוה. בשניהם והפעל יליץ. הּוא ל ּלצים  לד)"אם  ג, התלוצצות .(משלי לשון שהוא , ִִִֵֵַָ

ג ""ואמר אׁשםכ יליץ  ט)"אולים יד, אוילים(שם בין  המליץ לומר ורצה מליצה לשון  והוא , ֱִִִָָָ

ה  הוא לזה. זה לו;אׁשם"שחטאו שחטא למי  החוטא שמשיב  חפץ  דבר שאר או כסף דהיינו "557 ָָ

בזה  זה שבגדו הישרים בין המליץ  אבל עיקר. כל לזה זה מוחלים  אינם  ההוא האשם  ובלעדי 

ובבנין המושב. אשם  בלי  טוב  ברצון לזה זה מוחלים כי לזה זה שמתרצים  הטוב  הרצון הוא

" וּתאלצהּוהדגוש ּלֹו... הציקה ּכי  טז)"ויהי טז, "(שופטים אל"ותלצהו הראוי  וה[אות] נמשכת", ף  ְְְִִִֵֵַַַָ

יהו  ""כמנהג כמו ג)"ּתהּכרּו-ליא יט, עליו (איוב והרבתה אותו שהציקה לומר ורצה כר, בשרש ְְִַ

נסיונות מיני  בכל שמנסהו סודו, לו לגלות רעהּו על  המפציר כדרך  והתלוצצות מליצה 558דברי ֵֵ

ג ויקרא הלצנות . צד על ופעם  המליצה צד על  פעם  הפתוי, ללשון"ואופני מלשון  המעתיק כ

""מליץ" ּבינתם, הּמליץ  כג)"ּכי מב, מליצה (בראשית בעל שיהיה צריך ללשון  מלשון המעתיק כי  . ִִֵֵַָֹ

המעתיק  שיהיה וכל  בזולתו. שאינם  מיוחדים  וחוקים דרכים ולשון לשון לכל שיש מה לפי 

וצריך כלל. מובנת תהיה לא או וריח, טעם בלי העתקתו תהיה שהן  כמות המלות רק מתרגם

הנעתק, שבלשון הגשמיים  הלבושים  מן  הרוחניים הציורים את תחלה מפשיט שיהיה זה עם 

אליו. מעתיק שהוא  הלשון  שביסי  ותפארת במחלצות  שוב  ולהלבישם  ועריה עירם ֵֹולהציגם 

" ענין  בעצמו ""מליצה והוא  הענין  שמזה ,אמרת לח ּכי קג)"מה-ּנמלצ ּו קיט, לומר(תהלים רצה ְְְְִִִִֶַָ

" מלת כי  מבינם. אני כך כל אמרתך , לי  מבאר שהיה מליץ  כאן  היה לנפש לחכיכאילו רמז "

" כטעם הּוֹותהמרגשת, יבין  לא  ל)"אם -חּכי ו, משמשות(איוב והגופניות הרוחניות שההרגשות ִִִִַָֹ

" ענין  שיהיה או זו. את "נמלצו זו לומר  ורצה כפשוטו, מליצה מלשון  מליצותאמרתך" הם  "

פשוטים . אמרים  לא ֳִָנשגבות,

" הכלב ׁשתית אופן  נקרא המרובה, הסך  מן קטן דבר לתלישת משמש "לק פעל. ּכל" ְִַֹ

הּכלב ילק ּכאׁשר הּמים מן ּבלׁשֹונֹו ילק ה)"אׁשר ז, נבֹות"(שופטים ּדם את הּכלבים לקקּו "אׁשר  ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

יט) כא, המשקה (מל״א מן  בלשונו מעט מעט  תולש אם  כי  השותים כדרך  שותה אינו שהכלב 

" הארבה מין ונקרא  ""ילק ובולע. מסּפר, ואין  לד)"וילק קה, ּכּילק "(תהלים אדם מ ּלאתי אם  "ּכי  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יד) נא, והּגזם"(ירמיה והחסיל  כה)"הּילק ב, ואוכל .(יואל שלוקק ביליקה אכילתו אופן שם  על , ְְִֶֶֶַַָָָ

" "גזםוכטעם בשרש ואוכל, שגוזז ""גזם" וכטעם ""תולע. בשרש בבליעה, שאוכל וכענין"לע, .

" שנקרא השור אכילת מלחיכה אופן ה[אות ] ובתוספת בלשונו, שלוחך  """ פעל ""מלק ם ַָּומלק ,

רא ׁשֹו טו)"את  א, ה (ויקרא ה[אות] ובתוספת בצפורן . הגוף מן  הראש תלישת באמצע"דהיינו א ֶֹ

" ""להק שם  כמו הגדול הקבוץ  מן ונעקר  שנתלש אדם בני של קטן סך להוראת  להקת, את ְֲֶַַַַוּירא 

כ)"הּנביאים יט, ושמואל .(שמו״א דוד עם  שנמלטו המרובה מן  ונפרד  שנתלש קטן  חלק לשון ְִִַ

" נביאיםוכטעם ה)"חבל י, הגדול .(שם מן  שנפרש קטן  שיעור דהיינו ְִִֶֶ

גוף שיעשה עד והתגלגלֹו יבש בדבר לח  דבר התערבות שהוא הלישה, על הונח פעל.

" כמו עגֹותאחד , וע ׂשי ו)"לּוׁשי  יח, ּומּצֹות"(בראשית וּתפה כד)"וּתלׁש כח, ּבצק מ"(שמו״א ּלּוׁש ֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻ

ח.557. ה, במדבר

השתדלויות .558. מיני כל  לשון
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ד)"עד-חמצת ֹו ז, "(הושע ומגזרת  "לש . שם  בנו לשון" האמנתי"" תאר "559ו "ן  משקל  "ראשוןעל  ְַָֻ

""אחרון" כמו לׁשֹון. ּוכבד  כבד-ּפה י)"ּכי ד, לחּכי"(שמות ו)"ּתדּבק-לׁשֹוני קלז, לשון(תהלים נקרא  . ְְְְְִִִִִֶַַַָ

הגלאנדולי בלחות ומערבו המאכל את  שלׁש שם לפיכך560על כבצק ומגלגלו הפה, שבתוך  ָ

" ""לשוןנקרא ומן  כמו לשון. ועם , עם לכל  המיוחד  הפרטי הדיבור סגנון  להוראת הושאל  "

ללׁשֹונ ֹו" ה)"אי ׁש י, "(בראשית ּבארצ ֹותם, כ)"לל ׁשֹונֹותם  י, "(שם לׁשֹונ ֹו, תׁשמע  לא אׁשר  (דברים"גֹוי ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹ

מט) "כח, כמו הדבור איכות להוראת וכן  ערּומים. ל ׁשֹון ה)"ותבחר טו, יחליקּון"(איוב "ל ׁשֹונם ְְְְֲֲִִִַַָ

י) ה, "(תהלים וכטעם  גשפה . ונאמר  השפה אבר  על שנאמר """ כמו ועם, עם לשון על ְַׂשפתכ

א ׁשמע ו)"לא-ידעּתי פא, ג(תהלים ""ונאמר הדבור פעל על לכּלםכ אחת ו)"וׂשפה יא, (בראשית ְְְְִֶַַַָָָָָֹֻ

חכמים" ז)"ׂשפתי טו, דעת"ו (משלי ז)"ׂשפתי יד, מורגשות(שם יותר  והשפה הלשון  אותיות  כי , ְְֲִִִֵֵַַָ

במבטא .

ג"" המלשינות. להוראת רעהּוכ בּסתר ה)"מלׁשני  קא, עבד"(תהלים אל-ּתלׁשן  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

י)"אל-אדניו  ל, "(משלי כטעם  בלשון , מגונה שמוש עשות  ּבל-י ּכֹוןדהיינו לׁשֹון  קמ,"אי ׁש (תהלים ֲִִֶַָָֹ

עיב) אותם  שמיפה מה אם כי  אמיתיות  בדבריו שאין  בלשונו מגונה שמוש העושה י"כלומר

מ לכל הושאל וכן "לשונו. כמו לשון, צורת לו שיש אחדה זהב כא)"ּולׁשֹון  ז, "(יהושע קׁש. ּכאכל ְֱֶֶַָָָֹ

א ׁש כד)"לׁשֹון ה, "(ישעיה וכן כלשון . באמצע  ועב  בקצהו המחודד הלהב ים-הּמלחשהוא  "לׁשֹון ְְֵֶַַָ

יט) יח, ים -מצרים"(יהושע טו)"לׁשֹון  יא, היבשה,(ישעיה בחלל  שמובלע  ומחודד צר ים  שטח והוא  ְְִִַָ

" חיה מין שנקרא  ומה הפה. בתוך המובלע  ""ליש כלשון  ּבּבהמה , ּגּבֹור ל)"לי ׁש ל, לביא"(משלי ְִִִֵַַָָ

ו)"ולי ׁש ל, זמן(ישעיה בפיו המאכל את  ומגלגל שלׁש אכילתו, אופן שם  על  כן  שנקרא אפשר ִַָָ

" וכטעם גרה. מעלה כענין  שיבלענו נמלה קודם  ותולע , גזם  שםילק, על כן  שנקראו ודומיהם  "

" טוב אבן מין  שנקרא ומה אכילתם . ""לׁשםאופן ואחלמה , ׁשבֹו יט)"לׁשם  כח, אפשר(שמות ְְְֶֶֶֶַָָ

" מלשון  "ליש שהוא כענין  ליש. של העין או העור, צבע  לו שיש אונקלוסאחלמה " שתרגם "

עיגלא" ""עין  בעיר שנמצא שם  על או ""לשם. נקראה לפעמים  בעצמה ההיא  והעיר ,"לשם,

" ""ליש ולפעמים כמו ּדן, ללׁשם  מז)"וּיקראּו יט, "(יהושע אמר אחר  עלובמקום  לי ׁש על וּיבאּו ְְְִִֶֶַַַַַָָֹ

חרב לפי אֹותם וּיּכּו ּובטח ׁשקט כז)"עם  יח, אׁשר"(שופטים אביהם  ּדן ּבׁשם ּדן העיר ׁשם  וּיקראּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

לראׁשנה  העיר ׁשם  ליׁש ואּולם  לי ׂשראל , כט)"י ּוּלד יח, ג(שופטים או ."" העיר נקרא  להיפך  "לשםכ ְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

לי ׁש.ליש "ו  החיה גם  ל ׁשם, אבן בו שנמצאו שם  על "ִֶֶַ

RQ

במהדורתנו559. שלמה", "יריעות בספרו הרב  ביאר אלו באותיות תשע "ו)השימוש 23-40.(שנת  עמ'

הלעיסה.560. בעת  המופרשים  החיך  מיצי עבור לועזית  מלה
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מ"ם  אות

" יקרא עשר פעמים  עשר המספר , ה "מאשם  ב [אות ] ולפעמים  ,"" המׁש ׁשנה א  "מאה ֵֶֶַָָָ

יז) יז, תי(בראשית ב [אות ] ולפעמים ,"" ׁשנה ו ד)"מאת  ה, "(בראשית האחת, הּקערה ּומאה "ׁשלׁשים  ְְְִֵַַַַָָָָָָֹ

פה) ז, ׁשנה "(במדבר ּומאת  ג)"ׁשלׁשים ה, מאת"(בראשית רע  עׂשה יב)"חטא ח, ששם(קהלת אלא . ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹ

תימאה " בלי  """ שבין בהפרש כמבואר המספר  על  מורה לבינה ו חמשה 561,"תבונה "" וכמוהו

" מאתים, הזוג ושם ושבעת . שבע  וששת , שש מאתיםוחמשת, טו)"עּזים  לב, "(בראשית מאתים, ִִִִַַָָ

כג)"ׁשנה  יא, בה (בראשית שהנפרד שכל תי". ב[אות] הזוג יהיה ""א  מאתיםו, ""מאה, שפה,, ָָ

""שפתים שנתים, ""שנה, אמתים, ""אמה, ארּכֹו, וחצי  י)"אּמתים כה, אפשר(שמות זה ולפי . ְִִֵַַָָָ

" ""ארבעתיםששם ארּבע ּתים, ו)"יׁשּלם יב, "(שמו״ב ""שבעתיםוכן יּקם, ד,"ׁשבעתים (בראשית ְְְְִִִֵַַַַָָָֻ

"טו) הזוג. שמות  ""שבועיםהם ּכנדת ּה, ׁשבּועים ה)"וטמאה יב, שבע .(ויקרא פעמים ב ' דהיינו , ְְְְִִַָָָָ

ה  ב[אות] שבעה הנפרד ""ומן  הזוג שם "שבעתיםא שבעה. פעמים ב' דהיינו יהיה " החּמה ְְִֶַַָואֹור

הּימים ׁשבעת  ּכא ֹור כו)"ׁשבעתים ל, הימים .(ישעיה שבעת  כאור פעמים ב ' דהיינו ְְְִִִִַַַָָ

 במשושו הקשה דבר הדבר. מקשיות  התרככות ענין ההתמוגגות, על מורה פעל.

" יקרא ""נמוגונתרכך כמו ּתמגגּנה , יא)"ּברביבים סה, יבשות .(תהלים מחמת קשה שהארץ  ְְְִִִֶָֹ

" רכה. ונעשית תתמוגג  גשם עליה נמֹוגכשיפול  ההמ ֹון טז)"והּנה יד, שאישי(שמו״א שבזמן  ְִֵֶָָ

יתמוגג כאילו הוא הרי להתפזר וכשיתחילו מקשיי . כגוף הם  הרי  יחד מקובצים  ההמון

" הלב , רכיכת  על יאמר וכן כנעןהמקשיות . יׁשבי ּכל טו)"נמגּו טו, לב"(שמות למּוג (יחזקאל"למען ְְְֵֵַַַָָָֹֹֹ

כ) "כא, הדעת, רכיכות  ועל תתמֹוגג. ּברעה כו)"נפ ׁשם קז, "(תהלים אפשר הלשון מזה וׂשמ ּתיה . ְְְְְִִַַָָָָָ

כג)"ּביד -מֹוגי נא, גימ(ישעיה בחסרון ורוחך לּבך  הממוגגים ביד ""דהיינו כענין  הכפל וּתמּוגנ ּול ְְִִֵֵַַַ

ו)"ּביד-עוננ ּו סד, "(שם להיות צריך "ותמוגגנו שהיה שרש עיין ""יג" בין וההפרש נמס ,. נמג, ְֲֵַֹ

""ונתך בשרש מבואר ."מס,

" כמו שטחיית  מדידה בין  המדידה, על הוראתו לעירפעל. מחּוץ לה,ה)"ּומ ּדתם  (במדבר ִִֶַָֹ

אל-הערים" ב)"ּומדדּו כא, "(דברים כמו מעוקבת, מדידה על ובין בעמר; יח)"וּימּדּו טז, (שמות ְִֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשׁש-ׂשערים" טו)"וּימד ג, ּבמּדה "(רות ּתּכן כה)"ּומים כח, מים"(איוב ּבׁשעלֹו מ,"מי-מדד  (ישעיה ְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

"יב) .הּמל למּדת  כסף ד)"לוינּו ה, לאוצרות(נחמיה תבואה שיעור איזה ליתן צריכים  שהיו ְִִֶֶֶֶַַָ

" הנקרא והוא המלךהמלך, בׁשוי ּה."מדת כסף נותן  היה תבואה לו שאין ומי  .ְָָ

" מדה"" היריעת, לכל אחת ב)"מּדה כו, המקרה (שמות שם או הפועל שם  והוא . ְְִִַַַָָֹ

מ ""וב[אות] המפעל  תדעם ּכי ממּדיה ה)"מי-ׂשם לח, "(איוב שם-התאר  וכן מּדה . איׁש "ויהי ְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ו) כ, מדתו (דהי״א אדם בני כשאר שהוא שכל גדלו. מדת  למדוד שצריך  עד ביותר גדול כלומר

או  למעלה. שיעור לו אין שהגדלות לפי  למדדו, צריכין  אדם בני  משאר כשגדול אבל  ידועה,

" מדה שפירוש "איש מדה לומר רצה "גדולה " כענין לב" "איש נבון. לב לומר רצה לשון" "איש

.561.99-100 עמ ' "בן" שרש  עיין 
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יב) קמ, נקרא(תהלים גופו מדת  כל המכסה האדם מלבוש גם גדולות . מדברת לשון  לומר  רצה

""מד" בד, מ ּדֹו הּכהן  ג)"ולב ׁש ו, למּדיו "(ויקרא מּתחת א ֹותּה טז)"וּיחּגר ג, ג(שופטים ויאמר כ". ְְְִִֵַַַַַַַַָָָֹֹ

" מדתמדה לשון ויהיה רבות  פעמים  הדבר כשיעשה למעשה, מעשה שבין  הזמן מדידת  על "

המשתוה  הזמן  במדת הנערך  המעשים מן אחד  כל על  יאמר שוה, למעשה מעשה שבין  הזמן

""מּדי" ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת  ּומּדי  ּבחד ׁשֹו, מ ּדי-חדׁש כג)"כמו סו, ּבׁשנה "(ישעיה ׁשנה מּדי  שמו״א"והל) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

טז) עםז, ההערכה צד  על הענין מדידת  על יאמר וכן הזמן. מדת לפי דהיינו הערך שם והוא 

ג שני ענין התהוות  פי  על  עשיתו ויומדד רבות  פעמים  הדבר כשיעשה שני , ההוא ,"ענין בזמן כ  ַ

" לשון ההוא השוה ההזדמנות  על ""מדייאמר כמו ּתכעסּנה , ּכן יהוה ּבבית  עלת ּה (שמו״א"מּדי ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

ז) אא, והיתה אחת , בבת  תמיד מזדמנים ענינים ב ' וההכעסה העליה ההכעסה "שהיתה כ ָ

ע ""נמדדת  העליה. צאתםפ מּדי  ל)"ויהי  יח, הּמל"(שם מ ּדי-בא  כח)"ויהי  יד עבר ֹו"(מל״א מּדי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אתכם יט)"י ּקח כח, אזּכרּנּו"(ישעיה זכר ּבֹו דּברי יט)"ּכי-מּדי  לא, .(ירמיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

"המקרה מדי שם בענין, או בזמן לזה זה  הדברים  והערכת מדידת  על  המורה "

""תמיד" שם  ומשמש ההתמדה. להוראת  "תמיד, כשם  זמן ,"מדי" עם ענין  מדידת על לפעמים  ,

רציפה  התמדה התמדה: אופני  ב' יש זמן  עם ענין במדידת  ענין . עם ענין מדידת על ולפעמים

זמן שיתמיד  כמו רגע  אפילו הפסק בלי תמיד הדבר כשיתמיד היא הרציפה מסודרת. והתמדה

" ענין ההתמדה ענין  מזה הפסק. בלי התמידהפשוט  תמיד"562,"לחם  ב)"נר כד, "(ויקרא ֵא ׁש,

על-הּמזּבח ּתּוקד ו)"ּתמיד ו, משמשים(ויקרא המזבח ואש המערכה נרות הפנים לחם שהיו ְִִֵַַַַָ

ע הדבר עסק שיומדד היא מסודרת  והתמדה הפסק. בלי  מה "תמיד כפי  הזמניי  הסדר  פ

עת בכל הדבר  כשיתהוה ולילה, יום או חדש או שנה תאמר כאילו שונים. עתים  בו שיתחדשו

ג יפול  לילה או יום  או חדש או שנה ""שתתחדש יחוס  עליו ענין"תמידכ  התמדה מין מזה .

ּתמיד" מב)"ע ֹולת  כט, "(שמות ּתמיד, ח)"קטרת  ל, "(שמות ּתמיד, יג)"ומנחה ו, עת(שם בכל דהיינו ְְִִִִֶַָָָָֹ

" וכן  הערב. או הבקר ּתמידשיתחדש ארחת ל)"וארחת ֹו כה, זמן(מל״ב התחדש בכל  דהיינו ֲֲִַַָָֻֻ

בכל דבר שיתהוה אם  כי  ומיוחד קצוב  בזמן תלוי  הבלתי הוא ענין  עם  ענין ומדידת  סעודה.

" התמדה מין מזה ומעשה. ענין איזה שיתחדש ּתמידעת על-מצחֹו לח)"והיה כח, דהיינו (שמות ְְִִַָָָ

" הפסק. בלי תמיד עליו הציץ את  לשאת מוכרח  היה שלא המקדש, אל  שיבוא עת יהיה בכל  ְִֵֶּכן 

יכּסּנּו הענן  טז)"תמיד ט, "(במדבר חונים. שהיו זמן  כל עברכלומר הּוא קדֹוׁש אלהים אי ׁש ּכי ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּתמיד ט)"עלינ ּו ד, "(מל״ב רוב  ענין  והוא לכאן . בא שהוא עת כל  תהלים ,תמידדהיינו שבספר " ִֵָָ

" אּמֹוטכגון  ּבל מימיני  ּכי  תמיד לנגּדי  ה' ח)"ׁשּויתי טז, "(תהלים ידוד, אל ּתמיד  כה,"עיני (תהלים ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

"טו) ּבפי, ּתהּלת ֹו ב)"ּתמיד לד, "(תהלים ּתמיד, נגדי  יח)"ּומכאֹובי לח, "(תהלים לבא, מע ֹון לצּור  ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹ

ג)"ּתמיד עא, "(תהלים ּתמיד, ּבעדֹו טו)"ויתּפלל עב, להתהלל ,(תהלים הצורך שיהיה עת כל כולם , ְְֲִִִֵַַָָ

וכדומה. הצלה לבקש להתפלל,

גדול562. כהן לחביתי המחבר  הרב כוונת  ושמא במקרא . זה ביטוי מצאתי יג),לא ו, אהרן(ויקרא  קרּבן ְֲֶַַָֹזה
ּבערב:. ומחציתּה ּבּבקר  מחצית ּה ּתמיד מנחה סלת  האפה עׂשירת אתו הּמׁשח ּביום לה' יקריבו אׁשר ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹובניו
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"מד" מלת  ""מאד" הארץ, על מאד יח)"ויר ּבּו ז, ורבוי(בראשית הפלגת  על  מורה , ְְִֶַַָָֹ

מ והוא  מורה הדבר  המלה והכפל וגדושה. שלימה במדה הדבר מציאות לומר ורצה מדה, לשון

" כמו מדתו, מכדי יותר הדבר  מציאות שהוא יתירה הפלגה עלעל מאד מאד  ּגברּו ְְְְִַַַָֹֹוהּמים 

יט)"הארץ ז, "(בראשית אמר שלפניו הארץשבפסוק על מאד ויר ּבּו הּמים  לומר"ויגּברּו רצה , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ואח רבוי. להקרא נאות והיה מדתו כדי  הרבוי  לכמות"שמצא  עוד ההוא הרבוי שעלה אמר כ

" אמר לזה מופלג מאדיותר בי"מאד [אות ] עם בא  ולפעמים ."" כמו ּבמאדת  וּיעצמּו ְְְִִַַַַֹוּיר ּבּו

ז)"מאד א, "(שמות מלת  עם  בא ""עדולפעמים עד-מאד, ח)"אל -ּתעזבני  קיט, נעניתי"(תהלים ְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ

קז)"עד-מאד קיט, "(שם כענין  מוגבל, בלתי רבוי  נצחוהיינו כ)"עד  מט, "(תהלים עד, (ישעיה"עדי  ְֲֵֶַַַַֹ

ד) "כו, מאד. ּתרד  יט)"וׁשּלׁשּת כ, ואמר(שמו״א לירד . שתוכל כמה הרבה שתרד דהיינו ְְְִֵֵַָֹ

"ּובכל-מאד ה)"ּובכל-נפׁש ו, ּובכל-מאד ֹו"(דברים כה)"ּובכל-נפׁשֹו כג, כל(מל״ב כמדת דהיינו ְְְְְְְְְֶַַָָָָֹֹ

וחז  ויכולתו. א)ל"כחו נד, מהקב(ברכות שמקבל  ומדה מדה כל שעל  מדה לשון  יתן"פירשוהו ה

" ומן  הודאה. "מדלו שם  מדה, לשון חז אומד" שבלשון  """ כמו באומדל  יג,"התורם  ביצה (עיין

"ב) דעתו , ב)"אומדין  ג, מכות "(עיין דמוכח, ב)"אומדנא קמו, בתרא ע(בבא דהיינו העין", מדידת  פ 

השכל . או

 מקרה לדעת רוצה שאם  הוא. מה ישאל הדבר  עצם  לדעת כשרוצה השאלה. מלת

" לשון  בלשונו יתפוס לעתים בו המתדבק עצמיות"איךהדבר  לדעת וכשרוצה הוא . איך  ויאמר ,

" לשון בלשונו יתפוס לעולם  ממנו סר שבלתי שמו מה הדבר על ובשאלה הוא . מה ויאמר  "

" יאמר השם  על כשישאל אשכנז שבלשון אשכנז, מלשון  עברי  לשון  יפה דבר שמךשל ,"איך 

" יאמר שמךוהעברי  מה "מה עצמו השם על  אם  כי  השם  מקריות על  השאלה שאין נכון , וכזה .

ליעקב המלאך אמר  שלפיכך מקרהו, על לשאול יתכן  לא  עצמו השם  עדיין  יודע  שאינו וכל  הוא.

לׁשמי" ּתׁשאל ּזה ל ּמה ל)"וּיאמר לב, "(בראשית במנוח וכן  והּוא -פלאי. לׁשמי ּתׁשאל ּזה "לּמה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יח) יג, ענין(שופטים כפי  תמיד שיתחלף מקריות, כולו רק עצמיות  שום  בשמי  אין כלומר

ג וזהו הוא. מה עליו לשאול שיצדק עצמיי  דבר שמי  ואין שלי . ""השליחות שאמר ְְִַָואמר ּתיכ

ּׁשמ ֹו מה לי  ואמרּו אליכם , ׁשלחני אבֹותיכם אלהי  יג)"להם ג, אחר(שמות יקשה, שלכאורה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

" להם  ׁשלחנישיאמר אב ֹותיכם  "אלהי  ששמו ידעו הלא הענין"אלהים" אבל עוד? ישאלו ומה , ְֱֲִֵֵֶַָֹ

שהוא השם  מקריות  בידיעת יסתפקו שלא  ואמר  עצמו. השם לא השם , מקריות  הוא שאלהים

" ומלת  ית'. לבדו לו המיוחד עצמו השם לדעת יחפצו אבל ברבים, משתתף  כשהיא"מה ענין ,

"563סמוכה  בפתח, שמו נקודּה מה לי ""ואמרו בקמץ , נקודּה מוכרתת וכשהיא אומר. מה ַָ

יג)"אליהם? ג, .(שמות

דבר כשואל  גמורה שאלה לשאול  המדבר כוונת  שאין  וׁשלוח בהעברה ִשאלה

היא אז וכך, כך  שהדבר התמיהה צד  על רק ושואל הדבר , את  יודע  [=כן] אבל יודע , שאינו

" כמו בסגול , לבבינקודה את וּתגנב  ע ׂשית  כו)"מה לא, את(בראשית שגנב שעשה מה ידע שכבר ְְִִִֶֶַָָָֹ

הבאה.563. למלה נסמכת
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את ששיבר לתינוק כשואל תימה בדרך  אותו שאל  אבל חרב . כשבויות בנותיו והנהיג לבבו

" עשית?הצלוחית , ""מה וכן  איפֹוא. י ּודע  טז)"ּובמה לג, "(שמות הראׁשֹונים, ׁשהימים היה מה ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מאלה  טֹובים י)"היּו ז, "(קהלה עֹוד, ּתּכּו מה ה)"על א, "(ישעיה באזני, הזה הּצאן קֹול (שמו״א"ּומה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

יד) ש טו, כולם  ," פעל  הענין ומזה התמיהה. צד על כמו תמה אלות  ותמהון, תמיהה לשון  "

רעהּו" אל אי ׁש האנׁשים לג)"וּיתמהּו מג, הוא(בראשית מה לשאול  הצורך בתכונת ביאה דהיינו ְְֲִִִֵֵֶַָָ

" וכן  ּתמהּוהדבר. ה)"והּתּמהּו א, מּגערת ֹו"(חבקוק יא)"ויתמהּו כו, יתמהּו"(איוב רעהּו אל "אי ׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ח) יג, "(ישעיה כענין  ההרה . לעלֹות  מא)"וּתהינּו א, הן .(דברים ממלת שמוש עשית  דהיינו , ֲִַַַָָָָ

""תמהון"564והשם לבב, כח)"ּובתמהֹון כח, "(דברים ּבּתּמהֹון, סּוס  כל ד)"אּכה יב, והוא(זכריה ְְִִֵֶַַָָָ

יודע לא  כי  הוא, מה יודע  אינו עליו שבא מה שכל בדעתו כך כל שמעורב הדעת טרוף  ענין 

" הכפל והפעל  ערבובו. מחמת הוא ""מהמה מה כמו עכבה על  המורה וּיחזיקּו, "וּיתמהמּה ְְֲִִַַַַָ

טז) יט, "(בראשית התמהמהנ ּו, י)"לּולא מג, התמהמהם"ו (שם עד נמלט כו)"אהּוד ג, והוא(שופטים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

" שאלת  היה כאילו זמנו שמוציא ותכלית, סבה בלי  לעשות .מה עכבה מה יודע ואינו בפיו "

כ ""וב[אות] מן  יאמר הדמיון "מה ף ""כמה " הדבר  ערך על שאלה לשון ,חּיי ׁשני ימי  "ּכּמה ְְֵֵֶַַָ

ח) מז, "(בראשית לו. שוים חייך  שני  שמספר המספר אותו מהו מ ּמּניכלומר תׁשעה לא "ּכּמה ְִִִֶֶַָֹ

יט) ז, עב ּד"(איוב ימי פד)"ּכּמה קיט, למ(תהלים [אות] ועם  ."" מלת  הקנין ""למה ד  יאמר ּו, למה ְְְֵֶַַָָָֹ

יב)"מצרים לב, שבשבילו (שמות התכלית  לידע  הרוצה בדבר . המבוקש תכלית  על שאלה והוא , ְִִַ

" ישאל הדבר ""למה נעשה שואל הדבר סבת לידע  שהרוצה יש "מדוע. בעולם  מעשה שלכל .

השכליים חיים  ובבעלי  נמצא. שבשבילו מתאחר ותכלית  נמצא, ידו שעל מוקדמת סיבה

במשא העוסק כגון  הדבר , סבת בעצמו הוא לפעמים  הדבר תכלית ורצון, בבחירה הפועלים

המוקדם . ומתן המשא פעל סבת  בעצמו והוא המתאחר תכלית  שהריוח  להרויח, כדי ומתן 

התכלית בעצמה היא שהסבה להיפך , הדבר פעולתם  על המוכרחים  הטבעיים ובדברים

הפעולה  כי מתאחר תכלית  אחר לחפש צריכין אנו אין  טבעית  שבפעולה לומר רצה בפעולתם ,

ובחיריי מצד, טבעיי  להיותו האדם  ומין  הטבע. מצד מוכרחת  להיותה התכלית  היא  בעצמה

הפועל בחירת מצד  בהם  המבוקש שהתכלית  לפי  סבה להם  לבקש שאין  פעולות  בו נמצא מצד,

שהוא מה לפי תכלית  להם  לבקש שאין  פעולות שוב  בו נמצא גם  שזכרנו. כמו סבתם  הוא

משערין כשאנו כך  משום  תכלית . איזה ממנו שיגיע  בזולת אף הטבע  מצד עליהם  מוכרח 

לצייר לנו אפשר  שאי באשר  מכרחת, טבעית  סבה מצד עליה מוכרח היותו זולתנו בפעולת

התכלית על לא הסיבה על אותו שואלים  אנו אז המועיל, תכלית  איזה זאת  מפעולתו שיקוה

" בלשון ""מדועואומרים  מורכב שהוא  דוע, שהכריחתו "מה- לפועל  הידועה הסבה מהו כלומר  .ַ

כך עושה הוא שבהכרח  לכך, מוכרח שאינו הפועל במעשה משערין  כשאנו וכן  הזה. למעשה

" בלשון  אותו שואלין  אנו אז ההוא, התכלית יודעין  אנו ואין  המועיל תכלית איזה ,"למה בשביל 

אנו  פעמים ברוב  כי דעתנו, כפי אמנם  זה וכל זאת. בפעולתו התכוון תכלית לאיזה דהיינו

או  תועלת ; לשום כן  עושה והוא הכרח מצד  כזאת זולתנו שעושה סוברים שאנו בדבר, טועים 

עצם .564. שם 
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אמנם מכרחת . סבה מצד לכך  מוכרח באמת והוא תועלת , לשום  כן שעושה סוברים שאנו

" מלת "עלכשנסמך  למלת ""מה " בלשון משמש אז ""מדוע, כמו הארץ, אבדה מה (ירמיה"על ְֶַָָָָָ

יא) "ט, סבה, איזה על  דהיינו יֹוׁשבים, אנחנּו מה יד)"על ח, "(ירמיה עֹוד, ּתּכּו מה א,"על (ישעיה ְְֲִֶַַַָֹֻ

"ה) לדעת זה , מה ועל  זה מה ה)"על ד, "(אסתר מלת ועם  ""עד. בלשון ישמש היכן, כמו עד " ְֶֶַַַַ

ּתׁשּבּך" א ּׁשּור כב)"עד -מה כד, מה "(במדבר עד ידע  אּתנ ּו ט)"ולא  עד, .(תהלים ְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

" כמו פעל גם המזוזה, להוראת  רעבשם. כד)"מזי  לב, בשרש (דברים שניהם ונתבארו , ְֵָָ

""זה " ושם ""תמוז . הּתּמּוז , את  יד)"מב ּכֹות  ח, שרש (יחזקאל עיין הוא . לשון מאיזה ידעתי לא  ְֶַַַ

הנקראה"בך" הנקבה אליל  שם  שהוא ואפשר של (טהעמיס). עליה (יופיטער)אחותו שאמרו

צדק."העכו  ומשפט הדין על ממונה שהיא ם

" כמו התשמיש, אל ומוכשר  ניכר  משיהיה הדבר רושם  העברת  על  הונח ְֶֶאמחה פעל.

האדם ז)"את  ו, "(בראשית היקּום. את -ּכל ד)"ּומחיתי  ז, עמלק "(בראשית זכר  את  אמחה "מחה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

יד) יז, מּספרי"(שמות לג)"אמחּנּו לב, "(שם מּיׂשראל, ׁשמֹו ו)"ולא-י ּמחה כה, על(דברים ויאמר . ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹ

" והדחה, שפשוף בדרך  הּמריםהמחאה אל-מי  כג)"ּומחה ה, "(במדבר ּכל, מעל  ּדמעה יהוה ּומחה ְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ח)"ּפנים כה, ע(ישעיה ""דהיינו הענין מזה שפשוף. והפי מחה הּצּלחת, את ימחה ּכאׁשר  ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

יג)"על-ּפניה  כא, אותה (מל״ב ומהפכין בו שדבוק ממה לשפשפו הצלחת את  שמנקין כמו דהיינו ֶַָָ

" וכן  ההדחה. מי שיזובו כדי פיה כףעל ימחאּו ח)"נהרֹות  צח, זו (תהלים הידים  שפשוף  מלשון ְְֲִֵָָ

צרה  לשום היא  הכף שהכאת המפרשים שפרשו כמו הכאה, לשון  ואינו ׂשמחה. מחמת ְִָבזו

" כמו אחויגון ואמר ּברגל ּורקע בכ ּפ יא)"הּכה ו, ּכף"(יחזקאל אל ּכף יט)"וה כא, וגם"(שם ְְְְְְְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכּפי אל כּפי  אּכה כב)"אני שם, אל -ּבצע "(שם כ ּפי  הּכיתי  יג)"והּנה כב, היד(שם המחאת אבל  . ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

" וכענין  בזו, זו לשפשפם  בנחת  כף  אל  כף נתינת  כףהיא ּתקע ּו העמים  ב)"כל מז, כענין(תהלים , ְִִַָָָ

" וכן  בנחת . שהוא אהל  כףתקיעת  ּבּתֹוקעי  ּתהי כו)"אל כב, יאמר(משלי אשכננז שבלשון  אלא , ְְִֵַָ

הכאה ושפשוף(האנדׁשלאק)בלשון מחאה ומענין  "(שטרייכן), ּכּנרת. ים  ּכתף על לד,"ּומחה (במדבר ִֶֶֶֶַַַָָָָ

שנמחה יא) כפשוטו, מחאה מלשון  שהוא או בזו. זו הידים כשפשוף בשוה הים  עם שמשפשף

וחז  הים , מחמת  רשומו ונתבטל הגבול ""שם  כמו והפרה, תנואה ללשון מחה מן שמשו עדל

האב בפניו "565,"שימחה שלא ב)"מחאה יז, ומבטל(כתובות שממחה התמחאות  מלשון והוא

" ענין  והוא במעשה. או בדבור  אם זולתו, מעשה של ּבחמֹותירשומו יּתן קבּלֹו (יחזקאל,"ּומחי ְְִִִֵָָָֹ

ט) "כו, "566"מחי. משקל על מחאה מלשון ו כלישם-התאר ו "שבי"" התנגדותקבלו ". מלשון "567

" הל ּולאֹותכמו ה)"מקּביל ֹות כו, ב(שמות והנרצה קבל ֹו". החומה מחי  נגד הנעשה בנין  מין  " ְְִִַַָָָ

ויתורגם החומה, מעל  המורים העיר אנשי ירית חז 568.(געגנוועהר)למחות עשו שארי"ועוד ל

א .565. פח, פסחים וכן  ב  פב, עירובין עיין אבל זו, לשון מצאתי לא

זה.566. בפסוק

זה",.567. מול  "זה ענינו

האויב .568. יריית נגד  הגנה
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" מן  ""מחה שמושים  כמו והתכה ההמסה להוראת  וגמעו , לחלב  "569"המחהּו נמוח, ,"איסור ְְִֵֶָ

ע רשומו וביטול  הדבר צורת  התמחות אצל"דהיינו המחהו כמו החוב  סלוק ללשון גם התכה. י

" שולחניחנווני , אצל א)"המחהו קיב, מציעא ג(בבא דהיינו ע", החוב רושם מחית  לו "כ שהראה י  ְִַ

אחר . במקום  סלוקו

" "מחאה מלשון  שם  ""מוח" כמו שבעצמות  השומן  על  המורה י ׁשּקה , עצמ ֹותיו "ּומח ְְֶַַָֹֻ

כד) כא מחים"(איוב טו)"על ֹות סו, ממחים"(תהלים ו)"ׁשמנים  כה, "(ישעיה כענין מוח שם  כי "מנח. ְְִִִֵָָֹֻ

הנו  בחסרון  ונוח הנחה ""לשון כשם  "חטה ן, מן  ""חנט" "בת, מן  ""בנת" "מוט, מן  והוא"נטה " .

הסובבים הלחֹות כשאר הגוף בתוך להתנועע  מבלי  העצמות בחלל ונח מקום לו התופס  ֵָהשומן

" ללשון קרוב שהוא אלא בגוף ."מחה בגוף, מהסתבב ונתבטל שנימח  ,

" בשרש מבואר ."טה .

" שבשאלת  גופים. משאר והפרט  בהבדל הדבר גוף על הׁשאלה ההשגחה "מה מלת אין , ְֵָ

" ובשאלת הוא ? מה עצמו הגוף  על אם כי  גופים שאר גופים"מיעל סך  השואל יכלול ,

כמו  היחיד  על  בין מי, שאלת ויפול  השאר. מן  ביחוד  הוא מי מהם  אחד  על  וישאל במחשבתו

אתה?" ""מי לך?, הגיד ""מי הזה?, הדבר את עשה ""מי הרבים, על ובין אתם?, ""מי  מי,

עמך? האלה ""האנשים לנקבה. בין לזכר בין  זה?, "מי  זאת?" ""מי  יאמר  ולפעמים  בדרךמי, "

" הגבלה בלי כגוזר רק ביחוד הדבר גוף לידע מתכוון  שאינו קיימת שיהיה שאלה מי  כמו "יהיה .

חיים" החפץ האי ׁש יג)"מי לד, "(תהלים חד ׁש, בית  ּבנה אׁשר האי ׁש ה)"מי כ, "(דברים האי ׁש, מי ְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ח)"הירא כ, "(דברים וכן  ּבאב ׁשלֹום, ּבּנער יב)"ׁשמר ּו-מי  יח, שיהיה (שמו״ב מי אותו ישמור  כלומר ְְְִִֵַַַַַָָ

" מלת  יכפיל בלי -הגבלה מאחד יותר על וכשידבר ""מימכם. כמו ההלכים, ומי  ח)"מי י, .(שמות ְִִִַָֹ

" לשונות.מימלת בארבע "570(בנאמינאטיף)" כמו בודד  ל?הוא הגיד ,(ווער)"מי ְִִִ

בלמ571(דאטיף)ב תמיד ""יבוא  כמו העתיד, קנין  או ההוה, קנין  אם  הקנין, ואנה ד ְְִַָָָלמי-אּתה

? לפני אּלה ּולמי  ?יח)"תל לב, "(בראשית "למי. שייך ?', אתה 'למי פירושו הראשון "ולמי" ְְִֵֵֵֶֶָ

וב זאת? כל תביא  'למי פירושו "572,(געניטיף)האחרון מלפניו, השם עם תמיד את?יבוא מי  ,"ּבת  ִַַ

הּנער?" נה)"ּבן -מי -זה יז, לקח ּתי"(שמו״א מי ׁשֹור ג)"את יב, "(שמו״א הּקרח?, יצא מי (איוב"מ ּבטן  ְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

כט) "לח, מלת עם  או בעצמושל. שהוא  "(געניטיף)" לנו?, הּזאת  הרעה ז)"ּבׁשּלמי א, .(יונה ְְִֶַָָָֹ

"573(אקוזאטיף)וב מלת  תמיד "אתיהיה עמו, דבוק הפעול  סימן  אׁשלח?" מי  ח)"את  ו, ,(ישעיה ְִֶֶַ

רצֹותי?" מי את ע ׁשקּתי?, מי ג)"את יב, "(שמו״א אלה?, ּכמ ֹו אין  מי  ג)"ואת  יב, מי"(איוב ואת  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

וּתיראי? יא)"דאג ּת נז, .(ישעיה ְְְִִַַָ

א .569. קכ, חולין עיין

.570Nominative. המשפט של הנושא הוא 

.571Dative. המשפט של עקיף נשוא

.572Genetive. בעלות ענין

.573Accusative.הפעולה את המקבל נשוא 
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" בשרש ."כה נתבאר

להתפס שאפשר ממש בו שיש דבר  הוא  שהקצה אלא  וקצהו, הדבר סוף על  מורה שם.

ו  להתפסמל"ביד, אפשר שאי  שאחריה הרקּות עם  הדבוקה שבקצה האחרונה הנקודה הוא "ֵ

וי [אות] מלא תמיד השם  זה ויבוא וקץ, סף, שרש עיין  חסר"ביד. שהוא אחת פעם  זולת ו

מ ּמלי" י ׁשב ה)"והּוא כב, "(במדבר כי וממול , מול, אל מול, בין וההפרש קצה מול. על מורה " ְִִֵֹֻ

" כמו מבחוץ, עמו המצטרף  על השגחה מבלי עצמו אל  בבחינה להדבר א ּתה מּולהיה עם  ֱֵַָָָ

יט)"האלהים יח, שבמקום(שמות צדדים , לשני נחשבים  המקבל, והעם  הנותן, שהאלהים  . ֱִָֹ

האחרון הקצה שיהיה הא ', ענינים. ב ' שישמש למשה ואמר הקבלה. תתחיל הנתינה שתפסוק

האלהים; מול והוא לעם , אלהים דברי והבאת מסירת  שהוא הנתינה, מעשה וסוף הנותן של

מול והוא ה' אל העם  דברי  הבאת  שהוא  המקבלים  של האחרון הקצה משה שוב  שיהיה והב',

" מלת וחסר הראשון. של פירושו שהאחרון או "אלהעם. אמר וכאילו מול" אל לעם אתה ֵֶהיה

"האלהים וכן  אליו. דבריהם את  שתביא הגלגל" ל)"מ ּול יא, "(דברים ּפעֹור, ּבית כט)"מּול ג, ,(שם ְְִֵַָ

ו  תחומם. שם שפוסקין מקום פעור, ובית הגלגל  קצה מול"היינו המצטרף"אל  ממאמר הוא ,

" כמו דבר, של לקצהו הסמוך  חוציי דבר של האחרון  הקצה על האהלונאמר ּפני  מּול "אל  ְֵֶֶָֹ

ט) כו, "(שמות ּפניו , מּול  יח)"אל לט, "(שמות ההּוא, ההר  מּול  ג)"אל לד, "(שם המנֹורה , ּפני מּול אל ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

הנרֹות ׁשבעת  ב)"יאיר ּו ח, פני(במדבר של  הקיצון  השטח  אל  הנרות  נטית שיהיה פירוש , ְִִֵַַַָ

" וכן למֹואלהמנורה. לח)"ההֹולכת יב, למ(נחמיה ""שה[אות ] תחת והאל"אלד נוספת .", ף ְֶֶַ

ג"" כטעם  אחת בבת והריחוק הקירוב  על  נאמר אבל מצטרף  ממעל ,כ מנגד,

"מלפנים כמו קצת. ומופרש קצת  סמוך דהיינו ּפניו " כז)"ממּול כח, "(שמות ולא, ערּפֹו ממּול ְְִִָָָֹ

ח)"יבדיל ה, "(ויקרא ואמר במקצת . לעורף הסמוך בשטח  דהיינו יקֹומם, לאֹויב  ע ּמי  "ואתמ ּול ְְְְְִִֵֵֶַַ

ח) ב, "(מיכה מן  מורכבת  מולמלה מול"את- את  אבל  הולך, ליׁשר טוב [=הוא] דברי כלומר  ,ְִָָָ

ממולו. היושב  כאויב  דברי את  שחושב  לאויב , יקומם עמי ממול דהיינו עמי

"מול" שם  "תמול" כמו שעבר היום על  המורה ׁשלׁשֹום" לו)"מתמֹול כא, "(שמות גם, ְְִִַ

היֹום גם  יד)"ּתמֹול ה, אל(שמות [אות] ועם ,"" שם  נוספת ""אתמולף אתמֹול, צ,"ּכיֹום  (תהלים ְְְֶַַ

"ד) לשון והוא יום .מול. כנגד יום היום, של היום  אל  וסמוך מול שהוא שעבר היום דהיינו "

ג"שאע המחרת שיום  יחוס"פ  עליו יצדק ולא במציאות  איננו עדיין  הנה הנוכחי, ליום  סמוך כ

בכח ,מול" לא בפועל , הנמצא הדבר קצה שהוא  "574" לשון עליו יצדק איחורמחראך  דהיינו "

ג שצודק ""ואחרית , ששם  ומה לבא . העתיד על "תמולכ  כשם  בשורק לא בחֹולם  גם"מול" כי , ָ

" בחולם נמצא מול  סּוףשם א)"מֹול א, "(דברים משם "מל. פעל נגזר מלילה,מל" מילה, לשון "

" משם  שיאמר  שכשם  ""קץוקציצה. ּכּפה , את יב)"וקצ ֹותה כה, "(דברים קץ , עשית  דהיינו וקצץ, ְְִֵֶַַַָָ

י)"חנית מו, "(תהלים ומן "סוף; יאמר רשע" עם  צדיק תספה כג)"האף יח, "(בראשית נפׁשי, מבקׁשי ְְְֲִִֵַַ

טו)"לס ּפֹות ּה מ, "(תהלים מן יאמר  כך סוף; עשית  דהיינו ""מול, ערלת ֹו, ּבׂשר ג)"י ּמֹול יב, ,(ויקרא ְְְִִַָָָ

ביכולת .574. בפוטנציה,
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מן והמקור הקל. מן פעל-עומד  והוא  דבר. של  קצהו כריתת  שהוא וקצה מול עשית  ַדהיינו

" זכרהפעיל ּכל  לכם  י)"הּמֹול יז, "(בראשית והנפעל ערלתכם, ּבׂשר  את יא)"ּונמלּתם יז, "(שם נּמֹול, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

כו)"אברהם יז, "(שם וּיּמל. יצא ב)"ּכציץ  יד, יּמל ּו"(איוב ׁשּבלת  כד)"ּוכראׁש כד, הפעל(שם ובכפל . ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹ

יתמלל ּו" ח)"ּכמֹו נח, ויב ׁש"(תהלים ימ ֹולל ו)"לערב  צ, "(שם והשם  ""מלילה . מלילת, "ּבידוקטפ ּת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

כו) כג, משפשף(דברים אך בחרמש, לקצרם צריך שאין דק קנה להם שיש השבלים ַוהם

" כענין  נקצרים . והם  לשבולת  הסמוך הדק במקום  יּמל ּובאצבעות ׁשּבֹולת  כד)"ּוכראׁש כד, .(איוב ְִִֶָֹ

" מילה" שם  ""אמלל" כמו הגרוע  במעמד המציאות  להוראת  אמללה , ּבנים "ורּבת  ְְְִַַָָָָֻֻ

ה) ב, האמללים"(שמו״א לד)"הּיהּודים ג, אני"(נחמיה אמלל ג)"ּכי  ו, גפן"(תהלים (ישעיה"אמללה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻֻ

ז) ענינו.כד, להשלים  רוח לכל מתפשטות קצוות כבעל הוא  הרי טוב  במעמד שהדבר זמן שכל

כאילו  ושולל, ערום  ונשאר  לו סביב  הכל נקצץ  כאילו הוא הרי  הגרוע מעמד אל וכשנעתק

" יקרא לזה ענפים , ""אמללבלי  והפעל .לּבת אמלה ל)"מה טז, זבוב(יחזקאל מין יקרא ולזה . ְֲִֵָָָָֻֻ

""נמלה " עצל, נמלה אל ו)"ל ו, "(משלי עז . לא  עם כה)"הּנמלים  ל, העוף(משלי רמש מין  והוא  ְְִֵֵֶַַָָָָָֹ

כנף , משהו אלא לו שאין  כנפים  קצּוץ  והוא כנפים , בעל להיות  וראוי  העוף ממין שהוא ְהידוע 

" נקרא ""נמלה לפיכך וכטעם האוכלים את  שממולל אכילתו, אופן שם  על כן שנקרא או תולע ,.

""גזם הנפרדת  התיבה ויקרא ""מלה . ּבלׁשֹוני, מּלה אין  ד)"ּכי קלט, יחידה (תהלים תיבה דהיינו ְִִִִֵָ

" שם  הענין מזה גם בלבד. הברה קול  רק מובן  בה שאין תיבות , משאר  ""המּולה כרותה לקֹול, ְֲָ

גדלה  טז)"המּוּלה יא, מחנה "(ירמיה ּכקֹול המּלה כד)"קֹול א, הנשמע(יחזקאל דברים  קול והוא ְְֲֲֲֶַָָָֹֻ

לא דבור ותוכן  מלות , הברת קול אם כי נשמע  שלא זה, עם זה מדברים  רבים  כאילו מרחוק

" נקרא זהו "המולה נשמע , ובפעלים  מלה. מלשון  לאברהם" מּלל ז)"מי כא, לשון(בראשית והוא ְְִִֵַָָ

" פעל שעצם  ׂשכלימללפייטני. מובן בו שיש מקושר מאמר לעשותם יחד המלות  הקשר  על "ְִִ

" וההגדה. הדבור פעל על  מליצה בדרך  בו יהוה וישמש ּגבּורֹות  ימ ּלל ב)"מי  קו, דהיינו (תהלים ְְִֵַ

" במלות . הדבר  ספור אּלה הבאת  ּתמּלל ב)"עד-אן  ח, "(איוב ואמר  ּברגליו . יג)"מלל ו, (משלי ְְְֵֵֶֶַַַָָֹ

שקורץ מדבר. היה כאילו להבין  מלות, כעין  הברות רגליו בתנועת  שעושה ברגליו מדבר דהיינו

עליהם ונופל  הברה קול מולידה הרגלים תנועת  אבל קול, מוליד אין באצבעותיו ומורה בעיניו

" על"מלללשון  שמשפשפין כדרך  ברגליו שמשפשף מלילה, מלשון כפשוטו ברגליו שמולל או .

למוללו. כדי  דבר 

 חז בלשון  הנקרא מועט דבר  על הראשונה הנחתו ""שם. א)"משהו ל  פ, או (שבת

ב)"כלשהוא" כה, האל(ברכות מושכת  במלאפום המלה שנקודת ולפי  כמשפט ,". הנקודה שעליה ף

" מלת שה "מאומה ונעשה ה ", מאומה כה "א הנקבה, ""א של מלאכה א  ""ברכה, כמו ת ּתן. ִֵֹלא

מאּומה  לא)"לי  ל, "(בראשית מאּומה , ּכל  את  רֹואה הּסהר ּבית  ׂשר כג)"אין  לט, "(בראשית נחׁשב. לא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

למאּומה  ׁשלמה כא)"ּבימי  י, שיש (מל״א מועט דבר כל דבר. של החסרון  להוראת ממנו והושאל . ְְִִֵָֹֹ

" נקרא  והוא בׁשלמ ּותו חסרון זה הרי בו, להיות  שראוי  ממה יתר או חסר או ,"מוםבדבר  ְֵ

מּום" ּבֹו א ׁשר יח)"כל-איׁש כא, ב ֹו"(ויקרא יהיה לא  מּום  כא)"ּכל כב, קצת(ויקרא בגופו שיהיה ְֲִִֶֶָָֹ

" גופות . מבשאר חסר או ּבעמית ֹויתר מּום יּתן יט)"ּכי כד, מּומם"(שם ּבניו לא, לֹו? "ׁשחת ֲִִִִֵֵַָָָֹ
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ה) לב, "(דברים הפסוק פירוש היה הטעם  הנחת לולא לא-בניו . של "מומם  כמו א ּתם" עמי "לא  ִֶַַֹ

א) ב, "(הושע לומר ורצה השחתתם, הוא בניו לא של  שמלת"מומם  או שללו ", רצונו על שב  "

""הקב לומר ורצה אתםה, להטיב  יכול שלא  יתברך  לרצונו שחת בניו לא של הנחת"מום אך .

רש  לפירוש מסכים  ""הטעם ומלת "מוםי. מן מושאל  שהודענו "מאומה " וכמו מה, דבר  דהיינו ,

" שם כמו לגנאי. שלא הראשונה בהנחה המונחות  משמות  לגנאי  שמות שהושאל  "נגעכבר

לגנאי .פגע"ו  שלא וראשונה בעצם ׁשהנחתם ופגיעה נגיעה מן מושאלות והן לגנאי המורות "ֶַָָָ

" שם כן  "מוםכמו מן הגנאי להוראת "מאומה " וכענין לגנאי . שלא שמורה ""דבר" ּדבר, אין "רק ֵַָָ

יט) כ, דבר"(במדבר תע ׂשה לא  כו)"ולּנער כב, "(דברים שם כן רע . דבר מאומה מוםדהיינו דהיינו " ְֲֲֶַַַָָָֹ

" בפירוש יאמר ולפעמים הרע . רעמן  מּום  כא)"ּכל טו, רע"(שם ּדבר ּכל מּום  בֹו יהיה (שם"אׁשר  ְֲִֶֶָָָָֹֹ

א) האליז, נחסרה לגנאי מום  ובין  לגנאי  שלא מאומה בין שלהבדיל ""אלא בשם  "מוםף 

ג היא ולפעמים  נעלם . נח ""ונשארה כמו נראית  מאּוםכ ּכל  ּבהם אין ד)"א ׁשר א, ּובכ ּפי"(דניאל ְְֲֵֶֶַַָָ

מאּום ז)"ּדבק לא, .(איוב ְַָ

מ ה[אות] המלה ושורש שממנו. הגבול לסימן הנחת ּה בעצם"מלה. שהוראתה לבד ם ַָָָ

" שממנו, הגבול  ומבחוץעל  מבית, ממולדתך, הנו "מארצך, ונתוספה בפני". מלה לעשותה ן 

" מלת  והיא ""מןעצמה הצאן, ּומן הּבקר ב)"מן  א, לעשות(ויקרא לפעמים העברי דרך  כן  כי  ִִַַָָֹ

ע המשמשות  ""מאותיות  מלת כגון עצמן, בפני מלות  אות , תוספת  רק "כמו י שרש בו שאין  ,

""כ בלבד הדמיון  עלה ף  הׁשחר  טו)"ּוכמֹו יט, "(בראשית הׁשחר, טו)"כעל ֹות ו, "(יהושע ומלת ,"במו . ְֲַַַַַַַָָ

א ׁש" ּבמֹו  תל ב)"ּכי  מג, בי(ישעיה [אות] ששרשו ,"" לבד, התוך  באש ת  תלך  ""כי ומלת "למו . ְִֵֵֵ

למ ה[אות] רק ""ששרשו הקנין , למ ֹוד דת  ב)"אׁש לג, עשה (דברים כך להם. דת  אש לומר רצה , ֵָָ

" מ"מןבמלת להפריד כשרצה הוסיף", מלה, ממנה לעשות שממנו הגבול לסימן המשמשת  ם 

""הנו  מלת  ועשה ביו "מןן  לפעמים  ובא ."" פייטנית , נוספת  מכירד מּני  וכו' אפרים (שופטים"מּני  ְִִִִִִֶַָ

יד) מצֹור"ה, ּולמּני  מצ ֹור; וערי יב)"אּׁשּור ז, היחיד(מיכה בכנוי  שונים . באופנים ישומש ובכנויים . ְְִִֵַָָָ

"575מדבר -בעדו  ""מּנייאמר מּני, ולא עצה א)"לעׂשֹות  ל, יהל"(ישעיה ּמּני מה (איוב"ואחּדלה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹ

ו) מטז, וב [אות ] ."" נוספת  ""ממנים  מ ּמני, ּתרחק יב)"אל כב, "(תהלים יאמר נסתר ליחיד ,"מנהו . ְִִִֶַַ

מנהּו" ׁשמץ אזני יב)"וּתּקח  ד, מ(איוב ""וב[אות] נוספת  ""ממנו ם  מּמנ ּו, תֹותירּו כב,"לא (ויקרא ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

"ל) מדבר-בעדו לרבים וכמוהו מּמּנּו. יב)"חדל יד, "(שמות מּמּנּו, הּוא חזק לא)"ּכי  יג, .(במדבר ֲִִִֶֶַָָ

הנו  האופנים הנו "ובשני שדגשות אלא דגושה, הה "ן לחסרון  נסתר ליחיד ""ן של ,"מנהו א

הנו  נו "ודגשות לחסרון מדבר-בעדם לרבים ""ן להיות ראוי  שהיה הכפל  שנו "ממננ ּון ן"; ְִֶ

ונו  מן, של הנו "הראשונה בדגשות שאין ולפי מדבר -בעדם. הרבים  לסימן השניה לכן"ן הכרע  ן 

חז  א)ל"דרשו לה, מּמנ ּו"(סוטה הּוא  חזק כביכול .כי ׁשכינה כלפי  " ְִִִֶָָָ

" יאמר ""ממךנכח הדבר, ממ כבד יח)"ּכי יח, ובכ(שמות ,"" דגושה ועצּומיםף רּבים  ְֲִִִִֵַַַָָָ

א)"מּמּך ז, מ(דברים נו ", תחת השניה ""ם ""מןן להיות ראוי שהיה "מנך, כמו ממנו " ."מנהו, ִֶָ

ראשון575. בגוף למדבר בעלי -הדקדוק הגדרת  אנחנו)היא  .(אני ,
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המ נשארה נוכחים  ""וברבים תוספת , בלי  אחדם  מ ּכם טז)"ׁשלחּו מב, "(בראשית יקריב, ּכי אדם ְְִִִִֶֶַָָָ

א,"מּכם הכב)(ויקרא שדגשות ואפשר הנו ". לחסרון בלי"ף לפעמים נסתרים  ולרבים שלפניה. ן  ִֶ

""נו  כמו ּתקנ ּון מד)"מהם  כה, בנו (ויקרא ולפעמים  ."" מנהםן אבד  כ)"ּומנ ֹוס יא, וביתר(איוב ְְִִֵֶֶַָָ

" שמוש ממןהשמושים  כשמוש התיבה."" שבראש ַַָָם -ההסרה

" שלשון  אלא והערכה. הכנה לשון  והזמנה, הסדור על מורה עלהכנה פעל. נופל "

כמו  לתשמישו, מוכן יהיה זמנו שכשיבוא  זמנו קודם הדבר את שמסדר  בזמן , הסדור הקדמת 

המנחה " את  כה)"ויכינ ּו מג, "(בראשית יביא ּו, אׁשר  את  ה)"והכינּו טז, "(שמות ליֹום, נכֹונים והיּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יא)"הׁשלישי יט, "(שמות לּבקר, נכֹון ב)"והיה לד, "(שמות בשרש כמבואר בלשון"כן, ונקרא . ְְִִֵֶֶַַָֹ

" ""הזמנה התלמוד  לבנים, ומצא שחורים  ב)"זימן  י, ו (ביצה עצמו.הערכה ". הסדור על  נופל "

יקרא וכדומה, למטה מה למעלה יהיה מה ערכיי סדור ביניהם לעשות  מסודרים , הבלתי  דברים 

""עורך" העצים, את  ט)"וּיער כב, "(בראשית הנרֹות, את  ד)"יער כד, "(ויקרא ערך, עליו וּיערֹו ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

כג)"לחם מ, .(שמות ֶֶ

"שיהיה "מן זה אל זה דברים  הזמנת ומסובב , סבה צד על סדור עשית  על  הונח ,

" יקרא מסובב , והשני מסבב ""מןהאחד  המסבב יקרא ""ממונה . המסובב ויקרא ""מנה , ְֵולילֹות.

לי מּנּו ג)"עמל ז, ממונים(איוב שהם  המסובב ואני סבה הם  שיהיה עמל לילות  לי  שהזמינו ִִָָ

" מּנהּועלי. כד)"מאיבים סה, הּמל"(תהלים להם  ה)"וימן  א, מאכלכם"(דניאל את  מּנה (שם"אׁשר  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

י) גדֹול"א, דג יהוה א)"וימן  ב, "(יונה קיקיֹון, אלהים יהוה ו)"וימן ד, "(שם ּתֹולעת, האלהים  "וימן ְְְֱֳִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ

ז) ד, "(שם קדים, רּוח אלהים  ח)"וימן ד, .(יונה ְֳִִַַַָֹ

ממס יא)"למני סה, "(ישעיה "מני. נקרא זרה, עבודה שם [=הוא] "מני" ְְִִַָ

""ביו  כמו ""מצריד -התאר מלשון  לאדם , המזונות את  מזמין  שהוא אליו מיחסים שהיו "ממונה ,

" שרש עיין  ומשקין  מזונות המסבב ."גדדהיינו

הּכלים על כט)"ממּנים  ט, "(דהי״א ובפעלים  .ל תמנה כה)"ואּתה כ, אׁשר"(מל״א ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻ

הּסריסים ׂשר יא)"מ ּנה א, "(דניאל ומשם הממונה. עשית  מסובבמנה דהיינו שהוא בבחינת  " ִִִַַַָָָָ

" שם  ומנתכלל מנות , "מנה, שבמקרא . למנה "  ל כו)"והיה כט, נת ּתי"(שמות אׁשר הּמנה את  ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָ

כג)"ל ט, "(שמו״א למנה. הקרואים מן לאחד שתהיה שזמנתיה לה דהיינו לתת  מנֹותיה "ואת  ְֶֶֶָָָָָ

ט) ב, "(אסתר מנֹות, יט)"ּומׁשל ֹוח ט, לּכהנים"(אסתר הּתֹורה מד)"מנאֹות  יב, מניֹות"(נחמיה ְְְֲִִַַַָָָָֹ

מז)"המׁשֹוררים יב, הלוּים"(נחמיה י)"מניֹות  יג, "(נחמיה .הּמל ג)"ּומנת לא, המזומן(דהי״ב דהיינו ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

" ּכֹוסםלמלך . ו)"מנת יא, "(תהלים חלקי, ה)"מנת טז, "(שם ׁשּועלים, יא)"מנת סג, מזה (תהלים . ְְְְִִֶָָָָָֹ

" שם ""מןהענין ּב, מןויקראּו ׁשמֹו את  י ׂשראל לא)"ית טז, "(שמות מן, העמר לג)"מל ֹוא טז, ,(שם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

" כענין  השמים מן  להם  מזומן  מזון  מאכלכםדהיינו את י)"מּנה א, "(דניאל ומלשון  נבנה ממונה . " ְֲִֶֶַַָ

אל ה[אות ] ""בתוספת  שם ""אמןף  אּמן, ידי ב)"מע ׂשה ז, תקוני(שה״ש כל המסדר  הרב והוא  ְֲֵֵַָָ

הכל על ממונה שהוא  אלא פועליו, על סומך  רק בעצמו עושה שאיננו ידו, שתחת המלאכה

ומזמין אחד; כל יעשה ומה איך  ויכלתו, בינתו כפי  איש איש ביניהם , המלאכה פרטי ֵַלחלק
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מכל"ג ואומן -יד מומחה ויותר מבין  יותר  שיהיה צריך שהא ּמן ולפי  למלאכה. שצריך מה כל  ִֵָָכ

ג יהיה שתחתיו, נקרא"הפועלים  והוא בׁשלמּות ונגמר מתוקן  יותר עושה בעצמו שהוא מה ְֵכ

" התינוק גידול  על הממונה יקרא וכן אּמן. ידי  ""אמןמעשה האמן, יּׂשא יב)"ּכאׁשר יא, (במדבר ֲִֵֵֶַָָָָֹֹ

אחאב" האמנים  א)"ואל י, אמני"(מל״ב מלכים כג)"והי ּו מט, הדּסה "(ישעיה את אמן  "ויהי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ז) ב, אּתֹו"(אסתר באמנה היתה כ)"ּכאׁשר  שם "(שם והמקור  הפעל. אמֹוןתאר אצלֹו (משלי"ואהיה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָ

ל) "ח, משקל ו הלוךעל ""הכות"" משקל על שם -התאר או "נבון. ""מקום" והנקבה ל ֹו. ְִַוּתהי 

טז)"לאמנת ד, אמנּתֹו"(רות ד)"וּתּׂשאהּו ד, "(שמו״ב שם  התמנ ּות מלשון וכן המורה "ימין. , ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

נעשה  והכל אדם  לפעולות ממונה שהיא שם על כן  נקראה הימנית היד  על ראשונה בהנחה

תקרא שלפיכך לפעול. מסייעת  רק שהיא לה טפלה השמאלית והיד העיקר, היא והיא ידיה, על 

""שמאל" מן  מורכב  במקום"ׂשם -אל, ביארתי  וכבר לה. לסייע  הימין  אל  שהושמה לומר רצה - ֶָ

" שמגזרת "שמאלאחר שם ""סמל" ּכל-סמל, טז)"ּתמּונת ד, הּקנאה "(דברים ה)"סמל ח, (יחזקאל ְְִֵֶֶַַָָָ

אל ה[אות ] בחסרון שמאל  מלשון השי"והוא והתהפך לסמ"ף, ""ן  כענין ונסה ך והיינו "נשא .

וסטרא דימינא, סטרא המקובלים  ובלשון  הימני . האלהיי  הענין  של שמאלו שהוא  אלהיי  ענין 

" בלשונם הנקרא והוא  העכו "סמאלדשמאלא , והיו המקנא .". הקנאה סמל  פסל, אותו עושים  ם

" שנקרא  העולה שיש ימיןוהתמצית  דבר, של ימין  צד  כל יקרא ּוּבהׁשאלה התמנות . מלשון  "ְְַָָ

" חיים רוח  בו ושאין  חיים] [רוח ""ימיןבו דרום פאת ויקרא האדםתימן, בימין  שהוא לפי "

למזרח . שפניו

" ""מןמגזרת שם הסבה אמן, בסדר הדבר  היות  בו שהנרצה האמת. להוראת " ֵָ

" הדבר שנקרא וכענין  האמת. גדר שזהו ""נכוןוהמסובב  הדבר, נכון אמת טו)"והנה יג, ,(דברים

" בשרש כמבואר  כנו, על שמיוסד  לומר ""כןשרצה בשם  ירצה כך  בסדר"אמן. הדבר מציאת ,

" מלשון הדברים , ועילת  המלסבת  להם  ה)"וימן א, מלאה (דניאל שלשלת  כולו העולם  כל כי , ְֶֶֶַַַָ

" מלא  הוא לפיכך זה. תולדת וזה זה, סבת  שזה ופרקים, שיהיה "אמתחוליות  האמת  שגדר ,

שיש  אלא  שקר . דבר הוא  סבה לו למצוא אפשר שאי מה וכל סבה. לו למצוא שאפשר דבר 

משל בדרך  הכדור עגוליות וכן  עצמו, סבת שהוא  ית' הבורא כגון בתוכם  שסיבתם דברים 

תנועת כגון להם  חוצה שסבתם  דברים  שוב ויש לו. חוצה לא בתוכו הכדור עגוליות שסבת 

ית '. הבורא  שהוא לו חוצה מציאותו שסבת העולם  ומציאות  לו, חוצה תנועתו שסבת  הכדור

ב השם  נקרא ""ולפיכך  אמןה ""אלהי אמן, ּבאלהי יּׁשבע ּבארץ והּנׁשּבע אמן , ּבאלהי יתּבר" ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

טז) סה, "(ישעיה אמת, אלהי  נקרא  וכן  אמת. ו)"אל לא, והעילות(תהלים הסבות סדר שם  על , ֵֶֶ

וסופו  בסופו ראשו נעוץ  סבתו, שהוא מציור מסובב  הבלתי  ציור  ׁשם  שאין  ית'. ָשבתכונתו

" שאר  כל ענין והוא  "אמןלראשו. עליו שנאמר מה כל שבכתוב . דבראמן" שהוא בו נרצה "

והסכמה  קיום  ללשון  אם  פנים , שני על וישמש ומסובב . הסבה צד על המציאות בסדר המסודר 

" כמו אמתי  דבר שהוא  כלומר דבר , אמןעל העם ּכל כב)"ואמר  כז, הוא(דברים אמת  כלומר ְֵַָָָָָ

" וכן  ארור, הוא וכך כך על שעובר ואמןשמי אמן  לע ֹולם יהוה נג)"ּבר ּו פט, וּיאמר"(תהלים ְְֵֵֶַָָָָֹ

יהוה  יאמר ּכן  לו)"אמן : א, יהוה "(מל״א יעׂשה ּכן  ו)"אמן, כח, מסובב(ירמיה שיהיה הלואי  כלומר ֲֵֵֵֵֶַַָָֹ

" מן והפעל  המציאות. בטבע  ""אמןכך דבריכם, כ)"ויאמנּו מב, שיתברר(בראשית פירוש ְְְִֵֵֶָ
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" אמת, ּדברשדבריכם  נא כו)"יאמן ח, "(מל״א ע ֹולם. עד כג)"יאמן  יז, "(דהי״א מן ויסתעף "אמן. ְְֵֵֵֶַָָָָָ

" כמו כפשוטו, אמונה לשון אם האמונה, להםלהוראת האמין  לא כו)"ּכי  מה, "(בראשית לא, והן ְֱִִֵֶֶָֹֹ

לי א)"יאמינּו ד, בי(שמות [אות] עם  תמיד ובא בטחון , לשון או ;"" ּביהוה ת, (בראשית"והאמין  ְֱֲִִִֶַַ

ו) "טו, עבּדֹו, ּובמׁשה ּביהוה לא)"ויאמינּו יד, "(שמות ּבי, האמנ ּתם  לא יב)"יען  כ, "(במדבר הן, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

יאמין לא טו)"ּבקדׁשיו טו, "(איוב מגזרת  הלשונות  ושני אמתיות"אמן. לדבר התיחס דהיינו , ְֲִִַָֹֹ

" משניהם ושם-התאר ""נאמןוקיום . כמו אמונה, מלשון אם נפעל, מבנין  נאמנים, (ישעיה"עדים  ֱִִֵֶָ

ב) כלח, רוב שהוא בו, לבטוח שראוי דהיינו בטחון מלשון או להם; להאמין  שראוי  דהיינו

"נאמן" כמו שבמקרא, הנאמן" ט)"האל ז, "(דברים הוא, נאמן  ּביתי ז)"ּבכל  יב, "(במדבר ּבית, ְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָ

לה)"נאמן ב, "(שמו״א נאמנה , ה' ח)"עדּות יט, "(תהלים ּפקּודיו , ּכל ז)"נאמנים קיא, "(תהלים ונאמן, ְֱֱֱֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

יג)"רּוח יא, "(משלי ל ׁשֹולחיו , נאמן  יג)"ציר כה, "(משלי נאמן, ּבמקֹום  כג)"יתד כב, "(ישעיה קריה , ְְְְֱֱִִֵֶֶַָָָָָָ

כא)"נאמנה  א, "(ישעיה נאמנים, טז)"מימיו לג, "(ישעיה משניהם  המקרה ושם ""אמונה . אל, ֱֱִֵֵֶֶָָָָ

עול ואין ד)"אמּונה לב, "(דברים ,אמּונת כג)"רּבה ג, "(איכה ע ֹוׂשים, הם ּבאמּונה ז)"ּכי  כ, ,(מל״ב ְְֱֱֱִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבחר ּתי" אמּונה ל)"דר קיט, .(תהלים ְֱִֶֶָָָ

" ""אמנה הפועל וכתבים, אמנה ּכרתים  א)"אנחנּו י, באמונה.(נחמיה שנתנהג כלומר ְְְְֲֲֲִִַָָָָֹֹ

" מלת  מזה עוד  ו אמנםויסתעף בקמאמנה "" בקבו "" או ""ץ כמו אלד?ץ , אמנם (בראשית"האף ְֵֵַַָֻ

יג) "יח, היא, אבי בת אח ֹותי  אמנה יב)"וגם כ, "(שם אנכי, גאל  ּכי אמנם , ּכי  יב)"וע ּתה ג, (רות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ

כי-כן" ידע ּתי  ב)"אמנם  ט, ּתדּברּון"(איוב צדק אלם ב)"האמנם  נח, הפלגת(תהלים מלת והיא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

חז 576,(אינטר-יעקציאן)הנפש לשון כענין המאמר. נושא אמתת  להפליג במאמר ל"הנוספת 

ב) כ, אמרו "(ברכות ""באמת  שמלת לך  דע  ועתה אאמן. לו יש האחד ,"" מקריות . שמות  ב' כ 

האמנה לשון  "(גלויבן)אמונה ממנו המקרה שם  אמתיות על אמן  שיורה ומלשון "אמת,

"(וואהרהייט) שענין  "אמת. מלת] [=היא נו אמנת" ה[אות] בחסרון  """ משקל  על  בנת ,בתן  מן  " ַ

נחטה " לא שלפיכך  חנטה, מן "" משם "אמתמצא  בשם שנמצא כמו פעל  "אמן" שאומר ְְֵָויאמנ ּו"

כ)"דבריכם מב, המחברים(בראשית בלשון אם כי  המקרא בכל פעל  נמצא לא אמת  מן  אבל , ְִֵֶ

ו התאמת" ."נתאמת"" ְְִִֵֵַַ

" אמתאמתשם  שיש במציאות . המצוים האמת  אופני  רבוי  כפי  ענינים  להרבה "

" כמו הטבעית במערכה הנמצאת ההיא הסבה צד על הפעולה מציאות והוא הנחניטבעיי, ְֲִִֶַאׁשר

אמת מח)"ּבדר כד, מהסבה (בראשית המחויבת האמתית התולדה הוא  לכאן שהלכתי  שזה ְֱֶֶֶ

סבה  לה שאין  פעולה בהוצאת  השתדלות  והוא שקר, דרך וההיפך המציאות. שבמערכת

לתקון . ולא לקלקול תהיה תצא ואם  הפועל  אל בקושי שתצא הטבעית, במערכה מיוסדת

הגדת577ויש  הוא הדבור פעל המעשה. ופועל  הדבור לפועל ויתחלק מדותיי , בחיריי  אמת

" כמו בפועל , נמצא שהוא כמו בפיו הדבר שמגיד אּתכםאמת , האמת ּדבריכם  (בראשית"ויּבחנּו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָ

.576Interjection.הפלגה להורות  שבמשפט , מלים רצף בתוך מוחדרת  מלה

"אמת ".577. מלת של השני האופן את  המחבר הרב מבאר  כאן 
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טז) "מב, הּזה , הּדבר היה אמת כ)"ואם  כב, מסכים(דברים ּבת ּולים  לה שאין  שהגיד מה דהיינו ְְֱִִֶֶַַָָָָ

" בתולים . היו לא שבאמת ּבלבב ֹולמציאות אמת ב)"ודבר טו, ותשוקת(תהלים החפץ כלומר ְְֱִֵֵֶֶַָֹ

שהרי כמוכרח, קצת  הוא כי האדם  ישובח  לא  בעצם אמת  הגדת  שעל להגידו. האמת  אל הלב

ישובח אבל  עצמו. את  ומכחיש מקניט הוא הרי  ההיפך שמגיד מה וכל כך, שהדבר  יודע  הוא

" זהו מרובה. הפסד כן  ידי  על לו כשיגיע  אפילו אמת  בהגדת ותענוג נחת לו אמתכשיש ֱֵֶדֹובר

"578."ּבלבב ֹו יחוס יפול המעשה פעל המעשה,אמתועל אל הכוונה הסכמת כאן  כשתהיה " ְִָ

או  הכוונה, זאת אחר פעולתו את  ומיישר להטיב כשמתכוון  משל בדרך  הכוונה. אל והמעשה

" ההיא  הפעולה תקרא רעה, ממנה שתצא פעולתו ומישר  להרע  אמתשמתכוון "פעולת  ַ

אמת"ו  ""מעשה כמו הפועל, בה שהתכוון הכוונה מן ביושר  מסובבת  שהיא למה י ׁשכם. אם  ְְִֶֶַ

ואמת חסד מט)"עׂשים כד, ואמת"(בראשית חסד עּמדי כט)"וע ׂשית מז, ׂשנאי"(שם אמת  אנ ׁשי ְְֱֱֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ

כא)"בצע יח, "(שמות ּובאמת, ּבתמים  את ֹו יד)"ועבד ּו כד, אתי"(יהושע מ ׁשחים  אּתם  ּבאמת "אם ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

טו) ט, ואמת"(שופטים ו)"ורב-חסד  לד, ע ׂשית"(שמות לג)"ּכי-אמת  ט, הסכמת(נחמיה דהיינו ְֱֱִִֶֶֶֶֶַָָ

ית '. לכוונתו פעולתו

המוסריי שהחק המוסר. מצד  הראוי הענין אל המעשה הסכמת דהיינו מוסריי , אמת 

" כמו ההוא, מחק המסובב הוא והמעשה הסבה, ואמתהוא  חסד ו)"ורב לד, ג(שמות שכולל כ", ְֱֶֶֶֶַ

" המוסריי, אמתהאמת קמב)"ות ֹורת קיט, "(תהלים אמת, מצֹותי קנא)"וכל  קיט, "(שם מׁשּפטי, ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶָָ

אמת י)"ה' יט, "(שם מעלליו, ּוכּפרי כדרכיו לאיש לתת  דהיינו ׁשפט ּו, אמת  ט)"מׁשּפט  ז, (זכריה ְְְְֱֱִִֶֶַֹ

בימי" יהיה ואמת  יט)"ׁשל ֹום כ, ההיקש (מל״ב צד על לדבר דבר הסכמת והוא הגיוניי אמת ויש . ְְֱִֶֶֶָָָ

" כמו אמתהשכלי , ותֹורֹות  י ׁשרים יג)"מׁשּפטים  ט, ב ּטחֹות"(נחמיה חפצ ּת נא,"הן-אמת  (תהלים ְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ויׁשר"ח) ּבאמת  ח)"ע ׂשּוים קיא, ואמת"(שם ׁשלֹום ל)"ּדברי  ט, הענינים(אסתר אלה כל והיפך  . ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶָָָ

" ""שקריקרא שרש עיין  ."בד,

" מן  ""מןעוד פעל  הסדור, על המורה "מנה , מנין  לשון ּגם" הארץ את-עפר ְֲִֶֶַַָָלמנֹות 

יּמנה  טז)"זרע יג, יעקב"(בראשית עפר מנה י)"מי  כג, מיחידים(במדבר הכולל סך  עשית והוא ְֲֲֲִִֶַַַַָָָֹ

וכו'. ד ג, ב, א, זה: אחר  בזה האחדים ספירת שהוא פשוטה ספירה ספירה; מיני  ג' שיש רבים.

" פעל הונח הענין  זה "ספרעל כמו הּכֹוכבים" ה)"ּוספ ֹור טו, "(בראשית לסּפֹור, חדל ּכי  (בראשית"עד ְְִִִַַַָָ

מט) "מא, ימים, ׁשבעת ל ּה כח)"וספרה טו, "(ויקרא יֹום, חמׁשים  טז)"ּתסּפר ּו כג, והסך(ויקרא . ְְְְְֲִִִִִַָָָָ

" יקרא הפרטים  מן העולה ""מספרהכולל הימים, ז)"מס ּפר כז, "(שמו״א הצאן, (במדבר"מסּפר  ְְִִִַַַַָֹ

לו) "לא, אמּלא,  ימי מסּפר  כו)"את כג, .(שמות ְֲִֵֶֶַַָ

לעשות כדי לאחת  אחת ללקטם  וצריך  זה אחר  בזה ורצופין שווים הפרטים 

" פעל הענין על הונח  כולל סך  ומדלג"פקדמקיבוצם קצת  שפוקד  ופקידה זכירה לשון והוא ,

" כמו לפקּודיהםקצת , יׂשראל ּבני ראׁש יב)"את ל, ולמעלה (שמות כ ' מבן  רק נמנין היו שלא  , ְְְִִֵֵֵֶֶָֹ

ב .578. טו, תהלים פי על מליצה
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כ'. לבן  כ' מבן  לדלג צריך "579והיה זכרוכן  ּבכֹור ּכל מ)"ּפקֹוד ג, "(במדבר לוי, ּבני את "ּפקֹוד ְְְְִֵֵֶָָָ

טו) ג, ג(שם היו שלא ואומר", מדלג. היה חדש מבן והפחות ומעלה, חדש מבן אם כי נמנים כ

העם" מפקד מסּפר ט)"את  כד, העם .(שמו״ב מפקד של הכולל הסך דהיינו ְְִִֶַַָָ

" פעל  הונח כולל, סך  מהם שוב  ולעשות  רבים כללים סדור"מנה התקבץ  מלשון והוא ,

" אמר גדול , אחד כלל תחת  הקטנים  הכללים מניםשמסדר עׂשרת את-מׂשּכר ּתי  (בראשית"והחלף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַֹֻ

ז) חז לא, שדרשו כמו ק' דהיינו עשר, פעמים  עשר כוללים  כללים , עשרה רבה,ל"דהיינו (בראשית

"עד) ואמר  ל ּכֹוכבים. מסּפר  ד)"מֹונה קמז, מן(תהלים עושה פרטיים , לכללים  ׁשמסדרם  שאחר ְְְִִֶֶַַָָָ

כולל . אחד  כלל שוב הכל 

"מנין" משקל מין  נקרא ""מנה " זהב, מנים  יז)"ׁשלׁשת  י, מנים"(מל״א ב,"וכסף  (עזרא ְְִִֶֶֶֶָָָָָֹ

לכם"סט) יהיה הּמנה יב)"ׁשקל  מה, מקובץ(יחזקאל אחד שכל שקלים  מסך מקובץ  משקל  והוא ְִֶֶֶֶֶַָָ

" מלשון  וכן ופרוטות . דינרין  סלעים , מסך  "מניןשוב שם  ""מין" למינ ֹו, פרי  א,"ע ֹוׂשה (בראשית ְְִִֶ

"יא) למינהּו, בֹו יב)"זרע ֹו א, "(בראשית למינ ּה, הּבהמה ּומן למינהּו כ)"מהע ֹוף ו, הקבוץ(שם והוא . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ

" ומגזרת  יחידים. מן  שוב  מקובצת  אחת  שכל רבות  ממשפחות  המקובץ  שםמיןהראשיי "

""תמונה " כשם  מין , מן המקרה שם שהוא "תבונה , כגון  בין . מן  וכל-ּתמּונה " ג)"פסל כ, (שמות ְְֶֶָָ

המין שאישי המין, אישי כל הכוללת  הצורה והיינו שבעולם , מין  לשום  מתדמה צורה דהיינו

השור תאמר כאילו המיניית. בצורתם לזה זה דומין אבל צורתן בפרטיות מזה זה חלוקים

המיניית , בצורתם לזה זה דומין אבל הפרטיית, בצורתם לזה זה דומים אינם והסוס והשה

להם . המה בהמה וכדומה,580שהם בקומה במראה אחר לשור דומה שור  אין עצמו במין  וכן 

" ואומר לזה. זה דומים הם  השור למין המיוחדת  המיניית  בצורה יּביטאבל ה' (במדבר"ּותמנת  ְִַַֻ

ח) ביב, השם הנה ההשגות". קבוץ  אך במין, נכנס מלהיות  העלוי  תכלית ומרומם נעלה ה

" ּיקרא הרבה, וזה מעט זה ית ', ממנו הבריות שישיגו "הפרטיות  ה' המאמרתמונת  וחדוש . ִֵָ

" מלת  על ""יביטנשוא  דוד  אמר  ה'. תמונת רואים הנביאים  שכל ,ּתמּונת בהקיץ  "א ׂשּבעה ְְְְִֶֶָָָ

טו) יז, ע(תהלים רבנו משה אבל חלושה, ראיה הנביאים שראית אלא התמונה ". את  מביט היה ה ִִַ

במלת הנרצה שזהו וברורה חזקה ראיה שהוא הבטה ""יביט"דהיינו שרש עיין  ."בט,

" כלי-זמר מין  ""מיניםשנקרא ועגב, ּבמ ּנים  ד)"הלל ּוהּו קנ, הכלי(תהלים שהיה אפשר  ְְְִִַָֻ

ביחד . הכל וצלצלים, ותופים חלילים גם נימין בו שהיו שיר כלי של הרבה ממינים מורכב  הזה

 שיש נוזל. כמשקה הקשה הדבר  שנעשה התמוגגות  אופן  והוא הנמיסה, על  יורה פעל.

הרכבתו, התרּפּות והוא וספוגיי, רך  המקשיי הדבר שיעשה האחד, התמוגגות. אופני ְִַשלשה

" פעל  עליו שהונח  עמגוהוא  כמשקה נוזל המקשיי הדבר שיעשה השני , בשרשו. כמבואר י""

משקה  שתחילתם  הגשמים  מן  ודומיהם , וקרח  שלג  וחמאה בשעוה שיזדמן  כעין  קצת, חמום 

במנין .579. אותם  לכלול לא  עשרים, מבני הפחותים של ראשיהם על לדלג כלומר

יח.580. ג , קהלת  ע "פ מליצה
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חמום בלי  גם במים  שנמוחים  בהם ויש נמוחים; הם שוב קצת וכשיתחממו שנתקרשו, אלא

" פעל הונח  ההתמוגגות אופן זה ועל ודומיהם . והמלח הקרח  השלג ""מסכגון כמו הׁשמ ׁש, ְֶֶַַוחם

כא)"ונמס טז, "(שמות למים, ויהי לבב-העם ה)"וּיּמס ז, אמסה "(יהושע ערׂשי  ו,"ּבדמעתי (תהלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

א ׁש"ז) מּפני  ּדֹונג ג)"ּכהּמס סח, וימסם"(שם ּדברֹו יח)"יׁשלח קמז, המסים"(תהלים אׁש "ּכקדח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

א) סד, כי(ישעיה נמוחים  שאינם  ברייתם מתחילת הקשים  דברים  התמוגגות  השלישי , והאופן .

ע ע"אם שמתמוגגים חול  ומיני  המתכיות  כגון  וחזק, גדול  אש למים ."י  ויהיו מרובה חמום  י 

" פעל הונח הענין זה "נתךועל כמו ּכּור" ּבתֹו ּכסף  כב)"ּכהּתּו כב, הּכסף"(יחזקאל את וּיּתיכּו ְְִִֶֶֶֶֶַַַ

יז)"הּנמצא לד, "(דהי״ב ובהשאלה, ארצה . נּת לא לג)"ּומטר ט, ונעשה (שמות שנתבקע שהענן ְְִִַַָָָָָֹ

" המתכות . התכת דמיון ּתּתיכנימטר כחלב י)"הלא י, חלב .(איוב להציק השד  התכת  דהיינו ֲִִֵֶַָָֹ

" כנתךובמלת  ה[אות ] אם כי שרש אין  """ שרש עיין ההכאה, על מורה שהוא וענינו "כה ף ,

ע הדבר  מקׁשיּות  ""שהוכה כענין האור חמימות יֹונה י  רא ׁש על הׁשמׁש ח)"וּת ד, .(יונה ְִִֶֶַַַַָֹ

"מס"" שם  סולדמאס, והוא דבר  לפניו כשיש הלב  נמיסת  ענין  והוא מיאוס, לשון  "

" כמו בו, ּתׂשימנ ּומלהביט  ּומאֹוס מה)"סחי  ג, וּיּמאס"(איכה רגע ה)"ע ֹורי ז, ובפעלים ,(איוב . ְְִִִִֵֵַַָָָ

ּתמאס ּו" ּבחקתי  טו)"ואם כו, "(ויקרא געלּתים, ולא מאסּתים  מד)"לא כו, הדבר(שם התחשב  . ְְְְְְְְִִִִַַַָֹֹֹֻ

" נקרא ומשוקץ  מאוס אל"מאסכדבר ב[אות] נמצא  המסה לשון וגם ."" מיםף, כמֹו "יּמאסּו ְֲִִַָ

ח) נח, אל(תהלים בלי מיאוס  לשון  נמצא  ושוב ."" כמו ונמסף , נמבזה הּמלאכה טו,"וכל (שמו״א ְְְְְִֵַָָָָָ

""רט) ושם  נמאס. "מסל  כמו וארנונא מכס  על המורה ע ֹובד" טו)"למס מט, "(בראשית היתה , ְֵַָָ

א)"למס א, "(איכה כטעם  והרמה, נשיאות מלשון אם  כי  המסה מלשון אינו נשיאותנס, מלשון " ַָ

" בשרש ""שאומבואר  כענין  ענינו יהיה נמיסה לשון  עם  לחברו יש ואם מכיס. זהב  "הזלים 

ו) מו, "(ישעיה וכענין ו נזק , הזקה מלשון  ""נזילה "" שרשים כמבואר ו זק , ""זל"" ענין כך  "מס,

הונו. האדם קנין התמסמס

כשם רבים בלשון  תמיד ובא הפנימיים . האברים שהם  מעים , בני על הנחתו שם.

בתולים" זקונים , נעורים, ""מים , כמו .ממעי יצא ד)"א ׁשר טו, "(בראשית ּיּפרד ּו, כה,"ממעי (שם ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

"כג) גֹוזי, אּתה אמי  ו)"ממעי  עא, "(תהלים ל ֹו, מעי יט)"המּו לא, "(ירמיה והנפרד והוא"מעים. , ְִִִִִֵֵֵַַַָָ

הגויות; בשתי  שנמצאו שם  על  הזוג , והגויה שם והיתרת; הלב  הריאה, שבו העליונה הגויה

" ושרש ודקין . כליות  הכוסות ובית  המסס הקיבה הטחול הכבד שבו ה[אות]מעיהתחתונה, "

""עי שרש כמבואר התנועה על שהנחתּה בלבד , התמידית ."עה ן תנועתם שם  על מעים ויקראו . ַָָָ

בשעת ביום, תמיד שמתנועע  העין ואפילו שוקטים , ופעמים  נעים  פעמים החוציים שהאיברים

נקראו  לפיכך  שינה, בשעת אפילו בתנועה תמיד  הפנימיים האברים אבל במנוחה. הוא  השינה

" מטבע  מין יקרא  התלמוד ובלשון  ""מעה מעים. כסף, א)"מעה ב, "(חגיגה ובקבוץ ,"מעות,

הקדש " ב)"מעות  י, "(חגיגה מעותיו , ויטול ב)"ישבע  פא, מציעא ג(בבא ."" מלשון  היינו תנועה כ "

תמיד תהיה במדינה המצויות המטבעות  מיני שבכל ליד. מיד תמיד היוצאת  המתנועע  מטבע

" נקראה והיא מסחר לאנשי ומשומשת  מוצרכת  היותר אחת עוד"מעה מטבע  שיאמר וכעין  ,

הסוחרים בין  הסובבת המטבע על ותנועה.581(קוראנט)היום מרוצה מלשון 
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בכח יניקה מין  והוא המציצה, על מורה ״צא״)פעל . שרש שאיפת(עיין הוא יניקה שסתם  ,

ע בכלי  כנוס העומד  הרוח"המשקה את בפיו ששואף פשוט , כח אם כי  צריך שאין הפה, י 

וע הכלי, היונק,"מצואר  לפה אחריו המשקה נמשך הרוח  שאיפת  "582י בשרש ."נק כמבואר

בחורין מובלע  רק בעין, כאן  שאינו דבר ובשאר בכלי  המובלע  המשקה יניקת היא ומציצה

כח  ואמוץ חזקה שאיפה שצריך והוא(להמשיך)ובסדקין הפה. אל המובלע  המשקה [למשוך ]

" ""מץענין כמו יׁשּתּו, ימצ ּו ט)"ׁשמריה עה, והתע ּנג ּתם"(תהלים ּתמּצּו יא)"למען  סו, (ישעיה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּומצית" א ֹותּה לד)"וׁשתית  כג, "(יחזקאל ושם-התאר ""מץ. הּמץ, אפס ד)"ּכי  טז, והוא(ישעיה ְִִִֵֵַָָָָ

הנעשה  המציצה על הׁשאלה צד על וישתמש להוציאו. מציצה שצריך בפרי המובלע  ְַָָהעסיס

" כמו בפה, לא המזּבחביד, קיר על דמֹו טו)"ונמצה א, המובלע(ויקרא הדם שימצה דהיינו . ְְְִִִֵַַַָָ

ע וכן"באברים , נפעל. מבנין והוא הדם, יתמצה כן  ידי שעל העוף צואר על היד דחיקת  י 

י ּמצה " ּבּדם  ט)"והּנׁשאר ה, ע(שם מעצמו היוצא הכנוס הדם המזבח ,"כי  קיר על יזה שחיטה י ְְִִֵֶַַַָָָ

" המזבח. יסוד אל נמץ יהיה בגוף ונשאר המובלע  דהיינו בדם  הּגּזה והנשאר מן טל "וּימץ  ִִִֶַַַָ

לח) ו, בידים ,(שופטים למוצצו צריך  והיה ספוגיי , בדבר משקה כל כטבע  בגיזה מובלע  הטל  שהיה

" הפועל ושם הקל . מן  ""מיץוהוא אּפים, ּומיץ  דם  י ֹוציא ּומיץ-אף חמאה יֹוציא  חלב  מיץ  ְִִִִִִִֶַַַָָָָּכי 

ריב לג)"י ֹוציא ל, מציצה (משלי וצריך במי -החלב מובלעת  אבל בעין, מצויה בלתי  החמאה כי . ִִֵָָ

אלא החוטם , בתוך כנוס  עומד  הדם אין וכן  לכך . העשוי החביצה כלי  שהוא  להוציאה, בכלי

ג יתמצה אז לקנחו כדי  ביותר החוטם  את  כובש כך"שאם החוטם. בוורידי  המובלע הדם כ

אע דבר כל על לכעוס עצמו את הדוחק דהיינו אפים מיץ הנה "הוא מספקת , סבה כאן שאין  פ

לא-דבר . על כועס שהוא על אתו ויריב  חבירו עליו שיתמרמר למריבה גורם הוא

" שם -התאר ""אמציםהענין  אמּצים, ּברּדים, ג)"סּוסים  ו, הדם(זכריה התמצּות  מלשון ְְֲִִִִַֻֻ

שזהו  לשם. המתמצה הדם מחמת  ביותר אדומים שפניהם אדם בבני שיש כעין  העור, שטח על 

ג"ג כזה ויקרה אדומים , שלהם  ששערות [=הדבר] סבת אדום"כ שלהם ששער הבהמות אצל כ 

קצתן מעורבות  השערות  יהיו שטח זולת  שטח על וכשיתמצה עליהם . הדם התמצ ּות  ְִַמצד

" וזהו אחר. ממראה וקצתן  אמציםאדומים  ""ּברדים פעל הענין מזה גם  אומץאמץ. לשון " ְֻ

" כמו כח, יאמץועזוז מלאם כג)"ּולאם כה, "(בראשית לבב ֹו, את ל)"ואמץ  ב, "(דברים ואמץ, "חזק ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ז) לא, "(דברים ללכת, היא יח)"ּכי -מתאּמצת  א, ּבּמרּכבה "(רות לעלֹות יח)"התא ּמץ יב, (מל״א, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

כח" כו)"ואמיץ מ, "(ישעיה מאמּצי -כח, יט)"וכל  לו, ּכח ֹו"(איוב יאּמץ לא  יד)"וחזק ב, כולם(עמוס ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹֹֹֹ

פשוטה  שלפעולה שם . שהתחבאו ממקום  הגוף כחות  להוציא חזקה ודחיקה התמצ ּות ְִַלשון

ג למצות"צריך צריך  אז קשה וכשהפעולה המעשיים . האברים בעין  המצוי  פשוט כח רק כח, ֵכ

" נקרא  והוא בעבודה לסייע  כדי ממסתוריהם  לצאת  הגופניות הכחות  שארי ."אומץוללחוץ 

" כן  אם  "אומץואין  שרש עיין הכח, התעוררות אם  כי  בעצמו כח ""עז " מענין  ועוד שםמץ. "

.581currency.

ריק582. יוצרת האויר  שלvacuumשאיפת לפיו  ומשם  זה ריק לתוך  המשקין נמשכים  טבעי  ובאופן 
האויר. שואף
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""מוץ" רּוח, ּתּדפ ּנּו אׁשר  ד)"ּכּמץ א, רּוח"(תהלים לפני ה)"ּכמץ  לה, מ ּגרן"(שם יסער (הושע"ּכמץ  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ

ג) חז יג, ובלשון בחוזק. כשנדושו מהם המתמצה השבלים  פסולת  ב)ל"והוא טז, דם"(פסחים

הכנוס .התמצית כדם  בקלוח  יוצא  שאינו המתמצה דם דהיינו "

 ונפסדה הרכבתו שנתמסמסה גוש דבר ורקבון. מנמיסה מורכב ענין על מורה שם.

" נקרא שהיה, כמו וחבור חזוק בו שאין  עד רקבון  ""מק מחמת כמו יהיה , כד)"מק ג, (ישעיה ְִֶַ

הּׁשמים" צבא ּכל ד)"ונמּקּו לד, ּתּמק "(שם ּולׁשֹונֹו ּתּמקנה... ועיניו ּבׂשר ֹו... יב)"המק יד, .(זכריה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

חּבּורתי" נמ ּקּו ו)"הבאיׁשּו לח, הרכבתו (תהלים והפסיד החבורה בשר  שנמוק לומר רצה ְִִַַָָֹ

מעלה  אין  שוב כשנמוק אבל  ארוכה; מעלה עודנו ומקשיי  חי שהבשר זמן שכל החיונית .

חז  ובלשון  ""ארוכה. הבשרל  שימוק עד  במשא מטמאין שמתו והזבה ב)"הזב סט, פירוש (נדה ,

ע"אע יודעין שאנו במשא"פ  עדיין מטמאין הכי  אפילו ובמוחלט, בפועל שמתו מיתה סימני י 

מצוים אדם  כל שלאו מיתה. בסימני בקיאין שאין אטו גזירה הבשר , הרכבת ויפסד שימוק עד 

יבואו  מטמא , אינו הזב שמת  שמיד כשיראו בקיאים  הבלתי  ואותן מיתתן. בשעת אדם  בני  אצל

וידמו "ג לעלוף מיתה בין להבדיל  יודעין  כשאין  וחולשה, עלוף  לכלל כשבא אף אותו לטהר כ

שיתמקמק  אחר רק יטמא לא בפועל, הזב  שמת  בזמן שגם מדתן חכמים  השוו לפיכך  שמת.

אליעזר ר ' אך בדבר. קלקול  יצא לא ושוב  וחולשה, בעלוף  מצוי  שאינו דבר שהוא הבשר,

ג מצויה הבשר שנמיקת לפי  מת. של  כריסו שתתבקע  עד בטומאה וגוזר עוד בבני"מחמיר כ

כשנבקע אולם  בשרו. נימק מחיים  שכבר  זב  איזה יתעלף שמא  חששה שוב והרי  חיים, אדם 

אע טומאה."כריסו לענין  כמת הוא הרי עדיין, חי  והוא מחיים  שנעשה פ

 הש מן  ראיה להביא המתחכמים  מדעת  להוציא הוא הענין  בזה שסימני"שהארכתי ס

שימוק  עד  שיעור חכמים  שנתנו מאחר  מובהקים , סימנים  אינם עליהם  סומכין שאנו מיתה

הבקיאין אבל שזכרנו, כמו בקיאים לשאינן רק הוא  הבשר  שמקמוק טעות . והוא הבשר,

בקיאין . אין אטו גזירה משום לא  אם הבשר, מקמוק על להמתין צריכין  היו לא  מיתה בסימני 

" כשאמר ומפורש הערוך  המאמר  שיעור בעצמו זה שמתו והלא  והזבה לומר"הזב  רצה ,

ע גזירה "שידענו הבשר, שימוק עד עדיין  מטמאין הכי אפילו שמתו. שקדמו, מיתה סימני  י 

בקיאין . שאין אטו

" אמר  יּמּקּועיונית אּתם אבתם ּבעונת  ואף איביכם; ּבארצות ּבעונם (ויקרא"יּמּקּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

לט) "כו, ובהפעיל הנמוק. כבשר  האומה מעמד הרכבת  ויתמסמס  שיפסד  וידּבר ּודהיינו ְִִַָימיקּו

ע ׁשק  ח)"ברע  עג, ומוסר .(תהלים חן  דברי  כל הרכבת  ומקלקלים שמפסידים לומר  רצה ְֶָֹ

שכל עם והנה במקומו. אחר ענין  והכנס ענין  יציאת שהוא, התמורה על הנחתו פעל.

ג יאמר שהשנוי  לתמורה. שנוי  בין  הפרש יש מקום  מכל שנוי, מקצת"תמורה השתנות  על  כ

" נקרא  מקצתו שנתלבן שחור דבר לשון"נשתנה הדבר , עליו יפול ללבן כולו נהפך  ואם  .

"תמורה " ענין יפול וכן  וחלוף. רגילשנוי" שהיה הרי  שהיה. לכמות החוזר דבר על גם תמיד"

אע בשבע , אחת  פעם ועמד שעות בשש אח"לקום  ששב  יחוס"פ  עליו יפול בשש, שוב לעמוד כ
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"שנוי" לא אבל הסדר ולהבאהמרת" מכאן ּומתמיד  בשש עוד  מלעמוד שהפסיק עד הסדר; "ְִַ

" שבין הבדלות  שאר ועוד  בשבע. תמיד  לשנוילעמוד "תמורה "" בשרש כמבואר ."שן"

" תמורה" וענין שבכלחלוף" המקבלים . בבחינת  אם  כי ביניהם  הבדל  ואין  אחד, "

" הנכנס הדבר  יקרא במקומו, נכנס  ודבר יוצא דבר יש ותמורה הדבר"חליפיןחלוף ויקרא ,

" ""תמורה היוצא היוצא הסדר יקרא אחר בסדר  סדרו המ ׁשנה הנכנס"תמורה . והסדר  , ַ

האחד"חליפין" אצל שנקרא  מה יהיה לזה, זה חפציהם  המחליפים  אדם  בני  שני  כאן וכשיש .

"חליפין" השני אצל יקרא ""תמורה " האחד אצל והנקרא "תמורה ; השני אצל יקרא ."חליפין"

" ּבטֹובאמר  רע  אֹו ּברע טֹוב את ֹו ימיר  ולא  יחליפּנּו י)"לא כז, חלוף(ויקרא שבכל הענין , פירוש . ְְְֲִִֶַַָָֹֹֹ

מרשותו. שיצא בתמורה והרצון  לרשותו, שיכנס בחליפין  הרצון רצונים . שני יש ותמורה

" שאמר מה והוא להקדש, החליפין להכניס כוונתו שתהיה הן  שתיהן, על הכתוב לאוהזהיר ְְִִֹֹ

""יחליפנ ּו שאמר מה והוא הקדש מרשות התמורה את להוציא כוונתו שתהיה והן ימיר, ולא ְֲִִֶַָֹ

""אֹות ֹו ואמר ארץ. ּבהמיר  ג)"לא-נירא מו, עכשיו.(תהלים בו שהוא  המעמד  עזיבת דהיינו ְִִֶָָָֹֹ

ּכב ֹודם" את כ)"וּימירּו קו, "(שם כבודם. ּכבֹוד ֹושהוציאו המיר  וע ּמי  אלהים... ּגֹוי  (ירמיה"ההימיר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

יא) "ב, ימר. ולא  מ ּמּנּו ימּכרּו יד)"ולא מח, ימיר"(יחזקאל עּמי ד)"חלק ב, "(מיכה ובלשון "חליפין. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

" אמר לרשות  שנכנס  מה ׂשמּלֹותיו דהיינו יד)"ויחלף  מא, נקיים .(בראשית בגדים שלבש דהיינו , ְְֲִֵַָ

עבדתכם" לא)"חלף יח, "(במדבר עבודתכם . של חליפין הם מקבלים שאתם המתנות  יחליפ ּוהיינו ְֲֲִֵֶֶַַֹ

לא)"כח מ, "(ישעיה חדש. כח שיקנו יחליףהיינו וע ֹוד ז)"אם -י ּכרת  יד, מחדש.(איוב עוד שיצמח ְֲִִִֵַַָֹ

חליפתי" יד)"עד-ּבֹוא שם, "(שם לשון  שישמש אלא הבא . עולם של החדש המעמד "חליפיןדהיינו ֲִִַָ

ג ""לפעמים  בלשון  "תמורה כ כמו ל ֹו" אבין  ולא יא)"ויחלף ט, "(איוב אבה , אנּיֹות עם  (שם"חלפּו ְְְֲֳִִִֵֶַָָֹֹ

כו) יחלף"שם, ּכחציר ה)"ּבּבקר צ, ג(תהלים יש תמורה שבכל לפיכך"לפי  עמו חליפין  תמיד  כ  ֲִֶֶַַָֹֹ

זה. את זה ישמשו

" תמורה" שם ""מהר" כמו בתוליה, בעד לבתולה שנותנין והוא מתנה לשון  מהר, ַַֹֹ

יב)"ּומ ּתן לד, הּבת ּולֹות"(בראשית ּכמהר ימהרּנה... טו-טז)"מהר כב, "(שמות שהבתולים  "חליפין. ְְְִֶַַַָָָָֹֹֹ

" ""תמורה והמתנה מהר ּו. אחר  ע ּצבֹותם ד)"ירּבּו טז, בעד(תהלים קניניהם  כל שנתנו דהיינו ְְִֵַַָָָ

" כענין  ימהרינה אחר, ""מהר וכטעם  התמורה. מעשה עשית דהיינו אלהים?; ג ֹוי (ירמיה"ההימיר ְֱֲִִִֵֶַָָָֹֹ

יא) .ב,

" "מרמן פעל ""מהר" מהירות, לשון אֹות ֹו, לע ׂשֹות  וימהר אברהם ... יח,"וימהר (בראשית ְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָ

לזמן .ו-ז) מזמן  לענין  מענין  תמיד התחלף רק אחד, במעמד והעּכבה ההׁשארה שלילת והיינו ,ְְַַָָָָָ

" נמהרה אמר נפ ּתלים יג)"ועצת  ה, קודם(איוב תחלה תמיד ומתישב מתעכב בדעתו ׁשהי ׁשר ְְֲִִִֶַַַָָָָָ

נמלט ואינו תחלה, הדעת ישוב  בלי  מיד עושה אך כלל, מתעכב  אינו הנפתל אבל  מעשה. ַעשית

" שם  הענין  שמזה ויתכן המכשול. ""המרמן יקּומ ּו, ּבל יא)"ּבמהמרֹות  קמ, מין(תהלים והוא  ְֲַַָֹ

תמיד מוחשיו את  שממיר המו 583,(שווינדל)חולי -ראש אל הדם  לחיצת  מחמת בא והואוהוא ח.

הראש .583. סחרחורת זמננו , בלשון 
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" יקּומ ּוענין ּבל  ּבמהמרֹות  י ּפלם, ּבאׁש ּגחלים, עליהם  יא)"י ּמֹוטּו קמ, הכתוב .(תהלים שבראש , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

את וממירים מתנועעים  סביביו המוחשים  כל כאילו לו נדמה הדם  התנועעת  גודל שמחמת 

הים שבשפת שהמוחשים  לו ונדמה מתנועע שהוא  בספינה להולך  שיזדמן  כמו מקומם ;

" נקרא לפיכך  מסכיםמהמורותמתנועעים . אז, המצויים  הרבות התמורות  שם  על רבים  לשון  "

" שם שאמר למדחפֹותלמה יצ ּודּנּו ּבארץ... יב)"ּבל-יּכֹון  קמ, קיום(תהלים לו יהיה שלא דהיינו ְִֶֶַָָ

לענין . מענין נדחף יהיה אבל אחד , במעמד ְִַמתמיד

" מראה מרשם שהקול  מקומות, בהרבה שיסדנו מה פי על והוא המרירות , על  המורה "

המצטרף ממאמר  והרע הטוב בבחינת  הם והמישוש, הטעם  שמוחשי584.(רעלאטיף)וריח,

ורעים המקבל, לחוש שיסכימו בזמן  טובים הם  אבל בעצמן, רעים  ולא טובים לא החושים 

" שרש עיין  למקבלים, שיתנגדו ""אוה בזמן  הטוב המוחש על שיאמר מה לפיכך מלשוןנעם. "

""עם" או החוש, עם שמסכים  ""ערב, בשרש כמבואר החוש עם  שמתערב  על"עם, יאמר , ִֵָ

" החוש אל המנגד הרע  שאינו "מרהמוחש המקבל  לחוש ממר שהוא והתנגדות , ממר מלשון  ,

" כענין לסבלו לי ֹולדּתֹויכול כה)"ּוממר יז, "(משלי יקרא החושים אל שינגד מה כל  מה "מר. וכן . ְְֶֶַ

" יקרא  השכל ואל המוסר, אל הדעת, אל ""מרשמתנגד ּולרבקה . ליצחק רּוח  מ ֹורת "וּתהיין  ְְְְְִִִֶַַַָָָ

לה) כו, "(בראשית לדעתם. מתנגדים נפ ׁשכלומר  מרי  כה)"אנׁשים  יח, מּכם"(שופטים מאד  לי  מר "ּכי  ְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ

יג) א, מאד"(רות לי  ׁשּדי המר  כ)"ּכי שם נפ ׁשֹו"(שם מּרת  י ֹודע  י)"לב  יד, ג(משלי וישמש ללשון". כ  ְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ

" כמו ּבֹומרידה ּתּמר כא)"אל כג, מרי"(שמות לבני  כה)"לאֹות  יז, הּמרים"(במדבר (במדבר"ׁשמעּו-נא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

י) "כ, ּפי, את כד)"מריתם כ, "(במדבר הייתם, כז)"ממרים לא, "(דברים ּומֹורה , סֹורר  כא,"ּבן  (שם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

שיצוהו,יח) מה היפך ועושה ממנו שגדול מי  דעת  שממיר והתנגדות, תמורה מלשון  כולם .

ראוי . בשאינו ראוי  ומחליף

ג"" הּתער  ""מורה כ  רא ׁשֹו, על יעלה לא ה)"ּומ ֹורה יג, הׂשער .(שופטים המרת  שם על ֲֵֶַַַַַַָָֹֹ

" וכטעם  תחתיו. חדש ויבוא הישן, ׂשער ראׁשישמגלח יג)"מחלפ ֹות טז, הסכין(שם שנקרא  וכענין  ְְִֵַָֹ

""מחלף" ועׂשרים, ּתׁשעה ט)"מחלפים  א, "(עזרא נקרא שחיטה, של סכין כפימחלףשהוא " ְְְֲִִִֶַָָ

ג או למות . מחיים  הבהמה שמחליף  שם  על המפרשים ""פירוש הּתער שנקרא מלשוןמורה כ  " ַַַ

ומלקוש.יריה " מורה וכטעם הׂשער  את  וזורק מורה שהוא "ֵַָ

" ""תמורה מלשון  ""מרא, כמו פריחה לשון ּתמריא, ּבּמרֹום יח)"ּכעת  לט, והוא(איוב ְִֵַַָָ

היוצא והסעיף ולכאן . לכאן  הפריחה קו תמיד ממיר אבל ישר קו על מעופף שאינו פריחה מין 

" יקרא אילן  של הענף  בקצה ""אמירחדש אמיר, ו)"ּבראׁש יז, והאמיר"(ישעיה שם,"החרׁש (שם ְְִִֶַָָָֹֹ

"ט) "תמורה מלשון כענין יחלף" ה)"ּכחציר צ, "(תהלים וחלף, ו)"יציץ  צ, "(שם הענין מזה יתאּמר ּו. ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ

און ּפעלי  ד)"ּכל צד, "(תהלים לשון מרבאמיר. חדשים , וסעיפים באמירים  תמיד שמתחדשים  " ֲֵֶָָֹ

" שם  הענין  מזה ואפשר חדשים. ענפים תמיד המוציא  כאילן ועוז ""תמרכח יפרח, ּכּתמר  "צדיק ְִִַַָָָ

אחר.584. דבר אל יחס 
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יג) צב, "(תהלים ּתמרים, מ)(ויקר"ּכּפת  כג, והוציןא עלין בו יש שהדקל תמיד. ענפיו חדוש שם  על  , ְִַַָ

" ומן  שוב. מתחדשים  והם ולתשמיש, לאכילה מהן  וכורתין "תמרוסיב. יאמר  ע ׁשן" "ּכתימרֹות  ְְִָָ

ו) ג, ע ׁשן"(שה״ש ג)"ותימרֹות  ג, חז (יואל במאמר  וכן  עקום. בלי כתמר  וגבוה ישר  על"שעולה ל ְְִָָ

" הקטרת  כמקלעשן ועולה ב)"מתמר  כח, "(יומא שיהיה או ע ׁשן. תמורה ּתמרֹות  מלשון  " ְִָָ

מצורה  תמיד ומשתנים מרובה כשהעשן  מקומם את  ביותר ממירים  העשן שחלקי  כפשוטו,

ג זה ויהיה גוונים . לכמה צורתו תתחלף זורחת  כשהחמה וביותר ""לצורה, ענין  ּבּמרֹוםכ ֵַָָּכעת

יח)"ּתמריא לט, ג(איוב מתחלף  הפורח  בשעה "שהעוף עליו זורחת  כשהחמה גוונים  להרבה כ ְִַ

מתחלפים . גוונים  בעלי שלו כשהנוצות  ויותר שפורח ,

ג"" שם הענין  מזה ""נמרכ  יר ּבץ, גדי  עם  ו)"ונמר  יא, "(ישעיה נמרים, ד,"מהררי  (שה״ש ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

"ח) חברּברתיו , כג)"ונמר יג, הגוונים(ירמיה מתחלפי וכתמים  נקודות מלא  ידועה חיה מין והוא ְְֲֵַָָֹֻ

ע קטנות"ומשתנה מינים, שלשה הזה חיה במין שיש ותנועתו. הלוכו בשעת  מראות  לכמה כן י

" שמותיהם  לביאוגדולות , שחל , מלא"נמר, ויש גופו. רוחב פני על שחורים קווים מלא יש .

מלא שהוא  ויש שונים . גוונים שוב  בה יש אחת  שכל ועגולות מרובעות כחלונות  טלואים

טלואות בעל או מרובות נקודות  בעל  שהוא זה ויקרא  גופו. כל  פני  על  עגולות  נקודות  נקודות 

" חז "נמרבשם  ובלשון  ."" המנומרל ב)"אתרוג לג, ואחד(סוכה כנמר. וכתמים  נקודות בעל דהיינו

" יקרא "לביאמהם  מלשון  ""לב" שרש עיין האריות . ממין והוא האריה, ּכלב שלבו שם על ."לב, ְֵ

" הטיפה "מרתקרא מ ּדלי" ּכמר ּגֹוים  טו)"הן מ, "(ישעיה האחת"תמורה מלשון שטפה , ְְִִִֵַ

אחרת שתבוא עד ממקומה נעקרת האחת  שאין  במקומה, הבאה חברתה מפני  תמיד  נדחית

" בשם  מין  נקרא הענין שמזה ואפשר  גמורה. תמורה שזהו ""מרתחתיה מאֹות, חמׁש ּדרֹור  "מר ְֲֵֵָ

כג) ל, הּמר"(שמות יג)"צרֹור א, ואהלֹות"(שה״ש יד)"מר ד, ממקום(שם טפה טפה שנוטף שם על ְֲַַָֹֹ

" נטף , וכענין ּוׁשחלתגדולו לד)"נטף ל, "(שמות שרש עיין  טיפה מלשון  ""טף, שנקרא  או "מור. ְֵֶָָ

" שנקרא אפשר  או ריח . מיני  להרבה בריחו תמיד שמתחדש וחליפין תמורה מלשוןמורמלשון  "

" כענין ריח, נמרהפגת לא יא)"וריחֹו מח, שריחם(ירמיה ּבׂשמים שיש ריחו. הומר שלא דהיינו ְְִֵָָָֹ

טבע והיה מגולים. באויר  כשנמצאים מיד ריחם שמפיגים  ּבׂשמים  ויש תמיד, בהם  ְִָמתקיים 

" נקרא  לפיכך באויר  כשעומד ריחו להפיג  בינוני"מורהמור  מינים , ב' גופו המור שהיה אלא  .

חריפותו  מחמת  מיד ריחו מפיג היה המשובח אבל במקצת, ריחו ממשיך  הבינוני  והיה ומשובח ,

חריף שהדבר  מה שכל הכימיאה לבעלי  כידוע  האויר . אל בבואו מיד ממנו פורח שהיה הבשמיי

שהוא שבו החריפות ורוחניות  דקות  מפאת  שהוא  באויר וטעמו ריחו מיד מפיג הוא כך ביותר

" נקרא מיד, ריחו מפיג שהיה המשובח המור והיה לפרוח. עברקל  ""מור עבר- מֹור "נטפֹות  ְֵֹֹ

יג) ה, ריחו.(שה״ש העברת מהירות שם  על

" לשון אמר תמורה, ""אמירה מלשון  בשרש שביארנו מה כפי והוא שהתשמיש "אל, ,

" נקרא לא, או שכליי  מובן  בו שיהיה הן המבטא  שבדבור(רעד)"דבורבכלי העיוני  והחלק .

" יקרא  זהו המדבר  שבלב  מה השומע  שמבין  שכליי מובן בו היות והרי(שפרעכן)"אמירה דהיינו .

""א פעל והואאמירה כ  האמירה. מקבל אל  שיצטרף בבחינת  אם כי ענין  לו שאין מצטרף, ענין  "
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או  זה. עם זה והדבורים המחשבות הממירים  נושאים  ב' תמיד כאן שיש דהיינו תמורה ענין 

בלשון שנקרא וכעין  דבריו. את  שסותר או ההודאה צד  על אם  משיב , והשני מדבר שהאחד

"585,(ווארט-וועכסלן)אשכנז במלת  תמיד הנרמז ""לאמרוהוא לאמר. מׁשה אל  יהוה "ויּדּבר ְֵֵֶֶַַֹֹ

י) ו, "(שמות לאמר, א)"ויאמרּו טו, "(שמות לאמר, ידוד צּוה אׁשר הּדבר זה אליהם  (ויקראואמר ּת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ב) "יז, לאמר, לֹו יז)"ויּגידּו כ, "(מל״א מלת  המובןלאמר. תוכן  בה, והנרצה כרוזיית . [=היא] " ִֵַַֹ

ותרגומה המקבל  אל הנמסרת  ההיא ובהגדה בדבור באמירה שיש מה 586(נעמליך)השכלי שזה

" חכמים, בלשון  ""כלומרשנקרא או ""דהיינו , הכתוב בלשון נקרא ישמש "לאמר, שלפיכך  .

" במלת  אחר .לאמרתמיד באופן ולא  וכך, כך  שיהיה המאמר סגנון על המדבר  שמקפיד  במקום "

ג"שע ישתנה הסגנון שנוי מקפיד"י המובן  ישתנה שלא מקפיד שהוא ואחר והענין. המובן  כ

""ג מלת  בלשונו ותופס הסגנון , ישתנה שלא  באופןלאמרכ  ולא כך  דוקא  הסגנון  שיהיה כלומר "

" כמו ספור דרך  על לפעמים ובא לאמראחר. מׁשה אל  יהוה ד)"ויאמר ז, התורה (במדבר שכותב , ֵֶֶֶַֹֹֹ

" כמו צווי דרך על ולפעמים  הגבורה. מפי לו שנאמר מה הסגנון לנו לאמרמספר אליהם  "ּדּבר ֲֵֵֵֶַֹ

יב) טז, "(שמות שמושי  ושאר אליך. שאומר הזה בסגנון אליהם דבר כלומר וידועותאמר, רבות  "

להזכירם . צורך  אין

ג נמצא תמורה מן אמר אל"שגזרת  [אות ] בלי  ""כ למזּמה ף, ימרּו קלט,"אׁשר (תהלים ְְֲִִֶָֹ

"כ) בנפעל מעוטות  ובמקומות בקל . הרוב  על היֹוםוהא ּיאמר יד)"אׁשר כב, "(בראשית וּיאמר, ֲֵֵֵֵֶַַַָָ

יריח ֹו ב)"למל ב, "(יהושע ובהתפעל און. ּפעלי  ּכל ד)"יתאּמר ּו צד, אומר(תהלים בעלי  שנעשו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ

מן שמתרחק המצטער היפך  שבלבו. לשמחה סימן ושב , עובר לכל דברים שמרבה ודברים 

" ובהפעיל הּיֹוםהחברה. האמיר ויהוה הּיֹום... האמר ּת יהוה יח)"את יז- כו, אתה (דברים כלומר  ְְֱֱִֶֶֶַַַָ

סיבב והאלהים  בדרכיו, ותלך בו תדבק אשר אלהיך שהוא  לומר יכול שיהיה לאלהים סבבת

עליון ושתהיה לך , גדול שבח  שהוא מצותיו ושומר סגולתו, עם  שתהיה לומר  יכול שתהיה ַלך

הגוים . כל על 

" כמו להרגישו, כדי דבר  באיזה הידים התפסת  שהוא משוש, ללשון הונח  ַאּוליפעל.

אבי יב)"ימּׁשני  כז, לבן"(בראשית לד)"וימ ּׁשׁש לא, ּכלי"(בראשית ּכל את  מּׁשׁשּת לז)"ּכי שם, (שם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבאפלה " הע ּור ימּׁשׁש כט)"ּכאׁשר  כח, רוצה (דברים כאילו פשוטות  בזרועות ההליכה כלומר ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָ

אם להרגיש לפניו, זרועותיו תמיד שמשלח באפלה ההולך  וכדרך הסומא, כדרך  דבר, למשש

" שאמר מה כן ואין בפניו. עומד אֹורדבר ולא  חׁש כה)"ימ ׁשׁשּו יב, פעל-עומד ,(איוב שהוא ְְְֶַֹֹ

" וכן אור. ירגישו ולא חשך שירגישו ימיׁשּוןוהיינו ולא  ז)"ידיהם קטו, מרגישים .(תהלים שאין ְְְִֵֶֹ

חז  ""ובלשון המקרה שם  הפועל מזה עשו ""ממש ל כמו ממש , בו שיש ב)"דבר יג, ,(נדרים

האיסור" תמב)"ממשות סי׳ או״ח טור על יוסף, לממש (בית ושאפשר תפיסה בו שיש דבר דהיינו ,

" שם-התאר  וכן  תופסו. שהשכל במחשבה, או בחושים  או בידים ""נמוש אותו משילכו ,

למשנהו .585. זה אדם בין מלים החלפת 

אומרת ".586. "זאת בלועזית:
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מ״א)"הנמושות פ״ח העור(פאה, ימשש כאשר בלכתם שמשמשין הראות  חלושי זקנים דהיינו

" פירוש או במהירות. לילך יכולין  היטבנמושותואין  לחפש שצריכין לוקטים, אחר  לוקטים  "

" וכענין  [=אחרים]. לוקטים שקדמום  לבןאחר לד)"וימ ׁשׁש לא, "(בראשית בין  וההבדל "משש . ְֵַַָָ

"גשש "ל שרש עיין  ."גש "

" מש"" שם ""אמש , נקרא הגסה החשכה והוא הלילה. חשכת להוראת עלאמש , "

ביד למשש צריך ההוא בזמן שההולך  "שם  כמו יכשל, שלא ּומׁשאה יו ׁשֹואה ג)"אמׁש ל, ,(איוב ְֶֶָָֹ

"חׁש כא)"וימׁש י, "(שמות שם מורה וזהו עבה. חשכה ובהנחה אמש דהיינו ראשונה. בהנחה " ְֵֶָֹ

" יאמר שעברה הלילה על ומדבר ביום  שהעומד שעברה, הלילה על מורה הוא ,"אמש שניה

" כמו שעברה, החשכה אבידהיינו את  אמׁש לד)"ׁשכב ּתי  יט, לאמר"(בראשית אלי  אמר "אמ ׁש ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

כט) לא, אמ ׁש"(בראשית מב)"וּיֹוכח שם, "(שם לשון יפול באמת אבל  החשכה אמש . על גם  " ֶַַָ

" כשאומר במאמר  שישמש עבר שמלשון אלא אמ ׁשהעתידה, ""ׁשכב ּתי  אמר, ""אמׁש ויֹוכח, ְִֶֶֶֶַַַַָָ

ג"אמ ׁש ומובן שעברה. לילה על שהכוונה ממילא מבינים  אנו הלילה ", על  שכוונתו ממילא  כ ֶָ

" בשם שישמש וכענין בו. שעומד ביום  הדבוקה "לילה הסמוכה יאמר עלהלילה " סתם "

" כמו שעברה. הּלילה הלילה  אלי ּבא ּו ה)"אׁשר  יט, ג(בראשית יאמר העתידה הלילה ועל כ". ְֲֵֶֶַָָָ

"הלילה " כמו הּלילה " ּגם יין  לד)"נ ׁשקּנּו שם בין(שם הסמוכה הלילה אל הכוונה ובשתיהם  . ְְִֶַַַַַָ

" וכן לשעבר. בין לּבקרלהבא נכֹון ב)"והיה לד, "(שמות ּבקר, עד  מּמנ ּו תֹותיר ּו כב,"לא (ויקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ

האשכנזי ל) יאמר וכן  הסמוך. בקר  דהיינו אבנד), דעס מארגן, דעס נאכטס, על(דעס וכוונתו

" פעל אמנם מלאחריו. בין  מלפניו בין  הסמוכין , והערב הבקר, ההסרה מש הלילה, על המורה "

" האהלכמו מּתֹו ימי ׁש יא)"לא לג, "(שמות המשיכה על והמורה רּבים, מּמים  (שמו״ב"ימׁשני ְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ

יז) "כב, ושם ""משי, משי, ""בגדי  משרש אינם ממש , ה[אות ] אין  כי שרשית ,"" בהם ם 

" בשרש ."שה ומבוארים 

" כמו שם-התאר לפעמים  והוא החיים . הפסק שהוא המיתה על מורה ְֵַוהמתפעל.

ל ֹו לד)"יהיה כא, "(שמות מת ֹו, ּפני  ג)"מעל  כג, "(בראשית ,מת יא)"קבֹור שם, פעל ,(שם ולפעמים . ְְְִֵֵֵֵֶֶַ

" כמו עבר פעל מתאם  אחיו לח)"ּכי מב, "(בראשית רחל, עלי ז)"מתה מח, עתיד(שם פעל או , ִִֵֵֵַָָָָ

מת" אנכי  כא)"הנה מח, "(בראשית ההּוא, האיׁש יב)"ּומת  יז, "(דברים אנכי, מתה אין  (בראשית"ואם  ְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹ

א) "ל, המופשט ושם -התאר ""מות. והמות, יט)"החיים  ל, "(דברים הפעל ותאר ""תמותה . הֹותר, ְִֵֶַַַָ

תמּותה  יא)"ּבני עט, תמּותה "(תהלים ּבני כא)"לפּתח קב, "(שם ומן "מת. שם ו מתי" כמו מתים"" " ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ

מסּפר" מתי  ל)"ואני  לד, מתם"(בראשית עיר  ּכל  את לד)"וּנחרם ב, מסּפר"(דברים מתי  "ונׁשארּתם  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

כז) ד, מעט"(שם ּבמתי  ׁשם ה)"וּיגר כו, גדולים(שם ונקבות זכרים כולל כולם , אדם לבני  כנוי  ְְִֵַָָָָ

הגרמים או הנבדלים הׂשכלים היפך למות , עלולים שהם שם על מתים יקראו ְְִִִוקטנים.

באיש. שקיימים "587השמימיים  חולשה.אנשיםוכענין לשון  אנוש, מן  "

מתקיים587. עצמו שהפרט דברים ויש  ומתים. חולפים שבהם  שהפרטים  למרות  כמין, המתקיימים  דברים יש
שבו . פרטי באיש חלופה, ללא 
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" "מתמגזרת  מלת  ""מתי" כמו לבוא, העתיד  הזמן נקודת על  שאלה שהוא אבוא, מתי ַַָָָֹ

אלהים פני  ג)"ואראה מב, "(תהלים ,ל אעּתיר  ה)"למתי ח, "(שמות למ ֹוקׁש, לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ז) י, "(שמות כי "מתי. כמלת תי . מה- מן מורכבת מלה "מדוע" מלת כי דוע. מה- מן  מלשוןתי" "

יד)"מיםהתיּו" כא, לאכלה "(ישעיה ט)"התיּו יב, "(ירמיה במלת  וירצה וביאה. אתיה מה "מתילשון , ְְִֵֵָָָָָ

" מלת נמצא לא  שלפיכך הבא. הזמן דהיינו בזמן , "מתייבוא  לומר שעבר הזמן  על היה " ,"מתי 

בא" ""מתי להבא על  אם כי זה , יהיה מתי  ""עד אבוא, ב"מתי שהנרצה הזמן ."מתי". יביא מה ,

RQ

נו "ן אות

ותחנונים רצוי  בלשון לדבר הרוצה הדבור . קושי לרכך משמשת  וכניעה תחנונית מלה

" מלת בלשונו יכניס רעהו, אל איש ידבר  כאשר נראה יהיה פעמיםנאשלא או אחת פעם אם  "

ע ומראה המאמר. חומר כפי  ורוב"ושלש מקבל-הדבור. רצון  מפני רצונו וביטול  הכנעה כן י 

" עצמו.נאשמושי לטובת  או לטובתו אם זולתו, שיעשה דבר לצוות  כשצריך הצווי בלשונות "

" מלת צויו בסגנון  יכניס אז שלטון , מלך  כדבר ידבר שלא מחייב  הראוי  או כמו "נאוהנמוס ,

הצאן" אל נא ט)"ל כז, "(בראשית העם, ּבאזני נא ב)"דּבר  יא, ז (שמות אמרם ענין  והוא  (ברכותל". ְְֵֵֶֶַַָָָָָֹ

א) בקשה "ט, לשון אלא נא  ""אין  מלת  לומר רצה בקשה נא. ללשון צווי  לשון  מהפכת  "

" מלת  חסרה שאילו וענאותחנונים . ומושל. שר כמצות  גמור  צווי המאמר היה """ מלת  "נאי 

לטובת שהוא  דבר איזה בעצמו לעשות  המדבר  שכוונת  במקום ואפילו ופיוס. לתחנה נהפך

רצונו. נגד אינו אם או בכך , רוצה זולתו אם ארץ דרך  מצד  ושואל זולתו, לטובת  או עצמו

בלשון יאמר זולתו על השמועה תכבד שלא כשרוצה בעלמא, דברים  וספור בהגדה ואפילו

""נא" כמו אדני. אל לדּבר הֹואל ּתי  נא כז)"הּנה יח, ספור(בראשית אם  כי  דבר בקשת כאן שאין , ְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

" ׁשמה בעלמא. נא אמלטה וכו' קרֹובה הזאת העיר  נא כ)"הנה יט, מן(שם הראשון  שחלק . ְְִִִֵַָָָָָָָָֹ

" עצמו. ולטובת בעצמו, מעשה עשית  השני  וחלק ספור, רק וכו'המאמר בנֹות  ׁשּתי לי  נא הנה ְִִֵֵַָָ

אליכם אתהן נא ח)"א ֹוציאה יט, ע(שם עשיה השני  וחלק ספור, ראשון  חלקה לטובת", עצמו י  ְֲִֵֶֶֶָָָ

כמתפאר נראה יהיה ושלא משובח מעשה לעשות  כשרוצה עצמו עם  המדבר  וכן זולתו.

" בלשון יאמר וקשה, גדול דבר בעצמו שהמעשה או ההוא , המעשה בעשית כמו "נאומתגאה . ַ

לכל-עּמֹו" יד)"נגדה-ּנא  קטז, "(תהלים כלנאשבזולת  נגד נדריו שיׁשלם  לומר הרוח  גסות היה " ְְֵֶַַָָָ

וע ""העם; "נאי וכן רוחו. כניעת הראה פני-אי ׁש" א ּׂשא כא)"אל-נא לב, גדול(איוב דבר  שהוא ְִֵֶַָָ

" אמר לפיכך איש, פני  לשאת שלא ורצוי"נאונעלה ּתחנה של מאמר  לפתיחת  וכשישומש .ְִָ

אל ה[אות] בתוספת בא ""הוא ""אנאף  הזה , העם  חטא לא)"אנא לב, "(שמות לפ ׁשע, נא ׂשא אנא ְֶֶַַָָָָָָָָָָ

אבי אלהי  יז)"עבדי נ, "(בראשית כמו הדבור מקבל של שמו שיזכיר או ל ּה. נא רפא נא "אל  ְְֱִֵֵֵַָָָָָֹ

יג) יב, "(במדבר שיאמר שניהם יאמר ולפעמים  "אנא. כמו השם , יזכיר גם  הֹוׁשיעה " יהוה ִָָָאנא

כה)"נא קיח, ה (תהלים וב[אות] אל", במקום  ""א  עבדף אני ּכי יהוה טז)"אנה קטז, .(תהלים ְֲִִֶַָָָ
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 כמו בדבר. המבוקש התכלית  ואל הפועל אל מלצאת  והעיכוב  המחאה על מורה פעל.

את ּה" אביה הניא ו)"ואם  ל, הש (במדבר בלשון שנקרא  מה ."" הכתובמחאה ס בלשון  נקרא " ְִִִֵָָָֹ

""הנאה " שרש עיין ""מח, שפעל לומר וקרוב  "הנאה . ממלת  מושאל כפעלנא" במקורו, שקדם  "

ההרה " לעל ֹות מא)"וּתהינּו א, "(דברים מלשון ""הן, שאמרתם ""הן, שמלת ממה כי  מרפה נא. " ֲִַַָָָָ

ג שהוא המחאה לפעל  הושאל וגבורתו, בתוקפו יצא שלא הדבור קושי  את ביטול"ומחליש כ

כדרכו, ההולך  כענין השלמה. אל מלבוא הפסק בו ועשות בתוקפו, ההולך הלּו-המעשה ִורפוי 

" ענין הוא  הלוכו, ומעכב הצד מן  לו בא ""הנאה ושני כמו י ׂשראל. ּבני לב את  תניא ּון "ולּמה ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

לב, כוונתם .ז)(במדבר חוזק לרפות הפסק עושים ואתם הארץ, אל לעבור ההולך לבם ַַָשהי ׁשרת 

" את-ּתנּואתיוכן לד)"וידע ּתם יד, הטובה (שם כוונתי  את  שהניאותם  מה מרגישים תהיו כלומר ְְִִֶֶַָ

" מלת כי  מיד. לארץ  ב(אקוזאטיף)"תנואתילהכניסכם  השם  אל שם  ,"" אמר כאילו וידעתםה

אותי הניאכם  אהבתי ,"את שנאתי, תמורתי , כמו הכנוי , עם המקרה שמות  שאר כענין .

" וכן  הנפעל. על  גם הפועל על גם  ימצאשנאמרו עלי ּתנּואֹות  י)"הן  לג, שממציא(איוב כלומר ְְִֵַָָ

" הפועל. אל מלצאת הטוב  רצוני  את המניאים ענינים  בי היות עּמיםעלי  מחׁשב ֹות "הניא ְְִִֵַַ

י) לג, אל(תהלים [אות ] ובחסרון ההשלמה. אל  מלבוא מחשבתם  הי ׁשרת ""שמעכב  אל-יניף, ִַַַָָ

ּברע ֹותיהם ּותפּלתי  ּכי-עֹוד  ה)"ראׁשי  קמא, "(תהלים מלת ""כי. לשון ""אי, כמו למלחמה , תצא "ּכי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

א) כ, "(דברים ומלת ""עוד. כמו רבוי-ענין  לשון עֹוד, י ׂשים  על-איׁש לא כג)"ּכי לד, ורצה (איוב ִִִַָֹ

יהיה  לא  שיהיה, כמו מרובה יהיה אדם, של דעתו המבטל וביטול, ערעור  של  דבר  שום  לומר

וי [אות ] כי רעותיהם . על בתפילה עוסק שאני  בשעה דעתי להניא ""מספיק איננה "ּותפלתיו , ְִִָ

וא"וי אם כי  התנאי, תשובת  לא  גם החבור , ואני"ו שימצאני  דהיינו העסק. בשעת המציאות  ו

" כמו בתפילה, הגֹולה עסוק בתֹו א)"ואני  א, ומלשון(יחזקאל בגולה. שהייתי  בשעה דהיינו ְֲִַַָ

"תנואה " שם  ""נא" כמו צרכו כל מבושל שאינו תבשיל  על המורה נא, מּמּנּו (שמות"אל -ּתאכלּו ְִֶַָֹ

ט) שכבריב, דבר  כל  בשולו. גמר  קודם האש מן שהעבירוהו נגמר, מלהיות  אותו שהניאו דהיינו

" לשון עליו יפול מעשה, שאר או בשול  יהיה הגמר , אל מלבוא ונפסק ."תנואה התחיל

כל עדיין נתבשל ולא להתבשל שהתחיל  שכל לגמרי . בשולו שנגמר פרי על הונח שם ,

" פירות  אצל יקרא ""בכורצרכו כמו קיץ, בטרם  ד)"ּכבּכּורה כח, "(ישעיה ענבים, בּכּורי "ימי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

כ) יג, "(במדבר יקרא  הפרי בשול וכשנגמר להתבשל. מתחילים  שהענבים  בזמן  דהיינו ולא"נב, .

" שיהיה לא  אם  העצם  שם ממנו אכל ֹונמצא נבזה יב)"וניבֹו א, מה (מלאכי כל לומר ורצה שם . ְְְִִֶָ

נגמרו  שלא פירות  יותר שמחבב נבזה, מאכל  אצלו הוא צרכו כל מבושל פרי עליו שמביאים

" כמו עמרבשולן "מנחת  הנקרא בכורים" נתבשלו.מנחת שלא  מׂשע ֹורים  אותו שמביאים "ְִ

תאנה  כשרואה רק לגמרי הפירות שיתבשלו עד ממתין  שאינו לכהן, שמביאין  בכורים  וכענין 

שביכר רמון  א)שביכרה, ג, אע(בכורים אבל", לכהן . אותם מביא היטב , נתבשלו לא  שעדיין פ

" יקרא המקרה שם דרך  ""תנובה על כשם ""תבואה , הלשון - בזה הרוב  על ובא ּתנ ּובת. ְַַֹֹוּיאכל 

יג)"ׂשדי לב, "(דברים השדה על היטב שמתבשל  מה הּטֹובה דהיינו ּתנ ּובתי יא)"ואת ט, ,(שופטים ְְִֶַָָָָ

ּתנּובה " תבל פני ו)"ּומלא ּו כז, "(ישעיה ׂשדי, מ ּתנּובת מד ּקרים  יזב ּו ט)"ׁשהם ד, מלת(איכה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹֻֻ

"שהם" אמר לפיכך בתחלה, שהזכיר  חרב  חללי  על מוסב רעב ,"שהם" חללי  על  שב  ואילו .
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" לומר  צריך היה באחרונה, זבים"שאלה שהזכיר היו המדוקרים חרב  שחללי  הכתוב  ושיעור .

כחללי צער חיי  להם היה ולא בחייהם, ממנו שנהנו השדה מתנובת  העסיס את פנים  כל על 

שמתו. קודם  ברעב  מצטערים  שהיו רעב ,

"לב ּתׁשית ּו אל ּכי-ינ ּוב יא)"חיל  סב, ּבׂשיבה "(תהלים ינּוב ּון טו)"ע ֹוד צב, (תהלים ְְִִִֵֵַַָָָ

ּבתלֹות" ינֹובב יז)"ותירֹוׁש ט, שע(זכריה בתוליהן, גומר בתולות"פירוש נעשות התירוש י  ְְְִֵֻ

" ההשאלה צד ועל חכמה שלמות . ינּוב צ ּדיק לא)"ּפי י, פיו (משלי של ּפרי ֹו החכמה פשוטו לפי ְְִִִַָָָ

צ אעשל הוא המליצה ולפי  אפילו "דיק. הצדיק, שידבר בזולת אף מציאות לה יש שהחכמה פ

מפי כשתצא  אבל מבושל. כפרי צרכה כל ונגמרת מבושלת תצא צדיק של מפיו כשתצא  הכי

אע ""הכסיל מזה והשם  בשולו. נגמר שלא  כפרי  וריח, טעם  בה אין  חכמה דבר שהיא  ,"ניבפ

ׂשפתים" ניב יט)"ּבֹורא  נז, כפרי(ישעיה גמורים  ולעשותם  דבריו לכלכל יכול  שהאדם מה דהיינו ְִִֵָָ

משלחת בהם  אין  זה כל ועם ויודעי -לשון, מחוכמים חכמים  אדם בני  שיש להציע588מבושלת.

להם שאין  או לדבריהם , נאה סדר לתת ידעו לא כי  היטב; מקובלים  ושיהיו כראוי דבריהם 

אע נאה ומליצה לשון שגירת  להם  שיש אדם  בני שוב ויש כראוי . דבור חכמים"חתוך שאינם פ 

" וזהו ומקובל נאה סדר בדבריהם  יש כך, שפתיםכל תנובת"ניב כפשוטו שפתים  ניב  או .

הפשוט . דבור  דהיינו שפתים

" שרש מבואר נביאות , ."באלשון 

" שרש עיין  חלוליות , ."בבלשון 

" בשרש נתבאר נגה ""גאלשון שרש עיין  נגינה, לשון שהוא ומה ."יג.

" בשרש מבואר ונאד. נדן, תנודה, נידה, נדוד, ."דדלשון

" כמו שנתרחק, דבר אחר המחשבה ורדיפת השתוקקת  מין  על מורה ּכל -ּביתפעל . ִֵַָָוּיּנהּו

ה' אחרי ב)"י ׂשראל ז, מהם(שמו״א ונתרחק הקורבה שנתבטל אחר בו להדבק משתוקקים  שהיו ְֲִֵֵַָ

" וכן  רעתם . ּבהםמפני נּה יא)"ולא  ז, ממנו.(יחזקאל ונתרחק שנפסד למה משתוקק מהם שאין ְֶַָֹֹ

" "נהיוהשם משקל על שבי" כלי, ""בכי, ונהי. בכי  ט)"אׂשא ט, "(ירמיה נהי, עלינ ּו (ירמיה"ותּׂשנה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

יז) תמרּורים"ט, ּבכי יד)"נהי  לא, שנתרחק,(שם לדבר משתוקק כשהיה יאוש, של  יללה מין  והוא ְְְִִִַ

אח לו והוא"ונתברר עצומה יללה בקול מפליג הוא אז הריחוק; תכלית  ההוא הדבר שנתרחק כ

" ."נהינקרא

" ""נוה או בין וההבדל דירה. או מדור לשם נרדף  שם  למדור, כמו "נוה "" יש בדירה כי ,

הוא שבדירה המועיל  הערב. ותכלית המועיל, תכלית תכליות , מיני  שני  דבר כל בשאר ֵֶָשיש

ועליות החדרים  מן די  בו שיש בו, המבוקש התשמיש צורך  לכל ומספיק רחב-ידים  שיהיה

יכולת .588.
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" שם  הונח זה ועל הצורך. כפי  "מדורומרתפות בשרש כמבואר וחפשיות  דרור מלשון  ."דר"

התורפה  במקום  מונחת  מהודר באופן בנויה שתהיה שבדירה יפה 589והערבות הבטה לה ויש

" שם הונח הבחינה זאת על והנאה. תענוג בהם שיש מדברים וכדומה "נוה לחוץ, כמו אלי" ִֵֶזה

ב)"ואנוהּו טו, "(שמות נאה, בדירה קדׁששאביאנו יג)"אל-נוה שם "(שם, ,נו כד)"ּופקדּת ה, .(איוב ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

בתי ""והתאר הנקבה, יג)"ּונות -ּביתו סח, "(תהלים והנפרד  והּמע ּנגה . ב)"הּנוה ו, כלומר(ירמיה , ְְְִַַַַָָָָֻ

ג יקרא ותענוג, נחת  דירת  של הבחינה ובזאת נאה. בדירה דרה מקום"שהיתה או הצאן  דיר כ

" בעלי-חיים שאר ""נוה מנוחת  כמו הּנוה , מן ח)"לקחּתי ז, "(שמו״ב תּנים, נוה (ישעיה"והיתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

יג) "לד, צאן, י)"לנוה סה, "(שם גמּלים, ה)"לנוה כה, למשכן(יחזקאל המיוחדת  הדירה והוא ְְְִִִֵֵַֹ

" וגזרת לׁשבת . עונג שם  להם שיש "נוה הבעלי-חיים מן עלנה " המורה באורו, שקדם " ֶֶָ

שם . רגיל  ושהוא מנוחתו במקום  להשאר חפצו בעל-חי שכל ממנו. שנתרחק למה  ְַהשתוקקות 

ואין חזר. שלא זמן כל  ומצטער לשם , לחזור ומשתוקק נוהה הוא הצורך בעת  משם  וכשיפרש

" הענין הרֹועיםמזה ז)"נאֹות  א, "(עמוס דׁשא, ב)"ּבנא ֹות כג, "(תהלים יעקב, ב)"נאֹות  ב, כי(איכה , ְְְֲִִֶֶַָֹ

"נאות" מלשון ""אוה " בשרש ומבואר ."או ,

" בשרש נתבאר הזאה, ."זה לשון

 שפסק אם  תנועה, שאינו דבר התנועה. היפך  שהוא  המנוחה, על הוראתו פעל.

" נקרא  מעיקרו, בתנועה בא שלא או ""נחמהתנועע  כמו לשון -קל לו ויש גבּול. ּבכל ְְַַָָוינח

יד)"מצרים י, הׁשביעי"(שמות ּבי ֹום יא)"וינח כ, "(שמות כמו ולשון -ּכבד ,וחמֹור ׁשֹור ינ ּוח "למען ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

יב) כג, "(שמות הרׁשע. ׁשבט  ינ ּוח ג)"לא קכה, והיוצא(תהלים עומדים. [=פעלים ] ושניהם ,590 ֵֶֶַַָָֹ

" אצל ּהבלשון-הקל ּבגדֹו טז)"וּתּנח  לט, "(בראשית במנוחה. אותו שעזבה מ ׁשה והיינו וּיּנח ְְִֶֶַַַַַַָֹ

כב)"את-הּמּטֹות יז, והיוצא(במדבר מלהתנועע . אותו "591שהשכיב  הכבד עדמן  אֹותֹו וּיּניחּו ִֶַַַַַ

כד)"הּבקר טז, "(שמות ּבקר, עד  מּמנּו י ּניח ּו טו)"לא ז, "(ויקרא במנוחה. עזיבה יניחדהיינו וכא ׁשר ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

יא)"יד ֹו יז, ּבּמׁשמר"(שמות אֹות ֹו לד)"וּיּניחּו טו, ב[אות](במדבר וכן מהתנועע . שהפסיקוהו דהיינו ְִִַַַָָ

""ה  כמו בלשון-קל לפעמים בא הפעיל מ ֹועדא ּבאהל יט)"והּנחּתם יז, ּבׁשערי"(במדבר "והּנח ּת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

כח) יד, "(דברים הּנח-ל ֹו, יז)"אפרים ד, "(הושע בלשון -כבד ולפעמים .ל והנח ֹותי  ילכּו (שמות"ּפני  ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

יד) ּלי"לג, י)"הּניחה לב, "(שמות למחנה , מחּוץ  ט)"והּניח יט, "(במדבר הפועל  ושם  ,"מנוח. ְֲִִִִִֶַַַַָ

מנֹוח" הּיֹונה ט)"ולא-מצאה ח, "(בראשית לנוח. שתוכל  מקום  מנֹוחדהיינו א)"אב ּקׁש-ל ג, ,(רות ְְֲֶַַַַָָָָָָֹ

הארֹון" טז)"מ ּמנֹוח ו, "(דהי״א המקרה ושמות  ו מנוחה . ""נחת"" טֹוב, ּכי  מנ ּוחה (בראשית"וירא ְְְִִַַַָָָ

טו) "מט, מנּוחה , להם לג)"לת ּור י, "(במדבר נחת, כף ו)"מלא ד, "(קהלת מּזה , לזה ה)"נחת  ו, (שם ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נ ׁשמעים" ּבנחת חכמים  יז)"ּדברי  ט, "(קהלת ּתּוׁשע ּון, ונחת  טו)"ּבׁשּובה ל, .(ישעיה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

השטר "589. "תרף כמו  ויסוד" "עיקר  למושג  כיון ושמא  עיון. צריך זו למלה המחבר הרב של (גיטיןשימושו 
ב ) .כא,

פעל-יוצא .590.

פעל-יוצא .591.
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" למנוחה בין "נחת"" בין כמו לבינה " הרצוףמנוחה "592."תבונה "" המקרה שם "

ו  אחת ; בבת מצטיירת  שהיא  מה כפי  מנוחה מנוחה נחת"דהיינו דהיינו המתלקט, המקרה שם  "

" יד . על יד על באה שהיא מה למנּוחתכפי  יהוה ח)"קּומה קלב, ואמר(תהלים מנוחה. מלשון  ְִֶָָ

" לנּוחשוב  אלהים  יהוה מא)"קּומה ו, "(דהי״ב של  המקרה ושם  נחת. מלשון  "מנוחה והוא ְֱִֶָֹ

" פעל-יוצא ""הנחה כשהוא  ע ׂשה , לּמדינֹות  יח)"והנחה ב, "(אסתר מן המושאל והשם  "נחת. ְֲִַַָָָָ

""ניחוח" ניחֹוח, ט)"ריח א, המנחות(ויקרא הקרבנות , מן היוצא הקטור ריח על ביחוד הונח , ִֵַַ

ב מזבח-השם על הקרבים ""והנסכים ענין  ואין שאניחוחה. טוב , ריח ביותר"" לומר לו היה כ

" הסמים  קטורת ניחוחאצל ענין"ריח  אבל כלל. הסמים  קטרת  אצל השם זה נמצא ולא ,

והואניחוח" לבריות. הבלתי -טובה רצוניית  תנועה מאיזה והשקטתו עליון דעת הנחת היינו "

בעבודת לא גם  השם ; עבודות בשאר לא  המזבח בעבודת רק יצדק לא מאד, וסתום נעלם ענין 

מה הדיוט לניחוח . לו שיהיה הדיוט של עבודה בשום לומר  צודק שאינו גבוה. בעבודת  אם כי

" בשם  כן ג"מנחה שאין  שהוא  עבודת", על כן כמו שנופל והשקטתו, הדעת מנוחת מלשון  כ

" שכתוב כמו גבוה, עבודת על כמו אחיו הדיוט לע ׂשו יד)"מנחה לב, "(בראשית לאי ׁש, והֹוריד ּו ְְְִִִִֵָָָָ

יא)"מנחה  מג, "(שם הזכיר לא עצמה במנחה ואפילו ניחוח. ממנה ריח הנקטר בחלק אם  כי " ְִָ

" כמו ניחוחלגבוה, ריח  אּׁשה הּמזּבחה את -אזּכרת ּה הּכהן  ב)"והקטיר ב, הקומץ(ויקרא דהיינו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

" אינה עצמה המנחה אבל  ."ניחוחהנקטר,

" גמנחה בשביל"" אם ענינים . משני אחד בה והמבוקש הדעת, והנחת  מנוחה מלשון  כ

ואם לתנועה. ממנוחה יעתק שלא דהיינו מעיקרו, מנוחה והוא במנוחה המקבל דעת  שישאר 

שמביאים הדורון הוא  הראשון  מענין בתנועה. שהוא  אחר למנוחה, המקבל דעת שישוב ָבשביל

" כענין לעבדם  והחפץ  הלב  נדיבת  בזה להם שמראין מנחה לגדולים  לאי ׁש מג,"והֹורידּו (בראשית ְְִִִֵֶָָ

"יא) מֹואב, מל לעגלֹון  טו)"מנחה ג, "(שופטים מנחה , לֹו כז)"ולא-הביאּו י, השני(שמו״א ומענין  . ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ

" כענין  ורוגזו זעפו להשקיט כדי אליו אשם להשיב שוחד, לשם שנותנין  פניו המתנה ְֲַָָָאכּפרה

כא)"ּבּמנחה  לב, הן(בראשית חיים בעלי  הן  קרבנות -השם , כל יקראו הבחינות אלה שתי ולשם . ְִַָ

" השם בשתוף ""מנחה צמחים , כמו .מנחת יג)"וכל-קרּבן  ב, גם(ויקרא הבעלי -חיים , שכלל  ְְְְִַָָָ

צמחים . של המנחות 

 נדבה מנחת  השלמים, העולה, כגון במנוחה עליון כח להשאיר דורון  לשם הבאים  מהם

כגון המנוחה אל עליון כח  ולהביא להשקיט  הבאים  ומהם הצמחים ; מן  הבאין  הצבור ומנחת 

שנקרא  אלא קנאות. ומנחת חוטא מנחת  האשם, הצמחים(מן)החטאת , מן שמביאין  ִ[מה]

שוה,מנחה " שהבעל-חיים מה שוה קמח מעט שאין  ערכה. וקטנות מיעוטה שם  על בפרטות , "

" תקרא ׁשוי ּה מיעוט דרךמנחה ולפי  שאין  ושחד . מתנה לשם לא ולכבוד , לדורון הבאה סתם  " ְָָ

הלב וחפץ  כניעה להראות  כבוד לשם מועטת מתנה ליתן הדרך  אך כזו, מועטת מתנה ליתן

אע אדמתו, מפרי  למלך דורון ההדיוט  שמביא  כדי"כענין והוא  לו, צריך  המלך  שאין שיודע  פ 

.592.99 עמ' "בן" שרש עיין
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" אמרו ענין והוא המלך . אל וכניעתו חבתו ואל-קיןלהראות ואל -מנחתֹו אל -הבל ה' ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָוּיׁשע 

ׁשעה  לא  ד-ה)"ואל-מנחתֹו ד, "(בראשית לומר מספיק שהיה לשון, כפל לכאורה ה'שהוא וישע  ְְִֶָָָֹ

שעה  לא קין  מנחת ואל  הבל , מנחת  וקין?אל הבל המקריבים  שם  הזכיר ולמה שהיו 593" אלא 

ומתנה  שחד לשם במנחתו נתכוון קין  מקריבין. של  כוונות מיני  שני וגם קרבנות, מיני שני  כאן 

ע עובדי השוטים היה "כדעת זה דעתו ולפי מתנות . ואוהב בעולות  אלהים שחפץ שחושבין ז,

הקפיד והוא בעלי-חיים , כגון יקר-הערך חשוב דבר להקריב מפרי594לו צמחים  רק הקריב ולא  ְַ

לפי והיה לשם. כניעתו להראות וכבוד  דורון לשם במנחתו שוב מתכוון  היה והבל האדמה.

ב השם  ואהבת  נדיבתו מגודל אך  הצמחים , מן  מועטת  מתנה אפילו מספיק זאת ה "כוונתו

" שבהם, המובחרים  מן שהביא אלא עוד ולא  חיים. בעלי ּומחלביהןהביא צאנֹו "מּבכֹורֹות  ְְִֵֵֶֶֹ

ד) ד, ב(בראשית השם  ששעה ואמר  עצמן, המקריבים  ׁשם  גם הכתוב  הזכיר לזה הבל". אל גם ה ֵ

שניהם , גם  יקר-הערך  שהיתה בבחינת מנחתו אל וגם השם, לכבוד כוונתו בבחינת עצמו

לא אף שוחד, לשם  כוונתו בבחינת  קין אל  שעה ולא לו. רצוים  היו הקרבן  וגם  הכוונה דהיינו

" בין וההבדל  וקמצנות . כילות  מצד שבאה הערך פחותה שהיתה "מנחה למנחתו ובין ,"שי"

" שרש ."שה עיין 

"נח"" שם "אנח, כמו אנחה, לשון בני -י ׂשראל" כג)"וּיאנח ּו ב, יגע ּתי"(שמות ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ג)"באנחתי מה, "(ירמיה נאנחים, ד)"ּכהניה א, בעל(איכה שמוציא דממה קול הוא האנחה . ְְֱֲִִֶֶַָָָֹ

"היסורין  מלשון  עוד הפנימיי. צערו ורגשת לבו זעף ולהקל להניח "מנוחה כדי פעל  "נחה "

" כמו הנהגה אמתלשון בדרך  מח)"הנחני כד, "(בראשית אלהים, נחם יז)"ולא יג, "(שמות לנח ֹותם, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

כא)"הדרך יג, "(שם העם, את  לד)"נחה לב, "(שם ינחנ ּו, יב)"ּבדד  לב, "(דברים צדק , במעגלי  "ינחני  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ג) כג, בדרך(תהלים שילך עליו; קשה הטלטול יהא שלא למתטלטל, מנוחה הספקת  לשון  כולם ,

" שאמר נחיה, ענין זהו לנוח. הכושר ובמקום הכושר  בשעת  וינוח נסעהישר ה' ּברית  ְֲִֵַַֹוארֹון

מנּוחה  להם לתּור ימים ׁשל ׁשת  ּדר לג)"לפניהם  י, "(במדבר היפך  ּבּמדּבר, יג)"וינעם לב, (שם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

" בין וההפרש הראויה. מנוחה וחסרון בדרך-עקש ונבוכים  כתועים הולכים  נהג ,שהיו נחה,

והוליך "נהל, שרש עיין ."הל"

" "נחמן  פעל מנחם" ה[אות ] בתוספת """ תנחומין , לשון אם ממע ׂשינ ּום . ינחמנּו "זה ְֲֲִֵֵֶַַ

כט) ה, "(בראשית יצחק , סז)"וּיּנחם כד, "(שם להתנחם, לה)"וימאן לז, כמו (שם חרטה ללשון ואם , ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

יהוה " ו)"וּיּנחם  ו, "(שם ע ׂשיתים, ּכי נחמּתי ז)"ּכי ו, "(שם העם, י ּנחם  יז)"ּפן  יג, "(שמות אדם, ּובן ְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

יט)"ויתנחם כג, וטלטולו.(במדבר תנועתו אחר  הדעת, והתישבות  מנוחה מלשון  הלשונות  ושני . ְְִֶָ

וע ורגש-מופלג . במהומה אדם של דעתו צער  של הראשונה בהמשך"שבהרגשה או רצוי  דברי י 

" ענין זהו למנוחתה. ותשוב דעתו תתישב מעשה נחםהזמן כל  בעשית וכן תנחומים , לשון  של "ַ

גם אליו. הרצון תנועת בזולת  מעשה לידי  לבוא אפשר  שאי המעשה אל  הרצון  תנועת צריך 

ומנחתו ".593. קין  ואל  ומנחתו הבל "אל 

קמץ.594. ַָכלומר
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שינוח שמיד העשיה. המׁשך  זמן  כל בתנועה תמיד הרצון  שיהיה צריך  המעשה עשית  ְֵֶַבשעת

ג שימשך"תפסק שצריך  פעמים, כמה הגרזן  שמגביה משל בדרך עצים החוטב כגון  העשיה. כ

יפסוק  שאם כולם . ההגבהות  בכל הרצון הגבהה 595תנועת  תתהוה לא שוב  הראשונה בהגבהה

באותה  הרצון שישאר  צריך  בקיומו רוצה שהוא כל המעשה, השלמת אחר הדבר וכך שניה.

התהוותו, אחר בו והחפץ  התהוותו, קודם בדבר החפץ כי  למעשה. קודם  בה שהיה התנועה

בגוף נעשה וההעתקה השנוי  רק לענין . מענין  נעתק ולא נשתנה שלא בעינו אחד רצון הוא

שהיה  מה בעצמו הוא הוא עצמו הרצון אבל עבר. או הוה להיות  עתיד מהיות שנעתק הדבר 

" יקרא המנוחה אל התנועה מן  זה לפי שיעתק מה וכל למעשה, ג"נחםקודם  לפיכך יפול". כ

" הפסקתנחםענין דהיינו העתיד על החרטה על בין המנוחה, אל התנועה מן רצון שנוי  שהוא  "

שנתהווה  החפץ תנועת הפסקת דהיינו לשעבר, החרטה על ובין הדבר, שיתהווה החפץ  תנועת 

" לעתיד  החרטה על  אמר שיתקיים . או העםהדבר  י ּנחם  יז)"ּפן  יג, מתנועת(שמות שינוחו דהיינו ִֵֶָָָ

" והלאה, משם  להלוך  לעמחפצם  הרעה על  יב)"והּנחם  לב, "(שם אׁשר, הרעה על יהוה וּיּנחם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

לעמ ֹו לע ׂשֹות  יד)"ּדּבר  לב, "(שם אמר  לשעבר החרטה ועל ּבארץ. האדם את  ע ׂשה ּכי יהוה "וּיּנחם ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ו) ו, את -ׁשאּול"(בראשית ּכי -המלכּתי יא)"נחמּתי טו, ונחם"(שמו״א יׁשּוב  יֹודע  יד)"מי  ב, דהיינו (יואל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

בהם . חפצו ויניח הרעים מעשיו על  יתחרט 

, ומתחרט רוצה ושוב שוב ; ומתחרט  שרוצה דהיינו הרצון, של התמידי  השתנות

" בלשון  נקרא רבות פעמים כך  ""מתנחםכשעושה ,להרג ל מב)"מתנחם  כז, פירושו:(בראשית ְְְְִֵֶַָ

ברצונו," ונח עוזב  ופעם  רוצה פעם בדעתו, שקול  הוא  אך  להרגך  במוחלט הסכים  שכבר לא

ז  לסכנה לך  שתברחומה טוב יותר שאע"ו? אבי ,". אבל ימי 'יקרבּו בפירוש אמר שע ׂשו ְְְִִֵֵֵֶָָפ 

אחי' יעקב  את מא)ואהרגה כז, היא(בראשית כך596, אמר שע ׂשו ליעקב להגיד רצתה לא ְֲֲִֵֶַַַָָָֹ

" מטעם להרגו וישכים  עשו על יעקב יעמוד  פן  יראה כי  להרגו במוסכם, השכם  להרגך "הבא ְָָ

ב) פה, רשאי(יומא יעקב  אין האופן  שבזה בדעתו, שקול עדיין גופו שעׂשו לו הגידה לפיכך  ,ֵָ

לברוח . רק להרגו,

.ידיעה שנוי מצד או ענין , שנוי מצד אם סיבות. משתי  מאחת נמשך רצון שנוי כל

משל בדרך עצמו. בפועל מתהווה הוא  ידיעה ושנוי  לפועל. חוץ המתהוה שנוי הוא ענין שנוי

שנוי זהו הלך. ולא ונמנע  בעבים , השמים נתקשרו כך ובתוך השדה פני  על לטייל לילך  הרוצה

וע לו שחוצה באויר אם כי  שנוי נעשה לא גופו שבפועל  לפועל. חוץ שינה "הענין  האויר שנוי י 

ג שיש "הפועל לו ונתוודע  פלוני  לשדה לטייל לילך  הרוצה אמנם  לשדה. מללכת  רצונו את  כ

רוצה  שהיה שבשדה גופו. בפועל  המתהווה שנוי  זהו הלך, ולא ונמנע  ועקרבים נחשים שם

ידע שלא דבר  ידיעת  בו שנתחדש שנוי-ידיעה, נעשה עצמו בפועל רק שנוי  נעשה לא בו לטייל

וע ג"מקודם. ׁשינה ההתחדשות  זאת ע"י הרצון ושנוי  רצונו. את שאין"כ מלבד חוציי שנוי י ִ

הרצון .595.

רבקה.596.
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לשון כל ענין  והוא החוציים . הענינים  שנוי  עם  הרצון להשוות חכמה דרך הוא  הנה גנות, בו

ו נחמה " בחרטה "" השם אצל  שנאמר """ כמו האדםה, את  ע ׂשה ּכי יהוה ו)"וּיּנחם ו, (בראשית ִִֵֶַָָָָָָ

ג נשתנה לרעה האדם  ענין שנשתנה לפי  ""כי וכן  כביכול . ברצונו בו החפץ  המלכ ּתיכ ּכי ְְְִִִִִַַנחמּתי

ׁשאּול יא)"את  טו, ג(שמו״א נשתנה שאול, שנשתנה שלפי מלכותו.", משיתקיים  ית' רצונו (ועלכ ֶָ

מקומו) כאן אין רצון, שנוי ית׳ לו ליחס צודק אופן עאיזה הרצון שנוי  אמנם  דבר". הוא ידיעה חדוש י 

הבורא על יפול לא השנוי  מין  ומזה ידיעתו. וחסרון  הפועל סכלות  על מעיד שהוא גנאי ֵשל

הרצון משנוי האופן  זה ועל ידע . שלא  ידיעה ית' בו ויתחדש בדבר שיסכל אפשר שאי  ית ',

" ויתנחםאמר ּובן-אדם  ויכ ּזב, אל אי ׁש יט)"לא כג, "(במדבר להּנחם, הּוא אדם לא (שמו״א"ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

כט) "טו, שאמר זה אין ושוב  ׁשאּול. את  המלכּתי ּכי "נחמּתי לאומרו סותר הּוא" אדם  לא ּכי  ְְְִִִִִִֶַַָָָֹ

""להנחם בין] וההבדל[ים ידיעה. לשנוי  רומז והשני  ענין, לשנוי  רומז שהראשון  נפש,. שבת, נח, ְִֵָ

""רגע שרש[ים ] עיין ו "פש , ."שב",

" בשרש מבואר הטיה ."טה לשון

" בשרש מבואר ממנו שיסתעף מה כל  עם הכאה ."כה לשון

" בשרש נתבאר ליאות  ."לאלשון

במעמד קצת  עדיין והוא בשינה עדיין  הוחזק שלא כל עראי, שינת  על  הנחתו פעל.

" יקרא ""נםהיקיצה כמו ייׁשן. ולא  ינּום  ד)"לא קכא, "(תהלים ,ׁשֹומר ינ ּום ג)"אל קכא, ,(שם ְְִֶַָָָֹֹ

ּתנּומה " ד)"לעפע ּפי  קלב, "(שם נּומה , ּתלּביׁש כא)"ּוקרעים כג, "(משלי בין וההבדל תרדמה . תנומה, ְְְְְִִַַַַָָָ

"ושינה  שרש עיין  ."שן"

" כמו השתעשעות מלשון  מנֹוןפעל. יהיה כא)"ואחרית ֹו כט, משקל](משלי [על שם-התאר ְְֲִִֶַָ

מכון" מרום , העבד"מקום, סוף ומעדנים, תפנוקים  במיני  מנעורים עבדו את  מפנק שאם  .

" והפעל, כבידה. מלאכה יסבול ולא בו שמשעשעים  כדבר דהיינו מנון , י ּנֹוןשיהיה ְִִֵֶֶלפני-ׁשמׁש

יז)"ׁשמ ֹו עב, ונגזר(תהלים נפעל. ומבנין השמש לעיני בפרסום  שמו בהזכרת  שישתעשעו דהיינו ְ

" שם  "ניןממנו כמו התינוק להוראת  ּולנכּדי" כג)"ּולניני כא, ּבעּמֹו"(בראשית ולא-נכד לֹו נין "לא ְְְְְִִִִֶֶֶַֹֹ

יט) יח, "(איוב כענין בו שמשתעשעים שם ׁשע ׁשּועיםעל ילד יט)(יר"אם  לא, .מיה ֲִִֶֶַ

מעט מעט הדבר  שמנסה החינוך  צד על  אם  נסיון , מיני  ב' ויש הנסיון. על מורה פעל .

אותו  מדּדה שבתחילה בהליכה. הילד את האשה שתחנך  כעין  בדבר, ויתרגל שיתחנך ְַָכדי 

ואח רגל. והנחת רגל ואח"בעקירת יחידי . שיעמוד לכותל סמוך  אותו מעמידה מעמדת"כ כ

ואח יחידי . החדר באמצע נסיון"אותו זהו אצלה. לבוא ותקראהו לנגדו זרועותיה פושטת כ

לו  שיתברר  כדי ובודקו הדבר את  שמנסה והבירור, המבחן צד על נסיון ויש החינוך. צד על 

את שמנסה או הולך, איך לידע  כשרוצה הסוס את  המנסה כעין  בדבר. שיש מה לאחרים  או

אע בו שיש מה שידעו כדי רבים בפני  הנסיון"התלמיד ממין תלמידו. כח  יודע כבר שהוא פ

" ענין החינוך צד  נּסהּועל  כה)"וׁשם  טו, "(שמות במצוות. לחנכו הילשהתחיל אנ ּסּנּו למען ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ

ד)"ּבתֹורתי טז, אתכם"(שם נ ּסֹות לבעב ּור טז)"ּכי כ, "(שם ,נּסֹות ּולמען  ע ּנֹות ח,"למען  (דברים ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָ
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"טז) רגל ּה, כף נּסתה לא נו)"אׁשר כח, "(שם לכך . הורגלה י ׂשראלשלא את  ּבם  (שופטים"לנ ּסֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ד) "ג, נּסיתי, לא ּכי  ּבאּלה ללכת  אּוכל  לט)"לא יז, "(שמו״א ,עבדי את נא יב)"נס א, וינּסם"(דניאל ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עׂשרה  יד)"ימים שם, שיש (שם מה לעצמו להראות  אם  ובחינה, הבדיקה צד על הנסיון  וממין  . ֲִָָָ

" אמר יהוה בדבר את  ּתנּסּון  ב)"מה יז, ּפעמים"(שמות ע ׂשר זה אֹותו כב)"וינּסּו יד, "(במדבר אנּסה , ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּגּזה  הּפעם  רק לט)"ּנא  ו, ּבחידֹות"(שופטים לנּסֹות ֹו א)"וּתב ֹוא י, בחכמה (מל״א נּסיתי  זה "ּכל ְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָֹ

כג) ז, "(קהלת כגון בדבר , יש מה לאחרים  להראות  ואם  את -אברהם. נ ּסה כב,"והאלהים  (בראשית ְְֱִִֶַָָָָֹ

הקבא) ""שהיה השמים . באלהי  אברהם  אמונת  עוצם  לפרסם רוצה אׁשרה הּגד ֹולֹות ְֲֶַַַהּמּסֹות 

עיני יט)"ראּו ז, ּבלבב"(דברים אׁשר  את לדעת   ב)"לנּסֹות ח, אחרים .(שם ידעו למען  דהיינו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

" מלת  לבעל-הבריותלדעתכי  הבריות597" אלהיכם598שידעו ה' מנּסה ּכי וכן, בלבבך. אשר ְִֶַאת

אֹוהבים הי ׁשכם  לדעת ד)"אתכם  יג, .(דברים ְְֲֲִִֶֶֶַַָ

ונ ּסני ב)"ה' כו, בין(תהלים וההבדל בנסיון. עומד  אהיה אם הבריות  יראו למען ְִֵַ

לבחינה " [=שהיה]"נסיון"" הדבר את ניסה כשכבר  וסופו. הנסיון  תכלית  היא  הבחינה כי  ,

אח לו ונתברר ""בספק, הבירור מציאת יקרא  דבר, של בירורו ""בחןכ  כמו ּתּבחנ ּו. "ּבזאת  ְִֵָֹ

טו) מב, "(בראשית אּתכם, האמת דבריכם טז)"וּיּבחנּו מב, אחר(שם הודאי  שיתוודע  דהיינו . ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

" אמר לזה בספק. הדבר ּבזאתשעכשיו נא י)"ּובחנּוני ג, ה',"שאע(מלאכי את  לנסות שאסור פ  ְִָָָֹ

רז  דרש ולפי לאור. ה' צדקת תצא  ידו שעל מעשה לעשות  דהיינו לבחנו, א)ל"מותר ט, (תענית

" לשון כאן בנסיוןגם השם  לנסות מותר שבצדקה שאמרו ה.""

"נס" לשון  "נסיון" ללשון  נס פעל הושאל תחלה ניסה " שתדע  צריך  זה ולהבין  ובריחה. "

" שבין לבריחה ההפרש ""ניסה "" כי והוא שפורש ניסה . בשעה דהיינו הבריחה, תחלת על  נופל  "

" יקרא קודם -לכל שהוא  הסכנה ו "נסממקום המקוםבריחה ". על  דהיינו הבריחה סוף על נופל "

" בריחה וכל לשם . לברוח לעצמו תחילה "ניסה שהכין שיפרוש מבלי שיברח  אפשר שאי  ,

" ניסה כל אין  אבל  הסכנה. שאפש "בריחה ממקום שהכין. בזולת  הסכנה ממקום ויפרש שינוס ר 

ממנה  לפרוש רק לו נשאר שלא  פתאום עליו באה כשהסכנה יברח, להיכן  שידע  או עצמו

" לשון המלחמה מן  בניסה נמצא לא  שלפיכך ימצא. באשר נופלבריחה למקום  שאין  כלל . "

ש  המלחמה "לומר  מן  ש ברח לומר  נופל אבל המלחמה "" מן  ""נס ועמֹורה . סדום מלך "וינסּו ְֲֶֶַָָֻ

י) יד, "(בראשית ,לפני ינ ּוסּו דרכים ז)"ּוּבׁשבעה כח, "(דברים ,מׂשנאי לה)"וינּוסּו י, "(במדבר ּוׁשנים, ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

רבבה  ל)"יניסּו לב, רק (דברים לו ואין יברח, להיכן לחשוב פנאי לו אין  המלחמה מפני  שהנס . ְִָָָָ

המוקדם , צד על משם לבעל599לפרוש הוכשר  האמתי, ההבדל  זה פי ועל שיהיה. למקום יהיה

" לשון  להשאיל הספק;ניסה הלשון על  ובא המבחן, פעל תחלת  שהנסיון  שכשם נסיון . מלשון  "

תחלת הניסה כך לעיל, כמבואר בסופו יהיה מה בספק הוא עדיין הדבר שמנסה שבשעה

הקב "ה.597.

כד .598. פרק ח"ג  נבוכים , מורה רמב "ם, מדברי זה ביאור קבל המחבר הרב 

ניסתו .599. את  להקדים
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בסופו. יהיה מה יודע  אינו עדיין  הסכנה ממקום  פרישתו שבשעת  הספק. על ובאה הבריחה

ממנה, שפירש הסכנה מן  גדולה אחרת  בסכנה שוב שיפול ואפשר והכנה סדר מבלי נס ָשהוא

ו  חמר. בבארות ונפלו המלחמה מן  ועמרה סדום מלך  שנסו הארי"כענין  מּפני איׁש ינּוס ְֲִִִֵֶַַָָּכא ׁשר

הדֹוב יט)"ּופגע ֹו ה, אעפ(עמוס מנסה שהוא אלא לו ", תעלה אולי הוודאית  הסכנה מן  לפרוש כ  ְַָ

א והרי תשמש "הצלה. הבריחה, לתכלית שהניסה ולפי  הנסיון . פעל בעצמו הוא הניסה פעל כ

אמר"ג בדבר. המבוקש התכלית  שם  על כך שנקראו שמות כשאר בריחה במקום לפעמים כ

לי" צר ּבי ֹום יז)"ּומנֹוס נט, "(תהלים מ ּמני, מנֹוס  ה)"אבד קמב, "(שם צרה , ביֹום  (ירמיה"ּומנּוסי  ְְְִִִִֶַַָָָָָ

יט) "טז, וכן  להצלה. מספיק בלתי בלבד שהניסה מברח, כולם ענין ר ֹוצח, ׁשמה (דברים"לנּוס ֵַָָָ

מב) "ד, מקלט ֹו. עיר אל לב)"לנּוס  לה, ג(במדבר שהרוצח  לשם , לברוח שהענין הוא", בתחלה כ ְִִֶָָ

לבסוף אך הדם. גואל ימצאנו שלא הרציחה ממקום  להפלט כוונתו רק והכנה, סדר בלי  ֶנס

מקלט . לעיר  דרכו מכוון

" בלשון ואיןניסה ישמש חיים רוח בו שאין בדבר אף גרידא הפלטה ללשון "

" כמו סכנה לחה שם נס ז)"ולא לד, "(דברים פלט. שלא ואנחה כלומר יגֹון  י)"ונסּו לה, ,(ישעיה ְְֲֵַָָָָָֹֹ

הּצללים" טו)"ונסּו ב, "(שה״ש בלשון הענינים  אלה כינה במהירותניסה . המקום עזיבת  דהיינו " ְְִַָָ

" מן  ניסה שלשון ויתכן סכנה. ממקום הנס שהענין"מסכדרך והתמוגגות, מסמוס על המורה , ָ

" כענין מזה. זה ונפרדים  נוזלים המדובקים, הדברים שישובו נמֹוגבו ההמֹון  יד,"והּנה (שמו״א ְִֵֶָָ

"טז) וכענין נזילה. לשון הניסה על אשכנז בלשון יאמר וכן לחה , נס נכנסולא  שלא  דהיינו " ְֵָֹֹ

בעיניו. נכון  היותר הפירוש לו יבחר המבין הזקנים . אצל כמצוי  הנזילה במעמד

" "נסיוןמלשון פעל ""אנס" אנס, אין  כ ּדת ח)"והּׁשת ּיה א, ההפצר(אסתר ענין  והוא ְְִֵֵַַָָֹ

בעל -הבית בו ומפציר יזיקנו. שלא ירא כי  עוד, ולשתות  לאכול  האורח כשמסרב  בסעודה הנהוג

או  יזיקנו אם אליו מנוסה שאינו חדש משקה לו שמביאין או לו. יזיק שלא ויראה נא  שינסה

ג בו ומפצירין ""לא, יקרא לנסות  ההפצר זה יזיקנו. לא כי שינסהו וחז "אנסכ ממנו ". עשו ל 

" כגון הדבר, לנסות פתוי  כאן שאין אף גמור  הכרח לשון לכל ברצוןשמוש ובין באונס "בין 

א) כ, "(עירובין והמפתה , א)"האונס  סט, ז (יבמות דרכם  כן כי  דוקא", ללשונם תמיד  לשאול ל

" כגון  במקרא, הרבה מצויות  הבלתי "חייבממלות מן  ראׁשי" את י)"וחיבּתם א, ו (דניאל "פטור", ְְִִֶֶַֹ

" ושם ההמון . בפי  הרבה "נסהמצויות בשרש מבואר התנוססות, מלשון שהוא ."שא"

תנוע מיני  הרבה ויש המנוחה. היפך שהוא התנועה על  הונח ממקוםפעל. תנועה ה.

" כמו הגמור , הטלטול והוא אחר, מקום  ותפיסת  כולו מקומו עזיבת  דהיינו ונדלמקום, ָָָנע

בארץ יב)"ּתהיה ד, "(בראשית בין וההבדל  ו נע. "נד"" שרש עיין  ּבּמדּבר"."דד" לב,"וינעם  (במדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

עד-ים"יג) מּים  יב)"ונע ּו ח, .(עמוס ְִַָָָ

" כמו במקומו. נשאר מתנועע ,וקצתו הגשם שקצת הנפיית, מּפניתנועה עצי -יער ְְֲִֵֵַַַּכנֹוע 

ב)"רּוח ז, "(ישעיה ּכּׁשּכֹור, ארץ  ּתנּוע  כ)"נֹוע  כד, הניעה "(שם ראׁש  כב)"אחרי לז, ּכאׁשר"(שם ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבּכברה  ט)"י ּנֹוע  ט, .(עמוס ְִַַָָ
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" כגון במקומו. נשאר וכולו הגוף, כל  שינוע חרדיית  וּינע ּותנועה העם כ,"וּירא (שמות ְַַַָָָֻ

ּנע ֹות"יד) ׂשפתיה יג)"רק א, הּסּפים"(שמו״א א ּמֹות ד)"וּינע ּו ו, על -ּברּכי"(ישעיה (דניאל"וּתניעני ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

י) .י,

. ודומיהם פורחת  ותנועה סגלגלית תנועה כגון ההנדסיים , לתוכנים תנועות  מיני  עוד

" של בלשונות המקרא בלשון  שמוש מהם  נמצא לא ""נעאבל זמר כלי  מין ונקרא  ,"מנענעים.

ּובצלצלים" ה)"ּובמנענעים ו, לכאן(שמו״ב אותו מנענעים שהיו קשקוש של  זמר  כלי שהיה אם  ְְְְֱִִִֶַַ

קול ונותן  בכלי  או באצבעות עליו דופקים שהיו או הפעמון ; כעין קול , משמיע  והוא  ולכאן 

והכנור ."ע הנבל  נימות  כעין בו שנתהוה חרדיית  תנועה י 

" בלשונות  "נעכשתדקדק כמו לגנאי רובם תמצא  ונד" יב)"נע  ד, "(בראשית ויניעם, ְְִֵַָָ

יג)"ּבמדּבר לב, "(במדבר והֹורידמ ֹו, ּבחיל יב)"הניעמֹו נט, "(תהלים בניו , ינּוע ּו קט,"ונ ֹוע (תהלים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

"י) של לשונות רוב  תמצא ולהיפך  "נח. כמו לשבח, טֹוב" כי  מנּוחה טו)"וירא מט, ,(בראשית ְְִַַָ

מנּוחה " להם  לג)"לּתּור י, "(במדבר אֹויביכם, מ ּכל לכם י)"והניח יב, "(דברים כל, ׁשקטה נחה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ז)"הארץ יד, [=הוא](ישעיה הטבעי מענין יציאה שכל  רבות במקומות שאמרנו מה כפי והוא . ֶָָ

באה  שהיא הטבעי, מענין  יציאה הוא  תנועה שכל ולפי  שבח. הטבעי בענין  וההשארה גנאי ,

""ע שמושי לפיכך ממקומו, מתנועע  הדבר  היה לא  שבזולתו חוציי  מכריח  ושמושינעי  לגנאי , "

לשבח .נח" "600

" מן  הלשון  בעל גזר הענין "נעזה פעל הנחה "מנע" לפי  שהוא מניעה לשון  ,

" כענין התנועה. מכלל הוצאה דהיינו התנועה, היפך על מורה ׁשרׁשיה הגיונית (תהלים"וּתׁשרׁש ְֵֶַַָָָ

י) "פ, נקרא  דבר עם  להתחבר  מהתנועע נעדר במנוחה הדבר השארת  ""מניעה , כמו נא, ַָאל

אלי מהל טז)"תּמנע כב, מּנתיבתם"(במדבר רגל טו)"מנע  א, מּדם"(משלי חרּבֹו מח,"מנע (ירמיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

"י) פעל מורה העיונית ההנחה לפי  אבל לשאינו מנע. נטיה לשון  ותהיה לגנאי. התנועה על "

הטבע מצד או הגשמית  הטבע  מצד  אם  דבר, איזה עם מדובק הדבר להיות ראוי  כשהיה ראוי ,

שנתנועע בלתי -טבעי הכרחיי  וטלטול תנועה כאן  היה כאילו משערים אנו ואיננו, הרוחנית

" אותו ונקרא הטבע. היפך  מחבירו "מניעה הדבר שמושי רוב והוא ""מנע" כמו .מּמ מנע ֲִֵֶַָאׁשר

בטן ב)"ּפרי  ל, מ ּכבֹוד"(בראשית יהוה  יא)"מנע כד, "(במדבר לחם, ּתמנע  ז)"ּומרעב  כב, ויּמנע"(איוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

אֹורם טו)"מרׁשעים לח, מ ּבעליו "(שם טֹוב  ּתמנע  כז)"אל ג, מּוסר"(משלי מּנער ּתמנע (שם"אל ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

יג) ודומיהם .כג,

" שבין ההבדל  לחׂשבעצמו פעלים"מנע"" והם  מהתחבר, מניעה לשון  ששניהם  , ַָ

מ [אות ] עם תמיד  ובאים  ""יוצאים, פעל אך  מניעה חׂשם . דהיינו לשבח, הרוב על מורה  " ַָ

" כגון  והראוי. הטבעי  בענין וההשאר ראוי , או טבעי  שאינו א ֹותמדבר אנכי  גם  ְְֱִַָָֹואחׂשֹו

והמנוחה"600. השביתה אליו ראוי  שלם שהוא  "והדבר מהר"ל בדברי לזה מקור  ד "ה יש חמישי , פרק  (אבות,
טו) לאבות,עמ' הקדמתו בסוף וכן רמו; עמ ' לעולם, בא .גלות 
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לי ו)"מחטו כ, "(בראשית ,עבד חׂשֹו מזדים יד)"גם  יט, "(תהלים מ ׂשּכיל, ׂשפתיו משלי"וח ֹוׂש) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

יט) ו י, "מנע". נמצא  מעוטים שלפעמים אלא למעלה. וכמבואר לגנאי, הרוב  על לשבחמניעה " "

" מיחףכגון  רגל כה)"מנעי  ב, "(ירמיה מּבכי, קֹול טו)"מנעי לא, ו (ירמיה כגוןחושך", לגנאי  " ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָ

בנ ֹו" ׂשֹונא ׁשבטֹו כד)"חֹוׂש יג, יחׂש"(משלי ולא  י ּתן  כו)"וצ ּדיק כא, מתדמי(שם השמות כדרך  ְְְְְִִִֵֵֵַַֹֹ

בחומר הדק העיון  ועם זה. במקום  זה לפעמים שמשמשים  הראשונה, הנחה לפי  המובן 

" משל בדרך ונכון. ישר הוא מהופך הנראה שהשמוש נמצא מבכיהמאמרים קולך  ,"מנעי 

מניעה. לשון  בו ויפול  גנאי כעין ממנו והעכוב  טבעי, בו נעשה בבכי  שהורגל חושך"שאחר

בנו  שונא חלציו "שבטו יוצא [את] מכה שיהיה בטבע  ראוי  אינו דבר האב, דעת לפי שהוא  ,

" לשון  בו נופל ""חשךלפיכך ובספרי  שלמה . "601"יריעות  שמלת  חסי-חשךבארתי מן  מורכב "

" כמו חסיון לשון עינשך , תח ֹוס טז)"לא ז, "(דברים כמו כסוי, בעד ֹולשון  ׂשכּת הלא -אּתה ְְֲֲֵַַַָָָֹֹ

י)"ּובעד -ּבית ֹו א, .(איוב ְֵַ

שונות התנועות  מיני כי  למעלה, ממטה הדבר הנעת  שהוא והגבהה, הרמה מלשון  פעל .

" בשרש למעלה להניעו "נעכמבואר ואפשר  שוכב, קו על למקום  ממקום  הדבר להניע שאפשר .

והוא מעלה לצד  להניעו ואפשר עצמו. בעד להניעו ואפשר ולזעזעו, להרעידו ואפשר במקצת ,

" ""תנופה נקרא בעצמו והוא ""הרמה , מן נגזר פעל שהרמה אלא "רם, בשרש כמבואר ,"רם" ַָָ

"תנופה "ו  ישמש הכתובים ובשמושי  מעלה. לצד ההנעה על בעצם הונח  ההואתנופה " הענין "

" שישמש מה ""הרמה בעצמו כמו הגבהה, לשון  שניהם  ּונחׁשת, וכסף זהב  ּתר ּומה לי  "ויקחּו ְְְְִִֶֶֶָָָָֹ

ב) כה, "(שמות שוב  ואמר  ּונחׁשת, ּכסף ּתרּומת  כד)"ּכל-מרים לה, "(שמות אמר  כנגדו זהב. ויהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

הּתנּופה  ּונחׁשת  כט)"הּתנּופה... כד, פסוקים לח, כמו (שם אחד  ענין  על שניהם ישמשו ולפעמים . ְְְֶַַָָֹ

הּורם" ואׁשר הּונף אׁשר  הּתרּומה ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה כז)"את  כט, באחד ,(שמות די  והיה ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

" ששם  שלפי  אך הורמו. או הונפו שניהם  והשוק גתנופה שהחזה כולל הצד ,"" למן תנועה כ 

ההגבהה  בבחינת אמר הצדדין מן  לאיזה אותו מניע  למעלה הדבר  את שהגביה אחר דהיינו

" לשון ""תרומה למעלה לשון לצדדין  ההנעה ובבחינת  "602."תנופה , שמושי שאר כולםנףאבל  "

" כמו למעלה לצד הנח הדבר הנעת דהיינו גרידא, ההגבהה תניףעל לא  כו)"וחרמ ׁש כג, (דברים ְְִֵֶָֹ

" קצירה. לצורך מלהגביהו במנוחה החרמש ּברזלשיעזב עליהם  ה)"לא-תניף כז, יד ֹו"(שם והניף ְְֲִִֵֵֶֶַָָֹ

יא)"אל-הּמקֹום ה, "(מל״ב ידי. על-יתֹום  כא)"אם -הניפֹותי לא, ובכפל(איוב ּבת"603. הר ידֹו ינפף ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

לב)"צ ּיֹון י, ג(ישעיה שהתנופה ובבחינת ."" כברה מין נקרא לצדדין הדבר הנעת  והוא"נפה כ . ִָָ

ק  בו ומנפין נקבים מלא ששוליו שנקביכלי  הכברה מן  קטן  והוא  עפריים, דברים  ושאר מח 

" אמר  גסים. דברים בו לנפות  עשוי  כי גסים , ׁשואהכברה ּבנפת  גֹוים כח)"להנפה ל, נפת".(ישעיה ְְֲִַַָָָָ

הנקבים ,שוא דרך כלום ירד ולא הנפה נקבי  מן כולם  שגדולים  גסים  דברים  בנפה כשיתן  יקרא "

ג זהו מזה, זה יוברר  לשוא ."ולא פעולה כ

תשע "ו)במהדורתנו601. 428-430.(שנת  עמ '

חז"ל602. דרשו א )כך סא, וירידה.(מנחות  העלאה לשון ו"הורם" והבאה; הולכה לשון "הונף" כי 

פ"א .603. אות כפל
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" ו תנופה "תרומה "" גבוה היותר הענף  שהוא  שבאילן  העליון  הענף נקרא ""נף" ְֵיפה ,

ּכל-הארץ מ ׂשֹוׂש ג)"נֹוף מח, ג(תהלים הארץ משטח גדול  חלק יקרא מזה ּוּבהׁשאלה ."" ,"נףכ ְְְֶַָָָָָ

" כמו האילן מגוף המתחלק כענף אחדשהוא ּדֹור, לנפת  ד ֹור  כג)"מל יב, השטח(יהושע שהיה ְֶֶֶַָָ

" נקרא כולו "דורהגדול  נקרא ממנו וחלק ""נף" וכן  הּנפת. יא)"ׁשלׁשת  יז, שהוא(שם ואפשר . ְֶֶַָֹ

" במדינה תנופה מלשון עוד  שהוא  כמו עצמו בפני  מכס ושר שר  לכל שהיה המס , ותרומת "

עצמו. בפני  הארץ  מזרע  תנופה מין  או מכס גובה אחד שכל בה, חלק רבים לשליטים שיש

" דבש מין  ""נפתיקרא צ ּופים, ונפת מּדבׁש יא)"ּומתּוקים יט, מת ֹוק "(תהלים ונפת  ְְְְִִִֶֶַָֹֹ

יג)"על-חּכ כד, הדבש (משלי שרוב אותם. מוצצים  שהדבורים  הגבוהות הנופות  מן שבא שם על ִֶַ

שאין ויש גס. והוא  בשעוה מעורב  שהוא  ויש כידוע. העשבים מן  והמיעוט האילנות , מענפי  בא

" כענין  צופים, נפת  והוא ביותר  ומתוק וצף נוזל והוא עיקר  כל שעוה הּברזלבו ו,"וּיצף (מל״ב ְֶֶַַַָ

"ו) שרש עיין  ""צף. שנקרא  או מדבש נופת. נותנים  שהיו ולכאן , לכאן  והנעה תנופה מלשון "

וכענין טוב, ריח ליתן כדי  ובחדרים  סעודה בשעת  השולחן על  בו ומניפין גחלים גבי  על  ההוא

מר" מ ׁשּכבי  יז)"נפּתי ז, בש (משלי שאמרו למה יותר  מסכים הפירוש וזה א)ס". מח, (סוטה ְְִִִַָֹ

צופים" ונפת  השמיר  בטל המקדש בית מן"משחרב  הבא דבש שזהו שם בגמרא ואמרו .

במציאות מלהיות  והפסיק עצמו הדבש שבטל לומר אפשר  ואי  גבוה. ממקום דהיינו הציפיא,

שעדיין דמשמע הציפיא מן הבא דבש שזהו אמרו בעצמן שהרי  היום . עוד מצוי הוא שהרי

והחדרים השולחן בו להניף מקודם בו עושים שהיו ההוא הפעל שהפסיק לומר רצה אבל בא.

תענוג . לשם 

הרמב והרע"פירוש היו "ם  שהם נראה ציפיא ששמו ממקום  הבא שפירשו שם ב

ה  בלא ציפיא, מן  הבא ה "גורסין יפול לא מקום  שם  על כי [=המלה] בראש  הידיעה}"א 604א 

" "תנופה מלשון  פעל  "אנף" כעס , לשון  התא ּנף-ּבי" כא)"וה' ד, ּפן"(דברים בר נ ּׁשקּו ְְִִֶַַַַ

יב)"יאנף ב, ּבי"(תהלים אנפ ּת ּכי  יהוה  א)"אֹוד יב, כעס .(ישעיה מצד ותנועתו הגוף  תנופת  והוא ְְֱִִֶַַָָ

אשכנז בלשון  שאמר  וכענין  למעלה מתרוממת הרוגז,(אויפגבראכט)שהמרה מן מופלג והאנף .

" עוף מין  יקרא לכן  לחוץ . המתגלה תנועה והאנף פנימיית , תנועה ""אנפה שהרוגז ֲָָָהאנפה ,

יט)"למינ ּה יא, בש (ויקרא שאמרו כמו ""שהיא רגזניתס א)"דיה סג, תנופה (חולין מענין שהוא  או . ְִָ

" וכענין מעופפת , כשהיא ולכאן  לכאן תמיד שמתנועעת יד)"דאה כפשוטו יא, עיין605(ויקרא

" ""דאשרש פעל שגם ואפשר גנאף. נאוף לשון הגוף"" התנועעת  דהיינו תנופה, מענין  כ

" שרש עיין  תנופה, כענין והבאה ."אףבהולכה

" עוף. מין של שם למינהּו. טז)"ואת-הּנץ יא, נץ"(ויקרא יאבר  כו)"המּבינת לט, .(איוב ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

או  נוצצים, שעיניו או ראה. ו[=עוף] נשר  כענין למרחוק שמציץ הצצה מלשון אם  נץ  נקרא

מאוחרת .604. כהערה הדף בצד  המחבר  הרב כתב אלו  מלים

היא 605. אחת ואיה, דיה וראה, דאה מינה ב )שמע סג , .(חולין
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" כענין  רבה נוצה לו הּנֹוצה שיש מלא האבר ג)"אר יז, "(יחזקאל שפעל  ומה וציץנץ. נצה לשון " ֵֵֶֶֶַָָָ

ו  וניצוץ נצים"ונוצה "606"ערים שרש עיין  "צאוכדומה, ושרש ."צי"

" לשם  נרדף הנקיון  על הנחתו וטהור"טהורפעל. טהור  שנקי  זה. את  זה משמשין והם ,

כמבואר עברי  בלשון  רק מציאות  להם שאין ענינים  שהם  טומאה היפך  שטהרה אלא נקי,

" ו "טםבשרש ""טר", נקרא הדבר הלכלוך  העברת  והטנוף , הלכלוך  היפך  הוא ונקיון  ."נקיון.

" השם  גזרת "קאועיקר בשרש שמבואר כמו בדבר  מותרות  שהיא מה פליטת  על המונח ,"קא"

נו  ב [אות ] ממנו האמנתי"ונגזר נפעל וביו נק "607ו."ן """ התאר אםנקיד הנקיות, להוראת  "

ממנו  שהוסר לבסוף, נקיות או מותרות, איזה בו מהתדבק הדבר שנשמר  מעיקרו נקיות 

הנקיון על רק נקיון  לשון נמצא לא המקראות בשמושי אך  ומלכלכו. המטנפו המותרות

" כמו ּכּפימעיקרו, ּובנקין ה)"ּבתם-לבבי כ, מאלתי"(בראשית ּתּנקה מא)"אז כד, הּמּכה "(שם "ונּקה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יט) כא, נקי"(שמות הּׁשֹור  כח)"ּובעל כא, ינ ּקה "(שם לא  ז)"ונּקה לד, בלי(שם נקי יעזבנו שלא ְְִֵֶַַַַַָֹ

" מעוןעונש. האי ׁש לא)"ונּקה ה, .(במדבר ְִִֵָָָֹ

"נקי"" מאלתי, נקי  מא)"והיית  כד, "(בראשית נקי, הׁשֹור  כח)"ּובעל כא, ,(שמות ְִִִִֵַַַָָָָָָ

אל-ּתהרג" וצ ּדיק ז)"ונקי כג, נקי"(שמות ּדם   יּׁשפ י)"ולא יט, "(דברים לבית ֹו, יהיה כד,"נקי (שם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

זרה) ענין  עליו יתחבר ולא שהוא כמות  הדבר שישאר מעיקרו נקיון  מלשון  כולם ודומיהם ,

" כגון מקומות בקצת אם  כי  הגשמיי המותרות  מן נקיון  בשמושי נמצא לא וכן ְָּוקׂשֹותיו מבחוץ .

כט)"ּומנּקּיתיו  כה, "(שמות העפוש. מן  נקי  הלחם  שישאר הגורמים הקנים לארץדהיינו ונ ּקתה ְְִִֶַָָָָָֹ

כו)"ּתׁשב ג, "(ישעיה אדם. בני בה משיבואו נקיה שתהיה ּבכל-עריכםדהיינו ׁשּנים  (עמוס"נקיֹון  ְְִִִֵֵֵֶַָָ

ו) עלד, רובם נקיון  לשונות שארי  כל  אבל  מזון. עליהם משיתחבר נקיים  השינים שישארו

הנפש. זוהמת שאר או עונש בלי או חטא מבלי הדבר השארת  שהוא המוסריי  הרוחניי הנקיון 

"קו נקיון ה[אות] בכפל  נקיק שם  """ הּסלעיםף יט)"ּובנקיקי ז, "(ישעיה ּבנקיק , ְְְִִִִִֵַָ

ד)"הּסלע יג, "(ירמיה מלשון וכן העפר . מן ׁשנתנקה בסלע  חלל "נקיוןוהוא פעל להוראתינק " " ְִֶַַַָָ

בו. שיש ממה מנוקה הדבר  את  עושה שהיונק לבסוף, נקיון מענין והוא כמו 608היניקה

ׂשרה " בנים ז)"היניקה כא, "(בראשית מיניקֹות, טז)"גמלים  לב, "(שם מּסלע, דבׁש (דברים"וּינקהּו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

יג) "לב יינקּו, יּמים  יט)"ׁשפע לג, "(שם ּגֹוים, חלב  טז)"וינקּת ס "(ישעיה קטף. יניקֹותיו רא ׁש "את  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ד) יז, האילן .(יחזקאל מלחלוחית  הרבה היונקים  הרכים הענפים שהם 

" "נקיוןמלשון  פעל ""נאק " אנחה, לשון  נאקתם, את  אלהים כד)"וּיׁשמע  ב, את"(שמות ְְֲִִֶֶַַַָָֹ

י ׂשראל ּבני ה)"נאקת  ו, לפניו "(שם חלל נאקֹות כד)"ונאק ל, שעושה (יחזקאל אנחה מין  והוא . ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

" וכענין בו. המתחבר הגדול הצער מן לבו את  לנקות כדיאנחה כדי  שעושה מנוחה מלשון "

בצורות 606. ערי נצים גלים כו)צ"ל לז, ישעיה כה; יט , .(מל"ב

במהדורתנו607. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

בו .608. שהיה ממה אותו מרוקן כמו
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" שם  ולפעמים  דעתו. ה נאק להניח ב [אות ] אל"" תחת ""א  עלי -דׁשאף  ּפרא ה)"הינהק ו, ,(איוב ְֲֲִֵֶֶֶֶַ

ינהקּו" ׂשיחים ז)"ּבין ל, "(שם לומר האל"ינאקו רצה באה ולפעמים ,"" המלה. בראש "אנק ף ְִִִֵָ

" אביֹוניםכמו ו)"מאנקת  יב, אסיר"(תהלים יא)"אנקת  עט, חלל"(שם טו)"ּבאנק כו, וכענין ,(יחזקאל . ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וכשב" ""כבש ו ׂשמלה , ""ׂשלמה "" שם אנק ומענין  ""אנקה . והּכח, ל)"והאנקה יא, והוא(ויקרא ְְְְֲִַַַָָָָָֹ

" משקל ועל תמיד, שמיללין ולילית תנים כענין  תמיד, ואונח שאונק שרץ  למינ ּהמין "והאנפה ְְֲִָָָָ

יח) יד, .(דברים

" בשרש מבואר המאיר  נר לשון שהוא ""ארמה לשון  שהוא ומה עייןניר. וחרישה " ֵ

" ."רה שרש

" כמו הטבעי , וענינו ממקומו הדבר העתקת על יורה הּנׁשה פעל. לב)"ּבגיד לב, (בראשית ְִֶַָ

" הטבעי . חבורו ממקום  טֹובה שנעתק יז)"נׁשיתי ג, בטבע ,(איכה לי הראויה הטובה מן שנעתקתי  ִִָָ

" אֹובדוכטעם  ּכׂשה קעו)"ּתעיתי  קיט, "(תהלים חכמה . אלֹוּה יז)"ּכי-הּׁשּה לט, שהעתיק (איוב דהיינו ְְֱִִִִֵֶַָָָָ

" נקבה ובלשון  החכמה. ממנה  שהעתיק או החכמה מן גבּורתםאותה ל)"נׁשתה נא, .(ירמיה ְְָָָָ

" המלוה ""נושה ויקרא  ּכנ ׁשה , לֹו כד)"לא-תהיה כב, וחפציו (שמות מעותיו שמעתיק שם על  ְְִֶֶֹֹ

" שרש עיין  אחר. לרשות  הטבעי "שה מרשותו שכחה מין  תקרא  וכן אחר. פירוש עוד  ,"נשה "

" עמליכמו ּכל  את  אלהים נא)"ּכי -נ ּׁשני מא, ועל(בראשית העמל. את  שוכח אותי שעשה פירוש ֱֲִִִִֶַַָָֹ

" יצאּונימשקל כ)"ּבני י, "(ירמיה וכן ּתׁשי, ילד יח)"צּור  לב, "(דברים משקלתשי. על המקרה שם " ְְְִִֶַָָָ

תי"מרי" וה[אות ] נו ", במקום  אית"ו מן  ולא השרש במעמד609ן ."ן הוא שילדך צור ופירושו,

" וכן נשכח. ת ּנׁשנישהוא לא כא)"יׂשראל מד, נׁשּיה "(ישעיה ּבארץ  יג)"וצדקת פח, פירושו (תהלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ

שמעתיק  העתקה ענין שהוא  ממנה. דעתם  מסיחין  אדם  שבני  אדם , בני  בזכרון  שאיננה בארץ

כאילו  הוא הרי עליו, ומחשבתו הדבר את  זוכר שהאדם זמן שכל  והשגחתו, מזכרונו הדבר את

הרי ממנו דעתו שמסיח ובזמן זה. את  זה ורואים ישר, קו על זה כנגד זה נצבים והדבר הוא

זה. את זה רואים  שאין  עד  לכאן  וזה לכאן פונה שזה מצבתם, נקודות  נעתקו כאילו הוא 

" שבין לנשיה ההבדל  שיעשה "שכחה "" שצריך מבלי מאליו בא טבעי  דבר  שהשכחה .

הדבר , זכרון  הנושאים שבמוח ההם  הוורידין  מנוחת מצד בא הוא כי שישכח, כדי פעולה האדם 

מיוחדת צורה נושא  וורידים  וסך  סך  כל הדברים. צורת הנושאים  הם הם המוח שוורידי

נושאת אחת שכל הכנור נימות וכעין  הצורות. שכחת  ומנוחתם  הצורות , זכרון  הוא  שתנועתם

אפשר שאי וממה קשב . ואין קול  אין ובמנוחתה ההוא, הקול  יתהוה שבתנועתה מיוחד קול

ומתערבים מתבלבלים היו כן היה שאילו אחת , בבת  בתנועה יחד כולם  המוח וורידי  שיהיו

ברור ציור בהשגתו, תכלית  בעל  שהוא לאדם, היה ולא בערבוביא זו עם זו הדברים צורות

בשביל ולא  השאר. ינוחו קצתם שבתנועת  ית' הבורא הטביע  לפיכך צורה. זולת מצורה ומיוחד

מאותה  ברור ציור לו שיעלה בשביל לומר רצה האדם, שיזכור  בשביל אם  כי  האדם, שישכח 

נכתוב .609. תכתוב , יכתוב, אכתוב, ר"ת  עתיד , בזמן  השורש  לפני הבאות  השימוש אותיות  לארבע סימן
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על ית' מחסדיו שהם והתנומה השינה כעין ית, הבורא מחסדי והוא  קצתן. שיתנועעו התנועה

ויחלשו. תמידית  בתנועה יהיו שלא  בשביל אם  כי שיׁשנּו בשביל ולא תכלית , בעלי חיים ְִהבעלי 

עליהן ,"וע הנשואות  ההן הצורות  שכחת  נמשך המוח בוורידי המתהוה ההיא המנוחה י

כשיזדמנו  מאליהן התנועה אל זמן  לאחר שוב ובאות  והזכרון . ההסתכלות  מן מאליהן  ונסתלקו

או  לפניהם, כשיקבילו התנועה אל אותן המעוררות  להן המיוחדות  הצורות  אותן  לפניהן שוב

שבשכונ הוורידים  עשיתנועעו הם  גם ויבואו שיארך"תם מה הזכרון , ענין  והוא בתנועה כן  י

מנוחת מצד ממילא  בא טבעי  דבר  שהשכחה מזה העולה תמצית אך באריכות. בו מלדבר כאן 

" פעל עליו שהונח ענין והוא  המוח, שאע"שכחוורידי אלא אפשר". טבעי, דבר  שהשכחה פ

ע דהיינו ישכח  שלא פעולה שיעשה והיינו "לאדם בדבר, תמיד המזכירו וסימן  אות  עשית ַי 

ולו  תמיד שיקיצנו שומר אצלו המעמיד  כענין הנחים , הוורידין  את התנועה אל תמיד המעורר

" כמו צווי , לשון  השכחה על יפול לפיכך לישן. הׁשּבתיניחנו יֹום  את  ח)"זכ ֹור כ, "(שמות זכֹור, ֶַַָָָ

תׁשּכח לא וכו' עמלק ל עׂשה אׁשר יז-יט)"את  כה, על(דברים המעוררו אות  שיעשה דהיינו , ְְֲֲִֵֶֶָָָָֹ

שע עמלק ומחית השבת  לשכחם ."הזכרון  יבוא לא כן י  ַ

 ה "נשיה "ענין  חכמים בלשון  הנקרא לענין  קרוב הוא  הדעת" א)"היסח לד, ,(פסחים

ע בא ע"שהוא דבר באיזה מהסתכל בכוונה עצמו את  שמסלק בחיריית פעולה את"י  שמסיע  י 

" שרש עיין  מזה. זה נעתקים והדבר  הוא והרי  אחר, בדבר ומסתכל ממנו ענין"סחעצמו והוא .

" של הצווי  תזכורלשון  ""אל ראׁשֹונים, ע ֹונֹות  לנּו ּתזּכר  ח)"אל  עט, ׁשמצוה (תהלים הענין שאין . ְְֲִִִֶֶַַָֹ

הדבר . שיזכור דהיינו ישכח , שלא על  אם  כי  שישכח  על  נופל צווי לשון  שאין  שישכח , אותו

שאי כמו יזכרנו. שלא  שיצוה אפשר אי  זוכרו הוא  שאם  הדבר. שישכח לצוות  שייך לא אבל 

אפשר אבל  שומעו. הוא בהכרח שהרי  מבחוץ, עליו הבא  הקול את  ישמע שלא שיצוה אפשר 

מן דעתו שיסיח עליו שמצוה תזכור, בבל הענין כך הקול. את משמוע אזנו שיאטם  לצוות

ה  ענין שהוא אחר לדבר עצמו את ויסיע ."נשיה "הדבר

 דעתו שהסיח הדבר לאותו דעתו שוב  שיפנה בבחירה הוא כך בבחירה, שהנשיה

" פעל עליו שהונח  פקודה ענין והוא ""פקדממנו ׂשרה , את ּפקד א)"ויהוה כא, "(בראשית ּפקד, ֶַַָָָָֹ

אתכם טז)"ּפקד ּתי  ג, "(שמות ּופקד ּתי, ּפקדי לד)"ּוביֹום  לב, "(שמות אׁשּתֹו, את ׁשמ ׁשֹון "ויפקד ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

א) טו, שהוא(שופטים הדברים  שאר בכלל שוב  להיות  הדבר את  שהפקיד ומנוי  התפקדות לשון .

" שאמר מה והוא  ממנו. דעתו שהסיח אחר  בהם  את-יֹוסףמשתדל ׂשר -הּמׁשקים ְְִֵֶַַַַָֹולא-זכר

כג)"וּיׁשּכחהּו מ, "(בראשית במאמר זכר. ובבחירה,ולא בכוונה ממנו דעתו שהסיח לומר רצה " ְִֵַָ

" שהסיחוישכחהו ובמאמר רעות, שתים  ועשה זמן . לאחר שוב  אותו פקד  שלא לומר רצה "

זמן . לאחר הפחות  ולכל פנים, כל על לפקדו לו היה דעתו כשהסיח וגם בתחלה, ממנו דעתו

משתיהן . אחת  גם  עשה לא והוא

ג"" שבין ההבדל לזכירה כ ומאליו.זכירה "."פקידה "" בטבע הדבר זכירת הוא "

"פקידה "ו  שכחה היפך ובחירה. בכוונה הדבר זכירת  הוא  ""זכירה " נשיה והיפך  ומגזרת"פקידה , .

"נשה " שם ""נשים" כמו נקבה של המין  שם ּבנ ׁשים, הטף  יח)"וכל לא, על(במדבר כן נקראו . ְִַַַָָ
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כמו  זכירה-מרובה בדבר כך לזכור  עומדת האשה שאין  הדעת . והיסח שכחה בעלי  שהם שם

שם היפך בזה, שוב ואוחזת מזה דעת  מסיחה לענין , מענין  תמיד נעתקת  היא אבל האיש,

ו זכר" "זכרים"" ומן זכירה. מלשון  אלנש " ה[אות ] בתוספת  """ החולשה "אנש ף להוראת ,

" וּיאנ ׁשהעצומה, לדוד, אׁשת -א ּורּיה ילדה א ׁשר הילד  טו)"את  יב, "(שמו״ב ל ּבי. ׁשברה חר ּפה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

כא)"ואנ ּוׁשה  סט, והאנושיות(תהלים במקצת, נטיה שהחולשה הבריאות. ממרכז העתקה לשון  ָָָ

" האדם  יקרא כך  שלשם  הבריאות. מקו גמורה ""אנוש העתקה וברבוי  שם"אנשים, על  ,

" כמו תמיד. הקיימות  העליונות  הכחות ממין  הגמורה והעתקתו ימיו חולשתו ּכחציר "אנֹוׁש ֱִֶָָָ

טו) קג, "(תהלים ּתזּכרנ ּו, ּכי אנ ֹוׁש ה)"מה ח, "(תהלים ענין שהוא ויתכן אז . אנֹוש, את-ׁשמֹו וּיקרא ְְְְֱֱִִִֶֶַָָָ

יהוה  ּבׁשם  לקרא  כו)"הּוחל ד, והולכים ,(בראשית מתמעטים  האדם  שכוחות  שת כשראה פירוש, ְְִֵַֹ

" בנו שם קרא מתמדת , וגבורה כח בעלי  העליונים  כאישים  האדם  אין דבר"וש אנושוב דהיינו ,

עכשיו  שהתחילו ה', בשם לקרא  אדם בני  החלו ואז במין. אם  כי באיש קיום לו שאין  חלוש

ולהתפלל לעבוד  הראוי  מן  להם  נראה ומעתה באיש. לקיום במין, קיום שבין ההפרש להרגיש

שהגרמים וסברו טעו שקצתם אלא ובריאות. כח להם  ויתן  שיחזיקם תמיד הקיים ההוא לכח

ג שהם  ג"השמימיים הן  באיש, קיימים  נמשך"כ  ומזה אליהם . ולהתפלל לעבדם שראוי הכחות  כ

אנוש. בדור האלילים  עבודת 

RQ

סמ"ך אות

" כמו כלי, מין  של סלתשם קמח סאים ו)"ׁשלׁש יח, "(בראשית ּבׁשקל, סאה-סלת ְְְְִֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

ׂשערים א)"וסאתים ז, בחלו (מל״ב והרמה שאת מלשון  והוא שי", ה[אות] והיינו "ף לסמך , ן ְְִִַָֹ

" וכן אדם. בן משא ּתריבּנה שיעור  ּבׁשלחּה ח)"ּבסאּסאה כז, וכן(ישעיה גדושה. במדה דהיינו ְְְְְִֶַַָָָ

" נו סאןענין ה[אות ] בתוספת  """ ּברע ׁשן, סאן  סאֹון  ד)"כל  ט, קול ,(שם והרמת נשיאות לשון ְְֵַַָֹ

" משקל "שאוןועל  בשרש מזה עוד וידובר ומשואות, שא מן ."שא"

, מצטרף שם  והוא מבחוץ , הדבר שמקיף מה על הונח  ומקיף610שם. ניקף כאן כשיש

" הניקף בבחינת  המקיף שרש "סביקרא כמבואר מתחולל שנקרא  בסיבוב , הדבר שתנועת .

""חל" החיצון  יקרא  המוקף הפנימי  הדבר ובבחינת עצמו. בבחינת המקיף  על נאמר ."מסבב,

" "סביבושם -התאר משקל על ""תמיד" שם שישמש מה שכל  סביב. של  רעהו שהוא "תמיד,

" שם ישמש הזמניי , ההקף "סביבבבחינת ׁשם שנאמר וכמו המקומיי. ההקף בבחינת  "תמיד" ֵ

לפרקים אלא  בא שאינו רצוף  הבלתי  התמידות  על גם הפסק, בו שאין  השלם  התמידות על

" שרש כמבואר מיוחדים, ""מדועתים  שם כך "סביב; כמו השלם ההקף  על לפעמים נאמר ֵזר"

אחר.610. דבר אל יחס 
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סביב יא)"זהב כה, "(שמות סביב, חֹומה להם לא)"אין כה, שלם(ויקרא הבלתי ההקף ולפעמים  . ִִֵֶָָָָָָ

" סביבכמו ׁשּוליו על לג)"זהב  כח, כל(שמות ממלאים  היו ולא הפעמונים  בין  רוח  תמיד שהיה ִֶַַָָָָ

" וכן המעיל. סביבשולי  הּמזּבח  קרנֹות  על  טו)"וּיּתן  ח, החטאת(ויקרא דם בזריקת הנאמר  , ְְִִִֵֵַַַַַָ

ג נאמר ולפעמים  שלם . הקף לא  קרנות , בארבע  רק היה כמו "שלא ההקף, מקצת על  רק כ

סביב" המזּבח ה)"על א, של(ויקרא מקומות  בשני  אם  כי היה שלא העולה דם  בזריקת  הנאמר ְִִֵַַַָָ

כולו. ההקף

" מלת  לפעמים  יכפיל שלם  ההקף שיהיה כשמקפיד היתירה ההפלגה כמו סביבצד  "

סביב" סביב עליהם  ב)"והעבירני  לז, סביב"(יחזקאל סביב י)"לּבית  מא, "(שם סביב, סביב "ל ׁשער  ְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

טז) מ, "(שם יאמר  החיצון  ההקף מן  ההפרׁשה צד ועל  יחזקאל. בספר כולם הרבה, "מסביבועוד  ְַַָָ

מ [האות] ""עם  ואבירםם , ּדתן  למׁשּכן -קרח מּסביב כד)"העלּו טז, "(במדבר "מפניכטעם  ְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹ

ג"מאחרי" ויאמר ."" כמו כאחד, והדבקות  הפרישה על  מסביבכ  אֹויביכם  י)"מ ּכל יב, ,(דברים ְִִִֵֶָָ

" וכן אתכם. להקיף החוץ  מן הבאים מּסביבכלומר עליה יז)"הי ּו ד, מּסביב"(ירמיה (שם"מגֹור ִִִִֶָָָָָָ

כה) "ו, "נגדוכטעם ש "מנגד" והראיה "סב". פעל, לא שם , ועד-הּסביב" ח)"מן-הּמּלֹוא יא, (דהי״א ְִִִַַַָ

על לפעמים יאמר הפעלים  בשמושי  וכן המבצר. את המקיף החיצון  הבנין של שם  שהוא

" כמו לקצה מקצה השלם  על -הּביתהסבוב ד)"נסּבּו יט, אל ּמתיכם"(בראשית תסּבינה (שם"והּנה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻ

ז) "לז, כמו שלם הבלתי  הסבוב על ולפעמים  הּמדּבר, ּדר העם  את  אלהים יח)"וּיּסב יג, .(שמות ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ארץ" את  ד)"אדֹוםלסבב  כא, במקצת .(במדבר להקיפו רק כטבעת, הארץ להקיף  הכוונה שאין  ְֱִֶֶֶֹ

" אמר את -העירלפיכך  הּקיף את-העיר... ג)"וסּבתם ו, שהוא(יהושע שלם סבוב  שיעשו דהיינו ְִִֵֶֶֶַַָָֹ

" במלת  "הקיףהנרצה בשרש כמבואר ""קף" ממלת  כי גוסבתם. נשמע  היה קצתיי ."" היקף כ

" והּקיפ ּוה וכן צּיֹון יג)"סּבּו מח, .(תהלים ְִִַָֹ

" כמו דבר , אל או דבר מן ונטיה התהפכות  ללשון הושאל  במקצת  ִַֹוּיּסבסבוב 

וּיבּך כד)"מעליהם  מב, י ּסב"(בראשית ח)"ּגת  ה, "(שמו״א אל-אחריהם, כג)"הסב ה, "(שמו״ב הס ּבי, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מּנגּדי  ה)"עיני ו, אל-הּקיר"(שה״ש את-ּפניו ב)"וּיּסב כ, ּתנחמני"(מל״ב כא)"ות ּסב  עא, (תהלים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

לאחֹור" ּתּסב  ה)"הּירּדן  קיד, "(שם העיונית  ובבחינה ׂשבמה . ואת ׁשם  לח)"מּוסּבת לב, (במדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

צדקּיהּו" את -ׁשמֹו יז)"וּיּסב כד, "(מל״ב לשם . משם ונטיה התהפכות וּתהידהיינו הּמל ּוכה וּתּסב  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

טו)"לאחי ב, לדויד"(מל״א את-הּמלּוכה יד)"וּיּסב י, נטיות(דהי״א מיני  לכל האשכנזי  ישמש וכן  . ְְְִִֵֶַַַָָָ

" בלשון "611."סבובוהשתנות צורך לשאר או לסעודה השלחן על הישיבה עלהסבה ותקרא "

" כמו השולחן את שסובבים פה שם עד -ּבאֹו לא-נסב יא)"ּכי טז, את(שמו״א לסבב  נשב  שלא ִַָֹֹֹֹ

" הענין  מזה והשם  ""מסּבה השולחן . ּבמסּבֹו, יב)"עד-ׁשהּמל א, ששם(שה״ש המקום  עד כלומר ְְִִִֶֶֶַַָ

כי שולחנו על  להניף אחר לנרד  צריך  היה ולא נרדי , ריח הגיע  שם  עד  שולחנו על  מיסב  המלך 

" שענין  או מספיק. נרדי ריח  ויותרבמסבו היה המלך . את הסובבים  והיועצים הׂשרים  היקף  "ָ

חז  כפירוש ב)ל"נראה לו, "(גיטין "עדשמלת  כטעם  במסבו,"בעוד" שהמלך  בעוד לומר  ורצה .

בגרמנית .611. דוגמא  הביא  כאן 
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" שאמר  שממה ריחו. ליתן  נרדי נתעורר  כבר וזקניו, יועציו בסוד עדיין  נמצא נתןדהיינו "נרדי  ִַ

" אמר נרדיולא "נתן מלת המאמר שנושא  מורה "נרדי" מלת ולא ""נתן" אך הנשוא ,נתן. הוא "

" מלת היה ואילו לנשוא. הנושא  תמיד להקדים  העברי לשון בעל מקומייתעדכדרך מלה "

" לומר צריך  היה נרדיכפשוטו שלנתן  החדוש שהוא המאמר נושא הנתינה פעל שיהיה כדי "

" וכשאמר המלך . מסבת  עד הגיע הריח שנתינת שהשמיענו נתןהספור, "נרדי הרי נושאנרדי" "

יפול לא  ושוב ריחו. לתת שהקדים נרדים, משאר שנשתנה גופו בנרד חדוש והשמיענו המאמר 

ג המפעל ושם  וכך. כך  שהיה בעוד  שנשתנה אם כי  המקום עד שנשתנה ""לומר  ""מסבה כ ֵַמסב,

כט)"קלע ו, מתהּפ"(מל״א מסּבֹות  יב)"והּוא  לז, מס ּבי"(איוב י)"ראׁש קמ, בלשון(תהלים יקרא וכן  . ְְְְִִִֵַַָָֹ

" התולדה השתלשלות שממנה ההיא  ההקדמה הרבה "סבה עברי ומצוי  והטיה. סבוב מלשון  ,

אחת . פעם  רק נמצא  לא במקרא אבל המחברים , יהוה "בלשון  מעם ס ּבה יב,"ּכי-היתה (מל״א ְִִִֵָָָ

פעלטו) אבל בהכרח . ממלכתו קריעת  ממנה לשישתלשלו סבה היה שמע  שלא מה פירוש,

השמיעה  ב612העדר  השם  מאת  העדר"היה מיוחס לפיכך מלשמוע . נמנע  היה לא כך שלולא ה ְְֵֵֶֶ

ב השם  אל ממנה."השמיעה שתצא  לתולדה סבה שתהיה כדי  שלה, הפועל  היה שהוא ה

 נו ב[אות] בעצמו הענין זה על אמר ""אחר נפעל , האלהיםן מעם נס ּבה "ּכי-היתה ְְֱִִִִֵָָָָֹ

טו) י, מאלהים ,(דהי״ב נפעל הזקנים  לעצת  שמע  שלא שזה ונפעל. מפועל מורכב שם והוא

והפועל וסבה. פועל הוא המלכות  קריעת מזה שנשתלשל  ובבחינת  ישמע . שלא עשה שהוא

" ""סבה מענין ּבכל-נפ ׁש, ס ּבתי כב)"אנכי כב, "(שמו״א פורענותם. סבת הוא  אני לבעבּורדהיינו ְְֲִִֶֶַַָָֹֹ

הּדבר את -ּפני  כ)"סּבב יד, אבשלום .(שמו״ב להצלת מתילדת  סבה שיהיה דבר לעשות פירוש, , ְֵֵֶַַַָָ

שלא יודע  שהיה שלפי  הסבוב. בדרך הליכה והיינו הישר , מקו נטיה מלשון כפשוטו שהוא  או

ששם במה הפשוט הדרך את  סיבב לפיכך  הפשוט, בדרך כשיבקש אבשלום בעד הבקשה תועיל 

בפי . האלה הדברים

"סב"" שם  ""סבא, וסבא, כ)"זֹולל כא, בתי(דברים על ומחזר  הולך סובב  הסובב , והוא ְֵֵֹ

אינו  שוב ששבע  מיד  שבאכילה בשתיה. ביותר מצוי  שהוא מקום  בכל לשתות  והחנויות  היין

מגרר וטובא לשתות, תאב  יותר ששותה מה שכל שיעור לה אין השתיה אבל לאכול, תאב 

מחזיר613גריר . הבריות614והוא בו ירגישו שלא או יין שנוי  לו שיהיה משום לחנות מחנות 

" בשתיה הגרגרן יקרא לפיכך שתיה. בעל  ""סבאשהוא והפעל, ׁשכר. יב)"ונסּבאה נו, .(ישעיה ְְְִֵָָ

סבאם" יח)"סר ד, כמו (הושע הסובאים, שותיו שם  על  לגנאי  המשקה כינה וכן  הפועל. שם ְָָָ

ּבּמים" מהּול  כב)"סבא א, בזה (ישעיה זה המעורין  הצמחים שיונקין למה ממנו והשאיל . ְִֵַָָָ

" כמו סביאה, בלשון  הרבה הקרקע  סבּואיםמלחיּות  ּוכסבאם סבכים י)"סירים א, .(נחום ְְְְִִִִִֵָָֻ

סמ ה[אות] לשי"ובהתהפך ""ך המופלג הזקן נקרא  ""ׂשבן , ּבנ ּו, ּגם -י ׁשיׁש י)"ּגם -ׂשב  טו, (איוב ִַַָָָָ

וחכמים .612. הזקנים היועצים של לעצתם נשמע  לא רחבעם 

ב .613. קז, פסחים 

מחזר.614. צ "ל  היה לכאורה
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" כטעם , עולמו; סבוב שהשלים והיינו סבוב , הּמׁשּתה מלשון ימי הּקיפּו ה)"ּכי  א, תקופת(איוב ְְִִִִֵֶַ

" והפעל וׂשב ּתיהשנה. זקנּתי  ב)"ואני  יב, ג(שמו״א שהוא "".ויתכן  ענין יסּוּבניכ עקבי (תהלים"עון  ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

ו) בשבילמט, ומצטער  הדואג כדרך  זמני ? קודם  שיבה לאיש אותי  עון-עקבי  יעשה למה ֲֵַפירוש,

" המקרה ושם זמנה. קודם שיבה בו תזרוק שהדאגה ""שיבה דבר טֹובה , טו,"ּבׂשיבה (בראשית ְֵָָ

"טו) ּתקּום, ׂשיבה לב)"מּפני יט, "(ויקרא ,את-ׂשיבת טו)"ּולכלּכל  ד, הש (רות ובלשון  כתוב". ס  ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

סמ סבא"ך ,"ב [אות ] ההוא לי ב)"אמר עה, בתרא "(בבא אתונא, דבי ב)"סבי  ח, .(בכורות

יפרץ שלא  עשוי ומחיצה גדר שאר שכל לחוץ . הדבר  יפרץ  שלא  העשוי גדר מין  שם .

" שרש עיין  החוץ, אל  מלפנים  יפרוץ  שלא  עשוי וסג  לפנים, החוץ מן זה "טרדבר נמצא ולא .

בתלמוד . אם  כי במקרא ולקורות"השם לסייג  פ״א)"הנוטע  "(ערלה לתורה , סייג  (אבות"ועשו

משקל](וע״מ).פ״א) ""חיץ"615[ועל חיץ, ּבנה י)"והּוא  יג, משם(יחזקאל נמצא אבל מחיצה. לשון  ְִֶַֹ

"סג" בפעלים, ּבּׁשֹוׁשּנים" ג)"ס ּוגה ז, "(שה״ש שושנים. של בסייג מצומצמת יׂשּבעדהיינו מ ּדרכיו ְְִִִַַַָָָ

לב יד)"סּוג  יד, בעת(משלי צריך  נדיבות  ממנו יצא שלא גדור שלבו מי ופירושו, שם -התאר. ֵ

ההנה  לא שהוא כמו הבריות אותו יהנו שלא  עצמו, מן  דהיינו מדרכיו נשבע  להיות  הצטרכותו

" ּכלּמֹותאותם . יּסג  ו)"לא ב, "(מיכה ומן  המקיף. כסייג כלימות יקיפוהו בנו סגשלא תאר"" ן  ְִִַֹ

"616ו "האמנתי ""סגןשם והּסגנים, ב)"הּׂשרים  ט, ולּסגנים"(עזרא טז)"ולחרים ב, "(נחמיה ּפחֹות, ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹ

ו)"ּוסגנים כג, בגדרו (יחזקאל הכל  שישאר העם , הנהגת  סדר על הממונה שררה מין  ולאוהוא  ְִָ

כענין ּבּפרץ"יפרץ . ועמד ל)"ּגדר-ּגדר  כב, "(יחזקאל ועזובוענין  כא)"עצור כא, וענין617.(מל״א ְֵֵֵֶֶַָֹֹ

"נגיד" שרש כמבואר אגד, מלשון  ."גד"

" מן  ""סגהמושאל ולא"נסג, לפניו להתפשט הראוי דבר לאחור, השארה לשון  ,

" נקרא ""סגהתפשט  כמו לחוץ . להתפשט יכול שלא בסייג מסויג כאילו שהוא  יחּדו , סג  "ּכּלֹו ְַָָֻ

ד) נג, "(תהלים ובפעלים  לעשות. שראוי מה עשות  מבלי אחור נשארו רע דהיינו ּגבּול ת ּסיג ְֲִֵַֹלא

ראׁשֹונים גבלּו יד)"א ׁשר יט, רעהּו"(דברים ּגב ּול יז)"מ ּסיג  כז, יצמצם(שם שלא אזהרה פשוטו לפי ְְֲִִִֵֵֶַָ

ע חבירו של רשותו ע"התפשטות  שיהיה בשלו, וגדר  סייג  עשית  מהשתמש "י מעוכב חבירו כן י 

האחד שישתמש זה, על  זה רשות  להם שיש שכנים  בשני לפעמים שמצוי כמו בשותפות . עמו

הנקרא חבירו חבירו,618(סערויטוט)בגבול  ביער עצים  ללקט חבירו, בשדה בהמותיו לרעות  כגון

ראשונים . שגבלו המשותף השמוש לעניני  וכדומה חבירו בחצר השופכין מי 619לשפוך

ע עליו מעכב  אע"וכשחבירו בפניו, שגודר ב"י  עליו הכתוב הזהיר גמור גזל שאינו תסיג"פ  ,"לא

הפשוטה 615. הבנה זו שאין למרות חיץ. לבנין דומה לסייג" "נוטע מלת כי לבאר  כאן רבינו כוונת  המגיה: אמר
בנין . של ולא  נטיעה של לא

במהדורתנו616. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

אלו .617. למלים רלב "ג פירוש  על מבוסס אלו למלים  רבינו של פירושו

.618servitude.

הנ"ל619. יט )בפסוק יד , .(דברים
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חז  דברי  כפי אבל  כדין. שלא  דבר פנים  כל  על זה)ל"כשהוא  לפסוק יצמצם(ספרי, שלא אזהרה

ע חבירו שאע"רשות לאחריו, תחומו סימן  שמחזיר הכי ,"י בלאו עליו והוזהר גמור גזל שהוא פ

ישראל . בארץ כן  כשעושה לאוין  בשני לעבור כדי כאן עוד הזהיר

" שמושי  במקומו סגבשארי  השארה אם כי לאחוריו הדבר  התנועע  הענין  אין "

ג כך  שמשום לפניו, ""מלהתנועע  כמו בנפעל. הרוב  על בא אחֹורכ טו)"י ּסגּו מ, לא-נסֹוג"(תהלים ִָָֹֹֹ

לּבנ ּו יט)"אח ֹור מד, וּיבּגד ּו"(שם נז)"וּיּסגּו עח, נסּוגתי"(שם לא ה)"אחֹור נ, "(ישעיה נסגים, ח ּתים ְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹֹֹ

ה)"אחֹור מו, וצריך(ירמיה לעבור  יכול שאינו לפניו גדר כאילו הדבר הע ׂשֹות בכולם  המובן  . ֵָָ

" סיג, שם  הענין שמזה במקומו. מּכסףלהשאר  סיגים  ד)"הגֹו כה, סיגים"(משלי כג)"ּכסף  כו, (שם ִִִִִֶֶֶָָ

"סיגי ּכּבר כה)"ואצרף א, "(ישעיה סיגים, ּכּור יח)"ּבתֹו כב, מתכת(יחזקאל של הפסולת  והוא  ְְְִִִִֶַָֹֹ

אחור . נסוג  מלשון  והוא המזוקק, המתכת עם  יוצא ואינו הכור  בתוך אחור  הנשאר

" מן ""סגנגזר סי"שג, ב[אות] שני", על  הראשונה שהנחתו ההשגה, להוראת  ן

והוא אותו. שהשיג יאמר הנרדף אל הרודף כשיגיע נרדף; והשני  רודף שהאחד  המתנועעים,

שע וגדר סייג כאילו "מלשון  ונראה להלאה, עוד מלהתנועע  מעוכב  הנרדף  נעשה הרודף הגעת י

" בהפעיל , תמיד בא שלפיכך  השג. ענין  זהו לפניו יעקבגדר את לבן  כה)"ויּׂשג  לא, ,(בראשית ֲֵֶַַַָָֹ

אליהם" ואמר ּת ד)"והּׂשגּתם  מד, "(בראשית הים, על  חֹונים  אֹותם ט)"ויּׂשיגּו יד, ארּדֹוף"(שמות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ט)"אּׂשיג טו, הּדר"(שמות ירּבה כי ו)"והּׂשיג ֹו יט, הגעת(דברים שהוא הנרדף  בפני  סייג  שעשיית  . ְְִִִִִֶֶֶַַ

שאע הרודף. של  פעולים שנים  הם  מהתנועע , ועמידתו אליו, הנה "הרודף בפועל, סייג שאין  פ

היוצא [=פעל-] בבנין  הוא לפיכך  סייגו, זהו מהלוך  ויעכבנו אליו הגיע שהרודף  הנרדף הרגשת 

שיש  רק המתנועע , נרדף  כאן כשאין אף השגה מיני  שאר לכל מזה והושאל פעולים. לשנים

" כמו שישיגנו. כדי במקומו הקבוע  דבר  אחר רודף  תריםכאן  לׁשני  יד ֹו תּׂשיג לא ה,"ואם  (קרא ְְִִִִֵַָֹֹ

מּׂשגת"יא) ידֹו כא)"ואין  יד, ונגאל"(ויקרא ידֹו הּׂשיגה מט)"אֹו כה, "(ויקרא הנדר, יד ּתּׂשיג "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ח) כז, "(ויקרא ל ֹו. כז)"וכי-ׂשיג  יח, להשיגו(מל״א שרוצה עסק איזה מה (גשעפט)פירוש, שכל  . ְִִ

הגיע שלא זמן  וכל הרודף. הוא  לקנותן המשתדל והאדם  הנרדף, הוא הנחפץ  הנה חפץ  שהאדם 

" לשון  הענין  על  יפול הרודף וכשהגיעו מתנועע . הוא כאילו הנחפץ הרי ושוב"השגה אליו .

" לקרוא בלשון "השגה נעתק כמו נרדף , ולא רודף לא שם כשאין  גם ׁשני" את -ימי  הּׂשיגּו ְְְִִֵֵֶֹולא

אבתי ט)"חּיי מז, "(בראשית את-ּבציר, ּדי ׁש לכם ה)"והּׂשיג כו, והּׂשיג"(ויקרא האּלה "ּכל -הּברכֹות  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ב) כח, "(דברים ואמר ומציאה. הגעה ללשון נרדף השמוש בזה והוא ל ׁשּתי. ידֹו ת ּׂשיג  ְְִִִֵַָֹואם -לא 

יא)"תרים ה, ג(ויקרא ""ואמר  ׂשה כ  ּדי  יד ֹו ת ּגיע ז)"ואם -לא שם ג(שם ""ואמר  תמצאכ  ואם-לא ְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ׂשה  ּדי  ח)"ידּה יב, שיהיו (שם המוסר  או הטבע  מצד ראוי  או חפץ  שם  שיש נפרדים  דברים  כל  . ֵֶָָ

" לשון  דבוקם על יפול שיתדבקו כל  ומציאה דבוקים , הגעה, של"השגה, הלשון  מזה והושאל .

" יקרא  גידולו הצמח  כשהשלים  הצמח גידול השלמת להוראת  ""שגה השגה כמו אח ּו, ְִֶָיׂשּגה

מים יא)"בלי  ח, יׂשּגה "(איוב ּבּלבנ ֹון יג)"ּכארז צב, ּתׂשגׂשגי"(תהלים  נטע יא)"ּביֹום  יז, (ישעיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

כדי קנין איזה הדבר שהשיג  מה כל הלשון בזה וכן  גידולו. כל שהשיג  והיינו השגה מלשון 

" כמו ויאּבדםמדתו לּגֹוים  כג)"מׂשּגיא יב, ואח(איוב חפצם כל להשיג שיניחם מאבדם ."כלומר  כ ְְְִִֵַַַַ
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פעל ֹו" ת ׂשּגיא כד)"ּכי לו, כג)"ׂשּגיא -כח"(שם לז, חיל"(שם יב)"הׂשּגּו עג, ג(תהלים ונמצא לשון". כ  ְְֳִִִִִַַַָָֹ

אחור" ׂשיהסג  ב [אות ] """ כמו אחֹורן  נׂשֹוג  לא יהֹונתן  כב)"קׁשת  א, .(שמו״ב ְִֶֶָָָָֹ

 מה ואינו לו. טפל השאר שכל דבר, של ועיקרו יסודו שהוא מה כל על הונח שם .

" שם  עליו ""ּכןשהונח כמו וכנ ֹו, יח)"כיֹור  ל, שמות דבר(עיין של ומושב בסיס רק הוא שהּכן  . ְִַַַ

" בשרש כמבואר הדבר לגוף  שייך ה "כןואינו אבל  גוףסד". בטל שבביטולו הדבר עיקר  הוא "

" ללשון  שהושאל  מה כפי אם כי זאת הנחתו כפי  במקרא השם  זה נמצא ולא "כלאהדבר .

" כמו הרגלים, בו רגלישכולאין  ּבּסד  כז)"ותׂשם  יג, "(איוב רגלי, ּבּסד  יא)"יׂשם  לג, קורה (שם והוא  ְְְֵֵַַַַַַַָָָ

ועושין לשנים אותו ומבקעין ביותר. עב  הוא ששם  לקרקע , סמוך  הגס האילן מן  שחותכין ָעבה

אילן של עיקרו שהוא  שם  על סד נקרא יברחו. שלא האסורים  רגלי ביניהם לסגור נקבים בהם 

" נקרא התלמוד ובלשון  לו. טפלים  בנו סדןשהענפים """ כמו התאר, שקמה ן של בבא"סדן  (עיין

ב) סח, "בתרא של הפעל אבל יו סד. ה[אות ] בתוספת  במקרא הרבה נמצא """ ""יסדד ְִַלמן-הּיֹום.

יח)"הּוסדה  ט, יי ּסדּנה "(שמות כו)"ּבבכר ֹו ו, "(יהושע גזית, אבני הּבית לא)"ליּסד  ה, דהיינו (מל״א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הסד . והנחת  תקון 

" הּמלהעיונית , יּסד ח)"ּכי -כן א, להתנהג(אסתר המלך  מאת  נוסד חק זה שהיה ִִֵֶֶַַ

" וכן ישתנה. ולא ג)"יּסדּת-עז כך ח, "(תהלים המקרה ושם  "יסוד. כמו המזּבח" ל)"יסֹוד ד, ,(ויקרא ְְְִִֵַַַָֹ

ּבה " היס ֹוד ז)"עד קלז, ועל(תהלים ." ""מתֹוםמשקל ּבב ׂשרי, מתֹום  ד)"אין לח, המפעל(תהלים ושם  . ְְְְִִֵַַָָ

""מוסד" הרים, כב)"מֹוסדי  לב, ּתבל"(דברים טז)"מֹוסדֹות  יח, הפועל(תהלים שם 620.(באש-גגרינדע). ְְִֵֵֵָ

621" המציאות  בטבע קיים  יסוד איזה על  הבנוי דבר  לעשות מחשביי ."סודההקשה

למטה. משם  שירדו הגובה כשיעור  למעלה, מעצמן שוב לעלות  המים  טבע  תאמר 622כאילו

העיר"שע תוך אל שבעמק המים העלאת אפשריות בהקש-ׂשכלי לך יצא  ההקדמה זאת  ְִִפ

ע ההר, בראש המים"היושבת  עלית של ההיא ההקדמה ּתקרא מגדל. של  בנין איזה עשית ִֵַַָי 

ושבביטולו "יסוד" היסוד, זה על שבנית  לעיר שבעמק מים  העלאת  מאפשריות ההקש ומעשה ,

ג ""יהיה יקרא  לבטלה, המעשה עגול"סודכ של  אלכסון  חצי שמהכפלת משל בדרך  כשתדע וכן .

חביות כל מדת  שתדע  אפשרות מזה לך  ויצא כולו. העגול  של  שטחו שיעור יצא המקיף , הקו עם 

ע יכיל הוא  קנקנים ג"כמה יקרא אלכסונו. חצי מדידת האלכסון"י  חצי מהכפלת  העולה הסך כ

" העגול ""יסודעם  יקרא החביות  מדת ידיעת  אפשריות שהוא עליו הנבנית והתולדה ."סוד,

" "סודשם כמו הקש-ׂשכלי , עשית והיינו הפועל  שם נפׁשי" אל -ּתבא "ּבסדם ְְְִִִַַַָָֹֹ

ו) מט, לא(בראשית לשם דבר, איזה להשלים  הקשים-ׂשכליים  לעשות  שנועדים  במקום  ִכלומר

" נפשי . סֹודיתבא ּכל-מתי יט)"ּתעב ּוני יט, להשלים(איוב ההקשים  במעשה עוזרי תמיד שהיו ְֲִִִֵַָ

.620base ,ground.

בהמשך .621. שמבאר  וכמו "סוד " מלת  כאן חסרה

שלובים .622. כלים



שרשים - שלמה חשק  354

" סֹודדבר . נמּתיק יחּדו טו)"א ׁשר נה, סוד .(תהלים לעשות יחד ׁשבּתנּו לנו שימתק מה דהיינו ְְְֲִִֵֶַַָ

ּבס ֹוד-קד ׁשים" נערץ  ח)"אל  פט, "(שם יז)"בסֹוד -מׂשחקים. טו, אהלי"(ירמיה עלי אל ֹוּה (איוב"ּבס ֹוד ְְְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵַַַָָֹ

ד) "כט, שם  ולפעמים באהלי. דבק סודו בעשית אלוה בהיות דהיינו סודדהיינו המקרה שם " ַ

" כמו שכלי , היקש ליראיו מעשה יהוה יד)"סֹוד כה, סֹוד"(תהלים יערימּו ד)"על -ע ּמ פג, (שם ְֲִִֵַַַָ

סֹוד ֹו" לב)"ואת-יׁשרים  ג, ואין(משלי מחשבה, ויחוד הצנע  צריך  ועצה סוד דבר שעשית  ולפי . ְְִֶַָ

בלשון ההיקש מעשה בהתפרסם ישמש לפיכך כל, לעיני  ובגלוי בפרהסיא לעשותו דרך 

" כמו סֹוד ֹוהתגלות , אם-ּגלה ז)"ּכי ג, יג)"מגּלה-ּסֹוד"(עמוס יא, רכיל"(משלי הֹול (שם"ּגֹולה-ּסֹוד  ְִִִֵֶֶַָָָ

יט) "כ, אל-ּתגל. אחר  ט)"וסֹוד כה, ותערב(שם תפרסם  אל לרעך  לעשות יעץ  ששלישי מה פירוש, ְְֵַַָ

" שם  במובן ואין נקראסודבריבך. הנעלם הדבר כי הבריות , בפי  שהורגל כמו הנעלם דבר "

סתר" ""דבר ,אלי לי  יט)"ּדבר-סתר ג, "(שופטים אבל מעשה סוד. על מורה הנחתו עיקר לפי  " ְִֵֵֶֶַ

בצנעה  שעושין דבר הראוי , הנמוס לפי  שהוא אלא לעיל , כמבואר קיים  יסוד על  הבנוי  ההקש

" והפעל, קלקול. בו יבוא שלא בפרסום נ ֹוסדּו-יחדלא  ב)"ור ֹוזנים  ב, עלי"(תהלים יחד  "ּבהּוסדם ְְְְְִִַַַַָָָָ

יד) לא, ועצה.(שם סוד דבר לעשות יחד ונתפעלו בהתחברם לומר רצה

"סד"" שם  סיׂשד, ב[אות] """ כמו השדה, להוראת הּׂשדה ן  עׂשב  וכל וכו' הּׂשדה "ׂשיח ְִֵֶֶֶַַַָָָ

ה) ב, "(בראשית ּבּׂשדה , ח)"ּבהיֹותם ד, "(שם מֹואב, כ)"ּבּׂשדה כא, "(במדבר ׂשדה , כה,"אי ׁש (בראשית ְְִִִֵֶֶַָָָָ

"כז) נקרא בעמק המונח מישור שטח  כל ""שדה . מלשון  בבחינתיסוד, הארץ  של יסוד שהשדה "

ל מקריים  דברים  כמו שהם והימים, והגבעות "ההרים  וסתם  הארץ. הןשדה יסוד כולל  "

" כמו ואילנות גפנים  או תבואה בו הּׂשדה שזורעין הי ֹוצא   זרע ּתב ּואת ּכל את  ּתע ׂשר "ע ׂשר ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָ

כב) יד, "(דברים כף, ימחא ּו הּׂשדה עצי  יב)"וכל נה, "(ישעיה ּבּׂשדה , הּגפן לכם  (מלאכי"ולא-תׁשּכל  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יא) "ג, [=מלת ] אצל וכשסמוך  בפרטותכרם. צריך שהדגן  דגן, תבואת שדה על בייחוד מורה "

" כמו גבוה. מקום שצריך  הכרם  היפך  מישור, תזמרמקום לא   וכרמ תזרע  לא   כה,"ׂשד (ויקרא ְְְְְְִִַַָֹֹֹ

"ד) כרם, א ֹו ׂשדה אי ׁש יבער ד)"כי כב, "(שמות ּובכרם, ּבׂשדה נעבר  יז)"לא כ, ובקבוץ(במדבר . ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

""שדות" ּוכרמים, ז)"ׂשד ֹות כב, "(שמו״א והפעל  .אחרי עמקים י)"אם -י ׂשּדד לט, דהיינו (איוב ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

" כטעם  השדה בתקון תזמרישתדל  לא ד)"וכרמ כה, תע ֹולל"ו (ויקרא כא)"לא כד, דהיינו (דברים , ְְְְְְִֵַֹֹֹ

" וכן  ועוללות . בזמורות עסק אדמת ֹועשית  ויׂשּדד כד)"יפ ּתח כח, יעקב"(ישעיה (הושע"יׂשּדד -לֹו ְְְֲִֵֶַַַַַַַָֹ

יא) "י, ושם -התאר הּׂשּדים. ג)"עמק יד, מחולפות .(בראשית שדות  בעל עמק דהיינו ִִֵֶַ

" שדה" שם  נגזר  "שיד" כמו השדה, מאבני  ששורפין  הסיד להוראת  אתם" ְְַָָֹוׂשדּת

ב)"ּבּׂשיד כז, "(דברים ׂשיד, יב)"מׂשרפ ֹות לג, "(ישעיה לּׂשיד, מל-אדֹום א)"עצמֹות  ב, אע(עמוס פ". ְְְֱִִִִֶֶַַַ

ג מהם הנשרף יקרא  שדה, אבני אינם  ""שהעצמות שרובו שידכ השיד  פעולת  שעושה שם על  "

" שנקרא ואפשר  משובח. יותר מעצמות  הבא הסיד  אך  השדה; מאבני "שידבא  מלשון "יסוד"

הבנין ולשאר טוב, ודבק חיזוק יותר צריך  שהיסוד  היסוד לבנין  אותו שלוקחין שם  על כפשוטו,

הפירוש  וזה היסוד. כמו חיזוק כך כל צריך שאין  הלבנים לדבק ועפר  חמר מספיק שעליו

" התלמוד בלשון השיד שנקרא למה סמסידמסכים ב [אות ] """ וסידך, ב)"חול ... פח, "(חולין וסד,

א)"בסיד יז, בתרא "(בבא מלשון שהוא שיורה מה "יסודשזהו מלשון לא ."שדה "
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" ""סדמגזרת שם ""סדין, סדינים, יב)"ׁשלׁשים יד, "(שופטים וּתמּכר, ע ׂשתה (משלי"סדין ְְְְִִִִִַָָָֹֹ

כד) יתטנפו לא, שלא והכסתות הכרים תחת  אותו להציע תשמישו שעיקר פשתן כלי  מין והוא

א והוא  המטה. בשולי  או ""בארץ , יקרא  לפיכך  גביו שעל להמצעות  יסוד  כעין  אלא"סדיןכ ,

ג לפעמים אותו כמו "שלובשין  מצע  לפעמים שהוא השמלה כעין מלבוש, לשם הגוף על כ

הׂשמלה " יז)"ּופר ׂשּו כב, "(דברים כמו מלבוש ולפעמים  א ּׁשה . ׂשמלת  גבר  יל ּבׁש כב,"לא  (דברים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

"ה) הׂשלמה, וכן  ּוברכּך. ּבׂשלמת ֹו יג)"וׁשכב כד, "(דברים ּכׂשלמה , אֹור  ב)"ע ֹוטה קד, וכן(תהלים . ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ

התלמוד מן א)נראה מ, לילה.(מנחות כסות משום גזרה התכלת , מן פטורה בציצית סדין  שאמרו

ג ישכב שמא גזרה תכלת, בהם  מלהטיל פטור  ציצית  בו עושה סדין  הלובש עליו "פירוש, כ

למלבוש. גם למשכב מיוחד שהסדין  מוכח מזה לילה. לכסות

 העסק בשעת  יתטנפו שלא הבגדים  על שלובשין  סמרטוט כעין בגד חתיכת של שם

" כמו מסוה במלאכה, על-ּפניו לג)"וּיּתן  לד, מ(שמות ""ב[אות] מטוה משקל על מפעל ויביא ּום  ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

כה)"מטוה  לה, "(שמות והשם ""סות. סּותה , יא)"ּובדם -ענבים  מט, סמרטוט(בראשית והוא ְְֲִֶַַָֹ

דורכי תישלובשין  ש[אות ] הבגדים , יתלכלכו שלא בגדיהם  על  ""הגת תיסותו המקרה."" שם  ו

" פעל שהונח  מה על הונח "נשה פעל. שרש כמבואר ממקומו העתקה לשון אלא"נש " .

טלטול ענין  יד, על יד  על העתקה על מורה והנסיחה אחת, בפעם העתקה על מורה שהנשיה

" כמו לגמרי . נעתק שלבסוף עד  מעט מעט  לענין , ומענין למקום , האדמה ממקום מעל "ונּסחּתם  ְְֲִֵֶַַָָָ

סג) כח, לגמרי .(דברים ממנה נעתקים  שתהיו עד יד על יד  על  ממנה נעתקים  שתהיו לומר  רצה

יהוה " יּסח  ּגאים כה)"ּבית  ו, "(משלי דעת . בבלי יד על יד על ביתם  גאות את -מ ׁשמרתשתשפל ְִִִֵֵֶֶֶַ

מּסח ו)"הּבית  יא, "(מל״ב וכן ממשמרתם. מעט אפילו יזוזו מּמּנה שלא  עפר ּה (יחזקאל"וסחיתי ְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ד) "כו, שם הענין  מזה הבית. עפר  את שמכבדין כעין  והתכבדות  טלטול ""סחילשון  ּומאֹוס, ְִָסחי 

מה)"ּתׂשימנ ּו ג, למקום ,(איכה ממקום  אותו שמטלטלין הנהרס בנין  של  ועפר כאבק דהיינו ְִֵ

" מּמּנה מלשון עפרּה ד)"וסחיתי כו, סי(יחזקאל וב [אות ] ."" פעל הוא במים ,שחה ן  שיטה לשון " ְֲִִִֶָָָָ

לׂשחֹות" הּׂשחה יפרׂש יא)"ּכא ׁשר  כה, "(ישעיה ׂשח ּו. ה)"מי  מז, מּטתי"(יחזקאל בכל-לילה "אׂשחה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ז) ו, ג(תהלים מעתיק במים למקום ."שהשט ממקום מעט מעט כ

"סח"" ענין  הדעת, התלמודהסח  שבלשון א)" לד, ג(פסחים העתקת"דהיינו כ ֵֶַ

אחת בפעם בו שעוסק דבר  האדם שישכח אפשר שאי לענין. מענין יעתק 623המחשבה אבל 

הדומה  לשלישי משני  יעתק ושוב  במקצת, לראשון הדומה שני לענין  אחד  מענין  מעט מעט

המקרא ובלשון וישכחהו. כולו הראשון  הענין של הרושם ּימחה שלבסוף עד  במקצת, ִֶָלשני 

סי ב [אות ] הדעת  היסח ""ענין  כמו ּבּׂשדה ן, לׂשּוח יצחק סג)"וּיצא  כד, להסיח(בראשית דהיינו ְִֵֵֶַַַָָָ

" וכן היום. סדר של הרעיונים  טרוף  להשכיח  טיול ענין והוא היום , עבודת מעמל ְָָּדאגה דעתו

יׁשחּנה  כה)"בלב -איׁש יב, ע(משלי מדעתו להסיחּה שישתדל בשדה."דהיינו ולשוח לטייל הליכה י  ְְְִִֶֶַַָָ

אחת .623. בבת  כלומר
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""שע וזהו דאגתו, תסתלק שבשדה האויר ושנוי  והצמחים  הדשאים בחלופי  הסתכלות  ְָָודברי 

י ׂשמחנ ּה דאגתו (שם)"טֹוב תוגת יהפוך השדה, פני  על  המתגלה וטובו הטבע  יופי  דהיינו . ְְֶַָ

רז  אמרו א)ל"לשמחה. עה, מדעתו "(יומא יסיחנה ."ישחנה,

" שם  הענין עׂשיחה מזה צערו להסיח  אם  שהוא טיול-המחשביי  של דבור להוראת  י"" ִָ

" כמו וכעסידבור  ׂשיחי טז)"ּכי-מרב א, ע(שמו״א לבי צער להסיח השתדלות מרוב דבור"דהיינו י  ְְִִִִֵַֹ

הנסיון . שם "624והוא נפׁשיוכן  ּבמר  יא)"אׂשיחה ז, מׁשּכבי"(איוב בׂשיחי יג)"י ׂשא ז, ,(איוב ְְְְִִִִִִִַַָָָָ

ׂשחי" מרי ב)"ּגם -הּיֹום כג, ּבׂשיחי"(שם ג)"אריד נה, רּוחי"(תהלים ותתע ּטף ד)"אׂשיחה עז, (שם ְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָ

רּוחי" עלי ד)"ּבהתע ּטף קמב, ע(שם היום רעיוני  להסיח כדי בא שהוא  או כמו ". טיול  של דבור י  ְְִִֵֵַַָ

ל ֹו" וכי -ׂשיג ׂשיח  כז)"ּכי  יח, "(מל״א ואת-ׂשיח ֹו. יא)"את -האיׁש ט, "(מל״ב ׁשער, יׁשבי בי "יׂשיחּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

יג) סט, "(תהלים ,תׂשיח היא כב)"והקיצ ֹות ו, ׂשיח"(משלי כט)"למי כג, "(שם מה-ּׂשח ֹו. לאדם "ּומ ּגיד  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ

יג) ד, חז (עמוס ב)ל"אמרו ה, לאשתו "(חגיגה איש שבין  קלה שיחה לשון"אפילו כל הענין שמזה .

"שיחה " כמו שבח, של תהלים  שבספר אׂשיחה " יג)"ּובעלילֹותי עז, "(תהלים ׂשיחי, עליו "יערב ְֱֲִִִִֶֶַָָָָ

לד) קד, "(שם נפלא ֹותיו , בכל ב)"ׂשיחּו קה, "(שם ,בחקי מח)"ואׂשיחה קיט, "(שם ,ּבאמרת "לׂשיח ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֻ

קמח) קיט, "(שם אׂשֹוחח, ידי ה)"ּבמע ׂשה מה (קמג, דוד: שאמר טיול . של  דבור לשון כולם  . ְֲֲֵֵֶַַָ

חכמה  של בפרדס טיול בדברי זה מקיים  אני  בכך, מה של טיול  בדברי  זמנם  מוציאים שאחרים

" כענין  תומוסר, של  חולין לימוד"שיחת צריכין  ב)"ח כא, חז (סוכה ובלשון  ."" שם  "שיחה ל

סמ ""ב [אות ] כמו אחדך  זקן  לי ב)"סח נז, "(גיטין תומו , לפי  ב)"מסיח כז, הטיול(כתובות שם ועל .

" הקטנות האילנות "שיחיםיקראו כמו ביניהם , שמטיילים שם  על הּׂשדה " ׂשיח (בראשית"וכל ְִֶַַָֹ

ה) "ב, המין. הּׂשיחםשם אחד טו)"ּתחת  כא, ינהקּו"(שם ז)"ּבין -ׂשיחים  ל, שנקראו (איוב או . ְִִִִִֵַַַַַָ

צורכם .שיחים" כל עדיין  גדלו שלא לקרקע , מתחת עכשיו שנעתקו והיסח  נסיחה מלשון "

" "ציץוכטעם וטעם יציאה, לשון  שהוא חז עולל" ובלשון בשרשם . כמבואר  עליה לשון ל""

" הרך והסוס  החמור ""סיחיקרא  וסייחים, ב)"עגלים יד, זרה "(עבודה ו שיחיםכטעם ."עוללות""

[אות]ב נמצא  ולא ראוי . לשאינו ראוי מענין והפלגתה הנפש הפרזת על מורה פעל.

""סמ אחת, פעם רק ׂשנאתיך ג)"ע ׂשה-סטים  קא, בשארי(תהלים אבל הראוי , מגדר פריצה דהיינו ֲִִֵֵָֹ

סי ב[אות] הוא ""השמושים אׁשּתֹון, יב)"ּכי-תׂשטה ה, לה (במדבר הראוי מאיש שתפליג דהיינו ְְִִִֶ

" התלמוד בלשון נקראת והיא  לה. ראוי  שאינו סמסוטה לאיש ב[אות] """ כזבך . וׂשטי "וכן ְֵָָָ

ה) מ, ל ּב"(תהלים אל-ּדרכיה כה)"אל -י ׂשט ז, "(משלי וההיפך ועבר. מעליו טו)"ׂשטה ד, כלומר(שם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

" ממנו. הרבה העמיקּושיפליג  ׂשטים  ב)"וׁשחטה ה, ה ושחטה "(הושע שה[אות] מהקל, מקֹור  א"" ְְְֲִִֵֶַָ

למ ""במקום כמו בתחילתה, סטים"ולשחוטד מעמיקים הם  השחיטה בעסק ופירושו, .

" שנאמר כענין ראויה שאינה לשחיטה השחיטה, מדת על ּבּנחליםומפריזים  הילדים  "ׁשחטי ְְֲִִֵַַָָֹ

ה) נז, "(ישעיה שם שאמר כמו בשחיטה העוסקים לכהנים  נאמר זה כי הּכהנים. זאת  "ׁשמע ּו ְֲִִַֹֹ

א) ה, .(הושע

השתדלות .624.



סמ "ך  357אות 

 האמנתי"נו תאר "625ו "ן  ""שטןשם  ל ֹו, לׂשטן   כב)"ּבּדר כב, "(במדבר אנכי, הּנה ְִִֵֶֶַָָָֹ

לׂשטן לב)"יצאתי  כב, "(במדבר יקרא והראוי  הישר מדרך ׂשט שיהיה לזולתו הגורם שהיה "שטן. , ְִָָָָָ

הישר מדרך  להטות מוכרח  בלעם שיהיה כדי אם-הדרך  על נצב  להיות  שלוח [אל](למן)המלאך  ֵ

שיחזור בלעם  את  לעכב  שלוח המלאך  [היה] לא אבל האתון. עם לו שקרה מה לו  ויקרה הצד 

אח בעצמו לו התיר שהרי  לדרך"לביתו, ישר מדרך  להפליגו השטנה ענין היה אבל ללכת, כ

" עבירה לדבר  ויפליג מדתו על  שיפריז הגורם שבאדם  המעורר הכח יקרא  וכן ,"שטןעקלתון,

" ּבת ֹוכםכמו גם -הּׂשטן ו)"וּיבֹוא  א, יכנה (איוב מצוה לדבר האדם את  המעוררות ההם  שהכחות  . ְַַַָָָָ

" האלהיםבשם  שאינו "בני  לדבר ולהפליג מדתם על להפריז הכחות  אלה את המעורר והכח ,

" נקרא ""שטןראוי  אמרֹו ענין  והוא הּנה . טבת ּכי האדם  את-ּבנֹות  בני -האלהים  ת(בראשי"וּירא ּו ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

ב) נשיםו, עם שהעסק לחשוב מדתם  על הפריזו טובות לפעולות הטבועות הכחות לומר רצה

במספר רבות  הן לטוב  המעוררות  שהכחות  שלפי  אלא נוצרו. שלכך אדם , לבני  ראוי דבר ָָיפות

חז  שאמרו כענין  בענינו אחד רק לרע המעורר והכח  רבים, בלשון א)ל "יכּונּו טז, בתרא (בבא ְ

הרע" יצר הוא שטן  בעצמו "הוא הוא גופניות תאוות  ולשאר לזנות  המעורר  ההוא  שהכח .

" אותו יכנה לפיכך מקולקלות. מדות  ושאר וחמדה שנאה לקנאה, יחיד .שטןהמעורר בלשון  "

" טֹובובפעלים רדפי  ּתחת כא)"י ׂשטנּוני לח, נפׁשי"(תהלים ׂשטני יג)"יכלּו עא, הנסיון ,(שם 626שם ְְְְְְִִִִִֵַַַָֹ

סמ ב[אות] הוא התלמוד ובלשון  הישר. מדרך סוטה שאהיה שמבקשים לומר ""ורצה יורדך 

ומקטרג עולה ."ומסטין,

" "שטמגזרת "ׂשטם" כמו שטימה, לשון  את-יעקב" ע ׂשו מא)"וּיׂשטם  כז, (בראשית ְֲִֵֶַַַָָֹֹ

" נקרא אותו ששונאים לאותו רעה לעשות החפץ אל השנאה מדת  מלשון"שטימה הפלגת  ,

התמאס רק והשנאה שהאיבה המדה. על והפרזה כמבואר627שטיה משיאהבנו היפך בזולתו,

" ""סןשרש יקרא רב זמן  השנאה והמשכת  רעה "נטירה . לעשות  החפץ אל השנאה והפלגת .

" יקרא לכך  הכושר  שעת  כשיהיה ""משטמה לזולתו אמר את. לנ ּו י ׁשיב  והׁשב יֹוסף; י ׂשטמנ ּו ְְְִִֵֵֵֵָָָלּו

טו)"ּכל-הרעה  נ, רעה (בראשית בנו לעשות מאז בליבו כבושה השנאה היתה אולי לומר  רצה ָָָָ

ובלשון נקמתו. ישלים  שמת  ועכשיו אבינו, כבוד  משום לכך  הכושר שעת  לו היה שלא אלא

א)ל"חז  לה, "(עירובין טומאה מין  הסטיקרא וזזה "טומאת  ניסטת שתהיה לטומאה הגורם  והוא , ֵֶ

יקרא השני, בכף והטומאה המאזנים , של אחד כף השפיל או שהגביה כגון  בו. שהיא  ממקום 

שע הטומאה את ממקומה."מסיט השני  שבכף הטומאה לשתשטה גורם האחד בכף  תנועתו י 

הצד מן או עליו מכסה איזה לדבר  שעושין מה והוא הסכוך  על הנחתו עיקר פעל.

" שענין  שיהיה. מה התכלית יהיה החוציים, הדברים מן  הדברכסוילהבדילו משיהיה היפך "

" וענין  כמו סכוךמגולה, שמבחוץ . למקרים  ונעזב  פרוע  יהיה שלא  הדבר שמסככין  פרוע  היפך "

במהדורתנו625. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

משתדלים .626. כלומר 

בו .627. למאוס
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ּבכנפיהם" כ)"סככים כה, על-הארן"(שמות ג)"וס ּכת מ, "(שם ים, ּבדלתים  ח)"וּיס לח, סּכתה "(איוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ח)"לראׁשי קמ, סי(תהלים וב[אות] ."" עלין  כּפי כב)"וׂשּכתי  לג, "(שמות בעד ֹו, ׂשכּת "הלא-אּתה ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹֹֹ

י) א, דרּכ"(איוב את  ׂשך  ח)"הנני  ב, "(הושע סוכה, והשם  ּתׁשב ּו. מב)"ּבּסּכֹות כג, "(ויקרא וּיע ׂש, ְְְִִֵֵֶַַַַַָֻ

סּכה  ׁשם  ה)"לֹו ד, סי(יונה וב[אות] המקרה. לשם קרוב  שם-תאר  ,"" ׂשּכֹון ּכּגן ב,"וּיחמס (איכה ְַַַַָָֹֻֻ

"ו) לבער, והיה ה)"מׂשּוּכת ֹו ה, "(ישעיה שם  וכן ""מׂשּכית. מׂשּכית, א)"ואבן כו, תי(ויקרא [אות ] ו ". ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

כתי ""משכית  ""מרביתו קרקע-החדר"מחצית, את  שמכסים וחלקים  יפים  אבנים  רצפת והוא ;ְֲִָ

" וכענין החמּדה לנוי , ז)"ּכל-ׂשכ ּיֹות  ב, ּכסף"(ישעיה יא)"ּבמׂשּכּיֹות  כה, היו (משלי האלילים  ולפני . ְְְְִִֶֶַַָָָ

" וזהו האליל לפני עליה להשתחוות כדי טבלא כעין  וחלקה יפה אחת אבן  בפרטות אבןנותנין

""משכית ושם -התאר ""מסך. האהל, לפתח  מס לו)"וע ׂשית כו, בסבך(שמות הנאחזים  והקוצים  . ְְִֶֶַָָָָָֹ

" יקראו כסוכה ונראים לזה זה ""שכיםיחד ּבעיניכם, נה)"לׂשּכים לג, המקרה (במדבר ושם  . ְְִִֵֵֶ

חדק " יט)"ּכמ ׂשכת טו, "(משלי והפעל  ּבּסיריםהנני -ׂשך. ח)"את -ּדר ּכ ב, שם(הושע הענין מזה וכן . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

""ׂשּכין" , ּבלע ׂשּכין  ב)"וׂשמּת כג, "(משלי נקרא  לדקירה הנעשה קטנה חרב  שםׂשּכיןוהוא על " ְְְִִִֶַַַַָֹ

תלמוד ובלשון וקוצים . כשכים  ב)שעוקץ כג, סמסכין"(ברכות ב [אות ] האילן"" ענף יקרא  וכן  ך .

" מרובים , קטנים וענפים מרובים עלים  בו ""שוכה שיש עצים, ׂשֹוכת מח)"וּיכרת ט, (שופטים ְִִֵַַָֹ

ׂשכוי , יקרא הראש וקדקד היטב . בו להבעיר כדי  הרבה וענפים  עלין בעל רחב  ענף ְִֶוהיינו

בינה " לּׂשכוי  לו)"מי -נתן  לח, שתי(איוב שיש הבינה. הנושא ההוא המוח  על  הסוכך הקדקד והוא ְִִִֶַַָָ

הקדקד חלק הקדקד. שהוא אחד סכך ועליהם  בינה; נושא  והאחד  חכמה, נושא  האחד  מוחות ,

" יקרא החכמה מוח ""טוחותשל שרש עיין  ""טח, יקרא הבינה נושא של  הקדקד וחלק "שכוי.

וי וב [אות ] וסכך . סכוי  נראית"מלשון "628ו משקל טז)"חגויעל מט, ירמיה כו,"קצוי"(עיין (ישעיה ְְֲֵֵַ

"טו) נקרא  שררה מין  גם ""נסך. סיחֹון, כא)"נסיכי יג, "(יהושע צפֹון, ל)"נסיכי לב, "(יחזקאל ּוׁשמנה , ְְְִִִֵֵָָֹ

אדם ד)"נסיכי  ה, "(מיכה "סכךמלשון כענין עליהם, ומגין הארץ  על הסוכך  שהוא 629,"סגן" ְִֵֶֶָָ

" ו "סגבשרש כא)"נגיד", ו, "(שמו״ב ""גדבשרש והפעל מלּכי. נסכּתי ו)"ואני  ב, מע ֹולם"(תהלים ְְֲִִִִֵַַַָָָ

מרא ׁש כג)"נּסכ ּתי  ח, הּנסּוכה "(משלי ז)"והּמּסכה כה, .(ישעיה ְְְִִֵֵַַַַָָֹ

" יציקה מין השטח"נסךיקרא  כל מכסה שיהיה כדי  סביב סביב  המשקה כשיוצק והוא  ,ְֶַ

" יקרא  עליו, ""נסךשניצק כמו ׁשמן. עליה וּיצק נס עליה יד)"וּיּס לה, בדרך(בראשית שהיציקה . ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

שמוליכין היא והנסיכה בשמן . עשה וכזה למטה, ממנו נופל והמשקה הכלי, את ׁשמּטה ֶֶַהפשוט

ביין . או במים יעקב עשה וכזה כולו; הניצוק השטח  על  סוכך שיהיה סביב סביב המשקה קלוח

" כל  ענין  "נסךוהוא כמו המקדש שבעבודת  "נס ז)"הּס כח, "(במדבר ונסּכיהם, (ויקרא"ּומנחתם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

יח) בש כג, אמרו הרבה. המזבח שטח על הנסכים  שיתפשטו באופן לנסך צריכין שהיו (סוכהס",

ב) המזבח,מט, על  היין שיתפשט כדי  השיתין מקום  פוקקין  היו המזבח  על (עייןכשמנסכין 

נסך בבאור: שלמה״, ״יריעות ובספרי הקרבנות, ממעשה פ״ג "630ברמב״ם הענין מזה מּסכה ). (שמות"עגל ֵֵֶַָ

מבוטאת .628.

כה.629. מא , ישעיה
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ד) "לב, מּסכה , יז)"אלהי  לד, שיתפשט(שמות אופן  על יוצק כלי, לעשותו מהותך מתכות  שהיוצק . ֱֵֵַָֹ

" יקרא לפיכך  כולו הדפוס שטח  על ""מּסכה המתכות  ומלשון "יציקה . פעל הושאל "מסך" ֵַָ

" כמו משקה, בשאר  המשקה עירוב  מסלהוראת מלא חמר ט)"ויין עה, ּבבכי"(תהלים וׁשּקוי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻ

י)"מסכ ּתי קב, יינ ּה"(שם ב)"מסכה ט, ממס"(משלי ל)"לחקר כג, צריך(שם שמערבין שהמשקה . ְְְְִִֵַָָָָָָֹ

ומלשון מקום. בכל  שוה שניהם  של הטעם שיהיה כדי  השני  המשקה שטח  בכל מתפשט שיהיה

" ענין א ּדּדםתערובת , ּבּס אעבר  ה)"ּכי  מב, וגדולים(תהלים קטנים  אדם , בני  תערובת דהיינו ֱִֵֶֶַַָֹ

" יקרא  ""סךיחד, וכללים  מפרטים המקובץ  המספר המחברים, בלשון נקרא  וכן ""סך. הכל, "סך

שונים . ממספרים תערובת  לשון

"סכך" ""מסכת" עם -הּמּסכת, ראׁשי יג)"מחלפ ֹות טז, הארג"(שופטים היתד  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

יד)"ואת -הּמּסכת שם, ממנו (שם ויוצאים  השתי חוטי  עליו שנקפלים העגול הגס  העץ והוא  ְֶֶַַָ

" מלשון שהוא או סכך. כעין זה אצל  זה יינ ּהסדורים ב)"מסכה ט, שם(משלי על תערובת , לשון ְְֵָָָ

ג שנקרא הערב חוט  בו ""שמתערב "ערבכ פעל, ממנו עשו ובתלמוד  תערובת . מלשון המיסך"

נירין בתי שתי א)"והעושה עג, שעל(שבת השתי חוטי  שמותח המסכת  עסק שעושה כלומר 

" ענין  וכן "סיכה המסכת. המשיחה, על המורה "ייס לא אדם לב)"על -ּבׂשר ל, לא"(שמות וׁשמן  ְְִֶֶַַָָָֹֹ

מ)"תסּו כח, "(דברים וסכּת. ג)"ורחצּת ג, אם(רות כי סיכה לשון נופל שאין הסתוככות  מלשון ְְְְְַַָָָ

והשם עליו. סוכך  שיהיה הנמשח  השטח כל על  השמן את  להעביר  בשצריך  מענין631בשמן 

" ""אסוךסיכה ׁשמן, אם -אסּו ב)"ּכי  ד, יקרא(מל״ב לשון -נקיה ובדרך  סיכה. כשיעור שמן  דהיינו ִִֶָָ

" צרכיו ""מיסךעשית את -רגליו , הּוא  מסי כד)"א ג, "(שופטים את -רגליו , ג)"להס כד, (שמו״א ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרגלים ."שע על  סוככים  השוקים  אז מטה לצד האחורים  כפיפת  י

"סך" שם ובנו "סכן" האמנתי", תאר על632ו "ן וסוכך  הבית  הנהגת  על המשגיח והוא ,

" כמו ופזור. קלקול בו יארע של הּזה כולו אל-הּסכן  טו)"ל-ּבא כב, "(ישעיה והנקבה, ל ֹו. ּותהי  ְִֵֶֶֶַַֹֹ

ב)"ּסכנת א, האחד(מל״א דברים , ב' על להשגיח צריך הסוכן והנה הבית. על משגחת דהיינו ֵֹ

בו  יהיה שלא הבית  צורכי  קמוץ  על והשני , ודעתו. בזמנו הכל שיעשה הבית הנהגת סדר על 

" של  ופעלים  שמות  שאר עוד הונחו הענינים  אלה שני ועל לצורך. שלא והוצאה ,"סכןפזור

" יאמר ההנהגה. סדר  ּכה?מלשון ל לע ׂשֹות  הסּכנּתי  ל)"ההסּכן  כב, כזה (במדבר ההיה כלומר ְְְְֲִִֵַַַַֹ

" וכן  עמך ? להתנהג לי  הראוי  כפי  הנהגתי הס ּכנּתה סדר ג)"וכל-ּדרכי  קלט, שתקנת(תהלים דהיינו ְְְְִַַָָָ

" הראוי . וחק כסדר דרכי כל ּוׁשלםשיתנהגו ע ּמֹו כא)"הס ּכן-נא כב, עמו (איוב התנהג פירוש, ְְִֶַָָ

" אמר קמוץ  ומלשון הישר. ּתרּומה בסדר כ)"המסּכן מ, מלהוציא(ישעיה מקמץ שהיה מה דהיינו ְְַָָֻ

" וכן  פסל. ממנו לו לעשות תרומה אותו מרים  היה רק צרכים , יסּכֹוןבשאר לא ּבדבר "הֹוכח ְְִֵַָָֹ

ג) טו, "(איוב תוכחה. בדברי  כלום וירויח יקמץ שלא עלימ ֹוכלומר ּכי-יסּכן יסּכן -ּגבר? ְְְִִִֵֵֶַָָָֹהלאל 

ב)"מ ׂשּכיל כב, והרווחה (שם קמוץ שום  מזה היגיע  בהשכל, הנהגתו סדר שמתקן  מה פירוש, ְִַ

עצם .631. שם 
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" וכן ית'? ּבםלאל יּסכן עצים  ט)"ּבֹוקע י, ע(קהלת העצים"פירוש, לבקע  עצמו את  שמטריח י ִִֵֵֶַָָ

ע הבית, בהנהגת פזור שהוא  הם , כאשר  שלמים לשורפן הקמוץ"ולא הרגל לידי  יבוא  כן  ְֵֶי

" המקרה, ושם צרכיו. לחםבשאר ּתאכל -ּבּה במס ּכנת  לא  ט)"אׁשר ח, צריך(דברים שאינו דהיינו ְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֻ

" ושם -התאר הוא . רב  כי  הלחם, באכילת  לפרעה לקמץ  מסּכנֹות  יא)"ערי  א, "(שמות ּומס ּכנֹות, ְְְְְְִִֵַָֹ

ּדגן כח)"לתב ּואת לב, משומרת(דהי״ב שתהיה הׂשבע  בשני המקומצת  התבואה אוצרות  שהם  ְִַָָָָ

ולא עשיר שאינו הבינוני  האדם  יקרא  ולזה הצורך. בעת  שלא לפזור תלך  ולא  הרעב, לשנות 

" ""מסּכןעני וחכם, מסּכן  ילד יג)"טֹוב  ד, ּבזּויה "(קהלת הּמסּכן  טז)"וחכמת ט, הממוצע(שם והוא  . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אינו  אבל מקצת, לו יש והממוצע לפזר , מה לו אין והדל  לפזר , יכול שהעשיר והדל, העשיר בין

יקרא לפיכך לו, שיש במה בקמוץ  להתנהג וצריך  רגע, במעט ידל יפזר שאם  לפזר. רשאי 

""סּכןמ" שם הענינים  מאלה "סכנה . התלמוד, שבלשון הסכנה " א)"בשעת  קל, "(שבת במקום, ְִֵ

ב)"סכנה  כח, להשאר(ברכות יתירה, והשגחה בקמוץ להתנהג שצריך  במקום או בזמן  דהיינו ,

הנסיון שם  והוא מכשול. יהיה בענין  פזור שכל הממוצע, "633בדרך  במובן  סוכןסכנה שאין  "

כל וקמצן  סוכן להיות שצריך אם  כי בפועל, מכשול .634ומקמץ שם  יהיה שלא

" יקרא דבר עם הרבה פעמים עסק לו  העושה המרובה, השמוש על הנחתו ."סלפעל.

" הרבה בה ושבים  שעוברים  הכבושה הדרך  ""מסלה תקרא נעלה , יט)"ּבמס ּלה כ, דהיינו (במדבר ְֲִֶַַָ

וכן לפרקים. רק בו עוברים  שאין  היחיד דרך  שאינו מרובה, מעבר בה שיש הכבושה בדרך

מּמסּלֹותם" כ)"הּכֹוכבים ה, והפעל ,(שופטים תמיד. בו ושב  שעובר לכוכב הכבושה הדרך והוא ְִִִַָָ

ּדרּכם" עלי  יב)"וּיסּלּו יט, "(איוב עלי . מסלה להם שעשו כל-אּביריכלומר טו)"ס ּלה א, (איכה ְִִַַַַַָָָָָֹ

ּכל-ׁשֹוגים" קיח)"סלית קיט, המסּלה "(תהלים סּלּו י)"ס ּלּו סב, כבר(ישעיה שהיתה המסלה דהיינו ְִִִַָָָָֹֹ

" והפעול, מחדׁש. ע ׂשּוה סלּולה ונתקלקלה, לא טו)"ּדר יח, סללה "(ירמיה י ׁשרים  (משלי"וארח ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

יט) "טו, המפעל, ושם מחייבו. הפשוט שהשכל  דרך  ""מסלולדהיינו מסלּול, (ישעיה"והיה-ׁשם ְְַָָָ

ח) "לה, מסלה, מן והמושאל  ""סוללה . אל -העיר, סללה טו)"וּיׁשּפכּו כ, עליה "(שמו״ב ולא-יׁשּפ ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ

לב)"סללה  יט, לאנשים(מל״ב מסלה להיות מצ ֹור עיר על ששופכין ּתעלה, או חריץ או והוא ְְָָָָֹ

" יקראו המלאכה בזאת והעוסקים עליה. ""סוללותהצרים העיר, ּבאּו הּסללֹות  לב,"הּנה (ירמיה ְִִֵַָָֹ

"כד) שרש עיין  ""כר. הכפל והפעל ""סלסל. ּותר ֹוממּך, ח)"סלסלה ד, בה (משלי התעסק דהיינו ְְְְֶֶַָָ

התלמוד  ובלשון וישנה. שיחזור  ב)הרבה כו, השנה ראש בשערו "(עיין ממשמש "מסלסל דהיינו ,

" והשם , בהישרתם . הרבה ומתעסק בשערו סלסּלֹותתמיד על ט)"ּכב ֹוצר ו, הזמורות(ירמיה והן  ְְִֵַַ

כשערות . מסולסלים  שהם או וצומחין , וחוזרין שכורתין  הרכות 

" בשבחו, ושלש פעמים  וכופל ומשבחו וחוזר דבר, שמשבח המרובה השבח ,"סליקרא

" ּבערבֹותכמו לרכב  ה)"סּלּו סח, "(תהלים אֹופיר, ּבכתם  טז)"לא-תס ּלה כח, "(איוב ּבּפז , "המסּלאים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻֻ

ב) ד, "(איכה ענין או הרבה. פעמים אותם  שמשבחין וכתם  בפז כמו בהם  "מסולאיםשנשתבחו

השתדלות .633.

כדי634. שצ"ל: ונ"ל בכתב -יד  הוא  .כך
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" ויהיה "מסילה מלשון חבירו. על קדימה לאחד שאין  אחת  במסילה וכתם  פז עם שהולכים ,

" ּבערבֹותענין  לרֹוכב  גסלּו """ לשון  ""מסלה כ כענין  מסלה, לו לתקן  והיינו מסּלה , ּבערבה י ּׁשרּו ְְְֲֲִֵַָָָָָָֹ

ג)"לאלהינ ּו מ, "(ישעיה מלת  וכן  "סלה . וחבקוק, תהילים שבספר סלה " קדׁשֹו ג,"מהר (תהלים ְֵֵֵֶֶַָָָֹ

"ה) סלה , יז)"הגי ֹון ט, "(שם סלה , יהללּו ה)"ע ֹוד פד, "(שם סלה , ּפארן ג)"מהר ג, מלשון(חבקוק . ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

""מסלה " במלת וירצה מקוצר שמאמרו לסימן המשורר  בה ישמש פייטנית, מלה והיא "סלה ,

שאין מצד מקצר שהוא  אלא הזאת , במסלה ההולכים  הענין בזה דברים  עוד  שיש לומר

" וענין האריכות. סובל השיריי "סלה התפארת כענין זה לפי  או וכולי" המחברים. שבלשון  "

" "סלה שענין  כמובן  רבות , פעמים השיריי הדבור וחזרת הכפלה לשון  ""סל" בספרי  עיין יריעות.

"635"שלמה  ."מסלה בבאור

" "מסלה מלשון שם ""סלם" ארצה , מּצב סּלם  יב)"והּנה כח, הידוע(בראשית הכלי והוא ְְִֵַָָָָֻֻֻ

התלמוד בלשון  יקרא וכן  בו. ולרדת  לעלות מסלה להיות  ונעשה שליבות בו ב)שיש לח, (שבת

" למקום  ממקום  המים  יגיעו ידו שעל ""סילֹוןהכלי  למים , מסלה שהוא מסלה מלשון  מעשה , ִ

צונן של סילון  כלים,"והביאו ).637מקוואות636(שבת,

" ""סליקרא כמו לחם , בו להניח המיוחד הכלי חרי, סּלי  טז)"ׁשל ׁשה מ, סל",(בראשית ְִֵַָֹֹ

ב)"הּמצ ֹות ח, "(ויקרא נקרא צריכיןסל, רגע שבכל בו שמשתמשין  המרובה ההשתמשות שם על  " ַַ

ג לפעמים בו שמניחין  אלא  ""ללחם . כמו דברים  שאר  ּבּסלכ ׂשם יט)"הּבׂשר ו, גם(שופטים ; ַַַָָָ

" סלסּלֹותענבים , על ט)"ּכב ֹוצר ו, "(ירמיה זה לפי זמורותסלסלותשיהיה לא קטנים  סלים  " ְְִֵַַ

" שם הזה ומענין למעלה. ""סלתכמבואר סלת, ו)"קמח יח, "(בראשית ב ׁשמן, ּבלּולה (ויקרא"סלת ְֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ה) הגרוע .ב, כקמח  בשק ולא בסל  אותו מניחין  חשיבותו שמתוך והנקי היפה הקמח והוא ,

" זה לפי  שאמרסלתויהיה מזה משמע  וכן  ושעורים. דגן מן  והן  מחטים  הן נקי , קמח כל כולל "ִ

אתם" ּתעׂשה חּטים ב)"סלת  כט, "(שמות שכל ואומרסלתמכלל דגן . מין  כל כלל סתם  " ֲִִֶֶַָֹֹ

ּבׁשקל" ׂשערים  וסאתים  ּבׁשקל א)"סאה-סלת ז, בכמה,(מל״ב ושעורים  דגן  קמח  הזכיר ומדלא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ש  אלא סלת . בכלל  שהם מוכח  שסתםסלת"מזה לפי חטים  של הוא במנחות  הנאמר סתם  "

חז  מדברי הנראה וכפי חשיבותו. רוב מצד חטים של הוא בסל שמניחין  שם"קמח יהיה ל

במנחות סלת" אמרו הרבה. פעמים  בו הליכה דהיינו וסלול דריכה מלשון א)" שהסלת(עו,

" מלשון  הרגלים  דריסת  דהיינו בעיטה, מאות חמש צריך היה מחקילמנחות ׁשֹוגים  ּכל "סלית ִִֵֶָָָֻ

קיט,קיח) "(תהלים ערמים, כמֹו כו)"סּלּוה נ, המקניט(ירמיה יקרא מרובה התעסקות מלשון  וכן  . ְֲִֵָָ

" יקרא דבריו ומשלש וכופל הרבה פעמים חדודין  בדברי חביר ""סלוןאת כמו וסּלֹונים, ְִִַָָסרבים

ו)"א ֹות ב, ומקניטים(יחזקאל סלונים  גם מלשמוע , סרבים שהם  לומר  ורצה הפועל  שמות  , ָ

" הזה, שמענין דופי. ואמרי חדודים  בדברי ּבע ּמיאותך  מסּתֹולל יז)"ע ֹוד ט, מהתפעל .(שמות ְְְִִֵֵַ

.635.204-205 עמ ' תשע"ו שנת מהדורת

ג.636. משנה ב  פרק

ג.637. משנה ד  פרק
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וכן בכה. ופעם  בכה פעם הבל, של בהבטחות עמי  את מקניט  עצמך עושה שתהיה ֹֹופירושו

חיר ב [ניקוד] סלון הרבה עוקצין בעל קוץ  מין  ""יקרא ממאירק כד)"סּלֹון  כח, ג(יחזקאל כ"שהוא ְִִַ

ואפשר תופסו. והשני  עוזבו אחד שעוקץ ממנו, להפטר יכול שאינו בו הנאחז את  מקניט

" עוף  מין  נקרא כך  ""שלו שמשום הּׂשלו , יג)"ותעל  טז, "(שמות הּים, מן  ׂשלוים יא,"ויגז (במדבר ְְְְִִַַַַַַַָָָָָ

"לא) וכענין  הסלונים. בין  דר שהוא שם על וחוח, וקפוד  גם"קמוש הקוצים כך שנקראו ,

" הׂשלו יקרא ארמי ובלשון  ביניהם . הדרים "סלו הבעלי -חיים הּׂשלו " וּתעל  בערב  (שמות"ויהי ְְְִֶֶַַַַַָָָ

יג) "טז, אונקלס סליו תרגם  ""וסליקת  העוקץ קיסם מין יקרא התלמוד ובלשון ""סלוא. בסילוא,

דמא מבע  א)"דלא צא, .(כתובות

,עצמו בפני  אחד  כל  באוצר אותן  שמניחין  הגוף צורכי שהוא מה כל  על הונח  שם .

להריח הנעשים  דברים  בין ויצהר , תירוש דגן כגון  לאכילה דברים  בין  כולל הכלל  שם  והוא

" נקרא  הכל בשמים, מיני ""סםכגון  הפרט  ושם ו ּבׂשם. דבריםּבׂשמים"" אם  כי  בכללו שאין  " ְִֶָֹ

" ושם "סםלהריח . רבים, לשון תמיד  רק נפרד , ממנו נמצא  לא הּסּמים" כה,"ולקטרת  (שמות ְְִִֶַַֹ

זּכה ",ו) ּולבנה סּמים, וחלּבנה, ּוׁשחלת נטף סּמים לד)"קח-ל ל, סמים(שמות לו שיקח  לומר רצה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יקח ושוב חלבנה. ושחלת נטף לו יקח גם  הזכיר, ושלא  בפה לו שאמר פלוניים ב ׂשמים מין  ָשל

הן והן  קטרת , הכל מן ויעשה יקח זכה לבונה גם  בׂשמיים , ב ׂשמים שאר עליהם  נוסף  עוד ִִָָלו

חז  שדרשו סממנים  הכתוב"אחת-עשרה מזה א)ל ו, .(כריתות

" נקרא הסמים  בו ּבאסמי","אסםשמניחין  את -הּברכה אּת ה' ח)"יצו כח, (דברים ְְְֲִֶֶַַַָָָ

ׂשבע" אסמי י)"וי ּמלא ּו ג, "(משלי יקרא הסמים בו שנותנין  שם ""אסםעל ושם  נגזרסם. " ְְֲִֶָָָָ

" סיׂשםמפעל ב[אות] ׂשם  שפעל שימה, לשון  הראוי ."" ובזמנו במקומו הדבר סדור על מורה ן  ָָ

" לשון  בו יפול עצמו בפני  מיוחד וזמן מקום  אחד  לכל בדברים  סדר  ""שימה העושה כמו ָׂשם,

ׁשכמ ּה יד)"על כא, "(בראשית מסים, ׂשרי  עליו יא)"וי ׂשימּו א, "(שמות מ ֹועד, ה' ה)"וי ׂשם ט, ,(שם ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּומׁשּפט" חק ל ֹו ׂשם  כה)"ׁשם טו, "(שם האבנים, ׁשּתי  את  יב)"וׂשמּת כח, "(שם קרׁשיו , את  "וי ׂשם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

יח) מ, שם(שם ממנו ונגזר לדברים. זמניי או מקומיי סדר עשית לשון כולם  הרבה ודומיהם  ,ַ

"סמים" שם ממנו נגזר וכן  במקומו. ואחד אחד  כל באוצר  אותם שמסדרין שם על לשוןסמן" "

" נסמןסימן, כה)"ּוׂשערה כח, וחז (ישעיה לסמים. שעושין  כמו מקום  שימוש "דהיינו ממנו עשו ל ְְִָָֹ

" ""אותללשון  הכתוב  בלשון  שנקרא שמה "אות. אצלם  נקרא ""סימן" כמו מובהק , (יבמות"סימן

ב) "קכ, בגופו , סימנים לו ב)"יש יח, ערכין ג(עיין והוא שהדבר", זמן  שכל וסדור . שימה מענין  כ

בזמנו  או במקומו מיוחד דבר  בו כשיש אבל דברים. משאר להבדילו היכר  בו אין בערבוביא

הצוואר אברי אצלם  נקראו וכן שלו. וסימן  אות זהו דברים , משאר  נבדל הוא  ידו שעל ובענינו

" וושט  ""סימניםקנה הסימנים, רוב  שישחוט א)"עד  כח, "(חולין שנים, ורוב  בעוף, אחד סימן 

הוורידים"ג638,"בבהמה  כדרך שלא כסדרן, במקומם  וסדורים  מונחים שהם שימה מלשון כ 

" בין וההפרש בערבוביא. לשימה המונחים  "שיתה "" שרש עיין  ."שת"

ליומא 638. וכיון זכרונו , לפי כתב ב )הרב  "סימן ".(לב, מלת שם ואין



סמ "ך  363אות 

" של היפך  וערבוביא, התנגדות שכולו מה על המורה דבר כמבוארסםשם המורה "

ו  המסודר, דבר על קוציםסן"לעיל הרבה קבוצת או קוץ  מין  יקרא הפכו. על  המורה "

ּבא ׁש","סנה " ּבער הּסנה ב)"והּנה ג, שאחד(שמות כסדר, ושלא בערבוביא גדילתו אופן  שם על ְְִֵֵֵֶַָֹ

" והכפל, וצימוחו. בגדילתו לחבירו ּבסנסּניו מנגד  ט)"אחזה ז, הסבוכים(שה״ש בענפיו דהיינו ְְְֲִֵַַָָֹ

אל ה[אות] ובתוספת  כסנה. ""ומעורבבים ""אסןף  מכשול . לשון אסֹון, מב,"ּפן-יקרא ּנּו (בראשית ְִֶֶָָ

אסֹון"ד) יהיה כב)"ולא כא, שהתנהג(שמות והתנגדות. ערבוב של מקרה הכל639דהיינו לאדם  ְְִֶָֹ

" יקרא ותקונו סדרו ""הצלחה על  יקרא הסדר ומכשיל המתנגד דבר  לו והזדמן וסתם"אסון; .

מיתה,אסון" עוד640" המכשולות  שארי אבל  להשיב. ואין במוחלט  הסדר  יתקלקל ידה שעל

לסדרו. ולשוב ולהתרפאות  לחזור הנלקה יוכל

"סן"" שם  סי"שנא, ב[אות] ,"" כמו שנאה, לשון לו ן הוא ו)"שונא יט, שעצם(דברים ,

ג ג"השנאה והוא חבירו. את  לסבול יכול אחד שאין  אדם , בני  בין  הסכמה העדר  ביטול"כ  כ ְֵֶ

בלב . מקורו טבעיי , והוא ביניהם סדר שאין641שאין ותמים שלם  דבר האדם  ישנא שלפעמים

ואפ חסרון , שום לסבלו בו יכול ואינו שונאו הכי ואפילו חסרון , בו מרגיש אין  עצמו השונא ילו

בלתי"אע מזה זה מתפעלים שהם שההתפעלות ממה ונמשך  מעולם . עמו עסק לו היה שלא  פ

היטב , יחד שיתדבקו אפשר שאי הקוצים  כעין  והתנגדות , ערבוביא דרך על אם כי כסדר בא

" פעל עליו שהונח השנאה ענין  זהו סדר. להם  לקיים  אפשר ואי לזה זה מתנגדים  ."שנאאך 

" ׂשנּואה אמר  והאחת אהּובה האחת נ ׁשים , ׁשּתי  לאיׁש טו)"ּכי-תהיין  כא, התנאי(דברים אין . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

בעלה  אך  נאים, ומעשיה היופי, בתכלית יפה אפילו אלא חסרון , ובעלת כעורה שתהיה בשנואה

אע השניה וסובל לסבלה, יכול  ג"אינו זה כעין ומצוי  בעיניו. חן מצאה כי כעורה שהיא כ"פ

אע השאר מן יותר אחד שונאים  או השאר, מן  יותר האחד את  לפעמים  שאוהבין  פ"בבנים 

" שבין  ההבדל והוא  טובות . במעלות ומעולה שלם  ו איבה שהוא שניהם"שנאה "" שענין  ,

הדעות אל מתיחס חושיי  ענין שהשנאה לדבר. רוחניי642התנגדות  ענין והאיבה בלב , ומקורו

" בשרש כמבואר שהוא  במוח  ומקורו הרצון  אל והתעוררותו "אבמתיחס הרצון  הסתערות ,

שרואהו. פעם בכל  עליו סולדת שנפשו עד  רעה לו שעשה או חסרונו, הרגשת מצד דבר נגד

" לשון יפול לא "איבה לפיכך  לומר האשה על איובה " והאחת אהובה בטבע"האחת זה שאין ,

הבעל בטבע יש אבל  רעה. לו עשתה היא שתהיה או ורצון, בבחירה לאשתו אויב  להיות  הבעל

לשון יפול לא  וכן  להתפעלותו. מסכמת  בלתי  בשהיא  הטבעית איכותו מצד לסבלה יכול שאינו

"איבה " לומר  חיים רוח בו שאין  דבר על בצע" ""אויב  משפט, ""אויב  שיאמר  כמו ּבצע, "ׂשֹונא ֵֶַ

טז) כח, "(משלי מׁשּפט, יז)"ׂשֹונא לד, "(איוב ּתֹוכחת, י)"ׂשֹונא  טו, "(משלי גזל, ח)"ׂשֹונא  סא, ,(ישעיה ְִֵֵֵֶֶַַָ

מּתנֹות" כז)"וׂשֹונא טו, שיתמרמר(משלי עד חסרונו על יגונה לא חיים רוח בו שאין שדבר . ְֵַָ

האדם .639. שהתנהגות  צ"ל אולי

חז"ל640. פירשו ב )כך  לו, המקרא (כתובות כב )על  כא , .(שמות 

גלויה.641. סיבה ללא אינסטינקט, נפשי, דחף  כלומר 

דעות 642. בהלכות  זו במלה רמב"ם כשימוש האדם , תכונות  להגדרת "דעות" במלת  משתמש  א )רבינו .(פרק
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" לשון רק בו שייך ולא  המקבל, עם מוסכם  משיהיה נעדר רק הוא אבל  לנגדו, ."שנאה הרצון

" בין  ההפרש מעכשיו ושטימה וידעת  איבה, שרשה "שנאה, והשנאה לרצון , מתיחס האיבה .

שיתעורר עד השנאה או האיבה כשתגדל אך עדיין . הנקמה אל חפץ  שם  אין ובשניהם בלב ,

" יקרא  לזולתו להרע  "שטימה החפץ שרש כמבואר  מ"סט" וב[אות] ."" המפעל  מׂשנאים ְְְֶַָֻוינסּו

לה)"מּפני י, אצמיתם"(במדבר מא)"ּומ ׂשנאי  יח, לשנוא(תהלים עצמו את  ומכריח המגביל והוא ְְְִִֵֶַַַָ

אע זולתו, ""את  ששם  לומר  קרוב ויותר לכך. גורם זולתו שאין ושניות ,שנאה פ  ׁשנּוי  מלשון "ִ

זו  משונים השונאים שדעות  השנאה ענין בעצמו והוא הסכמה. והעדר  האחדות, היפך  ְֵֶשהוא

ואע אחת. ואגודה בהסכמה שוות בלתי סי"מזו, ב[אות] ששנאה ב[אות]"פ ושניות ושנוי  ן ,

השי"שי מהתחלף הרבה כזה נמצא כבר  לסי"ן , ולהיפך ."ן ן 

" הבגדים. ומכלה המקלקל תולעת  ססשם  יאכלם ח)"וכּצמר  נא, מלשון(ישעיה והוא  ְְֵֶֶַָֹ

" בהמה מין שנקרא  ומה ומרפם. הבגדים שממסמס ומסס "סוסמס  מענין  אינו אםמסס" כי "

" בשרש כמבואר משוש שענין  ומשוש. שישה "גלמענין  ושרש הנפש שא" חיונית  הוא "

כידוע תמיד  עליו זחה שדעתו הסוס טבע  והוא ונאנח. מדוכא משיהיה היפך (פסחיםונשיאותו,

ב) "קיג, הסוס על אמר ּבכח. וי ׂשיׂש בעמק כא)"יח ּפרּו לט, והזריזות(איוב היתירה החי ּות שהוא  ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

" כענין  התנועה, אל ארחהעצום  לר ּוץ ּכגּבֹור  ו)"יׂשי ׂש יט, ג(תהלים ויקרא  סוס ,". עוף מין  כ ְִִַָָֹ

אצפצף" ּכן  עגּור יד)"ּכס ּוס לח, ועגּור"(ישעיה וסיס ז)"ותר ח, ׁשׂשׂש"ג(ירמיה שישה מלשון  כ ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

ג שהוא או ויללה. בבכי  תמיד  שהם  ולילית  יענה ובנות תנים  היפך  ברוחו, מלשון"תמיד כ

הבגדים ."סס" המכלה כסס  הצמחים  שמכלה ,

נסיעת על הרוב על ישמש לאט, לאט ובמשיכה במתינות התנועה על מורה פעל .

" כמו ליחיד, שאפשר  כמו במרוצה לילך להם  אפשר אי  מרובים שהם שלפי גדול. ְִַוי ּסע ּוקבוץ 

י ׂשראל לז)(שמות"בני "יב, מקדם, ּבנסעם  ב)"ויהי יא, "(בראשית ּבעדר, כג)"ונסע ּו לא, וּיּסע"(ירמיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

עּמֹו נב)"ּכּצאן עח, ג(תהלים יאמר"שהצאן  וכן  בהמות , כשאר רצים ולא  בנחת , נוסעים  רק כ ַַֹ

" בלשון  במהירות לטלטלו אפשר שאי  כבד דבר טלטול  ""נסיעה על עם -הּבריח, (שופטים"וּיּסעם  ְִִִֵַַַָ

ג) הארג"טז, את -היתד  יד)"וּיּסע  שם גדֹולֹות"(שם אבנים לא)"וּיּסע ּו ה, אבנים"(מל״א "מּסיע ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ט) י, ּתקותי"(קהלת ּכעץ י)"וּיּסע  יט, ּתּסיעי".(איוב ד)"והּמלא ד, אפשר(מל״ב אי  מלא שהוא שלפי  ְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

אויר הממולא הכבד הרוח טלטול  על  יאמר  וכן ישפך. שלא בנחת אם  כי  במהירות  לטלטלו

" נסיעה בלשון  במהירות , מתטלטל  אינו ּכבדֹו שלפי רבים, וּיגז ואדים יהוה מאת נסע  ורּוח ְְֵֵַַַָָָָ

לא)"ׂשלוים יא, ּבּׁשמים"(במדבר קדים  כו)"י ּסע  עח, מּסער"(תהלים סעה ט)"מרּוח נה, סועה (שם ְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

" כענין  לנקבה, בינוני דבר ֹופעל ע ֹוׂשה סערה ח)"רּוח  קמח, על(תהלים שם -התאר שהוא או . ְְַָָָָ

" וסּורה משקל כא)"גֹולה מט, "(ישעיה הפעל ושם  ""מסע. את -הּמחנֹות, ב)"ּולמ ּסע  י, ל"(במדבר ְְֲֵֶַַַַָָ

העם לפני  יא)"למ ּסע  י, "(דברים שם-התאר  וכן נבנה . מּסע  ׁשלמה ז)"אבן ו, אבן(מל״א דהיינו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

להסיעו. שצריכין וׁשריה "כבד  מּסע  יח)"חנית  מא, אויב .(איוב לנגד במסע  המשומש חנית דהיינו ְְֲִִַָָ

ענין כי  אסיפה. ובלשון תוספת , ובלשון וקצה, סוף בלשון  לשונות, בג' משמש פעל.

וקצהו  סופו ההוא התוספת שוב נעשה עליו שמוסיפין  מה כל סוף, של דבר  שכל אחד, שלשתם 
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הפ אות  תאמר  כאילו דבר . פעל"של ממנה לעשות  עליה וכשתוסיף סף, תיבת של סופו הוא א 

ה ספה " ה[אות] שוב נעשה הרי פ"" ה[אות ] במקום  המלה סוף  מה "א כל וכן  בסוף. שהיתה א 

המחודש  וקצהו סופו נעשה גם האוספו, ההוא לדבר  תוספת  הנאסף  הדבר נעשה דבר שאוספין 

בבחינת הוא כך והישות, המציאות בבחינת הזה שהדבר  וכמו מקדם . לו שהיה הקצה על 

נאסף שהוא  גם  סוף, לו שיש לומר יפול ונעדר שנאפס הנמצא הדבר  על  שגם  ואפיסה. ְֵֶההעדר

זו  הלשונות  ישמשו ולפיכך  שנעדרו. לדברים  תוספת  נעשה גם  נעדרו, שכבר הדברים לשאר

" אסיפה, מלשון הישות, בבחינת ההעדר. בבחינת  בין  הישות בבחינת בין זו אתאת  לבן  וּיאסף ְֱֵֶֶֶַָָֹ

הּמקֹום אנ ׁשי כב)"ּכל כט, ּתב ּואת ּה"(בראשית את י)"ואספּת כג, "(שמות הּׂשלו , את  (במדבר"וּיאספּו ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לב) "יא, הוספה ומלשון  ללדת, ב)"וּתֹוסף ד, "(בראשית ׂשֹונאינ ּו, על הּוא גם  י)"ונֹוסף א, ,(שמות ְְֵֶֶֶַַַַָ

עליו " חמי ׁשית ֹו יד)"ויסף כב, "(ויקרא סוף, ומלשון על-ׁשנה . ׁשנה א)"ספ ּו כט, עלֹותיכם"(ישעיה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

על-זבחיכם כא)"ספ ּו ז, "(ירמיה "סוףמגזרת יסף" הישות ."ולא בבחינת הלשונות  אלה כל . ְְִֵֶַ

" אסיפה, מלשון  ע ּמיו ההעדר אל ח)"וּיאסף  כה, מּצרע ּתֹו",(בראשית (מל״ב"ואספ ּתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ו) וגיל"ה, ׂשמחה לג)"ונאספה מח, "(ירמיה הוספה ובלשון עּמֹו. אספ ו)"ּפן  טו, אספ"(שמו״א ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֹ

אבתי כ)"על  כב, יגוע ּון"(מל״ב רּוחם  כט)"ּתסף קד, "(תהלים סוף , ובלשון  עם. צדיק ּתסּפה האף  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

כג)"ר ׁשע? יח, רע ֹות"(בראשית עלימֹו כג)"אסּפה לב, מּזרעם"(דברים לא-יסּוף  ט,"וזכרם  (אסתר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

גכח) ובא  ."" "אסףכ  כמו סוף במקום לכל-הּמחנת" כה)"מאּסף י, המחנות(במדבר כל  סוף דהיינו ְְֲֵַַַָֹ

" נ ׁשמעכענין  הּכל ּדבר יג)"סֹוף יב, בשמושי(קהלת כשתדקדק והנה הכל. הכולל הקצה דהיינו ְִַָָָֹ

" מלת  כשמושי ממש תמצאם  השמות  פעם"כלאלה במציאות, כוללת  לשון פעם  שמשמש ,

" בשרש כמבואר ותכלית , קץ  ללשון ופעם והעדר, כליון ."כלללשון ְֵֶ

" שבין ההפרש הענין  מזה לך לאסיפה יתבאר ""קבוץ"" בין להוספה , ובין"תרבית"" ,

לסוף" ""קץ"" כי  "אסיפה . עליו שיורו פרטים קבוץ  על הנחתו תחלת  אין  אגר" קהל, ."קבץ,

" ׁשהפכֹו הגדר, בתוך  ההכנסה על  הנחתו תחלת  ונטישה רק שמיטה, ""עזיבה, של והפכֹו קבוץ ,. ְֲֲֶָָ

וקהל "אוגר, [=הוא] ו פזור" ""פרוד"" וכן יותרהוספה . התרּבּות הראשונה הנחתו אין  "ְִַ

לשיעור שיעור התדבק הוראתו עצם  אבל ופסיון . רבוי עליו שיורו מה שהוא מכשיעור ,

אע ""הראשון, שהוא לומר עליו נופל  אין  הכולל שהסך  מעוט"רבפ  [=הוא] ופסיון  רבוי  הפ .ֶֶ

" והפ "הוספה וחסרון . שם  וכן ובצור. גרעון  [=הוא] "סוף" ללשון  בראשונה הונח לא ,"קצה " ְֶֶ

"  הפ אחרון, וגבול השלמה ללשון  אם  כי החיצון הגבול ותוךדהיינו קרב , ""קצה,  והפ סוף ,, ְֶֶֶֶ

ותחלה  ."ראש,

" ויסףהמלות אסף , "סוף, מלשון ופעלים. שמות שאר עוד נפרדו "סוף" שם "שפה "

סי בו "ב [אות ] שאין החיצון הקו שאינו לומר רצה בדבר, המקיף השטחיי הגבול והוא ן

ה 643ממש. סוףשפה "כי של  השטחיי הקצה יקרא יד. ותפיסת ממשות  בו שיש החיצון  הקו "

החיצון643. הקו הוא  האויר. סביבו ויש [המוחשי], עצמו החפץ של הקצה יש  חפץ לכל סביב המעתיק: הערת
מוחשי]. [=אינו ממש בו שאין 
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והשפה "שפה "644הּפנים למטה, מלמעלה הּפנים סוף  שהוא העליונה השפה שנים. והם , ִִָָ

" יקרא העליונה השפה שעל והׂשער  מעלה. לצד מלמטה הּפנים סוף שהוא  "שפםהתחתונה ִֵָָ

" יעטה כמו מה)"ועל-ׂשפם  יג, ׂשפמ ֹו"(ויקרא כה)"ולא-ע ׂשה יט, והזקן(שמו״ב הלחי  ׂשער  שהׂשער . ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹ

" ג"פאה יקרא ויקרא ."" י ּקרע  שלא לפנים שכופלין  הבגד  קצה רצועה "שפה כ עליו שמדבקין  או , ִַָ

ג יקרא חזוק ""משום ""שפה כ כמו היריעה , ד)"שפת  כו, "(שמות סביב, לפיו יהיה (שמות"ׂשפה ְְְְִִִִֶַַָָָָ

לב) "כח, הזה מענין היאֹור. ג)"ׂשפת מא, "(בראשית הנחל, ו)"ׂשפת  מז, הים"ו (יחזקאל (בראשית"ׂשפת ְְְְַַַַַַַַָ

יז) שפה כב, לו ואין  אחד שטח כולה שהיבשה וליאור. לנחל  לים הסמוך היבשה קצה דהיינו ,

מקיף שהוא ההם  המים  אחר ומיחסו לקרקע , פה כמו שהמים  מתחיל. שהמים במקום  אם כי

" יקרא ליאור המקיף היאֹורבהם . ""ׂשפת יקרא ולים לנחל והסמוך  הנחל, ו שפת  הים"" ."שפת ְְַַ

" שבמים  הצמחים יקראו כך הסמוך"סּוףולשם הקרקע  בשפת דהיינו בשפה שגדילים שם על ,ְִֵ

ונוזלים שוטפים אינם  ששם והמים הרבה. לחות  ששם  לפי  לפעמים , עליה עולים  והמים למים,

כמו  ליגדל . ההם  וצמחים  לקנים מוכשר מקום יותר שם  יש לפיכך  שבאמצע , המים  כאותן

היאר" על-ׂשפת  ּבּסּוף  ג)"וּתׂשם  ב, "(שמות קמל ּו. וסּוף ו)"קנה יט, לראׁשי"(ישעיה חב ּוׁש "סּוף ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ו) ב, ובים(יונה לראשו. סביב וחובש מקיפו הים  שבשפת הסוף הרי ים  בלב היה שהוא לפי 

הנקרא מעער)האדום ראהטע "(דאס נקרא  לפיכך בשפתו, הרבה סוף סוףגדל בפרוטרוט .ים "

" פעל הענין מזה ו ספןוכן  בסיׂשפן"" """ כמו חֹולן, טמּוני  יט)"ּוׂשפני לג, מחקק "(דברים חלקת  ְְְְֵֵֵֶַֹֻ

כא)"ספּון לג, וכן(שם ושטיפה. מפיזור  ונשמר סביב , משפה מוקף הּבית"דהיינו את  "ויסּפֹון ְִִֶַַַָ

ט) ו, ּבארז "(מל״א ג)"וספן  ז, נו (מל״א [אות] כי ארזים . מצלעי  שפה לו שעשה ספן"דהיינו ן ְֶֶַָָ

נו  או האמנתי"[=היא] תאר שהנו 645ו "ן  או שפה, בעל  פ"והיינו תחת לומר"ן ורצה הכפל  א

"ספף" כענין  ּתמנ ּו" לא כב)"ּכי  ג, "(איכה תממו במקום  ""לא שם  הענין  מזה וכן להוראת"סף. , ְִָֹ

נקרא והוא  הכותל עם ביושר הוא עליו שהכותל  שהיסוד לבית. שפה כמו שהמפתן מפתן,

""מפתן" בשרש ומבואר יקרא"פת, עליו לעמוד  מקום בו שיש לחוץ קצת  הבולט  המפתן  וחלק .

"(טערראסע)"סף" כמו על -הּסף, כז)"וידיה יט, הּבית"(שופטים בסף ּבאה יז)"היא יד, ,(מל״א ְְִִֶַַַַַַָָָָ

הּסף" כא)"מּׁשמרי ב, [=אלו](אסתר המלך, חצר  שלפני  הסף  על בחוץ  העומדים  השומרים דהיינו ְִֵַַֹ

ג מבפנים  ""שהיו נקראו שבחוץ ואותן  שומרים , הסףכ  ""שומרי לאהל. הס ּפים (דהי״א"ׁשֹומרי  ְִִֵֶַָֹ

יט) מעלותט, כעין סף  גבי  על סף שהיה או סף. היה מהם אחד ולכל הרבה פתחים  שם שהיו

" וזהו החשובים, בתי  לפני שעושין כעין זה על  הּסּפיםזה אּמֹות  ד)"וּינע ּו ו, והפעל ,(ישעיה . ִִַַַָֻ

אלהי" ּבבית  הסּתֹופף יא)"ּבחרּתי  פד, אלהים ,(תהלים בבית הסף  שומר להיות לי טוב  לומר רצה ְְְֱִִֵֵַַָֹ

בפנים . רׁשע  באהלי דר  ֶַמלהיות

"יסף" שם ""סופה " סּופה , ּגנבּתּו יח)"ּוכמץ כא, תבהלם"(איוב פג,"ּובסּופת (תהלים ְְְְְֲֵַַָָָֹ

סּופה "טז) לפני  יג)"ּוכגלּגל  יז, והולך(ישעיה מוסיף והוא מצויה כרוח  שהתחלתו סערה רוח והוא  ְְְִֵַַָ

ומתגבר .

בן-אדם .644. של בפרצופו מדובר כאן 
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"אסף"" שם ""סף, כמזרק, כלי מין  ּבּסף, אׁשר כב)"מן-הּדם  יב, מׁשּכב"(שמות ְֲִִֶַַָָָ

כח)"וס ּפֹות יז, "(שמו״ב שם כטעם המשקה בו שאוספין אסיפה, ומגזרתכלילשון יכיל. מלשון " ְַ

"סף" שם הכליי  ""ספינה " הּספינה , יר ּכתי  ה)"אל א, ומזרק,(יונה סף בצורת שנעשה שם על  ְְְִֵֶַַָ

" ששם או ארוך. או עגול "ספינה אם מן והולכת ."שפה " שטה כשאינה הים  שפת  על שעומדת ,

שאינה  הים , לשפת סביב תמיד  הולכות רק ים  בלב הולכות הבלתי הספינות  ממין שהספינה או

כאניה. חזקה

" ""מספואשם מסּפֹוא, ּגם כה)"ּגם-ּתבן כד, "(בראשית מאסיפתאסיפה מלשון שהוא " ְִֶֶַַ

" ששם או לבהמות . שנותנין התבואה מכלותמספואפסולת שהבהמות וכליון  סוף מלשון "

" וכטעם "מאכלאותו, בשרש כליון מלשון ""כל" החרב נקרא התלמוד ובלשון הורגין"סייף. ,

בסיף ב)אותו נב, סנהדרין "(עיין מלשון  ""סוף, כענין  האדם  לחיי סוף שעושה עם, צדיק ְִִִֶַּתסּפה

כג)"רׁשע יח, "(בראשית ּתסּפה , הזקן את  כ)"גם ז, "(ישעיה וכטעם וטעםחרב, חורבן, מענין  " ְִֶֶַַָָָָ

ו)"מאכלת" כב, כליון .(בראשית מענין  ֲֶֶַ

, באלכסון לא ביושר, ונצב  זקוף עליו שעולים  כשהדבר  מעט, מעט  עליה ללשון פעל.

" ההיא העליה תקרא כדרכו עליו לעלות ב[אות]"סק וקשה במקרא אחת  פעם רק נמצא  ולא .

""סמ אּתה ך, ׁשם  ׁשמים אּסק ח)"אם  קלט, סי(תהלים ב [אות ] אחת ופעם ."" ביעקבן נּׂשקה ואׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

עלה  אף כא)"וגם  עח, "(שם העלאה, בלשון  האש הבערת מצינו ּתמידשכן נר (שמות"להעלֹות ְְֲִֵַַַָָָ

כ) "כז, הנרֹות, את   ב)"ּבהעלֹות ח, ג(במדבר שהלהב לפי  ללשון", מזה והושאל  ועולה. מטפס כ ְְֲֵֶַַ

""הסקה " כמו לחם, ואפה י ּׂשיק טו)"אף מד, ּבנ ׁשק "(ישעיה ט)"והּׂשיקּו לט, שהעיקר(יחזקאל לפי . ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

" כלי מין  ויקרא  סביב. סביב  האוויר שיתחמם כדי  הלהב  עלית ""ׂשק בהסקה את, האחד ויפ ּתח  ְִֶֶַַַַָָ

כז)"ׂשקֹו מב, "(בראשית ׂשק , אֹו ע ֹור לב)"אֹו יא, ג(ויקרא אותו ", שמעלין  ומסיק, העלאה לשון  כ ַַ

הבגדים על אותו מעלין  גם  בידים. לנשאו וקשה גדול שהוא  לפי  מלא  כשהוא לשאתו הכתף על 

" כמו אבלות ּבמתניו לשם  ׂשק לד)"ויׂשם  לז, "(בראשית ׂשקים, ח)"חגר ּו ד, על(ירמיה להורות  , ְְְִִֶַַַָָָ

" התלמוד ובלשון כשק. ועב גס בגד בשרו על  שמעלה הנפש, וכניעת סקאיםשפלות של "מחט

מ״ה) פי״ג מחטין .(כלים משאר  גדולה שהיא שקים תופרי של מחט והיינו ,

, אחד שלשתן ענין כי  יסר. ולשון  איסור , לשון  הסרה, לשון לשונות , בג ' משמש פעל.

מּוסר שיהיה בו הנרצה המתיסר ענין  וכן  חפשי. מהיות מוסר הוא הנאסר מדרך646שהדבר ָ

" שמושי  הישר. בדרך  ונאסר "סרהרע , כמו סר, שממנו הגבול על לפעמים  ׂשה " ּכל מׁשם ִֵֶָָָהסר

וטלּוא לב)"נקד  ל, "(בראשית אלמנּות ּה, ּבגדי  יד)"וּתסר לח, "(שם מיהּודה , ׁשבט יסּור  מט,"לא  (שם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

מי) [אות ] ועם ,"" כמו סר, שאליו הגבול על ולפעמים שממנו. הגבול ּביתם  אל  נא  ֵֶָסּור ּו

ב)"עבדכם יט, "(שם אליו , ג)"ויס ּורּו יט, "(שם ואראה , נא ג)"אס ּורה ג, "(שמות הּנה , יסר  "מי -פתי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

ד) ט, קודם(משלי בו שהוא  הגבול מן  סר  בהכרח הוא גבול לאיזה מתנועע  שהדבר מה כל  כי  .
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" כגון  ההעתקה לשונות בשאר  הענין  וכן ירדהתנועעו. הלך , נטה, מן"פנה, בלשון משמשים ,

" דבר ושם אל. ""סרה ובלשון דּבר -סרה , ו)"ּכי יג, סרה "(דברים ּבֹו טז)"לענֹות  יט, ּתֹוסיפ ּו"(שם ֲִִִֶַָָָָ

ה)"סרה  א, דּברּת"(ישעיה טז)"ּכי -סרה כח, המּוסר(ירמיה דבר  האמיתי ,647דהיינו המציאות מן  ְִִַַָָָָָָ

" שרש עיין  הנמצא, האמת  עם דבקות לו ""בדשאין  לנקבה, עבר פעל וכן  ׁשאּול. מעם "סרה ִֵָָָ

יד) טז, "(שמו״א לנקבה, שם -התאר וכן סרה . רּוח ה)"מה-ּזה כא, "(מל״א ובסמיכות , יפה . אּׁשה ֲִֶַָָָָָ

טעם כב)"וסרת  יא, "(משלי הפעולה להפלגת  הכפל  ופעל  ""סרר. ּומֹורה , סֹורר יח)"ּבן כא, (דברים ְֵֵֶַַָָ

סֹוררים" כג)"ׂשרי א, סררה "(ישעיה טז)"ּכפרה ד, סררת"(הושע יא)"כתף ז, והם(זכריה ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

" היוצא, ו[=הפעל] סֹוררפעלים-עומדים . יא)"ּדרכי  ג, ואין(איכה לגמרי דרכי  שהסיר לומר רצה ְֵַָ

" מקודם  שאמר ממה גרוע  עיקר, כל דרך ע ּוה לי  ט)"נתיבֹותי ג, או (שם הדרך . עקול רק שאינו ְִִַָ

" ממני .סוררשענין  אותו מסיר  הוא דרך, אוחז שאני  פעם כל ההסרה. והכפלת התמדת היינו "

"סר" [=עצם ] שם בסימׂשֹור" """ על -מניפ ֹון , הּמּׂשֹור טו)"אם-ית ּגּדל י, והוא(ישעיה ְְִִִֵַַַַ

" והפעל העץ. קליפי  המסיר מגרה ּבּמגרה מין  ג)"וּיׂשר כ, "(דהי״א [=עצם ] שם וכן  ""ׂשאֹור, ולא, ְְְֵַַַָָֹ

ׂשאֹור ל ז)"יראה יג, "(שמות דב ׁש, וכל ׂשאֹור יא)"כל  ב, כדי(ויקרא הבצק מן שמסירין מה והוא , ְְְְְֵֶַָָָ

ואפ אחרות . עיסות  בו אללחמץ  ה[אות ] בו שהוטלה ג"שר לשיהיה ""ף מלשון כמו "השארה כ  ,

"ּומׁשאר ּת ה)"טנא כח, לעיסה (דברים מעיסה אותו ומשיירין  שמסירין  בצק חתיכת והיינו , ְְְֲִֶַַ

" שם הענין ומזה בו. ""משרתלחמץ  לפניו , וּתצק את -הּמׂשרת ט)"וּתּקח יג, כלי(שמו״ב והוא  ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

למעלה. יפה ויעלו שיתנפחו כדי הלביבות את  בישלה ובו שאור, בו להניח המיוחד

"אסר"" אסּורים, המל כ)"אסירי  לט, "(בראשית ׁשם, אסּור  י ֹוסף מ,"אׁשר (בראשית ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

"ג) מרּכבּתֹו, י ֹוסף כט)"ויאסר  מו, "(שם עירה , לגפן יא)"אֹוסרי מט, "(שם על-נפ ׁשֹו, אּסר  "לאסר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ג) ל, אסור(במדבר דבר איזה שיהיה או דבר , באיזה מלהשתמש בגבולו אסור שיהיה לומר רצה

או  הדבר מן  אסור הוא  אם הפרש שאין אחד, והענין  אליו. משומש מלהיות  בגבולו ומקושר

על חל  אינו כבר הדבר, על  עצמו את  אסר שאם  הפרש יש שבזה אלא  ממנו. אסור שהדבר 

ג הוא עליו הדבר את כשאסר אמנם קיומו. על ועומד מושבע כבר שהוא  על"דבר-מצוה חל כ ְַ

בנדרים שאמרו כענין לו, האסור דבר אותו מאכילין  שאין  ע״ב)דבר -מצוה שבועות(ב בין מה , ְַ

מצוה  דבר על וחל עצמו, על החפץ אסר ובנדרים  החפץ , על עצמו על אסר בשבועות  לנדרים ?

הרשות . כדבר 

, דבר עם מדובק הדבר שיהיה לתכלית  היא שהקשירה לקשירה, אסירה בין 

משיהיה  היפך  בעצמו, מקושר הדבר שיהיה לתכלית  והאסירה ממנו. נפרד משיהיה היפך

" לפעמים  ישמש הלשון  בשמוש אך ו אסרחפשי. קשר, בלשון ולפיקשר"" אסר. בלשון  "

אל ""שה[אות ] במלת אלאסרף בלי גם אסירה של  לשונות  נמצא  נוספת """ כמו ִֵמּביתף,

למלֹו יצא יד)"הס ּורים  ד, יח ּתם"(קהלת טז)"ּובמסרם  לג, הּברית"(איוב לז)"ּבמסרת  כ, (יחזקאל ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹֹ
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" לומר הבריתרצה ""במאסרת  פ ּתח. מי ערֹוד  ה)"ּומסרֹות לט, ינּתק "(איוב (תהלים"ּומֹוסרֹותיהם ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

יד) צ ּואר"קז, מֹוסרי ב)"הת ּפּתחי  נב, ומזאת(ישעיה הבעלי -חיים. בהם שאוסרין  הכלים  והם  , ְְְִִֵֵַַָ

" שם ""סירהגזרה קדירה, שם  הּבׂשר, על-סיר ג)"ּבׁשב ּתנ ּו טז, שהנתון(שמות אסירה מלשון ְְִִֵַַָָ

ו  וכלא. כלי וכטעם  מלצאת, אסור ""סהר"בכלי  הּסהר, א ּגן ג)"ׁשרר ז, היקף(שה״ש שהוא ְֵַַַַַָ

לזול יוכלו שלא בו נאסרים שהמים תקרא648גדול הרצפה אבנים, רצפת  בו והיה כדרכם .

""אגן" יקרא גופו והחלל ""סהר, מענין  ""סהר. והּנטיפֹות, כו)"הּׂשהרנים ח, תכשיט(שופטים מין  ְְֲִִַַַֹ

סהר . בצורת עגול

סי"" שם ""משורה ן ּובּמׂשּורה , ּבּמׁשקל לה)"ּבּמּדה יט, ּבמׂשּורה "(ויקרא ּומים ְְְִִִִַַַַָָָָ

ד,יא)"תׁשּתה  דקים(יחזקאל חלקים  בעל דבר שאר או לח  דבר  למדידת מיוחד  קטן  סיר  והוא ְִֶ

" שם וכן בזה. וכיוצא וחרדל שומשמין קמח, "סריוןכגון  אסירה, מלשון הסרי ֹונֹות" "לב ׁשּו ְְִִַ

ד) מו, לרוכבי(ירמיה מיוחד והוא היטב, אותו ואוסר הגוף על בצמצום שיושב שריון מין והוא

" הפסוק בראש שכתוב כמו ּהּפר ׁשיםסוסים . ועלּו הּסּוסים  ד)"אסרּו מו, לשני(ירמיה ומשמש . ְֲִִִַַַָָ

הרּכב שישב  ישלטו 649דברים; ושלא  הרכיבה, מחמת  אבריו יתפרקו שלא הסוס  על בחוזק ַָ

בו. ללכת  נוח שיהיה הגוף  על ברווחה והוא  לרגליים מיוחד שריון ששאר  משחית . הכלי בו

לרּכבים , מיוחד הסריון  הנקרא650אבל היום עוד המצוי  שהוא לובשין(קיראס)ואפשר והיו ְִַָ

" ענין והוא  הרכב  שרי  פלׁשּתיםאותו ג)"סרני ג, הענין(שופטים מזה סריון . לובשי שרים דהיינו ְְְִִֵַ

נחׁשת" ל)"וסרני  ז, מלשון(מל״א חישוקים  כמין  שהיו או סריון , בצורת  עשוין  שהיו אם  ְְְֵֶַֹ

אסירה.

" ""שרשם  הּמׁשקים. ב)"ׂשר  מ, "(בראשית האֹופים, שם)"ׂשר "(שם, הּטּבחים, לז,"ׂשר (שם ְִִִַַַַַַַָָ

"כו) הצבא, כב)"ׂשר כא, "(שם הרכב, לא)"ׂשר כב, "(מל״א מקנה , ו)"ׂשרי  מז, "(בראשית אלפים, "ׂשרי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

כא) יח, "(שמות מּסים, יא)"ׂשרי א, להתנהג(שמות אדם בני  קבוץ על  ממונה כל אסירה. מלשון  , ִִֵָ

" נקרא שיהיה, ענין באיזה פיו אחר .שרעל בענין ולא כך להתנהג הקבוץ את  שאוסר שם  על  "

" ועזּובוכטעם  כא)"עצ ּור כא, "(מל״א מלשון  בעמי, יז)"יעצ ֹור ט, "(שמו״א וטעם  מלשוןנגיד. " ְְֲִַַָָ

" גנסיךאגד , שר  שם  ונמצא  סכוך . מלשון סמ"" ב[אות] ""כ סֹורריםך  סרי כח)"ּכּולם  ו, (ירמיה ְִֵָָ

מלשון סוררים הם אסירה, מענין  שרים  להיות ראויים  שיהיה במקום  לשון, על נופל לשון

הסרה.

"יסר"" תּוסר ּו, לא ואם-ּבא ּלה אתכם... ליּסרה יח-כג)"ויספּתי כו, הׁשמיע "(ויקרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לי ּסר קֹולֹו לו)"את  ד, "(דברים רּבים, י ּסרּת ג)"הּנה ד, ּומּוסר"(איוב חכמה ב)"לדעת א, (משלי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

המגונה. מדרך  הסרה ענין  כולם 

נזילה.648. לשון 

לרּכב "649. לג)"ויאמר יח, "רוכב ".(דהי"ב  כמו  פעל ואינו הרכב, הנוהג בעל -תפקיד של עצם  שם כך  ְַָ

הנ "ל .650. הערה עיין
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דברים מוסר האחד , האופנים. ב' על [=היא] והמוסר הטוב  דהיינו 651בדרך

" כמו לטוב, מרע  להחזירו כדי  בדברים  לי ּסרשמוכיחו קֹולֹו את  הׁשמיע"" ּומּוסר, ."חכמה ְְְְִִֶֶַַָָָ

ע שמענישו מעשיי  מוסר כמו "והשני, המגונה. מדרכו לשוב  כדי בגופו צער של דבר עשית  ַי

אֹות ֹו" וי ּסרּו האי ׁש את העיר זקני  יח)"ולקח ּו כב, "(דברים אתכם, לי ּסרה יח)"ויספ ּתי  כו, ,(ויקרא ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּׁשֹוטים" אתכם יא)"י ּסר יב, אי ׁש"(מל״א יּסר ּת יב)"על-עון לט, מּוסר"(תהלים כב,"ׁשבט (משלי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

"טו) שרש ."כחעיין 

"מוסר" קוצים מין נקראו ""סירים" הּסירים, ו)"כקֹול ז, ּדרּכ"(קהלת את ׂש ְְִִֵֶַַָ

ח)"ּבּסירים ב, סבכים"(הושע י)"סירים  א, בני(נחום בהם  ליסר אותם שלוקחין  קוצים  מין והן  ְִִִִִַַֻ

" כענין  ּבעקרּביםאדם, אתכם איסר ואני  ּבּׁשֹוטים , אתכם  יּסר  יא)"אבי יב, בקוצין(מל״א היינו , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

כעקרבין . העוקצין 

" שם  ויסורין  "סהרמוסר האסורים , בית  להוראת  ׂשר" הּסהר... אל-ּבית  ְִֵֵֶַַַַֹוּיּתנהּו

כ-כא)"ּבית -הּסהר לט, "(בראשית נקרא האחד, תפיסה. מיני  ג' שיש הכלא. שחובשין"בית  והוא , ֵַַֹ

שלא בהם  שמובטחים  לחשובים ומיוחד כרצונם, מלצאת  ותפוסים  כלואים  שיהיו אדם  בני בו

אע אסורים ."יברחו שאינם  "652פ שם נמצא הכלאלפיכך  החשוביםבית  תפיסת  אצל תמיד "

" כמו ונביאים, מלכים  כלאםכגון מׁשה כח)"אדני יא, "(במדבר הּכלא, ּבית  את-זה (מל״א"ׂשימּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

כז) יהו "כב, רא ׁש את  וכו' מרֹוד אויל ּכלאנׂשא  מּבית מל-יהּודה כז)"יכין כה, השני ,(מל״ב . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

" האסוריםנקרא  יברחו."בית שלא בכבלים שם  אותם  שאוסרין  להדיוטות מיוחד והוא ,

" נקרא הסהרוהשלישי, שמלבדבית  גדול ; דבר  על שעברו אותן לשם  שנותנין  מה והוא "

עניני כל של הכולל ושם  עונש. לשם  ובמקלות בשוטים  שם אותם מיסרין עוד אותם ַשאוסרין

" יקרא  ""משמרהתפיסה ּבמׁשמר, אֹות ֹו ג)"וּיּתן מ, "(בראשית ּבמׁשמר, יב)"וּיניחהּו כד, ,(ויקרא ְְְִִִִֵַַַַָָֻ

יברח . שלא שימור לשון

מ ה[אות] ""בתוספת  פעל  הסרה מסרם  על המורה יסר כענין וענינו מסירה, לשון  "

" שם  כך  כאחד, כמסרואיסור  ואיסור  הסרה על טוב653א ,"" וברצון מעצמו סר שאינו דבר כל

" לשון  עליו יפול אחר, בגבול  ונאסר מגבולו סר שיהיה לכופו וצריכין לגבול ,"מסירה מגבול

" אלףכמו ׁשנים -ע ׂשר ל ּמּטה אלף י ׂשראל , מאלפי  ה)"וּיּמסר ּו לא, רק (במדבר היו שלא שלפי  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הוא , ולא  חבירו שיצא  בחבירו, ליפטר אחד כל  רוצה והיה לצאת מסרבין  היו העם כל למקצת,

לפיכך למחנה, יחזרו שלא  שיצאו אחר עליהם להשגיח צורך וגם  לצאת . לכופן  הצורך  והיה

" בלשון ""מסירה אמר  מלשון מסירה כשענין  ואולם כרחן . בעל  דהיינו [אות]"הסרה , עם בא  ,

""מ י ׂשראלם מאלפי ""וּימסרּו מלשון שהוא ובבחינת ביאסור. [אות] עם  בא וקשור ת ,"" ְְְִִֵֵֵַַָָ

דיבורים .651.

ברגליהם .652. או בידיהם  ברזל, בשרשרות  כבולים אינם

עצמו].653. [בפני אחד כל  תיבות: ראשי פיענוח שמא
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ביהוה " טז)"למסר -מעל לא, "(במדבר ומלת בו. ונאחז בה' מקושר המעל מקורלמסרשהיה אינו " ְְִִַַָָ

בכל "654ם"עם  ולעשותכמו ""לשמור למלת  דבוק שם-התאר  אם כי  ""מעל, כתוב  כאילו ֶֶמסר'

""מעל כענין ,דר ו)"ּתם יג, "(משלי יׁשר, ּוראה ּתם  לז)"ׁשמר  לז, "(תהלים מרע, א)"וסר א, ,(איוב ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָ

המקנטת עבירה עשית  תאר. אם כי  צווי המקבל655שאינם של  בדעתו הרבה ומתדבקת ביותר ַ

" ""מסר-מעלנקרא נחשב מעשה והיה מעל, ."למסר -

מור י ּטנפ ּושם . שלא  הנקיים  המלבושים על שנותנין  סמרטוט כעין  השפל בגד על ְִָה

" סּותה כמו ענבים  יא)"ּובדם  מט, יתלכלכו (בראשית שלא הגת  דורכי  שלובשין הסמרטוט  והוא ְֲִַָֹ

" בשרש כמבואר ""סו בגדיהם , החורף  סוף יקרא שלפיכך ""סּתו . עבר, הּסתו ב,"ּכי-הּנה (שה״ש ְְִִֵַָָָָ

הבגדיםיא) על סמרטוטין מיני לובשין  השלגים  והפשרת הגשמים ימות ההוא שהזמן שלפי 

" יקרא לפיכך ושלג. מגשם יתלכלכו פעלסתו שלא הענין  ומזה הסות. לבישת  זמן  דהיינו " ְָ

"סת" ההסתה, להוראת "אחי יסית ז)"ּכי יג, "(דברים פיתוי. מיני  שלשה שיש כמו "השאה . , ְְִִִָ

הּׁשיאני" יג)"הנחׁש ג, ו (בראשית "פתוי". כמו אי ׁש" יפּתה טו)"וכי  כב, ו (שמות "הסתה ". כמו ּכי" ְְִִִִִִֶַַַָָ

אחי ז)"יסית יג, בעיני(דברים נחשב  הוא בהכרח  אליו האדם  את לפתות  שצריכין  דבר  שכל , ְְִִָ

והתחבולות מעצמו. הדבר עושה היה כי  פתוי  צריך היה לא  כן לא שאם  מגונה, דבר המפותה

המפתה  כענין  מגונה, אינו שהדבר למפותה להראות  האחד ג'. הן מגונה לדבר  האדם  לפתות

מבטיחו  והמפתה יזיקנו. שלא ירא וחבירו מעולם, טעם שלא  מאכל איזה לטעום  חבירו ַָאת

" ענין הוא יזיקנו, בדבר ,"השאה שלא  חלוק מלהיות חבירו דעת שמשוה השוואה מלשון ,

" בשרש ""שאומבואר ." הא ּׁשה: ואכלוּתאמר הּׁשיאני  יג)"הּנחׁש ג, מפחדת(בראשית חוה שהיתה ִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ

" הנחש והבטיחה העץ באכילת  תמות ּתמתּוןשמא מֹות את"לא המפתה שמיּפה הוא והשני , . ְֶַֹֻ

ע המפותה בעיני טוב"המעשה הוא  הנה רע  שאינו מלבד שהדבר  והתחכמות; מליצה דברי  י

א וראוי שהוא"מאוד ששמע  אומר שחבירו דבר לטעימת חבירו המפתה כענין  לשיעשנו. כ

זה  ביותר. הבריאות מחזיק הוא עוד מזיק שאינו שמלבד מבטיחו והמפתה לבריאות , מזיק

" "פיתוינקרא בשרש ומבואר  ""פת" אמר ּבתּולה וכי -יפּתה . טו)"איׁש כב, מספיק (שמות שאין ְְְִִֶַָ

שיהיה  וגם תענוג, של דבר  שהוא שיבטיחנה צריך אבל מזיק אינו שהבעילה לבתולה כשאומר 

" בלשון הכתוב  תפס לפיכך לזה. וכדומה לאשה, אותה גנות"פתוינושא כשיהיה והשלישי, .

אז  טוב. שהוא שכן  וכל מגונה, שאינו עליו לומר למפתה אפשר ואי ביותר מפורסם  הדבר 

אע שהדבר ולומר פניו על מסוה ליתן  הדבר  להלביש טוב"צריך הוא זה, מצד רע  שהוא  פ 

שאע ואומר  ללב , מזיק שהוא המפורסם  מאכל לטעימת חבירו את המפתה כענין  אחר. פ"מצד 

א והׂשכר  הגוף , בריאות  ולשאר לעינים , טוב הוא ללב זה "שמזיק על ההפסד. מן  מרובה כ ְַ

" לשון נופל דברהסתה הענין על האשכנזי יאמר וכן  הדבר . על  ומסוה סות  נתינת  לשון  "

מ '.654. ל' ' כ ב' השימוש אותיות 

עליו"655. קנטה נפשו "ואין כמו מיאוס ג)ענינו תזריע , קנטה"(תנחומא, "נפשו משלי,וכן  שמעוני , (ילקוט 
.תתקלב )
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בעליל נראה משיהיה גנותו על  געבן)שמחפאין  דעקמאנטל "656,(איינען אחיאמר יסית "ּכי  ְְִִִָ

ז) יג, אינו (דברים אלילים שעבודת אמת אלהי  בעבודת בנעוריו המגודל  הישראלי לאיש שלומר 

עליו  לבוא  אפשר אבל להישמע. אפשר שאי  דבר  זהו וטוב , ראוי  שהוא שכן  מכל  מגונה,

או  וכסיליהם , השמים  לצבא עבודה עוד  צריך האמיתית העבודה שעם ובתחבולה בעקיפין 

והוא עובדיהם  בהצלחת היטב שיסייעו שוחד דרך על תחתונות , או עליונות כחות לשאר

הדבר . על  ומסוה סות נתינת

" בלשון הכתוב  ""הסתה אמר וכן חּנם, לבּלעֹו בֹו ג)"וּתסיתני  ב, שלהכשיל(איוב . ְְְִִִֵַַָ

צדקת שתתפרסם בבחינת אך  ית '. הבורא בחק [=מזה] ויותר מגונה, דבר [=הוא] האדם את

כוונת שהיתה ּולמה ראוי. דבר הוא  בם מבעט  או ביסורין שמח יהיה אם עותתו או ְַהאדם 

חז  אמרו הענין, לזה א)ל"השטן טז, בתרא נתכוונו "(בבא שמים לשם  ופנינה תפס"שטן  לפיכך ,

" לשון העושיןהסתה הכתוב הצבועים  אלה כענין  ההוא . המגונה לדבר סות  הלבשת דהיינו "

בעל שהוא פלוני לאיש ולהזיק לרדוף  גדולה מצוה משל  בדרך האומרים  לשמה, עבירות

דבר על מסוה בנתינת לזה וכדומה תשובה, להורות  כדי וכך  כך על לעבור מצוה עבירה,

והמ גנותו. "לחפאות נקרא  מגונה לדבר האופן זה על חבירו התלמוד"מסיתפתה ובלשון  ,

היסת" שבועת אותו א)"ומשביעין ה, מציעא התורה (בבא שמן  כופר-הכל, של שבועה והיא

היתר מורין  אדם ובני  הדורות שנתקלקלו אחר עליו הטילוה חכמים  אך  מלהשבע  פטור 

עם ונתנו שנשאו אחר המקולקלים הסוחרים  אלו כגון שלהם. שאינו ממון  לעכב  לעצמן

להם , חייבים  שנשארו מה עוד להם  לפרוע  שלא לעצמן היתר  מורים זמן  המׁש ְֵֶחבריהם 

הכל כופרים  הם  דין בבית וכשיותבעו וכהנה; כהנה ידם  על  חבריהם  הרוויחו שכבר באמרם

" נקראה והיא השבועה זאת חכמים  תקנו לפיכך  לזה. הבאה "היסתוכדומה שבועה כלומר ,

לעכב אחרים שהסיתוהו או הרע , יצרו מן  מוסת  שהוא הנתבע  את חושדין שאנו החשד  על 

חבירו. ממון

"סת" פעל סותסתם" כמו הוא שיסתם  כדי הדבר בפני  שנותנין מה שזה סתימה לשון  "

" אמר עפרומסוה. וימלאּום  ּפלׁשּתים  טו)"סּתמ ּום כו, המעין(בראשית את סתמו בתחלה פירוש, ְְְְְִִִַַָָ

שנובע"ע במקום דבר שאר או אבן  נתינת  שאילו "ואח657י עפר . עצמה החפירה את גם  מלאו ִכ

עשו  לפיכך ניכר. מקומו והיה למעלה נובע  עדיין היה עפר מלאו רק המעין גוף את  סתמו ִלא

" עפר . ומלוי  סתימה פעולות , תֹודיענישתי חכמה ח)"ּובסתם  נא, שהגלגלת(תהלים המח דהיינו ְְִִֵָָָֻ

" שרש עיין "טחסותמו, ושרש ג"שך" ונמצא סי". ב[אות] ""כ ּתפּלתין  ח)"ׂשתם  ג, כענין(איכה ְִִַָָ

ּתפּלה " מעב ֹור ל בענן  מד)"סּכֹותה שם, .(שם ְֲִֵֶַָָָָָ

RQ

מעיל .656. עם  לכסות

מים .657.
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עי "ן אות 

, גשם של עוביו על הנחתו אם658שם . כי  עב נקרא שאין  הערך , שם הרוב על  והוא 

" יקרא הבינוני  משיעור פחות בעוביו שיש שכל הבינוני . משיעור יותר בו שיש ."דק בבחינת

" יקרא הפשוט  משיעור יותר  בעביו שיש ""עבוכל שם יורה ולפעמים  הפשוטעב. עובי  על "

בכל  עלהמצוי  ויאמר  שלו. המעוקב  והוא ועובי, רוחב , אורך , מרחקים, ג ' גשם  שלכל גשם .

" הפשוט טפחהעובי  כו)"ועבי ֹו ז, אצ ּבע ֹות"(מל״א אר ּבע  כא)"ועביֹו נב, שאר(ירמיה כל אבל  . ְְְְְְֶֶַַַָָָ

" שם "עבשמושי  כמו יתירה, עובי לשון  כולם ּכׂשית" עבית טו)"ׁשמנ ּת לב, עובי(דברים דהיינו ְִִַָָָָָָ

" אדם. כל של  הפשוט העובי  מדרך  על-ּפניהםיוצאת ועב ו)"ועּמדים  ז, ּפני"(מל״א אל עץ  ועב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻ

מהחּוץ כה)"האּולם מא, "(יחזקאל והע ּבים. הּבית  כו)"וצלעֹות  שם, הדבר(שם בעובי בליטות דהיינו ְְְִִֵַַַַָָָֻ

" וכן  יתירה. עובי  לו הנותנים אבישהם  מּמתני  עבה י)"קטּני יב, מגּניו "(מל״א ּגּבי  (איוב"ּבעבי ְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

כו) "טו, שם ויורה געב. """ כמו וגששותו הדבר גסות על האדמהכ  מו)ּבמעבה ז, ּבעבי"(מל״א ְֲֲֲִֵַַָָָ

יז)"האדמה  ד, יקרא(דהי״ב הענין מזה וספוגיית. חלולה שאינה וגוששת  גסה באדמה לומר רצה ֲָָָ

" ענן ""עבמין  הענן, ט)"ּבעב  יט, מים"(שמות נטפּו ד)"ּגם-עבים ה, עבי"(שופטים חׁשרת -מים  ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

יב)"ׁשחקים כב, עבֹות"(שמו״ב לא ד)"ּבקר כג, שבו (שם המים וחלקי שהאדים  הגס הענן והוא ְִֵֶָָֹֹ

וע ביותר ורצופים עומדים"צפופים שבהם  האדים העננים  ששאר השמש. אור מכסים  כן ֵי

ואע ומפורדים מביניהם ."רווחים נוצצת  השמש יתירה, עובי  להם  שיש פ

"ציֹון ּבת את אדני  ּבאּפֹו יעיב  א)"איכה ב, להחשיך(איכה בעבים ׁשסיבב ּה לומר רצה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

" גסים , ענפים בעל שהוא או במינו, ביותר והעב  הגס  האילן יקרא גם  ""עבותבעדה. ֵַעל -ּבין,

יא)"עבתים יט, עבת"(יחזקאל כח)"וכל-עץ  כ, צ ּמרּתֹו"(שם היתה עבתים ג)"ּובין לא, דהיינו (שם ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹֹֹ

" והפעל, העבים. הענפים עבּתה בין ּכל -אלה יג)"ותחת ו, שנעשית(שם אלה כל תחת דהיינו ְֲֵֵַַָָָָֻ

" הגסים  החבלים  יקראו וכן ביותר. ""עבותעבה יקראו שהדקים ""יתרים, יתרים, ְְְִִָָּבׁשבעה

ז)"לחים טז, "(שופטים "יתרמלשון יקראו והבינונים  הקשת. יקראו "חבלים" ביותר  והעבים . ִַ

""עבות" כמו וכדומה. ומשקולות בעגלות  בספינות, כבדות למשאות המיוחדים  והם ִָאם-אסֹור,

ּבעבתים יא)"יאסרּוני  טז, "(שופטים אמר  שבתחלה יתרים. ּבׁשבעה יאסר ּוני ז)"אם  ואח(טז, כ", ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹ

" יא)"בעבותיםאמר "(טז, היתרים. מן יותר וחזקים  עבים  רׁשעיםשהם  עבֹות  קכט,"קּצץ (תהלים ְֲִִֵָ

"ד) עבת ֹו. ּבתלם י)"רים  לט, העגלה "(איוב יח)"וכעבֹות  ה, הגסים(ישעיה החבלים שמעשה ולפי . ְְֲֲֲֵֶֶַָָָֹ

ממנו  הושאל השער, את שגודלין  כעין אותם  וקולעין  לזה, זה פתילים הרבה שגודלין הוא

" כמו בקליעה, הקלועים דברים  עבתלשאר  יד)"מע ׂשה כח, הזהב(פתילה)דהיינו(שמות [פתילת ] ֲֲֵַֹ

עבות . של  קליעה כעין  מקולעים 

" ויע ּבת ּוה הּוא ג)"נפׁשֹו ז, כעין(מיכה מקולקלים בענינים אותה שקלע לומר רצה ְְְַַַָ

" וכטעם  וישרה. תמימה נשארה ולא העבות , ּופּתלּתֹולשגודלין עקׁש ה)"דֹור לב, "(דברים נפ ּתל, ְְְִִֵַָ

חומרי .658. דבר כלומר
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ח)"ועקׁש ח, "(משלי הדס  אילן נקרא הזה ומענין פתילים. גדילת  ""עבותמלשון  עץ-עבת, "וענף ְֲִֵֵַַָֹ

מ)(ו כג, חוץיקרא לצד העץ מן  נפרדים בלתי  זה בתוך  זה קלועים ההדס של שהעלין שם  על 

היה  כאילו ההדס  ענף  שצורת  עד אלה בתוך אלה ונכנסים העץ  על שוכבים  אבל עלין , כשאר

" שענין או עבת. עבותמעשה גםעץ  שוכבים  הדס של  שהעלין  שלפי  כפשוטו, גסות  מלשון  "

המכסים העבים  כמו מתוכם, נראה ואינו העץ את מכסים  הם ביותר  זה אחר בזה רצופים

השמש. אור

"עובי" שם גזרת העיונית בבחינה וגסות"תעב" עובי  מלשון והוא תועבה, לשון  ,

" יקרא עושהו ומדרגת  כבוד הפוחת מעשה כל הענין . וצחות  זכזוך דקדוד, היפך  ,"תועבה הענין,

"659הן כמו המדיניי  הנמוס למצריםשירחיקהו הוא לב)"ּכי -ת ֹועבה מג, המצריים(בראשית שהיו ְְִִִִֵָָ

האכילה  להם היה לפיכך שולחנם. בהנהגת  השערה חוט על ומדקדקים  ביותר, אניני-הדעת

" תועבה ואין  לנקיי -הדעת . נאות בלתי וגס , עב ענין דהיינו תועבה העברים עם  ."חרפה בשתוף 

ו  לגמרי, והמדרגה הכבוד פחיתות ראויתועבה "שהחרפה שאינו במקצת, המדרגה פגימת  רק "

" וכן עב . מעשה לעשות הדעת  צאןלצחי ּכל -רעה מצרים לד)"ּכי-תֹועבת  מו, שהטפול(שם ְֲִִִֵַַָֹֹ

בעיניהם . בזויה עבודה היתה הצאן  במרעה

" תועבה" כמו הדתיי, הנמוס שירחיקהו מצד מצרים" את -ּתֹועבת  נזּבח ח,"הן  (שמות ְְֲִִִֵֶַַַ

וכןכב) צאן . לא בקר, אם כי זובחים היו שלא להם , תועבה קרבן  לשם הצאן זביחת שהיה

האּלה " הּתֹועבת מ ּכל תע ׂשּו כו)"ולא  יח, ּכל-ּתֹועבה "(ויקרא תאכל ג)"לא יד, חז (דברים ל"אמרו ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹֹ

ב) קיד, תאכל"(חולין בבל הוא הרי  לך  שתיעבתי  ."כל 

" כמו האנושי , הטבע שירחיקהו תֹועבה תועבה ּכל  תאכל ג)"לא  יד, שלפי(דברים , ֵַָָֹֹ

" כענין  בהם , קצה אדם של  שנפשו המאוסים  דברים היינו נפ ׁשֹותיכםפשוטו את ּתׁשקצ ּו "אל ְְְֵֶֶַַַ

מג) יא, "(ויקרא וכן  ׂשלמ ֹותי, לא)"ותעב ּוני ט, ונאלח"(איוב נתעב  ּכי טז)"אף טו, ּתעב ּוני"(שם ְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָ

סֹודי יט)"ּכל -מתי יט, נפׁשם"(שם ּתתעב יח)"ּכל -אכל קז, נּתעב"(תהלים יט)"ּכנצר יד, .(ישעיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

" כמו השכלי המוסר  שירחיקהו הואתועבה ּתֹועבה אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב  לא "ואת -זכר  ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ

כב) יח, ׁשניהם"(ויקרא ע ׂשּו יג)"ּתֹועבה כ, "(שם שם  נזכר  לא העריות בכל אםתועבה . כי סתם  " ְֵֵֶָָ

רק  ירחיקם  לא העריות  ששארי  הזכר. משכב  כמו מגונה המשכבות בכל שאין זכור, במשכב

מרוחקת מוחלטת תועבה הוא זכור משכב  אבל  והטבע , הדת ירחיקנו הבהמה ומשכב הדת,

האלהיי המוסר שירחיקנו תועבה ויש והמוסר . והטבע  הדת, מצד  ההרחקה אופני בכל 

" אם כי סתם תועבה נקרא  לא והוא יהוה וקדושתו ""תועבת  כמו הּוא,  אלהי יהוה ת ֹועבת  "ּכי ֱֲִֶַֹ

כה) ז, ׂשנא"(דברים אׁשר יהוה לא)"ּתֹועבת יב, אּלה "(שם ּכל-ע ׂשה יהוה יב)"ּכי-תֹועבת יח, (שם ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשניהם" ּגם   אלהי יהוה ת ֹועבת  יט)"ּכי  כג, יהוה "(שם לפני הוא ד)"ת ֹועבה כד, ּומּסכה "(שם פסל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יהוה  טו)"ּתֹועבת  כז, נפ ׁשֹו"(שם ּתֹועבת  טז)"וׁשבע ו, .(משלי ְְֲֲֶַַַַ

הדתיי ".659. הנמוס שירחיקהו  מצד תועבה "ויש להלן הנוסף הצלע את משלים המחבר והרב  יד, בכתב  כך
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העצמיי השם זה נמצא ולא מבוקש. לאיזה הדבר סביבות  שעושין ההיקף על הונח  שם .

" התלמוד בלשון רק בתוכה במקרא ועמד עוגה א)"עג יט, סביב(תענית מעפר ּתעלה כעין  ְָָדהיינו

" וכן לגפניםלו. עוגיות עושין  א)"אין  ב, קטן מי(מועד לקליטת  לגפנים  סביב גומות דהיינו

" שם והוא במקרא נמצא ושם-התאר  שם. שיתעכבו ""עוגה הגשמים עגֹות, ועׂשי  (בראשית"לּוׁשי ֲִִַֻ

ו) חמץ"יח, לא ּכי  מּצֹות לט)"עגת  יב, רצפים"(שמות ו)"עגת  יט, שם(מל״א על עוגה תקרא . ְִִֵַַָָֹֹֻֻ

" והפעל, מהר . שיאפה כדי  בתוכה החלה ומניחין  סביב גחלים של  ּתעלה ּתעגנה שעושין  ְְֶָָָֻ

יב)"לעיניהם ד, ומזה (יחזקאל האדם צאת  מגללי נעשה העוגות שסביבת הּתעלה שתהיה והיינו ְְֵֵֵֶַַָָ

לא ספק שבלי  באמצע . והיא לה סביב  הגחלים  רק ממש, הגחלים גבי על העוגה שאין  ראיה

ובמ ממנו. למעלה שאין  מאוס דבר  שהוא האדם  צאת  של גחלים  על העוגה להניח ם"צוה ֵַ

" ""מעֹוגמפעל מעֹוג, לי  י ׁש יב)"אם  יז, "(מל״א שהוא. כל קטנה עוגה מעֹוגכלומר  לעגי  "ּבחנפי  ְְֲִִֵֵֶַַָָָ

טז) לה, "(תהלים "לעגי. כמו בינוני פעל  אותן"לועגי" שעושין  החנפיות הצורות כעין לומר ורצה .

הם כאילו במקצת חנופה צורת שעושים  מועט. ודבר קטנה לגומא  שהוא המעוג על הלועגים 

שמחה  מצורת מורכב פניהם צורת והרי  כזו. מועטת מתנה על לועגים הם ובלב  בו, שמחים

שיניהם . עליו יחרקו הזאת ובצורה לעג , וצורת

" ּתעגנה?הׁשאלה יג)"הלהן  א, היתה (רות כאילו האלמנות במעמד תשארנה פירוש, ְֲֵֵֵֵָָָָָ

נקרא במקומו והעכוב  העגון  על מורה שהוא הלשון  ומזה המעמד? מזה מלצאת  סביבכן תעלה

" הספינה בו להעמיד  למים  שמשליכין  הברזל אותו התלמוד ואת"(אנקר)"עוגיןבלשון  הנס  ואת 

א)"העוגין עג, בתרא שם(בבא שאמרו כמו במקומה. שתשאר הספינה את המעגן הברזל דהיינו

" תעגנה?'בגמרא 'הלהן  אומר הוא וכן  עוגינין  מ"אלו וב [אות ] ."" פעל נוספת ""עגםם  ְָָעגמה ,

לאביֹון כה)"נפ ׁשי ל, "(איוב כי  לאביון ? נפשי עגמה הכי הדעתעגםפירוש, ועכוב  עצירה לשון " ְְִֶַָ

הלב . אמוץ כענין  חבירו בצרת  להצטער כדי  מענינו, לצאת יהיה 660מבלי הפירוש זה ולפי 

נפש " "עגמת  הפסוק: שיעור ויהיה ראוי. ושאינו מגונה דבר יֹום" לקׁשה בכיתי  לא  ואםאם " ְִִִִֵָֹ

לאביֹון" נפ ׁשי העגמות .661."עגמה קיום  שולל  הפסוק וסוף הבכיה, שלילת שולל הפסוק ראש ְְְִֶַָָָ

חז  מלשון הנראה כפי ב)ל "אבל כו, שם ב; יד, קטן מועד א; כח, מגילה א; קטו, "(שבת עגמת, משום 

""נפש  ענין  יהיה נפשי, מעוכבעגמה כמו נעשה האדם על  בא שכשהוא מופלג, צער לשון  "

" מלות  זה לפי ויהיה לחוץ . אנחה להוציא לו אפשר שאי  עד לאומסוגר הפסוק אם שבראש "

לאביון . נפשי עגמה לא ואם יום, לקשה בכיתי לא אם עמו, ואחר עצמו מושך 

שהם אם  לזה; זה דברים  והתחבר ועד ענין  על שלושתן  והוראת ומלה. ופעל  ַַשם 

ע שיתחברו או מתחלתן, ""מחוברים  ומלת  לחבירו. ויתחבר האחד שיתנועע  מלה עדי  כשהיא  "

היכן עד  ההוא הגבול לסמן ענינו ויהיה מיוחד. גבול איזה עם  הדבר התחברות על מורה שהיא

" כמו מקומיי, גבול  עם חבור הן  הדבר, מֹורה התפשטות  אלֹון  עד  ׁשכם מקֹום יב,"עד (בראשית ְְֵֶֶַַ

האביון"660. מאחיך וכו' לבבך את תאמץ  ז)"לא טו, .(דברים

לאביון ".661. נפשי עגמה לא  "אם הפסוק סוף על גם מוסבת  הפסוק , שבתחילת "לא" מלת  כי מפרש הרב 
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"ו) כמו זמניי גבול עם  חבור הן הזה , היֹום  עצם  יד)"עד כג, "(ויקרא הנה , כח)"עד מד, .(בראשית ֵֶֶֶַַַַָ

" כמו עניניי גבול עם חבור ּתפרה והן  אׁשר  ל)"עד כג, "(שמות הביאכם, יד)"עד כג, עד"(ויקרא ְֲֲֲִִֶֶֶַַַ

הזה  המקֹום  עד לא)"ּבֹואכם  א, שיש (דברים ההוא ביחוס נכלל בעצמו הגבול יהיה ולפעמים  . ֲֶֶַַַָ

" נקרא וזה עמו, בכלללהמתקשר ועד ""עד  כמו רגליו . ועד יב)"מרא ׁשֹו יג, שהרגלים(ויקרא ְְֵַַָֹ

" הׁשביעיבכלל. י ֹום עד הראׁשֹון  טו)"מי ֹום יב, ג(שמות השביעי  שיום  ,"" חמץ . איסור בכלל עדכ ְִִִִַַַָ

ׁשילה  יבא  י)"ּכי מט, "(בראשית חיים, ׂשה עד  חמֹור  עד ג)"מׁשֹור  כב, "(שמות קמה , ועד מגדיׁש ְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

זית ּכרם ה)"ועד  טו, "(שופטים גדֹול, ועד יא)"מקטן  יט, משולל(בראשית הגבול יהיה ולפעמים  . ְְִִֶֶַַַָָָ

וזה  מגיע , הדבר היכן עד  לידע  בעלמא סימן  רק והוא עמו, להמתקשר שיש היחוס מאותו

" בכללנקרא עד ולא ""עד  כמו ׁשּבתכם, ּתׁשּבת ּו ערב עד  לב)"מערב כג, השני(ויקרא הערב  שאין , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ

" השביתה. האחרֹוןבכלל  הּים ּגב ּולכם662ועד כד)"יהיה יא, בכלל(דברים האחרון הים  (זולתשאין  ְְְְֲִֶֶַַַָָ

ואיים) ננסין "663.איזה אלהיכםוכן  קרּבן את הביאכם  יד)"עד כג, הותר(ויקרא הקרבן הבאת שעם , ְֱֲֲִֵֶֶֶַַָֹ

" ממהחדש.  אחי אף ׁשּוב מה)"עד  כז, "(בראשית הי ֹובל, ׁשנת כח)"עד כה, בזה,(ויקרא וכיוצא ְְִִֵַַַַַָ

הדבר נצחיות  להורות  כשיתכוון  אמנם  עמו. הדבר שנתחבר ההוא  הגבול  את  מזכיר הוא ותמיד

" מלת  וישמש ההתקשרות גבול  יעלים אזי ותכלית, גבול  לבלי ממשיך ויהיה עדהיותו במוכרת "

עליו  שיצויר  גבול שכל  העלמתו. מצד  להגבילו אפשר שאי נעלם גבול עד  הדבר המשכת  ענינו

" כמו תמיד . נמשך  הדבר כן  אם  והרי הוא. אינו הוא, עדשהוא  ׁשכן ונּׂשא  טו)"רם  נז, ,(ישעיה ְִֵַָָֹ

עדי-עד" ביהוה ד)"ּבטחּו כו, זרע ֹו"(שם לעד ל)"וׂשמּתי  פט, הררי-עד"(תהלים (חבקוק"וּית ּפצצ ּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָֹ

ה) "ג, ענין  והוא  ""ועד. ועד, לעלם ימלו יח)"יהוה טו, ולפעמים(שמות עד. גם לעולם דהיינו ְְִֶֶָָָֹֹ

ג ""יזכיר כמו בפירוש הנצחיי הגבול אלכ א ּתה עד-ע ֹולם ב)"ּומע ֹולם  צ, "(תהלים ּולזרע ֹו. לדוד ְְְִֵֵַַַָָָָ

יא)"עד -ע ֹולם נח, "(שם בכללוהוא ועד ""עד כמו שניהם, יאמר ולפעמים  עד. (ישעיה"עד-עֹולמי ְֵַַַָ

יז) "מה, יאמר ולפעמים  לעולם. שנמשכות עד של עולמות  עד הדברעדכלומר התחלת על "

" כמו להתחלתו גבול שאין מּני-עדלומר ידע ּת ד)"הזאת כ, הנעלם(איוב הזמניי  הגבול מן כלומר  ְֲִִַַָָֹ

" מלת  ונמצא הדבר . התחיל געדשבו """ במקום  וישמש בכנויים ""אלכ צ ּפר. ּבנ ֹו עדי "האזינה ְֲִִֶַַָָֹ

יח) כג, "(במדבר אלי. יבא ּוכלומר ּבׂשר ּכל ג)"עדי סה, אתּבֹונן"(תהלים יב)"ועדיכם לב, .(איוב ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

" פעל  נעשה ""עדה הלשון ׁשחל, עליו ח)"לא-עדה כח, כענין(שם עדיו בא  שלא דהיינו ַָָָָָָָֹ

ההרה " לעלֹות  מא)"וּתהינּו א, "(דברים מן  ""הן, מלת  נבנה ההרכבה צד ועל  ""בלעדי. יֹוסף, וּיען  ֲִֵַַַַַָָָָ

ּבלעדי לאמר, טז)"את-ּפרעה מא, "(בראשית ""בל -עדיכלומר עמי . נועד הדבר שאין  דהיינו ּבלעדי ,, ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

הּנערים אכלּו אׁשר  כד)"רק יד, אכלו (שם אשר בבחינת רק עדי , הנוגע  בבחינת  לא דהיינו ְְֲִֶַַַָָָ

כנוי ובלי "664הנערים. הלשון ""זולתישמש ,איׁש כ)"מּבלעדי ה, לאישך(במדבר שאין  שכיבה ְֲִִֵֵַ

" שרש עיין בה, בי"בלחלק [אות ] ובתוספת  ."" מלת  שבו והגבול הכלי  ""בעדת יהוה , עצר  ִַָּכי 

רחם ּכל יח)"בעד כ, "(בראשית הרחם . עם  המקושר השטח בעד דהיינו נׁשקפה..., הח ּלֹון ּבעד ְְְְִֶֶַַַַָָ

ישראל .662. ארץ במערב התיכון , ים זה

א .663. ח, גיטין

אליכם .664. אלינו , אליה, אליו , אליך, אלי, לשייך: בלי
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האׁשנב כח)"ּבעד ה, "(שופטים ערפ, י ׁשּפֹוט?הבעד יג)"ל כב, ונקוד(איוב בשב665. לפי"תמיד א ְְְְֲִֶֶַַַָָָ

בפת נקוד  הוא  ובמוכרת סמוך . ""שהוא  לצּמתח א)"מּבעד ד, ולאחריו.(שה״ש מלפניו כטעם ְִֵַַַָ

בפת תמיד בכנוים ""וכן  וחיה ח ,  בעד ז)"וית ּפלל  כ, העם"(בראשית ּובעד  ּבעד ט,"וכּפר (ויקרא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

בית ֹו"ז) ּובעד ּבעדֹו ו)"וכּפר  טז, "(ויקרא ּבעדם, ז)"וכּפר  ט, "(ויקרא מלת ולפעמים  מורכבעד. " ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָ

" מלת  ו הןעם ""הנה "" כמו עדנה , חּיים  ב)"הּמה ד, "(קהלת הנה. עד היה כמו לא  אׁשר -עדן  "את  ֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ה) ד, "(קהלת מלת ענין והוא הן . עד "עדייןכמו ענין זהו התלמוד. שבלשון  מלה.עד" כשהוא "

"שהשלישיעד שלישי, בנושא שווים , נושאים  ב ' התחברות  על הונח פעל, כשהוא "

" כמו יחד. המקשרם הגבול  הוא  ׁשםההוא   ל כב)"ונ ֹועד ּתי  כה, בדבור(שמות הּכונה שהיתה ְְְִַַָָָ

בהקב ""שוה וכן המחברם . הגבול והמשכן ובמשה, ׁשּמה ה ל אּועד ו)"א ׁשר ל, ונעד ּתי"(שמות ְְְֲִִֵֶַָָָֹ

י ׂשראל לבני  מג)"ׁשּמה כט, לפיכך(שם במשכן , מתיחד  ישראל בני והתגלות השכינה התגלות ְְִִֵֵָָָ

" מועדנקרא ""אהל כמו משה עם  השם  לדבור המיוחד האהל אותו בין  את -האהל. י ּקח ִֶֶֶַָֹֹּומׁשה

מ ֹועד אהל לֹו וקרא ז)"... לג, ישראל(שמות עם השכינה להתגלות  המיוחד האוהל אותו ובין ; ְֵֶָָֹ

" כמו המשכן , מ ֹועדשהוא  אהל אל מג)"ּבבֹואם כח, מ ֹועד"(שמות אהל ּפתח ד)"אל כט, ,(שמות ְֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ

" מ ֹועדוכן  אהל  ּפתח אל העדה כל  אלי ג)"ונֹועדּו י, הּנׂשיאים"(במדבר אלי י,"ונ ֹועד ּו (במדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"ד) בו. נמצא שאתה המוגבל  למקום  לכל-חידהיינו מֹועד כג)"ּובית  ל, הוא(איוב ולפעמים  . ְֵֵָָ

וא נו "ב [אות ] תחת ""ו נפעל, לבֹואן יחּדו יא)"וּיּועדּו ב, שיתחברו (איוב מקום להם  שהגבילו ְֲִַַָָָ

" יחּדו יחדיו, ב)"ונּועדה ו, האלהים"(נחמיה אל-ּבית י)"נּועד שם, "(שם שם  הענין  מזה ,"עדה . ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

העדה " ד)"וּתקהל  ח, י ׂשראל"(ויקרא ּבני א)"עדת טז, להתחבר(שמות המוגבלים  אנשים  סך כל . ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ

" יקרא מוגבל  תכלית  שיקבצם  או מוגבל ""עדה במקום  וכן האריה . ּבגוּית  ּדב ֹורים עדת "והּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ח) יד, "(שופטים לשון בהם  יצדק אחד לתכלית  יחד בכוורת  קבוצם בבחינת ."עדה שהדב ֹורים ְִֵָ

" ענין הלשון מזה ""יעודוכן  ייעדּנה , ואם -לבנֹו והפ ּדּה... יעדה ח-ט)"אׁשר -לֹו כא, לשון(שמות ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָ

" האישות . והוא שניהם, בין  המקבץ  מיוחד לתכלית  וזמון  יעד ּההגבלה ׁשם  הּים  "ואל-חֹוף ְְֶַָָָָ

ז) מז, מעדֹות"(ירמיה ּפני כא)"אנה כא, .(יחזקאל ִַָָָָֻ

" שם  "מועדיעוד כמו והמוגבל, המיועד הזמן  להוראת  ּולמ ֹועדים" לאתת  "והי ּו ְְְֲִָֹֹ

יד) א, "(בראשית האחרת. ּבּׁשנה הּזה כא)"לּמֹועד יז, יהוה "(שם מֹועדי  ב)"אלה כג, "(ויקרא ּכי-בא, ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

יד)"מ ֹועד קב, מֹועדיה "(תהלים ידעה ב ּׁשמים  ז)"חסידה ח, מ ֹועדים"(ירמיה ז)"למ ֹועד  יב, .(דניאל ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

מיו  מעשה אל הפועל והגבלת  הזמן , הגבלת  לשון  שהואכולם  והפועל. הזמן בין המקבץ חד ֵֵ

" ענין יחד ."התוועדותבעצמו אותם  המחבר  שלישי  נושא והפעולה נושאים , ב ' והפועל שהזמן ,

" בין וזמןוההפרש עת  "ועד, בספרי בארתי שלמה " שם .יריעות  עיין  באריכות , "666 ַַ

" מלת  התוועדות  ""עודמלשון הארץ. ימי ּכל  כב)"ע ֹוד ח, "(בראשית גדֹול, הי ֹום (שם"ע ֹוד ְֵֶַָָָָ

ז) "כט, עֹוד, יהיה לא  כט)"והּברד ט, "(שמות עֹוד, אין  מּתחת הארץ  לט)"ועל ד, ענין(דברים כולם  , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

בי"ת .665. אות 

תשע "ו)במהדורתנו666. 81-89.(שנת  עמ'
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" שרש עיין  כאן , יש שכבר למה המתועד ותוספת  ג"סףיתרון  וישמש במציאות". ההמשכה על כ ַ

" הארץכמו ימי  ּכל  כב)"ע ֹוד ח, "(בראשית אברם, ׁשמ את  ע ֹוד י ּקרא ה)"לא  יז, "(שם זה , עֹוד  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּבא וזה טז)"מּדּבר א, "(איוב הכנוי  ועם  עמם. מדּבר  ט)"ע ֹודנּו כט, "(בראשית ּבעמי, מסּתֹולל ע ֹוד" ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

יז) ט, "(שמות ׁשניהם, בין ע ֹודנּו לג)"הּבׂשר יא, חדש (במדבר המשך  תמיד יהיה המשכה שבכל . ִֵֵֶֶַָָ

" לשון שניהם  על נופל לפיכך הקודם, להמשך  בין"עודמתועד הפרש יש ההמשכה ובבחינת . ַ

לעוד" ביבעוד"" [אות] עם """ ביעודת. בלי  """ כמו השלם , ההמשך על  מורה עֹודת לימים  ְִִָּכי 

הארץ על ממטיר אנכי ד)"ׁשבעה ז, ואח(בראשית ימים ז' תחלה שימשכו דהיינו ,"" אמטיר . עֹודכ  ְְִִִֶַַָָָָֹ

נהּפכת ונינוה יֹום  ד)"ארּבעים  ג, ג(יונה ואח", יום  מ' שישלמו ""כ אבל ההפכה. תהיה "בעודכ ְְְְִִֵֶֶַָָ

בי [אות] הזמן"עם נשלם  שלא  בעוד המתאחר  הדבר שיכנס שלם , הבלתי  ההמשך  על מורה ת 

" כמו במוקדם, מובלע  המתאחר ויהיה את-ראׁשהמוגבל, פרעה י ּׂשא ימים ׁשלׁשת  "ּבע ֹוד ְְְְִִֶֶַָָֹֹֹ

יט) מ, "(בראשית בהם. ומובלע ימים  ג' של ההמשך  בתוך נכנס  הראש נשיאות ּבע ֹודּנישיהיה ְִֵֶהן

הייתם ממרים הּיֹום  עּמכם כז)"חי  לא, "(דברים מעם, אפרים  יחת  ׁשנה וחמׁש ׁשּׁשים  "ּובע ֹוד ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ח) ז, בי(ישעיה [אות] כי ."" ביבעודת [היא] כבי"" התוך, ""ת ההיאת ""בעת  ההם, ."בימים 

"מעוד [אות ] עם """ הדבר, המשך  התחלת  על מורה הּזה ם  עד-הּיֹום  מעֹודי "כמו ִֵֶַַַ

טו) מח, "(בראשית שהתחיל מעת נקראעודכלומר  כולו הדבר  כי  במציאות. המׁשכתי דהיינו שלי  "ְִַָָ

" בשרש כמבואר התחלתו, על "חללפעמים בבאור ""תחלה " וכן הּזה . עד -הּיֹום במדבר"מע ֹוד) ְֵֶַַַ

ל) מכב, ""[אות ] כממעודם """ ""מןם ערב, עד כא)"מערב  כז, "(שמות טז)"מעת, מח, "(ישעיה מאז , ֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

לגֹוי כד)"היתה ט, .(שמות ְָָ

"עוד" פעל נגזר  במציאות , המשכה ענין  על  דליעודד" ה[אות] בכפל ללשון"" ת

" כמו ההמשכה, וּנתע ֹודדהפלגת  ט)"ּקמנּו כ, יע ֹודד"(תהלים ואלמנה ט)"ית ֹום קמו, מע ֹודד"(שם ְְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ו)"ענוים קמז, לפסוק,(שם עלול שיהיה זמן  בכל  ומופלגת מרובה המשכה להם  יתן דהיינו ֲִָ

עוד . ימשך 

"ועד" שם ""עדי" נושאו. את  המיפה התכשיט להוראת  עליו , עדיֹו אי ׁש "ולא-ׁשתּו ְְֲִִֶַָָָֹ

ד) לג, זהב"(שמות עדי כד)"הּמעלה א, כליה "(שמו״ב ּתע ּדה י)"וכּכּלה סא, נזמ ּה"(ישעיה וּתעד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

טו)"וחלית ּה ב, נושא(הושע הראיה וחוש נושאים , ב ' והנושאו שהתכשיט  התוועדות. מלשון ְְֶָָ

ש  מלביׁשתשלישי, הבא וההדור  היופי שרוב  וההדור. היופי ׁשם  ומולידים יחדו נועדו ְִִַָשם

שע נושאו עם  התכשיט התוועדת  מצד בא בחוש "תכשיטים  לזה זה והסכמתם התחברותם  י 

בתכשיט תלוי  הדבר שאין  המצטרף, מאמר  והוא וההדור. היופי יחוס מהם  יתהוה הראיה

לזה. זה מוסכמים  וימצאם  העין  שיקבצם בזמן יחד בשניהם  אם כי  לבד, בלובשו לא גם  עצמו,

בעצמו  נאה תכשיט ויש ומהודר. נאה נראה אדם וכשלובשו בעצמו נאה בלתי  תכשיט יש

" כמו שיהיה ידו על ומגונה מכוער  יהיה לו מסכים גופו צורת  שאין אדם ילבשנו ֶֶנזםואילו

חזיר ּבאף כב)"זהב יא, "(משלי שרש עיין  ""או , העדי  הסרת  על ויאמר ע ּודני. רׁשעים "חבלי  ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻ

סא) קיט, "(תהלים כענין מעלי , עדיי  הסירו לומר הּמזּבחרצה את יג)"ודּׁשנּו ד, דהיינו (במדבר , ְְְִִֵֶַַ

" וכענין  הדשן, ׁשּדּוניסלוק זּו רׁשעים  ט)"מּפני יז, עיין(תהלים שלי . ומיץ  שד הסתלקות דהיינו ְְִִִֵַָ
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" ""שדשרש ׁשם  העדי  הסרת ומלשון  "עד. שלל . לשון  עד" יאכל כז)"ּבּבקר מט, אז "(בראשית ֵֶַַַַָֹֹ

עד -ׁשלל כג)"חּלק לג, לעד"(ישעיה קּומי ח)"לי ֹום ג, ועדי(צפניה תכשיטים  למיני פרטי  שם והוא  ְְֲִִַַַָָֻ

מהם שמפשיטין  המלחמה אנשי בהם שמתקשטין "667עדים וכטעם לשוןשודכשנשבו. שהוא " ֲִָ

" שרש כמבואר גזל, ולשון  ""שדמיץ  עדים, ענין  והוא  ּכל-צדקתינ ּו. ע ּדים ה)"ּוכבגד  סד, (ישעיה ְְִִִֵֶֶָֹ

" וכן  נקרע. והוא לכאן , וזה לכאן, טורפו שזה מלחמה, עדיי בוזזי  של כבגד ֲֶֶֶַמעדה-ּבגדדהיינו

קרה  כ)"ּביֹום  כה, וה[אות](משלי קרה. ביום מחמם  ואינו וחלוש רפוי  שהוא ע ּדים  בגד  דהיינו ְִִָָ

""מ משקל  על  המפעל שם  תהלה ם ג)"מעטה סא, מע ׂשה "(ישעיה ּכלי  נא)"ּכל לא, ולפי(במדבר . ְְֲֲִִֶֶַַָָ

רז  מדברי  ""הנראה יהיה ּועּדיםל  "מעדה "" נקרא וטלאי , סמרטוט שם  שםעדים" על  " ֲִִֶַ

" נדה במסכת  אמרו ומחוברים . נועדים הקרע צדי ב' נעשו ידו שעל עצמה שמתוועד, בדקה

שלה  א)"בעד יד, נדה "(עיין בעדים, א)"המשמשת  ה, אלא(נדה לקנוח . המיוחד  סמרטוט דהיינו ,

" ששם  ראיה, משם  ו עדשאין שמקנחיןעדים"" שהסמרטוט וראיה, עדּות מענין שהם אפשר " ִֵֵֵָָ

ג נזכר לא שלפיכך  לא . או דם שם  יש אם מעיד ""בו שם  ו עדכ נדה.עדים"" במסכת  אם  כי "

" נקרא  בתלמוד אחרות  במקומות ו סמרטוטאבל ש "מטלית"" ואפשר עדים". שבכתובבגד "

כג) לג, "(ישעיה חזק עדימלשון אינו וקל, רפוי רק שהוא עדי  לשם הנעשה בגד והיינו כפשוטו, " ֲֲִִ

כל כך  נקרע , והוא ושלש פעמים אותו לובשין  לנוי; אלא עשוי  שאינו לפי בגדים  כשאר

" וכן  חזוק. בלי קרה צדקותינו ּביֹום  כ)"מעדה-ּבגד כה, משקל(משלי על  מהפעיל פעל  והוא ְֲֶֶֶַָָ

ואינו "מרבה " וחלוש קל שהוא עדי לשם  הנעשה בבגד קרה ביום  עצמו המקשט לומר  ורצה ,ֲִ

" כענין כליה מחמם  תעדה י)"ּוכּכלה סא, .(ישעיה ְֲֵֶֶַַָָ

" כמו וועדמלשון  המ ׁשּוׁש חוש הנאת אם והנאה, תענוג ענין  והוא  ומעדן , עדן  שם  "ִ

עדנה " יב)"היתה-ּלי  יח, "(בראשית עם -עדנים, ׁשני כד)"הּמלּבׁשכם א, ּכימה "(שמו״ב (איוב"מעדּנֹות ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

לא) "לח, שרש ""כםעיין  לבטח. הּיֹוׁשבת ח)"עדינה מז, כמו (ישעיה הטעם  חוש הנאת  או , ֲִֶֶֶַַָָ

"כ)"מעדּני-מל מט, תׁשקם"(בראשית עדני "ונחל ט) לו, (תהלים מעדני" כרׂשֹו נא,"מּלא  (ירמיה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

המוטעםלד) בדבר מונח והתענוג הערבות שאין  המצטרף, וממאמר התוועדות לשון  כולם

שניהם בהתוועדת רק ומחישו, הטועמו באדם  לא גם  והמ ׁשּוׁש668והמוחש, הטעם חוש ְִַעל

בחבור שהזכרנו וכמו והנאה, תענוג מזה יצא  יחד  מוסכמים אותם  שהרגשתו ביניהם , המקבץ 

" בשרש[ים] רבות פעמים כבר ועדהזה ועם , טע , הסכמת"או, מצד נמשך וערבות נעימות  שכל .

" ושם  נעימה. הרגשה ומרגיש במחיש גורמת ההסכמה שזאת  החוש, עם ו עדיהמוחש "עדן""

" ששם אלא החוש. עם  המוחש וועד מלשון שניהם  זה בבחינתעדילפי  הנעימות על הונח "

" ושם הראיה, חוש של התענוג על נאמר נאמרעדןהיופי הטוב בבחינת  הנעימות על הונח "

" נקרא ממנו הנאה ומשוש לטעם  שיש מה כל והמׁשּוׁש. הטעם  חוש של  התענוג והוא"עדעל . ְִַ

" עדןענין  שהאויר"גן שם  לטייל המשוש הנאת  גם  שבו, הטובות  מפירות  הטעם הנאת  בו שיש ,

ומזוג . טוב 

מהשבויים .667.

יחד .668.
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מ ה[אות] בתוספת נגזר דבר עם התוועדת  של ""היפך פעל ""מעדם קרסּלי, מעדּו "ולא ְְֲַָָֹֻ

לז) יח, אׁשריו "(תהלים תמעד לא)"לא  לז, המעד"(שם ּתמיד כד)"ּומתניהם סט, "(שם מּועדת. "ורגל  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

יט) כה, מוסד(משלי כלל זה כי  עמו. להתחבר  שצריך הדבר  עם  נועד מלהיות  מּוסר ָדהיינו

פעל כל  והוא: זה. חבורנו בכל למזכרת  לך  להיותו כאן לך  מוסרהו והנני  עברי  לשון בהנחת

ודומיהם וקשור הסכמה ודבקות , והתחברות וועד לשון  על הראשונה שהנחתו אותיות ב' בעל

מ ה[אות] לפעמים  בם ""נתוספה שרש בזה המשל עליו. שהונחו מה היפך להוראת  מורה "זחם ,

" כמו מחובר, מהיות  והעתקה ההזחה על ראשונה החׁשןבהנחתו י ּזח כח)"ולא כח, .(שמות ְִֶַַֹֹ

"מזח"ו  שרש כמבואר  הזחה, היפך על מורה ""זח" ו חק . החקיקה, על [=מורה] עלמחק "" "

" מחוקק. ו כרהעברת ההיכר, על "מכר"" התנכרות . דהיינו ההיכר הסתלק על הקפול ,לט" על "

"מלט"ו  מקופל . מהיות הסתלק על ו לץ" הלצוץ , על "מליץ"" התלוצצות . היפך עלנע" "

ו  "מנע"התנועעות , מהתנועע. המניעה ו סר" ההסרה-מן , על "מסר"" המסירה-אל. על עלצא" " ִ

ו  מדעת , "מצא"היציאה הידיעה. אל הכניסה על ו רד" וממשלה, רדיה לשון  הסתלקותמרד"" "

" נרדה. ו שךמלהיות שכונה, לשון  רבות ,משך"" כדומה ועוד השכונה. סלוק אותן" (זולת

"669הממי״ן כגון  המפעל לשם  או לתקון  מטה,שהם מעלה, מעשה, מרבה, מסע , מקרא,

"670ודומיהם) שם  כך  ""מעד- ו עד. התוועדות , על מורה זהו מעד"" הוויעוד. היפך  על  מורה "

" פעל .עדענין כשהוא "

"שווים ,עד שאינן  נושאים  ב' התחברות שהוא  עדות  ענין  על הונח  ׁשם , כשהוא  "ֵ

בלתי והם שני, נושא המעשה ועושה אחד, נושא  שהמעשה ביניהם. המקבץ שלישי בנושא 

יחדו  יתחברו שבו השלישי  נושא [=הוא] שניהם  את  והרואה נעשה. וזה עושה שזה שווים ,

" בתורה שנאמר מקום כל  לפיכך עושהו. עם  שנים עדהמעשה כאן הרי  ב)" ב, "(סוטה יבאהּוכמו ְִֵֵ

יב)"עד כב, חמס"(שמות עד א)"להית כג, ּבּה"(שם אין יג)"ועד ה, העד"(במדבר עד-ׁשקר  "והּנה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

יח) יט, "(דברים [=מלת ] הכתוב  לך שפרט לא אם  ""אחד. למּות, ּבנפׁש יענה לא אחד  (במדבר"ועד  ְְֲֵֶֶֶֶַָָֹ

ל) "לה, אחד, עד  ּפי על יּומת  ו)"לא  יז, ע(דברים נכון  והוא ."" שם הנחת היחיד"עדפ שם  שאינו , ִֵֵֶַָָֹ

כל השלישי. בידיעת והפועל הפעולה התוועדות דהיינו התוועדות , של המקרה שם  אם  כי

" תקרא רבים , של  או יחיד  של תהיה ופעולתו, פועל  בה שיתוועדו וידיעה שהרי"עדראיה . ֵ

עדות"ג יותר, או אחת  הפעולה או רבים , או יחיד מעשה העושה אם  חילוק אין  בפועלים  כ

רבים . או אחד ויודע  הרואה אם חילוק אין  כך לכולם. מספקת אחת 

" לשון  "עדותיאמר כמו חיים, רוח בו שאין  בדבר גם  ועדה " הּזה הּגל עד ְֵֵֶַַַָ

נב)"הּמּצבה  לא, ג(בראשית כאן  יש להיות"שהרי  ההוא  השלישי  בנושא  המתוועדים נושאים  ב ' כ  ֵַַָ

הגדה, בעל  העד גמורה שבעדות  אלא לעד. אות671להם  רק העד חיים  רוח  בו שאין ובעדות  ֵֵ

מ"ם .669. אותיות

המחבר.670. הרב של היא  שבסוגריים זו הערה גם

דיבור.671. בעל 
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ה  מן יותר קצת והוא  חוקם . שישמרו בו הנועדים להזכיר  בעלמא, סימן"אות"וסימן שהאות  ,

" שכתוב כמו המעשה. אל לעורר סימן  והעד  השכחה, מן ּולעדלהציל לאֹות יט,"והיה (ישעיה ְְְֵֵָָ

"כ) אדּמה-ּלואומר מה  יג)"מה-אעיד ב, מעיד(איכה שיהיה לעד  מקים אהיה דבר איזה כלומר ֲֲִֵֵֶַָָָ

" הענין  מזה כמוך. כבר הארץשאירע  ואת הּׁשמים את  הּיֹום  בכם כו)"העידתי  ד, ואעידה "(דברים ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ואת-הארץ את-הּׁשמים כח)"ּבם לא, "(דברים כענין בדבר . עדים  כמו הם  ּלישיהיו ּתהיה למען ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

י ׂשראל ּבבני לעד הּזאת יט)"הּׁשירה לא, .(דברים ְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ג"" מצות  קצת  שנקראו ענין ""עדֹותכ  והח ּקים, העדת  מה)"א ּלה ד, ועדתיו "(דברים ְְִֵֵֵֵֶַָָֹֹֻ

יז)"וחּקיו  ו, מאד"(שם נאמנ ּו ה)"עדתי צג, עד ֹותיו "(תהלים נֹוצרי ב)"אׁשרי  קיט, "(תהלים הט, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

עדֹותי אל  לב)"לּבי  קיט, באומה (שם שאירעו ההם המעשים על עדים  שיהיו שניתנו שם על , ְִִֵֵֶֶ

תי [אות ] כי  תי"הישראלית. חולם, ב[ניקוד ] עדֹות ב[ניקוד]"ו עד ּות המקרה ושם הרבות . סימן ו

""מלאפו  כמו העדּותם, לג)"אר ֹון כו, "(שמות העדּות, יח)"לּוח ֹות לא, "(שמות העדּות, (במדבר"לאהל ְֲֵֵֵֶָָָֹ

טו) "ט, למ ׁשמרת, העדּות  לד)"לפני טז, .(שמות ְְְִִֵֵֶֶָ

ג"" מלשון  ואזהרהעדותכ התראה ללשון עצמו (ווארנונג)" דברי  את  מעמיד שהוא 

אח עדיו הן  הן  הדברים  ואותן פיו. בדברי דבר , איזה על חבירו את שמזהיר בדבר עד כ"להיות ֵֵָ

" כמו אותו האי ׁששהזהיר ּבנּו העד ג)"העד מג, "(בראשית בנו. והתרה שהזהיר העדדהיינו רד  ִִֵֵֵֵָָָָ

כא)"ּבעם יט, ּבבעליו "(שמות כט)"והּועד כא, "(שם ענין  והוא נת ּתיו . לאּוּמים עד  נה,"הן  (ישעיה ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

"ד) ישמעו, לא  ואם שישמעו. האומות  את  ומתרה מזהיר  לומר  יעבֹור ּורצה לו,"ּבׁשלח (איוב ְֲֶַַ

וכן672.יב) להזהיר . בידו יש לענוש, בידו שיש שלפי בלבד עמים למושל רק זה יאות  שלא

ואת -העדּות" את-הּנזר עליו יב)"וּיּתן יא, נושא(מל״ב שהמלך ההוא התכשיט והיינו שם -התאר, ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

" ששם או לאומים . עד שהוא  לסימן כפירוש עדּותאותו המלכות , עדיי דהיינו עדי מלשון  " ֲִֵֵ

" התורה מצות קצת שנקראו שזה ואפשר געדותהמפרשים . הוא  ואזהרה."" התראה מלשון  כ

העשין כן שאין מה ועונש, והתראה באזהרה נאמרו כולן שהן  שבתורה הלאוין חלק כך  ונקרא

סתם התורה שנקראה ומה כרת. בהן שיש ומילה מפסח חוץ  אזהרה בהם  שאין שבתורה

"עדות" כמו העדּות" יח)"ל ּוחֹות לא, "(שמות העדּות, לג)"ארֹון כו, "(שמות העדּות, (במדבר"אהל ֲֵֵֵֶָָָֹ

ב) "יח, הם  התורה שעיקר לפי הוא תעשה , חמורות"לא  גם  העשין, מן במנין  מרובות שהן ,

" מן  המקרה שם  עוד ויש רובה. שם  על התורה ונקראה "עדותמהן , שם  ""תעודה " ְֹוזאת,

ּבי ׂשראל ז)"הּתע ּודה ד, וכן(רות ומתן. המשא  גמר על  עדות הוא פלוני  מעשה עשית דהיינו ְְְִֵַַָָ

ּבל ּמּודי" ּתֹורה חת ֹום ּתע ּודה טז)"צ ֹור ח, "(ישעיה ולתעּודה , כ)"לת ֹורה ח, לעדות .(ישעיה דהיינו ְְְְְֲִִָָָָָ

" בין לעדותוההפרש "תעודה "" שרש מבואר ."בן"

ה[א רק שרש כאן  שאין ולפי  התנועה. על  הנחתו עיפעל . בזה "ות] נמצא לא בלבד ן

מהאמנתי אחת  אות בתוספת  רק ופעל נו 673ו."ׁשם  [אות] נתוספה עצמה התנועה ן"להוראת ֵ

יכרתו ".672. "בחרב רלב "ג : שם פירש
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" פעל והוא יו נעהנפעל ה[אות ] בתוספת נע . שרש כמבואר """ שם ""יעד ואת, הּיעים  ְִֶֶַָאת 

ג)"המזרקֹות לח, "(שמות ברד, יז)"ויעה כח, "(ישעיה בשרש [=מבואר] מ"יע, ה[אות] בתוספת  ם". ְְִַָָָָָ

" תי"מעשם ה[אות] ובתוספת מעים. בני להוראת ,"" פעל ""תעו בּׂשדה , ּתעה (בראשית"והנה ְִֵֶֶַָֹ

טו) "לז, וּתתע, יד)"וּתל כא, "(שם בשרש מבואר יו "תע, ה[אות ] בתוספת ."" שם לבסוף ,"עיד ֵֵֵַַַ

העברים" יא)"עיי כא, "(במדבר יד, י ׁשלח בעי  כד)"לא ל, "(איוב בשרש [=ומבואר] ב[אות]"עי, . ְְֲִִִִֵַָָָֹ

""תי שם  לבסוף  ""עתו ההיא, כב)"ּבעת כא, "(בראשית בשרש יפורש התנעיי , הזמן  דהיינו ."עת, ִֵַָ

מ ה[אות ] הנו "ובתוספת  או ""ם  שם ו עםן "674,"ען"" ו עםבשרש[ים ] ה[אות]"ען"" ובתוספת .

""וא בסמוך ."עו ו ויתבאר ,

" כמו ועקול. עקוש ומלשון  המדותיי, מיֹוׁשר הנטיה על מורה עיוני , העוּופעל ּכי  ֱִִֶֶ

כא)"את -ּדרּכם ג, הּמלּכה "(ירמיה וׁשּתי  טז)"עותה א, עי(אסתר ה[אות ] משרש על"והוא המורה ן  ְְְְִֶַַַַָָָָ

" בפעל  וירצה "עו התנועה. שיאמר  כמו הישר , מדרך נע שהוא לב ּוז " יהיה יב,"ונעוה-לב  (משלי ְְֲִֵֵֶַָ

"ח) והראוי. הישר  השכלי  ההיקש מן  ונטוי נע הּמרּדּותשלבו ל)"ּבן-נעות כ, שם-התאר(שמו״א ְֲֶַַַַ

" כי  והמרי. המרדות  פעל הוא שלה העיוות  ופירושו, למרדות, דבוק המקרה מרדותלנקבה שם "

" נעות . תאר ׁשחתישל  ז)"נעויתי  לח, "(תהלים הטבעי . מדרך  נע  נעשיתי ע ּוה פירוש, "נתיבתי ְֲִִִִֵַַַָֹֹ

ט) ג, "(איכה א ׂשימּנה . ע ּוה ע ּוה לב)"ע ּוה כא, "(יחזקאל והכפל עועים. יד)"ר ּוח יט, דהיינו (ישעיה ְֲִִִֶַַַַָָָָ

" כענין  וישרה, שפויה הדעת  שאין  לבעקּוׁש-הדעת  תי"ונעוה ה[אות ] בתוספת בא ולפעמים  ו,". ָ

יע ּות-צדק " מׁשּפט... ג)"יע ּות ח, יע ּות"(איוב רׁשעים  ט)"ודר קמו, לתקן"(תהלים לא -י ּוכל "מע ּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

טו) א, ע ּות ֹו"(קהלת אׁשר יג)"את ז, החיל"(שם אנׁשי  ג)"והתעּות ּו יב, ע ּותתי"(שם יהוה "ראיתה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נט) ג, "(איכה שם הענינים  ומאלה ודיני . משפטי ׁשמעוּתים  מה נו "עוןדהיינו ב[אות] תאר", ן  ְְֲִֶ

וחּטאה "675ו,"האמנתי ופ ׁשע  ע ֹון ז)"נֹוׂשא  לד, שה (שמות בשרש חטא", כמבואר  חסרון  לשון " ְֲֵֶַָָָָ

וה "חט" שגגה. כענין והוא מלידע  והתרשל לידע , לו שהיה הדעת , מחסרון  נמשך  והוא  "עון".

ש  מזיד כעין והוא מגדרו, חוץ  ונוטה ביותר שמתפשט הדעת  מרבוי את"נמשך  עשה האלהים 

חשבונות בקשו והם ישר, וה 676"האדם  הישר. מדרך  המטים מוטעים , הואפשע"והיקשים "

" לשון  תמיד עון אל יסמך ולפיכך ולהקניט. להכעיס במתכוון שעושה המוחלט  ,"מציאה המרד

"עבדי את-עון מצא  טז)"האלהים  מד, אחריו (בראשית לחפש וצריך הלב  בכוונת  מונח שהוא לפי  ֲֲֶֶָָָֹ

" לשון  הענין על יפול בלתי -ישר, וכשנמצא היה. ""מציאה איך  ואומר  ּבעיניו . אליו ְֱִִֵֵֶָָּכי-החליק

לׂשנא עונֹו ג)"למצא לו, כשהקב(תהלים אינו "פירוש אבל מענישו הוא אדם  של עונו מוצא  ה ְְֲִִֹֹֹ

הקב הרי  פעלֹו, ישר כאילו עצמו את ומעמיד  בעיניו אליו מחליק כשהאדם אך ג"שונאו. כ"ה

וע עונו. כשמוצא אשונאו הרשע  הוא"ושה עוד עונות בעל שהוא שמלבד  רעות; שתים כ

ב להשם  ג"מחליק יהיה עונו שכשימצא גורם  וזה צדיק. [=שהוא] אותו שיחשוב  בעיניו כ"ה

ה  והוא לרׁשע"שונאו, המאמרּפׁשע  שבראש ב)" לו, מוצא(תהלים שהעון להיפך , יאמר  ולפעמים . ֶַָָָ

נודד ].674. עוף [שם יען צ "ל  נ"ל
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כט .676. ז, קהלת ע"פ מליצה



עי"ן  383אות 

" כמו בעליו עוֹוןאת ּומצאנּו הּבקר עד-אֹור ט)"וחּכינּו ז, "(מל״ב כענין עון.  כח,"אם-יּקר (שמו״א ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

"י) יקרא עליו החקירה אחר הלב  כוונת  מציאת עון. האדם"מוצא נעשה ידו שעל ענין ופגישת  ,

ש  יאמר עון עון"בעל ."מצאהו

בלתי ענין והוא דבר, מפני  מתבטל שאינו וענינו כחו על הדבר  השארת  על הונח שם.

אעפ והוא מרובה כח בעל  יש הלב. באמוץ  אם  כי הכח ברבוי  ופחדן ."תלוי  לב  מורך  בעל כ

ולב רך , השור שלב לפי רודפו והכלב הקטן . הכלב מפני  בורח והוא מרובה שכחו השור, כגון 

" שכתוב  כמו עז, ע ּזי-נפ ׁשהכלב  יא)"והּכלבים נו, מצד(ישעיה שב  ואינו ענינו על שנשאר  ומי . ְְִֵֶֶַַָ

" נקרא  ומורא -כבוד פניםהבושה ""עז לזקן, פנים לא-יּׂשא  אׁשר ּפנים  עז נ)"ּגֹוי  כח, העזה "(דברים ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

יג)"פניה  ז, יקרא(משלי בתנועתו מעוכב  ואינו והולך  המתנועע  חיים רוח  בו שאין דבר גם  . ֶָָ

""עז " עּזה , קדים כא)"ּברּוח  יד, נושבות .(שמות ושוב  בינתים ופוסקות שנושבות  רוחות  שיש , ְִַַָָ

" ּכמֹו וכן הלילה. כל  פוסק היה לא לנשב משהתחיל הרוח אבןואותו ּכמֹו במצֹול ֹות הׁשלכּת ְְְְְִִֶֶַָ

עּזים יא)"ּבמים ט, "(נחמיה עיכוב. מקבל שטיפתם  שאין שוטפים  עז מים  ּכי  א ּפם  (בראשית"ארּור ְִִִַַַָָָ

ז) "מט, לרצות. קשים עז דהיינו קֹול  ּבקֹולֹו לד)"י ּתן  סח, .(תהלים ְִֵַַ

" לשון יאמר מתנועע , בלתי  גם חיים, רוח בו שאין  דבר כלעזותעל חזק כשהדבר "

" כמו לכבוש. נוח שאינו ע ּמֹוןכך  ּבני ּגבּול  עז כד)"ּכי  כא, נא)"ּומגּדל-עז "(במדבר ט, הֹון"(שופטים ְְְִִֵַַַֹ

עּזֹו קרית יא)"עׁשיר יח, "(משלי הכפל ובפעל ""עזז . עוז, רבוי והיינו ּתהֹום, עינֹות ח,"ּבעזֹוז (שם ְְֲִִִַַָֻ

נוראותיך"כח) ו)"ועזּוז קמה, "(תהלים ושם -התאר וגּבֹור. ע ּזּוז ח)"יהוה כד, המקרה (שם ושם  . ְֱִִֶ

""מעוז " מע ֹוז-ח ּיי, א)"יהוה כז, ג)"לצ ּור-מע ֹוז "(שם לא, שור(שם ב[ניקוד] הוא הכנוים ועם ק ". ְַַָָ

מע ּוּזי" אּתה ה)"ּכי  שם, צרה "(שם ּבעת לט)"מע ּוּזם  לז, ּומע ּזי"(שם ע ּזי  יט)"יהוה טז, דהיינו (ירמיה ְִִִִֵַָָָָָָָֻֻ

" שיהיה או בו. לחסות  הצורך בעת  שלי מעוז גם בעצם , שלי משקלמעוז עוז על דבר שם "

""מכון" פעל  הושאל הענין ומזה עזות . לענות  יכול בו שהנמצא  מקום וענינֹו, לשוןהעז , " ְְִֵָָ

" מקנאסיפה, את  יט)"העז ט, העיזּו"(שמות הּגבים לא)"י ׁשבי  י, ּתעמד ּו"(ישעיה אל (ירמיה"העיזּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ו) בנימין"ד, בני  א)"העיזּו ו, "(ירמיה כענין  בטוח, ומקום  מעוז אל הבאה דהיינו את-עבדיו , הניס ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָ

אל-הּבּתים כ)"ואת-מקנהּו ט, "(שמות מנוס. לשון צרה . בי ֹום יט)"ּומנּוסי  טז, ביאה (ירמיה היינו , ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

" בהמה מין  שנקרא  ומה ומבטח. ""עז במנוס  העּזים, ּומן  הּכב ׂשים  ה)"מן יב, ג(שמות אפשר כ", ְִִִִִֵַָָ

עזים  שרגליו לקפוץ, ברגליו עז שהוא  עזות  בש 677(שטייף)מלשון  נכפפים הלוךשאינם עת

" מענין ואתון וכח, אילּות מלשון  וכענין  ידוע . והוא בהמות , שאר  כרגלי וחוזק איתןוקפיצה " ֱָ

ב "678."שרשים"כמבואר העוף שם ""עזניה וכן העזנּיה , ואת  הּפרס יג)"ואת  יא, מלשון(ויקרא ְְְִֵֶֶֶַָָָ

כל . מפני ישוב  שלא או ברגליו אם  עומד679עזות, וזה האדם  מפני  בורחים עופות  שאר שכל 

א ׁשון677. א )נוקשה, קכב, בחולין  לשון .(שימוש  ָ

זה678. בשם הדפיס עצמו שהוא לספר כאן  מפנה תקס"ב )הרב  עד(ברסלא, רק הדפיס כסף חוסר ומפני
ל ׁשם וכוונתו כאן, אלו דבריו  הוסיף זמן  וכעבור זה. ספרנו בתחילת משם  דבריו לההדיר  וזכינו בי"ת . אות  ָסוף

.70 עמ' לעיל "את" אות סוף

ל .679. ל, משלי ע"פ מליצה
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" שם שגם ויתכן עומדו. ""עזאזלעל  לעזאזל, אחד ח)"וגֹורל  טז, "(שם מן מורכב  כפשוטו עז,אם  ְֲֵֶַָָָ

את"אזל לשלוח שסופו סופו, שם על כן המקום ונקרא השעיר-ע ּזים . שילוח  מקום דהיינו ,ִִ

ש  או לשם . אוזלים ,עזאזל"השעיר העזים  שבו ציה שבמדּבר  ההוא  המקום של העצם  שם  "ְִָ

" ׁשםכענין יר ּקדּו כא)"ּוׂשעירים  יג, "(ישעיה יקרא, רעהּו על יד)"וׂשעיר לד, שהיו (ישעיה מה כפי , ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

עזים . שעירי  בדמות  השדים צורת  לצייר רגילים 

" ששם נראה הנכון  העיון  בלשוןעזאזלכפי  שנקרא מה הוא הכתוב  בלשון "

" ע"טבעהמחברים  קצתו העולם הנהגת כי  דע, בקצור, הענין  ולהבנת הקב". בכבודו "י ה

ע וקצתו להיות"ובעצמו. הבריאה בשעת  ית' הבורא ׁשהטּביע  החוקים  שהם הטבע  מערכת ְִִֶַי 

" נקראו ידם , על מונהג  ו מלאכיו העולם "משרתיו "" שכתוב  כמו מׁשרתיו " רּוחֹות , מלאכיו ְְְֶַָָָָעֹוׂשה

לֹוהט ד)"אׁש קד, הקב(תהלים בהנהגת לטובה ". עתים  מתחדשים , וחדושים  שנויים  תמיד יהיו ה ֵֵ

ורשעתם . אדם בני צדקת  כפי הזמנים  את  ומחליף עתים מ ׁשנה יתברך שהוא לרעה. ַועתים 

מבלי בראשית , ימי מששת הטבע  חוקי מׁשטרי  כפי כדרכו הכל יתנהג הטבע  בהנהגת  ְִֵָאמנם 

ההיא בהנהגה תכשילנו, לא הרשע  ורשעת  תצילנו, לא הצדיק צדקת  השמש. תחת וחדוש שנוי

ע מונהג שהעולם זה הקב"הטבעית . ""י נקרא בעצמו רחמיםה בממשלת"מדת  העולם  והנהגת ,

" יקרא הדיןהטבע תקרא"מדת ישתנו, שלא קבועים  וחוקים  משטרי פי על התנהגות שם  ועל .

" ""עזאזלהטבע  או תוקף . לשון ואילּות  עזות  מלשון  אזל, הליכה "עז- והיינו הליכה, לשון , ֱָ

חלק  שהוא ונשמתו רוחו בבחינת  האדם והנה בחקו. יעוכב  ולא  דבר בה ישתנה שלא ֻבעזות

תחת עומד צרֹור -עפר  שהוא גופו ובבחינת  ית '. הבורא הנהגת תחת עומד  הוא ממעל ְאלוה

" אמרֹו ענין  שזהו גשמיים , דברים כשאר הטבע  ּכדמּותנ ּוממשלת  ּבצלמנ ּו אדם (בראשית"נע ׂשה ְְְֲִֵֵֶַַָָ

כו) ההתנהגות .א, אופני  בשני ומונהג טבעיי, וענין  אלהיי  מענין מורכב  דהיינו

 שהנשמה שבאדם. הגשמיי  מחלק נמשכות והחטאים העונות שרוב  הידוע  מן  זאת  גם 

מענין וכשיהיה מגונים. לדברים  ממנו ונגבלת הגוף  חפצי אחר שנגררת  אלא  היא, וטהורה ַָּזּכה

הקדוש  ביום  האפשר, כפי הגוף  עניני  כל מעליו מסלק ישראל  איש כל להיות  הכפורים יום 

שבעה  שהם  הזה הבורא680והנבחר לפני שיתגלה כדי וכו', רחיצה סיכה, ושתיה, אכילה ענוים :

לאותה  דהיינו לה', אחד שעירים. שני להביא צוה האלהים , כמלאך  האלהיי  בחלק רק ית '

לעזאזל ואחד שבאדם, האלוהיי החלק שבכללו וברחמים בחסד  עולמו נוהג ית' שהוא הבחינה

ג הכולל  הטבע לממשלת ב"דהיינו לשם שהוא השעיר שבאדם. הגשמיי החלק נקרב"כ היה ה

ההר מראש נדחף ונעזב  משולח היה לעזאזל  שהוא ואותו לה', נחוח לריח  קרבנות כשאר

ית ' בה' הדבק כי  בה. ישגיח ולא האדם אצל דחויה הטבע מערכת  שתהיה בזה לעורר למטה

" שאמר כענין  און , כל לו יאונה ולא  יסובבהו ארץחסד  בהמיר נירא לא כן  ג)"על מו, .(תהלים

המדרש, ענין  "681שזהו שאומר הכפורים, מיום חוץ  מקטרג השטן  שנה עםבכל לך יש

עינויים .680. חמשה וצ"ל סופר טעות  כאן  יש לכאורה

לשון .681. בשינוי מה, פרק  אליעזר, דר ' פרקי
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""כמלאכים בשם  יכונו הגופניות שהתאוות  הרע "שטן. יצר הוא השטן שהוא טז,, בתרא (בבא

הקבא) של רוחו מורת השנה בכל הגוף"והוא צורכי כל סלוק בו שיש הכפורים מיום חוץ ה,

" וזהו צבאות. ה' למלאך דומה גזרה והאדם ארץ אל ע ֹונֹותם  ּכל את עליו הׂשעיר (ויקרא"ונׂשא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

כב) היום .טז, מהם ושנסתלקו הגופניות התאוות אחר השנה כל נגררים שהיו מה דהיינו ,

 ה יותרפעל. תמיד ומבקש לו שיש במה מסתפק הבלתי  ההסתפקות . חסרון על  וראתו

" וחפץ"עטיקרא לקיומו מספיק בלתי לו שיש מה שכל שחושב ורצון  בבחירה אם  יהיה וזה ,

החמדן יותר. תמיד לקנות  תמידי  התעוררות  אופן על ממוזג שהוא בטבע , או יותר; ְַַָתמיד

זהו  עוד, ולכנוס לאסוף תמיד ומבקש לו שיש במה מסתפק שאינו משל , בדרך  כסף, האוהב

הרבה, לאכול טבעי התעוררות  בו ויש באכילתו מסתפק הבלתי  והרעבתן ורצון . בבחירה עט 

" ורצון בבחירה  עט מענין בטבע . עט הּׁשללזהו אל העם לג)"וּיעט יד, אל -הּׁשלל"(שמו״א "וּתעט ֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

יט) טו, ג(שם וישמש הוא". בודאי לו, שיש במה מסתפק שאינו שזה וכילות , קמצנות ללשון ַכ

" ענין והוא להוציאו. שלא לו שיש בזה ּבהםמקמץ יד)"וּיעט כה, בהם(שם שנהג לומר רצה ֶַַָָ

וכן לעצמו. מספקת  בלתי  סעודתו היתה כאילו מסעודתו דבר להם  מליתן שקימץ כילי, מנהג

לטבח" כ)"מעּטה כא, רק (יחזקאל תשמיש שום  בה לשמש שלא  ומשומרת  קמוצה לומר רצה ְְַָָֻ

" כענין ּתרּומה טבח, כ)"המס ּכן מ, .(ישעיה ְְִֵַָ

" לאכול תמיד ומבקשים  שביעה להם שאין  עופות מיני  נקראו הטבעי, ."עיטעט

על-הּפגרים" העיט יא)"וּירד טו, תמידי(בראשית התעוררות בהם  שיש עופות  של המין  שם ְִִֵֶַַַַָָ

" ובסמיכות , הריםלאכול. ו)"לעיט יח, ּכל-ּכנף"(ישעיה צ ּפֹור ד)"לעיט  לט, הענין(יחזקאל מזה . ְְִִֵֵָָָָ

חלב" מלאּו כד)"עטיניו כא, היונקים(איוב והורידין הגידין  שהם הבעל -חי  שבגוף  החלב 682כלי ְְֲִָָָָ

" יקראו המזונות  תקראעטיניםחלב וכן ויותר. יותר  תמיד לקבל והתעוררות עטיה מלשון  "

" הכתיבה ""עטקולמס סֹופר, עט ב)"לׁשֹוני  מה, ּברזל"(תהלים ּבעט א)"ּכת ּובה יז, נקרא(ירמיה . ְְְְִֵֵֵֶַָ

כליעט" שום  ואין  מלכתוב, לעולם  ׂשבעה אינה כאילו שנראית  המרובה, כתיבתה שם על "ְֵָ

קמוץ ומלשון  כותבת . שהיא בשעה הקולמס כמו כך כל  תשמישו שמרבה פעל683תשמיש

"עטה " כמו עטיפה, לשון יעטה " מה)"ועל-ׂשפם יג, ּכּׂשלמה "(ויקרא ב)"עטה-אֹור קד, ּכבגד"(תהלים ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יט)"יעטה  קט, יקרא(שם לבישה סדר מבלי בו להתעטף הגוף על הבגד  שמשליכין  לבישה מין . ְֶַ

עעטיה " שמקמצין  קמוץ, מלשון קשרים"" וקשירת זרועות  בהכנסת הלבישה טורח כן  י

הרחב המלבוש כעין  הגוף  כל  מכסה הוא כי מלבושים שאר ידו על שמקמצין  או וכדומה.

כסדרן . המלבושים בלבישת לטרוח רוצין  כשאין  המטה מן שעומדין  בשעה הגוף על  שמשליכין 

ג [ב]בגדיהם"ומצוי מתעטפים  רק כנהוג ללבוש פנאי  להם לוקחים שאין  הרועים  אצל  ביותר  כ

כמ ויוצאים, לבישה ""בלי  ּבגד ֹוש את  הרעה יעטה יב)"ּכאׁשר מג, "(ירמיה שלמה, ואומר  אהיה . ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

חברי עדרי על ז)"ּכעטיה א, בשביל(שה״ש כראוי  לבישה מבלי  בחפזון יוצאת שאהיה דהיינו ְְְֲֵֵֶֶַָֹ

הבהמה.682. חלקי משאר החלב ויונקים  מקבצים האלו  שהורידין פירושו  נ"ל

הפעילות .683. צמצום כלומר
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" מלת  כי  שלי. שאינם עדרים בשביל דהיינו חבריך , ""עלעדרי  כמו בשביל, י ׂשראל, ּבית  "על ְִֵֵַָ

יח) ג, "(ירמיה של הלשונות אלה ומכל  "עט. שם  ממעט" ב [אות ] """ מפעל, מיםם  (בראשית"מעט ְִַַ

ד) "יח, דב ׁש, ּומעט צרי  יא)"מעט מג, שראוי(שם בשיעורו, מוספק בלתי מקומץ דבר דהיינו , ְְְִַַַָ

" [=מלת ] והפכֹו יותר. עליו ולבקש שצריך ."הרבה לחפוץ ממה יותר בו שיש שהוא , ְֲָ

עי ה[אות] משרשי  ושניהם ופעל. ""שם בשרש כמבואר התנועה על המורה השם ,"עה ן  .

העברים" ּבע ּיי  יא)"וּיחנ ּו כא, מּפלה "(במדבר א)"מעי יז, לע ּיים"(ישעיה את -ירּוׁשלם  הלים(ת"ׂשמּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

א) הּׂשדה "עט, ו)"לעי א, "(מיכה יקרא ושמם  חרב  מקום כל  ממנו "עי. שנתנועע  תנועה מלשון , ְִֶַָ

" פעל  של תאר שם  והוא "יעה הכל. כמו ונקיון התכבדות על  המורה ואת" הּיעים ְְִֶֶַָואת

ג)"המזרקֹות לח, "(שמות ברד, יז)"ויעה כח, "(ישעיה בשם וירצה מכלעי. ומנוקה מכובד מקום " ְְִַָָָָָ

כמו  רפיון מבלי יתירה בתנועה הפעולה עשית  על משמש הוא ובפעלים  חורבן . ענין והוא ַוכל,

י ׁשלח-יד" לא-בעי כד)"א ל, רּוח ֹו"(איוב טו)"ּבעים יא, יתירה (ישעיה תנועה של  הלשון  מזה . ְְְִִַַַָָֹ

" שם "עיןגזרת משקל ועל הרואה, עין על מתנועעאין" הגוף אברי בכל שאין לפי  והוא אי . מן  "

התחלפות התמדת ומצד  התפעלותו קלות  מצד  שהוא פתוח, כשהוא העין  כמו ביותר כך [=כל]

" שרש עיין  עליו. האור ."מעניצוצי

"את -ּדוד עֹוין ׁשאּול ט)"ויהי יח, מושאל(שמו״א ובלשון רע . בעין הסתכלות דהיינו ְִִֵֶַָָ

" הכבושה הדרך  ""עיניםיקרא ,על-הּדר בעינים היא הקד ׁשה כא)"איה לח, ּלנ ּו"(בראשית והיית ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

לא)"לעינים י, יקרא(במדבר הדרכים ופרשת  יפנה. צד לאיזה רואה שההולך  עינים ראית מלשון  ְִֵָ

עינים" ""פתח עינים, ּבפתח יד)"וּתׁשב לח, הדרכים .(בראשית יתפרשו ששם  ההיא בנקודה דהיינו ְִֵֵֵֶַַַ

" תקרא לפיכך ההיא, הנקודה אל  יבוא  משלא אפשר  אי הדרכים  באלה ושב עובר ."פתחשכל

" מן הושאל  "עיןוכן כמו הצבע  להוראת הארץ" את-עין  ה)"וכּסה י, הּנגע"(שמות  הפ לא והּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נה)"את -עינ ֹו יג, הּבדלח"(ויקרא ּכעין ז)"ועינֹו יא, "(במדבר ּתרׁשי ׁש..., ּכעין נחׁשת... ּכעין ומראהו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹ

הּקרח )"ּכעין כב טז, ז, פסוקים א, "(יחזקאל כטעם עין . ראית  כימראה מלשון  ראיה, מלשון  " ְֵֶַַַ

טעם וריח, קול כגון  הגופניות איכויות שארי וכל העין . אל לבד המיוחד איכות  והצבע המראה

השטחיית שהצורה אלא והמשוש. הטעם והריח , השמע  לחוש מיוחדים השטחיית  והצורה

שע בראיה. גם במשוש גם  ארוך"נתפסת מרובע , או עגול  הגשם אם  מרגישים  אנו המשוש י 

ג וזה קטן , ע"או והצורה "כ אחד, עין הצבע  עינים. שני גשם  לכל זה לפי והרי  הראיה. י

" ענין  וזהו אחד . עין ּבעיניו השטחיית עמד הּנגע  ה)"והּנה יג, לומר(ויקרא ורצה רבים . לשון ְְִֵֵֶַַַָָ

רש  שפירש וכמו שיעורו, דהיינו ובצורתו ז "במראהו הרא"י לפירוש צורך ואין  מלת684ם"ל . כי

"בעיניו " יקרא בלבד שהצבע אלא עין . לשון כפשוטו הצורה עין" עם והצבע יחיד, בלשון  "

" רבים .עיניםיקראו לשון  "

" המעין , ""עיןיקרא הּמים, על-עין  יג)"נּצב  כד, העינה "(בראשית טז)"וּתרד שם, ּבן"(שם ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

עלי-עין כב)"ּפרת מט, מים"(שם כז)"עינת  טו, ּובֹור"(שמות מעין לו)"א יא, עין(ויקרא מלשון ְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ

רש"י .684. על  פירוש מזרחי, אליהו  רבי
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עגול שהעין לעין, דומה שהוא או לקרקע . תחת  טמון  שהיה אחר עכשיו לעין  שנתגלה הרואה,

" ששם או מים. ונובע  וספיריי  עגול המעין  כך  דמעות , ונוטף מלשוןמעיןוספיריי כפשוטו "

ויש  ומערות . בורות  כמי  נחים ואינם  הנביעה, מחמת תמיד  נעים שבו שהמים שם  על ֵתנועה,

" בין "עיןהפרש ובין ממעין" ב [אות ] טמון"" שהיה אחר  שנתגלה, מאליו שנעשה הוא  שהעין ם.

ע ע"בארץ , במלאכה שנעשה הוא ומעין  לחוץ; נביעה מ"י [אות ] כי  וחיפש; חפירה מעין"י  ם

מ מפעל ."[אות ] ם 

יחוס יפול שלא  מצטרף  שם  והוא  זה, על  זה השוכנים  בדברים המקומיי היחס שם.

בחבירו על" מובלע  שהאחד הדברים יחוס ביחס . עמו הנקשר  ממנו שלמטה למה בערך  אם  כי  "

" ואחד"תוךיקרא נושא  וכשאחד חיצון. והאחד פנימי האחד ויכונה הנושא, יחס יקרא נשוא

" הנשוא ""תחתבבחינת  יקרא הנושא בבחינת  הנשוא ויחס  ""על, הארץ. ""תחת הארץ, ."על

" ותחתוןויכ ּונּו עליון ומטה, ""מעלה הכינוים  ועם  עליהם. עליך עליו שרש[ים]עלי  עיין וכו' " ְְ

ו אל" ""חת"" שם  וישמש "על. מקומיי , ביחס בין השלחן" ""על המנורה , ""על הארץ, ובין"על ,

" לשון הסבה בבחינת המסובב  על יאמר  ומסובב  סבה כאן  כשיש סיבותיי שהסבה "עלביחס  .

" כמו עליו. והמסובב  למסובב, בסיס כעין ישראלמשוערת ּבית ועל יהוה עם  יב)"על א, ,(שמו״ב ְְְִֵֵַַַָ

" כמו ומלה, פעל שם  לאיזה נסמך הוא  הרוב ועל  בשביל . עּנה כלומר אׁשר דבר כב,"על (דברים ְֲִֶַַָ

"כד) ,ּבר ּכן יא)"על כ, "(שמות יהוה , ּפי א)"על יז, "(שמות א ֹותי, קדׁשּתם לא אׁשר לב,"על (דברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

"נא) בקר ּבי, אלהי אין ּכי  יז)"על  לא, ג(דברים וישמש כאלו ". הנוסף שהדבר תוספת, בלשון כ ְְֱִִִֵַַֹ

" כמו כאן, יש שכבר  הדבר  אותו על  הדברנשוא על ת ֹוסיפּו ב)"לא ד, "(דברים האנ ׁשים, וּיבאּו ֲִִַַַָָָָָֹֹ

כב)"על-הּנׁשים לה, "(שמות הלשון מזה עליהן. נוספו והאנשים  קדמו עליו שהנשים  והח ֹונים  ְִִַַַָָָ

יׂשׂשכר ה)"מטה ב, "(במדבר מנ ׁשה , מטה כ)"ועליו ב, המטה (במדבר על הנוסף  המטה שתמיד ְְִֶֶֶַַַָָָָ

" לשון עליו יפול ""עלשקדמו לשון ואינו השגחה אצל, בלשון ישמש וכן המפרשים. כדעת  "

" כמו דבר , על אנ ׁשיםוהסתכלות ּפרעה עליו כ)"ויצו יב, עליו (בראשית שישגיחו אנשים דהיינו ְְֲִַַַָָָֹ

" לשון ענין  והוא  רע. דבר לו יארע  חז עלשלא שתקנו הברכות  בנוסח """ המילה ל, ""על  על,

""השחיטה  חמץ, ביעור כענין"על חמץ . וביעור שחיטה מילה מצות  שתתקיים להשגיח דהיינו ,

לאמר" האדם  על אלהים  יהוה טז)"ויצו ב, ג(בראשית וישמש שאינו ". דבר על והעברה בשילוח  כ  ְֱִֵַַַָָָֹֹ

""על" להיות  שסופו אלא  ""על, כמו ב ׁשלֹום, יבא  מקמֹו על הּזה העם  ּכל כג)"וגם  יח, (שמות ְְְֶַַַָָָָָֹֹ

בו  מסתכלין  ואנו עליו. לנוח שסופו אלא מקומו, על עדיין אינו בביאה עוסק שהוא שבשעה

האשכנזי יאמר  וכן עליו נח כבר געהן)כאילו בערג דען כיון"שאע685(אויף עליו, איננו שעדיין  פ 

עליו. כבר כאילו אותו רואים  אנו לכך  מתכוין  הוא  פנים כל שעל עליו, להיות שסופו

" של ""עלהמקרה "מעל, או ""מעלה " מּמעל. ּבׁשמים ד)"אׁשר כ, "(שמות רק , והיית ְֲִִִֶַַַַַָָָ

יג)"למעלה  כח, "(דברים לזכר  ושם -התאר ""עליון. עליֹון. יט)"ּולת ּת כו, "(דברים ולנקבה ,"עלית, ְְְְֲִֶַָ

עּלית" טו)"ּגּלת א, "(שופטים מהנפעל ושם-התאר ""נעלה . נעלה , י)"מאד מז, "(תהלים על, נעלית ְֲֲִִֵַַַָָֹֹֻ

ההר.685. על הולך בעברית :
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אלהים ט)"ּכל צז, למ(תהלים וב [אות ] ."" הכפל, לארץד ז)"ּבעליל יב, של(תהלים תאר שם  והוא ֱֲִִֶַָָָֹ

" משקל  על וימצא"כלילהפלגה בהרים, הוא  הכסף  מוצא כי נעלה. היותר  במקום  לומר ורצה ,ָ

" נקרא  מתכיות ושאר עפר בחלקי  מעורב  אם  איכויות, סיגיםבשני  טהור"כסף שנמצא או ,

" ונקרא תערובת  מכל לגמרי צרוףונקי סיג ."כסף מכל ותנקהו השמש שצרפתהו מה והוא ,

שאע ""אלא  שאמר וזהו לגמרי. נקי  לעשותו כדי ב ּכּור זקוק צריך  [כן ] לארץפ  בעליל צרוף "כסף

ע מעצמו צרוף ואח"דהיינו ההר, בעליונית דהיינו לארץ  בעליל מונח בהיותו השמש, כ"י

ביותר . ונקי  צח בודאי  שהוא אומן  במלאכת  שבעתים  עוד ַמזוקק

"על" שם ""עלּיה " העליון יקרא בנין גבי שעל בנין  "עליה . כמו המקרה " "עלית  ְֲֲֲִִִֶַַָָָ

כ) ג, העלּיה "(שופטים כג)"ּדלת ֹות ג, קטּנה "(שופטים י)"עלּית-קיר ד, עלּיֹותיו "(מל״ב בּמים "המקרה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ג) קד, מרּוחים"(תהלים יד)"ועלּיֹות  כב, "(ירמיה שם וכן "עלה . צמחים של תאנה " עלה "וּיתּפרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

ז) ג, עלה-זית"(בראשית יא)"והּנה ח, נּדף"(שם עלה לו)"קֹול כו, "(ויקרא נקרא  שהואעלה . לפי  " ְֲִִִֵֵֶַָָ

" שנקרא או עליו. והוא תחתיו שהענף הענף, "עלה על כמו תוספת  מלשון האנ ׁשים" ֲִַָָָויב ֹואּו

הנ ׁשים כב)"על לה, "(שמות שנקרא או עליו. צומח והעלה תחלה, צומח שהענף מלשוןעלה , " ִֶֶַַָָָ

" כמו הענןהסתלקות  כא)"ונעלה ט, "(במדבר ּבע ּתֹו, גדי ׁש כו)"כעלֹות  ה, והענפים(איוב שהאילן , ְְֲֲִִֶֶַַָָָ

מהם . מסתלק והעלה החורף בימי  נשארים 

" "עולשם הבהמה, צואר על שנותנין  ע ּלכם" מטת  יג)"ואׁשּבר כו, שהוא(ויקרא שם על ְְֶֶָָֹֹֹֻ

" שאמר כמו תחתיו, לא  הצואר עלעל עליה לא-עלה ב)"אׁשר יט, כבד(במדבר אותו עושין גם . ֲֶֶָָָָֹֹ

והיא הבהמה, על הנשוא  כמשא הוא והרי  למעלה יזקף שלא  הצואר, על  מכביד  שיהיה כדי 

" כענין תחתיו משאו רבוצה תחת  "686,"רובץ יקרא מ"עללפיכך  ה[אות ] ובתוספת  שם". ם 

""מעיל" ּומעיל, ואפֹוד  ד)"חׁשן  כח, האפֹוד"(שמות לא)"מעיל שם, ּומעילי"(שם ג)"ּבגדי ט, (עזרא ְְְְְִִִִִִֵֵֶָֹ

נו  ה[אות ] ובתוספת הבגדים . כל  שעל  העליון הלבוש ""והוא שם  בית-הרגל"נעלן להוראת ,687 ֶֶָ

נעל" ׂשר ֹו כג)"ועד יד, "(בראשית הּנעל, חל ּוץ י)"ּבית  כה, "(דברים נעל ֹו, איׁש ז)"ׁשלף ד, על(רות ְְֲֲִֵַַַַַַַָָ

" שאמר כענין  אותו. ומכסה הרגל על שהוא  רגלשם  מעל נעל טו)"ׁשל ה, "(יהושע וחלצה , ְְְְֵֶַַַַַָָ

רגל ֹו מעל ט)"נעל ֹו כה, חז (דברים בלשון יקרא עקב לו שאין  האחד מינים , ב' שּבּתי-הרגלים  ל". ְְִֵֵַַַַַַָָ

המסוליים" "688,(פאנטאפל)"סנדל נקרא והוא עקב לו שיש הרגל"נעלואחד על שהוא שם  על ,

" ומן "נעלכולו. שם הושאל שהבריחמנעול" נעל כעין שהוא דלת  של הסגירה כלי להוראת "

" נקרא לפיכך  הנעל, בתוך הרגל שיכנס כמו לתוכו, ""מנעולנכנס הּמנעּול. ּכּפֹות  ה,"על (שה״ש ְַַַַ

ּובריחיו "ה) ג)"מנע ּוליו ג, "(נחמיה ובפעלים, ונעל. ּבעדֹו העלּיה ּדלתֹות  כג)"וּיסּגר ג, .(שופטים ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹ

ה.686. כג, שמות ע"פ מליצה

משקפיים,687. במקום עיניים" "בתי "כפפה", מלת  במקום  יד " "בית שנה, מאתיים לפני מתבטאים היו כך 
שרוול . במקום זרוע" "בית

הירושלמי688. על משה" "פני כתב וכן מבד. עשויים בית  סוליתא )נעלי  ד"ה ה"א  פ"ח בקידושין(יומא אבל .
[עיין סוליתא " לבוש לגביה נפיק "רבא  בירושלמי  ושם  עקב ". לו שאין לסולייס  פרט  לו, הראוי  "נעלו  ע"ב: ֵָיד

סלייס ]. ערך: השלם , ערוך
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" פתוחות .ויסגורמלת יהיו שלא לזו, זו הדלתות הגפת  שהוא הפשוטה הסגירה על מגיד "689 ַַָ

" ""ונעלובמלת  המקרה ושם המנעול. לתוך  הדלת  בריח הבאת  לומר רצה ,מנעל ּונחׁשת  "ּברזל ְְְְִֶֶֶַָָָֹ

כה) לג, מפעל .(דברים משקל  בפלס המפעל  שם  שהוא 690או

" ""עלישם  ּבעלי, הריפ ֹות כב)"ּבתֹו כז, הכתישה.(משלי כלי  של העליון  החלק והוא ְֱֱִִִַָ

" יקרא "מכתש שהתחתון והעליון "עלי" משקל על על"כלי" שמעבירין  ועב רחב דף והוא  .

" שרש עיין  קליפתן, להסיר ""רגהגרעינין  התלמוד  ובלשון  עליו . לקצב העלי את נוטלין אין 

א)"בשר י, "(ביצה מן  הפעל לאיסור. שמלאכתו לפי "על, הקל  בבנין  מקום"עלה " תפיסת ענינו ,

" הכבד ובבנין  "העלה ממעל. הקל מבנין  דבר ושם ממעל . המקום  הּתפסת  דהיינו ""מעלה " ׁשיר, ְֱֲִֶַַַָָָ

א)"המעלֹות קכ, "(תהלים המעלֹות, יג)"גרם  ט, למעלה.(מל״ב ידה על שעולין  מדרגה דהיינו ֲֲֶֶַַַַ

" המפעל  שם הכבד גרה ומבנין  ד)"מעלה יא, "(ויקרא מצרים, מארץ  אתכם  יא,"המעלה (ויקרא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

"מה) ושמושי ו עלה . שםהעלאה "" ופעלים . שמות שאר  עוד הפעלים מאלה ויסתעפו ידועים. "

""עולה " העֹולה . היא העֹולה ּתֹורת  ב)"זאת ו, "(ויקרא כענין באש, שעולה שם נר ֹותיה על  "העלה ֱִֵֶֶַָָָָָָֹ

ג) ח, "(במדבר הנרֹות, את ב)"ּבהעל ֹות ח, .(במדבר ְְֲֵֶַַ

"יעל" חיה. מין לּיעלים" הּגבהים  יח)"הרים  קד, א)"יעלי -סלע"(תהלים לט, שם(איוב על ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

" ושם  במעלה. תמיד ומצויה הגבוהים  והסלעים  ההרים על  תמיד ""ּתעלה שעולה ּתעלה , "ו ּיע ׂש ְְַַַָָָָ

לב) יח, "(מל״א העליֹונה , הּברכה ג)"ּתעלת ז, ּתעלה "(ישעיה לּׁשטף  כה)"מי-פּלג  לח, מלשון(איוב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

המים . ֲִַעלית

" "ּתעלה שם  רפואה, לשון "ל אין ּתעלה יג)"רפא ֹות ל, "(ירמיה ארכתמלשון  עלתה ְְְְֲֵַָָָָָָָֻֻ

כב)"ּבת -ע ּמי ח, ארּפא"(שם  ּוממ ּכֹותי ל ארכה יז)"אעלה ל, "(ירמיה לחמֹות, אר ּוכה "ּכי -עלתה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

א) ד, "(נחמיה בלשון כינה רפואה לשון כל  ""עליה . ומגזרת "תעלה . ""תועלת" ולא, ְִֹֹלא -י ֹועילּו

כא)"יּציל ּו יב, ּבם"(שמו״א לא-יֹועיל  ג)"ּומ ּלים  טו, "(איוב להֹועיל, יז)"מלּמד מח, דהיינו (ישעיה , ְְְִִִִִֶַַָֹ

" ומהתפעל, מה-שחסר . ארוכת ּבסרינ ֹוהעלאת  ג)"ואל-יתעל  נא, לו (ירמיה שיועיל יסמוך  שלא ְְְְִִֶַֹ

" וכן עלסריונו. לא טז)"יׁשּוב ּו ז, וכן(הושע לתועלת . היתה לא תשובתם  ׁשב ּו, אם  אף דהיינו ָָָֹ

יקראהּו" ז)"ואל-על יא, .(שם ְְִֶַָֻ

" "עליה מלשון  שם  ""ע ֹולל" כמו הרך  התינוק להוראת  יֹונק , ועד כב,"מעֹולל (שמו״א ְֵֵֵַָ

"יט) ויֹונקים, ע ֹוללים ג)"מּפי ח, "(תהלים יקרא  הכולל בשם  לתינוק. לו יש שמות והרבה ."ילד. ְְְִִִִ

" יקרא אמ ֹו משדי עדיין יונק שהוא  ""יונק ובזמן יקרא שנגמל  ואחר שאז עולל. עליה מלשון " ְִִָ

" ומתגדל. ועולה ברגליו ללכת לחם  לשאול מתחיל ע ּולּה?הוא אּׁשה טו)"הת ׁשּכח מט, (ישעיה ְֲִִַָָ

עלֹות" פרֹות  ז)"ּוׁשּתי  ו, וזקן"(שמו״א ימים  כ)"ע ּול סה, ימי(ישעיה כלומר בימים. עולה דהיינו ְְִֵֵָָָָ

" יקרא  עוללות של זמן  ואחר  הירידה. ימי [=הם] הזקנה שימי ""עלםהעליה, העלם, זה מי  "ּבן  ִֶֶֶָָ

במנעול .689. נעול ולא

כונתו .690. מבין ואינני בכתב-היד  כתוב כך
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נו) יז, "(שמו״א והנקבה ""עלמה . העלמה ,  ח)"וּתל ב, שהוא(שמות וגידולו 691. צמיחתו ההוא בזמן ְְֵֶַַַָָָ

ובכנוי ולגדל. עוד מלעלות  שיפסק לזמן וקרוב לכל , עלּומיו "692ניכר  לימי  כה)"י ׁשּוב לג, (איוב ֲִֵָָ

"ּפני למאֹור ח)"עלמנּו צ, "(תהלים יקרא  עלם  שהוא  בזמן  ופעולותיו מעשיו ובבחינת ,"נער. ְֲִֵֶָֻ

" בשרש כמבואר תעורה ""ערמלשון נקרא גם ומבחר .בחור. בחירה מלשון  "

" והרכות  הקטנות הזמורות ""עוללותיקראו תע ֹולל, לא י)"וכרמ יט, דהיינו (ויקרא ְְְְֵַֹ

" העוללות. בתקון יעסוק אחרישלא תעֹולל  כא)"לא כד, ג(דברים יבדוק בעוללות"שלא כ ְֲֵֶַֹ

" יקראו ביותר הרכות  והזמורות  לבצרם. כדי  ענבים  ""יניקותהנושאות  ינקֹותיו , (הושע"ילכ ּו ְְֵָֹ

ז) "יד, קטף, יניקֹותיו ד)"רא ׁש יז, "(יחזקאל הרך הקטן שיקרא  בבעל-חי כמו ."יונק . ְִָָָֹ

" פעל "עלה משמושי  כמו ופרוד  סלוק ללשון ימי" ּבחצי ּתעלני כה)"אל קב, (תהלים ֲֲִִֵַַַָָ

לעלות העולם מן תסלקני  שלא וכלומר דבר, מן עליה לשון  אם כי דבר , אל עליה לשון  אינו

" וכן  ימי . ּבע ּתֹובחצי ּגדיׁש כו)"ּכעל ֹות ה, המ(איוב אות ] [=עם  נזכרה אחר ובמקום בפירוש,". ם ְֲִִַָ

קרח" למׁשּכן מסביב  כד)"העלּו טז, "(במדבר מׁשּכן -קרח, מעל  כז)"וּיעלּו טז, "(במדבר יעלה , ואל-מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

כ)"מעלינ ּו ו, אחיו "(שמו״א מאחרי אי ׁש העם  כז)"נעלה ב, מהיות(שמו״ב הדבר הסתלק והמכּוון  . ֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

" יחוס בו יפול בדבר  דבוק שהדבר זמן  שכל דבר, ""עלעל כמו מנ ׁשה , מטה ב,"ועליו (במדבר ְְֵֶַַָָ

"כ) עליה , ויצ ּורּו ירּוׁשלים  אל  וכו' נבּוכדראּצר א)"ּבא לט, "(ירמיה יאמר הפרידה ועל  וּיּפרד ּו. ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אחיו  מעל יא)"אי ׁש יג, "(בראשית מעליו , יׂשראל כא)"ויט כ, בלשון(במדבר הסלוק על יאמר לפיכך  . ְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

מ [אות ] עם  עליו."עליה מהיות  שנסתלק כלומר ם,

" עלה" פעל נגזר סלוק ללשון  "עלם" העלמה, לשון הּקהל" מעיני  ּדבר "ונעלם  ְְֵֵֵֶַַָָָָ

יג) ד, אי ׁשּה"(ויקרא מעיני יג)"ונעלם ה, מעליו.(במדבר הדבר נעלה כאילו ידיעה סלוק דהיינו ְְִֵֵֵֶַָ

" בהתפעל, בא ידע  לא כאילו עצמו את  העושה מהםועל א)"והתע ּלמּת כב, תּוכל"(דברים לא  ְְְִֵֶַַַָֹ

ג)"להתע ּלם שם, תתע ּלם"(שם לא ז)"ּומּבׂשר נח, מ ּתחּנתי"(ישעיה ב)"ואל -ּתתע ּלם  נה, .(תהלים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָֹ

" שם העלמה אם"עולםומענין מוגבל. הבלתי  זמן המשך  על הראשונה הנחתו לפי המורה ,

נעלם הוא והרי  בסוף, ולא בתחלה לא מוגבל בלתי או בסופו, או בתחלתו מוגבל שאינו

אלא התכליתיי  הזמן על מורה ענינים, ב ' על ההנחה בזאת  עולם  שם  ומורה בוריו. על מלדעתו

מ [אות] עם  בא בתחלתו מוגבל הבלתי בסופו. או בתחלתו מוגבל שממנו,"שאינו הגבול ם 

""מעולם" כמו מע ֹולם, אׁשר  הּגּברים ד)"הּמה ו, נודע(בראשית שלא קדמוניות  משנים  דהיינו ֲִִֵֵֶַָָֹ

" וכן מע ֹולםהתחלתן. אב ֹותיכם  יׁשב ּו הנהר  ב)"בעבר כד, עם(יהושע בא בסופו מוגבל  והבלתי . ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

למ ""[אות] שאליו, הגבול  ""לעולםד כמו לעלם, ו)"ועבדֹו כא, לא(שמות אם  חייו ימי  כל דהיינו ְֲַָָֹ

" וכן  היובל. בו לע ֹולםפגע  יג)"ונחלּו לב, "(שמות ּתעבֹוד ּו, ּבהם  מו)"לע ֹולם כה, ולפעמים(ויקרא . ְְְֲֲֶַָָָָ

" מלת  ""עדעם  ע ֹולם, עד  ּולזרע אתננה  טו)"ל יג, "(בראשית ע ֹולם, עד יהוה כג,"ּבקהל (דברים ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָ

זה.691. עלם

"עלם ".692. מלת של
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גד) ובא  בהגבלת". "693כ כמו ע ֹולםההתחלה ועד ב[אות]"מע ּתה העבר הזמן  על גם  ויאמר . ְֵַַָָ

""למ כמו שיעור , לאין רבות  פעמים בא אך  תמיד מתמיד  בלתי  הדבר כשיהיה היה ד ְָָָּכבר

י)"לעלמים א, מספר .(קהלת אין רבים  בזמנים לומר רצה ְִָֹ

" געולםשם שא"" הנצחיי הזמן על "כ  סתם והוא וסוף, תחלה לו "עולםין

" כמו ע ֹולםשבמקרא, לג)"אל כא, "(בראשית לע ֹולם, ׁשמי טו)"זה ג, "(שמות ע ֹולם, יב,"חקת (שמות ְְִֵֶַָָָֻ

"יד) ע ֹולם, טז)"ּברית  ט, שאע(בראשית בבחינת". היינו בזמן , נתחדשו והברית שהחוק פ ְִָ

קיימים ההוא והברית  החוק היו כבר  ית ' הבורא  שהוא הנותן  בבחינת אבל המקבלים ,

הגבלה  בלשון  הנצחיות על לדבר וכשרוצה מעולם . ית' "694במחשבתו ועד -ע ֹולםיאמר "מע ֹולם  ְֵַָָ

יז) קג, "(תהלים שם  ויורה סוף. ומבלי התחלה מבלי געולםדהיינו שחוץ"" המציאות עולם  על כ 

אע המציאות  שעולם  ית'. חי"לבורא כל מעין  נעלם הוא הנה בהכרח, תכלית בעל  שהוא  פ 

" כמו ית ', לבורא אם  כי [=זה] נודע  שלא ימשך , ּתׁשמֹורכמה ע ֹולם  טו)"הארח  כב, ּגם"(איוב ְִַַַָֹ

ּבל ּבם נתן העלם  יא)"את  ג, הע ֹולם"(קהלת ּבחי  ז)"וּיּׁשבע  יב, ע ֹולם"(דניאל ּכל-ימי  "וינּׂשאם  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ט) סג, "(ישעיה הארץכענין  ימי  כב)"ּכל ח, "(בראשית הׁשמים, כא)"ּכימי  יא, שבכל(דברים לי  ונראה . ְִִֵֵֶַַָָָָ

" ששם "עולםמקום  כמו רבים , בלשון  ע ֹולמים" ּכל מלכּות   יג)"מלכּות קמה, "(תהלים היה , ּכבר ְְְְִַַַָָָָ

י)"לע ֹולמים א, "(קהלת עד, ע ֹולמי יז)"עד מה, "(ישעיה וכן  הע ֹולם, ועד  הע ֹולם לו)"מן טז, ,(דהי״א ְְְִִֵַַַָָָָָ

ה  מקבל"ב [אות ] אינו שהנצחיות  הזמניי , נצחיות  לא המציאות, עולם  כולם  ענין הידיעה, א

רבות . נצחיות דהיינו ועולמים, עולמי לומר שייך היה ולא רבוי 

" "עלמן  שם  ""מעלל" יקרא  לגמרו כדי  הדבר שעסק ומעללים. פעל לשון ,"פעולה ,

" יקרא נגמר ""מעשה וכשהוא שרש עיין  ""עש , יקרא הגוף ויגיעת  עמל וכשצריך  ,"עבודה .

" יקרא  בו המבוקש התועלת ""מלאכה ובבחינת  שרש עיין  שבין"לך, מדברים היא  וכשהפעולה .

" יקרא למקום, אדם  שבין  או לחבירו, ""מעללאדם  מן נגזר ועלילה והסתבבות"על. סבה לשון ,

ומסובב , סבה דרך על הוא שכלי ונפעל שכלי פועל שבין ומעשה פעל  שכל  לעיל. כמבואר

" כמו השני . פעולת מסבב  האחד  עליל ֹותיו שפעולת בע ּמים יב)"הּגידּו ט, "(תהלים התעיב ּו, ְֲִִִִִַַָָ

א)"עלילה  יד, מעלליהם"(שם ד)"ּוכרע  כח, עלילה "(שם ה)"נֹורא סו, יב)"מעללי -י ּה"(שם עז, (שם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יתנּכר-נער" ּבמעלליו יא)"ּגם כ, לי"(משלי ע ֹולל ּת ּכא ׁשר למ ֹו כב)"וע ֹולל  א, הפעל(איכה וכשיהיה . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

" יקרא בעלמא דברים רק מעשה בו שאין  דבריםדבר  "עלילת כמו ּדברים" עלילת לּה "וׂשם  ְְֲִִָָָֹ

יד) כב, ע(דברים למציאות שקר דבר העלאת דהיינו העלאה, מלשון  דברים שעלילת ואפשר י".

" כענין רעקול, ׁשם  עליה שם)"והֹוציא "(שם, וכענין דבה , יח)"מוציא י, הפעל(משלי ועל . ְִֵֶָָָ

והסדור , הראוי היפך שענינו התפעל כל כדרך בהתפעל בא הטבעי מגדר היוצא  או המקולקל

" ּבמצריםכמו התע ּללּתי אׁשר  ב)"את י, שנעשיתי(שמות מה הגדר695דהיינו היפך בהם  להתנהג ְְְְֲִִִִֵֶַַַ

ההתחלה.693. גבול ציון 

זה,694. מול זה הקּבלה, של במובן  אלא  גבול, של במובן  לא  "הגבלה" במלת כאן  משתמש המחבר ְַָָהרב
סוף. חוסר  מול תחילה חוסר

לבריות .695. להרע הקב"ה של רצונו אין כי "עשיתי" כתב לא  ובכוונה בכתב-יד , הוא כך
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" שכתוב כמו כך. ישראל עם  התנהגו הם שגם מדה כנגד מדה הראוי, התע ּללהטבעי  ְֲִֵֶַַּכאׁשר 

ז)"ּבהם ו, "(שמו״א וכן  ּבי, התע ּלל ּת כט)"ּכי  כב, כה)"וּיתע ּלל ּו-ב ּה"(במדבר יט, היפך(שופטים דהיינו ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

כדרכו  "המשכב ד)"והתע ּללּו-בי. לא, ּברׁשע"(שמו״א עללֹות  ד)"להתעֹולל קמא, ולפעמים(תהלים . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַ

" כמו הראוי  מגדר  היציאה על  התפעל  בלי  גם ּבתעלליהםבא  אבחר ד)"ּגם-אני  סו, כלומר(ישעיה ְְֲֲִֵֶֶַַַֻ

" בהם . להתעולל קרניאבחר בעפר טו)"ועללּתי טז, שטנפתיה (איוב כראוי , קרני עם נהגתי  שלא  ְְְִִֶַַָָֹ

" עיריבעפר. ּבנֹות מ ּכל לנפ ׁשי עֹוללה נא)"עיני  ג, שלא(איכה עמי  מתנהגת עיני  לומר  רצה ְְְְִִִִִֵַָֹ

בוכה  שאינה עמהם, עירי  בנות  של עינם  שיתנהג ממה יותר  הפוגות מאין  נגרה בשהיא כראוי ,

נפשם . על בתמידות כך  כל

" שם  ו עולהענין ""עולה "" כמו ּבּמׁשּפט, עול  טו)"לא -תעׂשּו יט, עול"(ויקרא ע ׂשה "ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

טז) כה, עול"(דברים ואין אמּונה ד)"אל לב, בני-עולה "(שם לפני לד)"ּכנפֹול ג, שם(שמו״ב והוא  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָ

" מפעל ונמצאעללהמקרה למקום. אדם בין או לחבירו אדם שבין  קלקול-המעשה על המורה "

וא"ג [אות ] בלי  ""כ ּפיה ו קפצה טז)"ועלתה ה, "(איוב ושם -התאר עויל. אל אל טז,"יס ּגירני (שם ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

"יא) משקל על אל. אל יסגירני עולה בעל בידהיינו מאסּו עוילים יח)"ּגם יט, "(שם מן  ,"עלנגזר ְֲֲִִִֵֶַַָָ

" כמו נערות , עלֹותלשון  ז)"ּפרֹות  ו, "(שמו״א משקל ועל  "אויל. מן "אל" לשון כמבואר"אליל" , ִִֶֶָָ

" ."עלשרש

מ ""ה[אות ] שם  גמעלם מורה שהוא מעילה, לשון  כמו "" קלקול-המעשה על  כ

מעל" ּכי-תמעל  טו)"נפׁש ה, ּבאי ׁשּה"(ויקרא מעל  כז)"וּתמעל ה, בין(במדבר הפרש שיש אלא . ְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

" ששם  למעילה, "עולה עולה ושם  לאחרים. מקלקל הוא ידו שעל המעשה על הונח  "מעל" ְְַַַַָָ

" שם ישמש שלפיכך לעצמו. מקלקל הוא ידו שעל מעשה על בדבריםמעלהונח הרוב על " ַַ

" כמו למקום אדם ביהוה שבין מעל כא)"ּומעלה ה, מעלּו-בי"(ויקרא אׁשר  מ)"ּבמעלם  כו, (שם ְֲֲֲֲִֶַַַָָָָ

ּביהוה " מעל ו)"למעל ה, ּבי"(במדבר מעלּתם אׁשר נא)"על  לב, כמוהם .(דברים הרבה ועוד  ְְְֲִִֶֶַַַַַֹ

ב להשם  לא לאדם , קלקול הוא למקום  אדם  בין  המקולקל יצדק "שהמעשה לא כך משום  ה.

" לשון בו יצדק רק קלקול. מקבל  אינו שהרי  עול לו שנעשה לומר  המקבל כשהוא ית ' "מעלבו ֶָ

ג בו יצדק הפועל, הוא  ית ' כשהוא זולת  לעצמו. שמקלקל הּמֹועל ""בבחינת  לשון ""עולכ אל, ֵֵֶַָ

עול ואין  ד)"אמּונה לב, בי(דברים וה[אות ] לאחרים. קלקול  דהיינו לשון", עם הרוב על הבאה ת ְֵֶֶָָ

בי"מעל" ּבׁשלמי", לידע  הגבול סימן  "696ת  כשיאמר נוגע, ּביהוה הדבר מעל ה,"ּומעלה (ויקרא ְְֲִֶַַַָָ

"כא) באדם , לא בה' נוגע שהדבר לומר  ּבאי ׁשּהרצה מעל  כז)"וּתמעל  ה, נוגע"ג(במדבר שהדבר  כ ְְִִַַַַָ

" לשון  בה נופל לעצמה, רק לבעלה מקלקלת אינה הסוטה וגם  אדם . בשאר לא ."מעלבאישה

הנושא על יאמר וטפל . עיקר  או ועצם , מקרה בין הייחוס  שתוף על מורה מלה.

" כנוי בו. מצוי העצמיי שהנושא היחוס  באותו מציאותו בבחינת ""עםהמקריי  כמו ׁשם, ְִַָויהי 

יהוה  כח)"עם לד, "(שמות ,המל ה)"עם  כ, "(שמו״א הצאן, עם ו)"ּבאה כט, "(בראשית ובכנוי  עמי ,. ִִִֶֶַַָָֹ

ז.696. א , יונה ע"פ מליצה
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עמם עמך, ""עמו, ל ׁשלחם, עמם  טז)"הֹול יח, "(בראשית או ""עמהם. עמהם, תל (במדבר"לא ְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

יב) מיחו כב, הסתלקות  ועל מ. ב[אות] בא  המשתף ""ס הסרה, מעמם  מא)"ויצא כה, ,(ויקרא ְִֵָָָ

יג)"מעמ ֹו" יח, "(שמו״א עי697"מעמהם, ה[אות] ובהעלמת  ;"" ממן , יהוה טו)"והסיר  ז, .(דברים ְְִִִֵֵ

"698,"ממכם" ""מעמךפירוש ""מעמכם, מלת תשמש ולפעמים  כמו עם. הּפע ּול, גוף היה כאילו "ָ

"ע ּמ ע ׂשיתי אׁשר כג)"ּכחסד כא, "(בראשית כענין  ענינו עּמֹושאין עׂשיתי  א ׁשר ב,"האי ׁש (רות ְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָ

"יט) ואברהם"עמו שמלת עושה, אבימלך  רק היה לא כאן  אבל עושה. והיא  עושה הוא שהיה ,

שאעפ אלא  העשיה. ""מקבל  לשון  צודק של"עםכ עצמו עם  מתדבק מקריי  פעל שהחסד ,

" וכן רעה אברהם. עמנּו ּתע ׂשה כט)"אם  כו, "(בראשית ,עמ ע ֹוׂשה אני י)"אׁשר לד, .(שמות ֲֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ

" לעםבין  ""את"" שרש עיין  ""את, ממלת  "עם. פעל  הלשון  בעל עשה "עמם"

" וכענין עצם , עם  המקרה התחברות  ההרה מלשון  לעלֹות  מא)"ֹוּתהינּו א, "(דברים כמו "הןמן . ֲִַָָָָ

לא-עממהּו" ח)"ארזים לא, "(יחזקאל והיינו אחד. ביחוס עמו נכנסו לא אליו כלומר  דמו ."לא ֲֲִָָֹֻ

" עממּווכן לא סת ּום ג)"ּכל כח, "(שם וכן סתום . דבר היה זהבשלא י ּועם א)"איכה ד, כי(איכה ֲֵַָָָָָָֹ

על ונופל וסיג. פסולת מכל נקי  שיהיה רק זר , דבר  עמו יהיה שלא  המשובח הזהב  מתנאי

" לשון "יועםההיפך מעורב דהיינו נו עם" [אות ] ותוספת  דברים . """ מן נגזר שםעםן-נפעל "

""נעם" נעימות . לשון נעמה , כי  הארץ  טו)"ואת מט, "(בראשית נעמּת, ּומה יפית  ז)"מה ז, .(שה״ש ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

עצמיי דבר אינו גשמיי  ורע  טוב  שכל  החבור בזה רבות  פעמים הודעתי  כבר כאשר והוא

לחוש  המסכים  המקבל. לחוש וההתנגדות  ההסכמה בבחינת  מצטרף , יחוס הוא רק בנושאו

" יקרא ""טובהמקבל יקרא לו והמתנגד החוש."רע, עם התערבות מלשון  עריבות  ענין שזהו .

" "טעםוענין שרש עיין נטיעה, מלשון ג"טע" והוא ."" ענין הסכמה נעםכ דהיינו עמיות, מלשון  "

המקובל הדבר על האשכנזי יאמר וכן  החוש, עם  והתדבקות מיט)טובה געט 699.(עׂש ִֶֶ

" מן  "עםהמקרה שכנגדה,"עמת" הפאה עם אחד  ביחוס שהיא  הפאה על המורה , ַֻ

" כמו רוחות. בשני  הּמס ּגרתכשיהיו כז)"לע ּמת  כה, ברוח(שמות כשהם שעמה הפאה עם  או , ְְִֶֶַַֻ

" כמו יסירּנה אחד העצה ט)"לע ּמת  ג, "(ויקרא יאמר וכן כמו עמת. המספריי, בערך השתוף על " ְְִֶֶֶַַָָֻֻ

החצר" קלעי יח)"לע ּמת  לח, כמו (שמות חבירו עם  מתיחס  אחד שדבר הסדריי יחוס על וכן . ְְֵֵֶַַָֻ

""מׁשמר" מׁשמר, טז)"לע ּמת כו, או (דהי״א שבשני , מה באחד  כשיש האיכותיי  היחוס על  וכן . ְְְִִַָָֻ

" כמו שבשני . מה ילהיפך ּכן ׁשּבא טו)"ּכל -ע ּמת  ה, לעּמת-זה "(קהלת את -זה יד)"ּגם  ז, וכל(שם . ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻ

" "עמתלשון  מן  ב"עם" וירצה שיהיה. יחוס באיזה דבר  עם  משותף דהיינו עמיות ,"עמת", , ַַֻֻ

" "זולתוכטעם בשרש כמבואר  זל, מן  ""זל" בין וההבדל ונגד. לקראת , נכח , מול, מבוארעמת, " ַֻ

" בספרי שלמה באריכות "700"יריעות  ."נגדבביאור

מצאתי .697. לא

מצאתי .698. לא

אתו .699. הולך  זה

תשע "ו)במהדורתנו700. 272-274.(שנת  עמ '
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" המקרה "עמתשם  מן  ""עם" מן  נגזר  כך "עם, שם-התאר ""עמית" אׁשת, ואל ְֵֶֶַֻ

כ)"עמית יח, עמית"(ויקרא מּיד קנה יד)"אֹו כה, עמיתי"(ויקרא ּגבר ז)"ועל יג, מלשון(זכריה ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָֹ

המ דהיינו דתיי .עם , או מדיניי יחוס שאר או וריעות, אחוה ביחוס  עמך  תיחס

" "עםמגזרת שם באיזה עם" זה עם  זה המשותפים  אישים  קבוץ על המורה בפתח, " ִַ

" כמו מדותיי, או איכותיי  אחדיחוס עם  ו)"הן יא, "(בראשית מקצה , העם ד)"כל יט, "(שם וי ׁשּתח ּו, ְִִֵֶֶַַַָָָָָ

הארץ ז)"לעם כג, "(בראשית קבוצם  יקרא  המוניות במדות השווים  הארץ, ""עם עם. הּנמלים  ְְִֶַַַַָָָ

עז  כה)"לא  ל, "(משלי ששם ואפשר  מיוחד . באיכות "עמיתשמשותפים מן ומורה עם" בפתח. " ֲִַָֹ

" קטניםעמיתשם  קבוצים שוב  יש גדול קבוץ בכל  והנה מעמו. שהוא חבירו על בפרוטרוט " ֲִַ

אייראפא אנשי בזה המשל כולו. הסוגיי  הקבוץ  על  מתפשט הבלתי מיוחד  באיכות  ששוים 

" הזאת  בבחינה ויקראו אפריקא, אנשי  מאיכות נבדל אחד  באיכות משותפים ַעםכולם

אשכנזים"אייראפא לצרפּתים , רבים לעמים שוב  יתחלק והוא [=מהם]701. אחד שכל וכדומה. ְִַָ

שוב יתחלק ועם עם  וכל עצמו. בפני  עם אחד  כל  ויקרא ענין  באיזה מחבירו שוב  נבדל

תאמר כאילו איכות . באיזה מחבירו שוב  נבדל ואחד אחד שכל אבות, ובתי  ומשפחות  לארצות 

על ויפול וכדומה. ומריבה, כעס בעלי פלונית משפחה אנשי  מלחמה, בעלי פלוני  ארץ אנשי 

" בשם להקרא  מיוחד אחד בענין השתתפו בבחינת  אחד ""עםכל שם יבוא לפיכך עלעם. " ַַ

" כמו רבים, בלשון עמיו הרוב אל ח)"ויאסף כה, מעמיו "(בראשית לג)"ונכרת  ל, "(שמות ונכרתה , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

כט)"מעמיה  כג, "(ויקרא ּבעמיו , ּבעל יטמא ד)"לא כא, "(ויקרא ,ּבעממי בנימין שופטים"אחרי) ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

יד) רבים .ה, לשון הגדול הקבוץ על יאמר  לפיכך  קטנים , רבים  עמים  עוד ועם  עם שבכל  לפי .

" מלת עיעםושרש ה[אות ] העי"" שהנחת לבד, ""ן  בשרש כמבואר התנועה על ובתוספת"עה ן  .

מ אחת"ה[אות ] בת מציאות דהיינו אחת , בת  תנועת  על מורה זייןם  צוגלייך (דאש

על702.סימולטאנטעט) ונופל יסודה, שהזמן בזמן היא והתנועה התנועה, הוא המציאות  שסימן

" לשון אחד יחוס  תחת  דברים שני דהיינו "עםמציאות  המקרה בתנועת משותפים  כלומר  ,

זה. כמקרה זה מקרה במציאות,

משתלשלת תנועה דהיינו הקדום , ממציאות  המשתלשל המציאות  על  מורה פעל.

" מלת  שיורה מה קדום . וענין  "עםמתנועה יורה לעיל, כמבואר  בת-אחת  מציאות  על עלען" "

" ושרש זה. אחר בזה געןמציאות  עי"" ה[אות ] ה[אות]"כ ובתוספת  התנועה. על המורה לבד ן 

""נו  מלת  ענין  והוא זה, אחר בזה השלשול  תנועת  על ""למעןן ,ּבעב ּור לי  ייטב  (בראשית"למען  ְֲִִֵַַַַ

יג) "יב, ימיכם, יר ּבּו כא)"למען יא, "(דברים ימים, ּתאריכּו ט)"ּולמען יא, הפעל(דברים דהיינו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

" מלת  כי  שקדם. ממה "מעןהמשתלשל משקל  על המפעל  שם "מתן" המסובב"מסע" והיינו .

למ ו[אות ] ""והתכלית . למלמעןד """ כמו התכלית  דהיינו הגבול-שאליו, לתת ,ד לשבת, לשוב,

לתכלית"ליקח סיבה הוא שנזכר הפעל דהיינו ופלוני, פלוני  ולמסובב  לתכלית  בו והנרצה .

גרמנים .701.

ביניהם .702. והדמיון השיווי
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" אמר  ממנו. משתלשל שיהיה ופלוני  ימיפלוני  יאריכ ּון למען אּמ ואת אבי ּך את  (שמות"ּכּבד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

יב) "כ, שמלת ולפי  ימים. אריכות  ממנה לשישתלשל סיבה ואם אב  כבוד  עלמעןדהיינו י""

למ ""ה[אות] מלת  אחר בא לפיכך לבוא  העתיד המתאחר התכלית על  מוסב שלו תמידלמעןד "

" עתיד  פעל ירּבּואו כא)"למען  יא, "(דברים יאריכּון, יב)"למען  כ, "(שמות ּתחזקּו, יא,"למען (דברים ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַַ

"ח) מקור  או הרוה ; ספֹות  יח)"למען  כט, י ׂשראל"(דברים ּבית  את ּתפׂש ה)"למען יד, לפי(יחזקאל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

עתיד התכלית עדיין הסיבה "שבמציאות מלת שבין  ההפרש והוא "למעןלבוא. מלת ובין  ,"יען"

ג איזה "המורה ישתלשל שממנה הסיבה בלשונו כשתופס מסיבתו. מסובב להשתלשלות  כ

" במלת ישמש כמו יעןתכלית, במציאות . מצויה כבר הסיבה להיות פעל-עבר עם תמיד  ובא "ַָ

הזה " הדבר את ע ׂשית א ׁשר טז)"יען  כב, "(בראשית ּבי, האמנּתם  לא  יב)"יען  כ, וה[אות](במדבר . ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

""יו  של איתיעןד של העתיד סימן "703ן"" ישבכמו ילך , הפעל"יקח, על מוסב הוא כי  ,

אח שיזכיר פלוני תכלית  ויוליד יענה הזה, כ ."הסיבותיי 

בי ה[אות] עוד ""יוסיף כמו בעבור, ללשון  מאס ּות  ּבמׁשּפטי ּוביען (ויקרא"יען ְְְִַַַַַָָָ

מג) "כו, [=כמו] ובסיבתכלומר ""סיבת, מלת אחר שיזכיר לפי  כי הנמשכתיען. התולדה תמיד "

" כמו הסיבה אברכמן בר ּכי  וכו' עׂשית א ׁשר טז)"יען  כב, "(בראשית לכן, ּבי  האמנּתם  לא יען  ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

תביא ּו יב)"לא כ, הזכיר(במדבר בשכבר  משפטיו, את  ממאסם  הנמשכת התולדה הזכיר לא וכאן  , ִָֹ

" לומר טעם  היה ולא מקודם . מלתיעןאותה הוסיף לפיכך  התולדה, אחריו להזכיר מבלי "

עביען" שיהיה בי"" ""י והשיעור:בעבורת  שקדם. מה אל ׁשב הנוספת מן704" להם שיארע  זה ַָָ

מסיבה  הנמשכת התולדה בלשונו כשתופס זה נגד משפטי. שמאסו בעבור  יהיה הצרות,

" במלת ישמש "למעןשקדמה עתיד, פעל  ועם ימיכם" ירּבּו כא)"למען  יא, "(דברים ּתחיה , "למען ְְְְְִִֵֶֶַַַַ

כ) טז, "(דברים ימים, יארי כ)"למען  יז, .(דברים ְֲִִַַַָ

" במלת  יהיה הגופים הסבה למעןבכינויי אל לא הסיבה, בבחינת  התכלית  אל הכוונה "

" כמו התכלית . עב ּדיבבחינת ּדוד ּולמען  למעני  להֹוׁשיע ּה, הּזאת  העיר על לה)"וגּנֹותי  לז, .(ישעיה ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָֹ

"למעני" בגוים ; שמי  יתחלל  שלא  היינו מזה, לי היוצא לתכליתי  לומר  רצה עבדי" דוד "ּולמען  ְְְֲִִִַַַַָ

" ישראל. כסא על  זרעו בבלה שישאר ׁשּלחּתי יד)"למענכם מג, של(שם כללו לתכליתם . דהיינו ְְְִִֶֶַַַָָ

" מלת איעןדבר והרי בא. הוא מה מחמת התכלית  על טעם נתינת הסיבה,"" על השאלה כ

" ומלת  עמה. הסיבה יזכיר והרילמעןלפיכך היא, תכלית לאיזה הסיבה על טעם נתינת "

" הענין  מזה עתיד. פעל ובלשון עמה התכלית יזכיר לפיכך התכלית, על יהוה השאלה ּפעל  ַָֹּכל,

ד)"לּמענהּו טז, "(משלי בטעם ,כלמלת  מופסק "705" וענינו חולם  ב [ניקוד] הוא  ,"הכללפיכך  ֲֵַַ

" עצמו, של לתכלית ודבר דבר כל דהיינו למענו. ה' פעל  הכל לומר  רעה ורצה לי ֹום רׁשע  "וגם ְְַָָָָ

שם) ג(שם, הענין שמזה ואפשר רשע. של תכליתו הוא רעה שיום ,"" ומעונן, עונן  שם ְֵמע ֹונןכ

נקח.703. תקח, יקח, אקח, היחס: אותיות תיבות ראשי

הדברים .704. מובן  כלומר 

יתיב .705. מנגינה טעם 
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ּומכּׁשף י)"ּומנחׁש יח, ויּדענים"(דברים אֹוב וע ׂשה ונחׁש ו)"וע ֹונן  כא, השתלשלות(מל״ב מלשון  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

" מלשון  אם  והוא מסיבתו. ומסובב  מתנועה, שמתנבא"יעןתנועה הסיבות חקירת דהיינו ,

" מלשון  או פלונית , מסיבה נמשך  פלוני מעשה שמתנבאלמעןואומר התולדות חקירת והיינו "

" פלוניואומר מסיבת  ימשך  וכזה ""כזה שרש עיין  ."אב,

" "עןמן שם ""ענין" רע, ע"ענין  הדברים  השתלשלות מלשון  ב '", ויש ומסובב. סבה י

מה  כפי הציורים  סדר שבה המחשביית  המערכה הוא העיוניי  וחושיי. עיוניי  ענין, מיני

אחד שכל  הגשמיים  הדברים  סדר  שבה הטבעית  המערכה הוא  והחושיי מזה. זה שישתלשלו

" שם  שמוש האופנים ב' ומאלה מחבירו. "עניןישתלשל העיוני  מענין  שבמקרא. ענינ ֹו" "וכעס ְִַַָָ

כג) ב, ולכנֹוס"(קהלת לאסף ענין נתן  כו)"ולחֹוטא  ב, "(שם ענין. ּברב החלֹום  ּבא  ב)"ּכי  ה, (שם ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ

מש  רבים  בציורים "דהיינו אמר  החושיי ומענין אמתיות. בלי מזה זה נתןתלשלים  רע  ענין  ְִַַָָהּוא

ּבֹו לענֹות האדם לבני  יג)"אלהים  א, "(שם בעצמו הוא השמים תחת שנעשה זה לומר "עניןרצה ְֱֲִִֵַָָָֹ

המחשביי , הענין במערכת בו להסתכל דהיינו בו, לענות  אדם לבני  שניתן בבחינת רע  הוא  אבל

" שמלת  החושיי. הענין עם  המחשביי  הענין התקׁשרּות  שבלשוןלענותוהוא עיון  לשון אינה " ְִִַַ

""חז  כמו עיוןל ""צריך  שלשון "עיון. מן בעין" והנרצה הדבר. על עין  שימת דהיינו עיון"" "צריך 

" כענין עליו העין לשום דודשצריך את  ט)"ע ֹוין יח, "(שמו״א אבל משםלענות. נגזר  פעל הוא " ִֵֶָ

""ענין" וכן ענין. בו לעשות לומר רצה הענין, את י)"ראיתי ג, הענין"(שם את ח,"ולראֹות (שם ְְְְִִִִִֶֶָָָָָ

סיבותיה.טז) והשתלשלות הטבעית  המערכה דהיינו

" "עןמן  שם  ""ענן" הענן, טו)"ע ּמּוד לא, "(דברים וערפל, יא)"ענן ד, מענין(דברים , ֲֶֶַַָָָָָ

" הרוח . אחר  ונמשכים הרוח מן  משתלשלים שהעננים  דבר. אחר והמשכה אׁשרהשתלשל ֲֶֶאל

ילכ ּו ללכת הר ּוח ׁשמה יב)"יהיה א, "(יחזקאל שם ענין וכן ו מעון. "עונה "" דירה. לשון  הׁשקיפה " ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

קדׁש טו)"ממע ֹון  כו, "(דברים ירּבצ ּון, מע ֹונֹותם  כב)"ואל קד, "(תהלים אריֹות, ד,"ממע ֹונֹות  (שה״ש ְְְְְְְֲִִִֶָָָָ

לבסוףח) שיהיה, במקום יהיה אחריו, תמיד בו הדר  שנמשך הקבוע, והמקום הדירה והוא  ,

" והפעל אליו. שב יגרעהוא לא  י)"וענת ּה כא, אצלה (שמות מעונו קובע  מהיות יגרע  706שלא  ְְִָָָֹֹ

ג שהוא לתשמיש כנוי או ממש, דירה אחריו."אם שנמשכים דבר כ

" שם  דבר אחר  המשכה ו ענימענין  ""עניו "" וענוה. עוני  לשון  ,ע ּמ העני  (שמות"את  ִִֶֶָָָָ

כד) "כב, מאד, ענו מׁשה ג)"והאיׁש יב, "(במדבר ּבי ׁשּועה , ענוים ד)"יפאר קמט, גדר(תהלים כי . ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹֹ

" כענין אחרים. רצון  מפני רצון  וכניעת זולתו, דעת אחר המׁשכה והענוה, מלשוןאביוןהעוני " ְַָָ

" שרש כמבואר  אחרים  לרצון  [=שלו] רצון ""אבהׁשּתוּות  ושם ו עני. שמותענו "" שניהם  " ְִַָָ

" יקרא אחרים  דעת אחר  הנמשך שּכל ו עניהתאר. אם"ענו "" באמת , העני  הוא שהעני אלא , ָָָ

בדעת או א)בממון מא, ג(נדרים יודע  הוא הנה ערכו קוטן  שיודע  ולפי  אחר", להימשך שצריך  כ

" נקרא זהו עניותו, מצד כך  על מוכרח  הוא  והרי אחרים ""ענירצון ושם בפרטותענו . מורה " ָָ

זה.706. למקרא  עזרא אבן ר"א בדברי כן גם נמצא  זה פירוש
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נמשך להיות  צריך  ואינו ומדרגה, בעל -מעלה באמת בשהוא כניעתו, על  מוכרח  שאינו מי על 

שאע ורצון . בבחירה כך עושה הוא זה כל  עם אבל אחרים. דעת מעלתו "אחר את  מכיר שהוא פ 

דעתו  מבטל הוא לפיכך  אחרים . ומדרגת  מעלת אל  בערך לכלום עצמו את חושב  אינו וערכו,

אדון מעלת בשבח הפליג  שלא עד מאד יקרה מדה והיא הענוה גדר  זהו דעתם. מפני

וחז 707הנביאים כולם . המעולות  המדות לכל  הכותרת גולת  שהיא לפי  הענוה במעלת  ל"רק

" מלת שהכפילו עד  כך  כל עליה ""מאדהזהירו אמרו רוח. שפל הוי מאד  מ״ד)"מאד ד פרק (אבות

אדם"[ כל  בפני רוח] שפל מ״י)"והוי פ״ד הבריות(אבות שיהללוהו כדי  כך רק שהוא עניו שיש .

שלא צריך  האמתי שהעניו משובחת. כוונתו אין  טובה, שפעולתו ועם עניו. שהוא  עליו ָָָָויאמרו

במדרגה  קטן  עצמו את לחשוב שצריך  בלבד הנקיה המחשבה רק פניה שום  בענוותנותו יהיה

וכל עליו, יתרונם מצד  אחרים  לרצון רצונו להטות מחויב עצמו את  ויראה אחרים , ממדרגת

" אמרו ענין והוא אמיתי. עניו זהו לגנות  יחשב  בזה וענוה-צדק קצור  על-ּדבר-אמת, ּורכב  "צלח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָָָ

ה) מה, ויצלח(תהלים שירכב לומר ורצה דופי. בה שאין אמיתית, שהיא צדק של ענוה פירוש,

עונ של והפעל צדק. של וענוה אמת לדבר סעד "להיות פעל והוא בשניהם , שוה וענוה "ענה י 

" כמו ענוה לשון  הוא שלפעמים  ענוי . מּפנילשון  לענת  ג)"מאנּת י, נכנע(שמות להיות  כלומר ְִֵֵַָָָָֹ

" רוח, ועּנּו-עברושפל  אּׁשּור כד)"וע ּנּו כד, כמו (במדבר עוני  לשון הוא  ולפעמים מכניעים, דהיינו ְְִִֵֶַ

ּבנ ֹותי" את ּתע ּנה נ)"אם לא, להן .(בראשית הצריך מדבר עני ֹות אותן  ע ׂשֹות כל708דהיינו ושאר  ְְֲִִֶֶַַָָ

" ענוי , נפשֹותיכםלשון  את  כט)"ּתע ּנּו טז, "(ויקרא הגוף. מתענוגי  מחוסרים  וּירעבדהיינו ויע ּנ" ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַ

ג) ח, "(דברים שם  גענויומורה """ כמו היסורין  על ׂשריכ ו)"וּתע ּנה טז, את ּה"(בראשית וּיׁשּכב ְְִֶַַַַַָָָֹ

ב)"ויעּנה  לד, נפ ׁש"(שם יד)"לע ּנת  ל, עּנית ּה"(במדבר אׁשר  יד)"ּתחת כא, סובבים(דברים והם . ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

אם אחרים, לדעת הכניעה במדרגת הדבר  מציאות בכולם  השוה שהצד  אחד, קוטב על כולם 

שע היסורים מצד או העוני , מצד  או הענוה, עליו."מצד גסה דעתו אין  ומצטער נענה שהוא י

" המקרה ""ע ֹוניושם עני, ג)"לחם טז, מעני"(דברים יהּודה ג)"ּגלתה א, "(איכה ב[ניקוד]עניאו " ְְֳִִִִֵֶֶָָָֹֹ

" קמץ, ע ּמיחטף  ז)"את-עני ג, עני"(שמות ראה הּגבר  א)"אני  ג, "(איכה ובכנוים, את. ראה וכי ְֲֳֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

לא)"ענים ד, "(שמות ּכּפי, יגיע  ואת עניי מב)"את  לא, "(בראשית לחצנ ּו, ואת  עמלנּו ואת ענינּו "את ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ז) כו, "(דברים ובסמיכות, עני. ענּות  ׁשּקץ ולא בזה לא  כה)"ּכי כב, .(תהלים ְֱִִִַָָָֹֹ

" "עןמן  פעל  שקדם, ממה הנמשך  על שהונח "ענה " לשון  ומענה " לכמה "עניה ומשמש .

" שקדמה, השאלה על תשובה ללשון  אברהםענינים; את  חת  בני  ה)"וּיענו כג, "(בראשית וּיען, ְְֵֵֶַַַַַַַָָ

ּפרעה  את טז)"י ֹוסף מא, "(בראשית אֹות ֹו, לענ ֹות אחיו יכלּו ג)"ולא מה, תמורה (בראשית ללשון  או . ְְְֲֵֶֶַַָָֹֹ

" כמו הקדום , מדבור אתםהנמשך ראּובן כב)"וּיען  מב, אך(בראשית כלום  אותו שאלו לא שהם ְֵַַַָֹ

" וכן  ראובן . דבור מדבורם והשתלשל שאמרו מה לעצמן  מריםאמרו להם  כא)"וּתען טו, (שמות ְִֶַַַָָ

בקֹול" יענּנּו יט)"והאלהים  יט, "(שם כענין  האופן  בזה עניה "אמירה שענין מלשון  "תמורת" ְְֱֲִֶַָֹ

" בשרש כמבואר ."מרהדבור,

רבינו707. ג)משה יב, .(במדבר

אישות .708. יחסי
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" שם  "מענה הענין  המחרישה, תלם של ׂשדה " צמד מענה יד)"ּכבחצי יד, (שמו״א ְֲֲִֶֶֶַַָָ

למעניתם" ג)"האריכ ּו קכט, "(תהלים נקרא בצדמענה . שהעומד שדה שיעור והוא  עניה לשון " ְֱֲִִֶַָ

רחוק  הוא שאם אותו. ועונה שומע  והוא שכנגדו, בצד העומד  חבירו את בינוני  בקול  וקורא זה

" לשון  וישמש קול . בהרמת זולת זה את  זה שומעים אינם  כבר השיעור  געניה מזה להתחלת"" כ

לאמירה  מסבב והוא מעשה איזה שם  שיש כל אותו. המחייב מעשה לו כשיקדם  הדבור ,

" הדבור  פתיחת  יקרא ""עניה שאחריו, כמו ואמר ּו, ז)"וענּו כא, שנערפה (דברים אחר דהיינו ְְְָָ

" הדבור. יתחילו ואמרה העגלה ט)"וענתה כה, "(שם חליצה. ואמרּתאחר ה)"וענית  כו, אחר(שם ְְְְְְְִַָָָָָָָָ

" הטנא . ואמר ּוהנפת הלוּים יד)"וענּו כז, "(שם ההר . לראשי  השבטים  עלית  א ּיֹובאחר וּיען  ְְְְִִִַַַַַָָ

ב)"וּיאמר ג, אתו (איוב שישבו "אחר  לשון כל הענין  ומזה דבר. אליו דובר הגדתעניה ואין אצל " ַַֹ

" בלשון תמיד עדות לשון  הכתוב  שהוציא  בי"עניה עדות [אות] ועם שיהיה ". הן לאחריו, ת

" כמו עדות , הגדת שהוא שקדם  המעשה מן  הנמשך  ׁשואדבור עד  ברע תענה ה,"ולא (דברים ְְְֲֵֵֶַַָֹ

"יז) בנפ ׁש, לא-יענה אחד ל)"ועד לה, "(במדבר סרה , ּבֹו טו)"לענ ֹות יט, באחיו "(דברים ענה "ׁשקר  ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

יח) שם, בי"(שם ענּו ג)"הנני יב, בי"(שמו״א ענה :הלאתי ג)"ּומה ו, המעשה "שע(מיכה שנעשה י ְְֲֲִִִִִֵֵֶָ

" כמו מעשה מן נמשך  מעשה שיהיה והן העדות . הגדת  צדקתינשתלשל ל,"וענתה-ּבי  (בראשית ְְְִִִָָָ

לעד"לג) לפניו הּזאת  הּׁשירה כא)"וענתה לא, בי"(דברים ענה כא)"ויהוה א, ּפניהם"(רות הּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבם ט)"ענתה ג, בנ ּו"(ישעיה ענּו עונינּו ז)"אם  יד, המבוקש (ירמיה הושטת ללשון ישמש וכן  . ְֲִֵָָָָָֹ

מ ּדּבר שהמבקש הקדום . מדבור  נמשך  מעשה שהוא עניה בלשון  יאמר זולתו, בקשת ְֵַהממלא 

ב השם  של עניה כל  והוא במעשה. אותו עונה והמתבקש תחנונים , ""דברי  כמו הענה ה, ֵֶָָֹלאל

ג)"אתי לה, סלה "(בראשית קד ׁשֹו מהר ה)"וּיענני ג, קראנ ּו"(תהלים בי ֹום י)"יעננ ּו כ, "(שם וחנני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ז)"וענני כז, "(תהלים לּבֹו, ּבׂשמחת  מענה האלהים יט)"ּכי  ה, מן(קהלת נמשך  מעשה שהוא או . ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָֹ

" כמו הּכלמעשה את יענה יט)"והּכסף י, ע(קהלת לומר ""רצה מבוקש. כל יושג  כסף והארץי ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָֹ

יזרעאל את יענ ּו והם וכו' הדגן את כד)"ּתענה ב, .(הושע ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

ג והוא צער , מחמת  או שמחה מחמת אם קול להרמת  מעשה "ישמש מן נמשך מעשה כ

" מלשון קול, הרמת  ּכּלה המחייב  וקֹול חתן  קֹול ׂשמחה וקֹול  ׂשׂשֹון לד)"קֹול ז, "(ירמיה קֹול, אין ְְְִֵַָָָָָ

ׁשמע אנכי ע ּנֹות קֹול  ּגב ּורה... יח)"ענֹות  לב, "(שמות שיר. לשם  עניה לע ּנֹותדהיינו "על -מחלת ְְֲֲִֵַַַַַָָָֹֹ

א) פח, ּבתֹודה "(תהלים ליהוה ז)"ענּו קמז, הידד"(שם  עלי יד)"וענּו נא, של(ירמיה קול ומלשון  . ְְֱִֵַַָָָָ

" חל ּוׁשה צער, ענֹות  יח)"קֹול לב, ואענה "(שמות ׂשפתי  כ)"אפּתח לב, ּבאלמנ ֹותיו "(איוב אּיים  "וענה ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

כב) יג, ּבפניו "(ישעיה י ׂשראל  גא ֹון ה)"וענה ה, יענּנה "(הושע מעץ  יא)"וכפיס ב, .(חבקוק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

" [=העוף] שם ""יענה הענין  הּיענה , ּבת טז)"ואת יא, יענה "(ויקרא לבנ ֹות (איוב"ורע  ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

כט) ּבּמדּבר"ל, ג)"ּכיענים ד, של(איכה חבירו ויללה, צער של  קול  תמיד המרים  עוף  מין והוא . ְְִִֵֵַַָ

" כמו תמיד, המתאונן יענה תנים ּובנֹות  כ)"ּתּנים מג, "(ישעיה מלשון  יפ ּתח, לבת (שופטים"לתנֹות  ְְְְֲִִַַַַָָ

מ) "יא, ושם  ו בת. לומרבנות"" ורצה תמיד. לילל בר -הכי  שהוא  תאר הוא  ּיענה אצל הנאמר "ְֲֵַַָ

"בת -יענה "ב כענין  עניה בעלת כלומר  חיל" ו בת  חיל"" חז "בנות  ובדרש ."" לה ל  יש בת וכי 

ביצתה  זהו אלא ב)"ליענה? סד, .(חולין
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 שבעיסה וגלגול לישה כעין בדבר, שעושין מרובה ופעולה המשמוש על הונח פעל.

" רׁשעיםכמו כא)"וע ּסֹותם ג, "(מלאכי שם  ממנו הנגזר והשם  ""עסיס. ר ּמני, ח,"מעסיס (שה״ש ְְֲִִִִֵֶַָֹ

י ׁשּכרּון"ב) ּדמם כו)"וכעסיס מט, ע(ישעיה היוצא הפרי  מיץ והוא ביד". הרבה ומעּו סחיטה י ְְִִִֶָָָָ

" פעל ונמצא בכלי . געסאו סי"" ב[אות] ""כ  ּבתּוליהןן ּדּדי ג)"ע ּׂשּו כג, מּמצרים"(יחזקאל ּבעׂשֹות  ְְְִִִִֵֵֶַַַ

כא)"ּדּדי שם, "(שם מן שניהם  וגזרת  מרובה. ומשמוש מע ּו וכלומרעשה דהיינו עשיה, לשון  " ִִַַ

בסמוך . שיתבאר כמו מרובה, עשיה

709סי ומוכשר"ב [אות ] מוצלח שיהיה ושלם  גמור הדבר עשית על הוראתו פעל. ַן .

" בראשית , שבמעשה עשיה ענין כל והוא בו, שמבוקש הרקיעלמה את אלהים (בראשית"וּיע ׂש ְֱִִֶַַַַַָָָֹ

ז) "א, המאֹורֹות, ׁשני  את  אלהים טז)"וּיעׂש א, "(שם הארץ, חּית את אלהים כה)"וּיע ׂש א, ,(שם ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ

" אותם . שגמר לע ׂשֹותדהיינו אלהים  ּברא ג)"אׁשר  ב, אח(בראשית שיהיה ברא אשר כ"דהיינו ֱֲֲִֶַָָֹ

" וכן וטובו. במלואו הארץנגמר מז)"וּתעׂש מא, לקמצים .(בראשית תבואה שגמרה כלומר ֶַַַָָ

את -צ ּפרניה " יב)"ועׂשתה כא, "(דברים לגמור. ׂשפמ ֹושתניחם כה)"ולא-ע ׂשה יט, תיקן(שמו״ב שלא ְְְְְִֶֶָָָָָָָֹ

" וכן  כראוי. ּכל-מלאכ ּתאותו ח)"וע ׂשית  כ, "(שמות ענין  והוא גמר. כלדהיינו תעׂשה לא ְְְֲִֶֶַַָָָָֹ

י)"מלאכה  כ, מלאכה.(שמות גמר היינו שלימה מלאכה על רק חייב שאינו הדבר; גמר דהיינו , ְָָ

" ""מעשה והשם, עּזים. מע ׂשה כ)"וכל לא, "(במדבר מע ׂשה , ּכלי  נא)"ּכל לא, כלי(במדבר כלומר  ְְֲֲִִִֶֶַַָֹ

" הּמע ׂשה גמור . ימי  א)"ׁשׁשת מו, שלגמור(יחזקאל ולפי  מלאכות. לתקן  בהם שהותר  ימים דהיינו , ְֲֵֵֶֶַַ

" מן נגזרו רבות , פעולות  צריך  "עש דבר  פעל סמעס" ב [אות ] סי"" וב [אות ] המעוך"ך להוראת ן 

" שרש לעיל  כמבואר מרובה וטפול ""עסומשמוש בין וההפרש עבודה . פעולה, מעשה,

"ומלאכה  בשרש מבואר ."על"

ע באויר הגשם  התנועע שהוא הפריחה על מורה ""פעל. כמו כנפים, נדנוד  יע ֹופףי  ְְֵוע ֹוף

הארץ כ)"על א, ּבּׁשמים"(בראשית ּתע ּוף יז)"אׁשר ד, ואׁשּכנה "(דברים ז)"אע ּופה נה, ּכּדרֹור"(תהלים ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ב)"לעּוף כו, יע ֹופף"(משלי ב)"ּוב ׁשּתים ו, "(ישעיה ושם-התאר ""עוף. ּכנף, ע ֹוף ּכל (בראשית"ואת  ְְְִִֵֶַָָָָ

כא) "א, הׁשמים, כו)"ּובעֹוף  א, קלה (שם היותר  תנועה שההתעופפות  ולפי תעופה. בעל דהיינו ְִַַָ

תנועות לשאר ממנו הושאל תנועות , כשאר הראיה חוש על כך  כל מורגשת  ובלתי ומהירה

אע ע"נמהרות שלא ""פ כמו כנפיים , וּיעףי על-ּכרּוב  יא)"וּירּכב  יח, י ֹומם"(תהלים יע ּוף "מחץ  ְְִֵֵַַַַָָָֹ

ה) צא, "(שם על-ּפניהם, חרּבי  י)"ּבעֹופפי  לב, עפה "(יחזקאל מג ּלה א)"והּנה ה, פורחת(זכריה דהיינו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

" ּתעּופינה באויר. ח)"ּכעב  ס, ג(ישעיה ויאמר ."" כמו במהירות  ההסתלקות על  חי ׁשכ גז ּכי  ְִִֶָָָָ

י)"וּנעפה  צ, ּכב ֹודם"(תהלים יתע ֹופף יא)"ּכע ֹוף ט, "(הושע יעּוף, ח)"ּכחלֹום  כ, שיסתלק (איוב ְְֲִֵַַָָָָָֻ

ש  יעופף כעוף ואיננו "במהרה בו העין  710."הּתעיף ֲִָ

" שם  ענין  שיורגש, בזולת  במהירות ו עיףהסתלקות  כמו יעף"" כח , חולשת  לשון "

עיף" והּוא הּׂשדה כט)"מן  כה, "(בראשית ויגע, עיף יח)"ואּתה כה, "(דברים וּיעף, נרּדם "והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ס '.709. היא שמאלית  ש' כאילו להלן, "עף" מלת  לפני "עש" מלת  כאן סידר המחבר הרב 

ה.710. כג, משלי ע"פ מליצה
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כא) ד, לחם"(שופטים טו)"הּיעפים ח, שהוא(שם החיוני , הכח והסתלקות התעופפות  לשון  כולם  . ְִֵֶַָ

" כענין  לעוף וקל לחה דק נס  ז)"ולא לד, "(דברים ּכל-עצמ ֹותי, רחפּו ט)"וכענין כג, מלשון(ירמיה ְְֲֵַַָָָֹֹ

" כמו ופריחה ירחףהתעופפות  ּגֹוזליו יא)"על  לב, "(דברים האותיות] סדר  [=חילוף וטעם  עיף. ְֵַַָָ

"ויעף כטעם  כשב" ""כבש וׂשמלה , ""ׂשלמה מן  הושאל וכן שלפיעף. ונשיאות , גובה לשון " ְְִַָָ

רם דבר כל על יאמר למעלה, ממטה אם  כי תנועות , כשאר לצד מצד אינו העפיפה שתנועות 

" כמו התעופפות , לשון  למעלה בגבהו ל ֹוהבולט ראם  כב)"ּכת ֹועפת כג, "(במדבר הרים, ותֹועפת  ְְְֲֲִֵָֹֹ

ד)"ל ֹו צה, ל"(תהלים ּתֹועפֹות  כה)"וכסף כב, הגבוה (איוב הענף  יקרא כך  לשם  המקרה, שם והוא  . ְֶֶָָ

" האילן ""עפאשבגובה יּתנּו-קֹול, עפאים יב)"מּבין  קד, מגזרת(תהלים וכן וגובה. תועפות לשון ְֳִִִֵָ

"עף" שם  ""עפעף" ּתנּומה , ד)"לעפע ּפי קלב, "(שם ,נגּד יי ׁשרּו  כה)"ועפע ּפי ד, ועפעּפינ ּו"(משלי ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָ

מים יז)"י ּזלּו ט, אחד(ירמיה שנים  והם  זקופות ; שערות  שבו העין  את  המכסה הרך העור  והוא  ְִִָ

שקצוות ביניהם. והעין למטה, ואחד שערות711למעלה בהם שיש מהם, שלמעלה המצח

" יקראו "גביניםשוכבות , יקראו העינים  את  המכסים  והעורות העינים . גבות  דהיינו "עפעפים"

שבהם השערות  גם יתקפלו. ופעמים יתפשטו פעמים הכנפים  כנדנוד ונדנוד, עפיפה מלשון

העוף . נוצות כעין 

" עפעף, ּבֹומן עיני ה)"התעיף  כג, והושאל(משלי בעפעפים . שמוש ע ׂשֹות דהיינו ֲֲִֵֶָ

ג להאיר  הבקר  כשיתחיל השמש אור תנועת לקרוא  העין עפעף ""מן  בלשון  כמו "עפעףכ  ,

ׁשחר" ט)"ּבעפע ּפי  ג, ׁשחר"(איוב ּכעפע ּפי  י)"ועיניו מא, והאודם(שם עין, כמו השמש שעיגול . ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָ

ומתגלים . מתנועעים האור ונצוצי הנפתח, עפעף  כעין ארוך, שהוא הארץ שבאופק סביביו

ג ""והוא שם ענין ""עפה כ אפל, ּכמֹו עפתה כב)"ארץ  י, השמש (שם אור ותנועת התעופפת היינו ְֵֶֶֶָָֹ

יציאת קודם  בבקר שהוא העפעף פתיחת  כי עפעף. סגירת  לשון  והוא והולך , מחשיך  להיות 

" יקרא השמש "שחראור והוא שחר" השמש "עפעפי  ביאת  אחר  בערב  שהוא העפעף וסגירת  ,

" "עיפה יקרא והוא ערב" ""עפעפי אמר עיפה . ׁשחר יג)"ע ׂשה ד, "(עמוס לומר שחררצה ֵֵַַָֹ

"712"ועיפה  שמעוןכמו ב)"ראובן א, "(שמות כענין  לעיפה שחר שמהפך  או ּתהיה . ּכּבקר "ּתעפה ְִֶֶַָָֹֻ

יז) יא, בקר .(איוב כאור  והולך  מוסיף יהיה והולך , פוחת  האור  שיהיה תחת  דהיינו

ענפים שמוציא קשה צמח  דהיינו האילן  צורת  על מורה דברים , ב ' על מורה שם .

" כמו העץ, מהות  זהו יכרת. אם  מחליף וגזעו לשנה משנה בקרקע  העומד ע ֹוׂשה ועלים; ּפרי ְִֵֶעץ 

יא)"ּפרי א, "(בראשית הדעת, ועץ וכו' החיים  ט)"ועץ  ב, העץ"(שם ּתחת  ד)"והׁשענּו יח, ,(בראשית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

ארז " ו)"עץ  יט, "(במדבר הדר, עץ  מ)"ּפרי  כג, "(ויקרא עצ ּה, את  תׁשחית יט)"לא כ, "(דברים לא, ּכי  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּוא מאכל  כ)"עץ  כ, ג(דברים ליכרת"ומורה נוח וחזק קשה צמח שהוא האילן איכות  על  כ ֲֵַָ

" כמו והדלקה להבערה גם  מלאכה, לכל  מוכשר עֹולה ולהתבקע , עצי  ג)"ויבקע  כב, ,(בראשית ְֲֵַַַָ

האש " על עצים  ז)"וערכּו א, "(ויקרא עץ, ּכלי  לב)"מּכל  יא, "(ויקרא עצים, לב)"מקֹוׁשׁש טו, .(במדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

המצח.711. של  התחתון הקצה

החיבור.712. ו' אות כאן אין מדוע עונה הרב
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" געץמהוראת יקרא האילן על  """ הזקוף עץ  של  עמוד "עץכ סתם. על-עץ" את ֹו (דברים"ותלית  ְִֵַָָֹ

כב) אּמה "כא, חמּׁשים ּגב ּה עץ יד)"יע ׂשּו ה, ולזה (אסתר כאילן. ועומד זקוף  עץ  של  עמוד דהיינו ֲֲִִֵַַַָָֹ

השדרה  "עצה "713תקרא יסירּנה " העצה ט)"לע ּמת  ג, כאילן ,(ויקרא בזקיפה ניצב  שהוא לפי  ְְִֶֶֶַָָֻ

הגוף . זקיפת  כל בטלה וכשנשבר כענפים, ממנו יוצאות  והצלעות 

" בשם באילן ,"עץהמכוון  עיקר שהוא  האמצעי, והעמוד  הסדן הוא אילן , לשון  ,

" שם  גזרת  הענין שמזה לו. טפלים והעלים  כמו עצםוהענפים ועיקרו, הדבר עצמיות  להוראת  " ָ

הזה " הי ֹום יג)"ּבעצם  ז, שהשחר(בראשית בתוקפו, היום  האיר כשכבר  יום של  בעיקרו דהיינו , ְֶֶֶַַ

" לו. טפלים  לטהרובין-הערבים הּׁשמים  י)"ּוכעצם כד, נקודת(שמות שהוא השמים  אמצע דהיינו ְִֶֶַַַָָֹ

עלית מתוך כמוהו, זכים נראים  שאינם  האופק שכנגד הצדדים  מן יותר ונקי  צח שהוא  ַהקדקד,

שהאילנות מצד לחוץ  לראות  יכול שאינו היער  בתוך  העומד כעין  העין. בפני החוצצים ֵהאדים

" וכן  למעלה. לצד היטב  לראות  יכול אבל מּפניניםחוצצין , עצם ז)"אדמ ּו ד, אודם(איכה דהיינו ְְִִִֶֶָ

לשון היפך והוא מראות. שאר מ ּתערֹובת ונקי  צח "714עצמיי  זרֹוע כענין  טו,"ּבגדֹול (שמות ְְֲֲִִֶַ

ע ֹון"715,טז) ּכבד  ד)"עם  א, "716,(ישעיה לומר  ראוי אֹודםשהיה שלהם"עצמּו שאודם דהיינו , ְֲֶֶֶַָ

" וכן  עצמיות . לו ּתּמֹויש ּבעצם ימּות כג)"זה כא, "(איוב מּמּך, עצמי נכחד טו)"לא קלט, (תהלים ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֻ

" וכן ועיקרי. עצמיותי עצמֹותיכםדהיינו כא)"הּגי ׁשּו מא, .(ישעיה ֲִֵֶַֻ

ג"" ענין "עצםכ כמו ותוקף, עצמה לשון ידי" ועצם יז)"כחי ח, "(דברים אֹונים, ּולאין ְְְֳִִִֵֶָָֹֹ

ירּבה  כט)"עצמה מ, ומעמיד(ישעיה בדבר עיקר שהוא  הענין  מאותו נשלם  והנחה פעל שכל ְְֶַָָ

חטיבת תאמר כאילו העיקר. לאותו וטפל כמסייע רק [=הוא] לזה שצריך מה יתר  אבל  שלו.

במלאכה  המסייעים והגרזן והיד לחוטב -עצים . שיש העצמיי  העיקרי הכח מצד נשלמת עצים

לא עצמיי  כח ׁשם היה לא ואילו האדם]. [=של העצמיי  לכחו וטפלים תשמיש כלי  רק ָאינם

פעולותיו  ישלים כך  בדבר עצמיות  רוב  וכפי בחטיבה. כלום פועלים והגרזן היד הרמת  היתה

" נקרא וזהו בקל. ""עצוםיותר כמו ועצ ּום, גדֹול  יח)"לג ֹוי יח, בכמות(בראשית גדול דהיינו , ְְָָ

" בעצמיות . מאדומשופע מּמּנּו עצמּת טז)"ּכי  כו, "(בראשית מאד. ּבמאד וּיעצמּו (שמות"וּירּבּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֹ

ז) "א, וההיפך , רב . עצמיות בעלי היו [ו]גם  במספר, מתרבים  עצ ּוםשהיו לא עם (משלי"ׁשפּנים ְִַַָֹ

כו) גל, ויש מרובה. בעצמיות משופעים בלתי וספוגיים  רכים חלשים, מקריי"שהם  עוצם  כ

עצמיי כח בדבר ועושה שאין מהם מקובץ שהוא  רבים  פרטים  קבוץ מצד כח לו שיש אלא

" כמו אחד. אהללּךגוף עצּום  יח)"ּבעם  לה, "(תהלים מ ּסּפר, ו)"עצמּו מ, "(שם מּׂשערֹות, עצמּו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

שם,יג)"ראׁשי שע(שם מרובים , ""דהיינו וכענין וכח . תעצומות לדבר יש הרבוי בשרש "חילי  , ִֹ

."חל"

חי .713. בעל  של

המלים .714. סדר היפוך

הגדולה".715. "זרועך לומר צריך היה שלכאורה

כבד ".716. "עון לומר צריך היה שלכאורה
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" שם הענין ""עצםמזה כמו הבעלי -חיים, שבגופות הקשה החלק שהוא  מעצמי, "עצם ֲֵֶֶַָ

כג) ב, "(בראשית יֹוסף, עצמ ֹות לב)"ואת  כד, "(יהושע בקבר, אֹו אדם ""ּבעצם יקרא מגזרתעצם. " ְְְְֲֵֶֶֶֶָָָ

הגוף"עץ" יתקפל העצמות  וזולת  אבריו. ותבנית  הגוף תבנית  המעמיד  העיקר  שהוא לפי ,

רכים . הגוף חלקי ששאר כעץ , קשה העצם גם ְִָכׂשמלה.

" פעל "עצםהענין כמו העינים, סתימת לשון  עיניכם" את י)"ויע ּצם כט, "(ישעיה ועצם, ְְֵֵֵֵֶֶַַֹ

ּברע מראֹות  טו)"עיניו לג, כטעם(שם להביט, יתנועע  שלא כעץ  וזקוף קשה העין  עשית  דהיינו ְְֵֵַָָ

לראֹות" יכ ֹול ולא  קמה טו)"ועיניו ד, [אות](שמו״א בלי  ונמצא ראיה. תנועת בלי  נזקפה דהיינו ְְְִֵָָָָֹ

""מ ּתהּפכֹותם , לחׁשב עיניו ד)"עצה טז, עיניו (משלי שמאמץ וחושב-מחשבות, העומד שדרך ְְֵֶַַָֹֹֻ

זכוכית , של היו כאילו להניעם  עצמיות .717מבלי 718מלשון 

" שם גזרת  שיהיה,עצה הדבר  אפשר שבעולם ודבר דבר שכל התיעצות , לשון  "

וההסכמה  אחרים. אופנים על ואפשר כך , אופן  על אפשר  הוא יהיה, ואם יהיה. שלא  ואפשר 

" יקרא שבדבר האפשר אופני  מכל  אחד אופן "עצה על מלשון שהוסכם"עץ" ההוא  שהאופן .

מן היוצאות האילן כענפי העתידות , הפעולות  כל  ממנו להסתעף  האילן ועיקר  כעץ  נצב  עליו,

זה  אופן  על שהוסכם ואחר יוצאות. אחרות  פעולות  היו אחר אופן  על הוסכם שאילו העיקר.

הפועל , אל יוצאות היו לא שבלעדיו שלהם, ועצמיות עיקר , ממנו הנמשכות לתולדות  הוא הרי

" נקרא שמושו "עצה והוא רוב והוא ראשונה בהנחה עצה שם  עליו שהונח  [ה]תוכן זהו .

" כמו ּותבּונה במקרא, עצה יג)"לֹו יב, "(איוב ּבנפׁשי, עצֹות  ג)"אׁשית  יג, "(תהלים ימלא,  עצת "וכל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ

ה) כ, "(תהלים ּתעמֹוד, לע ֹולם  יהוה יא)"עצת  לג, "(תהלים ּתנחני, כד)"ּבעצת עג, "(תהלים ילכ ּו, ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָ

יג)"במ ֹועצ ֹותיהם פא, שארי(תהלים מכל אופן איזה על והתעצמות  עיקר קביעות ענין  כולם  , ְֲֵֶ

האפשריים . האופנים 

" שם  "עצה הזאת כמו עומד, [=פעל] תמיד בפעלים גם יעץ" צבאֹות יהוה "ּכי ְִָָָ

כז) יד, תקּום"(ישעיה היא  יעצ ּתי כד)"וכאׁשר שם, צר"(שם על  זאת  יעץ ח)"מי  כג, "(שם זּמֹות, הּוא ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ז)"יעץ לב, יעץ"(ישעיה נדיבֹות  ח)"ונדיב  שם, .(שם ְְִִָָָָָ

" שם  יורה שניה עצה,עצה בהנחה נתינת  על דרך719" איזה לזולתו להורות  דהיינו

בדבר נופל שהלימוד והוראה. לימוד  ענין עצה נתינת  ואין האפשריים , הדרכים מכל לו שיבור

הוא עצה נתינת  אבל לתלמיד. ומלמדו בבירור  הדבר  יודע  והמלמד כלום  יודע  אינו שהתלמיד

לעשות . מה כדת בבירור יודעים בלתי שניהם  היועץ , ובין הנועץ בין לשניהם , המסופק בדבר

שע ביניהם"אלא תפול דעתם שיקול והצטרפות האפשר  אופני בכל  והסתכלות התיעצות י

כח-ראיה.717. ומחוסרות לזכוכית דומות  חתיכות הן כלומר 

מלראות .718. עיניו את  וסוגר עוצם  כאילו 

כדלהלן .719. יוצא , פעל הוא  לפעמים זו הנחה ולפי
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שיקול על  לסמוך רוצה האדם  שאין  מסופק דבר וכל  כך. מאופן ראוי יותר כך  שאופן  ההסכמה

ותגדל הדעות ויתרבו ממנו. יותר  חריף שהוא בו שמשער  זולתו עם  מתיעץ  הוא לבד דעתו

" שאר ענין והוא נכון. על ההסכמה ותפול "עצה ההסתכלות  שבמקרא, ועצה " ּדבר לכם "הב ּו ְֵֶָָָָָ

ז) כ, "(שופטים אחיּתֹופל, לד)"עצת  טו, "(שמו״ב הארּכי, חּושי  יד)"עצת יז, "(שם חכם, לעצה "וׁשמע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

טו) יב, "(משלי יוצא, [=פעל] הוא  ובפעלים  . איעצ ּבקֹולי , ׁשמע  יט)"ע ּתה יח, איעצ "(שמות "לכה ְְְְְִִִַַָָָָ

יד) כד, אחית ֹופל"(במדבר יעץ  וכזאת טו)"ּכזאת  יז, בסימן(שמו״ב עצה נתינת  אשכנז בלשון והנה . ְֲִֶַָָָֹֹ

בסימן(דאטיף) תמיד הוא עברי  ובלשון "720(אקוזאטיף), , איעצ ּבקֹולי יט)"ׁשמע  יח, "(שמות לכה , ְְְְִִַָָ

 יד)"איעצ כד, "(במדבר יעצני, אׁשר יהוה ז)"את טז, ע(תהלים נכון וכזה ."" של  ענין  תוכן "עצה פ  ְְֲִִֶֶָָָ

" לשון  בו שיצדק עד והוראה לימוד ו שאינו ""מסירה "נתינה, לשון  בו צודק אך  "העמדה ,

ע"תקון"ו  עצה לעשות  זולתו את  שמעמיד ועיקר ."; עצה בעיניו נראה פלוני  שדרך  דעתו גלוי  י

" בסימן בא ""אקוזאטיףלפיכך משל בדרך  כשיאמר העצה איעצך, על אעמידך  לומר רצה "

" ושם -התאר הנכון . ""יועץוהעיקר כמו עצמו, של  בדבר  נכונה עצה לעשות  שיודע אם ְֵויֹועץ,

חר ׁשים ג)"וחכם  ג, "(ישעיה יֹועץ, ה)"ּפלא ט, "(שם ּבׂשכל, י ֹועץ בנֹו יד)"ּוזכריהּו כו, או (דהי״א , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

" כמו אחרים  של בדבר  נכונה עצה לתת דודשיודע יֹועץ הגילֹוני יב)"אחי ּתֹופל טו, ,(שמו״ב ֲִִִִֵֶַָ

יֹועץ" ּברב  יד)"ּות ׁשּועה יא, .(משלי ְְֵָֹ

" "עץמגזרת שם ""נעצוץ" הּנעצ ּוצים, יט)"ּובכל ז, בר ֹוׁש"(ישעיה יעלה הּנעצ ּוץ "ּתחת ְְֲֲֲִֶַַַַַַַֹ

יג) נה, הנקרא(שם וקלושים קטנים עצים צומח יער והוא האלץ). בערבוביא(קניע יותר  וגדלים  .

להסקה. רק למלאכה ראויים בלתי וקוצים סירים  כעין 

" יקרא ביותר  ומצמצמו דבר על הכובש ולחיצתו. הדבר  כבישת  ענינו כמו "עק פעל . ,

העגלה " ּתעיק ּכאׁשר  ּתחּתיכם  מעיק אנכי  יג)"הּנה ב, מלאה (עמוס כשהיא הכבדה העגלה דהיינו ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

" בלכתה. תחתיה הקרקע את  שכובשת  רׁשעעמיר עקת  ד)"מּפני נה, מעיק (תהלים שהרשע מה ְִֵַָָָ

" התואר ושם הבריות. ""מועקה על במתנינ ּו, מּועקה יא)"ׂשמּת סו, של(שם חגורה מין  והוא ְְְֵַָָָָ

" שם  ענין וכן  ומצמצמו. הגוף  את  הכובש מתכות , של  או קשה ""מעקה עור מעקה , וע ׂשית  ְֲֲִֶֶַַָָ

ח)"לגּג כב, להגן(דברים רק ולתשמיש, לנוי עשויה שאינה ועליות  גגין של ׂשבכה מין והוא  ְְֶַָָ

" נקרא הנופל . יפול  "מעקה שלא מלשון מצומצםעקה " שיהיו בגג הנמצא את  וכובש שמעיק "

השבכה  על דוקא זה לפי  מעקה הנחת  ואין ליפול. לו נקל ויהיה ידים, ברחבת שם  מלהשתמש

תשמיש  המצמצם  הארץ  גבי על שפל במקום הנעשה הגדר על גם  כי גבוה, ומקום  גגים  של

" לשון  יפול במקום"מעקה המשמש אם  כי בארץ  התשמיש התפשטות לצמצם  דרך  שאין  אלא .

א מעקה ותרגום הכרח . בו והצמצום נפילה סכנת שיש ""גבוה המצמצםכ ."גדר

" נקרא בפניו  חציצה שאין  הראיה אל הגלוי  דבר גלוי . על המורה שנטילת"ערשם. .

" יקרא הדבר ""גלוימכסה שהפכו "כסוי, בשרש ומבואר  מכסה נתינת  שהוא ונטילת"גל" .

ישירה.720. בצורה הפעולה מקבל הוא ואקוזאטיף עקיף, באופן הפעולה מקבל  הוא  דאטיף 



שרשים - שלמה חשק  404

" יקרא דבר של קליפה,"חשףקליפתו התלמוד בלשון  שנקרא מה הקודש 721, בלשון יקרא 

""חשף" כמו ,והׁשלי חׂשפ ּה ז)"חׂשף א, "(יואל מחסּפס. יד)"ּדק טז, קליפה (שמות לו שהיה דהיינו ְְְְֲִִַָָָָֹֻ

" והפעל קליפתו. שהוסר כדבר שיהיה או והאורז, הדוחן קליפת יערֹותכעין  כט,"וּיחׂשף  (תהלים ְֱֶַָֹ

הּלבן"ט) לז)"מחׂשף  ל, המקלות .(בראשית שעל הלבנה מקליפה לבנות  פצלות  שפיצל כלומר  ְַַָָֹ

" של לשונות  לשאר מזה "גלויוהושאל כמו ׁשת" ד)"וחׂשּופי  כ, "(ישעיה מ ּגבא, מים (שם"ולחׂשף  ְְֲִִֵֶֶַַַַֹ

יד) מצדל, המגולה הדבר אולם קליפה. כעין שהוא המים שעל העליון השטח  נטילת דהיינו

" נקרא המכסהו דבר עליו ואין  העין מן נסתר שאינו ""ערעצמו ממנו המקרה ושם ,"עריה .

" קׁשּתכגון תעֹור  ט)"עריה ג, "(חבקוק עריה. ותהיה הקשת התגלות ועריה דהיינו ערם "ואּת ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ

ז) טז, ו (יחזקאל לבוש. מבלי  עירם הגוף .עריה "דהיינו בפני  לחצוץ דבר שאר כל  מחוסר היינו "

" הערה יט)"את-ׁשארֹו כ, "(ויקרא גלה. ערה דהיינו ארזה יד)"ּכי ב, כטעם(צפניה ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ

יערֹות" ט)"ויחׂשף  כט, "(תהלים חׂשפ ּה, ז)"ח ׂשף א, "(יואל וכן יערה , יז)"ּפתהן ג, ע ֹורר ּו"(ישעיה ְְְְֱֲֵֶֶַָָָָָָֹֹ

יג)"ארמנ ֹותיה  כג, וערה "(שם יא)"ּפׁשטה לב, מ ּמרֹום"(שם ר ּוח עלינּו טו)"יערה שם, אׁשר"(שם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

נפ ׁשֹו לּמות  יב)"הערה נג, "(שם וכן על-יאֹור. ז)"ער ֹות יט, יקראו (שם התגלותם  בתחילת  הצמחים ְְֱֶֶַַַָָָ

"ערֹות" הענין  שמזה אותם . המכסה עפר  עליהם עוד שאין גלוי, לשון  רענן" ּכאזרח "ּומתערה ְְְֲִֶֶַָָָָ

לה) לז, "(תהלים שענין  או רענן. כאזרח מיד צמיחתו בתחילת  מתגלה מלשוןּומתערה דהיינו " ְִֶָ

ג התנערות  פעל כי אחד. והטעם  כרענן . ומתפשט והולך  שמתנער וגלוי ,"התנערות , ער מענין  כ

מבלי ומגולה ער נעשה המנוער הדבר וכן שבתוכו. ממה ומגולה ער נעשה המתנער שהדבר 

" כמו הכלי . עליו אל -הּׁשקתשיכסה ּכּדּה כ)"וּתער כד, הכד"שע(בראשית נעשה המים  שפיכת י  ְֶֶַַַַָֹ

" וכן ותתעריעריה. כא)"ּתׁשּכרי  ד, "(איכה שם הענין  "מערה שמזה במערה " ""וישב  מערת, ְְְְִִִִָ

""המכפלה  והפעל  הקרקע . מן שמנוערת  שם על ּבּה, היסֹוד עד ערּו ז)"ער ּו קלז, .(תהלים ְַַָָָ

וליֹות" לו)"ּכמער-איׁש ז, .(מל״א ְְִַַֹ

 נו ב [אות ] לפעמים  התנערות ""לשון  כמו את -מצריםן  יהוה כז)"וינער  יד, (שמות ְְִִֵֶַַַ

קּומי" מעפר ב)"התנערי נב, נו (ישעיה בלי ולפעמים ."" ּכד ּהן כ)"וּתער כד, "(בראשית ּתער, אל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָ

ח)"נפׁשי קמא, "(תהלים יקרא  הפשתן  מן  שמנערין והפסולת ""נעורת. ּפתיל-הּנערת, יּנתק "ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

ט) טז, לנערת"(שופטים החסן  לא)"והיה א, "(ישעיה שם גלוי  ומלשון  הגלוי"ערוה . על  המורה , ְְִֶֶָָָֹֹ

" כמו ערוה, יקרא מגונה שהתגלותו דבר הארץלגנאי , את -ערות  ט)"לרא ֹות מב, לכסֹות"(בראשית ְְְִֶֶֶַַָָ

ערוה  מב)"ּבׂשר כח, "(שמות ,אּמ וערות אבי ז)"ערות  יח, "(ויקרא ּדבר, טו)"ערות כג, ּכי"(דברים ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּדבר ערות ב ּה א)"מצא כד, המחוסר(שם ויקרא הצניעות. היפך וגלוי בפריצות התנהגות  דהיינו ְֶַָָָָָ

" משפחתיי יחוס שאר או ""עריריבנים  ערירי, הֹול ב)"ואנכי  טו, ובלי(בראשית בנים בלי  דהיינו ְֲִִִֵָֹ

" מלשון שם-התאר והוא משפחותיי. סעד כלבוש ערשום לאדם המשפחה ובני  שהבנים וגלוי . "

" שם  הענין  מזה מחסה. בלי ערום כגוף האדם עומד  ובלעדם  לגוף ""ערערומכסה ּכערער, ְְְַָָָוהיה

ו)"ּבערבה  יז, ּבּמדּבר"(ירמיה ו)"ּכערֹוער מח, עומד(שם והוא  ענפיו ויבשו עליו שנשרו עץ דהיינו ְֲֲִֵַַָָָָָָ

לקלף.721. במובן דגושה, בלתי פ'
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" וכן הערערמגולה. ּתפ ּלת  אל יח)"ּפנה קב, שמשולח(תהלים ערער לעץ הדומה לתפילת כלומר ְְִֶַַָָָָ

" והפעל מכל. ּתתערערונעזב  נח)"ערער נא, התנערות ,(ירמיה מלשון  וערער ערירי  שענין ואפשר . ְְְִֵַַָ

טבעי . שפע בבחינת או משפחה בבחינת אם  מכל, וריק נעור שהוא

" שם  גלוי ""עֹורמלשון  עֹור, כא)"ּכתנֹות  ג, "(בראשית העּזים, גדיי  טז)"ע ֹורֹות  כז, ,(שם ְְִִֵָָָ

ּתח ׁשים" ה)"וע ֹורֹות כה, "(שמות לעֹור ֹו, ׂשמלת ֹו כו)"הוא  כב, שהוא(שמות גלוי  מלשון  עור נקרא ְְְְִִִָָ

" ומגזרת ממנו. מכוסים  האברים  שאר  וכל גלוי עומד "עורלבד  עור ֹון, לשון ע ּור שם פּקח" א ֹו ִִִֵֵַָ

עּור יא)"א ֹו ד, יעּור"(שמות הּׁשחד ח)"ּכי  כג, "(שמות לשון ע ּורֹון  ענין עלעֹור. עֹור  עלית  והיינו " ְִִִֵֵַַַַָֹ

הראיה. ומעכב העין  על ומתפשטת  ונקרשת לחה, מאיזה המתהוה קרום והוא שזה 722העין

לפיכך שבו. הלחות התיבשות  או העין  נקור מצד הבא עּור ֹון משאר מצוי יותר הע ּורֹון  ִִָָמין 

" ראיה העדר כל "ע ּורֹוןנקרא  שאמר ומה ורגיל . מצוי היותר עור קרימת  מלשון  עיני" ואת ְְִֵֵֵֶֶָ

עּור ז)"צדקּיהּו לט, "(ירמיה שמשון אצל  שכתוב כמו עיניו את  נקר אמר  עיניו כשלא את  "וינ ּקרּו ְְְִִִֵֵֶַַָָ

כא) טז, ּתנּקר?"(שופטים ההם האנ ׁשים  יד)"העיני  טז, צדקיהו (במדבר עיני  את  נקר שלא נראה ְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ג זהו עליהם . פרוס ע ֹור כאילו שהוא העינים , את המסמא סם באיזה עיניו את  משח כ"רק

" יעורענין  השחד ח)"כי כג, שנתבטלו (שמות עד לגמרי השכל עיני  את שמפסיד לומר רצה אינו ,

עור , הוא שחד שמקבל  ההוא בזמן לומר רצה אך  שחד, כשאין אחר בפעם אפילו מלראות

ואין שחד  כשאין אחרת בפעם אבל האמת . מראות המכסה עיניו על קרום כמו עולה שהשחד

" שם  גלוי  מלשון וכן  היטב . שוב  רואה הוא המכסה קרום  ""עירכאן  עיר, לנ ּו (בראשית"נבנה ְִִֶָ

ד) "יא, חֹומה , כט)"עיר כה, מבצר"(ויקרא לה)"וערי יט, רחובות(יהושע בעיר שיש שם  על , ְְִִֵָָָ

" עיר והיפך אדם . לכל גלויים  העומדים  ""כפרושווקים  ּבּכפרים, יב)"נלינה ז, כסוי(שה״ש מלשון  ְִִַָָָ

" אֹותה כטעם יד)"וכפרּת ו, שלפיכך(בראשית חצר. כעין  מגולים  שטחים  בו שאין  הוא שהכפר , ְְַָָָ

ג ""יקרא ""חצרכ החצרים, לא)"ּובּתי כה, "(ויקרא ּובטיר ֹותם, טז)"ּבחצריהם  כה, .(בראשית ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

" ""יערשם  ביער, רעהּו את ה)"יבא יט, "(דברים יער, י)"חיתֹו נ, "(תהלים בעצי, ּכּתּפּוח ְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ג)"היער ב, "(שה״ש עצים, צ ֹומח ו)"יער ב, "(קהלת יקרא סרק אילני קבוץ  של שטח כל  ,"יער. ִֵֵַַַַַָ

מחיצה. מוקף בלתי מגולה עומד הוא פירות  טעונין אינן שהאילנות שלפי  גלוי  והפכו 723מלשון

ההפסד"גן" מן  להגין גדר ומוקף וירקות  פירות  אילני שבו שטח  שהוא וכסוי הגנה מלשון  ,

" שרש ׁשמּפ"גןכמבואר  ביערים, מצוי הדבורים דבש שרוב ולפי  האילנות. ילקטו 724רחי שביער ְִִֵֶ

עושים הם כוורת  לדבורים עושין שאין  במקומות  גם  כנודע , והשעוה הדבש את הדבורים 

ג יקרא היער, בעצי  כוורת ""לעצמן הדבש ""יערכ כמו מקומו שם על  הּדב ׁש, (שמו״א"ּביערת  ְְְַַַָ

כז) ּדבׁשי"יד, עם  יערי א)"אכלּתי  ה, ו (שה״ש הדבורים, מן  הבא  שהוא היער דבש "דבשי"פירוש, ְְְִִִִִַַָ

התמרים . מן הבא  הוא

לקטרקט .722. דומה זה

פירות .723. שם אין כי מגנבים, חוששים  אינם  לשמירה. מחיצה שם מקימים אינם השטח בעלי

מגדלים724. שלא במקומות גם מצויים  אלו אבל  אילנות, בקרבת שאינם מפרחים גם צוף לוקטים הדבורים
לאכילה. פירות 
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" ""תערשם ּבׂשרם, ּכל על תער ז)"והעביר ּו ח, מלּטׁש"(במדבר ד)"ּכתער נב, (תהלים ְְְְֱִֶַַַַַָָָָֻ

" היפך  הׂשער מן  מגולה הבשר עור את שעושה גלוי  רא ׁשיהםמלשון את  יכסמ ּו "ּכסֹום  ְְִֵֵֶֶַָָָ

כ) מד, "(יחזקאל שרש כמבואר כסוי  מלשון  ג"כס, ויקרא ."" החרב נדן ""תערכ  ְְִַָוּיׁשלפ ּה,

נא)"מּתער ּה יז, "(שמו״א מּתער ּה, חר ּבי  ט)"ּתצא כא, כמו (יחזקאל גלוי  מלשון  זה תער ואין . ְְְִִִֵֵַַַָָ

נעור נעשית והיא ממנה מתנער שהחרב  שם  שעל התנערות . מלשון אם כי הגלוח, תער

" בעצמה היא תקרא  החרב , מן ""תערוריק וכטעם חר ּבי. ט)"אריק טו, אריק (שמות דהיינו , ְִִַָ

" החרב. מן  ׁשמהנדן  ּתּורק ג)"ׁשמן  א, יקרא(שה״ש האשכנזי וכן  המתרוקן . הכלי שם על ְֶֶֶַ

החרב  "(שיידע)נדן  מן ממנו. נפרש שהחרב פרישה ה[אות]ערלשון בתוספת נגזר גלוי  לשון  "

""מ שם-התאר ""ערוםם  מגולה. בשרו כן  ידי  שעל לבוש מחוסר להוראת  ׁשניהם, ְְִֵֶַוּיהי ּו

כה)"ערּוּמים ב, אנכי"(בראשית י)"ּכי -עירם ג, "(שם ובנקבה, לזכר  ּפן-אפ ׁשיטּנה שם-התאר  ְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹ

ה)"ערּמה  ב, "(הושע ולפעמים  "עירם. כמו המקרה שם ועריה " ערם  ז)"וא ּת טז, (יחזקאל ְְְְֲֵֶַָָֹֻ

ועריה " עירם כב)"ּבהי ֹות שם, מצּואה (שם עירם , בעלת  ומבואר725דהיינו הערימות . במעמד  ְְְְִֵֵֶָָֹ

ש  ו עירם"לעיל מלבוש, חסרון על שב  "עריה "" ומלשון  הגוף. צרכי  שאר חסרון על "עירום"

" שם  מלבוש ""ערמה וחסרון הערמה , ּבקצה לׁשּכב ז)"וּיבא  ג, "(רות חּטים, ערמת  ּבטנ" ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ג) ז, "(שה״ש יקרא  שנדושה תבואה של כרי הקשיןערמה . מן  נתערטלה שהתבואה שם  על  " ֲֵַָ

" ממנה שעושין הצבור ויקרא  ערומה. ונעשית מלבושיה, מקובץערמה שהם שהוא  שם  על  " ֲֵָ

" ובהשאלה בשבלים . עודנה מתבואה מקובץ  שהוא הגדיש היפך  ערומה, ְַּוברּוחמתבואה

מים נערמּו ח)"אּפי טו, מלשון(שמות שהוא או תבואה. של ערמות כעין גלים גלים  שנעשו ְִֶֶֶַַ

ועעירום" התחתונים , המים את  מכסים  המים  שבשטח  העליונים שהמים  כפשוטו, נשיבת"" י 

" אילן  מין ונקרא  ערומים. התחתונים ונעשו העליונים  יתנפחו ""ערמוןהרוח  ול ּוז , ְַלח 

לז)"וערמֹון ל, ערום(בראשית עומד  והוא בראשו, למעלה רק למטה ענפים  לו שאין שם על ְְַ

לבוש. בלי כערום הענפים , מן ומשולל

" פעל  גלוי  "ערמלשון כמו ותנועה, יקיצה התעוררות לשון קּנֹו" יעיר  (דברים"ּכנׁשר ְִִֶֶָ

יא) "לב, ,גבּורת את ג)"עֹוררה פ, "(תהלים תיׁשן, למה כד)"עּורה מד, "(שם את -חנית ֹו, ע ֹורר "והּוא  ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

יח) כג, מדנים"(שמו״ב ּתערר יב)"ׂשנאה י, "(משלי ּתערר ּו. ּומה ּתעיר ּו ד)"מה ח, שלא(שה״ש דהיינו ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹ

היפך ומעשה בתנועה מתגלה הדבר  שיהיה כל  להתגלות . יעוררוה לא גם משנתה, יקיצוה

" יקרא עצמו בתוך ונחבא טמון  ""ערמשיהיה שם הענין  שמזה ונעורים"נער. נערות לשון ,

ויקי תנועה בהתעוררות, עדיין האדם שבו הבחרות זמן חולשתוהוא שבו הזקנה היפך  צה,

" הבחרות  בזמן  נקרא לפיכך  ויעף. נרדם כמו והאדם הגוף כעניןנערכחות  התעוררות , לשון  "

אריֹות" ּכגֹורי  לח)"נערּו נא, "(ירמיה אמר נער. כד)"והּנער א, בעל(שמו״א היה שהנער  דהיינו ְְֲֲֵַַַַָָָ

" תקרא בחרותה בזמן והנקבה יתירה. כמבואר"נערה תעורה עליה מלשון  ועלמה עלם וכענין ,ִַָ

" ""עלשרש וכן  ואדמני. נער היה מב)"ּכי  יז, שהוא(שמו״א יתירה התעוררות בעל  שהיה דהיינו ְְִִַַַָָֹ

" שם  וכן הנער. של  מתנועותיו מורגש ""עירדבר כמו הרך, וחמור סוס על המורה ועירם, ְִִַַָ

מצויה.725.
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טז)"עׂשרה  לב, עירה "(בראשית לּגפן יא)"אסרי מט, והעירים"(שם כד)"והאלפים ל, ועל"(ישעיה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

אתנֹות ּבן  ט)"עיר ט, שבו."ג(זכריה יתירה ויקיצה התעוררות מענין כ  ֲִֶַֹ

" "ערשם  אויב , לשון  "ער טז)"ויהי כח, ערי"(שמו״א ל ּׁשוא כ)"נׂשּוא  קלט, מלשון(תהלים ְְִֶֶַַָָָָ

כשיראהו  תמיד נגדו יתעורר לזולתו שונא שהוא  שמי  מתקוממים . כענין  והתקוממות  תעורה

" שרש עיין ""אבויזכרהו, שענין או מסתירער. שבלתי  מגולה שונא  דהיינו כפשוטו גלוי לשון "

שנאתו, לחבירו [ש]מגלה עד שנאתו וכשתגדל בלב. שנאתו שמכסה שונא שיש שנאתו. עוד 

" ""עריקרא ומגזרת ותעורתער. חריפות  מענין  שהוא ערמה, לשון  ערם שם והתעוררות  " ְֵָָ

אע אדם שיש כדרכו "השכל. שלא אבל כדרכו, רק בו לשמש יודע  איננו רב, שכל בעל שהוא פ 

התחבולה צד על התחבולה)דהיינו צד על רק מושג שאינו הדבר חומר לפעמים שמחייב מה לזה 726(כפי

משלחת לו אפשר727אין  אופן באיזה סביבותיו משגיח  ובלתי וישן נם כאילו הוא שכלו כי 

" יקרא שונים  אופנים על  בשכלו לשמש וידיעה משלחת  לו שיש מי  אכן  המבוקש. "ערּוםלהשיג ָ

צדדי כל  על להתפשט והתעוררות היקיצה בתכונת ששכלו שכלו, ויקיצת תעורה מלשון

" כמו ערּוםהאפשר היה א)"והּנח ׁש ג, מות(בראשית עונש שעונשו דבר לעשות  האשה שלפתות ְֶַַָָָָָָ

חכם לגנאי , ופנים  לשבח  פנים שכליות  פעולות  שאר בכל שיש וכמו יתירה. תחבולה צריך  היה

כמו  לגנאי, ושמוש לשבח  שמוש בערמה יש כך  זימה. ובעל  מזימה, בעל להרע , וחכם  ְָָלהטיב,

בערמה " יד)"להרגֹו כא, ערּומים"(שמות מחׁשב ֹות יב)"מפר ה, סֹוד"(איוב יערימּו תהילים"על-עּמ) ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

ד) "פג, לשבח והשמוש לגנאי . ּבערמה שהוא גם -הּמה ד)"וּיע ׂשּו ט, ערמה "(יהושע לפתאים "לתת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

ד) א, דעת"(משלי יכּתר ּו יח)"וער ּומים  יד, ונסּתר"(שם רעה ראה ג)"ערּום  כב, ג(משלי ונמצא כ". ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ

מ בלי  ערמה ""ענין יעקבם , מאהלי וענה יב)"ער ב, ער .(מלאכי ׁשׂשכלֹו ושנון חרוץ  דהיינו ְְֲֳִֵֵֵֶֶַָֹֹ

" מעצםוכטעם ב [אות ] שנמצא עינים עצימת  לשון  """ עיניו ם, טו)"ועצם לג, בלי(ישעיה [ו]גם ְֵֵָֹ

""מ עיניו ם ל)"עצה טז, "(משלי שם כך  אחד; ו ערםוענינם ."ער"" ֵֶָֹ

" יקרא אחד  גוף העושים  מחולפים דברים  תערובת ""עש שם . והפעל, ובא ּו. ָֹעּוׁשּו

מּסביב יא)"כל-הּגֹוים  ד, "(יואל כענין העם. המון כל  יחדו וזקנים נערים הכל, יבואו ּכידהיינו ִִִִַָָ

ּבס ה)"אעב ֹור מב, "(תהלים תולעת מין ויקרא ""עש . ע ׁש, אכל ֹו כח)"ּכבגד יג, כע ׁש"(איוב ּבנה ְֱֲֶֶֶַָָָָָָָ

יח)"ּבית ֹו כז, לאפרים"(שם כע ׁש יב)"ואני ה, מן(הושע ועושה דבר כל המכלה תולעת  מין והוא ְְֲִִֵֶַָָָ

בשר . או ירקות או פירות  אחד, מין  רק מזונתם אין תולעים מיני שהרבה אחד . רקב מין  הכל

נקרא והוא בזה, וכיוצא צמר  וכלי  עור וכלי  עץ  כלי ובשר פירות דבר , כל שמזונתו תולע ויש

""עש " יקרא ההוא והרקב רקבון. של אחד גוף הרבה ממינים  שעושה שם  על שזהו "עשש , ,

" עיניענין  מּכעס ח)"ע ׁשׁשה ו, ע ׁשׁשּו"(תהילים יא)"ועצמי לא, "(שם שם  הענין  שמזה ויתכן ,"עיש . ְֲִִֵֵַַַַָָָָ

תנחם" על-ּבניה לב)"ועיׁש לח, וקרוב(איוב כעש. הכל  מכלה הוא שעולה שבשעה כוכב  מין  והוא  ְְִֵֶַַַָָ

לעולם . כליון מביא שעולה בשעה האצטגנינים  דעת  כפי שהוא  דשביט , כוכבא שהוא לומר

המחבר.726. הרב של היא  שבסוגריים זו הערה
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" בשם  הכוכב הנדמה "עיש ויכונה כפי שהוא  הכוכב , של בניו בשם יכנה שלו הזנב או והשבט  ,

באגדה הכתוב  זה על אמרו לזה שקרוב בעיש. המתדבקים הרבה קטנים  כוכבים (ברכותקבוץ

א) לעולם .נט, מבול  והביא  מכימה כוכבים ב' שנטל 

" נו עש [אות ] בתוספת  האמנתי"" "728ו "ן-תאר  ""עשןשם ע ׁשן. ּתנּור טו,"והנה (בראשית ְִֵַָָ

"יז) הּכבׁשן, יח)"ּכע ׁשן יט, ג(שמות שהעשן שהגשם". רבים  ממינים  המעורב חומר  הנדלק 729כ ְְֲִַַָ

" שנקרא או עשן . של אחד  גוף מכולם שמתבערים  מהם, מןעשןמורכב  שתולדתו שם על "

עעש " קטנים לחלקים  הבוער  הגשם התחלקות שהוא """ וכטעם  האש ע ׁשׁשּוי (תהלים"ועצמי ֲֵַַָָ

יא) "לא, ומן תיעש . ה[אות] בתוספת  """ שם כמו "עשתו רבות , ממתכיות מורכב  גולם  והוא ,

ע ׁשֹות" יט)"ּברזל כז, ושאר(יחזקאל בעפר מעורב  האדמה מן  בא שהוא כמו חי ברזל דהיינו ְֶַָ

" בשם וגס  עב גשם כל יכנה הענין  מזה נראה "עשתדברים. הוא דקותו מחמת הדק שהגשם ,

מורכב כאילו נראה הוא  וגסותו עביו מחמת  הגס העב  הגשם זה כנגד הרכבה, בלי פשוט כעצם 

" גס דבר כל יכונה לפיכך שונים. רבים ""עשתמחלקים כמו ׁשן, ע ׁשת יד)"מעיו ה, כלומר(שה״ש ֵֵֶֶָ

" ובפעלים שן, של עבה ע ׁשת ּוכחתיכה כח)"ׁשמנּו ה, כעשת .(ירמיה וגס עב בשר בעלי דהיינו ְְָָ

" ""עשתותושם -התאר ׁשאנן, לע ׁשּתּות  ּבּוז, ה)"לּפיד יב, "(איוב לומר לאנשיםרצה בוז לפיד אני  ְְֲִַַַָ

ושקט שאנן רוב  מצד עשתו ""ששמנו מענין מתחלפים ,עשת. ממינים  מורכב  חמר  על המורה "

" עשרשם ""עשתי כמו יריע ֹות, ע ׂשרה ז)"ע ׁשּתי  כו, "(שמות יֹום, ע ׂשר עׁשּתי עב)"ּבי ֹום ז, (במדבר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ועשריות . אחדים מספרים, מיני  משני  המורכב  הראשון המספר שהוא עשר , האחד מספר והוא

שהעשרה  לזה; זה דומין ואינן  האחדים , כל ראשית  ואחד העשריות , כל ראשית  עשרה גם

" מהם המקובץ  נקרא לפיכך  פשוט . מספר והאחד מורכב, עשרמספר רמז עשתי  עשתי שמלת "

וכן שונים . מדברים המורכב  כעשת כולו המספר נעשה ידו שעל עשר , על  הנוסף האחד  על 

" המחשביי  החומר ""עשתיקרא עשתונתיו , אבד ּו ההּוא ד)"ּבּיֹום קמו, הנפש (תהלים כחות כלומר ְַַָ

כח תאמר כאילו רבים. ממינים המורכב  הזה כעשת  מתחלפות  מכחות  מורכב מהם  אחד שכל

המתחלפות הכחות אלה כל ושוב  וכו'. והתשוקה החמדה התאוה, החפץ, בכחות  מעורב הרצון

מדברים המעורב  כעשת מתחלפות כחות  נושא שהוא הנפש, שהוא פשוט אחד כח  על  נשואים

שתהיה  מבלי  והנחה פעולה שאין הכחות מאלה מורכבת  אדם  של והנחה פעולה כל וכן  שונים .

" השכל פעולת  נקרא לפיכך וכו'. והדמיון הרצון מכח וקצת החכמה, מכח קצת "עשתןמורכבת

האמנתי"בנו  תאר ה 730ו."ן ""וב[אות] הנקבה השכל ,עשתנה א מכח נפעלת  שהפעולה לפי "

" ע ׁשּתֹונ ֹותיו "עשתונותוברבוי  אבד ּו ד)", קמו, ביום(תהלים אובדות  השכל  פעולות  לומר ורצה ְְֶָָ

" הענין , מזה ובפעלים  קיים. נשאר השכל  שכח  עצמו, השכל לא  האלהיםההוא . יתע ּׁשת ְֱִִֵַַָֹא ּולי

ו)"לנ ּו א, רו (יונה התפעלות אלינו.דהיינו טובה חו ָ

במהדורתנו728. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

ההוא .729. החומר
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סי ""ב[אות] שרש מבואר עשיה לשון 731."עסן

" כמו זמן הנקרא  ההוא  הדבר על מורה ערבשם. יא)"לעת  ח, "(בראשית ההיא, "ּבעת  ְִֵֵֶֶַָ

ב) ה, "(יהושע מלת ושרש בזמן . לזמן דהיינו עיעת, ה[אות ] העי"" שהוראת בלבד, התנועה "ן על ן 

" בשרש תי"עה כמבואר ה[אות ] ובתוספת  ."" שם  נעשה התנועה עתו שהוא הזמן להוראת "

ע אם  כי  ניכר בלתי  ענין  שהוא  זה, אחר בזה הרגעים  סדור השתלשלות  דהיינו י"הזמניית,

" שם וישמש זה. סור אחר זה בוא הפעליים, דברים ותנועת  הזמןעתהשתלשלות  על  לפעמים "

" כמו הזמניי השטח דהיינו ההיאעצמו ב)"ּבעת ה, "(יהושע ערב, יא)"לעת ח, "(בראשית יחם, ּבעת  ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

י)"הצאן לא, "(בראשית לדּתּה, כז)"ּבעת לח, "(שם מחר, יח)"ּכעת ט, "(שמות נּדת ּה, עת (ויקרא"ּבלא  ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

כה) "טו, כמו דבר , של  הכושר שעת  על ולפעמים הּמקנה . האסף עת ז)"לא כט, היינו (בראשית ְִֵֵֵֶַָֹ

" המקנה, לאסוף הכושר שעת  לטעתאינו עת וכו' ללדת  עת  וכו' חפץ לכל א-ב)"ועת  ג, .(קהלת ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ומשובח"ג ראוי שהוא יהיה, לשלא הכושר  ושעת  לשיהיה הכושר  שעת  ודבר דבר  לכל שיש כ

" מלת  וכל אחר. בזמן כשהוא ומגונה פלוני בזמן שעתעתכשהוא  מלשון  הוא הכנוי  עם "

" כמו ּבע ּתםהכושר, ג ׁשמיכם ד)"ונתּתי כו, "(ויקרא הראוי. בעת  דהיינו ,ע ּתי אמּונת "והיה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָ

ו) לג, "(ישעיה אחיׁשנה , כב)"ּבע ּתּה ס, "(ישעיה בע ּתֹו, יפה עׂשה הּכל יא)"את  ג, "(קהלת ּבע ּתֹו, ודבר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

טֹוב כג)"מה טו, "(משלי ע ּתתי, טז)"ּביד לא, לפעולות(תהלים הזמנים וסדור הגבלת  דהיינו ְְִַָָֹ

כך . ומתי  כך לי  יארע  מתי  בם  המתהוות 

" בפעלים, הכושר  ּדברשעת את -יעף  לע ּות ד)"לדעת  נ, ולתקן(ישעיה לסדר דהיינו ֵֶַַָָָָָ

" ושם-התאר  הראוי, ובעתו בזמנו דבר יעף הּמדּברה כל ע ּתי  איׁש ּביד כא)"וׁשּלח טז, (ויקרא ְְְִִִִִַַַָָ

" פעל  הענין  שמזה ויתכן במדבר . השעיר להוליך הזאת לעת  מקודם  המזומן  כמו "עותדהיינו ,

המלּכה " וׁשּתי טז)"עותה א, "(אסתר לתקן, יּוכל  לא טו)"מעּות  א, "(קהלת יע ּות, רׁשעים "ודרך  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ט) קמו, וא(תהלים שה[אות ] שנמצא  כענין  הכושר . שעת  קלקול דהיינו המלה ", באמצע  הנעה ו

" מן  כמו הגנאי. להוראת  גנאי  על מורה שאינה המלה הרוב  על הכחאֹוןמהפכת  על המורה "

" כמו גנות  בו אֹונישאין  וראׁשית ג)"כחי  מט, "(בראשית יאמר בואאון, גנאי"" של ללשון  נעה ו ְִִִֵֶָֹ

" כמו כראוי שלא בכחו השתמש ּביעקבדהיינו און הּביט כא)"לא  כג, לשון(במדבר על מן . ְֲִִֵַָֹֹ

"מעלל" שם  מגונה, שאינה ופעולה בואעול" """ כמו לגנאי, נעה עולו ואין  אמ ּונה (דברים"אל ְֱֵֵֶֶָָָ

ד) "לב, מן כך "עות. כמו הזמן , סדר  תקון  על המורה לע ּות" ד)"לדעת  נ, "(ישעיה שם עלעות, " ֶַַָָָ

" מלת  ועם  ועיוות. קלקול הוא ועונתו בעתו שלא דבר עשית  כל  הזמן . סדר  ו "כלקלקול  "בכל", ַ

" שם תמיד "עתיהיה כמו עצמו. מצד המובן במאמר  נסתר דבר  עמו מושך מוכרת, ְְָוׁשפט ּו"

עת ּבכל העם כב)"את  יח, "(שמות משפט. לפניהם שיזדמן עת בכל אלכלומר עת  בכל  יבא  ואל ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ

ב)"הּקד ׁש טז, ז (ויקרא בכל "דהיינו שירצה. עתמן בכל צדקה ג)"ע ׂשה קו, שיזדמן(תהלים פעם  כל  ְְֵֵֶַָָָֹֹ

" וכן  לצדקה. עתהצריך ּבכל  בֹו ט)"ּבטחּו סב, "(תהלים עת, ּבכל  יהוה את  ב)"אברכה לד, ,(תהלים ְְְֲִֵֵֶָָָָ

דבר , לי שיארע פעם בכל לומר רצה אבל אפשר . אי שזה הפסק, בלי שמברך  לומר רוצה אינו

ה'. את  מברך  אני רע, ואם טוב אם 

"עף".731. שורש לפני  ערך  שמאלית, בׂשין  "עש" פסקא  הרב רבינו  כוונת
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" ""עתה מלת  כמו הנוכחי הזמן על לפעמים המורה אּתה , אלהים ירא ּכי ידע ּתי  "ע ּתה ְְֱִִִֵַַַָָָֹ

יב) כב, "(בראשית אלי, איׁשי  יּלוה הּפעם לד)"ע ּתה כט, "(בראשית ע ּתה , עד ד)"ואחר  לב, ,(בראשית ִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ע ּתה " ועד  לד)"מנע ּורינּו מו, "(בראשית ע ּתה , ועד  הוסדּה הּיֹום יח)"מן  ט, "(שמות ולא, אראנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

יז)"ע ּתה  כד, מלשון(במדבר ויהיה המוקדמת וההצעה התנאי  לתשובת משמש הוא ולפעמים  . ַָ

" כמו הכושר, יד ֹושעת יׁשלח ּפן  כב)"ועּתה ג, ממנו (בראשית כאחד היה שהאדם אחר  כלומר ְְִֶַַָָ

" ידו. ישלח פן לדאוג הכושר  שעת  ולךהגיעה קח אּׁשּת הנה יט)"וע ּתה יב, "(בראשית וע ּתה , ְְְְִִֵֵַַַָָָ

לי כג)"הּׁשבעה כא, "(שם ,כלי נא ׂשא ג)"וע ּתה כז, השתלשל(בראשית מלשון  כולם הרבה, ועוד , ְְִִֵֶַָָָָָ

וכך . כך  לעשות  הכושר שעת  קודמת מהצעה

" וזמןבין  מועד, כל"עת, השמות אלה על שדברנו מה פי על מעצמו מבואר ,

במקומו. "732אחד שם  הכמותזמןיורה במאמר ונופל בזמן , ההמשך  שיעור  או כמות על  "

" בשרש ומבואר הדבר ימשך כמה ""זםדהיינו שם  בשעתמועד. דבר-מה מציאות  על  מורה "

" מלשון  שני, דבר בשרש "ועדמציאות  ומבואר הדבר  הוה מתי  דהיינו המתי במאמר  ונופל  , ַַ

""עד" ושם  געת. נופל זה. אחר בזה הזמניי  הסדר שהוא הזמניי השתלשלות מורה במאמר"" כ 

" בשרש ועיין כאן . כמבואר ""אתהמתי  שממלת ביארנו שם  נגזראת, הפעול , גוף סימן שהוא "

" "אתה מלת  מן  נגזר כך  הנוכחי . הגוף להוראת "עת" מלת  הזמן , גוף שהוא  להוראתעתה " "

הנוכחי . הזמן

RQ

פ "א אות

" יקרא החד שהקצה דבר , של השטחיי הקצה על  הונח  בו "קצה שם . שיש והקצה , ְֵ

" יקרא  הצד ומן  מאחור, מפנים  מטה, לצד או מעלה לצד  יהיה ומדה מרחק ובתוספת"פאאיזה ,

ה  ""ה[אות ] כמו פאה, המלה לתקון  צפוןא כ)"לפאת כו, "(שמות ים, יב)"לפאת  כז, "(שמות על, ְְִִַַַָָֹ

הּפאֹות כו)"אר ּבע  כה, מֹואב"(שמות ּפאתי יז)"ּומחץ  כד, פאות ,(במדבר נקראו ׁשּבעם  החשובים . ְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

" "פינותאו ּכל-העם" ּפּנֹות ב)"וּיתי ּצב ּו כ, "(שופטים ו-ז)"קציניםאו ג, ישעיה "(עיין ."קצה מלשון ְְִִַַָָָ

" וכן  באמצע . והחלשים  הפאות על הגבורים מעמידים  המלחמה בעורכי ּפאתגם תכ ּלה ְְֶַַֹלא 

לקצר ט)"ׂשד יט, "(ויקרא וכן  מחודד. מקצוע  לא מרחב, איזה בו שיש השדה קצה לאוהוא  ְְִָֹֹ

ראׁשכם ּפאת כז)"ת ּקפּו שם, "(שם למצח. אוזן בין  שהוא מטה שכלפי  הראש קדקד ולאדהיינו ְְְִֶַַֹֹ

זקנ ּפאת  את  "(שם)"ת ׁשחית  וכטעם סוף . לפאה מלשון כב)"וּתחלקם  ט, ּכל-קצּוצי"(נחמיה ועל  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

כה)"פאה  ט, (ירמיה ֵָ

בקצרה.732. כאן ומבאר חוזר אחר, במקום באריכות  הסביר שהרב  ואע"פ
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 ונתרפה נחלשה רק לגמרי  הפסיקה כשלא במקצת, הפעולה החלׁש על הונח  ֵֵָפעל.

" יקרא ""פגבענינה כמו להם, לא-האמין  ּכי לּבֹו כו)"וּיפג מה, זר(בראשית הדבר שהיה שלפי  ֱִִִֶֶַָָָֹ

להאמין לו ראוי שהיה האמונה פעולת  בלבו נחלשה מצרים , ארץ  על השליט יוסף שיהיה מאד

לשון בא לפיכך מאמינו, היה לא  גם הדבר , מכחיש היה ולא משקרים . בלתי שבודאי  בניו ַדברי

""פג" וכן ּתֹורה . ּתפּוג  ד)"על-ּכן א, ויאמר(חבקוק ויחלש. הספק בגדר יכנס התורה בירור  דהיינו ֵַָָ

" המתמדת מתנועה העיכוב  תפּוגעל ולא נּגרה ג)"לילה עז, ל"(תהלים פּוגת  ּתּתני  (איכה"אל ְְְְִִִַַַָָָָֹ

יח) הפגֹות"ב, מט)"מאין ג, במקצת .(שם אפילו דמעות  של  הנזילה קלוח יפסוק שלא  דהיינו ֲֵֵֻ

ואח בקלוח יורד בתחלה הנגרה, ""שהמשקה אמר טיפין. טיפין  יורד  הפגותכ  ירפה מאין שלא " ֻ

תמיד . מקלח מלהיות

"פג" פג, שם  פ ּגיה " חנטה יג)"הּתאנה ב, צורכה (שה״ש כל עדיין בישלה שלא תאנה . ְְֵֶַַָָָָ

" הש פגה תקרא ובלשון עדיין. חלוש מתיקתה שפעולת  שם  על ללשון"" שמוש מזה עשו ס

" כמו דבר, של טעמו טעמה חולשת  א)"מפיגה יד, מ(ביצה ה[אות ] ובתוספת ."" שם  "פגםם

ג שהוא  הפגימה ""להוראת  כמו טעמו במקצת  אם במקצת , הדבר החל ׁש לפגםכ טעם "נותן ֵֵָ

ב) מד, "(פסחים כמו חדודו במקצת או פגומה , ב)"סכין  ג, כמו (חולין ומדרגתו מעלתו במקצת  או ,

ופגם" א)"בושת לב, בעולה.(כתובות ועשאה בתולה שהיתה ,

 שאינו ענין  מאיזה חפשי  הדבר  נעשה ידו שעל דבר עשית  והוא הפדיה, על  מורה ַפעל.

" וענין לו. "פדיה נוח וענין "גאולה " אמר אחד דבר על שניהם  נאמרו אחד  שבכתוב אחד, ָָּופדה "

ּבערּכ ונמּכר י ּגאל  לא ואם עליו; חמׁשת ֹו ויסף כז)"בערּכ כז, והפדיה (ויקרא שהגאולה הרי  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

המעשה, דהיינו עצמה הפעולה ענינים , ב ' שבעולם  פעולה שבכל הוא  ביניהם  וההפרש אחד.

" פעל והונח בה. המבוקש במעשה גאלוהתכלית  המבוקש התכלית  שהוא עצמה הגאולה על "

" בשרש המבואר כפי  והוא או "גלהגאולה, השעבוד, מכסה הדבר מן שנתגולל גלילה מלשון  ,

" לשון ישמש שלפיכך רע . ענין  שעבודגאולה שאר עליהם שיש משכונות של בדברים הרוב  על "

או  הבעלים  לרשות  וחזרה השעבוד  מתוך  היציאה וקרקעות . ועבדים  בתים  כגון אחרים של

" יקרא  עצמו ""גאולה לרשות  כמו לארץ, ת ּתנ ּו כד)"גא ּולה כה, "(ויקרא אחיו , ממּכר את "וגאל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

כה) כה, "(שם יגאלנ ּו, מאחיו מח)"אחד כה, "(ויקרא ּבית ֹו, את  טו)"יגאל  כז, פעל(ויקרא והונח  . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

השעבודפדה " מן הדבר את להפקיע  כדי  שעושין ההוא הדבר על דהיינו הגאולה, מעשה על "

ע רע , ענין גאולת"ושאר ימשך כן  ידי  שעל דבר שום עשית  או כסף שוה או מעות  נתינת ַי

" כמו ּבׂשה הדבר , יג)"ּתפדה יג, "(שמות ּתפדה ,  ּבני כ)"ּבכֹור לד, "(שמות נפדתה , לא (ויקרא"והפּדה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

כ) "יט, ,בערּכ כז)"ּופדה כז, "(ויקרא ּבהם, העֹודפים מח)"פדּויי ג, "(במדבר עבדים, מּבית  ויפד" ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ח) ז, "(דברים יֹונתן, את העם מה)"ויפד ּו יד, "(שמו״א ּתּפדה , ּבמׁשּפט כז)"צי ֹון א, ובפעלים(ישעיה . ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

עי ב [אות ] נמצא הכנוי האל"עם תחת  ""ן ׁשחתף, מרדת  כד)"ּפדעהּו לג, להיות(איוב ראוי שהיה ְֵֵֶֶַָָ

חז פדאהו " בלשון שהוא וכמו """ הגזברל "733."פדאו התאר או הפועל נפ ׁשֹוושם ּפדין  "ונתן ְְְִַַָֹ

ג.733. משנה פ"ג חלה עיין אבל מצאתי לא 
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ל) כא, "(שמות המקרה ושם  מפדיום. ב[אות] """ הּפדיֹוםם  ּכסף מט)"את  ג, "(במדבר ,"פדותאו ְִֵֶֶַ

ע ּמי" ּבין  פדת יט)"וׂשמּתי  ח, "(שמות המכה. מן פדוי  עמי פדּותשיהיה ע ּמֹו קל,"והרּבה (תהלים ְְְְְְִִִֵֵַַַֻ

ותבונה.ז) בינה מן  ידעת כבר לפדות  פדיום בין  "734וההפרש שם פדיון  להוראת"פידמלשון  ,

" עבירה דבר  על  והתשלומין  מ ׂשנאיהפרעון  ּבפיד כט)"אם -אׂשמח לא בפורענות(איוב דהיינו ְְְְִִִֶַַ

" העבירה. מגנות  נפשם פדיון שהוא  ׁשּועשלהם  להן  ּבפידֹו כד)"אם  ל, שהפיד(שם לומר רצה ְִִֶַָ

" כענין  לפורענות . פורענות בין הפסק תמיד  יהיה רק רצוף , יהיה מנילא ד)"ׁשע ּו כב, ,(ישעיה ְִִ

ואבליגה " מּמּני יד)"הׁשע  לט, "(תהלים וכן  י ֹודע, מי ׁשניהם  כב)"ּופיד כד, פורענות(משלי דהיינו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

נפשם . ופדיון ותגמול

אל ""ה[אות] שם  ""אפודף ואפֹוד, ד)"חׁשן  כח, "(שמות ּבד, אפ ֹוד חגּור "נער ְֵֵֶַַָָֹ

יח) ב, "(שמו״א ּבד, אפֹוד חג ּור יד)"ודוד  ו, החירות(שמו״ב לסימן  לובשים שהחשובין מלבוש מין  ְִֵָָָ

" חופש, בגדי כענין  משועבדים. בלתי פדויים לרכּבה שהם כ)"ּבבגדי -חפׁש כז, בן(יחזקאל וכענין ְְְְִִֵֶָֹ

" חֹוריםחורים , ּבן  יז)"ׁשמל ּכ י, "(קהלת הענין  מזה וחור. תכלת של מלבוש שם  אהליעל ויּטע  ְְֳִִֵֵֶֶַַָ

מה)"א ּפדנ ֹו יא, "(דניאל הענין שמזה ואפשר שלו. ופדיון חירות  של אהלים ארםכלומר ,"פדן  ְַַ

ארם" ּבפ ּדן רכׁש יח)"א ׁשר לא, ארם(בראשית נהרים, ארם  ארם , נקראות מחוזות הרבה היו כי ְֲֲֶַַַָָ

אחד ארם  והיה ומושל. שר לאיזה משועבדים  כולם והיו רחוב, בית ארם  דמשק, ארם  צובה,

סבה  מאיזה המלך  ועבודת  ממס חפשי שהיה או וממנו. בקרבו מושליו כי  משועבד היה שלא

מדינות כשאר שעבוד עליה שאין  מדינה במדינות-מלך , היום עוד שימצא  כמו שהיתה,

" נקרא היה לפיכך ארםחברותיה, נו פדן ו[אות ] החפשי , ארם לומר רצה נו "" פדן תאר"ן  ן

735ו."האמנתי

העצמיי ותועלתו והחיך , הלשון השינים  שבו שבּפנים, החלל והוא הפה אבר של ָשם 

דברים שהם אויר , ולהוציא אויר לשאוב המזונות , להכניס  כולם, הבעלי -חיים  בכל המתפשט

ג והוא קול. להשמיע  שעשוי  שבפה המקריי  והתועלת העצם. מצד הגוף  לקיום כ"הצריכים 

מצד הגוף  לקיום הצריכים דברים שהם ולנקר. לנשוך  ושרצים ועופות חיות של כלי -זין

שהוא ידי  שעל מקריי תועלת בו יש ועוד ּבהמיים. בעלי-חיים  על רק ומתפשט החוציי, ְִִֶהמקרה

ע הברה קול  ג"מוציא מוכשר הוא מתחלפות  הברות להוציא ומוכשר נשימה הדבור ."י  לפעל כ

ג מתפשט ובלתי הגוף לקיום צורך  בו שאין מקריי  תועלת בבחינת"והוא אדם , בני על רק כ

המדיניית . חברתם 

" פה" פה, יקרא  מופסק כשהוא לאדם" ּפה ׂשם  יא)"מי  ד, "(שמות לפה ,  ל (שמות"יהיה ְְְִִֶֶֶָָָָ

טז) "ד, ּבֹו, אדּבר ּפה אל ח)"ּפה יב, "(במדבר פי, יקרא  למלה או לשם סמוך  וכשהוא ּפי. את  ֲִֶֶֶֶֶַ

מא)"יהוה  יד, "(במדבר פרעה , כא)"ּפי מה, המ(בראשית יחיד  בכנוי וכן אליכם"736ב", המדּבר פי "ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

.734.99 עמ' "בן" שרש עיין

במהדורתנו735. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

בעדו .736. המדבר 
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יב) מה, ּפי"(בראשית מריתם יד)"ּכאׁשר  כז, יודי(במדבר בב' פיי  שהוקל ."שהראוי  אלא פיהי  או ן ְֲִִֶֶַ

הנסתר ""פיו "737ובכנוי  ּבפיו , דבר טז)"וּיׂשם  כג, "(במדבר או ""פיהו , ועם-ּפיהּו,  עם-ּפי "אהיה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָ

טו) ד, נסתר(שמות רבים  ובכנוי ." ""פיהםים  פיהם, עלי יד)"ּפצ ּו כב, "(תהלים פייטני  ובלשון ,"פימו . ִֶַָָ

בגאּות" ּדּברּו י)"ּפימֹו יז, פעולת(תהלים תתהוה ידו שעל והצווי  הדבור  כלי  הוא שהפה ולפי . ְְִִֵ

" מסובב , כל על יאמר פיאחרים ""על כמו  האלה , הּדברים ּפי  ז)"על מג, "(בראשית הּגֹורל, ּפי על ְִִִֵֶַַַַָָָ

נחלת ֹו נו)"ּתחלק כו, י ֹורּו"(במדבר א ׁשר הּתֹורה ּפי  יא)"על יז, הסבה (דברים את רואים שאנו ֲֲִֵֵֶַַַָָָ

שנעשה  עליו אומרים  אנו המסובב  וכשיתהוה המסובב , שיתהוה והמצוה המדבר פה הוא ֶכאילו

" מלת כי  המסבב . פה "עלבשביל כמו בשביל. לשון צדיק " ּבּכסף מכרם ו)"על ב, לשון(עמוס או , ְִִֶֶַַַָ

"אחרי" כמו הנ ׁשים" על האנׁשים כב)"ויבאּו לה, ב(שמות וירצה אחרי . פי"דהיינו שמסובב"על  , ֲִִַַַָָָָֹ

" לשון  הרוב  ועל זאת . צוה הסיבה שפי  אחרי או בשביל  נעשה פיפלוני  שנעשה על כפשוטו, "

" כמו כן, לעשות  צוה מצוה שאיזה בשביל  פרעה דבר ּפי  על כא)"עגלֹות  מה, שפרעה (בראשית ְְֲִֶַַַָֹ

" עגלות. לתת  יהוה צוה ּפי א)"על יז, "(שמות ּובניו , אהרן ּפי כז)"על ד, ללשון(במדבר ישמש וכן  , ֲִִַַַָָֹ

" לשון  המעריך בבחינת הנערך על יאמר דבר איזה אחר נערך דבר כשאיזה שנראה "פה הערכה, ,

" כמו הערך . את ומגביל המצוה פה כמו הּטףהמעריך לפי  יב)"לחם  מז, הוא(בראשית שהטף ְִֶֶֶַָ

" וכן  לפרנסתו. צריך לחם  כמה הטף מפי  יצא כאילו ונראה הנערך, הוא והלחם  ִאי ׁשהמעריך

אכל ֹו טז)"לפי  טז, "(שמות הּׁשנים, מעט ּולפי הּׁשנים... רב טז)"לפי  כה, ּגאּלת ֹו"(ויקרא יׁשיב "לפיהן ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻ

נא) שם זרע ֹו"(שם לפי ערּכ טז)"והיה כז, פקדיו "(שם לפי נד)"אי ׁש כו, ב[אות](במדבר בא  ולפעמים  . ְְְְְְְִִִֶַָָָֻ

""כ כמו הדמיון  אכל ֹוף  ּכפי  כא)"אי ׁש טז, ׁשניו "(שמות נב)"ּכפי  כה, יּדר"(ויקרא אׁשר  נדרֹו "ּכפי  ְְְְְֲִִִִִִֶָָָֹ

כא) ו, עבדת ֹו"(במדבר ּכפי ה)"אי ׁש ז, נחלת ֹו"(שם ּכפי ח)"אי ׁש לה, .(שם ְְֲֲִִִִַָָֹ

" בין הפרש קצת "כפישיש ובין ""לפי" בלמלפי. לדבר"" רוצה שאינו במקום  ישמש ד

" כמו ויורד , עולה בלשון  אם  כי מוגבל בלשון ההערכה י ׂשראלעל ּבני  יסע ּו הענן ... העלֹות  "ּולפי  ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

יז) ט, "(במדבר לקט ּווכן אכלֹו לפי  יח)"אי ׁש טז, מגביל(שמות ואינו מעט ואם רב  אם דהיינו , ְְִִָָָ

" וכן  ּפקּודיו הלקיטה. לפי  נד)"אי ׁש כו, "(במדבר מהלל ֹו, לפי כא)"ואיׁש כז, במלת(משלי אמנם . ְְְְֲִִִִַָָ

ככפי" ב[אות] ומצומצם ,"" מוגבל בלשון  ההערכה על  לדבר  שרצונו במקום ישמש הדמיון  ף

" אכל ֹוכמו ּכפי איׁש ּבּבקר, ּבּבקר אתֹו כא)"וּילקטּו טז, שוה (שמות מוגבלת  לקיטה דהיינו ְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ

ואע האכילה. ושיעור לכמות  וכמותה הלקיטה "בשיעורה שיעור  אין עדיין  האופן בזה שגם  פ

ג האכילה ששיעור אחר  לאחרים, מדה אותה לעשות ויש "ידועה הרבה אוכל יש ויורד. עולה כ

" בין הפרש כן אם  ואין  מעט, אכלו אוכל  "לפי  ובין אכלו " ששיעור"כפי  ידענו שבשניהם ,

הלקיטה  שיעור היה כמה ידענו לא  ובשניהם  בצמצום . האכילה לשיעור נערכת  הלקיטה

" מלת מקום מכל אחרים. לדברים מדה ממנה חשבונותלפילעשות שצריך הנדסיי ערך  הוא "

" ומלת המשלכפירבות , הנערך . שיעור מיד ונדע  השתוות, אם כי צריך שאין  מספריי ערך  "

שגימ כשידענו לאל"בזה שוה ואל"ל לבי"ף, שוה ג"ף נדע שגימ"ת, בצמצום  מיד שוה "כ ל 

""לבי מלת  ישמש הענין זה ועל  הגימ"כפית. שיווי לאל", האל"ל שיווי  כפי לבי"ף  אמנם"ף ת .

שלישי .737. גוף
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ע לידע הגימכשנרצה בי"רך אל אע"ל גימ"ת שערך שידענו אל"פ  אל  אל"ל  כערך  בי"ף אל ת ,"ף

גימ ערך בצמצום  נדע  לא בי"עדיין  אל שהאל"ל  שאפשר בי"ת , מחצית וגימ"ף א"ת, מחצית"ל כ

בי"אל ורביעית  שהאל"ף או בי"ת . שלישית  וגימ"ף  א"ת  אל"ל  שלישית בי"כ ותשיעית  ועל"ף  ת .

" מלת ישמש הענין גימ"לפיזה ערך לאל", אל"ל  ערך  לפי לבי"ף ת ."ף

" בשם ויציאה כניסה בו שיש דבר  של חלל כל לקרוא הושאל הבעל-חי  של  ."פיפה

" הּבארכמו ב)"ּפי כט, "(בראשית אמּתחּתֹו, כז)"ּבפי מב, "(בראשית החירֹות, ּפי  ט)"על יד, ,(שמות ְְְְִִִִֵַַַַַ

תחרא" לב)"ּכפי כח, "(שמות המעיל, כג)"ּופי  לט, הבעלי-חיים(שמות אברי משאר שהושאל כענין  , ְְִִִַַַָ

" ההרלומר יז)"ראׁש כד, "(שמות הׁשמים, יא)"לב ד, הארץ"(דברים ה)"עין י, "(שמות המזּבח, יר" ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יא) א, "(ויקרא החרב חוד יקרא  וכן  ""פיוכדומה. חרב, לפי י ׂשראל כד)"וי ּכהּו כא, לפי(במדבר , ְְִִֵֵֶַַָָ

" וכענין פה, כמו ואוכל מכלה החרב ּבׂשרשחוד ּתאכל מב)"וחר ּבי  לב, ב '(דברים לחרב וכשיש . ְְִַַָָֹ

" יקרא  ""פיפיותחודין ּבידם, ּפיפּיֹות ו)"וחרב קמט, שני(תהלים לה שיש בפירוש שיזכיר או ְְִִֶֶָָ

" כמו פיֹותחודין ׁשני טז)"ולּה ג, "(שופטים הענין  מזה שנים. ""פי  ׁשנים, ּפי  לֹו כא,"לתת (דברים ְְְִִֵֵֶַָָ

"יז) ענין שיהיה או פיות. שני לו שיש כדבר כפול , חלק שניםכלומר ושיעורפי ערך  מלשון "

" "לפיכענין  [הנכפי" חלקים"" שני  כערך כולה הנחלה אל בערך הבכור חלק שיהיה והיינו ל ].

בי [אות ] אחריו בא  לפיכך אליה, ""פשוטים  הערך  ל ֹות  י ּמצא אׁשר  הכל(שם)"ּבכל  בערך  דהיינו ְֲִֵֶָֹ

" וכן יעזוב. אליאשר ּבר ּוח ׁשנים  ּפי נא ט)"ויהי  ב, מ(מל״ב ה[אות ] ובתוספת  דבר". יקרא ם ְְֲִִִִֵַָָ

" כפלים  כפלים  לו ""פיםשיש הרבה, פיות לו היו כאילו שהוא פים, הּפצירה יג,"והיתה (שמו״א ְְְִִַָָָ

ומחריצהכא) מגירה מין עלי-כסל"738.(פייהל)והוא ּפימה כז)"וּיעׂש טו, הכסלים(איוב שנכפלים  ֲִֵֶַַַָָ

פים . צורת  ועושין שומן  רוב  מחמת 

" "פה מגזרת הנוכחי, המקום על  המורה חולם , ב[ניקוד] פה מלת  ּפה " לכם "ׁשבּו ְֶָֹֹ

ה) כב, "(בראשית הלילה , ּפה ח)"לינּו כב, "(במדבר ּפה . למקננ ּו טז)"נבנה לב, "(במדבר יׁשנ ֹו. אׁשר את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

יד)"ּפה  כט, "(דברים יקרא הנוכחי  שהזמן ""עתה . יקרא הנוכחי  והמקום פי ."פה . מלשון והוא . ֹ

כן גם נקרא שכן אליהם. הכניסה שממנו המקומות שאר כל של הפה הוא הנוכחיי שהמקום

" המקום  ""פה מוצא לּפה . ּפה ירּוׁשלים  את טז)"מלא כא, ּפה "(מל״ב אל  מּפה מלאּוה "א ׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

יא) ט, "(עזרא וכן  לעבר. מעבר  כלומר  ויציאה כניסה למקום ויציאה כניסה ממקום  ְַֹויאכל ּודהיינו

ּפה  ּבכל י ׂשראל יא)"את ט, "(ישעיה וכן ויציאה. כניסה של ופאה עבר  בכל ׁשעריםכלומר  ליד  ְְְְִִֵֶֶַָָָ

קרת ג)"לפי  ח, הקרת .(משלי מוצא  מקום דהיינו ְִֶָָ

אחת בבת היה כאילו המתנועע שנראה עד רב  במהירות  התנועעות על מורה פעל. .

במהירות כך  כל  בעיגול  שמתנועע  שיש הרבה. מתנועעים כאן היו כאילו או אחר. ובמקום כאן 

תנועה  זהו תנועה. בלי  כעומד  ונראה מהירותה מצד העין  על מורגשת בלתי שתנועתו עד 

אב היאעיגולית . שאם  אלא תמיד מורגשת  במרחק שהתנועה כן. אינו במרחק בתנועה ל

כאילו  או מקומות. ובשלשה בשנים אחד  בפעם הוא כאילו המתנועע יתגלה אז רב במהירות 

פצירה.738.
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" פעל הונח זה ועל  מרובים . מתנועעים  כאן "פז יש כמו ידיו " זרֹועי כד)"ויפ ֹוזּו מט, (בראשית ְֵַָָָ

ומשלחת יתירה תנועה בזרועיו "739שהיו וכן נמרץ . במהירות  וכאן  כאן  להתנועע  ְֵַמפזז עצום 

עז  ּבכל טז)"ּומכרּכר ו, כרקוד(שמו״ב ולכאן , לכאן  למטה למעלה עצום, במהירות  ריקוד  דהיינו ְְְֵַָֹ

כידוע . מזרח אנשי אצל  "740הנהוג  התאר הענין  "פז מזה כמו הצח, הזהב על המורה ִָָמזהב"

רב יא)"ּומּפז יט, ּפז "(תהלים ּכתם יא)"ראׁשֹו ה, משליך(שה״ש הצח שהזהב וכרכור. פזוז מלשון ִֶֶָָָֹ

השמש. התנועעות לפי זה, מצד ופעם  זה מצד  פעם השמש, לעיני רב  וברקים  ניצוצות  ָתמיד

זהב חתיכות כאן  יש כאילו או מקומות, בשני  אחת  בבת הוא כאילו מפזז כאילו הוא והרי

" ובפעלים  מּופז הרבה. זהב יח)"ויצ ּפהּו י, ע(מל״א זהב ּפעּול"דהיינו מלשון  פז, נעשה צחצוח י ְֵַַָָָָ

" המּוׁשבבשקל  הּכסף יב)"ואת  מג, אל(בראשית וב[אות] ."" נוספת  חרש ף  מעׂשה מאּופז "וזהב ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ט) י, "(ירמיה משקל ּבעזבֹוניעל יט)"מאּוּזל  כז, "(יחזקאל המ"זלמגזרת ובחסרון ."" ּבכ ּתםם ְְְְִִֶֶַָ

ה)"אּופז  י, .(דניאל ָ

ע אם  דבר, לתוך  אוויר  הכנסת  שהוא – ההפחה על מורה ע"פעל. אן  הפה כלי"י י

" כמו שבתוכו. האוויר ןמנענע  הדבר לתוך  ונכנס לוחץ  שבכלי או שבפה בא ּפיו שהאוויר  ְִַַַָוי ּפח

חיים ג)"נׁשמת ב, נפח(בראשית לא כו)"אׁש כ, פחם"(איוב בא ׁש טז)"נפח נד, ּופחי"(ישעיה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻ

ט)"בהרּוגים לד, היֹום"(יחזקאל ׁשיפּוח יב)"עד ב, האוויר .(שה״ש לגרר היום רוח נפיחת  דהיינו ֲִֶַַַַָ

ב ׂשמיו " יזלּו גני  טז)"הפיחי ד, ופרחים ,(שם ּבׂשמים עשבי  על  ומנשב נופח שהרוח שבשעה , ְְְִִִִִַָָָָ

" ריחם. ּבהםנותנים  יפיח  צ ֹורריו ה)"ּכל י, כמו (תהלים ממקומם, נשמטים  והם בהם  שמנפח  ְִֶַָָָָ

" יקרא ידו על שמנפחין והכלי השולחן. מעל ונוצה קש ""מפוחשמנפחין מא ׁשּתם. מּפּוח  "נחר ִֵֵַַַָ

כט) ו, כל(ירמיה חזקה שאשתם  ואמר באש. לשקעו שצריך  לפי מתכת  משל המפוח צואר  כי 

ג ויש המפוח. ונפסד שנחר עד האוויר"כך התפשטות  והוא מאליו, הדבר  שיתנפח  נפיחה מין כ

ע בא  והוא שהיה. מכמות  הדבר  מדת יתרבה כן  ידי  שעל החום"שבקרבו שטבע  הדבר, חמום  י 

לפליטה  מקום  לו ושאין בתוכו. האויר יתפשט אז הדבר וכשיתחמם  ולמותחו. האוויר לפשט 

" ענין  והוא מדתו. בשיעור ומגדילו בו סגור שהוא  הדבר שטח את  מותח הוא החוץ, ִסירלצאת 

יג)"נפּוח א, "(ירמיה האש. מחום  שבסיר המים שהתנפחו נפ ׁשה דהיינו ט׳)"נפחה ט״ו ּכדּוד"(שם ְְְַַָָָָ

ואגמן יב)"נפ ּוח מא, ּכּפיה "(איוב ּתפרׂש לא)"ּתתי ּפח ד, הסער(ירמיה מגודל עצמה תנפח כלומר  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

" פרי שם  יקרא הענין  מזה שבה. ""תפוחהפנימי  היער. ּבעצי  ג)"ּכּתּפּוח ב, "(שה״ש רּפדּוני, ְְֲִֵַַַַַַָ

ה)"ּבּתּפּוחים ב, ּכּתּפּוחים"(שם אּפ ט)"וריח ז, הן(שה״ש עגול, פרי מין כל הסוג. שם  והוא  ְְְִִֵֵַַַַ

" יקרא בפרדס, רק גדל הבלתי  והן  מקום , בכל בו תפוחהגדל שאין  כנפוח, שהוא שם על "

צד . לכל מתפשט  שהאוויר הנפוח כטבע  עגול וכולו הפירות, כבשאר שקוע 

" נפ ׁשמליצה מ ּפח כ)("ותקותם יא, בו איוב שאין  אוויר מלאה נפוחה הנפש שתעלה ְְִֶַַָָָ

" וכן  הּפח ּתיממש. בעליה לט)"ונפׁש לא, "(שם ממש. בהם שאין  רוח בדברי  הנה דהיינו ואמר ּתם  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

כשרון .739.
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אֹות ֹו והּפחּתם יג)"מּתלאה א, וחלוש (מלאכי נלאה פירושו מתלאה, בהמה כאן יש הנה שתאמרו ְְְִֶַַָָ

" כחוש. והוא עבודה אֹות ֹומרוב  שמלתוהּפחּתם  או בשר . ובעל ׁשמן  נראה שיהיה כדי  במפוח " ְְִֵֶַָ

"אותו " לזה קודם  שאמר השולחן על שם  מגֹואל" יהוה הנה "ׁשּולחן  מתלאה לו תתנו שאם . ְָָ

שהוא לרעבונו, מספיק הבלתי  מזון  לרעב שנותנין  כעין ממנו. שבע  שאינו נפש מפח לו הוא

" וכן נפש. מפח יכּזבלו ולא לּקץ  ג)"ויפח ב, אע(חבקוק מצד"פירוש נפש מפח  לו שיש פ ְְְֵֵֵַַַָֹ

אעפ הקץ , ""התאחרות ואומר  יבוא. בוא כי  הקץ יכזב  לא קריה כ  יפיחּו לצ ֹון  כט,"אנׁשי (משלי ְְִִֵַָָָ

קדרה ח) כמי ומסתערים מתחממים שאנשיה נפוח כסיר הקריה את עושים  לצנותם  בדברי  רק

" לשון האויריי  התפשטות  ומענין האש. ׁשקרשאצל  עד כזבים יט)"יפיח  ו, אמּונה "(משלי יפיח ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

צדק  יז)"יגיד יב, חמס"(שם יב)"ויפח  כז, מנפח(תהלים שהוא הבריות . בין  הדבר התפשט דהיינו ִִֵֶֶַַָָ

בעולם . ומפיצם מוליכם  והאוויר האוויר, בתוך  פיו דברי

" שם-התאר  ""פיחנפיחה ּכבׁשן. ּפיח  חפניכם  ח)"מלֹוא ט, הדק (שמות האפר  והוא ְְְִִֵֶַָָ

" הנפחים  בה שמשתמשין הגחלת  תקרא וכן שיתעממו. בשעה הגחלים  מעל ."פחםהמתנפח

ּבּפחם" יב)"ּופעל מד, ּפחם"(ישעיה ּבאׁש טז)"נפח נד, בהם(שם שמשתמשין  גחלת  סתם  . ְֵֵֶֶַַַָָָֹ

ע מעצמן  המתהווים ""הבעלי -בתים, יקראו העצים, מוקד  הנעשים"גחליםי  הגחלים ואותן  .

" יקראו החימיאה ובעלי והצורפים הנפחים  בהם  ומשמשים אומן  שםפחםבמלאכת  על "

חלקים עוד בהם  ויש הרבה, נשרפו שלא לפי  יתכבו, ולא שיתבערו תמיד בהם לנפח שצריכים

יותר יש גם מרובה, זמן  האש את שמחזיקים  ותועלתם  נפיחה. בלי מתבערים ואינם  עציים 

" ואומר  הגחלים. שאר של מאש באשתם לא ׁשממשות  ועצים לגחלים כא)"ּפחם  כו, פירוש (משלי ְְְִִֵֵֶֶָָ

דמיון משניהם והמקובץ עצים . צריך  להב ולהעלות  פחם. צריך  מרובה זמן  גחלת אש להחזיק

כאש  הכעס חום  ומושכת  מחזקת  אדם  בני  בין שעושה שהמריבה ריב , המחרחר מבינים  איש

עדיין צורה לו שאין  למפוח  מתחת יוצא שהוא כמו המתכות  גולם ונקרא להב . מעלה גם  פחם 

""פח" כמו הזהב, ּפחי  את ג)"וירּקע ּו לט, היו (שמות התנור  מן יוצאין שהם מה הפחים  דהיינו ְְֵֶַַַַָָ

" טסין. בצורת  אותם  ועושין ּפחיםמרדדין רּקּועי  אֹותם ג)"וע ׂשּו יז, מן(במדבר שיעשו כלומר ְִִֵַָָ

" ונקרא הפחים . מן שעושין  טסין כעין  מרוקעים  טסים  שאיןפחהמחתות נפיחה, מלשון "

ע אם כי  למים ניתך  שלא"המתכות צורה אותו מלבישין אז שניתך  ואחר פחם . באש נפיחה י

ג"ע שנקרא ומה אופן. בשאר או הקורנס בהקשת  אם  כי  אש ""י הבעל-חי מצודת  כמו "פחכ ,

יקּוש " ח)"ּפח ט, "(הושע נמלטנ ּו, ואנחנּו נׁשּבר  ז)"הּפח קכד, דבר(תהלים שהיה מענינו נראה , ְְְְֲִִַַַַַַָָ

והפעל ונתפש. תוכו אל נופל  עליו דורס  ושהבעל-חי מקשה כולו כאלו נראה היה אבל נפוח 

" פח ּכּולםמענין  ּבחּורים  כב)"הפח מב, בפח .(ישעיה היו כאילו ובסדקין בחֹורין שנסתרו כלומר ִֵַַָָ

" נקרא ושרצים  עופות  כגון דקים בעלי -חיים בה לצוד הנעשה ההיא המצודה –פחוהנה "

" תקרא  ונמרים אריות  כגון  הגדולים בעלי -חיים לצידת הנעשה הגדולה ב[אות]פחתוהמצודה "

""תי משקל על הנקבה תאר ו שחתו, עמוק "שוחה "" בור  שהיתה בארץ , עשויה היתה והיא .

וחלולה  נפוחה זה לפי  והיתה גומא, כאן  שיש הבעל-חי ירגיש שלא  בעפר  פניה על  ומכוסה

" הנקרא והיא  לעלות , יכולה ואינה תוכה אל נופלת  היא לשם  באה וכשהחיה ."פחתבאמצע .

" הּפחתיםכמו ט)"ּבאחת  יז, ּבּפח"(שמו״ב ילכד הּפחת מּתֹו יח)"והע ֹולה כד, "(ישעיה ופחת, ּפחד ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
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מֹואב י ֹוׁשב  עלי מג)"ופח מח, "(ירמיה ויש גפחת. """ כמו המקרה שם  לנ ּוכ היה ופחת "ּפחד ֵֶַַַַָָָָָָָָ

מז) ג, צרה,(איכה מחמת נפוח כסיר הדם ונפיחת  הסתערות מענין  או נפׁש. מּפח לומר ֶֶַַרצה

" קריה כענין ח)"יפיח ּו כט, .(משלי ְִִָָ

ג"" לפעמים שררה מין  ""פחתכ אחד. פחת  ּפני כד)"את יח, "(מל״ב ולפעמים "פחם. ְֵֶֶַַָ

מ ""ב[אות] יהּודה ם, ּבארץ  ּפחם  יד)"להי ֹות ה, "(נחמיה בה פחה ולפעמים """ לאא, הּפחה לחם  ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּפחה "(שם)"אכל ּתי נחמיה כו)"ּובימי  יב, "(שם לפעמים בקבוץ , ""ּפחֹות. האחׁשדרּפנים, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ט)"והּפחֹות ח, "(אסתר לו)"ּוּפחוֹותולפעמים ח, "(עזרא כמו ווין, וקצוותבשני קצות ."לקצה ְֲִַַַָ

" הפרסי בלשון הנקרא שררה מין ו "פחה והוא  עצםפחה ". שם הוא  כי עברי שם  אינו זה לפי  "

פרסי . שבלשון  שררה מין של

" ""פחתתשם ּבקרחּתֹו, הוא נה)"ּפחתת יג, שהנגע(ויקרא לומר ורצה נפוח. מלשון הוא ְְְִֶֶַָ

ע עוברת  שאינה אחר נקרא"ההוא והוא  הבעל-חי מבשר העולה כמורסא היא  הרי  כבוס י 

מטמא ."פחתת" בבגדים אבל באדם  מטמא אינו שהמורסה אלא .

" "פחתתשענין כענין וריקות מפח לשון נפ ׁש" ׁשנפח ֹומּפח כדבר  שהוא לומר ורצה " ְֶֶֶַַָ

חז  כי  עיקר  נראה הפירוש וזה הבגד. ממשות  שנפסד ועצמיות , ממשות בן שאין  עשו "הרוח ל

" כמו וחסרון , מעוט  ללשון  שנפחתממנו א)"בית ד, "(סוכה והולך, ב)"פוחת כא, פחות(שבת לא  ,

יותר א)"ולא קלז, .(שבת

" בשורש מבואר פה, לשון  ."פה –

 ה ה[אות ] בה נתוספה זעירא מלה ולהיותו ההתהפכות . על  יורה – ונעשה "–פעל  א

" ה הפךפעל כ[אות] """ של "הלךא  מן ה "לך" חסר נמצא לא  המקרא ובלשון  נמצא". אבל א 

ה  המשנה"חסר בלשון  ג׳)א משנה פ״ב אזרע"(כלאים יאמר לא ויופך. שתתליע  עד לה ימתין 

ואח"ואח הופך  אלא  אופך , זורע"כ הרמב"כ שם וכתב  ."" הבקיאיםם והם אחד. ויהפך יופך 

אינו  וזה אחד. וענינם ויופך הופך  אומרים שהיו הלשון זה אצלם  שהיה אפשר הקודש בלשון 

אחד והענין  משתנים , עיקרים  שני והם  והלך ', 'ילך  יאמר שהרי  בלשוננו במה "חידוש ועיין  .

יו  התוספות  לזה."שכתב טעם שם  ט

"מפניםהפך לעשות המקומיי  ההפוך על ישמש התהפכות . אופני  הרבה על  "

" כמו פנים . ומאחור ערףאחור , י ׂשראל  ח)"הפ ז, אל-הרֹודף"(יהושע כ)"נהּפ ח, לעשות(שם או . ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

" כמו מעלה וממטה מטה, את-העריםממעלה כה)"וּיהפ יט, למעלה "(בראשית (שופטים"וּיהפכהּו ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ

יג) שעז, הגלגלית התנועה על או ."" כמו מטה, ומעלה אחור  פנים ישיב  הגלגול  י 

(כד ג, "(בראשית  "(יג ז, (שופטים  כ א, (איכה 

ים" המֹון עלי  ה)"יהפ ס, "(ישעיה הענין מזה .  (ז כ, מין(ירמיה והוא ֲִֵֵַָָָ

הזונות בתוכו שמעמידין  הארון כעין  צד ; לכל להפכו שיכולים כדי ציר  על  שעומד כלא
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הדבר שיתהפך  איכותיי התהפכות ויש ברבים. לביישם כדי  כמו והחוטאים , לאיכות, מאיכות

לנח ׁש" נהּפ אׁשר טו)"הּמּטה ז, לדם"(שמות יז)"ונהפכו ז, "(שם  (ה יד, (שמות ְֱֲֳֶֶַַַָָ

לבן" הפ ּבנגע ג)"וׂשער יג, "(ויקרא  (ו׳ י, "(שמו״א .ל  אלהי יהוה ויהפֹו ְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לברכה  הקללה ו)"את  כג, "(דברים עֹור ֹו, ּכּוׁשי כג)"היהפֹו יג, ודומיהם .(ירמיה , ְְֲִִֶַַַָָָָ

נפרד מצטרף(סובסטאנטיף)הפוך  שהדבר(רעלאטיף)והפוך מכירין כשאנו הנפרד: .

למעלה, ורגליו ראשו על עומד אדם שנראה כגון  זולתן , אחרים אל שנסתכל בזולת אף  מהופך 

למעלה  שראשיהם  האדם בני שאר על  תחלה שנסתכל  בלי אף מהופך שהוא מיד בו מכירין אנו

מהופך . הוא ראשו על העומד שזה מיד תודענו האדם גוף של הטבעי  הבנין כי למטה. ורגליהם

" ענין את-העריםזהו  ה)"וּיהפ יט, הטבעי(בראשית המעלה הטבעי; בנינם בסדר שנתהפכו ֲִֶֶַַָֹ

למעלה. והמטה למטה,

ע אם כי  מהופך  סדר בו שיש בדבר נכיר בשלא  הוא אל"המצטרף שנסתכל י

ע או מדבר"אחרים , אדם בן  שנראה כגון לכן . קודם  בו הדבר שהיה ההוא בסדר שנסתכל י 

ע אם  כי מהופך המדבר של המצב  שסדר מכירים אנו שאין  הפנים , כנגד אחור חבירו י"עם 

הלובן התהוות  על נופל  שאין לבן, להיות  השחור הדבר ששב או הדבור. מקבל אל הסתכלות

ענין והוא מצטרף. הפוך זהו שחור. בתחלה שהיה למה בהסתכלות  אם כי התהפכות יחוס 

" כגון  הפוך , של לשונות  לנחש שאר   נהפ א ׁשר "המּטה נחש. ונעשה מטה תחלה שהיה "נהפ ְֱֱֲֶֶֶֶַַַַָָ

לבן "ׂשער לבן . ונעשה שחור שהיה "  "(לד טז, בקבול(יחזקאל אין  שבעצם ֵָָָ

שאר בבחינת הפוך בכך  הוא אבל הזנות. מן נהנית  היא  גם שהרי מהופך , דבר הזונה מן מתנות

מתנות . נותנת  והיא מתנות , מקבלות שכולן זונות

" כמו"תהפוכתהמקרה הנפרד  הפוך מלשון  לפעמים  והוא  ,    

כ) לב, אל(דברים ידיהם על להגיע אפשר שאי מעשים  שעושה מהופך , שהוא ממעשיו שניכר 

" וכן ראשו. על או לאחוריו ההולך  כאיש האמתי ; האושר  (לג כג, (משלי 

" כמו מצטרף הפוך מלשון הוא ולפעמים מציאות. להם שאין  מהופכים דברים דהיינו

 (יד ב, "(משלי (יד ו, ּתהפ ּוכֹות"(משלי ר ׁשעים לב)"ּופי  י, אי ׁש"(שם ְֲִִִַָ

מדֹון י ּׁשלח כיח)ּתהפ ּוכֹות טז, זולתו.(שם לדברי  דבריו בכל המתנגד היינו ְֲַַַָ

"הפכפך"" .   "(ח כא׳ "(משלי משקל ושיעור"סחרחרעל . 

אע כענין"הכתוב: משונים. שמעשיו במעשיו זר שהוא אלא וישר, הגון איש בעצמו שהאיש פ

   (כא כח, לומר(ישעיה רצה הפכפך . נחשב  כזה איש של דרכו הנה 

אע הבריות בעיני  הפוך  תמיד רוב"נחשב אחר  האיש את  דנים כי  הפוך  אינו שלפעמים פ 

ו  "הפכפך"מעשיו. על שב  תאר ּפעל ֹו"דרך" ישר של דרך  וההיפך : הפכפך. נראה זר  איש שדרך ,ֳָ

אע וישר זך  הבריות בעיני תמיד ג"נחשב  אותו דנים כי מעוקש. הוא שלפעמים רוב"פ אחר כ

" דקרא סיפיה זהו ּפעל ֹומעשיו. י ׁשר הבריותוזך  בעיני  תמיד  נחשב פעלו ישר של דרך דהיינו " ְֱָָָָ

אזך" זך ."ע" אינו שלפעמים  פ
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"הפך" שם [=בא] ""פך" . (כ י, (שמו״א  (ג ט, והוא(מל״ב 

נקרא לפיכך פיה; על שיהפכוה עד  מתוכה נשפך המשקה ואין צר שפיה קטנה צלוחית  מין 

""פך" הצלחת ימחה כאשר כענין .  (יג כא, לבצבץ(מל״ב השמן  של דרכו כי  

מגופה "אע שהכלי  שיהפכו 741פ  עד יוצא השמן ואין צר שפיו בכלי אותו נותנין לפיכך  היטב .

" ובפעלים הכלי. (ב מז, מועט .(יחזקאל שהוא הפך  מן  היוצא כשיעור דהיינו 

" העיניים  את  בו כוחלות  שהנשים צבע  מין נקרא  ,"פוךפך ,   

ל) ט, "(מל״ב  (ל ד, "(ירמיה נקרא דהיינו פוך. בפך, אותו שמצניעין שם  על " 

ומה  ערך. ויקר  בכמותו מעט הוא כי  וכחו; מראהו יפיג ושלא יבצבץ  שלא קטן בצלוחית

" טוב  אבן מין כמו"פוךשנקרא ,  (ב כט, "(דהי״א  "ישעיה) 

יא) גנד, נקרא בעצמו והוא העינים. את  בו שכוחלין  פוך כצבע  שצבעו שם על ""אפשר "נפךכ

נו  ה[אות ] "ן"בתוספת   (יח כח, "(שמות  (יג כח, כענין(יחזקאל 

ג ואפשר ונזל. זול ונבל , ""בול ששם ונפךכ "פוך ושם טובה, אבן מין  של העצם  שם  שלפוך" "

פוך , אבן  מן נעשה בעצמו שהכחול  או פוך  אבן  כצבע  שצבעו שם  על מושאל שם  הכחול צבע 

" וכענין אותו מנּפצ ֹותשכותשין גר ט)"ּכאבני  כז, .(ישעיה ְְְִֵַָֻ

נפילת שהוא פשוטה נפילה רבים . אופנים  בנפילה ויש הנפילה. על הנחתו – פעל  –

מצד אם  וזה הקרקע . על למטה למעלה שהוא דבר נפילת  או הקרקע, גבי  על הזקוף הדבר 

מלהשאר הדבר  כח  שיחלש הראשון, סיבות. משלש הוא ההכרח מצד  בבחירה. או ההכרח

" כמו נופל, והוא זקופה בקומה  (יז מט, "(בראשית (יח כא, (שמות 

 (א כא, (דברים   (ד כב, המשאוי.(שם מכובד שנחלש 

 (כג כח, כובד(יחזקאל איזה לו יש גשם שכל דבר. של  עצמו כובד הוא והשני , . 

לא אם  שבה, המושך בכח הארץ אליה תמשכנו כי למעלה להשאר לו אפשר ואי עצמיי

שלמעלה. האויר בכח742שיחזיקנו הארץ  על נופל הוא אותו הנושא האויר מן  כבד שהוא וכל

" כמו שלה המושך    (לג כא, יפלו (שמות המעכב גדר  לבור שאין  שלפי  

" הבור . קרקעית משיכת  מכח הבעלי-חיים   (ח כב, לגג(דברים מעקה כשאין  , 

הגג , בשפת העומד יפול בהכרח אחר743אזי  כח שיכריחנו והשלישי , תמשוך . שלמטה שהקרקע 

בזה  ובא  ליפול. מכריחו שאחר רק עצמו, כובד מצד  לא גם חולשה, מחמת נופל שאינו ֵַלפול ,

" את כמו בהפעיל הלשון   (כז כא, שיפול .(שמות לשן שיעשה  

"(ב כה, ג(דברים ובא ."" כבד בלשון כ  "(כג לה, "(במדבר אסתר) 

י) הואו, קצת  ולדעת חולשה,"ג744. מצד  נופל שאינו דהיינו הבחירה מצד  והנפילה הפעיל. כ 

פקק.741. עם סתום

ברומטר.742. בענין כמו 

הקרקע .743. לאויר  מעל  נמצא  ברובו  והוא  הגג, רצפת  לגבול מעבר  גופו  מטה הוא  אם

המן .744. אל שנאמר "ּתּפל" ֵַמלת 
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ע לא וגם  עצמו, כובד מצד לא האחת ,"גם  סיבות . לשתי וזה עצמו בבחירת רק חוציי , מכריח י 

כמו אוהבו שהוא לזולתו להראות בשביל     

(יד מה, כמו (בראשית זקופים  בפנים מלעמוד שבוש בושה, מחמת  השניה [=הסיבה] . 

"   (ד טז, .(במדבר  (כב טז, הרואה (שם או שהשומע  

ע פניו מסתיר הוא  מגונה שלמטה."דבר דבר  על  שמפילו י

" (יח מג, בשבילנו,(בראשית נפ ּול-אפים עצמו את לעשות כלומר ְ

לעמוד שחושש זולתו, של  כבוד מורא  מצד השלישית , [=הסיבה] מגונה. דבר עשינו כאילו

" כמו מצח, בעזות  בפניו  "(ג יז, (בראשית  "(סד כד, (שם 

 (כד ט, "(ויקרא  (ד כד, יראת-כבוד(במדבר מחמת נופל  דהיינו 

לפניו  נופל הוא מחבירו דבר  כשמבקש כניעתו להראות  הרביעית , ו[=הסיבה] שכינה. של

" כמו ונכנע , שפל  שהוא בזה ומראה  (יד מד, "(בראשית   

ח) ז, .(אסתר

"  (יח ט, "(דברים (א י, ג(עזרא ויש אופן". כ 

ע גובהו שיתמעט עצמו, לתוך  אם  כי  חוץ לצד נופל אינו שהדבר בו "נפילה שהוא שמה י

" כמו למטה נשפל במעלה  (ל טז, ונפל(שופטים בפנים  היו שהסרנים  

" הענין מזה והרגום. תוכו אל  הבית  (ו ד, ׁשּכח ׁש(בראשית עצמו אל שנפל ֶַָ

" וכן וצביונו. מראהו (כז ה, "(במדבר המפעל ושם ויתמעט. הירך  "מפלשיכחיש 

""מפלה "ו  ,  "(ו ח, חטין(עמוס תחת נמכור אותו הּבר, מן  הנופל הפסולת  דהיינו ָ

" פירוש או בצורת. שנת כשיהיה שיפולנשביריפות , עד בר  מלקנות נמתין לומר ורצה נקח. "

" בזול. יותר למכור המוכרים את לדחות יכולים נהיה שאז מעות , חסרון מחמת השער 

(יג כג, "(ישעיה (טו כו, ג(יחזקאל וישמש המקרה ". דבקות על  נפילה לשון כ 

הרי המקרה ומקבל  במתכוין . שלא ההכרח מצד  הדבר  על  נפל כאילו המקרה שנראה בדבר,

ג רואה ""הוא כמו בא. הוא מהיכן יודע  שאינו דבר  עליו נפל כאילו עצמו את  כ 

(יב טו, שינה.(בראשית שעת  עדיין היה שלא מקריית התרדמת שהיתה  

 (טז טו, "(שמות  ה)"עלי נה, "(תהלים  ,א (איוב ַָ

גטו) ""שהיתה לכך. מוכנים היו שלא מקריית  נפילה כ  (ד ז, מזה (מל״ב . 

" גורל . נפילת הלשון  "(ו כד, "(יחזקאל גֹורלֹות .... ונ ּפילה  " ְִַָָ

ז) א, .(יונה  (יז א, ג(משלי ולא"שהגורל ובחירה כוונה בן  שאין מקריי  ענין  כ 

" בלשון  בא לפיכך שיגיע , למי  יגיע  כי אליו מוכן בלתי  המקבל גם  הענין"נפילה הכרח. מזה .

" כמו נכסים  נפילת  (ה יז, כענין(יהושע   ,לד (במדבר 

חז ב) ובלשון ."" נכסיםל לה שנפלו א)"האשה עח, נופלים(כתובות שהנכסים בבחינת דהיינו ,

אליהם . מוכן  שיהיה בלי  לאדם 

על בתחלה לדעת  אפשר  היה שלא דבר השלמת  על נפילה בלשון הענין  מזה יאמר

" כמו אליו. הכנה בזולת  לכאן  נפל כאלו הוא  הרי  וכשישלם  ישלם; אופן  איזה  



פ "א 421אות 

  (יח ג, (רות (ז ט, להוראת(ישעיה נפילה לשם הענין  מזה ישמש וכן . 

זה  על זה נפלו כאלו הוא הרי כסדרן שלא זה אצל זה השוכנים  דברים כסדרן. שלא  השכונה

" כמו ורצון , בכוונה שלא  במקרה  (יח כה, אחיו (בראשית עם שוכן היה שלא 

אצלם , לשכון  מצא באשר עליהם ׁשכן אבל  תחום , בקביעת  זה עם זה העמים שישכנו ַָכסדר 

" וכן  מקריית. כנפילה שכונתו והרי  זה, מצד  ופעם  זה מצד פעם    

יב) ז, ג(שופטים היו על"שלא הטל יפול כאשר  בערבוביא רק המלחמה, צבא  כסדר חונים כ

מ וב[אות] ""הארץ. מפעל , ם  (טו מא, שלא(איוב היא גופו חלקי  שכונת דהיינו ְִָ

ובסמיכות ועבים. גסים  זה, על זה נופלים כמו רק כסדרן    שופטים) 

ח) לאכילה.יד, הנשחט בעל-חי כסדר שלא כרעיו ועל ראשו על מובס, כפגר מוטל שהיה

על יאמר  הדבר, נפל שאליו והגבול  נפל , שממנו הגבול גבולות, שני  נפילה בכל  שיש

מ [אות ] עם שממנו ""גבול ם ,  (נב א, "(מל״א     

"(נו ח, "(שם    (י ו, ג(אסתר ולפעמים מ". [אות] בלי כמו "כ ם, 

  (יב ו, אח(במדבר שיספר מימים  הימים  שיפלו גבול"דהיינו ועל  כ . 

" מלת  עם  יבוא ""עלשאליו אברם, על יב)"נפלה טו, "(בראשית מלת  עם  או "ׁשם. ׁשמה " "וי ּפל ּו ְְְִַַַָָָָָָ

י) יד, "(בראשית חמֹור– אֹו ׁשֹור  ׁשמה לג)"ונפל כא, "(שמות מלת  עם או ""אל. אל. מהם  י ּפל אׁשר  ְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ

לג)"ּתֹוכ ֹו יא, למ(ויקרא [אות ] עם  או ."" ליד נפל ּו ו)"חבלים  טז, .(תהלים ְֲִִָָ

" שם כמונפלנפילה זמנו, קודם הרחם מן הנופל העובר להוראת  "  ֵֶ

 (טז ג, "(איוב   (ט נח, האדם(תהלים יקרא נהור סגי  ובדרך . 

" ביותר  ""נפילהגדול כמו ביותר . גדול הנפיל ביותר, קטן  שהנפל  ׁשמה –   ֶַ

ד) ו, הסמוכות(בראשית בארצות היום  עוד שמצוי כעין  יתירה, גבוה קומה בעלי אדם  בני  היינו

" המשוה. לקו    (לג יג, הגדולים(במדבר לומר  רצה 

טעם שיהיה או שבגדולים. הגדולים  והיינו כעניןנפילים"שבנפילים , והפלאה, פלא מלשון  "

"ועמ אני  טז)"ונפלינּו לג, "(שמות יקרא בגדלות המופלא בגדלות . מופלאים שהיו ,"נפילורק ְְְְֲִִִַ

" יקרא בקטנות ."נפלוהמופלא 

אל ה[אות] בתוספת ""נפילה שם  ו אפלף ""אפלה "" . (כב י, (שמות 

"  (כ ה, .(עמוס  (ז כד, "(יהושע באנפילה מלשון שהאפלה " 

ליפול ומוכרחים  כובדם מחמת שם להשאר יכולין שאין  האויר מתוך  למטה הנופלים  האדים ֵמן

שנפילת לפי  גם חשך . ויהי  השמש אור בפני מחיצה עושים  גסים ההם שהאדים ולפי למטה.

למעלה  שוב יחזרו או לארץ לגמרי נופלים הם שביום מביום, בלילה מצוי יותר אדים אותם 

כמו"ע אפלה, בשם  הלילה יתאר לפיכך  השמש, נצנצי משיכת  י  משלי) 

ט) "ז, (י נח, .(ישעיה 

" שם -התאר "אפילותאפל "  (לב ט, תבואה (שמות ממין לומר  רצה . 

בימות בקרקע עומדת התבואה שזאת  שלפי  במרחשון . דהיינו מצויות  שהאפילות בזמן הנזרעת
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פשתה  כגון  האביב , בימי  הנזרעת כתבואה ההפסד אל כך  כל עלולה ובלתי מתקשה היא החורף

בקל . ונפסדים  בטבעם רכים  שהם ושעורה

"פול" כגון  קטניות  מיני  של  " (כח יז, ג(שמו״ב שהוא  מלשון"אפשר  כ 

ע"אפל" גדולו שעיקר והיינו ע", מהר שגדלים צמחים שיש אפלה. מטר"י  ידי מעל  אפלה, י

ודומיהם . ופטריות  הכמהין  כגון

תי ה[אות ] בתוספת ""נפילה שם  מיתפלו כל שממנו, מגבול נפילה לשון  והוא  – "

" יקרא  אליו אותו שמדבקין  דבר עם חזק דבקות לו הגרועה "תפלשאין הטיחה על יאמר .

נופל. והוא בקיר  היטב  דבוק בלתי  כשהטיט    (י יג, "(יחזקאל 

 (יד יג, הטעם(שם בחוש דבקות לו ואין טעם  לו שאין מאכל על ויאמר . 

"  "(ו ו, "(איוב בשורש לדבקו "עםעיין אפשר שאי עיוני  דבר  על  ויאמר  . 

שכליי, ציור עם    "(יד ב, שאע(איכה דברים מציאות"שיש להם  שאין  פ  

כלל טעם  לו שאין  ודבר  שכליי . טעם בהם  שיש לפי  הציור  על מקובלים זה כל עם הם אמתיי 

" נקרא כלל  קולטו הרוחני החוש ""תפלואין  המקרה ושם  טעם"ּתפלה . בו שאין  בכך  דהיינו , ְִָ

שכלי,   (יג כג, "(ירמיה  (כב א, כלומר(איוב 

ב להשם ייחס ""שלא וכן  שכלי. טעם  להם  שאין  דברים  שעושה ּתפל ּות, מעשה ה ְִ

 (יב כד, .(שם 

אל ה[אות] בתוספת  ה "נפילה או ""ף שם  התיבה בסוף ו פלאא דבר"פלה "" להוראת ,

" מלשון והוא  המצוי, הטבעי מגדר שממנו היוצא ממערכה "נפילה נפל כאילו הנפלא שהדבר .

והיינו  נסיי דבר על ישמש ענינים. להרבה וישמש בה. מהתדבק ונעדר ההוה ומסדר הטבעית

" כמו הטבעי  ממנהג יוצא דבר (טו,יא הטבע .(שמות ממהלך יוצאים  מעשים שעושה 

נו  נפעל "וב[אות] ן  (י לד, נו (שם [אות] ובלי ."" ן (קיט,קכט ,(תהלים 

" (א,ט "(איכה ובפעלים לטבע . חוץ  ירידה כלומר  ,כח (דברים 

לטבע .נט) חוץ  יוצאות  מכות דהיינו (יט יג, "(שופטים  שמו״ב) 

ב) "יג, הטבע . כנגד דבר  לו נראה היה מאומה לה שלעשות  "(טז לז, (איוב 

"  (טז י, "(שם וישמש לטבע. חוץ  עמי  שוב גפלאשתתנהג  הבדלה "" בלשון כ 

" כמו וההוה המצוי  השאר מכלל נפילה שהוא והפרׁשה,  (יח ח, "(שמות ְְַָָ

 (ז יא, (שם  (טז לג, נדר"(שם כא)"לפלא  כב, ,(ויקרא  " ְֵֶֶַ

ב) כז, הבית .(ויקרא הוצאות שאר  מכלל יוצא ולנדב  לנדור חוציי, דבר שיעלה 

(כו א, "(שמו״ב    (ד ד, "(תהלים שם הענין מזה "ּפלתיואפשר  ְִֵ

(יח ח, מופלאים(שמו״ב גיבורים כולם  שהיו הצבא , משאר ומובדל מופלא חיל 745דהיינו 

"746ומופלאים כטעם ""נפיליםבגדלות, מלשון שהוא או בנפילה . לומר ורצה כפשוטו "פלתי""

הגבורה.745. באיכות 

גופם .746. גדולת  במדת 
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" כענין  האויב , מחנה אל תחלה הנופל חיל   "(ט יז, "(שמו״ב שענין  או "פלתי. 

המלחמה. בטכסיסי בנוגעים  בדברים  הצבא חיל שופטי  והיינו פלילים , מלשון

"גפלא """ כמו היכולת מגדר נפילה דהיינו מניעה ללשון כ   

יד) יח, יכולתו.(בראשית מגדר יוצא מופלא דבר דהיינו  (יא ל, איזה (דברים 

ג וישמש לקיים? יכול משתהיה מופלא הידיעה "דבר מגדר נפילה דהיינו העלמה ללשון  כ

כמו דעת  בבעלי  המצויה    "(ח יז, בענינו (דברים מופלא  הדבר שיהיה 

ע בוריו על לדעתו יכול החכמים"משתהיה שאצל  השכליי החק כפי למלתא מלתא התדמות  י

" וכן עיון . בעלי   "(יח יג, "(שופטים בענינו. ונעלם מופלא דהיינו 

  (יח ל, "(משלי , (ו יב, פלוני(דניאל שם  הענין  מזה .  

(א ד, יו (רות פלאוני ."ב[אות] אמר כאילו נסתר הנח  ובהמשך  ואדומי , מצרי כמו היחס ד  

"פלוני" מלשון  ו "פלא" "אלמוני". מלשון  "אלם" אלם" ישום יא)"מי  ד, ששמו (שמות איש וכלומר  ,

" ואין  וענין. בשם  מוגבל בלתי  ואלם  מופלא אלמוניוענינו בועז פלוני  של לשונו הכתוב שבזה "

בשמו. אותו קרא  גם גואל, של וענינו שמו את  ידע  בועז כי  הספר. כותב  של לשונו אם כי

" אותו קרא השם  בקריאת  לקצר חפץ  הספר שכותב כאילו "פלוניאלא בועז בלשון  והתפיס  ,

" אותו קרא עצמו אלמוניהוא ."פלוני 

   (ח ו, מקום(מל״ב את  לעבדיו הודיע ספק בלי 

התפיס סוד שהיה שלפי אלא חונה. הוא היכן יודעים היו לא  כן לא  שאם בפירוש, תחנותו

" בלשון הדבור את  הספר אלמוניכותב  שלאפלוני  כדי  בסוד המקום  את  להם  שהגיד לרמוז "

" לפעמים  אך אדם . כל אלמוניידעו "פלוני כמו עצמו המדבר דברי  " 

  (ג כא, סתם(שמו״א לו והגיד  המקום  את  מאחימלך הסתיר בעצמו דוד 

לגלותו. ראשי שאינו נעלם למקום הנערים את  שהגביל

" "נפילה מלשון  פעל לכאן"פלל" הנוטה ספק דבר  כל דין. פסק הפלת על המורה ,

דעת שיקול כפי הצדדין משני  אחד לצד הדבר ויכריע  שכלו, בעין האדם בו כשיעיין  ולכאן 

" ההכרע מעשה יקרא אז שהדבר"פללובינתו, זמן  שכל הבדלה. לשון  ופלאה נפילה מענין  ,

נראה  אחד לצד  ההכרעה ואחר  יחד. ודבוקים כמעורבים  והסותר החיוב  צדדי  כל הנה בספק

" כענין מהם  והופרש השאר מתוך  נפל  כאילו ההוא דברהצד י ּפֹול  יח)"אי ג, הענין(רות מזה . ִֵָָ

"   (יא מח, עצמי(בראשית את שאלתי אילו או אדם  שאלנו אילו לומר  רצה 

" וכן  פניך. עוד  שאראה דין פסק ולהפיל להכריע  יכול הייתי לא  לא , או פניך עוד אראה אם 

    ,ב "כה)(שמו״א ביניהם . דין  פסק עושה דהיינו  

"(ל קו, "(תהלים וכן  זמרי. בהריגת  דין  פסק שעשה  (נב טז, (יחזקאל 

לאחותך . יארע  וכך  כך או לאחותך , ראוי וכך שכך דעתך שיקול שנטה

למ ה[אות ] ""כפל ד   "(כד כט, יכולין(איוב שיהיו יפללו שלא דהיינו 

" כענין  פני , לראות    (יא מח, "(בראשית המקרה ושם ""פלילה . ,  ַ
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ג) טז, (ישעיה "(ז כח, אינה (שם שעשו שהפלילה או פלילה, מעשות  התרשלו כלומר 

" פלילי, ושם-התאר  הדעת . בשקול טעו כי  הּוא אמתית גם  (לא,כח עון(איוב דהיינו ַ

" הדיין  יקרא  כך שם ועל בו. טועה הדעת שיקול שיהיה אפשר שאי דיןפלילמבורר והבית  "

"פלילים" " (כב כא, "(שמות וכן  דין. בית  פסק פי על דהיינו דברים) 

לא) הזה.לב, הדבר על שופטים דהיינו

"פלל" שם כיּתפלה " טענה. עמה שיש הבקשה על ומורה ובקשה, תחנה לשון " ְִָ

ע מזולתו דבר מבקש יש רבים . פנים על זכות"הבקשות לו שיש לו ומראה בטענה עליו שבא י

" כענין המתבקש. של ישרו מדת  בזה מעורר והוא והיושר, הדין מצד דבר, ּלבאיזה ְִָָחלילה

לא הארץ  ּכל הׁשֹופט ,ּל חלילה ּכרׁשע . כ ּצּדיק והיה רׁשע , עם  צּדיק להמית הּזה ּכּדבר  ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹמע ׂשֹות

מ ׁשּפט? כה)"יע ׂשה יח, הוא(בראשית וחסד  החנינה מדת שמצד ואמר  בתחנונים עליו שבא או . ְֲִֶַָ

אע דבר  לאיזה או "ראוי  זולתו. של  טובו מדת  בזה מעורר והוא הטענה, מצד ראוי שאינו פ

ומליצים רעים  עליו שמרבה או רחמיו. מדת  לעורר כדי  דברים  עליו ומרבה מאד  בו ִֵשמפציר

או  השאלה. ולמלאות מלסרב המליצים  מפני בוש שיהיה זולתו של גאותו מדת בזה ומעורר

מסרב משיהיה קטן  דבר רק הוא  הלא  שהמבוקש לו ואומר המבוקש הדבר את  בעיניו שמקטין

" כענין  מליתנו,    (כ יט, שיסתייע(בראשית התחבולות  מן לזה וכדומה . 

הבקשות מיני אלה על הדין . מצד עליו טענה לו שאין  בדבר מזולתו דבר  להשיג כדי  בהם האדם 

" כגון תפלה, של לשונות שארי הונחו טענה, עמם ׁשועה,שאין  פגיעה, בקשה, העתרה, ְַָתחנה,

""חלוי משה . יא)"ויחל לב, ודומיהם .(שמות

" שם הונח טענה עמה שיש הבקשה ופלילים ,"תפלה מין  פלילה מלשון והוא ,

ידו  במשפט לשתאחז שראוי לו ואומר זולתו של המשפט מדת את תובע  ולעשות747שהמבקש

" ענין זהו הדין . מצד  ""תפלה המחויב בפעלים, ממנו שבו ומה וחיה . ּבעד כ,"וית ּפּלל  (בראשית ְְְְִֵֵֶַַַ

"ז) האלהים, אל אברהם יז)"וּיתּפּלל כ, "(בראשית יהוה , אל כו)"ואתּפּלל ט, רבים .(דברים ודומיהם  ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

כי בהתפעל, תמיד  הוא שלפיכך שמו. יתברך הבורא של המשפט מדת  תביעת  בכולם הנרצה

" ושם שעמו. הטענה מצד דבר לשאול המבקש שנתעורר בהתפלל שםתפלה המכּוון זה לפי " ָ

"748הנסיון וכענין חרוץ. ומשפט פלילה שיעשה מזולתו חפץ גמתחנןשהמתפלל שהוא רק "" כ

החנינה. במדת זולתו שיתנהג מבקש שהמתחנן הנסיון , שם

 ענין ראה נעים ! "קורא לשון  נמצא שלא והוא  עברי . שבלשון זולתיתפלה נפלא "

בשאר שנמצא  כמו ודם לבשר  האדם  שיתפלל נמצא לא אבל  לאלוהיו. האדם  כשיתפלל

" כגון תפלה של ׁשמענ ּולשונות  ולא אלינ ּו כא)"ּבהתחננֹו מב, "(בראשית ּבעפרֹון, לי  ּופגע ּו ׁשמע ּוני  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ

צחר ח)"ּבן כג, עּמּה"(בראשית על  מּלפניו ּולבּקׁש לֹו להתחּנן   הּמל אל ח)"לב ֹוא ד, .(אסתר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

"  "(כז כב, שיעשה (איוב בקשה תפלה שענין  מה לפי  כי הטעם , בזה. וכיוצא 

מא .747. לב , דברים ע"פ מליצה

השתדלות .748.



פ "א 425אות 

הרעות שכל  לפי  מאלהיו, האדם שיבקש במה אם כי יצדק לא שוב צדק, ומשפט  פלילה זולתו

הקב שאין הטבעי . מהלך  צד על לו המתחייבות  טבעיות  פעולות הן האדם  את  בא"המשיגות ה

המערכה  לפגעי ועוזבו הפרטיית , השגחתו ממנו מסלק רק האדם , את לענוש ובעצמו בכבודו

הוא הרי  הטבעי, המהלך שיחייבהו מה היפך  כן  אם האדם  וכשיבקש בה. נכלל שהוא  הטבעיית 

כל שופט מאת  התובע הוא שהאדם  באופן שמו יתברך לפניו העומדים  דין בעלי שני  והטבע 

הבורא זולת אפשר אי בזה ולעשות  לו. המתנגד הטבע  ובין בינו ישר ומשפט  דין שיעשה הארץ 

" לשון יצדק לא  לפיכך  הכל. יוצר שמו שארתפלה יתברך שאין  מה למקום, אדם  בבין  אם  כי  "

החנינה  במדת  המתבקש שיתנהג מבקש רק משפט  עשית  תובע  המבקש שאין  בקשות  ַעניני 

ג צורך וזהו המתבקש. שביכולת  מה רק תובע  בלתי האופן  שבזה בזה, וכיוצא  כ"והרחמים 

לעשות . שביכולתו מה לעשות  ודם בשר אצל

ג"" כמו תפלה אצל  הנאמר שמיעה לשון  שרוב  שתדע  תפּלתיכ לט,"ׁשמעה (תהלים ְְִִִָָ

"יג) ּתפילה , ג)"ׁשֹומע  סה, שצריך(תהלים מה בעצמו שזהו המשפט  עׂשית אל  הזדקקות  ענינו , ְֲִִֵַַָ

ב השם  שיהיה עליו, להתפלל ""האדם שאמר כענין  לדינו. מזדקק ה  

 (כ סו, "(תהלים שאמר וכמו לדיני . מלהזדקק נמנע שלא  לומר  רצה 

 (ה ט, ב(שם להשם  המתפלל שכל מזה ויוצא שיהיה ". צריך לדינו נזקק שיהיה ה 

הקב יזדקק שאם בברור ויודע  בבירור ,"מובטח זאת יודע  שאינו כל אבל זכאי. שיצא לדינו ה

מבקש  אם  אבל יזיק. לא  יועיל לא שאם תחנונים, בדרך  אם כי צרכיו יבקש שלא  לו מוטב 

הקב ""שיהיה המשורר  מאשר וכענין  חלילה. זה לו שיזיק אפשר כבר בדינו מעיין ְַואלה

חי כל   לפני יצ ּדק לא  ּכי  עבּד את במ ׁשּפט ב)"ּתב ֹוא קמג, חז (תהלים אמרו ״מדרשל". ספר (עיין ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

כג) ג, דברים על ברש״י ובקצרה ;181 עמ׳ ואתחנן, תחילת באבר, ר״ש הוצ׳ אע"אגדה״, ה', אל פ"ואתחנן

ב המקום מאת  מבקשים  אינם הטובים במעשיהם  לתלות צדיקים להם  מתנת"שיש אלא ה

."חנם

פנים ומטה, מעלה צדדים, ששה גשם שלכל הגשם, של הפנים  צד  על הנחתו שם . ,

" שאין  מצטרפות  שמות  [הם] ומטה. מעלה ושמאל, ימין  שהואמעלה ואחור, בבחינת  אם  כי "

ו  "מטה "שמים , אמנם  ארץ . כלפי שהוא בבחינת ושמאל" ימין ואחור  נפרדותפנים שמות "

והנחות פעולות  כל וממנו שבו גשם , של צורתו עיקר שבו הצד אותו עצמן. מצד עומדות

" יקרא ""פניםהגשם  יקרא שכנגדו והצד ג"אחור. הניכרים הצדדין וביניהם בפני", אחד כל כ

והצד תשמישו. עיקר שבו הימין יד  מן  מושאל ימין, הראשון  הצד  האדם  אצל  תקרא עצמו,

" שורש עיין שמאל, ""מןהשני  שם  ושרש "פנים. [הוא ] ""פן" ובסמיכות  ""פני. הׂשדה , ּפני  "על ְֵֶַַָ

ה) יז, "(ויקרא מ ׁשה , לה)"ּפני לד, מ(שמות ו[אות] ."" "פניםם משקל על הרבים סימן ""בנים" בניו . ְֵֶֹ

בני "בניך  כך  פניך" ""פניו ירא ּו. לא כג)"ּופני  לג, "(שמות המשכןוכענין  ואחורי  ותחתיו, "עליו, ֵַָָֹ

" בשורש זה על עיין רבים . בלשון ."עלתמיד

של פנים הנקרא השטח כל  דהיינו כולו הפנים  צד על כלל  בדרך  לפעמים פנים שם

" כמו דבר.   (ט י, (שמו״ב   (כד ז, (ירמיה 
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כתּובה" (י ב, העיניים ,(יחזקאל ששם  הראש של  הפנים  על בפרטות  מורה ולפעמים  . ְָ

" כמו העורף . שכנגדו פניה ושהצד כסּתה טו)"כי לח, "(בראשית פניו , מ ׁשה ו)"ויסּתר ג, ,(שמות ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפנים" אל ּפנים אלהים  לא)"ראיתי  לב, "(בראשית ּפנים, תּכיר יט)"לא טז, "(דברים הענין  מזה . ֳִִִִִִִֶַָָָָֹֹ

  (ל כה, "(שמות כענין בהיכל. דהיינו ה' פני נגד הנתון  לחם  לומר מןרצה והּזה ְִִָ

הּקד ׁש ּפרכת ּפני  את  יהוה לפני  ּפעמים ׁשבע  ז)"הּדם  ד, "(ויקרא מלת ובסמיכות לפעמיםפנים. " ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

בי ""ב [אות ] ּבפניךת . אי ׁש יתיּצב  כד)"לא  ז, ּבפניו "(דברים ט)"וירקה כה, אי ׁש"(שם עמד לא  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

מב)"ּבפניהם כא, למ(יהושע ב[אות] ולפעמים ."" העםד , כב)"לפני  יג, מ ׁשה "(שמות ט,"לפני  (שמות ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ

לפניהם"יא) ּתׂשים  א)"אׁשר כא, במ(שם ולפעמים  ."" הּמּבּולם מי  ז)"מּפני ז, "(בראשית מ ׁשה , וינס ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ג)"מּפניו  ד, "(שמות מּפניהם, תערץ  כא)"לא ז, במ(דברים ולפעמים ולמ". ""ם פרעה ד  "מלפני ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

מו) מא, "(בראשית ,מלפני החוי כח)"את ג, כ "(שמות מלת עם ולפעמים  ""אל. הּכפרת, ּפני  "אל  ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ב) טז, "(ויקרא הׂשדה , ּפני נג)"אל יד, .(ויקרא ְֵֶֶַָ

" מלת ""עלעם הּכּפרת, ּפני  יג)"על  טז, הׂשדה "(ויקרא ּפני ה)"על יז, "(ויקרא על, ְְֵֵֶֶַַַַַַָֹ

יברכּך  יא)"ּפני א, "(איוב מלת עם  ולפעמים ""את. הקֹודש , ּפרכת ו)"את ד, "(ויקרא ּפני, את ויחן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יח)"העיר לג, פרט (בראשית בדרך  השימושים  באלה וההפרש זה. לפעמים משמשים כלל בדרך (כי ִָ

זה) "במקום מלת מעכבבפניכי  כאילו שנראה עד הפנים, תחום  תוך  מקום  תפיסת על מורה "

תנועתו, את  מעכב  בתחומו שעומד  וכל פניו, לצד  הדבר תנועת  שעיקר  מלהתפשט. הדבר את

" ּבפניכמו איׁש יתיצב כד)"לא  ז, כי(דברים לפניו. מלהתנועע  ועכוב החציצה צד  על  דהיינו ְְִִֵֶַָֹ

בי ""[אות ] ביבפנית , כבי"" התוך  ""ת  ובשדה ת  "בבית ממאמר ""בו " ומלת  כפשוטו לפני. מורה "

למ כי  אחוריו, בצד  לא דבר  של הפנים בצד המציאות  ""על למלפניד [היא ] ממאמר"" הקנין ד

למלו " כ [אות ] הדבר פני  עם ודבקות  קנין  לו שיש דהיינו – """ לנגדד למול, כגון"לקראת, .

לפניו " א ֹותה ג)"וׁשחט  יט, "(במדבר לפניהם, ּתׂשים  א)"אׁשר כא, "(שמות לאכֹול, לפניו "וי ּוׂשם ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

לג) כד, "(בראשית לפניו . עמדּתי א)"א ׁשר יז, ג(מל״א ומשמש ."" כמו בזמן  הקדימה על ּׁשחתכ לפני  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

י)"יהוה  יג, "(בראשית הּבכירה , כו)"לפני כט, "(בראשית מֹות ֹו, י)"לפני כז, מל",(בראשית מלֹו "לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

לא) לו, "(שם הרע ׁש, לפני  א)"ׁשנתים א, "(עמוס ח ֹוללּת, גבע ֹות ז)"ולפני טו, הדבר(איוב התחלת  כי . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

" בשם ""פניםיכנה יקרא לו הדבוק והזמן  ."לפני,

"לפנים חברֹון  י"וׁשם  טו)(יהושע "ד, ּבי ׂשראל, ט)"לפנים ט, "(שמו״א ומלת  "מפני. ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ

" של היפך על  ""לפנימורה כמו דבר של הפנים בצד נמצא מהיות  סלוק דהיינו מ ׁשה , ֶַָָֹוינס

ג)"מּפניו  ד, "(שמות א ּסתר,  יד)"ּומ ּפני ד, "(בראשית אברח,  מ ּפני ז)"אנה קלט, מ(תהלים כי ם". ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ממפני" """ כמו והשלילה, ההסרה יעקבם  עם  כט)"מּדּבר לא, "(בראשית לאי ׁש, א,"מהי ֹות (רות ְְֲִִִִֵַַֹ

"יב) ּבדמים, כו)"מּבֹוא כה, "(שמו״א אחר, לאיׁש אֹותה יט)"מּתּתי  כט, [אות](בראשית הרוב  על אך . ְְִִִִִִֵַָָ

""מ ממפנים מ"" [אות] כמו הסיבה, ""ם  עבֹודה ם ּומרב ג)"מע ֹוני א, "(איכה כמו מחמתדהיינו " ֲִֵֵָֹ

הׁשחין" יא)"מּפני ט, הרעב"(שמות לא)"מּפני מא, "(בראשית עליו , ירד אׁשר יח)"מּפני  יט, ,(שמות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

"מעללי רֹוע  כ)"מּפני כח, "(דברים ענין  והוא ּתקּום. ׂשיבה לב)"מּפני  יט, "(ויקרא לקּום, אּוכל לא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לה)"מּפני לא, .(בראשית ִֶָ
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"דברמפני של  פנים עם  דבוק כשהיה חוץ. לצד  הפנים מצד ההסתלקות  על מורה "

" יאמר מ ׁשם משם"מלפניונסתלק סלוקו ועל הדבר, לפני היה הפנים בגבול שהיה שבשעה . ָ

" "מלפנייאמר  דבר . של לפני  מן  דהיינו יהוה " מלפני קין  טז)"ויצא ד, "(בראשית הּוא, יהוה מלפני ְְִִִִִֵֵֵֵַַ

י)"ּבֹורח א, "(יונה ,מלפני והּכבֹוד  יב)"והע ֹוׁשר כט, להתדבק (דהי״א פניך מאת  שיוצא דהיינו ְְְִֵֶֶַַָָָ

" כענין פניו, מאת  היוצאת  הגזירה דהיינו אדם , יצאבבני  מ ׁשּפטי   ב)"מלפני יז, .(תהלים ְְֲִִֵֵֶָָ

"פני "אל שמלת הפנים. גבול  אל חוץ מצד  כניסה והיינו זה, היפך מורה סימןאל" "

" כמו שאליו, הּפרכתהגבול ּפני ב)"אל טז, המזּבח"(ויקרא ּפני  ז)"אל ו, "(ויקרא אל, לעיר מחּוץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הׂשדה  נג)"ּפני  יד, "(ויקרא ומלת  פני. עדעל דבר על  יתירה והתפשטות  ההתגלות  על  מורה " ְֵֶַָ

" כמו ממש, פניו על שוכן  כאילו תהֹוםשנראה ּפני על  ב)"וחׁש א, הׁשמים"(בראשית רקיע  ּפני "על  ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

כ) א, ּפניו "(שם על המנחה כב)"ותעבֹור לב, ּפניכם"(שם על יראתֹו תהיה יז)"למען  כ, או (שמות . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

כמו  בפניו, הוא כאילו נראה ממנו חוץ דבר  שכל  עד כך כל יתירה בהתגלות הדבר שיתגלה

ּפני" על אחרים  ג)"אלהים  כ, "(שם הׂשנּואה . ּבן  ּפני  על האהּובה ּבן  את  טז)"לבּכר  כא, .(דברים ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ג ""מורה כמו בזמן וסמיכות  תיכף  ענין  על  כ  (יא א, (איוב 

ג ובא ומיד. תיכף ""כלומר עם להאבידֹו,","אלכ  ּפניו אל לׂשנאיו ּומׁשלם    ְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

 "(י ז, "(דברים ,    (ה ב, על(איוב כפשוטו הוא ולפעמים  . 

" כמו ממש, ּפניו פניו על ד)"וי ּפֹול טז, "(במדבר אביו , ּפני  על יֹוסף  א)"וי ּפל נ, "(בראשית ּפני, על ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ

יד)"הּכּפרת טז, "(ויקרא ומלת פני. ""את מלת לפעמים  כמו את, כפשוטו, והוא  הּפע ּול סימן  " ֶַַָֹ

אלהיו " יהוה ּפני  את מׁשה יא)"ויחל לב, "(שמות כענין  פניו שחילה ּתמידדהיינו פניו "ּבקׁשּו ְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ד) קה, "(תהלים מלת ולפעמים  "את. כגון הפעול גוף עם  שיווי לשון  העיר" ּפני  את (בראשית"וּיחן ְִִֵֶַַָ

יח) "לג, הקד ׁש, ּפרכת  ּפני  ו)"את ד, "(ויקרא כענין  הפנים עם בשווה דהיינו אברם, את  ההֹול" ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ה) יג, "(בראשית ּבא ּו, ּובית ֹו איׁש יעקב א)"את א, "(שמות שרש עיין  עמו, אתו לשון  ."את, ֲִֵֵַָֹ

" בשם דבר עצם  כל  יכנה הפנים , הוא הדבר צורת ""פניםשעיקר  כמו ילכ ּו, (שמות"ּפני ֵֵַָ

יד) "לג, ,  (טו לג, "(שמות יתברך . בעצמיותו הולך ,דהיינו   

יא) יז, "(שמו״ב ,   (ו מב, "(תהלים (לז ד, דהיינו (דברים 

ובעצמו. בכבודו בעצמיותו

  "(יב ג, לפי(ירמיה וכן לפורענות. כחי בעצם עמכם  אתנהג  שלא 

לענין וההרחקה. הקורבה פעולת  כל בו יתיחסו שבגוף, והמובחר החשוב החלק הוא שהפנים

" יאמר ּפניםקורבה תּכיר יט)"לא  טז, "(דברים דל, פני  ת ׂשא טו)"לא יט, "(ויקרא פניו , ה' י ׂשא ְִִִִֵַָָָָָָֹֹ

כו)"אלי ו, יאמר (במדבר הרחקה ולענין  .  (ב,יז "(מל״א  ֵֶ

(י קלב, .(תהלים 

 השמחה כגון הפנים, על ומתגלות מתרשמות  הפנימיות  התכונות שכל מה לפי

ג יתיחסו וכדומה, והבושה העזות  והצער, הכעס שמחה "והעצבות, לענין  הפנים . אל  כולם כ
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" אלייאמר פניו ה' כה)"יאר ו, "(במדבר ,ּבעבד ּפני קלה)"האר  קיט, מעיד(תהלים פנים שהארת . ְְְֲֵֵֵֶֶָָָָָ

" שמחה. על   (טו,יג "(משלי יאמר  צער  ולענין . (ה ד, ,(בראשית 

  (ז מ, יאמר(בראשית הכעס על  .    (יח א, (שמו״א 

 "(י כא, "(תהלים יאמר ובושה עזות ועל פנים. ו עזי  פנים"" ה)"בושת  פרק סוף .(אבות, 

" גפניםשם קבועים"" ההבטה אברי שהם  שהעינים  לפי והבטה, הסתכלות ללשון כ

" כמו ּפניבפנים , את  אני  ה)"וׂשמּתי כ, "(ויקרא רע, ּבע ֹוׂשי ה' יז)"ּפני  לד, "(תהלים פני, אס ּתירה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

כ)"מהם לב, "(דברים מּמנ ּו, פניו הסּתיר כה)"ולא כב, והשגחה.(תהלים הבטה סלוק דהיינו , ְְִִִֵֶֶָָֹ

"פנים" שם-התאר  "פנים" כמו הפנימיות, להוראות ּפנימה " הקדׁש יח)"אל  י, "(ויקרא אל, ְִֶֶֶַָֹ

הּפנימית כא)"החצר מד, שטח(יחזקאל וענינו דבר. ׁשל  ּופניו פנים, שם  של  המקרה שם  והוא . ְִִֵֶֶַָָָָָ

הבנין צורת עיקר הבנין  פנימיות  כך  צורתו. עיקר שהוא דבר של  הפנים  כתכונת שתכונתו

" הדבר  עיקר על שיאמר  כעין  בו, המבוקש גראשיתועיקר אותו יקרא כך  ראש, מן  """ ."פניםכ 

ג יקרא הדבר ""ופנים וביתכ וקרב, ""תוך, כמו העיר, כד)"ּבּתֹו יח, '(בראשית העם", "ּבקרב ְְִֶֶָָָ

יד) יד, "(במדבר ּבּכפר, ּומחּוץ  יד)"מּבית  ו, "(בראשית כי ביניהם וההפרש אמצעיתתוך. על נאמר " ִִֵֶַַֹ

" בשורש מבואר באמצעיתו. אם  כי  ותחתיו, עליו לא  גם אצלו, שאינו בשלילה ."תךהדבר

""קרב" מן מושאל שם קרוב"קרוב, היותר  הוא הדבר שבתוכניות  היתירה הקריבות בו וירצה ,

ו  הביאה."בית"לדבר. אל המוכן הפנימי  החלל  על מורה וכניסה, ביאה לשון בית מן מושאל ,

התועלתפנים"ו  יוצא שממנו העיקר הוא  הדבר שפני המבוקש, התשמיש בבחינת  יקרא "

מ [אות] בלי לפעמים פנימיות  לשון  ובא בדבר. כמו"המכוון ם, (יז ו, כענין(מל״א 

"  (כב,יז חז (ירמיה ובלשון  ."" ולפניםל  א)"לפני  ז, יתירה (ברכות פנימיות דהיינו , 

" שגם  ואפשר קדשים. קדשי  בית  הפניםשהוא לפנים ,לחם הנכנס לחם  והיינו פנימיות , מלשון "

אחד . והטעם  המקדש, אל  להביא רשאי שאינו חול לחם  כן  שאין  מה

"פנים" פעל גזרת  והתכבדות ."פנה " פנוי  ולשון והפנאה, פניה לשון ענינים, ב ' להוראת ,

" פניה ּפרעה מלשון  כג)"ויפן  ז, "(שמות מ ׁשה , וירד טו)"ויפן  לב, אחר .(שמות לצד  פנים נטות דהיינו ְִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

" כמו דבר  מן ּפניה ויש    (יז כט, "(דברים דבר . אל ּפניה [ויש] ּופנה . ְְִִָָָָ

אחרים אלהים  ""אל המדּבר, אל י)"ויפנּו טז, "(שמות מנחתם, אל  ּתפן  טו)"אל טז, ּפניה (במדבר . ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

" מעלה, למעלה לצד כב)"ּופנה ח, "(ישעיה סתם  אכן אל ,ּפניה . ופניה מן, פניה אחת  בבת סובל  " ְְֲִַָָָָ

כמו "(טז ל, והמקור(דברים הרע . אל הטוב מן  הפנים  נטית דהיינו ָ

(כז יד, יב)"(שמות כג, פניה (דברים ומלשון  לבוא. והערב הבקר פנית  דהיינו ַ

" "ּפנה שם כמו זוית לשון "  "(כז,ב ,(שמות  (א,יט "(איוב , ִָ

  (ח ז, פנית(משלי זוית  שכל אחר, לצד  ופונה הישר קו שפוסק מקום דהיינו ַ

הענין  מזה והושאל אחר. לצד השטח (ב כ, "(שופטים  ",יד (שמו״א 

"לח) כטעם לעם  זויות  כמו שהם  החשובים מֹואב,דהיינו יז)"ּפאתי  כד, "(במדבר וטעם "קצינים. ֲֵַָ

קצה. מלשון 
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" "פניה מלשון שם הגלגל .אפן" להוראת  "   "(כה יד, ,(שמות 

(כז כח, ",(ישעיה  (כו כ, גלגל(משלי שנקרא  אלא אחד, והאופן והגלגל . 

" ואמר  לצד. מצד פונה שהוא מעשהו שם  על אופן  ויקרא עגול. שהוא צורתו שם על 

 (יא כה, והמחשבה.(משלי הדבור  פנית  שמה יהיה אשר אל מסכימים דברים  דהיינו 

אופן, מלשון  (טז פח, תחת(תהלים כאופן ומתהפך  מתגלגל לומר רצה 

כענין .אמי  "(יד ל, "(איוב לומר צריך  והיה [אות]אאפון, שנחסרה אלא  " ֵֶ

והקישן"אל השרש, אית749ף אלף "750ן"של וכענין ממלאה.  (ז יא, 751(בראשית 

 בכלאפונה "ש [אותיות ] בחסרון  מקור  """ וענינו "לאפוןם  כמו וׂשב ֹוע" שענינו "אכ ֹול , ְֱַָ

ולשבוע" ""לאכול  כמו חולם  [=ניקוד] במקום  והמלאפום  הם, ""י ׁשּפּוט ּו מזה , ּתעבּורי  ."אל ְֲִִִֵֶַַ

" אימיופירוש ש נ ׂשאתי  המפרשים  כפי והעיקר אחד. והטעם  עמו, ולהתגלגל לאפון "אפונה "" ִֵֶָָ

" ""פןמלשון כענין ההרה , לעלֹות מא)"וּתהינּו א, "(דברים בספק "הןמן תמיד שאני לומר ורצה . ֲִַַָָָָ

" מלת אכן  וכך . כך  לי  יארע  איזה פןפן  אל  ספק דהיינו פנים, והפנאת פניה מלשון בעצמו "

" כמלת  גמור ספק לשון  ואינו לדבר. יהיה "אוליהפנאה אמר הלא  כי  "    

ו,טו) וכן(דברים המקום. של  אפו חרון יש זרה עבודה שבעבודת ספק בו שאין דבר והוא

" (ט כב, כלאים .(שם בזריעת  תקדש בודאי כי  תקדש, שמא לומר רצה אינו ַ

המלאה. שתקדש הדבר הפנאת יהיה כלאים  יזרע  שאם  כלאים ; יזרע  שלא לומר רצה אבל 

לאיזה  וספק לכאן , ופנים לכאן פנים  פנים, ב' לו שיש דבר כל  על  הנאמר תנאי  לשון והוא

" לשון ואומר נוטה. יהיה תולדה פןפנים  ומחייב  מושך  יהיה פנים שני  של פלוני  פנים  כלומר "

ג לפיכך וכך. ""כך שמושי רוב לגנאי.פןכ  ופנים  לשבח פנים שיש במקום  "

" "פןמלת כמו להיות, ראוי  ושאינו לגנאי  שהם  הפנים על לב ּוז " נהיה (בראשית"ּפן  ְְִֶֶ

כג) ּתׁשחיתּון",לח, טז)"ּפן  ד, לבבכם"(דברים יפּתה טז)"ּפן  יא, אחר(דברים מלנטות מזהיר שהוא , ְְְְִִֶֶֶֶַַ

חז  שאמרו מה והוא  טובה. לא התולדה תהיה אליו נטה שאם ההוא, א)ל"הפנים צו, (עירובין

תעשה " לא אלא אינו ואל  פן  ""השמר שמלת  שמאחר  המגונה,פן. אופן על תמיד שבתורה "

תעשה. בלא הוא הרי 

ג"" המשובח,פןכ האופן  על "       

"(י ו, שהו (ישעיה ואפשר  ג. מבחינת"א כך ונאמר לגנאי כלכ  מקולקל שהוא  העם , מחשבת

ע לו שתבוא נפשו שרפואת שחושב  עד לבנו "כך האומר כענין  מגונה, אופן  הוא שמיעה י 

" תורה, משמוע אזניו טובהמסיר דבר בלבך  יכנס פן  תורה, משמוע  אתה שימושי."ירא  זה

הפנאה.פנה " לשון "

החסרה.749. האל"ף מקום ממלאה זו אל"ף הזכרת כוונתו  אלא לפענח, קשה שהיה מלה כאן

עתיד 750. בזמן  שרש  לפני  הבאות  השימוש אותיות לארבע נכתוב )סימן תכתוב, יכתוב , .(אכתוב,

אלא751. "ננבלה", אית"ן, נו "ן להוסיף צריך  והיה "נבל" השרש שם שגם  לדוגמא "ונבלה" מלת  הביא הרב
השניה. מקום  ממלאת אחת נו"ן
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" והתכבדות  פנוי  ללשון  פנה  (לא כד, סלוק (בראשית לומר רצה 

הרי הדבר, על מונחים דברים  כאן  שיש זמן  שכל הבית . פני נראה שיהיה כדי  שם  שמונח מה

פניו  התגלות  דהיינו פנוי עניין  וזהו מגולה. פניו הרי  משם  וכשיסולקו מכוסה, פניו כאילו הוא

" (לו יד, "(ויקרא ,(יד נז, "(ישעיה , (י פ, חז (תהלים ובלשון ל". 

הּפנּויה " על הבא ב)"ּפנּוי  נט, שוה (יבמות גזרה וכן האישות. מן מופנה דהיינו פנוי , מלשון  ְָָ

אחד" מצד  א)"מופנה סד, "(שבת מענין בלשונם  המקרה ושם  "פנה . שם ""פנאי" לנסך, פנאי "אין 

א) כז, מופנה.(כתובות זמן כלומר  ,

, פנינים שם  (ז ד, "(איכה ,  (טו ג, ,(משלי 

  (יח כח, "(איוב מלשון הוא אם  הוא, לשון מאיזה ידעתי לא והיינו פנים, " 

הנקרא אבן  כגון מראות דהיינו הרבה, פנים  לו שיש טוב וגוונין752(בערילל)אבן צבעים  לו שיש

אבן וזוית ,שהוא פנה מלשון הוא אם או אחר. צבע  לו יש אותו שמהפכין מה וכל הרבה,

שע זויות הרבה בו שיש ""מלוטש ששם  או ביתר. נוצץ  הוא כן "פניניםי מלשון  ,"פנימיות"

" יקרא נחמד דבר שאר או זהב  או טוב  אבן יהיה חשוב  דבר  כל  הסוג. שם עלפניניםוהוא "

חז  אמרו חשיבותו. מצד ולפנים לפני  אותו שמצניעין  ""שם גדולל מכהן  מפנינים, היא  יקרה

ולפנים לפני ב)"שנכנס ד, .(סוטה

" כמו וסוף  קצה על מראה שם.   (ג לז, כתונת(בראשית דהיינו 

נקראים והדור ונוי העשויים  חוטין  של אגודות  אגודות בשוליו שהיו הרבה קצוות  בעל

מ753.(פראנזען) [אות] ""כי כענין מרובות. קצוות והיינו הרבים סימן  פסים השרדם  מלשוןבגדי "

חז שריד" שאמרו כלום ."" מהם משרדין  שהיו 754ל

" פסים ,  "(טז עב, תבואה (תהלים של השבלים צורת שיהיה פירוש 

לה  ויש השבולת  חוטי יתנפצו בשבלים הרבה הגרעינין שאם בחוטים. המרובה פסים כמו

ובפעלים , פסים. צורת     (ב יב, סוף(תהלים לה יש האמונה דהיינו , 

" ּתמ ּוכענין  יט)"ספּו עג, ג(תהלים ובא  אל". ה[אות] בתוספת ""כ  ף  ,מז (בראשית ַָ

"ז)ט ,  (ט עז, התואר(תהלים ושם .(יז לג, [על(כטעם)(דברים 

" ארץמשקל] ."קצוי   "(ג מז, כי(יחזקאל מספיקים  שאינם  מעוטים מים כלומר 

" המקרה ושם הרגלים. קצות בהם לטבול נקודות ,אפסאם  בשש "  דברים) ֶֶ

לו) לב,  (ג ט, "(שמו״ב .  (ו ז, ג(איוב לשם"והוא אפס מלת כ 

תנאי .  ) כח יג, (במדבר (לה כב, "(שם  שם) 

יג) "כג, בשרש ומבואר דבר, סוף כולם ."אךענין

בריליאנט .752. כוונתו שמא

המשנה753. ז)בלשון  משנה כח פרק  "אימרא ".(כלים הגמרא ובלשון "מלל ". נקרא 

המלבי "ם754. ו)כתב  לא , שמות בהם(על לכסות שנעשו הבגדים שהם המפרשים פירשו השרד בגדי "ואת 
כמ"ש  מהנדבה שנשאר ממה נעשו שהם המסעות בעת המשכן ז')כלי בכל(ל "ו הנותר הוא  ושריד "והותר",

ע "א:. סוף כא, שבת עיין ועוד  [עכ"ל] מקום"
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"פס"" פעל מגבולו פשה , והתפשטותו הדבר פריצות על  המורה סין'- ב [בניקוד] "

" כמו ויגדל. שיתרבה והיינו ממנו שחוץ  ּתפ ׂשה לגבול  ּפׂשה ז)"ואם  יג, "(ויקרא המסּפחת, "ּפׂשּתה ְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ח) יג, "(שם , (ה יג, "(ויקרא יקרא אחר  בגבול  והתאחז מגבולו פריצה כל ,"פסיון. 

ההוא החלק תמיד יהיה הדבר שיפשה מה שכל דבר. של וסופו קצה על המורה פס מלשון 

" בשרש שבארנו דבר.כענין של וקצהו סופו ונגזר"סףהפושה, הדבר סוף על מורה סוף ששם  ,

" פעל שלפניו יסףממנו הגבול שהיה אחר דבר, סוף נעשה שנתוסף מה שכל תוספת . ללשון  "

" בין וההפרש וקץסופו. סוף "פס, בשרש מבואר ."קץ"

" פשה" פעל  התפיסה,תפש " להוראות "   "(כא ד, (בראשית 

" (יב לט, "(שם  (יט כ, (דברים  שם) 

כח) "כב, לשון  כולם ענין  רשותפשה . שיתפשט לגבולו, חוץ  להתפשט ופסיון פריצות  דהיינו "

" בין וההבדל  אחר . רשות  על לאחז הדבר "תפש "" שרש עיין  ."חז "

" הגרון דפיקת יקרא דבר. על דבר ודפיקת קשקוש על הוראתו ."פעפעל.

(יד מב, ומזה (ישעיה בגרון . הגרון מגופת  מדפיקת או הלב מדפיקת הבא גניחה ענין  והוא 

" ּתהרגהּוהענין (טז כ, יקרא(איוב וכן פועה. כיולדה קול המשמיע נחש מין והוא  ְֲֵַ

" הגשם על האור ,"פעדפיקת   (ב לג, (דברים   ,ג (איוב 

"ד) ומאירהופע. לאחוריו וחוזר נכפל הוא כן ידי שעל קשה גשם על דופק שהאור מה הוא  "

" המקרה ושם  ביותר. "(ז כח, ובתוספת(יחזקאל פנים . וקלסתר  הופעה מלשון 

מ ""ה[אות ] ""פעםם  . (ח מא, "(בראשית  (ה עז, (תהלים 

(ז מא, "(ישעיה מן  יתירה. תשוקה מחמת או בהלה מחמת הבא הלב  דפיקת "פעםוהוא 

" "פעמוןשם-התאר  משקל  על ו ראשון" ,"אחרון""  (לד כח, זוג(שמות והיינו 

" הרגל צעד  יקרא וכן כמו פעםהמקשקש. הדריכה מקום  על שדופק שם  על "  

כח) ה, (שופטים (ו כו, (ישעיה  "(כה לז, "(שם שה״ש) 

ב) גז, ויקרא  ."" הכלי  רגל כמופעםכ  עליו, עומד שהוא הבסיס על שדופק שם על " 

(יב כה, הנקרא(שמות הכלי  רגל  ׁשם  לקבוע מוכשרות  לבד  שהן  הזויות ארבע  על כלומר ָ

ההלוך"פעם" כך למקום  ממקום המקומיי  כהלוך  והנה בזוית . רק באמצע  הרגל  קובעין שאין  ,

" לשון נופל שניהם על לענין , מענין  ."הליכה הזמני

" המקום  על הרגל הנחת  המתחדש "פעםשנקרא הענין  על הזמן  רגל הנחת  נקרא כך ,

ה "פעם" וב [אות ] ;"" הידיעה ""הפעםא כמו מעצמי, עצם הּפעם  כג)"זאת  ב, "(בראשית ואדּברה , ְְֲֲֵֶֶַַַַָָֹ

הּפעם  לב)"א יח, מניח(שם הארץ  על שההולך כמו הזמן, רגל כהנחת נחשב חדש ענין  כל . ַַַ

" יקרא  חדש אחד ענין  שיתיחד כמה וכל חדש. מקום על תמיד כמו"פעםרגלו . 

 (יב ז, התיחדות(משלי כל יקרא פעמים  הרבה אחד ענין  שיתיחד  כמה כל וכן . 

" "פעםמחדש כמו פעמים" יז)"ׁשל ׁש כג, "(שמות ּפעמים, ׁשבע  ארצה ג)"ויׁשּתחּו לג, "(בראשית זה , ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּפעמים ב)"עׂשר  כ יד, "(במדבר ּפעמים, ּבּמּטהּו הסלע את  יא)"וי כ, ש (שם ולפי זמנייפעם". " ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

"פעם"ו  אחד  במקום אמר זה. את  זה ישמשו לפיכך שוה מקומיי "  שמות) 
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יז) אחרכג, ובמקום     (יד כג, "(שם    במדבר) 

כח) ּפעמים .כב, ְִָדהיינו

וצריך בדבר  חזק דבקות כאן  כשיש רב. בכח פזור שהוא התפוצצות על הונח פעל.

" הפזור פעל יקרא לפזרו רב  ""פץכח  לשונות  בג' הזה הפעל  ובא ופצם. נפץ, "פץ , כמו "

  (ח יא, "(בראשית   "(ד יא, אית(בראשית מן755ן ."בנין  

" נפץ   "(יט ט, "(בראשית  (יח י, וההפעיל(בראשית . 

  (ט יא, "(בראשית (ז מט, (בראשית   

"(כז ד, מהפעיל(דברים ושם-התאר .   (ב ב, המופלג(נחום הפזור  ועל . 

" למפצץיאמר בכפל ההפלגה."" להוראת הפעל , ד  "(כט כג, (ירמיה 

(ג,ו הפ(חבקוק ובכפל ""והעי756א". ן  "(יב טז, ושם-התאר(איוב 

" הכבד  מבנין  (נא,כ "(ירמיה   (א כג, "(ירמיה  

(ט,ב "(יחזקאל נפץ , מן המקרה ושם  .   (ז יב, בלשון(דניאל וישמש . 

בה  וירחיקם דבקותם וכשיבטל יחד אדוקים  להיות השפתים שדרך הפה, הרחבת  ללשון  פץ 

כמו פצה יקרא ביותר מזה  (יא ד, (בראשית  (יד כב, (תהלים 

"  (טז לה, "(איוב  (ח ב, שיהיה (יחזקאל ביותר שיפתחום כלומר 

המאכל . לקבל נוח  (לה יא, כמדבר(שופטים שלא מלא, בפה שדברתי  כלומר  

שפתיו. תחת  ברפיון 

" כמו ופטורים, פצוי ללשון  ישמש   (ז קמד, "(תהלים 

    (י קמד, וחרב(תהלים רבים  ׁשמים  הדבקות  התפוצצות דהיינו ִֶַ

" ענין  והוא פצוץ . הוא מהם  וההצלה ביותר, פצוימתדבקים  והיינו 757"שטר חכמים  שבלשון 

ופטורים, פצוי  הלשונות, ב' הפה בפתיחת  נמצא  שכן  והתקשרות. חיוב מאיזה פטורים 

 (סו,יד (תהלים (כב,ח מ(תהלים ה[אות ] בתוספת ופץ  ."" כמו "פצםם  , 

"  (ד ס, הדבר(תהלים יתחלק שלא התפוצצות אופן  ענינו לפי  שהוא 

שיתבקע חרס כלי על המכה כענין  ובקעים שברים, בו שנעשו רק מרוחקים וכאןלחלקים  כאן

ע המתבקע  בבנין  הנעשה וכענין ממנו, נופלים השברים הארץ ."ואין זועות י

כמו וענינו, במקומו ועצירה עכבה לשון  פעל .    ,כה (שמו״א 

"לא) ורצון . פעולה של לעכוב דהיינו  (ד י, בהם(ירמיה יארע  שלא כלומר 

ופוקה. מכשול (יא ב, יכולים(נחום שאינם  ברכים  עכבת להתנועע .כלומר 

(ז כח, "(ישעיה פלילה. מעשות  שעכבו  (י נח, התעכבות(ישעיה כלומר 

שאע נמהרי -לב  כדרך  שלא  לנחמה. לו יגיע  בעצמו זה שגם ודוחקו, צרתו לשמוע פ"והתישבות

עתיד 755. בזמן  שרש  לפני  הבאות  השימוש אותיות לארבע נכתוב )סימן תכתוב, יכתוב , .(אכתוב,

זה.756. פעל שרש  של  ראשוניות אותיות שתי

מחילה757. שטר 9)הוא  עמ' ברצלוני , לר"י השטרות, .(ספר
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מהם . ופונים  שנותנים  מה להם  נותנים  אך  עניים  לדברי  מקום  נותנים  אינם  נדיבים , שהם

" וההיפך   (ט קמ, ומסתכל(תהלים מתישב להיות  לזממו נפשך  תפק שלא דהיינו 

וכן  בו.   (יג קמד, לשנה (תהלים משנה התבואה אוצרות  שמעכבים לומר רצה 

הפקה לשון המתעכב קיים קנין  בו שיהיה דבר השגת על יאמר וכן  מהם. יתרוקנו שלא

 (לה ח, "(משלי ה'. רצון  בו ּתבּונה שתתקיים יפיק יג)"ואדם ג, התבונה (משלי שתהיה ְְִָָָָ

אל ה[אות] ובתוספת קיימת, תכונה ""בו שבנפש אפק ף  והתכונה המדה ועצירת  עכבת לשון "

כמו בהתפעל תמיד ובא לחוץ . מלהתגלות   (לא מג, שעיכב(בראשית 

" לבו. תכונת מלגלות עצמו את   (טו סג, נגדי .(ישעיה נתעכבו דהיינו 

" (י ה, מלגלותו.(אסתר כעסו שכבש ַ

" שם  ""אפיק הענין כמו ומעכבו, בחוזק דבר  בפני  העומד  דבר  לשון  , 

(כא יב, "(איוב יקרא  האויב את המעכב  מלחמה גיבור וכן "אפיק . ,   

יח) מ, הענין(איוב מזה וכן  הדבר. ישמט שלא ומעכבים המחזקים נחושת של בריחים דהיינו

  (טז יח, ,(תהלים (ד קכו, ,(תהלים יחזקאל) 

ג) יקראו, שם , ופוסק השדה פני של הצד למן הגדול הנחל מן  היוצא והשלולית  הקטן  הנחל ,

ואומראפיק " הנחל. מי שאר עם  עוד  הולכים  ואינם  מתעכבים המים ששם עכבה מלשון  "

   (ז ח, כך(ישעיה כל הצד, מן  ממנו היוצאים האפיקים כל שימלא דהיינו 

" מרובים. שמימיו יהיה  (טו ו, מיד(איוב הגדול , הנחל שתחסר  שכמעט 

ישובו  הגדול  הנחל שישפל ומיד מקורו, הגדול הנחל  כי  ממנו. היוצא שבאפיק המים יחסר

יבשה. במקומם וישאר הנחל לתוך שבאפיק המים 

" ענין  שהוא קטנים דקים  לחלקים דבר התחלק שהוא  הפירור, על הנחתו פעל. פזור ,.

והפצה  שה "זריה אלא קבוץפזור". כאן  כשיש נפרדים  דברים  של  הקבוץ ביטול בבחינת  נאמר "

" לשון ההוא  הפרוד על ראשונה בהנחה הונח  מזה זה ונתפרדו נפרדים דברים  כמו "פזורשל .

י ׂשראל" פזּורה יז)"ׂשה נ, "(ירמיה העּמים, ּבין  ּומפ ֹורד ח)"מפּוזר ג, ו (אסתר כפיזריה ". נופל " ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

כאן כשהיו ביניהם, שנתהוה המרובה המרחק בבחינת הדברים  פרוד על  הראשונה הנחתו

רב , מרחק לזה זה בין  שנתהוה באופן ונתפרדו ענין, ביחוס או במקום  לזה זה קרובים  דברים 

" בשרש כמבואר  זריה ענין ו "זרהוא כשיש הפצה ". שבדברים. החזק הדבקות  ביטול על מורה "

" ההוא הפרוד יקרא  ונתפרדו לזה זה ביותר ודבוקים  האדוקים דברים ומבואר"תפוצה כאן ,

" ו "פץבשרש מןפרר". המתחלק וקלוש דק חלק על מורה העצם שם  ראשונה בהנחה הוא  "

הגשם אל  בערך  אחד  כל  יקרא קלושים  דקים לחלקים  המתחלק גדול גשם וגדול, גס גשם

" המתחלק "פרורהכולל ובקבוץ  בתלמוד"פרורים" אם  כי במקרא השם נמצא ולא כח,. (פסחים

נמצא א) בפעלים אבל  ,  ( יט כד, "(ישעיה לפרורים. שנתחלקה דהיינו 

 "( יג עד, "(תהלים  "(יב טז, אל(איוב ה[אות ] ""ובתוספת שם ,"אפרף 

ואפר" כז)"עפר יח, "(בראשית ,  (ט יט, כשיתחלק (במדבר הנשאר  הדק האבק והוא  ְֵֶָָ

ע עפרותיים ."הגשם  פרורים  שהם  האש, י
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" כלי "פרורמין " (ח יא, בה (במדבר לבשל המיוחד קדרה מין  והוא  

שהקדרה  בהם . וכיוצא ודוחן אורז כגון קטנים חלקים  בעלי מזונות שאר או לחם פרורי

" תקרא בהם  וכיוצא  ודגים בשר  כגון גסות חתיכות בעלי לתבשילים  או סירהמיוחדת  "

""קלחת" תקרא פרורים  למזונות  והמיוחדת  ""פרור, משקל על שם -התאר והוא ואפשר"ברוך, .

" שם  פרור ""פורה שמענין ,  (ג סג, (ישעיה  (טז ב, (חגי 

אפשר גם  שבגת . בגרגירים  עדיין המעורב היין לשאוב ומיוחד  פרור בצורת העשוי  כלי מין  והוא

" שם  פרור "פורשמענין  כמו גורל, לשון  "   (ז ג, (אסתר   

כו) ט, התלמוד(אסתר בלשון  שנקרא מה א). לט, "קלפי"(יומא העברי  בלשון  נקרא שהיה פור" "

כעין ואבן עץ של קטנים כדורים  בו נותנים שהיו פירור מלאכת ומלאכתו פרור. כעין  עשוי 

י היו באחת  קופות. ב ' המן שעשה בגורל והיה בפרור . פרוריים מזונות  כדורים"שנותנים ב 

י עליהם  החדש "שכתובים ימי  עליהם שרשומים  כדורים  שלושים  היו ובאחת השנה, חודשי ב 

למ עד א' כדור"מן בידו ועלה אחד כדור חדשים  של הקלפי  מאותה תחלה מושך  והיה ד.

" עליו ימי"אדרשכתוב של השני הקלפי מן  שוב  ומשך אדר. בחדש יום  באיזה יודע  לא ועדיין  .

י עליו שכתוב כדור  בידו ועלה אחד כדור בי"החדש השמד יום  לקבוע אז וידע  אדר ."ג . לחדש ג

ע הנעשה גורל  מין כנזכר"והוא  הכפורים  ביום השעירים שני בהגרלת הנעשה וכענין כדורים  י

בקלפי טרף א)בפרק לט, ע(יומא הנעשה גורל מין  ויש ."" נקרא והוא  פתקין ויהיה גורלי  סתם. "

" שם זה "פורלפי  מגזרת עברי  לשון  המפרשים ."פרור" כדעת פרסי  לשון לא ,

"פרר" שם  ""פרי" למינ ֹו, ּפרי  ע ֹוׂשה ּפרי  יא)"עץ א, "(בראשית שזרעפרוריםמלשון  " ְְְִִִֵֶ

מגרגירים המקובץ אשכול כמו והוא ממנו. לצאת  העתידין  הפירות כל בקרבו מחזיק צמח  כל

" יקרא לאור  ויוצא  הגוף מזה המתפרר וכל מפרורין , מקובץ  וכגוף שם-התאר"פריהרבה, והוא .

" משקל "כליעל  מן ."כל"

"פרי" שם  "אפריון"    (ט ג, המטה (שה״ש והוא ִָ

" מלשון וכן ורביה. לפריה ואשתו איש לזווג  "פריהמיוחדת שם "פר" ּבקר" ּבן  ג)"ּפר ד, ,(ויקרא ֶַָָ

שישמינו  כדי  אותם  שמסרסין השוורים  כשאר נסתרס שלא  ורביה, לפריה המיוחד שור והוא

" תקרא והנקבה שזהו פרה ויתפטמו. ולדֹות , ולגדל  לחליבה עומדות  פרות סתם כי  מקום בכל "ְָ

והן ותכחיש, תלד שלא כדי  שלה האם  ונוטלין  שמסרסין דמעוטא ומעוטא בפרות , העיקר

לאכ למלאכה.העומדות  או ילה

"פר" שם -התאר באלפרא" בה "" או ""ף א (ה ו, "(איוב   

כד) ב, או (ירמיה הבר, שור והיינו שור-פר צורת לה שיש חיה איזה והיינו המין, שם  אם  והוא

יקרא שבמינו החיות  שאר מכל ביותר  ורע  תרבות  בעל שאינו חיים  בעל כל הסוג. שם  שהוא

הרעים"פרא" יקראו ביותר רעים בהם ויש תרבות, בעלי בהם יש הכלבים, במין  שנמצא כעין .

""פרא" תרבות  בני שאינם אותם יקראו האדם במין  וכן "פרא. "   בראשית) 

יב) "טז, ובקבוץ מסורס. הבלתי פר כשור ינהג בשגעון כי  פר, מלשון   " 

יא) קד, .(תהלים  (ו יד, ואפשר(ירמיה המין . כל של  הפראים  דהיינו 
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ענין שהוא  (טו יג, כפרא(הושע ורעים אחים בין  עצמו את שנוהג לומר  רצה ֵ

" שורש עיין ."אחאדם .

" "פררמגזרת  כמו הפרה, לשון פור " (יד יז, נדר ּה,"(בראשית את והפר ְְִֵֵֶָ

   (יד ל, "(במדבר (י לג, "(תהלים   

ה) פה, החזקת(תהלים שהוא הקיום הוא והפכו הענין . צורת וביטול התפוררות  לשון כולם  .

" יקרא הדבר קיום וביטול שהוא. כמו ועינינו צורתו על  נתפרר"הפרה הדבר  הדבר  שצורת  ,

כמבואר לגמרי הדבר ביטול שהשבתה אלא  וביטול, השבתה וכענין  ממש. עוד בו ואין לפרורים 

" למלאכתו."שבבשרש עוד יצלח שלא צורתו ביטול רק לגמרי  הדבר ביטול אינו וההפרה ,

" בלשון  בעלה שתחת אשה בנדרי הכתוב ישמש הנדרהפרה שלפיכך עוקר הבעל שאין לפי  "

בש  וכמפורש קיום, לו משיהיה וענינו צורתו מבטל רק והחכם , האב  כמו נדרים"מעיקרו ס

ב) כא, נזיר .(עיין

" "פרורמלשון ותפארת, פאר שם  ּול ּתפארת" ב)"לכב ֹוד כח, תפוצת(שמות והוא ְְְִֶֶָ

רבות לניצוצות מתפורר רק אחת נקודה על מצומצם שאינו הדבר הדרת  (פראכט)והתפוררות

" אֹור ֹוכעני ענן יא)"יפיץ  לז, לכל(איוב המתפשטים  רבים לחלקים  מחולק האור  התגלות שהוא ֲִַָ

" והפעל צד .  (ד קמט, "(תהלים ,   "(כז ז, דהיינו (עזרא 

בא לתפארת , לו היה כאילו באופן הדבר  התנהגות  ועל תפארת. לו שיהיה אופן  על  לתקנו

" כמו בהתפעל תמיד (ה ח, "(שמות (טו י, (ישעיה  

כג) מד, ע(ישעיה ומתגלה תפארתו."שמתנהג היא זאת  כאילו סגולתו, עם שישראל ַי 

" האילן "פארה ענף "  (לג י, "(ישעיה יחזקאל) 

ו) "יז, (ה לא, האילן .(יחזקאל פאר  שהם העליונים  הענפים והם  תפארת . מלשון 

" ששם שהואפארה או או הגס. הענף מן  המתפררים הדקים  הענפים  והם פרורים, מלשון "

" גפרימלשון  והם  הענפים"" אבל עלים . בהם ויש פירות , מוציאים  לבד שהם  הדקים  הענפים כ

" והפעל  עלים. להם  ואין פירות טעונין  אינם הגסים   (כ כד, שלא(דברים היינו 

" כעניין  פירות . עוד  בהם יש אם הפארות  בין שנית יבדוק  (כא כד, כ"ג(דברים 

העוללות . בין  יבדוק שלא

" תפארת  מלשון  (ו ב, ותפארתו.(יואל הפנים  קלסתר  דהיינו 

" משקל על שם-התאר והוא והדרו. האדם תפארת  יקרא"ברוךשהפנים  וזיוו הפנים קלסתר .

אלפארור" ש[אות] או """ "פארורף כמו וקדרה פרור לשון  והיינו נוספת  ב ּפרּור" (במדבר"ּובּׁשל ּו ְִַָ

ח) חז יא, כלשון ופרור קדרה כשולי  הפנים שחרות  לומר ורצה ,"" קדרה ל כשולי פניו "נשתחרו

א) יא, מגילה .(עיין

" "פררמן  שם  "חפרפר" "  (כ ב, החופר(ישעיה שרץ מין והוא  

" היחיד  יקרא  עפר, פרורי של גל ומעלה והרביםחפרפרבקרקע  פרורים, חופר  דהיינו "
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תיחפרפרות" ב[אות] מ"" ה[אות ] בתוספת  פרר  ומן  הנקבה. ""ו פעל ""פרםם  , 

"(מה יג, "(ויקרא  (י כא, הבגד(ויקרא שיתחלק מרובות  קריעות  והיינו 

" ומן  תיפררלפרורים. ה[אות ] בתוספת  """ פעל  פרוריתפרו התחברות והיינו תפירה לשון "

כמו שטח בעל אחד גוף  להיותם בגד  (ז ג, וחברו (בראשית פרורים , שהעלים ָ

" אחד. גוף  להיותם אותם   (ז ג, החלקים(קהלת שוב לחבר  דהיינו 

" לפרורים . הנקרעים   (טו טז, "(איוב ,  (יח יג, .(יחזקאל 

"758וענין כענין  "תמךתפר כי  מך, מן  ו מך" והשפלה, הנמיכה על  מורה הביטולתמך"" על מורה "

" בשרש כמבואר נמוך , ""מךמהיות  כך ו פר. הפרור, על מפורר .תפר"" מהיות ביטול על "

תמיד נשאר שאינו ועצמיותו בממשו תמיד ומתרבה ההולך עצם  על  הנחתו שם .

" וכהוראת אחד, סיפשה בענין  ב[ניקוד ] """ בשרש כמבואר גפסן  המורה הדבר"" התר ּבּות  על ְִַכ

" בין הפרש שאין בשיפש בממשו. ל"" [ימנית] סיפש "ן  ב[ניקוד ] """ כענין בשינגש ן, ובסי"" ן"ן

" נגישה. לשון ו שנה ששניהם ודומיהם .שונא"" וׁשדמה שדה שנוי, מלשון "ְֵָ

" פש"" ,   (יא נ, "(ירמיה , (ח א, שם-התאר(חבקוק 

בשר  גסות  "(רֹוּבּוסט)והיינו והפעל .  (כ ג, ומתרבים(מלאכי הולכים והיינו 

" וכן  מרבק. כעגלי בשמנונית       (טו לה, פירוש,(איוב 

ש  אעפהתחשוב שהוא  עון ? כאן עונות"אין  והתר ּבּות  בפש ומרגיש יודע  שאינו או אפו, פוקד  ְְִַכ 

" מן  המקרה ושם  זכויותיו? או "פש האדם  ""נפש " ,  (ג,כ "(ישעיה 759"בתים. 

ונפישה  גסה נראית  אותם שהלובשת אופן על  עשויים  בגדים מין וכן760הם  מרבק. כעגל 

"  (י יט, וכן(ישעיה תמיד. ויתרבו שיפושו כדי הנקווים  המים שסוכרים 

" "נפש שם -התאר כמו הבעל -חי , של הרוחניי  החלק להוראת  ּבׂשר" ּכל יד)"נפׁש יז, נקרא(ויקרא . ֶֶָָָ

נפש נפש " כמו מעצמו ומתרבה הולך שתמיד דבר הנבראים בכל  שאין והתר ּבּות  פש מלשון  "ְְִַ

השמים כגון הקיימים והגשמים  הימים, ברבות  ומתמעט הולך  הגשמי  שהחלק הבעל-חי.

אע ג"והארץ, הם  הנה ומתמעטים הולכים  שאינם  ישארו "פ אבל ומתרבים , הולכים  בלתי  כ 

תמיד ותוסיף תתרבה האדם, נפש [מזה] ויותר הנפש, אך ותוספת. גרעון בלי שהם  כמות תמיד

ע ""בענינה שם  ויאמר ענינים. וקנין  חדשים דברים השגת  בלבדנפש י הנשמה על  לפעמים "

"(זעעלע) נפׁשכמו ּובכל לבב ה)"ּבכל  ו, ּתאבל"(דברים עליו כב)"ונפ ׁשֹו יד, על(איוב ולפעמים , ְְְְְְְְֱֶַַַָָָָָ

החיים  "(לעבענס-גייסט)רוח חּיה כמו נפׁש ּבֹו ל)"אׁשר  א, "(בראשית ּבנפ ׁשֹו, דמ ֹו ּבׂשר ּכל נפ ׁש ּכי ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

יד)"הּוא יז, הּבׂשר"(ויקרא עם הנפׁש תאכל  כג)"ולא  יב, המקובץ(דברים העצם  על ולפעמים . ְִֶֶַַַָָֹֹ

ובשר  "(פערסאן)מנפש ּבחרןכמו ע ׂשּו אׁשר הנפ ׁש ה)"ואת יב, "(בראשית ּבית ֹו, נפ ׁשֹות ּכל "ואת ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ההיפך .758. על להורות בתחילתה, תי"ו אות  ע "י המלה גזרת

זה.759. שבמקרא  הנפש" "בתי

הרבה760. לעבוד  ויכולה שמינה שהיא לאשה ליופי נחשבת היתה קדם רש"יבדורות  דברי  ראה ע"ב  נז (שבת 
עסקינן) בקטלא .ד "ה
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ו) לו, "(בראשית יקרא הבשר עם  הנפש חברת וביטול  הנפש . "761(פר-שיידן)"יציאת  כמו

   "(לה,יח יציאת(בראשית יקרא ובשר נפש שבין החברה חיונית  חולשת  גם . 

"כמו 762(אהנ-מאכט)נפש  (ו ה, צרה (שה״ש או שמחה מצד הבא העלוף והוא  , 

תשובת יקרא ואיתנה לכוחה החיונית  החברה וחזרת כבידה. ומלאכה יגיעה מצד  או פתאומית

"763(ער-קוויקונג)הנפש כמו   (טו ד, "(רות ,  (א,יא .(איכה 

" יאמר  רבה יגיעה מחמת שנחלש החיוני  הדבוק חזרת  ועל  "(כג,יב (שמות 

הנפש חיונית  חברה "764(ערהאלונג)דהיינו .  (יח ג, .(נחום ָ

"    (טו א, הקב"שאע(שמות שאין ומתיגע"פ  לֹואה ה ֶ

" בו הכּתיב נפש, לחזרת  שיצטרך  עד בריאתנפישה במלאכתו שהיתה ולומר האוזן  את  לסבר " ְִִ

וכבידה  רבה מלאכה כביכול  אצלו באמת765עולם גם  כי  נפישה. לשון השלמתה על שצורך 

הבורא על  כבידה מלאכה חסרון  בעל יהיה משלא אפשר ושאי  חסרון , בעל עולם  בריאת היתה

מן נמלט להיות נברא לשום  אפשר שאי אלא הׁשלמּות. בתכלית שלם בעצמו בשהוא ְֵיתברך ,

השלמת על נופל פנים  כל על החסרונות . את  מכריעות שבעולם השלמיות  בשגם  החסרון 

" לשון בדבר-מחוסר ."נפישה העסק

" ""פש מן כמו ופשתים, פשת שם ,    ,ט (שמות 

"לא) (ז ב, הרבה.(הושע לנימות  ומתרבה פושה הפשתים מן אחד שחוט שם על , 

" נקרא לפיכך והולך. פושה הוא אותו שמנפצין מה ""פשתוכל שרש עיין  קליפת"בד, יקרא  וכן  .

" אילן  כמו פשתמין  ""  (ו ב, רבות(יהושע ונימות  חוטין  בו שיש מה שהוא 

מחצלאות ממנו ועושין פשתן  כעין חז (באסט)ומתנפץ  לפי  אבל ב)ל". כז, העץ"(שבת הואפשתי  "

הגמור מ(פלאכס)הפשתים  ו[אות ] עציי. הוא שהגבעול שם על עץ  ונקרא ."" סימןפשתיםם  "

" שהנפרד חז "פשתה הרבים ובלשון  וחטה. חטים וכן בנו ", פשתן יקרא האמנתי"ל תאר 766ו "ן 

כבשן .(בפלס) משקל] [על

" יקרא שלם מדבר  הנפרדת  חתיכה "פתשם. כמו "  (ה יח, (בראשית 

" והקבוץ  שלם . לחם  מככר חתיכה דהיינו תאר , "פתיםוהוא "  תהלים) 

ז) "קמז, או "פתות, נקבה לשון  " (יט יג, לחתוך(יחזקאל לחם ככר של  שדרכו ולפי  . 

ג יורה שלם לאכלו ולא לחתיכות  ""אותו שם כמו פתכ  בפרטות , לחם  חתיכת  על  סתם  "

החלקים .761. הפרדת

וכח.762. מרץ מחוסר

ריענון .763.

החלמה.764.

בשלימות,765. שאינו עולם והמציא  ממש, מצויינת שלימות  שהוא  הקב "ה המחבר : הרב  כוונת לבאר נראה
נפישה. כביכול  הדורשת כבידה כמלאכה להקב"ה זאת  מתארים ציורי  באופן בורא, ולא  נברא  רק העולם  כי

במהדורתנו766. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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  (יד ב, (רות  (יז לא, "(איוב  (א יז, "(משלי 

 (ה א, .(דניאל 

"ּפּתים אתּה ו)"ּפתֹות  ב, "(ויקרא , "(כד,כח לפי(משלי פירוש, ִִָָֹ

" מזהיר הפסוק ּברעךשראש ח ּנם עד ּתהיה תובעה."אל אדם  ושאין  צריכה שאינה עדות כלומר , ְְִִֵֵֶֶַָ

כי יאמר אשר רעך, לבין שבינך והאחוה הברית ׁשלמּות פתיתת חנם מעדות שהנמשך  כאן  ְֵאמר

לבך ורוע  אח767זדונך  אמר לפיכך  לעדותך. צורך שאין אחר לכך , ""השיאך ּכאׁשרכ  ּתאמר ֲֶַַַֹאל

ּכפעלו  לאי ׁש אׁשיב ּלֹו, אע ׂשה ּכן לי  כט)"ע ׂשה כד, חבירי(משלי גם  הרי תאמר  שלא  לומר רצה , ְֱֳִִִֵֶֶָָָָָ

עדות אפשר היה הוא  שהעיד מה כי ענין . באיזה עדות  עלי  עונש (צריכה)הגיד  עליה שיש [נצרכת ]

שלומים. ברית  פותת  שתהיה רק וגורם בו, צורך שאין בכך  חנם עדותך אבל יגיד , לא אם

פרורים יקראו וקלושות  דקות חתיכות חתיכות , מיני  "(ברעקל)גם בשרש ."פרמבואר

פתים  יקראו במקצת גדולים שהם  "(שטיקל)הבינונים פתיםכמו אותה ו)"פתות ב, שאינו (ויקרא ,

לחתיכ רק לפרורים  "מפררה בינוניות . יפזרות כאפר כפור כפתים  קרחו קמז,"משליך  (תהלים

שיש יז) ביותר הגדולה וחתיכה גסות. חתיכות בעל  והקרח כאפר, דקים פרורים בעל ,שהכפור

" תקרא שלם  דבר צורת ""נתחעליה בשרש ומבואר ""תח, מן "פת. שם -התאר ""פות" ,

(נ ז, ציר(מל״א בו להכניס  כדי נקב בו ועושים המפתן על  שקובעין  עץ חתיכת והוא 

תהיה  שאז אלא הציר, בו ולהכניס חור  בו לקוב עצמו במפתן כזאת  לעשות  ואפשר הדלת .

בית להיות עץ חתיכת שם  קובעין  לפיכך  ולסגרה. לפתחה קשה והיה המפתן על שוכב הדלת 

מימין א' פותות, ב' צריך דלתות  ב ' וכשיש המפתן . לבין בינה רווח ויהיה הדלת שתגביה לציר

" וזהו משמאל לדלתותוא' נ)"והפותות  ז, "(מל״א שם הענין  ומזה במ"מפתן. ונו ", מפעל ן"ם

האמנתי "768ו,"תאר כמו (ד ה, "(שמו״א ,  (ג ט, והוא(יחזקאל , 

" יקרא  עליה קבועות  ושהדלתות  והיוצאין, הנכנסין עליה שדורסין  שםמפתןהאסקופה על "

בה. שקבועות  הפותות

"פות"" ,  (יז ג, פות(ישעיה כעין  שהוא האשה של הבושת לבית כנוי 

ש  נראה יותר  אבל ציר. לקבל שמפתיןפתהן"מנוקב שלהם והנוי היופי והיינו פיתוי, מלשון "

לשון היטב  בו ושייך  הגוף. וצורת הפרצוף  יופי  וכולל אחריהן, כרוכים להיות הזכרים את ידו על 

הזכרים .יערה " המפתה היופי מן  וריק נעור  אותן שיעשה והתרוקנות, התנערות דהיינו "

"ו פת "פתיתה "" פעל "פתה " כמו פתוי  לשון ּבתּולה " איׁש יפ ּתה טו)"וכי  כב, ,(שמות ְְְִִֶַָ

חּטאים" יפּתּו י)"אם  א, המפותה (משלי של  דעתו פותת  שהמפתה ונתוח, פתיתה מענין , ְִִַַָ

מה  כפי  או השכלי  החק שהגדרהו מה כפי  האדם התנהג  כי שלמה. שתהיה מבלי  לפתיתין 

ע המנהג יקרא רשות, דבר או מצוה דבר אם  ענין  באיזה בעצמו הוא  עליו החק "שהסכים פ  ְֵַַ

כח.767. יז, שמו"א  ע "פ מליצה

במהדורתנו768. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" שלםההוא  ""לב כמו ׁשלם, ּבלב ט)"ועבדוּהו כח, "(דהי״א ׁשלם, ּובלבב ג)"ּבאמת  כ, .(מל״ב ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

" יקרא  המנהג מזה "פתה והנטיה כענין הראוי החק ונתוח  פתיתה מלשון " ,י (הושע ְִַָ

"ב) כמו  (טז יא, "(דברים   (ט לא, וי"(איוב  ִַ

(כז לא, "(איוב הדגוש, בבנין  בא פעל-יוצא מאחרים ,שהוא והנפתה עומד. אי ׁשפעל יפּתה וכי ְְִִֶַ

טו)"ּבתּולה  כב, ,"(שמות  (טו יד, (שופטים (לו עח, "(תהילים ְָ

 (ז כ, "(ירמיה ,   (י כ, "(ירמיה ובהפעיל .   

כז) ט, הזה (בראשית בלשון  שההפעיל שם, באהלי ושוכן  מתדבק שיהיה יפת  את יפתה פירוש,

"770"יפּתה "769בתשלומו. משקל ""י ׁשקה על .   (כו ה, .(במדבר ְְֶֶַַ

"771ובחסרונו  "יפּתיאמר משקל על "  (כ לב, "(שמות בנפעל הוא וכן ּפן. ְְֶַ

לבבכם טז)"יפּתה יא, ל ּבי"(דברים ּבסתר כז)"ויפּת לא, "(איוב פתוי מן  ושם -התאר ,"ּפתי. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַ

" (יט,ח בקל(תהלים ונפתה שלימה דעת  לו שאין וטרופה פתותה שדעתו היינו , 

" פתאים  או פתיים  והרבוי  הראוי . החוק לשבור (קטז,ו "(תהילים 

(קל קיט, .(תהילים 

ג ""פתי  כמו המקרה שם מתי כ עד  (א,כב ועל(משלי פתיות , היינו ַַָ

" והפעל ,"מרימשקל .   "(ב ה, טפשות .(איוב מעשה עושה דהיינו ִֶ

  (יט כ, "(משלי שלם . ציור מהם לעשות שאין  פתיות דברי  שמדבר  

  (יא ז, .(הושע 

ג ""פתיתה שם ""פתאוםכ , (ט ו, "(במדבר  במדבר) 

ד) "יב, יקרא אליו הכנה מבלי  דבר הזדמנות הענין"פתאם. שיהיה דבר  אל ההכנה שתנאי .

אחד ציור הם לבוא העתיד והענין הנוכחי  הענין והרי  לבוא, העתיד דבר לאיזה מחייב הנוכחי 

כשתי הנוכחי והענין  הבא הענין הרי הבא, לדבר  מוכן כשאינו אמנם  המצייר . בדעת שלם

" בלשון  הבא הדבר  התיחדות יקרא  לפיכך  לזה. זה דבקות להם שאין חלוקות ."פתאםפרוסות 

" שם נגזר ופתוי פתיתה הענינים לשונות ,"מופתאלה בשני כן  גם  משמש שהוא ,

ופלא נס "(וונדר)לשון  כמו  (ט יא, וסימן(שמות ראיה ולשון  שהוא(בא-ווייז). ְַָָ

כמו  וצדק. אמת הוא בעבורו הנס שנעשה הענין שאותו ראיה שיהיה הנס במעשה ְָָהמבוקש

"  (ט ז, ובבחינה (שמות השם. שלוחי שאתם ראיה שיהיה פלא דבר ע ׂשּו כלומר ְֲָָ

הטבעית במערכה יהיה שלא הנס מגדר  כי  פתיתה. מענין  הוא פלא, לשון מופת ששם  ההיא

איזה  ידו על לאמת כדי  בראשית יוצר של במאמרו לשעתו שיתהיה רק אותו המחייב  ְֵַסבה

א הוא  והרי  שלם ."ענין. דבר שהיא הטבעית  המערכה בבחינת חלוקה, וחתיכה כפרוסה כ 

שם ".769. באהלי "וישכון דקרא לסיפא לגרום כלומר

יו"ד .770. אות  תחת  פתח בניקוד  זו מלה בכתב -היד  כאן  כתב  המחבר הרב 

יפתה.771. ולא יפת אחרונה, ה"א  אות  חסר כלומר
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להאמין האדם את  מפתה הנסיי שהדבר פתוי , מענין  הוא  ראיה לשון שהמופת  ההיא ובבחינה

אמונה  תוספת  האדם  בלב להכניס נסים במעשה המבוקש התכלית שהוא אמת, פלוני שדבר 

הנס)בדבר  גדולת ע(שהיה אך  מכחישו. או בו מסופק היה] הנס  גדולת יתפתה "[שבלי  הנס  י

ע בדבר  האמונה שבאמת נצוחיי"להאמינו, אמ ּות לא פתוי, מעשה רק אינו נסים מעשה ִי 

ספוק  נס בשום  שאין נמנע . שהפוכם  ומספריים הנדסיים ענינים  ידו 772כהתאמת  על ְֵַלאמת

משאיי היקש אמנם  הוא אך  בו. שייכות  לו שאין דבר מציאות גמור דעת773בברור להרחיב 

עכ לו שיהיה ע"האדם  להאמין  אמתלא  משה "פ  מטה הפיכת אין משל, בדרך כאן. ההוה שנוי  י 

ש  השם . שליח הוא שמשה להאמין גמור הכרח  ומכריח מנצח ענין התהפךלנחש אפשר

אע לנחש הספק "מטה-איש להקטין  ספוק הזה נפלא בדבר שיש אלא השם . שליח שאינו פ 

ע השם, שליח  שהוא האמונה אדם"ולהגדיל כל שאר שאין  דבר לעשות  בכח משופע  שהוא י 

מכל-יכול השפע זאת לו באה שבודאי  לעשות. דבר .774יכולין  איזה ידו על לאמת לנוכדי (ויש ַ

מקומם) כאן שאין אלא דברים, עוד הענינים המבוקש 775.באלה הענין  בבחינת  והמופת הפלא והנה

המציאות , בכל כמוהו נמצא לא  דבר שהפלא אלא  האמונה. אל מפתה הפלא שגם  אחד, בם 

הפיכת כגון העולם. במציאות יתברך  הבורא  שהטביע  מגדר ויוצא  הטבע בחק נמנע  דבר  והוא

" נקראו ודומיהם . האתון  פי ופתיחת  השמים  מן  לחם  וירידת לדם, והמים  לנחש "נפלאותעץ 

" שרש עיין  עיקר , כל המציאות מטבע שמובדלים  והבדלה, הפלאה דבר"פלמלשון והמופת  . ִֶַ

הטבע מן  יוצא ואינו אותו  המחייבת  טבעית סבה כאן  שאין  אלא המציאות  בטבע נמנע  שאינו

כאן וכשאין  סבה. בלי  דבר  יתהוה שלא  בטבע שהתנאי  הטבע , ותנאי  הגדר  מן אם כי  עצמו

אעפ והוא לדבר  הבורא"סבה רק מציאותו סבת  אבל  טבעי  דבר  שום  איננו הוא הרי  מתהוה, כ

משל בדרך מצרים על הצפרדעים עלית כגון  עשה. חפץ אשר שכל ובעצמו, בכבודו ַיתברך 

שאפשר וכשם  בעולם  רבים שצפרדעים  המציאות . לטבע  מנתנגד בלתי  דבר בעצמו שהוא

טבעית סבה הפעם  באותו היה שלא אלא לעלות. לרבים  אפשר כך לעלות אחת  לצפרדע

מצד אם  כי עצמם  מצד פלאיים דברים שאינם  וכו' שחין  דבר ערוב כנים וכן לכך . מחייבת

מופת . ענין זהו שיתהוו. בארץ, ולא בשמים  לא טבעית , סבה כאן היה שלא 

"מופת" פלא לשון  לרּבים" הייתי ז)"ּכמֹופת עא, מעמדי(תהלים שהיה לומר  רצה ְְִִִֵַָ

" וכן עז. מחסי אתה כי  ידעו לא כי  נפלא  דבר הרבים השונאים בקרב וקיומי  

(ח ג, נפלאות .(זכריה עמהם לשיעשה הראוים  אנשים או נפלאים, אנשים לומר רצה 

" וראיהמופתושמושי  אות מענין  "  ו)(י יב, "חזקאל    

כד) כד, בסוף(יחזקאל שאמר כמו ולדוגמא לאות  רק דבר , ממנו לשיתברר  גמורה לראיה ואינו .

" ּתע ׂשּוהפסוק ע ׂשה אׁשר כד)"ּככל כד, .(יחזקאל ְֲֲֶַָָֹ

מספקת .772. יכולת 

חדרך"773. בארץ ה' דבר "משא כמו נשגב א )רעיון ט, .(זכריה

הקב "ה.774.

המחבר.775. הרב של היא  זו הערה
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" נחש שם  ,"פתןשנקרא (ה נח, "(תהלים  ,לב (דברים 

"לג) מלשון הוא אם ידעתי לא "פתי, כענין שוטה נחש והיינו לב" אין  ּפֹותה ז,"כיֹונה (הושע ְֵֵָָ

"יא) שכתוב  כמו ערמה בעלי  נחשים מיני ששאר  ערּום, היה א)"והנחש ג, המין(בראשית וזה ְַָָָָָ

" ששם  או לדברפתןשוטה. הראשון  המפתה היה שהנחש שם על הנחשים לכל כנוי  שם "

" שכתוב כמו הדעת מעץ לאכול חוה את שפיתה ואֹוכלמגונה, הּׁשיאני יג)"הנחׁש ג, .(בראשית ִִִַַַָָָ

" שם שאמר כלפי  זרע ּהכי ֹובין   זרע ּובין האּׁשה ּובין  ּבינ אׁשית  טו)"ואיבה ג, (לה)הוקבע (שם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

" בין וההפרש אדם. מבני נשכחת  האיבה תהיה שלא השם  זה והסתה [לו] השאה מבוארפתוי , "

" שם ."סתבשרש עיין  ,

RQ

צד'י אות

בשתי ומשמש ממקומו, הדבר פרישת כלל בדרך  שהיא היציאה, על הונח פעל. .

שתי וענין  כניסה. ׁשהפכֹו לחוץ  מפנים  יציאה ועל  ביאה, ׁשהפכֹו ממקומו יציאה על ֶֶַַָָלשונות .

יציאה  הוא  הרי ממנו העתקה וכל  ּפנים, כמו נחשב  לדבר הקבוע  המקום כי  אחד, ְִהיציאות

" כגון  מיד, לחזור עתיד  שאינו הוא סתם שיציאה אלא ׁשבעלחוץ . מּבאר יעקב (בראשית"ויצא ְֲִֵֵֵַַַָֹ

י) "כח, (ז א, "(רות (ט יא, "(מל״ב (כ י, "(ירמיה  

"(ו א, "(איכה (י ז, מיד(יחזקאל לחזור  שעתיד בין כניסה, היפך שהוא ויציאה . 

" שימושי  רוב  והוא  לעולם , או מיד  לחזור עתיד  שאינו מפניםיצאובין יציאה כולם שבמקרא, "

" כמו הּתיבה לחוץ , מן טז)"צא ח, "(בראשית עיר ֹו, ׁשער כד)"י ֹוצאי לד, "(בראשית הׂשדה , היֹוצא ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ׁשנה  כב)"ׁשנה יד, ג(דברים יאמר  כזה לחוץ. הקרקע  מפנים המתגלה התגלות"כלומר על כ ָָָָ

" במו לחוץ הארץהשמש על יצא כג)"הׁשמׁש יט, "(בראשית ּבגב ּורת ֹו, הׁשמׁש ה,"ּכצאת  (שופטים ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

"לא) ביאה. נקרא שם אל וההליכה השמש דירת  שם  היה כאילו נחשב  האופק שתחת בא. ִָּכי

יא)"הׁשמ ׁש כח, לחוץ .(בראשית יציאה הוא הרי  לאופק מתחת  וההתגלות  לפנים. כניסה דהיינו , ֶֶַ

אע בלבד חוץ  לצד ההתפשטות  ""על בלשון יאמר מקומיית  תנועה שם שאין  ,"יציאה פ

כמו   (לב כה, "(שמות ,    ,לד (במדבר 

"ט) כמו גבולו סוף  עד ובא ממשמש שהדבר  מה יציאה יקרא וכן .    

טז) כג, שנשאר(שמות זמן  וכל חוץ. לצד  מתפשט  כאילו הוא הרי הדבר  המׁש שיתרבה מה ְֵֶשכל 

חוץ לצד יתפשט כאילו נראה אז וגבולו סופו וכשיגיע  במקומו. קבוע  כאילו הוא  הרי בענינו

" שענין  או יציאה. נקרא  לפיכך  ממנו, שחוץ זמן  אל השנה דהיינו שהשנה בצאת  פשוטה יציאה "

" של היפך  מכאן , ועובר השמש הולך  השנה "בצאת ויציאת לפנינו, התגלות השמש שיציאת .

מלפנינו. הסתלקות
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בלשון הבריות בין והתפשטותו רע דבר התפרסם  על  יאמר חוץ  לצד התפשטות

כמו"יציאה " ,  (יד קמד, רע .(תהלים דבר של רנון קול יציאת לומר  רצה 

"  (לב יג, "(במדבר   (יט כב, ראוי(דברים המגונה שהדבר . 

" לחוץ  והתגלותו פרסומו נקרא  לכן ""יציאה לכסותו, שענין  או יוצאת. התיחדותואין  לשון  "

" יציאה בלשון  הרעות  מיני התיחדות נמצא שכן רע ,  "(יא יז, "(במדבר   

 (יג א, "(רות   (ד ד, "(ירמיה  (ג ה, .(זכריה 

" כמו בקל, תמיד צא מן  פעל-עומד הּתיבה – מן  טז)"צא  ח, ללכת"(בראשית "ויצאּו ְִֵֵֵֶֶַַָָ

לא) יא, ה (שם וב [אות ] ."" נוספת  א  (כט ט, אם(שופטים הוא היוצא ו[פעל] . 

" "הוצאבהפעיל , "הוציא" ""היצא" , (יז ח, "(בראשית דרּככמו לפני  ה,"היׁשר  (תהלים ְְְֶַַַַָ

"ט) הדגוש בפעל או , (כה לח, "(בארשית והשם  דבר"מ ֹוצא. על לפעמים  ומורה , ָ

כמו הפועל  שם  והוא היוצא   (יג ל, "(במדבר ,    דברים) 

ג) "ח, כמו המקרה שם  הוא ולפעמים .  (א כח, "(איוב , (לג קז, (תהלים 

 (יא מג, "(יחזקאל בין  וההפרש למוצא. "תוצאת"" בין  כהפרש לידיעה " ;"דעת"" 

" ו בינה [=ובין ] 776."תבונה ""

" שם ,"צאה יציאה  (יד כג, ,(דברים  ,כח (ישעיה 

לחוץ .ח) הגוף מפנים  יוצא שהוא

" התולדות  יקראו ""צאצאהפעל , (כד כב, ,"(ישעיה 

(ג מד, "(ישעיה ,  (יט מח, "(ישעיה מחלציכענין (מל״א"היֹוצא ֲֵֵֶַָ

יט) "ח, ,ממעי יצא ד)"אׁשר  טו, .(בראשית ֲִֵֵֵֶֶ

" יציאה" ועזים כבשים כגון  טהורה דקה בהמה של כולו המין  יקרא  דהיינו צאן" "

מכוסה  שהארץ בחורף ואפילו השדה. אל  הדיר  מן יוצאת דקה בהמה שסתם  השדה. אל  יציאה

הדקות מין נקרא  לפיכך ברפת , נשארת  גסה בהמה וסתם  השדה. פני אל להוציאו הצורך שלג,

נו צאן" ב [אות ] האמנתי"" תאר  "777ו,"ן  כמו וכבשים , עזים  הצאןוכולל ּומן  הּבקר א,"מן (ויקרא ִִַַָָֹ

"ב) הּפסח. וׁשחטּו למׁשּפחֹותיכם  צאן לכם כא)"ּוקח ּו יב, העזים .(שמות ומן הכבשים  מן שבא ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

שהאל ""ולפי בפעל צדצאף  ה[אות] רק השרש שאין  נוספת  לפיכך"" להלן , שיתבאר כמו בלבד י 

ג אל"נמצא בלי צאן  ""כ ף, (כד לב, "(במדבר ,  "(ח ח, .(תהלים 

" לשון  ישמש "יציאה ובתלמוד כמו פטורים , לענין חובתו " ידי  א)"יוצא לה, פסחים ב; ח, ,(ברכות

הוא הרי  החיוב ובסילוק בו. נאסר שהאדם  מאסר כמו הוא הדבר שחיוב  החוב . מן נפטר דהיינו

הענין לזה קרוב המאסר. מן יציאה    (יח ז, "(קהלת כמו אתמלת  " 

יעקב" א)"את  א, מן(שמות פורש ואינו מהם  אחד  כל עם יוצא  שמים ירא  לומר ורצה עם, לשון ֲֶַֹ

.776.99 עמ' "בן" שרש עיין
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אותן שיעשו כעין פרהסיא בפרישות מתגלה ואינו עמו, יוצא  הוא שיוצא מהם  איזה כי  הציבור ,

מביא הוא  עצמו בפני  מגונה דבר שהוא שמלבד כל. לעין  פרישותם שמראים  רוח  גסי  הטפשים

שנאתם ."ג עליו ומביא השאר  את  מקניט בפרהסיא  שהּפרּוׁש הבריות, שנאת לידי ָכ 

צד [אות] רק שורש אין והאל"צא בלבד ול"י  נמשכת בה ף הוסיף זעירא מלה פי

""היו  בפעלים, שוב והעלימו יוצא. יצא , מוציאד הוציא תצא, נצא הצד"אצא  ובכפל  שם". י

והיו "ציץ" יציאה מלשון  שם-התאר לחוץ", הצמח התגלות  על  דברים . ג' על  ומורה נמשכת , ד 

ציץ" כג)"ויצץ יז, "(במדבר כתר מין  ועל טהֹור, זהב  ציץ  לו)"וע ׂשית  כח, ונימין(שמות חוטין ועל , ְִִִֵַָָָָָָ

" כמו הדבר  מן ציציתהיוצאים  להם  לח)"וע ׂשּו טו, "(במדבר הצמח  התגלות  שנקרא מה "ציץ. ְִִֶָָ

" כענין לחוץ, ומתגלה שיוצא  שם ׁשנה על ׁשנה הׂשדה כב)"היֹוצא יד, "(דברים הענין מזה . ֵֶַַָָָָָ

(ט ב, כדי(שה״ש קצת ומעצימו העין  את  הרואה שמצמצם הבטה מין הוא הצצה , 

הצמח וציץ  קצת. ומכוסה קצת  המתגלה כציץ  העין ונעשה כידוע . המוחש את  היטב לתפוס

ג ""יקרא  בנו נץכ  האמנתי"" נפעל "778ו "ן  ו פצוץכענין  ""נפץ"" כמו .    

י) מ, ו (בראשית אילן, פירות  הן  זרעים  הן  צמחים , מיני כל  על יאמר  שציץ אלא יאמרנץ", "

" כמו התגלותו בתחלת העץ פרי  על נצה בפרטות עלתה ."כפרחת 

(ה יב, "(קהלת  (לג טו, "(איוב , (יא ו, .(שה״ש 

" "נץומענין  שם  ""נצה " ,  (טז א, "(ויקרא , (ג יז, ,(יחזקאל 

לניצי בצורתם  דומים  והם  הבעל -חי  של  שערות  במקום  העוף מעור היוצאים השרביטים והם

" ניצוץ  שם הענין מזה וכן  הצמחים . (לא א, היוצא(ישעיה אש של  הנימא והוא , 

ג לו ויש האש. והפעל"מגשם עוף. של ונוצה הצמח נץ עם התדמות כ   

ז) א, "(יחזקאל חכמים  ובלשון ניצוצות , שהשליכו כלומר החמה , נץ עם ב)"וגומרה ט, ,(ברכות

והתגלותה. החמה צמיחת תחלת והוא 

,ציץ נזר מין  יקרא ניצוץ    (לו כח, זהב(שמות של  טס והוא 

" נקרא ראש. חצי "ציץהמקיף והפעל הראש. מעל ומבריק שנוצץ שם על  " 

(יח קלב, "(תהלים ששם  או הנזר. כדרך נוצץ שיהיה שלפיציץ,דהיינו והבטה הצצה מלשון  " 

מן היוצאים  והנימין  החוטים  שנקראו ומה תחילה. בו מסתכלין  למעלה הראש על שבולט 

" כמו"ציץהדבר ,  (לח טו, ואין"ג(במדבר הבגד מן שיוצאין יציאה מלשון  כ 

חז  אמרו עמו. במנחות"נכללין ב)ל יוצא"(מא, אלא ציצית  וכן"אין  , 

(ג ח, ולציצית(יחזקאל הראש לציצת  שיש גם  הראש. מן  שיוצאים השערות  קצוות דהיינו 

והנפרד הצמחים. לציצי  התדמות הבגד (ט מח, בו (ירמיה שישאירו פירוש, 

חז  ובלשון  ציץ , עוד שיציץ  וכדי  כולו ישחיתו שלא ב)ל"דבר  קלג, את"(שבת המעכבין ציצין 

נחתכוהמילה  שלא הערלה מעור היוצאין  והדלדולים הנימות והם  ״פס״)" שרש ,(ועיין
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צד ה[אות] ""משרש שם היציאה על  שהוראתה ""ציי  כמו ספינה על המורה , 

 (כא לג, "(ישעיה  (כד כד, "(במדבר כענין  יציאה מלשון  נקרא  ."צאן. 

" בלשון מכונה במקומו להשאר ושלא לצאת  מלאכתו שעיקר דבר שם-התאר .יציאה כל  והוא "

" שם גציומורה כמו"" ויבש חרב  דבר על כ  (ב סג, ",(תהלים 

  (לה קז, והפעל"ג(תהלים ודשנו. לחותו כל  שיצא יציאה, מלשון  שם-התאר  כ 

  (כו לז, "(ישעיה ציה. שנעשה דהיינו   (ז ד, ,(ירמיה 

"  (ט מח, "(ירמיה ,   "(טו ד, ציים(איכה לומר  ורצה מנפעל, בינוני  פעל , 

תי ב [אות ] היא  ולפעמים ""וחרבים. הנקבה ו   (ט ט, ציה.(ירמיה נעשו דהיינו 

 (יא ט, "(ירמיה ,  (יט מו, ג(ירמיה שהוא ואפשר הצתה ". ענין  כ 

" הדלקה ּבא ׁשלשון  העיר את ח)"ּתצי ּתּו ח, ,"(יהושע  (יא ד, "(איכה ,  ִִֵֶַָָ

(יז ט, "(ישעיה וכענין  לחלוחית, שום  בדבר  ישאר שלא עד ומחריב  מיבש שהאש "הבערה , 

וכליון . בעור לשון

הצד ""מגזרת הרבה "צה י להתעכב  יכול שאינו מי יציאה. מהירות שהוא  איצה לשון  ,

" נקרא ממנו לצאת  ונמהר ותכונתו, המריבה (גאך)"צה במעמדו על  ענינים, לשני ומשמש .

" כמו מהר  לריב  ויוצא  להתעכב  יכול שאינו הנמהרת    (יג ב, מבנין(שמות , 

" וכן  זה. כנגד זה מהר חיש שנתעוררו והיינו נפעל  (כב כא, "(שמות , 

(י כד, "(ויקרא ,   (יא כה, "(דברים ,  (ו יד, .(שמו״ב 

מן נמלט אינו הכעס מהירות לרוב כי הכאה, בה שיש מריבה על  תמיד מורה הבנין  בזה והוא

" וההפעיל  וכו'ההכאה. הצ ּו אׁשר   (ט כו, ג(במדבר ואפשר  פעל". הזה שמענין  כ ֲִֶ

""צת" ּבציֹון, אׁש יא)"ויצת  ד, הענין"ג(איכה לזה וקרוב  לשרוף. והתעוררותו האש מהירות כ  ְִֵֶַַ

""ג פעל ""אץכ המלאכים. טו)"ויאיצ ּו יט, "(בראשית אצים, יג)"והנֹוגׂשים ה, מהירות(שמות לשון  , ְְְִִִִַַַַָָָ

" בשרש עיין וענינו. ממעמדו לצאת ."אץודחיקה

" גצה פעל """ ללשון  "מצה כ נתחמץ , שלא  לחם  דהיינו מצ ֹות" ּתאכל ּו (שמות"ּבערב  ְֶֶַָֹ

יח) ּבלּולה"יב,  (ה ב, העיסה (ויקרא יניחו שלא ומהירות  איצה מלשון  , ְָ

" שאמר  כענין לאפיה ימהרוה רק להתעכב ,        

(לט יב, נמהר .(שמות לחם  דהיינו שם -התאר ההוראה בזאת מצה ושם . 

" שם מריבה לשון "מצה בהוראת  כמו המקרה שם "  (י יג, "(משלי 

(יב מא, "(ישעיה ,  (ד נח, .(ישעיה 

" וצריכיןמץפעל  מעצמו יוצא  שאינו דבר הוצאת מלשון הוא המציצה על  המורה "

" יקרא ובמלאכה, בכח ""מץלהוציאו כמו בכח שמוציאין והלחות העסיס כגון אּפים. "ּומיץ  ִִַַ

לג) ל, "(משלי יׁשּתּו, ט)"ימצ ּו עה, "(תהלים המזּבח, קיר  על דמֹו טו)"ונמצה א, פסולת(ויקרא ויקרא . ְְְְְְִִִִֵַַַָָ

" הדישה בכח שמוציאין ""מוץהתבואה מגרן, יס ֹוער  ג)"ּכמ ֹוץ יג, הרים"(הושע יז,"ּכמֹוץ  (ישעיה ְְְִִֵֶָֹ

"יג) שרש ."מץעיין 
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" פעל לחוץ והתגלות יציאה מציאה,מצאמלשון אופני  לשני  וישמש מציאה, לשם  "

" כמו מצא. נקרא וכשיתגלה נעלם , דבר אחר שמחפש חפוש אחר ּכנגד ֹומציאה עזר מצא "לא ְְֵֶֶָָֹ

כ) ב, "(בראשית מנֹוח, היֹונה מצאה ט)"ולא ח, "(בראשית בקעה , ב)"וימצאּו יא, "(שם אמצא, אם  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

כו)"ּבסדֹום יח, "(שם מצא, ולא לה)"ויחּפׂש לא, "(שם הגביע, יב)"וּימצא  מד, ג(שם ומשמש כ". ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ההתגלות זאת  יקרא אליו מוכן היה שלא  לאדם  דבר כשיתגלה דהיינו פשוטה למציאה

"מציאה " כמו יהרגני" מֹוצאי יד)"ּכל ד, "(בראשית אבידה , מצא  כב)"אֹו ה, "(ויקרא קֹוצים, "ּומצאה ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָ

ה) כב, .(שמות

" חן, מציאת  ענין חפוש אחר  חןיציאה יֹוסף ד)"וימצא לט, "(בראשית חן, מצאתי  ְִִֵֵַָָָ

ג)"בעיניך יח, לו.(בראשית שצריך  ממי  או ממנו שגדול ממי  חנינה ומחפש מבקש אדם  שכל ,

" בקשה בלשון לומר  יפול  לפיכך חפוש. אחר  מציאה זה הרי החנינה ובהשגת  

(יא לד, אמצאנה.(בראשית בעיניכם  החנינה חפוש אחר כלומר , 

       (יב-יג ט, שהניחו (ויקרא ,דהיינו 

ג הענין  מזה וישמש לחפש. יצטרך  ולא לפניו מצוי  שיהיה וכלכול"באופן  הסתפקות  ללשון כ 

" די, בו שיש     (כב יא, כל(במדבר להם מצוי שיהיה דהיינו , 

" וכן יותר. עוד  לחפש יצטרכו ולא הצורך    (ט יב, אחר(הושע הספוק ועל  . 

" גאּולת ֹוחפוש כדי כו)"ּומצא כה, ,(ויקרא   (כח כה, שיחפש,(ויקרא אחר דהיינו ְְֵָָָ

צורכו. כדי ימצא לא או ימצא

" לפעל נרדף והוא העמדה. לשון  והצגה פעל . ש "העמדה [=ביניהם] וההפרש "העמדה ".

כראוי . עמדו על עומד  הדבר שיהיה וכוונה תקון בדרך  או וחשיבות  כבוד בדרך עמדה על  נאמר

איזה  על מקפיד ובלתי וכוונה, תקון בלי  הדבר העמדת דהיינו הפשוטה עמדה על נאמר והצגה

בזה המשל יעמוד . אופן      (ב מז, "(בראשית   

    (ז מז, איש (בראשית כהעמדת כבוד בדרך היה האב שהעמדת , 

" בלשון אמר מלך , לפני כהעמדת"העמדה נכבד וכניעה, שפלות בדרך היה האחים  והעמדת .

" בלשון אמר מלך, לפני  צאן רועי  "הצגה הדיוטות וּיּצגם" אנ ׁשים  חמּׁשה לקח  אחיו ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומקצה

פרעה  ג)"לפני מז, ג(בראשית הצגה יאמר כי תנועה דווקא הצגה בלשון  ואין  מעיקרו ". הצגה על כ ְְִֵַֹ

שכתוב  כמו שהוא כמו מוצג הדבר שנשאר      ,לג (בראשית 

"טו) וכן  אתי. לחזור מבלי במקומם  מוצגים  קצתם  שאשאיר  ,דהיינו   " 

כד) י, במקומו.(שמות מוצג שישאר

והוא הזאת . בהעמדה המבוקש התכלית ניכר כן ידי שעל  באופן העמדה על נאמר

בכבד אם  כי  בקל ממנו נמצא ולא דבר . על ומצפה במקומו שעומד ותוחלת , המ ּתנה כענין ְַָָענין 

" כמו עומד פעל אם  ובהפעיל.      (ד ב, שתכלית(שמות 

" מהנער. ידיעה לקבל כדי עמידתה  (יז יט, ה'.(שמות דבר  לקבל  כדי 

  (כב כב, "(במדבר לו, שטן להיות כדי    ,כח (בראשית 
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ובנפעל יב) ולרדת. לעלות כדי    (יג כד, לשאוב .(בראשית ביוצאות  להסתכל 

  (ז לז, זקופה (בראשית ונשארה שוכבת , שהיתה אחר קמה לומר רצה 

וכן השאר. מן השתחוואה לקבל שעומדת  הניכר  באופן  (כ ה, "(שמות , 

(טו ז, "(שמות ,  (כא לג, "(שמות ,   (ח לג, ,(שמות 

  (לד כב, ,(במדבר  (ט כט, "(דברים ,  רות) 

ה) היוצאב, והפעל תכלית . איזה בשביל מקומו על עמידה ענין  כולם בראשית) 

כח) "כא, ,  (לג,כ "(בראשית , (כו ו, "(יהושע , שמו״א) 

,יג,כא)  (יב ג, .(איכה 

" כמו מצבה אלהים, עבודת או קבר  כאו שיש לסימן  שמעמידין  דבר על מורה "

מצבה " אֹותה יח)"וי ׂשם כח, "(בראשית מצבה , ל תקים כב)"ולא טז, "(דברים רחל, קב ּורת  "מ ּצבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

כ) לה, "(בראשית שם הענין  מזה אלצבא. ה[אות ] בתוספת  על"" מורה דברים . שני  על ומורה ף,

כגון דבר, איזה להשלים מכוונת  בכוונה ותקון סדר על העומדים  דברים שאר או אנשים קבוץ 

פלשתים מצב  כענין המלחמה, למערכת  ותקונם הישרתם  על שעומדים  המלחמה צבא

(יד,טו "(שמו״א וכן ,   (ח לח, הנשים(שמות דהיינו 

" וכן  ההקרבה. שעת  וממתינות משמרתן  על צבאםהעומדות וכל והארץ ב,"הׁשמים  (בראשית ְְְִֶַַָָָָָָ

"א) הׁשמים, צבא יט)"ּכל ד, כוונת(דברים להשלים עמדם על העומדים  הבריאה אישי והם  , ְִַַָָָ

" הלשון ובזה מלאכתו.צבאהבריאה. לעשות  הנצב דברים  קבוץ  דהיינו שם -התאר, "

 ידו שעל בדבר הנמצא ההוא התקון  על  ומורה המופשט המקרה שם צבא

" ומצב,כמו המעמד יחוס  יתקיים       (א ז, ל"ר(איוב 

לתכלית מצוי האדם  ואין  ממנו, חוץ  דבר איזה להשלים הנצב  צבא של  דבר רק אדם חיי שימי 

השכיר שיסתלק כמו האדם , יסתלק ההוא הדבר וכשיושלם דבר. שאר לצורך אם  כי עצמו

" וכן שכירותו. ימי כשהשלים   (יז י, "(איוב ,  (יד יד, מזה (איוב . 

" יתברך הבורא נקרא  צבאותהענין  שישלימו "יהוה שבעולם  צבא מיני כל  ומתקן  מסדר  דהיינו ,

" שם שלפיכך  בהבראם . בהם  שנתכוון  מה דברצבאותכל לסדר  כי  נמחקים , שאינם מהשמות  "

לבורא אם  כי  אפשר שאי דבר ספק ובלי  במוחלט בו המבוקש משלים  שיהיה אופן  על ולתקנו

שאע ודם בשר כן  שאין  מה יוציא"יתברך . ולא שיתקלקל  אפשר דבר, לצורך  דבר שמתקן  פ

" שם וקדושת "צבאותהמבוקש. באותיות זה לפי  אפשר"צבא" אי אחד צבא  אפילו שגם ,

" שאמר ומה המוחלט. אופן על ולתקנו לעשותו ודם  מעלה צבאותלבשר היא רבים  לשון  "

שהקב בלבד שלא שבח, ותוספת מיני"יתירה כל על אדון  הוא  אבל אחד צבא על אדון  ה

שאמרו למה מסכים וזה שבעולמו. ב)הצבאות לה, נמחק "(שבועות זה הרי  מצבאות  אמרו "צב .

מצבאות" "צב אמרו ולא  נמחק " זה הרי  מצבאות קדושת"צבא עיקר הוא בעצמו צבא כי  .

ב ""השם  אבל למחקו. ואסור  צבא  על אדון  שהוא אלצבה בלי  ומותר"" אחר ענין על מורה ף

פ סופרים  במסכת  אך ""למחקו. אמרו ב ' הלכה נמחק ד זה הרי  מצבאות  מזה "צבא דמשמע  ,

צבאות מיני של אדון  יתברך שהוא והיינו הרבים, סימן  תי'ו ב [אות ] צבאות  קדושת שעיקר
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ושאע שאי"רבות . מה אחת, לתכלית שוב  יוצא כולם ותכליות בזו זו קשורות  רבות, שהן  פ

" ובספרי ודם, לבשר שלמה אפשר "779"יריעות  בבאור זה על  ."נצבהארכת

" נצב , שררה מין (מח כב, משגיח(מל״א עמדו על נצב להיות הממונה והוא 

" ובריבוי  המדינה. תיקון  על (ה י, ,(שמו״א (ז ד, כי(מל״א , 

נצב, הסכין  יד נקרא  וכן  נצבים . הרבה הארץ  בהמון   (כב ג, ,(שופטים 

" נקרא והכורת החותך מתכות. בעל  בעצמו הסכין  הוא מלוטש.להבשהלהב שהוא  שם על "

נציב ,נצב"וה  נקרא מלח של גס  וגולם  מתנועע . ואינו מצבתו על נצב שהוא שלו היד יקרא "

"  (כו יט, "(בראשית עמוד , וכענין  אבן  של מצבה צורת  לו שיש מצבה מענין ע ּמּוד, ֲ

יח)"ּברזל א, "(ירמיה הענן, טו)"עּמּוד לא, עמידה.(דברים מלשון  , ְֲֶֶַָָ

 צב"ש" פעל  ממנו נגזר עמדו על הדבר  והשארת  חזקה עמידה נפוח ,צבה " לשון  "

בטנ ּה" כז)"וצבתה  ה, ,(במדבר  (כא ה, "(במדבר הבטן. ואמוץ  עמידה כלומר , ְְְִָָָ

   (טו ד, "(שמו״א וכענין להתנועע . הריכוך העדר מענין  ,   ְֵֶ

ד) ב, וכן(איכה הזרוע . אמוץ  ,דהיינו "(ח טו, באמוץ .(שמות עמידה כלומר  , 

" וכן   (טז יא, כענין(זכריה ולילך . לכופפם  יכולה ואינה אמוצים  שרגליה היינו , 

שמלת או לרוץ . קשים  רגליהם  נעשו פתאום וינוחו הרבה מהר ירוצו שאם  הסוסים במין  המצוי

"נצבה " צב , שרץ  מין נקרא כך  ולשם  בבטנה. צבה שנעשית והיינו מנפעל  פעל "  

כט) יא, כבטן(ויקרא כך  משום  וצורתו ככיפה, ועגולה קשה קליפה עליו שיש צפרדע  מין והוא 

שחף , וכטעם  ונפוחה. צבה  (טז יא, שחפת .(ויקרא מענין , 

 ענין שזה (ג ז, "(במדבר , (כ סו, עגלה (ישעיה והיינו 

וע עגולה חפוי עליה האופנים"שיש ששני צב . צורת לה יש כן שני780י  כעין  הצד מן הבולטים

חוץ הבולט הצב  ראש כעין הוא  לפניה שבולט ומה הצב , ככיפת שעליהם  והכיפה הצב , רגלי 

לכיפה.

" שם -התאר התיצבות "צבימלשון כמו נחמד , דבר  להוראת  " ,ד (ישעיה 

,ב)   (יט יג, "(ישעיה   (ו כ, מלשון(יחזקאל , 

מן מסתלק שאינו הנחמד הדבר סגולת  שזהו המחשבה, מן זז שאינו חזקה ועמידה התיצבות

הזכרון . מן תגעילנו שהנפש ושנאוי מאוס  דבר  היפך תמיד לקראתו נצב  כאילו הוא והרי  הזכרון 

" חיה מין  נקרא החמדה אופן  של הזה ""צבימענין  וכאּיל, טו)"ּכצבי יב, "(דברים א ֹו, ּבצבאֹות ְְְִִַַָָָ

הׂשדה  ז)"ּבאילֹות ב, הצבאים(שה״ש בין כמו לזה זה יתירה וחמדה אהבה החיות בכל שאין  , ְְֶַַָ

אע והם הזווג . ותשרי"בזמן אלול הזווג בחדשי  מאד מסוכנים בעצם, תרבות  בעלי  שהם פ 

.(הירש-ברונסט)הנקרא

.779.434-436 עמ ' תשע"ו, מהדורת

נוסעת .780. העגלה ידיהם  שעל  הגלגלים
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ג ""התיצבות שם תיצבתכ ה[אות] בתוספת  אותה "" שזוקפין  האלומה להוראת  ו

כמו מהר , השבלים  שיתיבשו כדי  השמש נגד  (טז ב, האלומות(רות מן דהיינו , 

" וכטעם  האלומות. שגודשין כדרך זו על זו ומונחות  שוכבות  לא אחת , אחת ָָקמה הנצבות

נצבה  וגם ז)"אלּומתי  לז, עדיין ,(בראשית לחים שבלים  קצת בהם שיש אלומות לפעמים שיש לפי . ְִִַַָָָ

או  ירקבו. לגדיש כך  יכניסוהו שאם היטב , שיתיבשו כדי עצמן  בפני  אלומות אותן  לזקוף וצריך 

" "צבתיםשענין מלשון ּבטן" כב)"לצ ּבֹות ה, הנפוחים .(במדבר הגדולים והצבורין והיינו ְֶַָ

" בשרש ומבואר הצגה לשון ."צבפעל.

, ואחור פנים נקראו מהם שנים  קצוות , שש לו יש שהגשם גשם . של צדו על  מורה שם .

" והנפרד צדדים, נקראו מהם  ושנים  ומטה, מעלה מהם  הפנים"צדשנים  עם החבור יחוס  .

""לפני" האחור עם  והחבור ""אחרי, המעלה יחוס ""על, המטה ויחוס הצדדים"תחת, ויחוס .

"אצל" או ו ימין" ""שמאל"" שרש עיין  ."פן,

"צד" לשם  נרדף  ש "צלע" אלא שאפשרצלע". ותפיסת -יד, ממשות בו שיש הוא  "

שאמר כענין  הגשם מן להפרידו (טו ו, "(מל״א ,  בראשית) 

כא) "ב, אבל הקו צד. כעין גשם , של פרטי  לשטח סימן  רק שהוא ממש, בו שאין דבר הוא "

ואחור פנים שאינו בשלילה הדבר שטח לסמן  ממש. בו ואין דבר של ורחבו ארכו המגביל

" יאמר  ומטה ,"צדמעלה   "(לב כה, "(שמות ושמאל . ימין דהיינו 

 (ג ב, כענין (שופטים הגוף, בצד  הנכנסים וחוחים  לקוצים  דהיינו ,  

נה) לג, (במדבר (יג כ, (יהושע 

" מהנפעל  (ו ג, ועל(צפניה לצדים . להם שכניהם  שיהיו כלומר , 

בי ב[אות] הבא הצד בגוף  ""המעשה מלת עם  או ,"עלת   בראשית) 

טז) "ו, ,  (יג כו, "(שמות יאמר הצד אל  הסמיכות ועל  ""מצד. ,   

(כו לא, ",(דברים  "(יד ב, "(רות כענין  "מנגד, ו מלפני" ביןאחרי"" " 

בב ורחוק קרוב 781א ."שהוא 

" צד  וצריךצדה מן  ממנו ישמר זולתו בפני יעשנו שאם מזיק, מעשה כל  על המורה "

" כמו הצד. מן  לו לעשותו  "(יג כא, מן(שמות עליו לבוא צריך חברו את שלהמית  , 

יברח . או כנגדו יתחזק שלא הצד   (כד,יא "(שמו״א המופשט ושם , 

  (יג כא, שעת(במדבר עכשיו לו והיה לקחתה, נפשו את  צודה כבר  שהיה , 

" ועופות  חיות  תפיסת  מלאכת יקרא צדיה ומענין מעשהו. לבצע  שצריך"צידהכושר שם על ,

" הזאת  במלאכה העוסק יקרא יברחו. - לאו שאם  הצד, מן בתחבולה עליהם בקמץצ ּידלבוא " ַָ

""היו  ד , (טז טז, עצ(ירמיה והמלאכה ." בחירק.צידמה "    ִַ

  "(ט י, וגבורה (בראשית עצה שצריך הציד . במלאכת  ומוצלח אומן דהיינו , 

אחת .781. בבת 
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" נקרא הנצוד הדבר וגם ההם . בימים מתרבות שהיו הרעות החיות ,"צידלמלחמת 

(ז כז, ובסמיכות (בראשית הנצוד. דבר דהיינו ,  (כה כז, והפעל(בראשית . 

  (ג כז, "(בראשית ,  (ה כז, הפעל(בראשית ובכפל  .  

יח) יג, "(יחזקאל יקרא בו שצדין  וכלי  רוציםמצודה . כשאין בזמן  המשתמש רשת  מין  והוא  "

" חי. לתופשה רק החיה להמית    (כו ז, "(קהלת ,  

"(יב ט, "(קהלת ,  (ו יט, "(איוב מבצר מין יקרא כך ולשם לפימצודה . " ְִָ

לשבח ומשמש לכנוס , יכולים אין והחצונים  לצאת, יכולין  אינן שהפנימיים  מצודה כעין שהוא

" כמו לגנאי  הוא וכלואים  סגורים  הם הרי  לצאת  יכולים  הפנימיים  שאין  בבחינת  ולגנאי .

  (יד ט, העיר(קהלת בני  יהיו שלא לעיר סביב שעושין היקף מין  והוא 

" כמו לשבח, הוא  לכנוס יכולים  יהיו החצונים  שאין ובבחינת  לצאת . יכולין   

ג) יח, "(תהלים ,   (כח לט, ,(איוב (ז ה, אמר(שמו״ב הגנאי בבחינת . 

" (סו,יא "(תהלים אמר השבח  ובבחינת לצאת. יכולים שאין  דהיינו סלעי, ְִַ

ב)"ּומצּודתי יח, "(תהלים (ב צא, לכנוס .(תהלים יכול מזיק שאין  , ְִָ

"ציד" ציד, האדם מזון יקרא "  (טו יג, או(נחמיה ,   

(כה עח, "(תהלים ,  (טו קלב, כענין(תהלים הוא המזונות שהשגת שם  על 

ג המזון שנקרא וכענין להשגתו. וצדיה תחבולה שצריך  הנצוד , ""דבר  ""טרףכ ליראיו , נתן  "טרף ְִֵֶֶַָָ

ה) קיא, חּוקי"(תהלים לחם  ח)"הטריפני ל, "(משלי שם שהיה או מזוןצידה . והיינו הפרט שם  " ְִִִֵֶֶַ

בביתו, סועד ואינו עמו סעודתו שלוקח  הצ ּיד מזון  כעין  שהוא לדרך , בצאתו עמו האדם ַָשלוקח

" שם  נמצא "צידה שלפיכך כמו דרכים, הולכי אצל תמיד  "   ,מב (בראשית 

"כה) ,    (לט יב, "(שמות לדרך. מזונות  הכנת  כלומר ,  יהושע) 

יא) "א, ,  (יב ט, "(יהושע ,  (י כב, ",(שמו״א   

"(כה עח, במדבר .(תהלים הולכים  כשהיו 

" בשרש מבואר ושם. שם ,"צאפעל  עיין  ,

צד ה[אות] משרש והוא הצוואה, על  הונח פעל . לחוץ". והתגלות  היציאה על  שהנחת ּה ַָָָי

" שרש שהוא"צאכמבואר אם  דברים, משני  אחד אדם  של דבורו שכל  שתדע צריך זה להבין .

והצווי יודע . זולתו שאין משער שהוא דבר לזולתו שמספר הוא ההגדה צווי . שהוא או הגדה,

א והרי  רוצה. זולתו שאין משער שהוא דבר זולתו על שמצוה לכח"הוא מתיחסת ההגדה כ ַ

זולתו  ידיעת  כח את להוציא  המגיד  כוונת אין בהגדה והנה הרצון. לכח  מתיחס והצווי  הידיעה,

של ידיעתו ידיעתו כח  אין ובזה ידע . שלא חדש ענין בו ולחדש להוסיף אם כי  לענין מענין 

העדר אם  כי  ידיעה איננו תחלה ידע  שלא  זה שהרי חדשה לידיעה ישנה מידיעה יוצא ְֵֶזולתו

הצווי במעשה אולם הידיעה. כח שנוי  לא תוספת , רק בו אין עכשיו יודע  שהוא  מה ידיעה.

מה  ויחייב  בעצמו הרצון שישתנה ממש, לענין  מענין זולתו רצון את להוציא המצוה ְֶַכוונת 

לעשות , שלא רוצה שהיה מה לעשות  לחייב, רוצה שהיה מה ולשלול  לשלול, רוצה שהיה

בין חיוב  בין בפועל ממש רצון  יש האופנים אלה שבכל לעשות . רוצה שהיה מה לעשות  ושלא
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המתעצם זולתו רצון  שיהיה רוצה שהמצוה אלא המעשה. בהעדר  בין  במעשה בין  ְְֵֶֶַבשלילה,

ג היה תחלה רוצה זולתו שהיה שזה ממש. שנוי והוא וכו' השלילה על מתעצם יהיה כ"בחיוב 

" נקרא לפיכך  רצון . העדר לא בפועל, "צווירצון מלשון רצוןיציאה " הוצאת דהיינו והוצאה, " ְֵֶ

ג שלפיכך לענין, מענין  ""זולתו הדגוש, כבד  בלשון  תמיד בא  י ׂשראלכ ּבני את  ּתצוה "ואּתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

כ) כז, צויתי"(שמות לה)"אׁשר כט, פעל(שמות שהוא לענין , מענין אחר של רצונו הוצאת  דהיינו , ֲִִִֶ

" לשון  ובא בסימןצו כבד. לפעמים "782(אקוזאטיף)" י ׂשראלכמו ּבני את  ""צו א ֹותם, ""צוה אׁשר, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

בסימן "צויתי ולפעמים  "783,(דאטיף),   (טז ב, "(בראשית ,  בראשית) ִִִ

טז) "נ, ,     (כג טו, שהבא(במדבר וההפרש על(באקוזאטיף). צווי  יהיה 

עצמו, אמר (ובדאטיף)המקבל המקבל. שיעשה הדבר על  הציווי  יהיה   

 (ח ט, "(במדבר אמר ואילו ידיכם . על נעשה שיהיה יצוה דבר  איזה כלומר יצוה , מה 

אתכם "ה' שאמר אחר לומר, שייך  היה לא וזה לעשות. אתכם  יצוה מה מובן  היה ְִעמד ּו"

"וא ׁשמעה  אמר לפיכך הם. ולא  הציווי  מקבל הוא שיהיה שהכוונה לכם" ה' שיצוה דהיינו מה " ְְְֶָ

בא לנכח הציווי מקבל כשאין  הוא  וכן  לכם . למסור בידי  שימסר הדבר  יהיה כמו (בדאטיף)מה

יֹוסף" אל ""ויצוּו מ ׁשה , ּביד אליכם  צוה ג"אׁשר  וכן בדרך". רק מוחלטת בגזרה הצווי כשאין  כ ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

בא  טובה "(בדאטיף)עצה כמו  לאמר , עליו ויצו    (ו כח, שלא(בראשית ְֵַַָָֹ

הציווי שיהיה וכן הדבר. על הזהירו רק השם , מצות  אינה שהרי במוחלט זאת עליו גוזר היה

שלישי, בשביל  לזולתו   (כ יב, "(בראשית בשבילו. אתׁשצום  וצויתי ְִִִִֶֶָ

לכם כא)"ּברכתי כה, "(ויקרא ,  "(כח לב, אלעזר(במדבר את  בשבילם שצוה דהיינו , ְִִֶָָ

ויהושע .   (צא,יא בשבילך .(תהלים אותם שיצוה , 

" צו, ""מצוה מן  והמצוה , ג)"הּתֹורה יד, קיימת .(דהי״ב ומצוה עוברת מצוה ויש , ְְִַַָָ

מאתו. לצאת  אליו, לבוא דבר, לו להושיט לזולתו המצוה כעין  שעה לפי הנוהג הוא ְֶַהעוברת 

שיתנהגו  במדינה הניתן  החק כעין שיזדמן . עת בכל  נוהג בזמן , נמשך  שיהיה מה הוא והקיימת

שלא מהן  הישראלי. בדת נמצאו המצות  מיני  אלה ושני שיזדמן . בעת המדינה אנשי אחריו

המן מן להותיר שלא  כגון  שעה, לפי  אם כי נוהגות יט)היו טז, תורה (שמות למתן  בגדים  כבוס  ,

י) יט, הלווים(שמות הנפת יא), ח, עיבל(במדבר בהר  אבנים  הקמת  ד), כז, ומהן(דברים ודומיהם .

ומועדות תפילין ציצית  אסורות, וביאות אסורות  מאכלות כגון  לדורות הקיימות  מצוות

ודומיהם . המקדש ועבודת

" לשון ונמצאצוויכל השכל. שיחייבהו מה כפי  שכל  בעל שיצוה מה הוא שבכתוב  "

ע"ג שהוא  הטבעי היצר שיחייבהו מה על צווי לשון  כמו"כ השכל נגד הרוב  פ   

 (יא ה, "(הושע כענין ודעתו יצרו שיצוה מה פי על כלומר  לּבֹו, ּבדר ׁשֹובב  ישעיה"ויל) ְִֵֶֶֶַָ

יז) ענין נז, וזהו ,        (יג י, פסוקים כח, צו (ישעיה לשון הכפיל . 

הפעולה.782. את המקבל האוביקט  את  לציין הלשון , בחכמת  מלה

הפעולה.783. של עקיף מקבל לציין הלשון, בחכמת מלה
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וזה  לזה, זה דהיינו לצו, צו לצו צו זהו הרע. היצר שיחייב מה כפי  זה עם  זה מתנהגים  כלומר 

כנגד זה מדותיהם  על מעבירין ואין  חבירו. שמדדו ההוא בקו לחבירו מודד הראשון וכן לזה.

" זהו לקו זה, קו לקו ג"קו להם יהיה בה ומנהגם, מדתם  שכפי הנביא  ואמר להיות". ה' דבר כ ַַַַ

במדה. מדה נמדדים 

" מצוה, צו נגיד מן  (ד נה, צווים .(ישעיה הנותן  מנהיג דהיינו , ִָ

הענין מזה ובא לעשות . ושלא לעשות  שיש מה ואזהרות צווים  כולה ההנהגה שענין לפי 

בפעלים  (ל כה, ,(שמו״א  "(כא ו, שהיה (שמו״ב דהיינו 

ומצוה. נגיד להיות אותו ממנה    (ו יז, ענין(דהי״א והוא  

 "(כג ח, קיום .(שמות לו שיש דבר שהוא אלוהיי  התמנות התמנותך שיהיה כלומר  , 

" וכן  (יט כז, והמצוה.(במדבר המושל חוקי  לו שתמסור ְֶַ

" המחברים  בלשון שנקרא מה הפשטות. על  מורה הכתוב"פשוטשם. בלשון  נקרא ,

הזכה צח" המראה על יאמר מקריים . ענינים  תערובת  בו שאין מדוקדק דבר כל על ומורה "

זר דבר בהתערבות  בה ואין  בעצמיותה פשוטה שהיא ביותר   (י ה, ,(שה״ש 

" (ז ד, ונקיה.(איכה צחה לבנונית  דהיינו 

" לחלוחית שום כאן שאין הפשוט היבשות על   (יא ד, דהיינו (ירמיה 

זכה  "רוח באויר. המצויים אדים של לחלוח  שום בו שאין   (יג ה, ,(ישעיה 

הפעל  ובכפל הגרון . יובש דהיינו  (יא נח, יובש (ירמיה כשיהיה דהיינו , 

" כענין  הפלגה, על הפלגה והוא יובש, אחריו שאין מאדמופלג  ""מאד עולמים, ."עולמי 

" (ז כד, "(יחזקאל ביותר. היבש סלע כלומר ,  (ז סח, ,(תהלים 

" תערובת בה שאין פשוטה נקיה לשון  על ויאמר ביותר. יבש מדבר או יבש סלע  ְלׁשֹוןדהיינו

   (ד לב, "(ישעיה דק קול השמעת  ונקרא היוצא"צוח. הדק הקול והוא  , 

המוח קול(פיסטל)מן  המשמיע  למרחוק. ביותר נשמע  הוא שלפיכך  בענינו ודק פשוט שהוא 

" נקרא  ""צֹוחהזה כמו צער מתוך צעקה על בין ומורה ,  (יד קמד, ,(תהלים ֵַ

  "(ב יד, כמו(ירמיה שמחה מתוך  צעקה על ובין , ישעיה) 

יא) ,כד,  (יא מב, "(ישעיה ענין  שאין "צוח, כענין  ויללה " אנחה "צעקה, 

" אבל צער. של  קול על בפרטות מורהצוחהמורים אינו של(רק)" העצמיי איכות  על אם ] [כי

שמחה. מחמת  או צער מחמת  יהיה גס, לא  פשוט, דק שהוא קול 

 נו ""[אות ] התאר ""צחןן , (כ ב, הזב(יואל הצלול הרוטב  והוא  

נו  ובתוספת הבשר. חלקי  תערובת  בו שאין פשוט דק שהוא מתים, חיים  ן-נפעל"מבעלי 

784ו "האמנתי  (ג סג, הכאת(ישעיה בשעת בתחלה היוצא הצלול הדם והוא 

" שם  וישמש למרחוק. ניתז דקותו מחמת שהוא הרוטבנצחהנפש לענין משמש ענינים. לשני "

במהדורתנו784. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" כמו הנהרג מן  היוצא הדק והלחלוחית   (ג סג, "(ישעיה ,  

(ו סג, ג(ישעיה ומורה ע". יתבטל שלא פשטותו על הדבר השארת והיא הנצחיות, על י"כ 

הפסק  שנוי  וכל  שנוי, הפשטות מן  יציאה שכל  הפסק. לבלי נמשך הוא כן  ידי  שעל חוציי מקרה

א והרי הקדום. ""הענין כמו נצחיות. וזהו הפסק, בלי  המשך בפשטותו ההשארה כ  

(כו ב, ,(שמו״ב  (יא טז, "(תהלים , (י מט, .(תהלים 

" שם  "נצחשיורה שם  נגזר בענינו ההשארה על השארה נצח" שהוא נצוח, ללשון  "

יקרא זולתו פעולת יתבטל  כן ידי שעל  פעולתו בכח שנשאר כל זולתו. על ויכולת בגבורה

כמו נצוח,     (א ב, את"(דהי״ב להעביד מנצחים  ְְְֲִִֶַַ

יז)"העם ב, בכחם"שאע(שם אותם מנצחים  הם היו להם, ומתנגדים  רב  עם המשועבדים  שהיו פ ָָ

" בשרש כמבואר עזוז כענין והוא לעבודה. בבחינת"עז והכריחום  נאמר שהעזוז אלא .

אע785(פאסיף)ההתפעלות אחרים, מכח מתבטל שאינו מתבטל"כל אינו אחרים כח שגם  פ 

" נקרא נושאים"עז ממנו שני  שיהיו ואפשר חבירו. את מכריע אחד כח אין האופן  שבזה .

באחרים הפעולה בבחינת  נאמר הנצוח אבל עוז. בעלי שניהם  לזה זה 786(אקטיף)המתנגדים

כחו, תחת  אותם  ומכריע  אחרים  כח מבטל שהוא  אלא מאחרים  מתבטל שאינו בלבד  זה שלא

המנצח , הוא האחד אם כי  מנצחים , שני  כאן שיהיו אפשר  אי  האופן  שבזה נצוח. ענין הוא

המנוצח . הוא והשני 

    (כט טו, ית '(שמו״א שהוא נצוח  מלשון אם  , 

" כענין אויביהם  את מנצחים הם  ידו שעל ישראל, של ּומגינינצחונם ע ּוזי  ז)"יהוה כח, ,(תהלים ִִִָ

בו. מאמינים  שישראל  הנצחיי  העצם אותו הוא ית ' שהוא לומר  רצה נצחיות  מלשון שהוא  או

לשמש  כגון  ואבד, כלה לדבר הנצחיות שמיחסים  אלא נצחיי , בענין מאמינים  ולשון עם שכל

ב להשם אם  כי  נצחיות מיחסים אינם ישראל אבל וכדומיהם . ""ולירח ונקרא  בלבד, נצחה

ישראל׳ש)"ישראל עוויגער "787(דער ישראלכענין ."אלהי

המופשט המקרה  (יא כט, או (דהי״א נצחיות מלשון  אם 

ובכנוים  הכל. המנצח  דהיינו נצוח מלשון  (יח ג, והיינו (איכה נצוח מלשון אם  

וקיום . נצחיות מלשון או האחרים , את  מנצח הייתי  ידו שעל  כחו

" והמשורר המנגן ""מנצחיקרא  לדוד, מזמֹור  א)"למנצח  יג, נצוח(תהלים מלשון אם  , ְְְִִֵַַַָ

שיש  שבזמן  שעמו. והמשוררים  המנגנים  כל את מנצח שלו שיר בכלי  או בקולו שהיה

היה  וכזה כולם. על הנשמע  עוז קול בקולו המושך  אחד תמיד יש רבים  ומנגנים  משוררים

ג שיר"נעשה בכלי הנצוח מתחלף  והיה השאר . כל  מנצח  אחד  כלי תמיד שהיה שיר, בכלי  כ

סביל .785.

פעיל .786.

א -ד .787. הלכות פ"א  התורה יסודי הלכות רמב"ם, עיין  המגיה: הערת
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" הנקרא כלי  המנצח שיר כלי היה לפעמים  ונושאו. השיר  חומר חלוף והוא"נחילותכפי ,

הנחילֹות" אל א)"למנצח ה, ע(תהלים המנצח ע"והיינו או השאר, כל את נחילות הנקרא"י  כלי י  ְְִֵֶַַַַ

א)"גּתית" ח, "(שם או הׁשחר, א)"אילת  כב, "(שם או א)"ׁשֹוׁשנים, סט, בזה.(שם וכיוצא ִִִֶֶַַַַ

" והמשורריםלמנצחשנקרא המנגנים  שאר שכל והמׁש-מתמיד. נצחיות  מלשון  "ְְְִֵֶַ

ושני הפסק. בלי ּומתמיד בקולו מושך  היה והמנצח  שוב , ומתחילים בינתים תמיד ְִַמפסיקים

מנגנים . הרבה בה שיש שיריית  מערכה בכל  היום  עוד  ומצוים ידועים הענינים  אלה

"  (ח ג, "(עזרא ,  (יב לד, .(דהי״ב 

" מצח, שם נצוח  ומענין  (לח כח, בולט(שמות היותר הוא  שהמצח שם  ,על 

הגוף בגובה שהוא לפי כולם את מנצח והתגלותו הגוף, אברי שאר כל על בעזות ומתגלה

ג שלפיכך ""ונגלה. כמו המצח, אל והחוזק החציפות העזות , תמיד מיחס כ  

ד) מח, "(ישעיה ,    (ג ג, "(ירמיה , (ג,ז "(יחזקאל , 

  (ט ג, "(יחזקאל ושם -התאר .  (ו יז, של(שמו״א טס , 

רגליו  שעל ההוא הטס והיה מצחת . נקרא החרב  מפני  להגין המצח  על שנותנין כפוף מתכות

מצח . של טס בצורת

" בשרש ."צאמבואר

" נקרא דבר פרישת ההפרשה. על מורה ""צלפעל. והנה הבדלה,. נזירה, פרידה, פרישה,

ובדידה  שהאחד"הפלאה מדבר  הנפרד הדבר כי ביניהם וההבדל הפרישה. על מורים  כולם ,

" לשון  הנפרד על יפול  ממנו, נפרד והשני במקומו זה "פרישה נשאר נפרדים  הדברים  וכששני .

" נקרא לכאן  וזה לכאן  פירש זה לשון"פרידה מזה, יפול מלהתדבק מעיקרה הפרישה ועל .

""נזירה " לשון  יפול  החברתיי והריבוי הקבוץ  היפך  ביחידות  ההשארה ועל החלוף"בדידות. ועל .

ע מדבר נפרד דבר  כשיהיה ""ביחוס לשון  יפול והאיכות  היחוס  יחוס"הבדלה י וכשיהיה .

הטבעי מגדר היוצא בדבר  השאר מן נבדל שאחד המצוי , הטבעי מגדר יוצא הדבר ואיכות

" לשון הענין  על יפול ""הפלאה המצוי , לשון הונח המועיל לתכלית  מדבר  דבר  פרישת  ועל ,"צל.

"   (ט לא, "(בראשית ,  (טז לא, "(בראשית , 

 (יא ד, "(עמוס , (ב ג, "(זכריה ,  (מג קיט, .(תהלים 

" הצלה, לשון  כל ענין אחיוהוא  מיד נא יב)"הצילני  לב, "(בראשית נפׁשי, לא)"וּתנצל  לב, (שם ְִִִִִִֵֵַַַַָָָ

נו  ב [אות ] בא דבר נפרש שממנו ההוא  דבר ועל להתקיים . הנזק מן  הפרשה נפעל"דהיינו ן 

" (כב ג, "(שמות ו , (לו יב, נצולים(שמות מצרים  את  שעשו ַ

וחפציהם . מקנינם  ומופרשים

"  (ו לג, ומופרש (שמות נצול עצמם את  שעשו , 

חז  ובלשון  העדי. ""מן נצלל כזית  מ״ב)"ועל פ״ז נזיר המת ,(משנה, מן הפורשת טומאה כזית והוא

לחה. שאר או מוהל אם 
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אל [אות ] בתוספת  תמיד בא  ""קל ף,  (לו כז, כלומר(בראשית 

שבידך . מהברכות  ברכה שום  לי  הפרׁשּת (יז יא, "(במדבר ,  ְְִַָ

כה) יא, "(במדבר ,  "(י ב, "(קהלת ושם -התאר ,"אציל.  ירמיה) 

יב) "לח, ,  (יח יג, הגוף .(יחזקאל מן  לפרוש שמתחילות במקום הזרועות  דהיינו 

" מליצה ובלשון  (ט מא, "(ישעיה כענין   (כז לג, ,(דברים 

" וכן ארץ. וירכתי  (ח מא, הבולט(יחזקאל הנפרש בנין והיינו אצילות  לשון  , 

" אצילים, החשובים  אדם  בני  ויקראו הבנין . בתוך  נבלע שאינו  שמות) 

יא) "כד, וכטעם ההמון. משאר  הנבדלים  הפרושים החשובים  פרישה.נזיריםוהיינו מלשון "

" מלת  "אצלאצילות כמו הצד  מן השכונה להוראת  המזּבח" טז)"אצל א, (ויקרא ְִֵֵֶַַ

מֹורה " אל ֹוני ל)"אצל יא, "(דברים מלת  ואין  עלאצל. אם  כי הקיום , דרך על הסמיכות  סימן " ֵֵֵֶֶ

יאמר הצד מן  לו סמוך שיהיה רק דבר, על שוכב  דבר משיהיה לשלול כשרוצה השלילה, דרך 

""אצל" וכעין  עליו. נשוא מהיות הדבר  מן ומופרש נאצל  לומר  ורוצה מלאחרי, מלפני, "מנגד,

״צד״) שרש .(עיין

" שם  והפרשה מגוף"צלאצילות הנאצלת הצורה שהוא דבר של  צלו על המורה ,

שאע דבר"הצורה. של שצלו אחר מקום  מכל בפועל, מציאות  לו ואין האור  העדר  רק שהצל ְֵֶפ 

" נקרא לפיכך מצורה, נאצלת  כצורה הצל הרי בהכרח הדבר, גוף  צורת תמיד לו ""צליש ְִּבצל ֹו.

ויׁשב ּתי ג)"חמדּתי ב, "(שה״ש קֹורתי, ּבצל ּבאּו ּכן ח)"על יט, "(בראשית ובכפל .   ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ד) ו, ובפעלים (ירמיה (ג לא, "(יחזקאל ,   (יט יג, דהיינו (נחמיה 

קדקדי נכח השמש האירה שבחצות חצות , לאחר שהוא  המזרח לצד צל להפיל התחילו כאשר

כלל . צל  להם  היה ולא הדלתות 

"צאל"" כמו ביותר , ומצל הרבה ענפים בעל אילן והוא ,  

כא) מ, (איוב  (כב מ, בפני(איוב מגין שהצל ולפי צל. בעלי  אילנות דהיינו 

" לשון  ומחסה הגנה על בהשאלה יאמר  ושמש שרב  כמו"צלהכאת ,  במדבר) ַָָ

ט) "יד, וכן תחתיו. חוסים שהם  מחסה כלומר  ,   (ה קכא, ויקרא(תהלים . 

" ארבה ""צלצלמין , (מב כח, שאינו (דברים בצל, תמיד ששוכן ארבה מין  והוא 

וטבעו. איכותו שם  על אחד  כל יקרא  חגבים הרבה שיש שלפי  השמש. אור  היטב  לסבול יכול 

" אחד מין  "גזםיקרא  שרש כמבואר גזיזה מלשון ""גז " אחד ומין  ששכונתו סלעם. שם  על "

" "ארבה בסלעים . רבויו. גודל שם על ו גובי" בגבים. שדירתו שם  על שדרצלצל"" שם  על "

בצל .

" שם "צלשיורה שם יורה ממש, בה שאין  הנאצלת הצורה על ה[אות]צלם" בתוספת "

בה "מ אין אבל ממש בה שיש צורה כל אחרת . מצורה הנאצלת ממש בה שיש צורה על  ם 

" הנעתקת  הצורה תקרא אחרת, מצורה  העתק רק אם  כי עצמה בפני מלשוןצלםעצמיות  "

" כמו הדבר. מן כצל  הדבר , מגוף שנאצלת והפרשה, אלהיםאצילות  כז)"ּבצלם א, ויֹולד"(בראשית ְֱִֶֶֶַֹ
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כצלמ ֹו ג)"ּבדמ ּותֹו ה, כמו(שם גשמית מצורה הנעתקת  הגשמית  צורה על בין ונאמר . ְְְִַ

 (נב לג, "(במדבר , (ה ו, "(שמו״א , (יז טז, ובין,(יחזקאל 

כמו כמוה להיות רוחניית אחרת מצורה ונאצלת  הנעתקת הרוחניית הצורה על  

"(כו א, "(בראשית ,   (ו ט, "(בראשית ואומר .   

(ז לט, "יתהלך"(תהלים כמו ועסק השתדלות  לשון  בהתפעל  לפני" א)"התהּל יז, (בראשית ְְִֵַַָ

כי ועצמיותם  הענינים בגוף לא נעתקים, וענינים  בצורות  רק האדם שהשתדלות לומר  רצה

מציאות בהם שאין  שלהם ההעתקות  אם כי  הדברים גופי משיג שאינו שלהם , בהעתקה אם

אוספם , מי  ידע  ולא  צובר משל בדרך  שהוא העצמיים. לענינים  והשתוות  דמוי  איזה רק עצמיי

אחר לאיש מזומן  הוא שהעצמיי עצמיי, קנין של צלם  אם כי עצמיי  קנין  אינו שצובר מה הרי

" יקרא וכן ההבליים. עסקיו שארי  כל  זה כמו לו. במחשבה צלםלא המצטיירת  הצורה אותה "

וג לפנינו. אינו שכבר דבר מן  הנשארת"המופשטת הצורה שדמיון  והפרשה אצילות  מלשון  כ

כמו הדבר. מגוף ונפרש נאצל  במחשבה  (כ עג, זכרון(תהלים מציאות  כי . 

" בשם יכונה הבריות  בין ""עירהדבר כמו , (ח,י "(קהלת ,  "איוב) 

יב) כד,  "(י נה, מצורתם(תהלים המופשט הציור  דהיינו צלמם  שיתבזה ויאמר . 

הבריות . בין  ונמאס מבוזה יהיה נמצאים, כבר  יהיו שלא 

" החשוך  "צלמוןהמקום מלשון  כמוצל" צל  כולו שהוא  " ,סח (תהלים 

גטו) ויקרא כשלג. יתלבן החשוך המקום כלומר ,"" ""צלמותכ ,  (י קז, ,(תהלים 

"  (יז קז, בעצמו (תהלים שהמות  ממנו. למעלה שאין  מופלג חשך  דהיינו , 

ש  או חשך. יותר  עוד הוא שלו והצל מופלג, "צלמות"חשך מן  מורכב מות" המקום"צלם והיינו ,

ואופל . חשך שעצמותו המות מצורת  נעתקת  וצורה צלם  הוא והאופל  החשוך 

" שם  אצילות ""מצולה מגזרת  , "(טו,ה "(שמות  תהלים) 

ג) מסט, [אות] ובלי ם ".  (כז מד, והוא(ישעיה ופרישה אצילות לומר רצה , 

וירד מהם ונפרש המים עם  מעורב  תחלה שהיה והנהרות. היּמים  שבקרקע והרך הדק ִַהרפש

ההם החלקים  וירדו וכשיזדכך עפרותיים. גסים  בחלקים בתחילה מעורב משקה כל שכן למטה.

" לשתיה, המיוחדים טעם בעלי  משקים מן כשהם ההם, החלקים יקראו וכשהם"שמריםלמטה .

" יקראו והימים הנהרות ""מצולה מן וכענין ופרישה. אצילות  מלשון ""פרש , ּוּפר ׁשֹו, "וקרּבֹו ְְְִִ

יא) ד, ובפעלים (ויקרא המזונות. מן הנפרש הפסולת דהיינו  (י טו, ,(שמות 

מזה  ושם -התאר כבדו. מחמת  מהר  שיורד כעופרת  אדירים  מים של למצולה שירדו לומר ֵַרצה

" הענין   (לא מ, בה (איוב לצוד  במצולה ששוקעין  ורשת מצודה מין  והוא 

אם כי  הדגים כשאר למעלה עולים ואין המים במצולת תמיד ששוקעין  דגים מיני  שיש דגים.

" תקרא והיא  במצולה וטובעת  שיורדת  מצודה מין  להם  וצריך מועטים. מזה "צלצללזמנים .

ג ""הענין  תאר שם ""צליכ  אׁש, ח)"ּומצ ֹותצלי יב, "(שמות ,  (טז מד, על(ישעיה , ְִֵַ

מה  אליו. חוזר ואינו הבשר מן שנאצל בבשר, הנמצא  והלחות  הרוטב ואצילת  פרישת שם

ונבלע . חוזר  שוב הנפלט  שהרוטב בשול אופני בשאר כן  שאין 
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" מצולה כמו"צהלמן וצלילה זכוך  ללשון  ,  (טו קד, (תהלים 

" ענין  והוא וצלול . זך  הפנים  לעשות  לומר  רצה    (ה,ח (ירמיה 

(כז יג, אותו (ירמיה העושה בו הבוער  התאוה אש מחמת וזכזוכו הפנים  הארת והוא  

חז  ובלשון ""צלול. צהל נקרא ""צללל  צלולה , "788"דעת צלולה , ממנה 789"חביות שנפרשו

השמרים .

" חז "צהליקרא  בלשון  הנקרא אחר  מקול הנאצל ההוא הקול  ,"" קולל  "בת 

עוד790(ווידער-האלל) שיוליד עד באויר כך כל שדופק הראשון הקול חוזק מצד אם  יתהוה וזה

הענין שמזה כמוהו, אחר קול  (ג,יא קול(שמו״א משמועת האזנים שיתפעלו 

הענין מזה והשם גדול . רעש קול כאן היה כאילו צליל בהם שיתהוה עד הפורענות 

  (ה קנ, "(תהלים , (ח יג, "(דהי״א , 

(טז טו, יתהוה (דהי״א ולפעמים אחר. קול  עוד מוליד שלהם  שקול  זמר כלי  מיני  , 

לאזן שוב חוזר והוא הלאה להתפשט שמעוכב מחמת  אם כי הקול חוזק מחמת  לא קול הבת 

תריקלי , הענין791השומע  מזה לאחוריו. שחוזר בכותל הנזרק האבן  כענין   

(יג ז, הלחם(שופטים התהפכות  שהיה במחנה. המתהפך  לחם  של מקול קול בת ,דהיינו 

" וכן אחר. קול  שוב הוליד  ההוא  והקול קול, מוליד   (ג,טז .(חבקוק 

  (א יח, צליל(ישעיה שעושין  בה, מצויות  רבות  שעופות כלומר 

ג יקרא בעצמו החזק והקול  כנפיהם, ""בקול כמוצהלכ צליל, שמוליד מחמת  "  

טו) ח, "(אסתר צליל. המוליד בחוזק קול-שמחה הרמת  דהיינו  (נד,א ,(ישעיה 

"  (טז ח, הגדול .(ירמיה הרעש מקול  המתהוה הצליל דהיינו 

. המרווח דבר ולחיצת  כבישת  שהוא  הצמצום , על הוראתו התענית792פעל. יקרא

""צום" צ ֹום, ט)"קראּו כא, "(מל״א ּובכי, ג)"וצ ֹום ד, ומשתיה.(אסתר מאכילה צמצום  דהיינו , ְְְִִ

" ההּואוהפעל  ביֹום  כו)"ויצ ּומּו כ, (שופטים  (טז יב, ,(שמו״ב   " ַַַָ

יב,כג) "(שמו״ב יקרא השתיה העדר  של  והמעמד המשקה צמא. כי וכויצתו. הגרון  צמצום והיינו " ְֵֶ

ג צמאון לשון ונמצא ויצומצם . הגרון  שיצטמק גורם  המשקה והעדר ומרויחו, הגרון  כ"מלחלח ְֵֶ

אל ף"בלי   (ט ב, "(רות ,  (ה ה, ,(איוב  

(ט יח, תי(איוב ה[אות ] ובתוספת  צמאים . ""דהיינו פעל גצמתו ולחיצה."" כבישה לשון  כ  

" יקרא מלהתפשט ומצמצמו הדבר את כמוצמתהלוחץ " (מא יח, (תהלים 

נחמיאש788. בן יוסף ר' הוא אצלו הניב  שמצאתי הראשון  אלא חז"ל. בדברי  נמצא זה ניב  הרא "ש)אין (תלמיד 
י . יט, משלי  על  בפירושו

החבית 789. היתה יב )צלולה פ, רבה .(בראשית

וכדומה790. בהר בקיר, התקלו  לאחר  החוזר עמום קול "הד", הוא זו  גרמנית  מלה ז)תרגום ז, .(יחזקאל

קולות .791. שני

מרווח.792. בתחילה שהיה דבר מצמצם
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" יתפשטו. שלא אלחצם כלומר  (ה סט, "(תהלים ,  (נג ג, (איכה 

ושם-התאר כרצוני. להתנועע  אוכל  שלא מצומצם בבור שכבשוני (א ד, (שה״ש 

השערות יתפשטו ולא  ומצומצם קשה שיהיה סביב  חוט עליו שכורכין הראש שער  אגודת  והוא

ואילך . אילך 

" צמיתות  שם הענין מזה   "(כג כה, ,(ויקרא   

"(ל כה, מתחת(ויקרא שלצאת וצומתה כובשה הקונה שיהיה ולצמיתה לכבישה כלומר 

חז  בלשון  וכן  לחלוטין. והיינו ""רשותו ענין  "חלטה ל וענין  "צמיתה " אמרו אחד. חולטו "

א)"ברותחין קיא, ג(חולין ואמרו התבשיל. את מצמצמים  שהרותחין צמיתה לשון כ"והוא

בחומץ" א)"צומתו קיט, ג(שבת שהחומץ הדבר .", את מצמצם  כ

" כמו העוקץ. חד  קוץ  מין של  שם  (נה לג, (במדבר   

(ה כב, "(משלי ,  (ד,ב שיש (עמוס דגים . לצידת  המיוחדים בקוצים ,דהיינו 

ע צידה ""מין  כענין קוצים י   "(כו מ, "(איוב המושאל והשם  מיןצנה , להוראת " 

כמו כלי -זין.  (כד כג, "(יחזקאל ,  (לה,ב ",(תהלים   

ה) כה, להגן(דהי״ב עשוי קוץ , כמין הרבה עוקצין  בעל כלי -זין הכתובים  מן הנראה כפי והוא

" ומזה ולהשחית . (ה ה, "(איוב יקראו בצנות המיוזנים לסטים  חברת  ."צנים, 

" יקרא החברה לאותה מצניםוהשייך הנקרא793(ּבאנדיט)"אל דהיינו יקחהו מצנים שאל ויאמר ִַ

"אל-מצנים" המופשט ושם  קצירו. ויגדל  יקח ""הצן" ,    (כד כג, (יחזקאל 

בצנות זי ּון ישועות ."ע794(שפיס-גוואכנעט)דהיינו חוסן  י  ִ

" קרירה,צןמגזרת  לשון צנה שם "795   (יג כה, מלשון(משלי 

ע הפסד המקבל ויקרא בידוע . כקוצים  עוקץ  הקור  כי וקוצים . ה[אות]"צנינים  בתוספת קור י 

""מ "צנםם  כמו " (כג מא, שלא(בראשית וצנה קור מחמת  ונשחתות נפסדות דהיינו 

בחמה. נתבשלו

על יאמר נתפשט. שלא  דבר  בו נשאר  שלא כולו הדבר התפשטות על מורה פעל.

" כחו בכל המתגלה  (א סג, כחו,(ישעיה כל בהתפשטות  מתגלה דהיינו  

(יד נא, להפתח .(ישעיה מיהר בכחו צעה שהוא אותו  "(כ ב, ,דהיינו (ירמיה 

" עיקר . כל  בושה לה ואין  בתזנוניה המתפשטת   (יב מח, צעים(ירמיה , 

החביתים את ומסדרין  שמציעין  שם  על  שבמרתף, במה העוסקים  הפועלים על796הם  שינוחו

ובכפל שתחתיהם. היציע   "(י ג, לחרשי(דהי״ב מלאכה מין והוא  

" ומענין  שעושין. הצורה בהתפשטות שתתגלה ואבן  "צעעץ שם  המשכביצע" להוראת "

.(בלועזית )שודד 793.

קוצים .794. בעל  נשק עם מזויין

גדול .795. קור

החביות .796.
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כמו המטה, על ומופשט הפרוס  התחתון   (ד מט, "(בראשית ,  

(ג קלב, "(תהלים ,   (ג ד, "(אסתר והשם ." מצע   "ישעיה) 

כ) .כח,

" הצד  מן הגדול מבנין  המתפשט הנמוך הבנין  ""יציענקרא .    

ה) ו, "(מל״א , (ו ו, סביב(מל״א הגדול מבנין המתפשטות נמוכות  לשכות דהיינו , 

" יחד  יקראו נו "יציעסביב [אות] ובתוספת  האמנתי". תאר ""צען"797ו "ן ,  ישעיה) 

כ) הפךלג, במקומו, מצומצם  ישאר אבל הטלטול עד  ממקומו ויזוז יתפשט שלא כלומר

וצעהּו" צעים  לֹו יב)"וׁשּלחּתי מח, .(ירמיה ְְְִִִֵֵַֻ

 כולו בעצמו הדבר התפשטות שעל כולו. שני  דבר  על דבר התפשטות על הנחתו פעל.

" שרש הונח מקצתו לאצעלא כולו שני דבר  על  דבר  התפשטות ועל  שקדם . במה כמבואר "

" שרש הונח קצתו כמו צףעל ""      (יא כה, במלת(שמות . 

כאן .וצפית" ומקצת כאן  מקצת  חלקיי לא כללי , בזהב  אותו שיחפה מה שיהיה לומר רצה "

" אמר  שוב ומכוסה. מצופה כולו בזה שמכסה ההוא  הצד  יהיה ּתצ ּפנ ּואבל ּומחּוץ  דהיינו מ ּבית " ְִִִֶַַ

" זהב תצפה הקרשים וכן  זהב . מצופה שלו החוץ  עבר וכל שלו הפנימיות כל אֹות ֹושיהיה ְַַויצף 

ב)"נחׁשת לח, "(שמות והשם .  (יז,ד "(במדבר וכן למזבח. צפוי  אתשיהיה ְֶֶֹ

כס ּפ פסילי  כב)"צ ּפּוי  ל, .(ישעיה ְְִִֵֶַ

" צפת  המקרה   (טו ג, התחתון(דהי״ב החלק חלקים . ג' שהעמוד . 

" יקרא  והעליון  העמוד. הוא האמצעי בסיס. ומכסה צפתיקרא  עמוד של צ ּפּוי שהוא  שם  על " ִֶֶ

" צד לכל  סביביו המסתכל יקרא צפוי  מענין  בראייתו "צ ֹופה עליו. ומכסה מצפה שהוא שם על  , ֶ

" כמו שלפניו השטח כל   (מט לא, "(בראשית ,  ,כג (במדבר 

"יד) צד . לכל רואים  שמשם  גבוה שדה דהיינו (לד יג, "(שמו״ב ,  

(כז לא, הבית .(משלי הנהגת אופני כל על  ומשגחת  ופנה זוית  בכל שמסתכלת דהיינו 

" להעמיד"מצ ּפה והשם  ועיר עיר לכל כן  שהיה עומד. הצופה שעליו הגבוה המקום והוא , ְִָ

כמו  מצפה, נקרא והוא  אויב, בא אם צד לכל להסתכל במגדל או בהר גבוה במקום שומר

גלעד" כט)"מצ ּפה יא, "(שופטים מֹואב, ג)"מצ ּפה כב, "(שמו״א ושם-התאר "צפית.  ְְְִִִִֶֶָָָ

ה) כא, "(ישעיה משקל ועל הצפיה מקום צפה "גזיתדהיינו ישמש צד לכל הסתכלות ומלשון . ִָ

""ג כמו והמתנה, ייח ּול ללשון  כ   (ד ה, מסתכל(תהלים דבר אל  שהמיחל  , ְִֵַ

" וכן עזרו. יבוא מאין  צד לכל ומביט  (לב לז, "(תהלים , איכה) 

יז) האשכנזיד, יאמר וכן לחוזי -כוכבים798. המזומן מקום  מלשון799(שטערן-ווארטע)על 

המתנה. ולשון  הסתכלות 

שלמה"797. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

הגרמני .798.

למצפה-כוכבים].799. [מוסד כוכבים [לראות ] מחכה
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" כמו עופות, של צפצוף הענין  שמזה (יט ח, "(ישעיה  

(יד י, "(ישעיה ,   (יד לח, והוא(ישעיה תוחלת לשם  צפצוף ענין . 

מבשאר יותר  בעופות  המצוי [=קול ] זוגו, בת אל או המזונות  אל מיחל כשהוא קול ַהשמעת

בעלי-חיים .

וכסוי צפוי  מלשון        (ד יא, מהפעיל ,(דברים , 

אותם מצפים  שיהיו המים  את  שעשה וכן 800והיינו צד. מכל   ,לב (יחזקאל 

"ו) ,   (נד ג, "(איכה ,   "(כד טז, "(משלי , תהלים) 

יא) "יט, שרש עיין ביותר , מתוק שהוא שבכוורת  החררה כל  ומכסה המבצבץ  הדבש ."נףוהוא 

ג יאמר כמו"ובהשאלה המים על ומכסה וצף  המבצבץ קשה דבר על כ ,ו (מל״ב 

"ו) שם הענין  מזה במים. מכוסה שהיה תחת המים , את וכסה למעלה ,"צפצפה שצף 

   (ה יז, שע(יחזקאל ממש המים בתוך הגדלה ערבה מין  היא"והוא  כן י  

בש  אבל המים . על א)ס"צפה לד, שלפיכך(סוכה ההרים  על הגדלה ערבה היא שצפצפה אמרו

" שנקראה לומר  וצריך שבלולב. לערבה שארצפצפה פסולה כל  על  למעלה צפה שהיא  שם על "

אחד . והטעם גבוה, במקום  תמיד שהוא מצ ּפה מלשון  שהוא או בעמק, גדלים  שהם ערבה ְִָמיני

 נו האמנתי"ב [אות ] תאר ענינים ,"צפן"801ו "ן  לשני ומשמש והטמנה, מצפון  לשון ,

" החבאה ללשון   (ב ב, "(שמות כמו ושמירה הצנעה וללשון  ,  

(כ לא, הכושר ,(תהלים שעת  לאיזה משומר  שיהיה או משימצא נחבא הדבר שיהיה כי  . 

העין בו ישלוט ושלא הידים בו ישלטו צד,שלא  מכל  היטב מכוסה שיהיה צריך בשניהם

" לשון שניהם על ויאמר ואומרצפןהמחפש. צד . מכל  וכסוי  צפוי  מענין "   

 (טז כז, צפונים(משלי שיהיו מדנים  לאשת  ומצפוניו סודותיו המגלה לומר רצה 

" כענין  אמרתבלבה, צפנּתי יא)"ּבלּבי קיט, "(תהלים ,א ּת ּתצ ּפן  א)"ּומצ ֹותי ב, לעצמו (משלי גורם , ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָֹ

" האחד, רעות . רוחשתים  שהיא"צפן  המבצבץ(מגלה), כרוח  הקטטה בשעת  סודותיו [ּתגלה] ְְֶַַָ

" שהוא  הבריות  עליו שיאמרו והשני, צד . ימינ ֹומכל הנקראת"ׁשמן אשתו של שמן לומר רצה , ְִֶֶ

" כענין  לימינימין ׁשגל י)"נצבה מה, הכפוף(תהלים בעל לכל הבריות  יקראו אשר השם זה כי  . ְְְִִִֵָָ

" אותו יקראו אשתו, ימינו תחת  עושה שמן שהיא המעשים  כל וסובל  כשמן  נוח שהוא שם  על  "

" ומלת  ידיה. בו ומקנחת  שסכה שתרצה, מה כל בשמן  עושה שהיא כמו מבניןיקראעמו, "

" לומר רצה נקראנפעל, כענין יהא "   (א ד, ש (ישעיה או רּוח". צפן "צפניה ְֶַַָָָ

אעפ כי  רוח  צופן  והוא  דרכיה. תטיב  אולי פשעיה, כל על ומכסה בלבו שצופן תנוח"היינו לא כ

" הבריות לו שיקראו אלא עוד ולא ימינ ֹומלהתקוטט . כאן.ׁשמן  כמבואר " ְִֶֶ

" נקרא והחבאה "פאה מצפון  העולם  מפאת ""צפון" כמו ונגּבה , יג,"צפ ֹונה (בראשית ְֶָָָָ

"יד) בראתם, א ּתה וימין  יג)"צפֹון  פט, וההיפך ,(תהלים השמש. מאור ונחבא צפון שהוא שם על , ְְִִַָָָָ

בים .800. הטובעים

במהדורתנו801. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" שרש כמבואר וגובה דרור מלשון  ונגב  "דרדרום  ושרש ""גב" וישמש גצפן. מארב"" ללשון כ

" כמו  (ח י, "(תהלים ,  (יא א, ומצפין(משלי מכסה שהאורב 

הנארב . ירגישנו שלא עצמו ֶאת

הדבר על צק יאמר נוזל. בדבר השמוש שהוא  היציקה על  ראשונה בהנחה הונח פעל.

" כמו משקה ושאר שמן יין, מים , כגון בטבעו רא ׁשּההנוזל על ׁשמן  יח)"וּיצק כח, .(בראשית ִֶֶַַָֹֹ

יצק " הדם  טו)"ואת ח, "(ויקרא ,  "(יא ג, ג(מל״ב ויאמר  הנעשה ". קשה דבר על כ  ְֶַַָָ

ע כמו"נוזל משקה תערובת  י  (יג,ט ונעשה (שמו״ב משקה עם הקמח שנתערב 

נוזל."ע כן י  (לח לח, נצוק (איוב והיה במים מעורב העפר תחלה שהיה 

ואח רכה ג"כעיסה ויאמר במקומו. וחזק מוצק ונעשה נקרש שנעשה "כ קשה דבר על נוזלכ

""ע כמו באש, התכה י    (יב כה, לתוך(שמות ויצקנו הזהב  שיתיך  

" טבעת. צורת לקבל  דפוס  (טז ז, "(מל״א , (כג ז, ע(מל״א י"דהיינו 

מקשה. מעשה לא ויציקה, "802התכה  (כד ז, במקום(מל״א שיצקם  

המתכות . ליציקת לו המיוחד   (לז ז, אחד .(מל״א בדפוס כולם  שנצקו 

האדמה " ּבמעבה  הּמל יצקם הּירּדן  מו)"ּבכּכר ז, היה (מל״א לא כבדים  הכלים  שהיו שלפי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

שחבור ולפי שם. שחקק בדפוס האדמה במעבה והציקם המיטלטל, בדפוס להציקם אפשר 

ע ע"המתכיות הנעשה החבור מן  חזק יותר הוא יציקה כל"י על  יאמר ומסמרות , יתדות י

" בלשון  במקומו בחוזק הקבוע  החזק במקומו יציקה דבר בחוזק קבוע  שהדבר  כלומר "

כמו  לשם הניצוק "כמתכות "(טו יא, "(איוב ,  (יח לז, .(איוב 

     (טז מא, "(איוב .  (ג מה, שהוצק (תהלים 

תמיד . קבוע  הוא ושם  חן, ָלׁשם 

ג הענין  ""מזה ענין  והוא לגנאי  היציקה ו צוקה כ כ"מצוק "" הדבר כשילחץ עד", כ

מוצק  כאילו שהוא כלומר במצוק, שהוא  עליו יאמר דבר, ולעשות  ממקומו לזוז לו אפשר שאי

" כמו משם, לזוז מבלי  ומתכות  כאבן במקומו (נג כח, "(דברים צר ,מצֹור. לשון " ָ

ו  צר, במקום  "מצוק "שיהיה וכן  מוצק. כמו שיהיה יציקה לשון  "  ,טו (איוב 

כד)  (כז א, "(משלי נקרא וכבוש מוצק שיהיה הדבר על והלוחץ [=כמו]מציק , " 

מּפני" (יג נא, "(ישעיה , (ב כט, "(ישעיה ,    ְִֵ

יז) יד, "(שופטים ,   (טז טז, לו (שופטים משיהיה במצוק אותו שהביאה דהיינו 

דבר . לה לגלות שלא ִֵָהמלט

אמר משם ימוט שלא במקומו בחוזק הדבר העמדת    שמו״ב) 

כד) עלטו, כשנשאוהו מתטלטל שהיה כמו עוד יתטלטל שלא  קבוע  מקום על שהציגוהו

" לשון וישמש גיציקה כתפיהם . כמו"" שפיכה ללשון  כ   (כג ז, דהיינו (יהושע 

בפטיש .802. הקשה ע"י צורתו קבל לא 
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נו  וב [אות ] המשקה. ששופכים  כמו האמנתי"ששפכם  תאר  צקון,803ו "ן ,כו (ישעיה 

כעניןטז) תפלה של  לחש ושפיכת  יציקת כלומר    (א קב, .(תהלים 

" כמו צר, יקרא יתפרדו שלא וצמצום  בחוזק הדברים אגידת פעל.   

כה) יד, "(דברים ,  (כג ה, "(מל״ב ,  (ד לב, ה[אות](שמות ובכפל . 

""רי צרר, ש  "(יח יח, "(ויקרא יחד. ואגודות  צרורות  להיות  דהיינו   

"(ג כ, לאחר .(שמו״ב מלהינשא  בבעליהן קשורות דהיינו (לד יב, ,(שמות 

"   (ד ל, "(משלי , (יט ד, "(הושע [=עצם ] והשם "צרור. " 

(לה מב, "(בראשית הּמֹור, יג)"צרֹור  א, הּכסף"(שה״ש כ)"צרֹור ז, ,(משלי  ְְֶֶַַ

  (ו א, מה (חגי כל ומאבד  נקוב והוא היטב , ואגוד  צרור  שהוא שחושב  כלומר 

בו. שנותנין    (יג יז, "(שמו״ב החלקים . ואגוד מדובק עפר דהיינו 

 (ח כו, "(משלי החזק הסלע  יקרא  בחוזק האגד שם  ועל יחד. צרורות ,"צוראבנים  

אדוקים אינם  והם  חול , מן  מורכבים  סלעים  שיש בחוזק. יחד וצרורים  אגודים שחלקיו שם  על 

" יקרא בחלקיו היטב  וקשור אדוק שהוא  קרניים חלקים מן  המורכב הסלע  ואותו ."צורהיטב .

"  (כה ד, "(שמות בצּור, ו)"והּכית יז, "(שמות הצּור, על כא)"ונצב ּת לג, "(שמות , ְְְִִִַַַַָָ

 (ט כג, .(במדבר 

ב השם  ""את בשם ""צורה ּפעל ֹו, ּתמים  ד)"הצ ּור לב, "(דברים ב ֹו, חסי ּו (דברים"צּור  ֳֳִַָָָ

לז) אללב, ה[אות] ובתוספת וחזקו. תקפו שם על ,"" שם  "אצרף אוצר , לשון  "ל יהוה ְְִַיפּתח

א ֹוצר ֹו יב)"את כח, "(דברים ּבא ֹוצר ֹותי, לד)"חת ּום לב, המקום(דברים והיינו צרירה מלשון , ְְֶָָָ

" כענין  ואגודים , צרורים  שיהיו מזונות או יקרים דברים  בו ּבידשצוררים הּכסף (דברים"וצרּת ְְְֶֶֶַַָָ

כה) ופעליד, .  (יז כ, נו (מל״ב [אות] ובתוספת  האמנתי", נפעל פעל804ו "ן  

שמירה"נצר" לשון  ,  (ז לד, "(שמות  (י לב, "(דברים , 

  "(יח כז, אל(משלי יבוא שלא ואגוד , צרור  שיהיה דבר על  שמירה כולם ענין  . 

" הרך  הענף יקרא  כך ולשם  וההפסד. ""נצרהפזור ,  (א יא, "(ישעיה , 

 (ו מט, (ישעיה (כא ס, ומשמרין(ישעיה שנוצרין וטוב  הרך  הענף  והוא 

ולנטעו  לחתכו כדי לא, או לכך  מוכשר ענף איזה ולדעת  עצמו. בפני  אילן שוב  להיות אותו

" המלאכה בזאת העוסקים  ויקראו אומן. ומלאכת ידיעה צריך  עצמו בפני  ""נוצריםשוב  ,

  (ה לא, שבגפנים(ירמיה הרכים  והענפים הנצרים  במלאכת  העוסקים  דהיינו , 

" שלפניו בפסוק שאמר וחלל ּוכענין נטעים  נטעּו כרמים, ּתטעי ד)"ע ֹוד לא, יקראו (ירמיה וכן , ְְְְְִִִִִֵָָָ

" ,"נוצריםהשומרים    (טז ד, (ירמיה (ד סה, ,(ישעיה 

" ענין  או השומרים. בהם ששוכנים וחורים במערות "בנצוריםפירוש מלשון  והיינו צור" וסלע  "

" שם ושמירה נצירה ומענין הצורים. מצור"מצֹורנקיקי עיר ענין  לשבח, ולגנאי. לשבח ונאמר , ָ

במהדורתנו803. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

במהדורתנו804. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" כמו    (ה ח, מביאת(דהי״ב ומשומרות נצורות  ערים היינו 

"האויב .  (ה יא, "(דהי״ב ,   (יא ס, "(תהלים , " 

א) ב, "(חבקוק לגנאי והנאמר  השמירה. על דהיינו  (כ כ, שמירה (דברים היינו 

" לצאת. העיר  יושבי יוכלו שלא  (י כד, "(מל״ב והפעל, . " 

יט) כ, "(דברים , (א יא, (שמו״ב (ח א, "(ישעיה ,  "יחזקאל) 

יב) משם .ו, ברח  שלא  במצור הנשאר דהיינו

" פעל וקשור עצםיצרצרירה שיהיו מחולפים  דברים צרירת ויצירה צורה לשון "

" נקרא  גשמיים"יצירה אחד חלקים  התדבק הוא  הגשמית  רוחנית . ויצירה גשמית , יצירה ויש .

עושים שנתדבקו ואחר משונות , צורות בעלי היו דבוקם  שקודם אחת , צורה והעשותם  ָיחד 

" כמו אחת  צורה יחד       (ז ב, רגבי(בראשית שהדביק 

ואחר מתחלפות  צורות  בעלי  רגבים  היו הקבוץ  שקודם  אדם. צורת  נתהוה ומקבוצם  יחד, עפר

נקרא היצירה מין  מזה אדם . של אחת  צורה מהן  לעשות  לאחדים  והיו כולם  נתערבו שנתקבצו

" חרס כלי מלאכת ""יוצרבעל הי ֹוצר, ּביד ו)"ּכחֹומר  יח, "(ירמיה מע ׂשה , חרׂש לנבלי  נח ׁשבּו איכה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

י ֹוצר ב)"ידי ד, או (איכה קערה כלי, צורת  מהם  ועושה וטיט חמר  חלקי מדבק שהוא שם  על  , ְֵֵ

" בלשון  יאמר  מלאכות  שאר  על  גם  וכדומה. "יצירה קדרה כמו "  "(ט מד, ,(ישעיה 

" (יב מד, ",(ישעיה   (ז מה, "(ישעיה ,    

(יז נד, "(ישעיה שסתם אלא הדגוש. מלאכתו יוצרמבנין  שעיקר חרס, כלי המתקן  הוא " 

הפשוט . גולמי  לחומר צורה לתת

 כאילו אחד. ציור  מהם לעשות רבים  וציורים מחשבות  התחבר הוא הרוחניית 

עצמו. בפני ציור ענפים, בעל עצם  דהיינו אילן וציור עצמו, בפני ציור המציאות ציור תאמר

בפועל , נמצא אילן  דהיינו אחד ציור  משניהם  והעשות  אילן  ציור עם  המציאות  ציור והתחבר

" כמו רוחנית. יצירה זהו  "(כו לז, עתה (ישעיה במחשבה יצרתיה כלומר 

המציאות , אל  "הבאתיה  (יא מו, "(ישעיה ,  (יא יח, ",(ירמיה 

 (ב לג, .(ירמיה 

" ","יצרהפעל   (ה ו, במחשבתו (בראשית יוצר שהוא מה דהיינו ֵֶ

""ע המחברים  בלשון  הנקרא ציורים , חבור  "ציורי  הכתוב  בלשון  ונקרא ""יצר" וכן  .  ֵֶ

 (כא לא, "(דברים   (ט כח, "(דהי״א ,  (ז יז, .(איוב 

יו  [אות] ""ובלי ד     (טו מט, מוכן(תהלים מחשבתם  יצר לומר רצה 

יצירה  מן  המופשט ושם -התאר הזה. בעולם  זבול  לו משיהיה מבלה השאול שיהיה

שלם ."צורה " אחד  כעצם  רבים מחלקים המקושר הדבר  שיתגלה ההוא התגלות על ,ומורה

" יקרא יחד אותם  ולצרור ציורים  בין החבור שחוברו "יצירה עשית אחר באחדות, והתגלותם  . ַ

" יקרא ""צורה יחד  באור עיין  ""בינה . שרש שלם"בן, אחד גוף עשית הגשמית  בבחינה וכן  .ַ

" יקרא פרטיים ו יצירה מחלקים  ""יצר"" כמו .   (טו ז, .(מל״א 
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צורה יקרא וׁשלמּותו באחדותו עכשיו שהוא מה כפי ההוא (גשטאלט,הגוף ְֵ

"בילדונג) ואתכמו צ ּורתו וכל ּומֹובאיו ּומ ֹוצאיו ּותכ ּונתֹו הּבית  צ ּורת ע ׂשּו אׁשר מּכל נכלמו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹואם 

ּכל ואת  צ ּורת ֹו ּכל את וי ׁשמרּו לעיניהם  ּוכתב  אֹותם הֹודע  ּתֹורתיו, וכל צּורתיו וכל ח ּקתיו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻּכל

אֹותם: וע ׂשּו יא)ח ּקתיו מג, הבית"805.(יחזקאל והיינו צורת הבית , של הגשמית הצורה היא " ְָָָֹֻ

דברים ושאר ולבנים מחומר מחובר אחד גוף שהוא  מה "(פיגור)כפי  הבית. ערךותכונת  הוא "

סדורו ויופי  בגובה ברוחב  באורך הבנין  ומוצאיו "סימעטריע).806(אייריטמיע,ומתכונת 

""ומובאיו  והיציאה. הכניסה מקומות והיינו צורותיו ,כפשוטו ואולמיו וכל חדריו קישור  היינו "

כלל . בדרך אופן זולת באופן  מקישורם  המבוקש התכלית חוקותיו "כפי  כל  חוקיואת  היינו "

" עבודות . ושאר  הקרבנות  צורותיו עבודת הכלליוכל תשמישם  כפי  בית כלי  קישור היינו "

" כלל. בדרך  בהם המכוונת הכוונה תורותיו להשלים המשרתים"וכל הכהנים  מצות היינו ,

" חקותיו בבית . כל  ואת  צורתו כל עבודתו "וישמרו וכל וכליו בית של הכללי הציור  היינו ,

בו גנץ-בעגריף)והעובדים  דעם .(נאך

" ליצירה בין "בריאה "" שרש עיין  ."בר"

" שם וקשור  ו צרצרירה שעצרה "" וצמצום . דוחק לשון  הוא"" וקשור צרור שהדבר י

" כמו להתפשט, יכול שאינו במקומו ומצומצם  דחוק  (כו כב, נאמר(במדבר 

דחוק. שביניהם הרווח שבהכרח מרווחים, לא  יחד, צרורים שהם  המקיפים  הצדדים בבחינת

"  (ז יח, (איוב (כ כח, ",(ישעיה  (כ מט, .(ישעיה 

"מצר",   (ה קיח, "(תהלים ,  (ג א, ,(איכה 

חכמים ובלשון  לעבור . רוחה שאין והסלעים ההרים שבין  הדחוקים והדרכים המעברות ָדהיינו

ב)"מצר" יז, בתרא ענין(בבא והוא  לשדה, שדה ובין לרשות  רשות  שבין וצר הדחוק הדרך  והוא ,

מצרא" א)"בר מד, .(כתובות

" "צררמן  שם  ,"ציר"   (יד כו, הדלת(משלי שיתד הצר  הנקב והוא 

המזוזות . על  מצומצמת  הדלת  שתהיה כדי  ודחוק צר שיהיה שצריך  והנה הנה לסּבֹוב בו ְִתחוב 

" שם ""צוארוכן  צואריו , טז)"חלקת  כז, "(בראשית צוארו , על ד)"וי ּפל לג, וצמצום .(שם צר מלשון ְִֶַַַַַָָָָֹ

לאצטומכא ממנו וכשיוצאין בו. העוברים  ומשקין לאוכלין  ודחוק צר מעבר הוא שהצואר

" שם ולפיכך ברוחה. "צוארבאים  רבים בלשון  תמיד על" ּבכה ּובנימין בנימין  צוארי  על וּיּפל ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

יד)"צואריו  מה, לאויר(שם צר מקום הקנה והוושט. הקנה שהם  שבצואר המצרים שני שם על ְִַַָָָ

האצטומכא . אל בו העוברים ומשקין לאוכלין  צר מקום  והוׁשט  הריאה. אל מבחוץ בו ְֶֶַהעובר

אל [אות ] בלי  "ף ,"ונמצא  "(ד,ט .(שה״ש 

זה.805. במקרא  שיש לכאורה והחזרות ההכפלות כל  להלן מבאר  הרב 

.806Rhythm ,symmetric.
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" לשון ודוחק הוא"צרה צר ברעה שנמצא  שמי ודוחק. במצר  המציאות  שהוא ,

צר במקום ודחוק צרור  כאילו הוא הרי  לצאת יכול וכשאינו ספק. בלי ממנה לצאת רוצה

" צרה של וההיפך  כרצונו. להתפשט  ומרחבשנמנע  ""רוחה הרוחה ,כמו היתה כי  פרעה "וירא ְְְְְִַַַָָָָָָָֹ

יא) ח, ,(שמות  (כה,יז .והשם(תהלים  ,קטז (תהלים 

.ושם -התארג)   "(ט י, "(במדבר ,   (ד ז, "(אסתר .ובכפל 

(י ג, המקרה (אסתר שם  וכן  .  "(ל ד, "(דברים ובפעלים  ל ֹו. (בראשית"ויצר ֵֶַ

ח) מֹואב"לב, את ּתצר  ט)"אל ב, "(דברים המדינים, את יז)"צרֹור כה, "(במדבר או ""צרה . אׁשר, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

הזאת הּצרה אלינּו ּבאה ּכן על וכו' נפ ׁשֹו צרת  כא)"ראינּו מב, "(בראשית צרה . ב)"בעת לג, .(ישעיה ְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

המצ מן  הנמשך  "הגופניי נקרא בצרה בשעתציריאות בנשים  ביותר המצוי  והוא "

כמו ודחוקות צרורות  כמו והן  הולד. למלט יכולות כשאין  לידתן   ,ד (שמו״א 

,יט)   (ג כא, .(ישעיה 

 (לא ד, (ירמיה  (מא מח, ו (ירמיה הואציר". " 

" של  כמוחבלחברו " (ח יג, "(ישעיה ,  (כד מט, (ירמיה 

" ואומר בחבלים . וקשור צרור  כאילו בצרה יֹולדה שהנמצא ג)"צירי כא, יֹולדה "ו (ישעיה "חבלי ְִֵֵֵֵֶָָ

יג) יג, "(הושע ׁשאֹול, ג)"ּומצרי  קטז, ׁשאֹול"ו (תהלים ו)"חבלי  כב, רוחה (שמו״ב שניהם  וההיפך . ְְְְֵֵֶָָ

המצטער לנפש רווחה ולהמציא הציר  כאב  את לרפאות המיוחד המרקחת  או והסם  והרחבה.

" ""צרייקרא כמו . (כה לז, ",(בראשית  (כב ח, ",(ירמיה   

ח) נא, .(ירמיה

" שם ואגידה באגודה צירצרירה להיות יחד  לצרור  אדם  בני  המזמין השליח והוא  "

" כמו סחורה של ומתן  משא עסק בשביל אם אחת .  (יז יג, "(משלי ,  

(יג כה, שהוא(משלי או לחבירו, אדם שבין  ומתן המשא עסקה לו שמוסרין אותו שהוא 

כמו לרעהו. איש לעבור יחד  הממלכות  לצרור ממונה  (יח,ב ",(ישעיה 

  "(נז,ט ",(ישעיה  (יד מט, .(ירמיה 

" שם ואגד צרירה ""צהרמענין  כמו מופלגת, הארה לשון ,  בראשית) 

טז) אורה ו, שיהיה כדי  התיבה אל הנופלים האור ניצוצי את  ומאגד  הצורר  דבר לומר רצה ,

שיתן אמר לזה כידוע . רב  אורם כן גם יהיה ביחד ואגודים  צרורים  האור  שניצוצי מה שכל רב.

אור יהיה כן  ידי  שעל מלוטש ומתכות טוב  ואבן  זכוכית כגון  האור  ניצוצי  המאגד דבר בתיבה

" השמים בחצי  השמש היות  יקרא  לזה בתיבה. ""צהריםמרובה .  דברים) 

כט) "כח, ,  (ט ח, ואגודים(עמוס צרורים השמש אור  ניצוצי שאז לפי 

מעלה  כלפי  ונכפל משתבר הגשם  על  הנופל שהניצוץ  אותם . המקבל בבחינת  לזה זה יותר

מצד משל בדרך באלכסון  הניצוץ וכשיפול למעלה. וקופץ  שחוזר קשה דבר על הנזרק כאבן

זוית עושה ויהיה למעלה מערב  כלפי שוב ויעלה יזדקר אז שלמטה מערב כלפי  שלמעלה מזרח

מזה. זה רחוקים  החוזר והניצוץ הנופל שהניצוץ לפי  וכהה עכור יהיה ממנו הבא והאור רחב ,
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למטה ממעלה ישר קו על הניצוץ כשיפול המקבל)אולם  בדרך(בבחינת לאחוריו שוב חוזר אז

ר האור יהיה ואז מחודד זוית עושה ויהיה משם  שבא  החוזרההוא  וניצוץ  הנופל שניצוץ לפי  ב.

ג שזהו גדול. אור ומשפיעים לזה זה וקרובים  יחד  כך"צרורים כל מאירה השמש שאין סבת כ 

נופלים אורה ניצוצי  וערב שבבוקר לפי היום . בחצי  ומחממת  מאירה שהיא כמו וערב בבוקר

לפיכך למטה. ממעלה ביושר נופלים  שניצוציה היום  בחצי  כן שאין  מה הארץ . על באלכסון 

" ההוא  הזמן  נקרא כך  ומשום גדול  ""צהריםאורם מלשון  ""צוהר, משקל  ועל מןערבים, "

ג"ערב" נקרא  כך ולשם  ."" השמן  ""יצהרכ יצהר, חלב יב)"ּכל יח, "(במדבר ,ויצהר וּתירֹוׁש" ְְְְְִִִֵֶֶָָָ

יג) ז, "(דברים מן מושאל רב , שאורו שם על  ."צהר,

" (יא כד, הנקרא(איוב השמן  זיתי במעשה יתעסקו דהיינו , 

""יצהר" וכטעם ,אחרי תעֹולל כא)"לא כד, "(דברים ,  (ו,ט עשית(ירמיה דהיינו ְֲֵֶַַֹ

בעוללות . עסק

" בשרש מבואר והדלקה, הצתה ."צאלשון

RQ
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 שאינו מותרות  איזה בגוף כשיש כדרכו. שלא פליטה והוא ההקאה, על מורה פעל.

" יקרא הרעי  בית דרך  ולא הגרון  דרך כדרכו שלא אותו ופולט  לסבלו כמו "קאה יכול ,

 (כה יח, ומקיא(ויקרא בו, טבעי  הבלתי המותרות סובל שאינו שהגוף כמו . 

שלא אותם והקיאה הנשחתות האומות  לסבול יכולה הארץ  היתה לא כך כדרכו, שלא אותו

ע כטבע  שלא שנשמדו ""כדרכם , וכן פורעניות. ושארי  צרעה י   ,כ טו)(איוב ְִָ

אך מפסידים , הממון שאנשי כדרך הטבע  כדרך יאבדנו לא אבל שוב. יאבד  בגזלה שבלע  החיל 

ג לו שיהיה הטבע, כדרך שלא שיש "יפסידנו כמו ההפסד, צער חוץ כשיפסידם  אחר צער  עוד כ

ג האוכלים  ההקאה."למקיא בשעת  צער כ (ח כג, ,(משלי  

(טז כה, אל(משלי ה[אות] ובחסרון  להקיא. והשמנים  המתוקים  הדברים  "".דרך ף  

(כז כה, "(ירמיה והשם ,"קיא.  "(כח,ח ,(ישעיה  "ישעיה) 

יד) ".יט,  (יא כו, אליו.(משלי להריח או שוב  ולאכלו מאכלו להקיא  הכלב שדרך  

" ויקרא  שבגופו לחות שאר או שאכל מה אם תמיד , המקיא  עוף מין כן גם  ב[אות]קאתויש "

הנקבה."ת תאר  יו "(יח יא, "(ויקרא ,  (קב,ז .(תהלים 

יקרא שלם  דבר  בתוך אויריי חלל  כשעושין שלם . בדבר  חלל  עשית על מורה ַפעל .

נו "קב" ב[אות ] נקב יקרא  בעצמו והחלל האמנתי". נפעל נקב807ו."ן עושין  ידו שעל והכלי
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" ""מקבתנקרא  .  (כא ד, ,(שופטים (ו,ז שם(מל״א .וכן 

מקבת  המקרה  "(א נא, חסרון(ישעיה בו שיש נקב  נקב. מיני  שני ויש . 

כמו נקב החסרון במקום שנשאר  מקצת  ממנו ומחסר בדבר שחוטט כגון    

י) יב, אויר .(מל״ב ונעשה במקבת בדלת  חוטט שהיה  (יג כח, דהיינו (יחזקאל 

נקב שם שנשאר ומוציאו בכותל יתד  שתוחב  כגון  חסרון  בו שאין  נקב  ויש הנקובים . החלולים

הכותל . בגוף  חסרון  שם  אין אבל וחלל (כד מ, "(איוב ,   

כו) מ, שיש (איוב נקב מענין כלום. מחסר ואינה נקב שעושה בבגד  המחט תחיבת  כענין שהוא

" מדה שם  חסרון  ,"קבבו  (כה ו, עץ(מל״ב מחתיכת הנעשה קטן  כלי  והוא 

ע חלל בו וזה "שחוקקין מיוחדת . מדה שיעור מחזיק ההוא והחלל הנקב  שיהיה עד  מקבת  י 

שם וכן לטלטל . שקשה אחד עץ מחתיכת עושין אין  גדולה במדה אבל קטנה במדה דוקא שייך

,"יקב" (כז יח, "(במדבר ,  (ב ה, בקרקע(ישעיה חפירה והוא  

" שם וכן הגת . מן  היורד יין  ,"קּבה לקבל    (ח כה, והוא(במדבר ָֻ

ע אומן במלאכת העשויה הסלע  בכותלי  באוהל"חפירה שוכן היה שלא הנשיא, למשכן מקבת  י

העם . כשאר

" שם  חסרון בו שאין ""נקבה נקב א ֹותם, ּברא  ּונקבה כז)"זכר א, שם-התאר(בראשית ְֵָָָָָָ

""בנו  יקרא הנקבה של והנקבּות  נפעל. ,"קבה ן (ח כה, שם(במדבר והוא ְְַַ

" שם  וכן שלה. נקבות דהיינו –קיבה המקרה " (ג יח, האצטומכא(דברים והוא 

מנוקב והוא  הכוסות . ובית  להמסס  לכרס, יורדים וממנה הגרון  מן המזונות  תחלה שמקבלת

לבית ימין  שבצד בנקב ומוציאם  שמאל, שבצד בנקב המזונות  מכניס ושמאל. ימין צדדין  משני 

שאע ""הרעי. ׁשם אין לעבר, מעבר מנוקבים  הכוסות  ובית המסס  שגם  רק כליפ  שהם עליהם " ֵ

להחיות המזונות להחזיק כלי  שהיא הקבה כן שאין  מה מהגוף . לצאת המזונות  למֹותר ָמעברות 

דבר . להחזיק העשוים  כלים  שאר כדרך שלא  צדדין  משני מנוקבת  היא הכי ואפילו הגוף. את

" בלבד היא  תקרא ."קבה לפיכך 

" בלשון ישמש ענקבמליצה והגבלתו והתיחדותו הדבר פרישת ללשון דבור"" י

כמו  (כח ל, "(בראשית שכרו. יהיה מה ויגביל  שיפרש דהיינו   

יז) א, "(במדבר סתומים. נשארו ולא שמותם  שנתפרשו  "(א ו, מענין(עמוס 

בשאר ומובלע  וסתום  אטום  הוא  הרי הדבר  נתפרש שלא זמן  שכל חסרון, בו שיש נקב ַעשית

ע שיתפרש ומיד עצמו. בפני  ניכר בלתי  אטום"דברים  בגוף החוטט כמקבת  הדבור הרי  דבור י 

" ענין שכמוהו רושם. בו "פרישה ועושה "    "(לד טו, שהוא(במדבר 

ע מחשביי דבור ענין"הפרשת וכן בהם . ומעורב מובלע שהוא מחשביים ענינים משאר דבור י 

"קריאה " בשם" יט)"וקראתי לג, "(שמות שרש כמבואר נקור  ""קרמלשון  ענין  כך  לשוןנוקב. "

ע שע"פרישה דבור מזה "י וישמש וסתומה. האטומה המחשביים במערכת  נקב  נעשה הדבור י 

ע פרישה של כמו"הענין קללה ללשון  דבור י    ,כד (ויקרא 

"יא) ,  (טז כד, "(ויקרא ,    (יז כב, "(במדבר ,   
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ח) ג, "(איוב ,  (ג ה, "(איוב נקרא השם  בהזכרת קללה כל שמקלל"קבה . הן  , 

" כגון בשם יוסיהשם  את יוסי א)"יכה נו, "(סנהדרין כמו יהוה , ׁשם  טז)"ונֹוקב כד, והן(ויקרא , ְֵֵ

" כגון  בשם  אחר דבר ּובּׁשּדפֹוןשמקלל ּובחרב ּובחרחר  ּוב ּדּלקת  ּוב ּקּדחת  ּבּׁשחפת יהוה "י ּככה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָֻ

כב) כח, וכדומה.(דברים

להב מעלה ואינו מבפנים בוער  כשהגשם  מבפנים. בגשם  האש החזקת על מורה פעל.

" כמוקדיקרא "  (ו ו, "(ויקרא ,  "(כב לב, ,(דברים   

(ה סה, "(ישעיה , "(טז י, מ(ישעיה וב [אות ] ."" מפעל ""מוקדם  . 

(ב ו, "(ויקרא , (יד לג, "(ישעיה נחר ּו, ּכמֹוקד  ד)"ועצמ ֹותי  קב, .(תהלים ְְְִֵַַָ

" בושם מין  יקרא ""קדה לפיכך מאֹות, חמׁש כד)"וקּדה ל, "(שמות (יט כז, על(יחזקאל ְֲִֵֵָ

הוא המפרשים שפרשו כמו הפנימי, האש ומעורר הגוף את יוקד שהוא שיש 808(אינגבר)שם

ג ומסוגל הסגולה. זאת  מלולו "לו כשנשתקל  הדבור כח להשיב שרש 809כ  כשלועס פתאום.

ע שהוא  לרופאים ."האינגבר כידוע  הדבור אל ושב  שבלשון הורידין  כח מחזיק חומו ְי 

" הראש של העליון  ,"קדקדהשטח  (כו מט, "(בראשית ,  

"(כ לג, "(דברים מלשון  שבגוףמוקד, הפנימיית  החמימה שכל  הגוף, יקידת ששם " 

הקדקד בשטח  מיד החולי  חמימות מרגישין בגוף , שיזדמן חולי ואיזה הקדקד. אל 810נמשכת

" נקרא לפיכך מוקד .קדקדכידוע , מלשון  "

"האי ׁש כו)"ויקד כד, "(בראשית וי ׁשּתחוּו, כח)"ויקדּו מג, הקדקד(שם הטית דהיינו ְְֲִִִִַַַַַָֹ

" שם ממנו נגזר הגוף של  ותחלה ראשית שהקדקד  ולפי הכניעה. להראות  מטה "קדםכלפי

מ ה[אות ] ""בתוספת  משקל על  "צלםם , צל, מן "תלם" תל, מן "טרם" שם ויורה טר. מן "קדם"

הגוף תחלת שהוא  קדקד מענין  ושניהם  בזמן. וקדימה במקום קדימה קדימות , מיני שני  על

" וכענין  "ראשיתוראשיתו. מקומיי  ראשית  על שיאמר ראש, מן  עמלק " גֹוים  (במדבר"ראׁשית ֲִִֵֵָ

כ) "כד, זמניי ראשית  ועל  ממלכּתֹו. י)"ראׁשית י, "(בראשית מן כך  "קדם. בזמן הקדימה על חּדׁש" ְְִֵֵַַַ

כקדם כא)"ימינּו ה, "(איכה במקום  הקדימה ועל  צרּתני. וקדם  ה)"אחֹור  קלט, "(תהלים קּדמ ּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

נֹוגנים אחר  כו)"ׁשרים  סח, .(תהלים ְִִַַָ

. לדבר והשכמה הזריזות  על  (ה כג, השכימו (דברים שלא  ָָ

" אותם. שתתבעו מבלי ומים  בתֹודה בלחם  פניו ב)"נקּדמה צה, ,(תהלים  'וכו ְְְַָָָָ

 (י ו, "(מיכה המזרח פאת  תקרא הבחינות אלה שתי לשם  ""קדם. ּבעדן, ּגן ְֵֶַ

ח)"מּקדם ב, "(בראשית מּקדם, ח)"והעי יב, "(בראשית ויּמה , יד)"וקדמה יג, מצד(בראשית אם . ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

שלמה"807. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

זנגביל .808. בעברית :

הדיבור809. כח ממנו נלקחה ב )ארמית : ב, .(חגיגה

מוגבר.810. שבו החום אם לבחון  שלו המצח על יד מניחים חולני, חום לילד יש  אם  כשבודקים המגיה: אמר
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מצטרף ענין  הזאת בבחינה והוא השמש זריחת וקדימת  תחלת  ששם הזמנית הקדימה

שאחריה;811,(רעלאטיף) בנקודה שתזרח  קודם  השמש תזרח  למערב  ממזרח  ונקודה נקודה שכל 

השמש, התגלות תחלת שמשם  העולם קדקד כמו המזרח שפאת  המקומית  הקדימה מצד ואם

אחור. יקרא  והמערב       (ח כג, השמים(איוב ואמצע  . 

" ""לביקרא ,    (יא ד, "(דברים שם הזאת  ובבחינה לאקדם. נפרד, " 

בשני812מצטרף , לפעמים מזרח פאת שיסמן ומה העולם. קדקד  שהוא עצמו שם  על  כן  נקרא

כגון סימנים  (יג כז, (שמות  (ג ב, שיש (במדבר לפי  

ב וירצה האמצע . המזרח דהיינו מזרחית  ומזרחית דרומית , מזרחית צפונית, קדמה "מזרחית

אמרו מזרחה  ענין  שזהו לדרום. ולא  לצפון  לא  נוטה שאינו האמצעי  הישר המזרח כלומר "

  "(ו כה, ואח(בראשית סתם. המזרח לצד לומר ""רצה אמר  קדםכ ארץ "אל ֶֶֶֶֶ

צפון . לצד נוטות  ומהם  קצת , דרום  לצד הנוטות  מהם  המזרח, בצד רבות  ארצות  שיש לפי

" המזרח שבאמצע ההיא הארץ קדםיקרא ג"ארץ  מסמן שאינו ומה בשני". הפאות שארי  כ

" ויאמר  ימה סימנים  ""מערב נגבה , שאינםתימנה לפי הטעם  לצדדין? נטיות יש להם גם  שהרי  "

וחשובה  עיקריית  בשהיא לבד המזרחית הפאה על הקפיד  אך  עליהם. הקפיד לא עיקריות פאות 

לרוח העברי  קבע  ההיא הפאה חשיבות  מתוך שהרי  לעולם. האור  יבוא שממנה הפאות  מכל

ג משם ""הבא אותו וקרא עצמו בפני שם  ""קדיםכ קדים, ו)"ּוׁשדּופ ֹות מא, "(בראשית קדים, ּברּוח ְְִִַָָ

כא)"עּזה  יד, "(שמות משקל קציןעל נשיא ""נגיד להקרא ראוי  שהיה קדם. ""רוח כמו ים, "רּוח ַַָָ

יט) י, "(שמות צפֹון, כג)"ר ּוח כה, "(משלי דרֹום, ו)"רּוח  א, קהלת המזרח(עיין חשיבות  מתוך אבל . ַַָָ

ג עצמו."קבע  בפני  תאר שם  משם הבאה לרוח  כ

"קד" שם  תבערה לשון הכתםנקד" על  ראשונה הנחה לפי  מורה נקודה, לשון  "

הכתמים כענין  וכה. כה העור על ומתגלה היוצא  הפנימי החום מצד חי הבעל בעור המתהוה

יזדמן וכן החמה. בימות  אדם בני מקצת  של הידים ועל הפנים בעור  המתהוים האדומים

השערות אל  יוצא  העור  ומן מתחלפות , במקומות העור על הפנימי החום  שיתפזר  בבהמות

המשונות ההם הכתמים יקראו השערות. משאר במראה משונות שערות  מקצת שיהיו עד 

" ""נקודותבמראה יקראו ומרחב שטחיות  איזה להם  ויש במקצת רחבים וכשהם "טלואות.

שלפי813.(פלעקן) אלא העור. על הפנימי החום  מהתגלות באים  ששניהם  אחת , שניהם וסבת

ואח קטן הויתו בתחלת הוא המתהוה דבר ""שכל הקטנים  הכתמים יקראו יתרבה, "נקודותכ

ע ההויה תחלת  שהוא העצם  ""בשם הגדלות  יקראו מהם ובהבדל הטבעי . החום ."טלאותי

ענין  וזהו  (לב ל, "(בראשית , (לה ל, אותן(בראשית דהיינו 

אומן במלאכת כזאת לעשות  שאפשר ולפי  רחבות. שכתמיהם  אותן וגם  קטנות , שכתמיהן 

בעת להציג פיצל אשר  במקלות יעקב שעשה כענין כתמים בעלי הבעלי-חיים ולדֹות ְָשיתהוו

.811.- אל יחס 

אחר.812. לדבר ביחסו מצטרף איננו

כתמים .813.



קו"ף  469אות

" הזאת בחכמה הבקי  יקרא הצאן  ""נוקדיחם  ,    "(ד ג, כלומר(מל״ב 

" וכן והדור. לנוי  מלבושים  מהן לעשות  נקודים, הצאן שתלדנה לעשות  אומן   

(א א, בעלי(עמוס הולדֹות  שיהיו בחכמה לעשות אבל בקי , אדם  כל הצאן  שלרעות . ְָ

העור . על ויצא החום  שיתפשט כדי החמום שעת לכוין  שצריך יתירה. ידיעה צריך נקודים

" קטן  כתם  כל לקרוא נעתק הבעל -חי  של  ""נקדנקוד כמו ,  שה״ש) 

יא) "א, וקלוש קטן  דבר כל לקרוא נעתק ושוב כמונקודה . "  (ה ט, ,(יהושע 

" המחברים בלשון  ולכן יבשותו. מחמת כנקודות  קטנים לפרורים  נפרק אלפירוש כנקודה

""המקיף משנה ובלשון החוש. על  נתפס בלתי  שכמעט קטן שיעור דהיינו או , נקודים יאכלו

א)"קליות משנה ה פרק אך(תרומות מכביצה. פחות קטן  כשיעור הירושלמי  פירוש לפי  שהוא

" מפרשים רק נקודיםלקצת במים אותו ילוש שלא  והיינו וחמום . שריפה לשון יקוד, מלשון "

" יפרשו וכן  טומאה. לקבל  יוכשר שלא [=כדי ] ביובש, באור אותו נקּודיםיקלה היה (יהושע"יבש ְִֵָָָ

ה) "ט, מן  הנפעל זה לפי והוא  השמש. חום מחמת שנתיבש שריפה נקודקדמלשון  והיינו "

וכן  ושרוף .  (ג יד, בין(מל״א וההפרש אש. מוקד על קלויים חטים דהיינו 

לנקודים , עציםקליות"שה קליות  במדורת  הנעשה פניהם  שישחירו עד הרבה השרופים הם  "

וה  להב, להבנקודים"המעלה הבלתי -מעלים  לוחשות  גחלים  של מוקד  על השרופים  הם  "

במקצת . ויתקדרו יתיבשו רק לגמרי  משחירים  שאינם 

יקרא ונתקלקל  ושנון חריף  להיות הראוי דבר הדבר. חריפות ביטול על  הונח  פעל.

כמו"קה " .  "(כח לא, ",(ירמיה (כט לא, חריפות(ירמיה שתתבטל 

" ושם-התאר  –"קהה השיניים . (י י, "(קהלת בשקל  ""כהה , הנגע, כהה "והנה ְִֵֵֶַַָ

ו) יג, "(ויקרא מראֹותמן עיניו א)"וּתכהין  כז, יו (בראשית ה[אות ] בתוספת המקרה ושם ."" ,"יקה ד ְְִֵֵֶַָָ

  (י מט, מפני(בראשית וחריצותם חריפותם  וביטול העמים  קהית  כלומר , 

"814ממשלתו  וכן  החזקה. (יז ל, חריפות(משלי ממנה כשיתבטל דהיינו 

ומזורזת . חריפה גבירה עוד מהיות ותחלש והיופי , הנעורים

" יקרא  בנאים של חוט  להע"קו שם. האחד, דברים . לב' להם  ומשומש מדת. בו ריך 

בנין . של  ומעוקבו רחבו אורכו    "(כג ז, "(מל״א ,   " 

יא) לד, המקיף(ישעיה חוט ״בה״)דהיינו שרש "(עיין .   (יז לד, "(ישעיה , 

  "(לח לא, "(ירמיה , (ה יט, והשני ,(תהלים מדתם. קו התפשטות דהיינו 

קו  בלשון815ישמשו תמיד בא והוא  ומעוקש. עקום יהיה שלא הכותל סדר  בו להישר הבנאים

""הטיה " כמו נכונה. בהישרה שיבוא עד ושמאל לימין הקו הטית  צריך הדבר שלהישר ,

  "(יג מד, ,(ישעיה        (ה לח, .(איוב 

יהודה.814. שבט  של 

פלס .815.
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סדרה.ממדיה " על להישירה הוא הקו ונטית שטחה, מדת הוא  "   זכריה) ְֶַַָ

טז) גא, ויאמר  כמו". קו נטית  בלשון  אומן  מלאכת  צריך  כשהוא הבנין  השחתת על כ  ַ

        (יג כא, שהשחתי(מל״ב ההוא הקו דהיינו , 

ירושלים . את אשחית  הקו באותו שומרון, את  בו     

"(ח ב, ג(איכה צריך גדול בנין  נטית"שלסתירת וצריך  לבנותו. שצריך  כמו אומן מלאכת  כ 

גם קו נטית בלשון יאמר לפיכך נופל . השני וצד  זה בצד סותר כסדרן, שלא יסתור שלא ַקו

בנין . להשחתת 

" כמו קו גמול תשלום  ללשון  בהשאלה יאמר דבר בו למדוד  השמוש על  המורה "

"       (י כח, להם(ישעיה שנמדד  ההוא בקו דבר כל מודדים שהיו , 

" לו כענין מודדין בה מודד שאדם  א)"במדה ח, ״צו״)(סוטה שרש "(עיין .   "ישעיה) 

ב) "יח, קו מן המקרה ושם פעמים . הרבה הפורענות  בקו שנמדד ,   יהושע) 

יח) המיםב, זחילת  גם מקופל. לא מתוח לאורכו, תלוי שהוא כמו הׁשני חוט מתיחת  דהיינו ,ָ

" כמו קוה, נקרא ולכאן לכאן  בכפיפה לא ביושר , לארכם      

(ט א, ולפי(בראשית דבר. של ארכו פני  על ונמתח  הנמשך כקו ישר קו על שימשכו דהיינו 

" מלת  אין ונמשכיםיקוו זה זוחלים שיהיו וקלוח. זחילה לשון אם כי וקבוץ , אסיפה לשון "

אמר לזה ולכאן. לכאן  כנחש בזחילתן ומתעקמים נכפפים הזוחלים  המים  שרוב ביושר , כקו

הּמים" שלאיּקוּו אחד, למקום  נוטה כולם זחילת שיהיה ובאופן כקו ביושר  מושכים שיהיו " ִִַַָ

" וזהו אחת לנקודה כולם  ימשכו אבל  מערב, לצד וקצתן מזרח לצד  זוחלים  קצתן  ֶאליהיו

אחד ""מקֹום פירוש היה ואילו "יקוו . לומר  טעם היה לא ואסיפה קבוץ מלשון  מקֹום" אל ֶֶָָָ

רק "אחד לומר  צריך היה ולא אחד , למקום [=הוא ] וקבוץ  אסיפה שכל ממילא. נשמע  שזה , ֶָ

יחד" המים  ""יקוו כשטעם  אבל "יקוו . לומר  הוצרך אז קלוח לשון  אחד" מקֹום לומר"אל  , ֶֶָָ

" וכן  אחד. למרכז נוטה כולם זחילת שיהיה   (יז ג, אליה (ירמיה שימשכו , 

כענין  ישר קו על  הנמשכים  כמים   (ב ב, "(ישעיה מלשון  שימשכו "נהר, , 

המושך . כנהר  אליו

" מקוה"" יּמים, קרא המים י)"ּולמקוה א, "(בראשית ,   ,ז (שמות ְְִִִֵַַַָָ

"יט) ,   (לו יא, ומקלחין(ויקרא נקווים המים שיהיו העשוי בור דהיינו , 

" כמו המפעל, שם  והוא  הּמחנֹותלתוכו. את  ּולמ ּסע  העדה ב)"למקרא י, הבור(במדבר שהיה , ְְְֲִֵֶַַַָָָָ

על למרחוק מתפשט מדרון לו שהיה בהכרח , תוכו אל  זוחלים  המים  שיהיו אופן על מתוקן 

בהכרח . לתוכו נזחלים בתחומו שבאו המים  שכל  עד סביביו הצדדים  כל

" קו" פעל  בא  הבנין להיׁשרת  המשמש הישרתקוה " שהוא  ותוחלת , תקוה לשון  " ַַָ

שמות שארבע קו. אחר הבנין  שמישרין  כעין לבוא, העתיד  המבוקש הדבר אחר ַהמחשבה

" ללשון  ""תקוה מונחות  כי  ביניהם : וההפרש ּומקוה. מחּכה מיחל, מצ ּפה, צופה צפוי: מלשון  " ְְְְֵֶֶֶַַַַ

" שרש כמבואר  שע"צףומביט, יבוא , לא ספק יבוא ספק מסופק, דבר על  תקוה והוא  כן", י 

ו  מכאן. או מכאן  יבא אולי צד  לכל ומביט צופה ו יחול"הוא המתנה חכוי"" מענין שניהם "
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או  זמן, באיזה תלוי שהוא אלא בודאי, לבוא  העתיד  דבר על תקוה על ושניהם ַוהתעכבות.

" לשון ונופל מיוחד. ענין  בהשתנות  או מיוחד בזמן אם  כי  יבוא שלא  שנוי-ענין  "תוחלתבאיזה

יבא שהמבוקש יודע  כשהוא  לעבור, הזמן  את ומניח בינתים  ממתין שהוא  בזמן , התלוי  בדבר 

" ענין  זהו פנים . כל על זמנו ""יחולכשיגיע  וענין  שעומדחכוי. בשנוי-ענין , התלוי בדבר  נופל  "

חכוי ענין  זהו המבוקש, ויתחדש הענין  ישתנה מתי הענינים במהלך  ומביט  משמרתו על 

" שרש ו חלכמבואר ו "חך"" תלויתקוה ". אינו גם  בודאי, לבוא  העתיד המבוקש דבר  על נופל "ַ

שיבוא ואפשר  פנים , כל על לבוא  מחויב  הנוכחי  הענין  מצד הוא אך בשנוי-ענין  ולא בזמן לא

" יקרא  ביאתו על  ורגע  שעה כל  ומצפה עומד והוא  ומיד  שהוא"מקוה תיכף המישר , קו מלשון ,ַ

ע המבוקש ביאת  ומעריך ושם"משער המבוקש. ביאת  יתישר שאחריו הנוכחי  הענין  מציאות פ

" כמתקוה המקרה בטחון לענין קרוב ש""  "(יח יא, "(איוב ,   

(ז יד, הנכרת(איוב מאילן  לשער שיש לומר רצה אך  תקוה, בעל שהעץ  לומר רצה אינו , ְִַָ

וכן כך . מחייב  הנשאר השורש כי  ויגדל. יחליף  שעוד לגמרי , שורשו עם  נעקר  שאינו כל

 (יב כו, לחכם(משלי לקוות  שיש ממה לכסיל וטובה תועלת לקוות יש יותר דהיינו , 

וכו'. בעיניו

מ ב[אות] תקוה תי"שם תחת  ו,"ם   "(ב י, רצה (עזרא 

כמולומר המפעל  שם שהוא ואפשר לישראל. תקוה  (יג יז, דהיינו (ירמיה , 

הענין מזה הקווי. פעל      (כח י, עשית(מל״א ענין והוא , ַ

" גופא ומתן  המשא  נקרא ומתן . משא  והואמקוה מסחר להשתכר. מקוה שהוא תקוה מלשון "

" המלשאמר סֹוחרי גופאּומקוה והסחורה המפעל . שם  והוא ומתן , והמשא  המסחר דהיינו " ְֲִֵֵֶֶַ

ג ""תקרא "מקוה כ ענין  שהוא להשתכר , התקוה הנושא שהוא ּבמחיר" מקוה והוא"יקח ּו , ְְְִִִִֵ

" וענין משבחבמחירשם-התאר . סחורה. תחת סחורה אם כי  בכסף לא היינו חליפין . היינו "

שאע שלמה של  המדינה הנהגת  בזה מניח"הכתוב  היה לא רב הכסף  שהיה הכסף816פ  את

ק  היו אך גדול, צורך בהם  שיש סוסים  בשביל אפילו אחרת למדינה עממדינה הכל י"ונים 

שש  למצרים שוה היתה למרכבה הסוסים בעד נותנים  שהיו והסחורה בסחורה. סחורה חליפין

ג משתכרים והיו שוה, כך כל היתה לא להם אבל כסף בסחורה."מאות  כ

יקרא באיכותו או בכמותו הקלוש הדבר ומיעוטו. הדבר קלישת על מורה מספר. שם

כמו קט.   (מז טז, "(יחזקאל ""כמעט. כמו המועט הזמן  על שב  , 

 (ט א, ו (ישעיה מועט ,קט". זמן אם כי  חסר היה שלא ופירושו הענין  מעוט  על שב " 

ובנותיה. מסדום  יותר נשחתת והיתה מועט, ענין גם

 "(יד ח, "(איוב והנפעל כסלו. ויקלש שימעט דהיינו , " 

ט) ו, "(יחזקאל ,   (מג כ, הנפש (יחזקאל קלישת והוא 

" וכענין  שעשתה. הרעות  מחמת קלושה עצמה את  משערת  שהיא  מלשוןצערומיעוטה, "

מעביר.816.
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שמשער"מצער" דהיינו ויקלש, נפשו יצער שעשה הרעים  ממעשים  שהאדם  שיתבייש שבזמן , ְִָ

וכן  טובים. מעשים בעשית  והתרחבותה הנפש גודל היפך ונמוך , קלוש עצמו את  ַ

(א י, הרג ׁש(איוב ובכל רצוני . נגד הוא חי  שאני שמה חי , שאני על מצטערת  נפשי דהיינו , ְֵֶַ

ובהתפעל קלושה. עצמה את ורואה מצטערת  הנפש להיות ראו שאין  דבר 

(קנח קיט, "(תהלים , "(כא קלט, בראית(תהלים מצטער  דהיינו , ַ

" ענין והוא  חז קטטה רשעים. שבלשון """ ופגם"ומריבה 817קטטה ל בושת דברי  היינו קטטות .

" כענין  קלוש, אותו ועושה חבירו  כבוד  "קללה שפוגם שרש כמבואר וזלזול הקל  לשון ."קל" ֵָ

" למיקטאמרו מנת  על תגנוב ב)"לא סא, מציעא אע(בבא שעה, לפי חבירו את לצער פ"דהיינו ְֵַ

אח כ ."שמחזירו

"נו קט [אות] בתוספת האמנתי"" תאר "818ו "ן שם-התארקטןשם הקטנ ּות; להוראות "ְַ

" משקל גחתןעל והוא חת, מן  """ הדבר שנקרא  הערך שם  במינו.קטןכ  ממנו הגדול  אל בערך  " ָָ

" שם  שיערךקטכי מבלי  אף  קלוש, שהוא  ניכר  בעצמו שהדבר העצמיית הקלישה על מורה "

ע נגדר  שהוא אחרים וחוט"אל ונמלה חרדל גרגיר כגון הראיה, חוש על  היטב נתפס שאינו י

בזולת אף הקלישה יחוס עליהם ונופל להרגישם  החוש על שקשה בהם, וכיוצא השערה

" ענין  אבל  גדול. לדבר שמצד"קטןהערכה ממנו, גדולים  אחרים  שימצאו מצד  נערך  קטנות  ,

כאן כשיש אחת, בבת וקטן גדול להיות לו ואפשר גדול. או קטן  הוא  אם ניכר אינו עצמו

אמר גדול . הוא  הקטנים אל ובערך  קטן , הוא  הגדולים אל שבערך [=ממנו] וקטנים גדולים

"   (טז א, "(בראשית נקרא  שלא אורקטן, אל בערך אם  כי  " 

" וכן גדול. הוא הכוכבים אור אל בערך  שהרי  הקטןהשמש, יט)"אחיו מח, "(בראשית וכן אבן,

ואבן   (י כה, וקטנה (דברים הראוי , משיעור גדולה לומר רוצה אינו 

ג הראוי  משיעור קטנה או גדולה אחת  אפילו שנים ? אריא דמאי  הראוי, אסור ."משיעור כ

המונח העול  אל אם  כי  המדה, קטנות או בגדלות  המונח העול אל כאן הכתוב נתכוון  לא ֵֶֶֶָָאבל 

אע הראשונה. אל בערך  קטנה והשניה השניה, אל בערך גדולה שהאחת לזו, זו המדות  פ"בערך

מודד אדם  בני ומקצת בגדולה, מודדין  אדם בני  שמקצת  צודקות , ששניהם בקטנה.שאפשר ין

מוכר"אעפ שיהיה מזה שימשך  אפשר  כי  בביתו, יחד שתיהן להחזיק אחד לאדם אסור כ 

וכן בגדולה. ולוקח בקטנה   (י יב, אל(מל״א בערך  קטן שנקרא , 

" וכן  הגדולות. קטנה האצבעות  יד)"עיר ט, "(קהלת קטנים, טו)"ׁשּועלים ב, ,(שה״ש  ְְִִִַַָָ

(ב א, ג(עובדיה קטן שם ישמש לפעמים  אך  הגויים . שאר אל בערך  הקטנות"דהיינו על כ 

" כמו וקלישות בקטנות שיתגלה העצמיי   (כ מד, מצד(בראשית קטן דהיינו , 

" עדיין . נתגדל  שלא  עצמו  (כב יח, שאינו (שמות בעצמו קטן דהיינו 

" אליו. מזדקק דין  בית להיות  שוה  (יח כב, "(במדבר ,   

כב) ס, .(ישעיה

ב .817. יח, ברכות

במהדורתנו818. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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"  "(יא לב, "(בראשית כמו עבר, יכֹול ּתיפעל מצדגם  ופירושו, " ְִַָ

ואמתך . חסדך על תביעה עוד לי  משיהיה וקל קטן  נעשיתי כבר, שקבלתי  והאמת החסדים

" מלת  או דבר. שאר אל הערכה בזולת עצמיי קטנות "קטונתיוהוא  כמו שם-התאר  קטן" "ונער ְַַָֹ

לה) כ, "(שמו״א הּוא, קטן  ּכי  ב)"יעקב  ז, ואמת(עמוס החסדים אל בערך קטן  שאני  לומר  ורצה , ֲִַָֹֹ

ממני . לגדולים ראויים שהם עמדי  שעשית 

"ׁשקל ּולהּגדיל איפה ה)"להקטין ח, בביתו (עמוס שמקיים הערך  צד על קטנות  והוא ְְְְִִֵֶֶַַָ

אדם בני  מאותן שקל מין  בביתו ומקיים  קטנה, באיפה המוכרים אדם  בני  מאותן איפה מין 

והיה  גדול. השקל האיפה אל ובערך  קטנה, האיפה השקל אל שבערך גדול. בשקל המוכרים

" איפכא  לומר שקליכול  ולהקטין  איפה כופרילהגדיל באיש בהוה הכתוב ׁשּדּבר אלא אלא "ִֵֶ

לקנות לו שיש מה וכל במדה, הנמכרת  תבואה הוא למכור לו שיש מה שכל אדמה, עובד

במשקל . הניקח כסף ושוה כסף  הוא  ולקבל

" בשרש ומבואר ."קאשם.

עצמיי קלות  קלות, אופני  ב' ויש הכבדות . הפך שהוא הקלות, על  מורה המספר. שם

ערכיי ״קט״)וקלות  שרש לעיל כח(עיין אפילו צריך  שאין  עצמו מצד קל שהוא  מה הוא  העצמיי .

שצריך דבר  שהוא העמציי  הכבדות הפך  ודומיהם; וספוג גמא ונוצה, קש כגון  להגביהו פשוט

הוא הערכיי והקלות  ודומיהם . ואבנים מתכות מיני כגון  להגביהו, כשרוצין פשוט  מכח יותר

שנקרא הערכיי  הכובד  היפך  ממנו. שכבד  שני  דבר אל הערך  מצד אם כי עצמו מצד קל שאינו

" אמר עצמיי  קלות  מלשון  ממנו. שקל שני דבר אל בערך כבד  (כג א, ,(שמו״ב ַ

"  (יח ב, "(שמו״ב ,  (לא טז, "(מל״א ,  ",כ (מל״ב 

"י) , (ו ז, "(איוב ,    (יח כד, "(איוב ,   ,מ (איוב 

"ד) ,   "(א יט, "(ישעיה ,  (טז ל, קלות(ישעיה וסבת דומיהם . הרבה ועוד 

רצה  קל, הוא לפיכך  חללים  מלא ספוגיי הוא אך וישות, חומר מעט  בו שיש מה הוא הדבר 

שהדבר מה שהוא הכבדות  הוא זה  והיפך שתחתיו. הגס האויר על מלמעלה צף שהוא לומר

ממשותו, מחמת  למטה ששוקע  לומר  רצה כבד, הוא  שלפיכך  ממשיי  וישות בחומר  מרובה

לנשאו. כח  בו יש שתחתיו האויר שאין

" המדותית והממשותקלבבחינה החומר שהם וחשיבות , מדרגה בעל שאינו מי "

ג ויקרא  הנפשיי. הכובד במשקל קל  הוא הרי מהם  והמחוסר  ""הרוחניי , ו בורכ  ו בער"" ;"ריק ""

" מלשון כבוד וההיפך , הראויות . המדות ממעלות  ריק המדרגה "כובדשהוא רבוי שהוא ,

הענין מזה הנפשיי . במשקל  כבד שהוא אנושיי, וממשות  (ד טז, ,(בראשית 

מעלותיי . משקל מחוסרת קלה אותה שחשבה  (ג כה, תתנהג(דברים אם 

האנושית . מדרגתו יקל רבה מכה להכותו בהמיי  כמנהג בו  (טז כז, (דברים 

" וכן בכבודם. שפוגם  דהיינו   "(ל ב, "(שמו״א ,  ישעיה) 
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יד) "טז, המופשט  ושם -התאר נו קלון. ב[אות] האמנתי"" תאר "819ו."ן   תהלים) 

יז) "פג, , (טו י, בדברי(איוב הן מדאי, יותר לקל אותו כשחושב  המרובה הקלון  ועל . 

ע או ""גדול פעל הונח מעשים  שאר כמו קללי  הקלון, הפלגת  להוראת הפעל, [=ל'] בכפל "

"  (כג כא, ע(דברים שאם  ."" נקרא רבה הכאה "נקלה י שכתוב כמו ונקלה " ְְִָ

לעיני ע"אחי שנקרא  וכמה כמה אחת  על  ,"" שהומת אותו "מקוללי חושב  האלהים  שאפילו , ְִֵֶָ

וכן  קל.  (יג ג, יתירה.(שמו״א קלון  להם גורמים  שמעשיהם ,  

(ה טז, "(שמו״ב ,   (ח ב, ויותר .(מל״א יותר בכבודי  שפגם  דהיינו , 

" לו אמר  רק אותו מארר שהיה מצינו לא הדמיםשהרי  איׁש צא ז)"צא טז, יקרא(שמו״ב אבל ִִֵֵַָ

" בכבודו הפגימה ""קללה רבוי וכן . מׁשּכב ּובחדרי  ּתקלל, אל מל  ּבמדע  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

כ) י, אסור .(קהלת בהדיוט אף  שזהו תפלה, דרך  בקללה ויקללנו יאררנו שלא לומר  רצה אינו ,

לבין בינו אפילו קלון  בדרך בהם  ידבר  שלא ועשיר, המלך  כבוד יפגום  שלא לומר רצה אבל 

ג הענין ונעתק ""עצמו. ללשון עקללה כ  שמקלל ממש כמו "" רעות עליו שיחולו בארור  תפלה י

  (כא ח, ,(בראשית "(ג יב, "(בראשית ,    

(יב כז, ,(בראשית  (יז כא, "(שמות ,  (יד יט, "(ויקרא , 

   (כט יא, "(דברים ,  (ה כג, "(דברים ,  איוב) 

א) "ג, שענין  לדבר. רעה בקשת דהיינו ארור , מענין  רבים  שהואארורודומיהם  יריה מלשון "

ומורכב מוברך  שיהיה שמבקש ברכה והפכֹו הטובה; מכלל ומושלך נזרק הדבר  שיהיה ְֲָמבקש

" בשרש כמבואר במציאות, המתפשטת הכללית  שמבקש "ארבטובה קללה ענין בעצמו והוא .

ע לדבר  הכלל."רעה בטובת  נכלל משיהיה ופחות קל אותו שחושב י

ג המרובה ""הקלות  ""קלקלכ משקל על ו חרר, ""חרחר"" כך ו קלל, ."קלקל""

"   (ה כא, עצמיי .(במדבר ממשות  שום בו שאין  ביותר  קל לחם דהיינו 

" והפעל   (כד ד, חז (ירמיה ובלשון  וממשם . חומרם  שנתמעט לומר ל"רצה 

" "קלקולנקרא ומדרגתו, מעלתו שהפסיד  הנשחת  ענין כל הבנין" שוטים"820,"נתקלקל

ב)"שקלקלו  נד, זרה .(עבודה

ג"" המשלחתקלקלכ המחוסר כמו821" מעשהו להשלים   " 

י) י, "(קהלת וכן לחטוב . קל שיהיה מלוטש שאינו "(י י, זורק (יחזקאל שהיה פירש , 

" כענין  לרוץ , קלים יהיו אם  ומנסה כגפןחצים ט)"יע ֹוללּו ו, כך(ירמיה בעוללות. העסק דהיינו ְְֶֶַ

בחצים" מקלקל ב[אות] ושם -התאר החצים , בקלות העסק היינו """ מפעל  ,"מקלם 

(יא לב, "(בראשית , (יא יב, כי(שמות ולנוי לכבוד שאינו הגס  המטה והוא , 

" שרש עיין  דרכים . להולכי  ומשומש ההלוך  להקל ."טה אם 

במהדורתנו819. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

השלם"820. "ערוך קל(קוהוט )ראה צב .(קלקל)ערך עמ ' ד ', דוגמא  ,

פעולה.821. יכולת או כשרון , לתאר זו במלה השתמשו הביניים  בימי
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" פעל  קלות "קלה מלשון  כמו שרפה, לשון  "  (יד ב, מין(ויקרא והוא  , 

ממנו  וכשיסתלקו כבד, הוא ידיהם  שעל העפרותיים מחלקים  הדבר למרק אלא שאינו ֲִֵָשרפה

" ושם -התאר קלה. ענין  זהו קל , ,"קלינעשה (יד כג, הקלוים(ויקרא חטים היינו , 

כתם וחלי כלי  משקל על ״קד״)באש שרש .(עיין   (כב כט, שרפת(ירמיה והוא 

קומתו  מלא מתכות בכלי בשרפה הנדון  את  מניחין שהיו ההם  בימים כנהוג קיים  וגוף נשמה

למ וב [אות ] לאפר. נשרף לא אבל  כקליות  נקלה והוא  תחתיו אּור  ""ומבעירין הכפל ד

(ז א, "(יחזקאל ,  (ו י, כמראה (דניאל שמראהו באש הקלוי נחשת והוא , 

ע נעשה והוא הנקרא "זהב. כשעוה ירוק עפר מין  תחלה עליו שזורקין  אותו (גאלמייא)י וקולין 

וע אח"באש ונקרא זהב, למראה נחשת ממראה נהפך הוא כן  ""י  קללכ ענין"נחשת  שיהיה או .

כעניןקלל" לטוש מלשון "   "(י י, ענין(קהלת או מלוטש. נחשת  לומר  ורצה 

שעקלל" כפשוטו קלות  מלשון  עפרותייםי"" מחלקים  ומסולק קל נעשה באש ההבערה

" תאר  זה לפי ויפול  שאריקללהכבדים . כל שגם  בלבד. נחשת על לא מתכות, שאר על גם "

שהיו. מכמות  קלים  נעשים באּור כשנקלו המתכות

" שם קלות  קלקולמענין שהקול מפני האחת , קלות . של בחינות  לשתי  כן ויקרא  "

נשוא כשיהיה הקלות גדר שהוא לעולם למטה שוקע אינו תמיד, האויר על נשוא  שהוא ביותר

" יקרא  ועוד לעיל. כמבואר  האויר על  ולהתנועע ,קולוצף לרוץ קל  שהוא  מרוצתו קלות מצד  "

" וכטעם  אחר. במקום  נשמע  הוא כבר כאן  שנתהוה ארגשכמעט  מני קל ּו ו)"ימי  ז, "(איוב לכ ּו, ְִִֶֶַַָ

קלים ב)"מלאכים  יח, "(ישעיה נקרא הׁשמע  אל המתיחס דבר וכל  קולות ,"קול. מיני חמשה והרי . ְִִֶַַַָ

מקיש  כשהוא  הדבר מתנועת  המתהוה והרעש הצליל  שהוא  רעש, וקול שחוק, קול הדבור, קול

קול אם  כי  ובכי ושחוק נגון  ולא ודברים אומר שם  שאין  דבר שאר  על  או האויר על ודופק

" שם קול ומגדרת  בעלמא. ""קהלרעש כמו אחת, באגודה אדם  בני חברת  להוראת מןצהל, "

" שרש כמבואר וצלילה ""צלצל כך  המצויקהל, הרעש מצד אם  בחינות , משתי והוא קול. מן  "

" כענין  אדם  בני ּגֹויםבקבוץ  ד)"המֹון  יז, "(בראשית שרש כמבואר המיה וכענין"הםמלשון  , ֲִ

""שאון" לאּומים, יב)"ּוׁשאֹון יז, "(ישעיה כך  ורעש. תשואות רעש.קהלמלשון  של קול  מלשון  " ְְִ

ואומר   (ז ה, מבחינת(נחמיה גם  מהומה. של גדול קול פירוש , 

" הקבוץ יקרא  אחד  פה כולם  שהם  יחד  הקבוץ  "קהלהסכמת  כענין הקול. הסכמת מלשון "

   "(ג כד, "(שמות שם  נמצא לא שלפיכך  בהםקהל, ששייך אדם בבני  אם כי " 

אחד למעשה כולם  מסכימים  הם  שגם הדבֹורים  במין  זולת דבר. איזה ליסד שכלית  ְִהסכמה

" יאמר הדבש בעשית  (ח יד, .(שופטים ַ

  (יא לה, "(בראשית אחד בדבור יחד מסכימים גויים דהיינו  

   (ו יב, "(שמות שיש בהנהגה. המוסכמת  העדה עדה,קהלכלומר בלא " 

"עדה "ו  יקראו אחד  במקום הקבוצים אדם בני הרבה קהל . בלא  אעעדה " ועד , מלשון  פ"" ַַ

יקרא א' לדבר המסכימים הארץ כנפות בד ' הנפוצים  אדם  ובני אחד. לדבר מסכימים שבלתי

""קהל" ואומר .        (יג ד, שהשגגה (ויקרא והיינו , 
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ותהיה  העם . ראשי  הסנהדרין ועד  ששם  הגזית  לשכת  שהוא הכללי הועד במקום  ַַַַתתהוה

בדבר . חלוקין כשהיו לאפוקי  עבירה, איזה להתיר יחד שיסכימו קהליית  ההיא השגגה

    (כו כו, ולא(משלי ערבוביא  בו שיש קבוץ הוא המשאון , 

" כמו חברו, בפני אחד ניכר שלא מֹואבסדרים, ב)"ּבׁשא ֹון ב, "(עמוס לאּומים, יז,"ּוׁשאֹון (ישעיה ְְְְִָ

ו יב) עקהל". שנאתו שהמכסה יאמר לזה הסכמיית. והנהגה סדר בו שיש הקבוץ  הוא שיש "" י

בקהל , רעתו תגלה החקירה אחר  הזה, הרע הדבר עשה מי  להכיר וקשה וערבוביא , משאון כאן 

" ושם הרע . את עשה שהוא אחד פה יענו "קהלשכולם  בפעלים מ ׁשה " א)"ויקהל לה, ,(שמות ְֵֶַַֹ

לשיהיו  אדם  בני התקבץ הסכמיי, קבוץ לשון אם כי  מקומיית , ואספה קבוץ לשון  ואינו

" הוא דבר , איזה על  יחד "קהילה מסכימים כמו י ׂשראל" ּבני עדת  ּכל את מ ׁשה (שמות"וּיקהל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

א) "לה, העדה , ד)"וּתקהל ח, "(ויקרא אהרן, ועל מׁשה על  ג)"ויקהלּו טז, "(במדבר העם, את  "הקהל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

יב) לא, או (דברים אחד דבר לפעול אם אחד, ענין על ההסכמה לתכלית התקבץ מענין  כולם  .

" בהפעיל, תמיד ובא  אחד. מדבר מ ׁשה להתפעל א)"ויקהל לה, "(שמות ּבני, עדת ּכל את  והקהלּת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ט)"י ׂשראל ח, "(במדבר העם, את יב)"הקהל לא, "(דברים אלי, כח)"הקהיּלו לא, לפי(דברים . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ע אדם  בני ""שאסיפת  כענין הקריאה קול העדה י  טז)"קר ּואי א, "(במדבר העדה , י,"למקרא (שם ְְְִֵֵֵָָָָָ

עב) הקורא פעולת  והרי זאת". לפרש ואפשר בהפעיל. הוא  לפיכך  הקול, שהוא אמצעי י

" הנחת "קהלשתחלת משם נגזר  פעל ע"קול" הנעשה פעל והיינו אנשים", אסיפת דהיינו קול. י 

" יקרא בקול  אם  כי  בידים  נאספים ""קהילה שאינם  שם  ממנו נגזר ושוב מקבוץקהל. דהיינו "

בקול . שנאספו אדם בני

" "מקהלהמפעל  (יב כו, (תהלים    ְֵַ

כז) סח, "(תהלים שם ענין  אחד, לדבר וכוונה הסכמה ומענין  ""קהלת. דוד, ּבן קהלת (קהלת"דברי ְִִֵֶֶֶָֹ

א) "א, משקל על  המקרה שם ""תוחלת, עצמו את המלך  שלמה וכינה שהיו קהלת. שם  על "

וכל דבריו כל  שיהיו החכם תנאי  שזהו אחד, לדבר ומכוונים מוסכמים כולם  ומעשיו דבריו

ואע לזו. זו מסכימים  ש "מעשיו "קהלת"פ  לומר נופל המקרה, שם  "מל הייתי  קהלת  "אני ֲִִִֶֶֶֶָֹ

יב) א, כמו(קהלת   (יב ח, לדבר(משלי והכוונה ההסכמה על  וכשידבר . 

מופשט . תאר  שם  כל  כמשפט נקבה בלשון  בה ידבר הנושא, העצם  מן  מופשט בלשון אחד

" ויאמר (כז ז, ז (קהלת אמרם ענין תבין מזה בש ", ע״ב)ס"ל ל לגנוז (שבת שבקשו 

נתנו  מה מפני יקשה דהלא זה. את זה סותרין  שדבריהן  מפני  משלי, ספר גם קהלת, ספר 

כמו  סתירות נמצאו קודש ספרי בשאר גם  הלא ומשלי? קהלת  בספר דוקא עיניהם חכמים

בש  דוכתי  בכמה ""שאמרו וכו'ס אומר אחד וכתוב  וכו' אומר אחד  כתוב  אהדדי , קראי "קשו

א) יב, אח822(מגילה שמצאו ואם לגונזם ? בקשו לא גם"מדוע  הרי הכתובים  לסתירת  ישוב  כ

ג מצאו ומשלי קהלת  של שלמה "לסתירות  דברי סתירת  על דוקא שהקפידו מה אכן  ישוב . כ

ג סותרין  הם  עצמם  את  שסותרין שמלבד  כפולה, שסתירתם מטעם  מחברם"הוא שם את  כ

" עצמו את  סתירתקהלתשקרא פי  על והרי כמבואר . אחד לדבר והסכמה הכוונה שם על "

בגמרא .822. פעמים י"א  מופיע זה ביטוי
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ג שוב עצמם את דברי"הדברים לגנוז רצו כך  משום אחד . לענין מכוונים  שיהיו אפשר  בלתי  כ

דוקא . שלמה

אמר ממנו, הכבד בבחינת קל דהיינו הערכיי , קלות   (יא ח, ,(בראשית 

שהיה. מכמות  שנתמעט "(כב יח, בלבד.(שמות עליך הכובד כל ינוח שלא , 

  (ו,ה "(שמו״א , (כג "(שמו״ב, ,   ,יב (מל״א 

ודומיהם .ד)

'ג גשם לכל שיש הגובה. לצד התפשטותו שהוא הגשם, קומת על הונח שם.

מזרח שוכב  קו על  לצד, מצד בגשם  מתפשטים והרחב  האורך  וגובה. רוחב  אורך , התפשטויות :

וארץ . שמים  בין  דהיינו ניצב קו על למעלה ממטה בגשם  מתפשט  והגובה דרום . צפון  מערב

" נקרא  וב [אות ]"קםוהוא ""ה , הנקבה כמוקמה א "  "(טו ו, ,(בראשית 

"  (י כה, "(שמות המקרה ושם  ""קוממיות. ,  ,כו (ויקרא 

בייג) [אות] בחסרון זקופה. בקומה דהיינו בכל", "823ם"ת להיות ראוי  כמוהו "בקוממיותשהיה .

אקּום" לילה סב)"חצ ֹות קיט, "(תהלים "בחצותכמו כגון  עומד פעל אם  ובפעלים, לילה. יקּום" ֲַָָָ

ויאכל לא)"אבי כז, "(בראשית ּבחּוץ,  והתהל יקּום  יט)"אם  כא, "(שמות ּתקּום, ׂשיבה (ויקרא"מּפני ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

לב) "יט, ,ּובקּומ ז)"ּוב ׁשכּב ו, יוצא(דברים פעל  ואם  זקופה; קומה של  ּבהי ׁשרה ביאה דהיינו , ְְְְְְֶַָָָ

" הּמׁשּכןכמו את  מׁשה יח)"ויקם  מ, החצר"(שמות את לג)"ויקם  מ, "(שם מצבה ,  ל תקים "ולא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

כב) טז, "(דברים האבנים, את ד)"ּתקימ ּו זקופה.(כז, בקומה דבר הבאת דהיינו , ֲִִֶָָָ

 (ט יד, ג(ישעיה וישמש בלשון". ותקונו לסדרו הדבר להחזרת  כ 

החזרה "קימה " על  יאמר לפיכך  זקוף-הקומה. הדבר מציאות הוא  ראוי היותר והתקון הסדר כי  .

" לשון הראוי ""קםלסדר כמו עמ ֹו, ּתקים ד)"הקם  כב, "(דברים קד ֹוׁש, לעם לֹו ה'  דברים"יקימ) ְְְִִִֵַָָָ

ט) "כח, דל, מעפר ח)"מקים ב, "(שמו״א דוד, סּוּכת  את  יא)"אקים ט, ג(עמוס וישמש ללשון". כ ִִִֵֵֶַָָָָָ

הנעלה  שהדבר ההעלמה. אחר  יפול824התגלות וכשיתגלה במקומו, ומונח כשוכב  נחשב  הוא

" לשון "קימה עליו כמו במקומו. ושוכב  נח מהיותו שקם חד ׁש"  מל ח)"ויקם א, "(שמות וקם, ְֶֶַָָָָָ

מי ׂשראל יז)"ׁשבט  כד, "(במדבר חמס, עד יקּום טז)"לא יט, "(דברים וזנה , הזה העם  (דברים"וקם ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

טז) .לא,

על"ג עצמו את ומעמיד ושוקט  נח  מהיות כשמסתלק מופלג התעוררות  ללשון  כ 

" כמו דבר. נגד ויהרגהּוקומתו אחיו הבל אל קין  ח)"ויקם  ד, "(בראשית ,  שמות) ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יז) "ב, אב ֹותיכם, ּתחת  קמ ּתם  יד)"והנה לב, .(במדבר ְְֲִֵֵֶֶַַַ

" לשון  וחשוב ,התקוממותהזה גדול לפני זקופה וקומה בעזות  התגלות דהיינו "

כמו (ז טו, ,(שמות  (ז כח, ,(דברים  ,ג (תהלים 

השימוש .823. אותיות ארבע

הנעלם .824. צ"ל שהיה נ"ל אבל  בכתב-היד , כך
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ובהתפעלב) . (ז יז, "(תהלים , (כא קלט, .(תהלים 

" ללשון כמו קיוםוישמש השתנות בלי זקוף קומתו על הדבר שנשאר  מעיקרו קימה והוא  "

ּבריתי" את  יח)"והקימֹותי ו, "(בראשית יצחק , את כא)"אקים יז, "(שם יקימּנה , ולא (במדבר"וּדּבר ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַָָָֹ

יט) "כג, נדריה , כל ה)"וקמּו ל, "(שם א ֹותם, טו)"הקים ל, "(שם ,   דברים) ְְִֵֶָָָָָ

ז) ,כה,     (כו כז, "(דברים ,      

  (לא ט, .(אסתר 

" שם  עמד ֹו, על הדבר שנשאר  רשות"מקוםקיום ותפיסת קיום לדבר שיש והיינו . ְָ

" הנחת ועיקר כמו מקוםעליו. עליו. ועומד קיים  שהדבר שטח דהיינו הגשמיי המקום  על  "

אחד" מקֹום אל הּׁשמים  מּתחת הּמים ט)"יּקוּו א, "(בראשית עליו , ע ֹומד אּתה אׁשר "הּמקֹום ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

טו) ה, "(יהושע הּמקֹום, אל   כ)"ולהביא כג, "(שמות ממקֹומ ֹו, אי ׁש יצא כט)"אל טז, .(שמות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ

ג ענין"ישמש של קיום  בה שיש ההיא התכונה דהיינו העיוני המקום על כ

כמו הדבר. ומהות   (ג,יב "(יחזקאל ּב, והיה    ְִָָ

א) ב, "(הושע כטעם  להם, יאמר אשר ""תחת כי  ו תחת, כממקום"" אחד . ענין  ש"" 

    (כט טז, "(שמות שם  הענין  ומזה ""יקּום, ,    ְ

ד) ז, ,(בראשית   (ו יא, על(דברים בעמידתו. המתמיד  הקיים  דבר דהיינו , 

" ""יבולמשקל יבּול ּה, הארץ  ד)"ונתנה כו, "(ויקרא הענין  מזה .   (כ כב, ,(איוב ְְְֶָָָָָ

נו  שה[אות ] שלהם, קיום לומר ה "רצה [אות ] במקום  וצ"ן ""א הדבר"קימהו ל הׁשאר מן ועוד .ִֵָ

" שם  ועמדֹו קומתו כמו קמה על  קומתה, על  עדיין ועומדת  נקצרה, שלא התבואה להוראת  " ְְָ

   (ה כב, "(שמות , רע בקמת תבֹוא כו)"ּכי כג, "(דברים קמה , ועד  "מגדי ׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ

ה) טו, .(שופטים

    (טו ד, "(שמו״א ,   (ד יד, ,(מל״א 

הראות . ממוחשי עוד ומתנועע  מתרפרף  שאינו עמדֹו על בגוף העין  הׁשארת 825דהיינו ְֲִַָָ

"קיום" פעל "נקם" כמו נקמה, לשון  יּקם" טו)"ׁשבעתים  ד, "(בראשית י ּנקם, "נקם ְִִִֵַָָָָֹֻ

כ) כא, "(שמות תטֹור, ולא תקֹום  ""לא  ,עבדי דם  י)"נקמת עט, במי(תהלים העונש קיום והוא , ְְֲִִִֶַַָֹֹ

" אמר והשלמה. תשלום כענין שהוא  אליו, שראוי  (לה לב, קיום(דברים דהיינו , 

ו[א ותשלומו. נו העונש ""ות] נו נקםן האמנתי"" נפעל מחמת826ו "ן העונש קיום  אל שנפעל

רע . לעושה רעה לעשות גמול, תשלום  כעין  שהוא  שנעשה, הרע  מעשה

  (ג ח, לעשות(תהלים חושב  או לזולתו רעה העושה , 

ע רע  ""לו י ּקרא לכך, ראוי שחבירו סבור שהוא המחשבה "מתנקםי  על  תמיד  התפעל ששימוש , ִֵָ

לו,825. החשוב  דבר רואה כאשר  וכן בעיניו. ממצמץ האדם פתאומי, באופן חזק  אור יש כאשר כלל בדרך
תזוזה. ובלי  קבועות נשארות  עיניו מזיקנה, כבדו שעיניו  מי  אבל  ההוא. בדבר  להביט  כדי בחוריהן נעות עיניו

במהדורתנו826. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" כענין צודק. שהוא צודק הבלתי  דבר על שחושב  ּבלבב ֹוהמוטעית, יח)"והתּבר כט, ,(דברים ְְְִִֵָָ

ּולהתנּפל" עלינּו יח)"עלינ ּולהתג ֹולל מג, "(בראשית כך לנקמה,מתנקם. ראוי  שזולתו החושב " ְְְְִִֵֵֵֵַָָ

" וזהו בדבר . טועה והוא     "(ס ג, לומר(איכה ורצה ענין, כפל 

הצודקת . הנקמה צד על לפורענות ראוי  שאני  שחושבים 

" להם בונים  שהעופות המדור  יקרא המצומצם. הקטן  המדור על  מורה "קןשם. ִּכי"

צ ּפֹור קן  ו)"י ּקרא כב, "(דברים קּנֹו, יעיר יא)"ּכנׁשר לב, "(שם ,קּנ ּבּסלע  כא)"וׂשים  כד, .(במדבר ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

" הקטן  החדר "827(צעללע)"קןויקרא    (יד ו, חדרים(בראשית דהיינו 

" ומלשון  "קןקטנים. פעל לאחרים ,"קנה " ששייך במה ומדור רשות  תפיסת והיינו קנין . לשון ,

" לשון  רשות  תפיסת  על שיאמר ""אחיזה כענין  בה , כז)"וּיאחזּו מז, "(בראשית נחלה , "אחּוּזת ֲֲֲֵַַַָָָ

ז) כז, ברשותו.(במדבר היה שלא  בדבר ומדור  קן  תפיסת קניה ענין כך 

" המקרה  (לב מט, "(בראשית שם -התאר וכן  דהיינו מקנה . " 

" צאןבהמות , יד)"מקנה כו, ּבקר"(בראשית ז)"מקנה ב, הרבה (קהלת הבהמות במין שיש שם  על  ְְִִֵֵָָֹ

שאין מה ולעבודה, לאכילה וראוים  וולדות  ועורות  וחלב  גיזה בהם שיש ומסחר; קנין ְָָאופני

הוא להם  שיש מה שכל האדמה עובדי בבחינת נאמר והוא לאכילה רק שאינה בתבואה  כן

" הבהמות  שנקראו או ובהמות. "מקנה תבואות  מלשון  חשובה "קן" בדירה הבהמה מדור שאין ,

קטן . וחדר  בקן  אם  כי  ומרווחת

"קן" פעל  "תקן" תקנה לשון "   (טו א, "(קהלת ,  

ט) יב, "(קהלת בפלס  קנו, על הדבר קביעת  ""תכןוהיינו ּתכן. ב ּזרת  יב)"וׁשמים  מ, דהיינו (ישעיה ְִִֵֶֶַַָֹ

" כך ובסיסו, כנו על הדבר "תקןקביעת המים צמח ונקרא ומדורו. קנו על דבר קביעת "קנה "

"  (טו יד, "(מל״א ,  (כא מ, "(איוב ,  "(ו יט, (ישעיה 

הגדלים הקנים בין עשוים  העופות קני  שרוב שלהם . קן ביניהם מתקנין שהעופות שם  ֵעל 

" לקרוא שהושאל אלא מצוי. מים  להם שיהיה כדי  במים ,קנה במים  גדל  הבלתי  לצמח גם  "

כמו קנה-המים  צורת  לו שיש רק    (ה מא, קלח(בראשית והיינו , 

שיש  כל צמח, לשאינו אף  הושאל ושוב כקנה. שהיא כמוהשבולת  קנה צורת  לו 

    (לב כה, ,(שמות (ג מ, "(יחזקאל וכן   

(כב לא, כקנה (איוב הגדל בושם מין  ויקרא  כקנה-המים. חלולה גם קנה צורת  לה שיש , 

"    (כד מג, ,(ישעיה   (כ ו, "(ירמיה ,  

יט) כז, נו (יחזקאל ב[אות] קנמון  נקרא אחר בושם  ומין  ."" התאר כג)ן  ל, שהוא(שמות , 

באינדיען . הגדל עץ מין ובעלת828קליפת לחה היא העץ מן  אותה כשקולפין  ההיא שהקליפה

ואח ג"שטח, וריחה וטעמה חלול, קנה כצורה ונעשית ומתקלפת תתיבש הבושם ."כ כקנה כ

.827cell.

הודו .828. ארץ הגרמנית : בלועזית
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" כמוקינה שם הספד לשון "    (א,יז "(שמו״ב ,   

י) ב, "(יחזקאל ,  (י ח, "(עמוס מלשון  קינים ,"קן, קינים עשוי  הספדיי פייט והוא , 

" יקרא  [=מהם ] אחד  כל קטנות. חרוזות  כמ"קןדהיינו קינים או קינה וקבוצם  ,"" והגה ש ִִֶֶָקנים 

י)"והי ב, ארוכות(יחזקאל חרוזות  בעל  שמחה של שיר  כי  ״שר״). שרש וקשורות(עיין ישר  הולכות  ִָ

" השיר בעלי  אצל קצרות"בתיםנקראים ומאמרות  קינים  כולה להספד שהוא  הקינה אבל .

דברים קצור גם דברים . מרבה המגיד  שיהיה ראוי אין ויגון צער שהגדת  לפי  מזו. זו נפרדות

דברים . מרבוי הבכי  אל  יותר מעורר 

" שימושי "קןרוב  כמו וקיים , חזק קביעות  ללשון  ישמש המליצה צד על "

   (כא כד, ,(במדבר   (יח כט, "(איוב ,  

(ט ב, "(חבקוק שם גזרת  חזקה קביעות של הענין  מזה חזקה.קנאה . וקביעות קינון  מלשון  " 

וקובע מתישב  דבר  איזה שיהיה הוא עברי  בלשון הראשונה שההנחה כפי קנאה ענין  גוף כי

" שיאמר כענין משם . להעבירו שקשה עד האדם  במחשבת  כך כל עצמו את  

  (ו ח, האשכנזי(שה״ש יאמר וכן  אוהב . בלב  חזק וקינון  קביעות 829דהיינו 

בחוזק במחשבתו דבר איזה שקובע  מי  גזעצט)על קאפף אין ואומר(די .   ֶָ

ב) ה, אחת(איוב פעם קובע  שהפתי מה והיאדהיינו ממנו, להעבירו אפשר  אי שוב  במחשבתו

" וכן  רוצה. שהוא כמו יהיה כשלא ּתמיתנּו   (ד כז, "(משלי כלומר  אכזריּות, ְְִִֶַָ

אף מןוׁשטף להעביר שקשה כמו המחשבה מן  להעביר כך כל קשים  אינם הפסוק שבראש " ְֶֶָ

" וכן בחוזק. במחשבה אחת פעם עצמו את שקבע דבר המחשבה    

   "(יד ה, עצמו (במדבר את  קבע אשתו שזנתה ההוא החשד שהיה דהיינו , 

שאע לסלקו. עליו שקשה עד במחשבתו בחוזק ג"יותר  שבאמת  אעפ"פ נטמאה לא נשאר"כ  כ

" ענין  זהו שנטמאה. עליה בלבו ותעצומתקנאה החשד קינון מלשון  ראשונה ההנחה לפי  "

במחשבה. הקביעות

" בלשון "קנאה שישמש ענין שאין הקנאה. מן הנמשכת  התולדה על שוב "קנאה "

החפץ בלבד, הרצון  אל המתיחס  דבר על אם  כי הזכרון, או השכל אל  המתיחס דבר על ֵֶַנופל

שיהיה  שּכל  הקבוע  החזק החפץ  מזה שנמשך קנאה. ענין  הוא יהיה שלא או שיהיה בדבר ָהחזק

לשונות שארי  ענין  והוא הנקמה. אל והחפץ  הכעס אל  ביותר מתעורר  החפץ  בעל  יהיה ֵֶהפכו

" "קנאה של כמו "   "(ד כ, מצד(שמות הנקמה אל ביותר  מתעורר לומר רצה , 

וכן בעולם. זרה עבודה יהיה שלא  החזק חפצו   (יא כה, ,(במדבר 

בזרים" טז)"יקניא ּוהּו לב, "(דברים לציֹון, ב)"קנאתי ח, בשביל(זכריה הקנאה כשתהיה וכדומה. ְְְִִִִִֵַָ

בשביל והנקמה הכעס אל מתעורר  והוא לאחרים  אם כי  לעצמו נוגע הדבר שאין  דהיינו אחרים

למ ב[אות] תמיד  ""אחרים  ד,  (כט יא, "(במדבר בשבילי . דהיינו ,  

(יג כה, לציֹון"(במדבר ב)"קנאתי ח, ציון .(זכריה בשביל  דהיינו , ְִִִֵ

הגרמני .829.
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ועבר חשוב  דבר איזה באחרים  כשרואה והיינו אחרים  בסבת  המתהוה קנאה מין עוד

ג לו שיהיה חזק חפץ והתעוררות קנאה רוח  הבאה "עליו קנאה והיינו לאחרים, שיש כמו כ ֵֶ

היה  כך  לאחרים היה לא ואילו באחרים , שרואה מה אם  כי  חפצו נתעורר שלא אחרים . בסבת

ג יותר"הוא מסתכל הוא הקנאה מן  המדה ובזאת  ההוא. החשוב בדבר  לחפוץ מתעורר בלתי כ 

בא לפיכך  לחבירו. שיש כמו לו שיהיה הוא עליו שמקפיד מה שהעיקר  חבירו, מעל  עצמו על 

בסימן  הלשון בשמוש הקנאה אופן  בי830(דאטיף)זה ""ב [אות ] כמו ת    

א) ל, ג(בראשית לה שיהיו הקפידה רק בנים לאחותה שיש על הקפידה שלא  כאחותה.", בנים  כ

אחיו " ב ֹו יא)"ויקנא ּו לז, "(בראשית בממשלה. כמוהו להיות  חמסשחפצו ּבאיׁש ּתקנא (משלי"אל  ְְְְִֵֶַַַַָָָ

לא) ּבחּטאים"ג, לּב יקנא יז)"אל כג, ג(משלי לו שיהיה ומתאוה חומד יהיה שלא כ"דהיינו ְְֲִִֵַַַָ

חמס . ואנשי  בחטאים  רואה שהוא כמו הצלחה

ג לו שיהיה חושש שאינו עצמו מעל זולתו על יותר מסתכל שהוא  קנאה מין כ"עוד 

בשימוש  בא הקנאה מידת  וזה לזולתו. כך  יהיה שלא  מקפיד רק הוא אבל לזולתו שיש כמו

בסימן  כמו831(אקוזאטיף)הלשון   (יד כו, שהקפידו (בראשית מה שעיקר 

יהיה  שלא הקפידו אבל מים. בארות  היו להם  שהרי  מים , באר  ליצחק יהיה שלא היה עליו

ב בא לפיכך גופו ביצחק מתעצמת  שלהם  הקנאה והיתה ליצחק. "(אקוזאטיף)מים  וכן  . 

(יד ה, איש (במדבר אהבת בה יהיה שלא אשתו על  מקפיד אך  עצמו על רואה שאינו , 

שבו  הגסות ממדת  נמשך  וזה לחבירו דומה שיהיה מקפיד הוא הקנאה מן  הראשון באופן  אחר.

חבירו  על  מקפיד הוא הקנאה מן השני ובאופן  בחבירו. שיש דבר לאותו ראוי עצמו את  שחושב

ג נמשך לו דומה חבירו יהיה עצמו."שלא מן  ופחות  שפל  חבירו את שחושב  הרוח, גסות מצד כ

 שאינו הבריות  שנאת  מצד אם  כי רוח גסות מצד נמשכת  שבלתי  קנאה מין  עוד 

לא . או הדבר באותו משופע  בעצמו הוא יהיה וחשוב, טוב דבר שום  לזולתו שיהיה סובל 

" פלׁשּתיםכענין א ֹותֹו יד)"ויקנאּו כו, יצחק (בראשית את  שונאים שהיו היתה הקנאה שעיקר  ְְְְִִַַ

א והרי בשפע . מצויים מים לו שיהיו לסבול יכולים  אופן"ולא רק עצמו על  בהסתכלות כ

אופני ג' [=יש] חבירו על ובהסתכלות  לחבירו, דומה להיות החפץ שהוא הקנאה, מן ֵֶאחד

שהוא מצד  או עליו, קדימה לחבירו יהיה שלא או לו, דומה חבירו יהיה שלא אם  קנאה:

ג הוא  שיהיה וחפץ עשיר , וחבירו עני כשהוא בזה המשל חבירו. את כחבירו,"שונא עשיר כ ֵָ

בסימן  ובא  עצמו. על שבהסתכלות קנאה אופן  ואינו (דאטיף)זהו עשיר  וחבירו עשיר  וכשהוא .

קדימה  לחבירו שיהיה סובל ואינו עשיר וחבירו עני  שהוא או לו, דומה חבירו שיהיה סובל 

שכן וכל אותו, שונא כי  עשיר חבירו שיהיה לו וקשה עשיר וחברו עשיר  שהוא או עליו,

על בהסתכלות שייכים  הקנאה אופני  אלה חבירו, את שונא והוא עשיר וחבירו עני  כשהוא

בסימן  ובאים  .(אקוזאטיף)חבירו

עקיף.830. אוביקט 

ישיר.831. אוביקט
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" כלי -זין שם  ,"קיןנקרא    (כא,טז הנראה (שמו״ב כפי  , 

" מלשון נחושת .קנה הוא של חלול קנה שהיה "

" תקרא לארכה החתוכה קנה ""קסשם. הסופרים קולמס  תקרא ,"קסת. 

(ב ט, "(יחזקאל ,  (יא ט, תי(יחזקאל [אות ] תי", או קסת , הנקבה "ו ו 

" משקל נוקמתעל ""חרב יושביה , תי"אוכלת  או כרותה; קנה והיינו שם -התאר והוא שם", ו

" משקל על יּבלתהמקרה אֹו ּׁשב ּור אֹו יקרא"עורת לאטיין ובלשון  הקולמס. שבו התיק והיינו , ֲֶֶֶֶַָ

השם בשתוף הכתיבה קולמס גם  שיהיה, איזה יהיה קנה, 832.(קאלאמוס)כל

 "(ט יז, ידי(יחזקאל שעל פרי של והעוקץ הקנה  שירצץ  כלומר 

הפירות עוקצי  המשחית הברד  מכת בלאטיין  יקרא  כמוהו ותפול. הפרי  תתיבש .(קאלאמיטוס)כן 

מ ה[אות ] ""ובתוספת כשוף מין  יקרא ""קסםם  ּבידם, ז)"ּוקסמים כב, "(במדבר קסמים, קֹוסם  ְְְִִֵָָָָ

י)"מע ֹונן יח, "(דברים כענין  וקולמוס, בקנה הנעשות  כשוף  של  צורות מעשה והוא  "חרטם, ְֵ

מצרים" ח)"חרטּומי  מא, הנעשה (בראשית הוא שהחרט אלא צורות . חריטת  דהיינו חרט , מלשון ְְֲִִֵַ

ע"ע נעשה והקסם  חריתה, חז "י ובלשון כתיבה. ""י העץ מן  שמשפאין מה נקרא (ברכות"קיסםל

ב) בלאטייןנג, יקרא וכן  קולמוס. של קס כעין  חד "(קאלאמעטים)שהוא שם קס ומענין  "קׂשה . ֶָ

סי לשנים ."ב[אות] באורכו הנחתך הצמח  קנה כצורת  שצורתו מתכות של  הקנה חצי  להוראת ן 

 (כט כה, "(שמות ,  (ז ד, שבין(במדבר זהב  של  קנים  חצאי שהן  , 

" יקרא ארמי ובלשון  ללחם. בסמקסוה לחם ב)ך"" פא, קס .(סנהדרין מן נגזר באמת  שהוא כמו

" שם  הזה "קשקשתמענין (י יא, "(ויקרא , (ה יז, מלשון(שמו״א , 

הנסך" העץ .קשות מן המשופה דק כקיסם היא גם קנה, כחצי וחלולה כפופה הקשקשת שגם  "

" כמו ונעיצה תחיבה מלשון  פעל.    (ד כה, ,(במדבר 

 (ט כא, הנתלה (שמו״ב את  החובק בחבל היום  שתולין כמו שאינה תליה מין  והוא 

ע אם  העץ"כי  על כך ונשאר העץ , על מתוח כשהוא וברגליו בידיו יתדות בנתלה  שתוחבין  י 

" כענין שימות . עד   (כא ד, שעושין(שופטים כעין  תליה מין שהוא או . 

ומושכין מיתה המחויב  עליו ומושיבין למעלה הרומח  וחוד בקרקע  רומח  שנועצין  הכושיים

חי והוא  ימים כמה אותו עוזבין  ושם  בגופו, עוברת  והרומח למטה הרומחאותו עבר  כשלא

" נקרא  והוא לבו. ב[אות]הוקעה דרך  הרוב על  בא ובפעלים  בגופו. הרומח או היתדות  שם על "

""תי נוספת  "תקעו משקל  על "תאב" אבה, מן "תכן" כמו כן. מן " ,לא (בראשית 

"כה) בקרקע , האהל  יתדות תחיבת דהיינו ,  (יט י, "(שמות  

כא) ג, ,(שופטים  (א ו, "(משלי ,   "(כו כב, תחיבת(משלי דהיינו , 

דבר . כל  לקיים חבירו של ידו תוך היד   (ב מז, יד(תהלים תחיבת  שהוא  

" כענין  שמחה משום  כףבחברתה יב)"ימחאּו נה, ג(ישעיה והוא  ."" תקיעה, ענין יתקע ּוכ  ְְְֲִִָ

השלם"832. "ערוך קולמוס .(קוהוט )עיין ערך:
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ח)"בחצ ֹוצרֹות י, "(במדבר ּתרּועה , ה)"ּותקע ּתם  י, "(במדבר ׁשֹופר, א)"ּתקעּו ו, דהיינו (ירמיה , ְְְְֲִֶַַָָ

שע הכלי בחלל החזה אויר ראש "תחיבת  התוקע  תוחב התקיעה בתחלת  גם קול. משמיע  כן  י

אח שיכנוס כדי  הכלי  נקב  פי  בו וסותם הפה הנחת בחלל אחת ."הלשון  בבת בחוזק האויר כ

הכפל    "(כח יט, בעור(ויקרא שוקעת כתיבה מין והוא  

ע נעשה והיא בצורת"הבשר  וכאן כאן  הבשר, בעור ותוחבו לח צבע  באיזה מחט שטובל  י

" ופעל והפכו,קעאותיות . דבר על המורות  המלות  מן  הוא "833" ב)"קלּוסכגון כז, קטן (מועד ִ

יד)"קלס"ו  מד, "(תהלים וגנות ; שבח על יח)"ּתהלה המורה ס, כה)"הֹולּלות"ו (ישעיה ז, ;(קהלת ְְִֶֶָ

ו)"קד ֹוׁש" יט, ו (שמות כא)"קד ּׁשה ", לח, "(בראשית כג)"דׁשן; ל, הּמזּבח"(ישעיה את  (במדבר"ודׁשנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

יג) "ד, הדשן . סלוק דהיינו ׁשרׁשיה , י)"וּתׁשרׁש פ, "(תהלים פעל  כך השורשים . סלוק "קעדהיינו ְְֵֶַַָָ

ג ומורה התחיבה, על בו."מורה תחוב שהיה ממקום דבר  שליפת  דהיינו התחיבה, ביטול על כ

" כמו   (כו לב, באסיתא(בראשית כבוכנא בכף תחובה שהיר א), נב, (חולין ֵָ

" משם . ונשלפה  "(יז כג, "(יחזקאל ,   (יח כג, ,(יחזקאל 

" שררה מין  שנקרא ומה בלבי. התקועה האהבה ביטול ""קועדהיינו ,  "יחזקאל) 

כג) אצלכג, זה יחנו כאשר הצבא אנשי של אהלים  תקיעת  על הממונה שהוא מענינו נראה ,

היום . עוד כנהוג זה

" שפעל  השלם , הסבוב על הונח "סבבפעל . שרש כמבואר מורה סבובסב" על  בין "

ו  שלם. שאינו על בין  כמו קף"שלם  לקצה מקצה המקיף השלם  הסבוב  על ביחוד מורה "

" (כב לד, "(שמות "(כ א, שלם(שמו״א סבוב  החמה השלמת היינו , 

" השנה. בתחלת  ממנה שיצאה ההיא  לנקודה שוב שנכנסה שנה של    

ה) א, המשתה.(איוב ימי  בו שהתחילו כיום  ההוא היום  שוב  שהגיע  ,   

    "(ג ו, וממלת(יהושע לקצה. מקצה שלם הקף יסבבו היינו 

גוסבותם" נשמע  היה וכן"" שלם . לא קצתי סבוב  כ   (כד ז, אלא(מל״א . 

" "סביבשמלת  דבלא מיותר, גסביב" """ ממלת  נשמע  לתפארתמקיפיםכ רק ובא שלם , הקף  "

" ואומר  הדבור.   (כז יט, של(ויקרא השלם  ההקף מבטלות שהפאות  

ההקף נעשה הׂשער וכשמגלח חלק. אחד  ומקום  ׂשער בעל אחד  מקום  בו שיש הראש, ֵֵָָחלקת 

. שלם הראש חלקת

" שם שלם ""תקףסבוב כמו ועצמה חוזק לשון ,  (יז יא, (דניאל ָ

   (ב י, זולתו (אסתר על ועצמותו בכחו שמקיף  שלמה הקפה מלשון 

תי ו[אות ] צד. ""מכל תיתקףו כ[אות ] המקרה, שם תקון """ תקוה ו תהלה, לפי"תוכן, והיתה .

" ואמר במקומה הלשון  בעל השאירה אבל בפעלים, חסרה להיות  ראויה זה  

כ) יד, "(איוב ,  (יב ד, "(קהלת לומר  ראוי שהיה ""יקפו . שפעל  לפי  והטעם  "תקף. 

ג.833. כז, שמות על רש "י דברי עיין



שרשים - שלמה חשק  484

משם נגזר "תקף"834פעל מן  הראשונה  הגדרה שהוא תי"קף" ה[אות ] נשארה לפיכך גם", ו

חז  השאירו פיו על שהרי הוא, רב כי  הכלל זה ושמור ממקומה. עוד זזה ולא [אות]"בפעלים ל

""תי "תרומה ו משל, בדרך  כשאמרו, בפעלים. תרומה " תרומתן תרמו ואם יתרמו, לא "חמשה

מ״א) פ״א "(תרומות לומר צריך  הנראה כפי  הרימו שהיה ואם ירימו לא הואחמשה אבל וכו'. "

""ג ששם  מטעם "תרומה כ מפעל  תחלה הנגזר  הוא "רם" שם  ונעשה הרמה, לשון  "תרומה "

תי ה[אות] משום  תזוז לא  שוב אדם , מבני  הנגבה מס  של דבר על להורות  העצם , שם  ו "כעין

" מן ושם-התאר בפעלים. תקיף ,תקףגם "  (י ו, ג(קהלת ויקרא ספור". כ  

" סוף ועד  מראש כולם  עניניו  השתלשלות כפי  כמותוקףהמעשה "   

     (כט ט, וגלגולי(אסתר הפורים  מעשה תקופת דהיינו , 

" לדבר  סביב  בהקף הלקיטה ונקרא כולם . ועניניו "נקףסבותיו (ו יז, כעץ(ישעיה , 

" וכן  סביב, סביב  שנקלט זית    "(לד י, "(ישעיה . "(א כט, ,(ישעיה 

השנה. בימות המקיפים  החגים  שמבטלים  (כד ג, תחת(ישעיה כלומר , 

" מענין צד . מכל וקרחה נקפה יהיה לנוי, הגוף את המקפת ראׁשכםחגורה ּפאת ת ּקיפ ּו "לא ְְִֶַַֹֹ

כז) יט, "(ויקרא .  "(כו יט, והשחיתוה,(איוב עורי נגפו הרבות שהצרות  אחר  , 

אחרון . גואלי יקום 

"האלקף בתוספת  """ יקראקפאף, ונתקשה שנקרש לח דבר  וקרישה. קפיאה לשון  "

""קפא" .   (ח טו, ,(שמות (י י, "(איוב , זכריה) 

ו) תמידיד, מתחיל  הנוזל  הדבר שקרישת  הקף, מלשון  והוא קור. מחמת המים  קרישת דהיינו ,

תמיד הוא הנוזל  שתנועת האחת, סבות. לשתי  והוא האמצע , לצד ומתרבה והולך היקפו מן

המצויה  התנועה זה שלפי הגשם . שבשטח עמוק היותר הוא שהמרכז לפי  למרכזו היקפו מן

סביב . הצדדים מכל התנועות  קבוץ ששם  במרכז, המצויה התנועה מן  חלושה יותר  היא בהיקף

ג מתחיל לפיכך  תנועתו חולשת מצד הדבר קרישת  שסבת היקפו "ולפי  מצד הנוזל  קרישת  כ

וסמוך קרוב יותר  הוא הדבר היקף כי הוא השני והטעם התנועה. חלוש הוא  ששם תחלה,

ג תתחיל לפיכך באמצע , שהוא  המרכז מן לו שחוצה הקר הולך"לאויר ומשם  בהיקף הקרישה כ

אח האמצע ."ומתפשט לצד כ   (יב א, כלומר(צפניה , 

וכטעם הנקפאים, כדברים וטלטול תנועה בלי  במנוחה שמריהם על ששוכנים  

(יא מח, החבית(ירמיה בדופני  שמריו סביב הנקרש כיין  ונקרשים נקפאים  שהם או . 

" חיה מין  שנקרא  ומה ,"קוףכידוע . (כב י, "(מל״א , ,ט (דהי״א 

עלכא) כן נקראו אם [או] תוך, מלשון תוכיים  היפך היקף , מלשון  הוא אם  לפרש ידעתי  לא ,

לא . או ומהותם , טבעם שם

" כמו המקום  סוף הן  ותכליתו, הדרך סוף  על מורה הּׂשדה שם . כג,"קצה בראשית (עיין ְֵֶַָ

"ט) הּמחנה , ח)"קצה ז, "(מל״ב הּגבּול, ו)"קצה כב, "(במדבר כמו הזמן  סוף והן קץ, יא,"עת (דניאל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַ

עצם .834. שם 
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"לה) הימין, יג)"קץ  יב, "(דניאל ׁשנים, ב)"לקץ יח, "(דהי״ב כמו הענין  סוף  והן ּבשר, ּכל (בראשית"קץ ְִִֵֵֵַָָָָָ

יג) "ו, ,לחׁש ׂשם  ג)"קץ כח, "(איוב קץ, ראיתי ּתכלה צו)"לכל קיט, "(תהלים הּפלאֹות, (דניאל"קץ ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ו) "יב, שם יבוא  אז בזמן, היה מתי הדבר את לסמן כשרוצה הזמניי  בחשבון אך  הרובקץ. על  "

מ [אות] ""עם כמו ימיםם כו)"מקץ  יד, "(שמו״ב ימים, ׁשנתים  א)"מקץ מא, "(בראשית עׂשר, מקץ  ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ג)"ׁשנים טז, "(שם ׁשנה , מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשל ׁשים  מקץ מא)"ויהי  יב, "(שמות יהיה ואז "קץ, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

" מלת  תחלת"מקץ[=של  של  הקצה והיינו עבר , שכבר הזמן  של  הראשון  הקצה על  מוסב [

" ששם  הראשוןקץהזמן, לקץ המתאחר דבר של תכליתו שהוא האחרון  הקצה על מורה "

ד של תחילתו ו שהוא ממקץ"בר . ב[אות] מ"" שה[אות] הראשון. הקץ על מורה מ"ם  הגבול"ם ם 

שמ נראה יותר אבל עכשיו. עד וכך  כך זמן , של הראשון הקץ  מן  בו והנרצה ""שממנו, "מקץם 

ממי כמ"כשאר הגבולות  סימני של  ""ן מלמטה ם מלמעלה מלאחרי , מלפני , מנגד, מה "ממול, ;

של הגבול בסימן  מקץ  שם ישמש ענין , או מקום  של הגבול בסימני  משמשות  המלות  שאלה

" שבין וכהפרש למולזמן. ""ממול"" בין לנגד, "מנגד"" בין הוא כך לקץ" שרש "מקץ"" עיין ,

ו גד" ."מל""

"בפעלים קץ " (מו כז, חת .(בראשית בנות  מפני  שלי לחיים  קץ יש כלומר , 

   "(ה כא, בלחם(במדבר הספוק מחמת  הנפש לנעימות קץ  יש דהיינו , 

מצד תאוה, מאכל היה אילו אף  במן קצה שנפשם האחד , גנות . מיני  לשני בזה וכוונו הקלוקל.

[=קצה] אדם  של נפשו משובח במזון  שגם  הספוק, שהמן835התמדת  והשני , בו. כשיתמיד ָָ

ג ממנו הספוק במעוט שאפילו קלוקל  לחם  גרוע , מזון ולפעמים"בעצמו קצה. אדם  של נפשו כ

סתם  יאמר    (יב א, "(שמות וכן בחייהם . שקצו כלומר ויקרא) 

כג) נפשו.כ, קצה דהיינו    (ג כב, "(במדבר ,  

יא) ג, ,(משלי  (ו ז, קצה (ישעיה שתהיה עד  מלחמה בם  נתגרה לומר רצה , 

מלחמה. רעש מחמת מנוחתה מתרדמת  שתקיץ  יקיצה מלשון שנקיצנה או נפשה,

" "קצץפעל  כמו " (ג לט, "(שמות ,  (יב כה, "(דברים , 

(ו כו, ,(משלי (י מו, הכריתה.(תהלים מחמת  לדבר קץ שיהיה וסוף, קץ  מלשון 

" מזרעםכענין יס ּוף לא כח)"וזכרם ט, "(אסתר פעל ומורה סוף. לו שיהיה דהיינו אופןקצץ, על " ְְְִִַָָָֹ

בפעם תעשה אבל מעט מעט  נמשך הכריתה מעשה שאין  אחת, בבת  בחוזק-יד כענין  הכריתה

ג הענין שמזה ""אחת . פעל "יקץכ יקיצה . לשון מיינ ֹו" נח כד)"וייקץ ט, "(בראשית יעקב, וייקץ ֲִִִֵַַַַַַֹֹ

טז)"מׁשנת ֹו כח, "(שם ּפרעה , ד)"וייקץ  מא, קץ(שם לו והיה השינה שנקצץ  דהיינו אחת), (בפעם ְְִִַַַָֹ

שלפעמים שלישי . מעמד  היקיצה למעמד בינו שאין שינה של הגמור ההפסק והוא אחת], [בבת

יד על ומתעורר י ׁשן, ולא ער לא נים, ולא  נים  האדם  יהיה שבו זמן  איזה השינה הפסק ֵָימשך 

תעורה. נקרא והוא גמורה, ליקיצה גמורה שינה שבין  אמצעי מעמד  והוא יד , על  

 (ב ה, גמורה.(שה״ש במנוחה שהוא השינה היפך התעוררות  מלשון , 

אומדן .835. ע"פ והוספנו יד , בכתב חסרה זו  מלה
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"גקץ נקרא """ השנה, זמני מארבעה הרביעי  החלק כ (כב ח, ,(בראשית 

"  (ח ו, "(משלי , (ד לב, שמתקופת,(תהלים החום  חדשי  זמן והוא 

ב וירצה קצו. אל הולך השנה שבו תשרי, עד  שובקיץ"תמוז מתחיל  שמתשרי השנה. וסוף  קץ  "

מראש  הראשונה התקופה. שמות  עברי  בלשון גם  להם יש השנה. תקופות שזה השנה ראשית

" נקרא טבת  עד האוירחרףהשנה חריפות  מלשון לופט)" סתו 836.(פרישע יקרא ניסן  עד מטבת

"(ווינטר) שרש עיין ""סת, שרש עיין אביב , יקרא תמוז עד מניסן יקרא"אב. תשרי עד  ומתמוז .

ג יקראו ההוא בזמן המתבכרים והתאנים  השנה. וסוף קץ מלשון ""קיץ, כמוקיץכ  "

"(א טז, "(שמו״ב ,   (ט טז, "(ישעיה ,  (מ,י שאין(ירמיה שם  על 

הבלתי פירות מיני לכל הסוג שם  שהוא ואפשר הקיץ . בזמן אם כי מתבכרים  התאנים 

ג המתבשלים הפירות  מיני  אותן לאפוקי  בקיץ, אם  כי האביב ."מתבשלים בימי  מקודם  כ

" חוח ,"קוץמין  (יח ג, "(בראשית ,   ,כב (שמות 

קצוות ,ה) הראש ׂשער מחלפות  יקראו וכן קצוות. מלא שהוא שם  על ,   ֵָ

ב) ה, ,(שה״ש "(יא ה, וה[אות](שה״ש פאות. וכטעם הראש קצות  שהם  שם על , 

משקל"וא על הנעה צח .ו מן צוחה רח , מן ְְָָָָרוחה

 נו ""[אות ] החשוב האדם יקרא התאר ,"קציןן   ,יא (שופטים 

"ו) ,  (ו ג, "(ישעיה ,   (ז ו, העומד(משלי והחשוב השר והוא , 

" וכטעם באמצע . וההדיוטות הקצה על עומד והנכבד הגיבור שתמיד  העם. ,"ּפנֹותבקצה ִ

העם" ּכל ּפנֹות  ב)"ויתיצבּו כ, מֹואב"(שופטים ּפאתי יז)"ּומחץ  כד, .(במדבר ְְֲִִֵַַַַָָָָָ

פועל שהפוגש בחוזק בזה זה הדברים  כשיפגשו החזקה, הפגישה על  הוראתו פעל.

" יקרא  ביותר מתפעל והנפגש ""קרביותר הקשה הצינה תקרא  כך  שמשום  ""קר. ,  

כב) ח, "(בראשית ,   (יז קמז, "(תהלים ,  (ז כד, שם(איוב על 

המקבל . לטבע  מסכים שהוא  לפי  בנחת  שפגישתו החום  היפך המקבל, בגוף החזקה פגישתו

הפעולה. פתאומיות  מצד או הפעולה, כובד מצד אם  דרכים . שני  על היא החזקה והפגישה

שע מרובה וכובד חומר בעל  הפוגש כשיהיה הוא  הפעולה פועל"כובד הוא ומשאו כובדו י 

הפגישה-החזקה  סבת תנוח האופן  ובזה ביותר. מתפעל והנפגש בפגישתו, בחומר837ביותר

שיפגשהו  ומזומן  מוכן  בלתי הנפגש כשיהיה הוא הפעולה ופתאומיות  במתפעל. לא הפועל,

שע פתאם  בפתע  עליו בא והפוגש ע"דבר, הפגישה, מפעולת  ביותר מתפעל  הוא כן שלא"י י

בחומר לא המתפעל, בחומר רק הפגישה-החזקה סבת  תנוח האופן  שבזה מקודם. לה מוכן היה

הכנתו  העדר מצד הנפעל רק בחוזק, פוגש שיהיה דבר כל  משאר  יתרון בו אין  שהפועל ְֵֶהפועל.

הגשמי בבחינה בין  נאמר  הפעולה כובד  מצד הפגישה חוזק ביותר. המתפעל בבחינה הוא בין  ת

צח.836. אויר

במתפעל .837. ולא  המתקבל, נגד  הפועל בחומר הוא  החזק  הרושם סיבת  כלומר 
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שהוא רוחניי  ואם  כבד, משא בעל שהוא גשמיי אם מרובה, חומר בו שיש דבר כל הרוחנית,

הגשמיי כובדו מצד  אם  ביותר בו פועל  הוא בזולת, פוגש שהוא כל יתירה, וחשיבות  מעלה בעל

אם כי יצדק לא הפעולה פתאומיות מצד חוזק-הפגישה אמנם הרוחנית . מדרגתו מצד  או

שתתבהל ומרגשת, יודעת  נפש בהם שיש חיים רוח בהם שיש בדברים דהיינו העיונית בבחינה

והצמחים הדוממים  כגון רוח  בהם שאין  דברים  אבל הכנה. בלי דבר עליה כשבא ביותר הנפש

יבא שוה, אופן  על  הפועל מן  מתפעלים הם  שתמיד  לא, או פתאום שיופגשו בין  הפרש בם  אין 

לא . או פתאום  הפועל

. קר מן  הנגזרות ופעלים  שמות  שאר נתפשטו שבחוזק-הפגישה הענינים חילופי

" המקרה שם הפעולה כובד מצד  חזקה פגישה ""קרימענין ,  "(כא כו, ,(ויקרא 

    (מא כו, "(ויקרא משקל על חטאתכם"מרי, פעל  שתכבידו לומר ורצה . ִֶ

" אונקלוס שתרגם  כמו ויקניטני . ביותר שיפגשני תעשו."ּבקׁשי ּוכדי  רעות  שתים שמע ּתה . ְְֵַַָ

להכעיס . אם כי  לתאבון  [=חוטא] יהיה שלא שבו הרעה הכוונה והשניה בעצמו, החטא האחת 

על הבאה הפשוטה מפורענות  יותר הפורענות להכביד קרי  בחמת  כמוכם  אני גם  אתנהג  אז

שלא חטאתיכם. על שבע  הפורענות כשיהיה בעיניכם תמיה יהיה לא שלפיכך פשוט . חטא

ערך ולפי  להכעיסו, בו מכוונים  שהייתם הכוונה בשביל גם כי  לוקים  אתם בלבד החטא  בשביל

והמתבייש. המבייש

" שם  ומתעכבים(אורשפרונג)"מקורגזרת בחוזק יחד הדברים  פוגשים  שבו מקום והוא

ע ההוא"במקומם  המקום כן  ראשונה בהנחה ונקרא לעבור. חבירו את מניח האחד  שאין כן, י

כמו שם , ומתעכבים  זה את זה לארץ שמתחת  המים פוגשים  שבו  ,ב (ירמיה 

ובפעליםיג) .   (כד יט, מושאל(מל״ב ובלשון המקור . עד  הגעתי כלומר , 

וטהרה" (ז יב, כעין(ויקרא הוא שם  ומתקבצים  לרחם  הורידים מן  הזבים  שהדמים , ְְְֲִָָ

מים . מקור

 (כז סח, מה (תהלים ויקרא ׁשּבעם . החשובים של  קבוץ  מקום  דהיינו , ֶָָ

" נקב בו ועושה דבר על בחרטומו מכה ,"קרשהעוף  (יז ל, פגישה (משלי שהוא , 

בחרטום . חזקה   (יז ל, ג(איוב ובא נו ". ב [אות ] האמנתי"כ נפעל  838ו "ן  

  (כב לג, ע(שמות הנעשה נקב דהיינו ,"" לשון והושאל נקור . לכלנקורי " 

ע הנעשה כמו"נקב חד  דבר י    (יד טז, ,(במדבר  

כא) טז, הכפל(שופטים ופעל העוף . כחרטום הנוקר  חד בדבר דהיינו ,   במדבר) 

יז) .כד,

" שם חזקה פגישה "יקרמלשון כמו חשיבות לשון  "  (ל יח, ,(שמו״א 

" וכענין  אותו. כשמזכירין יתירה פעולה ועושה למאד נחשב  "כבודשהיה וכן  כובד. מלשון  ֶֶאבן"

במהדורתנו838. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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כב)"יקרה  כז, ,(יחזקאל  ד)(אסת א, "ר ,  "(כ א, כלומר(אסתר , ְָָ

והחשיבות . המעלה בעל  מדרגת לבעליהן  מיחסות היו  (ז ו, שחפץ(אסתר , 

וחשוב . לשר נחשב  שיהיה  "(כו לא, בסימן(איוב בהלוכו ההתגלות והוא 

לאט לאט ממהלכו שניכר חשיבותו,839(גראפי-טעטיש)החשיבות . גודל גאונו קרני ותפוצת  ַ

ג נקרא  לפרקים רק המזדמן  ושכיח מצוי הבלתי דבר אך אותו. ּברֹואים ביותר ""ופועל "יקרכ  ְִ

" כמו     "(א ג, מקודם .(שמו״א שהיה כמו שכיח בלתי  כלומר , 

  "(יז כה, שכיח(משלי יהיה רחוקות .840שלא  לעיתים שם  י ּמצא אך  חבירו, בבית  ִֵָ

"  (יב יג, אדם(ישעיה בני  יהיו ממנו יותר  עוד מצוי , בלתי שהוא הפז כמו , 

" של הלשון  וזה הגדול. החורבן  מחמת מצוים גיקרבלתי  ופעולה "" חזקה פגישה מענין כ

דברים משאר יתירה פעולה עושה לפרקים רק מתגלה ושאינו שכיח  שאינו שהדבר מרובה.

" שם  ישמש וכן  מהם . שוב האדם יתפעל לא התגלותם תדירות  שמחמת תדיר , "יקרהמצוים 

ג יקרא  המצוי  משער יותר רב במחיר  הנמכר דבר  דבר. של ושיוויו ערכו גודל ""על  כמו יקרכ  "

  (ט מט, הון(תהלים מחירו לתת  שצריכין  כדבר בעיניהם  הפדיון  שנחשב , 

וכן  יוקרו. מחמת מלקחתו ונמנעים  רב,   "(טו קטז, ,(תהלים 

מזלזל אינו כך במקחו. מזלזלין  שאין הערך, גודל יקר , כדבר ה' בעיני החסיד מיתת שנחשב 

וכן קל . דבר משום להמיתו הצדיק במיתת  (יד עב, .(תהלים 

" של לשונות ג ' עצמיית"יקרלנו וקדימה מעלה בו שיש עצמו מצד החשוב  דבר .

" "(עקסעלענס)"יקריקרא יקרא ושכיח מצוי הבלתי  ודבר ראהר)"יקר. הנמכר(זעלדאם ודבר .

" נקרא רב שעצבאר)"יקרבמחיר ושל(טהייאר- חשיבות של יקר, מיני ב ' של התולדה שהוא

גם עצמן , מצד חשובים  טובות ואבנים  שהפז יקר, ופז יקרה אבן  ענין שזהו מציאותו. מעוט

ג וזהו ביוקר . נמכרים  ולפיכך  שכיחים , ""בלתי אמרו ענין  כ  (טו ג, ,(משלי 

מוחלט , עצמיות העצמיי  חשיבותם  אין  יקרים חפצים ושאר טובות ואבנים  והפז שהפנינים

בהם האדם  ישתמש לא  ואילו בהם . האדם  שישתמש בבחינת  דהיינו מצטרף עצמיות  אם  כי

עצמיי חשיבות  בה שיש החכמה כן שאין מה פשוטים. חפצים לשאר שווים  הם  הנה

המציאות כל  ומקור  יסוד  שהיא יקרה], [=היא בה האדם שישתמש בזולת  אף במוחלט,

" ומענין חז יקרוהאפשרויות . בלשון """ הזולל ושער היוקר א)"שער סה, קמא בבא דהיינו (עיין ,

מציאותו  מצד בו שמזלזלין או תמורתו, הרבה ונותנין מציאותו מיעוט מפאת יקר  שנחשב 

בפחות . אותו ולוקחין

" פעל  חזקה פגישה קריאה,"קראמענין מיני  שני  על הראשונה והנחתו קריאה. לשון  ,

" כמו אליו, שיבוא לזולתו לאברםקריאה פרעה יח)"ויקרא יב, "(בראשית מ ׁשה , אל  (ויקרא"ויקרא  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹ

א) "א, כמו הכרזה של  וקריאה בארץ; דרֹור י)"ּוקראתם כה, "(שם ׁשמטה , קרא ב)"ּכי טו, (דברים ְְִִֶָָָָ

אצולה.839. בני של מלכותית  הליכה

תדיר.840. מצוי יהיה שלא
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קד ׁש" טז)"מקרא יב, ּו"(שמות   (ב ג, חזוק (יונה מענין [הם] הלשונות ושני . ְִֶָֹ

אל ויעורר  ביותר הקול שיפגוש כדי פשוט  מדבור יותר רם בקול דבור והיינו הפגישה,

שם , קריאת לשון אחרות. לשונות ב' שוב נעתקו קריאה של  הלשונות  ב' ומאלה השמיעה.

" לילה כמו קרא  ולחׁש יֹום  לא ֹור אלהים ה)"ויקרא א, ׁשמֹות"(בראשית האדם  כ)"ויקרא ב, ,(שם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

א ּׁשה " י ּקרא כג)"לזאת  ב, "(שם כמו המכתב קריאת  ולשון  הזאת, הּתֹורה את לא,"ּתקרא (דברים ְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ

הספר"יא) את יׂשראל מל ז)"כקרֹוא ה, ,(מל״ב  (י לו, אלה (ירמיה וב ' . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

ש  הראשונות . מלשונות מסתעפות האחרונות שם"הלשונות  שלקריאת קריאה מענין מסתעף "

ע דבר של ענינו ומפרסם  שמכריז ופרסום ולמהותו"הכרזה לענינו הנאות  שם נתינת  (עייןי

״שם״) ו שרש הכתב". הנחותקריאת האותיות  את שקורא  לזולתו, קריאה מענין  מסתעף "

ע בו בהם ."לשיתעוררו הקשורות והמושכלות  הציורים כן  י 

" עוף מין נקרא  הכרזה של  (קוקוק)"קוראקריאה   שמו״א) 

כ) "כו, ,   (יא יז, "(ירמיה נקרא בקולותקורא. מצפצף  שאינו לפי  (משונות)" 

דבר . כמכריז אחד קול תמיד קולו רק עופות  כשאר [שונות ]

שע חזקה פגישה ""מלשון  שם  הדבר כובד "קורה י  כמו "  ,ו (מל״ב 

,ב) (ה ו, ",(מל״ב  (יז א, שלוקחין(שה״ש וארוך עב  עץ  והוא , 

שע ""לבנין  ושם -התאר עליו. ומכביד שמתחתיו במה ביותר פוגש הוא ועביו כובדו "קרתי "

  (ג ח, "(משלי ,   "(ג ט, "(משלי או "מקרה , קהלת) 

יח) "י, הכנוי  ועם  .     (ח יט, "(בראשית טלל, וכענין  ויטללנ ּו, (נחמיה"יבננ ּו ְְְִִֶֶַ

טו) "ג, בשרש [=עיין] וכובד, הטלה ."טללשון ַָָ

"   (ח ב, "(נחמיה , "(ג ג, שם(נחמיה הענין  שמזה . 

"קריה " כמו עיר, לשון סיחֹון" כח)"מקרית כא, "(במדבר ממנ ּו, ׂשגבה אׁשר  קריה היתה (דברים"לא  ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹ

לו) "ב, נאמנה , כא)"קריה א, "(ישעיה קריה , יא)"ּברחֹובֹות  ב, מצד(איכה וחשוב גדול  כרך  והוא , ְְְֱִִִֶָָָָ

" של בנינים בו שיש והפעל 841"קרתבנינו והדור. ולתפארת לחוזק   

יא) לה, "(במדבר ומן מגורים. ערים  להם  שיעשו "קורה , שם שלקיר" כותל והוא דופן , לשון  "

" כתלים מיני  לשאר גם לקרוא הושאל וממנה זו. על  זו הסדורות אעקירקורות  שהן"" פ 

" כמו ומתכות המזּבחמאבנים  טו)"קיר א, "(ויקרא הקיר, מן  לז)"ׁשפל  יד, (שם יחזקאל) ְִִִִֵַַַָָ

ג) .ד,

" קורה (ה נט, "(ישעיה ,   (ו נט, והוא(ישעיה , 

מ ה[אות] ובתוספת  כקורות . זה על  זה שסדורים חוטין  העכביש ""אריגת ""קרםם  ,

 (ו לז, "(יחזקאל ,  (ח לז, על(יחזקאל שהעור ותקרה. קרוי מלשון  , 

הבנין . על  תקרה כעין  הבשר

קורות .841. צ"ל אולי 



שרשים - שלמה חשק  490

" שם  חזקה נו קרןפגישה ב[אות] האמנתי"" תאר על842ו "ן הראשונה שהנחתו

" חי  הבעל ּבקרניו קרן  ּבסב יג)"נאחז כב, קרניו "(בראשית ראם  יז)"וקרני לג, פגישה (דברים מלשון  ְְְְְְְֱֵֵֶַַַַַָָָ

בשתוף דבר שאר של  תוקפו יקרא הבעל-חי, של התוקף הוא שהקרן ולפי בו. לנגח בחוזק

ג ""השם ""קרןכ כמו ,  (ג ב, "(איכה , (יז ב, ג(איכה והושאל משם". כ 

גקרן" הדבר מן  הבולט חד  עוקץ כל  לקרא מחודד להיותו """ "קרןכ כמו המזּבח" (ויקרא"קרנֹות ְְִֵַַַ

יב) כט, "שמות ׁשמן, ּבן  א)"ּבקרן  ה, .(ישעיה ְֶֶֶֶֶ

" פעל נגזר לעיל כמבואר הפעולה פתאומיות שמצד חזקה ב[אות]קרה פגישה "

באל"ה  או כמו"א מקרה ללשון  ף (לח מב, "(בראשית , ,מד (בראשית 

"כט) ההזדמנות זאת יקרא אליו עצמו את  שהכין מבלי  לאדם המזדמן דבר כל "פתע.

""פתאום"ו  יקרא עושה שהוא  הפעולה ובבחינת העדרקר. מצד הבא בחוזק פגישה מלשון  "ְֵֶ

הענין מזה אליו. ההכנה   (ג כג, "(במדבר ,    

ד) כג, באקראי .(במדבר אם  כי  אליו מזדמן השם  היה לא  מוחלט, נביא היה בשלא ,

  (יח כה, אל(דברים וב [אות ] לכך. מוכן שהיית מבלי  שהפגישך  ף",דהיינו ִָָ

  (י א, "(שמות ,  (יט י, "(ויקרא ,  דברים) 

ו) "כב, למזומן . פרט  באקראי  דהיינו ,   (ו א, המופשט(שמו״ב והתאר . 

כמו "מקרה " מוכן  היה שלא הנפעל בבחינת  אם לכך  הכנה בלי שנהיה דבר הוראת המשמש ,

" (יא כג, "(דברים , (טו ב, "(קהלת ,  "(יט ג, ,(קהלת 

היה  שלא הפועל בבחינת  ואם אליו, מוכנים אדם בני שאין  בעולם המתהוים הדברים דהיינו

כמו ורצון. כוונה בלי  הדבר  נעשה אך וכך , כך לפעול עצמו את מכין    " 

ט) ו, חטא ,(שמו״א אשר עון בשביל הזה הפורענות בנו להפגיע מכוון כוונת כאן שאין כלומר

" אחר . עם על  לחול כן  גם  ראוי והיה עלינו. לחול  בעלמא באקראי  נזדמן  רק   ַ

(כו כ, מכאן .(שמו״א ביציאתו בריחה לשם  [דוד ] נתכוון  שלא כלומר  ,ִָ

" "קרה מן  מלת  פגישה לשון  ההיׁשרה לקראת" באופן דברים ב ' מציאות על וישמש "ַָָ

בתנועה  ששניהם בזמן אם  בהכרח. זה את זה פוגשים  יהיו לזה זה יתקרבו שאם  זה, כנגד זה

" כמו וקרב הלוך  חֹותנ ֹוומתקרבים לקראת  מ ׁשה ז)"ויצא  יח, "(שמות ,לקראת י ֹוצא הּוא  "הנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

יד) ד, "(שם לקראת ֹו, יג)"וירץ כט, "(בראשית כמו מתנועע ואחד שוקט אחד שהיה או נצבים, ְִִִַָָָָ

כ)"לקראתם ה, "(שמות ,בדר לקראתי לד)"נצב  כב, "(במדבר כמו נחים יחד  ששניהם  או . ְְִִִִֶֶַָָָָ

   "(י טו, באופן(בראשית מונחין שהיה אלא במקומם נחים הבתרים שהיו , 

" המלה ושרש ספק. בלי  זה את  זה פוגשים יהיו לזה זה יתקרבו פגישה "קראשאילו לשון ,

תי "",ו[אות ] תיקראתו כתי"" דבר  שם ""ו "לכתו למ"שבת" ו[אות] ."" למלקראתד  התכלית"" ד

למ ""כ[אות] לשבתד  לעבוד , ב"ללכת, והנרצה "לקראת". שמלת  או לפגוש. לשון "לקראת"

במהדורתנו842. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" מן  אע"לקר-אתמורכבת האופנים  ובשני פלוני . דבר  את לפגוש דהיינו למ", שה[אות] ד"פ 

בכל"למ למ843ם"ד  כ[אות ] המלה מן זזה ""אינה בילמעןד ו[אות] """ ו בעבורת שאינם"בגלל"" ,

לעולם . המלה מן נופלים

הקשוי על הנחתו מפני(הערטע)שם . מתבטל  ואינו ענינו על שנשאר כל  רכות . היפך 

" יקרא פועל , שהוא הן נפעל , שהוא הן  ה קש אחרים , וב[אות] """ המׁש חבירו "קשה א והוא . ֶֶַ

עזות  "(שטרענגע)של  שכתוב קׁשתה כמו ּכי ועברתם  עז ּכי  אּפם ז)"ארּור מט, אלא(בראשית . ְְִִֶַָָָָָָָָ

" שרש עיין הקשוי, מן קשה יותר רוחני"עז שעזות  דבר  על גם  גשמיי דבר על קשוי  ענין ונופל  .

" יקרא בהתפעלותו או בפעולתו רך  שאינו גשם ""קשה ומדותיי . כמו ע ֹורף, ט)"קׁשה לב, (שמות ְֵֶ

" להתפעל. נוח קׁשה שאינו ט)"ּומעב ֹודה ו, "(שמות רוחניי  קשוי  ומענין בקשוי . שפועלת ֲֵָָָ

 (ז מב, "(בראשית ,  (ג ז, "(שמות התבן  נקרא  קשוי מלשון ,"קש . 

קׁש" יב)"לקֹוׁשׁש ה, "(שמות כקׁש, ז)"יאכלמֹו טו, הסמוך(שם שבשבולת  התחתון  הקלח והוא . ְְֵֵַַַֹ

רך שהוא  לשבולת, הקרוב  ממנו שלמעלה מהקלח כחלק רך ואינו כעץ , קשה שהוא לקרקע 

" הנקרא והוא בהמה, למאכל "תבןוראוי  בשרש [עיין] לבנין . אותו שלוקחין  שם על  ."בן"

 המקבל פרק בתוספות  א)הוא  קג, מציעא השיבולת ,תבן"ש (בבא עם  הנקצר  הרך הוא  "

ובפעליםקש "ו  בקרקע . הנשאר הוא  "  (יב ה, בקׁש,(שמות התעסקות  כלומר ַ

" לחםכענין את  ּתלחם  ו)"אל כג, "(משלי כגפן, ח)"יע ֹוללּו ו, שאר(ירמיה של התחתון  החלק גם  . ְְְִֶֶֶֶֶַַַ

" יקרא  הקנה עם נכרת  ובלתי  בקרקע  הנשאר רכים ""קש קנים ענין  והוא , במדבר) ְִַ

לב) "טו, וכן גמורה. מלאכה והיא קנים  של קשים כורת או עוקר שהיה מל״א) 

י) בתלמודיז, קצת  לדעת אך ב). צו, מענין(שבת הרבים. ברשות אמות  ד' מעביר  המקושש היה

מקושש "(א ב, בשדותיכם(צפניה הנשאר  הקׁש תחלה מסלקין  הי ּו לומר רצה ֱַ

""ואח כענין אחרים . שדות של הקׁש בסלוק התעסקו ואחכ  עצמך  אחרים"קשט  קשוט  "כ ַ

א) יח, "(סנהדרין דלעת מין נקרא קשוי ומענין  ""קשא. .   ",יא (במדבר ְַַ

"ה) , (ח א, קליפתן(ישעיה דלועין מיני  ששאר קשה; שקליפתו דלעת מין  והוא 

" שם  קשוי  מענין וכן  ""קשתרכה. ּובקׁשּתי, כב)"ּבחרּבי מח, "(בראשית קׁשת, כא,"ּכמטחוי (שם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַ

"טז) קׁשת, כ)"ר ֹובה כא, בבת(שם שיהיה כדי קשה, ומדבר רך  מדבר מורכב החצים ירית ׁשּכלי  . ְִֶֶַַָ

שע ליכפף , וקשה ליכפף נוח ""אחת הרך החלק יקרא למרחוק. החץ  יוזרק כן והואיתרי " ֶֶ

הנעשה  הקשה החלק ויקרא ומיתרים. לחים  יתרים  לומר  רצה וחבלים, מגידין  או מעור  הנעשה

" עגול נקראקשתכחצי בעגול כפוף שהוא שם ועל  שבכלי . הקשה החלק שהוא שם  על "

" כפוף קו כל השם "קשתבשתוף  כמו "   (יג ט, "(בראשית ,  

(יד ט, קשת .(בראשית צורת  לו שיש שם על , 

" שם -התאר קשוי  ""מקשה מלשון זהב, יח)"מקׁשה כה, "(שמות את, ע ׂשה מקׁשה ְִִֶָָָָָָ

יז)"המנֹורה  לז, דהיינו (שמות רך  כשהוא לא  צונן, דהיינו קשה שהוא בשעת  במתכות  המלאכה . ְַָ

מ '.843. ל' כ ' ב ' השימוש  אותיות 
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" נקרא  ע"מקשה מהותך, נעשה והוא  ניצק ". שהוא המהותך  כן  שאין מה בקורנס , הכאה י 

ש  או עמקשה "בדפוס . מלאכה לומר ורצה הפועל  שם  ע"" לא בפטיש, הכאה ונקרא"י  יציקה. י

שעמקׁשה " וחלולים"" נקבים  בהם יש המתכיות  שגם  ביותר, המתכות  יתקשה הפטיש הכאת י ְִָ

ג"וע844(ּפארֹוס) הם  כן  ע"י אך במקצת . ורכים ספוגיים החומר"כ חלקי יודחקו הפטיש הכאת י  ָ

קשה. נעשה והמתכות הנקבים , שיוסתמו עד לזו זו יותר

" יקש, יקּוׁששם  ח)"ּפח  ט, "(הושע י ֹוקׁשים, ז)"מּפח  קכד, מין(תהלים והוא קשוי. מלשון , ְִִַַָ

יריעות . או פשתן  מחבלי  רכים , מדברים נעשות המצודות  ששאר קשה. מדבר הנעשה מצודה

" נקרא בגופו או ברגלו הנתפס את  הלוכד  ממתכות  או מעץ  קשה מדבר ויקוש "יקוש והנעשה .

" כשיאמר  לפח . יקוש שם-התאר אמרפח קשה, מדבר הנעשה פח מין לומר רצה "

     (ז קכד, שנופל(תהלים קשה מדבר שהוא ראיה מזה ִָָ

" לשון לשון ""שבירה עליו לשון נופל רך  דבר שעל ""קריעה . המפעל ושם  משקלמוקש . על "

"מועד" "   (טז ז, לצאת(דברים שקשה כמו ממנו לצאת שקשה וענין דבר כל  . 

" נקרא יקוש ""מוקש מפח והפעל .  (כה ז, הענין(דברים שיהיה במעמד  שתבוא היינו 

נו  ב [אות ] הרוב  על  ובא למוקש. לך האמנתי"הזה נפעל 845ו,"ן (יג כח, ,(ישעיה 

"  (ב ו, "(משלי ,  (ל יב, "(דברים ,     

יא) קט, ובהתפעל (תהלים בחובו. לו אשר כל  שילכוד דהיינו   שמו״א) 

ט) במוקש.כח, להביאני  מעשים עושה כלומר 

" והעיוניי המדותיי  קושי  (ז מט, "(בראשית ,   

 (כו יח, עליו.(שמות יכול השכל שאין  השכל , בפני המתקשה דבר דהיינו , 

  (טו א, "(שמו״א ורכוך. בנחת לא בקושי, בי פועל שרוחי  ,    

(כה ל, "(איוב בקושי . עמו נוהג שמזלו      שמו״ב) 

מד) ונוחיםיט, רכים שהיו ישראל  איש מדברי יותר  לסתור  וקשה חזק יהודה טענת שהיה

ליסתר .

RQ

אויר.844. חללי

במהדורתנו845. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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 ה ב [אות ] ראה במצעות"או הכרה שהוא  הראיה, על  הונח פעל . .המׁש העינים .846א  ֶֶַ

" "ראה ושמושי שבשמושי אלא להביאם , צורך  אין ידועים ביןראה " הפרש יש הכבד בבנין "

הנראה, הדבר על  תמיד ההראות  פעולות מיסב  העמים  שבלשון העמים. ללשון  עברי  לשון

בלשון תמיד "847.(דאטיף)ומדבר משל בדרך לומר לחבירו כשרוצה הראה יאמרפלוני  (האט"

גוויזן) גצייגט, הרואה איהם על  לא הנפעל, שהוא הנראה הדבר על ההראות שבפעל  האופן שבזה

בסימן  ומדבר הרואה על  תמיד ההראות פעל  מדבק והעברי  הראיה. פועל 848,(אקוזאטיף)שהוא

ּפרעה " את  כח)"הראה מא, "(בראשית יאמר ולא  לפרעה , ""הראה .א ֹות הראה כז,"ּכאׁשר (שמות ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

"ח) יאמר לךולא  הראה ""כאשר הארץ. ּכל את  ה' א)"ויראהּו לד, "(דברים מראה , אּתה אׁשר  ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מ)"בהר כה, "(שמות לדעת, הראת לה)"א ּתה ד, הרואה (דברים אל  הראות  פעל  מיחס הלשון שבזה , ְֵַַַָָָָָָ

בהתפעל וכן  הפועל. שהוא  (ח יד, את(מל״ב זה רואים עצמנו נעשה דהיינו 

שלא ההוא לדבר הפעולה ליחס ראוי שאין  העמים , מלשון יותר צודק שבעברי  הלשון  וזה זה.

ע שנוי  בו ע"נעשה משתנה בלתי הנראה שהדבר ואחר הפועל. לא ,"י  או הרואה יראנו אם  כן  י

לומר עליו שייך שאין  מיטלטל  הבלתי  הקבוע  בדבר שכן וכל  הראיה? פעל אליו ליחס  יצדק איך 

שרואה  המשתנה, הוא  שהוא  הרואה אל  הפעולה ליחס יותר צודק אך  הראיה. אל  שהובא

אמר לכן . קודם ראה שלא מה עכשיו    (א לד, שהביא(דברים והיינו 

במצב  הארץ אותו את רואה גמאכט)שיהיה זעהנד אומר(איהן היה העמים  בלשון  אבל (האט.

גוויזן) לאנד דאס קבועאיהם הארץ שהרי אינו. וזה עיניו, לנגד הארץ את  שהביא במשמעותו והיה

" לומר יותר וצודק אליו. המתטלטל הוא הרואה אך הרואה, אל מתטלטל  בלתי  הראה במקומו

"אותו  מלומר לו " ."הראה

ג ראיה בלשון  ישמש רוחניי, לענין וקרוב  שבחושים דק היותר  הוא הראיה כ"שפעל

" כמו השכלית, ההכרה ּצּפֹורעל ּבן  ּבלק ב)"וירא כב, "(במדבר חכמה . הרּבה ראה (קהלת"ולּבי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

טז) "א, הנביא י ּקרא שלפיכך ,"רואה ,  (ט ט, "(שמו״א ,  שמו״א) ִֵָ

יא) חוזה.ט, וכענין שכלו, בחוש העתידות  את  שרואה שם  על .

" מראה"" כמו הצבע  על יאמר מראה , יא)"יפת יב, "(בראשית א ׁש, ט,"ּכמראה (במדבר ְְְְֵֶֶַַַ

"טו) הלּפידים, יג)"ּכמראה א, ג(יחזקאל ויאמר הדבר". ודפוס  תאר על פיגור)כ  אנזעהן 849(דאס ְְִִֶַַַ

כמו   "(ב מא, אבל(בראשית להן , שיש צבע איזה בּפרֹות חשש שאין ָ

" וכן הגוף. בנין  בתאר יפות  לומר ּכלבנֹוןרצה טו)"מראהּו ה, "(שה״ש למראה , גדֹול  (יהושע"מזּבח ְְְְְִֵֵֶַַַָָָ

י) .כב,

באמצעות .846.

אוביקט .847. נשוא ,

סוביקט .848. הנושא ,

.849figure.
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ג ""המפעל  ""מראה כ  הּכהן. עיני מראה יב)"לכל יג, "(ויקרא ּתראה , א ׁשר עיני "ממראה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לד) כח, "(דברים בחידֹות, ולא ח)"ּומראה יב, והפעול(במדבר שכלית . בראיה גמורה השגה דהיינו , ְְְִֶַֹ

"ראוי" משקל על "עשויים" הרא ּויֹות "   (ט ב, הנערות(אסתר דהיינו ְָ

" כענין לכך. נאותות שהן  השכל בעיני  חילהנראות  אנׁשי  העם  מּכל תחזה כא)"וא ּתה יח, .(שמות ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

חז  בלשון  הרבה ""ומשומש ו ראויל  ראוי"" ב)"שאינו פד, שכך(פסחים השכל בענין ראיה דהיינו

מראה מלשון ישר. וכך    (כא לג, "(איוב או המראה. נעדרי  כלומר לא, 

"רא ּו כטעם  רויה, מלשון  בנֹוצת ּה" מראתֹו את  הכליוהסיר גם ממזונות. רוו שלא לומר ורצה " ְְְִֵֶָָָֻֻ

" נקרא  עצמו את  בו רואה שהאדם  "מראה המלוטש   ,לח (שמות ְֶַ

מהפעיל ח) שם -התאר צייגר)והוא "(דער א ֹותכענין מראה אני  אׁשר  ט)"ּככל כה, שהכלי(שמות , ְְְֲֲִֶֶַֹ

" ונקרא עצמו. תמונת את  לרואה ""ראימראה ,  "(יח לז, "(איוב משקל על "כלי, 

""שבי"ו  בין הפרש ואין לראי. ""מראה "" שנקרא אלא שהנרצה ראי, הרואה, האדם בבחינת "

" ונקרא עצמו. את  לראות  כדי  בו רואה שהאדם כלי [=הוא] עצמו מראה בראי  בבחינת  "850

" שענין ואפשר תמונתו. את לאדם שמראה והוא פועל , שהוא מה הצֹובאֹותדהיינו "ּבמראֹות ְְְַַ

כנו  עם  הכיור דמות  שעשה לומר ורצה הצובאות , הנשים של המראות ותאר  בדמות היינו

ממנו  לרחוץ  מוכנים  שיהיו האהל פתח על  הנשים  להם  שהכינו והּכנים הכיורות  אותן ִַבדמות

לכנוס רוצים היו שלא  המקדש. אל ואעבבואם  רחיצה. בלי צריכין"באהל היו האנשים  שגם פ

עצמן . ובשביל האנשים בשביל הכלים אותן מתנדבות הנשים  היו רחיצה,

" עוף ""ראה מין  ,  (יג יד, וכענין(דברים למרחוק, שרואה שם  על 

"נשר" מלשון קרֹוב" ולא  יז)"א ׁשּורּנּו כד, .(במדבר ְֲֶָֹ

" ראה" פעל בדברירא" היטב  ומשגיח שרואה והשגחה ראיה מענין  והוא מורא . לשון "

גיוֹו אחר משליכו "851.(פאר-זיכטיג)ואינו כבודויש בכבודו,מורא  שחייב ממי  יראה דהיינו " ֵ

" ּתיראכמו אלהי ה' יג)"את ו, "(דברים תירא ּו, ואביו אמֹו ג)"אי ׁש יט, "(ויקרא ויש נזק . "מורא ְֱִִִִִֶֶָָָֹ

" כמו ינזק, שלא  יראה ּבצ ֹוערדהיינו לׁשבת ירא ל)"ּכי  יט, "(בראשית מאד, יעקב  לב,"ויירא (שם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

"ח) מצרימה , מרדה ּתירא ג)"אל  מו, שב(שם אלא והסתכלות . ראיה מענין  ושניהם כבוד". "מורא ְְִִֵַָָָָ

ינזק  שלא זולתו על החזק ההסתכלות  וב852תהיה בדיבור, או במעשה אם  ידו נזק "על "מורא

ע ינזק שלא עצמו על החזקה ההסתכלות לפעמים"תהיה יראה לשון ונמצא זולתו. י

אֹות ֹו"853(אקוזאטיף)ב אנכי ירא יב)"ּכי  לב, "(בראשית תיראּום, כב)"לא ג, ולפעמים(דברים . ִִִֵָָָֹֹ

"854(דאטיף)ב מּפניהם, ירא אּתה יט)"אׁשר  ז, "(דברים מהם, תירא יח)"לא ז, הדבר(דברים כשגוף , ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

הכלי .850. של 

בזהירות .851. נוהג

ההוא .852. המכובד ינזק לא ממנו , שיראים זה ינזק  שלא 

הסוביקט .853. הנושא ,

האוביקט .854. הנשוא ,
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ב בא  וסמוך , קרוב הוא ממנו בסמוך(אקוזאטיף)שיראים  וכשאיננו עצמו. הדבר מפני  שהמורא ִֵ

דיליה, וגירא כחו מחמת המורא ב855רק .(דאטיף)בא

" שמושי "יראה כל כמו סתם, בלשון  בא אנכי" עירם כי  י)"ואירא ג, "(בראשית אל, ִִִֵַָָָֹֹ

אברם א)"ּתירא טו, "(בראשית יעקב, ח)"ויירא לב, ויש (שם מופלג. או סמוך  הנורא שיהיה הן . ְֲִִַַַָָָֹ

יתירה"ג ושמירה הרחוקה הראיה צד על יראה זארגע)כ "(פאר כמו    

(ז כו, "(בראשית מלת  מפיו המוציא שכל במצרים חוק היה אילו להמיתאשתי. דתו אחת  " 

" לאמר  ירא כי לומר  שייך היה גמוראשתי[=אותו], בברור לו מבורר היה אילו או יהרגני. פן  "

ג היה שיהרגוהו, אשתו שהיא יאמר ""שאם לשון  צורך  אצלו "יראה כ  הדבר שהיה מה אבל  .

" בעצמו אמר שהרי לא, או יהרגוהו אם יהרגוניבספק יראה פן רק יראתו היתה לא הנה "

עצה  הריגה.856י"רחוקה מעשה אשתו, שהיא  מאמירתו ישתלשל  שלא

" "יראה מן  "נורא" משקל  על  מנפעל, שם -התאר נושבת" "857."ארץ  ,"מוראוהמפעל 

הגדֹול" המֹורא  יב)"ולכל  לד, "(דברים יהיה , וחּתכם ב)"ּומֹוראכם  ט, אינה (בראשית היראה ועצם . ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

רצוניית רוחניית  תכונה רק וכו', ומגֹור מח ּתה אימה, הפחד, כענין  גשמיית, מזגיית  ְִָָתכונה

ליזק  שלא  להינזק.858להשתמר שלא או

" ""מראה שם  מ, את  טז)"ראת ֹווהסיר א, "(ויקרא ונגאלה , א)"מֹוראה ג, אינו (צפניה , ְְְְְִִֵֶָָָָָָֻֻ

" מלשון  אם כי ראיה ""רויה מלשון  שם  וכן  ""מרא. ּומריא, יג)"ׁשֹור ו, בשרש (שמו״ב ומבואר , ְִ

."רו "

"ראם"" קרניו , ראם יז)"וקרני לג, "(דברים "רוםמלשון בשרש ומבואר ."רם" ְְְְֵֵַַָ

 הערך שם והוא הרבוי . על  המורה המספר, אם(של)שם כי  הרבוי יחוס יפול [שלא]

המרובה  כל המצוי , הבינוני  הכללי השיעור  אל בערך אם  שיעורים , משני  אחד אל  בערך 

" כמו רב , יקרא בינוני  רבמשיעור לי ט)"י ׁש לג, "(בראשית רב, עם כ)"להחי ֹות נ, "(שם לכם, רב  ְֲִֵֶַַַַַָ

לוי ז)"ּבני טז, גדול(במדבר שאחד שיעורים  ב ' כאן כשיש פרטיי. מיוחד  שיעור  אל בערך או , ְִֵֵ

מ [אות ] עם תמיד ובא  הרבוי. יחוס  הגדול על יפול  ""מחבירו כמו ּבנימיןם  מׂשאת  ְְִִֵֶַַַָוּתרב

ּכּולם לד)"ממׂשאת  מג, "(בראשית ממנ ּו, ועצּום  ט)"רב  א, "(שמות ,ממ רב  א)"עם  כ, .(דברים ְְְִִִֶַַַַָָֹ

" שם  "רבולפעמים  כמו שם-התאר ואמת" חסד ו)"ורב  לד, ואמת .(שמות חסד ריבוי  בעל  דהיינו ְְֶֶֶֶַ

העליליה " יט)"ורב  לב, "(ירמיה נֹוצה , ז)"ורב יז, "(יחזקאל מע ׁשקֹות, טז)"ורב  כח, "(משלי מרב, ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָֹ

כו)"אֹונים מ, "(ישעיה והנקבה המהּומה . ה)"רּבת כב, עם"(יחזקאל רּבתי  א)"העיר א, .(איכה ְִִִַַַַָָָָ

שממנו .855. ההשפעה כלומר  א. מד , מציעא בבא

בלבד ].856. מחשש יותר לא [כלומר , היותר צד על ר"ת:

משקל .857. באותו שזה אמר  כיצד  מובן לא 

לאחרים .858.
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" ויאמר התאר  נשוא יחסר  "רבולפעמים כמו סתם "  (ג מח, מרובה (תהלים דהיינו , 

" במעלות. (כ יט, "(ישעיה ,   (י יד, "(דהי״ב אֹוניםדהיינו 859."רב  ִַ

" שם הבינוני  הפשוט משיעור ""ארּבה הרבוי  למינ ֹו, הארּבה כב)"את יא, ,(ויקרא ְְְִֶֶֶַַָ

הארּבה " לח)"יחסלנּו כח, "(דברים ששם  או היותר. ורבה פרה שהוא  רּבּוי ֹו שם על מעניןארבה , " ְְְִֶֶַַָ

" שם וכן  מכולם . במינו מרובה שהוא והסלעם  והחסיל הגזם  המינים שאר אל  בערך "ארובה רבוי

" כמו חלון  לשון (יא ז, "(בראשית , (ג יב, "(קהלת ,  

ג) יג, בינוני .(הושע חלון של מאור  יותר  רב שאורו שם על  כן נקרא הבית בגג  חלון והוא ,

" כמו רהבשם הבינוני השיעור על  האדם  רוח  והתפשטות התר ּבּות  מענין  גאוה, לשון "ְִַ

  (ה ג, "(ישעיה , "(ט נא, ,(ישעיה (ו,ה כלומר(שה״ש 

וכן  בלבי. גאוה רוח  הכניסו (ג ו, ושבח(משלי וחן  רצוי בדברי ּפייסנּו דהיינו , ְֶַ

קט שיהיה עד  רוחו את "המרהיבים להיות  ראוי והיה הערבות. בשביל  לתפסו בעיניו "והרהבן  ְְֵַ

להקל .860בכבד בקל  "861ובא  שם  גרבוישמש כמו"" ולדֹות גידול ללשון כ  ְָ

(יד לב, חטאים .(במדבר אנשים של גידול היינו , (לג ב, "(שמו״א , 

 (כב ב, "(איכה , (ב יט, ויגדל .(יחזקאל הולד שיתרבה רבוי  מלשון  כולם 

הענין  מזה    (יא כה, הזרועות .(ישעיה של והרבוי  הגודל דהיינו 

" וכטעם  כפשוטו רבוי מלשון  שהוא או  (ז לג, מדאי(דברים יותר מוספק דהיינו 

" רבנות . מלשון  שהוא או הפשוט . ידיו ומשיעור וכןאר ּבֹות  ידיו. של ושולטנות  רבנות  היינו " ְָ

ל ֹו" רב ז)"ידיו לג, אויביו.(דברים על  ושולטן  רב  לו משמשים ידיו היינו , ָָָ

" שם  ורביה ,"רביבגידול (ב לב, "(דברים ,   

ו) עב, ש (תהלים או הצמחים . וגידול לרביה ביותר המועיל  המטר הנקרארביבים"והוא חץ לשון  "

כחץ .רב" היורה מטר  והיינו בסמוך  שיתבאר כמו "

" שם  הפחות, הפרטי השיעור אל בערך  ומדרגה רברבוי  מעלה ורבוי  רבנות  לשון  "

כמו ׁשעמ ֹו שאר של   (כג כה, "(בראשית , (יב כה, "(מל״ב ,   ִֶ

"(ח א, "(אסתר שבביתו. ורב  רב כל על כלומר (ג א, "(דניאל , ירמיה) 

א) "מא, יקרא שעמו מה אל בערך ומדרגה במעלה המרובה גרבכל ויקרא אשכנז "" בלשון כן  כ

רבוי .(מייסט)מן(מייסטר) לשון

" רבה"  (כ כא, חצים(בראשית בזריקת  עצמו את  שחינך דהיינו 

" כענין הזאת במלאכה ואומן  רב  ּכנֹורלשיהיה ּתפ ׂש כל כא)"אבי ד, אהל"(בראשית י ֹוׁשב אבי ֲֲִִִֵֵֶָֹֹ

הנ "ל .859. רב " "בין מתאר

בהפעיל .860.

המבטא .861. על  להקל
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כ)"ּומקנה  ד, ג(בראשית נקרא שהרב רב, ""דהיינו אב. י ׂשראלכ רכב אבי יב)"אבי  ב, ושם(מל״ב . ְְִִִִֵֶֶֶָָָ

הנסיון  שם  נקרא862(אפטאטיף)רובה רב הוא כשכבר כי הקשת . במעשה רב  להיות  חפץ  שהיה

קשת" "רב כמו טּבחים" ח)"רב  כה, ו (מל״ב "קׁשת". משקל  על המקרה שם  והיינו ׁשּבת" " ְִַַַַָָָ

" משקל  על  שם-התאר או הקשת . כלגנבאומניות על והיוצא בקשת . העוסק על  רב  והיינו " ַָ

" ענין שאין  מזה המשתדלרובה פנים  כל ברבנות. השתדלות לשון אם כי  חצים  זריקת לשון  "

" יקרא שיהיה עסק באיזה ואומן  רב  ""רובה להיות יקרא אומן  נעשה וכשכבר אלא"רב, .

יתירה  אומנות שהיא לפי  בפרטות הקשת  באומניות  רבנות לשון  השערה 863שישמש אל לקלוע

יחטא בו,864ולא נוגע  שאינו רחוק תחת865בדבר שמלאכתו אומניות בשאר כן  שאין מה ֲִַ

ג866ידיו. הוא בקשת ואומן רב כשהוא שאמרו "גם  וכעין  בהם , לשלוט אדם בני על רב  כ

" רביבתלמוד לי  קרו והכא רבי, לי  קרו א)"התם פד, מציעא הענין(בבא ומזה . " 

כג) מט, שכבר(בראשית מי ומענין  הקשת. במעשה עליו רבנים  להיות משתדלים  שהיו דהיינו

אמר הקשת במלאכת  ואומן רב נעשה  "(יג טז, הקולעים(איוב האומנים דהיינו 

ב השם לשלוחי  כנוי  השערה, וכן "אל נכזבה. שליחותם אין ה   ירמיה) 

כט) חצים .נ, בעלי אומנים רבנים  היינו

" גריבשם  והוא ושולטנות. רבנות  מענין  ומחלוקת  מריבה לשון הנסיון"" שם  כמו 867כ 

על ושולטן  רב להיות  רוצה זה עם  זה החלוקים מהצדדים  אחד שכל במריבה הנרצה כי  רובה,

כמו הדבר על ושולטן  רב  הוא שיהיה רוצה אחד שכל  חפץ, דבר  על  שחלוקין  אם הדבר.

       (כ כו, רוצה (בראשית אחד שכל  בדעה שחלוקין או , 

" כגון חבירו דעת  על ושולטן רב הוא  ויהיה חבירו את  מנצח מ ׁשה שיהיה עם העם  (שמות"וירב  ִֶֶַָָָֹ

ב) "יז, י ׂשראל, ּבני ריב ז)"על יז, "(שם ּבלבן, לו)"וירב  לא, ובתלמוד (בראשית ב). יח, ולא"(סנהדרין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ריב על ב)"תענה כג, "(שמות כמו לא בפועל, הרב  על  דהיינו רב על עכשיו מריבה , שרוצה " ֲִֶַַַָ

יו  [אות] מחסרון זה להם יצא רב . ""להיות [=במלת] יו "ריבד ב[אות] שריב  המקרה,". שם ד

ו  ומנצח. רב להיות הצדדים שבשני  החפץ והיינו מריבה. יו רב"כמו בלי  והיינו "" שם-התאר, ד ֵֶ

" ואומר באמת. הדבר על ושולטן  רב  שהוא מי על      משלי) 

י) "כו, במחלוקתו רבפירוש אדם  כל ומערבב  מחולל  מריבה בעל שהוא מי  והיינו מריבה. בעל "

" מתחֹוללכענין  יט)"וסער  כג, בדבר868.(ירמיה עדים  להיות עוברים  שוכר גם כסיל שוכר כי  ְְִֵַַ

ריבו. איש עם המשפט אל כשיגש

השתדלות .862.

יתרה.863. מומחיות

כ,טז.864. שופטים ע "פ מליצה

סוטה 865. ירייתו אין מחטיא , אינו ממנו, רחוקה נמצאת  נגדה שיורה המטרה כאשר גם  אחרות, במלים 
במטרה. מלפגוע מהמסלול 

למרחקים .866. להגיע צריך ואינו

השתדלות .867.

כל ".868. מחולל "רב  מלים על שב 
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נסיון דרך  על רבנות  "869מענין "ארבפעל מארב לשון  "   ,יט (דברים 

",יא)  (ב ח, ג(יהושע על"והיינו ושולט רב  להיות ישיג ידה שעל תחבולה עשית  כ ַ

המקום ונקרא  נראה. ואינו רואה הוא שבו הנסתר המקום  הוא לכך  יותר  והמוכשר זולתו.

" זה לתכלית שהוא כמומארבההוא  "  (ט ח, "(יהושע ,   

ח) י, .(תהלים

" שם  מופלג רבוי ו רבואמענין ""רבב"" רבבה . לאלפי  היי  ס)"א ּת כד, "(בראשית רבבֹות, ְְְְִִֵֶַַָָ

י ׂשראל לו)"אלפי י, (במדבר  (יא ד, בו (יונה שיש ומופלג רב  מספר והיינו ְְִֵֵַָ

היכול מספר שהוא אלפים  עשרת סך הלשון לבעל המוסכם כפי שהוא  מרובה, הרבה 870יכולת 

אלף) ביאור ״לף״, שרש יו (עיין דוקא אינו שכתוב"אבל כמו מרובה, סך  אם  כי  אלף, ד ֶֶ

  (ז טז, הרבה.(יחזקאל ידו על  להשלים  יכולת  ובעל מופלג כמות דהיינו 

" שם רבוי  מענין  ""תרביתוכן  וּתרּבית, לו)"נׁשך כה, אכל"(ויקרא תּתן לא לה,"ּובמרּבית  (שם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

".לז) ענין  יהיה ענין של  פשוטו חמשה תרביתלפי שמלוה הונו, להרבות מתכוון שהמלוה מה "

שע ויותר , ששה א"ומקבל ושב הונו. יתרבה כן  ""י  שם ילוה תרביתכ שלא  בלבד, המלוה על "

הונו. שיתרבו דעת  על  חז 871לחבירו אצל המקובל כפי  ב)ל"אך ס, מציעא [=מלת](בבא ָׁשב 

שעתרבית" נתן שהוא ממה יותר  המלוה יקח שלא  כאחד, והלוה המלוה שניהם, על כן"" י

שע שנתן, ממה יותר הלוה יחזיר  ולא  המלוה; הון  והוא"יתרבה הלוה, של הון יתמעט כן י 

״שך״)"נשך" שרש .(עיין

 תנועה שהוא עליה היפך  מטה, כלפי  ממעלה תנועה שהוא הירידה על מורה ֲִָפעל .

" והשם  ידועים . ירידה ושימושי  למעלה. מֹוצאמורדממטה משקל על " יהושע) ָ

ה) "ז, ,  "(יא י, ג(יהושע ואמר המקום . בשפלת כ "דהיינו  "יהושע) 

י) "י, נקרא  בהר היה האחד  חורון. לבית  בהם שנכנסים  דרכים  שני חורוןשהיו בית  ,"מעלה

" נקרא  בעמק היה חורוןוהשני בית  ""מורד .   (יג כד, במדרון(איוב כלומר 

" לשון  ובפעלים -היוצאים  בשפולו. היו והם  מעלה, כלפי  דולק שהאור לפעמיםירידה האור. "

" הכבד , כה)"הֹורידבבנין לז, בראשית "(עיין ו)"מ ֹוריד, ב, "(שמו״א מצרימה , א)"הּורד לט, .(בראשית ְִִִַָָ

הקל בבנין ולפעמים  ... "(ט יד, ,(שופטים   " 

יג) א, "(איכה ,  (א מה, "(ישעיה ,  (ב קמד, מוריד(תהלים דהיינו 

""כמ ש  (מח כב, חז (שמו״ב ובלשון  ב)ל". קיז, הפת"(שבת ""רדיית  חלות, הרודה 

הכוורת מן א)"דבש צה, שבת ושם -התאר(עיין . "(ז נח, במעמד(ישעיה שהם דהיינו 

" והשפלות , המורד  (ז א, "(איכה ,  (יט ג, עוני(איכה דהיינו 

השתדלות .869.

דברים .870. הרבה לפעול  שמסוגל כלומר היד . בכתב הוא כך 

"לא871. שאמרו  כמו אותו "נושכת" חובו תשלום  של המרובה שההוצאה הלוה, על חל "נשך" מלת  זה לפי
ולתולדותיו" לו ועקרו האדם את הנחש שנשך כשם העני את תנשוך לא נשך , עליו לאתשימון רבה, (שמות

יג) .פסקא



רי"ש 499אות 

" נקרא ומרודו עניֹו על  והמצטער  המעמד . "מרידושפלות כמו "  ,כז (בראשית ְָ

"מ) מרודך. בשביל תצטער כאשר כלומר ,  (ג נה, פעל(תהלים הקל ומלשון  . 

"רדה " וממשלה רדוי  לשון  "  (כח א, "(בראשית ,   (מג כה, ,(ויקרא 

" (יט כד, "(במדבר ,  (יג ה׳, ,(שופטים   (ד ה, ,(מל״א 

"  "(כח סח, תמיד(תהלים שיהיה זולתו את  עושה שהׁשליט ירידה, מלשון כולם . ִַַ

בתוספת הונח השליט מן נרדה מהיות עצמו את הסתלק ועל  למעלה. יתגבר ולא במורד,

מ ""ה[אות ] פעל ""מרדם משקל על "מעל, מן  ""על" העליה. היפך "מסר, מן  ההסרה,סר" היפך  "

"משך" מן  "שך" השכונה, היפך  "מנע" מן  כמונע" התנועה. היפך  "    

ד) יד, "(בראשית המקרה ושם תחתיו. ירודים  עוד מהיות עצמם  את  שהסתלקו ""מרדות, ,

 (ל כ, "(שמו״א משקל על מרידה של נעות  בן "מלכותכלומר  ובלשון"פחזות" . ֲַַ

א)ל"חז  נב, מרדות"(יבמות החכמים .מכת דברי  נגד שמורד מרידה, בשביל מכה דהיינו "

" שם  וממשלה "רדםרדוי לשון  ""תרדמה " אברם, על  נפלה טו,"ותר ּדמה (בראשית ְְְְֵַַַָָָָ

,יב) (ה א, כעין(יונה שינה, בזמן שלא כרחו בעל לאדם  לו הבא השינה והוא 

" נקרא זה שינה. זמן  עדיין  הגיע  ולא שינה האדם על שיפול  לפעמים רדוירדםשיקרה מלשון "

בו  השינה מין  שזה ולפי  יישן. שלא לו אפשר שאי  עד  כך כל עליו שולט  שהשינה ושולטנות ,

הרוב על בא לפיכך לישן, מנת על ושוכב ההולך כמו ברצון פועל לא בהכרח  נפעל האדם 

" נרדםבנפעל . ל ו)"מה א, "(יונה ּבקציר, ה)"נרדם י, "(משלי וסּוס, ורכב ז)"נרדם עו, וכן(תהלים . ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

" נפילה, בלשון  תמיד ּתרדמה בא  אלהים יהוה כא)"ויּפל ב, "(בראשית אנ ׁשים, על ּתרדמה "ּבנפֹול  ְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

יג) ד, "(איוב ּתרדמה , ּתּפיל  טו)"עצלה יט, אליו (משלי עצמו את האדם  שהכין מבלי שבא לפי  , ְְִֵַַַָָ

עצמו  על מביא שהאדם כדרכו השינה ואצל המקבל. הכנת  בזולת במקרה הנופל  כדבר והוא

" להיפך  אמר לכך, עצמו את ומכין ורצון לעיניבבחירה ׁשנת  אּתן ד)"אם  קלב, "(תהלים ּתּתן, אל ְְִִֵֵֵֶַַָ

לעיני ד)"ׁשינה ו, עיין(משלי הנפעל, הוא  והשינה הפועל  הוא  האדם  הפשוטה שבשינה לפי . ְֵֵֶָ

" ."שןשרש

" גירידה בלשון """ כמו למטה מלמעלה התלוי הדבר על כ  מל״א) 

כט) תלויםז, כאילו רק שמתחתיהן  דבר על קבועים כאילו והבקר האריות  היו שלא לומר  רצה

" וכן גביהם. שעל בדבר וקבועים למטה  "(י ב, שהוא(איכה בזמן שהראש 

שם872הוא הענין מזה הגוף. מן תלוי  כאילו הוא הרי  כפוף שהוא ובזמן הגוף, על עומד כאילו

"רדיד" " "(כג ג, "(ישעיה ,   (ז ה, צעיף(שה״ש מין והוא 

" שם שיהיה או מטה. כלפי ותולה הראש מן  ויורד "רדידהמשתלשל מענין תח ּתי" עמי  "הרֹודד ְִֵַַָָ

ב) קמד, האחד(תהלים הראש, כסויי שני תמיד לנשים שיש הצניף. שתחת  הראש בגד מין  והוא .

השערות , "873המכסה העליון  יקרא לנוי. שעליו "צניףוהשני  והתחתון  מורד ,רדיד" מלשון "

זקוף.872. שהוא בזמן צ"ל ושמא  בכתב-היד, כפולה המלה כך 

עומדת873. והיא ויראה, יבא  לראותה לבא  שיחפוץ איש "וכל ה: הלכה ג  פרק  סוטה הלכות  רמב"ם, לשון
ביתה":. בתוך שהאשה כמו ראשה שעל וכיפה בבגדיה אלא מטפחת ובלא  רדיד  בלא  ביניהן
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שאמר  מה והוא בו. ישנות  שהנשים  והוא    (ז ה, את(שה״ש שהמשיל , 

כסוי רק היום, כסדר צניף עליה שיהיה דרך שאין לדודה, לפתוח בלילה הקמה לאשה הענין 

" מלשון שהוא לומר וקרוב הרדיד. והוא בו ׁשי ׁשנה בו.רדםארעי שישנות  כובע  והיינו " ְֵֶָ

" בושם  ""נרדמין ,  (יב א, (שה״ש (יג ד, ,(שה״ש 

" "(יד ד, או (שה״ש ושחלת , נטף כענין השבולת מן ונוטף שיורד  ירידה מלשון  אם  , 

" כענין  ביותר  נודף שריחו בריחֹו, ומושל רודה שהוא רדוי  רא ׁשמלשון כג)"ּבׂשמים ל, ,(שמות ְִֵָֹ

נודף , שריחם  מבשמים כידוע  האדם על תרדמה מפיל נדף  שריחו שבשביל תרדמה מלשון  או

וכדומה. כרכום  כגון 

" אחת, פעם רק נמצא ולא  ורתת. יראה מלשון  פעל .   ,מד (ישעיה 

חז ח) דעת  לפי אך נזיר". סוף א)ל ג(סו, ""יהיה כ    (יא א, מלשון(שמו״א 

" שם שאמרו כמו אדם . מבני  מורא עליו יעלה שלא  ודם?רהה, בשר  של אלא  מורא אין "והלא

ג שהוא ואפשר ""וכו'. ענין  כ    "(כו יד, "(מל״ב מלשון  ."רהה שם -התאר 

" יקרא האוכלין  מן  הׂשביעה המשקים . מן הׂשביעה על  הונח מןׂשבעפעל . ושביעה " ְְִִֵַַַָָָ

" יקרא ספוקו די כששתה ה "רו משקין וב[אות] ."" המ ׁש ""רוה א הרעב הספקת ."שבע. ֶֶַ

" הצמא  ""רוה והספקת  כמו ,   (יט כט, תמיד(דברים נמצא וכן . 

" כמורוה לשון  משקה דבר אצל  " "(ה כג, ,(תהלים  (ט לו, ,(תהלים 

" (יא סה, "(תהלים , (יט ה, "(משלי , (ט טז, "(ישעיה , 

 (ז לד, הארץ"(ישעיה את  י)"הרוה נה, "(ישעיה (יא נח, לפעמים(ישעיה אך  . ְִֶֶָָָ

" לשון  באוכליןרוה ימצא  גם "   "(כד מג, לשון(ישעיה נמצא להיפך וכן . 

משקיןשביעה " אצל "  (טז ל, ספוק (משלי ורויה בשביעה השוה שהצד . 

אל ה[אות ] ובתוספת משקה. או אוכל יהיה הגוף, להזנת  שצריך הסוסים"מה אבוס יקרא  ף 

""ארוה " ,   (ו ה, מזונות(מל״א בו שנותנין  כלי והיינו רויה, מלשון  

ג ולפעמים  יו "לסוסים . [אות] בתוספת ""כ ד   (כה ט, כענין(דהי״ב 

 (ט טז, "(ישעיה ""רויה מלשון  שהרי  שוה. ואריות  ארות  אין  הנראה וכפי "ארות. 

ו  אלף, מ' בש אריות"היו שהעירו כמו אלפים. ד' ב)ס"" כא, כי(סנהדרין הסתירה. זאת על 

הרויה ארות" פעל של  המקרה שם ואריות אלף , מ ' והיו סוסים של הרויה כלי  של שם-התאר "

וא ה[אות] ולפעמים אלפים . ד' היו והם  סוסים נחה"של ו   דהי״ב) 

כח) .לב,

" רוה" מן הרבה ראה " משקין  שבלע  מצד בא הדבר שמראית  ומראה, ראיה לשון  "

וע הגוף שטחי בכל ונכנסים  לוחצים  ""שהם מן שיאמר  וכשם וגס. עב נראה הוא  כן "גאה י 

"גוה " "  (כט כב, "(איוב ,   (יז יג, מן(ירמיה יאמר כך  ; 

"ראה " ""רוה " בלשון תתחלף ולפיכך וארויה . ה[אות ] לפעמים  לאל"" ""ו כמו ף , 

(א ג, ג(צפניה אפשר הענין שמזה מדאי. יותר  ונתרותה שנתפטמה מורווה כ"כלומר 
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"   (כא לג, "(איוב העוף זפק יקרא ולזה רוו. לא ,"מראה דהיינו ְָֻ

 (טז א, והמזונות(ויקרא המזונות. יתקבצו ששם הרויה כלי דהיינו 

" יקראו ,"ראיהמעוכלות  (ו ג, נמצא(נחום ולהיפך הנמאס . המעוכל כמזון  דהיינו ִֹ

" פעל ואראה שוב  ב [אות ] ו,""  (יז כח, "(יחזקאל בךכלומר משקל"לראות על  , 

" שמלת או וגאוה. "ראוה גאה כענין בך , עיניהם  זנים שיהיו והיינו ורוה ראה מן מורכב "

  (ח א, .(קהלת 

 ההוראה בזאת  במקרא נמצא  ולא ונגלה. ידוע  שאינו וסתר סוד דבר על הוראתו שם.

אחת פעם אם כי    (טז כד, יו (ישעיה [אות] ."" כיו רזיד נוספת, """ וזמרתד עזי ְְֳִִַ

ב)"יה  טו, "(שמות בׁשמים, א)"היֹוׁשבי קכג, הארץ ,(תהלים מכנף ששמענו זמירות המאמר, ופירוש , ְִַַַָָ

הבוגדים , בגידת לפני  רואה שאני אחר  להבין . יכול  שאינני סוד ודבר לי  רז הוא לצדיק, ְַָשצבי

לצדיק? צבי שיהיה אפשר איך

" הרבה, ממנו נמצא תורה חכמים רזי  לו ו)"ומגלין "(אבות הרזים, נח,"חכם (ברכות

נו א) [אות] ובתוספת האמנתי", תאר "874ו "ן שררה מין ""רוזןיקרא , ",ה (שופטים 

"ג) ,  (כג מ, ,(ישעיה  (טו ח, שררה(משלי מין והוא שמגלין. 

" וכענין לכל. אותם מפרסמין  שאין המדינה, והנהגת הממשלה עניני  רזי ּונבֹוןלו חרׁשים ְְֲִַָָוחכם 

ג)"לח ׁש ג, "(ישעיה ואומר וחשאי . שתיקה חרישה מלשון  (ד לא, שאם(משלי ַָ

" שאם להם, המסור  סוד יגלו סודי ׁשּכרּו יצא יין, א)"נכנס סה, .(עירובין ְְִ

" רז" שם-התאר  ""רזה " שמנונית . והעדר כחישות  לשון  ,    ְֵֶ

כ) יג, ,(במדבר  (ד יז, "(ישעיה המקרה ושם  ""רזון. ,  תהלים) 

טו) רזֹון"קו, טו)"ּבמׁשמניו ו, נראה,(ישעיה ואינו השמנונית שנסתר והסתר, רז מענין והוא ְְִַָָ

כענין   (כד קט, שאין(תהלים ואומר מכחיש כאילו וכפירה הכחשה לשון  

ג לפיכך  שמנונית. ""כאן  כחוש עץ  מין  נקרא ""ארז כ הארז , עץ ו)"ואת  יד, "(ויקרא הלבנֹון, "ארזי ְְְֲֵֵֶֶֶַָָ

טו) ט, "(שופטים מלשון "רזה , ואין אילנות . כבשאר שמנונית  בו ואין רזה שהוא  פרטיארז " שם  "

בלשון הנקראים העצים  כגון עצים  כבשאר שמנונית בו שאין עץ מין כל הסוג , שם אם כי

פיכטן)אשכנז "(טאננען בש "ארז נקרא אמרו א)ס ". לז, הן"(סוכה ארזים מיני  הנקרא"עשרה מהן  .

""ג ""תרזה כ ,  (יד מד, ""ג(ישעיה מלשון ."רזה כ 

" מרז ה[אות ] בתוספת  """ פעל ""רזםם ,  (יב טו, "(איוב ודבררז מלשון " 

" נקרא יודעים, אחרים שאין  סוד דבר יודע כאילו תנועות בעיניו העושה והיה "רזםסוד. .

" ואמר  הענין זה על מוכיחו עיניאליפז ירזמּון יב)"ּומה טו, סוד(איוב יודע לבדך אתה כאילו ְְִֵֶַ

" כי אנחנו. ולא הּוא?הדבר עמנּו ולא  ּתבין נדע , ולא  ידע ּת ט)"מה טו, (איוב ְְִִֵַַַָָָָֹֹ

במהדורתנו874. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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חלל כל את  הממלא  הספיריי  הדק הגשם  שהוא  האויר , על הראשונה הנחתו שם.

" המחברים  בלשון  נקרא  בראיה. נתפס ובלתי  ""אוירהעולם הכתוב  בלשון  ונקרא  ."רח,

וא ""וב[אות] המש ביותר ."רּוחו דק שהוא הא ', הרוחניי , העצם  זה של האיכיות  חלופי  וכפי  . ֶֶַַ

ולפעמים מתנועע  שלפעמים הד', להתנועע . ביותר קל שהוא  הג', בראיה. נתפס שאינו הב',

ג נמצא[ים] – תוכו אל גשם  כל לקבל  שמוכן  הה' פאת"שוקט. נקרא ממנו. הלשון שמושי כ 

" מוחש רוחהגשם  הבלתי  האויר  מתחיל שבו בראיה הנתפס  הגשם  סוף ששם המקום והיינו "

" כמו בראיה (ח ג, "(בראשית (לב מט, "(ירמיה , יחזקאל) 

ט) הקדים"לז, רּוח טז)"מדד מב, הצפֹון"(יחזקאל יז)"ר ּוח מדד"(מב, הדרֹום  ר ּוח מב,"את (יחזקאל ִֶַַַַַַַַָָָָָ

"יח) (יט מב, דבר ,(יחזקאל כל לקבל ומוכן בראיה מוחש ובלתי  דק שהרוח  ובבחינת  . 

""שע הריק החלל נקרא ממש, בו שאין  ריק כדבר  מתגלה כן "רוחי  כמו "   

כג) נב, צ(ירמיה של  אויר ממלאים  שהיו פירוש, וא", וב [אות ] טפחים. ""ו נראית ו 

   (יז לב, וב[אות](בראשית לעדר . עדר בין  מקום ותפיסת אויר שיניחו דהיינו 

""ה  הנקבה א   (יא ח, יאמר(שמות הצרה המציאות שעל הצרה. סילוק דהיינו 

מאד" לי טו)"צר  כח, ל ֹו"(שמו״א ח)"ויצר  לב, מלהתפשט(בראשית וצמצום וקשור צרירה מלשון  ְִֵֶַַֹ

" וההיפוך  ספוק רוחה כרצונו. בו שיש ריקני  וחלל  אויר דהיינו "875" וכן  רּוחלהתפשט. "ּוקצר ְְַַָָ

כט) יד, "(משלי  (יא ז, "(איוב , (יד ד, ושם-התאר(אסתר . 

(יד כב, להתפשט .(ירמיה רוחה בהם שיש , ְָָ

 "(כג טז, "(שמו״א , (כ לב, מעיק (איוב הפנימי  שהצער  , 

ע לחוץ אותו שמוציאין  ובזמן  הלב  את  ע"ומציק אנחה או דבור  שזהו "י בלב. רוחה נעשה כן ְָָי 

ענין    (נו ג, שיהיה (איכה כדי מאנח או צועק שאני  מה דהיינו , 

רווחה. לי 

ג"" המתנועע  האויר "(ווינט)"רוחכ    (א ח, היינו (בראשית 

" בתנועה. האויר עזה הבאת  קדים  כא)"ּברּוח יד, "(שמות מאד, חזק ים יט)"ר ּוח י, "(שמות רּוח, ְְִַַַַַָָָָָָֹ

גׁשם ּתחֹולל  כג)"צפ ֹון כה, "(משלי הנשימה תקרא התנעיי הרוח  מן "876(אטהעם)"רוח. נ ׁשפּתכמו ְְֵֶַָָָָ

י)"ּברּוח טו, "(שמות מים, נערמּו אּפ ח)"ּובר ּוח טו, "(שם, אּפינ ּו, כ)"רּוח ד, "(איכה , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָ

  (יא ב, "(יהושע ענין והוא .(ח ז, נשימתו (קהלת שמאריך מתון, דהיינו 

" כענין  הכעס אל חוץ  מלצאת ּבפנים  אּפיםוכובשה  כט)"אר יד, "(משלי וההיפך  רּוח. ּוקצר ְְִִִֶֶַַַַ

אּולת כט)"מרים  יד, החרוניי .(משלי נשימתו ולכבוש להתאפק יכול שאינו לכעוס הממהר דהיינו ִִֵֶֶ

" כמו הרוח , בשם  ממש בו שאין  דבר יכנה ממקומו לזוז וקל  דק שהאויר

 (ג טז, קיום .(איוב ולא ממש בהם  שאין  דברים כלומר ,   משלי) 

כט) "יא, ,     (ב,יא ,(מיכה (טו ה, .(קהלת 

יכולת .875.

ממנו .876. האויר ונשיפת לפה אויר שאיפת עבור גרמנית  מלה
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 ו דקּות "בבחינת החיונית הנפש תקרא האויר תנועת  כמורוחקלּות  "   ְַַ

(יז ו, "(בראשית אמר הרוח  מין זה ועל חיונית. תנועה דהיינו חיים  של רוח י ֹודעכלומר מי ִֵַ

למעלה היא הע ֹולה אדם  ּבני  רּוח      (כא ג, היינו (קהלת ְְְִֵַַָָָָָ

הבהמה  על  לאדם  וקדימה מעלה אין הבעל-חי , של חיים  ר ּוח בבחינת לומר ורצה רוחניי . ַַרּוח

ע חיים הנפש "ששניהם בבחינת רק הר ּוח. זה מהם  כשיפרד  מתים  ושניהם חיים , רּוח  ַַי 

להם877השכלית אחד מקרה כי ביניהם, הבדל  אין החיוני רּוח  בבחינת  אבל הבדל. ביניהם ַיש

של חיים  ר ּוח אם יסתפק ולא בברור זאת ידע הבעל-חי  תכונת  ומבין  שיודע  ומי  מיתה. ַבשעת

בראיה, תפיסתו והעדר האויר דקות ובבחינת  למטה. יורד בהמה של ור ּוח למעלה עולה ְֵֶַאדם 

ג ""תקרא השכלית  הנפש גייסט)"רּוחכ "(זעעלע, ּובינה כמו חכמה נפש "ר ּוח לומר ורצה . ְִַַָָָ

וכן שוות . הנפשות כל שאין ובינה בחכמה משופעת     שמות) 

ג) "לא, תקרא יתירה וידיעה בחכמה המשופעת  אלהיםהנפש ""ר ּוח .  במדבר) ֱִַֹ

יז) "יא, ,   (יח כז, "(במדבר חכמה. רוח לומר רצה  במדבר) 

כב) "טז, ההתפעלות  בבחינת  הנפש איכות  שהוא  הנפשיי  מזג  יקרא  וכן כמו 878(גמיהט)"רוח.

 (ג ו, "(בראשית ,  (לה כו, "(בראשית , "(ח מא, ,(בראשית 

"  (כז מה, "(בראשית ,  (לה,כא ,(שמות   

(ל ב, לשבח(דברים ממנה שיתפעל ההיא האיכותית  במדה תמיד הרוח מין זה ויתואר . 

יאמר לשבח  ההתפעלות איכות  בבחינת  לטובה. או לרעה לגנאי , או ,ט (נחמיה 

"כ) טובה. לעשות  נטיה דהיינו נדיבה , יד)"רּוח  נא, "(תהלים חן, י)"רּוח יב, "(זכריה רּוח, "ׁשפל  ְְִֵַַַַָָ

טו) נז, "(ישעיה רּוח, כז)"יקר  יז, "(משלי מׁשּפט, ד)"רּוח ד, "(ישעיה נכֹון, יב)"רּוח נא, ועל(תהלים . ְְִַַַַָָ

" יאמר לגנאי קנאה האיכות  יד)"רּוח  ה, "(במדבר רּוח, ח)"גבה ז, "(קהלת רעה , ט,"רּוח (שופטים ְְִַַַַָָָ

"כג) רמיה , ב)"רּוח לב, "(תהלים זנּונים, יב)"רּוח  ד, ו (הושע הטּומאה ", ב)"רּוח יג, ובבחינת(זכריה . ְְְִִַַַַָָ

" טוב, לא אשר נׁשּברה האיכות יט)"רּוח נא, ו (תהלים נכאה ", יג)"רּוח  טו, .(משלי ְֱִֵַַָָָ

" גזרת הר ּוח "רחםמין ענין ואין  רחמנות. לשון  התעוררותרחמים" אם כי חמלה, " ַ

ה  זולתו. ענין  על ושקידתו וה חמלה "הרּוח הלב , ממזיגת  נמשכת ממזיגתרחמים"" נמשכים " ַ

נפרד , לא רבים לשון תמיד הוא לפיכך והנדיבות . האהבה החנינה במעמד הנפש ואיכות הרצון

יד)"רחמים" מג, "(בראשית ,ו)"רחמי כה, ט)"רחמיו "(תהלים קמה, מורכבת(שם שהרחמנות  לפי  . ֲֲֲִֶַַַָ

מ רּוח, של מרובות חן"מאיכיות  י)"ר ּוח יב, "(זכריה נדיבה , יד)"רּוח נא, "(תהלים טֹובה , "ר ּוח ְִֵַַַַָָ

י) קמג, נכֹון"ו (תהלים יב)"ר ּוח נא, אמר(תהלים .    (ל מג, (בראשית ַָ

" ואומר וחן. אהבה בנדיבה, רוחו מדות  ונתחממו שנתעוררו  (ב יח, ,(תהלים 

בלשון לפעמים ובא אליך . מכוונים הם לשבח שברוחי  ושינוים המזיגות כל לומר רצה

"(אקוזאטיף) ,והר ּב  יח)"ורחמ יג, "(דברים ארחמנ ּו, יט)"רחם לא, ב(ירמיה ולפעמים  (דאטיף), ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַ

ּבנים" על אב  יג)"ּכרחם קג, "(תהלים מע ׂשיו , ּכל על  ט)"ורחמיו קמה, הדבר(תהלים את  להוציא . ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

נשמה.877. כלומר:

נטיה.878. כונה, אופי, רצון, רגש, כגון שונות , נפשיות ולחויות לתכונות כולל שם
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ב בא רחמנות צד על צרה "(אקוזאטיף)מתוך ורחמכמו  ׁשבּות את   אלהי יהוה ל,"וׁשב (דברים ְְְְֱֲִֶֶֶָֹ

בג) בא רע  ישיגנו שלא רחמנות  מצד  הדבר  על ולהגין כמו(דאטיף),     

כו) ג, "(מל״א ואומר  לרעותה. אותה ליתן אמרה לבנה נזק יגיע  שלא רחמנות  שמצד  רּבים. ִִַּכי

יג)"רחמיו  כא, אלי"(דהי״א ּפנה  רחמי יז)"ּכרֹוב  סט, של(תהלים המדות  רבוי  מלבד כלומר . ְְֲֲֵֵֶַַַָ

ג מרובה ית ' שבו והחנינה שהנדיבות  בכמות, שוב  מרובה ומדה מדה כל בכמות"רחמים, כ

שהקב ומה וחנינה. נדיבות משאר ""ושיעור בתאר מתואר בלבד "רחוםה כמו וחנּון" רחּום  "אל ְֵַַ

ו) לד, "(שמות נקרא ודם בשר  "רחוםואין  אם כי ""רחמן" שרש עיין  הטעם  ."חן,

"רוח" שם ""ריח" ּבגדיו . ריח את כז)"וירח  כז, "(בראשית ׂשדה , שם)"ּכריח "(שם, ריח, ְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

יג)"ניחֹוח א, נראה.(ויקרא ואינו המתנועע  דק רּוח  כעין הוא  המורח  הגשם  מן העולה שהקיטור , ִַַ

שיש  היכר כאן  ואין  הפועל מן  הדבר כשיתפעל הדקות הרגשות  שאר לכל ריח  מענין והושאל

" כמו הרחה, בלשון  יבוא התקשרות , איזה ביניהם   (ט טז, ,(שופטים 

"  (ט יד, "(איוב ,  "(כה לט, "(איוב .  "ישעיה) 

ג) "יא, מגזרת וכן  רוחניית. דקה הרגשה "רוחכלומר שם ""ירח" והירח, ט)"הׁשמׁש לז, ,(בראשית ְֵֵֶֶַַַַָָ

ירחים" גרׁש יד)"ּוממגד לג, האויר(דברים בשינויי עצום  מבוא לו שיש הלבנה כוכב  והוא , ְִִֶֶֶֶָ

נקרא לפיכך לטבעיים, כידוע הלבנה תנועת כפי  מתהוות  האויר  ושינויי  הרוחות  שכל והרוחות .

ו ירח" הרּוח. שנוי  שמגביל  שם  על "" החודש ימי סך  לקרוא ממנו ""ירחהושאל ׁשל ׁשה , וּתצּפנהּו ְְְִֵֶַַַָֹ

ב)"ירחים ב, "(שמות ימים, יג)"ירח כא, מנקודה (דברים הלבנה, תקופת של ימים סך דהיינו ְִִֶַָָ

בכ י"לנקודה תשצ"ט 879ג ."ב

" שם הרּוח ,"רחתמן    (כד ל, שזורק (ישעיה כלי מין  והוא  , ַ

חז  ובלשון  המוץ. שיפול כדי הרּוח  נגד  התבואה את  מ"בו ה[אות ] הוסיפו רחת"ל בשם ם  ַ

" הגזברהפעלים , שימרח ""עד בכרי, שנתמרח  הרחת"עד  מעשה בו שנעשה דהיינו ,

מ880.(ווינד-שויפלט) ה[אות ] נתוספה הכתוב בלשון  כמו "גם  מעיכה דהיינו מרּוח  ללשון מרח ַם 

 (כ כא, "(ויקרא , (כא לח, על(ישעיה הדבלה את  שמיעכו דהיינו 

שע ורוחה. ר ּוח מלשון  והוא סבת"השחין  גם  ויתרווח. הדבר יתבקע  וכתישה מיעוך י ַָ

וע מלצאת, וּכבּוׁש גשם  בכל הסגור  הרּוח הוא הרּוח"ההתבקעות גם נדחק וכתישה מעיכה י  ַַָ

וע לצאת בחוזק ודוחק ""הסגור נקרא  לפיכך הדבר. יתבקע  כן  מחכמי"מרוחי אחד דעת  ולפי  .

ב)תלמוד מד, "(בכורות אׁשנקרא באשכיו.מרֹוח  שר ּוח מי " ְֶַַָ

"מרוח" שם ""רחים" הרחים, אחר ה)"א ׁשר יא, "(שמות ורכב, ו)"רחים כד, ,(דברים ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

" מן וכן וכותשה. התבואה ממרח  שהוא וכתישה מרוח "רוחמלשון  שם כלירחם" להוראת " ֶֶ

סביב879. סיבוב  הירח משלים בכך השעה. חלקי  ושמונים  אלף  מתוך חלקים ותשצ"ג שעות , י"ב  ימים, כ "ט 
הבא . חודש ראש עד  הארץ  לכדור

רש"י 880. א )אמנם  צד, קמא גרשום .(בבא  רבנו דעת וכן בכלי. השימוש ע"י  הכרי, פני  שמשוה "מירוח" פירש
"מרח" ערך  השלם, בערוך רמח)אבל  בלעז (עמ' דיעה והביא  הקש" מן התבואה "מטהר ערבית, מלשון כתב :

כאן . רבנו העתיק  ומשם "ווינטשובלין ",
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" כמו נקבה של רחםההריון יב)"ּפטר  יג, "(שמות ורחם, ׁשדים  כה)"ּברכֹות מט, כן(בראשית נקרא . ְְִִֶֶֶֶַַָָ

לקבל אם כי  אברים , כשאר שבגוף תועליות לשאר כלום משמש ואינו רּוח רק בו שאין שם  ַעל 

ג ונקרא  בלבד. כאגוז,"הע ּוּבר קטן הוא שבעצמו יתירה. התפשטות בו שיש הרוחה שם  על  כך כ ָָָ

ויותר ."ואעפ ולד ֹות וד' ג' לקבל רוחה בו יש ְָָכ

" שם ורוחה אויר  עליו "ארחמענין  שעוברין המגולה דרך על הראשונה שהנחתי  , ָ

" כמו ראשונה בהנחה הנקרא זהו הע ֹוברים . את  המעכב  וחציצה מכשול בו שאין ׁשפיפֹוןברוחה ְְִִָ

ארח יז)"עלי  מט, "(בראשית עקלקּלֹות, ו)"ארחֹות  ה, "(שופטים יּמים, ארחֹות  ט)"ע ֹובר  ח, ,(תהלים ְְֲֲֳִֵֵַַַַָָֹ

ארח" לר ּוץ ּכגי ּבֹור  ו)"י ׂשיׂש יט, ג(תהלים יקרא  ובהשאלה ."" שבכלארחכ  הפשוט טבעי  דרך  כל " ְִִַָָֹ

כמו דבר (יא יח, "(בראשית הטבעי. המהלך סדר דהיינו חיים, יא)"ארח  טז, ,(תהלים ִַַֹ

ואמת" חסד  י)"ארחֹות  כה, "(תהלים מׁשּפט, ח)"ארחֹות  ב, "(משלי ׁשקר, קד)"ארח קיט, ,(תהלים ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

רׁשעים" יד)"ּבארח ד, ובפעלים(משלי החפץ . מחוז אל המביא פשוט דרך  לשון הכל . ְְִֵֶַָֹ

   (ח לד, על(איוב תמיד והמצוי  און. לפועלי התחברות  דרך  שתפס כלומר 

" השם  בשתוף יקרא בנסיעה תמיד שעוסק ""ארחהדרך  כמו .  בראשית) 

כה) "לז, הדרך . על תמיד המצויים אנשים קבוץ דהיינו  "(א ט, וכן(ירמיה . 

" הקבועה דירתו שם  שאין למקום  הבא הנכרי  האיש עאורחיקרא כמוי "" הדרך  מן שבא 

    (יז יט, ,(שופטים   (ד יב, "(שמו״ב ,  

(לב לא, "(איוב ,  (ח יד, תקרא(ירמיה הבא  לאורח שנותנים והסעודה . 

החשובה "ארּוחה " הסעודה תקרא ומעלתו. האורח חשיבות לפי שהכל ולגנאי, לשבח  ונאמרה , ֲָ

" חשוב לאורח כמוארוחה שנותנין "     (ה מ, "(ירמיה , 

 (לד נב, תמיד(ירמיה יקרא שלו שאינו במקום  נכרי איש של עיכובו זמן  שכל 

ג"אורח" למקום  ממקום  העובר לעני שנותנין הסעודה ותקרא ,"" ""ארוחה כ כמו , 

      (יז טו, לעני(משלי נותן בית שהבעל ארוחה דהיינו 

יפה  בעין  לו שנותנין  ירק בארוחת  יותר נהנה שהעני  ואומר  החכם ומכריז אליו. הבא האורח

" כי עין . וצרות בשנאה אבוס, שור לו שנותנין  שנהנה ממה בנפ ׁשֹוואהבה, ׂשער (משלי"ּכמֹו ְְְַַַ

ז) גכג, והוא  טובה. בעין לו נתונה שאינה כשיודע  סעודתו, המכניס"תהיה לבעל-הבית אזהרה כ

והמשטמה  השנאה לעצמו יגרום  שזה יכלתו, מכדי יותר לכבדו כחו את  יאמץ  שלא אורח

כפי יכבדנו אך  כולם. של הנאה לאורח ולא לו לא  יהיה ולא מרובה, להוצאה שבא ֶבשביל

יחד . נהנים האורח גם הוא גם  יהיה ואז ידו, תשיג אשר 

 שאוחז אם  רצופים, זה אחר בזה רבות פעמים  שנעשה אחיזה מין  על מורה פעל.

וחוזר אחר במקום  ופעם זה במקום פעם שאוחז או פעמים , הרבה ושונה וחוזר אחד במקום 

כמו פעמים. הרבה ושונה (כד מט, הגוף ,(ירמיה ומיתרי  בורידים חולי מין  והוא ְִִ

ר הנכפה בבעלי  שמצוי כמו זה, אחר בזה פעמים הרבה במהירות  שהוא881ל ,"שיתאחזו או

ליצלן .881. רחמנא ר "ת 
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לידתן . בשעת  ביולדות  המצוי וכה, כה זה אחר  בזה במהירות שנאחזים  מעים בבני  חולי מין 

" ובפעלים   (לב כב, "(במדבר משקל על עבר הדרך"ירדפעל לומר  ורצה . 

וכן  רצוני. נגד בשהוא  רטט בי  גורם הולך  שאתה  (יא טז, פעל(איוב 

מהכבד . "882בינוני  שמלת  או לרשעים . אותי שמסר ידי  על רטט  לי  שגורם  "ירטניופירושו

חז  שבלשון רטיה בש "מלשון  עירובין "ל ב)ס במקדש "(קב, רטיה שלמחזירין  חבילה והוא "

שבה, והלחלוחית הארס לשאוב כדי  המכה, על להניח פשתן מבגד  ותולשין שמורטין  חוטין

" שנקרא  ""רטיה זהו מלשון  עברי לשון  והוא ותלישה . אעמריטה """ שם  נמצא  שלא  "רטיה פ

הש  בדברי  מלות הרבה כמוהו כי ואעפ"במקרא. במקרא נמצאו שלא כמו "ס עברי לשון  הם כ

שה  איוב  ואמר פעמים . הרבה שדיבק "שזכרנו הרשעים הם  הם מכתי , על מניח  שהוא רטיה

בי מ"אותם  ה[אות] ובתוספת  ."" פעל  מןמרטם המתכות לטישת  על  ראשונה בהנחה המורה "

כמו שעליו והחלודה הכתמים  "(מה ז, "(מל״א .  ",כא (יחזקאל 

,יד)    (טו כא, "(יחזקאל מלשון כירטט, בדבר . הרבה פעמים  ואחיזה " 

כי רצוף בדבקות  עליו אינו שבו והעוקצין  הכתמים המתכות  מן  לסלק המתוקן  ההוא הכלי 

ומניח , אוחז ומניח, אוחז הנה אם  אחת  מפוזרים  והעוקצים שהכתמים מה כפי  פעמים הרבה

" וכענין הנה. שנונה ואחת  חרב  ""שינון  שרש כמבואר ושונה חוזר מלשון ."שן,

" ׂשער מקום של הקרחת לקרוא הענין "מרטמזה כמו "   " ֵָ

מ) יג, ג(ויקרא ויאמר הממורט. המתכות  כמו השער מן  קרחה ראשו שנעשה תלישת"דהיינו על כ

כמו השער  (ג ט, "(עזרא , (ו נ, שע(ישעיה לפי  תלישת". י  

" וכטעם וקרח . ממורט מקומו נעשה חר ּביהשער ט)"אריק טו, נעשה "שע(שמות החרב  שליפת  י ְִִַָ

ה  ה[אות] ובתוספת  ריקן . ""הנדן שם כמו"רהטא , (יז א, והם(שה״ש נסרים883. 

" מלשון ארעי, הבנין כל  ולשאר ולתקרה הגג לבנין  שלוקחין  רחבים  הבלתי  "רטארוכים

חלקים שיהיו כדי  וכאן , כאן  החצונה, והקליפה העוקצין מהן  ומגלחין  אותם  שמשפאין ומריטה

ג מהן  ועושין לבנין . הצאן ."ונוחים להשקות הבאר מן ששואבין  מים  בו ששופכין  מקוה בנין כ

סביב האלה הנסרים הבור כותלי על ומדבקין  עמוק, לא בור כעין  בקרקע חפירה שחופרין 

ורהיטים הנסרים אותן  שם ועל המים . לתוך קרקע  יפול ושלא הבור יתקלקל  שלא כדי סביב

" המים שקתות  כמו רהטיםנקרא "  (מא ל, "(בראשית ,  

(טז ב, חז (שמות בלשון נקרא בו אותם שמשפאין הרהיטים את  בו שמתקנים  והכלי  ל". 

""רהיטני" וברהיטני. במלקט  ב)"לקטו מ, נזיר א; צז, "(שבת הראש רצועות מין ונקראו ,"רהטים.

  (ו ז, או (שה״ש רהיטים, כצורת וארוכות דקות רצועות מיני והיינו 

הגג . על הסדורים  כרהיטים הראש על שסדורים

" כמו הקישוי  היפך  רכוך על מורה שם .  (ז יח, ,(בראשית 

(יג לג, "(בראשית , (כב יז, רכים(יחזקאל גשמים שאר וכל חיים ובעלי שהצמחים  . 

הפעיל .882.

רהיטים .883.
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ובכפל להתקשות. וסופן  884בילדותן   (ו א, יאמר(ישעיה המדותית ובבחינה . 

לב" מר"" כמו אימה מצד  אם  נמשך  '  "(לו כו, "(ויקרא ,  ֵֶָֹ

ג) כ, כמו(דברים כניעה מענין  או ,  (יט כב, ,(מל״ב  (טז כג, היפך(איוב 

" כמו קשה דבר סבלנות  והעדר הדעת  חולשת מענין  או הלב. מאדקושי והענֹוג ּב הר "האי ׁש ְְְְִֵֶֶַָָָֹ

נד) כח, ,(דברים  (נו כח, "(דברים ,   (ה כב, מענין(דהי״א או . 

כמו ואומץ  עזות היפך  התר ּפּות ,   (א טו, "(משלי ,    ְִַ

כז) מ, "(איוב הענין  מזה .  "(יז כט, בלתי(בראשית ומזג, בהרכבה רפויות כלומר  

בשהיו  הראיה, אל עיניה לאמץ צריכה היתה דבר לראות רוצה שהיתה שעה שכל מאומצות .

ורפויות . רכות 

"רך" שם  "ירך" כמו הבעל -חי  ירך  על הראשונה שהנחתו ירכי" ּתחת  יד נא "ׂשים ְְִִֵֵַַָָָ

ב) כד, "(בראשית יעקב, יר כו)"ּכף לב, "(שם ירכ ֹו, כו)"י ֹוצאי מו, הבשריי ,(שם התחתון  השטח והוא , ְְֲֵֵֶֶַַֹ

" נקרא  והשוקים. המתנים  בין שהואירךהממצע  ולפי  בבשר. שמרובה לפי רך  שהוא שם על "

ג נקרא חי  בבעל העיקר  שהיא העליונה הגויה ""תחתית  דבר של  ותכליתו תחתון  צד כל  ,"ירךכ

" המזּבחכמו יר יא)"על א, "(ויקרא המזבח. תחתית דהיינו המׁשּכן, כב)"ּולירּכתי כו, דהיינו (שמות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

אחוריו. צד   (ד ח, "(במדבר וכן מנורה. של התחתון  החלק מירּכתידהיינו ְְִֵַ

כב)"ארץ ו, "(ירמיה צפֹון, ו)"ירּכתי לח, "(יחזקאל ּבֹור, טו)"ירּכתי יד, "(ישעיה הספינה , (יונה"ירכתי ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה) .א,

אל ה[אות] בתוספת ""ר ּכּות שם  מכה.ארוכה ף של רפואה לשון  "  ַ

(ח נח, "(ישעיה   (כב ח, ,(ירמיה  (יז ל, מלשון(ירמיה 

" וכענין המכה, ועזות  קושי והתרּפּות  רכוך  (ו א, ללשון(ישעיה מזה והושאל . ְְִַ

" כמו המקולקל דבר שאר של ותקון  רפואה    (א ד, "(נחמיה 

  יג).(דהי״ב כד, 

"ירך" שם  ""אורך" כמו דבר של אורכו להוראת  הּתבה , טו)"אֹור ו, ,(בראשית ֵֶַָ

ּולרחב ּה" יז)"לארּכּה יג, "(שם אֹורּכֹו, טז)"זרת  ח, כ "(שמות הקר ׁש, טז)"א ֹור כו, שם(שם כענין , ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָ

"אושר" שם כך  ישר, מן ו אורך" ירך . מן "אורך"" מן המופשט  שם-התאר  יריכתירך" בו והנרצה "

הגשם שיתפשט  מה וכל  הגשם. לב והוא  עגולה ונקודה כמרכז משוער הדבר ועצם שגוף הדבר ,

" הצד למן  הגשם  התפשטות תקרא בו. וטפל  מקרה הוא  והלאה ההיא מורכברוחבמנקודה "

" מעלה לצד הגשם התפשטות  ותקרא  ברווחה. ביאה לשון  רח-בא , שהוא"גובה מן גב  מלשון ,

" והלאה ממנו ישר קו על הגשם התפשטות  ותקרא הגשם . לפיאורךגב ירך . מלשון  "

נקרא לפיכך שבגוף  התפשטיות  שבשאר גדול היותר הוא הירך לצד הגוף  שהתפשטות

" כגון  שבדבר הגדול התפשטות לשאר הושאל  וממנו אורך. ההוא הגדול ֶאֹורההתפשטות 

כ'.884. אות כפל
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טו)"הּתבה  ו, "(בראשית היריעה , ב)"א ֹור כו, "(שמות לשון הזמניי להתפשטות הושאל וכן  ,"אורך. ְִֵֶַַָָ

" כמו וגובה. רוחב לשון הימיםלא ׁשם  לֹו ארכּו ח)"ּכי כו, "(בראשית ,ימי יאריכּון  (שמות"למען  ְְֲִִִֶַַַַָָָָ

יב) צדכ, על לא זה, אחר בזה הרגעים  התפשטות דהיינו האורך , צד  על הזמן התפשטות כי .

זה. גבי על זה או זה אצל  בזה דהיינו והגובה הרוחב

" אפו, בחרון  מלשמש הזמן  ומאריך  המתמהמה אפיםעל כענין"ארך ענינו שאין  .

 (ג יז, "(יחזקאל אבל ארוך . עצמו האבר הוא האבר אפיםשארך האורךארך  הוא  " 

ביותר , ומתפשטים  ארוכים בעצמם שהאפים  לא להשתמשותו. החרון  התהוות  שבין  הזמניי

שבח . ולא  גנות היה שזה

 ש אלא וגבוה. לּנּׂשא  נרדף  שם והוא הרוממות על מורה מןנּׂשא"שם -התאר. נגזר  " ִָָ

סּבלּות  לשון "885(טראגן)נשא ׂשאתכמו י ּוכלּון  א)"ּכאׁשר  מד, נשוא(בראשית שהדבר בו וירצה . ְְֲֵֶַַָ

שע דבר שאר ""על וכענין  גבוה. בהכרח הוא כן  ""נעלה י נעלה , י)"מאד מז, מלשון(תהלים ְֲַָֹ

" בשרש ומבואר ועליון . ו "שאהעלאה כגבגבוה ". יותר שבולט גבנונית , לשון  גב , מן  נגזר "

" בשרש ומבואר  הגוף  מן ""גבהבולט  יאמר שלא והמצטרף. שמות-הערך ושניהם  וגבוה . "נשא

" שם אבל לפנינו. עמו המצוי  ממנו, השפל אל בערך  אם  העצמיירםכי הרוממות  על נאמר "

נמצאו  ושלשתן שעמו. השפל אל ההבטה בזולת  אף רם  שהוא  וניכר ברוממות, שמתגלה

אחד , בפסוק      "(יג נב, "(ישעיה רוממותו "ירום. היינו , 

" המדותיית . במעלות  ו ונּׂשאהעצמיות ׁשעמֹו. בעלי -מעלה שאר  על  נשוא שיהיה "גב ּה"" ְִִֶַָָ

שיהיה  אמר  לזה ניכרת . גדולתו ואין  מחבירו גדול דבר שיהיה שאפשר יתירה, בבליטה שיתגלה

בגדולתו. וניכר  גבוה

" ""רםלזכר ורם, גד ֹול כח)"עם א, "(דברים ולנקבה ""רמה , רמה , (שמות"ּביד ְְַָָָָָָָ

ח) "יד, ולרבים  והנּׂשאים. יג)"הרמים ב, מ(ישעיה וב[אות] ."" התאר  "מרֹוםם  משקל  על ,"מקום" ְִִִַָָָָ

ּבמרֹום" ד)"אדיר  צג, "(תהלים ׂשדה , מרֹומי  יח)"על ה, "(שופטים השם  ותאר ,"רום.  ְִֵֶַַַָָ

(י ג, ,(חבקוק (יז ב, "(ישעיה לרּום, ג)"ׁשמים  כה, "(משלי ,,כא (משלי ִַָָ

ויד) [אות] ובלי ו".  (כט מח, "(ירמיה דהיינו לבו , ב[ניקוד]"רֹום שרום אלא , 

ו  הפועל, שם  ובכפלרּום"חולם  המקרה. שם  מלאפום  ב [ניקוד] "  תהלים) 

יז) "סו, כענין אלהים , רוממות ּבגרֹונםדהיינו אל  ו)"רֹוממ ֹות קמט, ובפעלים(תהלים . ְְִֵָ

   (יז ז, וע(בראשית המים שנשאוה וגבוה, רמה נעשית כן"דהיינו י 

" פעל ואין  רמה. ההרמה.רםנעשית מן  היוצאת התולדה על  אם כי  בעצמה ההרמה על מורה "

" יקרא  למעלה הדבר הגבהת שהוא  ההרמה ""תנופה שפעל  [ב]שרש ומבואר והתולדה "נף, .

שע מזה ""היוצאת  הדבר נעשה ההגבהה ""רםי  לשון שמוש הוא  בקל ,"רם, לפעמים  והוא .

ורֹוממ ּתי" ּגּדלּתי ב)"ּבנים  א, "(ישעיה הׁשמים, על  ו)"ר ּומה נז, כבד(תהלים בלשון  ולפעמים  , ְְְִִִִַַַַַָָָ

משא .885. לשאת 
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מעם" ּבח ּור כ)"הרימ ֹותי  פט, "(תהלים יד ֹו, את  אי ׁש ירים  מד)"לא מא, ולפעמים(בראשית . ֲִִִִֵֶָָָָֹ

ג[=פעלי והמקור עומדים. [=פעלים ] ולפעמים יוצאים ""ם] ""רוםכ ,    

כ) יז, "(דברים , (ט יב, "(תהלים המופשט המקרה ושם  שהאדם"תרומה . מה שהוא  , 

" וכענין  וחפציו מקניניו "משאתמרים מׂשאת" לד)"וי ׂשא מג, "(בראשית וכענין  ""תנופה , ּתנ ּופת, ְְִֵַַַָ

כב)"זהב לה, "(שמות כמו ּתרּומה , לי ב)"ויקחּו כה, "(שם גרן, כ)"ּכּתרּומת טו, ,(במדבר ְְְְִִִֶַָָָֹ

 (ד כט, להרים(משלי תמיד עמֹו על שמטיל תרומות , האוהב  מושל-ארץ  כלומר ַ

הסוחרים ואין שיעור לו שאין  דבר שהוא המדינה הרוס זהו כך , ופעם  כך  פעם  ומסים , תרומות

כמה  יודעין  בשאינן ימוט, שלא קבוע רגל על לעולם  מלאכתם לכוון  יכולים  ומתן  המשא ובעלי 

והארנונות . המסים  עול תכבד

"גרם לפעמים בא  אל"" ה[אות ] בהמשך  כמו"כ  ף  ,יד (זכריה 

,י)  (ז כד, "(משלי כענין  (מג ד, "(דברים בעצמו שהוא 

"(ג כב, "(מל״א שם הענין מזה ,"ראם.  (כב כג, שהחּיה (במדבר שם  על  ַָ

" לפעמים  נקרא  בעצמו והראם  ביותר. ורם  גדול  אלראםההיא ב[אות] """ ראםף "ּכתֹועפת ְְֲֵֹ

כב) כג, "(במדבר לפעמים יו רים, ב [אות ] """ ד  "(ט לט, באל(איוב לפעמים ף". 

ד"ויו   (יא צב, שניהם (תהלים בחסרון ולפעמים  .   

כב) כב, .(תהלים

" הגדול  הבנין נקרא רוממות  "ארמוןמלשון  רומו, שם  על " ,מח (תהלים 

"יד) , (יט יח, "(משלי משקל על  "אלמוןשם -התאר ""אגמון" מגדל וכטעם ּכמגּדל. ְְִַ

ד)"דויד ד, ורוממות .(שה״ש גודל מלשון ִָ

" נקרא זריקה של ,"רמה האופן  (טו,א "(שמות , תהלים) 

עעח,ט) הנעשה זריקה מין קו "והוא על אם  כי  שוכב  קו על זורק שאינו והנפה. הרמה י

למטה. שוב  כשיפול נפילתו משא שיתרבה כדי  מעלה, לצד רמה886קשתותיי ענין (באגןזהו

רמה.שוס) תולעת  מין נקרא כך  .שמשום  (כד טז, "(שמות ,   

ו) כה, "(איוב ונקרא המעופשים . ובדברים  באוכלין  המתהוה תולע  מין אופןרּמה והוא  שם  על " ִָ

קו  על  רום  למעלה ומזדקר קופץ אך  עפר זוחלי  כשאר זוחל שאינו למקום, ממקום תנועתו

ל יכול אינו הסמוכה לגבינה מגבינה שאפילו אחר. מקום על לנוח כדי עקשתותיי אם  כי  י"ילך 

" פרי מין  נקרא רימה של תולע  שלׁשם  ואפשר עקום . בדרך למעלה ו "רמוןשיזדקר רמון", "עץ ֵ

" של הלשון מזה להתליע . ביותר שעלול שם  שםרמה על  נגזר ישר, בדרך  שלא זריקה על "

ו מרמה " מכווניםרמיה "" ודבורו מעשהו שיהיה ובמישור באמת נוהג אינו שהוא רמאות, לשון  "

חבירו  את  להטעות כדי קשת  כרומה סבוביות  והקפות בעקיפין  בא יהיה אבל שבלבו. מה אל

" ענין זהו להזהר. ידע ישר .רמיה ולא דרך  על  שלא  זריקה מלשון "

"השליך"886. בים ": "רמה רש "י מדברי לכך סיוע א )אולי טו, היימן)(שמות  משה ר ' .(הערת 
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" לרמיה בין "תרמית"" בין כהפרש לבניה " "תבנית"" שרש עיין  שלא"בן" ומה .

מגונה  ענין  המרמה שאין הטעם  והאונאה, השקר  על שהזהירה כמו הרמיה על תורה הזהירה

כשיגיע אם כי  גנות  בו אין הרמיה אבל בעצמותם. מגונים  שהם והאונאה השקר כמו בעצם

עד וכמשפט. כדין  הוא  ממנה הבא כשהנזק מגונה ואינו כדין; שלא לחבירו היזק ממנה

" הרמיה, צד על אם כי הראוי  המבוקש להשיג אפשר  כשאי משובחת המרמה שלפעמים 

   (לח כז, ג(בראשית להתברך חפץ יעקב שהיה כדין"שזה היה מאביו כ ֵָ

כלום . הוא יטול ולא  הברכה עשו שיטול  ראוי שאין  זה 887וכמשפט. לו אפשר היה לא  אבל

גנות . בה שאין מרמה היתה והיא שעשה, ההיא תחבולה זולת     

   (יג לד, אלא(בראשית הדין, מצד  לנקמה ראוים  שכם  בעלי היו שכבר 

המרמה. מעשה בזולת  יעקב לבני  אפשר זה היה שלא

אמר מליצה  (נז עח, אופן(תהלים על הנעשה קשת מין  והוא 

ואחר אחר. למקום נופל והוא כאן, יפול מורה שהוא  שהחץ שנראה מחציו, להזהר יכולין  ִֵָשאין 

ג במרמה באופן"שיש אם  כי  בסתם , עליו התורה הזהירה לא לפיכך בלתי -מגונים  דרכים  כ 

מעשה  שסתם שלפי אלא ואונאה. שקר בכלל כבר  שהוא  כדין שלא  לחבירו היזק ממנה שימשך 

כמו  לגנאי, מרמה שמושי  רוב באו לפיכך  שקרנות , פנים כל על  בו שיש מצד  המגונה המרמה

" ""רמיה לשון  רמיה , ּברּוחֹו ב)"ואין  לב, "(תהלים ב ּתרמית, ה)"החזיקּו ח, "(ירמיה למאהבי, קראתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

רמּוני יט)"המה א, וכדומיהן .(איכה ִִֵָ

. רם בקול לשורר ואפשר  נמוך  בקול לשורר שאפשר שיר, קול הרמת על הונח  פעל.

" פעל סתםרןומורה כי  שמחה, של  שיר קול  להרמת  שימושיו ורב רם. בקול השיר  על "

כמו שמחה מחמת  הוא  רם  בקול המשורר   (כד ט, שיר(ויקרא קול שהרימו , 

" שמחה. מרוב  (מג לב, "(דברים שאר כל ו רנןוכן  המעוטרנה "" ועל שבמקרא. " 

ג כמו "ישמש הספד של  שיר קול להרמת  כ  (יט ב, קול(איכה הרמת דהיינו 

" ענין  הוא והספד. בבכי  רּנתישיר א)"הקׁשיבה יז, "(תהלים ,  (קסט קיט, ,(תהלים ְִִִַָָ

"  (טז ז, "(ירמיה דהיינו תמרורים, בכי  לא888."נהי  מורה אינו ולפעמים  

דברים קול לפעמים  שיזדמן  כעין גרידא הקול לפרסום  רק לשיר, לא גם להספד , ולא לשמחה

כמו המוציאו. היה מי ידוע  ואין  ההמון בין מתפרסם  (לו כב, שהיה (מל״א 

" כענין המצוה. מי  נודע  ולא  משם, שיעלו החיל אנשי  בין  מתפרסם נ ׁשמעקול-הצווי  והקֹול ְְְִֶַַַַ

יֹוסף אחי ּבאּו ּפרעה, טז)"ּבית מה, השמועה.(בראשית ופרסום רנון  דהיינו , ְֲֵֵֵַָֹ

" ארגז ""ארוןשנקרא אילן  ושם  ""אורן, שרש עיין  ""אר, הספינה עץ  ושם  עייןתורן, "

" ."תרשרש

שרבקה 887. מפני  הוא ליצחק זאת נודע  שלא מה עשו. מן הבכורה את  קנה כבר שיעקב שכן כל העורך: הערת
אותו לצער לא  כדי לו להודיע לא  עליו והקבלה")שמרה "הכתב .(כדברי

יד .888. לא , ירמיה ע"פ מליצה
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" כמו מתבקע  מדבר הבא הקטן החלק על מורה שם .  ",ו (עמוס 

"יא) וקלושים. דקים  לחלקים הבית את  שיבקע   (ב ה, חלקי(שה״ש שהם 

אח עד יורגשו שלא עד  כך  כל הקלושים בלילה, למטה הנופלים שבאויר האדים  כ"לחלוחית

" ונקראו הבגדים. הגס .רסיסיםכשמלחלחים הענן  מן המתבקעות  הניצוצות  שהם שם  על "

הענין  מזה     (יד מו, "(יחזקאל אין משיחהלרס. שאין(שמירן)" , ָֹ

הסלת על  לזלף שמן  והיינו זלוף, [=הוא] לרס אבל בסלת. שייך  הזלוף"שע(שפריצן)משיחה י 

ג כך  משום לילה. רסיסי  כענין  רסיסין  נו "נעשין  [אות] בתוספת  נקרא  הסוס"כ מתג התאר  ן 

,"רסן" (ט לב, ,(תהלים  "(יא ל, שהרסן(איוב וזלוף. רסוס מלשון , 

מזדקר שהוא  המים, קצף  כעין לבן רוק הסוס שמזלף במקום  הסוס פה בתוך  המונח ָָהוא

ואמר לרסיסים. ומתחלק   (ה מא, שמזלף(איוב הכפולים  החניכים דהיינו ֲִִַַ

שבלע , המים  אפשר)מהם  ׁשּבים(והוא הגדול התנין שמוציא  הכפול הזלוף שהוא] ֶַָ[ואפשר 

" נקרא  והוא קשתות. ב' ועושה השמים לב  עד כמעט  עולה שהוא רסנו מנחיריו, שםכפל על "

ביניהם . לבוא לבו את שיערב  אדם לשום אפשר  שאי  נחירים  משני שיוצא

"ה רס ה[אות] בו נתוספה בפעלים """ "הרסא, (ז טו, דהיינו (שמות 

" לרסיסים החלוק  (כד כג, "(שמות נקרא לעבור מקום לו לעשות  ""פורץ. ּפֹורץ, ֵ

ח)"גדר י, האי ׁש"(קהלת מג)"ויפרץ  ל, לחלקיו (בראשית קטנים מחלקים  המורכב דבר ּולחלק . ְְִִֵֵַַָָֹ

" נקרא מהם  מורכב  "הורסשהוא   (לא כד, מזה.(משלי זה אבניו שנתפרדו 

   "(כא יט, הקבוץ ,(שמות סך  אחד ,889שיתחלק כאיש עכשיו שהוא 

" וכן לראות. החפצים לחלקים  (ד כט, המדינית(משלי חברה שיתחלק ֲִֵַ

החברה. ותתחלק למדינה חוץ הרבה שיצאו לרסיסים,

אם אחד, ביחוס עמו ונכנס שני  לדבר המזדוג דבר דבר. של  זוגו בן על מורה שם. ֵ

" יקרא  כמוהו, לעשות  או בצרוף דבר  איזה ""רעלהשלים  כמו .? רע ת ּכה יג)"למה ב, ,(שמות ֵֵֶֶַַָָ

" לרע אׁשר יד)"וכל כ, "(שמות רעי, וזה דֹודי  טז)"זה ה, "(שה״ש ּוּבמ ּוכרת  .   ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָ

(ג יג, "(שמו״ב ,  (ה ז, ,(מיכה  (כט ל, ולפעמים(איוב . 

ה  המׁש"ב[אות] א  (ד,ה על(מל״א בא הרבים , או היחיד כנוי  עם  היחיד ובנסתר  . ֶֶַ

ה  ב [אות ] ""הרוב כמו רעהּוא אל ג)"איׁש יא, ,(בראשית   "(ג כח, .(תהלים ִֵֵֶ

ג ה "ונמצא [אות] בלי  א "כ  (לג לו, מ(איוב [אות] ועם מפעל ". ם " 

כו) כו, "(בראשית והחברה. הריעות בפעל  המתעסק דהיינו (יא יד, ,(שופטים 

"   "(כ יד, "(שופטים , (ב טו, "(שופטים והנקבה ""רעה . אח ֹותי, ֲִ

ב)"רעיתי ה, "(שה״ש  (א ד, או (שה״ש היחידה, כינוי עם היחידה ובנסתרת  . ְִַָ

ּפתחּות890הנסתרות תתהפך היחידה, כנוי מלאפום ."הרי891עם  או חולם  גדולה, לתנועה ש ְַ

הקב "ה.889. לפני  עומד  משה כיצד  הנהדר המראה לראות  החפצים סיני, הר  לפני העומדים ישראל בני 

רבות .890.

פתח.891. ניקוד
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העי על  ""והוטלה כמו הגרון  אות  ן   (ב יא, "(שמות ,   

יט) א, "(אסתר ,  (טו מה, "(תהלים ובפעלים: .   שופטים) 

כ) "יד, ,   (ו יט, "(משלי ,  (כד יח, "(משלי , " 

ז) כח, ,(משלי (ג כט, וכן(משלי וזונות . זוללים עם  וריעות  חברה שעושה דהיינו , 

"  (ב יב, המקרה (הושע ושם  ממש. בו שאין דבר  רוח , עם מתחבר  לומר רצה 

רּוח" ּורע ּות יד)"הבל א, "(קהלת רּוח, ּורע ּות ו)"עמל ד, וחברה (קהלת ריעות  עשית לומר רצה ְְֶֶַַָָ

" שרש עיין ממש. בו שאין  דבר  נו "רחעם  וב[אות] התאר ". ן  (יז א, מלשון"ג(קהלת כ  

וחברה. ריעות

" ארמי כמו"רעיוןבלשון מחשביי, הרהור על מורה נפרד העצם  שם  , 

 "(כט ב, "(דניאל בברכת וכן שמע. "קריאת המטה שעל  רעיוני" יבהלוני יהיה "ואל . ִָ

" דבררעיוןׁשם וציור  אחד דבר ציור  לזו, זו הדמיונות  ציורי והתחברות התרועעות מענין  " ֵ

" יקרא אחד ציור להיות  וחברה ריעות  שניהם בין ועשות  הסתכלות"רעיוןשני, על  ויאמר  .

" שהוא עניניו ותהלוכי  העולם רוחבסדר של להגיערעיון  אפשר שאי  לפי ממש, בו ושאין  "

" המקרה ושם  תכונתו. רוחעד  רוח .רעות  של רעיון  עשית  דהיינו "ַ

"והפכו,רע דבר  על  המורות  השמות  מן  "892" ּוקֹוד ׁשכשם ""קד ׁשה "" וּתׁשר ׁש, ְְֵֵֶַַָ

י)"ׁשרׁשיה  פ, "(תהלים המזּבח, את יג)"ודׁשנ ּו ד, "(במדבר שם יורה כך  סלוק רע. על לפעמים  " ְְְְִִֵֶֶַַָָ

כמו והחברה, הריעות   (ט ב, ע(תהלים שביניהם הריעות  לסלק י"דהיינו 

" ברזל . שבט   "(כא כד, ע(איוב לאשתו אדם שבין  הריעות  שהיא"שמפריד י 

" עקרה. (כד לד, "(איוב ,  (יט כד, הריעות(ישעיה שיפסוק , 

" הארץ . שבחלקי (טז ב, "(ירמיה שם  הריעות . קיום  מלשון "מרעה , "   ְִֶ

(ד מז, בפני(בראשית אבוס אחד לכל יש שבבית הבהמות . של ועד ומקום  ריעות מלשון  , ַַ

" וכענין  במרעה. יחד משותפים  וחברים רעים  כמו הם  בשדה אבל  ""אח ּועצמו. וּתרעינה , ְִִֵֶַָָ

ב)"ּבאח ּו מא, "(בראשית בשרש וריעות, אחוה ."אחמלשון  ָָ

" מרעה ,"רעימן   (ג ה, המרעה,(מל״א מן  הלקוח בקר דהיינו 

" הנקרא ברפת  המפוטם  בקר  כשאר  ׁשמן ובלתי פשוט יג)"מריאשהוא ו, המראה (שמו״ב מלשון , ְְִֵַָָָ

" שם ריעות מענין וכן  ""יריעה ּוּפטּום . המׁשּכן, כה)"יריע ֹות ד, "(במדבר ׁשלמה , (שה״ש"ּכיריעֹות  ְְְְְִִִִַָֹֹ

ה) "א, ּכיריעה , ׁשמים ב)"נ ֹוטה קד, נקרא(תהלים רחב  ובלתי  ארוך  שהוא שמלה או בגד  מין  כל . ְִִֶַַָָ

רחב .יריעה " שטח  לעשות כמוהו, ׁשני  עם  להתחבר עתיד אבל כך , להשאר עתיד שאינו לפי  "ִֵ

" מענין  וכן חבירו. עם ולהתחבר להתרועע  שעתיד סופו שם  על כך נקרא שםריעותוהוא "

""רענן" ,   (ב יב, ביותר(דברים אדוקים  הרכבתו שחלקי דבר לכל שם-התאר 

רענן נקרא וחבירים . רעים  כמו והם     (א ד, שלא(דניאל כלומר  ִֵ

רש "י892. ג)עיין כז, .(שמות 
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. וריעות ושקט ׁשלו כולו אך פירוד שם היה  (יא צב, של(תהלים שמן  דהיינו ֵָ

ולנקבה רענן, זית   (טז א, "(שה״ש ,  (לב טו, .(איוב 

" שיש "ריעותמלשון מי שכל דע ! שאומר: מה והוא  וטובה. טוב  היפך ורעה רע  שם ,ְַַָָ

שיחובר צריך ואינו טוב, בעצמו הוא מחשביי, או רוחניי  הן גשמיי , בפועל ומציאות ישות בו

ע טוב  בו שיתוסף  ומה טוב. הוא ומציאותו ישותו כי טוב , שיהיה עד דבר דבר"אל אל  חבורו י

שיהיה  מזה ויתחייב  ומציאותו. בישותו מונח כבר העצמיי  טובו אבל  טובה. תוספת רק יהיה

" שהוא עליו אומרים  שאנו ההוא כי"רעהדבר עיקר , כל ומציאות ישות  לו שאין דבר  שיהיה , ַ

ליחס אולם  בעצמו. טוב  הוא  ישות שכל  מאחר טוב רק רע  אינו כבר ישות קצת בו יש ַאילו

כל מציאות  לו שאין  מי  כי  צודק. שאינו דבר הוא עיקר, כל מציאות לו שאין  לדבר הרע  ַיחוס 

יחוס שיהיה שאפשר  מה אמנם  ותאר. יחוס שום  מקבל ואינו מוחלט ואין אפס הוא ְִַעיקר

דבר כאן  כשיהיה הישות, עם מתחבר מקרה שהוא כשיבחן  בזמן  רק יהיה צודק יחוס  הרע 

ממה  קצת מחוסר  אם כי  הׁשלמּות בתכלית  שלם  ההוא הישות  יהיה לא אבל ישות  בו ְֵשיש

שיהיה ראוי "שהיה שבו הישות חלק יקרא  אז החסרון"טובבו, דהיינו שבו המקריי והחלק ,

" יקרא משלימותו שחסר  אל"רעההוא  ההעדר  שיתחבר והתחברות , ריעות  מלשון והוא . ְֵֶַ

ע אם  כי  בעצם  רע  והחסרון  ההעדר שאין  לפי הׁשלמּות . אל  והחסרון שיתרועע"המציאות , י  ְְֵֵֶ

בתכלית שלם  שיהיה כולם הנבראים בכל אחד גם שאין ולפי והׁשלמּות . הישות  עם  ְֵויתחבר 

חסרון  איזה בו יהיה ושלא מטובהׁשלמּות  מורכבים כולם הנבראים שכל המקובלים שהניחו מה ג״כ (שהוא ְֵ

"893ורע) בשם כלל בדרך חסרון  וכל העדר כל  יקרא ישות ."רעלפיכך  של וחבר ריע  דהיינו  , ְֵֶַ

טוב גשמיי , טוב שנמצא מינים. לג' הרע יתחלק כך מינים  לשלושה הטוב התחלק

שכליי . וטוב והפסד .מוסריי, לתועלת  המתיחס הגופניי  ׁשלמּות  הואהוא ְֵ

ולגנות . לשבח המתיחס הבריות , עם והנהגה המדות הדעתׁשלמּות ׁשלמּות הוא  ְְֵֵ

ושכליי . מוסריי גשמיי, רע . מיני שלשה כנגדן ושקר. לאמת המתיחס שכליים היקשים  ַַועשית

הבריות . עם והנהגה המדות חסרון  הוא המוסריי  החושיי . הגופניי החסרון הוא  הגשמיי

" הגופניי מחסרון השכליי . ההיקש ודרכי  דעה חסרון  ומ ּתיוהשכליי  הרעה ּתדּבקני (בראשית"ּפן ְִִִֶַַָָָָָ

יט) "יט, היֹום. רעים  ּפניכם  ז)"מדּוע  מ, "(בראשית ּבׂשר, ודקֹות  מראה ג)"רעֹות  מא, "(שם מּום, ּכל ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

כא)"רע טו, "(דברים רעה , אם  היא  יט)"הטֹובה יג, "(במדבר המדות  חסרון ומלשון רעת. רּבה ִִַַַַָָָָָ

היֹום ּכל רע  רק ל ּבֹו מחׁשב ֹות יצר  וכל ה)"האדם ו, "(בראשית ,מקר ּב הרע  ו)"ּובערּת יג, .(דברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

" הענין  אכלתהּומזה רעה כ)"חיה לז, "(בראשית וכן  הטבעיות. במדותיה רעה דהיינו רע, ,"עין  ְֲַָָָָָ

האביֹון"  ּבאחי  עינ ט)"ורעה טו, "(דברים עין, רע ו)"לחם כג, ראית(משלי במדת  מקולקל דהיינו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

" שמושי רוב  מוסריי  רע  מענין בזולתו. טובה לראות שמצטער רערעהעין , ומלשון  שבמקרא . "

שכליי ,     (לט א, לשקר ,(דברים אמת בין  להבחין  יודעין שאין דהיינו 

שער 893. ח"ב, חיים", "עץ בספר אריז"ל , הם שהזכיר והמקובלים  בסוגריים . המחבר הרב כתב זה משפט גם
ג פרק  אבי "ע, היכל  שעה)מ "ח, .(עמ '
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" שכלית . הכרה עדיין בהם  ימינֹושאין יד אביו י ׁשית  ּכי     בראשית) ְִִִִַָָ

יז) וכןמח, הצעיר . על הימין להניח לשכל, מתנגד דבר  בעיניו שנראה  ,א (קהלת 

"יג) עליו. מקיף השכל שאין דהיינו   (יז ב, לשכלי .(קהלת מתנגד דבר כלומר 

" "ריעותשם תרועה, שם וחברה ּתרּועה " ה)"ּותקע ּתם  י, מערכת(במדבר שהוא , ְְְֶַָ

וחבירים . ריעים היו כאילו בזו, זו ורצופות משולבות  שוות רבות יבבות בו שיש שיר קול

" כמו בפה, שיעשה ואפשר    (יז לב, "(שמות ,     

(כא ח, "(איוב כמו שיר, בכלי שיעשה ואפשר ּתרּועה . ׁשֹופר  ט)"והעברּת כה, ,(ויקרא ְְְֲַַָָָ

ּתרּועה " ה)"ּותקעּתם י, "(במדבר הּתרּועה , ו)"וחצ ֹוצרֹות לא, הרוב(במדבר על היא  והתרועה . ְְְְְֲֶַַַָָ

" כמו שמחה תרּועה מחמת ו)"זבחי כז, "(תהלים ּבת, נגן  ג)"רּועה היטיב ּו לג, "(תהלים הריע ּו, ְְְִִִִֵֵֵַָָָ

רנה  ּבקֹול ב)"לאלהים  מז, "(תהלים י ׁשיר ּו, אף  יד)"יתרֹועעּו סה, ג(תהלים ויש כמו ". צער מחמת  כ ְְִִִִֵַַָָֹ

"     (ד טו, "(ישעיה ,  (טז כ, "(ירמיה , 

 (ט ד, מ(מיכה ה[אות ] בתוספת  תרועה וכן ."" שם ,"רעםם ,כו (איוב 

"יד) ,  (י לט, "(איוב ,  (כה לט, "(איוב כפשוטו,תרועה . " 

תנועותרעם"ו  מחמת המתהוות  לזו זה דומות  רצופות קולות בו שיש המופלג  רעש קול הוא  "

ע הנעשות  הגפרותיים"שוות החלקים  כשיודלקו העננים  רעם  כגון בטבע שנעשו או אדם, בני י

" כמו רעם קול ומשמיעים שבאויר  (יט עז, "(תהלים בסבוב"בגלגל. היינו , 

" ובפעלים : ובגלגול. "(יד יח, "(תהלים , "(ג כט, "(תהלים ,  

"(יא צו, "(תהלים .   (ו א, הרעם(שמו״א במעמד שתבא דהיינו 

המדה. על שתתרעם 

 וענינו בתקפו נשאר  להיות  הדבר תכונת  ואומץ . חוזק היפך הרפיון, על הנחתו שם .

" ועז יקרא אמיץ  ""חזק, יקרא והאומץ העזוז והסתלק ה "רף, וב[אות] ."" המ ׁש ואין"רפה א . ֶֶַ

שה  חולשה. ענין  יקראחולשה "הרפיון לגמרי  כח בו שאין  במציאות -דבר הכח העדר הוא  "ְֵֶ

ו "חלש " בפעולה.רפיון". הכח העדר הוא לכח894" לו אין אבל במציאות  כוח  בו שיש דבר ְֵֶ

משלחת "895ההוא יקרא ""רפה לפעול, שאמר כענין רכוך , לענין קצת  דומה והוא . 

 (ל יד, להתנקם .(משלי מתאמץ ואינו עלבונו על ומוחל שמתרפה הלב , רכות  דהיינו 

" בׂשריםזהו עצמותחיי רקב  זהו להתנקם קנאה כשלובש אבל בבריאות. תמיד שנשאר "896 ְִֵַָ

וכן  בידו. תעלה לא כי    (ד טו, "(משלי כענין רּכה, (משליּולׁשֹון ְַָ

טו) וכןכה, .   (ד י, היפך(קהלת שהרכות  אלא רכים. דברים כלומר 

" יקרא ביותר  אדוקים הרכבתו שחלקי  דבר האומץ . היפך  ורפיון  אדוקים"קשה הקשוי , ושאינם  .

" יקרא ""רךהיטב  יקרא לכופפו שקשה ביותר ומתוח  המאומץ  ודבר  מאומץ"אמיץ. ושאינו .

יכולת 894. בו .(פוטנציה)יש 

זו895. במלה השתמשו  הביניים יכולת -פעולהבימי .(טיכטיג -קייט )לתאר

ל .896. יד, משלי
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" יקרא לכפוף ונוח  היטב  ""רפה ומתוח שימושי  ורוב פעולתרפה . והתבטל האומץ הסתלק על "

" כמו הנמצא . הכח (כו ד, הממית.(שמות הכח פעולת שנתרפה  "שמות) ִֵַ

ח) מלאכתם .ה, בהשלמת עוד מהתאמץ  ורפוים נעזבים והיינו מנפעל , פעל-עומד   

 (לא ד, תשאר(דברים אבל עסקך , בהשלמת  הרפיון  במעמד  לכנוס יניחך  שלא 

לפעול . וכח באומץ (יד ט, בבקשתך ."[=הקב(דברים תתאמץ  שלא  למשה] אמר  ה 

   (ג ח, "(שופטים .   (ט יט, היום(שופטים שעזב  

" אומץ -זריחתו.   (ג יא, וכן(שמו״א מיד. הדבר לשיעשה רצונך  תאמץ  שלא 

  (כד ה, "(ישעיה ,  (כה א, כולם(יחזקאל ודומיהם , 

האמוץ . אחר המתהוה התרּפּות  ְִַמענין

אע"ג דבר, לפעול מתחלה משלחת  בו כשאין מעיקרו הרפיון  על משופע"כ  שהוא פ

" כמו הרפה בכח . הּוא  יח)"החזק יג, שאע(במדבר אדם בני ממין  הם אם  משופעים"כלומר שהם  פ ֲֶֶָָָ

מלאכה  ביטול הוא הענין וסבת  דבר. לפעול יכולים  שאינם גופם בתכונת  ורפוים רכים  הם  בכח 

שע בעבודה, ועבודה "ועסק במלאכה כשיתמיד ובהיפך  הבשריי . כטבעו ורפוי  רך  הגוף נשאר כן ָי 

מהנסיון . כידוע  ואמיץ קשה הגוף "897יעשה אמר הרפה ובמתכוון  הּוא "החזק אמר ולא הגבור" ְֶֶָָָ

חלש  או טבעי"הוא ענין והוא לעיל שנזכר כמו במציאות הכח  העדר הוא  שהחולשה לפי  .ְֵֶ

חלשים . מגדלת  שתהיה לארץ  משובחת מעלה זה היה ולא האדם . בבחירת תלוי  בלתי הכרחיי

" אמר הרפה לפיכך הּוא  תלויהחזק זה שאין בעבודה, מלהתעסק ורפיון  תענוג בעלי כלומר " ֲֶֶָָָ

רפוי גופם תכונת  לפיכך במלאכה, ונרפים  מעוגנים  שהם יושביה ברצון אם כי הארץ  בטבע 

אומץ . לכם ויהיה במלאכה תתעסקו כי תהיו, כן לא ואתם  ליכבש. נוחים  ויהיו 898ורך ,

הכפל  "(יא כו, היטב .(איוב מתוחים  מהיות  רפוים שיעשו דהיינו , 

" המקרה ","תרופה ושם  (יב מז, כענין(יחזקאל החולי . אומץ להתרופפות  דהיינו 

""ארוכה " ּתצמח, מהרה ח)"ואר ּוכת נח, "(ישעיה בשרש [=עיין ] המכה. קושי  רכוך ."רךמלשון  ְְְֲִֵַָָָ

" "רפאהענין  רפואה. לשון  ירּפא" יט)"ור ּפא כא, "(שמות ונרּפא, ׁשחין  בעֹור ֹו בֹו יהיה "ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

יח) יג, "(ויקרא הנגע, מח)"נרּפא  יד, רפא(שם כי  המתדבק. הרע  הענין אומץ  התרּפּות דהיינו , ְְִִֶַַַָ

בה "באל ורפה ""ף כענין  אחד, ענין  ו קראא ג"קרה "" רפואה לשון ונמצא ה ". ב [אות ] א"כ 

  "(טו ח, "(ירמיה ,   (יא יט, "(ירמיה , ,ס (תהלים 

כמוד) רפואה, לשון המקולקל דבר תקון  שאר לכל הושאל  רפואה ומענין  .  

 "(ל יח, "(מל״א מטה . כי ׁשבריה ד)"רפה ס, ותקונו (תהלים חלי ֹו, הוא הדבר קלקול כי  . ְְְִֶָָָָָָ

רפואתו. הוא

חלשי"897. עבדי לא דאי  דמחוזא , "באכלושי חז"ל: בדברי מבואר א )זה עז, מציעא .(בבא

מיעוט898. בסיבת האדם , על הבאים חלאים  שרוב הטבע, חכמי כל הסכימו "וכן עמדין יעקב ר ' כתב וכך
הם" המלאכה")התעמלות  את "אהוב פ"א אבות על שמים, .(לחם
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" שם רפיון ""רפאיםמענין ,  "יד)(ישע כו, "יה ,  "תהלים) 

יא) "פח, ,  (יח ב, שהוא(משלי או עוד. מלפעול כחם שנתרפה למתים כנוי  

" כענין מלאכה ביטול א ּתםמלשון  יז)"נרּפים ה, כמו (שמות ועסק, ממלאכה בטלים  והיינו ְִִֶַ

חפׁשי" ו)"ּבמתים  פח, "(תהלים ענקים  מין יקראו סגי-נהור ובדרך ""רפאים. רפאים, את וי ּכּו ְְִִִֵֶַַַָָ

קרנים ה)"ּבע ׁשּתרֹות  יד, "(בראשית ,    (יא ב, "(דברים ,  ְְְְִַַַ

(יא ג, "(דברים יקראו חוזקם גודל  שם על שאומרים"רפאים. כעין כח , רפויי כלומר , 

" יפה תינוק "899."מכוערעל קטנותנפיליםוכענין להם מיחס  ביותר, גדולים שהם  שם על "

" בשרש [עיין ] ""פלכנפל . שנקראו או וחוזק,רפאים. אומץ  בו אין  רפוי שגופם האמת  כפי "ָ

בינונים . אדם מבני יותר בשר  רפויי  הם בקומתן  הגדולים אדם  שבני  בנסיון שידוע  כמו

ובלתי-מתוחים ביותר  צפופין הם  בינונים של ומיתריהם אדם900שגידיהם בבני  כמו כך כל 

הם לפיכך  ְִִִמקׁשיים .901הגדולים ,

(רפוי)מענין" שם  ""תרפים[רפיון ] הּתרפים, את  לקחה לד)"ורחל לא, "(בראשית , ְְְִֵֶַָָָָ

 (ה יז, "(שופטים ,   (כד כג, של(מל״ב לצלמים  גנאי שם , 

" היפך כח . רפויי שהם זרה אלהיםעבודה ויכולת .אל, אומץ  מלשון  "

" שם רפיון ""רפותמלשון  ,  (יט יז, קלופים(שמו״ב ׂשעֹורים  והם  , ְִ

ענין והיינו קליפתן . להסיר במכתשת שנכתשו רק לחלקים, ונתחלקו נטחנו שלא שלמים

ג ונקראו הגרעין . עם  הקליפה דבקות  שנתרפה ""התר ּפּות  בתלמוד כך  קדרה כ ומעשה ,"הריפות ְִַ

כרמל" וגרש ""ריפות יקראו ארמי  ובלשון רש״י)"חושלי. שם עיין ע״ב ל קמא "(בבא דאכלו . עיזי

בנהרדעי א)"חושלא קטז, מציעא "(בבא מלשון  ,אחרי הנחׁשלים יח)"ּכל  כה, ג(דברים כ"דהיינו ֲִֶֶֶַַָָ

" ואומר ורפיון . חולשה          

(כב כז, צורך(משלי בו שאין  הׂשע ֹורים קליפת שמסירין כמו אולּתֹו קליפת  להסיר  כלומר , ְְִִַַ

" שם ריפות שמענין  ואפשר  ,"רפתותועלת .  "(יז ג, מיוחד(חבקוק מקום והיינו 

מיוחד מקום להם  ומיחדין  ביותר , לשמנם כדי  קלופין , ּוׂשעורים בריפות בקר שם ְִֹשמפטמין 

" ששם נראה יותר אבל הבהמות . שאר עמם  יאכלו והיינו רפתשלא ונרפים, התרּפּות  מלשון  "ְִַ

שיתפטמו. כדי ממלאכה ובטלים נרפים שם  לבהמות להיות  המיוחד  מקום

ע הדבר צורת התקלקל התרוצצות , על הוראתו יתחלק "פעל. שלא באופן שבירה י 

" נקרא ובקעים  נכאים  כולו נעשה אך [=בלבד ] ""רץלשברים  כמו ,  שופטים) 

נג) "ט, ,   (ד מב, ,(ישעיה (ז כט, "(יחזקאל ,    

      (ו יב, "(קהלת הפעל, ובכפל לויתן. ראׁשי  עד,"רּצצ ּת (תהלים ְְִִֵַָָָָ

הרע ".899. "עין למנוע כדי 

מרוכזים .900. ואינם חלוש כוחם ולכן גדול, שטח על פרו ׂשים הקומה גדולי אצל  השרירים המחבר הרב ִלדעת

בקומה.901. הבינונים של
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הרצ ּוץ"יד) הקנה ו)"מׁשענת לו, "(ישעיה   (י טז, המקולקל(דהי״ב יקרא  וכן . ְִֶֶֶַָָָ

ע במלאכתו ""ומבוטל מתנגדים מקריים ""רצוץי כמו ,   (לג כח, ,(דברים 

"   (ח י, והשלמות .(שופטים התקון אופן  על מלבוא תמיד  שבטלום  ֵ

  (יט כ, "(איוב ,  (ו נח, "(ישעיה , (יא ה, .(הושע 

כיסו  מרצץ שהוא  מרובות, הוצאות  להוציא חבירו את המצריך על התרוצצות לשון יאמר  וכן

כמו כך. ידי על      (ג יב, "(שמו״א ,  ,סח (תהלים 

"לא) כמו ורמיסה, דריכה לשון רפסה מתרפס  ז)"ּברגליה ז, "(דניאל ּתר ּפׂשּון, (יחזקאל"ּברגליכם  ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

יח) שהואלד, הכתוב  שיעור ומתרוצץ). הרבים(מתרפס את שמכריח כסף , ברציצת ומרוצץ ] [מרפס 

" שענין או הרבה. כסף לו כסףלהביא ומפייסברצי  המרצה כסף והיינו ופיוס, רצוי  מלשון "ְֶַ

" וכענין האדון, "מנחה את  ונמצא המקבל. של רוחו הנחת מלשון "רצוץ" אצל תמיד ,"עושק " ַַָ

" ורצ ּוץכמו לג)"עׁשּוק כח, "(דברים רצ ֹותי, ג)"ע ׁשקּתי ... יב, אלא(שמו״א עושק, מין  הוא כי . ְְִִַַָָָ

מגונה. הוא  אך בדין, לתובעו יכול אינו והרצוץ בדין, לתובעו ויכול הרצוץ מן  גרוע  שהעושק

המקרה ושם     (יז כב, .(ירמיה 

ג התרוצצות ע"ענין לבקעים  האויר התבקעות על בו "כ שיתנועע  התנועה מהירות  י

דבר , (ה ב, וכאן .(נחום כאן  האויר  את  מבקע  תנועתו מהירות מחמת  שהברק 

הענין  מזה  (כב כה, מזה (בראשית ונגזר  במהירות. מתנועעים  שהיו , 

" פעל  מרוצהרץהענין לשון  אברהם"(לויפן)" רץ הּבקר ז)"ואל יח, "(בראשית לקראתם, וירץ "וירא ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָ

ב) יח, "(שם הּבֹור, מן יד)"וירצ ּוהּו מא, שע(שם במהירות", הרגלים  שיתנועעו במהירות  ההליכה י ְִִַַ

" שאמר  שוה, וריצה התרוצצות  מן  המקרה ׁשם לפיכך האויר . יתרוצץ    ֵ

יז) כב, ג(ירמיה ואמר התרוצצות . כ"לשון    (כז יח, לשון(שמו״ב 

""ריצה " המפעל שם  וכן  אחד . ענין  וריצה שהתרוצצות ראיה מזה מענין"מרץ. פעם  ,

" כמו ריצה. מענין ופעם  התרוצצות,  (ח ב, המשברת(מל״א קללה כלומר 

. השומע  ולב  דעת את ורוצצת "(י ב, את(מיכה הרוצץ לידה של וחבל חיל  היינו ְִֵֶ

ריצה מענין  שהוא  ומה הגוף.   (כה ו, ורצים(איוב מהירים אמרים כלומר  ֲִָ

" וכן  מבוקש. מלהשיג  מעכב  בלי    "(ג טז, "(איוב מהירוכענין  סֹופר "עט  ִֵֵָ

ב) מה, .(תהלים

" פעל נעתק ומרוצה המחשבה רצה ריצה מרוצת דהיינו ורצון . רצוי לשון "

אל להגיע  תמיד  תכליתה בעצמה שהמרוצה להשיגו. דבר אחר  כרץ המבוקש, אל ָומהירותה

ג שהוא ""דבר, שבין ההפרש למרוצה כ ובריחה "" ""ניסה כי ובריחה . דבר ,ניסה לעזוב  מהירות "

"המרוצה "ו  ענין בעצמו והוא דבר. להשיג מהירות  המחשבה רצון" ומרוצת מהירות דהיינו "

" בשרש המבואר כפי והוא טוב. דבר  אל לא"אבלהגיע  שעדיין כל התנעיי  הפשוט  שהרצון ,

" יקרא ולבקשו מיוחד בדבר להתעצם ביחוד ,"אבה הוגבל דבר  באיזה הרצון וכשיתעצם .

" יקרא בקיומו, ורוצה טוב  שהוא במה דוקא"רצה ומבקשו ומבקשו יותר עוד וכשיתאמץ  .

" ההתאצמות  זאת  ""חפץתקרא במדרגת  יבוא אז ביותר החפץ  וכשיגדל התשוקה,. החשק,
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והתאוה  ודומיהם החמדה ״שג״)" שרש "(עיין שענין מזה היוצא פנים  כל על מרוצה רצון. מלשון "

ושימושיו הטוב. בדבר להתעצם  ומהירות   (י לג, כלומר(בראשית 

" וכן  ברצונך. נגדי  ׁשהתגלית   (ג א, ,(ויקרא "(ה יט, ,(ויקרא ְִֵֶַָ

" אמר היפוכו שעל עליו. מקובל ויהיה השם רצון בו ירצה שיתעצם  לא הּוא יט,"ּפּגול (ויקרא ִֵֶָֹ

"ז) לכם, ירצּו כה)"לא כב, .(שם ֵֶָָֹ

"  (ו מט, בדבר(בראשית ּכחפץ וחפצם, רצונם השור עקירת  שהיה ְֵָ

ג רצוי לשון  וישמש ע"טוב. החוב  מן ההפטר על ע"כ החטא מן ההפטר או תשלומין, קבלת"י י

וע והשופט, המלוה רצון נגד הוא והעונש החוב  שעיכוב  רצונם ."העונש. יתמלא התשלומין י 

" כמו רצוי  לשון [=הזה] הענין על  לפיכך     (לד כו, כלומר(ויקרא 

שבתה  שלא השמיטוה, שלא החוב תשלום יהיה ושוממותה חורבנה בימי  הארץ  ששביתת 

הקב רצון רצוי  יהיה וזה ""ּבׁשלות ּה. וכן ה.   (מא כו, פורענתם(ויקרא שיהיה ְְַָָ

" וכן  עונם . של החוב תשלום  (ב מ, "(ישעיה ,   (ו יד, (איוב 

לבעליו. יומו עבודת חובת והשלים שסיפק כשכיר דהיינו

אל ה[אות] בתוספת  נגזר ""התרוצצות שם  הנחתו "ארץף לפי מורה והוא  ,

ומים . יבשה מיניים, חלקים ב ' הארץ  שכדור  כולו. הארץ  שבכדור  היבשה חלק על הראשונה

" היבשה חלק ""ארץנקרא  המים  וחלק שכתוב"יּמים, כמו ,    ִַ

   (י א, "(בראשית היבשה חלק נקרא התרוצצות ,ארץ. מלשון  " 

ונעשה  ונתרוצץ  במים, מכוסה כולו הבריאה בשעת  שהיה שבכדור המקשיי  החלק שנתרוצץ 

והמים מים. בלי  מגולה מקומם וישאר גביו שעל המים  לבלוע כדי ופרצים, בקעים בקעים 

ש  לעמק נוזלים  הבקעים באותן כמו הנבלעים  ללכת, שוב שבים  הם  ומשם הים , חלל הוא

" שכתוב    (א,ז "(קהלת אמרו ענין  והוא  .    

    (ט א, מכסים(בראשית שהיו המים היו הפשוט המובן שכפי . 

נשאר המים  ממנו שהלכו והשטח ים. מהם  ונעשה הים חלל אל  נקוים כולו, הכדור ְִִשטח

הגבוהים בשטחים  סביבותיו ועל מים , בו אין  ריק בור  לזה קודם הים  חלל היה זה ולפי  יבשה.

עומדים המים  שהיו אפשר  היה איך  כי שחר. לו שאין  דבר והוא גדותיו, כל  על מים  היה

הארץ שהיתה נראה הכתובים  מפשטות גם  מעצמן ? תוכו אל נפלו ולא  הים גומת  סביבות 

א ויקשה הים . שטח ואפילו במים מכוסה תחילה,"כולה מים  כבר היו הים בשטח שגם אחר כ

מים? עוד בו לבוא אפשר היה איך 

 מקשה כולו היה אבל הארץ, בכדור ובקע  גומא שום כלל כאן  היה לא שבתחלה האמת

של ובמאמרו צד . מכל מחלבון  המוקף ביצה כחלמון  סביביו, כל על מים מוקף  ככדור עגול

מהם יש חלולים . חלולים בקעים  בקעים ונעשה ההוא  המקשיי  הכדור  נתרוצץ  בראשית  יוצר

ומהם ביותר, העמוקים מהם נהרות ; כרחב קטנים  מהם ויש י ּמים, כרחב ורחבים  ִַגדולים

ב ובחכמתו כך. כל  עמוקים שעל"הבלתי המים  כל יקוו שאליו עמוק אחד  מרכז ושקל ערך ה

בקע הוא ההוא והמרכז לעומק. הרום מן לזוב המים  בטבע  המחויב כפי בהכרח, הארץ  כל  פני 
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" באמרו הכתוב  שיעור  אמתת  וזהו שבכדור , הבקעים  מכל העמוק שהוא  מּתחתהים  המים ִִִַַַַָיּקוּו

אחד מקֹום  אל ט)"הׁשמים א, ע(בראשית והיינו שיתהוה ", עד  לבקעים  הארץ  כדור שיתרוצץ י ִֶֶַַָָָ

וע תוכה, אל כולם  המים  שיקוו בהכרח ומשם ביותר , ורחבה עמוקה אחת תראה "בקעה כן  י 

" אז המים ונקוו הכדור  כשנתרוצץ ואז ארץהיבשה. ל ּיּבׁשה אלהים לחלק "ויקרא לומר רצה , ְְֱִִֶֶַַָָָֹ

" קרא שנתרוצץ אך"ארץהמקשיי  התרוצצות , מזאת  כלום הכתוב הזכיר  לא מדוע  יקשה ואם .

" סתם  המיםאמר "י ּקוּו אמר ולא המים" ויקוו הארץ, התרוצצות"תתרוצץ  כי  התשובה! ? ִִַַָ

מקום אל המים הקוות  היתה שהתכלית  תכלית, לידי  המביא פעל אם כי  תכלית  היה לא  הארץ 

ג הזכיר שלא כמו הכתוב  אותה הזכיר לא לפיכך  לכך . סבה היה וההתרוצצות  שאר"אחד, כ

מהלכתם צבאם, וכל בׁשמים נתהוו, אופן איזה על בראשית  מעשי  של  המעשים  ִַָאופני

הקב שעשה והתחבולה החכמה אופן הזכיר לא  אחד  בשום אבל"ומסיבתם. כך , לשיתהוה ה

וע עשיתו אופן  ולא בו המבוקש התכלית  רק בשם"הזכיר העיקרית ההנחה זהו נתהוה. מה י ַ

""ארץ" שנקרא שמידארץ, האדמה, של  העצם שם והוא  לבקעים. ושבירה התרוצצות מלשון  "

" בשם אותו קרא  המקשיי החלק של  שם  קריאת "ארץבתחלת  שכתוב כמו אלהים" ְֱִִַָֹויקרא

ארץ ואחליּבׁשה כך. תחלה הכתוב  אותו נקרא העצמי שמו שהוא  שלפי  להקרא"" נעתק כ ֱֶֶַָָ

ו אדמה " ."עפר""

ג לקרוא ""נעתק בשם ממנו מיוחד חלק "ארץכ כמו מצרים" ""ארץ ּכנען, כענין"ארץ  , ְֱִִֶֶֶֶַַַ

"אדמה " כמו כולו הכדור על שנאמר האדמה " ּפני ו)"על ב, ג(בראשית מיוחד"ונאמר חלק על כ ְֲֵַָָָ

" מצריםכמו כ)"אדמת מז, "(בראשית יהּודה , יז)"אדמת  יט, "(ישעיה שרש עיין  ."דם. ְְְְִִַַַַַָ

" לשון  חז תירוץהתרוצצות  שבדברי  """ ותירוץל ""קושיא ּומּתרץ, והיינו "מקׁשה , ְְֵֶַַ

" וכענין ושברונו. הדבר קושי "פירוק רצוץ  לה " מפרק והוא לה מותיב  א)"הוא קמה, כלומר(שבת

" שבין ההפרש והוא לפרקים . לתירוץמחלקּה הדבר ,"פרוקא"" על שקשה מה הקושי לשבר  . ְְַָ

" יקרא הבלתיתירוץוסותרו הדבר ונתוח הדבר. על  המכביד הקושי שרוצץ  התרוצצות  מלשון  "

" יקרא אמתי דבר כסותר שנראה או עד"פירוק מובן  לפרקיו היטב הדבר התחלק דהיינו ,

נראה  ויותר השכל . על  מקובל בעצמו ושהוא דבר, לשאר סותר  שאינו ממנו שיתברר 

"פרוקא"ש  כמו פריקה, מלשון "צואר מעל עּול ֹו מ)"ּופרקּת כז, משא(בראשית שמפרק והיינו ְֵֶַַַָָָ

אחד . והטעם  הקושיא,

,ממנו מחוסר ו[=כעת ] דבר  באיזה ממולא  להיות שדרכו דבר הריקות . על מורה שם . 
כמו רק, יקרא     (כד לז, "(בראשית ,    (מז לב, ,(דברים ֵ

 "(טז ז, "(שופטים , (ד ט, ומדות(שופטים מעלות בהם  שאין היינו 

" יקרא וכן מהם . מלא האדם לב שיהיה שצריך שמחוסררק טובות , הגופניי  והכחישות  הרזות " ֵ

" כמו כראוי  ושומן  ּבׂשרבשר  יט)"ורקֹות מא, ,(בראשית (כ מא, שלשם(בראשית . ְַָָ

" הלסתֹות  נקרא ,"רקתכך    (כא ד, "(שופטים ,  שה״ש) ְֶֶַָ

ג) "ד, נקרא הראש. לפאת  העיניים בין  העליון  הלחי שעל השטח שהוארקתוהוא שם  על "

" שם  כחישות מלשון וכן ושומן. מבשר ורק "רקיק כחוש " (ב כט, "(שמות , ֵ
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(כג כט, נמשחת(שמות רק עוגות, כשאר בשמן מטוגנת  שאינה וכחושה רזה עוגה והוא  , 

וכן  אפיתּה. לאחר  (מג יח, וכחושים(תהלים רקים  אותם  אעשה פירוש, , ֲִֵָָ

" המקרה ושם שמנונית. בו שאין  יבש חוצות, גדולריק כטיט חירק ב[ניקוד ] " ישעיה) ִ

ז) "ל, רקות. דהיינו (ד מט, "(ישעיה ,  "(א ב, "(תהלים ,   

(יג עג, מ(תהלים ה[אות ] נתוספה ולפעמים ."" שם  על בי"ריק ם תחת משמשת והיא ת", ִ

כמו העזר ,   (מב לא, "(בראשית לומר  יכול והיה ורקות. בריק בריק כלומר ִִ

בישלחתני ה[אות ] ונפלה המת"" וכן"ובאה תחתיה. ם   (כא ג, "(שמות ,  

 (טו כג, "(שמות ,  "(כה,ג .(תהלים 

" מלת ""רק ריקּות ּתׁשמע, ׁשמֹוע  אם  ה)"רק טו, "(דברים למעלה , רק כח,"והיית  (שם ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

"יג) הנערים, אכלּו אׁשר כד)"רק יד, והכלל(בראשית הכלל , מן  שנתרוקן התרוקנות מענין  כולם  , ְְֲִֶַַָָ

" בשרש ומבואר ממנו. ."אךריק

הדבר על  ולפעמים  שבו; מדבר שנתרוקן  הכלי  על  לפעמים  ריקות לשון  יבוא

שע ""הנרוק הוא . הכלי  התרוקנות  מלשון  ריק, הכלי  נעשה כן י   בראשית) 

לה) ,מב, "(יב מח, "(ירמיה ,   (יז א, "(חבקוק פעל הענין ומזה "מרק . 

כמו וטנוף, לכלוך מן הדבר והתנקות  מריקה לשון   (כא ו, היינו (ויקרא , 

" וזוהמא. לכלוך מן  ריק שיעשה (ג ב, "(אסתר , "(יב ב, ,(אסתר ֵ

וכן הזוהמא. מן  ונקי  ריק הגוף  את העושים סמים מיני והיינו (טז ד, (דהי״ב ֵ

" וכענין  הפסולת, מן  מזּוקק שנתרוקן  ד)"ּכסף כט, ואשר(דהי״א פסולת . ונזילת  הזקה מלשון  ְֶֶָ

" הוא  היוצא  הדבר על  התרוקנות  מלשון  הוא (ט טו, ,(שמות  " 

לג) כו, שע(ויקרא החרב  אוציא וריק."דהיינו נעור נדנֹו יעשה כן  י "(ג לה, ,(תהלים ְֵָ

" "(ג יא, רקים ."שע(קהלת העננים נעשו המטר פליטת  י   שה״ש) ֵ

ג) "א, ,  "(יד יד, וחנית .(בראשית חרב בהרקת מזורזים להיות  אותם שחינך היינו 

" שם  גזרת  הנרוק הדבר על הנאמר  ההתרוקנות כמו מרק ענין רוטב לשון  " ָָ

 (יט ו, "(שופטים , (כ ו, ,(שופטים  "(ד סה, ,(ישעיה 

הכתיב ולפי  התבשיל. מן ונפלט הנרוק והמיץ  השמנונית כליהם"902והוא פגולים  ג"פרק כ",

" שם הענין מזה וכן והמיץ. הלחות פריקת והיינו פריקה "ר ֹוק מענין  כמו סחי לשון " 

(יט ז, "(איוב , "(ו נ, שבפה.(ישעיה והקנוקנות  הורידין  מן  הנרוק הסחי  שהוא , ְ

ובפעלים   (ח טו, "(ויקרא , (ט כה, "(דברים שם  הענין  מזה ,"ירק . ָָ

הנפלט כרוק הצמח פני  על לחוץ  הנפלטת הליחה שהיא הצמח, צבע על הראשונה שהנחתו

ג מורכב שהצמח הפה. מן"מן נוזלים . וחלקים מקשיים  מחלקים בעלי-חיים גופות כשאר כ

ומן הצמח. צורת שהם ועליו, ענפיו גבעוליו, שורשיו, שהם  הצמח  גוף יתהוה ָָהמקשיים

וכתיב .902. קרי  זה בפסוק  יש  כי 



רי"ש 521אות 

הנוזלים החלקים  מן הצמח. איכות  שהם ומראה וריח טעם  והעסיס, המיץ יתהוה הנוזליים 

והצבע המראה יתהוה הצמח פני על  לחוץ  הנפלטים ומן  וריח, הטעם  יתהוה בפנים הנשארים

" צמח  כל  יקרא במראה הצמח  התגלות  ראשית שהיא הפליטה זאת שם  ועל  צמח. "ירק של

כמו כלל , בדרך (ג ט, ,(בראשית    (טו י, "(שמות ,   

ד) כב, ג(במדבר ויקראו כמו". אילן  שאינם הירקֹות  פרט  בדרך  ירק כ    ְַָ

י) יא, "(דברים ,   "(ב כא, "(מל״א .  (יז טו, גינה (משלי זרעוני  והם , 

ע מחדׁש שנה בכל מתחדשים  אך  לשנה משנה בארץ מתקיימים שגדרו "שאינם  כגדר זריעה. י  ֵָָ

הבאטאניק."חז  בעלי הגננים  אצל ומוסכם  לירק, אילן שבין בהפרש הצמח903ל  שפליטת  ולפי

" ירוקה למראה לקרא  הושאל ירוקה, במראה תחלה צמח  בכל  כמו"ירק מתגלה ,  ָֹ

(מט יג, ירקות .(ויקרא כמראה היינו 

ג נקרא  כשעוה, ירוק נעשה כשנתיבש צמח  של הירק הירוק "שמראה המראה כ

" וזהב "904(געעל)"ירק כשעוה כמו (כב כח, השבלים(דברים התיבשות  שהוא 

כשעוה. ירוקים ונעשו (יד סח, ,(תהלים   (ו ל, .(ירמיה 

חז  ג"ובלשון נקרא ירוק"ל התכלת צבע  דמיון905(בלויא)כ קצת ההוא למראה שיש שם על

העשב כירק ירוק שיהיה הבגד את  לצבוע  כשרוצים הּצּבעים האומנים  גם הירק. (גרין)למראה ִַַָ

כתכלת ירוק בצבע  תחלה אותו הנר(בלויא)צובעים  לאור  שרואים  שכל מלמדנו הנסיון גם  .

הצבוע בגד ירוק(גרין)בלילה מתגלה ז (בלויא)הוא אומרם ""כענין  שמע  קריאת  לענין משיכירל

לכרתי תכלת  ב)"בין ט, .(ברכות

, רקם שם ריקות  מלשון (לו כו, "(שמות ,  שמות) 

לה) כדילה, הבגד שעל לצורה צורה בין ריקות תמיד  שנשאר מחט מעשה או אריגה מין  והוא

ע יחד הכל שמערבב האורג כמעשה שלא  היטב. וניכרת עצמה בפני עומדת  צורה כל  י"שתהיה

ו  וערב. האומןרקם"ׁשתי  שם "(קונסט-וועבר)" דבר ""רקמה ושם ,    ְִֶַָ

(ל ה, והפעל(שופטים .  (טו קלט, כרקמה (תהלים האדם  גוף שגם 

פשוטה. כאריגה לא צורות , בעלת

מושכת רק משקים  כשאר מקלחת שאינה הגוף  מן  הזבה העבה הליחה על מורה שם.

" המופשט ושם -התאר ודבש. כמורירכבצק "   (יד כא, ,(שמו״א   

 (ו ו, "(איוב משקל ועל לחלמון, שסביב  ביצה חלבון ו קירשהוא קורה, מן "חין"" 

ד)"ערכו  מא, השם (איוב בתאר בא  ובפעלים  .   "(ג טו, הטפת(ויקרא דהיינו 

צמחים .903. מגדלי של חכמה

חז"ל904. אצל המלה שימוש וכך "צהוב". בזמננו הנקרא קפח הוא  סי' וכן א ; סעיף לח סי' יו"ד  שו"ע (ראה
א ) ככרתי ".סעיף "הירוק קראו שבזמננו והירוק  .

א .905. סעיף  קפח סי' יו"ד  בשו"ע מפורש וכן
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תי [אות] ונחסרה הזוב . את ""בשרו לומר צריך  שהיה הסמיכות  זובו ו את בשרו שרש "ררת כי ,

רירר" ה[אות ] """ וכטעם וזריקה. היריה על  שהנחתו בלבד, הפסולתארורש שהוא יריה מענין  "

" בשוש כמבואר הכלל , מן  ""ארהנזרק שם כך  שיזרקנה רר, המקולקלת  המותריות הליחה "

הסחה. מענין  וסחי  הרקה, מענין רוק וכטעם  סובלה. ואינו הגוף 

.אלשם ב[אות] הרוב  על  ובא הבעל-חי, של הראש אבר על  הראשונה המש"הנחתו ֶֶַף

רא ׁש"  יׁשּופ טו)"הּוא  ג, "(בראשית אפרים, רא ׁש יד)"על מח, הּפדר"(שם ואת  הראׁש (ויקרא"את ְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

ח) גא, ונמצא אל". בלי  ף"כ  (יב יא, "(דברים , (ח ח, עשב(איוב ושם . 

ג נקרא עגול ראש צורת לו שיש באל"מר  כמו"כ יח)ף  כט, [אות](דברים ובלי . 

""אל ף  (לב לב, "(דברים לקרא הושאל בעל-חי  של ראש ומן  שטחראש . כל " 

אע שבגשם , ""עליון  כמו בעל-חי, שאינו ההרפ יז)"ּברא ׁש כד, "(שמות הׁשמימה , מגיע  "וראׁשֹו ְְִַַַַָָָָֹֹ

יב) כח, הע ּמּודים"(בראשית טז)"רא ׁשי ז, "(מל״א רא ׁשיהם, לח)"וצּפה לו, .(שמות ְִִֵֵֶַָָָָ

" במקום  המוקדם  כמו ראש יקרא המאוחר אל בערך  הוא במקום שהמוקדם לפי  "

כמו הרגלים , אל  הראש   (כה כט, "(איוב במקום. מוקדם  כלומר 

 (כב קיח, (תהלים  (כ נא, "(ישעיה , (יג ב, וכן(מיכה . 

" נקרא בזמן  גראש המוקדם בזמן  שהמוקדם כמו "" הרגלים , אל כראש המתאחר אל בערך  כ

 (ב יב, ,(שמות  (כג ח, "(משלי ,  "(יא ג, ,(קהלת 

" (יט ב, "(איכה , (א מ, המובחר(יחזקאל החלק שהראש למה וכן  . ְַ

בשם ושבסוג  שבמין  ומוקדם מובחר  כל נקרא לפיכך  והחושים  השכל משכן שהוא  שבגוף 

"ראש " כמו " (כג ל, "(שמות שבמינם . מובחרים ּבׂשמים דהיינו   ְִָ

(ד יד, אב ֹותם"(במדבר בית  יד)"רא ׁשי ו, "(שמות העם, ד)"רא ׁשי כה, "(במדבר ראׁשי, ֲֵֵֵֵָָָָָָ

יד)"בׂשמים ד, .(שה״ש ְִָ

"ראשון"" כמו במקום מוקדם אם  ,  (יח לב, "(בראשית , 

 "(ב לג, "(בראשית ,  (יד א, ,(אסתר   

כא) מ, "(יחזקאל כמו בזמן  מוקדם ואם אדמֹוני; הראׁשֹון  כה)"ויצא כה, "(בראשית ראׁשֹונה , יצא  "זה ְֲִִִֵֵֶַָָָָ

כח) לח, "(שם י ּסע ּו, ט)"ראׁשֹונה ב, "(במדבר הראׁשֹון, טו)"ּבּיֹום  יב, "(שמות הראׁשֹון, (שמות"ּבחדׁש ִִִִֶַַָָָָֹ

יז) "מ, ּתּולד, אדם ז)"הרא ׁשֹון טו, "(איוב ראׁשֹון, ח)"לדֹור ח, "(איוב המופשט ושם-התאר "רא ׁשית. ְִִִִֵֵָָָָ

" בזמן הקדימה על  יאמר   "(א א, "(בראשית ואמר בראשונה. "בראשיתכלומר 

אמר ואילו והנאות . הראוי הסדר הוא  תחלה והארץ  השמים  שנבראו הזה שהסדר  לומר

אלהים" ברא זמנייבראשונה ואיחור בקדימה שהיה כמו הבריאה, סדר ספור  רק שמענו לא "

אמר לפיכך  היה. כך  שהיה מעשה רק לדבר דבר הקדם  בסבת  שכליית כונה כאן שיהיה מבלי

שראוי"בראשית" דבר בהקדם  חכם פועל כוונת  האופן , זה על  הבריאה בסדר שהיה לך  ומגיד  ,

האשכנזי שיאמר כענין המאוחר906להקדים . לו שישלם  כדי דבר  להקדים לחבירו ַהמצוה

גרמנית .906. מדברי
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ג יאמר  ובסימן "ב ׁשלמּות , מופשט תאר  בלשון  "907(סופרלאטיף)כ בלשון  וכן"בראשונה ולא  . ְֵ

ממלכּתֹו" ראׁשית י)"וּתהי  י, "(בראשית רא ׁשית, יב)"קרּבן ב, "(ויקרא עריסֹותכם, (במדבר"רא ׁשית  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

כ) "טו, קצירכם, י)"רא ׁשית  כג, "(ויקרא ,צאנ גז ד)"וראׁשית יח, במקום(דברים המוקדם  ועל . ְְְְִִִֵֵֵֶֹ

" אמר  (כא כד, ישראל .(במדבר ארץ  של הגבול בתחלת שהיה  

"(כא לג, שבמערב .(דברים השני ׁשּבעבר לארץ המוקדמת מזרחה, הירדן  שבעבר הארץ ְֵֶֶדהיינו

  (מא יא, "(דניאל אמר  ובחשיבות במעלה הקדימה ועל  .דגנ (דברים"רא ׁשית  ְְִֵָ

ד) "יח, חכמה , י)"ראׁשית קיא, "(תהלים ּדעת, ז)"ראׁשית א, "(משלי ּתב ּואת ֹו, ג)"ראׁשית ב, (ירמיה ְְִִִֵֵֵַָָָָ

  "(א ו, .(עמוס 

" החדש היין נקרא בזמן ותיר ֹוׁש"908"תירוש ראשון  דגן  כח)"ורב  כז, תירֹוׁש"(בראשית ְְְִִָָֹ

כג)"ויּצהר יד, אח(דברים המתהוים שביין  האיכיות לשאר המוקדם  הראשון האיכות כ ."שהוא ְְִֶָ

היין אבל שוה. טעמם  והישן  החדש פירות  ששאר פירות. מיני  משאר  משונה היין  הענין  שבזה

חריף . הישן מתוק, החדש

" ראש" פעל  ראש ירש " שנעשה אחר , של רשות תפיסת  על הראשונה שהנחתו " 
" פעל ומשמש שתופס. מה "ירש על כמו ירושה לשון [א] לשונות. בשלש א ֹותי" י ֹורׁש ביתי  "בן  ִִֵֵֶ

ג) טו, "(בראשית לרׁשּתּה, הזאת  יח)"הארץ ג, מֹור ׁשה "(דברים לכם אֹותה ח)"ונת ּתי  ו, [ב](שמות . ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹ

" כמו גירושין, אֹויביו ולשון  את הֹורי ׁשֹו כא)"עד לב, "(במדבר הארץ, י ֹוׁשבי  ּכל  את והֹורׁשּתם  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נב)"מ ּפניכם לג, רישות(במדבר וללשון [ג] מקומו. ותופס המגורש על ראש נעשה שהמגרש לפי  , ְִֵֶ

" כמו ּוביתודלות  אּתה ּתּור ׁש יא)"ּפן מה, "(בראשית ידי, ט)"ּתֹוריׁשמ ֹו טו, "(שמות ,  ִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

מב) כח, "(דברים ש'] [אות ובכפל .  (יז ה, "(ירמיה ,    

ד) א, ,(מלאכי  (ז יג, "(משלי והשם  ,"ר ׁש.  (ג יב, (שמו״ב  ָ

(ג פב, וג(תהלים ."" מענין נעשה "ראש כ  דבר שכל עד בשפלות-המעמד כך כל שהוא , 

" וכענין עליו. "דלראש בשרש דליה מלשון ""דל" שם נמצא  לפיכך גרש . אל"" ב [אות ] ף ,"כ

"  (ד י, "(משלי , (כג יג, המקרה(משלי ובשם .   

יא) ו, "(משלי מגזרת  וכן "ראש . רשיוןרשה " לשון וג(ערלויבניס)" זולתו ". את שעושה שם על כ

הדבר על  ושליט "(פאל-מאכט)ראש במקרא אחת פעם  רק נמצא, ולא .   " ָ

ז) ג, המופשט(עזרא התאר צד על הרבה נמצא חכמים ובלשון  הדבר. על  רשות לו שנתן  דהיינו

""רׁשּות" לרשות. ב)"מרשות  ב, "(שבת הרבים, רשות  היחיד, א)"רשות  ב, "(שם רשות, האב , רשות ְ

ב)"הבעל סח, "(נדרים רשות, ב)"נטילת סט, עירובין והשולטנות(ע״פ השררה אצלם  נקרא  וכן  .

""רׁשּות" לרּׁשּות, ּתתודע אבות)"אל "(פרקי ."ראש מלשון ְִֵַַַָָָ

" שם "רשתהענינים  כמו בעלי-חיים . בה שצודין  מצודה לשון  נחׁשת" רׁשת "מע ׂשה ְֲֶֶֶֶַֹ

ד) כז, "(שמות טמנ ּו, זּו טז)"ּברׁשת ט, "(תהלים הרׁשת, מזֹורה חנם  יז)"ּכי א, ג(משלי ראש ", מענין כ ְְִִֶֶֶֶָָָָָ

ושיא .907. מופלג ביותר, הגבוהה בלשון  מדריגה

"ראש ".908. מלת על המבוססת מלה
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""שע שמענין ואפשר  אותו. ויורש הנצוד הדבר על ראש הצּיד העשה הרשת ,"רשתי  ְִֵַַָָ

   (ג כא, להשיג(תהלים כדי פתוי  דברי  שפתיו בדברי  שמעמיד מה כלומר , 

" שיהיה או בקרבה. לבוא בעלי-חיים לפּתֹות הרשת שמעמידין  כעין  מלשוןארשתמבוקשו, " ְַ

" ומן  גדול. דבר לבקש רשות  נוטלות ששפתיו מה והיינו מראש רשיון ה[אות ] בתוספת ם""

" רשימה.רשםפעל לשון  "   (כא י. ראשי(דניאל שמציינין  מה והוא  

" נקרא זה למזכרת, הדברים  ראשי  רק כולו ענין  כל  מציינין שאינן  דבר, של ."רשםפרקים 

RQ

שי "ן אות

ענינים חלופי  בו שאין דבר כל הדבר. והשתוות אחדיות על מורה שם -התאר-

" נקרא אחד ענין  כולו רק ""שאושינויים הגמר החורבן  על יאמר ""שאה . ,   

        (יא ו, הוא(ישעיה החרב שהדבר ֵֶָ

" הפעל ובכפל אחת. צורה כולו אבל שונות וצורות ענינים  שינוי בו שאין   

ב) לט, "(יחזקאל והשם  ""שואה . ,  (ג י, "(ישעיה או ,"ׁשית,  ִַ

(כג ז, "(ישעיה ,    (כד ז, משקל(ישעיה ועל וחורבן . שואה דהיינו , 

"בית" מן ."בא"

" נקרא קוץ ""ׁשיתמין  ,  (ו ה, ,(ישעיה  ,י (ישעיה ִַ

ו יז) חורבה. במקום הגדל  קוץ מין והוא נו שא", ב[אות] """ התאר  ,"שאוןן   

יד) י, "(הושע ,  (ג מ, "(תהלים המקרה ושם ,"שאיה .  "ישעיה) 

יב) "כד, ובסמיכות , . (מז ג, "(איכה שם  וחורבן  שאיה מלשון בואׁשוא. נעה "" ו ְָ

לׁשוא"  אלהי ה' ׁשם את  ת ׂשא ז)"לא כ, "(שמות ּכזב, ּודבר ח)"ׁשוא ל, "(משלי ותפל, (איכה"ׁשוא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

יד) שם-התארב, והשתוות אחדיות  ומענין  שכליי. לתשמיש ראוי שאינו וחורבן  תהו דבר והיינו ,

כמו"שאון" ,   (ח סה, ,(תהלים (כג עד, (תהלים 

    (יב יז, שוות ,(ישעיה שכולם  קולות  הרבה של רׁשע  קול והוא , ֶַ

אחד . כקול  הם והרי 

תי"" המקרה שם ,"תשואה ו   (ב כב, (ישעיה  

  (ז ד, "(זכריה אחד פה קוראים  רבים  קול דהיינו חן!, ""חן הפעל ובכפל ,"שאנן. 

"  (כט לז, ג(ישעיה ותקרא חילך . ורעש שאונך  דהיינו הגמורה ", השלוה כ 

נו שאנן" ב [אות ] """ משקל על הכפל  גרענןן הגמורה השלווה כי רע . מן  הדבר"" השארת כ ֵַ

כמו  ענינו, המבלבלות  זמניים  ומקרים תמורות  שישיגוהו מבלי  משתווה, אחד ענין  על תמיד

  (לג א, "(משלי . "(ד קכא, ,(תהלים (י ל, .(ירמיה 
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ג ""ויאמר ""שלאנןכ ,  (כג כא, "(איוב מן מורכב  "של, ומן שלוה, לשון ."שאנן" 

" שרש ."שלעיין 

ג"" ופתוי  הסתה כמושאה כ  " (יג ג, "(בראשית ,   " 

כט) יח, "(מל״ב ,  (ז א, יהיה (עובדיה ולא  הרצון, שישתוה השוואה לשון והוא , 

נדון האדם הנה מוחלטת הסכמה כאן  שאין  זמן שכל שונות . בטענות  בדעתו ברוחו 909חלוק ָ

סתירת כשיסתלק אמנם  סותר. וזה מקיים זה שולל, וזה מחייב שזה לרצון, מרצון  ומשתנה

" יקרא ברצון שיווי ונתהוה ""שאה הטענות שרש עיין  ."סת.

" שם  ופתוי  "שיהשאה מנחה, לשון "   "(ל סח, "(תהלים ,  

(יב עו, "(תהלים וכטעם וזועף . סוער  מהיות רוח -מקבלו ומשוה משיאה שהמנחה "מנחה . ָ

" בשרש כמבואר המקבל, רוח הנחת ."נחמלשון

כאן"בשי כשיש שעליו. דבר סבילת  שהוא המשא, פעל  על הנחתו פעל . שמאלית. ן 

" לשון  העליון  בבחינת התחתון על יפול  זה, גב על זה דברים סובל"שאשני  שהתחתון ולפי  .

נו  [אות] נתוספה לפיכך הנפעל , הוא הרי העליון  האמנתי"הכבדת  נפעל "910ו "ן  ."נשאויאמר

" כמו שעליו, מה סובל רק ואינו נח  שהנושא מנוחה של נשיאות  נשיאות. מיני  שני  ְֹולאויש

הארץ א ֹותם  ו)"נׂשא יג, "(בראשית ,א ּת ונׂשאּו מעלי כב)"והקל יח, "(שמות נבלת ּה, את "והנֹוׂשא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

מ) יא, שיהיה(ויקרא במשא לשיתטמא  צריך שאינו ,.עליו סובלה שיהיה רק הנבלה, את

" כמו למקום ממקום  ותנועה טלטול  של נשיאות  ּובאתםויש אביכם את (בראשית"ּונ ׂשאתם  ְֲִֶֶֶֶָָ

יט) "מה, ממצרים, ל)"ּונׂשאתני מז, "(בראשית הארֹון, את  יד)"לׂשאת  כה, הדבר(שמות שלטלטל . ְְִִִִֵֶַַָָָָ

ע נעשה למקום  הדבר ,"ממקום את  שמושך  משיכה ע911י  גרירה,"או ע912י  גלגול ,"או או 913י 

ג"ע צריך למקום  ממקום  יזרקנו אם שגם אותו. שנושא  נקרא"י  לפיכך  תחלה, אותו לשאת כ

ע הדבר ""טלטול נשיאות  ""נשאי  העננים  נקראו כך  ומשום  מינשיאים. שנושאים שם על "ֵ

פני על לשפוך  הלאה אותם ונושאים הים , מן המים  את  מקבלים שהם למקום . ממקום ָהמטר

ארצה. שכתוב 914תבל כמו   (ז קלה, "(תהלים ,   ְָָ

השלילה.909. בכיוון ופעם החיוב בכיוון  דן פעם כי נדון,

במהדורתנו910. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותות  השימוש  ביאר  תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

ליד .911. מיד  כשמעבירים באויר, גם להיעשות  יכולה זו פעולה

הקרקע .912. פני על  גוררים

כדברי913. טלטול של  אופן עוד ויש מהקרקע. אותו להרים  בלי  לגלגלו שאפשר  עגול בחפץ  הוא  "גלגול "
יא )רמב "ם הלכה יג  פרק שבת האחד:(הלכות  הקצה והגביה הארץ  על מונח בו וכיוצא רומח או קנה "היה

על לפניו והשליכו בארץ  מונח שהיה השני הקצה והגביה וחזר  לפניו והשליכו בארץ מונח השני הקצה והיה
הארץ". גבי מעל  כולו החפץ עקר  שלא  לפי פטור מילין  כמה החפץ  שהעביר עד זו דרך

יב .914. לז, איוב  ע "פ מליצה
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(יד כה, "(משלי שנקראו או שלפינשיאים. קלים עננים  מין  והם ורוממות , נשיאות  מלשון " 

הם לפיכך מטר  אדי שמלאים כבדים , שהם העבים  היפך  בגובה, יותר  הולכים  הם קלים שהם

" פעל וישמש ביותר. גנשאעבים  ג"" כי ונטילה, לקיחה ללשון  מבלי"כ דבר ליקח אפשר אי  כ

" נשים, לקיחת אצל הרוב על  ומשמש תחלה. אותו לשאת  ,כא (שופטים 

"כג) ,   (ד א, "(רות נכריֹותונשאו מד)"נׁשים י, לקיחת(עזרא לקרא ונכון  . ְִִָָ

" מוטלתנשואיןנשים ופרנסתה לפרנס ּה, שצריך לאיש משא אשה שלקיחת  משא, מלשון  "ָ

ג ונמצא ""עליו. כמו חפצים  שאר בלקיחת כ  (ג כז, "(בראשית ,   

"(ב ב, ג(מיכה וישמש ."" כמו קבלה ללשון כ   (א כג, לא(שמות דהיינו 

" שוא]. [שמע  תקבל   "(כד,ה לו.(תהלים שניתן מה קבלת והוא 

והעדר סבלנות ללשון  הושאל שעליו, הדבר  ונושא נח  שהדבר מנוחה, של ְֵֶנשיאות 

" כמו נשיאות . בלשון  יאמר ומבטלו עליו מערער ובלתי  זולתו ענין שסובל  כל ִאםערעור,

ׂשאת ז)"ּתיטיב  ד, "(בראשית ,פני נׂשאתי  כא)"הנה יט, "(שם המקֹום, לכל  כו)"ונׂשאתי  יח, ,(שם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

פני" י ּׂשא כא)"אּולי לב, .(שם   (טו יט, ועול(ויקרא חמס תסבול שלא  דהיינו , ִַָָָ

שאע דל, ""של  בדין . מלחייבו תמחול אל דל שהוא חּטאתםפ  ּתּׂשא אם  לב)"וע ּתה לב, ,(שמות ְִִַַָָָָ

ופ ׁשע" ע ֹון ז)"נֹוּׂשא  לד, "(שמות אסּבֹול, ואני א ּׂשא ד)"ואני מו, "(ישעיה .    ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ח) צט, סובל .(תהלים כלומר

טלטול,ענין של נשיאות    (כו ו, והפנאה.(במדבר טלטול לשון 

ּפניה  שהוא לדבר פנים נשיאות  ובין  סבלנות, שהוא הדבר פני נשיאות בין  הפרש יש זה ְִָולפי 

בש  אך  דבר. אל ב)ס"ונטיה כ, "(ברכות כתיב  שם  שהקשו ביניהם. הפר ׁש שאין ה'משמע  יּׂשא ְִֵֶָ

אלי "ּפניו וכתיב פנים" יּׂשא  לא אחד."אׁשר שניהם  שענין משמע ומזה , ֲִִֵֶֶָָָָֹ

ג"" כמו הדבוריי הטלטול על טלטול של נשיאות  מענין  כ    

 (ו כ, "(שמות ,     (ד טז, להזכיר(תהלים הרגילות והוא , 

" הדבר שפתיו תמיד ""על  כמו דברים  מסירת לשון טלטול של נשיאות  מענין  וכן  דבר. ְַַָמׂשא

א)"יהוה  ט, "(זכריה מֹואב, א)"מׂשא טו, "(ישעיה ּומדּוחים, ׁשוא  יד)"מׂשא ֹות ב, ,(איכה  ְְִַַַָָָ

   (כה ט, שהקב(מל״ב מה דברים, מסירת דהיינו להגיד", לנביא מוסר ה 

" יקרא ."משאלעם

" של  לשונות  ונמצאנשאאלה והסובל. הנושא שהוא התחתון בחינת  כולם נאמרו "

ג ללשון"ממנו שישמש מה והוא  התחתון, על והנסבל  הנשוא שהוא העליון  בבחינת  לשונות  כ

" כמו ונׂשארוממות א)"רם  ו, "(ישעיה והנׂשאים, יג)"הרמים  ב, גבהות(ישעיה כאן  שיש מה שכל , ְְִִִִַָָָָָ

" שם  הענין מזה שתחתיה. מה על נשואה כאילו היא ""נשיאהרי  אלהים. ו)"נ ׂשיא כג, ,(בראשית ְֱִִֹ

"בעמ כז)"ונׂשיא  כב, "(שמות העדה , כב)"נׂשיאי  טז, "(שמות שם וכן ,"שאת.  ְְְְִִֵֵַָָָ

יג,ב) "(ויקרא וכן ונשאה. גבוהה כאילו מתגלה דהיינו ,   "(לח כ, ,(שופטים 

"  (מ כ, למעלה.(שופטים דוחקו שהלהב הלהב , על הנשוא הקיטור דהיינו , 
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שע לפי  והנפה, הרמה ללשון בפעלים הענין  וגבוה "מזה נישא  הדבר  נעשה ההרמה י

" כמו שאצלו. מה רגליו על  יעקב  א)"ויּׂשא  כט, "(בראשית עיניו , את ל ֹוט י)"וי ּׂשא יג, ,(בראשית ְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

ידיו " את  אהרן כב)"וי ּׂשא ט, "(ויקרא שם  הענין  ומזה אתמשאת. לכּבד הנתונה מתנה לשון " ְֲִֵֶַַַָָָֹ

" כמו ולרוממו. ּפניו המקבל מאת  משאת  לד)"ויּׂשא מג, "(בראשית , ,מג (בראשית ְִֵֵֵַַָָָ

"לד) , (ח יא, "(שמו״ב ,   "(מג יט, "(שמו״ב ,    

יח) ב, "(אסתר ומחיר בצע  בלי  חנם שנותנין  מה נקרא  כלל שבדרך לרצות"מתנה . כדי והנותן  .

" נקרא רוח  נחת  לו לעשות  או המקבל את  המקבל"מנחה ולפייס  רצון להשוות כדי והנותן  .

" נקרא"שייקרא  ולנשאו למקבל כבוד לעשות  כדי שנותנין  ומה לעיל . כמבואר השוואה מלשון ,

""משאת" שענין או "משאת. שם הענין מזה ותנופה. תרומה וכענין סתם, הרמה מלשון "מס"

""בסמ ע ֹובדך  טו)"למס  מט, "(בראשית למס, א)"היתה א, הארנונא(איכה שהוא הרמה מלשון  , ְֵַַָָָ

" הרמה מלשון וכן  המדינה. לצורך להרים י ׂשראלשצריך  ּבני  רא ׁש את  ּתּׁשא יב)"ּכי  ל, ,(שמות ְְִִִֵֵֶָָֹ

ׁשמ ֹותם" מסּפר את מ)"וּׂשא ג, בו (במדבר יפול  עסק, בו ונעשה נעדר-העסק הדבר שהיה כל . ְְְִֶַָָ

" נח .נשיאותלשון להיות  והורם  שהוגבה "

" בלשון לשונות  שאר  סי"נשאעוד ב[אות] מהם  סמ", ב [אות ] ומהם וכולם"ן ך,

את נושא שהתחתון סבלות  מלשון  אם המלה, שבזאת  העיקריים  שמושים משני מסתעפים 

" כמו התחתון. על נשוא שהעליון נשיאות  מלשון או העליון ,   (ז ד, ,(תהלים 

"  (טז ט, "(זכריה ושם ""נס. , (טו יז, "(שמות , במדבר) 

י) "כו, נקרא הטבעי  הפשוט  מדרך  הנשגב  הגדול  המעשה והפעל נס. נשיאות. מלשון  "

  (ו ס, שע(תהלים להם  שעשית הנס במעשה להתפאר כלומר  ינשאום", כן י  

ג ויקרא ""הבריות. הארוך הגבוה המוט ""נסכ  ,  (ט כא, ,(במדבר  

"(ג יח, "(ישעיה ,  (יז ל, שם(ישעיה וכן  העצים. משאר  וגבוה שנׂשא שם  על , ִָ

,"סאן"  (ד ט, בשרש (ישעיה ומבואר גדול, רעש קול והרמת  נשיאות מלשון  , 

""סא" ומענין "משא. שם ""סאה " סלת, א)"סאה ז, משא(מל״ב של תבואה המחזקת מדה שם  , ְֶָֹ

" בשרש אדם, ."סאבן

" בספרי דברתי כבר סעיפיה כל  עם הזאת  המלה שלמה בבאור  בארוכה יריעות  "

נח . "915בבאור מלת  בקצור. אך  בו הדבור כאן וחזרה שבואכפול  התשובה על  הנחתו פעל. "

" כמו הקודם, המקום אל  חזרה חזרה, עניני ג' ויש הקדום. וׁשֹובאל יצ ֹוא ז)"ויצא ח, ,(בראשית ֵֵַָָ

הּתבה " אל אליו ט)"וּתׁשב  ח, "(שם הנה , יׁשּוב ּו רביעי  טז)"ודֹור  טו, הענין(בראשית אל וחזרה - . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

" כמו אחיהקדום חמת ּתׁשּוב אׁשר מד)"עד כז, "(שם ,א ּפ מחרֹון יב)"ׁשּוב לב, דהיינו (שמות , ֲֲֲִֵֶֶַַַָָ

" הקודם . הטוב ּכבׂשר ֹולרצון  ׁשבה ז)"והנה ד, מעמדות(שמות ג' תמיד יש החזרות אלה ובשתי . ְְִִֵָָָ

ממנו  שוב  ויעתק שני . במעמד ויכנס הקודם ממעמד  הדבר שיעתק לומר  רצה העתקות, ושני

הקדום . למעמד  ויחזור ויכנס

.915.448 ,440 עמ' תשע"ו , שנת  במהדורת 
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הענין אל הדבר חזרת  והוא  אחת. והעתקה מעמדות ב' אלא  בה שאין שלישית  חזרה

אע היושר, מצד או הטבע  מצד אם  בו, להיות  ראוי כל"שהיה בתחלה, בו היה לא שעדיין פ 

" לשון  בו יפול  עכשיו אליו ברייתו "תשובה שנכנס מתחלת  סומא  שנברא מי  בזה, המשל .

אח ""ונתרפא לומר בו נופל עיניו, ונתפתחו לראיתו כ אע"שב  מימיו "; מאורות ראה שלא פ 

בו  הוא כאילו רואים אנו פקח להיות  כן  המחייב הטבע  כי קדום . במעמד כלל עדיין  היה ולא

וכל העּור ֹון. ממעמד  אל הטבעי  ממעמד נעתק כאילו רואים  אנו סומא שהוא וכל קדום . ִָָמעמד

" לשון בו יצדק הטבעי  למעמד ונכנס המעמד מזה הענין "תשובה שנעתק מזה . 

      (ה כד, שאע(בראשית בארץ". מעולם היה לא שיצחק פ  

על נופל אבותיו של מולדתם  ארץ הארץ  שזאת  אחר מקום  מכל אברהם, משם שיצא  ההוא

" לשון  אליה "תשובה הכניסה וכן  וחזרה. " (כג א, התוכחה (משלי אל שהשמיעה 

" שבנפש. הטבע  מצד ּגםמחויב   (כד יט, הפה (משלי עם  היד  שהתחברות  ַ

" הלשון בו ויפול טבעי חיוב  אכילה, וכן"הׁשבה לצורך .     ַָָ

כד) יח, ואח(יחזקאל צדיק ונעשה מתחלה רשע  שהיה במי  מדבר הכתוב אין פשוטו שב"לפי  כ

" וכן  רשע. ונעשה תמיד צדיק שהיה אם כי לרשעו, מרׁשעת ֹושוב רׁשע  כז)"ּוּבׁשּוב  יח, אין(שם ְְִֵָָָ

כמו  הראשונות, על  תוהא כי  צדיק ונעשה שוב וחזר רשע  ונעשה תחלה צדיק שהיה הענין 

חז  ב)ל"שדרשו מ, להיות(קידושין מחויב  הטוב יצרו מצד  האדם  שטבע  הענין  אך  דרש. בדרך

אלא טבעיים, ענינים  שני  על מוטבע  הוא והרי רע . להיות מחויב  הוא  הרע  יצרו ומצד  טוב;

" לשון בו יצדק רשע ונעשה ימיו כל  צדיק שהיה וכל זה. את  זה לטבע"שבשמתנגדים ששב  ,

הוא הרי  צדיק להיות ונהפך  ימיו כל רשע  כשהיה להיפך  וכן  רע. להיות  המחייבתו שבו ההוא

" לשון הענינים שני  על נופל  לפיכך  צדיק. להיות בו המחייבת ההוא  לטבע ."תשובה שב

ג"" כמו דברים  תשובת  העםכ ּדברי את  מׁשה ח)"ויׁשב  יט, "(שמות דבר, אֹותם "ויׁשיבּו ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

כו) יג, "(במדבר נכֹוחים, דברים  כו)"מׁשיב כד, השלוח(משלי כשליח הוא מדבר שהאדם שהדבור . ְְִִִֵָ

" לשון  בענין  וצודק לבעליו. שליח כחזרת  נראה עונה שחבירו ומה דבר, איזה ."תשובה לחזור

"בישב ה[אות] בכפל """ שם ,"שביבת  (ה יח, ניצוץ(איוב והוא 

" פעל וכן קשה. גשם על  כשנופל החוזר ,"שבבהאור   (יז נז, "(ישעיה , 

 (יד ג, ואינו (ירמיה אמתי  תכלית  בהשגת ומשתדל שהולך ותועה טעות ענין והוא , 

ענין זהו אחר. דרך ולתפוס לחזור תמיד  וצריך  האמתי  איננו מוצא שהוא מה שכל  מוצאו.

"שובב" מלשון הדעתתשובה " טרוף יקרא וכן בו. ללכת שהחזיק הדרך  מן  לשוב  תמיד שצריך  "

" בדעתו להתישב  יכול כמושובבשאינו "  (ד לח, "(יחזקאל , 

"(ח לח, "(יחזקאל , (ב לט, ג(יחזקאל נקרא לפיכך המטורף". הדרך כ 

" משם  שבאים למקום שוב לחזור וצריכין מ ֹוצא  בו למצוא יכולין  שאין כמו "שבבהמבולבל . ָ

   (ו נ, בהם(ירמיה למצוא יכולין שאין  מטורפים  הרים דהיינו , 

ענין  והוא להר . מגבעה לגבעה, מהר תמיד  ובאים  מ ֹוצא     "הושע) ֵַָ

ו) לשם .ח, המביא הדרך  מצוא מבלי  מבולבלים  יהיו שמרון לעגל  ההולכים הדרכים לומר  רצה
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" ""מׁשבה והשם י ׂשראל, ו)"מׁשבה ג, "(ירמיה , "(כב ג, "(ירמיה ,  ְְְִֵָָָֻֻ

ה) ח, "(ירמיה , (ה יד, .(הושע 

" מלת או שבשיורה בזמן, הקדום  ראשון לענין החזרה על הראשונה ההנחה לפי "

" מן נגזרו במדרגה. הקדום הטבעי  בשתוףשבלענין  כולם המורות ופעלים שמות  שאר עוד  "

הוא המנוחה כי הטבעי . לענין  חזרה באמת  שהוא המנוחה, דהיינו התנועה, מן  ההפסק על 

ואינו  מעשה בו שאין  דבר שהמנוחה עצמו, מצד נח להיות הגשם שטבע  שבדבר, הטבעי הענין 

פנימית או חוציית סבה בזולת מתנועע  להיות  הדבר בטבע  אין אבל לשיתהוה. סבה צריך 

" לשון  מהתנועע שפוסק דבר על יפול לפיכך  לכך. לענינו "שבשתניעהו וחזר ששב  דהיינו ,

למנוחה. והיינו הטבעי

" פעל ומורה "ישבענין  למנוחה. והתשובה הטלטול , ביטול שהוא ישיבה, לשון  ,

"ישב" כמו והעמידה ההלוך  בהיפך הגוף טלטול  העדר על לפעמים האֹוהל" ּפתח (בראשית"י ֹוׁשב ְֵֵֶֶֶַָ

א) "יח, ׁשבה , נא  יט)"קּום  כז, "(שם עליו , ּתשב  אׁשר ּכלי  כ)"וכל טו, "(ויקרא ּכסא ֹו, על "הי ֹוׁשב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ה) יא, "(שמות כמו עכבה לשון  והוא למקום  ממקום  הטלטול ביטול על ולפעמים אברם. ְְֶֶַָלׁשבת

ּכנען ג)"ּבארץ טז, "(בראשית מֹוׁשב ֹותיכם, כ)"ּבכל  יב, "(שמות בהר, ט)"ואׁשב ט, "(דברים ּבּסּוּכֹות, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מב)"ּתׁשב ּו כג, "(ויקרא ותֹוׁשב, ד)"גר כג, נקרא(בראשית דירתו שם וקובע בארץ המתעכב . ְְֵֵָ

""תושב" .   (ה יב, תתעכב .(ויקרא כלומר , 

 הטלטול ביטול   (טו ל, מתון(ישעיה מתון שלא916דהיינו 

הענין מזה מרובה. בטלטול  "(ה פה, בי(תהלים ה[אות] ובכפל ת". 

(ג כג, "(תהלים ,  (ה מט, "(ישעיה מלשון שהוא או ""תשובה . "לשובב. 

" ""להשיבכמו ולהרים . לרומם כענין אלהינ ּו, ּבית  את ט)"לרֹומם  ט, נו (עזרא וב[אות] נפעל". ן ְֱֵֵֵֶֹ

"917ו "האמנתי פעל ישיבה ,"נשבמענין   (יא טו, "(בראשית ,    

מ ז)(ישעיה ," ,   (יח קמז, נכנס(תהלים המתטלטל שהרוח התישבות, מלשון  

המקבל . בגשם ומתישב

" פעל תנועה הפסק החפשיית .שבה מענין טבעיית תנועה ביטול שהוא שביה, לשון  "

" אחיו כמו נׁשּבה יד)"ּכי יד, "(בראשית חרב, כו)"ּכׁשבּוי ֹות לא, "(שם ׁשבי, מּמּנּו כא,"וּיׁשּב (במדבר ְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָ

"א) יעקב, כה)"ׁשבּות  לט, "(יחזקאל ע ּמֹון, ּבני  ו)"ׁשבּות  מט, מהתנועע(ירמיה והפסק ביטול כל  . ְְְֲֵַַֹ

" נקרא ורצון ."שביה בבחירה

תי ה[אות] בתוספת בא מלאכותית ותנועה העסק מן ""הביטול שביתה "שבתו לשון  ,

" כמו עסק וּיּנפ ׁשוביטול יז)"ׁשבת לא, "(שמות הארץ, ב)"וׁשבתה כה, "(ויקרא ׂשאֹור, ּתׁשּביתּו ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

א .916. כ, ברכות  ממסכת לקח שהרב לשון מטבע

במהדורתנו917. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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טו)"מּבּתיכם יב, "(שמות השאור. עסק ביטול  ׁשּבתֹוןכלומר טו)"ׁשּבת  לא, על"(שמות ׂשחקּו ֲִֵֶַַַָָָָ

ז)"מׁשּבתיה  א, .(איכה ְִֶַָ

" פעל הפשוטה הטבעית התנועה מן "שאבההפסק שאיבה, לשון לׁשאֹוב" ְְִי ֹוצא ֹות

יג)"מים כד, "(בראשית ,מימי ׁשֹואב  י)"עד כט, "(דברים ּבׂשׂשֹון, מים  ג)"ּוׁשאב ּתם  יב, לפי(ישעיה , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַ

לענין"שע קרוב והוא הטבעית , תנועתם  ולהתנועע  מלזול מתבטלים הם  בכלי  המים הכנסת  י

הבחירית .שביה " מתנועה הנשבה שנתבטל "

סי ""ב[אות] בשרש מבואר וזקנה, ׂשיבה לשון  ."סבן  ְִֵָָ

ע הגנות שיהיה הן הדבר, מגנות  ידיעה העלם על הנחתו גזלה "שם. כגון מעשה עשית י ְֵֶַ

ע שיהיה והן ורציחה, שהגנות"גנבה הן חסד, וגמילות הצדקה מן  המניעה כגון  מעשה עזיבת י 

החוטב כגון גנות, ממנו נמשך  רק עצמו במעשה לא שהגנות והן וגזלה, גנבה כגון  עצמו במעשה

ומת , רעהו את ומצא הברזל ונשל או 918עצים דבר  בעשית  שיש ידיעה כאן היה שלא כל ֵַָ

" כזו העדר -הידיעה יקרא  מקריי , גנות איזה ממנו שימשך או עצמיי  גנות איזה ."שגבמניעתו ְֵֶ

שע המוסריית  בבחינה כן  נקרא על"והוא משיגונה מסולק הוא  הדבר בגנות ידיעתו העדר ְֵֶֶי

ולא שעשה מה עושה היה לא  גנות  ממנו שימשך או גנות  כאן שיש יודע  היה אילו כי  מעשהו,

ואפילו  בעזיבתו או דבר בעשית  גנאי שיש יודע  שהוא הזדון  היפך  והוא שעזב . מה עוזב  ַהיה

" שרש עיין  מלעזבו. או מלעשותו נמנע  אינו ""זדהכי שם ובא ולפעמיםשג. כפשוטו, לפעמים "

גימ ה[אות] ""בכפל  ""שגגל כענין סבב, ""סב גלל, ""גל בשש , ""בש כמו תע ׂשּו. ולא ת ׁשגּו "וכי  ְְְֲִִַֹ

כב) טו, "(במדבר יׁשג ּו, יׂשראל עדת ּכל יג)"ואם  ד, "(ויקרא ,ּבּדר ע ּור יח)"מׁשגה כז, ובכפל(דברים . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

גימ ל"ה[אות]   (יח ה, ,(ויקרא   (סז קיט, .(תהלים 

" מן "שגה המקרה ""שגיאה " יבין, מי  יג)"ׁשגיא ֹות יט, "(תהלים או ""שגיון, לדוד, "ׁשּגיֹון  ְְִִִִִָָָ

א) ז, "(תהלים שגג מן  המקרה ושם  ""שגגה . היא, ׁשגגה ה)"ּכי ה, "(קהלת ּבׁשגגה , העם לכל "ּכי ְְְִִִִָָָָָָָ

כו) טו, "(במדבר שגה מן המפעל שם  ""משגה . ,  (יב מג, ומ(בראשית ," שגג ,"משוגה ן  

"  (ד יט, להוראת(איוב מענינה הושאל והעלם -ידיעה טעות  שהשגיאה ּולמה . ְְְֵֶַ

כמו  ופתי  כשוגה בעסקו מתגלה והוא עושה, מה יודע  שאינו עד מופלג וחשק בכוסף העסק

  "(יט ה, עושה.(משלי מה יודע  ואינו שוגה הוא האהבה גודל שמחמת  , 

    (א כ, "(משלי ,   (ז כח, [=יש](ישעיה השגיאה ענין  מזה . 

" כמו "שאגפעל והוא שצועק יודע  ואינו צועק וכוונה, ידיעה בלי הבאה מופלגת  צעקה לשון  ,

בצעקתו, ויודע  מרגיש שאינו מרובים ויסורין  צער מחמת אם  בא והוא שוגג. 

)ט לח, (תהלים  (כד ג, קול(איוב שמשמיע יתירה שמחה מחמת או ; 

" כמו מרגיש, ואינו להרים (ד עד, "(תהלים ,  (יד כב, .(תהלים 

ה.918. יט , דברים ע"פ לשון מליצת
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סי ""ב[אות] בשרש מבואר וצמיחה גידול ולשון  הׂשגה, לשון  ."סגן ַָָ

דל ה[אות ] ובכפל ומטורף. משונה סדר על בדבר התנהג  על  מורה ""פעל. ,"שדדת

" שודד, יקרא כסדרן שלא בדבר  הנוהג  "(כא טו, "(איוב ,   

(ט יז, ,(תהלים  (ג יא, "(משלי , (ב כא, "(ישעיה ,  

(ה א, לידם .(עובדיה שבא מה כפי  כסדר שלא וטורפים  החוטפים  דהיינו 

" נקרא כסדרן  שלא  ,"שדודהמונהג   (כז ה, "(שופטים ,  

(ח קלז, ,(תהלים  (א לג, "(ישעיה והשם "שוד. תהלים) 

ו) "יב, ,    (כא ה, "(איוב הרוחות-הרעות יקראו כך  שם  ועל ""ׁשדים. , ִֵ

  (יז לב, "(דברים ,  (לז קו, סדר(תהלים המבלבלים  שהם , 

כענין הטבעי, המהל  (ו צא, "(תהלים שדים  שמענין ואפשר .  ֲַַָ

  (ח ב, "(קהלת וכענין  ּכׁשדים, במהירות המרקדות  נקבות  דהיינו ּוׂשעירים, ְְִִִֵ

ׁשם כא)"ירקדּו יג, אחריה (ישעיה מרקדות  רעותיה ואחריה תחלה מרקדת אחת תמיד והיתה . ְְַָ

" וׁשּדֹותוזהו ח)"ׁשּדה ב, "(קהלת שדוד ומענין  הנקבה,"שד. דד  ,   ,ד (איכה ְִִָ

"ג) ורחם, ׁשדים כה)"ּברכֹות  מט, "(בראשית נקרא כליׁשד. שהם שבה, והורידין  שהגידין שם  על " ְְִִַַַָָָ

החלב להחזיק כדי  שבגוף, גידין  כשאר כסדרן הולכות ובלתי  בזו זו וטרופות מעורבות החלב ,

" שם  שד מן  ובהשאלה לחוץ. יזוב  ""לשדושלא  ,  (ח יא, (במדבר  

 (ד לב, כי(תהלים הנקבה. בשד  הכנוס החלב  כעין בדבר  הכנוס  השמנונית והוא , 

למ ""[אות ] למלשדד כ [אות ] נוספת """ של ג"לקחד  ונמצא למ". בלי  ""כ ד ,טז (ישעיה 

"ד) ,  (טז ס, אל(ישעיה ה[אות ] ובתוספת  ."" שם ""אשדף ,  

טז) כא, החלב(במדבר נחלי כעין  שהוא אחד. נחל להיות  רבים נחלים שמתקבצים מקום  והוא

ובתוספת השד. בפה יחד  ומתחברות מזו זו חלוקות רבות  בתעלות  שהולכים  הׁשד ַשבתוך

מ ""ה[אות] שם ,"שדםם "(לב לב, ,(דברים  "(כט לא, ,(ירמיה 

"   (יז ג, ליניקת(חבקוק שמנוניי ועסיס שד בה שיש השמנה השדה והוא 

" מגזרת שם-התאר והוא "שדהצמחים , משקל על  קד .קדם" מן "

בסי"" בשרש מבואר סיד. ולשון שדה, לשון  ."סדן

השי מבעלי הענינים "פעל . והעדר-חלוף  השיווי  על העצמית שהוראתה (גלייכקייט)ן ְֵֶ

האל לפעמים  ""ומושכת מלת  והוא כמבואר"שאף  חלוף-ענינים , בו שאין דבר על המורה ,

" ה "שאשרש ה[אות] מושכת ולפעמים  ."" מלת והוא "שה א  כמו ההלואה להוראת  " 

    "(ב טו, ג(דברים והוא הקנינים". בין שיווי  שנעשה הׁשואה מלשון כ ְַָָ

ע חלוקים  שהיו והמעות, לבעל"והחפצים  שייכים  הם ועכשיו בעלים  לשני שייכים  שהיו י 

לחבירו  שיהיה חבירו, לקניני וקניניו מעותיו את שמשוה המלוה עושה ההׁשואה וזאת  ְַָָאחד.

" המלוה יקרא  לפיכך בשוה. שניהם  על נו נושה רשות ב[אות] ברצונו "" נפעל שהוא נפעל ן 

ג ונמצא ההׁשואה. אל"למעשה ב[אות] ף"כ  (י כד, "(דברים ,   ְַָָ
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ז) ה, "(נחמיה , (לב י, "(נחמיה כענין  ונושה משה וענין  וחבורמלוה . לויה מלשון  " 

" כך  חבירו, לקניני  קנינו שמשוה ש משה בענין  אלא חבירו. לקניני קנינו שמשוה שםל ֹוה "" " ֶ

" כמו לעיקר  הטפל חבור  על  כלל  בדרך  לויה,שהונח לשון  הלוה מן  עלימושאל ויּלוּו ְְִֶָָָָ

ב)"ויׁשרתּו יח, "(במדבר יהוה , אל ג)"הנלוה נו, "(ישעיה עליהם, הנלוים  ּכל כז)"ועל ט, .(אסתר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

ג לוה שאדם  ו "וההלואה קנינו. עיקר שהוא כבר לו שיש למה טפל, לפעלנושה "כ פרטי שם  "

" ואמר בהלואה עסקו שעיקר והוא ההלואה         

 (כד כב, ע(שמות פרנסה לו העושה נושה מנהג בו תנהג  שלא  לומר רצה הלוואות", י 

" שה מן  ושם-התאר רבית. בואשוה בלקיחת  """ משקל על נעה דוה ו גוה, צוה, כמו אוה, " ָָָָָ

"  (יז יד, והפעל(בראשית .   (כה כח, הרוב(ישעיה על ובא . 

" כמו, לדבר  דבר שישתוה המצטרף השיווי על   (כה מ, "(ישעיה , 

  (יג ב, "(איכה ,    (ד כו, ,(משלי   

טו) כז, ג(משלי ויאמר  כמו". זה של  כערכו זה ערך שיהיה הערכיי , שיווי  על כ  

 (ח ג, "(אסתר משקל  על  הקל מן בינוני פעל  ,למל להם  הֹוה ו,"ואּתה (נחמיה ְְֶֶֶֶַָָ

"ו) קׁשת, כ)"רבה כא, ע(בראשית למלך מהם  הנמשך  התועלת לומר  ורצה מסים". נתינת  י ֶַָֹ

פועל ההוא התועלת ואין  מהם , הנמשך ההפסד לערך שוה ההוא התועלת ערך אין וכדומה,

""א וכן מניחם. המלך  שיהיה עד  השיווי  כ     "(יג ה, לומר(אסתר רצה , 

גדול הבזיון שערך מרדכי. מן בזיוני לערך שיווי  בי עושה אינו אסתר מן  הזה הגדול הכבוד 

" וכן  הכבוד. מן    (ד ז, "(אסתר ""צר. כמו צרה לשון  עצם , שם ּבעת, ְֵ

ב)"צרה  לג, דעת(ישעיה ונזק בצער  שיווי  עושה איננו עלינו הבאה הצרה צער לומר ורצה , ָָ

ש  או כך . על  שיצטער "צר"המלך  כמו שם -התאר אתכם" הצ ֹורר  הצר ט)"על י, ושב(במדבר , ְֵֶֶַַַַ

החרשתי , לעבדים  אותנו שמכר רק הצר  עשה לא  אילו [=אסתר ] ואמרה צר . איש המן  על 

ע למלך  טובה לעשות שחושב הזה שהצר וצערו "לפי המלך  בנזק שיווי עושה אינו כן י

הדבר . ְִֶַָּכׁשי ׁשמע 

ג"" לשון  הנקראשוה כ  לזה זה הדברים הסכמת  ושיווי  היפה הערך  על "

"919,(אקורדאנץ) כמו   (ו כא, "(תהלים ,   (כ פט, .(תהלים 

"  (לד יח, האּילֹות(תהלים ברגלי שיש כמו ושוה, נאה ערך רגלי במצעדי שיש ַָָ

מכשול . בלי לרוץ    (ח טז, "(תהלים ה'שויתי, אל שב יוצא פועל  אינו " 

" כמו הּפע ּול הוא ה' גיבורשיהיה על  עזר מוכרת ,"שויתי  עומד הוא אבל הּפע ּול. הוא שעזר , ָָ

" לומר ורצה נפעל. ומבנין עצמו על ה'שב יהיה ידיהן שעל למעשים  ומוסכם  שוה נעשיתי 

נגדי הסכמה "תמיד והיינו .920" וכן יתברך. ולבינו ביני מתמדת  נאה   

(ב קלא, לי .(תהלים שיארע  מה לכל  ומוסכם  מושווה נעשיתי ופירושו מוכרת, , 

.919accordance.

נאותים .920. במעשים התאמה
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סי שבהם"ב[אות] הרך הולד ועזים. כבשים  של הצאן שבמין הקטן על ּתֹורה שם . ְֶַָן ,

" ""שה יקרא כלל בדרך  יקרא דקות, הן גסות  הן  טהורות , הבהמות  כל של הרך  שהולד ,"גדי. ְָ

עזים '" 'גדי  הכתוב לך  שיפרט עד במשמע , ורחל פרה אפילו סתם, 'גדי ' שנאמר  מקום "שכל

חולין  במסכת  שאמרו ב)כמו "(קיג, יקרא  ועז כבש של והולד כמושה . פרטי  בדרך "  ְָ

         "(ה יב, "(שמות ,    

ד) יד, כמו(דברים המין  שם דרך על נזכר ולפעמים .  (יז נ, "(ירמיה , 

"(כה ז, "(ישעיה כענין רבות  ׂשיֹות  קבוץ והיינו וחמֹור, ׁשֹור  לי ו)"ויהי  לב, .(בראשית ְֲִִֵַַ

" בשרש ומבואר ."שה פעל.

, ישר להיות  הראוי דבר הטבע . שכנגד הכפיפה על והיינו הכפיפה על  מורה פעל.

" יקרא  ."שחונכפף  "(ט ב, "(ישעיה ,  (יא ב, "(ישעיה , 

 "(יב כה, "(ישעיה , (כג נא, "(ישעיה ,  (יד ס, ,(ישעיה 

"  "(ו ג, .(חבקוק 

   (יח ב, תי(משלי [אות ] ובלי הקל, מן  לנקבה יוצא פעל ו "[=הוא ] 

" משקל ילדה על גם ח)"חלה סו, שם -התאר(ישעיה וכן  .   "(כו מד, ,(תהלים ְַָָָָ

"  (כט כב, וההתפעל(איוב .  (ו מב, הפעל(תהלים זה ובא  . 

" כמו וההשפלה הכניעה על  להורות  בא כשהוא בהתפעל אליכםתמיד ונׁשּובה "ונׁשּתחוה ְְְֲֲִֵֶֶַָָ

ה) כב, "(בראשית ארצה , ב)"וי ׁשּתח ּו יח, "(שם וי ׁשּתח ּו, ארצה ח)"ויקד  לד, ה (שמות היאקידה ". " ְְְְִִִַַַַַַָָָֹ

ו  הקדקד, דהיינו בלבד הראש "השתחויה "כפיפת  ומלת הגוף. כל  כפיפת הוא מורכבוי ׁשּתח ּו" " ְִַַ

תי ה[אות ] נתוספה התפעל שמצד  פעול. ומן התפעל השי"מן אחר  ובאה כענין"ו כמשפט. ן

טז)"וי ׁשּתמר" ו, טו)"מ ׁשּתֹולל"(מיכה נט, מלאפום ,(ישעיה ה[ניקוד] באה הּפע ּול בנין  ומצד . ְְִִֵֵַָ

" מן  "שחשהּפע ּול משקל  על  שחוי, [=הוא ] עשוי" גלוי , "ראוי, לכם" העשוי  טז)"ואת ג, ,(שמות ָ

" להיות ראוי  היו "וישתחויוהיה ונעלמה הדבור .", להקל ד

 יו [אות] בלי הבנין בזה כבר  ד ."נמצא    (ה מז, לומר(יחזקאל רצה 

תי ה[אות] זה לפי והיה ""שחוי , מן הפעול921"וישתחו ו כמשפט קמוצה להיות  ראויה היתה

אס במקום שלא פתוחה 922ף ,"אפילו נשארה להתפעל נוספת רק שרשית  שאינה שלפי  אלא

" במלת והנרצה להוסיףוישתחו כדרכה. צריך כשהיה וכן וכפוף. שחוי להעשות שנתפעל "

ה  באית"[אות] הּתבה, בסוף להניח923ן"א אפשר היה לא בסגול ,"הוא924שוב  אותה והניע  ו, ֵָ

ח)("אׁשּתחוה " ה, לב)"י ׁשּתחוה "תהלים טו, "(שמו״ב להם, תׁשּתחוה ה)"לא כ, ונׁשּתחוה "(שמות ְְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

אליכם ה)"ונׁשּובה כב, .(בראשית ְֲֵֶָָ

פתח.921. בניקוד "וישתחו " שם ב. יח, בראשית  על מדובר

פסוק.922. סוף  אתנחתא , תיבות : ראשי

וכו '.923. אנחנו  הוא, אתה, אני , להורות  היחס , אותיות ר"ת

נעה.924. תהיה שלא אותה, להשמיע שלא כלומר להניח,
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"שח" בור  מין יקרא "שוחה " או ,"שיחה "  (כ יח, "(ירמיה ,  

(ז נז, לעמוד(תהלים יכול אינו בה שהנופל החומט, בית  כעין עשויה חפירה מין והוא  

" שאמר הוא ונכפף. שחוח  אם  כי זקופה ׁשיחה בקומה לפני  ּכרּו נפ ׁשי, ז)"ּכפף נז, .(תהלים ְְִִַַַָָָָ

" השוחה תקרא תישחתולפעמים  ה[אות ] בתוספת ו""  (טז ז, "(תהלים , 

  (יג צד, ,(תהלים   (כז כו, "(משלי ,  איוב) 

כד) "לג, לשון לשמש נמשך  ושחת  שוחה מענין "שחת. והשחתה. קלקול לכל  הארץ" "וּתׁשחת ִֵֶַָָָ

יא) ו, "(בראשית ּבׂשר, ּכל יז)"לׁשחת ו, "(שם וׁשחת ּה, אמתֹו עין  כו)"את כא, "(שמות תׁשחית, ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

זקנ ּפאת כז)"את יט, "(ויקרא מלשון  והוא שנעשה "שח, ויושרו, מתקונו הדבר ביטול  והיינו , ְְֶֶַָ

יושרו  על להיות צריך למלאכתו מוכשר שלהיות  למלאכתו. שוב  יצלח ולא וכפוף שחוח

" לשון  במקצת הקלקול על יאמר ומעוקלותקונו. פתלתל , וכפיפה עקש, נטיה כן  גם שהוא "

" לשון  הגמור הקלקול על ויאמר במקצת. אך  הישר לגמרי"שחתמענין  הדבר  כפיפת דהיינו ,

" ושם -התאר מתוקן . דבר  עוד יעשה "שחתשלא "  (יד נא, "(ישעיה ,  

(ז ב, "(יונה ,  (י מט, לגמרי .(תהלים מקולקל הדבר שבו ואבדון  לׁשאֹול כנוי  ְ

" גשחתונמצא תי"" [אות] בלי  ""כ  כמו ו  (ו ב, מקולקלת(ירמיה כלומר 

ושחותה.

" "שחמן פעל כפיפה מלשון "משח" הנחת שעיקר  המשיחה. להוראת עלמשח" "

הקשה  הדבר לרכך שמן של שדרכו לפי קשה. לפני ונכפף  רך שיהיה בשמן הדבר משיחת

" שאמר כמו ידו על יוזק ולא קשה דבר מפני ונכפף  שחוח להיות עלול ׁשאּולולעשותו ֵָָמגן 

  (כא א, "(שמו״ב ,   (ה כא, מעור(ישעיה נעשה שהמגן  , 

והחצים , החרב מפני  יוזק ולא שחוח ולהיות  שיתרכך כדי  בשמן אותו מושחים  והיו קשה,

אע בשמן משיחות  מיני שאר  לכל והושאל קשה. בפני לעמוד  הרך  לרכך"כדרך הכוונה שאין פ

" כמו מצבה הדבר ׁשם מׁשח ּת יג)"אׁשר לא, ּתמשח"(בראשית ּבניו ואת  אהרן ל)"ואת  ל, ,(שמות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

המׁשחה " ז)"ׁשמן  כט, "(שמות ּבׁשמן, מ ׁשּוחים  מצֹות  ב)"ּורקיקי  כט, "(שמות ,   ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

(יד כח, "(יחזקאל "כרוב. כמו עוף מין  שם כג)"כרובים" ו, כלשון(מל״א צמח מין  שם  או . 

" וה משנה מ״ג)"תרובתורהכרוב פ״א ו (כלאים לשחותממשח". ביותר העלול  כרוב והיינו תאר. "

" שם משיחה ומלשון בשמן. הנמשח כדבר נו שחיןולכפף, ב[אות] האמנתי"" תאר 925ו,"ן

"  "(ט ט, ,(שמות    (יח יג, שמנונית(ויקרא דהיינו , 

" שם שיהיה או הבשר. עור את המושח  "שחיןארסיי כמו וׁשּוחה " ערבה ו)"ּבארץ ב, .(ירמיה ְְֲֶֶָָָ

ע הבשר בעור  קלקול  והיינו והשחתה קלקול חז "מלשון ובלשון  נפסדת . ליחה ב)ל"י  נג, (יומא

שחונה " אם  והיובש."גשומה החום מרוב  שחין  בעלי שנעשו הפירות קלקול דהיינו ,

סי שיטה "ב[אות] ולשון  ודבור. שיחה לשון "926ן. בשרש מבואר ."סחבמים.

במהדורתנו925. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

במים .926. ְִָׂשחיה
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אך ישר קו על נשאר  שאינו חפוש, בדרך הלוך והוא התשוטטות . על  הנחתו פעל.

כמו ולכאן . לכאן צד לכל  מתפזר   "(ח יא, צד(במדבר לכל מתפזרים שהיו 

" מן. ו למצוא (ח כד, "(שמו״ב ,     ,טז (דהי״ב ַָ

"ט) , (ז א, "(איוב .   "(טו כח, המתפזרת(ישעיה מהלכת  מכה דהיינו 

צד . לכל    (ב ג, "(נחום הענין מזה .  "(נז טז, (יחזקאל 

אל ה[אות ] ""ובתוספת ּבנפ ׁשף ׁשאט ו)"ּבכל  כה, ּבנפ ׁש"(שם טו)"ּבׁשאט שם היינו (שם, ְְְְְְֶֶֶֶָָָ

הנה  שמשוטטת לפי הספינה, הלוך  יקרא ההלוך זה אופן  ועל  והמחשבה. הנפש התשוטטות

כמו ביבשה. שהולכים  כמו ישר בדרך הולכת שאינה והנה,    ,לג (ישעיה 

"כא) מׁשֹוט , יקרא משוטטת  הספינה ידו שעל והכלי . (ו כז, ,(יחזקאל  ָ

כו) כז, "(יחזקאל ,  (כט כז, "(יחזקאל הסוס  את  בה להכות הרצועה ותקרא ,"שוט. 

כמו (ג כו, "(משלי ,  (יא יב, "(מל״א , ,כג (יהושע 

הגוףיג) בכל  משוטט השוט אבל אחד , מקום  על  תמיד המכה ושבט  כמקל  אינה שהשוט לפי 

וע לּכפף ונוח רך  שהוא העץ, מן דק ענף ששוט או וכאן. המוכה "כאן הגוף על משוטט כן  י ְֵַ

" הענין  שמזה ואפשר הסוס. להכאת  אותו לוקחין לפיכך  ומכאן ; מכאן ,כה (שמות 

"י) , (יט מא, ביותר(ישעיה שנכפפים לפי  להכות , שוטים ממנו שלוקחין  עץ מין והוא , 

ולכאן .927(עלאסטיש) לכאן ונכפפים 

 התשוטטות מענין    (יא ד, "(אסתר ,    

 (ב ה, כי(אסתר דבר. לשאר לא המלך  שביד  לשרביט מיוחדת  הֹוׁשטה מין  והוא , ָָ

"928למה  לשון  נמצא באו הושטה שלא המקרא שבלשון הושטות  ושאר  כאן , רק המקרא בכל  " ְַ

" בלשון ""המצאה תמיד הדם, את  אליו אהרן  בני  יב)"וימציאּו ט, "(ויקרא בלשון או "הגשה , וּיּגׁש" ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

החטאת ּפר  יד)"את ח, "(ויקרא בלשון  או "הגעה , הּמׁשקֹוף" אל כב)"והּגעּתם יב, בלשון(שמות או , ְְִֶֶֶַַַַַַָָ

"שלוח" ידו " את אברהם  י)"ויׁשלח  כב, "(בראשית ענין  שאין ראיה מזה והמצאה הושטה . הגעה " ְְִֶַַַָָָ

באויר . המשוטט כדבר ולכאן  לכאן  השרביט התשוטטות  ענין אם כי המקבל, ליד הנותן 929מיד

מניע היה אבל הדיוט. ליד דבר המלך  שיושיט  דרך שאין המלך , בשרביט מיוחד היה והוא

השרביט . בראש ליגע  רשות לו שיש לפניו העומד שיבין כדי  הצדדים לכל בשרביט ומשוטט

למ ה[אות ] ""וענין  של המלד לֹו יֹוׁשיט יא)"מא ׁשר ד, "(אסתר לאסּתר, המל ב)"וּיֹושט ה, (שם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ

למ ""[אות ] כענין אסתר, בשביל שהושיט  והיינו בשביל, ולהםד  ולו דבור .לי אצל הסמוכים "

שחז  ""אלא כמו ליד מיד הושטה ללשון  גם כדרכם שמוש ממנו עשו והזורק ל (שבת"המושיט

א) "ו, לנזיר, יין  כוס אדם יושיט ב)"לא  ו, זרה "(עבודה שם  הענין שמזה התלמוד ,וׁשט. שבלשון  " ֶֶ

" קראוהו הגרון. הקיבה.וׁשטשהוא אל הפה מן המזונות שמושיט הושטה מלשון " ֶֶ

.927Elastic. גמיש

מפני .928.

מעביר 929. המלך את רואים הם כי המלך , פני  רואי  על ורתת אימה מטיל זה פסיכולוגי שבאופן המגיה נ"ל
השרביט . סוף מקבל אל ישירה הגעה רואים ולא  סיבובי, ובאופן  ולשמאל, ולימין ולמטה, למעלה השרביט  נטית 

המלך . של רצונו  שם אשר המטרה במקום שתנוח עד  דקות לכמה בשרביט דבוק עיניהם מבט 
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סי ""ב[אות] בשרש מבואר סוטה. לשון  ."סטן 

" בשרש מבואר מנחה. לשון ."שא.

" כמו ראוי . ותקון  בסדר דבר  שכיבת  מלשון  פעל.  (כו ה, (ירמיה 

שינוחו  יקושים שמשכיב מי שמביט כמו אדם , בני ללכוד יתירה בכוונה ומשגיח מביט כלומר 

לגדרו  חוץ שיצא דבר  השכבת על ויאמר ספק. בלי חיים בעלי בם  ׁשילכד ּו נכון ותקון ְִֶָבסדר

" לשון ושוכב בגדרו שוב  ,"שךכששב  (א ח, הזעף .(בראשית אחר למנוחה שחזרו 

"     (כ יז, "(במדבר ,  (א ב, "(אסתר , 

 (י ז, "(אסתר ושם-התאר ושקיעה. שכיבה לשון נו "שכן, ב [אות ] תאר", ן 

כמו 930ו,"האמנתי נכון ותקון בסדר ומנוחה שך לשון   (כב ג, ,(שמות 

"  (ד יב, "(שמות ,  (י כז, ראוי(משלי ותקון סדר על היושב שהוא , 

" שכונה, של לשונות שארי  כל וכן זולתו. ׁשםעם  ּבאהלי  כז)"וי ׁשּכֹון  ט, "(בראשית לבדד, עם  הן ְְְִֵֵֵָָָָָ

ט)"י ׁשּכן כג, "(במדבר ׁשם, ׁשמֹו יא)"ל ׁשּכן יב, "(דברים י ׂשראל, בני בתֹו מה)"וׁשכנּתי כט, ,(שמות ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ

הסלע" בחגוי טז)"ׁשֹוכני מט, בלבול(ירמיה בלי נכון סדר על  מקומו בתוך הישיבה דהיינו , ְְְִֵֶַַַ

" הערבון  יקרא חכמים  ובלשון וערעור . אצלו "משכוןוערבוב שמשכיב  והשכבה, שכונה מלשון ,

חז  אמרו לערבון. א)ל"דבר סח, מציעא גביה "(בבא דשכונה משכנתא? ."מאי 

מ ""ה[אות] שם ""שכםם כמו ׁשניהם, ׁשכם על כג)"ויׂשימּו ט, "(בראשית ויט, ְְִֵֵֶֶַַַָ

לסּבֹול טו)"ׁשכמֹו מט, ,(בראשית  (כב לא, חוץ(איוב שכלפי  שבכתף  החלק . ְְִִ

" ""כתףנקרא יקרא לצואר  הכתף שבין  שאצלו והשטח ושכונה שכם, וחניה שכיבה מלשון  "

" ומן  לצואר. כתף בין  ממשכבו שכםמסודרת  לקום  זריזות  והיינו ההשכמה, להוראת  הושאל "

" ּבּבקרכמו אברהם  כז)"וי ׁשּכם  יט, "(בראשית לדר ּככם, והלכּתם ב)"והׁשּכמּתם יט, ,(בראשית ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבּבקר" כז)"הׁשּכם ט, "(שמות קּום, ב)"מׁשּכימי  קכז, "(תהלים מלשון השכםשכם, הגבהת  דהיינו " ְְִֵֵֶַַַֹ

מוכשרים והידים  והלשון  הפה האזנים העינים כגון  כולם , האברים  שכל וזקוף . נצב שיהיה

בשעה  למלאכתם  מוכשרים  בלתי  והׁשכם הרגלים  אך בעמידה. כמו בשכיבה ֶֶלמלאכתם 

הרגלים זקיפת  בבחינת המשכב מן העמידה נקראת  זקופה. בקומה שהם  בשעה כמו ששוכבים

""קימה " הׁשכם  זקיפת  ובבחינת  הרגלים ,"השכמה , לזקיפת מוקדם הׁשכם  שזקיפת  ולפי  . ֶֶֶֶ

" ללשון לקום.השכמה הושאל לזריזות  "

כמו"ג מיוחד חלק ללשון  כ (יג כא, "(תהלים ,   

ט) ג, "(צפניה וכטעם  עצמו, בפני  מיוחד חלק שהׁשכם  כמו "פאה . לפאה " ט,"וּתחלקם (נחמיה ְְְֵֵֶֶַַָ

ו כב) ּכנרת", ים  יא)"ּכתף לד, ו (במדבר ארץ", כב)"מירכתי ו, ו (ירמיה ע ֹולם", לג,"זרֹוע ֹות  (דברים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

"כז) מלשון שהוא  או בשכם. וירצה השכם . על סבלות והיינו כפשוטו אחד"" ׁשכם  "לעבדֹו ְְְֶֶָָ

במהדורתנו930. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'
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" וכענין אחד, שכם  שכמיהם כל היו כאילו בהסכמה, לעבדו סובלים  לסּבֹולשיהיו ׁשכמֹו "ויט ְְִִֵַ

טו) מט, "(בראשית וכן ׁשכם, ּתׁשיתמ ֹו יג)"ּכי  כא, סובל(תהלים שכם אותם  שיעשו לומר רצה ְִִֵֶֶ

הפורענות . משא

"אלשך ה[אות] בתוספת  """ שם  ""אשךף  ,  (כ כא, ההולדה (ויקרא ביצי והם  

" וכטעם  הכיס, בתוך  ומעורים  יקֹוׁשיםשמושכבים כו)"ּכׁש ה, נו (ירמיה ה[אות] ובתוספת  ן". ְְִֹ

" "נשךפעל נשיכה. לשון סּוס" עקבי  יז)"הנ ֹוׁש מט, "(בראשית העם, את ו)"וינׁשכּו כא, ,(במדבר ְְְִֵֵֶַַַָָ

ושכונה, סדר ביניהם  ונעשה הנשוך בגוף שיניו את  משכיב  שהנושך  והשכבה. השכה מלשון 

הנשוך . גוף  עם הנושך  וּפה הנושך, ּפה עם מעורב  הנשוך  ֶֶשגוף

ג ""יקרא  הרבית  "נשכ כמו וּתרּבית" לו)"נׁש כה, "(ויקרא אֹוכל, נ ׁש ּכסף  נ ׁש" ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַ

כ) כג, "(דברים ,ת ׁשי כא)"לנכרי  כג, בגוף(דברים חבלה עושה הנושך שׁשן שכמו נשיכה. מלשון ְִִֵַַָ

" ששם או הלֹוה. בהון חבלה הּמלוה הון  עושה כך והשכבה.נשךהנשוך, השכה מלשון כפשוטו " ְֶֶַַ

" יקרא  בעלים לשני  השייכים דברים  עירוב  גופו "נשךכל עם זה של  השינים  תערובת  יקרא .

" זה במעו "נשיכה של זה של מעותיו ותערובת  ," יקרא חבירו של שהוא"השכה תיו והשכר ,

" נקרא מעותיו בו שהשיך בשביל יקרא"נשךלוקח  בעלים שני של הרשויות ותערובת  וסמיכות  .

""שכונה " נקרא גדול לבנין וסמוך המעורב  קטן  וחדר "נׁשכה . כמו "  נחמיה) ְִָ

מד) "יב, ,     "(ז יג, "(נחמיה מענין  וכן "שך. פעל לשוןמשך" " 

" כמו רשותו, עם  מעורב  שיהיה אליו הדבר  התקרב והיינו צאןמשיכה לכם  ּוקחּו (שמות"מׁשכּו ְְִֶָֹ

כא) "יב, ,    (ז ד, "(שופטים ,   (לג כא, ,(איוב 

"  (כה מ, "(איוב ענין שזהו משיכה . שבתלמודקנין ב)" פא, שמושך(עירובין , 

וע אצלו קנינו."החפץ נעשה כן י 

"גמשך כמו"" כסדרן הדבר  חלקי והשכבת התפשטות  ללשון  כ  

לז) כ, "(שופטים ,  (יא לו, ",(תהלים  "(ו קכו, סדור(תהלים היינו 

השדה. כל פני על  ומופשט מסודר שיהיה הזרע  (יח כח, כלומר(איוב 

אופניו, על דבר דבר וסדורם , החכמה עניני ישמש 931התפשטות הענין ומזה מפנינים . -טוב

" הדברמשךבמלת  מסדר כאילו שהוא  בזמן  הדבר התפשטות  והיינו מרובה, עיכוב  ללשון "

" כמו מופשטים. חלקיו כל שיהיו (יב יג, ,(משלי   "תהלים) 

ו) "פה, ו ,  "(כב יג, "(ישעיה בשרש המבואר ויתר "שך. בספרי תמצא יריעות" 

"932"שלמה  בביאור ."שכןבארוכה

סי ""ב[אות] בשרש מבואר ענף, ולשון  סוכה לשון ."סךן 

יא .931. כה, משלי ע"פ מליצה

.932.437-440 עמ ' תשע"ו, שנת במהדורת 
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תקרא לחוץ, מקצת ממנו ומשליכין דבר כאן  כשיש והוא  ההשאלה על מורה פעל.

" ההשלכה "שלזאת  כמו "   (ה ג, "(שמות ,   ,יט (דברים 

,ה)  (מ כח, פירותיו.(דברים את זית האילן  שישיר דהיינו ,   

(נז כח, וכענין(דברים הלידה, אחר לחוץ הרחם  מן הנזרק בו, טמון  שהולד הכיס והוא , ְָ

והשלכה.נפל" הפלה לשון  "   "(ו טז, "(מל״ב ,    ֵֶ

(טז ב, "(רות הצבתים . מן  שבלים  איזה לה שישמיטו דהיינו    

"(ז ו, "(שמו״ב נקרא הבקר שמיטת מקום הבקר . ששמטו המקום  אותו על  "ׁשלדהיינו ַ

השל "מלשון  וכן  הכהו. ושם ה,  (כז ג, המושלך(שמו״ב במקום  והיינו שם -התאר 

" העיונית ובבחינת עוברים . שם שאין הצד למן  (כח ד, לא(מל״ב כלומר , 

" וכן  מעניני. תשליכני   (ח כז, למ(איוב [=אות ובכפל ."" ד]  

(ו עו, "(תהלים ,  (יז יב, "(איוב ,  (ח א, דהיינו (מיכה 

" שם  הענין מזה הראויה. ו[מ ]מחשבה מדעת  ""שללמושלך  ׁשלל, יחלק כז)"ולערב מט, ,(בראשית ְְֲֵֶֶָָָ

המלקֹוח" ּכל ואת  הׁשלל יא)"את  לא, "(במדבר ּתקּבץ, ׁשללּה ּכל יז)"ואת  יג, הׁשלה (דברים מלשון , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

" וכענין הבעלים. מרשות  ""עדוהשלכה עד, יאכל  כז)"ּבּבקר מט, מעּוד(בראשית מלשון ,933 ִֶַַַֹֹ

ג ונמצא למ"והשמטה. [אות] כפל בלי ""כ  ד      ,ב (חבקוק 

כעניןח) או קניניך . שישללו  (ו טז, .(מל״ב 

אל ""ה[אות ] שם ""שאולף קבר. לשון  ׁשאֹולה , לח)"ּביג ֹון מב, "(בראשית וּתיקד, ְְִַַָָ

ּתחּתית ׁשאֹול כב)"עד  לב, "(דברים ויעל, ׁשא ֹול ו)"מֹוריד ב, מקום(שמו״א והיינו הׁשלה, מלשון  , ְְְְִִַַַַָָָ

בו  והנמצא החיים. מארץ  ומושלך  "934הנשלל פעל הבריות .וכן מכלל ומושלך אם"שאלנׁשּול  , ָ

" כמו ובקשה שאלה ּפיה מענין את  נז)"ונ ׁשאלה כד, "(בראשית לׁשמי, ּתׁשאל  זה (בראשית"למה ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָ

ל) "לב, ,ּבנ י ׁשאל יד)"ּכי יג, "(שמות ,מל לכם  יז)"ל ׁשאֹול יב, והלוואה (שמו״א הׁשאלה מענין או , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

" מ ׁשכנּתּהכמו, א ּׁשה כב)"וׁשאלה ג, "(שמות רעהּו, מעם  אי ׁש יׁשאל  מלשון"וכי הלשונות  ושני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

הנסיון  משמות והם  ושלילה, בשאלה,935(אפטאטיף)השלה והענין  החבור. בזה הרבה הנזכרים

מה  מכל הודעה איזה שולל שיהיה אם לו. שיש ממה דבר  שולל זולתו שיהיה השואל ֵֶחפץ 

ג שאלה לשון ונמצא שברשותו. ממה חפץ  איזה שולל  שיהיה או אל"שיודע  [אות] בלי ף ,"כ 

  (יז א, "(שמו״א של הלשונות  אלה כל והנה גשל. ויש לגנאי. מורים  רובם כ"" 

"של" שם  והוא לשבח, המורה ""שלוה " וׁשלוה , ""ׁשלֹום  בה , וׁשלוה חרבה א)"ּפת  יז, ,(משלי ְְְְֲֵַַַָָָָָ

"בארמנֹותי ז)"ׁשלוה קכב, "(תהלים   "(ה א, ,(איכה   ְְְְִַַָָ

א) יב, המציאות(ירמיה בעולם. המתרגשים  הרבים מפגעים  משולל והיינו שלילה. מענין  כולם  ,

" יקרא בעולם, המצוי  הרע משישיגנו משולל השאר .שלוה במעמד  מן  והשמטה השלה מלשון "

" י ׁשּכןוכענין לבדד עם  כג"הן  ט)(במדבר ,,  (ט ד, "(תהלים ,   ְְִֵָָָֹ

קרסולי"933. מעדו "ולא רגלים. מעידת  מלשון לז)אולי  יח, .(תהלים  ְְַַָָֹ

בשאול .934. הקבור המת של גופו

השתדלות .935.
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 (ז יח, "(שופטים שם ובענין  "בדד. לגנאי, המורה בדד" י ׁשבה א)"איכה א, ומורה (איכה . ְֵָָָָָ

" ּתֹוׁשיבנילשבח ט)"לבדד,לבטח ד, "(תהלים שרש ."בדעיין  ְְִִֵֶַָָ

" הואשלוה שענין  שהרע  ממנו. משולל רע  ופגע  מקרה שכל במעמד מציאות  היינו "

רק  שהוא רע, הוא  הדבר  מן  נשלל להיות  והנאֹות  דבר. של העצמיות הוא  והטוב  ֵהמקריי,

" לשון  ממנו משולל שהמקרה במעמד הנמצא על יצדק לכן  בו. אחד ,"שלוה מקריי והטעם .

בשניהם השווה הצד ממנו, מסולק שהמקרה או המקרה מן  מסולק הוא אם  הפרש שאין 

לענין  קרוב וביטול. ערעור מן מסולק [=שהוא] במעמד  המציאות  ,ג (שמו״ב 

מןכז) מסולק בשלוה שישאר כדי  זולתו על והממונה מבטל. שם שאין  חשאי במקום דהיינו

" יקרא כמומושלהמכשול "        

(טז א, נשמרים(בראשית בשלוה, הבריות  בם שיהיו והלילה היום סדר על ממונים  דהיינו , 

" ענין  כל והוא ההפסד. מן "ממשלה ומשוללים שבמקרא. "ּב ימׁשל טז)"והּוא  ג, ,(בראשית ְְִָָ

מצרים" ארץ ּבכל  ח)"ּומ ֹוׁשל מה, "(בראשית רּבים, ּבגֹוים  ו)"ּומ ׁשלּת טו, "(דברים וכטעם ,"עוצר. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבעמי" יעצ ֹור יז)"זה ט, "(שמו״א וטעם  ו נגיד. אגד, מלשון שזה נסיך"" לומר וקרוב סכוך . מלשון " ְֲִֶַַ

ענין "(ה א, "(איכה הפסוק לראש ומסכים  ממשלה, לרא ׁשמלשון צריה כי"היּו . ְֶָָָֹ

מ ""[אות] [של] יצדק משלם לפיכך דרכנו. לפי  נוספת  "936" "משלו תחת  בפעל"שלו " כמו .

"מכר" שיאמר מא ּתם" ּתכרּו מים ו)"וגם ב, "(דברים מן "משך. יאמר יקּוׁשים" ה,"ּכׁש (ירמיה ְְְְִִִִֵַַָֹ

"כו) מן "מכס, הׂשה " על ד)"ּתכסּו יב, .(שמות ֶַַָֹ

" ממשלה" שם  המׁשל"משל" לשון ּומליצה "937(ביי-שפיהל), מׁשל א,"להבין (משלי ְְִִָָָָָָ

"ו) ול ׁשנינה , לז)"למׁשל כח, "(דברים הקדמֹוני, יג)"משל כד, "(שמו״א ׁשלמה , א)"מׁשלי א, .(משלי ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ

" יהיה מׁשלשענין כן ידי  שעל אחריו. מיושרים  דבר  שאר  עניני שכל  כולל ענין הנחת הוא " ָָ

" ונקרא עניניו, בכל אחריו המיושר ההוא דבר על מושל ההוא הכולל  והענין"מׁשלהענין  . ָָ

" נקרא  אחריו ""נמשלהמיושר אמר  דוד. ּבן ׁשלמה שאחריהן"מ ׁשלי כוללות הנחות דהיינו , ְְִִֵֶָֹֹ

בארוכה  בם  לדבר  אפשר היה שלא  והמדיניות , הביתיות המוסריות המדות עניני  כל יתישרו

החכם יקח  שמהם  עניניהם, כל על מושלות כוללות הנחות  בהם הניח אבל ים. מני רחבים כי

" שאמר כמו הכללים. באותן הכלולים הפרטיים הענינים שאר לכל  וי ֹוסיףראיה חכם  ְְִִַָָיׁשמע

ה)"לקח א, .(משלי ֶַ

מילתא לדמות ההיקש מעשה שהוא  הלימוד  בדרכי  מאד  ומשובח יקר  ענין המשל 

כמ ש"דמילתא   (ו א, אופן(משלי איזה על משל  הנותן  דברי להבין כלומר 

היקש  עשית שהיא  עצמה, בפני חכמה היא גופא  ההבנה שזהו הענינים. שאר אחריו ַיתישרו

ׁשלו ".936. "אויביה ָבמקרא

יכול937. אדם הזה המשל שע"י  בעיניך קל הזה המשל  יהי "אל  חז"ל : כלשון  סיפור. דרך  דוגמא של תיאור
תורה" בדברי  ח)לעמוד א , רבה, השירים שיר .(מדרש
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איך מפתחות החכם מסר גופא הענין זה על שגם הדברים, בין דבראמתי  לדמות החכם ילמד ִ

אמר עליו. נשענים המשפטים  עניני  שכל ענין  דעת; לבעלי  מאד מוצרך  ענין  בשהוא  לדבר,

משל בדרך               

 (כו-כז כב, מה (דברים כל בה שיש הנמשל הוא והמאורסה המשל הוא הרוצח . 

כאן שהיה ואילו מושיע. ואין וצעקה לרצונה, ושלא  בשדה שנתפסה הרציחה. במעשה שיש

צעקה, לא אשר דבר  על מיתה אותה מחייב היה למילתא מילתא לדמות יודע  הבלתי ְַשופט

אולם שומעה. אדם  יהיה שלא אפשר  היה לא  צעקה שאילו צעקה. שלא בהכרח מחליט שהיה

ידמה  כי לא, או צעקה אם בספק הדבר  שעדיין יאמר  לדבר דבר לדמות היודע  הנבון  השופט

נשמע היה לא הכי  ואפילו ספק, בלי  צועק היה בודאי הנרצח היה ששם הרציחה למעשה ַהדבר 

באמת שהרי לחייבה 938לאדם , אין  לפיכך  לרוצח  עניניה בשאר דומה שהמאורסה ואחר נרצח .

שומעה. אדם ואין באמת צעקה שמא כי מספק

" "שלמלשון שולים, המעיל" ּׁשּולי  לד)"על כח, "(שמות ב ׁשּוליה , ט)"טּומאתה א, ,(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

הנקי . והפשתן הצמר  מן שמשילין  והפשתן  הצמר מפסולת תמיד נעשה שהוא הבגד  שפת והוא

" נקרא והוא שפה לו עושין הפסולת  ומן  גופא, הבגד אורגין הנקי  שנשולשוליםשמן שם על "

" רבים בלשון תמיד בא הרבה מחוטין  שנעשה ובבחינת הנקי. "שוליםמן  ."שוליו "

" מן  "שלשנגזר  שם  כךשלוה " לעיל, כמבואר והשמטה הׁשלה מן  סלוק בו שהנרצה "ַָָ

" מן משלנגזר ה[אות] בתוספת """ שם גשלםם בו שהנרצה הׁשלמ ּות, להוראת סלוק "" כ ְֵ

" נקרא והוא שצריך מה כל  בו יש אך לענינו, הצריך דבר משולל  ""שלםמשיהיה כמו ֶֶאבן.

וצדק  ׁשלמה איפה ל יהיה וצדק טו)"ׁשלמה כה, "(דברים ּתבנה , ׁשלמֹות  ו)"אבנים  כז, .(דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

" העיוניות  ׁשלםובבחינה לבבכם סא)"והיה ח, "(מל״א ׁשלם, יעקב יח)"ויבא לג, דהיינו (בראשית ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

כלום . מחוסר בלתי

"שלום"" ׁשלֹום, ל כו)"וי ׂשם ו, הדבר .(במדבר לקיום הצריך  הטוב בכל משופע  דהיינו ְְֵָָ

" ו שלוה ששם החוציים. והמקרים  הרע  מן  המניעה בבחינת  נאמר קניןשלום"" בבחינת נאמר "

ומשמש  קיום . והשלום שלילה, שהשלוה השלוה. מן  יותר משובח והוא לדבר, הצריך  הטוב

ג ""לפעמים בלשון "שלוה כ כמו המנוחה מן  משולל מהיות מסולק דהיינו ּדּבר ֹו" אחיו יכלּו ְְְֶַָָֹולא

ד)"לׁשלֹום לז, "(בראשית לׁשלֹום, אליה י)"וקראת  כ, "(דברים ׁשלמה , ּובין חירם  ּבין  ׁשל ֹום "ויהי  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

כו) ה, והמחלוקת .(מל״א המלחמה היפך ,

" פעל "שלםׁשלמּות כמו תשלומין לשון טֹובה " ּתחת  רעה ׁשלמּתם (בראשית"למה ְְִֵֶַַַָָָָָ

ד) "מד, הׁשֹור, ּתחת  ׁשֹור י ׁשלם לו)"ׁשלם  כא, "(שמות י ׁשלם, ג)"ׁשנים  כב, ׁשלמּות(שמות לשון והוא , ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַ

" כמו קורבנות של שלמים ושם המחוסר. הדבר  את  ׁשלמיםשישלים  א)"זבח ג, "(ויקרא והעֹולה , ְְִֶַָָָ

בפועל .938.
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כב)"והׁשלמים ט, ב(ויקרא להשם  שמשלם תשלומין מלשון  שהוא אם  בשביל", לו שחייב  החוב  ה ְְִַָ

" וכענין לו טוב  כי  ׂשפתנ ּוטובתו פרים ג)"ּונׁשלמה יד, "(הושע ,ל ּתֹודֹות  יג)"א ׁשלם נו, ,(תהלים ְְְֲִֵֵַַָָָָ

וכעולה וכאשם  כחטאת  החטא על בא  שאינו קרבן  שמקריב ׁשלמּות מלשון שהוא (שהעולהאו ְֵ

עשה) מצות ביטול על מכפרת "939ג״כ מלשון שהוא או אלהיו. עם  שלם  שלבו מצד אם "שלוםכי

ע קונו עם  שלום ברית  כורת  ""שהוא וכענין השלמים, הקרבת  ׁשלֹוםי ּבריתי  את  לֹו נ ֹותן  "הנני ְְִִִִֵֶָ

יב) כה, חז (במדבר אמרו ."" בעולםל  שלום  שמטילים  כהנים)"שלמים , תורת בשם א ג, ויקרא על ,(רש״י

ולבעלים לכהנים  למזבח מהם שיש שלום שם)וגורמים  "(רש״י שבין  וההפרש לתם. עייןשלם"" "

" ."תםשרש

" ""שלמענין  שם  ,"אשל,   (לג כא, "(בראשית ,  

ו) כב, ונעשה (שמו״א ושבים , עוברים במקום  שלא הצד  מן  הנטוע  אילנות של פרדס מין והוא

לפיכך סתר . דבר חבירו עם  לדבר  לאחד  כשיש נסתרות זה עם  זה ולדבר העיר בני  בו לטייל

" אדםאשלנקרא לדבר  מיוחד  גם הדרך; אם על לא הצד , מן  שהיה והשמטה השלה מלשון "ֵ

" כענין  ב ׁשלי , חבירו ב ׁשליעם  אּתֹו כז)"לּדּבר ג, בעלי(שמו״ב שיושביה ועיר  עיר בכל כזה והיה . ְִִֶֶַַָ

אילנות נטוע חוץ  מצד מיוחד מקום  להם  שיש בכרכים  היום עוד המצוי  כעין  וחשיבות , מדרגה

" ׁשם נמצא שלפיכך  לחשובים . "אשלומיוחד  כמו עיר אצל תמיד ׁשבע" ּבבאר (בראשית"אׁשל ְִֵֵֵֶֶַ

"כא,לג) ּברמה , ו)"האׁשל כב, "(שמו״א ,   (יג לא, אשל(שמו״א דהיינו ֵֶָָָָ

גלעד . ליבש המיוחד  ואשל לרמה, המיוחד

" מענין  "שלשגם ענין  "   (י מט, "(בראשית אדירשיל. למלך  כינוי " 

כענין ארצו אנשי  בהם להושיב יושביהם, [את ] ומנשל ארצות הכובש  " 

ו) טז, ה (מל״ב ו[אות ] ."" ואשילה א תחת  """ כמו הכנוי , אהלה ו ח)"ויט  יב, "(בראשית היא, ּכי ֳִִֵַָֹ

לבּדּה כו)"כסּותה כב, ג(שמות לו יהיה שאז מחלציו היוצא  שלו שיל יבא כי  עד ופירושו כ". ְְַָֹ

עמים" "(שם)"יקהת  שרש עיין ש "קה , או "שילה ". כענין ממשלה מלשון  ׁשל ּו" א,"אֹויביה (איכה ְֶָָ

כמה) ממנו היוצא המושל  יבא כי  עד והיינו לעיל. ""כמבואר ש  ,ל (ירמיה 

חז כא) בלשון אחד. ""והטעם במלת שמשו נפרדים ,שלל  קבוץ על ופעם השלילה על  פעם  "

" שלילה מלשון  נפרדים . משיהיו היםהיפך  מן דגים א)"השולה קטז, קמא "(בבא הנחל,

א)"והשלולית סא, קמא נפרדים(בבא קבוץ ומענין  הגדול . הנהר  מן הנשלל מים אּמת  דהיינו ,ַַ

" משוללים  ביציםמשיהיו של א)"השלל ז, "(ביצה הנקבה. גוף שבמעי  הביצים  אשכול  גידשהוא

בשליל נוהג  א)"הנשה סט, "(חולין ביצים . של  בשלל בשרשו עדיין המחובר הע ּוּבר  והוא  מאחה , ְֶַָָ

שולל ב)"ואינו כב, קטן מועד "(עיין וׁשם  יחד. הקרעים  קבוץ היינו וחבורשלשלת, קבוץ  שם על " ֵ

" שלשלת  מן  והפעל  נפרדים . בקופה פרקים דינרים ב)"משלשלין  מט, המחברים:(סוטה ובלשון .

הדבר" ע"השתלשלות  לתכליתו הדבר  הגעת  דהיינו בזו ", זו קשורות וסבות ענינים חלופי  י

השלשלת . כפרקי

בכתב-היד .939. הרב דברי הוא  בסוגריים כאן שנרשם מה
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" נקרא במחשבה אם  כי  בחוש נתפס  הבלתי  דבר רוחניי, דבר על מורה ,"ׁשםשם . ֵ

" דבר  של שמו יקרא ""שםלפיכך  ּפיׁשֹון. האחד יא)"ׁשם  ב, "(בראשית ׁשמֹות, האדם (בראשית"ויקרא ְִִֵֵֶַָָָָָָ

כ) "ב, ח ּוה , א ׁשּתֹו כ)"ׁשם ג, של(בראשית ששמו לפי לומר. רצה חושיי, לא מחשביי ענין  דבר ְִֵַָ

שלא ומוגבל  קיים  ציור ממנו בנו לקבוע  כדי  בו מדבקין  שאנו מחשביי סימן  רק הוא הדבר  שם

לפעל דוקא מתיחס השם  קריאת  ואין  אחרים. דברים  עם יתחלף  ולא עצמותו, ממנו ישתכח

איזה  לדבר  שמיחס הפנימיי  הדבור על נופל הוא רק בשפתיו, ומוציאו השם את  שמדבר הדבור 

שע במחשבה ויתערבב"שם  שיתחלף מבלי שהוא, כמו תמיד בו מצטייר ההוא הדבר  יהיה כן  י 

פעל היה במחשבה המצטייר  ודבר דבר לכל  פרטי  שם התיחס שבזולת  אחרים. ציורים  עם 

אמר בטל . דבר כמעט המחשבה      ,ב (בראשית 

מדבר?כ) היה ולמי אדם , שום עדיין היה לא שהרי  דבור  השם  קריאת  אותה היתה לא הנה .

ממנו  מצייר שהיה ההוא הציור כפי  פרטי  שם  ודבר  דבר לכל במחשבתו שהתיחס הענין אך

מיוחד שם  לו מיחס היה שלפניו הדברים  מן שצייר וציור ציור לכל דברים. משאר בהבדל

ג כך  משום  עצמו. בפני אחד כל  מהם  לו שיש כולם  הציורים לו שיוגבלו כדי יבא"במחשבתו, כ

" מלת  "מה תמיד כמו דבר, של שמו על בשאלה "ׁשמ מה לי  ׁשמ ֹו"940,"הגידה מה לי "ואמרּו ְְְְֲִִִֶַַָָ

יג) ג, דבר .(שמות של ועצמותו מהותו של  ציור בנו העושה הוא שהשם לפי  ,

ג ""כך  בשם  העצם  את מכנה כולם הנמצאים בכל אין הבורא941,"שםכ  אם כי

" אותו שקורא כמשםיתברך סתם , """ ש   "(נח כח, שאר(דברים שבכל  . 

את תחלה מכירים  שאנו השם, לקריאת  קודמת אותם מכירים שאנו ההכרה תהיה הנמצאים

ואצל מהם . שהשגנו וההשגה ההכרה ציור כפי שם  להם  קוראים  אנו שהכרנום ואחר מהותם 

ע אם  כי  ממהותו השגה שום לנו שאין להיפך , הדבר יתברך  תחלה,"הבורא שמו ידיעת י

ממנו "שאע להשיג  לנו אפשר  ואי ועצמותו, מהותו יודעין  אנו אין נמצא שהוא יודעים  שאנו פ

יהו  בשם  אם הנביאים  לעבדיו אותו שיגלה מה כפי  ית', שמו שנדע  אחר אם  ב"כי  או "ה ה

שע וכדומה. שדי  יהו "בשם שם ידיעת ועילתו "י ית' ממהותו קצת  להשיג לנו אפשר ה

ע וכך  ""באופן-כך. שם ידיעת מה שדיי  אחר,שזהו אופן  על קצת  להשיג לנו אפשר  וכדומה "

שאמר      (יג ג, "(שמות התשובה והיתה אהיה . אׁשר ,"אהיה ְְֲֶֶֶֶֶ

הצריך . האופן  כפי  ממהותי  קצת  להכיר  השגתם  כח כפי  להם , יספיק השם  זה ידיעת  כלומר 

" ואומר   "(יד צא, האלה (תהלים הדברים  ולפי שמו. מידיעת  ההכרה דהיינו 

" להקרא  ענינישםיצדק כל  שלפניו, הדברים מן  במחשבתו האדם  שיצייר וציור ציור כל "

שלם . אחד  ציור שיהיה הציור באחדות  מביא שהוא ההצטיירות

" קריאת ""שםענין שם קריאת הוא בעיגול סובב קו משל  בדרך  הצטייר ."עגול,

" שם הנקרא  הוא העיגול  התהוות  הוא"פעלוהצטייר העיגול, עשה עושה שאיזה והצטייר .

כח.940. לב , בבראשית לזה בדומה

"שם ".941. במלת לכנותו אפשר  הקב"ה ורק  אך
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" שם הוא"אתקריאת  העגול את עשה מה בשביל והצטייר העיגול . את  שעשה עושה דהיינו .

" שם  למעןקריאת בעבור, בגלל, הדבריםלכן, צורות  חילקו הלשון  שבעלי אלא  בזה. וכיוצא "

ע הדבר הצטייר דהיינו ומלה. פעל שם, חלקים ע"לשלשה או שמו, ע"י או פעולתו, התיחסו "י  י

הפעל: וכן  וכדומה. המקרה שם תאר, שם עצם, לשם למיניהם: השמות שוב  וחילקו דבר . עם 

מקיימים ומחברים, למקשרים  המלות וכן וכדומה. התפעל , פעול, פועל, והוה; עתיד, לעבר,

וכדומה. ,ושוללים ,

"שם" מלת  ענין בחוש, נתפס  הבלתי  דבר על שהנחתו להוראתׁשם" בקמץ , " ָ

" כמו במחשבה, אם כי  החוש נתפס  הבלתי לנכח, שאינו הנסתר ע ֹולֹותיהמקום ּתעלה "ׁשם  ֲֶֶַָ

יד) יב, "(דברים נּסהּו, וׁשם ּומ ׁשּפט חק לֹו ׂשם כה)"ׁשם  טו, ׁשּמה "(שמות והבאתם  ּׁשּמה. ּובאת ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָָֹ

ה-ו)"ע ֹולֹותיכם יב, "(דברים בזמן  נכח  הבלתי שיקרא מה "אז . במקום  נכח  הבלתי יקרא ."שם" ֵֶ

" שם המוחש נעדר לשוןשמה מענין כמו" וחורבן , שממה  "בראשית) 

יט) ,מז,   (כט כג, דבר(שמות שם נשאר שלא המופלג החורבן והוא , 

" שרש עיין  החוש. ג"שאלתפיסת  ויאמר  ."" כמו תמהון ללשון  אֹויביכםכ עליה (ויקרא"וׁשממּו ְְְֵֶֶָָָ

לב) "כו, ול ׁשנינה , למׁשל  לׁשּמה לז)"והיית כח, "(דברים ,  (ה סג, "(ישעיה , ְְְְְִִִַָָָָָָ

  (ח יט, שתהיה (ירמיה שאפשר דבר לה חוצה כשאין המחשבה חורבן  והיינו 

ג יקרא אותו, ומשערת בו ""תופסת  ."השתוממותכ

"ישימון",  (י לב, "(דברים ,  ,קז (תהלים 

נו ד) ב [אות ] לפעמים ובא מאד. מאד חרב מקום  ""דהיינו נוספת  נפעל ן   

כו) סט, .(תהלים

" שם ""תנשמתהענין ,      (יז-יח יא, (ויקרא 

כענין  וחורבן נׁשמה במקום  תמיד  שדירתו עוף  מין  והוא   "(ז קב, .(תהלים ְַָ

" לשון בא אלשממה ולפעמים ה[אות ] בתוספת  """ "אשםף, כמו "  "ישעיה) 

ו) "כד, ,   "(יח א, ,(יואל "(יא ה, "(תהלים  

י) נט, "(ישעיה שם  הבנין מזה וחרבות. שוממות  מקומות דהיינו "אשם, חטא , לשון ְֵֵָוהבאת"

אׁשם י)"עלינּו כו, "(בראשית ליהוה , אׁשם יט)"אׁשם ה, "(ויקרא וכו', בראׁשֹו א ׁשמֹו את  והׁשיב  ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ל ֹו אׁשם  לאׁשר  ז)"ונתן ה, "(במדבר ההיא, הנפׁש ו)"ואׁשמה ה, "(במדבר אנחנ ּו, אׁשמים אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אחינ ּו כא)"על מב, "(בראשית כענין  ומשממו. המציאות בסדר  הפוגם חטא  מין והוא הּוא. "ּתבל ִֶֶַָ

כג) יח, "(ויקרא ּבם, דמיהם ע ׂשּו יב)"ּתבל כ, כי(ויקרא הטבעי . בסדר  וערבוביא בלבול מענין  ְֵֶֶֶָָ

" הטבעי  הסדר קלקול נקרא  באיכותם. מתחלפות העברֹות  ""חטאמיני  מלשון  באבן, קולע  ֲֵ

יחטיא ולא השערה טז)"אל  כ, "(שופטים הטבעי  הסדר ועקּוׁש והשתוממותעון. עיוות , מענין " ְִ

" נקרא  הטבעי ""אשםהסדר הנקרא  הקרבן בא ועליו ""אשם, לאׁשם. שנתו בן (במדבר"ּכב ׂש ְֶֶָָ

יב) "ו, ואׁשם, כג)"יחּטא ה, וידוע(ויקרא גלוי  והוא המציאות  בסדר שעשה הפגם  כפי שהוא  , ְֱֵֶָָ

הקב ה."לפני
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" "שםמן נשמה, לשון נשם , חיים" נׁשמת  ּבאּפיו ז)"וּיּפח  ב, "(בראשית באּפֹו, נׁשמה "אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָ

כב) ב, נתפס(ישעיה בלתי והוא הגוף, ויחיה יתנועע  ידו שעל  שבגשם  הרוחניי העצם  והוא .

נו  ו[אות ] ""בחוש. נו נשמה ן  האמנת"" נפעל מגרם942יו "ן  הנאצל הרוחניי הדק העצם שהוא

הקב שברא שבשעה כולו. מאד"העולם רוחניי  דק עצם  ממנו האציל הגשמיי העולם  את ה

" ונקרא העולם  בכל  העולםהמתפשט  שענשמת חלקו איש איש הגופות יקבלו וממנה כן"" י 

" יקרא  ההוא הרוחני  והחלק חיים . לו הגוף ."נשמה יש מן ניתק ולהיות  ההפסד אל עלול והוא ,

" הנקרא  הגוף מיתת  הוא הנשמה ובפרידתו גוף"יציאת שאינה שבאדם  השכלי הנפש כן ולא .

לעולם . תשאר  אבל  הגוף , הפסד עם  נפסדת  ובלתי 

" גנשמה לשון הנשימה"" והוא הנשמה פעולת על כמו(אטהמען)כ

 (טז יח, "(תהלים ,   "(י לז, ,(איוב  ,מב (ישעיה 

.יד)

" הכתוב  בלשון הנקרא הוא  הארץ כל פני על המתפשט הכולל ההוא ,"שמיםהדק

" אמרו ענין  שהוא         "(ו א, לומר(בראשית רצה , 

שבהם הרוחני  החלק שיעלה והתרקעות  התפשטות בהם יתהוה ועב  גס גשם עתה שהם  המים 

ע ויהיה הטבעי. כובדו כפי למטה ישאר והעב הגס  וחלק קלותו, לפי  בין"למעלה הבדל כן  י

" אז כך וכשנהיה הגסים . למים הרוחניים המים  בין  דהיינו למים, לרקיעמים אלהים ְֱִִִַַָָָֹויקרא 

""ׁשמים קרא  אותו מים, גבי על כשמן  למעלה שצף  רוחני חלק דהיינו רוחניותו שמים, שם על " ִָָ

ונקרא הארץ בכל המתפשט והוא בחוש נתפש "943.(אעהטר)שאינו ששם שםשמיםאו "

" מיםמורכב: ענין "ׁשם  והוא  אחד. והטעם  המים . רוחניות  והיינו ,  שמות) ָ

י) בראיה.כד, מוחש בלתי ספיריי  ההוא הדק שהעצם

 נו האמנתי"[אות] תאר "944ו "ן  "שמןשם שמנונית, לשון  לחמ ֹו" ׁשמנה "מאׁשר ְֲֵֵֵַָָ

כ) מט, "(בראשית רזה , אם  היא כ)"הּׁשמנה יג, "(במדבר זך, זית כ)"ׁשמן  כז, "(שמות י ׁשּורּון, "וי ׁשמן  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

טו) לב, ועושה (דברים הגשם המעמיד העיקר שהוא גשם  שבכל השמניי  הרוחני  החלק והוא ,

בחוש, נתפס ואינו באויר פורח  ההוא השמן  במלאכת -צורף  הגשם  וכשיצורף  בחלקיו. טוב דבק

שמן נקרא ענין(שפיריטוס)לפיכך  שהוא  ואפשר .  (טז כז, שיקרא(משלי ופירוש 

הרעה שמן" האשה נגד ולעזר לסיוע  שבימינו המעמיד. וכח ג945" ונמצא  זרועו. לו כ"ותושע

" "שמןלפעמים  [מלת] עם מתדבק כמו"שם" ,   "(א ז, "(קהלת ,  

"(ג א, השירים בענין .(שיר קרובים  והשם שהשמן  לפי  

שלמה"942. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

.943Ether.

שלמה"944. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

רש"י .945. פירוש  שם עיין
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" הדבר חריפות  ג"שוםיקרא שהחריפות  שם  על כמו", מוחש, בלתי  רוחני ענין  כ 

(ח ח, "(נחמיה בצל מין  נקרא  החריפות  שם  על שכלי . חריפות  ,"שוםדהיינו  

(ה יא, הנקרא(במדבר שמנוניי .(קנאבליך)והוא  חזק חריפות בו שיש ָ

סי וס"ב[ניקוד] שימה לשון "ן  בשרש מבואר ."סםדור,

שהוא הן כאחד, המצויר דבר כל האחד. כפל שהוא המורה המצטרף , המספר  שם –

כאחד מתגלה כולם שסך אלא החלקים  משונה שהוא  והן  וחרדל , חול גרגיר כמו פשוט  אחד

" מהם  היחיד יקרא וכדומה, ובית  ועיר ואילן הבעל -חי  גוף אחד"אחדכגון עוד שימצא וכל .

" הנוסף ההוא  האחד יקרא  לו בדומה יו "שןכמוהו וב[אות] ,"" התאר "שניד כמו ויהי" ערב ְְִֶֶַַויהי

ׁשני י ֹום ""בקר יקראו כאחד שמצטיירים  האחדים  ושני  "שנים. כמו ׁשנים" מו,"נפ ׁש (בראשית ְִִֵֶֶֶָֹ

"כז) י ׁשלם, ג)"ׁשנים  כב, "(שמות ובסמיכות  ""שני. הּגדֹולים, הּמאֹור ֹות טז)"ׁשני א, "(בראשית ׁשני, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַ

יט)"אדנים כו, "(שמות או "ׁשנים. צירי, ב [ניקוד] עׂשר" ׁשנים  י ׂשראל כח)"ׁשבטי מט, ,(בראשית ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ

יֹום" ע ׂשר עח)"ׁשנים  ז, מ(במדבר ה[אות ] ובלי ."" ם   (כא כח, והנקבה (שמות . ְֵָָ

" "946,"שניתתקרא נקבות ""שתיםוב' ובסמיכות עשרה , זכר]"שתים  לשון  [=של ובכנוים  .

שתינו. שתיכן, שתיהן, נקבות ] [=ושל שנינו, שניכם , שניהם,

" משנה" כמו כפל  ללשון  לשונות, בשני  ומשמש בידכם" קחּו מׁשנה (בראשית"וכסף ְְְְְִֶֶֶֶֶ

יב) "מג, מׁשנה , כב)"לחם  טז, "(שמות ,עבד ׂשכיר ׂשכר  מׁשנה יח)"ּכי  טו, "(דברים הּתֹורה , "מׁשנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

יח) יז, "(דברים משקל על המופשט שם-התאר  והוא מקרה , מקנה, השנים"משתה, שיצטיירו .

וזה  אחד  זה לקרוא ביניהם  הבדל אין לזה זה דומין שהם שלפי  אחד, עצם הם  כאילו שלפנינו

" יחד ויקראו הענין"משנה שני, מזה . (ט טו, "(שמו״א משנה מלשון "לחם  

שיתפטמו  כדי  הבהמות שאר מזונות  על כפול מ ׁשנה מזונות  להם  נותנין שהיו בהמות ְִֶוהיינו

ג וישמש ""ביותר. שם  השני .משנה כ יבוא האחד שאחר  המספריי הסדור כפי  שניות  ללשון  "

" ל ֹוכמו אׁשר  הּמׁשנה מג)"ּבמרּכבת  מא, שני(בראשית שהוא השר אותו של במרכבה דהיינו ְְְֲִִֶֶֶֶַ

" אחׁשור ׂשלמלך , לּמל ג)"מׁשנה י, "(אסתר ,  "(ב ח, "(שמו״א ,  ְְֲִֵֶֶֶַַ

יג) יז, השני(שמו״א שיקרא  המצטרף , שם-התאר משנה שם הלשון  ובזה לבניו. שני  דהיינו ,

"משנה " שנקרא שלפניו זה בבחינת "אחד" או מ"ראשון" וה[אות ] משקל". על  מפעל, כמו ם

בית" ""ממּכר מנות, ""משלוח מלח, ""מכרה היין, ."משתה ְְִִֶָ

" שם מספריי  סדור  של ,"ׁשניםהלשון    (טז ו, (בראשית ְִִ

" ובפעלים  תחתים . שנקראו הראשונות  בבחינת שניים העליונות המדורות  יקראו 

"(לד יח, "(מל״א שנית . כך  שיעשו דהיינו   (כב כט, כשעשו (איוב פירוש, 

ג ויאמר  שנית . עשוהו לא  שוב עליהם מערער  שהייתי  אחרי אחת, פעם  כהוגן שלא על"דבר  כ

כמו מאחד. יותר  רבות  פעמים הדבר וחזרת  הכפלה      

"ׁשני ".946. דלעיל תואר ִֵלעומת
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לב) מא, לזה (בראשית רבות  פעמים שיוכפל שאפשר ולפי אחת. מפעם יותר  ונכפל שנחזר דהיינו ,

" וכן"ּפעמיםאמר .   (ט יז, ,(משלי  (יא כו, .(משלי ֲִַַ

ג"" לשון "שןכ כמו והענין  והאיכות . המעמד השתנות  שהוא השינוי, על ְַּבּׁשנֹות ֹו"

טעמ ֹו א)"את  לד, "(תהלים ׁשֹונים, מּכלים  ז)"וכלים  א, "(אסתר ,  (א ד, ,(איכה ְִִִִֵֵֶַַ

    (ה לא, שני(משלי הוא המתחדש והאיכות  שהמעמד  שניות. מלשון , 

" שם  שניות מלשון וכן  שעבר. הראשון ׁשנה "(יאהר)"ׁשנה לאיכות  עׂשרים  יד)"מּבן  ל, ,(שמות ְִִֶֶָָָָָ

ׁשנה " ּבן  ה)"זכר יב, נקודה (שמות באותה שנית  השמש שתבוא  שנית , המתחדש הזמן  והיינו , ֶָָָָ

הלבנה, שנת שנים : מיני ד ' עברי ולאיש שנים. סך  לפני  כבר בה שהיתה המזלות  בחגורת

לי העולם ,"המתחלק נברא  שבו מתשרי  המתחיל העולם  ושנת  בניסן, ומתחיל חדשים  ב 

שס"[שנ(רנ״ה)ושניהם והוא תקופות לארבע  המתחלק החמה ושנת בערך. ימים  יום"ה] ה

החודש  יום שוב  כשיתחדש ואיש איש כל הולדת מיום  המתחיל  התולדות ושנת בערך. ורביע 

שנה. לו הרי  נולד שבו

" ענין  ""ישןשנה זקנה לשון  ּתֹוציא ּו, חדׁש מּפני  ויׁשן  נֹוׁשן, י ׁשן י)"ואכל ּתם  כו, ,(ויקרא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

ּבארץ" כה)"ונ ֹוׁשנּתם  ד, שנים .(דברים בעל והיינו , ְְֶֶַָָ

" שם  ""ׁשנישניות ׁשני, ד)"ות ֹולעת כה, "(שמות הּׁשני, ג)"ּכחּוט ד, הצמר(שה״ש והוא  , ְְִִִַַַָָָ

והצבוע אחת, פעם  רק צובעין הצבועים  ששאר ביותר . העין שתקלוט כדי  פעמים  ׁשני  ְֵהצבוע 

" נקרא  פעמים ""ׁשניב' פעל  רבות פעמים והכפלה חזרה מלשון וכן ""שנן. .   ִָ

(מא לב, "(דברים , (ו מה, "(תהלים ,  (ד סד, שם(תהלים על 

וכן חריף. ויהיה ׁשילטׁש כדי וכופל  וחוזר הליטוש, אבן על רבות פעמים המתכות  ִֵֶָהעברת 

 (ז ו, הענין(דברים מזה ומגיד. וחוזר להם  מגיד שיהיה והכפלה חזרה מלשון  , 

" (ז ט, הענין(מל״א מחמת  הסיפור וכופלים שמספרים  תמידי , לסיפור דהיינו 

" שיהיה או שבו. "שנינה הנפלא  לשון ""שן" כענין ,  "(טז ב, "(איכה שם אך  "שן. 

הנופל שהשן  והכפלה, חזרה מלשון איברי947בעצמו בשאר  כן  שאין מה שנית, וצומח חוזר

" נקרא לפיכך  תחתיו. בא שני  אין  שוב  נופל שאם שניתשןהגוף השן וצמיחת  חזרה. מלשון "

ג בו מצוי שנית  שוב וצמיחתו השן שנפילת הפילים במין  זולת  הילדות , בזמן ביותר  כ"מצוי 

ג יקרא  הפיל משיני שעושין והכלים הפיל. ""כשיזקין "שןכ  כמו מׁשן , שנעשה שם  על " ִֵ

(יח י, ,(מל״א  (יד ה, "(שה״ש .   (ד יד, שם(שמו״א על 

הפיל . כשן שבולט

" שם  והכפלה חזרה ""שינה מלשון מׁשנת ֹו, יעקב טז)(ב"וייקץ  כח, "ראשית ויחלֹום, וייׁשן  ְֲֲִִִַַַַַַָָֹ

ה)"ׁשנית מא, "(בראשית ,המל ׁשנת  א)"נדדה ו, "(אסתר לעיני, ׁשנת  אּתן ד)"אם קלב, מענין(תהלים , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

בעת היו שכבר אותן  אם  כי  חדש, דבר אינם  השינה ׁשּבעת  והדמיונות שההרהורים ְֵֶחזרה.

הקבועות .947. השיניים צומחות  ואח"כ הנושרות צעירים, ילדים  של חלב לשיני הרב כוונת
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דיממא . הרהורי מעין  דליליא הרהורי שאמרו כעין השינה. בשעת ונשנים וחוזרים  948היקיצה

תמיד המתהוים  השינוים  מן  חדשות  ודמיונות מחשבות תמיד מתחדשות  היקיצה שבשעת

שובתים המצייר וכח החושים השינה בשעת אבל מהם. מתפעלים הדמיון וכח  והחושים  בעולם ,

היקיצה, בשעת  הדמיון בכח אחת  פעם  נתפסו שכבר הציורים  רק שם ואין  ממלאכתם  ובטלים 

" וכענין שנית . ומתעוררים "חלוםשחוזרים  חזרת מלשון  "חלילה " בשרש כמבואר ."חל"

סי ""ב[אות] בשרש מבואר שנאה. לשון  ."סןן ,

.ושוד ּבזיזה לשון  פעל ,   (יד ב, "(שופטים ,  " ְִָ

א) כג, "(שמו״א , (יד כא, "(מל״ב ,   (מב פט, "(תהלים , 

(יג י, שי(ישעיה ה[אות ] סמ". תחת  שהוא"ן  או כמוך . חורבן  מלשון 

"(ב לט, ש (יחזקאל שמושי  וכפי  חז ". בלשון  ""ס כמו וגרוי , חרחור ענין הוא בו ל שיסה 

הכלב ב)"את כד, קמא "(בבא הנחש , את  בו ב)"שיסה כג, ענין(שם ולפי ומחרחר. מגרה דהיינו ,

גשסה " שבמקרא  ליקח ,"" שלא עמו ומתחרחר ומתגרה הגזלן בפני  עומד שהנגזל גרוי , ענין  כ

בחזקה. לוקח  והוא

 מתעסק הוא בו שנהנה שלפי ממנו; שנהנה מחמת  דבר עם  העסק על הנחתו פעל .

ע דבר עם  שיתעסק ואפשר ע"עמו. או מעשה, בו "י  שיתעסק ואפשר הרבה. בו שידבר דיבור י

התעסקות על העינים. בהסתכלות  או מחשבה אם תמיד , אליו ויפנה שיסתכל במחשבה

בי [אות ] עם  הרוב על יבוא בדיבור או ""במעשה כמו ת   (ט ה, ,(שמות 

  (קיז קיט, בי(תהלים [אות ] ובלי  ת ". (ט כט, ,(ישעיה 

"  (כג מא, והשם,(ישעיה .   "(ה כג, דבר(שמו״ב דהיינו , 

" פעל בא והסתכלות  ּפניה של  העסק ועל תמיד. עמו "שעשעסקי  מלת  עם "אל" מלת  או ,"על" ְְִִִָ

"     "(ד ד, "(בראשית ,     (ה ד, ,(בראשית 

המנחה. עם מחשביי  עסק ועשות הסתכלות  דהיינו   (ז יז, "(ישעיה , 

  (ח יז, "(ישעיה ,    "א)(ישע לא, הפעליה ובכפל , 

""שעשע" ,  (יט צד, "(תהלים א ׁשּתע ׁשע,  טז)"ּבח ּוקֹותי קיט, "(תהלים גם, ְְְֶֶַַָ

ׁשעׁשּועי כד)"עדֹותי קיט, "(שם ,  (ל ח, "(משלי .  ,לא (ירמיה ֲֵֶַַ

כפל,כ) ובלי בדבר. הגדולה ההנאה מחמת מרובה עסק עשית  דהיינו   ַ

(ד טז, כמו (יחזקאל הזוהמא מן ורחוץ נקי  היית  אילו אתך  לשעשע יכול להיות כלומר , 

אח ""שאמר מעליכ  ּדמי ואׁשטֹוף  ּבּמים   ט)"וארחצ טז, .(יחזקאל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

"והפכו,שע דבר  על  המורות  השמות  מן  דבר ,949" עם ההתעסקות על שיורה שכשם

מ [אות ] עם תמיד הלשון בזה ובא עזיבה. לשון  והוא מהתעסק, המניעה על יורה מן"כך ם

וכו '.948. חנניא " בן  יהושע לר ' קיסר ליה "אמר א נו, ברכות עיין 

ג.949. כז, שמות על רש "י עיין
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" כמו  (יד לט, ,(תהלים   (יט ז, "(איוב ,  

(ו יד, "(איוב ,  (ד כב, ונמצא(ישעיה דבר. עם בעסק מליהנות  עזיבה דהיינו 

מ"ג [אות] בלי ם "כ (י ו, ממנו (ישעיה נהנה שהיה במה מהסתכל מנועים  כלומר 

בו. מסתכל היה אילו   "(ג לב, ובהתפעל(ישעיה .   

(י מא, "(ישעיה מגזרת עמי . עסק לך  מעשות תתעזב אל דהיינו "שע, שם ."שוע" 

   "(יט לד, "(איוב ,   (ה לב, שרבים(ישעיה מי דהיינו , 

" וכענין לבו. ונדבת בעסקו ונהנים  עמו נדיבמתעסקים ּפני  יחּלּו ו)"רּבים  יט, .(משלי ְְִִֵַַָ

" "שעמן  פעל  "ישע" ישועה. לשון  קויתי"  יח)"לי ׁשּועת מט, "(בראשית מ ׁשה , ויקם  ְִִִִֶַָָָֹ

יז)"וי ֹוׁשיען ב, "(שמות יׁשּוע ֹות, יב)"ּפֹועל עד, היפך(תהלים הנאה; של  ועסק שעשוע  מענין  , ְִֵַָ

לבעליו. נחת  בו שיש המעמד ישוב  הצרה ובסור ויגון . צער עסק שהוא  ורעה, בצרה המציאות 

" בין לישועה והפרש "תשועה "" בין כהפרש לבינה " "950."תבונה "" "ישועה מלשון שם "ׁשועה " ְַָ

" כמו צעקה האלהיםלשון  אל ׁשועתם כג)"וּתעל ב, "(שמות באזניו , ז)"וׁשועתי  כב, והיינו (שמו״ב , ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָֹ

לבעל וכשצועק שמחה. מחמת  או יסורין  מחמת  צעקה שיש נושע . להיות ותפלה צעקה

" נקרא מצרתו להושיעו ג"ׁשועה היכולת  ובא וא". ב[אות] לפעמים  נחה"כ ו  " ְַָ

ה) כב, וא(ישעיה חסר  ולפעמים ,"" לגמרי  ו  (מב כב, "(שמו״ב אמר  ובתהלים . 

 (מב יח, .(תהלים 

"נו שע ה[אות ] בתוספת """ וסמיכה,"שעןן  משענת לשון ,  בראשית) 

ד) "יח, י,  (טו ח, "(איוב ,   (יט יח, של(תהלים סמיכה והוא , ִ

באותו  ומשעשע  נהנה הוא  הרי  דבר  על וסומך  בתנועה צער  לו כשיש רוח. וקורת שעשועים

" נקרא ההוא והדבר ""משענתהדבר. הּמּכה , ונקה מ ׁשענ ּתֹו יט)"על  כא, "(שמות ּבמח ֹוקק , ְְְְִִִֵֶַַַַָ

יח)"ּבמ ׁשענ ֹותם כא, דבר .(במדבר על כשסומכין ונהנים  בהליכה מצטערים והזקנים  שהחולים , ְְֲִָ

" מענין  "משענתוהושאל כמו חיים רוח בו שאין  בדבר אף סמיכה, לשון  לשאר " 

(טו כא, "(במדבר בין וההבדל  וסעד. תמיכה סמיכה, "משען, בשרש מבואר שם .כה " עיין  " 

חז  ""ובלשון זמן סך  יקרא ""שעה ל שעה , לו שאין  אדם לך  ג)"אין  ד, כ(אבות ביום", שעות ד

ב) כ, השנה והיינו (ראש שהזמן951, בו. ומתעסק אליו מחשבתו פונה שהאדם עסק של זמן המשך

ע אם כי מורגש בלתי ג"בעצמו ונאמר ההתעסקות . ""י כמו רב זמן המשך על אדםכ ראית אם

לו  משחקת ב)"שהשעה ז, "(ברכות ושעתו , מקומו אלא  לו א)"אין  כד, "(ערכין מלחמה , ,"בשעת

שלום" א)"בשעת  מא, .(שבת

, הארץ מעל עצמו את מרים המתנועע  שאין תנועה מין והוא השפשוף . על מורה פעל.

ואעפ דבוק נשאר אך  ההולכים, ""כדרך נחש מין  נקרא מתנועע. הוא ""שפיפוןכ  , 

.950.99 עמ' "בן" שרש עיין

"שעה".951. לשון ביאור
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"(טז מט, למעלה (בראשית מרים אינו גופו שאפילו הארץ  על תמיד דבוק בשפשוף שהולך , 

ג מצוי  ההלוך אופן  וזה הנחשים. הגבהת"כשאר להם  שקשה כח וחלושי  זקנים אדם  בבני כ

" ענין  והוא  הילוכם. בשעת הארץ על ברגליהם  ומשפשפים  הרגלים (ג כג, על(במדבר , 

" ו מרימשקל  בשפשוף"תשי"" לילך  קוסמים  קצת דרך  היה שזה הרגלים בשפיפת  שהלך  והיינו .

" נקראים והיו אדם. כל שאר מהילוך  משונה הילוך לעשות  כדי ""אשפיםהרגלים  ,

(כ א, ,(דניאל (ב ב, "(דניאל ,  (י ב, על(דניאל , 

" אטים , וכטעם בשפשוף. ההלוך  שם    "(ג יט, מכשפים(ישעיה מין  היינו 

ג ונקרא לאט. ""ההולכים  כתיתה מין  עשףכ הדבר מכתת שאינו ענין והוא משפשף"" רק הכאה י 

" כמו נשחק. והוא קשה דבר עליו  "(טו ג, בעקב ,(בראשית ראשו את שישפשף 

וכן נכתת. שיהיה עד עליו משפשף ויהיה קשה דבר שהוא    (כא לג, .(איוב 

" רוח של נשיבה מין  "שףנקרא – " (י טו, ,(שמות   " 

כד) מ, "(ישעיה ,  (יז ט, רק (איוב ודופק, הולך  שאינו רוח נשיבת  ענין והוא . 

הענין מזה אחת. בנשימה תמיד בשפשוף הולך  (טו ג, נשיפת(בראשית והוא , 

ברוחו  "952הנחש כענין להזיק, כדי  וּיב ׁשּוונשימתו ּבהם  נ ׁשף כד)"גם מ, ושם-התאר(ישעיה . ִֶַַַָָָ

  (יא ד, יאמר(ירמיה הרוח  הוצאת על שיאמר  ומה בשפשוף. ההולך  רוח דהיינו , 

" הרוח הכנסת  כמו"שאףעל , (כד ב, "(ירמיה ,  (ה ה, "(איוב , 

 (ב נו, "(תהלים ,  "(קלא קיט, שפשוף(תהלים בדרך  ההולך  על גם  . 

באל כמו"יאמר ף   (ז ב, "(עמוס ,   "(ה א, .(קהלת 

" "שאיפה שמלשון טוב אבן מין שם  ""ישפה " ,  (כ כח, ,(שמות 

בתחומו הבא דבר איזה ששואף  אנציהענד)והיינו הטוב953.(מאגנעטיש האבן שהוא  לומר וקרוב 

הנקרא האפר  את ציהער)השואף  "(אׁשׁשן קטנה חיה מין  נקרא שפשוף מלשון  בנו שפן. תאר"" ן ִֶַ

"954ו "האמנתי (ה יא, ,(ויקרא  (יח קד, אופן(תהלים שם על , 

אחריהם וגורר  ידיו, על לבד הולך רק הארץ, כל כדרך בהם ללכת רגליו מרים שאינו הילוכו

" יקרא הלילה וחשכת  הארץ. על בהם  ומשפשף  רגליו ,"נשףאת   (ט ז, ,(משלי 

" (יא ה, שבחושך(ישעיה לפי  בשפשוף. ההליכה שם  על לילך955, אפשר  אי 

ומשפשף . שהולך הסומא  כהליכת  בשפשוף והולכים  להיכשל, נוח כי ביום כמו רגלים בהגבהת

" "נשףמן  בנשף  רק מתגלה שאינו עוף  מין  נקרא ,"ינשוף"    "ויקרא) 

יז) ,יא,   (יא לד, "(ישעיה ו ינשוף, נשף. מלשון  ערב .עורב"" מלשון  " 

זה 952. על  שמא בו. לנגוע בלי בטרפו פוגע ובכך ארסו  את  קצר ממרחק היורק קוּברה, כמו  נחש, סוג  ְָיש
שרף" לחישת "ולחישתם חז"ל י)רמזו ב , דיבורם .(אבות ע"י כלומר

מגנט .953. כמו אליה מושכת

במהדורתנו954. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

בזהירות .955. פסעו  בחושך וההולכים ברחובות, תאורה היתה לא בדורות -קדם
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" הרכה הגבינה תקרא ,"שפה שפשוף  (כט יז, שהיא(שמו״ב שם על , 

וׁשפין להישפשף, הש 956נוחה בלשון  כמו הלחם . על הצפורן "אותה את  בו ששפין  ו,ס (כריתות ִָ

שפת ,א) הקדרה שפיתת  ותקרא .  (לח "(מל״ב, ,  יחזקאל) 

ג) עכד, הכירים  אל הקדרה הגשת לשפיתה "דהיינו המוכן  והרוח בהגבהה. שלא שפשוף 957י  ֶַ

שפתים נקרא  (מג מ, "(יחזקאל ,  (יב כו, "(ישעיה , 

 (טז כב, הקדרה.(תהלים ששופתין  כעין  דהיינו , 

" ,"אשפה הזבל  (ז קיג, "(תהלים , (ה ד, (איכה 

חז  כלומר ברגלים ׁשנׁשּוף  שם  ""על  בהמה ל  ורגלי אדם  ברגלי נשוף א)"שיהא ל, קמא וכן(בבא . ֶָ

" החיצים  נרתק ""אשפה יקרא ,  (כג לט, ,(איוב   תהלים) 

ה) או קכז, עצמו. בפני  נרתק אחד לכל שאין  זה, את  זה שם משפשפים שהחיצים  שם  על ,

" החיצים .אשפה שיקרא על חלודה יעלה שלא  כדי  בשמן  אותו ששפין  שם על  "

" הסלולה ,"שפה הדרך   (יח מא, "(ישעיה ,   

ט) מט, הרגלים(ישעיה להגביה צריכים שאין בשופי , בו שהולכים  והסלול הכבוש השטח והיינו ,

לכאן הולך שאחד זה, את  זה השפיים  שחותכין  ומקום  שבדרך. הגבשושיות  רבוי  מחמת  ביותר

" נקרא  יחד שמתקרבין  המקום  או לכאן , הולך ,"משפתיםואחד  בראשית) 

יד) "מט, ,   "(טז ה, "(שופטים ,  (יד סח, .(תהלים 

" שלמה ובספרי באור .958"יריעות  ביותר הענינים  באלה דברתי 

סי ""ב[אות] בשרש מבואר שפה, לשון  ."סףן ,

" פעם . אחר פעם קול  השמעת  על מורה פעל.   (טו כח, (משלי 

שרעב . בשעה קול  אחר קול שמשמיע    (ד לג, המים(ישעיה קול כהשמעת  

" וכן  שבגבים . (ט ב, "(יואל , (ה ב, קולות(נחום קולי שישמיעו , 

התנועעם ,"ע י    (ט ב, שמחמת(צפניה יבשים וקוצים חרולים  דהיינו , 

וכן קול. ומשמיעים  זה את  זה נוקשים יבשותם (כד ב, קול(יואל שישמיעו , 

""ע נקרא  שלפיכך קול . משמיע  [=ההוא] שהמשקה היין משקה בסמוך ,משקה י שיתבאר כמו "

" וכן  (ח כט, "(ישעיה ,  (ט קז, הלב(תהלים דפיקת דהיינו 

" כענין צמאון , רּוח ֹומחמת ח)"וּתּפעם  מא, "(בראשית ענין הענין מזה ,"תשוקה .  ִֵַָ

(טז ג, "(בראשית , (ז ד, "(בראשית , (יא ז, דפיקת(שה״ש והוא 

בו. להתדבק החפץ גודל מחמת  נוקפו לבו אז ביותר, לדבר  אדם  כשיתאוה תאוה. מחמת ָָהלב

" "תשוקה מן  פעל  "נשק " נשיקה לשון לרחל" יעקב  יא)"וּיׁשק כט, "(בראשית מנ ׁשיקֹות, י ּׁשקני ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ

"מורחים ".956. במובן

והאש957. הקדרה מונחת ועליהם אבן, או  מתכת  של  בסיסים צדיו משני לה וסביב אש, מדורת מכינים 
האש . מקום אל  "שפה" הוא זה בסיס תחתיה.

תשע "ו)מהדורתנו958. 782-785.(שנת  עמ '
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ב)"ּפיהּו א, ע(שה״ש לחוץ המתגלה הלב  ודפיקת  הפנימית  התשוקה פעולת הוא הנשיקה י". ִ

משמיע שהמנשק קול, השמעת  מלשון  כפשוטו נשיקה שענין או הנשוק. בגוף השפתים  דביקת

" כענין  הרבה, כשמנשק בשפתיו גביםקול ד)"ּכמּׁשק לג, "(ישעיה הכלי-זין  יקרא וכן  ""נשק . , ְִֵַַ

 (כד כ, "(איוב ,  "כא לט, קׁשת"(איוב ר ֹומי ט)"נֹוׁשקי  עח, ,(תהלים ְֵֵֶָ

ע המתהוה קול  והשמעת  הקשקוש שם  עם"על  זה הנלחמים  של שכלי -זין או כלי -זין. תנועת  י

ג יקראו כלי -זין מענין קול. ומשמיעים  בזה זה שיתקרבו זה את זה נושקים הבית"זה צורכי כ

כמונשק " והצטרכות . מרעב  להנצל בית של  כלי-זינו שהם שם על "  בראשית) 

ב) "טו, הצורך . כפי הכל  לזמן הבית  נשק על הממונה האיש היינו    בראשית) ְֵַ

מ) וכןמא, פיך . על ומפורנס נושק שיהיה והיינו נפעל, מבנין   "(יב ב, (תהלים 

" ותבואה. ּבר לכם הזמינו לומר רצה         ַ

כה) י, "(מל״א ,        (כד ט, דהיינו (דהי״ב 

" היה שאילו הבית. לפרנסת המוצרכים דברים ושאר שלנשק מזונות  כלי-זין  כאן  הנזכר "

" למלת לסומכו ראוי היה ""סוסיםמלחמה בין הכניסו אבל לׂשלמֹות. לךּבׂשמים"" לומר " ְְִָָ

כלי-זין . לא ביתי צורך שהוא

" יקרא למכור שם יושבים  הבית  וצורכי הנשק שמוכרי ,"שוק שבעיר 

 (ח ז, "(משלי ,  "(ד יב, נשק.(חבקוק מוכרי  החנויות דלתי דהיינו 

 "(ב ג, "(שה״ש שענין או בנישוק . שהרבה לפי קול השמעת  מענין כפשוטו " 

" כענין תמיד שם מצוים  ּברח ֹובֹותאדם  יׁשּתקׁשקּון הרכב  יתהֹולל ּו ה)"ּבחּוצ ֹות ב, וכן(נחום . ְְְְְְִִֶֶַַָָ

" נוזל דבר כל  יקרא  קול השמעת  כשיתנועע"משקה מענין  קול תמיד משמיע  הנוזל שהדבר  לפי ,

" נקרא  לפיכך לכלי , מכלי  ""משקה וכשיתנער כמו .  (י יג, ,(בראשית  

 (לד יא, "(ויקרא כענין גבים, ד)"ּכמ ּׁשק לג, המקרה(ישעיה ושם  . הושע) ְִֵַַ

ז) ,ב, "(ח ג, "(משלי והפעל, האדמה . ּפני ּכל  את  ו)"והׁשקה ב, "(בראשית להׁשקֹות, ְְְְְֲִֵֶַָָָָָ

הגן י)"את ב, "(שם יין, לד)"נׁשקנּו יט, "(בראשית הנער, את  יט)"וּתשק כא, פעלים(שם כולם , ְְִֶֶֶַַַַַַַָָ

" משם ""משקה נגזרים כענין במשקה. עסק עשית והיינו המזּבח, את עסק וּדׁשנ ּו עשית דהיינו " ְְְִִֵֶַַַַ

" תע ֹוללבדשן, כא)"אחרי959לא כד, "(דברים שהשם השם , אל שוה הוא ובהפעיל ,"משקה . ְֲֵֶַֹ

ג ""וההפעיל "משקה כ כמו מצרים" מל א)"מׁשקה מ, "(בראשית המ ׁשקים, ב)"ׂשר מ, ,(שם ְְְִִִֶֶֶַַַַַ

 (טו ב, "(חבקוק השקאה בפעל  נמצא שלא  ומה מהפעיל. בינוני עומדפעל  ,"פעל  

" בפעל  שנמצא ""שתה כמו נמצא  שלא "ׁשקה ; שנמצא  כמו ""ׁשתה " נמצא  לא להיפך וכן  פעל; ָָָָ

"יוצא "ׁשתה " לומר  "הׁשּתה " בפעל  שנמצא כמו "שקה " האדמה " ּפני ּכל את הטעם"והׁשקה , ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ

" בשרש לקמן ."שתעיין

" משקה" שם "שוק " חולם, ב [ניקוד] הימין" ׁשֹוק לב)"ואת  ז, "(ויקרא הּתרּומה , "ׁשֹוק ְְִֵַַָָ

כז) כט, ,(שמות  (טו,ח נקרא(שופטים בגוף. הקבוע  הירך  של העליון החלק ,והוא  

הכרם .959. עוללות עם  עסק  ענין
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הקיבה,שוק " מקום  [=שם ] ממנו העליון שבשטח שבגוף. המשקים מצוים ששם שם  על "

המתאספים המשקים מצוים  התחתון ובשטח האוכלים . מצוים  שבהם הכוסות  ובית המסס

" ההוא השטח נקרא לפיכך  הזרע , וכלי והכליות השתן  ""שוק בכיס וכענין . 

(כד כא, "(איוב שגם ואפשר  הרחוב ׁשּוק . על  המורה מלאפום ב[ניקוד] וברחובות״" (״בשוקים 

ב) ג, הּסֹופדים"[-שה״ש ב ּׁשּוק ה)"וסבב ּו יב, ג(קהלת ["" מלשון  שבו "משקה כ מקום והיינו , ְְְִַַָ

משקים . מיני כל  המוכרים החנויות

סי ""ב[אות] בשרש מבואר הסקה ולשון  ׂשק- לשון ."סךן  ַ

" החכמים  בלשון  שנקרא מה על הראשונה הנחתו שבו 960(ווארצל)"עיקרשם . שהוא 

ג יפסד שנפסד, וכל והתפשטותו. וצמיחתו הדבר קיום  הטבור"תלוי חוט  יקרא עצמו. הדבר כ

,"שר"  (ד טז, "(יחזקאל ,  (ח ג, ההוא(משלי שבחוט  לפי , 

רי ה[אות] ובכפל  וגדל. צומח  וממנו אמו ברחם  קשור ""הולד ,"שררש   ְָ

ג) ז, ,(שה״ש  (טז מ, "(איוב הזכר הבקר נקרא כך  משום  שכלשור. שם על  " ָָ

שי ה[אות] ובכפל בטנו. בשרירי  ואונו ""כחו הצמח  עיקר  יקרא ,"שרש ן   

(יז כט, "(דברים ,   (ח יד, "(איוב , (יט ג, ענין(מלאכי והוא  . 

"   (כב כח, זה (שמות ונאחזים ומסובכים מעורין  החוטין שיהיה דהיינו 

שי ה[אותיות ] ובכפל האילן. כשרשי והרי"בזה ""ן  ,"שרשרש  ,כח (שמות 

"יד) ,   (טו לט, "(שמות ,  (יז ז, המתבאר(מל״א . 

" ששם הוא אחת ,שרמזה מהוראה וארבעתן ושרשר , שרש, שרר, שר, תמונות : בארבע בא "

ושרשו. הדבר עיקר והיינו

"שר" שם "ישר" הנחת ועיקר יושר. לשון "ישר" כמו הרוחניי  היושר על  ְִָָוע ׂשית"

והטֹוב יח)"הי ׁשר ו, "(דברים ּתע ׂשה , ּבעיניו כו)"והיׁשר טו, "(שמות האלהים, ּבעיני יי ׁשר "אּולי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

כז) כג, "(במדבר בעיני, י ׁשרה היא ג)"ּכי  יד, שרש (שופטים לו שיש דבר שהוא בי ׁשר שהנרצה . ְְִִֵַָָָָ

נקרא השכל במערכת  שרש לו שיש כל תעתועים . מעשה והבל, בלימה על תולה שאינו ועיקר,

""ישר" וכטעם  ּבעיניו, שי ׁשר עליו נאמר שרש לו שיש הדבר את והמשער ""נכון. נכֹון, לא ְֵָָָָֹ

ּכן כב)"לע ׂשֹות ח, "(שמות כן ,כןמלשון  לו שיש שמשערין  או ובסיס כן  לו שיש דבר ובסיס. " ֲֵַ

" "נכוןנקרא בשרש כמבואר ש "כן" אלא קייםנכון". דבר  שהוא הקיום  בבחינת דבר  על נאמר "

ו  כנו, על קייםישר"עומד משורש צומח  שהוא וסבתו, הדבר השתלשלות  בבחינת נאמר "

בהסכמה. או במקרה נופל שאיננו המציאות , ג961במערכת  נקרא ""שלפיכך  היוצאישרכ דבר "

" כמו ונליזה עקמימות  בו שאין  יׁשרה ישר רגל ז)"ורגליהם  א, "(יחזקאל למיׁשֹור, "ּומעקּׁשים  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

האדמה960. לפני מתחת  הנשאר הצמח, או  העץ של התחתון  חלק מ"א )הוא פ"ז שם וכן מ"א , פ"ו .(כלאים 
"גזע ". נקרא  מהאדמה שלמעלה ומה

לכך .961. שכלית  הוכחה בלי אדם, בני של רצונם הבעת כלומר
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טז) מב, שנמצא(ישעיה כעין הצד למן ונליזה עקום בו אין שלפיכך משרשו שצומח  בו שהכוונה ,

כי גופא  השרש מן צומחים הבלתי  והענפים  ישר, קו על עולה השרש מן  שהצומח בצמחים.

" מהוראת  ולכאן . לכאן  הצד למן ונוטים  מתעקמים הם הסדן  מן לו ישראם  שיש דבר על "

" יהיה "ישרשרש כמו המקרה שם  והטֹוב" היׁשר יח)"וע ׂשית  ו, "(דברים יהוה , דבר י ׁשר (תהלים"ּכי  ְְְִִַַַָָָָָָ

ד) "לג, וישר, ּבאמת  ח)"ע ׂשּוים  קיא, יושר (תהלים דהיינו "(רעכט), ומהוראת הצמיחה ישר. על " ְֱֲִֶֶָָ

" יהיה ישר קו על שיוצא דהיינו השרש "ישרמן כמו העצם  אל נסמך שם -התאר ויׁשר" ְִַָָצדיק

ד)"הּוא לב, "(דברים יהוה , יׁשר ּכי טז)"להגיד צב, "(תהלים ויׁשר, ּתם א)"אי ׁש א, דהיינו (איוב , ְְִִִַַָָָָ

ונליזה. עקום בלי ישר קו על הולך  שמעשהו

מ"" שם מפעל מ"מישורם וב[אות] ."" שם הרבים  סימן [=סופית] ."מישריםם 

שרש לו שיש דבר להוראת  בין "962,(רעכט)ומשמשים כמו   ",סז (תהלים 

"ה) ּבמיׁשרים, לאּומים ט)"ידין ט, כמו(תהלים ישר שהולך דבר להוראת  ובין  ,  ְְִִִֵָָ

(יא כז, "(תהלים , "(לא כג, .(משלי 

ג יקרא  עקום  בו שאין  ישר  קו על  התפשטות  בו "מענין שאין השוה השטח  כ

" כמומישורגבשושית  "  (ד מ, "(ישעיה , (טז מב, .(ישעיה 

" ובפעלים   (לה ו, ,(מל״א  (י ג, ,(דברים   

מג) ד, ישר.(דברים הולך  אך ותלול גבנוני  שאינו שטח והוא העמק 963.(פלאך), יקרא הענין שמזה

"שרון" כמו " (א ב, "(שה״ש ,  "(י סה, משקל(ישעיה על  שם -התאר , 

ואחרון" ראשון , מׁשטח"חרון , היפך ובקעה, עמק בהכרח והוא גבנונית בו שאין  שטח והיינו .ִֶַ

" ששם או בעקום . שהולך "שרוןגבנוניי  הנקרא טבור  מלשון  כפשוטו שהוא"שר" עמק והיינו ,

וכטעם גבנוני . לשטח  טבור (לז ט, "(שופטים ,   (יב לח, .(יחזקאל 

אל ""ה[אות] ולכאן , לכאן נוטה שאינו הישר, ההלוך נקרא (ארדינערי"אׁשּורף ֲִִֶָ

כמו964גאנג)  (ה יז, ,(תהלים  (לא לז, "(תהלים , ַ

(ג מ, "(תהלים ,     (טו ט, הדרך(ישעיה והוא . 

שמן ישר קו על תמיד נשאר אך  לצדדים  נוטה ההולך אין  הסתם שמן ישר , ההולך ִהפשוט

ג והוא  הצד. למן להטותו מקריית סיבה לו שאין כל  משם, שיצא ההיא היותר"הנקודה הדרך  כ

ג ומוכשר המעוקם, הדרך מן יותר קצר  שהוא לפי  החפץ ."משובח מחוז אל בו להגיע  יותר כ

ויותר. יותר לנטות  נקל  כבר הצד למן  לנטות  שהתחיל כל עקום, בדרך כן שאין  מה

965 או מצליחין; דרכיו שכל  הזמניית , ההצלחה דרכי  בבחינת ישר  ההולך אדם של

" נקרא והמעללים  המדות בבחינת ישר בדרך אשור"אשרישמתנהג  דהיינו המקרה, שם והוא  .

צדק.962. ֶֶבגרמנית:

ׁשטוח.963. ַָבגרמנית :

.964Ordinary. בקרקע רגלים שפשוף ולא  זחילה ולא  דילוג ולא ריצה לא

האדם .965. לאותו  שמתארים התואר 
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" כמו וכך. כך  בו כשיש דבר של  הישר ּובדרומנהג רׁשעים ּבעצת  הל לא  אׁשר האיׁש ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשרי 

יׁשב לא לצים  ּובמֹוׁשב  עמד לא א)"חּטאים א, "(תהלים ,בית יֹוׁשבי ה)"אׁשרי  פד, "(תהלים אׁשרי, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ב לֹו ע ֹוז ו)"אדם  פד, "(תהלים ובפעלים  .   (יג ל, "(בראשית ,  ָָָ

(ט ו, "(שה״ש ,  (יז עב, "(תהלים יחוס לו התיחס דהיינו ."אשרי, 

" מלת  הענין  ""אׁשרמזה ע ׂשה , לא)"אׁשר א, "(בראשית לע ׂשֹות, אלהים  ּברא (בראשית"אׁשר ֱֲֲֲֲִֶֶֶַָָָָֹ

ג) "ב, ממעל, ּבׁשמים ד)"אׁשר כ, ע(שמות ממנו, שהדבור הדבר את  לסמן הסימן מלת והיא  י". ֲִִֶַַַַָ

" כגון  בדבר. האפשר מקרה ובשאר  ובזמן במקום ומציאות  ותכונה איכות או פעל ֲֶאׁשראיזה

"ע ׂשה  הפועל . עצם סימן  [=הוא] נע ׂשה " "א ׁשר הנפעל . עצם סימן חיים" רּוח נׁשמת  אׁשר ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָ

כב)"ּבא ּפיו  ז, "(בראשית והתכונה. האיכות סימן מת ּו, ּבחרבה אׁשר כב)"מ ּכל ז, סימן(שם , ְֲִֵֶֶַָָָָָ

" במקום . ה המציאות אׁשר הראׁשֹונים לפנילימים לב)"יּו ד, בזמן(דברים המציאות  סימן , ְְֲִִִֶֶָָָָ

" מלשון נגזר והוא לזה. ו יושרוכדומה כך ."אשור"" בתאר  להיות ישר קו על ההולך  והיינו .

אשכנז966הנכון "(זא)בלשון ע ׂשה . אׁשר גמאכט)"את  ער נע ׂשה "(זא א ׁשר (זא"את  ֲֲֲֶֶֶֶַָָָ

ווארדן) "גמאכט באּפֹו, נׁשמה האט)"אׁשר אטהעם "(זא ממעל, ּבׁשמים איזט)"א ׁשר היממל אים (זא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָ

"לפני הי ּו ווארן)"אׁשר  דיר פאר "(זא מלת  לתרגם  אבל  מצטרפיםאשר. כנויים  דרך על  " ְֲֶֶָָ

רעלאטיוום) "(פראנאמינא מלת  כי בעיני . ישר  אינו מתרגמים , קצת שתרגמו שומראשרכמו בלתי "

נשאר רבים, בין  יחיד  בין נקבה, ולשון  זכר  בלשון בין כי וכדומה. והתמונה והמספר המין לא

" "אׁשרמלת כמו השתנות  בלתי  ע ׂשה " ""א ׁשר ע ׂשתה , ""אׁשר ע ׂשּו, ב"א ׁשר אׁשר"(אקוזאיטיף). ְֲֲֲֲֲֶֶֶֶֶָָָָָ

ב"הּוא ל ֹו"(דאטיף); המין"אׁשר שינוי לפי משתנה היה הכנוי-המצטרף זה על יתורגם ואילו . ֲֶ

" לומר צריך והיה וכו' והתמונה אשרותהמספר אשרים, אשרי , וועלכן,"אשר , וועלכי, (וועלכר,

בלשון וועלכם) רק לתרגמו אפשר אי  שוב תמיד, שוה שהוא למה אולם  נופל(זא). כנוי  שהוא ְַ

נטיה. שום בלי  בשוה הענינים  בכל

ג המאוחר"לפעמים  לדבר טעם  נתינת  בלשון  מיט)כ כמו(זא  

"(כז יא, "(דברים ,     (כא ז, "(קהלת ,    

  (יא ח, עם(קהלת בא ולפעמים  הקודמת. מהרעה נמשך  שלא מה כלומר  

בי ""[אות] התוך, ׁשםת  הּוא יז)"ּבאׁשר כא, "(בראשית כלומר שם, הוא אשר עם"במקום  או ; ֲֶַָ

כ ""[אות ] הדמיון, צוף  יב)"ּכאׁשר ה, "(דברים צ ּויתי, לא)"ּכאׁשר ח, .(ויקרא ְֲֲִִִֵֶֶַַ

" שם ושיווי ""אׁשרה יושר אׁשרה , ל תטע  כא)"לא טז, "(דברים ּתגדע ּון, "ואׁשריהם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

ה) ז, קבעו (דברים נאה שהוא שלפי סופו. ועד מתחילתו ביותר ישר שהוא אילן מין והוא ,

" שׁשם או זרה. עבודה ישראׁשרה בו קו על שורות שורות הנטועות  הרבה אילנות  קבוץ  " ֲֵֵָ

בערבוביא . שלא

כראוי .966. דייקו שלא  לגרמנית , המקרא המתרגמים על ביקורת  מותח המחבר הרב  בה פסקא כאן לפנינו
יודעי -גרמנית . הלשון חוקרי  תועלת  למען הלועזיות  המלים כאן בטכסט  השארנו
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" שם ישר ""שירמענין הזאת, הׁשירה את מׁשה י ׁשיר א)"אז טו, "(שמות הׁשירים, "ׁשיר ִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

א) א, ענינים(שה״ש שנוי בו ואין בסופו ראשו נעוץ  ישר , הלוך מתכונתו על ההולך  דבור והיינו ,

שהתנאי בכלי , או בפה נגון של בשיר ביותר  הענין  זה ומורגש אחרים . לדברים  המפליגים

שהתחיל . ההוא בקול  מסיים ויהיה ובנמוך, ברם ישר  הולכת פרקיו מערכת שיהיה בו הראשיי

" יושר ""ׁשּורמלשון  ראיה לשון  , "(ט כג, "(במדבר ,  " 

כז) כד, ,(במדבר   (ה לה, שמכוין(איוב ומכּוונת מיושרת  ראיה והוא  , ֶֶ

" הישר ההולך  שנקרא כעין בודאי, הנראה את לראות  כדי עיניו שהו אׁשּורומיישר  יוצא" א ֲַ

ג והוא פיה. על  הלוכו ומיישר השרשיית ""מנקודה שרירות  ענין  כ   דברים) 

יח) וכןכט, אחריה. המעשים להיׁשיר שרשיית נקודה עצמו קובע  שהלב מה והיינו המקרה ְִַשם 

  (יב צב, אחרי .(תהלים תמיד עיניהם  ומיישרים  מכוונים וב[ניקוד]967ש[הם] ַ

" חולם  "(ט ה, ,(תהלים (ג נו, שיר ,(תהלים מענין בחולם ששוררי  או . 

" כענין בפורענותי  ושמחים  שמשוררים והיינו  (יג סט, .(תהלים 

" חומה,ׁשּורשם לשון "   "(כב מט, ,(בראשית  " 

ל) יח, "(תהלים , (י ה, "(ירמיה ,  "(יא כד, יושר(איוב מלשון  אם  . 

את המקיפות חומות  וכשאר כקשת בעיגול הולכת  שאינה ישר קו על שמשוכה חומה והיינו

התלמוד בלשון שנקרא וכעין  ב)העיר, פה, "(שבת ישר ליניע)"שורה קו "(גראדע שנקראה או "שור. ִִֶֶַ

למרחוק. ממנה ולהביט  לשור העשויה גבוהה חומה והיינו והבטה ראיה 968מלשון 

ג מנחה,"ראיה לשון  תשורה, שם  כ  (ז ט, "(שמו״א , 

 (ט נז, "(ישעיה , (כה כז, לראית(יחזקאל המובאת  מנחה מין והוא ַ

" שאמר ראיה עולת כעין פניו. לראות  שזוכה בשביל  ונשוא-פנים, נכבד של פניפנים  יראּו ְֵַָָֹולא

טו)"ריקם כג, "(שמות עוף מין ויקרא  ""נשר. הּפרס, ואת הנׁשר  יג)"את  יא, ראיתו (ויקרא שם  על ְֵֶֶֶֶֶֶַַָ

כענין למרחוק יותר רואה שהוא החזקה   "(ג לז, .(איוב 

" של הענינים  צעדׁשּוראלה ועל  והישרה, התישרות  ועל  והבטה, ראיה על  המורה "

" שם  נגזר "שרתואשור, שירות , לשון אחיו " את כו)"וׁשרת  ח, "(במדבר מ ׁשה , יא,"מׁשרת  (במדבר ְְֵֵֵֶֶֶָָֹ

"כח) ,המל ּפני  את  י)"המׁשרתים  א, "(אסתר נקרא  שמשגיחמשרת. והבטה ראיה מענין  אם  " ְְְִֵֶֶֶַַָ

מענין או נכון , על הכל שיתנהג הבית עניני שמיישר הי ׁשרה מענין  או האדון , צורכי על ַָָומביט

וחפצו. רצונו פי  על  הכל  לכוין  אדוניו בעקבות שהולך  וצעד אשור

"שר" שם ושרש ""משרת" שרייה, לשון ,   (ג ו, .(במדבר 

ויסודו "שע שורשו רק ישאר  ולא  בו מקרה שיש מה ממנה יפרוש לח בדבר הדבר שריית י

לרעה.967. בי  מביטים שהם "ּבׁשורי", למלת ביאור ְָזה

ּכל968. ׁשומרים  הפקדּתי ירו ׁשלים חומותיך "על  המקרא כך לפרש אפשר אולי גובהה. גבי על ְְְְִִִִַַַַָָכשעומדים 
לכם" ּדמי אל  ה' את  הּמזּכרים יחׁשו, לא ּתמיד  הּלילה וכל ו)היום סב , .(ישעיה ְְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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" לח בדבר הדבר  עיכוב  נקרא לפיכך החימיאה. לבעלי  כידוע  הרבה "שריה העצמיי , ומצוי  ,

" תלמוד בייןבלשון  פתו ששרה ב)"נזיר מד, "(פסחים וסממנים, דיו שורין  ב)"אין יז, .(שבת

" שם ,"משארה שרייה (כח ז, "(שמות ,  

(ה כח, גופא(דברים הבצק וגם בצק. להעשות במים הקמח בו ששורין הכלי והוא , 

" ,"משארה נקרא  (לד יב, במעמד(שמות שהיה בעוד הבצק והיינו 

עיסה. ונעשה עוד נתקשה שלא השריה

" "שרש מענין שם עיקר ""שאר" כמו מזונות, על מורה [א ] ענינים. ג' על ומורה ,

 (י כא, ,(שמות   (כ עח, "(תהלים מלשון שרש שרש , שהמזונות " 

ג ומורה האדם . חיי בוריו "ועיקר על  הגוף יתקיים ידו שעל שבגוף העיקרי  היסודי הכח על כ 

כמו  (כו עג, "(תהלים ,  (יא ה, אל(משלי [אות] ובלי ף". 

   (יא טו, .(ירמיה 

" כמו המשפחתית, הקורבה על  ּבׂשר ֹוומורה ׁשאר ּכל ו)"אל  יח, "(ויקרא הנה , "ׁשארה ְְֲֵֵֶַָָָָ

יז) יח, "(ויקרא אליו , הקרֹוב ב)"לׁשארֹו כא, שנקרא(ויקרא אחד . משרש עמו היוצא  דהיינו ְִֵֵַָָ

בבחינה  יקרא  וסעיף ענף וכל אחד. משרש רבים  ענפים בעל שהוא  שבט , או מטה המשפחה

" חבירו יצאו.שאראל  אחד שמשרש לפי  "

ג ""ומורה כמו ושארית  השארה ללשון  נחכ  א כג)"וי ׁשאר ז, "(בראשית הערב, וּיסר ִֵֶַַַַַָָָֹֹ

אחד נׁשאר לא ּומעּמֹו מעבדיו כז)"מּפרעה ח, "(שמות י ׂשראל, ט)"ׁשארית ו, "(ירמיה ּוׁשאר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

טז)"היהּודים ט, "(אסתר הנחת תחלת  אין אך  הדברשאר. מקצת שיהיה שהוא ההשארה, על " ְִַ

נמצא  שהרי נשאר, ומקצתו וכלה נעדר   (יב ט, "(אסתר ,  ְֶָ

טז) ט, "(אסתר ,  (כט י, ,(נחמיה   (א יא, .(נחמיה 

" הנחת  עיקר אבל  מקצת. והׁשאר מקצת כליון כאן  אין ודומיהם  המקומות  אלה "שארשבכל ְִֵָ

במקצת הדבור שוב כשיהיה במקצתן. הדבור והיה אחד, ושרש יחוס להם שיש דברים  על

" בשם  אותו יכנה עםשארהשני , ויחוס  שרש לו שיש המקצת  באותו עכשיו שהדבור לסימן "

כמו בו. הדבור היה שכבר אותו (טז ט, על(אסתר בתחלה הדבור שהיה , 

ג שהם אחרים אנשים על  שוב לדבר וכשרצה בשושן , אשר  ""היהודים  ביחוס אמריהודיםכ "

היהודים" ג"ושאר לו שיש ההוא המקצת  דהיינו קצר", המקרה שם והוא יהודים . שרש 969כ

" "שאריתשענינו כמו "   (ג לט, "(ירמיה בבל. מלך שרי  שאר דהיינו , 

 (ה לו, "(יחזקאל משם  ונעתק הגויים. שאר "שארהיינו ללשון  בלייביג)"שיור" ,(איבר 

במקצת רק המקרה שלט ולא מקרה, איזה אל בשוה עלולים  הרבה דברים  או אחד כשדבר

" המקרה בו שלט  שלא  השני  המקצת יקרא ו שארהדבר , "שארית"" כמו יעקב" (מיכה"ׁשארית ְֲִֵַֹ

ו) "ה, הּפליטה , מג)"ׁשארית  ד, ,(דהי״א    (כ י, משם(ישעיה עשה ושוב  . ְְִֵֵַָ

"שארית ".969. של  קיצור  הוא  "שאר "
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"שאר" פעל, נח" א כג)"וי ׁשאר ז, "(בראשית אחד, נׁשאר  לא ּומע ּמֹו מעבדיו מּפרעה הערב "וּיסר  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

כז) ח, "(שמות ּפרסה , ּתׁשאר כו)"לא י, לאיזה (שמות עלול כולו שהדבר מענין כולם  ודומיהם . ְִֵַָָֹ

המקצת בבחינת  ההיא הקצתית  הפעולה תקרא  מקצתו על רק המקרה נכנס וכשלא מקרה.

" ""השארה הנותר ענין בעצמו שהוא עצמיי"הותרה , הפרש לנותר נשאר  בין  ואין שהרי970.

אחד, בנושא  הלשונות ב ' נמצא      (ה י, "(שמות ,  

(יב י, "(שמות ,  (טו י, "(שמות ,    "(י יב, ,(שמות 

"    (יב ט, .(במדבר 

" בין הפרש קצת להשארה יש רק הותרה "" המקרה ששלט למה הסיבה בבחינת "ְַ

המקרה  אל כך  עלול בלתי  הדבר שמקצת אם  [א] סיבות , ב' בזה שיש בכולו. לא הדבר  במקצת 

הדבר על ולהתפשט לשלוט כח מחוסר בעצמו שהמקרה [ב] או אליו, עלול השני  שמקצת  כמו

" לשון  והונח מקצתו. על רק נתפשט לא לפיכך  עלולהותרה כולו בלתי  הדבר שמקצת למקום "

" גזרת  כי  המקרה. "נותרלקבלת  מן  המקרה תר" קבלת  מכלל שהותר דהיינו התרה לשון  "

" שרש ""תרכמבואר משל בדרך  אמר הּברד. הֹותיר  טו)"אׁשר י, שלא(שמות הצמחים דהיינו , ֲִֶַָָ

הברד מן  הפסד  לקבל עלולים היו       ,ט (שמות 

.לב)  (יב י, "(ויקרא ,  "(טז י, היו (ויקרא שלא דהיינו , 

" לשון והונח  זרה. אש הקריבו לא הם  שהרי אחיהם , עם להשרף למקוםהשארה עלולים  "

יחוס שלכולם  מקצתו, זולת במקצתו הפרש שאין המקרה, לקבלת בשוה עלול כולו שהדבר 

נקרא השני  ומקצת  במקצת, רק ושלט  בכולו לשלוט המקרה כח כשחסר אך  אחד. ושרש

כמו"נשאר" ,  "(י יד, אע(בראשית החרב בהם שלטה שלא שהיו "דהיינו פ  

" לטבח. מוכנים לפליטה כולם  הנׁשאר ט)"הּמחנה לב, "(בראשית ׂשריד, הׁשארנ ּו ב,"לא (דברים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

"לד) י ׂשראל, ט)"ׁשארית  ו, קיום(ירמיה והותרה בהשארה השוה שהצד שלפי  אלא ודומיהם . ְְִִֵֵָ

" ואמר זה. את זה מקומות  ברוב  ישמשו לפיכך  מקצת , וביטול "נותרמקצת במקום ,"נשאר"

"נשאר"ו  במקום ."נותר"

" ו שרמן "שרר"" כמו נשים , של תכשיט מין  " "(יט ג, והיינו (ישעיה 

" מן  הטבור , בשטח באשה שחוגרת  חגורה הּסהרמין אגן  ג)"ׁשרר ז, "(שה״ש ,ׁשר כרת "לא ְֵֵַַַַַַָָָֹ

ד)(י טז, .חזקאל

סי ""ב[אות] בשרש מבואר שררה, לשון  ."סרן 

" כמו פשתן  הצמח  על מורה ׁשׁששם. מב)"ּבגדי  מא, "(בראשית מׁשזר, כו,"ׁשׁש (שמות ְְִֵֵֵָָ

"א) וארגמן, כב)"ׁשׁש לא, ג(משלי ומורה ."" כמו השיש אבן  על ׁשׁשכ ו)"ועמּודי  א, ,(אסתר ְְְֲֵֵֵַָָ

  (ו א, "(אסתר ,  (ב כט, שגזרת(דהי״א התאר , שמות  רק ושניהם  , 

מקלנבורג970. צבי יעקב  הרב של והקבלה" ב "הכתב ראה יב )אמנם י, שמות  שני(על בין מה וביאר הבחין
אלו . שרשים
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שי ה[אות ] משרש ""שניהם  שרש כמבואר  ושוה חלק שהוא מה כל על שהוראתו ולפי"אש ן . ָָ

" שניהם יקראו במשוש, חלק השיש האבן  גם  במשוש, חלק המנופץ  שרש "שש שהפשתן עיין , ָָ

ג"בד" שנקרא ומה ג". הוא אולי ׁשׁש, המספר  שם  חלק "כ ששה שמספר ושוה חלק מענין כ ֵ

וחציו  ושלישית  שישית שהם  וג', וב' א' כגון  לחלקים , כשיתחלק שבר בו שאין בתשבוריו ושוה

ששה. שוב עולים  יחד ושלשתן ששה, יתחלקו 971של שאם  המספרים  בשאר כן שאין מה

שבר . מבלי  אפשר אי כאלה 972לחלקים

" 973"ששה" מין  שושןיקרא ,"פרח   (כו ז, ,(מל״א 

(א ב, הנקרא(שה״ש פרח  זה לפי  והוא עלין ששה לו שיש שם על בעל(ליליע), שהוא ָ

עלין . שאמר ששה מזה אך   "(ב ב, השושן (שה״ש שאין ראיה ,(ליליע)מזה 

חוחים מלא  שלו שהעץ ורד , הנקרא [=הוא ] פרח השושן  אבל החוחים . בין  מצוי אינו הוא ֶֶכי

שכתוב כמו לשושנים השפתים  שהמשיל מה וכן ועוקצים. (יג ה, ,(שה״ש 

" השושן  שאין  נראה אדומים"ליליעמזה שהם שפתים לה והמשיל אדום שהוא ורד אם כי  ,ֶֶ

השיש  כורידי ומטורפים  מעורבים  שושן של שבעליו הורידים גם ואודם . בלובן  ְְִִִֵהמעורב

.(מאמרירט)

סי ""ב[אות] בשרש מבואר ששון, לשון  ."ססן 

" כענין והוא  ראוי ותקון  בסדר הדבר עריכת על  מורה בשרש ׂשימה פעל. המבואר  " ִָ

אליו "סם" שיחובר הדבר בבחינת  הדבר סדור על  נאמר  מצטרף , ענין  קצת  הוא  ששימה אלא  ,

" המזּבחכמו ּובין  מֹועד אֹוהל ּבין הּכי ֹור את ל)"וּיׂשם  מ, "(שמות רא ׁשֹו, על הּמצנפת "וׂשמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ו) כט, "(שמות קרׁשיו , את  יח)"וּיׂשם  מ, ו (שמות עצמו,שיתה ". בבחינת  הדבר סדור על נאמר " ְֶֶַָָָ

" נקרא  ממנו המבוקש לתכלית  ראוי  שיהיה כדי הדבר את ומתקן  ""שיתה כשמסדר כמו .

   (טו ג, תמיד(בראשית וקיים ממשיך שיהיה האיבה פעל  אתקן כלומר , 

" וכן  אחרביניכם. זרע  אלהים  לי ׁשת כה)"ּכי  ד, "(בראשית לבד ֹו, עדרים  לֹו מ)"וּיׁשת ל, ,(בראשית ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

מצרים" ארץ  על לג)"וי ׁשיתהּו מא, "(בראשית רׁשע, עם יד ּתׁשת  א)"אל כג, "(שמות אל, וּיׁשת  ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּפניו  א)"הּמדּבר כד, .(במדבר  (ח ב, תבל .(שמו״א עליהם והתקין  שסידר היינו , ְִַָָָ

" שם-התאר  וסדור ,"שתישיתה   (מח יג, קבוץ(ויקרא והוא , 

המתערב הערב חוט לקבל  ומוכנים  זה אצל זה שסדורים האריגה, לאורך  הסדורים  החוטים

התי ובכפל  ""בהם. ו "(י יט, "(ישעיה .  (ג יא, והוא(תהלים , 

עזרא 971. אבן ר"א בדברי נמצא ששה מספר יחודיות  של הזה "תורתהמושג במהדורת  טו, ג , שמות (על
(84 הערה קוק, הרב מוסד של  הואחיים" הזה "שהמספר ג, פרק השם", ב "גבורות  מהר"ל ע "י בקצרה והוזכר

שלם ". מספר

שלם .972. מספר הוא  28 מספר גם  אבל

בכתב-היד .973. כתוב כך 
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" שבגוף  התחתון הבנין  יקרא וכן  כולו. הבנין עליו להעמיד ומתוקן המסודר  ,"שתתהבסיס

   "(ד י, תי(שמו״ב ה[אות] כפל ובלי  ו".    

ד) כ, "(ישעיה רגלים מי  נקרא לפיכך בנין. של  שתות  כעין  הוא  השטח  נו שתןשאותו ב[אות] ן""

" תאר, (כב כה, "(שמו״א הנקרא הגוף משטח היוצא צח"שתדהיינו לשון  והוא . 

" רגליו כענין את ג)"להס כד, .(שמו״א ְְֵֶַָָ

"שת" פעל ותקון , סדור  על  המורה אתשתה " מסדר  שהשתיה והוא  שתיה. לשון "

ג בא שלפיכך  ושיתעכלו. הגוף את  שיזונו ומתקנם , הקיבה שבתוך  שתיה "המאכלים תמיד  כ

" האכילה, וּיׁשּתאחר לד)"ויאכל  כה, "(בראשית ויׁשּתּו, נד)"ויאכל ּו כד, "(בראשית וׁשֹותים, "א ֹוכלים ְְְְְְִִִֵַַַַַֹֹ

טז) ל, "(שמו״א שמן  ואפשר  שלפניו. המזון תקון שהשתיה "שתיה לפי גזרת  על"שת" המורה ,

המאכל , קולט העליון  שהגוף  ששותין . המשקין נקוים  שבו שם  על שת נקרא הגוף  תחתית 

" נקרא לפיכך השתיה, קולט התחתון  ""שתוהגוף  וכטעם ""שוק . ושוק , א)"חזה פט, (פסחים

" בשרש כמבואר המשקין את שקולט ""שק מטעם ענין  יהיה וכן  ""שתן. ּבקיר, (שמו״א"מּׁשּתין  ְְִִַ

כב) מןכה, שיוצא המאכל שפסולת ששתה. המשקין מן  פסולת שהוא השתיה תמצית היינו

" נקרא "ראיהגוף  ּכראי"  ו)"וׂשמּתי ג, האוכלין(נחום של פסולת  דהיינו ופטום , המראה מלשון  , ְְְְִִַַָָֹ

" שרש כמבואר הגוף , ""ראהמפטמין  נקרא משקים  שתית מצד הגוף מן היוצא ופסולת "שתן.

תאר ."בנו  ן

" שלשון  מה הטעם לנו יתבאר  המאכל ותקון  סדור  מלשון  שתיה שגזרת  "שתיה זה

נותנין שאחרים שמה לשתות . לו נותנים  שאחרים מה על  ולא השותה על אם  כי  נופל  אינו

" בלשון  יאמר "השקאה לשתות  בלשון  לא ""השתאה " פעל יפול לא להיפך וכן אםהשקאה . כי "

" יקרא עצמו השותה אבל לשתות, נותנים  שאחרים  מה פעלשותה על נמצא ולא שקה. לא "

" ופעל עומד, [=פעל] בקל האכילה,שקה שתה בפעל כזה נמצא ולא יוצא. [=ופעל ] בהפעיל רק "

" בכבד, וגם  בקל מאכילשיאמר האכיל, ""אכל, פעלים בשאר לזה וכדומה הושיב, ""ישב  עמד,

""מעמיד הוציא, השתיה "יצא פעל  על המונחות ושתיה השקאה הלשונות  שני  כי הטעם .

שרש  כמבואר  במשקה עסק עשית  והיינו משקה, מגזרת  שהשקאה שונים. ענינים מב' ַנגזרות 

ופעל"שק " בשתיה. המבוקש עצמו התכלית  לא  השתיה, אל והכשר הכנה רק הוא  הענין וזה .

" מגזרת לאשתשתה בשתיה, המבוקש התכלית בעצמו שהוא המאכל. ותקון סדור לשון  "

ג כך  משום השתיה. אל ""ההכנה לומר  לשתות בנותן שייך  לא אינו "השתה כ הוא שהרי  ,

וכן השקאה. ענין והוא במשקה התעסק שהוא אליה בהכנה אם כי  השתיה בתכלית  משתדל

" השותה אצל לומר  שייך  אין השתיה,שקה להיפך אל  ההכנה על  משגיח  אינו השותה שהרי  "

ותקון . סדור דהיינו שתיה ענין  והוא  בה, המכוון והתועלת התכלית על השגחתו עיקר  אך

" "שתשיורה יורה ותקון  סדור על משתם" ה[אות] בתוספת הסדור"" קלקול על  ם 

" במקרא, אחת פעם אם  כי נמצא  ולא ותקון,   (ג כד, כלומר(במדבר 

באגדה שאמרו כמו מעיניו באחת  סומא  שהיה אם  הראיה. סדר  א)מקולקל קה, או (סנהדרין

" משנה ובלשון  כסדרן , מלראות  מקולקלים  עיניו ויגובשהיו ויסתם  שישתום זרה"כדי (עבודה
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א) נו סט, ב[אות] התקון  קלקול על  ונמצא המגופה. תקון  שיקלקל מ"כלומר תחת נפעל ם"ן 

" פעל - -נשתהנוספת  "  (יז מא, ,(ישעיה (ל נא, (ירמיה 

" כענין ותקון  הסדר קלקול "נשה היינו הנשה " לג)"גיד לב, .(בראשית

RQ

תי "ו אות

" הפנימי. גדול חדר שלפני  חיצוני קטן  חדר שם .   ,יד (מל״א 

"כח) ,        (ז מ, "(יחזקאל , ,מ (יחזקאל 

תיי) ה[אות ] אם כי בתיבה שרש ואין שרש ". כמבואר והגבול סימן  על  מורה שהוא לבד , ו

ג"את" ונכון  התי". שהונחה שהתי"כ  לפי  ההוראה לזאת  באל"ו האחרון  והאות  הגבול הוא  ף"ו

אל"בי ה[אות ] בתוספת  ובא  ""ת . שם גבול"תאף שהוא  שם על החיצון  החדר להוראת ,

ובפעלים  הפנימיים . החדרים    "(ז לד, "(במדבר ,  ",לד (במדבר 

"ח) המקרה ושם וסימן. הגבלה היינו   (כו מט, תי(בראשית [אות ] ו ". 

" של תיתאותהראשונה איננה כתי"" המקרה שם  ""ו לבו ו תאות  תכלית , היא"תבנית , רק ,

וא ה[אות] אך  וגבול . תא מלשון  ועל"שרשית המקרה שם  אותה עושה  המלה שבאמצע  הנעה ו

" וחגוי -סלעמשקל  ""קצוי, וכן  .   (י לד, תי(במדבר [אות ] ו "אינה 

" כתוב כאילו הפעיל , ומבנין  שרשית רק לכםהתפעל ."והתאיתם

וא ""ה[אות] שם ""תו ו כמו סימן  לשון  ,   (יד כא, (שמו״א 

הדלתות. על  סימנים  ועושה רושם [=דוד] שהיה    ,ט (יחזקאל 

,ד)  "(מא עח, דברים .(תהלים משאר להבדילו הדבר  גבול הוא שהסימן  לפי . 

ובתוספת גבול. והסימן  סימן, הגבול לפיכך דברים , משאר המבדילו הדבר  סימן  הוא  והגבול 

ה  ""ה[אות] שם ,"תהו א   (ב א, הצורה (בראשית על  המקיף  החיצון  הקו 

" נקרא בדמיון , מצויר רק ממש בו ואין  הפנימיםתהו מבחוץ  והקוים הצורה. גבול  שהוא לפי  "

ג בהם  שאין  המקיף הקו יקרא"שבתוך הצורה חלקי  בהם  להגביל לסימנים עשוים רק ממש כ

בבהו " לומר ורצה ותוך . בו מלשון ובהו "" במלואה תהו גמורה צורה עדיין  הארץ היתה שלא  "

פנימים וקוים מקיף קו אלא בה שאין היולנית  צורה דהיינו ובהו, תהו עדיין  היתה רק וטובה,

" שרש עיין להתמלאות. ועתידה ושאר"בה סימניים, ושמם  חרב מקום  כל  לקרוא  מזה ונעתק .

" בשם ממש בו שאין ""תהו דבר כמו ,  (י לב, ,(דברים    

 "(כא יב, "(שמו״א ,  "(יח ו, ,(איוב  ,יב (איוב 

לאכד) צורה דמות  שהוא המקיף  כקו אם כי כאן  שאין והעדר-צורה ריקות בכולם  הענין  .ְֵֵֶ

ממש. צורה
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 ה ב[אות] נקבה בלשון  תמיד  ובא וארגז. כארון העשוי כלי  מין של הנקבה,"שם א

""תיבה " ,   (טז ו, "(בראשית , (יח ז, "(בראשית ,  

 (ג ב, עשויה (שמות המיטלטל  קטן בית היא מענינה הנראה כפי והתיבה . 

מן נגזר ודוחק במצר  בו הולכים שבעלי -החיים  שם  ועל יברחו. שלא בעלי-חיים להכניס

" שם "נתבהתיבה נתיבה לשון  עיט" ידע ֹו לא ז)"נתיב כח, "(איוב נתיב, יאיר מא,"אחריו (איוב ְְֲִִִִַַָָָָֹ

"כד) נתיבה , ע ּזים טז)"ּובמים  מג, במצר(ישעיה בו והולכין רחב, שאינו המצומצם הדרך והוא , ְְִִִַַָ

בתיבה. כמו ודוחק

" בשרש מבואר תהו. ."תאלשון 

" שרש סימן . ."תאלשון

" שרש עיין  התזה, ."זה לשון 

 הו עפעל. הדבר שטיחת על בתוספת"ראתו אם  כי  בכתוב  נמצא ולא חלקיו סדר פ

האמנתי מ974ו."מאותיות ה[אות] ""בתוספת  ""מתחם  ,  (כב מ, (ישעיה 

שם הענין מזה מתח. יקרא  הּכפלים והתפשטות  הרבה, ּכפלים בו יש מקופל  כשהוא ְְִִָָשהאהל

"אמתחת" הוא והנה " (א מד, "(בראשית , (יב מד, שק (בראשית והוא  

נו  ה[אות ] ובתוספת  ביותר. להמּתח נוח שיהיה הרבה ּכפלים  בעל ""רחב פעל ,"נתחן ְְִִַָָ

 (ו א, ,(ויקרא (כט יט, ,(שופטים  שופטים) 

ו) "כ, ושם-התאר  סדר. על  ושטיחתם  החלקים פירוק היינו ""נּתח, הּנּתחים, ויקרא"ואת  (ויקרא ְְִֵֶַַָ

כ) ,ח,  "(ד כד, נגזר(יחזקאל שם  [=הוא] נּתח [=עצם] שם והרי  הנתוח. חלק והיינו ֶַ

" של הראשונה שהנחה הפעל. הנפרק נתחמן  חלק וכל  כסדרן, החלקים פירוק דהיינו פעל- "

" "נּתחנקרא אמר לפיכך  הנתוח . מעשה בו שנעשה שם  על לנתחיו " אֹותֹו יב)"ונ ּתח א, (ויקרא ְְִִֶַַָָ

וא הכנויי ."ב [אות ] "975ו "לנתחיה . (ו כד, ה (יחזקאל דהיינו "ב[אות] הכנוי  א  ְִֶָָ

תי ה[אות] ובתוספת סדרן . על  לחלקים  הבהמה שמנתחין ""כסדר שם ,"תתחו 

(כא מא, וחנית(איוב חרב תאמר כאילו כלי -זין. מיני מהרבה מחובר כלי-זין  מין  והוא 

לחלקיו  אותו מפרקין הצורך  ובעת הצורך , בשעת  שלא שמקופלים אחד  כלי שעושין  וכידון

ג אמר לפיכך למעשהו. כלי  כל  ""ומתקנין  הרבה.976"נחׁשב ּוכ כלים  בעל שהוא לפי  רבים  לשון  ְְֶ

" ושם -התאר הדבר . אמצעית  על הוראתו נו תכןשם. ב[אות] """ התאר ן 

(כח כו, "(שמות אמצעי, דהיינו (יט ז, האמצעית(שופטים האשמורה 

" וכן הלילה. משמרות ג' של (ח ו, "(מל״א ,  (ז מא, .(יחזקאל 

" המופשט המקרה בוא"תוךושם ,"" כמו הּמׁש הּנחלו טז)"ּתֹו ג, הנחל .(דברים אמצעית  היינו ֶֶַַַַ

במהדורתנו974. שלמה", "יריעות בספרו אלו  באותיות  השימוש ביאר תשע "ו)הרב  23-40.(שנת  עמ'

לנתחיו .975.

הנ "ל .976. במקרא 
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"  (י ג, ,(שה״ש (ד טו, השם(יחזקאל זה ובא שלו. האמצעית היינו 

בי [אות] עם הרוב  ""על הכלי, ""בתוךת י ׂשראל, בני מה)"ּבתֹו כט, "(שמות העם, יהושע"ּבּתֹו) ְְְְִֵֵָָָ

ט) "ח, הּבאים, ה)"ּבּתֹו מב, "(בראשית העיר, כד)"ּבת ֹו יח, "(בראשית מלת עם  או ""אל. ,ּתֹו אל  ְְִִֶַָָ

כג)"הּים יד, "(שמות ּתֹוכ ֹו, אל מהם יּפֹול לג)"אׁשר יא, מ(ויקרא [אות ] עם או ."" ""מןם  ,מ ּתֹו ֲִִֵֶֶֶַָ

יא)"האהל לג, הסנה "(שמות ב)"מּתֹו ג, "(שמות הכנוים ועם ""ּבתֹוכ ֹו. ""ּבת ֹוכם, ."ּבת ֹוככי, ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

וא ב[אות] יבא ""ּוּבמּוכרת  נעה, ,"ּתוו  (י טו, "(בראשית ,   ְֶָָ

(ד טו, "(שופטים ,  (כט טז, "(שופטים ,  (יז סו, .(ישעיה 

" וחרחור קטטה ענין  ""תוךיקרא  , (ז י, "(תהלים , "(יב נה, ,(תהלים 

"   (יד עב, מניח(תהלים שאינו באמצע ביאה והיינו אמצעות, מענין  , 

" [=תככים ], ושם -התאר מקלקלו. או ומעכבו באמצע  בא אך כפשוטו הדבר  לילך 

 (יג כט, וחרחור(משלי ניקוי  שעושה בעל-תוך , כפי977.(קווערילאנט)דהיינו אך  ֶַ

מש  א)ס"הנראה טז, גתככים"(תמורה והוא  וקנין , עושר  לשון  שהעושר"" אמצע , מענין כ

" והתאר ותיקונו. קיומו על האדם  להחזיק אמצעים ּתככיםוהקנינים  קניניםאיׁש בעל דהיינו " ְִִָ

" למעלה שאמר כענין   "(ב כב, שנית .(משלי כאן  למעלה 978ונשנה שאמר  וכלפי 

יהוה " כ ּולם ב)"ע ֹוׂשה כב, מוצרכים(משלי ששניהם בבריאה, והתנגדות  סתירה שאין כלומר , ֶָ

" כאן שוב  אמר הבריאה, ׁשלמּות  יושלם  שניהם וממציאות  יהוה בעולם, ׁשניהם  עיני "מאיר ְְִֵֵֵֵֵֶ

יג) כט, ג(משלי ש ". מה לבסוףכ עני , וזה עשיר  זה שיהיה סתירה דמות  בתחילה בעיניהם נראה

""הקב מן אחר. באופן היה ולא  כך  שהיה הצורך היטב  להם ויתברר עיניהם מאיר "תךה

 (ג לג, "(דברים משקל  על פועלו, שם  נזכר  שלא מבנין בינוני פעל עצמ ֹותיו , "וׁשּפּו ְְַָֻ

כא) לג, "(איוב כטעם  לרגליך ּתּווכּו לומר ורצה נפל, ּכרע  רגליה כז)"ּבין  ה, שענין(שופטים או . ְְֵֶַַַָָָ

לרגליךּתּכּו" שנתכו והיינו התכה, מלשון 979.(הינגשמאלצין)" ֻ

" כגון התליה, על  הונח  עץפעל. על א ֹותֹו כב)"וּתלית כא, "(דברים ׁשלטי, כל עליו ּתל ּוי ְְִִֵֵַָָָָָָ

ד)"הגי ּבֹורים ד, אל(שה״ש אות] ב[תוספת ולפעמים ף",   (סו כח, .(דברים ִִַ

" תלואים ] [=מלת כן  ואין   (ז יא, והשם(הושע ולאּות . ּתלאה מענין  שהוא ְְֵָָ

 (ג כז, תליה.(בראשית מעין הגוף  על שתלוי  כלי -זין דהיינו  

יא) ה, מגודלים(שה״ש בלתי נוי980דהיינו שהוא סביב  סביב  למטה תלוים  רק וקשורים,

ה 981טבעיי . ה[אות ] ""ובתוספת  פעל  חבירו "התלא על התולה והוא ּומהתלֹות. הּתּול לשון  ,ֲִַַ

.977QUARREL.

בשניהם .978. צורך לבריאה שיש ללמד בא  ורש" "עשיר  מקרא  אלא כפילות. כאן שאין  אפשר  המגיה: אמר
בע אחר, ענין הוא  תככים" ואיש "רש בשניוכן  צורך לבריאה יש לזה וגם ממנו, הסובל  והרש מריבה בעל נין

האופנים .

[התבטלו].979. נמסו

יחד .980. מקובצים כלומר

רש"י 981. כותב פרוע, וראשה החופה אל יוצאת  ע"ב )כלה סוף טו  נוהגין(כתובות  היו כך כתפיה, על "שערה
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ואינו  דבר על  שמבטיחו אם חבירו. בו שיאמין עד  מחזה-האמת לדבר ונותן וכזב שוא דבר 

כגון הבטחתו. יקיים  שבודאי חבירו שהאמין  עד נמרצים  בדברים בטחונו דברי והתפיס ַמקיים,

"  (ז לא, "(בראשית ,   "(כה ח, על(שמות שואלו כשחבירו וכן . 

כמו בדבר עוד מסופק בלתי שחבירו נמרץ, באופן  האמת  היפך לו מגיד  והוא דבר 

(י טז, להאמין(שופטים שראוי  ענין  [=שמשון ] לה והגיד כחו, במה ׁשאלה [=דלילה] שהיא ַָָ

וכן בו. האמינה לפיכך מתקבל, דבר שהוא כחו יסור  לחים  יתרים בשבעה יאסרוהו שאם

טעותו  להוסיף כזב דבר עוד בו תולה הוא  בטעותו, ומחזיק בדבר טועה חבירו את כשרואה

ע לו שיתברר  כמו"כדי האמת לברר  וישוב  מוטעה שהוא  כן י   ,יח (מל״א 

"כז) לאמר הבל של דבר  עוד בהם  תלה בטעותם, מחזיקים שעדיין שראה אחרי בקֹול. ְְִקראּו

ל ֹו ׂשיג וכי ׂשיח  כי  הּוא אלהים  ּכי וכו'גדֹול כז)" יח, .(מל״א ְֱִִִִִִַָֹ

" ""תוללמהתלות  , (ג קלז, ענין(תהלים והוא בנו. המהתלים היינו , 

" כמו הוללות מענין  שהוא נראה יותר אבל ּתהֹול ּוגדוף. אל להֹוללים  ה)"אמרּתי עה, .(תהלים ְְִִַַַָָ

תי ""ו[אות ] חז תוללינו ו ובלשון  נוספת . """ בלשון  שמשו עמידה תליה ל לו שאין מה לכל "

" כמו אחר . על נסמך  רק עצמו בפני אחריםוקיום  בדעת תולה וכו' עצמו בדעת  (גיטין"תולה

א) "כה, תלוי, א)"אשם כח, "(פסחים שיתברר. הזמן עד דהיינו ועומדין, תלוים (ראש"בינונים

ב) טז, לא .השנה או ישובו אם 

" שם  ,"תלתליה  (יז יג, להר(דברים הסמוכה הקטנה הגבעה הוא  , 

הר בין הממוצע שהוא עיר  עליו לבנות מוכשר היותר והוא בהר . תלויה כמו שהיא הגבוה

מקולקל . ואוירו ביותר  נמוך שוב  שהוא העמק ובין  להשתמש, נוח ואינו ביותר גבנוני שהוא

דהיינו  התל , על הערים לבנות  ביותר מצוי  והיה לבנינים . לא  לזרעים  יותר יפה [=העמק] גם

" סתם  אמר לפיכך להר. הסמוכה ע ֹולםגבעה ּתל  יז)"והיתה יג, שהיתה (דברים ההוא התל  דהיינו , ְֵָָָ

" וכן, עוד. עליו מלבנות  עולם קרקע  ישאר  עליו בנויה   (יג יא, ,(יהושע 

"   (יח ל, בגבעה (ירמיה שיושבת ירושלים דהיינו הזיתים982, להר הסמוכה 

וכמ ""כידוע ש   (ב קכה, "(תהלים וכן  .   (כב יז, ,(יחזקאל 

ואינו-חד משופע  שהוא סמוכות  גבעות  דרך  לו שעולים  הר על ולא983(האריצאנטל)דהיינו

"984.(שטייף)מחודד שאחריו בפסוק שכתוב  וכמו   "(כג יז, ,(יחזקאל 

ג שזהו ואפשר ירושלים. גבעת ""דהיינו ענין כ (יא ה, תלוליות(שה״ש היינו , 

" שם  תל  ומגזרת הראש. שהוא גבוה להר סמוכות וכגבעות ּתלים  ּכתלי שהם ,"תלםהשערות ְִִִֵ

" מן צלםכמו ""צל מן לחם, ""לח  כמו ,  י)"ֹו לט, "(איוב ,  ,י (הושע 

"ד) ,   (יא סה, "(תהלים יקרא  השדה ערוגת כמו תלם. קצת גבוה שהוא " 

להן . נוי שזה ומשמע עכ"ל. החתונה" לבית  אביהן  מבית הבתולות את להוציא

ירושלים .982. שאר מכל גבוהים שהם והמקדש, הבית הר על  מדובר לא

.983ONTALzHORI.

.984STEEP. תלול
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ג גבוה שהוא עשויה "תל שהשדה מחודד. לא ומדרון בשפוע  הולך גם הרבה, לא  קצת, רק כ

" החריץ  יקרא ביניהם וחריצים  ערוגות , ""מענה ערוגות  הערוגה ותקרא  שיש "תלם, שם  על ,

תל . צורת  לה

שצריך מה מכל כלום מחוסר שאינו דבר החסרון. היפך  שהוא הׁשלמּות  על מורה ְֵשם.

" יקרא  מ(גאנץ)"תםלענינו ה[אות] בכפל הרוב  על  השם  זה ובא ."" ""ּתמיםם  משקל  על  ."סביב, ִִָָ

" כפל ּתםובלי  איׁש כז)"ויעקב כה, "(בראשית ויׁשר, א)"ּתם  א, "(איוב לשון וישמש כלתם. על " ְְֲִַָָָָֹ

" כמו הרוחניי  איכות  ׁשלמּות  על הׁשלמּות , ּתמיםמיני ט)"צדיק ו, "(בראשית ויׁשר, (איוב"ּתם ְְְִִֵֵַָָָָ

א) "א, תמים, והיה לפני א)"התהל יז, "(בראשית ּובתמים, טז)"ּבאמת  ט, ׁשלמּות(שופטים ועל ; ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

" כמו הגשמיי  יקריבנ ּואיכות  ּתמים ג)"זכר א, "(ויקרא ּתמימה , עּזים  כח)"ׂשעירת ד, ,(ויקרא ְְְִִִִִִֶַַָָָָ

תמימים" ׁשנים א)"ואילים כט, הכמותי(שמות ׁשלמּות ועל  וחסרון . מום  בלי שלמים דהיינו , ְְְְִִִִֵֵֵַ

כמו  "(ט ג, "(ויקרא כולה, דהיינו ,   ויקרא) 

טו) מלאות .כג, דהיינו

"ג"תמים מורה ומופלג"] חלוק שאינו הלב  תמימות  שהוא הדעת  ׁשלמ ּות על  ְֵכ

" כמו התחכמות , בלי פשוט  רק רבים , ּכּפילענינים ּובנקיֹון  לבבי ה)"ּבתם כ, "(בראשית , ְְְְִִַַָָ

 (כז כה, "(בראשית זולתו. עניני על מתחכם  בלתי בדעתו פשטן דהיינו ,   

 (יג יח, זרות(דברים ותחבולות  רבים  חשבונות לו יבקש שלא הלב  פשטות דהיינו , 

הקב בהנהגת ויתפלסף  יתחכם שלא  זה ובכלל ההצלחה. אל יסתכל"להגיע רק עולמו, את ה

מוגבל וישר, טוב הוא  בעולם שנעשה מה שכל בהצטייר הלב , ובפשטות  בתמימות 985הכל

וכן  יתברך . הבורא מפי   (יא טו, סיבת(שמו״ב על מתחכמים  בלתי  דהיינו 

ההליכה. ותכלית

" שם נגזר תמות של אב ,יתוםהענין  לו שאין קטן  והוא  ההתחכמות986" דרכי  שכל

נשאר הדרכים  אלה ללמדֹו אב  לו וכשאין  האם , מן לא מהאב התינוק לומד ומזימה ְְַערמה

"תם" של חבירו והוא העולם . מהנהגת הידיעה משולל רוח" ושפל דכא כולםעני, שהם "

חז  בלשון  וכן  ענינם . לפחיתות  ""תארים  החריצות  משולל הפשטן  יקרא ""תםל הוא. מה תם 

זאת מה פסח)"אומר ? של הגדה יח; פרשה בא, "(מכילתא, וכן נזק . חצי משלם תם מא,"שור (כתובות

"א) שם  יורה ובפעלים הנגיחה. במעשה עדיין עצמו את  הרגיל  שלא  במעשיו פשטן  "תםדהיינו

ממציאות ויצא כולו הדבר כשיעב ֹור והעבר[ה]. כליון צד על  השלמה אם  ההשלמה, על ְֲַָָתמיד 

" בלשון  יאמר האפס כמותםאל "   (טו מז, "(בראשית ,  

(כט כה, "(ויקרא ,  (כ כו, "(ויקרא ,  (כח יז, "(במדבר , 

יתברך .985. הבורא  ע "י נקבע  כלומר:

קונקורדנציה 986. שלפי המקראות  משמעות  וכך  "יתום ". נקרא  אינו אמו שמתה שהקטן משמע הרב מדברי
שושן) אב "(אבן ואין היינו "יתומים במקרא  מפורש וגם ואלמנה". "יתום צירוף  יש כתובים ה,בעשרים (איכה

אלמנות"ג) ודיין יתומים "אבי נקרא הקב"ה ו)וכן סח, מאמו(תהלים יתום גם היום, המדוברת בלשון  אמנם .
"יתום ". נקרא 
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  (יט עג, "(תהלים ,  "(כח קב, לעולם(תהלים שנותיך יבואו שלא  , 

" ויורה תומם. גתםעד  אל"" כולו הדבר יציאת  דהיינו והכלכול, התקון צד  על ההשלמה על  כ

כמו המציאות      "(ל לא, "(דברים ,   (כב ו, ,(מל״א 

"  (כב ז, "(מל״א כמו שאינו ההיא, הּׁשנה יח)"וּתּתם מז, שלא(בראשית ִִַַַָָֹ

וכן כלום. עוד חסרה צורתם היה שלא  ב ׁשלמּות  מלאכתם  שנשלמה רק כלום, ממנה ְֵנשאר

     (ד כב, השלמה,(מל״ב ללשון  המשמשות לשונות  ד' לנו והרי . 

הנחתם בבחינת ביניהם הבדל יש אבל כלל , הפרש ביניהם  אין  בפעלים  שימושם ַָָָשבבחינת

" שם והם  כלה הראשונה. מלא, שלם, ""תמים, יאמר [א ] ההיא. הּׁשנה יח)"וּתּתם מז, ,(בראשית ִִַַַָָֹ

העמּודים" מלאכת כב)"וּתּתם  ז, "(מל״א מן [ב] "שלם. יאמר הּמלאכה " ּכל נא)"וּתׁשלם  ז, ,(מל״א ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

"אבל ימי  כ)"וׁשלמ ּו ס, "(ישעה מן [ג] "מלא, יאמר ימי" מלאּו כא)"ּכי כט, "(בראשית , ְְְְְִֵֵֶָָָָ

 (יד א, "(מל״א מן [ד] אשלים . כלומר "כלה , יאמר והארץ" הּׁשמים ב,"ויכלּו (בראשית ְְֶַַַָָָֻ

"א) הּׂשבע, ׁשני  ׁשבע  נג)"וּתכלינה מא, "(בראשית לאכֹול, ּכלּו ב)"ּכאׁשר מג, השוה (בראשית הצד . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

התיקון . צד על או הכליון צד על הׁשלמה השמות ד ' ְַָָבאלה

" הנחת כי ביניהם . הבדל יש הנחתם  אםתמיםבעיקר שהוא המום  היפך  הׁשלמּות על " ְֵַָָָ

יקרא ויתר חסר שום  בדבר שאין  וכל וקלקול. מום  הוא  מותרות  או חסרון  כל יתר, או חסר

""תמים" בקורבנות  אבל ב ֹו. יהיה לא מּום  ּכל  לרצ ֹון  יהיה כא)"ּתמים  כב, או (ויקרא חסרון  כל ְְְִִִֶֶָָָֹ

" יקרא  אבר ""מוםיתרת  ושם  שאינו "מלא. כל בלבד, החסרון  היפך הׁשלמּות  על הנחתו ,ְֵ

" יקרא לענינו הצריך  דבר  אינו "שלםמחוסר  יתר בו יש אם  אבל חסר , יהיה שלא  רק ושולל  ,

" אמר  י ׁשלםמזיק. ׁשנים  ג)"חיים  כב, חסר .(שמות יהיה שלא  הנזק  השלמת  היינו שתשלומין , ְְִִֵַַַ

יותר . משלם הוא הרי  שנים ְֵַוכשמׁשלם 

"שלאמלא עד דבר בו והניחו כלי כאן כשיש הכליי. המלוי  על  הראשונה הנחתו "

" הכלי  יקרא ריקות, בו את"מלאנשאר משערין שאנו צד על השלמה ללשון  מזה והושאל .

" ושם בתוכו. הנתון  כדבר בהם המתהוה והענין מחזיק, כלי  הם  כאילו והזמן  "כלה המקום

כל יקרא לפרטים המחולק דבר והפרט. החלק היפך  על שהנחתו בשרשו, כמבואר כל, מגזרת

" ""חלק פרט יקרא קיבוצם וסך או "כל, ההעבר[ה] שנתפשט והיינו השלמה ללשון  והושאל  .

בלבד . חלקו על לא כולו הדבר על המציאות

" ""תמיםמן ,  (ד לו, ,(איוב  (א קיט, .(תהלים 

" ""תםאו ,   (ו יג, "(משלי הפועל שם  וכן הּדֹור. ּכל  ּתם  יג)"עד לב, ,(במדבר ַַָֹ

ממּכר ֹו" ׁשנת  ּתם  כט)"עד כה, המופשט ,(ויקרא המקרה שם  וכן  .   ,י (משלי ְְִַַָֹ

"ט) לבבי, ה)"ּבּתם  כ, "(בראשית המפעל ושם לבבי . בתמימות  דהיינו "מתֹום, "   ְְְִָָ

ו) א, "(ישעיה משקל ""מבואעל  .  (ד לח, וחסרון .(תהלים מום בלי חלק היינו , 

"אל"תם ב [אות ] אם תאומים, שם ף",  (לח,כז ,(בראשית 

" (ה ד, אל(שה״ש בלי או ף ",  (כד כה, דברים(בראשית שני  . 
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" קיבוצם יקרא בזה זה המודבקים "תאומיםשווים  או שכל"תומים" והשלמה ּתמּות מענין  .ַ

השני ובא תמה, יצירה אינו כאילו אחד כל רואים  שאנו חבירו. של  צורתו משלים  אחד

מ ו[אות] ""והשלימה. מתאומיםם  זה לפי  """ שהנפרד  הרבים , סימן "תאוםם משקל  על "ברוש "

" נקרא מהם  אחד  כל הברושים , ושניהםתאוםמן חבירו, את  מתמם  שהוא חבירו, בבחינת "

ואמר תומים . או תאומים  יקראו יחד        שמות) 

כד) "כו, מלת "תואמים. ומלת התיומת . פעל עושים  שיהיו לומר ורצה הקל, מבנין  פעל "ּתמים" ַ

וג שם -התאר משלים"בפתח, האחד יהיה תאומים  בצורת שיהיה לומר ורצה תומים  מגזרת  כ

חז  ובלשון  ""לחבירו. התיומתל  א)"נחלקה לב, של(סוכה שהעלים  לולב. של העלה גב דהיינו ,ֶָָ

בו  נחלקו לפיכך  לזה, זה מתאימים  עלים ב' תמיד יש בראשו גם  לשנים , תמיד כפולים לולב 

תיומת . מהו המפרשים

 בנו הרוב על ובא הנתינה, על הונח האמנתי"פעל. נפעל ""נתן"987ו "ן ,ל נתן "א ׁשר ֲֶַָָ

י) ח, "(דברים נפ ׁשֹו, ּכפר  איׁש יב)"ונתנ ּו ל, לרשות(שמות מרשותו דבר העתקת נתינה שסתם  לפי , ְְְִֶַָֹ

כ חפצה בנפש עושין  אין וזה ע"אחרים , א"א והרי  גורמת. סבה הנתינה "י  אל נפעל רק הנותן  כ

" הפועל. שמות  ב' הזה לפעל ויש הגורמת. סבה ו נתוןמחמת  כמו"תת"" .   

כא) כ, קמץ ,(במדבר ב [ניקוד] או  (ט לח, "(בראשית ,ּפחד ּתת  ב,"אחל (דברים ְְֵֵַָ

"כה) ,לפני ּתת לא)"החלֹותי ב, תי(דברים [אות] תי". תת, של כתי"ו התקון ""ו שבת ,ו רדת, ְִִֵַָ

"קחת להיות ראוי והיה הנו תנת" שנחסרה אלא """ כענין להקל בכלבתן  ועם  בנת. מן 988ם""

" מתת , לתת , כתת , בתת , החסר, הבנין בזה תמיד מהםבא לאחד נה)"מּתת כח, עם(דברים וכן  , ְִֵֵֶֶָ

" בתתיהכנוים  "בתתו, אחר" לאיׁש אֹותה יט)"מ ּתּתי כט, "(בראשית ,ביד ּתּתֹו ב,"למען (דברים ְְְְִִִִִֵַַַָָ

"ל) א ֹויב, ּביד כה)"ונּתּתם  כו, "(ויקרא עליֹון, יט)"ּולתּת כו, .(דברים ְְְְְִִֵֶֶַַ

" אחר .נתינה לרשות דבר מסירת שהוא נתינה לסתם ישמש ענינים. להרבה ישומש "

ב לך"(דאטיף)אם לתת אליו, ויתן  לו, ב"ויתן או עמדי"(אקוזאטיף), להרע  אלהים נתנֹו "ולא ְְְֱִִִַָָָֹֹ

ז) לא, "(בראשית ,להלֹו מצרים מל אתכם י ּתן  יט)"ולא ג, "(שמות י ׂשראל, את  סיחֹון  נתן "ולא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

כג) כא, "(במדבר עליֹון, יט)"ּונתנ כו, רשות .(דברים ועזיבת  הנחה והוא , ְְְֶָ

" ומתת . מתן, מתנה, שם והוא חנם . מתנת מּתנה ללשון ז)"עבֹודת יח, ,(במדבר ֲַַָָ

יד ֹו" ּכמּתנת יז)"אי ׁש טז, "(דברים ּומ ּתן, יב)"מֹוהר  לד, ,(בראשית   ,יט (משלי ְְִַַַַָָ

"ו) ,  "(יג ג, "(משלי ושם-התאר  ""נתינים. ,  "(מג ב, ,(עזרא 

"  (כ ח, להם(עזרא שאין הגבעונים, מן  שבאו כנעניים  עבדים והם , 

" וכן  כרצונם . בהם  לשמש במתנה ישראל לכל ונתונים בעלים   "במדבר) 

ט) ,ג,  (יא ג, "(אסתר ,הּמל ּכיד  מׂשאת  יח)"ויּתן ב, ג(אסתר וישמש ללשון". כ  ְְִֵֵֶֶַַַַ

כמו במחשבה שימה אם שימה,  (ל מב, כמו ,(בראשית בפועל שימה ואם 

שלמה"987. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

מ '.988. ל' כ ' ב ' השימוש  אותיות 



תי"ו 567אות 

ּתכלת" פתיל עליו לא)"וי ּתנּו לט, "(במדבר הּמצנפת, על לא)"לתת לט, "(שמות אדניו , את "ויּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

יח) מ, "(שמות מצרים, ארץ ּכל על  אֹות ֹו מג)"ונתֹון  מא, "(בראשית מצרימה , ונׁשּובה רא ׁש "נּתנה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

ד) יד, .(במדבר

" כמו ּבראׁשיכםשימה יג)"ואׂשימם א, ג(דברים וישמש קול", והרמת עניה ללשון  כ ְֲִֵֵֶַָ

" כמו   "(יא ה, "(שופטים ,  (מ יא, להרים(שופטים דהיינו , 

כענין והספד יללה קול  (ח יב, "(ירמיה נחש מין  יקרא כך שם ועל  או תנים. " 

"תנין" כמו לּתנין" יהי פרעה ט)"לפני ז, "(שמות ותנין, ּכפיר יג)"ּתרמֹוס  צא, ,(תהלים  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַֹ

(כ מג, כמ(ישעיה ויללה, הספד  קול שמרים שם  ""על ש  (ח א, .(מיכה ִֵ

" [בנות] ו יענה וכענין  עניה, מלשון מין989"לילית"" נקרא נחש שהוא תנין ומן יללה. מלשון 

" גדול  ""תניןדג ,  (כא א, "(בראשית ּתנינים, ראׁשי יג)"ׁשּברּת עד, ,(תהלים ְִִִֵַַָָ

ּתהֹומֹות" וכל ז)"ּתנינים  קמח, כנחש.(תהלים ונכפף  רך הנחש, ואיכיות צורת  לו שיש שם  על , ְְִִַָ

" ""מתניםשם חגּורים, יא)"מתניכם  יב, "(שמות ירכים, ועד  מב)"ממתנים  כח, על(שמות , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

או  כנחש. וכופפים  רכים המתנים אבל קשוי  בהם  יש האברים  שאר שכל ונכפף. רך  שהוא שם

בלתי ורך מתון  שהוא כפשוטו, נתינה מלשון "(מעכב)שהוא שם וכן ּבקׁשה. ,"תאנה [מסרב ] ַָָ

ורמֹון" ח)"ּותאנה ח, אשכנז (דברים ובלשון וספוגיותו. רכותו שם התאנה990על ,(פייגע)תקרא ְְְִֵָ

יקרא הלב  רכות  "(פייגע)גם שם  מתנה מלשון  עוד ,"אתנן.   ,כג (דברים 

"יט) ,    "(מא טז, הזונה (יחזקאל שתתן  מה או לזונה שנותנין הׂשכר  והוא , ְַ

" שנקרא ומה עמה. לזנות שכירותאתנןלנואף שאר שכל הטעם  שכר, נקרא ולא מתנה מלשון "

והערכה  קצבה לו שאין דבר  הזנות שכירות אבל  הפעולה. שיווי  בערך  ונערך שוה קצבה לו יש

באהבה  ביתו הון כל נותן  ויש ליתן. היכולת  וכפי תקפו שיצרו וכפי ההנאה כפי  שהכל שוה,

" שיקרא ראוי ואין "ׂשכרלזנות , יקרא אך הפעולה. שיווי  מכדי  יותר  נותן שהרי שכלאתנן" " ְַ

מתנה. לשם הוא  יותר, שנותן מה

" כמו הריסה. לשון "(יג ל, "(איוב מגזרת והוא בחלוףתץ, נתיצה לשון " 

""זסשר שרש עיין  ."תץץ ,

[אות]ה רק במלה שרש ואין הישר. לדרך  חוץ  המציאות שהוא  התעיה על מורה פעל.

""עי שרש כמבואר  כלל בדרך התנועה על  שהנתח ּה התי"עה ן, בתוספת ונעשה ללשון". ו ַָָָ

כמועיה ת" ומקומו, מדרכו הדבר שנתנועע דהיינו "      

יג) כ, מ(בראשית ב[אות] ."" אבים  הואמּבית  הטבעי , הראוי שמקומו המקום מן התנועע  והיינו " ִִֵָ

" לשון לו חוצה המציאות  על  ויפול אביו. ""תעה בית  וכן ׁשבע, ּבאר ּבמדּבר  וּתתע  וּתל" ְְְִֵֵֵֵַַַַָָ

"לילין ".989. לקרוא  ואפשר  בכתב -יד . ברורה אינה המלה

גרמנית .990.
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יד) כא, "(בראשית ּבּׂשדה . ת ֹועה טו)"והנה לז, "(שם ת ֹועה , חמֹורֹו ד)"אֹו כג, "(שמות דֹוברי, מ ּבטן  ּתעּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ד)"כזב נח, "(תהלים ,דר לא ּבתהּו מ)"ויתעם  קז, "(תהלים ּתעיתי, לא   קי)"ּומּפקּודי קיט, .(תהלים ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

הראוי . מדרך  בנליזה התנועע  לשון כולם  (יט,יד אינו (ישעיה שהשכור  , 

" והכפל  ולכאן. לכאן תמיד  דרכיו ונולז ישר , לילך ""תעתעיכול ,   

יב) כז, "(בראשית יקרא האמת מדרך ולהתעותם האחרים  את להטעות  בכך  שדרכו מי ."מתעתע,

" וכן  "(טו י, ,(ירמיה (טז לו, אונאה (דהי״ב הטעאה לשון , 

ֲַָּומהתלֹות .

" כמו גדול. רעש קול  לו שיש הידוע  שיר  כלי  מין של  וכנֹורשם. ג)"ּתף קמט, ,(תהלים ְִֹ

ּביד ּה" הּתף את וכו' מרים  כ)"ותקח טו, "(שמות ּובמחֹולֹות, שם)"ּבּתּוּפים  הוא(שם, ולפעמים . ְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

""בתי הנקבה ""תפתו , (לא ז, "(ירמיה ,   "(ו יט, והוא(ירמיה , 

וכן  תף. בקול לפניה שמשמשים אלילים עבודת מקום  (ו יז, כלומר(איוב , 

ואפשר אותם . המעורר התף כמו מלפני, הבריות את  ומעורר כך כל מתפרסמת  צרותי  שמועת

" שענין  (יד ו, ""ג(ויקרא מלשון בלילתה "תףכ המנחה שתהיה לומר  ורצה , 

שע מקודם , הנזכרת מר ּבכת  דהיינו ""רכה, והוא ּכּתף, נפוחה באפיה עולה תהיה כן ,"ּתפיניי  ְְִֵֶֶֹֻֻ

לעין . נראה שתהיה כדי  ּכּתף  נפוחה ְָֹכלומר

" כמו הריסה, לשון נתיצה, על מורה ּתּתצ ּוןפעל. מזּבחֹותם יג)"את  לד, "(שמות , ְְִִֶָֹ

 "(לה יא, "(ויקרא ,  (מה יד, שה (ויקרא הריסה. מן  יותר והוא "הריסה ", 

קיימים . נשארים  והם הפרטיים , החלקים  פירוד  דהיינו בכללו הדבר צורת  השחתת רק

שובנתיצה "וה  משחית  בכללו הדבר צורת  שהשחית  אחר  ובפרטיו, בכללו הדבר השחתת  "

כמ נתיצה, נקרא והוא  פרטיו, ש"צורת          

(מה יד, ג(ויקרא להשחית  צריך  כלל בדרך הבית צורת שהרס שאחר שהם". חלקיו צורת כ 

כמו  מהם  ואחד אחד כל  שוב לנתוץ  צריך אלה משלש מורכב הוא אם ועפר , עצים אבנים 

ג)שאמרו יג, עמו "(נגעים נתצין  ועפרו ועציו שאע"אבניו ."" ממלת נשמע כבר שזה "ונתץפ 

ג שהנתיצה החלקים"ממה נתיצת  כולל גכ לנתץ שצריך יודעים היינו שיש "לא האבנים  כ 

בנתיצתם , גדול ועומדטורח נתוץ שכבר העפר  את או נתיצה, בהם שייך שאין העצים את  או

בכולם . הכתוב  לך  פרט לפיכך  ממילא .

אלא עמידה. קיום מענין  והוא מענינו, משתנה הבלתי  קיום של דבר על הונח  פעל .

" מלשון  קיום  "קםשענין מן  עמידה וענין  מקום ; תפיסת  ענין עמדו.עמד" על ההשארה דהיינו "

" "תק וענין  חכמים  בלשון  ממנו נמצא דבר, של  וחזקו קיומו על ראשונה בהנחה הוא תיקו "

""אדוכתיה  מלת  וכן  מקומו, על קיים  שישאר  דהיינו והיינו תיקו , מפורשת , הבלתי אבעיי של "

הספרים תיק וכן נפשט. בלתי  עומד קיים  הספק ב)השארת  קטז, ובלשון(שבת התפילין. תיק ,

ותפילין"הש  הספרים  נרתק היינו ב)ס מח, כעין"שע(סנהדרין יפסדו, ולא יתקיימו כן  י

 (ח כב, "(דברים מתורגם ."ּתיקא, ְָָ
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" נמצא  לא  מהאמנתיתק הכתוב אות  בתוספת  אם  כי האל991ו,"" שם"בתוספת ף

,"אתיק "  "(טו מא, ,(יחזקאל   (ג מב, עמוד(יחזקאל והוא , 

מ ה[אות ] ובתוספת עמד ֹו. על קיים  שישאר הכותל  את ""המחזיק שם  מתיקות ,מתק ם לשון " ְָ

המים" כה)"וימּתקּו טו, "(שמות לחּכי, ג)"מת ֹוק ב, "(שה״ש למר, ּומתֹוק למתֹוק כ)"מר ה, (ישעיה ְְְְְִִִִַַַַַָָָ

ענינו  על קיים  נשאר וערב , טוב  טעם  מקבל כשהוא שהחוש עמדֹו. על החוש קיום ְָמלשון 

" של היפך לאיכות. מאיכות  וממיר משתנה ומשתנה מרבלתי ממיר  שהחוש תמורה, מלשון  "

" בשרש למספיק כמבואר לאיכות ""מרמאיכות ו "טעם, נו "נעם", ה[אות ] ובתוספת  שם". ן 

"נתק " כמו והזקן , הראש צרעת  של "      (ל יג, רצה (ויקרא , 

" כענין  מהר, ומתבטל משתנה הבלתי קיום של  צרעת  היאלומר נ ֹוׁשנת יא)"צרעת  יג, .(ויקרא ִֶֶַַָ

עלולים בלתי והעצמות עצמות , ורבוי  בשר מיעוט בהם  שיש בזקן , או בראש אך מצוי והוא

כידוע . מהר  לשיתרפאו כך  כל

 נו ""ה[אות] פעל בסוף ""תקןן לתקן, יכֹול יג)"מי  ז, ,(קהלת   ְִֵַָ

ט) יב, "(קהלת שרש עיין אחר פירוש עמדו. על  והשארה קיום  לדבר שנתן  דהיינו ושם"קן, .

והפכו.נתק " דבר  על המורות משמות ביטול992" על מורה כך קיום על מורה שהוא שכשם 

" כמו וכרּותהקיום כד)"ונתּוק כב, ,(ויקרא    (ו ח, עזיבת(יהושע היינו , ְְָָ

מקום, (יד קז, "(תהלים כענין משיתקיימו. היפך  על"נשה , שמורה , 

והפכו. דבר  על  המורות  שמות  וכשאר  השיווי , ביטול ועל ההשוואה,

 ומורה היתרה, והמתיחה האמוץ על מורה והפכו, דבר על המורים  מהפעלים פעל.

" בספרי הענין על ודברתי המתיחה. והתרופפות  האמוץ חולשת שלמה על בארוכה,993"יריעות 

" חבל מין  יקרא בחוזק ומתיחה אמוץ  מענין  בקצור . הדבר אכפול ו יתרוכאן ""מיתר"" ,

 (ז טז, הקׁשת(שופטים ליתר אותו לוקחין  לפיכך  יתירה, מתיחה שמקבל  חבל היינו , ֶֶֶֶ

כמו   (ב יא, "(תהלים ביותר. המתוח והחבל הרצועה מיתרדהיינו "יהםואת  ְְֵֵֵֶ

יח) לה, ,(שמות "(מ לט, "(שמות , "(ב נד, היתרים(ישעיה והם ְִַָ

" המופשט ושם-התאר  מתוחים . שיהיו האהל יריעות  בהם ה[אות]יתרתשמאמצין  בחולם "

""יו  הּכבדד. כב)"י ֹותרת כט, "(שמות ,   (יג כט, והוא(שמות יתרים , מלשון ֵֶֶַָ

להתאמץ כדי ּוורידין מיתרים  מלא שהוא לכבד, חזה בין  המבדיל  הקרום והיינו הכבד  ְִִחצר

הנשימה. לפעול עשוי  שהוא לפי "994ביותר, נקרא  לפיכך מתחתיו, בו מעורה יתרתוהכבד 

"הכבד משקל ועל ""חוברת" הּׁשנית, י)"הח ֹוברת  כו, נו (שמות וב [אות ] ."" שם  התאר ,"תרןן  ִֵֶֶַַ

   "(יז ל, "(ישעיה ,    (ה כז, שם-התאר ,(יחזקאל , 

שלמה"991. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

ג.992. כז, שמות על רש "י עיין

.993.41 עמ' החמישי יסוד  המחבר , בהקדמת אומר ובקצור ,86 עמ ' תשע"ו שנת במהד '

הסרעפת994. את מהדק שהאדם הכבד )ע"י מתח (חצר את שמרפה וע"י החוצה. מריאותיו אויר נושף ֵהוא 
נושם . והוא פנימה, פורצת לנשימה ואויר בריאותיו חלל מקום  נוצר  ֵהסרעפת
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הוילֹון בו מהדקין  וגם  יפול, שלא  ביתרים אותו שמהדקין שבספינה העץ  יתרים"ע995והיינו י ִ

" שם  וכן הספינה. מנהיג ""תורוהוא  ,  "(א,י "(שה״ש ,    

יא) א, שמה (שה״ש ידיהם. על  הרסן  את  לאמץ  כדי  הסוס לחיי על שנותנין  הרצועות והם  ,ְֵַָ

" בשרש [עיין] רסן , יקרא הסוס של הפה על"רסשבתוך ויוצאין בו הקשורות והרצועות ,

" יקראו ."תוריםהלחיים

"עניןתר האמוץ התרופפות  על "  (כב,לג ,(שמו״ב  

"(ו ג, "(חבקוק ,  "(ו נח, ,(ישעיה  (כ קה, "(תהלים , 

"(ז קמו, ,(תהלים "(א לז, מזה (איוב והדוק. התאמצות  היפך  לשון  כולם , 

" שם ""תרהענין  ונערה , נערה יב)"ּתר ב, ,(אסתר  (יב ב, ,(אסתר  ְֲֲַַָָֹ

"(טו ב, "(אסתר כענין  הי ּתר לשון  וּיּתירהּו, מל כ)"ׁשלח קה, הנשים(תהלים שהיו , ִֵֵֶֶֶַַַָ

לבוא נקראות  שהיו עד לצאת רשאיות  היו ולא הנשים  בבית  תמיד חבושות למלך המיוחדות

" ענין והוא המזרחיות . במדינות  היום  עוד המצוי וכענין  המלך, ופתיחה "תראל הי ּתר  היינו ,ֵֶ

וכן לצאת . אסורה היתה זה שבזולת המלך  אל לבוא  כדי היה ההיתר  וסבת נחבשת . משתהיה

כמו וחפוש רגול ענין  היתר מלשון   (ב יג, "(במדבר ,  ץ" 

כה) יג, "(במדבר ,  "(לט,ח "(איוב ,  (יג א, לשון(קהלת כולם . 

המסהתרה " שהדבר הספק. היתר דהיינו מבלי" יחד וקשורים  מהודקים  עניניו כאילו נראה ופק

שיתגלה. בלי  האסורים בבית חבוש נושאו היה כאילו עצמו הספק וגם  וסוף . ראש בהם מצוא

" וכן"לתורו[ומלת  וחקירה. חפוש בכל המבוקש העיקר שהוא ספק, והיתר בירור על נופל [

" הספקות  בירור יקראו המחברים, נו "התרבלשון  [אות ] ובתוספת ."" שם  ""נתרן , 

(כב ב, ,(ירמיה  (כ כה, את(משלי בו שרוחצין  עפר  מין  והוא התר. מלשון 

" נקרא לפיכך  ומעודן. רפוי שיהיה כדי הבשר המאומץנתרעור העור את  שמתיר שם  על "

וע במשמוש, ורפוי"הקשה רך נעשה הנתר א)י משנה ב, פרק כלים למשנה, הרמב״ם בפירוש .(עיין

" של הלשונות עלתראלה ב ' ומצד היתרה, מתיחה על מורה הוא  א ' שמצד  "

" שם  נגזר והתר , ""יתרהתרופפות כמו תוספת  ללשון  משמש ומותרות. יתרון לשון ׂשאת, ְֵֶֶיתר

ּתֹותר אל ּכמים  ּפחז עז. ג-ד)"ויתר מט, אם(בראשית מדאי . יותר  והתפשטות מתיחה דהיינו , ְִֶֶַַַַַָָ

" כמו הפשוט, ודרך  הרגיל  מן  יותר בענינו ומופשט  נמתח שהוא  בעצמו הדבר ֶֶיתרבבחינת 

עז  ויתר  ׂשאת     (ז יז, "(משלי ,  (ג א, "(קהלת , ְְֵֶֶָ

 (טז ז, אחרים (משלי דברים בבחינת  ואם  יותר996(רעלאטיף). מענינו מתוח שהוא 

כמו מאחרים ,   (ו ו, "(אסתר צדיק , מרעהּו כו)"יתר  יב, "(משלי יתרֹון, ְִִֵֵֵֵַָ

החׁש מן האֹור  ּכיתרֹון הסכלּות  מן  יג)"לחכמה ב, "(קהלת הּבהמה , מן האדם  ג,"ּומֹותר (קהלת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

"יט) של הלשונות  ובאלה מעלה.יתר, ותוספת לשבח היתרה והמתיחה היתרון יהיה "

ְִָמפרׂש.995.

אחר.996. לדבר יחס 
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יועיל"ג לא שבו היתרה שהמתיחה לגנאי, ולא לשבח שאינה יתירה ומתיחה יתרון כ

כמו יזיק. ולא     (ז לו, עוד(שמות צריך  היה שלא  מה דהיינו , 

" למלאכה.   (ה כא, ומתיחה (משלי יתרון ויש צריך . שאינו דבר היינו , 

כמו רבויו מחמת  מזיק שהוא והיינו גמור לגנאי  שהוא יתירה   ,טו (ישעיה 

,ז)    "(לו מח, "(ירמיה לשון שמוש זהו יתירה.יתר. מתיחה לענין " 

ג"" כענין התרופפות והיינו התר, ללשון  וּיּתירהּוכ מל כ)"ׁשלח קה, "(תהלים מּתיר, ִִֵֶֶַַַַָ

ז)"אסּורים קמו, "(שם כמו והשארה. הותרה לשון  כל והוא ּבעץ, ירק ּכל  נ ֹותר טו)"ולא י, ,(שמות ְִֵֶֶַַָָֹ

ּתׂשרפ ּו" ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו והנֹותר ּבקר עד  מ ּמּנּו ּתֹותירּו י)"לא  יב, "(שמות הּנֹותרים, אהרן "ּבני  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹ

טז) י, "(ויקרא ׁשלמה , דברי מא)"ויתר יא, "(מל״א יהֹושפט, דברי מו)"ויתר כב, "(מל״א מהמה , ויֹותר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ

הזהר יב)"בני  יב, התרה (קהלת לשון דברכולם מאיזה שהותר  והיינו  דבר, שאר מכלל ויציאה ְִִֵָ

" משל בדרך כשאמר אסורים. מתיר  כענין ומקושר אדוק מהיותו ּבקרוענין  עד מ ּמּנּו ְִֶֶַַָֹוהנֹותר 

ּתׂשרפ ּו י)"ּבאׁש יב, "(שמות נאכל. שלא האכילה מכלל הניתר לומר רצה ׁשלמה , דברי  "ויתר ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ

חז  ובלשון כאן. המסופר הספור בכלל שאינו ""היינו מכללו ל שהותר  גבוהדבר אצל (עיין"

ב) סח, "מנחות לשון וכן  והיתר, לעזבו איסור או לעשותו האדם  על שיש חיוב כל בלשונם . "

" בלשון "אסוריקרא  יקרא בו מחויב שאינו וכל בו. ומקושר נאסר  כאילו שהוא דהיינו היתר" "

" בשרש מבואר והשארה הותרה שבין  והפרש ואסירה. ."שרהקשור

" משרש פעל עוד  יש התאמצותתרזה על דהיינו כאחד, ענינים שני על המורה "

" פעל  והוא האמוץ, מן  ההתרה ,"נתרועל   (כא יא, קפיצה (ויקרא מין והוא , 

ע ממקומו שע"שניתר בו. שמתאמץ התאמצות  מחובר"י  שהוא  ההוא במקום  מתאמץ שהוא י 

ע קרסולים"עליו לו שיש החגב  במין  ביותר מצוי  הקפיצה ענין וזה משם . ונקפץ ניתר הוא כן  י

הנקרא הדג בעצמות  המצוי  כעין  אמיץ, בכח ""כמ997,(פישביין)המשופעים  החגבש "ויסּתּבל ְְִֵֵַָָ

ה) יב, "(קהלת בשרש שבארנו ממקומו אבכמו ניתר  ולהיות  לקפוץ רוצה שהחגב  וכל  שם . עיין "

שע ההוא, המקום על קרסוליו מאמץ וע"הוא במקצת. נכפפים הם כן להם"י  אפשר שאי י

נקפץ והחגב במהירות שוב יתאמצו לפיכך התאמצות, כח בהם  יש כי בכפיפה כך להשאר

ממקומו. ונזדרק

" עוף  מין  נקרא נתור יונה שמענין  ובני ."תרים   שה״ש) 

יב) "ב, שנקרא או כחגב. מנתר  אך  עופות  שאר  כהולך  שאינו הלוכו אופן שם  על  מלשוןתור, "

" כענין והתר, ונערה חפשיות נערה יב)"ּתר ב, ברשות(אסתר שאינה חופשית יונה מין  והיינו , ְֲֲַַָָֹ

" ונקראים בבתים  המגודלים מהם יונים . מיני שני  שיש ביערים"יוניםבעלים . הגדלים  ומהם  ,

" נקראים ובעלים תרבות  להם  "תורואין וכענין וחפשיות , התר מלשון דרור" מלשוןצפור  "

ואע ג"חפשיות . בהם שיש אפשר לקרבן, ואסור טמא ממין  ביערים  הגדלים  שרוב מין"פ  כ

מעל997. קצר שטח באויר, המעופפים דגים מתכונת  המחבר הרב  לדברי סיוע להביא  אפשר העורך: אמר
מדע . בספרי  כמבואר המים , לפני
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שחוק קול  להם  שיש אלו כגון מינים , הרבה ביניהם ימצא כי  טויבע)טהור, שיש (לאך ויש .

ודומיהם . כטבעת  סביב  לבנה עגולה בצוארם

הדבקות כח שיתרפה אם  במקצת . והתרפות  הדבקות כח חולשת על  מורה פעל .

כמו הרכבתו בחלקי  רפוי  שנעשה שבדבר העצמיי (ט,ז ,(תהלים  

י) א, כמו(ירמיה שני  בדבר  הדבר דבקות  כח שיתרפה או ,   דברים) 

כז) ,כט,   (יד יב, בארץ.(ירמיה דבוקם  כח החלשת  דהיינו ,  

  "(יד יב, "(ירמיה .  (יח לב, חולשת(דברים והיינו נתישה מלשון , 

" משקל על הפעל תאר  והוא בה', הדביקות  במעמד"מריכח  עזבת, שילדך  צור לומר  ורצה ,

" פעל  גם  כי בו. הדבקות כח וחולשת "תש ההתש נשה, מלשון  הנראה כפי הוא בעצמו ִגיד"

לג)"הּנׁשה  לב, "(בראשית שרש עיין  הדבקות, וסור העתקה דהיינו חז "שה , ובלשון  בו ". שמשו ל  ֶַָ

" כחו הרבה, א)"תש צו, "(סנהדרין כחו , ב)"תשש לב, וקראו (ברכות במקצת. חולשה דהיינו ,

ג ""בלשונם וחלוש-כח קלוש זבוב מין ""יתוש כ  א)"קדמךיתוש, לח, "(סנהדרין וזבובים, "יתושים

ט) ה, רבה "(בראשית מלשון עברי  לשון  בודאי  והוא הרבה התש . כשאר  במקרא , נמצא שלא  אלא " ַ

בש  שנמצאו בכתוב ."שמות נזכרו ולא החיבור, בזה שבארתים מה כפי עברי לשון  שהם ס 

" העזים  זכר יקרא ,"תיש נתישה   (לה ל, "(בראשית , 

(טו לב, ,(בראשית   (לא ל, שהזכר(משלי העזים . בזכרי הגדול והוא , 

" יקרא שבהם  ""עתודהפשוט הצאן, על העֹולים  י)"העתּודים לא, כל(בראשית שהשיג והגדול . ֲִִַַָָֹ

" יקרא  ענפי"תיש גידולו לאכול העזים טבע  כי האילנות . את  ומחליף שנותש נתישה מלשון ,

החלשים . העזים בפני  נעולים שהם אלא  והפרדסים, הגינות אל כך  משום  ומתפרצים אילנות

" נקרא  לפיכך יחד, האילנות ואת הגדר  את נותש התיש או תיש אבל ומחריב . הכל שנותש "

" "תיש שנקרא  שם  כענין  החולשה, היפך  כח בעל והיינו נהור, סגי בלשון  ""איל" ּתמים, ִִַָאיל

הצאן טו)"מן ה, "(ויקרא שרש כמבואר אמיץ  וכח אילּות  ""אלמענין וכטעם ""נפילים. הּנפילים, ְֱִִִַַָֹ

בארץ ד)"היּו ו, "(בראשית כך  קטן, שהוא כנפל נהור, סגי בלשון ביותר , גדולים "תיש דהיינו ֶָָָ

מרובה. כח בעל רק כח תשוש שאינו

, עולם אלהי  בעזרת  החבור בזה לבאר שרצינו מה

. לעולם שמו

עולם לאל ֵתפלתי

. עולם יּכֹון  ּכירח  החבור זה 998דברי ְִֵֵַָ

QSR

לח.998. פט, תהלים ע"פ מליצה
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הר של  שלמה"טיוטא  "יריעות  ספר של רביעי חלק לקראת  המחבר ב

3 עמ' – היד כתב  תחילת

ד"בס

   יהיה ידה שעל והאופן  הסּתירה איכות השמות  באלה המשתתף –ְִָ

המקביל , ובין  בינו המפסקת  מחיצה תחת הדבר  הכנסת והיא ההקבלה, מן נ ּוטל נסתר ְַַַָהדבר 

שם "וע והונח המקבל . מן נסתר  הוא כן  מחיצה י  תחת הדבר כניסת  על בסתם 

" ומזה למקבל. בינו האדםהמבטלת ח)"ויתחּבא  ג, האילנות(בראשית סבך  תחת  שנכנס והוא ְִֵַַָָָ

" יתראה. שלא  הּכליםכדי  אל כב)"נח ּבא י, ּבּמערה "(שמו״א יז)"נח ּבאים י, היתה (יהושע שהמערה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

" המחפש. חוש בהם שלט שלא  עד להחבאמפסקת  ּבחדר כד)"חדר  יח, בבחינה (דהי״ב ואמר . ְְֵֵֶֶֶֶָ

" לברֹוח?עיונית נח ּבאת  כז)"למה לא, באיזה (בראשית המקבל לנכח הדבר שיתגלה מה ענין  והוא ְְִֵַַָָָ

הפעולה  או הנחה אותה ונעשה לעשות. בלבו שיש הדבר לאותו המתנגדת  פעולה או הנחה

כאשר יעקב ההשלמה. אל הדבר  מן המוגבל הענין  ובין המקבל בין  מבדיל  מסך הוא  כאילו

ופעולות תחבולות להמציא צריך היה בבריחתו לבן ירגיש ושלא לברוח בדעתו החליט

ע בלבן ויכניס שמה, להשתקע  יעקב  שדעת  מהם לשפוט לבן  את רפיון"המגבילות זה י

ומבואיו. מוצאיו על ההשגחה

"ע ֹוני ּבח ּבי  לג)"לטמֹון לא, ישר(איוב צדיק הבריות לעיני בנגלהו המתגלה ענין והוא  ְְֲִִִֻ

יתחבאו. כאובות  הזידונים  מים ובלבו ע ּוזֹו"999ונאמן , חבי ֹון ד)"וׁשם  ג, במקום(חבקוק והוא  ְְֶָ

" ירחו ונוגה לטובה. שכינתו התגלות לפעמים  שם  הֹולשיש הנה 1000"יקר  המקבל. לעומת ֵָָ

" שאמר למה דוגמא האדם . מן  להפרע  עוזו חביון  יהיה עצמו המקום  לג ֹויםבאותו ְִִַַמׂשגיא

וּינחם לגֹוים ׁשֹוטח  כג)"ויאּבדם, יב, "(איוב ושורש "נחבא. החביה חב" על העצמית שהנחתו " ְְְִֵֵֵַַַַַַ

האל אל"כמבואר, האמנתי"ף כאל1001ו "ף במבטא נגזרת  ,"" המלים] [=של ו שואף ."יבוא""

" עּמיםואמר ח ֹובב  ג)"אף לג, בהכפל(דברים ובא הפורענות. מן העמים את  שמחביא היינו ִֵַַ

" וכמו ותעצומו, המעשה הפלגת נפׁשֹותלהוראת יח)"לצֹודד יג, "(יחזקאל ענוים, (תהלים"מע ֹודד ְְְֲִֵֵָָ

ו) "קמז, שם  ובא משומר  להיות זולתו ברשות שהופקד  מה כל  על  ואמר "חוב. כמו ֲָחב ֹולת ֹו"

י ׁשיב ז)"חֹוב יח, ל ּמל"(יחזקאל ראׁשי  את  י)"וחיבּתם א, אז (דניאל הנה כן  תעשו אם פירוש ְְִִִֶֶֶֶַַָֹ

פקודתו. בעת לו להחזירו שאצטרך  המלך  מן  אצלי  חוב הוא כאילו ראשי  את  תעשו

 שםמכל מכוסה שהוא באופן אחר , בדבר והשתקעותו כולו הדבר ביאת על

" ומזה מסביב . יעקבעבריו אֹותם ד)"ויטמ ֹון לה, ּבחֹול"(בראשית יב)"ויטמנהּו ב, לכם"(שמות נתן  ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ד .999. כט , ישעיה ע"פ מליצה שמא 

כו .1000. לא , איוב ע"פ מליצה

שלמה"1001. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,
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כג)"מטמֹון מג, כדי(בראשית סביב סביב היטב אותו ומכסין  אותו שטומנים הנחמד הדבר והוא . ְַ

" הנזק. מן משומר  טמּוןשיהא טז)"ּכנפל  ג, "(איוב בשליתו. עדיין  המכוסה הולד ּומטמּוניהוא  ְְְֵֵֶַָָ

ג)"מסּתרים מה, שאע(ישעיה אוצר יש כי  הנסתרים . אוצרות  הנה "היינו ומכוסה נטמן שהוא פ  ְִִָ

חז  בלשון וכן נטמן . הוא איפה לכל ידוע ב)ל "הוא מז, טומנין"(שבת התבשילבמה שקיעת  והוא "

היטב . אותו לשמור כדי  צדדיו מכל  אותו ְִַוהּכס ֹות

"טמן" נמנעטם" ומכוסה, אטום הדבר  שיהיה והכיסוי  האטימה על שהנחתו "

" שם  וכטעם  הפועל. אל ומלצאת  "ערלמלהתפשט  ואמר ומכוסה. ערל  והוא ּבם" "ונטמתם ְְִֵֶָ

מג) יא, ע(ויקרא לומר משימוש "רצה ויתבטל הגוף יתטמטם  והעכבר השקץ השרצים אכילת  י

" בעיניכםהשכליות . נטמינ ּו ג)"מד ֹוע יח, יכול(איוב ואינו בנו מטומטם  הׂשכל כאילו פירוש ְְִִֵֵֵֶֶַַ

חז  בלשון ונקרא לאור. ב)ל"לצאת קלו, אטומים ,טומטום"(שבת שלו ההולדה שאיברי  אותו "

האנדרוגינוס  מן נבדל נקבה. או זכר איברי הם  אם ניכר  שם)לא ואיברי(שם, זכר  איברי לו שיש

היטב . בו ניכרים  והם ביחד, נקבה

אל ה[אות ] ""בתוספת שם מלפניו "אטוםף כמו אטּומים" ד)"ׁשקּופים  ו, שהיה (מל״א ְֲִִ

חז  שאמרו מה וזה חוץ . לצד  ורחב  פנים, לצד ודחוק צר החלונות ב)ל"מפתח  פו, שהיו (מנחות

היו  החוץ  אל הפנים מן היוצאים  האור ניצוצי  בערך  פירוש, מבחוץ. ואטומים מבפנים שקופין

היו  ומבחוץ והולך . מתפשט היה החוציי  השטח  אל האור שהגיע  מיד כי  ורחבים , שקופים

בשטח מתצמצם  היה כי  אטומים היו הפנים אל מבחוץ  הנופל האור בערך פירוש, אטומים,

" יאמרו שלא כדי וזה מתפשט. היה ולא שם , דרך  בעברו צריךהפנימי  הוא (שם)."לאורה

ה)"אזנ ֹו נח, נבֹון"(תהלים שפתיו כח)"אֹוטם  יז, הוא(משלי כאילו אזניו את  שעושה ְְָָָָ

הדיבור . צליל מלקבל נמנע  מכוסה,

" שם  מן  "טםעוד שם  אלטמא" ה[אות] בגרירת  שיהיה "" להוראה במבטא  ף

אמנם שירחיקהו דבר איזה בהשיגו כי דבר. עם  שייכות  לו יהיה ולא  השימוש מן בטל הדבר 

ונגיעת האכילה, מתשמיש אטומים הם ואז בבעלי-חיים טומאה סימני הּמצא כמו ִֵָהדת

הנד ונגיעתןמקריות  הטומאות מיני  ושאר והשרצים האדם פגרי  ונגיעת ומצורעים, זבין ות

שייכות לו להיות  או קדושה תשמיש מלהשתמש וערל  אטום  הדבר יהיה התכונות, אלה בכל 

טמא נקרא אז המכוערות, הנזילות  כגון  השכל שירחיקהו דבר שהשגהו ובין  טהור; דבר עם 

יקרים . דברים  עם  והשתתפות החברה, מן נפסד ומסואב

. מיוחד לזמן מוכן שיהיה כדי  המשתמר  במקום אותו שנותנין  מה על הנחתו

" ירחיםומזה ׁשלׁשה ב)"וּתּצּפנהּו ב, עד(שמות שם ויהיה משומר  במקום  שגניזתו לומר  רצה ְְְְִִֵַָָֹ

יכול שיהיה "1002(לברוח)שיגדל, המלכות . גזירת שתתבטל עד  וּתצ ּפנ ֹואו האנׁשים ׁשני "את  ְְְְֲִֵֶַָָ

ד) ב, "(יהושע שמה משתמרים שיהיו הרֹודפיםהיינו ׁשּוב ""עד צפנּת. אׁשר  טּוב רב  (תהלים"מה ְְְֲִֶַַַָָָָ

בכתב-היד .1002. ברורה לא מלה כאן
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כ) חֹוטא"לא, חיל לצדיק כב)"וצפּון  יג, נשמר(משלי שיהיה כדי ממונו על  חס הוא כשהחוטא . ְִֵֵַַָ

" ע ּתיםלצדיק. נצ ּפנּו לא מּׁשּדי  א)"מדּוע  כד, להביאם(איוב העתים  על  חס איננו מדוע פירש, ְְִִִִַַַַֹ

כאילו  הוא והרי הרעים . בעתים והרשע  הטובים , בעתים  מצוי הצדיק שיהיה אפניו, על עת  ְָָעת 

" העתים?אמר: יצפון  לא שדי  "מדוע או ימיו?" חזו לא  יודעיו יכולים1003"מדוע  שיהיו כדי

שוטף1004לסתור שוט לבוא "1005בהתעתד שאמר  מה כענין יעבֹורלעולם. עד רגע , ּכמעט ְֲֲִִֶַַַַחבי

כ)"זעם כו, כן(ישעיה לא אשר דבר  על כי ומכשול1006. הרשע  הצלחת לפעמים  יקרה הוא, ְִֶַַ

" בה. מצוים  שהם העת  כפי הכל ּתׁשיתהצדיק, אּפ ׁשּוב  עד ּתסּתירני  ּתצּפנני  ּבׁשאֹול יּתן ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמי

ותזּכרני חק יג)"לי יד, "(איוב בסּוּכה . יצ ּפנני כז,ה)"ּכי  רבים .(תהלים וכמוהו ְְְְְְִִִִִִֵֵֹֹ

"צפון" נו צף" בתוספת האמנתי"" הדבר1007ו "ן  שמצפה וכיסוי  צ ּפּוי לומר ִרצה

" וכטעם  לאור. לצאת  עתו בוא  עד זמן -מה אותו מאברהם?ומכסה אני  יז)"המכסה יח, (בראשית ְְֲֲִֵֶַַָָ

ג ע"שהוא כי  והעלמה. הסתר  לשון  ונעלם ."כ  נסתר  הוא הדבר פני שמכסין  י 

" משם בעז צףעוד הכיסוי שמות  נרדפי  בביאור יתבאר 1008ה.""

ג "כ "נקרא העולם הדיוריןצפוןמפאות והעדר  התשמיש מן הסתירה שם על "

קו  תחת  שהוא עדן בגן היה אדם של  וּיׁשּובֹו [בריאתו] ברייתו תחילת הנה כי הפאה. ְִשבאותו

הארצות יתחילו דרום  ולצד צפון לצד ואילך משם אמנם החמימות. בתכלית הארץ וׁשם  ָהשוה,

הצירים מקום  עד וקרר הלוך  לאחת  אחת  ויתקררו השמש, מן  ריחוקם  כפי ששם1009להתקרר

הקרירה. בתכלית הם 

ההתפשטות תחילת היתה לגוייהם  המשפחות ונפוצו לרוב האדם החל כאשר

ט בערך  צפון  לצד  השוה מקו הנטוים הצפוניים כוש "לארצות ארצות  והם  מעלות, כ' או ו

צפון לצד  השוה מקו הישוב שיתרחק מה שכל להרגיש אדם  בני התחילו ואז ודומיהם. ומצרים 

ולשימוש  לדיורין נברא ולא היה לא הצפון שפאת  לשפוט להם ונתקיים  יותר מתקרר הוא

יותר ומסכמת הבעל-חי מזג  על מקובלת  אמנם היא החמימה שתכונת  באשר  בעלי -חיים ,

צפון לצד השוה שמקו הפאה אותה שם לקרוא מזה להם ונמשך  הקרירה. מתכונת למיניהם 

המתפשטתצפון" לפאה וקראו בעלי-חיים. ותשמישי  ממציאת ונעלמה צפּונה היא כאילו "ְָ

הנ "ל .1003. דקרא  סיפא  הוא  ימיו" חזו "לא

להסתר.1004. צ"ל נ"ל

טו .1005. כח, ישעיה ע"פ מליצה

כך .1006. להיות  ראוי אינו כלומר

שלמה"1007. "יריעות בספרו 23-40)הרב, עמ ' תשע"ו שנת אלו .(במהדורתנו באותיות  השימוש ביאר ,

באו1008. והם הזאת . המלה בנושא  דברים להוסיף שברצונו לסמן עיגול , בכתב -היד  סימן המחבר הרב  כאן
לכאן . משם דבריו מעתיקים ואנו היד . כתב של  6 בעמוד אח"כ 

הדרומי .1009. והציר הצפוני הציר
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" דרום  לצד מושבותיהם לדיורין .דרוםממקומות  ומתוקנת  נבראה לבדה הפאה אותה כאילו "

ג הוא  צפון  בצד והקור החום ממזג שיש מה שכל היה "הגם שלא לפי אלא דרום . בצד כ

התפשטות גבתחילת ידעו לא כן  על  השוה, קו של דרומו לצד התפשטות שם כ"הבריות

ג הקור ממציאות  אז "לשפוט עדיין וגלגוליהם וצבאיהם שמים  תכונת היה כי  הדרומי. בחלק ָכ 

ג וקראו אדם. מבני ""נעלמות דרום פאת  ההיא  לפאה "נגבכ מן החלק גובה " אותו כאילו "

משאר מחומם יותר הוא  כן  על כי  השמש, אל  להתקרב  הארצות  מכל וגבוה נעלה יותר  הוא

" בביאור לעיל שנתבאר וכמו ."נגבהארצות ,

[בהערה הרב  שכתב  מה כאן

" ומזה דבר . בו שגונזים  הכלי שם  המלהוא  גנזי  ט)"אל ג, הדברים(אסתר והם  ְִֵֶֶֶַ

" שמה. צרורות המלך ברֹומיםשאוצרות כז,כד)"ּובגנזי  והׂשמלֹות(יחזקאל הסמרטוטין  הם ְְְְִִֵָ

ה[אות]כ בתוספת  ובא יטנפו. שלא  והבגדים  הסחורה בהם שמקפלים  ""והמפות שם  "גנזךף

ועלי ֹותיו " יא)"וגנזּכיו כח, "(דהי״א כג)"ערכשם מ, שם"שהכ(שמות שהוא או תוספת. בו ף ְְְֲִֵֶַַָָ

וחז  ""מורכב. כמו הפעליות  דרך  על  הרבה השם בזה השתמשו קהלתל  ספר לגנוז (שבת"בקשו

ב) גנזו "ל, ב)"יאׁשיהּו נב, גניזה "(יומא שטעונין  א)"מלמד כו, בכלי(פסחים הּׂשימה לומר רצה . ִִַָָֹ

ז  דרכם כן כי ונעלם . גנוז הרבה "שיהיה מצויות  הבלתי  מלים  שמוש תמיד להם לבחור  ל

לשמש  הרגיל איש-ההמוני לשון [=פני] על לדיבוריהם, המשומש בלשון להתרומם כדי  במקרא,

[=חז  השתמשו וכן  דאינשי. בפומא  ומורגלות הרבה המצויות ""במלות  משם נזכר"חבבל ] שלא ,

במקרא אחת  פעם  אם  ג)כי  לג, שם(דברים האהבה להוראת  תמיד ותופסים  החיבה. להוראת  ,

""חבה " שם  וכן גחוב. נזכר  שלא בתמידות ."" בו משתמשים והם במקרא, פעמים ב' אם כי  כ

""אע שם הוא החיוב  על המורה השם שעיקר  באלה אשםפ  וכיוצא בתורה. הרבה הנזכר "

חז  דקדקו כל"הענינים  דרך וכן  ההמון . בפי הבלתי -שטופות הזרות המלים דוקא לנקוט ל 

מעלותיו  בדיעותיו ּכהּבדלֹו הארץ, עם מדיבור ודבורו בלשונו להּבדל ונפש-היפה ְְְִִֵָָמחבר-חיבור

ממנו. שלא1010ומדותיו בקל, ומקובל ונשמע  מובן  המאמר  שיעור  זה כל עם שיהיה ובלבד

ונעתקות מושאלות, או פייטניות  זרות שמות  תערובת  בו הראשון .1011יהיה משורשם הרבה

  ההפסק צד על העזיבה שהיתה הן  העסק, עזיבת  האלה בשמות השתוף 
עזיבה  שהיתה הן  ממנו. עתה והפסיק דבר עם התעסקות  כבר לו שהיה דהיינו והשביתה,

אחר , בכח  או עצמו בכח אם נמלך , ושוב עסק איזה להתעסק מיועד הדבר שהיה מעיקרו,

השמות . אלה יפלו האופנים  אלה כל על  מהתעסק ועזב 

 השםוהפועל מגונה, היא העזיבה דהיינו להיות , הראוי  דבר עזיבת  על יפול

יפול הנה משל , בדרך המדרש, לבית  או הכנסת לבית הולך  בלתי שראובן  כגון משובח . הוא

בכתב-היד .1010. ברורה אינה זו מלה

הרבה.1011. רחוקות 
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שהוא והעדרה משובחת , היא [=לשם ] שההליכה הכנסת , מבית  רגלו מונע  שהוא לומר עליו

" ומזה מגונה. היא בטןהמניעה ּפרי   ממ מנע  ב)"אׁשר ל, טבעי ,(בראשית הוא והלידה ההריון כי . ְֲִִֵֶֶַָָ

" לטבע. תתנגד אליוהעדרם מהלֹו ּתּמנע  נא טז)"אל כב, בכח(במדבר הוא  שתלך1012כי  ראוי ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

" אויבי . את בדּמיםלקלל  מּבֹוא ה'  מנע כו)"אׁשר כה, נקמתו (שמו״א להנקם  דוד עם  הדין  היה כי  ְְֲִִֶַָָ

" מנתיבתםבנבל. רגליך טו)"מנע א, מנתיב(משלי רגליו למנוע  כחו בכל שיתאזר לומר רצה ְְְְִִַַָָָָָ

" במציאות חבלם  נעימות  לפניו המציירים החטאים יקרהאנשים  הֹון  יג)"ּכל  א, ,(משלי ָָָ

" הבתים  רקמה והתמלאות צבעים  ונקל1013,"שלל אחריהם  להוטה אדם של שנפשו דברים

לעשות . ראוי  הבלתי  דבר הפועל, מזה העזיבה בו שתשוב  עד  בהם . ְִַהתּפּתֹות 

לחם ז)"ּתמנע  כב, ּבר"(איוב כו)"מֹונע יא, מּכם"(משלי הּטֹוב כה)"מנע ּו ה, (ירמיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

רבים . ודומיהם 

"מנע" משם  ההעתק שם העינע" שרש מגזרת שנתבאר"" כמו התנועה על  שהנחתּה ַָָָן 

" בביאור  ""נעלמעלה שם  שהונח אחר כי  "נע. [אות] עליו הפיל  מדבר , ההליכה על "מם" ,"מנע" ִָָ

הפועל . אל והראוי -להיות הטוב  הפעל יצא שלא  הכח, ואמוץ  הנליזה כובד להוראת

 שם עליו שהונח הוא הענין זה והעזיבה היפך  מגונה, הוא  שהפעל  האופן והוא 

חֹוׂש שהוא לומר עליו יפול מרעים, ומחברת  לצים  ממושב ומתרחק לו היושב  כגון ֵמשובחת.

" ומזה מגונה. מפעל ליעצמו מחטֹוא אֹות אנכי גם ו)"ואח ׂשֹו כ, מגונה,(בראשית החטא שפעל ְְֲִִֵֶַָָֹ

" משובחת . ּבנוהמניעה את  חׂשכּת יב)"ולא כב, לטבח(בראשית יחידו בנו את  להוציא  הפעל  כי  ְְְִֶַָָֹ

" ומתקבל. נאה דבר ממנו והעזיבה מאד, עד רע  פעל ּכאביהוא  יחׂש ו)"לא טז, יחׂש"(איוב ְֲֲִֵַַֹֹֹ

ׁשחת מני יח)"נפ ׁשֹו לג, "(איוב צר. לעת  לח,כג)"ח ׂשכּתי  "(איוב נפׁשם. ממות  ח ׂש עח,"לא  (תהלים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

"נ) מ ׂשּכיל. ׂשפתיו יט)"וחֹוׂש י, מגונה.(משלי מדיבור  העזיבה והוא ְְְִֵַָָ

בנ ֹו ׂשֹונא  כד)"ׁשבטֹו יג, אחר(משלי ובמקום  .1014" אומר מּוסרהוא מנער  ּתמנע  אל ְְְִִִֵַַַַָ

ימּות לא  ּבּׁשבט ּתּכּנו יג)]"[ּכי  כג, ועם(משלי אדם , בני  שני  עם  מדבר  [שלמה] המלך הנה כי . ִֵֶֶַַָֹ

מוסר-הבל ׁשמׁשער מי יש הבנים . מוסר בענין  דיעותיהם  הטוב1015חילופי לדרך לכפות [כי ] ְֵֶַ

ש "ע חושב כשהוא דעותיו הפסד מצד  מגונה פעל ויסורין, הכאות  והישר"י  הטוב אל הכפיה

ג"ע הוא אבל הועיל ללא שהוא  מלבד ופצעים, מכות  מתילד"י  למתייסר1016כ יסבבו כי לנזק,

בחירתו, אל  אותו לעזוב  טוב יותר כן ועל  פלאים . וירד סרה יוסיף  ועוד לב. ושברון  מרירות

פוטנציה.1012. ביכולת ,

ל .1013. ה, שופטים  ע"פ מליצה

שרש1014. וכאן "חשך" שרש כאן הרעיון. אותו בני  לפסוק פסוק בין כשינוי הנראה את כאן מיישב הרב
"מנע ".

זאת .1015. בשיטה טועה כך, החושב האב  כלומר

לתוצאה.1016. גורם 
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ספק  במלאות  ׁשניו, ברבות  דרכו ייטב הרע1017אולי  וגנות  הטוב  נעימות להרגיש וכלפי"ׂשכלֹו . ְִֵֶָָ

" המליץ  הכריז אדם  מבני המין ׁשבט ֹוזה ע"חֹוׂש הבן בהכאת  המתרשל והוא חושב", שהוא י  ְִֵ

מכׁשלת ֹו. וגורם בנו שונא הוא הנה משובחת , והעזיבה מגונה, פעל היא הוא1018שההכאה כי ְֵַָ

מבלתי אפשר ואי יסורין. בריבוי הבן  לייסר לעשות , עליו שמוטל  מה על-כל-פנים  לעשות  צריך 

" ויראה רושם איזה הבן  בלב ל ּבֹוׁשתשיתרשם 1019."מהנזר ִֵֵֶַָ

ועוצם הבנים  מרבית בצורך והסתכלותו הרגשתו עם  שהוא אדם  מבני  שני  מין

לרכות עוד הצטרף וכאשר בטבעו. ומורך-לב  חמלה בעל הוא הנה הפעל, מזה הנמשך  התועלת 

את ּומלהכאיב במשפט מלאחוז מכל -וכל  ידו מושך הוא הנה יוצאי -חלציו על האב  רחמי  ְְִִַמזגו

" פרי-בטנו אדםנפש בני ּובנגעי אנ ׁשים  [=לשון]1020."ּבׁשבט  המליץ תפש המין  זה וכפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

"מניעה " ואמר מּוסר" מנער  ּתמנע  ההכאה "אל בצורך  להשיג ידיעתך  שהביאתך  אחר  פירוש, . ְִִַַַָָ

"1021והתילדותה  כן  על משובחת , פעולה שהיא וידעת גדול, טֹובלתועלת  ּתמנע  אל ְִַַַ

להשליך1022"מ ּבעליו  אתה וצריך נעוריו. באּבי עודנו והנה, הנה להנטותו ידך  לאל  בעוד ֲִִֵֵֵֵַָָָָ

ע כי  שעה, לפי מנגדך  נצחי ."החמלה הפסד  שהוא  משאול, נפשו את  תציל זה י 

" מרעה אמר חׂש עבדֹו לט)"ואת  כה, "(שמו״א אמר א ֹותולמעלה מהרע  מנעני "א ׁשר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

לד) כה, "(שם בדּמים, מּבֹוא  הּזה הּיֹום  ּכליתני  לג)"אׁשר כה, הנקמה (שם ע ׂשֹות פועל הנה כי . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָ

" ּבּׁשלחבנבל לעבֹור וטכס1023"וחּיתֹו הטבעי  המנהג מצד שלא1024מגונה המדיני  הגבול ְֲַַַַָָָָ

מות . עד  לו היצר אם  אף ושצף-קצף, בזעף-אף זולתו על ֵֵלהתאכזר

הפסד ולפרסם מע ֹוׂשי-הרעה נקמתנו לקחת  האנושיות המדות הישרת  ֵֵמצד

בתכונת הרעה מעשה כשתהיה ביותר. וייראו ישמעו למען  אדם , לבני ופחיתותם  מדותם

ומציל קניני-נבל שומר היה אשר  ואנשיו, דוד  כמו אתו שהיטיב  למי  הטובה מכפיית  נבל ָָָָמעשה

בהתוּכח כן על אפו. בזעם  ממנו נפרע  דוד לשיהיה ראוי  היה שיותר הימים. כל הנזק מן  ֵַַאותם 

" בלשונו תפס אביגיל  עם  לעשותמניעה דוד בעלה לעמת  התקנאותו היתה כי  הֹודיע ּה למען  "ִָֻ

לקראתו  אביגיל את  האלהים  הזמין  לולא שלם  בלב  מעשהו מבצע  והיה משובח. פעל  רעה ְֵַַעמו

ע ונעצר לו, המובאת  במנחה פניו הראוי"וכּפרה המוסר [=רק] ולקיים בדמים , מ ּבֹוא כן  י ְְִִָ

כב .1017. כ , איוב  ע "פ מליצה

ישעיה1018. ע"פ זו מלה רש "י)שימוש פירוש לפי  ו, .(ג,

י .1019. ט, הושע ע"פ מליצה

יד .1020. ז, שמו "ב ע"פ מליצה

התוצאה.1021.

כז.1022. ג, משלי ע"פ מליצה

יח.1023. לג , איוב  ע"פ מליצה

הציבורי .1024. ההרגל לציין  זו במלה משתמש הרב 
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נפשו  וסומכי בעוזריו האלהים שהיה דוד ראה כאשר  אמנם נבל1025לחוטאים. את  לנגוף

לח) כה, דוד(שמו״א ע ׂשֹות  לבלתי  הדבר סיבב אשר לה' הודה אז על-כל-פנים, הנקמה ונעשתה ,ֲ

" ואמר לתקלה. שליח ולהיות מרעה הרעה ח ׂש עבּדֹו לט)"ואת  כה, .(שמו״א ְְֵֶַַָָָ

" מאּומה [=יוסף ] מּמּני חׂש ט)"ולא לט, שלא(בראשית [=היא] הביתית ההנהגה כי ְְִִֶַָָֹ

כל נטש שפוטיפר יגיעתנו. כל עליו ונעזוב  ואבותיו, אותו ידענוהו לא אשר זר לאיש נאמין

מספיק  הויכוח זה היה כן על שלשום . מתמול אותו ידע  לא אשר יוסף השגחת תחת  קניניו

בערכו  שהיה הזקוק, אל עוד אותו מלתבוע  ּבלּבּה הבושה לקבוע  יוסף, עם  המתוּכחת  ְִַַַָלנצחון 

הכפיה. בתכלית הטובה מכפיית  מאד, גדולה רעה יוסף  באמונת  פוטיפר  האמנת  ערך אל

 שםבפשיטות פעל איזה הדבר  שעוזב  דהיינו הפשוטה העזיבה על  ַָָָהנחתו

מגונה. או משובח העזיבה שתהיה בין  הפרש באין ממנו. מכל-וכל עצמו את  ומסלק נמרץ 

" מקובל  והבלתי המגונה העזיבה צד על העירואמר לבנֹות ח)"ויחדלּו יא, עזיבת(בראשית והיתה ְְְִִַַָ

" רצונם . נגד העיר  ּכּנׁשיםבנין  ארח  לׂשרה להיֹות  יא)"חדל יח, להיות(בראשית אשה כל חפץ כי  ְְִִֵֶַַַָָָָֹ

נעוריה. כנשר ולהתחדש בחדשו, חדש מדי  בזמנו הארח לבוא כדת -הנשים חדל"1026לה ּכי עד  ִַַַָָֹ

מט)"לסּפֹור מא, והולך .(בראשית סופר הסופר היה לספור אפשר היה ואילו הכמות . עוצם מחמת ְִ

פרזֹון" ז)"חדלּו ה, "(שופטים ּדׁשני?. את ט)"החדלּתי ט, "(שם תחדל. לא ז)"וי ֹונקּתֹו יד, .(איוב ְְְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָֹ

עליזים" ׁשאֹון  ח)"חדל כד, החודל(ישעיה שאין בהן  והעזיבה החדלה יהיה בכולם  רבים . ודומיהם  ְֲִִַָ

" והמקובלת  המשובחת העזיבה צד על  ואמר בה. יחדלּוןחפץ כט)"הקֹולֹות ט, וחדלּת"(שמות ְְְֶַַָָָ

לֹו? ה)"מעזֹוב כג, הּפסח"(שמות לע ׂשֹות  יג)"וחדל ט, מונעת(במדבר סיבה שם  תהיה שלא  רק ְֲֲֵֶַַַַָ

ה' קרבן  עשית יעזוב נפשו מרצון  אם  כי  רחוקה, דרך ולא טומאה לא הפסח, מעשות ַאותו

" חדל ּובמועדו. ה)"ּורעבים  ב, ימי"(שמו״א הבל ּכי מּמּני טז)"חדל ז, כולם(איוב בהם, וכיוצא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ויפה. טוב בהם  המעשה שהעדר  מענינים

" בענין  טיוטא כתב שהרב  פסקא באה המקומיותכך  כתבהשמות  של 8 [עמ' היד ,"

ב הרב  לדברי ראשוני בסיס ששימש טיוטא  שלמה "והוא 223-224]יריעות  עמ' במהדורתנו "

וההבדל הדבר. פני  על הרבה והמתפשט  הנחתן  בשניהם  המשתתף הענין  .

" שם  כי המסבבסביבביניהם אמנם  כשיהיה שלם , הבלתי על ובין השלם ההיקף על בין  יפול "

" אבל  דבר. של רובו פני  על  בסופו היקףמתפשט ראשו נעוץ השלם, הסיבוב  על אמנם  יפול  "

השלם הסיבוב  אופן  על סביב שם מהוראת  ואמר מסביב . עבריו מכל מוקף הוא שהניקף  ֲָָבאופן

לּמחנה " סביב  הּטל יג)"ׁשכבת טז, "(שמות רוח . מכל המחנה מקיף הטל העםשהיה את  והגּבל ּת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

יב)"סביב יט, העם(שמות יוגבל  זה ידי  ועל סביב סביב  ההר את שיקיף ההר, על מוסב והוא ִָ

ו .1025. נד, תהלים ע"פ מליצה

ה.1026. קג, תהלים ע"פ מליצה
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" אליו. סביבמלעלות  זהב  יא)"זר כה, סביב"(שמות חֹומה להם  אין  לא)"אׁשר  כה, מסביב"(ויקרא ֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

אֹויביו  א)"מ ּכל ז, יבֹוננהּו"(שמו״ב י)"יסבבנהּו לב, "(דברים העיר. את וסּבּו ז)"עברּו ו, .(יהושע ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹֹ

סביב ֹותיו " חֹונים  ה)"והעם כו, "(שמו״א העמּוד. את טו)"יסֹוב ז, רבים .(מל״א ודומיהם  ְְִִֶַָָָָָ

" מלת "סביבלפעמים  כמו במלואו ההיקף שיהא להוראה סביב" ""סביב  ְֶֻמחקה .

סביב סביב הקיר  י)"על ח, "(יחזקאל סביב. סביב עליהם  ב)"והעבירני  לז, ו[=לעומתו](יחזקאל . ְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

" מלת  "1027"סביבבאה כמו שלם  הבלתי סבוב  הּיאֹורלהוראת סביבֹות  מצרים כל "ויחּפרּו ְְְְְִִִַַַַָ

כד) ז, הגדול(שמות הים אל משתפך  הצפוני  ראשו הנה כי  עבריו, מכל סביב  המובן  אין ושם1028. ֲָָ

לחפור . אפשר אי

QSR

ע

המלה.1027. להכפיל בלי

התיכון .1028. ים
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בספר  המתבארים

אל סדר לפי  המחפש ימצאם  כי  כאן רשמנו לא שבספר  המלים אלא"ף-בי"רוב הספר, של ת

שבספר . הסדר לפי באו שלא חריגות מלים  אותן כאן  רשמנו

נפרדת : ברשימה ערכנו זה קובץ אחרי  מיד   עיקר (אמנם 

" בספרו הוא המחבר הרב שלמה מלאכת פעולה "יריעות  שבתחום  מלים  על דן  שם  אבל ,

נמצאות והן שלהן, השורש ביאר שהרב רבות  מלים יש נוספות ). הרבה באו וכאן וזמן,

זאת ברשימה ימצא לא זה בספר  שהלומד  מה לכן  נרדפים. של  (להלן ) ההיא ברשימה

שם . גם  יעיין הנוכחית,

16אב.............................................

16אבה ..........................................

103אבּוס..................................... ֵ

16-17אביב...................................

........................................ 19אביון

..................................... 19אביונה 

110אביר......................................

.......................................... 95אבל ַָ

92אבלות...................................... ֵ

105אבק .......................................

....................... (שבגוף) 110אבר ֵֶ

127אגם....................................... ַָ

חוח)................. (מין  127אגמון

133אגר........................................

לתכונה  דמיון  (בו אדם

151-152אלוהית)........................

...................... (לבוש) 160אדרת

163-164אהב...............................

................................. 17-18אהבה 

פרוסה) (יריעה 170-171אהל

................ בושם) (מין 171אהל 

מועד............................ 377אהל

.............................. (רצון) 23אוה

בין הנמצא (שרץ ַאֹוח 

205חוחים)..................................

............................................ 26אוי

50-51אולי............................ ,48

317אומלל...................................

תינוקות)....... (מגדל 320אֹומן ְֵֵַ

.................................. (כח) 57אֹון

............................. (תאוה) 57און ֶָ

אבלות).................. (של  55אונן ֵ

מטר)............... של (שם 65אור

505אֹורח..................................... ֵַ

................. מדה) (שם  507אורך 

(חגורה)....................... 196אזֹור ֵ

134אזרח.....................................

............... מרעה) (מקום  27אחּו ָ

דבר) של חלקי (מספר  אחוז

...............................................205

....................... נחלה  205אחוזת 

..................................... 213אחלי

(מכשף)............................. 28אט ִ

(מכשפים)................. 549אטים 

247אטם......................................

(סוגר).......................... 253אטר

31אי.............................................. ִ

........................ 164איבה  ,17-18

איפה ............................. 29איזה, ֵֹ

אילה ............................... 49איל,

כמות)............. (מדת 287איפה ֵָ

..................... כלי) (שם 58איפה ֵָ

....... יש) (לשון  אשה 261איש,

......................................... 70איתן

האיתנים........ ירח 70איתנים ,

............... מיעוט) (לשון 267אך

........................... 275-276אכילה 

....................................... 288אּכר ִָ

אלהים................ אלוה, 49אל,

.............................. לא 46-48אל, ַ

(שבועה)......................... 50אלה

49אלון..........................................

גדולה).......... (בהמה 306אלוף

(לימוד)....................... 307אלּוף  ִ

(שר)............................ 306אלוף 

שפחה ........................... 52אמה, ָָ

אילן)......... של  (ענף 328אמיר

319אּמן........................................ ָָ

320אמן........................................ ֵָ

321אמנה ..................................... ֲָָ

אמנם....................... 321אמנם, ְְָָָֻ

325אמץ.......................................
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331אמש ......................................

שק).............. (מין 160אמתחת 

332אנא........................................

337אנחה ..................................... ֲָָ

.................................... 219אנחנ ּו ְֲַ

אנכי........................... 55-56אני,

(הכרח)......................... 341אנס

(כעס)............................ 344אנף 

.................. עוף) (מין 344אנפה ֲָָ

שרץ)................. (מין 346אנקה ֲָָ

(חולשה)...................... 348אנש

שאינם (חולשתם  אנשים 

............... למלאכים) 348דומים 

...................................... 363אסון

362אסם......................................

.......................... אף חרון  58אף,

412אפוד......................................

429אפון.......................................

433 ושלולית ) קטן (נחל אפיק

מאפל....................... 421אפלה, ֲֵָ

(גלגל)............................ 429אפן  ָֹ

137אפרוח...................................

(מטה)...................... 434אפריון ִָ

................... (ממהר) 444אץ ,62

ידים.......................... 454אצילי 

ונבדלים (פרושים  אצילים 

העם)........................ 454משאר

....................................... 498ארב

................ שרץ) (מין 496ארבה

............ פירות) (לקיטת 65ארה

.................................. 505ארוחה 

474ארור......................................

אילן).................... (מין  501ארז

(דרך)............................ 505ארח ַֹ

.................... (רפואה) 507ארכה ֲָֻ

509ארמון....................................

....................................... 518ארץ

..................... ׂשפתיו  524ארׁשת  ְֲֶֶָָ

...................................... 531אשד ֶֶ

ישר).. בקו (הליכה 553אׁשּור  ֲ

.......................................537אׁש ֶֶ

...................................... 541אשל

543אשם......................................

............................... 543אשמנים

......................................... 28אשף

חיצים) להחזיק (מיכל ִִאשפה

...............................................550

פסולת) מקום (שם אשפה

...............................................550

...................................... 554אׁשר ֲֶ

זרה) עבודה של (אילן ֲֵָאׁשרה

...............................................554

עם................................... 68את, ִ

71אתֹון......................................... ַ

316אתמול..................................

567אתנן......................................

אתא........................... 70-71בא,

(סרחון)..................... 112ּבא ּוׁש ִ

שקר)...................... (לשון  79בד

106בהיר......................................

בול...................... חודש 89בול,

(פשתן).......................... 104ּבּוץ

....... שחופרים) (אחרי 106ּבֹור 

מן המשובש (ברירת  ביאור 

............................... 107המתוקן)

.......... גזרותיה) (בכל  100בינה

תבונה ................... 99-100בינה,

שבעיר) מובחר (מקום  ִָּבירה

...............................................106

................ אוצר) (בית  106ּבירן ִַ

113ּביתן....................................... ִַ

333בכורים..................................

רקב................................ 88בלה,

92-93ּבלהֹות................................ ַָ

96ּבמה .......................................... ָָ

תבנית............................ 99בנין,

עזניה  את ֹון, עז, חיים : ֵָבעלי

...............................................383

נבעת....................... 104ּבעתה, ְָָ

105בקבוק ...................................

........................................ 104ּבקי ִָ

.............................. (מזון) 106ּבר ָ

ברי ושמא, ברי  (מלשון ברי

110עדיף).....................................

בריאות..................... 109בריא,

........... ברירה) (לשון  107ּברית  ְִ

......................... גאל 124גאולה,

פדה  התכלית ) (היא  גאל

להביאּה)................ 411(מעשה ְִָָ

(בצבא)........................ 119גדוד

הנהר........................... 119גדות 

......................................... 118גדי

גבים) ליד הנמצא (ארבה גובי

...............................................454

................. ארבה) (מין 118גובי 

.......................................... 121גוי

גלות........................... 124גולה,

מים........................... 124גולות

של צעיר  (צאצא  גּור 

.......................... 134בעלי-חיים)

........................................ 135גוש 

(ארבה).......................... 122גזם  ָָ

הנשה ............................. 571גיד

......................................... 119גיד

גיחון................. נהר 122גיחון,

זרה) לעבודה (כינוי גלולים 

...............................................124

עיגול) צורת שם (על הים  גלי

...............................................123

...................................... 123גליון
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ומתנועע) הנגלל (עמוד גליל

...............................................123

.......................... (צואה) 124גלל

405גן............................................ ַ

576גנזך........................................

..... קטנה) מטבע  (מין  132גרה ֵָ

המאכל........... גרירת 132גרון ,

135גשם.......................................

139דאג........................................

139דג...........................................

140דגן..........................................

הסוס....................... 159דהרות 

קטנה)............. (סירה 139דוגה

האם) אח או האב  (אח דֹוד 

...............................................141

............................. (נדה) 144דוה

שתיקה) (לשון  דומיה דום ,

...............................................150

ותוחלת) תקוה (לשון דומיה

...............................................150

........................ (צ ֹואה) 151דֹומן  ֶָ

....... האדם) חיי (משך  159ד ֹור

146די ֹו.......................................... ְ

................ העונש) (גמר 153דין

עיר) על  למצור (מכשיר  ֵָָּדיק

.......................................158-159

162ּדי ׁש........................................ ִַ

................................ (עני) 148ּדל ַ

....................... האילן 147דליות 

המדמה) כח נושא (הוא ָדם 

...............................................149

................................... 159דקדוק 

.................................... 159דראֹון ֵָ

במקום הגדל (קוץ דרדר

................................... 159הפקר)

161דרום......................................

27האח......................................... ֶָ

....................... תבואה  99הבאה, ַָָ

....................................... 86הבטה 

164הגה ........................................ ֶֶ

.... הרגלים) (להנחת 150הדֹום  ֲ

....... כלים) (שטיפת  145הדחה

) 51)....................."ויואל"הואיל

השמים..................... 110הוברי

........................................ 144הֹוד

826הוכחה ...................................

169הוללות.................................

הוגעה  המצאה, 535הושטה,

144 שמחה) של (קריאה הידד

274היכל......................................

..................................... 277הכנה 

............................ 169-170הלאה  ְָָ

.... לוה  מלוה, 296-297הלואה,

.................. לעני) (כנוי  301הל ֵֶ

והילול.......................... 169הלל

317המּולה ................................... ֲָ

תהום......... מהומה, 172המון ,

..................................... 343הנפה 

............ הדבר) (צמצום 175הס 

355הסחה ....................................

(אש)......................... 367הסקה

................................... 371הסתה 

) הפר"הפרה ........"בריתי  (435 ַָָ

ותוחלת) (המּתנה 445הצבה ְַָָ

ע (כיסוי  459"הצפה המים) י 

177הרהור...................................

הרה ................ אשה 176הריון ,

....................... תרומה  99הרמה,

.................................... 352הׂשגה  ַָָ

(ּפּתה)........................ 525הׂשיא ִִִָ

536השכמה .................................

543השתוממות..........................

............................. 562-563התול

144ודאי....................................... ַַ

268ויכוח.....................................

535וׁשט....................................... ֶֶ

181זדון........................................

179זהב........................................

........................................ 197זהר

35זולתי........................................

............................... 191-192זונה 

...................................... 193זיעה 

......................................... 194זיק 

.................................. 185זכוכית

190זמן.........................................

191-192זנות...............................

חרדה)....... של (תנועה 192זע

זועה ................... 192-193זעוה,

...................................... 194זקוק 

................................ זקן 194זקן , ֵָָָ

................. (עיטוש) זרר 196זר,

196-197זרם................................

199חבית.....................................

............. הפסקה) (לשון 200חג

באניה) (עובדים  299חובלים 

הארץ).................. (חוג 201חוג

203חוד........................................

הנוקב) (תכשיט חח 205חוח, ָ

207חוט........................................

הים).................... (חול 213חול

(חולין).......................... 213חול

................... (צבע) 217-218חום 

...................................... 222חוסן

223חוף........................................

..................................... 223חופה 

חפניים...................... 224חופן ,

226חוץ........................................

בחצי שלובשים  (חגורה ֶחֹוצן 

..................................... 226הגוף)

(נקב)............................. 231חור
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.... חשובים) (שרים 232ח ֹורים  ִ

486חורף......................................

המשפט..................... 234חושן

בו) שחותמים (כלי ָחֹותם

...............................................236

...................................... 204חזיון

205חזיז ........................................

207חטט......................................

נהור סגי  לשון (יולדת, חיה

................... חולשתה) 210מפני

מחט........................... 207חייט ,

................ חוזק) (לשון  216חיל

(רעדה).......................... 214חיל  ִ

.... נמוכה) (חומה חל  217חיל, ֵֵ

..................... (תפילה) 213חילה ִ

.................................... 213חילול

228חיק ........................................ ֵ

....... לדגים) (מלכודת 212חּכה ֲָ

.......................... (לחם) 217חלה ַָ

(לידה).......................... 214חלה ָָ

215חלום.....................................

217חלון.......................................

(תכשיט)....................... 217חלי ֳִ

................................... 214חלילה 

חרב).................. (חלל 214חלל

לכהונה).....חללה  214(פסולה

... (מהחולי) החלמה 214חלם ,

ביצה ................. 214-215חלמון 

בעל -האשה) של (אביו ָחם 

...............................................218

218חמאה ....................................

....................................... 24חמדה 

.......................... (כעס) 217חמה ֵָ

בעל -האשה) של (אמו ֲחמ ֹות

...............................................218

(כלי)............................ 218חמת  ֵֶ

219חן........................................... ֵ

..................... (כלי -זין) 219חנית ֲִ

221חנם.......................................

16-17חפץ....................................

.............. שרץ) (מין 435חפרפר

225חצץ.......................................

לא המחוקק (שדעת  עולם  חק

................................. 227ישתנה)

האף)........ של  (מום 231חרּום ָ

482חרטום..................................

28חרטום.....................................

231חרם....................................... ֵֶ

............. חקיקה) (סוג 232חרת  ַָ

... רצונו) מפני  (ממהר 234חש

(שתיקה)....................... 235חש

....... צמח) של (שמו 234חשש

....................... (סגור) 236חת ּום ָ

...... אשה) לו (הנושא  236חתן  ָָ

236טבעת....................................

............................. 252-253טהור

242טוה ........................................

......... המוח) (חדרי  243טוחות

251טוטפות................................

574טומטום................................

251טור........................................

241טיט........................................

לשמירה) חזק, (בנין  טירה

...............................................253

243טל..........................................

..... חי) בעל של (ולד  244טלה ְְֶָ

245טלּוא..................................... ָ

247טמן........................................

................ מנוקב) (סל 248טנא

(שורש  משא של טעינה

.................................. 249נטיעה)

בפה).... (טעימה 248-249טעם

249טענה .....................................

................... טפל) (לשון 250טף

טפל)................ (לשון 250ט ּפה ִָ

251-252טרם...............................

65יאור..........................................

67יאוש .........................................

94יבּול.......................................... ְ

........................ יבמה  96-97יבם,

112-113יבש ................................

דעת............................ 99ידיעה,

169יהלֹום.................................... ֲַ

93י ֹובל.......................................... ֵ

176יוהרא....................................

הדין) את  (הכריע יוכח

.......................................268-269

מהומה).......... (מלשון  256יום

השעיר ושליחת כפור יום

......................... 384-385לעזאזל

(ענפים)...... האילן 147יונקות 

חובתו .................. ידי 442יוצא

552יושר......................................

הכבד........................ 569יותרת

187יזם.........................................

יח ׂש............................. 222יחס , ֲֲַַ

........................................ 224יחף

273יכֹולת.................................... ְֶ

...................................... 304יללה 

ארבה).................. (מין 308ילק ֶֶ

........... מהומה) (מלשון  256ים

סוף.................................. 366ים 

...................... ימין) (יד 320ימין

345יניקה .....................................

עוף).................. (מין 549ינשוף 

353וד.......................................יס

369-370יסורין............................

לנקיון) המשמש (כלי ָָיעה

...............................................386

..................... חיה) (מין 389יעל ֵָ
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........... עוף) (מין יענה 398יען, ֲַַַָ

405יער.........................................

דבש ............................ 405יערת  ֲַַ

................................. תאר 65יפה

....................... (משכב) 458יצוע 

460יציקה ....................................

.................................... 462יצירה 

............................... 466יקב ,136 ֶֶ

המתמיד (העולם ְיקּום

............................. 478בעמידתו)

.................. יקוש  פח 492יקוש,

(מהשינה)..................... 485יקץ 

לשונות).......... (ג' 487-488יקר ָָ

.............. ירקֹון (צבע ), 521יר ֹוק ֵָָ

512יריעות...................................

......................................... 507יר ֵָ

ירקֹות.......................... 521ירק, ְֶֶָ

523ירש ........................................

529ישב........................................

................................... 548ישועה 

543ישימון...................................

יקרה)....... אבן (מין 549יׁשפה ְֶָ

552-553ישר................................

564יתום......................................

571יתוש ......................................

נטיותיו) שאר (עם  יתר

.......................................570-571

....................................... 263ּכאב ְֵ

....................................... 266כהה 

281כהן.........................................

266כויה .......................................

...................................... 263כוכב

(כוונה)........................ 281ּכונה ַָָ

..................... (צמח) 283ּכּוסמת  ֶֶֶַ

בו) שמתיכים (תנור 287ּכּור

......................... (קמצן) 276כילי

...................................... 280כינוי

כנוי)............ (מלשון 280כינים 

282כיס........................................

וכיריים....................... 287כירה

.............. אדמה) (מדת 287ככר

.............. משקל) (מדת  287ככר

גמר)........ לידי (להביא 275כל

.............................. 276ּכלא ,274 ֶֶ

276כלאים...................................

274כלי.........................................

תכלית.......................... 99כליה,

274ּכליֹות.................................... ְָ

272כליל.......................................

273כלכל......................................

282כסא.......................................

281כסוי.......................................

תחתון) בגד על (מכסה ְַָכסות

...............................................281

................ גילוח) (מין  283ּכסם ָֹ

(רעבון).......................... 284ּכפן  ָָ

ולחה) שמינה (שדה 287ּכר ֵַ

תבואה ............................ 287ּכר ֹ

להפיל נגיחה (כלי  כרים 

288החומה).................................

.......................... (צאן) 287ּכרים ִָ

..................... (ריקוד) 288כרכור

288כרכרה ...................................

288כרת.......................................

289כתית.....................................

נדה).................... (דם  290כתם 

זהב).................... (מין  289כתם

אל............................... 46-48לא, ַ

רצוני) יאוש של (סוג  ֵלא ּות

...............................................291

.................................... 330לאמר

מאפה)............ (מין 293לבבֹות  ְִ

....... מ- לבד  מלבד , 76-77לבד,

האריה) (ממשפחת 329לביא

294לבנה ...................................... ְֵָ

294לבנה ...................................... ְָָ

....................................... 294להב

300להט.......................................

......................... להקה  308להק,

אם........ לולי , לולא , 296לוא,

........................ עץ) (מין  298לוז

................................ חן 297לוית 

297לויתן.....................................

304לול.........................................

הפנים) מפרצוף  (חלק ִֶלחי

...............................................299

.......................... (כישוף) 300לט ָ

................... בושם) (מין 300לט  ֹ

300לטאה .................................... ְָָ

...................................... 304לילה 

עוף).................. (מין 305לילית 

305לינה .......................................

לץ.......................... 307ליצנות ,

חיה)..................... (מין 309לי ׁש ִַ

..................... יען 394-395למען ,

........................................ 306לע ּו ָ

307לפ ּתן...................................... ְִָ

531לׁשד....................................... ֶֶ

אדם) של בפיו (אבר לשון 

...............................................309

יקרה)................ (אבן 309לׁשם  ֶֶ

312מאד.......................................

317מאומה ..................................

191מאזנים.................................

324מאס......................................

................................. 119מגדנות

.......................... (פחד) 133מג ֹור ָ

.............. לחיתוך) (כלי 123מגל ַָ

אומנות)........... (כלי  132מגרה ְֵָ

גופו) כל המכסה (בגד 311מד ַ
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313מדוע............................. ,157

................................... 159מדּורה  ְָ

154מדינה ....................................

(בסגול) מה (בקמץ ) ֶָמה

.......................................312-313

(חולי)................... 327מהמ ּורה ֲַָ

מהירות...................... 327מהר, ֵַ

562-563מהתל............................

הודאה ...................... 142מודה,

כלה).................. (של  327מֹוהר ַ

315מוח........................................

269מוכיח....................................

..... זרה) עבודה (סוג 303מֹול ֶ

317-318מום................................

............................. 369-370מּוסר ָ

מועדות.................... 377מועד ,

439מופת.....................................

..................................... 460מוצק 

.................................... 492מוקש 

495מורא.....................................

498מֹורד...................................... ָ

(סכין)......................... 328מורה

184מזוזה .....................................

(תרופה)...................... 197מזור 

משקה ....................... 180מזיגת

להביא שמיימיות  (כחות מזל 

186מטר)......................................

314מחאה ....................................

199מחבת....................................

201מחֹוג...................................... ָ

204מחוז ......................................

(ריקוד).................. 216מחולות 

ענינים)............. (ג ' 228מחוקק

....................... עפר 217מחילות 

..................................... 231מחיר

(סכין)........................ 328מחלף ֲַָ

219מחנה .....................................

................................... 222מחסה 

....................... (פחד) 235מחּתה ְִָ

לגנאי) מורה פעל, (בלשון מט 

...............................................241

לזה) טעם נטיה, (לשון  ַָמּטה

...............................................241

עליו) נשען  (שהאדם  ֵַמטה

...............................................242

...................................... 241מּטה  ִָ

....................... (בגד) 245מטלית  ְִַ

כולל כללי (קבוץ מין

רבות).................. 323משפחות 

.................................. 142מי -נּדה  ִָ

רגליו ................... את 359מיסך

................................... 553מישור

.................................. 330מישוש 

.......................................... 266מך

273מ ּכֹולת................................... ֶַ

........................... 288-289מכירה 

בעלי כולאים  (ׁשם ְִָָמכלא

276חיים).....................................

282מכס....................................... ֶֶ

292א.......................................מל

304מלאך.....................................

304מלאכה ..................................

מלאכת עבודה, מלאכת 

304מחשבת................................

................. בנין) (סוג 293ּמּלֹוא  ִ

............ באניה) (עובד  299מּלח ַָ

299מלח....................................... ֶַ

................................. 219מלחמה 

........ ממסגר) (יציאה 300מלט  ֵַ

300מלט....................................... ֶֶ

307-308 הלצה מליצה, מליץ,

303מלך........................................

....................................... 317מלל ֶֶ

....................................... 308מלק 

........................ מנה  319ממונה,

195ממזר.....................................

או  ראשון  (גוף ממנו ממנו,

............................... 318שלישי?)

בידים) להרגישו (אפשר ממש

...............................................330

.................................. 177מנהרה 

ראש ............................ 141מנוד

(מתנה)...................... 336מנחה

342מנע........................................

388מנעול....................................

במקדש) שרת (כלי  ְִַמנקיֹות 

...............................................345

541מנשל.....................................

355מסוה ..................................... ְֶַ

.......................................359מס ֶֶ

... יחד) (מערב מיסך 359מסך ,

359מּסכה .................................... ֵַָ

..................................... 360מסּכן ְִֵ

360מסלה .................................... ְִָ

367מספוא..................................

379מעדן...................................... ֲַָ

.............. ומנחש  395-396מעונן 

....................... (ממון) 324מעות 

הבגדים) על (המונח מעיל

...............................................388

392מעילה ...................................

... המחרישה) (תלם  398מענה ֲַָ

403מעקה ....................................

.................................... 404מערה  ְָָ

.................... נפש  417מּפח  ,415 ַַ

438מפתן.....................................

.......................... מציצה  444מץ,

...................................... 445מצא

.................................... 446מצבה 

444 חמץ ) שאינו (לחם  מצה
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יכול אינו שבפנים (מי  מצודה

449 יכנס) לא והחיצון  לצאת ,

455מצּולה ................................... ְָ

.................................. 460מצוקה 

מביאת שמורה (עיר ָמצ ֹור

462האויב)...................................

הפנים).......... (בגובה 453מצח

458מצע.......................................

....................................... 463מצר ֶֶ

466מקבת.................................... ֶֶַ

וסחורה) ומתן (משא ֵמקוה

...............................................471

..................................... 487מקור

........................... ּבקר 479מקנה ְִֵָָ

(טיפה)............................ 329מר 

תמורה) לשון מר, (טעם  מר 

...............................................119

....... (בושם) דרור 329מר ,159 ֹ

מרירות......................... 328מר ,

באויר) פריחה (מין 328מרא

(זפק)......................... 501מראה ְָֻ

498 מרּודים) (עניים ְִָמרּוד

.......... מר ּוק  נחושת  520מרּוק, ָָ

506מרט.......................................

מריא............... ּבקר 512מריא, ָָ

ירידתו) על (מצטער ִָמריד

...............................................498

........................................507מר ֶֹ

שנתרוקן (רוטב  ָָמרק

........................... 520מהתבשיל)

מהלכלוך) דבר (לרוקן ֵַמרק

...............................................520

526משא......................................

531-532מׁשא.............................. ַָ

בו  ששורים  (כלי משארה

.......................... ומים) 556קמח

בצק  (חתיכת ְִֶֶמׁשארת

בה  לחמץ כדי שהפרישו

368אחרים).................................

מן העולה (קיטור ְֵַמׂשאת

................................... 526הלהב)

(לנסירה)................... 368ּמּׂשֹור ַ

................................ 357מׂשטמה  ְֵַָ

534משיחה ..................................

537משך.......................................

................................... 536משכון

358מׂשּכית.................................. ְִַ

ונמשל......................... 539משל 

.................................... 545מׁשנה  ְִֶ

548משענת.................................

550משפתיים.............................

וממנו  עצם, (שם  ְֶַמׁשקה

551פעלים)..................................

שרייה)......... (לשון  555מׁשרת  ְִַ

.................................... 54מתאונן

569מתוק ............................ ,119

561מתח......................................

332מתי........................................ ַָ

למות) העלולים  (חיים  ְִמתים 

...............................................331

278מת ּכֹונת................................ ְֶַ

.............. (שיניים) 306מתלע ֹות  ְְַ

.................................... 566מתנה 

רצון שינוי  (מורה: מתנחם 

........................... ושוב) 338שוב 

567מתניים.................................

568 לאחרים) (מטעה מתעתע 

מובנים) וכמה (בכמה נא 

.......................................332-333

............................. (כלי) 142נאד ֹ

119נאוה ......................... ,23-24

52נאום.........................................

299נאלח.....................................

61נאף...........................................

אנחה)....... (לשון 345נאק ,63

............................ (הכלב) 84נבח

72נביא.........................................

..................... נגינה) (כלי  90נבל  ֵֶ

...... בארץ) (איזור  117-118נגב ֶֶ

בעולם) מסוים צד (דרום, נגב

...............................................460

מנגד....... לנגד, (מול), 120נגד

......... ממונה) או (שר 119נגיד  ִָ

....... שיר) כלי (מין 128,נגינות 

...............................................255

.......................................... 255נגן

בנפעל) רוב  פי על (מדוע  ַָנגע

...............................................128

במגרה) המשתמש (אומן ְֵַָָנגר

...............................................133

142נד........................................... ֵ

141נדד.........................................

........................................ 141נּדה  ִָ

......................... (נדן) 142נדוניה ַָ

138נדיבות..................................

164נהג.........................................

יאוש)......... של (יללה 334נהי 

................. צמח) (מין  170נהלל

נחלים מהרבה המתמלא נהר ,

...............................................177

(אור).......................... 177נהרה

136נֹוג ׂש...................................... ֵ

157נודף.......................................

נעימות............ 393נועם, ,119

495נורא......................................

..................................... 531נ ֹוׁשה  ֶ

נשאר......................... 557נותר ,

(תכשיט)....................... 189נזם ֶֶ
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......................................... 194נזק  ֶֶ

...................................... 226נחוץ

להביא (ניהול  בדרך  ְִָנחיה

337מנוחה)..................................

(דבֹורים)..................... 216נחיל ְִ

האף)............. (של  231נחיריים

............................ (מים) 216נחל 

..................................... 216נחלה 

337-338נחם...............................

235נח ׁש....................................... ָָ

235 מתכת) של  (סוג נחשת

336נחת.......................................

..... אפיה) (מלאכת  235נחתום

245 ידים) לנטילת (כלי  נטלא

......................... (בושם) 250נטף ָָ

252נטר........................................

336ניחוח....................................

234ניחוש ....................................

.......................................... 339נין

אצל (גם  הפלטה ענין  ְַָָניסה,

בעל-חי)....................... 341אינו

443ניצוץ.....................................

290נכאת..................................... ְֹ

264נכד.........................................

........................................ 266נכה  ְֵ

552נכון....................... ,277-278

לקראת נגד , לעמת, מול, ְַֻנכח,

.......................................267-268

275נכלים.................................... ְִָ

283נכסים....................................

נכרי.............................. 286נכר, ְִֵָָ

298נלוז ........................................

330-331נמושות.........................

..................................... 317נמלה 

329נמר........................................

.................... גבוה) (מוט 527נס 

מדרך הנשגב  גדול (מעשה נס 

527הפשוט).................................

358נסיך................................ ,53

............. פשתן) (של  404נעֹורת ְֶ

הרגל)...... על (המונח 388נעל

403נעצוץ....................................

........................................ 406נער ַַ

ממדינה ............. חלק 344נפה,

421נפילים..................................

הרחם)......... מן (נופל 421נפל ֵֶ

חי) שבבעל רוחני (חלק נפש

...............................................436

דבש).................... (של 344נפת  ֶֹ

צופים........................... 459נפת

................ עוף) (מין 344-345נץ  ֵ

נצה ................................. 443נץ,

.................... סכין) (של  447נצב

445-446נצב................................ ִָ

447נציב.......................................

הכאה) בה שיש (מריבה נצים

...............................................444

....................... רך) (ענף 461נצר

נקודה .......................... 468נקד,

נקודים........ לחם  469נקודים ,

דבר................ בשם 466נקיבה

............... (שבסלעים) 345נקיק

478נקמה .....................................

הצור................ נקרת 487נקר,

בושם).................. (מין 500נרד 

סעיפיו) כל (על  525-527נשא

נותר......................... 557נשאר,

(עננים).......... 525-526נשיאים 

544נשימה ...................................

........................................537נׁש ֶֶ

..................... (לׁשּכה) 537נׁשּכה ְְִִָָ

538נשל........................................

.................................... 544נׁשמה  ְָָ

549נׁשף........................................ ֶֶ

.............. הבית) (צרכי  551נ ׁשק ֵֶ

............................... 550-551נ ׁשק  ַָ

....................................... 551נ ׁשק  ֶֶ

עוף)..................... (מין 555נשר 

561נתח.......................................

561נתיב......................................

.... קול) והרמת  (עניה 567נתן

צרעת)................. (מין  569נתק ֶֶ

את בו שמנקים עפר (מין  ֶֶנתר

.................................... 570העור)

קפיצה)................ (מין 571נתר

מדה)................ (מדת  348סאה

(רעש)............... סואן  527סאן ,

(סיבה)......................... 350סּבה ִָ

348סביב......................................

351סגן......................................... ְַ

355סדין.......................................

הסוהר............... בית  370סהר,

350סובא.....................................

353-354סוד................................

361סולם.....................................

361סולת.....................................

....... שבמים) (צמחים 366ס ּוף

.......... (סמרטוט) 371סּות  ,355

ומאוס.......................... 355סחי 

....................... ׂשטיה  356סטיה, ְִָ

352סיגים....................................

(ׂשיד)............................. 354סיד ִ

(חרב)........................... 367סייף ֶֶ

(משיחה).......... 359.........סיכה

...................................... 362סימן

........................................ 369סיר

מספר).............. (סיכום  359סך

...................... (תערובת) 359סך

..................................... 360סכנה 

361סל..........................................
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....................................... 361סלה 

............ (ארבה) 454סלעם  ,122 ְָָ

............................... (כלי) 367סף

367ספינה ....................................

הבית......... סף (ׂשפן), 366ספן  ַָ

...................................... 371ס ּתיו  ְָ

מחופה) (עגלה 447עגלת-צב

........................... נפש  375עגמת 

עדּות..................... 380-381עד, ֵֵ

....................................... 475עדה  ֵָ

לשם מצוות, של (סוג ֵעדֹות 

...................................... 381אֹות)

....................... (תכשיט) 378עדי ֲִ

בלוי)................. (בגד 379עּדים  ִִ

379עדן......................................... ֵֶ

...................................... 375עוגה 

378עודד......................................

388 הבהמה) על (המונח ע ֹול

392עול......................................... ֶָ

........................ (קרבן) 389עֹולה ָ

... (זמן) מעולם 390-391עולם,

405עור.........................................

................... עוף) (מין 549עורב 

406עורר......................................

" למלת (קשר 383)"עזותעז ֵ

ענינם) (ביאור ושטן עזאזל

.......................................384-385

........... ידו) על (לכתוב 385עט 

.......... בגד) (הלבשת 385עטיה

הבהמה) חלב (של  עטינים 

...............................................385

ממה  מנוקה חרב, (מקום  עי

בו).............................. 386שהיה

405עיור....................................... ִֵ

תכונתו) מפני עוף (שם  עיט 

...............................................385

............... הראיה) (אבר 386עין 

................... וצבע) (גוון 386עין

(מעין)..................... 386-387עין  ְַָ

עינים............. פתח 386עינים ,

............... צעיר) (חמור 406עיר ֲִ

בין הדבר  לזכרון (כנוי עיר 

455הבריות)................................

405עיר.........................................

406עירום....................................

.................. כוכב) (שם 407עיש

הענף)..... על (המונח 388עלה ֶָ

(התפעל) התעלל עלל,

.......................................391-392

ידיעה) (סילוק העלמה עלם ,

...............................................390

עמית............................ 394עם, ַ

396-397ענו ................................. ָָ

......................................... 396עני

396ענין........................................

......................................... 396ענן

399עסיס.....................................

400עפעפים................................

(ׁשדרה)........................ 401עצה ְִֶָָ

....................................... 402עצה  ֵָ

אויב)................... (לשון  407ער ֵ

......................... עריה  404ערוה,

יודע ׂשכל (בעל ֵֶָערּום 

407תחבולות).............................

119עריבּות................................. ֲֵ

406ערימה ................................... ֲֵָ

404ערירי.....................................

..... השכל) (חריפות  407ערמה ְָָ

אילן)................ (מין  406ערמון

404 עליו) שנשרו (עץ ְַָערער 

כל) המכלה (תולעת 407עׁש ָ

לבריאה  (בהשוואה עשיה

................................. 399ויצירה)

408עשן........................................

408ע ׁשת...................................... ֶֶ

408עשתונות..............................

מורכב) (מספר עשרה עשתי 

...............................................408

435פאר.......................................

(ענף ...............פארה 435אילן) ָֹ

ארם............................... 412פדן

שבלי מה על  גם  (הנאמר  ֶּפה

............................ חיים) 414רוח

414ּפה .......................................... ֹ

כחול).................. (צבע 419פוך

קטניות)............... (מין  422פול

...... גורל) להטיל (כלי 434פור

יין) לשאיבת (כלי  434פורה

לדלתות.................. 438פותות 

(זהב)................................ 415פז

416פיח........................................

414פיפיות..................................

...................... לפרש  466פירוש,

.......................................... 419פך

422-423פלא...............................

423פלל........................................

........................................... 429ּפן ֶ

............... מן- פנה אל, 428פנה

428ּפנה ........................................ ִָ

430פנינים...................................

............ נטיותיו) (וכל 431פעם

431פעמון....................................

לפריה  המיוחד (שור פרה פר,

................................... 434ורביה)

434פרא.......................................

128פרדס.....................................

לבישול). כלי  (שם  434ּפר ּור ָ

434פרי.........................................

מרובות)..... (קריעות  436פרם

.............................. 181-182פשע



שרשים - שלמה חשק  590

437פשתים..................................

.................... פתים 437-438פת,

439פתאום..................................

................... פתה  438-439פתוי,

........................................ 439ּפתי ִֶ

(נחש)............................ 441ּפתן ֶֶ

.............. אילן) (מין  454צאלים

........................................ 442צאן

442צאצאים...............................

שרץ)...................... (מין 447צב 

מובנים)............. (שני 446צבא

נפיחות)........... (לשון 447צבה

שאינו  נחמד (דבר  צבי 

מהזכרון)............... 447מסתלק

..................... חיה) (מין 447צבי 

............................... (רצון) 21צבי

(אלומה)...................... 448צבת

חיים) בעלי (ללכוד ציד ֵָצדה,

.......................................448-449

(קוצים)...................... 448צדים

.......... הפנים) (הארת 456צהל

464צהרים...................................

..................................... 442צֹואה  ָ

463צואר...................................... ַָ

455צּולה ...................................... ָ

צמצום)............ (לשון  456צֹום 

458צופה ......................................

..................................... 460צוקה 

............................. (אבן) 461צור 

463צורה ......................................

בלי פשוט  (דיבור צחות 

451תערובת)...............................

..................................... 451צחנה 

451צחצחות...............................

צים................................. 444צי ,

................ (מזון) צידה 449ציד , ִַ

................. ויבש) (חרב 444ציה ֵָ

................... ענינים) (ג ' 443ציץ

יתד תוקעים  שם (חור  ציר 

................................... 463הדלת)

(כאבים)........................ 464ציר

.......................... (שליח) 464ציר

צללים........................... 454צל,

455צלי.........................................

455צלל........................................

454-455צלם...............................

.................................... 455צלמון

455צלמות.................................. ְֶַָ

מצודה) של  (סוג דגים  צלצול

...............................................455

.............. ארבה) (מין 454צלצל 

......... הגרון) (צמצום 456צמא 

457צמיתות................................

456-457צמת..............................

עוקצים) בעל  (כלי-זין  ִָצנה

...............................................457

דקות...................... 457צנומות 

(קוצים)....... צנינים 457צנים,

....................................... 457צעה 

457צעצועים..............................

על צפוי כאילו (מכוסה, ָצפּון 

575הדבר)....................................

בעולם). מסוים (צד  117,צפ ֹון ָ

....................575-576 ,459 ,161

........................................ 459צפן

(העופות)................. 459צפצוף

............. צמח) (מין  459צפצפה

....................................... 463צרה 

461צרור......................................

...... בו) שמכילים  (כלי 466קב

האשה)...... של (אבר  466קבה

................ בושם) (מין 467קדה ֵָ

קדים................ רוח 468קדים ,

...................... (קדימה) 467קדם 

467קדקוד...................................

475-476קהל...............................

..................................... 466קּוּבה  ָ

213קודש .....................................

(שערות)... הראש 486קוּוצֹות  ְ

........................................ 475קול

482קוסם.....................................

486קוץ........................................

............................. קרה  486קור,

עוף)................... (מין 489קורא 

............... כבד) (קרש 489קורה ָ

עכביש ......................... 489קורי

472קטטה ....................................

105קיא........................................

............. (והשתחויה) 467קידה

תקומה ........................ 99קימה,

הספד).............. (של 480קינים 

482קיסם.....................................

רק  המתבשל פרי  (סוג ִַקיץ

.................................... 486בקיץ)

........................................ 486קיץ

474קלון.......................................

............. שריפה) (מין  475קליה

.............. קלל נחושת  475קלל,

474קללה .....................................

474קלקל.....................................

נקצרה) שלא (תבואה קמה

...............................................478

481קנאה .....................................

המים.......... על הגדל 479קנה ֶָ

............................. קנין 479קנה,

482קסוה .....................................

קעקע........ כתובת  483קעקע ,

484קפא.......................................

486קצין.......................................

485קצץ.......................................

אופנים)........ (ב' 488-489קרא 
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מקרה ........................... 490קרה

................ (מקרה) 490קרי ,487 ִֶ

לקרוא.................... 466קריאה,

......................................... 491קש 

......... דלעת) (מין 491קשואים 

הדג)............. (של  482קשקשת

..................... זין) (כלי 491קשת 

.................... עוף) (מין 494ראה ְָ

ראש  לו ויש מר, (עשב  ראש

..................................... 522עגול)

..................................... 498רבבה 

498רבוא......................................

לרביית המועיל  (מטר רביב 

496הצמחים)..............................

בגד).................... (מין 499רדיד 

הפת.......................... 498רדיית

תרדמה ....................... 499רדם,

506רהטים...................................

במלאכה  ואומן  (רב רובה

.............................. 496-497זאת)

רדיה ................... 498-499רודד,

........................................ 501רוזן

מנטיותיו) (בכמה רוח 

.......................................502-503

........................................ 105ר ֹוק 

521רוקם.....................................

501 סודות) בעיניו (מרמז רזם 

...................... (האשה) 505רחם  ֶֶ

035רחמים..................................

זריה) לשם  חקלאי (כלי רחת

...............................................504

497ריב.........................................

504ריח........................................

504ריחים.................................... ִֵַ

לה  שמקדימים (זריקה ָָרמה

509הרמה)...................................

תרמית......................... 99רמיה,

........................................ 510רנה 

.................. הסוס) (של  511רסן

רעי...................... ּבקר 512רעי, ָָ

512רעיון......................................

512רענן.......................................

516רפאים...................................

קלופים).. (ׂשע ֹורים 516רפ ֹות ְִִ

516רפת....................................... ֶֶ

מהחוב) להפטר  (לשון  רצה

...............................................518

לדבר המחשבה (ריצת  רצון 

517טוב).......................................

הלחי שמעל (שטח ַָרקה

לעיניים)..... סמוך  520העליון ,

רזה)........ (עוגה 519-520רקיק

............................... (עני) 523רׁש ָ

524רשום.....................................

523 וכו') הרבים  (רשות רשות 

523רשת......................................

(קבר)......................... 538שאול

524שאון......................................

368ׂשאֹור..................................... ְ

535שאט......................................

538שאלה ....................................

524שאנן......................................

...................................... 549שאף

..................... (מזונות) 556ׁשאר ְֵ

............ נשאר 556-557שארית ,

.................... ׂשיבה  350-351ׂשב, ֵָָ

..................................... 528שביב

529שביה .....................................

............ הצמח) (גידול 352ׂשגה ָָ

............................. שגג 530שגה,

354שדה .......................................

הסדר את  (מבלבלים ִֵֵֶׁשדים

................................. 531הטבעי)

שדמות...................... 531שדם,

524שוא.......................................

(שממה).................... 524שואה

....................................... 532שוה 

(בור)............ שיחה 534שוחה,

535שוט.......................................

(ענף).......................... 358ׂשֹוכה ָ

אחר) ממקום  (מוציא ֶׁשֹולה

...............................................541

540שוליים..................................

ׁשּום............................ 545ׂשּום ,

בגוף)................. (חלק 552ׁשֹוק

....................................... 551ׁשּוק 

.................................... 550שוקק 

......... חרישה) (בהמת 552ׁשֹור 

(חומה)......................... 555ׁשּור

............... ראיה) (לשון 555ׁשּור

עלים) ששה (בעל 558שושן

במים......................... 355ׂשחיה ְִָ

534שחין......................................

עוף).................... (מין 447שחף 

(בור)........................... 534שחת

(קבר).......................... 534שחת

..................... (קלקול) 534שחת

שטים.............. עצי 535ׁשטים, ִִ

................................... 357ׂשטמה  ְִָ

....................................... 357שטן

........................... (מתנה) 525שי 

...... אופנים) (ג' 527-529שיבה

354ׂשידּוד.................................... ִ

.......................... השדה  356שיח

במחשבתו, (טיול שיחה

.......... מלבו) דאגה 356להסיח

....... משוטטת) (אניה 535ׁשיט  ִַ

אדיר) למלך  (כינוי  541שיל

ישן).......... (שהאדם 215,ׁשינה ֵָ

.......................................546-547
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............................. 545-546שינוי

555שיר........................................

נוח כי שיש, (אבן שיש

.............. היד) 557-558למישוש

.................... קוץ) (מין  524ׁשית ִַ

...................................... 358ׂשכוי ְִֶ

(קוצים)..................... 358ׂשּכים ִִ

(סכין).......................... 358ׂשּכין ִַ

.......... שבכתף) (חלק 536ׁשכם  ֶֶ

536ׁשכן........................................ ֵָ

............................. 538-539שלוה 

..................... (מים) 541שלולית 

הצד) מן מושלך  (מקום  ִֶׁשלי 

...............................................538

..................................... 538שליה 

הקוצים) בין  הדר (עוף  ְָָׂשליו

...............................................362

ע ּוּבר)................. (של  541שליל ָ

(ביזה)......................... 538שלל ָָ

שלמות...................... 540שלם,

תשלומים......... 540-541שלם,

....................... שממה  543ׁשּמה, ַָ

544ׁשמים.................................... ִַָ

....................................... 544ׁשמן ֶֶ

אדם)......... של (שבפיו 546ׁשן ֵ

.................................... 363שנאה 

546שנון.......................................

............................ (צבע) 546ׁשני  ִָ

(זמן)............................ 548ׁשעה ָָ

שעשוע.............. 547-548שעה,

סוף)......... (לשון  365-366שפה

ּבקר........................... 550ׁשפֹות  ְָָ

הולכים שם (שטח שפיים

550בהרחבה)..............................

.............. נחש) (מין  549שפיפון

366שפם......................................

549שפן........................................

367שק .........................................

......................................... 369ׂשר ַ

גבנונית) בלי (אדמה ֲָָשרון 

...............................................553

555שרייה ....................................

.......................... 555שרירות-לב

......................... (טבור) 552שרר

................. [גבלּות] 552שרשות ְַ

552שרשרות...............................

555שרת......................................

נוח כי שש, (בגדי שש

.............. היד) 557-558למישוש

שבגוף) תחתון (בנין ָׁשת ֹות

...............................................559

.................................... 559שתיה 

559ׂשתם...................................... ַָ

....................................... 559שתן

החיצון) בגבול והוא (חדר, תא

...............................................560

565-566תאומים........................

.................................... 567תאנה 

..................................... 72תבואה 

....................... הבאה  99תבואה,

בינה ................... 99-100תבונה,

543ּתבל....................................... ֶֶ

91ּתבל.......................................... ֵֵ

91ּתבל.......................................... ֶֶ

....................................... 91תבלין

כתבנית בתבנית , 98תבנית ,

.......................... ובהו  82-83תהו

560תהו ........................................

.................................... 169תהלה 

החיצון) קו והוא (סימן , תו

...............................................560

562 עושק) מרמה, (חמס, תוך

.................................. 268ּתֹוכחה  ָָ

278תוכן.......................................

295תולדות.................................

306תולעת..................................

.................................. 374תועבה 

389תועלת..................................

מנחה  (מאפה תופינים 

568במקדש)................................

483-484תוקף.............................

........................ (אסתר) 570תור 

............ וחיפוש) (רגול 570תור

570 הסוס) לחיי (שעל תורים 

יונה ................. ובני  571תורים

.................................... 134ּתֹוׁשב ָ

.................................. 212תחילה 

................................... 221תחינה 

221תחנונים...............................

230תחרא....................................

חיה)........ של (שמה 234ּתח ׁש ַַ

שלא בתלמוד (שאלה ֵּתיקּו

568ניתרצה)................................

519תירוץ....................................

...................................תי 523רוש 

572ּתי ׁש....................................... ִַ

................................... 278תכונה 

562תככים...................................

275תכלית...................................

563תל..........................................

292ּתלאה .................................... ְָָ

...................................... 563תלם

307תלפיות.................................

563תלתלים................................

(נגמר).................... 564-565תם 

...................................... 313תמה 

........................ (אליל) 314תמוז

311תמיד.....................................

................... (במדות) 564תמים

כלה  מלא, שלם, 565תמים,

520תמרוקים..............................



ומשפחותיהם מלים משרשי  לחלק 593מפתח

........................... 333-334תנובה 

הנמצא עוף (מין  תנשמת 

................... שממה) 543במקום 

(רפואה).................... 389ּתעלה ְָָ

מים)................. (של 389ּתעלה ְָָ

.............. לגילוח) (כלי  406תער

...... חרב) של (נרתיק 406תער

" (וכן )"התּפארּותתפארת ְֲִַ

...............................................435

415ּתּפּוח..................................... ַ

424תפילה ...................................

422תפל.......................................

436תפר.......................................

...................................... 431תפש 

ומתופפים זרה (עבודה ֶֹּתפת 

....................... בתופים) 568שם 

470תקוה .....................................

.................................. 483תקופה 

479תקן........................................

569תקן........................................

482-483תקע...............................

498תרבית...................................

.................................. 509תרומה 

....................... הרמה  99תרומה,

.................................. 514תרועה 

515תרופה ...................................

(אילן)......................... 501ּתרזה ְִָ

........... אניה) (של 569-570ּתרן  ֶֹ

(צלמים).................. 516ּתרפים  ְְִִָָ

................................. 524תשואה 

................................. 550תשוקה 

.................................... 21תשוקה 

555תשורה ..................................

QSR
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שבספר  שמות -נרדפים לביאורי מפתח

הל דל , רש, מך , עני , 148.........................אביון, ֵֶ

יגון 92..........................................................אבלות,

וחשק  7...........................................................אהבה

עם ממלכה, 53.............................................אומה,

גלגל 123..........................................................אופן,

נגה  115..............................................................אור,

תפש  205...........................................................אחז,

ס ּתם 247.........................................................אטם, ַָ

שנאה  363-364...............................................איבה,

ביניהם מה לא. 290-291.................................אין,

בלעדי , אם, כי  כי, אפס , בלתי , זולתי, רק, אך,

33-42...................................................................לבד

דיבור 329-330............................................אמירה,

אגר קהל , קבוץ, 365................................אסיפה,

קשירה  368..................................................אסירה,

גם 59-60.............................................................אף ,

ּבלהה  93........................................................בהלה, ַָָ

קלון חרפה, חפרה, כלימה, 111-112.......בושה,

(נזיד) זוד 180-181.......................................בישול ,

משמר הסוהר , בית האסורים , 370.............בית 

בהלה  93........................................................ּבלהה, ַָָ

מלח ערבוב , 88-89.....................................ּבלילה, ְִָ

רמס 102...........................................................בסס ,

עשה  יצר , 108-109.........................................ברא,

ניסה  340-341..............................................בריחה,

עם 115.................................................................גוי, ַ

גוף 121..............................................................גויה,

גויה  121..............................................................גוף ,

ּפחם 416.......................................................גחלים, ֶָ

דיצה  חדוה, עלז, עלץ , ששון , שמחה, גילה,

......................................................................125-126

חרחור 133......................................................גירוי,

מישוש  135...................................................גישוש,

אופן 123..........................................................גלגל,

אף 59-60.............................................................גם ,

ׁשד 140................................................................דד, ַַ

דיבור....................................................... 138דובב ,

אמירה ............................................ 329-330דיבור,

דובב....................................................... 138דיבור,

......................................................... משפט 153דין,

שאיבה ...................................................... 147דלה,

מכסה ........................................................ 148דלת , ְִֶֶֶ

....................................................... חופש  159דרור ,

עשב......................................................... 162דשא,

....................................... שומן חלב , 161-162דׁשן , ֵָ

משפט................................................. חק, 162דת,

שוא.................................................... ריק, 95הבל,

שוא.................................................... ריק, 95הבל,

......................................... וציווי לזולת , 449הגדה

..................................................... זדון 181הוללות ,

הערכה .................................................... 319הכנה,

........................................................... ּפה  170הלום , ֹ

............................................................ נגש  135הלך ,

פיתוי...................................... השאה, 371הסתה,

העמדה ................................................... 445הצגה,

תנופה .................................................... 343הרמה,

נתץ........................................................... 568הרס,

פרץ........................................................... 511הרס,

................................................. ׁשתיה  559השקאה, ְִָ

............................................. קידה  533השתחואה,

הוללות..................................................... 181זדון,

פשע........................................................... 181זדון,

מקצוע...................................................... 184זוית , ִָ

זח........................................................... 184-185זז,

זז ........................................................... 184-185זח,

צלול..................... טהור, צח , בהיר , בר, 185זך,

פקידה .................................................... 347זכירה,
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................................................ מזימה  188-189זמה,

יזם............................................................. 187זמם,

עת................................................... מועד, 410זמן ,

שיר.................................................. ניגון , 128זמר,

......................................... אף חרון  כעס, 193זעם ,

ישיש ............................................................ 261זקן,

ניפוץ............................................. פיזור , 198זריה,

העלם צנע , גנז, הסתר, צפן , טמן, חבא,

......................................................................199-200

מרט...................................... לטש, שנן, 203חדד,

כאב................................................... דוי, 144חולי ,

......................................................... מדוה  214חולי ,

רפיון..................................................... 514חולשה,

דרור........................................................ 159חופש,

עון............................................................. 382חטא,

עון............................................................. 543חטא,

תמורה .................................................... 327חילוף,

נבוב........................................................... 217חלל,

ּפגר............................................................. 214חלל, ֶֶ

תאוה ........................................................ 21חמדה,

...................................................... כריה  284חפירה,

.................................... חשק  רצה, אבה, 517חפץ,

כוסף.................................... רוצה, חשק, 20חפץ,

משפ דת , 162ט.................................................חק,

חציבה ..... חריתה, פתיחה, קעקע , 228חקיקה,

............................................................ יבש  113חרב, ֵָ

......................................... זעם כעס, אף, 193חרון

...................................................... גירוי 133חרחור,

228 פתיחה קעקע , חקיקה, חציבה, חריתה,

................................................... מנע ,342-343ח ׂש ַָ

חדל......................................... מנע , ,576-579חׂש ַָ

ואהבה ........................................................... 7חשק

כוסף.................................... רוצה, חפץ , 20חשק,

חפץ.................................... אבה, רצה, 517חשק,

..................... צלול צח, בהיר, בר, זך, 185טהור,

כתישה  כתיתה, דיכה, שחיקה, טחינה,

......................................................................146-147

573 גנוז צפון, נחבא, טמון,

העלם צנע , גנז, הסתר, צפן , חבא, טמן,

.....................................................................199-200

ׁשּומא................................................... 90-91י ּבלת , ֶֶַָ

........................................................... חרב 113יבש, ֵָ

אבלות........................................................... 92יגון ,

דאבון............................ אבלות , עצבון, 254יגון ,

זמם............................................................. 187יזם ,

יחדיו .................................................. 201-202יחד,

ימֹות........................................................... 258ימי, ְְֵ

מציצה .................................................... 325יניקה,

........................................ עשה  ברא , 108-109יצר ,

............................................................ נחת 235ירד,

ביניהם...................... ההבדל נהיה, 167-168יש, ְִָ

זקן........................................................... 261ישיש,

חולי.................................................. דוי, 144כאב ,

......................................................... נפה  343כברה,

................................................................. כן 279כה,

שלם............................................................. 271כל ,

קלון...... חרפה, חפרה, בושה, 111-112כלימה,

אף......................................... חרון  זעם , 193כעס ,

..................................................... חפירה  284כריה,

נזר............................................... עטרה, 196כתר ,

ביניהם................................ מה אין . 290-291לא ,

חור............................................................. 232לבן ,

..................................... חדד שנן , מרט, 203לטש,

כן.................................................. על  279-280לכן ,

בד............................................. פלס , 191מאזנים ,

מורא........................................................ 133מגֹור , ָ

........................................................ חולי 214מדוה,

נוה ................................................... 334-335מדֹור, ֶָָ

מכורה .................................. מגורים , 285מולדת ,

.................................................. זמן עת , 410מועד,

מגֹור........................................................ 133מורא , ָ

............................................... זמה  188-189מזימה,

מוט........................ חטר, מקל, שבט , 242מטה,
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.................................................... מטחוי 251מטרה,

מקוה .................... מחכה, מצפה, 470-471מיחל, ְֵַ

גישוש ................................................... 135מישוש,

...................................................... כריה  289מכירה,

דלת........................................................ 148מכסה, ְִֶֶֶ

ממלכה .................................................. 303מלוכה,

עם............................................. אומה, 53ממלכה,

......................................... פקד ספר , 322-323מנה,

................................................... חׂש 342-343מנע , ַָ

חדל......................................... ,חׂש 576-579מנע , ַָ

מזער............... מצער, קצר, קטן, 157-158מעט, ְְִִָָ

...................................... מעלל פעולה, 391מעשה,

.................................................... יניקה  325מציצה,

מקוה .................... מחכה, מיחל, 470-471מצ ּפה, ְְֵֶַַ

מחכה .................... מיחל , מצ ּפה, 470-471מקוה, ְְֵֶַַ

סבב.................................................. 579-580מקיף,

מוט......................... מטה, שבט, חטר , 242מקל,

זוית....................................................... 184מקצוע, ִָ

.......................................................... דין 153משפט,

צח , דר , רח, הל, טח , ׁשטח, רקע , ּפרׂש, ֵַַַַַַַָָָָָמ ּתח,

253ּפׁש התפשטות] לשון הם אלו [כל טׁש ט, ַָָ

חלל........................................................... 217נבוב ,

אור.............................................................. 115נגה,

............................................................. הלך 135נגש,

נע................................................................... 141נד,

נחה ............................................................. 170נהל,

............................................................. נחל 216נהר ,

מדֹור.................................................... 334-335נוה, ֶָָ

נגר...................................................... נטף , 132נזל, ִָ

................................... גנוז  צפון , טמון, 573נחבא,

נהל............................................................. 170נחה,

............................................................. נהר 216נחל,

............................................................. ירד 235נחת,

נגר...................................................... נזל , 132נטף, ִָ

............................................................ עזב 254נטש,

זמר.................................................. שיר, 128ניגון,

.............................................. בריחה  340-341ניסה,

פיזור............................................ זריה, 198ניפוץ,

בחינה ...................................................... 340נסיון ,

נד.................................................................. 141נע ,

......................................................... סגור 389נעול ,

עלם................. יונק, עולל, בחור, 389-390נער,

......................................................... כברה  343נפה,

רם............................................................. 508נשא ,

הרס........................................................... 568נתץ ,

מקיף................................................. 579-580סבב,

......................................................... נעול 389סגור,

.................................. משען סעד, תמך , 266סמך,

.............................................................. זד 180סער,

........................................ פקד מנה, 322-323ספר,

אטם........................................................ 247סּתם, ַָ

בחור................. נער, עלם, יונק, 389-390עולל,

חטא............................................................ 382עון ,

חטא............................................................ 543עון ,

רצ ּוץ....................................................... 517עושק, ִ

נטש ............................................................ 254עזב ,

נצוח.......................................................... 452עזוז,

נזר............................................... כתר, 196עטרה,

............................................. ממלכה  אומה, 53עם ,

גוי................................................................ 115עם , ַ

........................ הל דל , רש, מך , אביון , 148עני, ֵֶ

דאה ................................................... פרח, 137עף,

יגון............................ דאבון, אבלות , 254עצבון,

מלח..................................... ּבלילה, 88-89ערבוב, ְִָ

דשא......................................................... 162עשב ,

........................................ יצר ברא, 108-109עשה,

.................................................. זמן מועד , 410עת,

חלל............................................................ 214ּפגר , ֶֶ

פדות...................................................... 412פדיום,

הלום........................................................... 170ּפה, ֹ

............................................................ פחת 416פח,

פירור.............................. הפצה, זריה, 433פיזור,

ניפוץ............................................ זריה, 198פיזור,
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.............................. הפצה  זריה, פיזור, 433פירור,

הסתה ....................................... השאה, 371פיתוי,

מאזנים.............................................. בד , 191פלס,

......................................... ספר מנה, 322-323פקד,

זכירה ..................................................... 347פקידה,

................................................... דאה  עף, 137פרח,

הרס............................................................ 511פרץ ,

צח , דר , רח, הל, טח , ׁשטח, רקע , מּתח, ֵַַַַַַַָָָָָּפרׂש,

התפשטות] לשון  הם  אלו [כל טׁש 253ּפׁשט, ַָָ

צח , דר, רח, הל , טח, ׁשטח, רקע , מ ּתח, ַַַַַַַָָָָָָּפׁשט,

התפשטות] לשון  הם אלו [כל ט ׁש 253ּפר ׂש, ֵַָ

זדון............................................................ 181פשע ,

צלע............................................................... 448צד ,

צד............................................................... 448צלע,

גנז  הסתר, חבא, העלם......צפן , צנע , ,199-200

אסף..................................... אגר , קהל, 365קבוץ ,

.............................................. השתחואה  533קידה,

חציבה ..... חריתה, פתיחה, חקיקה, 228קעקע,

מזער............... מצער, קטן, מעט, 157-158קצר, ְְִִָָ

אסירה .................................................. 368קשירה,

ביניהם........................... ההבדל מראה, 494ראי, ְְִַָ

הבל.................................................... שוא , 95ריק,

נשא.............................................................. 508רם ,

בסס........................................................... 102רמס,

חולשה ..................................................... 514רפיון ,

.................................... חשק  חפץ, אבה, 517רצה,

.........................הל דל , מך, אביון, עני, 148רש, ֵֶ

..................................................... דליה  147שאיבה,

מוט........................ מטה, חטר, מקל , 242שבט,

דד................................................................ 140ׁשד, ַ

יבלת................................................... 90-91ׁשּומא , ָ

....................................... דׁשן חלב , 161-162שומן , ֵָ

כתישה  כתיתה, דיכה, טחינה, שחיקה,

.....................................................................146-147

..................................................... ׁשיתה  558ׂשימה, ִִָָ

................................................. ניגון זמר, 128שיר,

..................................................... ׂשימה  558ׁשיתה, ִִָָ

נשיה .............................................. 346-347שכחה,

שלום...................................................... 540שלוה,

שלוה ...................................................... 540שלום,

כל............................................................. 271שלם ,

יש  ביניהם . מה המחבר  הגדרות נרדפים , שמות

הכללים לפי שלא הפוך  שימוש במקרא  ורואים 

וטעם הסבר  יש לזה גם לפעמים אבל שנתן ,

.............................................................................343

דיצה  חדוה, עלז, עלץ , ששון , גילה, שמחה,

.....................................................................125-126

" אמר: ואחיתריםשמשון """ 373"עבותיםכ ְִָ

איבה .............................................. 363-364שנאה,

דיצה  חדוה, עלז, עלץ , גילה, שמחה, ששון ,

.....................................................................125-126

................................................. השקאה  559ׁשתיה, ְִָ

חמדה ........................................................ 21תאוה,

חילוף................................................... 327תמורה,

.................................. משען סעד, סמך , 266תמך ,

אחז .......................................................... 205תפש,

QSR
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וחידושיו  הרב מביאורי לחלק מפתח
למקראות -קודש

       

כאן הבאנו אלא  כולם את  לרשום  יכולנו לא  הזכיר . שהרב פסוקים אלפי  זה בספר-קדוש יש

ברור גם  קודמיו. אצל ראינו לא שלכאורה חדש מובן  פירש הרב בהם הפסוקים  אותם  רק

בספרנו  הלומד מאד . מאד מרובים  הם כי חידש, בהם הפסוקים כל כאן  להביא הצלחנו שלא

שזכר גדול זכרן  וגם ּבּורי ּה, על הקודש לשון בידיעת  גאון הרב שהיה ממה שיותר  ימצא ְְַָָזה

מקורי היה גם  אלא  מפליאה, ובאמנות  רב  בעושר  פסוקים  ושלף פה בעל כמעט  המקרא כל

ולא עליהן , דלגו המקרא מפרשי  ששאר  רבים , בפסוקים מלים  לבאר גאוני ומחדש מאד

לנרדפיו. זו מלה בין  מה הבחינו

ספר שיכין מי יקום הלואי במינם. ומיוחדים  מפליאים הם  המקרא על חידש שהרב  הפירושים 

שלפניו. זה בלוח להשתמש ויכול זה, בספרנו הרב  מדברי אסוף המקרא, על  פירושים 

למים........................................................................................... מים  בין  מבדיל ויהי – ו א, 544בראשית 

המים....................................................................................................................... יקוו – ט א, 470בראשית

הבהמה .............................................................................. לכל  שמות  האדם ויקרא – כ ב , 542בראשית

...................................................................................................... לעינים הוא  תאוה וכי  – ו ג, 24בראשית 

................................................................................................................ תלך גחונך על – יד ג, 122בראשית 

..................................................................................................... תשוקתך אישך  ואל  – טז ג, 550בראשית 

אנוש .................................................................................................. שמו את  ויקרא – כו ד , 348בראשית

האדם.......................................................................... בנות את האלהים בני  ויראו – ב  ו, 357בראשית 

לעולם.......................................................................................... באדם  רוחי ידון לא – ג ו, 154בראשית 

...................................................................................................... לתיבה  תעשה צהר – טז  ו, 464בראשית

ליפת......................................................................................................... אלהים  יפת – כז ט, 439בראשית

לאבן................................................................................................. הלבנה להם  ותהי – ג יא, 99בראשית

אאור.................................................................................................................... ומקללך  – ג  יב, 66בראשית

בידך..................................................................................................... צרי מּגן  אשר  – כ יד, 127בראשית ִֵֶֶָ

......................................................................................................................... חיה  כעת  – י יח , 210בראשית 

.................................................................................................................... זקן ואדוני  – יב  יח , 154בראשית 

....................................................................................................... ואראה  נא  ארדה – כא  יח, 101בראשית

לנו?.................................................................................................................. עשית  מה – ט כ, 44בראשית

אבי................................................................................... מבית אלהים אותי  התעו – יג כ , 567בראשית

ונ ֹוכחת............................................................................................................ כל ואת  – טז כ , 268בראשית ְַָ

קשת............................................................................................................. ּכמטחוי  – טז כא, 243בראשית  ְֲִֵַ
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................................................................................................... במדבר ותתע  ותלך  – יד כא, 567בראשית

השוקת................................................................................................ אל כדה ותער – כ כד, 404בראשית 

......................................................................................... בשדה  לשוח  יצחק ויצא  – סג כד , 355בראשית

ובטירותם................................................................................................ בחצריהם  – טז כה, 253בראשית 

כמתעתע.......................................................................................................... בעיניו – יב כז, 568בראשית 

בכורך............................................................................................................ עשו אנכי – יט כז, 56בראשית 

במרמה ....................................................................................................... אחיך בא  – לח כז, 510בראשית

תריד......................................................................................................... כאשר והיה – מ כז, 499בראשית

להרגך...................................................................................................... לך מתנחם – מב  כז, 338בראשית 

................................................................................................................... בחיי קצתי  – מו כז, 485בראשית

ויורדים................................................................................ עולים אלהים מלאכי  – יב כח, 101בראשית 

.......................................................................................................... ּבגד לאה ותאמר – יא ל, 118בראשית  ָָ

ה'............................................................................................................ ויברך  נחשתי  – כז ל, 234בראשית 

עמדי...................................................................................................... מה לך הכר  – לב לא, 284בראשית 

יעקב.................................................................................................... ירך  כף ותקע  – כו לב, 483בראשית 

................................................................................................................. הירך כף על  – לג  לב, 283בראשית

......................................................................................................... הילדים את ויחץ  – א לג, 225בראשית 

לכם.................................................................................................... נאות בזאת אך – טו לד, 69בראשית 

גוים............................................................................................................. וקהל גוי  – יא לה, 475בראשית

פסים................................................................................................................... כתונת  – ג לז, 430בראשית 

בנך................................................................................................ הכתונת נא , הכר – לב  לז, 284בראשית 

................................................................................................... עינים בפתח ותשב – יד לח, 386בראשית 

.......................................................................................................... חורי סלי שלשה – טז מ, 232בראשית 

וישכחהו ........................................................................... המשקים... שר זכר ולא – כג מ, 347בראשית

עמלי................................................................................ כל  את אלהים נשני  כי  – נא מא, 346בראשית 

................................................................................................... אחיו  את יוסף  ויכר  – ח  מב, 285בראשית 

חייך....................................................................................................... שני  ימי  כמה – ח מז, 257בראשית 

שילה .......................................................................................................... יבא  כי עד  – י  מט, 541בראשית 

הנה ................................................................................................ [=בריאות ] חיות  כי  – יט א, 208שמות 

חקכם.............................................................................................................. כליתם לא – יד ה, 228שמות

ישראל......................................................................................................... עדת קהל  כל – ו יב , 475שמות 

ואנוהו ................................................................................................................... אלי  זה – ב  טו, 335שמות

בכח.......................................................................................................................... נאדרי – ו טו, 160שמות 

........................................................................................... החקים את אתהם והזהרת – כ יח, 197שמות

.................................................................................................. ה'] אני אמר [ולא  ה' אנכי  – ב  כ, 56שמות 

תחמוד.............................................................................................................................. לא – יד כ, 22שמות 

עמו ..................................................................................................................... אין בעליו – יג כב, 68שמות 
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בריבו ......................................................................................................... תהדר  לא  ודל – ג  כג, 160שמות 

..................................................................................... הכפילות) (טעם מזרחה קדמה – יג כז, 468שמות

המשפט................................................................................................................ בחושן - כט  כח, 234שמות

.................................................................................................. תשמורו  שבתותי את אך  - יג לא, 33שמות 

עדים........................................................................................ את ישראל  בני ויתנצלו – ו לג, 453שמות ְֶָ

רבים)..................................................................................... (לשון בעיניו עמד הצבע  – ה יג , 386ויקרא ֶַַ

.................................................................................................................... דק  צהוב ׂשער – ל יג , 158ויקרא ֵָ

לבנות....................................................................................................... כהות  בהרות – לט יג, 107ויקרא 

............................................................................................................. דל פני  תשא  לא – טו יט, 526ויקרא

תטור...................................................................................................... ולא תקום  לא – יח יט , 252ויקרא

..................................................................................................................... תמרים כפות – מ כג, 284ויקרא

עינים................................................................................................................... וכליון  – סה כח, 275ויקרא 

" לשון (לא מנשה מטה ועליו – כ ב , אלא"אצלבמדבר עליו ", ........................................."נוסף (387

משה ..................................................................................................... את ה' ּדּבר  ביום – א ג, 257במדבר ִֶ

אשתו ............................................................................................................... את  וקנא – יד ה, 480במדבר 

................................................................................................................. תאוה  התאוו – ד יא , 24-25במדבר

הים...................................................................................................... מן ׂשלוים  ויגז – לא  יא, 121במדבר ְִַַָָ

במשה .................................................................................................................... אך  הרק – ב  יב, 34במדבר ַַ

.............................................................................................................. יביט ה' ותמונת  – ח יב, 323במדבר

............................................................................................................ הרפה  הוא  החזק – יח יג, 515במדבר  ֶָָ

.................................................................................................................... קצה  ונפשנו – ה כא , 485במדבר

כה?................................................................................. לך  לעשות הסכנתי  ההסכן  – ל כב , 359במדבר

שפי................................................................................................................................ וילך ג - כג, 549במדבר 

מת................................................................................................................... ּבחטא ֹו כי – ג  כז, 206במדבר ְְֶ

ישראל.................................................................................................. מאלפי וימסרו – ה לא, 370במדבר 

במדבר................................................................................................................. ויניעם  – יג לב , 337במדבר 

יאיר.............................................................................................. חֹות  אתהן ויקרא – מא לב, 204במדבר  ֲ

............................................................................................... במשפט פנים  תכירו לא  – יז א , ה284דברים

.................................................................................................................... אתכם ויכתו – מד א, 289דברים 

......................................................................................................................... לך השמר  רק – ט ד , 33דברים

קול.............................................................................................................................. זולתי – יב ד, 35דברים 

תתאוה .......................................................................................................................... ולא – יח ה, 22דברים 

...................................................................................................................... לבניך ושננתם – ז ו, 546דברים 

..................................................................................................... תאכל לא דמו את רק – כג טו, 34דברים

עדים.............................................................................................. שלשה או עדים  שנים  – ו יז, 20דברים 

אלהיך............................................................................................ ה' עם תהיה תמים  – יג יח, 564דברים

יכיר.................................................................................... השואה בן  הבכור  את  כי  – יז כא, 285דברים 
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וסובא....................................................................................................................... זולל – כ כא, 186דברים

.................................................................................................אזנ על לך תהיה ויתד – יד כג , 190דברים  ֲֵֶ

....................................................................................................... הוטמאה  אשר  אחרי – ד כד , 246דברים

רעהו ............................................................................................................... גבול מסיג – יז כז, 351דברים

ובחרב............................................................................................................ ובחרחור – כב  כח, 232דברים

מומם......................................................................................... בניו לא לו שחת – ה לב , 317-318דברים 

חכם................................................................................................................ ולא נבל עם  – ו לב , 90דברים 

היום....................................................................................................... כל עליו חופף – יב לב, 223דברים 

תשי................................................................................................................. ילדך צור – יח לב, 346דברים

...................................................................................................... מחוללך אל ותשכח – יח  לב , 212דברים 

חרבי.................................................................................................. ברק שנותי אם  – מא לב , 546דברים 

עמים.................................................................................................................. חובב אף – ג לג, 573דברים 

לו .............................................................................................................. ראשית וירא  – כא לג, 523דברים 

דבאך..................................................................................................................... וכימיך  - כה לג, 137דברים

...................................................................................................................... לחה  נס ולא – ז לד, 298דברים ֵֹ

הארץ............................................................................................................... את לחפור  – ב  ב , 284יהושע

בצדיכם.............................................................................................................. ולשוטט  – יג כג, 535יהושע 

פלשתים................................................................................................................... סרני – ג ג, 369שופטים

רגליו ..................................................................................................... את הוא מסיך – כד  ג, 359שופטים 

אביריו ............................................................................................................... דהרות – כב  ה, 159שופטים 

ראשו ................................................................................................................... מחקה – כו ה, 227שופטים

................................................................................................... רקתו  וחלפה ּומחצה – כו ה, 225שופטים ֲָָ

משאבים..................................................................................... בין מחצצים  מקול – יא ה, 225שופטים 

הארץ.................................................................................................................... טבור – לז ט, 553שופטים 

ותאלצהו ....................................................................................................................... – טז טז, 308שופטים

חי.................................................................................................."שמו  אם  כי  מבושל בשר – טו ב, 209א

האנשים................................................................................................................."שמו  נאצו כי  – יז ב, 63א

נפשך............................................................................................................"שמו  את ולאדיב – לג ב, 137א 

......................................................................................................................."שמו  קמה  ועיניו – טו ד, 447א 

........................................................................................................."שמו  מישראל כבוד גלה – כב  ד , 123א

והּמׁשנים............................................................................................................."שמו  והּבקר – ט טו, 545א  ְְְִִַַָָ

שאול...................................................................................."שמו  את  המלכתי כי נחמתי  – יא טו, 339א

............................................................................................"שמו  להנחם הוא אדם  לא כי – כט  טו, 339א 

דוד................................................................................................"שמו  את  עוין שאול ויהי  – ט יח , 386א 

חנם......................................................................................................"שמו  דוד את  להמית – ה יט , 221א

...................................................................................................."שמו  נחוץ המלך דבר היה – ט כא , 226א

......................................................................................................................."שמו  בהם ויעט – יד כה, 385א
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.........................................................................................................."שמו  חנם דם ולשפוך  – לא כה, 221א 

וחוגגים.............................................................................................."שמו  ושותים  אוכלים – טז ל, 201א

המׂשרת..........................................................................................................."שמו  את ותקח  – ט יג , 368ב  ְֵַַ

..................................................................................................................."שמו  פניו  את לאט – ה יט , 300ב  ַָ

חיות......................................................................................................................"שמו  אלמנות – ג כ , 210ב

סוכנת...................................................................................................................."מל לו ותהי  – ב  א, 359א

נמרצת........................................................................................................................"מל קללה – ח ב , 517א

בבית...................................................................................................."מל אנחנו שתים זולתי  – יח  ג, 35א 

סוסים.............................................................................................."מל אורות  אלף ארבעים – ו ה, 500א

מחזה ..................................................................................................................."מל אל ּומחזה – ד ז, 204א  ֱֱֶֶֶָָ

............................................................................................................"מל מורד מעשה לויות  – כט  ז, 499א

....................................................................................................................."מל ולשנינה  למשל – ז ט , 546א

.........................................................................................................."מל מ ׂשיב ֹו עיניו קמו כי  – ד יד, 478א ִֵ

................................................................................................................."מל אותי תשלה לא – כח ד, 538ב

המעלות................................................................................................................."מל גרם  אל  – יג ט, 132ב

תבניתו ..............................................................................................."מל ואת המזבח דמות – י טז, 149ב 
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כל....................................................................................................................... מחולל רב  – י כו, 497משלי

שונא......................................................................................................... ינכר בשפתיו – כד כו, 286משלי 

בקהל...................................................................................... במשאון ... שנאה תכסה – כו כו, 476משלי

.................................................................................................... דּכיו  ישנא שקר לשון – כח כו, 147משלי  ַָ

............................................................................................................. יקרא ימינו ושמן  – טז כז, 544משלי 

............................................................................................................. מהללו  לפי  ואיש – כא כז, 169משלי 

יקרא............................................................................... ימינו ושמן  רוח צפן  צפניה – כט כז, 459משלי 

................................................................................................... קריה  יפיחו לצון  אנשי – ח כט, 416משלי 

(בדיבורו)................................................................................................. בדבריו אץ  איש – כ כט, 62משלי 

.......................................................................................................משלי מנון יהיה ואחריתו – כא 339כט,

................................................................................................................. כולו  חוצץ  ויצא – כז ל , 225משלי

...................................................................................................... בטני בר ומה ברי  מה – ב לא, 106משלי

...................................................................................................... היופי והבל החן שקר – ל לא, 220משלי

בתוכם......................................................................................................... השטן  גם  ויבא – ו א, 357איוב 

ידך........................................................................................................ תשלח אל אליו רק – יב א, 33איוב 

חנם.............................................................................................................................. לבלעו – ג ב, 221איוב 

................................................................................................... לויתן עורר  העתידים – ח  ג, 297-298איוב 

קנאה .............................................................................................................. תמית  ופותה – ב ה, 480איוב 

לעו ....................................................................................................................... דברי כן  על – ג ו, 306איוב 

חלמות.................................................................................................... בריר טעם  יש אם  – ו ו, 521איוב 

דרכם............................................................................................................ ארחות ילפתו – יח ו, 307איוב

יושר........................................................................................................ אמרי  נמרצו מה – כה ו, 517איוב

ריעכם.................................................................................................................. על ותכרו – כז ו, 284איוב 

הוות.......................................................................................................... יבין  לא חכי אם – ל  ו, 166איוב

ארץ................................................................................................. עלי לאנוש צבא הלא  – א ז, 446איוב 

........................................................................................................... ישופני ב ׂשערה אשר – יז ט, 549איוב  ְָָ

אבה ............................................................................................................................... אניות  – כו ט, 18איוב 
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בחיי.................................................................................................................... נפשי  נקטה – א י , 472איוב

ילבב.................................................................................................................... נבוב  ואיש – יב  יא , 75איוב 

ויאבדם....................................................................................................... לגוים משגיא – כג יב, 352איוב

.................................................................................................................. תקוה  לעץ  יש כי  – ז יד, 471איוב

מנלם...................................................................................................... לארץ יטה ולא – כט  טו, 292איוב 

בעיניכם........................................................................................................ נטמינו מדוע  – ג  יח, 574איוב

במלים............................................................................................................... ותדכאונני – ב יט, 147איוב 

.................................................................................................................... בי חושי ובעבור  – ב  כ, 234איוב 

יתהלך............................................................................................................. שמים  וחוג – יד כב, 201איוב

........................................................................................................... קימנו  נכחד לא אם  – כ כב , 478איוב

ּוׁשלם........................................................................................................ עמו נא  הסכן – כא כב , 359איוב  ְָ

עתים........................................................................................... נצפנו לא משדי  מדוע  – א  כד, 575איוב 

............................................................................................................... גר מעם  נחל פרץ  – ד כח, 132איוב 

............................................................................................................... חבש  נהרות  מבכי  – יא כח, 87איוב 

מפנינים...................................................................................................... חכמה ומשך  – יח כח, 537איוב 

.......................................................................................................... יד ישלח  בעי  לא אך – כד  ל, 386איוב 

............................................................................................................ שוע להן  בפידו אם – כד ל, 412איוב 

.......................................................................................................... חורב מני חרה ועצמי  – ל  ל, 232איוב

........................................................................................................... פלילי עון הוא גם  – כח לא , 424איוב

עוד.............................................................................................................. ענו לא חתו, – טו לב , 236איוב

לי........................................................................................................... עון  ולא אנכי  חף – ט לג, 223איוב

תראה ........................................................................................................... באור וחיתו – כח לג , 209איוב

................................................................................................................... הולך יקר  וירח – כו לד , 488איוב

.......................................................................................................... מאד בפש ידע  ולא – טו לה, 436איוב

אור............................................................................................................ כסה כפים על  – לב  לו, 283איוב 

ים?............................................................................................................ נבכי עד  הבאת  – טז לח, 87איוב  ֲָָ

בעתו ...................................................................................................... מזרות  התוציא  – לב  לח, 197איוב

.......................................................................................................... בינה  לשכוי נתן מי  – לו לח, 358איוב

.................................................................................................... חכמה  בטוחות  שת מי  – לו לח , 243איוב

..................................................................................................... ישכיב? מי שמים  ונבלי – לז לח , 90איוב

אימה .......................................................................................................... נחרֹו הוד  – כ לט, 231איוב  ,144 ְַ

ארץ........................................................................................................................... יגמא – כד לט, 127איוב

דם........................................................................................................... יעלעו ואפרוחיו – ל לט, 306איוב 

יוטל......................................................................................................... מראיו אל הגם  – א מא , 244איוב

.......................................................................................................... דאבה  תדוץ ולפניו – יא מא, 126איוב

וילפת................................................................................................................ האיש ויחרד – ח ג, 307רות

.................................................................................................................."שה  שמך תורק שמן  – ג א, 406ש
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..........................................................................................................."שה  ּבמסּבֹו שהמלך  עד – יב א, 349ש ְִִ

ברותים.................................................................................................................."שה  רהיטנו – יז א, 105ש

............................................................................................."שה  תלויות) (שערות תלתלים  – יא ה, 562ש

.................................................................................................................."שה  הסהר אגן  שררך  – ג ז, 369ש

..................................................................................................................."שה  בסנסניו  אוחזה – ט ז, 363ש ִ

....................................................................................................................."שה  תשוקתו  ועלי – יא ז, 550ש

............................................................................................................"שה  קנאה  כשאול קשה – ו ח, 480ש

...................................................................................................... בחכמה  ולתור לדרוש – יג  א , 570קהלת

וׁשּדֹות......................................................................................................................... ׁשּדה – ח  ב, 531קהלת  ְִִָ

........................................................................................................ ממני חוץ יחוש ומי  – כה ב , 234קהלת

................................................................................................. אוכליה  רבו הטובה ברבות  – י  ה, 72קהלת

בם.......................................................................................................... יסכן עצים  בוקע – ט י , 360קהלת

חורים................................................................................................................ בן  שמלכך  – יז י, 233קהלת 

עשיר.................................................................................................................... תקלל אל – כ י, 474קהלת 

בדרך................................................................................................................. וחתחתים  – ה יב, 236קהלת

................................................................................................ וכו' הכסף חבל  ירתק לא – ו יב , 179קהלת 

בשר.................................................................................................. יגיעת  הרבה ולהג – יב  יב , 164קהלת 

.......................................................................................................... פשעיה  רוב  על הוגה – ה א , 255איכה

באפו .................................................................................................................... יעיב איכה - א ב , 373איכה

טובה ........................................................................................................................... נשיתי  – יז ג, 346איכה

עליו ............................................................................................................. נטל כי וידום – כח ג , 244איכה

כפים...................................................................................................... אל  לבבינו נּׂשא – מא  ג, 283איכה ִָ

לב...........................................................................................................אי מגנת  להם תתן  – סה ג, 127כה

זהב.................................................................................................................... יועם  איכה – א ד, 393איכה

מפנינים............................................................................................................... עצם  אדמו - ז ד, 401איכה

מתהלך....................................................................................... מרדכי  ויום יום ובכל – יא ב , 257אסתר

ונערה .................................................................................................. נערה תר ובהגיע  – יב ב, 570אסתר 

הימים............................................................................................................ דברי  בספר – כג ב, 257אסתר 

....................................................................................................... לי שוה איננו זה וכל – יג ה, 532אסתר

........................................................................................ למלך ראשי את וחייבתם – י  א, 573דניאל ,199

ולמכשפים......................................................................................................... ולאשפים – ב ב , 549דניאל

ימים....................................................................................................... ונחליתי  נהייתי – כז ח, 166דניאל 

למשחית.................................................................................................. עלי  נהפך והודי  – ח י , 144דניאל

לדראון................................................................................................................. לחרפות  – ב יב , 159דניאל 

................................................................................................... ויטללנו  יבננו הוא – טו ג, 244-245נחמיה

............................................................................................... גדולה  קהלה עליהם ואתן – ז ה, 475נחמיה

........................................................................................................ ואחוזו  הדלתות  יגיפו – ג ז, 131נחמיה
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ּובׂשמים...................................................................................................."דהי נ ׁשק ּוׂשלמֹות – כד  ט, 551ב  ְְִֵֶָָ

בגוי.................................................................................................................."דהי גוי וכותתו – ו טו, 289ב 

-
......................................................................................... משלי קהלת, ספר  לגנוז בקשו – ב ל, 476שבת

ליסבר................................................................................................. והדר  אינש ליגמר – א  סג, 101שבת 

ת של חולין  שיחת – ב  כא, 356ח......................................................................................................."סוכה

" לשון – ב  י , צער..............................................................................................ויהימגילה לשון  הוא "166

................................................................................................... נגדו  זכה לא עזר, זכה – א  סג, 120יבמות 

.................................................................................................................... זג עד מחרצנים – ב  לד, 180נזיר

ביהמ משחרב – א מח, צופים.........................................................................."סוטה נופת בטל... 344ק

נמחק ........................................................................................ זה הרי  מצבאות  צב  – ב לה, 446שבועות

הגבינים..................................................................................................... שערות  גּבן, – ב מג , 116בכורות ִֵ

הבשר................................................................................................................. שימוק עד – ב  סט, 326נדה

QSR
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דקדוק  לשון  בעניני  הרב מביאורי לחלק מפתחות 

13-14 זה ספר בנוי עליהם  יסודות 

בי תוך................................................................................................................................."אות על מורה 75ת 

בי ..................................................................................................................................."אות שימושיו  73-74ת,

דלי והבדלה ..................................................................................."אות פרישה על מורה 162ת  ,145 ,140

וא ..........................................."אות לגנאי מהשבח המלה הופכת כלל בדרך מלה, באמצע  נעה 409ו

יו  עתיד.............................................................................................................."אות  להורות כתוספת 187ד

מ ה "אות אות במקום  ........................................................................................................................"ם 132א

מ ההיפוך................................................"אות על מלמד אותיות , ב' של  לשרש המקדימה 499ם  ,380

מ ............................................................................................................."אות התנועה  רבוי  על  מורה 172ם

נו  ......................................................................................"אות לנפילה  טעם  פ-הפעל, של  (הנופלת) 240ן

נו  ה "אות אות במקום  478א.........................................................................................................................."ן

נו  מ"אות תחת 366ם......................................................................................................................................."ן 

נו  פ"אות תחת  הכפל..............................................................................................."ן  366א-הפעל ,283-284

עי ................................................................."אות תנועה  על מורה 577ן ,567 ,409 ,394 ,386 ,381 ,324

צד ............................................................................................................................."אות יציאה  על מורה 62י 

צד ................................................................................................."אות יציאה  על מורה 449י  ,443-444 ,62

רי ......................................................................................................."אות  וזריקה  יריה על מורה 522ש ,64

שי ושוה ................................................................................................"אות  חלק שהוא דבר  על  מורה 66ן 

תי ..................................................................."אות אנליטי ולא מתרצף, מקרה ענין מורה הנוספת  99ו

תי הגבול......................................................................................................................"אות על מורה 82ו ,67

ביניהן................................................................................................... מה השימוש ההבדלי ; ל- 43-45אל, ֶ

................................................................................................................. שביניהן קשר אמת , ומלת  321אמן 

אופנים....................................................................................................................................... בשלשה 270דן ,

.................................................................................................................. נטיותיה  בכל זו מלה 167-168היה,

מצטרף.......................................................................................................................... היפוך  נפרד, 418היפוך 

................................................................................................................................. התפעל בנטית 302הליכה,

מסוימות במלים שיש הבנה 569הפוכי  ,547-548 ,512 ,483 ,378 ,286 ,235 ,224 ,207 ,164-165 ,8

" לשון בתפילה, מדוע..................................................................................................."התפללהתפעל .424

" בלשון ממושכת....................................................................................מתהלךהתפעל, הליכה היא "302

באמת................................... שהוא ממה ההיפך את  האיש על להראות  390התפעל , ,286, 169 ,120

ממושכת................................................................................................................. פעולה לסמן  302התפעל,

............................................................................. בקל המלה כוונת מן ההיפך מורה לפעמים 55התפעל,

והסדּור............................................................................................ הראוי  של  היפך על מורה 391התפעל, ָ

............................................................................ התפעל בלשון גנות דבר עצמו על מתודה 143התפעל, ְִֶַ
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" מלת עם פעם  מדוע  טעם  בלי.................................................................................אתוידוי, ופעם "143

פתח).................................................................................. (נקוד העולמים חי  צירי ) (נקוד  העולם  208חי ֵַ

המשפט........................................................................... ויופי גיוון  למען  אחד בפסוק מלים  286חילופי

לזה ........................................................................................... קרוב אלא בדיוק, חצי לשון  אינו 225חצי ,

........................................... בלבד א' לדבר או בלבד, אחד  לעם  וחק כללי, וחק הסכמיי, 227-228חק

בלבד................................................................................................................... כ- באות שימוש או 264כה,

...................................................................................................... אופנים בארבעה המלה מובן  270-271כי,

..................................................................................................................... מקצתו  או כולו הוא אם  272כל,

בה .................................................................................................. הנעשית  הפעולה שם על נקרא  142כלי 

כף...................................................................... ותקיעת  כף , אל כף  ושפשוף כף, אל  כף הכאת 314כף,

..................................................................................................................... ביניהם ההבדל מה לפי , 413כפי ,

............................................................................................... כריתה  לשון  שנים, בין  ברית 107-108כריתת ַ

......................................................................................................................... ומובנה  המלה נטיות  305לינה,

התפעל................................................................................................................... בלשון חטא, על 143מודה

.................................................................................................................................... ל- מוכיח  את, 269מוכיח 

...................................................................................................................................... ממול מול , אל 316מול ,

לשונות....................................................................................................................................... בארבע 315מי,

מהמלות................................ נגזרים ופעלים שמות  ואין ופעלים , שמות מן נגזרות  רובן 102מלות ,

חז  במקרא, שגרתיות  לא ........................................."מלים בהן להשתמש בחרו 576ל ,341 ,227 ,199

....................................................................................................... שלישי?) או ראשון (גוף ממנו 318ממנו,

.............................................................................. כפול הזוג מספר הוא שבעתים , ארבעתים , 310מספר

תחנונים............................................................................................... בדרך שלא  זו מלה שימושי 332נא,

............................................................................ שבו  הפרטים  מספר מפני  ועוצמה באיכות, 401עוצמה

ביניהם............................................................................................................................. ההפרש את, 393עם ,

" עתעת, הפסק .............................................................................................כל בלי  תמיד לשון  אינה "409 ְֵֶ

מעודד)......................................................... (לצודד , ההפלגה על ללמד בא  כפולות  באותיות 573פעל

[שבלשון]...................................................................... זמנים  וסדר מלות, עצם, שמות 542-543פעלים,

................................................................................................................ - את  קנא ל-, קנא  ב -, 480-481קנא

אבל מהגדרתו, הפוך שימוש במקרא  ורואים  יש ביניהם , מה המחבר הגדרות נרדפים, שמות 

וטעם.............................................................................................................. הסבר יש לזה גם 343לפעמים

שתים...................................................................... או אחת  אלא  אותיות  שלש אינן  המלים 4שרשי  ,3

................................ הבנה  בחילופי  לטעות לא כדי  שונות  בנטיות  הן  אותיות, ב ' בעלי 223שרשים

נקבה .............................................................................................. בלשון  כלל בדרך  הוא מופשט  476תאר 

המשפט....................................................................................................................................... חלקי 8תחביר,

עבריות................................................. באמת  הן אבל במקרא אינן בה מלים הרבה 572תלמוד, ,506

QSR



שרשים - שלמה חשק  614

שבספר  ורעיונות מוסר עניני למקצת  מפתח
.................................................. לעצמו  צער גורם  האדם  כי  בהתפעל  והיא במחשבה. היא 92אבלות ,

המחשבות.................................................................................................................. בלבול ענינה 92אבלות ,

" נקראת חיותו למה ................................................................................................................רוחאדם, "136

אלוהית................................... תכונה מפני  אלא מהאדמה, שנוצר מפני לא  כך נקרא 151-152אדם,

................................................................................................................ כיצד? כמוהו, לרעהו איש 18אהבת 

הקב הרצון....................................................................................."אהבת  על התורה תצוה כיצד 17-18ה,

............................................................................ הרצון על התורה תצוה כיצד היהודי , רעך  17-18אהבת

...................................................................................................................... ולזכרון לסימן הנקבע 69-70אות 

........................................................................................................... השמיעה  חוש של  חשיבות 191אזנים ,

.................................................................................................... שבלב הרע  יצר הוא  השטן ענין 357איוב,

....................................................................... בה' בטחון שענינה ויש כפשוטה, המובנת יש 321אמונה,

......................................................................................................................................... המלה  ביאור 320אמן,

................................................ הגיוניי אמת מוסריי, אמת  מדותיי , בחיריי אמת  טבעיי , 321-322אמת

שכליי...................................... טוב  הוא טוב , שזה להכיר אבל  מוסרי . הוא האמת  אהבת  239אמת ,

הכוכבים.................................................................................. אל להתפלל נכשלו כיצד בדורו 348אנוש,

ע ונשים , מהגברים................................................................................."אשה יותר שמנות  הן  רוב 192פ

" לבעלה קוראת מדוע 154"...........................................................................................................אדוןאשה,

בנסתרות..................................................... רעהו את איש ידברו שם  העיר, בפרבי  גינה או 541אשל

בהקב 321ה ................................................................................................................................."בטחון ,163 ,5

......................................................... צורה  מחליף אלא לגמרי הנפסד  בעולם דבר אין היש, 150ביטול

........................................................................................................................ ביניהן מה ותבונה, 99-100בינה

הקב אצל רק שייכת זו  לשון 108ה ......................................................................................................"ברא ,

................................................ לצורך נברא  שבו דבר כל כי התנגדות, או סתירה בה אין 562בריאה,

הגמור............................................................................... מהאין  יש להוציא  יכול ה' ורק אך  150בריאה,

..................................................................................................................... וים יבשה הארץ, 518-519בריאת

שנים........................................................................................................... בין ברית  כריתות  107-108ברית ,

" "עלברכה, המילה, ...................על" כתיקונה  תיעשה שהמצוה להשגיח כלומר חמץ , ביעור  "387

לצורך..................................................................... שלא  אדם, של מיתתו לפרסם  אין רעה, 139ּבׂשּורה ְָ

................................................................................................................................... קול) של (הד  קול 456בת 

114711 , שונים אופנים אדם, בני  של  רעה גאוה

............................ סיבה  בלי היוהרא אבל סיבה. מפני בדעת  שורש לו יש האדם  של  176-177גאוה

........................................................................................... בגאוה  נכשל שהאדם  שונים  אופנים 114גאוה,

השפל.................................................................................... שבעולם  פרט  על  הממונה עליון  כח  118גד,

ע מדעתו אותה להסיח יש הצמחים.........................."דאגה, מראיית והנאה בשדה טיול  355-356י

................................................................................ הגיוניי דבור שיריי, דבור  יפה, דבור פשוט, 307דבור 
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חטא.......................................................................................................... לידי  מביאים מרובים  138דבורים 

הענין........................................................................................ ביאור נבל, באיש לנקום  רצה 578-579דוד

" אותו מכנים מה מפני 152".......................................................................................................אלהיםדיין ,

................................................................................................. צדק  לדין להגיע  כדי תכונותיו 152-153דיין ,

אחר..................................................................................... לדבר  דבר כשמדמים להזהר כיצד  149דמיון ,

................................................................................................................................... ההכרה  וכח 155-156דעת

הדבר.............................................................. עצם לא הדברים , כל של צל רק מכיר  האדם 455הכרה.

............................................................................................................................. שהטיל גורל הרשע , 434המן 

""הקב העולם בבריאת  וינפש ה משמעותו ................................................................................"ׁשבת ,437 ַָ

נברא..................................................................................."הקב שום כן  ואין  מוחלטת. אחדות  בו 202ה

האדם.................................................."הקב מהשכלת הפוך המרכז, אל הסובב  מן הכל  משכיל 109ה

""הקב נקרא אמתה -..........................................................................................................."אל ביאורו .320

""הקב נקרא אמןה ........................................................................................................"אלהי - ביאורו .320

""הקב נקרא ישראלה לזה ...................................................................................................."נצח טעם ,452

""הקב נקרא לזה ..................................................................................................................."צורה טעם .461

......................................................................................."הקב ורחום חנון הנקרא הוא  ורק אך  220-221ה,

""הקב שם ביאור  154"...........................................................................................................................אדניה,

""הקב שם ביאור  ......................................................................................................................צבאותה, "446

השלימות................................................................"הקב בתכלית  הוא כי לו, הוא שבח  גאוותו, 114ה,

לרשעים................................................................."הקב שמעניש עת מתפרסמת וגדולתו גאותו 114ה,

ענינו ........................................................................................................"הקב מה עליו, שנאמר הוד 144ה,

הנבראים............."הקב מצב שינוי  מפני אלא בידיעתו, חוסר מפני לא  ברצונו השינוי 338-339ה,

""הקב לו קוראים  מדוע מהנבראים........................................................"שםה, אחד לאף כן ולא  ,542

""הקב נקרא הנאמןה, ........................................................................................האל בו  לבטוח שיש "321

""הקב מכונה בפרטים עיונו 101".....................................................................................................ירידה ה,

השם)...................................................................................................................."הקב (טעם  שדי  שם 146ה ,

בו ......................................................................"הקב מבינות  שהבריות  ההשגה ענינה ה' תמונת 323ה,

שאינם................................................................... ויש המתרחש, את לחוש הממהרים  יש 233הרגשה,

המקיף) מהכלל (להתחיל סינטטית והשגה מהפרטים) (להתחיל אנליטית שכלית  189,השגה ,99.......

..................................................................................................................................................................463 ,202

233 המתפעל ומצד הפועל מצד אופנים , ב' זריזות ,

הבעל.............................................................. לאם  האשה לאם  כינוי , הבדלי  מדוע חמות, 218חותנת,

....................."חז  ההמון בפי  מצויות שאינן נדירות  במלים  להשתמש העדיפו 576ל  ,341 ,227 ,199

[שכלי]................................................................................. עיוות  - עון  הטבעי ; הסדר  קלקול - 543חטא

מגדרו  ויוצא ביותר  שמתפשט הדעת רבוי הוא ועון מלדעת, התרשל כי הדעת  חסרון  הוא חטא

...........................................................................................................................................................................382

לאחר............................................................................ גנות ואינו זה, לאדם גנות  הנחשב  יש 206חטא,
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פתח).................................................................................. (נקוד העולמים חי  צירי ) (נקוד  העולם  208חי ֵַ

" נקראו לכן יותר בריאות הן  יער, 209".....................................................................................חיותחיות 

..................................................................................................... רבים בלשון  היא זו מלה מדוע  208חיים ,

הדעת................................................................................ ביישוב  מתון  שהוא  מי רק כך נקרא 211חכם ,

זאת........................................................................ ופעם  זאת  להקדים יש פעם  ותבונה, 211-212חכמה

דנים......................................................... עליה המציאות את לדעת בלי להשיג אפשר אי 211חכמה,

היום.............................................. במשך האדם לאותו שאירע  מה על בדמיון  חזרה הוא 215חלום ,

נוצרים...................................................................................................... כיצד חולם, שהאדם 215חלומות

לאסור.............................................................................. אפשר כיצד לאחר , השייך  לדבר הלב  23חמדת 

להקב רק שייכים אלו כינויים  ורחום , מדוע.................................................................."חנון  220-221ה.

סידור............................................................... בלי לפזר רשאי  אינו בינוני  רכוש בעל אדם  360חסכון,

(ע השינוי רק טוב . הוא הטבעי  במצבו שנשאר  מה כל לרע..................................."טבע , רוב ) 165פ

שבח......................................... הוא  הטבע לפי  לנהוג  גנאי . הוא הטבעי מהמצב שינוי כל 342טבע,

........................................................................................................ שכליי טוב  מוסריי, טוב גשמיי , 513טוב 

................................................................................................ שכליי טוב  מוסריי, טוב גשמיי , 238-240טוב 

בעצם................... הוא השכליי  טוב אבל מצטרפים. מקרים אלו המוסריי. טוב המעשיי, 239טוב

.................. הצופה  האדם שיפוט לפי  מצטרף  מקרה אלא עצמיים דברים אינם  ורע, 393טוב ,112

מרע........................................................................... וגם מטוב גם מורכבים  הנבראים כל ורע, 513טוב

השלילה .............................................................. הוא הרע  טוב. עשאו ה' שבמציאות כל  ורע . 513טוב 

טוב.................................................................................................................................... מיני  ג' 238-240טוב,

היא......................................................... מה והגדרה וזוהמא . טינופת מצד אינה 252טומאה ,245-246

................................................................... בגוים ולא  בישראל אם כי  שייכת  שאינה טעם  245טומאה,

אוטם........................................................................ לשון לאכול , לנו האסורים בעלי -חיים 574טומאת 

טובה ............................................................................................... מאיזו האדם  מעכבת  העון 247טומאת 

לזה ............................................................................................... טעם הבשר , שימוק עד מת , 326טומאת

" אומרת אבה יבמה ""לא  אומר והיבם חפצתי, ..............................................................................לא "17

ספוריית אמונית  156................................................................................................................................ידיעה

רוחניית.................................................................................................................. וידיעה חושיית 155ידיעה

לימודיית.............................................................................. וידיעה תלמודיית , ידיעה פשוטה, 156ידיעה

לעזאזל.................................................................................................... השעיר ושליחת כפור 384-385יום 

טובה .................................................................................................. כפיית  ורעת פוטיפר, ואשת  579יוסף

.................................................................................................. יחסי) (באופן  מצטרף  ויופי  עצמיי, 259יופי

............................................................................................... כך נקרא  מדוע  באדם  רוחני חלק 201יחידה,

273יסורין....................................................................................................................................................... ,263

....................................... בחוש  נתפש בלתי או מוחשי, או אופנים . שני  יש ומציאות, 260-261ישות

............................................................................................................................... המתנגד כח הפועל, 267כח

מאד................................................................................................................... מגונה מדה טובה, 578כפיית 
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מזונות....................................................................................... מיני לכל כללי שם  שהוא טעם  179לחם,

ואח כללים  לאסוף תחילה ראוי  בפרטים.................................................................."לימוד, לעיין  101כ

" של פירושו דוד , מזמור 452-453"........................................................................................למנצחלמנצח

.................................................................................................................. הזה  האבר סגולות אדם, 248לשון

תורה ............................................................................. ולימוד  גדולה מצוה היא  לימודה הקודש, 7לשון

התפעל................................................................................................................... בלשון חטא, על 143מודה

בפירוש ............................................................................................. שמה להזכיר לא שנוהגים  280מחלה,

הנפש .................................................................................................................. מיתת  אינה הגוף, 208מיתת

יהו  ................................................................................................."מלאך  ביניהם מה אלהים , מלאך 304ה,

חז  בהן השתמשו מצויות, בלתי בתלמוד..................................................."מלים 576ל  ,341 ,227 ,199

...................................................................................................................... בקרבנות הנאמר 336-337מנחה,

רבים........................................................................................................................... בלשון  מדוע 324מעיים,

למ ולא ּב-) (מעל ב ' לאות מצורפת לזה .................................................................."מעילה, טעם 392ד , ְַָ

ע לא  אחרת, ללשון  מלים  ............................................"מעתיק שבה  הרעיון  אלא עצמה המלה 308י 

מתנצחת.................................................. אינה כי  האיש, מעם גרועה האשה עם (מדנים ) 153מריבה

................................................................................... לישראל יגיד שם איזה לדעת בקש בסנה 312משה

שבענין............................................................................................................. החכמה ונמשל, 539-540משל

לצורך.................................................................................................. שלא  מיתה, על לפרסם  אין  139מת ,

עלפון..................................................... לסתם ממש מיתה בין להבחין לא יטעו שמא חשש 326מת,

נחפז .................................................................................................... להיות לא הלימוד , בעת 211מתינות

מאד........................................................................................................ גדולה מעלה היא  210-211מתינות ,

מופתים..................................................................... בלי גם  ה', דבר אליו בא כי כך מתואר  72נביאים,

...................................................................................... שונה  מצב-רוח ליצור  כדי  שונים  כלים 255נגינה,

...................................................................... אותו  יקיים  אלא  נדרו, להתיר לחפש ראוי אין 306נדרים,

ית העליון דעת הנחת  אלא ריח, אינו בקרבנות  הנאמר .................................................."ניחוח  336ש 

אופנים............................................................................................................... בשלשה ונמוג , 323-324נמס

ביניהם......................................................................................................................... מה ומופת , 439-440נס 

.................................................. ידע כבר ה' שהרי לבריות, ללמד כדי אברהם, של  העקידה 340נסיון 

...................................................................................................... האמונה  לחיזוק המועילים  439-440נסים 

רביעית............................................................................. סיבה ועוד סיבות, שלוש מפני  419-420נפילה,

מובנים............................................................................................................................... בכמה 436-437נפש,

אא מגונה מדה וייראו ............................................................."נקמה, ישמעו למען עושי-רע , נגד 578כ

" והוא  רוחני  דק עצם נאצל  העולם  בריאת  עת העולםנשמה, יחידנשמת אדם כל קבל וממנה "

לעד. קיימת השכלית נפשו אבל הגוף. מיתת מתקיימת  ובפרידתו חיותו. הוא ומזה .....544חלק

........................................................................ הדבר יסוד אלא סתר , דבר  אינו המקרא בלשון  354סוד,

עליו .................................................................................................................................... זחה דעתו 364סוס,

אחרא................................................................................................................................... וסטרא 320סמאל,
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לאחרים.................................................................................... תורתו להפיץ חכם כל על  חובה 2ספרים ,

הקב הוא כולו לעולם הסיבה אבל אחר. לדבר סבה שהוא דבר  יש ........................."עולמנו, 320ה 

.................................................. אותו  שונא  ה' ישר, הוא כאילו עצמו ומעמיד עונו המחליק 382עון ,

ע ""עון , לענין מצורף רוב 382"........................................................................................................מציאה פ 

ואח קצת גובה ה' מהצדיק ואח"עונש, סאתו שיתמלא עד ה' ממתין  ומהרשע  קצת. עוד כ"כ

אחת.............................................................................................................. בבת העונש כל עליו 270מביא 

.............................................................. דבר שום מפני  ונעצר מעוכב להיות לא תכונה היא  383עזות ,

........................................................................ כולן המעולות המדות  לכל  הכותרת  גולת היא 397ענוה,

אחרים.......................... תחת  עצמו את  מכניע  רצונו מפני אבל מעלה בו יש באמת 396-397עניו, ָָ

כך.................................................... על  אחרים  שישבחוהו היא  כוונתו שכל  מזוייף עניו יש 397עניו,

ריוח...................................................................... לו אין לכן  רבים , פועלים  שוכר לכן  רבים , 72עסקים 

................................................ פניו  על ניכר זה ניאוף, או כעס של ביצר  כשנתקף האדם, של 61פניו

............................................................................................. שינוי בלי פשטות  של  מעלה 451-452פשטות ,

מצוות................................................................................ שהן  וטוענים עבירות המסתירים  372צבועים 

.................................................................................................... העין חוש על יותר משפיע  צהוב  161צבע 

........................................................................................................................ לו  וטוב רשע לו, ורע  575צדיק

כסף לתת  די לא  לעניים, צרתם.............................................צדקה דיבורי לשמוע יש אלא  ,432-433

ענינו ....................................................................................................... על  מעידה אדם  של פניו 144צורת

הארץ.................................................................................... כדור של  ודרום 575-576צפון ,459 ,161 ,117

חיים............................................................................ בעלי  לקולות  דימויים  לפי מכונים  אדם  63קולות 

קרבנותיהם........................................................................................................ פרשת  ביאור  והבל, 337קין

" נקרא בכבודו לפגום  אלא לארר בלי גם 474"....................................................................קללה קללה,

אופנים............................................................................................................................................ ג ' 481קנאה,

אליו ........................................................ היהודי ויחס אליו, הגוי יחס האדם, של ורכוש 174-175קנין

והבל................................................................................................................................... קין  של  337קרבנות

התפעלות................................................................................................................... מבחינת  האדם  503רוח 

השכלית......................................................... בנפש רק ההבדל שווים, ובהמה אדם של חיים 503רוח

" נקרא גשמי שאינו מושג כל  מדוע  ..................................................................................רוחנירוח, "136

503רחמים..............................................................................................................................................................

סיבתם................................................................................................................... מה רע , וריח טוב  112ריח

.............................................................................................................. שכליי רע  מוסריי , רע  גשמיי, 513רע

........................................................................ השלילה  הוא הרע  טוב. עשאו ה' שבמציאות כל  513רע .

....................................................................................................... רצון לשינוי  שונות סיבות  338-339רצון ,

לבריות.............................................................................. והפסד קלקול הוא אליהם  חנינה 220רשעים ,

לצורך................................................................................................. לא  אם יספר, אל חברו של 138שבח

האדם............................................................................ לטובת פעילות , של ההפסקה תועלת 347שינה,

.................................................. תופש  שאינו ויש אטי , ויש הבנה, לקלוט מהיר  ששכלו יש 234ׂשכל, ֵֶ
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............................................................ ומשלי קהלת ספרי  לגנוז חכמים בקשו מדוע  המלך , 476שלמה

................................................................................................. האדם להגנת זה חוש חשיבות  191שמיעה,

הבריות................................................................................................................................................ 481שנאת 

אופנים................................................................................................................................ שלושה 80-81שקר,

לשניהם.................................................................................................. דומים  כינויים חיים , ובעל 306ׂשר ַ

" לו מיוחסת  מצאנו לא  ה' אצל 100"......................................................................................בינה תבונה,

אופנים.............................................................................................................................. בשלשה 270תוכחה,

................................................................... לשכנע כיצד יודע  חכם , והוא  לאחרים המוכיח 269תוכחה,

השכלי.......................................... המוסר מצד  האנושי, הטבע מצד  הדתיי, הנימוס  מצד 374תועבה

........................................................................................................... לדבר כסיבה משמש הדבר 313תכלית

..................................... ההצלחה  אל להגיע  זרות  ותחבולות רבים  חשבונות מבקש אינו 564תמים ,

הוא בעולמו שנעשה מה שכל  בלבו ויצטייר עולמו, את ה' בהנהגת ויתפלסף תחכם  שלא תמים ,

ית '.............................................................................................................. הבורא  מפי  מונהג וישר , 564טוב 

רבים.............................................................. לענינים  ומפולג  חלוק שאינו הדעת , שלימות 564תמים ,

פורחת.................................................... תנועה סגלגלית, תנועה חרדיית , תנועה הנפיית , 342תנועה

שהקב לבקש אין אא"תפילה, משפטו, יעשה זכאי..............................................."ה שהוא יודע  425כ 

ענינה .......................................................................................................................................... 424-425תפילה,

המקיף) מהכלל (להתחיל סינטטית ותפישה מהפרטים ) (להתחיל  אנליטית  שכלית  99,...תפישה

........................................................................................................................................................463 ,202 ,189

ע לא  אחרת, ללשון  מלים  ............................................."תרגום שבה  הרעיון  אלא עצמה המלה 308י 

QSR


