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מ6אא

מררש

רכא

[שמבראשית
צרוף

ומזוקק

נעשה

לפנים

שבעתים
הספר

על פיי
ועפ"י

כתבי

דפוסי

יד

ובראשם

המדרש

כ"י

הראשונים

וילקוט שמעוני

ישן

נושן

בבריטיש

ונוסחאות

הערוך

וילקוט המכירי

עם מראה מקומות וחילופי נוסחאות
ופירוש

מנחת

יהורה
מאת

הר'ר .יחודה טהעאראר זל
ואחרי מות המחבר

נערך והושלם על ידי

חנוך אלבעק
פרשה

מח--פו

פרלין תרפ"ז
פערלאג

מ .פאַפפעלויע.

מוזעאום
ופי

המיוחס

בלונדון
לרשיי

אשר
ז'ל

4
--

יי3

לוח הסימנים

בחילופי נוסחאות.

ל = כיי לונדון בבריטיש מוזעאום קובץ  804. 96112ועל כיי זה המעולה מכל כיייסרתי את טופס
המדרש

(ובח'ג לא נמצא סימנו כי אם במקומות אשר בררתי לי גי' אחרת).

ליי = הגהה בכייל בכתב אחר או גירסא
מובאה בשם ס'א (ספר אחר) בגליון
הכ"י או בגוף הספר.
ד = דפוסי המדרש עפיי ד' ויניציאה ש"ה.
= מדרש דפיר קונשטנטינא עריב.

פ =

כיי פאריס קויץ 941

ו  =-כ" רומי קובץ 03

באוצ :ר

52
הוואטיקאן (ועי' צ
ר
ודצ

הספרים של
.)09

ע = ערוך הוצאת קאהוט.
עי = ני' סיא בערוך  או ניי :בכיי ודפוסי
ערוך שהביא בעל ערוך הש' בהערותיו.
|ר ' = פירוש בראשית רבא כיי שהיה
לפנים באוצר הספרים של האחים
טריע4ס2טי בפארובאה.
ךר
ה

2

=

יי

פי'

ה ₪

הניל

במדרש

""י

כיי אקספרד

ח = קיצור) ביר במדרש חכמים כיי של
ריא עפשטיין זיל בווינא.

ל
ר* = פירוש הנ"ל שמעורבב עם פיי שני (ש)

 = +4כיי אקספרד קובץ ( 741רשימת

על ביר ושניהם נדפסו בשם פירשיי

א
|ל = כיי אקספרר קובץ ( 5882ועי'

ש = פירוש השני על ביר בפירשיי הניל.

נייבויער).

צר .)88

= 5כייוי שמוטטנארט קובץ ארי₪ענטי 9892
0

ב =

כ" מינכען קובץ ( 79ועיי צר .)05

פעם ראשונ' במדרש אביא ויניצי שכיז.

י = ילקוט שמעוני ד' וויניציאה .שכיו,
ל =

.

ד' פפדיא תסיט.
 .דפיר שאלוניקי חיא רפיו,
ב ה

גנ = כ לונדון קובץ ( 60461כיי משובש,
והשתמשתי בו רק בפ"א ופיב ומעט

:
מ = ילקוט המכירי (ישעיה ד' ברלין תרנינ,

ת = כיי חימני של רי אלחנן אדלר בלונדון
(ועיי צר )893

ירושלם תרסיב (ועיי צד  )76ובס'
הלקוטים חיו ,תרי עשר כיי בריטיש

ז = דפים אחדים מהגניוה באלקאהרה
שהובאו לאקספרד (ועיי צר .)908

 11311. 401/והוצ'
מוזעאום קובץ 0
גראינוף).

ויניציאה שכיז באוצר הספרים אשר
לבית מדרש הרכנים בברעסלוי.

או

במקומות אחרים).

ב = נירפאות  כיי בגליון מדרש אב'א

תהלים די ברדיטשוב תריס , משלי די

 = 5ליתא.

 = סימן התיבהשלאחריה.

שלפני הוספה

האותיות בגליון החיצון (כמו א בצד  )1יורו על חילוקי הפרשיות במדרש ד' ווילנא ,והמספרים בגליון
הפנימי (כמו  62שם) על הדפים והעמודים במדרש ד' ויניציאה ש'יה ,והמספרים בח"ג על מספר השורות; בכל
מקום שגיי בייל מקויימת גם עפ'י כ'יי אחרים ילקוט וכו' הצגתי בח''ג סימני ספרום אלו אצל גי' כייל שהסגרתי
בחצי אריח כזה ] .ואם כל כ"י האחרים וילקוט וכו' מסכימים עס גיי כייל עשיתי בצד הגיי סומן מרובע קטן כזה5
ובמקום שגי' הדפוסים מסכמת .עם גי' כי'"ל  לא הבאתי עוד ראיה לגי' זו ואף אם יש שינוים בכ'י אחרים וערוך
וולקוט וכוי כי המפורסמות אינן צריכות ראיה ,ואם הוכרחתי לגטות מכי'יל ובררתי הגי' עפ'"י הדפוסי' או כייי האחרים
וערוך וילקוט וכו' עשיתי סימן כוכב קטן כזה * בצרה ,והכפלתי את הסימן כזה ** אם כל כ'י האחרים וכו' יעידו נגד
כי'/ל ,ואם הנחתי גי' כי'יל בפנים הצגתי גי' הדפוסים שהיא ג'כ גיי כל כ"י האחרים וכו' בלי שום סימן ,והשינויים
התמודיום שנמצאו בכי"ל כמו מלת א מ ר נעדרת במקום שחכם אומר בשם חכם (כפגנון הירושלמי) או מלת של
מחוברת למלה שלאחריה מנעתי מלציין בח'ינ[| .מה שנדפס בין בביאור ובין בציונים בין שני חצאי רבוע כזה [ ]

הוספת הטול הוא].

אהלקורא.
הרייר יהודה מהעאדאר ז"ל החל להוציא לאור בשנת תרס"ג את המדרש בראשית רבה על

פי כת"י לונדון עם חילופי נוסחאות משאר כתכי יר וביאור מנחת יהורה בחוברת חוברת בת חמשה
גליונות דפוס .החוברת התשיעית (האחרונה) הופיעה בשנת תרפ"א ,ותיכף אחרי זה גם שני גליונות
הראשונים מן החוברת הנוכחית נותנו לדפוס ,אבל לדאבונינו מת המחבר ז"ל בכ"א אב שנת הרפ"ג
אחרי כלות הסידור וההגה מגליון השני ,ועל ירי זה נפסקה ההדפסה בצד  .257ויען שהאקרמיה
למדעי היהדות עוד בחיי הטחבר נטלה עליה את הוצאת הספר ,החליטה לגמור את ההוצאה גם אחרי
פטירתו ושמה .את העבורה הזאת על שכמי . ואני ,אף כי ידעתי את גודל העבודה הכרוכה בהוצאה
הזאת וגם כי ,לא על הדרך הזה תפארתי" ,לא עברתי על דבריהם ונטלתי עלי את המלאכה הקשה
,,והצנועה" ,כדי שלא ישאר ספר חשוב כזה בלתי נגמר ,כגולם כלי.
ועתה בצאת המחברת הראשונה לאור בעריכתי ,הנני רואה לתת דין וחשבון קצר מדרכי בעבודה
הזאת ואומר :פנים הספר נדפס כמו עד עתה עפ"י כת"י לונדון עם כל הנוסחאות וררכי הכתיבה
הנהונות בכת"י זה ,ואף שלפעמים היה מן הראוי לנטות מנוסחתו או מדרכו של סופר הכת"י הזה
בכתיבת המלים ,ולתת אותן בתמונתן הארמית המקורית ולא בלבוש עברי ,בכל זאת לא חפצתי לשנות
את פני הספר ממה שהן עד עתה ,והקורא ימצא את מבוקשו בחילופי נוסחאות.
את החילופי נוסחאות והכיאור ערך המחבר עד פוף פרשה פ"ו .אמנם מפרשה ס'ח
סי הי עד אמצע פרשה ע"ח לא נרשמו בח"נ השינוים משלשה כתבי יד רחיינו כת'י אקספורר א' ובי
וכת"י אדלר (ת) ,ומאמצע פרשה ע"ח עד סוף פ' פ"ו השאיך את השינוים מכת"י אדלר , וכאופן
זה חשבתי בתחלה להשלים רק את הנוסחאות משלשה כיי הנזכרים ,אמנם בהחילותי להשוות את
הנופחאות שציין המחבר עם הכת"י והדפוסים הראשונים נוכחתי כי טרם גמר את מלאכתו ועור השאיר
כמה וכמה גירסאות שלא אספס בתוך ילקוטו ולכן גמרתי ברעתי להשוות עוד הפעם את כל הכת"י
והדפוסים ולציין בדיוק האפשרי את כל השינוים שמצאתי ,ועל ידי זה לקחתי את אחריות השינוים
עלי= .וזאת לרעת כי מכיי שטוטטגרט (ב) וכ"י מינכען (כ) הוספתי על הנוסחאות שהביא המחכר רק

בדפים הראשונים ,כי בהשתמשי בהם ראיתי שפרוצם מרוכה על העומד והמה נשחתים ומקולקלים עד
מאד ,ואין כדאי לציין את כל הטעיות שנמצאות בהם ,לכן משכתי ירי ואמרתי בזה טובה פרישה
מדרישה ,והשתמשתי על פי רוב בשינוים שהביא המחבר בלבד .וגם זאת אודיע  שמכל הכתבי יד יש
לי חמונות-אור חוץ מכת"י לונדון ופריס שיש לי מהם רק העתקות.

כאשר חררתי לעומק הביאור ראיתי כי דרך המחבר להאריך ולהביא את כל המקומות המקכילים
משאר ספרי חז"ל במילואם ,וכן הוא מעתיק מבעלי האפופות ששאבו מבראשית רבה מאמרים שלמים
אף שאין ביניהם וכין נוסחתינו אלא שינוים קטנים בלכד ,והאמת שהאריכות הזאת מקלת הקריאה על
הקורא .ומנעתו מחפוש בספרים שאינם מצויים ביד כל אדם ,אמנם בעת הזאת שהוצאות הדפוס רבו
למעלה אין מן הצורך לכפול דברים ולהרבות בהוצאות ,לכן החלטתי להניח את הפירוש כמו שהוא
עֶם :שינוים קלי ערך עד סוף פרשת תולדות ,ומפרשת ויצא ואלך (צד  )961לקצר ככל האפשר,
והבאתי מן המקומות המקבילים רק אלה שיש בהם צורך לביאור או להכנת השתלשלות האגרה ,ומבעלי

האסופות רק השינוים ,וכל אלו הדברים אשר ראיתי שאין חועלת יוצאה מהם מחקתי .ובזה הביאור
שנסדר על ידי הוא רק קיצור מהביאור מנחת יהודה שיצא מידי המחבר ז"ל . וכרי שלא לשנות
ממטבע שטבע המחבר ,אלך אי"ה בדרך זו , שהתויתי לי עכשיו , גם בביאור המדרש מפרשה פ"ז
ואילך ,אשר עלי לחכרו כולו ,אף כי בתחלה באופן אחר ערכתיו.
את כל הרברים שהוספתי אני בין בציוני המקורות בין בביאור נתתי בין שני חצאי רבוע כזה []
ואחריות הדברים האלו עלי.
מנחם

אב

תרפ"ה

חנוך אלבעק.

פרשה מח

ויורא

971

יח א

פרשה מח
יח א וירא אליו יי ותתן לי מנן ישעך וימינך תפעדני וענוותך תרבני (תהליםית לו) א
ותתן

וה אברהם,

לי מנן ישעך

תפעדני

וימינך

בריעבון ובמלכים,

בכבשן האש

וענוותך

תרבני מה ענוה הרבה הקב"ה לאברהם שהיה יושב ושכינה עומדת ההיד וירא אליו י*י ונוי :
כת' ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי

אלוה (איוב .יט כו) אמר אברהם אחר שמלתי ב

אחזה

עצמי הרבה גרים באו להירבק לזאת אות ,ומבשרי אחזה אלוה אילולי שעשיתי כן מאיכן היה 5
הקביה נגלה עלי וירא אלינ י*י וגוי :
ר' איפי פתח אם אמאם משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי

60
וכי

יפקור

מה

אשיבנו

(שם לא יג יד) איתתיה

 1ילקוע כי פב ,ילק' טעוסל כי קס'ב,

דר' איסי

ומה אעשה כי יקום אל ג

הות מכתשה

פנסומל .פ"ב בכסטים כי' ד' ויכס סי" די,

מ"ו ,טעופ כנס פמ"ס כי' ד' ,עלכם פסקניס *י"ם כ" כ"ב ,פגדם בכלטים פי"ץ:
4לקוע כי פ'יכ ,ילק' סיוב כי ססק'ז :
י

וכחשה

עם אמתה

קרמה,

פנסועס ויכס סי"  '3כי סטס סיי

 2לעיל 5 814 57ד  824ולד  884ת'כ:

 1ייי] פא? ₪ .באלוני (באלני ן) סמרא וְנָב ,באלוני  . .והוא יושב פתח האהל ך ,באלוני . .האהל כחם
דפאנכתי

היום ךז | ותתן] ן ,כת' =

| וענותך

[ תרביני 1

|  2אברהם]  =.אנכי מגן לך ו ,דכת' אנכי

מגן לך שכרך וגו' = || ₪בריעבון במלכים [ ,ברעבון ובטלכים דְא1כי ,וברעבון ובמלכים פא"ן ,במלכים
ובריעבון  . . ,1וברעבון י (שמואל) | וענותך |  5תרביני ךך | מה] ראה  ₪ן | הרבה] הראה ן ,הרבה
| שהוא היה [ | ושכונה] פואנכי (שם) ,והשכינה דְתִי | וגוי] והוא יושב פ ,באלוני טמרא והוא

עשה ךן

יושב א באלוגי  . .יושב פתח האהל  ,1לי ד |  4כת] פא :ל' דוגכת | אחר  | 12אברהם]  -.לפני
זקביה י (איוב) |  5עצמי] את  -,פא" | לההבק פוככתעי ,לידבק אלי (שם) ,לראות א | .1לזאת אות] על /

לזאת אות הברית אכי ,זאת אות הברית א ,1לזאת זאת אות הברית פ .לזאת הברית ן ,בזאת הברית דִת
עשותי לי א | 1היה לי אי (שם) |  6נגלה הקבייה עלי ן ,גגלה עלי הקביה ע | וגו לי |  7אפי פאכת
יוסי ן | ומה] אנכ ,מה ד | 8איתתיה] פ[נכע .אתתיה דְָאי .אחתיה א"ת | אפי פאם .יוסי דונתע |
,

הוות ועש .הוה פא'כך" | מכתשה] פונכ ,מכתשא .דְעך ,1מיכתשא ך | אמתה] פואלנע,
ן וכחשה] פונש ,אכחשה דְן ,אכחשא א? | קודמה ן ,קומה כ ||
אמתיה ןתף1
פו

תינור

שו

מ \ה.-

בכו"א

א

,

 ,וובבכרו0ן7ב

בננססמלןן פפמ"ּפמ

ת
פ"י
ריש
לעיל
םע ובש"ב כב ליו כתוב וענותך בחולם , נשם
 9הה"ד
וצ  594ועי' במ"י לעיל צד :142
כו' ר' ברכיה בשם ר' לוי ישב כת' ביכ[ש לע
.עליו ההויהה

ליתא

ו

ררוושצ

פפתםין ,ז ,ו
ורבתמכקרא

סדר נירא .אליו ובכיית סדר גירא אלין  3וע
זפעמים שתהא הויו נשמעת וכמו שהוא בתהלום
לעיל צד 814
בו , נבתיבת יברו!
ז' והוא יושב
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שנ' אנכי מגן לך וימינך תסעדני זה
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 4אחר שמלתי .ומעם הכתוב לפי הדרש וא חרי עורי
וכו' ומהברית בבשרי נגלה הקב'ה עלי ,והגיי לזאהת אות איתא
אות ומב שר  /-א ח זה
גרים באו להודבק לואת

 0שנ' אל
המלכום

תירא

שנ' זאת בריתי אשר
גם בערוך ע' אחר אחר ,ובמך ש הגדול גורס ומפרש אחר שמלתי עצמי וכו להידבק בזאת
אלמלא לא עשיתי כן מאיכן הקב"ה נגלה עלי וכו' ,ובמעין גנוס איוב י"ט ,כ ו אחרי שמלתי
תשמרו ומבשרי וכו
מהיכן הקב"ה נגלה עלי ההיד וירא.
ערלת בשרי הרבה גרים וכו" להדבק לזאת הברית ומבשרי וכו' אלולי שמלתי
קרבה גרים באו לזאת הברית ואילולי כן מהיכן הקב 'ה !נגלה
אחר שמלתי את עצמי
וכו' ,ובעקידה שער ":ט הובא

וכו' ועח'"נ 7 = :ר' אוסי.

עו' במ"י לעיל צד 991

בר"ה

אמר ר' איסי:

 8איתתיה

וכו'.

אשתו של ריא היתה

פרשה

וירא
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מח

אמרה לו מה את מכחשני לפגי שפחתי ,אמר לה ולא כך אמר איוב אם אמאס משפט עבדי וגוי
ומה אעשה כייקום אל וכי יפקור מה אשיבנו ,ריא אם אמאס משפט עברי וה אכרהם

ויקח אברהם את ישמעאל כנו ונוי (בראשית יו כג)  ,אסר אילמלי שעשיתי כן מאיכן היה הקביה

נגלה עלי וירא אליו י*י ונוי :
ר' יצחק פתח מובח ארמה תעשה לי ונו' (שטות כ כר) אמר ר' יצחק מה אם זה שבנה מובח
ד5
לשסי הריני נגלה עליו ומברכו ,אברהם שמל עצמו לשטי על אחת כמה וכסה וירא אליו י*י ונוי :
ר' לוי פתח ושור ואיל לשלמים נו' (ויקיא ט ר) אמר מה אם זה שהקריב שור ואיל
ה
ו

לשמי הריני ננלה עליו ומברכו ,אכרהם שמל עצמו לשמי על אחת כסה וכסה וירא אליו י*י ונו' :
פחדו בציון הטאים

,

ונוי (ישעית לג יר אמר ר' ירמיה בן אלעזר לשני תינוקות שכרתו

 0מבית הספר היה זה לוקה וזה סירתת ,אמר ר' יונחן כל חנופה שנאמי במקרא במינים הכחוב מרבר,
ובניין אב שבכולם פחדו בציון חמאים אחוה חרדה חניפים בישראל ובאומות העולם ,אמר רי
יורה בר' סימון לארכיליסטיס שמוד במלך אמר המלך כל מי שתופשו אני נותן לו פרוקופי ,עמר
 6סנסועל פי'ג ויכ) סי ד' ,סנסועל ויכס סי" נ' ,סנדם נכסטיס טס ,וע" לקטן פפ*נ ,מדכע טעוסל פ"נ7 | :לקוע
כ'י פ'כ ,ועי' לקפן פפינ :

 1ואסרה

 9ילק' יטעיס כ' סיד (פליט) :

כ | ליה פש | סה] [אכ ,מפני

-

דת | טכחשני] פןְנ .מכחישני אך].

מכחישיגי ך | בפני

שפחתי א'נ כש  ,לפניי ן |אמרלה] םוא*נכ .א"ל ש ,אמי לו ת .ל דא* | ולא] פוג .לא דאכתש |ליפ ליך |
עבדי וגו'] א? ,עברי ואמתי א'נכת  /עבדי דֶן ,וגום |  2ומה--אל] ואינ מה ..אל פכ .ל' דא'ת | וג -
*מה (ומה  )7אשיבנו לי | דיא לי וא | "עדי לי ך |  8אילולי פוא'נכ .אלולי דָת ,אילולא א' | היכן א |
) סמרא כף ,באלוני  . .והוא יושב ך ,לי ואנ |  5וגו'] וז' עלי אי עוי וא' שלי בכי
 4וגוי] באלני (באלוני
המק' אש' א' א' ש' א' א' וברכתיך ן | ר' יצחק]

הקביה ליג

| ומה א?

| אם זה] אם מי [ְן:

טי | 5

 ** 6עליו] לי ל | על  --וכסה] איני ניגלה עליו וטברכו ן | וגוי] באלוני ממרא דִֶת .ל' ואנכ |  7וגוי] לזבוח
.י וגו י ,לזבוח לפני יי ומנח' בלולה בשי כי היום י' נרא' אלי וכת' בתרי' וישא אהרן את
לפני י"י דןת ,לזבוח  .י
ידיו אל העס ויברכם ל" | אמר] אט' הקב*ה ן ,ל' אנכ | וטהאפ [אן .ומה פ .ואס ו | שהקריב]  .-.לפניי ן |  8לשמי]
לשלסים ן | וטברכו]  ...דכת' כי היו' יי נרי אלי ל" | וגו] באלוני סטרא דת :לי ואנכ |  9פחדו] פונכ .כת
דאת | גרן |*לשני ליגכרי] לבי א' ,שני לן ,משל לשני ךפא' |  01טן הספרי | זה היה י ,זה פכר | וזה
מרתת [א :112וזה טרתית ך] ,וזה היה מרתת ' | יוחנן ן | חניפה ן | שנאמי] שנאמרה פן(  +שאמי כ' ,שכתו אי
לי י |שבטקרא יו | בטינים] וְניי ,במינין ד'פא .בטניין ך .בסנין כ ,בטינות ך | *הכתוב דְא'תי] הכתי לפנ

זכתר דְ'וְ |  11שלכולן ךן ,בכלם י | חנפים | בישראל --העולם] פם .ל' דואנתי | ? 1יודה| ת ,יהודה דפאנכו,
יודן ן | בר א'י .ביייר ךן | לארכיליסטים כ ,לארכליסטים י ,לארכי לסטים ך][ ,משל לארכי לסטים א' ,משל ללסטים ף !
לארכי לסטים מקרטע א? | שטרר בטלך] שבעס עליו המלך י | שתופשו] נע* ,שהוא תופשו פדאךן,

שהוא תופסו כו

שתופשו וטביאו לפני ן | הריני נותן  ,אתן א? | פרקופי א*(ז ,פרוקפי פכךן ,פורקפי א' (וכן בסטוך)| .
מריבה עם שפחתה והכחיש ר"א את אשתו לפניה לומר שהדין עמה אמרה לו אשתו מפני מה אתה מכחישני לפנו
שפחתי אטר לה ולא כך וכוי ,ועיי בערוך ובעמתיל ע' כתש ב' ,ולפי דעת ידידי ר"ש לנדויער מכתשה מבנין
וכחשה תחת ואכחשה מבנין אפעיל והאל"ף מובלעת במבטא :  2זה אברהם,
התפעל במקום ומתכתשה
ר בבאאבבוהרםהם אמארמר א אםם א אממאםאם ממששפפטט עעבבדידי ההה"ח"דד ווייקקה אבבררהחםם את ויששממעעאאלל בבנו ואתת כלכל
כל מקנת כספו וכו' וימל את בשר ערלתם וכו' ועמ"כ 5 | :מה אם זה .אמר הקב"ה מה
נגלָה עליו וכו' וכן לעיל צד  274ר' אבהו וכו' נותן אני וכו' ועח'"נ ובמייי שם ,ופתיחה זו
תיתחה לקמן פפ"ב לפ' וירא אלהים אל ועקב וכו' ר' יצהק פתה מזבה אדמה תעשה לי וגן' אם מי
ה

ההנגוופפהה
יצאה
אחריו

ח לשמי הריני מברכו יעקוב שאיקונין שלו חקוקה בכסאי על אחת כמה וכמה שאני ניגלה עליו ומברכו
 ₪ר' יצחק פתח מזבה אדמה וכו' והרי דברים קל והומר ומה אם המקרוב
אליו ומברכו אלקנה וכו' .ולשון הפתיחה בתנחומא שם ר' יצחק נפהא פתח
אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך אמר הקב"ה ומה מי שהיה זובח
אני ננגגללהה יעילריווו לברכו אברהם שזבח את עצמו לפני על אחת כמה וכמה לכך נאמר וירא אליו וכו'ו
הומא מ"ב שם ר' יצחק נפחא פתח מזבה אדמה תעשה לי אמר הקב"ה מי שהוא שוחט שור או
עא הייתי בא ומברכו שנאמר מזבח אדמה וכתיב אבוא אליך וברכתיך אברהם שנהר של דם יוצא
ל אחת כמה וכמה שאגי צריך לברכו לכך נאמר וירא וכו' ועי' גם באג'יב שם ,וכפי סגגון
 7ר' לוי פתח .גם פתיחה זו דוגמתה לקמן פפ'ב .ר' לוי פתח ושור ואול
דם יוצא על":
ה אליכם מה אם זה שהקריב שור ואיל לשמי הריני נגלה וכו' ועוי"ש ,וכאן נוסף
ב אהר לזבוח לפני יי ומנה' בלולה וכו' ,ובכתב דומה לכתב הספר נוסף למלת
 9לשני וכו' .במדרש הגדול עמו'  162גורס ומפרש למה"ד לשני תינוקות
מרתית כך כיון שלקו החטאים רעדו החנפים מאי חנפים וכו' ר' יוהנן אום' כל
רה
ור
מו
אח
הא
ה
ה
הכת' מדבר ובנין אב שבכולן אחזה רעדה הנפים ואומ' כי מאת נביאי ירושלים
חנופה לכל הארץ,
ובמ"כ הגיה במינות וכן הדפיסו
ובד"ו נשתבש במניין,
מין,
יג
פ"ר הגו' ג"כ ב
:
ס .שר של ליסטים ועו' לעיל צד  ,658ומשם נובע הגי' בכי"א ב' לארכי ליסטים מקרטע:
כבוד ויקר ועי' לעיל צר ,811

הונא בשם

ר' יהודה ביר'

והמשל

הועתק

בערוך ע' ארך ד'

סימון אמ' כה' פחדו בציון חטאים וכת

וע' פרקופי ועוי"ש,

ובמה"ג שם רי

ופחדו אל ה' ואל טובו למה'"ד ללוסטים (ללסטים)

8

פרשה מח

וורא
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אחר ותפשו ,אמר המלך ישמרו שניהם עד הבקר ,וה היה מתפחד אי זו פרוקופי נותן לו המלך וזה

היה מתפחד אי זה דין המלך דן אותו ,כך לעתיר ישראל מתפחדים ופחדו אל ייי ואל טוכו
(הושע ג ה) ואומות העולם מתפחדים פחדו בציון חטאים,
עולם (ישעיה שם שם) שאילו נחן להם רשות
אברהם ושמרו

אמר רי יודה למה קורא אותם מוקדי

היו מוקידים עולם ,הולך צדקות (שם שם טו) זה
5

דרך י"י לעשות צרקה (כראשית יח יט) ,ודובר מישרים (ישעיה שם שם) מישרים

אהנוך (שהיש א ד) ,מואם בבצע מעשקות (ישעיה שם שם) אם מחוט ועד שרוך נעל (בראשית
יר כג) ,נוער כפיו מתמוך

(ישעיה שם שם) הרימותי

בשחד

ידי אל ייי אל עליון (בראשית שם כב),

הוא מרומים ישכון (ישעיה שם טו) רי יודה ברי סימון רי חנן בשם רי יוחנן העלה אותו למעלה
מכיפת

הרקיע

מלמעלה למטה,

הוא דהוה

מצדות

אמר ליה הבט

פלעים

נא

השמימה

(בראשית טו ה) אינו [אומר]

משנבו (ישעיה שם שם) אילו ענני ככור,

ואקחה פת לחם (בראשית יח ה)  ,מימיו נאמנים (ישעיה שם

הבט אלא

לחמו גיתן (שם שם) 01

שם) יוקח נא מעט מים (בראשית שם שם),

מלך ביופיו תחזינה עיניך (ישעיה שם יו וירא אלין ייי:
 4ילקוע כ' פ' ,3ילק' ישעיה סם:

 8לעיל  584 57וש"כ :

|

 1ישמרו] פואנכי? ,שמרו ךְ ,שמור ף | זה] והיה (היה אנ )5זה מתפחד וזה מתפחר  --דא"?גכתי

היה לי | מתפחד] א"ע = לומר דְכתי ,כלומר  | 1איזו פ ,אי זה י ,איזה רע | נותן לו ע ,המלך נותן
לו פי .המלך (שהמלך  )1גותן לי ןדנרת ,המלך רוצה ליתן לי א? ,המלך רוצה  . .אלי א ,רוצה המלך ליתן

לי כ |  2היה] כ ,לי דפואגתי | מתפחד| וָי - ,לומר פא'נ .ואוטר דא?ת | איזה פאית | חסלך דן
אותי דְואָנכת.
מתפחדים

ידון המלך אותו  | +לעתירד]  -לב' דִ! ,לבא דדפא'גכי,

(מתפחרין א1נכן)

ואומות העולם (ואומות עכוים ךן)

טתפחדים

לבוא אית

| ישואל] ישראל

(מתפחדין וא1כןת.

מתפחדי'

)1

 ₪ךדוא'נכת .ישיאל ואוטות העולם מתפחדים ; ,+ -ישראל ואומות  . .מתפחדי'  ₪א? | טבו] א'כוי =
באחרית הימים דְוָא'נָןת

|  5ואומות העולם] ומכחישי השם [ן | ר' יהודה (יודה ן) ברי (בר פא .1ביייר ת)

סימון דפואגכת | קורא] הוא  -דפוגת .היה  -אכ |  4נתן] פ .היה גותן כ .ניתן דְוגת :היה א |
טוקדים דְוא ,1מוקדין פא?נככת | עולם] כל העולם כולו (כל  . .כלו פ ,כל העולם ן ,העולם כלו א? :את העולם
כולו ך] ,את  . .כלו א') על יושביו (ליושביו ן) לשעה (בשעה א )1קלה דפואגכת | ** 5עשות צרקה ל"פוי]
לעשות צדקה ומשפט דְאנכתי (ישעיה) .וגוי ל | מישרים אהנוך] חלילה לך ו | " 8הוא דואנתי] והואלפכ |
יהודה דפואנכתי (שס) ,יודן ו | בר פאי ,בייר ת | ורי חנן י (שס) ,ר' (ור' אכ) חנין פואנכ :בשם
ר' חנון  ,אמי בשיר חנין ןת |  9הוא דהוא אמר דְן] ,הוא דאמר א ,הד' ה' דאמר [ן ,הה'"ד ו (שם),
אי ם | אונו *אומר כ] אינו אומ' פן,

אינו או'  ,1אין אוטרין א ,ואין אומ' י (שם),

+שם)
אינו ל |  01מצדות] וא'כי' ,מצודות דְאןת ,מצודת (
 2ביפיו פת"" | .י] פאי ₪ :באלוני ממוא דְנכת |

ם]-
ח-
לקחה
|  11וא

אינו שייך לומר דת:

פוחאגכי:

ל דת |

שמרד וכו' אמר המלך כל מי שהוא תופכו אני וכו' פרוקפי עמד אחד ותפשו אמ' המלך ישמרו שנוהם עד שיפקדו
היה זה מתפחד איזה פרוקפי המלך נותן לו וזה מתפחד איזה הין המלך דן אותו( .כצייל שם ועייייש עמוי  )897כך
לעתוד לבוא ישראל מתפחרין דכת' ופחדו אל ה' ואל טובו וכו' ,ובכד הקמח בערך חתן הועתק אמר ר' יהודה בר
סימון משל להייד לליסטים שמרד וכו' אמר המלך כל מי שתופסו הריני נותן לו פרקופי עמד אחד ותפסו אמר
המלך ישמרו שניהם עד הבקר והיה זמהתפחד וזה מתפחד זה מתפחד ואומר באי זה דין הן אותי המלך וזה מתפחד
ואומר איזה פרקופי  יתן לי המלך כך לעתיד לבא ישראל מתפחדים ואומות העולם מתפחדים או'ה מתפחדים פחד
 4היו מוקידים .שורפים ,ובמה'ג גורס ומפרש מי יגור לנו
בציון חטאים ישראל מתפחדים פחדו וכו' ואל טובו :
מוקדי עולם אמ' ר' יהודה ביר' .סימון למה קורא אותן וכו' שאִילו ניתנה להם .רשות היה (וצ''ל היו) מוקידין את
העולם כולו על יושביו בשעה קלה ומי ניצל מהם כל מי שקיום כל מה שכת' כאן כמו .שקיום אברהם אבינו ומהוא
זה שכת' כאן הולך צדקות זאהברהם אבינו דכת' למען אשר .יצוה את בניו וג' לעשות צדקה ומשפט ודובר מישרים
לך מעשות כד בר הזה מואפ בבצע וכו' הרימתי ידי וכן' נוער כפוו וכו'' אם
זה אברהם דכת' חיללה
מחוט וכו' ,ונוסף שם אוטם אזנו משמוע דמים זה אברהם דכת' אל נא חהי מריבה ועוצם עיניו מראות ברע זה
אברהם דכת' הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את דבדיליה נמ' לא אסתכל ועי' לעול צד  514ובמ"ו שם בדיה

אוטם וכו' ובייב טיז אי ,ובכד הקמח נוסף מי יגור לנו אש אוכלה זה הקב'ה מוקדי עולם אלו המלאכים והשרפים,
ואח'"כ הועתק שם אמר ר' יהודה בר סימון למה הוא קורא אותס שאילו ניתן וכו' היו שורפין כל העולם כולו על
וושביו בשעה קלה הולך צדקות זה אברהם וכו' ודובר מישרים מישרים אהבוך מואס בבצע וכו'  9= :אינו אומר הבט .כן
הגהתי ועח'נ ולעיל צד  984ובמ"י שם בד"ה ר /יודה וכו' , ובמה"ג מפרש הוא מרומים ישכון זה אברהם דכת!
ויוצא ,אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה ,וגורס שם .אמ' ר' יצהק בשם ר' נתן העלה אותו הקב'ה לאברהם
למעלה מכיפת הרקיע ואמ' לו הבט נא השמימה ,ובכד הקמח שם הוא וכו' ישכון ר' יהודה בר' סימון אומר העלה
אותו למעלה וכו' ואמר לו הבט נא השמימה .אין אומרים הבט וכו' 01 | :אילו ענני כבוד . אולי טעם הדרש כמו
שאותא בתנחומא" חיי שרה פיי ד' עוז והדר לבושה אלו ענני כבוד שהיו מקיפון את האהל שלה .ועוי בח"
הרד"ל .ולקמן סוף פ"פ ,ובמה"ג מפרש אלו ענני כבוד שהיו מקופין אותו דכת' ויעל אלהו מעל אברתם ,והגי' גם
שם לחמו נתן זה אברהם דכת' ואקהה פת להם וכן בכד ההקקממחה ללההממוו ננתתןן .ואקחה פת להם ועת"נ:
 2בופוו . וכה בוי'ו גם בדפ"ר וד"ו  ושאר כ" חוץ מכייפ וכייית  ועי' במ"י לעיל צד  88.בך"ה דוכום :
8.ללגץ 1/1[0887031

1

וירא

+2
והוא

יח א

פרשחה מח

יושב פתח האהל כחום היום ר' בוכיה בשם רי לוי ישב כח' ביקש לעמור אמר

לו הקכיה שב ,את סימן לבניך שאתח יושב ושכינה עומרת כך בניך יושבים ושכינה עומרת אלהים
אל ו' (תהלים פב א) ,ר' חני בשם ר' יצחק עומר אין כת' אלא ניצב איטימוס היך

ניצב בערת

ראת אמר ונגצבת על הצור (שמות לג כא) , ר' שמואל כר חייא רב יורן כשם ר' חנינה על כל
שכח ושכח שישראל משבחים להקביה משרה שכינתו עליהם מה טעם ואתה קרוש יושב תהילות
 1לקוט כ' פ"כ ,פסיקס 6פ' ססודט (פ"ס נ') ,פכיקסס כנסי טס (עינ ל') ,שיל סטיכוס כנס פ' דועס דודי (ני .פ')/
נפונר כגס פי"ס ס" ג',

עוכט סקליס יים ק" כ"ע כ'ב פיי י"ע,

תנסועס ע'נ ויכס ק" ד',

ק" נ' | ,לנדם

מנסועל טס

נכלסים פי"ס :

 1יושב] יושב ך | פתח האחל לי גכ | *כחוס היום .דֶ] כחפ חיום ף .כח' הי' ל .לי ואנכ" | .בשפ]
משום ךְ |  2שב]  -.אברחס  ,8|2אברתם שב א | סימן] רמז ן | שאתח] טה אהה ךְאַכתי .מה את פוג |
כך] אף ( | יושבים] עתידין נכנסין לבתי כנסיות ולבתי טררשות ויושבין ם | ושכינה עומרת] פוךז!י .ושכינתי

עליהם כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי
גבן א  ,ושכיגה עומרת בשעה שישראל נכנסין
כשישראל נכנסי' (נכנסים ך]) לבתי . .מדרשות
 4נצב | חגיי ונכ | אין כתי (כח' פכת) כאן

מדרשות וקורין קייש והן יושבין לכבודי ואני (אני עוטר א )%על
לבתי כנסיות וקורין  . .אני עומד על גבן כּ ,ושכינה עומדת על גבן
וקורין קרית שמע וחן יושבי' (יושכים ך]) לכבודי ואני על גבן דת |
דפאכתעי .אין כת' כן ו | אטיטוס א?עך* .איטטוס פא |

 4הצור] שוג עי - .והיה טרם יקראו ואני אענה כ' ,וכתי' והיה . .אענה דא | בר] פואנ .בי"ר ת .בר' ך | חייא]
אבא א | ר' יודן ְג ,ור'. .דְאכת |  5משנחין שמו של הקכיה ם | מה טעס] שנאי א | תהלוח דפואכת |

 1ישב כת' .ואכ"כ יושב שיהא משמע שנשאר וושב אלא י ש ב כת' ודורש ר"ב בשם ר"ל ישב בחוראת פעל עבר
ישב וביקש לעמוד א"ל הקב'ה שב אתה סימן לבניך וכו' (ועיי לעיל צר  )688ור'ח בשם ר"י מדייק אלהים נצב
וכו' עומד אין כת' אלא גצ ב איטימופ )1מוכן הד"א וגצבת וכוי שתהא מוכן שם ,ובפי' ב'ר כ'י מפרש עומד
משמע עומד כמעט והולך אבל נצב משמע עמידת קבע ,והמאמרים שלפנינו נסדרו ,בדרש דומח דודי לצבי .וכוי
בפסיקתא ובפסייר ובשהש"ר ובבמ"ר ,והגי' בפסיקתא א"ר יצחק מה הצבי הזה מרלג על התרים ומקפץ ,מאילן
לאילן כך הקביה מדלג מבהכ'ג זה לבית הכנסת זה ומבית המדרש זה לבית המררש זה בשביל מה בשביל לברך
את ישראל ובזכות מי בזכות מי שהיה יושב באלוני ממרא הה'ד וירא אליו וכו' והוא יושב פתח האהל ואר ברכות
בש"ר לוי יושב כתיב חסר וי"ו אמר הקב'ה שב אברהם וא"ל (ושם בכי"א הגיי ישב כתוב כיון שנגלה עליו הקבייה בקש
ברהם

א"ל הקב"ה

אבינו לעמוד

שב אל הקב'ה אברתם) כל זמן

שבניך

נכנפין

לבתי כגסיות

ובתי

מדרשו ת יהי ו יושבין וכ בודי ע ומד מיט אלהים נצב וכו' א''ר חגי בשייר יצחק אלהים עומד און כתיב אלא
אל ב"ר חייא בש"ר חיננא אמר כל קילוס וקילוס שישראל מקלסין
ומ
ולהים נצב מהו נצב איטימוס ר' ש
להקכ"ה כבודו יושב ביגיהם מ"ט שנגא' ואתה קדוש וכו' או לעופר וכו' הגה זה עומד אחר כתלונן.אחר כתלי בתי כגסיות
ובתי מדרשות ווככו' ,ובפסייר שם א'יר יצחק .מה הצבי הזה מרלג ומקפץ וכו' כך הקב'יה מדלג מכית הכנסת זו וכוי
בזכות וכו' ריב בשם ריל ישב כתיב .אמר לו הקב''ה אברהם כל זמן שבניך נכנסים בבתי כנסיות וכו' ומה טעם אלתום
נצב ר' חגא בשיר יצחק אלהים עומד אכ'יכ אלא נצב איטימופ ר' שמואל בר' חיוא בר יהודה בשיר חנונא כל

וס וקילוס וכו' ועיי'יש בהערות רמא"ש ,ובשהשיר בדפ'"ר ודו שם דומה דודי לצבי מה צבי זה מדלג מהר להר וכו' כך
הקב"ה מקפץ מבית הכנסת זה וכו' ריב בשם ר"ל יושב ישב כתיב בא אברהם לעמוד ,אמי לו הקביה שב ש ב
אבוהם את סימןלבניך מהואת יושב ואני עומד כך יהיובניך בשעה שיכנסו לבית הכנסת ולבית
עמד בינ יהם מה טעמא אלהים נצב וכו' רִי חגיו
המדרש וקווין קרית שמע הם יושבין וכבודי ו
להום עומד אין כתיב אלא נצב מהו גצב איטומוס המדא ונצבת לי שם על ראש ההר (שמות ליד ב')
וכתיב והיה טרם  -יקראו ר' שמואל משום ר' חנינא כל קילופ וכו' ,ובבמ''ר סרפו המאמרים ושם הגי' בדפ'ר
וד"ו והוא יושב וגו' ישב כתיב (ולייג שם אמר ריב בשם ר' לוי) בא לעמוד אמר לו הקבייה שב אברהם אתה סימן

עה ש
ין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות וקוראין את שמע ויושבים וכבוד ייי עומר וכו' א'יר חגאי בשם
ריי וכו' אלא אלהים ניצב איטימוס הא כמ' דתימ' והיה טרם יקראן ואני אענה וכו' ,והדרש כל קילוס וכוי לותא
שם ועיויש שאר השינוים ,ובמדרש תהלים ייח פיי כייט דיא ותתן לי וכוי ריב בשם ריל אמר בקש אברתם לעמור
אמר לו הקב"ה שב ואתה סימן לבניך שוהא בניך יושבין בבתי כנסיות ובכתי מדרשות ואני עומד שני אלְהים נצב
אל ר'י שמואל ב'"ר חייא ורי יודן בשם ר' חנינא אמרו על כל שבח ושבח שישראל משבחין להקביה הוא
שרה שכינתו עליהם ומה .טעם ואתה קדוש וכו' , ושם כ"ב פיי ייט ואתה קדוש וושב תהלות וכו' רי שמואל ברי
חנינא אמר כל קילוס וקילוס שישראל מקלסין להקביה כבודו יושב ביגיהם .שני ואתה קדוש וכו' ר' שמואל בשם
' חנינא אמר כל תהלה ותהלה שישראל מקלסין להקב"ה הרי הוא למעלה מן הקילוס וכן' ריב בשם ריל אמר
.

כתיב גירא אליו
נכגסין
וכו" ר'

לבתי

וכו' והוא יושב

כנסיות

וכו'
:

ישב כתוב בלאעמוד

אמר לו הקביה שב אתה

וסימן לבנוך שבשעה שושראל

ומה טעם דכתיב אלהים גצב
ומתפללין הן וושבין וכבודי עומד ביניהם
וקוראין את שמע
אלהים עומד אכ"כ אלא אלהים נצב כמה דאת אמר והיה טרם יקראו ואני אענה (ורש''ב

הוסים שם מלת
והפסוק ונצבת על הצור) ועי' לעיל צד  974והמאמרים שהעתקתי במ"י שם בריה הה"ד
וכו' מתנחומא מב ותנחומא וירא ,ולפניגו בכי"ל וכן בכי"ו ובייח וכיייג וולקוט הגי' רק בניך יושביי ושכינה עומדת
ועי' גם בפורש"י עה"ת ,והגי' בדפוסיי וכ''י שציינתי מסכמת יותר עם הגי' בשהשיר ,ובמדרש הגדול הועתק והוא
ישב ישב כת' מלמ' שביקש לעמוד ואמ' לו הקב'יה שב וזה סימן לבניך שכל זמן שהן יושבין בבתי כנסיות ובבתי
עליהן דכת' אלהים נצב וכו'  ,ובשכל טוב ביקש לעמוד מפני השבינה א"ל הקביה סומן
מדרשות שבינתי עו
יושבין בבתי כנסיות וכו' ואני ניצב עליהן שנ' אלהים נצב וכו' ועיי גם בלק'יט ,ובמחזור ויטרי צר 801
הועתק מב"ר כאן ר' הח נינא בשם ר' יצחק א' עומד אין כת' אלא נצב מה נצב כמה דאתמר ונצבת על הצור
איָר שמואל ב"ר ה ייא בשם ר' הנינא על כל שבה ושבח שישר' משבהין לפני המקום משרה שביגתן
עליהם מה טעם ואתה קדוש יושב תהלות וכו' ,ובשבלי הלקט סוי כייח רי שמואל בר חייא ב'"ר יודן אמר על כל
הרת

קילוס

וקילוס

שישראל

1( 10066

משבחין

להקב'ה

משרה

שכינתו

עליהן

שנ'

ואתה

קדוש

וכו';

ומאמר

ר'

חגי בשם

ר'

פרשה מח
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ישראל (תהלים כב ד)  :פתח האהל פתח טוב פתחתה לעוברים ושכים [פתח טוב פתחתה] לגרים₪ ,
שאילולי את לא בראתי שמים וארץ שני וימתחם כאהל לשבת (ישעיה מ כב) ,ואילולי את לא
בראתי גלגל חמה שני לשמש שם אהל בהם (תהלים יט ה) ,ואילולי את לא בראתי הירח שנ' הן
עד ירח לא יאהיל (איוב כה ה) :אמר רי לוי לעתיד לבוא אברהם יושב על פתח גיהינם ואינו מניח
ארם מהול מישראל לירר בתוכה ,ואותם שחטאו יותר מדיי מהו עושה להם ,מעכיר את הערלה 8

מעל נבי תינוקות שמתו ער שלא מלו ונותנה עליהם ומורירם לגיהינם ההיד שלח ידיו בשלומיו

חלל בריתו (תהלים נה כא) ,כחום היום לכשיבוא אותו היום שכתוב
כתנור וגו' (מלאכי ג יט  :כחם היום

עות,
5

תני רי ישמעאל

אתה אומר בארבע או אינו אלא בשש,
 1ילקוט עס:

וחם השמש

בו כי הנה היום בוער
ונמם

(שמות טו כא)

בארבע

כשהוא אומר כחום היום הרי שש שעות אמי,

 4ילקוע טס ,ילק' ססליס כי ססעייג ,ילק' עכיכי פסליס כייס כיי כי ,עיכונין י'ע ,'5

פנסועל 5ך יך

פיי כי פזכיע פיי ס' ,טעום כנס פי"ע כ" די ,עדכש ססליס \' ס'  7 | :'5ילק' פכיכי םיע כיי  8 = :ילקוטי כי פב מכיכסס
דכטב"י טעוס ע"ז כ'"ס ,מכינפס נעלס (קכפס ד' פ"ד ,יכוט' 5ככות פ"ד ז'  ,'3נככום כ"ז :'5

 1האהל ל' ל" | *פתח טוב
שאילולי פוני ,שאלולי אכת
ולא דפא'כת | לגוא] וא"נת.
גיהנם ְוְנכְעימ ,גהינס פא',
מישראל ךן | לירד] יורד א"ע

פתחתה [ְג] פתח  . .פתחת ךְפאכתי .לי ל |  2שאילולי] האהל  -ל"י |
(וכן בפמוך) |  8הירח] א"י ,ירח נכ .את הירח דפוא'ת |  4לא] דיוחאני:
לבא דפכעימ .לי א | אברהפ אבינו עץ | יושנ]  -לו פג | גיהינס] א? י
יתהלים) ,ארם מהול [א? ,אחר
גהנם ך |  5אדם מישראל שהוא מהול (
| בתוכה] [י ,לתוכה דְפאני (שס) ,בה ( ,לגיהנס כמ /לגהנפ ךן | ואותם]

כיון גי? (שם) | ייתר] פואכתעימ .יתר דג | סדיי] וג .מדאי דפאכתעימ | מה אמ |  6התינוקות פי (שם) |

עד שלא] ולא י(שם) | וגותנה] ומנוחן י | עליהם] להם אי (שם) ,להן ן | לגיהינם] א ;3לגיהנם פוא?ג י
לגהינם דְבָ ,לגהנם ת | יהו תע | ** 7חלל בריתו] וגוי ל | כחס פא'גת | לכשינא פכי ,כשיבוא א?י

כשיבא אי (שם) מ | יום פימ | *היום דוא'תי] יום (כשיס) ,יום ייי לפנ |  5כחפ] פוג .כחופ דאכתי |
וחם] פואנכעי,

כחום (כחם ך]) היוס הרי שש שעות אמורות

הא מה אני מקיים  ₪דת | בארבע] פוא!גכתי.

בדר' דא"ע |  9אתה אומר לי י |בארבע] בארבע (בד' א*ע) שעות פוא'גכעי די שעות ך ,ל' איתי | בו' ע,
בשש (שש כ) שעות פואנכתי ,בוי שעות ך | כחס פגתי | הרי לי י |שש] פואגכתי .וי דע ,בשש י | אמי
אמור אכעי .אמורות דְפוְגת)]  = הא מה אני מקיים וחם והשמש בדי (בארבע ") שעות ליג |

יצחק הועתק בערוך ע' אטימום ,נהגי' שם נצב אטימוס (ובערוך דפ'ר איטומוס) ופי' שם איטימוס מוכן בל/י ,ובפיי
ביר כ'"י כתב אימימוס (אטימוס) לשון יוני הוא ופירושו  ₪2מזומן ,וכן הפירוש בילקוט מזומן :  1פתח טוב וכו' .דורש
האל ואילולי את לא בראתי
התיבות פתח ,האהל להמז שאמר הקב/ה לאברהם (פת ה פתח טוב פתחתה וכו' ה
שמים וכו" גלגל חמה וכו' הירה וכו' שכתוב בהם לשון אהל ,וכן לעיל צר  701בהבראם וכו' בזכות אברהם וכו',
והדרש נסמך למאמר ר'יב בשם רל ושב כתו' וכו :אמר לו הקב"ה וכו' ,ובמד' הגדול איתא ד"א והוא יושב פתח
האהל וכי דרכו שלאברהס אבונו לישב פתח האהל אלא להודיעך כמה חביכה הכנסת אורחין  לפני אברהם אבינו
שכיון ששהה שני ימים בלא הכנסת אורחין אמ' שמא סבורין שהן מצערין אותי מיד יצא וישב לו על הפתח להכניס
זעוברין והשבים ,והשלמתי פתח טוב פתחתה לגרים ועח'נ ולעיל צד  978וצד  954ובמ"י שם 4 | :לא יאחיל.

במקרא כתוב ול א ועיי בתניך הוצ' גינצבורג ומנחת שי אווב שם | :על פתח ,גיהינם . אולי טעס הדרש ואברהם
וושב וכו' כמו שושב עתה פתח האהל אחרי שמל עצמו וקבל מצות מולה לו ולזרעו אחריו כן לע"ל יושב על פתח
גיהנם ואונו מניח אדם מהול מישראל וכוי כחום היום .לכשיבוא אותו היום שכתוב בו כי הגה היום בא בוער וכו
ועו" בפי! מהרז"ו , ופיל לר"ל יש גיהינם לע"ל ועיי לעיל צד  64וצד  ,059ודורש ואותם שחטאו יותר מדיי וכוי
הה"ד שלח ידיו בשלומיו וכו' כלומר אעפ'יי שהם שלמים שנמולו שלה ידיו בהם לחלל בריתו ,ובמ"כ פי' שלח ידיו
בשלומיו קרי ביה בשלמיו אותן הראוין לתשלום להפרע מהן רוב עווגותיהן שלח בם ידו ומחלל ברית מילתם במה
שמכסה עליהם ערלה\ ,וכעין זה האגדה בעירובין שם עוברי בעמק הבכה וכו' רמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי
אברהם אבינו  ומסיק להו ומקבל להו בר מושראל שבא :על הגויה דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה ועיי בדייס,
ובתנחומא לך לך שם איתא חביבה המילה שנשבע הקב'יה לאברהם שכל מי שהוא מהול איגו יורד לגוהנם  שני
ביום ההוא כרת ה' את אברהם ברית וכן' ומי יורד לשם ראה מה כתיב אחריו את הקני ואת הקנזי וגו' למה
שכולם ערלים וכן יחזקאל ראה את הערלים יורדין בה וכו' וכן ישעיה אומר לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה
לבלי חק למי שאין בו חק ברית מילה וכו' אבל הכופרים ופושעי ישראל שכפרו בהקב'ה והלכו בחקות הגוים והן
מולין הקבייה מושך להן ערלה ונופלין לגיהנם שני שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו ועי' במדרש :תהלים בב ן' סוי א'
ובהערות .רשייב שם ,ומאמר זה חביבה המילה וכו' נוסף גם בתנחומא תִזריע בדפוסים האחרונים (ועי' בתנחומא
מ'יב תזריע הערה ל'ד) ושם מפיים והכופרים והפושעים הקב"ה מצוה למלאך ומושך ערלתו שני שלח ידיו וכוי,
ובשמו"ר שם בדפיר ודו הקב'יה פוסל את ערלים ומורידם לגהינם וכו' וכן ישעיה אומר לכן וכו' לבלי חק למי
שאין לו חק מילה שני ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם שאין המהולים יורדין לגהונם וכו' א"ר ברכיה
כדי שלא יהו המינים והמשומדין ורשעי ישראל אומרי' הואיל ואנו מהולין אין אנו יורדים לגהינס מה הקביה עושה
משלח ,מלאך ומושך ערלתן והם יורדים .לגהינם שני שלח יד ג וכוי וכיון שגהינס רואה לערלה תלויה בהם פותחת
פיה ולוחכת אותה הוי ופערה פיה לבלי חק ,ובמאמר שלפנינו שהועתק בערוך ע' שלח א' הג'' גיב ידו ועיי
בתגיך הוצ' גינצבורג ,ומקצת המאמר הובא גם בהגהות מימונייות הלכ' מילה פ"א :  9כשהוא אומר וכו' .ששינה
הכתוב בלשונו ולא אמר כחום השמש אלא כחום היום הרי שש שעות אמ' ,ופריך או חילוף כלו' כחם השמש בוי
שעות וכחום היום בד' שעות ומשני בד' שעות הצל קר והשמש חם בו' שעות הצל והשמש חמים ולכן מדבר הכתוב
הום בו' שעות שאז היום חם בכל המקומות בין ,בשמש בין בצל ,והגו'
וחם י
וחם השמש בד' שעות והכת' כ
הנכוגה שלפנינו בכייל אותא גם בשאר כ"י (חוץ מכייית המאוחר  /ובכי'ג הוגה קצת בגליון בכתב אחר) ובערוך
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או חילוף ,כרי שעות טולה קייר ושמשה שויב ,כשש שעוח טולה ושמשה שריבין ,אמר ר' חנחומי

בשעה שאין לביריה צל תחתין:

אמר רי יניי ניקב נקכ |מניהינם והרתיח  כל העולם על יושביו

לשעה קלה ,אמר חקכיה עדיקי בצער והעולם בריוח כחם היום,
 2ילקוס כ' פ"כ ,נכל מניעל פ"ר כ' ,סנתועס ט"כ ויכס פי' ר',

הרא אס' שהחמים יפין לטכה,

פנסוע יכ

ס" ג' ,פדכ"ס פכיע:

 1או חילוף] פוא'ע .או חלוף א'נכי ,או חלוף (חילוף ג"ך) כחוס (כחס נ"ן) היוס באובע (כר' ךד1ן)9
שעות וחס השמש

ונמס

בששה

(בו' ךִ' ,בשש

("ת) שעוה דג"ת

| בר'י

שעות] א'.

באובע שעות פונכ:

בארבע ו ,לא בר' שעות (ז ,אמ' בארבע שעות (" ,אטרית בר' שעות א? ,אטרת היאך אתה יכול קיי' (לקיים ת)
כחוס היום בארבע (בר' רְ'ן) שעות ותלא בארבע (בר' ךְ!) און חום אלא במקוס שהחטה זורתת שם שגאובע
שברי

ך') שעות ךִך | טולח] [( ,טולא דפאכתעי | ושמשה] ן ,ושמשא

בה ד'ץ,

בששה ך,

וטול א'ת

ובשש [ | טולה ושמשה] ן,

| שריבין] פונכעי.

כחוס (כהם ך[) היום בששה

דְפאנכתעי | נשש] פואכתיי

טולה ושמשא ,ָ1

טולא ושמשא דְפא?כעי,

שמשא

> כחרא אן" .כחדא חא אין עליך לומר כלשון אחוון אלא כלשון ראשון

(בו' ך' ,בשש ךן) שעות וחם השמש ונמס בארבע (בר' דְ?) שעות שבטקום שהחטה

זורחת בלבר שם נטס דְ |  2שאין צל א | לביריה] ג ,לבריה ְוְא'תי .לבויא פנ .לגריות א' | צל לי א |
יניי] ג , יניי ן .יגאי דפאכת | :קב נקג וחא'גת ,נקב ניקג א'כ | .מגיהנס דפוכי,
בגיהנס אש ,בגהנם ך | כל| את ךן | העולם] פא'י > .כולו דואנכת ש |  8בשעה קלה אש,

מגחינט ,1
בשעה וו |

צדיקי] ן ,צדיק פךזכ ,צדיק זה רִי ,הצדיק הזה א' ,צדיקים דְן] ,הצריקים א? | והעולס]  -.כולו א | כחם

היוס] ני ,כחום היוס פוחאכ.

ל' דת | הדה וני | אטר' ך' ,אמרה פ[אני .אמרת חכת

| שהחמיפם] פוג \

-ין חאי .שחחימום דכת | *יפין ליוחג] יזה דפאכתי .דיק ל |

ע' שרב ובילקוט ועח'ג ,וכן הועתק במדרש הגדול תאני ר' ישמעאל וחם השמש בארבע שעות אתה אומ' בארבע שעות
או אינו אלא בשש שעות
כשהוא אומ' כחם היום הרי שש שעות אמורות או דלמא חילוף לא בארבע שעות טולא .קרור
ושמשא שריב בשש שעות שמשא וטולא שריבן ,ובגליון כי"ל נופף חא מח אני מקיים וחם השמ' ונמס ברי שעותו
ונר' שמקום הגהה זו אחרי התיבות הרי שש שעות אמ' כמו שהוגה בגליון כיייג וכמו שהובא בפ'י' ב'"ר ,וכן .לשון

שמש בארבע שעות אתה אומר בארבע שעות או
הבריותא במכולתא דרשב"י שמות ט"ז בייא
אינו אלא בשש שעות כשהוא אומר כהם היום הרי שש שעות אמור הא מה אני מקיים וחם
השמש בארבע שעות ע'כ (ובמכולתא הגי' לפניגו וחם השמש וגמס בארבעה שעות אתה אומר בארבעה שעות או איגו
ארלמאאישב)שש שועביורתוש כשהבוראכותאומרשם וחםמד השמש משמע בשעה שהשמש חם והצל צונן זו היא שעה רביעית ביום ועיוייש בהערות
דני ר'
ברכוה שם מן ברי תורה למד ר' יהודה (דאמר במשנה תפילת השחר עד ר' שעות) ת
,
ארבע שעות אתה אומר בארבע שעות או אינו אלא בשש שעות
קיים וחם השמש ונמס בד' שעות
שש אמור הא מה אמני
י
ע שעין שמשא חמין וטולא קריר בשית שעין שמשא חמין
תנא להא דתנן וחם השמש ונמס בארבע שעות אתה אומו בארבע
ש שעות כשהוא אומר כהחום היום הרי שש שעות אמור מה אנו
ס בארבע שעות מני וכו' דכולא עלמא מיהא והם השמש ונמס בארבע שעות
אמר

 9/9עקב

וחם

קרא

השמש

ונמס

איזו

הוא שעה

חם

שהשמש

והצל

צונן הוי

שם בדיה כשהוא אומר וכו' ועי"ע בדיים ושם הגיי הישרה מאן תנא להא דתנו
,
ומפרש כחום היום הרי שש שעות אמורות הא מא אני מקיו' וחם השמש ונמס
 9או ח
בארבע שעות
הדברים כחום היוס בד' שעות וחם השמש ונמס בו' שעות אמרת .היאך יכול לקיים כחום
הוום בד' שעות וחלא בד' שעות און חום אלא במקום שהחמה זורחת שבד' שעות טולא קרור  ושמשא שריב .בו!
שעות מולא ושמשא שריבין כחדא אז היום חס

לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון

נמס

ולא

וכו

שהחטה

במקום

שאין

זורחת

חמה
שם

זורחת

כחום היו בו' שעות וחס השמש ונמס בר'

(כ"ה

שבארבע

בכל מקוס לפי שחמה זורחת בחצי היום בכל מקום הא אין עליך

שעות

בפי'

ב"ר

טולא

בדפ"רו ,ובהי
קריר

הצל

צונן

ווילנא גשתבש,
ושמשא

שריב

ובפי'

שעות שבמקום שחמה זורחת -

ביר

והשמש

כיי

מקוטע,

החם

ובשש

ושם

והלא

שעות

טולא

ושמשא שריבין כחדא חמין שניהם כאחד שאז היוס חס בכל מקום לפי שהחמה עומדת בכל מקום בחצי היום הא

וכו') ,ומפורוש זה נובעות כל ההופפות בדפוסי' ,וכית או חלוף כחום היוס וכו' אמרת היאך אתה יכול קיי' (לקוום)
כחוס היום וכו' |שריבין כחדא' הא אין עלוך לומר וכו' ועי' במ"י לעיל צד  854וצד  064ובמאמרו  1פיהוש
ב"ר בספר תפארת ישראל צד ,
ועוד הגיהו ושבשו בדפוסי' וכיית בתחלת המאמר כדי להסמיכו .לפ' כוחום

היוס תני ר' ישמעאל כחום היום הרי שש שעות וכו' ,ועל הסגנון או חילוף או חולוף הדברים או חולוף הן הדברום
במשנה ובמדרשי התנאים מכילתא ספרא וכו' ובירושלמי  עי ,באבער דיא עקסעגעטישע טערמונאלאגיא וכו' ח"א
ן שנשתבש בו בפי' ב''ר הא אין עליך לומר כלשון אחרון וכו' עי' במכילתא בא פב פי'ג פ''ח פיז

ובספרי גשא פיי זי :

ודורש כחום היום מ 1בחום הגיהינם , ומה שאמר ר"י לעיל צד  64און גיהנם כוונתו

ביר כי'ט גורס ומפרש צד יק זה בצער .מחמת מכת מילתו והעולם ברווח מוטב

את העולם ויהא הוא בריוח שחמימותו של היום יפה לו ושלא יבאו עוברים ושבים:
היום

אותו
הכביה
הרתוח
פֶ
הקכ|ו
רת
הווה זה ווה הדוה .ור
שנ
עם הדין
זה
היום
אררהה
הורה חר
אר
אברהם
של
שילה
₪

וכו"

זה

אברהם

וכ

כחום

היום

שהרתית

הקב"ה

אותו

היום

ד"א

עד

שיפות

הארזכלכל (בכ"י רומי שם .שהיה אברהס מכלכל אותם .שהולכים ובאום בצללום) .ונסו
ה לפי שהיה משמש אותן וכו' ד"א והוא יושב וכו' כחום היוס מהו כחום היום
ין שנאמר כי הנה היום בא זכו' ,ובתנחומא שם והוא יושב וכו' מהו כהם היום
א יהיו עוברים ושבים באים וילך אברהם ויצטער להכניסם לכלכלם ד"א עד שופוח

רת
היהת

באורחים וכו' ,ובפדר"א שם

וכו' ,ובב''מ שם מאי כחום היום א"ר הָמא ברי .הנונא:אותו היום יום שלושו
לשאול באברהם הוציא הקבייה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק
בה
רבן גמליאל בנו של ר' יהודה הנשיא אומר בוום שנמול אברהם ביום השלישי כאב היה

פרשה מח

ויורא
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אמר עד שלא מלתי היו העוכרים והשבים באים אצלי עכשיו שמלתי לא יבואו ,אמר לו הקכיה ער ט

עתה היו בני ארם ערלים באים אצלך ,עכשיו אני ופמליא שלי נגלים עליך היד וישא עיניו
וירא וירא בשכינה וירא במלאכים :

ב) [והנה שלשה אנשים נצבים עליו] אמר רי חנינה שמות חרשים עלו בירן מבבל ,ר'
שמעון בן לקיש אמר אף שמות מלאכים מיכאל ונבריאל ורפאל  :אמר ר' לוי אחר נדמה לו בדמות 8
8טיכ סטיליס כנס פ' ללוכ ספול (" /6יג) 4 = :ילקוע טס  ,כ''ע פיו בי ,יכוט' כייס .פס כיר לי :

 1לעיל פד :874
 5קידוטין : '3 5"3

 1אמר]  =.אביהס פא?ך] | עוברים (עוברין א?) ושבים פוא? :העוברים (העוברין  )ִ5ושנים א'כ | ענשיו

 -לא יבואו] משמלתי יכול שהן באים אצלי ן ,תאמר משמלתי שהן (שאין א!י ,אין א?) באין (באים !0אצלי פנכי .ל' ד |  5עתה] עכשיו א ,1עכשו א? ,שלא מלתה דְוְנָר ,שלא מלת פכי | *בני אדם ערלים
רל.ום
עי.
(ערילים ן) באים (באין כ) אצלך פא?נכתי] בנ

באים ך ,בני אדם בורגים באים .עליך [ ,בני  . .פורגים

באים אצלך דֶץ ,באים לך ערלים ל |עכשו פאכ | ופסליא] אי ,ובני פמליא דְפָנכ .ובני פמיליא ן . . ,פימליא ף| .
 8וירא] א? = ,והנה שלשה אנשים ן ,והנה  . .אנשים נצבים עליו דְנָת ,והנה  . .נצבים עליו וירא ' ,והנה  . .נצבים
עליו וירא וירץ (והנה  . .עליו כ) מהו וירא וירא שני פעמים פכ | בשנינה] .תחלה  -,ן |  4עלה [י | *בירן ור"]
בידו לָפ .בידם י ,בידינו א'ר :ל דא'ת

א? ,מיכא' גבריא' ורפא' ן ,מיכאל גבריאל

ל]רלפ-א
וכא
|  5מי

ךא' :1טיכאל . .גבריאל ְן ,רפאל מיכאל וגבריאל כ | אמר] והנה ג' אנשים
רפאל +י ,מיכאל רפאל וגבריאל פ
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לו מאד כדי לנסותו מה עשה

ח.ור ,אחד

נוקררב

=

בגייוהחניתם

תוות

ווהרתויהה

את היום

ווויו

קר

כיומן

רלייו

רשעים

של

וי3צא.

ווציושרב

ל |ו בפת

-

במאמר כאן אמר עד וכו' כיון שלא באו העוברים והשבים א:
ה
האהל להוח היום שנ' והוא יושב
באים אצלך
וכו' ,והגחתי אמר לו הקב'ה וכו' היו בני אדס ערלים
מתהת חמימותו אמר עד שלא מלתי
פמ"ז ועי' במ?י שם  ,ובלק"ט מפרש ולמה ישב פתח האהל לפי שהיו עוברים ושבים באים אצלו אמר
יהיו באים אצלי לפוכך ישב פתה האהל אמר הקביה עד עכשיו היו באין אצלך בני אדם עכשיו אני ובני פנ
מלוא של הקביה הם המלאבים  ,והילופי הכתיבה פמליא פמיליא פימליא עי' גם לעיל צד
עולווךפ,
 8ויורא בשכינה וכו' .דורש וישא עיניו הירא בשכינה וההננהה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וכו
ובשה"ש שם הדרש בין שרי ילין שהוא :מותאם בי ן שכינה למלאך שג' וירא וירץ לקראתם וירא בשבכונה ויריץ במלאך:
רראאוו כאןכאן אנאנששייםם היו לפי הדרש מיכ א ל גבריאל ורפאל כדאיתא
 4והנה שלשה אנשים וכו' .כן הוספתי ,והמלאכים שםנשקנק
ר
םי "9ב'ב' ממווככארלצלאטאמ
פ" בנ ס
בסמוך לגדול שביגיהם אמר זה מיכאל ולמטה בסי* יד מוכאל מורתת גבריאל מירתת
אה
כא
ממוור
לש
שר
שהה אנאוהנשים
₪0הוו
בשורתו ונסתלק .גבריאל נשתלה לתפוך את פדום נרפאל להציל את לוט וכו' ,.ובב'/מ שם
וגבריאל ורפאל וכו" ועו"ע בתר"י

א' וב'

ר "ה
ר"ח

ולמטה במ'"י בדיה תני ר' .חייא ,.ומביא .כ

ורפזר5/
ורשביל

רשש

שפזרר:א

נקראו כאן המלאכים בשמם לפי ששמות חדשים ניפן .וכו' ושמות .מלאכים עלו בידן | מבבל (והזכור כאן לפי הענין
מיכאל ל וגבוגרביראילאל

לאלא ננכמצאו | ששבמות

וכוי) | ולפפיכיךכך

ובורושלמי

שם

שנו'

מניין

אין תומר

תמוז

וכו'

אמרין

כתוב

אחד

חבריה קומי

אומר

וחג

מזללאאככים | בבתותרהורה
האפיף

וכו'

זה

ככתתבביי..

וובבששאראר
תשרי

ההקקדדשש

אין

תומר

ר' יונה וי הא תמוז וכו' אמר לון מיכן והילך

טבת

על שמות

קקודם

ששנגככתתבבוו

וכו

אין

חדשים

תימר.

גלוותת בבבבלל ,
ניסן וכו

אתם רבים עלי דא"ר

חנונה' שמות  חדשים עלו בידם  מבבל בראשוגה בורה האיתנים (מ?א ח' ב') שבו נולדו אבות וכו' ב
בול (שם נ' ל/ח) שבו העלה גובל .והאר' עשויה בולות בולות וכו' בראשונה בירח זיו (שם שם א'),.
עולם .הצמחין ניכרין וכו" מיכן והילך ויהי בחדש ניסן שנת עשרים (נחמיה ב' א') =ויהי בחדש כסליו שנת עשרים

ח

(שם א' א')

בהדש 

העשירי הוא חדש

טבת

(אסתר

ב' ט)

רשב"ל

אמר

אף שמות

בראשונה ויעף אלי אחד מן השרפים (ישעיה גי ו') שרפים עומדום ממעל לו (ש
(דגואל ט' כ'א) כי אם מיכאל שרכם (שם י' כ"א)  /ופירוש זר למאמו
אנשים

אמר וכו' שמות חדשים עלו בידינו מכבל כמו שמצינו

המלאכים

עלו בודן | מבבל

בי) מיכן והילך וה

:

במגילת אסתו

ההך ממוכן כרשנא שתר שקודם שלא היו בבבל לא .היו מפורשין אלו השמות
(דניאל י' י'ג ,ובפי' ב''ר כי'א נשתבש והנה מיכאל שרכם) והאוש גבריאל אשו

לפי שבתוב כאן והנה שלשה אנשים ולא נתפרשו שמותם  ,ובפי' בר הנדפם

רובן של שמות ה ק ב ה חדשים וקודס לכן לא גתגלו וכן שמות מלאכים וכו'
ובמדרש ד' ווילנא הוגה רובן של שמות ה י" ב חדשים ,אכן במגלת אסתר נמצאו רק השמות ניסן פיון טבת אדר,
וגם בגלוון כויל נסמן פיי שמות של הקביה וצ'יע  ,ובענין שמות המלאכים דורש ריש לקיש במאמר הפסיקתא פוב
(קיח בי) הי בם (תהלים סח

':ח) טבלא יש לו על לבו של כל מלאך

ל

מוסיף אורואל

מלאך מיבא"ל גבריא'"ל רפאל ועי! בתנחומא מב יתרו סי" ייד ומדרש
ענאל) ותנחומא משפטים פיי ייח ובפסי"ר פכ'א (ק"ד א!) ושמו'ר פכיט סוי בי וג
הדרשות
ועי'
ו
הדרשות
עי'
אחד נדמה ו 1
רי לוי .דורש שקורא אותן אנשים לפי שנדמו לו כאנשים
מאמר ר' לוי אברהם שהיה כוחו יפה נדמו לו כדמות אנשים וכו'  ,והגהתי נדמה לו כמו שהגו"
:
בערוך ע' גווט אחד נדמה לו בדמות פרקי ואחד .בדמות נווטי וכו = ,ובכיייל ובערוך .ע' פרק
וסרקי )1שם לאומי כמו נווטי ?) וערבי (ועי' במ'"י לעיל צר  ,)644ובערוך שם הובא מיד הישמעאלים (בראשית לט
א') תר"י דסרקאי (ובת"א  דערבאי) ארחת .ישמאלים (שם ליז כ'ה) תר'י סיען הסרקאין (ובת'א = שירת !
,בקידושין שם לא נדמו לו אלא לערביים  ,ואין מן הע
ועו" בעמת"ר חייב צד 991ועמת"ל ה'ג צד  895ו
ספן שכן קורין בלשון יוני לרב החובל גוטי
בפו' בר כו"ט .וכייא אחד מן המלאכום נדמה לו בדמות נוטי
קורון למפן בלשון יוני נוטי) וכן מצינו בורא שמים ונוטיהם מנהיגס סדקי (סירקי) מוכר פת לישנא אח זְרינא ליסטים ,
בספר ז
ובפי' הנדפס בדפ"ר אחד וכו' בדמות נווטי סספ ן שכן .קורין לספן בלשון יוני נווטי וכן מצינו
ע י לעעיל
ת  ,ובמ''כ כתב
רִ
:
צד  )111בורא שמים ונוטיהם מנהיגיהם ואחד ג
.ת6א)0הא

(? 0.ם1( 028188

642

פרשח

וירא

יח ב ג

מח

סרקי ואתחר ברמות נווטי ואחר ברמות ערבי ,אמר אם אראה שכינה ממתנת עליהס אני יורע שהם
הגונים ואם אראם חולקין ככור זח לוה אני יורע שהן הוננוסין ,כיון שראס שחולקין כבור זה לוה
ירע שהן הוננוסין  :אמר רי אבהו פלונו שלאכינו אברהס מפולש היה ,רי יורן אמר כחרין דרומליס,
אמר אם אראם שהפלינו אני יורע שבאין אצלי ,כיון שראם שחפלינו מיד וירץ לקראחם:
ני ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך חני רי חייא לגדול שביניהם אמר זה מיכאל;

,

 ₪יועס  ,'5 51מסכם דכך מכ פ'ד :

 1סריקי ן ,סירקי י ,נווטי ך* ,גוטי ך | ואחד] א'ע -. :נדמה לו דפוחא"כתר'"י | כדמות ו' | נווטי] וחתעיי
ניוושי  ,1ניוכו ם ,כושי כ ,טוטי ך ,סוקי ך ,סירקייך? ,סדקי ך' ,ערבי א | ואחד]  -,נדטח לו פ|חאינכתי |
ערבי] נסטי א | אראה] ע' יואח אני דפואגכת .אני רואה ו | שנינה] פ|אכי ,ששכינחה דִףת .פני שכינח ע |
| "ודע אני ן |  2הגונין (ז ,בני אדם הוגניסים  ,'+בני  . .הוגניסין ךן ,בני  . .אבגניסים ! ,בני . .

להס זי

גדולים דְגכף] ,בני  .ג.דולים ואס לאו אני יודע שחן בני אדם הדיוטין א' ,בני  . .גדולים ואם לאו  .ש.הס בני אדס
חריוטות א* | ואס] אמר אס א" | אראה ען  ,רואה אני א ,רואח אני אותם  ,אני רואה [ ,אני רואה אוחן ךדפנכ',

אני . .אותם ך] | שחולקין א? שחן חולקין וא'גכי | זה לות] אעי ,אילו לאילו פוג ,אלו לאלו דכת | יודע
אני א' | הוגנסין ע ,בני ארם חוגניסין פךזנכ ,בני  . .אווגניסים ן ,בני . .הגונין א' ,בני  . .הגונים א בני. .
מחוגנין ךָ,בני  . .מהוגנים ך | כיון] אי .וכיון דונכ (כיון  --הוגנופין לי פחת) | שואה אוחן ךְ1נכ ,שואה אי |

שתולקין] א' ,שהם הולקים א' .חולקין [ג- ,2קי' ד ,שתשכינה ממתנת להם וחולקין ' | *וה לזת אי] אילו
וו.ג.ניפים
לאילו ןג  +אלו לאלו דְכ :לעצמס ל |  8הוגנוסין] בני אדם הוגניסין [ ,בני  . .הוגניפים ' ,1באני

|,

נים
גו.
הי.
בני  . .הגונין א' ,בנ

ך | פלונון עי פוולונו ' ,פלוון אך? .פיליוני ן .מקום (/3

א? ,במניה.ו.גנין

פלוני מקוס  2פלטי מקוס פכ .אהל פלן ד | אכרתפ אנכינו א'נכע ,אכרהס פא | כחדה ו | דרומליפ] (ן ,
דרוטלוס פכ(י ,דרומוליס א' .דורמילוס ָך ,1דורמולוס ן ,דרורמילוס  ,ררוסטילוס ך' |  4אני רואח (רואה
.ם י ,רואה אני אותן בני אדם ם ,רואה אני א | שתפליגו] פואנכי ₪ :את
.ת
איו
אני ג) אוהן דְנכןת ,אנ
דרכט להתקרב דוך כאן ד | בידוע א? | שהן באין פא!נכי ,שהן (באיי ך') באים דא? ,בחן שנאים ן |
וכיון פ | שראת אותן דִפוג  . . /אותם א?כתי | מיד]  ₪ויוא ונכ | לקואתם] פאנכי ₪ ,טפתח האהל

וישתחו ארצה ד

|  8אדני] יי ג | **תני] אמי ל | לגדול] למלאך הגדול םואנ" >

גדול כ |

שביניחס] וחזא'גכ ,שניניהן פא*ך" .שנהפ ֶך ,שנגהן ך |.
פת

וכו'

נווטי

מנהיג ,הספוגה

וכו' והערוך

פירש

וכו'

וכפירוש

יון קורין לרב החובל ניווטן  ,וסגנון הלשון בפירוש

הראשון

מצאתי בספר

קלף ישן

נושן

ומסיים

שכן בלשון

זה מסכים עם פ' ב'ר כי"ט ועי' במאמרי על פי' ביר צד זז

וצר | , 1113ומ"ש סדקי (סרקי סירקי) מוכר פת עי' המקומות שנסמנו 

בעמת"ל ע' סידקי ועי"ע לעף אצל קרווס

נשתבש

לעול צר

/644

השיבוש

גמטי

צד  , 188ובמדרש דפ"ר וד"ו הייי
ובגי'
כי"א א' וב' בדמות סרקי וכו'

ג"כ סרקי,
בדרמות

עס פירוש ספן וסרקי פירוש מוכר פת גמצא
פת

בגליון

כו"ג

לו עד

שורוץ

שכתוב

אחר

:

 1אם

ויכניס את
וירץ

אראה

שכינה

וכו'.

האורחים

 ,ולפי

דרש

האמירה

בדמות

וכו'

נשתבש

נמטי

גם בישועות משיחו ח"ב עיון ב' פ'א
שחיה

לקראתם

הוגנופין  .מיוחסין

ושם
ערבי

ובילקוט
וכו'

ד'ו

נמטי

טוטי

מן נווטי (ועח''ג ובמ"י

קודם

אומר

כלפי הקב"ה

זה השם

אדני

קודש

לכן היתה

וכו'

ועי'

אדני

הוא
גם

אם

ועו'

בפירש''י

מן נווטי  ,וזה

וכן נסמנו הפירושים ספן ומוכר

נא

וכו'

בפירש"י

אל נא

עה"ת

שבועות

תעבר

ושם

ליה

ב'

העיר

בד'"ה

וכו'

שימתין

עוד

ואעפ"י

אף

זה

קדש

:

ונכבדין ') ,ובערוך ע' הגן ג' הגי' הוגנסין וגם שם ליג בני אדם  ,ובולקוט ג' בסוף המאמר כיון

שראה ש ה ש כ ו גה מ מתנת
להם וחולקין כבוד זה לזה וכו' ,וביפ"ת כתב שיש דולוג ספר בנוסחאותיגו ,ובכי"פ
וכי"ח וכי"ית ל"ג כלל כיון שראם
וכו'  ,ובלק ט הועתק אמר אם רואה אני ששכינה ממתנת
עליהם יודע אני שהם
בני
אדם הוגנוסים וכיון שראה ששכונה ממתנת עליהם ידע שהם בנו אדם הוגנוסים ,ובמדרש ד' שאלוניקי העיר רי"ג +
ולשון רבה רבתי אם רואה אני ששכינה
ממתגת להם יודע אני שהם בני אדם הגוגים ואם אין שכינה ממתנת
להס
אני יודע שאינן בני אדם הגונים
כיון שראה ששבינה
ממתנת להס
ירע
שהם
בני אדם הגונים ועי' במאמר ר"א
עפשטוין על
ואינגו
ועוד

בראשית רבתי
מוכח
אם הוא
הועתק

שם

איזה פילון מפולש
ישר ,ובערוך ע' דרמלים

כ"י במאגאצין חלק
פירוש או גיי אחרת,

מב ר

גורס

פס ו פלונו

כן מקום

של

של

טיו

צד

ובערוך

יצחק

אבינו

אברהם.

 9 : :27פלונו .כ"ה
ע' פלן ג' הועתק

בכי"ל

פלונו של

מפולש היה

אביגו

מפולש

ומפסיקתא

היה;

ומלת

בגוף

הספר,

אברהם

ולקחתם

מקום

וביני

אבינו
לכס

איתא

מפולש

(קע"ט

גם

שיטי

בגו'

כתוב

היה

ופי'

ב') תודיעגי

כי"פ

וכי"ג

וכי"כ ועח"נ ,ונכון הפי' במו'ע ע' פלן בליי?) אולם חצר ושער  , ,וכן הועתק פתח ושער בתרגום היוני ועי' .בערוך
השי שם (ועל דרכם להשתמש

במלות זרות גם בדברום

בלה"ק עיי גם במ"י לעיל צד ,)791

ופירוש

נו ,ובפי' ב''ר כי"ט וכיייא גורס ומפרש פמלן
ננוובסכף אהאלהר  :ברדדפפוסוית'ט ווכרי"ותת ,וכוןרו :ההתפויררווש אה5אהלל ,בילרלרכווהט/ ,
(וצ"ל פוולן ,ובכי"א פלוון) אהל וזה לשון  ,לעז פווליון (פלוון) מפולש היה לפי שנאמר וירא וירץ לקראתס אהלו
מפולש היה פירוש היה פתוח כדי (מפולש היה כדי) כדי שוראה מכאן ומכאן העוברים ושבים (והשבים) והיונו
דגרסינן ביתו פתוח לרוחה
י' לקמן פים סי' ט'ז ואדרייג נויא פיז ונו"ב פיייד)| ,ובלקייט מפרש אמר רי
אבהו שער של אברהם
:
לד' רוחות העולם להביא כל עובר ושם בביתו ,ובשכל טוב שהיה ביתו

של אברהם מפולש לד' רוחות העולס לכנוס בו כל עובר ושב  :דרומליס . וכ'ה בערוך ע' דרמליסו ושם בסוף
הערך  .פי' רחבה .גדולה בל"י דרומוס*) ,ודרומליס לא נתפרש וצע'ג ,ובפי' ב"ר כי'ט גורם ומפרש דורמילוס
אושטלריאה בלעז *) וכן פי' גליון בכי"פ אושטלריאה בלע'ז :  4שהפליגו .כלו' שהפליגו את דרכם להתקרב .דרך
כאן כמו שנוסף הפירוש בדפוסי'
וכיית ועַח"נ :  5תני ר' חייא .הגהתי תני כגי' שאר הספרים וכן בלקייט חני רי
חייא למלאך הגדדוולל שבהם וכו' ועח"נ,
ולפי זה הדרש השם אדני בזה הפסוק הוא חול (ולכן כתוב לפנינו כאן אדני
61.
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71

ד

ד) יוקח נא מעט מים אמר לו הקביה אתה אמרת יוקח נא מע ט מים חייך שאגי פורעה
לבניך ההיר או ישיר ישראל את השירה הואת עלי באר גו' (כמדבר כא יז  .הרי במרבר,
בארץ מנין ארץ נחלי מים (דגרים ח ז) ,לעתיר מנין והיה ביום ההוא יצאו מים חיים (זכריה יר ח),
אתה אמרת ורחצו חייך שאני פורעה לבניך וארחצך במים (יחזקאל טו ט)[ ,הרי במדבר]= ,בארץ
מנין רחצו הוכו (ישעיח א טו)  ,לעתיר מנין אם רחץ י*י את צאת וגו' (שפ ר ד) .אתה אמרת
והשענו תחת העץ חייך שאני*פורעה לבניך פרש ענן למפך (תחלים קה לט) ,הרי במדבר ,בארץ
מנין בסוכ ות תשבו (ויקרא כג מב) ,לעתיר מנין וסוכה תהיה לצל וגו' (ישעיה ד ו) ,אתה אמרת
1לקוע שס ,ילק' מכיכי ססליס ע'"ב פיי  ,5//6עכילפל בעלס עסכפ( ': 6פ' ויייי סולך)  ,סוספת 5סועס פ'ד ,כ"ע טס,
י

ויקלס כנס פל"ד כי' ם' | ,סנסועם מ/ב ויכס יי הי ,סנמוע 6טס פי' ד' ,פקיקס 6ככסי פיד (כ'יז  ,)'5טעופ כנס
פיי ס' ,בעדנל כבס פי"ד כי'  , '3עדכש קקלם פ' טלס לסמך ("יש  ,)'5פדכ פפיסו לכס פי'נ:

פכ"ס

** 1מעט] לי ל (וכן בסטוך) | אמר] רי לעזר (אלעזר ) משם (בשם  )1ר' סימיי  ₪וְ ,ר' אלעזר בשם ר' סימאי
דְן] ,א'יר

אמר (אומ') =

אלעזר

בשם ר'

סיטון

₪

 8ר'  . .בשם

ר' סיטון אמר אימ; ר'  ..משום

רי

סימון  =,כ | לו הקבייה] הקב'יה לאברהם דפ אנ כיף1מ .לאבינו אברהם י ,הקבייה אברהפ ן | פורע א!כתי |  2לבניך]
 ₪במדבר וביישוב ולעתיד לבוא א? ,במדבר ובארץ ולעיל מ | ההיד| במדבר מנין שנאמר מ |  8בארץ] פוחגכ:

₪

כנען דאתימ | נחלי] ת"ל  -א | מים] וחאנכמ = ,וגו פי ,עינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר דת |

לעתיד לבא דפ אכ  :לעתיד לבוא את  .לע"ל מ (בכל המאמר) | והיה] ת"ל א'ת | חיים]  ₪.מירושלם דְאכמ:
מירושלים פך] ,מירושלם וגו' ן | 4אתה אמרת ל' ( 5בכל המאמר) | ורחצו]  -,רגליכם | *חייך שאני דאכתימ]
הריני ן ,אמי לו הקב''ה חייך אני לי אי לו  . .חייך שאני  | 5פורע כת | לבניך] פוי :במדבר

וביישוב (ובישוב מ)

לעתיד לבא (ולעתיד לבא א ,1ולעתיד לבוא א*ןת .ולעיל מ) במדבר מנין דאכתם | *הרי במדבר פוי]
לי לדאכתמ | נאיץ] פוי ,ביישוב אכ .בישוכ דתמ | * 5את דאגכתימ] ל' לפו | צאת דפואכים | וגו]
בנות ציון |  6חיוך] א' לו הקב"ה =  | 5פורע כו | לבניך] = במדבר וביושוב ולעתיר לבוא במדבר מגין א* |
פרס פוי | הרי במדבר ל' א" (בכל המאמר) |  7בסכת י | תשבו] ן!  ₪שבעת ימים ְפאנכתי |
ככתיבתו ,והשם אדני שהוא

קודש כתוב י"י לעיל צד  549בפ'

ומחה י"י אלהים וכו' צר  184בפ' ויאמר אברתם

יי אלהים וכו' וצד  684בפ' ויאמר י"י אלהים :במה וכו' וכן בסמוך אם רחץ יי וכו' ולקמן פמ"ט סי' ב' כי לא
יעשה י'י אלהים דבר וכו' ושם סי' י'ג ויאמר אל נא יחר ליי וכו' ,וריל שדורש אמר אם אראה שכינה וכו' ס"ל
שהשם הוא קודש כאשר העירותי ,ווה טעם מש הפירש'י עהת ושתי הלשונות בבר כמו שמפורש ברא'ם ועו' גם
בופ'/ת ,ופלוגתא היא בשבועות לה ב' ת'ר וכוי כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה שהוא חול שנאמר
ויאמר אדני אם נא מצאתי וכו' חנינא בן אתי ר' יהושוע ור' אלעזר בן עזריה משום ר' אלעזר בן המודעי אומר
אף זה קדש (ועי' ד"ס) ,ועוד שם כמאן אזלא הא דאמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין יותר מהקבלת
פני שכיגה כמאן כאותו הזוג ועיי שבת קכיז א' ובתוספות שם בד"ה דכתיב ויאמר וכו ועייע בממ פ"ו בי , וכן
במסכת ספר תורה פד כל שמות .האמורים בתורה באברהם וכו' ועייייש ,אכן בירוש' מגילה פ'א ע"א ד' איתא כל
השמות הכתובים באבינו באברהםס קודש חוץ מאחד שהוא חול ויהי כאשר התען אותי אלהים מבית אבי ויש
אומרים אף הוא קודש שאילולי אלהים כבר התעו אותי ועיי במסכת סופרים פד ולקמן פגייב פיי י"א ובתרגום
אונקלוס מתורגם ואמר יי אם כען וכו' ועי' בת'א הוצ' ר'א ברלינער חב צד  ,6וכהדרש שלפנינו שמיכאל
היה המלאך הגדול שביניהם האגדה בברייתא ביומא שם שלשה שהיו מהלכין בררך הרב באמצע גדול בימינו וקטן

משמאלו וכן מצינו בשלשה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם מיכאל באמצע גכריאל בימינו ורפאל בשמאלו ,ובמסבי

דרך ארץ שם

וכן מציגו בג' מלאכים שבאו אצל אברהם אבינו ואלו הן  גבריאל ומיכאל ורפאל

וכו' והיה מיכאל

באמצע וגבריאל בימונו ורפאל בשמאלו וכו' ,ובפו' ב''ר כ'"י מפרש ומיכאל נקרא גדול דכתי' ביום ההוא יעמוד מיכאל
השר הגדול ,וצ'"ל ובעת ההיא יעמוד וכו' והוא בדניאל י"ב א' :  1אמר לו וכו' .בכיייל כל המאמר סתמי ,ואולי

נשמט לפנינו 

שם

בעל המאמר והאומר

בשמו ועח"נ ,געל ר' פימיי (סימאי) עי' במבה"י קיז ב' ובאגהיית

צד 84פ ,ובאיזה כ'"י ובילקוט וילקי מכירי נשתבש פימון ,ובלקייט הועתק ר' אלעזר בשם ר' סימאי

ח'ב

אמר חקביה

פר ע לבנוך הה"ד אז וכוי בארץ מנין וכו' ל עעת יד מנין וכוי אתה
אברהם אתה אמרת יקח וכו' חייך שאני ו
ל
אםרבץ
בא במ דבר ארחצך במי
אמרת ורחצן רגליכם חיוך שאני פ ור ע לבניך במדבר בארץ ולעתיד ל
החצו וכו" לעת יד אם רחץ ה' אתה אמרת והשענו וכו' חייך שאני פורע לבניך במדבר בארץ ולעתיד
ור ע לבניך
דר פרש ענן למסך בארץ בסוכות וכו' .ל ע ת יד וסוכה וכו' אתה אמרת ואקחה וכו' תייך .שאני 5
במ ב
הנני ממטיר לכם לחם בארץ ארץ חטה ושעורה ל ע ת י ד יהי פיסת בר,
במדבר בארץ ולעת יד במדבר
ובמאמר המסורס הנובע מב'ר במדרש קהלת שם ר' אעלזר בר' פימאי פתר קרא באבינו אברהם אמר לו
פרע לבניך בבמדבר וביישוב ולעת יד לבא במדבר וכו' בישוב
הקב"ה אתה אמרת ואקחה וכו' חייך שאני ו
וכוי לעתיד לבא וכו וכן בסגנון זה שם אמרת ורחצו רגליכם חייך אני פורע לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבא במדבר
וכוי אמרת יקח נא מעט מים חייך אני פורע לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבא במדבר וכו' (ושם לעתיד לבא שני
והיה ביום' ההוא יטפו ההרים עפיס וכו' וכל אפיקי יהודה ילכו מים וגו') אמרת והשענו תחת העץ חיוך אני אפרע
לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבא במדבר וכו  ,ובמדרש הגדול עמוד  272הועתק המאמר שלפנינו בלי שם האומר
בשונויים שונים ועייייש  ,והאגדה סתמית גם במכילתא בשלח ,וסגנון המאמר שם וי"י הולך לפניהם יומם .ללמדך
שבמדה שאדם מודר בה מודדין לו אברהם לווה מלאכי השרת שנ' ואברֶהם הולך עמם לשלחם והמקוס לווה את
בנוו במדבר .וכו' שני ג"י הולך וכו' באברהם אבינו .אומר ואקחה פת לחם והקביה הוריד את המן וכוי שני הנני
ממטיר באברהם אומר יוקח נא וכו' והקב'"ה העלה לבניו באר במדבר שני אז ישיר וכו' באברהם הוא אומר ואל
הבקר רץ אברהם והקב'יה הגיז שלו לבניו שג' ורוח נסע מאת יי ויגז וכוי באברהם הוא אומר והשענו וכן' והקבייה
פרש לבנוו שבעה ענני כבוד שג' פרש ענן וכו' באברהם הוא כתיב והוא עומד עליהם והקביה .הגין על בני בניו
וכו' ,וכיה אגדה סתמית בתוספתא וכן מצינו באברהם שבמידה שמדד בה מדדו לו רץ לפני המלאכים שלש ריצות
שני וורא וירץ וכו' וומהר אברהס האהלה וכו' ואל הבקר רץ וכו' אף המקום רץ לבני בנוו שלש ריצות וכו' באברהס

וירא
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ואקחה פה להס חייך שאני פורעה לכניך הגני ממטיר לכם לחם (שסות טו ד)  ,הרי בטרגר
בארץ מנין ארץ חטשה ושערה וגו' (רבריס ח ח) ,לעתיר טנין יהי פיסת בר בארץ (חחלים עכ שו),
אתה רצתה אחר הבקר חייך שאני פורעה לכניך וינז שלוים (במדבר יא לא) ,הרי במרבר ,בארץ מנין
ומקנה רב (שס לב א) .לעחיר מנין והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת כקר נוי (ישעיח  1כא),
הלים
 %תחת והוא עומר עליהם ,וי"י הולך לפניהם (שמות יג כא) ,הרי במרכר ,בארץ מנין א
ניצב בערת אל (תהלים  :8לא) ,לעחיר מנין על ה הפורץ לפגיהם (גו' (מיכה ב יג) :
ה) ואקחה פת לחם אמר רי יצחק בחורה וכנכיאיס ובכתובים מצינו רהרא פיתא מזוזית' רליבא,
יא
לך פת לחם (שופטים יט ה)  ,בכחובים מנין
בתורה ואקחה פת לחם וסעדו לבכם ,בנכיאים סעד ב
 7ינקוט טס  ,לק' טופעיס כי ע'"ס ,ינק' סספיס כ' ספק''ב ,ילק' מכיכי סקליס ק"ד כי :פ"ד ,עדכט מסליס ק"ד פיי יינ :
א.
תי
'ני]
 1פורע כִי | לבניך] = בטדבר וביישוב ולעתיר לבוא במרבר מנין א | %הג

לחם] וא*ו= ,

ויאטר ה' אל משה .ד-פוא'גכ |

|הי] תיל  ₪א' |  8אחה  --הנקי] ואל הבקר
מן חשטים ְפא'נכת |  2אוץ]  -,תיל א' י

רץ ם .ואל . .רץ אברהם י  ,אתה (את כ) אמרת ואל  . .אכרהם [רזכ  ,בך (כך א'ך*מ) כתיי ואל  ..אברהם דאותר'מ

פורעה] םואנוזמי,
הים דוא'כתם

פורע דכ

| וגז שלוים]

ויגז שלוים פאלגי.

ורוח נסע מאת יי

|  4ומקנה רב] א? -. ,היה לבני ראובן דפוא'גכתי

|

ורוח  . .שלוים מן

|  5תחת  --עליהם] והוא עוטר עליהס ",

ותוא  . .עליהם תחת העץ  ,₪אתה אמרת והוא  . .תחת העץ וכ ,את אמרת והוא  . .העץ ויאכלו כ ,בך (כך א')
כת' והוא עוטר עליחס דָאת .בך (כך מ) כת' והוא  . .עליהם חחת העץ ויאכלו  | 13וייי] חייך שאני פורעה
דפוא'נכתים,

(פורע כ) לבניך

ענן לגחותם הדוך
זאים
בנכיאים [

ך

| 6נצכ

| בכתוכים

חייך  . .לבניך

| 7לחם] ,1

א'י (תתלים)

-

| דהדה

בטדבר

א | לפניהם]

יומס פוא כימ,

>

וסעדו לבכם שוא'כ .וסעדו  . .אחר

פיתא ןז  /דהאי פיהא יש ,דהדא

דפיתא א'כ ,ריפתא מ ,דלחמא י (שם) ,דהוא [ | טזוזיתא פ :מזוגיחא

פתתא

דאחכת שימ.

יוטם בעטור

תעבוהו

ו' ,דהרה

דת |
פתתה

ן/

מזוניתה [  ,סעורתה ן |

דליבה ן ,דלבא ככשי ,דלבא (דלבה א? .דליבא מ) היא אמ |  8בתורה| פונימ ₪ .מנין ך ,מניון שני ת,
שנאמר ( +שס) ,דכת' כ | *ואקחה  --לבכם ךְפוגכתי] ופעיו לבנס אמ ל' ל | בנניאים]  שנאמר ם |

פנין] שנאמר  מ ,ל' דפואגתי |
הוא

אומר

וישתחו

אפים

ארצה

בו בלשון בישר

את

בניו

לעות ב וכו'

באברהם

הוא

אומר

יקח

וכו'

נהן לבנין במדבר

ארבע
עננים ארבעה על
שבעת
אומר והשענו וכו' אף המקום נתן להם
שופעת וכו' באברהם הוא
באר שהיתה
באברהם הוא אומר ואל הבקר וכו' אף המקום
להם מן וכו'
רותותם וכו' באברהם הוא אומר ואקחה פת לחם נתן
עמד עליהם אף המקום הגין על בניו במצרים וכו' אברהם
אומר והוא
וכו' באברהם הוא
הים
ובהרחבת הענינים,
שם באריכות
וכו' וכל האגדה
על בניו שנ' וי'י הולך
והמקום הילוה
ו
ו
הקב'ה לאברהם בזכות שלש ריצות שרצתה וכו' א"ל הקב"ה חייך אתה
אמר ר' סימאי אמר
מנין וכו' אתה
אמרת יוקח גא וכו" בו ברשון אני גואל אתכם ממצרים שנ' ולקחתו אתכם לי הרי בעותיז בעוה"ב
וכ"
מעט
להם
אמרת
אתה
וכו'
ונוכהחה
גא
שנ' לכו
אני מוכיח את בניך
אמרת להם נא חייך בו בלשון
אלעזר בשם ר' סימוןכל
א"ר
שם
ובפס"ר
שם,
ובתנהומא
ועיייש
וכו
מים
להם
אמרת
אתה
מה שעשה אברהם למלאכום פרע .הקב 'ה לבניו הוא אמר ואקחה וכו' ופרע הקב"ה לבניו הנני ממטיר וכו' הוא אמר
השענו וכו' פרע הקב ה לבגיו כי בסוכות הושבתי וכו' הוא ליוה למלאכים ואברהם הולך עמם לשלחם והקב"ה לווה
לבגיו וה' הולך לפניהם יומם א"ר יהושע הכהן בי ר' נחמיה הוא הביא לפגי המלאכים מים שג' יוקח גא מעט וכ"
מן אפר פרה לתוך המים ומ:ים ומטהרים;
היא טהרתם של בניך יהיו נותנום 
וכן אל הבקר רץ וכו' אמר הקב'ה
כל מה שעשה
בר חוים)
ובד"ו
ובבמ ר שם' ,ד'א מי הקדמני ואשלם א"ר אלעזר בר חיים (כ"ה בדפ"ר,
לעתוד לבא את מוצא באברהם יוקת
לבניו בוציאתם ממצרים ועתיד ליתן אותם
אברהם למלאכי השרת פרע הבה

נא וכו' ואף הב"ה פרע לבניו ולקחתי אתכם וכו' א'ר יוחנן אין  לי אלא בעוה"ז לעתיד לבא מנין ולקחום עמים
וכו' באברהם כת' מעט מים וכו' ולעתיד  לבא מנין וכו' ולימות המשיח מנין וכו' באברהם כת' ורחצו רגליכם וכוי

בראאברררההםה כת' והשעגו תחת העץ  שעשה להם סוכה

והקב"ה עשה סוכות לבניו וכו' ולעתיד לבא מנין 

ופוכה .תהוה

ביהודה אמר רב כל
נכו' מו הקדימני ואשלם וגו' וכן הוא אומר שלח להמך על פני המים וכו' ,ובב'מ שם אמר ר
מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקביה לבגיו בעצמו וכל מה שעשה אברהס ע'יי .שלוח עשה הקביה לבנוו עלי
גל הבקר רץ וכו' ורוח נסע וכו' ווקח חמאה וכו' הנני ממטיר לכם לחם וכו' והוא עומד עליהם וכו' הנני עומד לפניך שט
ברהם הולך .עמם וכו' וה' הולך לפניהם וכו' יוקח נא מעט מים והכית בצור ויצאו ממנו מים וכו' ,ובשמויר
גתה מוצא כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה .לבניו במדבר הוא אמר יוקח נא מעט
מים ע"י שליח והקב"ה נתן מים ע'י שליח וכו' הוא אמר ורחצו וכו' ופרע להם וכו' הוא אמר והשענו וכו" והקב'יה פלש
ענן למסך הוא לווה אותם וכו' ופרע הקב'ה לבניו וכו' הוא אמר ואקחה וכו' והקב''ה אמר הנני ממטיר וכו' ועו' גס
בוייר ובסא"ר שם 8 :אתה רצתה .כאן שינוי סגנון הלשון כפי הענין| ,ובסמוך הגי' בכייל תחת והוא עומד וכוי
כלו' במקום בזכות והוא עומד וכו' וייי הולך וכו' ואולי צ"ל והוא עומד .עליהם תחת וכו' והלשון קצר ועח'נ , ובדפייר
ודיו חייך שאני פורעה לבניך הה"ד אז .ישור וכו' היוך שאני פורעה לבניך פרש ענן וכו' חייך שאני פורע (פורעה)
לבניך ויאמר יי וכו' .חייך שאני פורע לבניך  ורוח נסע וכוי הייך שאני פורעה לבניך וי"י הולך וכו' ,ובדפוסים
אחר ם הניהו וארטוי  7אמר ר' יצחק .בכייל הושלם מן אמר ר"יבתורה וכו' עד בתורה ביני שוטו בכתב הספר,
וזית' אין
פ מזוזיתא ,והיא .הגי' .הנכונה ,וכן ברש"י עה"ת כי"ס בתורה בנביאים ובכתובים
וכו' (ועי' ברש"י עה"ת הוצ' ר'א ברלינער מהדורא א' ,ושם בפנים הגי' פעדתא
בעקידה שער יט = ,ובמהדורא ב' שם גם הגי' מזוגיתא ועח"נ) ,ומפורש'"י העתיק .גם ר"א
וזיתא דלבא וכתב שם וכך היא בכל הנסחות הישנות ובב'"ר ,וידידי רא''ח .לעף כתב לו
ים

הגיהו

'+.---

בוון גם רי שלמהשה.בן ההיתפום
וללמאמר שלפנונו כ

בפירוש8מסכת

משקין (שהו"ל  :רצ"פ

חיות)

פרשח

ורא

מח
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ולחם לבב אנוש יסעד (תחליס קר טו) :אמר רי אחא וסעדו לבבכם אין כת' אלא לבכם ה"ה שאין
יצר הרע שולט במלאכים ,היא דעתיה דרי חייא דאמר ר' חייה שיתו ליבכם לחילה (שס מח י),
6אין כת' שיחו לבבכם אלא ליבכם היה שאין יצר הרע חוזר לעתיר לבא :
כי על כן עברתם על עבדכם אמר ר' יהושע ביר' נחמיה מיום שברא אתכם הקכיה

הייתם מזומנים לבוא אצלי כי על כן עברתם וגו' היך דאת אמר יהי כן י"י עמכם (שמות : 6 +

ויאמרו כן תעשה וגו אמרו אנו אין לנו אכילה ושתייה
כן העשה כאשר דברת ותני יומא בבר דכר :

זש

אבל את שלפניך אכילה ושתייה

ו וימהר אברהם וגו [מהרי שלש סאיםקמח סלת] ר' אביתר אמר טי סאין אפה ג
לעוגה וגי לחביץ וג' למיני מולוטומיה :
 4ילקוע כ' פ'/נ:

א]
ארח--
 1אמ

 8לקוע שס6 ,דכ"כ כו" פיינ ,סנסועל ויכל שי :'7

 6ילקוע טס :

דאפןאכתערים,
אמר  . .חמא פ .לי א | אין כתיב (כת' פכת .כתוב ע) כ
פןחאכימ,

כן ו | ה'ה] הדא (הרה [א'ו') אמרה

רת
מ.
הדא אמי ך ,.הרא אמרי ךא.,

אין כתו' (כת' ) 1

ךן | שאין] פואנעי

|

אין דכף = |  5היא ח | חייה ן .אחא אכ | ר' חייה] ן .ר' חייא דפת .ר' אהא חא'גכי .ל ע | שהו
כתוב ע) כאן (כן וג)
און  ---אלא] שיתו לבבכם לחילה (שיתו לבבכם א) אין כתיב (כת' פוְנ.5
אלא דפואנכעך* .לי י |  8לבכם ךפאך* ,שיתו לבכס (ן ,שיתו  . .לחלה וְנָכִי | ה"ה] הדא (הדה חזַגי')
אמרה

הדא אמר' ךָ! ,הדא אמרת דְךן ,הרה אטין ,ה"א ע /הדא דאתמר א | אין דזא' | חוזר] חזנם ו

פחנכי,

שולט ךְפא?תע.

ל' וא'י | לעתיד לבא ושעתיר הב"ה לעשות להם מחול א" | ** 4כי  --עבדכם] לי ל | ביר'

נחמיה] ברבי נחמיה [ ,בר  . .פנכ

בן  . .א ,1לי ד

| אהכם הקכיה] 1כ,

הקביה אתכם [זאר:

| **5אצלי] לי ל | 6אמוו לי וני | לנו] לפנינו |לא אכילה ולא שתייה =

עולמו דפותי
שלפניך] [כי ,שיש לפניך דא' ,יש לפניך א"ת |  7תעשה והאגבר ₪ .לעצטך דתי | דברת]
ל ,יהי רצון שתזבה לעשות עוד סעודה (לעשות
*ותני  --דכר ל"פ[אנכך] ותני עטא כברדבר
לבר דכר דיתיליר לך דְתי |  8וגר] האהלה [ . . /אל שרה פ . ..1אל שרה וגוי י ,אל שרה
*מהרי  ---סלת ך]] מהרי  . .פאין  . .כולת  ב,

מהרי שלש כאים אי ,שלש סאים

 . .את

| אבל ל' גתי |
 =.לעצטך א' |
סעורה י) אחרת
ויאמר דא'כת

קמח סלת ( ,מהרי ך,

ל לפוג | ט] ע .תשע דוא'גכתי | סויפ ות | אפה] פוחנכי .איפה ע ,אפת ך ,אפתה ת\ הו א'
ע | וג'] אע .ושלט פוכ .שש דגתי
גי] ד'אע ,שלש דפוחנכתי | ל9עיגה] פוחגכ ,לעוגות דאת" .עגות

חניץ :ע | \ג'] א'ע .ושלש דְפואיכת ,שלש גו | למיני] פואנשי :של מיני דת ,מיני ע +ל | 5
מלוטומיא  ( ,מיליטומיה  ן| ,מלטומיה  ף ,היא ן ,למלטומיא כ ,מליטמיה דז| ,מלטמיא ו ,מלטימא ש.
מלוטניא א? ,טילינטיא א' , מילוטמיה ורבנן אמרין שלש (ג' דְ') אחד (א' דְ') לעוגות [ואחד (וא' דְ') להביץ
ואחד (וא' ך') למלוטמיה הז מלוטמיא ורבנן אמרו שלש אחד

 . .ואחד  . .ואחד למלוטמיא ךן |

צד  89שכתב שם ואמרינן נמי בתורה וב ,נביאים וובכתובים אשכחנן דלחמא מזוזתא דליבא משמע 7מ וחחזזיק ו לחיי הלב
והגיי העיקרית מזוזיתא ,
והגי' דלחמא אותא גם בילק' שופטים וילק' תהלים ,והגי' מזוניתא נשתב!
שהלחם פועד לבב באברחס כתיב ואקחה

ולשון המאמר במדרש תהלים מב שם א"ר יצחק בשלשה מקומות שמענו (מצינו)

ובו" :
וכו"
השתא
ההש

 1אמר ר' אחא .בכי'"פ חגיי רי ח מ א וכיה ברש"י עה"ת ,אכן גי' כ'יי שם נייכ רי אחא ,ובפי' ב"ר כו"ט
מפרש וסעדו לבבכם אכ"כ אלא לבכם דאי הוה כתיב לבבכם הוה משמע שם כמה (משמע שני) לבבות
דכתי' לבכם משמע שאין להם אלא לב אחד :ובערוך הועתק בע' לב א' :  2היא דעתיה דר' היוא .שהוא
כן הפ' שיתו לבבכם וכו לענין יצר הרע לע"ל ,וגי' אחרת היא דעתיה דר' א ה א וכו' ,שהוא בעצמו דרש

און כתי שותו לבבכם וכו' ועח''ג ולעיל צד  65צד  431וצר  , 278וטעם הדרש לחילה כמו שדרשו עתיד הקב"ה להעשות
ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא מה טעמא שותו לבכם לחילה לחחווללהה כתיב והצדיקים מראין אותו וכו' (ירוש' מגילה
פ"ב

ע'"ג ב' ועוי"ש מ"ק

פ' אין זכרון

וכו'

פ"ג

פ"ג

ב'

ויייר

סוף פי"א

שהשיר

פי על

כן

עלמות

ועי"ע במנחת שי תהלים שם) ; והמאמר | מפורש בפי'

וכו'

ופ'

שובי

שובי

ב''ר שותו וכו" אבב

וכו'

מדרש קהלת

אלא לבכם עתיד

הקבייה לעשות ראש מחול לצדיקים שנ' שיתו לבכם לחילה לחולה קרי לשון מהול לומר לך אעפ"י שעסוקין בדברי
שמחה אין יצר הרע שולט בהן (והמלות לחולה קרי ליתא בפו' בר כ'"י) ,ובלק'"ט מפרש שגי המאמרים לבבכם

אב'כ אלא לבכם לפי שאין יצר הרע שולט .במלאכים שכל מקום שנאמר לב בב' אחד אין שם יצר הרע הווה וכן
לעתיד לבא וכמו שיתו לבכס לחילה וכמו ולבך יהגה אומה וכן כל מקום שמדבר על מלאכים או לעתיד בב' אח
אבל על בני אדם .ששולט בהם יצר הרע ווצר הטוב כתוב בשתי ביתי"ן [ |ככגהוהן בכל לבבכם וכו! ועו' גס בפירוש
שאין לדרוש שאמר א"א
ןן עברתם
כהמיוחס לרשיי  דה"א כ"ה ט' 5 = :הייתם מזוממנים וכו"  .וזה טע,ם כי' עלכ
למלאבים כי על כן עברתם וכו" כדי שיסעדו  אצלו .,ולפרש כי על כן וכו' לפי הדרש מביא הפ' יהי כן וכו' וקשה

לפרש זו הראיה ועי'

במפרשי

המדרש,

והמלות.

אמר ר' יהושע וכו' עד עברתם הושלמו בגליון כיייל בכתב הספר

בדוו דיהה :  6אנו און  לנו וכו' .וכן הדרש למטה .פו' ייד נראים כאוכלים וכו' ,ודרשו שאמרו לו כן תעשה
שעה שהוא לשון עעִתיד אמרו \ לו ותני יומא בבר דכר שתעשה
ר דברת ועח'נ ,ונר' שדרשו עוד כן ת
עלועדצמהךפעםכאשיום כזה כלו' להזמין אורחים ולעשות פעודה בבן זכר שיולד לך (ואולי היה סגנון הברכה בלאר מורגל
בזמנם) , והגי' ותני יומא :בבר וכו' היא הגהה בכי"ל בכתב אחר וכן הגי' בששה כ" אחרים ובפי' ב"ר ,ודוחק
תה עכשיו
תיין בבן זכר שיתן לך המקום כלומר כשם שעשית
הפורוש בפיי .בר כ'י ותני יומא וכו' יום נ
כך יזכה אותך המקום ,לעשות משתה שני בבן זכר ,ובפי' ב"ר הנדפס בדפ"ר ותני יומא בבר דכר כשם שעשית וכו'
כשם וכו' כן
שני יום תניין :בבן זכר שיתן לך הקב"ה ,ופי' גליון בכו"ם בלומ
כך יזכה אותך וכו" לעשות משתה
יזכה אותך המקום לעשות משתה שנו בבן זכר , והגי' בדפוסי' וכי"ת וילקוט יהי רצון שתזכה לעשות וכו היא ג"ב
ובגליון ן ננססמן
ן
כבר דכר ,והמלות עמא עד דכר נמחקו
ותתנניי עעממא
כתוב בגוף ספר
פירוש ותני יומא וכו' ,ובכי"ל

סא יומא:

 8ט' סָאין וכן' .קמח סלת לא נמצא במקרא רק כאן ,וקמח לחוד וסלת לחוד כמ"ש במ'א הי ב'
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לושי ועשי עונת פרס הפסח היה ,ר' יונה ורי לוי בשם ר' חמה ברי חנינה הוא מרכר
סין הוא מרבר אלוש ,מאי זה וכות זכו ישראל שניחן להס המן ,בשניל לושי ועשי עונות:

ז! ואל ההבבלקר ר'] אברהם אמו ר' לוי ויץ לקרם אותה האומה היך דאת אמר ענלה

מלוסרה וו' (חשלי יא):

ויקח בן בקר יכול גדול חלמור לומר רך ,אי רך יכול חסר חלמור לומר וטוב :
ויתן אל הנער זה ישמעאל בשביל לורוו כמצות :

ח) ויקח חמאה וחלב ונוי אמר ר' חנינה המעולה אחר ממאה הבינוני אחר מארבעים
יד
והקיבר אחד מעשרים :ופת איכן הוא ,אפרים מקשאה תלמיר ר' מאיר מש' רמיאיר פרסה נירה וניטמאת
 1ילקו סס ,פקיקס 5ככסי פ'ו (כ'ד נ')  :סעות כנס פכ'ק כי' ס':

 6ילקוץ טס ,לדכיכ גו'' 6טס :

" 7לקוע טס

 8ילקוט טס  8 :ינקוע טס :

קדכ עולס פ'ס:

:  8נכס מליעש פיז  ,'5מנסועס ויכס כ'' *'יג ,פדכ" 6פכ'ו:

 1לושי  --עוגות]  ...,הרא (הרה א'גי) אטרה םחזא'נכי ,הדא (הדח ן) אמר' דְן . . ,אטרת ך] | פרס] פרוס א?י,
עיגת | פסה חת | ור לוי] פגכ .יי לוי ן ,בשיר לוי א* ,לי דתי | גרי] וגכ :גר דתי | לחוו] חיא ך (וכן
בסמוך) | א2לוש]  -הוא טרבר קדש י | "מאי זה כערי'] מאיזה פ .מאי זו דְן ,מאיזו ך] .באי זה א? .טאותו

לחנ |

וכח עץ | שניחן] א"גר' .שנתן פעךר?ו .שינתן דכ ,שתינתן ך .לי ן | להפ לי ן | המן] ע ,טן כ ,טן בטדגר  78נריי
למן  . .ן ,לחם  . .א' ,תורה  . .ךן | בשניל] (ן ,בזכותו של אברתם [כִ ,בזכותו  . .אברתם (אברהפ אבינו ך])
שאמר דְנָךי ,בזכותו  . .אברהם דא' ם] ,בזכותו . .אכרהם אבינו דכתיי ביה א? |  8רץ]  .-.לקראתם פכ | את ן |
,כתוב (שכת' ך] ,שכחג ך?) דתרי |
טדחמר ( ש
האוטה] |א ,אוטה ְפכרי | היך--אמר] ן ,כד"א א ,כמד"א כ,
עגלה]  +אפרים  -.ךפואגכת |  5חסו] חסור כ ,חסול י ,חתוי א? ,חיתוי א' ,חיתוי חסר ך? ,כחוש פר| 1

 6בשביל] כדי ואי |  7א' ָ'אש

| ממאה] מששים פואנכי,

מס ש.

מששים (מפ' ך') בחלב דת |

|' אש | מטי ד'א'י |  8הקיבר וי | א' דיאש | מעשריפם (טכי ך'')] א =
והבינוני דפוא'גכתש .בינוני א'י א

ר' יונה אמר (אמר ר' יוגה פונ ,5ר' ינאי אומי ) המעולה אחד ממאה (טקי ו') בינוני (ובינוני פכ) אחד (א' ך')
מששים (מפ' ךְ' ,מני י) והקיבר (הקיבר י) אחד (א' ךָ') מעשרים (טכי דְיו ,טארבעים ן) דפונכתי | ופת --

הוא] חגכ.

פת

ר' פואכי.

תלמידי (תלמידיה נת) דרי דגת | מש]

היכן הא דְון,

ופת היכן היה י ,ופת היכן ף.

היכן הוא פת א | מקשה ן | תלמידו של

ך' ,משס דְוְג ,משום פכת.

בשפ י | פוסה] פוכ/

פירסה דְך](  ,פרשה (פירשת א?) שרה א ,שרה אמנו פרפה י ,אמינו פורפה ך] | נידה] [נ :גדה דפאכת" :
*וניטמאת] וניטמת ל ,ונטמאה ְפןא!כתי .וניטמאה א' |

מ' א' ע'"ז לי'ז ב') =וגם בדרש זה

שלשים כר סלת וששים כר קמה וכן  בדרז"ל הקמחין והסלתות (ועו' פסחים 
הפסוק בב"מ פ"ז א' מקשה כתיב קמה וכתיב סלת (ופורש'י שם סולת עדיף מקמת)  ,ור' אביתר דורש גם סאים
לחוד שלש סאים שלש קמח שלש סלת וכולן ט' סאין ,וכן נדרש בתנחומא שם עשה להם ג' שוורים ותשע סאים
שנאמר וימהר וכו' מהרי שלש סאים כמשמען קמה ג' הרי שש סלת גי הרי תשע וכוי ובאדר'יג שם ומנין שעשה
להם תשע סאין (של סולת) שנאמר וימהר וכו' מהרי שלש סאים קמח סלת שלש במשמען קמח הרי שש סלת הרו
תשע וכוי ,ומונה |תחלה ג' לעוגות האמורות בקרא כדכתיב לושי ועשי עוגות ,ועוד לדברים הראוים להתכבר ג'
לחביץ (והוא מאכל מקמח ודבש ושמן ועיי בפורש'י ברכות לו ב' בד'ה חביץ קדרה ובערוך  עי אברושך ועי חבץ
בי ובדיס לברכות ל"ז אי) וגי למיני מולוטמיה  )1מאכלים המתוקנים בדבש ועיי מו"ע עי מלטמיא בי (ובערוך דפייר
שם הגי' ג' עוגה),
ובדפוסי' וכי'ית המאוחר איתא עוד ורבנן אמי שלש אחד לעוגות וכוי ,וכן גיתוסף בגליון כיי'א א'
ורבנין אמרי גי אי לעוגות ואי לחביץ .ואי למיני מילינטיא ,וזה ליתא בכי"ל ושאר כ'י וילקוט ,וגם במדרש הגדול
הועתק רק אמר רב אביתר תשע סאין אפה שלש לעוגות שלש לחביצה שלש למלטמיא 1 :פרס הפסח .זמן
פסח היה ועוגות היינו מצות וכמו שמפרש במדרש הגדול
הפסה היה כת' הכא ועשי עוגות וכתי התם עוגות
מצות (שמות ו"ב ל"ט) ,ולפי שטת המדרש באו המלאכים אצל אברהם בט'ו בניסן ונפטרו מאברהם בשש שעות ובאו
סדומה בערב ובט"ז בניסן נהפכה סדוס ועיי לקמן פ''נ פיי א' וסיי י'ב ,ובתוספות רייה ייא א' בדה אלא וכוי הועתק
מב"ר כאן לושי ועשי עוגות הדא אמרת ש פ ס ח היה ,וכן בפסיי'ר שם שבניסן נולד יצחק וכו' כשהמלאכים באים
אצל אברהם מהו אומר  לושי ועשי עוגות |שהיה פסח ואמרו לו שוב אשוב אליך כעת חיה אמר ר' זבדי בן לוי .
סריטה סרטו לו על כותל כשתבא השמש לכאן וכו' ועויע במ'י לעיל צר  ,474והלשון פרס (פרוס) הפסח כאן צ"ע
ואון לפרשו כמו ,הלשון בשקלים פ'ג מ"א בפרום (בפרס) הפסח
וכו שמפורש בירושי שקלום כל היכא דתנינן פרס
פ1לג1א  1פל:גא בשלשים יום קודם למועד וכו' ,ולגיי כייית ע ר ב פסח היה עיי ברא'ים לפ' כעת וכוי ,ומלקמן סוף פ'ג
ו משובשת ועי' גם ביפ''ת  = :הוא .מדבר סין וכח .בס"ע שם (הוצ' מארכס) וסין הוא אלוש ועי' ברמביין
שבימות הנורט"ז א'כ,תרת .ובלשומיור"טרום .שם הפבודהפ"ר וד"ו איתא א"ר יהודה הלוי ברי שלום בשם רי יונה ואף רי לוי בשם ר' חמא
בר'
חניגא אמרה לארבעים ושתים מסעות
א ירד
ב להם הממן והיכן ירד באלוש ולמה באלוש בזכות שאמר אברהם לושו
שו יו
ועשי עוגות ן הקכ"ה פרע לבניו שני הנני ממטיר לכם ל 1חם וכוי 2 = :בשביל לושי .וכיה בערוך עי אלש בי,
יונה ורי לוי בשם ריח בירי חניוננהה ורו
ובמדר' הגדול הגי ,רי
וכו
נה
יזו זכות זכו ישראל שתינתן להם תורה בזכות
רהם שאמר לושי וכו ועח"ג  8= :לקדם אותה האומה .מפרש בפו' ב"ר כ'י להקדים לה דבר שיהיו מתכפרין בו:
ושי
כן ועה"ג
: 6זה ישמעא?
ב הועתק ויתן אל הנער זה ישמעאל וימהר
אותו לזרזו ב
לעשות
הר ו
כ שםם ויתן אל הויו
עשות
זו במ₪צו
הב ער וימה
ש
וכו' :גת
בפירש"י עה"ת להנכו במצות  | :ה
7מעולה וכו' | .זהממעעולה שבהמאה אחד

בוד ישמעאל

הגרוע כמו פת קיבר ,ולפגינו בכי"ל איתא רק א"ר
הגי' א"ר חהגינא המעולה
אחד מ
ישישם
וכח ועה'"ג

ממאה בבחחללבב הביגוני וכוי והקובר כלוי

חנינה
וכו' ,וכן בכי"א א' ובי ליג רי יונה אמר וכו' ,אכן שם
:
 8ופת איכן הוא  .שלא הוזכר בפסוק ,ובב"מ שם
כתיב

לושי ועשי עוגות וכתוב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ואילו לחס לא אייתי לקמיהו אמר
-1( 05).

בנו כדי לחנכו במצות,

וכן

אפרים מקשאה תלמיהו של
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העיסה ,רבנין אמי אפילו פת הביא לפניהם ,ומה דברים שלא אמר הביא לפניהם ,דברים שאמר על
אחת כמה וכמה :
והוא עומד עליהם וגוי ולהלן אמר נצבים עליו (בראשית יח ב)  ,אלא עד שלא יצאו ידיהם

נצבים עליו ,כיוןשיצאו יריהם והוא עומד עליהם אימתן[הוא עמד עליהם ,מיכאל מירתת גכריאל מירתת,
רי תנחומ' מש' ר' אלעור ר' אבין מש' רי מאיר מתלא אמר עלת לקרתא עכיר בנימוסא ,למעלה שאין
אכילה עלה משה ונדמה להן ואשב בהר ארבעים יום וגו' (דבייס ט ט) ,למטה שיש אכילה והוא

עומד עליהם תחת העץ ויאכלו ,וכי אוכלים היו ,אלא נראים כאוכלים ,ראשון ראשון מסתלק :
 8ימקוע טס :

 5טעום כבס פמ"ז פיי ק' ,ב''ע פ"ר כ' ,פנסועס ויכס פיי ייס ,בעדנל כנס פיי פיי ו' :

 7ויקכס

כנס פל''ד פיי ס' ,עדכט קסלם פ' ידעסי כי כל (ג' */ד) ,סדכ 5פיקן .ככס .פי"נ :

 1אף א | להם א | ומה אם פא!נכי ,מה אפ דְוֶ | אמר] = להס פ[אנכי ,לפניהפ ךן | לפניהס]
8להלן] וְג ,הכא
להם א | שאטו]  -,להם דְפאכי ,לחן  ,1לפניהם  1בפניהם ךן | עאכ'ו ךא | ו
את אמר (איתמר א ,3אמר כ )2והוא עוטד עליהם דאכתי .הכא את אומ' עומד  -פ | אמר] אתאמר וְגכי,
את אומ' פא? ,איתמר א' ,לי ך | יצאו] חאגרי .יצא דפכתש .וחשצו | | ידיהם]   ₪ידי חובתן  | עלוו] =
אימתם מוטלת עליו ם  +אימתן עליו א? |  +וכיון פוחנכי | שצאו] חאני ,שצא דפכת .שוחצון | ידיהם] =

ידי חובחן פ | אימתן  --עליהם] אימתו ---עליהם ל" ,אימתו הוא עומר עליהפ רְזְא' +אימתו הוא  . .עליהן  +2אימתו
עומד עליהם כ ,אימתו עליהם א? .אימתו מוטלת עליהם דְפַתִי .ל' ( | מרתת פי ,מרתית וְנָ :2מיותח ות
|  5תנחום י | משום דכתי ,בשס

(וכן בסמוך) | וגבויאל פאכך | ור' ד

פואג | אלישר ות | יי] ואנ

ור' דפכתי | אבין] פואנכ  /אבון דך איגו י |משופ כ .בשפם דְפואנתי | מתלה אמי פוְנ ,אמרין מתלה ת] |
עלית ךן ,כד עלת דן | לקרתה ונגע | עכיד]  + 5הלך דוחא:נכי .הליך ף .אזיל א | בנימוסא] אכי,
דפסה (ְחגתע ,דסיה  5דסיי ך | למעלן ן |  6אכולה]  .,ושתיה דְפָוִי ,ושתייה אנת (וכן בסמוך) | וגדטה
להן]  ,1ונידמה להן  ,1ונדמה להם פחא1כי ,עמהם א? ,לטרום ולא אכל דְך | ואשב  --וגוי] ואשב  . .יום
וארבעים לילה ( ,ואשב  . .לילה לחם וגו'  ,ואשב  . .לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי דְְזִי ,ויהי שם עס
יי וגוי א? ,ויהי  . .ייי ארבעים יום וארבעים לילה א? ,ויהי  . .לילה לחם לא אכל ן ,ואשב  . .וארבעי לילה
ויהי  ..ארבע' יום  | 1אבל למטה פוחאנכי . . :לטטן דת |  7אוכלין דפאתי | אלא] אמר רי יודן אכ |
נראין כאוכלין ךשאי . . ,כאילו אוכלין [ | וראשון ראשון וני |

רבי מאיר משמיה דר' מאיר אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה אמנו אותו היום פירסה נדה וע' בתנחומא ובפדר"א
שם ובפו' ב''ר כ''י מפרש מקשאה מקשה תלמודו ל"א מוכר קישואין ,ובפי' הנדפס מוכר וכו' ואמרי לה מקש' הלכות ,ומאמרי
אפרים מקשאה תלמידו שרל"מ משי רימ עייע לקמן פפה וסנהדרין לייט בי 1 :אפילו פת  .בלקט גורס ומפרש רבגן
אמרי .הביא פת ולא הוצרך לומר ומה א ם דברים שלא אמר להם הוא וכן' דברים שאמר ל הם עאכ'ו ועח'נ :
א ,ובפיי ב'ר כייא מפרש עד שלא
א ובסמוך שיצ ו
 8שלא וצאו וכו" .וכ"ה עוד בארבעה כ"י ובילקוט שלא יצ ו
יצאו ידיהן ידי חובתן נצבים עליו ואימתן (וצ'ל אימתן וכ'ה בכי'ט) מוטלת על אברהם ומשיצאו ידי חובתן והוא ,עומד

עליהם אימתו מוטלת עליהם מיכאל וכוי ולא פו' עגין חובתן ,ושליחותן עדין לא עשו ועי' לקמן פ'נ סיי בי ,ולפי גיי

הדפופים מפרש במ'כ עד שלא יצ א ידיהם קודם שיצא י'"ח עמהם להכניפם ולהאכילם ולהשקותם\ ,יהיה פוי כיון
שוצא ידיהם שהכניסם אצלו והם נהנו ממנו וצ"ע ,ובכייפ .נוסף עד שלא יצא ידיהס ידי חובתן וכני ועח''נ ,וסגנון
הלשון יצא ידיהם כמו בירושי שקלים פ'ג מיז גישאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום וכו',
ובשכל טוב הגי' עד שלא יצא ידיהן וכוי לאחר שיצא ידיהן וכו' ,וכתב שם וכן אתה דורש בהוציאו כל איש מעלי
וכוי .וכן ויבאו בני אלהים להתיצב ע ל הי שהיה יום הדין והיו הסניגורין והקטיגורין עומדין לפניו ועדיין לא יצאו
הויו מלמדין עליו קטוגורין על אחאב ועדיין לא יצאו ידיהן וכח :
ידוהן  וכו' וכל צבא השמים עומד עשל י
 4אומתן וכו .כן היא הגי' העיקרית בכי"ל והוראת אי מת ן מטיל אימה כמו האימתנין והגיפתנין במסי דרך
ארץ פיב ובלא'יר בירושי מגילה פ''ג סוף הלי ד' ע''ד ג' ספרא הוה אימתן וכו" ועיי גם דניאל ז' ז' ועמת'ר ע' אימתן ,וטעם
המאמר אימתן הוא עמד עליהם מיכאל וכוי גבריאל מירתת מאימתו של אברהם ,והגהה בכיייל שנמחק אות ן וכתוב
הא ע מ ד לא הוגהו ,ותימה שגס בכי"ח ובי'א אי וכי'ג הגי' אומתו הוא עומד
בוני שיטי ד כלו' א ימ תו והמלות ו
(ובכוייג הוגה ביני שוטי היותה) ובכי"כ אימתו עומד וכו' ,והגיי אימתו מוטלת עליהם אפשר שנובע' מפו' ב'ר ועו"
במ"י לעול צד  5 : 484מתלא אמר .המשל אמר אם נכנסת לעיר עשה לפי מנהגה )1למעלה וכו' ואשב בהר וכו' ,ובכי'ו

ובכו"א .א' וב' הובא הפי ויהי שם עם יי וכו' (שמות לייד כ'ח) ,ושני הפסוקום בכייג ,ולפי ויהי שם וכו' אתא בשמו"ר וכי
אפשר לו לאדם להיות מ' יום בלא מאכל ובלא משתה רי תנחומא בשם ר' אלעזר בר אבין בשם רי מאיר אומר המשל
אומר אזלת לקרתא הלך בנימופיה למעלה שאין אכילה ושתיה עלה משה ונדמה להם למטה שיש אכולה ושתיה ירדו מלאכי
יח נן נראין כאובלין ראשון ראשון מסתלק,
השרת ואכלו ושתו שנ' והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו א מ ר ר ' ו
ובוי"יר

שם

וכי

אוכלין

היו

יודן

אמרר'

נראין

ושותין

באוכלין

מפת

וראשון

ראשון

וכי

אוכלין

היו

ועי

בד"ס,

ק וכו"

(וכן לפנינו הגי'

בבייא

א' וב וכו"'כ א"ר יודן נראין וכוי) ,ובמדרש קהלת שם כך גזר הקביה על העליונים שיהיו עליונים ועל התחתונים
שיהיו תחתונים עמד משה ,וכו' כך גזר הקב'"ה .על התחתונים שיאכלו וישתו ועל העליונים :שלא יאכלו וישתו עמד
אברהם

ועשה

עליונים

אוכלים

ושותים

הה"ד

והוא

וכו'

עומד

ויאכלו

א מר

רבי

נבתן

נראין

כאוכלין

הוו הראשון ראשון מסתלק עמד משה נעשה תחתונים שאין אוכלין וָאיָן שותין ההיד ויהי שם וכו' ,ובב''מ שם ,א"ר
תנחום בר חנילאי לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם מלאכי השרת ירדו למטה
ואכלו

לחם

ואכלו

סלקא דעתך

אלא

אימא

גראו

כמי

שאכלו

ושתו

וכו'

שם

והלא ,אין אכילה

ובתנחומא

המלאכים

כשנתראו תחלה

למלאכי השרת אלא ללמדך דרך .ארץ שלא ישנה אדם ממנקג המדינה את למד .ממשה שהרי משה עלה למרום כתוב
בו ויהי שם

וכו',

ובבמ'"ר

>< 1( 006

שם

ולמה

אכלו

המלאכים שבאו

לבשר

את

שרה וכו'

לפי

שאותם

+0

טו

ויורא

פרשה מח

יח ט

ט' ויאמרו אליו איה שרה אשתך איו נקוד לי אינו נקור ,אמר ר' שמעון כן אלעזר כל
מקום שאתה

מוצא כתב רבה על הנקורה

את דורש את הכתב,

נקורה רבה על הכתכ אתה דורש

את

הנקודה ,כאן שתנקורה רבה על הכתב את דורש את הנקודה איו אברהם ,אמר ר' עזריה כשם שאמוו
לאברהס איה

כך אמרו לשרה איו אברהם :

שוה

 1ילקוע כ' פ"כ ,כפכי כקעלתך פי' ס"ע ,יכום פפחיס פ"ע '3ף ד' ,נכס מניע פיו  ,'6בעדנכ כנס פיג כ" "'נ ,טי
סטיכיס כנס פ' נולכך (!' ס') ,מקכם קופלים פ"ו ,לדכ"כ כו* פכ"ד נו"כ פמיו :

[איוע או פא' .א"ו כ ,איו י ,אלף ייר ויו ך'ן ,אליף ייד וייו דת | וא נקיד ןו | לי] א'.
למר ךוָג  ,לסיר ךדפכתי | חוא אינו נקוד ן ,אינה נקורח  | %%אסר ר' אלעור י | כל] פאנכר .בכל דותי !
 2רבה] מרובה א | אהה וווש הכהב  | 2אתה דורש] אל חדרש (חדרוש כ) אלא פכ :אל תוווש ן ,אל
חררש ג | את לי ם |  5הנקדה   | 2כן ג .וכאן חן (כאן  --הנקודה לִי א) | *שתנקורה פחתריי]
שהכתב

[,15

שאין הכתב ל | *הכתב לירפחתריי!

הנקודה ל'וגי

הנקדה 2

הנקורת ל

| *הנקורה לירחתריין

הנחב לפוגנ ב | ר' עזריה]  .-.בשס ר' אליעזר ם |  4לאכרחם] פיהזאנכעי ל' דת | איה שוה] איה ע :ל' פואגכ |
הכגיסם
תראו לו והוא
הגו וקזמוגם  לאכול וחם לא רצו לבטל ממנו מנהג
ר שם למדגן מאברהם שעשה לחס למלאכים ונהנו ממנו וכו' כל האומר לא אכלו
לא אמר כלום אלא בצדקתו של אותו צדיק ובשכר טורח שטרח פתח להם הקביה

והוא

עומד

עליהם

וכו',

וכבר

חעירו

בתוספ|ג]ות

ב"מ

שם

על זה המאמר

בסא"ר

 ,ואגדות

שונות

נמצאת ככר בק/דמוניות א' וי"א ב'  ,וחמשל הועתק \ בערוךו ע' נמס ב' ,והי"
גראים כאוכלים
שם עלת לקרתה הלך בנימוסה ,ובעקידה שער *'ט עילת בקרתא הליך בנמוסא ועח'ג ובמי"י לעול צד  8 :54כאן
כתוב כאן שאין הכתב רבה על הנקודה את דורש את הכתב איו אברהם וכו' ,ונמחקו המלות
שהנקודה וכו'.
ועל מל [ת הנק /ודה הוגה כ תב ,ועוד נמחק  0מלת הכתב והוגה הנקודת,
שאין ו הכתב והוגה ביגי שיטי הנקודה,

הר
ראו
ורוור
הרו
ות תיה
ותותה
וכי ב ב
ותימה גם הניי בכיו
דה (הנקדה) את (אתה) דורש את הכתב איו אברהם וכו' וכן
(והוו
כו שתבתב
בכהג
ית
שהכתב
כן
שב
נקודה (והוגה הכתב) את דורש את הכתב (והוגה הנקודה)
אלעור כל מקום שאתה מוצא כתב רבה על הנקודה אתה דורש את
עחק
(ובכי"א .אַ' וב' ל"ג כאן וכו' ,ובראש המאמר בכי*א א' הגיי ויאמחו
כשם שאמרו וכו
מקוטע
כותיה נקודה ר"ל שיהי הנקודה רבה על הכתב ועי' גם ביפ"ת .ובערוך ע' אליו |המאמר
ם שאמרו .לאברהם וכו' ועי' גם במדרש הגדול) ,ותגהתי כגי' הספרים שציינתי ,וכן הועתק מבי"ר כאן
ז שם ד"ה למה וכו' אי"ו נקור |למיד אונו נקוד א"ר שמעון כל מקום שאתה מוצא כתב רבה על
הנקודה את דורש את הכתב וכאן שהנקודה רבה על הכתכ אתה דורש את הנקודה איו אברהס א'יר עזריה כשם
שאמרו וכו' ,ובפירש"י עה"ת הובא בלשון ההצעה ותניא ר' שמעון בן אלעזר אומר וכו' וכאן הנקודה .רבה על הכתב
אתה דורש הנקודה ,וטעם הדרש איו אברהם כמו שמפרש ר' עזריה כשם שאמרו לאברתס וכו' כך אמרו לשרה וכוי
שמנהג דרך ארץ הוא וכדאיתא בב"מ שם אמר רב יהודה אמר רב וכו' יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באחל

היתה אלא מאי באהל

רדו

תי
רתיחבבה על בעלה ג

ש"ום
מ

ר'

.

יופי למה נקוד על איו שבאליו לימדה תורה דרך

ארץ שישאל אדם באכפניא שלו והאמר שמואל אין שואלין |בשלום אשה כלל ע"י בעלה שאני ועיי בתוספות שם
בד"ה למה וכו' ,וכן מפרש בפירש"י עה"ת טעם הדרש בב"ר כאן שאף לשרה שאלו איו אברהם למדנו שושאל אדם
באכסניא שלו לאיש על האשה ולאשה על האיש ,וכבר הקשו למה נקוד אי"ו ולא נקוד הלמ"ד לבדו לררוש איו
לפי הכלל כ'מ שהכתב רבה וכ" אתה דורש את הכתב ועי' ביפי'ת ,ובידימ ,ובספרי שם איתא או בדרך רחוקה
וכח כיוצא בו ישפט ה' ביני ובינך שלא אמרה לו וכו (ועו' במ"י לעיל צר  )854כיוצא בו ויאמרו אליו איה שרה
אשתך שהיו יודעים היכן היא ,ובבמ"ר שם ויאמרו אלין איה שרה נקוד על אייו שבאלוו שהיו יודעים היכן היא
ומבקרים אחריה ,ובאדר'ג נו'א שם עשר נקודות בתורה וכו' ויאמרו אליו וכו" נקוד על אי"ו וכוי שיודעין ,בה ומבקרין
אחריה ,ובפרקי רכינו הקדוש בסי הלקוטים ח"ג צד פיו יי נקודות בתורה וכו' ויאמרו אליו וכו' נקוד על אייו מאליו

שהיו יודעון בה ומנקדין אחריה ,וגם לפי

זמפורה נקוד על אי"ו ועו גם באכלה ואכלה (הוצ' פרענסדארף) סיי ,69

אכן באדר"נ נו'ב שם איתא עשרה נקודות בתורה וכו' א'י'ה שרה אשתך יכול שלא היו יודעים בה הנקיד עליו שהיו

יודעים בה אלא להפלוג מדעתו של אברהסאבינו שהיו מלאכי השרת בשביל שלא יבטלו .את מצותו וגירסאות שונות
במסכת סופרים (הוצ'
הטע
ומים הוצ' בער ושטראק) סי' 85
עשר נקודות בתורה וארבע

ר"י מיללער) |שם עשר נקודות בתורה וכו' ויאמרו אליו איה וכו איו (איה) נקוד ,וברקדוקי

אליו איה

בכ"י אחד
אל"ף יר'ד

שרה אשתך

בכביאים

ואחד

:

בכתובים ישפט וכף ויאמר

נקוד על אליו (ר"ל נקוד כולו ועי בהערות שם וגם בד"ס לב"מ שם),

\עוד ., ,נוסף שם

למה שקיו מלאכי השרת יודעים היכן היתה שרה ולא היו צריכים לשאול דבר אחר ויאמרו אליו איה שרה
וי" נקודים איו כמות ששאלו לאברהס כך שאלו לשרה וכל כך למה אלא להעלים לעוניהם שהם מלאכי

השרת בשביל שלא יבטלו מן המצוות ועי'  על אלו השינויים בלוי מאסארעטישע .אונטערזוכונגען צד  91ועי"ע
גינצבורג אינטראדוקטיאן וכו צד  .498והנקודות שבספר בראשית על (וי'ו של) ובקומה בפ' ותשקין את אביהן (י"ט ליג)

על את בפ' וילכו אחיו (ל"ז ייב) נדרשו במאמרים סתמיים לקמן פג"א סי' ח' ופפ"ד סי'ייג.,
|
והנקודות
על
וישקהו (שם ל ג ד') נדרשו
לקמן פעיח סוי ט' ג''כ במאמר רשב'א,
ולשון המאמר
שם וישקהו נקוד עליו אמר
ר' שמעון בן אלעזר בכל מקום שאת מוצא כתב רבה על הנקודה אתה דורש את הכתב נקודה רבה על הכתב את
ד
ורש את הנקודה כאן לא כתב רבה על הנקודה ולא הנקודה רבה על הכתב מלמד שנשקו מכל לבו וכו',
וסגגון
זה המאמר
בשהש"ר שם כתי' וירץ עשו וכו' וושקהו אמר ר! שמעון בן אלעזר כל מקום שאת מוצא הכתב רבה על
הנקודה את תפיש את הכתב ומגיח
הנקודה נקודה רבה
על הכתב את תפויש הנקודה
ומניח את הכתב בום הכא
לא
כתב רבה וכו' ולא ב
רבה וכו' אלא כולו נקוד וישקהו עליו אלא
מלמד וכו' ועיו ש,
ובדרש הנקודה על
ה'א שברחקה
תא בירוש'
פסחים שם .ור ב ג ן א מר י בשעי שהכת' רבת על הנקודו' את דורש את הכתב ומסלק את
הנקודו |
ובשעה שהנ
קודה רבה ער הכתב את דורש את הנקודה ומסלק את הכתב א"ר אע"פ שאין שם אלא נקודת
אחת מלמעלן ו את דורש
ומסלק
את הכתב ה"א שברחוקה נקודך איש רחוק ואין דרך רהוקה,
ובמדרש
משלי מ"ב פכ"ו במאמ ,ר תמן
תנינן עשר נקודות בתורה
וכו' לא נמנה ולא נדרש אי"ו נקוד ,ושם הובא עוד ויהי

בנסוע הארון בין למעלה בין למטה נקוד וכו' ועיי גם בילקי מכירי משלי כ"ו כ"ר,
זוב

ובענין אלו הנקודות בכלל עוי

.

פרשה מח

וורא

81

יח ט--יא

ויאמר הנה באהל ההיד תברך מנשים [יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תבוך]
(שופטים ה כר) ר' אלעור אמר מנשי דור המדבר ,הן ילדו ,אילולי היא כבר היו אבדים ,ר' שמואל בר
נחמן אמר מן האמהות ,הן ילדו ,אילולי היא ככר היו אבדים :
וואמר שוב אשוב אליך וגוי והוא אחריו זה ישמעאל ,והוא אחריו מפני ייחור ,טז
.
והוא אחריו הרגישה שבא האורח:
יא) ואברהם ושרה זקנים אמר ריו'חנן ככר כת' ואברהם ושרה וקנים מה תלמוד לומר
ואברהם זקן (בראשית כר א) אלא החזירו הקביה לנערותו ,לפיכך צריך לכתוב פעם שנייה ואב רהם
וקן ,אמר ר' אמי כאן ונה שיש בה לכלכית ,להלן זקנה שאין בה לכלכית :
וכי תחדל לנדר בריס כג כג) ,פסק [היך

חדל להיות לשרה וגוי שרי היך דאת אמר

דאת אמר וחדל לעשות הפפח (במדבר ט י)]:
 1ילקוע עס :  8מיכ כי"ג  ,'3סנסדלין ק"ס ,'3

01
 4זקוע עס

סוליופ ' 3':

:  6לקוע עס:

 9לקוע טס:

.אהל תבורך ך ,יעל . .באוהל תבורך ך' ,
 1תברך מנשים] תבורך  . .דְוְכתי ,לי א | **על  --תנרך  ]1יעל .ב
5י אלעזר (לעזר ןנ)] ר' אלעזר ור' שמואל בר (בן ן) נחמן
יעל  . .וגוי פ ,מנשים באהל תבורך א .לי ל | ר
₪

ךדפונכת.

ר' אלעזר  . .נחמני ₪

|

א

הדור] בני ו | המדבר] פואנכי ,

₪

שהן יושבות

באהלים

(באוהלים ךְ]) שנאמר איש לפתח אהלו ולמה תבורך מהם דְ | הן ילדו] פאגכ = :וקייטו את העולם ומה
היה מועיל להם דְך | ואלולי א? ,ואלו לא א ,1שאילולי פנכ  +שאילמלא ךְי ,שאלמלא דִןת | אבדין .1
אבודים א'כת - +:ין דפא*ך

|  5נחמני

וגו' ךך | והאלולי א? .ואלולא א,1

א'

| חאיטהות 1

שאילולי דְפוְנכ/

| הן ילרו] פאנכ:

₪

וקיימו את העולם ןת,

ואלולי דָי ,שאלמלא ךן | אבדין נ /אבודים וְא:

היודפאית |  +ייחוד] פחא:כ .הייחוד דִתרי ,היחוד א | 1פשהרגישה שבא אורח |  ,הרגיש שבא אורח א?

הרגיש שבא האורה ל" הרגיש (והרגיש כ) שבא אורה חֶנָ +הרגיש  . .אורה מאחריו א'  .הרגיש המלאך
שבא אורה ס'א שבא אורח  :המלאך הרגיש שבאת אורה י ,זה המלאך שהביט לאחריו (לאחוריו ך]) והרגיש
שבאת אורה מאחריו דְךן |  6כתב ן |  7אלא]  ..מלמד א ,1לפי וי | שהחזירו דְך  :החזירן חנ שחחזירן [אכי |
לימי נערותו דְין ,לימי (לידי ן) נערותן וחאנכי | לפיכך צרך הכת' ן ,לפי' צריך הכתוב א וצריך חג/
צריך דכת /נצוך י | לכתוב] לומר א .לי וי | * 8בה פואכי] לה דְנתר .בו ל | לכלכית] ן :לכלנות פ.
ד"תך*י ,לילוחית ( 2וכן בסמוך) | להלן] כי .ולהלן דפאגתר' | זקנה] פא?גכי:
ליכלכות  , 1לחלוחית א
מר
ד.א.
זיקנה ן ,בזקנה דת |  9שרי וע  :לי דפאנכתרי | וכי  --פסק לי א | *היך דאת אמר (היך מה

ךָ,

המר"א (ץ ,כד"א פאי ,כמדיא ךן ,כמדתמר  )1וחדל לעשות הפסה דְפואגכתעי] וחדל . .הפסח כ :לי ל |
בלוי שם צד  6ועוד צור איונלייטונג

באהלים דכתי' איש
להם שאלמלא ועל
במ''י לעול צד ,484
שאפט חיר צד 01
אבודין ר' שמואל

בשה

וכו' צד

511:

 5נשי דור המדבר וכן' .

מפרש בפי' ביר כ'י שהן יושבות

לפתח אהלו (במדבר ":א יי) ולמה הבורך מהן לפי שהן ילדו וקיומו את העולם ומה היה מועול
שהרגה את סיפרא כבר היו אבודין אותן שילהו ,ומפירוש זה .נובע' ההוספה בדפוסוי וכי'"ת ועו'
ובפי' ר'י קרא לפ' שופטים שהוצ'ל ר'"ש עפנשטיין בספר שנתי לחברת וודוש-ליטערארישע געועלל=
הועתק ר' אלעזר ור' שמואל ב'"ר נחמן ר' אלעזר מנשי דור המדבר הן ילדו ואילולי היא כבר היו
ביר נחמן אמר מן האמהות הן ילדו ואילולי היא כבר היו אבודין ועח'נ 8 | :מן האמחות,

כתיב הנה באהל וברבקה ויביאה יצחק האהלה (בראשית כ"ד פיז) וברחל ולאה ויצא מאהל לאה ויבא באהל

רחל (שם ליא ליג) ,וכן הדרש בנזיר שם תבורך  מנשים וכו' מנשיס באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה
זה ישמעאל .וכן מתורגם בתר"י ב' וישמעאל הוה קאים מן בתרא,
רחל ולאה ועייייש בתוספות בד"ה ומאן וכו' :
ובתר"י א' וישמעאל קאי בתריה וציית  מה דאמר מלאכא ,ובפי' בר כ'"י מפרש והוא אחריו |זה ישמעאל דכתיב
בתרגום ירושלמי וישמעאל מצ ית ליה מא חרוהי מאחריו של מלאך מפני היוחוד שהיה ישמעאל ממצע בין
שרה למלאכים ,ובלקיט כתב טעם הדרש והוא אחריו זהו ישמעאל דכתיב ביה ווהא .יחיה פרא אדם (בראשית
מ"ז ייב) ,ואולי הוא דרש אחר (בלי סימן ד'א) והוא אחריו מפני ייחוד וכדמפרש בשכל טוב והוא אחריו ואברהם
אחרי המלאך היה מצניע את אשתו ממנו שנדמה לו בדמות ערבי והערבים שטופי זימה ,ועוד דרש אחר והוא אחריו
הרגישה שבא האורה כמו שהגי' בכי"ל בגוף הספר ,ונר' שטעם דרש זה שדרשו והוא קרי ביה והיא (כמו שמתורגם.
והיא בתרגום היוני) והיא אחריו שרה הרגישה שבא האורח שבשבילו אמר לה אברהם לושי .וכו' ועמדה פתח האהל
 ,98וגם בכי"ו הגיי שהרגישה שבא אורֶח ,ועוד איתא
צד
לשמוע מה האורח מדבר ונשים צייתניות הן ועי' לעיל 4
ובגי' ם"א בכי"פ , וכן בלקיט ד'א והוא
ארח בהגי' הרגיש שבא אורח בכי"א בי (ושם נסמן בגליון גר' אורה)
ו
אחריו הרגיש שבא אורח (ועיייש בהערה .מ'ב)  ,ובגליון כי'"ל נסמן ס'א הרגוש שבא האורה ,וכן גי' הספרים
שציינתי הרגיש שבא אורה ,ובפי' ב'"ר כיייט מפרש זה המלאך שהביט לאחוריו (בפיי בר כי"א לאחריו) והרגיש שבא
אורה (שבא האורה מאחריו) מאת שרה כשהיה המלאך מדבר עם אברהס תחת העץ אחוריהס של (וצ'"ל אל) אהל
שרה ושרה מצתה (וצ'"ל מצייתה) לדבר המלאך שאמר שוב אשוב אליך וכו' ובנוהג שבעולם אדם יושב .באפילה וכו'
אם האורה באה מאחריו הוא מרגיש ולכך הרגיש המלאך שבאת (שבאה) האורה מאחרין שכיון שקהבה שרה לשמוע
הבהיקה החצר מרוב יפוה

(אורה) כמו

שאמרנו בספר זה (עי' לעיל

בפי' הנדפס ,ומפירוש זה נובע' הגי' בדפוסי' וכי'"ת זה המלאך
וכו ובולקוט ה מל אך הרגיש וכו' :  6אמר רי יוחנן .בלקיט
עדי בליחותו וכחו , ובשכל  טוב הגי' א"ר א םסא כאן זקנה
וחילופי הכתיבה לכלוכית ולחלוחית עי' ג גם לקמן פסיא ופפעע"'טט

צד  )588שהבהיקה ארץ מצרים מאורה ועי

מל אך
שהביט וכו' ,וכן פי' נוסף בכייפ הרגיש ה
|היה
איר יצ חק \עיו"ש 8 :שיש בה לכלכית .ש
שיש בה לחלוחית ,ולהלן זקנה שאין בה להלוחית ,
ועייע בעמת'ל ע' לחלוחית  וע' לכלובית  9= :שרי.

ריו ובערוך  -עי ח -
וראיתי ב כקצתצת ננהסחתוי ששכרתתוובב בהן שוורי המלדד'"אא ור ווכי
וביפ ",ת כתב
דל,
וכיכה"ה בבכי
ליתא היך דאת אמר וחדל לעשות וכו' והשלמתי כגי' /שאר הספרים ועח"נ ,ולפי הגי' הנכונה

תתההדדלל לנכנדדוור  | ,ו-בכי"ל
שני פירושים כאן חדל

וירא

%4

יח יב ג

פרשח מח

יב' ותצחק שרה בקרבה לאמר זה אחד מן הרכרים ששינו לתלטי המלך [ותצחק שרה
יז
בקרוכיח לאמו] :
אחרי בלתי היתה לי עדנה אסרה האשה כל זמן שהיא ילרה יש לה תכשיטין ואני603
אחוי

בלתי

היהה

לי ערנה

תכשישן היך ראת אטר ואערך עדי (יחוקאל טו יא) .האשה

כל

 +ומן שהיא ילרה יש לה ווסתות ואני אחרי בלותי היתה לי ערגה עירנין אלא ואדגי וקן ,וב
יהורה אמר טוחן ולא פליט ,אמר ר' יורה בר' סיסון אתם מילרים עצמיכם וטוקנים חכריכם ואני
וגקתי סלעשות ניסים :

יח = יג) וואמר יי אל אכרהם למה זה צחקה שרה וגוי כר קפוא אמר נרול השלוס שאף
 1ילקוט טס ,ועי' לעיל  08 57 46 27ופד  0 : 900ינקוע טס ,ננס עניעס טס 8 :ינקוע טס ,פפכי נטס פ" פב ו
יקוס' פפק  50ט"ן ס' ,ננכל פניעם טס ,ינעום ק"ס נ' ,ויקכס כנס פ"ס כ" ע' ,בעדנל כנק פייס כ" ]' ,סנסומס גיב
גו סי" " ,סנקופס טס ק" !' וסופטיס ק" ייס ,פכק קטלוס ,ועי' לעיל : 808 57

 .בקווביה \ 8
* 1בקרבה לאטר ךַָאגכי] נקובה פות וגו'ל | *ותצחק  --בקרוביה לאמר דוא*ח] ותצחק .
עדנה ל"ע! אחרי בלותי עדגה פווזכי :ואדוני זקן ל .ואדני זקן דת:/
בקרוביה לאמר א'ך ,ל' לִי | * 8אחרי --
ין ל ג | האשה] א'כע - ,הזו דוח :הזאת תי | שחיו]יד-נ
עמרה
אחרי בלתי  . .עדגי וסתות .עדנין ג | א
שהאשה כ | יולדת א' |חכשיטין] פוחאכעי תכשיטים (תכשיטי' ךְ!) נאים דְן |  4בלותי | עדנה]  -,מהו
 .הזאת א'ו ,לי ע | 5שהיא]
ערנה  ,2עדגה א' ,טהו ערנה ערנה א? | האשה] האשה הוו דפותא'כת. .
נ-ה
ד-
עני
שהאשה כ ,שאשה (ץן | יולרת א' | ווסחוה] ען .וסתות דְפא"כת .עידויין [א' .עדוי ולרות ' (וא

ל י) |*"עדנה] ל' ל | עירנין] עירנין האשה הזו כל זמן שהיא ילרה יש לה עדויין ואני אחרי בלותי היתה לי
עדנה זמגי הוא דיך  /עידנין האשה  . .יש לה עירונין ואני . .עינה זמני היא  ,2עדנין (ווסתות []) האשת  ..יש
לה עדויין (עידויין ז) ואני . .עדנה ומגי הוא פח .עידוין האשה הזאת כל  . .ישלה עידוין וא
עניר.נ.ה זמן א \
עני.
עדויין האשה הוו . .יולדת יש לה ווסתות וא
דנ.ה זמני א' ,האשה הזו ..ילדה יש לה עדוון ואני אח' בלי
הית' לי עד' זמגי הוא ג ,ד'א עדגה עדגין וסחנית  ,+ל' וע | אלא ל' ואי | זקן]  =.שאינו יכול לטחון א' |  6ולא]
ואינו א'

| פולט דפחאנגכתרי.

פוליט ן | יודה] ות /יהורה דפאנכ | גר א.

אמר הקכ* ה  --דת | *מילדים וא'ג כתר*י] מילדין ם ,
עצמכם ךפוא?כת | חבריכם ן ,חבירכם פ :חביריכם  ,2את
את אדוניכס ך' |  7טלעשות לי כ
גך  ,לעשות לי א? ,לי לעשות

גי"ר ת | אתפ פואנכי,

מיילדים ך' .מולידים ל ,מולדין א? | עצמיכס] א'ג /
חבריכם ך . ,ח.גיריכס אך] ,אדניכם  ,אדוניכם / 55
אַ' |  8גדול]  -.הוא פךן | שאפילו א'ן  ,ששנה י |

אוו ראשווון המוגוריעה וביטול הד"א וכי תחדל לנדר שתרגומו בת"א וארי תתמנע ובתר"י א' וארום תתמנעון ותהגי
=
מ' ד') שריתך ,וכן ויפתח (בראשות כ'ד ל'ב) תרלי א' ושרי .ופירוש אחר חדל פסק שפסק לגמרי
פתחתיך (ירמיה
הד"א וחדל לעשות הפסח וגכרתה וכוי ומתורגס בתר'י א' ופסק מלמעבד וכו' (ובת'א ויתמנע) ,וכפירוש זה מתורגם

כאן בת"א ובתר"י א' חדל להיות וכו ,פפק מלמהוי וכו' 1= :זה אחד וכו' .בכי"ל וילקוט לייג כאן לשון השנוי ועיי

גם במ"י לעיל צד  58וצד  958והשלמתי ותצחק שרה בקרוביה לאמר ועח'ג

, וכ'יה במכילתא בא ובירוש' מגילה

ובמסי ספר תורה במקומות שציונתי לעיל צד ,46
סופרים פ'א ,ובבלי מגילה ט' אי ובתנחומא שמות
נמנה זה השיגוי) ,ובתרגום היוני שלפנינו לא נמצא
אברהם לא הקפיד דכתיב ויצחק
שלא יאמר על
ברהם בלבו והיא אמרה בקרוביה,
ובברורי המדות
ועיעיה בבתהערו ית רמא'ש ,ובפיי ב'"ר כ'י מפרש בקרוביה לאמר כך שינו לתלמי שלא ישוב וכי יודע אדם מה בלבו של

ובאדר'נ נו'ב פלייז .ותשחק שרה בקרוביה לאמר ועיי גם במפי
סיי כ"ב איתא ותצחק שרה בקרוביה (ובתנחומא מי"ב שמות לא
השיגוי בקרוביה וכו' ,ובפירש"י מגילה שם מפרש בקרוביה
(בראשית יז ייז) ועל שרה הקפיד לפיכך כתבו בקרוביה לומר
למכילתא שם מופיף כי על המחשבה לא תתכן מלת לאמר

חבירו ,ובלק"ט מפרש ותצחק שרה בקרבה ברוח הקדש נודע ,וכן בשכל טוב ל א מר ברוח הקודש גתפרסם שכך
נחקה כמתמהת ועי' גם בראב"ע ורמבין : 8אמרה וכו' .דרשו אחרי בלתי י
הת ה לי עדנה בניחותא אמרה שרה

האשה כל זמן שהיא ילדה וכו' ואני אחרי בלתי היתה לי עדנה תכשיטין וכו' האשה .כל זמן שהיא לדה יש לה ווסתות

ואני וכו' היתה לי עדנה עידנין (וגם בדפ"ר וד"ו הגיי כאן עידנין) וכדאמרינן לעיל פרסה נידה ואדגי זקן אלא
ואדני זקן והוא טוחן ולא פליט  ,ולזה הדרש נסמך מאמר ריב'"ס אתם מילדים עצמיכם ומזקינים חבריכם ,וכן דרשו
הפסוק בניחותא בב'מ
שם ,אחרי בלותי היתה לי עדנה וכוי אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין נתעדן הבשר
ונתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומו ,ואולי גם זה טעם הדרש עדנה תכשיטין כאן וכמו שדרשו במדרש שמואל
פכ"ה המלבישכם שני עם עדנים וכו מכאן אין תכשיטין נאים אלא לגוף מעודן ועיי ביפ"ת ,ובהגיי שלפנונו בכייל
ובערוך ע' עד ז' דרשו עדנה בשני לשונות עדנה תכשיטין הד'א
ואעדך וכו' ועוד עדנה לשון עירן עירגין כלוי ווסתות
(ומלת עידגין ליתא בערוך שם),

וכו' היתה לי עדגה תכשיטין שג' ו

תק במדרש הגדול היתה לי עדגה אמרה כל זמן שהאשה ילדה יש לה תכשיטין ואני

וכו' כל זמן שהאשה ילדה יש לה וסתות ואני אחרי בלותי היתה לי עידונון (ובכי"ק

שם עידנין) ,ובלק"ט אחרי וכו'אמרה האשה הזאת כל זמן שהיא ילדה וש לה תכשיטין ד''א היתה לי עדנה עידן זמן ווסת נשיםו
וגם ברש"י עה"ת ד'א לשון עידן זמן וסת נהות ,ולפי הדרש שאמרה אחרי בלתי וכו' בניחותא אין מן הענין ללשון
שלישי האשה הזו כל זמן שהיא ילדה וש לה עדויין וכו' (וזה הלשון משובש גם בספרים ועח'"נ) ,ועדויין .פיי הריון
ועיי לעיל צד  ,091ובתר"י א' מתורגם  כן עדויין ובתך"י ב' עודוי ,אכן שם מתורגם הפסוק כפשוטו בלשון תימה
איפשר דאחזור ליומי טליותי למהוי לי וכו'6 | :טוחן ולא פליט .משמש ואינו מזריע (פיי נפתלי)  :אתם מולדים.
ב"ה אתם וכו' .ובדפוסי' וכייית הגי' כן ועי' לעיל צד  084אמר ר' יצחק מה אם זה וכו' ובמ'"י שם ,ובכי"ל
ולידים והגהתי ,ובפי' ב''ר כייט גורס ומפרש אתם מיילדים עצמכם ומזקינים את אדוניכם עושות
חורות ואומרות שאדוגיכן זקינים שאתס תולות את הדבר בהם שאת תולה באברהם וכו' ,ובנזה"ק כתב
ים המדויקים א' הקב"ה אתה מילדת את עצמך ומזקנת את חברך ,ולא מצאתי גי זו לא בכ"י ולא בדפוסים
ואני זקנתי מלעשות וכו' .בתמיה ,וריב"ס דורש שהקביה על עצמו אמר ואני זקנתי היפלא וכו" :
 8בר קפרא וכו' .הגהתי בדויים כלו דברים בדויום ועח'ינ ,ובידויין בגיי כייא א' הוא שם דבר ,ולפנינו בכי"ל הדרש
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הכתובים דברו בדויים בשביל להטיל שלום בין לאברהם לשרה ללמה וה צחקה שרה גו' ה אף
אמנם אלר ואני זקן אינו אומר כן אלא ואני וקנתי:
' סימון לאחד שהיו בירו שתי קופליות  ,ומ
יד) הופלא מי"י דבר וגוי ר' יודה בשם רי יורן בר
הוליכן אצל נפח אמר לו תוכל לתקנם ,אמר לו לברותן כתחילה אני  יכול ולתקנם לך  איני יכול ,כך
לברותם ,כתחילה אני יכול ,להחזירן לימי נערותן איני יכול :
מו) ותכחש שרה וגו' ר' יהודה ברי פימון ר' יוחנן בשם רי אלעור ברי שמעון מעולם לא
ניוקק הקכיה להשיח עם האשה אלא עם אותה הצרקת[ ,אף היא על ירי עילא ,רי אבא בר כהנא בשם
רי ביריי כמה כירכורין כירכר בשביל להשיח עימה ויאמר לא כי צחקת ,והכת' ותקרא שם י'י
8לקוע טס :  6לקוע עס ,לעיל 5ד  881ופד : 794
י
 1הכתוב  | +דברו --לשרה ל' ו | *בדויים דְנָ] בדויין פ .בדיים ל .בדוים ן ,בידויין א .1בידוין א* |

תי] למה  . .שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי ואברהם זקן איגו אומר אלא ואני זקנתי לא דבר
ק -נ--
לזמה
עמו כמו שאמרה שרה א ,1ואברהם זקן  . .אלא ואני זקנתי לא דבר כמו שאמרה שרה א? ,ותצחק שרה בקרבה
לאמר אחרי בלותי היתה לי עדגה וכו' לאברהם אינו אומר כן אלא ואני זקנתי  ,2היא אמי ואדני זקן ולאברהם

לא אמ' אלא למה זה צחקה ואני זקנתי לא דבר הכ' כמו שאמ' שרה ואדני זקן אלא ואני זקנתי ם ,ותצחק
שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי (בל' [ )1היתה לי עדנה ואדני (ואדוני ך) זקן ולאברהם (לאברהם ךן ,לאברם ך)
אינו אומר כן אלא למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי לא דיבר (דבר [ ,2דיבר לו ת)

הכתוב כמו שאמרה שרה (כמה שאמרה שרה  ,כמה שאמרה ן) ואדני (ואדוני ך) זקן אלא (אינו אומ' כן
אלא [) ואני זקנתי דְוְנָ ,היא אמרה ואדני זקן והקכ'ה אמר ואני זקנתי כדי להטיל שלום בין אברהם
לשרה ל |  8רי --בשם] רי יהודה (יודן  +יהושע א) בשם] פאנכ.

לי דות | יתודה ן ,יודה ת | בר פא/1

בייר  ,בר וני י | לאחד] פונכעך :לאי א? ,משל לאחר דְחתי . . .לאי א' | שהי] אגכרי.
שהיה ְפותע | בידיו א' ,לו ן | שני א'י ,בי ער? | קופליות] וחעי .קפליות דפא"כתר .קפליות
שבורות א ,1קפיליות  , 1פפליוי די |  4והוליכן חע | ואט'  | 5ליה י | יכול אתה דְפוא'כתי . . .את ג |
לתקנם] י ,לתקנם לי פאנכ ,לתקני לי ך ,לתקנה לי ות | ליה י | לבותן] וחנכ ,לנראתן דִי,
לבראותן  , ₪לעשותם א | כתחילה]  +1כתחלה פכ ,בתחלה ַחְא :1כנתחלה דַָא"תי :לי ן | ולתקנפ] וחנכי,

לתקנם דפא"ת | לך ל' וחא'י | כך] פי .כן ן.אפ כאן ח .אף כן  .כן הכא ך .כךאמר הכיה א |  5לברותן ודזאנ ו

לבראתן * ,להחזירם לבראתן  | 7כתחילה]  +כתחלה  :5בתחילה דֶזְ ,כבתחילי דְ? ,כבתחלה דָי ,לכתחלה אכ |
להחזירן] אכת  /להחזירי ך? ,להחזירה ך .ולהחזירן פוחני | לידי נערותן ן ,לנעלותן אכ |  6יודן ן | בר א,
ביי"ר ךן | ר' יוחנן  - -בר' שמעון] פאנכ .ור' .שמ.עון ן ,לי דת |  7לשיח א ,לדבר ולהסיח י | אלא] חוץ ב |
]
שףם--
צרקת פך]א ,1צדקת בלבר א | *א

אף היא (הוא [) על ידי עילא רי  . .כהנא בשם רי (אמי בש"ר א?)

בקיצור נמרץ ואדני זקן אינו אומר  כאן כלוי כמו שאמרה שרה אחרי בלתי החיתה לי עדנה ואדני וכו' אלא ואני
וןכ,ן הועתק או מפורש בפיי ב'יר כ'י ואדוני זקן אינו אומר כאן אלא ואני זקן כדי להטיל שלום וכוי ,ובויייר שם איתא בר
זק
קפרא אמר תלת בר קפרא אמר גדול שלום שדברו הכתובים דברי בדאו' בתורה בשביל להטיל שלוםבין אברהם וכו' אחרי בלותי
וכו וְאדוני זקן אבל לאברהם לא אמר כן אלא ואני זקנתי בר קפרא אמר חורי גדול השלום שדברו הכתובים לשון בדוי בנביאים
בשבול להטיל שלום בין איש לאשתו שני חנה נא את עקרה וכן' ועי' גם בפרק השלום ,ועוד בויייר שם ברפיר ודו אמר
רבן שמעון בן גמליאל גדול שלום שדברו הכתובים לשון ב ד ייה בתורה להטיל שלום בין יוסף לאחיו וכוי ,ובאותו

מאמר בירושי פאה שם בא וראה וכו' שדברו הכתובים דברי בדאי כדי להטיל שלום בין יוסף וכו'  ,ובב'יר סוף פ!
ויחי בגוסחת הדפופי' בדפיר ודו תני ר' שמעון בן גמליאל וכו'  שאף השבטיס דברו דברים בדויים בשביל להטיל
שלום וכוי ,והדרש סתמי בספרי שם גדול השלום ששינה מעשה שרה שנא' ואני זקנתי (ועי' בילק' תהלים רי תשי"יא)
ובבמייר שם גדול השלום שהקביה שינה בדבר מפני השלום שני האף אמנם אלד ואני זקנתי ,ובירש' פאה שם אותא עוד
א"ר חנינ' בוא וראה כמה קשה הוא אבק לשון הרע שדברו חכתובים דברי בדאי בשביל להטיל שלום בין אברהס לשרה

ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי וכו' ואדני זקן ולאברה' אינו אומר כן אלא למה זה צחקה שרה לאמר האף

אמגם אלד ואני זקנתי ואדני זקן אין כתיב כאן אלא ואני זקנתי ,ובב''מ שם כתיב ואדוני זקן וכתיב ואני זקנתי
תא דב י רב י ישמע אל גדול שלום שאפילו הקביה שינה בו שני ותצחק
דלא מותיב הקב'ה כדאמרה איהי נ
שרה בקרבה וגוי ואדוני זקן וכתיב ויאמר ה' אאלברהם וגו' ואני זקנתי ועיי ביבמות שם ,ובתנחומא מ'ב צו שם
וכן אתה מוצא בשרה כיון שבאו מלאכי השרת לאברהם ואמרו לו למועד אשוב אליך וכו' באותה שעה ותצחק שרה
וכו' ואדוני זקן והקב'"ה לא אמר לאברהם אלא למה זה וכו' ואני זקנתי וכל כך למה בשביל השלום וכוי ועיי בתנחומא
צו שם ושופטים שם :  8שהיו ביהו .ונכונה גם הגי' שה יה וכיה בערוך ע' קפל הי לאחד שהיה בידו וכו' ועי'
לעיל צד  84וצד  089ובמ"י שם  :שתי קופליות .שבורות ,ופיי קופליות )1שלשלאות ,ובפי' ב'יר בייט גורס ומפרש

לאחד שהיו בידו שתי קופליות שבורות קפליות פתוחות (וצ''ל פותחות ,וכיה בפי' ב'ר כייא) ,ועוד הובא שם ווש
י ספלים וכו" וכן נסמן בגליון כי'יג ייג ספליות ,וגס במדרש דפ'ר הגו' פפליו' ,ובמדרש
ולת
ספרים שכתוב בהם 5פ
אגדה .הוצ' רשיב מפרש המאמר לפנינו משל למי שהביא ספל שבור אצל הנפח אמר לו תדע לתקנו אמר הנפח אני
מתחלה יודע עתה אוני יכול לעשות ולכך נאמר בקרבה על רחם שלה וכו' ומנין שלא היה לה רחם שנאמר ותהי שרי
עקרה און לה ולד אין לה בית ולד ועי' לעיל צד  974ובמ"י שם בדיה עיקר וכו' :  4לברותן .וכן לעיל צד 601
ת כגזרת נחי .למייד ה'א = :איני יכול .בתמיה,
בכי"ל לברות (ושם .הגהתי) וצד  961לברותה .,ודוגמתו לוק ר
וכ בסמוך  |:כך  לברותם .כך אמר ,הקביה לברותם |כני  ועח"נ ובמ"י לעול צך  494בדיה אתם וכו' :  6,ב'
יהודה בר' סימון .המאמר נסדר גם לעיל פ'כ לפי ואל האשה אמר וכו' ובפמ'יה לפ' ותקרא שם וכנ'  ,ובכיייל חפר
.ג[ותסט (= 1

וירא

6164

ל

פרשח מח מט

הרובר אילה \ביאשית טז יג) ,רי יהושע בר נחמיה כשם רי אירי על ירי מלאך ,והכת' ויאמר י*י
לה (שס כח נג) ,ר' לוי בשם ר' חמא בר' חנינא על ירי מלאך ,ר' לעור כשם רי יוסי כן זיטרא על
ירי שס];

טז) ויקומו משם האנשים וגו' ואברהם הולך עמם לשלחם מתלה אמר אכלת אשקיית
[הולך עטם לשלחם] :

לווי ,כך אכרהס

מט

פרשה

יח יז) וי* אמר המכסה אני מאברדס וגו' .ר''יצחק פתה וכר צריק לברכה (משליי)
א
אמר ר' יצחק כל רמזכיר את הצריק ואינו מכרכו עוכר בעשה מה טעם וכר צריק לבוכה ,ונל
המוכיר את הרשע ואינו מקללו עובר בעשה מה טעם ושם רשעים ירקכ (שם שס) אמר ר' שמואל
 4ילקוע טס  6 || :ילקוט כי פ"כ ,ילק' עטלי כ' ססקע'ו ,עדכט טעוסל פ"ס כ" נ':

ביריי (כירי ן) כמה כירכורים כירכר (אמ' כמה כרכורין כרכר א?) הקנ"ה בשביל להשיח עימה (כרי לשיח
עמה א?) ויאמר (שנא' ויאמר א*) לא כי צחקת והכת' ותקרא . .הדבר (הדובר א") אליה ר' יהושע ברי נחמית
בר גחמני א) בש"ר אידי אמ' (בש' ר' אחי ן) על ירי מלאך והכת' ויאמר יי לה (לה הנך הרה ן) רי לוי בשי ר' חמה
בר' חנינה (בש"ר חמא בר חניגא אמ' א") על ידי מלאך ר' לעזר בשם רי יוסי בן זימרא אמ' (אלעזר בשיר
יוסי א') על ידי שם [א?,

בשם (אמי בשם  )2ר' ביריי כמה כרכורין

אף היא . .עילא (עילה כ) ר'  . .כהנא

כירכר (כרכורים כרכר  )2בשביל להשיח עמת ויאמר  . .צחקת והכת' (וחא כת' () ותקוא  . .הדבר (הרוגר כ)
אליה ר'  . .בר' נחטיה בשם ר' אידי על ידי טלאך ויאמר יי לה שני גוים בבטנך ר' לוי בשם ר' חמא ברי חנינא
אם' על ידי מלאך (ויאמר  . .מלאך ל' ג) ר' אלעזר בשם  . .זימרי אט' על ידי שם בן נח  .1ואף  . .עולה ר'
. .כהנא בשם ר' אידי אמר כמה כורכורים (כירכורין ךְ][ ,כירכורי' ך!) כירכר (כרכר הקביה ך]) בשביל להשיח
עטה ותאמר לא צחקת (צחקתי ך]) ר' אלעזר אומר והכת' ותקרא  . .הדובר אליה (אליה את אל ראי ך]) ר'
.ה (לה שני גוים ך]) ר' לוי
יהושע בשם ר' (בי"ר ך]) נחמיה בשם ר' אידי אמר על  . .מלאך והכת' ויאטר  .ל
אמר על ידי מלאך ר' אלעזר בשם  . .בר זיטר' (זמרא ך]) אמר . .שם בן נח דְךן ,ואף  . .עילה רי  . .כהנא
אמר בשם ר' אידי כטה כירכורין כרכר כדי להסיח עמה ויאמר . .כי צחקת ר' אליעזר אומר והכתי' ותקרא . .
אליה על ידי מלאך והכתי' ויאסר  . .לה ר' חמא אמר על ידי מלאך ר' יוסי בן זמרא אומר על ידי שם י ,ואף
 . .עילה רב בש"ר ברכיה אמר כמת כרכורין כרכר כדי להשיח עמה א ,1וכו' ר' אירי אמ' על ידי מלאך ויאמר
 .לה ר :המא א' על ידי מלאך ור אלעזר בשם  . .בן זמרא אטי על ידי שם בן נח  :8לי ל |  4וגו'] וישקיפו על
גי סדוס דפואגכת | *הולך דְותי] הלך  | 78לשלחם]  -.מת ת"ל לשלחם ךן | טתלה] [ן .2מתלא דפא:כרי |
אייכלת [ ,איכלת ך] .אכילת ך ,אכלית אך ,אוכלת פנו ,אוכלות כך*  ,אכילה ךן | | אשקיית] '/
שתייה ך |  5לווי] וחא .לויי פכ ,לוית ך ,לווית ך* ,לוואי [ ,לוואית ' ,אלוי ?ו
אשקית ְפוחאנכדי.
לייה ך | *כך  --לשלחס ן| כך אברהם הולך וגו' ף .כך אברהפ ל ,כך ואברהס הולך (הלך נ)  . .לשלחם אגכתי |
 6לברכה] פוא"

> ושם רשעים

ירקב דְא'נכתי |  7הטזכור] 

( ,טי שמזכיר י ,מי שהוא מזכיר דפואנכ

|

*מה טעם פתי] מאי טע לץ ,מה טעמיה ךָ .מאי טעמא כ ,שני אני (משלי) ,לי ן | **וכל] אמר ר' יצחק
ל

דונכת
|  8המזכור] (ו ,מי שמזכור דָזְאִי (שם) ,מי שהוא מזכיר פ

מאי טעמיה ךָ .מאי

| את לי י | רשע ו | מה טעס] נתיי

טעמא  ,2שנ' פואי (שס) | **ושם] שפ ל |

כאן מן אף וכו' עד על ידי שם והשלמתי ועיי לעיל שם ,והמאמר מקוטע .גם בכי"פ וכו"א .וכי"ג .ומשובש .בדפוסיי >
לקוט ,ובשלימותו המאמר בכיע וכי"א ב' ועח'ינ 4 :אכלת וכו האכלת והשקית את האורח לך עמו
מוניה ל"עשרה בני נש
ל
יאכ
לת בכי"ל מבנין אפעל כמו אייכלת ,וכן בירושי תרומות פ''ח מ'ו א' ו
ו' ושם פ'י מ'ז א' א ייכל שמואל

וכו' ,ולעיל צד

 29ואתייה

ושם בח'ג אתית ,ולעיל צד  155מתיין ובחינ

שם מייתין ועו' גם שלעזינגער דאס אראמ' ווערבום צר  ,84ובמדרש קהלת פ' שלח לחטך (ייא א!) איתא בדו
ואיוכליה וכו' וב' פעמים שם דאוכלת וכו' ועח"נ  ,והמשל הועתק בכית אבילה שתייה לוווה :
פרשה

מט.

רשה פתותה או סתומ
סי' ו' ותנחומא

ייא א' פמ"ז ,ובכייג וכי"כ פיינ ,ובדפייר נסמן פמ'"ח ,ובד"ו נשתבש פמיז ,ובמקרא אין כאן
ן יש כאן הפסק ענון ועי' במ"י לעיל צר  514ריש פמ'יב ,וגם בתנחומא מב וירא

שם פי' ה' מתחלת

דרשהת בפגי עצמה

לפ' וה'

אמר

וכוי ועי' גם מש

במייח חלק לייר צד : 668

 6ר' יצחק פתח .סגנון זו הפתיחה ר"י פתח וכו' אמר ר"י וכו' כמו לעיל צד  568ועויייש במי"י ועויע לעיל צר 588

ומוותר בכי"ל א מ ר ר ' יצח ק לפני המלות ,וכל המזכיר וכו' ,ובערוך עי זכר א' הועתק מראש הפתיחה
וצד ,998
א'ר יצחק כל המזכיר את הצדיק וכוי מ"ט זכר צדיק לברכה וכל המזכיר את הרשע וכו' מ"ט ושם רשעים ירקב,

ק שם אמר רב

שמואל בר נחמני מצינו

-רבהק ב"ה מוכיר את ישראל ומברכן שגא' הי

זכרגו וברך ,וכל הפתיחה נסדרה במדרש שמואל פ"א ,ומתתהלת שם זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב
א'ר יצחק כל מי שהוא מזכיר צדיק  /וכו' דכתיב .זכר צדיק לברכה וכל מי שהוא מזכור רשע וכני דכתיב ושם
רשעיםם ייררקקבב  ,,וש ושםם הגגי' אמר 1ר' יציצתחק הרשעום דומין לכלי קוריס אִם אין אדם משתמש בהן מרקובין הן:

פרשה מט

וורא

8

וח"

בר נחמן שמותן שלרשעים דומים לכלי קוריים מה כלי קורייס כל מה שאת משתמש בהם הן עומדים,
הנחתם

הם מתרפים,

כך שמעת

מומיך

קורא שם

ארם

בגו

פרעה

פנחריב

סיסרא

אלא

אברהם

יצחק

ויעקב ראובן שמעון [לוי] ויהורה , רב אמר ארור המן ובניו ,אמר רי פינחס חרבונא זכור לטוב ,אמר

רי שמואל בר נחטן מצינו בהקכיה מוכיר שם ישראל ומכרכן שני י*י זכרנו יברך (תהלים קטו יב),
רי הונא בשם רי אחא אין לי אלא ששים ריבוא מנין שכל אחד ואחר מישראל שהקביה מזכירו ומברכו

וי"י אמר המכסה אני מאברהם וגו' ואברהם היה יהיה לגוי גדול לא היה צריך לומר אלא
 8יכושי ענילס פ'יג עי"ד  ,'3עסכם קופכיס פי"ד,
ינק' פסליס כ' ססע"ג,

עדכש לסתכ פ' וסעלך קס (מ' ]')  |:ולקוע עס ,

ילק' מטני טס !

ילק' עכיכי פסמיס קע"ו סי" *"ג| ,ועי' יומס '5ם  ,'3פסיקספ ככפי פי"( 3מ'"ז  ,)'5פדכם ססליס

"יס פיי ס':
 1נחמני אי (שם) | שמותיהן ךז | *קורייס פתע] קוריס אכך? .קויריים ל (שם) ,קוריים לדגעיר,1
,
קורייי ש ,קורים וח | *קורייפ פא"ת עי' (שם!] קוריס א' .קוריים לך'ג ,קוריפ וח | טה] זטן ואכתרי (שפ) |

משמש אע |  2הנחת אותם ךז |כך] כך הרשעים י (שם) ,אף שמותם של רשעים א? ,ל' א?נ כ | שם בנו] לבנו י (שם) |
*פרעה סיסרא סנחריב דְוא / ]5פרעה .ס.נחרב פת  ,פרעה סנחריב סיסרא ל  ,סיסרא סנחריב פרעה ו (שם) | אברהם --

וועקב] אכ ,אברהם ..יעקב דת .לי פוחני (שפ) |  8ושמעון כ | *לוי ויהורה פ] ויהודה ל .לי דוחאנכתי (שם) |
רב] דְ'ואנכי (שם)  ,ר' ברכיה ור' חלבו משום (בשם ף) רי שמואל בר נחטן ורי יונתן כשהיה מגיע לפסוק
הזה (זה ך]) אשר הגלה מירושלם (מירושלים פך]) עם הגולה וגו' (עם הגולה ךן ,וכוי פ) הוה אמר נבוכד גצר
(נבוכדנצר ) שחיק עצמות ולמה לא הוה אמר כן בירמיה אלא שכל גבוכד נצר (נבוכדנצר ) שכתוב (שכת' פןת)
ן,-
דרום
| אמר] פוְנכי (שם) ,כי הוה מטי להמן בפו
ִ.

תפ
בירמיה חי הוה ברם הכא מת הו
דה .

כי  . .להמן

הוה א? | ובניו] ארורים בגיו [אני .וארורים בניו פכ ,וארורים בניו לקיים מה שנ' נשם רשעים ירקב דְך | ר' פנחס
[מו הוה מטי] לחרבונה הוא אוטר א ,1א"ר פנחס כי הוה מטי רב לחרבונה הוה' אט' א? | חרבוגא]
חרבוגה פא?כת /חחרבוני ך! ,לי א | זכור לטובה א ,3זכור לטוב הוא בעצמו פ ,זכרו לטוב י (שם) |
רב שמואל א'ע |  4נחמגי א?תעי

(שפ)

| בהקביה] ע ,שהקביה

דפוחאגכתים 

| זכרן

| שמן

של ךְפוחאנתי ,שמם של א'כ ,שמותם של ו (שם) ,את עץ |  5רב הונא א'מ | פי רבוא מ ] מזכיר שמו |
ל
גברה
דםו--
 6נגו'] ן ,אשר אני עושה דכת .לי פוְאי (שם) מ | *וא
ל"פןמ] ואברהם  . .גדול ועצום .דא'ת .
₪רא דחתי:.
ואברהם היו יהיה כו (שם) .וכתיב ואברם  . .יהיה ו ,לי ל | היה] (כ ,הוה דפא!גתי | צריך] כ .ק

קריא ונ  ,קרייא ם | לומר] דז /למיטר דפואיגכתי |
 1לבלי קורייס .כן הגחתי וכ"ה קוריוס ב סמ בערוך ע' קר "יז ושם במו'"ע פי' בליי )1חוט הערב ונקראו כן גם כלי
א 1ריגה וכו" ועי"ע קרויפ צד  ,025ובכי"ל וכו"ג .ובמדרש דפ'ה וָד"ו הגיי לכלי קוריים .ועח/כ וכערוך השי שם הערה ז'
ולקמן פע'"א פיי ב' , ובפיי ביר כי'יט גורס ומפרש לכלי קוריים כלי שעושין מחריות של דקל והנה הוא  כמו עשם ובלעז
אשם בכי?א לכלי קוריס כלישעושין מחריות וכו'
טול כל זמן שמשתמש בהן עומדין וכל זמן שאין אדם משתמש בהן הן רפים ,ו
ד"א כלי קורים כלי אריגה יתידות והמסכות כל זמןשאדם משתמש בהן הן עומדין ובשאיןמשתמש בהם הם רפיות ועי' גם בפי'
ביר הנדפס ועי'ע בערוך ע' קרפ א' והפירושים שהובאו שם  2 :כך שמעת .במדרש שמואל שם כך ראית מימיך אדם קורא
לבנו פרעה פיסרא סנחריב מהו קורא אותו אברהם יצחק ויעקב  8= :רב אמר .בירוש' מגילה שם רב' אמר' צריך לאמר
ארור המן ארורים בניו א"ר פינחס צריך לומר חרבונא זכור לטוב ,ואחרי מאמרים אלו ג' שם ה' .ברכיה ר' ירמיה
ר' חייה בשם ר' יוחגן ר' ונתן כד דה וה מטי לההוא פסוקא אשר הגלה נכוכדנצר .הוה אמ' נבוכדגצר
שחיק עצמות שכל נבוכדנצר דכתיב ביהמיה חי היה ברם הכא מת היה ,ובמפ' סופרים שם ורב .אמר צריך לומר
ארור המן וארורים בניו א"ר פנחס וכו' חרבונה זכור לטוב ר' ברכיה ר' ירמיה ר' חיוא בשם ר' יוחנן אמר כד הוה מטי
ר' יונתן להדין פסוקא אשר הגלה נבנכהנצר הוא אמר נבוכדנצר רשיעא .שחיק .גרמי למזגא לטב טבתיה ולביש בישתיה
קכםו' ,ובמדרש שמואל שם
שנאי זכר צדיק לברכה ושם השעים וכג' ועי' במדרש אסתר פ' אשר הגלה וכו" ופ' והמלך ו
ר' ברכיה ור' הלבן בשם ר' שמואל בר נהמן ר' ינתן כשהיה מגיע לפפוק הזה .אשר הגלה
מירושלים וכו' אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל הוה אמר נבוכדנצר מלך בבל שהיק עצמות ולמה לא הוה אמר
כן בי רמ יהו א לא כל נכוכדנצר שבירמיהו חי ברם הכא וכו' רב אמר ארור המן ארורים בכין ר' פנחס אמר חרבונה
זכור לטוב ,ובסגנון זה גס המאמר שגוסף בדו ובכי'פ וכייית ר' ברכיה ור' הלבו וכוי ור' יונתן (וצ''ל ר' יונתן) וכו' ,ומאמר
זה .ליתא לפנינו בכי"ל וכן ליתא במדרש דפיר ובכי"\ וכו/א .א' וב' וכו"ג .וכו'כ גולק' משלי ,ובגי' הדפוסי' .וכית רב
כ הוה מטי להמן בפוהים אמר אור.המן וכו' לקיים ְמה שנאמר ושם רשעים ירק [ ב נוסף
גם פירוש המאמר ונר' שפירוש זה נובע מפיי ב'ר (ועי' במ"י לעיל צד  )484ושם הגי' בכי"ט וביי'א רב כדמטי
(כד' מטי) לארור המן אמר ארור המן וארורים בניו לקיים מה שנאמר ושם רשעים וכו' ,ובפי' ב'ר הנדפם רב כד
מטי להמן אמר וכני , ובכייג  הגו' רב אמר = ,ובגליון .שם נוסף כי הוה מטי לארור המן .הוה אמ* ,ועוד בפיי בייר
בויט ור' פנחס כדמטי לחרבונא אמר חרבונא זכור לטוב -מפני שנתן עצה למלך לתלות את המן ,ובבי"ל ובי'ו

ובי"ג ובמדרש דיו וילקוט כאן ומשלי שם הגיי ,חרבונא באל"ף ,ובאסתר ז' ט' כתוב חרבונה ,ושם א' יי חרבונא
וגמפר דין באלף 4 :מצינו וכו' .במדרש שמואל שם ר' ברכ יה בשם ר' לוי (בכ"י שם ר' ברכיה בשם ר
חלבו ור' לוי) מציגו כשהקביה מוכיר את ישראל מברכן ומה טעמיה ה' זכרנו יברך איןלי אלא כל ישראל כל אחד
ואחד מנין אמר |רב הונא בשם ר' אב ין וה' אמר המכסה אני מאברהם וגו' לא הוה צהיך קרייא למומרא אלא
ויאמר ה' זעקת פחום ועמורה כי רבה וגו' אלא אמה .הקב'ה .מה אני מזכיר את הצדיק ואיני מברכו אלא אברכנו
ואח"כ אודיעו הה"ד ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום וגברכן בו .וגו' מה .כתיב אחריו ויאמר .ה' זעקת :פדום ועמוהה
וגו' ,ובכייכ הגי' 'גס כאן בבר אלא אברכנו ואחר כך אודיענו וכו' מה כת' בתריה ויאמר וכו' ,ובכי'א .א' נסמן
כן בגליון אלא אמ' אברכנן ואת"כ אודיעו וכו' ,מה .כתי' אחריו ויאמר וכו' ,ובכי"ל וכיו ובדפייר ודו הגי' צע קת
וכן .למטה פי' ה' בכוייל ,צעקת .פדם .וכוי , ובמקרא.כתוב זעקת פהם ועמרה .וכו' הכצעקתה הבאה אלי וכו' .ועחינ,
וביומא

שם איתא

אמר

ליה רביגא

לההוא

מרבנן

דהוה

מסדר

אגדתא

קמיה מנא

הא

מילתא

דאמור

= ( 0%
1207680[118 83.
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רבנן זכר

צריק

וירא
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ויאמר

-

ייי צעקת

סרם

פרשח מט

ועמרה

יח יז

וגו'י אמר הקכיה הוכרתי שם הצריק ואיני מכרכו ואברהם

היו יחיה:

סוד יי ליריאיו ובריתו להודיעם (חחליס כה יר\ בתחילה היה סור ליריאים ואחרכך לישריסוו14
ילק' פסמים כ' מש"ב ,סנפוע 6ו"כ קי ר ,מדום סקניס כ''ק פיי יינ :

 2ילקופ כ פ"כ ,ילק' עפוק כ' מקט",

 1ועקת שא'נכתי | סדופ ועטורח דא'כתי | וגוי] כי וגה דאית | אטי] א'גכ .אלא  --דפותי |
שס| את

*\איגי| ואני ל | טברכו]  -אלא אברכנו ואחר כך אודיענו הח*ר
| '

וויע.צ.ום
החיר] א' | יהיה] י - ,וגו' ם .לגוי גדול [ ,2לג
ויאסר י"י ועקת סרום ועטורח כי רבה ,

כ [ ,אלא אט' אברכנו ואח*כ אודיעו

דְן]  ,כי ירעתיו למען אשר יצוה טח כת' בחויה
|  2סור] [ ,סור יי לוריאיו

[טה כת" אחריו ויאטר  . .כי רבה] א

(סוד  . .ליראיו ] ,סוד * לי' ל" כתי' סוד י"י א' ,כתי' סור  . .ליריאיו א* ,כתי' סוד  . .ליראיו ובריתו
לחודיעם דת; נאמר סור  . .ח) אי זהו (איוהו דְָם ,איזה הוא ג

(י"י דאנת,

 :איזו היא א' ,אי זו היא א") סור אלהים

של אלהינו ם .אל אלהים  )2זו המילה (מילת ךְ) שלא גילת (גלה ְא*ןת) אותה מאדם

(עדר א*) עשרים

ער שעטר

(כ' א') דור (רורות ז[א)

(שבא ך]) אכרהם

וגתנה לו שנ' ואתנה

וער

בריתי ביני ובינך

(וביניך דא'ת .וגיי ל" וגו ם) אמר לו הקב"ה אם אתה תמול (אפ תמול דְך]) תטול (תיטול ל )"7סוד "+י
="י ליראיו רְ] ,את סודי סור  . .ליראיו ך]) ומחו סוד (וטהו מנין סוד שבעים ףָ ,וטהו סוד ס' ששים וי
(סוד י

ששת ר' ארבעה הרי שבעים ָזָא( ,מה סוד ""* פ'  . .הרי שבעים ך ,טת  . .ס' ששי' ו' ששה ד' ד' הרי
ע' ך' .סור סמיך ששים וא"ו ששה דיל ארבעה הרי שבעים ךְן) ע' אני מעמידר טמך בזכות הטילה (שבעים אני . .
תפילח רָאגכָן .אני  . .מטך שבעים בזכות הטילה ךָ] ,אני . .שבעים ף) שנ' בשבעים נפש ירדו אבותיך
(אבותיך וגו'  +אבותיך מצרימה אנכף) ומעטיד מהן ע' זקנים שנ' אספה לי ע' איש ומעטיר מהן (ומעמיר
ים איש מזקני  . .וטעמיר
..
בע
שעים
סתן שבעים  . .שבעים איש מזקני ישראל ומעסיר מחן דֶן ,ומעטיר מתם שב
מהם כ .וסעטיר אני מחן ע' זקנים  . .ע'איש מזקני  . .ומעמיר אני מהן ך?  ,ומעטיד אני . .שבעים  . .שבעים
.יר אני טהס א* ,וטעטיר
מע.ט
וקני
איש סוקני. .וטעסיר אי מחן ךָ ,ומעטיר אני מתם ע' זקנים  . .עי איש טז
אני סהם שבעים זקנים  . .שכעים איש טזקני  .ו.מעמיר אני מהם א'ך] ,ומעטיד טהם שבעים זקנים  . .שבעום
איש וג ומעטיד ם ,ומעמיד סהס ) משה (את משה ל"פַג) שהוגה (שהוגה את התורה ף ,שהוא הוגח  . .כ ,
.תורת
דְְך][ ,שהוא באר את התורה א? ,שהוא ביאר  .ה

שהוא הוגה התורה [  ,שהוא הוגה בתורח

א' ,שטפוש

את

התורה ךֶ]) בשבעים (בעי ליך' א ):לשון שני הואיל משה באר (באר וגו' ך ,באר את התורה  ,באר  . .התורת
הואת אגך] ,באר  . .הזאת לאטר פא') בזכות מי בזכות (בזכות א*) הטילה לכך גאטר (שני דְָא'ת) סוד ליי

סר
לריאיו (ליראיו דֶך  ,לירי ל* .וגו' אם)

לו הקביה לאברתם ד(יהוקב"ה אברהם דיו [כ ,הקב"ה פ\ לעבר ששיות

לאדונו (ששוה לאדוגו חנ  ,שהוא כאדונו אכ  ,ששוה לקונו פ :שיהא כרבו ך ,להיות כרבו ך]) אטר (אם' אברהם פ)

לתקב"ה (לפני תקכ"ת כ .לפניו דחאת) ומי (טי חא*) יטול אותי אמר לו (אמר לו הקביה פנכ .אטר לו את ,
אטר דְח) את לעצטך (אתה לעצטך זא :אתה בעצמך דְ) נטל (מיד נטל דְאת) אברהם סנין (אנרהם את
הסכין פ .5סנין אברהם ד ,סכין א*ך) והיח אוחז בערלתו ובא לחתוך והיה (בערלתו והיה א?) מתירא
(סתיירא א') שהיה (שהוא

ל"כִ) זקן מה עשה הקכייה שלח ידו ואחז עמו (בו א') והיה אברהם חותך שני אתה

הוא האלהים אשר בחרת באברם (אתה
את לבבו נאטן לפניך  ,1אתה הוא ''י
. .באברם ומצאת  . .לפניך וכרות . .
 . -לפניך וכרות  . .הברית דֶץ ,וכרות

הוא י"י האלהים  . .באברם
 . .באברם והוצאתו מאור
הברית כ ,אתה הוא י*י .
עמו הברית פָא') וכרות לו

אין כת' כאן (לא נאט' א?) אלא וכרות

וגו' ךְ ,אתה הוא ''י  . .באברם וג' ומצאת
כשרים וכרות עטו הברית א' ,אתה הוא "ו
 .באברם וכת' וכרות  . .הברית ך] ,ומצאת
הכרית (וכרת לו ברית ל"  ,וכרות לו א'ם)

(וכרת  )1עמו (עמו הכרית פא'ת/

עימו הברית

(, עמו ברית לַ")

טלמר שתית הקב"ה אוחז עם יד אברהם ואברהם הותך לכך נאטר וכרות עטו הבוית (מלמר  . .עם ידו של
.מו ברית  ,7%מלמד שהיה הקב"ה אוחז בו דְןן ,טלמד. .
אברהם  .ע.מו הברית ֶץ ,מלטד  . .על ידי אברהם  .ע
אוחז עם אברהם [ואברהם היה הותך] א ,מלטד  . .אוחז על יד אברהם ואבר' חותך לכך נאט' וכרת עמו ותקם את דבריך
דפחאגכת  .סוד ה .ליריאיו אי זה היא סוד ה' זו המילה שלא
"-
כי צר' אתה [ ,ותקס את דבריך וגו' ם) דליא
גילח  . .ועד כ' דור עד שעטר  . .ונתנה לו אטר לו  . .אס אתה תטול תטול סוד ה' ליריאיו מהו סוד סי ששים
תיך טצרומה ואעטיד להם שבעים
ו.
  .ד' ארבעח הרי שבעים שבעים נפש אני מעמיר מטך בזכות המילה שאנ'ב.זקנים שנ'  . .שבעים איש ואעמיר מהם משת שהוא הוגה בתורה בשבעים לשון שני  . .באר את התורה בזכות
המילה לכך נאסר סוד ''י ליריאיו דיא  .י (תהלים) | ובריתו להודיעס] זג ,לי דפואכת | היה לי א | הסור
ליראים ף ,פוד ליריאיו י (תהלים) ,ליראיו רְן ,סור ''י ליריאיו א* ,סוד  . .ליראיו ך ,סוד ליראים סוד י"י
ליראיו '' ,הסוד ליריאים סוד  . .ליריאיו [ ,סוד ליריאים שני סוד  . .ליריאי [  ,ליראים שני סוד  . .ליראיו ךז
סוד "+י ליריאיו שני סוד  . .ליריאיו אי (עטופ) | אחר כן דֶז ,ולבסוף * (תהליס) |
לברכה א"ל דהא כתיב זכר צדיק לברכה מדאורייתא מנא לן דכתיב וה' אמר המכסה אני מאברהם וכו' וכתיב
יהיה

ואברהם

היו

בתמיה,

ובכי"ל

ותו'

ועיי"ש

ובד"ס,

לצדיק הוא מזכירו לטובה שנ' וה'
שם זש"ה אמרו צדיק וכו' כשהאדם
הרשע מזכירו לרעה שג' אוי לרשע
את אברהם הצדיק הוא מברכו שג'
כתוב

ואגי,

וני ל

ובפסי"ר

שם

אמר

שלמה

זכר

צריק

לברכה

אמר

ריש

לקיש כשהקב"ה

מזכיר

אמר המכסה אני מאברהם וכו' מַהו אומר ואברהם היה יהיה ,ובמדרש תהלים
מזכיר את הצדיק יהא מזכירו לטובה שנ' אמרו צדיק כי טוב וכשמזכיר .את
רע וכן הוא אומר זכר צדיק וכו' וכן את מוצא באברהם בשעה שהקב"ה מזכיר
המכסה אני מאברהם מה כתיב בתריה ואברהם היו יהוה .וכו' 1= :ואוני מברכו.

וגקוד !) להגיה

ואיגי

כגו'

שאר

הספרים :

 2בתחילה

היה

וכו'.

בכי"ל

בגוף

הספר

וח ו

פרשה מט

ויורא
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ואת ישרים סודו (משלי ג לב) ואחרכך לנכיאים כי לא יעשה ייי אלהים דבר כי אם גלה פודו

אל עבריו הנביאים (עמוס ג ז) אמר הקכיה אברהם זה ירא אלהים עתה ידעתי כי ירא אלהים
אתה

(בראשית כב יב) אב"הם

זה ישר הוא מישרים

אהבוך (שה"ש א ר) אברהם זה נכיא ועתה

השב

אשת האיש כי נביא הוא (בראשית כ ז) ואיני מגלה לו [(י"י אמר המכסה אני מאברהם ונוי] :

[וייי אמר המכסה אגי מאברהם אשר אני עושה וגו] אמר ר' יהושע בן לוי למלך
שנתן אסייא לאוהבו , לאחר זמן ביקש המלך לקוץ מתוכה חמשה אילני סרק ,אמר המלך ואילו מן
פטריקון שלו הייחי מבקש לא היה מעכב ,ומה בכך ונמלך בו ,כך אמר הקביה כבר נתתי [את הארץ
 5ילקוע .כ' פ"נ ,סנסוע ע" 3ויכל קי' ז' ,סנסועל עס סי" ס' ,פגדם ככסטים פכ"ס :
 1ואת ישרים סודו] פחא"י

ולישרים סודו דְוְג :5לי ת

| אחר כן חח

| כהינ-ניאים]

ליראיו דכת' סור

יי ליראיו ואח"כ לישרים דכת' ואת ישרים סודו ואח"כ לנביאים דכת' כי אם גלה סודן אל עבדיו הנביאים ןת |
 2ירא אלהים הוא  ,ירא שמים י ,ירא הוא  .ירא נת |  8הוא] פן /מן הישרים דת '? ,חאנכי |

זה ל' י (תהלים) | נביא הוא פָוִי (עמוס),
משל  --דפחא'ת

הוא נביא י (תהלים) |  4לו]  -.סודי חנ |  5למלך ד'ואלגכעי'

|  6אסיא חע .אוסייא ן ,אוסיא דְפאנכתך;

פרדפ י | מתנה לאוהבו י | אחר זמן (ע,

לאחר מיכן ן | הטלך לי ( | מתוכה] מתוכו ו ,לי ן | ה' אע | סוק]  -.מתוכה ן | ואמי כ | המלך] = יודע
אני ן | אילו] חנע .ואלו פי :אילו דן ,אלו אכת | מפטייקון חעך |  7מעננ] = עלי ן :כלום ע
ת-י  ]8את הארץ  . .לאברהם שני לזרעך נתתי דגת/
נרץת -
וניטלך ך ,נמלך וי ,אלך ואמלך א | *את הא

.י כי :לאברהס את הארץ במתנה שנ'. ..
ני.תת
תי א? ,הארץ . .לאברהם שנ
ני.ת .
את  . .לאברהם מתנה שנ
נתתי ְ] ,את הארץ מתנה לאברהם לזרעך אתן ן ,לאברהם את הארץ מתנה שנ' ולזרעך אחריך אתן א :1לי ל |

איתא רק זו השוטה ,וכ'יה בכי"ו ,והשיטה הארוכה שקדמה בדפוסי' ובשאר כ'י ובילק' תהלים סוד וכו" זו המילה וכו'
ניתוספה בכליון כי"ל בדיו דיהה וג''ל שאינה מעיקר המדרש בב'"ר ומקורה במדרש תנחומא ונמצאה בשינויים שונים
בתנחומא מב לך לך (סו' כייג וכ"ד) ובתנחומא לך לך (סי' י'ט) ובאגדת בראשית .פט'ז ,ולשון המאמר בתנחומא
מב שם ואתנה בריתי בני ובינך זש'ה סוד חי ליראיו וכוי ואיזה פודָו של הקביה זה מילה שלא גילה הקב"ה
מסטירין של מילה אלא לאברהם שנ' סוד ה' וכו' מהו סוד שנותיו של אדם ס' ששים ו' ששה ד' ארבעה הרי
שבעים שנה (ועדיפא הגי' בתנחומא מהו סוד ם' ששים וכו' הרי שבעים ,ובאג''ב הגי' שלא גילה הבה מיסטירין זו של
מילה מאדהם עד עשרים דור עד שעמד אברהם ונתנה לו שני סוד ה' וכו' אמר לו הקב'ה אם תתן מילה את נוטל
סוד סוד ה' ליראיו סו'ד בגימטריא שבעים) אמר הקכ'ה הרי אני מעמיד ממך שבעים נפש שני בשבעים גפש ומעמיד
מהם שבעים זקנים שני שבעים איש מזקני ישראל ומעמיד משה שהוגה את התורה בשבעים לשון שני ה' אלהינו דבר
אלינו בחרב לכך נאמר פוד ה' ליראיו (ובאג''ב שם שג' בעבר היררן בארץ מואב וגו' בזכות מה בזכות מילה שני
הי אלהינו כרת עמנו ברות ברית זו מילה לכך נאמר סוד ה' ליראיו) אל דיו לעבד להיות שוה לקונו (באג''ב אמר
לו הקב'יה לאברהם דין לעבד ששוה לקונו ובריתו להידיעם) משל למלך שהיה לו אוהב והיה עשיר יותר מדאי
אמר המלך מה אתן לאוהבי כסף וזהב ועבדים ושפחות ובהמה יש לו אלא הריני חוגרו זייני כך אמר הקב'ה מה
תן לך כסף וזהב עברים ושפחות ובהמה כבר נתתי לך שני ואברהם כבד מאד אלא מה אתן לך דייך שתהא
כמוני שג' ואתנה בריתי בני ובינך ויפל אברהם על פניו וגו' אני הנה בריתי אתך הוי סוך ה' לוראיו (באגיב משל
למלך וכו' אמר מה אעשה לאוהבי זה מה אתן לו זהב וכסף יש לו עבדים ושפחות יש לו אלא הריני וכו' ועיי"ש)
ד'א ויהי אברהם וכו' א"ל הב''ה משבראתי את עולמי הייתי מתגלגל בעשרים דור וכו' (ועי' כמ'"י לעיל צד )061א"ל אברהם

ומי ימול אותי א"ל אתה לעצמך נטל אברהם את החרב ואחז בערלתו והיה מתירא לפי שהיה זקן וכו' מהעשה הקב'"ה
כביכול שלח ידו ואחז עמו והיה אברהם חותך עד שמל כך עזרא משבח ואומר אתה הוא וכוי ומצאת את לבבו נאמן לפניך
וכרות לו הברית אין כתוב כאן אלא .וכרות עמו הברית וכתיב .וכו' ותקם את דבריך כי צדיק אתה (ובאג'ב וכרות לו הברית
אינו אומר כן אלא וכרות עמו מלמד שהיה הקביה אוחז עם יד אברְהם ואברהם חותך הוי וכרות .עמו הברית ותקם
את דבריך וכו' ועח'נ ,ובתנחומא שם נשמט א"ל דיו וכוי משל למלך וכו' א"ל אברהם ומי ימול אותי וכו ועו
בהערות רשיב) ,ובילק' גחמיה ר' אלף ע"א הועתק המאמר מן אמר אברהס להקביה ומי  ימול  אותי :וכו" ונסמן
שם מקורו תנחומא ועי' גם המאמר שהעתקתי מתנחומא מ'/ב וירא במ'"י לעיל צד  974וימינך תסעדני כשאחזת
עמ הערלה והייתי חותך וכו' ,ובההוספה שבספרים הועתק רק תחילת המאמר א"ל הקב''ה לאברהם דיוו לעבד ששווה
לאדונו (ששוה לקונו) וחסר שם משל למלך וכו' כך אמר הקב'ה וכו' דייך שתהא כמוני וכו' ועו ג ם בבחריח'ו ההררדד"/ל5
פודי
את
לו .הק ב"ה
ובפי' מהרז'ו ,ובפי' ביר כ'י הועתק דיו לעבד ששוה לאדוניו ומפרש שם כלו' דיו שגלה
של פּ נוגו העיקרית
והשוה לו ,ובדפוסיי שיגו הלשון דיו לעבד שיהא .כרבו ועי' ברכות נ''ה ב' ,וכהדרש בפתיחה
איתא במדרש תהלים שם סוד ה' ליראיו בתחילה ליראי שמים ואחר כך נותן לישרים שנ'

ואת ישרים פודו ואחר

כך נותן לנביאום שג' כי לא ועשה ה' אלהים דבר וכו' ,ובתנחומא וירא סוף פיי ו' ד'א וה' אמר המכסה אני
זשייה כי לא יעשה וכו' מתחילה היה הקב''ה מגלה סודו ליריאיו חזר ונתנו לישרים שגי ,בסוד  ישרים ועדה חזר
ונתנו לגביאים וכו' ועיו'יש ,וט'ים בכיייל כת חי לה היה וכו' והגהתי \ :ו4איני מגלה לו .בתמיה; והוספתי פיום
הפתיחה וי'י אמר המכסה וכו' ,וכן מסיים בילק' עמוס שם ואיני מגלה לו וה' אמר המכסה אני מאברהם :  5וי"י
אמר וכו'| .כן הוספתי ,ובדרש זה הפסוק נסדרו כאן המשלים ואח'כ הובאו המאמרים שאפילו הלכות .עירובי חצירות
6פייא | .בפי' ביר כ"י גון
ושם חדש וכו' והלכות שהקב''ה מחדש בכל יום וכו' לא היו מכוסים מאברהם :א
ומפרש אוסיא )1גחלת שדה וכרם ,אכן גם בערוך ע' אסיא די הגי' אסיא בלא וי'ו ופי' שם אסיא שדה | :אילני
סרק .שאיגן עושין פירות; וכן בנמשל חמשת הכרכים שהיו .רעים וחטאים ,והלשון חמשת .הכרכים הללו גס לקמן
אחו
פנ'א סי ד' ועיו'יש :מן פטריקון שלו .ממה שיש לו בירושה מאבותיו?) ועי' בערוך ע' פטריקון ובמו'ע שם ,ובסגנון
המאמר במדרשי תנחומא ,והגיי בתנחומא מב שם אמר ר' יהודה הלוי משל לה'ד למלך שהיה לו פרדס ונתנו לו
לאוהבו במתנה לאחר ימים נצרך המלך לקוץ מתוכה קורות אמר המלך אעפ''י שהיה שלי ונתתיו לאוהבי לא אקוץ אותם
עד שאמלך באוהבי כך הקב''ה כיון שהעלהו לארץ ישראל א"ל שא גא עיגיך וראה וכו' וכתיב כל הארץ אשר אתה
.2( 01000

1( 0000/0.
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00

יח =

פרשה מט

מתנה לאכרהם לורעך נחתי] את הארץ הואת (בראשיה טו יה) וחמשת הכרכים הללו בחוך שלי
הס ואילו מסטויקון שלו הייתי מבקש לא היה מעככ ,ומה בכך ונמלך בו :אמר ר' יורה ברי סימון
למלך שהיה לו ג' אוהכים ולא חיה עושה רבר חוץ מרעחן ,פעם אחת ביקש המלך לעשות דבר חוץ

מדעתן נשל את הראשון טררו והוציאו חויץ לפלטין ,שיני חכשו בכית האסורין ,נחן ספרגין שלו עליו,
 %שלישי שהיה חביב יותר מריי אמר איני עושה דבר חוץ מרעתו , כך ארם הראשון וינרש את
הארם (שם ג כר) נח סגרו בתיבה ,אכרהם שהיה חכיב יותר מדיי אמר איני עושה רבר חוץ מרעחן:
אמר ר' שמואל בן נחמן למלך שהיה לו סנקתררין ולא היה עושה דבר חויץ מרעתו ,פעם אחת ביקש
המלך לעשות רבר חוץ מרעחו ,אמר המלך כלום עשיתי אותו סינקתיררין אלא שלא לעשות רבר חוץ
סרעתו ,אמר רי יורן כך אמר הקכיה כלום קראתי אתו איש עצתי אלא שלא לעשות דבר חויץ מרעתו,
ועסהן לוש כן אחיו ואיני מגלה לו :רבנין א' ככר קראתיו אביהן כי אב המון גוים נתתיך (שם יז ה)
דגין את הכן חוץ מרעתו שלאב ,גיהינס גיליתי לו ,מחן חורה גיליתי לו ,דינה שלפרום איני טנלה לו:
ר' אהא כשם רבי אלכסנדרי ר/שמואל בן נחמן בשם רי יונתן אפילו הילכות עירובי חצירות היה אכרהס
 8ילקוט כ' ליד:

 1לעיל 0921 57

 7לקוע כ פ'כ,

ופל"ס ,סנתופס פ'כ כך לך כ''  '5וק" י"ד וינם ק" ''ב נקל כ
ככלט'ס פי"ג ,מדכט מספיס .פיב  '5כ" יינ ,יועס כי'ם בי :

ו
1חמשה

פכתי ,והי א

לעיל : 98 57  11כעיל  844 57וש"כ 21 - :לקען פס"ד
ג',

סנסופל לך כך כי'  '5ופיו יייס נקכ סי ס' ,לנדת

ואת חמשה ך | 7הכוכום] וחג /דין א? :כרכיפ דפא'כת.

זין י | הללון

האלו כ ,הס ך | שלו |  2הם לי ךז | סן פטריקון י ,טפטרקין א' ,מפטריקות ךן | שלו] זה ו | טעכב]
 בירי דת | גיפלך ך ,נטלך וָי ,אלך ואמלך א | בו]  .הגייה א' | יתורה | *גר' דיפוא?נכ]ללך] משל -
|
כי"ר ת | 8
פהא'י | שהיו ואכי | ג'] ד'א'י ,שלטה דפוחא'יגכת.
אהובים הזכ | אחד חן |  4טרדו] פואנכי ,וטורו ד | לפלטין שלו א לפלטרין א* ,מפלטין '
האכורין] א'כי .דר" ד' ,דים דא?ת ,האיסורין ןג ,היסורין ם | נתן] ן .ונהן דפאגכתי

פוחאגכי,
גי לדא',
אהנין פני,
| השני י |
/

| פוגוס דואכת

איספרגוס גי | שלו לי ו | 6שהיה חביב] ףם ,שהיה לו חביב דְֶן ,שהיה רביב לו ך] ,שהיה עליו חביב ו ,שהוא חביב
לו ם ,שהוא  . .עליו  ,1חביב עליו א | יתר  + 1ביוהר י | טדיי] ַג .מדאי דפחאכ ,לי י |  6סגרו בתיבה]
הכגר יי בעדו פנכתי ,וכגור  . .בעדו דא | ואברהם א' | שהיה הביב לו ךן ,שהיה  . .עליו דְחִי ,שהוא..
עליו אנכ | יהר  ,1ביותר ו | סדיי] ג ,טדאי דפחאכת .ל י | אני] האי .מה אני דפגכת
| "7י]
 5ל | בן נהטן] בר נחמן דְכת ,בר נהטני א? ,לי פו | לטלך] וא?כעי ,משל  ₪דפאית | פנקתדרון אע,
טנקתררון ,

כנקתררין אחד י ,סגקתדריס (סנקתדרי' ךְ') אחד דְךן |  5הטלך לי ו | אמר]  -.לו כ | המלך

ל ג | אותו לי עץ | פקתררון ץ .סנקתידריס( .סנקתידרי' ד' ,סנקתידרין כ ,סנקתדרין י ,סנקתדירוס ךן,
סניקהדרין  ,1סכנתרדון  / ₪סונקריהיריון ן) שלי דפונכתי | דבר לי ע |  9אטר רי יוד] פוכע .לי דאנתי

כטךר--
ע-תו]

כך . .
דו.ע.
טאות
הו

עך .
מ..
[א ,51כך
דאוה
ת.ו

 ..אותו . .סדעתו כ ,כך אמר הקכיה .א.והו..

|

 ,כך .ל
.אברהם . .טדעתו ' ,אטר לו הקבית

שלא לעשות חוץ טרעהו לו לי דאית

|  01עטהן] אמי חי

יודה נמהן לָ ,%אטר ר' יודן אמר הקבייה הרי יש שם דְא?ך :דאטר ר' וודן כך אמר . .שם ! ,כך אמי רי וורן
אט' הב"ה הרי יש א ,1א"ר יודן טעוו בהוולה עטהן ם ,אמר רי יודן טיעיו (?) בהבלה ן ,א"ר יודן טעיר ! 1
אמי מעין בהוילה כ | קראתיו] א ,קראתי אותו דְפוהתי .- ,אתו  | 1אבוהן]  -.שלהן וַחזנ :של כולן ו |
 1דנים דְוְ ,כלום דנין א | חוץ --אב] בלא דעתו של אב ו ,הוץ טן האב דפוהאנכת | גיהינם] א,:
גיהנם [א'גכי ,גהינס פה ,טתן הורה דף ] טהן  --לו] וכ ,מתן . .גליתי לו פהני ,גהינם (גהנס ך]) גליתי

האתי .לא אגלה כ |
לו דת ,ל א | כהס]  =.טהר פןהאנכי .למהר ד | איני טגלה]  ,1וא
ב.ו.
דוגי
 2רי אלכ-ס-גגודרי הֶן .אלכסנדרי  ,1רי אלסכנדראי א ,1ר' אלוסכנדראי א? ,ל' דתי | בר | גחטני א |

יונתן] פואגכת :גתן די |
רואה וגו' לפיכך כשוצה הקכ"ה להחרוב חטשת כרכים הללו אמר אִיני מהריבן אלא מדְעהו של אברהם אם האמה
שלא היו מארץ כנען ראה מה כתיב ויהי גבול הכנעני וכו' לפיכך לא החריבן עד שנמלך באברהם שני וה' אמך

המכסה וכו' ,ובתנחומא הגי' א''ר יהודה בר לוי משל למלך שהיה לו וכו' לאחר
חמש

6היה
קורות וכו' ועיו"ש ועי"ע באג''ב שם ובטדרש הגדול עמו'  = : 189ש

ימום הוצרך .המלך לקוץ .מתוכו

לו .עי' במ'"י לעיל צד  094בדה שהיו

בידו ,ובילקוט ר' פיב קטע למלך שהיה לו שלשה אוהבים וכו' כדכתיב ברמז ל"ד ,ושם הועתק כל המאטר והגיי
שם למלך ש ה יו לו ג' אוהבין וכו' ומסיים שם אברהם שהיה הביב עליו ביותר אמר אִינִי עושה דבר הוץ מרעתו
שנא' וי"י אמר המכפה אני מאברהם4 :ספרגין שלו .חותם שלו ועי' לעיל פליב צד  ,892ומשם הועתק בעווך
ע' ספרגוס נטל אוהבו וחבשו ונתנו בבית הסהר וכף 6 :סגרו בתיבה .כ"ה בכי"ל ועדופא גי' שאר הספרים ויסגר וו

7נקתדרין .
בעדו : ס

יועץ ועיי לעיל צר  ,95ושם הובא ריש המשל למלך שהיה וכו' במאמר רשב'ג במעשה

.כל

אר ר' יודן גם בכי"ם וכי"ו וכי"יכ ובערוך :עי
יוס נמלך ,ובנמשל כאן כך אמר הקב"ה כלום וכו' הגי' מ
ודןנו,סם שם בכתב אחר ביני שוטי אמ' ר' יווהה ובדפוסוי
סגקתדרון ,ולפגי מלת עמהן ליתא בכי"ל א'יר יו
איתא רק אמר המלך כלום עשיתי אותו סנקתידריס שלי אלא שלא לעשות דבר חוץ מדעהו אמר .ר' יודן אמר
הקב"ה הרי יש שם לוט וכו' ועח"כ ,וטעם עמהן עם אנשי פדום ,וזרה הגי' בכי'פ מעיו בחוילה עמהן ובכי"'כ מועוו בהוילה
בכייו מיעוו בחבלה (כן גיל לקרות שם ,ומלת מיעיו אינה כתובה בבירור) ואולי הלשון כמו בכיייל לקמן פצ''ג אבל אנו מעו
קמתין עלי בחבל וע' בערוך ע' קמתין ובמ'"ח חלק ליט צר :044

 01ואיני מגלה

.לו בתמיה,

את תבן וכו' ואיני מגלה וכו' ,ומ"ש גיהינם גיליתי לו מתן תורה גיליתי לו עו' לעיל צר :844

וכן בסמוך דגין

 51ר' אחא וכר.
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יודע ,רי פנחס רי חלקיה ר' סימון בשם ר' שמואל אפילו שם חרש שהקכיה עתיר לקראות לירושלם ביום
ההוא יקראו לירושלם כסא י*י (ירמיה ג יו) אברהם היה יודע ,רי ברכיה ר' חייה (אמי) רבנין דתמן בשם
ר' יהודה אין כל יום ויום שאין הקכיה מחרש הלכה כבית דין שלמעלה מאי טעי שמעו שמןע ברוגו
קולו והנא מפיו יצא (איוב לו ב) ואין הגא אלא דברי חורה כמה דאת אמר והנית כו יומם ולילה
(יהושע א ח) ,אפילו אותו היה אברהם יורע :

יח) ואברהם היו יהיה ר' תנחום בר' חוס עליי בשם ר' ברכיה בישרו שאין העולם חסר מלי ג

 2ילקוע טס ,ילק' סיוב כ' ססקכ"פ :

 6ילקוט כי פיב |כעיל פלייס 5ד ,088

פסיקתס פ"י (פ'ים  ,)'6יכוטי ענודס

זכס פ''ב ע' ג'  ,פנסועס ויכס קי' ייג מקץ פיי ו' ,עדכט סקליס פ' קי' ס' ,סולין :'5 553

/

 1רי חלקיה] ן .ור'  . .פאכ .ר' חזקיה נ ,ל' ד | גי פטון] פנפ :ר' ..א :לי ד | שיד
הקבייה פא?ג | לקרות פואנכ :לקיאת די | *לירושלם דָאני] לירושלים ל7פ ,בירושלם ן | ביוס] ד'פוגכ.
בעת דְאי |  2ההיא אי | *לירושלם דְואנכו] לירושלים  | 75ור' חייא דְפאת .וד' חייה אבוי [ .ר' חייא אביי ב /
ור' חייא רבה כ | אמ] ם .ל' דואנת | יבנין] פו ,ורגנין אנ

וובנן דתי

| דתמן]  ₪אמרין  8 [ 1אי]

 ₪לך אלי | כל] פואגכי .לי דת | שמעלן וְג ,העליון י | מאי טעמיה ךָ . . ,טעמא כ .מה טעס פוי,

שני את |**שמוע] שמע ל | * 4קולו פואנכת] קולי לד | הגא] [כי (איוב) .והגה דפאגתי | אין פי (שש) |
הגא] וכו (שם),

הגה דְפא1נתי:

הוגה א

| דברי] י ,לי דפואנכתי (שפ)

| כדיא פא' .כטדתטר ,1

שני דְואכתי |  5ואפיי י (שם) | אותו] אותו הגא ל" ,אותה הלכה פואנכי .אותן הלכות דְךן | אברהם אבינו י
(שם) |  6היה פואני | תנחוטא ךן ,פנחס ם | ברי חופ עליי] בייר חוס עלי  ,1ור' חוס עלי ם ,בשיר עלי א?י

בר חנילאי א ,1בר חייא ם ,בר' ן ,לי דתי | שאין עולם חסר כ | מלי] דְ''א,

משלשים דונכתי

|

מאמר זה והמאמרים שלאחריו נסדרו לקמן פס"ד בדרש וישמר משמרתי מצותי וכו' ושם עיקר הדברים ,ובדפוסיי
נשתבשו שמות האומרים בשני המקומות ,ונכונה הגי' שלפנינו ור' אחא אומר בשם רבי אלכסנדרי כמו בסמוך
בסי'

ג' וסי' די (וכאן כתוב בכי"ל ר ב י כמו לעיל צד  821רבי יונה ורבי יהורה וצד  814רבי נחמיה ואף שדרכו

של כי"ל לכתוב' רי במקום רבי ועי' במי'ח חלק ל"ז צד  019ובמכה"י קמ'ב ב') ורי שמואל בן נחמן אומר בשם
ר' יונתן (ובכי"ל לקמן פס"ד נשתבש קצת ר' א ב א מש' ר' אלכפנדרי רי שמואל בר נחמן משי ר' יונתן וכו'),
וכ''ה גס בתנחומא מ'ב לך לך פי' א' אמר ר' אחא בשם ר' אלכסנדרי ור' שמואל בר נחמני :בשם ר' יונתן ,אכן
שם הגי' אפילו ע יר וב י תבשילין שמרו בכיתו של אברהם שני עקב אשר שמע אברתם וכוי והלא תורה אחת
היא אלא שהיה מדקדק אחר כל מצות שבתורה (ובתנהומא שם םי' א' א'ר שמואל בר נחמני אמר רבי ווגתן וכוי
ובתנחומא מב לך לך פיי ייד אמר רש'מואל בר נחמני אמר ר' יונתן אף עירובי תבשילין קים אברהס
אבונו שני עקב אשר שמע אברהם בקולי וכו' (וכן במאמר באג'/ב שם הנובע ממדרש תנחומא ארשב'ג משום רי
יונתן וכו' , ובתנחומא שם סי' ייא רי שמואל בר נחמני אמר וכו')| ,ובתנחומא מב בהר נשתבש אמר ר' שמואל
בר נחמן בשם ר' אלכסנדרא (ובתנחומא שם משום ר' אלכסנדרי) אפילו עירובי תבשילין שימר אברהם שנ' עקב אשר
וכו' ,ועוד איתא בתנחומא מ"ב ווגש פיי "ב אמר ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן בן אלעזר איש
הב יר ה אפלו עירובי תבשולין היה יודע אברהם אבינו שגי עקב אשר וכו'( ,ועי' באגה'א ח'א צד  ,85ומה
שהובא שם צד  87מביר צ'"ל עפ'י הג' הנכונות בכי"ל) ,וכ''ה לקמן פצ''ה בכי"ל אמי ר' שמואל בר נחמי בשם
ר' יונתן בן אלעזר איש הבירה אפילו עירובי תבשילין היה אברהם אביגו וודע וכוי (ועי' מש בפייד לקמן שם על
האגדות שבזו הפרשה בב"ר) ,וביומא שם ג' אמר רב ואיתימא רב אשי קים אברהם אבינו אפילו
ערובי תבשילין שנאמר תוהותי אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה ועי' בדייס שם ,וכעין זה נוסת
י
בדפוסי' לקמן פפ'ר כנר' עפ'י פי' ב''ר תורתי שתי תורות שקיים אפילו מצוה קלה שבעל פה ,ובפי' ב'יר כ מפרש
הדרש שפפנינו אפילו הלכות עירובי ח צר ו ת היה יודע אברהם שנאמר וישמור משמרתי אי זה הוא דבר שצריך שומור
זה עירובי חצרות וכ''ה בפי' ב'יר כ'"י לקמן שם ,ובמדרש תהלים מב שם הגי' ר' שמואל בר נחמני בשם ר' יונתן
אמר אף לכות עירובי תבשילין ועירובי חצירות היה אברהם יודע שנאמר עקב אשר שמע
וכו' (ובמדרש תהלים הנדפס מכבר הגי' ר' שמואל וכו' אמר קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין ועירובי
חצירות וכו' וכן הובא בילק' מכירי תהלים א' סו' כ') ועיי גם בהערות רשיב שם ובתנחומא לך לך סי" א':
 1אפילו שם חדש וכו'| .מפרש בפו' ב''ר כי'א כתיב הכא יקראו לירושלם כסא יי וכתיב התם (ירמיה  1ויב)
כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו וגו' וכתי' באברהם ויקרא את שם המקום ההוא ":יי יראה כתיב הכא כסא ו
וכתי' התם מקום כפא ""י ,ולקמן פפייד מפרש בפי' בר כיט וכי"א דכתיב ויקרא אברהם את שם המקום ההוא יו
יראה לומר עתיד המקום (המקום ההוא) שיקרא שמו יי שנאמר ושם העיר מיום י"י שמה (יחזקאל מ'יח .ליה),
ומשם נוסף בדפוסי' לקמן פפ''ד דכתיב ויקרא שם המקום י"י יראה וכתיב ושם העיר מיום י"יי שמה וכו' ועיייש ,
ועוד בפי' ב'"ר כייי שם וסמוך (וסמך) מכאן שלשה יודין דמצותי חוקותי ותורותי הוא השם שעתיד לחדש ,ובכי"ל
בום ההוא יקראו וכו' וכד"ו הוגה ב ע ת ,ולקמן פסיד איתא גם בדו
ובכ"י שציונתי וגם במדרש דפ'ר כתוב י
בוום ההוא ,ובמקרא כתוב בע ת ההיא ועי"ע לעיל צד  73וצע'ג ,ובעל המאמר ר' שמואל הוא ריש בן
נחמן ועי' ירושי ברכות פ"א ג' ג' ר' סימון בשם ר' שמואל בר נחמן על שם והגית וכו' ושהשיר פ' זאת קומתך
 '2חייה | .לקמן פס"ד הגי' בכי"ל ר'
(ז' חי) רי פנחס ור' חלקיה בשם ר' שמואל כתיב וזכרו פליטוכם וכוי : ר
ברכיה ר' חייא אבוי ובכי'יו כאן ור' חייה  אבוי רל אביו של ר' ברכיה ,וכן בפסיקתא רוש פכ''ח ובוי''ר ריש
פ"ל ר' ברכיה ורי חייא אבוי , ולקמן בכי"ל פ'ם סי' טיו ר' ברכיה בשם ר' חייא אבוי ובתנחומא מב חיי שרה
פי' .ו" אמר ר' ברכיה הכהן בשם ר' חייא אביו וכו' ועי' גם באגה'א ח'ג צד  ,448ור' יהודה שרבנין דתמן
ריל דבבל אומרים

בשמו  הוא

ר' (רב)  יהודה

בר

יחזקאל ועי' לעיל צד  421ובמ"י שם בד"ה ר' יהודה וכוי:

 4והגא= .וכן בסמוך בכייל הגא ,וכיה לקמן פסיד גם בדפיר וד'"ו ,ובמקרא כתוב וההגה ,ההג" אלא ד ברי
תורה אותא בכי"ל גם לקמן שם וכן הובא במעין גנים איוב שם ועח'נ  5 :אפילו אותו וכוי .כלוי אפילו אותו הגא,
ובפי' ב''ר כ'י מפרש אפיל-זו7י אותו חידוש הלכה שבבית דין של מעלה היה אברהם יודע מתורותי נפקא ,ובכייל נוספ
ביני שוטי בכתב אחר גהא ,להגיה אותו הגא ,ולקמן פסי'ד נוסף בכי"ל אפילו א רת ה הל כ ה היה אברהם יודע ועח'ג :
 6בר' חוס עליי .פיה בכי"ל והגיי מקויומת גם ע'י כויג וכי"כ וצע'ג ,ואין נר' להגיה בר חנילאי שאיתא רק בכי'א

וירא

ו

יח יה יט

פרשח מט

צריקים כאברהס ,ר' יורן ר' אחא בשם ר' אלכסנררי מייחי לח מהכא ואברהם היו יהיה יי עשוה
ה' חמשה

יי

עשרה

הי חמשת:

וט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ונוי (ושמרו דרך ייי לעשות צרקה ומשפמ!
.
ר' אחא בשם ר' אלכסגררי זח האבריא ,ורבנין אמ' זח ביקור חולים  :ר' עזריה בשם ר' יהורה כתחילה
 +צרקה ולבסוף משסט ,הא כיצר ,אברהם היה מקכל את העוכרים ואת השכים ,משהיו אוכלין ושותים
אמר להון בריכו ,אמ' ליה מה נאטי ,אמר ברוך אל עולם שאכלנו משלו ,אין מקכל עלוי לכוך הוה
אכיל ושתי ואויל ליה , ואין לא יקביל הוה אמר ליה הב סה רעלך ,והוה אמר  3מה אית עליי,
(\ ינקוץ סס,

נכס קמס "3פ ג' ,נכס מניעס  '3נ' ,קופס י"ד  ,'5כפונות ס' כ' :

 ור'  . .דא'נת ,בשם 1ר' אחא] ן. .

 5לפיל ( 124 57לקפן פנ"ד:

ר' אחא כ | אליסכנדוי א* ,אליסכנדראי א' | טן הכא ן ,מן

הכת ( | ואברתם  --יהיה] ואברתם היה יחית [ן 1ו לי פא | יי  --חמשה] ן ,יוד  . .ה'  . .יוד . .המשה [ ,ייר
(יוד ך") עשר ות' חמש וויד (יוד ך') עשרה וה' המשה ך ,י' עשרה ה' חמשת "' עשרה ה' המשה הוי

שלשים כ,

י"ר עשרה ה"א חמשת ין"ד  . .היא חמשה יהיה כך הם א ,1מנין יהית פ] ,כמניון יחי*ה דְזן ,יתיה

בגמ' א* .יהיה בגימטרא הלתין הואי ך]  |  4אחא] פואגכ .יודן דתי | אליסנגדואי א | זה] פאנכר.
זו דוו .לעשות צדקה ומשפט זו י | האכריא] [ ,הכוראה ָן ,הא בואה א' ,ההבריה [ן ,הוגריא דא'תר.
גמילות חסרים י ,ל'  | ₪זה] פתא'גכ .זו דואיתי | יהודה (יודן ן)]  -בר' סימון א'גכ ,גר רני ,1 ..נר
| טקכל העוברים  . . .2עוברים | +
פימון דפוא'ת | אתחלה ך |  5צדקה] פואנכי ,צדק ד | כאיצר 
ושנים פאכי | ומשחיו פא'ג  ,וכשהיו א? ,אחר שהיו ן |  6אמר לחון *בריכו] אט' להון ברוך ל .אוטר להן

(להם  )2בריכו גכ ,אטר (אוטר פא) להם בוכו פא אמ' ליה (הוה א*ל י) בריך דָ'י ,אוטי לו ברך ו |
אמרי (אמרין פנכ) ליה מה (ומה  )2נאטר ךְפגכת .א"ל מה ניטא ' ,אומ' ומה אומ' [ ,והם אומרים לו
(והם אומי א*) למי נברך מה (ומח א )%נאמר א | אטר] י ,אטר להון כ . . ,לון  ,1ואומ' להן  :₪והוא אומר
להם א .אום' לו [ ,אמר להם אמרו תת | *אל דפואכתי] אי ל .:אלהי ג | עולם] עליון פי | אין] ו
אם דפאנכתי | קכל י | עלוי] [ .עלוהי ם .עליו דאכי .עילוית נ .עלויה תת | לגרך] וג .וגייך דפא'ת י
ובירך א'כ ,וגרך י |  7ואזיל ליה] פואנ ,ואזל ליה כ ,ואזיל ְתי .ואזל ך | ואין --יקביל] ואין לא יקבל
עילויה |  +ואין (אם כ) לא יקכל עלוי (עליה כ) לברך וְכ .ואי לא (ואם לאו א') מקבל עליה (עליו א') לברך א  /ואס
לאו יקבל עלוהי ובריך פ ,ואי לא הוה מקכל עליה (מקכיל עלויה ך]) ובריך דְךן ,ואם לאו י | הב לי א | דעליך [ | 2ותוח
איל ו ,ואט' ליה [כ :ואיל א :ואמר דנת | וטה ן | אית] פונכי' ₪ ,לך דאת | שיי] פו .עלי דאנכתי |

א' המאוחר ,וגם אין לשער שבכיייל המדוייק יהיה נשתבש בר' חוס עליי מן ר''ת בר חנילאי שהובא כבר לעיל צד  08וצר 611
או מן רת בר ע י ל א י שנמצא בירושלמי במקום רַ"ת בר חנילאי (ועי' באגה'"ת ח'יג צר  ,)726ובדפוסי' וכי"ת וילקוט נשמט
שם הזר ,ובכי"ו הגי' ר' תנחום בר' ,וכן הועתק בלק''ט רי תנחום ברבי אמר בישרו וכו' ,ובתנחומא וורא שם איחא אמר
הקב"ה כבר אמרתי לאברהם כה יהיה זרעך (בראשית ט''וה') מה הוא כה יהיה אמר רבי תנחום בשם רבי אחא אין
העולם חסר שלשים צדיקים שכן יהיה בגימטרי' שלשים וכו' ,ובתנחומא מקץ שם שלשים צדיקום כאברהם שנאמר ואברהם
יו יהיה לגוי גדול יהיה בגימטריא שלשים ,ובירוש' ע'ז שם ג' וושקלווכו' שלשים כסף אולו שלשים מצות שעתידין בני
אמרי אילו שלשים צדיקים שאין העולם חסר מהן דמר ר' נכחמן בשם ר' מנא אין העולם יכול להיות
חמשרשום
פחות
| כאבינו אברהם ומה טעם ואברהם היה יהיה מוניין שלשים פעמים שרובן בבבל .ומיעוטן בארץ
ושראל וכו' סוָמן יפה לעולם בשעה שרובן בארץ ועי' חולין שם ובנוסחת הדפוסים לקמן פצ'יח סי' ט' ,ולעיל פליה איתא
כן אמר ר' שמעון בן יוחי אין העולם חסר משלשים צדיקים כאברהם וכו' וכ'ה בפסיקתא פ'י כך היה רשב'י אומר
נושארבהע ההרקבר"הה לאלארבויננוו אברררהההם שאין העולם פחות משלשים צדיקים כמוהו ,ושם ג' עוד ומה טעמא ואברהם היו יהיה
' הא תלתין ,ובמדרש תהלים מב שם הדרש למנצח אל הנחילות אמר ר' יהושע בן לוי
ן ה' וכו" לי כנגד שלשים צדיקים כאברהם שאין העולם חסר מהם שנאמר כה יהיה זרעך ונאמר
 8ושמרו דרך וכו'.
יהיה בגימטריא תלתין כשישראל זוכין וכו' ועיייש ועי"ע במ"י לעיל צד :088
שר' אחא וכו' ורבנין דרשי דרך י"י ור' עזריה וכו' מדייק לעשות צדקה ומשפט בתחילה צדקה
משפט \ועי' ביפ"ת ,והגי' האבריא איתא עם בכי'ג )1ובכו'כ )2ובשניהם נקוד ,וכן באור זרוע הלכ' צדקה רי
אלכסנדרי זה ה א בר יא פי' שהיה מבריא את העולם העוברים ואת השבים דרך ארצו ורבנן אמרי
\ר'
חולים וכו' ,ופי' גליון בכי"ג למלת האבריא הבראת אבלים ועי' גם בירוש' סוף מ"ק פ'ג די עבדין ליה איברייא וכוי
קור
כ"י גורס ומפרש זה הובריא שמברין את האבל ,ובילקוט גורס או מפרש בי ידעתיו למען
ין ליה אוברייא וכו' ,ובפי' ב"ר
אשר יצוה וגו' ר' יודן בשם ר' אלכסנדרי לעשות צדקה ומשפט זו גמילות חסדים רבנין אמרין וכו' ,והאבריא
בעל מויע הווכריא ולפרשה מל"י זריזות
(הובריא) מעין גמילות חסדים וביקור חולים ואין טעם לגיי או הגהת
וחריצות

וכהדרש

שרפנינו

ושמרו

דרך

וכו'

דרשו

בב

ק ובב"מ

שם

והודעת

להם

וכוי

את

הדרך

זו גמילות

חסדיס

ילכו זו (זה) ביקור חולים בה זו קבורה וכו' ,ובסוטה שם אהר ה' אלהיכם תלכו וכו' להלך אחר מדותיו של הקב'ה מה

הוא וכו' הקכה ביקר חולים וכו' אפ אתה בקר חולים הקב"ה ניחם אבליס אף אתה נחם אבלים הקב"ה קבר מתים
וכו' אף אתה קבור מתים ועי' לעיל סוף פ"ח ,ובמדרש הגדול עמו'  082הובא הדרש ושמרו דרך ה' וכו' דרך זו
צדקה כמשמעה וכו' ועיייש ,ופירוש זר למאמר שפפניגו בלק"ט כי ידעתיו למען אשר יצוה זה צוואת
גמילות חסדים
לעשות צדקה וכו' בתהלה צדקה וכו' ,ובשכל טוב למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו כשהוא
בריא את
בריא
וצ

אחריו בצוו
שכיב מרע וכו' 5 | :אברהם היה מקבל .תחילת הסיפור נסרר גם לעיל צד  194במאמר רי
מן סוף פנ'ד בדרש ויקרא שם בשם וכו' ,והגהתי אמר להון בריכו וכיה גם בכייל לקמן שם ,ובאו" שם
אוכלים ושותיס אמר להם ברכו אמרין ליי ,מה נאמר אמר להם ברוך מלך העולם שאכלנו משלו אם
אכיל ושתי ואוזיל לו  7 | :ואין לא וכו' .ואם לא רצה האורח לקכל עליו לברך היה אומר

.האַבְרִיָא ( .-הַאַבֶרוָא ('

וירא

יח ש כ

פרשח מס

ו

5וה אמר ליה חר קסיט דחמרא בעשרה פולרי [וחד ליטר דקופר בעשרה פולרי וחד איגול דפיתא בעשרה
ה
פולרי ,מן יהב לך חמר בטרברא מן יהב לך קופד במדברא מן יהכ לך פיחא כמרברא] ,מן דהוה חמי

עקתיה עקא הוה אמר ברוך אל עולם שאכלנו משלו ההיד בתחילה צרקה ובסוף משפט :
למען הביא יי על אברהם וגוי תגי רי שמעון בן יוחי אומר כל מי שיש לו כן יגע

בחורה כאילו לא מת מה טעם למען הביא ייי על אברהם ונוי את אשר רבר אין כת' אלא את 5
אשר דבר עליו:
כ) וואמר ייי צעקת סדם ועמרה כי רבה ר' חנינה אמר רבה והולכת ,רי בוכיה בשם ה
ר' יוחנן שמענו בדור המבול שנירונו במים והסדומיים באש מנין ליתן את האמור להלן כאן ואת
האמור כאן להלן תלמור לומר רב ה רבה לגזירה שוה :
 5ילקוע שס:

7ילקוע כ' פי'ג

לעיל 7021 57

 1והוא אומר לו ן ,א"ל אי | קיסט ץ .קשיטה ו ,1קמיט א'ת | דחמוא] אגכר! .דחמר דפותעךל?יי |
בעשרה] פכרי!,

בעשרא דִן,

בעסוא ת.

בי ע,

בעשר אַ!,

בעשוין א,1

בעשתרי [ | פולרי] עי

מדד-ב-רא] וחד ליטר (וחד ליסר | ,וחר ליטרא דא :
ין דפונתר'י ,פולדי ע"- ,ין ך? ,פלדין אכ | *בוחוחדא ליטרא פןי) דקופד (דקופר ךְפא1י) בעשוה (בעסוא ךן .בעשר א ,1בי' דְן) פולרין (פלרין ב /
פלדין אכ) וחד (וחדא [ )1עיגול (איגול כ) דפיתא (דריפתא דְאן .ריפתא כ) בעשוה

(בעשוא  ,1בעסוא ך] /

ביי ך ,בעשתרי ן) פולרין (פלדין א?גכ) מן (מאן דאנתי) יהג (יהיב דאת) לך חטר (חמרא ְפתי) במדברא מן
(מאן אנכתי.

ומן ו ,ומאן פ) יהב

(יהיג דָאת)

לך קופר (קופר דְפא'תי) גמדבוא מן (מאן דאכתי,

וטן ן ,ומאן  )8יהב (יהיב דְאת) לך (ליה פ ,לה [ְנ) פיתא (פתא  ,1עיגולא דְן ,פיתא בטרברא טאן יהב
לך עיגולא י) במדברא ְפאנכתי .מן יהב לך חמר במרברא מן יהב לך פיתא במדברא וחד איגול דפיתא
בעשרה פולרי וחד ליטר דקופד בעשרה פולרי מן יהב לך כולי האדן (האי ל במדברא ל |  2ומן  ,1טאן ,5
ומאן א | * 8עקתיה ואנ"] עתיקתא לנ  ,+עיקתא ל עקיתא  ,]₪עתקיה  ,5ההיא עקתא דתי לי ר"ן

עקא] פוא'נכך ,עקאה א? ,דהוה עקי ליח דִי ,דחוה עייק ליה ת | *אל דפאכתי] אלהי ג א' לן | עשלס]
עליון םי | הה"ד] הדא היא  ,הד' הי' [ ,הדה אמ' [ ,הוי ' ,הה"ד לעשות צדקה ומשפט אך] | בתחילה] / 1

בתחלה פאכתת ,מתחלה י ,לכתחלה ך | ולבסוף |  4בשיר א' | *אוטר דפות] א' ל .לי אנכ | יגיע ן :וגעג |
 5כילו  | 1שלא ם] ,אינו ד | פה טעס] פנך? ,מאי טעמא הכך .1שני דאת | את אשר דבר]  ,את  . .דבר
אליו ל"רְפנת  /את  . .דבר לו וי את  . .דבר עליו על זרעו אך? ,על זרעו ך | 1אין כתי' (כתוב ך') כאן פחאר.
אין כתו' כן ן .לא נאמר ד | את  . .-עליו] עליו פןא' :על אברהם ך |  7זעקת | *ועטרה] ןג ,ועמי ל,
ועטורה דְפאכתי | **כי רבה] וגוי ל | בשם] ש|אנ  +משם דִי ,משום כף | 8שומע אני אנכ | שנדוגו פכי

וסדומיים ' ,1וסדוטים [ ,ובסרומים רְן | באש] כ  ,שנידונו  ₪.אנןת ,שנדונו  ₪ךפי:
שאמור ] | לחלן  --להלן] כן (כאן  )1להלן ואת האמור להלן כן [ ,1כאן  . .ואת
כאן אכי ,שלזה בזה ואת האמור שלזה בזה ך] ,בזה לזה ושל זה בזה ָ ,של זה
רה (לגזרה פי) שוח ל"ךְפאכתי] רבה  . .גזירה שוה | ,רבח רבה :1גז-י
לבה
* 9ר

נירונו  ₪ן | את לי פי |
האמור (והאמור י) להלן
בזה ךָן ,בזה בזה ךְ
ל' ל |

לו אברהם תן מה שיש עליך לשלם והיה זה אומר מה יש עלי והיה אומר לו אברהם חד קסיט דחמרא לוג אחך ון בו'
פולרי )1וחד ליטר דקופד ליטרא אחת בשר בי' פולרי וחד איגול דפיתא וככר לחם אחת בי' פולרי מי נתן לך יין
במדבר מי נתן לך בשר במדבר מי נתן לך לחם במדבר כלו' וכי יש בדעתך שאתן לך יין ובשר ולחם בלא מחיר;

ובכייל יש כאן עירבובי דברים חד קסיט וכו' מן יהב לך חמר וכו' וחד איגול וכו' וחד ליטר וכו' מן יהב לך וכו'
והגהתי סדר הנכון  עפ'י גי' שאר הספרים ,ועוד הגהתי פיתא במדברא ,ובכי"ל כתוב מי יהב לך כולי האדן וכו'
והוגה כולו האי וכו' ועח'נ . ,ו|בערוך הועתק מזה המאמר בע' קסט אמר ליה חד קיסט דחמר בי' פולרי ובע' קפד
א' חר ליטרא דקופד בי' פולרין ובע' עגל א' חד עיגולא דפיתא בעיגול פולרי ,וקסיט כמו כסיסטיאה לעיל צד ,92
והוראת פולר כאן מטבע קטנה ועי' מ"ש צוקקערמאנן בספרו על המטבעות והמשקלות צד  ,28ונכונה הגי' קופד
בדל"ת וכיה לנכון גם בכי'ו וכי'א ב' וכי'ג ועי' לעיל צד  ,071ובכייל הגי' וחד ליטר וזרה גם הגי' וחד ליטרא,
ואיגול באל" איתא גם .בכיכ ועו' לעיל צד  112ובח"נ שם ,ובאו'ז שם הועתק ומפורש ואי לא קבל עלי' אמר לי' הב מה

דעלך ואמר מה אית עלי והוה אמר חד דסיט דחמרא פי' מדה של יין בעשרה פלרין חד [ליטרא] דקופר בעשרה

פלרין חד עיגול מן ריפתא בעשרה פלרין פי' ככך לחם אחת תרג' ירושלמי עיגול דלחם חד מאן יהיב לך חמרא וכו'

מאן יהיב לך קופר וכו' מאן יהיב לך פיתא וכו' ועי' גם בח'ינ :  2מִן דהוה וכו' .משהיה האורח רואה צרתו צרה
היה אומר ברוך וכו' הה''ד לעשות צדקה ומשפט בתחלה עשה צדקה להכניס אורחים במתנת חנם ובסוף בא עליהם
במשפט שישלמו מה שאכלו ושתו אם לא היו רוצים לברך ,ובאו'ז שם הועתק מאן דהוה חמי עקתיה הדין הוה
בריך ברוך מלך העולם שאכלנו משלו ,ובלק"ט מפרש המאמר בתחלה צדקה ולבסוף משפט שהיה עושה סעודות
לכל עובר ושב' ולאחר אכילתו היה אומר לו אמור ברוך מי שאמר והיה העולם שאכלת משלו אם היה אומר מוטב ואם
לאו היה אומר לו תן לי הדמים ממה שאכלת הרי משפט וכו' :  5את אשר דבר אין כת' .כן הגי' הנכונה בכי'ל
ילו בוני שיטי בכתב אחר ועח'נ,
וכיה בכי'ח את אשר דבר אכ'כ ,וכהגי' את אשר דבר אליו אכ"כ גוסף בכי/ל א
ובכי'ו וילקוט הגיי את אשר דבר ל ו אכ"כ וכפי גי' זו מפרש בשכל טוב למען הביא וכן' אשר דיבר עליו כלומר
כל הטובות אשר אני מביא.

על זרעו כאילו אני מביא

על עצמו שהרי לא נאמר

לו אלא עליו ותנא רשב"י וכו',

ובפי' ב''ר כי'ט גורם ומפרש מאי טעמא דכתיב למען הביא י'י על אברהם על זרעו אין כתוב כאן אלא על אברהם
ולאברהם לא דבר לתת לו כלום כי אם לזרעו דכתיב לזרעך אתן וכו' ,וברשי עה''ת הלשון על בית אברהס
לא נאמר אלא על אברהם וכו' ועי' ברא'ם :  7צעקת .כ"ה בכי"ל ועי' גם לעיל | צך  :894ר' חנונא אמר.
---1( 0006140.
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ורא

פרשח מט

יח כא

כא) ארדה נא ואראה תני ר' שמעון כן יוחי אומר זו אחת מעשר ירירות האטורות כתורה :

-

אמר ר' אכא בר כהגא מלמר שפתח להם הקכיה פתח שלהשוכה ארדה נא ואראה הנכצעקתה
ערה אוריע להן מירת הרין בעולם  :אמר
האה אלי עשו כלה כלייה הם צריכין וא ם ל א א
ב
ר' לוי אפילו אני מכקש לשחוק דינה שלנערה אינו מניח אותי לשחוק .מעשה בשתי נערות שיררו
למלאות מים מן העין ,אמרה אחת לחכרתה לטה פניך חולניות ,אמרה לה כלו מזונותינו וכבר אנו
למוח ,מה עשת ,מילאת את הכר קמח והחליפתו ,נטלה זו מה שביר זו וזו מה שכיר זו ,כיון שהרנישו
בה גטלוה ושרפוה ,אמר הקכיה רינה שלנערה אינו מניח אותי לשחוק החיר הכצעקחם אינו אומר אלא
הכצעקתה שלנערה  :אטר ר' ירמיה בן אלעזר עיקר שלוותה שלסרום ניב שנה ומהם כיה שגה היה
2לקוע טס .לעיל 5ר  102ולד  ,985מכילם כטלס מק' דטיכסל פ'ס
[ילקוע טס ,לעיל  868 57ום'כ:
 0כנסרכין ק"ע ג' ,פדכיש פכיס 8 | :ילקוע שס ,ילק' ליוב כ' ססק*ר ,קדכ עולס פ*ס ,טנת
סנמוטס פח כ" ס"ו:
*' נ' ,סנסומל ויכ 6כ" ":

ת1ני] אטר א | "אוטר פו] א' ל .לי דאנכתי

5הם לי א | הקביה] פואנכי.
| זו]  .היא י | ל

המקוס דֶךן | *הכצעקתה  --כלה ךְואנתי) וגי ל |  3צריכין| פא'גר- ./יפ וחאכ.

חייגין דת- .ים י | לא]

אינן עושין תשובה ל" | לחן] ג .להס ם .בהן ות /בהם כי ,לי א |  4של נערה] פואנכ .של נעוה
אחת ֶן ,של ריבה דְרֶך ,טדת הדין י | מגיח לי אך |  5למלאוח] ההגכ .למלאת פא'י ,למלות ן ,לשחות
ולסלאות דְא' .לשאוב ולמלאת ךן | טים לי גכ | סן העין] וחא'ג  .מן הטעיין כי .לי דאית | את לטה ם/
מפני סה ן ,סדוע א' | פנייך ן | חלגיות ת | סזונותינו] וחאיכי .טוונותי פַן ,מזונוחיה דְא"ך | כגר א' |
|  6לטיחה ךן | עשת] וג,
אגו] דְזָ ,אנו הולכין י ,אני נוטח םא'נ ,2אני מוכנת ן ,היא נטויה את

עשתה ךְַפחא?תי ,עשתה היא כ . . ,ואת א' | *פילאת ל?ןנ] טילת ל ,מילאחה ן .מלאת דפא'כתיי
מלאה א* | את לי י | וחחליפתו] ךן ,והחליפה כ והחליפו דְפוַאני .והחליפו לה דְזְא' | ונטלה  | ₪טה--וזו
 --זו] פחא'ג;כי ,שניר זו וזו שניר זו ן ,מה שביר זו וזו נטלח מה שביר זו ךן ,מה ביר זו דא | כיון] א/1

כיון דפוא'גכתי |  7בה] ברבר י ,מה עשו כ | נטלוה לי י | וטרפוה] פחא'ן  ,ושיפו אותה דְ'ךְן ,ושופוה
באש וָא'כ ,שופוה י | אטר הקביה] הן ₪ ,אפילו (אם ךן) אני טבקש לשתוק דְפוא'כת | דינה  . .אונו

מניחני לשתוק פ ,אני מבקש דינה רַן | הכצעקתם] פוגכ ,הכצעקתה  -,דָא? ,הכצעקתה הבאה אלו  -,חתן |
אינו אומר כן ןג ,לא נאמר חזת ,אין כת' כאן כ |  8של נערה] זו דינה  -.פח .אי זו זו (ואיזו זו א"ת
איזו זו ן ,ואיזה זה זה ) דיגה  -דוא'נכת | בר ן | שותה א'כך | של פדום]  -לא היתה (היה א'ו)
אלא דואגכתי

עשרים (עשרין נ)וחמש דפוא?גכת  כייבי |

ווב),
| גיב] תי ,חמשים ושתים דְפואנכ | כ(יהא]יאו

מאמר זה ושלאחריו גסדרו גם לעיל צר  752לפ' וירא יי כי רבה ועיויש 1= :תני רשב'י .וכן נשנה לעיל צד 888
הייש ,ודורש
יי
לפ' וירד וכו ועיי במ'"י שם :  2אמר ראב"כ .לעיל  109וצד  988הובא מאמר ראב'"כ בדרש וועעת
כאן ואם לא א ד ע ה בהוראת
וכו'

עשו

בהמתו
עושין

כלה
וכגון

כליה הן

וירע

חייבין

אלהים

ועי'

השובה)  ,ובמכילתא
כו'
ו

ארדה

ואש

פועל יוצא אודיעה להן וכו' (ועיי במ"י לעיל צד  32וצד  )402וכדמפרש בלק''ט מלמר

וכו',

ואם

בתרגומים

שם וכן
נא

חוזרין

מוטעת

אתה מוצא באגשי

ואראה
וכאגדת

(וגי'

אודיע

ואומר
חזיל

וי"י
כתב

או

פורוש

סדום שהארכת

המטיר
גם

בהן

מדת

על

אפרהט

סדום

הדין

בעולם

שהוסיף

יש

תלמיד

ידיעה
תועה

רחמים
בכו"ל

כמו
ביני

להם לעשות תשובה ולא עשו שנאמר
ועמורה

ולסדומיא

גפרות

נסי

אנון

ואש
ביד

אם

עשו

וגו'

מלאכוהי

דטך

יודע
שוטי

צדיק
ואם

אונן

ויאמר יו
תשובה
גתובון

נפש

הרי
וכו'

זעקת
מטר
ועו'

מ'"ג צד  4 : 105אפילו וכו' .אמר הקב'ה אפילו אני וכו' ועיי במ"י לעיל צד  494בדיה אתם מולדים,
גדה

דוגה

של

נערה וכו"

הדרש

הכצעקתם

אינו

אומר

אלא

הכצעקתה

הנצעקתה

של נערה,

ובפדר"א

בדרש הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבגותיה ויר .עני ואביון לֶא החזיקה
ט) ר' יהודה אומר הכריזו בסדוס ואמרו כל מי שהוא מחזיק ידו בפת לחם לעני ולגר ולאביון ישרף
בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי סדום ראתה עני אחד מדוקדק ברהוב העיר ועגמה נפשה
עושה בכל יום כשהיתה יוצאת לשאוב מים היתה נותנת בכד שלה מכל מזון ביתה ומכלכלת אותו העני
אותה לישרף אמרה אלהי עולם עשה משפטי
אמרו אנשי סדום העני הזה מאין הוא חי עד שידעו הדבר והוציאו
ודיגי מאנשי סדום ועלתה זעקתה לפני כסא הכבוד אמר הקב''ה ארדה נא ואראה הכצעקתה וכו' אם כצעקת הנערהי
וכו' ,וכן בתר'י א' האגדה אתגלי כדון ואחמי הא בקיבילתא דרובא
יסודותיה
הזאת עשו אגשי סדום א
כו'
הועתק תחלה מאמר זה מפדר'"א (והגיי שם  5ל ט הת בתי של לוט) ואח'"כ בלשון
פליטית דעלת 2קומוי
הצעה ואית דמפק קין בהאי ?
המאמר שלפנינו ,ומתחיל שם א'ר לוי אפילו אני מבקש לשתוק דונה מדת הדין אונו
ב
ה
ו
ש
ב
י
ה
ש
ב
ה
ש
ע
מ
ממנגייחח .אאותיי ,ללששתתווםק מעשה בשתי נערות וכו' ,וב /פנהדרו ן שם הסיפור הויא ההיא רביתא דהות קא מפקא רופתא לעניא
בחצבא איגלאי מלתא שפיוה דובשא ואוקמוה על אוגר שורא אתא זיבורי ואכלוה ,ושם מסיים והיוגו דכתיב ויאמר
' כי רבה ואמר רב יהודה אמר רב על עיפקי ריבה | ,והגי' ריבה איתא גם בדפוסי' וכית וכן בפו' בייר כיי ומפרש
לי מדת הדין לשתוק ,ומ  =₪דרא ומסנהדרין שם נובע הסיפור במדרש אגדה הוצ' רשיב
שמה כ לה והיתה הולכת לשאוב מים וכו' אמרו אנשי סדוס מאין הוא חי -זה הענו
שם והיתו
ומה
עשו הלכו וה
וה דבש והיו הדבורים
ובים אוכלים את הדבש וכו' עד שהמיתוה ולכך אמר
בסגהדרין שם הועתקו לי
במדרש אגדה ועייייש ובס' הישר פ' וירא ובמדרש הגדול
עמו'  482ועו"ע בעער לעבען אבר
אהאמס צד  961וגרינבוים ניוע בייטרעגע וכו' צד  8 : 591נ'יב שנה .משנת הפלגה שבה
הרי שבו ביום שנתבשרה שרה באו
נתיבישבהתוחטרה בסדדווהם ווהוהאיא אשונתת מו"הח רג לא רהס עד שגת הפובתה שהיא שגת צ'"ט לאברהם

מלאכים סדומה ולשנה אחרת ילדה וכתיב ואברהם בן מאת שנה בהולד לו וכו' (ועיי במ'"י לעיל צר  474וצר ,)094

ובפי' ב"ר כ"י מפרש עיקר שלותה של סדום לא היתה אלא המשים ושתים שנה כדאמרינן בס"ע ובב''ר בן ארבעים ושמונה
שגה חכיר אברהם את בוראו (כלו' בהפלגה ועי' לעיל צד  472וצר  984ובמ"י צד  )872וזו היא תחילת ישובה של סדום

פרשת מס

וירא
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הקביה מרעיש עליהם הרים ומביא עליהם זועות כדי שיעשו תשובה ולא עשו ההיר המעתיק הרים
ולא ירעו אשר הפכם באפו (איוב ט ח);
כב) ויפנו משם האנשים הדא אמוה שאין עורף למלאכים :
וילכו סדמה ואברהם עודגו עומד לפני יי אמר רי סימון תיקון פופרים זה ,שכיגה
ממתנת לאברהם:
 8ילקוט כ' פ'ג ,סנינס ע'ו  4 | :'6ילקוט טס  ,סעום כבס פע"ם פיי די ,ויקכס כבס פי" 6פיי ס' ,תכסועס "ב
צכלטים קי" ד' ,סנסועס נטכס פיי ע"ו ,עדכם ססליס *ים פיי כייב וקיי כיע | :ועי' יכום' כיכוכיס פ"ג ק"ס נ' ,ויקכס כנס
פל"ס קי' ג' ,מכילפ 6נשלס עק' דעיכפש פ"ו ,קפכי בקענסך פי' פ"ד ,סעום כבס פייג |כ"  '5פ"ל |סי" ע"ו /בעדנל כנס
פייל פיי ו' :

 1מרעים ו | זוועות רְי (שם) |  5אשר] [אי ,ולבסוף אשר ליג ובסוף  . .ד75כ :ולסוף ך
אמרה דְכַך?] הדה אמרה דזא'ני :הדא אמרת ך] ,ה' אמי ל ההיד ל הרא היא ףפ ,הדה הי'
דאמרינן א' | אין ךן | עיף ן |  4סימון] שמואל י | תקנת ך | זה] הוא זה דְפוא?נכי ,היא
זה וי" עודנו עומד לפני אברהם ך] | שכינה] וְחְאנכ ,שהשכינה דְתִי |  5ממתנת] וחכ .היחה -.

| * 8הדא
ן ,הרא היא
זו א' ,הוא
דפאנתי |

דכתיב ויהי כל הארץ שפה אחת וכתיב וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם שעסקו בישובו של עולם וכתיב ויפץ וי

אותם משם כדאמרינן בב'"ר הלכו להם בני צידון לצור ובני צור לצידון (לעיל צר  )068וכתיב ויאמר י"י אל אברם לך
לך נמצאת אתה אומר שבתחלת יישובן (וצ'"ל שמתחלת יישובה) של פדום ועד מאה שנה בחולד לו את יצחק אינן

אלא חמשים ושתים שנה נמצאת אתה אומר שעיקר שלותה של סרום אינה אלא חמשיס ושתים שנה ,ובס"ע שם
אותא אבונו אברהס היה בהפלגה בן מ"ח שנה א"ר יוסי נכיא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוח הקודש שני
כי בימוו גפלגה הארץ (ועיי במ"י לעיל צד  )948וכו' ישיבתה של סדום נ'א שנה מהן שלוה והשקט
היה לה ולבנותיה כ"ו שנה (וח'נ שם ישובתה של סדוס נ"ב שנה ועיייש בהערות רדב ראטנער) ,ובשבת
שם הנה נא העיר הזאת קרובה וכו' מתוך שישיבתה קרובה וכו' מאי קרא דכתיב אמלטה נא שמה נ'"א בגימטריא ני
וחד הוי ושל סדום נ' וב' ושלותה כו דכתיב שתים עשרה שנה עבדו וכו' ושלש עשרה שנה מרדו ובארבע עשרה
שנה וגני ועוו"ש בפורש"י ובתוספות שם בדיה ושל פדום וברש'"י עה'ת לפ' הנה נא העיר וכו' ,וקשה לפרש כאן ומהם
בה שנה שהיה הקביה מרעיש עליהם וכו' ,ובתנחומא שם לשון הדרש ויבאו שני המלאכים סדומה זשיה והמה מרו
ועצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם א"ר ירמיה בר אלעזר חמשים ושתים שנה הקב'ה מעיד
באנשי סדום ומזעזע עליהן את ההרים כדי שיעשו תשובה אמר רשב"י מקרא מפורש הוא המעתיק הרים ולא ודעו
אשר הפכם באפו כיון שלא עשו תשובה הפכם וכו' ,והמאמר שלפנינו הועתק במעין גנים איוב שם והגיי שם עיקר
שלותה וכו' לא היו אלא חמשים ושתים שנה וכו' ומסיים שם הה'ד המעתיק הרים ולא ידעו וכיון שלא עשו תשובה
הפכם באפו :  8הדא אמרה .כן הגהתי ועח'נ ולעיל צד  ,484ובפי' ב''ר כי"ט מפרש הדא אמר' שאין עורף למלאכים
שלא היו פונים לאחוריהם והולכים (ובפי' ביר כי"א שאין עורף וכו' כדין אנשים שכשעושי' שליחותן פונין לאחריהם
והולכין) אבל אלו המלאכים לא חזרו לאחוריהם שג' ויפנו משם שאון ת"ל משם אלא ויפנו ומה ת"ל משם כמו
(שמעינן כמו) שהם זקופון .ועומדין הלכו משם לדרכם כי חזרתם שלהם זו היא הליכתם דכתיב .לא יסבו בלכתן
ובספר יחזקאל מפורש הכל ,ובחגיגה שם אמר גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף וכו'
ופירש"י שם לא עורף דבכל צדיהן יש להם פנים 4 = :תיקון כופרים זה .שהיה ראוי לומר לפי הענין  וי" עודנו
עומד לפני אברהם ודורשו ריס שבינה ממתנת .לאברהט ,וכן בתנחומא מיב שם בדְרש וענותך תהבני וכו' א'"ר סומון
ראה מה
והאלהים

כתיב
עודנו

האגשים וולכו ספדומה ואברהם עודנו
ויפנו משם
עומד אלא תיקון סופרים הוא הוי וענותך תרביי,

וכו' .לא היה צריך לומר אלא וי"י עודנו עומד

עומד לפנו ה'
מאמר
ובאותו הזמ

אלא
לומו
סימון בא וראה

צויך
היה
לא
בשמו"ר פמ"א א"ר

לפני אברהם אלא תקון פופרים הוא .הוי וענותך וכו'| ,וכן במדרש

תהלים שם פו' כ''ט מדבר באברהם שהיה יושב והשכיגה .עומדת וכו א"ר סימון בשעה שנגלה הקב'יה על אברהם היה

מצטער על מולתו אמר הקב'ה למלאכים לכו אצלו ונטפל להס השכינה ומעכבת לו עד שהלכו המלאכים שנ' ויפנו משם

האנשים וכו' ואברהם עודנו עומד לפני ה' א"ר סימון תיקון כופרים הוא זה שהשכינה עומדת וממתנת לו וכו' (ועי' לעיל צד
 ,)9ובוויר שם פי'א בתוך המאמר עס חסיד תתחפד וכו' ר' יהודה פתר קרא באברהם אביגו כיון שבא בחסידות וכו'
תמן ואברהם עודנו עומד וכו' הובא א"ר
אימתי בא בחסידות בשעה שאמר אל נא תעבור מעל עבדך  מה
כ"ב עס הסיד וכו' מה כתיב תמן ואברהם
ת סופרים שבינה הותה ממתנת לו ,ובמדרש תהלים.
גק
סימון ת
ן סופרים הוא זה שכינה היתה ממתנת .לו עד שנפנה מן המלאכים ,וכן דורש ר' פימון וי
וק
וכני א"ר סימון /ת
עודגו עומד וכוי במאמרו בירושי ביכורים שם אמר הקביה מפני שיבה חקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני הי
אני הוא .שקיימתי עמידת זקן תחילה .נעיי גם בוי"ר פל''ה ובמנחת  שי בראשית יח כ"ב ,ומלבד מאמר רי סימון
שלפנינו שהובא בכל אלו המקומות איתא עוד בשמו''ר פי'ג ונטל החול אלו ישראל שנמשלו לחול וכו' שנטלתי אותס

בעולם ואמרתי כל הנוגע בהם כנוגע בבת עינו (כ"ה בדפ"ר ,ובדיו כל הנוגע בהם כנוגע בבבת וכו' ועיי גם במכילתא
יקון סופרים הוא עיני כתוב
וספרי שם ,ולשה"כ בזכריה ב' ייב כי הנגע בכס נגע בבבת וכוי) ר' יהושע אומר
ועי' מי"ש
הכתבתי

בערוך

ע' כבד

א'

על ישראל כל הנגע

בספרים
בהם

הראשונים
כנוגע

בכת

הוא

כתוב

בבבת

עינו,

ובד'יו

שם הכתבתי

עיגי

ובבמ"ר
וכוי

פ"כ

כי הנגע

איתא

בדפ"ר

אמר

בכם כנוגע בבבת

הקביה
עינו,

וכו'

ובלקיט

מפרש המאמר שלפניגו ואברהם וכו' לפני ה' כנה הכתוב ששכונה ממתנת לאברהם ,ובלשון זה א לא שכינה הכתוב
ין אינו אומר אלא
כתוב הובאו במכילתא שם י"א כינויום במקרא ובראשם ר' יהודה אומר בכבת ע
או כינה ה
רי שם ז' מאילו הכינויים בלשון אלא
בבבת .עינו כתיב כביכול כלפי מעלה אלא שכינה הכתוב כיוצא בו וכו
והפ' ואברהם עודנו וכו' לא הובא במכילתא וספרי ושם
שכינה הכתוב (ושם ל'ג ר"י אומר ,ועייע שם פיי קיה
לותא .בלל הלשון תיקון סופרים ,ובתנחומא בשלח שם (והמאמרים בתנחומא מן בא פי' הי עד פוף בשלח נובעים
ממכילתא ועי' גד''פ צד  289ומבוא לתנחומא מב צד  )41הובאו בפדר אחר י' מאילו הכינויים שבמכילתא (ומהס
נשתרבב הכינוי ביחזקאל ח' יז והנם שולחים וכו' בתוך המאמר שנוסף שם בסוף הענין) ועוד גיתוספו שם כיגויים
אחרים ובתוכם גם הפ' ואברהם עודנו וכו' וכל הכינויים שם עולים ביחד למספר י"ח (ועי' בערוך :שם ובעמת'ר
חיב צד 45פ) והן שנמנו באכלה ואכלה הוצ' פרענסדארף צד  811סי' ( 861ומתחול שם ייח מלין תקן עזרא וסי'
ואכרהם עודנו עמד לפגי ה' היי צ"ל וה' עודנו עמד לפני אברהס שהרי כתיב וירא וכו' ותבע מן השכינה שיתעכב
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מט

אברהם ונוי ר' יורה ור' נחמיה ורבנין ר' יורה אמר הנשה לסלחמה היך ראת

אמר ויגש יואב והעם אשר עסו למלחסה נוי (שיב  +יג) ,ר' נחמיה אמר הנשה לפיופ היך ראת
אמר וינשו בגי יהודה אל יחושע (יהושע יר ו) לפייסו ,רבנין אמי הגשה לתפילה היך ראת אמר

ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו ונוי (ט'א יח לו) .אמר ר' לעור פשט ליה אם למלחמה אני בא
 +אם לסיוס אני כא אם לתפילה אני בא  :ר' פינחס ורי לוי ורי יוחנן משי מנחם דנליא וה שעור לפני
 1ינקופ טס  ,ינק' יסוטע כ' כינ ,לקזן פל'נ,
נרכום

"5ר

ס'

לנדם נכלטית פכ'נ,

פנמועל ויכס םק" ס':

 5ינקוט כ' פ'יג ,יכוט'

נ':

 1רו'ר-ב-נין לי ם | יתודח | נחמיא א* | יהודה | אטר] וכ ,אוטר דפחאנגתי | סצינו הנשת א' |
* 2ותעם  --עטו דְ'וְנִי'] וכל תעס (הוא ותעם א') אשר עמו שא' ,ותהעם אשר אתו א' ,2וכל העפ . .

אתו ו (יתושע),

והעס אשר עטו לפני ארם דר

ל' ל | ורי ת | אוטר פותי | לפייס ן |  8לפייסו] פחחא'ני (שס),

לשייס ן ,לפיוס י ,ל' דְא'ת | של תפילח ( |  4כעלות] ואכי ,כעלת  ,1בעלות ך | וגו'] הנניא ויאטר וי
אלחי אברהם יצחק וישראל וגו' א"ן  ,הנכיא  . .וישראל היום יודע כי אתה ם  ,הנביא . .אתח אלהים בישראל ך] +
הנביא  . .בישראל וגו די | א"ר אלעזר פנכ :ר' אלעור וא'ךר :ר' אליעזר דְא'י | פשיט י | ליה] א'י.
לה דְפוא'נככת .ליה בכל עניינא ך! ,בכל עניינא ךף? |  5ואם לפיוס  ,]₪אם לפייס | | ואם  | ₪בשם רי
יא] משום  . .דגליא (  ,בשם ר' מנחם רגליא ף]א' ,ור' מנחם רגליא כ ,משם ר' מנחם |,
דשג'ל--
יוחנן י | מ

ל דא'תי | שעוגו] ךר' .שהוא עוגר דפואנכתי |
לו עד שיגמל חסד למלאכים ומפני זה כנה הכתוב ,ושאר הכינוייס שם בלשון הצ"ל או הצ"ל אלא שכנה או הצ'יל
י סופרים" וכל אחד שם
אלא שכנה הכתןב) וכן גמנו בדקדוקי הטעמים הוצ' בער ושטראק צד , 44יח מלין כ גיו
בלשון אלא שכיגה הכתוב (ושם מפיק והנס שולחים וכו' ומעייל מלאכי אי יב ועי' גם גינצבורג אינטראדוקטיאן וכו'
צר  158וצר  ,)268ובמסורה גדולה ריש במדבר

י'ח מלין תקון

סופרים וכו' ושם תהלים ק'ו כי חד מן ייח מלין

ב ק ר יאה תקון סופרים וכו' ועי' במנחת שי זכריה ב' י''ב ובמסורה הוצ' גינצבורג חב צד  017פיי רייו ובתנחומא
התוב ,וכן לשון זה שם ברוב הכיגויים ,ובהכינוי הראשון
הו כ
נכ
הלשון ואברהם עודנו עומד לפני ה' א ל א ש

הגי' שם

בהוספת

דבוים כי הנוגע וכו' עיני

היה לו לומר אלא שכנהו הכתוב כביכול כלפי מעלן וכנהו

הכתוב שהוא תיקון סופרים אנשי כנסת הגדולה (ובעל צידה לררך כתב שהתיבות אנשי כנה'ג לא
נמצאו בספרי התנחומים ישנים דיוקני) ,ומה שאיתא עוד שם בסוף הכינויים ,אלא שכינו פסוקים אלו אנשי כנסת הגדולה
ולכך נקראו סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה ודורשין אותן וכן והנם שולחים את הזמורה אל אפי והס תקנו
אל אפם" העיד כבר בעל מאור עינים באמרי בינה פי'ט שלא נמצא מאומה מזה המאמר .בשני מדרשי ילמדנו
קדמונים שהיו תחת ידו ,ועוד העיר שם שבתרגום השבעים תרגמו עודנו עומד לפני ה' ואל אראה ברעתי בבבת
עִינו וכן כלם וְעיייש  ,ומוה ראייה גמורה שאין לפרש תיקוני סופרים שהסופרים תקנו ושונו לשון הכתוב אלא שדרשו
לא היה צריך לומר וכוי והכתוב עצמו כינה על דרך תיקון סופרים ,וכל הכינויים (חוץ מאותן שבפ' במדבר ייב יב)
יק ון ס ופר ים במאמר ר' סימון (ובמאמר ר'
טעמם להוציא ממשמעות הענין כביכול כלפי מעלה ,ולכן הוראת ת
שינה ה כתוב במכילתא וספרי ,וכן איתא בדקדוקי הטעמים שם שמנה
יהושע בשמו"ר שם) כמו הלשון א לא כ
עשר דברים כתובים בתורה ואיגם כתובים כתיקונם וחכמי ישראל קורים אותם בתיקון סופרים לא שתיקנו אותם
שמחקו וכתבו אלא שכתב משה רבינו בתורה ומה שכחבו הנביאים באר הספרים כשכתבום על כינוי הסופרים לא
חיסרו ולא הותירו וראויים להקרות כינויי סופרים ואלו הן כנויים וכו' (והלשון מתוקן יותר בזה המאמר שהובא בשם
ספר ישן ברא'ים במדבר יא טיו וביפי'ת ועי' גם בלוי מאסארעטישע אונטערזוכונגען צד  ,)05וגם רשיי זיל מפרש תיקון
סופרים בלשון היה לו לומר אלא שכינה הכתוב או בלשון שכיגה הכתוב (ועי' במדבר י"א טיו ייב ויב שיא ג' ייג חבקוק
א' ייב איוב זי כִ') ,ובפירוש המאמר שלפנינו כתב זאברהם עודנו וכו' והלא לא הלך לעמור לפניו אלא הקבייה בא
אצלו וכו' והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד על אברהם אלא תיקון סופרים הוא זה אשר הפכוהו רז'ל לכתוב כן ,וגם
הרא"ם הביא זו הגי' ברש"י שהפכוהו רבותינו וכו' ,ובמאמר עינים שם וביפ'"ת העידו שלא נמצאה ברוב הנוסחאות
(ועי' גם ברש"י עה"ת חוצ' ברלינער מהדורא א' ובמבוא שם צד  ,)11אכן גם בפירושו לאיוב לייב ג' כתב זה אחד
מן המקראות שתקנו סופרים את לשון הכתוב וכו' ועי'ע בשמו'ר פ"ל סי' ט"ו וצע'יג ,ובמנחת שי זכריה שם האריך
בענין תיקוני סופרים והביא דעת הקדמונים ועי"ע במ"כ ובהערות רמא"ש למכילתא שם ובכרם חמד מחברת
ט' צד 29

ובדור דור ודורשיו

ה"א צד 86

ובאגה'ת

ח'ב 502

ובענציקלאפעדיא

חלק ח'

צר ,668

וגם

הת'

דיללמאנן (מהדורא ו' צד  )902העיר שבכל התרגומים מתורגם ואברהס עודנו עומד וכו' ולכן אין לפרש מה שאמרו
תיקון פופרים הוא שהסופרים הגיהו נוסחת המקרא 2 :והעם אשר עמו .כן הוספתי ,וכייה גם בכיייל ודפוסיי לקמן:
פצ"ג והוא הפ' בש"ב שם ,ובדה"א י'ט י'ד לשון הפ' ווגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה וכו' ועח"ב/
ולקמן שם נסדר המאמר לפ' ויגש אליו יהודה וכו' ,וטעס הגשה למלחמה כאן שדבר אברהם קשות האף תספה ובו',
ובאג'יב שם ג' ר"י אומר אין ויגש אלא לשון מלחמה שג' ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה ורנ אומר אין ויגש
אלא לשון בקשה שני ו יג ש אל יו יה ודה וחכמים אומרים אין ויגש אלא לשון תפילה שני ויהי בעלות המנחה

וכו',

ובתנחומא שם איתא רק ואין ויגש אלא חפלה שני ויהי בעלות וכוי ,ובכייל אי הגי' כ ע ל רת וכן לקמן פצייג

וכן הובא גם בלק"ט ועח"נ ,ובמקרא כחוב בעלות ,ובפירש"י עה"ת הובא הגשה לפיוס ויגש אליו יהודה וצ'"ע ,וכהדרש
אר ר' אלעזר ,ופשט לשון
הגשה לתפילה מתורגם בתר"י א' וצלי אברהם :  4אמר ר' לעזר .וכיה עור בג' כ"י מ
צווי ,ולקמן פצ"ג הגי' בכי"ל ר' לעזר פשט לון אם למלחמה וכוי ,ובפי' ב'יר כי'"ט וכי'א גורס ומפרש ר' אלעזר פשט ליה בכל
(פשט בכל) עניינא באלו ג' עניינים פירש ר' אלעזר על אברהם שבכח של שלשתם (שבכח שלשתם) בא (אני בא) כנגד המקום:
ד5גליא| .מן גליא ,והגי' המשובשת ברי"ש היתה גם לפני בעל פי' ב''ר כ"י וזר פירושו מנחם רגליא גנוס קטן
רגלים ,ונר' שנסדר כאן זה הטאמר בדרש וי ג ש הגשה למלחמה והגשה לפיום והגשה לתפילה ולכן אין אומרים
לזה שעובר לפני התיבה אלא בוא וק ר ב (וגם תרג' ויגש וקרב) שפתרונו בוא ועשה מלהמתינוום בוא
ועשה קרבן של ציבור (והו תפילה) ,וגעדר כאן פייס .בעדינו ועי' הגי' שהובאה במיכ .מספר יוחסין ,
ובירוש' ברכות שם איתא ר"א או' העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנוניס :ר' יהושע או' המהלך במקום סכנה
מתפלל תפילה קצרה מעין י'ח ואומר הושיעה את עמך ישראל בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהן לפניך וכו' ר' אחא
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התיבה אין א' לו בוא ועשה אלא בוא וקרב בוא ועשה מלחמתינו בוא ועשה קרכן שלציבור  :אמר ר'
תנחומא למה התקינו ברכת חמש עשרה שומע תפילה ,כנגד אזכרה חמש עשרה שכהבו לייי בני אלים
יי למבול ישב (ההלים כט י) שהוא כלה הפורענות מלבוא בעולם :
[האף תספה צדיק עם רשע] רי הונא בשם רי אחא האף תספה את נדור את האף
ואף לא ינדורך ,אמר .ר' יהושע בר' נחמיה אף שאת מביא לעולמך את מכלה את הצריקים עם
 1ילקופ טס  ,יכוט' כככום פ'נ ס'  '6וע" כככום כ"ס ,'3
פיי פ'  4 =:ילקוע עס  ,פנסועל ויכס םש" ס':

ענילס "יז ,'3

פנסועס ע*כ ויכס ק" ס',

פנסועס טס

 1אינו א' | אוי ונ אומר א' ,אוטרי' אכ  /דיס דך?י- ,ית | בא פואכתי(וכן בסמוך) | ועשה] והתפלל בא
ועשה ם | אלא] פא'כר .ל' דוא:נתי | בוא --מלחמתינו] קרבני פא' .ל' דוא:נכתרי | בא פונכי .ריא
בא א' | של ציבור] וְנכ ,של צכור פאיך ,של צבור אלא בוא (בא דָ'א?י) וקרב להתפלל דְאי . . ,אלא בוא וקרב
והתפלל ךְן |  2תקנו א' | ברכת]  ,5ברכה נכ ,ברכות דְוְאיַתי ,ל' א' | טיו חמש עשרה ברכות א' ,שמנה
עשרה ן | שומע] פַנ ,עד שומע דְָאתי .בשומע ן | אזכרו' חמש עשרה ךְ? ,ט"ו (חמש עשרה פ ,חמשה עשר ך)1
דאררי ,אזכרות שמנה עשרה [ ,אזכרות [ | שבהבו] שבמזמ' חבו ך |  8ייי] וא'נ ,עד ד-פאיתרי |
אזכרות פ

ישנ]  ₪מה

ישב ן],

מהו *" למבול ישבף

מכלה דְוְי ,שהוא מבלה א | 5הפורענות]

| שהוא

כלה] (8כ,

את הפורענות דְא'נכתרי:

שכלה א!ך?,

שנילה ף',

שהוא

 - -פורענות [ . . ,הפורעניות ם !

לי א' | מלבא פכך?י .לבא א' | בעולס] וֶך .3לעולם דפא:נככתר?י ,לעולם את הפורענות א' |  4חונא | 1
גדור]  ,5גודר דְפאתך? .גוור נַך1י ,גרר ן ,גוזר ך* | 5ואף] ונכ .והאף דפאתרי | *יגדורך פ]
יגדרך דאת :יגורדך לי יגודרך ךף? ,יגוררך  ,1יגררך וי .יגורך כר' | ברי] ד!פונכ ,5ביגי י ,גר דאת |

נחמן א | גאף גר | לעולם אי .בעלמך גר | סכלה] וחא'נכר > :גו דפא?תי | את ל' חריי |
עפ] פוחגרי  .ואת דאכת |
בשם ו' אסא כל מה ששיץ עובר לפני התיבה ותובע צרכי עמךלפניך  ר' פינתפ ר' לוי ר' יוחנן בשם
מנחם דגלייא זה שעובר לפני התיבה אין אומר לו בוא והתפלל אלא בןא וקרב עשה קרבנינו
עשה צרכינו עשה מלחמותיגרפייס בעדיגו ,ונכונה הגי' לפנינו א ל א בוא ולקרב  ,וכןליתא לפנינו
ובכ"י שציונתי מה שנוסף נגד הירושלמי בסוף המאמר בדפופי' וילקוט ושני כ'י מאוחרים אלא בוא (בא) .וקרב
להתפלל (והתפלל) ועח"ג ,וטע המאמר אין אומרים לו בוא ועשה כלו' עבודתך או שליהותך אלא אומרים לן
בוא וקרב ומפרש כאו זה הלשון בשתי הוראות בוא ועשה מלחמתינו בוא ועשה קרבן של ציבור ועי' גם בעמת'ל
ח'ד צד  7₪ובפי' ב''ר כ'י גורס או מפרש אין אומ' לו בוא ועשה בוא והתפלל אלא בוא וקרב ועשה תפלה של צבור,

ומנחם דגליא הוא ר' מנחם איש גליא שאומר בתוספתא עירובין פי"א (פ''ח) צינור שעלו בו וכו' (ובברייתא כתובות ס' א'
נחום איש גליא אומר וכו') ,ועוד איתא בפסיקתא סוף פ"ט (ובוי"ר פ'ט וסוף פכ"ז) ר' פנחס ור' לוי ור' יוחנן  5ד
מנחם דגליא אמר לעתיר לבא כל הקרבנות בטלון וכו' ועי' באגה'"ת חב צד

 ,955ובדפוסיי ובילקוט ובשני כ"י נשמ

כאן מש' מנחם דגליא :  1א'ר תנחומא .בירוש' ברכות פב הד ר' אחא בשם ר' יהושע בן לוי אף מי קל
את התפילה הזאת על הסדר התקינ' שלש ברכות ראשונות .ושלש ברכות האחרונות שבחו של מקום והאמצעיות צרכן
של בריות חנינו וכו' קבצינו וכו',שופטינו וכו" הכנכע .קמינו וכו' (זה ברכת ,המינים) צדקינו וכו' (זה ברכת על הצדיקים)
בנה ביתך (זה ברכת בונה ירושלים) ושמע עתירתינו (זה ברכת שמע קולנו) ורצינו בתוכו (זה ברכת רצה) וכו' א''ר
ירמיה מאה ועשרים זקנים וכו -התקינו את התפילה הזאת ומה ראו לסמוך וכו' א''ר אחא מפני מה התקינו גואל
ישר' ברכה שביעי' וכו" א'ר חייא בר אבא מפני מה התקינו רופ' חולים ברכ' שמינית וכו' א''ר אלכסנדרי .מפני מה
התקינו מבר' השני' ברכ' תשיעי' וכו' מה ראו לסמו' מברך השנים למקביץ נדחי ישראל וכו' נתקבצו הגליות והדין
נעשה הזידי' נכנעין והצדיקים שמחים .ותני עלה כולל .של מונום  ושל רשעים במכניע זדים ושל גרים ושל זקנים
במבטח לצדיקים ושל דוד בבוגה ירושלים וכוי אמר ר' תנחומא מפני מה התקינו שומ! תפילה
ברנ' חמש עשו' כנג'ה' למבול ישב שהוא כולה את הפורענו' מלבוא לעול' כו'
(ובירושי ברכות ד' מגנצא הגי' מפני מה וכו' שומע תפלה ברכת ט'ו כנגד וכו' מלבוא בעולם ,ושם בפיי מהרשיס
למבול ישב לשון עכבה וכו' ועכב בעצמו ,ולעשות" הפורענות וכו' ,ובילק' מכירי תהלים ני סיי מ''ט הועתק מפני
מה התקינו שומע ברכה טיו וכו' שהיא כ לה וכו מלבא בעולס) .ובסוגיא דירושלמי שם לא הוזכרה ברכת את 5
דוד לברכה בפני עצמה וכדאמר ותני עלה כולל וכו' ושל דוד בבונה ירושלים וכו' ועיי בתוספתא ברכות סוף פ
ועי"ע במראה הפנים ובאהבת ציון למהרד /פ ,וא"כ צריך לפרש במאמר ר'ד שברכת שומע תפילה היא ברכה טייועס
ברכת המינים ,וכן בירוש' ברכות פ''ד ה'ג בדיו ולמה שמונה .עשרה וכו' אמר ר' לוי .כנגד ייח הזכרות שכתו
בהבו לי"י בני אלים א'ר חונה אם יאמר לך אדם שבע ע שרה אינון אמור לו של מינין כבר קבעו חכמים
ביבנה ועיי''ש בפני משה (ובירושי ברכות ד' מגנצא הגי' שם אם יאמר לך אדם יט אינון אמור לו של מינין
קבעו חכמים ביבנה) ,ובתנחומא מ"ב וירא שם ולמה י ח כנגד ייח אזכרות שכתיב בהבו לה' בני אלים משיבין לרי
לוי והא ב ב ב ל אומרים י"ט אמר להם אף הוא מן האזכרות שנאמר אל הכבוד הרעים וכו' ועי' בבבלי ברכות כ"ח
ב' ומגילה יז בי ובטי המכריע .סוף תענית ועי'ע בתול :דות ר'א הקליר הערה כ'יח ול"ג ובהוספות שם ובסדור הגיון
לב צד  46ובאהבת ציון וירושלים ברכות צד ל ובהערות רשב שם ובמבוא לתנחומא דף ט'ז ע"א ובמאמר ודידי

רימ עלבאגען על תפלת שיע במ"ח חלק מ'וצד 5 :848כנגד אזכרה .השם ":י למבול ישב הוא השם טיו
במזמור הבו לי"י .בני אלים וכנגד זה בש יי למבול ישב שזכר אֶת נח וכל אשר אתו וכילה הפורענות מלבוא
4אף תספה.
בעולס .ע'י המבול תקנו ברכת שומע תפילה שיחוס וירחם עלינו ויכלה כל מיני פורענוות מעלינו :ה
רה בשם ר"א דורש ה א ף לשון אף וחימה ותספה לשון אסיפה את גדור וכו' אתה תגדור ותכבוש את האף ואף
לא יגדור ויכבוש אותך ,וקשה לפי זה הדרש לפרש התיבות צדיק עם רשע ועי' גם ביפ"ת ,וריב'"נ דורש ג''כ האף
לשון חימה ותספה כמשמעו באף שאתה מביא בעולמך את מכלה את הצדיקים וכו' ,ובת"א מתורגם כן בלשון תומח
האף תספה צדיק וכוי הברגז תשיצי זכאה .וכו" וכן האף תספה ולא תשא למקום וכו' הברגז תשיצי ולא תשבוק
לאתרא וכו' ,ממה שהעיר במַנחת שי האף ההא בפתח בספרים מדוייקים כ'י וכו משמץ שראה גם בספרים אחרים
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הרשעים ,ולא ריי שאין אחה חולה לרשעים כשכיל צריקים אלא שאת מכלה את הצריקים עס הרשעים :
ר' ורי יונחן ר' אמר בשר ורס חמה כוכשחו אכל הקכיה כובש את החמה נוקם ייי ובעל חמה
(נחוס א ב) ,ר' יונחן אסר בשר ורם קנאה כובשחו אכל הקכיה כוכש את הקנאה אל קנוא ונוקס ונוי
(שם שס) ; רי שמלאי

שאליה לרי יונתן אמר ליה טהו רכת' יש נגספה בלא משפט (משלי יג כג)

אמר ליה בלא משפט מקומו ,מעשה באחר שנשתלח לגבות בני טכריא וכני ציפורי ,כשהוא גוכה
ראה אחר מציפורי עמר ותפשו ,אמר לו מציפורי אני ,אטר לו יש [בירי] כחבים לציפורי לגכותה ,ולא614
הספיק לגבות בני מכריא ער שבאתה רווחה לציפורי ,ונמצא נספה בלא משפט מקומו  :רי לוי ורי

סימון רי לוי אמר לרוב שהיתה משכלת כחייה ולא מצאה לשכל כחייה ושכלה בכניה ,רי סימון אמר
לסגל שכוסחת כובין לא מצאה כוסחת שושנים :

כה) חלילה לך ונוי אמר ר' יורן חללה היא לך בריא היא לֶך ,אמר ר' אחא חלילה חלילה
 2מדכט סקליס פ*נ  "5פיי  | : "6לקוט פס ,ילק' מספי כי ספץ"*כ 01 | :ילקוט כ' פ*ג ,פנסוע 5טס ,עיו די 6י:
סנסופ) מ"נ רכס כ" ויכס כי' " ום" י"ל ,תגדם נכלשיס סכ"ב:

 1לא ור' | דיי] פוג .די הא'כר/
שאחה ךְא'ך'ך] ,שאת ( | .שרלשעים

דייר דא'תי \ שאין אתח] חא'רי.

שאין את [כ.

שין פיי

ן | בשביל ל' | 1צריקיס] םא!כ .הצריקים דְוְא*רי ,לצדיקים  | 1את

ל פוי | צדיקים ם | עס] ואת ךן ,בשניל ן |  2ר -י-ונתן לי ם | אמר| ןג ,אוטר דְפא'תי
חיטח ךפוג | כבשתו ו | כובש] הוא  -.א | החטה] אפזי' .החימה

| חטה] אוו

דְוְג | חטה] פא'תרי'  ,חימה ךונ |

 8נתן ךז | אוטר תי |כנשתו י | כבש י ,הוא כובש א' |  4שמליי ן ,שמואל ן | שייליח א'ך  ,שיליח ,5
בעא ליה ן | נתן יי (משלי) | אמר ליה] פוגכ .א"ל א' ,ל' דאיתי | מהוא דכת' ן ,מאי דכתיי דאית,

מתו פא'גכי (שס) | יש] ד'פוא'גכי .ויש דא"ת |  6ליה] ת .לו דפוא'גכ | ששלח א' | מגני פר |
כריא] פאנכר'י,

-ייה ן | וטבני פך | ציפווין ן ,צפורי פאתריי .דין נכ | כשהוא] פויי

טבריה דְתר'.

ו) ,כשתיה דְך] | גיבה]  ..כני טכריא םא'ג  ,בני טבריוא [ ,בני טבריה א ,את בני טכרוא י (שם),
(ןשכס
וכשהוא א
בטכריה דְךן ,טבריא י |  6טציפורין  .2סצפורי א'י ,דין ג ,מבני צפורי י (שם) | עמר לי י (שם) | מציפורון !

מצפורי פאתי .דין כ | אנא גת | "נירי דפואנתי] לי כי (ש ,6לי ל | כתנים לי י | לציפירי| לציפורין ן.
לצפורי ךן ,דין כ ,טציפורי דֶנ ,טצפורי א* (שם)  .לי פי | לגבות בני צפורי י |  7לגבותה א | 1בני טבריא]
בני טברייה ן ,ל' א' | שבאתה] ם,

שבאת רְואנכתי

| וווחה] וא!נכתי,

ווחה דפא?

| לציפורין ן,

לצפורי םא'כתי | נטצא ני | מקיטו לי ו | רי  --סימון] וא'נכי (שס)  ,לי דפא'ת |  8לרוב] משל  -ם |
בחיה דְפאנכי .בחיות ךן | סצאת א | בחייה] [גת .בחיה דְפאכי | ושיכלה [ְנ ,וטנכל פא | בבניה]

שאו-ש-נים] ולא שלם לה (ליה א*)
בבהמה ו |  9כוסחת דפאנכתי ,מכחסת ן | כוב וי (שם)  ,קוץ  | 5ל
שושנה ולא שלם לה [א'כו! ,ולא שלם ליה שושנ' ולא שלים לה ךְ ,ולא שלים לה שושנה (שושנים ך]) ולא
שלים לה זי (טשלי)  ,ולא שלם לה שושנה ולא שלם  .1ולא שלם לה (ולא שלם א') שושנה ושלם לה מא' |
 01רי יודן אמי ךן | חללה] פונ ,חלילה דאתי | היא] פוא'נכי .הוא דאת | לך] חולין הוא לך י ,לי ן |
בריא] ואנכר ,בריה דְפא'ת .בדייה י | היא] פוא'נ-ר*י .הוא אד:תר | חלילה חלילה] חלילה פא'ך* |

המאמר

האף תספה

ו) ,וגר'

שם

 ,ובתנחומא שם האף תספה צדיק עם
שע כשם שאתה דן את הרשע כך אתה
דבר קשה אמ'לו בשר
אף סופה
האף לשון חימה וגם
1 :

רשע מהו א"ל דבר קשה בשר ודם האף סופה אותן
דן את הצדיק תם ורשע אתה מכלה (ובגליון כייל
אותו וכו' שמא אף את כך האף תספה וכול'
שאין אתה תולה .כן הגי' הנכונה ,והלשון כמו

הה

מ"י לעיל צד 991

ת לגבות בניוכוי.

גובה כלו' בני

שדורש

וכפי הגי' שאתה תולה וכו מפרש בדוחק בפ'י' ביר כויט לא
על קכ|ייןו ההררגג וגתלה לו שבעה דורות וכו',
מעשיהם ולוקין בעולם הזה אלא שאתה מכלה אותם מן העולם ותולה מעשיהם של רשעים בצדיקום,
ן כייא א' לסוף המאמר ותולה מעשיהן של רשעים בצדיקים :  2ובעל חמה .הוא אדון על החטה
אדנות ,ומאמרי ר' ור"י וסמכו כאן להדרש האף תספה את גודר את"
דורש ר"י אל קנוא וכוי אל לשון
4ש נספה .במקרא כהוב
דרש תה ּלים שם נסדרו לפ' אל גכ ז ה וכו' ,וגכונה שם הגי' רבי ורי נתן= :י
בד"ה ראיתי

וכו':

ריא ראה וכו' והגהתי יש ב יד י כתבים וכו' ועח"ג :

לענשם עייי טס המלך וכשהוא

 8משכלת בהייה .בחיות ולא מצאה לשכל בחיות

י' לדוב שהיתה וכו' וכן לעיל צד  004אותה | קדוב ועיויש במ"י ,ונרי שר'"ל ורייס דרשי ג"כ

ה מוסב על האף אעפ"י שאף במקרא ל"ז ,וכן מתורגם בתר"י א' האף תספה ולא
ור"ל וריס מביאום המשלים לדוב וכו' למגל וכוי שכיון שיצא הקצף מלפני הקביה אינו
א' שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים וכוי :  9שכוסחת כובין ..שקוצרת
צד  724אותם האוכלוסין שהרגת קוצים כסוחים היו הה"ד וכו' ,ובסגנון לאיר לעיל צר 61
גי' לא מצאה כופחת שושנים איתא רק בכי"ל ,ובפי' ביר כיי"ט גורם ומפרש למגל כופחת

לא שלף ליה) וכו' כלוט' שהש ייך המגללכסוח הכובון שלפניו לא שלם לא הספוק כח
(ב"ה לא שלם) לא הספיק לכלות הרשעים עד שהשלים בצדיקום
זשלכה כך הקב"ה
ה וכו') 01 :חללה היא לך .דורש חלילה לך כמו
ר שושנים
וכו' ומפרש חללה היא לך בריא היא לך
בזה הפסוק

ובכי"ל נקוד בריא )1וב
.בְרואָ ('

רינ

כ

אין זו שלך,

א') אישא

בריא ועי' בעמת"ר

וכן טעם הדרש בהנחומא שם חלילה לך מעשות

ח"א צד ,811
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שני פעמים חילול שם שמים יש בדבר חילול שם שמים יש ברבר ,אמר רי אבא מעשות דבר אין
כתי אלא כדבר לא היא ולא דכוותה .ולא דפחיתה מינה  :אמר ר' לוי שני בני אדם אמרו דבר אחר,
אברהם ואיוב ,אברהם אמר חלילה לך [מעשות כדבר הזה] להמית צדיק עם רשע ,איוב אמר
אחת היא על כן אמרתי חם ורשע הוא מכלה (איוב ט כב) .אברהם נטל עליה שכר איוב נענש
עליה ,אברהם אמרה ביישוב ,איוב אמרה פגה אחת היא  :רי חייא בר אבא אמר עירבובי תשובות
יש כאן ,אברהם אמר חלילה לך והקביה והיה כצריק ,יתלה לרשעים בשביל צריקים ,צריקים,
 1סנסועס  3/3טס פיי ייג ,סנסועס טס:

פיי ס' 5 |:ילקוע כ' פ''נ:

 5ילקוט טס  ,ילק' סיוג כי ססק'ד,

פנסופס פב טס פיי ז' ,סנסועס טס

 1שתי בַרן ,בי א? | חילול] פיא'גר* .חלול דא"כחרי | שש שמים] שמים וָאִיּךִ' ,השם י | יש בדבר
לי פכר* | *חי
בלול
ד -
ב-ר פגר'] חילול  . .בדבר ל  ,חלול  . .בדגר כ ,לי דואתרי | ר' אבא] אית :

= בר כהנא פוא'ג כ | דבר זה ך | אין כתיב (כתי פכת) כאן דפאכתרי.

אין כחו (כת' ג) =כן וג |

נ
לדבר] וְא'נתי ,כדבר הזה כךף ,1מעשות כדבר דְפא? ,מעשות  . .הזה ך? | היא] פוחאגרי :הא דת |
ד
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אטר י (איוב) |
אמרו] נאטר בהן י |  5אמר] פוא'גכתי ,לי דא? | *מעשות  --הזה דפואגכתי (שש] לי ל | רשע]  -והיה

כצריק כרשע ו (שם) | ואיוב

בייסורין א 5 | 1ביישוב] אכ

פָכי (שם) | נ
4טל שכר עליה פך?י (שם) | ואיוב פכי (שם)

| נענש עליה] גדון

בישוב דְפוְנָ ,בישוב (ביישב ך?) הדעת ך ,בישולה א"י (שם) | ואיוב פ |אמרה]

אכלה פא'ר* | פגא ן | אחת היא[ א ₪ :1וגו' א? ,על כן אטרתי כ :על  . .אמרתי תם ורשע  :על
ו-ר.
שע

הוא מכלה דוגת | עיגוגי וכתר'י .שירובי פר* | תשובות] פוא'נ כך? ,שאילות דָא? ,שאלות הך'י |  6אומר ן |
חלילה לך] פא' ₪ :מעשות כדבר הזה [ ,1מעשות  . .הזה להמית צריק עם רשע דְא"כתי | והקביה] =

אנמתרלה אכ'חר"י ,אומר דְוא?כ .א' פג | כצדיק] ו ₪ .כרשע דפאנכתרי | *יתלה ל"דואיגתר'י] ותלה לפ.
 ,ותליתי א' ,תלה ך?

כדיא אשה זונה וחללה לא חול
חללה לךר חפר יויד כלומר חול

| הצדיקים ן .
|צדיקים] הלווי = לֶ"ן .הלוי!  ₪ם /הלוי כ הלואי  =.דאתרי |
הוא לך כך עש
י
ת
ל
ד
ו
ר
ה
מ
ב
ול ולדור הפלגה אתמהא אין דרך זו שלך ,ובשכל טוב
הוא .לך ,ובפי' ב'יר כ'י גורס ומפרש א'ר יודן בריא הוא לך דבר חיצוני הוא

לך כלומר חולין הוא לך ולא נאה לך לעשות כך להמית צדיק עם רשע,

ובלק'ט הובא א"ר אבא בר כהנ א

אמר אברהם לפני הקב'יה רבש'/ע חולין הוא לך מעשות ואתה קדוש ומעשיך קדושים ועי' ע''ז שם ,וגם בתר"י א' מתורגם חולין
הוא לך ,ובילקוט הגי' בדייה היא לך ,ולפני זו הגי' נוסף שם חולין היא לך  1 :חילול שם וכו' .וכן בכי'ג חילול שם
שמים יש בדבר חילול שם שמים יש בדבר ,ובכי"פ וכי'"כ ובפי' ב'"ר הגדפס חילול (חלול) שם שמים חולול (חלול) שם שמים
יש בדבר ,ונכונה זו הגי' בדרש חלילה חלילה ב' פעמים שהוא לשון הפלאה ,ולא נתפרש כאן חילול שם שמים שיש
בדבר= ,ובפי' ב"ר

במדת

אכזריות

כי"ט וכי"א

כתב

שלא יאמרו

בעולם (באי עולם) כך היא

אומנותו

שמאבד

את הדורות

(העולם)

תנחומ א
איבד דור אנוש (המבול) ודור (ואיבד דור) הפלגה ואינו מניח אומגותו לכך חלילה לך ב

(בתנחומ! מפ' דבר זה) ועי' בתנחומא מ'ב שם סוי יי ובאג''ב שם ,ובכייל הוגה גם בתחילת המאמר

וחילול

שם

וכו' וגוסף בגליון ,כך אומנותו לאבד חדורות .במידת אכזריות ,ובתנחומא מ'ב שם פי' יא איתא עוד ד"א מה ראה לומר
שתי פעמים חלילה לך אלא אמר אברהם חלילה לך שאין אתה מעביר דין כל בריה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
כך הוא אומר חלילה לך ועי' גם בפורש'"י עה"ת :  2דפחיתה מינה .שפחותה ממנה ,ובלק"ט הגיי א"ר אבא בר
כה גא לא היא וכו' ולא דפחותה מונה ועח''נ ,ובשכל טוב הורכב זה המאמר עם שלפגיו וגורס ומפרש שם אמר
ר' אב ין בר כהנא כך אמר אברהם חילול שם שמים יש בכך ואין ראוי לעשות כדבר הזה לא הוא ולא.קטן ממנו,
ובתנחומא שם מעשות הדבר הזה אינו אומר כן אלא כדבר לא זה ולא כמוהו ,ובתנחומא מ''ב שם סיי ייג אמר רי
יהודה ב"ר שלום מהו חלילה לך מעשות לעשות אין כתיב כאן אלא מעשות לא הוא ולא כיוצא בו וכו :
 5ביושוב .ביישוב הדעת ועיי לעיל צר  471צד  191וצר  ,888ופגה כמו לעיל צר  51ער היא פגה (ובמ"י שם
צייל וגם בגליון כי'יל מפרש פגה בוסר וכו') ועי' גם  בערוך ע' פג ד' ופלאנצעננאמען צד  ./198ובפי' ב'"ר כי'ט
וכו"א גורם ומפרש אברהם נטל עליה שכר (שכר עליה) איוב נענש עליה לפי שאמרה (שאברהם אמרה) גישוב
(בוושוב) הדעת בלשון נקי דקאמר חלילה לך מעשות כך (כן) ולפיכך (לפיכך) גטל עליה שכר (שכר עליה) בדאמ!
אחבת צדק (אהבת צדק ותשנא רשע) אהבת לצדק את הצדיק (הדין) איוב אמרה (אכלה) פגה בוסר כמו פגי תמרה
ששניו של אדם כהות בהן כשאוכלין הבוסר כמו כן אמרה איוב בלשון כפירה ,ועוד שם בספר א
נבי כתוב (כ'ה
בכי'ט ולא נתפרש לי ,ובפי ב''ר כי"א בספר' כתי') זה הלשון אברהם אכלה בשולה (בישולה) איוב (ואיוב) אכלה
פגה כלומר אברהם אמרה בתיקון הלשון כמו שאדם אוכל פרי מבושל ואיוב אמרה בלשון רע כאדם אוכל פגי ,וגכונה זו
הגו' בושולה וכוי פגה וכו' וכיה גם בכי"א ב' ובילק' איוב (ובדפ'יר ודו הגי' אמרה בישוב ,ובמ''כ הגיה אמר בישולה וכן
הדפיסו אחרין) ,ובתנחומא מב שם אמר ר' לוי הוא הדבר שאמר אברהם הוא הדבר שאמר איוב אלא איוב ב לע פגה
אברהם אכלה ב
שולה אוב אמר אחת היא על כן.אמרתי תם ורשע הוא מכלה אלא אברהם שהיה חכם אמר
האף יתספה ונוי חזר ואמר חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע ,ובתנחומא שם
אמר ר' לוי הוא הדבר וכו' אלא איוב בל עה פגה אבל אברהם בל עה בש ילה אוב אמר וכו' אבל אברהם
אמר וכו' ,וכן הובא במעין גנים איוב שם אלא .שאיוב  בלעה פגה אבל אברהם בלעה בשילה וכו' ,ומסיים שם ואברהס
אמר האף וכו' וחזר ואמר חלילה לך ונטל שכר אבל איוב נענש ביסורין :י
6ש כאן .בזה הפסוק שאין כל המקרא
מדברי אברהם כפשוטו אלא אברהם אמר חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והקב"ה משיב והיה
כצד יק יתלה כלו' וכי יהא נתלה לרשעים בשביל הצדיקים שאמרת אולי יש חמשים צדיקים בתוך העיר וכו' .ולא
תשא למקום וכו' צדיקים הן בתמיה אלא צדיקים ניבלי נראים כצדיקים ואינם צדיקים ,ורחב'א מביא האיה לזה
הדרש מדאמר " +כל צדיקים שנאמ' בפדום בזו הפרשה (בפי אולי וכו' ויאמר וכו' אולי יתסרון .וכו') צדיקם כתיב
שו
ואכ''כ צדיקים לרמז שלא היו צדיקים תמימים ,ונכונה הגי' עורבובי =ת
ב
ו
ת
סירוגין כמו לעיל צד 102

ועח/נ ,והפ' חלילה לך וכו' גדֶרש

הפ' ועתה פן וכו' וצד  958הפ' ועתה לא .וכוי ,ובכי"ל

המוי נוספה בוני שיטי בכתב אחר גג'"ל שאינה מעיקר הספר;

וטעם הגיי

זגו' צדיקים

אלא וכו' ומלת

העיקרית כמו  שפורשתי צריקים בתמיה

וירא

01

יח נה

פרשה מט

אלא צריקים ניבלי ,ראמר ר' יוחנן כל צריקים שנאטי בסרם צריקם כת' .היא רעתיה דר' יוחנן ראמר
ר' יוחגן ויאמרו אלינו וקנינו וכל ישבי ארצינו (יהושע ט יא) זקיניגו כתי וקני אשטה היו סכין

רקלין ,אמר ר' יהושע בן לוי צרף מעשה ויעלו מניין חמשים ,אמר ר' יהורה לא את צריקו שלעולם
צוף עצסך עמהן ויעלו סיניין חמשים  :אמר ר' יהורה ברי סימון כשר ורם תולין לו אנקליטון מרוכס
 1לקוס סס ,

 6לקוט

לק יקוסע כ י"ץ :

כ' פ'כ :

 4ע" מנסועל ע"נ

תזכיע

סנמוע 6טס כ"

כ" ע',

]':

 1אלא| םא'כ :דהא אינם  -דְא'ו :דהא אינן  ₪ת | *יגלי דא'תי' מכלי ל :נכלי ך :נכלו ל,
רגיכלא ם  +רנכלי א' ,טכלה ( ,.אני מכלה כ | צדיקים] מקום ו (יהושע) | שנ' ןכ ,שנאמרו דפאנר] ,שנאטר עי:
רכתיב א' | בסדום צריקים \ (שם) | הוא (,הא א' | דאמר ר' יוחנן לי' וג |  2זקנינו] םואעי (ששס) זקינגו דכתי
,י י (שם) | חיו] פואינריי
זקננו י' | יושבי | ארצנו  | 7זקנגו הפוא כער'י' | זקני ---אשטה] זקני אשטאי כעי ל

וו כ .לי דא'תערי

| פגין דקלון] א'כע ,סני דקלקלה ן ,סבי וקלק פ .סבין דבהתא |"' ,סבי דבהתא ו

(שס)  ,חיינו סבי רגהתא דְא'רִי ,היינו . .רבהתחא ך]  ,היינו  . .רבהתא ך!' |  8צוף] פוכ /אטו אנותם
 .'₪סעשיהן ךר*/
אגותם אמר  -א | מעשה] וגכךי ,מעשי ך' ,מעשי דְא'י ,מעשיהם א
> -דךא'קי.

סעשין ת | ויעלה פא'נכ |טניין| ג .סניו פוא'כר' .לטגין דא'תר*י | יהודה (יודן [ ,יורח) ברי (בירי לַ",

בר רבי סוי)טון ל"דפוא'נכתי | הלא פ .ולא ך? | את| י ,אתה ן :את הוא ל"דפא'נכת .אתה הוא ך |
 4ויעלה ל" | למגיין חמשים [ְג ,לטנין . .דפא'כתרי .לחשנון ג' לי | יורן ן .יודה ך | בר עי | בשר
ודפ] פוא'גכ עיש .כך אמר לו אכרהם טלך  --דְי ,אמר לו אברהם כמלך  -.א* | *אנקליטון דאיע!
אנקילטון ל' ,אונקליטון ם ,אנקליטין א'גכות .אנקליטים ש ,אנקלוטי י ,סנקליטון ד'ך :אנקריטיריון | 1
מרוכוס דְאֶת ערי .מידונופ ן .מדוכיפ כ

|

ובהגי' הלווי צדוקים אלא וכוי

אלא וכו' וכן איתא א ל א אחר אהמהא לעיל צד  22צר  82ועוד פעמים שונות,
הלשון מגומגם ,והגי' דה א א ינכם אלא וכו' אינה מסגנון המדרש וגר! שנובעה מפי' ב"ר כ"י שגורס ומפרש שם
בכי"ט והקב"ה משיב והיה כצדיק כרשע יתלה לרשעים בשביל צדיקים כלומר ודאי הייתי תולה לרשעים בשביל צריק
אחר הלואי צדיקים הלואי שיהיו בהם צדיקים דהא אינם אלא וכו' ועי' במ"י לעיל צר  ,184והוראת ניבלי כאן כמו גובלות
לעיל צד  781ועיו"ש במ"י ,ותרגוס וכנבלת מתאנה (ישעיה לד ד') וכנבלא! מתאנה ,ואולי הלשון צדיקים ניבלי מסגנון
מתלא בלא"ר ועי' גם באגה"א ח"ב צד ,981ובכי'ל נשתבש מבלי מן נכלי והגהתי ,וביני שיטי כתוב נכלו בכתב אחר
ת"ל גכ לי ג" זו איתא

גם בפי'

ב"ר כ'י

ומפרש

שם צדיקים גכלי רמאים כמו בנכליהם

(במדבר כ"ה י"ח)

וגי' ישרה היא ועח"נ ,ועל מאמר ר"י כל צדיקים שנ' בסרס וכו' קשה שלפי המסורה כל צדיקים הצדיקים שבתורה
חס' יויד בתראה

חוץ מן צדיקים בשמות כ'ג ח' ועיייש במנחת

שי ובמחיו צד ,786

וכבר העור על זה רש"א

ווערטהיימער למדרש חסרות ויתרות סי' פ''ח ובבתי מדרשות ח'א צר ל'ג  1 :דאמר ר' יוחנן .שדורש גם הכתיבה
הזרה

שם?),
ביו"ד

זקינינו

זקני

אשמה

כלו'

היו

קגי בושה

וכדמפרש

סבין

דקלון,

והגיי

זקי גינו

קכתב
וכיה בסקרא לפנינו זקיניגו בשני יודיין ,וגיי זו היתה גם לפני הרדקש

כתיב

איתא

רק

בכי"ל

ונקור

בפי' יהושע שם זקינונו נכתב

המשך בין הקו"ף והגרין שלא כמנהג ובדרש א"ר יוחנן זקינינן כתיב זקני אשמאי היו ,ובמנחת שי שם הגיה ללא

צורך ברך"ק זקננו כתיב ודעתו שהמדפיס .לא ידע להזהר ועשה מלת זקנונו שבמדרש (ר'"ל במה שכתב הרד"ק ובדרש
וכו') .מלא .רמלא וצריך להיות חסר דחסר ,ועייעשם שבס"א כ'י קדמון חפר דחסר (וראייתו ג מהמאמר לפ ג"
הרפוסים ובערוך ע' זקן) ושראה בספרים חילופים אחרים ובא' מהם כתוב לית מלא דמלא וכ"כ הרדק במכלול וכוי
ועי' גם בתג'ך הוצ' גינצבורג ,ובא"א הגיה ג"כ כאן זקינינו , ובהגי' שאמאי ברר"ק ובערוך שם ובכי"ב ו
אשמאי?) תואר בל"ר ,ואשמאי לשון יחיד בקידושין ליב ב' זקן אשמאאי ובספרא קדושים פרק ז' אשמיי ,וְהגי סבין
קלון איתא קלון בסגנון לא יר

גם בירוש' ע"ז פ"ג מב ג'

כד דמך וכו'

נפל קלון דטובריא ועיי עמת"ל

ע' ק לון

תע' קלן ,ותרג' חרפתי ובשתי (תהלים ס"ט כ') ,קלני ובהתי ,והגי' סבי דבהתא כמו בפנהדרין קייב ב' |ויאמרו
אליו כל הזקנים וכו' ודילמא סבי דבהתא מי לא כתיב ויישר הדבר בעוגי אבשלום ובעוגי כל זקני .ישראל ואמר
רב יוסף סבי דבהתא וכח ועי' בדייס ,וסגנון הלשון היא דעתיה דר"י דאמר ר"י וכו' דוגמתו לעיל צד 984
ועיייש במ"י 8= :צרף וכף .כלו' אמר אברהם וכז בסמוך לא את וכו' בשר ודם וכן' ועח'ינ ובמי"י לעול צר 284
1 1 [ ,זזל וכו' וצר  405בר'ה אפילו וכו' ,ומשמע שטעם זה הדרש שאמר אברהם לחקב"ה אפילו צדיקים ניבלי הם
ה טוכ בכל מי שתמצא ויעלו וכו'| ,וכן נראה שמפרש בפי' השני שבפי' ב''ר הנדפס צרוף מעשי אם
יחסרון ,מעשה הצדיקים צרף מעשיהס הטובים אי אפשר שלא יהא .בהס שנים או שלשה דברום טוביס ועי' בגאםגה"א
ח'א צ1ד,07

והגי! מ ע ש ה איתא

גם בכי"ו בכי'ג (ושם הוגה) וכיייכ ובפי' ב'יר כיייט ומפרש שם צרף

עשה ויעלו.

מנין וכו' כלומר מעשיהם אם ימצאון צדיקים ויעלו מנין חמשים עשרה כדי עדה לכל כרך וכרך ויוצלו כל החמשה
כרכים בזכותן ,וגם ברש * עה'ת הובא הדרש אולו יש .חמשים וכו' עשרה צדיקים .לכל כרך וכרך כי ה' מקומות יש
ועיי בתר"י אי ועייע בלקי"ט ובשכל טוב ובמדרש אגדה הוצ' רשיב ולפניגו ליתא =הדרש ולא נסרר להפ' אולו
|ם זה המאמר נר' .שהובא
יש חמשים וכו' ,ולמטה סי ייג דרשו למה עשרה כדי כנופה .לכולם= :לא את וכו' .ג
בפי' השני שבפי' ב"ר הנדפס
בהמשך הדרש צריקים ניבלי שאמר אברהם להקב'ה צרף זכותן עמהן וכוי כ
צרף זכותך עמהם ויעלו למנין חמשים ,אכן בפי' ב'"ר כי'ט מפרש צרף עצמךוכו' כלומר אעפ"י שלְא ומצאו כי
אם חמשה וארבעים דהייגו תשעה לכל כרך וכרך צרף עצמך לכל תשעה שי כרך וכרך כדי .שועלו .למנון חמשים
ותציל את כל החמשה כרכים בצירופך שהרי בדור המבול מפני שלא נמצאו נח וביתו כי אם שמונה וכשבאת לצרף
עמהם לא נמצא שם כדי עדה להצול העולם לְכך נידונו שאילו היו בני ביתו של נח עד תשעה היית מצטרף ותציל
את כלהעולם כולו על ידי עדה שלימה

ועי' למטה שם .ואין משמע כן

מסדר המאמריםשלפנינו:

 4אמר רוב"ס.

דורש ס"ר השופט כל הארץ לא ועשה .משפט אמר לו .בשר וד שוש .לו דין ומשפט הולין ל אנקלימון*) .לשר ושופט
גבוה מעל גבה מדוכס לאיפרכוס וכו' ואתה בשביל שאין  1יי בממש לתך מי יתלה לך וכו' לא תעשה משפט
אק ילטון כמו שהגי' גבםערוך  ע' אנקליטון אמר וכו' בשר ודם תולין
|הגהתי .בשתי ,הפעמים נ
בתמיה ,ו
בשבול שאין לך .מי .ותלה לך אנקליטון וכו' ,ושם במויע פי' בל"י קריאת מבית דין תחתון אל
אנקליטון .וכו ואתה
ו

לוא

('

.אשמאי ל

ינינ (2

פרשה מט

ויורא

11

יח כה

לאיפרכוס מאיפרכוס לאיסטרטלטיפ ואת בשביל שאין לך מי יתלה לך אנקליטון לא תעשה משפט אמר רי
יהודה כשבקשתה לדון את עולמך מסרתה אתן בידי שנים כגון רומוס ורומולוס שאם בקש אחר מהם
לעשות דבר חבירו מעככ על ירו ,ואת בשביל שאין לך מי יעכב על ירך לא תעשה משפט :אמר
רי אחא נשבעת ואמרת שאינך מביא מכול לעולם ,מה את מערים על השבועה ,מכול שלמים לא חביא
אלא מבול שלאש ,אם כן לא יצאתה מן השבועה ,אמר רי לוי השופט כל הארץ לא יעשה שמפט
אם עולם אתה מבקש אין דין ואם דין תכקש אין עולם ,את תפיס חכלה בתרין ראשני| ,בעית
עלמא ובעית דינא  ,ואין לית אנת מותרה ציבחד לית עלמא קאים ,אמר לו הקכ"ה אכרהם
אהבת צדק (תהלים מה ח) אהכת לצדק את בריותיי ותשנא רשע (שפ שם) שנאת מלחייבן על כן
 5פי' ספכי עקב פ'' כ"ב
 8לעיל  868 57וס"כ:

יכוס' פ"ז פ" 5ל"ט ג',

עדכע

לקתכ פ'ג ,פדכש

מקליס פ* "9 3כ" ף' ""] ק" 931

ל1איפרכוס] וְנִי ,לאפרכוס דְאכתער | מאיפוכוס] וגי | ,מאפוכוס א'כע .ומאפוכוס ְא"תר |
*לאיסטרטלטיס] לאיסטרטילטיס [ , 1לאסטרטוליטיס (ץ ,לאיסרטרמוליס ל ,לאיסטרטליטי י ,לאסטרטליטוס דִֶת ,
לאסטרליטוס  א? ,לאיסטרטליס  א' ,לאסטרטיליס  ,2לאיסטרטילוס ן" ,לאיסטרטילוי ד | יתלה] פוגכע \
שיחלה ְאתי | *אנקליטון וגע] אונקליטון  ,אנקליטין ךאכתי .אנקילטין ל |  2יהודה (יודן ַת) בו(ני"ר ת,
בר רבי ו ,בר א') סיטון דְפואנכתי

| כשנקשתה]

וְנ ,כשנקשת דפאכתי | מסרת

| אותו

] בירי] ם/

ביד דְואנכתי | כגון] פא'נכ .לי דאתי | רומיס ן | ורוטילוס דפא?נרי .ורימולוס כ ,ורוטיליס ן |  8חבירו
כ,בו חבירו ו |בשביל] על ן | **שאין]  5ל | לך  5לוכ | מי יענב] א'נכ .טישיעכב דא מי
מיועכ
מעכב על
|אמרת] פוא'נכי,
עשה פאנכתי] יעשה לן |4אדא א? ו
י|
ךע,כבך י | על ידך ל*'ת
מעכב פ[ ,מי] מעכב ן ,מעכב מ
לי דא"ת | שאין אתה דְואתי  :שאין את פ ,2איי את | | שטא מערים אתה ן | לא תביא] אין (אי  )1את

אש]

| 5אלא --
(אתה [אןתי) מביא דפואנכתי 
(אתה ואתי) מכיא דואנכתי | יצית פואנכי | מן] ירי
אתה (את פנכ) מבקש דפא!נכתי .לי א | >אין] לית
חפוש פחכ | *חבלה וָנת] הנלא דפחא'כרי .חנילה

של

מכול
|השבועה]
ך | אה|
ענ לי ל

ושל ו) אש את

(אבל מבול של א!,
א'נכי :שנועה דפוא"ת |  6חנקשן
אתה ן ,לי דֶן | תפיש א*ך .תופש ן,
| *בתיין דפוחאגכתעי] ביתיין ל:

7למא]
בתרי ך | רישוי ן ,ראשין א? ,רישין י .ראשי ם ,רישי עך | בעית] פע בעי דוח כתי | ע

דינא .ע |

*ובעית פע] ובעח ל ,ובעי דוא'נכתי .או בעי ח | דינא] עלמא ע | ואין] ן :ואס דפחכתר :.אפ אלגעי |
לית] אין פ | את | מותרה]  , 1מותר ם ,מוותר הֶזְכי  ,מותור ךָ ,מוותיר א?תך ,1מתיר

ל"ע ,מתירה ף? ,מתרה /

מתרח | +ציבחר] דִץ .צבחד ו' ,ציבחר דְוא?גת ע"ר' .צנחר פכך? | קאיפ] יכיל קאים דא?גכת עי ,יכל  . .ן,

יכיל למוקם ם | *8אהבת צדק (] אהבתה צדק ן ,אהבת צרק ותשנא רשע ךְפא'"כת ,אהבת  . .רשע אהבת
צרק י ,ל ל | את לי פי | בריותיי] ןג בריותי דְפכת ,ביריותי א | %ותשנא רשע לי ם | שנאת] חגכי,
ושנאת  ,מאנת דְא"ת | טלחייבן] חנכי .לחיוגן ד יאת |
עליון ממנו .להפוך הגזירה ,ועוד הגהתי לאיסטרטלטיס ועח''ג וכן לעיל צד  044דוכסים ,וכו' אופרכין וכו' איסטרטלין
וכו' (ומורגל בדרז"ל למנותם יחד בזה הפדר ועי' לקמן פעייח סוי ייד ,ירוש' ע'ז פ''א לייט ג' ,איכ'ר דיו פי חלקי
ופי' סורן ,פסיקתא סוף פ'ד סוף פ'ה פייט וריש פל"ב ,פסי'ר סוף פי"ד סוף פטיו ופכ'א ,ויר פ'א סיי ח' ריש
פט"ז פל"א סוי *' ,במ'ר פיב סי א' ,דב"ר פ"ב סיי לייד ,שהשיר פי ישקני פי מי זאת הנשקפה ופ' שובי ,מדרש
קהלת פ' אם עשק) ,וענין אנקליטון והוראת דוכס .איפרכוס וכו' כאן עי' ציעגלער קעניגסגלייכניססע צד ,811
ומשובשת הגי' למלך בו"ד שאין תולין אנקליטון למלך ,ובמדרש הגדול עמו'  682הגי' השופט כל הארץ וכו' אמר
ר' יהודה ביר' סימון ,בשר ודם תולין לו אנקליטו מדוכוס לאפרכוס מאפרכוס לאסטרוליטוס (לאסטרוליטוס) ואת וכו'
שאין לך מי יתלה לך אנקליטי (אנקליטי אנקליטו) לא תעשה וכו' ועייייש עמוי  ,597ובתנחומא מ"ב .תזריע שם

דרשו באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה מי גדול ממך בנוהג שבעולם שלטון שהוא יושב לדין ומבקש
לזכות או לחייב הוא מתיירא מן גדול הימנו שלא יתנו עליו אנקליטון לקומוס קומוס מתיירא מאפרכוס אפרכוס מתיירא מן
המלך וכו' ,ובתנחומא שם באשר וכו' שלא ירגנו עליו ואנ ק ל יט ין לקומוס וכו' מן הפרכוס והפרכוס וכו' מן המלך
[המלך] כלום הוא מתירא מאחר וכו' ,ושם בדפ'ר ודו הגיי ס ג ק ל י ט ו ן ועח''ג ובהערות רשיב :  01בידי שנים .אולי כוון
ריבס לימיםהעתיקים במלכות רומי שהיתה כל הממשלה מפורה בידי שנים!) והרשות נתנה לתלות אנקלימון מאחד מהםלחבירו

ושאם בקש אחד מהםלעשות דבר חבירו מעכב עליו; גאמר גכגון רומופ?) ורומולוסף) שהיוידועים לרז'ל עפ''י סיפוריהקדמונים,

ובפיי בר' כי'ט וכי'א מביא לזה המאמר רומופ ורומילוס ביום שנולדו מתה אמן וזימן להם דובין (שני דובין)
והניקו אותם וגדלו ועמדו (והיו) שני מלכים רומוס בנה רומי ורומלוס( .רומילוס) בנה ר י מ ש (רמש) ,וכן נוסף בכי'פ בגוף

הספר (אחר התבות כגון רומו ורומילוס) ביום שנולדו מתה אמן וזמן להן הקב'יה שני דובין והניקום וגדלו ונעשו שני
מלכום רומום בנה רומי רומילוס בנה רמש ועמ'כ ופירסט גלאססאר צד  ,112והסיפור הנודע הוזכר במדרש תהלים וז
סטיי ב' בדרש והניחו יתרם לעולליהם שני יתומים שנשתיירו מהם רומוס ורומולוס זימנת להם ז א ב ה מניקה שהניקה אותם
עד שגדלו וגעשו מלכים גדולים והניחו יתרם וכו' שבנו רומי הרשעה ועשו בה בירניים והניחו למלכי רומי המרשעת ועיי"ש
יי סי' ו ומדרש אסתר פ'ג ועי''ע ספרי עקב וירוש' ע"ז שם ואגה'א ח'ב צד  528וקרויס ח'א צד  8 :142אמר
ר' אחא.

כל המאמר נסדר

כבר לעיל פל'ט צד  868בפתיחת ר' עזריה מש'

ושם מסיים לנכון כסגנון הפתיחות בפי ויאמר יי אל אברם ,ואגב
בשאר הפפרים ,ובכי"ל ליתא ,ובילק' תהלים ר' תש'נ הועתק מב'יר
ד' פפד'"א נוסף בשבוש פרשה מ'/ח ,וממאמר רל הועתק בערוך עי
יכול קאים ,ובכי"ל כתוב ביתרין והגהתי ,ועוד שם ראשו בעת
60ש*1

(*| . --5( 60002ם|טצם1( 0/1

ר' אחא אהבת צדק וכו'

ועיויש,

גררא הובא זה הפסוק גם כאן בסוף המאמר
פל'ט ,והציון שם בד'ו רק בראשית רבה  ,ובילקוט
חבל די מב''ר כאן את תפיס וכוי עד לית עלמא
עלמה דיגה והוגה ביגי שיטי בכתב הספר:

וירא

2

יח כה נו

פרשח מט

משוך אלהים אלהיך שמן ששון סחכיריך (שסשס) מנח וער אצלך י' דורוח היו ומכולם לא
זכרתי אלא אותך :

כו) ויאמר יי אם אמצא בסרם ונוי ר' יירה בר' סימון כשם ר' יהושע כן לוי כי אל אל
,
האמור נשאתי (איוכלר לא) ונשאתי לכל המקום בעבורם ,לא אחבול (שס שס) איני ממשכנן
היך ראת אמר אם חכל החבל (שמות כב כה) והן חובלים עלי רברים ואומרים איני דן כשורה ,בלעדי
אחוה (איוב שס לב) בר מיני אול פשפש רינה ,ואם טעיתי אתה הוריני (שס שס) ,ואם עול פעלתי
(שס שס) עם הראשונים ל א אוסיף (שס שפ) עם האחרונים ,לא אחריש בריו (שס מא ר) לך אני טחריש

ולברים היוצאים ממך ,לאברהם שהוא אומר חלילה לך מעשות וגוי ,ולמשה שהוא אומר למה
ייי יחרה אפך בעסך גו (שמות לב יא) ,וליהושע שהוא אומר למה העברתה העביר ונוי (יהושעז ז),
 0ולרור שהוא אומר לסה י*י תעסר ברחוק ונו' (תהלים י א) .ודבר גבורות וחין ערכו (איוב שם שס)
חן גתן בארוכות שפתיו
 8לקו פס :

בשעה

רחמים

שביקש

על סרומים :

 7סנתומ 6מ"כ ויכס סי "" ,לנדם נכלטים סכ'נ:

 1מחבירך ןג  ,טחניויך מהו מתביריך דְא%ק,

מחנריך  . .טחבריך פי ,טחבירך  . .טחביוך ךן | **אצלך]

2כוחי]
אבוחם  | 7עשרה פוחגכת | היו לי | ומכולם] ומכלם וי ומכולן  ,טכולן ם .ל כת | ולא כת | ז
דבות  י | אלא אוהך] עם א' מהם אלא עמך י ,עם אחד מהם (טהן פוגכ) אלא עמך ויאמר (שני ויאמר נכ)
| "* 8ויאמר ייי] לי ל | בסדום | ר' יודן ברי סיטון ן .ר' יודן ורי יהודה
יי אל אברם לך לך דפוהאגכת

אט' ר' יודן אט' ר' יהודה בר' סימון כ ,ר' יהודה בר סימון ורי

(יודה ך]) ברי (בי"ר ךת) פימון דְפגת.

יודן אי | אל אל] לאל םי |  4האטר םוא נכר"י | נשאת ל"וָנ]  =.לא אחנול וכי ל ,לא אחנול דאתי .לא
אחבל כ | וגשאתי] פו|א'נק.

הה'ד

-

ו היינו דכתיב

דְ' ,הנס דא

 -.דא

=

| *בענוום]

גח ל | אחבל םב |

|  6חכל תחבל] ן ,חכול תחבול ךא?ג כךי .חכל תחב ל (חבול תחבול א')

כנ'
שי,
מכ
מא'ג
ממשכנן] ם
או  ,ואי ל | איני] וא'כי אינו דפא'נתרי |
שלמת רעך פא' | *עלידפואכתי] עללג | *ואוטרים דאלי] ואומ' פוי.

|יגה] ג  .דינא רפוא?בתר .דיגי א'  ,ריאי ת' | אפ א'כר | *הוריני דפוא'גתר?י]
 6אזל] וגכ  .זיל דאתרי ד
הורני א'כךי,

הוותני ל | אפ

א'נכיךר

| על] ן .און דפאנכתרי

|  7על האחרנים ן | *שהוא

ל ,שאמר ו | למשה א'י | **אומר] א' ל (וכן בסמוך) |  9ליהושע א1י | חעברת |
אומר ךְפואנכת] שהוא א'
.זה את
העביר] פונכ  ,העגר דְא'תִי | וגו] את העס ךדְא? ,את העם הזה נָרְי ,את  . .הזה וגו' פ ,את .ה

נ :ולדוד שאמ ל" לי ל | תעטד] גכ ,
הירדן ן | * 01ולדור  --אומר פא] ולדויד . .אוט' ך .לדו  . .אוטר קוו
תעטוד ְפואתי |  11נתן] פי  .גיחן דוא?נכת  +נותן א'ךר?

| בארוכות] [ ,בארינות כ ,בערינות דואתר*י

בעריכת  , 1בערכות ם | שפתים א? | סרומיים פןך , 111חפדומיים דְאנכתר? |

4אמור.
 1לא זכרתי . לעיל שם הגיי לא דברתי אלא עמך ,ובשכל טוב הובא ולא דברתי עם אחד מהם וכו' ועח''נ : ה
 ,וטעם הדרש כי אל אל וכוי לאל הוא .האמור
ראמ
ב"ר כי'"ט ,ובמקרא כתוב ה
וכה בדפוסי' וכי'יא ב' וכי"ת ובפ"י
נשאתי שהקב"ה אמר ונשאתי לכל המקום וכו' והוא אומר לא אחבול כלוי איני ממשכנן הד'א אם חבל תחב
שלמת

רעך (ועי' לעיל צד  )044והן חובלין מקלקלים ומטיחים

עלי דברים

ואומרים

איני דן כשורה

כאברהם שאמר

השופט כל הארץ לא יעשה משפט והקב"ה אמר לו בלעדי אחזה וכו' בר מיגי חוץ ממני חוץ מה שאחזה בדעתי
אזל פשפש דינא לך חקור את חדין ואם טעיתי וכו' ואס עול פעלתי עם הראשונים בדור אנוש ודור המבול ודור
הפלגה (ועי' במ"י לעיל צד  905בד"ה חילול שם וכוי) לא אוסיף עם האחרונים בסדומיים ,ואזל לשון צווי כמו זול
ועח'ג ודאלמאן צד  ,642ובכי"ל נקוד אזל!),

על,
ובמקרא כתוב א ם ו

ובכי"ל וכן בדפוסי

וכי"פ ובו"ו  וכיי'א

בי וכי"ת ובפי' ב"ר כי"ט וילקוט הגי' ואם ,והגי' עול איתא רק בכי"ל וכייו ,ובשאר הספרים און ועי' גם בתנייך
במעין גנים אווב שם הועתק ויאמר י'"י אם אמצא בסדום ר' יהושע פתח כי אל אל האמר נשאתי
שובשת בדפוסו' הוגה שם היינו דכתיב) נשאתי לכל המקום בעבורם לא אחבול איני ממשכן
זחבול והן .חובלין עלי דברים ואומרים אונו דן כשורה בלעדי אחזה בר מוני אזיל פשפש דינם של
סדום וכו' אם עול פעלתי לא אסיף וכו' אם און פעלתי עם הראשונים וכו' 7 :לא אחרוש וכו' .גם פסוק זה נררש
שהקב"ה אמר כן על אברהם ,ומשמע שטעם הדרש לפי הקרי לו אחריש בדיו וכו' לו ולבדיו לענפיו היוצאים ממנן
ועיי במנחת שי איוב שם ,אכן בפי' ב"ר כ'י מפרש לא אחריש בדיו לא אחריש לאחר כי אם לו ולבדיו הבאים
ששתק כשאמרתי לו קח גא את בנך והיה לו להשיב תשובה ולא השיב,

ומה שמסיים בזכות

ששתק

מתנחומא מ"ב וירא ,ושם סגנון המאמר כתיב לא אחריש בדיו ודבר גבורות והין ערכו אמר הקב'ה שלא
יאמרו בני אדם אף אנו מדברים עם הקבייה כשם שדבר אברהם והוא שותק לו אמר הקב'ה לאו לא אחריש .בדיו
ושס דורש לא אחריש לפי הכתיב ,ובדיו דברים שהוא בודה ועיי בופ''ת) אלא לאברהם בלבד אני שותק לָמה שהוא
שתק לי אף אני שותק לו אימתי שתק אבַרהם כשאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע ואחר כך אמרתי לו קח נא
את בנך ושתק לי וכו' אף אני אחריש לו ואע"פ שאמר דברים קשים שנ' ודבר גבורות אלא וחין ערכו ערב לי ומה
גבורות דבר ראה מה כתיב ויגש אברהם ויאמר האף תספה אמר אברהם לפני הקב"ה חלילה לך וגו' שלא יאמרן
באי עולם כך אומגתו שהוא מאבד את הדורות במדת אכזריות איבד דור אנוש ורור המבול ודור הפלגה (כו' א"ל
הקב"ה כך אמרת בא וראה ואעביר לפניך כל הדורות שאיבדתי ואראך שלא גביתי לפרענותם מהם ואס תעלה על
דעתך שלא עשיתי כהוגן למדני ואני עושה שנ' בלעדי אחזה אתה הורני אם עול פעלתי לא אוסיף ואיני אוסיף עוד
מרן לפניו רבש"ע חפ לך אין אתה מעבור דין על כל בריה שנ' לכן אנשי לבב שמעו לי חלילה לאל מרשע ושרי
מעול אלא כי פועל אדם ישלם לו וגו' לכך הוא אומר חלילה לך וגו' ועי' גם באג'יב ,ושם הגי' בראש המאמר אמר
ל אחריש בדיו לאברהם בלבד אני שותק וכו' (ושם הוספת מהר"ם די לוגזאנו פי' לו קרי)  5 =:בארוכות.
ב"הּ .בכייל ,על ה ל הפוגה ביני שוטיי ע' בכתב אחר ,ונקודה בוי'ו הראשון ,ואולי הוא קו קטן להגיה י במקום ויצ,
אֶזֶל (

פרשה מש

ויורא
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כז) ויען אברהם ויאמר וגו' ואנכי עפר ואפר אמר אילו הוגני נמרוד לא הייתי עפר יא

ואילו שרפני לא הייתי אפר ,אמר לו הקכיה אתה אמרת ואנכי עפר ואפר חייך שאני נוחן לבניך

רה בהם שני ולקחו לטמא מעפר שריפת \וגו' (במרבר יט יו) ואסף איש טהור את אפר נוי
(שם שם ט) :תנינן סדר תעניות כיצר מוציאין את התיבה ברחוב העיר ונותנין אפר מקלה על גכי התבה,
רי יורן ברי מנשה ורי שמואל בר נחמן חר אטר זכותו שלאברהם רכת' ואנכי עפר ואפר וחר אמר 5
וכותו שליצחק מלמר אפר לחוריה ,מילתא דרי יודן בן פוי פלינא ,דר' יורן ברפוי הוה מכריו בציבורא
לעיל 5ר  974 57 468וש"כ:

 1ילקוע טס:

 2פוטס *"ז פ' ,סולין פ''ס כ' ,בפדבל כנס פע סי ע'"ו :

 4סענים

פיב מע" :  5יכוט' סעניום פ"נ ס"ס  ,'6סענים ע"ז :'5

 1וגוי] הנה גא הואלתי ךדפא?.

הנה  . .הואלתי וגוי  ,הנה  . .הואלתי לרבר אל אדני ן ,הנה  . .אל

"י א'כתי  | *אנכי --ואפר וחא'י] ל' לדפא"גכת = | אטר]   -אברתם  | +נטרוד] פוחא'גכ,
אמרפל ךְא"תרי | לא לי א'ת |  2אלו חא'ת | שיפני] פחא'גכר? - .נטיור דא'תריי | לא ל' א'ת
הקביה] פוחא!גכי:

>

חייך דת.

בתייך א?

|  8גוי] החטאת | וגוי] הפרה דְוחאכתי

 ₪א!כך | תענית ןא? | החבה כ | לרחוב א'ף,

ברחובה פ,

| 4תנינן] תטן

לרחובה וְנָרִי ,להחבה כ | העיר] :ו של

עיר פוא'גכרי .העירוכוי דא" | על  --התבה] עליה י |  5ברי] א'גר' .בר דפוא'תר"י | וג] פוא'גכתרי.

ר' דא | בר' כ | נחמנייך | חד] רי יודן ך | שלאברהפ]  -.וחד (חד ך ,רי שמואל בר נחמני ך) אמר זכותו של

יצחק מאן (מן [ג) דאמר זכותו של אברהם פואגכתרי | דכת] שני ת .ל' דפואגכרי | ואני] פא'גכתרי.
אנכי דְוָא* | וחד] מאן דפא'רי :מן ן .ומאן א'כתי .ומן ג |דאמר |  6מלמד| וג .ל' דפאכתרי | אפר
לחודיה] אפר בלבד ךְאך ,אפר מקלה בלבד ו ,בלבד אפר כ ,2אפר [ְן | *מילתא דרי יודן בן פוי לְיֶך"] יודן
בן פוי ל ,מילתא (מלתא ף) אמר (דאמר ג") ר' יודן (יהודה  )2בן פזי פָנכ  +מלתה יהודן בר פזי | ,מילתא
דר' יודן דאתי? .מילתא דאמר רי יודן ך | פליגא] ונכך ,פלוגתא פ ,פליגא אהא דְא"י ] *דר' יוהן לירין דר'

יהודה פא?ת:7

רי יודן לג רי יודה ן ,ר' יהודה כ ,דאמר ר'יודן ך

| בר פזי] פןנ :בן פזי דאיכתר'י

|הוה פא'גכך"] הווה ן .היה ל .דהוה דְא"תי ,לי ר |
לי ר? *
ובכי"ג כתוב  ג"כ בארוכות ונמחק וביני שוטי הוגה בכתב אחר בעריכת : ועור' בכו'כ באריכות' באֶל"ף= ,ונרי
שדרשו ערכו לשון ארך הן נתן בארוכות שפתיו במה שהאריך לבקש רחמים וכו' והקב'ה שמח על דבריו :  1לא
היותי עפר .בתמיה וכן לא הייתי אפר .,ובבי"א א' וכית לייג ללא בשתי הפעמים ,ובלק"ט הגי' ויען אברתם וכוי
הנה אנכי עפר ואפר אמר אברהם אולי ההרגני נמרוד לא הייתי עפר אולי שרפני לא הייתי אפר ,ובשכל טוב
מפרש עפ"י זה המאמר ואנכי עפר ואפר שאם הרגני נמרוד בחרב כבר נהייתי עפר ואם שרף אותי באור כבר נהייתי
אפר ,ומשובשת

הגי' אילו הרגני אמרפל וכו' ואילו שרפני נמרוד וכו' שלפי הדרש

הוא אמרפל חוא גמרוד ועיי לעיל

צד  ,804ובמדרש אגדה הוצ' רשב מפרש ואנכי עפר ואפר אילו הרגוני המלכים שנלחמתי עמהם הייתי עפר ואילו
שרפני נמרוד היותי אפר וכו' ועיי גם בפירש'יי עה'"ת :  5אמר לו .וכיה בלק'ט אייל הקב'יה אתה אמרת וכו' ,ושם
גורם ומפרש חייך א גי נותן לבניך כפרה בהם אפר חטאת ועפר שריפת החטאת דכתיב ואסף וכו' וכתיב ולקחו וכנ',
ופרה אדומה נתן הקב'ה לכפרה לישראל כדאיתא בפ' פרה (פסיקתא מ' ב' ,פסייר פיה א' תנחומא מב חקת
טי" כייו ,תנחומא .פ' חקת פיי ח' ,במיר פייט פיי ח') אמר הקב'ה חבא פרה .ותכפר על מעשה העגל , ובמיק .כיח א'
מה פרה אדומה מכפרת וכו' ועי' בתוספות שם ,ודרש אחר בסוטה וחולין שם בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי
עפר ואפר זכו בנוו לב' מצות אפר פרה וע פר 0וטה וכנ' (ובילקוט רי פי'ג הועתק זכו וכוי עפר סוטה ואפר פרה;
אכ גם בבמ'ר פ''ט אותא אפר פרה ועפר סוטה) :.  4ברחוב העיר .במשנה שם כיצד וכנ' לרחובה .של עיר ונותנין
וכו' על גבי התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נותן (נוטל 'ונותן) בראשו וכוי ועח'ינ ודיס :
 5רי יודן וכוי .בורוש' תעניות שם ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה על שם עמו אנכי בצרה וכני רי
יודן .בי ר' מנשה ור' שמואל בר נהמן .חד אמר כדי להזכיר זכותו של אברהם וחורגה אמר כדי להזכיר זכותו של
יצחק מאן דאמר כדי להזכיר זכותו של אברהם בין עפר בין אפר על שם ואנכי עפר ואפר מאן דאמר כרי
להזכיר זכותו של יצחק ובלבד אפר רואין אפרו של יצחק כאילו צבור על גבי המזבה ,ועם גה
הירושלמי חד אמר וכוי מאן דאמר וכו' מסכמת הגיי כאן חד אמר וכוי וחד אמר וכוי מאן האמר וכו' ועחנ ,ובפיי
ב'"ר כייט וכי'א גורס ומפרש ר' יודן בר' (בר) מנשה ור' שמואל בר נחמני ר' יודן אמר זכותו של אברהם ר'
שמואל בר נחמני אמר זכותו של יצחק מאן האמר זכותו של אברהם ואנכי עפר ואפר בתענית ירושלמי ריבה
עפר ריבה אפר (וכוון למ"ש שם בין עפר בין אפר) מאן דאמר זכותו של יצחק אפר בלבד היה נותנון :על גביהן .ולא
עפר וביצחק כתיב אפר ולא עפר דכתיב ועולתך ידשנה סלה ,ובכיל כתיב ביני שיטי (אחרי התיבות ואנכי עפר
ואפר) רובה עפר רובה אפר ,והוא פירוש נוסף עפ'י פיי ב'יר ,ובבבלי תענית שם ול מה גותנין אפר בראש
כל אחד ואחד פליגייבה רי לוי בר חמא ורי חנינא חד אמר הרי אנו חשובין לפניך כאפר (ובד"ס הגיי כעפר ועיו'ש)
וחד אמר כדי שוזכור לנו אפרו של יצחק מאי בינייהו איכא בינייהו עפר סתם וכו' 6 :מילתא דר' יודן .כן .הוגה בכייל
בוני שוטי ,וסגנון המאמר כמו בירושי ברכות פ'א בי גי מילתיה דר' חנוגא פליגא .דא"ר אחא בשם רי חנינא תרקיע
וכו ושם ב' .די מילתיה דר' יהושע בן לוו פליגא דריב'ל קרי וכוי ושם ג' ד' מילתא דחנן בר בא פליגא דחנן בר בא
אמר וכו' ולקמן פני'א סי' ג' מלתא דרשב"ל פליגא דאמר רשב'ל וכו' ובמדרש רות פי וזאת .לפנים וכו מילתיה .דר' חניגא
פליגא דאר חנינא כל וכו' ,ומשמע פירוש המאמר שריב'פ שהיה מכריז ואמר יסב קיטמא דהיינו אפר פליג על מאן דאמר
זכותן של אברהם דכת' ואנכי עפר ואפר ,והמאמר הוגה בכייל כג' .ע*פ"י פי' ב'יר וכן מה .שהוגה בפוף המאמר והוא
אפר והוא עפר ומה שנוסף עוד שם ול א פליגא כל זה נמצא בפי' ב'"ר ,ושם בדפ'ר גוהס ומפרש מילת' דרי יודן
בן פזו (בכ'י מילתא דאמר רי יודן) פליגא דר' יודן בן פזי הוה מכריז בצבורא ואמ' (נבכי/ט דאמר .רי יודן בן פזי
מכרוז ואומר ,ובפו' ב"ר כי'א .דאמי רי יודן מכריז בצבור ואומר) בשעה שהיו .מתענין ונותנין .אפר מקלה ברא' כל אדֶם
(בכו'ט בראש כל אחד ואחד) והוה מכריז ואמ' (בכי"א היה מכריז ואומר ,ובכי'ט והוא מכריז ואומר) כל (בכיייט כל מאן) דלא
מטא שליח' דצבורא לגביה למיתן .קיטמא ברישיה יסב איהו גופיה קיטמי (בכי'א יסב איהו קיטמא ויתן) ברישי' והיינו פליגא
080115

8

וורא

41

פרשח מט

יח כו נח לב

ואסר כל רלא מטא שליחא רציבורא לנכיה יסב קיטמא ויחן ברישיה ,מלחא דרי יורן בן פוי אמ'
תוא עפר והוא אסר ;

כח) אולי יחסרון חמשים הצדיקים חמשה אפר רי חייא בר אכא ניקש אכרהם לירר

יב

לו סחמשים לחמשה ,אסר לו הקכיה חזור כך למפרע  :אמר ר' לוי חלף סיררה מלאה מים ,כל ומן
 5שהיא מלאה מים הסניגור מלמר ,פעמים שהריין מבקש שילמר הפניגור והוא אומר הוסיפו בתוכה מים :
לב) ויאמר אל נא יחר לייי וגוי אולי ימצאון שם עשרה למה עשוה כרי כניסה לכולם,
ינ
 8ילקום פס :  6לקופ טס:

כלן פוא'נכר' -- .טאו דאיתריי | ליגיה ל'וא'נכ! לגביה למיחן קיטמא בראשיה דָא' ,לגניה
 . .ברישיח י .ל,ל | 8יסכ] פא'גכ -- .איהו דא*תרי"י | ויחן] פוגכר" .ויהיכ דאתי | גיישיה] פא'תר"י ,
בראשיה דְוְא'נכ | טילתא פונכר מילתיח דָא? ,טלתיה ךן ,וטלתיה ו | יודן] ך .יהודה דואכתי .שטע' ם |

בר ן | אט] א' .אמרה ךפונכר* ,ל"ת | ? *'הוא] והוא ל | שד] אפר ל"ר | הוא נתר | אפו] שי ליר |
* 4הצדיקים חמשה ךְפוא'"ת] וגוי ל | ביקש]  -.לון |  4לול וא'גי |מהחמשים א'ךן | לך ן | חלף סררה א . +
ירא כ ,לחלוף סיררא ף,1
.דה דְא*ךן ,.ס.ר.
.ר
.ד.ירתח | ,לחלף סידרה ך'. . ,סדרא ך? . .ס.ודרא  11ס
סררת  ,1ק
|  5סניגור י|מלמד  -,זכות ו | *שהדיין מבקש ליואגכת] שהרין  . .לדפ :שטבקש הדיין * | +הפניגור ו]
סררה 
את סניגור לב .סניגוריא ך ,סניגורא [ן | והוא] וי הוא דפאנכת |
סניגור א' ,את הסגיגור 81

*אוסר דפאנכתי] אסר לן | לתוכה מים  ,1מים לתוכח ו |  6וגו] פַי ,וארברה אך הפעם [א'ג .ל' דאית |

*אעולי
ש-
ר-ה

כנגד י

ל"דוחאגכת] יטצאון שס עשוה ם .ל' לי | למה] פוחא'נכ .לטה דא'תי | כו]

| כניסיא ם ,כניסיח ך |

דלמ"ר (בכ"י דמאן ראמר) להזכיר זכו' של אברהם דכתוב ביה עפר (בכ'י עפר ואפר) דקסבר (בכ"י קסבר) עפר גמו
נותגין פליג' אהא דר' יודן דאמר קיטמא ולא עפרא וכו' בגמ' דתעניות ירושלמי ומשני מילת' דרי יודן בן .פזי אמרה
ולא פליגא (בכי'ט קיטמא ולא עפרא ובגמרא דתעגית ירושלמי משני מילתא .דר' יודן בן פזי לא פליגא ,ובכו"א
קיטמא ולא עפרא ובגמרי דתעניות ירושלמי מתני' פליגא דר' יודן ומשני מילתא דר' יודן בן פזי לות הוא פליגא)
אלא הא אתא לאשמועי" הוא אפר הוא עפר ע'כ ,וקשה לפרש כן מילתא דר' יודן בן פזי אמ' וכו' (ויש לקרות אמרה
או א מ ר ועי' ירושי ברכות פ"א ב' ד' ויומא פיב ליט די ובאכער עקפעגעטושע טערמינאלאגיע .חיב צד ,)211
ואולי זה טעס הגי' הוא אפר ר"ל קיטמא הוא עפר ועי' גם בפירש"י תענית ט"ו אי בד"ה אפר מקלה ,אכן בירושי
תעניות שם ל"ג מילתא דריב"פ פליגא ול"ג מילתא דריב"פ אמ' וכו" אלא הגי' שם לפנינו רי יודה בר פוי כר נפק
לתעניתא הוה אמר קומיהון אחינן כל מאן דלא מטא שמשא לגביי יסב ע פ ר ויהן גו רישיה (ובופ''מ גורס שם עפרא
ומפרש לנכון שם מאן דַלא מטא מי שלא הגוע השמש אצלו ליתן לו אפר שלא הספיק יקח עפר ויחן בראשו וכו' ,ונכונה
ער
הגיי לפנינו וככלו' לגביה יסב וכו' ויתן וכוי וכדתנינן וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו) ,ובופ"ת הגיה כאן פ
וכראיתא בירושלמי ולפי פירושו מסיק מילתא דריב"פ אמרה הוא עפר והוא אפר והוא חולק על מ"ד זכותו של יצחק
ואפר בלבד ,וקשה להגיה בב'יר כאן עפר במקום ק יט מא שאיתא בכל הספרים ,ומפו' ב'ר נובעי גס הגי' בדפוסוי
ליתן קיטמא ברישיה
וכ"י שציינתי מילתא דרי יודן פליגא א ה א דריב'פ דהוה וכו' כל מאן וכו' לגביה מ
יסב א יה ו וכו' ,ובילקוט דפ'ר הגי' ג''כ מילתא דר' יודן פליגא אהא .דר' יהודה בן פזי דהוה וכו' ועי' גם ביפ'ית ובפיי
מהרז"ו ובבתי כהונה  ,ובכי"פ הגי' מאן דא' זכותו של יצחק אפר (ובגליון נוסף בלבד) מלתא א"ר יודן בן פזי פלוגתא
וכו' מילתא דרי שמע' בן פזי אמרה הוא וכו' ועח'"נ 8 | :א'ר הייא בר אבא .נרי שדורש אולי יתסרון חמשים
הצדיקים ויהיו חמשה והיינו  התשחית בחמשה וכו' ואולי מדייק שונוי הלשון שכאן אמר אברהם אולי יחסרון וכו'
ואח"כ אמר ד' פעמים אולי ימצאון שם וכו' והקב'ה אמר לו לא אשחית אם אמצא וכו' ורמז לו שימעיט כל מספר
ומספר ושיוסיף להמליץ בעדם וזה גם טעם המשל במאמר ר' לוי ועי' באגה'א חב צד  ,981ובלק''ט מפרש בקש
אברהם לירד מן החמשים לחמשה והלאניחו הקב"ה לכן תפס מנין העשרות ,ובפירש''י עה"ת מפרש התשחית בחמשה
והלא הן ט' לכל כרך ואתה צדיקו של עולם תצטרף

עמהס ועו' גם בשכל טוב ובמ'"י לעיל צד  015בד'ה לא את

וכו' ,ועוד .בפירש"י עה"ת אולי ימצאון שם ארבעים וימלטו ד' כרכים וכן ל' יצילו ג' מהם או כ' יצילו ב' מהם
4לף סידרה .כלי שעות
או י יצילו אחד מהם ועיי בתר"י א' ועי"ע בשכל טוב ובמ"י לעיל שם בד'ה צרף וכו' = :ח
 -מלא מים?) ,ובפי' ב"ר כייט וכי'א גורס ומפרש לחלוף סירדא (לחלף סדרא) חלף סירדא וקורין אותה בלעז )2קובה(חלף סידרא קובה שכן קורין אותה בלשון יון ובלעז קובה) כך הן (היו) נוהגין בארץ יון בשעה שהיו מביאום שום אדם
לפני הדיינים (לפני הדיין שלהם שום אדם) כדי לחייבו בדין היו ממלאין אותה חלף סירדא (סודרא) מלאה מים ותחתיה
קוב (נקוב נקב) קטן והיו מוציאים מתחת הקובה מה שסותם הנקב והמים היו (היו הולכין) הלוך וחסור ובתוך כך אם ובא -
אדם ללמד על אותו האיש זכות קודם שיצאו המים מן הקובה אז יפטר לביתו לשלום (פטר אותו לשלם) ואם המים יוצאים
קודם שהסניגור יבוא ללמד עלין זכות מלמד עליו) הרי הוא מחוייב בדיניהם ופעמים שדיין הוא (שהדיין) רוצה שיהא ניצול
(ניצל) שיבוא אדם וילמד עליו זכות מוסיף (דמוסיפין) לתוכה מים ועושין כמשפט הראשון והוא (הוא) אומר הוסיפו
לתוכה מים כך כל זמן ששכינה (שהשכינה) פותח לו בסניגוריא (סניגוריא) והוא היה אומר ומוסיף (והוא אומ' מוסיף),
ובערוך לא הובאה מלת הלף סידרה , ולפני בעל מו"ע היתה הגי' המשובשת להלף סרדה וטעה גם במה שהגיה
חלפסדרא בתיבה אחת ועיי"ש , ובכל הספרים כהובק בשתי תיבות ועח"נ ויפה כתב הרשר"ל בהוספות להפלאה  :
שבערכין ד ו'ויען דף ק"כ ע"א כי יהוע כי כל עס ועם רגיל לדרוש המלות הנכריות ולפרש אותן אם אפשר על פי לשונו
ולפעמים ישנה מעט וכו' והנה הקליפסידרא היא כלי מים שמשתמשין בו לשער הזמן והיונים והרומיום הין מגבולום
בו הזמן שיכול הסנוגור או הקטיגור לדבר דבריו בפני השופטים ואולי גם היהודים נהגו וכו' להגביל זמן הלמוד בבית
הסדרש און זמן משך דרשת ההכם הדורש ומזה קראו לכלי השעות חלף סידרא כי כשהיה פוסק מלהטיף מים אז
חלפ ונשלם סידרא שהיא קבוץ העם ללמוד לשמוע הדרשה ועי' גם גרינבוים צור שפראך -אונד .זאגענקונדע
צד  764ובענציקלאפעדיא ח"ן צר 5 :464ה8סניגור .המלוץ )5בעד האדם שעומד בדין מל מד כלו' מלמד עליוזכות-- :

וכן הגהתי שהדיין מבקש שילמר הסג יגור כלף זכות ועח"נ 6 | :כדי כניסה לכולם .לכל הכרכים שונצלו בזכות
( 600דעש =) קֶשקְטששש* (" .סצטס 6000051. ,3( 3906,א (,.
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ריא למה עשרה שכבר נשתייר ברור המכול שמונה ולא נתלה לעולם בזכותן ,דיא למה עשרה שהיה
סבור שיש שם עשרה לוט ואשתו וארבע בנותיו ורי חתניו :רי יודן ברי סימון רי חנן בשם רי יוחנן
נאמר כאן עשרה ובירושלם אפילו אחד ההיר שוטטו בחוצות ירושלם גגו' (יימית ה א ,וכן הוא

אומר אחת לאחת למצוא חשבון (קהלת ז כז) אמר רי יצחק כמה מיצוי חשבון עד אחת :

לג) וילך יי כאשר כלה לדבר אל אברהם הדיין הזה כל ומן שהפניגור מלמר הוא יך

ממתין ,נשתחק הסניגור עמח לו הריין כך וילך יי כאשר כלה וגו  :הסניגור הזה כל זמן שהדיין
מפביר לו פנים הוא מלמד ,עמד לו הריין נשתקק הסניגור כך וילך ייי כאשר כלה ננו' [ואברהם
שב למקומו]  :הקטיגור הזה כל זמן שהפניגור מלמר והדיין מסביר לו פגים מטתין ,עמד לו הדיין
ונשתתק הסנינור הקטיגור הולך לעשות שליחותו כך וילך ייי כאשר כלה לדבר אל אברהם
ואברהם שב למקומו ויבאו שני המלאכים וגוי:

/

פרשה נ
ום א) ויבאו שני המלאכים סדמה בערב וגו

והחיות

וצוא

ושוב

כמואה א

 5עי לקטן פ'"יכ 1 = :יכום' סועס פ"ס ייז סי ,פסיקפ 6פכייס (קפ"ס 5י) ,עדכש קספפ פ' לפס זס זי כיז)  |,כפדנכ

כב פ"ע ם" כ"ד ₪ = :ילקוט כי פ"ד 11 || :יכקוע טס  ,ילק' יפוקלל כ' סמין :

 1ו | *שכבר נשתייר פןא'כשי] ככר שנשתייר ל .כבר נשתייר דְא*ך | ח' ך1י | ייי | שהיה סבור
לי א' | לשוש] שהיה  ,2שהיו א' | וארבע] פהאינ /וד' דא'תי | ואיבעה פכת /וארבע וחאינ | יודן] י

יהורה דפאגתי | בירת .בר אי | ר' חנן] ר' חנין פג .ורי חנין דאתי .לי ד|  5נאמר] פא'גכ .לי דוא"תי |
כן ג | ובירושלם] פוא?נכי ,ובירושלים דְךן,

ונאמ' בירושלם א* | אפילו לי א | ירושלים נַךן | וגו] :פוי :אס

| וכן] פא'נכ .וכאן דאת | ** +אוטר]
תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה א' ,ל' דאיכת
א' ל | למצא  | כמה הוא [ ,עד כמה פך ,עד כמה הוא האנכתר* | מיצוי] פוכר* .מצוי דאגתר |

חשבון] פןנכ ₪ :לעיר אחת דא | עד אחת] פא'גכ ,עד אחד ן ,עד אחר אם נמצא אחר בכל העיר תולי
לה בזכותו דָא? | * 5אל אכרהם ךְפוחא!גכתי] עס וגוי ל .לי א' | מלמד]  .זכות י ,סניגוריא כ | הוא

ין] עמד  . .הדיין והקטיגור הולך לעשות שלחותו י ,1אומר לו חדין א' | *כלה
י-
לי כ |  6שתק א | עהמדד -
וגוי] כלה א'י ,כלה לרבר כ ,כלה לרבר אל אברהם ְואגת :וגו" לפ |  7מלמד]  -.זכות י | וילך--וגוי] וילך
ו-טו א'תי]
ק-
מהם
לאבר
לה [ְ ,1וילך  . .כלה לרבר כ ,וילך . .לדבר אל אברהם דְא?ןת ,ל' א'י ] *ו
..
כ
וכתיי ואברהם  . .למקומו דְא? ,ל' לְוְנכ | 8מלמד]  ₪זכות י | ממתין] הוא  ₪וי |  9ונשתתק] א!גיי

נשתתק ְפאלכת,
הולך דאת

נשתתק לו [ | הקטיגור הולך] נכו,

| כך] שנאמר

והקטיגור הלך פן,

הלך הקטיגור א! .והמקטרג

וי | כאשר --למקומו] כאשר  . .אל אברהם וגו' ן ,כאשר ..אל אברהם

כלה [א1כי ,וגו' פ ,לי דא

ןן ,כאשר

| * 01ויבאו ליונכי] ויבואו אַ! ,ואחר כך ויבאו ל וכתי' ויבואו דָא'ת | שני]

י]
גוו--
ויבא
בי ךְ? | וגוי] סדמה ן ,סרומה א'ך] .סדומה וגו' י ,סדמה בע'  , 1סרומה בערב דא" || * 11ו
 . .סדומה

בערב

וגו' ך,

ויבאו (ניבואו רְזי)

. .סדטה

(סדומה

תִי)

בערב

וְרְזו,

ויבואו

ויבאו (ויבואו א?)  . .סרמה

(סדומה א') וגו לא ,%ויבאו . .סדומה פ .לי אנכ | והחיות] כת' = פא'י |
שמונה .נח ושם וחם ויפת ואשת נת
העדה שנכנסים לתפלה ואין עדה פחותה מעשרה ועי' לקמן בציתן סוד יב
 8גאמר כאן עשרה.
 2וארבע בנותיו .וכן לקמן פ"נ סי' ט' ארבע בנות היו לו וכוי ועייייש:
ושלשת גשי בניו:
ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם
אפילו אחד הה"ד שוטטו בחוצות
ובירושלים
אולי ימצאון שם עשרה

תמצאו איש אם וש עשה משפט מבקש אמונה ואפלח לה :  4אמר ר' יצחק .בירושלמי שם ד"א אחת מתארעה לאחת
והחשבון מתמצה וכמה הוא מוצוי חשבון עד אחת ועי' בפסיקתא ובבמ'ר שם ,ובמדרש קהלת שם כמה היא מיצוי
חנס אמר עד אחת ,ובפי' בר גורם ומפרש  עד כמה הוא מיצוי (בכי'ט עד כמה מצוי) חשבון
ההשבון ר' פ
עור אחת עד אהד אם (שאם) נמצא אחד תולין בזכותו לכל העיר ,ומשם נובע' ההוספה בדפוסו' וכי'א בי ועח''נ,
ובכייית נשתבש הלשון חשבון לעיר אחד עד אחד עס אחד נמצא אחד בכל העיר תולון לו בזכותו :  5הדיין הזה
ובו! .בייל נוסף מן הסניגור הזה עד סוף הפרשה בגליון בדיו דיהה כנר' בכתב הספר ,ובסוף המאמר איתא שם
ואחר כך ויבאו שני המלאכים וגו' והתיבות ואחר כך נמחקו ועח'נ ,ושלש שיטות כאן הד יין הזה וכו' כך וילך
הזה וכו" כך וילך **י וכו' ואברהם שב למקומו
רג
וני
ו באשר כלה וכו' ואברהם נשתתק לדבר אלין הפ
הק טיגור הזה המלוץ רע המלמד חובה?) כל זמן וכו' כך וילך יי וכוי ואברהם שב וכו' ויבאו שני המלאכים
סדמה .וכו' ,וכל השיטות גם בשאר הספרים (ובכי"פ נשמטה השיטה השנית) ,וכל המאמר מפרש ג"כ בפי' ב'יר בויט
והובא .בלקט ,ושם הגיי כל זמן שהפניגור מלמד זכות וכו' כך וילך ה' כאשר כלה הפניגור וכוי הוא מלמד זכות
וכו' לכך נאמר וילך ה' כאשר .כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו הקטיגור הזה כיון שרואה שנשתתק
הפניגור וכו' כך ואברהם שב למקומו מיד ויבואו שני המלאכים סדומה וכוי ועי' גם בפירש?י עה''ת ובשכל טוב,
ובפיום הדרש נסמכה פרשה זו לפרשה שלאחריה ועי' לעיל סוף פמ'"ז :

פרשה

 .3בדפיר נסמן פמ"ט ובד"ו נשתבש פמ'ח ועי' במ'"י לעיל ריש פמז וריש פמט ,ובמקרא כאן

ראש סדר ועיי במ"י לעיל ריש פליג ,ובכי"א א' וכיייג וכיייכ און כאן התחלת פרשה ,והפתיחה והחיות וכן' הוא
באילו הכ"י רק ויאמר כפגנון הפתיחות באמצע הפרשה ,וכן גראים כפתיחות המאמרים והוא באחד וכו' ישלח בס
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הבוק (יחוקול > יי אמר ר' אייבו רצות אין כת' אלא רצוא רוצות לעשות שליחוחן ,כמראה הבוק
ירו'רה בר' סימון בשם ר' לוי בר פרשא כוה שכווק גפת בכירה ,רי חייא בר אכא אמר כרוחא לויקא,
רבנין אם' כויקא לעיינה ,נפטרים מאכרהם בשש שעות ובאין סרמה בערב ,אלא מלאכי רחמים היו
והי ממתינים סבורים שמא אכוהם מוצא להם וכות ,וכיון שלא מצא להם וכות ויבואו שני
,
הספלאכים תו :
שוב כ יג) תני
(ויבאו שני המלאכים וגו] והוא באחר ומי ישיבנו ונפשו אותה ו(יעאי
אין מלאך אחר עושה כי שליחות ולא בי מלאכים עושים שליחות אחת ואת אמרת שני ,אלא מיכאל
אמר בשורתו ונסתלק ,נכריאל נשתלח להפוך את סרום ורפאל להציל את לוט ויבואו שני המלאכים
 2חנינס יינ :'3

מנסוו) טס כי' ם':

 8סנתומס מ*כ ויכ 6כיי כ"  6 = :לקוע כ' פ"ד ,ינק' סיוג כ מתק"ח,

חנסומ 6ענ

\יכס סי כי ו

 7גנל מניעס פ'ו נ' ,מקכס זכך סכ פ'ד:

 1יהבוק דפוכת וג' ל | איגו פאכתי (יחזקאל) | אין כתי' (כת' פכת) כאן דפאכתי .אין כת' (כחוי ן)
כן ןג | רצו ג | רוצות] פואכ :רוצין  ,1רוצים ו' (שם) ,וצין דְתי |  2יהודה | גר'] פוא'ג ,גר א'ע ,נשם
ר' דכת | שנגוזק] ע /שהוא בוזק פוא?נכתר ,נותן א' | גפרית א | לכירח א' |  3רבנין אמי] ורב אמי םי

חני רבנן [( ,חנו רבנן ך' ,תיר ך? | כזיקא לעינא פאכ ,/כזיקא לעננא דְת  ,כנזק היו מהירין (ככזק היינו ף')
לעשות שליחותן ך | נפטרים] אתמהא נפטרין פ] ,תנו רבנן נפטרים דְץ ,ת*ר נפטרין א? ,כד פטרי איך? | וגאו כ |

בערב]  ,.,אחמהא  | 2אילמלי ךז ,אילמלא [ |  4והיו] היו ן | סבורים וי] סבורון אכ ,כסגורים ,
',
יכ
שח(
וסבורים ך ,וסוברים ך] | שמא אברתם מוצא] פ

כסנורין גרי

שאברהם מוצא [ך! ,שמא אברהם ימצא א ,שמא ימצא ך |

וכיון] וכשראו  | 2ויבאו פונכי |  5וגו] סדומה א ,1סרוטה (סרמ' () בערב דא!גכתי.

לי פן |  6ותוא] כתיי

 ₪א | חנא כ ,תאנא ו (איוב) ,תגיא א |  7מלאך א' א?ו ,טלאך כ ,המלאך פנ | ב'] י ,שתי דפוחאנכתי (שפס) |
שליחויות ךז  ,שליחיות ארי (שס) | ולא] ואין חי (שם) | גי] י ,שני דפואנכתי (שפ) | עששים]
עושין וַא?נכ .לי פא'י | א' י ,אחר א'י (שם) ,אחר דב' ישלח בם חרון אפו ם

| אט' ד'אית  /אמר 11

אומר [ ,לא תאמר  | ₪שני] שני (ב''י) טלאכים פַי ,שני המלאכים א*ך]  ,ויבואו שני המלאכים סרומה א'ו (שם) |
 8וגבריאל פא' | נשלח א? ,הלך בשליחותו וי (שם) ,עמר בשלוח א' | רפאל [י (שם)  ,רפאל נשתלח  | 2ויבואו]
הוי אומ' דְן ,הוי ויבאו  ,1חרי  . .א ,הה'ד ..כ ,לנך נאטי ויבאו | 5
וכו' שנסדרו

בדרש

ויבאו

שי
נ

המלאכים וכו'

ועו' במ"י

לעול צד 688

בד"ה ויגגע וכו':

 1רצות

אין

כת'

במקרא שם רצ )ןא היא מלה זרה ואמר ר' איובו רצות אין כת' כלוי ,אין משמעות הכתוב והחוות רצות ,ורצוא לשון
רוץ אלא רצוא לשון רצה (רצא) והחיות רוצות לעשות שליחותן ,ולפי המסורה רצוא מלא א' בסוף ולא קרי ועי'
במנחת שי ,ובתגיך הוצ' גינצבורג נרשם בפיא נמסר עליו רצו קרי ,ויהיה המקור הצו כמו ראו .שהו ,ודרשו רצוא
לענין רצונם של מלאכים וכמראה הבזק לענין מהורותם  :כמראה הבזק .ובמקרא שם בפסוק שלפניו כתוב' ומן האש
יוצא ברק ,ואין לפרש בזק כטו ברק ,ודרשו הבזק קרי ביה הבוזק ועוד בזק לשון זיקא : 2בר' סומון .הגו' ר' יהודה
בשם רי סימון בשם וכו' איתא גם בהוספה בפירש'י יחזקאל שם ,וברר'ק שם הובא ור יהודה אומר בשם ר' סימון .כן
פרטא כזה שבוזק וכו' ועיוייש :שבווק גפת .שמפזר פסולת הזתים בכירה ומיד הלהב עולה ,ובזק לשון פזור כמו נבזקת
לעיל צד  052ועייייש במ*י ובערוך ע' בזק ,ובחגיגה שם והחיות וכוי מאי רצוא ושוב וכו' כאור היוצא מפי הכבשן מאו
כמראה הבזק וכו' כאור היוצא מבין החרסים ועי' בפורשיי שם :כרוחא לזיקא .בפיי בר כ"י מפרש כנאד שמתמלא
רוח מהרה כך הם מהירין לעשות שליחותן ,וביפ''ת כתב דריש בזק מלשון -זיקא והוא נאד (ועי' בעמתייל עי זוקא .בי)
ופי' כרוח המנדגד הגאד וכו פ'א מלי ובזיקות בערתם (ישעיה ני י'א) ופיי כרוח שמוליך שביב האש (ועי' גם
בעמת"ל ע' זיקא א') במהירות ויתכן שיקרא אור הברק היוצא מהרעם זיקא וכו' וצעיג  8 = :כזוקא .לעיינה .וכיה
בכייפ ובייא א' וב' וכו'כ כזיקא לעונא ,ובכי'א א' נוסף עוד [תייר] כבזק היו מהירין לעשות שליחותן ,והוספה .זו
נובעה מפי ב"ר כי'א וכייט ושם הובא במקום המאמר .רבנין אמר כזיקא וכו' ת"ר (תנו הבנן) .כבזק היו מהירון
(כבזק הייגו) לעשות שליחותן (ובכויו נשתבש תני רבנן כדקה לעונה ,ובכיייג תניי רבנן בזק ,ה' לעני) ,ואולי .דרשו
כמראה הבזק כזיקא לעיינה (לעינא) כמו שנראה שביב האש חיש מהר להעין ,והגי' כזיקא לעננא אותא רק ברפוסוי
וכיית המאוחר וגר' פירושה כרוח סערה (ועיי עמת'ל עי זיקא ג') המפיצה את הענן ועמ"כ ,ובשכל טוב גורם
ומפרש א"ר לוי [כזה] שבזק גפת בכירה שנאמר משרתיו אש לוהט ר' חיוא בר אבא אמר כרוחא לזיקא שנאמר
עושה מלאכיו רוחות רבנן אמרי כזיקא ל ע רי צ א שנאמר רוח סערה עושה דברו ,ופריך והמלאכים שררכס בסופה
וסערה ולהב אש נפטרים מאברהם בשש שעות ובאין סדמה בערב בתמיה ומשני אלא מלאבי רחמים היו וכו' ,ואמר
נפטרים וכו' בשש כדאיתא לעיל צד  884כחום היום הרי שש שעות וכו' ומדכתיב וימהר אברהם וכו' .מהרי שלש
סאים וכו' וימהר לעשות אתו וכו' משמע שנעשה הכל במהירות ונפטרו מיד באברהם באותה שעה ,והרא'ים כחב
חן שעה א' לאכילה ולוייה נשארו חמש שעות משנפרדו מאברהם ,עד הערב .שבאו לסדום ועי' ביפיית ,ובתנחומא
מב שם בשש שעות נפטרו מאצל ,אברהם ובאו לסדום בערב אלא שהיו מלאכים של רהמים והיו ממתינים שמא
ילמד אברהם זכות על ידן כדי שלא תתפוך לפיכך המתינו עד הערב  6 = :ויבאו וכוי .כן הוספתי ,ודורש תיבות
שי המלאכים וגו' והוא באחד וכו' הכא את אמר מל א כים וכוי סד מה תני וכו" בערב בא עדבת
הפסוק נ
וכו' ,ומביא הפ' והוא באחד וכו' ודורשו כמו שמפרש בפיי ב'יר כ'יי כלומר שבשליח אחד עושה שליחותו ולא בשני
שלוחים ומשמע כמו כן שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות; |ומביא גם הבריותא אין מלאך אחד וכו (ובילקי
איוב העתיק לפי ההעעננייןן ותאנא אין וכו' ואי שגי מלאכים עושים שליחות אחד שנאמר והוא באחד וכוי) ,ופריך ואת
שי המלאכים בתמיה ומשני אלא מוכאל וכו' וגבריאל נשתלח להפוך את סדום (וכן לקמן פג"א סוי בי
אמרת נ
וייי המטיר וגו' זה גבריאל) ורפאל להציל את לוט (וכן למטה סי י"א ויחזיקו האנשים וגו' מי היה .זה רפאל)
הוי ויבאו שני המלאכים גבריאל ורפאל ,ובתנחומא מ"ב וירא סי' כ' הדרש להל;ןו אצל אברהם באו שלשה שנאמר
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים וכאן הם שנים ש גמר ויבאו שני המלאכים אלא שלשה מלאכים שלח הקביה כל
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ונוי :ישלח בם חרון אפו ונוי (תהלים עח מט) ואת אמרת שני ,אלא מיכאל אמר בשורתו ונסתלק,
נכריאל נשלח להפוך את סרם ,רפאל להציל את לוט ויבואו שני המלאכים :הכא [את אמר]
מלאכים ולהלן את אמר אנשים ,אלא להלן שהיתה שכינה על נביהס אנשים ,כיון שנסתלקה שכינה
מעל גביהם לבשו מלאכות :אמר רי לוי אכרהם שהיה כוחו יפה נדמו לו כדמות אנשים ,אבל לוט
על ירי שהיה כוחו רע נדמו לו מלאכים:
 2ילקוע כ' פ''ד:

אמר ר' חוניא עד שלא עשו שליחותן אנשים ,כיון

 4פנסועל ע"נ טס :

 1וגוי] פ ,סדמה וְ ,סדומה אכי ,סדמ' (סדומה ך) בערב נָרן | ישלח] כתיב ישלח ש( :ישלח --
.שלחת מלאכי רעים נָכש |
המלאכים ל' דְפִי) | אפו וגו'] אפו וְא ,אפו עברה וזעס וצרה משלחת ך" ,אפו  .מ
אמרת] אכך ,אמר  ,1או' ן | שני] וְגַכ ,ב' מלאכי ך? ,שני המלאכים אך ,1שני אתמהא ש ] .ונסתלק--

המלאכים] ונסתלק גבריאל נשתלח להפוך  . .סהום רפאל  . .ויבאו  . .המלאכים סרומה  ,5ונסתלק גכריאל להפך
(להפוך  )1את סדום רפאל  . .שני (המלאכים סרי ) המלא' [ ,1ונסתלק וכו' א? ,וכו' א' |  5הכה * | 1את
אמר פונכי] את אטי דְ!אןן .את אמרת דֶן ,איתמר א ,1לי 8* | -את אמר [כ] אמ את ל את אמי ך] ,את
אמרת דָן ,אומר י ,הוא אומ' א? ,כתי' א ,1קורא אותן ך ,לי פן | שהיתה] "על ידי שהיתה אכ .:
שהייתה  | 1על גביהם] עמהם ן | אנשים] פחאלנכ ,כת'  -ן /קראן  ₪דאת  .קיאם  ₪י | כיון] וכיון םי

וכאן י ,לי כ

| נפתלקה  4 | '5לבשו מלכות ך ,מלאכים 5

| אמר רי לוי] פוחאנכ .אמר רי תנחומא

 ₪דתי | כחו פאכשי | כדטות] איש .בדמות דפוחא?גתי .לי כ | כאנשיס כ | אבל ל' פא | ולוט פ |

ש,
אות
 5על ידי לי פאנכ | שהיה כחו פאכי ,שוחו ן  ,שכחו  | ₪מלאכים] כדמ
' -.
חוניא]  , 15חונא דְץ .הונא ף ,נחוניא א .חנינא דִי ,נה
 ₪ו | כיון שעשו]  ּ ,וכיון שעשו פן .משעשו דחאנתי |

ְ₪פוחא?נכתי
בדמות ד

| אנשים] פוחאנכ.

קיאן -

דת .קואם

אחד לעשות שליחותו אהד הלך לבשר את שרה ואחד למלט את לוט ואחד להפוך את סדום ואין מלאך אחד עושה
שתי שליחות .ואין שני מלאכים וכו' מיכאל הלך לבשר את שרה שוב נשוב אליך אין כתיב כאן אלא אשוב עשה
שליחותו והלך .לו והשנים הלכו לעשות את שליחותן שנאמר ויבא שני המלאכים סדומה וכו' ,ובתנחומא שם ויבאו
שגי וכו' והשלישי היכן .הלך לא כך כתיב נישא וכו' אלא בא ללמדך ששלשתן בשלוש שליחיות נשתלחו האחד בא
לבשר את שרה ואמר לה שוב אשוב וכו' עשה שליחתו נסתלק השני הלך להפך את סדום שנאמר ויאמר אלין  הגה
נשאתי פניך וכו' נשאנו פניך הפכנו אינו אומר כן ואחד להציל את לוט מתוך ההפכה וכל אחד ואחד עשה שליחותו
ונסתלק ,אובב'"מ שם האגדה מאן נינהו שלשה אנשים וכו' מוכאל שבא לבשר את שרה רפאל שבא לרפא
את ארבהם גבריאל אזל למיהפכי ,לסדום( .ובד"ם גם הגי' רפאל שבא להפוך את סדום .ועי"ע במדרש  הגדול
עמוי  )662והא כתיב ויבאו שני המלאכים וכו" דאזל מיכאל בהדיה ושיזביה ללוט דיקא גמי דכתיב
ויהפוך את הַערים האל ולא כתיב ויהפכו וכו' ,ובמס' דרך ארץ שם וכן מצינו בג' מלאכים שבאו אצל אברתם וכו'
נבריאל בא להפוך את סדום ואת עמורה רפאל בא לרפאות את אברהם מיכאל בא לבשר את שרה והיה מיכאל \כו' ועוי
במ'"י לעיל צד  684וצד ,784

וכעין הדרש

שלפנינו כתב.

גם פילון בספרו המתואר מאברהם ששני המלאכים

לא עשו

שלוחות אחת אלא אחד הפך ארבע עיירות ואחד הציל עור אחת ועי' זיעגפריעד צד : 741  1ישלח בם וכו' ..וכן
המאמר בכי"ו ובי"ג .וכי"כ| ,ומפרש בפי' ביר כיייט וכי"א חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת שכל אחד ואחד
לשליחותו (ענשה שליחותו) .ואת אמרת שני המלאכים (ב' מלאכי!) בתמיה ועי' גם בפי' ביר הנדפס ,והמאמר
מקוטע בכי"א א' וב' ונשמט כולו .בדפוסי' וכי'פ וכית ובילקוט : 2הכא את אמר .כהןגהתי ועה?ב ,וכן סגנון הלשון
92חו האנשים וכו' ויאמרו האנשים וכו' דורש הכא את אמר וכו' לפי
לעיל צד  654ואע'פ שגם גבי לוט נאמר וישל
קורא אותן רק אנשים וישא עיניו ויורא והנה שלשה אנשים וכוי
שנקראו מלאבים כאן בראש הפרשה ,ובאברהם
ווקומו משם האנשים וכנ' ויפנו משם האנשים +1וכו ועו"ע לעיל צד  802ובמ'י שם בד'ה שמתתפכים וכף :
 4לבשו מלאכות .נראו בדמות מלאכים ,ובפי' ₪₪ש בר ב"י גורם ומפרש לבשו מלכות לבשו ממשלה  | :אמר ר' לוי.
 רש הגדול עמו'  762אמר (רֶב) שמואל אברהם שכוחו יפה נדמו לווכן .בלקיט רי לוי אמר אברהם וכו! ועח"
בדמות אנשים לוט שכוחו רע נדמו לו בדמות מלאכים כד'א ומראהו כמראה מלאך אלהים וכו' ,ופי' אברהם שהיה כוחו
יפה וכו" כמו שמפרש בפירש"י עה'ת שכחו גדול והיו המלאכים תדירין אצלו כאנשים וכו' ,וכיה בתנחומא מב שם להלן
קרא אותן אנשום וכאן קרא אותן מלאכים אלא אמר ר' א ל כ נסד ר י אצל אברהם היו אנשים שהיו המלאכים מצויין
בביתו של אברהם שנאמר צופיה הליכות ביתה (וַעי' לעיל צר  )554שהיו הולכי ביתו של אברהם מלאכים ועל ידי
שהיה מצוי במלאכים נדמו לו בדמות אנשום אבל לוט שהיה הדיוט נראו לו מלאכים וכו'. ,ולזה המאמר כוון בעל
פו' ב'"ר כ'"י שכתב ובמדרש ר' תנחומא מפרש .אברהם שהיו מצויון אצלו מלאכים כל שעה לא הרגיש בהם כי אם
כאנשום לוט שלא היו מצויון אצלו הרגיש בהם כמלאבים ,ובסמוך בסוף מאמר רי תנחומא .נוסף בגליון בייל עייא
אברהם שהיה צדיק גמור נדמו לו אנשים וכן ליעקב ויאבק' אוש עמו וכן ליוסף ויאמר האיש נסעו מזה וכן ליהושע
והנה איש עומד לנגדו  . .לבוש בדים לוט שלא היה -צדיק גמור נדמו לו מלא' החד וכו" 5. :ר' חונוא .ונכונה
גם הגי' ר' חונא ר' הונא ר' נחוניא ועיי במ"י לעול צד  | :84עד שלא עשו .כלו' עד שלא באו לסדום לעשות
שליחותן להפך את סדום ולהציל | את לוט היו כאנשים ומיכאל שכבר אמר בשורתו גסתלק וכיון שבאו גבריאל
ורפאל לעשות שליחותן .לבשו מלאכות ועי' גם ביפ'יית ,ור' תנחומא תלמידו של ר' הונא (אנהיא חיג צר 972
וצד  )664אומר המשל לאחד שנטל הגמוניא!) שקבל מדינה מן המלך לשלוט בה בפקודתו עד שלא הגוע .לבית
אוראיו שלו לגבול זו המדינה היה מהלך כפגן?) כאיש הדיוט כך עד שלא עשו שליחותן אנשים וכו' ,והגיי לבית
0

אוריין ,ובערו \ך שם איתא עוד ס"א למיתורין )+שלו
אורואו איתא גם בערוך ע' פגן ב' ואוריאו כמו אוריאון?) ובח"נ
ונר'
עד שלא הגיע למיתורין שלו ,ובע' קלמין עד שלא הגוע למדינה,
ובע' מתרין
עד שלא הגוע למדינה,
ס"א
וקשה להשלים
בפי' ב"ר,
אכן גם בכי"ו וכייג ליתא ולא הובא
בכי"ל סוף המשל כיון שהגיע וכו'
שהסר לפנינו
והגיי בערוך ע' מתרין כיון הגיע למיתורין שלו מהליךד ככקקללממייןן ,,וובבעע'' פפגגןן
המשל מפני שינויי הקנוסחאות ועת

כשהגיע

למדונה מהלך כ

ובע קלמין

'( 0000

משהגיע למדינה  היה מהלך כקלמין) , ולשון המאמר בתנחומא מ"ב
)6.ע06ץף |1

60.ע070ה |"
,

וירא

|88

יט א

פרשח נ

שעשו שליתותן לבשי מלאכות :אמר ו' תנחוטא לאחר שנטל הנמוניא מן הטלך ער שלא
הגיע לבית אוריאו שלו היה מהלך כפנן ,כך ער שלא עשו שליחותן אנשים ,וכיון שעשו שליחוחן
לבשו מלאכות :
..

סדמה חני משי רי נחמיה כל רכר שצויך למר מתחילחו ניחן לה ה' בסופו סרטה שעירה

מצרימה ,אתיבון והא כת' ישובו רשעים לשאולה (חהלים ט יח) .רי אכא בר זכרה אטר לבימי
%4

התחתונה שבשאול :

 1ויקכס כנס פכ'ו כ'' ד' ,סנתומ מ"נ וכ קיי כיי  1 = :ילקוע טס ,לקטן פס"ס ופפ"ו ,עכילס  35עסכת דפסת 6
פייד ,מכילמ) דכשנ"* סעום י'ג ל'],

יכוס'

ינעום פ" נ' ,'5

פסכיס מ"נ ט' ק'' ט'"ו,

ינכוס "ינ כ' ,עדכס

מדכט קקנם

פ' סוכ ללכם (ו' ג'):

1בשו מלאכוח| פן ,מלאכים ךְהאנכי ,קראן סלאכים ךן | תנחום ככש | לאחד] משל  -.פא' | טן]
ל
" ,לבית
2בית אוריאו שלו] ען ,לגית אוריין . .דא'תר'י ,לנית אורין  . .א'נכך? ,לבי' אודייי .ך..
מאת ךְן | ל
ארכי  . .ן ,לביח אנתרין  . .ם ,לטיתורין שלו  ,למרינה ץ | כפגן (בפגן וכ .כסגן דכי')] וג = ,כיון שתגיע
לבית אוריין שלו היה מהלך כקאלמין ך ,כיון שהגיע (משהגיע א?) לבית אוריין (לבית אורין א') שלו היח ..
.ית פלטרין שלו
.ב
כקלטין א  ,כיון .ל.בית אוריין  . .בקאלמין חְזְי ,כיון  .ל.בית אנטרין היה  . .כקלמין פ ,כיון ל
היה  . .בקלאטין כ ,כיון שהגיע (כשהגיע (ן ,משהגיע (ץ) למיתורין שלו (למרינה ) טהלך (מהליך (ץ ,היה
מהלך ) כקלמין ץ | כך]  -.המלאכים  | ₪אנשים] פואנכ .קיאן  -דתי | |וכיון שעשו] פכ  .כיון
שעשו דְִי ,משעשו ואן |  8לבשו טלאכוה] (ְן  ,טלאכים לבשו טלאכות   ,מלאכים א ,קראן טלאכים דתי |
 4תאני ן ת,ניא א | משום דְ'פנעי ,משפ דֶן ,בשם א"כ | כל תיבה שצריכה א | לטר] דִ'פונכ .לטיר דאתי!
ליק | מתחלתו ם ,בתחילתו דְוְנע .בתחלתו רְז[י ,בתחלהה אכ | ניתן] א' .נותן חנע .נחן פו :חן דתיי
הטיל א | לו ל' א | ה] פע .הא ך'ן ,ה'א דָאת ,האי ו ,הי [ | בסופה אכ | כגון סרומה כ | שעירת

.ינה דותינה א' .מצריטה חרנה שעירת
מצריטה] שעירה חרגה (ן ,שעירת מצרימה חרגה דְוְנָרי ,שעירה .ח
בבלה אשורה דֶז ,שעירה ירושלמה

מצרימה

ארצה כ

התיבון ליה י | והא כת!] פונע י

|  5איתיבון א'כ,

והכתי" דְאַכתי | לבטי  ,לאמבטיה פ ,לרייטי [ְא' ,לדיטי ו' ,לדיטיה א? |

שם סיי כ"א להלן קורא אותן אנשים וכאן קורא אותן מלאכים למה הדבר דומה לאדם שלקח שולטן מן המלך כל
הימים שהיה מהלך בדרך הוא מהלך פגן (ובכ"י רומי שס בסגן) .כיון שנכנס לישב במקומו התחילו המוכסין שלו
בני המדינה מכבדין אותו כך המלאכים כיון שבאו להפוך את המדינה עד שלא נכנסו לסדום היו מהלכון כאנשום
שבאו לסדום כתיב ויבאו שני המלאכים ,ולזה המאמר כיון בעל פי' ביר שגורס ומפרש עד שלא הגיע לבית אוריון
(ב"ה בפי' ב"ר בי"ט ,ובכייא אורין ,ובדפ"ר אודיוי) שלו מהלך כפגן אוריין (בדפ'ר אודיון) מקום גדולתו ויישובו
כדגרסינן במשקין אוריינא (בדפ'ר אודייני) ופירשוהו (ופירשו) הגאונים שהוא מקום מושב ובמדרש ר' תנחוטא אומר
בדפ"ר ומדרש רבי תנחומא מעיד עליו) כל הימים שהיה מהלך במדבר (בדפיר בדרך) מהלך (היה מהלך) כפגן
משנככס וישב במקומו התחילו מכבדין אותו (וע' בריים למיק כי'א א' ובערוך עי אדן וע'ע מייש לעף במיע וויענער
ציומשריפט פיר דיא קוגדע דעס מארגענלאנדעס חלק כ'ה צר  ,)881ובפי' השני שבפי' בייר הגדפס ואית דגרסו
לבית אודן שלו ואומרים שהוא לשון יון ,ובוייר שם הובא המשל בדרש .הפ' יום ליום יביע וכוי ,והגי' שם רב
שלום בשם ר' אחא בריה דר' זירא אמר משל לאחד שנטל וכו' עד שלא הגיע ל ממת ור י ן שלו היה
מן
מהלך כפגן וכיון שהגיע למתורין שלו היה מהלך ב ק ל א י

כך עד שלא וצאו לעולם אין אומר ואין דברים כיון

שיצאו לעולם כמה שטרות כמה גזרי דונין בכל הארין יצא קוס ,וגם בב'יר כאן הגי' בכי'יכ בקלאמון ,ובכייית וולקוט
דפ"ר בקאלמין (ופי' הגליון  אדם חשוב ,ליתא בילקוט שם)  ,ונר' שהגיי בקלאמין !) היא הגי' הנכונה ופי' מהלך
בלבוש מלכות שלובש ההגמון כשהגיע לגבול המדיגה שלו וכן בנמשל לפי הגיי שלפניגו  וכיון וכו' לבשו מלאכות

ועי' פערלעס במ"ח חלק ל"ז צד  571פירסט גלאססאר צד  261קרוים צד  994ציעגלער קעניגסגלווכנוסטע צר ,241

כן בכי"פ וכי'א א' וב' ובערוך ג' פעמים הגיי כקלמין בכייף וכן בדפוסי' כקאלמין וצעייג  5 . :לשאויה .ולמה נותן

ה"א בכוף

התיבה אע'פ שיש למר מתחילתה ומשני ר'א בר זבדה טעם

לשאולה לשאול ולתחתית השאול לביט)?:

התחתונה למקום היותר עמוק שבשאול ,ובפי' ב''ר כי'ט .מפרש לביטי התחתונה למדריגה התחתוגה שבשאול
דהוא מדור התחתון מוכוי ה"א נפקא ,ועל מדורי גיהנם עי' גם בסדר רבה דבראשית .כי' כ'ח ובמדרש
כונן בביהימ ח"יב צד  08וצד  /58ובלקט הגי' כל ,דבר וכו' מתחלתו נותן וכו' ועח"נ. ,וכל המאמר גסדר גם
לקמן פס"ח בפ' ויצא וכו' ויל חרנה ,והגי' שם בכי"ל הני וכוי כל דבר שצריך למד מתחלתו גיהן לו וכו' ספדומה
ת' וכו' לבוטי תחתונה וכו' ,ובדפוסי' שם לאמבטי ,ולקמן פפ'ו בפ' ויוסף הורד מצרימה הגוי
שעירה הרגה
בדפוסי' תני וכוי כל דבר וכו' סדומה שעירה מצרימה איתיביה וכו' לביטי התחתונה שבשאול ,ובכיייל שם לותא
המאטר בגוף הספר ובגליון שם נוסף מצרימה תני בשם ר' נחמיה כל תיבה שצריך למר בתחילתה .הן לה הי
בסופה סדמה מצרימה הרנה התיבון וכו' לאמבטי התחתונה שבגיהנם ,ובילקוט דפ"ר כאן הגי' לדוטי .,ושם ליתא
,

ש

,

ף בגליון ביל
דיו המקום היותר חם; ובערוך עי בט ה'
הפירוש שנוס |
וכו' ,ובמכילתא שם רבי נחמיה אומר סוכותה לפי שצריך למד מתחלתו:.
* נחמיה אומר

-

|

הגי' לבטי,
נותן לו הא

וכתב שם י"מ .ביטי כמו אבטי
בסופו ,ובמכילתא דרשב"י שם

סכחה כל מקום שצריך ליתן לו למ"ד בתחלתו תן לו ה'י בסופו ,ובירושלטי שם פ'א היו אותא
ביי שמאי מתירין את הצרות לאחין כן' ר' פימון בשם וכו' טעמון דבית שמאי לא תהיה אשת המת החוצ' לאיש זר
החיצונ' לא תהיה לאיש זר אתייא דבות שמאי כאילין כותייא וכו' הני רייש בן אלעזר גומיתי לסופרי כותים מי גרם
לכם לטעות דלית אתון דרשין כרבי נחמיה התני בשם רבי נחמיי כל דבר שהוא צריך למ"ד מתחילתו ולא ניתן לו ניתן
נה לשעיר שעירה לסוכוי פוכות' מתיבין לר' נהמיה והא כתיב ישובו רשעים לשאולה
/
לו ה"א בסופו
אמר רבא כר זבדא לדייטי התתתוגה של שאול ,וביבמות שם אמר ריש בן פזי מאי טעמא דבייש דכתיב לא חהיה
וכו' וביהָ וכו' וביש מי כתיב לחוץ חהוצה כתיב .וב'יה כיון דכתיב חוצה כמאן דכתיב לחוץ דמי דתניא רי נחמיה
אומר כל תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב הא בסופה ותנא דרבי ר' ישמעאל כגון אלים

3 6%

- | 34605

פרשה נ

וורא
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יט א

בערב בא קרבה שלסרום ושקעה שמשה וניתחתם נזר דינה = :אמר ר' לוי אין הקביה דן
את אומות העולם אלא בלילה בשעה שישנים מן העבירות ,ואינו דן את ישראל אלא ביום בשעה

שעסוקין במצוות ההיר והוא ישפוט חבל בצדק וגו' (שס שם ט):
ולוט ישב בשער

סדום

ישב

כתי,

אותו היום מינוהו ארכי יוריקי :חמשה

ראשי

דיינים חיו בסרם קוושקר רבשקר דבנכל מטהדין וקלאפנרר ,ולוט היה ארכיקריטים שלהם,
 1ילקוע שס ,סכסועס פ'ב ויכס פיי פ"ו | :יכוט' כ"ס פ''ס כייז פי ,עדכע פסליס מ"נ טס פיי "פ ,פפיקפל כנתי פ"ע

(קק"ו  8 =: )'3ילקוע טס  :סנסדכין ק*ע  ,'3פדכ*ש פכ''ס :

\

 1שלסדום ל' כ

פאנת.
| שקעה שמשה שלפדום  | 2ונתחתם [י ,נתחתם  :2ונחתם ד

|  5לאוטות

העולם ם ,את האוטות א .את הרשעים א? ,את טכחישי השם ךן | שחן (שהם כך )1ישנים דְוחא!כרי :שהן
ישינים רֶ . . .ישינין פנ | טן העבירות] וְחַאנר :מן העברות כו .בענרות פ :לי דת | ואינו] ואין הבייה א |

לישראל ם |  3שהם (שהן כ) עסוקים ך ,שהן עסוקין פןנ ,שהם עוסקין א* ,שהן עוסקי' א' . . .עוסקיט תי |

במצות ְפואנכתי,

בתורח וגטצוות ז

| וגוי] י , ידין לאומים (לאמים  )1בטישרים חנכת:

ל' דפוא |

 4ישב] ואינת  /ייש :דפא'כעי | בשער סרם לי ונ | מינו (מנו י) אותו פני | ארקי ע" .עורכי א? |
יודיקי] ע :יודיקו ע ,יודקי ע" .יודקו על ,דייגים דוחתר .1דין אנכך? .הדייגין פי | ראשי ל' כ |  5קוושקו]

קוו שקר

ל" ,קושקר ע ,קו שקר חש ,קיושקר פ .קיו שקר וְן ,קב שקר  ,5כד שקר א' .קץ שקר דתר

|

רב
דבשקר] עַ" ,ובשקר א? ,וב שקר פוחא'נעי .ורג שקר דְתֶךְף | הכנכל] דב נכל בכר
נכל וְנָכ ,רבנכלי א? /רבגבל פחא'עשי :.רב מסטידין דָין ,רב מסטירין ך  ,רב מסטורין ך | מטהדין] מטה

דין לל ,מסטה דין עץ ,מסטי דון וָא ,רב מפטידין פא ,1רב מסטי דין כ ,ורב מסטי דין ש .רב מסטוריןַ .ז/

וקלא
ורב מסטרין י? ,רב נכל ף' ,רב נכלי ך? .רב נכל דִדךן | וקלאפנדר] (ז ,וקלפנדר י ,1וקלא פנדר דוחחת ער
אפגדר ם ,וקלא פנדא ש ,וקילא נפרר א | ולוט] פוחאנכערי .לוט דדת | ארכי קריטיס ז ,ארכי דיונים ו -.
דיינין פנכך? .הדייגים דְחךן . . ,הדיינין י |שלהן ץ ,שבכולם ך ,1שבכולן דפונכתי ,שנכלם א'ף" ,שבכלן א* |
אלימה מחנים מחנימה מצרים מצרימה דבלתימה ירושלימה מדברה\ ,ובמדרש תהלים מיב שם ישובו רשעים וכוי
אמר ר' נחמיה כל תיבה שאין למייד בתחלתה נתן ה''א בסופה כגון הרנה מצרימה התיבון ליה הא כתיב לשאולה
אמר ר' אבא בר זבדא לדיוטא התחתוגה שבשאול .המזבחה לרבות את הכבש חרגה מצרימה ירושלימה לרבות
עיבורא דמתא הומה לרבות את הלמן השמימה לרבות את העננים וכו'  ועייייש בהערות רשב ועי'ע ברלינער ביו-
מרעגע צור העבר' גראממאטיק צד  ,69ובבי"ו וכו'א אי הגיי כאן כמן בירושלמי שם לדייטי ופי' בל"י  .)1מדור,
וכ במהרש קהלת שם בדפ'ר ודו אמר ר' יששכר דכפר מנדי דרכן של רשעים להנתן בדייטי התחתוגה של גיהנם
נתחתם
דורש בערב נוטריקון ,ובלק"ט הגי' ערבה וכו' שקעה שמשה
 1בא ערבה.
תהת רשעים ספקם:
שנאמר
העבירות
 2שישנים מן העבירות .שאינן עוברים עבירות ,וגם בלק"ט הגי' בשעה שהן ישנין מן
גזר דונה .ועח"נ :
ואינו דן את ישראל וכו!) ,ובירוש' ר"ה שם לשון
מן העבירות (ושם ובלק"ט לא הועתק
וכן בשכל טוב כשושנים
בשעה שהן עסוקין
הקב ה דן את ישראל ביום
ידין לאומים במישרים
א"ר לוי והוא .ישפוט הבל בצדק
המאמר
המצות (וצ"ל מן העבירות ועי' ביפיימ ובקי'ע) /ובמדרש תהלים
שהן בטילין מן
בשעה
במצו' ואת האומות בלילה
מ"ב שם א"ר לוי בשעה שהוא דן את האומות בלילה דן אותם בשעה שהן ישנים מן העבירות (שנאמר רגע ימותו
והמאמר
הנדפס מכבר,
וַעִי'" במדרש תהלים
וכו'
צות
וחצות לילה וגו') וישראל דנן ביום בשעה שהן עס

במישרים וכו' א"ר לוי דן אותם בישרות דן אותם
וגוזלים והו 5מסים לפיכך הוא דגם בלילה ו ב מן שהם

מפורש בפסי"ר שם והוא ישפוט וכו'  ידין לאומים

רים עבירות
בלולה אומתי כשהם ישנים מהןעבירות שביום הט
ישנים באותה השעה שהם בטלום מן העבירות כדי שיהא להם תקומה בעולם למה שאין הקב"ה חפץ אפילו באבידתם
י
5
ד
הוא
דר
כנכנוו
שושתברו
מבכ
וצר
אוזה
דוו
ויו
ו
ר
ה
ו
הוא דנן בלילה  כדי שיעמדו
לכך
שישתברו קנקניו
ומעשה ידיו איזה יוצר מבקש
של רשעים למה שהכל בריותיו
בעולם ידין לאומים ז במישרים וכשהוא דן את ישראל הוא חְ דנן ביום כשהם ישנים הם בטלים מן המצות ניער מזשנתו
וקורא קרית שמע ומתפלל וכו' ,ונר' שמאמר ר"ל
מיד הוא משכים לבית הכנסת
אלא בלילה וכו' וצע"ג |:
דן את אומות העולם
לפי שאין הקב"ה
ספדומה בערב
ארכי יודיקי  )2ראש
אלא אותו היום מינוהו
בשער העור
וושב בתמידות לשפוט
ארכי וודיקי ,ובע' ישב ארכי יודיקו ועיי בהערות בעל ערוך השי ,ו דרש חסרות
ובלק"ט
ראש לדיינים,
אותו היום מנוהו
חפר "ו
סי' קע"ז הועתק ישב כתיב
"
בשער סדום ועח"ג
מינוהו ערכי הדיונים
ובשכל טוב שאותו היום
ארכי הדיינים ,

כאן שלכך באו המלאכים
נסדר
חסר ויו שלא היה
 4ישב כת'.
ע' ידקי
בערוך
וכ"ה
הדיינים,
ויתרות חוצ' רש"א ווערטהיומער
חם מהירנוו אותו
אותו הביו
5יב
כת
ישב
1
ובמ"י לעיל צד  ,759וכהדרש

שלפנינו נדרש גם לקמן פנ'יח ועפרון ישב "ישב כת' אותן היום מינוהו ארכי סטרטיגוס ועי' גם לעול צד : 284
 5קוושקר וכוי .שמות שנקראו להם לפי גנותם ,וכמשפט הלשון כתוב בכייל כל שם עצם פרטי בתובה אחת אעפ"י
שהוא מורכב משתי תיבות ונר' שהוראתם קוושקר שקו משפטו שקר (ועי' ישעיה כ'יח י'ז) דבשקר שדיבתו שקר
וידידי רא"ח לעף כתב לי שהוראתו קלפן
הבנכל שדיבתו מלאה נכלים מטהדין כמשמעו וקלאפנדר קשה לפרשו,
דר (אדר) מפשיט עור אנשים ועי' עמת"ל ע' אדר אדרא ,וגם בערוך ע' קלפנדר הגי' קושקר בתיבה אחת ,ובכי"ל
כתוב בשתי וו כמו במצוות ולעיל צד  974וענוותך שתהא הויו נשמעת ,ומן קוו נשתבש קיו קץ בח"נ ,והגי"
בםערוך שם בשני כיי וכן שם בכ?י אחד הבנכר במקום דבנכל ,אכן בכי"ל נרִ' שהוגה בכתב הספר ד
דבשקר איתא ג
בדבשקר ובדבנכל ואולי היה כתוב רבשקר רבנכל ,וגי' זו נקל לפרשה ,ועוד נרי הגהה בכיייל שנפרדו קוושקר דבנכל
מטהדין ע'"י נקודות לשתי תיבות  ,והגי' מטהדין איתא רק בכי"ל ,ובערוך מסטה דין ,וגר' שעיקר הגי' מסטידין שהוראתה
מטה

(מסטה)

דין ומן מפטידין

דיינים וכו'

גבל רב שקר

נשתבש

גם מסטירין

ועח'"'נ,

ובשכל

טוב נשתבש

חמשה

לפ' ארדה נא וכוי ובמדרש הגדול עמו'  882ובספר הישר פ' וירא,

ובפדר'א שם

מסטירין קלפנדר ,ובסנהדרין שם איתא א ר בעה דייני היו בסדום שקראי ושקרוראי זיופי ומצלי דינא (ותרג' לא
תטה משפט לא תצלי דינא ,ובכתובות ק'ה א' לאצלויי דוגא) ושם בבי'מ הוגה ש ש ה ונוסף אפשקר קפשקר ועי'
בד'"ס ובמדרש אגדה הוצ' רשב

הקימו עליהם שופטים שופטי שקר וכל אורח וגר שהיו נכנסין בסדום היו עושקים בדינם המעוות ומוציאין אותם
ג' ארכי קריטיס שלהן ,ובשכל טוב ערכי הדיינין
ערומים וכו' 5 = :ארכיקריטיס .דיון הראש?)
6%-ז00ץ. *( 00א6במנטזה (? 6.זוש1( 0/
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נ

שבשעה שהיה אומר להם סה שירצו אומרים לו נש הלאה סק לעיל ,בשעה שהיה אומר להס
דברים שלא ירצו אוסרים לו האחר כא לו וישפט שפוט :

/

ב) וירא לוט ויקם ונוי וואמר הנה נא אדני סורו נא וגו' וי יורן אמור אפילו .איני
כדיי אחם עיקטו עלי את הררך ,רי הונא אמר עיקמו עלי את הררך כרי שלא חואו כאים אצלי:
וליגו ורחצו רגליכם אכיהס מקדים וחיצה ללינה ולוט מקרים לינה לוחיצה ,אלא אנרהס
מקפיר על טנופת עכורה זרה ולומ אין מקפיר ,ויש אומרים אף וה עשה כשורה כרי שיצאו ויראו
אכק רגליהם שלא יאטרו איכן לנו :

ויאמרו לא כי ברחוב נלין ממאנין בקטן ואין ממאנין בגדול :
 0לקוט טשס ,מככת ורכך סכץ פ'ד:

 1פרכ סמיסו כנס 5פל"  0 |:ילקוע טס :
מנפומ\ 6יכס קיי "יס :

 8ינקוע טס  /ננס עניעס פיו '6ו

 1שבשעה] הזג  ,בשעה דפ|אכתי | טה שירצו] דברים ערבים להם א' . . ,הערבים להן ן. . ,שחס (שחן כי)
עריבין להן ם | 'אומרים] אוי ל ,אום' פ ,היו אוטרים חאיי
ן
..
שה
ערבים להן ך],
ם
ת..
שִי,
עובים להם דְכ

 . .אומרין ך] ,הן אומ' [ ,הן אומרין ך | סק לעיל] סוק לעיל וי ,לי פכ | *נשעה שהיח א] ו ל .ונשעה
ךרן ,שאין  . .להן י ,שאינם . .
כך]  ,וזמן שתיה | ,וכשהיה י ,וכשהוא ף |  2שלא ירצו] שאין ערבים לחם כ
שהיה ך
להם א  ,שאין עריבים לחן ן ,שאינן עריבין להן ם | *אומרים] א' ל אומ'

 = -אומרין דֶת | *האחד] לי ל |  8וגיי] לקראתס פוא'כת'

ר.יס
ו,מ.
א'כ.
ףם ,היו אומ' וא

ארני  .נ.א אל בית עבדכם ['* .י . .עבדכם ולינו  ,2אדוני (ו"י  )1סורו נא א'ג /אדוני דפת:
ר' יודן] ם,

(הוגא ן) -

ר' יודן ור' הונא

דות

או

לקואת וגו נ ,לקיאתן וגו ך | *אדני  --וגוי]

| אמי] פוהאנכ > :סרו נא דתךר

"י י :וגוי ל |

| אפילו] אמר  -חי

אמ' להם  -א' |  4כדיי] וגכ :כדי ם :כדאי האתרי | אתס] פחאי ,אפילו אתם וְנַ ,5לי דת | עקטיןי | ר'
חונא

א  ,רב הוגא ךן | תהיו נראים דְחִכ . . ,נדאין אני ,תהו נראין פ ,יהו נראים ן | אצלו ן | *5ולונו א?]

אל בית עבדכם ולינו דְוא'נכתי.

ל ל | ואברהם א | הקדים אכ ,היה טכדים י | לוט כ | הקדים א'ב |

.יכך הקדים רחיצה ללינה ֶף | אינו דפוחאית'
 6מקפיד] היה  -,אלכ | עבודה זרה] [ ,1עיז פחאכי' ..לפ

לא היה א"כי | מקפיד] פכי - ,על טינופת (טנופת  )1עבודה זרה |[  ,על טנופת (טינופת ךז) ע'ז דחא"ת
*אוטרים דִו] איטריי ך? ,דין ת :אוט'

פוכ; או נ ,א' ל | זה] לוט כ | כשורה עשח ו ,עשה

|

 7 | 2אבק]

 -ל דפחא'כתי .של ג | תליהן יי| *8לא דאתי .לו פוג .ל' ל | נקטו] פונכתי' ,גקטון די

לקטן א | לגדול אי |

ועח'יג  1= :סק לעיל .עלה למעלה ,ובמדרש חו'י שם ו כשהיה אומר להם דברים שהם צריכים להן הן אומרים

גש הלאה וכשהיה אומר להם דברים שאיגם צריכין להן הן אומרים האחד בא וכו' ,ובלק"ט גורס ומפרש ויאמרו גש
הלאה ויאמרו האחד בא לגור שני פעמים ויאמרו אלא כשהוא  אומר .לחם .דברים ערבים אמרו לו גש הלאה סוק
לעיל וכשהוא

אומר

דברים

שאין

ערבים

לו האחד

להם אמרו

בא

וכו' ,ובמדרש

אגדה

הוצ'

רש"בויאמרו

גש הלאה

כשאָמר להם דבר שהיה ערב בעיניהם כמו שנאמר הנה נא לי שתי ביות ,וכו' ,וכן בפירש"י עהית וואמרו גש .וכוי

אמרו לו גש הלאה לשון נחת ועַל שהיה מליץ על האורחים אמרו האחר בא לגור,

על שאמר להם .על הבנות

ובשכל טוב המאמר מקוטע כשהיה אומר דבריו היו עריבין עליהם ואומרין .דברי ביזיון אחד בא לגור ,ובסא"ר שם
לשון הדרש כשהיה לוטמדבר עמהן דברים שהן בדְרך ארין ויאמרו גש הלאה וכשהיה מדבר עמהן שאונן בדרך ארין
 8אדני סורו נא .כן השלמתי ,ואדני כאן שהוא חול ככתיבתו ועי' שבועות לח ב' ומסכת
ויאמרו האחד בא וכו':

ספר תורה

פ"ד ומסכת סופרים פד ובמנחת שי לפ :ויאמר לוט עליהם וכו ובמ"ו לעיל עד  681בדה תני ר' חיוא,

ודייקו שאכיכ בואו נא אלא סורו נא המשמע סורו מדרך הושרה : אפילו אינו .אמר לוט( .עי' במ'י לעיל צד 015

בדה צרף וכו) אפולו אני איני כדיי לכם א ת ם עיקמו עלי את הדרך כלו' נטו מן הדוך ובואו אל בית 0
וריה אמר אמר לוט עיקמו וכוי שתלכו דרך עקלתזו כרי שלא תראו תהיו נראים באיםאצלי. ,וכן בסמוך הדא מסיוע
וכו' כדי שלא תיראו והוא .מבנין גפעל,

בלק'יגטורס

ומפרש ר"י אמר אפילו איני כדאי עקמו וכו? רב הונא .אמ

די שלא תהא נראים באים אצלי לפי שבסדום לא היו מקבלים אורח,

עקמו

ובשכל טוב עקמו עלי את הדרך שלָא

|לו :שאברחס אמר .תחלה >
תהיו נראון באו אצלי ובלבר שתבאו אל בות עבדכם ועח"ג 5 = :מקדים רחיצה וכו כ
יקח נא סעט מים ורחצו רגליכם וכו ואח"כ ואקחה פת להם וכוי ,ובפי' ביר בייט וכי'א מפרש אברהם היה מקפור
על טגופת ע"ז לפיכך הקדים רחיצה (רחיצה ה שהיו משחחוים לאבק רגליהם (ועו! ב'ימ פיו ב') אף זה עשה
היכן לנו אבל לכשיראו אבק שעל גב (שעל\ רגליהם יאמרו
כשורה שהקדים לִיִנה לרהיצה שלא יאמרו אנשי
ומפירוש זה
רחצו רגליכם כשתלכו לדרככם ולא ו
לא לגו אלא עכשו באו ומה שכת' ורחצו רגליב 8
גובע' ההוספה בדפוסי' וכי'"ה לפיכך הקדים רחיצה ללוגה ועי' במ'יי לעיל צר  , 484ובלסייט מפרש אל בית עבדכם

ורחצו אברהס חקדים רחיצה ללונה כדרך העולם רוחצים ולנים ולו מקדים לונה לרחוצה ,כדי שיצאו ויראו אבק
ולינן
שעל רגליה .שלא יאמרו אנשי סדום היכן לגו הלילה ועי' גם בשכל טוב ,ובמסכת דרך ארין שם איתא וכיון' שנפטר
ברהם אבינו מן השכיגה בא והשתחוה להן והכניסן .תחזת האולן שני יוקה נא מעט מים ורחצו ואח''כ ואקחה פת
לחם

אבל לוט מה אמר

ולינו ורחצו רגלובם אחרים אומרים לא אמר רהס לוט אלא חכמת חכמים אמר להן אולן

אותי ואת אשתי ואת בנותיי אלא יראו אותן באבק שעל
רואין אותן רוחצין פניהם ידיהם ורגלִיהם נמצאו הורגין
רגליהםויאמרן לא באו מן הדרך אלא עכשיו ועי'ע גם בפירש"י עה"ת ,ובכי"ל נמצאה .הוספה בוני שיטי עיא
אברהם הקדים רחיצה שאסור ,לטעום בלא .רחיצהלוט לא היה אסור מוכאן שאסור לטעום בלא רחיצה :  8ממאנין
בקטן .בלק"ט הגי' ממאנין .ל ק טן ואין ממאנין לגדול ותעח'נ ,ובב'י'מ שם וופצר בס מאד א"ר אלעזר מכאן
ב פ"ופ"ו ב'  ,ובתנהומא שםויאמרו לא .מכאן אמרו הכמים שמפרבין לקטן
שמפרבין לקטן ואין מסרבין לגד
ואין מסרבין

לגדול שבאברהם

כתיב

ואקהה

פת

לחם

וכו'

ויאמרו

כן תעשת-

אבל בלוט

כתיב

ויפצר

בם

מאד

ויסורו

פרשת נ

וירא

4

שגוי

ג וופצר בם מאד הכניפ בס אף וצרה :
ויסורו אליו הרא מפייעא לההוא .ראמר רב הונא הוא אמר להם עיקמו עלי את הדוך כדי
שלא תיראו באים אצלי :
ויעש להם משתה דול ביתו של אבוהם היה שהיה מקכל את האורחין :
ומצות אפה ויאכלו [אמר רי יצחק] מצות גדולה עמדה על המלח דהוה אמר לה הב לאליך 5

אכסניי קלי מלח והוות אמרה ליה אוף הדה סוניתה בישתא את בעי מלפה הכא :
ד טרם ישכבו התחילו שואלים אתו שאילות ,אמרו לו אנשי העיר מה הם ,אמר לון כל ה
אתר אית ביה טבין ובישין ,ברם הכא סוגייהון בישין אנשי העיר אנשי סדום נסבו ונוי[ ,מנער
ועד זקן ונוי] אין אחר מהם מעכב :
 1יוקוט שס 5 | :לקוע שס 4 | :לקוע שס,
פ ילקוע טס:

ויכל .כי' ע"ו,

סנמועל 9/3

פדכ"ס פכ'ס:

פכסועל שס פי' ""ס,

 7ילקוע טס :

 1בהם ךְץ |  2אליו]  -.ויבאו אל ביחו פוא"נכי ,ויבואו . ..ביתו דְאת | הדה וני | מסייעה פן :מסיוע אי

| הוא --להם לי |  8תהיו

לההיא פונכותר :,למה  ,למאן י | רב הונא] רי הונא א? ,רי חונא ן ,ליי

ה ]-גידול בית
י-
הול
נראים דזכתך? .. ,נראין ארי ,תהו נראים ך . . ,נראין  1יהו נראים ן | עליו ן |  4גד
אברהם היה ו ,1גדול היה ביתו של אברהם | ,גדל בביתו שלאברהם גדל כ בכיתו של אברהס אבינו (של
אברהם א )11היה דְא'נַת ו מביתו של אכרהס למד פא? :לוט קטן ביתו שלאברהס היה ל" ,ביתו של אברהם

וותרנים היו ולוט בביתו של אברהם היה וראה דָזן | והיה ל" | את האורחין| את העוברים ואת השבים דְוחאגכת.
עוברים ושבים ו

כ-לו]
יתא-
וצו
|  5ומ

לי דת | מצה דירוי | *אמר רי יצחק

פוחאנכי.

דפואגכתיז

-

לי ל | גדולה] גדולות א*ך? ,לי כ | לה] לה לאינתתיה  ,לאנתתיה א :%לא נתת א | 1הב] הבית
לאילון דפוחא'נכי .לאלין א"תש |  6אכפניי] [ ,אנפנאי דְוחכתי- .אין ש .אכפיא א1

*קלי ל"פוחא'גכש] קלו ל .קליל דחר'י | מלחה י | והוות] והות דפוא'גת

ל' א |
ל' פ |

והוה א'י | אוף] פוגעי.

אף דחת .ל' א | הדה] וןג .הדא] דא'כעש .הדין תי | פניתא דהנכתרי .סוגיתיה פ .סוניתיאה ן
סוניתא א? ,סניחא א | בישתא] חאנכער ,בשחא פן .בישא דְתי | מלפה] ן .מלפא פחאיגעשי,
מולפא דְתך ,1מילפא אכך? |  7התחילו] היו כ | אותו | שאילות] פןְג ,שאלות חאכי .לי ד | אמוו לו
לי וְאכ | אנשי] בני ן | מה הם] טובים הס רעין הן ן | לון] פוא'ג /להון דא"ת .להם כ |  8כיה] פוא"ג י
בה דָזו ,מנהון כ ,לי דא!ת | .טבין ובישין] בישין כ | *פסוגייהון כ] פוגייהן ל ,פגיהון א .1סוגייה דְן,
סוגיא דָזי ,סגיא פן  ,סגיא אינון א? | אנשי] וכ ,ואנשי דאתי ,דכ' ואנשי  | 5נסבו] ואנשי סדום  -פ

וגוי] על הבית דְפוא'גכתי |  9ואין כ | מהס לי פ | מענבן | 5
אף וצרה .דורש ויפצר נוטריקון  2 = :הדא מפייעא .וכוי . מפרש ביפ'ית .דלדידיה ניתא :דאשמעי' שעשו
אלון : 1
כדברין שעקמו הדרך אבל למ"ד אפילו איני כדאי מויבואו אל ביתו שמעינן שוותרו כבודם אצלו ולמ"ל ויפורו ,וגם
בדפוסי' וכי"ם וכי'א אי וכי"ג וכי"כ וכי"ת איתא כאן רב הונא וכן בלקט ויפורו אליו היינו דאמר רב הונא
עקמו וכו' ועיי גם לעיל צד  09צד  721צד  081צד  481ובמבח"י ע'"ג בי 4 :גדול ביתו .לוט היה גידול בית5
של אברהם שהיה מקבל וכו' ,וכה בילקוט דפיר גידול בית אברהם ,.ובא"א הגיה גידול ביתו וכו' ,וגדול
(גידול-
כמ בברכות  מ' בי גדולי קרקע ובכתובות .מ"ה א' ראן גידולים שגידלתם ובירושי כתובות פד כ''ח די יבואו .גידולים
רעים שגדלו יתנבלו הן וגידולין ועי' עמת"ל ע' גדול גידול ,ובכי"ל הוגה בשיבוש קטן תחת גדול ונוסף לוט; וכן
נשתבשה הגו' ברוב הספרים ,ובלקט מגידול ביתו של אברהם עושה את העוברין ואת השבין ,ובתנחומא שם דפ
וויען .ויבאו וכו ויאמר הנה נא אדוני פורו נא אל בית עבדכם מתלא אמך קרב לגבי דהינא ואידהן (ועיי במ?י
לעיל צד  541ובערוך ע' ההן ובדייס לשבועות מז בי) ולפי שנתחבר לוט לאברהם למד הכנסת אורחון ,ובתנחומא
מב שם ולוט ישב בשער פדום שלמד ממעשין של אברהם מה כתיב באברהם וירא וירץ לקראתם פתח האהל אמר
שלמה חנוך .לנער על פי דרכו על ידי שגדל לוט בביתו של אברהם תפש מדותיו וכו'  ועי' גם בפדר'א שם:
 5מצות גדולה .באברהם כתיי ויאמר וכו' לושי ועשי עגת וכאן בלוט ומצות אפה וכו' ודרשו מצות לשון מצות
מריבה (ועי' לעול צד )65%4

על המלח שהיה

מריבה גדולה עמדה

אומר לה לאשתו

תלןאלו

האורחין מעט מלת

ותיתה אומרת לו אף מנהג זה הרע אתה רוצה ללמד כאן ,ואליך בכי"ל כמו אלון אילין וכ'ה בתרגום
 ,ע' אלך ,ובכי"ל כתוב' קלו והוגה קלי וכה ב רוב הספרים ופיופי ןמעט .וכן ב
עזרא\ .ועי'  געועניוכדבוהל
שקול קלי מיא ועיי בעמת"ל ח'ד צר  ,186וכן טעם הדרש במדרש רות פ'ה ויצבט לה קלי קליל זעיר וכו' ,ובערוך
שם הובא יוקח נא מעט מים תר"י קליל' מיא ,וכן בתר"י א' הגמיאיני נא מעט מים (בראשית כ'ד ':ז) קליל מוי
ועח"נ , ופי' סוגיתה (סוניתא) מנהג רגילות וכמו שמפרש בערוך ע' סנתא אמ' ליה אוף הדא סניתא בישתא א
בעי מלפא הכא פיי בלי"י )1מנהג .סיניתיאה (סינתיאה)  ,ומלפה (מלפא) מבנין הכבד מפעל אלף ומולפא בח
1
)ב
מבנין אפעל ,והשלמתי א מר ר' יצחק כגי' הפפרים שציונתי ועיי גב לקמן סי' ה' פנ"א וכן בשכל ט ו
%
גדולה

מצות

וכו'

הוא

לה

אומר

הביא

מולפא הכא' 7 = :שואלים אתו שאילות.

המלאכים
התחילו

אנשי

שואלין אותו

פ' היתה למס

וכמו

העיר

שמפרש

מה

הם

שאלות

אמר
וכו',

לאילין

אכסנאי

קליל

בפירש?י

עה"ת

אבל

כאן

כולם

22

סניתא

בי

רעים

וכבן בשכל

ועח"נ

וכן

באיכ"ר

וכן גורפ ומפרש בלק/ט התחילו מבערב לשאול אותו ש אל

להם ,כל
ושם

לנכון

זה

המאמר

מקום
אבל

יש

בהם

כאן

רובם

סוגייהון בישין  ,וג''ל שהתיבות אנשי העיר
עפיי

מלחה

והיא

אמרה

אוף

דין

ו

בב"ר

כאן

טובים

ורעים

רעים  ,והגהתי

סוגייהון

וכו' הן סוף המאמר
טרם

ישכבו

ואנשי

בישין

וכן בכי"פ

העיר

היו

,ו 1

בפיהם

ות אמרו ל
מו

ונ
מ וו

דכ' ואנשי העיר וכו
של

מלאכום

שהיו

שואלום ללוט מה טיבם ומעשיהם והוא אומר להם הובם רשעים עודס מדברים בהם ואנשי סדוס וגו' ,ועוד שם
6-ופממְעטט ( > -

פרשה נ

וירא

9

יט ה--ח

ה) ויקראו אל לוט ויאמרו לו ונו +ר' יהושע בן לוי כשם ר' פריה כל אוחו הלילה היה
לוש מבקש רחמים על סרומיים והיו מקכלים מירו ,כיון שאמרו הוציאס אלינו ונדעה אותם

לתשסיש אמרו לו עור מי לך פה (בראשית יט יג ער כאן היה לך רשות ללמר עליהם סגיגוריא,
מיכן ואילך אין לך רשות ללמר עליהס פנינורייא :
ו-ח) ויצא אליהם לוט הפתחה וגו' ויאמר אל נא אחי תרעו הנה נא לי שתי
ו5

בנות וגו' רק לאנשים האל הקשות אלוהות הן אלו:

בצל קורתי לא באו ככותי אלא נוכותו שלאכרהם,

כי על כן באו

דיא

כי על כן באו בצל קורתי מלסר שהיטת את הבית עליהם אמרה ליה אין בעית מקכלחון
קכלינהו בחולקך :
 1לקופ טס ,לעיל ,942 57

ויקל 6כנס פכלנ ם" ע':

פס"ד ,ינפוס כ* ,'5 6נכל נסכל פ"ס ג':

 7ילקוע טס:

 2מממועל ע"נ ויכס ק" כ*ב 6 | :ינקוע טס ,ועי' לקטן

פנסועל ע'נ יכם טס:

 4פרייה םזג - :ייא ור |  2טבקש] עומר ואוטר (ומבקש א') פניגוריא על הסרומיים (סדומיים א?) וטבקש א ו

עוסר ומלסר על הסרומיים סגיגוריא ומבקש כ | רחמים  . .סרומיים] [ ,וחמים  . .סרומים ךן ,וחמים . .
הסרוטיים י ,רחמים עליהם פ,

עליהם רחטים ואת

| מידרו] פחנכ.

מטנו דאתי | וכיון חי | שאטרו] אנ:

ם,
ן
ת-
חת/י
לו דפתי .לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה כ |  8לתשמיש]  -,חמטה כ | פה] חא
עד כת'  ,1עוד מה לך פה כ ,קרי ביה עור (עד ') מי לך פה דִי | עליחם סניגוריא] פחא:כי .עליחן +1 - .
סניגורייא עליהם ְ ,סניגורא עליהם ך] ,סניגוריא א |  4טכאן פאכי .מיכאן ג | ללמד] לדבר  | 1עליהם
דנר] לאנשים
סניגוריא פודזא?כ ,עליהן ..ג .סניגוריא עליהם ך ,סניגורא עליהם ךן  ,סניגוריא א' | * 6רק --האל א
כְ"ם] ,רק  ..האל אל תעשו ו ,רק  .אל תעשו דבר חכת .אל תעשו דבר לן | *הקשות ל"דפא'י] האל
האל
הקשות וְחִזְג ,לאנשים האל הקשות ךְ] ,האל קשות ך' ,האל לשון קשות ך? ,לשון קשות א' ,זה הקשה ל |
אלוהות הן (הם  )1אילו םןנ ,אלהות הס אלו כ ,אלוחות הן ךָזן .דייא אלהות הן אלו  ,+ד''א אלוחות הם אלו א?,

דיא אלוהות אלו א ,1ד"א אלהות הם אלו חזקים דְךן |  7כ-י-דיא] כי  . .לא בזכותי  . .בזכוחו של (בזכות כי)
כו,
אברתם ד'א ד

.א בזכותי ...בזכותו של אברהם דכתיב צרק יקראו לרגלו דייא ם  ,לי אנת | *קורתי] קרי ל |
כי .ל

,חטיחה פ ,שחצאת
 8בצל קורתי לידואנ כת .ל ל | * 7שהיטת לְוְנ*] שהטת ך? ,שהיטו דְי ,שחטאת ל ש
שחצת א? ,שחצת אשתו כ | את ל' ]אנכ | עליהם] אשתו עליו א | אין] פוא'גר* :אי א*כתי .אפדתר

לַ,9
|

מקבלינון ן ,מקבלהון א? ,סקבלון ך ,למקכלתון נ  .למיקבלהון ך? ,למקבלינהו ך  . .לקבלהון א ,%לקכלינהו | +
 9קכלינון [ ,קבילהון ך* ,קכלהון ך ,קכל יתהון א | *בחולקך פא?גרי] בחילקך ל בחלקך דואיכ

|

ופשוטו של מקרא ואנשי העור אנשי רשע נסבו וכו' על שהיו רשעים נקראים אנשי סדום כמו שאמר הכתוב ואנשי

סדום רעים וחטאים ועי' לעיל צד  1 : 498רי .יהושע בן לוי וכו' .כל המאמר נסהר כבר לעיל צר  942ועייייש ובאגהי'א

ח"ג צר  975ולנכון נפקד גם כאן לפניגו קרי ביה וכו' ועי' במ"י לעיל צד  61בדייה מי העור וכן' ,וכהדרש ונדעה .אותם
תשמיש מתורגם גם בתר"י א' ונשמש עמהון ,ובתנחומא מייב שם ונדעה אותם שבקשו לענותן אמר רי חיוא .בר
אבא מכאן אתה למד שהיו שטופין בזמה וכו' : 6רק לאנשים האל הקשות .כן הגהתי ,ובכייל כתוב אל תעשו
דבר זה הקשה והוגה כנרי בכתב הספר לאנשים האל הקשות ועח'יג ,ודרשו א ל לשון קשות ולשון אלהות ,ולקמן
פסיד דרשו כי לך ולורעך אתן את כהלארצות האל האל הקשות האל מקצתן ,ובפי' ב'"ר בויט ובייא גורם ומפרש
כאן רק לאנשים האל האל קשות (האל לשון קשות) ד'א אלוהות (אלהות) אלו חזקים (חזקים הפ) כמו ואת אילו
(אלי) הארץ לקח (וכפי' ב"ר הנדפס רק .לאנשים האל לשון קשות לשון קושי ד"א אלהות הן אלו כלומר חזקים הם
אלו כמו אף אלי הארץ) ולקמן שם האל כקשות כד'א ואת אילי האריץ לקח דייא למה לא נאמר האלה אלא האל
לומר מקצתן אני נותן לך וכו' ,וכן הדרש ביבמות שם כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ האל קשות
מאי משמע דהאל לישנא דקשה הוא דכתיב ואת אילי הארץ לקח וכו' ועייייש ובב'יב שם ,ומפיי בר נוסף
שם כמה דאת אמר ואת אילי וכו' ד'א למה וכו' ועיי במי"יי לעול צד  ,484ובפיי רבינו.

אלוהות

הן אלו ,ובלק"ט מפרש רק לאנשים האל לשון אלוהות שליחות אלהים הם

דרשו שאמר

קורתי על אברהם

ועי' במאמר

ראב"כ

לעול צד 081

בנוהג

שבעולם

דם שיש לו שפעת קוריים וכו' כך למה ברא הקביה את אברהם וכו ועייע שמויר פ"א סיי וי ומנין :שהן ,תקרהו
של עולם שכן וכו' אומר וכוי וישראל טקוראי ,והדרש הועתק .גם בלק"ט ,ובכיי'א א' ובי וכייג ובייית לותא זה
הדרש 8 :מלמד שהיטת וכו' .אשתו של לוט היטתה הבית עליהם כלו' מנעתם מליכנס לתוך הבית אמרה .לו אם
קבלם בהלקך ,ובתנחומא מ"ב שם לשון הדרש מלמד שבקש להכניסן בתוך ביתו ולא הניחה לו
רוצה את לקבלם
אשתו מה עשה הכניסן לתוך חקורה שלו ,ובפי' ב'"ר כייט וכייא כתב ומפורש (ומפרש) .בתנהומא מלמד שבקש

וכו' הכניסן תחת

קורה (הקורה) שלו הה"ד כי על

כן באו בצל קורתי שעשת את

הבית שני הלקים (שחצת

הבית

לצד אחד לשני חלקים) ואמרה לו לקבלם (לקבל) בחלקו ,ובפי' ב'יר הנדפס בדפ"ר מסוום שהיטת הבות .עליהן
כלומר שלא רצתה לקבלם בחלקה אלא היטת הבית לצד אחד כלומ' חלקה לשני הלקים ואמרה לא לקבלם בחלקה,
ונר' שזה הסיום הוא פירוש שהיטת הבית במאמר שלפנינו בבר (ובדפ'"ר שם הגי' בתחלת הפורוש מלמד שהיטת
וכו') ,ולפי פירוש זה מובן גם הגיי שחצאת שחצת ,ובכי"ל כתוב שחטאת והוגה ביני שיטי שהיטת ,ובגליון שם
סיא שחצאת ,ומשובשת הגי' מלמד שהטו (ועי' בידי משה)  ,והגי' מקבלתון
לסקבלתון ועי' דאלמאן צד  , 518וקבלינהו עם הכינוי ינהו הוא כסגנון הבבלי,

איתא גם בדפוסי' וכי'יפ ,ובכי"ג
והגהתי בחולקך ועח''ג ,ובמדרש

אנשי
כי על כן באו בצל קורתי טלמד שאמרה לו אשתו
עפ"י זה הדרש
אגדה הוצ' ר'"ש באבער מפרש
ל
רוצה ללקקבבלרןן חלוק עמי הבית
נמנעו מלקבל אורהים ואתה מכניסם לבית רצונך שיהרגוך ויהרגונו ואם אתה

העיר
ויהיו

ויורא

ומ ט--יא

נ

פרשה

3

ט) ויאמרו גש הלאה [קרב להלה] :ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט דין שדנו ז

ראשונים את בא לעוות , רי מנחמא בשם ר' ביבי כך היתנו אנשי סדם ביניהם אמרו כל אכסניי
שבא לכאן נהוא בועלים אותו ונוטלים ממונו , אמרו לו [אפילו] אותו שכת' בו ושמרו דרך יזי
לעשות צדקה ומשפט (בראשית יח יט) אנו כועלים אותם ונוטלין ממונו :
י יא) וישלחו האנשים את ידם וגו' ואת האנשים אשר פתח הבית וגו' מי שהתחיל חָ
בעבירה ממנו התחילה פורענות ,רכוותה וימח את כל היקום (שם ז כג)  מי שהתחיל בעבירה ממנו
התחיל הפורענות ,דכוותה וצבתה בטנה (בטדבר ה כז\ אבר שהתחיל בעכירה ממנו התחיל הפורענות:
 1ילקו טס  5 :ילקוט שס ,סועס פ'ל ע"ז ,יכופ' פועס פ''ס יייז  ,'6פוטס ע' כ' ,פוקפסס פועס פ"ד ,עכילס 5בס
פיז בטלס עסכם  '3פ"ס (סנסועס בטלמ כ" ו') ,ספלי נשל פ" 'יס ,עעום כנס פ'יס םס" פ' פ'י ס" ג' פי"ס סל ב'!
בפדנל כבס פ"ע סי "יס:

קריב להלא  ,2קרוב להל ן ,קרב להלן דְ .קרב להלאח א:*1

* 1קרב להלה א?נ] קריב להלה פף,

(וישפ ן ,וישפט ו) שפוט דְוְי] ויאמרו  . .וישפט שפט [ /האחד  . .וישפוט שפוט א/

ש--
ירו
ויאמ
 ל | *ופ-וט

ויאמרו  . .לגור פ .וישפוט שפוט לְ"ך ,וגוי ל | דין דנו א .אמרו לו מנהגן

לעוות] חְנָ"ו ,לעות ך* ,לאבד א".2

של  | 2ל הראשונים  | 5ואתה א

לאבדו א ,1לסתור ן .,להרוס דְך | מנחם א ,1נחמיה י ,פנחס אל

בשם] פואנכתת /משס ך ,משום י | רב ביבי י ,רב אירי ן | אמרו ל' ואנכי | שכל .א | 1אנפניי] 1ב ,
אכסנאי דְפאכתי |  3לכן ן | נהא דוחנתי ,נהיה א' ,אנו א? .יהופ :יהיו כ | ונוטלין מטנו י .ויטלו כ

| אמרו לו| א'כ  :אמרו וא לי לידפת (אמרו --ממונו לי גי) | *אפילו ל"דא'כת]

וחאכת
דתפ-.
ממונו] י ,א

ט] פא"תת .ל' דוא' | אנו] יהיו ם | ווטלו כ | ממוגו] פכ :את--דואתמתש-פ
ושו
לי לפא | ואוחו פ |  4לע
 5וגו"] ויביאו את לוט אליהם וגו' ך | וגוי] הכו וגו' פ ,הכו בסנורים אכ הכו בסנורים וג' [ .הכו בסנורים מקטון
ועד גדול י; ל' ך |  6בעבירה]  =.תחילה לוג .תחלה רְזְכִי | התחילה] פוחגכתר"י ,התהיל דָא*ך :התחילו א1
פורענות] א :הפורענות [א? ,22הפורעניות פ :הפורענות שנ' ואנשי סדום וגו' (ואנשי העיר אנשי סדום ך)
לפיכך הוכו (הכו ך]) בסנורים מקטון (טקטן ף) ועד גדול דָ ,הפורענות לפיכך הכו  . .מקטון ועד גדול ו
* 7רכוותה  ---דכוותה ---הפורענות]  דכוותה ויסה . .שהתחיל בעבירה התחיל הפורענות וצבתה  . .ממנו התחיל
הפורענות ל דכוותה (דכותיה ך]) ויטח את כל היקום אשר על פני האדמה מי  . .ממנו התחילה הפורענות
דכוותה (דכוותיה ך][) ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים מי שהתחיל בעבירה ממנו התחילה הפורענות דכוותה
(דכותיה ךְז[) וצבתה בטנה ונפלה יריכה (ירכה ך]) אבר  . .בעבירה תחילה (תחלה ךְן) מטנו התחילה הפורענות
דכוותה (דכותיה ן][) הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב מי שהתחיל בעבירה תחלה ממנו התחילה
ירה תחלה \ כ ו ' ודכוותיה
..
עב
בום
הפורענות דדך] ,ודכוותיה וימח  . .מישהתחיל בעבירה תחלה וכ \' ודכוותיה בי
וו' ךַן ,דכוותה וייי הכה כל בכור בא' מצי
וצבתה  . .בעבירה תחלה וכו' ודכוותיה הכה  . .בעבירה תחלה כ
מאד' ועד בה' מי שהתחיל בעכירה ממנו התחילה הפורענות דכוותה וצבתה  . .ונפל' ירכ' אבר  . .בעבירה ממנו
התחילי הפורע' תחילה דכוותה הכה . .העיר ההיא  . .בעביר' תח' ממנו התחיל' הפורע' תחי' ן ,ודכוותה וצבתה
 . .ירכה אבר  . .בעבירה תחלה ממנו התחיל הפורענות ודכוותה וימח  . .היקום וגו' מי  . .בעכירה תחלה ממנו
התחיל הפורענות ודכוותה והכיתי כל  . .מצרים וגו' מי שהתחיל בעבירה כ ו' ודכוותה ואכבדה בפרעה ובכל חילו
 .העיר ההיא וכו'י .ודכותה ואכבדה בפרעה ובכל חילו פרעה התחיל בעבירה ממנו התחיל
ודכוותה הכה .

 1קרב להלה .כן השלמתי ועח

האורחים בחלקך על -כן נאמר בצל קורתי :

וכן מתורגם בת"א ובתר"י א' קריב
ין שדנו ראשונים וכוי | .דרשו וישפוט
ז מה שהוא שפוט כבר מנהג ישן
בי הגיי לאבד ועייייש 8 :נהוא.

להלא ,וכאן מתורגם גש הלאה כפשוטו ,ובהררש לעיל צד  028פק לעיל :

בהוראת בינוני פעול מה שה

שפ וט

שפוט וכמו

בפיז ביר

שמפרש

נת איתא גם בלקיט ,ו
וע
הוא שאתה  0הוצה לידון בענין אחר ,והגי\ '1ל
אוו נהוו
כאן נהא
ג! ,ואולי צ"ל
קהלת ":א
ועי'
כ"ה בבי"ל
וכו
וצד  ,125ובירוש' יומא פיו מ'ג ג' כך תהו וכו" כן
הרחק [ כל אורח מלבא אליהם כל אכפניי וכו
ובפדר"א פכיו וכל אוהה וגר שהיו נכנסין בסדום הי

והו

משפט וכו' (ועי' במ''י לעיל צד  )915ודורש
עושה 5משפט זה אברהם .שכת' בו ושמר ו
ועי" גם ביפ''ת ,ואין ג'יל לפרש ויאמרו האחד בי
בגופו

וב |מם!מונו

שלפנינו
אכסנאי
מי

שהרי

ומפרש שם
הבא במקומם

שהתחיל

בעבירה

וישפוט

דורש

שפוט

התחיל

אברהם

ממנו

הפורענות

התחיל

ות

כדכתיב

וירא

י"י

כי

לגור

בונוהם

לפי

צדקה

אתה

בכי"א חפר
וומה את

ומשפט,

וס

רעת

וכו'

ועי'

האדם

כאן
לעיל

לעיל צד

צד

ואת
אפילו

ההאא

אנו

הגר
על

ובלק"ט

עשקו
האהד

בועלים

יולתו

בלא
שהוא

אותו

רזשנו

הורכבו

וכו

פוה
ק₪

המאמרים

שכך התנו סדומיים שכל
בא לעוות
וכן .בפ"" ב"ך' בייט גורס ומפהש

שנאמר

קכלב עם הזאב תרנגול עם הטווס וכו' אף הארץ זונת
ך וצבתה
:
בעוף ובבהמה ובחיה וכו' וכל האדם וצ"ע

פזתו?

הבית

מבאן עד
כל היקום.

רבה

שפוט

אמרו

בא

אמרו ,לו דין שדנו
וכו"
אמרו לו האחד
להיותם מתעללים בו ונוטלין את ממונו:

בפנורים מקטון ועד גדול (בפי' ב?ר
וכו'):
קפיכך הוכו
אנשי סדום וגו"
בעבירה

ע.ל

וכו'

שנאמר

וואפו?

ראשונים

ועי' במ"י

0ל,5

ובי אומר כך התנו אנשי סדום למען
ו שדרשו לעעיל ונד עעה אותם לתשמיש

662

מנער

חפר"),
ה עד
הכל

ועד

זקן

לפיכך

הוכו

שנאמר
וכן גוסף בדפוסי'
ועד עוף וכו' ואדם
רמש

קילקלו

מעשיהם

בדור

המבול

וכו' ,ובפי' מהרז'ו העיר שבגויעה כתוב ויגוע כל בשר וכ"
במשנה סוטה שם במדה שאדם מודך בה מודדין לו
בטנה.

ואחר כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחלה
וכו' בירך התחילה בעבירה החלה
לצבות בטן ולנפיל ירך וכתוב אחר אומר
ובירושלמי שם כתוב אח' אומר

ואחר כך הבטן 1ושאר כל הגוף לא פלט,
וצבתה בטנה ונפלה יריכה וכתוב אהר

וירא

1

יט יכ ע

פרשה נ

וילאו למצוא הפתח אלויו היך ראת אמר כי אויל עסי אותי ונו' (יימית ד כב) :

:

שמואל

יב ינ) ואמרו האנשים אל לוט \גו' כי משחיתים ונוי ו' לוי כשם %0
מלאני שות

על ירי

שנילו

 1ינקוע טס ,ילק' מכיכי ישעיס ע"יז יינ 2:

ססטיוין

שלהקניה

גרחן

מסחיצהן

קליה שנה,

ילקוט טס ,לקמן פס"ס ופפ"ס ,סנסועס מ"נ וכל כ" פיס :

הפורענות ודכותה בחת '"י את ירכך נופלה ואת בטנך צבח אבר  . .בעבירה טטנו התחיל תפורענות ורכותח
הכת  . .חעיר טי שהתתיל בעבירה תחלה מטנו התחילה הפורענות כ ,רכותה והכיתי כל  . .מצרים ואכברת
בפרעה ובכל חילו פרעה התחיל  . .ממנו התחיל הפורענות [רכוותה הכה  . .העיר ההיא לפי חרב מי שתתחילת
בעבירת ממנו מתחילין הפורענות| א? ,רכותה הכה  . .הוב מי שהתחילה בענירה תחלה טטנו מהחלין
ו]-
ג-
ולוו
הפורענות א  ,רכותה הכה  , .העיר התיא וג' מי שהתחיל בעכירה החילת וג '  ,1ל'  1 | ₪אי
אילעין חיך  . .כי אויל  . .אתי לא ירעו ן | ,אלעון כמה דאתטר כי אויל  . .אותי לא ירעו וגו' ג ,ולעיאו כר"א
ונלאו מצרים י ,אילוי היך דאת אמ' והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה איתנסון היך מה רא' א' נילאיתי
נשוא אישתטון היך מה דא' א כי אויל  . .אותי וגו ל" ,אלעון (אל עין כ :הלאון א') היך מה דאטר (כר"א +
כמה רתימ' כ )2והיח  .מ.ואב אינסון (איחנסון א ,איטנסון כ) היך מה ראמר (כדיא א  +כמה דתיט'  )2נלאיתי
נשוא אישחטון (אישחטיין א') היך מה דאמר (כר"א א ,כמה דתיט' כ) ני אויל עמי אכ  ,אלעון כדייא והיח
 . .מואב ריא אתנסון

כד"א נלאיתי נשוא

דיא אשתטיין

כר''א כי אויל עמי וגוי מ

אשתיון כריא כי  . .עמי

.מי אינסון היך טר*א נלאיתי
אלונון כר"א ותיה  . .מואב איתנסון כר"א גלאיתי נשוא  ,אלעון היך מר'א כי  .ע
.וט עוד טי לך פה [א'כ ,ואמרו  - .פה וג' ,4
נשוא ךְן |  2ויאמרו  --וגו'] ויאמרו  . .לוט ם ,ויאמרו  .ל
לי דא'ת | וגו] אנחנו דפאחכתי .אנהנו וג' ן | **לוי] לי ל | ר'י שמואל בר (בן ן) נחמן פואגכ .גו
נחמן דְי' ,ר' גחמן ךן | 3שוה] ןג ,השות ךְפחאכתעי | מסטירין] וחתעש.

טפטורין דפכ .טיסטוין / 1

מסתורין ך'ו ,מיסתורין א? ,טסותרין א' | נדחו] לפיכך  | + -,ממחיצחן] מסקומן | | קליח] ד'א'תר'.

מאת

ושלשים ושמונה .פןךזי ,מאה  . .ושמנח דְנָם ,קיל א | שנים ת |

אומר בתת י"י את ירכך נופלת ואת בטנך צבה מקרא אחד מכריע שני מקראות וכוי כאן למעשה וכאן לתנאין
וכו' ואפילו תימר כאן וכאן למעשה וכאן וכאן לתנאין וכו'  הדעת מכרעת ירך התחולה בעבירה תחולה ואח"כ
זת המים וגו' וצבתה בטגה
הבטן לפיכך תלקה הירך תחילה ואח"כ הבטן וכו' ועי' בבבלי שם ,ובספרי  -ל א
ונפלה ירכה אין לי אלא בטנה וירכה שאר איבריה מנין ת'ל ובאו בה אני אקרא ובאו בה מה ת"ל וצבתה בטנה
וימח את כל היקום אשר על פני
ונפלה ירכה אבר שהתחיל בעבירה ממנו יתחיל הפורענות כיוצא בו אתה
האדמה מאדס ועד בהמה מי .שהתחיל בעבירה .ממנו התחיל .הפורענות כיוצא בו אתה אומר ואת האנשים אשר פתח
הבית הכו בסנורים מי שהתחיל בעבירה .ממנו היתה מתחיל הפורענות כיוצא בו אתה אומר ואכבדה בפרעה ובכל
חילו פרעה התחיל בעבורה ממנו התחיל הפורענות כיוצא בדבר אתה אומר הכה תכה את כל יושבי העיר ההיא
לפי חרב מי שהתחיל בעבירה .ממנו התחיל הפורענות אף כאן וצבתה וכו' ועי' מכילתא בא ובשלח שם ותנחומא
ובתוספתא שם בסגנון אחר וביתר דוגמאות ,וכן הוא אומ' בסוטה בתת י"י את ירכך " !
בשלח שםועי"ע בח'יג כאן,
נופלת וג' ירך התחילה בעבירה ,ו תילקה ירך תחילה ושאר כל הגוף לא פלט שני והשקה את המים וגו וכן אתה
מוצא בדור המבול אדם התחיל בעבירה תחילה .שני .ויורא יי כי רבה רעת האדם | באר וגו' הוא לקה תחילה
והשאר לא פלטו שנ' וימח את כל היקוס פרעה התחיל בעבירה תחילה שנ' ויקם מלך חדש וכו' הוא לקה תחילה
והשאר לא פלטו שני ובכה ובעמך ובכל עבדיך ועלו הצפרדעים קטני סדום .התחילו בעבירה תחילה שג' טרם ישכבו
הם לקו תחילה והשאר לא פלמו ,שנ' ואת האנשים אשר פתה הבית חכו בסגורים מרגלים התחילו בעבירה תחילה
וכו' שכיני ארץ ישראל התחילו בעכירה תחילה וכוי גביאי ישראל התחילו בעבירה חחילה וכו וע בבמ'ר שף :
כ"ה בכיייל ואולי צ''ל אילעו כלו' נשתטו הדיא כי אויל וכו' ,ואויל משורש אול ולאה או לעה נרדף לפי
 1אילויו .
הדרש עם לעע( .עו' איוב ו' ג')  ועס יאל (עו במדבר "ב ויא .ושעיה ייט ייג ירמיה ה' די ני לו) ,וגם בכייו
וכי"יג הובא רק דרש אחד אילעין (אלעון) עם הפ' כי אויל ' - ₪ג הוגה בכתב אחר ונלאו מצרים) ,ובפו' ביר
כי"ט גורס ומפרש וילאו למצוא הפתח אלעיו נשתטו נבול תבול(שמות יח י'"ח) בתרגום ירושלמי מילעא תלעי
(ועיי גם בערוך ע' לע) ,וגם בלק'ט מפוש רק וילאו נשתטו .ל כמו כי הואילהלך אחר צו (הושע ה' י"א),
ובכיי"ל נוסף בגליזן בכתב אחר להגי' אילויו היך דאת אמ' (לפני התיבות כי אויל וכו') ,והיה כי נראה כי נלאה
מואב על הבמה איתנסון היך מה די א' נילאיתי נשוא אישתטו  . .היך מה דא' א'" והוא .הגהה כפי גי הספרום
שציינתי ועח"ב ,ובפי' השני שבפי' ב''ר הנדפס גורס וילאו למצא הפתח אלאין כמה דתימר ונלאו מצרים (ועו' גם
גי" הילקוט) ,והעיר שם ומה שכתוב בספרים כי אויל עמי טעות הוא :אכן אין למחוק פסוק זה שהובא ברוב'
הספרים . ועיקר .הגו" רק הדרש שררשו וילאו בהוראת .נשתטו ,ובדפיר ,ודו הגיי אלעון בעיין  9 = :שגילו מסטורין.
סורו של חקב יה שאמרו כִי משחיתים אנחנו את המקוס הזה וכו' וישלחנו יי לשחתהללפיכך נדחו ממחיצהן קלי'ח
שנה ואלו המלאכים הם לפי האגדה אותן מלאכי אלהיםשראה יעקב במראה עולים ויורדים , וכן נסדרו המאמרים
שלפנינו גם לקמן פס"ח לפ' ויחלם וכו' והגי' שם בכי"ל -ר' לוי בשם ר' שמואל בר' נחמן מלאכי שרת .על יד
שגילו את מסטירין וכו' ר' תנחומא וכו' אמר ר' חמא בר' חנינא על נתגאו וכו' ומסיים שם איכן חזרו כאן 7
ואהר כך יורדים ,וזו 1האגדה גם בתר"י א' שם וחלם והא סולמא וכו' והא תרין מלאכיא דאזלו לסדום ואיטרדו .מן
מחיצתהון מן בגלל דגליון ,מסטירין דמרי עלמא והוו מיטרדין ואזלין עד זמן דנפק יעקב מבית אבוי והינון לוון
יתיה בחיסדא  עד בית אל ובההוא .יומא סלקון לשמי מרומא  ענין ואמרין איתון המון יעקב חסידא וכו' ,דהויתון
מתחמדין למחמי יתיה בכן שאר מלאביא קדישיא ד"י נחתין למסתכלא ביה ,ועוד לקמן פעייה ויאמר שלחני וכו'
.דהו .ממהיצתן קליח שנה אשמע לך ואדהה
ר' לוי בשם וכו" טלאכי השרת על ידו ושגוה המיטמירון .של .הקביה נ
| ב'ר כו ט .כאן שכך מצינו בכ"ר .בסדר ויצא יעקב הזקיה אמר בן
ממחיצתי וכו' ,והחשבון קל'ה שגה מפ
ששים ושלש שגה היה יעקב אבינו ב
את הברכות עשה עור ארבע .עשרה שנה מוטמן בארץ ומשמש את
מבית עבר היה ליעקב שבעום ושבע שנה ומשם הלך לפדנה אהם
עבר (לקמן פפיח סיי ה' ועוויש) גמ
ולד יעקב נמצא קליה (וצ'"ל קליז) שנה
ויצחק בן ששים שנה
ביתה בתואל ואותו היום ליוותו מלאכי

פרשה נ

ויורא

5

יט יג--טו

ר' תנחומה הוה מפיק לישנא קילח ,אמר ר' חמא כרי חנינא על שנתנאו ואמרו כי משחיתים
אנחנו וגו :

יד) ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ארבע כנות היו לו ,שתים נשואות ושתים

ארוסות ,לקוחי אין כתי אלא לוקחי:
ויהי כמצחק בעיני חתניו א
מ
ר
ו
א
ד
ר
ב
ל
י
ן
ו
כ
ר
ב
ל
י
ן
ב
מ
ד
י
ג
ה
ו
מ
רינה נהפכת :
טו) וכמו השחר עלה וגוי אמר רי חנינה משיעלה עמוד השחר ער שהאיר את המורח
 8ינקו טס ,לעיל :818 57
ע'י סי ,פקסיס 5%ג ל':

ועי" לעיל : 822 57

 5ילקוע שס,

 6ילקוע שס,

יועס פ'ב

יכופ' כככוס .פ"ס  '3ג' 

י-לח]  אמ' ר' תנחומה הוה מפיק תנחומה (לה לְ") לשינה (לשינא לְ") קילח ל .אמו* 1רי תנחומה ק
רי תנחומא הוה מפיק לישנא קילח [ ,ור' תנחומא הוה (רי תנחומא הוה  .2ורי תנחומא ךן) מפיק לישנא
.לא אש .ל' ד'י | בר] וכ ,בר דפאתי | ח;ננא י |
קלה דְפגכת .ר' (ור' ש) תנחומא הוה מפיק  .ק
יו חכי] ויצא  . .חתניו וג ג,בצנאו-ת
על]  - ₪:אי |  2וגו] את המקום הזה דחת :לי אנכי | * 5ו
רו--ס-ות] פוא?גכי ו
ויצא  . .חתניו פן ,וודבר  . .בנותיו אך  ,וידבר  . .חתניו וגו' ך ,לי  | .שאתים

דת |  4לקוחי בנותיו ךן | און כתיב י ,אין כתיי (כת' כת) כאן דפאכת:

שתום ארוסות ושתים ו

5אטרו פואג] אטיו לו דתיי
| *

כתוי (כת' ב כן וג | לוקחי] פוא'י = .בנותיו דא'נכת

אין

* לחע

אדרכולין ד ,אדרכלון ח ,אורבלין עי ,אררבלון פ :ארדוכלין ןת !
*אדרבלין ך'] אדרכלין ? ,אדרבלון [:
ו וכרבלון לפח.2וכרכלון  +1וברבלון ן .וכרדבלין ו
ארדכלון  ,1הררבלין ש ,הרדבולין ך | 1ו
.לוט  0דת | משיעלה שחר א' |ועד כ |
ומדינה] והעיר י |  6וגו] פִי :ויאיצו המלאכים אינכ ,ואיצו .ב
שהאיר את] הְְן ,5שהאיר ני ,שיאיר ְפאת.
משנולד יצחק  עד עולים ניורדים
ת
האחרת ובשנה שנתבשרה
שנה

כותג
מהפשייש

סדוס

עעוד

שבא

שיאור ש |

ושנה קודם שנולד יצהק  בשרוהו מלאכים על לידתו כדכתיב למוערד הזה בשגה
נמצאו קליח
ק נהפכה ס דדום  (ועו" במ"י לעיל צד  47צד  094ווצד )408
לארם

קב-
יעקק

ולן במקום

נהרים

עולים ויוורדים

בו ועיי

גם

בלק"ט

1

ר

טוב,

-ו

ומפטירין

ליי )3ונכונה הגי' בטי"ת ,ובערוך ע' מסטר פיי ענין פתר ,ואולי פי' זה טעם להגיי מסתורין בתי"ו ועה'נב ובערוך
 1ר' תנחומה .בכי"ל כתוב אמי ר' תנחומה הוה מפיק תנחומה לשינה קילח| ,ועל מלת א מ '
הש' עי מפתורין :
נמשך קו קטן ומלת תנחומה אהר מלת מפיק נמחקה ע"י נקודות והוגה ביני שוטי ל ה ולשינה גקור > ) והוגה ביני
שיטי א בסוף התיבה ,והגהתי ר' תנחומה הוה מפיק לישנא וכה בכי"ל \לקמן פס'ח ר' תנהומ' הוהמפיק לישגא
7הגי' .הוה מפיקלושנא קלה (קלא) נדחקו
וכו נעח'"כ (ובכייג נוסף ג''כ ביני שיטי לה לתגיה הוה מפיק לה)  ,ו
המפרשים לפרשה ,ולכן נרי שהגי' ק יל ח בכי"ל וכי'ו היא הגיי העיקרית ,וקי לה היא מלת ק לח (וכתזובה ביו"ד
ו
מ
במקום סגול ועו במ?י לעיל צד  944בדיה אמר וכני) וכן הגי' קלח בדפיר וכייו לק = פסה (ובדפ"ר כאן נשמט

ל מב"ר פכ"ת וחגגי שם קל ,א בייל לקמן
א"ר תנחומא וכו' ולא הועתק בילקוט1 . :ולקמן בי קלים
המאמר 
פסה הגיי קלא והוגה קלה)  ,ור'ת תפס זה הלשון סימן למספר קלייח ,ובגליון בייל גסמן  5ק ולת קלי'ח מאה
ושלשום ו|שמנה| שנה" ואח"כ נוסף שם בלשון .גי' אחרת ישנה ,אמ" ר' תכה  ...בורי מניין קי"לייה [קי] מאה לי
טַ

-

שלשום
ועיויש

ח' שמנה",
ועי"ע

וכעין

לעיל צד

זה הדרש

714

אמר

ר'

ח

ג

(איוב

תנחומא

ה'

אית

כ"ו)
דמפקין

מנין

ששיםם

לושנא

בירוש'

אהרינא;

ביכורים
ועל סגנונות

פ"ב

סיד' ג' מו יק כ"ח

אלן בירושלמי

עו

א'

באכער

טערמינאלאגיא ח"יב צד  ,401ובתתנחומא מ'ב שם אותא ,אמר לוט למלאכים מה באתם לעשות כאן אמרו ל 4ו כו
לפיכך נדחו ממהיצתן קלייה שנה ר' תנחומא אמר ק "ל
הלם
משחיתים אנחנו .בג'וילו לו מסטירין (פיי סתר) ש

שנתגאו וכו' .ששותלו הגדולה בעצמם ואמרו 2
וע" גם בהערות רְש"ב שם:
סט לם בגימטריא
צָ'  1₪ ..ט 1
חתנוו שכלכת
לנו וכנ' 5 = :ארבע בנות וכנ' .דורש וידבר אל התניו לוקוהי וכו' ולוקהי בנותיו חתניו שלקו זו כבר בנותיו א
משחיתים אשנח
שתים הנ ה-נושואות ולוקחי בנותיו לקוחחי אכ"כ שיהא משמע שלקחן כבר בנותיו והם חתניו אלא לוקוחי שעתידין לוק
בנותיו

אלו שתים

הארוסוו

ומועוט רבים

שנים

חתניו שנים

ולוקחי בנותיו

שנים

ועי'

ביפי"ת

וכן מפרש

בפר +
ש

עהית התניו שתי בנות נשואות היו לו בעיר לוקחי בנותיו שאותן שבבית היו ארוסית להם וכו' הנמצאות המז
לך בבית וכו' וגס .לעיל צד  515הדרש למה עשרה וכו שוש שם עשרה  ,לוט ואשתו וארבע בנותיו ודי התניו -
נשארו בסדום ובגותיו הבתולות וצאו .מסד ו
זו נמצאה גאםצל הירונימוס  5-2דעת האומרים שבנותיו הנשואות
.
וו
ט  1וע
עם אביהן ועי :במייח חלק מי"ג צךָ 5 = :105אדרבלין וכרבלון ..כן הגהתי ועח"נולעיל צר  ,822וגם בשבל
משובש ארדכלין ,ולנכוןשם וכרבלין ,ועפ''י זה המאמר מפרש במןדרש הגדול אמרו לו שוטה שבעולם נבליםוכנורות
וחלילים בעיר ואתה אומי סדום נהפכת ,ובפי' ב'ר  5 -אמרו כל העיר מלאה שמחה וצחוק וכולס .יושבין בשלוה
וכו' .כן הגיי העיקרית בכי"ל וכ''ה בכי'פ ובכי"א בי בגוף
ואתה אומר שהמדינה נהפכת :  6משיעלה עמוד השחר
אדם מהלך ד' מילין דכ' וכמו (שנאי וכמו) השחר
זמוד השחר עד  0כ
הספר אמר ר' חנונא משיעלה ע
עלה וכת' השמש וכו' וכן הועתק .בלק'ט ובשבל = וכמו השחר עלה ארח משעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרה
אדם מהלך ארבעה מילין (ד' מילין) שכן כתיב השמש (שנא' השמש) יצא על הארץ ולוט בא צוערה ומסדום לצוער
 ₪השחר עד שיאיר מזרח אדם מהלך ד' מילין דכת' וכמו
די מילון (ובערוגת הבשם הובא ג'יכ מב''/ר ו
השחר עלה וכת' השמש יצא וכו' ועו במאגאצין חלק ייצדד  ,41ובמ/כ כתב וכך מצאתי שוב הַגי' בספר ישן מאד
וכונן בלי ספק לערוגת הבשם ,אכן הגי' שם בסמוך ומנא לן משיעלה עמוד השחר וכו ועיי למטה) ,וכפי שהוגה
בכי"ל בוני שיטי הגיי כאן  מששועלה עמוד השחר וכו" ד' מילום" כשהאיר (וצ"ל ומשהאיר) המזרח עד
שתנץ החמה אדם מהלך ד' מילין שנ וכמו וכני ,וגי' זו מסכמת עם גי' הדפוסים וכייית ,וגם בַגי' זו
מביא הראיה על תחלת המאמר שמשיעלה עמוד השחר עד שהאור את המזרה אדם מהלך וכו' ולא' על סוף המאמר
וא בכיו משיעלה עמור השחר שהאיר המזרח
שמשהאיר המזרה עד שתנץ ההמה אדם מהלך וכו' וכן איתא
עמוד השהר עד שהאיר מזרה אדם
מיעלה
אדם מהלך וכו' משהאיר וכו' עד שתנץ וכו' ומגין ש
מההלך ארבעה מילין וכמו השחר עלה וכת' השמש יצא וכו' וכיה בכי'ח וכי"כ ועהיינ ,ולפי סוגיתינו השהר

.לשנה (?

טע

(' -

וירא
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ארם סהלך ר' מיליס וכמו השחר עלה וכת' השמש יצא על הארץ (בראשית יט כג) ,ומסרום

לצער ר' מילים ,אמר רי זעירא המלאך היה מקרר לפניהם את הדרך ,ומנין משהאיר את המזרח ער
|ילין דפואנכתשי.
ו ר] פאתשי .אובעה ן .אובעת דְחכ .אובע ג ט

מיל ח | ונטו] דכי וכמו ם,

שני וכמו  , %%וכשתאיר (משתאיר ') הטזרח ער שחנץ (הניץ י) החמה אדם מהלך ר' מילין שנ' וכטו ליי
משתאיר (משיאיר ך] ,ומשהאיר  )₪הסזרה ער שתנץ החמה אובע (ר' דְ'תש) טילין שני וכמו דתשי

ער שתגץ החסה

משהאיר המזרה

מתלך ארבעה מילין

אדם מהלך ארבעה טילין ומנין משיעלה עמור השחר

וכמו ן ,משהאיר

טורח (ומשהאיר את המזרח

ער שהאיר מזרח ארם

 )5עד שתנץ (שחנץ כ)  ..אדם  . .ארבעת מול

(מילין כ) תצין משיעלת  . .עד (וער כ) שתאיר מזרח שאדם (אדם . . )2ארבעת טיל (מילון כִ) שני (דכת' כ)
וכמו ךכ

.דם  . .די מילין ומנין משיעלה עמוד  . .עד שיאיצו הטזלות אדם  . .ד'
ומשהאיר המזרח ער הנץ  .א
וכמו א'

מילין שנאם'

|  2ד] ד'פאתשי,

| הארץ]  -ולוט בא צועוה חאכשי

אובעה ן ,אובעת חב ו

ארבע ך | טילין פוחאכת שי | אסר] ואין חימר יחר חויין  . ..והא ייתר הוויין  -.ש | זעורא ן ,חנינא ש |
טה] משהאיר
התח--
סקרו] דָ' ,מקדיר ן ,סקור דְרְ'י ,מקדיר פא ,מקויב כ | להס א"כ | משהאיר א
(שמשתאיר ך][) המזרח ער שתנץ (שחנץ  )]₪החמטה דְפון[ /משהאיר המזרח ער שהנין החמה] א! ,משאיר
מזרח וער שהנץ ההטה כ,-י שמשהאיר המזרח עד שיאירו המזלות א?' משיעלה עמור השחר עד שיאור
שי |

(שהאיר י) הסזרח

עלח היינו שעלה ע-.מוווד השחר והשמש יצא על הארין הייו שהאיר המזרח והשמש יצא להוציא אורח על הארץ (ובכי"א
א' הני' אר"ח משיעלה שחר עד וכו' ומשהאיר המזרח וכו' ומנין משיעלה עמוד השחר ער שיאיצו המזלות אדם מהלך
דגץ החמת די
שה
וכו' ובגליון שם כוסף אמ' ר' זעירא המלאך הזה היה מקדיר עליהס את הדרך ומנין משהאיר המזרח ע
מילין שנא' וכמו ובכי"א .ב' נוסף .בגליון ומשהאיר .המזרח עד הנין החמה .מהלך ד' מי לוומנין שמשיע לח עמוד השחר
עד שיאיצו המזלות אדם מהלך ד' מילין ,ובכי'ח הועתק רק עד ומסדום .לצוער ארב:עת מולון ,ובכייג המאמר מקוטע),
ובתגי' שלפג ו פריך אחר המאמר א'ר זעירא וכו' ומנין משהאיו את המזרה עד שתנץ החמה אדם
מהלך וכו' וכ"ה בדפוסי' ושאר כ"י הבייר (חוץ מכי"ח וכי"ג) ועחי  ,ומשני וכמו וכו כלו' שהל"ל כמו וכתוב ו כ מ ו
רובה

דבר

הכתוב

גדמה

לדבר כמו

משועלה

עמוד השחר

עד

את

שהאיר

המזרח

מהלך וכו'

אדם

כן משהאיר

את המזרת

והסוגיא בב 'ר כאן .מסכמת עס שיטת הירושלמי ביומא שם א"ר הנונ מאילת
עד שתגיץ החמה אדם מהלך וכו',
השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך ארבע' מיל ומשיאיר המזרח עד שתנין החמה אדם מהלך ארבעת מיל ומגין

שמאילת

עד שיאיר המזרח אֶדם

בלוט לאמר

מן סדום לזוער ארבעת מילין

מהלך ארבעת

וכן'

מילין

אמר ר' זעירא וכו"

שני וכמו השחר עלה ויאוצו המלאכים

ומניין

המזרח

משיאיר

עד

הנץ

אדס מהלך ארבעת מיל כמו וכמו מילה דמיא לחבירתה ,ובירוש' ברכות הגי' מהופכת אמר ר' הצני (וציל
המה
ח
ר' חניני) מאיילת השחר עד שיאור המזרה אדם מהלך ארבע' מילין משיאיר המזרח עד שתנין החמה ארבעת מול
ומניין משיאור המ זרח עד שת נץ החמה ארבעת מיל דכתיב וכמו השחר עלה וגו' וכתיב השמש
יצא

על

הארין

ולוטם

בא

צוערה

ומן

סדום

לצוער

ארבעת

מיל

א

וכו'

רִ זעורא

וכן'

ומניין

מ

א

וול!

הש

ח

ר

עד ישאור המ זרח ארבעת מיל כמו וכמו מילה מדמיא וכו' וצריך לפרש לפי' זו הגי' וכמו השחר עלה היונו

שהאיר המזרח והשמש יצא וכוי הוונו שהניין השמש ,וכגיי הירושלמי בברכות הועתק מבייר בילקוט כאן בהיפוך
מוד השחו עד שהאיו המזרה אדם מהלך
מהגי' שלפנינו א"ר זעירא המלאך וכ" ומנין משיעלה
די מילין כמו וכמו וכו' ,ובראש המאמר בילקוט אר"ח משיעלה עמוד השחר וכו' משהאיר המזרח עד הנין החמה
אדם מהלך ד' מילין שנאמר וכמו השחר עלה וכתוב השמש וכו' צריך לפרש שמביא הראוה על סוף המאמר
שמשהאיר המזרח .עד הניץ וכו' ד' מילין  ,וכיה בפי' ב'יר הגדפס בדפיר אר"ח משיעלה עטוד השהר עד שיאור
אדם מהלך ד' מילין ומשהאיר המזרח עד שתנין החמה ד' מילין שנאמר וכמו השחר עלֶה וכתיב השמש
המזרח
כףח

המלאך

וכו'

ומנ

 -משיעלה

עמוזד
השחר

עד

שיאור

7

ד

מילין

כמו

וכמו

מולא
א

דמוא

למולא

ומפרש

מאי

כמו וכמו דבר זה דומה לתבירתה כמן משואור .המזרח ער שתגיץ החמה די מילי' כך משיעלה עמוד השחר עד
שיאור המזרח ד' מילין מילא מדמיא למילא ,וכן בערוגת הבשם ומנא לן משועלה וכוי עד שהאיר מזרח די מילין
כמו וכמו מיל ה מידמיא למולה כמו וכמו דבר מידמי לחבירו כמו משואיר .עד הנין החמה ד' מילין כך משיעלה
וכו עד שיאיר מזרה ד' מילין מלה מדמיץ למלה (ובמדרש ד' ווילנא שלטו ורי המגיהום ושונו הגו' .בפורש"י ומנ"ל
משיאור המזרח עד שתגץ ההומה ד' מילון כמו וכו' כמו משיעלה עמוד השחר עד שיאור המזרח .ד' מילין כך
משיאור המזרח עד שתנץ החמה ך' מילון מולא מדמיא וכו') ועי' הוטב במ"כ שהאריך בפי' |המאמר ודבריו גכונוס
מאד וכ"י של ב"ר יעידו שאין להגיה הגי' שלפנינו עפ"י הגוי בירוש ,ברכות ועריע בפי" מהרז"ו ובפיי מחרזיף
לירושלמי שס ,ובכייל כתוב מילים במ"ם וכן בדפיר ודו ומסדום לצוער ד' (ארבע) מילום  1 =:ומפדום וכוי.
בתמיה  ,וכן פי' במ"כ ויפ"ת ,ובכי"ח ובלק "מ ושכל טוב זה סיום הראיה  ,ובבבלי פסחים שם איתא מעלות השחר
עך הנץ החמה חמשת מילין .מנא .לן רבתוב וכמו השהר עלה ויאיצו המלאכים וגו' וכתיב השמש יצא על הארץ .
ולוט בא צוערה ואמר רבי .חנונא לדידי חזי לי ההוא אתרא והויא חמשה מילין (ובמסקנא שם ציד אי מתרץ ויאיצו
שאני ומעלות השחר עד הנין החמה ד' מילין) ועייע שם בפי' רבינו חננאל ,ובכייפ גורס ומסדום וכו' .וא יין
תמר יתר הויין א"ר זעירא וכו' ,ובפי' ב"ר בדפ"ר ומסדום וכו' והא ייתר הוויין וכו' ומפרש שם ומה
י
דאותיב ולא יתר הוויי' כדגרסי' בפסחי' לדידי חזי לי וכו' והוה ה' מילין ,ובערוגת הבשם והא יותר הוניון וכו הא
דפריך הא יותר הוויין פי' רבינו קלונימום .זיל מדגרסונן בפ' מי שהיה בפסחים לדידי וכו' ההוא דוכתא והוי ה'
מילון. ,ובירושי ברכות הגי ומן סרום וכ עתר הוון א"ר זעירא וכו' ובירושי יומא מן סדום וכו' יתיר הוון אמר
וכו' ,אכן בפי' רבינו הננאל יומא כ'"טא' הועתק מירושלמי א''ר חנינא מאילת השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך
די מילון ומשיאיר המזרח עד הניץ החמה אדם מחלך ד' מולין שנאמר השמש יצא וכו" ולוט בא צוערה ואי לדידי
הזי לי ההוא אתרא והוי ד' מילין וכו" :  2היה מקדד וכו' .נוקב לפניהם הגבוה ומשוה הנמוך וע'י זה קיצר להם
את הדרך ובאו מסדום לצוער משעלה עמוד השהר עד שיצא השמש על הארץ אעפ שהדרך היה יותר .מד' מילון,
ובפי' ב"ר בדפ"ר גורס ומפרש א"ר הניגא המלאך מקדר לפניהם הדרך שנא' ויאוצו ל אדם אחר אינו הולך
אלא די מילין  ,ובערוגת הבשם א"ר הנינא המלאך היה מרקד סיא מרְקד (כיה שם וציל) לפניהם את הדרך שגי
ויאיצו המלאכים ,ובפי' ב"ר כי"ט היה מקדר לפניהס וכו" היה ממדר .לפנוהס את הדרך בפסיעות גסות חיה פוסע
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שתנץ החמה אדם מהלך די מילים ,וכ מ\ וכמו מילא מדמיא למילה4 ,אמר ר' ופי ברי אבין אם
יאמר לך אדם הרא כוכבתא דצפרא איילתא דשחיא היא שקרין ,פעמים פוחתת פעמים מוספת,
אלא כמין דקרנין סלקין ומנהרין לעלמא :
 1אדם מהלך ל' פש | ד'] ד'אשי .איבעה ות :ארבעת פכ :ארבע ך | מילין | וכמו] וא'כ :דכי
וכמו פ ,שנאמ' וכמו א' .כמו דְגַתר'י | וכמו לי אכ | מילא מדמיא] א?גל ,מילא מידמיא פן;  . .דמיא ך,1
מילתא דמיא הי  . .דמייא ך | למילא פוא?גכש .למילתא דתר'י | גר] נכ :גר דפואת | בו ו |
 2הדה א?:13

הא  | 5כוכבהה דצפרא  ,1כוכבא  . .פ ,ככבא  . .ו ,1כוכבתא דצפרה א? ,איילתא דשחרא ש |

אילתא דשחרא אנכת,

ככבת' דצפר' ש | ₪היא] פנש

שוקרין ן ,שקדין ל שקרן א ,1שקרא ,

הא ואכי,

שקרן הוא דְִתך',

ל דת

| *שקרין פא?] שיקרין ג.

שקוא הוא ו | פעמים שהיא [א | פוחחת]

מוספת .א | פעמים] נךְ'י ,פעמים שהיא [א .ופעמים שהיא דְפכך | מוספת] פוחתת א | * 8כטין דואתעשי]
כמן לפגב | דקרנין] תרין דקרנין ְנכעי ,תרין דקורין א ,1תרתין דיקרנין ך ,דוקרנין דנהור ש ,תרתין קרגין

דנהור דְתִי | פלקין] פאגכע .סליקין ן .סלקין ממדינחא דְֶ . . .מן מדינחא שי |

לפניהם מפני מהירות הדרך שנ' ויאיצו המלאכים ומקדר דומה לו בעירובין ('יח א') שמעתי שמקדרין בהרים,
קד וכ"ה במדרש דפ"ר ובירוש' ברכות בד'ו ועי' בערוך ע' קד א' ובעמת"ל ע' קדר ובד'"ס
ונכונה הגי' בכיייל מ ד
עירובין שם ,ולפי שטת הירושלמי והב''ר שלשה זמנים הפ עלות השחר והאיר המזרח והנץ החמה ועי' גם יומא
פ"ג מ"א הרואה אומר ברקאי מתתיא בן שמואל אומר האיר השחר ,ותימה שלפי הירושלמי והב'"ר מן עלות השחר
 2הדא
עד הנין החמה ח' מילין ולפי הבבלי בפסהים ה' מילין וכדמתרץ שם רק ד' מילין  ועי' גם ביפ'ת:
כוכבתא וכוי .הכוכב נוגה נקרא כוכבת ובלא'ר כוכבתא וכשיתראה אחר שקיעת החמה הוא לנו כוכב הנשף (ועיי ירושי
ברכות .פ'א ב! בי אמר רבי יוסי ברבי בון ובלחוד דיתהמון תלתא כוכבין בר מן הדא כוכבתא ועייייש בפו' מהרז''פ
ועי"ע בעמת"ל חייב צר  )408וכשיתראה קודם עלות השמש הוּא לנו כוכב השחר כוכבתא דצפרא ,והכוכבת פעמים
פוחתת מהסרת ופעמים מוספת ממלאה את אורה לפי מצבנו לנגדה ולפי יחוס מעמד השמש (ועו' סלאנימסקי ככבא
דשביט צד  )69וכפי הילוכה פעמום מקדמת לעלות ברקיע עד ג' ודי שעות קודם עלות השמש ופעמים מאחרת
לעלות עד קרוב לעלות השמש ,ואיילתא דשחרא הוא עמוד השחר כדמוכח מלשון מאמַר ר'ח כאן ובירושי ברכות
ויומא ועי' למטה (וזרה גי' הירושלמי שהובאה בפי' רבינו חננאל פסחים צ'ד א' מאילת השחר עד שיעלה עמוד
השחר וכו')  ,וטעם מאמר ר"י בר' אבין אם יאמר לך אדם כוכבת זו של שחר היא עמוד השחר (ועי' תו'ט ברכות
פ'א מ'א) דברי שקרום הם שהכוכבת פעמים פוהתת וכו' אלא בעלות עמוד השחר

עולים כעין קנים מפוצלים (מן

המזרח) ומאורים לעולם ועי' יומא כ"ח ב' רבי אומר וכו' תימור של חמה (ופירש'י שם עלות השחר שנבקע ונראה

כתמר זקוף וכו') מפציע לכאן וכאן וכו' ושם כ'יט א' מ'ט דרבי דכתיב למנצח על אילת השחר מה אילה זו קרניה

מפצולות לכאן וכאן אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן (ובשכל טוב הועתק .ותימור של חמה מהפצל וכו' אף שחר
מפצל וכו' מה אילת זו קרניה מפצלין אף שחר קרניו מפצלין בו ועי' גם בד"ס) ובמנחות צ'ה א' ארבעה סניפין
של זהב היו שם מפוצלין מראשיהן כימן דקר נין היו שסומכין בהן את הלחם ופי' רגמת'ג שם כמין דוקרגין
כעין קנ שמתפררין מלמעלה נעי' גם בערוך עי דקרן ב' ,ונכונה הגיי דקהנין בכי"ל והוא ל"י )1 ופי' בעלי שני
ראשים ,ור" בר' אבין מתאר מראות האורה בעמוד השחר שמתפצלים לכאן וכאן בלשון כמין דקרנין ,ומראות הרבה
בעמוד .השחר ואין צ'"ל כמין תרין דקרגין אע''/פ שמלת תרין איתא גם בירושלמי ועח'נ ובערוך ע' דקרן א' ,ושם

פיי מלשון כי קרן עור פניו,

וגם יש למצוא במלת דקרנין .הוראת .דקר בקע ועי' צונץ ריטוס צד  982ולעף אצל

קרוים צד  ,491ובערוגת הבשם הועתק מב"ר אם יאמר לך אדם הדא אילתא דשחרא כוכבתא דצפרא היא שקרן
הוא וכו" אלא כמין ד וק ר ג ין דנ הור פלקין מ ן מד ינ חא ומנהרין וכו' ואח'כיאיתא שם ת ר ין דוקרנין פוי
לשון כי קרן עור פניו דמשה ובפי' ב'יר בדפיר
שני עמודון של אורה דוקרין לרקיע וווצאין ויש מפרש דוקר
הדא איולתא וכו :ככבת' דצפר' היא שקרן הוא וכו' למה שפעמים פוחתת פעמים מוספת פי' פעמים מקדמת ככב לאיילת
פעמים מאחרת אלא כמון דוקרנין דנהור סלקין מן וכוי תרין דוקרנין שני עמודים של אורה דנהרין הרקיע ויוצאון,
ובפי' ביר כי"ט איילתא .דצפרא כח השחר שקרן הוא טועה הוא פעמים פוחתת וכו" פירושו פעמים מקדמת כוב
אחד ופעמים מאחרת

פלקין ממדינהא

ומנהרין לעלמא

תרתין

דיקרנין

שני עמודים

של אורק דוקרין או

ו

הרקיע ויוצאין ,וכלה"כ אז יבקע כשחר אורך (ישעיה נ'יח חי) הלשון בירושי ברכות ויומא במאמר דלמא רי חיי
5
וכו" וראו איילי (אילת) השההור ש ב ק ע אורה (וכייה באותו הסיפור בשהש'ר פ' מי זאת וכו' ובסוף מדרש אסת
במדרש תהלים כ"ב םי /ייג ועווייש)  ,ובשכל טוב הועתק ומפורש א'ר יוסי אם אמר לך וכו' הרא כוכבתא דצפרא
איילתא דשחרא היא אל תאמין שפעמים שהיא מקדמת ופעמים שהיא מאחרת [פעמים שהיא פוחתת] ופעמים שהיא
מוספת אלא כמין שני דוקרנא עולין  ומאירין את העולם ,ובירוש' ברכות הגי' א'ר יוסי בי ר' בון הדא איילתא
דשחרא מאן דאמר כוכבתא היא טעיא זומנין דהיא מקדמא וזומנין דהי' מאחרה מאי כדון כמון תרין דקורנין דנהו'
דסלקין מן מדינה' ומנהרין (ושם בד' מגנצא כוכבתא ד צ פ ר א וכו' טעי וכו' דהיא מאחרא וכו' כמין תרין דוקרני'
דנהור' וכו') ובירוש' יומא שם א"ר יוסי וכן' מאן דאמר כוכבתא .היא טעי וכו' כמין תרין ,דקרנין דגהור וכף,
ובערוגת הבשם איתא עוד כתב בפו' רבונו קלונימוס ז''ל בברכות ירושלמי הדא אילת (וצ"ל איילתא געי' במ''ח חלק
בו צד  )668דשהרא מאן דאמר כוכבתא היא טועה הוא למה שפעמים קודמת ופעמים מאחרת  ,ושם בסוף המאמר
בברכות ירושלמי בתחילת (וצ''ל המסכת) מאיילת השחר עד שהאיר מזרח אדם מהלך ד' מולין ומירושלמי דקאמר
מאיילת .השחר עד שיאיר מזרח אדם מהלך ד' מילין שמעינן דעמוד השחר הוא איילת השחר ועי' במ"כ ומה שקרא
שם איילת השחר .קרא כאן עליית השחר וכן משמע מספר ישן וז'יל מלשון ב''ר דקאמר משיעלה עמוד השחר עד שיאיר
המזרח אד מהלך ד' מולין ומירושלמי דקאמר וכו' שמעינן דעמוד השחר הוא איילת השחר ,ובפו' ב''ר בדפייר מעורבב
ומקוטע ובירושלמי בברכות האי איילתא דשחרא מאן דאמר כוכבתא היא טעי וכו' בברכות ירושלמי בתחלת המסכתא
מאיילת השחר עד שיאור המזרח אדם מהלך ד' מילין ומשיאו' המזרח עד שתנץ החמ' ד' מילין  תרין דוקרגין
וכו" והושמט שם ,עוד כתב בפי' רביגו קלוגימוס זיל" כמו שהושמט שם ,פי' רבונו קלונומום ז'"ל' לפני התיבו
כדגרסי' בפסחים וכו' ,וכל הפירוש הארוך בפי' ב'יר הנדפס הוא מפירוש השני שבאותו הפירוש ומסכים בכלל עם
מה שהועתק בערוגת הבשם ,ומכל זה נמצא בפי' ב"ר כויט בקצת שינוי רק הפירוש כמו וְכְמו מילא .דמיא למילתא
ההלשחר
וד
וזה כמו וכמו דבר זה דומה לחב תה כמו משיאור מזרח ועד שתנץ החמה ארבעה מילין כך משיעלה עמו
=< 1( 0000906.
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וירא

פרשח גנ

ים טו--יז
ו'

קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות
המואבייה

מציאות,

רות

מצאתיו

בסום :

יא

ונעמה העמונית,

טז יז ויותמהמה

טוכיה

ר' יצחק מצאתי

אמר

יצחק

בו'

שתי

אמר

דור עכד'י (ההלים פט כא)

איכן

תמהון אחר תמהון ,אמר כמה אנור בכסף ווהכ באבנים טוכות ומרגליות

=' יהושע כן לוי אמר זה לוט ,ר' שמואל גר
 6הה'ר עושר שמור לבעליו לרעתו (קהלת ה יב) ,ר
נחמן אמר זה קרח ,ר' יהורה בר' סימון אמר זה נבות ,ר' לוי אמר זה המן ,ר' יצחק אמר זה שנט
ראוכן וגר ,רבנין אמי זה שכטו שללוי דהוא מתמסכן וחור למה דהוה :
ויחזיקו האנשים

וגוי מי היה וה,

 1ילקופ פס  ,כעיל  108 57וס'כ |:

ופאל,

'4לקוע שס:

כת' ויהי כהוציאם אותם ונו',

אתיבון והא

עדכט קק(ם פ' יש כעס

 ₪ילקוט שס ,ילק' קסכח כ' ססקע'נ,

הולק (ס' *"כ)  6 =:פקסחיס קי"ט ס' ,כנקזכין ק"י  ,'6סעום כנק פל''ל קי" נ' ,פנסועל) משפעיס כי'  , '₪עדכט לקסכ פ'
לחר קוככיס (ג' ס') ,פדר"ל פ'כ  :סנסועס מ*כ מעום כ"  ,'₪פנסוונס מעום ק" ס' ,נמדנכ כנס פכיב םי זי  8:ילקו כ' פ"ד :
* 1קום  --הגסצאות פןא' כי] קום  . .אשחך וג' לי ואת  . .הנטצאות א*ך] ,ואת  . .הנטצאות וגוז ך |
|
יצח
נ אט' ר' טוביה (טובייה ך]) ברי (בר
ר'  --אמר] כ ,-רי טוביה (טוביא א?) בר יצחק  /אט'
שא -

| * 8מצאתיו אך שי'] טצאתי ל .מצאתי אוהו ְפוחגכ | בסדום

 2המואביה

ה אבור] בסה

ב

כסף ם | בזתב ן .ובזהג
 5בר ] וא'גכ:

דָ'ְזִי,

אבור [ . . ,אברר

למהון] תימהון ך' (וכן
|  4ת
כמה מעביר גם | 5

 . .אברור אן"ש .. .אעמור ן.

זג |ואבנים  ,₪ובאבנים  ,5או באכנים נש | ובטוגליות חכ
7גד] ושנט גד אכ
| ו

בר דפא'י .בייר ת

רבנין אסרי ו ,+רבנן אמרין  . . ,2אטרי ד

| גר נחמן לי | 1

| *רבנין אמי ן] רבנין אטרין  ,1ורבנין  . .א'י

וובנן אמרי פא" ,לי ל | *שנטו שללוי פן] שכטו שללוו ל

לוי א ,איוב ְחנתי (קהלת) | דהוא מתמסכן] [ן ,דהוה מתמסכן דְזֶי (שם) ,מתמסכן כ' ,דהוא עתיר ומתמסכן ם ו
 .ואתטסכן
עתיר ונתמסכן ךא* ,דהוה .

דהוה

דהוא  .₪וחזר למאן דהוה י(שם)

עתיר ונתמסכן א | וחזר  --דהוה] וחוור  . .דהוה [ ,וחזר . .

ךְז,

|  8וגו'] בירו פא?,

בידו וביר אשתו וךְזא'נכ  .בירו  . .ובור שתי בנותיו ך] י

בידו .ב.נותיו וגו' ך ,בידו  . .בנותיו בחמלת "+י עליו ו | מי  --רפאל] [ן ,טי היה זה זה רפאל דִי ,זה היה
רפאל דֶז ,זה רפאל אנכ

| איתיבון פא'כי | והא כת'] והכת' רְ[י ,לי ואכ | ויהי] פוחאנכ .ויוציאותו ויניחוהו

וכת'  -,דתי | גהוציאפ וא'ג |

עד שיאיר מזרח ארבעה מילין  מילא מדמייא וכו' והפי' תרתין דיקרנין  שני עמודים של אורה דוקרין וכו'  ועי'
במאמטרי על פי' ב"ר בספר תפארת ישראל צד  113ועי"ע במ''י לעיל צד ( 458ופו' ר' קלונימוס שהזכרתי במ"י
לעול צד

 111הובא

בערוגת הבשם

למאמר

רי לוי בבייר פמיח

סי' ט! ועיי"ש  1 |:ר' טוביה וכו'.

המאמר

גסדר

כבר לעיל צד  , 198והגהתי איכן מ צ אתיו כמו שהגי' שם גם בבי"ל  ,בילקוט כאן נוסף בסוף המאמר טיבמות
 4ויתמהמה .ואין כת' ויתמה ודרשו ויתמהמה
ע"ז א' וכתיב הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי ועו במ"י לעיל שם:

אחר תמהון ועי' במ"י לעול צר  888בד"ה אלא וותגל | :כמה אבוד .כמה איבוד בכסף וכו' ואבד כל עשרו

תמהון

בכסף בזהב ובאבנים טובות ועח"נ,
וד
בענין רע הההח""זד עושר שמור וכו' ,וגם בב?לק ט הגיי תמהון וכו' כ מ ה א ב
ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב מפרש
ובכסף ובאבגים טובות,
אמר אוריק אוצרי בזהב
וכו'
ובשכל טוב מפרש תמ
ג ,יחזיקו האנשים בידו אמרו לו דנוך שאתה ניצול  ,וכן בפירש"י עה"ת
לקוהווציא מ-מ-וג-נוו מש.ם
ו
ריוצבה
שהיה
ויתמה משה

את ממונו וכו המלט על נפשך דייך להציל הנפשות אל תחוס על הממון:

ויתמהמה כדי להציל

 6זה קרח .בשמו"ר

שם יש עושר שהוא עושה רע לבעליו וכו' זזהה ;עשרו של קרח שהוא היה עשיר מכל ושראל וכתיב וירדו הס וכל אשר
חיים

להם

שאולה

ועי' בתנחומא

משפטים

ובפסחים

שם,

שם

א"ר חמא בר

חנינא שלש מטמוניות

הטמין יוסף במצרים

אחת נתגלה לקרח וכו' עושר שמור לבעליו לרעתו א"ר שמעון בן לקיש זו עשרו של קרח וכו' א'יר לוי משאוי
שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח וכו ועי' גם בפנהדרין שם | :זה גבות .שנהרג בשביל
כרמו | :זה המן .בשמו"ר שב ד'א זה עשרו של המן הרשע שני ווספר להם המן את כבוד עשרו וכתוב ותלן
אותו ואת בניו על העץ ועי' בתנחומא שם ,ובמדרש אסתר שם ר' פנחס אמר שני עשורים עמדו בעולם אחד לישראל

ואחד לאומות העולם ולא עמד להם ממונס אלא לרעתם קרח בישראל שמצא אוצרות של כסף וזהב שהטמין יוסף
והמן באומות העולם לקח אוצרות מלכי יהודה וכיון שראה המלך את עשרו ואת עשרת בניו לפנוו שרים עמד וגדלו

ורוממו וכו ועי' .בפרר"א שם | :שבט ראובן וגד .שהיה להם מקנה רב ובחרו להם נחלתם בעבר הירדן והם גלו
תחלה ,ובתנחומא מ"ב מטות שם איתא שני עשירים עמדו בעולם קרח מושראל והמן מאומות העולם ושניהם אבדו
רו
מן

למה שלא היתה מתנתן

-רה;

מן השמים

וכן אתה מוצא בבני ,גד ובני ראובן שהיו עשירים הרבה והיה להם

מקנה גדול וחבבו את המקנה וישבו להם חוצה לארץ ישראל לפיכך גל תחלה מן השבטים שני ויגלם לראובני ולגדי:
וכו' וכ"הה בתנחחומא מטות שם ובבמ"ר פכ"ב ועי"ע הדרש נחלה מבוהלת בראשונה ואהריתה לא תבורך וכו' בתנחומא
שם סי ז' ובבמיר שם פיי ט'  ,ובמדרש קהלת שם ליתא הדרש זה לוט וכן ליתא שם הדורש ר' לוי והגיי שם עושר
שמור לבעליו לרעתו א"ר יהושע זה קרח ור' שמואל אמר זה גבות היזרעאלי ר' יהודה אמר זה המן ר' יצחק אמר
אלו בני ראובן ובני גד 7= :שבטו של לוו .בכי"ל יש לקרות שללוז או שללון וכנר' הוגה' שם התיבה ע'יי סופר אחר,

ו של לוי ,ובלי ספק היא הגי' העיקרית וכיה
טב
ובוודאי היה כתוב שם שללוי כמו שהגי' גם בכי"פ וכייו זה ש
בהמרדררפש  4לת בדפ"ר וד'ו ורבנין אמרי זה שבטו ,של לוי דהוא מתמפכן חוזר למה דהוה ,ובט'כ הגיה שם כמו

ששההגגי' כאן| בבדדפפווססי' ואחריו שמייננוו ההגגי' שם ,ובילקוט כאן הועתק רבנין אמרי זה איוב ההוה מתמסכן וחזר למה דהוה
גירסא

אחריגא

ראובן וגגדד ס"א

זה שבטו

של

לוי דהוה

עתיר

ונתמסכן

שבטו שללוי רבגן ן אאממרין זה אָיּוב

וחזר

ובכי"כ

למה דהוה,

בגוף הספר

ר' יצחק

אמ'

זה שבט

מתמסכן והזר למה דהוה (וגי' ס'א הובאה שם בשיבוש למאמר

ר' .יצחק) ,ובמ"כ כתכ להמאמר במדרש קהלת ופירושו געלם ממני ,ואולי כוונו לזמן עזרא ונחמיה שנתמסכן שבט
בדכתיב בנהמיה ו'ג ו' י"א ואדעה כי מ מניות הלוים לא ניתנה ויברחו איש לשדהו הלוים
של לוי וחזר למה דהוה
הוההפמששררות ם

ווכוכ'ן

וא
ו
אררויבבהה

את-

וכו'"

הס

ואגקהקברבצצהם וואאיעומחדדםם טעלר קעחממזדדם,

ובהגיי זה איוב ק"ק והזר למה ההוה' שהרוּ

כתיב ויוסף יי את כל אשר לאיוב למשנה (איוב מב יי) ועו גם ביפית:
ו

[;

(

ו

 8זה רפאל .וכן .לעיל צר  618ורפאל

פרשה נ

וירא
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אמר לון קרון דכתריה ויאמרו המלט על נפשך אין כת' אלא ויאמר ,אם כן למה נאמר ויחזיקו
:ן תספה בעון העיר:
זכוח אברהם עם רפאל ,ההרה המלט בכותו שלאברהם פ
וח יט) וואמר לוט אליהם וגו ר' ביכיה רי לוי בשם רי חמא בר' חנינה שני בני אדם

אמרו דבר אחד ,לוט וצרפית ,צרפית אמרה עד שלא באתה אצלי היה הקביה רואה מעשיי
ומעשה עירי והיו מעשיי רבים על מעשה עירי עכשיו שבאת אצלי הזכרתה עוני והמתה את
לומ אמר ער שלא הלכתי אצל אברהם היה הקכיה רואה מעשיי ומעשה עירי והיו מעשיי
רבים ממעשה עירי עכשיו שאני הולך אצל אכרהם מעשיו רבים ואיני יכול לעמוד בגחלתו
 8ילקוע שס ,ילק' (לכיס כי ל"ט ,פפיקפס כנסי פ''ג (" ס') ,פנדם 3כסטים פכ"ק :

 1לון] פואיג ,להון הכת .ליה ד | *קיון דפוהאגת] קייה ל .קייין כ | *רבתויה דוא'גגכת] דגתיה ל,

בתריה  ,מה דבתריה אי | ויאמרו] המלט על נפשך  -.א | המלט  --נפשך] המלש ן ,לי אנכ | אין כת' (כתיי אי)
כאן פאנתי :אין כתי כן ן | ויאטר] פא ₪ .המלט וך ,המלט על נפשך דְנִי |אס כן  ...עס רפאל] אם כן
 . .ויחזיקו האנשים זכותו של אברהם עבר רפאל ם  ,א"כ (אמרו לו א''כ א?) מת'יל ויחזיקו האנשים זכותו של אברהם
היה עם לוט א :לידְוחנכתי | * 2ההרה המלט פוחאנכ] = פן ל  ,פןתספה דְך] | בזכותו של אברהם] פוחזנכ ,

בזכות אברהם א? ,בזכות אברהם שנקרא הר ו על ההרים ואומ' שמעו הרים וגו' ך ,בזכות  . .שנקרא . .
יר] ואנ פן ..בעון
ואמי שמעו הרים ך] ,בזכותו של אברהם שגדול כהר כד'א מדלג על ההרים ו |פהןע--
.ליהם אל נא אדוני וגו' דֶן ,ויאמר  . .נא אד' (אדוני א'  /יי כ)
ו']  , 5ויאמר  .אוגוי ם ,לי דחתי |  8ויאמר -וג

הנה נא מצא עבדך חן בעיניך [א'כ ,ויאמר  . .אדי  . .חן וג' ן ,הנה  . .חן בעיניך  וגו י ,לא אוכל להמלט
ההרה א ,5ואנכי לא אוכל  . .ההרה ויאמר לוט  . .אדני  .ב.עיניך ךן .ואנכי . .החרה וגו' ויאמר  . .אדני (יייי ד)1
הגה  . .בעיניך וגוי ך | ר' ברכיה לי ן | ור' לוי דְפי ,בשפ ר' לוי אנכת | בר] ונכ :גר דפאתי |
 4אמרה]  -,לאליהו רן | באת א"נכי | מעשיי] /ן ,מעשי דפאכתי (וכן בפטוך) |  5ומעשי א' | עירי] פואנכי,
רי] פוְאני ,על מעשי עירי [ ,על מעשה בני
עלי--
בני עירי רְזְ ,אנשי עירי ך ,אנשי העיר ךן | טרובין א? | ע
עורי זי (מלבים) ,ממעשי עירי כ ..על אנשי (מעשה ך) בני עירי והייתי צרקת ביגיהם דִךן | עכשו פוחכי* ,ועכשיו תת/

ועכשו א | שבאת] פןנכי ,שנאתה דִך ,ל' א | אצלי] אלי ו (שם) ,ל' א | הזכרתה עוני] באתה (באת אלי פואנכ
להזכיר את עוגי פ[אנככת  ,באת להזכיר עוני י |והמתה] ולהמית | את לי י | ו6לוט ו | אצל] עס  | 5וטעשה] וכתיי
ומעש' דְ ,1ומעשי דְפאנ | עירי] פואנכי,

בני עירי (חשים),

בני עירי ואני צדיק ביגיהם דְר | והיו --עירי]  והיו

מעשי (מעשיי ן) רבים (רבין דֶז ,מרובין א? ,יתירים ן) ממעשי

(ממעשה

כ,

על מעשה

עורי פןחאנכ  /והיו מעשי רבים על מעשה בני עורי ו (שם) ,לי דְתִי |  7מעשיו] פוחאנכי.

על מעשי ואנ)

[ח,

שמעשיו דִף | רבים

(טרובים דן) על שלי דפוחאכתי (שם) ,רבים (רבין י) משלי ני ,מרובין על מעשו א? | ואיני] פחאגי .איני דות |

לי א? |

*בגחלתו לְ"ְזְגְ"] ,בגחלים לפ בגחלום ג .בגחלתן  ,2בנחלתו דְתי ,על גדולתו ן ,בגדולתי א

להציל .את וכו' ועי"ע לעיל צר  ,584ובפי' השני שבפי' ב'/ר הנדפס מפרש ויחזיקו האנשים זה מוכאל ורפאל |כוי
בחמלת יי עליו ,זה רפאל וכו' ועי' גם במ"כ , ואיגו מכוון לפי' הגו" שלפנינו  אס כן למה נאמר ויחזיקו .זכות
ו שש

אברהם
לזכות

ועח"נ ,ומסיים ההרה המלט
עם רפאל
אברהם ,ובלק"ט הגי' ההרה המלט אל

אתה נצול ובכי"א א' כתוב
בזכותו של אברהם
זכותו של אברהם ,ובפי' ב"ר כי"ט מפרש בזכות אברהם

ביני שיטי
שגדול כהר

כדכתוב .מדלג על ההרים  ,וכן נוסף בילקוט ,ובדפוסיי שנקרא הר מדלג וכו' ואומ' שמעו חרים וגוי וכן באג''ב פכ"ה
ההרה המלט נגו' זה אברהם שנקרא הר שנאמר שמעו הרים וכו' ועוי .ר'ה י"א א' ,ובפורש"י עח"ת מפרש המלט וכו' ובזכות
אברהם אתה ניצול וכו' ההרה המלט א;צל אברהס ברה שהוא .יושב בהר שג וי;עיתוקל משם החרה וכני ,ובבמומררש אגדה הוצי
הסמוך ויאמר לוטוכו :  2בעון
רשיב ההרה המלט לך אצל אברהֶם ואתה נמלט ,וגם לפנינו טעם זה הררשבמאמר
תוב רק פּ תספה; ודהשו גם כאן בעון העיר,
עור .במקרא כתוב כן בפ' וכמו השחר וכו' ,ובפי .ויהי כהוציאם וכו
וכןהועתק בלק"ט ועח'ינ :  8ר' ברכיה וכו' .המאמר נסדר כאן בדרש .הפ' ויאמר לוט אליהם אל נא וכו' הנה מצא
עבדך חן בעיניך וכו' ואנכי לא אוכל המלט ההרה פן תדבקני הרעה וכו' לוט אמר אל המלאך אל נא תאמר ההרה
המלט שאלך אצל אברהם שאם אני הולך אצלו מעשיו מרובים וכו' כמו שדרש ריב וכו'  בשם רחב'"ח .ועיי
בלק"ט לפ' ואנכי לא אוכל וכו' ובפורש'י

עה"ת; 

ושם הובא וכן אמרה .הצרפית לאליהו.

וכו' עד שלא באת אצלי

זקב'"ה רואה מעשי ומעשה עמי (ומעשה בני עירי) ואני צדקת ביניהם וכו' וכן נוסף  0בדפוסיי וכי''ת והייתי
היהה
צדקת וכו' ,ובפסיייר שם כשהמלאבום היו הופכין את סדום ומצילים אותו בזכות אברהם מה אמרו לו ההרה המלט
פן תספה בזכותו של אותו ההר הגדול אברהם נמלטת לך אצלו אמר להם אוני יכול שכבר אמף לי הפרד לא אוכל
להמלט ההרה וגו' ד"א פן תרבקני הרעה כל הימים שהיותי בסדום היה הקבייה מחשב מעשי עם מעשיהם והייתי
עומד שהייתי צדיק אצלם אלך לי אצל אברהם הצדיק שישקול הקב'ה את מעשי עם מעשיו -לא אוכל למה פן
תדבקני הרעה  ,ואח"כ ג' שם א'ר יותגן שני .בני אדם אמרו הדבר הזה הצרפית כיי באת אלי להזכיר [את] עוני
ולהמית את בני (מ''א יז ייח) אמרה לו עד שלא באת אצלי היה הקב"ה שוקל מעשי עם בני מקומי והייתי עומדת
שהיותי כשרה אצלם .ועכשיו באתה אצלי וע"י שהיית צריק שקל הקב ה מעשי עס מעשיך והזכרת עונותי ומת בני וכו',
ובאגיב שם אמרו לו לך אצל אברהם שנאמר ההרה הממלט וגן' .זה אברהס וכו' אייל אברחס צדיק .גמור חוא ואוגו
יכול לולך אצלו שנאמר ואנכי .לא אוכל וגו' למה שכל זמן שהיתה סדום ועמורה הייתי יושב בתוכה ונראה ביניהן
צדיק והיה הקבה מפתכל במעשי ובמעשיהם והייתי .נראה צדיק מהן אבל עכשיו אם אלך אצל אברהם הוא צדיק
שלם ואס וסתבל במעשיו ובמעשי אם נמצאתי רשע בעיניו .הוא .עוקרני לפוכך ואנכי .לא אוכל וכו'  5 * :הזכרתה
וכו' .כ"ה בכייל ,ובשאר הספרים באתה (באת אלי) להזכיר וכו' ולחמות וכו' והוא כלה'כ .במ'א שם 7 :בנחלתו.
בכי'ל  אותא בגחלים וכיה בכיייפ ,ובכי/ל נמחק סוף .התיבה ונכתב .ביני שיטי חלתו להגיה בג ח לית ו וכן
הוגה ביני

שיטי בכיייג

וכי'ה

בכי"ח

800.ג] 111[086702

ולק"ט

כן הגהתי ,וסגנון

הלשון

כמו

מאמרם

באבות

פ"ב

מ"י

והוה

4

זהיר

בגחלתן

0

פרשח

ויורא

ים יטש5-
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ואנכי לא אוכל  :ר' ברכיה משי ר' לוי מן הן חנינן כשם שהנווה הרע בורק כך הגווה היפה בורק,
מן הכא ואנכי לא אוכל להמלט ההרה ,שרי בעוסקה והן א' לו סק לטורא והוא אי הכן .הרא
אמ' אפילו מנוה הרע לגווה היפה ,שהגווה היפה בורק :
כ כא)

הגה נא העיר הזאת קרוב

ויאמר אליו הנה נשאתי פניך וגוי אמר ר'

תחליםא קטיריה  מה אס לוט על ירי שכיבר את המלאך נשא לו פנים ,לך לא אשא פני ספניך
ומפני אבותיך ישא י*י פניו אליך (במובר ו כו) :

כב כג)

מהר המלט וגו אמר  רי לוי למרינה שהיה לה שני פטרונין אחר בן מרינה
 7:ינקוע טס:

 1יכוט' כסוגום פייג לו כ'  :כפונום פי*ג ע"י  4 :ילקוט כ'פיד ,קפכי כטס פיי ('כ ,כעדכל כנס פי* 5סי ז'

 1ואנכי] ההיר  | * -,אוכל] .ב להמלט ההרה | | מש'] ן ,בשם ךְפנכתשי | *טן חן דונכתשי] מה
הן לפ שהגוה ש]גכוןי ,שנות ש | הנוח היפה [כן] ,נוה היפה ש ,גנוה יפה וִי ,היפה ף] | 2טן הכא]
|
מהכא ש ,מהכא  ,1לי ן | *להמלט ההוה שןג כש] ההרה פן חדבקני דִי ,ההרה  . .תדבקני הרעה ומתי ך] ,וגול
שרי] [ך' ,וסרום (סדוס אכז) בעומקא היא (בעומקה היא [כ) בעמקא היה א ,1בעוסקא א") לפוס כן הוא אומר

ואנכי לא (לפי' הוא אומ' לא אכ) אוכל להמלט החרה  -,דְןא  ,513וסדום בעומקא היה לפום כן חוא אומר לא
אוכל  ,.,ף (וסדום בעומקא היא לפום כן הוא אוט' ואנכי  . .הטלט ההרה פן תובקני הרעה ומת' וסרום
שריא ךן) | בעוסקה] וכ,

ליה א' ,ואינון (ותינון

בשמקא דפא"נתר',

ְג) אמרו (אמ' דִ',

בעמיקתא י | והן אמרין (אם' כ) ליה א?כ,

אמרין פונר'י) ליה דפונתריי | סק] אכ.

ותם אמורו

פוק דפונתריי |

ותוא אט' הכן ןג  ,אט' הכן כ ,והוא אמר הכין דא*ך] ,והוא אוט' כן ף ,והוא אוטר להם הכי א' ,והוא אמר

זכין לא אוכל להמלט ההרה ! | הדה וָא'נִי

|  8אמר' ךְ!,

אמיה דפואנתר'

| מנוה] ד'פאנכחריי

מנווה ךְ ,טנווי ן | לגוה ד'פאנכתר'יי ,לנווי ן | הטוב היפה א | שהנווה היפת] שהנוח יפה ף' ,שתנווי
היפה [ ,הרי שהגווה (שהנוה ו) היפה די ,שהרי חנוה היפה ךְן ,ל' פא;כ |  4הנה--קרובה] [א'נכ ,הנה
. .קרובח לגוס שמה דְן ,הנה  . .העיר וגו' ם ,לי חאלי | וואמר  --וגו] חִי ,ויאטר  . .פניך פואנ י

ויאמר  . .פניך גם לדבר הזה דְך] ,הנה . .פניך א? |  5תחליפא] פןהאנכ .חלפתא דתי | קיטרוה  5היא / 1
דייה ן ,קסרייא דְך ,קטוריא כ ,קיסוריא א ,דמן קסרייא י | מה] ואכ ,ומה דחתי | ללוט וי | על ידי
לי א | "את המלאך ךְפחאנכת] למלאך י ,על המלך לן | .לך --פני] לך  . .פנים דוחגכתי .ל' א |
 6אבותיך]  .-,לכ"ש א | ישא] הה"ד  -א? /לכך נאמר / --ם |  7וגו'] שמה [אי| ,שמה כי לא אונל /₪
שמה  . .אוכל לעשות דבר  , 2שמה  ..דבר ער בואך שמה ךן ,שמה  . .שמה וגוי ך | למדינה] וא'נכעי/

משל  -.דְפחא'ת | שהיה] כי ,שהיו דפוגתע .שהיתה .א | **לה] לו ל | בי עי | פטרונין] ואנכתעש,/
פיטרונין ד7ם ,פטרונום (ז ,דניי ו ,1פיטרופין דְ | +בן מדינה] קו ,בן המדינה א'ן ש  .מן המדינה א .32עירני ן,

שלא נכוה בגחלתו של יעקב ועייע לקמן פנייב פיי די ,ומהגיי בגחלתו

שלא תכוה וכו' ולקמן סוף פע'ח אמרו
1אנכי לא אוכל .זה סיום המאמר
שתבש בנחלתו בדפוסי' וכי"ת וילקוט דפ"ר ,ובשכל טוב איתא בגורלו ועי"ע בח"נ = :ו
וכן בילקוט הה"ד ואנכי לא אוכל להמלט ההרה  :תנינן כשם וכו' .במשנה שם (בירושלמי ובמתניתא דתלמודא דבני

מערבא) מוציאין מנוה הרע לנוה היפה אבל לא מנוה היפה לנוה הרע רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא מנוה הרע

לנוה היפה שהנוה היפה בודק (ובמשנה שבמשניות ובבבלי מוציאין מנוה ה ר ע ה וכו' אבל לא וכוי לנוה הר ע ה רשבייג
אומר אף לא מנוה ר ע ה לנוה יפה ממ 5ג י שהנוה היפה וכו' ,וכאן הגי' גס בדפ'"ר וד'ו כשם שהנווה הרע וכו' אפילו
וכו' הרע וכו') ואמר ריב בשר"ל מן הן תנינן כשם וכו' כלומר מהיכן ראיה לדברי האומר במשנה אף לא מנוה הרע
וכו' מן הכא ואנכי לא אוכל וכו' שרי וכו' והוא א' הכן בתמיה הדא אמרה וכו'  ,ובפו' בייר כו"ט גורס ומפרש שרי
בעומקא ואינון אמרין ליה פוק לטורא כלומר עד עכשיו שוכן בעמק בככר וכו' והוָא מסרב ואומר לא אוכל לעלות
ההרה אלא הדא אמרה אפילו מגוה הרע עמק לנוה היפה הר שהנוה היפה בודק ,ובפי' ב'יר ברפ"ר מן הן וכוי כשם
שנוה הרע וכו' כך נוה היפה בודק .מהכא ואנכי לא אוכל להמלט ההרה אתמהא שרי בעומקא ואינון אמריי ליה
סוק לטורא והוא אמר כן לא אוכל .להמלט ההרה אתמהא עד עכשו הוה שוכן בעמק בככר והמלאכים אומרי' לו שועלה
להר והוא מסרב ואומר לא אוכל להמלט ההרה אתמהא אלא הדא וכו' אפילו מנוה הרע לנוה היפה כהר שהנוה היפה וכו',
וגם שם ל"וגסדום בעומקא וכו' לפום כן וכו' ,ובכייל כתוב מה הן והגהתי מן הן ועחייג ולעול צד  ,15ובזה המאמר
בם ר'
מפרש ר"ב 5ר -2בשריל ההרה כפשוטו לטורא ,ובירוש' כתובות שם איתא ומניין שהנוה היפה בודק ר' לוי ש
ב |ששם (וצ'"ל בר') חנינ ה פן חדבקני הרעה ומתי במשר' וסמך להרה ואח אמ' אכין אלא מכאן שנוה היפה בודק
ק .ע שם ,ובבבלי כתובות ק"י ב' מפרש מאי בודק כדשמואל דאמר שמואל שינוי וספת תחלת חולי מעים ועו!
פריים

ב יבליש-תלמודושע מעדיצין צד :586

בכי"פ וכי"ו וכי"ג,

 4א'ר תחליפא קטיריה .כ'יה קטיריה בכיייל וכן כתובת השם בטיית

ונקל להגיה קסיריה קיסריה ועח'נ ,ואולי ריית קטיריה איגו האמורא ר' תחליפא קיסריא (ועוי

רכו במבה"י ק"ל א' ובאגה'א הג צד  ,026והמאמר נובע מספרי נשא,

ושם המאמר

סתמי ובסגנון אחר ישא

ה' פניו אליך וכו' בשעה שאתה עומד ומתפלל שנא' ויאמר אליו הנה נשאתי פניך והרי הדברים קייוומה אם ללוט
נשאתי פנים בשביל אברהם אוהבי לך לא אשא פנים מפניך ומפני אבותיך וזהו שאמר הכתוב ישא וכן' ,וכן בבמייר
שם ד"א ישא י"י בשעה שאתה וכו' הרי דברים קל וחומר אם ללוט נשאתי פנים מפני אברהם אוהבי לך וכוי ,וכאן
נר' טעם המאמר א"ר ההליפא קיטר \יה אמר הקב ה לישראל (ועיי במ" י לעיל צד  408בדיה אפילו וכוי) מה אם
לוט ע"י שכובד את המלאך שאמ מרר
ללו בתפלה ובבקשה אל גא וכו' הגה נא מצא עבדך חן בעיגיך
תיך
עעששייתת עעממדידי ווככוו'" ננשאשא ללוו פגפגייםם לךלך ?לא אששא פנגיי ממפפננגיך וממפפנניי אאבבוותיתךיך בבזזככוותתךך וובבזזככוותת אאבבוות
הענין לפרש ע"י שכיבד את המלאך בכבוד אכסניא שקיבל את המלאכים  ,ובלק"ט גורס ומפרש א'ר תחלופא מה לוט על
שכיבד המלאך נשא לו פנים ישראל שכיבדו הקב"ה על אחת כמה וכמה לכך נאמר ישא וכו'  ,ובכי"ו איתא על ידי שקיב
שכיבד על המלך ,ומלת שקיבל נמחקה ע"י קוים; וגם בכי"ל הגי' עיי שכובר על המלך והגהתי את המלאך וצ"ע :
ותגדל

ישא יי

הסדך אשר

וכן' , ,ואין מן

 7למדינה .לעיר גהולה (ועי' קידושין פ"ב מייג) שהיה לו שני פטרונין אדונים מגינים בעדה אחד וכו ואחד עירגי בן עור

פרשה נ נא

ויורא

1

יט כנ--כד

ואחר עירני וכעס המלך ובקש לררותן ואמר המלך אם רודני אתם בפני בן המדינה עכשיו יאמרו
אילו היה עירני כאן  היה מתקיים עלינו ,ואילו היה בפני עירני  עכשיו הן אומרין אילו בן המדינה
שם עכשיו היה מתקיים עלינו , כך לפי שהיו סדומיים מהם עובדים לחמה מהם עובדים ללבנה אמר
הקביה אם רודה אני אותם ביוס עכשיו הן א' אילו היחה לבנה שם היתה מתקיימת עלינו| ,בלילה
עכשיו הן א' אילו היחה חמה שם

היחה מתקיימת עלינו , אלא בששה עשר בניסן בשעה שחטה 8

ולבנה עומדים ברקיע ההיד השמש יצא על הארץ וגוי :

פרשה נא
לט כד) וי המטיר על פדם וגוי כמו שבלול חמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש א
 7ילקוט כי /פ''ד ,ילק' ססליס כי פסע"ו ,ילק' מכיכי פסליס כס סי" *' ,ועי' פנסועס ויכס סי "יז:
 1עירוני פחת,

עורוני ך,

שי,
מן העיר * | 73עירגי ע] עירנו ל .עירוני כאן

בן המדינה [ך];

מן

המדינה דְפת | וכעס המלך] א* ,וכעס המלך עליהס [ככש ,וכעס עליהם המלך דפתי ,לי  | 1ובקש המלך וְנכי,
ורצה א? | לרדות' לבני המדינה  | 3ואמר] כ,

| המלך לי א | .רודגי] פחכ .וודה

אמר דְפואנתשי

אני דְוְנַת ,אני חודה אשי | בן] י ,בני דפנכש .גנייבן  ,1לי ד | עכשו פכש | יאמרו] הן אומרין פת - /
אומרי' ךְ? . ,א.ומרים ך ,הם אומי כ ,2היו או ן ,יהו אומרין  .? 1א.ומי י'. . ,אומרים ש |  2היה לי כ | *עירני]

עירגו ל ,עירוני דפוחנככתשי | כן נ .שםן | מתקיים] עומד ן (וכן בסמוך) | ואם י | היה] אני רודה אוחן [ /אני..
אותם ו | *עירני] עורנו ל ,עירוני דְחנתי,

הם כ,

יהו נוי | אם ן | בן] היה =

עוני ך 1,

פחכי,

בן עורוני ן ,בני

שם]
ן| 8

היה בפני ₪

העור כ | עכשיו] ענשו כ .,לי ו |

כאן  .5לי ך | עכשיו] ג ,עכשו כִ,

לי דפותי | עלינו]  =.אלא ארדה אותן בפני שניהם ף ,התחיל רודה אותה בפני שניהם לומר שאין לאחד מכם

כותל עמוד בפני המלך ן | לפי שהיו לי ם | סדומיים] וְרְי ,סדומים ך ,הפדומיים פאנכ | מהן פני | מהם]
מהן פִיָו ,ומהם דאכת .לי ן | עובדים לי וי | וללבנה ן |  4אני רודה דְואנכתי | ביום] בפני החמה
וכןן
(מדת
 ₪א | ענשיו לי פואנכי | אומ' דיפנכ ,אוטריי א' ,דיסך- ,ין א"ת | שם לבנה ן | מתקייטת] עו
בסמוך) | בלילה] וְדְנכ :ואס אני רודה אותן  =.דך] ,אלו אני  . .אותם ,ב ( 5בלילה  --עלינו ל' פא) |  5עכשיו]
אכשו כ ,לי וי | הם ך ,2יהו י | אומי וְנ ,אומריי כ ,דים י ,דון דת | חטה שם] י ,שם חמה נָב :החמתה
דה (אני רודה י) אותם ףי :אמי
..
שם דִן . . ,כאן ך | אלא] א? ,אלא נקם מהס דְךן . . ,רדה אותם ךָאן,ר
| * 6עומדים א'כ]
הקביה הריגי רודה אותם ן | בו' עשר ך' ,בי"ו א'י | שחהמה ולבנה] ששתיהן י
עומדין פהא?ג  /הן עומדין ן ,עומדות ך] ,עומדת דְ ,שוקעים  | 5וגו'] ולוט בא צוערה פך],

ולוט  . .צוערה

וגוי ך ,ולום  . .צוערה וי"י המטיר על סדום ועל עמורה  כ ,ולוט  . .ועל עמרה גפרית ואש ן ,וי'"י המטיר על
סדום א= ,1וי"  ..על פדום ועל עמורה א! ,וכתיי \י*י  . .על סדום י ||  7וגו'] ועל עמורה וָא'כת  +ועל . .
גפרות ואש וגו' ך ,ועל . .ואש טאת יי מן השמים

 ,1לי פא

מ-ש
של -
הכ'  =.ן | יהלך] וא'גי /יהלוך דפכתתשמ | *נפ
נפל  ..שמש וגו' ךָ ,וגוז לפ :ל אכם |

| כמו] נָו ,כתי' -

דפאכתמ.

זה הוא שאמי

.מש ו(תהלים),
.מש ן ,כנפל  .ש
וְשי] ונפל  .ש

קטנה .וכעס המלך ובקש לרדותן כלו! לבני המדינה (וכן מפרש בפי' ב'יר הנדפס ובקש לרדותן לבני המדינה,
ובילקוט נוסף לבני המדינה) ואמר המלך אם רודה אני אותם בפני וכו' היה מתקיים עלינו מתיוצב לנו להצילנו ,
וסגנון הלשון שהיה לו שני וכו' כמו לעיל צד  008ועיייש במ'"י ,ופטרון עי' לעיל צד  ,064ובכי'"ל כתוב בג'
הפעמים עירנו והגהתי עירני וכן בערוך ע' ערן למדינה שהיו לה ב' פטרונין אחד בן מדינה ואחד עירני ועיי ג
בעי פטר ד' ,ולעול צד  871איתא עירוני ועח'יג ובעמת"ל ע' עירני עירוני וע'ע בפסיקתא פייד (קייז בי) א"ר לוי

למטרונא שהיה לה שני שושבנין אחד עירוני ואחד בן מדינה וכו' זה שהיה עירוני היה אומר לה דברי נחומים וכו',
ובענין המשל שלפנינו איתא בירוש' ברכות פט י'ג א' בשר ודם יש לו פטרון אמרו לו הרי נתפס בן ביתך אמר
הרי אני מתקיים עליו וכו' :  2ואילו היה בפני וכוי .כלו' ואם הייתי רודה אותן בפני עירני וכו' ועח"נ 5 :בששה
עשר בניסן.

עי' לעול צד  094וצד :615

שחמה

ולבנה עומדים

נעחנ,

ובפי' ביר כי"ט מפרש

וכו'.

כן הגהתי

אין כאן פרשה פתוחה

אכן יש כאן

חמה ולבנה עומדים כאחד שכל חודש באמצעיתו שניהם עומדים כאחד כשהחמה יוצאת עדיין הלבנה גראית ,
ובלק"ט בעת שהחמה והלבגה עומדות ברקוע ביום שהשמש יוצא במזרח והלבנה עדיון במערב וכו' ,ובשכל טוב השמש
יצא על הארץ וכו' השמש היה יוצא מן המזרח ולבנה עדיין במערב וכו' ועי'ע במדרש אגדה הוצ' רשיב ובפירשי
עה'ית לפ' וה' המטיר : 6השמש יצא על האריץן נגו' .וה' המטיר על פדום וכו' ועח"ג ובמ'י לעיל צד  515סוף פמ'"ט:
פרשה

נא

בכי"א

א' פמ'ח,

ובדפ"ר

נסמן פ"נ,

ובמקרא

או סתומה

הפסק ענין קצת ,וגם בתנחומא מ'"ב וירא פי! ט"ז מתחלת דרשה בפני עצמה לפ' וי" המטיר וכו' ועו במ"י לעיל
ריש "פמט ופ"נ :  7כמו שבלול וכו' .שבלול במקרא שם מלה בודרת ,ובתרג' הִיוני והפורי תרגמו .כשעוה ,וכאן
תרגמו שבלול .פוליי אולי מל"י ,.)1וכן בתרג' תהלים תיבללא ,וקשה לפרש מלת כיליי  ,ובכי"ו הגי' ביליי וכן בילקוט
כאן בליי ועח'נ ,ודוגמתו בירוש' שקלים ד'ו פ'יו נ' א' כתיב והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם וגו' תני
-- ( 06000086, 6
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נא

(תהלים גח  )6כהרין סיליי כיליי , כשלשול וה שנמחה בציאה ,כאישות זו שאינה מספקת לראות
שמש ער שחקרת לעפרה ,כאשת איש שיוצאת והיא מתכיישת שלא יראה עוכרה .לומן והיא
משלכתו כלילה קורם שלא חונו שמש ההיר השמש יצא על הארץ ונוי וי*"י המשיר על סדם ונוי:
ו
0

על סדם

[ויי המשיר

ונו] לשתי מרינות שמורו במלך ,אמר הטלך אחת תהשוף משלה

ואחת תשוף מטמיון ,כך להלן ונהפכו נחליה לופת ועשרה לנפשרית (ישעיה לר ט) ברם הכא
 4ילקוש כ פ"ר פ*ס ,ועיי *לק' ישעיס כ ט"ד (סמיט) ;

* 1כחדין וא'כשי (שפ) מ בהדין ך ,בחייין ןת כהדי ( .בחדי ל ,כהדא  ,+ל' פא | סיליו כיליי]
סיליו ביליי ן ,סליי בליי | ,+כיליי סיליי י (שם) ,כליי סיליי א? ,כיליי סילוי [  +בליי סילויי מ] /סיליו סיליו כ ו
סיליי ש ,סילי א'  .כארסי (כאיסי ?) לאי כליי ם .כיליי סיליי לימצא דְך! .מילייא פיליי לימצא ךן | זה] פוכי,
"7ג ככת שי .שמ[תט|סמס א' ,מתמסמס ך'  ,שתוא נטחה על המים ם |
הזה ְאנור'י (שפ)ם | שתוא נמחה א
בציאח] ן .בצואה דְפא'ן שי .כצואה גכך'ם ,בצנה א' | כאשות נ[י ,כאשת ש | הזו נש .זאת [ ,הזאת !ו
הזה אא |מסתפקח ש .משמשת ם .יכולה א' | ?שמש] השמש נמ ,את השטש [אכי .לי י (שם) | שחוזרת] שי (שס),

שהיא חזרת דואגתים | לשיה] פואגכשים .לעפר' ךד' ,לשר דת | דיא כאשת י | שיוצאת] שהיא
יוצאת  ,₪שהיא יוצאה [ו (שם) ,שיוצאת לזרות (לזנות ?) ם] ,שזינת ן ,שזינתה דך] ,שזינתה (שזנתה א')

ט-ן] פןכ ,שלא ייראה . .
יוצאת אמ  /שהיא זינה יוצאה כ | ומתכיישת אשמ .והיא מתחבאת | | שללאז -
לומן ( ,שלא יראת  . .לחוץ ש ,שלא יראה עוברה א' ,שלא  . .עיברה א? ,שלא תראה עוכרה דָים  +שלא
 . .עיבורה ך],

לחזור ביום התוא י (שם)

טחנקתו ש . . .מחניקתו
תתזיגו פגכן] ,שתחנו
לי ם | וגו] י ,ולוט בא
 4לשחי] םוא'נכ ,לגי

| והיא (היא ם) טשליכנחו דפוכתי.

יוצאה ומשליכתו אמ

והיא

ן  ,ומחזירה י (שם) |  8בלילה ל' כי | קודס] קודפ ער  .לי י (שס) | שלא לי וש |
ושם) ,יראנה אמ | שמש] השמש וַאנכתי (שס),
ש ,שתתזנו ן ,תחזינה (
צוערה ד ל' פואנכמ | וגו] ועל עטורה כך /ועל עטי גפ' ואש ן ,לי אנים |
ע ,לשני ש ,משל לשתי א'תן . . ,לכי ד . . ,+לשני ד | שטררו] שסוחו ן |

*במלך דפאג כתעשי] למלך לן | אחת תשיף] פואנכר'י .תשיף אחת תע | משלה] פוגכערי .באש
את

|  5סן טסיון י ,באש סטטיון א' | **כך] לי ל | להלן]  ₪באדום י | *נהפכו דוכתעשי]

והפכתי שלאוג |
בית קודש הקדשים ער הפרוכת כקרני סיל יי וביל יי מן הפרוכת עד מזבח הזהב כקרני חגבים ממובח הזתהב
עד העזרות

בחוט

של

שתי מן העזרות

כחוט

וכו'

של ערב מיכן והילך כמפי

הפך  ,ובק"ע שם הגי'

כקרני ביולי וסיילי,

ובשקלים שבבבלי *' ד' כקרגי סולו וכיילי  ,ובדפוסים הישנים ליתא שם מלת וכיולי והגי' שם .פולו' (סולות סולום)
ועי'
לפתח

ב

ב

ובבלי

יומא

היכל

געשה

כחוט

ב'

ע"ז
של

איתא

שתי

רק

מעין היוצא

כיון שהגיע

לאולם

מבית
נעשה

קדשי
כחוט

הקדשים
של

ערב

בתחילה

דומת

כיון שהגיע

לקרני חגבים

אל פתח

העזרה

כיון שהגיע
געשה

כפי

פך קטן ,ובכי"א ובפי' השני שבפ'י' ב'"ר הנדפס אותא כאן רק כהדין סילי (סיליי) ,וידידי רא'"ח לעף כתב לי שלדעתו
הגי'

הגכונה

כאן

סיליי בילוו

והוא

שם

אחד

כפול

כסגגון

חילק

בילק

ודוגמאות

אחרות

ועי'

בהוספות

שבסוף הספר ,

ובדפוסי' הגי' כאן כיליי סיליי לימצא ') ,וגי' זו היתה גם לפני בעל פי' בר כ"י שמפרש בכי"ט כיליי סיליי לימצא
כשלשול הזה מתמסמס כצואה וכן לימצא מסמסמפ והולך ,ומלת לומצא איתא עוד בכייית הטאוחר .ואולי הוא פירוש
יהלך כלומר כשיוצא חוץ מגרתיקו  רירות נופלות ממנו
(דברים
אשת ב' ,וציאה בהגי' שלפניגו כל"מ צאתך
כאישות?) זו שאיגה מספקת לראות שמש וכו' ,ובתרג'
נדין את ,האישות ואת העכברים וכו' מאי אישות אמר
שם גורס
תמס יהלך נפל אשת בל חזו וכוי ,ובערוך

עד שהוא נימוח ומת תמם כטו ונמס ועי' גם בערוך ע'
כ'ג ו"ד)  1 =:כאישות זו ,דורש כמו וכו'  נפל אשת וכן'
תהלים שם היך נפילא ואשותא די סמיין וכוי ,ובמ"ק שס
רב יהודה בריה שאון לה עונים וכוי טאי קרא כמו שבלול
האשות אשות ועח"נ ,ובירוש' מ'ק פ"א פ' ג' אישות זו

חולדה אע"ש שאין ראייה לדבר זכר לדבר נפל אשת בל חזו וכו' ועי' בעמת"ר היא צך  17וצד  914ועי"ע
לעוויזאהן צאאלאגיע וכו" צד  2 : 101כאשת איש .דרש אחר (בלי סימן ד'א) כמו וכו" גפל אשת וכו' כאשת איש

שיוצאת והיא מתביישת שלא יהא נראה עוברה וכו' ,.ובילקוט הגי' כן ד'א כאשת וכו' . ,ובפי' ב'"ר הנדפס גורס
ומפרש ד"א כאשת איש שהיא יוצאת ומתביישת שלא יראה עוברה לחוץ והיא מחנקתו בלילה קודם שתחזנו שמש
כך סדומייס לא הספיקו לראות השמש ונמחו מן העולם דכתיב השמש יצא על הארץ וסמיך ליה וי"י המטיר על
סדום (ובפי' ב"ר בייט איתא רק כך סדומיים וכו' וכתיב בסמוך לו וי"י המטיר וכו') ,וגם בילקוט מכירי מסיום
;ה"ד השמש וצא על הארץ וה' המטיר על סדום( .ושם הוגה כל המאמר שלא כהוגן עפ"י גיי הדפוסיי כאן) וכן
הפרדתי המאמרים לפיים הפתיחה בפ' וי"י המטיר וכוי ,ודרש אהחר בתנחומא מב שם זשיה כמו שבלול וכו' כמו
שהשבולת הזו נשטפת כן אנשי סדום נשטפו תמס יהלך שהמסה אותם הקב'יה באש וכו' ועי' בפירש''י תהלים שם,

סגנון הלשון בכי"ל ובח"ג

קודם שלא וכוי קודם עד שלא וכו' קודם וכו' עי' גם לעיל צד  96וצד  531וצד :989

 8מטמיון .מאוצר המלך ועי' לעיל צד  :51כך להלן .בפו' ביר הגדפס מפרש כך להלן באדום ונהפכו נחליה לופת
ועפרה לגפרית מעצמה ברם הכא וי"י ,המטיר וכו' מאת י"י מאוצרו של מקוס ,וכן נוסף בילקוט להלן ב א דום ,ובילק/
ישעיה ר' ש"ד הועחק מילמדנו ונהפכו נחליה לזפת אתה מוצא סדום ואדום (כ"ה שם בדפ"ר) נגזר על שניהם שישרפו
הקב"ה על פדום אני גוזר שיהא שריפתה מטמיון שלי .שנא' וי'י המטור על סדום וְעַל עמורה גפרות
ואש מאת י'י מן השמים ועל אדום (כיה שם) גזר שתביא עצים משלה ותשרף בהם לעולם שנאמר ונהפכו נחליה
לזפת וגו :יומס ולילה לא תכבה לעולם ועלה עשנה , ולזה המאמר כוון גם בערוך  ע' טמיון במ"ש שם ובילמדנו,
והמאמר לב' מדינות וכו' הועתק שם מביר כאן ,ובכייל ועוד בארבעה כ"י נשתבש וה פכת י נחליה והגהתי ועח"ג;
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וייי המטיר וגוי :אמר ר' אכין לשפחה שהיתה רודה בתנור בא בנה ורדה פת ונתנה לו ,בא כן
נכירתה ורדה נחלים ונתנה לו כך להלן ויאמר י'י אל משה הנני מממיר לכם לחם מן
השמים (שמות טז ר) ברם הכא וי"י המטיר על סדם גוי :אבה חלפי בר סמקי בשם רי יהודה
וי"י המטיר ונוי זה נכריאל מאת י*י ,אמר רי לעור כל מקום שנאמר וי*י הוא ובית דינו ,אמר
 1מנסוע 93 6ויכס כי' י"ע 3טלס פי' כ' ,סנסוע 5ויכס קי' *' ,סעום כנס פכ"ס סי" 6':  4ילקוט כ' פ''ס  | :ילקוע
שס ,יכוט' כככום" פ"ע ייד  '3כנסדכין  "5יס פ' ,טעופ כנק פי' 3פי' ד' ,ויקכפ כנס פכ"ד סי'  ,'3בפדנכל כבס פ"ג סי"
די ,טסט"כ פ' כסוספי (ל' ט') ,פקיקסל כגפי פע" (קע"ס צ') ,פנסועס ע"ב ויכס |קיי ייט ופיי 5יד ולכס יי כייס בס

קיי ייז ,פנסועל וסכס פיי ע'ז:

 1וגו'] על סדום אני .על  ..ועל עמורה ככך ,על ..עטורה וגו' ך ,על ..גפרית ואש פן | אמר ר' אבין] פחאנכי,
אמר ר' אבון דְ ,לי ן | לשפחה] משל לשפחה דְזָא ,משל לגבירתה שעומדת אצל שפחה  | ₪רודה] [א= !113
פת לידפאיכת | בנה] פוחאנכי .בן גכות' ך ,בן גנירתה תש

| וודה] פוחגכשי.

וודת ך ,ודת ת/

ורדתה א | פת] גחלים י ,לי פג | **וגתנה] ונתתה ל |  2גכירתה] פחא' :גברתה וא'נכי :בנה דתש
וררה] פןך(כ ,ורד' ש ,ררה י ,ורדת דְך  ,ורדתה א' ,לקחה א | גחלין א ,פת י | ונתנה לו] = גחלים ופת

יצאו מן התנור י |  3סדום
לי פאני | *אבה חלפי] אבה
רי חלבו בן ר' חילפיי ך ,ר'
סימקי כ | ר' יהודה (יודה

|

ול.א.ש טן י"י מן השמים ן.
| וגוי] ועל עטורה דְ'ם ,ועל  ..גפרית ואש דְת ,וע
חלפו לל ,אכה חלפיי ן ,אבא חלפי [ ,אבא חילפי כ ,אבא חלפתא פ .ר' חלפאי א,
חלבו בן חלפאי ן | בר] בשיר א | סמקי]  ,1פמקיי ן ,סמקאי אןת :סמקאיי ך,
ך) בר' (בר פא' .בייר ת) פסימון דפואנכת |  4וגו] על סדופ דאגתי ,על . .

ועל עמורה  | 2מאת ייו] י ,1מאת ייי מן השמים ךז(  ,מאת יי מן השמים

(טאת י"י א?) זה הקביה דואכת

|

אלעור | *וייי דפחאגכתי] יי וייי לו |
 1בא בנה וכו' .וכיה בכיפ וכי"ו כ"ח וכי'יג וכיייכ בא בנה ורדה פת (ורדה) וכנ' בא בן גבירתה (גברתה) ורדה .גחלים
וכו' ונר' טעס המשל לשפחה וכו' בא בנה ורדה פת לאכול לשובע נפשו ונתנה  לו בא בן גבירתה .בזרון ורדה
גחלום להזיקלאחרים ונתנה לו פת וגחלום יצאו מן התנור וכך בנמשל מן השמים בא המן ומן השמים באו גפרית
ואש לישראל המטיר הקבייה לחם מן השמים לשבוע ועל הסדומיים המטיר גפרית ואש מן השמים ימטר על 6
פחים אש וגפרית וכו' ,ובלק"ט שוגה לשון המשל משל לעומד ע'פ התנור בא בנו נותן לו פת בא שונאו נותן ל
גחלים על ראשו כך וה' המטיר על סרוס וכו' וכתוב .הננו .ממנטור לכם לחם וכו' ,ובשכל טוב מפרש כך מנהג 2
אדם אם אדם רודה פת בתנור ובא בנו רעב לפניו נותן לו לחם וכשיבא אורח הופכן בגחלים ונותנו על ראשו אף
הקביה כן כשבאו בכיו רעבים המטיר להס .לחם מן השמים וכשמרדו סדומיים .חתה עליהם גחלים וכו' ,ובילקוט הגיי
ם וכו' בא בן גברתה רדה  5ת ונתנה לו (והוסוף גחלים ופת יצאו מן התנור) כך לחלן ובו",
בא בנה ורדה גיחל
בה ור דת גחלים וכו' וגר' שהוגה כן
ן גרבת' (גבירתה) ור דת (רדת) פת וכו' בא ב ן ג
ובדפוסי' וכייית בא ב
בני' העיקרית שלפנינו ,וכפי' גי' הדפוסים מפרש בפיי ב''ר כיייט בן.גברתה ישראל קרויין בנים למקום והוא אדון לשמים
בה ורדת
ולפי שהאומות עוכדין לחמה ולבנקההרויין בניה ושמים קרויין שפחה לפ שנבראו לתשמישן של בריות ובא נ
גשמים של אש | וכפו" ביר בדפ'ר לשפח' שהית' רודה פת בתנור .בא .בן .גבירת . .ורדה פתונתנ' לו בא בן בנה
ורד' גחליי ונתני ל 8להלן ויאמר יי אל משה וגו' בן גברתה ישראל קרויי' וכו' ותוא אדון לשמי' בא בנה לפי
שסדומווי עובדין ל מש ולירח קרויין בניה' ושמים קרויין שפחה לפי וכו' ובא בנה .ורי גחלי' ונתנה לו וי המט
על סדום ועל  6גפרית ואש ,ובתנחומא מיב וירא שם איתא ד'א וה' המטיר על סדום וגו' מאת ה' מהו 0
בכיה למה
ה' אלא הוא אומר הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכאן הוא אומר והי המטיר על סרוט אמר ר' ר
הדבר דומה למלך שהיה עומד אצל הכבשן של נחתום נכנס אוהבו אצלו רדה פת חמה נתן לו נכנס שונאו חתה
גחלים ונתן לר כך הקב'יה כשבאו ישראל אל המדבר הוריד להם לחם מן השמים שנאמר הנני ממטיר וכו' וכשבאו
הסדומיום לידי עבירות הוריד להם אש מן השמים שנאמר וה' המטיר וכו' ,ובתנחומא מ"ב בשלח שם למה'ד
לנחתום שהיה עומד על הכבשן נכנס שונאו וחתה גחלים ונתן על ראשו נכנס אוהבו רדה פת חמה ונתן לו הגחלים
והפת שניהם יצאו מתוך הכבשן כך הקב ה הוריד אש על הסדומיום ושרפן ומןהשמים .הוריד לישראל מן שג' הכני
הננ ממטיר לכם לחס מן
ממטיר וכו' (ובילק' תהלום  2 6ה הועתק מתנחומא .ימטר על רשעים פחים וכתוב.
השמים .א''ר הברכוה לאחד שחיה .עומד אצל הכבשן של נחתום .בא בנו .ורדת את הפת ונתן לו בא שפחתו רדה
גחלים ונתן לה שניהם רדו %-התנור י"י מנת כוסם)  ,ובתנחומא וירא שם א'יר שמעון בן לקיש המולייר הזה אם
בקש מהם א להוציא ממנו חמין מוציא צונן מוציא וכשבקש הקב'ה הוציא מן לישראל מן זשמים שני הנני
ממטיר וכו' מן השמים וכשבקש וה' המטיר על" סדום וכו' מ השמים ,ובשמויר שם בדפיו וד''ו ויאמר יי אל משה
הנני ממטיר וכו' אמר ריש לקיש בשר ודם וכו' שמא יכול להוציא את כלן ממקום אחד אבל הקב'ה אינו כן
כשהמטיר .אש וגפרית .על חסדומיים היה מן השמים שג" וי" המטיר וכו' מן השמים וכו והמן ,מן השמים  משל
למולר של זהב בקש צנים הוציא ממנן בקש גחלים הוציא ממנו כך וכו' ועיו"ש  4 |:זה גבריאל .שנשתלח מאת
י"י ,וכן לעיל צד 615

גבריאל נשתלח

להפוך את סדום וכו"

ועי"ע לעיל צד ,584

ובלק''ט מפרש

מאת

ה' מן

חפי בר' סמקי בשם ר' יהודה בר' סימון וה' המטיר על פדום זה גבריאל מאת
הגבורה ,וברמב'ן הגי' א בא ל
כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו א"ר יצחק וכו' ,וכתב הנה אלו
ר
ז יע
הי מן השמים זה הקב"ה א"ר אל
גבריאל שהוא השליח לשחת ויקרא .השליח בשם השולח ור'
שלש מחלוקות בדבר שריב"ס ייחפ השם ו
אליעזר אמר כי הוא וכית דינו הסכימו במשפט ומאתו בא ור' יצחק אמר שהוא הרך הלשון וכו' וכן ברבינו בחיי
ריביס אמר וי"י המטיר זה גבריאל מאת י"י זה הקביה א"ר אליעזר וכוי בכל מקום שנאמר ני*י וכני א"ר יצחק וכני
הרי לך ג' דעות וכו' ועי' בראם (נשם העתיק בדברי הרמב"ן אבא חלפוי בר סמקא וכו' א''ר אלעזר וכו' שריב"ם
מר ר' לעזר.
יוחס וכו' לגבריאל וכנ') ,וכהגי' שלפניגו לייג זה הקב''ה גם בכייח וכייג ובילקוט דפייר ועח'יג
בירוש' ברכות שם אמר ר' אלעזר כל מקום שנאמר וה' הוא' ובית דינו בנין אב שבכולם וה" דובר  0רעה (מ"א
כ"ב כ'ג) ,ושם הובא המאמר בהמשך הדרש הי נתן וה ' ל ק ח וכוי כשנתן לא נמלך בברייה .וכשלקח נמלך בבית
דונו ,וכיה בוי"ר פכ'ד ושם הגי' בדפיר וד"ו א"ר אלעזר בכל מקום שאתה מוצא י"י וי" ו הוא ובית דינו בנין
אב וכוי ועי' בולק' מלכים רי רכיב וילק' איוב ר' תתצ'יג ,ובירוש' סנהדרין שם אל תהי דן יחידי וכוי אר יהודי
בן פוי אף הב'ה אין דן יחידי שנאמר וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו (מ"א שם י"ט) אילו מטין
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רי יצחק בתורה בגביאים ובכתובים מצינו שההדיוט מוכיר שמו ב' פעמים בפסוק אחר ,בחורה ויאמר
לסך לנשיו ערה וצלה שמען קולי נשיי אין כתי אלא נשי לטך (כואשית ר כג)  ,בנביאים
ויאמר להם המלך קחו עמכם את עברי ארוניכם והוככתם את כן המלך על הפררה אשר לי
אין כת' כאן אלא והרכבהם את שלמה בני על הפררה אשר לי (מיא א לג) ,בכתוכים כי כהב
 5אשר נכחב בשם המלך נוי (ייסתר ח ח) ,ואת חמה שהקכיה מזכיר שמו שני פעמים כפסוק אחר:
גפרית ואש ההיר ימשר על רשעים פחים (תהלים יא ו) נומרין ומצרן אש וג פרית (שפ שם) :
נ
 1ילקופ כ" ל'פ ,סלודכין ל*ם  ,'3סנסועס מכ ויכס כי' "יע:
ססליס קט"ס

כ'' '"ג ,פדכט ססליס 7

 6ינקוע כי פ'ס ,ינק' תסניס כ' מכניס ,ינק' מכיכי

ק" ס'ן:

 1ובנביאים  ,1.2ובכתובים [ך] | ובכתובים] אג,

בכתוגים דָי ,ובנכיאים [ךן | שחדיוט 5פ ,שחרי וי

| בי]

שני דפונכת .לי אי | * 2עדח  --קולי פן] ערה  . .קולי נשי למך האוגה אמרתי א* ,ערה וצלה גת לי לדכ |

נשיי| פוג  ,נשי דאכת | אין כתיי (כת' א'כ) כאן דפא'כ .אין כתוי (כת' ג) כן וג .לא נאטר ך | *לטר פאגכ]

לסך חאזינה וגו' ךָ . ,ה.אזנה (האזינה ךן) אמרתי וֶךן ,ל' ל | 4להס הטלך] דְ'וְאָנכי ,המלך להפ דְך | *את בן

 --אשר לי ף] את  . .שלי ל ,את שלמה בני על הפרדה אשר לי וגו' (אשר לי ךן) את בן הטלך ד

 +את בן

הסלך  ,12את בן המלך שלמה בני א" את בן המלך את שלמה את בני א'  | *'אין] אית ל | כן ן |
 4והרכבתם  --לי] [( ,2את שלמה בני דְפַ ,את בן המלך א | "בכחובים] דכתיב  -.ך |  5וגוי] ונחתום
בטבעת המלך [ .22ונחתם . .המלך דְפא'ך ,וגחתם  . .הטלך אין להשיב בטבעתי אין כתי' כאן אלא בטבעת
חסלך א* ,לי י | חמה] א'ן ,תמיה דְפותי |  6פחיס] [נכי -. .אש וגפרית פךם ,אש וגפרית וגו' ך ,אש
וגפרית ורוח זלעפות מגת כוסם א | גומרין] אנכימ .פחים -.דפת  ,ימטר על רשעים פחים  -,ן | ומצודין א?ם '

ומצרן י ,ומצורין אי

|

לכף זכות ואילו מטין לכף חובה וכו' א"ר יוחנן לעולם אין הקב'ה עושה דבר בעולמו עד שנגמלך בבית דין
שלמעלן מה טעם ואמת חדבר וצבא גדול (דניאל *' א') וכו' בשעה שנמלך בבית דינו שלמעלן א"ר לעור כל מקוס

שנאמר וח' הוא ובית דיגו  ובניין אב שבכולם וכו' ועי' בשהש'"ר פ' לסוסתי וכו' ושם הגי' בדפיר וד"ו רי יוחנן
(ירמיה י' יי) וכו" א'יר
את
ם מ
ילה
וכו' מייתי לה מן הדא ואמת הדבר וכו' כשנעשה בצבא גדול דכתיב \י "י א
אלעזר כל מקום שנאמר וו'י כ ב יוכל הוא ובית דונו ובנין אב וכו' וייי דבר עליך וכו' .ובפסייר שם וה' פקד את
שרה א"ר א ל יע זר כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו וכו' ,ובתנחומא מ'ב ויורא סיי ל"ר וה' פקד וכו' א"ר
אלעזר בן פדת כל מקום שאתה מוצא וה' הוא וסנקליטון שלו וכו' ,ושם בא סי" י"ז לפ' וי"י הכה כל
בכור (שמות ייב כ'יט)  ר' אלעזר בן פרת אמר כל מקום שנאמר וה' הוא וסנקליטין שלו וכו' ,ובבמייר שם לפי
אמרי כל מקום שנאמר בו ואני כביכול הקביה ובות דונו ובנין אב
נ
יבן
וא ני הגה לקחתי (במדבר גי י"ב) ור
שבכולם וי"י דבר עליך רעה ,והמאמר סתמי בתנחומא מב וארא שם וה' גת ן קולות וברר (שמות טי כייג) וכוי
וה' וכל סנקליטין שלו ,ובתנחומא וארא שם ויט משה וכו' כל מקום שהוא אומר וה' הוא וב'"ר של מעלה וה' פקד
את שרה הוא וסנקליטין שלו וה' המטיר על סדום הוא וסנקליטין שלו וה' נתן קולות הוא וסנקליטין שלו ,ובשמו"ר
שם בדפ"ר וד'ו וי'י גתן קולות וברד כל מקום שנאמר וי"י הוא ובית דינו של מעלה שני וי'י פקד את שרה הוא
וסנקליטין שלו וי"י נתן קולות וברד הוא וסנקליטין שלו ,ובתנחומא מב וירא סו' ייט וה' המטיר וכו מהו וה' שישב
עליהם בדין סנהדרין של שבעים ואחד וכו' ועו' גם באגה"א חב צד  ,28ובכי"ל וכייו הגיי כאן כל מקום שני וי
וי" וכו' ואולי טעם הגי' כמו שמפרש בפירש'י שמות ייב כ'ט שהוי"ו לשון תוספת הוא פלוגי ופלוני ,ובפירש"ו
שם ולפסוק שלפנינו העתיק כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו ועח"נ :  1ויאמר למך וכו' .בסנהדרין שם א"ל
קהוא מינא לר' ישמעאל בר' יוסי כתיב וה' המטיר וכו'  מאת ה' מאתו מיבעי ליה א"ל ההוא כובס שבקיה אנא
הדרנא ליה דכתיב ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך נשיי מיבעי ליה אלא משתעי קרא הכי
הכא נמי משתעי קרא הכי א"ל מנא לך הא מפירקיה דרמ שמיע לי וכו' ,ובתנחומא מ"ב שם מאת ה' אם בא
דם ושואלך מה כתיב בפסוק הזה וה' המטיר וגו' מאת ה' אמור לו יש בפסוקין כיוצא בדבר ויאמר וכו' קחו
עמכם את עבדי אדונוכם לא היה צריך לומר אלא את עבדי (אלא קחו את עבדיי הרי בגביא) ובתורה מנין ויאמר
למך לגשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך לא היה צריך לומר אלא נשי הרי בתורה ובכתובים מנין שנאמר כי כתב אשר
נכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך לא היה צריך לומר אלא בטבעתי אף כאן וה' הסטיר וגו' מאת ה' ,וקשה
הגי' בבייר כאן והרכבתם את בן המלך וכו אב'יכ אלא וכו' את שלמה בני וכוי ועי' גם בח'ינ ,ובופי"ת כהב שטים
הוא והגיה את עבדי אכ''כ אלא את עבדי אדוניכם ,וכן בפורשיי עהיית קהו עמכם את עבדי אדניכם ולא אמר
עבדי ובפי' ביר כייט מפרש בדוחק אלו נאמר והרכבהם סט את בן המלך היה נשמע דבר אחד בן המלך ועבדו"
דוניכם ולא הייתי למד מכאן שמזכיר שמו שני פעמים ב [פןסוק אחד אבל עכשיו ששינה הכתוב הלשון שבתחילה
הוא אומר עבדי אדוניכם ואחר שינה ואמר שלמה בני נמצאת אתה למד שהזכיר שמו שני פעמום בפסוק אחד,
ובהוספת דברים זה הפירוש בפי' השני שבפי' ב''ר הנדפס ,ושם אותא עוד ומפורש בתנהומא לא חיה צריך לומר
אלא עבדי (וסוף המאמר שם ג'כ .מפירושו הארוך)  ,ובגליון כייל נסמן ס'א ובילמדנו את עבדי אין כת' כאן אלא
את עבדי אדוניכם ,והגי' ויאמר להם המלך וכו' איתא גם במדרש דפ'ר ובילקוט ובכ'יי שצייגתי ובלקייט ,ובמקרא .כתוב
ויאמר המלך להם וכו' ועיי בתג'ך הוצ' גיגצבורג  5= :בשם המלך וגו .: נר' שרורש שאכייב אשר נכתב בשמי וכמו
שמפרש בפירש"י עה"ת בשם המלך ולא אמר בשמי (ושני הפסוקים ויאמר המלך וכו' ואתם כהבו וכו" בשם המלך
וחתמו בטבעת המלך כי כתב וכו' .הם בענין אחד) ובהגי' אשר נכתב בשם המלך ונחתוס (ונחתם) בטבעת המלך
דורש גם שאכ"ב במבעתי ,וביפ"ת העיר שגם מרישא דכתיב בשם המלך אוכא ראיה אלא עדיפא למנקט סופא דהוו
ליה תרי בר מתרי קמאי ,ובתגחומא מ"ב דורש רק לא היה צריך לומר אלא בטבעתי (ועיי גם גיי כו"א בי) ,וכן
בפי' השני שבפי' בר הנדפס כתב בכתובים כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך ומפורש בתנחוטא
אפשר לומר ונחתום בטבעת המלך מאח' שני נכתב בשם המלך אלא כדי להזכיר שמו שתי פעמום בפסוק  :ואת
שם וצר  6 : 81גומרין ומצדן .מתרגם פחים לשון פחם גומרין
הה אאנניי תוע יי גם בה
ממ
תממהה ..וכן לעיל צך  211ת
ולשון /פח מצדן מצודות ,ובמדרש תהלים שם ימטר על רשעים פחים וכו' גומרין  1דאשא כריא פחס לגחלים
גחלים
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אמר ר' יודן אדם מויח נפוית ונפשו סוללת עליו למה שיורעת שנדונת בה לעתיר ,מנת
כופם (שפשם) רי ישמעאל בר נחמן מש' רי יונתן כדיפלה פוטירין שלאחר מרחץ  :אמר ר' חנינה
בן פזי אין דבר רע יורד מלמעלן ,אתיבון והא כתי אש וברד שלג וקיטור (תהלים קטח ח) ,אמר
להם רוח פערה הוא שעושה דברו ,מלתא דרי שמעון בן לקיש פליגא דאמר רי שמעון בן לקיש
 1פסיקפס פיי (ק*ג  2 | : )'6יכוט' פקסיס פ"י לייז גי  |:תכסומל פ" 3ויכס כיי יס :

 1אדם] פוחאנכשימ :.מפני מה  ₪דת | מויח] פחנ"שימ .מריח ריח דְוֶן  ,מותיח אנ | נפשו ומ |

סוללת] פךזנ .סולדת דְוארתרימ :מייללת כ' ,קצה ו (תהלים) | עליו לי י (שם) | שהיא יודעת פאנכתימ :.היא
יודעת ן | שנדונת] כי ,שנידונת פ[אנןת .שנידונית מ,

לבוא וא | מנת] ואנכי (שם) מ ,שני = דפת.

שהיא נידונת ך | בו י | לעתיד]  -.לבא דפא!כתים,

ישם) | משי] ן,
רוח זלעפות  ..,י |  5שמואל וָי (שם) | נחמני (

משום דְִכעי ,בשם פְאנמ | ר' יונתן ברבי מ | *כדיפלה] כר יפלה ל ,כר יפלא פ :כדיפלו ן ,כפיילי דכתףי,
כפיילין ( ,בפילי אמ | *פוטירין ל'פואר ]:של פוטירי (ן ,פיטרין דְךן ,פוטרין י (שם) ,פטרין ך ,1פושרין דיכי!ם,

8ן
לי ל | שלאחר] ן ,לאחר דפאנכתים :.אחר ע | מוחץ] פאגמ ,המרחץ דוכת עי | חנינא] יודן י (שם) | ב
פזי] ואנכמ .ל' דפתי | יייד ל א" | מלמעלה אכשמ .מן השמים פךן ,מלמעלן אלא הוריד מטר ונעשה
גפרות ו (שם) | איתיבון כי ,התיבון י (שם) | והא כת'] פן /והכתי דְא'נכתי | וקיטור]  ₪רוח סערה נש
רוח סערה עושה דברו א |  4רוח] למה  -,י (שם) | הוא שעושה] היא שעושה ן ,שהיא עושה אך[מ :הוא שהוא
עושה י ,היא שהיא עושה פן ,הוא שהיא עושה ך ,עושה ו (שם) | מלתא] פּוְתי .מילתא ְאנכי (שם),

דר' חנונא בן פזי א? | פליגא] פואינכי (שם) מ ₪ /אהא דאמר ר' חניגה (חנינאךי)

מילתה ( | דרי -ל-ק-יש]

בן (בר' ך) פזי דְתִי ,אדרשב"ל א? | דאמר -ל-קיש] [,
דארשביל א1מ ,דאמי א? .לי דתי |

היש לקיש מכ

ראמר

רשביל י (שם),

דאמר

ועצים לאש (משלי כו כ'"א) וכו' ד''א פחי ם מצודים כד"א
הר צפור אל פח (שם ז' כיג) ,ובילק' תהלים שם
נוסף כן במאמר שהועתק מב"ר ומטר וכו' פחחים. 5ג מרין ומצ שוכמד"א פהם לגחלים וכנ' ומצרן (וצ''ל ומצדן בב'
פחים גומרן ומצדין  (ובפיי ב''ר בדפ'ר גומרו'
הפעמים) כד"א כמהר צפור אל פח ,ובפי' בר כי'ט גורפ ומפרש מהו
 4 2ד  ₪ג  1 -חים שהוא) בגחלים.ם ככדרככתתיב צנים פּתִים (שם כ"1ב ה') ומפרש בבריותא דשמ1ואל צנים
 19כ % = 1
שני מיני צינה שהאדם גנכשל בהם;  -ופחים שני מיני חמימות הן שהאדם נכשל בהן (נעי' ברייתא דשמואל הקטן ד'
-01

0

בפ סוק אחר (וצ'ל ב

פפד'"מ תרכ'ג ,פ"ד ועו"ע כתבי צונץ ח'ג צד  )642וגם מפרש
ְ
ועיי כתובות ל' א' ובנייש) קורא והומא ועוד ראיה
 1פוללת עליו .קופצת עליו ומתנדנדת
התפול צפור על פח הארץ (עמוס ג' ה') מאן דאמר הכי לא משתבש:
מפחד למת שיודעת וכו' ,וכן הוראת סולדת בח'"נ ,ובלק"ט גורס ומפרש א'ר יודן מפני מה אדם מתפחד מן האש
קום

אחר

שאיתא

כמו

הצודוו
0 0ויש לפרש
ן אלו גגחחלרים 
לשון ממז

בדפ"ר

כרבתיב

שני מאמרים א"ר יודן מפני
ובשכל טוב העתיק
ול ד ת בגפריות לפי שהיא ינדעת שנידונית בה לעתיד,
ונפשו ם
עליו בגופו מפני שהיא נידדווננויתת בה לעותחיווד (ואולי העתיק רכון ראש המאמר
ונפשו סוללת
מה אדם מפחד מאש
שנדפס
עם'"י הלקט) ואר יודן מפני מה אדם מריח גפרות וגפשו סוללת עליו שיודעת וכו' לעתיד ,.ובמדרש תהלים
מכבר הגי' אש וגפרית א"ר יודן בשעה שאדם מריה גפרית נפשו מסוללת עליו וכוי ובמדרש תהלים מב ורות

זלעפות א"ר יודן בשעה וכו' נפשו סול דת עליו לפי שיודעָת שבה עתידה שידון שני כרוח קדים אפיצם (וכן שינה
הלשון בילק' תהלים במאמר שלפנונו עפ'י הגי' במדרש תהלים בשעה שאדם וכו' שבה עתידין לידון שג' ברוח קדים
וכו') :ובפסיקתא שם לב יודע מרת נפשו וכו' א"ר יוהנן למה אדם מריח רית ,גפרית ונפשו סולדת לאחריה שהנפש

יודעת שהיא נידונית .בה ומה טעם ימטר ערלשעים פחים אש וגפרית ,ורוח .זלעפות וכו' (וכפי הלשון שבפסיקתא
הועתק .בערוך  ע' סלר ועייייש) ,וכהגיי סוללת איתא באדר'ג נן"ב ל סוללת אחריה ועיייש ,ובסנהדרין סיט ב
המפוללת בבנה קטן וכו' (ובתוספתא סוטה פה המפלפלת בבנה קטן וכוי ,ובח"נ שם המפללת המסולפלת) ובשבת

פיה א' וביבמות  ע"ו א' נשים המסוללות זו בזו וכו' ,אכן בירוש' גיטין פ'ח מייט ג' הגי'רו המסלכדת :בבנה וכ
שתי .נשים "שהיו מסלדות זו את זו וכו' ועי' בעמת"ל ע' סלד וע' סלל ,וידידי רא"ח לעף כתב לי שהגיי
הנכונה כאן סולדת  5 | :ר' ישמעאל בר נתמן .וכ"ה ר' ישמעאל במקום ר' שמואל  גם בדפוסי' ושאר כ'ו
חוץ מכי"ו ובערוך ע' פטר ה' ובילקוט כאן ובילק' מכירי וכן בוייר פיט פיי ג' רי ישמעאל בר רב נחמן ועוי
באגה'א ח"א צר  ,484ובפסיקתא שם ר' שמואל בר נהמן בשם ר' יונתן אמר כפיילי פוטרין שלאחר
המרחץ ,ושם בשני כ'יי כידפל א פוטירון וכף ,ובכי"ל כתוב כד יפלה ומלת כד נמחקה ומלת פוטירין
כחובה ביני שימי בכתב אחר והגהתי ועה"נ ,ודיפלה דיפלא משמע שהוראתה כפול מל"י .)1כמו בירושי ע'ז פ'א
לייט ד' וקנסיה בדיפלא ,ובירוש' פסחים שם במאמר מניין לארבעה כוסות וכו' ג' ורבנן אמרי כנגד ארבעה כוסות
של פורענות שהקב'יה עתיד להשקות את אומות הלעעווללם וכני קח את כום היין וכו' כוס זהב בבל וכוי כי כוס ביד
בון אמר ד יפ לי פוטירין כדיפלי פוטירין אחר המרחץ,
כוסם ר ' א
ה' ימטר על רשעים וכו' מנת כוסס מהו מנת
בר'' כולט נבדפיר
ובק"ע שם פי' כוסות כפולות  ,וכאן עוד הגו" כפיולו וכו' ובערוך שם כפיולין .של וכן' ", ובפי 
גורס כפיולי פטרין (כפיליי פוטירין) ומפרש בכוס משקה של בשמים ששותין אותו לאחר המרחין לרפואה ,ובמדרש דפ'"ר

וקשה לברר הגיי העיקרית ולפרשה
וש ר ין ובילק' מכירי בפילי פושרין,
וילקוט כאן בדפ"ר וכי"כ הגי' כפיילי פ
ועי' במ"י לעול צר  88ועי"ע פריום ביבלישהתלמודישע מעדיצין צד  | : 686אמר ר' חנינא וכו'| .בתנחומא מב
שם א"ר חנינא בן פזי אין הקב''ה מוריד מלמעלה דבר רע אלא מטר ונעשה גפרית ,ובילק! תהלים שם נשתב
במאמר שלפנינו א'ר י וד ן ושם נוסף עפ'י התנחומא אלא הוריד מטר ונעשה גפרית ,וגם בפירש"י עה'/ת מפרש
רהב"פ סיד רוח סערה ענשה דברו רוח פערה
וננעעששהה גפרית ואש ,וכאן דורש
המטיר גפרית ואש בתחלה ממטטור
שהוא
יורד
גרמו

עושה
רוח

דברו

סערת

לגפרית

ולא

שדבר

מעלעלת

ואש

לבוא

אותו
מן

רע

יורד

והוא
השמים

מלמעלן,

ובגליון

נהפך

למרדות

ומקשה

הללו

כי"ל

וכו'.
גת

ה'

נוספ

ובפו'
מן

פירוש
ב"ר

הארץ

וגו"

לזה

כי"ט

המאמר

מפרש

עושה

מטר

אין דבר

דברו

משמע

הוא
רע

יורד
וכו'

והיאך
והללו

דברו של5

שהוא

סדומיים

מקמהוום
ם

טעווששהה

מלתא דרשב"ל וכו' .כן הגי' הנכונה ועח''ג נעל סגנון הלשון עוי
רוח סערה בארץ וכו' ועו"ע חגיגה ייב בי : 4
במ'"י לעיל צד  , 815וכפו' ביר כיייט מפרש פליגא אהא דאמר ר' חניגא בר פזי |שאין דבר רע מלמעלה אוצרו

1| 0/0100

וירא

0

יט נד--כו

פרשה נא

הטוב (רבריט כה י ):מיכן שיש לו אוצרות אחרים:

מאת ייי מן

יפתח י'י לך את אוצרו
השסים כמוחתק פן נוכרי :
כה) ויהפך את הערים האל ר' לוי כשם רי שטואל בר נחמן חמשת הכרכים הללו היו
יושכות על צור אחר ,שלח מלאך ירו והפכן ההיר בחלמיש שלח ירו הפך משורש הוים
( 5איוב כח מ)  ,תריין אמורין חר אמר בחלמיש שליר וחר אמר בחלמיש שלאצבע :

וצמח האדטה אפילו צטחי ארמה לקו ,אסר ר' יהושע בן לוי ער עכשיו אם ילקוט ארם
משר מאוירה שלסרום ויתן בערוגה אחרת אינה מצמחת :
כו ותכט אשתו מאהריו ותהי נציב מלח ר' יצחק אמר על שחטאת במלח :

ה

 0ילקופ כ' פ'יס ,ינק' סיוכ כי ססקט'ו,
וע" כלפל : 120 57
 1מיכאן

סנסועל ע'ג ויכס כ

ע'ו וק" כיב :

 6י5קוע כ' פ"ס:

 8ינקוע מס'

 +מכאן אכתימ |  2כטותיק דַ'וְנָכ ,כטותוק ש | גובר כ ,גיגר ד'וגיש .גגר דתערי .גנוו א |

* /האל דוחאגתי] וגו ל .ל כ | נחמני י (איוב! |חמשת כרכים י ,חמשה כרכים א'ךי (שס) | הללו לי אכ |
ב)ות על צר אחר פנכ |
שנ
והן
יו (
היו יושבין על צור אחת א ,1יושבין . .אחר י ,על צור אחד היו יושבין חך? .חי
 4מלאך] הסלאך גכי .ל א | את ידו דפותי |  5חריין]  +חרין דפוגכתשי (שס) | *אטורין ונכ] אטוין ל.
אמוראין פָא'שי (שס) ,אמוראי פליגי דְ | בחלמיש לי י | של יד] שלח ידו י (שם) ,כל חיר י | של אצבע]
פואנכ,

של אצבע קטנה דֶ ,שלח אצבעו י (שם) ,שלח אצבע י |  6וצמח] פוחאנכ .אמר ר' יהושע דתי |

הארמה ואכ | ער עכשו פכ .עדיין א | ילקוט] פוחנכ.

ילקט ת .לקט א .יקלופ דִי |  7מטר] עפר א' |

מאוירא א5כ ,טערוגה א' | אחרת] פא?ג כי ,אחת א' ,שלמקוס אח' ן ,ל'ידר | צומחת י | * 8מאחריו--טלח [ואתי]
טאחריו דְפנכ ,וגוי ל | שחטאה] פ[|אנכי .שחטאה דְך  ,שחטאתה ךן | בטלה] פוחזנק - .באותח (שאותה א)

הלילה שבאו המלאכים אל לוט מה היא עושה הולכת

(אל לוט מה היתה  . .הולכת א?.

היא הולכת א') אל

כל שכינותיה (שכנותיה אי) ואומרת להן (להם א?) תנו לי מלח (טעט מלח א) שיש לנו אורחים והיא מתכונת
(טתכווגת אך]) שיכירו בהן (בהם אִי) אנשי העור על כן ותהי נציב מלח דאתי |

הטוב מכלל שיש לו אוצרות אחרים למעלה ,ומשם נוסף בדפוסי" וכי"ת וילקוט אהא דאמר וכו' ועיי במיי לעול
צד  2| :484כמרתק וכו' .בפי' ביר כיייט גורס ומפרש כמרתק מן גבר כלומר מאת גבורתו של מקום שאעפ"י
שהוא יורד למרחוק מן השמים לארץ אין האש ככה ודומה לגבור שמכה באגרוף מכה גדולה מרתק בתרגום ורושלמי
באבן או באגרוף (שמות .כ'א י'ח) באבנא או במרתוקא ועי' גם בפיי הנדפם ,ושם הגי' בדפ"ר כמרתוק מן גובר
כאגרום מן גבוי באבן וכו' מתרגמי' תרגום ירושלמי וכו' או במרתוקא ,ובערוך ע' מרתק כמרתק מן גבר תיגי ורוי
באבן וכו' מרתיק ,ועוד העתיק שם מירוש' מ'ק פיג פ'ג ב' ויהב ליה מרחוקא וכו' ,ובמח"ו צד  818הובא ובבייר וו*י

המטיר מה חסר המקרא הזה מאת י"י כמרתוקא מן גובר וצ''ע ,וגוכרי נר' שהוא לשון רבוי  8 :חמשת הכרכים וכו' .סדום
ועמורה שהוזכרו בפסוק שלפניו ואדמה וצכוים ובלע היא צוער ואעפ''י שצוער נמלטה כדכתיב הגה נשאתי פניך וכוי לבלתו
הפכי את העור וכו' וכןלא הוזכרה בפ' כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצכוים הפך וכו' (דברים כ''ט כ'יב) כבר דרשו גם לעול
צד  014בלע שנתבלעו דיוריה .ועיי"ש במ"י ,אכן הוחק לפרש שלח מלאך ידו והפכן שלא הפכן בבת אחת או
שהפך רק די כרכים ולא כולן ועי' ביפיית  ,ונר' שגי' אחרת היתה לפני רשיי זיל שמפרש .עפ"י זה המאמר ויהפך את
הערים וגוי א ר ב ע ת ן יושבות בסלע אחד והפכן מלמעלה למטה שנאמר בחלמיש שלח ידו וגו' ועי' גם ברא'ים /
ובפי' ב"ר הנדפס גורפ ומפרש יושבות בצור אחד על צור אחד זו בצר חבירתה על צור אחד היו יושבות כולן אלא
היו חתוכין בצור כל אח' בפני עצמה הה'יד משרש הרים וכו' ,ובדרש בחלמיש וכו' הוכא כאן תריון אמורין .חד
אמר כו' ,והלשון חמשת הכרכים הללו אותא גם לעיל צד  ,005ובמעין גנום איוב שם גורֶס ומפרש ר' שמואל בן
נחמן אמר

חמש כרכים הללו

סדום וחברותיה היו יושבות

על צ ד אחת שלח המלאך את ידו והפכן הה'"ד

כלומר

את הערים האל שהיו בצורות

הגהתי

בחלמיש שלח וגו' ועח'יג ,וזר הפירוש בשכל טוב ויהפוך את הערים האל א'ר לוי בשם רי שמואל בר נחמני חמשה
כרכים הללו יושבות על צור אחד לכך נאמר האל שהיו קשות שלח המלאך את ידו והפכן זשייה בחלמיש וכח וכן
משמע

מעם הפירוש

בלקיט ויהפוך

ועי' לעול צר  5 |: 225תריין אמורין.

א מ ורין ועח"ג וכ'ה לעול צד  981והוא כסגנון הירושלמי  |:בחלמיש של יד וכו' .בכייל נרשם קו קטן על
הלמ"ד שבחלמיש בשתי הפעמים וגייל שהקוים לרמז שדרשו בחלמיש בחמיש בחומש חד אמר בחמוש של יד באצבע
וחד אמר בחמיש של אצבע  ,וכן מפרש בפיי ביר בדפייר חד אמר בחלמיש של יד כלומר באצבע אח' וחד אמר
בחלמיש של אצבע בחומש של אצבע  ,ואולי הרשו רק מלת בחלמיש וטעם שלח ידו כמו הפך  ,וכההדרש בחלמיש
של יד מפורש המאמר במדרש אגדה הוצ' רשיב ויהפך את הערים האל על צור אחד היו יושכים .הערים הללו
ובאצבע אחת הפכם המלאך שנאמר בחזלמיש שלח ידו הפך וכו' אל תקרא בחלמיש אלא בחמיש יד  ,וכן בתנחומא
מ ב שם סי' כ"ב ויהפך את הערום שממא תאמר בה' א ותיו הפכה אמר ר' איובן באהת מאצבעותיו הפכה לכרבי
סדום שנאמר בחלמיש שלה ידו ,ושם סיי ט"ו ושמא תאמר באחד מידיו הפכה לא אלא באצבע אחר שהוא אחד
מחמשה ביד .שנאמר בחלמיש שלח ידו ,ובילקוט איוב הועתק או הוגה חד אמר בהלמיש ש ל הח ידו וחד אמר
בחלמיש ש ל ח אצבעו ,וכן טעם הגיי בילקוט ר' פיה הה'ד בחלמיש שלח ידו חד אמר כל היד וחד אמר בחלמיש

1שלח אצבע ,ושם נוסף ,שהוא .מה' אפוק למ"ד מהלמיש" ,ובפי' ב'ר כייט חד אמר בחלמיש שלח ידו כל .היר
במשמע וחד אמר בחלמיש של אצבע ומפרש בתנחומא בהלמיש בחומש של אצבע קמנה וצ'"ע  6 =:אם ילקוט.
טה
מט
אדדםם מ
ט א אם יקלוט
בבללכקק""ט
ה (וצ"ל מטר) מאוירה וכו' ויתן בערוגה אחרת אינה מצמחת ,ובשכל  .טוב ואם יקלוט אדם
ממםטר מאוי רֶרההה | ווככרו וויותתןן אל עקררווגגהה אחרת וכו' ו' ,,וגרו'נר' ששעעדדייפפא זזוו ההגגיי יקלָו,ט ועח'נ :  8על שחטאת במלח .כדאותא במאמר
רי יצחק .לעיל צד  128מצות גדולה עמדה על המלה וכן' והוות אמרה .ליה וכו' ,וכן בלקייט וחבט אשתו מאחריו ותהי
ועי' גם
נציב מלח א"ר יצחק על שהטאת במלח כדלעיל ,ובשכל טטוובב וותתהי נציב מלה על שחטאת במלה כדדרשנו
בפירש"י

עה'ת;

ובמדרש

אגדה

הוצ'

רש"ב

מפרש

עפ"י

הסאמר

שניתוסף

בדפוסי' ,וילקוט וכ"י המאוחרים

ועיי"ש :

וורא
כט)

פרשה נא

7

יט כט--לג

ויהי בשחת אלהים את ערי הבכר ויזכר אלהים את אברהם וגו' מה זכירה ן

נזכר לו ,שתיקה ששחק לאברהם בשעה שאמר אברהם לשרה אחותי היא היה יורע ושותק :

וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט רי שמואל בר
4נחמן

אמר שהיה שרוי בהן ,רבנין אמ' שהיה

מלוה בהן ברבית:

ל ויעל לוט מצער וגו' [וישב במערה וגו] ההיר למנצה אל תשחת לדור מכתםפן

בברחו

שאול במערה (תהלים נז א) אמר לפניו רבון כל העולמים ער שאני לא נכנסתי

מפני

למערה עשית חסר עם אחרים בשביליי ,עכשיו שאני נתון במערה יהי רצון מלפניך אל תשחת:
לא) ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ וגוי שהיו סנורות ח
שנתכלה העולם כדור המבול :
לב לכה נשקה את אבינו יין ונוי ר' תנחומ' משי שמואל ונחיה מאבינו בן אין כת'01
אלא זרע אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח :

לגו ותשקין את אביהן יין וגוי ולא ידע בשכבה ובקומה נקוד עליו שבשנכה לא

ירע אבל בקומה ירע:
 1ילקוט טס 8 :ילקופ טס 5 :ילקוט טס ,ילק' ססליס כ' סטפ'"ה ,ילק' עכיכי פסליס כ'ז קי' ס'  8 :ילקוע כ' פ''ס ,פסיקסל כנסי

פע'יב (קעיו  ,)'5סנדם ככלטים סכ*ס :
כייג

פ',

קיכיום

"

נ''

י]
גרו--
וככ
* 1ה

נעדבכ

ככס

פ'ג

 01ולקוט שס ,לעיל לד  622וש"נ :
כ" "יב  ,מדכם

מסלי

ע'נ

פכ"ו ,

עככס

 21ילקוע עס ,ספכי נכעלסך פ" פ"פ ,נזיל
קופכיס

פ'"ו,

סדכ'"כ

כו*ס.

הככר ויזכור  . .אברהם וגו' י ,הככר ויזכר (ויזכור א. . )%אברהם פא,715

פל"ד

כו"3

פכ'יז:

הככר יזכר

(ויזכור ך]) . .אברהם וישלחז את לוט דְ ,וגו ל |  2זר י | לו] לו ללוט י ,לי כ | שתיקה לי א' | בשעה
לי י | שאטר אברהם] שהוא אוטר ךן | לשרה פכ] לשרי נִי ,על שרח וא ,על שרה אשתו דְךן | שהיה א1
והוא היה ךן | ושתק ן |  8ל וישלח  ---לוט לי ד | *בהפך  --לוט] בהפוך  . .לוט א"ש ,בהפך את הערים 5

וגוי ל ,לי דפואיתי | בו |  +בס וא'ת | בהן] פאנכ .בהס ן .להן דר' ,להס ת  ,אותם ו |  5מצעין ג ,
מצוער דפא'כתי

.שתי
| וגוי] וושב בהר דְא!כתי .וישב  .ו

בנותיו עמו פן | **מכתם]

₪

וגו' ל |  6רבון

העולטים דְן  ,רבון העולם ןש .רבונו של עולם פכי ,רבשיע א ,1רשיע א | עד שלא |  7במערה אכם
8ותאמר  --וגו'] ותאמר  . .אין בארץ לבוא עלינו א':
בשבילי] במערה ן | עכשו פא*כתי | :אל| שלא א? | *
ותאמר  . .אין בארץ א? ,ותאמר . .אין  ,1ואיש אין בארץ ישי ,ותאמר . .זקן וגו' ד ,ותאטר ..זקן ך] ,ותאמר
ירה
צע. .
המטר
.עירה וגו' ף] ,ותא
הצ
.

מכירות] לפג.

חושכות א'

ו  ,ותאמר הבכירה

|  9שנתבלה ךדי

וגו' ל | שהיו] מלמד

| *כדור דְואכתי]

=

|

ם | *סבורות דְוא?כת שי]

בדור לפג | * 01לכה  --יון וגוי די]

 .יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע א' ,ונחיה  . .זרע א"ע לכה  .-יין לפגכת |
לכה  . .יין ונשי ן ,לכה .
משם ן .משום דְפי ,בשם אגכתשע | ר' שטואל כוזית (ן ,שמואל טוית ן , ר' שמואל דְפָתי ,ר' שמואל בר
נחמן אנכ | ונחיה מאבינו] פןאכ .ונחיה  . .זרע דְנתי :לי ע | בן] פואנכע . נחיה מאבינו  -.דתי | אין
כתי' (כת' נכון ,כחב ע) כאן דפאנכתי .אין כת' כן ן |  11זרע] פאתע ,ונחיה סאבינו  ₪דוגכי | אותו

י
גןו--
ושקי
לי א | בא לי א | **אחר] אחד ל | ואיזה זה ם  ,אי זה זה ן ,ואיזה זה זה א גת ע | המלך ן |  21ות

ד]

קוסה חאי] לי לדפוגכת | שיו] פוג .על ואיו ואו ד
נאס--
ויל
ותשקין  - -יו לוא'נכת .לי חאיי] | *
וו" יי) של ובקומה דְְַך'י ,על ויו שבובקומה ש ,על \' (ויד א )%דובקומה א /על שנקומה  81 | 5אבל
בקומה] וחא'תש .ונקוטה פכי ,בקומה דְא"ג  |

 5נזכר לו .לו ללוט שתיקה ששתק וכוי | ,ולעיל צד  808ויזכר אלהים את נכח וכו מה זכרון (זכירה) נזכר לו
שפירנם וכו' פי' נזכר לו לנח וכן לקמן פעיג ויזכר אלהים את רחל מה זכירה זכר לה שתיקה ששתקה לאחוהה
וכו' פי' זכר לה לרחל ,וכאן אין לפרש נזכר לו לאברהם ודרשו ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט וכו' מה
זכירה נזכר לו שתיקה וכו' כמו שמפרש בפירשיי :עהת מהו זכירתו של אברהס על לוט נזכר שהיה לוט יוד!
ששויה אשתו של אברהם ושמע שאמר אברהם וכו' אחותי היא ולא גלה הדבר וכו' ועי' ברא'ם ,ובלק"ט מפרש מה
זכורה זכר זכר ללוט שתיקה וכו' ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב ומה זכירה היתה שם וכו' 4 :שהיה מלוה בהן וכו'.
ובשכל טוב בהפוך וכו אשר ישב' בהן
בפו' ב"ר ביט גורס ומפרש שהיה .מלוה ל ה ן ברבית שהיה לו עסק בכולן,
לוט וכי בכולן ישב אלא היה מלוה בהן ברבית זו דברי רבותינו ובדברי הפשט ישובה ,ממש ואעפ שהיה .יושב
בפדום אותו הפרק בכולן היה נוסע וחונה וכה'א ולוט ישב בערי הככר וכך דרש ר' שמואל בר נחמני ,ובלק"ט הגי
את ם וכוי ועח"ג 7= :חסד עם אחרים .עם לוט ובנותיו שנמלטו מתוך ההפכה נישבו במערה ואמר בשבילי
שהיה מלוה ו
בשביל שהייתי עתיד לצאת מרות המואביה ועי' לעיל צד  298וצד  ,825ובפי' ב''ר הנדפס

גורם או מפורש עד שלא

נולדתי עשיתי חסר וכו' ,וכן הגיה רייג במדרש שאלוניקי :  8שהיו סבורות .בכי"ל ובכי"פ וכייג הגיי מכירות והגהתי
בגי' רוב הספרים פבורות וכן בפירש'י עה''ת סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור המבול ,ובלקט כסבורות היו שכל
העולם נהפך וכו' ,ובפסי''ר שם היו בנות לוט סבורות שמא שחרב את העולם כדור המבול וכו' ,ובשכל מוב כסבורין היו שנתכלה
העולם כבדור המבול וכו' ,ובאג''ב שם שהיו סבורות שאין בריה בעולם וכו'  ,ואגדה זו נמצאה כבר בקדמוניות א' ייא
ה' ,וכן כתב גם אפרם הסורי ומטול דסבר להין דבממולא דנורא ספת כולֶה בריתא איך דרא דבית נוח בממולא דמיא אמרת
קשישתא לזעורתא וכו' ועי' במ'"ח חלק מיג צד

הפ' ותקרא וכו' כי שת לי אלהים
ממקום אחר וכו' ,וכן הועתק בערוך
זרע ופו' , ובמדרש הגדול .עמוי 792
בא וכו' ואיזה זה זה המלך המשיח.

805:

 01ר' תנחומ'

וכו'| .המאמר נסדר לעיל צד  622בדרש

זרע אחר וגו' ,והגי' שם ר' תנחומא בשם שמואל כוזית אותו זרע
ע' כזית וגחיה מאביגו זרע א"ר תנחומא בשם ר' שמואל כוזית בן אכ"כ
ונחיה מאבינו זרע רב תנחומא בשם כוזית אומ' בן אינו כתי אלא זרע
ועיי במ"י לעיל שם :  21נקוד עליו . כיה בכי"ל  ,וכה בכייפ וכיין

שקם
אלא
שהוא
וכו'ג

8

ורא

פרשה נא

יט לד לו

לד) ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה וגוי (נשקנו יין וגוי] וטגיין היח להן
יין במערה ,אלא ממה שהיה יין להם הרבה היו כונסין אותו בטערות ,אמר רי יודן ברי סימון נעשח

להם כמין רגמא שלעולם הבא היך דאת אמר והיה ביום ההוא יטפו הרים עפיס (יואל ירח) :

לו ותהרין שתי בנות לוט מאביהן אמר ר' לעור לעולם אין האשה מחעכרת מביאה
3ישראשונה ,והכת' ותהרין שתי בנות לוש ,אמר רי תנחומי שלטו בעצמן והוציאו עירותן ועיברו
 1ילקוט שס,

'לק' מכיכי ס'ע כ*י,

עכילס 6כטלת

מק דטיכם] ג"נ,

ספלי עקנ פ" מ*נ:

כר  944ת"נ:

 4ינקוס כ' פ'ו לעע

* 1ותאטר--וגוי ך] ותאמר  . .הצעירה [א'נכות  :וגוי  | -ומניין] נכ ,וטנין פוחאי .טגין דתמ |  2מטה]
סאותם חֶן ,ל' י | שתית יין מרוכה להן םג שהית להם (להן מם) יין (היין ו) טוובח וחא?מ .שתיין
מרוכח לחן דְךן ,שתיה לתם מרובת י | ותיו י | כונסין] פוחגכים .נותנין א .טחניאין ך ,טחניאות ו |
חודה

יודן] םאנכ.

דותי

| דיגמא ,1

| בר ת |  8כמין] מעין

דוגטת יו |

דיגמון .ן דוגמא דרפתאכ:

העולם ו | **עסיס] לי ל | * 4לוט מאביהן דואג כת] וגר ל | אלעור | לעולס לי א'ג | אשח פא'ינת | טן
ביאח ן ,בביאה ם |  5והכת'] אתיבון (איתיבון כ) והכת' ן כ  ,אתיבון והא כתי' דְךן  ,אתיבון ן ,אתיבון ליה  | 5לוט] כו

טאביהן דְואגת | אלא איר  | 5עיותן ְאנתרי"י .עיוותן ן .עדוחן חע | ועיגוו] וחאעף* .ונתענוו דת |

ובלק"ט ,ובספרי שם ולא ידע בשכבת ובקומח נקוד על בקומה לומר בשכבה לא ירע ובקומח ירע  ,ובמאמר חילמדנו
'קוט

ששתתוועעתתקק בבעעררווךך ע

ע

פ'ו

ולא

ידע

בש
בש

\

ר' פ'ו ובקומה נקוד וכו' .ועיי למטה,

ובפרקי רביגו הקדוש בפ' הלקוטים ח"ג צר

שבקומה

ב"ר

ובק\ומת

בכירה

של

נקוד

מלמד

ידע,

ובדפוסי'

כאן ובכ"י

שצינתי

ובפי'

וילקוט הגי' נקוד על וא" של ובקומה ור"ל על וא"ו השנייה וכ'ה לפי המפורה ועיי בדקדוקי הטעמים (הוצ' בער
ושטראק) סי'  85ובאכלה
בקומה

ואו

שבקומה

נקוד,

ואכלה
ובבמ"ר

סי' 69
שם

ובמנחת שי,

ולא ידע

וכו'

ובמס' סופרים (הוצ' ר'י מיללער)
נקוד

על וא'"ו

שבאמצע

של

שם ולא ידע בשכבה

ובקומה

של

בכירה

בשכבת

לא

ידע אבל בקומה ירע ,ובאדר'נ נו'א שם בשכבה ובקו"מה נקוד על ויו שבקומה הראשון וכו' .ובנזור שם כי ושרום
וכו' משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוון לשם עבירה ופושעים ובשלו
בם וכו' והא מיגס אניס תגא משום ר' יופי בר רב חוני למה נקוד על וייו ובקומה של בכורח לומר
שבשכבה לא ירע אבל בקומה ידע ומאי הוה ליה למיעכד מאי דהוה הוה נפקא מינה דלפגיא אחרונא לא אובעי
למישתי חמרא ועי' בהוריות ובד'יס שם ובערוך ובילקוט ובמר' הגדול שם ,וביפ''ת מפרש לנכון וכקומה ידע שהנקור עוקר
המלח כמאן דליכא ,ולפי' גי' הדפוסי' נקוד ע
ולא'ו של ובקומה וכו' הקשה מאי שנא דנקד ויו משאר האותיות
דאין דרך לנקד קצת מהאותיות אלא כשצריך לדרוש הנקודות או הבלתי נקודות לבדנה כדאמר לעיל בפמיח (צר
 )2כל מקום שאתה מוצא כתב רבה על הנקודה כו' והכא לא דרשי' הכתב אלא עקרינן כל המלה \בו' ועיוייש,
והקושיא גם לפי הדרש בבבלי ובבמ"ר שם ,ומעולה הגי' שלפנינו נק וד ל
עיו כל נקוד כולו כמו לקמן פע"ח
וישקהו נקוד עריו (ועי' במ"י לעיל שם) ולקמן פפ"ר בכייל את נקוד עליו ,וכן משמע מפירש"י עחית ובקומה של
בכירה נקוד [.לומר הרי הוא כאלו לא נכתב] לומר שבקומה ידע ואע"פ כן לא נשמר ליל שני מלשתות (ובספר
הזכרון העור ויש נוסחאות שאין כתוב בהן נקוד על ואו אלא נקוד על בקומה והוא הנכון כפי דעת רשיי זיל),
ובלק"ט ולא ירע בשכבה ובקומה ג ו
קד ע ליו ללמור שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידע והרגיש ולא היה לו ראוי
לשתות גם בליל שני וכףף ועי"ע בשכל טוב ,ובפ' ותשקין גם וכו' ותקם הצעירה וכו' אונו נקוד על ובקומה שאין
טעם לדרוש גם שם אבל בקומה ידע ,ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב |מפרש בלילה הוא וכו' ולכך כתיב בקוטה נקור
וחיה לו לעמוד ולשמור עצמו שלא ישתה יין בלילה שנייה והוא לא שמר עצמו ובקומה של צעירה אינו נקור לפי
ששמרח עצמה שלא ורגיש בה אביה ,וקשה סוף המאמר באדר"נ נו'א שם נקוד .על וייו וכוי שלא הרגיש אלא
בעמידתה של צעירה (והגר"א הגיה שהרגיש בעמידתה) וכן זר הדרש בנו'ב שם ולא ידע בשכבה ובקומה בשכבה
הרגיש אבל בקומה לא הרגיש הנקיד עליו שבשכבה לא הרגיש ובקומה הרגיש והצעירה בשכבה ובקומה ירע (ושם
בכייה הגי' נקוד  על בקומה לומר שבשכבה  לא הרגיש ובקומה הרגיש והצעירה בשככה ובקומה הרגיש) ועיי"ש
בהערות רשז'ש ,ומגומגס הלשון במדרש משלי מ"ב שוםלא ידע וכו' מפני מה נקור מלמד שלא ידע בשכבה אבל
בקומה ידע בשכבה של בכירה ובקומה של צעירה מלמד שעבירה .גוררת עבירה ,והגי' שלפנונו נקוד עליו
מסכמת עם גי' הספרי נקוד על בקומה לומר שבשכבה וכו' שצריך לפרשה ג'כ נקוד כולו ועו' בלוי מאסארעטישע
אונטערזוכונגען צד ( 11ואינו מחוור מ"ש שם שלפי הפפרי גם ובקמה של צעורה נקוד כולו) ועוד צור איונליוטונג
וכו' צר 811

ועי' גם

גינצבורג

אינטראדוקטיאן וכו' צד ,598

והלשון במאמר

הילמדנו

כפי שהועתק בערוך שם

ותהרין שתי בנות  לוט מאביהן מהו מאביהן  אלא שמאביהן יצא הדבר .ראה מה כתיב ולא ידע בשכבה ובקומה
ובקומה נקוד למה שהיה שכור מאמש אבל בלילה פג יינו והרגיש בה לפיכך ובקומה נקוד מפני כך הוא מתפרסם
בכל שבת הרי הוא חייב לעצמו בוא וראה אע"פ שעשה מה שאפשר וכ',
ו וטעם אחר נמצא אצל הירונימוס שנקדו
עליו שאי אפשר לומר ,שיבעול אדם ואין דעתו עמו ועי' במייח חלק ג' צד  894וחלק מיג צד  1 | :805ומניין
היה להן וכו' .צ'ע שלא נסדר המאמר כבר לפי' לכה נשקה כו' ,ובלק"ט הועתק הדרש לזה הפסוק וגורם ומפרש
שם מגיין היה להם יין ,אלא שלפי שהיה להן בשופע היו מ כ ינס ין אותו במערות ומצאו בהן יין ,ובשכל טוב
לכה וכו'  לפי שהיו לאמוריים יין הרבה והיו מכניסין אותו לתוך מערות ואותו יין המוצנע שם מצאו במערה,
ובפירש"י עה'ת הובא הדרש לפ' ותשקין את אביהן וכו' 8 :דגמא .כ'ה בכי"ל כאן ולקמן פע'א סי' ה' דיגמה!)
ביו"ד והיא הכתיבה הנכונה וכן בירוש' סנהדרין פ"ב כ' א' דיגמא דידכון ושם הוריות פ'ג מייז א' דיגט' וכוי ועוי
במ"ח חלק מ"ד צד ,465

ובמכילתא שם הדרש וכן הוא אומר

לפני שחת י"י את .סדום ואת עמורה.

וכוי ואחריו

מה כתיב ותשקן את אביהן יין בלילה הוא וכי מאין היה להס יין במערה אלא שזמן להם הקב"ה בענין שנאמר
וחיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס וכו' ועיי גם בספרי עקב שם:
 4אמר רי לעזר וכוי .לעיל צר  944נסרר המאמר
לפ' ויבא אל הגר וכו' ועיייש במ"י , ובערוך ע' עד ג' הועתק מהמאמר שלפנינו אמר ר' תנהומא וכוי והוציאו
עדותן ועיברו כמביאה שנייה ,וכן הגי' עדותן בכי"ח ,ובמררש הגדול גורס ומפרש אלא א'יר הנחומא וכו' והוציאו
רו מביאה שנייה מביאת אביהן שהיא שנייה ,ועוד שם וכן תמר שלטה בעצמה והוציאה בתוליה
יהודה שהיא שנייה ,והגי' זרה ופירושה ועי' ביבמות ל"ד ב' ,ובפירש"י עה"ת הגי' ערותן ועיי
64-ץ1( 0+

וירא

פרשה נא
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כמביאה שנייה  :אמר רב נחמן בר חנן כל מי שלהוט אחר בולמוס שלעריות סוף שמאכילין אותו
=י יודן דמן גלייה ור' שמואל בר נחמן תריהון מש' רי אליהו עיניני אין אנו יודעין אם
מבשרו  :ר
לוט נתאווה לבנותיו אם בנותיו נתאוו לו ,מן מה רכת' לתאוה יבקש נפרד (משלי יח א) הוי לוט
נתאווה לבנותין= :ר' תנחום בר' חייא מש' ר' הושעיא תרגימניה  אין כל שבת ושבת שאין קורין
פרשתו שללוט ,מה טעם בכל תושיה התגלע (שם שם) ,אמר ר' אחא התנלעו אין כת' אלא
התגלע האנשים נתרחקו והנשים נתקרבו  :ההיר אני ידעתי נאם י*י עכרתו לא כן (ירטיה מח ל)
 2ילקוס סס* ,לק' עטלי כ' פסקג"ו ,מיכ כ"ג  ,'5סוכיום *' צ',
 1לעיל 5ד  898וע"כ:
 6פסיקפס כבסי פעיב (קע"ו פי) = :ילקוע כ' פ'ו ,ינק' יכעיס כ' טל*ס ,פדכט כום פ' וסכד (נ' ו:)/

לנדם ככלטים פכ"ס :

1מביאה ראשונה דְזש | ר' נחמן ואכ | בר' אנכ | חנין |שהוא להוט | *בולמוס ךְחאנ"תר'י] פולמוס לכ,
*
פלמוס  ,1לי ן | של לי ןכ | העריות א1כ | לפוף א | מאכילין אכך*י | ל מן בשרו ן | גלייה] ן :גלייא דת,
גלוא פא'נכי? (משלי) | בן וַך | נחטני י (שם) | חריהון] וְג ,תרויהון דפא"כתי (שפ) ,תרויהו .א | משם
י א - - ,1ענינו כ ,אלהא
..
נ,נ
עָא?
ר' ן ,משום ר' דפנו (שם) ,משיר ך] ,משמיה דר' אכ | אליהו עניני דְ
ענני [  +אליהועיני דְ ,אליהועיניי ן ,אליהו פַי (שס) |  8נתאוה | ואם 8ו :2או אס י | **בנותיו] לבנותיו ל |
סמה אי ,ומן מח  | 5שכתוב י (שם) | הוי]  ,אוט' ף | לוט] הוא י (שם) | * 4נתאווה ד] נתאוה פואגכת*:

נתאוו ל | לבנותיו] פ = .ובנותיו לא נתאוו לו דְואנכתי,
תנחומא דְפתתי (שם) | בר

ולא בנותיו נתאוו לו י (שס) | תנחוס] ואנכ :

א ,כר רגי ת | משפ דְוֶת ,משום פכי (שם) ,בשם אן | רי ל' ן | תרגמנא א*ג/

תורגמנא דְֶר" ,הנח פן :תרגומנא כ  ,לי אי (שפ) | אין]  =.לך א'י | כל שנח ושנה 5

| קורין] ₪

בה דְפוא'ככתי .בו א'ןי (שס) | ** 5פרשתו] פירשתו ל | מה טעם] פארן ,מה טע ן ,ם"ט ו (שם) ,מאי טעמיי ך. . ,7
טעמא   ,2ומה טעסיח  ,1מאי טעמא דכתיב י | יתגלע אכתריי | חייא י (שם) | יתגלעו פר'י (שם) | אין כתוי

(כחי פגכת) כאן דפאנכתי .איןכת' כן ן |  6יתגלע פא'תר'י | *האנשים דפואג כתר'י (שפ)] ותאנשים ל
לאם] נאום ךך | עברתו לא כן] [ ,עברתו לא כן בדיו דפוְְך'י ,עכרתו לא
אנשים ו | ונשים י ,והאנשים א | נ
 . .בדיו לא כן עשו (ז ,ועברתו לא  . .בדיו כצ ,עברתו ולא  . .בדיו ך]  ,ועכרתו ולא  . .בדיו דך ,עברתן אין כתי'
.לא ידעתי עברתו א| 1
כאן אלא עברתו א ,5עברתן אין  .א
בזכור לאברהם :  1בולמוס .בכייל כתוב כאן פולמוס ותימה שהגי' כן גם בכיייב ,ובכי"ג פלמוס ,והגהתי בולמו'
כמו שאיתא גם בכי"ל לעיל צד  ,898ושם נסדר המאמר לפי וישא לוט ובו' , ועיי"ש במ"י ועי/ע פריוס בובליש-
תלמודישע מעדיצין צד  2 : 902דמן גלייה .וכן לעיל צד  505מנחם דגליא ,והאמורא ר' אליהו עיניני לא הוזכ
במקום אחר ,ובשהש'ר פ' יונתי בחגוי וכו' איתא ר' א ל יה ו פתר קרייה בעולי רגלים וכו' ואולי הוא בעל המאמר
שלפנונו

(ועיי באגה"א

ח'ג צד  465וצד ,)806

ובכי'פ גילקי משלי הגי' גם כאן ר' אליהו,

וכתיבת השם בשתי

תיבות איתא גם בדפ'ר ובכ"י שציונתי ,ובאלו הספרים השם השני עניני ענני (וכגי' הדפוסי' השם אליהועיני בעזרא
חי ד' ובדהיא כו ג' ,ובפרה פ'ג מ"ה אליהועיני בן הקוף ועייייש בתוי"ט)  ,והוא דורש לתאוה יבקש פרד זה
לוט .דכתיב הפרד נא מעלי וכו' נישא לוט את עיניו וכו' וכל הפסוק הזה לשון ערוה כמו שנדרש לעיל בפ/מ ועי"ש
במי ,וכן ,בנזור שם דרש רבא ואיתימא ר' .יצחק מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד ובכל תושיה יתגלע לתאוה יבקש
נפרד זה לוט ועייייש ברש'י ובתוספות בד'ה לתאוה וכו' ,ובמאמר הילמדנו שהעתקתי ותהרין וכו מאביהן מהו מאביהן
אלא שמאביהן יצא הדבר ,ובמ' הגדול מאביהן לפי שהיה מבתחלה לוהט אחר הזגות לכך פירט הכחוב קלונו שנ' מאביהן
מאביהן היה הדבר  4 :תרגימניה .המתורגמן שלו ,ולקמן פסיה בייל חזקיה תרגמנא ,וכן בל'יס תרגמנא ,ובירושי
חלה פ"ד ס' אי מאן אינון הרובין תרגמוניא ובכתובות ח' בי רב חייא בר אבא מקרי בניה דריש לקיש וכו' דבריה
ליהודה בר נחמני מתורגמניה ועח'נ ובעמת"ל ע' תורגמנא וע' מתורגמנא : כל שבת ושבת .כ"ה בכי"ל ושאר כ'י
חוץ מכי"כ .ובדפוסי' ובילקוט (ומה שנסמן בדפוסי הילקוט ר' פ"ו בגליון ניא שנה ושנה ליתא בילקוט דפ"ר וד'"ו) .וכן
בילמדנו שם מפני כך הוא מתפרסם בכל שבת ,ובאג''ב שם הגי' אמר ר' ב רכ יה אמר הקב/ה ללוט מה את סבור
שאת חוטא ואין אדם יודע חייך יהו קורין בכל שנה ושנה ותהרין שתי וגו' וכן שלמה אמר לתאוה יבקש נפרד בכל
תושיה יתגלע (ובאג'ב כ חייך שבכל שנה ושנח יהיו קורין ומשחקין התינוקות ואומרים ותהרן וכו' ועי' גם בתנהומא
וירא סי' ייב) ובחיי הרד"ל העיר על זו הגיי באג'יב וכתב וכן הנכון דהיינו כשמשלימין את התורה בכל שנה וכו',
אכן אי אפשר להגיה כן לפי שהמדרש הוא אגדת א'י ובני מערבא היו משלימין את התורה בשלש שנים ועי' במ'ח
חלק ליד צד  158ובמ"י לעיל צד  1וצד  ,862ואולי היו נוהגים אז לקרות פרשתו של לוט בכל שבת כמו שכתב

בעל ופ''ת  ,וכנזיר שם באותו המאמר ובכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות דתנן עמוני

ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם ועי' בתוס' שם בד'ה ובכל תושיה וכו' ,ובפי' ב'"ר מפרש רק בכל תושיה יתגלע
בכל מקום שהבריות דורשין יתגלה קלונו (ובא''א כתב שמלשון זה הפירוש נר' דלא .גריס בכל שבת ושבת) ,ולדעת
רש'ח גאלדפאהן במ"ע איזראעליטישע מאנאטסשריפט

משנת 5091

צד 49

יש לפרש כל שבת ושבת כל ישיבה

וישיבה כלו' בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ושבת מלשון ישב בשבת תחכמני( .שיב כ"ג ח') וכמו שדרשו במיק
ט"ז בי שהיה יושב בישיבה ,ומעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם ועי' מגילה כ'יה ב' ועי"ע לקמן פנייב סוי ד',
 5התגלע.
פר ש תו והוא לפי הקריאה פרשה כמו ברכה צדקה ועי' באבן ספיר ח"יב צד רכ'ח:
ובכיייל כתוב י
כ"ה בכויל וכ במאמר ר' אחא התגלעו וכו' התגלע ,וכ"ה גם בדפיר ודו ובכי'ו וכו"ג , ובבי'/א בי וכיייכ איתא

גיב אלא התגלע ,ובמקרא כתוב יגתל ע וטעמו לפי הדרש לשון גילוי יתגלה ,וכן טעם הדרש בפנהדרין  "1ב'
ולפני נתגלע הריב נטוש (משלי יז ייד) קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנטשו וכו" ועי' בד'ים שם וברש"י נזיר
שם ,וו' אחא גר' שדורש יתגלע לשון געל בהפוך האותיות (ועי' בפי' מהרז'ו) יתגלעו אין כת' אלא יתגלע מי
שדומה ללוט כלו' הזכרים האנשים נתרחקו שלא ובא עמוני ומואבי בקהל והנשים גתקרבו שמותרות מיד ,ובפסי"ר
שם אמר הקב'ה איני מקפח שכר כל ברייה אע'ם שלא חשבו בנות לוט מחשבה יפה אלא אני יודע את הלבבות וכו'
לפיכך כשהוא בא לרחוקם ריחק את עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביות וכו' ועי' יבמות עו ב' 6 :הה"ד אני
וכו' .כאן מתחיל מאמר בפ"ע ועי' לעיל צד  881ובמ"י שם בד'ה הה'ד אם ישים וכו' ,והפסוק ו שדרשו כאן הוא
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ר' חננא בר ספא ור' סימון  ר' חננא בר ספא אמר מתחילת עיבורו שלסואכ לא היה לשם ונות
אלא לשם שמים ,בריו לא כן עשו (שס שס) אלא לשום ונות וישב ישראל בשיטים ויחל העם

לונות אל בנות מואב (בטרכר נה א) , ר' סימון אמר מתחילת עיבורו שלמואכ לא היה לשום
שמים אלא לשום ונות ,בדיו לא כן עשו אלא לשם שמים ותרר הנרן ותעש ככל אשר צותה
 6חמותה

(רות ג ו) ,אמר רי לוי אם תחילת עיכורו לשם זנות אף סופו לשם זנוח בדיו לא כן עשו,

וישכ ישראל בשיטים,

אם תחילת עיבורו לשם שמים אף סופו לשום שמים בדיו לא כן

עשו ,ותרר הנרן :

יא

לז לח! ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואכ

ר' יורן בשפ רי אייבו (אמר) הככירח

על ירי שביות ככור אכיה ואמרה מואב כת' אל הצר את מואב ואל תתגר כם מלחמה (דגריפ ב פ)
 0סנתותס מ"נ נלק כ"ו,
בנס קטס כ"ח נ':

סנסועל טס סק" ""ז,

נערנכל כנס פ"כ ם" כ"נ :

8ילקוע ' פ'ן,

מיכ שס,

סוליום טס,

 1רי  --סימון ל' פכי (ירמיה) | חננא| וא? .חנינא א' .הונא דתי | הננא] ואי (שס) ,חיננא כ  ,חנינא שאי
הונא דְי | בר פפא] פוכי (שס) .לי דאתי | תחילת וע חחלת פי | *היה דפואכתי] חיית ל היחה עץ |

 2שמים] מצוה א | בריו לא  --עשו] (ן .אבל בריו לא  . .עשו ם  ,כריו לא עשו כן לשם שמים [י ,שני ובדיו
עשו כן י (שם) ,שנ' בריו לא כן עשו לשם שמים כ ,:שנ' בדיו לא עשו כן לשם שמים [ ,שנ' לא כן בדיו עשו
לשם שטים דְ  ,שנא' לא כן בריו לא כן (הן א )%עשו לשם שטים א | לשום] לשפ דואנכתעי .לי | 5
.זנות וגוי ך ,ויחל . .
לונות  | וישב בשיטים לי או | *ויחל  --מואב א?י] ויחל  . .את בנות מואב אנ  ,ויחל  .ל

לונות פרת .גו ל .לי ועִי (שס) | "* 8אטר] לי ל | תחילת ן ,תחלת י | לשם |  4שמים] מצוה א' | לשוס]
לש ואת עי .ל' פ | לזגות פ | *בדיו לא  --עשו ע] בדיו לא עשו כן ל ,בדיו לא כן עשו לשס זנות [ ,בריו לא
עשו כן לשם זנות * ,ובדיו  .ז.נות יי (שם)  ,שני בריו לא כן עשו  . .זנות כִי  ,שני בדיו לא עשו כן לשם זנות  ,ָ1שנאי
לא כן בדיו לא כן (הן א") עשו לשם (לשום א?) זנות א .שנ' ועברתו לא כן בדיו לא עשו כן בריו לשם (לא
עשו כן לשם ם) זגוח דדפת .לי ך' | אלא  --לשמים לי די | *ותעש --המותח [אן כתי] ותעש כל  . .ציותה
(צוותה ד ') חמותה ךְי ,ותעש וגו ם] ,לי לע |  5אמר --הגרן לי ני | תחילת עיבורו] ן ,מתחלת עיבורו א?ו
זףנ-ו-ת] [ ,גם סופו
 .עכורו כ מתחלת עכורו של מואב א' ,תחלתו של טואב דְרן | **לשס| שלשס ל | א
היח לשם זנות ךְ ,גם סופו לשם זנות היה ך] ,ל' אק | * 6וישב  --בשיטים] וישב  . .בשטים וא'כף] ,וישב
. -בשטים (בשוטים ךְ!) וג ך ,שנא' וישב . .בשטים וגו' א'  ,ותרד הגרן ל | ואס | חחילת] ן .תחלת ם]\

טתחילת דְך  ,מתחלת א"כ  +בתחלת א' | לשם | לא עשו כן פ :לא כן עשו לשם שמים * 7 | 2ותרד הגרן]
תח א ,ותרד וישב
ו.
העשמ.
ותרד הגורן ד7פ ,5ותרד הגרן (הגורן ך]) ותעש ככל אשר צותה חמותה [ך][ ,ות
יש'
אמר
שטו
כלוי

פוא?נ] וגוי לֶד ,לי ת | בשפ] פואנכי ,משם דָת | איגו פאנכת
א-ב
ו -
מקרא
בשיטים ל | " 8ות
ל' דְוְכִי |  9ידי ל' א | שניזתה זא | ואמרה שמו דָךן ,וקראה שמו שא" ,וקראת שמו ךן ,ותקרא
ן ,ותקרא את שטו א' ,ואמרה ותקרא שמו [כ | מואכ]| אה ,מואב מאכ דְפוְחִי ,טואב מי אב ן ,מואב
מאב ךן | כת'] ם .כת' בו דֶ ,אמר הכתוב דְ ,אסרה תורח ן ,לי אנכיי |

|

בנבואת יריה אל מואב ,ובמקרא שם אני ידעתי וכו' עברתו ול א כן בדיו לא כן עשו ,ולפנינו בכיייל וכן במדרש
וכי'ג ובערוך  עי עבר ה' ובפי' ב''ר בכיייט ובדפ"ר ובילקוט בשני מקומות איתא עברתו ל א
קטעמים מוסב בדוו למטה (ובירמיה שם הפסוק שלפניו שמענו גאון מואב גאה מאד גבהו וגאונו
ה
 +,ובישעיה ט'"ז וי לה'כ שמענו גאון מואב גא מאד גאותו וגאונו ועברתו לא כן בדיו ועי' בררייק
) ,ודרשו ע ב ר תו עיבורו ל א כן לא כן היה כמו שעשו בדיו כלומר בדיו היוצאים ממנו (ועי' לעיל צר
:
שו אלא וכו' ,ומדוייקת הגי' בכי'"ל עברתו לא כן ר' חננא וכו' בדיו לא כן וכו' כלו' אבל
 )9ב דיו לא כן ע
בדיו .לא כן עשו וכמו שהגיי בכיים ,ומשובשת הגו' ש ג ' בדיו (לא כן בדיו) וכו' ועי' גם ביפ''ת ,והגהתי גם בפעם
השנית בדיו לא כן עשו כלה'כ ועח''ג  ,ובכי'"ל איתא במאמר ר'ח מתחילת עיבורו לא היית וכו' והגהתי לא היה וכו' ,ובערוך

שם תחילת עיבורו וכו' לא היתה וכו' מתחילת עיבורו לא היה וכו' ,ור' לוי דורש בדיו לא כן עשו בתמיה ,ובכייל
נשתבש א"ר לוי אם וכו' לא כן עשו ותרד הגרן אם וכו' לא כן עשו ותרד וישב יש' בשטים והגהתי  ,וכל המאמר,
שם בדפיר וד"ו ותרד הגרן כת' אני ידעתי את מואב נאם ה' עברתו ולא כן בדיו רי חיגנא
נשתבש במדרש רות

בר פפא ור' סימון ורבנין  ר' חיננא אמר תחלת עבודה של מואב לא היה לשום שמים אלא לשום זגות שנאמר

וישב ישראל בשטים בדיו לא כן עשו לשום זנות אלא לשום שמים ותעש בדיו (בדיו לא נאמר אלא) .לא כן עשו
לשום שמים אלא לשום זגות וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות רבנין אמרי תחלת עבורה לשום זנות וסופה לשום
שמים שנאמר ותרד הגרן ותעש ,וככר כתב ביפ'ית ובמדרש רות בא זה המאמר בענין רע שא"א להולמו :  5אם

חהילת עיבורו . בתנחומא מ"ב שם וישב .ישראל  41בשטים ויחל העם וכו' זרוק מטה לאויר לעיקרו נופל( .ועו' לקמן
סוף פנ"ג) מי שפתחוג
[לים7 1לבסוף אמותיהם התחילו בזנות ותבא .הבכירה ותשכב ,את אביה וגוי
בזנות תח₪י4לה[ הש
ותאמר הבכירה אל הצעירה וגו' לימדה אותה בזגות ולפיכך חפ הקביה על הצעורה ולא פירסמה אלא ותשכב עמו
ובגדולה כתיב ותשכב את אביה אותה שפתחה בזנות תחלה השלימו בנותיה תחלה לזנות ויחל העם לזגות את בנות
מואב ,וצ''ל השלימו בנותיה אהריה .ועי' בתנחומא ובבמ"ר שם 9 :על ידי שביות וכו' .בנזיר שם א'יר חיוא בר
אבא א"ר יוהנז מנין שאין הקב"ה מקפח אפי' שכר שיחה נאה דאילו בכירה דקריתיה מואב א"ל רחמנא אל תצר
ואב ואל תתגר בם מלהמה
מלחמה הוא דלא אבל צעורי צערינן ואילו צעירה דקריתיה בן עמי אמר ליה אל
ואל תתגר בם אפילו
צעורי לא הצעריגן כלל ועי' בב"ק שם ,ובספרים שציינתי הגיי גם כאן כמו בסמוך מואב
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מלחמה אין אתה עושה עמהן אבל אתה מפתק נהרות שלהן ומצית את הגדישים שלהם באש ,אבל
בצעירה על ירי שחסת בכבור אביה ותקרא שמו בן עמי בן מי שהיה עיפי אל תצרם ואל
תתגר בם (שם שם ים) כל עיקר  :רי יודה ורי חנן כשם ר' יוחנן בנותיו שללוט הולכות לעבור עבירה
ונפקדות ,באי זו זכות ,בזכות מואב מאב כי אב המון גוים נתתיך (בראשית יז ה) :

פרשה נב
כ א) וופע משם אברהם וגו' .ר' אבין פתח ואולם הר נופל יבול וגו' (איוב יד יח)  5א

הר נופל יבול זה לוט שנפל מהר ,וצור יעתק ממקומו (שפשם) זה אכרהם לפי שחיב מקוטה
 5ינקופ טס  ,ילק' ליוב כ' פסק"ו ,פנסונל גיב ויכס .ק"י כיג6 ,נדם נכסטים פכ'ס  6 :פפיקסל ככתי פנ''ב( .קע'י ס!):/

ה-ן
ט --
עחמה
 1מל

ליי | אין] פוחגכ .אי דאת | אכל מפתק פחחכ .סותם אתה ן | נהרות] פחאגכרלי ,

הנהרות דתר' | ומצית] פךזנכ,

ואתה מצית א ,מצית אתה ן ,ושורף ךן ,שויף ך | את ל' | גדישים דוכת,

גדושי' ד ,!7דין אָני |  2בצעירה] ח /הצעירה דְפאנכתי .צעירה ן | על ירי לי ן |שחסתה א

| על כבור |

ליג] בן  . .עטי דפוכתי:

מבין--עימי
ותקרא] נך ,וקראה א? ,ואמרה ן ,ואמרה ותקרא גכ | שמו לי ן | *
בן שהוא (שהיה א") עמי א לי ל | אל] ואנכי .כת"  -פ ,אמי הכתו'  -.דֶת | תצורם דפאנכת:
כלל ך |  8ר' יהודה (יודה פת  /יודן  )1ברי (בר א'גי) סימון דפאגכתי,

תצורם

ר'י חייה בשי רי סימון ן | ור'

(ר' ן) חנון בשם ר' דואנכתי :ור' פ | יונתן ת | הלכו  4 | ₪ונפקדות] פאג  /ונתפקדו דְתִי ,וגפק רות 5
ונפק רות מינה ן | באיזו נָךן ,באי זה א1ף? ,באיזה פא*ך'  ,בזכות מי י | *מואב מאב וחאגכ] מואב מי
אב פת .מאב טיאב ך ,1מאב מי אב ךָ ,אברהם טואב מאב י ,מואב ל' ,מאביהן אברהם ל | כי] פואנכי,
.בול
שני באברהם  --דְךן ,שני בו  -.ח || 5וגוי] ארצה הנגב הפא'גכתי | אבון ת ,כהן ן | ואולם--וגו'] ואולם  .י

וצור יעתק ממקומו דפאנכת .לי י |  6הר -
מ-הר]

ואולם הר נופל (נופל יבול חַני) ז
ה.ר
מה.

דְפַחְנִי ,הר

נופל יבול זה לוט ך] ,ואולם הר נופל יבול זה לוט שנפל מהר זה אברהם א .לי ןכ | וצור  --ממקומו] אגי,
יאיוב) .פינה (פוגה כ)
וצור דפת .ל' וכ | **זה אברהפ] לי ל | לפי] עתק ממקומו  ₪ן ,פנה ממקומו ( ₪
שפנה ממקוטות = א" :יעתק ממקומו פנה ממקומו > דֶת .יעחק
/
'-
אום
ממקומו  :12 -.שפנה ממקום למק
 . .פינה ממקומו  ,] -.שגרם לו שפינה ממקומו ריא = י |

 1מפתק הנהרות .פותח אפיקי הנהרות להטותם מדרך הלוכם ועי' במ"י לעיל צד  241בד'ה היה פותק :
מאב:
ומצית .ושורף וכן בירושי תרומות פיז מ"ד ד' המצית גדישו של הבירו וכו' ,ומצית מל"מ כמו הגני מצית בך אש
(יחזקאל כ"א ג') למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש (שיב ייד ל'א) ,והקבוץ גדישים שאינו בל'מ גס
בבק ס' ב' גדושים דשעורים וכו' וגדישין דעדשים וכו' ועח"נ 2 = :בן מי וכו' .כן הושלם בכי"ל בגליון ועחינ :
 4מואב מאב .בכי"ל איתא בזכות מואב והי"ו נמחקה ונקוד שם לקרות מאב המ"ם בצרי ,וגם בכי'ח נקוד
מאב ?) וכן טעם הגי' מואב מי אב והגי' מאב מיאב ,והגהתי בזכות מואב מאב ועח"נ ובפי' ב'ר בדפיר וכו''ט
האיזה) זכות בזכות מאביהן אברהם (בזכות אברהם) שנקרא אב דכתי' כי אב המון גוים נתתיך היה
מפרש באי ז(ב
לו (שהיה יכול) לומ' ותהרי' שתי בנות לוט ממנו מהו מאביהן בזכות אברהם (מהו מאביהן זה אב המון וזהו
אברהם) ומשם נוסף מ א ב יהן אבר הם בכ"ל ביני שיטי:
פרשה

(ב .בכייא א' פמ"ט ,וברפ"ר נסמן פג'א ועי' במ'י לעיל ,ריש פ'"נ,

ובמקרא כאן פרשה סתומה :

 6שנפל מהר .טעם זה הדרש קשה ,ובכי'ו וכו'כ לייג כלל הר נופל זה לוט שנפל מהר (ובכייו הושלם ביני שיטי
זה לוט מהר),

ובכי'ית ליתא  שנפל מהר  ,ובמ"כ מפרש

עפ"י פירש"י

נפילתו וחסרונו בא לו ממה שעשה בהר

(ובהר זה במערה כדכתיב ויעל לוט מצוער וישב בהר וכו'" וישב במערה הוא ושתי בנותיו) ,ולשון הפירוש בפי' ב"ר
בדפ"ר זה לוט שנפל מהר כלומר שנחסר מהר כלומר :על ידי הר שנתרחק מישראל על עסק שעש' בהר נופל לשון
חפר כד'"א לא נופל -אגכי מכם ,והלשון מגומגם שם; ובפי' בר כי"ט איתא זה לוט שנפרד מאברהם שחסר מהר

כלומר על עסק

רע שעשה בהר נתרחק מישראל

נופל לשון חפר

כד'א כו' ,ומ'ש שגפרד מאברהס נר' שהוא

פירוש אחר וכטעם הגי' בכייא א' וב' שנפל מהר זה אב רהם ועיי בחנ לעיל צד  995ההרה וכו' בזכות אברהם
שנקרא הר וכו' ועי"ע במ"י שם ,וכן בתרגום איוב יד ייח ת''א וברם לוט דאתפרש מאברהם דמתיל לטור רם נתר
ותקיפא סליק איקר שכנתיה מסדום דהוא אתריה ,ודרש אחר בתנחומא מ'ב שם ויסע וכו' זשיה ואולם הר נופל
יבול זו סדום וחברותיה שנ' השמש יצא וכו' וה' המטיר וכו'  ,ובסוף המאמר שם וצור יעתק ממקומו ואין צור אלא
אברהם שנ' הביטו אל צור חוצבתם וגו' שנסע ממקומו שגי ויסע וכו' ,ובאג''ב שם ויסע וכו' זש'ה ואולם וכו' מה
כתיב .למעלה השמש יצא וכו' וה' המטיר וגוי ויהפך וגו' אָמר אברהם לֶא ישבתי נגד סדום וחברותיה אלא שאהא
מקבל העוברים ושבים מפני שפדום ועמורה לא היו זוכין לעניים וכו' לפיכך ישב אברהם כנגדה שיהא מקבל את
העוברים ואת השבים כיון שהפכן הקביה וכו' אמר אברהם ומה אהי' יושב כאן אין עוד לזכות כאן אלא הריגי הולך
למקום אחר שג' ואולם הר נופל יבול ואין הר אלא סדום שני המעתיק הרים וכוי (ועי' לעיל צד  )505וצור יעתק
ממקומו זה אברהם שג' הביטו אל צור חוצבתם לכך נאמר ויסע וכו'| :זה אברהם .כן השלמתי כגי' שאר הספרים,
ויעתק ממקומו כמשמעו .עתק ממקומו וכדדריש ולפי שחרב וכוי ואין צורך להגיה  עפ'י הגירסאות שציונתי , ובמעין
גנים איוב שם הועתק זה אברהם שפנה ממקומו שחרב מקומו של פרום וכו' ,ובילקוט כאן הגי' וצור יעתק ממקומו
זה אברהם שגרם לו שפינה ממקומו ד" א לפי שחרב וכו' ,ובפי' ב''ר כייט גורס ומפרש וצור זה אברהם דכתיב
הביטו אל צור חוצבתם שגרם לו לוט שפנה ממקומו מפני שם רע שיצא עליו היה אברהם מתבייש

ד' ,ובפי' ביר בדפ''ר הלשון שגרם לו לוט שפינה מקומו שהיו עוברים ושבים

מָאָב 3

ועי' למטה סיי

אומרים כך וכך עשה

לוט והיה

ויורא
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פרשח נב

שלסרום פסקו העוכרים והשבים ואמר מה אני מפסיק צרקה מכיתי ,הלך ונשע לו אהל בגרר חחיר
ויסץ משם
וו

אברתם

גוי:

אח נפשע מקרית עו (משלי יח יפ זה לוט שהיה בן אחיו שלאניהס,

נפשע מקוית

עו פשעת באברהם כפרת ביה שקרת ביה ,ומי גרם לו ,ומריינים כבריח ארמון (שם שס) הביא498
 +עליו דינים ככריח ביח המקרש ,מה להלן לא יבא שמא לכל רבר (רתיב כג יט) אף כאן לא יבא
+.

מוגי ומואבי בקהל ייי [ונו'] עד עולם (דגריס נג ר) [ויפע משם אברהם] :
חכם לב יקח מצוות (משלי י ה) זה אכרהס ,יקח מצוות לפי שחוב מקומה שלסוום

ופסקו העוברים והשבים ולא חסר קילארין שלו כלום אמר מה אני מפסיק צרקה מכיתי ,הלך ונטה לו
 8ילקו כ' פ"ז ,ינק מטלי כ' מסקכ"ז =,ילק' פכיכי מטלי י"ם *'פ ,יכ כייג  , '6קוליום "' : 3  7לקוע כי פיוו
*ילק' מטלי כ' ססקט"ו:

5קטן פנ'ד:

פא'נכוזי] עוברים
ךח
* 1פסקו דוגכתי (שס)] ופסקו פחא'י .פסקוה ל ,ופסקוה א" | *העוברים והשנים ו

ושבים ל  .העובריס ושכים א' | אטר פודזאנכי | פוסק א | מחוך ביתי א | וגטה וח'אנכי | לו לי פת | ל וופע--וגוי]
.ברהס
וסע  .א

ויגר בגרר  ,5ויגר בגרר א* |  0אח] כתי'  -.א' | עוז (עו  -. ])5ומדינים כבריח ארטון ואנ |

פן ,נפשע  - -עוז דאגתמ . פשע י (טשלי) ,לי י |

]
עשעו--
זה] םגעי ,אי זה ות ן ,אח זה ל"דאת מ | נפ

 4שפשץ ו | כפרת] שקרת ( | ,בו א? | שקרה] כפרת  | 1בו א | וטי  --לו] כ ,מי . .לו ם ,ומי גרם  , 1ומח

גרם לו י ,מה  . .לו ן ,ומה גרסת לו אמ .ומה גרם לך דְך | וטדיינים] שי' (שס) ,טדיינים ופמ,דינים דוכתט:
לי אי | כבריח ארמון ל' אי | אלא הביא א? ,שהגיא  5 | +דינים] 1מ .דינין א .דייניס נכי (שם) ,דיינין ם,
טרינים ד  ,מדייגים ךף ,מדנים יי | ככריח]

וכך'ימ  .כגויחי דפאנת ש | בית המקדש] בית' ארמונו של הקבי"יה

זה  -,י | יבוא דָא? |  6עטוני טמא י (שם) | לכל דבר] פואני (שם) מ ,לכל דבר בבית המקדש ו ,ל דת |
יבוא דְוְא' | בקחל י"י לי י (שם) | עד עולס לי פואנכי | *וסע  --אברהם] לכך סטך ויסע  . .אברחט י |
 7חכס] פוא'נכי ,כתי'  -א' ,דיא ויסע משם אברהם  -.ד | לגב כ | מצוות] פ :טצוח דְואכי ,מצות
ואויל שפתים ילבט נָךן

סצות דְכת.

| זה] פאי ,חכפ לב  -דְגת/

חכם לגנב  ₪כ .יקח מצות  -,ן | יקח מצוות] יקח

8וברים ושבים א' 
ל' [אי (יקח  --בגרר לי פ) | ע

קילרין וא*ני (משלי),

קילורין א'ע י קלורין דת

| *קילארין] .קילאדין :ל ,קלארין כו

| פסק א | מתך ביתי א |

ברהם מתבייש (ובמדרש ד' שטעטטין משנת כת"ר וד' ווילנא העתיקו זה הפ!' עד והיה אברהם והוסופו ו
\כ'
ורשמו ,כאן נחסר כמה שורות מן רש"י ז'ל' ואח"כ התחילו דבר אחר הגה הוא לך כסות עוגים וכו' ששיוך למאמר
ר' יוחנן למטה סי' י'ב ,וכאמת חסרים שם הפירושים מן פירש'י בדפ"ר באור השכל וויניצואה שכ"זרשכ'יח דפ
קיטס ע"א וע"ב .והדף ק"ט היה חסר באור השכל לפני מדפיסי ד' שטעטטין או אותו הדפוס שהדפיסו אחריו ,ואין
בידי המדרש ד' לבוב שהוזכר בקונטרס המגיד בפי'  88לפני די שטעטטין תר"ך ,והמדפיסים לא חלו ולא הרגישו

בזה  ,וכל מה שפירש במ"כ

בשם פרש"י בפנ"ב

מן דיה

אלא לשון וכו' עד דייה אזלת וכו' וכן מה שתביא רוש

פמ"ז מפירש"י בפנ"ב נמצא בפירש'י בדף החסר ואין להביא מכאן ראיה שהביא המ'כ בשם רשיי הרבה פעמים
מה שחסר לפנונו בפירושו על ב"ר ועי' במ"י לעיל צר  174וצד  684ובמאמרי על פירוש ביר בספר תפארת
ישראל צד  111וצד  1= : )\'1פסקו וכו' .כן הגהתי כגי' רוב הספרים וכ"ה בלק"ט ,וגם בכי"ל למטה סי' ג' ולקמן פנ"ד
ובפירש"י עה"ת ובמעין גנים ופסקו העוברים והשבום ,ובשכל טוב ופסקו העוברים ושבים ,ובפסייר שם במאמר סתמי
שבזמן שהיתה סדום קיימה ,היה אברהם דר בארצות הללו והיה מקבל את העוברים ואת השבים וכיון שחרבה היה
עומד ונוסע מן הארצות הללו והולך לו לארץ פלשתים

כמה שנאמר

ויסע משם אברהם ארצה הנגב  :ונטע ל

כ"ה בדפ"ר וד"ו ו ג ט ע לו ,ובכי"פ וכי'"ת ובמעין גנים וגטע ,ולמטה סי' ג' וג טה לו ועח"ג ולעול צר  088ובמי
שם בד"ה ויט אהלו :הה'ד ויסע וכו' .וס"ר ויגר בגרר 4= :פשעת וכו' .הסגנון בלשון נוכח גם לקמן ריש פפ"ה
בגדה יהודה וגו' א
|מר ליה כפרת יהודה שקרת יהודה וכו' ,ובמקרא הכתיב ומדונים כבריח וכו' והקרי .ומדינים
(ולמדנחאי ומדיגים כתיב  וקרי .ועי .בתנ'ך הוצ' גינצבורג) ודרשו לפי הגי' שלפנינו ומדינים (ומדיונים)  לשון דיין
ומי גרם לו כלו' ואת מי גרם לו לוט להביא על עצמו (ועדיפא הגו' ומה גרם לו ועח"ג) הביא עליו דוגים (דיונים)
שהם נועלים בפני זרעו שלא יבאו בְּקְהֶל כבריח ארמון כבריח שנעל את ארמונו של הקב"ה זה בית המקדש שלא
יכנס בו טמא לכל דבר כדכתיב להלן ויעמד השוערים על שערי בית י'י רל א יבוא טמא וכו' אף כאן לא יבא
עמוני וכו' ,והשלמתי סיום הפתיחת וי ע מ
שם ארבהם ודרשו ויסע משם משכונתו של לוט שלא יתערב אותו
האיש בזרעו של אברהם (ועיי ,לעיל צד  )898וכן מסיים בילקוט .לכך סמך ויסע משם אברהם (בדפוסי' וכי''ת הציגן
הפסוק ויסע וכו' בסימן ד'א לפני הפתיחה שלאחריה ועו במ'י לעול  8ובכל הספרום הובא כאן מדהיב שם ל א
יבא (יבוא) ועי' במ"י לעיל צר  921בד"ה ראיתי וכו' ,ובפי' השני שבפיי ב''ר מפרש ומדיוני' כבריח ארמון הביא
על עצמו מחלוקו' גדולות כבריחי ארמונו של הקב"ה ועי' גוי הילקוט , וכן דרשו ומרינים כפשוטו בנזיר  שם מאי
דכתיב ,אח נפשע מקרית עוז ומרינים וכו אה נפשע מקרית עו זה לוט שפירש מאברהם ומדיגים כבריח ארמון
שהטיל מדינום כבריחין וארמון לא יבא עמוני וכו' ועיי"ש בפירש"י ותוספות ,ובהוריות שם באותו המאמר שהטיל
דגים בין ישראל לעמון וכו' ועי' בדים ,ושם גם הגי' שהטיל מדנים בינו לבין ישראל כבריח לארמון ,ובתנחומא
מ"ב ,קרח סי' א' הדרש אח נפשע זה קרח שחלק כנגד משה וכו' ואין נפשע אלא מרידָה ומדינים כבריח ארמון
שהלק על הקב"ה ועל משה ועי' בתנחומא קרח סי' א' ובבמ"ר פי'ח סי' א' וסיי י"ר ,ומהפתיחה שלפנינו הועתק
בערוך ע' אח א' אח נפשע מקרית עוז זה לוט 7 :מצוות .וכה בכי"ל גם בסמוך ולעיל פעמים שונות ולמטה סי!
ד' תיכווה וע במ"י לעול צד  915בדיה קוושקר וכו' :  8קילארין .אוצר ,ובכי"ל כתוב קילאדין והגהתי ,והאל"ף
במקום פתח וכמו שנקוד קילרין לעיל צר  ,09וגם בתנהומא מ"ב קדושים סי! ייב נשתבש ג' פעמים קלאדין ,ולנכון
שני כ"י קילארין ובתנחומא שם סי' ייב קלארין ,ובכי"ל לקמן פג"ד בדרש אלהים עמך וכו' לפי שחרב וכו' ופסקו וכו'
ולא הסר קילרון שלו וכו' ובפנ"ט ושלא חסר קילרין שלו וכו' ,ובערוך ע' קלר ב' גורס כאן ולקמן שם קילורון ועח"נ;

פרשת נב
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אהל בגרר ,ואויל שפתים (שםשם) וה לוט שהיה אויל בשפתיו שהיה צריך לומר לבנותיו דכר
שלקה העולם בו אנו באים לעשות ,מה גרם לו ,ילבש (שפשם) הביא עליו לובטי ליבוטים ,מה
להלן לא יבא טמא לכל דבר (דהיב כג י )₪אף כאן לא יבא עמוני ומואבי וגו (דבריס כג ד)
ויסע משם אברהם :
[ויסע משם אברהם] פינה מן ויח רע שהיו א' לוט בן אחי אברהם בא על שתי בנותיו 5 :ך
ארצה הננב שבעה שמות נקראו לו דרום נגב תימן ימין חדר ים וסינין ,אתיבון והכת' ולא
ממדבר הרים (תהלים עה )  ,אמר להם אף הוא דרום הוא :אמר רי חייא בר אבא עבר הוית קמי
כנשתא דבכלאי בציפרין שמעית מינוקיה יתיבין וקריין  ויסע משם אברהם ,אמרתי גדולים דברי
 8שנס *" ,'5 3סנינה כ'  ,'6ינעום קכ"ס ס':

 5ילקוע כ' פ'"ז" 6 | :לקוט עס 7 | :פקיקס 6כצפי פ"ג (ע' :)'3

 1שפתים] ג -. ,ילבט דְפואתי (שם) | שהיה ---בשפתיו] שהיה. . .בשפתים פ ,לי י (שם) | *שהיה דְות]

₪לא
ושהיה  \ 7.52והיה א | צריך] לו ן |  2העולם בו]   7,בו העולם ךפאכתי (שס) | לעשות] פואנכי (שס) א
ילבט דך | *מה דפואתי (שס) ,למה ל ,מי גכ | ילבט]  =.זה לוט י (שם) | שהביא י (שס) | לו גי (שם) | לובטי
ישם),
.ב.וטום רן . . ,לבטים (
ליבוטין ם . ,ל.בוטים [ ,.ליבוטי ליבוטים וא? ,לבוטי לבוטים כ  ,לבטי לבוטיי ך ,ל
ליבוטין אַ ,1לבוטום ך 5 | 1יבוא א | יבא וא" | וגו] פ ,בקהל יי דואנת ...עד עולם כ |  5פינה] פואנכ .פינה
מקומו י ,פנה דָא?ן ,פנה משם ד | מריח ם,

שהן א | או'  ,אומ' ן ,אומרי' אכ
 6שבעה] שמנה ף ,שמונה ן ,חמשה

מפני ריח דְוחא?גכתי ,משופ ריח א' | הרע ן | שהם א ו

רהם
בב--
דיפ פתי :דין דא? | א
א ,

ה' א | דורוסםי-נ-ין]

ל' א | בא על] בעל  | 5שתי לי כו |

נה
מ.
תוםי .
דר

דרום נגב ים

.וס.ינין ל",

תימנה וימין חרד ופינים י' ,דרום נגב תימנה (תימן ן) ים וימין (ימין ך) חדר (חרר  )1תימן וָחִנָ ,דרום נגב
תימן ים (ים תימן א )1וימין חדר פא ,1דרום ותימן נגב [ים] ימין חדר א?  ,דרום נגב תימן ים וימין חדר וסנינים
נא וסינים ך ,דרום  . .נ'א סינים ך] | אתיבון] ן .איתיבון פכש .התיבון דְנתי .אתיבון (איתיבין א) ליה ללא | והכת']

והא כתי' פש ,לי א |  7אמר להם] אמי לון תש

לי א | אוף הוא נש | הוא לי וכ | בר אבא ל' אנכ |

*הוית ְא1כןת] הויתי  ,1הייתי ם ,היתה ל הוינא [י | קומי ןן ,גבי א? |  8כנשתא] כן ,כגישתא ְפואני
דבבלאי] ד!פואכי :ל' דנת | *בציפרין] בציטרין ל בסיטרין ךְ ,1בציפורין 1כ ,בציפורי פא ,דצפרין דת/
דציפורין  , 1דציפורי י | ושמעית וי | מיגוקיא א'ן  /מיינוקייא ן ,מנוקיא א? ,מינוקי ם :ינקיא י ,מינוקא דכת |

*יתיבין פוני] יתבין א ,

יתיבון דכת/

יתובון ל ] *וקריין דנ"כת]

וקיין א.

קראין ן ,וקריין ואומי י,

ל' לפג | אברהפ]  ..ארצה הנגב אי |
 9לובמי ליבוטים .עינויי עינויים ,ועדיפא הגי' כמו שכתב לי ידודי ריש לאנדויער לובטי לבטים ועי' בארטה עטימי

שמודיען צר  26ובמ"י לעיל צד  872בר/ה אמר ר' אבא 5| :פינה.
רע של לוט

0

ועי' בפירש'י עה"ת

צך  121צד 281

ובלק'ט:

צד  804וצד ,014

פינה מקומן ,ודורש משם משם כלו' משם

נקראו לו לנגב  ,וסגנון

והשמות

דרום

וגגב רבים

זה הלשון מורגל בב"ר

במקרא,

ועיי לעיל צר

ותימן דכתיב אמר

לצפון תני

ולתימן אל תכלאי (ושעיה מ'ג ו') עורי צפון ובואי תימן (שה"ש ד' טיז) ועי' לעיל צד  802וצד  818וכן תימנה

(שמות כ'ו לייה) נגבה תימנה (שם שם "'ח),

וימין

דכתיב צפון  וימין אתה

אם השמאל ואימנה וכו' (בראשית !"ג ט') אם את לציפונא אנא

בראתם (תהלים

5ם

לדרומא וכו' ועיי לעיל צד ,989

ייג) ות"א

וחדר מפרש

בפי' ב'ר בדפ'ר דכתיב מן החדר תבא פופה (איוב ל"ז ט') וכן בביב כיה ב' מן החדר תבא פופה זו רוח
דרומית וממזרים קרה זו רוח צפונית וכו" ועי' גם בראב"ע איוב שם ,וים דכת' ממזרח וממערב מצפון ומים
(תהלים ,ק'ז ג') ובתרגום שם ומן ימא דרומא ,ובפי' ב'"ר שם ובכי'ט מפרש דכתיב משא מדבר ים כסופות
בנגב לחלוף (ישעיה כ"א א') , וסינין דכתיב ואלה מארץ סינים (שם מיט י'ב) ובתרגום שם מארע דרומא
ועי' בופיית ושם כתב עוד על גירסת פנינים לא ידעתיה ,נגי' זו וסנינים  נא וסינים (סינים) איתא רק
בדפופי'  ובכי'"ת המאוחר  ,ובכי"ל איתא וסינין ובילקוט וסונים ובשאר הכ"י ל'ג וסינים ,ובכי"ח \ .כייג .וכיי'כ
וכ" ומפיים תימן ,וכן בפירוש השני בפיי ב''ר בדפ'ר ז' שמות נקראו לו דרום נגב
ה
גמ
מונה דרום נגב "תי
תימנ' ים וימין חדרי תימן וצ''ל חדר ותימן כמו שהובא בא'א מפירש"י  ,והשם ח ד ר איתא גם במדרש דפ'ר וד'יו,
ונשמט כבר בד' קראקא א'י ,ושם איתא עוד הפירוש במ"כ חדר חדרי תימן ,ובד' אמשט' ת'א וד' שטעטטין ודי
ווולגא הגיהו ושיבשו במ'"כ תימן חדרי תימן  * :והכת' ולָא ממדבר וכו' .והרים הוא דרום וכמו שמתורגם שם ולא
מן צפונא דמדבריא ומן דרומא אתר טוריא 7 | :אמר להם .הלשון מגומגם במאמר הפתמי ,וביפ'ת ,שיער להגיה
אא ,ובפי' ביר בדפ'יר גורס ומפרש אמ' לון אוף הוא דרום הוא כלומ' ודַאי הדין כמו כן היה יכול לומר הרים,
ל
ובא"א הועתק ודאי הדין עמו כמו כן וכו' = :עבר הוית וכו' .עובר הייתי לפני בית הכנסת של בבליים בציפורין
ושמעתי התינוקות יושבים וקורים הפ' ויסע משם אברהם אמרתי וכו' ,ובכייל נשתבש עבר היתה |כוי בציטרין
שמעית יתובון ויסע וכוי והגהתי נעח'נ ,וכן לעיל צד  48לציפרין  ,ור' חייא בר אבא עלה מבבל לא"י ומושבו היה

בטבריא והיה גם בציפורון כדאיתא בירוש' ברכות פ'ג ו' א' כד דמך ר' יודה נשיאה וכו' דחף ר' חייא בר אבא
לר' זעירא בכנישתא דגופנה דציפורין וכוי ושם תעניות פיד סיט בי דרשה ר' חייה בר בא לציפוראיי וכו'  ושם
הוריות פ"ג מ"ח בי ר'ח הוה מיסתמיך בר' חייה בר בא בציפרין וכו' , ובכי"א א' וב' וכייג וכייכ  הגיי כאן רק
אמר ר' חייא כמו רחב'א ר' חייא סתם בהרבה .מקומות ועי' במבה"י פיב א' ובאגהא ח"ב צד  ,471וכנישתא
דבבלאי בציפורין הוזכרה גם בירוש' שבת פ"ו ח' א' ועי' במבה"י ד' א'  ,ובפסי''ר פי'ג המאמר באריכות  .ומתחיל
שם ר' חייא .בר אבא נכנס לבית [הכנסת] ושמע שהיה קורין ווסע משם וכו' :  8גדולים וכו' .סגנון הלשון כמו
.כן בחגיגה שם א"ר ישמעאל
בשבת שם א'ר ישמעאל וכוי אמר כמה גדולים דברי תכמים שהיו אומרים וכו ו
כמה גדולים .וכו' וביבמות שם א"ר עקיבא וכנ' אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו וכ :

וירא

4

פרשה

כ א--נ

נכ

חכמים שאמרו הוהר כנחלתן שמא תיכווה שנשיכתן נשיכת שועל ונוי שמשעה שפירש אנינו
אכרהם מלוט היתה פרישתו פרישת עולס :
וינר בגרר נגוריקי :

ב ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי היא ונוי על כורחה בלא טוכתה :
גי ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה מה כין נכיאי ישראל לנביאי אומות העולם ,

 1סנוח פ'כ ע'י ,לדכ"ג גו" פס"ו" ,כ פכ"ע  3 | :לקופ שס :

 4לקוע כ' פ*ם  ₪ |:ינקוע טס ,ינק' עטלי כ'

מסקכ"ג ,לק' סוכ כ' חפל"  ,כקטן פעיד ויקכס כנס  "5קט נ:

 1שאמרו] שאומי יל ',כ | הזהר] פא'נכי ,חוי זהיר דְוא''ת | בגחלחן] פואככתי ,טגחלתן דנ | שמא]
שלא פוגכתי | תכוות ן ,תכוה דפ אגכתי | נשיכת שועל וגו'] נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן
לחישת שרף וכל (ואף כל א') דבריהם כנחלי אש א ,נשיכת שועל ולחישתן  . .שרף ועקיצתן  . .עקרב וכל . .
אש ן ,נשיכח

.קרב וכל דבריהפ
שועל (שרף  )1ועקיצחן  .ע

ש
א.
(רבריתן . )1

נכּ ,נשיכת

אש
נחש וכל. .

ךז" ו

וכ ו' (וגוי ךָ') וכל רבריחם  . .אש ךְ ,נשיכת שועל ועקיצתן  . .עקרב ם | משעה \ | שנתפרש נָי |  2אברחם
אבינו [י ,אברהס םאנ

| * 8גרדיקי דִֶת] נגודקי א'כ ,בגרר דיקי י'  ,בערדקי ם  /בצידקי לי בצרקי שו

.חותי (אחתי ג) היא אנה ,ויאמר אברהם
 2וא .ך' |  4ויאמר--וגו ] ויאמר  .א
,
בצדוקי

המר . .

על  . .אחותי היא ך" ,

אל  ...אשי אחתי ח' ושי אביטלי טלי גר' ויקי את שרי ן ,ויאסר . .על . .אחותי היא וישלח אביטלך

אלח.ו.תי היא וישלח אכימלך  5וישלח אביטלך מלך גור ויקח את שוה ך*'/
ויקח את שרה ך] ,ויאמר  . .א
וישלח אבימלך וקה את שרה ךן ,ויקה את שרה ך' | על כרחה [אנכ ,בעל כרחה ך' ,איפשר אלא לקהה
חא כתי] אל אבימלך וגו ל ,וגו בחלום
י-לה
ל-
האל
בעל כרחה י' | שלא בטובתה | " 5ויבא] ויבוא ך | "
הלילה ךְָ | מה] בא וראה - -.ף (ועי' במ"י) |ישראל אומות ע*א רן | אוטות העולם] ישראל ךן |
 1הזתר וכן .באבות שם לפנינו הם אמרו שלשה דברים ר' אליעזר אומר .יחי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל
תהי גוח לכעוס ושוכ יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן ש לא
תכוח שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש ,וכמתניתאא
מא תכווה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן
רתלמודא .רבני מערבא  הג' וה אמרו וכו' .והוי .זהיר מגחלתן ש
וכו' ולחישתן וכו' .וכל דבריהם כ וברבינו יונה הגי' והוי זהיר מגחלתן שמא וכו' שנשיכתן נשיכת נ ח ש וכוי
ועִי' גם במדרש שמואל על פרקי אבות ,וכן הגירסאות כאן בגחלתן ומגחלתן שמא ושלא שועל ונחש  ,והגי' הזהר
ליתא בגוסהאות המשנה ואיתא עוד בארבעת ב"י ובילקוט! ובאדר''נ נו"א ריש פט"ו איתא רק והם אטרו שלשה
דברים ר' אלעזר אומר והי כבוד וכו' אל תהי נוח וכו' שוב יוס אחד לפני מיתתך ,וכן בנו'ב פכ"ט ועוד ג' דברים וברי
יהי כבוד וכו אל תהי וכו ושוב וכו' :,ושס בנו'א סוף פט"ו רי יוסי בר יהודה אומר משום ר' יהודה ברבי א לעאי
שאמר משום רבי אלעאי אביו שאמר משום רבי אליעזר הגדול שוב יוס אחד וכו' והוי מתחמם וכו' הוי זהיר בגחלתן
שלא (שמא) תכוה שגשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקוצת עקרב א ף כל דבריהם וכו' ,ובנחיב סוף פכייט והוי זהיה
בגחלתן שלא וכו'

שגשוכתן נשובת שועל ולחישתן לחישת

שרף,

וכבר

הביא הרב המאירי

הראיה מאדר'יג שיש

עירבובי מאמרים במשגה אבות שם ועי' מ"ש רדייץ האפפמאן בספרו דיא ערסטע משנה וכו' צך  ,08ובפסי'יר שם
איתא אמר יפה שנו חכמים הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן וכו' ולחישתן לחישת שרה
ולמה אֶמר (כלו' ר' חייא בר אבא) הדבר היה מפני שכתב למעלה ותהרין שתי בנות לוט מאביהן וכו' , ובכו"ל
קיצר לשון המשנה בסימן וג ו' המורגל בקיצור פסוקי המקרא וגם בדפ'ר שנשוכתן וג ו ' וכל דבריהם כגחלי אש:
 8בגרדיקי . בכו"ל הגי' זרה בצידקי וב''ה בפירוש השני שבפי' ב'ר בדפ'ר ויגר בגרר בצדקי ,וכתב שם בירושלמי
בכל מקוס משנה שמות כמו מדבר שור באורחא הלוצא (ועי' לעיל צד  )484בפסיקת' אף כאן בגרר בצרקי (כייה
 ,ובירוש' שביעית פ"ב ליד א' הוזכר רי
שס)  ,ו=בפו' בר כייט בצרקי שם מקום ,ובכי"ו נכיייג.הניי ב

שובתי דצדוקי ושם דמאי פיב כייב ג' רי אל כסנדרא .דגדוקא =,אכצןדוקי (צדוקא) .שם מקום בגליל וע' במבה"י

סד א' ,ונכונה הגי' בג רד יקי וכיהגם בכיייל לקמן פסיד וילך יר אל' אבימלך מללך,ךפלשתים גררה לגרדיקי ,וכן
\
הועתק משם בערוך ע' גרריקי , ובערוך שם כתב וכן תרגי ירו' ויגר בגר (כ' א!) " פלשתים גררה (כיו
תר'י א' בשנו המקומות בגרר לגרר ועי' בערוך הש שם
כן בתב המתורגמן ויגר בגרר .ואותותב בגרדיק ו
ועוד לקמן פס"ד גס בכי"ל גזרו וכוי שבגרריקי ,ובאותו המאמר בירוש' שביעית פיו לייו ג' שבגרריקו ,ובשכל טוב
גי כאן בגרר בגרדוקי ,וגי' הילקוט בדפ"ר בגרר ( 2ובד'יו בגררדיקי) ,וגרדיקי או גררריקקי הוא שם גרר
בליי )1וכיה אצל איוזיביאוט אונומסטיקון הוצ' לאגארדע צד  421וצד 0

ועי' גם ניובויער געאגראפיע צד /96

=' .מתורגם .בפסוק ] שלא:חריו מלך גרר מלכא ,דערד 4 | :אל שרה .במדרש
וב תר"י ב
ובכי"פ .הגי' בעררקיו.
דפ"ר וד"ו ובכי"ת הגי' על שרה וכן מתורגם בת'א ובתר"י א' ואמר אברהם על שרה והוא כפירוש אל שרה על
שרה ועי' גם ברש"י ובראב יע וברר"ק ,והדרש על כורחה וכו' מוסב על ראש הפסוק וכמו שמפרש בפירש"י עהית ,
ויאמר אברהם כאן לא גטל רשות אלא על כרחה שלא בטובתה  לפ" שכבר לוקחה לבית פרעה על ידי כן ,וכן
בלק"ט ויאמר אברהם וכו' אחותי היא על כרחה שלא בטובתה שהרי בראשונה אמר לה אמרי נא אחותי את והיא
לא רצתה לומר לכך כתוב ויאמר אברהם ועי' גם בשכל טוב ,ולפי הגי' בכי'פ וכי"ו וכיח וכית ובפי' ב'"ר ובילקוט
דרשו סוףהפסוק וישלח אבימלך וכו' ויקח את שרה ,ובילקוט בדפיר נוסף עוד איפשר אלא לקחה בעל כורחה
וכו',

ובילק' ד איפשר שהלכה מדעתה אלא וכו' ועו גם .ביפ"ת  +וכתיבת כורחה בוי"ו כמן ביופיו לע ?צד 184

ועיי"ש במ"י :  5מה בין וכו' .מאמרים אלו נסדרו גם לקמן פע'ד לפ' ויבא אלהים אל לבן וכו' בחלום הלילה
ובוי"ר פ"א בדרש ויקרא אל משה  ,ולפנונו בכייל הפו
מאמרים  ,וכן סדר המאמרים ומנינם בכו"ם ובכי'א א!
וב' ובכי ג ובבי"ב(.ומקו :קצת בבי"יג .ובו"ב),
מר השני א"ר יוסי (ר' יוסי ב'ב) רחוק וכו' והמאמר הרביעי
א"ר לעזר בן מנחם רחוק וכו' דומים זה לזה ,אכןה מאמר ר' לעזר בן מגחם ואין הקב"ה נגלה וכוי אלא
כאדם וכו' ,ובדפוסים כאן ובכי"ת ליתא המאטר א"ר אלעזר בן מנחם רחוק וכוי ומזה המאמר לא הועתק גם
לבייגלקוט כאן ,ובכי"ו וכי"ח איתא זה המאמר וליתא המאמר א"ר יוסי רחוק ובו' ,וכ'יה בכי"ל ובדפוסי' לקמן פע'ד ,ושם
ג ואין הקביוהנגלה וכו' , ומלבד השינוי באלו שני מאמרים  סדר כל המאמרים כמו בכייל גם כאן בשאר הכיו
דטדו2001

('

ורא

פרשה נב

כו

ל

רי חמא בר' חנינה אמר אין הקכיה נגלה על נכיאי אומות העולם אלא בחצי דיבר היך דאת אמר
ויקר אלהים אל בלעם (במדבר כג ד) ,אמר רי יששכר דכפר מנדי אין הלשון הזה ויקר אלא
לשון מומאה היך דאת אמר מקרה לילה (ברים כג יא)  ,אבל נביאי ישראל בדיבור שלם בלשון
חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי שרת מקלסין אותו שנ' וקרא וה אל וה ואמר קרוש קרוש
קדוש ייי צבאות מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג) :אמר ר' יוסי רחוק מרשעים *(*מ*שלי טו כט)
אילו נביאי אומוח העולם ותפילת צדיקים ישמע (שפשס) אילו נביאי ישראל = :אמר רי יוסי בן
ביבה אין הקכיה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש אילו מאילו ההיר
בשעיפים מחזיונות לילה (איוב ד יג) ואלי דבר יגנב וגוי (שם שם יב)  :אמר רי לעור בן מנחם
 2סנסועס ע' 3ויפלס ס" כיד:

 1רוי חמא] 5פ ,ר' חמא (חנינא ך]) בר' (בר (א'ת) חנינה (תנינא וָא' ,חמא ך]) ווּ' יששכר דכפר מנדי
 ₪דוא'ת ,ר' חמא בר'  .ו.ר' יששכר  . .מנדו ( '[ =.איוב) | בר' חנינה] ברי חניני ן ,בר חניגה ם . . ,חגנה [./

חנינא אכי (שם)  /ל' דת | נביאי לי פאני (משלי) | אומות העולם] מכחישי ח' ךן | דבר ג ,דיבור דְוְחא?י:
דבור פא'כתי (שם) |  2דכפר מנדי] דכפר מנדו ךן ,לי נוי (שם) | לשון זה ן ,לשון א'י |  8מקרה] כי יתיה
| אבל] אלא וְנ | 2לנביאי ישראל ךְזן ,לנביאי
.ר =
הו
טר.
בך איש אשר לא יהיה טהור  = דְואנכתי ,אש
ישראל אונו נגלה אלא י (איוב) ,בנביאי ישראל כתי' ויקרא וי (משלי) ,לישראל נגלה י | בדיבור שלם] בדבור
שלם ו(משלי) ,בלשון שלם ן ,בדיבור א ,בדבור אלכ בדיבור שלם ויקרא ם ,לי י | בלשון חיבה] לשון
חיבה ף ,לי י |  4לשון קדושה  , ₪בלשון קדושה בלשון טהרח בלשון מלוכה א? ,בלשון טהרה בלשון מלוכה כ
בלשון טהרה בלשון קדושה בלשון ברור ויקרא אל משה ו | לשון ם | שרת]  ,1השרת דְפואכתי | מקכלין ג |
ל ,ק'קיקי יי צבא' ן .ק' ק' קי פחי
ד] קדי קי ק' יי צב' מיכיה'כי
בשו--
כדו
אותו] בו וא ,1לי י (איוב) | *ק

ש-י-אל
ימר
קרוש וגוי ך ,קדוש ת ,וגוי י ,לי אנכי (שם) |  5א

לי וָחי (שם) | ר' יוסי] = בן גיבה דגת י

בר ביבא  ,בן בינה כ ,בר ביזנא א | מרשעים י"י] פא'כי (משלי) ,יי מרשעים ךִף" ,יי מרשעים (מרשעי

יי ) ותפלת (ותפילת  )1צדיקים ישמע א?נ |  6אילו] רחוק מרשע' י"י אילו  ,1רחוק ייי מרשעים אלו א? |
*ישמע פאי (שם)]

נשמעה ל'

נשמעת דתי

| *בן ביבה] בר ביבא ,5

בן ביכחיל,

בן בנת [,5

בר

ביסא ו (איוב) ,בר ביזנא א .לי דרת |  7נגיאי לי פואנכ | מכחישי השם ך] | לפרש אכ ,5באין לפרוש ן |
אילו מאילו] פן :אלו מאלו הנכי ,זה מזה דא |  8בסעיפים תי | לילה] > בנפל (בנפגל הְזו) תרדמה על
אנשים פָּוְחִי ,בנפ' תרד' על אנשים בתנומות עלי משכב ** | 1ואלי] ואמ ל | יגנב] ן .יגוגב הפתנכתי | גו]

ותקח אזני שמץ מנהו ן | אמר --ויקרא לי דתי | אלעוזר פוחאנכ | בן מנחפ] וא?ג /בר'  . .א' בר. .כ ליפ

(חנץ מכיית) וילקוט כאן ולקמן פפ'ד בכי"ל וגם בדפוסי' שם ,ובדפוסי'
הקב'ה נגלה וכו' אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש וכו' והמאמר מה
וכו' לפני המאמר מח בין וכו' אלא בחצי דיבור וכו' והמאמר א'ר יוסי
מה בין .וכו' אלא בחצי דיבור וכו' א"ר אלעאי (וצ'יל אלעזר) בר מנחם

|

כאן ובכי''ת סירפו המאמר א'יר יופי אִין
בין וכו' משל למלך שהיה וכו' בטרקלין
בן ביבה רחוק וכו' ,ובוי'יר פדר המאטרים
כתיב רחוק וכו' א'יר יוסי אין הקב'יה נגלה

וכו' ר' חנונא בר פפא ורבנין וכו' משל למלך וכוי ,ובילק' איוב שם הועתקו המאמרים לפי סגנונס וסדרם מב''ר

לפי הסדר שלפנינו ולא מויקרא רבה כמו שנסמן שם ,ושם ליתא .כמו בכייו וכיח המאמר איר יוסי רחוק וכוי,
וממאמר ר' אלעזר בן .מנחם הועתק שם בהשמטת שם האומר ואין הקב''ה נגלה וכו' ומפיים שם בסוף הענין הוי
רחוק וכו' ועח'נ ,ובילק' משלי נסמן ב"ר וקטע שם אבל בנביאי ישראל כתי' ויקרא בדבור שלם בלשון חבה בלשון
קהושה וכו' ורמז שם בדפ'ר כתיב באיוב 1= :בחצי דיבר . וכן לעיל צד  754לדיבר ועיייש במ"יו :ולקמן שם
הגי' גם בכי"ל בחצי דיבור  8 =:לשון טומאה .מפרש בפי' ב'ר כייט שהיה דומה כמו שהיה מדבר עם בר עמא,
ובפי' ב'יר ברפ''ר שהיה דומה לפני הקבה כאילן מדבר עם טמא :בדיבור שלם .בכי' 5נוסף פירושו בדיבור
שלם ויק רא ,והוא לשון חיבה וכו' לשון שמלאכי שרת מקלסין אותו שני וק רא זת אל זה וכו' ,ובוי'ר שם
מה בין נביאי וכו' ר' חמא בר חנינא ור' יששכר דכפר מגדי (כ'ה שם בדפ'ר וד'ו) ר' חמא בר חנינא אמר אין
הקב'"ה נגלה על אומות  העולם אלא בחצי דיבור כמה דתמר ויקר וכו' אל בלעם אבל נביאי ישראל בדבור שלם
שנאמר ויקרא אל משה ור' יששכר דכפר מגדי אמר כך יהא שכרן (ועי' לקמן פעייד) אין לשון ויקר
שלון טהרח
אלא לשון טומאה כמָה דתמר אשר לא יהיה .טהור מקרה לילה אבל נביאי ישראל בלשון קדושה ב
בלשון ב רור בלשון שמלאכי השרת מקלסין בו להקב'יה כמה התמר וקרא זה אל זה ואמר (ונר' שמשם גובע'
גי' הילקוט כאן בלשון טהרה בלשון קדושה בלשון ברור ויקרא וכו' ועח"נ) ,ובתנחומא מב שם אמר ר' יששכר
כשהקב'"ה נגלה על הרשעים הוא נגלה עליהם בלשון טומאה (כן הגי' הנכונה שם בשלשה כ'י) שנאמר ויקר אלהים
אל בלעם אין ויקר אלא לשון טומאה שנאמר אשר לא יהיה טהור מקרה לילה אבל כשהוא .נגלה על הצדיקים
בלשון טהרה הוא נגלה עליהן שנאמר ויקרא אל משה וגו' :  5אמר ר' יוסי . כ'ה בכיייל ,ובמאמר שלאחריו א"ר
יוסי בן ביכה והגהתי בן ביבה ,ולקמן פע'ד הגי' בכי"ל אמר ר' יוסי אין הקב''ה נגלה וכו' ובדפוסי' שם רי יוסי
בר חנינה אמר אין וכוי וקשה לברר שמות האומרים ועח'ג ועי'ע במבה"י ע' ר' יופי בר ביבי :רחוק מרשעים
וכו' .וכיה כאן עוד בארבעה ב"י ובילקי משלי ,ולמטה במאמר ,ר"א בן מנחם בכיייל ועוד בששה כ"י ובילק' איוב
וכן בכיייל לקמן פע"ד ,ובמקרא כתוב רחוק '1י מרשעים ותפלת צדיקים ישמע ,ואולי נשתבש זה הכתוב מלה'כ
רחוק מרשעים ישועה (תהלים קייט קנייה) ,ובכי''ל נשתבש עוד בב' הפעמים נשמעה וכן לקמן פע"ד ועח'"ג :
 7ההד בשעיפים .בכייל לקמן שם בסעיפים מחזיונות לילה וג' ואלי דבר יגגב וגו' ,והוראת פעף פרש חלק וכן
סעפים שנאתי (שם קייט קי"יג) ולעיל צד  184חדרש סרעפי וכו' הפורשים ועיו"ש במ'"י וגעזעניוסדבוחל ע'
סעף ,ובמעין גנים איוב שם הועתק ומפרש אמר ר' יוסי אין הקב"ה נגלה על נביאי בשר ודם שהס אומוח העולם
אלא בלילה בשעה שבני אדם פורשין [זה] מזה דכתיב בסעיפים מחזיונות לולה שנאט' אז יגלת אזן אנשים (איוב
1111086163 0382.
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רחוק מרשעים י*י אילו נביאי האומות ותפילח צריקים ישמע אילו נכיאי ישראל ואין הקכיה

נגלה על האומות אלא כארם שכא מרחוק היך ראת אמר מארץ רחוקה באו אלי (ישעית לפ ג),
אבל גביאי

ישראל

מיד

מה

וירא (גראשית יה א) ויקרא (ויקרא א א) :

גין גביאי ישראל

לנכיאי

=' חננא אמר למלך ואוהבו בפרקלין ותוא תולה את הוילון סרבר עפ אוהכו ,רבנין אי
אומות ,ר

לסלך שהיה לו אשה ופילנש כשכא אצל אשתו בא אצלה כפרהסיא וכשכא אל פילנשו בא אצלה
 1גאם' רחוק ח | טרשעיס ייי] פוחא'נכ ,י"י סרשעיס א* | אומות העולם פוחאגכ | *ישטע פחאג!

פאני (שס) ,נביאי אוטות
נשסעח לִן .גש'כ | * 2נגלה זאג כי (שס)] ניגלח [ /ליל | אל ן | אומות חעולם ו
טווך מוחק | 1
ממוחק אכי(שס),
העולם חכ | שנגא] כי (שס) .שחוא בא פואַג | טיחוק] פוח.

ישפ) - ,טנגל פוחאנכ | " 8ייא ואכ] שני
*רתוקה מחזאני (שס)] רחקת ן .רחוקה מאד ל | אלי| (
וירא אליו ךֶז .וירא ויירא לם :וירא ויריו  ,1ל י (שס) | ויקרא] םואנכי (שס) .ויקרא אל טשה וירבר הי אליו דן|
ישראל] אומות העולם ךז |  4אומות העולם דוְאפַנכי .טכחישי השס ךן ,ישיאל ךן | רי חנינא (חננא אי

חנג' 4,

חיננא כ

בר פפא םאנכי (שס),

ר' הגנא (הנינא ך]) בר פפא

ורבנן ר' חננא

(הנינא ה) גר

 8דות | לטלך] [א*גכי .משל  --דפא'ת | ואותכו] םני (שם) ,שהיה הוא ואוהבו שַי ,שהוא נחון
אוהבו א  /שהוא  . .הוא ואוהבו כ ,שהוא ואוהבו נחון א' ,שחיה נתון הוא ואוחבו ךן ,שחיה  . .הוא
ו

והוא  . .את חווילון [ ,ותוא  . .את

ואתונו ך ,שתיה בחרר ואותבו ן | בטריקלין גכ | והוא  --את הוילון] ,
הבילון ג  ,ותוא תולה הוילון ( +שס) ,והיה תולת את חוילון י' ,וילון (ווילון ך') טונח כיניהם דְך ,ווילון הוא טתות
ביניהן( .ווילון מתוח ביניהס א') והוא חולה את הוילון א ,ובולון הוא מתוח ביניהם והוא  . .הבילון כ | טדנר
 -אותבו]  , 1ומרבר  .א.והבו אי ,וסדבר עמו [ .כל זטן שחוא רוצה עס אוהבו מדבר עס אוחבו כ ,כל זטןשהיח רוצח לדבר עס אוחבו חיה קופל את הוילון וטרבר עטו אבל לנביאי אומות העולם (טכחישי השס ך]) אינו
מקפל אותו (חוילון ת) אלא מדבר עטתם מאחרי (מדבר מאחורי ך]) חוילון דֶת |  5לטלך] משל  --פח |
שיש א | *"לו] ל ל | אשה ופלגש פחאי (שס) ,פילגש ואשה כָ ,פלגש י | כשבא] ם ,כשתוא בא אני,
וכשבא הֶן ,וכשהוא בא כ ,כשהוא הולך דְךן ,וכשרוצה לרבר ן | אל א ,עפ ן | בא] א' .חוא בא פחא'גכי ,
הוא הולך ך ,הולך ךן .מרגר הוא ן | אצלה] כ ,עטח ן ,ל' דפהאגתי | וכשהוא גיא פחא'גכ .כשהוא
בא א'ו , וכשחוא הולך דְ ,וכשרוצה לדבר [ | אל אי ,עס ך | פילגשו] וא'נכי (שס) ,פלגשו פחא'יי
שפחתו ד | בא] ך ,הוא בא פאנכי .הולך דת /חוא מדבר ן | אצלח פא'נכ ,אליה א' .עטה ן .ל' דחתי |
ליג ט"ז) ,ובכי"ג בסעיפים מחזיונות לילה בנפ' תרד' על אנשים בתנומות עלי משכב נתערבו הפסוקים איוב ד' ו'ג

בשעה שררך בני אדם
ה
ושם ל"ג ט"ו ,ובוי"ר שם א"ר יופ' אין הקב"ה נגלה על אומות העולם אלא בללי
פרושים זה מזה רכתי' בסעיפים מחזיוגות לילה בנפול וגו' ואלי דבר יגונב .וגו' ,ובתנהומא מ"ב שם וירא אלהים
אל יעקב עוד זש"ה ואלי דבר יגוב ותקח אזני שמיץ מנהו בסעיפים וכו' בנפול תרדמה וכו' ואלי דבר יגוגב
כשהקכ"ה גגלה על הרשעים בגניבה הוא נגלה עליהם בלילה וכו' ,אכל כשהוא

נגלה על הצדיקים בפרהסיא הוא

נגלה עליהן אמר ר' יששכר וכו' כשהקב"ה נגלה על הרשעים נגלה בלילה לפי שמעשיהן חשוכין כלילה לכך הוא
הוא נגלה עליהן בלילה שנ' ויבא אלהים אל לבן בחלום הלילה אבל כשהוא בא אצל צדיק מה כתיב וורא אלהים
וב א אלהים אל וכו' וזה הלשון טעמו מרחו
אל יעקב עוד 2= :שבא מרחוק .ולכן כתוב באבימלך ובלעס ולבן י
שם יי (כיה ו
רי
היך דאת אמר מארץ רחוקה באו אלי ,ובוייר שם אמר ר'א בר מנחם כתיב רחוק מע
וכתיב ותפלת צדיקים ישמע רחוק מרשעים אלו נביאי אומות העולם ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל אתה מוצא
אין הקב"ה נגלה על אומות העולס אלא כאדם שבא מארץ רחוקה כמה (בדפי"ר הכטה) דתמר מארץ רחוקה באו אלי אבל
נביאי ישראל מיד וירא ויקרא ועיייש בחיי רד"ל ,והגהתי גם כאן מיד וירא .ויקרא ועח"נ ,ובכי"ל וכי"יפ הגי' מיר
וירא ויירא ויקְרָא ,ובכי"ג מיד .וירא וירא ויקרא ,ואולי'כוונו גם לפ' וירא אלהים אל יעקב וכו' שנדרש בתנחומא
מ"ב שם ,או לפ' וירא יי אל אברם (בראשית י'ב ז') או לפ' וירא אליו י'י (כ'ו ב') שכתיב ביצחק ,ואפשר שצ'יל

וירא וארא ויקרא 4| :והוא תולה וכר .הלשון קצר ,ועס הגי' שלפנינו מסכמת הגי' בכי"ם וכייו וכי"ג .וכייב
ובילקוט דפ"ר כאן ובילק' איוב (והגי' בילון גם בח'נ לעיל צד  488ועי' שם ובמ"י לעיל צר  ,)562וגם בפי' ביר
כי"ט הגיי תולה את הוילון ומפרש שם מגדיר את הוילון להתראות פנים וצ"ע ,ובפי' השני שבפי' ב'יר בדפ'יר מפרש
למלך שהיה הוא .ואוהבו בטרקלין וביניהם וילון כשהוא מדבר הוא מקפל את הוילון ומדבר עס אוהבו אבל לאומות
העולם .אין מקפל אלא דרך גניבה מדבר עמהס ,ואולי נובע' משם הגי' שבדפוסיי ועי' במ'י לעיל צר  ,484ולקמן
פע"ר הגי' בכי"ל ר' חננא רר' םס ימון ר' חננא אמר למלך ואוהבו שהיו גתונים בטריקלין (ועי' במ"י לעיל צד
 8כל שעה שמבקש לדבר עמו מדבר ,ובדפוסי' שם ר' חננא בר פפא ור' סימון ר' הננא בר פפא אמר למלך.
ואהובו שהיו נתונים בטרקלין כל שעה שהוא מבקש הוא מדבר עם אוהבו ,ועוד שם נ ' א למלך ואוהבו וכו' בטרקלין
וביניהם וילון כל שעה שהוא מבקש לדבר עם אוהבו מקפל את הוילון ומדבר עמו ועיייש ,ובסגנון אחר בוי"ר שם
ר' חנונא בר פפא ורבנין ר' חיננא (כ"ה בדפ"ר) בר פפא אמר משל למלך שהיה הוא ואוהבו בטרקלין וביניהם
וילון כשהיה מדבר עס אוהבו מקפל את וילון עד שרואהו פנים אל פנים ומדבר עמו אבל לאחרים אינו עושת כן

אלא מדבר עמהם ומחיצת הוילון פרופה ואיגן רואין אותו :

 5כשבא אצל וכו' .לקמן פעיד בכייל רי פומון אמר

למלך וכו' בשעה שבא אל אשתו בא בפרהסיא ובפילגש ב מטמונית

(עי' לעיל צד  )851כך וכו'

על נביאי

אומות העולם וכו' ויבא וכו' אל בלעס לולה אל אבימלך בחלום הלילה ,ובדפוסי' שם ר' סימן אמר וכו' בשעת
שהוא בא אצל וכו' ובשעה שהוא בא אצל פילגשן הוא בא במטמוניות כך וכו' על אומות העולם וכוי ויבא וכוי
אל בלעם לילה ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויבא אלהים אל לבן בחלום הלילה ,ובויייר שם ורבנן אמרו
לוך
משל למלך וכו' כשהוא ה ול ך אצל אשתו ה

בפרהסיא וכשהוא ה ו לך אצל פילגשו ח ול ך במטמוגית (כ"ה

בדפ"ר ודיו) כך וכו' על אומות העולם וכו' שני ויבא אלהים אל אכימלך בחלום הלילה ויבא וכו' אל לבן הארמי
כחלום הלילה ויבא וכו' אל בלעס לילה ,ומסיים שם אבל נביאי ישראל ביום והוא יושב פתח האהל כחום היום
בראשית ייח א') ויהי ביום לבר ייי אל משה (שמות ו' כ"ח) אלח תולרות אהרן ומשה ביום דבר !'י את משה

פרשח נכ

וורא
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כ ג-ה

בסתר כך אין הקביה נגלה על נביאי האומות אלא בלילה ויבא אלהים אל בלעם לילה (בטרבר כב כ),
אל לבן לילה ,אל אבימלך לילה :

הנך מת על האשה ונוי מיכן שאין התרייה בבני נח:

מותא

והיא בעולת בעל אמר ר' אחא בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה בבעלה ,רבנין אמי

דבעלה ,בכל מקום האיש גוור בום הכא כל אשר

תאמר

אליך שרה

שמע

בקולה (בראשית כא יב) :

ד) ואבימלך לא קרב אליה וגו הגוי גם צדיק תהרג אפ כן ואתה לרור המבול

ולדור הפלגה צדיקים היו ,אמר רי ברכיה אי נוי חהרג צריק תהרג:
ה) הלא היא אמר לי אחתי היא והיא גם היא היא וחמריח וגמליה ובני ביתה :

7נקופ
 8ילקו כי פ"ס ,לעיל  528 57וט'כ ,כנס קתל  ,'5 53עכוס פ' 3':  4ילקופ כ' פ'ע ,לעיל 5ד  = : 074י
כמ  ,5פנסועס ע''ב ויכס יי כייס ,פקיקסס ככסי פע'נ (קע"ו כי) :  9לקוע טס  ,סנסועס ענ עס ,פפיקס +כנסי טס :
 1בסתר] במטמונית (י,

במטמוגיות דְפאכתי(שם),

במטמונות חן | נביאי] וָנת .ל' דפחאכי

| אומות , 1

אומות העולם דְפואכי ,מכחישי השם ךן | בלעס לילה] אבימלך בחלום הלילח ף |  2אל לבן לילה] ויבא אלהים
אל לבן הארמי בחלום הלילח ךְוְחאנ כי :ויבא אלהים  .ה.ארמי ךז ,ויבא  . .אל בלעס לילה  | אל אבימלך
לילה] ויבא אלהים אל אביטלך ברלום הלילה ךְוחאנכתת :ויבא  . .אל לבן הארמי בחלום הלילה  ,ובא . .
אל אביטלך בחלום הלילה הוי

רחוק מרשעים ''י אלו גביאי אומות

העולם

ותפלת צדיקים ישמע

אלו נביאי

ישראל ו (שם) ,אבל נביאי ישראל ביום והוא יוטב פתח האהל כחם היום ויהי ביום דבר ''י אלה תולרות אהרן
ומשה ביום דבר '"י ו |  8הנך  --וגו'] ויאמר לו הנך מת א ,ויאמר . .מת על האשה אשר לקחת פגכ ,וואטר
.שר לקחת תת | טיכן] פוג,
.שר וגו' ך ,ויבא  .א
 .ל.קחת והי' בעולת בעל [ ,ויבא אלהים אל אבימלך ויאמר  .א
מכאן דְאכתרי ,מיכאן ו' | התרייה] [נ ,התראה ךְפכףר*י ,מיתח א | לבני פך ,1על בני א | ב4עלת פג |
ר' אחא] פואנכ ,רב אחא דְע ,רבי | 5מרתה אכי ,מרתיח פחן | של בעלה א | גוזר] = וחאי ואשתו
תגרח-ר-ג ך] ויאמר יי (אדני ם) הגוי . .
לי חא | *ו
ח
לךי--
אימל
מקיימת ן |**שמע בקולח] וגו' ל |  7ואכ
תהרוג פַני , ואמר  . .תהרג ן] ,הגוי . .החרוג רזא וגו ל | אפ] פוחאינכי:

אטר -דאית

| כ וחתלי

כך דפאגכ | דגחה] וְנכי ,דגת דרפחאת | דור י ,בדור  | 1הפלגה ם |  8ובדור | 1המבול פ | אי גוי] דְיוו,
אם גוי א ,אי גוו זה ך ,אם..זה פף,
תהרוג צדיק אלא ן | תהרג] א*נ :תהווג
גם חיא דְוְא?י] והיא גם היא אמרה ך],
לי פאין | וחמריא ונמליא דְזְאן ,וגטליא

איזה [ ,איזד ש ,אינו אומ' ן | תהרג] אין ,תהווג דפאיתשי:.
דְפוא'ת שי |  5אחותי היא א1גת ' אחותי פי .וגו ך | *והיא
וגו ל | היא] אף שי.
והיא גם היא אטרה אחי הוא האנש
וחמריא ף] ,חטריא וגמליא שי | ובני ביתה] ובני ביתא זא*נכרי,

ובני ביותיה כולם אמרו כן י ,ואנשי ביתח כולם  . .כן דת |

וגו' (במדבר ג' א') ,ומשם הועתק פיום המאמר גם בילקוט
את שרה וכן למטה סו' ח' ואם אונך משיב וכו" מיכן
לעיל צר  528ובעמת"ל חיא צד  ,)994ואין לומר שמיש
א קרב אליה משמע שאם קרב היה מת אע'פ שלא התרו

כאן ועחנ 8 :מיכן וכו' .שלא התרו בו קודם שלקח
שאין התראה וכו' (והתרייה כסגנון הירושלמי ועי' במ'י
הנך מת זו התראה שאם יקרב ימות דמש ואבימלך
בו ועי' בפי' מהרז'ו ,ובב'יק שם מכאן לבן נח שנהרג

שהיה לו ללמוד ולא למד ועיי"ש ומכות שם 4 :בעולת בעל .בעולת חסר כתיב בעלת ודורש ר"א בעולת בעל
בעלת בעל שרתה של בעל בעלה נתעטר בה ורבנין אמ' מרתא דבעלה שנאמר לו שמע בקולה ,ובפתיחה לעיל

ריש פמ'ז נדרש ע ט רת בע לה בעלה נתעטר בה /ובפי' ב''ר כייט העיר בעלה נתעטר בה כדאמריגן לעיל ועו
במ'"י לעיל צד  ,174ובפי' השני שבפי' ב''ר בדפ'ר מפרש כאן בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה בבעלה שנטל
הבה יור שהיה מונח בסוף שם שרי והניח חציו באברהם וחציו בשרה הדא הוא דכתי' אשת חיל עטר' בעלה
(ובמ''כ ריש פמ'"ז הובא פירוש זה מפירש'י כאן בפנ'"ב ועו' במ"י לעיל שם וצד  ,)945ובערוך ע' בעל בי הגוי
אמר

רב אחא בעלה וכוי וכ'ה במדרש הגדול עמו'  992ושם הגי' מרתא בבעלה :  7הגוי גם צדיק וכוי.

מלת

הגוי קשה ודרשו שאמר על דור המבול ודור הפלגה אם כן דנתה וכו' צדיקים היו כמו שאני צדיק ותאמר להרגני
(ועי' בפירש''י עה''ת) ור''ב דורש שאמר הגוי על עצמו אי גוי תהרג וכו' אס אותי תהרג גם צדיק גם אברהם תהרג
הלא הוא אמר לי אחתי היא וכו' ,וגם בתר"י א' מתורגם הגוי בר עממין ועייייש ,ובפ' השני שבפ' ב'ר בדפ'ר
גורס ומפרש א"ר ברכיה איזו תהרוג צדיק תהרוג הלא הוא אמר לי אחותי היא שאני לא נגעתי בה ואתה
אומר הנך מת אם יש להרוג הרוג את אברהם שאמר לי אחותי היא וכו' ,ובפסי'ר שם אמר לו הקביה הנך מת
על האשה אשר לקחת אמר לו אבימלך רבונו של עולם הנסתרות והנגלות לפניך גלויים ולא הייתי מכיר בה שאתה
הורגני ואבימלך לא קרב אלא הגוי גם צדיק תהרוג תחילה אתה דורש שהיה אומר הגוי גם צדיק אע" ₪שאני גוי
אני ירא שמים ד"א הגוי גם צדיק אמר לו אם הורגני אתה אם גוי תהרוג גם צדיק אף דור המבול ודור הפלגה
צדיקים היו אם כן דנת אותם בלא התראה הגוי גם צדיק תהרוג ד"א הגוי גם צדיק אמר .אם גוי תהרוג גם צריק
תהרוג אם הורג אתה לאבימלך הרוג אף לאברהם ללמה א"ר ברכיה הכהן ברבי אמר שאלתי אותו מה היא אשתך
אמר אחותי היא וכוי ,ובתנחומא מ"ב שם אמר לפניו רבוגו של עולם הכל שוין לפניך אמר איוב אחת היא וגו'
תם ורשע הוא מכלה הגוי גם צדיק תהרג סדומים עד שלא חטאו לפניך אבדת אותם ואני שלא חטאתי לפניך תהרגני
גם צדיק תהרג הלא הוא אמר לי וכוי ,ובלק"ט מפרש המאמרים שלפנינו הגוי וכו' אמר לפניו רבש'ע אם כך דנת על
אנשי דור המבול ודור הפלגה שבאת עליהם בשוגג כמזיד ועל אונס כרצון אם כן צדיקים היו והרגת אותם ר'
ברכיה אמר הגוי וכו' תינח גוי תהרוג אבל גם צדיק תהרוג ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב אדני הגוי גם צדיק וכו'
אתה סבור בי שאני גוי ואתה אומר הנך מת איני אלא צדיק ואם אתה הרגני צדיק תהרוג ד'א הגוי וכו' אם אתה
הורג אותי הרוג לאברהם שהוא גרם לי לקחתה שנאמר הלא הוא וכו' והיא גם כן תהרוג שאמרה אחי הוא וכו':
 9וחמריה וכו' . מוליכי חחמורים והגמלים ובני ביתה ,ודרשו גם לרבות ,וכן בפירש'י עתת גם היא לרבות עבדים

וירא
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כ הו

פרשה נב

בתם לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת הר' אט' מישמוש ירים היה שם:
*-

וו ויאמר אליו האלהים בחלום ונוי ו' יצחק אמר מהמוא לי על כן לא נתתיך

לנגע אליה ,אסר ר' איבון לגיבור שהיה רכוכ על סוס והסוס רין תחתיו ,ראה תינוק אחר מושלך048

כרוך ומשך הסוס ולא הווק התינוק , למי הכל מקלסין לפוס או לרוככ .הוי לרוכב על כן לא
נהתיך לנגע אליה:
[ ילקו שס ,סנמוע) מ'כ טס :

" 8לקוע טס ,פקיקם 6כנת' טס ,טעות כנק פ'כ קר 6'1

 1בתום * | ובגיקיון  --זאת] א' .ובנקיון  . .זאת וַחזא'נכ.

ובנקיון  . .עשיתי פ,

ובנקיון  .ו.את א"ל אטת

באחת הום יש לך נקיון כפים אין לך מסת שהשיבו גם אנכי ירעתי כי בחום לבבך עשית זאת ו ,ל' דֶת | החדה
וס
-חל
נאמר
טרה דְוְחאג ,הדא אמוה פ]א'כי . . .אטרת ךן | ידיים ן | שס] פוחאגכר'י .ל דת |  2וי
.דעתי  . .וגו' ואחשוך גם אנכי אוחך מחטוא לי ך ,ואחשוך  . .לי על
לי חאי | וגר] גם אנכי ידעתי פ ,1גם  .י
ה] טחטוא לי
לאי--
אחפו
מ-ר ל' חְנִי | מ
.ליה ' ,מחטוא לי א* | רא'-
כן לא נתתיה  . .אליה ץ ,על כן .א
מהטינך לי (מחטינך לך כ ,מחשיכך ם) על כן . .לנגוע אליה פא1כ ,טחטוא (מחטו ך) לי טחטונך לי על כן

לא נתתיך דְך] ,טי חשונך לי על כן  . .לנגע אליה ן ,מחטינך לי על  . .נתתיך א* ,לי חני |  8אמר --איבון]
אמי  . .אייבון  ,א"ר  . .אבין פךז ,א"ר אייבו  ,1א"ר איבו אכ  ,לי דת | לגיגור] וגכ ,לגבור פאשי :משל
 -דחת | שחיה ל' דת | יכוג] פוא'נכ .יוככ דחא"תי | טס פא'כ .הפסו דוחא'גתשי | ותפופ --תחתיו] ותיה הסוס  . .תחתיו

פוךז]אש.

ותיה הסוס

 . .מתחתיו י ,היה סופ  . .תחתיו [,

וץ חחתיו כ ,והפופ

וז דת 5 .א' | וראה | אחר ל' פחא'כ |  4נדוך) פוחא'גכי .ל דא'ת | משר א' | את הסוס פוא |
ו-ככ
ר-
לופ
הוזק חתיגוק] ךן ,הזיק את התינוק דפואנכת  .הזיק * | הכל] היו נָי ,לי ם | לפ

אוסר [חי .לא דאגכת,

ל  | 8לווככ לי ם | ל] פוג .כר --ל"דחאכתי

אליה] פוחא'נ -. .5סחטונך לי יצרך (מחטוא לי צרק י') המחטיאך
משכתיך מן החטא והשבח שלי הוא ולא שלך דתי |

וגמלים וחמרים שלחה את כלם שאלתי ואמרו לי אחיה חוא ,ובתנחומא מ'ב

לי א | הוי] הוי

|  5לנגוע דפחא'כתי |

בידי הוא טפור ואני מנעתיך טלחטוא
שם

ולא האמנתי עד ששאלתי אותה

והיא גם היא אמרה אחי הוא ולא האמנתי עד ששאלתי לחמרים וגמלים שלה וכו' ,ובפסי"ר שם חזרתי ושאלתי
אותה האשתו את אומרת לאו אלא אחוחו אני אף על פי כן שאלתי לבני ביתו ואמרו אחותו היא הלא הואאמר לי וכו
וחיא גם היא וכו' ולא היא בעצמה אלא והיא אף בני ביתם וכו'  1= :הד' אמ' מישמוש וכו' .ביפ''ת מפרש שמשמע
דדייק לה מבנקיון כפי עשיתי דמה ענין מעשה של נקיון כפיס זה אלא שמשמוש ידים מיהת היה שם וקאמר כו
בנקיון כפים היה מאחר שבתם לבבו עשה ,וכתב שם אבל גרסת הילקוט יותר נכונה דגריס וכו" אמר לו אמת
באחת תום יש לך נקיון כפים אין לך וכו' ועח"נ ,ונר' שגי' הילקוט נובעה מהדרש בתנחומא מייב שם וואמר אלוו
האלחיס בחלום גם אנכי ירעתי כי בתם לבבך עשית זאת אמר הקב"ה באחת זכית ושקרת באחת (ובכ"י פארמא
שס באחת דכתה ובאחת שקרת) תום לבבך יש כאן נקיון כפיך אין כאן תדע שכן הוא נקיון כפיך אין כתיב כאן
אלא בתם לבבך אמר לו הקב'ה בקשת לחטוא לי אלא ואחשוך גם אנכי אוחך מחטוא לי וכו' ,ולזה המאמר
כוון בעל פי' ב"ר ,ושם איתא בכי"ט משמוש ידים היה שם בשרה כדמפורש בהנחומא בתום לבבי וכן' עשותי
זאת אמר לו המקוס זכית באחת בתום לבבך שלא חטאת בה אך בנקיון כפים שאמרת שקרת שכך החזיר לו המקוט
גם אנכי ידעתי כי בתוס לבבך עשית זאת אך על נקיון כפים לא השיב משום דמשמוש ידים היה שם ,ובפי' ב'יר
בדפ"ר בתום לבבי ובנקיון וכו' הדא אמר' משמוש ידים היה שם בשרה ובנקיון כפי דורש ובתגחומא מפרש בחום לבבי
ובנקיון כפי אמר ליה הקביה דכית באחד ושיקרת באחד תום לבבך יש בך נקיון כפים לא יש בך ממאי מדכתיב גם
אנכי ידעת וכו' בתום לבבך כתי' ולא כתוב בנקיון כפיך אמר הקב'ה בקשת לחטי אלא אני לא גתתיך אף על פי
כן נקיון כפים אין לך בדב' זה הדא היא דאמרי' משמוש ידים היה שם 2 :ר' יצחק אמר . לה'כ ויאמר .אליו
כו' גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך

מחטוא (והכתיב מחטו) לו ל כן לא נתתיך

לנגע אליה ודורש "יי מחטוא לי נמשך למטה מחטוא לי על כן לא נתתיך וכו ור' איבון (וצ'יל רי אבון או רי
יבו) |מביא המשל לגיבור וכו' , ולפי גי' הדפוסי' והכ'י שציינתי דורש ר' יצחק מחטוא (מחטו) לי מחטונך
מחטיגך) לי וצ'ע , ובדפוסי' וכי"ת נוסף בסוף המשל מחטונך לי יצרך המחטיאך בידי הוא מסור ואני מנעתיך
וכו' (ובילקוט  דפ"ר וד"ו איתא מ
טחוא ,לי צדק המחטיאך ,ובדפוסים אחרים הוגה יצרך המחטיאך) והוספה
ו שהוא פירוש מחטונך לי ליתא בכייל ושאר הכ"י ועח'נ (ובכייא ב' מסיים על כן לא נתתיך ,וההוספה ליתא
ג"כ שם) ולא הוזכרה בפי' ב"ר ,ובלק"ט גורס ומפרש ויאמר אליו וכו' גם אנכי ידעתי וגו' ואחשוך גם אנכי אותך
מחטו לי הפר א' א"ר יצחק מחטונך לי כלומר אין השבח הזה לך אלא לי שעצרת מהטך דכתיב

כי עצור עצר

ה' בעד כל רחם לי היה האנותך (כ'ה שם) ולא לך לי השבח ולא לך משל לרוכב סוס ותינוק בדרך תפס הרוכב

הפוס ולא רמסו למי השבח לרוכבו ולא לסוס ,ובכי"ח וכי'ג .ליתא ,מאמר ר"י ולא הועתק בילקוט ,ובפסו'ר שם אמר
לו הקכ"ה גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ולא לך לקלס ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי א"ר
לאחד שהיה רכוב על הסוס ותיגוק מושלך לפניו הסוס רץ בא לרוש הנער תפש אותו האיש הבלינו' (וצ'יל הכלינוס)
עמד לו הפוס התחילו הכל מקלסים את הסוס אמר להם אותו האיש אילולי אני שתפסתי וכו' כך אמר לו הקב"ה
ואחשך גם אנכי אותך מחטוא לי וכו' ,ובשמו"ר שם שוט לסוס ומתג לחמור שוט לסוס זה פרעה וכו' ומתג לחמור
זה היה אבימלך אימתי כי עצור עצר יי בעד כל רחס וכו' התחיל משבח עצמו ואומר בתם לבבי ובנקיון כפי
ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא לי למה הדבר דומה לחמור שהיה אדם רכוב (כ"ה בדפיר וד"ו) עלוו ראה את
התינוק בשוק קפין עליו ולא הזיקו התחילו משבחין לחמור שדלג על התינוק ולא הזיקו אמרו להם בעליו חייכם
אילולי אני שמשכתי ברסן של פיו היה מזיקו כך אמ' כשר היה אבימלך שלא קירב אצל שרה אמר להם הקב"ח

לוו

היא היה מבקש ואני לא הנחתיו ואני הוא שמשכתיו שנאמר אל תתן ''י מאויי  רשע וכו'= ,ולהגי .רכוב  ורוכב

וורא
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ז' ועתה השב אשת האיש ונוי אמר לו מי מפייפו שלא ננעתי בה ,אמר לו כי גביא ח

הוא ,אמר לו מי מודיע לכל ,אמר לו ויתפלל בעדך וחיה :
ואם אינך משיב דע כי מות תמות מיכן שאין התראה לבני נח:

ח) וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו אמר רי חנן לפי שוואים עשן פרום ט

עולה כככשן אמרו
ט) ויקרא
הטאתי לך ,אם
נדולה ,כי עצר

תאמר אותן המלאכים שנשתלחו לפרום באו לכאן לפיכך וייראו האנשים ונוי 5 :
אבימלך לאברהם וגו מהו מה עשית לנו ,הנך מת על האשה נוי ,ומה י
אינך משיב רע כי מות תמות ,כי הבאת עלי ועל ממלכתי המאה
עצר ייי ,מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי אמר רי חלבו בכל מקום היחה

/

רווחה מקדמתך וכאן קרמך רעבון מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי:

י--יב) ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית וגו' וגס אמגה אחתי בת אבי ונו' 01

אמר להן בשיטתן השיבן שבת אב מותרת להן ובת אם אפורה לפיכך השיבן כטנהגן :
 1ינקוע טס,

סמוע ע'כ עס:

 8לקוע שס ,לעיל :445 57

 4לקוע עס:

 6לקוע עס :  01ילקוע כי *5ס/

לעיל  , 561 57סנמועס  עב ויכס .כי' כייו:

 1וגר] כי נביא הוא ְפכתי .לי וחא | לו] לפניו א | וטי ח | *מפייסו דםאכת] פפייסך ל .מפייס ח,
מפייסו ומודיעו י | כי לי ם |  2לו] לפניו א | ומי חי | לכל]  ₪באי עולם א |  8ואם  --נח לי א | *דע --
תטות ךְפנת'] וגו ל ,לי כ | מכאן כתי | התרייה ן | לבני] פו ,בכני דונכת | *4בנקר --ענדיו ואי]

בבקר  . .עבדיו וידבר את כל הדבר' האלה ג ,בבקר וגוי ך ,בנקר כת .וגו ל | חנין | שהן רואין אנכ

שהיו

רואים דְרְתי . . ,רואין ן | |עשנה של | * 5ככבשן] בכבשן ל ככבשן (בכבשן [ ,לככשן ן) חאש דפואנכתי

|

*אמרו דפואגכ] א' ל :אמר תי | "תאמר ךפואכתי] ויאמר ל לי ג | אותן] אילו ג .אלו ,לי ן |
מלאכים * | +לסדום ךְואנכתי] בסדום פ .לי ל | אותם באו ן | לכן | | ויראו םא'ג | וגו] מאד 6 | .גוי]
 .לגו כָ ,מה עשית לנו [י ,מת
ויאמר לו ך ,ויאמר לו מה עשית לגו פ | מהו מח --לנו| [ ,מה היא מה .
ו]
וךג--
חטאתי לך ומה עשית לנו ך ,מה זאת עשית לנו ומה חטאתי לך ך] (מהו  --עצר יי לי פא | הנ
הנך . .האשה  ,+הנך  .ה.אשה אשר לקחת  ,1היך מת דאת אמר הנך  . .לקחת וגו' ך ,היך  . .לקחת ף י
8גולה דגכת] גדי וגוי ל | עו] וגכת .עור די | ער ]וו  ₪בעד כל
ל ן |  7אפ] וגכ .ואס דת | *
רחם לבית אבימלך דְוְנָכן | עשית עמדי] וגכי .לי דפת | כללכ ,א"ל בכל א | חיתה] אתי ,הייתה ך ,היית /1
חיה א' ,ל' וָכ |  9רוחה פא?ת | וכן וג | קידמך ן | ריעכון דיו | עשית עמדי] חגכ .עשית ו :לי דפת |
י-ת
א-
רמר
 0ויא

ל' א | וגו'] כי עשית את הדבר וגו' (הוה  )1ויאמר אברחם כי אמרתי רק אין יראת אלהים דְךָ

בר הזה ויאמר  . .כי (כי יראתי כי ךן) אמרתי  . .אלהים במקום הזה כך ,ויאמר  . .רק ן ,ואמר ..
ד.
ה.
כ
אמרתי ם ,ל' א | אחותי | וגור] היא דְאנתר .היא אך לא בת אמי כע ,לי פי |  11אמר לחן] וגכ.
לי דפאתערי

| *בשיטתן דְוְאַ'נֶר'י]

בשיטתם ך?.

כשיטתן א*ע,

כשטתן פ .בשטותן לכ | *שבת --

' ,שבת  ..להם ובת אם איגה מותרת לפיכך השיבן כמנהגן (ן .שבת  . .להן
כמנהגן] שבח  . .לפיכך כמנהגן
ובת אם אסורה לכך אחות' בת אבי שהיא מותרת כמנהגכם ם .ל' דואגכתרי |

עו גם בעמת"ל ע' רכב' 1= :מי מפיוסו| .לשון פיוס ועו' לעיל צך  ,605ובתנחומא מיב שם אמר אבימלך
רבונו של עולם הרי אתה מתפיים שלא נגעתי בה מי מפיים את בעלה שלא נגעתי בה א"ל הקב"ה מה איכפת
לך מפיוס יודע הוא למה שנביא הוא שנ' ועתה השב וכוי כי נביא הוּא אם יתפלל עליך תחיה וכו' ,ומשם נובעים
הדברים בפי' השני בפי' בר בדפ'ר ועתה השב אשת האיש אמר אבימלך רשע הרי נתפייסת שלא נגעתי בה מי מפיוס
לאברהם שלא נגעתי בה אל מה לך פיוס כי נביא הוא ויודע בבירור ,ומפרש שם מי מודיע לכל ויתפלל בעדך וחיה ודבר
זה יגלה לכל ,ובפו' ב''ר כי''ט אמר לו מי מודיע לכל שלא נגעתי בה מה שאברהם יתפלל בעדך יתפרסם בעולם שלאנגעת בה:

 4עשן סרום עולה .כדכתיב וישקף על פני סדם וכו' וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן (בראשית ו'ט
כייח) ,וכהגי' שלפנינו לפי שרואים עוד בחמשה כיי שהן רואין ,ועדיפא הגי' שהיו רואים ,וכן בלק'ט א"ר חנן
לפי שהיו רואין עשנה של סדום עולה ככבשן האש אמרו תאמר וכו' שנשתלחו לסדום באו לכאן וכו ועח'נ :
 6מהו מה עשית וכו' .דורש ד' לשונות שאמר אבימלך מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאתה עלי ועל ממלכתי
חטאה גדולה מעשים אשר לא ועשו עשית וכו' וכדמפרש בפי' ב"ר כייי'ט מה חטאתי לך שרגז עלי המקום הנך מת
על האשה אשר לקחת ומה חטאתי לך שאמר לי המקום ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך
(כ'"ה בכייט ,ובפי' ב''ר בדפ'ר מה עשית לגו שגרמת לנו לומ' דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך ומה
חטאתי לך אני שגרמת לי לומר הנך מת ,ושאר הפירוש ליתא שם) כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה שרגז
עלי המקום שעצור עצר בעד כל רחם לבית אבימלך מעשים אשר לא יעשו בכל מקום שהלכת לא קדמך אלא טוב

וכאן קדמך רעבון דכתיב ויפע אברהם הלוך ונסוע הנגבה (בראשית ייב ט') זו ארץ פלשתים שהיא נוטה לצד דרום
וכתיב בסמוך ויהי רעב בארץ (שם שם י') ,וגם בזו הפרשה כתיב ויפע משם אברהם ארצה הנגב וכו' ויגר בגרר
ולקמן אצל יצחק וילך וכו' אל אבימלך מלך פלשתים גררה (שם כ"ו א') ,אכן קשה זה הפרוש שאמר אבימלך
מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי על הרעב שהיה מכבר הימים שאותו הרעב שהיה בימי אברהס היה בבואו אל
ארץ כנען ואברהם בן ע"ה שנה בצאתו מחרן ובהפיכתה של סדום היה בן צ"ט שגה (ועי' במ"י לעיל צר )405
ומשס נסע ויגר בגרר ,ואולי דרש כן ר' חלבו לשיטתו לעיל צד  242וצד  388ששני רעבון באו בימי אברהם וצ'"ע,
ובדפ'ר וכי/ו כתוב ריעבון ועי' במ"י לעיל צד  11 :142אמר להן .כ"ה בכי"ל ועוד בשלשה כ"י ,ולעיל צד 561
לפ' על כן יעזב וכו' נסדר כל המאמר בשלימותו תני גר שנתגייר והיה נשאוי  לאחותו בין מן האב בין מן האם
יוציא כדברי ר' מאיר וחכמים אומרים מן האם יוציא ומן האב יקיים שאין אב לגוי אתיבון ליה והכת' וגס אמנה

וירא
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ינ ווהי כאשר התעו אתי אלהים טבית אבי ונוי אפר ר' חגן הלוןי נדרוש חרין

קרייח תלת אפין וניפוק ירוי , בשעה שביקשו אומות העולם לזרוינ לי ער שאני ככית אכה נתקיים
עלי הקביה ,בשעה שכקשו אומות העולם להחעות אתי נגלה עלי הקכיה ואמר לי לך לך מארצך
וממולרתך וסבית אביך ונו' (כראשית יב א)  ,וכשעה שבקשו אומות העולם לחעות מררכיו
שלחקכיה העמיר להס הקכ"ה שני גרולים משלבית אכא כנון שם ועכר וחיו מחרין בהן :
 1ינקו טס ,יכוט'

מנילס פ*ל ע'ל ד' ,מקכת קופליס פ'ד:

1נן] חי ,חנין דפואגכת | הלווי]  1הלוי פו .הלואי דא'כתי :לי ח | להדין ןו את א |
ת
 2קריח דְך'  ,קריא [גי ,קרא פחזך' ,הפסוק חוה א | תלתא ךן ,בתלהא ו ,שלש ך? | *וניפוק דא'נ"תי]
ונפוק פָא'ךר* .ונפיק וכך' ,וטפיק ל והלואי נפוק ץ | ירוחי

םאנ כך | בשעח] כך אמר אברהם  -,ו | ליזרוג כ/

ליזרווג ך ,להזרויג ם \ לחיזרויג ןנ ,לחורווג א'ך שי ,להודוג א* | אגא פחאנכר .אגי דותש |  8וגשעח |
|ַי ,לענותי א? ,לענות א'  ,לתעות אותי מדרכיו של הקג'"ח ש | טאוצך --
להתעות אותי דב לענות אותי נ
תר] סארצך וסטולרחך כ ,מאוצך וש ל דאת |  4לתעות אותי ך]זי ,לחתעות אותי כ ,לענות אותו ש |
טרוכיו  -חקב*ה ל' ש |  5הקכ'ה] וא'נכי ,לי דפא'תש | גדולין א'ן | משל  --אבא] טבית אבא כ ,משל

אבת ם .ל' א | כגון] פוחנכשי .ל' דאת | והיי לי א | בחן] ביניהפ א' |
אחותי בת אבי וג' אמר לתון בשיטתן השיבן אמר ר' חנן וכו' ועיויש ,ומשם הובא כאן אמר לתן וכו' כלו' אמר
תי ן ,ואיתא עוד בכי"ל שבת אב מותרת להן וכו' (והשלמתי מלת השובן)
שי
ט
ר' מאיר לחכמים ,וחגחתי גם כאן ב
וכיה בערוך ע' אח א' במעט שינוי ובכי'פ בסגנון אחר קצת ,ובשאר כ"י ובדפוסי' וילקוט ובפי' ב''ר ובלק"ט וכשכל
טוב ליתא ,וג"ל שחוא פירוש נוסף ואינו מעיקר הספר ,והגי' בשטותן איתא גם בכי"כ וכן הוגה בכייל לעיל שמו
ויש לפרש בשטותן השיבן בסכלותם כמנהגס של שטות ,ומה שמוסיף שבת אב מותרת להן היינו לדעתם וכמנהגם
בל מדינ' בן נח אפור באחותו גם מן האב לדברי ר"מ (וצריך תיקון קצת מיש במיי ,לעיל שם בסוף דיה וגם
מנח וכו') ,ובפי' ב'"ר כייט וכיייא גורס ומפרש בשיטתן (בשיטתם) השיבן שבני נח לא היו נותגי' בקרובות מן
האב אלא מן האם ,ובפי' ב"ר ברפ''ר בשיטתן השיבן שבני נח לא היו נוהגים איפור בשאר האב אלא בשאר האם,
ובלק"ט כשיטהן השיבן אחותי בת אבי היא קורבה דאחוה אית לי בה מאבא ולא מאמה שהיא בת הרן אחיו וכו
ועי' סנהדרין נח ב' ובפירש'י עה'ת ובשכל טוב ,ובתנחומא מ'יב שם וגם וכו' בת אבי היא אך לא בח אמי מכאן
אמרו אין אב לגוי וכו'  1=:הדין קרייה .זה הפסוק אי אפשר לפרשו כפשוטו שאיך יאמר אברתם ח'ו על הקב"ה

כאשר התעו אותי אלהים וגם קשה שכתוב התעו לשון רבים (ועי' לעיל ,צד  26ובפירש"י עה"ת) ,ובירוש' מגילה שם

איתא כל השמות הכתובים באבינו באברה' קודש חוץ מאחד שהוא חול ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי
שילולי אלהים כבר התעו אותי ,ובמס' סופרים שם כל השמות האמורים
ויש אומרים אף הוא קודש א
באברהם קדש חוץ מאחד שהוא חול וכו' ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך וי'א כאשר התעו אתי אלהים רי
חנניה בן אחיו (חגינא אחיו) של ר' יהושע א' קדש שאלולי אלהים כבר התעו אתי (ועי' במי"י לעיל צר ,)784
ור' חנן אמר כאן הלואי נדרוש זה הפסוק בשלש פנים ונצא ידיו כלו' ונדרשהו כראוי לו ור"ח סובר ג"כ שהשם
כאן קדש וכהדרש שאילולי אלהים וכו' הוא מפריד התיבות התעו אתי אלהים ודורש דרש אחד ויהי כאשר התעו
אותי בשעה שבקשו אומות העולם לזדויג לי (ועי' לעיל צד  004צר  104וצר  )404אלהים מבית אבי אלהים היה
בעזרתי מאז חיותי בבית אבי עד

שאני בבית אכה

נתקיים עלי הקבייה

(והלשון כמו

לעיל צד  185היה מתקיום

עליגו) ,ודרש שני ויהי כאשר התעו אותי בשעה שבקשו אומות העולם להתעות אותי (ועי' הגיי לענות אותי לענותי)

אלהים  מבית אבי

אלהים לקחני מבית אבי

נגלה עלי הקב'ה ואמר לי לך לך וכו' ,וקשה טעם דרש השלישי

בשעה שבקשו וכו' לתעות מדרכיו וכו' העמיד להם הקב'ה וכו' ,וביפ''ת מפרש כאשר התעו כאשר טעו אומות העולס
אותי אלהים מבית אבי היו עמי אלהים דהיינו שופטים שמבית אבי דהיינו שם ועבר שהיו מוכיחים אותם כמוני,
וכתב שם לפ"ז ק' דהתעו פועל 'וצא וצ'יל שפי' התען את עצמם או התען זה את זה ועור שפי' אותי ,דחוק מאור
ן
וג
ועוד שלא מצינו את שם ועכר שהוכיחום כשעמדו על אברהם והשליכוהו לכבשן האש וכו' (אכן הגי' לפנינו כ
םס ועכר ועח''ג ולעיל צר

 115כגון רומוס וכו'),

ובפי' ב''ר כי'ט כתב בפירוש הדרש הראשון ער שאני

בבית

אבא נתקיים עלי המעשה שיעמור לי בצרתי ומפורש בפרקי רַ' אליעזר שבעוד שהיה קטן בקשו כל גדולי מלכות
והקוסמים להרגו ונתחבא בארץ ישראל עשר שנים נתקיים עלי (ועי' במ'י לעיל צד  ;)168ובפי' השני שבפי' ב"ר
בדפ"ר המאמרים מפורסים ובקצת שינויום ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי כך אמר אמר אברהם (וכן נוסף בילקוט)

בשעה

שבקשן וכו' להזדווג לי עד שאני בבית אבא נתקיים עלי הב''ה עמד לי בצרתי ומפורש בפרקי דר' אליעזר

שבעוד וכו' להרגו בשעה שבקשו ל
ענות

אותו

העמיד להם ב' גדולים משל בית אבא כגון שם ועבר והתרו

בם שאלמלא הם היו עושין בו יסורין גדולים (ואח"כ נכפל שם ובשעה שבקשו להזדווג לי עד שאני בבו' אבא
כמו שכתוב בפרקי ר' אליעזר שנחבא בארץ יי שנים |נתקיים עלי הבה ועמד לי בצרתי) ובשעה שבקשו אומות
נגלה עלי הקביה ואמר לי לך לך מארצך ,ובלקיט הובא רק
העולם לת עו ת אותי
מדרכיו של הקב"ה
הדרש השני ומפורש שם בשני פירושים ויהי כאשר וכו' מבית אבי א"ר חנין בשעה שתעו אומות העולם זה את זה
אחר ,עבודה זרה אותי אלהים אותי בחר אלהים מבית אבי .ואמר לי לך לך וכו' ד''א כאשר בקשו להתעות אותי
אלהים מבות אבי הוציאני ואמר לי לך לך ,ובמדרש הגדול מפרש ויהי כאשר התעו אותי אלהים אמר להן כיון
שתעו כל העולם בע"ז שהיא תעתועים לקח אותי אלהים מבית אבי שני לך לך מארצך אלא שדיבר הכת' בדרך
קצרה ,וכהדרש השני מתורגס בתר"י א' והוח כד בעו לאטעאה יתי פלחי טעוותא ונפקית מבית אבא וכוי ,ובת'יא
והוה כד טעו עממיא בתר עובדי ידיהון ויתי קריב יי לדחלתיה מבית אבא וכו' וע' באורי אונקלוס לרש'יב שעפטעל;
ובשכל טוב מפרש ויהי כאשר התעו אותי נמרוד ועמו לכבשן האש ונצלתי וכו' אלהים מבית אבי לקחני וכוי ועיו"ש,
ועוד הועתק שם צד  94א"ר חגינא הלוי נדרש הדין קרא תלת אפין וניפוק ידוי בשעה שבקשו א'ה להזרוג לי
וכו' ובשעה שבקשו להתעותי מדרכי נגלה עלי הקב"ה ואמר לי וכו' וכשבקשו להתעותי מדרך הקב"ה העמוד לי
ני גדולים מבות אבי שם ועבר והס היו מתריסין בהם ,וסגנון הלשון נדרוש וכו' תלת אפין כמו התורה נדרשת
מיט פנים וכו' (ירוש' סנהדרין פ"ד כב א') ,והגי' וניפוק (ונפוק) ידוי כמו בח'נ לעיל צר  194יצא ידיהס וְכְּ ועיי

וירא

כ יד--טו

פרשה נכ

1

יד--טז) ויקח אבימלך צאן ובקר וגוי וכת' ולשרה אמר הגה נתתי אלף כסף ונוי יב

אמר ר' יהודה ברי אילעי אולת למצרים וסחרת בה אתית להכא וסחרת בה ואין ממון את בעי הילך
ממון וכסי מינה עינה הנה הוא לך כפות עינים ,אמר רי יוחנן עשה לך כפות שיהו הכל מביטין

בה ולא בנאה כפות עינים כסות שהיא עושה עינים ,ר=י ברכיה אמר עשאה מטוונה כפות עינים
כסות שמכוסה מן העין ,רי שמעון בן לקיש אמר ביקש להקנותה בפני בעלה לומר כל השנים הללו 5
היה עימה ולא עשה לה דבר ווה לילה אחר עשה לח כל הרבר הוה ,אמר להם אתם הכפיתם מני
 1ילקוץ טס :  4פנסועל מ*ב ויכס קי' כייז ,פנדם בכלטים פכ"ו 6 | :ענילס (טע'ו ס') כייס פ' ,בנס קעס "ב פ':
ו
ג-
וח -
 1ווק

 , 1ויקח  . .ובקר

ויתן לאברהם [ך]:

ויקח  . .ובקר ְפחכ:

לי אי | וכתי]  :1וכתוי 5

וכי ם ,לי דואתי | וגוי] לאחיך דנתי :.ל' פואכ |  5בר פא'ג .בייר ת | אלעי נ ,אלעיי ן .אילעאי ,5
אלעאי דפאתש | ופחות] פואנכרי .סחרת דתי | תכא די | ואין] ן :ואי אש :ואפ פגכ .אפ דת |
איחבעי כ | הילך] פוחנכשי .הא לך את |  8וכפי לי א | מיגה עינה] ְז ,מינה עיונח ן . . ,עיגא דפכף/1
עיני מינה ף ,3מיני עינא ך  ,עינך מנאי י ,מינך עינא ש ,ל א | שיש | לך] א' .ליך ש .לה דפואנכתי |
שיהו] ונכש,

שיהיו דְא'תי שהיו פא? |  4בה] בכסות ך] ,בו בכסות י | בנאה] [ ,בנואה  8בנוייה חת |

דִ' ,בנוי שלה [ן ,ביופיה י ,בנוייך
בנויה א
עשויה ך | 1עינים] זאנש .עינים עינים
כסות עינים] פואנכ .לי דת |  5כפות לי
רשבל א ,ריש לקיש דפוככת | להשנאתה
היה עימי

ש | שהיא עושה] ךְ] .שהוא עושה [אנש  :שהיא עשויה דכת/
דְוַתר ,1ענים ענים כ | עשאה] הלבישת לבוש מלכותו = ןת !
א | שחיא מכופה דְפןא:כתי .שהוא מכוסח אנ | ר' --לקיש] / 1
ו | לפני  ,5על ן | לאסר ן ,אמי א | האלו א"כ |  6היח עימה]

 ,7חוא עמה פא ,1חיתה עמו וֶי ,היא עמו דְאנת | וזה --אחד] נכ ,וזח לילה אחת דפת :ות

לילה א ,וזה חיתה עמו לילה אחת י ,ובלילח חזה | | ועשה י | כל חדבר] פוְן ,כל הכבוד א?כי :את כל
הככור דְ ,כבוד א' | הזה] זה א ל'  | ₪דיא אמר תי | *לחס ךְפואנכת] לחן ש :ליה ל |
הכסיתם] (אנכ :כסיחס דפתך* | מטגי ואינגתשי |
במ"י שם.:

 1וכת' ולשרה אמר.

וכיה בכייפ וכיייג וכויכ ,ומפרש בפי' ביר בדפ'ר ויקה אבימלך צאן ובקר .צאן

ובקר נתן לו ולא מצינו שנתן לו כסף וזהב וכתיב ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך והלא לא נתן לן כי
אם בהמה ולא כסף וזהב א"ר יהוד' בר' אלעאי כך אמר לה אבימלך אזלת למצרים וסחרת בה שנתן לו פרעה

מך עינא ,ובפיי ביר כייט וִיקֶח אבימלך צאן ובקר
ממון אתית לחכא וסחר' בה ואי ממון את בעי הילך וכסי  נ
מכלל שלא גתן לו כסף וכתיב ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך עבורך לצרכך לקנות לך מלבוש מובחר
בל לצרכו צאן ובקר אזלת למצרים וסחרת שניתן לך בעבורה ממון כלומר כמדומה בעיני שאין אתח הולך ממקום
למקום כ"'א לקנות כסף ואם את בעי ממון כסי מינה עינא שלא יביט בה שום אדם ואני אתן לך ממון ,ורי
שפירושים שונים שם ,ובפי' ב"ר כי"א מסיים כסי עיגי מינה כלומ' עמוד במקום א' שלא יביט בה אדם ואני וכו',
והאב"א פי' וכסי מינה עינא שתצניענה ולא תלך לפחור בה מכאן ומכאן ,ובילקוט הגיי וכסי עינך מנאי כלו' מחול
לי 3 :עשה לך .אמר אבימלך עשה לך כסות שיהו הכל מביטין בה בכסות ולא בנאה בנואה (וכן לעיל צד 99
והוא נאו ועייייש) כסות עינים כסות שהיא עושה עינים שהיא עושה שעינים מביטות בה ,ובפי' השני בפי' ב'ר
בדפ'ר גורס ומפרש עשי ליך כסות שיהו הכל מביטין בה ולא בנוייך כסות עינים שהוא עושה עינים שהכל
מביטין בו ,והרד'ק בספר השרשים שרש עין מפרש אלף כסף נתתי לאחיך שיקנה לך בו כסות נאה שהיא עשויה
עינים עינום ,וכתב שם וכן פירשו בבר ועי' גם במ'יכ ושם איתא עוד וכן פי' בשם ר' סעדי' כתנות תשבץ מעשה
רקמה עשוי עינום עינים וכן בל' ערבי נקרא עיון (כ'יה במייכ במפרש ד' קראקא א') ,ורפי'ג תרגם כסות עינים כסוה
חפנה כלו' כסות נאה ,ובלק"ט גורס ומפרש א"ר יודן (יוחנן) עשה לך כסות שיהיו הכל מביטין בו ולא בנואה של
שרה ד * א כסות עינים שעושה עינים עינים ,ובבחיי הועתק עשה לה כסות שיהיו הכל מביטים ביופיו ולא בנויה
עשאה מטוונה .שנתן לה כפות עינים כספות
דבר אחר כסות עינים שהיא עשויה עינום עינים ועח'נ:
שמכוסה כסות שתהא בה מכוסה מן העין .ובתנחומא מב שם אמר ר' א ח א מהו הנה הוא לך כסות עוגים נטל
לבוש מלכות והלבישה ועשאה מטרונה למה שלא יתבע אותה אדם בעולם אלא יהיו שומעין שהיא מלכה ומתייראין

לתבוע אותה ,ובסגנון זה מפרש המאמר בפי' ב'יר הנדפס ר' ברכיה אמר נטל לבוש מלכות והלבישה ועשאה מטרונ'
למה כדי שלא יתבע אותה אדם אלא יהו שומעי' וכו',

וכן הועתק

בילקוט נטל לבוש מלכות והלבישה

ועשאה

מטרונא למה כדי שלא יתבע אדם אותה אלא יהו שומעין שהיא מלכה ומתייראין לתבוע אותה ,ובלק"ט הועתק .רי
ברכיה אמך מטרונה עשאה כסות שהיא מכוסה מן העין ,ועוד שם ד'א כסות עינים שיהיו הכל יראין ממנה לאמר
מלבוש של מלכות לובשת ותתכס מן העין של בני אדם; ובאג''ב שם ולשרה אמר וכו' ומה עשה לשרה עשאה
מטרונה והלבישה בגדי מלכות שנאמר חנה הוא לך כסות עינים וגוי למה שלא יתבע בה עוד ברייה אלא יהי שומע

שהיא מלכה והוא מתירא לוטר מי יכול לתבוע מלכה וכו' ,ובאג'יב כ'י ומה נתן לשרה שלקח והלבישה בגדי מלכות
וכו" כסות עינים בגדי מילת שהמלכות מתכסות בה שכל מי שנותן עיניו שירצה לתבעה יאמר והלא .זה עליה בגדי
מלכות זו אינה ,של הדיוט אלא אשת מלך היא והוא ירא לתבעה וכו' ועי' בהערות רש/ב :  5להקנותה . לשון
קנאה וכעס וכלה'כ אקניאם וכו' אכעיסם (דברים ליב כ'א) ויכעיסוהו וכו' יקניאוהו (תהלים ע'ח נייח) 6 :אתם
הכסיתם .שאברהם אמר אחותי היא והיא גם היא אמרה אחי הוא וקללם אבימלך בן שאתם מעמידין זה יצחק יהיה
כסויי עונים ,והגי' הכסותס איתא בכי"ל ועוד בחמשה כ?י ,ובדפיר וריו הגי' אמר להם ,ובכייית וילקוט ד ' א אמר
וכו' ,ובמגילה כ"ח א' איתא והאמר ר' יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה
ונתקיים בזרעה שנאמר הנה הוא לך כסות עינים אל תקרי כסות אלא כסיות עינים (א/ת כסות עונים אלא כחות
עינים וכתיב ויהי כי זקן יצחק .וגוי) ,ובב''ק שם ואמר ר' יצחק לעולם וכו' שנאמר הנה הוא לך כסות עינים אמר
לח הואיל וכסית ממני ולא גילֶית שהוא אישך וגרמת עלי הצער הזה יהי רצון שיהו לך בני כסויי עינים ונתקיים
בזרעה דכתיב (כסות עיגים אל תקרי כסות עינים אלא כהות עינים וכתיב) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו וכו',
והמאמר במגילה ט'"ו א' ואמר ר' אלעזר אמַר ר' חנינא אל תהי וכו' שהרי אבימלך וכו' הוא מאמר נוסף ועו
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פרשח

וירא

כ טו

גב

את העין בן שאתם מעסירין יהיח כסוי עינים ,ואת כל ונכחת אמר ליה ככר תוכחתה דאיתוא גכרא

נביח רתנן המוררת על בעלה פוחתין לה מכתוכתה שבעה ריגרין בשכת ,למה שבעה ריגרין טפני
שהיא מתחייבת לו שבע סלאכות טוחנת ואופה ומכבסת וטכשלת ומיניקה את בגה ומצעת את הסיטה
ועושה בצמר לפיכך שבעה וכן המורר על אשתו סוסיפין לה על כתוכתה גי רינרין בשכת ,למה ני
ריגרין מפני שהוא חייב לה שארה כסותה ועונתה לפיכך שלשה ,אימור אם הכניפה לו שפחות אינה
מתחייבת לו כלום אימור שלא נתן לה שאר כסות ועונה אינו סתחייב לה כלוס ,אמר ר' יוחנן צערו
שלאיש מרובה משלאשה ההיר ויהי כי הציקה לו ברבריה כל הימים ותאל צהו (שפטים טטו)
 2כפונום פ'ס :]"0

:כוש' כסונום פ'ס מ' :'3

 0כסינום פ'ס ע"ס:

 6כפונום ס"ד :'3

קוטס ' נ':

 1יהית] א'גי .יהא דפותש ,כסוי יהיה כ .לי א' | כסות י | עין א' ו
|נוכחת ]אכי | לח נכך* |
*תוכחתת ן] הוכחתת ל תוכחחא ם .דחיה ךא( כף'י .תוכחתיה ך] | 'דאיהוא  ]1דאיהו  ,דא הוא ,5

דהוא [,

רההחוא דְפאַך'י

לסה] ואכעי.
טפני שהיא

|  2גגביח] עימיה ם] | דתניגן פונכי

ולסח דפגת | ז' פעי | דיגרין] דינרי ם,

חייבת לו פא

שהיא

| מכתובתה ל' א | ז' פא'

ל' ןי | מפני  --לו] כרי שהיא

חייבת לו ן ,שהיתה טתתייבת

ו ,מפני שהיא

טתחיובת

| ריגרי ם |

מחחייבת לו גכ

לעשות ע .ננגדדת |

 8שבע מלאכות] [אכ , ז' מלאכות פעי ,שבעת (שבע ך]) מלאכות שהאשת עושה לבעלה דִן | וטכנסת
ומבשלת] (כ ,מכבסת ומבשלת א!( ,ומככסת מבשלת [ ,מכבסת מבשלת א ,%ומבשלת וטכבסת ד |
וסצעח] ואגנכע - .לו דת | אתל' פע | סטתה כ | \ 4וטווה עץ | *לפיכך שבעה דְוְנכ] לפיכך עושה לו כן ל,
לי םאתע | *כן] ל ל | באשחו * | על כתובתה] בכתובחה א' .לי כ | ג'] ד'םאעי .שלשה דוגכת | ולטה ם |
ג'] ד'פא'תע .שלשה דוגכ .לי א' |  5רינרין| פגכ  .ל דְואתע | מפני --לה] מפני  . .חייב לה ג' פע.
מפ
חניי.
י.ב לה שלשה (ג' א) דברים וא מפני  .מ.תתייב לה שלשת דבוים י ,כדי שהוא מתחחייב לה שלש
מלאכות  ,12כנגד שלשת (גי ך') דברים שהוא מתחייב לה ד | שאות -ו-עונתה] פוא כעי .שאר כסות
ועונח ךן ,שאר . .ענה ך | לפיכך שלשה] וְנַך ,לפיכך סוסיף שלש ם .לפיכך וג וי ךְ ,1לי א | איטור] ₪
אמור דְוַאנכ.

האמור ך] | אפ --שפחות] שהכניסה לו עכדים ושפחות

לו ם .אינה מתחייבת א"ך.

| * 6אינה  --לו דְ[א'גכ] אינה חיובת

אינו טתחייב ל | כלום ל' את | איטור] אטור דְפאכת/

ל -
לי ן (אי
כמור
ו-ס

לי א'נ | יתן א' | ש
ואער -
ו-נח] ן ,לא שאר ולא (לא ך]) כסות ולא עונה פםא'כתת ,לא שאר לא עונה לא
כסות ךְ | *אינו --לה א*] אינו חייב לה פרן .לא (אינה דְן) מתחייבת לו לְדֶן | 7פשל] פואנכש .מצעוה
של דִך | *ג
אל--
ודכ
תויח
צהו

ְאגכת] גגי ל |

בדיפ 1 :אמר לית .וכ"ה בכי'פ וכי'ו ובדפ'ר וד"ו ,והאב"א כתכ גר' דגרסינן אמר לה כבר ,תוכחתיה דתהוא
גברא וכו' ופי' שאם ימרוד עליך תוכחתו אצלו דכמו שאם מררה היא פוחתין לה שבעה דיגרון בכל שבת כן אס מרר
ה /%מופיפין לה שלשה דיגרין וכו' ,ובפי' ב"ר הגדפס הגי' כן אמר ל ה כבר תוכחתיה וכו' ומפרש ברוחק כלומר
מפני מה אין לה כסות והלא האיש מצווה לעשות לאשתו ג' דברים שארה כסותה ועונתה ,ובשכל טוב גורס ומפרש
אמר לה כבר תוכחה דההוא גברא גביה מפני שמרד ביך וריחקה מאצלו באומרו אחותי היא לפוכך המעט הזת
שהיא מציאתך וראוי להיות שלו יהי' שלך והיכן מצינו שהתורה הסכימה על דבריו דתנן המורדת וכו ובכייל כתוב
כבר הוכחתה דא הוא גברא וכו' והגהתי ועח''נ 2 :דתנן .במשנה כתובות שם המורדת על בעלה פוחתין לה
מכתובתה שבעה דיגרין
בשבת ר' יהודה אומר וכו' עד מתי הוא פוחת וכו' ר' יוסי אומר וכו' וכן המורר על אשתו
מוסיפין לה (כ"ה במשנה שבמשניות; ובמשנה שבבכלי איתא מוסיפין ,ובמתניתא דתלמודא דבני מערבא ובמשנה
שבירושלמי אותא מוסיף לה) על כתובתה שלשה דינרין בשבת ר' יהודו :אומר וכו' ומביא כאן רישא וסיפא
דמתניתין ומפרש המורדת על בעלה וכו' למה שבעה דינרין מפני

שהיא

מתחייבת

לו שבע

מלאכות טוחנת וכו'

וכדאיתא בכתובות פ"ה מ'ה אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת ומבשלת
ומיניקה
ת בנה ומצעת את המיטה ועושה בצמר (כ''ה במתניתא דתלמודא דכני מערבא ,ובמשנה שבירושלמי ומצעת המוטה,
ובמשנה שבמשגיות ובבבלי מצעת  לו המטה ועח"נ) ,והגהתי לפיכך שבעה ,ומפרש וכן המורד וכו' מפני שהוא
חייב לה שארה כסותה ועונתה לפיכך שלשה :ופריך אימור כלומ' אמור לנפשך אם הכניסה לו שפחות אינה
מתחייבת לו כלוס וכדתנן במשנה שם אלו מלאכות וכו' הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת
שתים אינה מכשלת וכו' שלש אינה מצעת את (אינה מצעת לו) המיטה וכו' אימור שלא נתן לה כלו' שהתנה שלא
יתן לה אינו מתחייב לה כלום (ועי' ירושי כתובות פ'ה כ'ט ד') וא'כ המורדת שהכניסה לו שפחות לא יפחתו לה
והמורד שהתנה אין יוסיפו לה ומתניתן סתמא קתני המוררת וכו' וכן המורד וכו' אלא אמר ר' יוחנן צערה של
איש מרובה משל אשה לפיכך המוררת פוחתין לה מכתובה שבעה דינרין והמורד מוסופין לה על כתובתה רק
שלשה דינרין ,וסוגיא זו שהובאה כאן בפירוש המשנה המורדת וכו' נשנה בירושלמי שם לי ב' בסגנון אחר הכא
את מר שלשה א"ר יוסי בר חניגא היא על ידי שהיא חייבת לו שבע הוא פוחת ממנה שבעה והוא על ירי שהוא
חייב .לָה שלשה הוא מוסיף ,לה שלשה הגע עצמך שהכניס' לו עבדים הרי אינה חייבת לו כלום הגע עצמך שהתנה
עמה לא שאר ולא כסות ולא עונה הרי אינו חייב לה כלום מאי כדון כיי דמר רבי יוחנן צערו של איש מרובה
יותר מן האשה הה'ד ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ,וכהטעם שאמר רבי יוחנן צדרו של איש
מרובה וכו' איתא גם בבבלי כתובות שם מאי בין מורד למורדת וכו' צא ולמד וכו טי שוכר את מי וכן' ועיי
בפירש"י שם ,ולפי הטעם שאמר ריב"ח בירושלמי כתבו התוספות שם ס'ג א' בדיה פוהתין וכו' שהש"ס שלנו איגו
סובר כן ,והלשון שם בירושלמי מפרש כנגד שבע מלאכות שהאשה עושה לבעלה מסכים עִם גי' הדפוסו' כאן ,ובגליון
כי'יל
נסמן ליא בירוש' הגע עצמך שהתנ' עמה שאין לה עליו לא שאר ולא כסות ולא עונה .הרי אין לה עליו

כלום ,ובכי"ל בגוף הספר נשהבש אימור אם הכנוסה וכו' איגו מתחייב כלום אימור שלא נתן לה וכו' לא מתחייבת
לו וכו' והגהתי ,וגם בדפוסי' נשתבש אמור שלא נתן לה וכו' אינה טתחייבת לו וכו' וכבר הגיה שם בא'א וביפ"ת
אינו חייב לה .ובערוך
ע' שבע א' הועתק מב"ר כאן למה ז' דינרין מפני שהיא מתחייבת ל ע שו ת ז' מלאכות

ויורא

כ ט--יח

פרשחה נב
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אמר רי יוחנן שהשמיטה עצמה מתחתיו ,ותקצר נפשו למות (שס שס) הוא קצרה נפשו למות אכל

היא לא קצרה נפשה למות ,למה שהיתה עושה צרכיה ממקום אחר:

יז וותפלל אברהם אל האלהים אמר ר' חמא בר' חנינא מתחילת הספר וער כאן לא

נאמר כלשון הזה ,כיון שנתפלל אבינו אכרהם הותר אותו הקשר :

:-

יח) כי עצר עצר ייי ונוי נאמי עצירה בפה עצירה בגרון עצירה בעין עצירה באף עצירה

באוון עצירה מלמעלה עצירה מלמטה ,והכל אומרים על דבר שרה אשת אברהם ,אמר ר' ברכיה
 6על רטולמיסן למקרב למסנא דמטרונא ,כל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת רכון
 1ילק' טופעיס לע עי 8 | :ילקוע כי : 5%9  5ילקוע טס,
 6לעיל פ'יע : 988 57

ננס קפס 5ב לי ,פסיקפל כבסי פפ"ב (קע"ו צי)):

ו-ת] א''ר יוחנן הוא
ללמ -
 1אמר ר' יוחנן לי | שהיתח שומטת דְפ|אנכת ...נשמטת ש | הוא  --אב
.בל . .למות  , 1אמ' ר' יוחנן הוא . .אבל  . .נפשה ו (שופטים) ,א"ר הוא  . .אבל [היא] לא  . .למות פ ,היא
.א
.שה למות [ ,אבל היא  . .נפשה ךך] .והיא  . .נפשה למות א'ר יוחנן הוא קצרה נפשו למות והיא לא קצרה
לא .נמ

נפשה למות א |  2למה] פוגכי (שס) ,לידאת | ממקופ] עס ן 3 |.בר פאת | *הפפר דואגתר"י] ספר לפכ |
כן וג | **א לירפאתרי] היא לונכ |  4כלשוו] ד'אנרל .בלשון דפותרי | וכיון י | שנתפלל] פואנכי.
שהתפלל דְךן | אברהם אבינו נככף  +אברהם פי ,אברהם אל האלהים א | אותו הקשר] פוָאני ,הקשר הזה ד /
עצר "י איי
הקשר  5 | ₪עצר] פוני? ,עצור החאכת | עצר --וגוי] עצר ייי בעד כל וחפ פוחנכת:
עצר ך | נאמי] דיפנ :נאמר דחי? ,נאמרה  ,2ל' ואתךר" | עצירה בגרון] ונאטרה עצירה בגרון  , 5ונאמר

אף] עצירה בעין םןאנ :ונאמר עצירה בעין י ,לי דחכת | עצירה באוזן] :ועצירהבגרון ן .לי י | עצירה ב
באזן ם :עצירה באוזן ועצירה בעין כ ,באזן בעין ח /לי א | * 6אומרים] אומרין דדת ,אומריי אכ

או'  .אי ל ,לי חי | שיה| חאת:

שיי דפונכי | *אשת אברהם חאת] אשת אבים ךְפוכי:

אומ' פַן/

וגו ל |

 7על] ואגכתר? .עלו דר'י ,עאל ם | *דטולמיסן פנ] דטולימסן ל ,דטולמפין כ ,דטולטיפסין ד :דייו ת :
דטולימיפין ך ,1דטולמופין אך? ,דטלמופין א? ,דטולמיסו ן ,דטולמוסא י | למקרבא כ' ,למקרא  ,1למיעקרא ן |
למפנא] [אכף  .למסנה פנ .למסאנא דְך"ו | דמטרוגא] א?י- ,נה דפא'גכ | | אותו] פואנכ .אותה דחת |
שרה ל' פן | *ואומרת דפא'נ ]2ואמרה ך] /א' ל | רבון העולמים דְחְגכ .רגון העולם ן .רבשיע פאת |
טוחנת ואופה מכבסת ומבשלת ומיניקה את בנה ומצעת המטה וט ווה וכן המוריד וכו' ג' דינרין וכו' למה ג'
מפני שהוא חייב לה ג' שארה כסותה ועונתה ,ובלק'ט הועתק כנגד שבעח מלאכות שהאשה חייבת לעשות לבעלה
טוחנת אופה מכבסת מבשלת וכו' ועושה בצמר,

וכן בשכל טוב כנגד שבעה וכו' שחייבת

לעשות לבעלה טוחנת

ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקת וכו' ומצעת המטה ועושה בצמר :  1א'"ר יוחנן שהשמיטה וכו'| .בירושלמי שם
מהו ותאלצהו א"ר יצ'חק בר לעזר שהיתה שומטת עצמה מתחתיו ותקצר נפשו למות הוא קצרה נפשו
אמ רים שהיתה עושה צורכה ב א ח ר ים וכו' ,וכן נדפס במדרש ד'
לורת היא לא קצרה נפשו למות וריש ו
מ
שאלוניקי מאי ותאלצהו א"ר יצחק בן אלעזר ותאלצהו שהיתה שומטתו כו' והעיר שם רי'ג כל זה הגהתי מירושלמי
דכתובות כי שם עיקר הענין ,ואחריו הגיה גם בא'א מאי ותאלצהו א'ר יצחק ברבי אלעזר ,ובסוטה שם גיהי כי וכו'
ותאלצהו אמר רבי יצחק דבי רבי אמי בשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיו; וכן מפרש בפי' ב''ר הנדפס שהיתה
נשמטת מתחתיו בשעת גמר ביאה ,ובשכל טוב שהיתה שומטת עצמה מתחתיו בשעת גמר תשמיש ,ושם הועתק
א"ר י וח נן הוא קצר נפשה למות והיא לא קצרה נפשה שהיתה עושה צרכיה ממקום וכו' ועח'ינ 8= :ועד כאן.
ולעיל בפסוק זי נאמר שהקב"ה אמר לאבימלך על אברהם ויתפלל בעדך * ,ובפי' בר כי'ט גורס ומפרש לא נאמר
ב לש ון הזה שיהא אדם מתפלל על אחרים ,ובכי"ל בגוף הספר כתוב הוא נאמר וכ"ה .בכי"ו וכויג וכייכ ויש
לפרשו בדוחק הוא נאמר .כאן בפעם הראשונה ,ובגליון כי"ל נסמן ס'א ל א וכ"ה ברוב הספרים וכן הגהתי ועיי
גם לעיל צד  781מתחילת הספר ועד כאן אין כת' סמך וכו' ,ודורש סיד ו יל ד ו כיון שנתפלל א'א הותר אותו
הקשר כלו' הותרה עצירתם (וכסגנון הלשון בפסיקתא ריש "5ח הותרה רצועה ולעיל צד  115מותרה ציבחד),
ובת'א מתורגם וילדו ואתרוחו ובחר"י א' ואיתרווחו ,וכן מפרש בפירש'י עה"ת ויל כתרגומו ואתרוחו נפתחו
נקביהם והוציאו [מה שצריך לצאת] והיא לידה שלהם ,וגם בלק'ט ובמדרש אגדה הוצ' רש'יב מפורש וילדו ואתרוחו,
ובעקידה שער כ' הועתק א'ר חנינה מתחלת הפפר וכו' לא נאמר כלשון הזה כיון שנתפלל אברהם הותר אותו
הקשר ,ובשכל טוב גורס ומפרש א'יר יוסי בר' חנינא מתחלת הספר ועד כאן לא נאמר לשון פילול כיון שהתפלל
אברהם הותר אותו הקשר ומה וילדו נתרווחו ,והגי' שנתפלל כמו לעיל צר : 48

 5נאמ' עצירה .וכו' .דרש עצר עצר

עצירות הרבה ,והלשון בא מ' עצירה קשה קצת ,ובכייו וכוי'א א' וב' וכייית ליתא מילת נאמ' וכן ל'ג בפיי בר
הנדפם ומפרש שם כי עצור עצר יייעצירה בכל דבר עצירה בפה מלדבר עצירה בגרון מלאבול  עצירה בעין
מלראות עצירה באזן משמוע עצירה מלמעלה קטנים עצירה מלמטה גדולים ,וכן בפי' בר כ'י עצירה בכל דבר
עצירה מלדבר וכו' בעין מלראות באוזן מלשמוע וכו' ,וגם בא'א העיר מלת נאמר היא יתירה וכן הגיה ביפ'"ת כי עצור
עצר עצירה בפה וכו' ועי' גם במ'"כ ,והתיבות עצירה בעין עצירה באף הושלמו בכי"ל בוני שיטי בכתב הספר,
ובשאר הספרים ליתא עצירה באף /ובפסי'ר שם איתא בדרש כי עצור עצר וכו' שנק ר' אלעזר אחד הגדולים ואחד
הקטנים א' האנשים ואחד הנשים וכו' סתם הקב'יה את המעיינות שלהם אחד מהם לא הטיל מים ולא נפנה ול א
ה וציא ל יחה מאפיו ולא דמעה מעיניו כולם עצורים וחתומים ומכוסים וכוי ,והגי' עצירה בעין איתא גבםשער
כייי (חוץ מכי'ית) ובילקוט ,וכן בשכל טוב נאמר עצירה בפה ועצירה בגרון עצירה בעין ועצירה באוזן עצירה מלמעלה
ועצורה ,מלמטה ,ואפשר שדרשו לפי זו הגי' עצר עצר עצירות שתים שתים בפה ובגרון בעין ובאוזן מלמטה
ומלמעלה ,ובב'"ק שם כי עצר עצר ה' אמר ר' אלעזר שתי עצירות הללו למה אחת באיש שכבת זרע שתים באשה

שכבת זרע ולירה במתניתא תנא שתים באיש שכבת זרע וקטנים שלשה באשה שכבת זרע וקטנים ולידה רבינא
אמר שלש באיש שכבת זרע וקטנים ופי טבעת ארבעה באשה וכן' 6 :והכל אומרים וכו' .בדרש סוף הפסוק
על דכר אשת אברהם הובאו כאן בשינוי קְצַת המאמרים שנסדרו לעיל פמ בררש וינגע .וכוי על דבר שרי אשת

וס

וירא

4

כ יח כא א

פרשה נב נג

כל חעולמים אכרהם יצא בהכשחה ואני יצאתי באמגה אכרהם חוץ לסירה ואני נתונח בסירת ,אמר
לח הקכיה כל מח שאני עושה כשבילך אני עושה ,והכל אומוים על רכר שוה אשת אנוהם,
אמר רי לוי כל אותו הלילה היה מלאך עומר וטנלב בירו וחיה מתייעץ בשרה אס אמות ליה סחי

הוה מחי ואס אמרת ליה שכוק הוה שביק ,כל כך למח שהיחח אומרת אשת איש אני ולא היה
 +פורש ,ר' אלעזר ותני לה מש' ר' ליעור בן יעקכ שטענו כפרעח שלקח בצרעת ואכיטלך בעיצור,
מנין ליחן את האטור לוה לוה ואת האמור לוה לוה תלטור לומר על רבר על רבר גוירה שוח :

פרשה נג
כא א) וייי פקר את שרה ונו' זה הוא שאמר הכחוב וירעו כל עצי השרה כי אני
ייי השפלתי עץ נכוה הנכהתי עץ שפל הובשתי עץ לה הפרחתי עץ יבש אני".י
ק" ל'ג,

 7ינקופ כי = | 50ילק' יסוקסל כ' טנ'ז  ,סנסומס מ"נ ויכס

לנדם נכלטים פכ"ס ו

פנמוע 6עס כ'' ע'ו,

פדכ'' 6פכ'"נ :

 1באבטחח רז | באמונה א' | נתונה] בהוך | | * 2שאני החזא'נכת] אני ל .אשר אני ן | בשבילך ך' | *אוטריט]

אוטרין דָת' אוטרי :א :אוט' פוכ אוי ג ,אי ל :לי ח | שיה] חאית :שיי דפוגכ | *אשת אבוחס דחת]
אשת אברהם [א' ,12לי לפ |  8אותו] םןא'גכ  ,אותה הת

ף ,וחיה מתיעץ

ר-ה]
ש-
ביה
| הטלאך [א' | וח

בשרח אן'גככת  . /מ.תייעץ בשרי ך ,לי ן | אין ן .אי איג |אטרה א'ת | ליה] לו כת .לי א' | **מחי] מחה ל |
" 4הוה מחי פך] היה טחי הן ,חוא מחי נ :2הוא מחה ל; סחי דוא' | אפ כ .ואיןן .ואי א'ן | אטרת] פוב"

אמרה דא'ג  ,הוח אמרה ך] | ליה] לו כ ,לי א' | שניק נת | תיה שגיק  ,חוא שביק ן ,שביק וְאי
שבק כ | וכל חנכ | כך] זה ן | אוטרת] כ -. ,לו דפוא'נת | אנכי א' .הייתי ם |  5אליעור א' | *וחני פכ]

ותנו ל .תגי דואנת | משוס דת .נשס פוא'גכ | אליעזר | ואניטלך] פא' . = שלקה
בעצירח פא |  6וטנין םן | ליחן את האמור כאן להלן ואת האטור לחלן כאן רְזְא' ,ליתן את . .
 ..לחלן כן [( ,את של זה בזה ף ,שהכל לקו בזה ובזה ד | *על  --דגר פוחא'גכ] על רגר

דבו שרה אשת אבום ךָ ,על דבר שרי  . .אכרהם ךן ,על דבר א' | לגזירה שוח א',
כאשר אטר ךְונכת.

ל' פאי

ושיה פאי ,לי

| ות הוא  --הכתוב] זתו . .הכתוב [כ,

לגיש

דוחגכת |
כן להלן ואת
שוח ל ,על
א* |  7וגוי]

|  8והגבחתי ם |

הובשתי -וע-שיתי] ןא(  ,הובשתי  . .ותפרחתי  . .עשיתי פכ .לי דת |

אברם ועיייש גם בח"ג ובמ"י ,ולנכון כאן בשתי הפעמים על דבר ש ר ה וכו' ,והגחתי דטולמיסן וכו' מחי וכו' ותני
לה וכו' על דבר על דבר וכן' כמו שהגי' בכיייל לעיל שם ,ובשכל טוב הועתק והכל אומרים על דבר שרה אשת אברהם

אמר ר' ברכיה כל אותו הלילה וכו' שטוחה על פניה ואמרה רבש'ע אברהם יוצא בהבטחה ואני באמנה וכן' ואני

אותו
למה
בזה
עד

נידונה בסירה אמר לה וכן' והכל יאמרו על דבר שרה אשת אברהם (ומפרש שהיא ראויה לו) א"ר לוי כל
הלילה המלאך עומד ומגלבין בידו אפ אמרה לו שרה מחי הוה מחי ואם אמרה
שהיתה אומרת לו אשת אברהם אני וכו' שמענו בפרעה וכוי ואבימלך נלקה בעיצור מניין לותן את האמור
לשל זה נאמר כאן על דבר שרה ונאמר להלן על דבר שרי לגזירה שוח ,ובכי"א בי קיטע ואומ' רבשיע וכ'
על דבר על דבר לג"ש בפרשת וינגע יי וכו' ועי' במ"י לעיל צד  688בר"ה וינגע וכו :
פרשה ;ג בכי'א א' פ'נ| ,ובדפ''ר נסמן פנ''ב ,ובמקרא כאן פרשה סתומה ,ורבו הפתיחות בזו הפרשה
לו שבוק הוי שביק כל כך

וע' גס פג"ט פע"ט "5פ ופפ"ב,

ובכל הפתיחות והמאמרים בפרשה שלפנינו לא נמצא שום דרש מעניני ר'יה ,ולפי

המשנה במגילה פ'ג קורין בר'ה בחדש השביעי באחד לחדש (וכן במסכת סופרים פיז ובראש השנה בחדש חשביעי
וכו' ,ובירוש' מגילה פ"ג ע''ד ב' ובראש השנה ובחדש השביעי אית תני תני וי'י פקד את שרה ,ובתוספתא מגולה
פ'ג בראש השגה קורין וי" שפקד את שרה כאשר אמר
אומרים וה' פקד את
השביעי וכו' ויש
זשנה בחדש

ויש אומ'
שרה וכו'

בחודש השביעי
והאידנא דאיכא

וכו' ,ובבבלי מגילה ל'א א' בראש
אומרים
תרי יומי יומא קמא כיש

למחר והאלהים נסה את אברהם) ,וגם בפסיקתא נוסדה הפסקא לריה עפ'י המשנה לפ' בחדש השביעי ,ובפסייר
גסדרה פ"מ לפ' בחדש השביעי ופמ'ב לפ' וי'י פקד וכו' ועי' בהערות רשיב בפסיקתא ריש פבי'יג ובהערות רמא"ש
בפסי"ר ריש פל'ח 7 :זה הוא שאמר הכתוב .לשון זה שנמצא בציון זש "ה ברוב הפתיחות במדרשי תנחומא
ופעמים שוגות בפסיקתא נמצא בב''ר רק כאן ועוד בכיייל לקמן ריש פצ'ה ,ויש לפקפק בסגנון זו הפתיחה שנכפל בה
א"ר יודן וכו' א"ר ברכיה וכו' (כמו שהגי' בכי"ל ובכיייו וכי'ג וכייכ) ושנדרש גם בתחילתה היכן דובר למועד וכו'
ועשיתי ויעש וכו' ,ובילק' יחזקאל הועתק א"ר יודן וכו' א"ר ברכיה וכו' רק בסוף הפתיחח ,ושם ניחוספו השיטות
כי וכו"

השפלתי

עץ

גבוה

זה

קרה

הגבהתי

עץ שפל

זה

אהרן

והנה

פרה

מטה

ד"א השפלתי

אהרן

עץ

גבוה

זת

נבוכדנאצר הגבהתי עץ שפל זה חנניה מישאל ועזריה הובשתי עץ לח זה בלשאצר הפרחתי עץ יבש זה דניאל ד"א

השפלתי עץ גבוה זה המן הגבהתי עץ שפל זה מרדכי ,ובתנחומא מיב שם זש'ה וידעו וכו' מי הן עצי השדח בי
יעקב בר א חא אמָר אלו בני אדם שנאמר כי האדם עץ השרה השפלתי עץ גבוה זה נבוכדנצר הגבהתי וכו' זה
חנניה וכו' שהושלכו לכבשן האש הובשתי וכו' זה בלשצר הפרחתי וכו' זה דניאל ד'א וירעו כל עצי השדה מדבר
באברהם השפלתי עץ גבוה זה פרעה הגבהתי עץ שפל זה אברהם הובשתי עץ לח זה אבימלך הפרחתי עץ יבש זה
שרה אני ה' דברתי ועשיתי שנאמר וה' פקד את שרֶה ,ובתנחוטא שם זשה'כ וירעו וכו' השפלתי עץ גבוה זה אשור
וכו' הגבהתי עץ שפל אלו ישראל דכתיב וְגם אני נתתי אתכם נבזום ושפלים וכו' הובשתי
ְ
עץ לח זו אשתו של
ה לשרה כאשר דבר,

אבימלך
ובאג"ב

הפרחתי
שם זש"ה

וכו' זו שרה שנאמר
וידעו וכו' השפלתי

ותהר ותלד
עין גבוה זה

שרה
פרעח

אני

ה'

דברתי

הראשון

וכו'

ועשיתי
ועוד

שם

ויעש

שנאמר
השיטות

שמואל וכוי זו חנה וכו' ועיייש ,וכפרריא שם וירעו כל עצי השרה אלו האומות מיה (כִיה בדו שסיח;

זה

ובר'א

פרשח נג

ויורא
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כא א

רברתי ועשיתי (יחזקאל יז כר)  ,אמר ר' יודן לא כדין דאמרין ולא עכדין ,אמר רי ברכיה אני יי
דברתי ועשיתי ,היכן דיבר ,למועד אשוב אליך וי (בראשית יח יד)  ,ועשיתי ,ויעש י'י

לשרה כאשר דבר ,וידעו כל עצי השדה אילו הכיריות היך דאת אמר כי הארם עץ השרה

(דברים כ וט) ,כי אני ייי השפלתי עץ גבוה וה אבימלך ,הגבהתי עץ שפל וה אכרהם,
הובשתי עץ לח אילו נשי אבימלך שני כי עצר עצר **י (בראשית כ יח)  ,הפרחתי עץ יבש

זו שרה ,אני ייי דכרתי ועשיחי אמר רי יודן לא כדין דאמרין ולא עכדין ,אמר ר' ברכיח אני
ייי רברתי ,היכן דיבר ,למוער אשוב אליך ונו' ,ועשיתי ,ויעש י*י לשרה ונוי :
האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר (איוג די וכי איפשר לבשר ודם להיות
צריק יוחר מבוראו אלא אם מעושהו יטהר נבר וכי איפשר לבשר ורם להיות מהור מכוראו ,מה
אלישע א' לשונמית למועד הוה כעת חיח את חבקת כן (מיב ד טו) אמרה לו אהה אדני איש

דש

10

האלהים אל תכוב בשפחתך (שפשס) אותן המלאכים שבישרו את שרה כך אמרו למועד אשוב
וגו' (בראשית יח יר) ,אמר לה אותן המלאכים שהיו ינרעין שהן חיין .וקיימין לעולם אמרו למועד
אשוב אליך אכל אני שאני בשר ודם קיים היום מת למחר בין חי בין מת למוער הזה כעת

חיה את חובקת בן ,ומה כת' שם ותהר האשח ותלד כן (מיב ר יו) ודריו של בשו ודם

מתקיימים ,שלהקכיה לא כל שכן וייי פקד את שרה וגוי :
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 8ילקו כ'  ,55ילק' ליוב כי ספמיו 1| :י1לק' עלכיס כ' ככייס :

אנכ ₪ :אלא אני י"י דברתי ועשיתי דְן | 2ועשיתי לי ו |
**1דאמרין] ראמוון ל | עדדין] 5
חיכן] פואנת :והיכן דכ | וגוי] פנ ,כעת חיה וכ ,כעת . .ולשרה בן ךן ,ולשוה בן ך ,לי א | ועשיתי] אָם,
פואג] ויעש ייי כאשר דבר ל .לי דָת |  8וידעו] דא וידעו כל
ר
דעשב--
עשיתי ן ,ועשה דְן .ל' פ; | *וי
עצי השרת זה נטרוד הגבהתי עץ שפל זה אברהם הובשתי עץ לח אלו שדותיהן של אומו' חעולם (א"ה א')

הפרחתי עץ ובש זו שרח שנא' \י'י פקד את שרח ד"א  -א ד"א וידעו  . .השרה כי אני ייי השפלתי זה
.ח אברהם הובשתי  . .שרותיהם של אומות העולם הפרחתי  . .זו שרה שנ'  . .את שרח
נמרוד הרשע הגבהתי .ז
 +בעד כל רחם

באשר אמר ד"א  -כ | 8חבריות |  5נשיו של פואנכי (יחזקאל) | עצור כו | עצר ייי]  ₪וגוי

לבית אבימלך ך] |  6ועשיתי] פםואנכי .לי דת | אמר ר' יודן  --דברתי] כי (שם) ,א"ר יודן  . .דברתי ועשיתי \ /
וגו' לי פא | וגו]
ח
ר--
שעד
לא כאלין דאמרין ולא עבדין דברתי ו ,ל' דפאת |  7היכן דיבר לי שאי | למו
כעת חיה  ,5כעת ..ולשוח בן תן .ל' דְוְנִי | ועש] וגכי ,ההיד  ₪דת | \גוי] כאשו דבר דונכתי |
 8האנוש] כת'  -.אוכך | ואם פכ (אם --גבר לי אי) | לבשר ודם] פוח .1לו לבשר ודם י ,לאדם דףת ,לו
ישם) | אלא  --מבוראו] אלא אם  . .וכי אפשר לבשר  . .לחיות
לאדם אכי (איוב) |  9יותר מבוראו] כבוראו (
טהור מבראו ] ,אלא אם מעשי  .ו.כי אפשר לו להיות טהור מבראו [ ,אם מעשהו . .וכי איפשר לו לחיות טחור

טבוראו [ ,אם מעושהו .ו.כי אפשר להיות טהור מבוראו ך] ,הלא אם מעושהו  . .וכי איפשר להיות טחור יותר טבוראו ",
אם מעושהו  .ו.כי אפשר לאדם להיות טחור יותר מבוראו ךְ ,ל' אכתי (שם) |  01אומר דפוחא'כ .הוא אומ' ת/
אטר א?ני | חובקת | אמרה לו אהה] ן ,אמרה לו אל ךָ ,ואמרה לו אל ן ,ותאמר אל א ,1ותאטר אליו
אל פ5כ | אדני] פן .אדוגי דא'נכת |  11כך לי י (מלכיס) | אטרו] פואני (שם);  ₪לח דכת |  21גגוי]
אליך (ושם) ,אליך כעת חיה [כ :אליך  . .חיה ולשרה בן דְפות | אטר לה] איר לוי פ | שהיו] פוחנם \:
שהן ך] ,לפי שהם א? ,חיו ך ,ליי (שם) | יודעין לי (ישם) | שהן חיין] פוגכ ,שחם חיים דְאתי (שפ) |
וקיימים אתי (שם) |  31אליך]  =.כעת חייה * | 1אני שאני דְפחא!נכתי (שפ)ן שאני ל ,אלישע שחוא א |
ושם)  ,ומחר בקבר א | בין  --מת לי א |
היום קיים א ,חיום כאן י (שם) | וטת למחר ךז[כ ,ולמחר בקבר (

כעת חיה] פוהזאנכי (שפ) .לי דת |  41ומה] פוחאנכ .מה דתי | האשה] פואגכ .ל דתי | ותלר בן] א >=
למועד הזח וגו' ] ,למועד הזח כעת חיה אשר דבר אליה אלישע דְִךן ,למועד אשר  . .אלישע וחני | ודבריו] פו.
דבריו דחא:נכתי .ומה דבריו א |  51של הקביה] ודבריו  =.דות /דגייו אַכי ,דגרו -

פחג | לא--שכן]

על אחת כמה וכמח פי ,עאכ"ו א ,אין מתקיימי' ךְ ,אין מתקיימין ך ,אין מתקיימים (ְן ,אינן מתקויטים ך ,
איגו מתקיום הְְנָ | וגוי] כאשר אמר פָ ,כאשר אמר \וגוי ך:

ל' אנכי |

תפ''ח אומות העולם) כי אני י'יי השפלתי עץ גבוה זה נמרוד הגבהתי עץ שפל זה אברהם אבינו הובשתי עץ לח אלו נשי
האומות מ"ח (אומות העולם) הפרחתי עץ יבש זה שרה אמנו וכו' וכן נוסף בכי"א א' וב' וכי"כ .ד"א וכו' זה נמרוד וכו
ועח''נ ,ולהדרש היכן דיבר וכו' עי' למטה סי' ה' ,ועדיפא הגי' לא כאלין דאמרין וכו'  9|:אלא אם .וב'"ה בכי"ש ובי'ג

וצ'ע ,וכל הפתיחה קשה וכבר הקשו מה צורך להק'ו ודבריו של ב'י וכו' הרי מפורש שנתקיומו דבריו של הקביה
וייי פקד וכו'  ,ונר' שלפי הדרש האנוש וכו' אונו לשון תימה (וכן למטה סי' ד' ההוא אמר וכו') וטעס הכתוב

אנוש

מאלוה

יצדק

וכו'

ומתמה

וכי

איפשר

לבו

וכו'

ודורש

הכתוב

בענין

אלישע

אנוש

מאלוה

יצרק

ב
וש
יטהר גבר מה אלישע אמר בטהרת מחשבתו למועד הוה כעת חִיה וכו' ולא אמר למועד הזה א

וכו כמו שאמרו המלאכים שבשרו את

שרה

למועד אשוב

אליך כעת וכו' ואעפ'י שאמר אלישע.

אם

מעושהו

ליך
א

כעת

לשונמית אותן

המלאכים שחיו יודעין שהן חיין וכו' לא מצינו בין במלאכים בין בהקב"ה ששבו אליו למועד כעת חיה הוי אנוש
מאלוה יצדק וכו' ,ומסייס מה כת' שם בשונמית ותהר האשה ותלר בן למועד הזה וכוי אשר דבר אליה אלישע
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וירא
כי תאנה

.'.

פרשת נג
(נקוק ג יו) 

לא תפרת

ות

כא א
היך

אברהם

ראת

כביכוורה

אמור

בתאינה

בראשיתה ראיתי אבותיכם (הושע  ₪י)  ,ואין יבול בגפנים (חבקוק שם שס) זו שרה חיך דאת אמר

כנפן פורייה גו' (תתלס קכת ג) ,כחש מעשה

אשתך

שבישרו את שרה האירו פניה כזית,

זית (הבקוק שס שם) אוהם המלאכים

כוחשים היו ,אלא ושרמות לא עשה אוכל שם שס) אותם

 +השרים המתים לא עשו אוכל ,גוזר ממכלה צאן (שפשס) היך ראת אמר ואתם צאני צאן
מרעיתי אדם אתם (יחוקאל לר לא),

ואין בקר ברפתים (חנקוק שס שם) חיךָ דאת אמור ואפוים

עגלה מלומדה (גו' (תושע י יא)  ,חורה שרה ואמרה מה אנא מוכרה סכרי מן בריי חס ושלום לית
סברי מן בריי אלא ואני בייי אעלווה אנילה באלהי ישעי (חכקוק שם יח) ,אמר

אנה מוברה

לה הקכיה את לא אוכרת סכריך אף אנא לית אנה מוכר סכריך אלא וי*י פקד את שרה גו' :
סנסומל פ"כ ויכס .סי" '"5ס ,פקיקתל כנסי פוזיב (קעין ני):

 1יכקופ כ'  ,5*6ינק' מנקוק כ' סקפ''ס,

 1כי] כת'  -.את | תפרח] פאי - .וגו ן ,ואין יבול בגפנים ' (חבקוק) ,ואין  . .בגפנים כחש מעשח זית כ,

ואין  . .זית ושרטות לא עשח וגו' ד  ,ואין . .עשח אוכל ךן  ,אין  . .אוכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים  | ,זה] םאיי

ךנכתי
כי תאנה לא תפרח  -,ו

(שפ) |  2ראיתי אכותיכס לי וְגָכִי' | זח י | שרה]  -,אתמתא ם |  8פורית |

אותם] וכי  ..י |מלאכים שי (שם) |  4והאירו חא | את פניה א"י (שם) | כחשים ]אנכ שי | היו]  .-.אתמחוו ם |
אלא לי פאי | ושדסות]
פואני .שרטות ךכת | עשו כ |  6חשדיים ן | המתים ל :י | אוכל]  .אתמחא ם |
ממכלא אגכ | **צאן] לי ל | אתס ן ,ואהן דם .ואתנה ד'אנכתי |  6אדם אתט לי פאתי (שס) | ואין] אגכתי:

אלא  --דפ | בופתים]  .אתסהא ] |  7וגו'] אהבתי לדוש פ[ .אוהבת לרוש ךְ ,לי אנכי |חורה ואמרח
שרח י  ,אמרה שרה א | אנא] פוגי ,אני דאת | מובדא ואתי | פיברי א? ,פגריי כ .סיבריי ם | מגריי נָכו ,מן
בוואי

א,

מן בריאי [ | חס* --מובדה

אנא טובדה סברי

בוראי א,

(מבדת ל)--מן בריי] חס  ..לית אנא מובדא  . .מן בריי י ,חס..

(סבריי כם) טנריי נָ ,חס ושלום (ח*י א) לית אנא

ע-י
יילה
חס  ..לית אנא מוברא סברי מן בריאי ן ,לי דְתִי (שם) |  8אג
ש-

אובדית דְך],

אכדת ם,

לית

מובדא (מאנדה ף) סיברי (סברי א') טן

לי א |  9אונדח] [י,

הובדת אכ | סבריך] תִי .סיגריך דפא'נ  .סגוך א'כ | ואף  | 1לית אנא פנכ,

איני דֶת /לא אי | טוכיר וגתי .אוביר א | סגריך] ואתי.

כאשר אמר ן .ל :דפא'גכתי |

סיבריך גכ

ית סבריך ,ך | אלא לי כ | וגו]

ודבריו של ב'ו מתקיימים של חקב'ה לא כל שכן והקב"ה שב אליו למועד אשר דבר אותו וזה נכלל בפ' וו'י פקד
את שרה כאשר אמר וכו' ועי' ברש'י וברמכ"ן לפ' שוב אשוב וכו' ובראב'יע לפ' למועד אשר דבר וכו' ועיי'ע ביפי"ת/
ושם העיר ג'כ על מה שאמרו כאן אותן המלאכים וכו' ומלאך אחר בישר את שרה והלשון למועד אשוב וכו" כת'
בבשורתו של הקב'ה ובבשורתו שלמלאך כת' שוב אשוב וכו' ועייייש ולמטה פי' ה' ,ובפירש"י שם הועתק אלושע
אמר לשונמית למועד וכו' ותאמר אל אדוני וכו' אותן המלאכים שבשרו את שרה אמרו למועד אשוב אמר לה אלישע
אותם המלאכום שהם חיים וקיומים לעולם וכו' אבל אני בשר ודם שהיום חי ומחר טת בין חי ובין מת למוער הזה
הזה וגו' ,והגי' היום כאן והגי' ומחר בקבר כמו בברכות כ''ח ב'  1= :כביכורה וכו' .זה הפסוק נדרש בפתיחה לעיל ריש
פמ"ו ועיויש
: 8כחש מעשה זית .בתמיה וכי אותן המלאכים שעשו מעשה זית ,שבישרו את שרה והאירו פניה כזית
כוחשים שקרנים היו (והגי' כחשים כלה"כ ישעיה ל' ט') שלא רצתה שרה להאמין תחלה בבשורתם ואמרה האף
אמגם אלד אלא השרימות וכו' שדי מות אותם השדיים המתים שכבר צמקו לא עשו אוכל (וכן הדרש בתנחומא
שופטים סי' יח ותצחק שרה בקרבה לאמור היתה מבטת בקרביה ואומרה מעים הללו טוענים ולר שדים חללו
שצמקו מושבין חלב וכו' ועיויש) ואיך יתקיים שתהיה לגוים ומלכי עמים ממנה יהיו גזר ממכלה צאן הדיא ואתם

צאני וכו' ואין בקר ברפתים הד"א ואפרים עגלה וכו' (ועי' לעיל צד  )094חזרה שרה ואמרה מה אנא וכו' מה אני

מאבידה תקותי מן בוראי חס ושלוס לית אנה וכו' אין אני מאבידה תקותי מן בוראי אלא ואני וכו' אמר לה הקכ"ה
את לא אובדת וכו' את לא האבדת תקותך אף אני איגי מאביד תקותך אלא וי"י פקד וכו' ,ובכי'יל כתוב ואת ם
צאני וכו' אדם אתם ,ובדפ"ר וברוב הכ"י ובילקוט בשני המקומות ואתנה צאני וכו' ובמקרא כתוב ואתן
צאני וכו' אדם אתס ,ומלת ואתן בזה הפסוק אין לה ריע במקרא ,וביחזקאל ליד ויז איתא ואתנה צאני וכו' ,ועוד
נמצא ואתנה בראשית ל"א ו' ויחזקאל י'ג י"א ושם "יד כ' אשר אתנה מצדרות וכו' אשר אתם מצדרות |כו',
כהלשון חזרה שרה ואמרה מה אנא וכו' גם לקמן ריש פס''ח בפתיחת ר' שמואל בר נחמן לפ' ויצא יעקב וכוי
חזר ואמר מה אנא מובד סברי מן בריי חס ושלום לית אנא מובד סברי מן בריי אלא עזרי מעם וכו' ,ושם גם
בדפוסי' מה אנא וכו' חס ושלום לית אנא וכו' ,וכמו שפירשתי כחש מעשה זית בתמיה וכו' משמע טעם הגיי
בילקוט כאן כחש מעשה זית וכי אותם המלאכים שבשרו את שרה כחשים היו ,ואח''כ גרס שם מעשה זית האירו
פני כזית ושדמות וכו' ,וכתנחומא מ'ב שם לשון הפתיחה זש'ה כי תאנה לא תפרח מי הוא זה זה אברהם שגאמר
כבכורה בתאנה וכו' ואין יבול בגפנים בגפן זו שרה שנאמר אשתך וכו' כחש מעשה זית כחשים היו הדברים שבשרו
מלאכי השרת לשרה שוב אשוב אליך מעשה זית מה הזית הזה מאיר לעולם כך המלאכים מאירים דבריהם ושדמות
וכו" אותן השדים אינן מניקין אדם גזר ממכלה צאן אין את מעמיד ממנה כנסת ישראל שנקראת צאן שנאמר ואתנה
צאני ד"א

אותה הגזירה שגזרת עלי ואמרת

כה יהיה זרעך מכלה

ממנה שבט ,אפרים שכתב בו ואפרים עגלה וכו'
אין שרה יולדת ואלו אומרים
אין אברהם מוליד
וקד אותך שנאמר וה' פקד וכו' ,ובפסי"ר שם
יבול בגפנים זו שרה ואברהם
ושרה זקנים
עשו אוכל אחרי בלותי היתה .לוי עדנה גזר וכו'

אעלוזה

במה

שהבטיהני

על

ידי

המלאכיס

אתה אותן ואין בקר

ברפתים

אין אתה מעמיד

אין בקר אמרה אמנו שרה אעפ"כ ואני בה' אעלוזה אלו אומרים
אע"פ כן בה' בוטחה אמר לה הקב'"ה ועלי את נבטחת חיוך אני
וה' פקד וכו' זש"ה כי תאנה וכו' כבוכורה וכו' זה אברהם ואין
כחש מעשה זית הדל להיות לשרה אורח כנשים ושדמות לא
הלבן מאה =שנים יולד ואין בקר וכו' ותחי שרי עקרה ואני בהי
אכל

שרה

אשתך

ומה שהבטיחני

מידר עשה

וה' פקר

וכ":

פרשח נג

ויורא
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כא .א

יבש חציר נכל ציץ (ישעיה מ ח) יבש חצירו שלאבימלך ונבל ציצו ודבר אלהינו יקום
לעולם (שם שם) וייי פקד את שרה :
לעולם הבר נצב בשמים (תהלים קיט פט) הא בארץ לא ,אלא מה שאמות לאברהם ד
בשמים למועד אשוב אליך גגו' (בראשית יח יר) [(י"י פקד את שרה] :

ר' מגחמה ור' נחמן דמן יפו בשם ר' יעקב דקיסרין פתח אלהים צבאות שוב 5

נא (תהלים פ טו) שוב ועשה מה שאמרת לאברהם הבט משמים וראה (שפשם) הבט נא השמימה
וספור

הכוכבים

(גו'

(בראשית טו ה),

ופקוד

גפן זאת (תהלים שם שם) וי"י פקד

את שרה

כאשר אמר:
רי שמואל בר נחמן פתח לא איש אל ויכוב וגו' (במדבר כג יט) אמר רי שמואל בר

חמ לא ראשו שלפסוק הזה סופו ולא סופו ראשו לא איש אל ויכזב ונוי ההוא אמר ולא 01
 1ילקוע כ'  ,5%6ילק' ישכיס כ' טיפ (סע"ס)  8 |:ילק' מכיכי סקליס קי"'ט .סי מ'יס ,סעום ככס פלים פיי ו' ,במדנכ
כנס פ" 3כ" י*ב ₪- :עדכט תסכיס פ' סי" ז' ,מדכם שמוסל פע"ז ,סנדם בכסטים פכ'ס  9 | :ילקוט כי  , 5/5יכוס' סעניוס פ'יב
סיס כ' ,פנפועס ענ ויכס קיי "5ו ,סנסועל ויכל פיי ייב עסעי פיי ז' ,בעדנל ככס פכ'נ סי" ס' ,עדכם ססליס יינ פיי 51

 1יבש] פונכי ,כת'" -

א ,וו"י פקד את שרה וגו' = ך ,גי"י. .שוה כת'  =.ך | ציץ] ₪

יקום לעולם וְנככף | יגש] יבש חציר  -.גכ | חציר
של אבימלך ואי (שם)  ,נבל ציץ ציצו (נבל ציצו ן)
2רה] שאנ"  -כאשר אמר דְוְכ |  8לעולם]
ש
כעת חיה דָיִך ,כעת  . .ולשרה בן וְנָכ .ל' פא | 5
לי דת | ור'] פוא :ורב נכ .ר' דת | נחמן] אחא

ודבר אלהינו

א'י (ישעיה) | של] זה א | **אבימלך] אבר' ל | נכל ציצו
של אבימלך פג ,נבל ציצו של אבימלך כי עצור עצר יי י |
כתיי  =.א | לאברהם]  -.אבינו א |  4בשמים ל' מ | וגו]
ר' מנחמה] [ ,ר' מנחמא פַנָ :ר' מנחם א ,ר' מונא אל /
א" | דיפו הפאגכת /דייפו ן | בשס] פואגכ :משס ך,

.ראה ופקר
משי ך] | דקסרין [א /דקסרי כ |  6נא] [ ₪ ,הבש משמים וראה  ,5הבט  . .וראה וגוי א ,%הבט  .ו
(ופקוד ך) גפן זאת דפא'נת | שוב --זאת ל' א'ג | ועשה] וראה א? | לאברהם אביגו א? | הבט--וראה] , 5
י] וספור הכוכבים דְוֶן ,וספור וגו פ ,לי א"כ |  8כאשר אמר] ונ /לי דפאכת |
גו--
ופור
לי דפאת |  7ופ

 9בן ן | **פתה] אמי פתח  | 7וגו] פַו ,ובן אדם ויתנחם דְגְכת ,ובן . .ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא
יקומנה ן | בר נחמן] פא"נכ .ל' דתי |  01לא ראשו של פסוק זה  ,35לא  . .פפוק א* ,הפפוק הזה (הפסוק
וגו י] לא איש אל וכזב וגו' ל לא  . .וגו ההוא
ש-ה
עא -
זה ו ,זה הפסוק ך]) לא ראשו דתי | **ל

אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה [" ,לא  . .ויכזב ההוא  . .יקימנה ך] ,לא  .ו.יכזב ובן אדם ויתנחם ההוא. .

יקימנו ג .ל' פא'ב |
 1יבש חציר וכו' .פתיחה זו הושלמה בכי"ל בגליון :  8שאמרת לאברהם בשמים וכו'  .במ'כ מפרש בדוחק שקודם שנגלה

אליו על הארץ אמר למלאך שיבשרנו שיהיה לשרה בן למועד ועי' גם ביפ''ת ,ובדברים רבה כי''מ  (בלקוטים ממדרש אלה

הדברים וכו' הוצ' רשב צד  61ועי' ילק' מכירי תהלים קייט סי' מ'ד) בדרש הפ' יי אלהיכם הרבה אתכם וכו' זשה"ב

לעולם ה' דברך נצב וכו' מהו לעולם וכו' דרשו בסוף המאמר ד"א לעולם ה' דברך נצב בשמים וכי בארץ אין דברו

של הקביה נצב שהוא אומר דברך ה' נצב בשמים ומהו נצב בשמים אלא אותו הדבר שאמר לאברהם אבינו נתקיים
ומה' כתיב שם ויוצא אותו החוצה ר' יודה בר סימון ר' חנון בשם ר' יוחנן .אמר העלהו חקביה למעלה מכיפת
הרקיע .ואין החוצה אלא השמים וכו' אמר לו הבט נא השמימה ר' שמואל בר יצחק אמר אין אומרים הבט אלא

מלמעלה למטה וכו' (ועי' לעיל צד  984וצד  )184וכיון שיצאו ישראל ממצרים ובאו למדבר ראה אותן משה בכל

אותן האכלוסין אמר להם משה הרי עכשיו נתקיים אותו הדבר שאמר הקב'יה לאברהם אביכם הבט נא השמימה וכו' ,
ושם טעם דברך נצב בשמים מה שאמר הקב'יה לאברהם בשמים כשהעלהו למעלה מכיפת הרקיע ועי' גם בשמו'ר
ובבמ"ר שם ,ובשמו'ר שם סי' א' דרשו עור לעולס יי דברך נצב בשמים אל תאמר בשמים אלא כשמים וכו' ועיי'יש ,והשלמתי
כאן סיום הפתיחה וי"י פקד וכו' :  5ר' מנחמה וכו' .וכה בכי"פ וכי'ו וכי'ג .וכיייכ ר' מנחמ' ור' (ורב) נחמן בשם
וכו' ושניהם אמרו בשם ר'י דקיסרין מה שהוא פתח ,ובמדרש שמואל שם הובא אלהים צבאות שוב נא וגו' ופקוד
גפן .זאת רבי מנחמה ור' נחמן דיפו בש''ר יעקב דקיסרין פקוד מה שאמרת לשרה וה' פקד את שרה וגוי ,ובמדרש
תהלים מב שם אלהים וכו' שוב נא הבט וכו' ר' נחמן בש'ר יעקב דקיסרין אמר אותו שאמר לאברהם שוב אשוב אליך כעת
חיה אותו שאמר הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת וה' פקד את שרה ,ובמ' תהלים שנדפס מכבר ריג וכו אמר אותו

שאמר לאברהם שוב אשוב אליך תהי ידך על איש שאמרת הבט נא השמימה וכו' ועי' בילק' תהלים ר' תתכ'ט ובילק!

מכירי תהלים פ' סי' ל'א ,והאמוראים ר' נחמן דמן יפו ור' יעקב דקיסרין הוזכרו רק באותו המאמר ועוד בוי''ר פ''ו סי' הי
ועי' באגה"א ח'ג צד  ,567ובכי'א א' וכי'ג הפתיחה עוד ביתר קיצור וליג שם שוב ועשה וכו' ועה'נ ,ובאג''ב שם
שם מאמר ארוך ד'א והי פקד וכו' זש'ה ה' צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקוד גפן זאת וה' פקד את שרה
כאשר אמר מה אמר אלא ראה מה כתיב ויוצא אותו החוצה וגו' העלה אברהם לשמים שאין חוצה אלא שמים וכו'
אָמר לו הסתכל מה וש למטה שנאמר הבט נא השמימה הרי שהיה למעלה מן הכוכבים שאין הבט אלא מלמעלה
למטה וכו' ומסיים ופקד גפן זאת ואין גפן ,אלא שרה שנאמר אשתך כגפן פוריה וגו' אמר לו הקב'ה ואניפוקד ומקיים מה
שאמרתי והי פקד את שרה  9 :ר' שמואל בר נחמן פתח .סגנון זו הפתיחה רשב'ג פתח וכו' ארשב'נ וכו" כמו לעיל
צר  694ועיוייש במ'י בד'יה ר' יצחק פתח /ורשב'נ .דורש סוף הפסוק .ההוא אמר ולא ועשה וכו' שאינו לשון תימהו
והגהתי לא איש אל ויכזב וגו' ההוא אמר וכוי בשעה שהקביה גוזר להביא טובה לעולם וכנ' ועח''נ .,ובירוש' תעניות
שם אותא כתיב לא אוש אל ויכזב ר' שמואל בר נחמן ורבנן ר' שמואל בר נחמן אמר הקב'ה אומר לעשות מובה
לא איש אל ויכזב אומר לעשות רעה ההוא

אמר ולא יעשה

ודבר ולא יקימנה ורבנן אמרי

לא איש הוא שעשה

דבריו של אל כאילו אונן וכו' ,ובתנחומא .מ''ב שם וה' פקד את שרה מה כתיב למעלה מן הענין ויתפלל אברהם
וגו'' משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב וכוי ראה מעשה של הקב'ה שאינו כמעשה בשר ודם אומר אדם
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וירא

פרשח נג

כא א

יעשה ונן' (ש 5ש, ):אלא בשעה שהקביה נוזר לתכיא |טוכה לעולם לא איש אל ויכוב ובשעה
שהוא גוור להביא| רעה לעולם ההוא אמר ולא יעשה ,בשעה שאמור לאכוהפ כי ביצחק יקרא
לך ורע (גראשית כו יג) לא איש אל ויכוב וכן ארם ויתהנחם בשעת שאמר לו קח נא את בנך
את יהירך גו' (שס ככ ג) ההוא אמר ולא יעשה ורבר ולא יקימנה ,בשעה שאמר הקכיה
למשה פקר פקרתי אתכם (ששמות ג טו) לא איש אל ויכזב ובן ארם ויתהנחם בשעה שאטר לו
הרף מסגי ואשמידם (רגריס ט יר) ההוא אמר ולא יעשה ורבר ולא יקימנה ,בשעה שאמר
הקכיה לאברהם וגם את הגוי אשר יעברו דן אנכי ונוי (כראשית טו יר) לא איש אל ויכוב וכן
אום

ויתגחם

בשעה

שאטר

לו ועברום

ועינו אותם

וגו'

(שם שם

יג) ההוא

אמר

ולא יעשה

וגוי ,בשעה שאמר הקביה לאברהם למוער אשוב אליך תו' (שפ יח יר) לא איש אל ויכזב ונוי

-0

וייי סקר את שוה:

אשר שמרת לעבדך דוד אבי וגו (פ'יי חנו) אשו שמות לענוך וה אנרהם אשו
דגות

לו (שם שם) למוער

אשוב אליך [גו' (בראשית יח יר),

ותדרבר

בפיך

ובירך מלאת

כיום

הוה (מיא שס שם) וייי פקר את שוה:

 1להביא ל /כ | "ט
ליבה
הכ--
יא

ךא'תי] טוב
שהת.
ו.א

גוזר כ  ,טוכות לא איש  . .לחביא ם :לי ל !

** 2רעה] רעת ל | לעולם] אכי .ל' דפת | בשעה] כך כ | שאטר]  -,חקביח פואנכ |  8ובן ו-י-תנחס] וג

לי רפאתי | בשה] וג,

וכשעה רפאתי

| ל] לאכותס א*,

לו הקב*ה | ,הקכ'ה לאברתם א' |  4את

יחידך וגר] וג י .את יחידך ך7פאת  ,את  . .אשר אחכת את יצחק ן | 2וירב
קו--
טנח]

ן ,ונוי ם .ל' דאתי |

ובשעה א | הקב"ה ל את | * 5למשה ךפאת'] לאבותינו ן ,לאברהס ל ,ל' אנכ | פקד] ואנכ .פקור דתי |
אתכם]

 -.ואת

העשוי

לכם

במצרים כו

| ובן  --ויחנחם] נכ.

ל' דואתי

בשעה] נ,

וגשעה ךדואתי |

לו|ת ,לו הקכיה דִי ,למשה א'ן ,הקג'ה למשה א! ,ל ן | * 6יעשה] יעשה וגו' ל | ונר --
יקיטנה] ן .ל דפאנתי | ונשעח א |  7הקכ"ה ל' פואית | אשר--וגו]  ₪אשר יעכודו (יעבדו ') דן
אנכי [י ,אשר יעבדו ן ,אשר ועבורו א'ןן ,ל' | | 7ובן --ותנחם ל' דואיגתי | |  8נשעה] פוג:
ובשעח רַָא"כתי | לו ל'  | 1ועינו --וגד] וענו אותם דפןאכי |  9וגוו] ורי ולא יקיטי ן ,לי דפאנכתי | וגשעה

שאמ' א*ך]ן ,כשאטר ו | הקביה לאכוהפ] פוא'גכ :לו חקכיה דְ ,לאגותם א .%לי י | לטועד פואנכי:
.לשוה בן וְגכ ,ל' דְא'י | אולג-ו-י] אל ונוב דואנכתי:
שוג דֶף | וגו] ם ,כעת חיח א?ןת ,כעת  .ו
גר = | * 01וי*י  ---שרת אנכ] וי" .. .שרה כאשר אטר  ,וי"י  .א.מר ויעש יי לשרה כאשר דבר ן ,אלא
ויזי .ש
.רה דְתִי ,לי ל |  11אשו] (ְנכ ,כת'  =.את\ .ייי פקד את שוח  -.ך | *רוד דפוא!נכות] ודוד לן.

לדוד א' | וגו] את אשר דברת לו דְך ,אשר (את אשר [א;) דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת (מלאת לאט' ן)
כיוס הזח [
םאגכ | אש
כרי-ו-ם חזה לי אכ | אשר דבות] פןג ,אה  ₪דף] |  21וו] כעת חיה ולשרת
בן וג ,לי דפת | 81שרח]  -.כאשר אמור |

ליתן לחבורו מתנה פעמים נותן פעמים אינו נותן אבל הקב"ה אינו כן כשהוא אומר להיטיב מיד הוא מטיב אמר

בלעם לא איש אל ויכזב

ר' שמואל בר נחמן הפסוק הזה לא

וחזר ואמר וחזר ואמר ההוא אמר ולא יעשה אמר

סופו ראשו ולא ראשו סופו שהוא אומר לא איש אל ויכזב וגו' וחזר ההוא אמר ולא יעשה אלא בן אדם ההוא אמר
ולא יעשה אבל הקב"ה אומר ועושה גוזר ומקיים שנאטר ,וי'יי פקד את שרה  ,ובתנחומא וירא שם וה' פקד וכו'
זעיה

לא

טובה

כוצד

איש

אל

ויכזב

ובן אדם

ויתגחם

אמר

ר' שמואל

בר

נחמן

סופו

של

פסוק

שובו

את

ראשו

מי שהוא אומר לא איש אל ויכזב חוזר ואומר ההוא אמר ולא יעשה ומהו לא איש אל ויכזב כשהוא אומר לעשות
מלך

ב"ו

וכו'

והקב"ה

אומר

לעשות

טובה

ואעפ"י

שחוטאין

אינו

חוזר

בו

וכו'

וכן אתה

מוצא

אחר

עשו ישראל את העגל וכו' וידבר ה' אל משה לך עלה מזה וכו' הוי לא איש אל ויכזב מהו ההוא אמר ולא יעשה

אם אמר בשעת
תהלים מ"ב יג
כופו ראשו אלא
אמר ולא יעשה
כך בשעָה

שאמר

כעסו להביא רעה חוזר שכן אמר למשה הרף ממני
סי א' וכן הוא אומר לא איש אל וכו אמר ר'
בשעה שהקב"ח גוזר להביא טובה לעולם לא איש
בשעה שאמר וגם את הגוי וכו' לא איש אל ויכזב
הקב ה

לאברהם

כי ביצחק

וכו' ובשעה

שאמר

ולא עשה אלא ויגחס ה' על הרעה וכו' ,ובמדרש
שמואל בר נחמני הפסוק הזה לא ראשו סופו ולא
וכו' ובשעה שהוא גוזר להביא רעה לעולם ההוא
ובשעה שאמר ועבדום וכו' ההוא אמר ולא יעשה
לן וגם את

הגוי

וכ"

ובשעה

שאמר

ישראל (במדבר ל"ר ב') המאמר סתטי ובסגנון אחר זש"ה לא איש וכו לא איש עושה לאל שיכזב 

פקד פקרתי

ולא בן עמרם

שהדור חייב ,אינו חוזר בו לא איש אל ויכזב וכשהוא אומר להביא רעה חוזר בו שנאמר ההוא אמר ולא יעשה 3
וכ" א"
ר לאברהם הבט נא השמימה וספור הכוכבים וגו' ועשה
ה' אלהיכם הרבה אתכם
כן שנאמר
לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך
וגו' ולא עינו אלא מאתים ועשר שנים הוי לא איש אל ויכזב בטובה אבל ברעה

שם :

 11זה אברהם.

ככך העור בא"א

דבר קשה הוא שיזכיר הכתוב

דוד בפירוש וידרש

באברהם וכו' ,ואולי

דרשו אשר שמרת לעבדך לאברהם את דוד עבדי כלומ' לולא פקד ה' את שרה לא היה יוצא דוד ממגו וצע'"גו
ובכי"א א' וכי'כ הובא רק הפסוק וסיום הפתיחה וי'י פקד וכו' ,ובכי'א ב' הושלמה הפתיחה בגליון ג"כ בזה הסגגון :

וירא

9

כא א

פרשת נג

מושיבי עקרת הבית (ההלים קיג ט) זו שרה ותהי שרי עקרה (כראשית יא ל) אם הבנים
שמחה (תחלים שם שם) שנ' היניקה בנים שרה ונו' :

(וי"י פקד את שרה וגו] ר' יורה אי וייי פקד את שרה כאשר אמר [מה שאמר לה
באמירה ויעש י"י לשרה כאשר דבר מה שאמר לה בדבור , רי גחמיה א' וי"י פקד את שרה
כאשר אמו] מה שאמר לה על ידי מלאך ויעש ייי לשרה כאשר דבר לה הוא[ :רי יהורה אי

וייי פקד את שרה ליתן לה בן] ויעש ייילשרה כאשר דבר לברכה בחלב[ ,אמר ליה רי
נחמיה וכי כבר נתכשרה בחלב אלא מלמר] שהחוירה הקכיה לימי נערותה ,ר
=' אכהו אמר נתן
 1יכקוץ טס ,פפיקסל פ''כ (קע" ,)'5 5פסיקס 6כנתי פט"ג (ק'פ ,)'5
 3פייב 5 | :לעיל 5ד  274וש'"כ:

מדכט שמוסל פ'ו :

מכילפס

 8ילקוע עס,

 1מושיבי  --וגוי לי אי | הכית] פא( > אם הבנים שמחה מושיבי עקרת הבית דְך |  2וגוי לי |  8ר'
יודן אומ' 5פ ,ר' יהודח ור' נחמיה ר' יהודה אמ' דְ'ן ,לי דא'נכת (רי ידה  --בדבור לי חא') | כאשר אמר
לי ך:פ | *מח --באמירה ְ'ןכי] שאמ' ..באמירה ן ,מה שאמר לה הוא באמירה דְן ,לה באטירה א,1
ור
דשב---
ב*ווע
לי לפ | 4

י] ויעש י"י לשרה כאשר דבר [נ ,2ויעש  . .דבר לה א ,1ויעש י"י כאשר דבר ך,1

ויעש יי (ייי לשרה ךן) כאשר דיבר (דבר ך]) מה
ש-ר
א -
כמיה
*ר' נח

אמר]

שריבר לה על ידי (שריבר ע'יי ת) טלאך דת:

ר' נחמית אמר וי*י  . .כאשר אמר דְוחא!נכת.

:ייי . .כאשר

אמר

לי לפ |

ירי נחמיא אמ'

כאשר אם' א? ,וי"י פקר את שרה כאשר אטר ו ,ור' נחמיה אמי ויעש יי לשרה כאשר אמר ךְ ,+לי לפ | מה

 -לה] לה דְ ,לי א?* |כאשר דבר לי דפ |  5לה חוא] ךזא? .מה שדבר (שריבר וַך) לח הוא דְיוֶת ,מהשאמר לח חוא דְפנכי:

  .או' ם.ה
ש"יר--
* 6וי'

לי א | *ר' יהודה א'] רי . .אמר ד

ר' יהודה ור' נחמיה (נחמיא א?) ר' יהודה אמר [א 5:
ל"פני] וויי. .שרה כאשר אמר ןשכ.

ר'  . .אומר חִי,

ורי  . .אט'

ל" ,דיא רי

ר"  -.ורי  . .ר' יהודח אומר ש:

לי ל |

כאשר אמר א"ת \ ליל | *לותן  --בן לידפוגכת שי]

ש-ר-ה] פוחאנכשי .ל' דת | *אמר ליה (אמ' לו [ ,א"ל נִי ,אמר ח)
לעש
לתת לה בן א' ,ל' ל | וו
ר' --וכי  --אלא מלמר פַוְחגשי] אט' ליח  . .וכי . .בחלב מלטר ל ,"7אמ' לו ..וכי  . .בחלב אלא  ,אל
נחמית (א"ר גחמיא א?) וכי  . .נתבשרה אלא א ,אמר ליח (לו ך])  . .והלא כבר  . .נתבשרח בחלב אלא
מלמר דך] /לי ל |  7שהחזירן (ְך] | **הקביה] לי ל | נערותיה ב ,נעוריה א ,1נערותן ו | *אמר דת]
ור' ל ,בשם ר' יופי בן (בר'  ,2בר י) חנינא ופי ,בשם  . .בר' חנינה [ ,בשיר  . .כרי חנינא (ביח א)1
אמי' א ,אמ' בשם  . .בר חנינח  | ₪נותן אני |

 1זו שרה וכו' ,בפסיקתא שם רני עקרה וכו' מושיבי עקרת הבית וכו' שבע עקרות הן שרה רבקה ורחל ולאה ואשתו של מנות
וחנה וציון ד"א מושיבי עקרת הבית זו אמנו שרה ותהי שרי עקרה אם הבנים שמחה הניקה בנים שרה ד"א מושיבי
עקרת הבית זו רבקה וכן' ,ודרשו שם הפ' מושיבי וכו' בכל אלו העקרות ,וסיום הפתיחה שם ד"א מושיבי וכו' זו ציון רגי
עקרה וכו' ,והפתיחה שלפנינו אינה מסיומת כשאר הפתיחות בזו הפרשה בפ' וי'י פקד וכו' ,ובכי'ו וכי'א א' ליתא כל
הפתיחה ,ובילק' תהלים ר' תתע'יג הועתק המאמר מפסיקתא ,ובטעות שם הציון ב'ר גם בדפ'ר ,ואולי מוסב הציון
על השיטה הראשונה ועי"ע למטה סי' ט' ,ומפסיקתא נובע המאמר במדרש שמואל שם ,ודרש אחר על הפ' מושיבי
וכו' בפסייר שם :  8ר' יודה וכוי .הגהתי זה המאמר עפ'י הגי' המעולה בילקוט ויייי פקד את שרה כאשר אמר
ר וי'י פקד את שרה כאשר אמר על ידי
וב
מה שאמר לה באמירה ויעש יי לשרה כאשר דְבר מה שאמר לה בד
מלאך ויעש י'י לשרה כאשר דבר מה שאמר לה הוא (ושם השמיט שמות האומרים) ,ועל גי' זו העיר כבר האב"א
ופירשה עפ'י המכילתא שם וי פקד את שרה כאשר אמר והיכן אמר [ויאמר אלהים] אבל שרה אשתך וגו' (בראשית
וים) וכו' ויעש יי לשרה כאשר דיבר והיכן דיבר ביום ההוא כרת י'י את אברם ברית [לאמר לזרעך נתתי]
וגוי (שם ט'ו ייח) ,והברית היה ע'י דבור כדכתיב היה דבר '"י אל אברם במחזה וכו' (ההא'צ הגיה והנה דבר יי
אליו לאמר לא יירשך זח ועי' בפירש'י עה'ת) ,ובשאר הספרים המאמר מקוטע ומשובש ,ובכי'ל וכי'פ נתערבו דברי
ר"י עס דברי ר'ג והגי! שם ר' יודה א' (ר' יודן אומ') ויייפקד את וכו' מה שאמ' לה על ידי מלאך ויעש יי לשרה
כאשר דבר (מה שאי) לה הוא ,ועל התיבות ר' יודה א' נמשך בכי"ל קו בדיו דיהה להגיה שהן מיותרות כמו שתסר
שם האומר בדפוסי' ובי"א א' וכייג וכי''כ וכייית  ,ובמדרש דפ'ר נמצא זה המאמר במקומו כאן כמו שהודפס
בדו ובסגנון אחר למעלה לפני הפתיחה וי'י פקד וכו' אשר שמרת וכו' ר' יהודה וו' נתמיה ר'יהודה
אמ' וי פקד את שרה מה שאמ' לה באמירה ויעש יי כאשר דבר ור' נחמיה אמ' ויעש יי לשרה באשר אמי
לה על ידי מלאך ויעש י"י לשרה מה שדבר לה הוא ,וביתר דיוק זו הגיי בכי"ו ר'י ורנ ר"י אמ' וי פקד וכו'כאשי
אמ' [מה] שאמ' לה באמירה ויעש "יי לשרה כאשר דבר ר'נ אמ' ו"י פקד את שרה כאש' אמ'י
מה שאמ' לה על ידי מלאך ויעש י"י לשרה כאשר דבר מה שדיבר לה הוא ,וסוף הדרש בדברי ר'י וועש וכו
כאשר דבר מקוטע בג''זו ,וגם בכי'ג וכי'כ איתא בסוף שיטה הראשונה רקויעש י'ילשרה כאשר דבר ,ובדפופי' וכי''ת המאוחר
הוסיפו מה שדיבר לה (מה שדיבר) על ידי מלאך ועוד הגיהו שם בתחלת המאמר מה שאמר לה הוא באמירה ,וחגיהו כן
לפרש שיטת הת"ק שהיא מהופכת משיטת ר'נ ,ובכי'/ח וכו'א ב' הועתק רק ר'נ אמ' וכו' ע"י מלאך וכן' ,ובלק'"ט מפרש עפ'י
דברי ר''ג כאשר אמר ע'י המלאך ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה כאשר דבר ע'י שכינה וידבר אתו אלהים (בראשית יז ג'):
 4ר' יהודה וכו'| .במאמר שלפניו נחלקו ר"י ור'ג בדרש הלשון כאשר אמר והלשון כאשר דבר וכאן דורש ך"י
וייי פקד את שרה ליתן לה בן ויעש יי לשרה וכו' לברכה בחלב א"ל ר'יג וכוי ,ובכייל מקוטע גם זה המאמר
ויעש ה' לשרה כאשר דבר לברכה בחלב שהחזירה וכו' ,וביגי שיטי חושלם בדיו דיהה בראש המאמר ור' יהודה

אמ' וייי פקד את שרה ליתן לה בן ,נאחר טלת בחלב הושלם אט' ליה ר' נחמיה וכי כבר גתבשרה בחלב
ובכייפ דא' ר' יהודה או' ני'י פקד וכוי והגהתי ועח"ג ,ופלוגתא זו דר"י ור'ג ליתן לה בן וכוי לברכה
אל ריג וכוי וכן המאמרים ר' אבהו וכו' ר' יודן וכוי נסדרו גם לעיל צד  274לפ' וברכתי אותה וכו'
במ"י ,ושם הגי' גם בכייל ר' אבהו בשם ר' יוסי בר' חנינא נותן אני יראתה על כל אומות העולם וכו'

מלמד,
בחלב
ועוויש
ר' יודן
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וירא

פרשח

גג

כא א

יראתה על כל הארם דלא יהוון צווחין לה עקרתא ,ר' יודן אמר עיקר מיטרן לא היה לח ונילף לה
הקכיה עיקר יטרן :

וידי פקד את שרה אמר ר' אחא הקכיה בעל פקרונות הוא ,עטלק הפקיר אצל הקכיה
בילוח שלקוצים החזיר לו חכילות שלקוצים פקרתי את אשר עשה עמלק (שיא מו ב)  ,שוה
הפקירה אצלו מצוות ומעשים טובים החזיר לה מצוות ומעשים טונים וייי פקר את שרה גו' :
אמר ר' יצחק כת' ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע (במדבר ה כח) וזו

נכנסה לבית פרעה ויצתה טהורה לאנימלך ויצתה טהורה אינו רין שתפקר :אמר רי יודה אפעלגב

ראמר רב הונא מלאך הוא שממונה על התאווה אבל שרה לא צרכה לרברים הללו אלא הוא בככורו
וייי סקר את שרה נו' :
 8ילקוט טס ,ילק' טטו5ל כ' קי'ם ,ססיקחל כנסי טס (קפ" ,)'5 6מדכט טמולל פי'ם :

 1כל ל' כך' | האדם] האומות וְֶךְ ,אוטות העולם ְפואנכשי | שלא ת | יהוון] ונ יהון דפכת י
יתו שי ,ליחוון א' ,ליהוו א' ,ל' ך | צווחין] ך? ,צוחין ך' ,מונין לה וצווחין פאי - - .וצוחין דכתי ..
וקרון וצווחין (  ,ונין לח וכוי  | ₪עקרתח וא ,%עקרה י | ר' יודן אמר] רי יחודן (יחודה א?ג) בש' רי שמעון בן

לקיש וָא*ן ,ר' יחודה בשם ריש לקיש דְכְתִי ,ר' ..ריש לקיש אטר ש ,ר' יתורח אט' בשם ריש לקיש ם |
עקר גב | מיטרין וַר'ו! ,סטרין דפאתר? ,מוטרין כ | הוה גכ ,הוות ן ,היו ם | לה לי ות | *וגילף פא'ר?ן
וגלף דְוא?נכר'י .וגילה ל |  2עקר כ | סיטרין ד'ונכריו! ,סטרין דפאתר*ו

|  8וי  --שרה לי | *רי

אחא ל"דפוחא'גכתי] ר' אחוה א' ,לי ל | הקניה] א'י ,אטר הקכיה חן לי דפוא'נכת | *הוא לי]

אגי לדפוחא'גכת .לי א'י | אצל הקכ"ה] וחאנכי ,אצלו ןת ,אצלי ך |  4חנילה א | החזיר] וא'נכ/
לי אית) | לו]  -.הקכיה | חכילה אי (שמואל) | *עשת עמלק פא'] עשה . .
ים
ורצ--
קחזי
והחזיר דְפִי (ה
לישראל דְנכתי .לך עטלק לא |  5אצלו] מי ,אצל הקביה וחאנכי (שס) ,אצלי ך | סצות] ח.
טצות ְ[|אנכתי.

לי פ | מעשים ם | החזיר  --טובים] החזיר (והחזיר ') לה הקבייה מצות  . .טובים ד"י ,החזרתי לח

מצוות  . .טובים ך] ,והחזורה לח שני ם ,לפיכך י (שס),
שרה  --ד

|  6אמו] פוחא:נכי ,ו"י פקד את

לי וחאגכ.

| ר יצחק]  =.אטר הקביה ו | כתוב ך | *וטהווח  --זרע דפוא!גכתי]

וזאת י ,זו דֶת,
 -דפוגכת ,לאבימלך א? ,ולבית
ךנ .ויצאה
ויצאת \

לי א |  7נכנפה] [ְנכ ,שנכנפה דְפַתִי ,משנכנסה
א | ויצחה טהורה] ויצאת  . .גכ ,ויצאה פן :וצאתה
ך,
פ.
של  . .י ,לביתו של  . .וזא'ן .ולגיתו שדל.
םכ .ויצאתה זת | בדין פוכ | יהודה ךן ,יהודה בר'

גו ל | וו] פוגכ,

א | לגית פרעה] [ְזי ,לביתו של
 . .ח .לי דאתי | לאביטלך] לבית
ונכנסה לביתו של  . .כ | ויצתח] י,
(כר א ,1בר רי י) פימון דפוא'גכי |

אפעלגכ] ן ,אף על גב ני .אעיג דפאכת | י8ג] פ:כתי :י' דוא | שממונה] פאי .שהוא טמונה דוגכת |
9גוי] כאשר אמר כ ,לי דפואנתי
ןאנ כתי | *צרכה וַף] צרכו ל .נצרכה ךְאנתי ,הוצרכה ם | ו
התאוה מ

|

בשם ריש לקיש וכו' מיטרין וכו' ,וכאן קיטע שמות האומרים ,ובפי' ב"ר כי"ט מפרש נותן אני יראתה וכו' כאשר
דבר והיכן דבר כי שרה שמה

עד עכשיו שרה

לאומתה

מכאן ואילך שרה לכל באי עולם (ועיי לעיל צד )174

שהכל מתיראין ממנח עיקר מיטרין בית הרחס לא היה לה וגלף לה וכו' כאשר דבר והיכן דבר וגם נתתי לך ממנה
בן ,ובפי' ב"ר שבדפוס מוסיף וכתיב הבימו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם שעשה לה בית וולד 8 :אמר
אח ומלת אני
ר' אחא .בכי"ל כתוב אמר הקביה בעל פקדונות אני וכו' ובוני שיטי נוסף אחר מלת אמר ר' א
או ,ובילקוט בשני המקומות ובכי'א הגי' אמר ר' אחא (ר' אחוה) הקב"ה בעל פקדונות ,וגי' זו
נסחקה והוגה ה
נכונה לפי לשון המאמר עמלק הפקיר אצל הקב"ה וכו' החזיר לו וכו' שרה הפקידה אצלו וכו' החזיר לה וכו',
והגי"

א"ר

אחא

בעל

פקדונות

אגי

צריך

לפרש

א"ר

אחא

אמר

הקב"ה

כמו

שהגי'

בכי"ה

וכן

טעם

הגי'

ר' אבהו

וכו' נותן אני וכו' ועי' במ"י לעיל  974וצד  406בד'ה אפילו וכו' (ובדפ'ר וד"ו הגיי גם כן אמר ר' א
חא

בעל

וכו') ,ובמדרש שמואל הגי' א"ר אחא בעל פקדונות אני שרה הפקידה אצלי הבילה של מצות לפיכך
וה' פקד וכו' אבל עמלק הפקיר אצלי הבילה של קוצים לפיכך כה אמר ה' צבאות פקדתי וכו' ועח"נ,
ובתיבת מ
רצ
ות בכי"ל כמו לעיל פעמים שונות .וכן בסמוך התאווה ועי' לעיל צר  ,915ובשכל טוב גורס ומפרש א"ר
אהא אמר הקכ"ה בעל פקדונות אני עמלק הפקיד אצלי חבילה של קוצים שהי' מחתך זמורות ומשלוכן כלפי מעלה
והחזרתי לו קוצים שנאמ' פקדתי וכו' שרה הפקידה אצלי צדקה וגמילות הסדים ואני מחזיר לה שנא' וה' פקד וכו',
ובסגנון אחר המאמר בפסי"ר שם א"ר אחא בשם ר' שמעון בן לקיש אמר הקב'ה לישראל בעל פקדונות אני שכל
שאדם מפקיד אצלי אני נותן לו למה הדבר דומה לאחד שהיה בעל פקדונות והיו הבריות מפקידות אצלו בא אחר
וכו' מי ₪שההפפלקי'ד אצלן כסף נתן לו כסף מי שהפקיר אצלו קוצים החזיר לו קוצים כך אמר הקבייה בעל פקדונות אני כל
מה שאדם פוקד אצלי אני נותן לו כך אתה מוצא אברהם הפקיד אצל הקב'ה נפשות דכתב ויקח אברם וכו' ואת
הנפש אשר עשו בחרן וכי אברהם עשה נפשות וכו' אלא שהיה אברהם מגיור אנשים ושרה מגיירת הנשום וכף
(ועי' במ"י לעיל צד  )974והיו מביאים את הבריות תחת כנפי השכינה אמר להם הקביה 

חייכם

נפשות

פקדתם

אצלי נפשות אכי פורע לכם וה" פקד וכו' בא עמלק והפקיד אצלו קוצים כמה שכתב ויבא עמלק וילחם .עם ישראל
ברפידים וכן אשר קרך בדרך ויזנב בך וכו' אמר לו הקב''ה הפקדת אצלי קוצים חיוך קוצים אַני פורע לך כה אמר
ה' וכו' ועתה לך והכית את עמלק וכו'  6 =:ויצתה .וכן בסמוך גם בילקוט ויצתה במשקל פעלי ל"ה ועי' הדוגמאות
בערוך הש' ע' יצא ,ובכחיי הועתק א"ר יצחק כתיב וכו' וזו נכנסח לביתו של פרעה ויצאה טהורה לביתו
של אבימלך ויצאה טהורה אינו ד
בין שתפקד הוי אומר וו"י פקד וכ ,ובשכל טוב א"ר יצחק כתיב וכו' וזו
נכנסה לבית פרעה ויצאתה וכו' לבית

אבימלך ויצאת טהורה דין הוא

שתפקד בבן זכר

וכו' ועיי ברכות ל"א ב' :

 8מלאך הוא וכו' .וכן לקמן פפ"ה פיי ה' במאמר ר' יוחנן מלאך שהוא ממונה על התאוה ,ובשכל טוב גורס ומפרש א"ר
יהודה בר סומון אע"ג דאמר רב הונא מלאך הוא הממוגה על התאוה ועל הריון אבל שרה לא נפקדה ע'י המלאך כי אם

ויורא

פרשה נג

1

כא כ

ב) וחהר ותלד שרה לאברהם מלמר שלא גינבה ורע ממקום אחר ,בן לוקוניו מלמר
שהיה איקונין שלו דומה לו:

למועד אשר דבר אתו אלהים ר' יודן אמר לט' חרשים נולר שלא יהו א' נרוף הוא
=' חוניא אמר לז' שהן ט' מקומטים :רי הונא (אמר) בשם חוקיה בחצות יום
מביתו שלאבימלך ,ר
נולד ,נאמר כאן מועד ונאמר להלן מועד צאתך ממצרים (רברים טו : 0
 1ינקוע כ' 5%ב ,כנס עליעס פ'ז ל' ,פנסועס פוכלום סק" :'6

 8ילקוע שס 4 | :כלס סטנס "ל ',

פנסועם \יכפ

סיי ייז 5 | :עכילפס  36פ'ס:

 לזקניו ן ,וגוי ל | ג*ינבה] גונבה ל ,גנכה דאית : 1ל*אברהם ל"] לאברהס בן לוקוניו דפא'גת. ,
גינבה לו וְןָ,גנבה לו פא'ך | לזקניו ן |  2שהיה איקונין] פח .שאקונין  +שתיו איקונין אכ ,שתית זיו
איקונין דותי | דוטין חכ |  8ר' יידן] פ .ר' יודן ורי חמא  -.דואגכת | * לטי א'] טי ל .לתשעה דפא'גכתי,
*לא
בן תשעה ן | ש

ךְפאגכתי]

הלא לו | יהו

.טרין
אומרי' כ .. ,אוסרים א .או

, 1 יהיו אוט' ןו ..

אומרין ך ,יאמרו א'ך  /יהו אומ' לו פ | הוא] פאכרי .היה ן ,לי דֶת |  4מגית אבימלך אך | ר' חוניא] , 2
ר' הונא ש .ר' חמא דְואכי ,ווב חמא ך | לז'] לשבעה ךְפונכ ,לשבעה (לז' א') חדשים נולד א ,לשבעת
שלמים ו | ט] א? .תשעה ְפוגכת * .תשעה חדשים א' | מקוטעים ד!וא'נתי- :ין פחא'כש | חוגא ן,
חוגיא ג | אמר ל' דְוגכי | חזקיה וחג  /ר' חוקיה דפאכתי | בחצי א | ייפ פוחגכ .היופ דאתי |  5נאמי
כן ן ,כת' הכא ך] | מועד] לטועד אשר דבר אותו אלהים ךן | ונאמר] וכת' ךן | להלן] להלן מוער  .1לי ת |
מועד] א" ,כבוא (כבא 8כ) חשמש  -דפוא'נכתי

|

על ידי הקב"ה בעצמו שני וה' פקד וכו' ,והגי' רב הונא איתא גם בילקוט וכ*י שציונתי ועי' לעיל צד  ;125וכתיבת

אפעלגב בתיבה אחת כמו אפעלפיכן לעיל פעמים שוגות ועי' לעיל צד  ,884והגהתי לא צרכה ועח'ג ולעיל צר : 678
 1שלא גונבה .בכי"ל כתוב גונבה והגהתי גיגבה לשון פיעל ועח"נ וכן לעיל צר  848היו אלו מגנבין וכו' ובשמויר

פיה סי "ד והיו מגנבין וכו' ,ומדייק ותהר וכו' לאברהם מלמד שלא גינבה זרע ממקום אחר כלו' מאבימלך
ודורש לזקניו לשון איקונין ,ומשובשת הגי' והיו איקונין וכו' ועיי לעיל צד  588ובמ"י לעיל צד  081בד'ית
קוזמידין* ,ולפי הגי' זו איקונין =דרשו לזקוניו | נוטריקון , וכן בלק'ט בן לזוניו שתי מלות .הן
זיו איקונין מלמד שהיה זיו איקונין שלו וכוי ,ולקמן פפ'/ד בדרש כי בן זקונים הוא לו הגיי גם בכי"יל ר' יהודה א'
שהיה זיו איקונין שלו דומה לו ,ובמ'ימ שם היו מרננים ואומרים אם שרה הבת תשעים שנה תלד אברהם בן מאה

שנה יולד מיד נהפך קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק  ,ובתנחומא
תולדות שם בא וראה כח השלום שבשעה שנתטלטלה שרה מיד פרעה ליד אבימלך ונתעברה ביצחק היו אומות העולם
אומרים הלבן מאה שנה יולד אלא היא מעוברת מאבימלך או מפרעה והיתה (וצ''ל והיה) חשד בלבו של אברהם וכו' מה
עשה הקב'ה אמר למלאך

הממונה על יצירת הוולד עשה כל איקונין שלו כדמות אביו כדי שיעודו הכל שהוא בנו

של אברהם וכו' , וכן מתורגם כאן בתר"י א' בן לזקוניו  בר דרמי וכו' ועייע שם לפ' ואלה תולדות .יצחק וכו :
 8לט' חדשים .לפי המשך הפרשיות נתעברה שרה אחר מעשה אבימלך וא"ר יודן לט' חדשים נולד שלא יהו אומרים
גרוף הוא וכו' ואילו היה נולד לז' היו אומרים שהוא מזרעו של אבימלך  ,ואברהם נתבשר בפסח כדאיתא לעיל
צד  094פרס הפסח היה וכו' ובפסח נולד .יצחק והוא המוער שאמר הקב'יה לאברהם למועד הזה בשנה האחרתו
ושוטת הברייתא .ברה י' ,ב' בפסה נולד יצחק בר'ה נפקדה שרה וכו' ומפרש בסוגיא דשמעתא שם בפפה
גולד .יצחק מנלן  .כדכתוב .למועד אשוב אליך אומת קאי וכו' אלא דקאי בחג וכן' ועיי בחי' אגדות שם :ובכ"ק
צ'יב .א' דרשו כל המבקש רחמים על חבירו ותוא צריך לאותו דבר הוא .נענה תחלה וכו' מהכא ויתפלל אברתם אל
האלהים וכו' וכתיב וה' פקד את שרה וכוי כאשר אמר אברהם אל (על) אבימלך וכו' ועיי גם בתנחומא מב וירא
פיי לי סוי ליב ופי' לו ובתנחומא וירא סו' ייד ובפסייר פל'ח ופמ"ב; ובתוספות בב'יק שם בד'יה כאשר אמר אברהם.
וכו' פירשו לאו בהריון משתעי שהרי המלאכים בישרו את שרה מפסח שלפניו אלא ילדה בריוח כמו שהתפלל על
אבומלך : מ4קומטים . כ'ה בכיי"ל| ,ונר' שהלשון חדשים מקומטים כמו סדין המקומט בתוספתא נגעים פ'א וכעין
הדרש אשר קומטו (איוב כייב ט/ז) אלו תלמידי חכמים שמקמטין עצמן וכו' (חגיגה י'ד א') ועיי בעמת'"ל  ע' קמטו
ובדפוסי' ושאר כ"י הגי' מקוטעים (מקוטעין) ,ובילקוט לשבעה שלמים שהם תשעה מקוטעים ,ובפי' השני שבפיי
ב''ר הנדפס גורס ומפרש ר' הונא אמר לז' שלימים שהן ט' מקוטעין יום א' לחדש שעבר ויום :א' להבא חשוב כבי
חדשום שהם חדשים מקוטעים יום לחודש ,וביפ'/ת האריך בפירוש המאמרים וכתב שהגי' שהם תשעה מקוטעים
משובשת דט' מקוטעים היינו ,ח' שלמים ומקצת ט' ומה ענין לז' בכאן ואון לומר דלחדשי הלבנה קאמר וכגון
שנתעברה דמ בתוך חדש אלול קודם ליום פו וילדה בטיו באייר דאיכא בנתיים  ':חדשים שלמים אבל אם גמנה
גם חדש העיבור והלידה הוו להו ט' וכו' דלא קרי גמרא מקוטעים אלא משום חדש אחרון אבל החדשים הראשונים
לעולם נמנים שלמים של שלשים שלשים מיום העבור ולא לחדשי השנה וכו' ועוד שאין לו ט' בכאן וכו' ,ושם הגיה
לשבעה שהם מקוטע ים וכתב שכן הוא בקצת נוסחאות של חדושי רשי בחומש (וכן הובא בזכור לאברהם
ברש"י עה"ת מהדורא א' הגי' ר' יודן ור' חמא ר' יודן אומר מלמד שנולד לט' חדשים שלא יאמרו גרוף וכו' ור'
חמא אומר לז' חדשים שהן מקוטעין) ויהיה פירוש המאמר כמו דמסיק בריה שם אלא דקאי בחג אכתי בשיתא
ורחי מי קא ילדה תנא אותה שנה .מעוברת היתה סוף סוף כי מדלי מר יומי טומאה בצרי להו אמר מר זוטרא
אפולו למד יולדת לתשעה אינה יולדת .למקוטעין יולדת

לשבעה יולרת

בד''ה ר' אבא בר זוטרא) ולפי זה לא ספיל לר'ח פרס הפסח היה

למקטועין וכו'

(ועו' במ"י לעיל צר 881

ואפשר שהוא כדעת האומר לעיל פטיז

אותה

שגה מעוברת היתהח( -ועי' במ"י לעיל צד < ,474ושם צ''ל בפסח וכוי מנלן וכו') ולא חש להא דקאמר ר"י שלא
יאמרו  גרוף וכו' ,ובעל המאמר לעיל פמיז הוא רי הונא בש'יר אידי ולפנינו גם כאן הגי' ר' חוניא אמר וכו' והוא
רי הונא ועיי לעיל צד  , )718ובתנחומא וירא סי' יז איתא בראש השנה נפקדה שרה ונולד יצחק לשבעה חדשים
בל יל פס ח שנאמר שוב אשוב וכו' ,וכאן אמר ר'ה בשם חזקיה בחצות יום נולד (ומשמע בטיו ניסן וכן איתא בתנחומא
בא :פיי ט' ועי' במ'י לעול שם) נאמר כאן וכו' וגאמר להלן בפ' כי אם וכו' שם תזבח את הפפח בערב וכו' מוער
צאתך ממצרים וכמו שנדרש במכילתא בא פ'ה מועד צאתך ממצרים אימתי יצאו וכוי ממצרים משש שעות ולמעלה
וכן הוא אומר ויהי בעצם היום הזה יצאו וגו' (שמות יב מ'א)  /ובמכילתא דרשב'י ויהי בעצם חיום הזה (שם שם ג'א)
אטא; |1088ז0
ל

61

24

ו

ויורא

כא גדו

פרשח נג

ג ד ויקרא אכרהם את שם בנו הנולר לו אשר ילדה לו שרה יצחכ יצא חוק

לעולם ניחן רורייה לעולם ,אמר ר' יצחק חפושיה י' עשרח כנגר עשרת הריברות ,צ' תשעים ואם

שרה הבת תשעים שנה תלד (כואשית יו יו) ,ח' שמנה ימי מילח וימל אכרהם את יצחק בנו

חי

בן שמנת ימים ,ק' הלבן מאה שגה יולד (שסשם) :

ו ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים כל השומע יצחק לי ר' נרכיה ר' יורח ברי

סיסון ר' חנן בשם רי שמואל בר רב יצחק ראובן בשטחה שטעון מה איכפת ליה ,כך שרה גפקרה
 1ילקופ טס : ? פדכ' פל'כ ,נמדנכ כנס פי"ם ק" כ"ל  ,מנסועס קלס כ" ":3
(קפ"ו  ,)'5פקיקסס ככמי פע"כ (קע"ו  , )'5פנחומס מ"ג ויכס פיי ל"ז:

 ₪לקוע כ' *5נ ,פיקס פכ"כ

 1הנולר  --שרח] ופא'י ,חנולר לו כת ,ל' ך | חק כי |  2לעולס לי י | נוחן כ יצא ך ,דיא נחן וי |
דוריה פוא(  ,דוריא ך' ,דורה ך ,1דרוריח הַזי ,הורייח כ | של עולם ו | הפושייה ן ,חיפושיה דֶן ,חפשיה כך,1

הפישיה |"?,

חופשיה א',

₪גכ '* +
הדברות ן
צ| ד'פוחאגכי,
חלר ל"א /שנולד
ימי מילח שהנכה
שנה א? ,ק' מאח
בן

שמונת

הפושיה  ] ' | ₪פהא'נכ .יוד ךד'ן .י"ר דת .יצחק " י | עשות

הופשיא א?.

חרברות א' ,י' דברות א" ,י' דברות שעתידין בניו לקכל י ,עשרח נסיונות ועשרת חדברות ךז |
צר" ך ,צאר ן] | ואם --תלר] ואם שרח הכת תשעים פן ,כנגד ואם  . .תשעים שנה
לד ל ,ח' שמנה כנגר
ו.
לתשעים שנח לאמו ד |  * 8ח' שמנת -י-ולד] ח' . .אכרתם קי'.
לשטונה וימל  . .אברחם ק'  ..יולד לָ" ,ח' כנגד המילת שונכו לשמונה ק' הלבן מאה
כנגד חלבן  . .ח' שמונה כנגד שמונח ימי הטלה שחנכו לשסונת שנא' ויטל  . .את יצחק בנו

יטים א!,

ק' מאח חלבן

מאה

שנה (שנה יולר [)2

|שהנכו כִ) לשמונה (לשטנגה ימים  )2וימל
(שמנת  כ) ימים יטול לכם כל זכר ם[,2
שמנת ימים וגו' ובן שמנת ימים יטול לכם
יולר ךת) חי"ת (ח' ך' ,חיית שמונה ך]) כנגד

ח' שמונה

(תטניא |) כנגד

הטילת

שתינכת

(רכ' וימל ]) אברהם . .בן שמונת (שטנת כִ) ימים ובן שטונת
| ח' שמנה כנגד מילה שחנכה לשמנה וימל אנרהם  . .בן
וגו'  ,1קו"ף (ק' ך' .וקו"ף ך]) מאה תלכן טאה שנה (שנה
.ת יצחק וגוי
חטילה שניתנה לשמוגה (לשטונח ימים ך]) וימל  .א

(יצחק בגו ך) הה"ד ובן . .לכם כל זכר לרורותיכם דְ] ,ק' טאה שנולדר לטאה שנח לאביו ח' שמונת כנגד
ל.ד ח' כנגד שמונח ימי המילה וימל  . .בן שמונת ימים כאשו דבר
ו.
יבן
המילה שחנכה לשמנה ךָזְ ,ק' מאה הל
*תאמר  --לי י] ותאמר  . .צחוק (צחק ם) עשה לי
אותו אלהים והיכן דבר וכן . .הטול לכם כל זכר י |  5ו
אלהים ךְםאגכת  .לי ל | רי יהודה [ :22ורי  .א .ור יודח פ .בר יודח ך ,בר רי יהודה י ,בשיר וורן ת |
בר פא ,בר רי י ,ביר ך |  6רי חנן] ח .רי חנין [ג .ור' חנין אכ  ,ר' חנינה ם ,לי דתי | שטעון א' | גר
רג] פא'כ ,גר' ך ,בר ר' י ,בן ר' ן ,בר נת | יצחק] נחטן ג | מאי כ | אנפית ך | כך] אם י ,לי ן |

אין עצם אלא תקפו של יום ,ומ'ש כי בחדש האביב הוציאך י"י אלהיך ממצרים לילה (דברים שם א') דרשו בספרי
ראה פי' קכ"ח מלמד שנגאלו בלילה ועי' ברכות ט' א' ,וכפי השיטה שנולר לז' חדשים ואותה שנה מעוברת היתת
מפרש בשכל טוב וה' פקד וכו' ופקירה זאת היתה בר'"ה ולמחר פירסה שרה נדה וכו' ובליל שמיני טבלה וכו' נותרו
כ"ב ימים לתשרי וכיט למרחשון ולי לכסלו וכו' וב יד בניסן ילרה בחצי היוס זמן שחיטת הפסח וכו' ומנין שבומן
שחיטת הפסה נולד יצחק א"ר הונא בשם ח זק יה כתוב הכא למועד וכו' וכתיב התם מועד צאתך וכו' לג"ש
וצע"ג (וחזקיה שר"ה אומר בשמו הוא חזקיה בר' חייא שלא נסמך ועי' מאמרו מהו לזקוניו וכו' בתנחומא מ"ב
וירא סי' ל'ז) ,ובתנחומא פקודי סי' י"א איתא ר' שמואל בר נחמן אמר בשלשה חדשים נגמרה מלאכת המשכן
וכו' והעמידוהו באחך בניסן וכו' מפני שחשב הקב'ה לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו לפ
ש ב א חד בניסן נולד יצחק וכו' ,ועוד אגדה אחרת בס' היובלים פט'ז ובאמצע החדש חשישי פקד אלהים את שרה
ויעָש לה כאשר אמר ותהר ותלד בן בחדש השלישי באמצע החדש לימים אשר דבר אלהים את אברהם בחג הביכורים

נולד יצחק וכו' :  1יצא חוק .דורש יצחק נוטריקון יצא חוק לעולם מאת הקביה ניתן דורייה סתגה לעולם ,וחוק כענין
חק לכהנים (בראש' מ'ז כייב) לחם חקי (משלי לי ח') ,ובילקוט דפ'יר הג' ד"א נתן דרוריה של עולם וכן בכי'יח ובסמוך בסוי

ח' גם בכי'ג דרוריה ובכי"ו דרורייה ובכי"פ דרור ,אכן דוריה ל"י ופי' מתנה ואינו לשון דרור וחירות ועי' לעיל צד ,924
ובלק"ט מפרש יצא חוק לעולם למול בן ח' ימים ועי' גם בשכל טוב ובתוספות שבת קליז ב' בדייה ידיד .וכוי ,ובפי' ב"ר
כי"ט וכי"א מפרש יצא חוק לעולם שקבלו ישראל את התורה שנ' בה חוק דכתיב כי חוק לושראל הוא יצא הורה
(דוריא) לעולם מתנות דורון דכתיב ונברכו בך  ,ובפי' ב"ר הנדפס מסיים דבר אחר יצא דורייה לעולם מתנה דורון
דכתוב ונברכו וכו' 2= :ר' יצחק חפושיה .גר' שכן שם האמורא  ,ובפי' ב'"ר כי'"ט וכיייא מפרש חפשיה (חפישיה) מאותו
מקום וצ"א ,ובכי"פ איתא הפושיה והמלה נמחקה ורשומה ניכר מעט ,ובכי''ת איתא ר' יצחק אמ' חפושתה והתי"ו
נ"א חפושייה ,ובלק"ט הגי' רק ר' יצחק ובילקוט קיטע שם האומר ,והגי' שם יצחק !יי עשרה וכו' ,ובילקוט *
נמחקה וג"ב

דפ"ר ליתא הפורוש חפשיות שנוסף בילקוט דיו כאן להגי'-דרוריה ולמטה להגי' מה עשייה שנ' להלן נתן דרוריה וכו' .ולכן

בטלה השערת רש"ב שנוסף חפושית בדפוסי המדרש עפ"י פי' הילקוט חפשיות ועי' בהערותוו לפ' שוש אשיש וללק"ט
פ' ויקרא אברהם וכו' ואחריו נמשך גם בעל ערוך הש' בע' דריה ,והגי' אמר ר' יצחק חפושיה אותא גם בבי"ג

ובדפ"ר וד"ו ועח"ג ,ובמ"כ

הגיה חפושית

ועיו"ש

ועייע במ'יח חלק יי צר  67וחלק ליב צד :908

כנגד עשרת

הדיברות| .ק"ק זה הרמז שאונו כרמזי שאר האותיות מענייני של יצחק ,ובילקוט מוסיף כנגד י' דברות שעתידין
בניו לקבל ,ובלק"ט הועתק יו'ד כנגד י' נסיוגות שנתנסה אברהם אבינו צ' כנגד שני שרה ח' כנגד ח' ומים
שנימול ק' כנגד שני אברהם דכתיב הלבן מאה וכו' (אכן בלק"ט כ'י פלארעניץ הגיי ג"כ הדברות) וכן בפירשי"י
בראשית י"ז ייט וקראת את שמו יצחק על שם הצחוק וי"א על שם העשרה נסיונות וצ' שנה של שרה וח' ימים
שנמול וק' שנה של אברהם ,ובפדר"א שם ולמה נקרא שמו יצחק .י' עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו צ'
תשעים שנה שהיתה שרה אמנו בת תשעים ח' לשמונה ימים שנמול ק' מאה שנה שהיו לאברהם אבינו שנאמר
ואברהם בן מאת שנה ,ובתנחומא קרח שם יצחק יו'ד כנגד עשרה נסיונות צ' תשעים שנה לשרה נולד ח' לשמוגה
ימום נמול ק' ק' שנים חיי אברהם כשנולד ועיי' גם בבמייר שם ,ולפי סגנון זה יובן גם הדרש י' עשרה בשם יצחק

'

פרשה

וירא

נג

|80

כא וו

אחרים מה איכפת להם ,אלא בשעה שנפקדה אימנו שרה הרבה עקרות נפקדו עמה הרבה חרשים
נתפקחו עמה הרבה סומים נתפתחו עימה הרבה שוטים נשתפו עימה נאמי כאן עשייח ונאמי להלן
עשייה והנחה למדינות עשה (אסתר ביח) מה עשייה האמ' להלן ניתן דורייה לעולם אף עשייה

=' לוי אמר הוסיפה על המאורות  נאמי כאן עשייה ונאמי להלן
האמי כאן ניחן דורייה לעולם ,ר
ייה
4

שני ויעש אלהים את שני המאורות וגו' (בראשית א טז) :

זו ותאמר מי מלל לאברהם הניקה בנים וגוי ר' פינחס משום רי חלקיה .מי אמר

מי דבר אין כת' אלא מי מלל רמזו שמוליר למאה שנה ,ר' פינחס מש' רי חלקיה קמתו שלאברהם
 6לקוץ שס ,סנכסועס " 3טס ,פקיקקס כנסי פג'יג (ק''פ :)'6

 1נכייסס דפ"כ עדות עדס :'6

 1אחרות וי | מאי כ | איכפת] פואנכי.

אכפת ד

| להו פכי | אמנו שרה דְג +

אמינו |. .

שוה

.מינו [כ ,שרה פא | הרבה  --נפקדו] נפקדו כל העקרות ן | עמח] עימה  ,1לי א | הרבה חרשים]
אמנו י . ,א
| הובה --עמה] הרבה סומים (סומין א')
הרבה חולים נתרפאו עמה  4י |  5עמה] ו ,לי דפואנת

נתפחהו דְוְא'גהי| .הרבי סומין נפתחו א? ,ל' ם | נשתתפו כִך? | עומה לי | כן ן | עשיה א'ע :עשה פם |
 * 8עשייה ח] עשיה א'ע ,עשי ל ,לי דפוא'נכתשי | עשייה האמי] עשיה האמורה ם ,עשייה שני תי!.. ,
שנאמרה [כ ..,שנאטר רָש ,עשיה שנאמי ע ,לי ןא | ניתן] חא' .נותן דגכש .נתן ותעי .ניתנה א |
* דורייה דְֶך] דוריה א?ע ,דוריא א' ,רודייה

ל ,דרורייה ן ,דרוריה חַגך'י ,דרוריא ך? ,דרור  | 5בעולם ן |

.נאמי ן ,עשיה שנא' ם . . ,שנאמי ע ,ל' א |  4כן ד!וג | ניתן] חא!ג:
עשייה האמי] עשייה שנ' דְוְכְרו' . ,ש
גוחן כ .נתן וָעו ,ניתחנה א? ,לי דפת | *דורייה דכת] דוריה אלגע .דוריא א? :רודייח ל .דרוריח פוחי:
דרוריא ש | בעולם ן | הוסיפו ן ,הוסיף י | הסאורות]  ₪הגדולים ם | נאמר כי | כן ונ | עשייח] וא=י,
עשיה פנ ,עשייה עשה

לי ךְ ,עשה לי אלהים ת | וגאמר כי |  5עשייה שני] או עשייח כ .לי דפוא:גתי |

.רה ך',
גחו-י ]-הניקת בנים שרה ְ'גכת  ,תיניקח  .ש
וגוי] הגדולים פםגכ .ל' דואתי |  6לאברחם לי ן | הוגיק
ל' פוחאי | בשס פואנכת | ר' חלקיה] חלקיה ן ,חזקיה  7 | 5מי דבר מי אמר ן ,מי דבר אי | אין כתיב
פת) כאן דפאנכתי .אין כתיב (כתוב ן) כן ךְ'ן | מלל]  =.לאביהם ם | רמז חאתר | שמוליד] חזי
(כת' כ
שהוא מוליר דְפונכת  ,שהוליד אי | לקי א | שנה] פוחאכי - .טנין מלל ך ,1מניון . .ת ,טנין מליל ך |
פינחס] תנחום

לי דת | |

 | ₪מש' ר' חלקיה]

קמו] פנ/

בשם  . .פאינשי,

קמתיו [י ,קומתו

משם חלקיח ן ,בשם ר' חזקיה ,

האתכש

|

,

שאבנו אבוהם

בשיר ירמיח א?י

של אברהם פן:

של

שנסיון העשירי היה הנסיון בעקידתו של יצחק כדאיתא לקמן פג'ו סי' י'א ובפרר'א פל'א ובמדרש תהלים מב
י"ח סי' כיה ובו נמלאו העשרה נסיונות שגתנסה א"א ועי' ביפיית ובמ'י לעיל צר  ,168וכמו באלו המקומות
שהעתקתי נכון סדר הרמזים לפנינו בכי"ל וכן בכי'א בי ,ובשאר הספרים הקדימו קו'/פ לחי"ת ,ובגיי הדפוסים וכי''ת ,
הוא דיבור בפ''ע לפסוק וימל אברהם וכו' הה"ד ובן וכו' וכן בילקוט .וימל וכוי והיכן דבר ובן וכו' ,ושם בדפ'ר
שמונה תח'ג ,וכן
נדפס כן בבירור ,ובכי"ל נוסף ביני שיטי להגיה ח' שמנה כנגר ימי מילה שחנכה ל
הלשון בשהש"ר פי ישקני וכו' אברהם נצטוה על המילה יצחק חנכה לשמנה ימים :  1חרשים נתפקחו וכוי . וכן
הלשון בגיטין פ''ב מו חרש ונתפקח סומא ונתפתה שוטה וגשתפה וכו' ,ועי' בעמת"ל ע' שפי שפה ,ובשכל טוב הגיי
הרבה סומים נפתחו ועח"נ  ,ועוד שם לכך דרש ר' ברכי' צחוק עשה לי אלהים שמחה יתירה עשה לי הקב'ה בי
נתן לי הריון עם בן זכר וצע'ג וע' גם במ"י לעול צד  065בדה ויצתה ,וכל המאמר

אשיש והגי' שם הלא
ור' סימון (וצ'ל בר'
כל השומע יצחק לי
וכל הסומים נתפתחו
שרה

פעם

שנייה

אתה
סימון)
א"ר
וכל

שנפקד

נסדר גם בפסיקתא פ' שוש

תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך וכו' ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים וגו',ר' יהודה
ור' שמואל בר רבי יצחק ראובן ב ח דוה שמעון מאי איכפית ליה שהרי שרה אומרת
לוי את מוצא כשילדה אמנו שרה כל העקרות נפקלן עמה וכל החרשים גתפקחו
הא למים גת רפאו וכל השוטים נשתפו והיו הכל אומרים הלואי שתיפקד אמנו

עמה

ר!

ברכיה

בש"ר

לוי

להוסיף

על המאורות

נאמר

כאן

עשייה

ויעש

ה'

ל שרה כא שר דבר ונאמר להלן ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים מה עשייה האמורה להלן ליתן אורה
לעולם אף כאן ליתן אורה לעולם ונאמר כאן עשייה וגאמר להלן והנחה וכו' מה עשיה האמורה להלן ליתן דורניא
לְעולֶם אף עשיה האמורה כאן ליתן דורניא לעולם ,ובערוך ע' דריה הועתק מב'יר כאן ופסיקתא שם נתן דוריה
לעולם ועיי"ש ,ובפי' ב'יר כי'ט גורס ומפרש נאמר כאן עשייה דכתיב צחוק עשה לי אלהים .וגאמר להלן והנחה
למדינות עשה דרוריה חירות מה וכו' לגבי אסתר חירות אף וכו' ביצחק חירות ורווחה באה .לעולם ועי' בפי' בר
הנדפס ,ובפסי"ר פ' וה' פקד וכו' אמר ר' יהודָה בר' סימון בשם ר' חנין בשם ר' שמואל בר' יצחק כל עקרות
שהיו בעולם נפקדו עם שרה ועיברו עמה וכשילדה ילדו כולם עמה היא ששרה אומרת צחוק עשה לי וכו' כל
השומע יצחק לי ראובן שמח ושמעון עפוק בקררומו בשדה ומה שמחה יש לו אלא שכל עקרות
שהיו בעולם גפקדו עמה היא שכתב ,וה' פקד את שרה ולא זו בלבד אלא כשילדה שרה כל סומא שהיה בעולם
נפתח וכל פסה נעשה שוה וכל אלם נפקח וכל שוטה גתרפא למלך שהיה לו אוהב וכו /אמר ר' חניגא בן
לי דבר גדול ומעולה יותר מזה שבאותו היום שנולד בו יצחק הוסיף הקב'יה אור של גלגל החמה ארבעים ושמוגה
ו

פעמים כנגד מה שיש בו וכו' ,ודורש שם הרבוי א.ת שרה וכן בברייתא דלב מדות שם א ת לרבות כיצד דכתיב
ויי'י פקד את שרה אלו היה אומר פקר שרה הייתי אומר שרה לבדה נפקדה כשהוא אומר א ת מלמד שכל העקרות
נפקדו עמה וכה"א צחוק עשה לי אלהים כל השומע וכו' ,ובתנחומא מ'ב וירא שם ותאמר שרה צחוק עשה לו
אלהים מלמד שבשעה שנולד יצחק נתרפאו החולים ונתפתחו החרשים ונתפקחו הסומים לפיכך הוא אומר צחוק עשה
לי אלהים אמר ר' ברכיה הכהן מהו כל השומע יצחק לי וכי הכל שמעו אלא מהו כל השומע שהוסיף הקב'ה על
מאורתן של חמה ולבנה

שנאמר

ויעש אלהים וכו' ועי'"ע תנחומא תולדות

פי' ב'

שבשעה שנולד יצחק היו הכל

שמחים שמים וארץ חמה ולבנה כוכבים ומזלות וכו' ,ובברייתא בר'"ה שם איתא בר'ה נפקדה שרה רחל וחנה,
ובתנחומא וירא פי' ייז בראש השנה וכו' וארבע עקרות נפקדו בר'ה ואלו הן שרה ורבקה ורחל ולאה (ועי' במ?י
לעיל צר  054בד"ה נתעקרו וכו') ,וכאן לא הוזכר שפקידתה של שרה היתה בר"ה ועי' במ"י לעיל צד : 165
 7למאה שנה .מנין מל"ל ,ובדפופי' נוסף כן כגר' מפו' ב'ר ,וכן בלקיט ר' פגחס וכו' אלא מי מלל רמזו למאה
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פרשח נג

וירא

כא

ו

אבינו חיתה יבשה ונעשת מלילות  :הניקה בנים הניקה בנאין ,שרה היחה צנועה יותר מראי אטר
לה אבינו אכרהם אין זו שעת הצניעות אלא נלי את דריך כרי שירעו הכל שהחתחיל הקכיה עושה
ניסים ,גילה רריה וחיו נובעים חלב כבי מעיינות ,היו מטרונות באות ומניקות את בניהן והיו אומרות
אין אנו כריי להניק מחלב הצרקת ,וכנין אמי כל מי שנא לשום שמים נעשה ירא שמים ,ר' אחא
\ אמר אף מי שלא בא לשום שמים ניחן לו סמשלה בעולם ,ולא עשו אלא כיון שהפליגו עצמן
 1ילק' סיוג כ' ססק"ו,

נכל מניעל פ"ו  ,'5פקיקס 6טס (קע'ו נ') ,פקיקס כנסי טס ,סנפועל ר"ב ויכס קי' פיז

סי כ"ס ,חנמוטל סולדום ס" ג' ,פדכ' פכינ :

 2ילקוש כ' '5ב:

תית ל תיו וי | יבשות כי ,ינכישות |( | ונעשח] פא'יכ,
אביתם י |  * 1היחה דפאנכתש]
ונעשת דְךְ' ,ונעשית א'גתר' ,ונעשו י ,ועשו ן | *תניקה בנים פוכ] הניקה בנים שוח ךְ'אנתי (שפ),
תיניקה
חיניקת  . .שוח דְ ,ל' ל | הניקה בנאין] כ ,הניקה בנאיין ן ,הניקת בנאיין שרת,1

כנאים

שרה [ְזְ ,הניקה בנין שרה א",

היניקה בן אין כתיי כאן |,

חניקח בן אין כת' כאן אלא בנים ך]'

.ו [ ,אמנו
מ,י.נ
אוב)
זה לא היה לה אלא אחר אלא ם ,ל' א'י (שם) | שוח] פחג ,שרה אמנו א"כי (אי
שרה דְא' ,אמינו שרח גר | שהיחה א*' | יוחר] פוא'כות :יתר ךְ ,1ביותר א'י (שס) | מדאי] טריי  3ו
לי (ישס) |  2אברהם אבינו אי (שם) ,אכרתם ם | אין] שרה

 ₪י(שם) | זאת  ,'5זה [ | צניעות ךן ,הצניע פה

הצגע חאו (שפ) | אלא לי י (שם) | את ל' ם | דרייך ו |שהקב"ה החחיל כיי (שם) ,שהקבי''ח פא | עששה] פחאכ.
עשות ן ,לעשות ִגתי (שם) ,לעשות לנו י |  8גילה] דְץ ,וגילה ן ,גילתה פאנ ,גלתח ְא"כתי (שס),
וגלחח י | דדיה] נכי ,את  -.דפואתי (שס) | נובעות הְזִי | חלג ל' וֶתי | כשתי פחאנכי .כשני דות | ותיו
שם),
(ו
ושם) | את לי ךן | בניהן] א' ,נניחם כ
סטרוניות | וטניקה (
היו אומרין א* ,ואוטריי י |  4כרי פכי' ,כדאי את | לחניק] >

בניהן (בניהט דִי) מטנה דפוא!גתי |
את בנינו דפחאכתי | מתלג] חי

מחלבה אןת .מחלבו דפונכי | של צרקת ךְחא ,של צרקת הזו ךן ,של צריק ן ,של צויק זה פכ .של
ושם) ,ש[ל]צדיק שליצחק ן ,של יצחק הה*ר חניקה בגים הניקה אין כת' כאן ו' | רגנן  ,רבנין ור' אחא
יצחק (
נ*עשה
רבנין וָא? :רבנן . .רבנן ךְכתי ,רבנין ורי יוחנן י (שם) | לשוס] א' ,לשס דפאנעי | *

ו-ם
ש-
לעשה
נעשו ל (ג

דפאנעי],

שמים לי כַתִי (שם) ,כל מי --ר' אחא אמר ל' ן) |  * 5מי שלא בא דְוָאנִי] טי שבא

|עולם] פוגכי (שס),
שלא ם .לא מי שבא ל | לשום] א' .לשפ דפא'גי | * גיתן דפאנת] נותן לכי (שפ) ,נחן י' ב
> הוה פאתי | ולא עשו אלא] ונכי (שס) ,ל דפאתי | * כיון דפוכתי] כגון ל .וגיון א .לי נו (שס) |
הפלוגו (ישם) | את עצמן אי (שם) |

שגה מוליר מנין מלל ,ועוד שם דא מלל שהניקה בכל יום מאה ילדים ,ובדרש אחר דרש ר"פ משיר חלקיה מי
לל קמתו וכו' ונעשה מלילות (ולנכון בפי' השני בפי' ב'יר ברפ'ר אמר חורי ,אך נשתבש שם ר' תנחום בשם רי
חלקיה),

ובתנחומא מ'ב שם א"ר פנחס הכהן בר חמא בשם ר' חלקיה וכו' מהו מי מלל מ' ארבעים ל' ל' ששים

הרי מאה מי בישר לאברהם במןאה שנה אתה מוליך (ועיי'ש בהערות רש'יב) ,ושס קדם מאמר סתמי ותאמר מי
מלל לאברהם שיש בו ליחה של נערות ואין לשון מלל אלא לשון לח כד"א וקטפת מלולות ד"א מי מלל שעתידין
ו של אברהם הובישת
תמ
בני וכו' ,ובפסי'ר שם איתא רק המאמר א'ר פנחס הכהן בן חמא בש"ר חלקיה ק
ונעשת מלילות מי מ ל ל לאברהם  ,ונכוגה הגי' גם לפניגו קמתו וכו' וכן הגיה במ"כ ופי' מלשון קמה או גדיש :
הניקה בנים .כן הוספתי ועח''נ ,וגם בב''מ ובפסיקתא ופסי'ר איתא הגיקה ,ולפנינו במקרא היגיקה ועי' בטנחת שי :
,נאין .וכ"ה בכי"כ בנאין ,ובכי'ח בנאים ,ובכי"ו וכי''ג בנאיין ,וטעם הדרש שאכ"כ הניקה בן ודרשו בנום קרי
2
ביה בוניס בנאין בעלי יראה ובעלי ממשלה שבונין את העולם ,וגם בפו' ב'"ר כו"ט וכויא הגי' בנאין וכתב גם שם כדמפרש

אן ירא .שמים או ממשלה גדולה נתן לו ,והמאמר ביתר ביאור בסגנון הפסי'ר וכי בנים הרבה היו לה לשרה והלא לא
ילדה אלא יצחק וכו' אלא בשעה שילדה שרה את יצחק היו אומות העולם אומרום בנה של שפחה הווא ועושה היא עצמה
כאילו היא מניקה אותו באותה שעה אמר לה (כלו' אברהם) שרה מה את עומדת אין השעה הזו של צניעות אלא עמדי
והפריע (וצ''ל והפריעי) עצמך בשביל קדושת השם עמדה שרה והפריעה עצמה והיו שני דריה מוריקים חלב כשני זינוקום של
מים כמה שכתב ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בגים שרה א"ר פנחס וכו' קמתו וכו' והוו אומות העולם מביאום את

אלו שבאו באמת

תם וכו'  ויש מהם שהיו מביאים את בניהם לבדוק אילו ואילו לא הפפידו א"ר לוי
נתגיירו זהו שאמר הניקה בנים שרה מהו הניקה בנים ש נת ב נ ו בישראל ואילו שבאו לבדוק

ותה אמרו רבותינו נתגדלו בעולם הזה פרוקופאות (כלן' בכבוד וגדולה ועי' לעיל צד  .)811וכל גרים המתגיירים

בעולם וכל יראי שמים שיש בעולם מן אותם שונקו מחלב של שרה וכו' ,אכן כאן מפיום ולא עשו (כלו' לא שהו
בממשלתם ועי! במ"י לעיל צר  968ועשה שם המש שנים וכו' ועי"ע לקמן סוף פניד ופניז סיי ד' ופעייח סיי ט'

א כיון שהפליגו עצמן וכו' נוטלה מהם אותה הממשלה \וכו'  ,ובפסיקתא פ' שוש אשיש לשון המאמר ר' ברכיה
שם ר' לוי את מוצא כיון שילרה אמגו שרה את יצחק היו אומות העולם אומרים חפ ושלום לא ילדה שרה את
יצחק אלא הגר שפחת שרה היא ילדה אותו מה עשה הקביה ייבש דרי נשותיהן של אומות העולם והיו מטרוניות
באות ונושקות עפר רגליה של שרה ואומרות לה עשי מצוה והניקי בנים שלנו והיה אברהם אבינו אומר שרה אין
זו שעה של הצ נע קדשי שמו של הקביה ושבי בשוק והניקי בניהן הה'ד הנוקה בנים שרה הניקה בן אין כתיב
כאן אלא הניקה בכים וכו' (ובערוך ע' בן ג' מסיים מאמר הפסיקתא בן אכ"כ אלא וכוי מלמד שהניקה בניהן של
אומות ,וממאמר שלפנינו בב"ר הועתק שם הניקה בנים שרה כל מי שבא לשם שמים נעשה ירא שמים ,ובילקוט
ר' ציג הועתק מפסיקתא עד שבי בשוק והניק בניהן  ,ואח'כ הועתק מביר כאן מן כדי שורעו הכל וכו' עד פות
המאמר ,ושם ובילק' איוב מסיים ג'יכ הה"ד מוסר מלכים פתח וגוי), ,ועודר האגדה בסגנון אחר בב"מ שם במאמר
ותאמר מי מלל לאברהם הניקה שרה כמה בנים הניקה שרה א"ר לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו
עשה סעודה גדולה וכו' ,וגם שם איתא ונעשה נס בשרח אמנו ונפתחו דרוה כשני מעיונות וכוי ועייייש ובתנחומא
מא אמר כון שילרה שרה היו נשי
תולדות שם ,ובתנחומא מ"ב וורא פי' ליז איתא ר' פנהפ הכהן בר ח
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בסיני ולא קיבלו את התורה ניטלה מהם אותה חממשלה ההיר מוסר מלכים פתח ויאפור אזור
במתניהם

(איוב יב יח) :

ח) ווגדל הילד ויגמל ר' הושעיא רבה אמר נגמל מיצר הרע ,רבנין אמי נגמל מחלבו:

.

וועש אברהם משתה גדול וגוי ר' יהודה אי נדול עולמים היה שם ,רי יודן בשם רי
יוסי בר' חנינה ויעש המ לך משתה גדול (אפתר ב יח) נדול עולמים היה שם ההיד כי ישוב י*י

לשוש עליך לטוב (דניש ל  ₪כי ישוב ייי לשוש עליך לטוב בימי מורכי ואפתיר כאשו
שש על אבותיך (שם שם) בימי אברהם יצחק ויעקב  :אמר רי יודה משתה נדול משתה דולים,
עוג וכל גדולים היו שם ,אמרו לעוג לא הייתה אומר לאברהם פררה עקרה הוא ואינו מוליר ,אמר
להם עכשיו מתנתו מה היא לא שפופה ,אין יהב אנא אצבעי פחש אנה לה ,אמר לו הקכיה מה
 8ילקוע כי 5יד :  4ילקוע עס:

 8ילקוע שס ,ילק' דנליס כ' פפ"י ,דנכיס כבס קדכ דנכיס (פכ"'ש סי" כ'ס) :

 1ממשלה פא | הת'יד--במתניהם] פ ,2הדה ה'' . .ויאסר  . .במתניתם [ן  ,חהיד  . .פתח וגו' א?י ,חה"ד ..

₪וי ל | הושעיא רבה] ברכיה [ | שנגמל מיצר הרע ליצר טוב י | שנגמל טחלבו ו,
פתח א ,3ל' דְך |  ** 8ויגמל] וג
נגמל מחלב ךז |  4יהודה (יודה דְך) בר' (בר פ :בי"ר ת) פימון דפאנכת | אמר דאכת | גדולי א | העולפ ₪
היו א | ר' יודן ח-נ-ינה] ר' יהודה בר' סימון (ר' יודן בר מספרתח ר' יודן ברי סימון [") ר' זבודא מטי ליה בש'
ר' יוסי בר' חנינה ן ,ר' יודן מספרתא א"ר יודן בר סימון ר' זבידא מטי לה בשם  . .בר חנינא ף ,ר' יודן בר טספרתה
ור' יודן ברי סימון ור' זבידא מטו לח בשם  . .בר' חנינה [  ,ר' יודן בר מספרתא ור' יודן בר' סימון ור' זבירא
מטולא בשם  . .בר' חנינא  ,ר' יודן בר מספרתא ור' יודן בר (בר' א?) סימון ור' זבידא מנוולא בשיר  .ב.ר
חנינא אט' א ,ר' יודן (ורי יודה ך][) בר מספרתא אמ' דִך |  5ויעש המלך] ויעש ף .וועש אברחם א | גדול --
חיה] [כי ,גדול העולמים היה פ ,1גדול עולם היה א ,1גדולי עולם היו אית |  6לטוב] וכי ₪ :וגו ך,
ב] כי ישוב וגוי פם .לי ןי | בימי] בטוב ן |  7אברהם  --ויעקב] אברהם ו |כאשר שש על אבותיך א | כליט-ו
יהודה (יודן ן) בר' (בר פא .בייר ת) פיטון דפואנכת | גדולין [ ,גדולים היו שם ו | 8גדולים] וחכת:

הגדולים פ .גדולים (גדולין ) עמו דְןָ ,גדוליו עמו (ודברים) ,גדולי הדור א ,1גדולי  . .עטו א? ,גדולי מלכות ו |
| *הייתה א'נ] היתה לפופוג (שם)  ,היית דְא?ת שי | לאבוהם] ש,
₪י
שם] עמו י | לעוג] לנוש

אברהם ְפואנת .לי כ | הוא לי ש | אינו ש ,ולא יהיח אל ,ולא היה א' |  9עכשו א?כש.

|עכשו פי |

*תנתו דְפתע] מתנתי ל .מתנתיה [ֶז[אכרי- .תה ן | *מה היא דְפאתעשי] טמה הוא לו .מחו כ ו
מ
הוא  | 1לאו י | שפיפה פךְזאנך? ,שפיפא ף ,1שפיפה הוא ן ,שפיפא היא ו | אי דַזְעי ,אם םאנכי (שם) |

יהג] פוג .יהי דהאכתעי | אנה ן | אצבעיה כ ,אצבעי עליה א ,אצבעו עליה פן  ,אצבע עלויה  | +פחיש
אנא לה ץ ,פחיש  . .לו א' ,אנא פחיש ליה א? ,אנא  . .לח ךן .פשח אנא לה ךז ,כחש אנא ן ,פחיס אנא
יתיה ו (שם) ,פחים אנא לה ם ,פחים יתיה י | ל*ו דפוא'נכת] ליה א לה ל | מה לי ו |
אומות העולם תמהים לומר אפשר שילדה והיו אומרין אלו לאלו והלא זקגנה שרה ושמא שפחתה היא ומה היו עושות היו
נוטלות בניהן והולכות אצל שרה ואומרות לה היניקי את הילד הזה והיתה מניקה את בניהס שנבאאםמר היניקה בנבים שרה,
ושם סי' לייח אמרו רבותינו כל בני המצריות שהניקה שרה כולם נתגיירו וכו' ,ובפ 1דר"א שם מופת שני מיום שנברא העילם
לא היתה אשה יולדת לתשעים שנה עד שבאת שרה אמנו וכו' וראו כל מלכי הארץ ותמהו ולא האמונו מה עשה הקב'ה
הוביש חוטי דדי נשיהם ומביאים הילדים לשרה להניקם שג' וידעו כל עצי וכוי (ועי' במיי לעיל צר  )455הפרחתי
והיתה מניקה אותן שנאמר הניקה בנים שרה וכוי :
עץ יבש זה שרה אמנו והיו כלן מביאין בניהן אצל שרה

 8נגמל מיצר הרע .כלו' שהיה בן י'ג שנה למצות ,ולפי שוטה זו הדרש למטה פיי ייג שהיה ישמעאל בן כ'/ז שנה
כששלחו אברהם ועיי גם לקמן פס ג לפ' ויגדלו הנערים ,וכן במדרש אגדה הוצ' רש"ב ויש .אומהים שנגמל מיצר רע
ליצר טוב (וְעו' גי הילקוט) ובן ייג שנה היה ,ורבנין אמ' כפשוטו של מקרא ויגמל נגמל מחלבו ,ובפירש"י עה'ת
מפרש ויגמל לסוף כיד חדש וכן במד' אגדה ווגמל שנגמל משרה אמו שהיה בן כ'ד  1חדש ועי' גיטין עה ב' כמה
היא מניקתו שתי שנים ופירש"י שם שיהא לולד שתי שנים שכך הוא זמן הנקתו 4 | :ר' יהודה .ר"י בר' סימון

ועח"נ ,ודורש משתה גדול משתה של גדול גדול עולמים הקב'ה היה שם ,ודכוותה אמר ר' יודן בשם ריב'"ח ו יע ש
המלך משתה ג דול גדול עולמום היה שם הה"ד כי ישוב ה' לשוש וכו' בימי מרדכי ואסתר כאשר שש על
אבותיך בימי אברהם יצחק וכו' (ובילקוט הגיי רק בימי אברהם כלו' כשעשה משתה גדול ביום הגמל את יצחק) ,ובלק'ט
העתיק רק המאמר הראשון ר' יהודה ב" ר  5ימון אמר גדול עולמים היה היה שם  ,ועפ"י המאמר השני הופסיף
ושש היינו דכתיב כי ישוב ה' לשוש עליך כאשר שש על אבותיך ועו' גם בשכל טוב ,ומשובשת הגי' במאמר השני
בר מ ספרת א אמ'
גדולי עולם היו שם ועח'יג ,ובדפוסיי וכייית נשמט בשם ריב"ה ,ושם הגי' ר' יודן (ור' יודה)
ויעש המלך וכו' ,ובכי"ו ר' יהודה בר' סימון ר' זבודא מטי ליה בש' ר' יפי בר' חנינה ,ובסופ
ר' יודן בר' סימון ר' זבודא ,וכ"ה במעט שינוים בכי'פ
העמוד שם הושלם ר' יודן בר מפפרתה
מ"ד א' נמצאו שני מאמרים שאמר ר' אילעא
א) ובכי'א א' וב' וכיייג וכי"כ ,ובפנהדרין
(ושם ר' יודן מ ם  5ר ת
וכנ' הו
(אולעאי) משום ר' יהודה בר מספרתא (ר' יהודה מפפרתא) ועי' בד'ס ,והלשון ר'ז מ טי לה בשם
כסגגנון הירושלמי ועי' באבער עקסעגעטישע ,טערמיבאלאגיע חיב צד  7 : 011אמר ר' יודה .הוא ג"כ ר?י בר'
סימון ועח/נ ,ודורש דרש אחר משתה גדול עוג וכל גדולים היו שם וכו' ועוג חיה כבר בימי אברהם כדאותא
לעיל צד  814ויבא הפליט וכוי הוא עוג וכו' ועי'ע האגדות על עוג במ"י שם צר : 414
 9מתנתו.
שאמרו גם דור הפלגה ורועי לוט על אברהם וע לעיל צד  458וצר :298

 8פרדה עקרה וכו'י .כמו
בן שנתן לו הקביה מה

היא לא שפופה בתמיה כפופה ושפלה (ועי' במ'"י לעיל צד  )112אין יהב אנא וכו' אם נותן אני אצבעי פחש אנה
לה אני ממעכה כלו' מתנתו ,והגהחתי מ תגת ו מה הי א וכ"ה בערוך ע' שף זי וכן בעי פחש ,ושם עוד אי יהיב
אנא אצבעי שחיש אנא לה ,ואולי יש לקרות לה בצרי פחש אנה ליה כלו' בנו השפוף ועח'ג ,וכן בכייל לעיל

וש

וירא

6

כא הח

פרשח נג

את מכזה על מתנתי חייך שאתה רואה אלף ריבוא טכניו וסופך ליפול ביר בניו [שני ויאמר ייי
אל משה אל תירא אותו כי כידך נתתי אוו (במדבר כא לר)]  :אמר ר' לוי לא נדגרה עריסה

תחילח אלא בכית אכרהם אכינו ,ראטר ר' יהושע ברי נחט' אוחן ליא מלך שהוג יהושע כולם היו
 1לעיל  ₪ : 814 3ילק' יסוטע כ' כ''כ  :עי' פנסועל) מ*נ מסעי סי' ס' ,פנסועל טס ספ" ר' ,נעדנכ כנס פכיג פיי ו!:

*גוה דפ אתי] טבות לג מבזית כ | על את ( ,לי א'תי (שס) | מתנתי| פתזגכי (שס) ,טתנתו דְא',
1מ

במתנתי ךן  | אלף ריבוא] אלף אלפים (אלפין [ ,אלפי אלפים  )2וריבי (ורבי  +וני ו" ווגני ת)
רבבוח דפוגכתי .אלף אלפים וויבוא ובבות (
ישס) ,אלף אלפים א"  . . ,אלפין א' | טבניו] א' ,מבני
גניו םוחא'נ כי (שס) ,יוצאים מבני בניו דתי | וסופך] ואיו סופו של אותו האיש דוחא'גכתי .ואין..
אוחו םא | ליפול אלא | ביר בניו] בידרם אנכי ,בידן פוח .גידו דת | *שג --אוחו נתי] שני  . .נתתי

וגר ך ,שני . .בירך ם .שני  . .תירא אותו וְא' .שני  .נ.תתי אותו אחננו לא נאט' אלא נתתי א  ,ויאטר יי
*ויסה ל'פואגתרי]
אלי אל  . .נתתי אוחו  +:לי ל |  2אמו] אכי .ואט' ן .ואמר דְפגת נחרח  | 2ע
עריס' ך ,עוסיח כ ,ערופה ל |  8בכיחו של | אברחם אבינו] [א'( כו .אכינו אברהפ דְך]  .אכרחס פא | יהושע]
כל
ושם) ,בן מנחמה דְתי' |
שמואל י (יתושע) | ברי נחמיח כ ,בן ר' נחמיה ן ,בר נחמן פא( ,כר נחמני (

אותן א* ,כל אותם י (שם) | ליא] שלשים ואחד כך] ,שלשים וא' א? ,אחד ושלשים א' ,ל'ג דְ'שי ,שלשים
() ,שלשים  , 1ששים ושנים לַ" ,ששים ושתים  | ₪טלך] פכת ש .טלכים דואי |
ושנים דְן ,שנים ושלשים ושם
חיו לי י |
פעמים שונות
צד 

401

ל החנקוד ובלתי נקוד בהוראת ליח ועי' לעיל צד  15צד ( 851בד' פעמים וכן שם יתחה ועיו"ש הצ

(בג'

פעמים וכן שם דידה)

צד

802

וצד ,674

וכן צך  481בשכונתה ונקוד

וצד 64

חמתה (ובכ

אילו המקומות הגחתי הכינוי ככתיבה חמורגלת) ועי'ע תוכחתח לעיל צד : 288  1מבזה על וכו' .וכן סגנון חלשון
לעיל צד  8מבזח על כבודי ,וגם בל"מ ויבזו עלינו (נחמיה ב' י'ט) | :שנ' ויאמר וכו' .כן השלמתי עפ"י גי' שאר

הספרים ,וכן לעיל צד  314אמר לו הקב"ה חייך וכו' אתה רואה אלף אלפים מבניו ואהריחך ליפול ביד בניו ויאמר
יי אל משה וכוי ועי' גם שם בח'נ ,ולשון המאמר בדב"ר שם ד'א כי בירך נתתי אותו כי בידך אתננו אין כתיב
כאן אלא כי בידך נתתי אותו כבר פסקתי את דינו מימות יצחק כיצד בשעה שמל אברהס את יצחק בנו עשה
משתה וקרא לכל מלכי כנען שנ' ויעש אברהם משתה גדול מהו גדול שכל גדולים היו שם אף עוג היה שס באותה
שעה אמרו לו לעוג לא כך היית אומר אברהם פרדה עקרה הוא ואינו מוליך כיון שראה את יצחק אמר מהו זה אין
זח כלום באצבעי אני הורגו אמר לו חקב'ה כך אמרת על מנת שתראה אלפים ורבבות יוצאים |ממנו] ובידם אוחו
האיש עתיד ליפול ,ומשם גובע חפירוש בפי' ב"ר כי"ט וכי'א כי בידך אתננו (אתננו לך) אכ'כ אלא כי בידך
תתי אותו (אלא נתתי) כבר פסקתי דינו מימי יצחק ,וכן נוסף בכי'א א' אתננו לא נאמ' אלא נתתי :  2עריסה.
בכי"ל כתוב ערופה ונמחק סוף התיבה והוגה ביגי שיטי בכתב אחר יסה כפי הגי' עריסה ועח"נ ולעיל צד  81לבן
מלכים שהיה ישן על גבי עריסה וכו' ,ונדנדה משמע שהוא מבנין פולפל לא נודנדה בהוראת נענוע ,אכן טעס המאמר
קשה מאר ,ודוחק הפירוש כפי' ב'"ר חנדפס לא ,נדנדה עריסה אלא בימי אברהם תחלה הה"ד ביום הגמל את יצחק
יום שנתנוהו בעריסה עשו משתה גדול ובאו וגמלו עמו חסד וכו' ,ורוג הביא זה הפירוש וכתכ ולשון הר"ן (ועו' במיי
לעיל צד  89בד'ה סמכה) לא נזכר עריסה וכו' ופי' כמו רש"י ז'ל ,ולפי האגדות שלפנינו היה יצחק ביום הגמלו
בן י'ג או בן ב' שנים כמו שפירשתי ,והאב'א מפרש בדוחק לא נדנדה וכו' לפי שנולד יצחק קטן .מאד הוצרך
לעריסה אבל שאר העולס היו בניהס נולרים גדולים שלא היו צריכי' לעריסה וכו' ונר' שכוון להדרש לעיל צר 888

וילדיהן .ירקדון ועיי"ש ,ומאמר זה והמאמר שלאחריו ד א מ ר ר' יהושע וכו' נראים מפורסים ,וזר הפירוש בפי' ב''ר
כי"א לא נדנדח וכו נדנה כמו ויהי כל העם נודון (ש"ב ייט י') כלומ' ראשית קללתן של עוג לא היתה אלא בביתו
של אברהם משום אנא פחיש ליה ועי"ע במ"כ וצע''ג : 8אותן ל"א וכו' .כ'ה בכי"ל בגוף הספר ,ובגליון נסמן ס'א
ששים ושנים ועי' גם גי' כי"ש ,ונרא' שהגי" ל "א היא הג" הנכונה ועם גי' זו מסכמת גם הגי' בכייא א'
וב' וכי"כ וכי"ת ,ומסיק ולא שלשים ואחד היו אלא כההיא וכו' ,וגם בפי' ב"ר כ"י מפרש בניחותא ולא שלשים
ואחר היו בלבד  שלא היה דוקא אחד ומה ת"ל אחד לדרשא כההיא דאמר ר' ברכיה מה ת"ל אחד
הו,א ואנטי קיסר שלו שר צבא שלו ,ומשמע שמפרש לפי זה הדרש רק במלך יריחו אחד הוא ואנטיקיסר שלו ,אכן
שר' יוחנן נקט ראשון שבכולם ואנטיקיסר היה לכל אחד של אילו המלכים ,ולפי הגי' בדפ"ר וד"ו ובכי"ו ובילקוט
שני המקומות וכן לפי גי' ס'א בכי"ל וגי' כיים סיל גם לריב"נ כההיא דאמר ר' ברכיה וכו' מש' רי יוחנן וכדרריש
| > -מלך יריחו לבדן או בכל המלכים הוא ואנטיקיסר שלו וא"כ היו לב או סייב במספר ,ופריך ולא שלשום
ם44 ₪
תמיה ומשני אלא וכו ובפי' השני בפי' ב''ר שבדפוס מפרש כפי ב"ר כ'י הוא ואנטיקסר שלו שר צבא
היו ליב וכתב עוך ואני אומר טעות יש בספרים שכתוב בהם ל" ב מ ל ך ואין ראוי להיות אלא סיב מלך
שהיה דורש אחד שאין ת"ל אחד ומה ת"ל אחד הוא וכו' כלֶומר כל מלך ומלך ואנטיקסר שלו שבכל מלך ומלך של
ל"א מלכים כתוב אחד שאין ת"ל אלא לרבות אנטיקסר שלו פי' אותו שהיה ממונה תחתיו של מלך לעשות כל
צרכי המלך כמו שהיה המלך ראוי לעשות (ועי' גם לשון הגהת זה המפרש במ'י לעיל צד  428ובמ'ב
הביא גיי רש"י אותן ששים ושנים מלכים וכן הדפיסו בדפוסים אהדיםו ודרש אחר בתנחומא מ'ב מסעי שם
הה מוצא כשהרג יהושע אותן המלכים אמר ר' ינאי הכהן ששים ושנים מלכים היו ל"א ביריחו ול'א בסוסרא כיון

שהלך

להלחם

עם ישראל

נהרגו אף

הם עמו וכו'

ועי' בתנחומא

ולנכון כתב בעל יפ'ת כלם היו במשתה של אברהם רחוק
יותר | מת' שנה

(ועי' לעיל

צר

)044

ואף אם

עוג הי

מסעי ובבמ"ר

שיהיו הם

עצמם

כל כך שנים

שם ועי"ע באגה'א

ח'ג צד , 608

הרפאים

יתכן זה

להיותו

שהרי

מיתר

מלידת יצחק ,עד יהושע
לא

בשאר אלא פי' בעלי המלכיות ההם שלהיותם מלכי ארץ כנען ואברהם עשה משתה לכל הגדולים מסתמי היו
שם כל המלכים וכו' ,ונכונה  גם הגי' אותן ל'א מלך לפי משפט הלשון וכמו לעיל צד  7צד 9
וצד   402כ"ו דור ,ובזבחים פ'א מ'ג מפי שבעים ושנים זקן (אכן מפרש בבבלי שם "ב ב' דכולהו
בהחדא

שיטתא

הווה

קיימי)

ובמדות

פ"א

מ"א

בדיוק

בשלשה

מקומות

וכו'

בעשרים

ואהד

מקום

וכו';

ורא

"

פרשה נג
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במשחה שלאברהם ,ולא שלשים ואחר היו אלא כההיא דאמר ר' ברכיה ור' חלבו ר' פרנך מש' רי
יוחנן מלך יריחו אחד (יחושע יב ט) אין תלמוד לומר אחד אלא הוא ואנטיקיסר שלו :
ט  6ותרא שרה את בן הגר המצרית וגו" אמר ר' שמעון

רי עקיבה

בו וא

היה אומר

דבר לנניי ,ררש ר' עקיבא וחרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדח לאברהם מצחק אין
מצחק אלא גילוי עריות היך ראת אמר לצחק בי (בראשית לט יו) מלמר שהיתה שרה רואה את 8
 2לקען סוף פפ''ס ,ועי' קפכי עקנ פיי ל"ז ,סנסועס ענ עעפעיס סי' *" טלס סוקפס פ'' ע'יז,
יז כסס פיי ם' 8 :ילקוע כ' '5ד ,פוקפתל פועס פ"ו ,קפלי ולפסנן פיי מ'ס :
1משתח]
ב

סנסועל עפפעיס פיי

בביתו ' | אברהם] פא ,3אבינו אברהם דְוְנָך  :אברתם אבינו אכ ,אברהם אבינו היו במשתת ל,

אברהם אבינו שנאמר

ויעש אברהם משתה

גדול משתה גדולים היו שם ו(שם) | ל' ואי ךְ .ל*א י ,בשלשים
ורי ברכיח ן | ר' פרנך] [ג' (שם) :ורי

אחד א' | היו לי א | ברכיה] חלבו ן ,חייא א | ר' חלבו גי (שם),
ופונך דפאכתי | מש] ן ,משום דְפכו ,בשם ני (שם) .אמר א | ? אין] פוא'כע .שאין גי .פה דת,
ומה א

| ואנטי קיסר  ,

ואנתיקיסר א

|  8וגו'] אשר ילדה לאברהם מצחק

ן] ,מצחק ח:

ל דואנכי

|

שמעון] פוחגכי ₪ .בן יוחאי דֶת | בו לי אכ | לגניי] לגנאי (לגניי [נ) ואני אומר בו דבר (אומר דבר א)
לשבח ךְפוחאנכתי

צחק]|  4את מ

צרית
א*ך  /אהתמ..

וג' [ ,את  . .חמצרית ןכ ,אשר  . .מצחק א?/

וגוי דפ | לצחק בי] בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי דראכת /בא..הענוי לצחק בוה באו2
העברי אשר הבאת וגו' ף] ,בא  . .העכרי ן |  5שרה] פ\ אטינו (אמנו כ) שוח דְכף  ,שוח אמנו [אי :אימנו 1

את ישמעאל] אותו לישמעאל ך |
5
 2אין וכוי | .שהל'ל מלך יריחו | ,ודורש אחד ואחד הוא .ואנטיקיסר )1שלו ,ובערוך ע' אנטיקיסר הגוי
ג'יכ אין ת'ל וכו' ועח'נ ,ולקמן פפ'ה איתא אלא כל מלך שלא היה [לו] שלטון בארץ ישראל הוא

אומר אין מלכוחו שוח כלום ומ ל ך ב ב ל אנטיקיסר שלו ,היה יושב ביריחו וכו' (כ'ה בכייל , וכן הועתק
בערוך שם אלא כל וכו' ,וגם בכי'ש וכי'ו וכי"כ ל'ג שם אלא תני  ר' שמעון בן יוחאי כל מלך וכו'),
זה הדרש כמו שנדרש בספרי שם הרי הוא אומר ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים | (ירמיה ג' י'ט)
ושולטונים | שכל  מלך ושולטון | שלא | קנה בא"י
ארץ חמדה ארץ שעשויה חולאות | חולאות למלכים
אומר וכי אחד ושלשים מלכים .שהיו לשעבר כולם
חולאות | אומר לא עשיתי כלום ר' יהודה
היו בא'י אלא כדרך שעושים ברומי עכשיו שכל מלך ושולטון שלא קנה פלטיאות וחולאות  ברומי
אומר לא עשיתי כלום כך כל מלך ושולטון שלא קנה פלטורות וחויילאות | בא?י אומר לא עשיתי
כלום וכן' ,ובתנחומא מ''ב שלח הוספה שם נחלת צבי צבאות גוים ארץ שצביונות אומות העולם בה כתיב מלך יריחו
אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד ואין בין זו לזו ג' מילין והוא אומר מלך יריחו מלך העי א מר ר' פרנך
וטעס

אמר ר' יוחנן כל מלך שהיה בחוצה לארץ ולא חיה קונה לו עיר אחת בארץ ישראל לא היה נקרא מלך מה

כתיב וארא בשלל אדרת שנער וכו' ועי' בתנחומא ראה שם (ובהערות רשיב ריש ראה אות ד') ,ובתנחומא משפטים
שם מפורס נחלת צבי וכו' ארץ שנתאוו לה מלכי העולם כתיב מלך יריחו אחד וכו' ואין ביריחו לעי אלא ג' מילין
והוא |אומר כן אלא כל מלך שהיה מולך בחוצה לארץ אם לא היה קונה בא'י לא היה נקרא מלך וגו א''ר פרגך
בשם ר' יוחנן ראה מה כתיב וארא בשלל וכו' ,ובתנחומא מב משפטים שם בשני כ'י א"ר ווחנן ראה וכו' ועי'ע
במ"י לקמן סוף פפ'ה ,ולפי אילו האגדות משמע כאן טעם הוא ואנטיקיפר שלו אותו המלך שהיה מולך בחוצה לארץ
ואנטיקיפר שלו שהיה יושב ביריחו וכן בכולם וצ'ע  8 = :אמר ר' שמעון וכו' .זה אחד מארבעה דברים שנסדרו
בתוספתא ובספרי שם (ועי' גם ר"ה י'ח ב') שאמר רש שהיה דורש ר"ע והוא אינו דורשו כמוהו ,ולבד החילופים
בשמות האומרים ובסדר הענינים אין וכו' אלא ג"ע וכו' אלא ע'ז וכו' ועוד שינוים אחדים מסכים פגנון המאמרים
כאן עם סגנון התוספתא ,והגי' שם ר' שמעון בן יוחי אומ' אומ' (אמר רשב'י) ארבעה דברים היה ר' עקיבא דורש
וכן איני דורש ודבריי אני רואה (נראון) מדבריו דרש ר' עק יב א מצחק (צחוק) אין צחוק (צחוק האמור כאן)
עודה זרה שני ויקומו (וושב העם לאכל ושתה ויקומו) לצחק מלמד שהיתה שרה (אמנו שרה) רואה
אלא ב
ליעזר בנו של
ישמעאל בונה במה (שהיה בונה במסון) וצד חגבים ומק טיר (ומעלה ומקטיר) לעיז  ר' א
יוסי הגלילי אומ' אין מצחק (צחוק האמור כאן) אלא גילוי עריות שג' בא אלי העבד העברי אשר
הבאת לנו לצחק בי (העברי וגו') מלמד שהיתה שרה (אמנו שרה) רואה יאתשמעאל מכבש את הגנות ומענה את ה:שום
שפך דם (שפיכות דמים) שנ' יקומו נא הנערים וישחקו
ר' יש מע אל אומ' אין מצחק (אין לשון צחוק) אלא ו
וכו' ויקומו וכו' ויחזיקו איש וכו' ויפלו יחדו מלמד שהיתה

שרה (אמנו שרה) רואה את ישמעאל נטל חצים (קשת

וחצים) ומתכון להרוג את יצחק (ומזרק כלפי יצחק) שני כמתלהלה היורה זקים חצים ומות (זקים וגו' כן איש רמח
וגו') ואני אומר .חפ ושלום לא היה בביתו של צדיק (שהיה בכיתו של אותו צדיק החוא) כך איפשר מי שכתוב ב
(לפי שנאמר עליו) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו יהא בנו .עובד (יהא בביתו עבודח זרה)
ומגלה עריות (וגילוי עריות ושפיכות דמים) אלא אין צחוק האמור כאן אלא (אלא לענין) ירושה כשנולד יצחק
(אבינו יצחק לאברהם אבינו) היו אומ' (היו הכל שמחין ואומרין) נולד בן לאברהם (לאברהם נולד בן לאברהם נוחל את

העולם) שנטל (ונוטל) שני חלקים והיה ישמעאל מצחק ואומר (מצחק בדעתו ואומר אל תהו שוטים אל תהו שוטים) אני

בכור ונוטל (ואני נוטל) שני חלקים מתשובת (שמתשובת) הדבר אני למד שנ' ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת
בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק (אתה למד כי לא יירש בן האמה וגו' ורואה את דברי מדברי
' עקיבא) הרי הוא אומר (דרש ר' עקיבא) הצאן ובקר ישחט להם וכו' הרי (דרש ריע הרי) הוא אומר בן אדם
וכו' המה אומרים לאמר אחד היה אברהם וכו' הרי (דרש ריע הרי) הוא אומר צום הרביעי וצום החמישי וכו' ועיי"ש
בח'נ ,ובפגנון אחר בספרי שם רשב"י אומר ד' דברים היה ר' עקיבא דורשם ואין אני דורשן כמותו ודברי נרָאים
מדבריו הרי הוא אומר ותרא שרה את בן הגר המצרית [מצחק] שעבד ע'ז ואני אוטר לא לענין הזו צריך אלא לענין
שררות וכשבאו לחלק היה ישמעאל אומר לא אני נוטל שני חלקים שאני בכור לכן שרה אמרה גרש את האמה
הזאת ואת בנה ודברי אני רואה מדבריו כיוצא בו אתה אומר הצאן ובקר וכו' ועיייש ,ושתי דעות אלו עם הפ' וישב
העם וכו' ויקומו לצחק והראיה מתשובה שאמרה שרה גרש אח האמה \כו' הביא גם הירונימוס ועי' במ''ח חלק ג'
1( "097000000.
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ישמעאל מככש גנות וצר נשי אנשים ומענה אותן ,תני רי ישמעאל אין צחק אלא עכורה זרה שני
ויקומו לצחק (שטות לב ו) מלמר שהיחה שרה רואה את ישמעאל בונה כימסיות וצר חגכים ומקריב עליהם,
ר' אלעזר אומר אין צחק אלא שפיכות רמים יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ונוי (שיב ב יר),
רי עזריה מש' ר' לוי אמרו בואו גראה חלקנו בשרה והיה ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומורח כלפי
יצחק ועושה עצמו טצחק ההיר כמתלהלה היורה ויקים חצים וטות כן איש וימה את
רעהו ואמר הלא מצחק אני (משלי כו יח יט)  ,ואני אומר אין הלשון הוה צחוק אלא לשון ירושה,
שכשנולר אבינו יצחק חיו הכל שסחים ,אמר להם ישמעאל שוטים אתס אני בכור ואני נוטל פי שנים,
שמתשוכה שאמוה שרה לאכותם את למר כי לא יירש בן האמה הואת עם כני עם יצחק:
 1פנסועס טעום כ" ל ,,סטות כנס פ' ₪כ" 5:4

פדכ* פ'ל:

 1מכבש] פוהאנכ :.מכגיש דתי | גגות ו ,גויות ל זונות א'  /נדות א? | זונשים] אחרים א | חניא א |

ר' ישמעאל] פ\ני - ,אוטר ְאכתת | מצחק
צחוק ד | עכורת זרח] לשון  -.פחנכי | 2
לוכל (לאכול ְך]) ושתה  -.גת | **טלטר] לי
שרח רואח ך( כת  +שרת אטינו (אמנו אי) רואה
ביטוסות (ץ ,ביטסאות 

.ל
א'י ,מצחק זה א  ,חלשון הזה צחוק פ\חזנכ  .הלשון  .ש
ויקומו] אי ,שב העס לאכל (לאכול ם) ושחו  -.ך .5וישב. .
ל | * שרת רואה ע] רואת שרה ל ,אנינו (אמנו כףת :איטנו )1
[אי | במופיות |[  +בימוסיאות י ,בומוסיאות דֶז ,בימיסיאות א'/

*טקריב דפואכת]
 /דימוסיאות א' | ו

ומקוב ל '.ומקריבן ץ .ומקטיר חְני |  8אלעזר

(אליעזר א'גתי) בנו של רי יוסי הגלילי דְפואנכתי | ** אוטר] א ל | צחק] מצחק זה א' ,שחוק זה א?!
חלשון הזה ' ,לשון צחוק  ,₪הלשון הזת צחק ן ,הלשון  . .צחוק דְחִנכ ,חלשון  . .של צחוק ך] | שפיכות
דסים] ם|אנכתי,

לשון -

ךח | ויצחקו פת | וגוי לי |  4משי] ן ,משום דֶב.

בשם פאג | אטוו] פוחגכ,

אייל ישמעאל ליצחק ךאך] ,אטר זת לזה ד | בואו] נלך | ונראח | קשתות וחצים ך]  ,חיצים ן | והיה טורח א /
וסורה לו ] |  5כלפי] כנגד ךַ] | ועשה ם | את עצטו א ,1בעצמו ' | מצחק] ן ,כאילו  =.דְא'י ,כאלו
פא'כת :ילו  ₪ג | ** כמתלהלה] ל' ל | זיקים] אנכי .זקים דפות | חציפ ומות| פוא חיציס
ומות א' ,חצים וגוי י ,וגוי ך ,לי ת |  6משחק וא' | ואני אוסר] פוחנכי ,ואני אומר בו דבר לשבח א '
.שבח ךְ | אין  --ירושה לי א? | הלשון הזה צחוק] פןך .לשון הוה של צחוק דְת .לשון
ואוטר אני בו .ל
צחוק כ' ,הלשון הזח נ[ָי ,לשון זה א |  7שבשעה שנולר | יצחק אבינו אנכ יצהק פא'י | היו לי [ |
.מנו שרח
שמחין אינכת | אתס] טמה אתם שטחים א? ,לי א*כ |  8שמתשובח  --לאברהם] פַי ,שמתשובה  .א

לאברהם אבינו [ ,כי מתשובה  . .שרה אמנו  . .אבינו ד  ,שמתשובה  . .שרח אמנו א' ,שמתשובת  . .שרה
אמינו כי לא יירש בן האטה הז' ן ,שטתשובת אמינו שרה לאברחם כי לא יירש בן האמה חזאת עם בני ,
שמתשובת אטנו  .ל.אברהם ירענו שאמרה כי לא  . .עם בני עם יצחק ך] | היח את למד [  +אתח למד שאמרחת ך] !
חק
ייצ--
*כ

ליחאגכי) כי . .הזאת ף] ,כי . .יורש וגוי ל |

צד  ,924ובכי"ל לי'ג בתחילת המאמר ואני אומר בו דבר לשבה ,וגכונה זו הוגבי'ס,וףהמאמר הגי' גם בכי"פ וכי'ו וכו"ח וכי"ג
1כבש גנות .בגליון כי"ל נסמן גיוו ת וכן הגיי ברא'"ם ,ובכייו וכיייח הגי'
וכי"'כ ובילקוט ואני אומר און וכו' ועח'"ג  :מ
גג ות וכן לקמן פפ'ה בכיייל שהיה חורש בגגות ,ובדפוסי' שם בגנות ,וביפ''ת מפרש מכביש גנות אונס נשום וגנות
מלשון גיניא דלעיל פי'ח (צד  )561והיינו נשי אנשים דקאמר צד נשי אנשים אלא דצד היינו מפתה וכו' ועי' גס
לקמן פע"א אף הנשים וכו' היו סונטות בה וח'ג שם הגוניות הגיתות הגתיות (ומופ"ת גובע פו' הגליון אונס נשום
בילקוט ד' ליוורגו משנת שק"י ,ובילקוט ד' פפד'א מאנס נשים ,ופירוש זה ליתא בילקוט דפ'ר וד'ו) ועי' גם בעער
לעבען אבראהאמס צר  ,071ובתוספתא הגי' שהעתקתי מכבש את הגנות ומענה את הנשים ,והגר'א הגיה שם
האמות ,ובחי' הרר"ל מפרש מכבש גנות שדרך נשים לעבוד בגנות והיה מכבש הגנות וצר הנשים העובדות בו ומענה
ותן ,ובשכל טוב הועתק שהיה מכביש וצר גשי אנשים וכו' וצ''ע : 2בימפיות .במות לע'ז ,ובימסיות ל"י')  ,ובערוך
ע'י במס הגיי בימוסות ופי' שם מזבחות לשם ע'ז ,וכן פי' הילקוט בדפ'ר בגוף הספר ,וכתיבת התיבה ביו'ר עי' גם
בהדוגמאות אצל קרויס ע' בימוס בימפ ,ובשכל טוב הגי' במות ,ובתנחומא שם אותא מה עשה ישמעאל כשהיה .בן
ט"ו שנה (ובעל עץ יוסף הגיה בן טייז שנה ופי' בן י'ג שנה היה כשנמול ועור שנה ללידת יצחק ועוד שנתיום ליניקתו
ועי' במ"י לעיל צר  569בריה נגמל וכוי ולקמן צר  075בדה בן כ"ז שנה) התחיל להביא צלם מן השוק והיה מצחק בו
ועובדו כמו שראה לאחרים מיד ותרא שרה את בן הגר המצרית וכו' ועי' גם בשמויר שם ,וכהשיטה אין צחוק אלא
ע"ז מתורגם מצחק בתר"י א' וב' מגחך לפולחנא (כפולחנא) נוכראה  :וצד חגבים .כדרך הנערים ועיי בחיי הרדיל ,
וברא"ם הגי' בונח בימוסיות וצד חגבים ומק טיר עליהם ,וכן בתוספתא ומקטיר ועח'נ 4 :בואו נראה .בפי'
ב"ר כייט גורס ומפרש גלך ונראה חלקנו בשדה כמו חלקת השדה נצא השדה ונראה מה חבואה עושה .היאך גדלה/
וביפ"ת ,העיר לפ"ז יראה שהיה יצחק ,גדול והיה זה ימים רכים אחר הגמל את יצחק או שפירש ויגמל מיצר הרע
כדלעיל ,ומאמר זה רי עזריה משייר לוי וכו' נוסף בסגנון הב''ר  :נוטל קשת וכו' .בפדריא שם ישמעאל נולד בקשת
ונתרבה בקשת שנ' ויהי רובה קשת והיה נוטל קשת וחצים והיה יורה אחר העופות פעם אחת ראה את יצחק יושב
בדו וירה עליו חץ להרגו ראתה שרה והגידה לאברהם וכו' (ובילקוט ר' צ'יר הועתק והיה יורה אחר הפרגוד וראה
את יצחק וכו') : 6מצחק אני .כ'יה בכל הספרים חוץ מכייו וכיי'א א' ,ובמקרא כתוב משחק  :ואני אומר ..בפיי
ביר כייט וכי"א מפרש אני אומר אמר ר' שמעון אומר אני (ואני אומר) דבר לשבח שאין הלשון משחק אלא ירושה
שלא היה משחק אלא על (הלשון הזה משחק אלא על) עסקי ירושתו שבשעה שנולד יצחק היו הכל שמחים אמר
להם וכו' ,ונר' שמשם נובע' ההוספה בדפוסי' וכי"א א' ובי וכייית ואומר אני (ואני אומר) בו דבר לשבח  8 |:את
למד .מתשובה שאטרה שרה כי לא יורש וגו' את למד שהיה מלעיג ומריב על הירושה שוטים אתם אני בכור
וכו' וכדמסיים בתוספתא מתשובת הדבר אני (אתה) למד וכו' כי לא יורש וכו' ועי' בפי' ב'"ר ,וגס בפירש"י עה'ח
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[עם בני אפעלפי שאינו יצחק עם יצחק] אפעלפי שאינו בני , קל וחומר עם בני עם יצחק:
יא)

ההיד ועוצם עיניו מראות ברע (ישעית לג טו) :יב

וירע הדבר מאד בעיני אברהם

יב) ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך וגו' כי ביצחק יקרא לך זרע אמור

לררי יודן בר שילום אין כת' יצחק אלא ביצחק ר' עזריה בשם בר חוטה ב' חריין במי שמודה בשני

עולמים ינחול שני עולמים ,אמר ר' יודן ברי שלום כת' וכרו נפלאותין אשר עשה מופתין :

ומשפטי פיו (תהלים קה ה) מופת נתתי למי שמוציא מתוך פיו , כל מי שמודה כבי עולמים יקרא
לך זרע וכל מי שאינו מודה בבי עולמים לא יקרא לך זרע:

 5ילקוע טס  3 :ילקוע טס ,יכוט' נדכיס פ'יג *5ם  ,'5כדכיס  ,'5 "5פנקדכין כ'יט ,'3 .מדכש ססליס ק"ס כי' : 5
 5ילק' פקליס כ' ספס"נ ,ילק' מכיכי טס ק"ס ס" ד':
אף על פ' ..עס

לפי  ---עס יצחק ן] עם  . .אעיפ (אף על פי ני)  ..עס יצחק ל'חא:ני.
פםע--
אע
* 1

יצחק א כי לא יירש עם  . .אפילו (אע'פ ךן)  . .ועש יצחק דר ל' לפכ | אפעלפי] [ .אף על פי נִי .אעיפ דפחאת
ל' כ) | שאין  | 5קיו את | עס יצחק] פוחאגת .ועש יצחק ךָ ,שהוא יצחק י |  2בעיני
ק
ח-
צי -
יעלפ
(אפ
*יאמר  --וגו' ך] ויאמר --בעיניך על
אברהם]  -,וגו' ךֶן  ,על אד' (אודות ךן) בנו ות | עצפ פוחאנכי |  8ו
.עוניך פוְגב ,ויאמר אלהים וגו ל לי חאי | * כ  --זוע חאי] לי לדפוגכ |  4בר
הנער ך] ,ויאמר  .ב
ל דפת

שילום] בר' (בר א') שלום ואנכש.

יצחק

| אין כתיב

אין .כתיב כיצחק אלא

אלא ביצחק ך,1

ביצחק חך? ,יצחק (כי יצחק ש) אין כתיב (כת' וכךן) כאן (כן ד'ן) אלא (אלא כי תש) ביצחק דואכתש .ביצחק
ולא כל יצחק י ,יצחק אין כת' כאן אלא ביצחק בהדין שהוא עתיד לנחל שני עולמות העולם הזה וחעולם הבא | 5
 .חיטיא ךְ ,רי . .בשייר חיטייא ך] ,ר' זעירא בשם בר חוטה  ,2לי א | בי
רי  --חוטה] פןג ,ר'  ..חטיוא ך ,ר' .
תריין] בי תריין ן ,בית תריין   ,בייח (בית דִ'ש ,בי י) תרין דְתשי ,תרין פ ,בי ב שנים ח :לי אכ | במי
|  5עולמים] וחגכ ,עולמות דפת שי,

לי א | שהוא מודה.

מים לי | בר א',
ל--
ול -
עחו
ינ
משפטי פיהו ' וְאננָכִי ,וגו

עולמים ב' מנין תרין .א!,

עולמות מנין תרין א? |

בייר ך] ,בשם רני י | * מופתיו  --פיו דְך]] מופתיו ומשפטי פיהו אש
ךְפ,ואנכתי | מפיו אימ
ש ,שהוא מוציא
[זי' || שמוציא]
 6למה
לי

.

כל מי] שכל מי נ[ָש ,לי מ | שמודה] וָא* ,שהוא מודה דְפא!נכתמ | בשני | עולמים] ואגכם.
ע לי פנ) | שהוא אינו ן | מודה] לי ל | בשני | עולמיפ] ואכמ.
-זלר
עולמות  ךְפרתשי |  7כל א (וכ
עולמות ךְחת | אל יקרא ךן .אין נקרא ן |
איתא
כי

לא

בקצת

נוסחאות

יורש

בן האמה

שמתשובה
וכו'

יורש
הדרש
עם

שאמרה
אתה

למד

אפעלפי

בני אע"פ

שהיה
הזאת,

שרה

שאינו
שאינו

מריב

אמינו

ועח"נ :
בני
יצחק

יצחק

עם

וכן הובא
כי
 1עם

וכו',

לא

על הירושה

בבחיי
יורש

וכו'

בני וכו'.

ובגליון שם

עַם יצחק"

ולמדנו

אני

ואומר

שרה

את

למד,

הוא

דרש

בפ"ע

וכן

נוסף

בדיו

דיהה

כנרא'

המאמר

והשלמתי

בכור

זה מתשובת

כי

ובדפוס"

ועח"נג

וכו' ,ומתשובת
לא

שמתשובת
ביפ"ת

מפרש
בכתב

ועי*ע

יירש

הספר

בפירש"י

אתת

בן האמה,

ובכי"ו

שרה

לאברהם

אמינו

וליתא

שרה

למר

בתוספתא,

ובכי"ל

הז'

בני

,בן האמה

עה"ת

ובלק"ט

אעפ"י

שאינו

עם

שאמרת
הגי'

כאן

כי

לא

איתא

רק

עם

ושכל טוב,

|

יצחק

ובפי'

בוה

היה

בני

כיייט וכייא מפרש היה לו לומר [עם] בני (עם זה) מהו עם בני עם יצחק אפילו לא היח אהוב ויקר כיצחק לא היה
יורש
אלא

עמו
בנו

שהיה.
של

(שהרי)

אברהם

נולד

מאשה

יצחק
אחרת

בכמה
בכתובה

תפלות

ובכמה

וקידושין

לא

בקשות
היה

ראוי

עם

יצחק

לירש

עמו

קל

וחומר

בני
עם

אפילו
בני

לא

אהוב

עם

יצחק

שלי ועי' גם בפי' ב"ר הנדפס ,וכתיבת אפעלפי כמו לעיל צד  5 | : 011החד ועוצם וכו' .בסגנון זה גם לעיל
צד  514וישמע אברם וגנ' ההיד אוטם אזנו וכו' 4 = :בר שילום .כ'ה בכי"ל ,ובחמשה כ'י ובפי' השני בפי' ב''ר
הנדפס ר'י בר' (בר) שלום ,ומעם הדיוק כרמפרש בפו' ב"ר כויט אין כתיב יצחק אלא ביצחק אילו נאמר יצחק
יקרא

לך זרע הייתי

אומר

יצחק

כל

זרעו

עכשיו

שנאמר

ביצחק

מן

יצחק

ולא

כל יצחק

במקצת

זרעו

כגון

יעקב

וכו' .,וכן בירוש' נדרים שם .קונם וכו'  שאוני נהנה .לורע אברהם =אפור בישראל ומותר באומות כו' ואין  ישמעאל
בכלל זרעו.של אברהם כי ביצחק יקרא לך זרע ואון עשו בכלל זרע יצחק איר יודן בר שלום ביצחק ב מקצת
יצ ח ק ,ובבכלי נדרים שם והאיכא ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרע כתי -והאיכא עשו ביצחק ול א כל יצחק
(וכן הלשון בילקוט) ועי' גם בסנהדרין שם ,ורי עזריה בשם וכו' דורש כי ביצחק יקרא לך זרע ב' תריין במי שמודה
בשני עולמים יקרא לך זרע וכדמפרש בפי' ב'יר הנדפם כגון יעקב ולא עשו שכפר בתחיית המתום ועו' בב טיז בי,
ובכייל .נוסף עוד יגחול שני עולמום ואולי צ'"ל וינחול ,ובכי"פ נוסף בסוף מאמר ר' יודן אלא ביצחק בהדין שהו
עתיד לנחל שני .עולמות העולם .הזה  .והעולם הבא וצ"ע ,וכעין זה הורש עוד ר'  יודן בר' שלום עפ"י הפ' זכרו
נפלאותיו וכו' כל מי שמודה

בב' עולמים וקרא לך זרע,

ובירוש'

נדרים שם איתא ר' ההונכא אמר בי"ת תרי בן

שהוא עתיד לגחול שני עולמות העולם הזה והעולם הבא  5 :מופתיו ומשפטי פיו .כן השלמתי סוף הפסוק
והוא בתהלום שם ,ופסוק ו' שם זרע אברהם עבדו וכו' (ובדה"א ט"ז ייב ייג כתוב זכרו וכוי ומשפטי פיהו זרע
ישר אל עבדו וכו' ועי' גם בח"נ) ,ודורש ריב''ש מופתיו ומשפטי פיו זרע אברהס וכו' מופת נתתי למי שמוציא
משפטיי מתוך פיו שמודה בשכר ועונש בעוה"ז ובעוהיב שיקרא זרע אברהם וכן כאן כל מי שמודה בב' עולמים יקרא
לך זרע וכל מי שאינו מודה וכו' ,או חורש מופתיו הן משפטי פיו (וזה טעס הגיי משפטי) מופת נתתי למי שמוציא
מתוך פיו כל מי שמודה וכו' ועי' ביפי'ת ובחי' הרד"ל ,ובמדרש תהלים שנדפס מכבר לשון המאמרים זכרו נפלאותיו
אשר עשה א'יר א לע ז ה כבייצחק .יקרא לך זרע כל מי שהוא בשם יצחק עולמית הרי הוא כיצחק שנאמר כי
ביצחק ר' יודן אמר במקצתו ולא בכולו שנאמר ביצחק ולא בכולו כל מי שמודה בשני עולמות יקרא .לך זרע וכל מי
שאינו מודה בשני עולמות לא יקרא לך זרע זכרו נפלאותיו אשר עשה זרע אברהם ,ובמדרש תהלים מ"ב מקוטע
זכרו נפלאותיו אשר עשה אמר ר' עזריה כתיב כי ביצחק יקרא לך זרע כל מי שהוא [מודה] בשני עולמות הרי
הוא כיצחק ר' יודן אמר מקצתו ולא ככולו ,ובילק' תהלים סוף ר' תתסיב הועתק המאמר מב"ר כאן ,וגרע והוסיף
שם זכרו נפלאותוו משפטי פיהו אמר רבי יוהן בשם ר' שלוס מופת נתתי למה שהוא מוציא מפיו כי ביצחק
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יד טו) וישכם אברהם בבכקר ויקח לחם וחמת מים בית אכרתס וותרנים חיו שני
וישכם אברתם ונו'| ,ויתן אל הנר] שכן ררך עכרים שיהא לחם מים בכרים :
שם על שכמה ונוי כן כיו שנה היה ואת אמ' שם על שכמה ואת הילר ,אלא מלמר
שהכניסה

בו עין רעה וגכנסה

בו חמה

תרע לך שכן דכת'

ואבבית,

ויכלו חטים

מן החמת

שכן

ררך החולה להיות שוחה בכל שעה :
 1עי סנמוע 5ספום ס'' ל' ,ספום כנס  "5כ
טס ,פוכ'ס

6':

 8ילקוט טס ,ועי' סנמועש טס ,טעום כנס

" 2לקוס כ' 5'7:

'5ל:

ק-ר
ב-
בשכם
 1וי

*יקח  --סים פוא'כי] ויקח  . .טים
ל' ' | ו

של דְפות (גית  -וגו' לי איגכי)

ותרנין (ותרגים ך]) חיו פף.

וותרניס חית ל |  2וגו'] בבקר ך ,בבקר וגו' פ. .ו.יק לח' [ ../ויקח לחם

וחמת טים ךן | 'יתן אל הגר ך] ל לפואנכתי

| דרך לי כו

ברין (?) ם | ש*יחא לחם  --בכרים] שיתא טים בכרים
שואבין מים בכרים ליג

ויחן אל הגו דנת.

גו לאי

| ביתו

| אנוהס] ם ,אכרתפ אנינו וך] ,אנינו אברתפ ך | * וותונים חיו דו]

שחם שואבים טים בכדיהם

| עכדים] העוברין לי עוברים ושבים כ

 ,"7שיחו להם מים בכדים כ ,שיחא
י ,שיחו נושאין הטים בכרים א?:

טים בידם | ,שיחו

נושאין טים בכדים א' +

5ם] לי ך | וגוי] ואת חילר דפוחאתי .ואת ..
שיחיו ממלאים כרים על שכמס דְךן ,שיהא טונין כבר (?) ם |  8ש
וישלחה גב | כיו] א'ר' ,עשוי ושגע ְוְחנ(כך ,שנבע ועשוים  .ייו  | +שנה] וא'תריי ,שניפ דא?'נכרי |
חיה] זא'י .ל' דוא'גכת | ואת אמר כ .ואת אמרת דְ]א*רי ,ואתה אוט' א ,1וחטר | | שם--חילר] פגכת .

שם על שכמה דְוִי ,ואת חילר חאר |  * 4גו דפוחאנכ] לו ל :גו שיח תי | חורע חא'כ .חוע וטתוך כך
חלת  * | +ואבבית הזא*ך'] ואבא בית  . ₪ואבאבות  , 1ועכעכית ד
ואכאיבתיה ךְ] ,ועכעבית י' ,ותככית ,5

 .ועבעכות |  ,ואכבית א*ך"  .ואכאבית ךְף '

ועכבנית ל | שכן הוא פן,

שתוא כן ' | כת" א.

 5החולים א ,3חולים א? | לשתות א'כּ ,לשתות טים א | בכל שעה] פוחא'נכי,

כת' כ |

הרבח א ,%הובה ונכל.

שעה דת |
יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחק במי שמודה בב' עולמות ,ובשכל טוב הרכיב מאמר ר' עזריה וכו' עס מאמר
ריב"ש וחעתיק ר' עזריה בשם ר' ה ו ג א אומר בשם ר' יודן בר שלום .זש'ה זכר עשה לנפלאותיו וכתוב זכרו נפלאותיו

אשר עשה מופתיו ומשפטי פין מופת נתתי שמוצא דבר מפיו כי כל שמודה בפיו בב' עולמות יקרא לך זרע וכו'

וכל מי שאינו מודה בשני עולמות לא נקרא לך זרע :  1בית אברהם וכו' ,מאמר זה ליתא בכי"א ב' וכו'יג .וכויכ
(ובכי'א א' נשתרבב למטה ונשתבש בתו של אברהם אכינו ותנין שכן כתי' וישכם אברהם בבקר ויקח לחס וחמת
מִיס ,ובכי"ל נשתבש וותרגיס היה) ולא הועתק בילקוט ובלק"ט ואינו מפורש בפי' ב"ר ,וכבר הקשו מאי ראיה מכאן
לוותרגות שנתן לחם וחמת מים להגר ,וזר הפירוש ביתו של אברהם היו וותרנים ולפיכך כת :וישכם אברחם וכוי
שפחד פן יתנן לה בני ביתו מתנות זהב וכסף ועי' ביפ"ת ,ובדוחק מפרש בשכל טוב וביתו של אברהם אבינו
וותרנין היו ולפיכך נתן להם לחם וחמת מים כאשר תוכל שאת מצד אחד וכו' ,ובספר מתתיה מפרש עפ'י מאמרם
כב'ק פ"ב א' ושתהא אשה משכמת ואופה כדי שתהא פת מצויה  לעניים ואברהם השכים בבקר ומצא בביתו מנכן
לחם ,ואגדה אחרת בתנחומא שם ויקה לחם וחמת מים וגו' ללמדך שהיה שונא לושמעאל על שיצא לתרבות
רעה ושלחו הוא ואת הגר אשתו ריקם וטרדן מביתו על כך וכי חעלה על דעתך שאברהם שכתוב בו ואברם כבר
מאד במקנה בכסף ובזהב היה משלח אשתו ובנו מביתו ריקם בלא מזון בלא כסף בלא בהמה  אלא ללמדך כיון
שיצא לתרבות רעה לא נפנה אליו אכ מהו וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו שיצא לתרבות .רעה אתה
מוצא כשגדל ישמעאל ישב בפרשת דרכים והיה מלסטם את הבריות שנאמר והוא יהיה פרא אדם ידו בכל וכו' ועיי
בשמו'ר שם 2 :שיהא להם מים .כן הנגהתי ,וגי' ס"א בגליון כי"ל שכן דרך העוברין שיהו שואבין מים'
וגס בשכל טוב הועתק שכן דרך העוברים ,ורבו הגירסאות בזה המאמר ועח'נ :  8בן כ"ז שנה .כפי שוטת רי
הושעיא רבה לעיל צד  068ויגדל הילד ויגמל שנגמל מיצר הרע כלו' כשהיה ביןיג שנה וישמעאל היה בן ייג שנה

כשנימול ולשנה אחרת נולד יצחק הרי שהיה ישמעאל בן כ'ז שנה כשעשה אברהם משתה גדול ביום הגמל את
יצחק ואמרה לו שרה גרש האמה הזאת ואת בנה ועי' בפי' ביר ובלק''ט ,ובילקוט הגיי בן  יז שנה +כן חועתק

שם ר' צ'ה מפדר"א פ"ל בן ייז שנה

היה ישמעאל בצאתו מבית אביו ועי' גם במדרש הגדול לפ' ויכלו המים וכו'

(והציון ..מדרש" ליתא בילקוט דפ'ר ,וכבר נסמן גם שם ,פר'א' להמאמר הנס התשיעי נולד ישמעאל וכו' שהועתק
בילקוט ר' צ'ד מפדר"א ריש פ'ל ,ובפדר'א דיו שס'ח הגי' ובן כ''ז שנה היה ישמעאל כשיצא מבית אברהם ויצחק
בן עשר שנים חיה ,ונר' שגי' הדפוסיי שם משובשת או הוספה מאוחרת ,ובפדר"א פל"א איתא בן שבע ושלשים
שנה היה יצחק בלכתו אל הר המוריה וישמעאל בן חמשים שנה ועי' גם בביאור הרד"ל לפדריא) ובלק'ט ויש אוטרום
ישמעאל היה בן י"ז שנה ,ומפרש שם י"ִךָ עד יצחק וג' עד הגמל את יצחק הרי ייז ,ובשכל טוב והיה באותו פרק

בן י"ז שנה כי כשנמל היה בן י'ג שנה ולבסוף שנה וכו' שהיא שנת ייד לו נולד יצחק ולבסוף ב' שנים אחרות (ועי'

ייז לו ,וברמב'ין אמרו זיל שהיה בן שבע עשרה

במ"י לעיל שם) שהיא שנת ט"ז לו נגמל יצחק וזה הדבר בשנת
שנה ,ובבהיי מפרש שהיה ישמעאל בעת הזאת בן י"ו שנה ויצחק נגמל אחר ב' שנים ועווייש ,ובתנחומא ובשמויר

שם איתא

מה עשה ישמעאל

כשהיה

בן ט "ו שנה ונו' ועי' במ"י לעיל צר  865בדה בימפיות  | :אלא מלמד וכח.

הכניסה בו שרה עין רעה ונכנסה בו חמה וכו' חום וקור שבחולי קדחת ונעשה כחוש כילד ואברהם שם אותו על
שכמה תדע לך שכן דכת' ויכלו המים וכו' שהיה שותה הרבה שכן דרך חולה כזה לשתות בכל שעה ,ולפי האגדה

שלפנינו מתורגם גם בתר"י א' ולקה ישמעאל באישא צמירתא ושתי כל מיא עד דישלימו כל מיא מן קרוות
ואתחריך ואתקליש בשריה וכו' ,והגהתי חמה ואבבית ועח"כ ולעיל צד  961וצר  228ועי'ע פרייס ביבליש-תלמודישע
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ובלְקֶ'ט הגיי שהכניסה

בו עין הרע

וכן גורס ומפרש בשכל טוב אלא שרה הכניסה

בו עין הר ע וחלצתו חמה ונקלש בשרו ושופו עצמותיו וכו'  ויכלו המים
שותה בכל שעה כדרך בעלי

קדוח,

ובילקוט

הוסיף

פירושו

שהכניסה

מן החמת

בו שרה

שהי' קדוח וחולה וכו' והוי

עין הרע ומתוך כך חלה ונכנסה

פרשה

ויורא

1

כא טו טז

נג

ותשלך את הילד תחת אחר השיחים אמר רי מאיר שכן דרך הרתמים להיות נדילים
במדבר אמר ר' איסי ששם השיחו עמה מלאכי השרת :

טז) ותלך ותשב לה מנגד ה"חק וגו הכא את אמי ותשב לה מנגד ונוי ולהלן אטי
אך רחוק יחיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במידה (יחושע ג ד) הא למדנו נגד מנגד הרחק
לקוע שס ,ילק' יסוטע כ' "יג ,ועי' יכוש' עיכונין ע'"ס כייב  ,'3סכסועס ג"כב
 1ינקוע טס ,פנסועס ויל ק" ס'8 :
כי פטס ס" ע'ו בעדנכ ק" ע' וק" ע"ז ,סנכסוע 6כי סע ק" כ"ז כעדנל כ''י ע' וק" *"ד ,טעום כנס פע"ס כי' נ'!
בעדנל ככס פ'ב קי" ט"ו :

 1שכן] רותם היח  ,' -,זה רותם א 2 | 1אפי פחא? .יוסי נ :יסא ן :אמי דא'כת | ששפ] פוחאנפ .
שיחים = י ,תחת אחד השיחים  -.דר
הרחק כמטחוי

| הפיחו פחגי | עמה] בה  , 5לי ת

קשת [זנ | :5וגו' ל .לי דְאִי

| הכא את אמ'] פ,

| * 8חרחק וגו' פו] הרחק ת !

חכא ..אמר

נָי ,הכה

איתטר

ן ,נאמר

כאן דת  /ל' חאכ | ותשב --וגו'] ותשב  . .מנגד דְך ,ותשב  . .מנגד הרח' כמטחוי קשת ן ,טנגד הרחק ו,1

הרחק  . .קשת פנ .לי חאכ

| ולהלן] פוחאנכי ₪ .הוא אומר

(ונאמ' להלן ך) מנגד סביב לאתל מועד

הרחק הכא את אמר (אמ' ךְ ,1אמרת ך]) הרחק כמטחווי (כמטחוי ךן) קשת ולהלן דןת = .הוא א' מנגד ..
מועד הכא אמ' הרחק ל | את אמ' פא? .את אמר דְחכ .איתמר ן ,הוא אוט' א'נתוי |  4אך ל' כת |

ובינו תי | אלפים י | הרחק] פוחאנכי:

ויחוק דת |

בו וכו' ועי' בפי' בר הנדפס :  1אמר ר' מאיר .ר"מ מפרש השיחים הרתמים שכן דרך הרתמים להיות גדילים
במדבר וכדכתיב באליהו וירא ויקם וכו'  ויבא באר שבע וכו' והוא הלך במדבר וכו' ויבא וישב תהת רותם וכו'
וישכב ויישן תחת רותם וכו' (מ"א יט ג'הה') ור' איסי דורש שאמר הכתוב הש יִחִים ששם השיחו עמה מלאכי
השרת (ועיי לעיל צד  )411וכוון למ"ש כאן ויקרא מלאך אלהים אל הגר וכו' או להדרש לעיל צד  554ויאמר לה

מלאך יי וכו' כמה מלאכים ניזדווגו  לה וכו' וס"ל שהלכה ותעתה במדבר באר שבע באותו המקום שמצאה מלאך

על עין המים במדבר על העין בדרך שור כשברחה אז מפני שרי והקב''ה פקח עתה את עיניה ותרא אותו באר המים
ועי' ביפ'"ת ,וגם בשכל טוב מפרש לקמן ותרא באר מים הוא .באר לחי רואי ,וכתיבת שם האמורא איסי כמו לעיל
עמים שונות והוא שם אחד עם אסי יאסי יסא יוסי ,וכן בלק"'ט א"ר אסי ששם השיחו וכו' ובשכל טוב א"ר יוסי
ששם הסיחו וכו' ועח''נ ובמ'"י לעיל צד  291ועי"ע באגה'א

חב

צד  151וצד  ,951ובתנחומא

ויצא שם כי הוא

ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן הכתוב מדבר בישמעאל בשעה שאמרה שרה לאברהם גרש את האמה הזאת וכנ'
ותשלך את הילד תחת אחד השיחים רִ' מאיר אומר זה הרותם הגדל במדבר ר' יופי בר חלשת א אומר
מקום שהסיח עמה א ח ד מ ן המ לאכ ים וכו' 8 :ולהלן אמ' אך וכו' .כן הגי' העיקרית בכי'יל וכ'ה בשאר
כ''י (חוץ מכייית) ובילקוט ולהלן את אמר (איתמר ,הוא אומ') אך רחוק וכו' .וכן הובא בלק'ט הרחק כמטחוי קשת
מדנו מן אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה ,ובשכל טוב ותלך ותשב לה מנגד הרחק ממנו אלפים אמה
ולכך וכו' כדי שנלמוד הרחק מרחוק בג"ש כתיב הכא הרחק וכתיב התם אך רחוק וכו' כאלפים אמה מה התם
אלפים אף הכא אלפים ,וכמו כן הדרש בתנחומא מ'ב כי תשא שם ומשה יקח את האהל וגו' הרחק מן המחנה
כמה היה רחוק מיל שנאמר אך רחוק וכו' (ובתנחומא שם ומשה יקח וכו' הרחק ר' יצחק אמר .מיל כענין שנאמר
אך רחוק וכו' ,ובשמו"ר שם ומשה יקח וכו' כמה היה רחוק א"ר יצחק מיל נאמר כאן הרחק ונאמר להלן אך רחוק וכו',
ובירוש' עירובין שם ומשה יקח את האהל וגו' כמה היה רחוק רי'צחק אמר מיל) ,ורק בדפוסי' ובכי'ת המאוחר שמסכים
בכלל עם הדפוסי'

איתא כאן ותלך ותשב

לה מנגד (מנגד הרחק)

נאמר

כאן

ותשב

לה

מנגד

ולהלן

הוא אומו (נאמ' להלן) מנגד פביב לא הל מועד הרחק הכא את אמר (אמרת) הרחק כמטחווי
(כמטחוי) קשת ולהלן את אמר אך רחוק (ולהלן הוא אומ' רחוק) יהיה ביניכם וכו' ,ושינוי הסגנונות נא מר כאן
מ' הרחק וכו' מעיד גם כן שיש כאן הוספת דברים בגי' הרפוסי' (ובכי"ל נוסף בדיו דיהת
ותשב וכו' ה כ א א ת א
ביני שיטי אחר מלת להלן ,הוא א' מנגד סביב לאהל מועד הכא אמי הרחק') ,וביפ'ת פי' דילפינן מנגד סביב לאהל
מועד וכו" מנגד דכתיב בהגר ובהגר ילפינן דמנגד היינו אלפים אמה מדכתיב הכא הרחק וכתיב התם רחוק יהיה
וכו והלמד בג'"ש חוזר ומלמד בג'יש וכו' והעיר שם על במ'ר פ'יב ,ושם מתחיל המאמר מנגד סביב לאהל מועד יחנו
הנינן תמן השובת בדרך וכו' ומסיים וכן אתה מוצא כשאמר הקב'ה למשה שישרה ישראל רגליס אמר לו השרה
אותם לכל רוח אלפים אמה שנ' מנגד סביב לאהל מועד יחנו מהו מנגד א"ר יצחק ברחוק מיל שהם אלפים אמה ומנין
דהאי מנגד ברחוק מיל הוא ילפינן מנגד מנגד כת' הכא מנגד סביב לאהל מועד יחנו וכת' להלן ותלך ותשב לה מנגד
הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך מה להלן מיל אף כאן מיל
ומנין ההאי מנגד .דאמור בהגר רחוק מיל (כ'"ה שם בדפיר וד'יו) כת' הכא הרחק וכת' להלן רחוק .אך רחוק יהיה
ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה מה להלן מיל אף כאן מיל ,אכן בבמ'יר שם הורכב המאמר ולמדנו רבינו וכו'
השובת וכו' שנמצא במדרשי תנחומא במדבר סו' ט' עם המאמר מתנחומא מב שם סו' ט"ז מהו מנגד אמר ר'
יצחק מרחוק מיל (ובתנחומא שם פיי ייד מהו מנגד מרחוק מיל) אמר הקב'ה יהיו ישראל רחוקים מן הארון אלפים
אמה שנאמר אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים צמה וגו' ,וכל מה שנוסף בבמ''ר מן ומנין דהאי מנגד ברחוק וכו' עד אף
כאן מיל ליתא במדרשי תנחומא ,והוא פירוש נוסף בבמ'"ר וניכר מתוכו ,וזה המדרש (לפ' במדבר ופ' נשא) מאוחר
מאד ומוסיף דברים הרבה להמאמרים ששאב מן מדרשים הישנים ,וגם כאן בגי' הדפוסי' הופיפו ולהלן הוא אומר
מנגד סביב וכו' לפוש נגד מנגד הרחק (ורחוק) מרחוק ,ובפי' בר כ'"י ובפי' הנדפם מפרש נגד מנגד (למדנו נגד
מנגד הרחק מרחוק) נאמר כאן ותשב לה מנגד ולהלן הוא אומר מנגד סביב וכו' נאמר כאן הרחק כמטחוי קשת
ונאמר להלן רחוק יהיה וכו' מה נגד ורחוק האמור להלן אלפים אמה אף כאן וכו' אלפים אמה ,ומלשון זה הפירוש
משמע שהיה לפני בעל פי' ב"ר גירסא אחרת ואולי היה גורפ רק למדנו נגד מנגד הרחק מרחוק ומפרש נאמר
כאן וכו' ועו' בפי' מהרז'ו לבריותא דליב מדות מדה ז' דלפעמים דורשים סתם ואינם מביאים הפסוקים וסומכים
עצמם על איזה ,פסוק בתניך ע'יד גז'יש ,וכן העתיק (או קיטע) בילק' יהושע שס מביר כאן ותשב לה מנגד הרחק
כמטחוי קשת למדנו נגד מנגד הרחק מהרחק ועיייש ,ואפשר שכוונו לסוף הפסוק ותשב מנגד שהוא מיותר ומופנה
לג'יש ולמדו ותשב מנגד מן ותשב לה מנגד הרחק והרחק מרחוק וכדאיתא בעירובין נא א' למדנו מקום ,ממקום
ומקום מניסה וכו' וחוץ מחנץ וכו'  ,וכעין זה כתב בשכל טוב בסוף הענין כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב לה מנגד

זה מנגד בא להיותו מופנה לג''ש ללמוד נגד מנגד וצ'ע  ,וקייק גם חלשון הכא את אמ' ותשב וכו' ולהלן אמי אך
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פרשח

וירא

כא טז--יח

נג

מרחוק ,אמר ר' יצחק שני טוחים בקשת מיל| ,אמר ר' כרכיה כמטחת דכרים כלפי מעלה ,אמרת
אתמול אמרתה לי הרבה ארבה את ורעך (בראשית טו י) עכשיו הוא מת בצמא :.החיר גורי
ספרתה

אתה (תתל'סגוט)

לגדנורי ספיחה אתה,

שימה דמעתי בנאדך (שס שס) באותה בעלת

נוד ,הלא בספרתך (שס שס) כשס שכתוב בספר חילים שטעה תפלתי ייי ושועתי האוינה אל
רמעתי אל תחרש (שס לט יג)  ,אל רמעתה שלהגר לא החרשתה ,אל רמעתי אתה מהויש ,ואם
חאמר על שהיתה ניורת היתה חביבה אף אנכי כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי (שס שס);

יז יח) ויקרא מלאך אלהים ונוי כוכות אכרהפ ,באשר הוא שם בזכות עצמו ,יפח

תפילח החולה לעצמו יותר מכל  :באשר הוא שם אמו ר' סימון קפצו מלאכי שרת לקטונו
1מועל ןילס כ" ס' ,טפוס ככס פ*ג כ" נ'. 2 | :לקוע כ' "5ד  ,ילק' ססליס כ' מטע'ד 6 = :ע'' עכילס 6מטפפיס
ס
פי"ם :

:
3וסדכ'
" 7לק

=  8סנסומס \'יל 6טס ,טפות כנס טס ,עדלט מסניס ה' פיי ם' ,ועי' כפט סטנס פ*ו נ' ,יכוט' כסט

סטנס פ* נ"ז  '5סעניות פ"ד כ"ע ג' ,סיכס ככתי פ' כלע (כ' נ') ,מנסועל יפכו כי' ס' ,טעוס כנס פכייו סי" : 6

1ני] פותאנכ.
ש

כמטחוי קשת  --דתי

| שתי ש

| טוחין .₪

טחויין ך? ,טיחות ש,

חוטים וכו

לרער] .ו=גוי ך | וענשיו א'נ י
חוטין [ך' | לסעלח [  ,לסעלן | ,בוראח ו |  2אמרתח] ן .אמרת ךְפאננכתי | ז
*נדגורי ל'ג] לנד נודי  + 5ליד
ועכשו שחזא'כי' | " מת בצמא] צמא ך | | ספרתה] ן ,ספרת ְפאגכתי | ל
*ודך פואנכת!
גרי ל ,לבד גודי כ ,לנידודיס ן ,לי דאתי | ספורתה אתה] כ ,ספרת אתה פנ :לי דאתי | ג

בנודך ' ,בגודיך ך' ,בנאריך ךָ ,בנדי ל | באותה| פוכי .כאותה אנת |  4הלא בספותך] פאנכי .הלא
בסיפרתיך ן ,ל' דָך | ששפ כת' ל" ,ששם כתוב  , 1כתיב ו' | תילים] םנ .2חלים דוארת ,תהלות א' ,שלך י |
רש] ]אי (תהלים) ,ואל  . .תחרש [כי ,וגה ך ,ל' ת | 5אל ל' א'י | החושתת] פוכ /
אהלה--
ךננתי | אל רמעתי] א' .ואל  . .פנת ,ועל  - -דוכ .ולרמעתי י | את מחריש פַָוְנָ ,תחריש ',
החרשת א
ישם)  - ,ירי דפואנכתי | היתה] היא ני (שם) | אנכי] אני וְתי (שס),
אל תחרש א | ואין תיטר ן |  6על] (

אני כן י ,כאן א .1לי א'כ | * כי גר אנכי] לי ל | *תושב  --אבותי דְפכתי] תושב בכל אבותי [ ,תשב
בכל אבותי ל' ,וגו' ן ,לי א |  7ויקרא] וישמע אלחים את קול הנער  =.א' | וגו] אל חגר דיפי . . ,הגר וג' , 1
 . .הגר מן השמים [זא'כ ,ל' ן | בזכוח] א*ךן ,בזכוחו של ְפוחא'נכרי | אכרהם אבינו כ ,אברתם שנאי בו
ויקרא אליו מלאך .יי א' | באשר --שם] וייא א' .ואית דאמרי א? | יפה] מכאן אמרו  -.א' ,חדה אטרה  -א" |
 8חחולים ן | יותר] יתר ןג ,ל' י |מן הכל הְז ,מכל שני ן ,מתפלת אחרים ו ,מכל מכל תפלות אחרים דכתיי כי
שטע אלהים את קול הנער א ,1מכל תפלות של אחרים שנא' כי  . .אל קול הנער  | %%רי יודה בירי סימון  |

שרת]  , 1השרח ְפוחאכתי |
רחוק וכו' שאינו מסגנון הלמד בג"ש ועי' המאמרים בלשון הכא את אמי וכו' ולהלן וכו' לעיל צר  811וצד  694ועיי

בח'ג לעיל צר  282וצר  ,194והמאמרים בסגנון למד ג'יש לעיל צר  488נאמר כאן נכון ונאמר להלן וכו' וצד 165

נאמר

כאן מועד ונאמר להלן וכו' וצד  865נאמר

כאן עשייה ונאמר להלן וכו':

 1שני טוחים.

ר'י מפרש

כמטחוי

קשת כשני מטחוי קשת דמיעוט רבים שנים ושני טוחים בקשת דהיונו ב' פעמים מדת המרחק שהחיץ מהלך ממקום
שיירה הוא מיל ומיל אלפים אמה כדאיתא במדרשי חנחומא כי תשא ובמרבר שם ובשמויר ובבמייר שם (ורק כאן
בדרש כמטחוי קשת הובא מאמר ר'י בסגנון שלפנינו) ועו' גם יומא סז א' ועייע מייש צוקקערמאנן בספרו .על
המדות צד  ,72ומטחוי מלה בודרת במקרא וכן טוחים כאן (ובדפ''ר וד"ו הג' ג''כ טוחים) ,ובפירש"י עה''ת מפרש
כמטחוי קשת כשתי טיחות והוא לשון יריית חץ וכו' ועיש ,וכן הגי' בפי' ביר הנדפס שתי טיחות

בקשת מיל ומפרש שם כשאדם מושך בקשת שתי טיחות לסוף הראשונה מתחיל האחרת יכול לירות מיל וזהו אומן

רייא סי' ה' איותא שאדם זורק חץ ל מ ע ל ה איגו מהלך מאה אמה) ,ובפי' ב'"ר כוייט גורס
לירות בקשת וכוי (ובשמו פ
ומפרש א"ר יצחק כמטחוי שני ח ו ט יי ן בקשת מיל כאדם (וצ''ל כשאדם) מושך את החוט שבקשת שני פעמים יכול לירות
מיל ,וכן הובא בהגהות רייג במדרש ד' שאלוניקי ובא"א בשם פירש"י שני חוטין (חוטום) וכו' כשאדם מושך בחוט
הקשת וכו' ,וגס במדרש אגדה הוצ' רשיב מפרש כמטחוי וכו' כשני  חוטון שבקשת והיו אלפים אמה ועח'נ:
כמטחת וכו' . ר"ב דורש כמטחוי לשון הטחה כמטחת דברים כלפי מעלה וכו' ,וכן בתנחומא ויצא שם ר' ברכוה
אמר שהטיחה דברים קשים כלפי מעלה אמרה לפניו רבש"ע כביכול אתה דומה לבני אדם שהן אומרים ליתן דבר

וחוזרים בהן לא כך אמרת לי הרבה ארבה את זרעך הרי הוא מת בצמא מיד רמז הקביה למלאך להראות
לה את הבאר וכו' ,ובשמו'ר פ'ג כי הוא ידע מתי שוא וכו' וירא און ולא יתבונן כיצד אתה מוצא בשעה שיצאה
הגר מביתו של אברהם היא ובנה מה כתיב ויכלו המים מן החמת ותלך ותשב לה מנגד א"ר ברכיה התחילה מטחת
דברים כלפי מעלה אמרה רבון העולמים אתמול אמרת לי הרבה וכו' והוום הוא מת בצמא מיד ויקרא מלאך אלהים
אל הגר וכו' 8 :לנדנודי .כן הגהתי ועח'נ ,ודורש נודי לשון נדנוד וכמו לעיל צד  178נידנוד אחר נידנוד וכו' :
שימה דמעתי .שים ושקול דמעתי בנאדך באותה .בעלת נוד בהגר שנשאה את החמת ותשא את קולה ותבך וישמע
תה איגו כתובה
וא
אלהים וכו' ותלך ותמלא את החמת מים וכו' אל דמעתה של הגר לא החרשתה וכו' ,ומלת ב
בכי"ל בבירור (ויש לקרות גם כאותה) אכן הגי' באותה איתא גם בכי"ם וכי וכייכ ובילקוט בשני המקומות
תה מפרש בשכל טוב שימה דמעתי רצוי' לפניך כדמעות בעלת
וא
נכונה לפי הדרש בנאדך באותה וכו' ,וכהגי' כ
נוד המים ,ובילקוט דפ"ר הגי' הלא בספרתך כתיב ב 05ר של ך ולפי ג'י' זו פי' ענין בעלת גאד כתוב בספר
שלך שהיא התורה

ועי' ביפ"ת

ובפי'

מהרזע:

 6היתה חביבה.

כמאמרם

במכילתא  שם

הביבין הגרים

וכן':

 7בזכות אברהם וכו' .בפי' בר כייט וכיייא מפרש בזכותו של אברהם שנאמר בו ויקרא אליו מלאך י"י .מן השמים
(בראשית כייב י"א) בזכות עצמו בזכות תפלתו וכבר אמרנו חולה היה מכאן אמרו יפה תפלת החולה לעצמו מכל
תפלות (התפלות של) אחרים דכתיב כי שמע אלהים את (אל) קול הנער באשר הוא שם ,ומשם נובעות ההוספות
בכי"א א' וב' והגיי בילקוט מתפלת אחרים ועח'ג ,ובפירש"י עה'ת הביא הדרש לריש הפסוק את קול הנער
מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו וכו' ,וכן בשכל טוב וישמע אלהים את קול הנער אמרו רבותיגו ופה
תפילת החולה מתפלת אחרים וכו' ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים בזכות אברהם  8 :אמר ר' סימון .וכן

פרשח נג

וירא

8

כא יח יש

אמרו לפניו רבון כל העולמים אדם שעתיר להמית בניך בצמא אתה מעלה לו הבאר ,אמר להם

עכשיו מהו ,אמרו לו צריק ,אמר להם איני דן את האדם אלא בשעתו קומי שאי את הנער וגו :
יט) ויפקח אלהים את עיניה וגוי [רי כנימן בר לוי ורי יונתן בר עמרם תרויהון אמי
הכל בחוקת סומים ער שהקכיה מאיר את עיניהם מן הכא ויפקה אלהים את עיניה ותרא \וגוי] :

וותלך ותמלא את החמת] הד' אמי מחוסרת אמנה היית :
 5ילקוע .כ' 5ס :

יב(ון  )1העולמים ד  /ריבונו של עולם ן ,רבונו  . .עולם כִי! ,רבשיע פאית ,ושיע א | * שעתיד י]
רון
 1רב
שהוא עתיד ךפ\חאנכת  שעתידים ל | את בניך וחאנכ | לו] עליו כ | הנאר] פון  +באר דְא' :את הנאר תי/
את  . .הזה א? |  2ענשו פא?כ | מהו] מה הוא (מהו פא?נכ) צדיק או רשע דְפואנכתי | לשעתו ת .לפי
ו ,1 ]-קומי  .ה.נער דְוְכ ,לי פאי |  8לאלהים ל' ךְ | וגוי] ותרא באר ם \  . .באר מים / 5
ג-
ומי
שעתו ו | קו
לי דְואנת | *ר' בנימן --וגוי] רי בנימן (בנימין פ) בר (בן א) לוי ור' יונתן (ר' יוחנן ן) בר (בן א) עמרם
תרויהון (תרין כ) אמי (אמרין פא' ,אמרי א"כ) הכל (הכל היו פ) בחזקת סומים (סומין פאכ) עד שהקב"ה
מאיר את עיניהם (מאיר עיניהם א .5האיר

עיניהם ם) מן הכא

(מן הכה ן ,מהכא

א) ויפקת אלחים את עינית

וחרא וגו' (עיניה א ,1עיניה וגוי א? ,עיניה ותרא ף ,עיניה ותרא באר מים כ) פ[אכ:
מ-ת
ח-
התלך
.ניה .ד  /ל לג | * 5ו
.מין עד  .מ.איר את עיניהם מן הכא ויפקח  .עי
 .סו
מים א?חר :/לי לפוא'נכ

| הדא דְפא'כתרי,

הרה [א?נֶר?ו

| אמרה

אמר ר' בניטין הכל
דִי] ותלך . .החמת

| שהיתה מחוסרת ך | היית] /1

היתה ךְפאכרי ,/הייתה  ,1לי ת |
בשמו"ר פ''ג אמר ר' סומון בקשו מלאכי השרת לקטרגו אמרו לפניו רבון העולם וכו' אמר וכו' צריק הוא או רשע אמרו לפניו
צדיק הוא אמר להם איני דן את האדס אלא בשעתו וכו' (ובתנחומא ויצא שם אמר אותו מלאך רבש''ע לרשע הזה שעתיד
לקפח את העוברים ואת השבים אתוז מעלה לו את חבאר אל הקב'ה מהו עכשיו לא צדיק הוא איני ד את האדם אלא על שעה
שעומד בה בדין לפני לפיכך כתיב כי שמע אלהים אל קול הגער באשר הוא שם) ,ובמדרש תהלים שם וירא און ולא יתבונן ר'
סימון פתר קריא בישמעאל ויפקח  אלהים את עיגיה ותרא באר מום אמרו מלאכי השרת לפני הקב'ה רבש'ע אדם
שהוא עתיד להמות בניך בצמא אתה מעלה לו את הבאר הוא ש אמר ישעיה משא בערב וג לקראת
צמא התיו מים (ישעיה כ"א י'ג י'ד) אמר להס הקב'יה עכשיו מה הוא צדיק או רשע אמרו לו צדיק אמר להן איני
דן את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר באשר הוא שם ולא כשעה שהוא עתיד להיות שם וכו ; וגם
במאמר שלפנינו כוון ר''ס לפ' משא בערב וכו' ,והפסוקים בישעיה שם נדרשו במאמר ר' יותנן בירוש' תעניות שם
שמונים אלף פירחי .כהונה ברחו לתוך חיילותיו של נבוכד נצר והלכו להן אצל ישמעאלים אמרון לון הבו לן נישתי
דאנן צחיי הביאו לפניהן מיני מלוחים ונודות נפוחות אמרון לון אכלון ואתון שתיי וכיון דהוה חד מנהון שרי זיקא
ויהיב לוה גו פומיה הוה רוחא נפק והוה חנק ליה הדא הוא דכתיב משא בערב ממטול רב בערביו' ביע ר
ד רנדים כן אורחהון דבנגי דודייא עבדין
ת
וח
בערב תלינו מי נתונים ביער הלבנון בערב תלינו אלא א ור
ישמעאל שצמא לא לק ראת צמא התיו מים ופתח אלהים את עיניה ותרא באר מים וכו' ,ובאוכ'יר פ'
בלע וכו' המאמר סתמי ובסגנון אחר קצת ,ובאיכ'ר מייב שם מתחיל המאמר ג'כ א"ר יוחנן ,והועתק רובו בלהיק ,
ובסגנון אחר האגדה בתנחומא יתרו במאמר ריב"ל כשהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל לבבל היו כפותים
ידוהם מאחוריהן נתונים בשלשלאות של ברזל וכו' ועיייש ,ומסיים שם אביכם שהיה מושלך בצמא במדבר פתחתי
לו באר מים שנאמר ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ואתם עשיתם כך טוב שכן קרוב מאח רחוק ,ובשמו"ר
פכ' הועתק .מתנחומא שם אמר ר' יהושע בן לוי כשהגלהנבוכד נצר את ישראל לבבל הוו כפותים מאחריהם :ואח"כ
קיטעו בדפוסי' שם ורמזו כמו שכתוב ב מדרש איכה עד כי מפני חרבות נדרו אביכם כשהיה מושלך
במדבר פתחתי לו באר מים ואתם עשיתם כך הוי טוב שכן קרב מאח ,רחוק ,ומתנחומא יתרו גוסף וגכלל במאמר
ר' סימון פתר קריא וכו" במדרש תהלים שם באיזה כ'"י בשעה שהגלה נבוכדנאצר את ישראל היו ידיהס כפותין
לאחוריהם ונתונין בשלשלאות וכו עד וגכנס הרוח במיעיהם ומתו (ועייייש בהערות רשב ובילק' מכירי תהלים ה'
פיי יז ועי' גם בפירש'י עהיית כאן וישעיה שם ואוכה .א' י"ט ובלק'ט ושכל טוב ובמדרש אגדה הוצ' רש/ב,
ובורוש' ריה שם איתא דא/ך סימון בשם ר' יהושע בן לוי אין הב'יה דן את האדם אלא בשעה
שהוא עומר בה מה טעמ' אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם ,ובר'ה שם ואר יצ ח ק אין
דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר כו שמע וכו' באשר הוא שם ,ובפירש"י שם בד"ה שנאמר
באשר הוא וכו' כתב ומצינו בבראשית רבה אמרו .מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש'ע מי שעתידין .בניו להמית את בניך
בצמא אתה מעלה לו באר שנא' משא בערב וגו' לקראת צמא התיו מים שהיו מוציאין לקראת הגולים מוני מלוחים ונודות
גפוחים וכו' כד א ית א ה תם אמר להם השעה צדוק הוא או רשע אמרו לו צדיק אמר להם באשר הוא שם איגי דן
את העולם אלא בשעתו וצע"ג ,ועפ"י המאמרים שלפנינו מתורגם גם בתר"י א' ושמיע קדם יי ית קליה דטליא
בגין וכותיה דאברהם וכו' ארים שמיע קדם יי ית קליה דטליא ולא דן יתיה לפום עובדוי בישיא דהוא עתיד למעבד
ובו" 8= :ר' בנימןוכו' .הוספתי זה המאמר עפ"י הגי' בכיייפ וכי'ו וכי'א א' וב' וכי'כ ,וגם בשכל טוב הועתק ויפקח אלהים את
עוגיה ר' בנימין בר לוי ור' .יונתן בן עמרם תרווייהו אמרין הכל בחזקת סומין עד שהקב?ה מאיר עיניהן ,ובלק'ט
ויפקח וכני א"ר בנימין בן לוי ור' יונתן בן עמרם הכל וכו' מאיר עיניהם דכתיב ויפקח אלהים את עיניה ,ובדפוסיי
וכי"ת הגיי אמר ר' בגימין הכל וכו' ועח"נ ,ובכי"ל וכייג ליתא המאמר ולא הועתק בילקוט ואינו מפורש בפי'
ב'"ר ,ויש לפקפק בפגנון הגי' .ר' בנימן ב"ל ורי יונתן ב"ע תרויהון אמ' וכו' שהאמורא ריב ב"ל היה כנראה בדור
השלישי ורי ב"ע היה מתלמידי רבינו הקדוש  ועו' ב'יב חי א' וע'ז ליו בי (וציל גם שם ר' יונתן בן עמרם)
ועויע בסה"ד ע' ריב"ע ובמבה'"י פיט בי ובאהג"'א חיג צד  82וצד  ,166וכתיבת בנ ימן בר לוי בכי"ו וכי'א
א' ובי ובכיכ כמו בכי"ל לקמן פע'ח סיי י' (ופצ'יב פיי הי רי בנימן) פפ'ז סי' ו' פצ''א סיי בי ,וכן לעיל צר 714
רי בנימן בר יפת ועוד לקמן פעמים רבות השם בנימן ככתיבתו לרוב בתורה ועי' לעיל צד  462ובמ'י שם וצר :608

 5ותלך ותמלא וכוי= .כן השלמתי ועח''ג,

ובפי' ב''ר ב''י מפרש

ותמלא את

החמת

מים

הדא

(הדא)

אמרה

מחוסרת אמנה .היתה שהיתה ,יראה פן יחסרו לה המים ,ובשכל טוב ותלך ותמלא את החמת מים תחלה שהיתה
חפרת אמגה שמא יהטרו כל מי הבאר ויבשו ואחר כך ותשק את הנער ממי הבאר  /ובסגנון זה הדרש לעיל צד

4

פרשת

וירא

כ ויהי אלהים את הנער וגו
את נחום איש נם זו כיב שנה אכים ורקים
ליה אילו נאמר ויהי אלהים הנער היה
הוא מכם (רגריס לכ מו) ואם רק הוא מכס

כא כ כא

נג

ר' ישמעאל שאל את ר' עקיבה אטר לו בשביל ששימשחה
מיעוטים ,אתים גמים ריבויים א ת דכת' הכא מהו ,אטר
הרבר קשה אלא את הגעו ,אמר ליה כי לא רבו רק
שאין אתם יורעין לררוש ,אלא את הגער הוא וחטרוי

ונסלוי וכני כיחו:
ויהי רבה קשת רבה כקשיותי אמו ,רכה מתלמר בקשת ,רבה על כל המורים בקשת:
כא) וישב במדבר פארן וגוי אמר רי יצחק ורוק חוטרה לאוירה ועל עיקריה הוא קאים,

כך לפי שכחוב ולה שפחה מצר ית ושטה הגר ביאשית פו א) לפיכך כת' ותקח לו אמו אשה
מארץ מצרים :
 1ילקוע טס ,לעיל  21 97ולד :602
סס

סי" י"ז,

נמוגר

כנס

פ"כ

כ"

 6ינקופ שס:

. 7לקוע עס  ,לקען פפ'ר ,סנפועל יכ נלק יי כיו ,סנסועס

כ'ג:

1ו] ויגדל דפוא'כתי .וגדל וג' נ ,לי א | אטר לו] פוגכת .א"ל ך'א'י ,אמר ליה דא' |
ג
ך*ך] ,ששטשת שא'כי |  2את ל' ך | נחום לי א? | עשרים ושחים שנה דְוְגכ ו
ששימשתה] ן ,ששימשת א
כיב שנים ך] ,כ"ב שנה שהיח דורש י ,שהיה דורש א | אכים -רי-בוייס] כ ,אכים רקים טעוטים איתים . .
ריבויים [ .אכים ריקים מיעוטים אתים  . .ריבוים  , 1אכין ורקין מיעוטין אתין גטין (וגמין ת) ייבויין פת .אכין
. .מעוטין  . .וגסין רבויין י ,אכים ורקים מיעוטי' אתין וגמין ריבוים ךְ .אכין ורקין מיעוטין אחיםוגטי' רבויין א',
את כל אתין שבתורה א" | אה] פנכי .הדין  ₪דא'ת האי  -א ,%הרי  -ן | הכה ן | מהוא ן ,טחו אוט' א' |

 8נאמר] כתוב י |  4טכם ל' ןי | ריק ך' | ל הוא לי ך | מכס]  -.הוא רק  | +שאין  --לררוש ל' א' | את  . .הנער]
> לרבות ךז | ** חוא] ליל | וחמרוי וגמלוי] ן ,וחמורוי וגמלוי ם ,וחטרוהי וגטלוהי זאג כר'י ,וחטוריו (וחמריו ךָ')
וגסליו דְָןת |  5ביתיה אכך* ,.בייתיה ' ,1ביחוי ף] ,ביתותי ן |  6ובח] פוא" ווגה דא'כתי | וגה . .

עסו ל" ,רבה וביקושותו אטו [| ,רבה ובקשותו אמ' כ רובח ובקשותחו אמו א? ,ובה בקשיותיה ] :ובה
לקשותי' א' ,רבח ובקשותי עטו [ ,רבח וקשיותיו עמו שי ,רביה וקשיותיה עמיה ך ,רביח לקשיותיה עמו ?,
רבה וקשיותו עמו נ"א רבה וקשיותו אמו ך ,רבח וקשיותו עמו גיא רבח וקשתתו עטו גיא רבח וקשיותו אטו ףן י

לי ח | * וכה לידפא'נכת] דוח ל ,רודה ן :ל חא' | ומתלטר פאר | בקשתות  | ₪ד'א רבה פת |
רובח א*ג  ,רב י | מורים ד |  7וישב  --פארן לי י | וגוי] א? ,ותקח לו אמו אשה טארץ מצרים זי :ל' דוא'גכ |
*ורוק דואגכתרי] זורק לפ | חוטרא | לאוירח]ן .לאויוא ְפאכתרי .באויוא  * | 1ועל עיקריה דא'נ'כר']
על עיקריח חאת . לעיקרית פ ,לעיקרית י ,עד עקריח ך? ,אעיקרה ך"  ,ולא עוקריה ל ,ולא עקורח | 1
הוא ל' פםההכך? |  8כך ל ף | שכתיב י ,שכתב א' | ושמה הגר ל' םא'גכ | לכך א | כתי לי |  ** 9טארץ
מצרים] וגוי לן

 8ויבא נח וכו' מחוסר אמנה היה וכו' ועייע באמנה לעיל צר  988וצר  8 : 455היה הדבר .הלשון קשה וכן
לעיל צר  602אילו נאמר קניתי איש י'י היה הדבר קשה וכו' ,ובפי' ב'יר כ'י מפרש היה הדבר קשה להחעות את
זבריות כלו' ע"י מינות וכן לעיל צד  21אילו נאמר בראשית ברא אלהים את שמים ואריץ היינו אומרים אף שמים
וארץ אלוחות ועי' במ"י שם :

 4אלא את הנער .א ת לרבות חמרוי וכו' מוליכי החמורים והגמלים שלו ובני ביתו

שלכולם היתה הצלחה עמו ,וכן לעול צד  748והיא ג ם היא היא וחמריה וגמליה ובני ביתה 6 :ויהי רבה וכו'.
לה'כ רבה קשת קשה לפרשו כפשוטו כי קשת שאין לו ריע במקרא שם התואר והוראחו ג'כ רובה ועור כתוב רבה
חפר וי'ו ,ורבו הגירסאות בדרש הראשון שדרשו קשת לשון קשיות  ,ובכי'יל כתוב ר ב ה ב ק ש יי ות י א מ ו ,ובוני שוטי
כתוב ע להגיה ע מ ו ועח"ג ,ובדפוסי' שתי גירסאות רבה וקשיותו עמו ג " א וכו' אמו ,וביפ''ת כתב והנסחא האומר רבה
וקשיותו אמו לא ידעתיה  ,והגי' רבה וקשיותו עמו מפרש שם שכל שהיה גדול והולך היה רעתו גדל עמו וכו',
ובמ'"כ מפרש רבה מלשון רביא כלומר נער ואע"פ כן קשיותו עמו וכו' וקשיותו א מ ו שעזרה לו לרעה ולכך סטך
ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים שהיה לה ליקח ממשפחת אברהם ושרה ,והגי' רבה וקשיותו עמו איתא גם בפי' ב'ר
הנדפם וב וט ,ובשכל טוב צד  75ויהי רובה קשת וקשיותו עמו ,ובפי' בר כי'יט גורם ומפרש רביה וקשיותיה עמיה
שת י ,ואולי
כלומר אדם קשה הוא ,וכן גר' טעם גי' כיים רבה בקשיותיה ,ובהגי' שלפנינו קשה גם מלת ביקו
דרשו קשת לשון זגות וכעין הדרש לקמן פפ'ז נתמחה הקשת וחזרה ההיד ותשב באותן קשתו וכו' ובדפוטיי נוסף
שם קשיותו ,וכן בנוסחת הדפוסי' פצ'יח פיי כ' וצע'יג ,וידירי ר"ש לאנדויער שער שצ'ל בקשוותי אמיה ,ובדרש השני
דרשו רבה לשון רביא או רובה כלו! נער וקשת כמשמעו מתלמד בקשת ,להיות קשת ,ובתר'"י א' והוה ילוף רבי
קשיותא ,ובשכל טוב צר  55רובה גדול ומתלמד להיות קשת ,ובמדרש הגדול רובה קשת הוא שהתחיל לירות בקשת,
י-ו

-

ובי

ובת"א מתורגם

והוה רביא קשת

 +ועפ"י זה התרגום

כתב בס' השרשים

קשת נער קשת ועיי"ש ,וכן מפורש בחוברת הערוך לר' שלמה פרחון
תמיד פ"א מ"א) פי' פרחי כהונה .וגם בתרגום הרומי מתורגם רבה
שעפטעל ,ובדרש השלישי דרשו רבה לשון רבא רכה רב קשת רב על
נעדר הסימן ד " א כמו לעיל פעמים רבות ועו' צר  648ובמ"י שם

לר' יונה צד  664שיתכן להיות ענין רבה

רבה קשת
קשת נער
כל המורים
:  7ועל

פיי נער ותנן הרובים שומרים שם
קשת ועי' בבאורי אונקלוס לרשי'ב
בקשת ,ולפני דרש השני והשלושי
עיקריה וכו' . מפרש בפיי ביר כיי

כשהוא נופל נועץ בארץ ועומד על עיקרו וכן'  ,ובכייל נשתבש ולא עוקריה והגהתי ועח"נ ,וגם לקמן סוף פפ"ו לפי
ויהי יוספ יפה תאר וכו' לשון המאמר בכי"ל א"ר יצחק זרוק חוטרה לאוירה ועל עקרה הוא קאים כך לפי שכת'

ורחל היתה וכו' ,ובלק"ט הועתק זרוק חוטרא וכו' ועל עיקריה קאים ,ובשכל טוב זרוק וכו' ועל עיקריי קאי
ובפירש"י עה"ת מפרש מארץ מצרים ממקום גדוליה שנאמר ולה שפחה וכו' היינו דאמרי איגשי זרוק חוטרא לאוירא
אעיקריה קאי  ,ובתנחומא מ"ב בלק ובבמ"ר שם סגנון המשל בלה"ק זרוק מטה לאויר לעיקרו נופל ועי' במ"י לעיל
צד  ,045ובתנחומא שם זרוק מטה באויר אעיקרו גופל :

:

פרשת

ויורא

נד

פזפ

כא כנ

פרשה נר
בא כב) ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל וגו כרצות ייי דרכי איש גם
אויביו ישלים אתו משלי טו ז) רי יוחנן אמר אויביו זו אשתו אויבי איש

אנשי ביתו (מיכח זו),

מעשה באשה שקיבלה על בעלה לשלטון והתיו את ראשו ויש א' אף התיז את ראשה ,רי שמואל

בר נחמן אמר זה הנחש ,תנא דבי חלפתא בר שאול הנחש הזה להוט אחר השום ,אמר ר' שמואל
בר נחמן מעשה בנחש אחר שירד לבית ומצא קערה שלשום ואכלה והקיא בתוכה ונחש בבית ולא
היה יכול לעמור לו וכיון שיצא לו ירר ומילא אתה עפר ,רי יהושע בן לוי אמר זה יצר הרע ,בנוחג
6בעולם אדם גדל עם חנירו שתים או שלש שנים הוא קושר לו אהבה ,וזח גדל עם אדם מנערותו
ש
 1ינק עטלי כי ספקכ'ד ,ילק' עכיכי פסליס  "5קי' מ' ,יכוט' סכועום פ"ח עו  ,'6פקיקסל פ' ויסי בטלס (ע'"ע /)'5
סנסועס) פי'ג בטלם ק" ג' 6 :לקוס עס  ,ילק' פקלוס כ' סטכ'ינ ,מדכע ססליס /5ד כ" :'3

']
גרו--
ואמ
 1וו

ויאמר אבימלך פן ,ויאמר  . .ופיכל (ופיכול כ) שר צבאו דְנְכ

ויאמר . .ופיכל  . .צבאו

|גם  --אתו דְאנתימ]
אלהים עמך בכל אשר אתה עושה א ,1וגוי א? | ברצות] כת'  -,א"כ ,זש*ה  ₪א' *
גם . .אותו ם ,וגו' ל ,לי ן | * 2אויביו אנכימ] אותו ל ,לי דפות | זה א'י | אויבי של איש ן |  8באשה]
 ₪אחת פואנכך* | שקיבלה] ן ,שקבלה דפאגכתרי | על בעלה לשילטון ן ,לשלטון בבעלה י | ויש
אומרים פַךְ'י ,ויש אומ' דִיוכת .וייא ךא |  4בר נחטן] פוא'נכ .בר נחטני י ,לי דאית | חנה ן .תאנא ם/

חני א' ,לי א? | דבי] פכ ,דבי רא'? .רגי א' ,ר' דְונת | חלפתה ן | בר שאול] ן ,בן שאול פאנכ.
ש-ה]
מרע--
אמ

אומ' דת |

[אנכך? ,מעשה פי ,ומעשה דִת |  5שירד לבית] נָי ,שירר בבית ך* ,שירר מן החר (מההר [)

לבית דְפואות .שירד לבית טההר כ | ונחש בבית] פוני :וראה נחש שבבית דְכת | לא פי |  6לו] בו ור;
לי א | וכיון] פואנכ :.כיון דתי | שצא לו ירד] פןאנכי .שיצא אותו הנחש יצא הנחש של בית דִך | ומילא
(ומלא א') אותה דְפא1כת ,ומילאה ן ,ומלא אותו אי |  7ב' י (תהלים) מן | או שלש] פני (משלי)| ,
שלוש ן ,ושלש א .וג' וג (תהלים) מ] ,שלש כת ,ג' ך | שנים] פאנכתימ ₪ .בכיך ךן | הוא קושר] פא!כים,
והוא  . .דות .וטקשר א* | * לו דפות] עמו אגכימ .ל ל | חיבהן | אבל זה אָמ | א*דפ דפואגכתמ]
דנכי (תהלים) מ] בנערותו  :5מנעורחו ךן ,מנעורתן ל מנעורותיו ו (משלי) |
עטו * ,לי ל | מ*נערותו א
פרשה

נד ,בכו'א א' פניא ,ובדפ"ר

נסמן פנ'ג ,ובמקרא כאן פרשה פתוחה

:  1ברצות וכו' .בירושלמי שם

בסוגיא מאן חנא ניקורין רבן נמליאל אומר אף הנחש שהוא מקיא וכו' איתא כתיב ברצות וכו' גם אויביו ישלים
אתו ר' מאיר אומר זה הכלב ר' יה ושע בן לוי אומר זה הנח ש רעייא הלבון חלב ואתא חיויא וכו' חד בר
נש עבד תום שחיק גו בייתיה ואתא חיויא דטור ואכיל מיניה והוה חיוי דבית מסתכל ביה אתון בני בייתיה מיכל
מיניה מישרי מתרתר עליהון עפר ולא איתבונן וקלק גרמיה גוויה ,וכן מתחלת הפתיחה בפסיקתא ריש פ' ויהי
בשלח ברצות וכו' ר' מאיר אומר זה הכלב רעייא חלבון חלב וכו' ור' יהושע (ור' יהושע בן לוי) אומר ברצות וכו'
זה הנחש דחד בר נש וכו' ואח'כ ג' שם ר' יוחנן אמר ברצות וכו' זה אשתו וכו' ר' משואל בר גחמן אמר
ברצות וכו' זה יצר הרע וכו' ,והשיטה האחרונה שם ורבנן אמרי ברצות ה' דרכי איש אלו ישראל וכו' גם אויביו
ישלים אתו זה פרעה וכו' לכך נאמר ויהי בשלח וכו' ,וכן בתנחומא מ''ב שם הפתיחה לפי ויהי בשלח וכו' ושמות
האומרים שם כמו לפגינו בהשיטות שנסדרו שם זש'ה ברצות וכו' אמר ר' יהושע בן לוי במי הוא מדבר ביצר הרע וכו'
רי שמואל בר נחמני אמר גם אויביו ישלים וה הנחש שכתוב בו ואיבה אשית וגו' וכשהקב''ה רוצה בדרכיו של אדם
הוא משלים אותו לו ומעשה בנחש אחד וכו' ,ומסיים שם ד"א ברצות ה' אלו ושראל וכו' לכך נאמר ויהי בשלח וכוי :
 2אויבון זו אשתו .כן הגהתי ועח'ינ ,והגיי שקיבלה בפיעל איתא גם בכי"ו ,ועדיפא הגי' שקבלה ,וקבל פיי צעק ועיי
בעמת"ל ע' קבל ,וכן תרגום כי יצעק (שמות כ'ב ביו) ארי יקכל ,ובפסיקתא שם זה אשתו דכתוב ביה אויבי איש אנשי
ביתו וביתו זו אשתו דא''ר יוחנן אשתו של לסטם כלסטס ואשתו של חבר כחבר ומעשה באשה אחת שקבלה על בעלח לדיין
וחייבו להתיז את ראשו לאחר זמן מצא עליה עילא והרגה ,ובפי' ב''ר כי''ט הובא בסוף המאמר .ויש אומרים .וכו'
ומפורש בפסיקתא לאחר זמן מצא עליה עילה והרגה.
וכי''כ תאנא (תנא) דבי חלפתא

בן שאול

לפי שלא חמלה על בעלה:

(ועי' לעיל צר  581דבית יניי),

 8תנא דבי וכו' .וכ''ה בכי"פ

ובכי'א ב' דבי ר' חלפתא בן שאול ,

ובכי'ו וכי'א א' וכייג הגיי תנא (תנה ,תני) רי חלפת' בר (בן) שאול ,וכן נמצא במאמרי הלכה ואגדה בירוש'
ברכות פ'א ג' ג' פ''ג ו' ד' תרומות פ"י מז ד' ביכורים פיב סד ד' (מדרש שמואל סוף פכ'ג ,מדרש תהלים כ'ו סי'
ז) שבת פיד ז' א' מ'ק פ'א פ' ד' תנא (תני) ר' חלפתא בן (בר) שאול ועיי זבחים צ''ג .בי מנחות ז' ב' ועייע
ברכות כ"ט א' מ"ק יי א' ,ור' חלפתא ב"ש אמורא היה ועי' בסה"ד ע' ר'ח ב'יש ובד'יס ברכות מ"ק וזבחים שם
ובאגה'"ת ח'יב צד  ,259ובדפוסי' כו'ט השמיטו בן שאול ושיבשו תנא ך''ח אומר הנחש וכו' ,ובירוש' תרומות ובפסיקתא
ובתנחומא מב שם ליתא המאמר תנא וכו' ולא הועתק בילק' משלי שם :  4מעשה בנחש וכו' .שירד לבית מן ההר

כדאיתא בורושלמי שם ואתא חיויא דטור וכו' ומצא קערה וכו' ונחש בבית כלו' היה בבית ולא היה יכול לעמוד לו
לאותו הנחש וכיון שיצא לו אותו הנחש ירד הוא ומילא וכו' ועח''נ ,ובפי' ב''ר כ'י מפרש מעשה בנחש אחד נחש
של הרים היה שאותו נחש רע ביותר מאותו שנולד בישוב והקיא בתוכה ארס וראה נחש שבבית וכו' ולא היה יכול
לעמוד בו מפני אותו נחש שאותו נחש שהקיא בקערה נחש הרים היה (בפי' ב'ר הנדפס נשתבש חריף היה) כמו
שמפורש בפסיקתא וכיון שורד לו (שיצא לו) אותו נחש ירד נחש הבית ומילא את הקערה עפר כדי שלא יאכלוהו
בני הבית ומפורש בפסיקתא אעפ'כ לא הרגישו בני בית ורצו לאכול מה שבקערה וזרק עצמו לתוכה (ומפורש וכו
ולא איתרגיש לסוף זרק גרמיה לגויה) ,כדי שלא יאכלוהו הוי ברצות וכו' גם אויביו ישלים אתו זה נחש דכתיב בו
ואיבה אשית גם אותו האויב ישלים אתו שהנחש מסייע לו שלא ימות ,ולשון הפסיקתא דחד בר נש שחיק תומא
אתא חיויא דטורא ואכיל חמתיה חיוויא דביתא שרי מתרתר עפרא (משליך עפר ועי' ערוך ע' תר ז') עליהון ולא

ויורא
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כא כב

סרשח נר

וער זקנותו ואם מצא בתוך שבעים הוא מפילו ,כתוך שמונים מפילו ,הוא שרוד אמר כל עצמותי
תאמרנח ייי מי כמוך מציל עני מחוק ממני ועני ואביון מגוזלו (תתליפ לת י) אמר ר' אחא

וכי יש ניולן גרול סוה ,ואמר שלסה אם רעב שנאך האכילהו לחפ [נו' (משלי כה כא) מלחמתה
שלחורה היך ראת אמ' לכו לחמו כלחםי (שפ ט ר)  ,ואם צמא השקהו מים (שם כה כא) מימיה
=

שלחורה הוי כל צמא לכו למים (ישעיה גה א) ,אמר ר' ברכיה אויביו גם אויביו לרבות כל
מויקי ביתו  כגון יתושים (פרעושים וזבוכים ,ריא בוצות י'י דרכי איש ונוי ויהי בעת ההיא
ויאמר אביטלך גו :
 8סוכס כיג 5':

\ ועד| אנכתימ:

 6לקופ כי *5ס ,ילק טטלי טס :

עי דפ | ** וקנותו] זקנותן ל | ואס] פאנכים.

יתהלים) ,
לתפילו י | ע' ] ,שבעים שנת (

ו|ע' שנה א | במתופךי-ל

אפ דת | טא

 =.אותו אנכמ,

בתוך שמונים (שמנים נכ .פ' ך'פ) הוא

ספילו דפ נכתי (משלי) ,בתוך שמונים שנים  . .מפילו י (חחלים)  ,ל' א | שדוד אמר] י ,שרור (שרויר ג)
אומר דפא'נכתמ .שאט .דור א' |  ** 2כמוך] כטכה ל | ' ועני  --טגוזלו ד'א'] וגוי ל ,לי א'נכם |  4יש
לך מ | גזלן |מזח| שנוטל גשמתו של ארם מ | הוא ששלמה אמ' ל" | שנאך] נ ,שונאך דפאכתי (משלי) | וגו]
ואס צמא השקהו טים דְת ,ל' פאכי (שס) | טלחסתה] פכ ,מלחמה ךְא'תי (שפ) | ב4לחמי]  ...ושתו ביין
טסי-ם] ]-אכי (שם) ,לי ד | * טיטיה פאכ] מימימה ל ,מטיטיח | (שפ) ,וטמימיח ך!
מסכתי ך] | וא
ומיסימיה ך |  ** 5חוי] הוא ל | אויביו לי א? | כל לי |  6כגון] כמו א' | יתושין ופרעושין וזבובין פג  :יתושון זבובין

פרעושין א'  ,פרעושים יתושים וזבובים י (שם) ,זבובין יתושין ופרעושין א? .זבובים ופרעושין ויתושין ד | * איש
וגר ונ] איש לְא'כ ,איש זח אברתם גס אויביו ישלים אתו ' ,איש זת  . .אתו זה אכימלך אי (שס) ,איש זה
אברתם שנקרא איש דכתי' בית מארץ מרחק (רחוקה ך]) איש עצתו גס אויביו זה אבימלך ךןת | * 7ואטר--
וגו ן) ויאמר אבימלך ופיכול ך ,ויאמר  . .ופיכל (ופיכול כ) שר צבאו אנ כתי .ויאפר אביטלך ו (שם)  ,וגוי ל |
אתבוננון לסוף זרק גרמיח לגווה ,ובסגנון אחר ובלה"ק הסיפור בתנחומא מ"ב ועיי"ש  1 = :ואם מצא .כלו' לתפילו
ועח"ג  8 | :גוזלן .כ"ה בכי"ל וכ'ה בח'ג למטה סי' ג' ופעמים שונות בירושלמי וע' עָרוך הש' ע' גזל ,ולעיל צר
8

רוצתנין וצד  861סוקרנית ועו' במ'"י שם ,ובפי' ב'ר כ"י מפרש וכי יש לך גזלן גדול מזה שנוטל נשמתו של אדם:

לי שבעה שמות יש לן ליצה'ר הקבייה קראו
ואמר שלמה .בסוכה שם דרש ר' עוירא ואיתימא ר ' יח וש ע בן ו
רע וכו' שלמה קראו שונא שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא .השקהו מים כי גחלים אתה חותח על ראש
וה' ישלם לך אל תקרא ישלם לך אלא ישלימנו לך ,ופירש'י שם האכילהו לחם חטריחהו במלחמתה של תורה דכתיב

לכו לחמו וכו' השקהו מים תורה דכתיב בה הוי כל צמא וכו' ,וכן כאן הדרש לחם מלחמתה של הורה ,והגהתי

מים מ ימ יה של תורה ועח'נ ,ולפי הגי' מלחמה וכו' ממימיה( ,וממימיה) וכו' יש לפרש מלחמה מן לחמה וכן
שמע הדרש במדרש תהלים ,ובחגיגה י"ד א' דרשו כל משען ל ח ם אלו בעלי תלמוד (ופירש"י שיש לסמוך על
הוראתן כסמיכת לחם) שנאמר לכו לחמו וכו' וא יש מל חמה זה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה וכו',
ובפסיקתא לשון המאמר רשב'ג אמר ברצות ה' דרכי איש זה יצר הטוב גם אוביו ישלים אתו זה יצר הרע
בנוהג וכו' שתים שלש שנים (שתים וכו' בכרך) אח'כ הוא קושר לו אהבה וחיבה וזה גדל עם האדם מנעוריו וער
קנותו וא הוא יכול להפולו בתוך כ' שנה מפילו וכן בתוך מ' או בתוך ס' או בתוך פ' (ובכל יום ויום רוצה להפילו ואם
אינו יכול להפילו בתוך י' שנים מפילו בתוך כ' שנה מצא להפילו בתוך ששים שנה מפילו בתוך שמונים שנה מפילו)
עד יו מותו אמרו עליו על יוחנן כ''ג ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צרוקי והוא שאֶמר דוד כל
עצמותי וכו' מציל עני מחזק ממנן זה יצר טוב מיצר הרע \עני ואביון מגוזלו וכי יש גזלן גדול מזה (ולייג שם א'יר
אחא) ר' ברכיה היה קורא עליו אם רעב וכו' האכילהו לחם זה מלחמה של תורה (ועיייש בהערות רשייב) ואם

צמא וכו' מימיה של תורה מפני מח כי גחלים וכוי ישלם לך אל תקרי ישלם וכו' (ובפו' ביר העיר למאמר שלפנינו בתוך
שמונים מפילו ומפורש בפסיקתא כדרך שעשה ליוחנן כהן גדול ששימש וכו ) ,ובתנחומא מב שם אמר רובל במי
הוא מדבר ביצר הרע ויש אויב גדול מזה בנוהג וכו' ארם שהוא דר בכרך עם חבירן שנה אחת אפילו הוא שוגאו
נעשה אוהבו יצר הרע גדל עם האדם מנערותו ועד זקנותו ובכל יום ויום רוצה להפילו ואם אינו יכול להפילו בתוך
י' שנים מפילו בתוך כ' שנום אמרו עליו על ווחנן וכוי נעשה צדוקי ר' ברכיה קורא עליו אם רעב וכו' לחם וגוי
מלחמתה של תורה כשם שאומר לכו לחמו וכו' ואם צמא וכו' ממימיה של תורה כשם שאומר ואם צמא וכו' מפני
מה וכו' על ראשו וגו' הוי ברצות וכו' איש זח יצר טוב גם אויביו וכו' זה יצר הרע אמר דוד וכו' עני מחזק מטנו
שואל בו נחמני מדבר
יצר טוב מיצר רע ,ובסגנון אחר במדרש תהלים פודה ה' נכפש עבדיו אמר ר' מ
ביצר הרע עליו הוא אומר אם רעב שונאך וכו' 4זה יצר הרע אדם מהלך עם חבירן שעה אחת נעשה אוהבו ויצר
הרע נולד עם האדם וגידל עמו כל ימיו שנאמר כי וצר לב האדם רע מנעוריו (ועי' לעיל צר  )098ואם מצא להפילו

בן ארבעים בן
עליך יצר הרע
שנאמר הוי כל
ממנו א מ ר ר'

וכו':

חמשים בן ששים הרי מפילו 
האכילהָו מל חמה של
צמא וכו' ולמה כי גחלים וכו'
אח א מציל יצר טוב מן יצר

שואל בר נהמני
יש לך שונא גדול מזה אמר ר' מ
תורה שנאמר לכו לחמו וכו' ואם צמא השקהו ממומה
ומה וה' ישלם לך ישלימנו לְך חוי כל עצמותי וכו' מציל
הרע ועני ואביון מגוזלו יש לך גזולה גדולה מזו שמחטיא

אם עמד
של תורה
עני מחזק
את הצדיק

 5אמר ר' ברכיה וכו' .אויביו הילייל וכת' ג ם אויביו לרבות וכו' כגון יתושים וכו' ועיי לעיל צר  88צר 97

וצד  ,291ובפסיקתא שם ואר ברכיה גם אווביו ישלים אתו לרבות מזיקי ביתו כגון זבובים ויתושין ופרעושין ועח'יב,
שלח יתושים ופרעושים ,וכוון
רש ב
ובכייו הועתק מאמר ריב"ל עד וזה גדל עם אדם ואח"כ קוטע שם וג ו' ג
לפסיקתא פ' ויהי בשלח ועי' במ'"י לעיל צר  98בדייה גלגל וכו' : 6ד'א ברצות וכנ' .וכן מאמר הסוגר בקיצור בכי"ו
ובי"א א' וכי"ג .וכי"כ (ונשמט בכייפ) ,ודרשו ברצות וכו' באברהם ואבימלך בסוף הפתיחה לפ' ויהי בעת וכו' ,ובפי"
ב"ר כי"ט וכויא מפרש "ד"א ברצות וכו' דרכי איש זה אכרהם שנקרא איש דכתיב ביה מארץ מרהק .איש עצתו
(עצתי) גם אויביו זה אבימלך וכו' ,ונר' שמשם באו החוספות בילקוט ובדפוסי' וכיית ועח'ינ ובמיי לעול צר :484
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נר
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כא כב כג

[ופיכל] ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה א' פיכל היה שמו ,רי נחמיה אמר פה שכל צבאותיו ב

נושקין לו על פיו :
אלהים עמך בכל אשר אתה עשה לפי שהיו אומות העולם אי אילו היה צדיק לא
היה מוליר , וכיון שהוליר אמרו לו אלהים עמך בכל אשר אתה עשה ,ואילו היה צריק היה
שומע לקול אשתו ,וכיון שנאמר לו כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה (בואשית כא יב)
אמרו לו אלהים עמך בכל אשר אתה עשה ,אילו היה צריק היה דוחה בנו בכורו ,וכיון שראו
מעשיו אמרו אלהים עמך וגו' ,לפי שחרב מקומה שלפרום ופסקו העוכרים והשבים ולא חסר קילרין

שלו כלום לפינך אלהים עמך בכל אשר גוי:

כג) ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי עד כאן רחמי האכ

על הבן,

אמר רי אבא בר כהנא

עד כאן לאחים השותפין,

 1ילקו לי פס  ,לקען פס"ר 5 | :לקוע עש:
 0יכום' כנס כפכס פ"ס יז ש':

אמר ר' יופי

בר' חנינא

אויבי

היים 10

 7לעיל  9 | : 245 57זקום שס ,ילק' עכיכי פסליס מ"ס פי" יים :

רי --נחמיה] א1נ ,5ר'  . .נחמיא א? .ר' יודה ור' נחמיה ן ,ל' דפת

| ידה ן | אוטר פוחאתיי

אמר דכ | פיכל] פוחא'כי .פיכול דא'גת | היה| וחאנכי .ל' דפת | ור' איג | נחטיא א? ,נחמן א' |

ש.ה פוחאנכי :ל דת |
על .
*א] אומר פחאלתי ,אמר דוא'כ |  5ל לי ףח |  8בכל --עשה] בכ
אומרים ךן ,דין דְח ,אוטרות  | 5לא היה טוליד] פוא?נכ ,לא  . .טוליר אתמהא ךָ ,היה מוליד חא'י /היה
שה וגכי,
..
עלו
ה] בכ
עלש--
מוליד אתמהא ך] |  4וכיון] פוא!גכי ,כיון דחאית | אטמו לו ל' א | בכ
לי דפאת | אילו חא' ,אלו אי | היה שומע] פוחנכיי ,לא היה שומע אתר |  5לקול אשתו] > לגרש
רו לי א) | שאמי לו הקנייה ךן ,שאמר ליה אלתים י |
כןו--
בכיו
הגר א' ,לדחות את בנו ו [ כיון חת | (ו
*שמע בקולה דנכתי] גו ל |  6אמוו לו] אמר י | "אלהים] אלהיך ךָ | בכל --עשה] ( ,בכל . .
עושה וְבִי ,ל דפחת | אלו וחנ :אלו כי ,ואילו םי ואלו ןת | *היה דוחה פוחנכי ]:לא היה
דוחה דִך ] בנו] כי .את = דפו:ת | וכיון פואנכ |  7מלעשיו] את  ₪ך | אמרו] כ ,אטרו לו דפוחא'נת/

5להים] אלהיך ך | וגו] נָי ,בכל אשר אתה עושה דִכ ,ל' פאת | לפי] ואגס,
היו אומרים א! ,אמר י | א
ולפי ם ,דיא לפי ד

| מקוטה] פואנכעךר ,מקוטי ך' ,מקוטות דְך | העוברים ושבים א ,עוכרים ושבים ך| 1

קילרין] וְא?גר* ,קילארין פ .קלארין כ ,קילורין דא''ער' |  8כלוס]  ..אמי מה אני פוסק צדקה מביתי (טתוך
ביתי א) הלך ונטע (ונטה א) לו אהל בגרר א :כולי ע'ד ונטה לו אהל בגרר ל" | לפיכך] לכך א ,אטרו
9עתה השבעה] ך/
ו-י] בכל אשר אתה עושה דְכןת .וגו נ ,לי פוא | ו
לו פ ,לפיכך אמרו לו ך] | בוכלג -
השבעה כ ,2והואיל (הואיל ן) ואלהים עמך (עמך וכו' פ ,עמך בכל אשר אתה עושה [ְנ) ועתה השבעה ךפונ /
חואיל ואלהים עטך השבעה ו ,והואיל והאלהים עטך ועתה השבעה דְן] ,הואיל וכן ועתה (עתה א)1
די פנכ] באלהים  . .תשקור  . .ולנכדי דְָא'ת ,באלהים הנה ן ,אם תשקור .
נכ--
להים
ובאל
השבעה א |*
ד] ועד ל |  ** 01אסר] דאט' ל | אנין אם | בר כהנא] פואנכרלמ .ל' דתחי |
ולנכדי ימ ,וגוי ל | ע**
ברי חנינא] בר' (בן ן ,בר ם)

חנינה דְ'פן,

בר חנינא דת.

ל' אנכר*מ

| אוני] [ם,

ואויבי י ,1כתיי

ואויבי דאתר*ם |
 '1יהודה וכו' . המאמר נסדר גם לקמן פס"ד לפ' ואחוזת מרעהו ופוכל וכו' ור'ג דורש פיכל נוטריקון פה
ר
כל שכל צבאותיו נושקין לו וכו' ,ולקמן שם בכי"ל שכל צבאותיו נושקין על פיו וכלה"כ ועל פיך ישק כל עמי,
ובלק'ט מפרש פה שכל החיילות של אבימלך היו נושקים לו ועל פיו היו יוצאים ובאים : 8לפי שהיו וכו' .במקרא
אינו מפרש הטעם מה שאמרו לו אלהים עמך בכל אשר אתה עושה ודרשו בענינים שונין לפי שהיו אומות העולם
אומרים אילו היה צדיק  לא היה מוליד בתטיה וכיון שהוליד וכו' אילו היה צדיק היה שומע לקול אשתו בתמיה
וכיון שנאמר לו וכו' אילו היה צדיק היה דוחה בנו בכורו בתמיה כיון שראו וכו' (ובניחותא הגי' היה מוליד וכוי
לא היה שומע וכו' לא היה דוחה וכו' ועח"נ) ,ובפי' בייר כייי מפרש לא היה שומע לקול אשתו שגרש הגר ובנה
וכן נוסף בכי"א א' לגרש הגר ,ובפי' ב"ר הנדפס לא היח שומע לקול אשתו לדחות את בנו וכן נוסף בילקוט
לדחות את בנו ,אכן קשה שזה הענין השלישי ועור שאברהם שלח את הגר ואת בנה אחרי שנאמר לו כל אשר
תאמר אליך שרה שמע בקולה ,וביפי'ת מפרש לא היה שומע לקול אשתו כשקבלה על הגר ומסרה בידה ותענה
שרי וכו' ועי' גם בחיי הרד'ל ובפי' מהרז'ן ,ובכי'א א' וב' הורכבו שני הענינים והגי' שם לא היה שומע לקול אשתו
(לגרש הגר) וכיון שראו מעשיו וכו' ,וכן בלק"ט וכששמע לקול שרה וגירש את הגר ואת ושמעאל היו מרננים אחריו
למה שטע לקול אשתו וגירש את בנו כיון שראה מעשיו שנשא אשה טארץ מצרים והיה יושב ורובה קשת ומלסטם
את הבריות אמר לו אלהים עמך בכל אשר אתה וכו' ועי' גם בשכל טוב ובמ'י לעיל צד  075בדה בית אברהם וכו',

 7לפי שחרב

דרש אחר בלי סימן ד'א לפי שחרב

מקומה וכו' ולא חפר קילרין אוצר שלו כלום לפיכך אמר

אבימלך אלהים עמך בכל אשר וכו' ,ובכי"ס וכי"א א' וב' הגי' כאז כמו לעיל צר  545ולא חסר וכו' כלום אמר

מה אני פוסק צדקה וכו' וכן הוגה בכי"ל ביני שיטי להשלים המאמר ועח'ג וביד"מ  ,ובדפ'ר איתא שחרב מקומה
של סרום ובד"ו וכייית נש-בש שחרב מקומות ,ובדפוסי' אחרים הגיהו ושיבשו שחרב' שחרבו ,וברוב הספרים נסמך

הדרש לפ' שלאחריו והואיל (הואיל) וכו' ועתה השבעה לי וכו' :

 9עד כאן.

עד נכדו רחמי האב על הבן שלא יחוש

רק על בנו ובן בנו 01 :עד כאן לאחים וכו' .עד ג' דורות הדין לאחים השותפין שמתפינסין מתפוסת הבית וכל מה
שסיגלו סיגלו לאמצע וכדאיתא בירושלמי שם ר' חייה רובה אמר סתם אחין שותפין עד ג' דורות ועייייש בפני משה,
ובמראח הפנים שם הביא פי' הראב''ד והרמב"ן לזה המאמר וע"ע בתוס' ייט ב'ב פיט םד  = :אויבי וכו' .ובסמוך לא גחם
יי חיים וכו' ולא נחם וכו' ועיי במ"י לעיל צר  921בריה ראיתי וכו' ,ודורש ואויבי הם חיים
בי
וכו' ,ובמקרא כתוב וא
אלל )1מ086ז03

1
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עצסו (חהלים לח  ):מה שניחן לאברהס לשבעה רורות ניהן לאכימלך לשלשה ,למה לא נחם
אלהים ררך ארץ פשלתים (שסות יג יו\ שעריין היה נכרו קיים :
כהסר אשר עשיתי עםך ונוי מה חסר עשה עמו ,אלא שאמר לו הנה ארצי לפניך
בראשית

ג6

כ טו)  ,ולא קיבל עליו :

כה) והוכיח

אברהם את אבימלך אמר רי יוסי בר' חניגה התוכחת מביאה

לירי אהבה

הוכח לחכם ויאהבך (משלי  6ח) ,היא רעתיה דרי יוסי ברי חגינה ראמר כל אהכה שאין עמה
תוכחת איגה אהכה ,אטר ריש לקיש חוכחת מביאה לירי שלוס והוכיח אברהם ונו  ,היא דעחיה

רריש לקיש ראמר כל שלום שאין עטו תוכחת אינו שלום :
אל אודות באר המים אשר גזלו אי זהו גולן ,רי לעור בר קפרא זה שנוול כפרהסיא היך

\ ראת אמר וינזלו את כל אשר יעבר עליהם בדרך (שפטים ט כה) מה דרך פרהסיא אף נולן
פרהסיא ,רי שמעון בן יוחי מייתי לה סהכא והבאתם גזול את הפסח \גו' (טלאכי א יג! מה פפח מום
| מכינס 6כים נטלס ,תכילפס דכטנ"י טס ,פקיקס 6פ*י (פ'ס  ,)'5פנסועס נס3ס ם"  8 :'5ינקופ שס5 :קמן כיט
 1סזכי טס פ" נ':
* 6לקופם טס :ע" פפכי דנכיס פ"  | ,'5עככין  "5נ':
פק"ס ,פרכט סקניס  '6כ" "ב:
ינקום טס  ,יכום' קנסלכין פ"ם כ"ו נ' פיי  ,'6 '5נכס קעס ע"פ 3':  11לק' טופפיס כ' ק"ו:

*יחן דפואנכים] ניתנו ל ,נתן י | לשלשת (לני י) דורות א'י | ולסה א' |
 1שנחן י | לוי אי | נ
לא פא' |  2שעיין דא'י' | היה] פוחנכ .ל' דאתים |  8עטך וגוי] עשך תעשה עטרי חאגכ .עטר דפתי .לי ו
** עשה] עשו ל | עטו] פחאכ .עיפון .לו דגתי | לפניך]  =.וגו' ן .נטוב בעיניך שב פחזג |  4ולא] פוחגכי י
את אביטלך פואנכתי] את אביטלך
ואעפ"י כן (ואע'פ כן ךן ,ואפעיכ א) לא דאת | עליו לי י | * 5

*יא דפואגת] הא כ .היא ח .ל ל | דח יי ח |
גר ך ,וי ל | גר] א'נכ .גן ו .כר דפא'ת |  6ה
בר] דְיא'נכ.

בן ן /בר ד

ב.ר'.
| דאסר] דמר ר' יוסי בן חנינה [ ,דא' ר'

חניני [  ,דא"ר  . .ביח א י

לי כ | עשה] בה אכי |  7תוכחת] והאגכ .תוכחי ך' ,תוכחה דְפתי | ר' שטעון בן לקיש ן ,ושביל אנ |
הוכחת] דפ והא? .תוכח' ך  ,הוכחת אי | על ירי ן | וגוו] את אביטלך | הוא כ ,וחוא ךז | דעת ךן |  8דריש
לקיש] פכ ,דר' שמעון בן לקיש [ ,דרשב'יל א ,רבן שטעון בן גטליאל רן .לי דת | דאמר] דמר ר' שמעון בן
לקיש ן ,לי כ | עמה י ,בו א' ,בה א | הוכחת פי | אינה חי |  9אדות פן | באר חטים] פוא'גכ,
 .עבדי אביטלך דאגכת | וגו' ל | אי זחו] א איזחו (ר ,ואי
*שר גזלו פחי] אשר .
חבאר דְךן ,חמים י | א

זהו ךָ ,ואיותו ם .איזה הוא וך] ,ואיות הוא [ | גוזלן  | 1רי לעזר] רי אלעזר ץ ,רי לעזר בשם ן ,ר' אלעזר
בשם פאג;כ ,ל דת | גר קפיא]  -אמר דפאכע | וח] זהו פא' | שגוול] ע ,שחוא גוזל דוחאנכתי.
הגוזל פ |  01יעכר] ונכע ,יעבור ְךפאת!) | ** עליחפ] עליחן ל | פרהסיא] ךז ,בפרהסיא דפואגכתעי (וכן
בסטוך) | גוזלן וג ,גזל אכי |  | 11ליה י | מן הכא פן ,מן הכה ( | את] ד'פוא'כי .ואת דת | חפיסה ת |
דהאנכתי ,ואת החולה וגוי ן ,ל' עץ | פסה מום] עי (שופטים) ,פסח (פיסח ך[) וחולה
וגו] ואת חהולה פ
מוסין פה אותי .פסח (פיסה ד') וחולה סומן דְוְג ,פסח  ..מוטם כ |

עצמו שמאריכים ימים בעולם יותר מן הצדיקים מה שניתן וכו' מה שנתקיים לאברהס לורעך אתן את הארץ וכוי
בעה דורות ניתן לאבומלך ועתה השבעה לי וכו' ויאמר אברהם אנכי אשבע וכו' לשלשה דורות שיוצאי מצרום
היו הדור השביעי לאברהם אברחם יצחק יעקב לוי קהת עמרם משה ואותו הדור היה הדור השלישי לאבימלך
וכדדריש למה לא נחם וכו' שעדיין היה נכדו קיים ,וכן הדרש במכילתא שם ולא נחם כו' דרך ארץ פלשתים כי
קרוב הוא וכו' ד"א כי קרוב הוא קרובה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך השבעה לי וכו' אם תשקור לי ולניני
ולנכדי ועדיין נכדו קיים ,ובפסיקתא שם ד"א כי קרוב הוא קרובה היא השבועה שהשביע אבימלך לאברהם אבינו
הה"ד השבעה לי באלהים עד כמה דורות השביעו עד שלשה דורות אם תשקור לי ולניני ולנכדי לי ולברי ולבר ברי:
 4ולא קיבל עליו .וכן לקמן ריש פס"א הדרש אשרי האיש זה אברהם וכו' ובמושב לצים לָא ישב זה אבימלך שאמר
להונה ארצי לפניך ולא קיבל עלוו ,ובמדרש חהלים שם ובמושב לצים זהו אבימלך שאטר לאברהם הנה וכו' ולא קבל
עליו ,וקשה סגנון הלשון ולא קיבל עליו,

וטעם הדרש כשמע

שאברהם

לא נשאר בגרר במושב אבימלך וחיה

בעת ההיא במקום ,המאורע שמסופר כאן ושם נשבעו שניהם ועל כן קרא למקום ההוא באר שבע ועיי במ'"כ וביפ''ת,

אכן קשה שאבימלך אמר לאברהם במאורע הראשון הנה א ר צ י לפניך וכו' ובעת ההיא אטר לו כחסד אשר עשיתי

עמך ועם הארץ אשר גרתה בה ואברהם גר שם משנסע מחבוון אחרי שנהפכה סדום כדכתיב ויסע משם אברהם
וכח ויגר בגרר וכטו שדרשו בסוף הפרשה ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים מאותן שעשה בחברון בחברון
עשה כ'ה שנה כאן עשה כו שנה ,וגם באר שבע היתח אז בגבול .ארץ פלשתים וכמו שפיי הרמב"ן וישובו אל
ארץ פלשתים ענינו וישובו אל עירם אשר בארץ פלשתים כי בארץ פלשתים היו אבל הם יושבים בגרר שהיא מדינת
המלך והוא יושב בבאר שבע שהיא בארץ פלשתים בנחל גרר ועי' גם ברדיק ,ובלק"ט ובטדרש הגדול לא הועתק
ולא קיבל עליו ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב מפרש כחסר אשר עשיתי עמך שאמר לו הנה ארצי לפניך ושנתן לו
צאן ובקר והיו כורתין ברית וכשהחזיר לו שרה לא לקחם ממנו ,ואגדה בס' הישר ואברהפ .ישב בארץ פלשתים
ימים רבים וכו' כ"ו שנים ויהי אחרי כן וילך אברהם עם עבדיו וכל אשר לו ויצאו מארץ פלשתים וירחיקו מטנה
מאד ויבאו עד קרוב לחברון וישבו שם ויחפרו שם עבדי אברהם וכו' וישמעו עכדי אבימלך וכו' וישמע אבימלך וכוי
ויבא הוא ופיכול וכו" וצ'ע  7= :לידי שלום .בספרי שם ומפני ד' דברים אין מוכיחים את האדם אלא וכו' שהתוכחה
מביאו (מביאה) לירי שלום וכן אתה מוצא באברהם שנאמר והוכיח אברהם את אבימלך וכו' ומהו אומר ויכרתו
שניהם ברית וכו' ועי' בילק' דברים ר' ת"ת :  9ר' לעזר וכו' .וכיה בערוך ע' גזל איזהו גזלן ר' אלעזר בר
קפרא אטר זה שגל וכו' .ובשכל טוב ר"א אומר זה שגוזל וכו' ,ושמו של בר קפרא היה ר' אלעזר (לעזר) ועי'
אגה"ת ח"ב צד  008וצד ,205

ובכי"ל נעדרה מלת א'מ ר ועיי במ"י לעיל צר  85בד'יח ר' ירמיה וכו' :

 11את הפסת

וורא

כא כהכו כח

פרשח נר

9

שבנלוי אף נזלן בנלוי , רי יוסי כשם רי אכהו ר' חוקיה ר' אבהו בשם רי שמעון בן לקיש .לפני

חשעה גנב לפני עשרה נזלן , רי תנחומ' בשם רי הונא לעולם אינו נזלן ער שיגזלנו מתחת ירו שנ'
ויגזל את החנית מיד המצרי (שיב כג כא) :

כו) וואמר אבימלך לא ידקתי וגוי [וגם אתה לא הגדת לי על ירי מלאך] :

כח) ויצב אברהם את שבע כבשת וגו' אמר לו הקביה אתה נתתה לו שבע ככשת חייך 5

 4ילקו כ' *5ס :

 5ילקופ טס ,ילק' סטופל כי ק*ב ,ילק מכיכי מסליס ע''ס פו' ע''ד ,פקיקסס פי ויסי כטלס (פ'ס ,))5

פדכש טעולל פי"כ קיי  ,'5ועיי קדכ פכיסו כנס פ"ז (:)54 57

 1שבגלוי] פחזאעי:

בגלוי דנכת .גלוי  | 1גולן ן .גזל אי

| שבלוי א' ,גלוי | | ר' --בשם וי

אבהו] םאנכי (שם) ,רי שטעי בשם רי אבהו ן; ל' דְתִי | ר' חזקיח] ונכ .ור' חזקית א .חקית פ :לי דת |

א .לי פא |  2תשעח] פואנכתי ,ט' דא | לפני] אגכתי .ולפני דפו | גוזלן ד | חונה [,
ר' אבתו] ורי. .
אכא א | גוזלן ן | שיגזלנון פא!נכרי .שיגזלו א* .שיגזלה ד | טחחת ידו] פואנכרי .סידו דת |  8ויגזל] ןי
ויגזול ךפאנכתי | * סיד המצוי דאתי] מיד  . .ויהרגהו בחניתו פונכ .וגוי ל |  4וואמר  --לא ידעתי לי א? |

וגו] מי עשה ,

מי עשה גו' ן ,מי עשה

את הדבר

(עשה הדבר ו) הזה א!'נכתי,

לי דא?

| *גפ-

מלאך םא] וגס אתה  . .טלאך וגם אנכי לא שמעתי בלתי היוס  2אתת . .מלאך  . .היום  ,1לא הגדתה לי
. .מלאך . .לא שמעתי ן ,וגם אתת  ..לא הגדת לי על ידיך וגם אנכי לא שמעתי על יד טלאך בלתי היוס ך /

למה לא הגדת לי על ידיך וגם אנכי לא שמעתי

על ידי טלאך  5 | +וצב  --וגוי] ויצב  . .כבשות הצאן א?/

יצכ  . .כבשות הצאן לבדחן א'  +ויקח אברחם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויצב  . .את שבע וגו' ויאטר אבימלך
לאברהם מה הנה וגו ן ,ויקח  . .ובקר וג' (ובקר ויחן לאבימלך כ) ויצב  . .שבע כבשות הצאן לברהן ויאטר . .

לאבר' (אל אברהם ) מה חנה שבע ככשות הצאן האלה [ ,2ויקח  . .ובקר ויצב . .את שבע מה הנה שבע
כבשות  ,ויקח  . .ובקר ויתן לאביטלך ויאמר  . .לאברהם מה  . .שבע ככשות דִך ,כי את שבע ככשות תקח
מידי ו | אמר] אמ' ר' יהודה דסכנין בשם ר' לוי = כ | הקכ"ה]  -.לאברהם (
ושטואל) | אתה  --דורות ל א |

גתתה] וך .נתת דפחנכים | לי] פחגכתימ .לתפ ו :ל ד | ככשת] ן :כנשות דפנכתים * :ח |
מה פסח מום שבגלוי אף גזלן

וכו' .וכיה בערוך שם ר*ש בן יוחי מייתי לה מהכא והבאתם גזול את הפסה
וכו" וליג ואת החולה מה פסח וחולה וכו' וגי' נכונה היא ,וכן בילק' שופטים מה פסח מום שבגלוי וכו' ובשכל
טוב מה פסח שהוא בעל מום בגלוי וכו' ,והגי' א ת הפסח איתא גם במדרש דפ'ר ובילקוט בשני המקומות ובכ'י
שציונתי ,ובמקרא כתוב ו א ת הפסח ועי' בתניך הוצ' גינצבורג  1 =:ר' יוסי וכו' .הוא חברו של ר' יוגה ואומר
בשם ר' אבהו ור' חזקיה אומר בשם ר' אבהו שאמר בשם רשב"ל ועי' במבה"י נייט א' פ'א א' ק' ב' ובאגה'א
ח"יב צר  98וח'ג צד  882וצר ,096

ובילקוט שם ובשכל טוב הועתק ר' יוסי

בשם ר' אבהו לפני (אומר לפני)

תשעה וכו' ,וגם בדפוסי' קטעו שמות האומרים ועח"נ ,ובירוש' סנהדרין פ'ח שם הי דינו גנב והי דינו גזלן א''ר
הילא גגב בפני עדים גגב בפני חבעלים גזלן ר' זעירה בעי מעתה אפי' נתכוון לגזלה ולבעליה אין זה גוזלן והי
דינו גוזלן וכו' ר' שמואל בר סוסרט' בשם רבי אבהו עד שיגזלנו בפני עשר' בני אדם בניין אב שבכולן ויגזול את
החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו ועי' גם פי'א שם ,ובב"ק שם גזלן היכי דמי אמר ר' אבהו כגון בניהו בן
יהוידע שנאמר ויגזל את החנית מיד וכו' רי יוחנן אמר כגון בעלי שכם שנאמר וישימו לו בעלי שכם מארבים על
ראשי ההרים ויגזלו וכו' ,ובפי' ב''ר כ'י מפרש לפני תשעח גנב לפני עשרה גזלן לא קתני תשעה דוקא ולא עשרה
דוקא אלא אתא לאשמועינן אם לקח בפני יחיד גנב .הוא ואִם לקח בפני רבים גזלן חוא וכו' ועי"ע ביפ'"ת :
 4וגם אתה וכו' .כן השלמתי הפסוק והוספתי הדרש על ידי מלאך ועח'נ ,והררש הובא גם בפי' ביר ומפרש שם
שכן היו האבות רגילין לעשות שליחותן על ידי מלאך ,ובלק''ט מפרש כפשוטו לא ידעתי מעצמי וגם אתה לא הגדת
לי ע"י שליח,

ורייג העיר במדרש

ד' שאלוניקי.

נ"א לא הגדת לי על ידיך

אנכי לא שמעתי על ידי מלאך וכן

הוגה בא"א וכן חגיי בכייית ,ובילקוט הגי' למה לא הנדת לי על ידיך וכוי ,ובתר'"י א' מתורגם ואוף אנא .לא שמענא
מן חורנין וכו' 5 :אתה נתתה לו שבע .רמז רמז לו הקב'יה שיהא נענש על שכרת ברית עם אבימלך וכדאיתא
בסא''ר שם ישמר אדם דברים בלבו שלא יעשה שותפות עם הגוי ולא יכרת עמו ברית שכן מצאנו באברהס אבינו
שעשה שותפות וסוף דברים שעשו (שכרת) עמו ברית שנאמר ויקח אברהם צאן ובקר וגו'  אברהם כרת ברית עס
אבימלך (וכשכרת עמן ברית) נתקבצו מלאכי השרת (מלאכי השרת ,לפני הקב"ה) אמרו לפניו רבון כל העולמים
אדם יחיד שבחרתה לך משבעים לשונות כרת ברית עם אומות העולם ובו ועיי'ש ,ובד' ווילנא הוסיפו ד' פעמים
אתה נתת וכו' כבשות ב ל י רצוני וכן הגיה רשיב בילק' מכירי תהלים ע'ח סי' עד ועי' גם שם צ'ו סי' א',
ובמדרש שמואל נסדר המאמר לפ' ויהי ארון ה' בשדה פלשתים שבעה חדשים (ש'א ו' א') ,ולפנינו הגי' שם כתיב
כי את שבע כבשות וגו' אמר לו הקב'יה אתה נתת לו שבע כבשות חייך שאני משהה וכו' דבר אחר אתה נתת לו
וכו' חייך שבניו הורגים שבעה צדיקים מבניך אלו הן שמשון חפני ופנחס שאול וכו' דבר אחר אתה נתת לו וכו'
חיוך שבנוו מחריבין שבע משכנות מבניך אלו הן אהל מועד וגלגל וגוב וכו' ובית העולמים תריין דבר אחר אתה
נתת לו וכו' חיוד שארוני מחזר בשדה פלשתים שבעה חדשים הה'ד ויהי ארון ה' בשדה פלשתים שבעה חדשים ,
ובפי' רשב'ים בראשית כ'יב א' הועתק ממ"ש ויהי ארון וכו' כת' את שבע כבשות תקח מידי אמר לו הק' אתה
נתתה לו שבע כבשות חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בגיך ונוצחין אותן ד'א חייך
שבניו הורגים וכו' ואילו הן שמשון חפני וגו' ושאול ושלשה בניו דא חייך שבניו מחריבים שבע משכנות ואלו הן
אהל מועד וכו' ד"א שארון מחזיר (שארוני מחזר) בשדה פלשתים שבעה חדשים  ,ובכיכ הגי' גם כאן חייך שבניך
עושון עמם שבע מלחמות וכו' וכן הועתק במדרש אגדה הוצ' רש'יב חייך שבניו עושים מלחמה עם בניך וגוצחים,
ובפסיקתא שם ליתא השיטה הראשוגה א"ל הקב"ה וכו' חייך שאני וכו' (וכן ל'ג בכיי'א א' ובי) ,ובסדר אחר
המאמרים שם ויצב אכרהם את שבע כבשות הצאן לבדהן ר' יהושע דפס כנין בשם ר' לוי א"ל הקב'ה אתה
עשה אצלו שבעה חדשים הה"ד ויתן לשבי עוזו זה ארון הברית שנא' ויהי
נחת לו שבע כבשות חייך שארון ו
ארון ה' בשדה פלשתים שבעה חדשים ותפארתו ביד צר אלו בגדי כהונה ג ודול ה כמד'א ועשית בגדי קדש לאהרן

וירא

(0

כא נה

פרשה נר

שאני משהא בשמחת בניך שבעה רורות ,אתה נתתה לו שבע ככשת כנגרן בניו הורנים מכניך שבעה
צריקים  ואילו |הן שמשון תפני וסינחס ושאול ושלשת בניו ,אתה נתתה לו שבע ככשות כנגרן

ן מכניך ו' משכנות אהל מועד וגלגל נכ ונבעון ושילה וכית העולמים תריין ,את נתתה לו זי
כבשת ארוני עושה ו' חרשים בשרה פלשתים ,ר' ירסיה בשם רי שמואל כר רב יצחק אילו תרנגלחו
שלאחר מהס אברה לא היה מחור כמה פתחים להביאה וארוני כשרה פלשתים ו' חרשים ואינכם04
 /פיי פקיקסח פ"ו (ק"ל  , )'6סיכק כנתי מ"נ פ' נכס מנכק ( '6כ')  4= :לק' עכיכי טס "5ו פיי  ,'6מדכם טעופל טס
סי" נ':

 ₪ינק' סמוסל טס

 * 1משהא

;

ךְפכי'] טשהה

דפחנכתי] זי מ :שנע ל | אתה]

*בעה
גי (שם) ,משחו ל | משטחת ו | ש

ריא כמ | גחתה] ת .יתת דפחא'גכים (וכן כפטוך) | .לו לי א' | ככשת] נכשות דפאנכתים .לי ח (וכן
בסמוך)

כגגד הן בניו [,

| כנגדן בניו] ם],

כנגד כן בניו זי (שפ),

כנגר כן י,

חייך כננד כן דרת

חייך

שהם א'מ . . ,שהן א" ,חייך שבניך עושין עסס שבע סלחטות וגוצחין אותן ד'א אתה נתת לו שבע כבשות כנגדר
כן בניו כ | מכניך זי ו ,שבעה (ז' א') מבניך א |  2צדיקיס ל' אמ | ואילו הן] אלו הן (ישס) ,לי אמ | שמשון]
עלי מ | חפני] אימ :וחפני הפהגכת | שאול מ | ושלשת] פחאנכים .ושלשה ת .וג' ך | אתה] ויא
אמ

| ה י ,אלו

שבע א' | כנגדן] |כנגד

חייך כנגד כן י ,חייך שהם

כן

כניו דתי (שס),

חייך

כנגדן (כננד כן נכ) גניו פנכ י

א'מ . . ,שחן א' |  8לכניך פא'ם | ז'] א'מ .שבעה א'תי .שנע דפנכי (שפ) ,

משכנות] אמ > .ואילו הן פנ .ואלו הן דכתי | אהל] פאגכתי .אוהל דמ | נוג דִי ,ונוג םאנ כתי (שפ) ם |

עולמים

פהזאכתים | חריין] תוין דכת .שנים פחגי .תותין אמ :לי י (שם) | דיא אתח אכמ | נתתה] ות,

תת הפהאנגכימ | להפ ן | ז] י .שגע דפוחאגכתי (שס) מ |  4ככשת] ן .כבשוה דפאכתים .ל' ח |
דוחגכתי.

ארוני] |כנגד כן =

חייך =

פ,

חיך שאווני מ,

חייך כנגדן ארוני א | עושה] חוזר

| --

פלשתים] בשדה פלשתים שבעה הרשים  ,(₪בשרה פלשת' הד' ן ,בשרה פלשתים שבעה (ז' אם) חרשים הת*ר
ויתן לשבי עוזו זה ארון ברית וכתי' ויהי (הה"ד  . .חברית וכתי' ויהי א* ,ר"א  . .עוז . .חברית וכתו' ויחי א',
חה"ד  . .עזו  . .הברית

וכתיב

ויהי מ  ,הח"ד  . .עוזו  . .הברית

ויהי כ,

ההיד  . .עזו וכת' ויחי ךן) ארון

יי בשדה (במחנה א*) פלשתים שבעח (ז' א'מ) חדשים ותפארתו ביר צר אלו בגדי כהוגה (כחונת גדולה )5
כט' ראת אמ' ועשית בגדי קדש לאהרן וגו' (כד*א ועשית בגדי קרש לאהרן אחיך לכבוד א'מ .הכמא דתיטא
ועשית  . .לכבוד כ ,דכת' ועשות  . .לכבוד ךן ,כר''א לככור א?) ולתפארת דאכתמ | יצחק] וגכי =
אמר פאמ ,בשם ר' אבא למה (אם' לטה ךן) לקו אנשי בית שמש על ידי שהיו מליזין (מליזים ר) בארון דת |
5א--
אילו (אלו א?כת)] פוא"ג ,אמר חקביה  -דף ,אטר להם הקב"ה  -.א'כמ | תונגולתו פןאמ | ל
מחזר] [ ,25לא . .מחזיר ם :היה מחזר עליה ך ,חיה  . .אחריה ךְן ,הייתם טחזירים אמ  .הייתפ טחזורין א |

לחביאה] להחזירה א?מ | ז' חדשים] ךן ,שבעה חדשים דְוְנכ .ל' םאמ | ואין אתם |

אחיך לכבוד ולתפארת 

להרוג מבניך ז' צדיקים

ר' יה וש ע סדכנין בש*"ר לָוִי א"ל הקביה אתה נחת לו וכו' חייך שהן עתירין
ואלו הן שאול

ושלשת בניו

ועלי

ותפני ופנחס

ואית דאמרי שמשון ולא עלי ר'

יהושץ דסכנין בש"ר לוי א"ל הקב''ה אתה נתת לו וכו' חייך שהם עתידין להחריב מבניך שבע עולמות ואלו

הן אהל מועד וגלגל ושילה ונוב וגבעון ובית עולמים שנים (ועי' גם במדרש חגדול) ,ובכיכ הגי' ג'יכ בראש השוטה
הראשונה אמ' ר' יהודה (וצ'"ל יהושע) דסכנין בשם רי לוי אמי לו הקב'יה אתה נתת לו וכו' חייך שאני משהא

כו' ,ומסגנון הפסיקתא נוסף בדפוסי' ובילק' מכירי ובכ'י שציינתי הה'ד ויתן לשבי עוזו זה ארון הברית (ברית)
תו ביד צר אלו בגדי כהונה (ובכי"'כ כהונה גדולה) וכו' ועי' מגילה ייב א' שמו'ר פ'ט סי' זי מדרש
י"ח ,והוספה זו ליתא גם בכי'פ וכי"ו וכו'ג ובמדרש שמואל (ובכייו קיטע אמ' לו הקב'יה אתה
נתתה להם שבע כבשות חייך  ג רש בשל ח והי ארון יי בש' פל' וגו' אתה נתת להם שבע כבשת כנגח כן

ארוני חוזר בשדה פלשת' חד' ר' ירמיה וכו' ,וכוון לפסיקתא פ' ויהי בשלח ועי' במיי לעיל צר  ,)675ובכו"ל
וכן לעיל צד  101ושהא ,וטעם אני משהא בשמחת בניך שבעה דורות
שהא
נשתבש שאני משהו והגהתי מ
שיוצאי מצרים היה הדור השביעי לאברהם ועי' במ"י לעיל צר  875בד"ה אויבי וכו' ,ובתוך שבעה צדיקים שיהחיו

הפלשתים הורגים מבניו של אברהם נטמנו גם חפני ופינחס כדאיתא בשבת נ"ה ב' ויומא ט' א' כל האומר בני עלי
אינו אלא טועה וכו' ,ובסדר נכון השמות  גם ברפ"ר וד'ו שמשון והפגי ופינחס ,ובדפוסים אחרים הקדימו
טאו
ושמשון  ,וכסגנון הפסיקתא הגי' בילק' מכירי תהלים ע'ח פי' עד ע ל י חפני ופנחס ,ווהיה טעם זו
נפל ומת כששמע את קול הצעקה והמבשר אמר לו נס ישראל לפני פלשתים וכו' וארון חאלהים נלקחח..
מסדר הפסיקתא ואית דאמרי שמשון .וכו' , וענין ז' משכנות מפרש ביפ"ת אהל מועד המשכן שהוה

ו

[חיה

את הירדן ,הוקבע בגלגל ייד שנה של כבוש וחלוק ואחר שחלקו הארץ קבעוהו בשילה
חרבה שילה ובאו לנוב וכשחרבה נוב \בימי שאול .באו לגבעון  עד שבנה

שלמה בית

ובית המקרש נקרא בית עולמים שקדושתו קדושת עולם ובית העולמים תרין היונו מקדש ראשון ומקדש
גי הרפוסי' הקשה מאי בנוו .מחריבין מבניך  ז' משכנות דאפילו תימא שכשחרב שילה .ע"י פלשתים
הל מועד וגלגל לא היה בו חרבן אלא שהעתיקוהו ממקום למקום וכן גבעון לא נחרב אלא
רו
ושכן ונוב נמי לא חרב ע'"י פלשתים אלא ע'י שאול שהרג את נוב עיר הכהנים ומקדש
קדש שני ע'"י רומיום וכו' ועיייש ,ולפנינו הגי' ,רק כנגדן מחריבין ,וכן ליג בניו בכייא
בין נמי לאו דוקא .אלא נוב ושילה ובית העולמים תרין יחרבו והשאר יבטלו ועי' גס
 שוחה וכן לעיל צר  465ולא עשו ועי' במ"י שם :אילו תרנגלתו וכו' .אמר הקב"הכו'

להביאה בתמיה

וארוני וכו' ועח'ג

ובמ"י לעיל

צד  086בר'ח א"ר

תחלופא וכו,

ק א"ר ירמיה בשם ר' שמואל ביר יצחק אמר הקב'ה אילו תרנגולת וכו' נאבדה היה מחזיר כמה וכוי
אני אחוש ברבר הה"ד וישרנה הפרות  ,ובשכל טוב ר' ירמיה בשם וכו' בר נחמני אומר
ו תרנגולת של אחד מכם אבדה היה מחזר עליה וכו' ,ובמדרש שמואל שם הגי' אמר ר' שמואל

ויורא

פרשה

נדר

כא כח

|11

משניחים ,אני בעצמי אשניח עליו הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו (הלים צח א) ההיר וישרנה
הפרות בררך (שיא ו יג) מהלכות בישרות הפכו פניהם כלפי ארון ואמרו שירה ,אי זו שירה

אמרו ,ר' מאיר אמר שירת הים אמרו ,נאמר כאן הלכו הלוך וגעה (שפשס) ונאמר להלן כי
נאה (שמות טוא) , ר' יוחנן שירו לייי שיר חדש (תהלים צח א) ,ר' לעזר אמר הודו לי*י

נאה

קראו בשמו ,רבנין אמ' יי מלך תגל הארץ (שם צו א)  ,ר' ירמיה אמר תלת שירו לייי שיר
חרש ,שירו לייי כל הארץ (שם צו א) ,יי מלך ירגזו עמים (שס צט א) ,תני אליהו רומי רומי
 1ענודס זכס כ"ד  ,'3סנסופ ויקסל פיי ז'  6= :קדל למיסו כבס פי"ס (5ר : )85

שג,יחין עליו םאני ,משגיחים (משגיחין ךת) בו דת | אני (ואני י)] ואנכים .
 1משגיחין  ,₪משגיחים עליו מןכ
אס אין [אתם] משגיחין =
 2שהיו מהלכין י | והפכו
אי זו דִי] איזו
נאה ד |*
כן ך |הלך פא'נ | וגעה]

ם  :אם אין אתם משגיחים עליו  ₪ך | בעצמי ל' | משגיח פ|אנכיםמ | וישונה ןם |
ף | פניהן אנ | שירה] פואנכימ ₪ :והינו דכתי' (והייגו דכת' ך]) נישרגה אטרו שירה
פו /אי זו היא ל ,ואי זו א  ,ואיזו אלן .איזח ךן ,ואיזה מ |  5אוטר דפונכתים |
אנכי .וגעו דפת .וגאו ומ | כי] שירולייי  -,וְנכי |  4שורו] מזטורא יתמא  ₪ם |

חדש]  =.כי נפלא' עש' הוש' לו יט' וזי קדי ל | לעזר ן ,אלעזר דפא!נכתימ .אליעזר א' | אוסר אונכת |
5רטיה] פ ₪ ,בשם רי' שמואל  ,2בשם ר' שמואל בר רב (בר ר' ך) יצחק דואנתים |  6תני] ₪
י
דבי מ

| * רוטי רוטי וא'ער'] רומי דומי ל ,רומי ך,

וני רוני פנכ.

וני ע" ,וני רני א?תרלים

|

בר רב יצחק .אמר להם הקב'"ה לושראל אילו תרנגלתו של אחד מכם אבדה לא היה מחזר אחרי כמה מבואות עד

שהיה מביאה וארוגי מחזר בשרה פלשתים ואין אתם מקפידין עלְיו אף הוא הושיעה וכו' = ,ובדפוס!' וכי'ית הגוי רִ'
שם ר' אבא ונוסף שם למה לקו אנשי בית שמש וכו' וכן הוגה בשיבוש בילקי
ירמיה בשם ר' שמואל וכו' ב
חר איתא גם בדפ"ר וד'ו ובכי'ו ובייג
מכורי שם ועי' סוטה ל"ח א' ובמר פיה סיי ט' וסא'ר פיייא  ,והגיי מ ז
וכויב וכייית 2 = :מהלכות בישרות .במדת ישרות הפכו פניהם כלפי ארון ואמרו שירה ועי' בעמת'ל ע' ישרות /
ומלת וישרנה אנדרוגינום כמו ויחמנה (בראשית ל' ליח ועייש במ"ש) יעמדנה (דניאל ח' כיב) ,ודרשו וישרנה לשון
ושרות ולשון שירה ,ובע''ז שם וישרנה הפרות וכו' מאי וושרנה א"ר יוחגן משום ר"מ שאמרו שירה ורב
זוטרא בר מוביה אמר רב שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה (ובד'ס שם הגי' ורב אמר שעקמו פניהם כלפי ארון
ואמרו וכו'  ועי' גם בפי' רבינו חננאל) ,ובתנחומא שם שבשעה ששבו פלשתים את הארון ובקשו להחזירו מיד
הביאו את הפרות וקשרו אותן כמנהג אחוריהן לארון וידעו והבינו הפרות מיד מה היה נתון עליהם ועקמו פניהם
כלפי הארון והין מנהיגין את הארון לפניהם שנאמר וישרנה הפרות בדרך מהו וישרנה הפרות שפתחו פיהן ואמרו שירה,
ובמדרש שמואל שם וישרנה הפרות שרן ואזלן מהלכין ביופי היו הופכות פניהם כלפי שטה ואומרות שירה ,ובדפוסיי
וכיי"ת נוסף כאן פירוש והיינו דכתי' (והיינו דכת') וישרנה אמרו ש ירה נאה (ובד' קראקא א' ובדפוסים
אז
אחרים אמרו שירה בפה) :אי זו שירה וכו' .בע"ז שם ומאי שירה אמרו א"ר יוחנן משום ר'ם
תם ביום הה וא הודו לה' קראו בשמו (ישעיה ייב די)
ישור משה ובני ישראל ור' יוח נן דידיה אמר ורא מ
ור"ש בן לקיש אמר מזמורא דיתמא מזמור שיו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה
שואל בר נהמגו
לוימינווזרוע קדשו (תהלים צ'יח א') ר' אל עזר אמר ה' מלך ירגזו עמים ר' מ
רא ית מ א שירו ליי שיר חדש והוא
וזמ
אמר ה' מלך גאות לבש , בכש הגי' כאן בדברי ר' יוחנן מ
מזמור צ'יח ועי' בתופ' ע'ז שם בדיה מזמורא וכוי וכן נוסף בכי"ל ביגי שוטי כי נפלא' עשי הוש' לו ימ' וז קדי,
ובדברי ר' ירמיה נר' ג"כ שירו ליייי שיר חדש הוא מזמור זה ושירו ליי כל הארץ הוא מזמור צ'ו המתחיל שיר
ליי שיר חדש שירו ליי כל הארץ ,ור' לעזר שאמר הודו וכו' .כוון לישעיה שם ואמרתם וכו' הודו וכו' או לתהלום
מזמור ק'יה ,ובמדרש שמואל שם הגי' אי זו שירה אמרו ר' מאיר .אומר שירת הים אמרו וכו' הה'ד ובו' וגעו וכו!
ר' יוחנן אמר שירו לה' שיר חדש ר' ש מ עו ן בן ל ק יש אמר הודו לה' קראו בשמו ר' אל ע זר אמר ה' מלך ירגזו
עמים ורבנון אמרין ה' מלך תגל הארץ ועי' בדיים ועי'ע בפירוש המיוחס לרשיי זל לדה'א ט"ז ליה  6 | :רומי
וכף .בכי'יל נשתבש דומי דומי הושיטה והגהתי ועח"נ ,וסגנון כל המאמר בלשון מליצה נאה לשירה ונכפל בו רומו
רומי וכו' התנופפי התנופפי וכו' ,ורומי ציווי מן רום כמו קומי והתנופפי מן נוף ,ובל"ט ינופף ידו ,ושיטה הוא
הארון וכדמפרש בפי' ביר כייט רומ י רומי השטה כנגד הארון נאמר שהוא עשוי מעצי שטים ,ובערוך ע' רם
רמ'י רומי (כיה בשלשה כ"י ,ובשדפ'ע רומי) השיטה התנופפי ברוב
הועתק מע"ז שם ומב'יר כאן ומפרש ו
הדריך פּ' זה ארון שהיה מעצי שטים רומי לשון הגבהה התנופפי לשן הגבהה ס'א רוני לשון רגה
המחושקה ברקמי זהב שהיתה מצופה בציורין של זהב כענין וחשק אותם (שמות ל'ח כ'ה) בדביר ארמון
בהיכל ועי' גם בערוך ע' רקם (ובע' דביר הועתק מע"ז בדביר וארמון) וסוף המאמר לֶא הועתק שם ,וקשה
המליצה המע ולפ ת מבין וכנ' ונר' פירושו המכוסה בין שני הכרובים ועי' בעמת"ל  ע' עלף א' וכן טעם
מעלפת ספורים (שה"ש ה' ייד) ,ובפיר'שי שם מפרש מקושטת ומתוקנת בספירים לשון ותתעלף (בראשית לח ייד)
דמתרגטינן ואיתקנת וכן פיי ביפיית כאן מקושטת ומתוקנת מלשון ותתעלף דמתרגמיגן וכו' :וענינו שארון היה
מתוקן ויפה בין שני הכרובים ועי' בח'יג הגיי המפוארת והגיי מחופפת וצ''ע ,ובמדרש שמואל שהעתיק מב'ר לשוו
המאמר בהוצ' רש'ב תאני אליהו רומי רומי (ובמ'יש כ'י פארמא הגי' רוני רוגי) השיטה התנופפו התנופפו (וצ'ל
התנופפי התנופפי) ברוב הדריך המחושקה ברומי (וצ'יל ברקמי) זהב המהוללה ברביד וארמון המפוארה
בשני כרובים (והג" ברביר איתא גם כאן בכ"י שציונתי ובדפיר וד'ו ורפוסים אחרים ,ובר' ווילנא  הוגה
בדביר)  ,ובסא?ר הוצ' רמאייש איתא וכשהן מהלכין בדרך נשאו פרות השירה בקולן וכך אמרו רוני רוני השיטה
ה תנ ופפי ברוב הדרייך המחושקה וכו' המהוללה בדבור ארמון ה מ א ופ דת ב ין שני הכרובים שנאמר וישרנה
וכו' ,ושם בדו הני' רני רני והכתונופפי התנופפי ברוב הדרך וכו' המהולל בדביר נארמון שנאמר וכוי ושם ליתא
המאופדת וכו' (ובילק' שמואל ר' ק'ג הועתק המאמר רגו וכו' בתוך המאמרים שהועתקו שם מב?ר כאן .ובתחילת
המאמרים נסמן בילקוט דפיר בגוף הספר הציון ביר ולפני המאמר וישרגה הפרות בדרך שהיו מהלכין בישרות וכו
הציון ב'"ר ופ' אין מעמידין ולפני המאטר רגי וכו' הציון תאנא דבי אליהו  ,וג'יל שכווגת הציון לרמז גס על תאנא דבי
וכו' ,ובהמשך רמז ק'ג שם הועתק בקיטוע מאמר ארוך בציון תנא דבי אליהו .ועי' בפ'ר צר  ,75עד צד ,98
ובאותו הענין לא הועתק עור הפעם רנִי וכוי שהועתק .כבר מב"ר כמו שמוכח מהלשון שם המעולפת מבין שני

וירא

2

כא נח ל

פרשח גר

השישה התנופפי התנופפי ברוכ הררייך המחושקה בריקטי זה המחוללה כרכיר ארטון המעולפת מכין
שני הכרובים ,אמר ר' שמואל בר רב יצחק כסה ינע כו בן עמרם ער שלא ליטר שירה ללוים,
אתם אוסרות שירה סאיליכן ,יישר חיליכן :

לו וואמר כי את שבע כבשת ונוי רבנין אס' רועי אכיטלך היו סריינין עס רועי אכרהם,
אילו אמרו שלנו חיא הכאר [ואילו אמרו שלנו היא הכאר]  ,אמרו להם רועי אכרחס כל מי שהסים
רואין את צאנו ועולים שלו היא הכאר ,כיון שראו הסים צאנו שלאכינו אברהם מיר עלו ,אסר לו
4לקוס כ' "3פ:
י

 6לקפן פ'כ :

 1ה
*שיטה מוא'ג כעך*י] הושיטת ל חשטה דאתתר'מ | התנופפי התנופפי] א*( . 2התנופ פי דוא'ת עים.
התגופפו ם | גרג א'כ | הדויך פונעמ .הדרך דאכתי

| הטחשקה ן | ברביר] א'גנכתעים .גיגיר דפוא'

|

וארמון (י ,ארטון וארגטן כ ,וארטון וארגטן מן .ארנטן וארגסן א' | הסעולפה] הטפוארה א*מ .טחופפת או
הסחופרת

כ | בין אם

|  2בר רב יצחק] בר רב נחמן כ ,בר נחטן דְפותמ.

בר נחט' [ ,בר נחמני אוו

ל א' | כסה ל ן | ינע שים .יגע דוג = /שת  --פכת | גו ל פואנכשים | נ*ו]  5ל | שא

ליטר] ן ,שליטר ד  ,שלטר םא שי'ם .שילטר כ | שירח] חורח נךן | ללוים] ללויים א'מ .לי ש |  8אתס] ,4
ואתם ְאנכתי.

ואתן מ:

ואותן ם

| אוטרות] פוא?נים.

אוטרין ך] :אוטרי' א'כ:

אוטרים (אוטריי דִ')

אוטרות ד | מאיליכן] פא'נכ :סאליכן מ  ,סאיליכם ן ,סאליכס י ,סאיליהם ךָ .סאליחן א'ת | איישי]
אישר פן ,ל' א | חיליכן] ים .חילכן כ ,חיילכן ן ,חיליכם ךן ,חילכס ְֶן ,וישרנה הפרות חילוכן א  .חיליכון
דכת' וישרנה ף] |  4כבשות וגו' ך ,כבשת ן ,כבשות א'נכת  . . .תקח מידי א' . ,ת.קח טידי וגו ךז | רבנין
ורבי יצחק בן חקורח רבג' [ ,רבנין ורי  . .בן חקולא (הקלאה א') רבנין א .רבנין ור'  . .בן הלולא רבנין םי
רבנן ורי . .בן הקורה (בן חקורח ך!,

בר חקולה כו ווגנן דְכת ,רגנן וו' יצחק ובנן ן | ועי] תי .וועיו

של ךְפוחאכ | אגיטלך] פוחאגכי ,אגרהפ דת | טויגין א? | י*ועי פואכי] ועי ל .רעיו של דחת |

אברהפ] פוחאנכי .אניטלך דת |  5א
*ילו פונ] אלו לחאכי .רועי אברהס דֶת | אטרו] וחנכי .אוט' ם:
אוטרין דְָא" .אוטרים א' .חיו אוטרין ךן | שלנו היא] פוחא'נכ ,שלנו הוא א' .שלנו י ,לגו דת | ו*אילו --
הבאר [נ] ואלו אומרי' (אוטרין א*) שלנו חיא (הוא א*) הבאר א .ואילו אום' שלנו חיא  ,ואלו אטרו שלנו
הבאר  .+ואלו אוטרים (אוטרי' דָי ,אוטרין ת) לנו הנאר דת :לי לחכ | להס לי י | רועיו של דֶץ |  6רואין את
צאגו ועולי' י' ,רואים (רואין אנך') א
ו.
ותע.
לין פחזאנך' .רואים צאנו ועולים וָב| .עלים (עולים לקיאתו תַ)
להשקות את צאנו ד

| הוא פאכ | הגאר ל' ו | כיון] וכיון דפוחאנכת

| *אנינו אבוהפ  ]1אנינו ל

אברחס אביגו דְוחת :אניהפ פאכי | ליה א' |

זכרובים)  ,ובע"ז שם ג' אחרי המאמרים שהעתקתי ר' יצחק נפהא אמר רוני רוני השיטה התנופפי
ברוב הדרך המ חוש קת בריקטי זהב המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עריים רב אשי מתני לה דרי
חק אהא ויהי בנסוע הארון ויאמר משח קומה ה' ישראל מאי אמרו אמר ר' יצחק רוני רוגי השיטה ,וכפי' ר"ח
גורס ומפרש רומ י רומי שיטה הארון שהוא עצי שטים התנופפי ברוב וכו המ חוש קה וכו" המהוללה בדביר
ואר מון כי הארון היה נתון בדביר שבארמון וכו' וישראל מאי אמור אמר ר' יצחק נפחא רומי רומי שיטה
וכו' ,וליג שם ומפוארה בעדי עדיים  ,וכ"ה בש'יס כי"מ בדביר וארמון וליתא גם שם ובע"ז ד' פיזרו ומפוארה וכו"
והופיפוהו בד"ו מרש"י ,ובכי"מ הגיי התנופפי התנופפי ,והגי' המחושקה איתא גם בד' פיזרו ועיי בד''ם ,וברש"י שם
מפרש השיטה ארון עצי שטים התגופפי התרוממי המחושקת קשורה כמו וחשוקיהם כסף בריקטי זהב מצופה זהב
טהור  מבית ומחוץ המהוללה בדביר ארמון שסי"ח של משה בתוכו וארון מהולל ומפואר במה שבתוכו בעדי עדיים
ואין לך עדי גדול מזה דביר הוא ספר בלשון פרסי ,ומפרש כן עפ"י מאמרם שם כמאן קרו פרסאי לספרא דביר מהכא
ושם דביר לפנים קרית ספר (שופטים א' י"א) ובירוש' שקלים פ"ו מייט ג' תני ר' יודה בן לקיש אמר שני ארונות
היו מהלכין עם ישראל במדבר אחד שהיתה התורה נתונה בתוכו ואחד שהיו שברי הלוחות נתונין בתוכו וכוי ורבנן
אמרי ארון אחד היה ופעס אחת יצא בימי עלי ונשבה וכו' ועיי ביפ"ת ,ומחוור פי' ר"יח ואחריו נגרר גם בעל
הערוך ע' רם ,ומדוייקת הגי' בד ביר א רמון כלו' בדביר של ארמון ודביר הוא קדש קדשים ומקדש יכונה
וכן מתורגם וארמון על משפטו ישב (ירטיה ל' י'ח) ובית מקדשא ,והמליצה רומי וכו' היא מרגניתא דלית
; טימי מסדר אליחו הקדום שהיה מפורסם כבר בימי האמוראום ואמרו עליו בכתובות ק"ו א' רב ענן הוה רגול
ליהו דאתי גביה דהוה מתני לוה סדר דאליהו וכו' ויתיב קמיה עד דאפיק ליה סידריה והיונו דאמרי סדר דאליהו
רבה

סדר אליתו זוטא,

וברש"י ותוס' שם הגי' סדר אליהו רבה וכו' ועיויש

ובערוך ע' סדר ב' ושם כתב ודאמרי,

בגמרא תנא דבי אליהו כולהון בגווייהו .ומסדר הב''ר העתיק המאמר משם בלשון תני
בעל המאמר בע*ו שם לקחו בלי ספק ג"כ מסדר אליהו ,ועליו נוסד המדרש המאוחר
רמא"ש שנדפסו עפ"י כיי שונים ובמאמרים רבים וארוכים שהועתקו בילקוט בשם חנא
לכל בשם תדב"א טכיל הנוסחא החדשה שעשה לו בעל זקוקין דגורא והדפיסה עם

אליהו ,וגם ר' יצחק
שלפנינו בדו שנ"ח
דבי אליהו (והמדרש
הנוסחא הישנה בהוצ'

נפהא
ובהוצי
הנודע
פראג

תליו)  ,וזרה שיטת רמא"ש בקדמות הסדר אליהו שלפנינו ועיי מייש במיח חלק מ"ד צר  088וצד  059וחלק מז

צד  07ועיו"ע בדדויר ח"ג צר  2= : 882עד שלא וכו' .וכן סגנון הלשון לעיל צר  581קודם עד שלא וכו' ועו
גם במ"י לעיל צד  ,285ומייש שירה ללוים קשה שלא נמצא זה בכתוב שלימד משה שירה ללוים ועי' ביפ'ית ובחוי

הרד"ל ושם צדד להגיה שירה לישראל .ובפי' השני בפי' ביר הנדפס כמה וגע >בן עמרם עד שלמד שירה ואת!
אומרים מעצסיכ' וכו וליג ללוים ,ובכייג וכו"כ הגי' עד שלומד (שילמד) תורה ללוים וצ"ע ,ובמדרש שמואל
שם

אמר

אומרות

ר' שמואל

שירה

מעצמכן

וצד  ,301ומסיים יישר

(ובכ"י שם

רִ' שמואל

יישר חילוכם,

בר

ובדפ"ר

נחמן)

וד"ו

חיליכן לשון נופל על לשון וישרנה

כמה יגע בן עמרם עד

שלא למד ללוים שירה

ואתס

וכי"ג הגי' כמה יגע יגע ועיי במינ לעיל צד 58
וכך ,וכן באיכ"ר

 '5רבתי בגוים יישר חילך ,ומורגל

בסגנון הבבלי יישר כוחך ועי' בערוך הש' ע' אישר וע' חילא  4 :מדינין .מריבין ועיי בפירש"י עה"ת ולעיל
צד  22ובחיג צד :812
 6רואין וכו' . וכ"ה בפי" ב"ר כי"ט ומפרש רואין את צאנו ועולין המים כנגד צַאנו:

פרשח נר

וירא

8

כא ל לנ

הקכיה סימן לבניך שתהא הבאר עולה להן ההיר עלי באר ענו לה (במרכר כא יו)  |,אמר ר' יצחק
בר חקורה עור מן אתרה לית היא חסרה בעכור היתה לי לעדה אין כת' אלא תהיה לי לעדה:
לג) ויטע אשל ונוי ר' יידה אמר אשל פרדס שאל מה תשאל תאנים וענבים ורימונים ,ר'

=י עוריה בשם רי יודה א ש ל פנהדרין
נחמיה א' א ש ל פונדוק שאל מה תשאל קופר חמר ביעין ,ר
היך ראת אמר ושאול יושב בנבעה תחת האשל ברסה שיא כב ו) ,על דעתיה דרי נחמיה
 4ילקופ טס ,פועס *" ,'5
 1סיטן  ---להן] אתח

לדכ"כ כו" פ'ו,
סיטן

(את פנכ)

-

עדכם פסליס "5ן פי'  '5ק"י ק" :'6

לבניך

מת את

כיון (מה אתה

כיון [א,

כיון ן) שראו חמים

את

צאנך טיד עלו אף בניך כיון שחבאר רואה (שרואה הבאר א?) אותן (אותם פ]א )1מיד יהא (טיד תהא ךְ'וחג:
מיד היא ךן ,טיד פאכ)

עלח דפוחאנכת,

אתה פימן  . .טמה אתה

כיון שראו המים צאנך . .שהבאר

רואה

אותן מיד תהא עולח מאליה ' | עלי  --לה] אז ישיר ישראל את השירה חזאת עלי . .לח א'כף] :אז ..הזאת
עלי באר ם ,אז ..ישראל עלי באר ' ,אז  ..השירה הזאת וגו' דְן .אז ..ישר' וג' [ | אטר] ואנכי :אטר
לו דֶת .ל' פ |  2גר חקווה] בר (כן א )%חקולה וָא* .בן חקולא א' ,בן חקירח  ,1בן הקורה ן .בן
הקורא כ,

בן הקולא אוס' ם

| חסוה] פאנכ.

| אתריה  ,₪אתרא א!נכך'

הסוא ך.

חסירה דְיוֶך?,

חסירא דְך* | לעדה לי  | +אין כתיב (כת' ן) כן דִ'ן .אין כתיב (כת' פגככת) כאן דפאנכתי | תהיה] פא'גכ,

בעבור תהיה דְוָא*תי | לי לעדה ל' ₪

|  8וגו] בבאר שבע חזגןת,

בבאר שבע וגוי ד .לי פואכע | רי יודה]

ר' יחודה ם ,ר' יודן ע .ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה דְךן  ,ר'  . .ור' נחמיה (נחטיא א*) ורבנין (ורבנן א'כ,
ורבני ) ר' יהודה אכ ר' . .ור' נחטיה ורבנן ן |אוטר פםח]אתי | אשל לי חע | תאנים ענבים פא'כע :עננים
תאנים י . . ,תאינים ָזְן | ורימונין ( ,רמונים י |  4נחטיא א? | אטר דואנעי ,אומר כת | אשל לי איע |
פונדוק]  . 1פונדק זאכתערי .פונדיק ך | שאל] א"ל = יי | קופר] וחגע :קופר אכרי עיגולא קופד ך',
. -קופר ת | בעין כך' ,ובעין חח | ר' עזריח בשם רי יהודה ץ ,ר' עזריה (זעירה י) בשם רי יחודת (יודה [)

ברי (בר א'י ,ביר ת) פיטון דוא!נכתי ,רבנין א? .רבנן ח | פנהדרין] זה  ₪א'ני .זו  ₪ת /אלו  -א? |

 5האשל] אנכעי .אשל דִת | ועל דעת ר' ח | נחטיא א* |
 1סימן לבניך וכוי . כאן הלשון קצר בכי"ל ,ובסגנון המאמר בשאר הספרים איתא ,לקמן פס גם בכי'"ל בדרש ותרד
העינה כל הנשים יורדות וממלאות וכו' וזו כיון שראו אותה המים מיד עלו אמר לה הקב"ה את סימגת סימן לבנייך
מה את כיון שראו

אותך מים מיד עלו אף בנייך

וכו' ועי' לעיל צד  284את

סימן לבניך שאתה וכו' :

 2בר

חקורה .וכ"ה ר"י בר (בן) חקורה בדפ"ר ב' פעמים (ונשתבש חקירה הקורה הקורא) ,ובכי"ו וכי"א א' ובי וכי"כ
הגי' בר (בן) חקולה (חקולא ,ונשתבש חקלאה הקולא) ,וזה האמורא שהיה בן דורו של יהושע בן לוי נזכר במדרש רק
כאן  ,ומאמרים של ר' יצחק בר (בן) חקולא בירושלמי עי' במבה"י ק'ז א'  ,ובפסחים קי'ג .ב' הכלל הוא ר' יצחק
בן טבלא (בר טבלאי הוא ר"י נפחא) הוא ר"י בן חקלא (חקולא) הוא ר"י בן אלעא (אלעזר) הוא ר"י בן אחא
דשמעתא

הוא ר"י בן פנחס דאגדתא

וכו' ועי' בד"ס ובאגה'א

חב

צד

:609

מן אתרה וכו'.

וכן סגנון חלשון

בירוש' שבת פ'"ז ט' ב' מן אתרה לא חסרה כלום ,ובתנחומא מב ותנחומא נשא סי' כ''ה דבר תורה הוא ואפי' ממקומה
אינה חפרה כלום ,ובפי' ב''ר כי'"ט וכי'א מפרש עלי באר ענו לה כמו שעשית בימי אברהם מן אתרא (אתרה) לית
וכו' כלומר ממקומו אין חסר כלום מלהביא ראיה שאין צריך להביא ראיה ממקום אחר כי אם ממקומו כד'"א בעבור תהיה
לי לעדה לעדה מתנה על (לעדה לעדת ישראל מתנה) הבאר לעשות כמו כן במדבר ועיי בפי' הנדפם 8 :ויטע אשל
וכוי .ר'י ור" דרשי אשל שאל בהיפוך האותיות |ר'י אמר פרדס שאומרים בו שאל מה תשאל תאנים וכו' ור"נ
אמר אשל פונדוק !) בית מלון שאומרים בו

שאל מה תשאל

קופד בשר (ועי' לעיל צר  071וצד )805

חמר יין

ביעין ביצים ור' עזריה בשם ר' יודה אמר אשל פנהדרין הד'א ושאול יושב וכו' וטעם אשל כמו בירוש' ב"מ פ''א
חי א' אשלי דיינין שבגליות ובביצה כ"ז א' ובנ'יש דתליא באשלי רברבי שפי' בחכמים גדולים ועי' בערוך ע' אשל,
ודורש בפ' ושאול יושב בגבעה תחת האשל הרמה ג'כ אשל סנהדרין וכדאיתא בתוספתא סוטה פי'א ושאול וכוי
אם ברמה חיך בגבעה אלא מי מעמיד רגלי שאול בגבעה בית דינו של שמואל היושב ברמה ועי' תענית ה' ב',
וכהדרש אשל שאל איתא באדר"נ שם וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם שנאמר ויטע אשל וכו' ועיייש,

ובערוך שם העתיק ויטע אשל ר' יוד ן אמר פרדס שאל וכו' ר' נחמיה אמר פונדק שאל וכו' קופד וכו' ר' עזריה
בשם ר' יהודה אמר אשל סנהדרין הה"ד ושאול וכו' ,ובמדרש הגדול ר' יהודה אומר פרדס וכו' ר' נחמיה אומר
פונדק וכו' קופד וכו' רע'זריה בשם ר' יודה אשל זה סנהדרין וכו' ,ובמנוה"מ סי' קפ''ו ר' יהודה אומר אשל פרדס וכנ'
בבי פמיון אומר אשל זו סנהדרין וכו'
ר' נחמיה אומר פונדק וכו' חמר קופר ביעין רבי עזריה בשם רבי יהודה ר
ועח''נ (וכתיבת פונדוק לפנינו בשני וו" ועי' גם לעפ אצל קרויס צד  ,)824ובלק"ט מפרש ר' יהודה אמר פרדס
מאי אשל שאל כל מה שאדם היה שואל בו מטעים תאנים וכו' ר' נחמיה אמר פונדקי שאל מה תרצה בשר עופות
דגים יין ,ומוסיף שם רבנן א<מרי אכילה שתיה לויה ,ובשכל טוב ר' יודן אומר פרדס תיבה הפוכה
אשל שאל ומה תשאל עגב ים תנאים ורימונים מלמד שנטע בו כל מיני מאכל ר' נחמיא אומר פונדק שאל
וכו' יין בשר וביצים ר' יודן אמר אשל זה סנהדרין כדכתיב ושאול יושב וכו' והכא אמרי רבנן במסכתא יומא לא
פסקת ישיבה מאבותינו מעולם אברהם זקן יושב בושיבה היה וכו' (ועי' יומא כי'ח בי) רבנן אמרו אשל אכילה
שתיה וכוי ,וכן איתא במדרש אגדה הוצ' רשב אשל ר"ת אכילה שתיה לויה  ,ובמה'ג ד"א אשל אכילה שתייה
לוייה  ועי' גם ברד"ק ובפי' רבינו בחיי ורקנאטי  ,וזה הדרש ליתא לפנינו בכל הספרים ,ואיתא במדרש תהלים
הנדפס מכבר מזמור .ק"י בדרש מי העיר ממזרח צדק וכו' וכיצד עשה אברהם עשה לו פונרק ופתח לו פתחים
לכל רוח והיה מקבל העוברים

והשבים

שנ' ויטע אשל בבאר שבע א"ר עזר יה מהו אש'ל אכילה שתייה לוייה

(ובילק' תהלים  ר' תתסיט ובילק' מכירי שם ק'י פיי גי הגי' א'יר אלעזר) ועי' במ' תהלים מ'ב שם פיי א' ,ושם
ליז פיי א' הדרש סחמי נטע אשל בבאר שבע אכילה שתיה וכו' , ובסוטה שם איתא ניטע אשל וכו'  אטר רוש
לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים ר' יהודה ור' נחמיה ח ד אמר פרדס ור אמר פונדק בשלמא
0000ע0ה
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וירא
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כא לג לר כב א

פרשח נר נה

ראמר פוגרוק אברהם היח סקכל את העוכרים ואת השכים ומשהיו אוכלין ושותין אמר לחון בריכו,
והוון אמ' ליה מה נאמר ,אמור לון כווך אל עולם שאכלנו משלו ההיר ויקרא שם בשם י*י
אל עולם;

לד) ויגר אכרהם בארץ פלשתים ימים רבים מאותן שעשה נח;גוון .נחכוון עשה
כיה שנה,

כאן עשה כיו שנה:

פרשה נה
כב א) ויהי אחר הדברים האלה והאלהים גסה את אברהם ונוי נתתה ליריאיך נס

א

| לעיל 5ד  124לד  ,208סנסועל מ*כ לך (ך ק" ס"ו ,סנסועס טס כ" "צ 4 :ילקוע טס ,סדכ עונס פ*|| :6
 6ילקוס כ *3ס  ,ילק' ססליס כ' סטע"ז ,ינק' פכיכי פס כ' ק" \' ,סנמועס ע"נ ויכס כי' פ"נ:
כתי
 1רחוא אסר ורזנכי | פונדק א* ,אשל פונרוק |(  . . /פונדק 'א

| את העוברים ושבים א* .חעוברים

השכיס ךן | וסשחן ג | אוסר א'גכת | לחון] וח :לון ד .להפ אגכ .לחן ת | גיכו ואכת | ל וחוון] וחנ,
חה כָ .והון ד ,ותס א +וחן רת | אוטריס א .אוטרין ת \ליה] חנכ .להן .לו א' .לי דאת | נופי] אגת.
ניסר דוח | אטי] וחאת  /ואפר דג | לחון דונכ .להו א' .לחס א' .להן ת | גרוך] וחאיגכת.
בריך ךָ ,ברכו א'

|  ** 4בארץ פלשתים] וגח ל | טאותן] פא?:

רבים (רבין  ,1וובים ן) טאותן דונת.

מאוחן יטים א' ,סאותן שנים י | שכחברון י |  5כ"ה] פָא"תי .כ' וחטש ךְי ,עשרים וחטש ְוחא'נכרי

|

שנים אֶת | כן וג .וכאן דפחאכת .וגגרר י |עשה ל' פא | * כ'ו פא*י] עשריס (עשרין ח) ושש דוחא'גכת י
כיר ל | שנה] פוחגכי ,שניפ דאת |  6וגוי ל דאגכתי | נתתה] ן .נתת פגכי .כתי' (כת' ת) נתת דאת | ₪
למ"ר פרדס היינו דכתיב ויטע אלא לם"ד פוגדק

מאי ויטע כדכתיב

ויטע אהלי אפרנו

(ועי' לעיל צר  245הלך

ונטע לו אחל וכו') ,וכפירש"י שם מפיש פונדק ללון שם אורחים ולשון אש"ל נוטריקון הוא אכילה שתיה לויה
שהיה מאכילן ומשקן ואח"כ מלוה אותן ,ובתר"י א' מתורגם ונציב פרדיסא וכו' ואתקין בגויה מיכלא ומשקיא
עבוריא ולתאוביא וכו' ,ובתר"י ב' ונציב אכרהס פרדס וכו' ואתקין בגויה מאכל ומשקה וכו' .וע' כל האגדה שם,

בשהש"ר פ' עד שהמלך במסבו (א' ''ב) דרשו ויסע ישיאל וכל אשר לו ויבא בארה שבע להיכן הלך הלך לקוץ

א רזים שנטע אברהם אבינו בבאר שבע שנ' ויטע אשל בבאר שבע ועי' גם לקמן פצ'ר סי' די בנוסחת הרפוסוי
 1אברהם היה מקכל .עי' לעיל צד  194וצד  ,205ובמנוה"מ שם
ועי"ע האגדה בתי"י א' שמות כ" כ"ח:
הועתק אברהם היה וכו' ומשהיו וכו' אמר להם ברכו והם אוטרים מה נאמר אמר להו ברוך אל עולם וכו' הה"ד
ויקרא ועח'"ג ,ובסוטה שם ויקרא שם וכו' אמר רישלקיש אל תקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו
לשמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב כיצר לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להס וכי משלי אכלתם משל אלהי עולם
אכלתם הודו ושבחו

למי שאמר והיה העולם

(ועי' במ"י

לעיל צד  188בריה צלו)  ,ובתנחומא לך לך שם וזורע

צדקה שכר אמת זה אברהם שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים שנאמר ויטע אשל וכו' ויקרא שם לאחר שהיה
מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אֶתם מברכים ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה
ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וכו'  וכיון שהיו שומעין כך היו שואלין
כיצד גברך אותו וטחזיקין לו טובה היה אומר להם אמרו ברוך ה' המבורך לעולם ועד ברוך נותן לחם ומזון לכל
בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות וכו' ,ובתנחומא ט'ב שם איתא רק תחילת המאמר ועיי"ש  4 = :מאותן שעשה
וכו' .וכן בס'"ע שם (הוצ' מארכס) ויגר אברהם וכו' בארץ פלשתים ימים רבים ימים הללו מרובין על של חברון
ושל חברון כ"ה שנה והללו כ" שנים ,והחשבון מפרש בפירש'י עהיית וז'ל ימים רבים מרובים .על של חברון בחברון
עשה כ'ה שנה וכאן כ'ו שהרי בן ע'"ה שנה היה בצאתו מחרן אותה שנה ויבא וישב באלוני ממרא שלא מצינו
קודם לכן שנתיישב אלא שם וכו' שם ישב עד שנהפכה סדום מיד ויסע משם אברהס מפני בושה של לוט (וַעו'
לעיל צר  )845ובא לארץ פלשתים ובן צ'ט שנה היה שהרי בשלישי למילתו באו אצלו המלאכים (ועי' במ"י לעול
צד  474וצר  )094הרי כ"ה שנה וכאן כתיב ימים רבים מרובים על הראשונים ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש

ואם היו מרובים עליהם שתי שנים או יותר היה מפרשם ועל כרחך אינם יתרים יותר משנה הרי כ"ו שנה מיד
יצא משם וחזר לחברון ואותה שנה קדמה לפני עקידתו של יצחק ייב שנים בסדר עולם ,וכל הפירוש מן שהרי בן
עה וכו' הוא מדברי רש"י ומיש ואותה שנה קדמה וכו' כוון למה שאיתא עוד בס"ע שם יצחק אבינו היה בשעה
שנעקד על גבי המזבח בן ליז שנים בו בפרק מתה שרה (כלו' בת צ' היתה כשנולד יצחק ובת קכ"ז כשמתה הרי
ליצחק ליז ועיי בפירשיי בראשית כייה כ' ועי"ע במ"י לקמן פנייה פיי די ופניו סוי ח' ולקמן פנייח סיי ה') ואותה
שנה שיצא אברהם מארץ פלשתים היה יצחק בן כ"ה שנה וא"כ קדמה לפני עקידתו וכו' ומ"ש מיד יצא משם וחזר
לחברון עי' גם בפירש"י לפ' וישב אברהם בבאר שבע (כַ"ב י'ט) ,וגם בשכל טוב מפרש ויהי אחר הדברים האלה
אחרי באו מארץ פלשתים לחברון ועשה בחברון שתים עשרה שנה ובסוף י'ב שנה והאלהים נסה את אברהם וכו'
ועי' ברמב'ן לפ' ויבא אברהם (כ'"ג ב') ,והלשון מאותן שעשה וכו' בחברון עשה וכו' כמו לעיל צר  085ארוני
עושה ז' חדשים וכו' ועי' במ"י שם ועיייע בהערות ריא מארכס בהעתקת ס"ע צד :9
:

פרשה

נה ,בכי"א א' פניב,

ובדפ'ר נסמן פנ'ר,

לשון ניסיון ולשון גידלון כלו' גידול והגבהה

וסס
וכן לגהת

ובמקרא כאן פרשה פתוחה:

בשביל

לנסותם

6נתתה

וכו .דרשו נס

וכו' ובשביל לגדלן וכו' כנס של

ספינה וכו'  מפני קושט סלה בשביל שתתקשט שתתאמת מידת הדין בעולם וכו' וכוונו לפרש והאלהים נסה את

אברהס וכו' שתי הוראות שנסהו הקב'יה נסיון אחר נסיון בעשרה נסיונות .ונסיון העשירי הוא נסיון העקידה (ועוי
לקמן פג"ו סיי ייא) וגידל אותו שעשאו עשיר ועשאו מלך לפי שעמד בנסיונו ואברהם בן וכו' אברהם היה בן מאת
שנה בהולד לו וכו' ואהָר הצער הזה שנולד לו יצחק רק כשהיה בן ק' שנה (וגי' משובשת בן מאה שנה סל)

נאמר לו קח נא וכו' ולא עיכ ועליו נאמר נתתה ליריאיך נס להתנוכס הרי והאלהים נסה וכו' שנסהו וגידלו ועיי
ודןל אחר ג ידלון ועת'ג ,וגידלון במשקל פעלון ועי' צונץ זינאג' פאעזיע צר
גם למטה סי' ו' ,ונכונה הגיי גי

פרשה נה

ויורא

85

כב א

להתנוסס ונו' (תהלים ס ו)  ניסיון אחר ניסיון גירלון אחר גירלון בשכיל לנסותם בעולם בשביל
לנדלן בעולם כנס שלספינה  ,וכל כך למה מפני קושט סלה (שם שפ) כשביל שתתקשט מידת הדין
בעולם שאם יאמר אדם למי שהוא רוצה מעשיר ולמי שהוא רוצה מעני ולמי שרוצה הוא עושה
מלך ,אברהם כשרצה עשאו עשיר כשרצה עשאו מלך ,יכול את להשיבו ולאמר לו יכול את לעשות
מה שעשה אברהם ,ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנן (בראשית כא ה) אחר
הצער הזה נאמר לו קח נא את כנך וגוי ולא עיכב נתתה ליריאיך נס להתנופפ[ ,והאלהים
₪
נסה את אברהם]:
יי צדיק יבחן וגו' (תהליס יא ה) אמר רי יונחן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרוערעים
8
שאינו מספיק להקיש עליהן אחת ער שהוא שוכרם ומה בורק קנקנים ברורים שאפילו הוא מקיש
 8ילקופ כ' 5ס ,לעיל  092 57וש"כ ,לעיל  , 413 57פנסועס ויכס כו כ':

ל' פי (תהלים) | | נסיון] וא
 1וגוי] ן  ,מפני קושט (קשט אאתשמ) לה דאנכתשימ.
גסיון דפא?גכת שימ (וכן בסטוך) | גידלון] ומ /גדלון פאנכשי (שם) .גדולה ו ,וגידולין דת | גידלון] ומ/
גדלון םאנכי (שס) ,גידולין דְך  +גדלון (גדולה י) מה טעם נתת ליריאיך (ליראיך י) נס שי | להתנוסס  ,₪להתנוסס
לנסות' ו | 1בעח"ז י (שם) | בשביל] דייא ו |  5בעולם] לעולם הבא י (שם) ,ל' י | כנס הזה דְאַתימ ,כנס הזו פוגכ,
כנסו י (שם) | וכל כך ל' כ | מפני] בשביל י | קשט אמ | פסלה] פואגכימ /לי דת | בשניל] כדי ת |
 8בעולמך י (שם) ,בעולם הזה  | 5יאמר] פן - :לך דאגכתימ | אדן ן | רוצה] וא?נכימ  ₪ /להעשיר דפת |
הוא מעשיר ו | 5ולמי --מעני| גָב ,למי  . .מעני ך ,למי  ..הוא מעני י ,ולי (למי ךן) שהוא רוצה להעני
טעני פךת ,למי . .רוצה מסעט י(ישם) ,לי ואמ | למי וְאי .ומי פי (שם) | שהוא ווצה | הוא *עושה
טלך דנכתי] ששה מלך א .עשה אותו טלך י(שם) ,הוא מלך לְן ,ממליך ש .להמליך ממליך | 5
פואנ"כת ימ] כשירצת
 4כשרצה ך

* כשרצה דְפואנ"כתימ]

ל

כשראה

2

| עשה

וכשרצה י (שם) כשירצה לי

אותו ך'ו

| עשיר] פונכר!י.

כשראה נַָך? | עשה

אותו רִי

מלך דאת

|

| מלך] פוגכרי;

עשיר דאמ | ולאמר לו] ן ,ולומר לו דְאנת .ולוטר פמ ל י | 5מה] י ,כמה ן .כמו דפאכתט
אכרחם] פא'י ,אברהם אבינו דָאנת ,אבינו אברהם וְכמ ,לי י (שם) | ואברהם בן] אברהם בן י ,והוא אומר
(אוטר לך פכ .או' לו [ )1מח (ומה ם) עשה ואת אומר לו (אומר ךן ,אמור לו כ) ואברהס בן ךְפנכת .ותוא

|

אומר (הוא אמ' [) לך מה עשה (עשה לך מ) ואתה אוט' לו (ואתה אטוי לו א' ,ואתח א"ל מ ,ותמר לו ן)
[כתי] טאת
ו
באתנ--
בן [אמ ,אי אפשר וחוא אומר לך טה עשה ואתה אטור לו ואברהם בן י (שם) | *ט
 . .יצחק פ ,טאת ..לו ך ,מאת . .בהולד וגו' ן ,מאת שנה ל ,מאה שנה טל אמ | ואחר כל הצער |  6וגו] / ₪
אשר אהבת את יצחק כתמ .ל' וי | נתתה] ן ,נתת ן ,הוי נתת פאכי (שם) מו
את יחידך דָאָנִי (שם) ,את ..
חרי נהת דְן] |  8וגו] ורשע אוהב חמס ף .ורשע ואוהב (ואהב  ,2אהב [ן) חמס שנאה נפשו דחנכתי:
לי וא | יוחנן וְאָכ .יודן ( 1ועיי במ"י) |הזה] פוחזנכי  ₪ ,כשהוא בודק את הכבשן שלו דת | קנקניס] פגב,
9איגו] פוח :טפני
קינקינים ן ,את הכלים דת | טווערעים] וְנ .מרועעים חַזְכ :מרועעין פי ,הסרועעים דִך | ש

שאינו נָכִי ,למח שאינו דֶת | לקיש ח | עליחן] י .עליו דפוגכ .על ח | אחת] אחד ךז ,לי פי | שוברן ןי /
שוברו דְפחכת | ומה בודק] ומה הוא . .דְנָ ,וטהו . .פחכ .אלא מהו בודק י ,לי ן | קנקנים] חגכי,
דין פ :בקנקנים ד
,0

ולכתיבת אדן

 :והקנקנים ן |ברורים] בריאים  ,:2היפים ו | אפילו ן | חוא לי פוני
בכיו עיי גם בחיג

|

לעיל צד  08צד  68וצד  78ועי"ע במ''ח חלק ג''א צד  754וצר ,209

ובפי' ב'יר כי'"א גורס כ ש ר א ה עשה אותו מלך ומפרש ולשון משנה הוא רואה אני את דברי ר' אלעזר בן ערך
(אבות פיב מ'"ט) ,וגם בכי'ג הגי' בגוף הספר כ ש ר א ה עשאו עשיר  כשר אה עשאו מלך והוגה בב' הפעמים
כשרצה ,ודרש אחר בתנחומא מ"ב שם והאלהים נסה וכו' זש'ה נתת ליראיך נס להתנוסס מנוס שנוצלו (נס בתוך
נס להתנוסס מנוס כדי שינצלן) ישראל מדינה של גיהנם וכו' נתת( .ד'א נתת) ליראיך נס בא וראה מה בין
הראשונים לאחרונים שהראשונים היו מתנסים ע'י הקביה שנאמר והאלהים נסה את אברהם וכו' אבל האחרונים
וכוי הרי נתת ליראוך נס להתנוסס מפני קושט סלה מאי מפני קושט פלה מי נתנסה ועמד בנסיוגות (הרי וכו
להתנוסם למה לידע מי עושה רצונך באמת שנאמר מפני קושט סלה מי נתנסה ועמד בנסיונו אברהם אבינו עליו
השלום) וכן אתה מוצא בדניאל וחביריו וכו' ,ומסיים שם הוי נתת וכו' מהו נס גידלת אותם כמה שנאמך וכנס על
הגבעה ולמה גסה אותם הקב'ה בשביל לגדלם כדי שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר הוא מגדלן והוא לא
נסה אותן ועמדו בנסיונן לפיכך אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם : "8י צדיק יבחן וכו' .כל
הפתיחה נסדרה לעיל פל"ב לפ' ויאמר ו"י לנח בא אתה וכוי ובפליד לפ' וידבר וכו' צא מן התבה וכו' ועיי"ש
בח"נ ומ?י= ,ושם מפיים ד'א יי צדיק יבחן זה נח וכו' וכאן מאמר הסוגר ד'א יי צדיק יבחן זה אברהם וכו',
ובכי'יל איתא כאן ממאמר השני רק התחלתו אמ' ר' יוסי בן חנינה והשלמתי כמו לעיל צד  ,092ובכי"ו וכיי'ח
וכיייכ וכויג .וילקוט חסר בזה המאמר ובשעה שהוא רעה וכו' ,ובכייים קיטע א"ר יוסי הפשתני וג ו' ד"א יי צדיק
יבחן זה אברהם וכוי ,ובכייא א' אמר ר' יוחנן הצר הזה וכו' כדכת יב לעיל ד'א יי צדיק יבחן זה
וכו' ,ובכייא ב' אר יוחנן היוצר הזה וכ ' ב 5ל * ב ד"א יי צדיק יבחן זה וכו' ,ובכי'/ו כתוב היוצר וכוי קינקינים
וכו' ועי' במ'"י לעיל צד  ,588ובדפוסי'

וכי"ת נשתבש

אמר ר' י וג תן (יוחנן) הפשתני

וכו' ומאמר

זה נסדר שם

בכשן שלו אינו בודק וכו' ועי' בשהשיר פ' דודי לי
לפני המאמר איר יונתן היוצר הזה כ שה וא בודק את ה
(ב' ט'/ז) ,ומה שנוסף בדפוסיי .וכי'ית במאמר הפשתני הזה וכו' למה שאין יכולין לעמוד דכתו' והישעים כים וכו' ויהי
אחר הדברים האלח וכו' נמצא בשהשיר שם במאמר ר' אלעזר לבעל הבית וכו' ועייייש ,ובתנחומא שם לשון

64

.\.

וירא

פרשח נה

עליהן כסה איגו שוברם ,כך אין הקכיה [סגסה את הרשעים] אלא את הצריקים ייי צריק יבחן,
אמר ר' יוסי בן חגינה [הסישתני הוה בשעה שיורע שהפשחן שלו יפה ,כל שהוא כותשה היא
משכחת ומשתמנת ,ובשעה שהיא רעה אינו מספיק לקיש [עליה אחת] ער שנפקעת ,כך אין הקכיה
מנסה את הרשעים אלא את הצריקים שנ' י*י צריק יבחן] ,אמר ר' לעזר לבעל הבית שהיה
לו ב' סרות אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע ,על מי נותן העול ,על אותה שכוחה יפה ,כך
הקכיה אינו מנסה אלא הצריקים י'י צדיק יבחן ,ריא ייי צריק יבחן וה אכרהס והאלהים
נסה את אברהם :
ר' אבין פתה

7

כב א

נכאשו דבו סלך שלטון ומייאטו לו סה תעשה (קחלת ה ו) אמר

רי אבין לוב שסצווה לתלמידו וא לו אל חלווה בריבית ,והיה הוא סלוה בריבית ,אמר לו רי אתה
אי לי אל חלוה בריבית ואת מלוה בריבית , אמר לו אני אס' לך אל תלוה כריבית לישראל אכל

לאומות הלווה שג לנכרי תשיך (גו' (רבריס כג כא) ,כך אמרו ישראל לפני הקכיה רבון כל העולמים
לריו
כחבת בתורה לא תקם ולא תשר (וקרא ים יח) ואתה נוקם י'י ובעל חימה נוקם ייי צ
 8ילקום טס .ילק' מכיכי נסוס  '5נ',

פוכם ק:לם פ' נלטכ (ס' ד'):

*נסת
 1עליהן] י ,עליו דפוחגכת | כסה] פוג . פעטיס דחכתי | שנון י ,שוגוו דפוחנכת | מ
 -הרשעים דְךן] טנסה פוחנכי .לי ל | את לי פדזכי | הצריקין  2 | 1רי יוסי בר (בן ן) חנינה פו .ר'..הפשתני  --יבהן] הפישתני (הפשתני חזנכ)
בן (בר' כֶ) חנינא חכ .רי  ..בר חנינ' ן ,יונחן ך ,יוחנן ךן | *

חזה בשעה שהוא יודע (שיודע כִ) שפשתנו (שתפשתני שלו ן) יפת כל (כל זמן 1כ) שתוא כותשת (כובשת ן)

היא משבחת (היא טשתבחת דֶן ,הוא משבחת לה  )2וכל (וכל זטן [כ! שתוא מקיש עליה היא משתמטנת נך
אין הקב"ה מנסה

אלא אה (אלא כ) הצדיקים (הצדיקין ן) יי (שנ' ייי חנכ! יבחן וחגכ.

א
ו.
ה.
שתני
הפש

יודרע שפשתנו . .כל זמן . .משובחת וכל זמן שהוא  . .משתמנת כך  . .טנסה אלא חצדיקים ' ,הפשתני הזת
כשפשתגו לוקה איגו סקיש עליו ביותר לפי שהיא פוקעת וכשפשתני יפה הוא טקיש עליו ביותר למה שהיא
משתבחת (אינו מקיש עליו ביותר למה שהוא יודע שהיא טתסערת ךְ]) והולכת כך הקב"ה אינו מנסה את הרשעים
למה שאין יכולין לעטוד דכתי' והרשעים כים נגרש ואת טי מנסה את הצריקים שני יי צריק יבחן ויהי אחר הדברים
האלח ותשא אשת אדוניו אל (את עיניה אל ך]) יוסף ויהי אחר הדברים האלה דִך |  4לעוזר] ן .אלעזר דחנכת |

לבעל] משל  .-.ד | ** הבית] בית ל | שחיו נכתי |  5שתי | כחה כי | יפה] רע כ | כחה כי | רע] יפה כ |
נוחן] וי .הוא  -דגכת | של ת .את העל דוגכי | ע| י .לא = דוחגכת | שנחת כי |  6אין הקביה |
ח-ן
ב-
י'א
צדיקים י ,את חצדיקים וגכת |*ד

דפאנכת] צדיק ל .ל וח | והאלהים] פאגכ.

ויתי אחו

הדברים חאלה  --דְוִת |  5אבין] פנכ .אגון דות /אבא אם (וכן בסטוך) | כאשר] פנכ .גאשי דואתים

סלך] פואגכימ .הסלך דת | * וטי --תעשה דְגכת] טי . .תעשה ו .וגו לפום/
₪

פא"

| שהוא מצווה כ . . ,טצוח ,1

ואוטסר דפ גת  ,והוא אוטר ב,
סטה

שהיה מצווה א'ך] . . ,מצוה דפוא'מי

והיה אומר [אם | אל תלוה מַוְנִי,

א') לא תכיר פנים והוא מכיר פנים (והוא טכיר א!) לא תקח שוחר

לא תטה משפט
והוא לוקח שוחר

|

לי א | 9ליב] סשל
| את תלמידו וָנכי |

והוא מטת משפט (והוא
לא תלוה דאתם.

לא

|

חטה משפט ולא תכיר פנים לא תקח  . .לוקח שוחד אל תלוה כ | והיה הוא] [' +והרי הוא  +1והוא דפאכתמ

בריבית ל' פכ | .אמר לו] פוא'נכים ,אמור לו תלמידו ך ,אמורו לו תלמידיו ך] | אתה] טפני מת > ת !|
 0אוטר דפא?גכתמ .אטרת ו | אל] פונכי .לא דאתמ | ואת] והרי אתה י | בריבית ל' פי | אטר] פוגיי לך
שרי ולי אסיר  -.ךא .לך  . .אסירא  2.לך  . .אסור  -.כת | איני כ | אוטר | לא וא | בריבית ל' א | אלא
לישראל כ |  11לאומות העולם טלוה ם ,לאומות  . .אתה טלוה א? .לאוטות  . .את מלוה בריבית  , 1לאוטות . .
.רבית א1מ ,לאומות העולם שרי מלוה אתה ברבית ( ,טלוה את ברבית לאוטות ן ,תלוה (הלוה ,1
אתה  .ב
אתה מלוה ו) ברבית לאומות העולם דָי' ,אחה סמלוה ברבית למכחישי השם ךן | וגו'] ולאחיך לא
תשיך דפאנכתמ .ל וי | ** אטח אטי ל | להקב*ה ו | רהבועןו-ל-מים] מ .רבון העולמים דִם ,ובון
אתה
העול' ן ,רבונו של עולם פנךן ,רבש"ע א .ל י | ? 1כתבת] י ,אתה כתבת פאכם .הכתבת ד
כתבתה ן ,כך הכתבת לגו  | 1בתורה] [ ,2בתורתך פאתימ.
בסטוך) | תטר] ן ,תטור דְאכתימ

(ואתה כּתי) נוקס  .ש.ני דפנכתי

בתוותיך ד

| תקם] [ .תקום דאכתים.

(ונן

(וכן בסטוך) | ואתה] ואתה כתוב (כתיב מ) בך אמ' ואת נוקם ונוטר ן ,ואת

| חיטה] נכ ,חמה דפואתי | ** נוקס] ונוקס ל | י"'י] פאנכם.

הא דת |

הפתיחה זשה"כ ''י צדיק יבחן אמר דבי יונה הפשתן הזה כל זמן שאתה כותש עליו משתבחת אימתי כשהוא
יפה אבל כשהוא רע אתה כותש עליו והוא מתפקע כך אין הקב'"ה מנסה אלא לצדיקים א"ר יהודֶה בר שלום

כאן ,ובדפוסי' ובכ"י המאמרים וילקי מכירי שם נוסף לפני זה עוד לא תטה וכו' לא תכיר וכוי לא תקח וכו' ועוד
שאר דבר טלך
שם ואת מטלוה ברבית לך שרי וכו' וכל זה כסגנון המאמר במדרש קהלת ,ושם הגיי בדפ'ר וד'ו כ

כב

פרשח נה
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ונוטר הוא לאויביו (נחוס א ב) ,אמר להס הקביה אני כתכתי בתורה לא חקם ולא תטר לישראל
אבל באומות נקם נקמת בני ישראל (במדבר לא ב)[ ,לא תנפו (דברים ו טו) ,והאלהים נסה
את אברהם] :

אחר הדברים האלה ההרהורי דברים היו שם ,מי הירהר,
הכל ולא הפרשתי להקכיה לא פר ולא איל אחר ,אמר לו הקכיה
את בנך ולא תעכב ,על דעתיה דר' לעזר דאמר אלהים והאל הים
אברהם זה שמח ושימח את הכל ולא הפריש להקכיה לא פר ולא

אכרהם ,אמר שמחתי ושמחתי ך
לך שתקריב לי וש
על מגת שנאמר
הוא ובית דינו מלאכי שרת אמרו
איל ,אמר להס הקכיה על מנת

שנאמר לו שיקריב לי את בנו ולא יעככ , יצחק וישמעאל היו מדיינין זה עם זה , זה אמר אגי חביב
 4ילקוע טס ,לעיל  824 57וט"כ,
מ"נ ויכל פיי ע'נ ,פנסועל עס כ'' *"ס:

פנסדכין פ"ע  6 | :'3לעיל  888 57וםש*כ 8 | :לק' מכיכי עיכס ו' ו' ,סנסועל

 1אני לי כ | הכתבתי [ ,אמרתי ן | בתורתי פַי ,לכם ן | לישראל] את בני עמך | באוטות] נוקם (נוקם
אני מ) ונוטר אני (ונוטר ן) לאומות העולם ְפוא'נכימ .נוקפ אני את א"ה ונוטר אני את א"ה א' .נוקס
א-ברהם נ ]2לא  . .אברהם וגוי ן,
*א -
אתה ונוטר לטכחישי השם ך] | ישראל]  -מאת המדינים ףכף] | ל ל
לא תנסון . .אברהם א ,וכתי' לא תנסו את יי (ייי אלהיכם רְ][) והאלהים . .אברהם דְרן |  4הוהורי] פאגרי.
הירהורי (ךזכ ,אחרי הרהורי דִף | היו] חאני .היה פוכ .שהיו דת | ופי א? | הירהר] ן ,הרהר דפואתי |
דןא'י .הירהר ג | אטר] פאנת :ואמר דֶן ,אמר נולד יצחק בני וי |  5הכל] אכ /
אברהם] א*ך] - /הרהר פ

את הכל דְפוְני | פר אחד | על מנת שאוטר אןזי ,הלויני מצוח כ | לי לי א?י |  6לעור] ן ,אלעזר הפחאנ י
אליעזר תי | דאמר] זא'י ,דהוא אמר פונכ ,אמר דִת .לי א? | *אלהים והאלהים דְפאנכת] אלהים
ךְחת .אפ
|לאכי השרת אמרו ו
ואלחים ְ ,אלהים אלהים [ ,והאלהים דֶץ ,וי"י הוא ובית דינו והאלהים י ט
מלאכי שרת [ ,אמרו . .השרת כו ,אמרו  . .השרת לפני הקכ"ה א |  7זה] היה א' .ל' א'י | את ל' םא |

8אומ' את.
פר] פ = :אחד דוחאגכתי | איל אחר | ש
לי אַ | :בנו] =

| יעככ] -

יחידו א

שיאטי י | ל] וחא 5 :דפגכתי

| את

(אמרו אומ' העו' [) אברהם זה שמח

(אברחם

אומות העולם אמרו

שמח א'כ) ושימח את הכל (ושמח הכל א )1ולא הפריש להקב"ה לא פר אחד ולא איל אחד אמר להם (להן )1
הקבייה על טנת שני לו (עיים שאומי לו א ,1על מנת  )2שיקריב לי את בנו (שיקריב את בנו כ ,שיקריב לי
את בגו יחידו א') ולא יעכב [א1נכ :אוטות העולם אוט' אברהם זה שמח וכו'
זה שמח ושמח וכו' י | יצחק] ד'א ₪

אומר

ת | עס זה] את זה פכ

ף ,אמרו אוטות העולם אברהס

| * זה דחאנכתי]

ישטעאל ם ,לי לפו ן

| חביב] גדול זג |

לי לרב
שלטון א'יר בון כתיב לא תנסו והאלהים נסה לא תקום ולא תטור וכתיב אל קנוא ונוקם ה' אמר רי נ
שהיה מצוה את תלמידו ואומר לו לא תטה משפט והוא מטה משפט לא תכיר פנים והוא מכיר פנים (ונר' שוש
שם חסרון) אמר לו התלמיד רבי לך שרי ולי אסיר אמר לו איני אומר לך אלא שלא תלוה לישראל ברבית אבל הלוה
לאומות העולם שנאמר לנכרי וכו' כך אמרו ישראל וכו' (והוספת דברים שם) ומסיים שם אבל נוקם את לאומות
העולם שנאטר נקם נקמת בני ישראל לקיים מה שנאמר כשאר דבר מלך שלטון ,ובכיייל חסר כיום הפתיחה
והשלמתי ועח"נ ,וק"ק שהדרש לא תנסו וכו' אינו מפורש ,ובילקוט מסורס זה הדרש בראש הפתיחה :  4הרהורי
דברים וכו' . וכן הדרש לעיל צר  824לפ' אחר הדברים האלה היה וכו' ועיויש במ'"י ,וכאן דרשו אחר הדברים
וכוי מי הרהר אברהם וכוי ועד דר' לעזר דאמר וכו' אחר הדברים שאמרו מלאכי שרת (ובחמשה כ'י ובילקוט
גם השיטה אחר הדברים שאמרו אומות העולם) ועוד אחר דין ודברים שהיו יצחק וישמעאל מדיינין  ,ובכולם הסגנון
אמר לן (להם) הקב"ה על מנת וכו' ,וכן לקמן פניו פיי ד' אמר לו על מנת כן ,ובפי' בייר כיייט גורם ומפרש אמר
וכו' על מנת כן אני אומר כלומר גלוי לפני שאם אני אומר לשויקריב בנו לא יעכב מיד ויהי אחר הדברים וכו',
והגהתי על דעתיה דר' לעזר דאמר אֶלהים והאלהים וכו' וכוונו לדעת ר' לעזר כל מקום שנאמר וי"י הוא ובית דינו
ועיי לעיל צד  ,885ושם הגי' בכי"ל וכייו יייי וי (והגהתי שם כגי' רוב הספרים) וכן בויייר פכיד בדפ'ר וד"ו
בכל מקום שאתה מוצא *י וי וכו' ,ובסנהדרין שם ויהי אחר הדברים האלה וכו' אחר מאי א"ר יוחנן משום ר'
יוסי בן זימרא אחר דבריו של שטן דכתיב ויגדל .הילד ויגמל וגו' אמר שטן לפני הקביה רבש'ע זקן זה הננתו
למאה שנח פרי בטן מכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך אמר לו כלום עשה אלא

בשביל בנו אם אני אומר לו .זבח את בנך לפני מיד זובחו מיד והאלהים נסה וכו' ר' לוי אמר אחר דבריו של
ישמעאל ליצחק א"ל ישמעאל ליצחק אני גדול ממך במצות שאתה מלת בן שמנת ימים וָאני בן שלש עשרה שנה

א"ל ובאבר אחד אתה מגרֶה בי אם אומר לי הקב"ה זבח עצמך לפני אני זובח מיד והאלהים נסה וכו' ,ובתנחומא
שם ויהי אחר .הדברים האלה וכו' ומה דברים היו שם שהיה ושמעאל אומר ליצחק .אני גדול ממך שאני מלתי בן
ייג שנה וסבלתי את הצער

ואתה מלת בן ח' ימים ולא ידעת בצער אפילו אביך היה שוחטך.

לא היית יודע אלו

היית בן ייג שנה לא היית מקבל הצער א"ל יצחק אין זה דבר אלו היה אומר הקב'יה לאבי שחוט את יצחק בנך
לא היית מעכב מיד קפץ עליו הדבר שנאמר ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה וכו' (והמאמר שם הוא מהוספות
שבד' מאנטובה) ,ובתנחומא מיב שם ד"א ויהי אחר וכו' מה הרהור היה שם יצחק מהרהר שהיה דן עם ישמעאל
שהיה ישמעאל מתרעם לומר .אני גדול ממך אני

יורש את העולם שאני

בכור לאבי ולעולם הבכור יורש כפליים

אמר לו יצחק אמור לי מה יש לו להקב'יה ממך א"ל ישמעאל אני אומר לך מה עשיתי אילולי לא עשיתי מאומה
אלא שהייתי בן שלש עשרה שנה ומלני אבא

הייתי יכול לומר לו אי אפשי לימול אלא נתתי נפשי

וקבלתי עלי

אייל יצחק הרי כל מה שלויתה להקביה שלשה טיפי דם ואני יורע כי בקש הקב'ה אותי לשחוט עכשיו ואני בן
שלשים ושבע שנים והקב"ה אומר לאבא שיקריבני ואיני מעכב אמר הקב'ה למלאכים הרי השעה מיד קפץ על
אברהם שנאמר ויהי אחר הדברים האלה מכאן אתה למד שהרהורי דברים היו שם ועי' גם בפיי ב''ר הנדפס ,וכעין

וירא
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פרשה גת

א

מסך שסלתי לייג שגה וזה א' אגי חביב מסך שטלתי לח' ימים ,אסר לו ישמעאל אני חכיב
שהייתי יכול למחות ולא מחיתי ,באותה שעה אמר יצחק הלווי ינלה עלי הקכיה ויאטר לי שנחתיך
אחר מאיבריי ולא אעככב ,אמר לו הקכיה על טגת שתקריב לי עצמך ולא תעככ  :ר' יהושע בשם
ר' לוי אפעלפי שהדברים אמ' במישע סלך מואב אינו סדכר אלא ביצחק שנ' במה אקרם ".י

 +אכף לאלהי מרום ונוי האתן בכורי פשעי שרי בטני חהטאת נפש' (מיכתו ו ז):
והאלהים נסה את אברהם רי יסי הגלילי אמר נרלו כנס שלספינה ,ר' עקיבה אי נסה אתו
 8ינק מיכס כ' סקכיס  6 |:ילקוט כי :5

 1יותר ממך א

| שטלתי] ד'פוחא'גכ.

שנטלתי דְֶתמ.

שימולתי א' | | לי"ג] ך'א:

ךְנכת מ | שנה] שנים א* .ל' כ | ויצחק מ .אומר | אני חגיב] פוחאכת,
עשרה ו

לשלש

חגיב אני ך ,אני גדול גי |

שסלחי] פוחא'נכי .שנסלחי דְמ ,שנימלתי א' | לשטוגה פא'ןת ,לשמנה כם ,לשמונת ן ,לשטנת ג |
יסיס ל ךָ'ם | לו לי י | חגיב] גכו ₪ ,טסך דפוחא"תם .יותר מסך א' |  2שחייתי יכול] שהיה לי א' י
שהיה

בידי א*מ ,לסה שהיה

בידי י ,לטה שתיה

(שהיחה וְדְזכ) ספק (ספיקה וח) בירי דוחכון:

למה שתיה

*גלה פחא'כים] ייגלה ג ,הגלה לן  +נגלה א*,
בירי ספיקה מַג | השעה | | הלווי] (ג ,הלואי דפחא'כתים | י
היה נגלח ךְ | חב'יה עלי מ,

הקג"ה

א'כ | ויאטו] פוחא'גכימ.

ואוטר דאת | שנחתיך] ם,

שנחתך ן,

שאהתך דְרְןמ ,שאהתוך אכ  ,שנחתוך לו ן  ,שאחהוך לו ך . . ,לי י ,שיחתוך ך' |  8אבר א' ן | טאיבריי] ,1
מאיברי דְאת  ,סאבריי ן ,מאכריםכי'ם | נעכב ן | אמר  --תעכב]  מ ,אטר . .שתקריב לי את (שתקרב לי את ,1

שחקריב את כ,
תעכב וְךְ] ,טיד
(לייג ך') שנה
שלשה (ג' ')

שתקריב ') עצטך ולא תעכב שאנ כי .אטר  . .על מנת שני (שנאטר ךן) לך שתקריב את עצטך ולא
והאלהים נסה את אברהם נ*א (ד'א ך]) אמר לו ישמעאל אני חביב ממך שנמלתי לשלש עשוה
אבל אתה נמלת בקטנך ואי אפשי (אפשר ך][) למחות אמר לו יצחק כל מה שחלוית לתקכ"ה
טיפים (טיפי ך][) דם הם אלא הריני עכשיו בן ליז שנה אילו (אלו ך][) מבקש לי הקב*ה להשחט

איגי מעכב אמור הקב"ה הרי השעה מיד והאלהים נסה את אבוהם ךן] | ו' יהושע דסכנין פ|אגכם ,גנפה
(כת' בסה ך[) אקדם י'י אכף לאלהי טרוס ר' יהושע (יהושוע ך]) דסכנין דת |  4אפעלפי] ו .אעיפ הראגכתמ.

אעפ"י ם | שרברים הללו ם | אמורים נ[כתרים .דרי" א? .דרין :7

אופי ן  ,אוטרים א' | מואג] פאנכרים +

ש-י| הירצה '*י באלפי
פ-
נתן
 ₪הוא מדבר ן ,שעשה מעשה והעלה את בנו לעולה דְךן | אבל אינו |  5הא
 .אילים וגוי [ ,הירצה  . .אלים ברבבות נחלי שטן וגוי כב ,היוצת
וגוי ם  ,הירצה  . .באלפי אלים א ,הירצה .
. .אלים בריבב' . .שמן האתן בכו' פשעי פרי בטני חטאת נפשי [ ,הירצת  ..אלים ברבבות  .ב.כורי  . .נפשי
ביצחק אעיפ שלא נעשה מעשה קבלו כגוטר מעשה ובמישע לא נתקבל לפניו דְךן |  6רי יופי] רי יופי הגלילי ורי
אגב | אופר דפואנכי | גידלו פו | כנס הזה דְתי ,כנפ חזו פואגכ* | .א' נן
עקיבא (עקיב' ג
אופר דְפואכתרי .לי ל | נסה אותו דְגכתר ,ניסה אותו פוא?י ,נסהו אי |

זה הלשון במאמר שנוסף בשם נ'"א ברפוסי' א'"ל .יצחק כל מה שהלוית להקב'יה וכו' הריני עכשיו ל'יז שגה וכו' ,וזה
המאמר ליתא בכי"ל ובשאר כ'"י (חוץ מכייית) ובילקוט כאן ובילק' מכירי מיכה שם  ,ובקצת סגנון אחר האגדה בתר*י אי
ושהיה יצחק בשעת העקידה בן לז שנה הוא כשיטת הס"ע ועיי במ'"י לעיל צד  489בדה מאותן וכו' וכ"ה באיכ*ר
ועיי"ש ,
פתיח' כ'('כה'"יד) ובתנחומא מ'יב וירא סיי מ'"ו ובתנחומא שם סיי כ''ג ובתנחומא שמות סי' א' ובשמויר פ'א סיי א'
ובפדר"א פל"א ובסא"ר פכ"ז (צד  )881וסא"ז פ"ב (צד  )471ובמדרש ויושע ובספר הישר פ' וירא ,ובתר"י א' שם איתא מתיב

יצחק ואמר הא נא יומיא בר תלתן ו ש י ת שנין וכו' ,ובמאמר שנוסף בדפוסי' (וכייית) לקמן פנייז סיי חי כלום יכול אדם
לכפות בן שלשים ושבע נ" א בן שש וע שרים שנה וכו' (והחשבון כו שנה כמו שנדרש לעיל שם כאן עשה
כ"ו שנה כלו' משנהפכה סדום ולשנה האחרת גולד יצחק הרי היה בן כ"ה שנה כשיצא אברהם מארץ פלשתים

ואחר זה היה הנסיון  ,ולפי שיטה זו טעם ויהי אחר הדברים האלה וכו' אחר סמוך ולא מופלג ייב שנים ולא סיל

שמתה שרה בו בפרק ועי' לקמן פנ"ח פי' ה' ,וגם הגר"א הגיה בס"ע שם בן כיו שנה מדמסיים שם ":יר שנה
היתה רבקה כשנשאה יצחק ויצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה ורבקה נולדה בעקידה ועו ברדייל לפדר"א
שם ועי"ע במ"י לקמן פנ"ז סיי א')  ,וביסוד עולם (שהובא גם ביוחסין ד' ווארשא צד  )671איתא שוצחק היה בן
כיז שנה כשנעקד על המזבח (ונרי שטיים שם ועיי בהערות רייא מארכס לפי'ע פ'"א) ,ובקדמוניות ספר א' פי"ג סיי בי
מסופר שהיה בן כ"ה שנה ,ורבינו בחיי כתב בן ליז שנה היה והכתוב קורהו נער אבל דרך הכתובים בכך וכן מצינו
ביהושע כתוב ומשרתו יהושע כן נון נער לא ימיש והוא היה בן ניו שנה ועי' גם .בראב'יע לפ' ביום השלושו :
 4אפעלפי וכו' .וכן סגנון המאמר בלשון קצרה בשאר כ"י (חוץ מכייית) ובילקוט וילקי מכירי מוכה  ,ונר' טעם
המאמר אעפ"י שהדברים באותו הענין האתן בכורי וכו' נראים :אמורים נגד מישע מלך מואב שלקח את בנו הבכור
ויעלהו עולה על החומה אבל הכתוב אינו מדבר אלא ביצחק שנ' במה אקדם יי אכף לאלהי מרום וגו' ורק נסיון
עקירתו של יצחק היה לרצון לפני הקב"ה ועיי גם במ"כ ,ובדפוסי' וכי"ת הציגו בראש המאמר במה (כת' במה)
אקדם וכו' והוסיפו הפירושים במישע מלך מואב שעשה מעשה וכו' ביצחק אעיפ שלא נעשה מעשה וכו' ועחינ :
 6גדלו כגס וכו' .ריהיג דורש

ג סה

לשון נס (ועיי לעיל צד  )485ור"ע דורש

נסה בוודיי כלומר כמשמעו

וכדמפרש

הממו ערבבו שאם היה אומר לו קח נא את בנך והעלהו
בפי' ביר כייט נסה אותו וד אי של א יהו אומרים
מיד לעולה היו העולם אומרים הממו ערבבו בפתע פתאום אמר לו המקום ולא היה יודע אברהם מה שהיה עושה ע
ששחטו לכך אמר לו המקוס קה נא וכו' ולך לך אל ארץ המוריה טהלך שלשת ימים כדי לנסותו שלא יהא מטורף
בדְעתו אלא בישוב .הדעת הקריב אברהם [את] בנו| ,וכן בתנחומא מייב שם ולמה ביוס השלישי ולא ביום הראשון
ולא ביום השני שלא יאמרו אומות העולם הממו והלך ושחט את בנו שאילו היה בדעתו לא היה שומע לו להקריב
ב שם ולמה ביום השלישי ולא מיד אלא אמר הקביה .כדי שלא יאמרו אומות
בנו וכו' ועי' בתגחומא שם
העולם מפגי יראה הקריב אברהם את בנו כשנגלה הקב'יה לו מיראתו נטל דעתו הימנו והלך ותקריב את בנו שאילו

ו

פרשה נה

ורא

בוודיי שלא יאמרו הממו עירבבו ולא היה
הגני אמר ר' יהושע בשני מקומות דימה משה
מלך ובמקום נדולים אל תעמוד (משלי נה
זכה לכהונה נשבע י*י ולא ינחם אתה כהן

90

כב א

יודע מה לעשות ,ויאמר אליו אברהם ויאמר
עצמו לאברהם ,אמר לו הקביה אל תתהדר לפני
ו) ,אכרהם אמר הגני הנני לכהונה הגני למלכות,
לעולם על דברתי מלכי צדק (תהלים קי ד) ,זכה

למלכות נשיא אלהים אתה בתוכנו (בראשית כג ה)  ,משה אמר הנני (שמות ג ד) הנני לכהונה

הנני למלכות ,אמר לו הקביה אל תקרב הלם (שם שם ח) קרב אין קרב אלא לכהונה היך דאת
הם אין הלם אלא מלכות היך דאת אמר כי הביאותני
למר והזר הקרב יומת (בטדבר א נא) ,ל
א
עד הלם (שייב ז יח):
 1סנסועס פ"( 3יכ6

(ק"ע  2 | :)5סנסומס

ק"

מ"ו,

סנסועל טס

ע"3

טפוס

ק" פ'"ז,

" כ"כ,

מנסועל

פנדם נכלטים פל"6

טעום ק" י"ע,

(פ"יב פיי ז') | ,זנסיס ק"ב פ' 8 | :סנסועס פ"ב יכס כ" עיד:

מעוס

ס"  ,':פקיקסס

כנס פ'3

סי ו',

 4כעיל  024 57ופד :964

כנסי פ' צסדט סטניעי

דנכיס כנס סדכ ולפסנן

פעיל  014 57לד : 914

 1נעיל 5ד : 784

 1בודאי דדאןת /וודיי [ן ,וודאי [ ,ודאי רִי ,בוראו פכ | יאטרו] א? ,יהיו אוטרון דְן,
יהו אומריי פם ,יהו אוט' וֶם ,יהו אוי  ,1היו המינין אומי י' | הממו לי ו | ועובבו נָך |
וגו' א?,
בר.הם
אא'.
שנ
ויאמר לו אברהט לי שנ' ויאמר אליו אברהם פא'נכתי,
*צמו
5הושע] > בן קוחה דפואגתי ,בן קרהא כ | ע
הנני לידפאנכתי] לי ל | י

יהו אומרים א'ף/1
* ואטר --אברהם]
ל' ך | *ואמר
דְותי] עצמינו ל

לי פאגכ |  8הני] פי ,הנגני הגני דְוא'ן ,לי א'כ 4 | .זה] זכה לכהונה וזכה (זכה אני) לטלכות
זכה דןואנתי ,זכה לכהונה ולמלכות ם | על  --צרק לי | וכה] ואנתי :ל דפ |  5בתוכנו פואגכי .ל דת !
הנני] י ,הנני הנגי דְפואגת .ל' כ |  6הלפ] פונ ,הלופ דאכתי | קרב לי | ואין ן | לכהונה] [/
כהונה

דפגכתי

| הלם] פו

הלום כו

(וכן בסמוך) |  7הביאהני :פוגת |
איחר שעה אחת היה חוזר בו לפיכך

לי דגתי | אין] פוא'גכ,

ואין דא'תי

| הלם] פני

הלום דאגכתי

אמר הקב"ה יעשה שלשה ימים מצטער ומבקש את המקום כדי שידעו הכל

שבדעתו ובאהבה הקריבו וכו'  ,ובפסי''ר שם ולמה לא ראה ביום הראשון כדי שלא יהו אומות העולם אומרים בהול
היה ולא היה יודע להיכן הולך וכו' ,וכן כתב אפרם הסורי דלא ,דין נאמרון דמתתוהו אתתוה אורך לה תלתא יומין

ועיי במ"ח חלק מיג צד ,085

וכהדרש נסה גדלו דרשו במכילתא יתרו מפ' דבחדש '5ט כי לבעבור נסות אתכם

(שמות כ' כי) בשביל לגדל אתכם וכו' (ובולקוט יתרו ר' ש/א הגי' בשביל לגדל אתכם בין האומות כנס הזה של
ספינה) ,ובמכילתא דרשב"י שמות שם לבעבור נסות אתכם לגדלכם על כל באי העולם כענין שנ' נשא אויל מרודך

ד'א כי לבעבור נסות אתכם לגדלכם במצוות כענין שנ' כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו ואומר נתת ליריאך נס
להתנוסס ריא כי לבעבור נסות אתכם בודאי לשעבר וכו'  ,ועוד במכילתא בשלח מסכתא ד' פ'א ושם נסהו (שמות
טיו כ'ה) נשא לו גדולה דברי רבי יהושע שנאמר נשא אויל מרודך וגו' ואומר נשא את ראש בני גרשון אמר לו
רי אלעזר המודעי והלא גדולה אינה תלויה אלא בשין וכאן לא כתיב אלא בסמך הא מה ת/ל ושם נסהו ושם גסה
המקום את ישראל ועי' במכילתא דרשב"י לפי ושם נסהו ועי"ע בראב'יע לפ' והאלהים נסה (ובמ"י לעיל צר 82
בדיה מן הסערה) ,ובלקיט הועתק ריה'נ אומר גידלו כנם של ספונה ר' עקיבא אומר נסה וד א י ועח''כ ,והוראת
בוודיי (בודאי ודאי) כמו לעיל צד  241זהב וידוי (וודאי ודאי) וצר  804כושי ודיי

ועו גם בספר מתתריה,

ובכי"ל

כתוב נסה א ת ו כמו לעיל פעמים שונות ,וגר' שהמאמר מסיים ולא היה יודע מה לעשות וכן הועתק ברמב'ין .לפ'
קח נא וכו' ר''ע אומר נסה אותו בוודאי שלא יהו אומרין הממו וערבבו ולא וכו' מה לעשות  ,ולפי' הגי' בילקוט
ובששה כ"י ש ג' ויאמר אליו אברהם וכו' מדייק ממי"ש ויאמר הנני שהתרצה בדעת מיושבת שלא בבהילות ,וגם
במדרש ד' פיורדא עם יפ''ת מפיים שנאמר ויאמר אליו אברהם וגו' וצ''ע 8 :אברהם אמר הנני .כן הגי' הנכונח,
והגי' אברהם אמר הגני הנני פירשו ששתי פעמים כתוב הגני כאן ובפי' ויאמר אליו מלאך וכו' ,אכן טעם הדרש
הני שכתוב בפ' ויאמר אליו אברהם וכו' הנני לכהונה הנגי למלכות וכמו בסמוך משה אמר הנני וכו' ושם כתוב
ג
הנני רק פעם אחת ,ולנכון גם בתנחומא מיב וירא שם ויאמר הנני הנני לכהנה הגני למלכות וכוי ,ומשובשת הגוי
בסמוך משה אמר הנני הנני וכו' ,ותימה שגם בשכל טוב מפרש אברהם אמר בשני מקומות הנני וכו' ומשה כמו

כן אמר בשני מקומות הנני וכוי)  4 =:על דברתי מלכי צדק .על דיבורו של מלכי צדק ועיי צד  024וצד 264

ובמ"י שם:

זכה למלכות וכוי .עיי לעיל צד  014וצד :914

 7אלא מלכות .וכן לעיל צד  754הדרש כי אמרה

הגם הלם וכו' אמרה לא דיי שנזקקתי וכו' אלא למלכות הד"א כי הכיאותני עד הלם ,ובדב''ר שם לשון המאמר
אמר רַ' יהושע בן קרחה בשני מקומות דימה משה (כ'יה שם בדפיר וד'ו) לאברהם ולא הועיל לו כלום כיצד אברהס
י שג' ויאמר וכו' ויאמר הנני מהו הנני הנני לכהונה הנני למלכות וזכה לכהוגה זכה
קרא לו הקב'ה ואמר הנג
למלכות זכה בכהוגה מנין שני נשבע וכו' אתה כהן לעולם על דברתי טלכי צדק וזכה למלכות שני אל עמק שוה
הוא עמק המלך ואף משה בקש לעשות כן שנ' ויאמד משה משה ויאמר ה ג ג י הגני לכהונה הגני למלכות אמר
ו הקבייה אל תתהדר וכו' ובמקום גדולים אל תעמוד ויאמר אל תקרב הלום אין לך עפק בכהונה שני והזר הקרב
יומת אין לך עסק במלכות כענין שנ' כי הביאותני עד הלום ,ובתנחומא שמות שם ויאמר טשה משה ויאמר הנני
מהו הגני אמר ר' יהושע בן קרחה הנני לכהונה הנני למלכות  א"ל הקב'יה במקום עמודו של עולם אתה עומד

אברהם אומר הגני ואתה אומר חנני אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכות שנאמר מי אנכי ה' אלהים ומי ביתי כי

הבאתני עד הלום וכן הוא אומר הבא עוד הלום אוש (ש'א י' כ'ב) וכו ועיי בתנחומא מב שמות ובשמו'ר שם.
ובזבחים ק"א ב' אמר רב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו! ,ושם קייב א' מתיבי חמש שמחות
היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלך אשה כהן גדול וכו' יבמה מלך אין כ'ג לא אימא אף מלך כתנאי
ויחר אף הי במשה ר' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה גאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושם ריש
בן יוחי אומר אף זר נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא

כהן ואתה לוי וחכמים אומרים לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים בלבד ויש אומרים לא פסקה כהונה אלא

0

וירא

פרשה נה

כב ג

ב) ויאמר קח נא את בנך וגו :אסר לו קח נא כבקשה טמך :את בנך אמר לו אי וה כן,

אסרו לו את יחירך ,אסר לו זה יחיר לאמו ווה יחיר לאמו ,אמר לו אשר אהכת ,אמר לו אית תחוטין
בסיעיה ,אמר לו את יצחק ,ולסה לא נילה לו ,כרי לחכבו בעיניו וליחן לו שכר על כל דיבור
ודיכור ,היא רעחיה דר' יותגן ראמר לך לך סארצך (בראשית יב א) זו איפרכייה שלך ,וספולוחך
(שס שם) זו שכונתך ,ומבית אביך (שס שס) וה כיח אכיך ,אל הארץ אשר אראך (שפשם) ולמה
לא גילה לו ,כרי לחכבה בעיניו וליתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה ,אמר ר' לוי בר חיחה
שתי פעמים כת'י ל ך לך ואיץ יורעין אנו אי זו חכיבה אם השנייה אם הראשונה ,מן סה דכתי
ולך לך אל אוץ המווייה הוי שנייה חכיבה מן הראשונה לך לך אל אוץ המוורייה
 1לקופ כ'  ,"5פנסדכין פ''פ כ' ,מנתועס ויכ םי" כ'ינ  :לעיל  ,278 57פנסדכין טס ,סנפועל פ''נ טס ,מנסומ 6טס,
פסיקסס כנסי סס( ,קס"ס נ') פדכש מקליס כיע פ"  ,'5פדכ" פל"פ :  6פעול 1 178 57

 1וגו'] את יחירך א'כ .ל פנת | אסר לו לי י | קח --טסך] פא' ,קח  . .בבקשה [ְךזן  ,בנקשה מטך
קח גוא דְךן ,נכקשה ססך א? ,בבקשה כ ,אין נא אלא בבקשה ו | אי זה] א .איוה פוני .לאיות הז תרין בנין
איח לי אי זה ךְ  ,תרין  . .איזה ך] |  2אית תחוטא אכ  ,תחוטין אית

|  8בטיעיא כ  ,בטעייה ן .בטעיא רפאנתר

נילה] פוא'נכ .גלה דת (וכן כסטוך) | *לו פואנכ] לו סיר דת .לי ל | *  +היא דואגכת] הי

|

לפ |

ראטר] א* = .ר' יוחנן דפוא'גכת | טאיצך] פוח; מאוצך וטטולדתך א* ,טארצך ומטולדתך (וסטולרתך וסבית

אביך כ ,וטטולדתך  . .אכיך אל הארץ אשר אראך א') סארצך א'גכ :לי דת | ** זו] זה ל | איפוניה וחת:
זיא ג ,אפרכיה דת /היא פאכ | * ופטולדתך דפחאנת] וספלרתך ל .לי וכ |  ** ₪זו זה ל | * זה בית

אגיך וחא'ג] זי  . .אכיך לדפכ .כמשטעו ת |  6לו] פוחגכ -. .טיר דת .בפעס אחת א' | ל| פוחנכ.
כל דבור ודבור (דיבור ודיבור אַ') ועל דא'ך | חיתא דיפ ש .חייחה [ ,חייחא גךן | שתי נתש |  7כתוג וש
כחיב דְא'ן | ואין אנו יודעין םנכ .ואין (אין ן)  . .יודעים דות ,ולא ירענו א | איזו פן ,איזו היא [ ,איזה ת ,
אי זהו כ | השנייה]  ,השניה ן ,השנייה הביבה א' ,הואשונה הְפא'נתש | או פנש | הואשונה] א'כ',
האחוונח ך | ומן מה נכ ,סטה פשא'ש .ומטה אל (ומ] --
הואשנה [ ,השייה א?ש ,השניה ,(75
הראשונה ל' ן) | *רכת' א'נ ]2דכ' ל ,דכתיב ְא*ך |  8המוריה | הוי אוט' פ5כ | שנייה] א'גכת ,שניה :ו

מ-ו-רייה] , 2
לך
ךא?גכת] חואשנה ל .ל א' | ה
השניה פא' | ** חביבה] ל' ל | טן לי א' | *הראשונה פ
לך  . .המוריה וחני .ולך . .חטוריה ךָ ,אל ארץ המוריה פא? .לי א' |
מזרעו של משה וכו' אמר עולא בקש משה מלכות ולא נתנו לו דכתיב אל תקרב הלום ואין הלום

אלא מלכות

שנאמר מי אנכי וכו' כי הביאתני עד הלום וכו' :  1בבקשה ממך .בסנהדרין שם ויאמר קח נא וכו' א*ר שמעון
בר אבא אין נא אלא לשון בקשה משל למלך בויד וכו' אף הקב'יה אמר לאברהם ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת
בכלן עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשונים (ומשם נובע המאמר בתנחומא וירא רוש פיי כ"ב),
ומורגל הכלל אין נא אלא לשון בקשה ועיי בנייש ,וכן מפרש בפי' ב'יר כ"י קח נא אין נא אלא לשון וכוי ובילקוט
ויאמר קח נא אין נא אלא בבקשה :את בנך וכו' .כל המאמר נסדר לעיל פלי"יט לפי לך לך וכו' וכפי הענין הגיי
שם אמר ר' יוחנן לך לך מארצך זו איפרכייה שלך וכו' היא דעתיה דר"י דאמר ר'י ויאמר קח נא את בנך אי זה
בן וכו' ועיו"ש במ"י ,ובפי' ב'"ר כ"י מפרש כאן אית תחומין במעיא כלומר יש תחומין בעצמי לאמר עד כאן אני
אוהב את זה ועד כאן אני אוהב את זה והלא יוצאי ירכי הם שכולם שוים באהבחי ,ובשכל טוב א"ל וכי תחומין
במעיין שמוליר אדם זה ממקום טוב וזה ממקום רע שניהם אני אוהב וכו' ,ומשובש הלשון בלק"ט אמר לו איתת
המין (וצ"ל אית תחמין) במעיא תרויהו (ושם בכ"י פלארי אית תחומין דמעיא תרוייהו רחימא) ,ובסנהדרין שם
את בנך ב' בנים יש לי את יחידך זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו אשר אהבת תרוייהו רחמיני להו את יצחק וכל
כך למה

כדי שלא תטרף דעתו עליו וכו' ,ובד"ם שם הגיי תרוייהו רחימנא וכן נ'יל להגיה בלקט  ,ובתנחומא מייב

וירא שם קח נא את בנך אמר לפנין איזה בן א"ל את יחידך אמר לפניו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו א"ל אשר
אהבת אמר לפניו רבש"ע יש גובל בם עיים א"ל את יצחק ,ובתנחומא וירא שם ויאמר קח נא וכו' אטר לית
איזה בן אטר ליה את יחידך אמר ליה זה יחיד לאמו וכו' אמר ליה אשר אהבת אמר ליה שניהם אני אוהב א"ל
את אשר אהבת הרבה אמר ליה וכי יש גבול במעיים וכו' ,ובפסי"ר שם אמר לו לאיזה מהם א"ל את יחידך א"ל

שניהם יחידים יצחק יחיך לי וישמעאל יחיד לה לאמו א"ל וכו' אייל רבון העולמים וכי יש תחומים במעים לזה אני
צתחק וכל כך למה כדי לחבבו כפניו וכו' ,ובמדרש תהלים שם אמר ליה איזה מהם אמר
אוהב ולזה אני אוהב א"ל יא
לו את יחידך אמר ליה זה יחיד וכו' אמר לו אשר אהבת אמר ליה שניהם אני אוהב וכו' ,ובפדר"א שם ר' יהודה אומר

באותו הלילה נגלה הקב"ה על אברהם ואמר לו קח נא וכו' ואברהם חפ על יצחק אמר לפניו רבון כל העולמים לאי
זה בן לבן הְערלה או לבן המילה אמר לו את יחידך אמר לו זה יחיד לאמו וכו" אמר לו אשר אהבת אמר לו לזה
אָני אוהב ולזה אני אוהב אמר לו את יצחק וכו' ועי' גם במ"ג ח'ג פכי"ד 6 :אמר ר' לוי וכו' .זה המאמר נסדר
לעיל פליט לפני מאמר .ר"י לך לך מארצך וכו' וע'יש ,וכאן מסיים מן מה דכת' וכו' הוי שנייה מן הראשונה
שבפעם השנייה אמר לן הקב'ה שילך אל ארץ המוריה למקום המקודש שמשם יצאה הורייה ויראה וכו' לעולם
כדרריש ואזיל לך לך אל ארץ המוריה ר' חייא רבה ור' ינאי וכו' (ובכייו ליג גס כאן מן מה דכת' וכו') וכמו כן
מפרש בפי' ב"ר כ'י ומטאי דכתיב אל ארץ המוריה הוי שניה חביבה שסוריה אינו אלא לשון שרות כדאמרינן
בסמוך מרוותא דעלמא כלו' שרתי במדינות; ובפי' השני שבפי' ב"ר הנדפס מפרש א"ר לוי בר חיתא שתי פעמים
כתוב לך לך בנסיון ראשון ובנסיון אחרון ואין אנו יודעי' איזה מהם חביבה אם הראשונה או השנייה ממה דכתיב
אל ארץ המוריה אמור מעתה שהיתה חביבה טן הראשונה שפי' לו המקרא מה שלא עשה לו בתחלה אלא אל
נבי
הארץ אשר אראך ולא פי' לו מקום ו
הר
נו ספורש ממה דכתיב בי נשבעתי נאום י"י הוי שנייה חביבה (ונרי
שכוון לפסי"ר פ' בחדש השביעי או לפסקא אחריתי דר"ה ,והפסיקתות לר"ה שבת שובה יוה"כ וסוכות קראו
הקדמונים בשם מררש הרנינו  ,והמאמר ממה דכתיב בי נשבעתי

וכו' לא נמצא לפנינו בפסי"ר שם ועי' במייי לעול

וורא

(1

כב ב

פרשה נה

רי חייא רכה ורי ינאי חד אמר למקום שהורייה יוצאה לעולם וחרנה אמר למקום שיראה יוצאה
לעולם ,דכוותה ארון רי חייא רבה ור' ינאי חר אמר למקום שאורה יוצאה לעולם וחרנה אמר למקום
שהמורא יוצא לעולם ,דכוותה דביר ר' חייא ור' ינאי חר אמר למקום שהריבר יוצא לעולם וחרנה
אמר למקום שהדבר יוצא לעולם ,אמר ר' יהושע בן לוי שמשם הקביה מורח על אומות העולם ומורירם
לניהינם , רי שמעון בן יוחי א' למקום  ראוי כנגד בית המקדש [שלמעלה] ,ארי יורן בן פלייא אמר
 1יכוטי כככום פד ס' ג',

סענים פ"ז  ,'5טיכ סט'כיס ככס פ' ככוי לסלפיום (ד' ד'),

סנסועס ע'כ טס ק" ע"סו

פקיקת 6כנפי טס :

 1יניי ן |מטקוס  | 5שהורייה] דְ' ,שהוראה

אכ תך? ,שההורייה [ ,שההוראה י ,שהאורה ג"ך! |

יוצאה ךְפחאנכתרי] יצאה ל | **לעולס] בעולם ל | וחרנה].ץ ,וחרנא רן ,וחרינה  , 1ואוחרגי דִ ,ואוחרנה ך,
וחד רז[אי | שהיראה ' ,שהוראה [ | ** יוצאה] יצאה ל | לעולם ל' י |  2דכוותה] דכותה ש,

לי ך | רבה] ואנכת ליד

דכותיה ך] ,

| יגיי ן ,יינאיי ן | טקופ י | שאורה] וְאֶ?י ,שהאורה דְגת | * יוצאה דא?נתי] יוצא לו |

וחרנא ךן ,וחד דְא?ני | למקום] [כ ,מטקום ך ,מקום דִי |  * 3שהמורא] שהטורה ל,שהיראה ו ,שיראה א"ת י
שהוראה [ | * יוצא] יצא ל ,יוצאה דא'נתי | דכוותה] דכותה א' ,דכותיח רְן ,ודכוותה י ,ל' ן | ר' חייא רבה אן,
. .רובה ן | יינאיי ן | למקום] [אנכי .ממקום דְך | שהדיבר] (ְן ,שהדיבור כִןי .שחדיברות ךְ ,שיראה א |
* יוצא ונכתי] יצא ל .יוצאות ך ,יוצא' א | וחרינה [ ,ואחרינא כ ,וחד ְפא?תי |  4למקום] פא?ג.
ממקום דְן  ,פקום י |שהדבר| פכך ,שהדיבר א'ן ,שהריבור ך ,שהדבור א? ,שהדברות ו | * יוצא דפאגכת]

יצא ל | מורא פא' ,מורה כחץ ו ,מביא טורא א? .טביא מורה  | 2על אוטות] פוחאכ :לאוטות דתי |
 5לגיהנם א?נכי  ,לגהינס ךְפוחא ,1לגהנם ף | אומר פא'כתי .אמר דואן | יאוי] שהוא ראוי דא'תר' /
*למעלה] של מעלה פחאנרי :למעלן דוכת :ל ל | בן פלייא]
שהוא יראוי ודזנכך?י ,שהוא מכוון א' | ש
בן פליא א? ,בן פיליא א' ,בר' פילייה ן ,בן פוליא  , 2בר פוליא  ,1ל' דתי | אופי פח |
צַד ,114

ובהחוקר חא צד  , )07וזר הפירוש בשכל טוב ולך לְךָ הראשונה לך לך והשניה

ולך לך הופיף לה ג'

להוסיף לה חבה ועי' גם בלקי"ט 1= :ר' חייא רבה וכו' .בירושלמי שם הר המור יה ר' חיא רובא ורבי יניי
חד אמר שמשם הוריה יוצאה לעולם וחרנה אמר שמשם יראה יוצאה לעולם ארון ר' חייא רובא ור' ינאי חד אמר
שמשם אורה יוצאה לעולם וחרנה אמר שמשם אר ירה יוצאה לעולם דביר ר' חייא ור' ינאי חד שמשם דבר יוצא
לעולם וחרגה שמשם ד יב ר ות יוצאות לעולם (וכלשון הירושלמי הועתק המאמר בערוך .ע' ארן ועי' גם במדרש
הגדול ,ובירוש' ברכות ד' מגנצא הגי' דביר ר' חייא רבא וכו' חד אמ' שמשם דברות יוצאות וחרינא אמ' שמשם
דבר יוצא לעולם ,ונקוד שם דבר )1ובפי' מהרשים שם דבר יוצא וכו' מיתה יוצאה לעולם שמגזין קדושת שמי),
ומירושלמי שם הועתק בשהשיר כל הענין מן מכאן אמרו העומדים בחוצה לאריץן וכו' והגי' שם בדפ'ר וד"ו רי חיוא
רה לעולם וחרינא אמר שממנו יוצא מור א לעולם ארון וכו' חד אמר
רבה ור' ינאי חד אמר שממנו יוצא מ
שמשם יוצא אורה לעולם וחד אמר שמשם יצא ארירה לעולם דביר וכו' חד אמר שממנו יצאו דברות לעולם וחד
אמר שמשם ווצא דבר לעולם  ,ונכון גם לפנינו סדר המאמרים (וכ'ה בכיו וכי'א ב' ובכי'ג .ובי'כ ובילקוט ,ומקוטע
בכי'פ) ,ובדפוסי וכי"ת סירסו המאמרים והקדימו דביר לארון  ,ובדרש ארון וכו' הגי' בכי"ל וחרנה אמ' למקום
שהמורה וכו' והגהתי שהמורא ומורא לשון יראה ,ובדרש דביר וכו' שהדיבר וכו' שהדבר וכו' טעם שהדיבר דיבורו
של הקב'ה (ועי' בספרי סוף פ' נשא) וח''ג דיבר ודיבור

ע' גם לעיל צר  828צר  754וצד ,545

ומשובשת הגיי

רה על אומות
בדפוסי' שהדיברות וכו' שהדיבור וכו' ,ובב''ר כאן נסדרו עוד המאמרים אריב"ל שמשם הקב'יה מ
אי כנגד וכו' (ונר' שדורש מוריה לשון ראה
העולם (ובגי' הילקוט מפרש מורה כחץ) וכו' רשב'י א' למקום ר ו
דורש מוריה לשון ירא ויראוי
י
וא
ופי' ראוי שהוא נראה וסוכן להיות כנגד ביה*מ של מעלה ,ולפי" הגי' יר

במשקל נשאוי ועי' במ'"י לעיל צד  851ובעמת"ל עי יראוי ,ובפי' ב''ר כו'א מפרש יראוי מכוון כד"א נורא אלהים
ממקדשיך שהוא מכוון כנגד כסא כבוד של מעלה ,ובפי' ב"ר כי"ט ראוי מכוון כד'א נורא וכו' שהוא מכוון כנגד
כסא וכו' ועו"ע בפי' ב'יר הנדפס  ,ובענין הדרש עי' במכילתא לפ' מכון לשבתך ובירושלמי ובשהש"ר שם ועי' עוד
למטה) רי יודן בן פלייא (ועי' במבה'י צ''ה ב' ובאגה"א ח'ג צד  )287אמר למקום שהיה מו אה לך ר'פ אמר

לאתר מ ררת א דעלמא למקום ממשלת העולם (ובכי'"ל נשתבש מודותא ,ופי' גליון שם עלייתו שלעו') רבנין אט'
ר ודרשו מוריה לשון מור וכן מתורגם בת'א ובתר'י א' לארע
ומ
למקום שהקטרת קריבה הד"א אלך לי אל הר ה
פולחנא ועי' בפירש'י עה"ת ,ובתנחומא מ'ב שם ולך לך אל ארץ המוריה ר' ינאי ור' חייא חולקין ר' ינאי
שאורה יצא לעולם שנאמר נורא אלהים ממקדשיך ר' חייא אמר ממקום
אומר מה הוא מוריה מקום ה
שהת ורה יוצאה לעולם שנאמר כי מציון תצא תורה (ורש'ב הגיה בר'י שהמורא ובר'ח שהוראה) .ד'א מוריה
שואל בר נח מן מהו מוריה
מקום שהצדיקים מורין לפני הקב'ה והוא עושה כו' אמר ר' מ
מקום שהקביה מורה לרשעים ומורידן לגיהנם שנאמר כצאן לשאול שתו ר' שמעון בן יוחי אומר מהו מוריה
מקום מווה מכוון נגד בית המקדש של מעלה שנאמר מכון לשבתך

ר'

יהודה

בן פל טא

אומר מהו

וש טך ואין הלשון
מוריה אמר אברהם לפני הקב'יה רבון העולטים לאיזה מקום נלך א"ל הקב'יה למקום שאני ק
הזח אלא לשון קישוט שנאמר לא תגע בו יד א ו ירה יירה (ובתר"י ב' מתורגם ירה יירה יתקשטון ,וגם בגליון
כייל נסמן למאמר ר"י בן פלייא למקום שהיה מראה וכו' מלשון או ירה יירה וצ''ע ועי' הגיי שבפסיייר) ר' פנחס

מא אומר מהו מוריה למקום מרות יה של עולם אמר ר' יהודה הלוי בר' שלום מנין שנאמר
הכהן בן ח
תלה אל קרית יערים (ודורש בעלתה לשון מרתא ועי' לעיל צד  ,)745ובפסי'יר שם מהו
ויעל דוד וכל ישראל ב ע
חילה של חכמים כאן נאמר כל אחד ואחד ר' ינאי אומר מהו המוריה מקום שהמורא
ארץ המוריה ב
(והוראה) יוצאת לעולם הימנו נורא אלהים ממקדשך ורבי [חייא] הגדול אומר ארץ שהוראה יוצאת משם שנאמר כי
שואל הארץ שמתוכה עתיד חקביה להורות על הרשעים
מציון תצא תורה וכו' ד''א המוריה אמ רבי מ
מבול לו ד'א
שירדו לגיהנם שנאמר כצאן לשאול שתו מות ירעם ירדו שאול חיים וצורם לבלות שאול ומהיכן ז
ארץ המוריה אמר ר ב י יה ושע בן לוי הארץ שהצדיקים מורים לתוכה וגוזרים על הקב"ה והוא עושה וכו' ד"א
.דָבֶר (1

29

פרשה

וירא

כב ב ג

נה

לסקוס שהיה מראה לך  ,ר' פנחס אמר לאתר מרותא רעלמא  ,רכנין אמ' למקום שהקטות קריבה
היך דאת אמר אלך לי אל הר המור (שתיש ר ו):

העלהו שם לעולה אפר רי יורן אסר לפניו רנון כל העולמים וכי יש קרבן כלא כהן,
אמר לו הקכיה ככר מגיחיך שתהא כהן ההיר נשבע ייי ולא ינחם אתה כהן ונוי (תחלים קי ד) :
על אחד ההרים אשר וגוי ראמר ר' הונא מש' ר' אליעור מי שהקכיה מתהא ומתלה
כעיני הצריקים ואחרכך מגלה להס טעמו שלרבר אל הארץ אשר אראך (כראשית יג א)  ,על אחר

ההרים אשר אמר אליך ,וקרא אליה את הקריאה אשר אני דבר אליך (יונה ג )  ,קום צא
אל הבקעה ושם אדבר אותך (יחזקאל ג כב) :
ג) וושכם אברהם וגוי אמר רי שסעון כן יוחי אהכה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת
 8ילקום טס ,פסיקסס כנסי שס (ק"ע >')  4 :לעיל  ₪ :985 91לעיל 5ד  : 278  9ינקופ כי *5ז ,פנסדכין ק*ס ביו
פכילס) נטנס מפכת 6נ' פ"ל ,מכילסל דכטנ'י טפוס י"ד ר ,פנסוע ,מ'ג נלק ש" ''ל ,פנסוע 6טס ק" ח' ,כעדנכל לנס
פ'כ

םי

"כ:

נפכ]
 1שתיה] א( כ .שתוא ל'פח .שיהא ךְ ,שאני א*רזי ,שי"י ן | מראה] בוראה י | טאתר י | * מוותא ד
שקטות ן |
ל ,את וטותה ן | שהקטות] פכי ,שהקטוית אנת
מווותא ארי ,טריותא ך][ ,מודותא

קרבח ם] |  2הטור] פ|אכי - ,ואל גבעת הלבונה חן
סימון דפואגכ | .לפני י | רבון (ריבון () העולמים דגכ.

וכי| פוחאנכי .ל דת |  4סיגיתיך א'כ
ל דת | גו] לשלס דפחאגכתי
דמר ן ,אטר דחאנת | ר] וא'גכ:

|  8ר' יודן (יודה [) ברי (בר דא' .גיר' ן)
רבונו של עולם ם] ,ובשיע את ,הב"ת ו |

| שתהא ל חא

| * נשגע  --ינחס פוחאנכי] נשבע יי ל,

|  5אשר וגו'] אשר אוטר (אמר נ) אליך דוחנכת .לי א | ואפי] ם,
וג דאית

| חונה |( | משום דנכת.

בשפ ןא | ר' אליעור (ליעזר [,

אלעזר א?כ) בנו של רי יופי (יוסה ן) הגלילי דְואגנכת | מי שתקנ"ה] ן ,משהקב''ה א'נכ,
שהקנ*ה דחת | משהא א? ,טתלא א' .טתלה ךן | * ומתלה דְוְא'] וטצלח ל ,ומתלא
ומשהא א |  6בעיגיהם (בעיניהן ) של צדיקים ךדןא?גככת | ואחרכך] ן .ואחר כך דנכ ,ואח'כ
י-ך] חאן  ,אשר אוטר אליך פא'כ .וגו ך .לי ות |  7וקיא]
אשל-
הוא  -דואנכ | א
₪

ך ,דכותיה

 --ת

| לית אית

| אשר --אליך] אשר

אליך אגכ ,אשר וגוי ד ,לי ות | קופ] פוחאנכ,
ושם  . .אחך לפאי

| ושם אדבר ,1

אני דובר אליך ח,

מה שהקביה א'י
נכ ,וטתהא ןת,
איך | מגלח] ת /
פוחאנכ .דכותה

אשר אנכי דובר (דבר א?נ)

*שפ  --אוחך דחא'כ]
דכותה  -ך ,דכותיה  -.תת |  8ו

וגר [ |  9וגו] בבקר ויחבש את חמרו ן ,בבקר  . .חטורו פכ,

גנקו

לבי ,
ויחבש  . .חטורו אַךןי ,בנוקר ויחבוש . .חמורו ך | *אחבה --את השורה דָאנת] אהבה מקלקלת השורה פ
לי ן | ושנאח  --את השורה] שנאח  . .את השורה ו ,ושנאח מקלקלת השורח א? ,לי ן |
ארץ המוריה אטר ר' יה וד ה בר פליי' (כ"ה בפסי'ר ד' פראג) מוריה אמר לו להיכן הוא אמר לארץ שאני
מראה אותך וכו" ד'א מהן המוריה א"ר פנחס בארץ ש מ רות ן של עולם לתוכה שנאמר והיו עיני ולבי שם וכו' ואף
המקוס מ רות הוא על כל המקומות ויעל דוד וכל ישראל בעלתה ד"א מהו המוריה אמר ר' שמעון בן יוחאי בארץ
שהיתח מ קוש ט ת כנגד מזבח של מעלן א ו ירה י ירה ד"א הארץ שקטורת הסמים קריבי' בתוכה אלך לי אל חר
המור משום רבותיך דברה ועיו"ש בהערות רמא"ש ,ובתענית שם מאי הר המוריה פליגי בה ר' לוי בר חמא
ור' הנינגא חד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא ממנו מורא לאומות
העולם ,וטעם כל האגדות שלפנינו שארץ המוריה היא ירושלם וכן מפורש לבנות את בית ה' בירושלם בהר
המוריה (דה"ב ג' א') ועיי לקמן פג'ו סי' י' ועייע בקדמוניות ספר א' פי"ג סי' בי (וגם הירונימופ מביא דעות חזיל
 8כבר מניתיך וכו' .כדאיתא לעיל
לזה הפסוק) ,ואגדה שהר המוריה הוא סיני  .עי' בפירש"י ותופ' תענות שם:
צד  985זכה לכהונה ועי' במ"י שם בדיה על דברתי מלכי צדק ,ובפסי"ר שם ד''א מוריה אמר לו רבון העולמים וכי
כשר אני להקריבו כהן אני שם כהן גדול וכן' אמר לו הקב'"ה כשתגיע למקום אני מקדשך ועושת כהן אותך מהו
מוריה תאורתו של שם אליפיי' כד"א לא יחליפנו ולא ימיר אותו ,והרז'ו ורמא"ש הגיהו תמורתו של שם חליפיו,
ובילק' שהיש ר' תתקפ'ח הועתק מפסיייר  ד"א מוריה תמורה אברהם נעשה כהן גדול תמורת שם בן גח שגאמר
לא יחליפנן ולא ימיר וגח 5 = :דאמר ר' הונא .וכ"ה בכי'כ ובכי"ו דמר ונר' שהמאמר הובא כאן מפל"ט ועיויש
ובמ"י לעיל צד  945בדיה אמר להן  ,ובלק"ט הועתק רב הונא משום ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר
משהקב"ה מ ת ט ה א בעינוהם של צדיקים אח?כ מגלה להם |כו' ,ובשכל טוב רב הונא בשם רי אליעזר בנו וכו'
הקב"ה מתהא דברין בעיני צדיקים וכו' ואח"כ מגלה להם וכו' שנאמר אל הארין וכו' את הקריאה אשר אני דובר
וכו' ועי' במ"י לעיל צר  278בדיה אשר אני וכו' ,ובכי'א א' וב' הגיי כאן אל הארץ וכו' על אחך וכו' קום צא
וכו' וקרא וכו' :  9אמר ר' שמעון וכו' .בכיייל חסר בזה המאמר מן ויחבש עד חשורה ומן ויקם בלעם עד השורה
ובסוף המאמר קיטע ויאסר את רכבו ולא היו כמה עבדים וג ו' ,ובגליון כייל נוסף בדיו דיתה בכתב דומה לכתב
הספר.

ויחבש

כל'
ולא היה לו כמה עבדים ו

שנאה מקלקלת את השורה וישכם בלעם בבקר ויח' את אתגי ולא

כ' אהבה מקלקלת את השורה ,ותימה שהשיבוש \יש כ ם בלעם איתא גם בכי"פ וכי"ו וכיי'ג
היה לו כמה עבדים ו
וכו"כ .ובילקוט  ,וכן יש גרעון בכי"ל במאמר ארשב'י תבוא חבשה וכו' ובמאמר תני רי ישמעאל תבוא חרב יד
זלר
ןא
ע
מון ב
וכו' והשלמתי המאמרים ועח"נ ,וברייתא בסנהדרין שם תנא משום ר' ש ע

אהבה מבטלת שורת

של גדולה מאברהם דכתיב וישכם אברהם .בבקר שנאה מבטלת שורה של גדולה מבלעם  שנאמר ויקם בלעס בבקר
ויחבוש את אהונו ועיי"ש בד'"ס ,ובמכילתא ליג אהבה מקלקלת וכו' ולשון המאמרים שם ויאסור את רכבו וכי
ארבעה אסרו בשמחת אברהם אכֶר בשמחה שנאמר וישכם וכו' ולא היו לו כמה עבדים אלא לכבוד המקום יוספ
וכו' ולא היו לו כמה עכדים אלא לכבוד אביו בלעם] אסר בשמחה שנאמר ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונן
פרעה אסר בשמחה שנאמר ויאפור את רכבו תבא הובשה של אברהם שהלך לעשות רצון המקום ותעמוד על

פרשה נה

וורא

|83

כב ג

את השורה ,אהבה מקלקלת את השורה וישכם אברהם בבקר [ויחכש ולא היו לו כמה עכדים
אלא אהבה מקלקלת את השורה] ,שנאה מקלקלת את השורה [ויקם בלעם בבקר ויחכש את
אתנו (במדבר כב כא) ולא היו לו כמה עברים אלא שנאה מקלקלת את השורה ,אהבה מקלקלת את

השורה] ויאפר יופף מרככתו וגן' (בראשית מו כט) ולא היו לו כמה עכרים אלא אהבה מקלקלת
את השורה ,ושנאה מקלקלת את השורה ויאסר את רכבו (שמות יד ו) ולא היו לו כמה עכדים
אלא שנאה מקלקלת את השורה ,אמר רי שמעון בן יוחי תבוא חכשה ותעמור על חבשה,

תכוא

אויק

חרבי

חבשה שחכש אברהם אנינו לילך ולעשות רצונו שלמי שאמר והיה העולם ותעמור על חכשה שחבש
בלעם לילך ולקלל את ישראל ,חבוא אסרה [ותעמור על אפרה ,תכוא אסרה שאפר יוסף לקראת
אביו] ותעמוד על אסרה שאסר פרעה לילך ולרדוף את ישראל ,תני רי ישמעאל תבוא חרב יד
[ותעמוד על חרב יד ,תכוא חרב יר שעשה אברהם אבינו שני ויישלח אברהם את ידו ויקח את
המאכלת

לשחוש

את

בנו (בראשית כב י) ותעמוד

על חוב יד] שאמר

פרעה

תורישמו ידי (שמות טו ט) :

 1אהבה מקלקלת השורה א?ו  ,אהבה מנין  | ₪וושכם --בבקר] פוָאני ,וושנם  . .בבוקר ד לי כ |
* ויוחבש ל'פ] ווחבש את חמרו | ,1ויחבש  . .חמורו  ,וחבוש  . .חמורו אי גוי ך | * לא היו

(היה דְפן) לו  --את השורה ךְפוחא'כ] ולא היו לו כמה עבדים (וכי לא היו לו עבדים ו) אלא  . .מקלקלת
.ורה דְאָנכי ,שנאה
רה] ן ,ושנאה .הש
-שו
האה
כל' ל" |  5שנ
השורה א"ו ,ולא היה לו כמה עבדים ו
ו]
תםנ--
איק
מגין * | 5ו

א)ת.ו.נו
שני ויקם  . .בבקר (בבוקר ך) ויחבש (ויחבוש א

ויחבש (ויח' ל")  . .אחנו ליו

דְָאַ ,וישנם בלעם בבקר

3ולא
.בקר ויחבש (ויחבוש י) . .אתונו פכי | *
שני וישכם ..ב

לו --את השורה דְפַוְחַאנכ] וכי לא היה לו עבדים
*אהבה  --השורה ל"ךְפוחאגת] ל' כי |  4ויאסר]
ישראל אביו ך  /ויעל  . .אביו גשנה ךן ,לי פאלנכי
לו פןנ .היה ליוסף ך ,היה לו ליוסף ך] | כמה לי י
שנאה  . .השורה דְואנת :ל' י

| ואסר] פונת.

היו (היה דפו)

כ' ל* |
אלא . .את השורה  ,+ולא היה לו כטה עבדים ו
פונ .ויאסור דאכתי | וגו] ויעל וגוי ן ,ויעל לקראת
| ולא] פוחאנכ .וכי לא דתי | הו לו] חאכי ,היה
רה] פכ',
שהו--
הנא
ר-ה] \וכ' ם |  5וש
ו-
שלת
הלק
|מק
ויאפור דאכי

| רכנו] =

ואת עמו לקח עמו ליפני |

ולא] וכי לא אזני | * היו לו אכי] היו ל ,היה לו דְפוְנ .היו (היה ) לו לפרעה חֶך | *כמה עבדים  --את
השורה [אכן]] כמה ..מקלקלת השורה [ ,כמה  . .ששנאה . .את השורה [ :עבדים  . .שנאה  . .את
השורה י ,כמה עבדים וג ו' ל רכ ו'  6 | 5תכא פונכ (תבוא  --על חבשה ליי) | חבישה פת | ותעמד [ג,
וחבטל  | 5על לי  | 5חבישה ף  ,החבישה ךן | תבא פוְנכי |  7חבישה  :5החבישה ךן | שתיבש א | אבינו
.עולם ל ,של מי . .
ולם ך] לטי .העאברהם ך] ,אברחם ם | לילך ל' או | לעשות אי | רצון חא | * שלטי ה
העולם  ,1מי  . .העולם א,

שלמי  . .העולם שני וישכם אברהם [ ,של חקב"ה שנ' וישכם אברהם וגו' ם ,של

מי (שלמי כ) שאמר  . .העולם שנ' וישלח אברהם את ידו ויקח (נישלח אברהם ויקח כִ) את המאכלת לשחוט
את בנו נכ ,של מקום של מי . .העולם שני וישלח אברהם את ידו וגוי ך | ותעמד [ | 1חבישה פ ,החבישה ך /
לי א:כ | לקלל אגכי | תבא פוחני .ותנא כ |
חובשה  8 | 5בלעם]  ₪הרשע א"י | לילך] כדי א
אסירה .פך]

]ו
י-
בוד
אתעמ
| *ו

ותעמד (ותעמוד ך]) על אסרה

ותכא כ) אפרה

(אסירה ך]) תבא (תבוא ן],

(אסירה ך]) שאסר יוסף לקראת (לילך לקראת  )2אניו חנכת ,ותעטור על אפרת תבוא אסרה שאפר יוסף
לכבוד (מרכבתו לכבוד א?) אביו א .שאסר יוסף לקראת אביו ך ,שאסר  . .לעלות לקראת ישראל אביו ' ,שאסר
ווסם שני' ויאסר יוסף וגו' ,

שאסר יוסף |" |  9ותעמד |[

לילך] וְגכ .ללך פ ,שהיה הולך דָןת .ל' חאי

שאסו]
|5

הושע א |

של ךך | פועה] ₪

| ולרדוף] [ /ולרדף פ .לרדוף דחאגתי .לידף כ | את]

אחרי א? ,אחרי (אחר י) בני א1י ,לי ם | תני]  ₪דבי אך | ר' ישמעאל]  -.אוט' כ ,אמ'  | 1תבא פחנכי |
 * 0ותעמוד  --על חרב יד] ותעמוד

(ותעמד [כ) על חרב יד

תכא (תכוא א) חרוב יד שעשה

(אבינו אברהם [ :אברחם פא )1שני נישלח  . .את ידו ויקח את המאכלת

אברהם אבינו

לשחוט את בנו (את  . .ויקח את

המאכלת  ,.את ידו ויקח וגו' ם ,את ידו א?) ותעמד (ותעטוד א) על חרב (בחרב פ) יד פאנ :5ותעמד  . .תבא .

שעשה אברהם אבינו שני וישלח  . .ווקח את ותעמד על ידי  ,1ותעמור  . .תבא חרב יר של א"א שני וישלת . .
על חרב יד של פרעה רְז ,שעשה אברחם אבינו שני וישלח  . .את בנו ותעמוד על חרב יד דְן ,שעשה אברהם
 . .שני וישלח  . .את המאכלת ותעמוד על חרב יד של פרעה ו |  11פרעה ל' הזו |  * 21תורישמו ידי וְחאכי]

וי לפ ל דגת |

חבשה של בלעם שהלך לקלל את ישראל תבא אסרה של יוסף שאפר לילך לקראת אביו ותעמוד על אסרה של
פרעה שהלך לרדוף את ישראל דבר אחר ר' שמעון בן יוחאי אומר תבא החרב יד דכתיב באברהם ויקה את
המאכלת לשחוט את בנו ותעמוד

על חרב יר שעשה

פרעה הרשע לילך לרדוף אחרי ישראל שנאמר אריק חרבי

תורישמו ידי ,ובמכילתא דרשב"י שם ויאסור את רכבו וכו" ארבעה אפרו בשמחה אברהם גיוסף ופרעה ובלעם ר'
שמעון בן יוחאי אומר תבוא חבישה תעמוד על הבישה תבא חבישה שחבש אברהם לילך

ועלשות

רצון אביו שבשמים ותעמוד על הבישה

ר
פא
ותעמוד על אסירה תבוא אסירה ש
110086103 09

חבש
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לילך לקלל את ישראל

יו סף לקראת ישראל אביו ותעמוד
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1

פרשה

ויורא

כב ג

נה

ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ונוי אמר ר' אנהו שני בני ארם נהגו כררך

ארץ ,אכרהס ושאול ,אכרהם ויקח את שני נעריו ,שאול הוא ושני אנשים (שיא כח ח):

ויבקע עצי עולה רי חייא בר יוסי אמי לה מש' ר' מיישא וחני לה משי ר' כנייה בשכר

שחי בקיעות שביקע אכרהם אבינו עצי עולה וכה שביקע הקכיה את הים לפני בניו שני ויבקעו

המים (שמות יר כא)  ,אמר ר' לוי דייך ער כה אלא אכרהס לפי כוחו והמקוס לפי כוחו :

ויקם וילך אל המקום ונוי ניתן לו שכר הקימה ושכר הליכה :

6

[ילקום טס ,וויקלס כנס פכיו ק" ]' ,סנסועס פ"נ סעוכ ק" ד' נלק ק" '" ,5פנמסוע5 6מוכ פי' נ' נלק ם" ס'ו
 0ילקוע כ' "3ם ,מכילם) טס פ"ג ,מכילפס דכסנ"י טעוס י*ד ע"ו ,טעות
נטונר כנס טס כ" י"ג ,פרכט סטולל פכ"ד:

6לקום טס:
כנס פכ" סי' ס' :מדכט קסלס פ' פקיע פנניס (" ט') = :י

 1אתו] עטו אנת | וא
ותג-ו '-לי | בני ארס] אנשים ' | הארץ ן |  2אברהס] ואלו (אלו כ) חן  --א'ב |
ש-ים] וילך חוא ושני אנשים עמו פואכ .וילך הוא .
נ-
נעריו]  .-,אתו וְכִי ,עמו את | האוא
 .אתו י ,וילך
 . .וב' (ושני ךן) אנשיו עטו ד

|  8ר] אמם' ר' כ | ברי יוסי אנכ.

ני*ר יופית,

ור' יוסי ם | אטי לה]

אמרין (ואמרי א) לח [אכ ,אס' ואטרין לה  . 1אטרו ליי ם :לי דת | בשפ | מיישא] ג ,מישא כ טייאשא +
מיאשא דְךן ,טייאשה א" /מיאשה א' | בשם | בנייה] פוא"גת  .גניה דחא'כ |  4שני שי | בקעיות פוחגשי
| אבינו אברהס כ ,אבוהם פי | שביקע  --את] שביקע ן ,שנקע פחי
שניקע] וחכ ,שנקע דפאגתי

|

שיבקע אנכי ,להכקע דִת | לפני בניו] פוחני .לפני בני ישראל דְא'ת .לבני בניו כ ,לבני ישואל א | שני]
נאטר כאן י ,לי ן | ויבקעו] ובקע עצי עולה ונאמר להלן  -.דְתִי .ויבקע עצי  . .מהו (טהוא ן ,וטהו חאכ)

אומר  -.פוחאנגכ | כ
5ותו] ונת /כחו דפאכ | והמקום  --כוחו] ותקב"ה .כו.חו גר | והקכ"ת ..
כחו ְפא'י .לי א'כ |  6וגר] ן ,אשר אמר לו האלהים הזא'נכ :ל' דפאתי | * ניתן דאנכת] נתן פי:

גותן ל | הקימה] פוחגכ :קיטה דאתרי |

למהר לרדוף אחר ישראל תבוא חרב יד וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו ותעמוד על חרב יד של
פרעה שנאמר אריק חרבי תורישמו ידי ,ובתנחומא מ'יב בלק שם ויקם בלעס בבקר ויחבוש וכו' וכי לא היה לו עכד או
שפחה אלא ששנאת ישראל קדמתו ועמד בזריזות הוא עצמו א"ל הקב'ה כבר קירמך אברהם אביהם לעקידת יצחק
בנו וישכם אברהם וכו' ועי' בתנחומא ובבמ"ר שם ,ונכוגה הגי' ולא היו לו והגי' ולא היה לו ועי' לעיל צר 84
וצד :994

 1שני בני אדם וכו' .בוי''ר שם בדרש ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני וכו' ואיש זה שאול ואשה

אגר וע מ ש א א"ר איבו למרתך תורה דרך ארץ
זו אשת בעלת אוב וכו' איתא וילך הוא ושני אנשים עמו זה ב
שלא יהא אדם יוצא לדרך בפחות משנים שאם י'צא סופו נעשה עבד לעבדו דאמר ר' איבו שני בני אדם נהגו בדרך
ארץ אברהם ושאול באברחם מהו אומר וישכם אברהם בבקר ויקח את שני נעריו ע מ ו ומי היו ישמעאל ואליעזר

בשאול מהו אומר וילך הוא ושני וכו' ומי היו אבנר ועמשא ויבאו אל האשה לילה וכו' ,ובאותו הענין בתנחומא
מיב אמור שם וילך הוא וכו' מי היו אבנר ועמשי לימדה חורה דרך ארץ שלא יצא אדם לררך (בלילה) .לבדו וכן
עשה אברהם אבינו ויקח את שני געריו ע מ ו וכו' וכן וילך הוא ושני נעריו אתו ויבואו אל האשה לילה וכוי
(והמאמר משובש שם) ,ובתנחומא אמור שם וילך הוא וכו' ומי היו אבנר ועמשא למרה תורה דרך אריץ שלא יצא
אדם לדרך לבדו שכל היוצא לבדו לדרך נעשה עבר עבדים א"ר איבו שני בני אדם נהגו דרך ארץ אברהס ושאול
אברהם כתיב בו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע וכו' וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים וכאן
וילך הוא ושני אנשים עמו ויבאן אל האשה וכו' ,ובמדרש שמואל שם וילך הוא ושני אנשיו עמו זה אבנר ועמשא
הבו למדתך וכו' שלא יהא אדם יוצא לדרך בפחות משנים ואם יוצא הוא סוף שהוא נעשה עבד לעבדיו
אמר ר' א
אמר ר' אבהו שני בני אדם נהגו בדרך ארץ אברהם ושאול אברהם .ויקח את שני נעריו וגוי שאול וילך הוא וכוי
ויבאו אל האשה |כו'  ,ושם ובטדרשי תנחומא ליתא ומי היו ישמעאל ואליעזר  ,וכפי זו האגדה מתורגם בתרלי א'

ודבר ית תרין טליוי עמיה ית אליעזר וית ישמעאל וכו' ועי' גם בוי"ר פ''כ סי' ב' ובמדרש קהלת פ' לך אכל (טי

ז') ובפדריא פל'א ובריש מדרש ויושע ובסי הישר ,פ' וירא ועייע בפירש עה'ת ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ,ובלק"ט
מפרש ויקח את שני נעריו אתו מיכן שאין ראוי לאדם הגון לילך לבדו וכן בשאול כתיב וילך הוא ושני אנשים עמוו

ובשכל טוב

הוסיף

ויקח וכוי אליעזר וישמעאל מכאן וכוי וכתב שלא בדיוק וכן מצינו בשאול וילך הוא וש ני

אנשיו אתו לבקש האתונות ,ובתנחומא מיב בלק שם נסדר הדרש לפסוק שכתוב בבלעם ושני נעריו
עמו (במדבר כ"ב כיב) זו דרך ארץ היוצא לדרך צריך שנים לשמשו וחוזרין ומשמשין זה את זה ועי' בתנחומא
בלק ובבמ"ר שם ,והשיבושים ויקח את שני נעריו ע מ ו וילך הוא ושני א נש יו עמו ושני אנשים א ת ו עי' גם
בח'ג :  4שתי בקיעות .דורש ויבקע עצי וכו' מיעוט רבים שנים ,ובלק"ט העתיק ר' חייא בר יוסי אמר בשם רי
מישא בשכר בקיעת עצים של עולה זכו בניו וובקעו המים ,וגי' משובשת בפי' רבינו בחיי א"ר רבכיה בשכר.
שבקע אברהם עצי עולה זכה שבקע הקב'יה הים לבניו שני ויבקעו המים א"ל ר' לוי דווך בר כ יה אלא וכף,
ובמכילתא שם ר' בנאה אומר בזכות מצוה שעשה אברהם אני אקרע להם את הים שנאמר ויבקע את עצי העולה
וכתיב חכא ויבקעו המים ,ובמכילתא דרשב"י שם ר' בניה אומר בזכות שעשה אברהם לפני אני קוריע להם את
הים ויבקע עצי עולה מהו אומר ויבקעו המים ועח"נ ,ובשמו"ר שם רי בניה אומר בזכות אברהם אני בוקע להם
את הים בעבור מח שעשה שני ויבקע עצי עולה ואומר ויבקעו המים ,ובמדרש קהלת שם ובוקע עצים וכו' אמר
רבי מיאשה בשכר שתי בקיעות שבקע אברהם אבינו על הר המוריה זכה ליקרע הים לבניו שנים עשר קרעים ,וכן
במכילתא שם פ"ד עשרה נסים נעשו לישראל על הים וכו' נחלק לשנים עשר גזרים וכו' ובתנחומא בשלח סיי יי ונחלק
לייב שבילים (ובילק' בשלח ר' רל'ג הגי' נחלק לשנים ועי' גם במכילתא דרשב"י פ' ואתה הרם)  5 :אמר ר' לוו
וכו' .בפי' ב"ר כ"ב וכי"א מפרש אמר וכו' דייך עד כה כלומר ער כאן מלדרוש מה שאמר שלא שילם לו המקום בעכור
שתי הבקיעות (בקעיות) כי אם בקיעת הים שהרבה תשלומין שילם לו אלא אברהם לפי כחו מה שהיה לו יכולת עשה
וכו' ,ופי' אחר בפי' ב"ר הנדפס א"ר לוי דיוך עד כאן מלדרוש לדמות בקיעת אברהם לבקיעת שכינה וצ''ע  6 :הקימה.
וכ"ה עוך בחמשה כ"י הקימה כנר' בה"א הידיעה ,ודמוי לשון הוא הקימה והליכה ,ובלק"ט הגי' ניחן לו שכר קימה
ושכר הלוכה ועח"נ:

פרשח נו

ויורא

58

כב ד ה

פרשה נו
כב ד ה) ביום השלישי וגו' יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו א
(הושע ו ב) ביום השלישי שלשבטים ויאמר יוסף אליהם ביום השלישי (בואשית סב יח)= ,ביום
שלישי שלמתן תורה ויהי ביום השלישי בהיות הבקר (שמות יש טו)  ,ביום שלישי שלמרגלים
ונחבאתם שמה שלשת ימים (יחושע ב טז) ,ביום שלישי שליונה ויהי יונה במעי הדג של שה
ימים (יונה ב א)  ,ביום שלישי של עולי נולה ונחכה שם ימים של שה עורא ה טו)  ,ביום שלישי

שלתחיית המתים יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו ,ביום שלישי שלאסתר
ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות (אסתר ה א) לבשה מלכות בית אביה,

5

באי זו זכות,

רבנין אמ' כזכות יום שלישי שלמתן תורה ,ר' לוי אמר בוכות יום שלישי שלאברהם ביום
השלישי גו :
וירא את המקום מרחוק מה ראה ,ראה ענן קשור בהר ,אמר דומה שאותו המקום שאמר

לי הקביה להקריב את בני שם ,אטר לו ,יצחק בני רואה את-מה שאני רואה ,אמר לו הין .אמר
 1יכקוע כי 5ע ,יכק' יקוטע כ' *יב ,לקפן פ ,55עדכם ספסכ פ' ויסמכ לס סמלך (פ' גי) ,עלכם ססליס כ"ב פיי סי:
 0ילקו כי 5פ  ,יכק' עכיכי זככיס .ט' ע'  ,פקיקסס פ' לסכי עופ (ק'"ע צי) .,ויקכס כבס פ'כ קיי כ' ,עדכט קסלפ פ' לך לכל
(עי  ,)1מכפועל מ'" 3ויכל  קיי ע"ו ססכי עום סיי ני ,פנסועס ויכס פיי כייג ססכי עו פיי  ,'3פסיקס 6כנסי פ' נסדע

הטביעי (ק'ע 3י) ,פנדם ככסשים פ ,5*6פדכ'ס פמ :
 1וגוי] וישא אברהם

את עיגיו דפאכת.

וישא

 - .עיניר וגו' ן ,וישא  . .עוניו וירא את המקום מרחוק נוי |

יחיינו] פוגי ,כת' = דאכת | וגיופ ד1פ5כ | ל השלישי]  -.וגו' [ ,זאת עשו וחיו פ | ה9שלישי דְפואנתי/
הג ו (וכן בסמוך) | הג' ך | בהיות הבקר] פאכתי;
דיא ביום  + | 5ונחבאהם] דְ'וְכְי ,נהבתם דְפאנ

בהיות הבקר וגו' ן ,בהיות  . .ויהי קולי ן .לי ך |
| *שמה דפואנכי] שם לת | ד"א ביום ם |

השלישי פוא'נתי :הג' ך (וכן בפמוך) | הדגה פוכי (יהושע) | ג' דָ' |  5ימים] פא'ני ₪ ,ושלשה (וגי ך)
לילות דְא"כת | ד'א ביום ם | יטים שלשה] א'נכתי .שלשה ימים ו (שם) ,ג' ימום ך ,שלשת ימים | 5
דיא ביוס ם |  6תחיית] פואנכי :תחית דָת | וביופ פא'כ | הג' דא' | * ונחיה לפניו אכ] ונחייה לפניו ל ,
מה לבשה  . .אביה א ,לי י | באיזו זכות פונת .באיזח זה אי (שס),
ה]
י-
ב-
אכשה
לי דפת |  7הג' דא | ל
ישם),
באיזה י |  8רבנין ' ,1רבנן ם ,רבנין ורי לוי רבנין אג .רבנן  . .רבנן דוכת | גיום פי | שלישי] (
השלישי פוא'נתי :הג' דְא | תורה] פונכי =. ,שני ויהי ביום הג' בהיות הבוקר ך ,שני ויהי  . .השלישי
. .הבקר א ,שני ויהי  . .השלישי  . .הבקר ויהי קולות וברקים ךן |  5בזכות] בזכותו של ך | * יום דפואנתי]
ביום  ,לי ל | השלישו פונתי .הני א | אגרהס] פוי ,אברהם אביגו אך ,אבינו אברהם דֶנְכ ] * ביום --
וגוי [] שנא' ביום השלישי ךְ! ,שנאם'  . .הג' ך ,ביום השלישי וישא אברהם את עיניו י ,שנ' ביום השלישי
(השלשי כ ,הג' א )1וישא  . .עיניו אנכתי (שם) |  01ראה ענן] ענן פאזימ | קשורה אמ | דומה זה הוא
אותו [ ,דומה לי שאותו י ,דומה לי כ ,דוטה אני שבאותו א | המקופ] וכי ,טקופ דפאנת | אמר הקביה א |

 1שם את בני ,5
ליצחק א'י

בני שם ,1

| חן פחנתי..

את בני פא?

| לו ליצחק בני ן ,ליצחק בני דְנַת.

 .מה (איל מה א) אתה

רואה

ליצחק בנו פחא?,

א"ל אני רואה ענן קשור (אמ' לו רואה אני ענן

קשור  כ' ,ענן קשורה רואח אני א!) בהר אכ |
פרשה

נו .בכי"יא א' פנ"ג ,ובדפ"ר

נסמן פנ'ה,

ובמקרא

אין כאן פרשה

פתוחה

או סתומה,

ובכל הספרים

כאן התחלת פרשה  ,ואולי אינה מחלוקת המדרש העיקרית ,והסופרים הפרידו הפרשיות משום שהמאמר ביום השלישו
וגו' יחיינו מיומים וכו'

דומה

בסגנונו לסגנון הפתיחות

ועי' במ"י

לעיל

צד  688בד'ה וינגע וכו'

וצר  515ריש

פ"ינ ,ואולי חסר כאן גם הדרש שהועתק בלק"ט ביום השלישי וכו' אין הקביה מניח את הצדיקים בצער יותר
משלשת ימים וכו' ובשכל טוב אמר הקב'ה איני מניח את הצדיק בצער יותר מג' ימים וכו' ,וכן לקמן פצ'"א בכי"ל
ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים לעולם אין הקב'"ה מניח את הצדיקים בצרה עד ג' ימים ויאמר אליהם יוספ
ביום השלישי וגו' הה'ד יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו וכו' (ומה שנוסף בדפופים שם וכן .למדנו ליוסף ליונה
למרדכי לדוד ליתא גם בכי"פ וכי'ו וכי'ח ועייייש) ,ובילקי יהושע שם הועתק כל המאמר שלפנינו לפ' ונחבאתם
שמה וכו' וגם שם מתחיל המאמר .אין הקב''ה מניח את הצדיקים בצרה יותר משלשה ימים ,ובמדרש אסתר שם
בדפ'ר וד"ו ויהי ביום השלישי לעולם אין ישראל נתונין בצרה יותר משלשה ימים שהרי באברהם כתיב ביום השלישי
וישא וכו' השבטים ויאסף אותם .אל משמר שלשת ימים יונה שנאמר ויהי יונה במעי הד ג ה שלשה ימים ושלשה

לילות והמתים אינן חיים אלא לשלשה ימים שנאמר

ביום השלישי יקימנו וגחיה וגם נס הזה נעשה

בסוף שלשה

ימים וכו ועייע במדרש תהלים שם ,וברפוסי' וכי''ת הקדימו כאן ביום השלישי של מרגלים לביום השלישי של מתן
תורה ,ובספר פוגיא צד  778העתיק הה/ד .יחיינו מיומים וכו' ביום השלישי של שבפים וכו' ביום השלישי
של מתן תורה וכו' ביום השלישי של מרגלים וכנ' .וזיים שם בדרש ביום השלישי של תחיית המתים ביום השלישי
יקימנו ונחיה לפניו שהוא מלך המשיח שני י'י אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה 4 | :ונחבאתם .במקרא
כתוב וגחבתם ,ובמדרש תהלים מ'יב שם ונחבאתם שמה וכו' חסר א' כתיב וגחבתם וכו' ועח'יג ובמ'י לעיל צד 8
בד''ה והוא גלי  5 :ימים שלשה .בכיייל כתוב שלשה ימים ונסמן ביני שיטי בכתב הספר על מלת שלשת ב ועל מלת
ימים א ,ובשכל טוב הועתק שלשה ימים וכן בילק' יהושע שם ,ובילקוט כאן לנכון ימים שלשה ועח'נ 11 :אמר לו,

10

6%

וורא

פרשח נו

כב ה

לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה ,אמרו לו לאו ,אטר הואיל ואינכם רואים שבו לכם פה
עס החמור שאתם דומים לחמור [מכאן שהעכרים רומים לחמור] ,רכנין מייחין לה ממתן תורה
ששת ימים תעכר ועשית כל מלאכתך ונוי ועברך ואסתך ובהמתך (שמות כ ט י) :אמר רי

יצחק עתיר המקום לירחק מכעליו ,לעולם .תלמור לומר ואת מנוחתי עדי ער פה אשב כי
איויתיח (תהלים קלב יר) לכשיבוא אוחו שכתוב בו עני ורוכב על חמור וגז' (זכרית ט : )₪
 1ינפוס ס"כ  ,'5כפוגוס קי"  ,'6קייוטץ ס"ס  ,'6ננ 6קעל פ"ע ,'5
ילק' מכיכי טס  ,סנדם טס*ם ( 8 37פדכם זוע  ,)4 57לקען פע"ס:
 1שאגו רואין א'ם ,שאנו'

נדס "ן

|:

\ ילקוע כ' פיט ולי ק' /

רואיי א | ואינכס רואיס] ואינכס רואין כחטור (ץ ,וחטור (והחמור [א'י) אינו

רואה ואתם אין אחם (ואתם אינכם דְזאי) יואים דוחהאכתי ,וחמור  . .אינכס (אנכס  )1רואין נמז .וחמור ואתס
אינן רואין ] |  2שאתם  --לחמור] שאתס דומין לחמור (ץ ,עס הרומת לחמור גכ .ל' דפוחאתים | *טכון --
.ן לחטור (ץן ,ומנין שעבוים כחטור טן הכה שבו לכם פת וגו' ן ,וטנין שעברים דומין
ו.טי
ראן
לחטור] טכ
(דומים ך[) לבהמה מן הכא שנו לכם פה עם התמור דְך][ ,וטנין] שעבדים כבהמה מתכא שבכו לכם פח עם
החטור  ,₪וטנין  . .ככחטה שני שבו לכם פת עם החמור  ,12וטנין. .כבהמת טן הכא (שני מ) שחנוח.מ.ור
עס (העס מ) חדומה לחמור זם :ל' לְאי | מייתי י ,מייתו אם | 5לה] ליה ךְ | טן מתן חורה] פָן ,ממחן
תורה ,

מן הכא י ,מן הכח ( ,מהכא אם.

מהכא מטתן חורה דדת |  8תענד] פונכ.

תעגוד דאתי

|

בךה-מ-חך]
וגי
וגר] וס חשביעי וגו' ם ,ויום  . .שכת לייי אלהיך לא תעשה כל מלאכה אנכ  .ל' תי | וע
אתה ובנך ובתך ועבדך  . .ובהטתך ך]מ ,אתה  . .וענדך ואמתך א' .אתה ובתך וגו  .1עכדך ואמחך ושורך
וחטורך ' ,אתה  . .ובתך ועבדך  . .ושורך וחטווך .5

יצחק]  -,מהו מרחוק ו |  4חמקום] הקב''ה פמ

שווך וחטורך עס החטור ן | אמו] מוחוק

-

לי | רי

לי י | לרחק ם .לוחוק אכ ,לירחק שכינה ו | לעולם] ןב !

ולעולם דפ כןת ,ושמא לעולם א'מ ,ושמא תאט' לעו א'  ,יכול לעולם ו | כי איויתיה] א' ,כי אויתיח 1י,
וגו" ן ,ל דפת |  5לכשיבא פוא כם ,שגו לכם פה עס החמור לכשיבוא ל"  ,שנו  . .לכשיבא י | ** בו]

כי ל | חמור]  -.יחזור המקום לבעליו ךן ,חחזור  . .לבעליו ו | וגוי לי |

ליצחק ועח''ג ,וכל האגדה בסגנון אחר קצת בפסיקתא שם מה ראה ראה ענן קשור על גבי ההר (ול"ג שם אמר
דומה שאוחו וכו') אמר לבנו בני רואה אתה מה שאני רואה א'ל הן א"ל מה אתה רואה א"ל אני רואת
ענן קשור על גבי ההר (עי' הגיי בכי"א אי וב' וכי'כ) אמר לנעריו רואים אתם וכו' א"ל לאו א"ל הואיל
ההמור איננו רואה כלום שבו לכס פה עם החמור עם הדומה לחמור מה
ואין אתם רואים כלום ו
עשה נטל את יצחק בנו ועלה לראש ההר וכוי ועי' בוי'יר פ'

אתם כלום וכו' ועי' במדרש קהלת שם

אחרי מות שם ,ובפסי''ר
לו רואה אני ענן אחד
וחמורי אינו רואה אותה
מרחוק מהו מרחוק א'יר

אחרי מות שם (ושם הגי' אמר לישמעאל ולאלועזר רואים

ובמ'י לעול צד 498

בדיה שני בני אהם וכו') ובתגחומא

מ'ב ותנחומא

שם ראה מרחוק ענן קשור על הר אחד אמר ליצחק בני רואה אתה מאומה על ההר אטר
קשור עליו ושאל לנערים אמר להם רואים אתם מאומה אטרו לו לאו אמר להם הואיל
ואתם אינכם רואים שבו לכם פה עם החמור ,ובתנחומא ס"ב וירא שם נירא את המקום
יצחק רחוק מיל שנאמר אך רחוק יהיה וכו' (ועי' בטיי לעיל צד  )178אמר ליצחק רואח

אה ושמובח
אתה כלום א"ל רואה אני ה ר ג

וענן קשור עליו אטר לנעריו רואים אתפ כלוס אמרו לו לאו אמר

להן שבו לכם פה עם החמור מה החמור רואה ואינו יודע כך אתם עם הדומה לחמור וכו' ועייייש בהערות רש"ב
עומדת בהר שנ' ביום השלישי וישא אברהם וכו' וירא
כח
בתנחומא וירא שם ,ובאג''ב שם בשלישי ראה לישנ
את המקום מרחוק נאמר כאן מרחוק ונאמר להלן מרחוק ה' נראה לי וכו' ,ובתר"י א' מהורגם וחמא ענן איקרא
כה עומד על גבי ההר שנאמר
ישנ
כוד ח
קטיר על טוורא ,ובפדר"א שם ביום השלישי הגיעו לצופים וכו' רֶאה ב
ביום השלישי וכו' ויורא את המקום מרחוק מה ראה ע מוד של אש מן הארץ עד לשמים אמר ליצחק בנו בני
רואה אתח כלום באחד מן ההרים הללו אמר לו הן אמר לו כה אתה רואה אמר לו רואה אני עמוד של אש וכוי
והבין אברהם כי נרצה הגער לעולה אמר לישמעאל ולאליעזר רואים אתם כלום וכו' אמרו לו לאו השב אותם כחמור
ואמר להם שבו לכם פה עם החמור כשם שאין החמור רואה כלום כך אתם אינכם רואים כלום שנאמר ויאמר
אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור עם הרומה לחמור וכו' ועי"ע בספר הישר פ' וירא ובלק"ט ושכל טוב
ומדרש אגדה הוצ' רשיב ובמדרש חגדול ,ובהגי' שלפנינו ובערוך ע' עבד א' שבו לכם וכו' שאתם דומום לחמור
ג'כ מעם הדרש עם החמור ע ם הח מור ועיי הגי' בכייג  ובכיכ וכיח וילקי מכירי ,והשלמתי עפ"י .גי' הערוך
שם מכאן שהעבדים דומים לחמור ועח"ג ,וביבמות שם הכל מורין בעבד שאין לו חייס דכתיב שבו לכם פה עס
החמור עם הדומה לחמור ,ובקידושין שם שפחה כנענית מנלן (דלא תפסי בה קדושון) אמר רב הונא אמר קרא
שבו וכו' עס החמור עם הדוטה לחמור וכו ועי' עוד בב'"ק ובכתובות ונדה שם  8 :ועבדך וכו' .וכייה ועבדך גם בדפוסוי
דבך ואמתך ובהמתך "
וכו"ם וכי"א א' וכו" וכי'ית וילק' מכירי ,ובמקרא כתוב בדברות הראשונות אתה ובנך ובתך ע
וגרך וכו' ,ובדברות האחרונות אתה ובנך ובתך וע ב דך ואמתך וש ורך ומחרך וכל בהמתך וגרך וכוי ועח'"ינ
ובמ"י לעיל צר  58בדיה בשביל ,וכו" ובתנ"ך הוצ' גינצבורג שמות כ' ו' 4 :עתיד |כו' .בפי' ב"ר כו'ט וכייא
מפרש עתיר המקום זה ירושלם להתרחק מבעליו זה הקביה וזהו נירא את המקום מרחוק ולא לעולם די שיחזור (כי
יחזור) עליה המקום (וצ''ל הקב''ה) וישב בה שנאמר פה א ש ב והוא ישוב לכם (והוא ש ב ו ל כ ם פה) ומתי ישוב

וישב בה ע ם הח מ ור כשיבא אותו שנאמר בו עני ורוכב על חמור ,ובפי' ב'"ר הנדפס בדפייר אמר רבי יצחק מהו
מרחוק עתיד המקום לירחק מבעלוו משכינה יכול לעולם תל זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה שבו לכם
ה עפ החמור לכשיבא אותו שכתוב בו עני ורוכב על חמור תחזור המקום לבעליו; ומשם נוסף בילקוט מהו
תחזור המקום לבעליו ,ונשתבש עתיד לירתק שכינה מבעליו ועיי במיי
מ רחוק כו' יכול לעולס וכו'
לעיל צד  678בריה ד"א ברצות וכוי (ובילקוט הועתק המאמר
עדי

בשני מאטרים נפרדים בר' צ'ט ור' ק'),

ובאגדת

אמר להם שבו לכם פה עם החמור שנתנבא על אותו מקום בית הבחירה שנ' זאת מנוחתי
ולקמן פע'ה הדרש ויהי לי שור וחמור וכו' חמור זה מלך המשיח שני עני ורוכב על חמור

פרשח נו

וירא
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כב ה

ואני והנער נלבה ער כה אמרר' יהושע בן לוי נלך ונראה מה בסופו שלכה :ונשתחווה

ונשובה אליכם בישרו שחוור מהר המורייה בשלום ,אמר ר' יצחק והכל בוכות השתחוויה[ ,אברהם
לא חור מהר המוריה בשלום אלא בזכות השתחוויה ונשתחוה] וגשובה אליכם ,ישראל לא נגאלו
אלא בזכות השתחוויה ויאמן העם וישמעו כי פקד וגוי ויקדו וישתחוו (שמות ד לא) ,התורה
לא נתנה אלא בוכות השתחויה

והשתחויתם מרחוק (שס כר א) ,חנה לא נפקרה אלא בזכות

השתחויה וישתחו שם וגו' (שיא א כח) ,והגליות אינן מתכנסות אלא בוכות השתחוויה והיה ביום
ההוא יתקע בשופר ונוי והשתחוו לייי בהר הקרש בירושלם (ישעיה כו יג) .ביח המקדש לא
לא נבנה אלא בזכות השתחויה רוממו י*י אלהינו והשתחו וגו' (תהליס צט) .המתים אינם חיים
אלא בזכות השחחוויה בואו ונשתחוה ונכרעה וגו' (שם צה : 0
 1ילקוע כ' ק',

סנסועס מ" ויכס טס ,פנסועל ויכפ טס  /פקיקסס כנסי עס ,סגדם טק"ט טס :

 2ילקוץ טס ,ילק' טעופל כפז פ' ,עדכם

ו

עד כה] ₪

 05פ'ג ,פדכ'ס פל'ם:

וגו ל | נלך וגראה] נראה  | 1מה] וחנכי = +

סופו י ,בסוף א' | * שלכה וְנכ] של כה דְחא"תי.
בישרו ך][ ,ברית  . .לשפתים בשרן י |  2ש*חוזר

כה א

יחיה דאת ] בסופה ח,

השתחויה

ךְפהחא(תי:

ל השתחוה 

שנספו [/

לי ל | ונשתחוה | בישרו] ברית כרותה לשפתים

(שחיזר לן שהוא חוזר

| הטורייח] כ ,המוויה דפוא?נתי/

*שלום דְפוחאנכת] בטוג ל ,לי י | וחכל] ואג .הכל דפ חכתי
מוריה א' | ב
השתחווה

מועד קטן "יס ק':

כ | * אברהם  --השתחוויה] אברהם

| *השתחוויה []

 . .בשלום . .השתחניה

םן/

ואברהם  . .בשלום  . .השתחויה דְן  +אברהם  . .מהר המוריה אלא . .השתחויה אנכי .לא חזר אברהם אבינו
*נשתחוה דְ] שני ונשתחוה פואגכתי.
ושמואל) ,לי לָח |  8ו
מהר המוריה אלא בזכות ההשתחואה (
] וישמעו כי פקד
-גוו
ושמע
לי ל | נגאלו]  =.ממצרים אכ |  4השתחויה פואנכתי :ההשתחואה ו(שם) | וו
יי אל  ,וושמעו  . .ייי את בני ישראל וכי ראה את ענים א' ,וישמעו  . .עניים פכ ,ושמעו וגו ו ,וגוי דוו
לית | **יקדו וישתחוו דפא'כת] לי לןאני |  5לא נתנה] לא ניתנה ואג  +ל' פ | אלא לי ם | לא לי פ |
] וישתחו שם לייי ךפוג כתי (שפ) ,וישתחוו שם וגו' ל ,וישתחו ליי  ,+וגם אנכי
גוו--
ושתח
אלא ל' ם | * וי
השאילתיהו לי"י כל הימים אשר היה הוא שאול לי"י וישתחו שם לי''י א' ,וישתחוו לפני !יי ויבואו אל ביתם
הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו וגו' א? |  6והגליות] פןנכ .הגליות דְתי ,ישיאל א | אינן מתכנסות] לא
נגאלו א :לי  | 5אלא לי ם | השתחויה ךפואנכתי .ההשתחואה ו(שם) |  7בשופר גדול וגו' פכי ,בשופר
שלם דְָא?] והשתחוו  . .ובירושלם א ,והשתחוו  . .ובירושלים ך]/
רו--
יחוו
בשת
גדול .דְנָת ,גו ן | * וח
ישם) | והשתחוו וגו'] וחשתחוו להר
גיב-נ-ה] בנין בית המקרש ם |  8אלא לי ם | ההשתחואה (
לי לפונכי | ב
קרשו ךְפאכך] .והשתחוו להדם רגליו |  ,והשתחוו י ,לי ן | אף המתים אינן חיים י ,תחיית הטתים ם |  9אלא
לי 5

| השתחויה פ|אנכתי,

ההשתחואה

ו (שם)

| באו] [אני+

באו דפכת

| ונשתחוה] פאכת.

נשתחוה דְוְני | וגו'] [ן ,נכרכה לפני י"י עושנו דִי (שם)  ,ונברכה  . .עושנו ת  /ל' אכי |
ועח'ג ור''ל בסופו שלכה בהבטחתו של

כלה
 1נלך וגראה .אמר אברהם נלך וכו' והשלמתי בסופו ש
ועייש :
הקב'יה שאמר כה יהיה זרעך (בראשית ט'"ו ה')  ,ובלק'ט הועתק אמר ריב"ל נלך ונראה מה יהיה בסופו של כה
יהיה .זרעך  ,ובמדרש הגדול נלכה עד כה ר' א לי ע זר אומר לראות מה יהיה בסוף כה שני כה יהיה וכו' ,ובפסי'ר
שם ואני והנער וכו' עד פה אין כתב כאן אלא עד כ ה אמר ריב"ל נלך ונראה מה בסוף הדיבור שאמר לי כה
יהיה וכו'  ,ובתנחומא מ'יב שם ג' לה סתמא ואני והנער וכו' מהו עד כה נלך ונראה מה סופו של דבר של אותו
כה איזה כה שנאמר כה יהיה וכו'  ,ובתנחומא שם ואני והנער וכו' מהו עד כה נראה מה יהיה בסוף כה שאמר
לי הקב''ה כה יהיה וכו' .וגם בתר'י א' מתורגם ואנא ועולימא נתמטי עד כא לבחוני אין יתקיים מה דאיתבשרית
כדין יהון בנך וכו' ,ואגדה אחרת באגדת שהיש שם למה אמר לו הקב'יה כה יהיה זרעך אלא שהראה לו מזלו של
יצחק מן הכוכבים שמו מזל כה שנ' שבו לכם וכו' ואני והנער נלכה עד כה וכו' 2= :בישרו שחוזר וכו' . בכי"ל
5ו שהוא הולך וחוזר ורוח הקודש אומר לאדם
כתוב שחיזר והגהתי ,ובתנחומא מב שם ונשובה אליכם בשרו י
מערכי לב ומהי מענה לשון  ,ובתנחומא שם ונשתחוה ונשובה אליכם בשרו פיו שיחזרו שניהם בשלום ועי' בהערות
רשיב ובלקט פי' מבשרו שהס חוזרין מהר המוריה לשלום  ,וביפ'ת הגיה גם כאן פיו בישרו וכו' ,ובילקוט הגוי
בשר ן שהוא חוזר וכו' ושם ובכי''ת נוסף ברית כרותה לשפתים  ,וגרי שהוספה זו נובעה ממ"ק שם דא'ר יוחנן
מנין שברית כרותה לשפתים שנאמר ויאמר אברהם אל געריו שבו לכם וכו' ואני והנער נלכה עד כח ונשובה אליכם

ואיסתייעא מלתא .דהדור תרוייהו ;4ובפסי''ר שם מהו ונשובה אליכם שלא אמר ואשובה תחילה אתה דורש שלא
הודיעם שהוא הולך לקרבן ד"א ונשובה אליכם לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון שנתבשר שיצחק חוזר לו ,ובאגדת

שהיש שם ולטה אמר להם ונשתחוה ונשובה אליכם אלא שנתנבא אברהם שהם חוזרים הוא ויצחק בשלום מן המזבח,
ולזו האגדה כוון גם אפרם הסורי שכתב ואתנבי אף במסקהון דלטורא איך דאתנבי לעבדא דשבק בשפול טורא ועיי
במ''ח חלק מ'ג צד  5 |: 085והשתחויתם

מרחוק .וכל הפרשה

ואל משה

אמר עלה וכו' נאמרה קודם מתן תורה

ועי' בפירש'י שם ובמכולתא יתרו מסכתא דבחדש פ'ג 6 :וישתחו שם וגו' .בכי'א ב' הובא פסוק ייט שמואל שם
וישתחוו לפני יי וכוי וידע אלקנה את חנה וכו' ועי' בחי' רשיש ,אכן גם במדרש שמואל נסדר כל המאמר לפ'
וישתחו שם לה' ,ושם הגי' א"ר יצחק הכל בזכות השתחויה אברהם לא חזר מהר המוריח בשלום אלא בזכות .וכו'
ישראל לא נגאלו וכו' התורה לא ניתנה וכו' בית המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחויה דכתיב רוממו ה' אלהינו

וחשתחוו להדום
בי א' ולא זכר
וכוי ,ולפי הני'
ונכרעה (ובילק'

רגליו (וה/א פסוק ה' תהלים שם וכיה בכייג רוממו וכו והשתחוו להדם רגליו ועי' אוכ''ר מב
הדום רגליו וכו' אין הדוס רגליו אלא בית המקרש חה"ד רוממו ה' אלהינו והשתחוו להדום רגליו
רוממו וכו והשתחוו להר קדשו הוא פפוק ט' שם) ואף המתים אינן חיים וכו' דכתיב בואו נשתחוה
מכירי תהלים צ'יט סי' ייא הועתק בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושינו) ואף הגליות אוגן

וירא

8

כבוזה

פרשח נו

ו ויקח אברהס את עצי העולה וישם על יצחק בנו כזה שטוען צלובו בכתסו ;
ויקח בידו את האש ואת המאכלת אמר רי חנינה למה נקרא שמה מאכלת ,שמכשות
האוכלים| ,ורבנין אמ'] כל אכילוח שישראל אוכלין בעולם הוה בוכות אותה המאכלת ;

וילכו שניהם יחדו זה לעקוד וזה להיעקר זה לשחוט ווה להישחט :
 1ח) ויאמר יצחק אל אברהם ונוי בא לו סמאל אצל אבינו אברהם,

אטר לו מה סבה

פנסוע 6ע'נ  ףכ 6פס 2 | :לקוע טס ,פנתועס ויכס טס !
 1יכקופ כ' ק*פ ,פסיקח 6ככחי פכ'( 5ק"ט נ')
פנסועס
פנסוכון פ"ע כ'.
 4ילקוע שס ,סנסועס ע'נ טס  ,סנמופ 6פס  0 |:לקופ טס,
 8סנסועס מ"נ ויכס טס
מ" סס ,פנסומס \יכס .כי' כ"נ (כ"נ),

פקיקס

כנסי פ' נסדט ססניעי (ק"ע נ') ,עזכט ו"וטע:

* 1וושם --בגו ר'י] ל לדפואגכתי | ** כזה] כעין ל | שחוא טוען | צלובו| פוא'גכתרי .צליבו א'ר*.
צלוב ךְ | בכתיפו ואנכ ,על כתיפו ך" ,בכתפיו ך ** ? | .ואת הטאכלת] ל' ל | נקוא שטה] פוחא'נכעי,
נקראת סכין דְך | שטנשוח]

א'בע ,שהיא מכשרת

וֶך' ,לפי שמכשרת

ך ,7לפי שהיא טכשות

פחן].

טפני

שסכשרת א' ,מפני שהיא מכשרת 1י |  8אוכלים הְכתך'י- .ין חאנרל .אכלים [ .את האוכלין פ :את
האוכל ץק | * ובנין אסי] ורבנין אמוין פא'ן . . ,אטרי אלו ,ויבנן אטרי דותע.

 .אס'  ,5לי ל | כל

אכילות] למה נקרא שמה מאכלת ו | שישראל ל' א | אוכלין] פנעי' ,אוכלי' ךד' .דיפ דוחכ .שאוכלין א' |
בזכות] פוךזא'גכי,

מאכלת פאי

בשביל א',

אוכלין בזכות (,

אינס

אוכלים אלא בזכות ךְ,

|  1יחדו] וא'כ .יחדיו דפאגתי | לחעקד פכ.

לישחט ךְחואנתי

ליעקר דחאתי.

|  5גוי] אניו א ,אניו וגוי ן ,אניו ויאמר אבי דפנתי,

לו לי פםאגכשי | אנותם אביגו [א'נכש,

אבוהפ פא"

| ואמר כי

אינה אלא בזכות ךן |

לעקר וג | להשהש כ ,

אביו  . .אבי ויאטר הנני כ |

| ליח א'תש | מה סגה]  ,1סה

סבא ל"פוחג"כש .סנא סנא דְאת  +סנא י |
תכנשות

(בילק' מכירי שם

איגם

עתידות להתכנס)

אלא וכו' ,ולהדרש הטתים וכו' בואו נשתחוה וגכרעה כתב

ביפ"ת לא מצאתי זכר לתחיית המתים במזמור זה ומשקול הדעת נראה שמפרש לפני ה' עושגו על מה שיבנה בני
גופנו שנית לתחיית המתים וכו' אי נמי משום דק"ל אומרו נכרעה אחרי אומרו נשתחוה וכו' להכי מפרש נכרעה
על המיתה ע"ר לפניו יכרעו כל יורדי עפר דהיינו במיתה כדאיתא בת"כ גבי ויקרא :אל משה וכוי ושוב' נברכה
ונקומה לפני ח' עושנו לתחית וכו' ועי' גס במ"כ ,ובכי"ל ועוד בחמשה כ'י איתא ונשתחוה  ,ובמקרא כתוב
נשתחוה ,ובפדר"א סוף פל"א המאמר מקוטע ר' יצחק אומר הכל לא נוצר אלא בזכות השתחוית שנאמר רוממו "ו
אלהינו והשתחוו להדום רגליו :

זה
 1וישם על יצחק וכוי .כן הוספתי ועח'נ ,והגחתי כ

שטוען (ובכי"ל כתוב ,כעין

או כעץ) ,ובשכל טוב כוה שטוען צלובו על כתפו ,ובפי' ב'"ר כ'י גורס ומפרש טוען צלובו בכתפיו קורתי לתלות
כך היה טוען עצי מערכתו ,ובפפייר שם איתא אברהם שאמרתי לו להביא את יצחק בנו ולא עיכב ויצחק היה
טעון עצים כאדם שטעון את הצלוב שלו וכוי ,ובתנחומא מ"ב שם למה היה יצחק דומה למי שהוא יוצא לישרף
ועציו על כתפיו 2 = :שמכשרת וכוי .בפי' ב"ר כ'י מפרש שהיא מכשרת אוכלים (אוכלין) שאין בשר ניתר בלא
שחיטה ,ובלק'ט טה לשון מאכלת שמתיר בשר לאכילה שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו וכיון שנשחט הותר
הוכל ,ובתנחומא שם למה
ועי' גם בשכל טוב ,ובערוך ע' מאכלת הגי' למה נקרא שמה וכוי שמכשרת את א
מאכלת שהיא מתירה את האוכלין לתוך פיו של אדם 8 :ורבנין אמי . כן הוספתי ועח''נ ,ובערוך שם ורבנן אמרו
אכ לי ן בזכות אותה כו' ,ובמדרש הגדול רבנן אמרי שכל וכו' בעוה"ז בזכות אותה
כל אכילות וכו' בעולם הזה ,ו

וכו',

ובתנחומא מ"ב שם למה כתיב מאכלת ולא כתיב סכין שהרבה אכילות אכלו ישראל מתחת ידו:

 4וילכו

וכו' .בלק"ט וילכו שניהם יחדיו שוים זה לעקוד וזה ליעקד ,ובתנחומא מ"ב שם זֶה לשחוט וזה לישחט :  5מה
סבה וכו' .מה זה זקן וכי האבדת את לבך בן שנתן לך וכו' א"ל על מגת כן א"ל ואם מנסה הוא וכו' א"ל ויתר
וכו' וינסה לי יתר על כן ולא אלאה א"ל למהר אומר לך וכו' ואתה חייב ששפכת את דמו ואע'פ שהוא אמר לך

שתעלהו לעולה א"ל וכו' כיון שראה סמאל שלא הועיל וכוי בא לו אצל יצחק א"ל מה ברא וכו' מה זה בן שרה
העלובה הולך תוא אביך לשוחטך א"ל וכו' א"ל אם כן כל אותן הפרגזוות שעשתה אמך יהיו לישמעאל שונא
הבית לירושה כד לא וכו' אם לא יכנס בלב השומע לשון הרע דבר כולו יכנס חציו הה"ד ויאמר יצחק אל אברהם

אביו ויאמר אבי למה אביו אבי שקרא אביו ועוד אמר לו .אבי (שאכ"כ ויאמר יצחק .אל אברהם אבי) כדי
שיתמלא וכו'  ויאמר הנה וכו' אמר לו אברהם יצף וכו' יצער לההוא שיגער בו הקב'"ה כלו' לסמאל מכל מקום

אלהים יראה לו השה וגו' ואם לאו שה!) אתה לעולה בני ואעפ'י שהבין יצחק שהוא הולך להשחט בכיז \ולכן
שניהם יחדו זה לשחוט וכו' (וגם בלק''ט ובשכל טוב הועתק מפוף המאטר רק זה לשחוט וזה לישחט)  ,ובכוייל
הגי' שופך דם אתה ואתה חייב וכן גר' בפי' ביר בדפ'ר שגורס ומ פרש שופך דם אתה וחיוב אתה ש ש פכת
ד ,ובפי' ביר כייט מפרש ולמחר יבא עליך ויאמר ששפכת דם נקי ועח'ינ  ,והגי' הפרגזיות איתא גם במדרש דלו
ם
ובכי"ם וכיייג וכי"ת ובערוך ע' פרגזוות ופי' שם ענון כעסים וכן נסמן במדרש עם יפ'ית ומפרש שם עם כן כל אותן
החרדות שעשתה לישמעאל היו לבטלה כי עכשו יהיה השונא יורש וכו' ,ובמדרש דפ"ר וכי"א א' וב' הגי''הפרגיות,
וכיה ובפי' ב"ר כי"א ומפרש שם לשון חמד נחמד למראה (בראשית ב' ט') תרגו' ירוש' פרג (ולפנינו הגיי שם דמרגג),
ובפי' בר בדפ"ר כל אותן הפ ר ג ז יות שעשתה אמך כל אותן דברים החמודים שקנתה אמך למי קנתה אותן לישמעאל
סנאיה דביתה ירותא לישמעאל סנו הבית יפלו בירושה ,וקשה לפרש פרגזיות כמו תמינא (וצ'"ל מיחנא) טלויה דמרגליתא

על פרג זתא

(ירוש' שבת ריש פ'ו ז' ד') ושיהא פרגזהא לשון פרגוד ועיי עמת"ל ח'"ד צד  99וקרוים צר ,774

ולא מצאנו שעשתה שרה מעילים ובגדי,

חמודות ועוד הל"ל כל אותן הנכסים של אברהם יפלו לישמעאל בירושה ,

ובעל המשביר פי' פרגזיות מל"י )2פעולות .והכנות ויהיה פי' המאמר כל אוהן הפרגזוות שעשתה אטך וכו' שאמרת
לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש וגוי עם בני עם יצחק וצע"ג ,ובילקוט הגיי כל פרוגיאות,
ופירש גליון נוסף בילקוט דיו האונאות הברים ופי' זה ליתא בילקוט דפ'"ר ,והמאמר כד לא וכו' גר' שהוא משל

בלא"ר  ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש כד לא תיעול וכו' כשאומרים לו לאדם דבר של לשון הרע אס לא נכנס באזנו כולה

נכנס חציה כך נעשה ביצחק שמן התשובה שהשיב יצחק לאביו ואמר איה השה לעולה אתה למד שנכנס באזנו
לשון הרע של סמאל ,ויצם מפרש שם דאגה הבא ,והגיי שם לההוא דג ער בך ,ובערוך ע' צף ו' יציף לההוא
3( 66. ..3( 650.
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אובדת לבך ,בן שנתן לך לקי שנה את הולך לשחטו ,אמר לו על מנת כן ,אמר לו ואם מנסה הוא
לך יותר מיכן את יכול לעמור הנסה דבר אליך תלאה (איוב ר ב)  ,אמר ליה ויחר על כן ,אמר
לו למחר אומר לך שופך דם אתה ואתה חייב , אמר לו על מנת כן ,כיון שראה שלא הועיל ממנו
כלום בא לו אצל יצחק ,אמר לו מה ברא דעלובתא ,הולך הוא לשוחטך ,אמר לו על מנת כן ,אמר
לו אם כן כל אותן הפרגזיות שעשת אמך לישמעאל פניה דביתה ירותה , כד לא תיעול מילה תיעול
פלנה ההיד ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי למה אביו אבי כדי שיתמלא עליו
רחמים ,ויאמר הנה האש והעצים ונוי אמר ליה יצף לההוא דייגער ביה ,מכל מקום אלהים
יראה לו השה וגוי ,ואם לאו ,שה לעולה בני ,וילכו שניהם יחדו זה לשחוט ווה להישחט :
 8פדכ' 5/פלייס :

 1הובדת פךזג שי |ליבך דוא*ר? .את לבךפ | שנתן] כי ,שניתן דפואינת  שנולר א? | למאה פוחא?נכתי |

2ו] גי .אוחד דפאכת .אתך ו |
לשוחטו פואנכי | אמר לו אפ כ ,ואפ י | הוא] פוכ :ל דאגתי | ל
יתר פן | מכן א'נכי ,מכאן ת | יכולאת ן ,תוכל חאנכי | לו  | 5ויתר] פחג .ויותר דאכתי .י"ר | | על
כן| םאב .על דין דת .עלכדין ח .על כדון  ,2מן כן ן | ל8יח כ | * אומר דנש ] אומ' אית  :אומרין א?/
ל ,הוא אמ' ן ,יאמר י |  8לו ן | דטים פַן ,דם האדם ך] | אתה] אשי .את !1
הוא אוטר פח ,אמ'
לי דְפוחכ | אתה חייב (ואתח חיב דֶן ,את חייב כ  ,חייב את [) ששפכתה (ששפכת הְזְןָ ,ששפכת את כ)
דמו וְחְנָכ  ,את

תייב

(אתה

חייב פן],

חייב

אתה א)

ששפכת

דמו

של בנך דְפאף /

ששפכת דמו י |

כיון] אכ .וכיון[דפונתשי | שיאה לי | טמנו] בו אִ' ,לו י ,לי נש |  4כלופלי י | לולי י | מח] פוכ .אי חנש,
אן י ,לי דאת | ברה וחנ | דעלובתה  ,1דעליבתא ש ,העליבתת ן ,דעלובה ך* | הוא הולך אנש .הולך
אביך ךן | לשוחטך] ואנשי .לשחטך דכף | ליה ןש | אמר לו] פונת  /א"ל אלי ,אטר ך ,לי א' | ו5אם א |
אותן לי י | תפורגזיות וְחז ,הפרגזות ך ,1הפרגיות דְ1אך?? ,הפרוגיות כ ,פרוגיאות * | שעשתה א"עש |
פגיאה י | דביתה] פוש :דביתא דאנכתעי .דביתיה ךז |
סניא ץ ,סנאיה פחנש .שנאיה דואכת/

ירותה] ן ,ירותא ]אנכ עש .יירתיה י ,ירותא ואתה אינך מכניס בליבך ך ,ירותא ואתה  . .בלבך ךן | טילה] ף?,
מלה א' ,מילא דְוחא"נכ .מילא כולה ו' ,מילא (מילה ש) כולא ךש |  6פלגה] ן ,פלגא דחאנכתריי |
י-ו
נ-
אאמר
* וי

דות] לי לאנכי | ויאמר אבי] א?נתי ,ואמר וגו' ן ,ויאמר אבי אבי דְא'כ | אביו אבי] אבי

(אכי אבי אנכך ,אביו אביו ן) שניי (שתי תר') פעטים דפואגכתרי | * שיתמלא דואגכתש] שתימלא ל ,

7גו']  ,ואיה השה פר] ,ואיה  . .לעולה אנכשי .לי ד | יציפ ע ,זעי יי | לההוא] פוחא'נעריי,
שתמלא פַי | 1ו
 ₪גנרוא דִת | דיגעי דחגת י דגער פאערי? ,גער ן | בך ר |  8וגוי] לעולה או ,לעולה בני פא?נ :בני ך,
לי וחת | שה] דיפו .השה חגנכתשי :אסי חשה ך ,אתה ך ,לי א | ** לעולה] לעלה ל | וילכו--להישחט
לי פא | יחדו] וכי'  ,יחדיו דנכף | זה לשחוט] זה לעקוד וזח ליעקד (להעקר כ ,לעקד |)  =.דוחג'כתי |
להשחט כ ,לישחט דוחנתי |
דג ער ביה ועיי בעמת"ל ע' יצף  ,ובילקוט דפייר הגי' ז ע ף לההוא דגער בוה ,ובשכל טוב זעף לההוא גברא דיגער
ביה ,וכן (נוסף גברא בדפוסי' וכו'"ת ועי' גס ברד"ק ש'א טי ה')  ,ובכייל ובדפוסי' הגי' גם בסמוך בפי' ה' ההוא .דיוגער
(דוגער) ביה ונר' לפרש שיגער בו הקב'יה וכלה'כ וגער יי בך השטן ועיי גם בט"כ ובפי' מהרז''ו ,ודרשו ה ש ה לפניו
ולאחריו (ועי' במ'"י לעיל צד  902בריה הלא וכו') אלהים יראה לו השה וגו' ואם לאו ש ה לעולה בני ,ושה
בהוראת ל"י אתה ,ופי' גליון בכייל לשון יווני איסי אתה (וכן נוסף בכי"ג) ,ובפי' ב''ר בדפ'יר בלשון יוני אישי אתה
(ובא'א הובא בל" איסי אתה) וכן טעם הגי' במדרש ד'"ו ואם לאו אפי השה לעולה בני ,וכפי הדרש מתורגם גם
בתר'י ב' ואין לא את הוא לעלתא ברי והליכו תרוויהון כחדא בלב שפי ,ובפדר'א שם יראה לו השה לעולה בני
אתה הוא השה ,ובסגנון אחר האגדת בתנחומא מ'ב שם אמר ר' אבין הלוי ברבי עם שהן הולכין בא
מהך עד שתבא והזקן נשתטה
אנ
תניות תע
ן מימינו של יצחק ואמר אי עלוב בנה של עלובה כמה ע
טש
ה
בזקנותו והרי הוא הולך לשחוט אותך חזר יצחק ואמר לאביו ראה מה זה אומר לי א"ל הרי הוא בא ליצף אותך אבל
הקב'יה אל יצף לנו שנאמר אלהים יראה לו השה לעולה ואע"פ כן וילכו שגיהם  ,וזה המאמר הובא בפי' ב''ר הנדפס

בד''ה ובתנחומא מפרש בא השטן מימינו וכו' (והמאמר איתא גם בתנחומא בדפוסים הראשונים ונשמט בדפוס
מאנטובה ,ובאמצע המאמר שנוסף בזה הדפוס וירא את המקום מרחוק אמר אברהם מה אעשה אם אגלה לשרה

וכו' נמצא

מסורס

א"ל עלוב בר עלובה כמה תעניות וכו' חור ואמר לאביו ראה מה אומר לי זה אל אל תשגיח

עליו שאינו בא אלא לי עיף לנו מיד ויאמר יצחק וגו' ועיי בהערות רשיב וירא אות רכ'ז ואות רפיא ועי'"ע במדרש
ויושע)  ,ובפסי''ר שם ויאמר יצחק אל אברהם אבין וכו' אמר לו אברהם אלהים יראה לו השה יזמן קרבנו ואם לאו
שה לעולה בני שה לעולה חי (וצ'יל סי) לעולה לשון יוונית אתה הוא הקרבן אעפ'כ וילכו שניהם יחדיו מהו יחדיו
שלא היצר במה שאמר לו אביו אלא כשם זה היה שמח לקרב כך זה היה שמח ליקרב אברהם שמח לעקוד ויצחק
שמח ליעקד אברהם שמח לשחוט ויצחק שמח לישחט עם שיצחק מהלך עס אביו מה עשה השטן בא ועמד לו

לימינוו של יצחק אמר לו הא עלוב בנה של עלובה כמה תעניות נתענית אמך וכמה תפילות [נתפללה] עד שלא
באת לה והזקן חזה נשתטה מזקנותו והולך לשוחטך מיד הפך פניו יצחק אל אביו אמר לו אבא ראה מה אמר לי
האיש הזה אמר הוא בא ליצף להךקב'"ה יראה לו וכו' ,ובסנהדרין שם קדמו שטן לדרך אמר לו הנסה דבר אליך

תלאה וכו' כי אתה תבא אליך ותלא אמר לו אני בתומי אלך אמר לו הלא יראתך כסלתך וכו' כיון דחזא דלא קא
שמע ליה אמר ליה ולי דבר יגונב כך שמעתי מאחורי הפרגוד השה לעולה ואין יצחק לעולה אמר לו כך עונשו
של בראי שאפילו אמר אמת אין שומעין לו וכו' ,ובמדרש אגדה הוצ' רש'ב וכשהיו מהלכין בא שטן אצל אברהם אמר לו
זקן אן דעתך בן שחננך הקב"ה למאה שנים אתה הולך לשחטו אני הוא שהתעתי אותך ואמרתי לך קח נא וכו' ועוויש :
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ט) ויבאו אל המקום וגו' ויבן שם אברהם את המזבח ויצחק אינן היה אפר ר' לוי
נטלו והצניעו ,אמר רלא יורק ההוא דיינער כיה אכן ויפסלנו מן הקרבן:
ויעקד את יצחק בנו ונוי ר' חגנה גר יצחק אסר כל סה שהיה אכוהם עוקר את בנן
מלמטה היה הקכיה כופת שרי האומות סלמעלה ולא עשו ,אלא כיון שהפלינו ישואל עצמן בימי
ירכיהו אמר להם הקכיה מה אתם סכורין דיתהון כפתייה קימין כי עד סירים סבוכים (נחוס א י) כי
ער שרים סכוכים ,אלא כסבאם סכואים (שס שס) אישחריון יההון כסתייה אוכלו כקש יבש (שס שם),
וגשעה ששלח אבינו אכרהם

את ירו ליקח את המאכלה לשחוט את בנו בכו מלאכי שות

ההיר

הן אראלם צעקו חוצה גו" (ישעית לג ו מהו חוצה ,ר' עוזריה אמר חיצה ,חיצה היא ביריה
 1ינקוט סס ,פקיקסח כנסי טס  8 :ילקוט טס  ,ילק' נחוס .כ' סקס"ס  ,ילק' מכיכי נחוס  7 ::+ '6ינקוע כ' ק"ס ,ילק' יטעיס כי
ט'ג (סנ"מ),

פיכס כנסי פ' נכס מנכס ( '6כ') ,פיקס כנחי טס (קע"ס  ,)'5לנדת נכלטים פל",

פדכ"ל פל"ל  ,מדכם ויוטע:

1גר] אשר וגו' ן ,אשר אמר לו האלחים דא'גכתי | * וינן  --המזגה דפחאגכתי]
ו
2תוא
ה

גברא ךן | דיגער דדפת .דגער

[א ,ויגער כ

ל' לו | הואן |

| ' 8ויעקד  --וגו' פ] ויעקד (ויעקוד י) את  . .בנו חא'י י

ויערך (ויערוך מ]) את העצים ויעקד (ויעקוד מ) את  ..בנו [ָמ ,ויבן שם אברתם וגו' ל ,ויבן. .אביהס את
.מזבח ויערוך (ויערך כ) את חעצים ויעקר
חמזבח [ ,ויבן . .המזבח וגוי (הטזבח ךן) ויעקד  . .בנו דף  .ויבן .ה
 . .בגו אכ | חנגא דְוְחג ,חיגגא כ  ,חנינא פאי (נחוס) מ | הונא ךן | בר פפא חי (שס) | ** אמר] ל
מ' ,אבינו אברחם דג מם ,אברהפ אנינו וָא'כתי | בנו] יצחק אי (שפ) מ :יצחק בנו דפוגכתי
אברהם] א

|

 4מלמטה] זאכים- ,טן דפונת | כופת] עוקד כ | שרי אוסות מ ,שויהס (שויהן וֶך? ,שרים כִ) של אומות
חעולם דְפוחגכרי ,שויהם שלשבעים אומות ע'א ךן ,את האומו' א' את כל האוטות א | מלמעלה] פחאכי,
*שו דְ'פוגכי' ,ולא עשה ך ,ולא עשה כן  :ולא ל ,לי אמ | אלא
לן דוגת ,לסעלה י (שס) ם | ולא עכיון] וכיון אמ | את עצטם ו (שם) ,עצטן לעיז פתי | ביטי
ים דְכו (שם) ,פוברים ך ,סברין א? | דיתהון] ם .דייתיןריהון י (שם) | כפתייה] [ ,כפתייא פי ,דיא דחגתר.
= דפחכתי .רכתיי אם | סגוגיס] חאכי'מ ₪ .וגוי ן,

ירמיח וַתִי . . .לעיז מ |  5אתון א | סנורין] פונים '
ן תת /
י+
ל'כ
א דא
דלין
ן ,דייתון  , 1דאיגון חא'נ'רי .דאי
כפיתיא אם | קייטין פוחאכתריי | ני] ן ,שני
וכסנאס סכואים דְפך | כי עד שרים סבוכים] כי עד סירים

סכוכים דְ'מ ,ל' פןאכי (שס) |  6אלא ל' פי | *כסבאם סבואים דְאכת] וכסנאם סבואים פַךן ,כסנאפ סנאים מ ,
כסבואים סבואין ל ,לי י | אישתרון כ ,אשתרון דְוְַך ,אשתרין פם .ישתריון א' ,ישתרון א?מ :ישחריין חי |

כפתייה] ן ,כפתיה ם ,דייא ךז[ היא דח .כפיתיא אמ | אכלו דהפחנת | ₪יבש] י ,יבש טלא דפוחאנכת
 7ובשעה] פוחאנכ.

בשעה דִתִי | אברתס אבינו א'ו,

אברהם פא"

|

| לקחת א | 5את] ואנכתי (ישעיח),

לי דְפי | *לשחוט את בנו דפוחאתי] ולשחוט  . .בנו גכ  ,לי ל | שות]  ,1השרות דְפוחאכתי |  8וגו]
מלאכי שלום מר יבכיון א'נכת  .לי דפי | מהו חוצה] מהוא חוצה ן ,מח הוא  . .כ .ל' פתי | חיצת--בידיה]
היצה  . .היא בידה ן ,חיצה  . .הוא בידיח פ ,חיצה כתיב חיצה חיא (הוא  ך) ביריה הְְרִי ,חיצה כתיב  . .הוא
ברייה ך ,חוצה חיצה היא ברייה דְֶן ,חוצה היא לך חוצה היא לאבא י (שם) ,חוצה (חוצה היא א?) למחרבא
דביתא (ביתא א*) חוצה היא בידיח (ביריה ?) א .חוצה הוא למחרבא ביתיה חוצה הוא בייריה (ביידיה ?) | 5

1יצהק וכו' .בפסייר שם ולמה לא בנה יצחק עמו אלא אמר אברהם שלא יפול עליו אבן או צרור
ו
 '8חננא וכוי| .וכיה ,גם בדפיר וד'ו ר' חננא בר יצחק ,וברי
ויעשה בו מום ויפסל מן הקרבן וכו'| :ר
שו והשלמתי וכיה גם בדפ"ר; והגהתי
קראקא א' נשתבש ר' חפני וכו'4= :ולא עשו .בכי"ל חסר מלת ע
גם כסבאם סבואים ,ובכי"ל כתוב כסבואים סבואין ונקוד כסבואו!) כגר' להגיה כסובאם ,וטעם המאמר כל
מה שהיה אברהם וכו' היה הקב'ה כופת קושר שוי האומות ולא עשו לא שהו להיות כפותים אלא כיון
שהפליגו  וכו' הרחיקו ישראל עצמן מהקביה בימי ירמיהו א*ל הקב'ה וכי אתם סבורים שאילו הקישורים
קיימים לעד כי עד סירים וכו' כי עד (ודורש ער לשון עדי עד וכו' שוכן עד וכו') שר יים סבוכום כפותים אלא כסבאם
וכו( .ודורש וכסבאם בוי"ו הפירוד) כשנעשו סובאי יין סבואים אישתריון וכו' הותרו אלו הקישורים אוכלן כקש וכוי
ושלטו בהם האומות וכטו שדרשן לעיל צד  888עשרת השבטים וכו' יהודה ובינימן לא גלו אלא בשביל היין וכו'
ועיי"יש ובחי' הרשיש ,והלשון ולא עשו וכו' כמו לעיל צר  465ולא עשו אלא כיון שהפליגו עצמן וכו ועיי במ"י שם

וצד  485בר"ה מאותן שעשה וכו' ,ובפי' ב"ר כ"י גורם או מפרש כיון שהפליגו עצמן ישראל ל ע " ז ועח"נ ,ובפיי
ב"ר בדפ'יר כיון שהרשיעו ישראל עצטן לע"ז ,ומ"ש בימי ירמיהו עי' גם לעול צר  ,884וביפי'ת כתב אך תימה
שהמקרא הזה בגבואת נחום על חרבן גינוה ומה ענין לישראל וכו' ,וכהדרש סירים שרים אותא גם בתרגום שם
ארי שלטוני עממיא וכו' ועיייש :  8מהו חוצה .שאי אפשר לפרש חוצה כפשוטו שהמלאכים שוכני מרום צעקו בחוץ
ומה ענין חוץ למעלה ודרש ר' עזריה חוצה חיצה (וכהגי' חיצה כתי' כלו' הצה חפר וי'ו) המלאכים צעקו היצה היצה
היא בידיה למיכס וכו' לשחוט את בנו ,והגי' חיצה היא בידיה איתא גם בכל הספרום שצייגתי (ובכי"ו כתוב ביהה ג"ב
בהוראת בידיה) ,וידידי רא"ה לעף כחב לשיהוראת חיצה כטו חיצא בלס עז וקשה ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש חוצה חיצה כתיב
חיצה הוא בידיה וכו' לשון מהירות כטא דתימא דבר המלך נחוץ ,ורמא"ש פי' בפסי'"ר שם שרוא לשון חץ וצ'יע ,ומן בידוה
נשתבש ברייה בדפוסי' וכית ובפי' ב'יר הנדפס  ,ולפרש ברייה

כמו לעיל צד  805הלילה לך וכו' בריא היא לך

וכוי קשה שלא היה צריך לדרש חוצה היצה ,וכן הוחק הפירוש ששום בריה ועשה כּזה
; שם ל"ג בידיה או ברייה והגיי שם בדפ"ר חוצה היא לך חוצה היא לאבא למיכס
הלשון בכי"א א' וב' ובכייכ חוצה (חוצה היא ,הוצה הוא) למההבא וכו' חוצה היא
האותיות דל"ת ורייש ויש לקרות בידיה או ביריה וכו') ,וכלשון הראשון הדרש באיכ'יר
|1
ב רְסְבְואִים( -

לשחוט את בנו ,ובילק!
ית וכו' ,וכן איתא בכפל
(הוא) וכו' (ודומות שם
מייב שם הוצה מה הוא

פרשח נו

ויורא

1

כב טי

למיכס ית בריה ,ומה היו אי נשמו מסילות (שם שם ח) אין אברהם מקבל את העוברים ואת השבים,

שבת עובר אורח (שפשם) היך דאת אמר חרל להיות לשרה ארח כנשים (בראשית ית יא) ,
היפר ברית (ישעיה שם)

ואת בריתי

אקים

את יצחק (בראשית יז כא) ,

מאם

ערים

(ישעיה שם)

וישב בין קדש ובין שור (ביאשית כ א) ,לא חשב אנוש (ישעיה שם) לא עמדה וכות לאברהם
אתמהא  ,ומי יאמר לך שאינו מדבר אלא במלאכי שרת  ,נאמר כאן ממעל לעצים
שרפים עומדים ממעל לו (ישעיה ו ב) :

ונאמר להלן 5

י) וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת רב בעא קומי ר' ח'יא רבה משי רי מנין ו
 5פנסועל  פע" ויכל .פיי פ''ס ,לנדם צללטית עס :

5 7קוע כ' ק ,5/סולין ע"ז ל':

 1למיכפ] חך!י ,למיכופ אנכךר? ,למכופ דפותר? | מהי | הן א | אומרים דאתי (שם) | מסילות] ..שבת
עובר אורח א'כ ,שבת  . .אורח וגו' ד | שאין אברהם די ,ואין . .כ ,אם אברהם אינו (ישם) | את העוברים
| ארח כנשים] פחנ :אורח
א-טר] דבר אחר י(שם)
והשבים ףא? .עוברים ושבים י (שם) |  2היך -

ר ]-פוחאנתי (שס) ,וישב בין שור ך,
ו -
שישב
ש-ים ל' י) |  8הפר | 4ו
כיךנ -
כנשים [אכתי (שם) ,ל' ך (ה
ויפע משם אברהם ךי ,ויסע אברם ארצה הנגב וגו' י |שלא עמדה א* ,לא עמדה לו א' ,לא חשב ו | זכות
אברהם ו ,זכותו של אברהם אבינו  5 | 2לך] זה א' ,ל' א?כו (שם) | שאינו סדבר] פןחאנכ .שאין הפפוק
 1אלא . .
ת]
שאר--
| אל
(שאין הפסוק הזה ש) מדבר דש ,שאין הפסוק הזה ך] ,שמדבר י(שם)
במלאכים י(שם) | נאמר כן ן ,1כתיב הכא י (שם) | לעצים] פואנכ שי (ששס),
השרות דְפואכןתש.

|

| ואמר להלן] פחנכש ,גאמר וא! ,ונאמר להלן ממעל דָאלת ,וכתיב התם י(שם).
לי ד
 6מ*מעל לו דפוחא'נכתי (שפ)] ממעל א? ,וגוי ל |  * 7את --המאכלת דְפא'נכת] את ידו וגו' [ ,את
ידו א ,%וגוי ל | בעה ן ,בעי א | קמי ר' א" .קמיה דר' א | רובה ן ,משי רי] משום רי ן ,בשם וי ן,

בשיר א .ל' דפתי |

חוצה א"ר עזריה חוצה היא מן גבר למחריבי ביתא ,ובדפ'ר וד"ו הגיי שם הן אראלם צעקו חוצה אמר רבי זעירא
חוצה כתיב היא גביה נכסיניה (ובד' קראקא א' הוגה חיצה כתי' היצת היא גביה דנכסיניה) אמר רבי ברכיה כמה דאת אמר
ויוצא אותו החוצה ,ולשון המאמר בפפייר שם בנה את המזבח וכו' ועקד את יצחק בנו על גבו נטל אכרהם את המאכלת
לשחטו אמר לו יצחק אבא אוסרני בידיי וברגליי שהנפש חצופה היא שלא .אראה המאכלת בא עלי ואקרטע ואיפסל
מן הקרבן כפתו אביו כיון שבא ליתן את המאכלת על צוארו באו המלאכים והיו בוכים ומצווחים לפני הקב''ה
שנאמר הן וכו' צעקו חוצה ומה היו צועקים נשמו מסילות היכן הוא מתן שכרן של עוברי דרכים שהיה אברהס
מודועך בעולם שבת עובר ארח בטל מתן שכרם של אורחים שהיו באים מכל מקום ולנים אצל אברהם לאכול חנם
ולעשות אותך ברכה בעולם אלא הפר ברית ומפיר אתה את הברית שאמרת לאברהם את בריתי אקים את יצחק
הרי המאכלת על צוארו עד אימתי אתה ממתין א"ר ברכיה צעקו חוצה חיצה כתב אמרין חיצה היא
ידך מכוסיניה מיד אמר הקב'ה למיכאל וכו' (ובפי' ב''ר הנדפס הובא זה המאמר בשינוי מעט מן מה היו צועקים
ב
וכו' עד אתה ממתין בשם מדרש הרניגו וע' במי'י לעיל צד  095בד'ה אמר ר' לוי וכו') ,ובאג''ב שם אף המלאכים

הן אראלם וכו' התחילו אומ' רבש"ע נשמו מסילות שבת עובר אורח וכו' אם שוחטו

נתכנסו והיו בוכים שנאמר
קוא היכן עולי רגלים וכו' הלא הפר ברית היכן הוא הברית שהתנית .עמו אמרת לו כי ביצחק יקרא לך זרע אמר
להן הקב''ה חייכם לא אחלל בריתי וכו' ,ובפדר''א שם אמר יצחק לאברהם אביו אבי קשרני וקשור שתי ידי ושתי
רגלי בשביל פשיעותא ואמצא מחלל כבד את אביך קשר שתי ידיו וכו' ועקדו על גבי המזבח וכו' והקב"ה היה
יושב ורואה לאב שעקד ולבן שהיה נעקד בכל לב וכו' ומלאכי השרת צועקים ובוכים שנאמר הן אראלם צעקו וכו'
אמרו מלאכי השרת רבשיע נקראת רחום וחנון וכו' ועי"ע במדרש ויושע ובתר"י א' וב' ובמ'י למטה פו' ז' בדייה
 2היך דאת אמר וכו' .נר' שמביא פסוק זה חדל וכו' לפרש שבת לשון פסק בטל שאין מורגל
ולא עיכבתה:
בהוראה זו בלשון חז'ל ועי' גם לעיל צד  ,894וגיי משובשת בילק' ישעיה ד ב ר א ח ר .חדל וכו',

ובילקוט כאן

לייג היך דאת אמר וכו' :  5נאמר כאן ממעל וכו' .בתנחומא מ'ב שם דרש אחר ממעל לעצים מהו ממעל מלמד
שעשה המזבח מכוון כסא הכבוד כד"א שרפים עומדים ממעל לו ,ובאג'ב שם א"ר חנינא מהו ממעל שעשה
את המזבח מכוון כנגד וכו' שנאמר שרפים עומדים ממעל לו למעלה מן המזבח ,ובפדר"א שם אמר ר' ישמעאל
כיון שהגיעו לאותו מקום הראהו חקכי"ה באצבע לאברהם ואמר לו זה הוא המזבח הוא המזבח שהיה אדס הראשון
מקריב בו מקודם הוא המזבח שהקריבו בו קין והבל הוא המזבח שהקריבו בו נח ובניו שנאמר ויבן נח מזבח ליי
אין כתיב כאן אלא ויבן את המזבח (וצ''ל ויבן שם אברהם את המזבח מזבח אכ'כ אלָא המזבח ,וכה בילק' מכירי
תהלים לו סיי ה') שהקריבו בו ראשונים (עליו הראשונים) ועי' בתר"י א' ובמ'"י לעיל צר : 818  7רב בעא כו'.
מום ר' ובבכי"ו וכיי'א א' ובי בש'יר  ,ובחולין שם איתא יתיב רב
כגו' הנכונה שלפנינו בכיייל הגי' גם בכייג ש
אחוריה דר' חייא ור' חייא קמיח דרבי וקאמר מניון לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקח את המאכלת לְשחוט א"ל
רב לר' חייא מאי קאמר א"ל ויו דכתיב אאופתא קאמר והא קרא קאמר קרא זריזותיה דאברהם קמ'ל (ופירש"י
שם שחש ונזהר שמא לא ימצא צור אפילו מחובר והביא עמו מאכלת וכו' ועייייש בתוס' בד/ה מניין וכו') וגרי
שהוראת בעא כאן דרש חקר (ועי' במבה'י ט' ב') ובכל הספרים (חוץ מכי"ת) ל'ג א מ ר ליה מן הכא וכו',
ומדוייקת הגו' בכי"ל אין מן וכו (וליג אמר ליה אין  מן וכן') ורב בעא קומי ר"ח רבה מש רבי דאמר מנין
לשחיטה וכו' מן הכא וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט וכו' אם מן אגדה אמר לך רבי חזר הוא
ביה דאפילו במחובר מעיקרו כשר וקרא זריזותיה דאברהם קמ"ל ואין מן אולפן ואם בקבלח מרבותיו( .ועיי ירושי
עירובין פייג כ"א ב' מגילה פיא ע'א ד') אמר לך לית הוא חזר ביה דתני לוי היו נעוצים מתחילתן הרי אילו
פסולין  אפולו בדיעבד תלושים ונעצן הרי אילו כשירים בדיעבר דתנינן השוחט במגל יד ובצור ובקנה שחתיטתו
כשירה  ,וסוגיא דגמרא שם ט'ו ב' השוחט דיעבד אין וכו' ורמינהו בכל שוחטין בין בצור וכו' לא קשיא כאן בתלוש כאן
במחובר דאמר רב כהנא השוחט במחובר לקרקע רבי פוסל ור' הייא מכשיר עד כאן לא מכשיר ר' חייא אלא בדיעבד
וכו' אלא הא דתניא בכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר וכו' מני לא רבי ולא ר' חייא וכו' לעולם ר' חייא ואפילו

(1

וירא

כב י יא

פרשה נו

לשחיטה שהיא ברכר שהוא מטלמל מן הכא וישלח אברהם וי אין מן אגדה אמר  0חזר הוא
בי ואין מן אולפן אמר לך לית הוא חור כיה דתני לוי חיו נעוצים מתחילתן הרי אילו פסולין,
חלושים ונעצן הרי אילו כשירים דתנינן השוחט כמגל יר ובצור ובקנה שחיטתו כשירה :אמר רי יופי

בר אבין הי דברים נאמרו בקוומיח שלקנה ,אין שוחטים בה ואין מוהלין בח ואין חותכין בה בשר
ואין מקנחין בה את הירים ולא מחצין בה את השינים מפני שרוח רעה שולטת עליה :
יא) ווקרא אליו מלאך יי מן השמים ויאמר אברהם אברהם תני ר' חייה לשון
חיבה לשון זירוז ,ר :ליעזר אי לו ולרורות ,אין דור שאין כו כאכרהם ואין דור שאין בו כיעקב
וכמשה וכשמואל:
 2עי' סולין סו כ : ! סולין פ"ס מ'כ :יכוט' טכם פ"ת י"ס נ' ,סולין פ"ו  6 :':ילסוע טס  ,כ5כ 6כיט ויקכ6
7לקמן פע"ד:
פוקפ 06נככום פ" , 5טטום כנס פ'ג ק" ' ,נמדנל כנס פי"ד סי" כ"ם ,פדכט מפולל פ"ע כי'י ס':

 1שהוא] ן .לי דפאגתשי | מיטלטל ן ,מטולטל ;  ,המטלטל ךְפא'רתתשי .חסיפלטל א' |טן הכה ן,
.ו וגו' וא  ,וישלח. .
סהכא שאשי ,מהכה  ,1אמי ליה טן הכא ךן | וישלח אברתם את ידו ךְ ,וישלח .יד
ירו ויקח את הסאכלת א'גר]ש .ויקח  . .המאכלת פַךְ ,וישלח אברהם את ירו ויקח מכלל דתלוש הוה ו | אין
מן] אם סן א .אסר ליה אין טן דְןן .אמי ליה (א'ל שי) אם מן נכשי ,א' לה אן מן ן .א לו מן ם |

אגדה] שאכ,
|א
הו
שרי ו

אגדא ן ,הגדה [.ש ,האגדת '',
בו
לי כ | 5

ן | ואס

ההגדה דְן] | אטיה לך א .1אמר לך ר' אפילו במחובר

|א
הו
 ,-אם א ,ואן ןפנכ

ח'וןז|ר
אמ

הוא א' | בו ן | ר' לוי אית |

נעוצין םא'כשי | פסולים ן .אסורין א' |  5תלושיס] וכת- .ין דפאנשי | כשיוין פג ,כשייט דאכתש,
.שרח פאכ ,ובצור
ין י |דתגינן] פםוא'נכשי .דתנן דא'ת | *וגצור --כשירה [] וגצור . .כשרה ו ,1בצור  .כובקנה וגוי ש ,במגל קציר וגצור . .כשרה דִך] .וגוי  4 | 5בר אבין] א .בירי  - .ו ברי  . .נכ .לי דת

ה] א' ,חמשה ךְפוא'נכת

| בקרוטית] פא'גת.

בקרוטיות דְוְאַ? | שוחטין

ואין אגכ | סחצצין פרתן ,טחצצים א' | השינים] פא ,השנים דְא? .השיניים
ר-חס
ב-
אקרא
שורה א | עליח] שפונ  /עליו דא'כף .עליהם א" |  *6וי

|

|  5את חירים לי אכ | ולא]
כ  ,השניים [וְנך | שוכנת ךדפו:/
פא*ך]] ויקרא . .השמים אברהם

אברהם דָי ,ויקרא . .השמים ן , 2ויקרא  . .טלאך וגו'  ,ויאמר אברהם אברהם ךז | לשון ויקרא לשון חיבה א| 1
 7לשון זירות] ולשון זירוז כ  ,ל' א' | ר' אלעזר (ר' ליעזר ן ,ר' אלועזר א*נכך? .ר'א פ) בן יעקג דפואגנכתריי |
אומר פאנכי ,אטר דֶן ,אוט' אמר ך] | לו ולדורות] אברהם לו ולדורות ' ,ל' אי |  8וכטשת וכשטואל] :₪
ואין דור שאין בו כמשה ושטואל י ,ואין . .כמשה ואין דור שאין בו כשמואל דְוחאנת |
לכתחילה וכו' ואלָא מתניתין דקתני השוחט דיעבד אין לכתחילה לא וכו' רבי היא קשיא דרבי אדרבי (דהא קתני
בברייהא רבי פוסל דמשמע דיעבד) לא קשיא כאן במחובר מעיקרו (פוסל ואפילו בדיעבד) כאן בתלוש ולבסוף חיברו
וכו' ,ועוד שם ט"ז א' בעי רבא תלוש ולבסוף חברו לענין שחיטה אי וכו' ועו'יש בפירש'י ובתוספות שם בריה
תלוש וכו' תימח מאי קטיבעיא ליה הא אסיקנא לעיל וכו' ואי לא ירע הנהו ברייתות וכו' ,וגם בב'יר כאן לא הוזכרו אלו
הברייתות  ,והברייתא דתני לוי היו נעוצים וכו' כלו' דברים ששוחט בהם כדמפרש בפ'י' ב'"ר לא הובאה בבבלי שם,
ועי"ע במ"כ וביפ''ת ובעץ יוסף ודו"ק4 ,ובפי' ב'יר בדפ'"ר מפרש ומנין לשחיטה וכו' מהכא וישלח וכו' ויקח את

דפילו במ חובר שרי כן
המאכלת מכלל דתלוש הוה א'ל אם מן הגדה אמר לך ר' חזר הוא ביה א
גוסף בילקוט (ועי' במי'י לעיל צר  698בדיה עתיר וכוי) ונשתבש שם אטר לך ר' אפילו במחובר שרי חזר הוא ביה/

ובכי"יל קיטע דחנינן השוחט במגל יד וגו' ,והשלמתי לשון המשנה ובצור ובקנה שחיטתו כשורה ,וכיה במתניחא
דתלמודא דבני מערבא השוחט במגל יד ובצ ור וכו' שחיטתו כשרה ,ובמשנה שבמשניות ובגמרא אותא במגל ור
בור ובקנה ועח'נ ,ומשובשת הגי' בדפופיי וכי"ת השוחט במגל יר ב מ ג ל ק צ יר ובצור ובקנה וכו' ,ובהדיא
צ
נשנה שם ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה וכו' ,וכבר הוגה לנכון במ"כ וביפ'ת  8 | :אמר ר' יוסי וכו'.
בם רב חונה חמשה דברים נאמרו ב ק ל ומ ות של קנה אין שוחטון בה
בירושלמי שם רבי יוסי בי רבי בון ש
הולחן ואין מקנחין בה מפני
גי ש
צצין בה וכו' ואין מחתכין בה את הבשר ע ל ב
ואין מוהלין בה ואין מ ח
שרוח רעה שורה עליה ,ובחולין שם אמר רב חסדא א"ר יצחק ואמרי לה במתניתא תנא ה' דברים נאמרו
בקרומית וכן' אין שוחטין ובאהין מלין בה ואין מחתכין בה בשר ואין מחצצין בה שינים ואין מקנחים בה אין שוחטין בה
והתניא בכל שוחטין בין בזכוכות בין בקרומית של קנה אמר רב פפא בסימנא דאגמא וכו' ואון מקנחין בה תיפוק
ליה משום דאמר מר המקנה בדבר שהאור שולטת בו שיניו נושרות אמר רב פפא קינוח פי מכה קאמרינן ,ובבבלי
שם הטעם בכל הדברים שנאמטרו בקרומית של קנה משום שקיסמין ניתזין ממנה ,ובירושלטי שם מפרש בק"ע
שהטעם מפני שרוח רעה וכו' אקינוח לחוד קאי  ,וכאן אי אפשר לפרש כן ועי' גם בב"י בטור יויד ריש סיי וי
ובעץ יוסף ,ויש לפקפק בהגי' שלפנינו ואין מקנחין בה א ת הי ד ים וכ"ה גם בדפוסי' ובכיים וכי*ו וכיייג וכייית,
ובכי"א א' וב' וכייכ ל"ג את הידים ,ובשכל טוב העתיק א"ר יוסי בבר א ב א חמשה דברים וכו' בקרומית של קנה
צחצים בה את
מכה ואין מ
אין שוחטין בה ואין מוהלין בה ואִין חותכין בה בשר ואין מקנחין בה את ה
שר ה עליה ,ונר' שהוסיף עפ'י הבבלי א ת ה מ כ ה להגי' ואון מקנחין ,ומחצין בכיייל
השינים מפני שרוח רעה ו
פ וסי ובכי ו וכייא בי וכייכ כמו מהצצין ועח'נ 6 | :ויקרא אליו| .בכיייא בי מתחלת כאן פניז ,ובכי'א אי
פכ"ד  |:תני ר' חייא .בספרא שם משה משה (שמות ג' ד') אברהם אברהם יעקב יעקב (בראשית מו ב'י) שמואל
ואל (ש"א ג' י') לשון חבה ולשון זירוז ועי' בבמ"ר שם ובט"י לעיל צר  401וצר  , 881וכן בתוספתא שם משה
שה אברהם
אברהם וכו' לשון חיבה ולשון (לשון) זירוז ,ובמדרש שמואל שם הנא ר' חייא אברהם אברהם יעקב

יעקב משה משה שמואל שמואל לשון חבה ולשון זרוז,
עקב יעקב יש בו פסק וכו' אבל משה משה אין בו
משה משה לשון חיבה וכוי :  7רי לועזר וכו' .לקמן
וגו' (ושם לא נכפל יעקב יעקב) ,והגיי שם בכי"ל

ובשמו'ר שם בדפ'ר ודו אתה מוצא
פסק למה כן משל לאדם וכו' תני רי
פע'ד נסדר המאמר לפ' ויאמר אלי
ר' אליעזר א' וכו' אין דור שאין

באברהם אברהם יש בו פסק
שמ עון בן יוחאי מהו .
מלאך האלהים בחלום יעקב
בו כאברהם וכיעקב וכמשה

פרשח

וירא

עליה
טיפת
לכל
אלא

יב

כבוב

נו

אל תשלח שה אל הנער ונוי ופנין איכן היא,

ויאמר

|80

נשלו דמעות ממלאכי שרת

ושחה ,אמר לו אחנקנו ,אמר לו אל תשלח ירך אל הנער ,אמר לו נוציא ממנו
דם ,אמר לו אל תעש לו מאומה אל תעש לו מומה ,כי עתה ידעתי עתה יידעתני
שאת אוהבני ,ולא חהשכת את בנך ונוי ולא תאמר כל חלאים שחוץ לגוף אינן חלאים
מעלה אני עליך כאילו שאמרתי לך שתקריב לי את עצמך ולא עיכבתה  :אמר ר' אהאפח

 1ילקוע טס ,ילק' עכיכי פסליס פע כ" עו פכסועס ויכ 6סי' כיינ  2=:פקיקסס ככפי עס :  4ע" ספכי ססזיכו פי' עי''ב,
סנסועס  3טלס קי" כייז  ,פכסונס טלס כי' יד  ,בעדנל כצס פי"ז סי  5 : '3פנסועס ב ויכס .פיי ע' ,סנדם בכסטית פפיס:

 1אל --וגו] מ .אל הנער פאישי ,ל' דוא'כת | * הא דש] הא לוחאגכתע .היה פים |

נשלו] פחאגע .נישלו ן | ,נש דְתרימ | * דמעת פוחא"כעם] דמעו ל ,שלש (שלשה א'ך?)
דמעות ךָא'נתרי | מטלאכי שוח] . . ,1חשות דפוחא"כתערימ /טטלאנכים א' | עלליה] פוחאגכעי.
עליי ש .ל דחרמ | ושחה] פע .ושחת וךןן ,ושתת (ושיחת ןן) הסכין דרמ ושחח א? .ונשחת א ,1ושות , 2
ונשרית ש ,ונשרו י' | אל הנער ל' ם | אמר לו ל' א | נוציא] וחנכ  /אוציא דפאתים | ממנו לי כיי |  8טיפה
.וטא א אל  . .סוס ם\
של חכ | * אמר לו דפוהנכת] איל א'ימ :ל לא" | אל -מומה] אל .מ
מומה ו ,לי וחא?ם

| ידעתי] ₪

וגו' ן ,כי ירא אלהים אתה פחזנכי

| עתה יידעתני] יידעתני  ,5עתה

יידעתי ךזן" ,ידעתיך םאמ ידעתי הודעתי דְ ,הודעתי | ,עתה ידעתי  ,1ירעתי וי |  4את בנך וגו']

 +את בנך

את יחידך ממני חאנשי ,את  ..יחידך ן ,וגה ךָ ,לית | שלא | שכל וכמ | חלאים] פואנ"'כר?מ/
החלאים ךְ ,חולאים דְזִי ,חליים רְי ,1חוליין :ש .תחלאוים ר] | אין כ | חולאים  .חוליין  |  * 5כאילו דפושי]

כאלו אכתמ .כילו ג .לי ל | שאמותי] פוכ .אמותי דחאנתשים | לד לי שי | שתקריג] פוחאכשים,
שתקרב  ,1הקרב דִת | לי לי חאינכשי | את] ואגכם .ל' דפתשי | עכנתה] \ ,עכבת פחאכימ.
עיכבת [ש ,

₪

דבר אחר

(ד'א ך'ן])

אמר

ר' יצחק

בשעה

אבוהם

שבקש (שביקש ת)

לעקוד יצחק (את

יצחק ךן) בנו אם' לו (ליה ך]) אבא בחור אני וחוששני (וחושש אני ךְן) שמא יזרעזע גופי מפחדה של סכין
ואצעדך ושמא תפסל השחיטה ולא תעלה לך לקרבן אלא כפתני (כפתיני ךְן[) יפה יפה מיד ויעקוד את יצחק
(יצחק בנו ך) כלום יכול אדם לכפות בן שלשיט ושבע (ליז שנה ךן) נייא בן שש עשרים (שש ועשרים דִ' ,ששה
ועשרים רן) שנה אלא לדעתו מיד וישלח אברהם את ידו הוא שולח יד ליטול את הסכין (ליטול הסכין ךן) ועיניו
מורידות דמעות ונופלות דטעיו לעיניו (לתוך עיניו ת) של יצחק מרחטנותו (מרחמונתו ך]) של אבא ואף על פי כן
(ואעפייכ ך]) הלב שמח (שוטח ך]) לעשות רצון יוצרו והיו המלאכים מתקבצין (טתקבצים ך]) כתות כתות מלמעלן
מה הוון צווחין נשמו מסלות שבת עובר אורח הפר ברית מאס ערים אין רצונו בירושלים ובבית המקדש שהיה
בדעתו להוריש לבניו של יצחק לא השב אנוש לא עמדה זכות לאברהם (זכותו שלאברהם ךן) לית לכל בריה
חשיבות קדמוי דְך | אט' ר' אבא נכש  .איר אבא אייל א' ,א'ר אבא אטי ליה (א"ל מ) אברהם א?מ /א"ל י |

וכשמואל ,ובמ"ש שם ר' אלעזר (ובכ'י שם ר"א בן יעקב) אומר וכו' אין דור שאין בו כאברהם אין דור שאין בו

כיעקב אין דור וכו' ועח"נ ,ובלק"ט גורס ומפרש ר' אלעזר בנו של ר' יעקב אומר לו ולדורותיו אין דור שאין בו
כאותן שנכפלו שמותן אברהם אברהם יעקב יעקב וכוי ,ונר' שדורש שהמלאך אמר לו אברהם אברהם לרמז לו
ולדורות שעתידין לצאת ממנו שאין דור שאין בו וכו' 1 | :נשלו וכו' .וכיה בערוך ע' שח ג' וסכין איכן הוא
נשלו דמעות וכו' עליה ושחה ,ושם הובא משבת ס'ז א' שיח שיח ופי' המס תמס ועוד שם וחם השמש [וגמס]
שיח ,ונר' שמפרש וש ח ה כאן וגמסה וכן טעם חגי' ושחת ועי' גס בעמת'"ל ע' שווח  ,ותימה שבכי"ל ובערוך
הא וסבין ליינ וכן ושחה ושחת לינ ,ובערוך שם הועתק עוד מוי'"ר פכ'ב נתנוהו בקערה
ובספרים שציינתי הגי' ו
וכמה דהדין שיח הדין שיח עד שעמד על עקרו ופרח (ועי' במ"י לעיל צר  38ובח'ג לעיל צד  )48ובמדרש הגדול
הרכיב שני המאמרים והעתיק וסכין היכן היא נשלו דמעות ממלאכי השרת עליה ושחה עד שעמד עיקרו ופרח ,
ובפי' ב'"ר כי"ט וכי'א גורס ומפרש נשרו שלש (שלשה) דמעות ממלאכי השרת ושהחה הסכין היתה נשרית (נשרת
הסכין נשרת) לשון שרוי וכו' ,ודוהק הפי' בפי' ב'יר הנדפס ונשרית ונשחת כמגופת חבית שנשרית והיא נשחתת,
ובתנחומא שם איתא ובא השטן ודחף ידו של אברהם ונפלה הסכין מידו וכו' 2 :נוציא . וכ"ה עוד בארבעה כ"י,

ובלק"ט הגי' אוציא ממנו טיפת דם א"ל אל תעש לו מאומה כי עתה וכו' ,ובפירש"י עה'ת מפרש אל תשלת
לשחוט אמר לו אם כן לחנם באתי לכאן אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם אמך לו אל תעש לו סאומה אל
תעש בו מום ,ובפסיייר שם אמר לו מה אתה עושה אל תשלח ידך אל הנער אמר לו ואחנקנו ואמר אל תעש לו
מאומה ,ושם ליתא אל תעש לו מומה ועח'נ 8 = :יידעתני .

וב"ה בכי'כ ,ובלק'"ט כי עתה ידעתי ידעתי לכל וכנ'

ועח'ג ובמ'"י לעיל צד  82בד'ה הודעתן :  4אינן חלאים .ולא היה קשה לך הנסיון להקריב את בנך אלא מעלה
אני עליך כאילו שאֶמרתי לך שתקריב לי את עצמך וכו' ,ובפי' ב'ר הנדפס מפרש ולא חשכת את בנך את יחידך
ממני מעלה אני עליך כאילו נפשך שנקרא' יחידה הקרבת לפני שאין יחידך האמור כאן אלא נפשך וכו' ,וכן
הדרש בפסי'ר שם אמר לו הקב'ה גלוי וצפוי לפניי אפי' נפשך אם אמרתי לך לא הייתה מעכב את יחהידך
הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי אמר לו אברהם למה עשית לי כך אמר לו הקב'ה שהייתי מבקש ליודעך
בעולם שלא על חגם בחרתי בך מכל האומות כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה מיד ויקרא וכו' ,ובתנחומא מ"ב
שלח שם אמר אברהם לפני הקביה רבשיע על חנם אמרת לי קח נא א"ל לאו אלא להודיעך בעולם שנאמר כי
ע בן יוחי אמר לו הקב'ה חיוך מעלה אני עליך שאם אמרתי לך
ומן
ידעתיו למען אשר יצוה וגו' אמר ר' ש
שתשחוט את נפשך שלא היית מעכב על שמי והיית שומע להשחט על שמי מנין אמר ר' שמעון בן יוחי א"ל
הקב'ה ולא חשכת את בנך את יחידך הרי כבר פירש את יצהק מהו את יחידך אלא נפשו של אברהם שהנשמה
קרוי יחידה שנאמר הצילה וכו' ועי' בתנחומא שלח שם ובבמ"ר שם ,ובספרי שם יצרנהו כאשון עינו אפילו בקש
המקום מאבינו אברהם

גלגל

עינו היה נותן לו ולא גלגל עינו בלבד נותן לו אלא אף נפשו הוא נותן לו

שחביבה

עלוו מן הכל שנאמר קח נא את בנך את יחידך וכו' והלא בידוע שהוא בנו יחידו

אלא זו נפש שנקראת יחידה

בשאר

(חוץ מכי"ת) ובפיי ב'יר

שנא' הצילה וכו'

ועיי לעיל צר :881

 5ולא עיכבתה.

וכיה סיום

המאמר

כ"י

4

וירא

סרשח

נו

בו

אף את לפניך שיחות ,אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע (כראשית כא יב) וחזרתה ואמרתג0ה

לי קח את בנך את יחירך (שם כב ב) ועכשיו את אומר לי אל תשלח ירך אל הנער ,אמר לו
הקכיה אגרהם

לא אהלל

ברית' (תתלם פט לה) ואת בריתי אקים את יצחק (כראשית יו כא) ,

בשעה שאמותי לך קח גא את בנך ונוי ומוצא שפתי לא אשנח (תהלים שס שם) ,כך אמרתי
\ לך שחטהו ,לא העלהו ,אסיקתיניה אחתיה :
 1אף את  --שיחות | םי(  :אף אתה  . .שיחות ךא
ז,

אף אתה יש לפניך שיחות

מ ,אף אני לפניך שיחות כ ,

אפרש לפניך שיחות א' ,כביכול שיש לפניך כשיחות בני ארם שמחליפין ברבורם ' ,התחיל אברתם (אברהס אניי ך])
תמיח אין הרגרים חללו אלא רברים של חיטה דְךן | אטיתה ן | לי] פוחאנכים .לי דת | וחורת פוחי.

חורת דאכתם

| ? לי] פוחא'.

ל דא'גכתים

תר ם .ל' דוי | ועכשו פ .עכשיו גמ:

| את יחירן] כתת .את  . .אשו אתבת את יצחק א',

עכשו א'כ | * את אוטר ך8ו] אתה אוטר א'נכתים:

אט' ל | לי

ל גכימ |אל חנער] שו > אתמחא ךא נכת |  4אכרחס] לאברחס ךן :לי אגכים | בריתי] חגי ₪ :ונוי ן/

ומוצא שפתי לא אשנה

פא כת מ | ואת  --יצחק] שאמרתי וא
יתצ.ח
.ק

י ,בשעה שאמרתי לך כי ביצתק יקרא

לך ורע ואת בריתי  . .יצחק ךזן ,בשעה שאמרתי לך (כשאמרתי מ) כי  .ז
.רע לא אחלל ברותי ואת (שנ' ואת כ)
א
ח
בריתי  . .יצחק א'כם ,בשעה  . .לא אחלל ואת בריתי  . .יצחק ף ,לא לל בריתי כשאטותי  . .זרע לא ..

בריתי ואת בריתי  . .יצחק א* ,לי דות |  +בשעה שאמותי] וחא'נכי .כשאטרחי דאת | ₪את בנך וגוי] או
ת בנך את יחירך אשר אתבת את יצחק ל ,את..אחבת א' ,את  ..יהירך וגר' ה
את ..יחירך 1ם .את

בנך דתי ,גר ן ,ל ם | וס
אוצא
שנ--
ה]

וחאנמ .מוצא  . .אשנת פכי .ל דת | כך אמותי לך] וֶ /כלום

אמרתי לך א'ג .וכי אטרתי לך י ,וכי אמרתי
ש .אטותי לך כ .לא אמותי לך א?רתם .לא אטותי ך |
 6שחטתו] לשוחטהו א' ,חעלהו לַ | 9לא העלהו] לא העלהו אמרתי לך כ ,העלתו ן ,העלחו (העליהו ש) אטרתי

לך חנשי .אלא חעלהו מ :אלא והעלהו א* .אלא העלחו אמרתי א' ,לא אמרתי אלא העלהו  + ₪אלא וחעלהו שם

לשם חיבה ך] ,אלא והעלהו לשם חיבה אסותי לך ך ,לא שחטתו ל" | *אסיקתינית כ] אסיקחונה ל,
אסיקתני :ש ,אסקתיניה ךז +אסיקתיה פםא"רמ ,אסקתיה א' ,אסיקתיה וקיימת דברי ךָ ,אסיקתיה אחתיח אמרתי
לך וקייםת דברי ך] | * אחתיה

פוא'] אחתוה ל אחתיניה הזא?גכרמ.

ועתה אתתיניה (אחתיח ך]) נ"א משלו

משל למלך (לה'ר למלך ך][) שאטר לאוחבו העלח את בכך על שיחנו (ש*חני ךן) הביאו אותו אוהבו וסכינו בידו
אמר לו המלך וכי העלחו (תעלהו ך]) לאכלו אמרתי לך העלהו אטרתי לך מפני היבתו הדא הוא דכתי' (ההיר ד'תת)
ולא עלתה על לבי זה יצחק דת |

הנדפס ובילקוט וולק' מכירי ההלים שם ,ובדפוסי' וכייית נוסף כאן מאמר ארוך ד'א א"ר יצחק בשעה שבקש אברהם
לעקוד יצחק בנו א"ל אבא בחור אני וחוששני שמא יזדעזע גופי וכו' ושמא תפסל השחימה וכו' אלא כפחני יפה ופה
וכו' (ומיש
שם כלום אדם יכול לכפות בן שלשים ושבע נ"א בן שש עשרים שנה וכן' עי' במ"י לעיל צד  )888מיר
וישלח אברהם את ידו וכו' ועיניו מורידות דמעות וכו' ,וסוף זה המאמר והיו המלאכים מתקבצין מה הוון צווחין

נשמו מכילות וכו' לא חשב אנוש לא עמדה וכו נר' שהוא שיטה אחרת להמאמר לעיל צר  006בכו מלאכי שרת

וכו' גשטו מסילות וכו' לא חשב אנוש לא עמדה זכות לאברהם וכו' ועי' חמאמרים שהעתקתי מפסייר ופדר'א במיי

שם  ,ובתנהומא מ"ב וירא סי' מ'ו ויבאו אל המקום עם שהוא בא לשחטו א"ל יצחק אוסרני בידי וברגלי שחנפש
חצופה היא עד שלא נראה המאכלת בא ואזרעזעה ואיפסל מקרבן בבקשה אבי כדי שלא יעשה בי מום וכו',
ובתנחומא שם סי' כ"ג א"ל אבא אוסרני ידי ורגלי מפני שהנפש וכו' וכשאראה את המאכלת שמא אזרעזע ויפסל
הקרבן בבקשה ממך אל תעש בי מוס וכו'| ,ובסא"ר פכ"ז שאמר יצחק לאביו כפתיני יפה ותנני על גבי מערכה
שמא אבעט בך ואכך וכו' ועי' גם בסא"ז פיב ובספר הישר 1 :אף את כף .אמר אברהם אף את וכו' (ועו' במי"י
לעיל צר  025בד"ה אפולו וכו') ,ובפי' ב'ר בדפ"ר גורס ומפרש אִמר ר' א ב א אמר אברהם כביכול יש לפניך שיחות
כבני אדם שמחליפין דבורן אתמול וכו' ,וכן העתיק בילקוט כביכול וכו' ,ובפירש'י עה"ת (ברוב הספרים) הובא אמר ר'

אבא א'ל אברהם

אפרש

לפנ יך את שיחתי אתמול אמרת לי כי ביצחק וכו' וחזרת ואמרת קח נא את

בנך עכשיו אתה אומר אל תשלח ירך אל הנער אמר לו הקב'ה לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה כשאמרתי
לך קח מוצא שפתי וכו' ועח"ג 4| .כך אמרתילך .בתמיה שחטהו ל א ה ע ל ה ו אטרתי לך בתמיה העלותו הורודהו,

והגהת" אסיקתוניה

,1

אחתיה,

ובכי"ל משובש קצת ,

ונכון

הכנוי יניק בעבר נוכח

*אסיקתיניה אפעל מן נסק (סלק) ואחתיה אפעל מן נחת,

והכנוי יה בציווי ועי' דאלמאן

ובפירש'י עה'ת הגי' לא אמרתי

לך שחטהו א ל א העלהו א
י
סק
ה
ת
אחתיה ,ובפי' ב''ר בדפ'ר וכי מ
ארתי שחטהו העליהו אמרתילך
אסיקתני' אחתיניה העלית אותן קיימ דברי עכשו הורידהו ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב וכי אמרתי לך קח נא את
בנך את יחידך ושחטהו לפני לא אמרתי לר אלא והעלהו שם אסקתיה אחיתיה ועח"ג ,ומפי' בר נוספ בדפוסים

וכי"ת
חחרר

וקיומת

יה
רו
בר
דר
הד
ה
ם

דברי ועי

האל-ה

זש'ו ה

צר  675בד'ה ד"א ברצות וכו',

לא אחלל בריתי וכו' איתא

ואמרתי לו כי ביצחק יקרא ,לך זרע ומוצא
שאמר לאוהבו מתאוה אני לראות על שלחני
המלְך והלך והבוא החרב לשוחטו מיד צווח
א'ל תינוק חי אמרתי לך שמא מת כך אמר

שפתי לא
תינוק קטן
המלך ואמר
לו הקב'ה

ובתנחומא

מ'ב וירא

אמר ר' אחא לא אחלל את בריתי

סי' מ' בפתיחה ויהי

שהתניתי עם אברהם

אשנה שאמרתי לו קת נא משל למה הדבר דומה למלך
מיד הלך אוהבו והביא .את ,בנו והעמידו -על השלחן לפני
לו מה אתה עושה א"ל ולא אמרת .לי מהאוה אני וכן'
לאברהם קח נא את בנך מור ויבן שם אברהם את המזבה

ואגרמ'רתיוישללוח אברהם את ידו צווח ,לו המלאך אל תשלח ירך אל הנער א"ל אברהם לא אמית לי קח נא א"ל שמא
לשוחטו הוי לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה כך שנו רבותינו  אשר לא צויתי וכו' לא צויתי
ליפתה שיקריב את בתו ולא דברתי למלך מואב שיקריב את בנו וכו' ולא עלתה על לבי .לומר לאברהם שישחוט
את כנו אע פ שאמרתי לו קח נא לא עלתה על לבי שושחוט את בנו לכך נאמר לא אחלל בריתי (ועו' גם באג''ב
פל"א),

וכעין זה המשל נוסף בדפוסי'

וכי'ת ג"א משלו משל וכו' ,ולסיום זו ההוספה ולא עלתה על לבי זה יצחק

פרשהח .נו

ויורא
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ונ) וישא אברהם את עיניו ויורא והנה איל אחר ונוי מהו אחר ,אמר רי יודן אחר כל ט

המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתככין בצרות וסופן להיגאל בקרניו שלאיל וי*י אלהים

בשופר יתקע וגו' (זכריה טיד)  ,אמר רי יודה ברי סימון [אחר כל הדורות ישראל נאחזים בעבירות
ומסחבכין בצרות ,סופן להיגאל בקוניו שלאיל ההיד וי*י אלהים בשופר יתקע וגו ,]:אמר רי
חנגא בר יצחק

כל ימות השנה

ישראל נאחנים בעבירות

ומסובכים

בצרות

ובראש

השנת

הן נוטלין פ

שופר וחוקעין וסופן להיגאל בקרניו שלאיל [ההיר וייי אלהים בשופר יתקע] ,רי אבא בר רב

פפי ר' יהושע דסיכנין בשם רי לוי לפי שהיה אכינו אכרהם רואה את האיל ניחוש מן החורש הזה
 1ינקוץ טס ,ילק' זכלי כי פקע''מ= ,יכוט' סעניום פ*כ כ"ס ד',

פפיקסס

פ' נסדש סטניעי (קנ"ד  ,)'3ויקלס לנס

פכייץ פיי " ,פקיקפס כנפי עס (קע"ס כב') ,ועיי נפנסועס ע'' 3ויכפ סי" ע''ו ,פנסועס טס קיי כיבו

וא
וןיר
'] וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו דְזא ,1וירא  . .בסבך אך]  /וירא  . .אחר דֶ
גו--
ורא
 * 1וי
דחא"נת |ומסתנכין ל ומסתבכים ",
וגו ן וגו'ל | מהוא ן | אחר נאחז א? | ל המעשים] הדורות א | * ומסתבכין ו
בראש השנה הםנוטלים שופר ותוקעים ו (שם) |* וסופן דפוחא?גתי]
ו=
יזכריה) |בצרות] .
,נסבכין א? ,דום (
מסתבכין פ 5ו

,בסוף עתידין א' | להיגאל] ן  ,להגאל פם .ליגאל דואתי | כקינו | הה"ר ביופ ההוא .יתקע
;ידין כול
סופן ולעת
בשופר גדול ו | ו8גו'] והלך בסערות תימן "יי צבאות יגן עליכם  ,1יי . .עליכס ן .לי אככת | אמר --פימון],1 .
אמר רי יהודה (יודה ךז ,יודן א? ,אבא ם) ברי (בר  ,5ביר ת) פימון דפא:נכת.

וגו'] אחר כל הדורות ישראל
להגאל א? ,ועתיריי להגאל כ
בשופר יתקע ָא? /5אחר . .
יי צבאות יגן עליכם  ,1אחר..
בסערות תימן ך] :אחר ם :ל'

לי א'י ושם) | *אחר--

נאחזין (נאחזיי ך ,נאחזים כ) בעבירות ומסתבכין בצרות סופן להגאל (וסופן
ליגאל ך) בקרניו (בקרנו דְך) של איל הה"ד (הדהי  ,ה"ה  )5וו" אלהים
הדורות  . .נאחזין  . .מסתבכין  . .וסופן ליגאל בקרניו  . .הדח היא וי"  . .יתקע
ז.ים  . .וססתבכין  . .וסופן  ליגאל בקרגו . .שני וייי . .יתקע והלך
אתח.
נורו
הד
לאי (שם) | אמר--יצחק ל'  5 | ₪נה [ן .חננא א ,חגינה דגת.

נא חכו (שם) | *ומסובכים] ומסובבים ל  ,ומסתבכין דפוחאנכ ,ונסבכין י (שם) |  6שופרותיהם ן | * ותוקעין פנ]ל ,ותוקעים (ותוקעין ךת) בו ונזכרים לפני
ותוקעים וְרְז ,ומתקיעין א .1ומתקעין א? ,ומתקעים כ ,ומתקתקים

הקביה וחוא מוחל (מוחיל ךן) להפ ד

| להיגאל] ן ,להגאל פחחאכי (שם) .ליגאל דְוְח | * הת"ד--יתקע א]

שני (הייה כ ,חיינו דכתיי ךז) וייי  . .יתקע החנכתי (שס) ,גי  . .יתקע ייי צבאות יגן עליכם  ,1לי ל | רי--

פפי] ר' אבא (אבהו א?) בריה דרב פפי וְא?כי (שם) ,רי אבא בריח דר' פפי פא'נ ,ל' דר |  7רי י*הושע --
בשם] רי (ורי אַ?) יהושע דסכנין בשם [א?ו (שם) ,רי (ורי א') יופי דפיכנין (דפכנין פָא'כ) גבשם לפא'ג -ו
ס) |
שו
(טל
לי ד | אנינו אברהפ] [ן  +אברהם אביגו ךְאכתי .אכרתם פי (שם) | נתוש פא?נ .2נותש י ,1נו
טן החרש פ ,5מחורש ןי | זה וני |

עוי גם' תענית די א' :  1מה אחר .שקשה לפרשו בלשון הכתוב כאן ,ודרשו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך
בקרניו שראה אא בשעת העקידה מה שיקרה את בכון אחריו .באחרית הימים ר"י אמר א חר אחר כל המעשים
נ א ח ז ישראל נאחזים בעבירות וכו' ב ק ר נ ייו סופן להיגאל בקרניו של אול הד וכו' וריב'ם אמר א חר אחר כל
המעשים וכו' ,ושני המאמרים בפגנון אחר (ועי' בחי' הרדיל) ,וק"ק לפרש בטאמר ר' יודן אחר כל המעשים וביפ'ת מפרש
בהוחק אחר כל המעשים שעשה ה' לישראל דהיונו יציאת מצרים וירושת ארץ ישראל ובנין בית המקדש וכו' ,ובכייל
איתא ממאמר השני רק התחלתו אמ' ר' יודה בר' סומון ,ובכיייפ בשיבוש א''ר אבא בר סימון אחר :ובילק' זכריה לא
הועתק המאמר השני (ובמאמר ר' יודן נשתרבב שם מלמאמר שלאחריו ובראש השנה הם נוטלים שופר ותוקעים) ,
ובכי'א איתא רק מאמר אחד והגי' שם א'יר יודן אחר כל הד ור רת ישראל וכו' (ובכי'א ב' נוסף מאמר ריבס
ומאמר רחב'י בגליון כנר' בכתכ הספר) ,ובשכל טוב הועתק רק א"ר יודן אחר המעשים וכו' ועיו"ש ,ובלק'ט מפרש
עפ'י המאמרים שלפנינו ד'א אחר סימן לישראל אחרית הגלות ישראל נסבכים בצרות וסופן להגאל בקרגיו של איל

וכו" ובראש השנה נוטלין שופר ומתריעין וכו' ,ומאמר ריב'ם איתא בירוש' תעניות והגי' שם וישא אברהם את עיניו
ויורא והנה אל אחר וגו' מהו אחר א"ר יודה בי ר' סימון אחר כל הדורות .עתידין בניך ליאחז בעונות ולהסתבך בצרות
וסופן להיגאל בקרניו של איל הזה שני וי'יי אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן (ובילק' מכירי זכריה ט' .ייד הועתק
מירושלמי שם מהו אחר נאחז בקרניו אמ'"ר יודה בר סימון בשם רי יוחנן וכו' ועייייש) ואח'כג' שם ר' חונה בשם
ר' חיננה בר יצחק (ובשרידי הירושלמי צד  671הגי' א"ר חנניה בר' יצחק) כל אותו היום היה אברהם רואה את האיל
נאחז בא'לן זה וניתור ויוצא נאחז בחורש זה וכו' נאחז בסבך זה וכו' אמר לו הקביה אברהם כך עתידין בניך נאחזום
בעונות ומסתבכין במלכיות מבבל למדי ממדי ליון ומיון לאדוס .אמר לפניו רבון העולמים יהי כן לעולם א"ל וסופן להיגאל
בקרנוו של איל הזה וי"י אלהים בשופר יתקע והלך וכו' (והוא המאמר שלפנינו בסגנון אחר בשם רי לוי) ,ובפסיקתא
שם שני המאמרים וישא אברהם את עיניו וגוי א"ר יודן מלמד שהראה הקב"ה לאברהם אבינו את האיל ניטש
מחודש (וצ''ל מחורש)

זה ונסבך בחודש

(וצ'"ל בחורש)

זה אמר הקב'ה לאברהם

כך עתידין בניך להיות נאחזין

בעונות ונסבכין בצרות וסופן להיגאל בקרניו של איל שנאמר וכו' א'יר ח ג ינא מלמד שהראה הקב"ה לאברהם אבינו
את האול נוטש וכוי א"ל הקבייה לאברהם כך עתידין בניך להיות נאחזין באומות ונסבכין במלכיות ונמשכין ממלכות
למלכות מבבל למדי וממדי ליון ומיון וכו' וסופן להיגאל בקרניו של איל הה'ד וכו'  ,וכ'יה בפי בחדש השביעי בויייר
פכ'ט ,ושם הגי' וישא אברהם וכו' והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו מלמד שהראה (ול'ג אר יודן) וכו' אמר הי
הונא בר'יצחק מלמד שהראה וכו' ,ועוד שם מאמר אחר ר' אבא ברִיה דרב פפי ור יהושע
דספכני בשם ר' לוי אמ' כל ימות השגה עסוקין במלאכתן ובראש השנה נוטלין שופרותיהן ותוקעון לפני הקב''ה
והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים אימתי בחדש השביעי ,וזה המאמר נמצא גם לפנינו
בכו"א א' ובי  ובכו'יכ ועח'ג געיייע בפסיקתא שם כנ"א ב' ובור שם סיי ג' ,ובפסי'ר שם מהו אחר באח ז
בבך אמר לו חקב'ה ראה מה לפנוך בניך העומדום אחריך כשיהיו מסובכים ונאחזים בעבירות מה הם עושים
ס
בקרניו נוטלום .את הקרגות האלו ותוקעים בהם ואני נזכר עקידתו של יצחק ומזכה אותם בדין וכוי ועי'ע בתנחומא
מ'יב ותנחומא ויורא שם :  6ר' אבא בר רב וכו' .בדפוסיי וכו/ת נשמטו שמות האומרים בשם רי לוי ועיי במבה'י
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כב ג
הולך ומסתכך בחורש אחר אסר לו הקכיה כך כניך עתירים להסתכך ממלכוח למלכות מגכל למדי
ומסרי [ליון ומיון| לארום וסופן להיגאל בקרנו שלאיל ההיר וי*י אלהים בשופר ונוי יי צבאות
יגן עליהם

(שם שם

יר טו) :

וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו ר' יודן נשפ רי בניה אמר
לפניו רבון כל העולמים הוי רואה [רמו שלאיל זה כאילו רמו שליצחק כני  ,אטוריו שלאיל זה
כאילו אמוריו שליצחק בני כהרה רתנינן הרי זו תחת זו חמורת זו חליפי זו הרי זו חמורה  ,ר' פינחס
בשם רי בניה אמר לפניו רבון כל העולמים הוי רואה] כאילו הקרבתי את יצחק כני חחילה ואחרכך
 4ילקום כ' ק"ל ,סנסומ 6סלם כ" י'ד ,נעדנל כנס פי"ן כ'' נ' ,פסיקת 6כנתי טס :

 6סעוכס פ'ס מ"ס :

פכת .ל' וגי | ונסכך ([שים) ,ונאכך י' |בחרש אחר ם כ  ,בזה ן | הקב'יה] .א.כ.רחם ן | עתירין
חולך] ותולך אדכ
גניך דפואנתי .שטריפ כ | * סטלכות לטלכות| טמלכות זח לטלכות אחר ל' ,במלכיות פןאנכי .למלניות דת  |
ייו*ן וטיון אכי] וטמדי ליוון וטיוון ן ,מטרי ליון (ליוון [) טיון גי (שפ) ,טן טרי ליון טיון ך ,וטטרי ל |
לסר
 2וס
לעשו ךן | וסופן לחיגאל] [  ,וסופן לתגאל ם]אכי . . ,ליגאל א? ,וסוף ליגאל דְ ,וטאדום ננאלין ךז | בקונו] ם !
כקרניו דְוְאַנככתי |שופר וגו

 * --עליחס] בשופר וגו' . .עלינו ל ,בשופר יתקע יי  . .עלוהס י ,בשופר יתקע

 . .עלינו  ,בשופר יתקע יי  . .יגן עליכם י"י צבאות יגן עלינו ן ,בשופר יתקע ךְחת' (שם) ,בשופר יתקע ר'

אבא בריח דר' פפי ור' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר כל ימות השנח עוסקין ישראל בטלאכתן ובראש חשנה
נוטלין הן שופר של איל ותוקעין לפני חקבייח והקב"ה עומד מכסא חרין ויושב על כסא רחמים ומרחס עליתם
חרא הוא רכתיב \י"י אלהים בשופר יתקע *"י צבאות יגן עליכם א' ,בשופר יתקע ר' אבהו  . .דרב פפי ור' ..
רי לוי אמרי כל  . .חן נוטלין שופר ותוקעין  . .טכסאו ויושב  . .עליחם כדכתי' וי'י . .יתקע וגו' א? ,בשופר
יחקע י"י צבאות יגן עלינו ר' אבא  . .דרב פפי ור'  ..ר' לוי כל  . .חן נוטלין שופרותיחן ותוקעין  . .מעל כפא דין
ויושב  ..עליתם ח*ה |"  . .יתקע ומתרחם עליהם והופך מרת הדין למדת רחמים איטתי באחר לחרש
השביעי :כ |  * 4וועלחו  --בנו דְנכתי] ויעלהו לעולה ם .וגו לְן ,לי א | *רי יודן בשפ ואנכ] איר יודן
בשם

,

ר' יודן בשי ר' יודן בשי ל .לי דת | גנייח פאית | אמם' אמר ת |  5רבון העולטים  . . ! 15חעולי ך,1

. .העולם ךָ ,רבוגו (ריבוגו ן) של עולם ןא'י ,רבשיע ךן ,רשיע א | * חוי רואה פוא גתי] הרי ראה ל | *רמו

 הוי רואה] דמו (דטיו ךְגכן) של איל זה (של איל הוח ן ,של זה א') כאילו דטו (כאלו דמו פכת .כילודמו ( .כדמו א? ,כילו דטיו ן) של יצחק בני (של יצחק א*) אמוריו של איל הזה (אימוריו . .זח א? ,אימוריו
של זה א' ,ואימוריו של איל כ ,אטורין של איל זה ם ,אמורין של איל   +אימוריו דְ) כילו אטוריו (כאילו
אימוריו ך ,כאלו איטוריו ךן ,כאיטוריו אכ ,כאלו אטורין ם ,כאמורין  )1של יצחק בני (של יצחק א* ,דיצחק
ברי ך) כהדה דתנינן (כהדא דתנינן ף] ,כי דתנינן ן ,דתנינן [ ,כהדא דתנן ךָ ,כההיא דתנן ך]) זו תחת זו
תמורת זו חליפי זו הרי זו תטורה (הרי זו תחת זו זו חמורת זו זו חליפי זו הרי  . .תמורח ] ,הרי זו תחת זו
הרי זו תטורה זו חליפי זו הרי  . .תמורה [  ,הרי זו תחת זו הרי זו חמורת זו הרי זו חילופ' זו הרי . .חמורה ך ו
זו תחת זו הרי זו תמורת זו זה'חילופי זה הרי  .ח.מורה א ,+זו תחת זו חרי זו תמורה זו חליפי זו הרי תמורה א/3
הרי זה תחתיו הרי זו תמורח זו חילופי זו הרי זו תמורה כ  ,הרי זו תחת זו הרי זו תמורת זו הרי זו חילוף
זו ך]) ר' פינחס בשם ר' בניה (ר' פנחס . .בניה א' ,ר' בנייה פא? .ר' . .משום ר' בניה  ,5ר' פינחס אמר ך,
רי פנחס אמ' ך][) אטר (אמרו ן) לפניו רבון חעולטים (ריבון  . .ג ,רב' העו' ן ,רבשיע פאיךן ,רשיע א )5הוי (הוי
|פאנכן/
את [) רואח ד

דמו של איל זה כדמו של יצחק בני קרב כהדא דתנינא הרי זו תחת זו הרי זו חליפי

זו הרי זו תורה רי פנחס אמר אטר לפניו רבונו של עולם הוי רואה י ,1דמו ..כאילו דמו של יצחק בני אימורין

של איל זה כאיטוריו של יצחק בני כהדת דתנינן חרי זו תחת זו הרי זו תמורת זו דֶז .לי ל |  7כילו [נ ,איל זה
.ו א? ,דמו של איל זת כאלו י | את בני יצחק כ ,יצחק בני א'  ,בני א |
כלא.ל
כאילו א ,1אי

ג"ח א' ובאגה'א חיג צד  ,056והגהתי ר' יה וש ע דסכנין וכיה לנכון גם בשכל טוב צד  ,96וכגי' המשובשת
איחא גם בלק"ט רי יוסי דסיכנין ,ובכיייל בסוף המאמר יגן עלינו וכייה בכו"ג ,ובכי"ו יגן עלוכם וכו יגן עלינו ועוד
 4ר' יודן בשם וכו' .השלמתי בזה המאמר
שם ג' פעמים יגן עליכם ,ובמקרא כתוב יגן ע ליהם וכן הגהתי:
ובמאמר שלאחריו מה שנשמט בכי"ל ע'י שיווי התיבות זוי רואה ,ובדפוסי' וכייית נקטעו שמות האומרים ועח"ג,
ור"י בשם ריב מפרש תחת בנו תמורת בנו אמר לפניו וכו' הוי רואה דמו של איל זה כאילו דמו של יצחק וכו' כהדה
דתנינן הרי זו תחת זו וכוי הרי זו תמורה ,ור"פ בשם ריב מפרש תחת בנו אחר בנו .ובמקומו אמר לפניו וכו' הוי

רואה כאילו הקובתי איתצחק בני תחילה ואח'כ הקרבתי את האיל תחתיו הד"א וימלוך יותם בנו תחתיו (ובילקוט
נוסף במקומו) ,וסגנון הלשון כאילו דמו וכו כאילו
וכו' ובורושי תרומות פ"י מז א' כילו בצל וכו'
אמורין בכי"פ וכייג ועי' בערוך ע' אמר ז' ועי"ע
במתניתא דתלמודא דבני מערבא בתמורה שם הרי

הגי' הרי זו תחת זו תמורת זו חליפת זו וכו'

אמוריו וכו' כמו בירושי ב'יק פ'ח ו' ב' רואין אותו כילו שומר
ועי' בעמתיל עי כילו ,והגהתי כגיי כיוש אמוריו בלא וויד וכן
פי זו וכיה
יל
בערך מלין צד  ,65וכן הגהתי כגיי כייו זו ח
זו תחת זו חליפי זו הרי זו תמורה ,ובמשנה שבמשניות ובבבלי

ועיי תמורה כ"ו ב' בפי' רגמייה ובפירש'יי,

ושתי השיטות בפירוש

תחת בגו נסדרו בתנחומא שלח שם במאמר סתמי באותה שעה נטלו אברהם ויעלהו לעולה תחת בנו כיון שאמר ויקח
את האיל ויעלהו לעולה חסר המקרא כלום מהו תחת בנו אמר אברהם רבש'ע הריני שוחט את האיל כך תהיה

רואה כאילו בני שחוט לפניך נטל דמו

אטר כך תהא ,רואה

כאלו דם יצחק זרוק לפניך וכו' שרפו א"ל כך תהא

רואה כאלו אפרו צבור לפניך על גבי המזבח ויעלהו לעולה תחת בנו חסר המקרא כלום מהו תחת בנו א"ל הקב'יה

חייך בנך הוא שנתקרב ראשון אלא האיל הזה תחתיו וכח ועי' בבמ"ר פי"יז ,ושם הגי' ד" א מהו תחת בגו אמר לו
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הקרכתי את האיל תחתיו היך דאת אמר וימלך יותם בגו תחתין (טיב טו ז) :כהרה רתנינן
כאימרה כדירים= ,רי יוחגן אמר כאימר תמירה , רי שמעון בן לקיש אמר כאילו שלאבינו אכרהם ,
תמן אמי כוולר החטאת  ,חני בר קפרא כאימר דלא ינק מן יומוי :
יד) ויקרא אברהם שם המקום ההוא ייי יראה רי ניני רכה בשפ ר' יוחנן אמר לפניו

רבון כל העולמים משעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחירך (בראשית כב ב) היה לי להשיב

אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע (שס כא יב) עכשיו את אמרת לי קח נא ,חס ושלום

לא עשיתי כן אלא ככשתי רחמיי לעשות רצונך כן יהי רצון מלפניך ייי אלהינו  בשעה שיהיו בניו
אברהם קרא אותו

שליצחק באים לירי צרה חוכור להם אותה העקירה ותימלא עליהם רחמים:

 1נדכוס פס ע"נ :  2יכועל' נדכיס פ"ל "5ז  4 :'5ילקוט טס ,יכוט' סעכוום שס ,פקיקפס טס (קכ"ד  ,)'5ויקלס
כנס טס פי" פ' ,פקיקסס כנמי שס ,פנפועל פ' :ויכס פיי ע''ו ,פנסועל עס קי' כ"ג ,עדכע פקליס כיע פיי פ' :  8ילקוט

כי קינ  ,ילק' פסליס כ' סתי'ד,

פדלע ססליס ע"ו כ" נ':

 1תאיל] י -. ,חזח דפואנגכת | ויטלך] פוג :וימלוך דאכתי | תחתיו]  -.במקומו י | כחדה דתנונן] ואב /
אלכ כהדא דתני' ו' ,כהדא דתנן דר |  2כאימרה] ואל -רא דכתךר? .כאמרא פך*י | כרירים םב /
כחדא . .
כריריום ן ,כדירים כעצים כאכנים א | ר' ישמעאל בן לקיש י | כאיםרה א? ,דרא א' ,1כאטרי ךלי |
תמידא דְפאנכת  +תמידי ך?  ,תמירא ן ,תמורה  | 1רי  --לקיש] רי יל | אבינו אברהם] [ ,אברהם אבינו אגכ',

אברהם פי ,יצחק דדת |  5כוולד] וכי ,כולד דפאגת | חטאת וָא'כי | חני בר קפרא]  -לסיועיה (לפיועי א')
*ן יומוי דְו] .מיופוי את מן יוטי ל .פן יומו פ .בר (בן כ) יוטוי גכ,
לרשביל א | יגיק פת /:ייגק אכ | מ
ס]-
ש-
בבי
יומוי ו 4 | 3רי בו

פ[א"כ ,רי . .רובה בשם  ,1רב ביבי ורבא בשם א ,1לי ד

| אטר] עמד אברהם

בתפלה ותחנונים לפני הקב"ח  -.א' .2עטד  . .לפני המקום  =,א |  5רבון העולטים וְחֶנ .. ,העולם ךְ.. 1
העול'  ,ובוגו של עולם י ,רבש"ע פרת ,רבש"ע (רש"ע א? .רבון העולטים כ) גלוי וידוע לפני כסא

כבורך אכ | בשעח א?נכי | את יחידך ל פי | להשיב] אי ,מה להשיב דְפנכת | |  6יקיא --זיע] פאגכתיי

יקרא לך וגו' ן ,וגוי ך | עכשיו]  ,ועכשיו דְוְא'י ,ועכשו פכת | את --לי] אתה אמרת לי י ,את אוי לי ן ,אתה
ב.ג.ך את
אומר לי א1כ ,את אומ' פ .ל' ד | קח נא וגוי פם ,קח . .את בנך דְזאלו ,קח  . .בנך וגוי ך ,קח
יחידך א ,%32קח ..חידך וגוי ן | ח'ו לא א .ולא חי |  *7רוחמיי ן] רחמיו ל ,רחמי דפאנתי /את
לפ.ני יי ן ,כן יהי .
מי.
הי ך כן יה
ל.
אי.
רחמי האיכ | כן יהי --אלהינו] כ ,יהי . .אלהינו דֶן ,יה
לפ.ניך י ,כן יכנשו רחטיך את כעסך א ,5כן  . .כעסיך א 5 | 1צרח] עבירות י ,עברות / ₪
מי.
מלפניך ם ,יה
עבורות ומעשים (מעשים ן) רעים דוחאינכת

| תהי (תהא פן.

תהיה י) נזכר דְפוְנְכְתִי,

תהי (תהא א!)

זוכר א | לפניהם כ | אותה עקידח אך] :עקדה זו הְז ,העקדה  ,2העבודה הזאת י | ותמלא ו ,ותתמלא אן] \
ומתמלא דְפוחנכ | ** עליהם] עלינו ל | אברהם] ויקרא אברהם  -,פ"' .י יראה  =.ךז אמר הקב"ה; -י (תחלים) |

הקב"ה חייך בנך נתקרב ראשון וכו' ,ובפסי''ר שם ויעלהו לעולה תחת בנו א''ר בנייה היה אברהם מקריב את אימוריו
ואמר הרי אמוריו של יצחק בני כך על כל דבר ודבר אמר כך יהא לפניך כמו שיצחק בני קירבתי בעניון שנאמר
וימלוך יותם בנו תחתיו ,ונראה שהמאמר מקוטע שם ועי' גם בהערות רמא"ש 1 :כהדה דתנינן .במשנה נדרים
שם כאימרא כדירים כעצים וכו' הרי זה נדר בקרבן  ,ובמשנה שבירושלמי כאימרא כדיריים וכו'  ,ובגמרא שם מהו
כאימרה ר' יוחנן אמר כאימר תמידא (ככבש של קרבן תמיר) תמן אמרינן בוולד (וצ'יל תמן אמרין כוולד) חטאת

ריש בר לקיש אמר כאילו של אברהם אבינו תנא ר' חייה מסייע לר"ש בן לקיש כאימרא דלא ינק מן

יומוהי (שלא יגק מימיו וזה אילו של א'א דבריה מימי בראשית היה (ועי' בקע שם) ,וכל המאמר כאן אין לו שוס שייכות

להדרש שלפניו ,וגר' שהוא דיבור בפ"ע ,ואולי חסר כאן הדרש ויקח את האיל שהיה מוכן מששת ימי בראשית (ועו' בפירש'י
ש
רזה
דמשך
הובה
עה''ת ובתנחומא גירא ושלח שםובבמ'ר שם ובפדר"א פיט ופל'"א ובתר'י א' ועי'"ע אבות פה ופסחים גד א')
הובא כהדה דתנינן וכו' כאילו של א'א וכו' כאימר דלא ינק וכו' ועי' בפירוש זה המאמר הקשה גם במ''כ ובידי משה ובעץ
יוסף וצעייג  4 :ר' ביבי רבה וכו' .בלק"ט הועתק ר ב א אמר בש"ר יוחנן אמר א''א לפני הקב'יה רבש"ע משעה וכו' היה
לי מה להשיב אתמול וכן' עכשיו אתה אמר קח נא את בנך וכבשתי רחמי וכו' כן יהי רצון וכו' ה' אלהי שיכבשו רחמיך
את כעסך על בניו של יצחק ותהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא עליהם וכו' ,ובדפוסו' וכי''ת נשמט שם האומר
בשם ר'י ,ובירוש' תעניות שם ר' ביבי באא בשם ר' יוחנן אמר אברהם לפני הקב"ה רבון העולמים גלוי וידוע
לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות ,את יצחק בני היה לי מה להשיב ולומר לפניך אתמול אמרת לי כי ביצחק
וכו' ועכשין את אומר והעלהו שם לעולה חס ושלום לא עשיתי כן אלא כבשתי את יצרי ועשיתי רצונך כן יהי רצון
צה
וכו' יייי אלהי שבשעה שיהיו וכו' נכנסיי לידי ר

ואין להם מי ילמד עליהם סגיגוריא

אתה תהא מלמד עליהם

סניגוריא יי יראה את נזכר להם עקידתו של יצחק אביהם ומת מלא עליהם וכן' ועי' באצוי'"ר ,ובפסיקתא שם בי נשבעתי
וכו' מה צורך היה לשבועה הזו ר' ביבי ר ב א בש"ר יוחנן אמר אברהם לפני וכו' גלוי וידוע לפניך בשעה שאמרת
לי קח נא וכו' שהיה בלבי להשיבך מה היה בלבי לומר אתמול וכו' ועכשיו אתה אומר לי קח נא וכו' אלא כשם
שהיה בלבי להשיבך וכבשתי את יצרי ולא השיבותיך כך בשעה שיהיו וכו' באים לידי עב ירות ומעשים רעים
תהא נזכר להם עקדת יצחק אביהם ות ת ממל א עליהם רחמים ותרחם עליהם ותהפוך להם מדת הדין למדת רחמים
וכו' ,ובוייר שם מה צורך היה לשבועה ו' ביבי בר אבא בשם ר' יחנן!אמר עמד אברהם בתפלה
ות חגונים לפני הקב "ה (וכ"ה בכי"א א' וכי'כ) ואמר לפניו רבש'ע גלוי וכוי שאמרת לי קח נא וכו' היה
בלבי וכו' אתמול וכו' ועכשיו אתה אומר לי והעלהו וכו' אלא כשם וכו' ולא השיבותיך כחרש לא אשמע

וכאלם

לא יפתח פיו כך כשיהיו וכו' באים לידי עבירות וכו' תהא מזכיר להם וכו' ותהפוך להם ובו'  ועי' בפסי'ר (ושם
נשתבש מן ר'י ר' ירמיה) ובתנחומא מ'ב ותנחומא וירא ובמדרש תהלים שם ועי'ע בתר'יי א' וב'  8 :קרא אותו.
שם המקום וכן נוסף בכי"ל בוני שיטי ,ובמדרש תהלים מ'ב שם לשון המאמר את מוצא שנקרא בית המקדש שלם
שנאמר ומלכי צדק מלך שלם והוא שם בן גח וכו' ואברהם קרא לבית המקדש יראה שנאמר ויקרא אברהם שם

=

וירא

8000

כב יר--טו

פרשה נו

יראה ויקרא אכרהם שם המקום ההוא ייי יראה ,שם קרא אתו שלם ומלכי צרק טלך שלם
(בראשית יר יח)  ,אמר הקכ'ה אפ קורא אני אתן יראה כשס שקרא אותו אברהם שם ארט צויק

מתרעם ,ואם קורא אני אותו שלם כשם שקרא אותו שם אברהס ארם צריק מתרעם ,אלא הויני

קוראו כמו שקראו אותו שניהם ירושלם יראה שלם ,רי בוכיה כשם ו' חלנו ער שהוא שלם
\ עשה לו הקכיח סוכח והיה מתפלל בתיכה ההיר ויהי כשלם פוכו ומעונתו כציון (תהליס עו ג)

ומה היה אומר יהי רצון שיראה בביגיין ביח המקרש ,ריא
כנוי וחרב וכנוי ויקרא אכרתם שם המקום ההוא י"י
פעמים בשגה יראה (יברים טו טו) ,אשר יאמור היום
ציון ששמם (איכת ה יח)  ,יי יראה כנוי ומשוכלל לעתיר
0

מלמר שהראה לו חקכיה נית המקרש
יראה הרי בנוי היך ראת אמר של ש
בהר הרי חרב היך ראת אמר על הר
לבוא היך דאת אמר כי בגה י*י ציון

גראה בכבורו (תחלים קכ 'ו):

מו טזו ווקרא מלאך ייי וגו' ויאמר בי נשבעתי מה צווך לשכועה הואת ,אמר לו
יא
השכע לי שאינך מנסח אותי ולא את יצחק בני  ,דיא מה צורך לשבועה הואת ,רי לוי כשם רי חמא
 6ילקופ כ' ק"כ ,ילק' ססניס כ' ססכ'ס ,ספכי חלס סכככס פ" טכ"ב ,ועיי לעיל פר : 81

 1ויקרא  --יראה לי ם | ושם ]אגכי (שם),

 11ילקופ כ' ק*נ:

שם (ושם י) בן נח ךןו | אותו |  2אטר חקכיח לי ' (שם) |
שקוא מ

אני קורא ]אכעי | אותו |כשם] כדרך [י | שקורא אוהו  , 1שקראו אי (שם),

| שם בן נח  | +אדם

*ויא אני דוכ]
הצריק ך] ,אדס צדיק הוא כו ,צריק י(שם) ,צריק הוא א |  8וטתרעס פאנכי | אפ א | ק
אני קורא םאגעי .קורא ל | כשם --שם] כשם שקרא אותו (שקורא אוחו [ ,שקואו פא) שם פוחאנכ,
כדרך שקראו שם ו (שס) ,כדרך שקרא אותו שם בן נח י ,לי דדת | אברתס הצדיק מתרעם דְזן ,אכרתם ארם צריק
ומתר;ם

[ ,אברהם

אבטל דברי אברחם

..

צדיק חוא וטתרעם

א'י ,אברחם

ם | הרי אני וכ |  +קוראו] פע

צריק ומתרעם י (שם),

קורא אותו וְחְזאנכי,

אברחם

צדיק הוא וטתרעם

קורא אותו ירושלים דְֶן

א?,

]| כמו]

כסה ן ,כשס פך ,כררך י(שם) ,בשם א* | שקראי אוחו] חזנכעיי (שם) ,שקראוהו א! .שקואו דפתי .לי א' |

ירושלם  --שלס] פוחזא ערי' (שם) ,ירושלים  . .שלם  ,+יראה שלם ירושלים דְךן |  5עשח לו המקום ך" ,הב"ה
עושה לו א | %ומתפלל א* | * סוכו ומעונתו בציון דאגכי] סנו--בציון ף ,סטו וגו' ן ,סוכו ך] .בסוכו ל |  6פה
היה אוסר י .וטחוא אמר ן ,ומהו אוט' ]א | שיראה] ד'פחנכי' ,שה יראה ן ,שאואה ליראת | בביניין] ב
בניין לי בנין ם | בית המקדש] ביתי ְפוחאת :ביתו נכי | שתואהו ם |  7בנוי
בבניין ןָו! ,בבנין דאכת.

חרב ובנוי חרב ובגוי ך | ויקרא אברחפ] אנכ ו

ו-ג-נוי] פםוחג כתי .בנוי  . .וגנוי ומשוכלל לעתיר לבוא א.
ויקרא פו :ל' דֶת | שלש פעמים ל' א |  8יראה]  -.כל זכורך םאגכתי (שס) | בהר] פ[אי :בהר ייי דןת /בהר
 .י.ראח ןכ |  9ששמם]  -,וגוי ן ,שועלים הלכו בו ךן | לגוא] אינתי (שס) ,לבא דפוא'כי | כענין שני דת |
 0ג*ראה בכבודו דפאנכתי] וגוי ן .לי ל |  11ווקרא --יי לי א | וגו] אל אברהס שנית מן חשטים  ₪אל
.נית וגו' ן ,אל  . .שנית [ ,אל אברהם י ,שנית טן השמים כ ,שנית ד ל' א | נשנעתו]  -.גאפ ייי אונכת |
ש
מה  --ריא ל' הא'ג

צורך היה ן .צריך ל | לשבועה הזאת] ם,

| *צירך דפאכתי]

לשבועה ואת !ו

לשבועה זו דְא* ,לשבועח ך] ,לאותה השכועה ן ,שבועת זו י | *אמר לו דֶן] א*ל י ,אמ' ל ,אלא אטי לות י
אר.
ר' לוי בשם ר' חמא בר' חנינא אט' לו  ,ר' לוי בשיר. .ב
ט.
' אייל א? ,ר' לוי מלמר שאטי אברהם ם |
 * 2שאינך] שאיני ל

שאין את דְפוכ,

שאין אתח [זי,

שאין אתה עוד א3

| אותי] פ[א?.

אותי עוד

עחח דְכת .לי עור לא אותי י | ואת יצחק ן ,ולא ליצחק י | בני פא'כי ₪ ,משל לאחר ששטר (ששוור ך,1
ששט ךן) את אגינו שבולת נהר (אגיני נהר ךן) והקפיץ גם (את ךן) בנו עטו דְן ,לאחד שישוור את אגוס והשביר
מ'א
את בנו עמו ן | ד
ע--
תה ל' אלכי | * חואת פו] זו דחאיגת ,ל' ל | ר
ג'-
ש-פ] פוא' .לידגת |
המקום ההוא ה' יראה אמר המקום אם אקרא אותו שלם כמו שקראו שם אבטל דברי אברהם אותבי שקראו יראה
ואם אני קורא אותו יראה אני אבטל דברי שם הצדיק שקראו שלם מה עשה הקב'ה שותף מה שקראו שניהם וכו'
ומהו ירושלים יראה ושלם וכו'

ועי' במ'"י לעיל צד 649

צד 024

וצד ,264

והמאמר שלפנינו הועתק בערוך ע'

ירושלם ושם מקוטע קצת  4= :עד שהוא שלם וכו' .מפרש בפי' ב'ר כייט עד שנקרא שלם עשה [לו] הטקום סוכה

וכו' כשהיה בשלום סוכו [היה] מתפלל שיהא מעונתו בציון ועל מדרש זה יסר ר' אלעזר וחן בשלום סוכו  ,ובפי' ב''ר

בדפ"ר ועל וכו' ייסד ר' אלעזר הפייש בקרובה וחן וכוי  ,והוא בקרובה הראשונה לסוכות  ,ובמדרש תהלים שם נסדר
המאמר לפני המאמר את מוצא וכו' והגי' שם במ'ב ויהי בשלם סוכו וכו' אמר ר' ב רכ יה מתתילת ברייתו של
עולם עשה הקב"ה בירושלים סוכה כביכול שהיה מתפלל בתוכה יהי רצון שיהיו עושין בניי רצוני כדי שלא אחריב
את ביתי ומקדשי וכו' וכיוןשחרב הוא מתפלל יהי רצון מלפני שיעשו בניי תשובה שאקרב בנין ביתי ומקדשי הוי
ויהי בשלם סוכו ,ובכי"ל כתוב .יהי רצון שיראה בביניין וכו' ובגליון נסמן אראה בנין ,והגי' שיראה איתא גם במדרש
רפ"ר ובילקוט דפ"ר ובכ"י שציינתי וצ"ע .ולח" סוכו סכו עי' בתניך הוצ' גינצבורג :ועי"ע במנחת שי תהלים שם :
 6ר"א מלמר וכו' .בספרי שם ישכון לבטח עליו וכו' וכן אתה מוצא באברהם שראה אותו בנוי וראה אותו חרב
וראה אותו בנוי ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה הרי בנוי אשר יאמר היום בהר הרי חרב ה' יראה הרי
בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא וכן אתה מוצא ביצחק וכו' וכן אתה מוצא ביעקב וכו' ועיי לעיל  81ובמ'י שם ,ובגו'
זנכוגה שלפנוגו הועתק גם ברבינו בחיי הראה לו בית המקדש בנוי וחרב ובנוי וכו' :  21את יצחק בנו| .במדרש
דפ"ר נוסף כאן משל לאחד ששוור את אגינו שבולת נהר והקפיץ גם בנו עמו  ,ופי' ששוור שקפץ ועי' במשנת דר"א
ובעמת"ל ע' שוור,

ובד'ו

איותא

ששמר והוגה בא'א

ששטף;

ובכי*ת

משל .לאחד ששט

את אגינו נהר וכו'  ,ובכי'יו לאחד

פרשה נו

וורא

900

כב טו

%רי חנינא אמר לו השבע לי שלא תנסני עוד מעתה ,למלך שהיה נשאוי למטרונה ,ילרה ממנו כן
ב
ראשון וגרשה ,שיני וגרשה ,שלישי ונרשה  ,כיון שילדה בן עשירי נתכנסו כולם ואמרו לו השבע
לנו שלא חנרש אימנו עוד , כך כיון שנתנסה אכרהם ניסיון עשירי אמר לו הישכע לי שלא תנסיני
 1עיי

סנסועס עב טלס סיי כייז ,סנסועס טס פיי י"ד ,בעדנל כבס פיז סי ב':

 * 1בר' חנינא] בר חנינא א :בר' (בר פת :ביר' ן) חנינה דיפות :ר' חננא ל ,לי נ | ליה א' | שאין
את דפחן ,שאין אתה א*ך  /שאין ן | מנפני ךז :מנפסה אותי דְפואנת | פעתה עוד  | למלך] וא?נכי/ 1
משל ְ -,פחא"ת | שהיה ל' כ | נשאוי] פוחנכיי  ,נשוי דאת | למטרוניתא ךז |  5וגירשת תי | שיני] וב!
שני דְפא'כת .בן שני א? ,וחזר ונשאה וילדה לו בן שני ו | וגירשה נרְזי |שלישי וגרשה] שלישי וגירשה נַף '

שלישי וגרשה וכן עד עשרה א ,1בן ג' וגירשת כן ער עשר א? ,עד שילרה בן עשירי י | כיון--עשירי] וכיון
(כיון ן) שילדה טמנו (הימנו א ,המנו א? ,לו ם) בן עשירי דפואנכת .ל' י | נכנפו  :באו פ ,ונכנפו י |
| 8שאין את (אתה א') מגרש ךדפוחא!נכתי ,שאינך מגוש עוד א' | את
כולן נת | ל לי א"
אמנו דפחאנכי,

עד
אימינו ן . . ,אמינו תת | *

. .

דְאכי,

אינו

אבוהם

ח] מעתה דְפאית:

נת

|

נפין

עוד מעתת

פאנכת

[ְא'נכי,

| ליה

א'

לי ל |

| הששבע |

אברהס] םן,

אברהם

אכינו

לי] םואנכי:

לי דת

| שאין את (אתה ךן) מנפה אותי דְפונכת  ,שאין את מנפני דְזָא ,1שאינך טנפני א'%

אתה מנסה לי י |

שישוור את אגום והשביר וכו' , ורוחק הפי' אגינו לשון גינה או מל'ס אגן או שפתו לשון אוגן ועי' במ'כ וביפ''ת
ובעמת"ל ובערוך .הש' ובמלון הלשון

זעברית ע' אגין

ומלה זרה גם אגום (או אגוס) בכי'ו ,ובכיי"ל ושאר

הספרים

לותא בלל המשל ,ובכי"ח וכי'א אי וב' ובייג וכיייכ ובילקוט איתא כאן רק הרש אחד ועח'נ ,וכפי הגו' בכי"א
בי .וכו'כ הועתק גם בלק"ט ר' לוי בשייר חמא ב'ר חנינא נשבע לו שאין מנסה אותו עוד ולא ליצחק בנו ,וכהדרש
שלפנונו ד"א וכו' אל השבע לי שלא תנסני עור וכו' נדרש גם בתנחומא מ'ב שלח שם באותה שעה אמר אברהם
לפני הקב'ה רבש"ע איני זז מכאן

ער שתשבע

לי שלא תנסני עוד

לעולם שאס ח"ו לא שמעתי להךייתי

כל מה שיגעתי מימי אמר ר' חנן אייל הקב"ה חייך כך הוא וכו" באותה
לעולם שנאמר

ויאמר

בי נשבעתי

וכוי איתא גם בדרש שהעתקתי
כתובת נשאוי לעיל

וכו' ועי' גם בתנחומא

מפסיקתא ומוי"ר במ"י

צד  881וצד ,561

ובבמ"ר

שם,

והלשון מה צורך היה לשבועה הזו (לשבועה)

לעיל צד  706בד"ה ר' ביבי וכו' :

וטעם שני וגרשה

מאבד

שעה גשבע לו הקב'יה שלא ינסהו עוד

וכו' כמו "שמפורש

 1שהיה נשאוי , .וכן

בילקוט וחזר ונשאה

וילדה לו בן

שנו 3 = :ניסיון עשירי .לעיל ריש פניה דרשו ויהי אחר וכו' והאלהים נסה וכו' נתתה ליראיך נס להתנוסס וגו
ניסיון אחר ניפיון וכו' ,ובריש פמ''ח הדרש וימינך תסעדני בכבשן האש בריעבון ובמלכים ועי' גם לעיל צר 514
וצד  ,824ובאבות פ'ה מ'"ג .נשנה עשרה נסיונות נתנסה אברהם אביגו וכו' ושם לא נמנו הנסיונות בפרוטרוט ,
ובאדר'"ג נו'א פל'ג מפרש עשרה

נסיונות נתנסה וכו' אלו הן שנים בלך לך (ועי' במ"י לעיל צד  )018ב' בשני

בניו (גירוש ישמעאל ועקידת יצחק) ב' בשתי נשיו (לקיחת שרה לבית פרעה וגירוש הגר מביתו) אחד עם המלכים
ואחד בין הבתרים ואחד באור כשדים ואחד בברית מילה וכו' (ועיייש בהערות רשזיש) ,ואלו הנפיונות נמנו בקצת
שינוי גס במדרש תהלים שנדפס מכבר במזמור יח אמרת ה' צרופה שצרפו הקב'יה בעשר נסיונות ואלו הן כשירד
לתוך כבשן האש שנאמר אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים שנים כשאמר לו לך לך ושנים בשרה בהגר בא נא
אל שפחתי ובישמעאל גרש האמה הזאת ובמלכים וירק את חניכיו ובמילה שאמר לו הקב'ה התהלך לפני והיה
תמים ובין הבתרים כשראה המלכיות משעברדות .בבניו (ועי' לעיל צר 984

ובמ"י שם בדה

איתמלי וכו') וביצחק

קח נא את בנך את יחידך וכו'( ,ונוסחא אחרת במדרש תהלים מיב שם סי' כיה אמרת וכו' ואלו הן אחת
בכבשן האש וכו' ואחת לך לך וכו' שנים בשרה בפרעה ובאבימלך הרי ארבעה ובהגר המצרית בא נא וכו'

ובישמעאל גרש וכו' ובמלכים וכו' ובמילה וכוי ובין הבתרים שהראהו ארבע מלכיות וכו' ובעקדה של יצחק וכוי
ועייייש בהערות רש'"ב) ,ובאדרינ נו"ב פל'יו מפרש עשר נסיונות וכוי ואלו הן באור כשדים לך לך מארצך וממולדתך
ביציאת .חרן (והן ב' נסיונות .ועי' במ'י לְעִיל צד  )078ויהי רעב בארץ ושנים בשרה אחד בפרעה ואחר

באבימלך ואחד של מילה ושל בתרים ושל יצחק ושל ישמעאל וכו' (ושם מונה שנים בלך לך ושנים בשרה ומפיק
בהגר ובמלכים ומעייל ויהי רעב) וכייה במדרש תהלים שנדפס מכבר במזמור צ'ה ואלו הן אחד באור כשדים ולך
לך מארצך ויציאתו מחרן ויהי רעב ושנים בשרה בפרעה ובאבימלך ושל מילה ושל .בין הכתרים ושל יצחק ושל
ושמעאל וכו' (ועי' בהערות רשיב שם םי' ג!) ,ובפדר"א פכ'יו עד פל'א דורש והולך עשרה נסיונות נתנסה אא
וכו' נסיון הראשון כשנולד אא בקשו כל גדולי המלכות להרגו ונחבא מתחת לארץ שלש עשרה שנה וכו' נסיון השני
נחנוהו בבית האסורים עשר שנים וכו' ונתנוהו בתוך כבשן האש .וכו' נסיון שלישי טלטלו מבית אביו וממשפחתו
וכו שנאמר לך לך וכו' נסיון הר' מיום שנבראו שמים וארץ לא בא רעב אלא בימי אברהם וכו' שני ויהי רעב
וכו' נסיון החמישי שנלקחה שרה אשתו לפרעה לאשה וכו' (שם פכ'ו ועי' במ"י לעיל צד  )163נסיון הששי באו
אליו כל המלכים וכו' (שם פכ'ז) נסיון השביעי אחר הדברים האלה היה דבר '"י אל אברהם במחזה וכו' הראה
הקביה לאא

בין הבתרים

מלכיות מושלין וכו'

(שם פכ"ח ועי' במ"י לעיל צד  794וצד )984

נסיון השמיני ויהי

אברהם בן תשעים ותשע שנים אמר לו הקב'ה וכו' מול בשר ערלתך וכו' (שם פכ'יט) נסיון התשיעי ישמעאל נולד
בקשת ונתרבה בקשת וכו' והיה נוטל קשת וכו' ראתה שרה וכו' ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה
וכו' (שם פ"ל ועיי במ'"י לעיל צד  )869הנסיון העשירי ויהי אהחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם וכו'
(שם פל"א ,ובפדר"א מונה אחד בלך לך ואחד בשרה ומפיק בהגר ומעייל בקשו כל גדולי המלכות וכו' ויהי רעב
וכו') ,וכפי שיטה .זו גמנו הנסיונות גם בפלוק ליום ב' דר"ה אשר מי יעשה וכו' ועיי גם בפירש?י לאבות שם,
ורוב המפרשים מנו אחד בלך לך ושנים בשרה בפרעה ובאבימלך והרעב ומלחמת המלכים והמילה והעקידה ועוד
מגה הרמב"ם באבות שם לקחו הגר לאשה אחר שנואש מלהוליד משרה וגירוש הגר וגירוש ישמעאל (ואינו מונה
אור כשדים ובין הבתרים) ,ורבינו יונה מנה עוד אור כשדים גירוש הגר וישמעאל והעשירי קבורת שרח (ואינו מונח
בין הבתרים) ועי' מ'"ש הרב המאירי וגדולי המחברום לא מנו בנסיונות ענין אור כשדים אחר שלא נכתב בתורה
הדיא ולא מנו ג''כ בין הבתרים וכו' והוא מונה בפירושו מספר הנסיונות א' נמרוד הרשע שבקש להורגו ונטמן
ויש לפרש שהשליכו באור כשדים וגיצול וזה מקובל וכו' הג' שהראה לו בבין הבתרים גלות בניו וכו' הט' שהזקיקו
.ללא] \10086:03

99

0

ויורא

פרשח

נו

כם מז יו

עוד ,אמר ר' חנן כי יען אשר עשית את הדבר הזה ניסיון עשירי הוא ואת אמרת את הרבר
הוה ,אלא וה גס האחרון ששקול כנגר הכל  ,שאלולי שקיבל עליו נס האחרון איבר כל מה שעשה:
יז כי ברך אברכך וגו ברכה לאב בוכה לכן| ,והרבה ארכח] רבוח לאכ רכות לבן :
ויורש זרעך את שער אויביו ר' אמר זה תרטור :אשריו מי שרואה במפלחה שלתרמור
שהיחה שותפה בשני חרכנות , ר' יורן ור' חונא חר מנהון אמר חרבן הראשון העמירה שטונים אלף
 8לקוס סס ,נטדנל כנק פ"כ
יכמוח ס'ו ם' יו '6

 1עוד| מעחה ] ,עוד מעחה
ואת --הזה] ואתה

כ" י"כ:

" 4לקוע שס

דוחאגכתי

: יכם' סעניות פ'ד

ס"ס נ' ,סיכס

כנסי פ' נלע (נ' ני)/

| חנין | ניסיון  --חוא] נסיון  . .הוא דפכתי.

אוטר כי (ואת אומ' כי ך] ,ואת אמר

לי ד'וחאג

|

כי ףם ,את אטר כ) יען אשר עשית את  . .הזה דפכת

ואת אומר את  . .הזה  ,ואתה אומר (ואת אמרח א') נסיון עשירי הוא דְ'א? ,ואתה אומר נסיון עשירי א' .לויחנ |

 :ולה ד'חאי | גס]) ד'פוהנכ.

גיסיון א' ,נסיון דאיתי | אחרון ני ,עשירי א | שחוא שקול דפוגכתש.

שקול אי  ,גדול ושקול דז | כולם אכ ש .כולן ג ,כלן י | שאילולי שקיבל] פוחזא'ני ,שאלולי שקבל א'ש ,שאלמלי
שקיבל ך ,שאילולי שלא קיבל ַ" ,שאלולי לא קיבלו ךן ,שאלולי לא קבלו ך | נס האחוון] הן ,הנס האחוון נכש,
גס זה (הזה ן) האחרון מן .הניסיון (הנסיון א') האחרון א :זה י ,לי דת | איגד] פוחנכתי.

אנר דאש

|

כל  --שעשה] פך]אג(ש .מה שעשה כ ,כל מה שעשה טתחילת י ,את הכל נ"א כל מה שעשה ךְ ,הכל גיא
כל ..שעשה ך |  8וגו] והרבה ארבה את זרעך א'נכ .ל' פא?תי | * והובה איבה ְפתר'י] הונה
ארבה א" .ל' לוא'כ | רבות] ר' יוחנן אמר רבות א ,ברכות כ | ורגות א? ,גרכות כ |  4וירש] פוכתעי.
ויירש דָאן | * את--אויביו אנעי] את . .איביו ן ,את..

שונאיו דכת.

גגוי ל | ר] ר' יודן א | אומר |

וה] פוחא'נכקי .זו דאת | תרטור פאנכי | אשר פ ,ר' יוחנן אמ' אשריו כ | מי שרואה] א? ,טי שהוא רואה ",
דְחא'ן  ,שהוא רואה גכ | תרטור פםאנגכי |  5שותפת א | בשתי אני |
כל מי שרואה ף ,כל ..שהוא רואה ו
חורבנות [1כי ,חוובנין ם || חגא] וחג ,הוגא פאכי .חנינה ד | מנהון] פא'נכתי .מיגהון דן:
לי חאי | חרבן ראשון שןאנכ  /בחרבן (בחורבן י) ראשון חזעי ,בחרבן בית ראשון דְך | שמונים) פוחאתרייי
שמנים [ ,2פ' דע | אפים א'ע| .

לגרש את הגר ואת בנה היו"ד עקידת יצחק ועי' גם בהרע''ב לאבות שם ,ובמדרש אגדה ריש לך לך הוצ' רשייב מונה אור
כשדים ובין הבהרים וגירוש הגר וישמעאל ומפיק מלחמת המלכים ומעייל אשתו עקרה שנאמר ותהי שרי עקרה ,
וכל האגדה ישנה מאד ומסופר כבר בספר היובלים פי"ז שהקב'יה נסה את אברהם בארצו וברעב ונסהו בעושר המלכום
ונסהו עוד באשתו כאשר לוקחה מטנו ובמילה ונסהו עוד בישמעאל ובהגר שפחתו כאשר גרשה וכו' ,ושם פי"ט
כתוב במיתת שרה וקבורתה זה נסיון העשירי שנתנסה אברהם  .,ולפי המאמר שלפנינו ובמדרשי חזיל שהעתקתי
היה נסיון העקידה נסיון העשירי והאחרון וכן בתנחומא מ"ב לך לך פיי די אמר לו הקביה נסיון הראשון וגסיון
האחרון איני מנסה אותך אלא בלך לך וכו' ובתנחומא שם סו' ג' נסיון הראשון כנסיון האחרון נסיון הראשון בלך
לך וכו' (ועי' בעץ יוסף שס) וכן האגדה בתר"י א' והאלהים נסה וכו' וי"י מהנסי ית אברהם בנסיונא עשיראה
וכו' ובמדרש הגדול עמו'  718והאלהים נסה זה הוא הנסיון העשירי ועי' גם ביפ"ת ומיש בעער בספרו לעבען
אברהאטס צד  1 :091ואת אמרת וכו .מפרש בפי' ב'ר כ"י הזה משמע שבעבור אותו נסיון ברכו והלא
נסיונות הרבה אחרים היו גדולים מזה וכו' ,ובפיי ב'יר הנדפם וכי לא נתנסה אלא בדבר זה והלא זה אחרון היה
אלא זה נס אחרון שהוא שקול כנגד כולם שאלולי שקבל עלִיו הנס האחרון אבד כל מה שעשה בתחלה ,וכן נוסף

8רכה וכו' .דורש כפל הלשון ברך
בילקוט כל וכו' מתחילה ,והוראת גס כאן כטו נסיון ועי' לעיל ריש פנייה :ב
אברכך ברכה לאב ברכה לבן והרבה ארבה רבות לאב וכו' וכן בשכל טוב והרבה ארבה רבות לאב ורבות לבן /

ובלק"ט כי ברך אברכך ברכה לאב וכו' והרבה ארבה ריבוי לאב וירבוי לבן ,ובמדרש
ברך אברכך ברכה וכו' והרבה לאב והרבח לבן ,ובבמ'"ר שם במאמר ר' חמא בר חנינא כך
ברכך וכו' והרבה ארבה רבייה לאב רבייה לבן וכו' ,ובפדר"א פל"א ברך אברכך בעולם הזה
הבא4 :וירש וכו' .כ"ה במקרא כאן וירש זרעך את שער אווביו ,ולקמן כ'יד פ' ויירש
ועי' במנחת שי ,ובדפוסיי וכייכ וכייית נשתבש כאן שונאיו 4 :תדמור .וכיה לנכון בכי''ו וכו'"ח
כאן ובסמוך

תדמור בדל"ת ורייש ,וכן בלק'ט וירש וכו' זהו (רבי אומר זה) תדמור אשריו

תדמור שהיתה ש
מקבלין גרים מן
ובתוספתא גזירות
ליא א' תרמודיין
וילך שלמה חמת

אגדה הוצ' רשיב כי
אמר לו וכו' כי ברך
והרבה ארבה בעולם
וכו' את שער שנאיו
וכו"ת וגם בדפ"ר ודי'ו

מי שרואה בטפלתה של

רתפ ות בשני חרבנות ,ובערוך ע' קשת וירש וכוי זה תדמור וכו' ,ובירושי יבמות פ"א ג' בי
הקרדויין ומן התדמוריים וכו' שגירי תדטור כשירין וכוי וכיה שם קידושין פ'ד ס"ה ג' ר',
פוף פ'ד התדמורית (וכגי' המשובשת תרמוד איתא בשבת כ"א ב' ריגלא דתרטודאי וכו' ושם
וכו' ועי'ע בסמוך וגם בערוך ע' תרמד) ,ותדמור היא העור היהועה!) שכתוב בה ברה'ב ח!
צובה וכו' ויבן את תדמר במדבר ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת ,ובמ"א ט' ו"ח הכתוב

המר והקרי תדמר ועי' בתניך הוצי גינצבורג שם ועייע בקדמוניות ספר ח' פו סי' א' שענקעל ביבעללקסיי חיה

צד  194געזעניוס-בוהל ע' תדמר וע' תמר וגרעץ

ואולי טעם

הדרש

קורות היהודים

ח'א מהדורא א' צד ,998

מר
למה שהיתה שותפת בשתי חורבנין ר' יודן א

בחרבן

שער אויביו זה הדמור שהיתה פתח פתוח לכל אויביו ועי' ביפ''ת5 :שהיתה שותפה .שהיתה עוזרת לשונאיהם
של ישראל בשני חרבנות ומפרש ר"י ור"ח חד מנהון אמר חרבן הראשון העמיד שמונים אלף קשטים (קשתים)
מורים בקשת וחרבן שני וכוי ,ובירושי תעניות שם איתא א"ר יוחנן (וכן הגי' בכיייכ כאן ר' יוחנן אמי) אשרי
מי שהוא רואה במפלתה של ה ר
מוד שהיא היתה שותפת בחרבן הבית הראשון ובחרבן הבית השני בחרבן
הראשון העמידה שמוני' אלף ק ש ט י ם ובחרבן השני העמיד' שמונת אלפים קשטים ,ובאיכ'יר בדפיר שם א טר
ר'

יוהנן

ראשון

העמידה

ד
ומ
אשרי מי שראה במפלתה של תר
ארבעים

א
לף

קשתין

ובשני

העמידה

שונים
מ

אלף

קשתין

רבי

הוגא

אמר

בחובן

אחרון הם בראשון,
ובאיכ"ר מ"ב שם ד"א מפני קשת דרוכה (ישעי' כ'א טיו) אשרי אדם שזוכה לראות
ם לחרבן ביה'מ וכמה קשטין העמידה ר' יודן אמר שמונים
ד למה שהעמידה קיש ט
ור מ
במפלתה של ת
4.

101,ם1( '081

פרשח נו

ויורא

1

כב יו יט

קשטים וחרבן שיני העמירה שמונת אלפים קשטים :
יט) וישב אברהם אל נעריו .יצחק איכן הוא , ר' ברכיה כשם רכנין דתמן שילחו אצל

שם ללמור ממנו תורה ,לאשה שהעשירה מפילחה ,אמרה הואיל מן הפלח הזה העשרתי אינו זו
=' יוסי ברי חנינה אמר שלחו בלילה מפני העיין , שמשעה שעלו חנניה מישאל ועוריה
מתחת ידי ,ר
 5ילקוע שס ,ילק' עכיכי זכליס גי םי  4 :ילק' זכליס ל' סק'ע ,פנסדכין 5ב : 6
* 1קשטים  ]%קשתים ל'חאג'בערי .קשיתים ף] ,קשתים (קשחות ךן) גייא קשטים דִָן ,כשטים 199

בשטים | ,שנים ל | וחרבן (וחורבן כ ,חרבן א?) שני אכ ,וחורבן שיני ן ו,בחרבן שני דֶז ,ובחורבן השני ן ,וחרבן
בית שני דֶת :ושני פ ,ובשני י |שמנת

כשיתים פ .כשטים

כ ,ארבעים י ,ארבעת  | 1אלף וְא'ני | * קשטים] קשתים דג"כת י

ל"ן  ,בשנים ל ,כשטים וחרנה א' בחורבן הראשון העמידה ארבעים אלף כשטים ובחורבן השני

העמידה ארבעת אלפים כשטים ן ,קשתים וחד (אחרינא אל) אמי בחרבן (חרבן א?) ראשון  . .ארבעים אלף (מ' אלף א?)

קשתים ובחרבן שני (וחרבן ב' א?) העמידה ארבעת אלפים (ארבעת אלף א?) קשתים דְזָא? ,קשתים אחרינא אטר
חרבן ראשון . .ארבעת אלף קשתים וחרבן שני  . .שמונת אלפים קשתים א ,1קשתים וחד אמר בחורבן ראשון . .

ארבעה אלף קשתים ובשני אלפים קשתים ו |  2יצחק] פואנכי .ויצחק דחתמ | היה אים
שלחי דְפאנכתים |  3תורה ממנו א'ם ,תורה א?מ | לאשה] ואנכעי!ם .משל
שהעשירה] פוחגכעי ,שנתעשרה דאתם | טפילחה] פונע .מפילכה חא!נ"כי ,מפלכה
הפלח פנ(ן ,ומן הפלך דְחנ"כתי ,מפלך מ .ומפלך א | הזה] פוחנכעי .זה אמ :הזו דת
נתעשרתי

זאג כתערמ.

ההתעשותי 77

| אנו ז] ע,

עוד אינו זו דפוחנכי,

| שילחו] וח.
> -דפחת |
דא"תמ | ומן
| העשותי] פו/

אינו יוצא אמ/

עוד אינה

4די] ע ,ידי לעלט פוחאגכימ > :כך אמר אברהם כל (כל מה ך) שבא לידי אינו אלא בשביל
זזה ת | י
שעסקתי בתורה ובמצות לפיכך איני רוצה שתזוז מזרעי לעולם דְ | רי יופי בר (בן ן) הנינה פן ,ר' יוסי ברי
(בר רבי ן ,בר א'י) ינא אנכי :ר' חגינה דִןת ,ו' הינא מ | ** אמו] ל' ל | שילחו פו |
עין הרע שלא ישלוט בו י | שמשעה] אטר ר' יוסי בר' חנינא בשעה ו (זכריח) |  5שעלון
העין דפואגכתם:

שעלה ך |
לף קשטין לחרבן בית שני ר' חנייא אמר מ' אלף
ונים א
מש
אל ף קשטין העמידה לחרבן בית ראשון ו
לבות ראשון ומ' אלף לחרבן בית שני (ועוד גירסאות שונות בכי'ו וכי'יח וכי'א ובכיי'א א' ובילקוט כמו
שציינתי בח"נ ,ובכיייל ובדפוסי' ובי"ג  וכי"כ וכיי"ית הגי' רק חד מנהון (מינהון) אמר וכו' ור"ל שלא היה ידוע
מי משניהם הוא האומר ועי' לעיל פ'כ צר  681ובח'"נ ובחי' הרשייש שם ועי' גם בירוש' מגילה פ'א עב ב' ולא
ידעון מאן אמר דא ומאן דאמר דא וכו') ,ובסוגיא דבבלי יבמות שם ומקבלים גרים מן הקרדויים והתרמודים
וכו' ר' יוחנן וסביא דאמרי תרוויהו אין מקבלים |גרים מן התרמודים =ומי אמר ר' יוחנן הכי והתנן וכו' ואמר רי
יוחנן זאת אומרת מקבלין גרים מת ר מ ו ד וכו' אמוראי נינהו ואליבא דר' יוחנן מתרמוד מאי טעמא לא פליגי בה ר'
יוחנן ופביא הד א<מר משום עבדי שלמה וחד אמר משום בנות ירושלים כו' מאי היא
שויי וחד אמר תריסר אלפי גברי
פליגי בה רב יוסף ורבנן וכו' חד אמר תריסר אלפי גברא ושיתא אלפי ק ת
ומנייהו שיתא קשתויי בשעה שנכנסו גוים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על בגות ירושלים וכו' ,ושם
והא חריב וכו' פסולי דהרפניא משום פסולי דמישון
ד
ומ
יז אַ' עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי חרבי תר
תרמוד
ופסולי דמישון משום פסולי ד

פסולי

דתרמוד

משום עבדי שלמק והיונן דאמרי אינשי קבא רבא וקבא

זוטא מיגנדר ואזיל לשאול ומשאול לתרמוד וכו'  ,ור' יוחנן זכה שהיתה מפלתה של תדמור עוד בימיו ועי' בקורות
היהודים ח'ד מהדורא ד' צר  ,479ובכי"ל נשתבש שמונים אלף שנים וכו' שמונת אלפים בשנים והוגה ביני
שיטי בפעם הראשונה קשתים ובפעם השנייה כשטים  ,ובערוך ע' קשת הועתק בחרבן ראשון העמידה פ' אלפים
קשתים וכו' ספר אחר כשטים ס"א קשטים  ,ובדפוסי' הגי' פ' אלף קשתים נ'א קשטים וכו' שמונת אלפים קשתים
וע'ע בה'ג  ,והגהתי בשתי הפעמים קשטים וכה בירוש' תעניות שם  ,ובאוכ'יר מ''ב שם קשטים קשטין וכן קשטא
בלס  ,ובתנחומא מ'יב נשא סי' כ"ז יש מזיק שהוא פורח כעוף וקושט כחץ ועי' בבמיר פיב פיי ג' ובדב''ר
סדר כי תצא (פ"ו סי' וי) ובמדרש תהלים מב צ'א סוי ג' ובמו"ע ע' קשט ובמ'י לעיל צד  , 195והגי' כשטים
איתא

גם בבי"ו ובי'ג .ועי' בעמת"ל

חיד צד 846

תכשיט

ותקשיט

ולעול

צר 881

כורתו

וקורתו ולעיל צד 063

כולב וקולב5 | :אצל שם .שגילה גם לן תורה ועי' לעיל צד  194ועייע לעול |צד  055ולקמן
=מ"י
ובשכל טוב הועתק .יצחק איכן היה וכו' ללמוד תורה ,ונוספ שם ועשה שם ג' שנים (ועי' ב
בד''ה שנולד זיווגו) ובתר'י א' האגדה ודברו מלאכי מרומא ית יצחק ואובלוהי לבי מדרשא דשם רבא
אנדה הוצ' רשיב נישב אברהם אֶל נעריו ישמעאל ואליעזר שהיו מדיינין זה עם זה ישמעאל היה
ישחוט את יצחק .ואני יורשו ואליעזר אומר לו לא תירש שכבר גרשך אבל אני בן ביתו ואירשנו 

פל"א ובמ'"י לעיל צר  )495כיון ששב אברהם

אל נעריו אל המקום  אשר

הניחם.

פס"ג
לקמן
וכו',
אומר
(ועי'

סיי י',
צר 916
ובמדרש
אברהם
בפדר'א

ולא ראו יצחק היו סבורים

ששחטו אמרו לו יצחק היכן הוא אמר להם לבית עבר רבו הולכתיו ללמוד תורה לכך נאמר וישב אברהם .כלומר
לבדו ולא הזכיר יצחק ,ואגדות שונות במדרש הגדול וישב אברהם וכו' ויצחק היכן הוא אלא אמר ר' אלעזר בן
פדת אע"פ שלא מת יצחק מעלה עליו הכתוב כאלו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח וְכו' ד"א וישב אברהם ויצחק

היכן הוא אלא שהכניסו הקב'ה לגן עדן וישב שם (בה) שלוש שנים

וכו' ויש אומ' הלך לו אצל שם בן נח ללמור

תורה וכו" ועייייש בהערות רשז'ש  3 :מפילחה .וכן בסמוך הפ ל ח ,ופלח "כמו פלך במשלי ליא יייט ,וח''נ פלח ופלך
כמו לעיל צד  894לכלכית ולחלוחית ,וגם בערוך ע' פלח ג' הועתק רק המשל לאשה שהעשירה מן פילחה אמרה
הואיל ומן הפלח הזה נתעשרתי אינו זו מתחת ידי ,ומה שנוסף בדפוסי' וכיית כך אמר אברהם וכו' ליתא גם
בשאר הספרים ,ובשינוי קצת ,מפרש הנמשל בפי' ביר כ'"י מן הפלך הזח נתעשרתי פלך פושיל בלעז כלומר אמר
אברהם כל הכבוד הזה אין לי אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצות לפיכך איגו זז מזרעי .לעולם ועי' במ'"י לעיל
צד  ,484ובמדרש הגדול גורפ ומפרש ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע לפי שראה אברהם אבינו

נחת רוח בבאר שבע לא זז ממנה לה"ד לאשה שהעשירה מפלחה אמרה הואיל ומן הפלח [הזה]

העשותי אינו זז

מתחת ודי  :מ4פני חעין .שלא תשלוט בו עין הרע שנעשה לו הנס  |:שמשעה וכו' .כלומר שכן חיה בחמו"ע שלא
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פרשה

וירא

כב יו יש כ

נו נז

מכבשן האש עור לא הוזכרו ,ולאיכן הלכו , ר' לעור אמר מתו ברוק ,ר' יוסי בר' חנינה אמר טתו
שע
בעיין ,רי יהושע בן לוי אמר שינו את מקומן והלכו אצל יהושע כן יהוצרוק ללמור חורה הה'ר מ
גא יהושע הכחן הגדול אתה ורעיך היושכים לפניך כי אנשי מופת המה (וכריה ג ה) ,רי
תנחום כר אבינא בשם \' חננא על מנת כן ירר חנניה מישאל ועוריה לככשן האש על מנת
בהם מופת :

 6שיעשה

פרשה נז
כב כ כא) ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילרה מלכה

א

חיי בשרים לב מרפא (משלי יד ל) שער שהוא עוסר בהר המורייה נתכשר שנולר זיווגו שלבנו
הגה ילרה מלכהח נו':
 6ינקוע כ' ק"נ ,יכק' מטמי כ' ספקנ"ס ,ילק' עכיכי מטלי "יד לי :
 1עור ל' אמ | הוזכרו] פונכי ,חוזכרו שמותן א?מ. . ,שמותם א ,1נזכרו שמותן דד ,נזכר שמותס ף |

לאיכן וכ ,לחינן פאנים
ברוק] פוא'גכת.

| לעו] [כ :אלעור פא'גי (שפ) ם.

מתו ברוקן א? . . ,כדוקר

אלעור דְתי

| אוטר פימ

| מתו

דָמם ,ברוק מתו י (שם) ,רוק (ברק ו') מחו שהיו אוטות חעולם

רוקקים בהם ואומרי יש לכם אלוה כזה ואתם עובדי' עבודה זרת ' | יוסה ן | בר' חנינה] ג .בר' (בר א"ום)
אפנוכתש.
הניגא אכים ,בן חנינה ן . . .חנינא ו' (שס)  ,ל' דפת | אומר פי (שם) | מחו (מיתו ן) בעין ד

בעין

מתו ו |  2אוסר םי (שם) | שינוי מקים י | והלכו] ךן -. ,להפ דןאימ ,לחן פגכ | תווה] אגים :טטנו חורה דפות,/
תורה מטנו = | 34

בר

אבינא

בשם

אבינא א'[ם,

"היושבים  ---המה אכים] חיושבים . .מופת [ ,היושבים לפניך דִך] ,וגו ל | ר' תנחום

ר' חנינא
ר' הנחום

בר

א' ,ר'..

ביר'

(בר' כ) אנינא

אבונה
פ.2

בשם
ו'

ו' תנינה ן ,ר' ..בר' (בר מ) אבינא בשם ו'

תנהום י (שם),

ו' הניגנה תת

|  4יר] פוני

ידו דאכתים | לתוך כבשן  תים | על מנת ל' אי (שם) מ |  5שעשה ם | *בהם מופת דְפואת] גהן
דְפא'ג] הדבוים  . .וווגד. .
מ-ר
א -
לרים
מופת כ ,להם מופת ים] ,לחן סופת  ,1לי ל ||  6אחר תי | * הדב
לאמר כי ,וגוי ל | טלכה] [י ₪ ,וגו'  5גם היא אמ בניס ך ,גס חיא בנים כ .גם ..בנים לנחור
אחיך איג | ה7יי] כת'  -דפאנכתימ | מופא] י ,  -ווקב עצמות קנאה דְפאנכת .וגו' ר' בוכיה בשם
רי יצחק אם [רופא] את תהא לך ומה טע' חיי בשרים וגו' [ ,ר' ..יצחק אס' אם רופא את ההי לך טת טעם
חיי ..לב טרפא מ | עד ן | "עומר ל'וא'] מופא ל .ל דפחא'ג כתים | המוויח | שנולדה א'תט |
זיווגו] וזא' .זוגו פנכי (משלי) ,בת זוגו י ,זוגתו דאמ | שלננו לי י | *הנח--וגו' וְחִי (שפ) מ | הנה..
מלכה כְךך ,הנה ..מלכה גם היא ךן ,הנה  ..היא וגו' ן ,הגת ..היא בנים לנחור אחיך פאכ ,הגה..
מלכה \גו' ובתוא' ילר את רבקה ל" ,ובתואל . .רבקה י |

הוזכרו משעה שעלו בכבשן האש וכדאמר ריב"ח מתו בעין שלטה בהם עין הרע ומתו ,ובסנהדרין שם אותא להיכא
אזלו אמר רב בעין

(הרע) מתו

ושמואל אמר ברוק

טבעו ור' יוחנן אמר עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו

בנים ובנות כתנאי ר' אליעזר אומר בעין (הרע) מתו ר' יהושע אומר ברוק טבעו וחכ"'א עלו לא"י ונשאו גשום
והולידו בנים ובנות שנאמר שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך היושבים לפניך כי אנשי מופת המה איזו הם
אנשים שנעשה להן מופת הוי אומר זה חנניה מישאל ועזריה וכו' ועי' בד"פ ,ובילקוט כאן מפרש ברוק מתו שהיו
ומות העולם רוקקים בהם ואומי יש לכם אלוה כזה ואתם עובדי' ע"ז ועי' בפירשי סנהדרין שם ,ובפ!' ביר כו
טבעו ברוק שהיו אומות העולם רוקקים בפניהם ואומרים להם יודעים הייתם שאלהיכם אלהים חיים ויכול לעשות לכם
נסים והייתם עובדים ע'ז בארצכם ורקקו לשם עד שטבען באותו רוק ,וביפ''ת כתב ואפשר דלישנא קלילא הוא
ודימ והכונה שהם נצטערו מאד במה שהיו לסבה שישראל נתבזו על ידם ומתו מדאגתם וכו' ,וגיי משובשת ברפ'ר
ודו ובילק' מכירי זכריה שם מתו בדוקר 8 :היושבים לפניך .ללמוד תורה ואנשי מופת הם חמו"ע :בהם מופת
כן השלמתי ועח''נ  ,ורתב'א בשם ר'יח דורש שלא נקראו אנשי מופת מפני הנס שנעשה להם אלא לפי שיררו
לכבשן האש על מנת שיעשה ב הם מופת כלו' שעל ידם יעשה מופת ויתקדש שם שמים על ידם אם ינצלו או
אם לא ינצלו ועי' במ"כ שהביא זה הפירוש בשם נמוקי יוסף והעיר על האגדה בשהשיר פ' זאת קומתך וכו' ועיי
הדרש אמרו בין מציל ובין אינו מציל ידיע להוי לך וכו' בתנחומא מ'"ב בהעלותך סי' טיו ובתנחומא שם פיי ט'י
ובבמ"ר פט' סיי ייד ועיי'ע בספר מתתדיה :
פרשה

גז .בכייא

א' פניה ועי' במייי לעיל צד  206בדיה ויקרא אליר ,ובדפ"ר

גסמן פנ"ו  ,ובמקרא

כאן

פרשה פתוחה  ,ובכי"א ב' אין כאן התחלת פרשה ,ואחר סיום הפרשה שלפניה שיעשה בהם מופת מתחיל שם
באותו העמור ובאותה השורה ויהי אחר הדברים האלה הרהורי דברים וכו' והפתיחות הושלמו בכי"א ב' בגוף הספר
7יי בשרים .חיי קרובים ושאר בשר הם לב מרפא שעד וכו' ,וגם בשתי הפתיחות
ובגליון בסוף הפרשה : ח
האחרות הדרש שער וכו' נתבשר וכו' ולכן אין לפרש שדרשו כאן בשרים לשון בשורה ונר' דס"ל כמאן דאמר
לעיל צר  894בכל מקום שנאמר א חרי פמוך ועי' גם ביפ"ת ובמ"י שם = :שנלר זיווגו .רבקה שנאמר הנת
ילדה מלכה וכו" ובתואל ילד את רבקה ,וזיווגו כמו לקמן פס"ח פי' גי שאין זיווגו של איש וכו' ויש שהולך אצל
זיווגו וכו' ,ושיטת הסיע שהבאתי במ"י  לעיל צד  489יצחק .אבינו היה בשעה שנעקד על גבי המזבח בן ל"ז
שנה בו בפרק מתה שרה  ,וכן דעות המדרשים שהבאתי שם צד  585שהיה בן ל"ז שנה בשעת העקידה ,ובפירש"י
עח"ת ריש פ' תולדת מפרש ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה שהרי כשבא אברהם טהר המורית
נתכשר שנולדה רבקה ויצחק היה בן ל"ז שנה שהרי בו בפרק מתה שרה וכו' ובו בפרק נולדה רבקה המתין לה

פרשה נז

ויורא

|85

כב כ

רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך (שט ג ח) רי כרכוה כשם רי יצחק אם רופא את
תהא לך מה טע' רפאות תהי לשרך שעד שעומד בהר המורייה נתבשר שנולר זיווגו שלבנו הנה
ילדה מלכה ונו':
מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק (שפ כה כה) מה שמועה טובה
ברוך הטוב והמטיב

אף מים קרים ברוך הטוב והמטיב,

וכמים קרים על נפש עייפה כן שמועה טובה

מארץ מרחק שער שהוא עומד בהר המורייה נתכשר שנולר זוג בנו הנה ילרה מלכה ונו':
 4ינק' עכיכי טס כייס כייס ,לעיל  ,421 57יכוטי כככוס פ"ע "ג די :

 * 1לעצמותיך דםאכת] וגוי ל | ר' ברכיה  --לשוך] ר' ..תהי לך מה טעם רפאות \גו' ן ,ר' ..תהי
לך רפאות תהי לשוך כ ,ר' . .תהי לך מה טעמא (טעמית א?) ופאות תהי לשוך ושיקוי לעצמותיך א .מה
טעם רפאות תהי לשרך ם ,ל' ד

|  2שהוא עומד [א'כ ,שהוא דפ

[ שנולד זוווגו] [א..:

| המוריה

זוגו פם ,שנולדה זוגתו דְךן |  8מלכה וגוי] וגוי ן ,מלכה גם היא ך]ן ,מלכה ..היא בנים ך ,מלכה . .בנים
 .בנים ובתואל ילר את רבקה  4 | 2מים] כתיב  =.מ | עיפה פא"נכת * | 5ושמועה--
לנחור אחיך א? ,מלכה .
טרחק דאת] וגו' לְנמ | מה] וְאֶנט .מהו מים קרים על נפש עיפה  ₪כ ,תמן תנינן על הגשמים ועל
בשורות טובות הוא אומר ברוך הטוב והמטיב מה ראו לסמוך בשורות טובות לירידת גשמים ר' ברכיה בשם רי
לוי אמר על שם מים קרים על נפש עיפה כשמועה טובה סארץ מרחק  --דר | שמועה טובה] מים קרים | ₪
 5ברוך] מברך מ ,לי אכש

כמים ן ,דיא כמים תת

| מים קרים] שמועה

| עפה

ואגכתמ

עומד] פוא!נכמ ,ל' דא:ת | הטורייה] כ,

טובה ₪

| ברוך ל' פא?כתשטמ

| כך ואנכשמ |  6שעד] ואגכם:
המוריה דְואנתמ | שולדה אתמ

| ונכטיס] אכשמ/

ה אניהם > דת |

| זוגו (זיווגו א' ,זוגתו ת)

של בנו דא!נכת .בת זוגו אמ |  * 6הנה  --וגו דְוְמ] הנה ילדה וגו לָ" ,הנה ..ילרה מלכה ףת,
הנה . .מלכה גם היא  ,2הנה . .היא וגוי ןָ ,הנה . .היא בנים לנחור אחיך .א' ,ל' ל |
עד

שתהא ראויה.

לביאה ג' שנים ונשאה:

ובפדר"א

פל"ב איתא ר' יוסי

אומר שלש

שנים עשה יצחק אבל על

שרה אמו לאחר ג' שנים לקח את רבקה וכו' ועי' במ"י לעיל צד  116בדה אצל שם)  ,וע'י פירשייי שס נתפרסמה
האגדה שהיתה בת ג' שנים כשנשאת ליצחק ,,ובתוספות יבמות ס"א ב' בד"ה וכן הוא אומר והנערה וכו' חובא
ובפדר עולם תניא בהדיא .שהיתה בת שלש וכו' וכתכו שם ואי אפשר להגיה ההא תניא התם יצחק אבינו
כשנעקד וכו' היה בן שבעה ושלשים שנה ובו בפרק נולדה רבקה וכתיב ויהי יצחק וכו' נמצאת שהיתה בת ג' וה"ר
שמואל חסיר משפיר"א .הוכיח שהיתה בת י"ד מדתניא בספרי (וזאת הברכה .פי' שנ"ז) ו' זוגות שנותיהן שוות
וקחשוב קהת ורבקה וקהת היה קליג כדכתיב בקרא ואם היתה בת יד כשנשאה אז החשבון מכוון דכשנולר יעקב
היתה בת ל'ר (ייד שנה וכ' שנה עד לידת יעקב כדכתיב ויצחק בן ששים שנה בלרת אתם) ויעקב היה בן צ"ט
כשמתה רבקה הרי קל'ג שהרי כשנתכרך היה בן ס'ג וכו' (ועי' גם בס"ע פ'יב ולקמן פפ'ח פי' ה' וסוף פפ'א),
ומפיים שם דצריך לומר דמדרשות חלוקים זה על זה ועי' גם בתוספות ישנים שם ,וכן נמצא לפנינו בדפוסי ס"ע
פ"א בו בפרק נולדה רבקה נמצא אבינו יצחק נשא את רבקה בת י"ד שנה ,ובם"ע הוצ' מארכס נמצאת רבקה
כשנישאה ליצחק בת יד שנה ובח"נ שם הגירפאות בת ד' בת ג' ועייייש ובהעתקת פ"ע צד  2ובהערות רר''ב
ראטנער לס"ע פ'א ופיב ובמבוא צד  , 14וכבר העירותי במ"י לעיל צר  855שהגר'א הגיה בס"ע כו שנה תחת
ליז שנה מדמסיים שם בת י"ד שנה היתה רבקה וכו' ושאיחא במאמר הנוסף בדפוסי' וכייית לעיל פניו בן ליז
נ"א בן כיו שנה,

וכל המאמר

ליתא

לעיל צר

806

בכי"ל

ובשאר הספרים שציינתי שם,

ובחזקוני ריש פי

תולדות הביא ג"כ שיטת הספרי ומפיק שם לכך נראה שהיתה בת ארבע עשרה שנה כשנשאת וכן גרסיגן בס"ע
כשחזר אברהם מן העקידה נתבשר שגולדה רבקה פי' שנתבשר שנולדה כבר כשעברו אחת עשרה שנה וראייה
לדבר נקרא לנערה ונשאלה את פיה וכוי ועי' גם בתוספות עה"ת וברא'ם  ,וקצת ראייה לדבריו גם מלשון המאמר
למטה בסי' ג' אמר לו הקביה וכו' כבר נולד זוג בנך וכו  1= :ר' ברכיה \וכוי .וכיה בכייו וכי'א א' וב' וכי"ב ,
ומקוטע בכי'פ מה טעם וכו' ועח'ג ,ובדפוסי' וכייית חסר מאמר ר"ב בשם ר"י (ובכיייג חפרה כל הפתיחה  ,ובכי'ו

וילק' מכירי משלי ייד הגי' ר' .ברכיה בשם ר' לוי וכו' גם בפתיחה הראשונה

ועח'נ) ואולי דורש רפאות שהיא

מלה בודרת רופא את ומפרש לשרך לשארך אם רופא את תהא לך וכן נתקיים באברהם שעד שעומד וכו' נתבשר וכו'
וגרפא מדאגות לבבו שהרהר ואמר אילו מַת בהר המוריה וכו' כמו שררשו בסמוך ,ובילק' משלי ר' תתקל'יב הועתק
מילמדנו דרש אחר רפאות תהי לשרך לשארך אדם זוכה לו ולקרוביו תדע בזכות אברהם שהיה יגע בתורה נוצל
לוט אחיו מסדום ,ובמאמר שהועתק מילמדנו בילק' בלק ר' תשס'ו איתא היה אברהם מחרהר ואמר אחרים מתברכין
בזכותו ומלכה קרובתי אחות אשתי לא היתה צריכה להפקד מיד ילרה מלכה גם היא ילדה מלכה בנים איָן כתיב
כאן אלא גם כשם שהיתה שרה עקרה ונפקדה כך מלכה נפקדה וכו'  ,וביפ''ת שער עור שהרמז בשקוי לעצמותיך
מה שמועה וכו' .דורש מים קרים וגו' כשמועה טובה וכו' מה שמועה טובה וכו' כך
עד עצם מעצמי ועיייש : 4
מום קרים וכו' וכמים כלוי ועוד דרש אחר כיטם קרים וכו' כן שמועה טובה וכו' שער שהוא וכו' ,והדרש הראשון
הובא .לעיל פויג בהמאמר כיצר הוא צריך לברך כהדא דתנינן על הגשטים ועל בשורות טובות וכו" ר' ברכיה
בשם ר' לוי מייתי לה מהכא מים קרים וכוי מה שמועה ברוך הטוב והמטיב וכו'  ,ובירוש' ברכות שם לשון
המאמר וכי מה ראו לסמוך בשורות טובות לגשמים ר' ברכיה וכו' על שם מים קרים על נפש עיופה שמועה טובה
מארץ מרחק ועי' במי"י לעיל צד  291וצד  , 491וראיתי אחרי רואי שבפי' ב''ר הנדפס מפלש (והוא מפירוש השני

וליתא בפי' ב'ר כייט וכי'א) תמן תנינן על הגשמים ועל בשורות מובות הוא אומר ברוך הטוב והמטיב מה ראו
לסמוך בשורות טובות ל יר ידת ג ש מ ים ר' ברכיה וכו' על שם מים קרים על נפש עיפה כ ש מ ו ע ה טובה מארץ
מרחק מה שמועה טובה וכו' ,ועוד שם וכמים קרים על גפש עיפה כך שמועה טובה מארץ מרחק דבר אחר
זה א ב רהם שעד שהוא בהר המוריה וכוי ומשס נובעות ההוספות בדפוסיי וכי'"ת ועח''נ ובמ'י לעיל צד  ,484והוספות
אולו לותא לפנינו בכייל ובכי'ו וכי'א א' וב' וכייג  וכי'כ וילק' מכירי משלי ,וכן ליתא בכי'פ ונשתבש שם מים
קרים וכן' שמועו' טובות מארץ מרחק מהו מים קרים ברוך הטוב והמטיב אף שמועה טובה הטוב והמטיב כך שמוע'
טובה מארץ מרחק עד שהוא

עומד

כ ו' ,ובכי"ג נשתבש

מים קרים על נפש עיפה וגו'

מה

לטים

קרים

על נפש עיפה כך

וירא

4
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פרשח נו

אחרי הדברים האלה חוחווי רכוים חיו שם ,סי הרהר ,אברתפ ,אסר אילו מת בהר
חמורייה לא היה מת בלא בנים ,עכשיו אשיאנו מכנות עגר אשכול וממרא שהן צריקות ,וכי מה
איכפת לחם ביחסים ,אמר לו הקכיה אין אתה צריך ככר נולר זוג בנך הנה ילדה טלכה גו' ,מהו
גם היא ,מת זו בני גבירה שמונה ובני פילנשים ארבעה אף זו בני נכירה שטונה ובני פילנשים
ארבעה .ריא נתיירא =מן הייסורים ,אמר לו הקכיה אינך צריך ככר נולר מי שיקכלם את עוץ
בכורו :איוב אימתי היה , ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא בימי אכרהם את עוץ בכורו וכת'
 1ילקוט כי ק"נ ,לעיל  824 57ד  780ולקמן פפ'ז 5 :סנסועס מ"נ סלח סש" כ"ן ,סנתוע) טס כ" י"ד ,נעונל
כנס פי"ן קי" כ' 6 :ילקוע טס ,יכק' סיוכ כי פסנ*כ ,יכום' סועס פ"ס כי ג' ,כנל כסכס ע"ו  : '6ינק' נלק כ' ססס'"ו:

' 1אחרי כ] אחר לפוג .ויחי אחרי רְחְא' ,ויתי אחר אית  ,ד'א ויהי אחר י | *האלה דפוחאנכת]
לי לי | הרחורי] םאכי ,חירהורי [ךֶ] ,אחר הירחורי ך ,הרהור ךן | היו] פוחא:נכי .היה א'  .שחיו דָת | ופי | 1
הרחר] פ]|אכתי ,הירתר הזן ,מהרהר ךְ | אכרתס]  -,הוהר ְפואכתי .הירחר הזג | אילו] אס א' | טת

יצחק  ,+בני מת ךז |  2המוריה
נעשה

נס ],

צרקניות ְאָ,

מת

געשת ן(,

| לא ל' א* | עכשיו (עכשו פא'כ)]  -שנעשת נס ל' ,שנעשח לו נס ,+
געשת

,2

צוקניות אף על פי שאינן

לחן וא'ג.

אכפת דְן | לחס] פח.

מה

אעשה

ךְחא.

שלא

מת

מיוחסות ךְזי | וכי טה] מה כ,

ליה דא'כ:

לי תי

| * ביחסים

אעשה ךן

מח

| צדיקות] פוחזג/

דטה תי |  3איכפה] פחאנכתי:

פחג] מייחסים ל ,גיוחסים ך,

ביוחסין וְכַתי ,בייחוסין א | ליח א'ו' | אינך א*ני | נולדה א' | זוגו (זיווגו וח כן זוגו  1בת זוגו כם) של
בנך פוחזנכ  ,זוגוו של יצחק דְךן ,כת זוגו של ..בנך י ,בן זוגו אֶ? ,בת זוגו א | *וגוי ליו] גם היא דָאכי .גפ היא
שמנה [1כ .ח' א' |
בנים  ,1גם ..בנים וגו ךְן ,לי לת | *מהו לינין היא דפוחא'כת .לי לאי | 4

פלגשים א"ת | * ארבעה דפוחנכתי] די א .ל' ל | * =ף] *י ל | ששגה נכ .ח' דיא' | פגשיט | 5
 5ר' ךְ'א | דיא]  -.מה חרהר י | נתירא א'נך | הייסורים]

ליח י' | אינך] א? ,אין את ְפונכ ,אין אתה אי

ן- ,ן פתי.

היפורים ך ,דן 1כ ,האיפורין א?

| *מי שיקבלם דְפאנכתי] מי שייקנלם ן ,משיקבלם ל ּ

 6בכורו] דְ'א'ת = וגו ן .ואת בוז אחיו דָאֶ'ן ,ואת . .אחיו את עוץ זה איוב ם ,וכת' להלן איש היה בארץ
עוץ לפ | איוב] את עוץ בכורו וגו' איוב ן ,ל'  | ₪איסתיי ן | לקיש] לוי י (איוב) | משום פנכי (שם),
משם ו |ביטי] איוב -

אי | אברהס] 5פ , -

היה דואנכתי | את] ן ,שג' =

דפנת .כת' הנא -

אכ |

וכת']  -.להלן  ,1חתם אל
שמועה טובה מארץ מרחק

שעד שהוא עומד וכו'  1 :אחרי הדברים .הגהתי א ח ר י ואולם הטעם שכתוב כאן א ח ר בכיי"ל

ועוד בחמשה כ"י ובילקוט כמו שאיתא בפסוקים שנדרשו לעיל צר ( 824ושם שורה  6צריך לתקן אחר הדברים) וצר 785

הרהורי דברים היו שם וכוי וכן הדרש לקמן פפ'ז לפ' ויהי א חר

הדברים האלה ותשא אשת וכוי:

פירוש
ונר' ,שהוא
הוגה שנעשה נס,
2עכשיו .כ"ה בכי"ל  ,וביני שיטי
בתמיה:
שאינן מיוחסותה
שציינתי בח"ג ,וכן פירוש נוסף בילקוט ובכי"ת שהן צדקניות אע"פ
מה איכפת להם .לענר אשכול וממרא
הגי' ועכשיו נעשה לו נם:
רש"ב
הוצ'

 2לא היה וכו'.

גוסף כמו הגירסאות השונות
אגדה
וכו' ,ובמררש
דמה
חשובים
ביוחסים והם אנשים

הגונים  ,ובכי"ל כתוב מייחסים והגהתי ב יח סים ועח"נ ,וכן לעיל צד  948יחסיהם יחסיני וצד   058ליחסים
וסגנון הלשון לעיל צר  454איכפת לי לא בטובתה וכו'  ,ובדפייר ודו הגיי מה אכפת ליה ביותפים ,וברי קראקא א'
הוגח סה איכפת לי מיוחסים  ,ואולי צ'"ל גם בכי"ל מיוחפים  ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב הועתק ומאי אוכפת לו ביוחסון :
מו הוגה בכי"ל ביני שיטי וכן הגי' בכיייג ובילקוט ובמי
8הו גם היא .הדרש מובא כאן בדרך אגב ,ומלת ה
מ
אגדה הוצ' רש"ב ,ונכונה זו הגי' שהל"ל הנה ילרה מלכה וכתיב גם היא להשוותה לאחרת  ,ואין טעם להניי
הא לא הוצרך הכתוב .לומר ועי' גם ביפ'ת  ,ובשכל טוב מפרש המאמר מה ת"ל גם היא אלא
היא גם היא שאף י
מה שרה יהיו לה בני גבירות שמונה ו' ללאה ב' לרחל ובני פלגשים ארבע ב' לבלהה וב' לזלפה אף מלכה בני
גבירה שמונה ובני פלגשים ארבע כאמיר בעגין ועי' גם בפירש'"י עה'ת ובלק"ט וברביגו בחיו ,ודוחק הפירוש בפיי
ביר ובמ"כ 5 = :ד"א נתיירא .מה הרהר גתיירא וכו' וכן נוסף בילקוט  =:מן הייסורים וכו' .בתנחומא שם מיב
בהמשך המאמר שהעתקתי במ'י לעיל צד  906באוחה שעה אמר אברהם וכו' איתא אמר לו הקב'יה חייך יסורין קשין ונסיוגין
חרים היו ראויין לבא עליך ועכשיו איגן באין אלן הן אותן יסורין שבאו על איוב היו ראויין לבא על אברהם שכן
הוא נסמך לפרשה ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם וגו' את עוץ בכורו וגו' והוא איוב שנאמר איש היה בארץ
' ועיי גס בתנחומא ובבמ"ר שם ,והדרש את עוץ בכורו זה איוב הוא כשיטת רשב"ל בשם ב"ק בראש
הסוגיא איוב אימתי היה וכו  ,ובורוש' סוטה שם נסדרה כל הסוגיא בשינוים שונים גַם בסדר המאמרים בפסקא
א"ר יהושע מי יגלה עפר מעיגיך ריב"ז שהיית דורש וכו' שלא עכד איוב את המקום אלא טיראה וכו'  ,והגי' שם
אימתי היה איוב רשב"ל בשם בר קפרא בימי אברהם אביגו היה הה"ד איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב את
עוץ בכורו ר' אבא אמר בימי אבינו יעקב ודינה היתה אשתו הה"ר כדבר .אחת הנבלות תדברי וכתיב כי נבלה
עשה בישראל ר' לוי אמר בימי השבטים היה הה"ד אשר הכמים יגידו ולא כחדו מאבותם (וליג שם ומה שכר
וכו') ר' יוסי בן חלפתא אמר בירידתן למצרים היה ובעלייתן מת משל לרועה שבא זאב ונזדווג
לצאגו מה עשה העמיד תייש אחד לגגדו הה'ד יסגיריני וכו' ועל ידי רשעים ירטני (ולייג שם את
מוצא וכו' וכו' ובא סטן וכו' רי חננא וכו' רי חמא בר' הנינא וכו' והלווי וכו תני ר' ישמעאל איוב
מעבדִי פרעה היה ומגדולי פמילייא שלו היה הה"ד הירא את דבר ה' וכ (ומאמר זה
ליתא לפנינו) ר' יוסי בר יהודה אומר בימי שפוט השופטים היה הה"ד הן אתם כולכם חזית' ולמה זה הבל תהבלו
חזיתם מעשה דורי שהיו נוטלין מעשר בגרנות אהבת אתנן וכו ו' שמואל בר נהטן בשם ר ,יונתן
במי כשך ים היה שנא' כשדים וכו' רי יהושע
בימי מלכת שבא היה שאי ותפל וכו' ר' נתן אטר י
בן קרחה ,אמר בימי אחשורוש היה שני יבקשו וכו" ר' יהושע בן לוי אמר מעוליגולה היה (וה
לום כן ר' יוהנן למד ממנן הילכות
המאמר ליתא לפנינו) ר' יוחנן אמר מעולי גולה היה וישראל היה פ
באל צריך לקרוע מעומר (ולייג שם רי
בל ניכם איוב וכו' ר' יהודה בן פזי בשם ר' יוחגן מיכן ש
א

ויורא

פרשה

נז
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איש היה בארץ עוץ איוב שמו (איוב א א)  ,רי אבא בר כהנא אמר .בימי יעקב דאמר רי אבא
=' לוי אמר בימי שבטים היה ההיר אשר חכמים ינידו ולא
בר כהנא דינה אשת איוב הות ,ר
כיחדו מאבותם (איוב טו יח) ,ומה שכר נטלו על כך להם לברם נתנה הארץ \גו' (שם שם יט) ,
ר' יוסי בר' חלפותא אמר בירירתן למצרים נולר וכעליתן מת ,את מוצא עיקר שניו שלאיוב לא היה
=' חננא בר אחא
אלא ריי שנה ועשו ישראל במצרים ריי שנה ובא סטן לקטרג וגירה אתו באיוב ,ר
 1כעיל  ,181 57לקטן פע  5 :יכוש' עגילס פ"ד ע"ס ג' ,קועס זי  ,'3טפוס כבס פ"ל סיי זיט ,בפדנל ככס פייג
םי ד' :  4סדכ עוכס פי'ג  :לקען פס" ₪ :טעוס כנס פכ"ס פיי זי :

* 1אווב שמו אכת] איוב ג .וגוי ן ,ל לרפ | יעקב]  -,היח | דמר ר' ן ,ואייר ם |  2אשתו של | הות] היתה ו,2

הייתה [ כ,תיי הכא כי נבלח וכ' כדבר אחת הנבלות תדברי ף ,היתה כתי' הכא כי נבלה עשה בישראל וכתי' חתם כדבר..
תדבָּרי א? ,היתה כתי' הכא (שני י) כדבר ..תדברי וכתי' התם (וכתיב י) כי ..בישראל א1י ,1היתה דכתי' באשת

איוב כדבר אחת הנבלות (הנבלות תדברי ך[) וכתי' בדינה כי ..בישראל

ְך] | ולא  --מאבותם] כ ,ולא כחדו

מאבותם פאני ,וגוי וי (שם) ,ולא כיחדו (כחדו ך]) מאבותם זה ראובן ויהודה דִך |  8מה ו | וגו] ְָ ,ולא עבר
זר בתוכם א ,3ל' דְפא:כתי |  4ר' ייי] פואנכי ,ו לוו בשם  ₪דת | גר] 1כ :.בירי ןו בר דפת:

פא כףת .9זתה ן | נולד איוב א | ובעלייתן פוא!נכתי .וביציאתן א? | ** מת]
בן אי | חלפתא
מתו ל | ** עיקר] ל ל | שנותיו תי |של איוב לי כ | לא--אלא] לא (שלא כ) היו אלא דפואכת .ל' גי |
 5ר"י] א?ו ,מאתים ועשר דפוא!נכת | שנה] א .שנים דְפוְכתי .שנים היו

| וישיאל היו י | ריי] פאי ,

רר"יו א! ,מאתים ועשר דונכת | שה] פא? .שניס דוגכתי * .אי | סט  :1שטו דפואכתי
לקטרגן א? ,לקטרג על ישראל ו (שם) | אותו | בו ן | ר' חננא--בר' חנינה] ר' חננה (חיגנא אלכ ,חנינא א') בריה
דר' אחא ור' חמא בירי (בר' [ ,2בר א) חנינא ואנ ר' חנינה בריה  ..בר חנינה ף ,ר' חננא בר אחא,

|

עולמי
חניגה .אמר וכף) תני ר' חייה היה לי בעולמי גוי א חד צדיק  גתתי לו שכרו ופטרתיו מ
רשב"ל אמר איוב לא היה ולא עתיד לה יות מחלפה שיטתיה דרשב"ל תמן אמר רשבל בשם בר קפרא בימי
כהא הוא אמר הכין אלא הוא היה וייסורין לא היו ולמה נכתבו עליו אלא לומר שאילולי
ההי
ונו
אברהם אבי
באו עליו היה יכול לעמוד בהן  ,ועוד שם דרש ר' עקיבה ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי וכו' אליהוא זה בלעס וכו

משה כתב חמשה סיפרי תורה וחזר וכתב פרשת בלק .ובלעם וכתב ספרו של איוב וכוי  ,ובסוגיא דבבבלי בב שם
משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב מפיועא ליה לר' לוי בר לחמא דא"ר לוי בר למא איןב בימי משה
היהוכ" רבא אמר בימי מרגלים היה כו' יתיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר נחמני ויתיב
אוב
וקאמר איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה וכ ר' יוהנן ור' א לע זר דאמרי תרוייהו י
מעוליגולה היה ובית מדרשו בטבריא היה ממיעתיביימי שנותיו של איוב משעה שנכנפו
ישראל למצרים ועד שיצאו אימא כמשעה וכו' מיתיבי שבעים נביאים נתנבאו לאומות העולם ואלו הן
בלעם ואביו ואיוב וכו' מיתיבי חפיד היה באומות העולם ואיוב שמו וכו' תנאי היא דתנוא ר' א ל ע זר איוב בימי
שפוט השופטים היה שני הן אתם כולכם וכוי ר' יהושע בן קרחה אומר איוב בימי אחשורוש היה וכו' ר' נתן אומר איוב
כלות שבא היה שני ותפל נכו'  וח כ "א איוב בימי כשדים היה שנא' כשדים וכו' ויש אומרים אוב
בימי מ
בימי .יעקב היה ודוגנה בת יעקב נשא כתיב הכא כדבר וכו' וכתיב התם כי גבלה עשה בישראל וכו' ,והשיטה
שאיוב היה בימי אברהם ליתא בבבלי שם ,והמאמר בילק' איוב רי שמעון בן לוי (וציל בן לקיש) אמר משום בר
קפרא וכו' הוא מהמאמרים שהועתקו שם מביר כאן והציון ב''ר נשתרבב קצת למטה ועיי"ש :  1דאמר וכו' .בכו"ל
בתוב הה"ד דינה וכו' ונמחק מלת הה"ד והוגה ביני שיטי בכתב הספר דאמר ר' אבא בר כהנא ,.וגם בכי/ו וכיייג
וביייב  ל'ג כתי' הכא וכו' ,וכפי הענין כאן נכונה הגי' כתי' הכא כי נבלה עשה וכו' וכתי' התם כדבר אחת
הנבלות וכו' ועח"נ ,והגי' כתי' הכא כהבר וכו' וכתי' התם כי נבלה וכו' הועתקה  גם במעין גנום איוב א' א',
ובפי' ב'"ר כי"א וכי"ט מפרש דינה אשתו וכו' רכת יב בא שת איוב (באשתו של איוב) כדבר וכו' וכ תיב
בד ינה כי נכלה וכו' וכן נוספ בדפוסו' וכי"ת  ועי' במ'"י לעיל צד  ,484ומאמר ראב"כ דינה וכוי הובא לעיל
צד  181ועייע לקמן סוף פעייה ולקמן פ'פ סי' ייא

איתא רבנן אמ'

נטלה שמעון וכוי :

ל אשר

חכמים

וכו

וכן

בירוש' מגילה שם בפסקא מעשה ראובן וכו' כתיב אשר חכמים יגידו לא כחדו מאבותם מה שכר נטלו על כך
להם לבדם נתנה הארץ לא עבר זר בתוכם  ,וברייתא בבבלי סוטה שם אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שאורעו
וכוי כגון אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם יהודה הודה ,ולא בוש מה היה פופו נחל חיי העולם הבא ראובן
הודה ולא בוש וכו' נחל חיי העולם הבא ומה שכרן וכג' בעוה'ז להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר זה בתוכם וכו' ועיו"ש
ובבמ"ר שם אשר חכמים יגידו וגו' זה יהודה שהודה ואמר צרקה ממני ולא כוחד מיעקב ומשם וכו  ,ובשמו'ר
שם ולמה נתן הקביה כתר ליהודה וכו' שדן דין אמת לתמר וכו' כיצד היו יצחק ויעקב יושבין שם וכל אחיו נכוי ועי'
בפי' מהרזיו  ,ובפי' ביר כי"ט מפרש אשר חכמים יגייו ולא כחדו מאבותם זה ראובן ויהודה (כן נוסף
בדפוסי' וכי'ית) שהודו שניהם זה במעשה תמר וזה במעשה בלהה ומה שכר נטלו על כך להם לבדם נתנה הארץ
שנחלתם וגבורתם סמוכים זה לזה הצועה אחת .עוברת בגבולם  דכתיב ביחזקאל ועל גבול ראובן (ובפיי בר כיייא
ועל גבול אפרים מפאת קדמה ער פאת ימה ראובן אחד וכתיב ועל גבול ראובן) מפאת קדים ועד פאת ים יהודה
אחד (ועיי יחזקאל מ"ה ו' זי) לא עבר זר בחוכם אימתי מפרש בתנהומא( .ועי' בתנחומא מ'יב וישב פיי ייז)
כשבא משה לברכן אמר יחי ראובן ואל ימות ואחר כך וזאת ליהודה שלא נתכרך אחד מן השבטים ביניהם ומדקא
משתעי אווב במעשה שבטים דאמר אשר חכמים יגידו שמע מינה בדורם היה ועי' גם בפירש/י שם סוטה ברה ולא
עבר וכו' ,ומיש שם בדיה יהודה וכוי ובמדרש אגדה דר' תנחומא וכו' עי' גיכ בתנחומא מיב שם ,ושם בדיה
להם לבדם נתנה הארץ מפרש יהודה זכה למלכות בתוספתא דברכות (פ"ד) ראובן נטל חלק תחילה בעבר .הירדן :
 4רי יוסי וכו' .בס"ע שם נאמר לאברהס אביגו בין הבתרים ידע תדע כי גר יהיה זרעך וכו' וביצחק הוא אומר ויצחק
בן ששום שנה בלרת אותם ואבינו יעקב אמר לפרעה ימי שגי מגורי שלשים ומאת שנה וגו' הרי ק"ץ נשתיירו שם ר"י
שנים (ועיי במ'"י לעיל צד  )141סימן שנותיו של איוב שבאותו פרק (באותו הפרק) נולד שנאמר ויחי איוב אחרי
זאת קמ שנה ואומר ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה נמצאת אומר כשירדו למצרים נולד איוב וכשעלו מת
וכו'  ,ונר' שכוונו כאן ובירוש' סוטה לס"ע (וכתיבת ר"י בר ח ל פ ות א כמו לעיל צד  858ועי' במ"י שם) ; וטעס

וס
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ור' חמא בר' הניגה ר' חננא בר אחא אמ' לרועה שחיה עומר ומביט בצאנו בא ואכ אחר וניזרווג לו
אמר חנו לו חייש אחד שיתנרה בו ,ר
=' חמא בר' חנינא אמר למלך שהיה יושב בסעורה ובא כלב
אחר וניורווג לו אמר תנו לו איבר אחר שיתגרה בו ההיר יסניריני אל אל עויל ועל ידי
רשעים ירטני (שס טו יא) והלווי בי ארם צדיקים אלא רשעים ,ר' יוסי ברי יהורה א' בימי שפט
השופטים היה היה הן אתם כולכם חויתם ולמה וה הכל תהכלו (שפ כו יכ) ,חזיתם מעשיי

חויתם מעשה דורי ,חזיתם מעשיי מצוות ומעשים טובים ,חזיחם מעשה דורי שהן מכקשים ליתן
6דכט
מ

כוס פ' וילכל בע (ג' ו').

ור' הנינח ל .לי דתי (שפ) |  * 1ר' חנגא בר אחא] ר' הננא (חיננא א'  ,חנינא א') בריה דרי אחא דאר

 .ר' חננא

בריח רר' אבא [ ,רח'נינא כריה דר' חנינא ב
(ר
,יח דרי אחא כי ,ר' חנינא בריה דר' חייא י (שס) ,לי לם |לרושָה]

משל  ,-,א'נ"ו | שתיה]

שתוא ךְ | עוטר וטביט] מביט ו (שם) | בעדרו י (שם) אחד ל' גי | ונזדווג ואכיי

וכזדויג פ ,ונזדוג ג  ,ניזדווג ך ,מדווג ת | ? ** תנו לו] תנולי ל (וכן בסטוך) | תייש]  ,1חיש ְואכתי | שיחגרא ן,
להתגרות ו (שם) | ר]פואנכי .ור' דת | חמא] חנ
(ינא
שםי)

| בר' חנינא] כ  ,ברבי חנינא  ,1בירי חנינה |  ,בר

חגינא א ,בר חנינה  ,בר חניי ו' ,בר' חמא י (שס) ,לי ד
וגא] פונכי (שס) ,גא דאתי

| למלך] משל  --א'ג"

|  8ונזדווג [אני .ונזדויג פ ,ונזרוג כ .נזדווג 

| יושב] עומר א |

|
אגר אחד פואנכי:

ככו

א' ך ,ככר אהת ך] | שיהגרא [ש,
יגרה ' | בו].-.כך בא שטן (סטן (ג ,השטן כ) לקטרג (לקטרגן א') גירח אותו
(וגירה אותו פַןגכ ,וגירהו א) כאיוב דפואגכתי | היא דהוא אמ' ן ,הוא שאמר [ .זה שהוא אוטר א ו

הוא ראטר איוב ו | יסגירני |עויל]  ...זה שטן  | +על  --ירטני ל"ראגכת] על  . -ייטני פ .וגוי ל ,על ..
ירטני אלו חבריו י |  4והלווי] ְג ,והלואי דפאת .הלוי כ | אלא] א' - .בני אדם דְפוא'נכת | ישעין ג

יוסח ן | ביר' ן ,בר גי ,בן ת.

 5השפטים םוא"ן

| יידה ן | אטר ךְונכתי ,אופר פא

| שפט| פונ:

שפוט דאכתי

|

| כלכם א"י | * ולמה  --תחבלו דְָךן] למה ..תהבלו דְ'ףם ,לטה זה ל ,לי ל"אגכי |

מעשיי] ונ ,מעשי דְאתי ,מעשה םף |  * 6חזיתם מעשה ן] ומעשה ךְפא'תי .וטעשי א?נ ,לי ל | ** רורי]
דודי ל (וכן בסטוך) | חזיתם לי י | מעשיי וְגָ ,מעשי] דאתי ,מעשה םכ | מצות | חזיתם] וכ ,וחזיתט , 1

ל דפאתי | * מעשה וגכ] טעשי לו ומעשה םא'תי ,ומעשי א' | ,שהן| שהיו ן| .

הראיה ואוטר ויוסף וכו' שהוכפלו גם שנותיו וחיה קודם לכן שבעים שנה ,ובברייתא בב"ב שס ימי שנותיו של
איוב משעה וכו' ועי' בפירש"י שם ט"ו ב' בד"ה אימא וכו'  ,ובירושלמי שם הגי' כמו שהעתקתי ר' וסי וכו'
בירידתן למצרים היח ובעליותן מת משל וכו' ,ובמעין גניס הועתק סב"ר כאן ר' יוסי בן חלפתא אמר וכו' ובעלייתן
מת את מוצא עקר שניו של איוב לא היו אלא מאתים ועשר שנים ועשו ישראל במצרים רד'ו שנה| ,וקשה בסיע
הלשון ם ימ ן שנותיו וכו' ובסגנון הב''ר את מוצא ע יק ר שניו (כמו שהגהתי עפ"י גי' שאר הספרים) לא היה אלא
וכו' (ובכייג וילקוט ליג לא היה אלא) ,ודוחק הפירוש ביפ"ת שכתב לא ידעתי וכו' מה טעם במלת עיקר ושמא
ימים אחרים היו לו טפי והיינו הימים שהיו היסורין עליו ולא מנאם כי אינם חיום וכו' (ומכות איוב .יב חדשים כדאיתא
בס"ע פ"ג ועי' בעדיות פ'ב מ"י) ,וגם קשה לפרש עיקר וכו' שלא היה אלא ר"י שנה ולא יותר ,וסגנון זה איתא
גם לקמן פס"א בכי"ל בהמאמר עיקר שנותוו של איוב .לא היו אלא מאתים ועשר שנים וניתוסף לו מאה וארבעים
שנה הה"ד ויחִי איוב אחרי זאת וכו' ,וכה שם בשאר כ"י חוץ מכי'/ת ובילקוט ,ובדפוסו' (ובכייית) שינו הגוי שם
עיקר שנוו של איוב לא היו אלא ע' שנה וכו' וכלשון המאמר שלאחריו שם עיקר מלכותו של חזקיהו לא היו אלא
י"ד שנה וניתוסף לו ט'ו שנה וכו' וצע''ג ,ואולי היתה כאן גי' אחרת לפני בעל פי' ב"ר כ"י שמפרש אתה מוצא

שנותיו של איוב מאה וארבעים שנה דכתיב ויחי איוב .וכו' וכתוב .וכו' למשנה ואפילו שנותיו הוכפלו וכו' וכשתוסיף
שבעים שנה שחיה קודם חליו על מאה וארבעים שנה שחיה לאחר חליו
נולד וכו' ובא שטן לקטרג שהיה אומר

הם עוברי ע"ז ומגלי עריות

ורצות

הרי מאתים ועשר הא למדת שבירידתן

לגאלם וגרה אותו וכו' ועל ידי רשעים

ירטני הלואי בני אדם צדיקים היו אלא בני אדס רשעים היו ,ועל הדרש ובא שטן וכו' (וכתיבת סטן בכי"ל כמו
לעיל צד  )781וגירה אותו באיוב הקשו שהרי הגירוי באיוב לא היה בסוף ימיו כשעלו ממצרים אלא כשהיה בן ע'
שנה ובאו עליו היסורין ועי :בפי' מהרז/ו ובאנה"ת  ח"ב צד   ,081ונר' שלא כוונו כאן לאותו הגירוי ולהנסיונות
שנתנסה איוב  כשבא השטן לקטרג עליו אלא ובא שטן לקטרג על ישראל וגירה אותו באיוב ,והאגדה מפורשת
בשמו"ר שם אמר ר' ח מ א ב ר' ח
יגנא בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד סמאל המלאך לקטרג אותן ור' חמא
בר' חנינא פירשה משום אביו משל לרועה שהיה מעביר צאנו בנהר בא זאב להתגרות בצאן רועה שהיה בקי מה
עשח נטל תייש גדול ומסרה לו אֶמר יהא מתגשש בזה עד שנעבור את הנהר ואחר כך אני מביאו כך בשעה
שיצאו ישראל ממצרים עמר סמאל המלאך לקטרג אותן אמר לפני הקב'ה רבש"ע עד עכשיו .היו אלו עובדי ע"ז
ואתה קורע להם את הים מה עשה הקב"ה מסר לו איוב שהיה מיועצי פרעה דכתיב ביה איש תם וישר אמר לן >
הנו בידך אמר הקב'ה עד שהוא מתעסק .עס איוב ישראל ,עולים לים ויורדים ואחר כך אציל את איוב והוא שאמר

איוב שלו הייתי ויפרפיני וכו' וופצפצני בי לעשות אותי לעמו למטרה וכו' וכתי' יסגירני אל אל עויל מסרני ביד השטן
וכדי שלא יצאו

ישראל

רשעים בדין לכך הרטה

אותי בידו .הוי ועל ידי רשעום ירטני באותה שעה אמר הקבייה

למשה משה הרי מסרתי איוב לשטן מה בידך לעשות דבר אל בני ישראל ויסעו וכו' ,והפסוקים מדברי איוב בעת
מכותיו הובאו כאן בדרך מליצה ,וכעין זה מפרש ביפ"ת הה"ד יסגירני וכו' ואע"ג דהאי קרא בעוד היסורין עליו
נאמר וגרוי השמן הנזכר היה בזמן הגאולה שהי' אחרי ק"מ שנה יש לומר דגבא .על העתיד וכו' וע'יע בשמו'ר
פ"א בפ' ויאמר אל עמו וכו' ג' היו באותה עצה וכו' איוב ששתק נדון בייסורין וכו" ומ"ש בחי' הרש"ש ,והגהתי
רי הננא בר אחא ורי המא בר' חנינה וכו' ,ובמאמר רחב"ה למלך וכו' הגוי בכייל י
אבר אחד וכו' ונקוד !) שס
ועח"נ ,ובירושלמי הובא רק משל אחד בלי שם אומרו :ח
6זיתם מעשה דורי .כן הגהתי ועח"נ ,ובסעין גנום
הועתק חזיתם מעשי ומעשי אנשי דור' חזותם מעשי מצות וכו' חזיתם מעשי אנשי דורי שהן מבקשין ליתן שכר
לזונות מן הגרנות הה"ד אהבת אמנון וכו' ,ובמדרש רות שם ויבא לשכב בקצה הערמה ר' יהודה נשיאה בעא קומי

!) אִיבַר
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שכר לוזונות מן הגרנות ואין ררכן שלצריקים להיות נותנים שכר לוונות מן הגרנות ההיר אה בת

אתנן על כל גרנות דגן (הושע ט א) ,רי שמואל בר נחמ' אמר בימי כשרים היה כשדים שמו
שלשה ראשים (איוב א יו) ,ר' נתן א' בימי מלכת שבא ותפל שבא ותקחם (שם שם טו) ,ר'
יהושע אמר בימי אחשוירוש ההיר יבקשו למלך נערות בתולות טובות וגו' (אסתר ב ב) וכת'
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ (איוב מב טו) ,רי שמעון בן לקיש אמר איוב
לא היה ולא נכרא ,מחלפה שיטתה דריש לקיש ,תמן אמר רי שמעון בן לקיש מש' בר קפרא בימי
אברהם היה והכא הוא א' הכן ,אלא לא היה בייסורים שנכתבו לו ,ולמה נכתכו לו ,אלא שאילו

באו עליו היה יכול לעמור בהם ,ר' יוחנן אמר מעולי גולה היה וישראל היה ,לפיכך היה למר ממגו
הילכות אבלים ההיד ויקם איוב ויקרע את מעילו וגוי (שם א  )5מיכן שצריך ארם לקרוע מעומר,
9כט' פועד קטן פייג פיג ג'  ,פועד קטן כ' כ' כיס :'6
י

 1ואין זה דרכם ך] (ואין--הגרנות לי פִי) | ליתן את | לזונות] ואנכת /:לשכר זונות ך | מ] מנין 1
5ומי
בבית א | הגורנות כ | א

תת |  8גי ד'א' | יינתן אי | אמר דואבי,

אומ' פגת

| מלכת] פואנפוגי

מלכות דְרן | שבא]  -.היה | ל רי] ורי ך |  4יהושע]  =.בן קרחה דפוא'נתי] בן קרחא כ ,בייק א | אוטי כת

|

דאת

|

בימי

אחשורוש

(אחשורש [) היה דְואנכתי | הה"ד] שני פאנכי ,דכתיב ביה דןת

| 5וגו'] מראה

ךואנת  /ולא עתיד להיות ו,
*לא דואגכתי] לא לפ | בכל הארץ] אנכ .ל דפתי |  6ולא נכרא] ולא נהיה פ
ו
ולא נברא אלא למשל היה א | 1מחלפא דְפאת  /מחליפה ו ,3טחלפת ן .מחלפה היא ג | שיטתיה דפאית /
שטתיה וְא?ני

| תמן] פוני .תמן אמרי א  ,דתמן דְך ,הכא א? | מש'--קפרא] בשם בר קפרא דפוא'גכתי:

לי א | בומי--היה] בימי אברהם  , 1איוב לא היה ולא נברא א ,1איוב לא ..נהיה א? |  7והכה [  ,וכה ן,
והתם א?

אמ' בשי בר קפרא א? | הכן]

| הוא אמ' ן  ,הוא אוטי פ ,אמר דְא'כתי,

איוב לא היה ולא

נהיה דִן ,ל.א .נהיה נכף  ,לא היה ולא עתיר להיות  ,איוב בימי אברהם הִיה א | אלא]  ₪תברה י | לא
לא היה ולא נהיה דְך  ,הוא היה י | ביופורין א ,1ביפ ורין פוָנכ ,ויפורין לא היו י | לו] בו א' י

היה] ואנכ,

עליו ְפוא'נכתי
לומי א?כ 

| ** ומה] ולמה לא ל | לו| בו א :עליו דפונכתי | אלא לוטר א'ן ,אלא לאמר ו,

| שאילולי ן ,שאם ו | * 8באו ְפואנכת]

היו באים  * | +וישראל פאכין] ווש' ל ,

בא ל,

וישרי [ ,וישראלי דְךן ,ישראל ן | היה] כי = :ומדרשו בטבריא דְא . .,1בטבריא א? ,וגית מדרשו בטבריא ,

ובית  . .היה בטבריה ךן | לפיכך ל' י | * היה למד דְואנת] היה למר למר ל ,היה לומר כ למדיס פ:
קדיעה
*ה9ילכות לי הלכות י ,ברכת לן ,2רלכת ברכת  +,קריעה ם :קריעה וברכת א
ולמדין ו |
ל' דפא'נתי | * מיכן דונ]
והלכות ךן |לאכל  | גו] [ ,ויגז את ראשו כ' ,ויגז את ראשו וגו' א
מיכאן ם ,מכאן אכתי :כל כן ל | שאדן צריך ן ,שחייב אדם א? ,שאדם חייב א ,שחייב | 5

ר' פנחס בר חמא בועז גדול הדור היה ואת אמרת בקצה הערמה אמר לו לפי שהיו אותו הדור שטופים בזמה
ואין דרכן של צדיקיםלעשות כן וכן' ,וגי
וחיר נותנין שכר לזונות מן הגרנות הה"ד אל תשמה ישראל וגו'
הירושלמי שהוו  נוטלין מ עשר בגרנות מפרש ביפית שהשופטים שבימיו היו מקבלין שוחר ונהנים מהעם ככהן
הגוטל מעשר מן הגרנות וכדרך שאמר וכו' אם דומה הדיין לכהן שמחזר על הגרנות וכו' או נוטלים ממש מעשר
מהגרנות שהטילו חק על העם שיתנו להם גם כן מעשר מהגרן חק קבוע כלוים וכו' ,ובב'יב שם במאמר ר'א הן אתם
כולכס חאזיתם ולמה .זה הבל תהבלו איזה דור שבולו' הבל הוי אומר זה דורו של שפוט השופטים ,ועוד שם א'ר יוחנן
דורו של איוב שטוף בזמה היה שנאמר הִן אתם כולכם חזיתם ולמה זה וכו' וכתיב שובי שובי השולמית שובי שובי
 8מלכת שבא ..וכ'"ה בירושלמי ,והגי' בימי מ לכות שבא בדפוסי' וכו"ת וגם
ונחזה בך וכו' ועיי בפירשייי שם:
שואל בר נחמני א"ר יונתן כל האומר מלכת
במעין גניס היא כשיטת הבבלי שם ,הדיא שם א"ר מ
שבא אשה היתה אוגו אלא טועה מאי מלכת שבא .מלכותא דשבא .ובפירש'י .שם מפרש בימי מלכות שבא .חיה
היה ובא גם משבא גדוד עלינ ,ונר'
ובא [גם] גדוד מכשדים עליה ותכ"א בימי מלכות כשרים בימי
שכונתו ליושב טעם שתי הדעות עפי הפ' ותפל שבא וכו' והפ' כשדים שמו וכו' ,וקשה להתאים שיטות דכולהו תנאי
ואמוראי עם אלו הכתובים במעשה איוב וַעי גם ביפ"ת 6 :ולא נכרא .וכיה במעין גנים ,ועוד שם מחלפא שיטתיה
לא
וכו' והכא אומר לא היה ולא כב ראא

היה ביסורין שנכתבו

עליו ולמה נכתכו עליו אלא ללמד שאלו באו עלוו

לא היה ולא עתידלהיות וכו'

וכן' ,ובילקוט הועתק כגיי הירושלמי
הה וכו' ,ולפני רת'ג היתה הגי .שם אלא ל מ ש ל וכו' ,ומסוגיא דגמרא
הלשון לא היה ולא נברא א ל א ם ש ל י
שם מוכח שהגי' העקרית שם אלא מ ש ל וכו ועייייש בתוספות בר'ה איוב וכוי ועוייע במ'ח חלק כיא צר ,018
ומשובשת הגי' גס כאן בכי/א א' בראש המאמר איוב .לא היה ולא נברא .אלא למשל היחזו וועעוד .בשתבש שם מחלפא
וכוי תמן אמרי אמר ריש לקיש בשם בק איוב לא היה ולא נברא והכא אמר איוב בימי אברהס וכו' , והגי' בכי"ל
והכא הוא א' ה כ ן כלשון הירושלמי ,ושוטתה כמו ושיטתיה ועי' במ"י .לעיל צד  8 :665משראל היה .וכיה
בירושלמי ,ובב''ב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה ובמ'ג מעולי וכו' ומישראל היה ומדרשו בטבריא
ועח"נ | :היה למד .כלו' ר' יוחנן כדאיתא בירוש' סוטה
שאבל צריך לקרוע מעומד ,ובורוש' מ"ק שם מניון שאבל
ויגז את

ראשו

ר' יודה

בר

פזי בשם

ר'* יוחנן

מיכן

שאבל

אלא

הוא היה ויסורין לא היו וכו' ,ובב'יב שם

לפום כן ר"י למד ממנו וכו' ,ושם ג''ב בשם ר"י מיכן
חייב לקרוע מעוטד דכתיב ויקם איוב ויקרע את מעילו

צריך

לקרוע,

5מועעוושמוד

ועי"ע

במ"ק2

שם,

ובדפ"ר

וד"ו

הגוי

הה ל מד ,ובמ"כ הגיה והעתיק מירושלמו צרכו ללמור .ממכו וצ''ע .ובכייל הגי' ברכת אבלים וכ''ה בכי'ו
גיב לפיכך י
ובי"ב ,והגהתי כמו שהוגה בגליון כי"ל היל כות וכ'ה בילקוט הלכות אבלים ובירושלמי הלבות אבל ובבי/פ הגי' קריעה,
וברפוסי' וכו'א קרועה וברכת ובמ"ג .גורס ומפרש  לפיכך אנו למדין מטנו קריעה וברכות אבלים ההיד ויקם איוב
ויקרע את מעולו הרי קריעה יהי שם יי מבורך  הרי ברכת השם והצדיק עליו את הדין ומכאן אמרו שחיוב אדם
לקרוע מעומד שנאמר ניקם איוב ויקרע וכו' ועי'ע ברכות פ' ב' מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה

וירא חיי שרה

8=1

כב כא כר כג א

פרשח נו נח

רי חנינה אמר נוי היה .חני ר' חייא צריק אחר עמר כאומות ,נתתי לו שכרו ופטרתיו  ,אי זח וח ,זת איוב :
את עו] בכורו וגוי ר' יודן ורי יהודה בר' סימון בשם ר' יהושע הוא לכן הוא קמואל,
ולמה נקרא שמו קמואל שקס על אוסחו שלאל :

כד) ופילגשו ושמה ראומה וגוי אסר רי יצחק כולן לשון מררות חן שבח טכחין גחם
 +נמחין החש החשין מעכה מעכין :

פרשה נח
כנ א) ויהיו חיי שרה וגו' יודע ייי ימי חמימים ונחלתם לעולם תהיה (תהלים לו יח)
א
כשם שהן חמימים כך שנותם תמות כת עשרים כבת שבע שנים לנוי בת מאה ככת עשרים שנה
 8יכקוט כ'ק"נ ,ינק' נכק כ' פטס"  6 :יכק' כי ק"כ 7 | :יכקוע כ' ק'ינ ,ינק' פסמיס כי סטיל .יכק' פכיכי פסמיס כ"ו פי :כיינ:

1תני א"י | צריק| םואנכי .גוי צריק ד
ר

| עטד] היה ו ,3עטר לי דא'ת .עטר לו א'כ  .חית לי פו

הית לו  | 1באומות (מאוטות ג) העולם פ ,1בשבעים אוטות ך] ,באומות חעולם לי בעולטי ' ,1באוטות חעולם ואיוב
| א' -א-יוב]

(איוב א') שטו א | ונתתי

ואי  . .איוב דְן ,ואיזה זה איוב פך]י,1

ואי זה הוא זה איוב ,5

את --וגוי] את עוץ בכורו דְפַנכ ,את  ..בכרו ואת בוז אחיו וגוי ן ,ואת קמואל א :ואת קטואל אבי
לי א | 2

ארם ו | ר'  --בשם] א?ג ,ר' . .בר פימון בשם ף ,ר' ..יודה בירי סימון בשם ן ,ל' דךן

לוי |  5על] פואנכרי ,כנגד דת

| \ יהושע בן

| אומות ן | 4כלן] וכ ,כלן א' .כלם ח ,כולחון דפת .כולהן 1

כלן י | לשון| פחאנכי ,לשם ך ,בשם ן ,על שם ךן | מררות] ארצות ךן | טבחין] וכ- :וו דפחאינתייי
5סחון] דןת ,גחמין וכ ,גחטון פחאני | תחש תחשין]  ,החש תחשון פוחאני :לי דת |
טיבחון א? | ג
תשוים שנה  .8ל' וחאכ | יודע]
מעכין] כ- ,ון דפוחאנתי || 6גוי] מאה שנה דְנן] ,מאה..
כתי'  -.פדזאמ | וגחלתו--תהיה] ונחלתו וגו' ם  +וגו ן |  7תמימין ונ  ,תטימות מ | שניהפ כ  ,שנותיהס א'ךזמ/
הן א?י | תמות] פוחיי ,חטימים דאכת ,תמיטות ם (כך הן תמיטין שניהם ן) | עשרים] כ' יאמיטאה ך ,קי י (תהלים) | שבע שנים] וְן ,שבע פחאכתי .זי דמ ,עשים ך ,כי י (שפ) | לנואי ונת |

מאה] פוחאנכתים.

ק' ך ,עשוים ך" ,כי י (שש) | עשרים] פוחאיגכתי.

כי דא'ם .זי ריי (ש | שנה

לי פחאנכתריים |
צדיק אחד עמד לי באומות העולם איוב שמו ונתתי
אמר הקב"ה
במיג הועתק ותני ר' חניגא (וצ'יל ר' חייא)
לו שכרו מושלם ופטרתיו ,ובירוש' סוטה תני ר'ח היה לי בעולמי גוי אחד צדיק וכו' ופטרתיו מעולמי ,ובברייתא
חפיד היה באומות ה;ולם ואיוב שמו ולא בא לעולם אלא כרי לקבל שכרו הביא הקב'ה עליו יסורין התחיל

מיש אומרים וכו' ,ובסנהדרין פ' חלק מ"ב לא נמנה איוב להדיוטות שאין להם חלק לעות"ב ,ובגמרא שם ק"ה
א' בלעס הוא דלא אתי לעלמא דאתי הא אחריני אתו מתניתין מני ר' יהושע היא דתניא ר'א אומר ישובו רשעים
לשאולה וכו' כל גוים שכחי אלהים אלו אוה"ע (ועי' בריס שם) וכו' אמר לו ר' יהושע וכי נאמר בכל גוים (בר"ס
וכל גוים) והלא נאמר אלא כל גוים שכחי אלהים וכו' ,ובתוספתא סנהררין פי'ג הלשון אמר לו ר' יהושע וכוי עכשיו
שאמר הכתוב שכחי אלהים הא יש צדיקים באומות שיש להם חלק ,לעוה"ב (ועי' במ'ח שם) ,ובהוספה לתרגום
היוני בסוף איוב שנובעה כנר' טאיזה .תרגום ארמי כתוב שאיוב יקום לתחיה ,ושם האגדה שאיוב לפנום שמו וובב
והוא יובב בן זרח נכד עשו (ועיי על אותחה הוספה גם דיללמאנן לאיוב מב ייז) ,ושיטה זו הוזכרה גם בראב"ע
ריש אווב ועי"ע ביוחסין ע' משה 5 :רי יודן וכו' .בדפוסי' וכי"ת הושמטו שמות האומרים בשם ריב'"ל ,ודורש ואת
ואל אבי ארם הוא לבן הוא קמואל ולמה וכו' שקם על אומתו |של אל שלבן ביקש לעקור את הכל ,וביפ"ת
נדחק לפרש לפי זה הדרש הפסוקים ולרבקה אח ושמו לבן וכו' וילך פרנה ארם אל לבן בן בתואל וכוי ועיייש,
לן הוא קמואל ,ובמאמר שהועתק מילמדנו בילקי בלק שם איתא ואת קמואל זת
ובילקוט כאן הגי' ג''כ הוא ב
בעם שקם כנגד אומתו וכו' וכן בתוספות עֶה"ת סוף פ' וירא קמואל זה בלעם ולמה נקרא שמו קמואל שקם על
ל
אומתו וכו' ,ובשכל טוב ואת קמואל שקם על וכו' וזה בלעם אבי ארם אבי הרמאין זה לבן ,ובסנהדרין שם תנא
בור (אביו של בלעם) הוא כושן רשעתים הוא .ל ב ן הארמי ועי' גם בהלכות גדולות ד' ברלין צד 586
הוא ע
ובס"ע פכ"א ,ולפי זה הדרש בלעם הוא בן לבן ,וכן במדרש הגדול ואת קמואל זה לבן וכו' שקם על אומתו של

אל ראה מה עשה בלעם בנו וכו'4 :כולן לשון טרדות .שיהיו האומות שיצאו מהם רודים את בני אדם טבחין
זובחי אדס מעכין ממעכין את הבריות ,וקשה לפרש גמחין ותחשין ,וגמחין הוא גחמין בהיפוך האותיות , ובכו"ב
הני' טבחין ג ח מ ין תחשין מעכין ,ובכי"ו ג'כ טבחין גחמין ,וכלשון הדרש במאמר ריב"ל לעיל צד  222כולהון
לשון מרדות הן עורר עורדן אני מן העולם וכו' משמע שגם כאן פי' כולן לשון מרדות שהם יהיו לרדייה וכלייה /
ח שחוט אותם וכו' ושמס מורה על תגמולם ועיי"ש הפירוש גמחון מלשון
ובן
ובמ"כ מפרש כן לפי גי' הדפוסי' ט
גמם וכו' תחשון לשון כחש ותשות ,ובפי' ב'"ר כי"ט וכי"יא מפרש גמחון (גחמון גמחון) נורם לבריות ללכת גחונים
זחש מתיש כחן של בריות ועי"ע בעמת"ל ע' גחמון ובאגה"א חב צד  ,552ובכייא א' כתוב בסוף הפרשה חסלת

וירא אליו י"י ,ובכי"כ סליק סידרא ועי' במ"י לעיל סוף פמיז ,ובכייא ב' הושלמו כאן הפתיחות שחסרו שם בראש
הפרשה

ועי' במ"י לעול צד :916
פרשה

נח .בכי"א

הפרשה ויהיו חיי שרה,

אי פניו,

ובדו

ובדפ"ר

נסמן בשיבוש

סדר חיי שרה ובכי"ת

פנ'יט,

ובמקרא

כאן פרשה

פתוחה,

ובכי"פ כתוב בראש

סדר ויהיו חיי שרה ועיי במ"י לעיל ריש פמיח:

7שהן

חיי שרה

פרשה נח

|93

כג א

לחט ,דיא יודע ייי ימי תמימים זו שרה ונחלתם לעולם תהיה ושני חיי שרה גו' :

וזרח השמש ובא השמש וגו' (קהלת א ה) אמר ר' אבא וכי אינן יורעין שורח השמש ב
ובא השמש ,אלא קודם עד שלא ישקיע הקביה שמשו שלצריק הוא מזריח שמשו שלצריק חבירו,
יום שמת רי עקיבה נולד רבינו  [וקראו עליו וזורח השמש ובא השמש] ,יום שמת רבינו  נולד
 1עיי כקען פס" 3ופם"ד :2ילקוע כ' ק"ב ,ילק' יסוטע כ' כיו ,עדכע קסלת פ' חלס קטעע (ל' ס') ,עדכע קקפם
שפ (עדכע זועס  ,)58 57עדכש טעולל פ"ס ,קידוטין ע" ,'5 3על פס כ':
 1לתט] וַ .לחטא דפאנכתריים

| שיה] פואנכימ:

-

שהיתה

תטימה במעשיה א"ר יוחנן כהדא

(כההיא ךן) עגלתא תמימתא דִךן | ושני] א?נכיי ,ויהיו פואימ :שני ויהיו דֶת | חיי  --גוגוי] פי; חיי
שרה א"מ ,חיי . .מאה שנה א ,1חיי . .מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים ןכ ;,חיי שרה (חיי שרה מאה שנה
ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ך]) מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה לומר לך שהביב חייהם (חייהן ת)

של צדיקים לפני המקום (הקביה ך]) בעולם הזה ולעולם הבא דִךן |  2וזרח] כתי'  ₪חן זשיה  ₪ו (יהושע) |
וגו'] פָן +אל מקומו שואף זורח הוא שם ג ,לי דאכתי

| אבא בר כהנא דפואנכתי (שם) | וכי ל' גי | אין ו

אין אנו דהפחאכתי |  8קודם--שלא] וְן ,קודם שלא פףח .עד שלא דְתי ,קודם אכי (שם) | השקיע פני:
שהשקיע אכי (שם) ,הקבייה ל ף | שימשו ן | צדיק]  =.זה תי | * הוא  --צדיק דפוחאכתי] נולד לַ,
 5ל | אחר ן ,אחר חברו ךז |  4רבי י ,רבינו (רבנו ך]) הקרוש חא1כ | * וקואו--השמש דאגכתי]
 . +וזרח השמש וגוי ךז ,וקראו . .וזרח השמש ן ,לי ל | יום--אהבה לי  | 2רבי י ,רבינו הקדוש א"

וקואו
|

תמימים . תמיד במעשיהם כך שנותם תמות מכוונות  זו לזו מילדותם ועד זקנתם בת כ' כבת ז' לנוי בת ק' כבת
כ' לחטא ,ובפירש"י עה"ת מפרש לכך נכתב שגה בכל כלל וכלל וכו' בת ק' כבת כ' לחטא מה בת כ' לא חטאה
שהרי אינה בת עונשין (ועיי שבת פ"ט ב' ירוש' בכורים ריש פ''ב וסנהדרין פי"א ל' ב') אף בת ק' בלא חטא ובת
כי כבת ז' ליופי שני חיי שרה כלן שוין לטובה ,וכן במדרש אגדה הוצ' רשב בת מאה שנים כבת עשרים לחטא
ובת עשרים כבת שבע ליופי ,וביפ"ת הביא בשם בעל מנחת יהודה ששמע שבדורות הראשונים אשה היתה נגמרת
ליופי בז' שנים וכו' (ובמנחת יהודה בדעת זקנום הלשון ושמעתי וכו' אשה היתה יולדת לז' שנים וכו') ,ובילק' תהלים
שם הגי' בת ק' כבת כ' לנוי בת כי כבת ז' לחטא ,וכן בפי' ביר כשם וכו' היה לו לומר מאה ועשרים ושבע
שנה אלא כך הוא אומר בת מאה כבת עשרים לנוי .בת עשרים כבת ז' לחטא ,ובלק'ט מה ת"ל מאה שנה ועשרים
שנה וכו' אלא בת מאה שנה היתה כבת עשרים לנוי ובת עשרים ככת ז' .לחטא שני חיי שרה כל שנותיה עברו
בשמחה ובששון ,וגם בחזקוני הובא ובאגדה דורשו בת מאה כבת עשרים ליופי ובת עשרים כבת שבע לחטא וכו',
ת גרי כלה"כ ויחדו יהין תמים (שמות כו כ'יר) ות"א שם יהון מכונין , וכתיבת ח ט כמו בירושלמי
ומ
והגי' ת
פעמים שונות ועיי בעמת"ל

ובח'נ לעיל צד  699וצד ,198

וח'"ג נוי

ונואי

עי' גם לעיל צד :791

1זו שרה.

יעבץ

וכן כלם

בסגנון זה גם הפתיחה לקמן ריש פס/ב יודע וכו ימי תמימים זה אברהם וכו' ובפס"ד יודע וכו' זה יצחק וכו',
ומעם הדרש יודע יי ימי תמימים שיהיו תמימים כלו' שלימים שהקביה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום
(ועי" רה י' א') ,וכאן דרשו יודע וכוי זו שרה שנתמלאו ימיה מאה שנה ועשרים שנה וכו' ונחלתם לעולם תהיה
לעוה"ב וזה שנאמר עוד בסוף הפסוק שני חיי שרה ודרשוהו וש נ י חיי שרה בעות"ב ,ובפו' ביר ב"י מפרש יודע
וכוי זו שרה שהיתה תמימה במעשיה ונחלתם לעולם תהיה זו (זהו) שני היי שרה שלאחר שנאמר ויהין חיי
שרה מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה לומר לך שחביבים חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם
הבא לפיכך הכפיל שני חיי שרה לכך נאמר ונחלתם לעולם תהִיה לעולם הבא ,ובפי! ב"ר הנדפס זו שרה א''ר
יוחנן כהדא עגלתא תמימתא (ועי' למטה פוף סי' ב') ונחלתס לעולם תהיה שני חיי שרה לאחר שנאמר וכו' מה צורך
וכו' שחביב חייהן וכו' לפני הקב'ה בעה'ז ולעולם הבא ולפיכך הזכיר במקרא שני פעמים וכו' הה"ד יודע וכו' ויהיו חיי
שרה בעוה"ז ונחלתם לעולם תהיה לעוה"ב ,ומפי' ב''ר נובעות ההוספות ברפוסי' וכי'ית שהיתה תמימה וכו' א''ר יוחנן
וכו' מה צורך  וכו' ועיי במ"י לעיל צד  484ולקמן ריש פס"ב  + | :יום שמת וכו'| .מעיקר מאמר ראב"כ רק יוס
שמת רבינו נולד רב אדא בר אהבה וקראו עליו וכו' ,ורב אדא ב"א האריך ימים הרבה ובזמן מאוחר ניתוסף באותו
סגנון יום שמת הב אדא וכו' ,וכל הדרש שלפנינו בפתיחה זו נסדר במדרש קהלת ובמ"ק מ"ב לפ' וזרח השמש
וכוי ובמדרש שמואל לפ' וגר אלהים וכו' ,והגי' במ'יק ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא אמר וכי אין אנו
וורעין וכו' אלא מה הוא כן עד שלא ישקע שמשו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק א חר יום שמת ריע
נולד רבינו וקראו עליו פסוק זה וזרח השמש ובא השמש יום שמת רב אדא בר אהבה גולר רב ה מנונא בריה
בן בר יה וקראו עליו וכו' יום שמת רבי אבין נולד
וקראו עליו וזרח וכו' יום שמת רב ה מ נונא נולד ר ב י א י
אכא הושעיא איש טריא וקראו עליו וכו' עד שלא השקיע שמשה של שרה הוריח שמשה של רבקה הה'ר ובתואל
ילד וכו' ואחר כך ותמת שרה בקרית ארבע' וכתי' ויביאה יצחק האהלה שרה אמו עד שלא השקיע שמשו של משה
הזריח שמשו של יהושע עד שלא השקיע שמשו של יהושע הזריח שמשו של עתניאל

והוא

בדור ודור הוי וזרח השמש ובא השמש ,ובמדרש קהלת מב הגי' א''ר אבא בר כהנא אין אנו יודעין משזרת
השמש בא השמש אלא עד שלא השקיע שמשו של צדיק זה זרח שמש של צדיק אחר יום שמת ר'ע גולד רבינו
הקד וש וקראו עליו וזרח וכו' יום שמת ר' אחא (וצ'"ל אדא) בר אהבה נולד רב הסנונא וקראו עליו וזרח וכו' ובא השמש

יום שמת ר ב הושעיא נולד רב הושעיא ב ר יה וקראו עליו ובא השמש עד שלא הגיע (וצ''ל השקיע) שמשה של שרה
וכו' שנאמר ויביאה וכו' עד שלא השקיע שמשו של משה וכו' עד שלא שקעה שמשו של יהושע זרחה שמשו של
עתנואל עד של א שקעה שמשו של עתניאל זרחה שמשו של עלי עד שלא שקעה שמשו של עלי
זרחה שמשו של שמואל שני וגר אלהים טרם יכבה וכן' ,ובמדרש שמואל המאמר סתמי והגי' שם ונר אלהים וכו'
ש וקראו
וקד
ער שלא ישקיע הקביה שמשו של צייק הוא מזריח וכו' של צדיק אחר יום שמת ר"ע נולד רבינו ה
עליו וזרח וכו' יים שמת רבינו הקדוש נולר רב אדא בר אַהבה וקראו עליו וכו' יָם שמת רב אדא ב"א גולד ר ב
אין וקראו עלין וכו' יום שמת רבי אבין גולד
ה מנונא וקראו עליו וכו'  ₪שמת רב המ נונא נולד רב ב
אבא הושעיא איש טירייא וקראו עליו וכו' יום שמת אבא הושעיא איש טירייא נולד רבי הושעיא בריה וקראן
עליו וכו' קודם שלא ישקיע הקב'"ה שמשה של שרה וכו' שנאמר ויכיאה וכו' קודם שלא ישקיע הקב'ה שמשו של
משה הזריח שמשו של יהושע ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נזן קודם שלא ישקוע הקביה שמשו של
יהושע הזריח שמשו של עתניאל בן קנז  וילכדה עתניאל וכו' קודם שלא ישקיע הקב'ה שמשו של עלי הזריח

חיי שרה

3206

פרשח נח

רב ארא בר אהבה וקראו עליו וורח השמש

עליו וורח השמש
השמש

ובא השמש],
יום שסת

ובא השמש,

כג א

ובא השמש ,יום שטת רב אדא נולר רב [אכין וקראו

יום שמת רכ אבין נולר רי אכין בריה [וקראו עליו וזרח

רי אבין נולר אנה הושעיה איש טרייה וקראו עליו וורח השמש

שש4מ40
ובא השמש] ,יום שמת אבה הושעיה איש טרייה גולר ר' הושעיה [וקראו עליו וזרח ה
ובא השמש] ,קורם שלא השקיע הקביה שימשו שלמשה הוריח הקכיה שימשו שליהושע ויאמר

יי אל משה קח לך את יהושע (כטרגר כו יח)  ,ער שלא שקעה שמשו שליהושע ורחה שמשו
שלעחניאל ויל כדה עתגיאל בן קנז (יהושע טו יו)] ,ער שלא שקעה שמשו שלעלי ורחה שמשו
 7מי' סעוכק ע"יז  :'6ינק' טפול 5 כ' : 9
|קואו  --ובא השמש] וקראו . .זרח השמש ן ,וכה ₪
1ר' אדא ן | בר אהבה] בר אחווא ן ,לי א' ו
ארא] שא'י > ,בי אהנה ךְאגכת ,בר אחווא ן | רב " אנין] רב ל ,וג אנון ך ,הי
לי כ וו ופ
אבין נָי ,ר' אבון ון],

רב

המנונא גריה פא?ש,

רב המנונא א

השמש

| * וקראו --

ַאנכת]

וזרח השמש ן ,ל' ל |  " 2יום שמת רב אכין  --ר' אבין בריה] יום  . .ר' אבין  . .רב אבין בריה
ר' אבין ..

רב (ר' ך]) אבון..

ר' אבין בריה ני (שם) ,יום..

המנונא  ..רב אבין א ,יום שמת רב הטנונא
אבין נולד  ר' אבין בריה

ם.

ל' וכי

ר' אבון (אבין ך]) בריה דְן],

וקיאו. .

ל' ,ם ..
יוס שטת וב

בריה נולד ר' אבין בריה וקראו עליו וזרח השמש יום שמת רי
השמש

| "וקראו  --ובא

א'ן] וקראו. .

וזרח השמש גגו' 'י (שם)י

לי לדפוכת |  * 8יום . .איש טרייה] יום . .ר' אבון (אבין ך]) . .אבא (רי ךן) הושעיא איש טריא דִן] י יום:.

ר' אבון . .אבא הושעיה איש טירייה [ ,יום  . .רב אבין . .רב הושעיא איש טריה א ,1יופ . .ר' אבון . .אבה
הושעיה ך',

'ום ..ר' אבין  . .ר' אושעיא בריה י ,ל' לפנכ

השס ן ,לי לדפנכת
ר' אושעיא +

| * איש טרייה] איש

בריה בי (שם),
השמש דַָאנכ]

|  4יום  --ר' הושעיה לי א'
נרייה

עבר י'י א,

| אבא הושעיה דְפָן . .,הושעיא  ,1רב הושעיא ם,

 ,'2איש טריא פנכי (שס).

ר' הושעיה איש טריא יוס שמת רבי הושעיה איש
וקואו  . .וזוח השמש וגו י (שם),

וקודם (קורס כ) עד שלא וָכ ,עד שלא דאנתי
זרחה י (שם)

| * וקראו  --ובא השמש

| הקב"ה ל' | 6את

את..

א'] וקראו  . .וזרי

טריא

וקראו  . .וזרח השמש

| שקעה י (שם)

דתי

| רי הושעיא  ,1ר' אושעיא

נולר ר' אושעיא ו'

| * וקראו --

וְךן ,לי לפי |  ₪קודם שלא] שחו

| הקביה] פואגכי:

לי דחתי (שס) |

יהושע] את  ..בן נון דְפנתי ,את . .בן נון וכתיי ויהי אחרי מות משה

בן נון איש אשר רוה אלהים בו וכתי' ויהי..

עבד  ":ויאטר

**י אל יהושע בן נון כ,

7חניאל בן קנז
לי ן | ועד פ ,קודס עד ן | השקיע פחא? ,השקיע הקכ"ה ן | הזריה וח | ע

| * ולכדה --

שם),
(י
קנז] שני וולכדה ..קנז דאגכתי ,שני ..קנז אחי כלב הקטן ם .לי לו | ועד שלא פ ,קודם ן | השקוע פ

השקיע הקביה י (שמואל),

שהשקיע ן,

שקעה שמשו

של עתניאל בן קנז זרהה שמשו של עלי ער שלא

שקעה א | חזריח י (שם) ,הזר' הקב"ה ן |

שמשו של שמואל ונר אלהים וכו' ,ומב'יר הועתק במדרש הגדול .ביום שמת ר"ע נולד  רבינו |הקהוש וקראו עליו
וכו' יום שמת רבינו הקדוש נולד רב אדא כר אהכה וקראו עליו וכו יום שמת רב אדא בר אהבה נולד רב
בן וקראו עליו וכו' יום שמת רב אבון נולד אבא הושעיה וקראו עליו וכוי יו שמת אבא הושעיה גולד הושעיה
ו
ב ר יה וקראו עליו וכו' ועיייש ,ומח'נ שלפנינו מוכח שהיו בבייר כאן גירסאות שונות שנמצאו גם באלו המדרשים,
וראש ה טר בט"ק טיב שנראה מקוטע ביותר מסכים עם הגיי בביייכ , וגם במ"ק לותא יו שמת רבינו נולד .רב
אדא וכן' ,והגי' יום שמת רב ארא ב''א נולר רב המנונא בריה איתא גם בכים וכי*א ב' וכיי'כ ,ובכייא אי נולד רב
המכונא ועי' גם בעקידה שער כ'יב ,ויש לפקפק בזו הגי' דאיתא לעיל צד  202ר' אדא בר אחווה .ורב המנונא חד אמר וכני
ומשמע שהיו בדור אחד ועי' בטבה"י ג'ד א' ועו'ע בכה"ר ע' רב המנונא סבא ועי רב הטנונא וע' רב המנוגא בריה דרב
אדא בר אהבה (וצ'"ל שם אבל בטדרש שטואל |כו') ,והגי' יום שמת רב המנונא נולד ר' אבין בריה איתא גם
בכי"פ ,ובכי'א א' נולד רב אבין (וכ'"ה בגליון כייא ב') ,והגיי יום שטת ר' אבין נולר .ר' אבין בריה שאותא גם
בדפוסי' וכי"פ וכי"ג וכי"ת ובילק' יהושע (ושם המאטר מקוטע) לותא בכי'ו וכויא א' ובי וכיייכ וילקוט כאן ובמה"ג
וכן ליתא במ"ק ובס"ק מ"ב ובטייש ,ובירוש' פאה פ"א ט"ו ג' איתא א'יר אבון פטור אני מכבוד אב ואם אמרו
כד עברת ליה אימיה טית אבוי כד ילדתיה מיתת ועי' גם ירוש' קידושין פייא ס"א ב' ,והשלמתי עפ'"י .גיי הדפוסוי
וכי'ו וכי"א א' וכי"ת יום שמת ר' אבין גולד אבה הושעיה אוש טרייה .וכ'"ה במדרש קהלת ובמייש .,וזה ליתא
בכי"ל וכו"פ וכו וכי"כ ובמ"ק מיב ,ובסוף הענון לותא בכי'א א' יום שמת אבא הושעיה וכו' וכן לותא במ"ק ו
ובכי"כ תגו' יום ש מת רב הושעוא איש טריא נולד ר' אושעיא ב ר יה ,ובמ"ק מ'יב יום שמת רב הושעיא נולד רב
ב' כתוב בגוף הספר ג"כ יום שטת רב אושעיא נולד רב אושעיא בריה ובגליון הוגה .כני
הושעיא בריה ,וב כי"א
בכתב הספר יום שמת ר' אבין נולד ר' אושעיא אישטרייה ,ובילקוט כאן שתי גירסאות ,והשלמתי בכל הענין וקראו
עליו וכו' ועה"ג ,ובבלי קידושין שם איתא כי הוה נוחא נפשיה דרבי אמר וכו' אקרא דאגמא אוכא בבבל אדא בר
הבה יש בה היום יושב בהיקו של אברהם היום נולד רב יהודה בבבל דאמר טר כשמת ר"ע נולד רבי כשמת רבו
גולד רב יהודה כשמת רב יהודה נולד רבא כשמת רבא נולר רב אשי ללמדך שאין צדיק ,נפטר |מן העולם .עד
שנברא צריק כמותו שנ' וורח השמש וכו' עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי שני
ונר אלהים טרם יככה ושמואל שוכב וגו' ,וביומא שם אטר ר' חייא בר אבא אמר ר' ווחנן אין צריק נפטר וכזי
8בה הושעיה וכו' .בירושלטי סוף ב"ק מסופר אבא הושעיה אוש
שנ' וזרח השמש וכו' עד שלא כבתה וכו' = :א
טרייא הוה קצר (פי' כובס) והוה עבד ליה חדא איסטרכין מן חד עמר דלא והוון ברייתא אמרין מדידן לבש ועי"ע
ירוש' וב"מ פב ח' ג' ,ובפסיקתא פכייח (קעיט א') כך דמך ר' אבא בר הושעיה איש מוריוא היחה מטתו פוהחת
יה דורו קורא עליו אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב הקביה לר' אבא בר הושעוא אוש טורייא
' ונר' שצ"ל אבא הושעיה איש וכו'  ועיייש בהערות רש'ב ובוייר ריש פ"ל ובשהשיר פ' מים רבים ,וטירייא
כייבויער צד : 762
עי'

 6עד שלא .וכן .בסמוד,

גם לעיל צד  90וצד 7 : 29וילכדה

עתנגיאל

ולמעלה בזה
וכו'.

כן הוספתי

המאטר

קודם עד שלא וכו' קודם שלא

ועחינ,

והוא

הפ'

ביהושע שם ונכפל

פרשה נח

חיי שרה

(1

כג א ב

שלשמואל [ונר אלהים מרם יכבה ושמואל שוכב ונוי (שיא ג ר)] אמר רי יוחנן כהדה ענלחה
תמימחה ,ער שלא השקיע הקביה שמשה שלשרה הוויח הקכיה שמשה שלרבקה ,בתחילה הגה

ילדה מלכה (בראשית כב כ)  ,ולבסוף ויהיו חיי שרה :

ביקש

[מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים] ר' עקיבה היה דורש והציבור מתנמנם,

לעוררן ,אמר מה ראת אסתר שתמלוך על קכיז מדינה ,אלא תבוא אסתר שהיא בת בתה שלשרה

שחיית מאה וכיז ותמלוך על קכיו מדינה :
בו ותמת שרה בקריית ארבע ארכעה שמות נקראו לה אשכול וממרא קריית ארבע
וחברון ,ולמה קורא אותה קרית ארבע ,ארבע שררו בה די צריקים ענר אשכול וממרא ואברהם ,
 4ינקוע כי ק"ב ,פדכע פקסל פ"פ ,לנדפ לספסל פ"ל ,עדכש פניס למכיס נויב פ' 7 :/ילקוע עס  ,ילק' יסוטע כי כייב :
ו
ג--
ונר
 1שמואל הרמתי ף |*ו

,

ונר ...יכבה וגו' ן ,שני ונר . .שוכב פכיו (יהושע) ,שני וגר .ש.כב 

| כהדה  --תמימתה] ן ,כהדא (כהדה א ,1כחהיא
ונר (שני וגר אךן) אלהים . .שוכב בהיכל יי דא
5עד פ; וקודם עד ן | שקעה י | הקב"ה לי חי | זיחה אני
עגלתא תמימתא פא!נכתרי (שפ שם) | ו

ךן)

הקביה ל' | תחלה שני א ,שנאמר חְִנִי | 8מלכה וג" ן ..,גם היא פַתי . .,גם היא וגוי אל ו  ..גם
היא בנים ך ,מלכה ..בנים וגוי ך] ,מלכה  ..בנים לנחור אחיך ובתואל ילד את רבקה א | 1ולבסוף] ואחר
כך דפואגתי; ואת'יכ אומר ד | ויהיו--שרה] פאןן :ויהיו ..שרה מאה שנה ךָ ,חיי (שני חיי ן) שרה מאה
שנה ועשרים שנה ושבע שנים גכ  ,שני חיי שרה וגו' ן ,ושני. .שרה י |  4היה יושב ודורש ךְפונכתי ,היה יושב.

.

בצבור א | והיה צבור א | ובקש א |  5ראתה א | ** שתטלוך (שתימלוך ן)] תמלוך  | 7קכיז] י ,מאה ועשרים
ושבע ן ,שבע ועשרים (וכ' ך!) ומאה דְא'נכת | תגא פוא1נכי |  6שחיית] פונכי ,שחיתה

בת א | 1ק' וכי וז ך ,שבע ועשריי ומאה א',

רְא*ן] ,שהיתה

.
קכ"ז שנה א?י ,מאה ועשרים ושבע שנה ן ,מאת ועשרים .

שנים  , 1מאה ועשרים שגה ושבע שנים פ :מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים כ | קכיז] א'י .ק' וכי וזי ך ו
7קרית | ארבע] = וגו' ב /
מאה ועשרים ושבע [ך] ,שבע ועשרים ומאה  | 55מדינה] פןנכו? .מדינות דאת | ב

היא חברון את
וקרית ואת

| *ארבעה וא*נכת] ד' ד .ארבע לפחאי'י | אשנול] אנ  ,אשנל דפוכתי | :ממוא א' |
8חברון] פא'נתי.
| ו

חבון דְוְאי ,היא חברון כ

ואת  /הוא קורא כ ,קורין אותה
אותה ד

ן  ,נקרא אותה כו נקרא שמה

לי | ד' צדיקים] ארבעה  . .פחנותזי (יהושע) ,ארבע ..י ,ל' כ
אברהם וכני,1

בשופטים 
הדרש

כִ ,ארבע ן | ארבע

 | ₪קרית הארכע

| ער  --ואברהפ] א*ןת/

ענר אשכל..

עגר אשכל (אשכול  ..)5אבוהם דְפ ,אדם נח אברהם יצחק א |

א' "יג ,₪ולנכון העיר

וזרח

| למה  * | 5קורא אותה י] הוא קורא

השמש

וכו'

אלא

ביפ"ת

שזרחה

שמשו

שאין

לפרש

שהאיר

זרחה שמשו של ע*!תניאל לענין המלחמות שאין זה מטעם

עוני

ישראל

בחכמתו

וכמו

שדרשו

שם

בתמורה

תשש

כחו

של

יהושע וגשתכהו ממנו שלש מאות הלכות וכו' במתניתא .תגא אלף ושכע מאות קלין וחטורין וגזירות שוות ודקדוקי
סופרים וכוי אעפיכ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו שני וילכדה עתניאל בן קנז וכו' (ופורש'י שם וילכדה
וכו' לקרית ספר ומאי קרית ספר הלכות) ,ועוד שם תנא הוא עתגיאל הוא יעבץ וכו' יעבץ שיעץ וריבץ תורה
בישראל וכו! ,וכן במ"ק ,שם עתניאל והוא יעבץ ,ובכי"א א' וב!
1וגר אלהים וכו'.
קנז זרחה שמשו של עלי וכיה בבממי"קק מ"ב:
מ"ב/ .
5

בן
עתניאל
הגיי עוד עד שלא שקעה שמשו של
1
גם פסוק זה חסר בכי"ל והשלמתיו עפ"י ג' שאר

הספרים ,והדרש כפשוטו של מקרא ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל :יי וכווי וכתִיב אחריו ויקרא יי
אל שמואל וכו' ,וביפ"ת מפרש שדרשו ונר אלהים וכו' קודם שתכבה נבואתו של עלי וכו' ,וכן ברד''ק שמואל שם
ובדרש אמר .כי על נר הנבואה אמר וכוי ושמואל שוכב וכו' היה שוכב בטקומו וכו' ועיי קירושין ע"ה בי ,ומאמר
ריי כהרא עגלתא תמיטתא הובא במדרש שמואל  פ"ט בדרש ויקרא וכו' וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ,
ונרי פו' כהדא וכוי כעגלה שהולכת בתמימוהה לקול בעליה ,ובפי' בר כ'"י מפרש כהדא וכו' שאינה עושה שום
נגיחה  ,ואין צורך למחוק המאמר כמו שהגיה במ'כ  ,והמאמר לא הועתק בילקוט כאן ואיתא בילק' והושע ושמואל
שם :וכבר העירותי שבדפוסיי נוסף לעיל סי' א' שהיתה תמימה במעשיה איר יוחנן כהדא עגלתא תמימתא ועיי
במ"י שם בר"ה זו שרה4 | :היה דורש .במד' הגדול לשון המאמר ר"ע היה יושב ודורש וכו' בקש לעוררן אמי
בזכות שרה שחיית מאה ועשרים ושבע שנים תבא אפתר ותמלוך על מאה ועשרים ושבע כדינה ,וכן באגדת אסתר
הוצ' רשיב ר"ע היה יושב ודורש בצבור והצבור וכו' אטר בזכות שרה שחיתה מאה וכו' תבוא אסתר ותמלוך על
שבע ועשרים ומאה מדינה ,ובמדרש אפסתר שם ר"ע היה יושב ודורש ונתנמנמו התלמידים בעא לערערה יתהון אמר
מה זכתה אסתר למלוך על שבע וכו' מדינה אלא כך אמר הקב'ה תבא אסתר בתה של שרה שחיתה שבע וכוי
שנה ותמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה ,ובמררש פנים אחרים (בספרי דאגדתא על מגלת אסתר הוצ' רש"ב
צד  )65המולך מהודו וכו' אמר ר' יהודה בן פזי משום אביו שאמר משום ר' שמואל בר נחמן מה ראה לשלוט
על שבע וכוי מדינה אלא אמר הקב"ה הוא יטול את אפתר שהיא מבנות בנותיה של שרה שחייתה שבע וכו" שנה
ותמלוך וכוי ועיי ילקי אסתר
צר 121

ועיי

במ"י

לעיל צד

ר'

תתרמ"ה
,345

ועי"ע

ואשכול

לעיל צד 7 | : 878ארבעה שמות וכו'.

נקרָא

כדכתיב

לה

ניעלו

וכן סגנון הלשון לעיל

בנגב ויבא עד חברון וכו' ויבאו עד גחל

אשכל וכו' למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול וכו' ועיי בתנהומא מ"ב שלח פי' טיו וסי' טצו
(ותנחומא שם פיי חי וסוי טי ובטייר פטיז) וממרא כדכתיב ויקם שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא \בוי
ואחר כן קבר אברהם וכו' על פני ממרא היא חכרון וכו ולקמן ליה כיז ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית
הארבע היא חברון וכוי ועיי לעיל צד  414ועיייע

דיללמאנן

 8ולמה קורא \וכו'.

מהדורא ו' צר  795וצד : 999

שהוא  אומר כאן בקרית ארבע היא חברון  ,ואין לומר שקורא אותה קרית ארבע משום שנקראו לה ד' שמות
שלפי הדרש קרית ארבע שם מיוחד באלו .השמות  | :שדרג בה וכו' .כדכתיב והוא שוכן באלני ממרא האמורי
אחי אשכול ואחי ענר והם בעלי ברית אפבב\רהם ,ומשמע שדרשו בעלי ברית וכו' שנומולו ג"כ אתו שם ,ובכי'פ
וכיח ל'ג שמלו בה וכו' וכן לא הועתק במדרש

הגדול,

נשם דד'א שנקברו בה ארבעה

אבות

ה

אדם אברהם

וכן'

חיי שרה

22

כנ נ

פרשה נת

שמלו כה די צריקים עגר אשכול וממרא ואכרהם ,שנקכרו כה ארבעה צריקים ארם הראשון אכרחם
יצחק ויעקכ ,שנקברו בה ארבע איסהות חוה שרה ורבקה ולאה ,על שם בעליה שהן ארכעה ענק
וג' בניו , אמר ר' עוריה שמשם יצא אכינו אברהס וררף ארבעה מלכים קוומוקרטורין ,שהיא עולה
בקרנסין שלאיבעה בתחילה ליהורה ואחרכך לכלב ואחיכך לכהנים ואחרכך ללוים ,שהיא אחר
 1עיכוניץ ג''ג  ,'6קוטק י'ג  ,'5נכס נסכס ג*ם  ,'5פדכיס פ'"כ ופני'ו:

1טלו ו-א-ברתס]| ושטלו ..ארבעה (ד' א) ..אשכל (אש' ן ,אשכול א) ..ואברהס [א!י! (שם),
ש
ושמלו בה ארבע צדיכים '' .ושמלו בה עגר אשכל ..ואברהם  ,וטלו בח ד' (אובעה ן]) ..אנרתם ענר
אשכל (ועגר ואשכול ךן) ומטוא דת,

ל' פח

| |שנקכוו פחאכי

שנקגרו דִךן (שנקכרו  --הועקכ לי ני) | ארבעח] פוחכ.

(שם),

ושנקנר ן,

ד'א קוית ארבע

ד' דאתי (שס) | צריקים] אכ ,אבוה וי (שס) ו

צריקים אבות העולם דִך | תואשון לי אי (שס) | ואבוהס כת |  2ויצחק ף | | וץקנ] אוכתי (ששס),
יעקכ ך | ושנקכרו []א(כי .ושנקנר [ן ,דיא שנקכוו ד | אובע] וחנתי .די דאי (שפ) | איטתות] אי

אמהות הְפוחא'נכתי

| שיה] פאנכתי.

ושיה ךרןב|קה

פאני (שס)

| לאה אי (שס)

| על וני

םי (שם) |
ועל דפאכת | אובעה] פוגכת .ד'ךא ,אובעי |  4ושלשת פןא'נתי | אכרתס אבינו אָני ,אברהפ כ
ורדף] פוחחאנ כעי ,ורדף אחר י (שם) ,שרדף אחרי ך ,לרדוף אחר ךן | די אע .ארגע תי | *קוזמוקרטורין ךדג]
קוזטוקרטור ל' ,קוזטקרטורין עך? ,קוזמוקרטרין ך] ,קוטוסקרטורין [ ,קוזמון קרטווין  ך ,1קוזמוקולוטורין ך',
קוזמון (קוזטן א") קלטורין א .קוזטו קולטורין ך? .קוזמא קליטירין ש :קוזמוקטורין י | ש*חיא דפוער'י (שס)]
שהוא לאנכרלי ,ריא שהיא ךז[ |  4בקורנסין ע ,בקורנסי' א? ,בקנסרין דִ'ך ,1בקינסיין לירי ,ביקנסרין ןי

|כהניס] פואנכיי
בקנטרין א'ך* ,בקנדסין י' ,בקונדיסין י (שס) | ארבעה] פוגכת ער* .ד' ד ,אובע ארי ל
ללוים ל"חך',

ללויים דֶך? | ללויפ| ונכי .ללוייפ פא .לכהנים ל"דְתך | שהיא] וי (שס) ,שחוא פנכך*י,

והיא ךן ,והוא דא | אחד לי ר"וי (שם) |

ד"א שנקכרו בה וכו' ועח"ג ,ולפנינו נסדרו הדרשות בלי סימן דייא כמו לעיל פעמים רבות ,ובילק' יהושע מסורס
ושנקברו בה ד' אמהות וכו' ושנקברו בה ד' אבות וכו'1| :אדם הראשון .וכן למטה פיי ח' אשר במכפלה וכו'
שכפף הקב"ה קומחו של אדה"ר וקכרו בתוכה (ועיי לעיל צד  201וצד  ,)871ובעירובין שם מאי מכפלה שכפולה
בזוגות ממרא קרית ארבע (ובד"ס הגיי הארבע וכה בסוטה שם) א"ר יצחק קרית הארבע זוגות אדם וחוה אברהם
ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה ועי' בכ'"ב שם ,ובפדר'א פ"כ ושם הוא נתון אדם וחוה אברהם ושרה וכו' ולפיכך
נקראת קרית ארבע שנקברו בה אהבע זוגות וכו'| ,ושם פל'ו אברהם וכו' כשנגלו המלאכים עליו היה סבור שהן
אורחי עם הארץ וכו' ורץ להביא בן בקר וברח לפניו בן הבקר ונכנס למערת המכפלה ונכנס אחריו שם ומצא שם
אדם וחוה שוכבים על המטות וישנים וגרות דולקין עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח לפיכך חמד את מערת
המכפלה לאחוזת קבר וכו' ,וגס הירוניטוס מפרש קרית ארבע לפי הדרש שנקברו בה אדה'ר אברהם יצחק וועקב
ועיי במ"ח חלק מ"ג צד  8 :185וג' בניו| .אחימן ששי ותלמי ועו' במדבר ייג כייב ויהושע טיו ייד  :שמשם
יצא וכו' .כדכתיב ויבא הפליט ויגד לאברם וכוי והוא שכן באלני ממרא וכו' וישמע אברם וכו' וירדף עד דן וכוי
ויכם וירדפם וכו' ,והגהתי עפי' גי' שאר הספרים קוזמוקרטורין !) בלי רבים ורדף ארבעה מלכים אדירים מושלי
עולם שניצחו את החמשה .,ובערוך ע' קוזמקרטור מפרש בל"י קוזמו |עולם קרטור תופש ,ובפי' ב'"ר כ"י קוזמון
עולם קרמורין שלטון  ,ואולי נכונה הגי' בכי'"ל וקוזמוקרטור מוסגב על אברהם שרדף ארבעה מלכום כמושל על
4קרנסין .בגורלות של ארבעה כלוי
העולם ,ולכתיבת הכתיבה ,בלמייד תמורת רייש עי' גם קרוים צד  :905ב
שנפלה להס בחלקם  ,ולכלב נתנה חברון שלא בגורל וכדגרסינן

בב'ב קכייב א' תנא אך בגורל יצאו יהושע וכלב

ובו' שלא נטלו בגורל אלא על פי ה' וכו' כלב דכתיב ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה וכו' ווורש משם את שלשה
בני הענק (שופטים .א' כ') ,וכן לא נאמר בלוים שנתנה להם חברון בגורל  ,והגיי בקרנסין איחא גם בד"ו ובכייפ
וכי"ג וכי"ב וכייית ,ובערוך ע' קרנס בקורנסין  ,וקרנס הוא ליי )2בהפוך האותיות ובנוין תטורת למייד ועיי בעמתייל
ח"ד צד  , 772ואולי צ'ילבקלרסין ועי' פורסט צד  302וקרויס צד ( 545ועל דרכם להשתמש בתיבות זרות עי' גם במייי

לעיל צד  791וצד  ,)684ואמרו בתחילה ליהודה ואח'כ לכלב כדכתיב ביהושע טיו ויהי הגורל למטה בני יהודה
וכוי ולכלב בן יפונה נתן חלק בחוך בני יהודה אל פי יי ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון וכו' ו
ומונה חברון בתוך ערי יהודה כדכתיב שם זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחותם ויתיו ,הערים וכו' וחמטה וקרית
ארבע היא חברון וכו' ועייע שם ייד \' ייג  ,והגיי ואחר כך לכהנים ואחר כך ללוים איתא גם בשאר כלו
(חוץ מכי"ת) ובילקוט בשני המקומות ,ובכי"ל נסמן ביני שיטי אות ב על מלת לכהנים ואות א על מלת ללוום
להגיה ואח"כ ללוים ואח"כ לכהנים וכמו שהגי' בדפוסי' וכי'"ת ,ובפי' ב'יר בייט מפרש לפי זו הגי' ואח"כ ללוים
דכתיב ויגשו ראשי אבות הלוים אל אלעזר הכהן וכו' וידברו וכו'  ייי צוה ביד משה לתת לנו ערים לשבת וכתוב
ויתנו בני ישראל ללוים מנחלתם אל פי י"י את הערים האלה ואת מגרשיהן (שם כ"א א' בי גי) ובאה להם חברון
בנחלתם וכשחלקו את נחלתם לכהנים נשארה ביד הכהנים חברון דכתיב ויצא ,הגורל למשפחת הקהתי מבני לוי כו
להם היה הגורל ראשונה (כ"ה שם בעירבובי הפסוקים פ' ד' ופ' *') וכתיב ויתנו להם את קרית ארבע וכו' (שם שם ו"א)
ואחר כך לכהנים ,אכן אין משמעות הכתובים שם שבאה תחלה חברון ללוים אלא שנתחלקה מתחלה לכהנים בגורל כדכתיב
שם ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וכו' ערים שלש עשרה ולבני קהת

הנותרים ממשפחות מטה אפרים וכו' בגורל ערום עשר ולבני גרשון ממשפחות מטה יששכר וכו' בגורל ערים שלש
עשרה וכו' ושם גמנו הי'יג ערים שנתנו ממטה בני יהודה וכו' וכתוב שם ויהי לבני אהרן וכו' כי להם היה הגורל
ראשנה ויתנו להם את קרית ארבע וכן' היא חברון בהר יהודה ואת מגרשה .סביבתיה  ,וו'ג ערים אלו נקראו
|שם מפורש עוד ואת שדה העיר ואת
שם בפ' י'ט ערי בנו אהרן הכהנים ובפ' ל"ט גמנו במנין ערי הלוים ,ו
חצריה נתגו לכלב וכו' ולבני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט הרוצח את ,חברון .ואת מגרשיה וכו' ועי' גם בב"ב
קכ'ב ב' ,ובפי' ביר הנדפס מפרש

ואח"כ ללוים ואח"כ

60>.ףג* (? .קשדש2אסנשס( :ג

לכהנים

וכו' ללויום לערי מקלט ואת שדה העיר ואת

חיי שרה

כג ב

נח

פרשה

(|89

מארבעה מקומות מגונים שבארץ ישראל ,אילו הן ר' יצחק אמר דור ונפת דור ותמנת סרח וחכרון ,
רבנין אמי דנה וקריית סנה ותמנת סרח וחכרון:
ויבא אברהם לספרד לשרה מאיכן בא ,ר' לוי אמר מקכורתו שלתרח לשרה בא ,אמר ה

ליה ר' יוסי והלא מקכורת תרח לקכורת שרה היו שתי שנים ,אלא מאיכן בא ,מהר המורייה:
1פכי עק 3פי' לייז ,כסונופ קי"ב  ,'5קופס "5ד  ,'3סנסועל ע' 3סכס קו' *"יד,
ס
פט"ז ק" ייג:

4סדכ

לקוע ל' ק"צ:
8

סכסועס עס קי' ס' ,בעדנל כנס

עולס פ" |: 0פקיקפס פ' לסכי עום (ק"ע  ,)':ויקלל כבס פ'יכ סי"  ,'3עלכם

קסלם פי לך לכל (ע' ז')  ,פנסועל עיינ לסכי עום סי" ג' ,פנמועס) טס וכל פיי כ'ג ססכי פופ פי' כ' ,פדכייס פכ"נ:

1ארבעה] פוכות .מר' דא .מארבע רי | ואילו דפונכ ,ואלו אתי (שם) | ר' יצחק פי (שפ) ,רי יצחק
מ
ורבנן  ₪דוכתך* .ר' . .ורבנין  -.אנ | וגפת דור] [אנכךר'י ,ונופת דור דְךף? .ונופת דאור ןת ,נפת | 5
ל וקריית] ן ,וקרית ךפאנכתי | פנה] דנה כו | תטנת ן | * 8לספר פו] לספ' ל .לספוד דאגכת |

כנך | לשרה בא] בא לשרה ם .בא וחאינכת .לי א'יי | לה  /1לו פחגכתי
לשרה] וגוי ן ,ולבכותה א
מקבורת * תרח ל"] מקבורת שרה ל ,מקורבתו של תרח פוחאנכי' .קכורתו של תרח קדמה דְתך | לקנורתה
של |  ** 4שוה] תרתה ל | שתי שנים היו א' ,שתי ..יש ח .שתי שנים דְפא'כתרי | מהו
המוריה  ,₪סהר המוריה בא (חאנכרי?:

עקידה לויהיו חיי שרה דת.

טהר המוריה

(המוריה בא ך) ומתה

שרה באותו

|

צער לפיכך נסמכה

|

ר ' לכהנים ,ואולי טעם הפיי ללויים לערי מקלט כדכתיב ואת הערים
זע
חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוזתו .רב
אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט וכו' (במדבר ל/ה ו') וקשה ובעזרא לכהנים , וכן קשה הפירוש במדרש
הגדול ואחר כך ללוים מגרש ואחר כך לכהנים עיר מקלט ,וגם פירושים אילו מורים שלא נתכרר המאמר ,והנחתי

הגי' שלפנינן שהיא מקויימת ע'י רוב כ'י וילקוט וכ''ה בפירוש המאמר בחזקוגי עיר שירשוה ארבע בעלים זה אחר
זה מתחלה לשבט יהודה ואחר כך לכלב ואחר כך לכהנים ואחר כך ללוים כדאיתא בפ' יהושע וצע'ג  1= :דור וכו'.
ביהושע י"א ב' ובנופת דור וכוי ושם יב כ'ג מלך דור לנופת דור וכו' , ושם יז י'א ואת ישבי דאר וכו' וישבי
עין דור וכו' וישבי תענך וכו שלשת הנפת  ,ובמ"א ד' י"א כל נפת דאר וכו' ועי' שירער געשיכטע וכו' ח'ב צר
 ,8ולא נתפרש שהיו מקומות מגונום ועי' בחיי רד"ל ,ותמגת סרח מקום מגונה כמו שנדרש בב'ב שם את
תמנת סרח בהר אפרים

(יהושע ייט נ') כתיב סרח

(שם ושס כ'ד ל'י) וכתיב חרם (שופטים ב' ט') וכו' בתחלה

פירותיה כחרם ולבסוף פירותיה טסריחין וכו' , וחברון כדאיתא בספרי שם וחברון מה היתה פסולת של א"י שנאמר
קרית ארבע היא חברון וכו' ,ובכתובות שם ואין לך טרשים בכל א"י יותר מחברון דהוו קברי בה שיכבי וכו' ועי!
גם במדרשי תנחומא ובבמ"ר שם2 :דנה וכו' .בספרי שם (ע''ו ב') כיוצא בדבר אתה אומר ודנה וקרית סנה הוא
דביר (יהושע טיו מ'ט) ובמקום אחר הוא אומר ושם דביר לפנים קרית ספר (שם שם ט'"ו ושופטים א' י'א)
נמצאת קרויה ד' שמות וכי מה צורך לבאי עולם בכך אלא שהיו ד' מלכיות מתכחשות עליה זו אומרת תקרא על שמי וזו אומרת

וכו'והלא דברים ק"ו ומה אם פסולת ערי ישראל ארבע מלכיות מתכחשות עליה וכו' ,ושם משמע שדנה וקרית סנה הן ב' שמות
לעיר .אחת וצ'יע4 = :מקבורת תרח .בכי"ל כתוב מקבורת שרה לקבורת תרח  ,וביני שיטי נסמן ע'י אותיות ב .א
להחליף השמות וכן הגהתי ועח"נ ,ובס''ע שם א'א קבר את תרח אביו לפני מיתתה של שרה שתי שנים ,והחשבון
שתרח היה בן עי שנה כשהוליד את אברהם וכל ימי תרח היו ר'ה שנה (עיי בראשית ייא כו ל'ג) וכשמת תרח
היה אברהם בן קל'ה שנה ושרה בת קכיה שנה שהיה אברהם גדול ממנה י /שנים (עיי שם יז י'ז) ושרה מתה
בת קכ'"ז שנה נמצא מקבורת תרח לקבורת שרה היו שתי שנים ,ואי אפשר לפרש אמר ליה ר' יוסי שכוונו לפ"ע
ועי' גם באנה"א חיב צד  008וצד

,895

והדרש

מאיכן

בא

מהר

המוריה נמצא בפסיקתא שם בפתיחת ר' לוי

אמרתי להוללים וכו' במאמר מה ראה ראה ענן קשור על גבי ההר אמר לבנו וכו' (ועי' במ"י לעיל צר  )695מה

עשה נטל את ,יצחק בנו ועלה לראש ההר ובנה את המזבח וכו' ונטל את הסכין בידו לשוחטו אילולי שאל הקב'ה אל
תשלח ידך אל הנער כבר היה שחוט וכשבא יצחק אצל אמו אמרה לו מה עשה לך אביך אמר לה נטלני אבי וכו' (ועיי"ש

בהערות רש/ב אות סי) .אילולי דאמר קודשא בריך הוא אל תשלח ידך אל הנער כבר היותי שחוט אמרה ליה
ווי לך ברא דעלובתא לא הספיקה לומר הדבר עד שיצתה נשמתה הה'ד ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה מהיכן

בא מהר המוריה וכו'  ,ובאותו המאמר בוי"ר שם מסיים לא הספיקה וכו' הה"ד ויבא וכו' ומהיכן בא ר' יהודה
בר' סימון אמר מהר המוריה בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואומר שמא ח/ו נמצא בו פסול ולא נתקבל קרבנו וכו'
ועיו'יש .ונר' שצ''ל שם ומהיכן בא מהר המוריה ריב''ס אמר אברהם היה מהרהר וכו' כמו שהגו' במדרש קהלת ועיו"ש ,
וגם בתנחומא מב ותנחומא אחרי מות הגי' מהיכן בא מהר המוריה בא ועיי"ש ,ובתנחומא וירא שם באוחה שעה הלך

ה שטן אצל שרה ונד

מה לה כד מ ות יצ חק

כון שראה אותו אמרה לו בני מה עשה לך אביך אמר לה נטלני אבי

וכו' לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצאה נשמתה הה'ד ויבא וכו' מהיכן בא מהר המוריה וכו ועיי"ש סי' כ'יב
אמל
ובמדרש אגדה הוצ' רשב צד  25וצר  ,55ובפדר"א שם וכשבא אברהם מהר המוריה חרה אפו של ם

שראה שלא עלתה בידו לבטל קרבנו של אברהם מה עשה הלך ואמר לשרה אי שרה לא שמעת מה שנעשה בעולם

אמרה לו לאו אמר לה לקח אישך הזקן לנער יצחק והקריבו לעולה וכו' התחילה בוכה ומיוללת וכו' ופרחה נשמתה
ומתה בא אברהם אבינו ומצאה שמתה שנאמר ויבא אברהם וכו' מהיכן בא מהר מהר המוריה ועי' גם לעיל צד
,8

ובפו' ב"ר כ'"י מפרש

אלא מהיכן

בא מהר המוריה

בא מן העקידה וכו' ומתה שרה מאוחו צער שלפיכך

נסמכה פרשת העקידה לויהיו חיי שרה (וכן נוסף בדפוסי' וכית ומתה שרה וכו' ועח'נ) תדע שכן שהרי שרה
בת תשעים שנה ילדה את יצחק .ומתה |בת קכ"ז שנה נמצא יצחק כשמתה שרה היה בן ל"ז שנה וקיס לן דבשעת
עקידה היה יצחק בן ל"ז שנה  ,וכן בלקייט מהיכן בא מהר המוריה למדנו שהיה יצחק כשנעקד בן שלשים ושבע שנה
בת תשעים היתה שרה בלדת את יצחק וכו  ,ובשכל טוב ולמדנו שהיה יצחק בן ליז שנה כשנעקד וכו' וכשנפטרה
ביום עקידתו היתה בת קכ'ז שנה  ,ובמדרש הגדול  פ' ויהיו חיי וכו' ד'יא למה ייחס הכתוב שנותיה כדי להודיע
בן כמה שנים היה יצחק כשנעקד שהרי הכת' אומר ואם שרה הבת תשעים תלד וכו' באותו הפרק .נעקד יצחק
שכן כתי' ויבא אברהם וכו' מהיכן בא מהר המוריה נמצא בן שבע ושלשים שגה כשגעקד ונתאבל עליה שלש
שנים וכו' ונמצא

נושא

אשה

בן ארבעים

שנה ועי' במ'"י לעול צד  485צד 885

צד 406

וצד %16

ולפי השיטה

שהיה יצחק בן כ'ו שנה כשנעקד לא מתה שרה באותו הפרק ולא דרשינן ויבא אברהם וכו' מהר המוריה :

4-6

חיי שרה

ג! ויקם

.

פרשה

נח

כג (-ן

אברהם מעל פני מתו סלמר שהיה רואה טלאך הסות מתריס כנגרו :אמר רי

יוחנן מאן אנן תנינן מי שמחו

ד) גר ותושב

מוטל לפניו פטור

עמכם

אנכי

מקרית שמע,

מן הכא

ויקם וירבר:

וגו' גררייר ,תושב סארי בית ,אם רציתי רייר ואס לאו מארי בית,

לרעך נתתי את הארץ הואת (כראשית טו יה) ,חנו לי אחזת קכר ונוי [חר מת]:
כך אמר לי הקביה ו
ה  0ויענו בני חת וגו' נשיא אלהים אתה בתוכנו

אתה

נשיא

עלינו אלוה אתה

עלינו ,בםבחר קבריגו קבר אח סחך וגו' [מחין סניאין|:
 2:נככום פ'ג פ"ל ,ספפום פיי:

| ינקוע טס

1ני מתו] וגו'
פ

חן דפושי.
התפלה וכו

6נקוע טס ,לפיל ד  ₪ 014לד .014
! לקוע פס( | .

מאן אנן]  , 1מן
| | מלטר] סעל פגי מתו  -.ן | |שראה ך] | ** תמות] לי ל | 5

טגין את .טניין כ | דתנינן ן ,הא דתגינן א
ם.

| לפניו  --שמע] וגו ן ,לפניו פטור סקייש וטן

 ..פטור מן התפלה ו כ ר' ך . . ,פטור מקרית שטע (מק"ש אכ,

טן חקרית שטע ש) וטן

התפלה (התפילה () ומן התפילין וטכל מצות האטורות בתורה אגכ שי ,לפנו  . .מקרית  . .וטן הפלה
(התפלה ך]) וטן התפילין וכל (וטכל ך]) מצות שבתורה דְך] | פהכא אשי ,מהכת  8 | 1אנכי  --וגו'] אנכו
עטכס זאנכתי ,אנכי פן .לי ך | דיור גכ | פאוי ביה] פנכ ,טרי בית [חא .טארי ביחא דת :טי
ביתא י | אי א | רציתי] פוכ ,וציח ךְ'ן  ,רצית' ך ,רציחס חתרי ,בעינא א | דייר] גר דפואנכ .אני גרח |

ואי לא א | מארי ביה]

שכך דתרי

פנכף',

את
-הו
| "את

וגוי] ן ,עטכם ,]₪

בית [זאך",

מרי

דפחאגתרי]

מארי ביחא

טרי ביתא יי |  4כך]

דְן,

את האוץ כ . גו' לָן | אחות] פוא'.

עטכפ ואקכרת סתי [י ,עמכם  ..מתי מלפני דא'כית

חר מאית א ,איני מכקש מכם אלא

שנאמר

טת אחר

| * חר מת

תנו לי אחוות קכר ְן],

קכר י ,ל' ל |  5תו] את אברתפ וגו דִי ,את . .לאטר לו ת .ל' פוג

פוחאנפ,

אחווה דנכתי |
ל'] חד מית פונפ!

מית אחד דבר אחר אינ'..

| נשא  --בתוכנו]  חא" .שטעני

אדוני י ,שסענו  . .וגו' ך ,שמעינו אדני וגוי ן ,שמענו אדני נשיא  ,שמענו אדוני נשיא אלהים כ ,שמענו..
אלהים אתה ך] ,שמענו . .אתה בתוכנו א' ,שטענו . .בתוכיגו ( | געשילאו-נ-ו] אמרו לו מלך אתח עליגו ךז ו
מלך אתה (את ך) עלינו נשיא אתה (את ךְ) |עלינו .לְ"דְת אטרו לו מלך אתה (את ם) עלינו נשיא אתה
(את /ם) עליגו פםואגכי | אלהים  חי | את דפא' |  6עלינו] םוחאנכ  - +אמר להם אל יחסר העולם מלכו
ואל יחסר (יחסר העולס ך]) אלוהו דְרזי | קבריגו] א'כ - ,בטבתר שנקברינו לידת .שבקברנו ם . . .שבקיברונו [ ו
במובחר שבקכרינו חזגי | קבור | טהך] וח .טתיך דפאנככתי | וגוי לי | *מתין סגיאין ליא מיתין סיגין ן ,טתים
סגיאין כ ,טתים סגין פ ,מתים סגי ן ,מתיי (מתים רְזי) הרבה דְרְזִי ,את אמרת טתי חד ואנו אוטרים

מתים סגי ךז |

מ1תריס .מתקומם כנגדו ומתגרה בו ,ובסגנון הורושלמי מתרוס לקכל ועי' בעמתייל עי תרפ  ,ודהשו מעל פני מתו
מעל פני

מלאך המות

שהיה עומד

לפניו,

טותו שהיה רואה מלאך המות עומד ומתריס

ובשכל טוב

ספרש היה לו לומר מעל פני שרה ומה ת"ל טתו כלומר

כנגדו ,וכן הדרש בתנחוטא מ'ב וזאת הברכה סיי ב' ובתנחוטא שם

סי ג' לפני מוהו וכו' לפני מלאך המות ועיי גם בדב"ר פי"א סיי ה' ,ובע"ז כ' ב' איתא אמרו עליו על מלאך
המות שכולו מלא עינוס בשעת פטירתו של חולה (של אדס) עומד מעל מראשותיו וחרבו שלופה בידו וכו' וע' בד"ס
: ל מאן וכו' .מאן כמו מן הן לעיל צד  , 085ולשון המשנה בירושלמי ובמתניתא דתלמודא דבני מערבא
ובלק"ט

מי שמתו מוטל לפניו פטור מקרי' שמע ומן התפילין ,ובמשנה שבמשניות הגי' פטור מק"ש ומן התפלה ומן
התפילין  (וכ"ה בלק"ט) ,ובמשנה שבגמרא ברכות י"ז ב' פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות
האמור וות בתורה וכןו בברייתא שם ובט"ק ו כייג בי (וכיה במ' הגדול)  ועיי בתוויט ובדייס ובאהבת ציון ובאצוייר ו
ובכי"ל הו בא רק ריש המשנה  ,ובכי"ו מקוטע יותר מי שמתו מוטל וג \' ועח"נ ,ואין להוכיח שלשון המשנה בבייר
במשנה בכלי ברכות .לפנינו : ויקם וידבר .ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת וכו' זמשמע
שלא היה עוסק בשום דבר אלא בקבורתה ,וכן גוסף בכיייפ שלא נתעסק אלא בטתו ולא בדברום אחרים ,ובברכות
שם ילפינן כיון שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי שנאמר ויקם אברהם מעל פגי מתו ונאמר ואקברה .מתי
מלפני כל זמן שמוטל עליו לקוברו וכו' ,ובפי' ב"ר כי'ט וכו'א הובא ובהלכה מפיש ויקם אברהם מעל פני
מתו וכו' מעל (על) פני מתו קם (היה) בכל שעה אלא כל זמן שמוטל וכו' ועי' בהיג די ברלין צר  55ולעול צד 58
ועי"ע במ"כ ובד"ם8 :גר דייר .שדר בביתו של אחר (וגר בדרז'ל בהוראת גר שנתגיור) ותושב .מארי בית בעל
הבית ,וכן בירוש' מעשרות פ"ג ני ד' בעל הבית ממחה על ירי דייר ואין דייר וכו'  ,והגי' דיור כמו לעיל צד  28והושיב

בתוכה דיורים וכוי וכן בירושלמי שם בבעל הבית ודיורו ועיי בעמת'ל ע' דיור וע' דיור  ,וגם בשכל טוב הועתק
אם רצ יתי גר וכו' ,ובלק"ט אם רצ ית גר ואם לאו חושב מרי בות שכך אמר וכו'  ,ובמה"ג אם רצי ת'ם דיור
וכוי ,ובפיי ביר

אם רצ יתם

כ'י מפרש

גר

ואם

לאו וכו' בעל כרחכם אהיה בעל הבית שכך אמר וכו" ,וכן

בפירש"י עה"ת ומדרש אגדה הוצ' רשב אם תרצו וכו' ועח"נ 4= :חד מת .בכי"ל נוסף כן ביני שיטי  ,ואולי זה
הדרש שג' מיותר איגו מעיקר הספר וכן לא הועתק בלק''ט ובמה"ג , וגם בכייח סיוס המאמר כאן אמר לי וכו" את
הארץ הזאת  ,ובסמוך נוסף בכייה את אמרת מתי חד וכו' ,וא'כ משמע טעם הדרש שרייקו שאמר תנו לי אחזת
קבר עמכם ואקברה מתי וכו' מ תי מת אחד ,ובפי' ביר הנדפם מפרש ואקברה את מתי חד איגי מבקש מכם
אלא מת אחד  ,ובפי' ב"ר כ'י אוני מפוום  מכם אלא במת (סמת) אחר שנאטר תִגו לי אחוזת קבר עמכם אחד
 5בדפוסי' וכי"ת איני מבקש מכם אלא מת אחד שנאמר תנו לי וכו' ,ושני הפורושים בילקוט
5שיא אתה וכף .לעול
תנו לי וכוי ואקברה מתי חד מית ד"א אוני מבקש מכם וכו' שנאמר הנו לי וכו' .ועח'ינ :נ
צד  014הטאמר בדרש עטק שוה ר' ברכיה וכו' בשם רשב'נ ששם השוו כל אומות העולם וכו' ואומרום שמענו אדני נשיא
להים וכו מלך אתה וכו' אלוה אתה וכו' וגם כאן ונכונה גם הגיי שלפנינו כאן נשיא אתה עלינו אלוה אתה עלינו
וביני שיטי נוסף בכייל מלך אתה עלינו ,ואונו מדוייק לדרוש נשיא אלהים אתה בג' לשונות ,ובדפוסיי וכויית וילקוט
עוד מלעול שם

רינו ועח"נ

אמר

להם

אל יהפר

ובן' ועו"ע צד :914

 6בטבחר

קברינו.

בכי"ל נוסף ביני שוטי

במבחר

 :וגי' זו לותא גם בכייא א' וכיייכ וכן ליתא בלקיט  ,ואין צורך לפרש קברינו שבקבריגו  ,ובשכי

מפרש במבהר קברינו

קבר

וכו' בקברי מלכום

וגדולי מלכות,

ובמה'ג במבחר

קבריגו קבור

וכני אי בעית

בקברי עשירים ואי בעית בקברי עניום ,ובשנוהם ליג ג'יכ במבחר שבקבריגו = :את מתך .וכ*ה בדיוק גם בכי?י וכייח;

פרשה נח

חיי שרה

55%

כג זחי

זו ווקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת מיכן שמורין על בשורה מובה:
ח) אם יש את נפשכם לקבר את מתי וגו' ופגעו לי פגעוניה לי סרפוניה .לי ואם
לאו צלו לי עלוי:
 0ועפרון ישב בתוך בני חת ונוי ו'

יצחק אמר

ישב

כת'

אותו היום

מינוהו ארכי

סטרטיגום דלא יהא בר נש רב ובן מדבר נש זעיר:
 1ילקוע טס  :לקטן פייק :  2ילקוע עס:
* 1ויקם  ---חת "]

וישתחו אברחם

 4ילקוע עס ,ועיי לעיל פד  : 915טעום ככס פ 5'5כ" יין:

לפני עם הארץ לדפאנכתי.

וישתחו

אברהם הֶז"

| מיכאן ם /

מכאן אכף | ל אם  --לי] וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון
 .לי  ,1וידבר . .נפשכם שמעוני. .צחר ך] ,וידבר  . .נפשכם ופגעו לי  ,'5וידבר . .לאמר
בן צוחר א ,1וודבר .
לומר אם . .נפשכם פגעו לי י ,וידבר ..לאמר שמעוני ופגעו לי  ,ופגעו לי בעפרון בן צוחר א? ,פגעו לי ץ ,וידבר..

נפשכם ך  ,וידבר . .לאטר ן | פגעוני כ | סוסורניה  * | 1ואס ךפוא'נכתרי] ואי א* ,אפ ל |  8וצלו ו | לילי כיי |
עלוי] וְר? ,עילואי ר ,1עילויה דפאך? ,עלויה ת ,עלי כיי |  4יושב ואכתי | ר' יצחקבר (בר' אכ) אמי פואגכש,
כתב ן | יום ם | מינוהו] חא?עךר? .מנוהו איך' ,מינו אותו דְוְנְכ,

מנו אותו פיי

| ארכי

סטרטיגוס] ([/

ארביסטרטיגוס נז ,ארכו סטרטיגוס ךְ ,ארכי (ערכי פם) איסטרטיגוס דְפן ,ארכי איצטרטיגוס דֶץ ,ארכי אסטוטיגוס כ ,
ארכי

איסטריגוס 

א | ,1ארכי

טרטיגום 1

| ארכיטרטיגו'

|,

ארכיטיגוס י' | ,ארכונטוס

עליהם א

|

* 5יהא ל'פחאנכעשי] יהוי ן ,יהי דָת .הוה ל | ברנש דְ'וְאֶר? ,בר אינש חן  ,בר אנש ך ,1איניש א' |
רברבן פא ,רברבון כ | זבן] ו /זגין דְתע .מזגין א'ש ,מונו ל'פחנכיי .ממליל א" | מדבר נש] ץ ,מבר
נש ץ ,סן בר נש דְת ,מן בונש דַ'וָא! ,עס בר נש ליכש .עם ברנש א? ,עם בר אינש ךֶן ,עם איגש /₪
עם אנש נו | 1זעור ן ,זער י |

והדרש
הספרים
הפירוש
וילקוט
מקבר
אברהם

מתין
כתוב
בפי'
מתים
מת
וכו' .

סגיאין נוסף בכיייל ביני שיטי  ,וכן בלק'ט במבחר קברינו קבור את מתך מיתין סגיאין ,ובשאר
ממת יך ,ונר' דדריש אם למקרְא כאילו כתוב טתיך ביו"ד ועיי ביפ'ית ובמנחת שי  ,וכן נר' טעס
.ב''ר כי'יט קבור את מתיך אפילו מתים הרבה מתיך משמע הרבה (ומשם נובע' הגי' בדפוסי' וכי"ת
ההבה) ,ובפי' ב''ר בדפ'ר קבור את מתיך אפי' מתים סגי שמתיך לשון רבים משמע ,ובשכל טוב
יך אפ" מתום הרבה ,ותימה שכתב במ"כ מתים הרבה דייק מדכתיב מתיך ולא מתך1 | :ויקם
כן הוגה בכייו ,וכנ' היה כתוב שם וישתחו אברהם לפני עם הארץ לבני חת ונגהד מלת וישתחו

ומלת לפני והוגה ויק ם אברהם

יש תחו לעם הארץ לבני וכו',

ובכיייל ועוד בששה כ"י שציינתי ובדפוסוי

וילקוט כתוב וישתחו אברהם לפני עם הארץ ,וכן בכי'ח וישתחו אברהם ,והוא פסוק יב והגהתי כמו שהוגה בכי"ו,
וכן הועתק בלק"ט ובמה"ג ויקס אברהם וישתחו ,ובשכל טוב ובמדרש אגדה הוצ' רשיב וישתחו לעם הארץ ,וגם
בפי' ב'"ר כ'י הובא הדרש מכאן וכו' במקומו כאן (ובפי' ב''ר הנדפס הוכפל הדרש גם לפסוק וישתחו אברהם לפני
וכו' ומפרש שם באריכות דברים הרבה)  ,וגם בחי' הרשש הגיה וישתחו לעם הארץ  ,וביפ''ת פירש מכאן שמודים
וכו' שמודים לה' כדתנן בפרק הרואה על בשורות טובות הוא אומר ברוך הטוב והמטיב וכו' (וכן הדרש לקמן פ'ס
פיי וי ויקך האוש וישתחו לו"י מיכן שמודים על בשורה טובה) וכתב שלכן הובא כאן הפסוק וישתחו אברהם לפני
עם הארץ לפרש גם הפ' וישתחו לעם הארץ לבני חת לעיני עם הארץ וצעייג ועי' גם בראב'"ע וכהד''ק להפפוק שלפנינו :

ל פגעוניה לי וכו' .דרשו ופגעו לי בעפרון וכוי דמשתמע לתרי אפי בשתי הוראות פגעוניה לי פגעוהו לי כלו' סרפוניה
לי סרסרו בינו לביני שימכור לי את מערת המכפלה ופגעו לשון פגישה שיקרבו זה לזה במכירת המערת ואם לאן
צלו לי עלוי ואס לא ירצה התחננו לי עליו וכדלעיל ואם לאו טארי בית ופגעו לשון תפלה ותחנה וכל''מ ואתה אל

תתפלל בעד העס הזה וכו' ואל תפגע בי (ירמיה ז' ט'ז) ועיי לקמן פס''ח סיי ט' ויפגע במקום צלי וכו' ,וסרסוגית
כמו וסרסרוניה בהבלעת הרייש (ובד' ווילנא .נדפפ בשיבוש סופרוגי ,ובאיזה דפוסים סרפוני  ,וכן נשתכש פגעוני ,
ובדפ"ר ודו כמו לפניגו פגעוניה לי סרסוגיה לו) ,ובערוך הועתק פגעו לי פגעונית מב"ר כאן בע' פגן ועוויש,
ובשכל טוב מפרש ופגעו לי מלשון בקשה וכו' כלומר פרסרו עצמכם בעכורי ער שתפגעו בעפרון בן צוחר אם מתפייס
מוטב ואם לא צלו עלי ,וגם בלק'ט הגיי צלו עלי ועח'ינ :  4ר' יצחק .בערוך ע' ישב הגי' רב יצחק ,ובלק"ט ושכל
 ,ובמה'ג תאני ר' יצחק בר אמי ועח'נ : ישב כתי .חסר ויץ ,ובכייל נקוד )1ועיי לעיל
טוב ר' יצחק ב ר אימ
טבר
צד  918ובמ"י שם ,ודורש כאן אותו היום מינוהו ארכי סטרטיגוס ?) ראש שרי החיל דלא יהא וכו' זבן ד
נש וכו' שלא יהי אדם גדול קונה משל אדם קטן (ובכייל כתוב הוה והגהתי ,ומלת זבן הושלמה ביני שיטי) וכן
בערוך ע' ארך ד' א"ר יצחק וכוי אותו היום מינוהו ארכיסטרטיגוס (ב"ה שם בתיבה אחת) דלא יהא וכו' זבין מדבר
מר נש וכו',
נש זעיר (ופיי שם שר השרים) ,ובערוך ע' ישב אותו וכו' מינוהו ארכי סטרטיגוס דלא יהא וכו' זבין ב
ובמה''ג .מנוהו ארכסטרטיגוס ?) דלא .יהי בר נש זבין מבר נש וכו' ,וגם בפי' ב'ר כ'י מפרש .מפני כבודו של
אברהם נתעלה עפרון משום דלא יק נה בר וכו' וכן בשכל טוב שלא יקנה אדם גדול וכו' ,ובגליון כיייל נסמן סייא
בר עם בר נש זעיר  ,וזו הגיי מדבר עם איתא עוד בארבעה ב"י ובילקוט דפ''ר ,ובכי'א
דלא יהא .בר נש רב מ ד
ב' ממליל עם וכו' ,ובפירש'י עה'ית מפרש לפי הענין אותו היום מנוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של אברהם
שהיה צריך לו עלה לגדולה ,ובלקיט הגי' אותו היום מינו אותו ארכי איסטרטיגוס ועח'נ ,ובסגנון אחר
המאמר בשמויר שם בשעה שמתה שרה והיה אברהם מבקש מקום לקברה אמר להס שמעוני ופגעו לי בעפרון

בן צוחר טיד הלכו ומינוהו אותו היום אסטרטיגוס עליהם אמרו לו מכור את המערח לאברהם אמר להם איני
מוכרה לו אמרו לו אם אין אתה עושה  אנו מעבירין :אותך מן אסטרטיגוס שלך מיר עמד אברהם ושקל לו:
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ויען עפרון החתי וגו' לכל באי שער עירו אמר ר' פינחס מלמר שנעלו כל רלתותיהן

והלכו לנטול חסר לשרה:
טו מז אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף אמר רי חנינה כל שקלים האמורים
בתורה סלעים בנכיאים לישרין בכתוכים קינטירין ,ר=' אכא בר יודן כשם ר' יורה כרי סימון חוץ
י
1נקוע סס :

 8ילקוע שס ,ילק' מסלי כ' ססקק*כ ,עכילפ 6יפכו עקכפ 6דעעלק פ" ,5מכילפל דכטנ"י טעום י"ס ,'₪

*כום' קידוטיץ פ* 6כ"פ ד' פ' נ' ,נכוכום ג'  ,'6ככל תליעש פ"ז  ,'6שעום כנס טס ,עדכט לום פ*ו  ,פק'קס 0פ'עטכ פעטל ("3ס
 , )'5פקיקסס ככסי פ*( 0נ'  ,)5סנסועס ט"נ כקכ שק"  '6כסס כ'' ד'  ,סנפועל ויכס פ" ד' נסכ פיי  '5כפס 51 "5

* 1ויען  --עירו] ויען עפרון החתי וגח לו .ויען . .החתי

(החיתי [) את אברחם באזני בני חת דְא'נכי,

ו"ען . .חת לכל באי ם  +לכל באי שער עירו הזא? | שנעלו]  -.לו  | 5כל) פוא'נ ,לי דחאיכתי

|  2חפו

לא אדני
לשרה] פווזאנכי .חסרים לאברהס דְן | * 8אדני  --כסף] אדוני  . .כסף זְזִי ,לא אדני שטעי -
שמעני ארץ . .כסף כ .לא אדוני שמעני ארץ . .כסף טה היא א ,1לא אדוני שטעוני ארץ ארבע טא' וגו' ,
לא ארני שמע' השרת \גו' אדני שמעני ארץ וגו ן ,לא אדוני שמעני השרה נתתי לך והטערה ונו' אדוני שטעני
ארץ  ..כסף ך ,לא אדוני .ה.שדה  . .והמערח אשר בו לך נתתיה אדני שמעני ארץ  . .כסף ביני ובינך מת
היא ךן ארץ  . .כסף א* | שנאטרו פוא*נכי (משלי) ,שנאטר וי |  4בנביאים] אנכי ,ובנביאים דת י
| ל5יטרין] לטרין ד | ובכתובים ך] ,ושבכתובים ם | קינטרין חזא'נ  ,קנטיוין ךת .קנטוין פא*כי י
ושבנביאים 
קונטרין ךְ | ר' אכא בר יודן] פא'גכ ,רי אבא ור' יודן (ישם) ,ר' יורן ד | בשם  --סימון] י (שם) ,בשם רי

יהודה בר' (ריי בר פ ,רי יופי בר כ ,רי א) סיטון פא'גכ .ל דת |
 1כל רלתותיהן .וכ"ה בלק"ט ,ובשכל טוב ובמה"ג דלתותיהן ,ובשלשתן הגיי ג'כ לגמול ח ס ד ל ש ר ה ,וכן בפירש"י
עה"ת לכל באי שער עירו שכולן בטלו ממלאכתן והלכו לגמול חסר לשרה 8 :אדני שמעני וגו' .כן הגתתי ,וכיה
בכי"ח וילקוט אדוני

שטעני ארץ ארבע וכו' שנררש כאן ,והפסוקים לא אדני שמעני השדה וכו' ער ויען עפרון וכוי

לאמר לו לא גדרשו לפנינו ,ואולי כתוב בכי"ל רק ראש הפסוק שפסק בו לא אדני שמעני וגו'  ,ובכי"ו ראשי שני

הפסוקים

לא

אדגי

שמע'

השדה

וגו'

אדגי

שמעני

ארץ וגו' וכן שני

הפסוקים בדפוסי' וכי"ת,

ובכי"ם

וכי"א

א'

וכי"ג

וכי"'כ נשתבש לא אדני (אדוני) וכו' ארץ ארבע וכו' ועח'ג = :א"ר חנינא וכו' .בירושלמי שם .נ'ט ד' ר' יסא וכוי בשם

ר' יוחנן אין קרקע נקנה בפחות משוה פרוט' וכו' ופליג על ההיא דא"ר חנינה כל שקלים שכתוב בתורה סלעים
ובנביאים ליטרא ובכתובים קינטירין א"ר יוד' ב ר ₪זי חוץ משקלי עפרון דהווין קינטירין מה טע מ א בכסף
מלא יה :נה לי וכו' (ושם ס' ג' ובנביאים לוטרין ובכתובים קנטירין חוץ וכו') ,ומשם הועתק במדרש רות פ"ז ועיו"ש ,וכהגוי
שלפנוגו איתא בפסי"ר פ"א א''ר חנינא כל השקלים שכתוב בחורה וכו' ושל נביאים ליטרין בכתובים קינטירין רבי אבא בר
יודן בשם רבי יהודה בר סימון חוץ טן השקלים ששקל אברהם לעפרון בקבורה וכו' שאינן אלא קנטרין וכו' ועיי"ש

(ור"י בר פזי בירושלמי הוא ר"י בר' סימון כאן ועו' במ'"י לעיל צד  661צד  682וצד  ,)628ובבכורות שם א'יר חניגא כל כסף

האמור בתורה סתם לע דנביאים ליטרין דכתובין קינטרין חוץ מן כספו של עפרון שאע"פ שכתוב בתורה סתם
קינטרין דכתיב ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר ואיכא דוכתא דקא קרי לקונטרא תיקלא (ובערוך ע' קנטר חניי
כל כסף וכו' סלעין דכתובים וכו' חוץ מכסף עפרון וכו' ,ובילקוט כאן הועתק בסגנון שלפנינו ,והמאמר מסורס
שם והושמט שם האומר חוץ משקליו וכו' ונוסם שני ארבע מאות שקל כסף וגרמז גם על המאמר בבכורות שם,
ועייעץ בכדרש הגדול וצ"ע שם) ,ובמכילתא שם הררש שמתחלה היו קוראין אותו עפרון וכששקל הכסף מיר אברהם
פחתו אות אחת משמו שנאמר

וישמע אברהם לעפרון וישקול אברהם לעפרן את הכסף עפרן כתיב ועי' במכילתא

דרשב"י ,וכל הדרש שלפנינו נכלל בפסיקתא בפ' עשר תעשר בפתיחא גבהל להון איש רע עין ,והגיי שם ר' חנינא
פתר קרא בעפרון דא"ר חניגא כל שקלים האמורים וכו' סלעים ובנביאים ליטרין ובכתובין קינטרין א "ר יודה בן פזי

חוץ משקלי עפרון דהוו קנטרים הה"ד בכסף מלא וגו' וע'יי שהכניס עין רעה בממונו של אברהם אבינו חסרו הכתוב
ויייו הה"ד אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא אין את בעי למיתן ארבע מאות קינטרין
רכסף מן פחותיה דביתך את יכול יהב לי וע'י שהכניס עין רעה בממונו של אברהם אבינו חפרו הכתוב ויו
(ועי' הגיי שלפנינו בכי'"פ וכי'א א' וב' וכי"כ וילקוט) הה''ד וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן עפרן תניונא
חסר ,ובמה"ג הגי' מן סחותיה דביתך (וע' בערוך ע' סעותיה ובמו"ע שם ובעמתלל ע' סחותא) ומסיים שם והיוגו דאמר
ר' יהודה בר פזי עפרון קדמאה מלא עפרן בתראה [חפר] וו ,וכל הפסקא עשר תעשר איתא גם במדרשי תנחומא ראה
ובתנחומא מ"ב שם הגי' דאיר חנינא כל שקלים האמורים וכו' ושבנביאים וכוי ושבכתובים קינטר ין בר משקלי
הפורתא
עפרון דאינון קנטרין הה'ד בכסף מלא וכוי א"ל אי בעית למיתן לי ארבע מאוון קינטרין דכסף מן ס
של ביתך את יכיל וכו' ,ובתנחומא שם דא"ר חנינא כל שקלים שבתורה וכו' ושבכתובים קנטרין בר משקלי עפרון
וכו' אי בעית למיתן לי ארבע מאתן קנטרין דכסף מן סחורה דביתך את יכול וכו' (וגם בילקוט כאן הגיי מן
פהורתא דביתך ,ובכי קיטע א'יר חנינה כל שלקלים שנאמרו בתורה פלעים וגו' גרש ב עשר
חיסרו הכי ו"ו ,וכוון לפסיקתא פ' עשר תעשר ועי' במ"י לעיל צד   ,088ובשמויר שם בדפ'ר וד"ו איר חמא
(וצ"ל חניג') כל שקל האמור בתורה סלעים ובנביאים וכו' ובכתובים קנטירין א"ר יהודה בן פזי חוץ משקלי
עפרון שהיו קנטרין מה היא אמר עפרון לאברהם אם אתה נותן לי ארבע מאות שקל כסף מן סחורת ביתך
אני נותנה (ובד' קראקא א' הוגה אתה נותנם לי) ועל ידי שהכנים עין רעה בממונו של אברהם חפרו הכתוב וא'ו
וי לא ידע כי חסר יבואנו האיש שעינו רעה חסרו הכתוב וא'ו ,ומסיים שם ולא עוד אלא שלא נקראת המערה
לשמו אלא לשמן של בני חת שני אשר קנה אברהם מאת בני חת מעפרן אינו אומר אלא בני חת ,ובסגנון אחר
הדרש בתנחומא מ"ב ותנחומא בהר ,ושם הגי' אמר בן מאמא (מארא) אעפ"י שאמר ר' חנינא כל שקלים שבתורה

סלעִים הס חוץ מאלו שהם קנטרין וכוי א<מר ר'יהודה הלוי בר שלום כל עפרון שכתוב כאן ער שלא
נטל הכסף מאברהם מלא עפרון וזה הסר וישקל אברהם לעפרן חסר ו' כתיב ,ובתנחומא וירא שם המאטר ומנין

שהרשעים אומרים הרבה ואפילו מַעט אינן עושין שכן מציגו בעפרון שאמר לאברהם השרה נתתי לך וגו' ולסוף אמר
ארבע מאות וכו' מה היא מה דלא הוי שויא דא"ר חגניה כל שקלים האמורין בתורה סלעים וכו' ושבכתובום קנטרין
בר משקלי עפרון דאינון קנטרין דכתיב בכסף מלא וכו' ,ובב'"מ שם רשעים אומרים הרבה וכן' מגלן מעפרן מעיקרא
כתיב ארץ ארבע מאות שקל ולבסוף כתיב וישמע אברתם וכוי ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר דלא שקיל מינית
אלא קנטרי דאיכא דוכתי דקרי ליה לתיקלא קנטירא ועיי בדים וכו' ,וכן נר' שעם הדרש שלפנינו דכת' נבחל להון

כג טו טו

פרשת נח
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משקלי עפרון שהיו קינטירין דכתי נבהל להון איש רע עין ונוי (משלי כח כנ) נבהל להון איש
רע עין זה עפרון שהכניס עין רע בממונו שלאכרהם ,ולא ידע כי חסר יבואינו שחיסותו התורה
וי ההיר וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן עפרן תניינא חסר !י :

עובר לסוחר ר' אבא בר אבינא אמר פרנמטיא נפקת :

 1ילק' עכיכי עטלי כייס כייב ,סנסומס ע"נ מטפטיס ק" סי :

 4יקוס כ' ק"נ:

 1משקליו של ו ,ממשקלו של  | 1שהיו כולן כ ,שהן חי ,שתםס א? .שהוא  | 2קנטוין דפחא'נכי י
קנטורין  | דכת' נבהל] הח"ד (הייגו דכת' ךז) נכהל דְחנת ,אי לו עפרון לאכרתפ ארבע מאות קנטרין מה

אינון לך אילו את בעי מן פתתא
וייו מן [עפרון] עפרן דכת' הה"ר
כסף ביני ובינך מח היא דין כתי'
אמ' ליה אילו בעית (אלו בעי' א*,
(קנטרין כִ) דכסף מהפחתא

דביתא את יהיב להון ועל שתכניס עין רעה במטונו של אברתם חסרו הכתו'
נכהל   /ביני ובינך מה היא מחו דין כתי' הכא מה היא (ארבע סאות שקל
הכא מה היא א! ,היה אובע  . .מה חיא מה הוא דין דכת' מה הוא כ)
אין את בעי כ) למיתן לי (למיתן א?) ארבע מאות (ארבע מאה כ ,ת' א*) קינטרין

(אפי' מן פחתא )

דביתך

את יכיל יהב לי ועל ידי שהכניס

עין רעה (צרה כ)

בממוגו של אברהם חסרו (חיסרו ) הכתוב וישקל (דכתי' וישקל א  ,דכתי' וישמע אברהם לעפרון וישקול א')
אברהם לעפרון (לעפרון עפרן כת' א , 1לעפרן עפרן כת' כִ) תניינא (תנינא א?) חסר ואו (חסר וי כ) ההיד

ר-הם
או'ב--
(היה כִ) ננהל אכ | וגו'] ולא ידע כי חפר יבואנו דְא*נכת (וג
| של אנרתפ] הגכ,

הרע זא'ו ,רעה דא"כתמ

של אבוהם אנינו אמ,

ל' )

|  5זה לי א | רע ג/

של צדיק ת/

של אנרהם ארץ

ארבע מאות שקל כסף י (שם) ,של אברהם אמר אי את בעי למתן ארבע מאה קנטרין דכסף מן סחורתא דביתך
'שם),
.ורה (
הת
את יכיל יהב לי ו | יבואנו | שחיסרתו התורה] חן ,שחסותו התורה א? ,5שתסרו הכתוב י. ,
שמחסרו ההורה (] ,שתסרתו התוספת דְךן  |  8ה]  :1ויו חי .ואיו דא'תי (שס) ויו א? ,לי כמ | ההיד]

ר
ח"דס--
דכת' ם ,שנאמר וי (הה

ו' לי א) | ו*ושמע  --אל עפרון דְנת] וישמע . .לעפרון כע ,ושמע. .

רן
עפ--
לשקל
לעסרן ל ,לי פחימ | * וי

רן
עלפ..
לשקו
פחחעי'] וישקל . .לעפר' ג ,וישי אב' לעפרן ל .9וי

דות ו

.נא
.י
.ע.פרון י (שם) ,וגוי ל | *עפרן ...חסר וי ] עפרן תנינא חסר ו לת"נ,י
 .לעפרון כמ ,וישקול ל
וישקל .
חפר ויייו (יו ,עפרון תיניונא חסר וי" דֶן ,עפרן כתיי חסר ואו דְן] .. ;,כת' תניינא (תנינה מ) חסר ו"ו פמ

הנינא חפר ואו י (שם) ,לי לפ |  4עובר] ךז]א? ,ארבע מאות שקל כסף  --דפוא'נכת | אנינא] פאיגכ,
אבינ' שץ ,בינה ן ,ביזנא דְָא? ,בסנא ך | פרגסטיה ן ,פרקמטיא הזאר' | נפקת] פחש .כי נפקת א :נפיקת / 2
נפ'קא כ ,מפוקית [ ,נפיק דְִתר ,1כי נפיק ך? |

וכו' שלא לקח אלא קינטרין ,וגם לפי הגי' הה"ד נבהל להון וכו' אין לפרש שהוא דיבור בפ'ע כמו שמפרש ביפ''ת
ועייייש ,ובתנחומא שם ובמדרשי תנחומא ראה הובא בר משקלי עפרון וכו' במאמר ר'יח וכן בבכורות אר''ח כל כסף
וכו' חוץ מן כספו של עפרון וכו'  ,ובלק'"ט הועתק .כנ' מב"ר כאן אר''ח כל שקלים שנאמר בתורה וכו' ובכתובים קוגטורין
חוץ משקלי עפרון שהן קונטורין הוא שאמר שלמה נבהל להון וכו' ,ואולי הושמט שם כמו בילקוט כאן שם האומר

חוץ משקלי וכו' ועו' גם בשכל טוב ,ובכי'ל מסיום המאמר הה"ד וישמע אברהס לעפרן וגו' ובכי"פ דכת' וישקל
אברהם לעפרן ,וביני שיטי הוגה בכי"ל ויש' אב' לעפרן עפרן תנינא חסר ו' והגהתי והשלמתי וישמע וכו' אל עפרון
וישקל אברהם לעפרן עפרן תניינא וכו' ועח"נ ,ובערוך ע' עפרן הועתק בב'ר וכו' וישמע אברהם לעפרון (כן נשתבש
גם שם) וישקל אברהם לעפרן בפס' דעשר תעשר עפרן תניינא חסר וי" וכו' ,ולפניגו בפסיקתא ובתנחומא מ"כ
ראה עפרן תניינא חסר ,ובתנחומא ראה עפרן תנינא חסר כתיב ועי' במנחת שי וישקל וכו" כל רנ שבענין
מלא ואו חויץ מזה והוא תניינן בפסוק וכו' ,וע''פ המסורה עוד עפרן חסר ו' | בראשית כ"ה ט' מ"ט לי ני וג
ונמסר באלו המקומות עפרן ד' חפר ועי"ע במסורת סייג לתורה לרמ'ה ע' עפרון ,ובמדרש חסרות ויתרות הוצ'
דה עפר ן (כיג ט'ז)
רשא ווערטהיימער פיי ע'ג כל עפרון שבתורה מלא במ'ד חסי' וישקל אברהם וכו' ויק ם ש
ויקברו אותו וכו' אל שדה עפרון (כ''ה ט') אברהם את השדה וגו' מאת עפרון (נ' ייג) |ושם נדרש ולמה אילו ד'
חסירי' בתחלה היה מלא וכיון שהכניס .עין הרע בממונו וכוי נחסר ו' ד'א א"ר יוסי בר חנינא כל שקלים
שכתובי' בתורה סתם פלעים ובנבי' ליטרי' ובכתו' קיגטירין חוץ מכספו של עפרון שאע'פ שכתו' בתורָה סתם הוא
קונטירין שנ'י בו ארבע מאות שקל כסף כת' מאת חסר ו שכך אמר עפרון איני נוטל .ממך אלא שקלי חסי
ת ולמ' מלא שלא נטל ממנו אלא קינטירין שני עובר
וא
ולבסוף לקח מליאים וישקל אברהם לעפרן וגו' ארבע מ
לסוחר וכשהכניס עין צרֶה בממונו של אבר' ניטל ממנו ו' וכן הוא אומ' נבהל להון וכו' כי חפר יבואנו זהו עפרון,
סר לפי שאמר לו לאברהם שקלין חסירין אני
ערון ח
ובמדרשי חסר ויתר בפליטת סופרים צד  73איתא כל פ
נוטל ממך וכשבא לגבות לא גבה אלא קנטירין דאמר ר' יוסי בר חנינא כל שקלים שנאמרו בתורה סתס אינו אלא
סלעום חוץ משקלים של עפרון שהם

קנתירין ולפיכך ארבע מאות

האחרון מלא ,ובמח/ו צר  786הובא משתי

הנוסחאות  ד' עפרון חסר ויו וישקל וכו' ויקם שרה וכו' ועוד כל עפרן חסר ועיי"ש  ,ואינו מדוייק מש בשכל טוב
ומן וישקול אברהם כל עפרון חסר \' ועי' בראשית מ'ט כ'ט (ובתנ'ך הוצ' גינצבורג)  ,וליטרין הן מנין וכל מנה כ''ה סלעים
וקינטרין ') ככרים ,וגס בתרגום ירוש' מתורגם ככר קנטינר קנטר ועי' בעמת'ר ח''ב צד  ,173ומשמע כהוראתו שהוא משקל
של מאה כלוי מנה וכן פירש'י בב'ימ שם קנטרי משקל גדול שקורין צנטיני'ר מאה מנה ,ולפי החשבון בבכורות ה'
א' ועוד שאלו וכו' הככר ששים מנה ומנה של קדש כפול היה ועי' בירוש' סנהדרין סוף פ'א שאל וכו' אין תעביר
קונטרא מאה ליטרי וכו' ואין תעבדיניה שיתין ליטרין וכוי ככרו של הקב'ה כפול היה ,ותימה שבמאמר ר'ח בכורות
בכל שקל .וכן בכפתור ופרח פט"ז פירוש
ם
ג' אי פירש'י ליטרין מנין דהוא כיה סלעים קינטרין מאה סיל ע
קינטרא מאה פלעים בכל שקל עבר לסוחר וכו' ולפי זה קנאה בארבעים אלף שקל וכו' ועי' צונץ צור געשיכטע
וכו צד  785צוקקערמאנן איבער תלמודישע מינצען וכו' צד  7קרויס ארכעאלאגיע ח'ב צד  ,804ואגדה אחרת
אצל הירוגימוס שחסר ו' בשמו של עפרון ללמר שלא היה שלם במדותיו שמכר זכרוני מתום :

 4בר אבינא .בכי ו

ר' אבא בר בינה ותוא שם אחד ועי' במבה'י סיו ב' ובאגה'א ח"ג צד  625ועי'יע בתנ לעיל צר  ,458ובפי' ב'ר
0

זוז

(1

(8

חיי שרה

פרשח נח

כנ יז

יזו ויוקם שדה עפרון אשר במכפלה דהוות נפולה וקטת דהות לכר נש זעיר והות לבר/7

נש רב ,אשר בםכפלה מלמר שנכפלה בעיני כל אחר ואחר שכל מי שהוא קכור שם כטוח ששכרו
כפול וטכופל  :אמר ר' אבהו שכפף הקכיה קומחו שלאדם הראשון וקכרו בתוכה :
השדה והמערה ונוי אמר רי טניין תנינן המוכר שרהו צריך שיכחוב סיטניה ,מן הכא
השוה והמעוה וו':
 8פ" לעיל 201 57

 1יכקוס פס :

"1וקם  --במכפלח

אנכ]

כ ( 871נד : 220  1ילקוע שס:

ויקס  . .עפרן. .בטכפלת

 ,+ויקם שרה

פע" כ'כ פ'ד מיס ופ*פ וני'ב ס'פ :'5
עפוון פן] .ויקס  ..עפר' ן,

וקם ..

עפון ך ,ויקס ך ,אשו ,נטנפלה ל | דהוות] ן ,רהוה כאןתר  ,דחות  ,]₪מלטד דהות י | 'נפולה ליש|
כפולה ל ,כפילא כ  .נפילה פוך'י .נפילא ְא'תר' ,נפילת א' | דהוות | ,דהוה ם ,ד'א רהות א* .ד'א
|בר נש] ךן ,לברנש ף? ,דבר נש ש ,דבינש [א' ,רבר אינש דְחִי ,דגר איניש א' ,דבר אנש פכ |
דהוה א' ל
8יש  ,ואתענירת א'כן] .ואתעבדית ' ,ואתעברת ן |
זעור ן | * והוח] והוה ל ,זקפת והות ךְָ* ,ואיתעכירת א
לגונש ך? ,לבר אינש ] ,לבר אנש כף' ,דבר נש ן][ש ,דבונש [א' ,וגו אינש חא? ,דגו אנש י |
| שפ] פוחאגכי,
 2אשר] םוך אכי .שרה עפרון  -.ך]  ,שרה עפרן  -.ך | ריא שכל ךן | שקגור חו ,שקוגר 

אשר

בתוכה דְךן | בטוח הוא  ,2ידוע  8 | 1אבהוא ן | שכפף] מלמד  --ך | בתוכה] לשם א |  +וגו],
ץ וגו' ן ,וגו' אשר בכל גבולו ] אשר ..העץ אשר
הר.ע.
בו ךי ,אשר בו וגו ך ,אשר בו וכל חעץ א?  ,אש

בשדה אשר בכל גבולו סביב א'כ | .ר] רי יוחנן ות |  4טנן פנכ ,מן הן ש ,תמן י | ותגינן ן ,הא
דחנינן א | הטוכר] הלוקח א | שרהו] פזי .את שרהו דְ[א'נכן] ,את השרה א? | שינחוב] פא'נכשיי

| סיטניה] 8ן ,את סימניה [,

לכחוב דְוְהאיך

פימניה

ומצריה י,

סימנית וטצוניה א.

סימניה דֶך] ,שדהו  ..פימניה ד | טן הכא] וחכי ,טן הכה ן ,טהכא דפאת

אה שרתו ואת

|  5וגו] פח .אשר בו א,

אשר בו וגו' | ,אשר בו וכל חעץ אשר בשרה [ ,אשר  . .בשדח אשר בכל גבולו סביב דתר |

ברפ''ר מפרש ר' אבא בר אבינ' (כיה שם) אמר פרגמטיא!) נפקת בסחור' יוצאת ובאה ,ובפי' ב"ר כייט וכייא
פרקמטיא נפיק (פרגמטיא כי נפיק) יוצא בסחורה והוא כסף צרוף ,ובשכל טוב א"ר אבא בר אבינא פרגמטיא נפוק שהיה
שיקלה בהכרע מתקבל לכל סוחר ,ובערוך ע' פרגמטיא הובא פרגמטיא נפקת מן תר"י ועוד שם ס"א פרקמטיא,
ולפנינו בהר"י א' וב' ארבע מאה סלעין דכסף טב (סלעין דכסף) עברין בכל (לכל) פתור ומתקבלין בכל פרקסטיא  ,ובח"א
ארבע וכו' סלעין דכסף מתקבל סחורא בכל מדיגא 1 :דהוות נפולה .בכי"ל כתוב כפולה והוגה נפולה ורורש ויקס ובו'
במכפלה שהיתה המכפלה נפולה כלו' נופלת ושוכבת וקמה וכדדריש דהות לבר .נש זעיר לאדם קטן לעפרון והיתה
אח"כ לאדם גדול לאברהם ,והלשון נפולה ק"ק ,ובשכל טוב מפרש שהיתה נפולה ביד הדיוט וקמה ביד אדם גדול,
ובפירש'"י עה"ת ויקם .וכוי תקומה היתה לו וכו' ,ובלק"ט ויקם וכוי וכי שכיבה היתה לו אלא קמה בעילויה שהיתה
לאדם קטן ונהייתה לאדם גדול לכך גאמר ויקם ,ומוסיף ויקם לשון זכר כמו על שרה איש עצל עברתי והנה עלוג
כלו וכוי ,ובדרז''ל שדה לרוב ל'ג וח"נ כאן דהות דהוה ,ובפי' ביר הגדפס גורס ומפרש דהות גפולה וקמת ער עכשיו
היתה נפולה ולא היהה

חשובה

בעיניהם משתבעה

אברהם נתייקרה בעיניהם דבר

דבר וכו'  ,ובפיי ב'"ר כי'"א דהות נפילה וכו' כלומ' עד עכשיו
ברנש
גתייקרה בעיניהם ועלה עליה שם ד"א דהות תחלה ל

אחרויקם דהות דבר וכו' ואיתעבידת

היתה בטלה ולא היתה חשובה וכו' משתבעה וכוי
עור זקפת והות לברנש רב לאברהם ובכו"ט

דהות גפילא וכו' כלומר עד עכשיו לא היה גחשב לכלום בעיניהם משתבעה וכו' ,וכן הגי' ברוב הספרים נפילה גפילא:
 2בעיני כל אחד .בשכל טוב מפרש שנכפל בעיני כל שוכבי' ששכרן כפול ומכופל ,ובלק'"ט מלמד שנכפלה בעיני כל אחר
ואחד ד'א כל שקבורין שם שכרן כפול בזה ובבא ,ובפי' ב'ר הנדפס מלמד וכו' לעיגי כל אחד ואחר שכולן היו סבורוי

שעריין כפלים היא שוה ממה שנהן בה אברהם ד ' א אשר במכפלה שכל מי שקבור בה ידוע ששכרו כפול ומכופל
לְעַתיד לבא א'ר אבהו לכך נקראת מכפלה שכפף הקב"ה וכו'  ,וביפ"ת פיי שנכפלה בעיגי כל אחד כשקמה לאברהם

למקנה גתעלתה

כדלעיל וכו' וציע ,וטעם אלו הדרשות

נר' שדיוקו שלעיל פפוק טי כתוב ויתן לי את מערת

המכפלה וכו' אשר בקצה שרהו וכו' הרי מכפלה שם המערה וכאן כתוב שדה עפרון אשר במכפלה וכו' ודרשו מלמד
וכו' ועי' גם בפי' מהרז'ו ,ובעירובין נ''ג א' איתא מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה
חד אמר בית ועלייה על גביו בשלמא וכו' מאי מכפלה שכפולה בזוגות וכו' ועיי במ"י לעיל צד %ל 6בדיה אדם
הראשון  8 :קומתו .שגברא מלא כל העולם וכשחטא גבעה קומתו וגעשת של מאה אמה ועיי לעיל צד  201ובח"נ
ובמ"י שם 4 :אמר ר' .וכ'ה בדפופי' ובשאר כ'י חוץ מכיו וכייית .,ובאלו שני הכיי הגי' אמ' רי יוחגן ,וג
ישרה היא ועי' גם לעיל סי' ו' ,ולא גמצא משנה בלשון שהובא כאן המוכר וכו' צריך שיכתוב וכו'( ,ועי' גם לעול
צד  085מן הן הניגן כשם וכו' ובם"י שם)  ,וכבר העיר ביפ'ת שאין זו משנה וכתב אבל הדין דין אמת שצריך
לכתוב כל מצרי השדה לברר המקח וכו' ועיויש ,ולשון המשנה בב'יב שם המוכר את השדה מכר את האבנים שהם
לצורכה ואת הקנים שבכרם שהם לצורכו וכו' אבל לא מכר את האבנים שאינן לצורכה וכו' ,ובירוש' ב'יב פ"ד ייד
ג' אונו מפרש כלל הל' ח' המוכר את השרה כו' והל' ט' אבל לא מכר כו' ,והגי' צריך וכו' סימניה ומצריה
(ומצרניה) כלשון המשנה בב"ב פ"ז בית כור עפר אני מוכר לך כו' בסימניו ובמצריו וכו'  ,ובשכל טוב מפרש
המאמר שלפנינו והמערה אשר בו מכאן שצריך לפרש כל אשר בה ,בניינים ומעלות ומורדות מערות ונקיקים וכל
העץ אשר בשדה מכאן שצריך לפרש כל אשר בה בחיבור אשר בכל גבולו סביב מכאן שצריך לפרש מצריה  ,ועוד
שם צר  67וצריך לכתוב לו כל שייכות הזביני שנאמר וכל העץ אשר בשרה ותנן מכר את השדה מכר את האבנים
וכו' אבל לא מכר וכו' כלל העולה המוכר בעין רעה ,הוא מוכר וכל מה שלא פירש לא קנה הלוקח וכו' ,ובפי"
ביר כייט וכי"א השדה והמערה וכו' אשר בכל גבולו סביב סצרים שהיה לו צריך( .שהיה צריך לו) לכתוב' מכאן
למצרים מן התורה ,ובפי' ב"ר בדפ"ר השדה והמערה אשר בו א"ר מן הן תנינ' המוכי צריך שוכתו' סמניי מן הכא
השדה וכו' אשר בכל גבולו מצרי' שהיו לו מכאן למצריי מן התורה ,ונר' שכוון שם למאמר רב משרשיא ביב ס"ט
בי עפ ויקם שדה עפרון וכו' מכאן למצרים מן התורה וכדפירש בראב'ן ווקח שדה עפרון וגו' ער סביב מיכן
ה
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יח) לאברהם למקנה לעיני בני חת אמר ר' לעור כמה דיות משתפכות כמה קולמוסין
משתברין כדי לכתוב בני חת ,עשרה פעמים כתוב בני חת כנגד עשרת הריברות ,ללמרך שכל מי
שהוא מברר מקחו שלצדיק כאלו קיים עשרת הדיברות ,אמר ר' יודן ה' פעמים כתוב בני ברזילי
כננר הי סיפרי תורה ללמרך שכל מי שמאכיל פרוסה לצריק כאילו קיים כל התורה :
יש) ואחרי כן קבר אברהם ונוי ההיר רודף צרקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבודפט
(משלי כא כא) רודף

צרקה

וה אכרהם

שנ' ושמוו

 1ילקוע טס ,ילק' עלכיס כ' ק'ע  ,עדכש טעופל פכיז:
כיס כ"ס  ,לקפן פנ"ט :

דוך

יי

לעשות

צרקה (בראשית יח יט) ,

5ילקוע כ' ק"כ ,ילק' עטלי כי פפקכלע ,ילק' מכיכי עטני

 * )1לעיני --חת דאגכתי] וגוי לפו | לעזי] ו /אלעור דפאגכתי | ד*יות דפוא'נכתי) דיו לא? |
משתפבין א ,1נשפכין  ,2נשפך א | וכמה םאכי (מלכים) | קולמפין ם |  2נשתברו א? | עשרה  ---חת] עשרה
(עשר [) ..כתוב בני חת בני חת [ן ,עשרה  . .כתיי בני חת בני חת עשרה ךך" ,

 ..כתי' ..בני חת ' ךְו,

עשרה פעמים בתורה בני חת בני חת כת' עשרה פעמים ן] ,עשרה פעמים כתוב בני חת בני חת בפרשה ךְן,
בני חת עשרה פעמים פכ ,בני חת * פעמיי בתו' א? ,בני חת פעמים עשר' ו ,1עשרה פעטים א': ,1

פעמים ו (שם) | עשר א .1יי ד'א? | הדיברות] [ן  +הדברות ְא?כותי (שם) ,דברות חזא' ,הדברים  | 5וללמדך ,
לומר לך י (שם) | כל י (שם) | *3שהוא טברר לְ"דְוְאכתי (שפ)] שטברר א?ג"רי ,שהוא טברך לפ .שמברך חנ |
** מקחו] לי ל | קיים] ש ,מקיים הפחא?נכתי.

שם)
הוא מקיים א ,1שהוא מקיים ן | יי (אי

| הדיברות] וְגָ,

הדברות דפ אכתי | ה'] ד'א :חמשה ךְפונכתי | *:תוב דוכ] כת' פגתיי .כתי' אי (שס) ,לי ל | בני בוזלית,
בני (ולבני [) ברזילי בני (לבני ) ברזילי אנכ ..בני ברזלי בני ברזלי ן ,ברזלי ברזלי ן" ,ולבני ברזלי הגלעדי ו| 1
 4הי] א ,חמשה דְפנכתי (שס) .חמשת

שמאכיל] או ,שהוא טאכיל דפנכן

ן | סיפרי] ן ,ספרי ךָ ,חומשי פאננכתי (שם) | ** ללמדך] מלמדך ל

| לצדיק]

 ₪בשעת פונסה אכ | קיים] ני (שם) ,מקיים פאכי ,הוא

מקיים דְ  ,שהוא מקיים ן | כל התורה] חמשה (ה' ך' ,חמשת ן) ספרי (סיפרי  )1חורה דְוְנִַי (שס) ; חטשה
לֶן ,ואחר כן י ,ואחר כך ד |
(ה' א) חומשי תורה פאכי | *5ואחרי כן פהאכת] ואחריכן ן ,אחריכן
וד] ימצא חיים וגוי ם ,וגו' [ם |  6לעשות
ב-
כ-
וצא
ל'  | 7יס
וגו'] ן ,את שרה אשתו פתאנכתי,
צרקה דְפאני] לעשות  . .ומשפט א1כתי (משלי) מ ,וגו לו |

למצרים מה"ת שכותבין מצרים בשטר  ,ובשאילתות בהר סי' קט'"ו איתא מאן דזבין ארעא לחבריה .צרוך למימצר
מצראתא הכתיב ויקח שדה עפרון אשר במכפלה וגו' מאי סביב אמר רב משרשיא מיכן למצרים מן התורה ועי' גם
בפי' רגמ'/ה ורשב"ם בביב שם ,ובמדרש הגדול מפרש ויקם שדה עפרון אשר במכפלה וכו' מכאן אמרו חכמים
המוכר שדהו צריך ליכתוב פימניה ומצריה לא כתב יד המוכר על העליונה וכו' וכל העץ אשר בשדה מכאן אמרו
הקוגה קרקע פתם לא קנה אילן עד שיפרש אשר בכל גבולו סביב מכאן אמרו צריך לסיים לו השדה בארבעת
מצריה ועי' בייב שם ופיב ב' ועי"ע מיש בספר מתתדיה לזה המאמר :  1כמה דיות .בכי"ל נשתבש כמה דיו
משתפכות והגהתי דיות ועח'נ , וכן בלק"ט א"ר אלעזר כמה דיות משתפכות וכו' ,ובמדרש שמואל כמה דיואות
משתפכות וכנ' , וברבינו בחיי כמה דיואות משתפכין וכמה וכו' ,וח'ג קולמוסין  )1וקולמסין עי' גם קרוים צד ,605
ומליצה זו דוגמתה בתנחומא מ"ב צו פיי יי ותנחומא צו סי' ז' אמר רשב'יג גדול הוא השלום שכתב (שהכתיב)
הקב"ה דברים שלא היו אלא בשביל השלום וכו' כשמת יעקב ויראו אחי יוסף וכו' אביך צוה לפני מותו לאמר וכוי
אמר רבן שמעון בן גמליאל ראה כמה (אמר רשב'ג כמה) דיו משתפך וכמה קולמוסין משתברין וכמה עורות עבורין
וכמה ינוקין (תינוקין) מתרצעין ללמד (ללמוד) דבר שלא היה בתורה וכו' וכן אתה מוצא בשרה וכו' (ועו'
לעיל צר  ,)594ובתנחומא שופטים סיי יח אזיל כמה קולמסין משתברין וכמה דיו משתפכין לכתוב הדברים הא

שלא היו ומפני מה מפני השלום וכו' 2 = :עשרה פעמים .ח' פעמים בפרשה זו בפסוק ג' ה' ז' י' (ב' פעמים)
ויח כי ,ועוד כ"ה יי וממ לייב ,ובלקייט הגיי כדי לכתוב בני חת בני הת עשרה פעמים כתיב בני חת כנגד
ללמדך וכו"  ,ובמ'"ש כדי לכתוב בני חת בני חת עשרה פעמים ללמדך וכני  ,וברביגו בחיי לכתוב י' פעטים בחורה
חת וכוי ,ומשובשת הגי' בכי"ח עשרה פעמים כתוב בני חת בני חת בפרשה ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב מפרש
פעמים כתובים בני חת בזו הפרשה ולמה מפני התפד שעשו עם אברהם ולכך נקרא חת ח' פעמום 8 | :ש
מברר . בכיייל כתוב בגום הספר שהוא מברך וכיה בכי"פ ,ובכי'ח וכי'ג שמברך ,וכבר נסמן בגליון כו"ל מ ב
להגיה' כהגי' הנכונה שהוא מברר שטברר ועח"נ ,וכן בלקייט שכל המברר מקחו של צדיק כאילו הוא מקיים
וברבינו בחוי שכל הטברר וכו' כאלו מקיים וכו' ובמייש שכל מי שהוא מברר וכו' מעלין  עליו כאלו קיום ו
ובפו' ב"ר כ'י מפרש שכל מי שמברר וכו" שמסייעו לקנותו בשוה ,ובפי' בר בדפ'"ר שמשים דעתו ומסייעו לקג
ובו ובשכל טוב ויקם השדה וכוי מאת בניי חת מה ת"ל מאת בני חת והלא של עפרון היתה וכו' אלא הם נתעסקו
לברר מקחו ונעשום לו מליצים

ועדים

ט
וכוי
בנו
חי

לפיכך שופך עליהם כמה דיו ושיבר כמה קולמוסין וכוי ללמדך כל המכרר

מקחו וכו' כאילו מקיים וכו' ,ומאמר ר' אלעזר בכתובות קי'א בי כל המשיא בתו לתלמיד חכס והעושה פרקמטיא
ה' פעמים .באותו הענין בשיב": .יט
לתלמידי  חכמום וכו' |מעלה עליו הכתוב כאילו .מדבק בשכינה::

וברזלי הגלעדי ירד מרגלים ויעבר את המלך וכו' וברזלי זקן אד בן שמנים שנה והוא כלכל את המלך וכו' ויאסר
המלך אל ברזלי וכו' ויאמר ברזלי אל המלך וכו' וישק המלך לברזלי וכו' ,ומשום ריהטא דבני חת כתבו כאן בני

ברזולי כמו שמפרש לנכון ביפיית ,ובכיו היה כתוב ג"כ בני ברזלי בני ברזלי וגמחקה שם מלת בני בב! הפעמים,
אכן במש הגי' א"ר יודן חמשה פעמים כתוב ברזלי ברזלי כנגד חמשה ספרי תורה ללמדך שכל מי שהוא
נזקק לצדוק בש עת פר נפ תו מעלין עליו כאלו קיים חמשה פפרי תורה .וכן הגיה במ'כ כאן חמשה פעמים
כתוב ברזולי , וגי'' משובשת בילקוט כאן חמשה פעמים כתי ולבני ברזלי הגלעדי  ,ורק פעם אחת כתוב כן במ'/א
בי זי ,ולאותו הפפוק הועחק המאמר בילק' מלכים והגי' גס שם חמשה פעמים כתיב .ולבני ברזילי הגלעדי ,וכן
משובש במהיג חמשה פעמים כת' בני ברזלי הגלעדי כנגד חמשה ספרי וכו' ללמרך שכל המאכיל וכו' כאלו קיים חמשה
+6.
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כג יט כד א

וחסר שנמל חסר לשרה ,ימצא חיים שני ואלה ימי שני חיי אכרהם אשו חי מאת שנה
וגו' (שס כה ו\ .צרקה וכבור אסר ר' שמואל בר רכ יצחק אמר לו הקכיח אני אוטנותי נומל חסרים,
תפשחה אומנוחי לבוש גס לבושי שני ואכרחם וקן וגו :

פרשה נט
כך א) ואברהם זקן בא בימים ונוי עשרת תפארת שיבה ונו' (משלי פו לא) ר' מאיר

א

> אול למסלא ,ראה אוחן כולם שחורי ראש ,אמר להן סאי זו משפחה אתם שמא מעלי אתם דכת'
וכל מרבית ביחך ימותו אנגשים (שיא ב לג) ,אמרו לו ר' התפלל עלינו ,אסר להפ לכו וטיפלו
 1סנסומל מ"נ סיי מכס כ" כ' 4 | :ילקופ כי ק"נ ,ינק' סטוסל כי '5ר ,ילק' עטלי כ' ממקכ'ו ,עדכט טפולל פ"ס:
 ₪עי' כסט כטנס י"ם  ,'5ינעום ק"ס 61
 1חסר] הקב"ת ו (שס) | *ואלח יטי  --אשר חי] ואלח שני  ..חי לי

חיי אברחם

ואלח יטי שני חיי אברתם [,

שני

ל'א ,ושני חיי אברחם ךְפוכתי ,חיי אברתס מ | מאת  --וגוי] י (שס) ,מאת שנה ושבעים שנה וחטש

וחמש (ות' ךְ'  ,והמשה ךְ) שנים דְכת :ל' ני |  2גר וג] פוא'נכי (שש) /י
ה
שה.נ.
שנים [א'מ ,סאה שנ
ביר ם ,בר דא'ת | אומנתי י(שם) מ | גטילות חאנכי |  3תפשחה] ן ,.חפשת פא'כם ,תפסחתה ,1

תפסת דָא*ך]י ,ואתה תפסת רֶץ | אוטנתי ו (שם) מ | לבוש גס] בוא ולבוש דְא'גת .בא ולנוש פוא'י :בא
ולבש  ,בא לבוש כ | לבושי]  -,ועתיק יומין וכו' א | וגוי] בא בימיס דוחאנכתים :בא - .וי" נוך  5י
לי י (שם) ||  4בואג-ו]'-

בא בימים ְאגכתי .וגו ן ,לי פ | עשות] וגכי'י כת'  --דפחאת

| גו'] 1

בדרך צרקח תסצא ךְפאנכתי |  5לספלא] פוחנכתערי ,להרא טטלא כ ,לחוא נטלא דְ'א ,לטעלא ך |
י]
עתל--
טשפח
ח'ן | טאי *זו (זה ל) פ
אותם א'כת | כולפ] פא'גכ .כולן דותע .כלן א ,לי י' | חראש דְ
מאיזו משפחת .מ.עלי (ן ,ממשפחת עלי דְזְ ,טבני עלי י (שטואל)  ,תאמ' טמשפחת עלי א? ,תאטר (שמא ם י
האמר שמא אתם ך]) ממשפחת ביה (בני פא'ני) עלי דפוא'גתי | אתפ לי ך | דכת'] פאנ ,שכתוב וג (שם)/

ומשלי) |  6ליה ך | רי לי א | לכו לי י(שטואל) | ופיפלו] + 1
רכתי' ביה דְכִי ,דכי בה ן ,רכתיב בהו (
+שמואל) |
וטפלו דְפוְכי ,והטפלו תי (משלי)  ,וחטפילו א ,הטפלו (

חומשי חורה ועח'ג 1= :שגטל הפר לשרה .מפרש בלק"ט צדקה לחיים וחסר למתים ,ודרשו ואחרי כן קבר אברהם
וכוי שכל תכליתו היה רק לגטול חסר לשרה אשתו ועי' גם ביפ'ת : 2אני אומנותי .מדותוו של הקב'יה ג''ח ועיי
לעיל צר  ,76ובתנחומא מ'ב שם בסיום הפתיחה כל ארחות ה' חסר ואמת תחילתה של תורה חסד וכו' עטר
אברהם ודיבק במדת חסר א"ל הקב"ה שלי היתה המדה חזאת ואתה אחזתה בה חייך שאני עושה אותך כיוצא בי
מנין שנאמר חזה חוית עד די כרסוון רמיו ועתיק יומין יתב לבושיה כתלג חיור וגו' (רניאל זי טי) מה כתיב למעלה

מן הענין

ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו עמר

ונטפל בה א"ל הקב"ה ראוי אחה לעטרה שנאטר ואכרהם

זקן ,וכן מסיים במדרש הגדול תפשת אומנותי |בא ולבש לבושי כת' ואברהם זקן וכת' ועתיק יומין יתיב לבושיה
כתלג וכו' ועיי גם בפי' ביר  ,ובסיום הדרש שלפנינו נסמכה הפרשה לפרשה שלאחריה (ועי' במיי לעיל סוף פמ"ט),
וכל המאמר הה'ד רודף וכו' דומה בסגנונו לסגנון הפתיחות (ועי' במ'"י לעיל צד  688בד'ה וינגע וכו') ולקמן פנ'ט
סי ד' נעשה למאמר הסוגר בפתיחה לפ' ואברהם זקן וכו' שנסררה שם על שם ריש בר רב יצחק ועיויש :
 5אזל לממלא .למקום ששמו
פרשה נט .בכייא פנייז ,ובדפייר נסמן פנייח ובמקרא כאן פרשה סתומה:
ממלא וראה אותן כולם שחורי ראש שלא היה שם זקן שהלבין שער ראשו אָמר להן וכו'  ,וכן מפרש בפי' ב"ר בכ"י
ובנדפס לממלא שם מקום (ומשם נוסף פירוש שם מקום בילק' שמואל ומשלי בד"ו ,ובילק' דפ"ר ליתא הפירוש בג'
זמקומות ,ובכולם שם הגי' לממלא ,ובילק' כאן בד'ו הוגה בשיבוש ל מ ע ל ה כמו במדרש ד'ו ועיי במ'"כ) ,ובמדרש
שמואל פ"ח לשון המאמר ר' מאיר על להדא את רא דאק רי מ מלא (ובדפיר שם על לחדא ממלא) ומצא
עלי אתם והוא שכתוב בו וכל מרבית וכוי אמרו
ת
ח שפ
מ\ן ש מ א מ מ
אותן שהורי ה ר א ש אמר להם ת א ר

לו רבי וכו' אמר להם ה ת ע ס ק ו בצדקה ואתם מא ריכים ימיים קרא לפניהם הפסוק הזה עטרת תפארת שיבה
היכן היא מצויה בדרך צדקה תמצא ,ומביר כאן הועתק בערוך ע' ממלא רי מאור אזל לממלא ראה אותן
מא מעלי אתס וכו' (וכן הגהתי מאי זו ועח'נ) ופי'
מפחה אתם ש
כולן שחורי ראש אמר להן מא יזו ש
שם ממלא שם עיר ומסתבר דלהכי אקרי דבית עלי ממלאי על שם ממלא ועיי בעי מל ז' ,ובפיי רשביים בייב קל"ו
שפחת עלי אתם דכתיב ביה וכל מרבית
ב' רימ אזל לממלא ראה אותם שחורי ראש אמר להם ש מ א מ מ
חד א"
אמרו רבי וכו' אמר להם וכו' וטיפלו לצדקה ואתם זוכין לזקנה וכו' ,ובמנוה'מ סי' קצ"ד רבי סאיר אזל ל
כמ לא ראה אותן שחורי ראש אמר להם שמא ממשפחת

וכוי אמר להם הטפלו בצדקה ותהיו
וב'

הגיי לחדא

זקנים

בני עלי אתם דכתיב וכל מרבית וכו' אמרו לו התפלל

שנאמר עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא,

וגם בכי"א א'

נמלא וכו' ואהם זקנים ובו (ועי' במ"י לעיל צד  84וצד  ,)78והגי' לחדא נטלא איתא גם בדפ"ר,

ובמח"ו צד  488הועתק טמדרש

לכו נרננה (ועי' בהחוקר ח*א צד  )76חד פחתא הוה אזיל וכו' כי מטא למללא

וכו' אכלין מללא קלנייא ופי' שם שלטון אחד וכו' הכריזו  (ועיי בעמת"ר ע' כלי א') העיר מללא חורין וכו' כדא'
חיא
בב"ר ר' י

א
מל
ל
אזל ל

מצאם כולם שחורי ראש

מא
אמר ש

פחת
משמ

עלי אתם

שנאט' וכל מרבית

ביתך ימותו אנשים והוא ששנינו משום דאתון ממולאי אמריתו מילי מולייתא וכו' ועיי ביבמות ע"ו אי ובנייש :וכעין
הסיפור שלפניגו איתא בר'ה שם ת'ר משפחה אחת היתה בירושלים שהיו (מתיה) מתין בני ייה שנה באו והודיעו
את רבן יוהנן בן זכאי אמר להם שמא

ממשפחת

עלי אתם

דכתיב ביה וכל מרבית ביחך ימותו אנשים לכו ועסקו

בתורה וחיו והלכו ועסקו בתורה וחיו וכו' ועי' בד"ס וביבמות ק"ה א' ,ועוד שם אס יתכפר עון בית עלי במנחה
ובזבח אמר רבא (רבה) בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה אביי אמר וכו' מתכפר בתורה ובגטילות
חסדים רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בחורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסרים חית

חיי שרה

פרשה נס

כד א

1

בצרקה ואתם זוכים לזיקנה מה טעם עטרת תפארת שיבה בדרך צרקה תמצא ,ממי את למר,
מאברהם ,על ידי שכת' בו לעשות צדקה (בראשית יח יט) זכה לויקנה ואברהם וקן :

עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי לא כה) עוז והדר לבושה שלחורה ,ב

אימתי ,ותשחק ליום אחרון לאדם ,אימתי הוא נותן שכרה ,לעתיד לבוא ,ממי את למר ,מאכרהם,

על ירי שכת'

בו ושמרו דרך ייי לעשות צדקה ומשפט (כראשית יח יט) זכה לוקנה שני 5

ואברהם זקן ונוי :
ארך ימים בימינה (משלי ג טו) לעתיר לבוא ,ובשמאלה עושר וכבוד (שם שס) בעולם הוה,
אפילו שהיא באה להשמאיל לאדם עושר וכבוד ,ממי אתה למד ,מאכרהם ,על ירי שכת' בו
ושמרו דרך י"י לעשות צרקה ומשפט (בואשית יח יט) זכה לוקנה ואברהם וקן :
 1ינקי עלכיס לי קס"ו ,פנסועס מ"ב סיי טכס פי" די:

 8ילקוע כ' ק"ג ,לקי מכיכי פעלי 5יס כי  ,לקטן פס'נ :

 7ילקו כ'י ק'נ ,שנס כ*ג  ,'8עדכט סספיס ס' ק" :':

*כיס דְנ"כת!] זכיס ל[  +זוכין ם ,סאריכים י (שמואל) ,ל' א | לוקנה דפוגכתי .ימיפ י (שס),
'  1לצרקה רז | זו
זקנים א | מה טעס] פחכתי (משלי) ,מה טעמיה דְן  ,ומה טע' ן ,שנאמי אי (שמואל) ,דכתיב י | בדוך] ' 5
ואיכן מצויה  -,ךְז ,וחיכן היא מצויח  -דִי ,היכן  ..מצויה  =.י (משלי) ,וגוי ואיכן  ..מצויה  =,ן :בדרך
צרקח תמצא היכן (והיכן ך] ,ואיכן ן) היא מצויה  =.אנר | תמצא לי אנכי | ל על ידי] פואני :ל' דחכת

|

דכתי' כ | *בו דואנתי] ביה כ ,לי ל | לעשות צרקה] ושמרו דרך י"י לעשות צרקה תְזֶי ,ושמרו  ..צדקה
קין|] פוא?ני !=
זאנ
ומשפט דא כי (שם) ,ושמרו ..יי וגוי ן | זוכה י (שם) ,מה זכה זכה ךְן | לזקנה |שני ואברחם [ז
ון] וגוי ן | עז פו | לבושה] היא
חקר--
אשח
בא ביטים דְהאכתי (שם) |  8עז ן ,כתיב עוז מ | ות

*תשחק דואגכם] והצחק לפ .צוחקת ל',
= פוא :הוא = מ |  4אימתי] פןנכ ,אמתי י' ,לי דדאם | ו
משחקת ו | לאדם לי | אמתי ו | 1הוא נותן שכרה] נותן שכרה י ,1נותנת שכרה ל ,היא נותנת שכרה מז היא . .

[נותן] שכרה ( ,1ליום אחרון אימתי) היא צוחקת ליום

שכרו ש ,היא צוחקת ליום אחרון לאדם אימתי הקב"ה
אחרון לאדם אימתי הוא נותן  ,₪. .היא שוחקת לאדם ליום אחרון ואימתיי הוא מתן שכרה [ ,היא שוחקת ליום
אחרון אימתי הוא נותן שכרה כ' ,היא שוחקת מתן שכרח דִך ,היא נותנת שירה א | לבא פוכים |  5על ידי

לי ת | *שכתי וָגת] שכתוב דאמ .שכתב פי .לי ל | לעשות  --ומשפט] אכתמ .לעשות צרקח ך .71וגו ןי |
שני] אנכים :ל' דפות |  6וגוי] בא ביטים דְוא'כ .לי א?נתים |  7איך] פאנכת .אווך דוי | בימינה]
וגוי פָן ,בשמאלה (ובשמאלח  )1עושר וכבוד ךְאגת | לעתיד] 5פ .אויך (ארך נת) יטים ביטינה  -.דואנת |

* לבוא אנת] לנא דְפן :לבי ל | *ובשמאלה פגכרי] ובשי ל ,בשמאלה דְוְא? |  8שתיא] בשעה  -ואב |
פט] וגוי ן | ** לוקנה] לי ל | שני
מתש--
ושו
*השמאיל דְככשי] להשמאל ל ,להשמיל פוְאנך |  9לע
ל
ואברהם אן | זקן]  =.בא בימים אכ |

שותין שנין ועי"ע בירוש' ר"ה פיב נייח ב' וסנהדרין פ'א ייח ג' ובמדרש שטואל פ'י ,והדרש עטרת תפארת וכו'
בדרך צדקה תמצא וכו' בסגנון אחר בתנחומא מב שם ואימתי באה עליו כשהוא עושה צדקה שנאמר עטרת תפארת
שיבה והוכן את מוצאה בדרך צדקה תמצא מי היה זה אברהם שכתיב בו כי ידעתיו למען אשר יצוה את וגו' א"ל
הקב''ה חייך שאתה ראוי לזקנה לכך נאמר ואברהם זקן ואף דוד נטל העטרה הזו וכו' ,ובילק' מלכים ר' קפ" נרי
שהועתק ראש המאמר מב"ר כאן ועייייש ,ולפנינו בכי"ל וכן בכי'פ ל'ג והיכן היא מצויה ,וכבר העיר ביפ'ית שאין
צורך לאריכות הלשון ,וסיום זו הפתיחה וג' פתיחות שלאחריה בסגנון אחד ממי את למד וכו' 8 :עוז והדר וכו'.
בכי"ל נכפל הדרש כני בשתי גירסאות .עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון (והושלם ביני שיטי בכתב הספר עוו

והד' לבו' שלתורה) אימתי צוח ק ת ליום אחרון לאדם אימתי הוא נותן שכרה לעתיד לבוא ממי את למך וכו'

שנ' ואברהם זקן וגו' עוז והדר לבושה שלתורה אימתי ות צ חק ליום אחרון לאדם אימתי נותנת שכרה לעתיר
לבוא ובררתי משתי הגירסאות אימתי ות ש ח ק וכו' ועח'נ ,והכתוב עוז והדר וכו' מדבר לפי הדרש בתורה וכן
במדרש משלי פל"א אשת חיל מי ימצא ,זו היא התורה וכו' ,וטעם אימתי וכו' אימתי נתגלה שעוז והדר בלבושה
שנותנת עוז והדר גם בעוה"ז ותשחק ליום אחרון ל א ד ם כשמביאה את האדם להיות שמח בעת זקנותו (ודרשו
ותשחק בהוראת .פועל יוצא ועי' במ"י לעיל צד  ,474וכן מפרש ביפ'"ת טעם גי' הילקוט משחקת \עייייש) ואומתי
הקבייה נותן עיקר .שכרה לעתיד לבוא וכמו שנדרש לקמן פס"ב עוז והדר לבושה וגו' כל מתן שכרם של צדיקים
טתוקן להם לעתיד לבוא ומראה להן הקב"ה עד שהן בעוה"ז מתן שכרן מה שהוא עתיד ליתן להם לעתיד לבוא
ונפשן שביעה וכו' ,ובסיום פתיחה זו ושלאחריה ממי את למד מאברהם וכו' זכה לזקנה שני ואברהם זקן נר' שכוונן
להדרש ואברהם זקן זה קנה שני עולמות כדאיתא למטה ריש סי' ו' 7 | :ארך ימים וכו' .פתיחה זו הושלמה בכיייל
בגליון בדיו דיהה בכתב דומה לכתב הספר ואיתא .גם בשאר הפפרים ,ודרשו ארך ימים וכו' אריכות ימים לעתיר
לבוא ליום שכולו ארוך שהוא עוקר שכרה נותנת בימינה ובשמאלה עושר וכו  ,ודרש אחר בשמאלח אפילו שהיא
באה ליתן ביד כהה לאדם היא נותנת עושר וכבוד ,ובפי' השני שבפיי ב''ר הנדפס מפרש ד'א אפי' כשהיא באה
להשמאיל לאדם למי שמשמאול לה וכו' וכוון להדרש בשבת שם מאי דכתיב אורך ימים בשמאלה עושר וככוד אלא
בימינה אורך יטום איכא עושר וכבוד ליכא אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה
עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא ,ושם טעם למיימינין בה אורך ימים בעוה"ז ועי' גם ביפ''ת  ,ובמדרש תהלים
שם האגדה התורה אמרה אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד ובני עניים עוסקים בתורה מתוך עניותם הריני
מנחילם ש"י עולמות שנאמר להנחיל לאוהבי יש וכו' (התורה אמרה בשמאלה עושר וכבוד ובני עניים ורוח הקודש
משיבה להנחיל לאוהבי וכו') ולמה הם עניים בעוה"ז כדי שלא יעסקו בדברים בטלים וישכחו את התורה וכו' ,והגיי

כמו ולהשמיל בש'יב
מ
ל
יש
איתא גם בפפרים שציינתי ,ובמקרא שם כחוב בשמאולה ,והגי' לה
למה
אבש
ו
ויד ייט וכן חסר א' השמילי ביחזקאל ביא כ'א ועיי בתנייך הוצ' גינצבורג :  8ממי אתה למד .שניתן לצדיקים

חיי שרה

2
נ

פרשה נט

רי אחא פתח וגס ער וקגה ושיכה

כד א

אלהים אל תעוביני ונו' (תהלים עא יה) אסר ר'

אחא לא היא וקגה ולא היא שיבה אלא שאם נתתה לי וקנה חן לי שיבה ,סמי אתה למד ,מאכרהם,
על ירי שכתוב בו ושסרו דרך י*י וגו' (בראשית יח יט) זכה לוקנה ואברהם וקן ונוי :

רי שמואל בר רב יצחק פתח רורף צרקה וחפר ונוי (טשלי נא כא) כר רמך רי שמואל
ד
 +בר רב יצחק (הוה מרקד אתלת) נפקין רוחין ועלעולין ועקרין כל אילני טכיא דארעא דישראל ,לטה
כן ,רחוה לקיש מיגהון שיבשכן ומהלך קודם כליא ,והוו רכנין אמרין לסה הוא עכר כדין וטכוה
אוריתא ,אמר ר' ועירא שבקו יתיה דהוא ירע מה עכר ,כר דמך נפקון לטנטל חסר ונחתת שכשכה
ילק' מכיכי סקליס ע" כי' י"נ 4 | :ילק' מכיכי עטלי כ*ס כ"פ  ,יכוט' פיסק פ"ל כ'ו די

 1ילק' ססליס כ' סס"ד,

ענודק וכס פ'ג מ'כ נ'  ,כסונום "] 6'1

 1אחא] פואנכ  +אבא מ .יצחק דת | *יגס דואגכתם]

']
גהו--
ושיב
גס לפ | ו

ב.יגי
עתז.
תיב
וש

נת] י

 .תעובני דפאכם .גר ן |  2הייא א' | * לא היא דְות| להוא ל ,חיא ל"א'כמ :תי י ,היני +
ושיבה .
והיא נש זו א' | *ולא היא דֶת] ולהוא ל ,לא היא ן ,והיא א'נשם .והי ו .היא ל'ב .היני פ :זו א" |
אס = | נחת פאגכרימ

| שיבח] ארמ ,שיבח עטה ךפוכי,

 ..עימה ג ,עטה שיבה ך

| 8וגו'] לעשות

צדקה ( ,לעשות  . .ומשפט ךְכתתם ,ל' וי | *זכה לזקנה דְנתימ] זכה לויקנה ן ,וכה  :5לי ל | שנאמו
>פתה] ר'  ..ברי יצחק פתח ג ,לי ן | וגוי] ימצאואברתם ים | וגוו] [י ,בא בימים כ :לי דגנתמ | -4ר
חייס ךן ,לי אכ | כדדסך א'ן ,כד דטך ליה  | ₪בר' א ,גר א

|  5הוה] פאנכמ/

אחלת לי דְ'ן) |אתלתא [  .אתלת שבשין דְפְךר ,אתלת שבשין קטי כלה אם,

דהוה דתש

(הה -

אתלת קמי כלייה שבישין .כ |

 .ועלעולין  ן] ,נפקן רוחין ועלעולין ם .נפקא  . .ועלעולין כ .לי ו |
נפקין ו-ע-לעולין]  נפקין כל .
יא] פנ .כל אלניא (אילנייא ך]) טגייא דֶת :כל
ועקרין] פאנכתמ .תקיון ך ,אתעקרון ן | כטלב--
כל אילנא א? | ,ארזיה ן | למה כן] אטרין ן' ל אם |
אילנא (אילנה (] ,אילניא |כ) טכא א'כמ,

6חוא אנכ
ר

| לקט פגכ:

שבשין דְאַמ ,שיבשין ם.

נסיב ן

|| מיהון] :8

מנהון דראנכתמ.

ל ן | "שיבשבן] שגישנן לג,

ששבישין כ ,שפשפתיה ן | ומהלך] ונגקלס ן | קדם פאתת ,קומי וש ,קמי ל |

הו₪ון פוג | .אטרין ליה א*ב | הוא עביר אגכ .ענר ת.
*בליא] טלליא ל' ,כלייא ג"ש .כלייהןם  .כלות ם ,כלה ואת
עניד דפם | כן פגת | לטההוא טבזה ךאגכת מ ולמה ..מבזה ם |  7אוריתא] כָ ,אורייתא ן ,.ית אוריתא ך ,את
התורה ךְז ,אורייתא והוה טהלכה קדטוי עד זטן דמטא בית עלטיה ם ,אוריתא והות ..קדטוהי (קדמוי א ..)%דמטבית
עלמא א ,אוריתא והוה מהלכא קוטי עד דטטא ביה עלמא ם | שבקו יתיה] א  ,שבוקו יתיה ם ,שבקותיה "ו

שבקוניה (ר | יודע א' | מה הוא (סהו ם) עכיר דפנת ,מתו עכיר (מה הוא עביר א? ,מאי היא כ) דאילולי
דהוא (אילולי דהוא כ ,אלולי דהוא (ן ,דאילולי א?) ידע חייליה (חיילוה כ ,חיילה א?מ) דטילתא (דמלתא מ)
מא
..
ע,ל
לא הוה (עבר א?) עכיר אכם | כדרמך א | *גפקון ת] נפקן לפא'גב .נפקו דְָש ,פקין מ

אי |

למגסל] פנכךתם .למיגמל (למגמל א) ליה דָא ,למגטל עטיה ש | חסרא אף | ₪ונחתת] פנש .ונחתא דת +
ונפקא א'מ | *שבשגה דְכִ] שנשנה לג  ,שבשבא א ,שיבשא פשקש ,שבשא מ ,שבשתיה ךן |

אורך ימים לע"ל ועושר וכבור בעוה"ז מאברהם וכו' ,ובכי'יפ קיטע ממי אתה למד מאברהם על ירי שכת' בו ושמרו
 1ר' אחא פתח .כן הגי' הנכונה; וסגנון הפתיחה ר"א פתח וכוי
דרך י"י וכ ו' ,ובילקוט ע'י שכתוב בו רכ ו':
אטר ר' אחא כמו לעיל פעסים רבות ועי' לעיל צד  685ובמ"י שם בד"ה ר' אבין וכו' ,והגהתי וג ם עד וכו' ל א

היא וכוי ולא היא

הכו' ועח"נ,

ובפי' ב'"ר |מפרש אלא שאם נתת לי זקנה בימום תן לי שיבה בהדרת פנים,

וכן נוסף בכי"ל ביני שיטי למלת זקנה בימים ולמלת שיבה בהדררת פנים ועי' למטה סי" ' ,ובכי"א א'
טעתקה הפתיחה עד תן לי שיבה ובכי"פ וכייא ב' עד ממי את למד מאברהם  4 :ריש בר יצחק .המאמר הסוגר
בזו הפתיחה ד"א רודף צדקה וכו' הוא המאמר שנסדר כבר לעיל סוף פנייח והדרש אמר לו הקב'ה אני אומנותי
וכו' הוא לרייש בר רב יצחק ולכן נקראת כאן כל הפתיחה על שמו ,ובתחלתה .הוסיפו עוד הסיפור כד דמך וכו'
שנמצא גם בירוש' פאה וע"ז ובבבלי כתובות שם בסגנונים שונים ,והפתיחה שלפניגו באה ללמד על פתיחות רבות
איך נסדרו ונתייחסו לאטוראים כאלו הם בעלי אותן האגדות שלימות ועי' גם במ"י לעיל צד  2בדיה תאלמנה,
וביפ"ת התפלא כיון שריש בר יצחק הוא מרא דעובדא איך דרש הפסוק על מעשה זה ,ועוד להעיר שבכי"ו לייג
כד דמך וכו' .כשנפטר ר"ש בר רב יצחק( .הוא היה מרקד לפני הכלות בשלש כלוי
ריש בר רב יצחק פתח:
שבשבות).

יצאו רוחות וסערות

ועקרו כל אילנות טובים

שבארץ ישראל

לפני הכלות והיו רבנין .אומרים למה הוא עושה כזה ומבזה את החורה

עושה וכשנפטר

יצאו לגמול חסד

כלו' להתעסק בקבורתו

למה כן שהיה לוקט מהן שבשבות ומהלך

א"ר זעירא הניחוהו

שהוא יודע מה הוא.

וירדה שבשבת של אש ונעשית כמין שבשבת של הדס

והפסיקה בין המטה ובין חצבור אטרו וכוי ,והגי' הוה מרקד וכו' איתא בכי"ל ועוד בחמשה כ"י ובילק' מכירי,
ובכו"א ב' וכו'ג הוגה דה וה כמו שהגיי בר"ו וכי"ת ובפי' ביר הגדפס ,ובדפיר וכייו לותא הוה מרקר אתלת וכן
ליתא בירושלמי ,ונר' שגי' זו אינה מעיקר הספר וההוספה נובעה מבבלי כתובות והסגרתיה; ובכי"ל נשתבש שבישכן
שבשכה שבשכתיה והגהתי שיבשבן שבשבה שבשבתיה וגם בדפוסו' וכו"כ הגי' שבשבה דנור וכו' ובכי"א א' ובי
שבשבא דגורא וכו' והיא מלשון שבשבת (שבת פ"ח מיד) שפיי קנה ענף ,והגו' שבשין שבשא שובשא שבישחא כמו
ג' שלשה שריגים (בראשית מ' י') תלתא שבשין ותרג' הזמורה (יחזקאל טיו ב') שבשתא ועיי בעמת"ל עי שבשב

וע' שיבשא שבישתא ,ובכיייל נשתבש טלליא  ,ובוני שיטי כתוב כ להגיה ,והקבוץ בלוא במשקל ליז כמו נשין שעין
סעין ודוגמתן ועי' דאלמאן צד  ,651והגי' כפ ק יין רוחין וכו' שהיא ליינ כמו נפקן איתא גם בדפוסי' וכי"א א' ובי
וכי"ג ובייח וילק' מכירי וכן ועקרין כמו ועקרן ועיייש צד  ,802ובשיבוש ובכי"ל ועוד ארבעה כ"י נפקן לטגמ
וכוי והגהתי ,וסגנון הסיפור בירוש' עיז שם כד דמך ריש בר רב יצחק אותעקרון ארזייא דארעא דישר' אמרין דהוה
נסיב שושיבתה ומקלס קומי כלייה והוון רבנין מרננין ביה אמר לון ר' זעירא ארפין ליה לית אהן סבא

פרשה נט

חיי שרה

3

כד א

דנור ואיתעבירת כמין שכשכה רהדס (אפסיקת בין ערסה לציבורא ,אמרין חזוהי דהרין סנא דקמת
ליה מתלי שבשבתיה ,דיא רודף צרקה וחסר זה אבינו אברהם שני ושמרו דרך י*י (בראשית יח יט),
וחסר שגמל חסר לשרה ,ימצא חיים שני ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה
ונוי (שס כה ז)  ,צדקה וכבור אמר רי שמואל בר רב יצחק אמר לו הקכיה אני אוסנותי נומל
8
חסרים ,תחפשת אומנותי בוא לבוש לבושי ואברהם זקן וגו':
יפיפית מבני אדם (תלים מה ג) נתיפיתה בעיליונים  שנ' הן אראלם צעקו חוצה גו' ה
(ישעיה לג ז)  ,נתיפיתה בתחתונים שני נשיא אלהים אתה בתוכנו (בראשית כג ה),

על כן ברכך

אלהים (תהלים שס שם) ואברהם זקן בא בימים וייי ברך את אברהם בכל:
מי יעלה בהר יי ומי יכום במקום קדשו (תהקים כר ג) /מי יעלה בהר י"י זה אברהם
 4לעיל 5ד  6 : 926ילקוט כי ק"נ ,ילק' פסליס כי סטפ'/ע  :ילק' מכיכי פסליס פ"ס םי" ה  9 | :ילקוט כ' קיינ ילקי
פסמים .כ' סכ"'5ז ,עדכט סקליס כיד םש" ס':
 1דגורא אשמ | ואתעבידת ך] ,ואיתעביד אמ | *כמין פאנכ] כמן ל .כמו דְןש ,כעין מ | *שבשבה דכ]
שבשכה לגי שבשבא א ,שיבשא ש ,שבישתא ף  ,שבשתא ךז מ | ואפסקת כ | עיסא דפנכת  .עיפיה ם ,עריפיה א |
לצבורא פאככת שם | * אמרין] אטרי ל | חזוהי] חזוי  , 5חיוהי ל'ג חיוי ן ,חמון דרתש .ל' אכמ | דהדין] דהן ,1
לי א' | סבא] פן ₪ :דקאי ולעי דְג"רְזך ,דעביד לך שבשא דנורא פרי הוא דקא עכיד א ,1דעכיד לך שבשתא פירי
דקא עביד  ,:2דקאי ולעי דעביד ליה שבשבא פירי הוא דקא עביד א ,1עביד שבשתא פירי הוא דקא עביד מ| .

דקמה מ ,וקמת ליה ך]ן ,דעברת [ ,ראהנית ש |  2ליה לי ן | טתלי] פאגכ .לי דותר | **שבשבתיה] שבשכתיה לג'
שבשתיה

דאך,

שנישתיה

ּ,

שנשחה

א1ו

כץ,

שבשחא

שבישתא 

ף ,שפשפתיה ן | צדקה וחסר] כןת/

צדקה דְפוְנ | אבונו אברהם] [  ,אברהם אבינו [כ ,אברהם דְפת | שנ'] פנת .דכת' ביה כ .לי דן | דרך יייי]

 ₪לעשות צרקה ומשפט  8 | 2שני לי ןגכ | *ואלה  --חי] ושני חיי אברהם לְוְנָכ |  +וגוי] ושבעים שנה וחמש
שנום וכ

| אמר --יצחק לי כ | גוטל] וְן ,גמילות כ

|  5חחסדים] ום ,הפד  | 1תפשת] כ ,5תפשתה [/

תפסתה  | 1בוא]  ,1בא וֶכ | לגוש] 5ם ,לבוש וג | ואכרהם]  כ ,שני  | 1 ₪וגו] בא בימים כם ,לי | 1
 6יפיפית] כתיב ₪

נ*תיפיתה

מ

| אדם] פאימ,

דְוֶך] ניתפיתה  . 7נתיפית

₪

וגוי ן ,הוצק חן וגוי ד ,הוצק (הצק ך)

חן בשפתותיך גכת

|

אכי (תהלים) מ  ,נתייפית ך] ,נתייפתה פ ,נתייפת י ,נתיפיפתה | 1

7תייפיתה ך .נתיפית אכו (שס) מז,
בעליונים | אראלם פואנכרי 'מ] אראלים לְדת | גו] ן.ל' דפאנתימ | נ
נתייפית ך] ,נתייפת ו ,ונתייפיחה ן ,ונתייפתה

,

נתיפיפת

[ | בתוכנו] פםאכים,

בתוכינו

דְוְנַתִי

(ששם)

|

 8אלהים] א"י (שם) - ,לעולם דְפןא1נכ ימ | * ואברהם ---בכל כ]] ואברהם . .אברהם [  ,ואברהם  . .בימים וגו'
".י ..בכל דְאכתים | 9מי --קדשו] וא'נכ .ל' דפא:תי |
יי  ..בכל וגו' ל ,ואברהם ..בימים ן ,ואברהם ..בא םוי

ידע מה עביד כון דדמך נחתת אישתא משןמייא ואפסק' בין ער סא לקהלא וחון תלת שעין קלין
וברקי בעלמא חייא דאהן פבא דעבדת ליה שוש בתא (ועם פגנון זה מסכמת הנוסחא במאמר המקוטע
בכוץ כד דמך' ר"ש בר רב יצחק אעתקרון ארזייה דארעא דישראל אמרין דִהְוַה נסיב שפשפתיה
ונגקלם קומי כלייה הוון רבנן וגו' אמרין חיוי דהן בא דבעדת שפשפתיה ,וכתיבת שפשפתיה כטו
במשנה שכת שם שפשפת לפי הגי' בערוך ע' שפשף ועיייש ובעי דבק ובעי שבש א' ובדייס שבת פ' ע'א) ,ומסיים
בירושלמי שם ונפקת בת קלא ואמר' ווי דהמך שמואל בר רב יצחק גמיל חיסדא  ,ובירוש' פיאה שם וגמילות חסדים
דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד כבוד בעולם הזה וחיים לעולם הבא ה' שמואל בר רב יצחק הות
נסיב שיבשתיה והוה מקלס קומי כליא והוה ר' זעירא .חמי ליה ומיטסר מן קומוי אמר חמי להדין סבא איך הוא
מבהית לן וכיון דדמך הוה תלת שעין קלין וברקין בעלמא נפקת ברת קלא ואמרה דמך רבי שמואל בר רב יצחק
יןא ואיעבידת כמין שבשא דנור בין
טמ
ששתא
מיגמול ליה הסד נחתת אי
גמול חסדוא גפ קון ל
ערפא לציבורא והון ברייתא אמרין חיוי דדין סבא דקמת ליה שיבשתיה ,ובבבכלי כתובות שם
רב שמואל בר רב יצחק מר קד א ת ל ת (ופירשיי שלש בדין זורק אחת ומקבל אחת) א"ר זירא קא מכסיף לן
טבא כי נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסק עמודא דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי
בדרא א"ר זורא אהנייה ליה שוטיתיה לסבא ואמרי לה שמותיה לסבא ואמרי לה שיטתיה לסבא (ופירש''י שוטיתיה בד של הדֶס

שהיה מרקד בו שיטתיה שיטתו ומנהגו שטותיה שהיה מתנהג כשוטה) ושם לא הוזכר המאורע האחר נפקין רוחין ועלעולין
וכו' או איתעקרון ארזייא וכו' והוון תלת שעין קלין וברקין וכו' ועיי באגה"א ח'ג צד  , 68וקשה לפרש בסוף הסיפור
שלפניגו חזוהי דהדין סבא דקמת ליה וכו' ,ובח"נ הגי' חזוי חיוהי חיוי חמון (והשמיטוה בכי"א א' וב' וכי"ב .ובילק!
מכירי ,ואילו הספרים מסבימים בשינוים שונים בזה הסיפור)  /והגי' חיוי כהגיי המשובשת בירוש' פיאה חיוי דדין וכו'
(ושם בכיים חזי להדין ועיייש בהוצ'  רא"מ לונץ) ,ובירוש' ע'ז חייא דאהן וכו' ,ושם הג דעבדת
ליה וכו' ועי' גם הגי' דעביד לך שבשא דנורא פירי הוא דקא עביד דקמת ליה וכו' והגירסאות הדומות לה שציינתי,

ובפי ב'יר כ*י גורס ומפרש דקאי ולעי שטרח לפני הכלות רקמת ליה שבשתיה שמקבל שכרו ממה שטרח לפני
הכלות ,ובפיי ב''ר הנדפס גרי שגורס דאהנית ליה שבשתיה ,והגי' מת ל י כמו בכי"ל איתא עוד בחמשה כ"י וצע''ג,
בתוספות כתובות שם בדיה שיטתיה וכו' הועתק מב'ר כאן בסגנון אחר נחת שיבשא דגורא ואיתעבידא כעין שבשא
דהדס ואפסקת בין דידיה לחברוהי אמרי חמית הדין פבא דקאי שיבשא דנורא קומיה משום דעביד קמוהי דכלתא :
 4דייא רורף וכו' .בכיי'א א' וב' לֶא הועתק המאמר הסוגר ,ובדפוסי' העתיקו רק תחילת זה המאמר ורמזו וכו'
כו ל ע יל ,ובכייית כ דל ע יל ,והגהתי גם כאן הפסוק ואלה ימי שני חיי אברהס וכוי
כ דלעיל ,ובכיים רכ ו ' מ
כמו לעיל צד  6 :086בעיליונים .במלאכים שני הן אראלם וכו' וכמו שנדרש לעיל צד  006ובשעה ששלח את ידו
לוקח את המאכלת וכו' בכו מלאכי השרת הה"ד הן אראלם צעקו חוצה וכו' ,והגהתי גם כאן א ר א לם ,וכתיבת
עולוונים בכיייל כמו לעיל פעמים רבות  9 | :זה אברהם .שנפהו וגידלו הקב'יה כשאמר לו ולך לך אל ארץ המוריה

פרשה נט

חיי שרה

4
שני עתחה ירעתי

בד א

כי ירא אלהים אתה

(בראשית כב יב)  ,ומי יקום במקום קדשו וה אכרהם שנ'י

וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עסר שם (ש 5יט כו) ,נקי כפים (חחלים שס ר) שני אם
מחוט

וער שווך געל (בראשית יד כג)  ,ובר לבב

(תהלים שם שם) חלילה לן [נו' (בראשית יח כה)674,

אשר לא נשא לשוא נפשו (תתליס שס שס) וה נפשו של נטרור,

ולא נשבע למרסה (שפשפ)

 6שני הריםתי ידי אל י*י אל עליון קונה שמים וארץ (בראשית יר כב)  ,ישא ברכה מאת ייי
ונוי (חחלים שם ה) ואברהם וקן בא בימים וי*י ברך את אכרהם ככל :אכרהם היה טכרך את
הכל שני ונכרכו כך כל משפחות הארטה (בראשית יב ג)  ,מי מכרך את אכרהם ,הקכיה טכרכו

שני וייי ברך את אברהם בכל ,משה נסן שלישראל שנ' מה תריבון עסדי וסה תנסון את
יי (שמות יו ב) =,מי הוא נסו של משח ,הקכיה שני ויקרא שמו ייי נסי (שס שם טו) ,דוד ווען
 0שלישראל שנ' אתה תרעה את עפי (שיב ה ב) ,מי הוא רועו שלרור ,הקכיה י*י רועי לא אחסר
(תהלים ג א) ,ירושלם אור העולם שני והלכונוים לאורך (ישעיה ס ג) ,מי הוא אורה שלירושלם,

הקביה שנ' והיה לך י*י לאור עולם וגוי (שס שם יפ):
 6ינקוע כ' ק"נ:

כי עתת  . .ירא אלהים [ ,כי . .ירא וגוי ם ,כי ירא אלהים אתה  ,1כי ירעתיו לטען אשר

ח]
אהת--
 1עת

יצות את בניו וגו' (ואת ביתו אחריו ושטרו דרך ייי לעשות צרקה ומשפט א?) וכתיב עתה (כי עחה א') ירעתי
. .אתה א .ולך (לך '') אל ארץ המוריה רי' | זה אברחם לי כי' | שני] פאכת .על שום שני ך ,לי וני |
 2אשר  --שם] ךָ ,אשר..

שם את פני ..א' ,אשר ..שם וגו' א? ,לי דפונתי

גחו]-'-
דְנתי' (שס) |  8חוליל
לבב ו

| כפיפ]) פחאכי,

>

וגו

חלילה  . .מעשות וגוי ן ,חלילה  . .מעשות כדבר הוה הדפאנכותי :וטצאת

את לבבו נאמן לפניך ך 4 | .זה נפשו] זו נפשו [כ ,זה נפש הֶן ,לי ן | נטרוד] אברהם ד

|  5הריטותי | אל

עליון ו-א-רץ] י (שם) ,אל עליון דכת .וגו ן ,לי פאני |  6וגוי] ן ,צדקח ךָ ,וצוקה מאלחי ישעו א'גכי (שס),
ל
-כ
בבא
לי פאתי | ואברתם זקן לי חאני | *

כ] בא בימים וגו' ם ,בא ביט' ן ,וי"י ברך את אברהם ך' ,וי"'..

ל
ין,
לרתפ
אברהס בכל הזאנתי .וגו בכל ל | א*כרהס ךְפחאנכתי] ואב

רטה] חאני.
| יתיה ך |  7כהלא--

כל משפחות ם ,כל וגו' ן ,כל גויי הארץ ן .ל' ד | ומי וחאנכתי

| טגין] פוחאגכי :גיד דת |

 .ייי חאליי
לאברהם א' ,אברהם פה | טברכו] ברכו ךן ,לי ואי |  8ניסן |מה--ומה"'--י] נכב ,מה ..טה .

מה  . .טח תנסון פָא' .מה תתיבון עמדי ן ,מח תנסון את "יי ך? ,לכל חאותות והטופתים אשר עשת
משה דְתך" |  9סי] פוכ .וטי דחאגתי | היה א* | ניסו | ויקרא] אי .ויכן משה מזבח .--דוחנכ | נסי] ואכתי.
גיסי דְפַג | רועו  ,1רועה י |  01עמי]  .את ישראל ן ,ישואל דְפאנכתי | * מי --רועו של ךו] ומי .
של אכ  :וטי . .רועה של נתי .סה רועו מה רועה ל |  11ירושלים תי | אורו של עולם דוחאגכתי  :אוון
של ישראל  | ₪לאורך] = וגו' ן ,וטלכים לנוגח זרעך י | מי] ן .ומי דפאנכתי | *אווה דפוחאנת]

*ך יי דוחאנת] "י לד י :לר לפ .ל כ |
אורו לי | י*יושלם ְוָא] ייושי ל ,ייושלים פנתי | ? 1ל
וגו' ו .ל דפחאנכתי |
והעלהו שם לעולה על אחד ההרים וכו' ועמד בנסיונו שנ' עתה ידעתי וכו' ,ובכיית ובילקוט דפ''ר הובא הפסוק ולך
לך וכו' ,ובפי' ב"ר כ"י גורס או מפרש זה אברהם שכתוב בו בהר ''"י יראה ,ודרשו ומי יקוס במקום קדשו זה
אברהם שני וישכם וכו'

אל המקום

אשר עמד שם

את פני י"י לבקש רחמים

על סדומים

ועי' לעיל צר , 215

והפתיחה שלפגינו דוגמתה בדב"ר פי'א סי' ב' זשיה מי יעלה וכו' רבנן אמרי מדבר במשה מי יעלה בהר י"י זה
משה שג' ומשה עלה אל האלהים וגו' ומי יקום במקום קדשו זה משה מנין שנאמר כי המקום אשר אתה עומד
עליו וכו' ,ובמדרש תהלים ,ג' שיטין מי יעלה וכו זה משה שנאמר ומשה עלה וכו' דיא מי יעלה וכו' מדבר
באברהם שנאטר ולך לך אל ארץ המוריה וגו' על אחד ההרים וגו' ומי יקום במקום קרשו זה אברהם שנאמר וישכם
אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה' נקי כפים אם מחוט ועד שרוך נעל שנתרחק מן הגזל וכו' ד"א
מי יעלה וכו' מדבר ביעקב שנאמר קום עלה בית אל וכו' ועייייש :  8ובר לבב וכו' .שלא עלתה על לבו שהקב'יה

ח"ו יעשה עול במשפט חלילה לך מעשות כדבר הזה וכו' ,ובמדרש תהלים הגיי ובר לבב שנאמר ומצאת את לבבו
נאמן לפניך ואומר והאמין בה' ,וגם בפי' ביר כ'י הובא הפסוק ומצאת את לבבו נאמן לפניך ,ושם פִי' זה נפשו
של נמרוד שלא הרג אברהם את נמרוד בחנם שגמרוד בקש להרוג את אברהם תחלה ומפרשי אמרפל זה נמרוד
(ועיי לעיל צד  )501ואברהם הרג את אטרפל  ,וכסגנון זה הדרש בדב'ר שם אשר לא נשא לשוא נפשו זו נפשו
של מצרי שלא נטלָה על חנם אלא כדין עשה ,ובשמו"ר -ריש פד נקי כפים זה משה וכו' אשר לַא נשא לְשוא
נפשו זה נפשו של מצרי שלא הרג את המצרי עד שעמד עליו בדין וכו' ,ובמ' תהלום שם הגי' לא נשא לשוא
בגי גמרוד
נפשו פ

(כלו' לא נשא נפשו לעכור ע"ז בפני נמרוד ועי' לעיל צר ,)868

אכן שם סו' ז' בדרש

זה

משה הגי' ולא נשא לשוא נפשו וכו' שלא נטל לשוא נפשו של מצרי וכו' ושם סי' טי אשר לא נשא לשוא נפשו

של לבן וכו',

ובכל המדרשות

ובתג"ך הוצ' גינצבורג :

נדרש אשר

 6ואברהם

זקן וכו'.

לא נשא לשוא :ש5ו,
זה סיום הפתיחה,

ולפנינו במקרא

ולהדרש ישא ברכה

הקרי נפשי ועי' במנחת שי

וכו' וי"י ברך את אברהס

וכו'

נסמך המאמר אברהם היה מברך את הכל וכו' הקב'ה מברכו שני וייי ברך וכוי והוקדם להמאמרים שנסררו בסיי
 .+וזה המאמר הופרד מהפתיחה גם במדרש ד' פיורדא 8 :מה תריבון וכו' .כן הגיי העקרית וגם ביפ'ית העיר
על גי' הילקוט מה תריבון וכו' וכתב וכן מצאתי בכל המפרשים שהביאו אגדה זו ועיייש ,ונר' שטעם הפסוק לפי
הדרש מה תריבון עמדי ומה תנסון תעשו אותי לנס לפני יי וכמו שדרשו לעיל צר  885והאלהים גסה וכו' גדלו
כנס וכו' ,ולפנינו הגי' ומה תנסון ,ובמקרא כתוב מה תנסון ועח"נ ובתנ'ך הוצ' גינצבורג ,וגם בפי' ב'יר כי"א

חיי שרה

פרשח נט

כד א

%1

ואברהם זקן וה קנה שני עולמות ,אמר רי אחא יש לך שהוא בוקנה ואינו בימים ,בימים

ואינו בוקנה אבל כאן וקנה כנגר ימים
בא כדיפלון ,ר' כרכיה בשם רי אבא
שנתי בהן עד אשר לא יבואו ימי
וי"יי ברך את אברהם בכל

וימים כנגר וקנה בא בימים ,ר' יודן בשם רי יהורה בר סימון
בפילון מפולש לחיי העולם הבא ,אמר רי יצחק באותן הימים
הרעה (קהלת יב א):
ר' יהודה אי שנתן לו נקכה ,אמר ר' נחמיה עקר ביתו שלמלך

ו

וש

אין כת' ברכה ,אלא וי"י ברך את אברהם בכל שלא נתן לו נקכה כל עיקר ,ר' לוי אמר תלת
 1ינקוע טס ,פנסועס ע"נ מיי עלס ק" : 4  4ויקכס כנס כיט פי*ס  |,עדכע קסלם פ' חכוכ (י" ,)'5 3עדכט קקלם
ע"כ טס (עדכע זוע  5 | :)891 57ילקוע סס ,סוקפתס קילוטין פ"ס| ,ככ כסכס ט*ז כ' קפיס סי:
 1זקן]  ₪וגו' ן ,בא בימים חא'נכי | זה קנה] פןכ ,זה שקנה ךי ,3קנה ן ,שקנה א" ,זקן זה קנה דא / 1זקן זה
שקנה ך ,1זה אברהם שקנה ךז | ב' ד1א* | עולמות (עולמים י)] פוחאנכי ₪ ,שלשה (ג' ד') נכתרו בזקנה וביטים

ושלשתן היו ראש לגייסין אברהם יהושע ודוד (יהושוע דוד ך[) אברהם ראש לאבות יהושע ראש למלכות בשבט אפרים שני
מני אפרים שרשם בעמלק זה יהושע (יהושוע ך]) דוד ראש לטלכות בשבט יהודה ד | * אחא] אבא ל | ישלך] גם₪ :
מי א' ,אדם דפחא"תי .אדן ן | בזיקנה ן (וכן בסמוך) | ויש שהוא בימים א | לכן ן | ימים כנגד זקנה
וזקנה כנגד ימים א | רי יודן בשם] ואנ  /לי דפכת | ר--פיטון]  ,1ר' יהורה (יודא ם ,יודה ן .יודן כ) גר
(בר' א? ,בירי ן) סימון פ[א"כ  .יודן ברי סימן ע /ר' יהודה ךְא!ןת | * 5בדיפלון דועיי] בדופלון א' י

בדילפון ך] ,ביופלן  , 5בריפלין נַ' ,בריפלון ך? .בריפולין  .פריפלון ל ,ברופלין וחרינא אמר בא בפליון א? |
*פילון ע] בכפולון ל ,בכפילון ם \
ם] פןאגכ ,ר' ברכיה ו ,ל דָת | ר' אגא בר כהנא פוא"גכ | ב
רב'ש--
בכפילן  , 1בוילון ך  ,בא בפילון דְיאתי . . :בכפילון ן. . ,בכפלון ך . .,בוילון כ ,בדפלין וחרינא אמ' בא
בפיליון א! | באותן] בא = ואכי |  4שכתוב דָא ,שכתי" ו  ,שנתג ךן | יבואו] אנתרי .ינאו דפוכ |  5וי
יהודה] ף ,ר' יהודה ור' נחמיה (נחמיא א )3ר' יהודה אנ .ר' יודה ורי נחמיה ר' יודה ן ,ר' יודן  ..ר'
יודן דֶת | אוטר פאכי .אמר דְוְנת | שניתנה א | אטר] נכי  ,אמרלו דפות ,א"ל א | נחמיא א? ,נחמן פ |
עקר] גי ,עיקר דפואת .והלא עיקר  | 2בתו דְיַך? ,ברייתו א'כך?  ,בירייתו א?  ,בריתו ךְ' |  6אין כת'] / 1
₪זכרים  | ₪ניתנה א'! ,ניתן א? |
אין כתי' ךו' ,אין כתי (כתוב ךָ ,כת" א) בה דְפואכת | אלא] ב

נקבה] פוא'נכי  .בת דת | קר י |שלשה ע |
הובא הפסוק מה תנסון וכו' ,ובפי' ב'"ר כי'ט מפרש משה ניסן של ישראל דכתיב לכל האותות והמופתים אשר עשה
משה ,ואולי נובעי משם הגי' בדפוסי' וכייית דכתיב (שני) לכל האותות וכו' (וערבבו דברים לד פסו' ייא עם פסוי
ייב) ,ונסן של ישראל כמו נסו של משה הקב"ה וכו' י"י נסי ,ואין הוראת נסן של ישראל העושה להם כל הנסים
במו שפי' במ"כ ,ובמדרש ד' שטעטטין הגיהו משה עשה ניפים וכו' 1 :זה קנה וכו' .דרשו זקן נוטריקון ,ודוגמתו
הדרש בספרא קרושים פרק ז' אין זקן אלא זה שקנה חכמה שנאמר ה' קנני ראשית דרכו (ועי' קדושין לב בי) ,
ובפי" ב"ר
ובלק"ט הועתק ואברהם זקן זה שקנה חכמה וצ"ע ,ולא נתפרש כאן הדרש זה שקנה שני ע וולתמ,
כי'יט מפרש שקנה שני עולמות דכתיב בא בימים בשני עולמים משמע ,וכן טעם גם מאמר ר'י בשם ריב"ס /
ובתנחומא מב שם איתא ד'א ואברהם זקן שקנה שני עולמות בראשונה היה שמו אברם ועכשיו נוסף לו ה' שירש
שני עולמות שבזכותו נכרא העולם הזה והעולם הבא אמר ר' חלפתא בר כהנא כתיב אלה תולדות השמים והארץ
בהבראם הן הן האותיות שבאברהם הוי שבזכותו נבראו העולם הזה והעולם הבא וכו' וָעיי לעיל צר  ,701ובדפוסיי
וכי'ית ניחוסף כאן שלשה נכתרו בזקנה וכו' ,ומאמר זה ליתא בכי"ל ובשאר כ'י ובילקוט (ובדפ'ר ודו הגיי ראש
ג יייס ין ,וכבר נשתבש בדי קראקא א' ראש לנסיון) | :אמר ר' אחא .כן הגהתי כגיי שאר הספרים  ,ור' אחא
גם בעל המאמר לעיל סי' ג' לא היא זקנה ולא היא שיבה וכו' ועי' במ"י שם ,וטעם המאמר יש לך שהוא בזקנה

וכו' שזקנה קופצת עליו ואינו בימים ויש שהוא בימים ואין בו הדרת זקנה אבל כאן באברהם זקנה כנגד ימים
וימים כנגד זקנה ולכן אמר הכתוב גם בא בימים ,וברוב הספרים הגי' יש לך א דם ,ובכיו יש לך א ד[ ועו
במ"י לעיל צד : 585

 2ר' יודן וכגי .ר"י בשם ריב''ס דורש בימים בכפילת ימים בעוה"ז ובעוה"ב ור''ב בשם ריא

מדייק ב א בימים שמשמע שנכנס לאיזה מקום ור' יצחק מדייק ב י מ ים בימים הידועים באותן הימים שכתוב בהן
עד אשר וכו' ,ובכי'יל נשתבש באפריפלון (במלה אחת) והגהתי ב א ב ד י ₪ל ון כמו שתגי' גם בערוך ע' דיפלון,
ופי' שם בשני עולמים בעוה'ז ובעוה'ב ובלעז כפול דופלו ועי' לעיל צד  , 585וגי' ישנה משובשת ברייש ומפרש
בילון
בפי' ב'יר כ'"י בא בריפלון (בריפלין) כמו רפי וכמו ברפיון בא בחלישות  ,ובמאמר ר'ב וכו' הגהתי פ

מפולש לחיי העולם הבא כמו שהגיי גם בדפ''ר ובערוך ע' פלן ג' ופי' שם כלו' מקוס מפולש ואורח ישר ועי' לעול

צד  684ובמ"י שם בד'ה פלונו ,ובמדרש הגדול חועתק בא בימים שנכנס בפילון מפולש וכו'  ,ומהגי' בפילון נשתבש
בוילון שמפרש בפי' ב'ר כ'י באהל מפולש וכו'  ,ובתנחומא מ"ב שם איתא מהו בא בימים ר' יוחנן אמר בוילון של
:54
4ד
העולם הזה ור' אלעזר אמר בעולם הזה ובעולם הבא וכו' ועיי במ"י לעיל צ

 4עד אשר וכו' .בווייר שם עד

אשר לא יבואו ימי הרעה אלו ימי זקנה ,ובמדרש קהלת שם עד אשר וכוי אלו ימי הזקנה והגיעו שנים אלו חיסורין:
 5ר' יהודה וכו' .בתוספתא שם וכן אתה מוצא באברהם אבינו שבירכו המקום וגידלו בזקנותו וכו' שני ואברהם זקן
וכו' ,וי ברך את אברהם בכל ר' מיאר אומר שלא היתה לו בת ר' יהודה אומר שהיחה לו בת וכו' אחרים אומ'
בת היתה .לו לא''א ובכל שמה ובירכו המקום וכו ועי' בב''ב שם ,ובדברי ר"ג כאן קשה לפרש עקר ביתו של מלך
וכו' ,ובפי' ב'"ר כי'א וכיט גורס ומפרש והלא עיקר ב רי יתוג (בריתו) של ,מלך אין כתי' ברכה כלומ' בתחלת
בריאת (בריית) האשה שהיתה ראשונה לכל נשים ועיקר בעולמו של מקום .לא מצינו שכתוב בה ברכה שלא ייחד

לה הקב'יה ברכה בפני עצמה אלא עם אדם נתברכה כדכתיב ויאמר להם אלהים פרו ורבו ואת אמרת הכא ברך את
אברהם בכל בנקבה וכו' ,ובפי' בר הנדפס נשתבש עיקר ב ת ו וכה במדרש דפיר ,ובעולת שבת הגי' עקר בריתו
של עולם ,ועי' ביפ'ית ובמ'"כ ובשאר המפרשים שגדחקו כולם בפירוש המאמר וצעיג  6 :ר' לוי אמר תלת .תלת שיטין
ועיי לעיל  ,794ובערוך ע' קלר ב' הגיי ריל אמר שלשה שהשליטו ביצרן (וצ''ל ביצרו) ועשה ישמעאל תשובה ולא
חיסר קילורין שלו וכו' ,ובפי' ב''ר כי'ט וכייא מפרש ר'"ל אמר תלת שלשה דברים דריש (דרש) באותה תיבה בכל

חיי שרה

65

כד א-ו

פרשה נט

שהשליטו ביצרו ועשה ישמעאל תשוכה ושלא חסר קילרין שלו כלום ,ר' לוי (אמר) בשם ר' חמא
ברי חגינא שלא חזר וניסתו ;

בו ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו שחיה זיו איקונין שלו רומה לו ,המושל נכל
אשר לו שהיה שליט ביצרו כמותו:
שים נא ידך תחת ירכי אמר ר' ברכיה לפי שנתנה להם לפיכך נשבעין בה:

ו' פנחס

ער שלא הורעתיו

ג ואשביעך בייי אלהי השמים ואלהי הארץ אמר
לכיריוחיו להי השסים וכיון שהורעתיו לבריותיו ואלהי הארץ :
אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני הוהירו על כנות ענר אשכול וממרא :
ד) כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ונוי אטר ר' יצחק חיטיה דקרחך זונין סגהון זרע :

 1ככ כסכס י"  : '5לעיל  172 31ועד  : 168לעיל פר \ 245ולד  : 77₪כעיל  3: 8000 57ולקוע .כ' ק"ו  /ועיי לסטן
פ"ם :סנמופל טס  5 :ילקוע טס  ,סנסומס ע"נ טס  ₪ :ינקוט כ' ק"ז  ,ספכי תפוינו פיי טי"נ  8 :ילקופ טס  9 :ילקוע פס :

נכל  ₪דת  | תשה] פנכעי .ושעשה ןא ,בכל שעשה דת |
 1שהשליטו] פואנכעי,
* ישמעול דפואכתערין ל לג | תשובה] פוגכע - .בחייו דת .ביפיו אי | ושלא] פו .ולא אנכעי,
בכל שלא דְֶת | חיסר פא'ע | קילרין] פנכ .קילארין ו ,קילורין א'ער ,קלורין דת  ,קיילין א | אטו
| הטא] להמא 5

לי ונכי

שלא] פוא'נכ,

|  2בר' חנינא] נָָ ,בר  ..א?י ,גר' (נירי ן) חנינה פן,

בכל שלא דִך

אותו פםא'נכתי:

| וניפהו] א?| ,ניפה

ב"ח א' .לי דת

וסה  . .ך,

ונישא

|

אותו ן |

* 2ביתו הפחאנכתי]  -גוי ל | זיואיקונין] דיוקנין א | דומין ח ,דומיס נ | לשלו א |  4שחוא נכי |
שליט] מושל א | 1כמותו] כמוחו כ |  5יוכי] פואכתי .יייכי דג | אמר ר' ברניה]  -.בסילה ןת |
שניתגה

ל"פואנתר'י | להם]  -,בצער לידפוחאנ.

> היא חביבה דך] ,היא..

להם

א'.

הטילה בצער י,

מצוה ראשונה כ | לפיכך] פוחגכי.

היא ..עליהם א | :היונשבעים ן ,אין נשבעין (נשבע'  )1אלא פתנכי .ואין

נשבעים (נשבעי" ד'א) אלא דאר |  6ואלהי הארץ] פאכ .ל' דוגתי | * הודעתיו וַח] הודעתי לפ  +הודעתי
אותו דְאגכתי | 7לביריותיו] ן ,לבריותיו ְחאתי' .לבריות  ,2לבריותיי  | 1אלהי] הוא  | 2 ₪וכיון
" שהורעתיו ךז] וכיון שהורעתי לף | וניון (ועכשו כב) שחודעתי אותו דְנכתי :ומשהורעתי ן ,ומשהורעתי
(משהורעתי א?) אותו א | לבריות  ,2לבריותי ף .לבריותיי  | 1ואלהי] זא'ני :אלהי דְפא"ת  ,הוא אלהי
השמים ואלהי  8 | 2אשר --הכנעני] [י ,מכנות הכנעני א* .ל' דפואיכת | * הזהירו דוחא'גכתי!

היזהרו ל' ,אמ' הזהר פ ,הזהר א? | על] פוחאנכי .שלא ילך אל ד | אשכול] את  ,אשכל דפוני ,ואשנול כ |
 9כי] כי אם שני | תלך וגו] חלך א'נכת .וגו' ם ,לי ך | איר יצחק

מתלא אמ' ם .אטרין נָיי ,אסרי כ |

חיטייה ן  ,חיטיא פהנער.

הטיא דְכ .הטייא אית .חיטי א"

| דארעך א" | מנהון זרע] פאנכעי .טיניהון

זרע דְז ,זרע מנהון דְרך ,זרוע מיניהון ן |

שהשליטו וכו' בכל שעשה ישמעאל תשובה בחייו (בימיו) בכל שלא חסר קילורין שלו וכוי ועח"נ ,והשיטה שהשליטו
ביצרו כדאיתא בבריותא ב"ב י"ז אי שלשה לא שלט בה יצר הרע אלו הן אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל
מכל כל ,והשטה שעשה ישמעאל תשובה כמו שנדרש לעיל  172תקכר בשיבה טובה בישרו שישמעאל עושה תשובה

ועיי"ש ,והשיטה שלא חסר קילורין שלו כלום כדאיתא לעיל צד  545וצד  ,775ובמדרש הגדול נשתבש שלא חסר
אקלידין שלו וכו' ,ובתוספתא שם מידה שנייה שלא מרד עשו בימיו מידה שלישית שעשה ישמעאל תשובה .בימיו,
ובב"ב ט"ז ב' ריא שלא מרד וכו' ד"א שעשה ישמעאל וכו' ועיויש ולקמן פסיג סי' ייב ופס"ב סוי ג' ולעיל צר
7

< שלא הזר וניסהו .וכן דרש ר''ל בשם רחב'ח לעיל צד  806אמר לו השבע לי שלא הנפני עוד מעתה :

שהיה זיו וכו' .דרשו זקן נוטריקון זיו איקונין ועיי במ'י לעיל צד  ,165וכן הדרש לקמן פ"ם סיי זי ויאמר בוא
ברוך י"י שהיה סבור בו שהוא אברהם שהיה קלסטר פניו דומה לו 4 :שהיה שליט וכו', .בתנחומא מ'יב שם מהו

המושל שהיה שולט ביצרו שנ' צדיק מושל יראת אלהים:

 5לפי שנתנה להם .כלו' המילה לפיכך נשבעין בהו וכן

בתר"י א' שוי כדון ידך בגזרת מהולתי  ,ובכיייל כאן שתי גירסאות בגוף הספר לפי שנחנה להם לפיכך נשבעין בה
ס"א לפי שניתנה להם בצער לפיכך נשבעין בה ,ונר' שהגיי הראשונה העיקרית ופירושה בגי' ס"א ורוב הספרים

לפי שנתנה (שניתנה) להס

ב צ ע ר ,וכן בלק"ט ר' ברכיה אמר לפי שניתנה להם המילה בצער לפיכך היו וכו' ובשכל

טוב ולפי שנתנה להס המילה בצער היו נשבעין וכו' ,ובמה"ג לפי שניתנה מילה בצער וכו  ,ובפיי ב'יר כיייט וכי"א
מפרש עוד לפי שניתנה (שנתנה) להם מילה בצער שנימולו גדולים ובפי' ב"ר הנדפס מסיים לפיכך לא היו נשבעין

שונה לפיכך אין וכו' ,ועוד פירוש נוסף לפיכך
אלא בה ,ופירוש אחר בגי' כייכ לפי שנתנה להם מצוה ר א
היא חביבה כו' היא חביבה להם (עליהס) וכו' ,וכאלו הפירושים מפרש בפירש"י עה"ת והמילה היתה מצוה
לו ובאה לו על ידי צער והיתה חביבה עליו ונטלה ועי' גם בפי' רבינו בחיי  ,ולפי הגי' שנתנה להס בצער וכו
הקשו שהרי גם יעקב אמר ליוסף שים נא וכו' ועי' ביפ"ת ,ודרש אחר בתנחומא מ'יב שם אמר לו שים נא ידך
ראה היאך היו מחבבין את המילה ואף !עקב כשהשביע ליוסף א"ל שום נא ידך תחת ירכי על מה היו מחבבין
המילה שהיו יודעים שהיא עתידה להציל את בניה מגיהנם לעולם הבא וכו' 6 = :שלא הודעתיו וכו' .כן הגהתי
ועח"ג |,ובלק"ט עד שלא הודעתיו לבריות וכו" וכיון שהודעתיו (אותן) לבריות וכו'  ,וברד"ק עד שלא הודעתיו

לבריותיו וכו' משהודעתיו לבריותיו וכו' ,ולשון הדרש בספרי שם עד שלא בא אבינו אברהם לעולם כביכול לא היה
הקב'ה מלך אלא על השמים בלבד שני ה' אלהי השמים אשר לקחני אבל משבא אבינו אברהם לעולם המליכו על
השמים ועל הארץ כענין שנאמר ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ  ,וגם בפירש"י עה"ת הובא הדרש לפ' חי
אלהי השמים

אשר

לקחני

מבית אבי

ועיויש

ולעול צד :194

וכנענים חיו כדכתיב והוא שכן באלני ממרא האמורי

 8מבנות הכנעני .

וס'ד אשר אנכי יושב בקרבו

אחי אשכל וכו' ,ודורש הזהירו על בנות עגר אשכול וטמרא

אע"פ שהיו צדיקים ובנותיהם צדיקות ועיי לעיל צד  416וצד  9 : 196כי אֶל וכו' .בכי"פ וכי"ג וילקוט הגי' כו אם

אל וכו' ועי' בטנחת שי ובתנ"ך הוצ' גינצבורג : חיטיה וכו' .משל הוא בלאייר אם החטים של עירך הן זונין (ועיי

כד ה--י

פרשה נט
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ה) וואמר אליו העבד אולי וגוי ההיר כנען בידו מאוני מרמה (הושע יג ח) כנען זה ט

אליעור בידו מאזני מרמה שהיה יושב ושוקל את בתו ראויה או אינה ראויה ,לעשוק אהב

(שם שם) לעשוק אהוב העולם זה יצחק ,אמר לו עד אלי ואחן לו את בתי| ,אמר לו ארור אתה ובני

ברוך ואין ארור מידבק בברוך :

ו ז ויאמר אליו אברהם השמר לך וגו' ייי אלהי השמים וגו' .מבית אבי זה בית  5י

אביו ,ומארץ מולדתי זה שכונתו ,ואשר רבר לי בחרן ,ואשר נשבע לי בין הבתרים :
הוא ישלח מלאכו לפניך [רי דופא אומר הרי וה מלאך מסוים ,בשעה שאמר אברהם הוא
ישלח מלאכו לפניך] זיטן לו הקכיה שני מלאכים אחר להוציא את רבקה ואחד ללוות לאליעזר :
ח) ואם לא תאבה האשה וגוי רק את בני לא תשב שמה וק מיעש ,בני אינו
01
חוור ,בן בני חוזר :

י) ווקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וגוי נמליו שלאכינו אברהם היו ניכרים יא

בכל מקום שהיו יוצאים זמומים :

וכל טוב אדוניו בידו ר' חלבו אמר זו דייתיקי :

 1ילקוע עס  ,ילק' סוסע כ' סקכ"ס  5::ילקוע כי ק"ז | :זילקוע עס ,פדל"ס פטיז
 8פנסועס 3

:  9ילקוע פס :

 11ילקוע טס :

וינס כי' ג' ,סגדם ככלטים פפ'ו (פע"ס)  ,פדכ"ס פע"ז:

 1אולי וגוי] י ,אולי לא תאבה פ ,אולי . .האשה א  ,לי דר ! מרמה] א" -. .לעשוק אהב דפא'נכתי (הושע) |
 2ושוקל] א .1ומשקל פןא"כך*ו .ומשקיל דחגת | את  --או| בתו אם . .או זל  ,אברהם ואוטר היא דֶן |  8אהובו של
עולם | אמר לו] פואנכי (שם) ,אמר לו אליעזר ל'' ,אמר דת ,לי י' | *עד אלי ן] עד אולי לפא"ג .אולי לא
תאבה אלי כתיב ךָ ,אולי לא תאבה האשה אלי כתיב ו( 3שם) ,אולי לא תאבה ךָ ,אולי לא  . .האשה א'כף? ,
אולי לא תל' הא' אח' לֶ" ,לא תאבה ךן ,ל יי | * ואתן דא'כתבר ]:ואתן לו ואתן ל? .אתן פוי :אתן
ואחן א? ,אתן לו ויתן  | 1לו בתי י ,את בתי לו א' |  4מידבק] ן ,טדבק פוחאנכי ,מתדבק ך |  5וגוי] פן
| זו א' | בית אביו] א

תשוב את בני שמה נכף | וגו] אשר לקחני דְפוא'כי

ביתו של אביו

דפת/

בית

אבי וְנִי |  6זו וא' | שכונתי וני |דבר] פוחאנכרי .נשגע דת | ** לי] אלי ל | ב*חין ל"דפוחאיכי]
בחוץ לנ ,בארץ א? | נשנע] פוחאנכי .דגר דת | * גין דפוא'גכתי] גן לא* .ננין ח |  7לפניך) אתך א*,
ו-ים
מרס' -
לי פא' | *

פו.ים
מר.
ם] ר' דוסא (דוסה ן) אמ

יים
פו.
מי.
דְן ,ר' דופא אוט' (אמ' א*ך) הר

אכת /

הרי מלאך מסוים  ,+לי ל | * בשעה --לפניך ( ]2בשעה  . .מלאכו ף ,בשעה  ..אברהם אבינו הוא .
לפניך דְאןת ,בשעה  . .אכרתם אבינו הוא  . .מלאכו אתך א? ,לי לְנִיל | לול ן | ב' דא | את
אליעור דואנככתי |  9ב] אבל  ₪א | הוא חוזר חן |  11אדוניו דְגַתִי | וילך וגו] וילך ם ,וגוי ד,
לי נַתי |אברהם אבינו אכןי,

אברחם פ | ניכר( :ניכרים ך) היו את.

ניכרין א' |  21בגל מקומות ן ,שבכל

,היו יוצאים היו יוצאים ן ,שהיו
מקום ו | שהיו יוצאין ף  ,לפי שהיו יוצאין א ,1כשהיו יוצאים היו יוצאים דֶץ ש
יוצאי' (יוצאים רְן]) יוצאים דְרֶן  ,שהיו יוצאין יוצאין [כי  ,יוצאיי א"

וגוי ל .לי אי | דייתיקי] [גכך  :דייתקי ח /דיאתיקי דפאת |

לעיל
יצחק
נסמן
אותו

צד  662ובמ'"י שם) זרע
כי אל ארצי היינו דאמרי
ג'יא חטי דקרתך 1 :זה
האיש בידו וכו' ,ושם סיי

מהן ,והמאמר
אינשי חטין
אליעזר .וכן
ו' כנען הוא

|  81אדניו פוכ | * גידו דפוא?גכת]

הועתק בערוך ע' זנין א''ר יצחק חיטיא וכו' מנהון זרע .וברד'ק א"ר
דקרתך וכו' זרע מנהון  ,ובכי"א ב' הגי' חיטי דארעך וכו' ובגליון שם
לקמן ם"ס סי' בי עבד משכיל זה אליעזר וכו' אמר כבר קללתו של
אליעזר וכוי 2 | :ושוקל .בשיקול הדעת ואומר אם בתו וכוי :  8עד

אלי .בכי"ל וכי"ם וכי"א ב' וכי"ג :הגיי עד אולי והגהתי

לי כמו שהגי' בכייו
עד א

וכלה'כ בא עד אליהם (מ"ב

טי כ') ,וטעם הדרש אלי כתיב חסר ויו וכדאיתא להדיא בילק' הושע שם אולי לא תאכה האשה אלי כתיב אתן
לו וכו' ,ובכייב סייא אלי כתוב ואתן לו וכו' ,ולפנינו במקרא כאן כתוב א ול י לא תאבה וכו' ולקמן פסוק .ליט
ואמר אל אדני א ל י לא תלך וכו' ,ולזה הפסוק הובא הדרש בפירש"י עה'ת ועייייש ובמייש וצ'יע  4 :מידבק .מתדבק
ועח"ג :  5מבית אבי וכו' . וכן לעיל צד  578וממולדתך זו שכונתך ומבית אביך זה .בית אביך  ,ובפירש'יי עהי'ת
מפרש מבית אבי מחרן ומארץ מולדתי מאור כשדים ועי' ברמב'ן וברא'ים :  6דבר לי בחרן .בכיייל נשתבש ואשר
דבר אלי בחוץ ,ובגליון הוגה בחרן ועח'ינ וכן בלקיט ואשר דבר לי בחרן ואשר נשבע לי בין הבתרים ,ובדפוסיי
וכו"ת מהופך ואשר נשבע לי בחרן ואשר דבר לי בין הבתרים ,ובשכל טוב הועתק ואשר דיבר לי בהר המוריה ואשר
נשבע לי בין הבתרים  ,ובמדרש הגדול ואשר דבר לי בין הבתרים ואשר נשבע לי בהר המוריה וצ'"ע  7= :ר' דוסא
וכו' .כן השלמתי עד בשעה וכו' מלאכו לפניך עפיי הספרים שציינתי,

ובכי"ל וכייג

ליתא וכן לא הועתק בלקט

ושכל טוב ,ודורש שאכ"כ הוא ישלח מלאך אלא מלאכו מלאך מסויום :בשעה וכו' .הוא דבור בפ'ע כדמפרש גם
ביפ''ת  5 :להוציא את רבקה .שתהא יוצאת באותה השעה לשאוב מים  ,ובפדר"א שם ר' אבהו אמר רצה הקב'ה
לגמול חסר עם יצחק ושלח מלאך לפני אליעזר עבד אברהם וקפצה לו הדרך ובא בג' שעות העבד לחרן צפוי לפני
הקבייה בת מלאכים שלא וצאתה מימיה לשאוב -מים יצאתה לשאוב מים באותה שעה וכו' 9= :רק מיעוט| .כהכלל
לעיל צד  91אכים רקים מיעוטים :  01בן בני חוזר .יעקב שילך לחרן :  11גמליו וכו' . דורש מגמלי אדניו
שהיו ניכרים וכו' שהיו יוצאים זמומים .וכן לעיל צד  593בהמתו של אברהם היתה יוצאה זמומה .ועי' במ"י שם
וכחגי' שלפנינו ובכי"פ איתא גם בשכל טוב גמליו של אברהם היו ניכרין בכל מקום שהיו יוצאין זמומין  ,ובלק"ט מהו
מגמלי אדונוושגמליו של אברהם היו גיכרין בכל מקום כשהיו יוצאין יוצאין זמומין ,ובפירש'י עה'/ת ניכרין היו משאר
גמלים שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל שלא ירעו בשדות אחרים ועי' לקמן פ'יס פיי ח'  81 :דייתיקי .שטר מתנה בליי!)
ְאנָ'( 900)0
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ויקם וילך ונו +ר' ברכיה מש' ר' יצחק בר יומו ,היא דעתיה  ררי ברכיה בשם ר' יצחק
ואבא היום אל העין (בראשית כר מג) היום יצאתי היום באתי  :ההיר הרעשתה ארץ פצטתה
ו' (חהלים פר) הרעש תה ארץ בימי אברהם ,פצמתה בימי אליעזר ,רפא שבריה (שסשס) בימי
יעקב ,כי משה (שסשס) בימי ישבי בנוב ההיר וישבי בנוב אשר בילידי הרפה ונו' (שיב כא טו)
אניף במגיניה ,קפץ דור לאחורוי ייח אמין ,זה נתירא מזה וזה נתיירא סוה ,זה נתירא מזה לומר אין
 1ילקוט סס ,ינק' סטול? כ' קכו | :כנקזכין פ*ס  ,'6סולין ליט נ' ,סנפוע 6מ'נ טס ק" פ' ,סנחועס ול פיי נ'יו
פדר* טס  ,מדכט ססניס י"ם סי 5י:

ש-י]
 1גו'] אל ארם נחרים דְתי ,אל  ..נהיים וגוי [ן ,אל ..נהרים אל עיר נחור שכ :ל' א | רט'-
ר' ..משום ] ,ר' ..בשס [א( ,ר'..אט' משום כ ,:ר' בוכיה אמר ש .ל דףת | ו יצחק לי ש | גר
ש-פ] וְנכ ,גו' בוכיח פאי .ל' דת | וי
בר -
יוסו] םאגכ .בן יופו דוְתַך ,בר ימוי י | הוא אכ | ד
.פואגכתי (שטואל) | הה"ר] פאי:
יצחק] וגכ .דר' יצחק דִת .ל' פאי |  2ואבוא א' | היוס באתי] ו ,והיום  .ד

חדת היא ן ,הדהי  ,1ה*ה כ .לי דת
פצטה ךְא' | 8וגו] ן ,רפה שבריה
הרעשה ךְפאתי | פצטמה פא | רפא] י
ו-ו] אשר  . .הרפה ]אנכ ך].
אושרג -

בסונגיניא ת | קפץ] פאכי.
כתי
דפ
לאחוריו א

| הרעשתה]
 .. ,רפה
(שס) ,ופה
אשר בילרי

וקפץ דות.

מגב ,הרעשת ךאתי
ו
ך'נכתי
 ..כי מטה א
ךְפואנ תי |  4ישנו
הופה דְי ,וגוי ן | 5

(שס) | פצמתה] וא'נכתי (שפ).
(שס) ,לי א* | הועשתת] וגכ/
 | 5גנוג ל' ן | וישנו פ | בנכ ן |
בטגיניה] פואנכר*י .בטגיניא ,7

*אחוחי ן] לאחורויי ( | +לאחורוה ל ,לאחורותי י (שם),
| ל

פואנכ  +תטני סוי ך] ,תמניסוי ו (שס) | נתיוא] א'נכתי (שס),
| ח' עשר '' ,חטני עשר ד

נתיירא דְפוא'שי | גחיוא א'כתי (שס) | *זה --מזה כתי (שס)] זה נתיירא דֶם ,זה נתירא ו ,ל' לְוָא' | לוטר]

לאסר ן ,לי י (שס) | אין] פוג .אפ דתשי 5 .א |
וכן בתר"י לפי גי' הערוך בע' דייתק וכל טוב וכו' דיתיקא  ,וגם בלק"ט ושכל טוב הועתק זו דיותיקי  ,ובמדרש
בדו מוכיח וכן מלת
הגדול דיאתיקי !) ועח"נ וקרויס צד  ,791ובפי' רבינו בחיי מפרש זו דייתיקי וכו' ומלת י
וילך כלומר שהלך עם כל טוב אדוניו אשר בידו והוא שטר המתנגה ולכך חזר שנית ויקס וילך וכו ועי"ע ברמב"ן,

שואל
ובתנחומא מ'ב שם ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו אמר ר' מ
המושל שחמשילו בכל אשר לו אמר
טוב

אדוגיו

בידו

זו היא

דיתיקי

(שטר

אפילו אתה נותן כל מה שיש לי קח אשה לבני משם
מתנה)

הוליך בודו

וכו'

ועי'

באג'יב

שם,

ובפרר"א

שם

בו יצחק

מתן

ויקח העבד וכן' וכל
כתב

אברהם

כל אשר

לו ליצחק ירושה וגטל הכתב ונתנן ביר אליעזר עבדו שילך להשתבח בבית אביו ובמשפחתו וכו' ,וכן מפרש בפירש"י

עה"ת כתב מתגה כתב ליצחק על כל אשר לו כדי שיקפצו לשלוח לו בתם :  1בר יומו .באותו היוס שיצא הלך
ובא אל ארם נהרים אל עיר נחור שקפצה לו הדרך והיא דעתיה דר' ברכיה וכו'  ואבא היוס אל העין היום וצאתי

היוס באתי ,ודורש כאן ויקם וילך הוא קם והוא בא ,וכן בלק"ט ויקס וילך מלמד שקפצה לו וכו' ובשכל טוב
ויקס וילך מלמד שקפצה להם הררך ובו ביום הלך אל ארם נהרים וכו'  ,ולקמן פס'ח מפרש ר' ברכיה מש' ר' יצחק וילך
חרנה רכתיב ביעקב כפשוטו לישנהון דברייתא פלן אזל לקיסרין ועד כדון וכו' ,ורבנין שם דרשו גם וילך חרנה בן

יומו ,ובדפוסי' וכייית נשמט כאן שם ר' ברכיח האומר בשם ר"י ,ובילקוט הועתק היא דעתיה דר' ברכיה ואבא
היוס וכו' כדרכו לקטע שמות האומרים ,וסגנון הלשון ר' ברכיה וכו' היא דעתיה דר' ברכיה וכו' כמו לעיל פעמים
שונות ,והמאמר שלאחריו הה"ד הרעשתה ארץ וכו' רפא שבריה בימי יעקב אינו המשך המאמר דר' ברכיה בשם
ר' יצחק אלא דבור בפ"ע ועי' לעיל צר  831ובמ"י שם ,ודרשו לשונות הכתוב הרעשתה ארץ וכו' רפא שבריה כי
מטה על קפיצת הדרך שהקפיצה היא שהארץ קופצת ומתקפלת כמו ע"י הרעש ומרחקי הארץ יתקרבו זה לוה כמו
הפצמים והשברים שנעשים אם תמוט הארץ ועי' ביפ''ת ,ובתנחומא מ''ב שם דיא ויצא יעקב זה אחד מארבעה בני
ארם שנתקפצה להן הדרך (שקפצה להם הדרך) ואלו חן אברהם ואליעזר ויעקב ואבישי אברהם וכו' ואליעזר מנין
כיון שהלך להביא אשה ליצחק נתקפצה הארץ לפניו מה כתיב בו ואבוא היום אל העין בו ביום יצא ובו ביוס הגיע
וכו' ועיייש בהערות רשיב ,ובתנחומא שם וילך חרנה זו אחר (וצ'יל אחת) מארבע קפיצות שקפצה הארץ אחת וכו'
ואחת לאליעזר שנאמר ואבא היום אל העין ,ובסנהדרין שם ת"ר ש ל ש ה קפצה להם הדרך אלועזר עבד אברהם ויעקב
אבינו ואבישי בן צרויה וכו' (ואינו מונה שם אברהם) אליעזר עבד אברהם דכתיב ואבוא היום אל העין למימרא
דתהוא יומא נפק וכו' ,ולקמן פ'ס הדרש ויאמר ברוך י'י אלהי אדוני אברהם וכו' ממה שקפצה הררך לפני הייתי
יודע שבדרך נחני וכו' ,וכפדר"א שם ומקרית ארבע עד חרן מהלך שבעה עשר יום ובשלש שעות בא העבד לחרן
והיה תמה בלבו ואומר חיום יצאתי והיום באתי שנאמר ואבא היום אל העין ר' אבתו אמר וכוי ועי' במ"י לעיל סי'
יי בר'ה להוציא וכו' 8 = :בימי אברהם .כמו שנדרש לעיל צד  914פסיעותיו של אברהם היו ג' מילין וכו' ועי"ש
במ"י ,ועוד איתא .לעיל צד  073שהפריחו מבין הבתרים והביאו לחרן ועיי"ש  ,ובילק' שמואל שם הועתק שלא בדיוק
מהמאמרים שלפנונו הרעשת ארץ בימי אברהם דכתיב ואבא היום אל העין היום יצאתי |והיום באתי פצמתה בימי.
אליעזר וכו' ,ובתנחומא מ"ב שם אברהם מנין כיון שיצא לרדוף את המלכים קפצה הארץ לפניו שנאמר ויחלק עליהם
לילה ,ובתנחומא שם אחת בימי אברהם ויחלק .עליהם וכו' = :ופא שבריה .במקרא כתוב רפה בהוראת רפא
ובקריאתו  ועי' במ"י לעיל צד  8בד"ה והוא גלי | :בימי יעקב .כשיטת רבנין לקמן פס"ח בדרש וילך חרנה,
ובתנתומא מ"ב שם ויעקב אבינו אף הוא הקפיץ הקב"ה את הארץ לפניו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע וילך וכו' ,
ואגדה אחרת בסנהדרין שם שקפצה הארץ ליעקב כשהגיע כבר לחרן ובקש לחזור לבית אל ,ולשון המאמר שם יעקב
אבינו דכתיב ויצא וכו' וילך חרנה וכתיב ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש כי מטא לחרן אמר ,אפשר עברתי
על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו בעי למיהדר כיון דהרהר בדעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא מיד
ויפגע במקום וכו' ועיי בחולין שם ובפירש'י שם בד"ה התפללו וכו' ובפירש"י עה'"ת בראשית כ"ח יז  5 :אניף וכו'.
הניף במגינו וקפץ דוד מכח הנפתו י"ח אמות זה נתירא מזה וכו'  ישבי מדוד ורוד מישבי זה נתורא ישבי מדור
|תירא וכו' אם במגינו הניפני כמו כך איך אני יכול לעמוד
וכו' אס קפץ לאחוריו כמו כך לפגי מה יקפוץ ודוד נ
בפניו באותה שעה אמר דוד מי יתן והיה לי אחד מבני אחותי צרויה ויסייעני טיד ויעזור לו וכו לאחורי תרעה

אמק ('
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 %לאחורוי קפץ כדין לקומוי מאי ,וזה נתיירא מוה לומר אין במניניה אניפי כדין איך אנא יכיל למיקמה
ביה ,באותה שעה אמר דור הלואי היה לי חר מן בני אחתי ויסייעני , מיד .ויעוור לו אבישי בן
צרוייה (שם שס יו)  ,לאחורי תרעה הוה קאי אתמהא ,רכנין אמ' אפילו היה בסוף העולם הסיטו
הקביה והביאו כהרף עין כרי שלא יהא אותו צריק עומד ומצטער ההיר ויעזר לו אבישי בן צרויה
5
ויך אח הפלש תי וימיתהו או נשבעו אנשי דוד ונוי :
יא) ויברך הגמלים ארנעהון:
לעת ערב לעת צאת השואבות אמו ר' הונא בשעה שארפ הולך ליקח אישה ושמע קול יב

כלבייא מנבחין הוא מצית דירע מה הינון אמרין לעת ערב לעת צאת השואבות:

פרשה ספ
כ"

יב

וואמר יי אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום וגו כת' מי בכם ירא א

 6ילקוע כי קיז :  7ילקופ טס  9 || :ילק' ישעיס כ' טנייס (סעייב) ,יכם' מכוכי יטעיה כ' %1

 1לאחורוי] ן ,לאחורויי [ .לאחורוהי פאשי.

| כדו ן | לקומוהי ,1

לאחוריו דכ

לקטוהי פש,

,והי כ | טה דְפני (שם) ,מהוא ן ,כמה ש ,טה ביה א ,1מה ביך א? ,ביה כת/
ומ
אי
לקמיה ( +שם) ,לקדמוהי ק

לא כייש ו | נתירא א'נכתי | מזה לי י | לומר] לאמר ן ,לי י(שם)

| אם ו ,אי ו(שם) ,אילו א' ,אלו א?

במגיניה] פ|אכש .במגיניא ך ,במונגיניא ךן | אניפי] אניף | ,אניפיה י ,אניפה  ,ליי (שם) | * כדין דפאתשי]

כדן ן ,2כרו לָנִי (שם) | היך נשי ,היאך אלו (שם) ,אין ן | אנה ן ,אני א' | יכל ן | * למיקטה] למיקטא ו,
למקמה ן ,למקמי כ ,למוקמא דְ .למקמיה  , 751למיקם אש .לי יי (שם) |  2ליה י (שם) | השעה ן | הלווי וג
היה] פאש ,הוה דְא?נכי ,הווה ן ,אית ךן | אחותי פש | ויסייעני] וָא?  ,ויפייעיגי כ ,דייתי (נייתי ם) ויסעייגי דפי

מסייעני ש ,ויעזרני א | 1ויעזור] א?נשי .וישר דפוא'כת

|  5צרויה

| לאוחרי ן ,אחורי

אךר

| תרעה] ן/,

רעא דאנ כתרי | "הוה] היה ך | קאי] י ,קאיפ דפואג כתך'י(שס) |הסיטו] אתב ך ,היסיטון ,הטיסול?דפא'י
מ-יתהו אז --וגו'
י-
רי | ל כדי לי ך | יהא] אנכרי .יהיה דפות | הצדיק ן ,ויעזור א?נ |  * 5וויך
פן
 +כהרף עין ל' ג

ויך . .הפלשתי אז ..וגו' ל ,ויך ..וימיתהו אז ..דוד לאמר לא (דוד לו לא כ ,דוד לא [) תצא עוד אתנו (תצא
אתנו דְך]) למלחמת ולא תכבה את גר ישראל דְנכת ,ויך את הפלשתי וגו' פ .וגוי ן ,לי א |  6הגמלים] אגכי= :
וגו' ן ,מחוץ לעיר דפ

| * אובעהון פחנ] ארבעינון דואת/

אובעהן ל' ארבעתין ם ,אובעתהון שי! |

7שאבת פןג | קול] פא'כ .קל דאלגתי 5 .ו |  8כלבייה ן .כלגיא דפאגכתי | מנכחין] צווחין א |
ה
הוא לי א | ציית י ,אצית א'ך | דידע] פו .ל' דחאנכתר | היגון] וחג .איגון דפאכתרי | *לעת צאת
.בת  . ₪וגוי ל |  9אדני] פיתמ .אדוני אגם ,ל ך | לפני --וגו] לפני
שא
הת.
השואבות דְאנכתי] לע
תיום א'כןתם ,/לפני וגו'  ,וגוי  ,ל'  | 5כת'] פתכ .כתיגב חאמ .ל' דות |
וכו' וכי לאחורי הדלת היה אבישי עומד שבא מיד לעזרתו אלא רבנין אמ' אפילו היה בסוף העולם הסיטו הפריחו

הקביה כהרף עין וכו' ,ובכייל כתוב הסיטו והוגה הטיפו ועח'"נ ובעמת'"ל עי סוט וע' טוס ,והגהתי זה וכו' וזה וכו'
זה נתירא מזה ועח'ינ ולעיל צד  ,084ובמדרש תהלים שם תרחיב צעדי וכו' ר' יהושע בן לוי אמר מכח הצינה
שהניף ישבי בנוב דחה לדוד שמונה עשרה אמות ואעפ'כ לא נפל לארץ והיו שניהן מתייראין זה מזה והוא שדוד

מקלס להקב'ה חרחיב צעדי ולא מעדו קרסולי מיד הפריח הקב"ה לאבישי אצלו שנאמר ויעזר לו וכו ועיי"ש
בהערות רש'"ב ,ובתנחומא מ'ב שם הלשון ואבישי מנין כיון שהיה נלחם עם ישבי בנב א חי ג לית מה עשה ררף
את דוד ברוח מגינו באותה שעה נתן הקב'ה פחדו של דוד עליו (וצ'יל שם) ואמר מה קל האיש הזה היכן דוד
וגבורותיו  ומנין שכך כתיב ויעף דוד באותה שעה אמר דוד מי יתן לי אחד מבני אחותי כאן והיו יואב .ואבישי
רחוקים ממנו ונלחמים עם בני עמון ועם ארם וכיון שהתפלל דוד הקפיין הקב''ה את הארץ לפני אבישי שנאמר ויעזר
לו אבישי בן צרויה ,ובתנחומא שם ואחת בימי דוד שנאמר בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וכו' וכן דור
אמר הרעשת ארץ פצמתה רפה שבריה כי מטה מלמד שהקפיץ הקב"ה את הארץ ליואב ולאבישי ולצבא המלחמה,
ובסגנון אחר האגדה בסנהדרין שס בהמאמר וישבי בנוב וכו' מאי וישבי בנוב אמר רב יהודה אמר רב איש שבא
על עסקי נוב וכו' ועייייש ,ובילק' שמואל ר' קגייה הועתק  כל המאמר הארוך מסנהררין שם ,וברמז קני'ו הועתק
המאמר שלפנינו כאן הרעשת ארץ וכו' ובראשו כתוב שם מילתיה דר' אושעיא רבה עביד פליגא וכוונתו שהמדרש
ב'יר חולק כאן על הגמרא שם ועי' במ"י לעיל צר  1וצד  , 815ומה שמסיים בילקוט שם אל ישבי שנים על אחד
אמרי ליה הא אנן קטלינן לך עול אימא בקרתא עשרה קטלין לך (כ''ה בילקוט דפ'ר) לקוח ממררש תהלים שם :
 6ארבעהון .הרביצם  ,וכן מפרש בגליון כי"ל ,וגם בתר'"י אי מתורגם ויברך וארבע ,ובכי''ל איתא וארבעתן והגהתי ,
ונכונה גם הגי' וארבעינון ועח'נ :  7בשעה וכוי .רבו הפירושים בזה המאמר וקשה לפרשו בענין ניחוש ע'י הכלבים,
ואולי הנכון כמו שפי' בעץ יוסף שכלבים המנבחים הם בני אדם פחותים ,וגם במליצת ישעיה (ג'ו יי יא) כלם
כלבים אלטים לא יוכלו לנבח וכוי והכלבים עזי נפש וכו'  ,ויהיה טעם המאמר בשעה שאדם הולך ליקח אשה ושמע
קול אלו האנשים מנבחים ומזלזלים הוא מצית מקשיב ומאזין למען ידע מה שהם אומרים על האשה שהולך לקחתה
כמו שאליעזר בא אל באר המים לעת ערב לעת צ א ת השואבות לעת שיוכל לציית מה שידברו על הנערה שהלך

ליקח לאשה לבן אדוניו:
פרשה ם .בכי'א

פנ'ח,

ובדפ'ר

נסמן

פנ'ט,

ובמקרא

אין

כאן פרשה

פתוחה

או פתומה:

04

פרשח
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כד ינ

םס

י*י שוםע בקול עברו וגו (ישעיה ג ימי בכם ירא י*י זוה אברהם ,שומע בקול עברו |שומע
כקול הקביה לעכרו| ,אשר הלך חשיכים (שס שס) מסספוטמיה וטחנרותיה ,ואין נונה לו (שס שפ)
וסי היה מאיר לו ,הקכיה מאיר לו בכל מקום שהיה הולך ,יבטח בשם ייי וישען באלהיו
(שפ שס) ומצאת את לבבו נאמן לפניך (נחטיה ט ח)  ,דיא מי בכם ירא ייי זה אליעזר ,שומע

בקול עכדו שהיה עכרו שלאכרהם ,אשר הלך חשכים בשעה שהלך להכיא את רבקה  ,ואין
נוגה לו וי היה מאיר לו ,הקכיה מאיר לו כזיקים וככרקים ,יבטח בשם ייי וישען באלהיו,

ויאמר י*י אלהי ארני אברהם ונו' :

ב

כת' עבד משביל ימשול בכן מביש וגו' (משלי יי ) עכר משכיל וה אליעזר ,מח

היתח השכלתו ,אמר ככר קללתו שלאוחו האיש בירו  ,שמא יבוא כושי אחר או כרברי אחר וישתעכר
| בי ,מוטב לי להשתעכר בכית הוה ולא נשתעכר בכית אחר ,יםשול בבן מביש וה יצחק שבייש
את כל העולם בשעה שנעקר על המובח ,ובתוך אחים יחלק נחלה (טפ שס) כי בתוך אחים יחלק

נחלה ,סה אילו מזכירין זכות אכות אף זה מוכיר זכות אכות שני ויאמר י*י אלהי אדני אברהם:
הכרה נא לפני היום וגוי היום התחלתה

 4ילקוע כי ק"ז :

 5ולקוע שס  ,ינק עפמי כ' ספפקניו :

 1וגוי] אַ? ,אשר הלך חשכים

(חשיכים)

גמור

ועשה חסר עם

אוני

אברהם,

 81ילקוע כ' ק"ו:

ואין נוגח לו יבטח בשם ו"י וישען (בשם וישען  )1באלחיו א'ג +

לי דוכתם | "מי] אם'  -ך | ירא  --עגדו] ירא ייי שומע בקול עבדו זה אכרתם ו (ישעיה) | ש
*ומע לעבדו ן]

ששמע הקב"ה בקולו של עברו אמ] ,אשר שמע חקכיה  ..עבדו ךְ ,אשר  . .הקכי'ה לקול עברו של אבוהפ ךן,
ששמע בקול עבדו אליעזר ] ,שהקב"ה שומע קולו של עבדו כ ,ל' לָנִי (שס) | ? חשכים | טמספוטטיה] םא +

דא נכעו

(שם) ,

סיטוסופוטטיה

ן ,שבא מאספטיא

דְךן | וטחברותיה] פואגכעי

(שם) ם- /

ולא היח

'ודע היכן כאדם שחוא שרוי בחושך ךָ ,ולא ..היכן הולך כאדם ..בחשך ך] |  8טאיר לו] היה סאיר לו דְנכי (שס),
לי פואם | שהוא כ
גי (שם) |  9שהיה  --של אברהפ] פןחאנ מ .שהיה ..של אברהם אבינו ו (שם) ,שהיח שומע

עכרו שלאברהם כ ,של אברהפ וב'ק,ול (זה ך]) אברהם שהיה עבר להקב"ה שני בעבור אברחם עכרי ֶך | בשעח
שהיה הולך כ |  6היה טאיר] מאיר כ
גו | סאיר לו] פני .חיה סאיר לו דְוְחֶב ,היה ..לו בכל מקופ ףן ,לי אם |
בזיקין נ | ובכרקין ג ,וברקים פא'ים |  7אדגי] פוכתמ.

לפני פנ ,הקרה  . .לפני היו ד
מ ,הקרה .
.
בבן ו-ג-ו'] בכן מביש ובתוך אחים יחלק (יחלוק
היה ם ,ומה היה ו (משלי) ,ומחו ך ,ופה הוא
יכא פוא'גי | ביברי] פואנשי .גיבר דת | 01
ישתעבר ש | בבית זה םאת

שי .בכ
(יתו
שי
םי)

אדוני דְאני (שם) | וגו] הקרה נא וגוי  ,1חקרה ..

היוס ועשה חסר כ,
א )1נחלה ד
אנת .
ךן |  9כברלי יי |
* גי דפאיגתי (שפ)]

לי אי (שפ) |  8כתי לי ן | ימשל ןג |
וגוי ן |מה היתה] ן ,ומח היתה אני ,מה
קללת אותו י | האיש] צריק א! ,זקן א |
בו וא'שיי .לול | לי לי ש | שאשתעבר י ,

| נשתעכד] נישתעכד ן ,אשתעבד א'ו  ,ישתעבד נש .לדיפאית

|

יסשל וְ |  11את ל' א* | העולם] בשי (שם) ,העולם כולו א'ו. .,כלו א? .אוטות העולפ דְפוֶת | על גכי | יחלק
נחלה לי ן | כי--גחלה] כ  ,כי בתוך יחלוק נחלה ן ,בתוך ישראל דְאת .לי פגיי |  21שני] םאנכי .לי דותי (שפ) ,
אדגי] פורת  ,אדוגי דְאי | אגרהפ] ואגכתי.
לפני וגר

י-
= וגו' דפ |  * 81הקרה -ו-גוו] הק
הרה
ו-ם

לְ ,הקוה  ..לפנו י ,הקרא נא ן ,הקרה.

 ..אדוני אברהם דִ ,ועשה חסר א?,

 .היום ועשה

חסר

[זנכ ,הקרה. .

עם אדוגי (אדגי ך[) אברהס

א'ך] ,ועשת

ל' ם | היוס לי |התחלתה גמור] התחלת גמור רְזי .ל' פא | ועשה --

אברהם] [ ,1ועשה  ..אדוגי אברהם בו ,ועשה  . .אדוני אברהם וגו' חן /לי דפאת |

7

להיכן

הולך,

ומ"ש

הקב"ה

דרשו כבןדוד

וצר :814

ומצאת וכו' .וכן הובא זה הפסוק בהדרש

טאיר לו בזיקים ובברקים איגו מכוון קצת
ויכם וכו' מהנשף ועד הערב וכו' מי היה

לפי הדרש היום
מאיר לו הקב"ה

על אברהם

לעיל צד 962

יצאתי והיום באתי,
ובוי"ר
בזיקים וברקים וכו" ועי' גם

דוד ע"ה כשנלתם עם העטלקים ואגב שטפא כתב זה פה ועוד שהרי אמר למעלה שנתקפצה לאליעזר הארץ

ובכי"א א' הגיי קללתו של אותו צדיק ,ובכי'א בי של אותו זקן כלו' קללתו של נח :ברברי אחד .מן בני ברבריא
ועיי במ"י לעיל צך  01= : 522ולא נשתעבד .אני וזרעי ועח"נ 11= :כי בתוך וכו' .וכיה בכי"כ  ,ובכי'ו ובתוך אחים
כי בתוך וכן' ור"יל שטעם וב תוך כי בתוך וכו' שלקח חלק ונחלה כמו בתוך אחים מה אילו טזכירין וכו'  ,והגיי
בתוך ישראל ליתא בכ"י הישנים ובילקוט דפ"ר ,ובפו' ב''ר מפרש מה אלו יצחק ויעקב וצ"ע  81 :היום וכו' .כן הגוי

כד וכ--יד

פרשת םס

חיי שרה

1

אמר ר' חגי בשם ר' יצחק הכל צרכו לחסר ,אפילו אברהם שהוא מתלגלג ואומר הוא ישלח מלאכו
לפניך (בראשית כד ו) צריך לחסד שני ועשה חפד עם ארני אברהם:

ונ יד) הנה אנכי נצב על עין המים וגו' והיה הנערה שתהא טפורת אשר אמר אליה
<-

הטי נא כרך  :ארבעה הן שתבעו שלא

כהונן ,לשלשה

ניתן להם כהונן ולאחר ניתן לו שלא

שאול והיה

יכנו וגו' (ש'א יז כת),

כהונן ,ואילו הן אליעזר וכלב ושאול ויפתח ,אליעור והיה הנערה ,אפילו אמה אחת אתמהא ,זיטן
לו הקביה רבקה ונתן לו כהונן , כלב אשר יכה את קרית פפר ולכדה גו' (יהושע מו טו) ,יכול
אפילו עבר,

וימן  לו הקביה עתניאל,

האיש

אשר

 3ילקופ טס  4 :ילקוע שס( .ילק' יסוטע כי כייס) ,פענים ד' ל' ,וי*ל פיז קי' די ,פכמועל פיב כסקתי יי ז' ,מנסועל טס פיי סי:
 * 1אמר ר' חגי פ] ר' חגי דְואנ ,ר'הגאי כןן ,אט' רי אמי אמי רי ל | ר' יצחק]  -.אמר את

| צרכו] ואנכ,

צריכין דפתי | ואפילו פא | אברתפ אבינו ךן | שהוא טתלגלג  --לפניך] =ן ,שהוא מתלגליג ואמ'  .-.מלאכו ן ,שהוא
מתלגלג (מתגלגל) וחוא אומי . .לפניך א* ,שהוא מתגלגל ואומר  . .לפניך פי' ,שהיה מתגלגל  . .לפניך ב ,שהחסר

מתגלגל בעולם בשבילו את

|  2צייך] פא?גכב .ציך ן ,נציך דא'ית | שני] הח"ר א* .לי וכ | אדני] פות:

אדוגי דאנכי | אכרהם] פ[א1ג ₪ .התחלת גמור דא"

|  8הנה  --וגו'] הגה  . .עין וגוי ן ,הנה  . .המיס כי,

הנה  . .המים וגו' ן ,הנה . .חמים ובנות אנשי העיר דְך] ,הנה  . .העיר וגו' פ .לי א |שתהא מפורת] שתהא בחורת ן,
 .כדך ן ,אשר ..כדך ואשתה ך] ,אשר  . .הטי וגו' ךָ ,אשר אומר
לי דפאנכתי | אשר  ---כרד] אשר אומר .
(אמר א) אליח אכ .וגוי פנ ,לי י |  4די דא'

| הן לי ם | תבעו פ ,ששאלו א'ני | לגי ך | נתןי | *להס פאג]

כזרר]א₪ביתפ הפחאנכתי,
עיע
להן י* ,לו ל ,לי דות | לאחר ח | גיתן] נתן י לי ם | לו] וחאני .לי דפת |  5אל
עכדו שלאברתם ן | וכלב] ד1פןנכתי .כלב ך ,ושאול וכלב א | ושאול ויפתח] פןנכתי ,שאול יפתח ך  ,ויפתח א
אלועזר] וְנָי ,א=מר דפתת .שאל שלא כהוגן א?כ ,שאל  . .כהוגן שנאי א | והיה הנערה] | ₪ ,אשר אומר
(אמר א?) אליה א אשר אומר (אמר) ם אליח וגו' פָןָ ,אשר אומר אליה הטי נא כדך ( ,אשר  . .כדך ואשתה דדת |
ת ]-אילו יצא אמה אחת היה משיאח לבן אדוניו ן ,הא אילו (חא אלו =  ,אילו יא,לו ךְן ,יכול אפיי א)
ח --
אילו
אפ

יצאה (יוצאה כ) אמה אתת (שפחה אחת פח ,אמה אחת או טמזרת אחת א) והשקתו (והשקתהו ן  ,והשקהו חזי,
ותשקהו א )1היה טשיאה לבן (אדונו ך) אדוניו דפחאנכתי | אתמהא ל' פא | זיטן] ני ,וזיפן דפיחאת .וזטן כ

.ר
ליד.ב
6בקה  ---לו לי | כהוגן] = ויהי הוא טרם כלה לרבר א? ,שני ויהי . .לרבר ם ,ויה
ר
ויהי א' )5הוא  .ל.דבר

וצ.את
יהי.
והנה רבקה יוצאת א'כית /ויהי  . .יצאת [ ,וי

וגו' וןי,הי (שני

וגו' ך  ,והנה רבקה יוצאת זי |

כלב] ן -. ,אטר דְפנרזי ,שאל שלא כהוגן כ שאל  . .כהוגן שנא' א | אשר] ויאמר כלב  -.ן ,שנא' והיה האוש -,א? |
וגו'] ן ,ונתתי לו את עכסה בתי לאשה ְפאנכתי | יכול --עבד] אילו (הא אילו פוְחני .הא אלו כ) לכדה

עבר אחד (עבר או ממזר פ ,עכד או ממזר אחר א ,1גוי או טמזר או עבד אחד כ) היה נותן לו (לו
את (חזאגני) בתו דפוחא'נכי ,אלו . .עבד אחד היה  . .לו את עכסה בתו לאשח ך] |  7זיטן] פני :וזימן דוחאכבת |
עתניאל] .עתניאל בן קנז שני וילכדה עתניאל בן קנז  ,עתניאל (את עתניאל א') בן . .שנאי . .בן קנז אחי
כלב .א ,כהוגן וולכדה עתניאל וגו' ן ,כחוגן וילכדה (שני וילכדה  )2עתניאל בן קנז נכו ,כהוגן שני וילכדה . .
בן קנז אחי כלב הקטן ֶן ,כהוגן שני וילכדה  . .אחי כלב וותן לו את עכסה בתו לאשה דר | שאול] = 1
אמר דְפתי ,שאל שלא כהוגן ךָ ,שאל  ..כהוגן שנא' א | וגו] וִי ,יעשונו המלך עושר גדול ואת בת
יתן לו אנכ  /יעשרנו . .לו לאשה דפא'ת |
הום התחלתה כלו' היום התחלת לעשות חסד שהיום יצאתי והיוס באתי ועתה גמור ועשה חסד עס
הנכונה בכי"יל י
יום היום הזה התחלת לעשות נס שקפצה לי הדרך היוס גמור הרבר ועוי"ש :
אדני וכו' וכן גורם ומפרש בשכל טוב ה
 1אמר ר' חגי .בביייל נשתבש אמי ר' אמי רי בשי ר' יצחק  ,ובלק'ט הגיי ר' מני (ר' סימאי) בשם ר"י ,והגהתי
כפי גי' כל הספרים שציינתי  ,ור' חגי הוא האוטר פעמים רבות בשם רי יצחק ועי' באגהיא ח"ב צר  012וה/ג צר
שהוא מתלגלג .וכיה גם בכייג .ובויב ,ובכיייו מתלגליג ,,וידידי ר'"ה לעף כתב לי שצ''ל מתגלג (ועי במ'י צד
6
 )8כלו' אפולן אברהס שהוא מתנבא ואומר הוא .ישלח וכו' צריך לחסד וכו' ,ובכי'א ב' איתא ג'יכ שהוא מתלגלג,
ובגליון גסמן שם ג'א מתגלגל כמו שהגיי בכי"פ ובילקוש דפ'ר ,וכן נסמן בכי"ב ס"א שהיה מתנלגל וכו' ,ובשכל טוב
מפר ש ועשית חפד עם אדוגי אברהס שאע"פ שהוא צריק גמור צריך הוא חפר שהוא טתגלגל ואומר הוא ישלח מלאכו
לפניך והצלית דרכך וצע'ג ,

ובפו' ביר

כ"י גורס

או מפרש אפילו אברהם שהחסר מתגלגל בשבילו נצרך לחסר

שנאמר ועשה |כוי  ,ואח"כ נשתרבב שם התחלת גמור ומפרש התחלת לעשות חפד שהיום יצאתי וכו'| ,וכן הנוי
בדפופי' וכי'א א' וכויית שהחסד מתגלגל בשבילו נצרך וכו'  ,ובדפוסי' ובכי"א ב' וכי'"ת נכפל עוד הפעם התחלת גמור :
גים ולא נתפרש לי ,ובשאר
 8שתהא מסורת  ,כ"ה בכי"ל ,ובכי"ו הגי' שתהא בחורת ,וגוסף בגליון עוד ש
הפפרים השמיטוה :  5אליעזר והיה וכו' .וכן בזה הסגנון כלב אשר יכה וכו' שאול והיה האיש וכוי  ,ובסגנון קצר
ומיוחד בכייל אפילו אמה אחת וכו' .זימן לו הקב''ה רבקה וכוי .כלב וכו' יכול אפולו עבר זימן לו הקב"ה .עתניאל
שאול וכו' יכול אפילו עבד זימן לו הקב'ה דוד יפתח שאל שלא כהוגן והשיבו הקב"ה שלא כהוגן וכו' מה עשה
לו הקבייה וכו'  ,והנוסחא בשאר הספרים מסכמת יותר עם הנוסחא בוי"ר  ,ושם נסדרו המאמרים בסדר אחר בפ'
איש כי יפליא נדר וכו' ולשון המאמר הראשון בדפייר ודו שם ד' פתחו בנדרים שלשה .שאלו שלא כהוגן והשיבם
הקב"ה כהוגן ואחד שאל שלא כהוגן והשיבו המקום שלא כהוגן ואלו הן אליעזר עכד אברהם ושאול ויפתח וכלב
אליעזר שאל שלא כהוגן שנאטר והיה הנערה אשר אומר אליה השי גא כדך אמר לו הקב"ה אלו יצתה שפחה או
גויה או זונה היית אומר אותה הוכחת לעבדך ליצחק ועשה לו הקב"ה ווימן לו את רבקה כלב שאל שיא כהוגן
שנאמר ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדח ונהתי לו את עכסה בתי לאשה השיבו הקב"ח אלו לכה גוי או ממזר
או עבד היית נותן לו בהך סה עשה הקביה זיטן לו :את בן אחיו ולכדה שגאמר וולכדה עתגיאל כן קנז שאול
207880215 8
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כד יו

פרשח םס

יכול אפילו עכר ,זימן לו הקכיה רור ,יפחח שאל שלא כהונןוהשיבו חקכיה שלא כהונן ,שאל שלא כחונן שני
וירר יפתח גדר לילי ויאמר תו' והיה היוצא אשר יצא סרלתי ביתי ונו' (ץופטים יא ל לא),
אמר לו הקכיה אילו יצא נסל אחר חמור אחר או כלב אחר הייחה מעלהו לי לעולה ,מה עשה לו
הקכיח ,והשיבו שלא כהוגן וזימן לו את בתו ההיר ויבא ישתח המצשתה אל ביתו וגו' (שס שם לר) :
| ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו (שס שם לה) ר .יוחנן וריש לקיש ר' יוחנן א' הקרש דמים
היה חייב ,ריש לקיש אמר אפילו הקרש דמים לא היה חייב רתניגן אמר על בחסה טסאה ועל בעלת
 ₪ילק' טופסיס כ' ס"מ 0 | :ספעוכס פ"ס מ'ו:
 1יכול --עבר] חא אילו (הא אלו כךן) יצא כושי אחד או גוי אחר או עבר (כושי אחר  ..גוי אחר ..עבר

אחר (י ,כושי אחר או עכד או גוי אחר רץ .כושי או גוי או עבד ךָ .כושי אחר או בוברי אחר ן) והכתו היה
נותן לו את בתו דְוְחְנִכִי .אלו יצא כושי אחר או ברברי אחד חיה  . .בתו א? ,אילו כושי אחר או בוברי א'
.ו בתו ף | זיטן] פגי .ווימן דוחאכת
או מטזר הכתו היה  . .בתו א' ,הא אילו הרגו עכר או מטור היה  .ל

|

דוד] רוד בן איש אפרתי  .כתוגן ודוד בן איש וגו' | ,כחוגן ודוד . .אפרתי נָי ,כחוגן רכתיב (שני א!כ\ ודוד. .
כהוגן ל' | שאל שלא כהוגן] כ ,שאל..
ל-א
של -
אפרתי דְדְזאכ .כהוגן שנא' ורוד . .אפרתי וגו' א | שא
י ]- והיה חיוצא מרלתי ביתי
כחוגן שנא' א .אסר םנתי ,ל' ךְן | שני וידר  --ויאטר וגו' לי | < * ווחיגחו-
ח.י לקראתי א? ,וחיה  . .לקראתי וגו' א?.
ביתי.
וגו' לם .והיח היוצא אשר יצא ן .והיה  . .יצא מרלתי ביתי י ,וח
והיח  . .לקראתי בשובי בשלום והעליתיהו (לקראתי והעליתיהו כ) עולה  ,12ותיה  . .לקראתי (תחוצח לקראתי ך)

בשובי . .עולה לייי דְ |  8אטר  --הקב"ה לי | אילו] הא אילו דְוְא'ני ,הא אלו א*כףת | גטל אחר ל' | חטור
 -אחר] וְא'י ,הסור אהר או כלב אהד או חתול אהר שרזא'ן .חמור או כלב . .חתול אחר ך]  +הטור אוכלב  . .חתול א' ךְ' .חטור או כלב . .חתול אחת ךְ ,הזיר או חטור או כלב או חתול כ | * הייתח--לעולת] היתחת . .
לעלה ל ,היה מעלחו לעולה א* .חיה מעלחו (מעלה אותו כ .מעלה לו  .1מעלה ו) עולה דגכתי :היה
מעלהו עלה ן ,היה טעלהו פא | מת עשה  --את בתו] וזימן (זיטן פי) לו הקכ"ה שלא כהוגן דפוא :בתי'
 4ההיד] .שנא' א? .ל' גי ו|יביוא א? |המצפת ן * | 2אל--וגו'] אל ביתו ל .אל ביתו והנה בתו יוצאת (יצאת א* /

יו
בתהגד--
יוצאח פי) לקראתו דפאכתי  ,והנה  . .יצאת לקראתו וגו  ,1וגוי ן |  6ויחי *כראותו (כראות ל') או
לי | ורי שמעון בן לקיש ןן ,ורשביל אי | אמר |  6ריש לקיש]  ,]₪ר' שמעון בן לקיש [ . 1רשב"ל א  +וריש

לקיש ךְכתי | דתניגן] פואגכי ,דתנ' ד' .דתגן דת |
שאל שלא כהוגן שנאמר והיה .האוש אשר .יכנו יעשרנו וכו' אמר הקביה אלו הרגו גוי או ממור או עבר תיות
=ו |בתו מיכק יפחה שאל שלא כהוגן שנאמר והיה היוצא מדלתי
נותן לו את בתך זימן לו הקב "ה דוד ונתן ל
ביתי אמר הקביה אלו יצא גמל או חמור או כלב היית מעלהו עולה השיבו חקב"ה שלא כהוגן וזימן לו את בחו;
וכזה הסגנון איתא גם בכי"ל אמר לו הקב "ה אילו יצא גמל וכו' הייתה מעלהו וכו' ,והגי' אליעזר שאל שלא כהוגן
וכו כלב שאל שלא כהוגן וכו' שאול שאל שלא כהוגן אותא גם בכי"א א' וכ' ובכי"כ ועו"ע בח"ג ,ובתענות שם אִיתא
א'"ו שמואל בר נה מני א"ר יונכתן של שה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבוהו (השיבום) כהוגן לאחד
השיבוהו שלא כהוגן ואלו הןאליעזר עבר אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי אליעזר עכד אברהם דכתיב והיה
הנערה וכו' יכול אפילו חיגרת אפילו סומא השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה שאול בן קיש דכתיב והיה האיש וכוי
יכןל

בד
אשפילו ע

אפילו ממור השיבו כהוגן ונזדמן לו הור יפתח הגלערי דכתיב והיה היוצא אשר יצא וכוי

יכול אפילו דבר טמא השיבו שלא כהוגן נזרמנה לו בחו וכו' ועי' בד'יס ,ובהוספות שם בר"ה שלשה וכו' הקשו
אמאי לא חשיב כלב וכו' ולא העירו שם שכן נמצא בב'ר ובוי"ר (ובילק' יהושע שם מעורבכ .הטאמר מתענית שם
ומב'"ר כאן) ,ובלק"ט הועתק ארבעה שאלו וכוי לשלשה ניהן וכו" ולאחר לא ניתן לו כהוגן אליעור אטר והיה
הנערה וכו' יכול אפי' יצאה ג יד ות או אמה היה משואה ובו ,וזימן לו הקב"ה רבקה שנאמר ויהי הוא .טרם
וכוי כלב אמר אשר יכה וכו' יכול אפילו עכד היה נותן לו את בתו זימן לו הקכ'ה עתניאל בן קנז שאול אמר
והיה האיש וכו' אולי יצא כושי וכו' היה נותן לו בת זומן לו הקב ה דוד יפתח אמר והיה היוצא אשר יצא וכו"
יכול אפילו חמור או כלב היה מעלהו עולה נזרמנה לו בתו דכתוב ויבוא יפתח וכו' ,ומסיים שם ובמס' הענית
אמר שלשה שאלו שלא כהוגן לפי שמעשה שאול ומעשה עתניאל דומין להשאת בתם לפיכך מונה שניהס אחד
 2והיה היוצא וכו' ,השלמתי אשר
ועי"ע במדרש הגדול ,ובמדרשו הנהומא שם הובא רק הענין של יפתח:
י צא וליתא בכי"ל וכייפ ובוי"ר בדפיר וד"ו :  4המצפתה .וכיה בדפ"ר וד'ו ובכי"פ וכי"א א' ובי וכי"ג וכי"ת
ובילקוט ובלק"ט .ובסקרא כהוב המצפה  5 :ויהי כראותו וכוי .הגהתי כר אותו ,וגם בוי"ר הובא זההפסוק:
ושס ג' תחלה היה יכול להפר את נדרו ולילך אצל פנחס וכו' בעיר גלעד לא נאמר אלא בערי גלעד מלמד שהיה
נישול מטנו אבר אבר ונקבר במקומות הרבה ואח'"כ ג' שם ר' ש מעון בן לקיש ור'יוחנן ריש לקיש.
אמר דמים היה חייב ליתן וליקרב על גבי המזבח ,ר ' יח נן אמר דמים לא היה חייב דתנונן דבר שראוי לוקרב
על גבי ו יקרב .דבר שאין ראוי ליקרב על גבי המזב 5יקרב על המזבח ולא עוד אלא כל מי שנודר
ומשלם נדרו זוכה | שישלם נדרו בירושלם הה"ר נדרי לי"י אשלם היכן בהצרות בית י"י בחתוככי ירושלם וכו /
והמאמר ה שם ולנכון באותו  7שנוסף בכי"א א' ובכי"כ ונסמך שם להדרש בערי גלער וכו' ובכי"א ב'
בסוף העגון ר'יוחנן ורשב"ל ריש לקוש) ר' יוחהנן אמר רמים (הקדש דמים) היה חייב
דים לא היה חייב דתנינן על דבר (אמ' על דבר) שהוא ראוי
ורשב"ל (וריש לקיש) אמר אפילר מ
ליקרב וכו' וטח"נ ,ולפנינו הובא כלשון המשנה בתטורה שם אם אטר על בהמה טמאה וכו' הרי אלו עולה לא אמר
כרום הרי אלו לעולה (רמשמע לדמי עולה) ומכרו ויביא בדמיהם עולה ,וריש לקיש מביא ראיה קדברין \שאפילן
הקדש דטים לא היה חייב יפתח שאמר והעליתיהו עולה ולא אמר לעולה  ,ובתנהומא שם נוסף ר' יוחנן ורשב"ל
רִ' יוחנן אָמר דטים היה חייב כענין שכתוב בערכין ורשב"ל אמר ולא כלום שהתנה על דבר שאי אפשר
להקריב ולא

היה עליו כלוס.

ווה

ליתא

בתנחומא

מ יב

ועיו"ש

בהערות

רש"ב

בדיה

ולא

דברתי

\וכו':

פרשה ס

חיי שרה

(8

כד יד

מום הרי אילו עולה לא אמר כלום ,הרי אילו לעולה ימכרו ויביא ברמיהם עולה ,ולא היה שפ פיגחס

שהיה מתיר לו את נדרו ,אלא פינחס אמר הוא צריך לי ואני הולך אצלו ,ולא עור אני כהן גרול
בן כהן נרול ואני הולך אצל עם הארץ [ישתח אמר אני ראש קציני ישראל ואני הולך אצל פינחס|,
בין דין לדין אברה הנערה היה דבריתא אמרין בין חיתא למחכלתא אול ברא דרביתא ,ושניהם נענשו
ברמה ,יפתח מת בנשילת אברים ,בכל מקום שהיה הולך היה אבר נישול מטנו והיו קוכרים אותו שם
ההיר וימת ישפתח ויקבר בערי גלעד (שם יב  0בעיר נלער אין כת' אלא בערי גלעד,
 1יכק' טופעיס שס | עדכע

קקלס ע' עעל סכקיליס (יי ט"ו)  ,דל טליו כנס פיט :

 1אילו] זו נ ,זה אי | הרי] אני:

אמר =

דפת

| אלו] זו א?,

זה א' | ימכרו] חרי זה יטכר א,1

הרי . .ימכור א? | בדמיח א | והיה ךן |  2שחיה מתיר] שיתיר ְפאנכתי .להתיר ן ,שהיה יכול להתיר ךז |

רץ
לו לי חכ | את ל' א | * לי דוחא'גכתי] ל' לפא | :חולך) פוחג :אלר דאכתי | ולא עחדא--

לי |

 * 8יפתח אמר פואי] ויפתח אמר דְגכת .ל' ל | * אני  --ישיאל דְפותי] ואש . .ישיאל  ,2אני ראשון. .
ח-פ] ואני . .פנחס  / 1ואני הולך לי אצל פינחס |ן .ואני . .פנחס ך,
נ-
יני
פוא
ישראל ג ,אני מלך א .לי ל | *
אני אלך אצל פנחס  ,2ואני אלך אצלו אתו לי ל |  * 4בין דין לרין דפחנתי] בין דין לדיין  +7בין דן

לדן ן ,בין דא לרא כ ,ל' א | אבדה הנעיה] פוחנתי.

איבדה הנערה  ,2אבדת חנערת ההיא ,

ל' א |

חדה היא ן ,הדא היא [י ,הדא ךן ,חתיא ך] ,היא לי לי א | * דבריתא אטרין ליג] דברייתא אטרין דפוכתי:

דבורייתא אמרין דז .אמרי א .לי ל | חיחא] חא'תר? .חייתא דפאנכר'י- .תה ן | לטחבלתה | | אזלת /₪
אולא רי | ברה (חגכ ,בותא פ | דרביתא] הא'גכ .דדרביתה ן ,דעליבתא ך .דעלובתא א'תרי |
.ל נערה דת  .ל' כ | איברים אגכתי | כל א | הולך] פואני ,מהלך כ ,הולך
פא? .בדמיה הזא'גי . ,ש
 5בדמה] ן
בו ד | היח אבר נישל [א' ,אבר נשול י ,נישל אבר ךן | מסנו] פואנכי :הימנו דֶך |  6יפתח]  -הגלעדי ם |
א-לא ל  | )5אין כתיב כאן פאי .- ,כת' בן וג .לא גאמר דת |
בערי גלעד] בערי הגלעד י ,לי ןג (בערי -

אלא]  -ויקבר ן | בערי גלעד (הגלעד י)]  .מלמד (ד'א ויקבר בערי גלעד מלמד א') שחיה אבר גישול ממנו
(ממנו נישול  כ) כאן ונקבר בטמקוטו וידר יפתח נדר וכו' וכי (ונקבר במקום אחר וכי ) נדר היה ר' יוחנן
 1ולא היה שם וכו' .בתמיה אלא וכו' ואני הולך אצלו בתמיה ולא עוד ואני הולך וכו' | בתמיה בין דין .לדין
וכן' בין זה לזה אבדה הנערה וזהו שהבריות אומרין בין המילדת ליולרת כלו' עד שתבוא המילדת ליולדת הלך לו
כלו' מת בן של העלמה ,והגי' דרביתא מקויימת  עוד ע'י חמשה .כ'י אחרים וצ'ע ,והשלמתי יפתח אמר וכו'
ימם היה חיוב וריש לקיש
ועח''ג ,וברד"ק שופטים י"א מ' הועתק ומפורש וכי נד ר ה יח ר'"י ורשב"ל ר'י אמר ד
אמר אפילו ד מ ים לא היה חייב דתנינן אמר על בהמה טמאה וכו' הרי אלו לעולה ימכרו ויביא בדמיהן עולה
ולא היה שם פנחס שיתיר לו נדרו כלומר שיאמר לו כי בדמים היה פטור אמר פנחס הוא צריך לי יבא אצלי
ויפתח אמר ראש קציני ישראל אני ואלך אצלו בין דין לדין אבדה הנערה ושניהם נענשו יפתח בנשילת איברים מת
שנאמר ויקבר בערי גלעד ופנחס בן אלעזר הכה[ נגיד היה עליהם נגיד הוא עליהם אכ'כ אלא היה עליהם
לפנים וה' עמו עכשיו לא היה עמו ,ונר' שמפרש כלומר שיאמר לו וכו' כדברי ר"י שאמר דמים היה חיב
וכן בתוספת בתרגום שם ואילו שאיל לפינחס כהנא הוה פריק יתה בדמין ועי' בתוספות תמורה כ'ז ב' בדה מתני' דלא
כרמ ובחי' הרשש שמיישב שם המשנה גם אליביח דר"ו ,ובוי"ר שם הגי' אמר אני מלך (וכ"ה כאן בכי"א .א' ובי)
צל עם הראץ זה בין דין לדין ספת
ואלך אצל פינחס ופנחס אמר אגי כחן גדול ובן כהן גדול ולאך א
ההיא עלובתא ושניהם נתהייבו בדמיה פינחס נסתלקה ממנו רוח הקדש ההיד ופנחס כן אלעזר נגיד הית עליהם
יפתח נישול אבר אבר ונקבר הה"ד ויקבר בערי גלעד וכו' ,ובב"ר כאן הגי' רק לפניגו בכי"ל |ולא עוד אני כחן
וכו' ואני הולך אצל עם הארץ ,וגי' זו נמצאת גם במדרש קחלת ,ולשון המאמר שם עמל הכספילים תיגענו וכו' זה
יפתח אשר לא ידע ללכת אל עיר לא היה לולילך אצל פנחס ויפר לו נדרו אלא אמר יפתח אני ראש וקציו לישראל
איך אצל פנחס ופינחס אמר אני כהן גדול בן כהן גדול ואלך אצל עם הארץ מביני תרייה טפת ההיא עלבתא (כ'ה
בדפ"ר ודו ,ובמ"כ הגיה ספת) ותרויהון איתחייבון על דמה יפתח נישול אבר אבר ונקבר דכתיב ויקבר בערי
גלער ובכמה מקומות נקבר דאת אמר ויקבר בערי גלעד אלא מלמד שהיה נישול אבר אבר ונקבר במקומו (כלוי
כל אבר ואבר נקבר במקום שגישול) פינחס מה הפסיד נכתלקה ממנו רוח הקדש מאתים שנה (ועי' בחיי הרד"ל)
דכתיב ופנחס בן אלעזר נגיד עליהם אכ'כ אלא נגיד היה עליהם לפנים וכו' ,וכו עיקר הדרש במדרשי תנחומא
שהיה יפתח עם הארץ ,ולשון הררש בתנחומא מ''ב שם איש כי יפליא וגו' זש'ה פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות
חכם וכו' וכן אתה מוצא ביפתח הגלעדי מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו אימתי בשעה שנלחם עם בני
עמון ונדר שנאמר וירר יפתח נדר וכו' באיתה שעה כעס עליו הקב"ה אמר הקב'ה אילו יצא מביתו כלב או חזיר
או גמל יקריב לפגי זימן לו הקב'יה בתו שנאמר והנה בתו וכו' ויהי כראותו אותה והלא פנחס היה שם וחוא אמר
לא אוכל לשוב אלא פנחס אמר אני כהן גדול בן כהן גדול אשפיל עצמי ואלך אצל עם האריץ ויפתה אמר אני
ראש שבטי ישראל ראש הקצינים אשפיל עצמי ואלך אצל חדיוט מבין שניהם אבדה החיא עלובה (ובתנחומא שם
מבין תרויהון אבדת ההיא עלבתא מן עלמא) ושניהם נתחייבו בדמיה פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש יפתה
נתפזרו עצמותיו שנאמר ויקבר בערי גלעד אמרה לו בתו אבי שמא כתיב בתורה שיקריבו נפשות בניהם על גבי המזבה
וכו' אמר לה וכו' ועליו אמר הכתוב גבר רש ועושק דלים וכו' גבר רש זה יפתח שהיח רֶש בתורה וכו'  מי גרם

ליפתח לאבר את בתן על שלא קרא בתורה וכו' ,ובסא''ר שם יפתח הגלעדי נדר .נדר שלא כהוגן ופונחס בן אלעזר
עומד היה לו לפינחס שילך אצל יפתח להתיר את נדרו היה לו ליפתח לילך אצל פינחס ויתיר לו את נדרו ולא
הלך זה אומר אני כהן גדול בן כהן גדול בן בנו של אהרן אלך אצל עם הארץ וזה אומר אני ראש

לכל

ישראל

אלך אצל זה זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג גרולה לעצמו אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה אוי לה לגדולה
שאינה גורמת טובה בעולם וכו' ,ונשילת אברים הוא מין שחין רע ועי' פרייס ביבליש-תלמודישע מעדיצין צד : 004
 6וימת ישתה .כ'ת בכי'ל ובשאר הספרים חוץ מכי"פ ,ובמקרא כתוב וימת יפתח הגלעדי ניקבר וכו':

וס

פרשה 5

חיי שרה

4

כד יר--טו
הכתן גניר היה

בן אלעור בן אהרן

שינחס ניטלה ממנו ווח הקורש ההיר שינחם

עליהם (רה-א ט כ) גניר הוא עליהם אין כת' אלא היה עליהם לפנים וי'י עסו (שס שפ) :
מו) ויהי הוא טמרם כלה לדבר חתני ר' שטעין שלשה הם שנענו במענת פיהם ,ואילו הן
ד

אליעזר עבר אכרהם סשה ושלמה ,אליעזר ויהי הוא טרם כלה לרבר ,משה ויהי ככלותו לרבר
 %את כל הרגוים האלה ותבקע הארמה (כסרבר טו לא) ,שלמה וככלות שלמה להתפלל והאש
יררה

(רתיב וז או:

ה = ט) והנערה טובת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה תנינן מוכת עץ כתוכחה מאתים
דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה ,ר' אבהו משי רי אלעזר מעטי דרי מאיר

ואיש לא ירעה הא אם נכעלה מעיץ בתולה ,טע' דרכנן בחולה הא אם נבעלה מעיץ אינה בחולח:
כסונופ פ' 0ע'נ: > | :כוש' כתונום פ* 5כ"ס :':

 0לקוע כ' ק"פ 7 | :י<קוע טס:

ורשב*ל (וריש לקיש כ) ר' יוחנן אמר דמים חייב (הית חייב כ) ורשביל (ריש לקיש כי) אטר אפי' דטים לא חיה
חייב דתניגן על (אט' על ) דבר שתוא ראוי ליקרב ע' ג ועל גבי כ) המזבת יקרב (יקיב על גבי הטובה )2

אלא כל מי שהוא

רבר שאינו ראוי ליקרב (שאינו ליקרב  ):2על גבי המובח לא יקרב ע'ג (על גבי כ) המזבת

משלם (נודר ומשלם \ נדרו זוכה ומשלם (שישלם כ) נדרו בירושלס הה'ד (ה"ה  )5נררי לי"י אשלם (אשלם נגדת
גא לכל עמו כ) היכן בחצרות ייי א'כ |  1ניטלה] פואתי ,וטלה דְנ ,נוטלה כ | היטנו תי | * הקודש דְ'ן]
פא'נ -תי .נכואה א | פינחס] ך]  ,פנהס דִם  ,ופינחס ן ,ופנהס אגכי | גן--הנהן] ד'פא.

הקרש

קורש ל

נגיר . .יי עמו  ,1נגיר חיה ך,

בן אהרן כ .ל' דְוְנַתי | נגיד היה עליהם] נגיר . .עליהם לפנים וי"י עמו א

עטו] נגיר הוא  . .אין כת' כאן אלא נגור היה עליתם  . .וייי עמו כ .הוא נגיר
י
ו --
ל ךד'ם= |  2נגיר הוא
עליהם אין כת' כאן אלא היה גניר לפנים יי (וייי ד'ח) עמו דֶח .הוא ..אלא נגיר לפנים ייי עמו ת ' נגיד
הוא  . .בימים התם וי*י עטו אין כת' כאן [אלא] נגיד היה עליהם לפנים וי'י עמס ם ,נגיד הוא עליחס אין כתיי
כאן אלא חית א' .ל' [ְני .נגיר חוא עליהם אין כת' כאן אלא נגיר חיה עליהם ככר וידר יפתח נדר ל"י וכי
נדר היה ר' יוחנן ורשבי'ל ר' יוחנן אמ' הקרש דמים היה חייב ורשב"ל אמ' אפי' דטים לא הית חייב דתנינן אט'
על רבר שהוא ראוי ליקרב ע'ג המזכח וקרב עיג המזבה דבר שאיגו ראוי ליקרב עיג המזבה לא יקרב על גבי
המזבח אלא כל שהוא משלם נדרו זוכה ומשלם נדרו בירושלם חה'ר נדרי לי"י אשלם נגדה נא לכל עמו בחצרות
בית י"י א' |  8לובר] ואכתי,

 -.וגוי דְן | תאני  | 1ר' שטעון בן יוחי וחנ - . ,בן יוחאי דכת .רשניי א' י

ואלו הם הַן ,אלו הן א'י

רי ..בן יוחי אומ' ם | ג' דָא | במאטר שבפיהם א | ואילו הן] ן .ואלו הן א'ןת.

אלו הס כ ,ל' דפני |  4ענד] פואנכתי .עכדושל ד | משה] ני ,ומשה דפואכת | ה*יא פואגכתי] ל לד |
לדבר] [א<ל ₪ ,ונוי ג ,וחנה רבקה יוצאת דְפת | משה|] פוא'ניי -- .דכת' דא'כת | * 5את--האלת דפוגכתי]
וגו" א' /לי לאו | ותבקע האדמה] ף ,ותבקע  . .אשר תחתיחם דְנתי .ותנקע וגוי ן ,ל' א'כ | שלמה] וני

דכתי' ביה דת

 4רכת' פאכ:

אל "יי דפא'פ:

| להתפלל] [ני; |=

| וחי ככלות א'ת

גו א* |

כתי ,מן השמים וגוי דְן |  7ט'ובת] טכת ך | * מאד  --ירעה זנ כתי] מאד..

 6ירדה]  ₪מן חשטים פא

ואיש ם\ טאד בתולה ְא' ,מאד א* .לי לן |  8כדנרי כו | * אוטרים ךְפונ] או' ל .אוט' כ :אוטריי א /

יןת | מגאן | אבהו] פןאנכ .חנינה דת | טשופ דפכת .בשפןא; | לער ן .אליעור פא'כ | טעמיה דאנת ימעמא פכשי |  9טעטהון [ ,פעמיהו דְת ,פעטייהו א :טעמא פכשי | אפ ל' גי |

 1בן אהרן הכהן .וכיה בדפ"ר (והוגה בר'ו) ובכי'פ וכי"א א' וב' ,ובכי"כ בן אלעזר בן אהרן ,וברר"ק בן אלעזר הכהן ,
לעזר נגיד היח וכן'  י"י עמו,
והני' וי'י עמו איתא גם בדפ"ר ובכ"י שציינתי ,ובמקרא כתוב ופנחס בן א
ונשתבש אלעזר בן אהין הכהן עפ'י פסוקים אחרום כמו במדבר ג' ל"ב ד' ט"ז ,ועל הגי' פינחס בלא וי" עי' לעיל
8מענה פיהם .בעוד שמענה לשונם בפיהם ,ובלק"ט הועתק שלשה נענו במענה פיהם
צר  9בר"ה ראיתי וכו' : ב
אליעזר עכבד אברהם דכתיב ויהי וכו' לדבר טשה דכתיב ויהי ככלות לדבר את כל הדברים האלה ותבקע וכו' אשר

תחתיהס שלמה דכתיב ויהי ככלותו להתפלל אל י"י

ונכון הפסוק לפנינו  בכו"ל,

והאש ירדה מן השטים ועח'נ,

ובספרים נתערבב עס הפ' בט"א ח' גיד ויהי ככל ות שלמה להתפלל א ל י"י וכו' ועי' במ"י לעיל צד  58בדיה

שבכל שאר הספרים חני' מן השטים ובמקרא בדה"ב שם כתוב מ ה ש
מ

בשביל וכו' ,ותימה

שלשת

במענה

גענו

פיהם

אליעזר

עבד

אברהם

ושלמה

ומשה

וכו',

וגם

שם

נשתבש

ם ,ובשכל טוב העתיגן

ככלות שלמה

ויהי

ומסיים

וכו',

שם ונררוש הדבר וכו' כי לא נראה דבר פשוט שהרי במשה ושלמה נענו לאחר שכלו תפילתן ואלו אליעזר בטרם
 7תנינן| .במשנה כתובות שם מ"ב בתולה כהובתה מאתים וכו' 

בלה וציע:
וקמן

שבא

דתלכודא

על

הגדולה

ומוכת

עץ

כחובתן

דבני

מערבא

הגדול

וכו'

והקטן

מאתום
וכו'

דברי

וחכטום

ר"מ

ומוכת עץ כתובתה

אומרים

מאתים

וכו'

הגדול

ושם מ"ג

עיץן כתובתה

מוכת
וחכ'

שבא על הקטנה
מנה,

כתובתה

אומ' וכו'

ובמהניתא

מנא,

וכן מ ג א

בכי"ו ועו' גם לעיל צר  ,08והגי' כ דב רי רימ כמו לעול צד  291וצד  8 :861ר' אבהו .כן הגיי הנכונה וכן
בשכל טוב צד  68ר' אבהו בשם ר"א ,ובדפופי' וכי"ת משובש ר' חנינה ועי' גם באגה'א ה"ב צר 01:
 9הא
אם

גבעלה

וכו' | .שנתקע

עץ

לה

באותו

מקום

היא

לה
שאיש לא ודעה היא בתולה וטעמהון דרבנן ב
ות

בחולה

ובתולה

כתובתה

הא אם נבעלה מעץ

מאתים

אינה בתולה 

ידעה דאי בתולה לחוד ה"א מאיש השתא דכתוב גמי ואיש לא ידעה אייתר קרא

ביפ"ת,
ובירוש'

וריש

לקוש

כתובות

שם

דורש

ואיש

מותבין

לא

לר"ט

ירעה
(דאסר

ממקום
מוכת

אחר

כלומר

עץ

בתובתה

שלא

כדרכה

מאתים)

ודורש

ור"י

בתולין אין

בתולה

ואיש

לא

ואיצטריך

דורש

ואיש

כאן

ותומר

וכו'

לפי

עוד ואיש לא

לומר אפילו מעץ ועיי
וכו'

אפולו

כתובתה

לון וכי בכתולין הדבר תלוי הרי בוגרת אין לה בתולים וכתובת' מאתים הרי בתולה מן הגישואין 

אדם

וכו',

מאתים

אמר

יש לה בתולו'

חיי שרה

כד טז יז כא

פרשה ס

5654

אמר ר' יוחנן לא נכעלה אשה ממהול לשמונה תחילה אלא רבקה ,אמר ריש לקיש לפי שבנות נוים
משמרות עצמן ממקום עידותן ומפקירות עצמן ממקום אחר אבל זו בתולה ממקום בתולים ואיש לא
ידעה ממקום אחר ,אמר ר' יוחנן ממשמע שני בתולה אין אנו יורעין ואיש לא ירעה ,אלא אפילו
ארם לא חבע בה על שם כי לא ינוח שכם הרשע על נורל הצדיקים (;חלים קכת ג):
ותרד העינה ותמלא כל הנשים יוררות וטסלאות מן העין וזו כיון שראו אותה מים מיד
עלו ,אמר לה הקכיח את סימנת סימן לבנייך ,מה את כיון שראו אותך מים מיר עלו אף בנייך כיון
שהבאר רואה אותם מיר ההא עולה החיר אז ישיר ישראל את השירה הואת עלי באר ענו
לה (בטדבר כא 'ז) :

יז) וירץ העכד לקראתה לקראת מעשיה הטובים;

ויאמר הגמיאיני נא מעט מים וגו' גמייה אחת :
כא) והאיש משתאה לה ונו' ר' פינחפ בשם ר' חנן רציפורין ממצמץ ,מכיט כה
ההצליח י*י ונוי :
 1ינקוץ שס 3 | :ילקוע עס ,ילק' פסליס כ' פפ'פ (עדכט פסליס קכיס פיי בי)| ,ילקי פכיכי טס תכיס כ כ':
 5ינקוע ס" ק"פ 6 | :לעל 5ד  9 - :285לקוע שס 01 | :לקוע כ' ק"ע ,פסיקקס פ' 5ס ככנני לסמי (כיע פי) ו
פסיקפס כנסי עס (פ"ב ל') ,סנקועס פנסק קי' י"ג ,נעדנל כנס פכ"ס קיי כ' ,עדכס טטפי פיינ 11 :ינקוע עס :

 1לשמנה פנ כי | שבגות] פוחאנכעי .שבנותן של דְך | הגוים א'י? ,רמיים רת |  2עידותן] ן .עדותן חזעי
ערוחן דפאכתי

ומבקירות ן ,מפקירות

| * וטפקירות דפחאנכתי]

| ** אחר] לי ל |

| את עצמן אנ

* אבל זו---ממקום פוד]אכ] אכל זאת  . .סמקום דת .אלא זו ..טמקופ נָי' ,לי ל |  8ממת שגי ברבקה ו' (תהלים) |
איני יודע אנכי (שם) ם

| ואיש] וְאִ'ן ,שאיש

פכום.

איש דת

ישם)
| שאפלו (

| 4אדם]

איש חן]

ד-יקים] פאנכת ,ל.א .חצריקים ' ,כי לא . .הרשע וגו' [מ ,לא . .הרשע
צ-
הא
על שם] משום שנ' כ | כי ל
וגו' ך ,כי לא  . .שבט וגוי י(שס) |  * 5ותסלא ני] ותמלא כרת ך] ,ותמלא כדת ותעל דשאם :לי לו |
וטמלות ןג

וממלאות מים א? | אלא זו א | כשראו אותה סים | ,כיון שראו אותה

(שראוח  ם) הסים ךַפא1כי,

דאכי,
כיון שראו המים אותה א'רן |  ** 6את] אתה ל | סימנת לי | לבניך | אותך מים] ונ  ,אותך הטים פ

המים אותך ךן | מיד ל' ם | עלו]  .-.חמים א* .לקיאתך ם | אף] כך ג | כנייך] ן; בניך דפא:כתי |
 7ההא] פוחנכיי תהי דת ,ל' א | אז --הואת ל' פא? | עלי -ל-ה] פחאנתי :עלי באר דִכ ,2וגו ן |
 * 0הגמיאיני דְפָוְא] חגפיאני לגתי,

הגמאיני כ

| * נא --מים ְפאנכתי]

נא ן.

םיפ ל | וגו]

מנדך דפאכת .ל' וני | * גמייה דֶת] גטיח ן ,גטיא  ,1גסיאה פכי :גמיעה א ל' ל | ** אחת] .לי ל |
 1לת וגוי]  ,לח מחריש וגוי ן ,לה ..לדעת כ .לה דאתי |  --'1חנן] ן ,ר' פנחס  . .חנין פאנכ,
| דציפורין] דצפורין א'נכ ,דציפורי א* ,לי פם | ממצסיץ כך | 1מגיט] וכ,
ר' חנן ךזן ,רי יוחנן ד
דאנתי |  21ההצליח ו-ג-ו'] ההצליח יי דרכו אם לא כ ,החצליח דרכו . .וגוי  ,1ההצליח  . .דרכו פךן /
ומביט ח
וכתובתה מנה וכו' מה פליגין במוכת עץ דר"מ אמר לא בטל חינה ורבנן אטרין בטל חינ' 2 = :ממקום עידותן.
ממקום בתוליהן ,ובערוך ע' עד ג' הועתק בשינוי קצת לפי שכנות גוים משטרות עצמן ממקוס עדותן וממקום אחר
מפקירות וכ ו' ועי' במיי לעיל

צד  944וצד

 ,885וגם בתר"י א'

מתורגם בתולים

(דברים

כ"ב ":ד יז כי)

סהירוון ובתר"י ב' (שם שם כב') סהרין ,ובט' הגדול הועתק בעירבוביא ובשינוי לשון בתולה וכו' ממשמע שנ' בחולה
איני יודיע ואיש לא ידעה אלא אמר ר' אליעזר בנות גוים משסרות עצמן ממקוס עידותן וטפסידות ממקום אחר
ברם הכא בתולה מכדרכה ואיש לא ירעה שלא כדרכה (וכן בירושלמי שם במאמר ולמח בעא רבי חגיי מהדר ביה
וכו ודכוותה בתולה וכו' בתולה מכדרכה איש לא ידעה שלא כדרכה) ,ובלק"ט א'ר שמעון בן לקיש בנות וכוי
אינן משמרות עצמן אלא ממקים בתוליהן אבל זו בתולה ממקום ערותה ואיש לא ידעה ממקום אחר ,ובפירש"י
עה''ת מפרש בתולה ממקום בתולים ואיש לא ידעה שלא כדרכה לפי שבנות הגוים היו |משמרות מקום בתוליהן
ומפקירות עצמן מסקום אחר וכו' :  4כי לא ינוח וכו' .אין לו נייחה וכהררש לקמן ריש פפיז כי לא ינוח שבט
הרשע וכו אין לו גייחה בצר חבורה של צדיקים אלא בצד חבורה של רשעים וכו' ובריש סוטה אין ממזווגין לו
לאדם אש ה אלא לפי מעשיו שנאמר כי לא ינוח וכו' ,ודורש ואיש לא ירעה לא ירע ולא הכיר בח ,ובשכל טוב
מפרש שלא תבע בה איש מעולם וחרהרה וחשיר בתוליה ,ובירושלטי שם איתא א"ר יצ ח ק ב ן אל עזר אפילו בידיי
(וביפ*מ חגי' ביריה ועי' בק"ע) לא תבע בה שני כי לא ינוח שבט הרשע וכו' :  5כל הנשים וכו' .טעס הררש קשח,
והרטב'"ן כתב נר' שרקדקו כן מלשון ו ת מ ל א כדח ותעל שלא אמר ותשאב ותטלא ונעשה לה נס בפעם הראשונה
כי אחרי כן כתוב ותשאב והעבד כשספר להם אטר ותרד העינה ותשאב אולי לא יאמינו ועי' גם בפ"י ביר ובפיי
רבינו בחיי ,ובפירש'י עח''ת הובא הדרש לפ' וירץ חעכד לקראתה לפי שראו שעלו המים לקראתה ,ובפו' מהרז'ו
מפרש כל חנשים וכוי לשון קושיא היא ,וכן משמע לפי הגי' בכו'א א' א ל א זן וכוי= ,אכן בשאר הספרים הגיי
וזו וכו' ;ואולי מדרש אנדה הוא כמו לעיל צד  55אמרו להם רועי אברהם כל מי וכו' כיון שראו המים צאנו
של אבינו אברהם מיר עלו וכו' ועיייש וכן אגדה בפירש*י שמות ב' כי למה זה עזבתן הכיר בו שהוא מזרעו של
יעקב שהמים עולים לקראתו :  01ויאמר וכו' .בכייל המאמר מקוטע והגהתי הג מיאיני וחשלמתי המלות גא
מעט והדרש גמייה אחת ,ובלק'ט חועתק ויאמר ה גמא י גי נא ג מ יאה אחת ועח'נ ובעטת"ל ע' גמיאה גמייה
גמיעה ,ובפסיקתא שם הררש צדיק אוכל לשובע נפשו זה אליעזר עבד אברהם שאמר לרבקה תגמיאני נא
מעט טים מכדך גמיאה אחת ובטן רשעים תחסר זה עשו הרשע שאטר הלעיטני גא וכו' ,ובאותה הפסקא בפסייר
וכן במדרש משלי שפ צדיק וכו' חגמיאיני וכוי גמיאח אחת ,ובתנחומא שם הגמיאיני וכו' כדי גמיאה ,ובבט"ר שם
הנסיאני

מייא;
וכ" כדי ג

ובמררש הגדול מפרש וירץ וכו' ויאמר החג מ יא כ י גא עליו הכת' אומי צריק .וכוי

השקיני נא אין כת' אלא הגמיאיני גא

כדי גמייה

אחת אבל בעשו וכו' 11 | :ממצמץ.

ער שהוא שותה

10
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כנ) ויהי כאשר

כלו הגמלים ונוי

פרשה
גוס

ס

והב

כד ככ כג כה--נח
ר' העא

ר' יוסף אכן יקירה היה בו

בשם

ומשקלה בקע ,ושני צסירים על יריה כנגר שני לוחות ,עשרה והכ כנגר עשר דיכרות :

כנ) ויאמר בת מי את הנידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין לינה אחת:
כה) ותאמר אליו גם ונוי גס מקום ללון לינות הוגה :
כו) ויקוד האיש וישתחו לייי מיכן שטורים על כשורה טונה :
כז) ויאמר ברוד יי אלהי אדגי אברהם

ונו' אנכי

בדרך נחני

ייי בית אחי אדני

ממעל בשורה טוכה שקפצה הרוך לפני הייתי יורע שנדרך נחני י*י בית אחי אדני :

כח) ותרץ הנערה ותגד לבית אמה אמר רי יוחנן אין האשה ונילה אלא לביח אמה,
אתיבון והכת' ותנד לאביה (כראשית כס יב) ,אמר להם שטתה אמה ולסי היחה טגרת ,לא לאכיה :
| לקוע טס ,טדכט סעולל פכין 0 - :לקוע טס :
 8:ילקוס טס ,לקפן פ"ס:
 7עי' לעיל לד 806

| לקוע טס:

< יע שס ,לעל 02:6 57

לקופ טס:

1
ההעליה י"י דְן ,לי אי |  1ויתי ..הגמלים לי הְזְאלי | וגוי  --זחב] לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ,
לשחות  . .זהב כ ,לשתות ויקה וגו' דְפם .לשתות א' ,ויקה האיש  . .משקלו ךַז ,ויקה ..ותב וגה יו בקע
משקלו א*ךר ,וגו ן |  5רי] רב ך | חונא ן | רב יוסף פןחזנכ :ר' יופי א | יקוה] פובה  | 5היחה "אכ | בח י,

בירו א |  * 2ומשקלח] למשקלה ל' ,והיח (וחיתה אַ') משקלה דפואנכתי

| שתי א | לוחות אבנים א' !

זהכ] ם ,  ₪משקלם דואנכתי | עשר] ךר ,עשות דפוחאינכתי' ,י" א' | דגרות א' ,חדיגוות ו
חדברות ךפחא'נכרי |  8ויאטר  --לי לי חא'י | חיש  --ללין] א'כי ,אס יש --ללין ( ,טקום ..ללין חז/
וגו' דְָף |  4ותאמר  --וגו'] ותאסר בת בתואל אנכי בן מלכה דִךן  ,ותאמר בת  . .מלכה ותאטר אליו גם תבן גס
מספוא רב עסנו ךְ ,ותאמר אליו בת  . .אנכי וגו נם תבן וגם מספא וגו' [ ,ותאמר אליו בה בהואל גם תבן גם
סספוא וגו' [ ,ותאמר אלין גם ..גם סספוא רב עטנו א' ,ותאמר אליו גם  ..גם וגו' א? ,גס ..גס מספוא
ו
ומרג--
וגוי ם ,לי חי | גם --ללון] ללון ן |  5ויקד פוא'גכת | מיכן] פוחג .מכאן דאכתי |  6ויא
י] ויאמר . .וגו ל ,1ויאטר  . .אדני (אדוגי ךְ) אברהם אשו לא עזב חסרו וגו' דְןָ .ואמר ..
רנ--
* אאנכי
אדני  . .חסרו ואמתו

ך]  ,ויאטר  . .אדוני אברחם שי ,אנכי בררך נחני ייי א |  7מטעל  -טובה] (  ,ממה דכותי/

מימה ן ,אמ' ממה א ,משעה ליש | שקיפצה ן | ** ייי] לי ר | ארני] פותי /אדוגי ד * 8 | 22ותגד --
אמה הפא כת] ותגד לבית וגו ן ,ותגד וגו'  ,1וגו ל | אין] לעולם  -.םואגק | איפה ן |  9אתיבון] , 1

איתיבון דזא' , 2חתיבון ןר  ,אתיבון (חתיבון י) ליה דִי | והא כחוב ן ,והא כחי' ךֶן | היה לה להגיר דפוחאנכת.

חיח להגיר י | * לא לאביה ל"ךְפוחאגי] אלא לאביה כת :ל' ל |
ממצמץ מביט בה ועי' באגה'א ח''ג צד  476ועי''ע יאסטראוו צד  , 728ובלקי'ט הגיי ממצמץ ו מ ב י ט ועח"נ  1 :אבן יקרה

וכו' ,בפי' ביר כ"י מפרש בקע משקלו וכי מה חשיבות היה בנזם זהב בקע משקלו חצי שקל אלא גזם זהב היה
גדול ואבן יקרה היה בו ,וכן בלק"ט ויהי וכו' נזם זהב בקע משקלו מאי רבותא ירב הונא בשם רב יוסף (ר' חונה
בשם ר' יוסי) אמר אבן יקרת היה בו טשקלו בקע ,וכמדרש שמואל שם איתא ויקח את עטרת מלכם וגו ומשקלה ככר
זהב ואבן יקרה ותהי על ראש דוד והלא פותהת הראש וכו' רב הונא בשם רב יוסף אבן טובה היה בה יפה ככר
זהב ודכותה ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו אמר ך' יוחשע (ר"י בן לוי) אבן פובה היה בה משקלה בקע
וכו' ,ובפירש"י עה"ת הדרש בקע רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת ועי' בחר"י א' :  2עשר דברות | .כיה בכי"ל
שר דרבות ,ובב"ק ניד ב' בדברות הראשונות |כו'
וכ'"ה בספרי דברים סוף פי' ב' וכי לא נתנכא משה אלא ע
ובדביות האהרוגות וכו' (ובתוספתא ב"ק פ"ו הגי' בדיברות הראשונים וכו' בדיברות .האהרונים וכו" ועי' גם ברייס ב"ק
שם) ,ועור בל"ג בורוש' ברכות פ"ד שמשס דיברות יוצאות לעולם (ועי' במ"י לעיל צד  )195ומורגל הלשון ע ש ר ת
הרברות וכ"ה גס בירוש' מגילה פ"ג ע"ד ב' ולעול צד  926ועי'ע באכער טערמינאלאגיע חא צד  91וח"ב צד  4 : 68מקום

לנו ללין .בלק"ט מפרש הוא בקש לינה אחת והיא אוטרת לינות הרבה דכתיב ללון ,ובפירש'"י עה'"ת ללין לינה אחת

לין שם דבר והיא אמרה ללון כמה לינות (ולקמן פסוק נ"ד מפרש וילינו כל לינה שבמקרא לוגת לילה אחד) ,וכבר
העיר חרא"ם שלא מצאנו בשום טקום לין שם דבר וכף ועיי"ש וביפ"ת ובספר מתתדיה ,ואולי טעס הדרש שהוא אמר

סקום לגו ללין לנו לבר ולא לאחרים והיא השיבה מקום ללון לא להם לבד אלא לכל מי שיבא ועי' בפי' מהרז'"ו,
ובמ' הגדור מפרש מקום לנו ללין אפילו לינת אדם עראי אמרה לו גם תבן גם מפפוא לרבות מאכל וטשתה לאורחין
גם מקום ללון מקוס מוכן ללון בו עוברי דרכים גם לרבות מקום לגמלים וצ'"ע :  5מיכן וכו' .וכן דרשו לעיל לפי ויקם
אברהם וישתחו וכו' ועיי במ"י שם : 7ממעל בשורה וכו' .כן הגיי העיקרית בכי"ל בגוף הספר וכ"ה גם בכייג ופי
מביאת בשורה טובה וכו' ,ומעל מפעל עלל ועי' במ"י לעיל צד  ,47ובוגי שיטי הוגה בכי"ל מ ש ע ה שקפצה וכו' וכיה
בפי' השני שבפי' ב"ר הנדפס ,ובשאר הספרים הגיי מ סה שקפצה וכו' וכן הועתק בלק"ט ,ולשון הכתוב אנכי בדרך
נחני קשה שהליל ויאמר ברוך וכו' אשר לא עזב חסרווכו' ונחני בדרך בית וכו' כלה"כ לקמן פסוק ט'ח ואברך את
ייי אלהי אדני אברחם אשר הנחני כדרך וכו' ודרשו א ג כ י ברדך עד שאני בדרך הייתי יודע בי בדרך נחני ויו
וכו' (ואולי דרשו גם טלת בדרך למעלה ול"מטה אנכי בררך בדרך נחני וכו' ועי' גם ביפ"ת) ,ובפיי רבוגו בחיי כתב
אנכי בדרך .וכו' יתכן לפרש כי הכחוב הזה ירמוז שקפצה לו הארץ כדעת רז'ל וכו' הוא שאמר אנכי בדרך נחני ה'

ואגי בתחילת הדרך ומצאתי עצמי בית אחי אדני וכו',

והדרש

שקפצה

הירך

לאליעזר

עי' לעיל צד :896

 9אתיבון והכת' .גבי רחל ותרץ ותגד לאביה ,וכל חמאמר נסדר גם לקמן פ"ע ,ושם הגו' בכי"ל  ,אמר ך"י
עולם אין האשה וכו' אתיבון והכת' ותרץ ותגד וכו' א"ל שמתה אמה ולמי היה לה להגיד לא לאביה,
ל

פרשה ס
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כד כט--לא

כט) ולרבכה אח ושמו לבן ר' יצחק אמר פרריכסופ ,רי ברכיה אמר מלובן ברשע :

|
וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין מעייניה ליה:
ל) ויהי כראות את הנזם וגו' ויבא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין

מעייניה גרמיה :
לא) ויאמר בא ברוך יי שהיה סבור בו שהוא אברהם שהיה קלסטר פניו דומה לו :אמר

ר' יוסי ברי דוסה כנען הוא אליעור ועל ירי ששירת את העריק באמנה יצא מכלל ארור לכלל ברוך

שני ויאמר בוא ברוך י*י :רי יעקכ ברי יוחי בשם ר' יוחנן דבית גברין עבריח אפט"ה ,מה אם
אליעזר על ידי ששרת את הצריק באמנה יצא מכלל ארור לכלל ברוך ישראל שעושין חסר עם
גדוליהם ביריהם וברגליהם על אחת כמה וכה :
 1ילקוע שס,

בעדנל כנס פ"י ק" ק',

 8ינקופ שס 5 | :לקוס עס:

עדכם כום פ' ולכעעי מודפ (כ' ,)'6

עדכש

פ"פ 2 | :לקוע עס :

טעופל

עפ" לעיל 5ד  898ופד  : 686ויקכ 6כנס פי"] ם" ס' 6 | :לעיל :786 51
₪

 1אמר] פוחאנכע:

לשבח

דִך] | פרריכסופ] אנ ,

פרדיכוס א'י ,פרדכוס ךך ,פרדוכוס דְַך* | אמר] פוחאנכיי.

פררוכפוס  ,1פרדכסוס (ץ ,פרריכוסוס !]₪

 -.לגנאי דָת | מלבן הרשע ן |  * 2תחוצה

 -העין דהפחאנכתי] התוצה וגו ן ,וגו ל | * מעייניה] מעיונה [ ,מעייני לדפחאגכתרלי .מעיני ף,1ויהי  . .וגו' לְןְן ,ויהי ..הנזם אכי .ויהי ..חנזם ואת הצטידים /₪
ן|
עאי--
חויב
ויג-ו* '-
מעיין ך* |  8וה
עומד  . .על העין דתר 4 | .טעייניה כ]
ויהי  . .הצמיוים על ידי אהותו ךְן ,ויתי  ..וגוי על חעין ל

טעייני לפוחאי :מעני נַר .1טעיין דְתַך? | בגומיה א גטליא לִ* |  5בוא] אנ גא דפוחכתי | בו
לי אי | קלסטר] ן ,קלפחר דפהזאכתי .זי קלסתר  |  6בר נ ,בירי  ,בן א' | דוסה] ן .דופא דפאגכת |
ששות מוזא'נ.5

באטונה

ששימש א! ,שממש י

אותו

| את הצדיק] פוחאנכי.

צדיק

| באסנה]

ד

פוג:

אכ תי | וגא לכלל חן |  7שני] אגב .ל דוחתי | בוא] אג +גא דחכתי | ר] ד'וא'נכי :אזר דת |

ברי יוחי] בר יחא ן :לי ְאגכתי | משוס ת | גגרין] אנכ ,גוגיין דותי | שד ליח דאכרי.

אפטרא דְ ,17אפטריה א'י ,פתיחה א' | מה] אנם .וטה דְתִי | אפ לי א |  8ששירת
ששמש ו | אותו צדיק ך] | באמנח] ונ .5באטוגח דְא'תי | שהן (שהס א?) עושין ואני

עכד לת וגתרי |

וך] ,ששימש א'ג /
| עפ גדוליתם] .עס

גרוליהן פ1נ .עס גדוליחס ועס קטניחם רְךן :ל' א |  9בידיחן וני | וברגליחס] אנ כ .החן פי .ורגליחס דת  .החן ו |

והמלות לא לאביה הושלמו כאן בכי"ל ביני שיטי ועח"נ  1= :ר' יצחק אמר .שנקרא שמו לבן לפי שהיה פרדיכסוס !)
מופלא כלוי לבן ביותר משאר אנשים ור"ב קאמר שתיה מלובן ברשע כלו' מלובן באור אש רשעתו ועוי
בארבעה כ"י

לעיל צד  816ה א לבן הוא קמואל וכו' ובמ"י שם בד"ה רי יודן וכו' ,והגי' פררוכסוס איתא עור
שציינתי ,ועריפא הגו' בערוך פררכסוס ובכי"ו פרדוכסוס ובמדרש הגדול פרדוכסוס (פרדכסוס) היה ,ובמדרש רות שם
בדפ"ר וד"ו נשתבשו פרדי כסוסי (ובמדרש ד' קראקא א' חוגה עפ'י הגהת בעל מ"כ פררכסוס) ,ובמדרש שמואל
שם פראדוכסיס (ובילק' שטואל ר' .ע'ז הועתק פרדיכום ,ולנכון פרדכסוס בילק' וארא ר' קע'ו)  ,ובבמ"ר שם ברפ'יר
וד"ו אפראדוכסים (ובט"כ שם בד' קראקא א' אפרדוכסי') ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש ר' יצחק אמ
כ שני לרוכוס מושל היה והיה תובע על חבריות (דקיון של בריות) ומלבין מעשיהם ועושה דין
ודס
לשבח  5ר
בין אדם לחבירו ומלבון את הדין ר' ברכיה אומר לגנאי מלובן  ברשע (ובפי' ב'ר בדפיר  ר'י אמר לשבח
פרד וכוס לבן דורש שני לרוכוס טושל היה וחיה חובע דקיון של וכו' ומלבן מעשיהם וכו' ומלבן את הדין וכו'),
ומפירוש זה הזר נוסף לשבח ולגנאי בדפוסי' ובכי'ת וליתא גס בבמ"ר ובט' רות ובמ' שמואל ועי' במ"י לעול צד
:4

וכן טעס מעיינה כאן בכי"ו (ועו' במייי צר  665וצר 006

יניה
יע
 5מעייניה ליה .הגהתי כאן ובסמוך ט

בד'יח מהו וכו') , (ובכי"ל וכיים וכי'ח וכי"א א' וב' ובילקוט הגו' בשתי הפעסים מעייני ,ובפעם הראשונת גם
בדפ"ר וד ובבי"ג \כי"כ וכית מעייני ,ואולי נשמט הקו וצ'יל מעייניי ,ודרשו וירץ לבן וכו'  אל העין לשון ,עיון
מעיוניה כלו' ליה לאליעזר היה מעיין עליו אם יוכל להוציא ממון ממנו וכן בפירש"י עח"ת וירץ למת רץ ועל מה
רץ ויהי כראת את הנזם אטר עשור הוא זה ונתן

עיניו בממון; ובסמוך דרשו

מעיינה כלו' גרמית עצמו .אם !וכל להנצל מידי לבן , ובלק"ט מפרש

והגה עומד על

הגמלים על תעין

וירֶץ לבן אל האיש החוצה אל העין התם

קרא לו באר והכא עין אלא מלמד שהיה מעיין לה (וצ''ל ליה) ויבא אל האיש ותנה עומר וכו' על העין ,היה
מעיון בעצמו אם יכול אני לו או הוא יכול לי ,ובילקוט הועתק ממדרש אבכיר ויחי כראות את הנזם מיד הלך לו
לחמיתו הכיר בו שמרוצתו לרעה הזכיר שם והעמיר תגמלים על העין באויר  והוא עומד על הגמלים באויר ויהי

בראותו כן הכיר שהוא צריק ואמר בא ברוד וכו' :
ואמר וכו' = :שתיה קלפטר וכו'| .כמו

שררשו

וחשיב לבן דהוא אברהם

 5שהיה סבור וכוי . וכן בתר"י א'

לעיל צר  686זקן ביתו שחיה זיו איקונין שלו דומה לו ,ובסגנון

שלפנינו הדרש לעיל צד  898כי אנשים אחים אנחנו וכו' שהיח קלסתר פניו

דומה לו,

וחילופי הכתיבה קלסטר

וקלסתר עי' גם קרויס צר : 845  6הוא אליעזר .וכן לעיל צר  786כנען זה אליעזר ועיי"ש וצד  ,046והני'
שי מ ש
באמנה כמו לעיל צר  983וצד  ,458ובוי"ר שם איתא אמר ר' יוסי בן דוסא אליעזר חוא .כנען ועל ידי ש

אותו צדיק יצא וכו' ובא לכלל ברוך הה"ד ויאטר ארור ככען וכתוב ויאמר בא ברוך ""י ועי/ע בלק'ש  7 :ר' יוחכן.
כ"ח באן בכל הספרים וצ"ל ר' * וג ת ן דבית וכו' וכן נשתבש רי יוחנן דבית וכוי בתנחומא מ*ב תולדות סי כ"ג

ועו' באגה"א ח'ג צד  ,295ובית גברין (גוברין) הוא :אליותריפולים ועיי במ"י לעל צר  ,214וכהגי' שלפניגו ר' יעקב

בר' יוחי בשם וכו' איתא גם במאמר שחועתק מפסיקתא פ' שקלים (י'א ב') בתנחומא כי תשא סי' די ר' ועקב
בר יוחאי בשם ר' יונתן פתח וישח אוש וכו' ועי' בפסיקתא שם בהערות רש'ב אות ו"ט ,ווייר שם נשתבש
ר'

ועקב

בשם

ר' יהודת

(וצ//ל רי יעקב

בר

יוחי) בשם

הי נתן

(וצ יל רי

בפסיקתא שם .י"א א' וכחערות אות וב |(וציל שם ובולקוט משזי
רי .יוחכן

דדבבית

וכו')

וובבפפשיסי'רר

פ'₪

2 1| 800000606

כי תשא

? 5ג ב' ובהערות

רמא"ש

יונתן) | דבית

גוברין

עבוד

ר' תתקנ"ג וכן' הגי' ר' יעקב

שם:

עכדיה

וכו' | .דרש

וכו

ועי'

גם

בר אחא בשם

זה הפסוק

בנטילת

וש

84
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|

כד לא לב

למה תעמוד בחוץ אין כנורך שתעטור בחוץ :
וא:כי פניתי הבית מטנופת עכורה זרה ומקום לנמלים :
לב) ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים התיר וממיתפ ,ר' הונא ר' ירטיה שאל לרי

חייא בר רכה לא היו נסליו שלאכינו אכרחם דומין לחמורו שלר' פינחס כן יאיר :חמרתיה רר' פינחס8ו
בן יאיר נסכו לה ליספאי ,עכרת נכהון נ' יומין ולא שעמת כלוס ,אמרין פופה מייתה ומסרייה מה רהכא

עלנא ,שלחו יחה ועלת בביחה דמרה ,כיון דעלת נהקת חכם קלה ,אמר פיתחון לאותה ענייה והכו
| לקוש פס:

 2לקוע שס ,לדכ'כ נ" 5פ'ס :

 0לקוץ שס:

טקליס פס מ"ס ד' ,סונין זי 6י6 ,דכיל טס:

 1תעסר] ונכ

< 4קוע טס,

יקש' דעי פ"ל כ" ד' ,יכוטי

תעטור החאתי | שתעמור] ותאי .שתעטר  , (₪שתשב דֶךן |  2מטונפת |ן ,אין שס

טנופת א" .אין  . .טינופת א" |וסקוס לגסלים] פוכ ,לי דאגתי | ו85
יפתח הגסלים ל' ך | זטטיחס] ד'וחכת י
-הן פאי ,זממן ( ,זוממיחם ך | הוגה ן .הונא נ | ר] ונכ

ור" דפאת

| שאלו א,

שיילו ת | את וי א |

 4בר אבא אכי ,בר בח ן ,בירבה  ,1ובח פת | ג
*טליו דפואנכת] גטלים י ,ל' ל | אגוהס אגינו םיא ו
אכרחם בִי | לחמויה א | דר' א'י | בן יאיר לי י | דפינחט ד |  5כן יאיר לי אי | נסנו יחח א'גכשי,
נסבוח דפ | לסטאי ואכתי ,לסטאי בליליא ש | ענדא ך | גכהון] פונ .גניהון אכש .גנון דת .גגייהו ך,3
גביחו ך' | תלתא דפאנכתרי.

תלתה \ | יומי פר?

| טעמה] פן ,טעטה

דֶן  ,טעטא שי,

טעימת אם

|

כלל י | אמרי ש .אסרו פא" | סופא את | טייתה] ן ,מיתה ( ,טייתא דְך] ,מיחא ש .טתה פאי .טתא כ |
וססיייה] פוני' ,וטסריא א ,וחסוי דְֶתר* ,לי
| מה והבא] מה דהכה [ ,מחובה  ,812מחוכא א?,
טערתא דא"תר .ל' י | ע6לנא] ש :עלינן פונכ :עלן י .עלינו דאתר | שלחו יחה] פו"אינכשיי ,נטסות
לריבונה (לרבונה ךן) שלחוה ד | * ועלת ךפואנכת] ועלאת ש ,ועלת ל .ועאל י | בביתה] ₪ג/
בביתא דְאכי ,בביהיה ן ,לביתיח ךש | דטרא פא' .דמארת י | וכיון ן | דעאלת שי | ונחקת  | ₪וחכם רי

פינחס |ן] .וחכטין ןַ,
לאותה א | ענייה] כשי.

רשות לכבוד
-וו+

תכטון ש | ₪קלא י ,לח נר

| פתתון פנכישי,

פיההו |,

פתהו דאת

| לה

עניה [א? .עניא א' ,חענייה נת .העניה דפ | והנו] אנכו .והנון ש ,ויהבו דפות |

אכסניא ,וכן סגנון הלשון לקמן סוף פס"ט ר' יניי וכו' עכד לה הפטרה
--

מה אֶם זה שלא הלך לא

בידיו ולא ברגליו אלא על שהראה להם בלבד באצבע ניצל וכו' ישראל שעושים הפר עס גדוליהם בידיחס

ורגלוהם

על אהת וכו' ,ובבס"ר פ"ד סי' כ' ר' יוסי עבד לח אפטרה מה אם הארון וכו' ,ובוי'ר שם הלשון עביר להו נטילת רשות

ומה אליעזר יצא מכלל ארור לכלל ברוך על ידי ששימש אותן צדיק אחינו ישראל שנוהנים כבוך

עם גדוליתם על

אחת וכו'  ,ובזה הלשון במדרש קהלת פ' כי כקול (ז' ו') ר' לוי וכו' עבר לה גטילה רשות כל העצים \כוי  ועו"
באכער טערסינאלאגיע ח"ב צד  ,41ומשובשת חגי' ברפוסי' וכי"ת עס נדוליהם ועס קטניתם ועח"נ ,וגם בלק"ט
הועתק .רק עם גדוליהם ועיייש : 1שתעמוד .בלק"ט לעמור : 2ומקוס לגמלים .כפשוטו וטקום הכינותי לגטליס ,וכן
מתורגם בהר"י א' ואנא פנית ביתא מפולחנא נוכראה ואתר אתקינית לגמלייא ,ובאדר'יג שם האגדה אמרו גמליו של
אברהם אבינו לא נכנסו לבות שיש בו ע"א שנאמר ואנכי פניתי וכו' את הבית מתרפים ומה ת"ל ומקום לגמליס מלמד
שלא נכנסו לבית לבן הארמי עד שפנו כל הע'א מפניהם ועי' במר' הגדול  8 = :זממיהם .זממים שלהס ,וכן
בתריי א' ושרי זממי גטליא ,ובלק'ט התיר זטמיהן  ,והשם זמם כמן זמם זמטא בלא"ר ועי' בערוך ע' זמם ב':
רי הונא וכו'| .כלו' ריה אמר ירומיה שאל וכו' וכן סגנון הלשון לעיל צר  85ר' ירמיה כהנא שאל וכו' וצד 48
ר' ירמיה וכו' רי יוחנן מקשי וכו' ועיי במ"י שם ,וחגיי ר' חייא בר רבה איתא גם בדפוסי' ,ועדיפא הגי' ר'יח
בר אבא ,ומשובשת הגי' ר'יח רבה ,וברמב'ן העתיק ר"ה ורי שאיל לר' חייא בר' אבא לא היו גמליו של אברהט
אבינו דומים וכו' ומפרש וזו שאלה לסתור פתוח הזמס כי אי אפשר שיהיה החסירות בביתו של רפב'י גדול יותר

ביתו של אברהם אבינו וכאשר חמורו של רפב'י איננו צריך להשתמר מן הדברום האסורים לבעליו להאכילו כל
שכן נמליו שר אברהם אבינו ואין לזממם כי לא יאונה לצדיק כל און ,ויהיה פו' ויפתח וכו התיר קישורי המשאות
שעליהם ,וביפ"ת מפרש שר' הייא לא חש להשיב על השאלה לא היו גסליו וכו' ,וגס לעיל צד  993דרשו בהמתו
של אברהם

היתה יוצאה

זמומה וכו'

וצד 786

גמקיו

של אבינו

אברהם

וכו' 

יוצאים זמוטים

:  4חמרתיה

\כו'.

מורתו של רפב"י לקחוה לוסטים שהתה אצלם ג' ימים ולא טעמה כלום אמרו סופה שמתה וטסרחת סה וכו'
עליגו שלחו אותה ונכנסה בבית אדוניה כיון שנכנסה נהקה והכור רפב"י קולה אמר |פתחו לאותה ענייה ותנן לה

שתאכל שוש לה שלשח ימים שלא טעטה כלום נתנו לה שעורים ולא טעמתן

אמר להם סתוקנות הן אמרו.

לו הן

אמר להם הפרשתם דמאי אמרו לו לא ולא כן למדנו רביגו הלוקח זרע לבהמה וכו' פטור מן הרמאי אמר וטה
נעשה שהיא מחמרת על עצמה ,ובירוש' דמאי ושקלים |הגי' חמרתיה וכו' גגבונה (גנכתה) ליטסיי (ליסטאי)
בליליא עבדת ט
רמ
רה (טמירא) גבון תלתא יומון דלא טעמת (ולא טעטי) כלום בתר תלתא יומין

איתמלכון מהזרתה למרה (אימלכון טחורתח) מ
ארין נישלחינה למרה דלא
ותיסרי מערתא (אמרון אפקונה מן הכא ד"א תימות גבן) אפקונה אולת וקמת
הורעת

(תרעה) דמ רה

שוריית

(שריית) נ
מה ק ' (מנהקה) אמר לון פותחון (פתחון) להדא

דאית לה תלתא (תלת) יּמִין דלא מעימת (טעמה) כלום פתהון לה ועלת לה

כלום (יהכו לה) תיכול יהבון קומה שערין ולא בעית (בעה) מיכול

םכול
בעית (בעת) י

לימות לגבן
(וקמ' לה) על

ן
אמר לון סתגחק

(מתקנין)

אמר

אמרו(אמרן)

אינון אמרו ליה אין אפר

אמרו (אטרון) ליה ולא ולא) כן אילפן ר' (אלפן רבי) הלוקח ל
דר ע (זרע) לבהמה

ע ליבתא

לון יהבון
ליה

לון וארימתון

רבי

לֶה

לא

דמיין

קטת לעורות שמן לגר שמן

לסוד בו את הכלים פטור (שמן לאור פטור) מן הרמאי אמר לון מה ניעביד (נעביד) להדא עליבתא דהיא מחמרה
על גרמה סג ין וארימון דסיין ואכלת ועיי גם במדרש הגדול , ופי' ועבדת ושהתה כמו לעיל צר  485בחברון

עשה

ובו'

ועי'

מה ה
דבה,

במ"י

שם,

ובכי"ל

כהוב

ומסריוה

מ'ה ד'ה'בא (וגר' שנרשמו

דקוים

לפקפק ,בזו הגו') וגם בכייו איתא

ודידי ר'ח לע כתב לי שצ"ל מה דהבא (דהבא) מה שטסתיר אותנו כלו' המערה,

ובארבעה כ"י

הוגה מחרבה (מחרבא) לשון חורבה ,והגהה עפ"י נוסחת הירושלמי שם הגו' מערתא ,ובילקוט כיב ע ומסרייח עלן ,ובעל.
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כד לב

לה תיכול ראית לה תלתא יומין דלא פעימת כלום ,יהבו לה שערין ולא שעמתינון ,אמר להון מתקנתא
הינון ,אמי ליה אין ,אפיקתון דמיי ,אמרי ליה לאו ולא כן אלפן ר' הלוקח זרע לבהמה וקמח לעורות
ושמן לנר ולסוך בו את הכלים פטור מן הרמיי ,אמר ומה נעכיר רהיא מחמרה על גרמה : רי ירמיה
שלח לרי ועירא חד קרסטל דתאינים , ר' ירמיה אמר איפשר רי ועירא אכיל להון דלא מתקנן: ,רי
ועירא אמר איפשר לר' ירמיה משלח להון רלא מתקנן בין דין לדין איתאכלון תאינייא בטיבלא,
 5דעסי פס ע"נ :

 8יכוע' דמסי סס :

*ה דפואנתשי] ליה לכ | תיכול]  +1דתיכול דןאכת שי .דתכול ם | דאית לה] דהא  | ₪תלתה ן |
 1ל
טעימת] פאגכת  ,טעמת דֶן ,טעט' ש ,טעטא ו | כלוס] פואגכת שי .מידי דת | יהנו] א'י ,יתנון דפא?תש.
לָנִי,

5לא] לא ךְ | * טעמתינון ש] טעמינון
יהבין ן ,הבון  +ויהבו כ | סערין [ת ,שעורין ם  ,שעוריי ו | ו

טעמתון דְפוכ ,טעימתון ך] ,טעמתין א | אמר] אי ,אמרון ליה רבי יהבינן לה שערין ולא טעמתנון  / 1 =.אמרו
(אמ' כ) ליה (ליה רי כ ,לה ר' ן) יחבינן (יהבנן ן) לה (ליה ) שערין (סערין ן) ולא טעמתון = פו :2אטרין ליה
רבי (ר' דְ') יהבינן לה (ליח ך) שערין (סערין ךת) ולא טעימתון  ₪דדת  :אמרין לית יהבי' לה שערין ולא טעמא
לון  ₪ש | לון פאוג | תקנתון יתהון י'  ,תיקנתון  . .א ,1תקנתון יתיה א? /תקנתין להין  5תקונתינהון ש  ,תקיגתון /

תקנתוה ךְכותך? ,תקנתיה  ,1תקונתיה  5 | 1אטרון ך ,אמרו אנת :אמרין פכש | אטר לחון (א"ל י)
אפיקתון נשי' ,אמר לון (להון א?) אפקחון פוא | דמיי] ן +דמאי דְפאנכתי (וכן בפמוך) | אמרו דאנת /

אמרון כ ,אמרי ם | ליה לי וא'כ | לאו] לא א' .ל דפואלגכתי | ולא] פואנכי . א דת | כן ל כ

אולפן נָי | לזרע ולבהמה י | קמח ן |  9שמן לגר ן | או לסוך פ :ושמן לסוך אגכתי:

פטור] פואנכי .פטורין דת | אמר]  -.לחון דואגכ .לון פת | ומה] פא'גכי.

נעכיד] פןת  /נעביד לה דכשי.

נעגד לה [נ :אעביר לה א | דהיא] פאיתש.

שמן לפוך | 1

מה דות ש .וסאי א

והיא דונכר.

דההיא א.1

|

דהא ו | מחמרא פא"תרי | גרמא פא" |  4זעירה ן | קרסטל] כעך?י ,קרשטל ך ,1קיפתל א? ,קרטל פות ו
קרטיל דְנָש | דתאנים פא?נכ .דתאינין ךָ ,דתאנין ן ,דתינין ך] .של תאנים י | איפשר] פואג :אפשר דכתיי |

דר' פן |-זעירה ן | אכיל להון] םא?נכתש .אכילהון דְן ,אכיל לון י ,אכל יתחון א' | מיתקנן כ ,מתקנין תש |
א ]-פואכ ,משלת לון דלא י,
ל-
דשלח
ורי פר |  5זעורה ן | איפשר] ןא אפשר דפכתי | דרי [א ,רי י | מ
דמשלח לון דלא ך] ,דלא משלח להון ך | בן ו | * דין לדין דפאכתשי] דן לרן ן .לרין ורין ל | אתאכלון תת
איתאכלין אכ  ,אתאכלין א? ,איתאכלן  ,אתאכלן ן .אהאכיל ש ,אתאכול  | +תאיגייא] ש ,תאיניא פא
תאניא א? ,האנייה ן ,תאינין ךן ,האנים דְכִי | בטיבין פא? .בטבלן איכי ,בטבליהון ש :בטיבליהו ך,

בטבולין ן ,בטבולייהו ךן |
אדר'ג העתיק ויבאיש לנו את החצר (ואולי היה לפניו הגי' בב"ר מדרתא ועי' דגיאל ב' ייא) וצ'יע; והגהתי
טעמתינון במקום טעמינון ,ונכונה גם הגיי טעמתון וכיה גם בכי"ל לקמן בסוף מאטר ר' מנא ,והגיי א"ל מתקנתא
הינון מפכמת עם גי' הורושלמי מתקנן איגון ,והם השיבו אין מתוקנות הן כלו' למאכל בהמה שלא היה טבל ודאי
אלא דמאי חזר ושאל אפיקתון דמיי כלו' הפרשתם תרומת מעשר ומעשר שני א"ל לאו ולא כן אלפן וכו' ,ועדיפא
גי' זו מגי' הספרים תקנתון יתהון וכו' תקנתוה וכו' שורא' שהוא שאל אם תקנו הפ עצמם השעורים והם השיבו
אין אנחנו תקננו אותן וא'כ און מקום לשאול אפיקתון דמיי ועי' מי"ש בעל עין יעקב בפי' המאמר בירוש' שקלים ,
וביפ''ת מפרש ותקנוה בנפה ובידים לנקותם מהאבנים ומהפסולת ועיי'ש ובמפרשי הירושלמי ובט'כ ובחי' הרשיש ,
ולפנינו בכל הספרים חוץ מילקוט הגי' הלוקח זרע לבהמה וכו' כמו בירוש' שקלים וכן הועתק ב' פעמום במדרש
הגדול עמו"  468ועמו'  ,668ובמשגה שבמשניות איתא הלוקח .לזרע ולבהמה קמח לעורות שמן לנר שמן לסוך
וכו' פטור וכו' ,ובסתניתא רתלמודא דבני מערבא הלוקח ,לזרע לבהמה וכו' ועח''נ ,ובסגנון אחר הסיפור בחולין שם

מאי בהמתן של צריקים דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכוי אקלע
לחמריה לא אכל חבטינהו לא אכל נקרינהו לא אכל אמר להו דלמא לא מעשרן
הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה מבלים ומי מחייבא והתנן הלוקח.
לנר נשמן לסוך וכו' פטור מהרמאי התם הא אתמר עלה א"ר יוחנן לא שנו אלא

לההוא אושפיזא רמו ליה שערי
עשרינהו ואכל אטר ענייה זו
לזרע ולבהמה וקמח וכו ושמן,
שלקחן מתחילה לבהמה אכל

לקח מתחילה לאדם ונמלך עליהם לבהמה חייב לעשר; וככר העירו בתוספות שם בד'יה הא אתמר וכו' שבירושלמי

בשני חמקומות ובב/ר כאן לא משני מייי אלא השיב להם דמחמרא אנפשה ,ובסגנון דומה קצת להסגנון שלפנינו
מפופר באדר"ג שם המעשה בחמורו של רבי חהנינא בן דופא שגנכוהו ליסטים וחבשו את החמור בח צר

והניחו לו תבן ושעורים ומים ולא היה אוכל ושותה אמרו למה אנו מניתין אותו שימות 

ויבאיש

(מה אנו מניחין

זו ער שתמות ותבאיש) לנו את החצר עמדו ופתחו לה את הדלת והוציאוה והיתה מנהקת וכו' ושם לא הוזכר
שלא רצתה לאכול מבלים אלא מסיים שם עמד ופתח את הדלת והניח לה תבן ושעורים ומים והיתה אוכלת ושותה
לפיכך אמרו כשם שהצדיקים הראשונים היו חפידים כך בהמתן חסירות כמותן 4 :קרסטל .סל והוא .ל"י )1
בהיפוך האותיות ועח"ג וערוך .ע' קרסטל ועי קרטל ועי טרפקל וקרוים צר  772צר  765וצד  965ועי'ע

שם

צד

 ,9ובפי' מסכת משקין לר' שלמה בן היתום צד  9גורם או מפרש ר' ירמיה שדר כלכלה דתיני וכו' : ר'
ירמיה וכוי .אמר אפשר שר"ז אכל את התאנכים שלא מתוקנות ור"ז אמר אפשר שריי משלח אותן שלא מתוקנות

בין כך ובין כך נאכלו התאנום בטבלן למחר עמד ר'י אצל ריז א'יל תקנת אותן התאנים א"ל 'לא; ובכייל כתוב

להך תאיניא והגהתי א יל ין ועח'נ ,ובירושי דמאי שם נסדר מאמר זה והמאמרים שלאחריו לפני המאמר חמרתיה
וכו' והגי' שם רי ירמיה שלח לר' זעירא ח ד א מ סא נא דתאני' דלא מתקנא והוה ר' ירמיה בר מימר מה
ממר מה איפשר דר' ירמוה מ של חה לי מילא
רב זעורא מ יכ ול דל א מ תק נא הוה ר' זעירא ס ב ר י

ד לא מתק ג' מה בין לדין איתכלת (וצ''ל איתאכלת) טבל למחר קם עימיה אל ההיא מסגתא דשלחת
מתקנא הות א"ל אמרית מח רביועירא מיכול מילה דלא מיתקנה א"ל אוף
לי אתמל
1( 0070006.

0

חיי שרה

פרשח ס

כר לנ

מחר קס ר' ירמיה עס ר' ועירא אמר ליה תקנתא אילין תאיניה ,אטר ליה לא ,ר' אנא בר' ומינא
כשם ר' לעור ועירה אין הוון קרמאין טלאכין אנן בני נש ואין חוו בני נש אנן חמרין ,אמר ר' מנא
אפילו חמרין לית אנן ,חמרחיה רר' פינחס בן יאיר יהכון לה שעוין טכילין ולא פעטחון ואנן אכליגן
תאיניה בטיכלא :
ויתן תבן ומספוא ונו +אמר רי אחא יפה שיחת עכרי בתי אבות מתורחן שלבנים ,פרשת
אליעזר שנים ושלשה רפין הוא אוסרה ושונה והשרץ מנופי תורה ואין רמו ממטא ככשרו אלא מרבוי
המקרא , ר' שסעון בן יוחי א' ממא השסא (ויקוא יא כט)| ,ר' לעזר בר' יוסי א' זה וזה (שס שס) :
 1יכוט' דעסי סס' ,כוט' סקליס טס מ'ס נ' ,טנם קינ נ' :
 7מעעה *ין 6י:
פ"ס ,יכוט' סנס פ"ס "-:'6 6

 5לקוע טס :  6שפכס מעיני פכטס ס' ,עכסיכין פ''ו

 1לסחר אכי | ועורה ן | תקנתא] פכי .חקנת רואית | א*יליו דפא'נ) אלין א'תי .איליר  +1אילר כ:
לחך  | ₪תאיגיא] םא" ,תאינייא א' .דייה ן ,תאניא כו ,דייה ך ,חינייא ןת | לאו פא' | י'] וש /אטו
זטוא א |  2נשס ר] פוא'ג:
זגינא ף ,ימינא דת ,
( | גר מינא ונכש
א"ל
ר' דפכת,
עורה ן | אי אכי |
עיוא דפזשי.
בשם כ ,משום דרבי ש ,לר' ד | אלעור זעירא נ .2אליעזר א

חוו אכתשי | קדטאי ךְפושי .קרמיי  ,1קטאי אכ | מלאכים אש ,מלכין פכ | אינש א .אנש כ | ואי פיי
אי א | חוו] כתשי.

חוון דפוג ,הוו קטאי א | אינש א ,אנש כ | חמוי א? ,חמאוי א' | 2אטר --אנן] פיי

איר מונא (סינא  ,2חננא א*) אפילו חמרי (חמארי א'כ ,חמרים ג) לית אנן אנכש,
כחמרתיה

דפינחס (דר' פינחס ך]) בן יאיר ד

|  8דהטרתיה

(י,
ש

דהמרתא

ולית אנן (ולא ת)

ך] | רפנהס ך | ** בן יאיר]

לי ל | יחנין ן ,אי יחכו א | ל*ה דפוא'גבתש] ליה א'י ,ל' ל | שעיין] נכשי .עוין ן .שעיי אי

סערי ךן ,שעורין ם | טכולין פו .טכלין נשי .טכלי א .דטיכלי ך | ולא] פוגשי .לא דאכת | טשתון] ולי
*כלינן דַא] אכלינו ל,
טעיסתון  ,1מעימתין א' .טעטחהון יטע.טתינון  .₪אכלת יחהון דךן | אנן א .ואנא ש | א
אכילנא  , 1אכלין פוכתי .אכלי ש |  4האיגיא] פאג ,תאניא ו היא ךך ,דיית ן ,תאני ש .חיגייא ת  |
בטיבלא] אכ ,כטיבלן פג  ,בטובלן [ ,בטבלהון  ,₪בטכליא יד,טבולין דְך |  5ומספא פג |וגוי] לגמלים דוחאנכתי |
שיחה] פוהזא'נכ ,שיחתן של דְאתי | בתי לי י | אבות]  ...לפני חמקום א | בנים]  =.שחרי אן =י | פרשתו
(פירשהו [) של |  6ושלשה] שר ושלושה [ְף ,וג'י יי ,ושלש ך  ,שלשה א'גכ ,ג' א | חוא --ושונה] היא
אמורה פךזאני | מיטמא א | * ככשוו דפוחאגכתי] גנשוו לע |  7אי] אמר פואגכ .אוטר תעיי ליד |
** טמא] טמא טטא רִ | לעזר] ן /אלעזר אינכתעיי אליעור דפא' | בי'] פאנכי :,בירי ות :גן ד |

אסר דְואנכת .אוט' פי |
מלה דלא מתק גה ,ובקונדריס האחרון בילקוט דפ"ר
אגא אמרית כן הוה ר'ירמיה משלח לי י
הועתק מירושלמי ר' ירמיה וכו' חדא מסנא וכו' ותוה .ר"י סבר מה ר'"ז אכיל וכו' ור' זירא |הוה סבר מה ך*י
משלח לי דלא מתקנא בין דין לדין אתאכלא וכו' א"ל הרא מסנא דשלחת לי הוות מתקנת א"ל אמרית ר"ז אכול
דלא מתקנא א"ל אוף אנא כן אמרית ר"י משלח לי דלא מתקנא ועי' בשרירי הירושלמי צר  ,728וכפי' השני
שבפי' ב'ר הנדפס הועתק בסוף המאמר ג"כ רבי זעורא אכיל דלא מתקנן א"ל אף אנא אסרית אפשר רבי ירמיה
2י לעזר זעירה .וכ"ה בכיייג וכו"כ אלעזר זעורא ,ובכי'א
שדר לי מידי דלא מיתקן ,וזה ליתא בסגנון שלפניגו  :ר
בי אלועזר ,וגם בתוספות שבת ייב בי בדייה רי נתן אומר וכו' הועתק מב'יר כאן ר' ירמיה שלח לר' זירא חד
טרסקל דתאנים וכו' מתאכל תאנתא בטבלא וכו' ר' אבא בר זימנא בשם רבי אליעזר זעורא וכו',

אכן

צ'ל בשם

ר' זעירה (זעירא) ותלמידו ר"א ב'ז אומר בשמו ,וכן בירוש' שקלים שם ר' אבא בר זמינא בשם רי זעורא .און
הוון 2קדמאי מלאכין אנן בני אינש ואין הוון בני אנש אנן חמרין ,ובירוש' רמאי ר' אבא בר זבינא בשם ר' זעירא

מר אין וכו' בני מלאכים אנן בני נש ואין וכוי בני נש אנן חמרין (ובשרידי הירושלמי שם הגי' רבא בר זביגא
בשס ר' זעירא אין וכוי מלאכין וכוי) ,ובשני המקומות בירושלמי א מר ר' מנא בההיא שעתא אמרין אפילו
לחמרתיה דרבי פינחס בן יאיר לא אירמיגן (ובשרידי הירושלמי א"ר מנא אפילו וכו' לית טדמינן) ,ובבבלי שבת
קייב ב' איתא בהיפוך שמות המאמרים אמר ר' זורא אמר רבא בר זימונא אם ראשונים בני מלאכום אנו בני
אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחטורים ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל ר' פנחפ בן יאיר אלא
כשאר חטורים (ועיי במבה"י ג"ז א' ובאגה'א ח'יג צר  51וצר  ,52ועי"ע בסה"ד ע' ר' אבא בר זומנא ועי אלעזר

זעירא  ,ועפ"י סגנון זה הועתק בתוספות שם אם הראשונים מלאכים אנו בני אינש ואם הם בני אונש אנו כחטורים ולא

כחמורו של רפב"י ,וכן הושמט א"ר מנא בדפוסי' וכי"ת ונשתבש שם ולית אנן (ולא) כחסרתיה וכו' ועח"נ;
 5פרשת אליעזר .בכייג כתוב פירשתו של וכו' ועי' במ'יי לעיל צד  6 | :988מטמא כבשרו .בכעדשה ,ובכו"ל
כתוב כאן ובסמוך מטמא בבשרו וכ"ה בערוך ע' שרץ ,והגהתי כ ב ש ר ו כגי' שאר הספרים ,ובספרא שם פרשת הי
ה לכם הטמא להביא את דמו שיטמא כבשרו וכו' (ועיי בקרבן אהרן) ושם פרשה י' השרץ שעשה דמו כבשרו
וכו' ובטכשירין שם דם השרץ כבשרו מטמא וכו' ועי' בירוש' שבת שם ,ואולי טעס הגי' מטמא בבשרו שדם השרין
ובשרו מצטרפין בעוד הדם בשרץ ועיי תוספות מעילה שם בד"ה אמר רב חנין וכו' ורמב'ים הלכות שאר אבות
הטומאות ש"ד ה"ז ,ורשב"י דורש כאן רבוי המקרא טמא הטמא בפ' וזה לכם הטמא בשרץ השורץ וכוי שהליל
וה ,ובמעילה שם איתא שאל ה'
טמא וכתיב ה ט מ א לרבות דמו ,ור' אלעזר ב"י דורש זה וזה שהל"ל זה וכתיב .ז
מתיא בן חרש את רשב"י וכן' מנוגייןן ללדםדם שרצום שהוא טמא א".ל דאמר קרא וזה לכם [הטמא (ועיי"ש בפירש"י
ותוספות וגליון הש"ס בד' ווילגא) אמרו לו תלמידיו וכו' אמר להם תלמוד ערוך בפיו של ר' אלעזר בר רי יוסי
ַ
ממההללככייןן בבררך נשאלה שאלה זו בפניהם מנין לרם השרץ שהוא טמא עקם פיו ר"א בר רי
יוסי ואמר וזה לכ הטמא וכו' ,ולפי הסאמר שלפנינו דורש ר"ש יתורא דה"א בהטסא ועי' מנחות ב"א ב',

ובתוספות שם

ייר לא דריש כתבו שמב'=יר מוכח דמוייו קדריש ,וצ"ע גם מ"ש

בגליון שם דריש מפיק בבייר

חיי שרה
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פרשה ס

ומים לרחוץ רגליו אמר ר' אחא יפה רחיצת רגלי עכרי בתי אבות מתורחן שלבנים שאפילו
רחיצת רגלים צריך לכתוכ והשרץ מנופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא ,רי שמעון

בן יוחי א' טמא השמא ,רי לעזר ברי יוסי א' זה וזה :
לג לד) ויושם לפניו לאכול וגו' וואמר עבד אברהם אנכי אמר ר' יצחק מילתא דאת ט
5
בהית בה לה אמור קרמאי:
מט) ועתה אם ישכם וגו' ואפנה על ימין וה ישמעאל או על שמאל וה לוט כמה
דאת אמר אם השמאל ואימינה (בראשית וג ט):
ג נא) ויען לבן ובתואל וואמרו מי*י יצא הדבר

מהיכן

יצא,

מהר המוריה

ר' י

דברי

 1ילקוע שס 1 - :לקוע טס ,כנס קעס  6 | :': 553יקוע עס 5 | :קוע עס:

 1רגליו]  =,וגו' ן ,ורגלי האנשים |  ,ורגלי  . .אשר אתו דְככף | בתי לי ו | שאילו דְזִי |  2רגליהם  ,+רגלי
עבדי בתי אבות ד | תלורה] התורה ךְ | ** כבשרו] בכשרו ל |  8א] אמ'  ,2אומר וגת :ל ד | לער] ,1
אלעור דְגת .אליעזר  | 2בר' יוסי] 1כ :בירי יפה ן ,לי דת | אמר ד ,5אומר וג |  4ויושם--וגו] פ ,וושם..
לאכ' וגו'  , 1ווושם לפניו לאכול דְכ ,ויושם לפניו וגוי ן ,ל' הזא .ויושס . .לאכול ווי סים סם הטילו לו במאכלו ואותו
סם נזרמן [ל]בתואל ואכלו וניגם שכן הוא אומ' ויאמר אחיה ואמה ובתואל לא גזכר כאן לפי שאכל אותו המאכל
שהיה הפם בתוכו ומת ךן | טלתא וכ | *דאת בהית בה פוזא1נבר*י] דאת בהית ל דאית בך א%כ :5דאית בך

מגניא ך  ,דאית . .מיגניא
(יחה ש) אמור קדמאי בש
(עושים  )1חסד ואמת / (8
נ.י .
אתהד.
לי וגוי ך ,וע

ך |  5לה אמר (אמור  )1קדמיי ןנ ,אמור לה קודמי י ,לה אמור קדמאה ךְז,
.שכם
'] ועתה  .י
גו--
ותה
א,מ.ר.ה א |  6וע
קדים ואוטרה ך. ,2ו.אמרה פף
 .עושים  . .ואמת וגו' י ,ועתה  . .ואמת עם אדוני  ,ועתה  . .את אדוני
ועתה .
 .לי ואם לא הגירו לי רְז ,ועתה  . .עשים וגו חסד ואמת חסד הגידו לי ואם לאו

יתיה
עשום
הגידו
ואמת

חגידו לי ן | ימין] פוחגי = ,או על שמאל דאכת | זה] פוחני .על יפין  -דאיכת /שין = אל | א-

שטאל] פוחנכי ,על שמאל דאית .שמאל א |  7ואימינה] חאגי = ,וגוי [ ,ואס היטין ואשמאילה דכת
 8מהיכן יצא] מאיכן יצא ן ,לי א | מה  --דברי לי |

',ו ובכי/ם קיטע ואין .דמו
כאן מדכתוב הטמא ולא כתיב בטמא :  9מגופי תורה .בילקוט קיטע מגופי תורה וכ
מטמא כבשרו אלא מרבוי וכ' ,ובכייא א' וב' לא הועתק כלל זה המאמר השני של ר' אחא :
כן הקרי ויושם ועיי במ'"י לעיל צד  8בדה והוא גלי ,ובתר"י א' האגדה ופדרו קומיה למיכול תבשילה דביה סמא
דקטול וארגיש ביה ואמר לא איכול עד דאמליל וכו' ,ושם בפ' נה ועל דהוו ממללין ברמשא בתואל הוה אכיל
מההוא תכשילא ואשכחונוהי בקריצתא דהא מית ואמר אחוהא ואימה וכו' ,וטעם זו האגדה שדרשו ויושם לשון סם
(ולקמן בראשי נ' כו נקוד ויישם בסגול) וכן במאמר שהועתק בילקוט בשם מדרש כיון שראו את הצמידים נתקבצו

 4ניושם לפניו.

להרוג לאריעזר וראו שהיה נוטל גמלים בב' ידיו ומעבירן

את הנחל כיון שראו כן אמרו אין אנו יכולין |להורגו

והניחו קערה לפניו וסט המות בתוכה ובזכות אברהם נתחלפה הקערה ואכל בתואל ומת ואין ויושם אלא לשון סם
וטפני מה מת בתואל וכו' ,ובלק'ט ויושם וכו' ויישם כתיב מלמד ששמו לפניו סם המות להאכילו עד שהם
מדברים ה פך גבריאל את הקערה וטעם ממנו בתואל ומת תדע לך שהרי שוב לא נזכר שמו בתורה  דכתיב

ויאמר אחיה ואמה וכוי ,ובשכל טוב ויושם וכוי וישם כתיב מלמד וכו' בא מלאך והפך הקערה לפני בתואל ואכל
ומת בלילה ההוא תדע שהרי בפסוק דלקמן כתיב ויאמר אחיה ואמה ובתואל היכן היה אלא וכוי שמת באותו סם
המות  ,ובמדרש אגדה הוצ' רשיב ויושם לפניו לאכול ששם לפניו סם המות ,ובפי' רבינו בחיי ויושס וכו' ויושם
קרי ויישם כתיב בשני יודיי ודרש ו ר"זל פם המות הטיל לו בקערה כרי שימות ויטלו כל ממונו ולא עלתה
בידם .כי נתחלפה לו בשל בחואל ולכך כתוב ויישם כי אות הוא'ו ושני היודי/ן כמספר השם וכו' והזכיר בסוף הדברים
ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו להוציא בני הבית שלא אכלו כי היו מתאבליי על בתואל שמת ע'י הסם וכו'/
ומקור האגדה וסגנונותיה לא נודע ,וליתא לפנינו בכי"ל ושאר ב"י (חוץ מכייית) ובדפוסי' ובילקוט (במאמר שהועתק
מב'ר כאן) ורא נתפרשה בפי' ב'יר ולא הוזכרה בפירש"י עה"ת ,ובסמוך בפ' ויאמר אחיה וכו' איתא רק ובתואל
היכן הוא ביקש לעכב וניגף בלילה וכו' ובפירש"י על התורה מפרש .היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו,
ובמדרש אגדה הוצ' רש'ב אחיה ואמה והיכן היה בתואל אטרו עליו שאותן מלאך שאמר אברהם
לאליעזר הוא ישלח מל אכו החליף הקערה שהיה בה פם המות לפני אליעזר ונתנה לפני בתואל ואכלה
ומת ויש א ו מ ר ים שמלאך נגפו וכו' ,ובהערות שם אות כו הועתק מבראשית רבתי כ"י ווושם לפניו לאכול כמו
שגכנסו לבית הניח הקערה לפניו וסס .המות בתוכה שנאמר ויישם .וי ס ם כתיב פם המות הניחו לפניו לאכול  מיד
עמדה ברכת אברהס נוכח מלאך והחליף הקערה לפני בתואל ואכל ומת באותה הלילה ,וכן בכייית המאוחר הוספה

מאוחרת ויושם וכו' ווי סים סם הטילו לו במאכלו וכו' ועח'"נ ,ובמי הגדול ויושם וכו' ויישם כת' מלמ' שנתנו סם במאכל
כדי להרגו וי סם וכוי ועויע שם פ' ויאמר אחיה וכוי 4 :מילתא וכו' .דבר שאתה מתבייש בו אמור אתה תחילה
בפני אחרים וכן עשה אלועזר שפתח ואמר עבד אברהם אנכי ,ובכי"ל נקוד בהית !) ,ובלק"ט הועתק .מילתא
דאית בך קדום אימא לה ,ובב'ק שם אמר ליה רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי מילתא
גנאה דאית ביך קדים אמרה א"ל דכתיב ויאמר עבד אברהם וכוי ,ובד'יס שם הגי' מולתא ד מיג גיא בך קדים
ואמרה וכו" והגי' מילתא דיאת ב ך קדים נכו' ,ובמה'ג הועתק משם א"ל ראבא לראבא בר מארי וכו' מילתא
דאת בה ית מינה קהום ואומרה ?) דכת' ויאמר עבד וכו" ועח'נ ,ועל שאר הפפוקים בפרשתו של אליעזר
שהוא אומרה ושונה דלג בעל המררש עד הפ' ועתה אם ישכם וכו' .ועיי מ"ש במ"י לעיל ריש פכיה ,ורא"ג במ'"ע
שלו חלק ח' צד  891האריך בזה הענין וכתב דברים שאין יאות לאומרם  7 :אם השמאל וכן /עי' לעול .צד
:8

 8מהר המוריה.

שעד שהוא

עומד בהר המוריה

נתבשר

שנולד

זיווגו של בנו

כדאיתא

לעיל

ריש

פנ'ז

ופירוש שם ויוגד לאברהם לאמור וכו' ע'י נבואה וכן לעיל שם צד  416אמר לו הקביה אין אתה צריך ככר נולר

בְהִית מִינָה קדוּם וְאומְרָה (? = .בָהִית (:

|

חיי שרה

2

כד גנא גג נה

פרשה םס

יהושע כר' נחסיח בשם ר' חנגא בר יצחק ,ורכנין אמ' מאיכן יצא ,ותהי אשה לכן אדניך כאשו ובר :".

ננ) ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ונוי ומגדנות נתן לאחיה ולאמה רכ חונו אמר

יא

קונכי , רבנין אס' קליות ואינוזין ,וקליות היו חכינות מן חכל ,אלא ללמרך שאס יוצא אוט לווך

ואין איצשרכייא עימו מיסתנף ,ודכוותה ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי
 +והכ ושמלות (שטות ג ככ) ושמלות היו חביכות עליהן מהכל ,אלא ללמרך שאם יוצא ארפ לרוך
ואין כסותו עימו מסתגף ,ווכוותה וכל סניבותיהם חיוקו בידיתם בכלי כסף בוהנ בוכוש
ובכהמה ובםנדנות (עורא א ו) וקליות היו חכיבות מן הכל ,אלא ללמרך שאם יוצא ארס לווך
ואין איסטרכיה

עימו מסתנף 1

נה) וואמר אחיה ואמה וגו' וכתואל חיכן הוא ,ביקש לעכב וגינף כלילה החיר צרקת
חמים תיישר דרכו (סשלי יא ת) צרקת תמים זה יצחק ,תיישר דרכו תיישר דרכו שלאליעזר,

וברשעתו יפול רשע (שם שס) זה בתואל שביקש לעככ וניגף בלילה :
 2יינקום טס 9 | :לקוע סס:
*ר
כ

ילק' מטלי כ' ססקעיו:

 1בר'] פאנכ ,בירי ן ,בר דְף | נחמיא א | חננא] ן .חיננא כ ,חונא ( .חנינא דאת .הנינח | 5
דפוא'נת] גר' אי ,5רי ל | יצחק]  -.סהר (אמר מהר א) חטוריח "יצא רְפואנכתי | מאיכן] /1

סחיכן האנכי .טון ת | אדגיך] (כ :איוניך דאגתי | * כאשי  ..יי דואכת] גו ל .לי נו |  2וווצא--
 .וגר ל'
* ומגדנות  --ולאמה] ויוצא .

ויוצא העכד וגו' [,

יוצא..

כסף דדך  ,ויוצא  . .כסף וגו' ם,

ווצא..

ההכ נכק ,ווצא ..זהב וג' ץ ,ויוצא . .זהב ובגדים ומגדנות  ,+ויוצא . .זהב ושטלות ויתן לרבקה וטגדנות . .
לאביה ולאמה א' ,ומגדנות  . .לאחיה ולאמה זא" | רב] פנכעי .ר' דוחאת | חונה ן |  8קונכי] וחאנכעיי.

קוגבי דְר' ,קינבא ך ,קונני גונגי

ם | קלויות ן | ואגוזין גע ,ואגוזים דפואכתעי | וקליות] קליות  ,1וכי

קליות ואגוזים א' ,לי א'כיי | חניגות] ד'חגכעי ,חניבין דפאתש- .יס ן | מן הכל] פוחאנכעשי,
מכל דת | אפסו | יצא פונכעש |  4אפאיגן י' | איצטרכיא א*ך ,1אצטיכיא רפקעש .דיה ח .איסטרכיא א'י
איסטרכיח

[ן ,מזונות  | 1ססתגף

(ן! מסתגף (מסתגיף פהז) הוא ְפחתרי,

סיפתכף הוא ן ,מתכסף מסתגיף

ל-ות] א'כ ,כלי  . .ושמלות ן +
שתט-
 ,?₪ודכוותיה ן ,ודכותיה ך] | וומגר
חוא כ מתכסף ומסתגף א | ודכותה א
ומגרת ביתח וגו' ושמלות א? ,וגו' דְֶן |  5ושטלות] וכי שמלות א ,ל' כ | חניבין את | עליחן]  .5ל' דואכת |
מכל ךן ,מן חכל פוא ה | יוצא אדם] א ,יצא אדם דְךן ,יצא חוא אדם ן ,אדם יוצא כ |  6מסתכף חוא [,
מתכסף א'ש ,מתכסף ומסתגף א* | ורכותה ]א .ודכוותיה ן ,ודכותיה ךן | סביבותיהן א | חיזקו] [:
ג-דנות] בכסף וזהב וטגדנות ] ,וגח לוא' .לי דא*כת |  7וקליות] [ :במיני
ביט-
חוקו ךְפאכת | * בוכל

מ-סתגף ל' אכת) | היו חביבות] ן ,חביבין עליהן  | 5יצא אדן ן |
מאכל וקליות וכי קליות ( 5וקליות -
8י*סטרכיה ן] איסטרטיה ל | טיסתכף חוא ן ,מתכסף הוא ל |  9וגו'] תשב וגוי | ,תשב הנעוה ם /חשב..
א
אתנו דְכ ,לי חאני | בתואל כ .| .איכן פו | היה חאני | וגיגף] פוחת .וננף את .וניגוף ד ,ונונף ני| 3
שלי) | דרכו] ,ו-ברעתו ידחה רשע פנכו' | **חמים] ליל | תיישר דרכו] ן .לי דפנכתי |
 0תישר ש(נמכי

*ברשעתו  --רשע ' (שם)] וברשי יפ' רש' ל ,וברעתו ידחה רשע דפוג כתי' |
הישר פני (שם) | של] זה כך |  11ו
שביקש לעכב] וְדְזְני ,שבקש לעקב שבי (שם) ,לי דָת | וגיגף] וחת .וגגף פם .ונגוף ך ,ונוגף ני' |בלילה לי פו |
זוג בנך וכו' ,ובשכל טוב מפרש כאן ויאמרו מה' יצא הדבר וכו' כי שמענו בהר הטורוה נתבשר דבר זה וכן':
 1ותהי אשה וכו' .כלום' מכל המאורע שסיפר להם העבד נתגלה להם שמי"י יצא הדבר וכמו שהאמין הוא
בתפלתו היא האשה אשר הוכיח י'י לבן אדני אמרו גם הס ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר י"י ,וק"ק הלשון
מאיכן יצא ותהי וכו' ,ומאמר ר' פנחס בש'יר אבהו לקטן פסה בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שאין זיווגו של
ןבייה בתורה ויען לבן ובתואל ויאמרו וכו' ועיייש :  8קונכי .כלי קונכי ') כלים שעשוים מקונכיות
איש אלא מהק
או שדוסים להן ועי' גם בערוך ע' קנכי ,ושם ובע' אצטרכיא הגי'  רב הונא וכוי קונכי וכו' ,וכן העיר במעריך
שהגי' בשני ספרים כ"י קוגכי בכ"ף ,ובמהייג הועתק רב הונא אמ' קונכי (והפי' שם כלי מטוה שטווה בו האשה
הוא הפירוש שהובא בערוך ע' קנכי בשם רי משה מן בארי) רבנן אמרי וכוי ללמדך שאם יוצא אדם לדרך ואין
עשמשוו מסתגף ,ועור שם מאי מגדנות אטר רב דברים שמושכין את הלב ד"א דברים שהבריות מגידים
א סטרכיא
עליהן כגון מיני אפריא ומטכפא ופופינא ופלפלי ,ובילקוט דפ"ר הגי' ג'יכ קונכי ,ובילקוט דיו בשיבוש קונפי ושם פי'
גליון גראה לי שהוא קונפעטי ,וגי' המשובשת קוגבי עי' גם בפיי ב'יר , והבנין דרשי טגדנות לשון .מגד מיני
מגדים קליות ואגוזין ועי' פסחים קט א' וברשביים שם בדיה קליות ,ובכייל כחוב ואיגוזין ,והיו"ד בכיי"ל גם במקום
שוא וסגול ועי' במ"י לעיל צד  411וצד  ,081ובלקייט מפרש קליות ואגוזים שהביא טארץ ישראל ועו' גם בפירש"י

עה"ת ובשכל טוב ,ופריך וקליות היו חביבות וכו' בתמיה :  4איצטרכייא .מה שנצרך לו לנסיעה ,ובילקוט דפ"ר
הגי' מזונות :מיסתגף .מצמער ,ובשכל טוב הגי' מסתכף ,ובכי"ל נוסם בגוף הספר בסוף המאמרום ס"א
מתכסף הוא ועח"כ ועמת"ל ע' סגף ע' סכף ועי כסף 5 :ושמלות היו .בכי"פ .קיטע ושמלות חבובות עליהן מן

הכל אלא ללמדך וכ ו' ,וכן מקוטע שם במאמר שלאחריו וכי קליות חביבין עליהם מן הכל אלא ללמדך

וממאמר זה האחרון נמצא רק התחלתו בדפופי' וכי"א ב'
חזקו בידיהם ,וכן בכי"א א' ודכותה וכל סביבותיהן חזקו
אלו ,והשלמתי הפי' וכל סביבותיהם וכו' בכלי כסף וזהב
הגיי כאן במיני מאכל וקליות ,ובשני המאמרים פריך ג"כ

וכו',

וכיי'כ וכית ודכוותה (ודכותה ,ודכותיה) וכל סביבותיהם
ביריהם וגו' ,ובכייג וולקוט לא הועתקו כלל שני מאמרום
וכו' ובמגדנות שדרשי רבנין גכ קליות ואגוזים ,ובכי"פ
ושמלות היו וכו' וקליות היו וכוי בתמיה 7 :שאם

יוצא וכו' .בכייו כתוב כאן שאם יצא א ד ן לדרך וכו' ועי במ"י לעול צד  9 : 586וניגף בלילה עי' במיי לעול

בד"ה ויושם לפניו :
שג

 11וברשעתו וכו' .וכיה לנכון בילק' משלי שם ,ובספרים שצייגתי נשתבש וברעתו ירחה רשע

|'

חיי שרה

כד נה נז--פ

פרשח ס

83

תשב הנערה אתנו ימים או עשור ימים אילו שבעת ימי אכלו או עשור אילו ייב חרש

שנותנין לבתולה לפרנס את עצמה :

נז) וואמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה מיכן שאין משיאין את היתומה אלא על פיה:
נח) ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי ר' חנגיא בריה דרי ארא בשם רי יצחק (אמר)
מרמוין בה התלכי ,ותאמר אלך הולכת אני על כורחכם שלא בטובתכם :
נט ס) וישלחו את רבקה אחתם וגוי ויברכו את רבקה ונוי

ושפויין היו ולא היו מפרינין אלא בסה :
אחותינו

5
אמר

ר' אייבו דוויין יג

את היי לאלפי רבבה ר' ברכיה ורי לוי בשם ר' חמא בר' חנינא (אמר) מפני

8מק' טס ,טיכ סטיכיס כנספ' יוכפי (** /3ד):
 1ילק' טס :כסונום פ''ק פיב ,כפונום כי'ז כ' :י8לק'עס 4 :ינק' שס 6 :ילק' פס ,פקטן פע"ד :י

*מים א'] או עשור לָא? .ימיפ ימים כ ,יפיפ דפוחנתי | אבלות א' .אכלו של בתואל תי |
 1או עשור י
*נשאלה  --פיה פאגכ] גוגו' ן :לי לדתי | טיכן] פח/
** או] לי ל | שנים עשר פוחאנכ | חודש דֶן |  8ו
כי פי] ויאטרו לה דא'כת.
תרול---
היאמ
מיכאן דנ ,מכאן אכתי | ליתומה א' :את חקטנה ' ,הקטנה ן | * 4ו
ם] רי חנינה  . .בשם פן,
ויאמרו לה וגו' ן ,ויאטרו לה התילכי וגו'  +התלכי עס האיש הזה א* ,ל' ל | רב'ש--
התלכי] פ ,התלכי עם וגו' [.. ,עם האיש הזה א:
בעל ם | כורתכס] פִּחְזן ,כרהכם דְואכתי | ושלא פכת
אחותם ף ,וישלחו . .ואת מניקתה כ' ,וישלחו . .רבקה
רבקה ויאמרו כש .וגקה דפאנתעי .ובקת אח' וגוי ל

התלני התלכי דְן | ותאמטר אלך] אטרה י ,ל' ג |
|  6וישלחו  --וגו] וישלחו . .אחותם וגוי ן ,וישלחו. .
וגו' ךָ ,וושלחו ..רבקה ךן .ל' אי | * רבקה וגוי ן]
| איבו םא'נכתי | דוויין] אלעש ,דווים דוא'כת י

ושפופים פוא'נתי  .וסיכופין ש | היולי פאנכשי |
,
? ך
אופין
דוים ף] .דוונים י |  7ושפויין] ע ,ושיפויין ( /ושפ
* מפרינין ךדפעי] מפרינים  ,2מפרצין ל .מפרעים דְ ,1מפסין א .*%מפצין א ,1טברכין ל?בש ,מברכים [ |

 8ר' לוי ןג | בר'] גכ .בירי ו :בר דפאת | אטר ל' פגכת |
ונתערבו שם הפסוקים משלי ייא ה' ויד לב ועיי במ'י לעיל צד  58בדיה בשביל וכו' ,ובכי'א ב' חסר כל הדרש
היד צדקת וכו' ,וכן בכי'א א' ושם הושלם בכתב אחר בגליון הה'ד צרקת תמים תיישר דרכו וברעתו ידחה
רשע צדקת וכו' תיישר הרכו זת אליעזר  וברעתו ידחה

רשע זה

בתואל וכו' :

 1ימי אבלו.

של בתואל

שניגף

בלילח : יב חדש .במשנה כתובות שם נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתכעה הבעל לפרנס את עצמה (פורש/י
נותנין וכו' זמן לכניסתה לחופה מיום שתבעה הבעל לאחר שקירשה להזהירה על עסקי חופה וכו' לפרנס עצמה
בתכשיטין) ,ובגמרא שם מנא הני מילי אמר רב חסדא דאמר קרא ויאמר אחיה וכו' תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי
ימים אלימא תרי יומי משתעי איניש הכי א"ל תרי יומי אמר להו לא א"ל עשרה יומי אלא מאי ימים שנה דכתיב

ימים .תהיה גאולתו וכו' ,ולפי הסוגיא שם משמע או עשור עשרה חדשים ועי' בתרגומים ובפירש"י עה"ת ובלק"ט
ושכל טוב ,ובמדרש אגדה הוצ' רשב כתב הטעם ימים שנה עשור עשרה חדשים לפי ששנינו נותנין וכו' או עשור
יום אחד בסוף חודש ראשון ויום אחד בתחילת חודש אחרון ועשרח חדשים שלימים באמצע השבם לשגה חמימה
(ועו' במ"י לעיל צד  ,)168וקשה הדרש בב"ר כאן ימים אילו שבעת וכו' או עשור אילו י* ב חדש ועי' גם בראיים!
ר אלו עשרה חדשים או לרבות שני חדשים ,ובפי' מהרז'ו הגיה נגד כל הספרים
וש
ובפי' ב'"ר מפרש בדוחק ע
תַשב הנערה אתנו אלו שבעת וכו' ימים אלו ייב חודש וכו' ,ולפי השיטה שהיתה רבקה ,בת ''ד שנה כשנשאת
ליצחק קשה שהרי בוגרת שעברו עליה שנים עשר חודש בבגרות ונתתקדשה נותנין לה שלשים יום ועי' כחובות שם
ובמ"י לעיל צד ( 816ובמדרש אגדה הובא ויאמרו גקרא לנערה כתיב לנער חסר ה' לפי שהיתה בוגרת) ,אכן גר' כוונת
המאמר שהכתוב תשב אתנו וכו' רק אסמכתא בעלמא וכן כתב הרדק ומכאן סמכו חכמים ואמרו נותנין לבתולה
וכו' :  8שאין משיאין וכו' .שהאב מקדש את בתו שלא לדעתה כשהיא קטנה אבל היתומה אין משיאין אותה אלא
על פיה ,והגי' את היתומה איתא גם בדפוסי' ושאר כ"י חוץ מכייג וכיה בלק'ט ושכל טוב ,ובילקוט הגי' את
הק ט נה ,ובכי'ג חקטנה וכן הוגה בגליון כיייל הקטנה ,וגם ביפ'ת הגיח את הקטנה ועייייש ובנזה'ק מש בפירוש
הגי' את היתומה ובפירש''י עה"ת הלשון מכאן שאין משיאין את ה א ש ה אלא וכו' וכן חעתיק במדרש אגדה ועיי
ברא'"ם 4 :ר' חגניא וכו' .בדפוסי' וכית גשמט שם האומר בשם ר' יצחק ,ובלק"ט נשמט בשם ר"י ,והגי' שם
ר' חנינה בריה דרב אדא אמר היו וכו' ועח"ג ולעול צד  751וטבה"י פיט אִ' ,ובשכל טוב נשתבש רב נחמן בר
יצחק אמר ,ומפרש שם מרמזין היו לה שלא תלך עמו עד שיבוא יצחק אצלה ,וגר' שדייקו שאין כת' כאן ויקראו
לרבקה וישאלו כמו בפסוק שלפניו אלא ויאמרו אליה וכו' מרמזין בה וכו' ודרשו התלכי שהוא לשון תימה ולא לשון
שאלה ,ורבקה לא השיבה הן אלא אמרה אלך הולכת אני על כורחכם וכו' ,ובדפוסי' ובחמשה כ"י וכן בלק"ט
ל ,ובמקרא כתוב אליה 6 :דוויין וכו' .בזויים ודלים ,ושפויין גר' מל"מ ושפו עצמותיו (איוב ל'ג
נשתבש ויאמרו ה
פשופי' כמו לעיל צר 242
כ'א) וכיה בערוך ע' שף ז' דוויון ושפויון ,ושם ע' פרן \' דוויין ושיפויין ,והגי' ו
בני אדם שפופים ועי"ע במ"י לעיל צד  112וצד  ,565וגם בשכל טוב הגי' ושפופין (ובשיבוש שם ר' א ב הו ועיי

5יין ,וכן הגי' בכי"ל ובערוך ע' מפריס לקטן סוף
במ"י לעיל צד  901בד"ה א"ר אייבו) ,ובמה"ג דווין וכ ו
פע''ד דוויים וכפויים ,ולקמן ריש פפ'ח הגי' בכי"ל דוויים ו ס ח ופ ים ועי' בח'ינ שם ,וכן ביבמות מ"ז א' דוויים
דחופים סחופים וכו' ועיי'יש :  7מפרינין .בכי"ל כתוב בגוף הספר מפרצין ונר' שנשתבש מן מפריגין ומשטע שפיי
לשון פרנא ועי' לעיל צד  851ויהיח טעם הדרש וישלחו את רבקה וכו' ויברכו וכו' דוויין  וכו' ולא היו נותנין לה
מוהר אלא דבר שפתים בפה ,אכן לקטן פע'ד נסדר המאמר לפ' וישכם לבן וכו' ויגשק וכו' ויברך אתהם וכו' ושם
אונו מן הענין לפרש מפריגין לשון מוהר ,והגי' בכי"ל שם בנוף הספר מפריגים ובגליון נסמן מברכים ,וכן נסמן
כין וכמו שחגי' מברכיי בכי"ו וכוייב ובפי' השני בפי' ב''ר הנדפס ,וכן בשכל טוב ולא היו
כאן בגליון כיייל מ ב ר י
מברכין אלא בפה ,ובלק"ט בפה היו מברכין ועי' גם ברמב"ן בראשית מיט כיב , ובערוך ע' שף זי הגי' ג"כ
מפרינין וכן בע' פרן ו' ושם פי' מפייסין בפה ולא בלב ,ובע' מפריס הועתק מפע'ד ולא היו מפ ריסים אלא
בפה ועי' במ"י לעיל צד  ,022ובמה'יג נשתבש ולא היו מפריכין אלא בפח

לא בלב וצ"ע :

 8ר' ברכיה |כו'.

חיי שרה
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כר פ--פו

פרשח םס

מה לא נפקרח רבקה ער שנתפלל עליה יצחק ,שלא יהו אומות העולם א' תפילתינו עשת פירות
=' ברכיה בשם רי לוי (אמר) כחיב ברכת
אלא ויעחר יצחק לייי לנכח שאתו (כראשית כה כאא) ,ר
אובר עלי תכוא (איוב כש יג) ברכת אובד וה לכן הארמי שני ארמי אובר אכי (רברים כו ה) 884,
עלי תבוא ו ובקה אחתיגו את היי לאלפי רבכה ועסרו מסנה אלופין מעשו ורבבה מיעקכ
[אלופין מעשו אלוף תימן אלוף אומר |גו' (בראשית לו טו) ,רבבה מיעקכ] שנ' רבבה כצמח

השרה נתתיך נו' (יחוקאל טו ו) ,ויש אי אילו ואילו עסרו מיעקב ובנוחה יאמר שוכה '.י
ובכות אלשי ישראל (בסוגר י לו) :

סא) ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ונוי אמר ר' לוי שנן רוך הגסלים

יד

גרילין במזרח ,ורכנין אמ' מה הגמל הוה יש כו סימן טומאה וסימן טהרה כך העמירה רבקה צריק ורשע:
ותלכנה אחרי האיש אמר רי יוחנן שכעור לאיש להיוח מהלך אחר האשח:
0

ב) ויצחק בא מבוא אתא מן למיחי ,ולאיכן הלך ,לבאר לחי ראי ,הלך להכיא את הגר,

אוחה שישבה על הכאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני :

סג סד) ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה תפילה לעני

 2ינקופ טס.

ינק 5יוכ

כ'

ססקייז:

 8ינקוט כ' ק''פ:

( 01ינקוט סס,

נככות ק*,'5 8

עיכונין "יס נ':

" 1לקוע שס  :סנמומס ע'כ תיי שכס ק" פ' .סנסועם טס קי' ס' |? | :לקטן פס" 81 = :ינקוע טס ,מכינסל נטלס
פסכת  '3פ'כ ,תכינתל דכטנ'י טעום י"ר " ,ענולס זכק ]' כ' ,עדכם סקניס ק"נ קי נ' ,פלכ* 6פע" ,לקמן פק"ם וע"כ:

 1עד] אלא  -.א' | שהתפלל ךן | יצחק עליה א'י .יצחק א' | יהו] פאנכי .יהיו דת .יהוא ן | אוי 1
אום םכ \אוטר ג  ,אוטרים דְא'י ,דין ת | עשת דפוג] עשת לכת \ עשתה האי | ? **לי"] לי ל | לנכח] ואיכ:
|] ארי (איוב) ,חכא ְפוא'גכי | שני לי ו | *אוטי דפאנכתי]
בדו(א
חאב
ד'ת |אטר ל ן | כתיב לי | 8
לנוכח א
ל לו

אבר ( |  4תבא פוא'נכי | זה י (שם) | אחתינו] ן .אחותינו ךְ.

שנ' אחותינו ףםאנכתי

| טטנה

|

ל א | אלופים פוחאכתי .אלפי' ך ,אלפים [ | ורבבה טיעקב] ורבנות טיעקג א :ל' כִי (שס)
 5א*לופין -מ-יעקג] אלופים (אלפים () מעשו אלוף (שנא' אלוף א*) תימן  . .אוטר (אומר וגו' ן) רבבה
(יבבות א) טיעקב פןא(י .אלוף  ..אומר רבכה מיעקכ ככי (שם) ,אלופי' (אלופים ךן! טעשו אלוף תימן אלוף
קנז מיעקג וגגח דֶת | שנ] אני ,דכתיי דֶת .ל פוכ | * יננה לירואנכתי] לי לש |  6נחחיך וגוי]
נתתיך דאנכת .גו' ן ,ל' שי | איל] נ ,אלו אכי ,אף אילו פן ,אף אלו דף] | מיעקב] ( +שס)י
מישראל דפואנכתי | וגנוחת] וכן] ,וגגחה (8י .וגנוחו ךְ |  8ותוכגנה  --וגו'] וחרכבנה  . .הגמיים פנת,

וגו ן,
לי לן
העמיר
שכעור

*דילין ל"] גדיליי ך'- ,ים דת :גדלים פָא'י ,שנדלים ב להיות גדילין  . . 2גדלים ן,
ל דאכ |  9ג
גסל זה דְפוא'נכתי ,גטל א | סיטני טומאח וטהוה א | כך] אף א | * העמירה רבקה ךְפינכתי]
ח-נן] פַואנ .אמ' ר' יוחאי כ ,לי דות | כאור פי' ,לפי
רבקה ל' ,רבקה העטירז א |  01אימרו -
א'  ,לפי שכעור הוא א' .שקשה כ | * לאיש להיוח ךפונ כתי] להיות לאיש ל ,לאיש א | ללכת א',

לילך א' | אחר] ג .אחרי פואכתי ,אח' ך | אשה אכי |  11טבוא] ואלתי .מכא דפא'נכ | אתה ן .אתי א |
טן למיתי] וכ ,טלמיתי פחחאני .ממיתי ך .ממיתא דד | ולאיכן] פוכ .ולהיכן ד'חאנתי | נאר | ראי] פוג '
רואי דאכתי[|  21לחיי |  ,חי א | עולמים י |  91לפנות ערב] וגוי ן ,ל' פאינכת | ואין] ונכ .איו דפאתי |

אעזר אמר
בשהש"ר שם ר' יהודה בו' סימון בשם ר' שמעון בן ,ל

מפני .טה נתעקרה

רבקה

כדו

שלא יהיו אומות העולם אומרים תפלתיגו עשתה פירות שאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה עד שנתפלל עליה

יצחק ונפקרה הה"ד ויעתר יצחק לנכח אשתו ר' עזריה בשם ר' חנניה בר פפא אמר מפני מה נתעקרו אמהות וכוי
ועי' במ"י לעיל צר  9 | : 054גדילין במזרח .ושם רגילות גם הנשים לרכוב על גמלים וכן כת' ויקם יעקב וושא
את בניו ואת נשוו על הגמלים (בראשית ל"א ''ז) אבל בצפורח כת' ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על
החמור (שמות ד' כ') ובאביגיל והיה היא רוכבת על החמור (ש"א כ"ה כי) ועייע פסהום ג' א' ,ומלת גדילין
הושלמה בגליון כייל ,וכן בשכל מוב שכן וכו' גדילין וכו' ובלק"ט שהן גדלין וכו'  |:כימן טוטאה .שאינו
מפריס פרסה וסימן טהרה שהוא מעלה גרה 01 :א"ר יוחנן .וכיה גם בלק'ט ,ובדפוסי' וכי'יה נשמט שם האומר,
ר בכי'ם וילקוט דפ"ר עי' במ"י צד  ,154ובברכות שם לא
והגהתי שכעור לאיש להיות וכו' ועח'יג ,ולכתיבת כוא
יהלך אדם אחורי אשה וכו' ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האיש א"ר יוחנן אחורי ארי ולא אחורי אשה וכו' ועו'
בריס שם :  11מן למיתי .וכ'ה בכייו וכי"כ ,ועוד בחמשה כ"י ובילכוט מלמיתי ,ונר' שדרשו מבוא כמו מלבוא
יצחק בא מלבוא כלו' להלוך ולאיכן הלך וכו' ,ולפי הדרש אין טעם הכתוב ששב מבאר לחי וכו' והביא את
הגר עמו אלא שהיה בדעתו להלוך שמה הלך להביא את הגר וכו' ורבקה שאלה מי חאיש הלזה .ולפי הדרש בסמוך
הוא פילוסנו ולא הוזכר שראתה גם הגר אצלו ,ואין ג"ל לפרש שדרשו מבוא כטו מלהביא כמו שמפרש בשכל טוב

ויצחק בא מבוא כלו' מלהביא את הגר שישבה וכו' ,ובתייא מתורגם אתא ממתוהי מבירא וכו' וכן הובא ברמבין
אתא ספיתוהי ועיי"ש ,וגיי אחרת בה"א על במותוהי מבורא וכו' ועיי בבאורי אונקלוס ,ובתנחומא מב שם מה
כתיב למעלה מן הענין ויצחק בא מבוא וכו' ואח"כ ויוסף אברהם ויקח אשה אלא בשעה שנטל יצחק לרבקה אמר
יצחק נלך וגביא לאבי אשה היא הגר היא קטורה דברי רבי (ועי' לקמן פס"א סי' ד') וכו' שכתיב ויצהק בא מבוא

וכו' אותה שכתוב בה על כן קרא לבאר באר לחי רואי ,ובתנהוטא שם מה כתיב וכו' אמר יצחק אני לקחתי אשה ואבי
עומר בלא אשה מה עשה הלך והביא לו אשה וכו' שכתוב ביצחק ויצחק בא וכו' :  81ואין שיחה .בלקט אין שיחה
אלא תפלה שנאמר אשפוך לפניו שיחי .ובמכילהא שם ביצחק הוא אומר ויצחק בא מבא וכו' וכתיב ויצא יצחק
לשוה בשדה אין שיחה אלא הפלה שנאמר ערב ובקר וצחרים אשיחה ואהמח וישמע קולי וכתיב אשפוך לפניו שיחי

פרשחה ס

חיי שרה

85

בד סג -סה

כי יעטף ולפני ייי ישפך שיחו (ההים קג א) וכן הוא אומר ערב ובקר וצהרים אשיחה
ואהמה

וגו' (שם נה יח) :
וישא

עיניו וירא

והנה

גמלים

באים

ותשא

רבקה

עיניה ותרא

את

את יצחק טו

ותפל מעל הגמל אמר ר' הונא צפה שירה שטיה ותפל מעל הגמל איתוכינת כמה ראת אמר
כי יפל לא יוטל (שם לו כד) :

מה) ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתינו ר' ברניה בשם

ר' חייא אבוי ראת אתו הדור כמה ראת אמר הנה בעל החלומות
 8ילקוע טס 6 | :לקוע טס,

ילק' פכיכי זככיס  '3ס',

הלזה

סנסוע 6ע'נ פולדום סי ז',

בא (בואשית לז יט),
נכלטים

לנדם

פ'ע,

עדכט

ססנוס   5כ יי :
 1י*עשף פוכ] יעטי לי יעשוף דא'נת | ישפך] פ .ישפור דאנכת
בקר] פואנכ ,ובוקר דת | ל ואהמה וגר] ואהמה אךן.

יר.א
ושא.
וגוי ן ,וושא . .גמלים  ,וי
הרו-נ-א]
אמ

| ולהלן הוא אוט' א .וכתוב ם |

י-ם]
א-
בשא
וגו" ך ,לי פנכ |  8גי

.ם
אי
בשא.
[ ,וו

ל]
גלמ--
התפ
וגוי ם .לי דחאתי | 4ו

ותפול  . .הגטל נ .לדיפואכתי |

ט-י-ה]
שה
אמ' ר' חונה ן ,אט' רב הונא א' ,ל' א"כ | ש

צפה שיחה

צפה

שאמיה שיר ם,

מ.ו.חה
שפת
טירתח א ,1צפת שידו (שירה  5שטוחה לשבבשי' ,צפת שידו שטוה ךָז(  ,צ

בתפלה אמרה ודאי

אדם גדול הוא לכך שאלה עליו ןת | ותפל] פוכ ,ותפול ְהאנתי | אתוכינת אן ,אתוכנת ן,
ואיתרכינת דְזא?ןך .1ואתרכינת כיך" ,ואתרכנת ף  ,וארכינת ך? |  5יפול |  * 6מי  --לקראתינו א*] מי  ..לקראת' ל ,
זה פוהא?כת ששים .לי ך | ר' ברכיה בשפ] פואנכם .לי דת | איבו כ |
ה.ל.
זה וגו' ך ,מי
ה.ל.
מי
 7אבוי] וא' ,אבויי נ ,לי דפא?כתם

שימ
| ואתה אך
1

| אוהו | הדור] פנשי,

כדיא (הכי דת' ן) רוץ

>

דבר אל הנער הלז ר' לוי אמ' מה שראת בחלום ל"ן ,כד"א (כמה דתימר כ) רוץ  . .הלז אכמ.
י] וכתי! א .1לי אכ |
אהמ--
(ותוהה רְז[) מפניו דֶך ] כמ

ותוהא

ובו" וכתיב הפלה לעני וכו' ,ובע'יז שם דתניא ר' אליעזר אומר שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל שנאמר תפלה לעני וכו'

ולפני ה' ישפוך שיהו וגו' אין שיחה וכו' שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה ר' יהושע אומר יתפלל ואח"כ ישאל
צרכיו שנאמר אשפוך לפניו שיהי צרתי לפגיו אגיד וכו' ועי' בד''ס ובמדרש תהלים שם ,ובפדרא שם בשש שעות
ביום יצא העבד מחרן ולקח את רבקה ואת דבורה מניקתה והרכיב אתהן על הגמלים ובשביל שלא יתיחך העבד
שעות בא לחברון לעת תפלת המנחה ויצא יצחק להתפלל תפלת
עם רבקה בלילה נקפצה הארץ לפניו ובג'
המנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה ואין שיחה וכו' שנאמר הפלה לעני וכוי ולפני הי ישפוך שיחו ,ולקמן פסייה
במאמר אבות הראשונים תיקנו שלש תפילות וכו' יצחק תיקן תפילת מנחה שני ויצא יצחק לשוח בשדה ואין שיחה
וכוי שני אשפוך לפניו שיהי וכן הוא אומר אשיחה ואהמה וכו' ועיייש ,וגם בת'א ובתר"י א' מהורגם לשוח לצלאה
וכן האגדה אצל אפרם הסורי והירונימוס ועיי במי'ח חלק ייז צד  001וחלק מ"ג צר 98

:

 4צפה שידה שטיה.

כ"ה בכי"ל ולא נתפרש לי ,וזרה גם הגי' בכייפ צפה שאמרה שיר והגי' בכייא א' צפת שיחה מרתיח ,ובכי"א ב!
הוגה כן ובגליון שם כתוב צפה פי' הבוטה שהאריך בתפילה חש  . .אברהם או יצחק מירתח איחר ,. .ובגלוון כי"ל
נסטן ם ' א צפת שידו שטוחה ועח"נ ,וגי' זו מפרש בפי' השני שבפי' ב"ר הנדפס צפת שידו שטוחה ראתה ידו
שטוחה ונדמה לה כיד אדם הגון וחשוב ,והח' בעער בספרו לעבען אבראהאטס צד  791שער לפרש שידו שטוחה
ולא מרושלות למטה כמו שעבדים הולכים; ובהוספה שברפוכי' וכית מפרש שידו שטוחה בתפילה אמרה ודאי אדם
גדול הוא וכו' וגם פו' וה קשה שהליל שודיו שטוחות או פרושות ,ובלק"ט ושכל טוב לא הועתק הדרש וצע'ג :
איתרכינת . וכן מתורגם בת'א ותר"י א' ,ובפירש"י עה''ת כתרגומו ואתרכינת הטתה עצמה לארץ וכו' ודוסה לו
ג' ואיתרכונת ,ושם כי
כי ופול לא יוטל כלומר אם יטה לארץ לא יגיע עד הקרקע ,ובכיייח גוסף ותפול וכו' ת ר ו
יפול וכו' תרגו' ארי יתרכין ,ולפנינו בתרגום תהלים שם ארום יפול וכו' :  6בשיר חייה אבו .עי' במ"י לעיל
צד  105בדיה ר' חייה ,וביק"ט הגיי ר' ברכיה בש"ר חייא ,ובדפוסי' וכי"ח הושמט שם האומר בשם ר"ח ועח'יג :
 7ראת אתו .וכן כּתיבת א ת ו פעמים רבות בכי"ל ועי' במ"י לעיל צד = : 474הדור.

נאה כד"א הנה וכו' הלזה

וכו' בווסם שהיה יפה תאר ויפה מראה ,וגם בתר"י א' מתורגם מי האיש הלזה מן נברא הדור ויאי ,ובתנחומא
מב שם ויהי כי זקן יצחק וגו' את מוצא וכו' זש'ה יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם ואין הדרח אלא זקנה
ושיבה וכו' הוי והדרך על בגיהם שזכה אברהם ליצחק בחמשה דברים כך שנו רבותינו האב זוכה לבן וכו בנוי מנין
שהיה וצחק נאה כיוסף כתיב ביוכף ויהי יוסף יפה הואר וכשהלך אצל אחיו אמרו הנה בעל החלומות הלזה בא
ונאטר ביצחק מי האיש הלוה וגו' שהיה יצחק נאה כיוסף וכו' ,ובאג'יב שם ויהי כי זקן יצחק וכו' האב זוכה לבן
וכוי בנוי מנין (כן שם הגי' הנכונה ועווייש בהערות רש'ב) שהיה גאה וצחק כיוסף כהיב ביוסף ויהי יוסף וכו'
וכשהלך וכו' אמרו הנה בעל וכו' ונאמר ביצחק מי האיש הלוזה וגו' מה הלזה האמור ביופף שהיה גאה
אף הלזה האמור ביצחק שהיה גאה כן" ,ובמדרש תהלים סב שם וראה אל עבויך פעלך ר' ברכיה
בשם ר' חייא אמר זה אברהם ושרה והדרך על בניהם זה יצחק ורבקה שגאמר ויצא יצחק לשוח בשדה והיתה
רבקה באה עם אליעזר וכיון שראתה אותו רבקה ראתה אותו הדור ביוהר לבוש ומעוטף בציצית ודמותו כמלאך
אלהים אמרה לאליעזר מי האיש הלזה מאי הלזה [הדור כמו] הלוז וכו' ,ובמ' תהלים שנדפס מכבר הני' וכשהיהה
רבקה באה עם אליעזר בדרך וראהה ליצחק כיון שראחה רבקה אותו הדור ונכנס בלבה והיא שאומרת לאליעזר מי
האיש הלזה הדור כמו הלז (כן שם הגי' ועיי בהערות רשיב בתנחומא שם ובלק"ט) ,ובכיייל נוסף ביגי שיטי אחר
ודר כד"א רוץ דבר אל הגער הלז (זכריה ב' ח') ר' לוי אמ' מה שראת בחלום ,וכ"ה בכייו ראת אותו
מלת ה
הדור הכ' דת' רוץ דבר אל הנער הלז ר' לוי אמ' מה שראת בחלום הכ' דת' הנה בעל החלומות וכו' ,ובכי'א
אי וב' וכו"כ הגי :הדור כד"א (כמה דַתימָר) רוץ דבר אל הנער הלז הנה (וכתו' הנה) בעל וכו' ,והפ' רוץ דבר
וכו' הובא נם בילק' מכירי זכריה שם ובלק"ט ,וצ"ץ איך דרשו מזה הפסוק שהיה יצחק הדור .,ובפירש"י דניאל
פ' הבן להלז את המראה (ח' ט"ז) מפרש להל ז לשון חשיבות כמו שקראו המורות כל מקום שנאמר הלו בעל
צורה הוא ומכאן למדו באגדה יצחק נדמה לאביו בצלם ובדמות שנקרא האיש הלז בפרשת ויהי כי זקן יצחק (ר"ל
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רכנין אפ' חוא פילסונו ,חלוה אליו זה :
ויאמר העבר הוא אדני ותקח הצעיף ותתכם שתחיפ הן שנתנסו כצעיף וילרו חאומים,
רבקה וחמר ,רבקה ותקח הצעיף ותתכס ,תמר ותכס בצעיף (שפ לה יר):
סו) ויספר העבד ליצחק |את כל הדברים אשר עשה| אטררי אלעור כלליה שלתורה
 +מרובים מפרטיה שאילו בא לכחוב שנים ושלשה דפין היה כותב ,ורבנין אמ' דברי שבח נילה לו מה
שקפצה הארץ לפניו:

טו
קשור
שרה
יו חורה
שכת

סז) ויביאה יצחק האהלה שרה אמו .את מוצא כל ימים שחיחה שרה קיימת היח ענן
על אהלה וכיון שמחה פסק אותו הענן כיון שבאת רבקה חזר אותו הענן ,כל ימים שהיחה
קיימת חיו דלתות פתוחות לרווחה כיון שמחה שרה פסקה אותה הרווחה וכיון שבאת רבקה
אוחה הרווחה ,כל ימים שהיתה שרה קיימת היחה ברכח מושלכת בעיסה וה'ה הגר דולק מלילי
וער לילי שכת באהלה וכיון שמתה פסקו כיון שכאת רבקה חזרו ,כיון שראה אותה שעושה
 2ילקוט טס ,לקטן פפ"ס :

*ילסוגו פוע] פילוסנו
 1פ
אלון ל'דפאתערי .אלין כ.
ותקח הצעיף ם :וגוי ללי דוכ
כללה לָן .כללים  5 | ₪מרובים]

 4לקוע טס:

 7ינקוט טס:

לע" .פלסונו ((" ,ופילסונו כ ,ופלסינו דאנתר .:ופלפטונו י | אליו] וחג ,
תתכס זאנתי]*תקח ו
איליני די ,אילון ך? | ? אדני] פות ,אדוני דא' | 5ו
4ליעור אי | * כלליה דאגכתי)
*תתכס [אגכתי] לי לך | א
| נתנסו ם |  4ו
יוחר א | שאם כ | ב' ך' ,שתים וֶי ,שלשה ך | ושלשה] פ .וג' דָךת .שלשה וגכי,

גי א* ,או שלשה א' ,וארבעה ך | דבר ךר | טיד קפצה ; |  6האוץ] הדרך |א 7 \ %5ויביאיח א'ן | את טוצאו

לי | הימים אי | שרה אטנו ף |  8על אהלה] פוא(כ ,פתח האחתל ן ,על פתח אחלה ך ,על האהל ו ,על פתת
האחל ך]

| שמיתח (שמהה א') שרה [[א' | **אותו] אותה ל | הענן] וחא'.

ענן דאיגכתי

| וכיון

|

הענן] פהא' .ען דגכתי | וכל פא' | היטים א' .זטן פכתי | שהייתה  % | 1רלתותיה ו | לרווחה] וני י
לרוחה דפא'-ת | וכיון | שרח ל' וכ | הרווחח] וג  ,הרוחה דפ-ת,

רווחה י |  * 01אוחה דפוחנכתי]

לי לא' | הלווחה] [ ,2חרוחה דפכת .וווחה א'י | כל| א'נכי :וכל דפוא'ת | חיטיס אכ :זן נתי| .
מושלכת] וְזא!גי ,טושלחת ךְ ,טשולחת ך] ,משתלחת כ ,טוטלת א .5ל' ם | והיה] ם ,וכיון שמהה שות
(וכיון שמיתה

[) פסקה אותה הברכה (ברכה א'ככף) וכיון (כיון ך) שבאת רבקה חזרה אותחה הברכה

(חזרה אותת

ש)רה קיימת היה דוחא'גכת
ברכה ךזא'ך ,חזרה ך) כל (וכל וא'ף) יטים (הימים א'כ) שהיחה (שהייחה ן
גר | דולק] וחז .דלוק דפאגכתי |  11ועד לילי] ללילי ןאג  ,עד מוצאי כ | באהלה לי | שמתה שרה אי | פסקי]

|

פסק הברכה שבעיסה ופסק הנר ף /פסק אותו הגר ךדןחא'נכ .פסק י | וכיון |חזרו] חזר הכל פ ,חזר אות
*יאה וא'נכת] שראת ל ,שרואה דא?!
הגר וחנכי .חזר הנר ך ,חזר ך | כיון] ם .וכיון דוחאנכתי | ש

שראח יצחק פי | אותה לי פי | שתיא (שהיתה י) עושה |
בתנחומא) ויהי יוסף יפה תואר זה המנוי בה' דברים שהאב זוכה לבנו עכ"ל ,ונר' שגם בט' תהלים שנדפס מכבר
טעם הגי' הדור כמו הלז כד"א רוץ דבר וכו' הלז ,ובט' תהלים מ"ב צ'"ל ג'כ הדור כמו הלו במקום הלוז ,ושם
בשני כ"י נוסף הפי' לוז היינו אילן של שקדים דומה לאילן של לוז בפרחים ,וכן הבין בעל שכל טוב שמפרש
ראתהו הדור כלוז ודומח לו דבר אל הנער וכו' וכן הנח בעל החלומות וכוי שהראה עצמו הדור בפניהם בכתונת
פסים וכן הארץ הלזו (יחזקאל ליו ל"ה) שהיתה הדורה ומעוטרת באילנות וכו' ,ובפירש"י עה"ת מפרש ראהה אותו
הדור ותוהא מפניו ,וגר' שמשם נוסף בדפוסי' וכי"ת ותוהא (ותוהה) מפניו ,ואחר מלות הלזה בא נמצאה עור הוספת
זרה בכי"ת בגוף הספר וז'ל דיא שכינה ראתה למעלה הימנו ד"א הלזה ה"א בראש תיבה וה"א בסוף תיבה אמרה
ודאי זה יצא מבין שני ההי"ן שניתוספו ה'א באברהם וה"א בשרה וזיייין ולמי"ד שנעקד בן שבע ושלשים שנה (ושחיה
לעיל צד :)896

 1הוא פילסונו .הלזה הוא שומרו') כלו' המלאך

יצחק בשעת העקידה בן ל"ז שנה עיי בם"י

מערמוגאלאגיע ח"א צד  411וחב צר  01 | :711מושלכת.

עוד בארבעה כ"י ובילקוט : והיה הנר | .וכן

לה אליו?) זה אהר זה ,והגהתי פילסוגו כמו שהגי' גם בכי"ם וכי'יו .ובערוך ע' פלם \' ועוי"ש,
המלוה אותו ה ז
ורבנין דרשי הלזה נוטריקין ,וככי"ל כחוב בגוף הספר אליו זה ס"א אלון זה ועח'יג ולקמן סוף ספ"א ,וזר הפירוש
גם כאן בשכל טוב כאלון זֶה :  2שתים הן .זה המאמר נסדר גם לקמן פפ"ה ל '8ותסר בגדי אלמנותה מעליה
תכס בצעיף וכו' :  4כלליה וכו' .בלק"ט גורס ומפרש כללותיה של תורה מרובין מפרטותיה שאילו בא ליכתוב כל
מה שסיפר לו היה כותב שנים או שלשה דפין ועי' לעיל צד  056פרשת אליעזר שנים וכו' ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש
שבכל מקום שבתורה שכולל דברים אלו בא לכתבם היה מרובה ממה שמפורש בה שאם בא לכחוב שלשה וארבעה
וכו' אלא כללם ביחד כל הדברים אשר עשה ויספר העכד דבר שבח גִלָה לו ,ואולי דרשי רבנין וי ספ ר לשון מספרים "
ההלות '*י וכו' ונפלאותיו אשר עשה גילה לו דברי שבח שעשה לו הקב"ה מה שקפצה הארץ לפניו ועי' בבתי
כהונה ועי"ע לעיל צד  836וצד 646:  5את מוצא .דורש ויביאה יצחק האהלה והנה שרה אמו ,וכן בפירש"י
עה"ת ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו כלומר והרי היא שרה אמו שכל זמן ששרה קיומת וכו' ,ומפרש
האגדה לפי הגי' שלפנינו בלשון את מוצא וכן הוראת זה הסגנון לקמן פע"ז את מוצא שכל מה שהקב"ה עתוד
לעשות וכו' ובגוסחת הדפוסי' לקמן פצ"ח כ'' !"יז את מוצא בשעה שעלו לקבור את אבינו יעקב באו בני חת וכו' ושם
פיי י'ח את מוצא בשעה שיצא יוסף למלוך על מצרים היו בנות מלכים וכו' ורבו הדוגמאות בפסיקחא ועיי באכער
וכ"ה

בכי"פ והיה גר וכו' ,ובשאר הספרים הוא ענין :בפ"ע ועח'"נ ,וסדר הענינים בכי'א
גר דלוק וכו' ללילי שבת וכיון שמתה פסק אותו נר וכיון שבאתה רבקה חזר אותו הנר
מוטלת וכו וכשמתה פסקה אותה ברכה וכיון שבאת וכו' חזרה אותה ברכה , ובילקוט
ברכה מושלכת וכו' כל זמן וכו' היו דלתותיה וכו' כל זמן וכו' היה נר דלוק וכו':

<. | 3( 60240, 113.שטטשגשק (

ב' כל הימים ששרה קיימת היה
כל הימים ששרה וכו' היתה ברכה
כל זמן שהיתה שרה קיומת היחה
 11כיון שראח אותה .ק"ק שמתתיל
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כד סז כה א

כמעשה אמו עושה עיסתה בטהרה וקוצה חלתה בטהיה מיר ויביאה יצחק האהלה שרח אמו:
אמר רי יודן לימדתך תורה דרך א"יץ שאם יהיה לאדם בנים גדולים יהא משיאן תחילה ואחרכך נושא
לו אשה ,ממי את למר מאברהם ,תחילה ויביאה יצחק ואחרכך ויוסף אברהם ויקח אשה
ושמה קטווה:

פרשה פא
כה א) ויוסף אברהם ויקח אשה ונוי כת' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת:

א

רשעים (תהלים א א)  אשרי האיש זה אכרהם ,אשר לא הלך בעצת רשעים זה דור הפלגה,
ובררך חטאים לא עמד (שפשם) אילו אנשי סרום שני ואנשי סדם ריעם וחשאים (בראשית יג יג),
ובמושב ליצים לא ישב (תהלים שם ש )6זה אבימלך שאמר לו הגה ארצי לפניך (בראשית כ טו)

ולא קיבל עליו ,כי אם בתורת ייי חפצו (תהלים שם ב) שני כי ירעתיו למען אשר יצוה וגו'
(בראשית יח יט) ,ובתורתו יהגה יומם ולילה (תהלים שם שם) אמר ר' שמעון בן יוחי אב לא למרו

רב לא היה לו ,מאיכן למד את התורה ,אלא זימן לו הקכיה שתי כליותיו כשני רבנן וחיו  נובעות
לנסועס סיי שלה פיי ס'  || :י6לקוע כ' ק"ע ,עבידס זכ י"ס כ' ,עדכם סקלים  '5ק" ""ב 8 | :לעיל : 876 57
פ
 0יכק' עכיכי סקכיס כ*ס כ" *"י ,6לקען פ5יס,

מנסומס פ" 3ויגם כי' י"ב ,סנתועס טס יי "6 , 6דכ*כ כו"ס פיב :

 1מעשה א' | עושה עיסתה] פןא ,1עישה (עשה  )5חלתה א?נכי ,קוצה חלתה דיף | וקוצה לה ₪

חלתה] פוחאנכי,

עיפסתה דִך | וובאיה ן | שורה אמו) נכתי .לי דוא |  2התורה פן | לדרך איץ לי ך |

יהיו אַ?ן ,יהו י ,יהיו לו אַ' | יהיה | משיאן אשה | | ואחר כן ך] | נושא] אי,

הוא נושא דפוגכת

|  5לו

ר] מנ"ל א | מאברהס אתח למד א' | תחלה ך] ,בתחילה דְוְןָ .בתחלה פאכי | ווביאח 2
לימ--
לי אב | ממ
ו-רה] כי ,ויקח אשה דפא?גת .וגו' ן,
ט-
קקח
יצחק] ם = ,האהלח [א ,האחלה שרה אמו ךְנ תי | ולבסיף גי | וו
י] ויקח אשח ושמה קטורה דְא'נכת ,ויקח אשה א'י .לי פו | כת'] פנכת ,כתוב ך,
גו--
וקח
לי א' ||  5וי
הס] פוחאהרי ,אשוי האיש אשר לא הלך
בר--
כתיב דֶזְאִי | בעצת רשעים] חא!נכת  .וגוי דוא? |  6אאשרי
זה אברהם  ,1ל' ןת | אשר  --הלך לי | |  7פרם ן | סרם] ן ,פרום פאנכתי | ותטאים]  ₪לוו
8צים | שאמר לו] פןוהני ,שנאמר דאכת | לפניך] פ( ₪ :וגוי ד ,בטוב בעיניך שג חאנכתי
מטאד כ | ל

 9ולא  --עליו] ונ ,ולא (לא י) קבל עליו חא"כי,

ולא קבל א ,1לי דת | וגוו] י ,את בניו [ ,את  ..ואת

תו אחריו כף .לי דפא* |  01יומפ ולילה] וחאנכימ :יומס פ ,ל' דת | ר' --יוחי] וחנ.
ביתו א' ,אבתי..
רי  . .יוחאי פכ | ,רשב"י אמ ,רי שמעון ךך | אב לא לימדו [חא? ,אנרהם לא למדו אכ א' |  11וב--
לו] א"י ,ורב  . .לו דפוחת ,לא היח לו רב א ,1בן אין לו  | 1מאיכן] פ ,מהיכן אנימ :ומאיכן ות
ומהיכן דְך] | היה למר וְאנָי ,היה לומד ד |את התורה] התורח [ :חורה חחזו ,לי רמ | שזימן ח | שני אינ,

בי מ | כליות פגת | כשני] ח,

כמין שני דפואנכתי | ונגין פאגכימ- .יפ דות | **גובעות] נוכעין ל

כאן דרש אחר שדורש ויביאה יצחק וכו' שרה אמו לפי שהיתה עושה כשרה אמו מיר הכיאה האהלה ועי'
בופ'ית ,ולפי האגדה מתורגם גם בת"א ואעלה יצחק לבשכנא וחזא והא תקין עובדהא כעובדי שרה
אימיה וכו' ובהר"י א' ואעלה יצחק למשכנא דשרה אמיה ומן יד נהרת בוצינא דטפת בזמן דמיתת שרה
 1עיפתה בטהרה .שאברהם אבינ
וגסיב ית רבקה וכו' וריחמה בגין דחמא עובדהא דתקנין כעובדי אמיה וכו':
אוכל חולין בטהרה

היה ועי' בבממ"י לעול צד  ,194והלשון וקוצה הלתה

בעמת"ל ע' קצה ,ומשובשת
ובתנחומא שם ויוסף אברהם
של אדם ויש לו בנום שלא
שרה השיא את יצחק ואח"כ
במ"י צר  / 456ובסיום הדרש
פרשה

סא .בכייא

כמו בנדה

פ"י מז

וקוצה לה חלה.

ועיי

הגי' בדפוסי' וכו"ת וקוצה עיסתה 2 :לימדתך תורה .עו' במ"י לעיל צד ,582
מה כתיב למעלה מן הענין ויביאה יצחק האהלה מכאן אתה למד שאם מתה אשתו
מ וייתיתתת
הם אחר
ישא אשה עד שישיא את בניו ואח"כ ישא אשה לע
נשא אשה לעצטו מנין ממ"ש ויביאה יצחק ואח"כ ויוסף אברהם אמר יצחק וכוי ועיי
שלפנינו נסמכה
א' פנ"ט,

ובדפ"ר

הפרשה

לפרשה שלאחריה

נסטן פ"ס ,ובמקר

ועי' במ'י לעיל פוף פנ''ח :

כאן פרשה

פתוחה:

 5אשרי האיש

וכו' .לעול

פכ'ו נדרשו הפסוקים בנח ועיו"ש ,ובמדרש תהלים מ"ב שם ך'א אשרי האיש זה אברהם שנאמר ועתה השב אשת
האיש (וכן מפורש בפי' ב"ר) אשר לא הלך בעצת רשעים שלא הלך בעצת דור והפלגה שנאמר בהן הבה נבנה לגו
עיר ואין הבה אלא עצה וכו' ובדרך חטאים וכו'-אלו הסדוטיום שנאמר ואנשי כהוד פדוס וכו' ובמושב לצים זהו אביטלך
שאמר לאברהם הנה ארצי לפניך ולא קבל עליו וכו' ,וכמ' תהלים שנדפם מכבר ד'א אשרי וכו' אשר לא הלך
בעצת רשעים זה דור הפלגה וכו' ובדרך וכוי ובמושב לצים זה אבימלך >נא' הנוהכו' ולא קבל ועי' לעיל צר 878
ובמ"י שם ,ובע'ז שם אמר רב שמואל בר נחמגי א"ר יונתן אשיי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים זה אברהם

אבינו שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה שרשעים היו שני הבה נכנה לנו עיר ובדרך הטאום
שיא ישב
בעמידת סדום שחטאים היו שנ' ואנשי סדום וכו' ובמושב לצים לא ישב
שלצנים הין וכוי :

 01אמר רשב"י.

במ' תהלים שם

ובתורהו יהגה וכו' אמר

במושב

לא עמד שלא עמד

אנשי

ר' ש מואל בר

פלשתים

ז
ְ
מדו רב לא היה לו שילמדו ומהיכן למר חורה תני ר' שמעון בן.
ידם והיו נובעות ומלמדות אותו חכמה וד ע ת כל הלילה שנאמר אברך וכו' (ועוו"ש ם
כליות .כעין גשי כ
ז') ר' שמואל בר נחמני בשם ר' יונתן אמר אף הלכות עירובי חבשילין ועירובי חצרות היה אברהם יודע וכו' ,ובששה
.מז

6110587031

041

1

חיי שרה

80

כה א

פרשה סָא

ומלמרוח לו חכמה ההיר אברך את י*י אשר יעצני אף לילוח יסרוני כיליותיי (שסטוו) ,והית
כעץ שהול על פלני מים ונוי (שטאאג!

אשו פויו יחן בעתו

ששתלו הקכיה בארץ ישואל,

|שם שס) וה ישמעאל ,ועלחו לא יבול (שפ שס) זה יצחק .וכל אשר יעשה יצליח (שפ שס) אילו בני
קטורה ויוסף אברתם גי :
וד יגובון בשיבה
ב9

אנרהם וגו' :
כי יש לעץ

|חחליס צג פו) וה אכרהם,

רשנים ורעננים יהיו (שס שפ) .ויוסף

תקוה (איוב יר ו יש לאכינו אכרהם תקוה ,אם יכרת ועוד יחליף (שפ שפ)

אם יאטר עליו כורת חברית ועור יחליף מצוות ומעשים טונים ,ויונקתו לא החרל (שפשס ןו688

לכלוכית שלו ,אם יוקין בארץ שרשו (שם שס ח) ואברהם וק[ |גו' (בראשית כר א)  ,ובעפר
ימות

גוען

(אוב שס)

מויח 

מצות

ומעשים

ותמת

טונים

שרה

(ו'

(בראשית כג ב) | ,מויח

קציר

יפריח ,ועשה

כמו נשע

מים

(שסשס)

(איוב שם ט)

ישריח

כמו נוטע אין כת'

 3לקו שס ,מדכט סכליס  "5כיי י"ג  7 = :ינקוע טס ,ילק' ליוב כ ססק"ו:
| *' ומלמדוח] ומלומדות לן לו] אותו | חכמה] פואגכימ,

תויה וחכמה ךָ .ל ן] | אנון] הן אמת

הפצת בטוחות ובסתום הכטח תודיעני חן אמת הפצת בטוחות אלו שתי כליות ובסתום ח:מה תודיעני זה הלב
ואומ'  -א' ,חן אמת חפצת בטוחות אלו . .הלב ואוט' (שנאטר מ)  --אמ | כליותי |  5עולג-ו ]'-על פלגי

מיס ךאנכי ,על פלגי ן .ל דפת |  3ישטעאל] יצחק י | יצחק] ישטעאל  4 | +וגר] "ן .ויקח וגו' ם :ויקח
אשח דא  ,ויקח אשה וגו' א' ,ויקח  ..ושטח קטורה כתי |  5עוד] אי ,שתולים בבית יייי בחצרות אלחוגו

יפריחו  --.ך ,שתולים  . .יי ויוסף אברחם ניקח וגו'  .ף ,שתולים  . .יפריחו ויוסף אברהם וגו'  .[ -.שתולום
בבית י'י וגו' (בחצרות אלהינו יפריהו כ) שתולים בבית יי זה אכרהם ששתלו הקב"ח בארץ ישראל בחצוות
אלהינו יפריחו ויוסף (זו שנ' ויוסף  ) אברתם וגו' (ויקח אשה ושמה קטורה  -.- )2וכ |  5בשובח]  -עוד וגובון

בשיבה [ ,דשינ' ורענני יהיו עור ינובון בשי  * | 1זח אברחס פוך]י] זה אבינו אכרהס דֶןָ ,זה אברתם איגו א ו
לי לב |  6וגוו] [י ,ויקח אשח

אנכ.

לי דפת |  7כי] נתיי ₪

ח | תקוח]  -.וגוי בי יש לעץ חקוה  , 1אם

יכרת ועוד יחליף ויונקתו לא יחרל כי . .חקוה ם | יש לאברחם תקוח [] ,יש תקוה לאבינו אבר' ן ,זה אברהם
אבינו שהיה לו תקוה ו  ,זה אברהם שא*רי (איוב) ,זה אברחם אבינו א" | אם יכרת  --יהליף]  -כר"א כורת
הגרית  5 | 7עליו] לו א ,עליו חקי ל | כרות חברית והוא כורת ל כרות חברית כורת (והוא כורת ')

הברית אי | סצוות] ן .טצות ךפאנכתי | זה אלי |  9לכלוכיח] פוא'נכ .ליכלוכיח ( ,לחלוחית לְ"רְאתי |
ל' דתי (שפם) | *** ובעפו] בעפר

שבו את | ואם = | וגו] ן ,בא בימים פאנכי:

|  01וגו'] בקרית

ארבע אנכי ,בקרית ארבע וגו ן ,לי דפתי (שס) | ! 1כטו נטע] פואבי .לי דגתש | כמו נוטע  --אלא נטע]
א
אעל..
כמו נוטע אין כתיב כאן אלא כמו נטע דֶז ,גוט

שילמדו חורה מאין למד תני
ברחם ר' שמעון בן יוחי א'
וכוי ר' לוי אמר מעצמו היה
אבינו יודע וכו' ועו' במדרשי

נטע אָכ ,נטע (כמונטע ך') אין כת' כאן (כן ן) אלא כמו

וכו' שתי כליותיו כשני רבנן והיו נובעות
י כד ין של מים
גש
נעשו כליותיו כ
למד תורה ר' שמואל בר נחמ' בשם ר'
הנחומא ויגש שם ובמ"י לעיל צד ,108

וכו' , ולקמן פצ"ה בכיייל מהיכן למר חורח
תרה ומנין שכן אמר אגרך
והיו גובעות ו
יוגתן וכוי אפילו עורובי תבשילין היה אברהם
ובאדר"נ שם מלמד שזומן וכו' שתי כליותוו

כשני ח כ מ י ם והיו מביגות אותו ויועצות אותו ומלמדות אוחו חכמה כל הלילה שנאמר אברך וכו',
שתי כליותיו כשני רבנין

שהן מביעין אותו

וכלמדות

אותו וכו' ועיייש בהערות רשזיש

ועי"ע במ"י

ושם בכיו

לעיל צר 668

וצד  2 :194ששתלו וכו' .במי תהליס מיב שנטלן הקביה ושתלו בגן עדן ,ובמ' תהלים שנדפס מכבר שגטלן
הקב"ה ושתלו ,בארץ ישראל ר'א שנטלו הקב'ה ושתלו בג'יע ועי' גם בילק' תהלים ר' תריד ובולק' מכירי שם א' סוי כי:
 8זה ישמעאל .שנולד קודם יצחק  ,וגם במד' תהלים מ'ב הגי' אשר פריו וכו' זה ישמעאל ועלהו וכו' זה יצחקו
וכמ' חהלים שנרפס מכבר אשר פרין וכו' זה .יצחק ועלהו וכוי זה ישמעאל וכן גם בילקוט כאן  9 :זה אברהם .כן
הוספתי ,ובכי"א א' וב' ובילקוט .כאן מתחלת הפתיחה ג'כ עוד יגובון וכו' ,וגם בגי' הדפוסים לא נדרש הפסוק
שלפניו שתולים וכו' ,והגי' שתולים בבית !'י זה אברהם הובאה ג"כ בפי' השני שבפי' ב'יר הנדפס ומפוש שם
ששהתלו הקב"ה

בארין ישראל

וכמו שגדרש לעיל וחיה כעיץ שתול וכו' ששתלו וכו' ועח"נ 

ולעיל פכ"ו צר , 449

ומשס הועתק בילק' תהלים ר' תתמ"ה בציון ביר שתולים וכו' זה נח ששתלו הקב'יה בתיבה וכו' ,ועוד בילק' תהלום

שם דיא שתולים וכו' זה אברהם ששתלו וכו' בחצרות אלהינו יפריחו זה יש מ ע א ל עוד ינובון בשיבה זה יצחק
טרה ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורח ,וגיי זו ליתא כאן בילקוט ושאר
דשגים ורעננים .יהיו א לו בי ק ר
הכפרים ואולי היו לפני בעל הילקוט נוסחאות שונות בהפתיחה שלפנינו ,ועור בילקוט שם דייא שחולים וכו' אלו
קתינוקות וכו' ,ווה המאמר הועתק ממדרש חהלים צ'ב פיי ייב ,ושם סיי ייג עוד ינובון בשובה ,זה אברהם ותלר
לו את זמרן וכו'  7= :אם יאמר וכו' .דורש יברת לשון כורת ברית אם יכרת אם יהי נאטר ,עליו כורת הברית;
וכן נוסף בילקוט כאן בדפ"ר אם יכרת וכו' כד'א כורת הברית ,אכן הגי' שם אם יאמר עליו כרתה ברית והוא
כורת הברית ,ובילקוט ד"ו אם יאמר עליו כרות הברית והוא וכו' ,ובפי' ביר כי"ט גורס או מפרש כרוהה ברית
(וציל כרות הברית) והוא כורת ברית ,ובפיי ב'יר הנדפם אם יאמר עליו הקב"ה כרות הברית והוא כורת ,וכן הוגה

כרת,
בכיי"יל אם יאמר עליו הק' כרות!) הברית וה וא ו

וביפיית העיר על גי' הילקוט ופרש'י שהל"ל אם יאמר לו

כרות וכו'  ,ובכי"א א' ובי הגי' כן אם יאמר ל ו כרות הכרית הוא כורת  ,ובשאר כ"י וגם במדרש דפיר וריו הגו"
אם יאמר עליו כורת הברית

ועוד יחליף וכו'  ,ובא"א הגיח עפ"י גי' הילקוט ועיי גם במ"כ וצ"ע  9= :לכלוכית.

וכ'"ה בערוך ע' לכלוך ויונקתו וכו' זו ליכלוכית שלו ,ובכי"ל הוגה בדיו דיהה לחלוחית ועח"ג ולעיל צר :894
 1כמו נוטע וכו' . וכ"ה בכייח כמו נומע אב"כ אלא כמו נטע\ ,בכי"א א' וב' ובי"כ נומע אכיכ אלא נטע:
.בור (1

חיי שרה

פרשה

90

כה א

סא

אלא נטע התוספת מרובה על העיקר ויוסף אברהם ונו':
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ודיך (קהלת
אליעזר א' אם [רעתה בבכיר זרע באפיל שאין את יורע איזה
שלאפיל כי אינך יודע אי וה יכשר הזה או וה ואם שניהם
אי אם בא עני אצלך בשחרית חן לו ,בערבית חן לו שאין אתה

יא  6רי .אליעזר ורי יהושע .רי
מהם בירך מתקיים אם שלבכיר אס
כאחד טובים (שפשם) ,ר' יהושע
יודע אי זה מהס הקכיה מכתב עליך

הוה או וה ואם שניהם כאחד טובים  :רי ישמעאל ור' עקיבה רי ישמעאל א' אס למרת חורה
 2עדכט קקלם פ' נבקכ זכע (י"ל ו') ,פנסועל פיב סיי עכס פיי ם' ,פנפועס טס תי ו' ,לדכ"כ כויס פיג נויב פ"ד :
 1ינעוס ס"ב  ,'3פדכט עטלי פכ"ק :

גטע דְוֶ] ,כמה נטע אין או' כן (אין כתיב כאן י)אלא כמו נטע נִי' ,כנטע אין כתיב כאן אלא כמו נטע עש,
און כתיב כאן אלא כמו נטע י ,נטע כמו קציר אין  ..כאן אלא ועשה קציר כמו נטע ו(שם) ,ל' ₪
 1העקר דָוי (שם) | וגו] ויקח וגוי י ,ויקח אשה נִי (שס),

י-ך
ד-
יעדב
כת'  =.פח | * ול

ויקת ..ושמה קטורה חזכ :ל' פאת.

|  5בבקר]

דפכ] ולערב  . .ירך חת .ולערב וגו" ן .וגוי ל .לי א | ר'  --יהושע] ר' ליעזר

ור' יהושע ן ,ל' ם |  8אוטר פוחא?נכתת .אמי דְא' | אפר לי חג | זרעחה] ו /זרעת דפאגכת.

זוע ח

* בבכיר דפחאנכת] כככור לן | תזרע כ | באפיל דחא כח] באפל לפ ,ביעפיל ן | שאין את] אל תנח ידיך שאין
את ל

שאתה אינך א

| איזה מהם] פן ,אי זה מהס א1כ ,איזה [ ,אי זה חא",

אי זהו ך ,איוהו ת

טחקיים ביוך ["א(כ ,מתקיים ךָזְ ,יכשיר ויתקיים פ ,היא מכשור ן ,מכשיר דך | אפ של  --אפיל] ו"חאנב ,
הזה או זה] חנכ ,כי  ..או זה או
אם של  ..אפל א ,1אם של אפיל אם של בכיר דְךן ,ל' פן |  4כי -
זח א' ,הוה או זה ן ,לי דפאית | *ואפ דוא'כת] אפ לפא'נ .או אפ ח | *כאחר דהא!גכ] כאח' ן ,כאי אי

כאחת לפ |  5אומר פוחאגכת .אמר ך | עני בא אכ | שחיית חא | **לו] לי ל | עיגית חא ,וגעוגית פ

שאינך א* | איוה פונת | מהם לי א | מכתיב וחאנכ ,כותב דִת |  6זהן | אם [ .או אפ[

| * כאחר

פובים וְא1נ כת] כאחת טובים ל ,טובים כאחת ך | ר'--עקיבה לי פ | אוטר דפוהא'נת .אטר כ | למדתה וכ

ולשון הררש קשה לפי כל הגירסאות ועח"נ ,ובפו' .ב"ר כ"י מפרש אב"כ אלא כמו נטע כנטיעה עכשיו
תוספתו של מקום מרובה על העיקר יצחק מרובה על ישמעאל ,ולמטה פי' ד' מפורש במאמר ריש לקיש בשם ב"ק
תוספתו של הקב'יה מרובה על העיקר וכו' ישמעאל עיקר ובני קטורה על ידי שהיו לשון תוספת

ותלד לו את זמרן

וכאן ואת יקשן וגו' ועייע במ"י שם ,ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב מפרש שמתהלה נולדו לו שני בגים ישמעאל ויצחק
נולדו לו ארבעה בנים  8 :בבכיר וכו' .בכיייל כתוב בבכור וכו' באפל והגהתי ועח"ג וכן בסמוך של בכיר וכו' של אפיל ובמ"ק
ו' א' כאן בבכיר כאן "באפיל וכו' , ושם י"א ב' אם לא תזרע בבכיר תזרע באפל וכו' ובשביעית "5ו מ"ד עשה
הבכיר הותר האפל וכו' ,ובסגנון שלפנינו המאמ" במ' קהלת שם ר' אליעזר אומר אם זרעת בבכיר זרע באפיל
שאין את יודע אי זה מתקיים לך אם הבכיר ואם האפיל כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ,ובסגנון אחר
בתנחומא .שם זשיה בבקר זרע וכו' ר"א אומר בזרעים הכתוב מדבר אמר שלמה אם זרעת ביורה אל תעמוד
במלקוש שנאמר ולערב אל תנח ידך למה כי אינך וכו' ועיי בתנחומא מ"ב שם  ,ובאדר"ג נויב שם ר' אלועזר
אומר בבקר זרע וכו' כשמועו שאם בכרת וזרעת שלא תשב ותאמר דיי אלא זרע באחרונה שמא לא ורדו גשמים
ויאברו הראשונים או שמא יבא השדפון ויאבדו האחרונים או שמא אלו ואלו יוכשרו אינך יודע איזה יכשר הזה או
זה ,ובנו"א שם רבי דופתאי ברבי ינאי אומר אם בכרת וזרעת ברביעה ראשונה שוב ולך וזרע ברביעה
שנייה שמה ירד ברד לעולם וילכדו ראשונים ויתקיימו אחרונים כי אינך יודע איזה יכשר הזה או שניהם גתקיימו
בידיך והם שניהם כאחת (כאחד) טובים וכו' אס בכרת וזרעת ברביעה ראשונה ושניה שוב לך וזרע ברביעה שלישות
שמא יבא שדפון לעולם וישדפו ראשונות ויתקיימו אחרונות וכו' ועיייש וברכות י"ח כ' מעשה בתסיר אחד ובוי
ועי"ע תענית \' א' ,ובכי"ל הגי' בכל .המאמרים שניהם כ א ח ת והגהתי ועח"נ ,וגס באדריג נו"א שם הגי' כאחת
וכאחר 5 | :אם בא עני ,במד' קהלת שם איתא מאמר אחר של ר' יהושע נשאת אשה בילדותך ומתה תשא
בזקנותך היו לך בנים בילדותך יהיו לך בנים בזקנותך שני בכקר וכו' וכן בכרייתא ביבמות שם ר"י אומר
אשה בילרותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילהותו יהיו לו בנים בזקנותו שנ' בבקר וכו' ,ושני המאמרי
נו"א שם ר'"י אומר

שא אשה בילרותך ושא אשה בזקנותך הוליד בנים בילדותך

והוליד בניס בזקנותך

אל האמ

אוגי גושא אשה אלא שא אשה והוליד בנים ובנות והרבה פריה ורביה בעולם כי אינך יודע אם שניהם יהקיימו
בידך אם שניהם כאחד טובים שנ' בבקר וכו' הוא היה אומר אס נתת פרוטה לעני שחיית ובא עני אחר ועמד
לפניך ערבית תן לו כי אונך .יודע אם שניהם יתקיימו בידך אם שניהס כאחד טובים שני בבקר וכו' ,ובנו"ב שם ר'
הא היה אומר אם בא עני אצלך בשחרית ונתת לו איסר והלך לו ובא
עקיבא אומר אם העמדת תלמידים וכו' ו
אחר במנחה אל תאמר כבֶר נתתי לראשון אלא מומב תתן לאחרון כי אינך יודע ר' יהושע בן קרחה אומר אס
נשאת אשה בנערותך והולידה לך ומתה שלא תשב לך ותאמר דיי אלא בזקנותך הרבה פריה ורביה כי אונך יורע,
ובתנחומא מב שם ר' יהושע אומר אם בא לידך בבקר דבר של מצוה זרע את זרעך אל תאמר לאו ואס בא דבר
מצוה לערב ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע איזה מהן עומדת לך אם של בקר אם של ערב אם שניהם וכו',
ובתנחומא שם ר"י אומר אם בא לפניך בבקר זרע

מצוה זרע ואם יבא לפניך דבר מצוה בערב אל תנח

וכוי

למה

כי אונך וכו'  ,וכמדרש משלי שם נותן לרש וכו' א"ר עקיבא כל מי שנותן צדקה לעני אין מחסור וכו' הוא היה

אומר אם היה ע,נ-י אצלך שחרית ונתת לו איסר והלך לו ובא אחר במנחה אל תאמר כבר נתתי לראשון אלא מצוה
שתחן גם לאחרון דכתיב בבקר זרע וכו'  ,ובמדרש הגדול ויופף אברהם וכו' זש"ה בבקר וכו ר' א ליע
אם עשית מצות צדקה בבקר ותבעו אוהך גבאי צרקה בערב אל האמר דיי וכו' ד"א בבקר זרע וכי' ר
ּ
נשא אשה בנערותו והוליד ממנה בנים אל ינח ידו בזקנותו וכו' למה כי אינך יורע איזה יכשר ילמד
, ,
ארץ מאבינו אברהם שנשא אשה בנערותו והוליד בנים וחזר ולקח אשה בזקנותו דכת' ויכף אברהם וכו'
 ,ר' עקיב %
אומ' אם נשא אדם אשה ומהה ישא אחֶרת ויעמיד ממגה בנים למד לך מאביהם וכו' ועי" למטה בסוף הפתיחה
שלפנינו :  5מכתכ עליך .וכ"ה בכי"ל בסמוך במאמר ר"ע ,ומשם הועתק גס בספר פוגיא צד
הקב'יה מכתב עליך ,ועדיפא הגי' מכתיב ועי' באכער טערמינאלאגיע היב צד  6 :09אם למדת .ב
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חיי שרה

בנערוהך

למור הווח

שובים,

ו' עקינה א'

פרשה:כא

בוקנוחך שאי אתה
אם העמוהה

יורע אי ות מהם

חלמירים בגערותך

כו א
מתקיים

העמר

הוה

או וה ואם שניהם

הלמירים בוקנוהך

כאחר

שאין אתה יורע אי

זה מהם הקכיה מכחב עליך הוה או וה ואם שניהם כאחר טוביס ,שנים עשר אלף זונוח חלמידים
היו לו לרי עקיבה מגכת וער אנטיסטויס וכולהון מחו נפרק אחר ,למה שהיחה עינירם צרה אילו
באילו ,ובסיף העמיר שבעה ,ר' כאיר ור' יהודה רי יוסי ורי שמעון ורי אלעור כן שטוע ור' יוחנן
הסנדלר ורי אליעזר בן יעקכ  ,ואית דאמ'

ר' יהודה ורי נחמיה

ור' מאיר ורי יופי ורי שמעון בן יוחי

ורי חנניה בן חכינאי ורי יוחנן הסנרלר ,אמר להם כניי הראשונים לא מחו אלא שהיחה עיגיהם צרה
כתורת אילו באילו אלא חגו דעח כם שלא העשו כמ/שירם ,עמרו ומלאו כל אריץ ישראל חורה ,ר'
דוסתאי ור' ינאי בשם ר' שמואל בר נחמן אם היו לך כנים בנערוהך קח לך אשה כזקנוהך והעמר
( ינקוע כ' ק"ט:

 1בילרותיך א? | למר ן | שאי אתח] [ ,שאין \ . .כת .שאין את דפ ,שאינך א' | אי זה טהן טחקיומת א* ,איות
מתקיים (איות מהן מתקיימת  )1בידך ךז(  ,אי זה (איזה וך]) טהם טתקיים (ותקיים ך ,מחקיימת וכ) לך דוכת |

אס  ,1או אפ ךז | *כאחר טובים וחזכת] כא' פובים אי

כאחת טיבים ל' ,טוביס כאחת ך' | א?וטר | אם לי א* |

העמרת ךן ,היו לך ךואגכ .היה לך ך | תלמידין ג | בילרותך א? | העטר] חזנ ,העמד לך וכ ,עשת לך דת !
ך] מתקיום כ ,טתקיים
לחי--
עכי
יחיו לך א | תלמירים] תלטידין ( ,לי א | בוקנחך כ | איוח ג ,אילו ן |  8הק
זה והאגכת] זה..
(יתקיים ) לך דת ,סתקייטין ך ,מתקיימת  ,מתקיימת לך ן ,יכשר א | *הזח -
וה ]" ,לי ל | ואם] ואית,

אם א'ג,

או אם חכ

טובים כְךְ | לשנים עשו] ייב ך | אלפים 2
|  4היו]  -לו אגכת

תלטירים דפ

| *נאחר

| * זגות

טוכים [חכת] כא'

הלמידים הְְאַגכ]

| מגנכת] פחאגב.

טובים אן,

תלמידים זוגות ל

נאחת

זוגות 

,

מגנות [ ,מיגכת כ .ענו דת | ועד] עד [;

לי ד |אנטיפטרס פחגכ  ,אנטפטרפ ך] ,אנטיפריס ך ,אישיפרס ןא | וכולהס ן( +וכולס ךפתת .וכלן א' ,וכלס א'כי |
אכ  +בפרק אחר מתו דְן] ,בפרק  ..מיתו ן |ולטה לפי ךן ,על א | = לאילו ג  ,לאלו ך | ולבסיף ם |
מתו --אחר ם
יודח ך | ור' יוסי ם]אגכת | לעור ן | בן שמוע לי  | ₪לועזר ן ,אלעור ךן | ואית דאמ  --הפנדלר ל' פן |  6ורי
7נניה] ן ; חגינה דְן .דנא אכ | בן חכונאי] בן חכיניי ", 1
נחמיה] ור' נחמיא א? ,ל' כ | ור' מאיר ל :אכ | ח

לי א | בניי] ג ,בני דפואת .לי כ | * הואשונים דפאכת] היאשנים ן ,ראשנים  ,הראשים ל | אלא על ף |
הייתה עיניהם צרה ךְ ,שהיתה צרה עיניחם דֶץ ,שעיניהם צרה ן |  8בתורה] פחנכ .לי דואת | באילו] פו,:
באלו חאת .לאילו ג ,לאלו ך | אלא] וחאנכ .ל' דפת | ופילון | אתכל ונ |  9דוסתא ן ,דוסטאי  :דוסטיי ן| .
ורי ינאי] םא"כ ,ברי ינאי א' ,כרינאי ן ,לי דות | היה ת .יהוי' | חקח חן | והעמד| אנכתי .והעמיר דפו ,

ר' ישמעאל אומר אם למדת הורה בנערותך לטוד בוקנותך שאין את יורע אי זו תורה מתקיימת אם של נערותך

אם של זקנותך ואם שניהם כאחד טובים ,וביבמות שם נכלל הדרש במאמר ר"ע ,ובאדר"ג נו'א שם רי ישמעאל
אומר אם למדת חורה בילרותך אל תאטר איני לוסד בזקנותי אלא למוד תורה כי אינך יודע איזה יכשר אם למרת
תורת בשעת העושר וכוי  אם למדת חורה בשעת שביעה וכו' אם למדת תורה בשעת הריוח וכו' רי עקיבא אומר
אם לסדת תורה בילדותך למוד חורה בזקנותך אל תאמר איני למר וכו' כי אינך יודע איזה יכשר אם שניחם יתקיומו
בידך או שניהם כאחת טובים שג' בבקר וכו' ועיייש בהערות רשז"ש ,ובמה'ג ר' יהושע אומ' אם יגעת בחורה
2ם
בנערותך אל הניח ידך בזקנותך מללמוד כי אינך יודע איזו חורה מתקיימת בידך שלנערותך או שלזקנותך וכו :א
העמדתה .במד' קהלת גר' ראש זה המאטר מקוטע ועיוייש ,וביבמות שם רי עקיבא אוטר למד חורה בילדותו ילמד

תורה בזקנותו היו לו תלמירים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שני בבקר וכו' ,ובמדרשי תנחומא שם ריע אומר

בכקר זרע וכו' אם העמדת תלמידים בנערותך אל תשב מלהעמיד אחרים (אל תחדל לך מלהעמיר) בזקנותך ובאדר"ג
נריב שם ר'ע אומר אם העמדת תלטידים הרבה בנערותך שלא תשב לך ותאמר דיי אלא העמד בזקנותך והרבה
הלמוד תורה כי אינך יודע ,ובמה*ג שם ר"ע אומר אם העמדת תלמידים הרבה בנערותך אל תנח ידך בזקנותך כו
אינך יודע איזח כהן ראוי אם ראשונים אם אחרונים וכו' :  8שנים עשר וכו' ..במד' קהלת שם ור' עכיבא אומר שני
אלפים (כ'ה בדפ"ר ,ובד'ו שני עשר אלפים ,ובד' קראקא ב' שנים עשר אלפים) תלמירים חיו לי מגיבת וער
אנטופטרס (כ"ה בדפ'ר וד'"ו) וכולן מתו בחיי י
בן 5
םח לצערת ובסוף העמידו לי ש
עבה ואלו הן ר' יהודה
ור נחמיה ורי מאיר ורי יוסי ור' שמעון בן יוחאי ורי אלועזר  בנו של ר' יוסי הגלילי ור' ווחנן הסנדלר
(וליג שם אית דאמ' וכוו) אמר להם הראשונים לא מחו אלא מפני שהיתח עיניהס צרח ת
בורה זה לזה אתם לא
תהיו כן מיד עמדו ומלאו כל אריץ ישראל חורה ,וביבמות שם אמרו שנים עשר אלף זוג ים תלמידים היו לו לר'
עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מחו בפרק א חד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם ער שבא.
ר"ע אצל רבותיגו שבדרום ושנאה להם ר' מאיר ור' יהודה ור' יוסי ורי שמעון ור' אלעזר בן שמוע והם הם העמידו
הווה אותה שעה תנא כולם מתו מפפח ועד עצרת אמר רב המא וכו' כולם מהו מיתה רעה מאי היא
אמר רב נחמן אסכרה (ועי' פרויס ביבליש-תלמודישע מעדיצין צד  ,)971והן הן חמשה הזקנים שנמנו בסנהדרין י"ר א'
שכמך ר' יהודה בן בבא ,ושם רב אויא מוסיף אף ר' נחמיה ועי"ע בדה'מ צר  ,471ומדוייקת הגי' שלפניגו מגבת
ועד אנטיפטריס')  /ועור הוזכרו אלו חמקומות יחד במאמר ר' יוחנן בירוש' תעניות פ'ד סיט ב' מגבת וער
אנטיפריס ששים ריבוא עיורות היו וכו' ושם מגילה פ"א ע' א' ארי מגבות ועד אנטיפרס וכו' (ועי"ע באותו המאמר
באיכ"ר מ"ב פ' בלע וכו' ובשהש"ר פ' הנך יפה דודי ופ' נפת ובריש מדרש רות בפתיחה עצלה תפיל) ובסנהדרין צ"ד בי
בדקו מדן וכו' מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו הינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות וכו' (ועי' במ'ח חלק
ליא צד  91שירער חב צד  651קרויס צד  ,)07ובתנהומא שם מעשה בר' עקיבא שחיו לו ש ל ש מ
וא
ת תלמידים
בנערותו

מ"ב

שם

ומתו

כלם ואלולי שהעטיר

מעשה

שבעה

תלמידים

בזקנותו

לא היה

תלמיד שיהא

קורא על שמו,

ובתנחומא

בר"ע שהיו לו שלש מצות וכו' אלולי שהעמיד בזקנותו לא היה לו הלמיד אחד והיה קורא על

עצמו בבקר זרע את זרעך :  9ור' ונאי .וכיה עור בשלשח ביי ,ויש לפקפק בזו הגיי שלא נמצא
6910-ה/ד1( '4/

אמורא רי ינאי

פרשח סא

חיי שרה

1

כה א

בנים ,ממי את למד ,מאנינו אברהם שתיו לו בנים בנערותו ולקח אשה בוקנותו והעמיר בנים הה"ר
:
ויוסף אברחם גו':
ויוסף אברהם ויקח אשה וגו' רי יהודה אמר זו הגר ,אמר ליה ר' נחמיה וחא כת' ויופף
אברהם ויקח אשה ,על פי הדיבר כמה דאת אמר ויוסף י"י דבר אלי עוד וגו' (ישעיה ח ת) ,אמר
ליה והכת'  ושמה קטורה ,אמר ליה שקיטרה מצוות ומעשים טובים ,אמר ליה והכת' ולבני
הפילגשים אשר לאברהם (בראשית כה ו) ,אמר ליה פילגשם כת' אותה שישבה על הכאר ואמרה
לחי העולמים ראה בעלבוני , אמר רי ברכיה אף על גכ דאמי ותלך ותתע ונוי (שם כא יר) תאמר

שנחשר עליה בויה תלמור לומר ושמה

קטורה כזה שחוא חותם גנזכה ומוציאה בחותמה :

6עולפד
 8ינקיע טס ,יכק' דסי כי ללף ע*ג ,סנסועס "ב שס פיי ע' ,מנסועס עס קיי פ' ,פדכיפ פיל :ל
 1מטי| פואכתי .וממי ד( | מאבינו אכרהפ] וְנָ ,מאברהם אבינו א' ,מאברהם

 784לד 4001

דְפאיתי | שהיו] אה/

שהיה דְוְ ,שלקת אשח והיו נָי | ** בנערותו]  5ל | ולקח לו ן | בנים ממנה א | הח''ר לי ני |  2וגו] ויקת
ן] ושטה קורה דת
י
ו-
ג -
ווספ
וגו" י ,ויקח אשה נך] ,ויקח  . .ושמח קטורה א'כ .לי פוא | * 8ג
קטורה א%י ,לי לפא'נכ | *ר' יחורה חתשי] רכ לדאנכי (דה"י) ,ר' ן ,רבנין ם| אומר וחחתשי .אטוין פ
זו חגר] קטורת  ₪חש | לו כ | רי נחמיא א? ,רב נחטן י | והכת' פא"כתרי | * ויופם  --אשה אי (שס)]
ויוסף . .אשת ושמה קטורח ל ,ויוסף אברהם גךש .ויוסף דפורי |  4על] פונ :אמר ליה  ₪ל"ך ,אמי
לו  ₪ות א"ל = אי | ** פי] לי ל | הדיבר (הדבר אי! ,חדיבור  /הדבור ת)] פוחאגי ₪ :נשאה דת |
עור וגוי] עור לאמר נש .עוד דפותי (שם) ,עוד בדבר תזה א ,לי י |  ₪לו דֶת | וחא כתיב י (שם) | לות |
שקיטוה] פוחנכ,

שקטיה עו,

שמוקטות ך,

שמקוטרת ון,

מוקטרת א?,

מקוטרת א'

| מצות] ות

מצות דפאנכת שי | לו ת | והא כת' פוא' |  6הפלגשים נַרי | פלגשם חִי ,פלגשים ו | אותח] פוחאינכי!,
בעודגו חי ְ -.אתר |  7אפעלגב ו .אעיג פאכתי .אעפ'י ע | דאטר א' ,דאת אמר דפגתי ,ותמר ןכ,
דכתו' א%ע | וגו] ן ,במדבר עי ,במדבר וגוי  ,במדבר באר שבע פאנכי (שם) | תימר ן |  8בירית [/
ברייח ן  ,אדם הזא | קטורה] פחאגכעיי  ₪מן קטר ך ,מוקטר ך ,קטו ראבנח (?) ן | כזה| דתמר ן | שתותס ם] /
שטניח

אָ | גנזכה] ועת:

גינזכה דְץ,

גנזבה די (שפם),

גנוובא י,

גנזיביה ש,

גוזבה

,5

גנוזה [ :נגזו א !

זכה  | 2ומוצאה הזעף?י ,ומצאה א? ,ומצאו א | בחותמה (תמה אר?)] פיחאנכעחי = .קשורת וחתומה ד

|

שאומר בשם רשביג ועי' במבה"י קד א' ,ומשובשת הגי' בר' (בר) ינאי ,ובאדר'ינ נו'א שם הוא התנא ר' דוסתאי
בר' ינאי שאומר אם בכרת וזרעת ברביעה ראשונח וכו' ועי' באגח'ית חב צד  ,558ונר' שנכונה הגי' ר"ד בשם
רשב'נ ועיי לעיל צד  ,544ובתנחומא מ/ב שם ד'א איר דוסת אי אם גמלת אשת וילדה ומתה אל תשב לך
בזקנותך חוץ מאשה למה כי אינך יודע אי זה יכשר ממי אתה למר מאברהם שבנערותו לא הוליד אלא אחד וכו',
ובתנחומא שם ד"א בכקר זרע את זרעך א"ר יושי אם לקחת אשה בבחורתך וילדה ומתה קח אשה אחרת בזקנותך
כי אונך יודע וגו' וממי אתה למד וכו' שבנערותו לא הוליד אלא שנים וכו' ,ובמר' קהלת שס ר' כ ה ן (כ"ה בדפ'ר
וד'ו ,ובד' קראקא ב' ר' נתן ועיי לעיל צר  )44פתר קרייה באשה אם לקחת אשה בנערותך לקח בזקנותך למה כי אינך

יודע אי זה בנים מתקיימין לך אס של נערותך .אס של זקנותך אם שניהם כאחד וכו ועי' מ"ש לעיל בדיה אם בא וכו' :
 8ר' יהודה . כן הגהתי כמו שהגי' בכי'יח וכי"ת ובפי' ב'ר בדפ"ר ובילקוט כאן ,ובכי"ל הגיי רב וכיה בדפוסים
ועוד ארבעה כ'י ובילקוט דה"י ,וכבר הגיה בעל א"א רי יחודה ועי' גם במ"ב ,וכגי' כייו הועתק בלק"ט ר' אומר
זו הגר ,ובתנחומא מ'יב שם היא הגר היא קטורה דברי ר ב * ורבותינו אומרים אשה אחרת נטל מה טעמו של רבי
היא הגר היא קטורה שכתיב ויצחק בא מבוא באר לחי רואי אותה שכתיב בה על כן קרא לבאר וכו' ובתנחומא
שם ר' אומר היא הגר היא קטורח וכו' ורבותינו אומרים אשה אחרת לקח ומה טעס של רבי שאומר הגר היא
קטורה שכתוב ביצחק ויצחק בא מבא באר לְחי רואי אותה שכתוב בח ותקרא שם ה' הדובר אליה אתה אל ראי
וכוי ועי' לעיל צד  456ובמ"י שם בד'ה מן למיתי,

ובמ' הגדול עמוי  578נשתבש

אמ'

ר' סימון

היא הגר

היא קטורה וכו' ,ודרש זה שקטורה היא הגר איתא גם בפדר"א ובתר"י א' וכ' ,וכהשיטה אשה אחרת לקח הדרש

הועתק בילק' איוב ר' תתקייד בשם הילמרנו ושלש נשים נשא אברהם

שרה בתו של שם קטורה בתו של יפת

הגר בתו של חס ,ובספר הישר ויוסף ויקח אשה אחרת לעת זקנתו ושמה קטורה מארץ כנען ותלר לו וכו' כל
אלה משפחות .בני קטורה הכנענית -וכו' ועי' בעער לעבען אבראהאמס צד : 991 והא כת' ויוסף וכו'| .המשטע
שלקח עוד אשה אחרת ומשני על פי דיבר הקביה לקחה כד'א ויוסף י"י דבר וכו' ,והגי' הדיבר איתא גם
בדפ'"ר ודו ועיי במ'י לעיל צד  754בר'יה לדיבר ,ובדפוסי' נוסם נש א ה מפי' ב'"ר ועי' במ"י לעיל צר ,484
ואולי טעם על פי הדיבר כמו שאיתא לעיל צד  214ומלכי עמים ממנה יהיו וכו" מיכן דרש אברהם והחזיר את
קטורה ,ובפדר'א שם נדרש ולמה ויוסף אברהם אלא שפעם ראשונה היתה אשתו ועוד הוסיף לבא אליה :  5והכת'

ושמה קטורה .וא''כ מפורש שאינה הגר ומשני .שקורא אותה קטורה שקיטרה שקישרה מצות ומע"ט לאגודה אחת,
ובתנחומא שם ד"א למה נקרא שמה קטורה שנאים מעשיה כקטרת ,ובפדר'א שם ושמה קטורה שהיתה מקוטרת
מכל מיני בשמים ד''א קטורת שהיו מעשיה נאים כקטרת ,ובמה'ג שם שהיו מעשיה נאים כקטרת ד"א וכו' שקטרה
מצוות ומעשים טובים ,והגי' שקיטרה איתא עוד בחמשה כ"י ,ובערוך ע' קטר ב' ובילקוט בשני המקומות שקטרה,
ובלק"ט גורס ומפרש שקיטרה עצמה במצות ובמע'ט .ובתר'י א' מפרש קטורה דקטירא ליה מן שירויא ובתר'י ב' דהות
אסירא ליה מן שירויה ,וגם הירונימוס מביא זה הפירוש קטורה קשורה מכבר וכתב שמטעם זה שעהו שקטורה היא
כת' שלא היתה
ם
שלג
הגר  :והכת' ולבני הפילגשים . ומשמע שתי פילגשים היו לאברהם הגר וקטורה ומשני 5י

אלא אחת והיא קטורה היא הגר ודורש פילגשם כמו שפיי הרא''ם פילגש שם אותה שישבה שם על הבאר ואמרה
לחי העולטים וכוי ועיי לעיל צר  754וצד  ,456ובפי' ב'"ר כ'י גורס ומפרש בענדגו חי אותה שישבה וכו' בעודנו חו

דריש ,וכהגי' הנכונה אותא גם בילקוט דפ'ר וד''ו בשני המקומות פלגשם כתיי אותה וכו" ועח'ג ,והדרש פילגשם חסר
כת' ווד תנונא הוא נגד המפורה ועי' באור תורה ובמנחת שי (לפ' ולבני וכו' ושמות יב ז') ובתנ"ך הוצ' גינצבורג:
 8תלמוד לומר ושמה וכו' .ורב דורש קטורה קשורה וחתומח כזה שהוא חותם גנזכה אוצר ומוציאה מתחת ידו

4

פרשח

חיי שרת

כה א

סא

ריש לקיש כשם בר קפרא תוספתו של הקכיח סרובת על העיקר ,קין עיקר והכל על ירי שהוא לשון
תוספת גולר הוא ושתי תאוסותיו ,יוסף עיקר ובינימין על ירי שחוא לשון חוספת הוא מעטיר עשוח
שני ובני כנימן בלע וככר ואשכל גרא ונוי (שפ מו כא) ,ער עיקר ושלה על ירי שהוא לשון
חוספת

הוא

בתי ריגים ההיר ברברי הימים

מעמיר עשוה

ובני

שלה

בן

יהורה

ער

אבי

לנה

ולערה אבי מרשה ומשפחות כית עכורת הכבץ לבית אשבע ו (יה"א ר ככאנ) ,עיקר
שנותיו של איוב לא היו אלא מאתים ועשר שנים וניחוסף לו מאה וארבעים שנה ההיד ויחי איוב

אחוי ואת מאה וארבעים שנה יוב מב טו) ,עיקר מלכוחו שלחוקיהו לא היו אלא ייר שנת
וניזוסף לו טיו שנה רכת' הנני מוסיף על ימיך חמש
| ילקופ כ' ק"ע,
תד :112

5002

עשרה

שנה (ישעית לח ת) ,ישמעאל
( 2עע

ייק ענכיס כ' כפ'נ ,סנפועס ע'נ טס פ' " ,דנכוס כנס קיכ דנכיס (פ* 6ק" פינ):
 0לץ' ד"י כ' ללף ע:ד ,ועי' פדכש כום פ'כ ₪ | :לטל : 816 57

שי (טלכים),

]6
בשש--
 1רי

| גו

רי שסעון בן לקיש כשם וְנָו ,ריש לקיש אמר משום כ ,ל' דא

קפרא] ר"ש בן אלעור א | לטון] םוא;כ '? .דתרי |  2הופפת] פואגכי > .דכתיב ותוסף ללרת  ,וכת'
ישפ) | תאומות '' (שם) | ובנימין דפאתי (שפם),
והוכף  . .את אחיו את הבל ךן | 'ושהי דפןאנכתרי] ושני ל (
ובנימן וְני .וביגיטן כ | שחוא לשון] פםאכ ,שחוא ני .לשון ן ,שכתוב (שכת' ךן) בו ד | הוא מעטיר] טעמיר \,

העמיד י (שס) | עשרת בנים ךְן ,י' בנים י (שם) |  4בנימן] וגכי .בניטין דְפאת | וגכר*--גוא וגוי] וגכר. .
גרח וג ל ,ובכר ואשבל וגוי אך] .ובכר וגוי דפ .וגכר נכ .וגוי וי |עד] = בן יתודח ן | לשון ל :ני |
י ך] אבי  . .ומשפחות
-גו
ואבי
 4הוא ל' כִי |בדגרי הימים ל' פוי | וגני| פ|אנכי .גני דת | שילה א'ג |*
עבודת הבוץ  . .אשבע וגו' א' .אכי  . .ומשפחות בית עכודת הכוץ . .אשניע ךן ,אבי  ..ומשפחות עבורת בית
הבוץ . .אשבע ו (שם) ,

אבי..

אבי מרשת

וגו' י ,אבי לכה לי אבי וכו' ף  ,וגוי ן |  6שנותיון פאנכת":

שניו דְן | מאתים ועשר שנים] פונכ .טאתים ..שנה א ,1ר" שנים י ,ריי א? ,ק" שנים ( +שס) ,עי
(שבעים דְ'ך) שגה דִך | וגתוספו [י | מאה וארבעים] וא'(כתי (שם) ,מאח ום' ך ,קיטס א'ו |  7קי ומי ,1

אאל--א] לא היח אלא אי ליפו | ייר] א'ו:
ק"מ א'י | חזקיהו] פא'נתי .יחזקיהו ך ,חזקיח ןאכו (שם) | ל
ארבע עשרת ךְפוא'נכת |  8ניתוסף א* ,ונתוספי ני | טיו] ד'אִי,
.סיף
הגני מוסיף] נכתי. ,יו

פא.

חמש עשוח פונכת.

והוספתי ן | טיש י |

חמשת עשי ך |
:

בחותמה ,ובעיוך שם הועתק אמר ר"ב אעפ"י דכתיב ותלך ותתע בטדבר תאמר שנחשר וכו' ,ת"ל ושמה קטורה
כזה שהוא חותם גנזכתה ומוצאה בהותמה ,ובפי' ב'ר מפרש ומוצאה וכו' שלא נבעלת לשום אדם ,ומלת
גנוכה שנמצאה כג' רק כאן בב"ר היא מל"מ גנזכיו (דה"א כ''ח י'א) ,ובדפייר וד"ו נשתבש גנזבה ועי' כל השיבושים
בח"נ ,ובמה'ג שם כזה שהוא חותם על גנזכו') ומוצאו בחותמו ,ובדפוסי' ניתוספו הפירושים ושמה קטורח מן קטר
שורה וחהתומה ,ובלק"ט מפרש ד"א קטורה תרגום קשורה
(כלו' מלא"ר קטר) כזה וכו' ומוציאה בחותמה ק
קן שהוא קשור
נק
שאע'פ שכתוב בה ותלך ותתע לא נתשדה על בריה אחרת חוץ מאברהט אלא התומת כ
וחתום ,ובשכל טוב ושמה קטורה לשון קישור ולשון תרגום הוא כדכתיב ותקשר (ברצשית ליח כ'"ח) ותרגם וקטרת
דאע'ג רכתיב בח ותלך וכו' תאמר שנחשד עליה בריה ת"ל ושמה קטורה קשורה כאדם שחותם גנזיו ומצאו בחותמו
ודומת לדבר גן געול מעין חתום (שה"ש ד' י"ב) ,ובתנחומא שם נוסף במאמר ר' אומר היא הגר וכן' ולמה נקרא
שמה קטורה שהיתה קשורת כנוד 1 | :ריש לקיש וכו' .בלק"ט דיא ויוסף אברהם ר' שמעון בן לקיש בשם בר
קפרא תוספתו של הקכ'ה וכו',

בן יקיש משמא

דרב

ספרא

ובדפוסי' נשמט שם חאומר בשם ב"ק ועחיינ ,ובמדרש הנדול עמו'  578ר' שמעון

תוספת

ברכתו

שלחקב"ה גדולה מברכתו תדע לך כמה יגע אברהם אבינו וכמה

התפלל ער שנתן לו את יצחק ובזקנותו ניחן לו כל האכלוסין האלו וכו' וצ'ע  :והבל וכו' .דכתיב ותוסף ללדת
את אחיו את הכל ונולר הוא ושתי תאומותיו ועח"ג ולעיל צד  502וצר  412ובמ"י שם :  2ובינימין .ובסמוך בכי"ל
ובני בנימן בלע וכו' כמו שכתוב במקרא שם ועח"נ ולעיל צד  462וצד  875ובמייי שם ,ובנימין לשון תוספות

שאמרה

עליו רחל יסף י'י לי בן אחר (כראשית ל' כיר) :.  3ער עיקר.

שהיה הככור ושלה וכו' לשון תוספת

דכתיב ותסף עור ותלד בן ותקרא את שמו שלה וכו' (שם ל"ח ה') 4 | :ובני שלת .וכ"ה ובני בשאר כ"י
(חוץ מכי"ת) ובילקוט בשלשה הסקומות ,ובמקרא כתוב בני שלה :ער אבי לכה .מפרש בפי' ב"ר כ"י אב בית

דין של לכה ולעדה אבי מרשה אב בית דין של מרשה וכו' ,וזהו הדרש שאיתא גם במדרש רות שם במאמר ר' סימון
בשם ר'

ער אבי
וכו' וכן
אב ב'ד
פסוקים

אלא לחדרש הה"ד בני שלה וכו'

יהושע בן לוי ור' חמא אבוי דר' הושעיה בשם רי לא נתן דברי הימים
לכה אב בית דין של לכה ולעדה וכו' אב בית דין של מרשה ומשפחה בית עכודת הבוץ זו רחב הזוגה
שם בהשיטה ר' שמואל בר נחמני פתר קראי בדור בני שלה וכו' ער וכו' אב ביתח דין של לכה ולעדה וכו'
של מרשה ומשפחת בית עבודת הבוץ זה דוד וכו' ,וכאן קשה הדרש חוא מעמיד עשרה בתי דינים לפ
בדה"י שם ועי' גם בפי'י מהרז'ו ובחיי הרד"ל ,וגי' אחרת או הגהה בשכל טוב ושלה וכו' מעמיד שני בתי
 5עיקר שנותיו וכו' .המאמר קשה לפי הגי' שלפנינו בכי"ל ושאר כ'"י (חוץ מכייית) ובילקוט כאן ,ובמעין

ב מ"ב ט'ז הועתק תוספת של הב"ה מרובה

על העיקר

עיקר שנותין של איוב לא היו אלא שבעים שנה

לו ק"מ שנה ,ובפי' ב"ר כי'ט מפרש כאן ויחי איוב אחרי זאת וכו' מכלל שקודם לכן לא היו בעיקר שנותיו כי
חצין של מאה וארבעים וכו' ,ובפי' השני שכפי' ב'יר הנדפס שנותיו של איוב היו ר"י שנים ועיקר
שנותיו לא האיולא ע' שנה דכתיי ויוסף ''י את כל איוב למשנה (שם שם ז') ונתוספו לו ק"מ שנה דכתיב ויחי
איוב וכוי מכלל שקודם עי שנה היה עוקרו ,ובשכל טוב הגי' עיקר שנות איוב ק'"י שנה וכו ועח'ינ ולעיל צד 516

ובמ"י שם בד"ה ר' יוסי וכו' 7 | :אלא "ד שנה .כדמפרש בפי' ב"ר כי"ט דכתוב ויהי בארבע עשרה שנה למלך
חוקיהו עלה סנחריב (ישעיה ל"ו אי) וכתיב בימים ההס חלה חזקיהו למות (שם ל"ח א') מכלל שלא היו עיקר וכוי
 8הגני מוסיף| .כ"ח בכי"ל ועוד בשלשה כ"י ובילקוט כאן וטלכים שם ובתנחומא מ"ב
אלא ארבע עשרה שנה:
ובדב"ר שם ,וכן מתורגס בתרגום היוני ובת"י ,ובמקרא כתוב בישעוה שם הגני יוסף ובמ'יב כ' ו' וה ספתי ועח"נ :ושמעא
גנְזָכו ('
יוור*

\

פרשה סא

חיי שרה

3

כה א--ג

עיקר ובני קטורה על ירי שהיו לשון תוספת ותלר לו את זמרן ואת יקשן וגו :
ב ותלד לו את זמרן ואת יקשן אמי בר יחזקאל ורבנין אמי בר יחוקאל אמר ומון ה

שהיו מומרים בעולם ,יקשן שהיו מתקשין בעולם ,ורבנין אמ' זמרן שהיו מוטרין בתוף לעבורה זרה,
יוקשן שהיו מקישין בחוף לעבודה זרה:

) ויוקשן ילד את שבא ואת דדן ובגי דדן היו אשורים ולטושים ולאומים רי שמואל %

כר נחמן אמר אפעלנכ ראינון מתרגמין ואמרין חנרין ואנפרין וראשי אומין כולהם ראשי אומות הס:
 5ילקוע כ קייע ,ילקי דסייו כי פלף ע'"ג| ,עדלם סקליס פיב  53סוי ויג 5 | :קיע

ל ק"ע,

וכק' לס"י עס :

 1על ידי לי ם | שהיו] א" ,שהן ךוְנכי .שהם ו (שם) ,שחוא א? .ל' ם | לשון ל' פני | ואת--וגו'] וא?י
ואת יקשן א'גכ.

\וגו' פי,

ש-ן
ק-
יתלד
לי דת | * 2ו

לי לדפא'גכת | אומריב-נ-ין]

ח] ותלר  ..זטרן ן.

את

יקשן

ואת זמרן וגו' א?,

נָי (דתיי) ,אמי (אמי ן)  ..ורבנן ואכ :ל' דפת | אטי] אגכי (שש) .אטי ן,

ו)
שם
(מר
רמי דָפת | בר יחזקאל לי י (שם) | או

| את זמרן א |  8יוקשן י ,ואת יקשן א .1ויקשן וכ | *שהיו]

שהן ךָ | מתקשין בעולם] מקישין בתוף לע"ז א | * בתוף פןנ כי] בתוף בתוף ל .ל' דחאת | ציקשן דחא'ת( -.שפ,
ויקשן

ו"כי | מקישין] פו"חאיגי.

מקשין ך- ,ים ף | לעיז בתוף

א

.
ויוקשן .

| * 5ווולקשאןו-מ-יס]

 .ואת דרן דנכתי ,ובני . .אשירים ולטושים ולאומיס א!,
ואת דרן וגו' ל  ,ויקשן  . .את שבא וגו פן .ויקשן .

ובני. .אשורם ולטושם ולאוטם א? |  6נחמני א?ו (שם! | אפעלגב] ן ,אף על גב נוי (שם) ,אע'ג הפאכתיי
דהינון ן ,דאנן א | מתרגמין ואמרין] פונות .מתורגמין ואומרי' ך,1

מתרגמון י ,טתרגמי' כ ,מתרגמינן

(מתרגמי' א') ואמרין א ,מתורגמינן ש ,מתיגטי תרגומי ו (שט) | תגרין] עברין ש.

ולומפרין ן ,ולופרין פנכשי.
כולהם]  פןכ .כולהון דְגת.

ענרין נוּ' | ואמפורין,( .

לופרין ך ,לופין  .לפרין א' .ולפדין אל | ורישי עש | אוטיס אכ
כולן א'ו ,כלפ שי (שם) .כלן א | אימות הן דפאנכת שי .אומנותיחן [ |

עיקר .בלק'ט ישמעאל בן הגר הוא היה העיקר וכוי וע" במ"י לעיל סי' ב' בדה כמו נוטע וכו' ,ולשון המאמרים
בתנחומא מב שם ויוסף אברהם ויקח אשה זש'ה והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד ר' שמעון בן לקיש
קפר (והוא בר קפרא ועי' באגה"ת חב צד  )108מכאן את למד שתוספתו של הקב'ה יותר
ר ה
זלע
בשם ר' א
מן העיקר אברהם מקדם לא הוליד אלא יצ ח ק כשהוסיף לו הקב"ה הוסיף לו יותל שנאמר ותלר לו כן את מוצא
באדם הראשון כי ילדח לקין ילרה ואח"כ ותוסף ללדת וכן את טוצא ברחל ילרה ליוסף ואמרה יוסף ה' לי בן אחר
מנין כן זה לך בן אין כתיב כאן אלא כי גם זה לך בן (ועיי לקמן פיב סי' ח') וכן את
ומ
תו
הוסיף לה בנימין ות
ף על ימיך
יוס
מוצא בהזקיתו המלך כל ימי מלכותו "ד שנה .וכשהוסיף לו .הקב'יה הוסיף לו ט"ו שנה הגני מ
וכשראו חנביאים שתוספתו של הקב'יה יתירה מן העיקר התחילו לברך את ישראל בתוספת משה אמר וכו' דוד אמר
יוסף ה' עליכם וכו' ,ובדב''ר שם :יי אלהי אבותיכם וכו' ד''א למח ברכן בלשון תוספת שתוספתו של הקב'ה יתירה
על העיקר בנוהג שכעולם אדם לוקח מחבירו ליטרא של בשר וָאמר הוסיף לי כמה הוסיף לו אונקיא אבל חקב'ה
תוספתו וכו' כיצד יצח ק היה עיקר לאברהם ומה שהוסיף לו יותר מן העיקר שנג' ויוסף אברהם ויקח אשת וגו'
יוסף היה עיקר לאמו בנימין שהיח תוספת מנין שני יוסף יי לי וכו' מה כתיב ובני בנימין בלע ובכר ואשבל וגוי
הרי יותר מיוסף חזקיה עיקר מלכותו ייד שנה ומה שהופיף לו הקב'ה יותר מן העיקר מנין שני הגני מוסיף על
ימוך וכו' שתוספתו של הקב'ה יתירה על העיקר לפיכך ברכן בלשון תוספת  2 | :אמי וכו' .וכ"ה בכ"י שציינתי
ובילק' דה'י שם אמי בר יחזקאל ,ובמדרש תהלים מב שם בר יחזקאל ורבנן חד אמר זמרן שהיו מזמרין בהם
יקשן שהיו בני אדם קשין וחד אמר זמרן שהיו מזמרין לע"ז יקשן שהיו מקושין לעבודה זרה ,ובמד' תהלים שגדפס
מככר שהיו מקישין בתוף וכו' והמאמר נשתבש שם ועי' בהערות רש/ב ,ובפי' ב''ר מפרש שהיו מתקשין וכו' שהיו
מוחזקין בעולם ,וכתיבת יוקשן שהיו מקישין וכו' וכן .בסמוך ויוקשן בוו במקוס קמץ חטף ועי' בט"י לעיל צר  38בדיה
דוכים ,והלשון מקושין בתוף כמו ותקיש וכו' בצלצל (תמיד פ'ז מ'ג)  6 =:ראינון וכו'= .שהמתורגמנין מתרגמין
אשורים תגרין הולכי דרך מלשון ואשרו בדרך( -משלי ם' ו') באשורי אחזה רגלי (איוב ב''ג י'א) ולטושים אנפרין
(אמפורין) קודחי אש') לוטשי כל חורש נחשת וברזל ולאומים ראשי אומין כמו ושני לאומים ממעיך יפררו (ברא'

כיה כ''ג) כולם ראשי אומות הם כמו מרין שבא דרן ושאר בני קטורה שהיו ראשי אילו האומות שנקראו על

שמותם,

ירושלמי והעיר וכן בב"ר

ועי' גס

והשמות אשורים וכו' אעפ"י שהן בלשון .רבים כל אחך שם פרטי ,וכמו שאילו המתורגמנין תרגמו אותא גם בתרלי
אי תגרין ואמפורין

אומין,

ורישי

וכן הביא

בעל הערוך

בע' תגר

א' בשם

תרג'

בע' אטפורין ,ובתר'"י ב' מתורגם תגרין  וא ומ נין ורישי אומין כמו שמתורגם בתר"י א' לטש כל חרש נחשת
וכו' (בראשית ד' כיב) אומן וכו' ,ובזו חגי' הובא חתרגום ופירושו בפי' ב'"ר כ'י שכתב שם בתרגום ירושלמי מפרש
ובני דרן היו אשורים וכו' אשורים מאושרים בדרכים ולטושים לוטשי נחשת ובני דרן חיו תגרים ואומנים (ואומנין)
וראשי אומין (ובפי' הנדפס ורישי אומין)  ,וגס הירונימוס כתב שתרגמו אשורים תגרים?) ולטושים לוטשי נחשת
וברזל ?) ולאומים ראשי אומין ,)+ובפי' לאומים הביא גם המלה העיקרית בליי שהעתיק בליר ,ואולי השתמשו גם
המתורגמנין במלת פולרכין והועתק לפגינו ראשי אומין ,ואפשר שגם מזו המלה נשתבש לופר ין בתגי' תגרין
ולופרין (לופרין) ורושי אומין שאותא ברפוסי' ובכ"י שציונתי והשטיטו אמפורין והוסיפו ראשי אומין ,והגו' לופרין
איתא גם בשכל טוב ואין ג''ל שנשתבש בכל אילו הספרים לופרין מן אמפורין או מגיי המשיבשת ולומפרין  ,ובפי'

השני שבפי' ב'ר .שנדפס גורס ומפרש  אע'ג דאינון מתורגמונן ע בר ין וולפרין עברין תגרין ולופרין אומנין
רישי אומין ולא אותם הנזכריי למעלה כלם ראשי אומו' הן ,ובכי"ג ובולקוט דפ''ר ענרין וצ'יל ג''כ עברין ופי' עוברי

דינון) מתרגמי'
הרך תגרין ,והרטב'"ן גורם אע'יג דא נן (כ/ת בדי נאפולי ,ובשני דפוסים ישנים אחרים א

(מתרגמין)

ואמרין תגרין ולפדין וראשי אומים כלם ראשי אומות וכו וכתב והענין כמו שפירשתי כי היו המתרגמון עושים אשורים
הגרין הולכי דרך והיו עושין מן לטושים

אנשי רשע פניהם פני להבים בוערים כלפידים מן ללטוש את מחרשתו ואת

אתו ילטוש

עיניו לי ואמר רי שמואל בר רב נחמן שאעפיי שנהגו לתרגם כן אינס אלא ראשי אומות אין בהם שום תואר כלל וכו',
וזו הגיי אעיג ראנן וכו ולפדין וכו' עי' גם בח/נ ,ובת'א מתורגם למשירין ולשכונון ולנגון  ,ומפרש בפי' בר כי"ט
%000
.נמטזס[וקס
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חיי שרה

4

ה) ויתן אברהם

כחה ה

פרשח סא

את כל אשר לו ליצחק רי יהודה -ורי נחסיח ורכנין ר' יהורה .אי

בכורה ר' נחסיה אי כרכה ורבנין טי קכורת וריאתיקי ר :יהורה בר' סימון ור' ברכיה ורי לוי (אמ') 484
בשם ר' חמא ברי חנינה לא ברכו אלא מתנות נתן לו ,למלך שהיה לו פררס ומסרו לארים והיו בו
בי אילנוח כרוכים זה לות חר שלסם חיים וחר שלספ המות ,אמר אותו האיים אם משקה אני שלפש

חיים וה שלסס המות חיי עימו ואם איני משקה וה שלסס המות היאך וח [שלסם חיים] חיי ,חזר
| ינקוס כ' ק"י,

נעדכל כנס "5ד כ" ס',

|! פסיקק '5 6הלם תנככס

ס" פ' נרכס סי

דנכיס ככ

פזכ הלת סנלכה (פי" קש"  ,)'5עדכט תספיס  '5פ" 81

(ק!'ם  ,)'5סנסומ 6ע'כ לך לך כ'' ס' נש כי' יין נככס כי' ,'6

סנמועל כך לך סי

ד' נם]

 ,'5נמונר כנס פ"יס םס" ג':

ג ל' ם |
 1ר' --ורבנין] א' ,ר' יהורה (יורה ן) ור' נחמיה (נחטיא א*) ורגנן דאלכת .ר'  . .ורב נחטן ורבנין ,
וא'גת | נחטיא א | א'] אמור דואנכות .אוטר פיי לי ל |
יודה ן | אופר פתא'נכתי .אסי ךדוא'י |  2ופרי
*וריאתיקי פאר ]ודיאחקי ל  ,ודאתיקי ך ,ורייתיקי כי ,ודייתקי ך | ר'יחודה --בשם] ר' יהודח בר סיטון אט' ר' יהורח

ור' נחמיח ר' יחורה אט' בכורה ור' (ר' כ) נחמיח אט' ביכה ר' ברכית ורי לוי בשם נָ| ,רי יחודת בר סימון רי
יתודח ור' נחמיא ר'  . .בכורת ורי נחמיא אם' ברכה] ר' לוי בשם א? ,רי יודת ורי נחטיה ר' יודח אט בכורה
רי נחמיח אמ' ברכת ר' ברכיה ר' לוי בשם ן ,ר' ברכית ור' לוי בשם ם ,ר' לוי בשם א'י ,ל דת |  8חמא] לוי אג
בר' חנינה] ביר' חנינה ן ,בר ,]. .בר (בר' כ) חנינא א'נכי' ,לי דא'ת | *גיכו חנכי] ניונו פו ,גונוי

ל,

א'-נכתי
פ.
דשל
,ן א? .בירכן א' | נתן לו] נחן להם א  .לי ת | למלך] וא' .מ
ךכ
ברכות ך ,ברכות נתן לבור
** שהיה לו] שהיו ל | והיה פוי | לו א' |  4שני פואנכתי ,שתי די | קרוגים חכ | זה לוה] אנכי ,וה
בזה ם . . ,אצל זה ך] ,זה לזת (בזה ,ך]) בכרך אחר ךִןת,

ד]
ח-
ל' ן | הוד -

פן].

|

אחר ..ואחר דגכתיי

א'  ..וא' א ,אחד שלשם ..ואחד ן | שלשם ן | מות ך] ,מוות ן | אותו לי י | האריס] פא'גכי .אריס דוא'ת |
אני משקה אי | שי] פת .זה  -דוא'גי .אותו  .א'כ | שס ן |  5חחיים כ | הוי זת א' ,אוחו ךן | שפ ן |
מות ךן .מוות ן | חיי] ם .חי הני ,הייה כ ,חייא ן ,יחיה א ,שוחה ד | עיטו] ו .שו דפהאנכתי |

א*יני משקה דֶך] אינו ..ל ,אין אני  . .פוכי ,אני מניחו א? ,אני מניח שלא לחשקות א' | זה  --המות] זה . .
מות ך] ,זח . .שם מוות ן ,שלסם המות  ,2ל' א" | היאך לי  | ₪ש*לסם חיים כף] של ספ חיים דפחאי.
שלשם חיים ן ,ל' ל | הי דחאגתי .הייה כ; חייא ן .טח | 5

למשיריין כמו משירייתא מחנות לטושים כמו נטושים כמו וינטשו בעמק רפאים לשכונין שוכני אהלים ועו' בפורש'"ו
עה"ת וברמב"ן 4,ורשב"נ לא כיווי לאיזה תרגום שהיה לפניו בכתב אלָא לתרגום הפפוק דאיגון מתרגטין וא מ ר י ן
וכוי ועיי במ"ח חלק ג' צר  588חלק לייז צר  884חלק מי צד  804חלק מיא צר  ,848ראהמער דיא העברעאישען
טראדיטיאנען וכו' צד  , 03אגה'א ח"א צד  1 :805ריי ור"נ וכו' .נר' שרייקו שאי אפשר לפרש הפסוק כפשוטו
שנתן אברהם את כל אשר לו ליצחק שהרי גם לבני הפילגשים גתן אברהם מחנות וררשו את כל אשר לו מה
שהיה לו פגולת כל הדברים ר"י אומר בוכרה כלו' הבכורה והכהונה וכמו שמפרש בדב"ר שם ויתן אברתם וכוי
ומה נתן לו וכו' ר'י אומר בכורה נת| לו כענין שנאמר וימכור את בכורתו לועקב וכו' ,ובכמ*ר שם ברפיר וד'יו מתחלת
ברייתו של עולם אדה'ר היה בכורו של עולם וכיון שקירב קרבנו וכו' לבש בגדי כהונה גדולה שגי וועש וכן' כתנות
עור וכוי בגדי שבח היו והיו הבכורות משתמין בהם כיון שמת אדם מסרן לשת וכו' מת נח ומסרן לשם וכוי
מת שם ומסרם לאברהם וכי אברהם היה בכור אלא מפני שהיה צריק נמסרה לן הבכורה וקירב שני ויעלהו לעולה
וכוי מת אברהם ומסרח ליצחק עמד יצחק ומסרה ליעקב וכו' ועי' במייי לעיל צר  791ובפי' מהרזיו ,ואין .נייל
לפרש במאמר ר"י בכורה להיות בכור לנחלה כטו שפי' במ"כ ,ואגדה אחרת בהפיפור למטה סי' ז' באו וכו' לועור
על ושראל על הבכורה וכו' ,ורינ אמר בר כה ובדב"ר שם ר'נ אמר ברכה נתן לו כענין שנאמר ויתן לך האלהום
וכו' ובמדרש תהלים מב שם את מוצא שבחחילה היה מברך הקביה את עולמו שני ויברך אותם אלהים כיון שעמד
נח וכו' עמר אברהם ובירכו שני וה' ברך את אברהם בכל מהו והיה ברכה אמר ר' נחמיה שמפר לו את הברכת
שאמר לו עד כאן הייתי זקוק לברך את עולמי מכאן ואילך הרי הברכות מסורות לך ולמאן דאהני לך לברכה בריך

כיון שעמד יצחק מה כתיב ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ר"י ורנ ורבנין ר"י אומר זחו בכורה ריג אמר זה
תי ופי' קכורה שיהא הוא לבדו נקכר במערת
ברכה ועי' לעיל צד  618ובמ"י שם ,ורבנין אמ' בקורה וד יאיק
כפלה ולא יתייחד ישמעאל עמו בקבורה,

וריאתיקי

שטר מתנה ועי' לעול צר ,786

וג' שכוונו שנחן לו שטר

המערה שלא יתעוררו בני ישמעאל ומבקשים לקבור את אביהם במערה ,וכמו כן הררש בהשיטה חדשה נפתלו
אילה שלוחה מלמד שקפץ במצרים כאיל והביא שטר המערה לקבור את אביו וכו' ועיי בנוסחת הדפוסים לקמן פצ'"ח
ז וסוטה ייג א' ועי"ע בפ' הישר פ'י היי שרה ,וגם במדרש חהלים שם ורבנין אמרי זה קבורה ורייתיקי,
הביא פורוש המאמר ויתן וכו' זו מערת המכפלה והדיותקי ,ובפירש"י עה'ת גורס ומפרש א"ר נחמיה
כל טוב
דיאתיקי (דיאתיקי וברכה) שאמר לו הקכ"ה לאברהס והיה ברכה הכרכות מסורות בירך לברך את מי
ברכה
שתרצה ואברהם מסרן ליצחק וצעייג : 2רי יהודה ברי סימון וכו' .כ"ה .בכיייל ,וטע הגו' רוב'"ס ור"ב אטרו בשם
רי לוי שאומר בשם רחב"ח ועיי לעיל צד  999ובאנה'א ח"ב צר  008וחיג צר  861וצר ,849

תקו שמות האומרים בשם ר' לוי ,ובדפובי' וכו"ת איתא רק ר' חמא אמר לא
ברכו' והגהתי לא ברכו ועח"נ ,ופי' מתנות .נתן לו נכסים ומחנות מרובק ממתנות
הגוי שבכי"ג וכייכ משמע שריב"ס אמר שלא גחלקו ר"י ור'"ג ורבנין אלא ר"י ורייג'
ב' הושלסה זו הגי' בגליון בכתב הספר ,ובכי"ו ג' תחלה ,ר"י ורינ ורבנן וכו' ואח"כ
וגם

ברב"ר

שם

5

הגי'

ר"י

ור"נ

ר"י

אוסר

בכורה

וכו',

ובלק"ט

הועתק

ר"י

אומר

ובם' תהלום לא

ברכות וכו' (ובכו"ל כתוב .לא
שנתן לבני הפולגשום) .,וכפי
ר"י אמי בכורה וכו' ,ובכיי'א
ריי ורינ ריי אטי בכורה וכוי,

זו גבורה

ר"ג אמר

זו ברכה

ועיו"ש

פרשה סא

חיי שרה

9

כה ה

ואמר אני ארים עביד אנא ומהי דהני למריה דפרריפא למעכר ביה יעכיר ,כך אמר אברהם אם מכוך
אני את יצחק עכשיו בני ישמעאל וכני קטורה בכלל ,ואם אין אני מכרך בני ישמעאל ובני קטורה
היאך אברך את יצחק ,חור ואמר אני בשר עכיר אנא ומה שהקביה רוצה לעשות בעולמו יעשה,
כיון שמת אבינו אברהם נגלה הקכיה על יצחק וברכו הה"ר ויהי אחרי מות אכרהם ויברך אהלים
את

יצחק

בנו (בראשית כה יא) :

א-נא]
 1אני -

.בור אנה ן ,אנא ארים אנא י ,אנא אריס ךז ,אני (אנא דֶת)
אן ,5אנא ..אנא ף ,אנה .ע

ארים עביר אנא עריסותי לְדְךן | ומה] חא ,מה א'ני ,אלא מה [כ ,אלא ם ,ומאי דת | דהני] וחאנפוי,
דמהני ם ,דהאני ך ,דאהני ך | למריה] פחננתי .להלמרה ן ,למאריה דְ ,למרי א | ד*פרדיסא דפוגכת]
דפררים' ל ,רפרדסא א'ו | %למעבר ביה] פא? ,למיעבר ביה ג .. ,בח ךן .מעבור בה ן .למעבריגיה , 5
למעבר תו

למיעבד )| יעביד] ה

יעכד [נ,

יעביד (יעבד י) ליח דִִתי,

עכיד כ,

ליעביר א:

יעשה פ

אני מברך א? |  2עכשו פי ,הרי א | בני לי תי | *אין אני אכתי] אין אנא ך ,איני פ :אין לג | בני] את

בני א? .לי תי |  8היאך] פואנכי ,היך ך ,איך ת | אביך] י .אני מכוך דפואנכת | אני --אנא] אנא .
ביד אנא כ ,אנא בשר אנא עביר [ ,אנה בשר עכור ן ,אנא בשר ודם עביר אנא ם ,בשר ודם אנא עביר אנא
דירי א ,אני בשר ודם חיום כאן ומחר בקבר כבר עביד אנא דירי לָ" ,בשר ודפ אני אני (ודם אני ך! היום . .בקבר
כבר עכירת (עבדת ךן) אנא דידי דְן ,אריס אנא ו ,ל' ח | ומה] א :מח וֶחכ .אלא מה נָו( ,אלא מהקכיה ם),
מיכאן (מכאן ך]) ואי:ך מה ךז

| חפץ לעשות פ,

אברהם  | לנגלה] גלה  0 | 7הקבייח א
** אלהים  ---בנו] וגו' ל |

עושה נָו |  4אבינו אברחס] וכו

אברהפ

אגינו דַאג י

| על יצחק בנו ואכו | וגרכו] פאנכי .וגירכו דות

בהערות רש"ב 1 | :עביד אנא וכו'| .אעבוד אני ואשלים זמני ומה שרוצה בעל הפרדס לעשות בו יעשה ,ובכי"ל
הוב .עבור  ,ונקוד!) ,וכן בפמוך חור ואמר אני בשר  -לוי ימי עוברים) עבד?) אנא ומה שהקב"ה רוצה וכו'
מה ונמחקה מלת אלא ותוגה ומ ה ועח"כ) ,ובגוי
( העתק שכפני נר' שהיה כתוב בכייל בשתי הפעמים אלא
זבנמשל עביד
זו העיקרית בכי"ל ובכ"י שציינתי סגנון חלשון בנמשל כמו  .-וטעם עביד אנא בבש ולא אשקה ו
בר אית גם בבר וכו'ג וכי'כ ואון ג"ל שהוא טס ושצ'יל בשר ודם ,וכבר נמצא בל"מ
אנא ולא ארח התכל ש
בשר בהוראה זו כמו מה יעשה בשר לי (תהלים מוהי) ויזכר כי בשר המה (שם ע"ח ל"ט) ,ובשכל מוב כ"ה "א גורס ומפרש
אני בשר ודם עובר וכו' אני הולך לבית עולמי וכו' ,ובקצת סגנון אחר המאמר במ' תהלים מ"ב שם ר' לוי בשם ר' חמא אמ
לא בירכו אלא מתנות נתן לו ולמה לא בירכו משל למלךשהיה ל פרדס וכו' והיו לו מיני אולנות כרוכין .זה עלזה אחד וכו'

ואחר וכו' אמר האריס אם אני משקה את סם חיים ובא סם המות יחיה עמו (ובמד' תהלום שנדפס מכבר את של
סם חיים של סם המות יהיה עמו) ואם איני משקהו היאך זה של סם חיים יחיה (חי) אטר הארים (חזר ואמר אותו
אריס) לש נה אני משלים אריסותי והולך לי מה דהני ליה (ומה דאהנייה) ילמריה דפרדס יעביר (דפרדיסא עביה)
כך אמר אברהם אם אברך את יצחק עכשיו בני ישמעאל וכו' מתברכין עמו ואם איני אברך וכו' חזר ואמר אג
(אנא) בשר ודם היום כאן ומחר בקבר ומה שהקב'ה רוצה לעשות (ומאי הבעי למעבר) בעולמו ועשה כיון שמ
אברהם עלה (נגלה) הקב"ה על יצחק וברכו שני ויהי אחרי מות אברהם וכו' וכן יעקב וכו'  ..והמשל נמצא גס בתנחומא
מ"ב ותנחומא לך לך בדרש וחיה ברכה ושם פ' .נשא וכבמ"ר פי'א .בדרש כח תברכו ובפסיקתא .ובמדרשי תנחו:א פ'
א
רת
וזאת הכרכה בפתיחה רבות בנות וכו' .,ובכל אילו המקומות דרשו כשיטת רחב'"ח שלא
והגי' בתנחומא מ"ב נשא שם מלה"ד למלך וכו' נתנו לארים והיה בתוך .אותן פררס אילן אחד של סם חיים ואילן
בו אמר הארים אם אני משכה אילן של פס חיים אילן של סם המות שותה
מר כב על ג י
אחד של סם הטות ו
זמ ני ומה שהמלך רוצה לעשות בפרריסו יעשה המלך זה הקכ'ה והפרדס
אב וד ושאלים
אי ע
אמר הארים נ
זה העולם מ5הו הקב'ה לאברהם א"ל והיה ברכה מה עשה אברהס היו לו שני בנים אחד צדיק ואחד רשע ישמעאל
שר ודם כשאפטר מן
ויצחק אמר אברהם אם אברך את יצחק ישמעאל מבקש שאברכנו והוא רשע אלא אני ב
העולם הקב'יה יעשה רצונו כשנפטר אברהם נגלה הקכ"ה על וצחק ובירכו שני ויהי אחרי וכו ועי' בבמ"ר ושם הגי'
ברפיר אמר הארים אני אעבור ושאלים וכה שהסלך וכו' אמר אברהם וכו' אלא אע בוד אני בשר
ודם אני מה שאפשר (וצ''ל כשאפטר) מן העולם מה שהקב'ה חפין לעשות בעולמו יעשה כשנפטר וכו" ,ובהנחומ:
נשא שם המשל מקוטע לפנינו ועיי בהערות רשיב ,ובתנחומא מ"ב .לך לך שם מלהיד למיך בשר ודם שהיה ל
פרדם ונתנו לא"ים שיהא משמרו והיה בתוך הפרדם אילן של סם המות ואולן של סם חיים דבוקים זה לוה אמ
|ה
הארים מה אעשה להשקות את זה ולהניח את זה איני יכול אלא הריני מניחן עד שיבא בעל הפררס ו
שחוא יודע יעשה (ובתנחוכא לך לך שם להשקות  אילן של חיום ולהניח את זה אי אפשר ש:ים שזה שותה זה
ק
מניק ממנו אלא אניח אותם עד שובא וכו' ומת שירצה יעשה) כך אמר אברהם אם אני מכרך ליצחק יע ב
ועשו וע מדו ממגו אלא הריני סניחו עד שירצה הקביה ויברכו כיון שנטתלקו אברהם ויצחק בירך
הקביה ליעקב בעצמו וכו' ,ועור בסגנון אהר בפסיקתא שם למה היה אברהם דומה לפני הקכיה ל בעל הבית
שהיה לו כרם ונתנו לאריס והיה .בר באותו .כרם אילן של פם חיים והִיה מודלה על גב אולן של פס המות
אמר אם אני עודר בכרם זו הרי זו אילן של פם המות מתגרל עמו ואם איני עודר בכרם זו הרי אילן של
פם חיים מת אלא אמר אריס אני אגלגל בכפרם הזו שבעל הבית יודע בכרמו אם עוהר בו אם לאו אף
כך אמר אברהם אם אני קובע ברכה ביצחק מיר ע ש ו מהברך ואס אין אני קובע בו ברכה הרי יעקב ראוי לברכה
אלא אני אין לי אלא ימים של מנין למחר הרי הברכות חורות לבעליהן כיון שבא .יעקב אבינו
וכו" ועי' בתנרומא מ"ב ותנחומא ברכה שם ,ובפי' בר כ*י גורם ומפרש במאמר שלפנינו כרוכים זה לזה בכרך אחד
וכל אחד ואחד יונק מחבירו אם משקה אני וכני עביד אנא ארוסותי ואשמרנו (ואשמרם) כארים אך לא אשקם וכו' ישמעאל
ובני קטורה בכלל שאף הן יבקשו ממני לברכם והיאך אני .יכול לברך אחך ולהנוח אותם חזר ואמר בשר ודם אני
היום כאן ומחר בקבר כבר עביד אני דידי כלומר כבר הולדתים מכאן ואילך מה שהקב"ה רוצה וכו' ,וכפי פירוש
זה הוגה בכי"ל ביני שיטי בכתב אהר עביד אנא א<ריפותיוכן' אני בשר ודם היום כאן ומחר בקבר
)

שו 3

חיי שרה
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פרשה סא

ו) ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות נימי אלכפנררוס טקרון באו
בני ישמעאל ליעור על ישראל על הככורה ובאו עימהם שתי משפחות רעות כנעניים ומצריים ,אטרן

מי הולך ורן עימהם , אמ" נכיעה כן קופם אני הולך ורן ע'מהם , אמרו לו הוהר שלא חחליט את

אוץ ישראל להם ,אמר אני הולך ורן עמהם ,אם נצחזי אותן מוטב ,אם לאו הרי אתם אוטרים מה

היה הגכיע הזז ש'יעור עלינו ,הלך ורן עמחס ,אטר להן אלכסנררוס מקרון מי תובע מיר מי ,אמרו
ישמעאלים אנו תובעין ומתורחם אנו באים עליהן כי את הככור בן השנואח יכיר וי (דברים כא "ז)
וישמעאל בכור הוא ,אמר לו נכיעה כן קוסס אדוני המלך אין ארם עושה בכניו מה שירצה ,אמר לו
הן ,והא כת' ויהן אברהם את כל אשר לו ליצחק ,אמי ואיכן הוא לוקפור ,אמר לו ולבני
 1ילק'ס שס ,מנולז פענית פ 'נ ,קנסדכין  7 : '5 *5עי נכל כפכל פ* .ע''ס  8:עי :תכקוע] (ג*כ כם סי כ' ,פנסופל טס כ" ייד 1

 1הפילגשים] ןאכ  /הפלגשים ךְגך* | * אשר --מתנוח פחאכ] אשר לאברתס ונוי לֶן .אשר לאנרהס גת +

וגו' ך | אלסכנדרוס ו' ,אליסכנדרוס א' | מקרון] מוקדון חו ,לי א |  2ליעור] פחנ ,לעור ו .לעורר דא'כתי:
לתעיר א" | על] עס וחי | באו א | עטחס דפואת .עטהן ני (וכן בפמוך) | כנעניים] ד'נכ- .ניפ דפותייי
מצרים א | וסצריים] ְגכו' ,דריס דפת  /וכנען א |  8ילך ודן פ ,דן א | אמר ליזס א | גביעא ע | בר ן | קיסס א'י
קסם א' | אלך א | עטחפ דְוא ,עסהן גי | את --לתם] ונכ ,להן את ארץ ישראל   ,₪את  ..ישראל חי  ,להם את

אני  . .עטהן ' .הרי אני  ..עסהס ן/

האיץ דְךן ,את האוץ ך .לי א |  4אטר לחם פַא"כ | אעניט-ה-ם]

אני אלך  ..עמהס ם] ,ל' א | אני נוצח א .נוצח אני י |אותן ל י | מוטג] פא.

הרי  --דוגכתי | ואס |

הרי] א'גכו .לי דפוא'ת | * אוטיים דא'כתי] אי ל .אומ' פן | מה היה] פ .מי היה ן ,מה דחאנכתרי |
 5הגכיע] בַוְחאנכבי .גניעה ך ,נן גביעה ש ,הגרוע דף | * הזה (זהך?)] ליל | שיעור דוחגתר' ,שיעוור כי

שיעיר ב | שיעיד אך? .שייעד פ ,שיועד ו |אלסכנררוס או'  ,טקרון] טוקרון תי .ל' פאכ | ביד וח; .את א |
.ירס א'כ',.
 6הישמעאלים אכ ,בני ישמעאל ך] ,ישמעאל פי | תובעין] פ .תובעים (תובעין אלי) מירן דא?תי - .פ
תובעים (חובעין  )1בירס וח; | כי] כת' -

פגכת:

כתוב

₪

2

[ /כתו'

דְו ,שנא'

=

א | וגו'] פַן ,לחת

לו פי שנים א'כתי ,לתת .שנים וגו" ן ,לי ְא' |  1וישמעאל] וישמעאל אביי ן .לי כ | בכור הוא] גדין
.נים דְֶ ,דין חוא  . .לפי שנים ן ,ל' כ | קיספ וא'ת י
(כדין ) חוא שיטיל פי שנים בְּדְזְאנִי ,בדין שיטול  .ש
קסם א | %אדני [גכי | בבניו --שירצה] טה שהוא רוצח בכניו א?,
בניו וְךזא'(,

ן
י.
הר.
אמ

מה שהוא.

דוחש,

 .לבניו דף ,מה..

מגניו פַ ,מה .

אמר ליה הן י' ,ל' א

והכתי' דְא?ג  ,א' לו הא כתיב ף ,אמי ..הכת' ,

מת

מן בניו כ ,חפצו בין בניו י |אמר --הן] פנכות.:

|  8והא כתיי א'ש,
ואמר

שהוא רוצה (שיוצח ך]) בין (בן ן)

אמם' לה וחא כתיב ן ,א"ל (אמי לו נ)

ליה והכתיי ו

| אמ] א' (אט'  )1לו פג,

אטר

ליה ו ,1אט' לה ן ,א"ל א ,אמורו לו דתר .לי כ | ואיכן הוא] פותכע .והינן הוא אני .והיכן דת |
לוקטור] הזכען ,לו קטיר ג ,לוקא טור ן ,ליקטול א' ,שטר שילוח שחילק בין כניו דָךן .נוחן לבני קטורח ו
לי פא" | ליה י ,1לה ן ,לחס תר |

כ בר עביר אנא דידי וכו' וכ"ה בדפוסי' וכי'ח ושם נשתבש כבר עיבד ת (עכדת) אנא דירי וכו' .ועוד גוסף
חר וכן ט יכאן (מ כאן) ואילך מה שהקביה רוצה וכו' ועיי במ"ו
שם כנ"ל ספי' ב'יר כרוכום וכוי ב כרך א
לעיל צד  ,484ואינה נכונה חגי' כ ב ר עביר אני וכו' ופירושה כבר הולרתים ,אכן הגי' היום כאן וכו' איתא גם
במ' תהלים כמו שהעתקתי ועי' ברכות כ"ח ב' ובמ"י לעיל צר ,655

העיקרית
הברייתא
איתנטילו
(אפריקי)

ונר' שכבר הוסיפו כן במ' תהלים לפרש גיי

בב"ר וליתא בשאר הנופחאות 1 | :בימי וכו'| .זה הפיפור הובא בסגנון אהר בפנהדרין שם בפירוש
בעשרים וארבעה בניסן (ובילקוט שם הגי' בכ"ה בניסן ,ובמנוה'"מ טי' קמייא בעשרים ותמניא בניסן)
(בילק' איתנטול) דימוסנאי מיהודה ומירושלים , ושם מסופר השנין בשלשה טאורעות כשבאו בני אפריקיא
לרון עט ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו היא וכו' שוב פעם אחת באו בני מצרים

לדון עס ישראל

לפני וכו' ושוב

פעס אחת באו בני ישמעאל ובני קטודה לדון לפני וכו' ,ובטגילת הענית פ'ג

(בהוצ' ניובויער  בסדר החכמים וקורות הימים ח'ב צר  )6איתא בשכעה עשר בסיון אחירת מגדל ציר ובו'
בעשרים וח מ ש ה ביה אתנטילו וכו' ועייייש בח'ג , ושם ניתוספו המאמרים שהן סיפור מאורע אחד בסדר שלפנינו
וכסגנון מעורבב מסנהדרין שם ומב"ר כאן ובשינויים שונים ,ועוד שם הסיפור השני שלפנינו ביקש לעלות לירושלם
וכו' ועי' גרעץ קורות היהורים ח"ג מהדורא ה' צד  065וצר  815ובמאמר ידידי ר"מ בראנן במייח חלק כ'ה צר ,544

ומדוייקת הגי' אלכסנדרוס מקדון )1וכ"ה גם ברפ"ר וריו ולעיל צר  105ועי"ע בד'יפ סנהדרין,
אלסכנדרוס ועח"נ 2 | :ליעור.

לעורר,

ובסמוך

גם

ברפ"ר

ור"

שועור

ועח"נ,

ובדי

ושם נסמן גם הג" י

ווילנא בשיבוש שיעמיד :

 8גכיעה | .גבן היה ,וכן בסמוך מ -היה הגביע וכו' ובסוף המאמר אני משווה לך גבהותך (גביעתך) כלו' חטוטרתך /
ותר"י ב' או גבן (ויקרא כ''א כ') או דגכונוי חפין עינוי וכו' או דגכיח פא דגביע ועי' בערוך עי גבן בי ועי גביע
ובראב"ע ויקרא שם :שלא תחליט .שלא הגרום שתפול להס הארץ לצמיתות  7 = :אין אדם עושה וכו'| .במשנה
ב"ב שם האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יורש עס אֶחיו לא אמר כלום שהתנה
על מה שכתוב בתורה המחלק נכסיו לבניו על פיו ריבה לאחר ומיעט לאחר והשור להן את הבכור דבריו קיימין
וכו' ופו' רשב"ם בגמרא שם ככ"ו ב' שיש כח באדם ליתן ממונו במתנה לכל מי שירצה וכו' ,וכאן כתוב ג"כ
ויתן אברהם וכו' משום מתנה ,ואמרו המחלק וכו' על פיו במצווה מחמת מותה ושכיב טרע דבריו ככתובים ומפורים
וכן בבריא אם אמר בלשון מתנה ובקנין , ובמ' הגדול עמוי  873הועתק לפי הענין ת:ן התם המחלק גכסיו לבניו
בחייו ריבה לאחד וכו' והשוה להן את הבכור  מה שעשה עשוי והוא שאמר משום מתנה וכו' ומפרש ונך עשה
אברהם אבינו ריבה ומיעט ונתן הכל בלשון מתנה דכת' נתן אברהם מתנות  8 | :והא כת' ויתן= .בכי"ל לייג אייל
וכן בסמוך והכת' עבד עבדים וכו' ועיי לעיל צד  519ובמ"י שם בר"ה והרי וכו' : ואיכן הוא וכו' .כלוי שחלק ג"כ
0006301.
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הפילגשים [נו :ונסתלקו בבושת פנים  :אמרו כנעניים מתורתם אנו למרין ובאין עליהן ,בכל מקום

כת' ארץ כנען ,יחנו לנו את ארצינו ,אמר לו אדוני המלך אין אדם עושה מה שרוצה בעכרו ,אמר

לו הין .והכתי עבד עבדים יהיה לאחיו (בואשית ט כה) עתה הם עברינו ,וברחו ונסתלקו בכושת

פנים :אמרו מצרים מתורתן אנו למירין ובאים עליהם ששים ריבוא בני אדם יצאו מאצלינו טעונים

כלי כסף ווהב רכתי וינצלו את מצרים (שמת יב לו) , יתנו לנו את זהבינו ואת כספינו , אמר לו
אכתי | ונפתלקו משם
 1הפלגשים ךזי | וגו ] אשר -.לאברהם וגו' פָן ,אשר  . .נתן אברהם מתנות ך
בכשת פנים א'כי ,בפחי נפש פ | כגעניפ נָת ,כנען פא | למרין ובאין] באין וא!גי :באים דפא"כת | נכל
מקום לי א |  5כת'] פנכת ,כתוב ן .כתיי דְו ,שנאי א | ארץ כנען] כ .ארץ כנען ארץ כנען נו' ,ארץ . .

אר' כנען ן| ,אוץ . .אדצה כנען ןן ,ארצה  ..אוץ כנען ך ,7אוץ כנען לגבולותיה .

היא א | תנו אכ | אח ארצנו פא.

ארצנו י | אמר לו|

פנכ ,אמר ליה 1

ארץ כנען הארץ שלנו

א"ל א .אמר ליה (אמ' לו ן

א"ל דְ) גניעה בן קוסם דְן ,אכ' להם ..קיסס ךן | אדני פוכי ,ארונינו ן | מה שהוא רוצה (חפץ )8
בעבדו פונכי .לעבדו (בעכרו א) מה שהוא ווצח דאת |  8ליה א'ו' | הן פאגכי | והנת']  ,1אמי לו

והכת' ף ,א"ל והכתי' א* ,אמר ליה והכתיב ו ,א"ל והא כתיב א' ,אמ' לה והא כת' ן ,אמ' לו הכת' כ,
אמר

טסה

כת'

ךך ,אמר.

 .כת

א-ח-יו]
ך | עלבר

ויאמר ארור  . .לאחיו פאני ,ואמר  . .כנען וגוי

ארור כנען עבד  . .לאחיו כןת,

ן|עתה ע-ב-דינו] הרי הארץ שינו והם (וחן אלני .ואתם ך)

עבדים .לאדוני (לאדני פָן ,לאדוגינו נָי) המלך דפואגתי
משם ךְפוא'נכתי

| בבשת פנים א'כ,

אוור  . .עבדים וגו

ךִ,-

| וברחו לי | ונסתלקו] א?י .ונסתלקו (נסזלקו פ!

בפתי נפש ם' |  4מצריום וְנָכי

יהם*מידין ע-ל
| ל

לי] באים

עליהם ךְפכף] באין עליהן (נ ,באין עליהפ א* ,לי ל | ספ ךיא" | יבוא] ני .וגוא דפואכת | בני אדס
ל תי | מאצלינו] מארצנו חזי ,מארצינו גת |  5כלי לי פא' | ווהג] פא' .וכלי זהכ דואגתי | תנו אכ |
את כספינו (כספני ) ואת זהבינו דְוְכִית .את כפפנו (כספינו ג) ואת זהבנו פאן  +כספנו וזהבנו י | לו]

להם אית ל' ח |
לבני הפולגשים שאם נתן הכל ליצחק ולא שייר במתנתו כלום אין מתנתו מתנה ועיי במ"כ ועי/ע בב''ב קל'0א ב'
וקלייג .ב' ,והגיי ואיכן הוא לוקטור איהא גם בערוך ע' גט ועחינ ,וקשה לפרש המלה הזרה ,ובילקוט השמיטה
וכתב במקומה והיכן הוא גותן לבני קטורה ,ובפ'" כיר ב"י מפרש .אמרו לו והיכן שטר שילוח שחלק בין
בניו אמר להם וכו' ,ומשם נובע' הגי' בדפוסיי וכייית ,ובמו"ע שם פיי ל ק ט ור )1מצוח מחמת מיתה לתת מתנה וצ''ע ואינו
מדויק מ ח מ ת מית ה שהרי כת' ולבני הפילגשים נתן אברהט כתנית וישלחס וכו' בעודגו חי :  1בבושת פנים.
ככי"פ הגי' כאן ובסמוך בפחי נפש וכן הלשון בר"ה פ"ב מ" כדי שלא יצאו בפחי נפש ובשבת קכ"ז ב' והלך
לביחו בפחי נפש ועי' בעמת"ל ע' פח ,וממאמר זה הראשון שלפנינו הועחק במגילת תענית כ ש ב א ו (כן שינו
שם הלשון לפרש הבריותא בעשרים וחמשה ביה וכו') בני ישמעאל לעורר על ישראל על הבכורה ובאו עמהם
שתי משפחות רעות כנעניים ומצרים אמרו מי ילך וידון עמהם אמר להם גביהא בן פסיסא שוער
הבית לתכמים אני אלך ואדון

עמהם אמיו לו הזהר שלא תח לוט

עמהם אם ינצחוני אמרו להם הדיוט שבנו נצחתם,

את ארץ ישראל אמר להם אלך ואדון

ואח'"כ ג' שם אמרו ישמעאלום כתוב בתורה ביום ההיא כרת

ה' את אברם ברית לאמר לורעך אתן את הארץ הזאת ואנו מזרעו של אכיהס שישמעאל בן אברהם ונחלוק עמכם
השיב להם גביהא בן פסיסא כתוב בחורה ולבני הפילגשים אשר לאכרהם .נתן אברהם מתנות וכתוב בתורה ויחן
אברהם את כל אשר לו ליצחק ברחו להם (ובזה המאמר שם מעורבב מבבלי סנהדרין א"ל גביהא בן פסיסא ,

לחכמום ,אם ינצחוני וכוי וכן בסגנון רבכלי הנוסחאות במג'ת כ'י פארמא שהעתיק הח' נייבויוער שם חנו לי רשות,
אם נצחתים יאמרו תורתו של ישראל נצחקנו ,גתנו לו וכו' הלך ודן עמהם ,כלום אתס מביאין לי ראיה אלא מן
התורה וכו') ,ובסנהדרין שם הוא המאמר השלישי וסגנון המאמר שם ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה
לרון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון אמרו לו ארץ כנען שלנו ושלכס דכתיב א"ה תולרות יצחק בן אכרהם
אמ" להן גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם (לפני אלכפנדרוס מוקדון) אם ונצחוני אמרו
הדווט שבנו נצתתם ואם אני אנצח אותם אמורו להם תורת משה רבינו נצחתכס נתנו לו רשות הלך ודן עמהן
אמר להם מהיכן אתס מביאין ראייה אמרו לו מן התורה אמר להן אף אני לא אביא ראייה אלא מן התורה שנאמר
ויתן אברהם וכו' ולבני הפולגשיס וכו' אב שנתן אנטין (ופורש"י כתנים) לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה כלום יש
לוזה על זה כלום ועי' בריים ,ושם גם הגי' שכתב אגיטין והניי שכתב גיטין ,ובמד' הגדול שם הגי' שכתב גטות ,
ובערוך שם הועתק שכתב לגטון?) וכו' ופי שטר צואה ,ובילקוט דפ'ר הני' שכתב לניטיון ,ובתנחומא מב שס
הדרש אכרהם התחיל בזקנה וכו' ובליגטא בזקנה וכוי וכליגטא מנין שנאמר ולבניי הפילגשים וכו' נתן אכרהם מתנות

וכ'"ה בתנחומא שם ועי' קרוים צר  ,408ומסנהדרין שם משמע שלא היו באים לועור על ישראל על הבכורה ולרון

כי את הבכור בן השנואה יכיר וגו' וישמעאל בכור הוא ובדין הוא שיטול פי שנים אלא אמרו ארץ כנען
שגו וש לכם ובקשו לחלוק עמהם את הארץ וכן מפרש בשכל טוב שהיו דגין מתורת משה שנאמ' ושמעאל בן
ל
אברהם וכתיב יצחק בן אברהם (ומוסיף עור בהגר וקטורה כתיב אשה ובשרה כתיב אשה) לכך ראויין להיות שוני ם
בירושה ,ובמג''ת פתח בלשון הביר כשבאו וכו' לעורר וכו' על הבכורה ומסיים כשיטת הכבלי אמרו וכו' ונ לוק
 8הם עבדינו .כ"ה בכי"ל ,וגו' זו מעולה מגי' הספרים הרי הארץ שלנו והם עברים לא דוני
עמכם וכ":
(לאדונינו) המ לך ,מגנון המאמר הראשון בסנהדרין שם כשבאו וכו' אמרו לן ארץ כנען שלגו היא דכתיב
ארץ כ:ען לגבולותיה וכנען אבוהון דהנהו אינשי הוה אמר להו גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי רשות וכו' אס
ינצחוני וכו ואם אני אנצת אותס וכו' נתנו לו רשות וכו' אמר להם מחיכן אתס מביאים ראייה וכו' אף אני לא
אביא לכם ראייה אלא מן התורה שנאמר ויאמר ארור כנען עבד עכדיס יהיה לאחיו עבד שקנה נכסים עבד למי
נכסים למי ולא עוד אלא שהרי כטה שנים שלא עברחונו אמר להם אלכסנדרוס מלכא

(מוקדון) החזירו לו תשובה

אמרו לו תו (תן) לנו זמן שלשה ימים נתן להם זמן בדקו ולא מצאו תשוכה מיר ברחו והניחו שדותיהן כשהן
זרועות וכרמיהן כשהן גטועות ואותה שנה שביעית היהה ועי' בד"ס ,ובמג'"ת שס כנעניים אמרו ארץ כנען שלנו
.שסז0קג (? | 1( 0)8861.
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נכיעה בן קוסם ארני המלך ששים ריבוא כני ארם עכרום ריי שנת ,מתם כספים ומתם ותכים , יתגו
לנו מדיגר ר'גר ככל יום .ישכו פילוסופין וחשכו ולא חניעו לקי שנה ער שנמצאת אריץ סצרים לטימיון
ונסתלקו ככושת פנים :כיקש לעלות לירושלם אטרו לו כותאי היוהר שאין טניחין אוחך לחיכנס
לביח קרש חקרשים שלחס ,כיון שתירגיש גכיעה כן קוסם הלך ועשה לו שני אנפליות ונתן בהם
שתי אבנים טוכות בשתי ריבות כסף ,כיון שהיגיע להר הנית אמר לו ארוני המלך שלוף מנעליך

ונעול לך שני אנפליוח חללו שהרצפה חלוקה שלא חחליק רגליך ,כיון שהניע לניח קרש הקרשים
 1גכיעא י | קיסם א'ך /קפס א* | אדני חמלך] ( .אדוני המלך חאנתי .אדוני ר ,לי פ | ס' דיאתי |

רבוא םא כת | בני ארפ ל' כי | עברום] עשו אצלם (עטס א*\ עבורה א;י. ,א.צלם ענדה  ,2עשו אצלם ם ו
עשו אצין ן ,היו אצלם ךן | ר'י] דְ'ו ,וריו דא'ת  .סאתים ועשר וחא'נכ | שנה] א' .שניס דפוא'נכתי |
מחם]  -

היו

האב | מהס (י ,טחם היו [ז,2

*ת:ו  --יום פני] ויתנו (תנו אכ) לנו דינר
ומהם תיו [א | י

בכל יוס הזא .2יחנו לגו מרינר לשנה ל' ,שנוטלים (שנוטלי ך' ,שנוטלין רת) בשכרן |בשכופ ך) דינר ליופ דת |
 2פיליסופין] וי'= ,דים ך] ,פלוספופין ך"' ,פילוספוסי" ךְ ,פלוספוסים  ר? ,אפילוסופין  :;₪אולוספין /5
אפלופוסין א* .סופריו א' ,כל סופרי המלך ךז | וחישבו ן ,חשבו גי | למאה פוחזאגכתעי | לטטיוו פחאתע |
 1ונסהלקו משם ךְוחאגכתי ,ותלכו להפ ף | בכשת פנים א'כף  ,בפחי נפש ם | לירושלים פר] ,בירושלים | 1
אמרו לו אילין כותאי א" ,אזלון כיתאי ואמרו (ואמרי ךן! ליה דדת  :אזלון (אזלין י) אלין (אילין ני) כותאי אסרו
(ואטרו ני) לו אֶ'נָי .אזלון אילין  . .ואמרין לה ן ,אזלן אילן ..ואט' לית ם | אזין אילין. .אטרו לחם | 2
היוהר] ןג ,הזהר דפא'כתי | שאין] פא'גכת .שאינן דְן ,שאינס י ,שלא א' | יגיחו לך א' | ליכנס פםאנכי

 4בכית ם | קדש] גתי .קודש דָן .קדשי פאכ | חקורשיי ד | שלחם ליי כת  | ניון] פאי .ניוון ג ,
חוכת | שחוגיש | גביעא
וכיון
גי ד'ר' ,שתי ךְוכתר? |
אנפילאות ך"' ,אנפוליאות כ
כסף] פן ,ובואות כסף [ְזי,
וכיון דפכת.

כ .גניע י | קיסם [א'ןן ,קס :א* | חלך] ברגר  -.ם | לו לי ם | שני] פאינעי.
אנפליות] א'גר? ,אנפיליות וא? ,אנפליאות ע .אנפיליאות פַי ,אנפלאות דתי
|  5ב' ך' | טובות]  -ומיגליות  | 5בשתי] פאנכי ,שוות שתי דף | ריב'ת
ובבות כסף  ,12רבבות של כסף א" ,רבאות של כסף ך | כיון] אי ,כיוון , 4
את ..פני.

וכיוון ן |שהגיע | אדני ןכ | מנעליך] כש.

טנעלך דת.

את ..ן :נעלך אי |

 6ולביש א | יך לי פוא"תי | שני] ג ,שתי דפואכת .אלושתי י | אנפליוח] א'ג  ,אנפיליות ןא  .אנפיליאות ם",

אנפלאות ך  ,אנפוליאות כ | הללו לי | חלקה דְפואג כשי  ,חלוקה חלקה ךן | תחלוק כ ,תחלק י | כיון| אני,
וכיון דפוכת | קודש ן .קדשי אנשי |
היא שכן כהוב בתורח ארץ כנען לגבולותיה אמר לחם גביתא ב'פ וכי יש גזר דין שמקצתו
כתוב בתורה ויאמר ארור כנען וכוי עכר שקנה נכפים עבר למי וכו' ולא עור אלא שיש
עכדתם אוהנו אמר להם אלכסגדרוס תשובה נצחת השיב אתכם אם אתם מחזירין השובה
הם לו לעבדים אמרו תן לנו זמן שלשה ימים היכו ולא מצאו תשובה מיד הניחו בתיהם
וכו' כשהם נטועות הלכו וברחו להס תנא אותה שנה שביעית היתה ועשו אותו היום
 1ריי שנה.

עשו

במצרים

ועי' לעיל צד  516ובמ'י לעיל צד  | :144מהם

כספים.

בטל ומקצתו קיום הרו
לכס שנים הרבה שלא
הרי מוטב ואם לאו הרי
כשהם מלאים שדותיהם
'ום טוב ועיוייש בח"נ :
צורפי

ככסף ומהס זהכים

צורפי זהב ועי' בעסת"ל ע' זהבי וע' כספי ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש מהן כספים וכו' שנוטלין בשכרן דינר ליוס וכן
הלשון בדפוס' וכי"ת,

בפי' ב"ר כ"י

חכמים

ובכי"ל הגי' יהנו לנו מרינר

שבהם

לשנה והגהתי

ועי' במ"י לעיל צר  8ועי"ע

מדינר

דיגר

בכל יום ועח"נ :

זקש ביוטרענע ח"א צר ,861

 2פילוסופין .

מפרש

=|פי' פילוכופין כאן גם

בהגו' סופריו ובהגי' כל סופרי המלך  | :לטימיון . מוחלטת לאוצר ') בשכר העבודה שטבדו בני ישראל ,ובפי' ב"ר
כ'י מפרש לפי הענון שכל אוצרות המלכים אינן יכולין ושלם שכר שעבודן  ,וכתיבת טימיון ביו"ד גס לעיל צר 51
וצר  ,304ולעול צד  585טמיון וכן בערוך ע' טמיון לא הגיעו למאה שנה עד וכו' לטמיון ,ובמג"ת באו המציים
ואמרו מתורתם אנו מביאין עליהם ראייה שנאמר ושאלה אטה משכנתה ששים רבוא אנשום יצאו מאצלגו כולם
טעונין כסף וזה :שכן כתוב בתורתם וינצלו את מצרים יתנו לגו .כספנו וזהבנו אמר להם גביהה בן פסיסא כלום
אתם מביאין ראיה אלא מן התורה כתוב בתורה ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרום שלשים שנה וארבע מאות
שנה ששים רכוא היו אבותינו והעכידום בחומר ובלבנים ובכל עבודה החנם בלא שכר ראו כמה שוה פעולתנו לנו
אר וא חד ביום ושבו פילוסופים וחשבו ולא הנועו למאה שנה עד שהיתה מצרים
לכל יום סלע לכל ח
ש להם והלכו משם בבשת פנים ועייייש בח"נ ,והפסוק ומושב וכו' שלשים שגה וארבע מאות שנה הובא שס מסגנון
המאטר השני בסנהדרין שם שוב פעס אחת באו ב:י מצרים לרון עם ישראל לפני וכוי

אמרו לו הרי הוא אומר וה'

תן את חן העם בעיני מצרים וישאילום תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו אמר גביהא ב"פ לחכמים תנו לי רשות
כו' אם ינצחוני וכו' ואם אני אנצת אותם וכן' נתנו לו רשוז וכוי אמר להו מהיכן אתס מכביאין ראייה וכו' אף
אני לא אביא לכם ראייה אלא מן החורה שנאמר ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות
שנה חנו לגו שכר עבודה של ששום רובוא ששיעבדתם במצרים שלשום שנק וארבע מאות שנה אמר להן אלכסנדרוס
מוקדון החזירו לו השובה אמרו לו תנו לנו זמן וכוי נתן להם זמן ברקו ולא מצאו תשובת מור הניחו שדותיהן וכו'
כשהן נטועות וברחו ואותה שנה שביעות היתה ועי' בר"ס ,וכעין זה חויכוח .בין המצריום וגכיעא בן קוסם (גביהא
ב"פ) הזכור כבר טירטוליאנום בספרו גגד מרקיון טענות שלוחי המצריים שבני ישראל גזלו כלי כסף וזהב ותשובות
שלוחי היהודים שלקחום בשכר העבודה שעכרו ועי' בענציקלאפעדיא ח"א צד 5ל 8 :48ביקש לעלות .אלכסנדרוס
מקדון ,ובחשמונאים ג' פ"א ופ'ב מסופר מה שאורע למלך תלטי פילופטור כשעלה לירושלם וביקש ליכנם לקדש
כותאי .עי' וומא ס"ט
הקדשים ועיי על אותו הסיפור שם גרעץ קורות היהודים ח"ב ב' מהרורא א' צד :639
א' ומג"ת פ"ט ועו"ע גרעץ =ם צד 1לל 4 = :לבית קדש הקדשים .ומשמע שלהיכל היה להם רשות ליכנס ועו'

בחי' הרריל  :הלך וכו' .רצה למנוע שלא וכנס המלך במנעליו להר הבית (ועי' ברכות פ"ט מ"ה ויבמות ק"ב בי)
עשה לו שנו אגפליות?) וכדי לייפותם ולכפה*פני המלך במגחה נתן בהם שתי אבנים טובות יקרות מאד וביון
.ם0ב, 800817. | 32( 01/804 082111ע006םז (1
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אמר לו עד כאן יש לנו רשות להיכנס , מיכן ואילך אין לנו רשות להכנס ,אמר לו לכשאצא אני
משווה לך נכהוחך ,אמר לו רופא אומן תיקיא ושכר הרבה חיטול :

וישלחם מעל יצחק וגוי [קדמה אל אריץ קדם] אמר להם כל מה שאתם יכולין להוריח

הזריחו שלא תכוו בגחלתו שליצחק ,אבל עשו על ידי שבא ונורווג ליעקכ נטל את שלו מתחת ידו
הה"ר הזאת לכם עליוה וגו' מי יעץ זאת על צור המעטירה וגו' (ישעיח כג 1ח) אמר ר' אלעזר

כל צור שכת' במקרא שלם בצור המדינה הכת' מדבר ,חפר ברומי הכת' מרכר,
 8ייקוע עס :

המעטיוה

 4ילק' לפכיס כ סקס"ז 5 | :פנסועס ע' 3ולכס קיי עו  30קי' ו' ,סנקועס וסכס פיי ייג כס םי ד' ו

שעופ כנס פ"ע קי' "ינ ,פקיקפס ככפי פי"ז (פ"ע :)3

 1כן ן | לך כ | להיכנס| ן ,להכנס ם .ליננס דאנכתשי | טיכן] ן :מיכאן דפנכ :טכאן אתשי |
והלך ן | לך כ | להיכנפ ן ,ליכנס דךפאגכת שי | לכשיצא ן ,ולכשאצא כ |  2משווה] וא' ,משוה דְפא1נתרי:
אשוה כ | לך ל' רזך | גבהותך] |! ,את גכהוחך א ,את גבהתך וְנָכי ,את גבויתך  5פרחתך ג*א גביעתך דת |
אם אתה עושת כן  ₪אי | תיקרא] וֶר,1
ליה א' ,לח ן | רופא] פוְנכ .אם כה (כן ך]) תעשה  -.-ד
תקרא דפאגכתר?י

| והרבה שכר א? | תטול פאנכתי

הוחיקו י |  4תכוו] פאגכתי:

תיכוו דְוְא

|  8וגוי] בנו דפא:כתי.

בנו וגוי ן | לחרחיק

| *ב*גחלתו] בגחלתן ל | *טל דְפאגתי]

וטל

לוכ |

 5וגו'] וְאִני ,מימי קדם קדם קדכתה וגו'  ,מימי . .קדמתה יובילוה רגלוה טרחוק לגור דת .ל' א'כ.
צר א'כי | וגו' לי םאנכת |  6צר י (צפניה)  :שכת'  --שלם] במקרא שלם] ע ,שכתוב (שכת' ם) במקרא

|

מלא דְפא .שכ' מלא במקרא ך]  ,שכתוב בחורה מלא ו (שם) ,מלא שבמקרא ן ,שכתוב במקוא  ,1שבמקרא | 2
טמדיגה ' (שם) | הכת' מדבר] מדבר א? ,כת' כ | ברומי] ₪

הרשעה א ,חייבת ו( 1שם) |

שהגיע להר הבית הערים בחכמתו וא"ל אדוני המלך שלוף מנעליך וכוי שהרצפה חלוקה וכו' ,ובערוך ע' אנפליא
הגי' שני אנפליאות ועיייש ע' אמפליא וקרוום צד  ,16ובפי' ב"ר כ"י מפרש שתי אבנים טובות שוות שתי וכוי
וכן הלשון בדפוסי' וכי'"ת ,והגי' ריב ות בבי"ל וכי"פ וכי"ו כלה''כ בנחמיה ז' ע"א  5 :אמר לו רופא וכו' . מפיוס
כלפנדרוס מוקדון
זה המאמר כאן נר' שהמלך שתק לגביעה בייק ונתפויס בדבריו ,ובמג"ת פ'ג הגי' ובקש א
שינן וכו' להכנם לבית קדשי הקדשים שלהם
לעלות לירושלם הלכו הכותיים ואמרו לו הזהר א
מפני שאתה ערל וכין שהרגיש גביהא בן פסיפא הלך וכו' שתי אנפילאות ותן וכו' טובות
ובהם רבוא כפף וכון וכו' אדני המלך שלוף מנעליך ונעול שתי אנפילאות הללו מפני שהרצפה חלקה
י הקדשים וכו' רשות להכנס מיכן ואילך וכו' רשות לכנס אמר לו
שד
לך וכטן וכו' לבית ק
שלא /ת חל ק רג
שוה לך גביהתך אמרלו אם אתה עושה כן רופא אומן תקרא ושכר הרבה
הרי אני נכנם וכשאצא א
תטול ,ומסיים שם בהוספה זרה אמרו לא זזן משם עד שהכישו נחש ,ועוד שם אמרו חכמים לגביהא בן פסיס
עליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולהתך וכתיב חכם בני ושמח לבי ואשובה חרפי דבר ,ובפנהדרין שם
ליחא זה הסיפור השני ,ושם איתא (לפני המאמרים שהעתקתי) סיפור אחר אל החוא מינא .לגביהא בן פסיסא ווי
לכון חייביא דאמריהון מותי חיון וכו' א"ל ווי לכון חייבוא דאמריתון מיתי לא חיין וכו' א"ל חייביא קרית לי אי
קאימנא בעיטנא בך ופשיטנא לעקמותך (לעקמומיתך) מינך א"ל אם אתה עושה כן .רופא אומן תקרא ושכר הרבה וכוי
ועי' בד'ים  3 |:להזריח וכני .להרחיק לצד מזרח הרחיקו ,ובילקוט ג' כפירושו להרחיק הרחיקו; ודורש ריבוי הלשון
קדמה אל ארץ קדם וכן הופפתי ,ובלק"ט וישלחם מעל יצחק בנו קדמה אמר להם וכו' ,ובשכל טוב ב;ודגו חי
אל ארץ וכו' אמר להם כל מה שאתם יכולין ללכת לפאת מזרח הזריחו וכו' ,וטעם שלא תכוו בגחלתו וכו' כמו לעיל
צד  995ואיני יכול לעטוד בגחלתו וכו' ועוי'ש במ"י בדה בגחלתו ,ובגליון כיייל נסמן סא ולא תבזו בנחלתן :  4גטל
את שלו .את ענשו בשביל יעקב ,וכן הלשון לעיל צד  888כל מי שהוא בא להזרויג לישראל סוף שהוא נוטל את
שלו מתחת ידיהם ועי' במ"י שם 5 | :על צור וכו' .ובפסוק שלאחריו כתיב יי צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי
וכו' ,וצור שכתוב במקרא שם חפר גייו מדבר בעשו כהכלל שאמר רא כל צור וכו' ,וכהגי' שלפנונו בכי'"ל הועתק
בערוך ע' צר ז' מב'ר כאן ומילמדנו ויהי חשך אפלה (שמות !' כ'ב) ומפסקא דויהי בחצי הלילה אמר ר'א כל
שם בצור המדינה הכחוב מדבר חפר ברומי הכתוב מדבר ,ובתנחומא מ'/ב בא שם לפ' ויאמר וכוי
צור במקרא .ל
נטה ידך על השמים וכו' ויהי חשך אפלה וכו' באגדה בטכסים בשר ודם הביא הקב'יה עליהם את המכות וכן' (סוי
ד' ה' וי) איתא וכל מכות שהביא הקב'"ה על המצרים הוא עתיד להביא על אדום שנאמר כאשר שמע למצרים יחילו
כשמע צור (ושעיה שם ה') אמר ר"א כל מקום שכתיב צור מל א בצור חמדינה וכו' וכל מקום שכתיב בו צר
חסר ו' במלכות הומי הרשעה הזו הכתוב מדבר שהיא מצירה לישראל וכו' ,ובתנחומא בא שם וכל מכות וכוי
כשמע צור אמר ריא כל מקום שכתוב .צור מלא וכו' וכ''מ שכתוב צר חסר במלכות אדום הכתוב מדבר שהיא
מצירת וכו' ,ובפסיקתא פ' ויהי בחצי הלילה מתחלת האגדה ר' לוי בר ,ברכיה בש'ר ברכיה אמר בטכסיפי של
מלכים בא עליהם הקביה וכו' ושם נשמט לפנינו מאמר שלם עס הכלל כל צור וכו' ,ובפסי'ר שם בפ' ויהי בחצי
שהועתקה מן הפסיקתא איתא ר' לוי בר זכריה בש''ר ברכיה בטכסיסי וכו' ר' לוי חתניה דר' זכריה (ועי' בהערות
רמא"ש אות נ' ובאגה'א ח''ג צד  )077בשם ר' ברכיה כאשר שמע וכו' כשמע צר א"ר אליעזר כל צור מלא
בצור המדינה וכו' וכל צר חסר במקרא ברומי הרשעה הכתוב מדבר ,ובמאמר בשאילתות כי' פ' שנובע מן הפסיקתא
(ועי' בהגהות רשיב לפסיקתא שם אות פיד וצו ולתנחומא שם אות ייח מיא ,וגי) רי לוי וכוי בש'יר ברכיה וכוי
בטכסים של מלבים וכו' ר' לוי חתניה דר' זכריה אמר כאשר שמע וכו' לשמע צור א"ר אלעזר כל צור מלא
שבמקרא בצור המדינה וכו' וכל צר שבמקרא חסר ברומי המדינה הכתוב מדבר ,ובתנחומא מב וארא שם במאמר
ר' אלעזר בן פדת אומר כשם שהביא הקב'ה על המצרים עתיד להביא על אומה זו שנאמר כאשר שמע למצרים
ובו" איחא בכ"י רומי אמר ר"א כל צר שכתוב בתורה בלא ויו על אומה הרשעה הזו מדבר (ועייייש בהערות רש"ב
אות קכ'ו) ,ובתנחומא שם בדפיר ודו נשתבש כל .צר חסר שבטקרא במלכות הרשעה הכתוב מדבר וכל צור מלא ברומי
הכתוב מדבר וצ'"ל וכל צור מלא בצור המדיגה הכחוב מדבר כמו שאיתא לנכון באותו המאמר בשמו"ר שם (ותגהה זרה
בתנחומא ד' מאנטובה וכל צור מלא בקפוטקייא הכתוב מדבר)ועו'ע במדרש חו'י סי' קפ"ו ,ומערוך שם אליהןוכיח שהיתה לפני
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פרשח

חיי שרה

כה ו--א

סא סב

חקיפוה כמין כוב :

רוי אכה בר כחגא אמר חקיפוה כעשרה ,ר' יניי בריה דרי שמעון בן ר' ינאי אמר

פרשה פב
שןכ|ה !| ז) ואלה ומי שני חיי אברהם וגוי יודע י*י ימי חמימים (תהלים לו יה) וה אברהס498 ,
ונחלתם לעולם תהיה (שס שמ) ואלה ימי שני חיי אברהם נו':
ו

ח) ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע וגו .אמר ר' יהורה בר אילעאי חסירים

הראשונים היו מתייסיין בחולי מיעיים בעשרה ובעשרים יום לוטר שהחולי ממוק ,ר' יהורה א' כל
מי שנ' בו נויעה מת בחולי מעיים  :כת' עוז והרר לבושה ותשחק ליום אחרון (משלי לא כח)
כל מתן שכרן שלצריקים מחוקן להם לעתיר לבוא ומראה להן הקכיה ער שהן בעולם הוה מחן שכרן
 4ינקוע שס ,טעסום קוף פ'נו
 2ינקופ כ' ק"י .ילז' מכיכי פקליס "3ז פיי כיד ,ועיי לעיל  910 57ונקפן פס"לד :
ועי' סנס קי*ם נ' ,נכל כסכס טע" נ' 6 | :ילקוע שס .ילק' ישציס כי ט"כ (תפ"ח) ,ילז' ססמיס כי תפי"ט ,ינק' מכיכי
ישציס פע די' ,לק' עכיכי פסלי  5*6כ"ם .יכוש' ענולה ]לס פ"נ ע"נ ג' ,פנסועס ע'כ פקולי סש" ]' ,טעוז כנס פנ'נ כי נ':

 1אבא

| בר כתנא] פואגכי (שס),

רי] םואנכ.

| כשוה] פא"נכתי

ל' דת

ור דת | יניי] ו ,ייני ג ,יגאי דפאכת

רריש א | בן ר'] בר' פנכ .ביר' ן .גויח דר דא?.
כמין

כמו כובין ש,

כוב] א!(כך,

כוגין דְן],

בעטות ְא',

(שס),

| גויה דרי שמעון] פוגכ,

בעטי ן |

בשם רי ..דןת,

גוית

ל א'ת | ייאי] יגיי ן ,יינאי  1דינאי ת ,לי א' |

כסין ביב ן.. ,פיכו ם. ,ר.גכ

ך1א?

חי חכ ,אשו חי וגוי ן .לי דאת | יודע] פוגכי .כתי'  -דחאתמ | חמימיס] פחימ.

||  5וגו] [ .אשר

 .-יודע י"י המיסים [,

ונחלתס לעולם תהיה יודע ייי ימי חטימים דְא?נכת | אכרחס] פ\חאנכימ ₪ ,שני והיה חטים דְך] |  ** 8תהיה]
 4זה ישי ל | ** ואלה] שני ל | ימי] פוחאנכימ :ל דת | חיי --גו] פף .חי וגו' ן ,חיי אברחם אשר

< - --שחגב (שחובב ך]) תקבייח שנוחן של צריקים וכחבם (וכתכן ך]) בתורח כדי
חי ך .חיי אגרהם אנכים,
'] ויגוע . .אברהם בשיבה טובח פחכ ,ויגוע . .טובה
גועו--
ווג
שתהא נחלת יטיתם זכורח לעולם דְן |  * 4ו
ל' ,ווגוע. .אכרתס [א ,בשיבה טונה זקן ושבע ויגוע דת

וגו'  . 1ווגוע . .אברהם וגו'

בירבי ן .ביר' ךן ,בר דפא' | אילעאי] י' ,אלעאי דפואכת.

| יודח | | גרי] אינכי

אלעיי נ | חסירים] פוחת/

החסירים דאכי,

פות

| וגעשריס] חאיי

הרסירין  5 | 1מחיסרין א? ,דים ך] ,מתים ו | מעיים ן ,מעים ְפאנכתי | כעשיה

"ומר] לאטר ך | יודה ן | אוטר פאנכי .אמר ות |  6גוויעה ן | חולי ן |
ועשיים דְן ,וכעשרים פן | ל
מעיים] ן ,מעים ךךפאנכת' | כתי עוז] ושבע החיד עוז י' (כת' עוז  --והן ישינים לי ן) | * לבושה ְחאנכתים]
לבושו ל | * ותשחק  --אחוון חאגכתים] וגוי ל : 5ליך |  7מותקן כמ (ישעיה) | חוא לחם ף | לבוא] א'נ /

לגא דפא'כתים |
בעל הערוך הגיי

שם
ל

גם בילמדנו ובפסיקתא שכן

דוכו

כשמביא

מאמר

ממדרשים

שונים ביחד שמעתיק בדיוק

הנוסחא כאשר היא במקור אחד ,ומערוך שם העתיק הרב אברבנאל לישעיה שם הכלל כל צור שבמקרא שלם וכוי
כתב ואין דעתי נוחה מזה וכו'

צר :)002

 1ר' אבה.

ולכן אם קכלה היא נקבל וכו'

וכן כתיבת

ועי' גס במאור עינים אמרי ביגה פי"ר (ד' ווילנא

אבה לעיל פעמים שונות ועי' צר  2 |: 41כעטרה.

כן הגיי הנכוגה,

כלוי

הקיפוה כעטרה המקפת את הראש וכלה"כ כתרו את בנימן (שופטים כ' מייג) ועוי בחיי הרדיל  :בריה דר' שמעון.
וכ"ה עור בארבעה כ'י ,וגם במדרש קהלת ם' עשיתי לי גנות וכו' (קהלת ב' הי) נחלקו ראב'יכ ור' ינאי בריה
דר' שמעון ,ובמדרש שמואל פכ'א סי' ג' איתא ר' ינאי בריה דר' שמואל בר רבי ינאי מאתים וארבעים וכו' ועיוייש
בהערות רש"ב

אות ייב

ובאגה"א

ח"ג צד  275וצד 826

ובמבה"י

ק"ד א':

כמין כוב.

וכ"ה בבי"א א'

ובכיייג

וכי"כ ובפי' ב"ר כ"י ,ושם מפרש כמין כוב ורומה לו וכובין ואטדין (בת"א ותר"י א' בראשות ג' י'ח) שהקיפוה
שהקיפו) אותו יישוב כאדם שמסבב את כרמו בקוצים ועחיינ וצ'"ע:

פרשה סב.
הפסק ענין קצת ועי'
בב"ר לאלו הפסוקים
בו התהלך לפני והיה
של צריקים

כדי

בכי"א א' פ'ס ,וברפ'יר נסמן פס"א,
במ'"י לעיל רוש פנ'יא ,ובמקרא פרשה
מחובר עם זו הפרשה ם"ב  8 :יודע
תמים ונחלתם לעולם תהיה שחיבב

שתהא

ובמקרא אין כאן פרשה פתוחה או סחומה אכן
פתוחה לקמן פ' ואלה תולרת ישמעאל וכו' ומה
י"י וכו' .בפי' ביר מפרש ימי תמימים זה אברהם
הקב'ה שנותיהן (ובפו' ב'יר כיייא שחבב הקב'יה

יש כאן
שנדרש
שנאמר
שנותס)

נחלת ימיהם זכורה לעולם ,ומשם גובעות ההוכפות שבדפוסי' וכייית ועיי לעול צד 916

ובט"י שם בדיה זו שרה 5 | :בעשרה ובעשוים .בשמחות שם המת ליום אחד מיתה של זעף המת לשנים מיתה
של בהלה וכו' המת לשבע מיתה של חיבה יתר טכאן של ייסורין וכו' אמר ר' יהודה חסידים הראשונים וכו' בחולי
מעיים כעשרים יום קודם מיתתן כרי למרק את הכל כדי שיבואו זכאין לעתיר לבא שנאמר מצרף לכסף וכור לוחב
ואיש לפי מהללו ,וברמב"ן (לפסוק כייה "'+ז) הגי' גייכ בעשרה ובעשרים יום לומר וכו' ובתורת האדם שער הפטירה
זעתיק משמחות שם היו מתיסרין לפגי מותתן בחולי מעים כעשרה כעשרים יום כדי למרק וכו' ,ובלקט גורס כאן
כעשרה ימים כעשרים יום וכו' ומפרש שהחולי מעיים ממרק עונות ,ובשכל טוב הניי  בעשרה בעשרים יום ועח"נ/
ובשכת שם איתא רובן של צדיקים מתים בחולי מעיום ופירש"י שם שמתייפרין ביסורין ומחמרקין עונותיהן ,ובתוספות -
שם בד"ה רובם וכו' כתבו כִי יש במדרש למרק אכילה מן חמעיים להיות נקיום וטהורים כמלאכי השרת ועי"ע יומא
ד' ב' ובפירש"י שם בדיה לטרק וכו' ,וב"ב שם כל מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים  6 |:כת'
עוז וכו'| .מאמר זה שמתחיל

כסגנון הפתיחות

(ועי' במ"י לעיל צד  14וצד   )036הובא בדרש

ויגוע וימת אברהם

וכו' וש ב ע שכל מהתן שכרן של צדיקים מתוקן להם לע"ל ומראה להן הקב"ה וכו' וגפשם שביעה וכו' ור' אלעזר

פרשחה סב

חיי שרה

17

כה ח

מה שהוא עתיר ליתן להם לעתיר לבוא ונפשם שביעה והן ישינים ,אמר רי לעזר משל למלך שעשה

סעורה וזיטן את האורחים והראה להן מה שהן אוכלין ושותין ושבעה נפשם וישנו להם כך הקכיה
מראה להם לצדיקים ער שהן בעולם הזה מחן שכרן שהוא עתיר ליהן להם לעחיר לבוא ונפשם
שביעה והם ישינים מה טעם כי עחה שכבתי ואשקוטש גוי (איוב ג יג) הווי בשעת סילוקן שלצריקים
הקכיה מראה להן מחן שכרן ,כר דמך רי אבהו חוו ליה ייג נהרין אפרסמון אמר להון אילין דמן ,אמי
ליה דירך ,אמר להון אילין ראכהו ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי
 5סנסועס בכלסים כי'  '5ויסי םק" ד':

עו'

סענים כ םס :'0

יתהלים) ,מה כ  ,מה הו
 1מה שהוא] א1ימ (משלי) ,שהוא פני (ישעיה) ,מה הוא ך] ,מהוא ךָ ,מהו (
שהוא ב (ישעיה) | שעתיר כו (שס) | לעתיד לבא ך'פי ,לעחיד ' (שם)  ,לעולם הבא כמ ,לעהיב א' | שביעה] פנתי,
דכי (שם) מ ,ישנה ו (ישעיה) | והם ישנים אכי (תהלים) מ (משלי) ,והן  . .פת  .והן ישנין מ (ישעיה),
שבעה א
והם שבעים ו (ישעיה) | אלעזר דפחאנכתי (תהלים) מ ,אכהו ו (ישעיח) ,אבהוא ן | משל ל' וא | למלך --
סעורה] פןךאנכוגי ,לפעודה שעשה אותה המיך דְךֶן |  5ויטן לי י' | את האורחין  , 1אורחים אמ |
שאוכלון אי (תהלים) מ (ישעיה) ,שאוכלים ו (ישעיה) | ושותין ל' ן | ונפשם שבעה והם ישנים אמ |  3לחם
לצריקין ָ ,לצדיקים (י | עד  --הזה] בשעת מיתתן ן | מתן לי ן | שהוא] מה שהוא דפנכתי

(שהוא  --לבוא

לי ואמ | *להפ דפנכתי] ל ל | לעתיד לנוא] גת .לעתיר לבא דְכִי (ישעיה) .לעתיר י ,לעולם הבא ₪
ונפשם שביעה] פןני ,ונפשם שבעה חא"כי (שם) ם ,לי דת |  4ישינים] נו ,ישנים דפוא"כתמ (משלי) ,
ושנון מ (ישעיה) | מה טעם] י ,מה (מאי כ) טעמיה .גכ ,שני דפאתמ (מה  --שנרן לי ן) | וגו] ישנתי אז

ינוח לי פהאנכימ :ל' דת | הי דפאכתי (ששס) מ ,הרי  ,1הווי אוטר חן |  5הקביה לי ו (שם) | להם
לצריקים בץ (משלי) | ר' אבהו מדמך ן | "חוו ליה ך'] הזוליה ל ,אחזו ליה דְפת /הזי גי .חזא אבי (שס) מ .ענרון
קומוי ן |תלת עשר דפואנכימ .תלת פר ךן | נהרין] פואנכימ :נהגי דתי (תהלים) | דאפוסמון פאנכימ

* להון דאכי (שס) מ] להן ל .לון פי* .להו ת | אלין תימ (משלי) | דטאן פתימ (ישעיה) ,למאן אכי (ישעיה)
מ (משלי) | אמרו דְאנת ,אמרין י ,אמהי כ |  6דילך א?מ .לדידך י (תחלים) | להון] כ :לון פגי .להו ף,
לי דאמ | אלין תימ (משלי) ,כל אילון אֶ'י (ששס) .כל אלין י (ישעיה) | לאבהו י (תהלים) | לתהו] פאותימ:

לתוהו דְנָכ |
אמר משל וכו' כך הקבייה מראה להם וכו' ונפשם שביעה וכו' מ'יט כי עחה שכבתי ואשקוט וגו' הווי בשעת כילוקן
של צדיקום הקב"ה מראה להן וכו' וכן כד דמך ר' אבהו חזו ליה וכו זכדי ב"ל וכו' ורבנין אמ' מה רב טובר וגו
הווי בשעת סילוקן של צריקון וכו' בן עויי א' וכוי אימתי הקביה מראה להן שכרן וכו' סמוך למיתתן וכו' לפיכך ותשחק
ליום אחרון , ובילקוט כאן נסדרו מאמרים אלו אחר המאמר מה בין מיתת וכו' והסיפור ר' חייא וכו" והגו' שם
ברפ"ר רש ב ע הה"ד עוז וכו'( ,וכילקי ישעיה שם הועתק הה"ד עוז והדר לבושה של תורה ותשחק לוום אחרון
אימתי היא שוחקת לווס אחרון אומתי היא נותנ' שכרה לעתיד לבא ומראה להן מתן שכרן וכו' ונפשס וכו' ,וכן
בילק' ההלים שם זשיה הוד והדר לבושה של תורה ואימתי היא שוחקת וכו' אימתי היא נותנת שכרה לאדם לעתיר
לבוא ומראה להם וכן" ונפשם שבעה וכו' וג'יל שמעורבב שם המאמר שלפנינו עם הפתיחה לעיל צד  ,)186ובלק"ט
מפרש וש ב ע מלמד שהקביה מראה לצדיקים שכרן בשעת מיתתן ונפשס שבעה וכו' וגם הרמב"ן הביא בפי' זקן
ושבע מב'יר כאן הקב''ה מראה להם לצדיקים מחן שכרן שהוא וכו' לעוה"ב ונפשם שבעה וכו' וכתב שם שפורשו הכהוב שאומר
ושבע במראה הזו,

ובמד' הגדול עמוי  083ויגוע וימת אברהם וכוי זקן ושבע .וכי יש לך אדם שישבע מימיו אלא

שראה חלקו בגן עדן ושבע כדאמר ר' יוסי אין צדיק נסטר וכו' עד שמראה לו הקב'יה חלקו בג"ע שני והלך לפניך
וכו' ואומר .כי הולך אדם אל בית עולמו עולם המוהזק לו ,ובתנחומא מ"ב ושמויר נסדרו המאמרים בפי ויביאו את
זמשכן אל משה ועיויש ,ושם ליתא המשל למלך וכו' ,ובשמו"ר מתחיל המאמר ההיד עוז והדר לבושה ותשחק
וכו' מהו ליו אחרון שכל מתן שכרן של צריקים מתוקן להם לעוה"ב הוי ותשחק ליום אחרון ובתנחומא מב שם
מקוטע ,ובירוש' ע"ז שם המאמרים ר' אבהו מי דמך וכו' הקב'יה מראה להן וכו זבדיי וכו' , וגם בכי"ו ליתא כתי
עו וכו' עד והן ישנים והמאמר בן עזיי וכו' 1= :א"ר לעזר .בכייר אמ' ר' א בה וא למלך שעשה וכו' ,וכן בילקי
ישעיה א"ר אבהו משל למלך

שעשה וכו',

למלך שעשה

וסגנון המשל בירושלמי שם

סטודה וצר כל מוני סעורה

במפה כיון שנכנסו האורחין ראו אותו ונפשם וישנוּ להם 5 | :חוו ליה .הראו לן ,ובכי"ל כתוב חזו לוה והגהתי
חוו

לוה ועח"נ

צד 913

צד 668

ובעמה"ל

ע' חוי וע'

וקרוים צד ,711

חזי ,ואפרסמון!)

ובכי"ו המאמר

(ועו' לעיל צר  )445והוא כסגנון הירושלמי שם

מקוטע

עי'

גם

לעיל צד

בח'נ

ר' אבהו מדמך

ר' אבהו מי דמך .עברון

759

צד

 679צד 118

עברון קומוי תלת עשר נהרין ונו'

קומי י'ג נהרין דאפרכמון אמר לון כל

אולין .למאן אמרו ליה דידך אמר לון וכל אילין דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי וגו' ,ואח'יכ ג' שם הקב'ה מראה
להן לצדיקום מתן שכרן בעולם הזה .ונפשם שביעה והן ישינין להן למ"ך וכוי ,ובתנחומא מב שם מעשה בר' אבהו
כשהיה מסתלק מן העולם הראה לו הקב"ה מתן שכרו שמתוקן לו לעוה"ב והעביר לפניו ו'ג נהרים של בלסמון
והיה .רואה אוחן ותמיה והיה אומר כל אלה לאבוה והיה .קורא לעצמו הפסוק לתוהו והבל וכו' אכן .וכו' ופעולתי
את אלהי ,ובשמו"ר שם .בדו מעשה בר' אבהו שהיה מסתלק מן העולם ורואה .כל הטוב שמחוקן לו לעוהב התתול
שמח ואמר כל אלה דאבהו ואני אמרהי וכו' ופעלתי את אלהי הוי ותשחק ליום אחרון  ,ובתנחומא בראשית שם

מעשה וכו" כשהיה וכו' הראה לו הקב'יה שלש עשרה נהרי אפרסמון התחיל לומר בשעת טיחה לתלמידיו אשריכם
עוסקי התורה אטהו לו רבינו מה ראות אמר להם שלש עשרה נהרי אפרסמון נתן לי הקב"ה בשכר תורתי התחיל
לומר ואנ אמרתי וכו' ,ובויחי שם ר' אבהו כשנטה למות הראה לו הקב"ה מתן שכרו ותטה ואמר כל אלה לאבה
קרא על עצמו ואני אמרתי וכו' ,ני"ג נהרין אפרסמון הן משל לבשומי גן עדן כמו בתענית"שם יהיבנא לך לעלמא
דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא .אפרכמון וכו' ועי' בשקשיר פי' עד שהמלך  2וכו' ועי"עה באגה"א ח"ב צר : 901
9000108

(1

2

חיו שרה

פרשחה ספ

כה ה

את י*י ופעלתי את אלה (ישעיה מט ר) ,זכרי בן לוי ורי יהושע כן לוי ורי יוסי כן פטרס תלתיהון

אסרין הלין קייא כר רמכין ,חר מינהון אמר על ואת יתפלל כל חסיר אליך לעת מצוא (חחלים לב ו)
כי בו ישטח לבינו כי כשם קרשו בטחנו (שם לג כא) ,וחרנא אמר תערוך לפניי שלחן נגר
צוררי

ונו'

(שם כג ה) וישמחו

כל חופי

בך (שם ה יב),

כי

וח"נא אמר

מוב

יום כתציריך

| ונוי (שם פר יא) ,ורבנין אמי מה רב שובך ונו' (שס לא כ) הווי בשעת סילוקן שלצריקין חקכיה
מראה להן מתן שכרן ,כן עזיי אי כת' יקר בעיני ייי המותה לתחפידין (שס קטו טו) אימתי הקכיה
מראה להן שכרן שהוא סתוקן להן ,סמוך למיתתן ההיר המותה לתפיריו לפיכך ותשחק ליום
 1ילק' עכיכי מסליס כ"ג  סי י"כ ,לקטן פנ"כ ,תנזו) ע'כ מקץ קי פ"ו ,מדכש סקמיס ס' כ" "1 0

 1ופעלתי  --אלהי] ופעולתי  . .אלתי  ,+וישוי את אלהי ג ,וגוי מ לי דפכת | זנדיי ן | בר' ם (משלי) ,
בר ןמ (ישעיה) | ורי | לוי] ור' ..ברי יוסי א'מ |תחלים) ,ור' . .בן ר' יופימ (ישעיה) ,ורי יוסי בר פיטרס ן,
פ'ט-ר-ס] י (=תלים) ,ורי  .בר' פשריס > ,ור' ..בן פטיי' ו' ,ור'י ..בן
ורי יוסי בר פינחם ( %ישעית) | ור

שעויה) |
י"ל
(וב
פסרס  ,ור' ..בן פרטא דְך ,ור' פנחס בר פטרס  .₪ובן פטרס (איששעית) ,ור' יהושע בן לוי ן ,ור
ויח) ,תלתה
.יין כ ,חלין קראין .אַ' .אילין קרייא ך ,אלין ק(ראיישע
.ר
תלתיתון ל :וא' |  2הלין קריא] פני .ק
סוקין [.

תרין קריין מ

הרין קראי א

| כר דמכין] פאנכים:

מידמכין ן,

כר דמיך דת

| טיגחון]

מנחון ךְפאנכתים  .טינון ן .לי י (ישעיה) | לעת מצוא] זי (ישעיה) מ (משלי) ,לעת מצא 7פם .וגו ו,
לי אגם (ישעיה) |  3כי --בטחנו] כי  . .לבנו. .בטחנו אמ (תהלום) ,כי  ..לבנו וגוי ְפא*ם (ישעיה) .
ל וי | וחרגא] ך] ,וחרנה [ ,וחרינא א?ני (ישעיה)- ,נה כ ,ואוחרנא דפ ,ואחרינא א'מ ,וחד מנחון י |
ו] נגד צוררי דשנת בשטן ראשי וגו' מ (משלי) ,דשנת..
ודג--
תעוך וכת | לפני | שולחן או (ישעיה) | נג

ראשי כוסי רויח י ,נגד צוירי דכתם (תתליס) ,וגוי א?ג ,ל' פא'י (ישעיה! ם (ישעיה) |  4וישמחו --בך] א'י
וישמחו  .בך וגו' א ( ,וישמחו  . .בך לעולם ירגנו מ (תהלים) ,וישמחו  . .ירננו וגוי (ממשלי) ,לי ןי (ישעיה) |
וחרנא] ך] ,ותרגת ן ,וחרינא אי (ישעיה)-| ,נת .

וחחריגי י| ,1ואותרנא דְפ,

ואחרינא איש

| בחצריך

טאלף דפוא'נכי (ישעית) ם (ישעיה) ,בחציריך מאלף וגו' א' ,בחצריך ..בחרתי רְזְ ,בחצריך י (תחלים) |  5ורבנין

אם'] ויש אומ' ן .ל :א' | וגר] פַן ,אשר צפנת י ,אשר צפנת וגו' א? ,אשר . .ליריאיך דא''כי
אשר  . .ליראיך תש (משלי) , לי ני (ישעיה) | הי דפאכתש (קהר  --שנרן לי
צריקים  פגכ ,סילוקן של ..מהעולם ך ,פילוקן של ..מן העולם ך] ,סילוקן (סלוקן מ
 6עזאי (בןעזיי --אחרון ל' ן) | אומר ךפאי (ישעיה) מ :אמר גתי (תחלים) | כת'] כתוב אמ.
אימתי]  פאי (ישעיה)

מ (משלי),

ואימתי

דְגַ | |

מיאה

להם

הקב"ה

(תהלים) מ (ישעיה),
ן) | סלוקן של
מן העולם אמ |
ל' דפגתי (ישעיה)

ו (ישעיה) | |  7שנרן]

טתן

שכרן םאת (ישעיה) מ (משלי) ,הוקר י (תהלום) | שתוא -ל-הן] שהוא  . .להפ דְ  ,שהוא טותקן להם גכ,
המתוקן להן י ,לי פאי (ישעיה) מ | לפיכך] חוי י | ותצחק םם |
 1הלתיהון וכו' . שלשהן אמרו פסוקים הללו כשנמו למות אחד סהן אמר על זאת יהפלל וגו' ולקמן פצ"ב הדרש
לעת מצוא (ועי' .במנחת שי ובתנ"ך הוצ' גונצבורג תהלים שם) לעת מיצוי הנפש וכוי ונכרכות ח' אי לעת מצא
זו מיתה וכו' ,ולקמן שם הגי' בכי"ל זבדי וכו' ור' יוסי בר פטרס אמ' ת ל ת א קריין וכוי חר מנהון אמ' על זאת

יתפלל כל חסיד וגו' וחרנה אמ' תערך לפני שלחן נגד צוררי

דשנת בשמן ראשי

כוסי רוויה וחרנה אמ' כי טוב

יום בחציריך  ויש א' מה רב טובך (ועיייש בח"נ! ,והפסוקים כי בו ישמח וכו' וישמחו וכו' לא הובאו שם וכן
לותא הפ' כי בו ישמח וכו' בילקוט בשלשה המקומות והפ' וישמחו וכו' בילק' תהלים וילק!  ישעיה ,ובכי"ו הגיי
כאן זכדיי בר לוי ור' יוסי בר פיטרס וריב'"ל אמרון תלתה פכוקין מידמכין חד סינון אמי על זאת וגו' וחרנה אמי
תערך לפני וגו' וחרנה אמ' כי טוב יום בחצריך מאלף ויש אומ' מה רב טובך גו' ,ובורושלמי שם זבדיי בר
ליואי ורי יוסי בר פיטרס וריב"ל אמרין תלתא פסוקין מי דמכין חד מוניהון אמ' על זאת ותפלל כל חסיד אליך וגו'
הד אמ וישמהו כל הופי בך גוטר והד אמר מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך וגר,
ררש ההלים מ'ב שם ר' זכדי בן לוי וריב"ל ור' יוסי בר'  5נחם קראו שלשה פסוקים ה*לו בשעת סילוקן .מן
העולם הד מנהון אטר ויש מחו כל חופי בך ותד אמר על זאת יתפלל כל חסיד אליך וחד אמר כי טוב
יום בהצריך מאלף בחרתי הפהופף בבית אלהי ואית דא מרי מה רב טובך אשר וכו' ,ובתנחומא מב מקיץ
שם זבדי ב"ל ור' יוסי בן פיטרס וריב"ל אחד קרא מה רב טובך וכו' ואהד קרא וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו
ותסך עלימו ואחד קרא על זאת יתפלל כל חפיד אלוך וכו לעת מצא לעת מיצוי הנפש וכן' ,ובפ' פקודי שם
זבדי בן לוי (ושני השמית האחרים נשתכשו שם) קראו כל אחד ואחד טהם פסוק בַשעת פילוקן מן העולם אַחד
כרא על זאת ותפלל כל חסיד וגו' והאחד קרא מה רב טובך והאחד קרא וישמחו כל חוסי .בך הוי בשעת סיליקן
מן העולם הקביה מראה לה מהן שכרן ,ובשמו"ר שם זבדי ב"ל ור' יוסי בן פטרוס וריב"ל קראו כל אהד ואחד
מהן בשעת וכן' אחד מהם קרא על זאת וכו' והאחד קרא מה רב טובך וכו' והאחד קיא כי בו ישטה לבנן
הוי בשעת סילוקן של צדיקים הקב"ה מיאה להס וכו' ומשמחן ,וככי"א בי ל"ג ורבנין אמי ,ושם הגי' תלתיהון
ן קראי (כלומ' כל אחד מהס אמר שני פסכוקים) כד דמכין חד מנהון אמ' על זאת יתפלל וכו' כי בו
יר
אמרין ת

ישכח וכו" וחרינא אמ' תערוך וכו וישמחו וכו' וחרינא אמ' כי טוב יום וכו' מה רב טובך וכו' ,וגם בילק' מכורי
הגיי בשלשה הטקומות תר ין קרין ,אכן ג' שם ורבנין אמ' כה רב טובך וכו' ,ולקמן פצ'"ב הגיי נם ברפ"ר וריו
ום ועיי לקמן פע"ר סי' ייב זבדיי בן לוי וריב"ל וכו' ובפסיקתא קנייח אי
רט
זברי בן לוי וריב"ל ור' יוסי בר פ
זבדי בן לוי ור' יוסי בר פיוטרס וכו'

ועי"ע באגה"ת

ה"ב צד  915ובאגה"א

חיג צד  899צד ,046

והשם פטרס

ת'
מלייי !)  6 = :כת' יקר .וכיה בילק' מכירי בשלשה המקומות ,ובכיייא בי כתיב' יקר  ,ובכי"א א' הושלם כ
ביני שוטי  :אימתי וכו' .דורש היקר זה מתן שכרן ,ובילקי ההלים שם הגי' כן אימתי מראה להם הקביה היקר
1( 11600
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אחרון :מה בין מיתת נערים למיתת זקנים ,ר' יהודה ורי אכהו ר' יהודה א' הנר הזה בשעה שהוא
כבה מאיליו יפה לו ויפה לפתילה [ובשעה שהוא ככה שלא מאיליו רע לו ורע לפתילה] ,ר' אבהו
אמר התאנה הזו בשעה שנלקטת בעונתה יפה להם ויפה לתאינה ובשעה שנלקטת שלא בעונתה רע

להם ורע לתאינה :דילמא רי חייא ותלמירוי ואמ' ליה ר' עקיבה ותלמירוי היו למורין להיות משכימין
ויושבין תחת תאינה אחת ,והיה בעל התאינה משכים ולוקטה ,אמרו שמא שהוא חושרנו נחליף
מקומינו , מה עכרו חלפון אתרהון ,אזל לגכיהו אמר להון רכותיי חרא מצוה דהויחון ילפין זכאין בי
שתשבו ותשנו תותי תאינתי בטלתו , אמרו לו אמרינן שמא את חושרנו ,פייסן וחורו לאתרהון ,מה
עשה ,לא לקטה בשחיית ,התליעו התאינים ,אמרו בעל התאינה יורע אימתי היא עונתה שלתאינה

וש

 1ינקוט ל' ק'"י ,עיכ ססיכיס ככס פ' דודי יכד( .ו' ב') ,עדכם קקלם פ' עפוקס שכם (ס' +ס)  1 =:יכום' כככום פ'/ב ס' גי :

 1ומה כ | הזקנים ן | ר'  --אבהו] אנכי ,רג יהודה ור' אבהוא ן ,לי דפת | רג יודה ן | אוטר ְפאת":
ובשעה שהוא  . .שלא מאילו..
לה]
תי--
פעה
אמ' וכ |  2טאיליו| פני .מאליו דאכת .מאילו ן | *לובש
ךאות .וכל זמן שאינו כבה מאילין . .לפתילה י ,וכל מי
לפתילה |ן .ובשעה שאינו כבה מאליו . .לפתילה פ

שאינו  . .מאליו . .לפתילה  .1ל' לכ | אבהוא ן |  8התאינה ךְָ | הזאת א' | שהיא גלקטת | לה דפגכתי,
לו וא (וכן בסמוך) | לתאגה פןאכי .לתאניס ך] (וכן בסמוך) | בשעה ו | שהיא גלקטת שלא חְנִי ,שהיא
|  4דילמא] פן .דילמה [ ,דלמא ו ,1הלמ' כ
מתלקטת שלא ך ,שלא נלקטת ן ,שאינה נלקטת אכ
לי דאת

| ר' חייא (חייה ן) רבה דְפואנכי,

ר' חייא רבא ך] | ותלמידוהי פאנ ,ותלמידיו דְ'תִי | ואית

דאטרין [ ,1ואית דאמיי ְפתי ,ואית דא' א? | רי עקיבא (עקיבה ן) ותלמידוי (ותלמיריו ך!) ואית דאמרי
(דאמרין  ,12דמרין ן) רי יוסי בר (בן  1בר' כ ,בירי ן) חלפתא (הלפתא ן) ותלמירני דְפַוְג ,2ר' עקיבא ותלמידוהי
ואית דאיר  . .בן חלפתא ותלמידוהי א? , ר' עקיבא ותלמידיו ואית דאמרי ר'  . .בן חלפתא ותלטידיו רַזי |
הוו א | למודין] פא?- .ים ךְ ,1ליטודים ן .למדים - ,ין  ,1למירין א'י | להיות לי וא ]  5וושבין] א/
ויושבין ושונין דְנכתי ,יישבים ושוניפ ן ,לי ם | תאנה אחת פנכתי ,התאנה ושונין א | התאנה אנכתי
התאנים  ** | ₪שבא] לי ל | שהוא] פ ,הוא דֶת :ל' אנכי | חושונו] פן ,חושדינו דְָן ,חשדגו א/
חושרם = ,חושדינן י | נחליף מקומינו] נחלוף מקומגו פ :לי דאנכתי

חלפו ,

חלפין [ ,שנו א ,אזלון חלפון ךן | אתרהון] ,82

לגבייהו דְפאתי

| אמו] פאנכי .,.ואמר ד

מצוה א | 3דהוויתון  | 1ילפין] פנבי.

| להן פ

אמרינן] דָ'י ,אטר" דָא:

אתריהון אני ,אתרון  | 7לגכיחו] דְיג,2

| ובתיי]  ,1רבותי דפכתי:

ל' א

| מילתי

יתבין ך ,לי אכת | זכיין דפנתי .זנין אכ | לי  ,בי בטלתוה א?/

בי בטלתיה א! |  7שתשבו ותשנו] יושבין ושונין דְפנתי.

בטלתו] ביטלתוה דְן] ,בטלתי ,

|  6עגדו] אכב .ענדון דפגתי |

דהויתון יתבין ושונין א | תחת | תאנתי פא'כתי

|

בטלתיה  פ ,ביטיתיה  ,1בטלתון יתי י ,לי א | לו] ת .ליה דפאנ |

אמרן פ.:

* פייסן דא'נכתי] פייפו לם ,פייפ א

ל' ןת | חושדגו] פא'נכ.

חושרינו דְן,

| לאתרהון]  ,5לאתריהון אני,

חושדינן י ,2חשרתנו א? |

למקומן ד

|  8לא --בשחרית]

השכים ולא לקטה אנן] ,השכים ..ליקטה  ,השכים בשחוית ולא לקטה ם ,השכים ..ולא ליקטה ךְ,
השכים  . .ולא לקטן י | התלועו התאינים] וזרחה עליה (עליהן ם) חמה והתליעו דְפַתִי ,וחזר (וחזרה  )1עליהם
(עליהון א) והתלועו אנכ

| התאנה פאכף.

הגית נִי | יודע הוא ך | * היא דפת] הוא לב .לי אני |

של תאינה] של תאנה ם ,ל' אכ |
סמוך למיתתן וכו' ,ובתנחומא מ"ב פקודי שם אמר בן עזאי יקר וכו" אימתי הקב''ה מראה לצדיקים היקר שהוא
מתוקן להם סמוך לטיתתן הוי ותשחק ליום אחרון וגוי ,ובשמו"ר שם אמר וכו' אימתי הקב"ה מודוע לצדיקים היקר
שמתוקן להם סמוך וכו' שנ' המותה להסידיו אותה שעה הם רואים ושוחקים לפיכך ותשחק וכוי 1 | :ר' יהודה.
נר' שהוא ר"י בר' פימון וכי לעיל צד  51ר' אבהו וריב'"ס

ועי' באגה'א ח'ב צד ,901

והשלמתי ובשעה שהוא

כבה שלא מאיליו וכו' וכהסגנון במאמר ר' אבהו ובשעה שגלקטת שלא בעוגתה וכו' ועח'נ ,ובשהש/ר שם רי יהודה
ור' אבהו ר"י אומר הנר הזה בזמן שהוא וכו' יפה לו וכו' ובזמן שאינו וכוי ,ובמדרש קהלת ברפ'ר ודו נשתבש
ר"י ורי נחמיה ר"י אומר הנר הזה בזמן שהוא כבה מאליו רע לו ורע לפתילה ,ובמ"כ הגיה בזמן שהוא וכו' טוב
לו וש וב לפתילה ובזמן שאין כבה מאליו רע לו וכו' וכן הדפיפו אחריו ,וביפ'ית מפרש המשל כאשר יכבה הנר
מעצמו בכלות שמנו יפה לו כי לא יהיה נשחת ויפה לפתילה שהיא נושא האור שאינה נשחתת אבל כשאונו כבה מאֶריו
אלא עייד מקרה רע לנר שיהיה נשבר ולפתילה שתהיה נפסדת וכו' וכן בנמשל אם ימות האדם זקן ושבע טוב לגוף
וטוב לגפש ועיוי"ש 8 = :יפה להם ,כ"ה בכי"ל וכ בסמוך רע להם כלו' בשעה שנלקטת בעונתה יפה להם לפירות
ויפה לתאונה לאילן ובשעה וכו' שלא בעונתה רע להם לפירות ורע לה לתאינה לאילן וכן בנמשל טוב לאדם שחוא
ממלא שנותיו וטוב לפירות שהוא עושה שהוא מסגל מצות ומעשים טובים ועי' לעיל צד  ,27ובשהש/ר הגי' ר'א

אמר התאנה הזו בומן שנלקטת וכו' יפק לה וכו' ובזמן שאינה נלקטת בעונתה רע לה וכו' ,ובמד' קהלת ורי נחמיה
אומר התאנה הואת כל זמן שהיא נלקטת וכו' יפה לה וכו' וכשאינה נלקטת בעוגתה

רע .לה וכו' ועח'נ:

 4דילמא .מעשה ועי' לעיל צר  84צד  088וצד  464ולמטה סי' ה':

היו למודין וכו' .היו רגיליו להיות משכימין

ויושבין שונין תחת תאינה אחת והיה בעל התאינה משכים ולוקטה שלא יתליעו התאינים כשהחטה זורחת עיהֶן
ואמרו הן שמא שהוא חושד אותנו שנקח מתאיגיו ולכן נשנה את מקומנו מה עשו שינו את מקומם הלך בעל
התאינה אצלם אמר להם רבותי מצוה אחת שהייתם רגילין לעשות עמי שתשבו ותשנו תחת תאינתי בטלתם אמרן
לו אמרגו וכו' פייסן וחזרו למקומן מה עשה וכו' ,והלשון דהויתון ילפין זכאין וכו' כמו בירוש' פיאה פ'ח כ"א אי
והוח רבי יליף זכי עיטיה וכו' ועי' בעמת"ל ע' יליף ,והגהתי פייסן ועח''נ ,ובכי'ו קיטע גם כאן והיה ב;ל התאינה
וגו' והוא לוקטה כך הקב'ה וכו' ,ודרשו דודי זה הקבייה ירד לגגו זה העולם וללקוט שושנום אילו הצריקים ועיי
61089:02 8008
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ללקוט ולוקטת כך הקכיה יורע אימתי עונחן שלצריקים ומסלקן מה טעס וודי ירד לננו גו'
(שה*ש ו ב)  |:ס'א דילמא ר' חייא רבה ותלמירוי ואיח ראמ

ג

ר' הושעיא ותלמירוי ואית ראמי רי

עקיבה ותלסירוי הוון נהינין יתכין פשטין תחית חרא האינא וכל יום ויום היה סשכים בעל תאינה
ומלקט תאינתו ,אמרו נשנה את סקוסינו שטא הוא חושרינו ,הלכו וישכו להן במקום אחי ,השנים
בעל התאיגה ללקט את האינתו ולא מצאם ,הלך וחיזר אחריהם ,אמר להן רבותיי מצוה אחת שהייחם
עושים אתם מבקשים למונעה ממני ,אמרו לו חפ ושלוס ,אמור להן מפני מה הנחתס את מקומכס
וישבהם בסקום אחר ,אמרו לו אמרנו נשנה את סקומנו שמא אתה חושרינו ,אטר להן חס ושלוס,
אני אומר לכם מפני מה הייתי משכים על תאינתי ללוקטה שכיון שחמה זורחת עליהן מיר מתליעות,
חורון לחמן ,ההוא יומא שבק מיגהון דלא לקט וזרחה עליהן החמה ופצעו מהן ומצאו אותן מתליעות,
אמרו יפה בעל החאינה יורע אימתי היא עונתה שלהאינתו ללוקטה והוא לוקטה ,כך הקכיה יורע
אימתי היא עונתו שלצריק להסחלק מן העולם והוא מסלקו ,ומה טעס דודי ירד לגנו ונוי :
בשיבה טובה אמר ריש לקיש שלשה הפ שנאמי בהם בשיבה טובה ,אברהם ושוה לו,
דור ושוה לו ,נרעון ולא שוה לו ויעש אתו גדעון לאפוד (שפטים ח כו) לעכורה זרה :
ט) ויקברו אתו יצחכ וישמעאל וגו כאן כן האמה חולק ככור לבן הגבירה :
2

געיל  41 | :244 57ילקוע טס ,ננ] נסכס >'ז נ':

 1ללקט ם .ללוקטה א | ולקטה פך] .וליקטה א'כ .ולוקטן י | אימתי] א?נ כו ,אימתי (אימתיי ן) היא דות י
לי א' | של צדריקים] א'גכי -. .להפתלק מן העולם דְפת | וטסלקן]  -טן העולם א | מה טעם] כוו ,מאי
מעם'  ,1ומה טע' ן ,שני פ ,ההיד דא | גוי] לערוגת הבושם דְן] ,לערוגת הבשם לרעות בגנים וללקוט
שושנים ם ,ל' ואנכי |  21רי שטעון בן לקיש וחן ,ושגיל א | ג' ד'א* | שנ] שני  | בשיגה
טובה] א?כת  ,שיבה טובה פוחנ  /כשיבה א' ,שיבה ך | ושווה ן |  81ויעש] לסה  -דפוחנכת  ,ולמה א |
אהו]  ,1אוהו דפוכת | לעגודה זוה] וְג ,לעיז דפאת |  41אתו]  ,1אוחו דפואכתי | גגוי] גניו פאכיי

אל מערת המנפלה דןת ,ל' ןג | כן פנ .כי ן |

בירוש' ברכות שם ה' סוף ע'ב ושהש"ר שם במאמר ר"י בר' חנונא 2| :ס"א דילמא וכו'| .מאמר זה השני נמצא
בכי"ל בגוף הספר בציון ס"א ,ועס נוסחא זו מסכמת כמעט מלה במלה הנוסחא בשהש"ר שם דילמא ר' חיוא בר
אבא ותלמידיו

ואית דאטרי

ר' עקיבא ותלמיריו ואית

דאמרי

ר' יהושע

(ועי' בח"נ ומ"י לעול צר  1וצר )811

ותלמידיו הוו נהיגין יתבין פשטין תחות הדא תאנה ובכל יום ויום היה משכים בעל התאנה ומלקט תאנתו אמרון
נשנה את מקומנו שטא חושדנו מה עשו הלכו וישבו להם במקום אחר השכים בעל התאנה ולא מצאן הלך וחזר
אחריהם עד שמצאן אמר להם רבותי מצוה אחת היותם עושים לי ואתם מבקשין למנעה ממני אמרו ליה חס ושלום
ומפני מה הנחתם מקומכם וישבתם במקום אחר אמרינן שמא את חושדנו אמר להם חס ושלום אלא אומר לכם
מפני מה אני משבים ללקוט תאנתי שכיון שהחטה זורחת על התאנים הן מתליעות מיד חזרו לתמן ההוא יומא
שכחון ולא לקט נטלו מהן ופצעו אותס ומצאום מותלעות אמרו יפה אמר בעל התאנה ואם הוא יודע עונתה של
תאנתו והוא .לוקטה כך הקב'יה יודע אימתי עונתן של צדיקים לסלקן והוא מסלקן ,וכן בסגנון זה ובשונויים  שונים
במדרש קהלת שם דילמא ר' חייא רבא ותלמידוי (כ'ה בדפ"ר ודיו) ואית דאמוין ר' שטעון בן הלפתא
ותלמידוי ואית דאטרין ר' עקיבא ותלמידוי הוו יתבין פשטין וכוי והיה בעל התאנה משכים ולוקט וכו' אמרו נשנה
כו' שמא הוא חושדנו ישבו בסקום וכו' למחר השכים וכו' ולא מצאן חזר אחריהס ומצאן אמר להם רבותי מצוה
חדא הוותון עבדין עטי מנעתון יתה מני אמרין ליה חס ושלום אמר לון ומפני מה וכו' אמרין ליה אנן אמרון שמא
הוא הושדגו אמר להם הס ושלום אלא אומר לכם מפני מה הייתי משכים ולוקט אותה כשתנץ עליהם השמש הס
מתליעות ההוא יומא שבקתון דלא לקיט ומצאו אותם שזרחה השמש עליהם והתלועו אמרין יפה בעל ההאנה יודע
עונחה של תאנתו אימתי ראויה להלקט והוא לוקטה כך הקביה יודע מתי יגיע עונתו של צדוק ומסלקו ,ואין .גיל
לשער שבעל כו"ל הנפלא אסף נוסחא זו מאלו המדרשים בתוך ב"ר כאן בשם ס'א או שהיתה בהעתק שלפניו
נופחת אלו המדרשים בגליון והוא הביאה בפנים הספר (ועי' במ"י לעיל צד  901וצד  911איך בעל כייל רמז
בשני מאטרים על מדרש קהלת וכו' ועל ברכות דארץ יש') ,אלא הענין בנוסחת ס"א דילמא וכו' כאן כמו באופן

אחר וכו' לעיל צד  451שהיו לפניו נוסחאות שונות בב'יר כמו הרבה גרסאות שונות שהובאו בכי"ל .ובערוך בשם
ס"א (ועי' במ'ח הלק ליז צד  119חלק לייח צד  01וחלק ל"ט צד  )784ונוסחת ס"א שבכי"ל כאן היא הנוסחא
שהיתה גם לפני בעלי מדרשים אלו בב'יר והעתיקו מאמר זה עם המאמר שלפניו מה בין מיהת גערים וכוי מב"ה
כמו ששאבו הרבה

מאמרים אחרים מב"ר ועיי גם מיש במ"י לעיל צד 961

על נוסחת ס"א לשנים שנכנסו לחנות

וכו' ,ועוד בסגנון אחר הסיפור בירוש' ברכות שם דלמ' ר' היי' בר אבא (בר' מגנצא דלמא ר' חייא רבא) וחבורתי!
ואית דמרין (דאמרין) ר' יוסי בירי (בן) חלפת' וחבורתי' ואית דמרין (דאמרי) רי עקיב' וחבורתיה הוו (הוון) .יתבין
לעיו באורית' החות הדא האינה והוה מרא דתאינת( /מרי האנהא) קריץ ולקיט (לקיט) לה בכל יום אטרי' שמא
הו' חושדיני (חושדנו)

חרא
(דאת
גמרו
עונהן
ואתה

נחלוף (נחליף) את מקומיגו למחר אתיא (אתי) מרה (מרי) דתאינת' גבון אמי לון מריי אף

מצוה דהויתן (דהויהון) נהיגי' ועבדין עטי מנעתוג' מיני אמרון (אמרו) ליה אטרי' (אמרינן) דילמא דאחשר
השד) לן בצפר' אתי מודע יתהון זרח' עליו החטה (עליהן חמה) והתליעו תאינותי' (תאנותיו) באותה שעה
בעל (כשם שבעל) ההאנ' יודע אימתי עונתה של האינה ללקוט והיה (והוא) לוקטה כך הב'ה יודע אימתי
של צדיקיי לסלק (לסלקן) מן העולם והוא טסלקן 21 :אמר ריש לקיש מאמר זה נסדר לעיל צד  244לפ!
תבוא וכו' הקבר בשיבה טובה ועוויש :  41כאן בן האמה וכו' .שמזכיר יצחק החלה אעפ"י שהיה ישמעאל

גדול ממגו ,והלשון כאן בן האטה וכו' לבן הגבירה כמו לעיל צד  874כן בן האמה

למד מבן הגבירה וכו' ,וב'יב

שם אמר להו וכו' הכי א"ר יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר ויקבר אותו יצחק וישמעאל בניו [מכדי

חיי שרה

|

פרשת סם

57

כה י יא

י) השדה אשר קנה ונוי אמר רי תנחומ' והלא מקכורתה שלשרה לקכורתו שלאכרהם
שלשים ושמנה שנה והכא את אומר שמה קובר אברהם ושרה אשתו ,אלא בא ללמרך שכל

מי שנמל חסר לשרה וכה לגמול חסר לאכרהם  :אמר רי שמואל בר נחמן שם ועבר היו מהלכין
לפני מיטתה וראו אי זה שיית מופנה לאבינו אכרהם וקכרו אותה בריוטירין שלו:
יא) ווהי אחרי מות אברהם ויברך וגו אמר רי סימון בכל מקום שני ויהי אחרי חור ד
7₪
העולם לאחוריו ,ויהי אחרי מות אברהם מיד כל הבארות אשר חפרו עברי אביו בימי
אנוהם

אביו

סיתמום

פלשתים

(בראשית

כו טו),

ויהי

אחרי מות

משה

(יהושע א א) מיד פסק

 1ילקוץ טס" 5 | :לקוע שס ,ילק' יסופע לע  7 | :'5פוספת 5קועם פי"ל ,מכילפ] כטלס עפכם ד' פ'"ס,
נלניס וילך פיי ע"ס ,קדל עולס פ"י ,סענים ע' ל' ,עיל סעיכיס כנס פ' טני טדיך (לי פ') :

 1וגוי] אברהם דְוְאת=. ,

מאת בני חת נכיי,

לי  | 5תנחומא דפאנכת?.

ספכי

-מה ן | עד קנורתו א| 1

אברהם אבינו י |  * 2שלשים ושמנה כְ'] שלשים ושמונה פַו"חְן ,שלשים וח' ך ,ליח א*ך :ארבעים ושמנה

,5

ארבעים ושמונה ן ,מ"ח דְ'א'י ,1ארבעים ל | שנים כ | והכא את אומר]  א ,1והכה (והכא  )5את אמר בכ /
| ושיה אשתו] ד'פותר.
והכא את אמ' דְאתי ,והכא א' פ ,ותמר ן | קוגר] ד'ורי :קגר דפאגכת

ושרה אֶנָי ,שרה אשתו ך ,ואת שרה אשתו  | 5₪בא לי ן | ** שכל] אלא כל ל | * 8שגמל דפואכתי]
שגומל לג | עש שרה ו | עם אכרהם י |  4לפני מיטתה] לפני מטתה של שרה (ן ,לי א | היו רואין ת |
איזה שיית [ע" .אי זה שית דִ'ב .איזה שית נ .אי זו שית ען ,איזו שיח ן ,איזה (אי א?) זוית א ,איזה
מקום פתתבי ,גנה טקוס ך | לאברהפ אבינו כע ,לאברהם פא | וקברו אותו י ,וקברוהו שפ א | בדיוטירין] גע/
בדיוטורין כ ,בדיוטיין דפוא'תע"ריי בדיטורין א? | שלו] פואגערי ₪ .במקום הטוכן ומזוטן לו דת
 5ויברך וגו'] ויברך אלהים את יצחק בנו הדא'נכת ,"1וגו ן .לי פא? | כל אתי | שני בו ך | ויהי אחרי

-

|

ת-ים] ויהי . .אברהם מיד
מות כןתי (יהושע) | חוזר א |  6לאחריו  ,1לאחור י ,לאחוריו מיד א | *פוילהיש--
וכל הבארות אשר חפרו וגו' פי (שם) ,ויהי . .אברהם מיד וכל הבארות וגו (אשר חפרו ך]) ויסתמום פלשתים
אחוי מות אברהם דְן] ,ויה' ..אכרהם חזר העולם לאחוריו מיד וכל (כל א') הבארות אשר חפוו פסקו א ,
מיר כל ..אשר חפרו עבדי אביו סתמום פלשתים כ מיד כל ..אביו וגוי ָ ,מיד כל  ..אשר  ,+לי לן|
 7למשה]  ₪עכד יי ך | טיד לי וחכ| 
ושמעאל קשוש מיצחק מ'ט קא חשיב ליה ליצחק מקמיה שימ תשובה הוא דעביר ואדבריה ליצחק .מקמיה] ודילמא
דרך חכסתן קא חשיב להו אלא מעתה ויקברו אותו עשו ויעקב בניו (בראשית ליה כ'ט) מ'ט לא חשיב להו דרך
חכמתן אלא מדאקדמיה אדבורי אדבריה ומדאדבריה שמ תשובה עבד בימיו ועיייב בד"ס ,והדרש שעשה ישמעאל

תשובה

עי' לעיל צד  172צד  168וצד 686

 5שלשים ושמנה .

ובתר"י

א' לפ' ויגוע וימת

כן הגהתי ועח"נ ,ואברהם היה גדול משרה

קליז שנה וימי שני חייו היו קעייה שנה .וכן הגי' ל'"ח

אברהם

וכו' ועו"ע

למטה

סי' ה':

י' שנים וכשמתה שרה בת קכ'ז שנה היה הוא בן

שנה ופירושה בפי' בייר ולק"ט ,ולעיל צד  854נכונה הגיי

נמנען מחייה מ"ח שנה ועיייש | :והכא את וכו' .בלק"ט מפרש ומה היה לו להזכיר את שרה ללמדך שכל מי
שגסל וכו' ,ובפי' ב'יר והכא את אמר שמה קובר וכוי לומר שנקברו ביחד ,ובכי"ל איתא אלא בא ללמדך אלא כל
מי שגומל וכו' והגהתי

ללמדך שכל מי שגמל חסד לשרה וכו',

וסגנון הלשון כמו

לעיל צר  696והלכו לגמול

חסר לשרה 8 | :שם ועבר וכו' .שם שהיה עוד יעקב משמשו ג' שנה ועכבר שמת אחר ירידתו של יעקב לארם
נהרים ב' שנים כדאיתא בס"ע סוף פ"א וריש פ'ב ועי' מגילה יז א' ובפירש''י שם בדה עבר מת וכו' ועי"ע לעול
צד  056וצד  116ולקמן פס'"ג פיי ו' וסי' יי ופס''ח סי' ה' ,ובספר הישר פ' היי שרה מסופר שהיו גם אבומלך וענר ואשכול
וממרא וכל גדולי הדור הולכים אחר הסטה 1 :לפני מוטתה וכו' .בערוך ע' שית הועתק שם ועבר היו וכנ' לפני
ת כמו בכי"ל
יי
מטתה של שרה וראו איזה שית טופנה לאברהם אבינו ,ושם בשני כ"י ובעיקרי התלמוד הגיי ש
וכו"ג ,ובערוך ע' דיוטר הועתק שם ועבר וכו' לפני מטתה וראו אי זו שית מופנה וכו' בדיוטירין שלו ,ושוית (שית)
מלה בודדת ובעל הערוך לא פירשה בשני המקומות ,ותמורותיה הגירסאות שית זוית מקום (ובמדרש  דפ"ר  הגוי
וראו אוזה שית מופנה וכו' ,ובד'ו וראו גנה מקום מופנה וכו' ,ובדפוסים אחרים וראו גבה מקום גכו') ,וקשה לפרש
שיות (שית) חלל מחילה כמו שנקרא ההלל שתחת המזבח כנגד מקום הנסכים שית או שיתין ועי' בערוך ע' שת א',
ואולי היא מלי"מ שת שחות ,ומלה זרה בודדת .גם דיוטירון( ,והגי' בדיוטירין איתא גם בערוך ע' דיוטר ברפיר,
ובשדפ"ע בדיוטרין ,ובמ"כ במדרש די קראקא ג''כ בדיוטרין ולא בדיוטרון) ואין לפרשה מל'י!) מערה כפולה שיקשה

גס הלשון בדיוטירון ש ל ו ,אלא נר' הוראתה מליי?) במדור שלו (ועיי קרויס צר  ,)991ולפי אגדת חז'ל היתה
לעיל צד  ,)896וב'"ב גייח א' איתא
מערת המכפלה שני בתים זה לפנים מזה או בית ועלייה על גביו (ועוי במ'"י
רי בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהס וכו' כי מטא למערתא דאדם הראשון וכו' ,ויהיה
טעם המאמר שם ועכר היו מהלכין לפני מיטתה וראו במערת המכפלה אי זה שיית מופנה לא'א וקברו אותה
בדיוטורין שלו במדור שהיה מוכן לאברהם ,ופירוש זר בפי' בר כ?י בדיוטרון שלו בשורות שלו במקום מבואר
שלו ,ופורוש נוסף בדפוסי' וכית במקום המוכן ומזומן לו (ובדפ'יר ור"ו ג"כ הגי' הנכונה לפני מטחה וכו' וקברו
אותה וכו' ,ובילקוט דפיר ודו הגיי לפני מטתה וכו' וקברו אותו וכו' ,ובמ'כ הגיה עפ'י הילקוט לפני מטתו וכוי
וקברו אותו וכן הדפיסו אחריו) : 6חזר העולם לאחוריו .דורש ויהי א חח ר י חזירה לאהוריו ספני מות אברהם וכן
ויהי אחרי מפני מות משה וכו' ועיי גם ביפית :ובכיייל המאמר מסורס ויהי אחרי מות משה מיד פסק וכנ' ויהי
אחרי מות יהושע מיד נתגרו וכו' ניהי אחרי מות אברהם כל הבארות וכו' והגלתי ועח"נ ובלק"ט הועתק .ויהי
אחרי מות אברהם א"ר פימון כל מקום וכו' ויהי אחרי מות אברהם מיד וכל הבארות אשר חפרו וכו' סתמוס פלשתים
ויהי אחרי סמות משה פסק המן וענני כבוד והבאר ויהי אחרי מות יהושע נתגרו וכנ' ויהי אחרי מות שאול
ופלשתים נלחמים ,ומפיים שם ויברך אלהים את יצחק בנו להעמידו על מתכוגת אביו,

ובמקרא כתוב וכל הבארות

וכו' ,ותגי' כ ל איתא גם בכו"'א א' ובי'ג וכי'ג וכי'כ ובילקוט דפ'ר כאן ועיי במ"י לעיל צד  921בד"ה ראיתי
. | ?( * 000000עססךע| * 0)0
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הבאר

כבוד,

והמן ועְנגי

פרשח סב

ויהי

מות

אתרי

יהושע

כה יא ינ
א א)

(שפשים

(תגיו בהם יתירות האר /

מיר

ויהי אחרי מות שאול (ש'ב א א) סיר ופלשתים נלחמים בישראל (שיא לא א) .מתיבין חנריה
לרי סימון והכת'

ואחרי

מות

יהוירע

באו שרי

יהורה

וישתחוו

וגו' (רתיב כר יו) ,אסר רי תנחומא

לא אתא ר' סימון למיסר אלא ויהי אחרי :אטר רי יורן אילולי שהעסיר הקכיה אחיים תהתיהם
 5כבו חור העולם לאחוויו דכתיב ויהי אחוי מות אבוהם( ,כל הבאוות ונו ),וישב יצחק
את

ויחפר

בארות

המים (גו (בראשית

כו יח) ,כת' ויהי אחרי מות משה

עכר

ייי ,ויאמר

ייי אל

יהושע (יהושע שם שס) ,כת' ויהי אחרי מות יהושע ונו' ,ויאמר ייי יחודרה יעלה (שופטיס שם ב),

ויהי אחוי מות שאול וכת' ורוד שב מהכות את העסלקי נוי (ש'ב שפשס) ,וכת' ודור בן
אפרתי

איש

וגו' (שיא יז יב):

הט = יב) ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם ונוי דילמא ר' חטא בר עוקכא ורכנין חוון יחבין
ומתקשין מה ראה הכת' לייחס חולרותיו של רשע כאן ,עכר רי לוי ,אמרין הא אחא מרה רשמעתא
נשאליניה , אתא רי לוי בשם רי חמא בר' חנינא להוריעך כן כמה שנים נתכרך זקינך ואלה שני
0

ינקוט טס 21 | :קדל עולס פ"ב ,מנילס ט"ז כ' ,ינמוס ס"ד :'6

 1הבאר--כבוד] פָוְכִי ,הבאר וענני ככוד והטן דְךן  ,חמן והבאר וענני כבור [ ,הכאר א | מיד לי ור | ניתגרו ן,

חזרו ונתגרו א ,נתגדו ך] | יחרות דְזָא? .יתירות ך] ,יתרות ם | ** הארץ]  ...ויהי אחרי מות אברחם כל הבארות אשר
|תינין ליח
חפרו עכרי אביו בימי אברהם סיתמ' פלשתים ל | ל מיד] פחזא'גכי .לי דואית | נלחמין א' ט
התיבון י (שם) | חבריה] א'נ- ,2יא פא'שי (שפם) ,חברייה ן ,דייא דְך ,חנריי י* |  8והכת] פאיכת .והא
ד] ויחי אחרי פא'נכי .ויחי ל ,אחרי וְך? | מות לי ן | יהוירע] פאכשי.
כתיי דְוְאך'ו (שם) ,לי ני | * ואחרי ש

*ישתחוו דפא'גכתי'] וישתחו לאש | וגוי] לטלך דתשי ,לפיך (לו פ\ או שמע הטלך (אז
 ₪הכהן דְוֶת | ו
שמע  )1אליהם פךזאנכ | חנחוסה ן ,תנחום נָי |  4אתה ן ,בא י (שם) | ויהי אחרי טות ךן |  ** 5לאחוריו]

דכתיב] כתיב י (שם) ,לי ן | אברתם]  -.וגו' ן ,ויברך אלהים את יצתק כנו א

לאחורן

וישב] וִי ,וכת'  -.דפאנכתי

(שם) | ** יצחק] -

']
גרו--
ותפ
בגור  6 | -וי

ג-וי
[ כול -

לי |

ויחפר את באית המים פן.

ויחפר  . .בארות המים [ך]  ,ויתפור . .בארות המים אכי ,ויחפור ך | כת'] פגכ .כתיבי ,לי דְוֶת( .כת'--אל
יהושע לי א)

| *עבר

 7יהושע] פני₪ .

*"י דְוכ]

ענד ..וגוי ל .לי פני

בן נון ן ,בן ..משות

| האמר]

משת כ ,נן ..משה

וכת' ₪

לאמר ךְך]

וכתוב ₪

5נ,

א'י,

| כת] כתיב

(שם) |
וכתיי דְפי

לי אינת (כת' --יעלת לי כ) | ** אחרי] ל' ל | וגוי לי | ויואטר] וכת'  =.פני | * יעלה דפואתי] > וגו גי
בתחילה ל ,בתחלה ו (שם) 8 | .וויהי] [א'נתי (שס) .כתיי  דפא'כי | וכת] גכי ,ל דפאת (וכת'--

העמלקי וגוי לי ן) | ** ודוד לי ל | עמלק אגכתי ,הפלשתי  | ₪וגו] וושב בצקלג א'  וישב דוד בצקלג ימים
וגוי  ,וושב דוד ..ימים שנים גכ .לי פא?י | וכת'] אגכ .וכי לטעלה מן ה;נין קודס מיתת שאול ם ,וכתיי
ר-תי וגוי לי י) |  9וגו] הזה ן .ל' דפאנכת |
פ-
אכת'
(וכת' ךן[\ למעלה  . .מיתת שמואל דְן .לי ן (ו
 0תולדת  * | 1בן  --וגוי ן] בן אברהם ךְחא'כת .בן ..אשר ילדה וגו ם ,וגו נ ,אשר חי וגוי ל ,ל' א'י |
דילמא] ם ,דילמה [ ,רלמא וכ ,דלמ'יו ,ל דאת [ חיא פאנכי | עקנה ן .אבא י | הוו] ן!
הוו דפאנכתי | יתיביןן |  11וטתקשיין דָפת ,מתקשיי ן .ומקשין א'י .דיין א'ן; | הכת'] הקביה [י | ליחס פגת |

של ושמעאל רשע ם | אמרי א אטרון ךן .ואמרין כ | אתא] אתה ן .לי ני' | טרא א'כת | דשסעתה ן |
* 2נשאליניה דגכתי] נשאיליגה ל ,נשאלוניה פַן" ,נשאלונה ן ,נשייליה א | אתא ר' לו] ן ,א"ר
לוי ל"דפאנכת .אתא רי לוי ואמר  | +ברי חנונא]  .2ביר' חנינה ן ,בר חנינא אן  ,בר חניי י ,לי דפת |

** בן] בין ל | ל שניס] שנין ד | קיוף] וגכיי .קיר דתש .קיר פא | יפי שני פאינ |

וכו' 1= :הבאר והמן וכו'.

בתוספתא שם ר' יוסי בר' יהודה אומר שלשה פרנסים טובים טמדו להם לושראל משת

משה] מתה מרים ונתסהתתרלרקתהה הכאר וחזרה בזכות משה ואהרן מת אהרן נסתלק עמור הענן וחזרו שניהם בזכות משה
פ

ותרות

צר  764הגיה ופלשתים באו (שיב ה' י"ה) ,ולנכון מפרש בחי' הרשיש דנקיט לישנא דקרא 8 | :ואחרי מות
 4אלא ויהי אחרי| .בכייל כתוב אלא ויהי אחרי מות אברהם ,והמלות מות אברהם
יהוידע .כן הגהתי ועח'נ:
נסחקו8 :את העמיקי .וכיה בדפוסי' ,ובחמשה ב"י ובילקוט בשני המקומות הגי' את עמלק ,ובסקרא שם כתוב
את הע מלק וע" בתנ"ך הוצ'  גינצבורג : וְכַת' ודור בן וכו' . פסוק זה שנר' מיותר ליג בילקוט בשני
המקומות ,ובכי"ו ליג וכת' ודור שב וכו :  01דילמא .בעשה ועי' לעיל צד  376ובסגנון זה בפסיקתא פכיג קנ"ה

אי ר"י ורשביל הוון מתקשיין
דשמעתא וכו' ובאותחו

המאמר

תגיגן יום מוב וכו' עד אינון יתיבין מתקשין
בירוש'

ר"ה

ולעיל צר  928וצד  11 = :464של רשע.
בדיה באן בון האמה וכו' :

אתא,

פ"ד ג"ט ב' הא גברא 

רבה

עבר

כהנא

אמוין

וכו' ועי' גם ירושי

הא

אתא מרה

שביעות פ"ז ל"ז גי

ומשמע שס'ל שישמעאל לא עשה השובה ועי' במ"י לעיל צר 476

 21אתא ר"ל .כלו' אתא ר-ל ואמר בשם רחב'ח כסו שהניי בילקוט ,ובכייו גכ הגיי

ובבייל נמחק ת א והוגה א' להגיה כהגי' אמר ר' לוי וכו' = :בן כטה שנים.

בן סיג שנה כדאיתא

פרשה
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כהי יב ית

סב

חיי ישמעאל ונוי ,מה ראה הכת' לייחס שמו שלרשע כאן ,על ירי שבא מקדקדו שלמרבר
לנמול חסר לאכיו:
יח) וישכנו מחוילה עד שור וגו' על פני כל אחיו נפל הכא את אמי נפל ולהלן
הוא אי ישכון

(בראשית

טז יב),

אלא

כל ימים

שהיה

אבינו

אנרהם

קיים

וכיון שמת

ישכון

אנינו

אברהם נפל .,ער שלא פשט ידו בכיח המקדש ישכון כיון שפשט ידו בכית הסקרש נפל ,בעולם

הוה ישכון לעתיר לבוא נפל :
 1ילקי דס*י כי סל 6ע"נ 8 - :לקוע כ' ק"י ,לעיל לד :684

 1וגוי] אשר חי וגוי ן ,אשר חי כ ,לי דפא'נתי | ליחס גכת ,לתשג א' | שמו] נכע .שניו דוי /
שנותיו פִחְַא .1בניו י (דה"י) |של אותו רשע ם .של ישמעאל ו | כאן לי פַי (שם) | על ודי] אלא  -פי |
ל]
נלפ--
ער שור וגו' ע
מקדקורו ו (שם) ,טדקדקו ן |  ** 2לאביו] שלאבינו ל | * 8

שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על ..נפל ך] ,עד שור לפאת .וגוי ך

עד שור וגו' וְגָו +עד

| הכה ון | אתמר ן | נפל]

וישכנו א |  +הוא או' חזן ,את אטר ךְפא'נכי ,את אומ' א'ת  ,איתמר ן | ישכן פן ,נפל א | כל הימים זו
כיז א | אברהם אבינו אנןזי ,אברהס = | קיים] חי כי | ישכן פו ,שכן א | וכיון] פחאנכי .כיון דות |
אבינו אברהם] אברהם אבינו י ,ל' פואכ.

|  5פישט ן | ישכן פוא' | וכיון שפשט

המקרש] פוהחאנכי .בו ך ,לית |  6ישכן פן .שכן א'
לבא דְתִי ,בעולם הבא א .3ולעהיב א' |

בס"ע פ"ב אבינן יעקב היה בשעה שנתברך בן סיג שנה בו בפרק
וישטע יעקב אל אביו וגו' וירא

עשו כי רעות

וילך עשו

סחחכ,

ומשפשט

ן | בבית

| לעתיר לבא פן ,אבל לעתיד לבוא ןָ ,אבל..
מת ישמעאל שני וירא עשו כי ברך יצחק וגו

אל ישמעאל וגו' (בראשית כ*ח \'--ט')

שאין

תלמוד

ומר אחות נכיות ומה תלמוד לומר אחות נביות מימד שקדשה ישמעאל ומת והשיאה לעשו נכיות אחיה וכוי
ועיויש בהערות רר"ב ראטנער  ,ובמגילה שם דאמר ר' חיוא בר אבא א"ר יוחנן (דאטר מר) למה נטנו שנותיו של
ישמעאל כדי ליחס בהן שגותיו של יעקב דכתיב ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים (כטה
קשיש ישמעאל מיצחק ארביפר שנין) וכתיב (דכתיב) ואברהם בן שמונים שנה ושש שנים כלדת הגר את ישמעאל וכו'
וכתיב ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק וכו' וכתיב ויצחק בן ששים שגה בלרת אותם בר כמה הוה ושמעאל
(כדאתיליד ועקב) בר שבעין (שבעים) וארבעה (כמה פיישן משניה שתין ותלת) ותניא היה יעקב אבינו בשעה
שנתברך מאביו בן ששים ושלש שנה ובו בפרק מת ישמעאל דכתיב וירא עשו כי ברך וגו' וילך עשו אל ישמעאל
ויקח את טמחלת בת ישמעאל

[בן אברהם] אחות נביות ממשמע

שנאמר

בת ישטעאל איני יודע שהיא

אחות נביות

[ארא] מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה נכיות אחיה וכו' ועי' בדיס שם וביש'י עה"ת לפ ואלה שני חוי
ישמעאל וגו' וסוף פ' תולדות ,ולקמן פס'"ח סי' ה' איתא יחזקיה אמר בן סיג שנים היה אבינו יעקב בשעה שנטל
את הברכות וכו' ועיו'ש ,ור"ל בשם רחב'ח

מפרש

שראה הכתוב

לייחס תולדותיו של רשע כאן

ואלה הולדות

ישמעאל וכו' בכור ישמעאל נביות וכו' להודיעך וכו' דכתיב לקמן וירא עשו כי ברך וצחק וכו' ודרשינן וטה ת"ל
אחות נביות מלמד שקדשה ישמעאל ומת וכו' וכתיב כאן ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה וכו' וושמעאל היה בן
ער שנה כשנולד יעקב נשארו מקל'ז שנה ס'ג שנה נמצא שהיה יעקב בן פ'יג שנה כשנתברך ,ונר' שהתיבות
ואלה שני חיי ישמעאל וגו הן סיום הדרש להודיעך וכו' ,ועוד דרש ואלה תולדות ישמעאל בן אברחם גו' מה
ראה הכתוב לייחס ש מ ו של רשע כאן ע"י שבא וכו' לגמול חסד וכו' ,וכן הגי' הנכונה שמו של רשע בכי"ג
וכו"כ ובערוך ע' קדקד ,ואין טעם להגיי מה ראה הכתוב לייחפ ש ג יו וכו' ע"י שבא וכו' ,ולפרש גי' זו המשובשת
הניה ביפ"ת ואלה תולדות וכוי א"ר לוי בשם ר' חמא ע'"י שבא וכו' ואלה שני חיי ישמעאל מה ראה הכתוב לייחס

שניו וכו' להודיעך בן כמה שניס וכו' ,ובלק"ט גורס ומפרש עפ"י המאמר במגילה שם ואלה תולדות וכו' א"ר לוי
בש'ר חיוא בר' דנינא לטה נטנו שנותיו של ישטעאל כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב בן כמה שנים נתברך וכו' ועיויש ,
ומסיים ד"א למה גמנו שנותיו של ישמעאל לפי שבא וכו' ,ובכי'א ב' הגי' וי* א ע"י שבא וכו' (ובגליון שם הוגה
ואלה ימי שני חיי ישמעאל מה ראה הכת' לייחס שנותיו של רשע כאן ע"י וכו') ,ובשכל טוב העתיק ואלה שני
חיי וכוי ולמה נמנין שנותיו לפי שבא וכוי א'ר לוי בר חמא מה ראה הכתוב לייחס שנותין של ישטעאל כדי
ליוחם שנותיו של יצחק בן כמה שנים היה כשבירך את יעקב ובן כמה שנים היה יעקב כש:תכרר וכו' .,ובמד' הגדול
עמוי  888ואלה תולרות ישמעאל מה ראה הכת' ליחס זרעו שלישט;אל אלא על ידי שבא מקדקדו של עולם לגטול חסד
לאביו לכך זכה לייחום :  1מקדקדו .בפי' ב'יר כ'י מפרש מקדקרו וכו' מעיקרו של מדבר ממקום רחוק בא לכבדו,
ובכייו הגיי מדקדקו וכן הועתק בלק"ט וצ'יע  2 = :לאביו .בכי'ל כתוב שלאבינו והגהתי לאביו כמו שהגי' בדפוסוי

ושאר כ"י ובערוך שם ובילקוט בשני המקומות ,ובלק"ט הועתק לאברהם אבינן ,וסגנון הלשון כמו לעיל צר 576

שכל מי שגמל חסד לשוה וכו' 8 | :הכא את אמ' .המאמר נסדר כבר לעיל צר  694לפ' על פני כל אחיו
ישכון ועיייש ,ובמ' הגדול  488שינה הלשון וכיון שמת אברהם רואין אותו כאלו נפל ,ומוסיף שם וכן עתידין
זרעו ליפול באחרית הימים וירום קרן ישראל וכו' ,והוספה זרה בכי"ל כאן בסוף הפרשה בגוף הספר ,בני ישמעאל

אלפה בית כולה חוץ מג'זיביץ' ללמדך כי תשע מאות ושלשים יהיה הגלות* וצ*ל טג'ז'כ'ץ' ופי' בשטות בני
ישמעאל שהוזכרו בפסוק ייג---ט'ו נבית וקדר ואדבאל ומבשם ומשסע ודוטה ומשא הדר וְתִימָא יטור נפיש וקדמה
נמצאו כל האותיות דאלפא ביתא חוץ מן ג' ז' כ' צ' (וסמיך מתחלף בשי"ן שטאלית בטבשם ומשא ועיי במ"י לעיל
צד  )89ומספרם תתק"ל (ומונה צ כמו ץ) ללמדך וכו' ,ודוגמתיה ההוספות בכי"ל בגוף הספר לקמן פס"ג סוי וי
,ר'א איש חם ת'ם' אלף שנים רוצה להיות .יעקב יושב אהלים בגלות בין האומות" ובפס"ח סוף כי' טי ,ד"א
ויפגע במקום וילן ש'ם' כ'יי בא שים' כ'י' שלשים ותשע מאות שנה בא שמש יעקב וזה סימן לגלות" ,וקשה
ליישר המספרים אלף שנים ותתק"ל שנה ועי' במאור עינים אמרי ביגה פמ'ג ובכתבי צונץ ח"ג צד %94
על שנות ,הגאולה שחשבו דורשי ושוסות ומחשבי קיצין ,ובכי"כ כתוב כאן בסוף הפרשה סליק סידרא ועיי

בט'י לעיל סוף פניז :

תולדות

81

כה יש

פרשה סג

פרשה סג
כה יט) ואלה תולדות יצחק ונוי כז' גיל יגיל אבי צריק ונוי (טטלי כג כר) נילח
בזמן שהצריק נולר :ויהי בימי אחו בן יותם ונוי (ישעיה ו א) אמר ר' הושעיה אמרו מלאכי השרות
לפני הקכיה רבון כל העולמים ווי שמלך אחן ,אמר להם כן יותס הוא ואכיו צריק ואיני יכול לפשוט
ירי בו :יולר חכם ישמח כו (משלי שס שס\ ר' הונא בשם ר' אחא מנין אתה אוטר שכל מי שיש
לו בן ינע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים תלמור לומר נני אם חכם לבך ישמח לבי נם אני
(שם שם טו) רי שמעון בן מנסיא א' אין לי אלא לב אכיו בשר ורם מנין שאפילו הקכיה טתמלא עליו
רחמים כשעה שינע בחורה תלמור לומר ישמח לבי נם אני ,גילה אחר גילה בומן שחוא צריק בן
צריק ואלה תולרות יצחק בן אברהם ונו':
10

עטרת זקנים בני בנים וגוי (שס יו ו\ האכות עטיה לבנים והכנים עטרה לאכות ,האכות
עטיה לבנים רכת' ותפארת בנים אבותם (שם ש ,):הכנים עטיה לאכות דכתיב עטרת וקנים
ילק' עכיכי טטלי כ''נ כייד,

 1ילקו כ' ק"י ,ילקי עטלי כ' ספק"ק,

חנקוע פולדום פיי נ':

כפ'ד (םים)  3 | :ינקוע כ' ק"י ,פנסומל) ע"נ סולדוס כי'  ,'5סנסוע טס קי' ד' ,סנדס נכלטים פמין :
 1וגו] ן ,בן אברתפ ךְא'נכימ,

נן ..אניתם הוליר את יצחק א'ת,

ל' פ

 2ונקי שעיס כִי

| כת] נכו,

כתוב ן/

כתיב פאם .לי דת | וגו] ויולד חכס ישמח בו דאגכתימ .לי  | 5גילה] פוא'ני ,גילת היא א? .גיל מ
גילה אחר גילה דְכן

ג-ו]
|  2שצדיק ך] ,שהיה צדיק ן | נולד בו אם | * כון-
פות מ

ל' פוגכתי

(ישעיה) | | | הושעיה]

העולסים [.22

רבונו של עולם פי ,הבש"ע רזמ

דאנכ:

זיא

אושעיא

בן יוחם אם /וגו לְךדי,

מים] 
ל-
חועןו-
י (שם) | |=  8רב

רבון

רש'יע א? .ל' א'י (שם) | ווי] דין הוא א' ,לי א? | שיטלוך

אחז א! ,אחז ימלוך א? ,שנולר אחז כ | ואביו צדיק] ואביו צדיק היה י ,שהיה צריק אָם .לי ו (שם) | אינייי |
 4ידי בו] נכתי ,את ירי בו דְן .בו ידי פא? ,יד בו א' ,בו יר מ | יולד] פן .ויולד דאנכתי | ר' הנא --

אחא] םאנכי (משלי) ,רי חונא ..אתא ן ,רי לוי דףת | טניין כו | כל וי |  5ויגע כ ,והוא יגע י (שס) |
| חכם בני ושמת לבי ונאי בני  . .אני מן .ויולראינ-י
שהוא] שהקכ"ה ' (שס) | תלמור לומר] שנא' אמ | בנ
חכם ישטח בו ו | א6וטר דןאגכי (שס) מ ,אטית | לבלי אכימ | בשרודפ] ואנכימ .של  ₪דת | מניין וכ |
רה]
תו--
*שאפילו דְואבכת'מ] ואפילו לנ |  7בבשעה

בשעה שהוא יגע בחורה ךְאנכותמ ,בשעה שהוא רואה

אותו שהוא . .בתורה ן ,לי י | תלמוד לומר] שנאמר י (שם) | ישמח] בני אם חכם לבך  -.א'מ | גם אני]  ₪גס
י] בן אכרהם דפאכתי (שם),
-ובגןו
אני מ ,גם לרבות שכינה ך] ,ישמח לבי של אביו גס אני הקכ*ה ב | * 8
בן  . .אבר הוליר את יצחק  ,1וגח לו |  9כתיי עטרת א | וגו']  ,ותפארת בנים אבותם פאכת .לידגי | שות כ |
*עטרה ךְפןאני] עטרה לכת |  01עטרת כ | ותפארת] וְאנָי ,תפארת ם ,ועטות דִךן | והבנים פני |

נולד גילה אחר גילה בזמן שהוא צדיק בן צדיק ואלה הולרות .יצחק בן אכרהם( ,ואינו מדויק הלשון בילקוט כאן
כתיב .גיל וכו' גילה בזמן שהוא צדיק בן צדיק) ,ושם לעיל לפ' בני אם תכם לבך וכו' הועתק דאר הוגא בשיר

אחא מנין וכו' ,ובילק' ישעיה שם ויהי ביטי אחז א"ר אושעוא אמרו וכו' ,וכס' הפרדס סוי די הובא מביר כאן
כתיב גיל יגיל אבי צריק צדיק ויולד חכם וכו' גילה הוא לאב בזמן שנולר לו בן צדיק ,ועוד נוסף שם וחכם זה
אברהם בשעה שגתבשר לא יירשך זה מיד בא שמחה וגילה בלבו ומיד ויפל אברהם על פנין וכו ועיו"ש ובשבלו
הלקט סי' קכ"ו ובמח"ו צר  ,901וררש אחר בתנחוטא שם אלה תולדות \כו' זש'ה גיל יגיל וכו' כנגד מי אמרו
שלמה לא אמרו אלא כנגד יצחק שבשעה שנולד יצחק היה הכל שמחים שמים וארץ חמה ולבנה כוכבים ומזלות
וכו' ועי במ"י לעיל צר 889:  3וי שמלך אחז .כמו שנדרש לעיל צד  104ויהי בימי אחז ארם מקדם וכו" כך
אמר אחז וכו' וכיון שאחז בתי כניסיות וכו! התחילו הכל צווחין ווי ויהי בימי אחז :ואבין צריק| .צדיק היה
ועניו יותר משאר מלכים ועי' בפירשיי

סוכה

מ"ה

ב' בדיה

יותם בן עזיהו

ובמ"י לעיל צד ,088

וטעם כל >

הסאמר כאן גר' שהוסיפו על הדרש גילה בזמן וכו" שהשע בן צדיק צרה לעולם וגילה לו שהוא ניצל בזכות אבין

וציע:

 4יולד הכם .וכייה כ"ה בכי"ם וכייו ,ובטקרא שם הכתיב יולד חכם וישמח בו והקרי ניולד וכו' ישמח וכו':

פ שהוא מתמלא וכו'.

שאביו

מתמלא עליו רחמים כלו' אהבה,

ובדרש יולד חכם וכו' הובאו המאמרים ר"ה בשם

ר"א מנין וכו' ריש בן מנסיא וכו' לפ' בני אם חכס לבך וכו' ,ובילקוט כאן הגי' מנין אתה אומר כל מי שיש לו
בן וכוי ת"ל ויולד ה כם יש מ ח בו ,אכן בולק' משלי שם הגי' גייב .מנין אתה אומר וכו ת"ל בני אם חכט
לבך ישמח לבי גם אני ,ובילק' מכירי שם הגיי רי הונא וכוי מנון וכו שהוא מתמלא עליו רחמום שני חכם בני
ושמח לבי (משלי כ"ז י"א) ונאי בני אם חכם לבך וכו' ועייע המאמר לעיל צר  805כל מי שיש לו בן יגע בתורה
כאילו לא מת וכו' 6 :אין לי וכוי| .ודורש ג ם אני גם לרבות ,וכן איתא בספרי עקב פי' מ"ח ד"א כי אם שמור
תשמרון את כל המצוה וכו' שלא תאמר למדתי הלכות די לי וכוי וכן הוא אומר חכס בני ושמח לבי וכו ואומר
םפיא אומר (כיה בילקוט עקב רי תתעיג ובילק' מכורי
ן בן נ
שמ
בני אס חכם לבך ישמח לבי גם אני רי ע
משלי כ"ג ט'ו) אין לי אביו שבארץ אביו שבשמים מנין ת"ל גם אני לרבות אביו שבשמום 01 :דכת' ותפארת
כו' .והיא תפארה והיא עטרה הכנים מתעטרים ומתפארים באבותם וכן האבות בבניהם דכת' עטרת זקנים בני בנום
וכווגת הכתוב גם עטרת אבות בנים ומליצת הלשון הוא להכפיל רעיון אחד בטלות שונות וכן בטאמר ר"ה וכו'

בה יט

פרשה סג

תולדות

9

בני בנים ,ר' הונא ורי ירומיה בשם רי שמואל בר רב יצחק אכרהם לא נוצל מככשן האש אלא
|של לאחד שהיה לו דין לפני שלטון ויצא רינו מלפני השלטון לישרף וצפה
בזכות יעקב אבינו ,מ
אותו השילטון באיסטרולוגיאה שלו שהוא עתיר להוליר בת והיא נישאת למלך ,אמר כדיי הוא
להינצל בוכות בתו . כן אמר הקביה כדיי הוא אברהם להנצל בזכותו שליעקכ ההיר לכן כה אמר
ייי אל בית יעקב אשר פדה את אברהם ((ישעה כט כב) יעקכ פדה את אברהם ,דיא עטרת
זקנים בני בנים וגוי ואלה תולרות יצחק בן אברהם וגו':
 1ילק' יטטיס כי טכ (סליו) ,ויקלפ כנס פ"5ו קי' די6 ,נדם נכסטים פק"ס (פם"ד) 4 = :פנסדלין ייע  ,'3סנסועס

שעות םק" :'7

 1ר' --בשם] פא,

ר' הונא  . .בשם 4,

רב הונא..

בשם ו (ישעיה),

ר' חונה ר' ירמיה

בשס ן,

.ר'

הונא בר' ירמיה בשם כ ,ל' ד | בר יצחק א' ,בר נחמן א? | אברחם לא נוצל] נכ .. ,לא ניצל דפואת:
לא נוצל אברהם ! , 1אברהם נוצל ( 11שם) | אלא לי י (שם) |  2בזכות] אלי .בזכותו של ְפוא'נכתי (שפ) |
אביגו] אנכי .לי דפותי (שס) | משל לאחר] לאחד ן ,שנא' כה אמר יי אל בית יעקב אשר פדה את אברהם
(אשר . .אברהם יעקב פדה את אברהם א*) משל לאחר א | ** לו] לי ל | לפני] אצל ן | שלטון] גכ,
השלטון דפןאתי | דין כ | מלפני השלטון] מלפניו א ,1לי ו(שם) | צפה ן |  8אותו לי פן | השלטון דואגכת /
שלטון ו | * באיסטרולוגיאה י' (שס)] באיסטרולגיאה ל .באסטרולוגיאה ךָ ,באיסטרולוגיא [ ,באסטרולוגיא ך,1
באצטרולוגיא ך"? .באיסטרולגו' י' ,באסטרוגוליא ךְ'  ,באסטרוגיליא א? ,באסטרוגליא ך] ,באצטרוגלייא א' ,באסטרוגו ם /

|לו ל'
לי ן ש
נשאת לטלך ו
 ₪השלטון ו
בדין . .להגצל
[להוליד] והיא

ש-את למלך]  ,1שהוא . .נשאת למלך דְפכתי ,שהיה אותו האיש עתיד להוליד . .
י-
נהוא
ן|ש
(שם) ,שהוא ..להעמיד בת שהיא נשאת למלך א ,שביתו עתידה להינשא למלכות ן | אמר]
(שם) | כדי  . .להינצל ן ,כדי . .להנצל  ,כדאי . .להנצל דְאתי (שם) ,כדאי . .שינצל א?/
ו ,יתלה לו ן | |  +בכות בתו] פַו ,בזכותה ו (שם) .בשביל בתו ן ,בזכות בתו שהוא עתיר
נשאת למיך ך ,בזכות (שלו) בתו . .להוליר. .נישאת למלך  ,1בזכות בתו שהיא עתידה לינשא

למלך א*ך] ,בזכותה של בתו שהיא עתידה לעטור ממנו א

כיה]
| כהןק--

כך אברהם יצא דינו מלפני גמרור

לושרף (לשריפה ך]) וצפה הקביה שיעקב עתיד לעטוד (לצאת פכת) ממנו אמר ְפא"כת .כך יצא דינו של
אבינו אברהם לשריפה לפני נמרוד וצפה  . .לעמוד ממנו ן ,כך יצא  . .של אברהם מלפני נמרוד לישרף (להישרף )1
וצפה . .שעתיד יעקב לצאת ממנו נָי (שם) ,כך אברהם יצא דיגו (יצא דונו של אבינו אברהם י) לישרף מלפני (לפני י)
נמרוד וצפה (צפה ') הקב"ה שעתיד לעמוד מטנו יעקב (שעתירד יעקב לצאת ממנו  )+אמר הקביה א'ו | כדיי..
להינצל  ,1כדאי (כדי כש)  ..להנצל דְא'כתי' (שם) ,כדאי ..לינצל א? ,כדי הוא להנצל פִי .יתלה לו ן
בזכות של יעקב  ,.1בזכות יעקב א ,בשביל  ..ן ,בזכותו ו (שם) | הה'יד  --יעקב פדה  --אברהם לי א | לכן  --יעקב
לי ן |  5אברהם]  -,לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו ם | יעקב פדה  . .אברהם] חוי יעקב  . .אברהם ם,
לי נתי

| **דיא] הוא דאטי ל

|  6בנים וגוי]  ,1בגים דְפאכף,

וגו" ן | תולדת ן* [ .בן  -וגו'] כן

אברהם דְפַוָאנת  בן . .אברהפ הוליד את יצחק א'כ .וגו' ל |

בשם ריש בר
בתו ,ובמאמר
יצחק באברהם
וחפארת בנים

רב יצחק אברהם לא נוצל אלא בזכות יעקב בן בנו ומשל לאחד וכו' אמר כדי הוא להנצל בזכות
הסוגר מסיים עטרת אזקנים וכו' ואלה תולדות יצחק בן אברהס אברהם הוליד את יצחק שנתעטר
ואברהם ביצחק ,ובתנחומא שם פגנון הפתיחה אלה תולדות וכו' זש'ה עטרת זקנים בגי בנוס
אבותם הצדיקים מתעטרין בבני בניהם ובניהם מתעטרין באבותם כיצד אברהם נתעטר בזכות יעקב

כשהשליך אותו נמרוד לתוך הכבשן ירר הקב'ה להצילו אמרו מלאכי השרת רבש'ע לזה אתה מציל כמה רשעים
עתידין .לעמוד ממנו אמר להן הכקב'ה בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו אני מצילו מנין א"ר ברכיה שכך

כתוב לכן וכו' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם פדאו מן הכבשן הרי נתעטרו אבות בשביל בנים ומנין שנתעטרו
בנים בשביל אבות בשעה שיצא יעקב מאצל לבן וכו' אבל יצחק נתעטר באברהם ואברהם נתעטר ביצחק,
ובתנחומא מב שם ואלה תולדות וכו' זש"ה עטרת זקגים וכו' מי גרם לאברהם שנתגדל יעקב שנ' כה אמר וכוי
אשר פדה את אברהם ולמה שאם זכה אדם שיהא בן תורה הוא ובנו ובן בנו שוב אינה פוסקת :ממנו עולמות
וכו'  ,ועוד בסגנון אחר באג'"ב שם זש"ה עטרת זקנים וכו' "יש בנים טובים גותנין עטרה לאבותם ויש בנים רעים
נוטלין עטרה מאביהם וכו' ועיוייש 2 :שהיה לו דין .כן הגהתי כגי' שאר הספרים ,ובכיייל כתוב שהיה .דין ,והוגה

ביני שוטי בדין :

 8באיסטרולוגיאה.

בחכמת המזלות ') וכיה הגיי הנכונה בכי"ל לקמן פכ''ה באיסטרולוגיאה שלה

ובפפ"ז לשון אסטרולוגיאה .ועי' גם המשל במאמר ר"ה ר"י בשם רשב'י לעיל צד  6למלך שהיה נשוי למטרונה
וכו' פעם אחת נמצא המלך עובר בשוק אמר מלו מילנין וכו' והיו אומרים וכו' הזרו ואמרו המלך אסטרולוגוס הוא

וצפה שעתיד להעמיד בן וכו' כך אילולי צפה הקב'ה וכו' ,ובוי"ר בדיו שם הגי' ר' ברכיה ור' לוי בשם ר'
ש מואל בר נחמן אמר אברחם לא ניצול מכבשן האש אלא בזכות יעקב משל לאחד שהיה עומד וגידון לפני

שלטון לישרף צפה אותו השלטון באצטרולגיס שלו וראה שעתיד להוליד בת שהיא נשאת למלך אמר כדי הוא להנצל

בזכות בתו שהוא עתיד להוליר כך וכו'  ועי' באגה"א ח"ג צד  4 | :95כן אמר הקב"ה .בשעה שהשליך גמרוד
את א'א לכבשן האש כמו שמסופר לעיל סוף פל"ח והוזכר עוד פעמים רבות ,ובדפוסי' הגי' כך אברהם יצא דינו
מלפני גמרוד לישרף וצפה הקב'יה שיעקב עתיד לעמוד ממנו אמר כראי הוא אברהם וכו' ,וכמו כן הגי' ,בשאר
הספרים ועח'ינ ,וכן בויייר כך אברהם יצא וכו' וצפה הקב'יה שיעקב עתיד לצאת ממנו אמר כדי הוא לינצל בזכות
יעקב ההיד כה אמר וכו' אשר פדה את אברהם ,וכבר הקשו שהנמשל לא ידמה להמשל כי במשל השלטון הוא
אשר צפה ובנמשל לא היה נמרוד הצופה אלא הקב'ה ועי' ביפ''ת ,ובאג''ב פסי'ה המאמר למה תאמר ,יעקב וכוי

איר שמואל בר נחמן אמר לו הקב'ה את קורא תגר אברהם היה לו לקרות תגר שבשעה שנפל לכבשן האש

אמרתי לו אילמלי ועקב שהיה עתיד לעמוד ממך לא היית יוצא מכאן אלא בשביל יעקב שנאמר לכן כה וגו' אשר
1( 0010010766.

וש

0
.\.

תולדות

פרשח סנ

כה ש כ

וואלה תולדות יצחק ונוו] אכוס נקרא אכררם אברם הוא אכרהם (ותיא כאו)| ,יצחק
נקרא אכררם ואלה תולרות יצחק בן אברהם אנברהם ,יעקכ נקרא ישראל דכת' לא יעקב יאמו
עור שסך כי אם ישראל (בראשית לב כט ,.יצחק נקרא ישראל ואלה שסות בני ישראל הבאיסטפט
מצרימה יעקב ובניו (ש :מו ח! ,אכרהם נקיא יש"אל רב נחן אמר מילתא עטיקתא היא ומושב
בני ישראל אשר ישבו בסצרים (שמוח יב ס) וכארץ כנען ובארץ נושן ארבע מאות ושלשים שנה :
כ) ויהי יצחק בן ארבעים שנה ונוי אמר ו' יצחק אם ללמר שהוא מפרן אום מה
הלמור לוטר אחות לבן הארמי ,אלא בא ללמרך אניה רמאי ואחיה רמאי ואף אנשי סקומה
 1ילקוע כ' ק"* 0 - :עי' מכילת 6כל פ'י"ד ,יכוש' עגילס פ"ל ע"ל ד' ,ענילס ס'  ,'5סנסועל מ'נ סעום ס'' ""פ,
סנפיפ 5טס קי' כ'נ ,פס ספכ פוכס פ"ל ה"ע ,מק' קופייס פ"ל ס"פ (ס"ס)6 ,דכ"כ כר'ב פיז  6 - :ינקוע סס ,ויקכם
כנס פכ"נ ,ס'כ קטיכיס כנס  5כסוטנס (נ' ב'):

 * 1אברם ל'דפואגתין

לי לדת

אברהם

ל פוא';| שנ' אבים  . .אברחם

כ ,לי ל | * אבום  --אברתס

א'",

\ ? הא נקרא כ | אלה פא'כי | תולות ג | נקרא] פואנכי = :שמו דת | * 8שסך--

ישראל ל"דפא'כתי]

שטך וגוי ל וגו ן | נקרא] פואכי > :שטו דת | * הבאים  --וכגיו אה=] הכאים סצרימת

את יעקב דְךן .הכאים מצריטה [ְגי ,לי לפ |  4רי נהן אט' ן .איר נתן ךן | עטיקה ן | הוא א' .היא דין י |
ן  ,ארבע טאות שנה ושלשים שנת מכ !

ה]-
נ-
שבע
 5בארץ מצרים ן | בארץ א'כ | .ובארץ גושן לי י | אר

שלשים שנח וארבע מאות שנה ךוא'ך] ,ת"ל שנה א"י |  6והי  --וגוי] ויהי . .שנח בקחתו את רבקה ם,
ויתי  . .רבקה בת בתואל הארמי טפרן ארם רְן ,בת . .הארמי א"ו ,בת  . .הארמי מפרן ארס אחות לבן האומי
לו לאשה ךן | אס]  -.בא ךן ,בא ארם ם | ללסוד א ,ללסרך ךן | שתוא ספדן ארם] פחזא*נכי ,מפרן ארם א'י
שהוא מארם

נהרים

והלא

כבר

ארם ן ,שהיא מארם

נאמ' מפרן

נהוים

והלא ..נאטר

טפדן

ארם

טח

ת"ל

ארטי דד | מה] פחאנכי .בת בתואל הארמי  -.דְוֶן |  7לבן הארטי]  .-.לו לאשה ן | רמיי ן | אתיה ן |
אףאנשי ךן ,ואנשי דזאגי .אנשי ן |

לפניך שאצא

פדה את אברהם מתיכן פראו מכבשן האש והיה לו לאביהם לקרות תגר לומר לא היה לי מעשים
בזכותי אלא בזכות אחר ואברהם לא קיא תגר וכו' ,וגם בתנחומא שמות שם הדרש ואלולי יעקב לא נפדה אכרתם
מן הכבשן שנ' לכן וכו' אשר פדה את א*ברהם ,ובסנהדרין שם הדרש לכן וכו' אשר פרה את אברהם וכי היכן
 1אברם נקיא וכו' .כן הגהתי
מצינו ביעקכ שפדאו לאברהם אמי רב יהודה שפראו מצער גידול בנום וכו' :
ועח'ג ובס"כ | :יצחק נקרא אברהם וכו' .הדרש קשה ,וביפ"ת כתב דאע'ג דאברהם תנין דבק עס הוליד את
יצהק טרהוה סגי דלכתוב המוליד את יצחק וכתב שנית אברהם רמיז דיצחק נקרא ג"כ אברהם ,וכן מפרש בדוחק
בפי' ב'"ר כ"י יצחק נקרא וכו' דכתיב ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק דאם מפני חולדות
אתא קרא לאשמועינן היה לומר ואלה תולדות

יצחק בן אברהם

שהוליד

יעקב ומדקא

חזר

קרא

לאחוריה

ואמר

 8הכאים סצרימה .השלמתי יעקב
אברהם הוליר את יצחק ש"מ זה יצחק שהוליך שנקרא אכרהם וצ"ע :
ובגיו ,ופסוק זה טחוור כאן מהפסוק ואלה שמות וכו' הבאים מצרימה את יעקב (שמות א' א') ועח'"נ ,וגם
ביפ"ת העיד שמצא בנוסחא אחרת הפ' ואלה שכות וכו' יעקב ובניו ,וכתב וגוסחא זו ערבה לי דמכיול ליעקב בכל
בני ישראל צ"ל דישראל זה היינו יצחק 4 | :רב גתן .וכ"ה ברפ"ר וד"ו ובשאר כ"י חוץ מכי"ו וכי"ח .ור"נ בבלי
היה ,ועדיפו הגי' ר' גתן = :מילתא עמיקתא היא .דבר עמוק הוא טעם הכתוב ומושב בני ישראל אשר ישבו
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה (שמות י"ב מ') שצריך לפרשו ומושב וכו' אשו ישבו במצוים ובארץ
כנען ובארץ גושן ארבע מאות ושלשים שנה שת*ל שנה הן טברית בין הבתרים ,ומשום שמונה הכתוב
מאברהם ואומר ומושב בני ישראל הרי שאברהם נקראו ישראל ועי' בפי' ב"ר ,וזה אחד מן הדברים ששינו בתרגום
היוני ועיי במ"י לעיל צר  ,144וגם במכילתא שם הלשון ומושב וכו' אשר ישבו במצרים ובארץ כנען
ובארץ גושן לי שנה וד' מאות שנה ,וכן לשון השינוי בתנחומא שם אשר ישבו במצרים ובארץ גושן ובארץ
כנען שלשים שנה וארבע מאות שנה ,ובמגילה ובתנחומא מ"ב שם אשר ישבו בטצרים ובשאר ארצות ,ובירוש'
מגילה שם אשר ישבו במצרים ובכל הארצות שלשים שנה וארבע מאות וכו' ,ובמס' ספר תורה שם אשר ישבו
בארץ כנען ובארץ מצרים שלשים שנה ות' שנה ועי' גם באדר"כ נו"ב שם .וגירסאות שוגות במס' סופרים
ועי' בהערות ר"י מיללער צד  51ועי"ע בתנחומא וישב סי' ג' מהו טאד עמקו מחשבותיך א"ר יוחנן מחשבה
עמוקה גטלת עס אברהם בין הבתרים כשאמרת לו כי גר יהיה זרעך וכו' :  6שהוא ספרן וכו' .וכ"ה עור בחמשה
כ"י ובילקוט ,ור"י דורש יתור הלשון ויהי יִצחֶק וכו' בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי טפדן ארם אהות לבן
מדן ארם ללמד שהוא טפדן ארם (ולא ארמי מארם אחר כמו ארם דמשק וארם
הארמי וכו' אם כתוב הארמי פ
צובה) מה ת"ל לבן ה א ר מ י שאנו יודעים שהוא ארמי כמו בתואל אביו אלא בא ללמדך וכו' ודרוש ארמי וארם .
אם אנשי מקומה רמאין והצדקת
אחיה רמאי מפדן ר
י
טאר
לשון רסאות בהואל הא רשי אביה רבאי לבן ה
הזו וכו' וכן אמר ר' פינחס בש"ר סימון כת' וישלח וכו' ויל פרנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי טלמד שכלל
כולם לבן ובתואל ואנשי מקומם ברמאות,

ובינתיום כמו לעיל צד  72ועיי בעמת"ל ח"א צר ,022

ורסיות בכייל

כמו לעיל צר  ,07ומאמר זה הוא שיטה ראשונה בוי"ר שם בפתיחה כשושנה וכו" לפ' כטעשה ארץ מצרים וכו"
והגי' שם ר"י פהר קרא ברבקה שני ויהי יצחק בן ארבעים שנה אם ללמד ה
שיא טפדן ארם מה ת"ל אחות לבן
הארטי אלא אביה רמאי ואנשי כקומה רמאין וצדקת הזו יוצאה מבנתים למה וכ ר'ש בש'ר סימון אמר כתב
וישרח יצחק את יעקב וילך כללן כולן ברמאות ,וכל הפתיחה שבוייר שם סי' א' עד ס' ז' א"ר ברכיה וכו' חה"ד
כמעשה וכו' הועתקה בשהש"ר לפ' כשושגה וכף והגי" שם ר'י פתר קרייה ברבקה  שני ויהי יצחק וכוי בקחתו את
רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארטי וגו' אם ללמד שהיא ספדן ארם מה ה"ל אחות לכן הארמי אלא
אביה היה רמאי אחיה היה רמאי ואנשי מקומה רטאין והצדקת הזאת יצאה סביגותם למה וכו' ר"פ בש'ר סימון

אמי כתיב וישלח יצחק וכו" פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארסי ובלל כולם לרמיות ,וגי' אחרת בכי"ו ובדפוסוי
וכי"ת אם ללמד שהוא (שהיא) מ
ארם נהרים (כל' אם פירוש בתואל האוטי כפשוטו) והלא כבר נאמו
ספדן ארם ,וסרייק מה ת"ל ה
מאר
י כמו שנוסף בדפוסי' וכי*ה) ,ועוד מדייק בת בתואל ה א ר מ י מה ת"ל

תולדות
רמאין והצרקת הזו שיוצאה

פרשח סג
מבינתיים

למה היא דומה

כה כ כא
בין החוחים,

לשושנה

1

ר' פינחס בשם

ר' סימון

(אמר) כת' וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי (בראשית כח ה)
מלמד שכלל כולם ברמיות:
כא) ויעתר יצחק וגו' ר' ייחנן וריש לקיש ר' יוחנן אמר ששפך תפילות בעושר ,וריש לקיש

אמר שהפך את הגזירה ולפום כן קריין ליה עתרה דהפיך אדרה:
לנכח אשתו מלמד שהיה יצחק שטוח כאן והיא שמוחה כאן ,אמר לפני הקב"ה רבונו של עולם
בל בגים שאתה

עתיד ליחן לי יהיו מן הצרקת הזו ,אף היא אמוּה

כן:

כי עקרה היא רי יודן בשם ר' שמעון בן לקיש עקר מטרין לא היה לה ונלף לה הקב"ה
עיקר מיטרין:
וועתר ויעתר ר' ברכיה בשם ר' לוי לבן מלכים שהיה חותר לאביו ליטול ליטרא זהב ,והיה
מדכש כום פ"ו ,עדכם

 +ינקוע פס  5 | :פוכס י"ד  ,'5ינטות ס"ד  ,'5נעדבל כבס פ"י פי' ס' 6 | :ילקוץ שס,
שעוסל פ"ו 8 :ילקוע טס ,לעיל פד  %74וש"כ 01 > :ילקוס טס ,ועיי לקמן פק"ו:
| זו ן .הזאת א | שהיא יוצאה דְנכתי .יוצאה פא | מבנתיים ן;
 1רמאין] פוחאנכי .כן דח
מביגיהם דְפתי- .הן א? | ** החוחים] החחים ל | בשם רי סימון] פואנכ .לי דת
-מבנתים אנ

ל אמרל ן | * וישלח  --הארמי פ] וישלח  . .לבן וגו ו .וישלח . .ארם א* .2וישלח . .יעקב וגו ל .וישלח. .
ארם וגו" למה אמ' אחר כך אל לבן בן בתואל הארמי ל' ,וישלח  . .ארם מת"ל אל  . .בתואל א :%וולך. .
ארם מה ת"ל אל לבן הארמי דְן ,מה תל' לו" -אל לבן ..בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו ן
 8מלמד ל' ן | שכלל כולם] פנכי .1שכללן כולן ןת .שכללן כלן א' ,שכללן א? .שכולם כללן ך ,כלל
כולם ן | ברמאות דְפאנכף :לרמיות ן |  4וגו] לי"י וְו .. ,לנכח (לנוכח א'ןת) אשתו דְפאנתי. :ל.נכח
אשתו כי עקרה היא ויעתר לו י"י ם | ור" שמעון בן לקיש ןנ .ורשב"ל א | ששפכו ך | תפלה א' .תפילתו ן
| וריש לקיש] פכת . ורשביל א',
* בעושר ךנך ]1באושר לוב .בעותר  ,11בעתר ךן .כעתר א?ך? .הרבה
ריש לקיש ד ר' שמעון בן לקיש וְנָו ,רשב"ל א? |  5שהפך] אנגכעי .שהיפך דות | את ל אע גזירות א,1

גזרות א | %ולפם ן .לפום ם | דין א | * קרייָן דואגכתעשין קיאין ל .קוואין ם | לה פן | * עתרה]
עתרא דְכןער .אתרה לו .אתרא  : 2עותרה  ."7עותר' ש .עתר א .לעתרא ו | דהפיך| פחאכעי .דהפך ן,
עני .אידרא ל'דחם .באידרא ך* |  6לנכח] פוא'נכי;
דמהפך ש .דאפיך דד | * אדרה פו] אררה ל' ,אדרא א

פןנו .לפני הקב"ה  .אמי לפניו א .ואומר ךָ ,הוא אומי ף |

ב"-ה]
ק-
המר
לנוכה דְא'ת | כן ן | כן ן |א
רבש"ע פא'ןת .רש"ע א?  |  7עתיד ליתן] פואנכי :נותן דת
אומרת ך] | כן] פאנכי:

| הזאת א'תי | ואף היא כ .והיא את

כמו כן א .%כן (רבש"ע ף) כל בנים שאתה

(שאת דֶן) עתיד ליתן לי יהיו מן

הצדיק הוה ל"דות |  8רי --לקיש] ן .1רשב"ל א* .ריש לקש דפכת | עקר] כ עיקר דפואגתרי |
מיטרין פוחגי' | היה] פאגכי .הוה דות | וגילפ א* |  9עקר כ | מיטרין] פוחגיל :מטרין דאכת |
 0ויעתר ויעתר]  ,1ויעתר לו י"י ויעתר ויעתר  ,1ויעתר יצחק ויעתר לו ש .ויעתר יצחק ויחתר  .8ויעתר
לו יי דתי

ויעתר אכ

ר'  ---בשם] פוגכ.

א"ר ברכיה אל ל דת

| רי לוי ל

| לבן] ואלשי.

משל .ד-פא'גכת | לאביו] פוחאנכי .על אביו דת | ליטול ל' פא? | ליטרה ן | זהב] א' .של  --דפוא'גכתי!
ח-וץ]
ב-
המיה

פוחא'נ .והיה ..וזה היה ..מבחוץ  .5הבן חותר

מבחוץ והאב חותר מכפנים י ,והיה..

אחות .לבן .ה א רמ י ,וקשה הלשון והלא כבר נאמר מפדן וכו" ועיי ביפ"ת ,וכפי גי זו מפרש גם בלק"ט ויהי
יצחק וכו' בת בתואל הארמי מהו הארמי א"ר יצחק אם ללמד שמארם נהרים בא כבר נאמר מפדן ארם ומה
ת"ל בת בתואל הארמי ועוד שכתוב אחות לבן הארמי כיון שכתוב בה בת בתואל הארמי אני יודע שגם לבן
בנו ארמי אלא אביה רמאי וכו' ,ועדיפא הגי' במה"ג :עמוי  983בת בתואל הארמי מפדן ארם וכו' אמר ר"י
אם ללמד שהוא מארם גהרים והלא כבר נאמר בת בתואל הארמי ומה ת"ל מפדן ארם וכו' ,ובשכל
טוב צד  69מפרש בת בתואל הארמי הוא בעל רמאות וכו' מפדן ארם ממש אחות לבן הארמי כאבין וכו' 4 :בעושר.
כן הגהתי ועח"נ ,ור' .יוחנן הורש ויעתר לשון עושר ושפע כמו עותר עותרא בלא"ר וגם בל"מ עתרת שלום
וכו' (ירמיה לג ו) כלו" ששפך תפלות הרבה ועי' בפיי ב"ר ובמ"כ .ובכי"פ הגי' כן תפלות .ה רבה (ותימה
שבכי"ל וכי"ו הגי' באושר וכן בסמוך בשני הכ" אתרה באל"ף ,ובכי"פ וכי"ג באתרא) ,והלשון ששפך וכו' כמו
בלמ ישפך שיחו וכו' ,ור"ל אמר שהפך וכו' והוא דורש ויעתר לשון עתרא עתר שקורין לו כן משום שהופך
את התבואה ,וכן טעם הדרש ביבמות שם למה גמשלה תפלתן של צדיקים כעתר מה עתר זה מהפך התבואה
ממקום למקום כך תפלהן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה .ממדת רגזנות  למדת רחמנות ועי' בפוכה
שם ובבמ"ר שם ובאגה"א ה"כ צד  ,41ובלק"ט מפרש ויעתר וכו" מהו לשון עתירה הרחת שמהפכין
התבואה בגורן קורין עתירה ללמדך כשם שעתר זה מהפך את התבואה ממקום למקום וכו" ועי' בערוך ע' עתר
בי ועי רחת ובעמת"ל ע' אידרא ,ולסגנון הלשון קריין ליה כלוי לעתרא עי' במ"י לעיל צד  848בד"ה נקראו
לו ובפיי ב"ר כ"י מפרש עתרא כלי שמהפכין בו זיתים ,ולנכון בפי' ב"ר ברפ"ר שמתפכין בו חטים ועי' גם
בתוספתא עוקצין פ"א :  6מלמך וכן| ./במדרש רות שם מהו לנכח אשתן אלא מלמך שהיה יצחק וכו' ורבקה
שטוחה כאן וא ומר רבונו של עולם כל בנים שאתה עת יד ליתן לי וכו .ובילקי רות סיי תר'"ח הועתק
כל וכו' שאתה נותן לי יהו מן הצדקת הזאת .ובמדרש שמואל שם מלמד שהיה וכו' א מר לפניו רבון כל
העולמים כל בגים שאת .עתיד ליתן לי וכו" ועח"נ 7 = :אמרה כן .כלו' כל בנים שאתה עתיד ליתן לי .יהיו
מן הצדוק הזה ,ובכי"ל הושלם כן בגליון בכתב אחר ועח"נ ובלק"ט ובמה"ג ,וגם במדרש שמואל הגי' אף
היא :אמרה כל בנים וכו" ועי' בילק שמואל ר' פ"ז ,ובמדרש רות ל"ג אף היא וכוי , אכן בילק' רות ש
הועתק וכן היא שטוחה ואומרת מצדיק זה 8 | :ר' יודן וכו' | .מאמר זה נסדר גם לעיל צד  274וצד 065

ועיי"ש :  01ויעתר וועתר| .בשתי הפעמים כתוב הלשון ויעת

ר ואי אפשר לפרש ויעתר לו י"י לשון עושר

10

תולרות

2
זה חותר

מבפנים

כה כ כנ

פרשה סג

וזה חותר מנחוין;

כב) ויתרוצצו הבנים וגו' ר' יוחנן וריש לקיש ר' יוחנן אמר זה רץ להרוג את זה וזה רץ להרוג את
זה ר /שמעון כן לקיש אטר זה מתיר ציוויו שלזה וזה מתיר ציוויו שלזה ,ר' כרכיה אמר מש' ר' לוי

שלא תאמר משיצא ממעי אמו נדוו; לו אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה טתיחת לקיבליה הה'ך
%

זורו רשעים

ונו'

מרחם

(תחלים

גה ו):

ויתווצצו

 2ילקוש שס ,לק' מכיכי ססליס ג"ת ם" |:
>
פיי ר' ,מדכט סקליס  5"2ג" כ" נ'ו

הננים

בקובה

ויתרצו

בקרבה

עוברת על בתי

פקיקם פ' |כול (כ"נ נ') ,תנסוע) ע'נ 03ל ס" ד' ,מנסועל מס

ל-קיש]
וזה חותר מכחוץ שכן בערביא קורין לחתירא עהירחא א"ת | ל וגוי] ן .בקרכה דפותאנכתיט | ר -

ר' ..ור' שמעון בן לקיש [( .ורשבזל א'מ .ל' ם | וזה --להרוג] ווה ם |  3רי -ל-קיש] [ני .ישביל א'מ/
יו] וחאינ:וריש לקוש דפכת | ** אמו] ל' ל | ציוויו| פחאינכרי .ציויו דו .צוויו א'תימ |וצזיהו
וזה ..ציויו ך .וזה ..צוויו איכתימ :וזה  | 5אמר ל' ךןג | בשם |  4תוטי ן | נזדווג| ואנכתרים:
ירתיה ם,
ורתיה וְא'ךף* .וריתיה א'|מ.
ל"ד5ר'!] זירתה לנ
נזרוג  .]₪ניזדוג  * | 7וירתיה

8נכ :מתיחא א'ןעי' .מתוחה ךְא'רמ | * לקיכליה פע] לקיבלה ל לקובלה ,1
זרתא ע | מתיחה] ו
לקכליה דְאןתרי .כי לקיבליה  5 | 22זו  | 5וגה] תעו מנטן דוברי כוב ם .ל' דאנכתי |
םח
ו-
מית
ויתווצצו] ד"א  -.פא'' | בקיבה ל'' | ויתרצו בקרבה] פחנ .ל' דו|אכתי | עוג
או לשון עתרא ולכן מפרש ר"ב בשם ר' לוי ויעתר השני וגם הראשון לשון חתירח משל לבן מלכים שהית
חותר .בבית גנזו של אבין ליפול ליטרא זהב והיה אביו שהיה חפץ ליתן לו הזהב חותר נגדו מכפנים וחבן

חותר מבחוץ (וריש המשל גם לקמן פס"ז סי' י"ב במאמר ר' ברכיה לבן מלכים שהיה חותר לאביו ליטרא
אחת של זהב וכו' ועיי"ש בח"נ) .והנמשל מפרש בלק"ט ויעתר לו י"י שכשם שיצחק אבינו היה מחתר לפתוח
לו פתח רחמים כך הקב"ה היה שמח לפתוח לו פתח לעשות
ויעתר יצחק כמו ויתתר .כי עי"ן וחי"ת משמשין וכו' שהיה
פתח .וזה גם טעם הגי' בכי"פ ויעתר יצחק ויחתר ,וכן נדרש
תחנתו .וכו (דה"ב ל"ג י"ג) בהאגדה בירוש' סנהדרין פ"י

רצון צדיק וכו' .ולריש הפסוק מפרש שם ר"א
חותר בתפלתו כאדם שחותר לו בקיר לפתוח לו
ויעתר ויחתר בפ' ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע
כ"ח ג' והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות

שלא תעלה תפלתו של מנשה לפני הקב"ה והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה רבש"ע אדם שעבד עבודה
זרה והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה אמר להן אם איני מקבלו בתשובה הרי אני נועל את הדלת

בפני כל

בעלי תשובה

מה עשה

לו הקב"ה חתר לו חתירה מתחת כסא הכבוד שלו"ושמע תחיגתו הה"ר

ויתפלל אליו ויעתר לו וכו' א"ר לעזר בי רביו שמעון בעובייא צווחין לחתותה עתרתה:
ובאותה האגדה בפסיקתא פ' שובה (קס"ב ב') חתר לו כמין התירה תחת כפא הכבוד שלו ושמע תחינתו
ויתפלל אליו ויעתר לו וכו' מהו ויעתר א"ר אלעזר בר שמעון בערבייא צווחין לחתירתא עתירתא .ובכ"י כרמולי

שם הגי' אל תקרי ויעתר לו אלא ויחתר לו (ועיי"ש בהערות  רש"ב) .ובילק' מלכים ר' רמזו הגי' ויעתר לו
ויחתר כתיב ,ובמדרש רות פ"ה  '5ויאמר לה בעז וכו' חתר לו חתירה מתחת כסא כבודו ממקום שאין
מלאך

יכול לשלוט

הה"ד

ויתפלל

אליו ויעתר

לו וישמע

תחנתו

אמר

ר' לוי

בערביא

צווחין

לחתירה

עתירה ועי' ברמכ"ן דכרים בי כיג .ובמבהזי ז' ע"ב ,ובדביר בדפ"ר וד"ו סדר ואתחנן (פ"ב סי' כ') ויתפלל אליו
ויעתר לו ויחהתר

לו כתיב

מלמד שהיו מלאכי השרת מסתמי' את חלונות של רקוע וכו" מה עשה הקכ"ה

חתר את הרקיע מתחת כסא הכבוד וקיבל את תפלתו וכו' .ועוד בפסיקתא פ' ולקחתם לכם ובו (קפ"א ,אי)
אל
פנה אל תפלת הערער זה מנשה מלך יהודה ולא כזה את תפלתם זו תפלתו ותפלת אבותיו הה"ד ויתפלל

הי (וצ*ל אליו) ויעתר לו ויחתר

ל ו כת יב א"ר אליעזר בר שמעון בערביא צווחין לחתירתא עתירתא;

ובזו

הפסקא בוי"ר פ"ל סי" ג' פנה אל תפלת הערער וכו' דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו מהו ויעתר לו אמר ר'
אלעזר בר' שמעון בערבייא צווחין לחתירתא וכו' (ונר' שעפ"י כל אלו המקומות נוסף כאן בדפופי' ובשני כ"י
מאוחרים שכן בערביא קורין וכו' .וגם בפי' ב"ר הובא בערביא קורין וכו') .ובכבלי סנהדרין ק"ג א' אוהא א"ר
יוחגן משום רשבדי מאי דכתיב וישמע אליו ויחתר לו ויעתר לו מיבעי ליה מלמר שעשה לו הקכ"ה
כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה וכו' ועיו"ש בפורש*י ובהגרי"ב ועו"ע בד"ס שם ובמנחת שי הה*ב שם,
בתנ"ך הוצ' גונצבורג נסמן שם בס"א ויחתר כתיב ויעתר  קרי 2 = :רץ להרוג . ר"י דורש ויתרצצו לשון
רצץ ורשב"ל .דורש ויתרצצו נוטריקון ויתר ציוויו .זה מתיך ציוויו של זֶה וכו' מה שנאסר לישראל מותר
לאומות העולם וחוקותיהם שנאסרו להם מותרים לישראל ועמ"כ .וכלק"ט מפרש ויתרוצצו הבנים וכו'
כענין שנאמר ,ותרץ את גלגלתו סימן לדורות זה רץ להרוג את זה וכן' ור"ש בן לקיש אמר זה
מתיר צוויו של זה וכו" כיצד זה אוסר את יום השבת וזה אוסר את יום ראשון זה אופר את החזיר וזה מתירו
וכו" ויתרוצצו שתי מלות הן ויתיר ציוויו 4= :נזדווג לו| .עשו ליעקב להרע לו ,וכן הוראת נזרווג לעיל
פעטים שונות ,ור"ב מש' ר' לוי דורש ויתרצצו הבנים האחד נתרוצץ בהשני בקרבה שלא תאמר
וכו" אלא עד שהוא במעי אִמו זירתו מתוחה לנגדו וכמו שמפרש בפי' ב"ר כי"ט וכי"א זירתיה (זרתיה) מתוחה לקבליה
זרת שלו כלו' אגרוף שלו נשא כנגד יעקב ורצה להכותו ועי' בערוך ע' זרת ,ודורש זורו רשעים וכו'
לשון זרת .וזירתה בכי"ל כמו זירתיה ולקיבלה כמו לקיבליה ועי /במ"י לעיל צד  ,665והוא מתלא בלא"ר,
וק"ק כאן .סגגון הדרש שלא תאמר משיצא וכו' אכן בפסיקתא פ' זכור שם בפתיחה יזכר עון אבותיו וכו* נסמך
שלה
מאמר זה להמאמר ומה חטא חטא על אמו וכו' ר' יהודה אומר אם כשהוא יוצא ממעי אמו חתך מיטרין
שלא תלד הה"ד על רדפו בהרב אחיו ושחת רהמיו; ובעל המאמר שם ר' ברכיה ועיי"ש בהערות רש"ב אות
מִ"ז .ובאותה הפסקא בתנחומא מ"ב שם ומה חטא וכו' ר"י אומר כשיצא ממעי אֶמו חתך וכו' ורי ברכיה אומר
רא תאמר לכשיצא אלא עם כשהוא יוצא ממעי אמו זירתיה (פי' אגרוף) מתוחה לקיבליה מה טעם זורו וכו'.
ובתנחומא שם ומה חטא חפטא עשו הרשע על אמו ר"י אומר כשיצא ממעי אמו חתך וכו" ור"ב אמר לא תאמר
אחר שיצא ממעי אמו אלא עד כשהוא יוצא וכו" זריתיה מתוחא לקבליה מה טעם זורו וכו' ,ובמדרש תהלים שם
הדרש זורו רשעים מרהם תעו מבטן הצדיקים מבטן ומרחם נקראו קדושים שני בטרם אצרך בבפן ידעתיך ובטרם
תצא מרחם הקדשתיך וכו' אבל הרשעים נעשו זרים ורשעים מרחם אמם שגי זורו רשעים וכו? מרחם ומבטן
הרשעים ניכרים וכן אתה מוצא בעשו הרשע עד דהוי במעוי דאימיה הוה מגיח עם יעקב אחוי שגי ויתרוצצו
5יתרוצצו .דרש אחר וכהגי' ד"א ויתרוצצו ועו במזי לעיל
הכנים בקרבה שהיה מרצץ עם אחיו במעי אמו וכו' :ו
צר 4 :475ויתרצו בקרבה .וכ"ה בכי"פ וכי"ח וכי"ג ,ונ"ל טעם זו הגי' שכוונו לדרוש כאן ויתרוצצו שאיכו לשון רצץ

פרשה סג

תולדות

8

כה ננ

עבורה זרה ועשו מפרכס לצאת הה"ד זורו רשעים מרחם וגו' ,עוברת על בתי כניסיות ובתי מדרשות
ויעקב מפרכס לצאת הה"ד בטרם אצרך בבטן ידעתיך וגו' (ידמיה א ה):
ותאמר אם כן וגו' ר' חגאי בשם ר' יצחק(אמר) מלמד שהיתה אמינו רבקה מחזרת על
פתחיהן שלנשים ואומרת 0הגיע לכם הצער הזה מס  ,אם כן הוא צער הכנים הלווי לא עיברתי,
אמר ר' הונא אם כך אני עתידה להעמיד שנים עשר שבטים הלווי  4עיברתי , חני בשם ר' נחמיה
ראויה היתה  --שיטמדו ממנה שנים עשר שבטים הה"ד ויאמר י"י לה שני גוים בבטנך גו'
שני גוים הא תרין ,ושני לאמים הא ארבעה ,ולאום מלאום יאמץ הא שיתא ,ורב יעבד צעיר
הא תמניא ,וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה הא עשרה ,ויצא הראשון אדמוני הא
חר עשר ,ואחרי כן יצא אחיו הא תרי עשר ,ואית אמרין מן הדין קרייא ותאמר אם כלןמה זה
אנכי ז' שבעה ה' המשה הא תריסר:
 8ילקוע שס :  0פקיקתל טס ,סנמועל ע" 3תכל טס ,סנסועל  55עס ,לקטן קוף פ"5ז ,מנסועס פ*ב ויסי קיו ע'"ז,
פנסומל ויסי פי' ע"ו /לנדס נכלעים פע"נ (פע"ב) :

.וגו'] עוברת  ..-ע"ז' . .רשעום ם/
תעו

מהחם

מבפן

דברי

,1

כזב

ה"ה זרו :.מרחם  ,5עוברת

עוברת ..ע"ז..

ק'ד..

ע"ז..

עוברת..

לצאת

עוברת :..ע".ז

א;

ע"ז..

..

עשו . .,הא:

עופרת  ,.ע"ז עשו. .ל'צאת זורו . .מבטן ' ,שהיתה עוברת על .בתי כנסיות ובתי
ופרכס לצאת הה"ד בטרם אצרך בבטן ידעתוך דד

הדהי

דכתי'..

מדרשותי

]  1עוברת  --ידעתיך וגו'] עוברת  .:.הדהי

דכת'

מרחם

זורו..

וגול

דֶזְ,

וי;עץק-ב (יעקב ך])
דכת' בטרם.

ידעתנך  :2עוברת  + .כנסיות . ..הה"ד % 5 . ..עוברת  . .בתי כנסיות ומדרשות . ..דכת* בפרם  . .ידעתיך
וגו"  +עוברת  . .בתי כנסיות ומדרשות :. .הה"ד (ה"ה )2בטרם . .ידעתיך א ,15עוברת : .בתי כנסיות ובתי
מדרשות יעקב  . .הה"ד (היינו :דכתי' ך]) בטרם אצורך (אצרך  )+ממבטט6ן ידעתיך ךזו .ובשעה שהיא עוברת על

בתי ע"ז ועשו (עשו ,ך) רץ ומפרכס לצאת הה"ד זורו רשעים מרחם דִךן |  8וגו] למה זה וגו ן .למה זה

אנכי דפחאנכתי
רבקה] ,5

| ר' --בשם] .2.ר' חגיי בשם ן .רִ' חגי

אימנו רבקה  ,1אמנו

רבקה ם .רבקה

ד
בשם פאנ .ל'

| אמד לי ן | אמינ

.מנו י ,רבקה א | חוזרת א? |  4פיתחיהן | 1
אמינו [ך] . ,א

| ,לכן פ; אתכם א .1אתכן אלכ | .כצער הזה א כזה הצער  ,2הצער הזה של בנים א| 1
להן ל"
 %0-פא'נ :מעולם מימיכן כ | ואם א | כן] וא'כתי :כך דפנ | הוא ל פת | צער של בנים פ .הצער

.לנכו ,צערן של ..דדת .צערן של נשים ן .הצער א! | הלווי] וגכ .הלואי דפא'תי .ולואי א
א
עברתי א.%5

[= 5

אם] אמרה =

אמר .רי

 0פחאיכת.

 ..חונא [ .. ,חוכה [ .. ,רב הונא א ,1ר' חונא אמר ך |

| כן פא'נכי ] .אנכי חא | יג איתי | הלווי] וג :הלואי דפכתי | עיברתי

עברתי  ])%72פוחאינכי ₪ .מנין זה ד | תניא  | %נחמיא א 6 | %רבקה היתה ראויה ן | שיעמדו
ממנה] .להעמיד [ָאנכי | שנום עשר] פןונכ .י"ב דאתי | שני --וגו] שני גוים וגו" פ ,שני גוים

בבטנך ךאנכתי [ 7.שני גוים ל | תריין 1כ .תרי ך | לאומים פא*ן .לאומים ממעיך א .1לאמים(לאומים כי)
ממעיך יפרדו [כי | ארבע או | ולאם מלאם פא'ן ] הרי ששה א | יעבוד א?י |  5הרי א | שמונה א? .חי א! |

ד-ת
ל --
ללאו
וימ

ל" א

א"נכן /והנה תאומים בבטנה פא'י .ל' ך | הרי א | עפוא ת/

נה]
ט--
בנהב -
| וה

יי א | 9.הרי א | חדפר חת .י"א א' | * ואחרי כן דפו"א'נכתי] ואחרכן ל | הרי א | תרוסר הי .שגיס
עשר

ייי"ב
א,

ם0 ,

א [| 1דאמרי

(דמיתי 

ן][ ,דמיית' ,5

א? ,דמייתין

דמייתי

א ,1דמתיין )1

ם ,פן ..קריא ו .מן ..קרא דפנת .מהכא א | זה] = מגון
לה דחאנכתי | מן --קרייא] ח .מן ..קרייה
זה ף |  01אנכי לי פוחת | זיי"ן שנעה ה' חמשה הרי י"ב א? .זי"ן ד ]| (זין ד' ' .חגפ .הדן זה זיי ן)
שבעה (שובעה [) ה"א (הא ך ,1ה' וחגפ) חמשה הא תרי עשר (תרין עשר; ,2תריסר חזףת) מגין (מניין ,5
כמנין ח) זה דוחנכףת ,זה בגימטריא תריפר הוו פ ,ז"ה בגימ' תריסר  ,%2זה בגימטריא י"ב א |

אלא לשון רוץ ובהתפעל ויתרצו ולשון

חכמים לחוד ויתרצו

היו ממתתבנעעבנעים

בבקקררבבה

לרוץ עד שהם

בקרב

בקרבה

פררבכס לצאת הה"ד זורו רשעים מרחם נעשו לו מרחם וכו" עוברת
מפרכסים לצאת עוברת על בתי ע"ז ועשו מ
מפ
בללקק"ט
הימים וכו",
כנוסוות וכו" היו באותן
וכו? ועי' בפמוך וכי בתי
|פרבם לצאת
עקב
וכו'
על בתי כניסיות
ב
ויתרוצצו לשון מריצה כשהיתה רבקה עוברת אל מקום מקודש כגון בית הכנסת ובית
מפרש זה המאמר ע"א
ועי' גם בפירשצי .עהית
היה עשו מפרכס לצאת וכן"
עוברת וכו"
המדרש היה מפרכם" יעקב לצאת וכשהיתה
ג' ג"כ תחלה שהיתה עוברת על בתי כנסיות וכו' (כ"ה בדפ"ר וד"ו .ובד' קראקא א' שהיתה עומדת
ובדפוסיי

וכו ובמ"כ .הגיה בשעה שהיתה וכו)) .ואח"כ גי ובשעה שהיא עוברת על בתי .ע"ז וכו' .ובסדר שלפנונו ובכ"י
שציינתי ובילקוט (ועי"ע בשכל טוב צד  )001הועתק .גם במה"ג עמו'  098כשהיתה אמינו רבקה עוברת על בתי ע"ז
וכו" ובשהיתה עוברת .על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות וכו' .והמאמר מתחיל שם ר' ברכיה אומ' .אכהןושמט
 4המאמר ר" ברכיה .וכו" שלא תאמר וכו' 8 = :ר' חגאי וכו וכ"ה במה"ג' עמו'  198ותאמר אם  -ר' חגאי
שם רי יצחק ,ושם הגיי מלמד שהיתה אמינו רבקה מחזרת על בת י נשים ואומרת וכו" הצער הזה אם ..כן
שו של גכשים הלואי וכו" ל מ ה זה אנכי אמ' ר' חונא אם כן .אני וכו" שנים עשר שבטים מנין זה
תאני

וכו" ראויה

היתה

אמונו

רבקה

שיעמדו

הימנה

וכו"

דכת'

ויאמר

ה'

לה שני

גוים

שנים

ושני לא מים

החי

ארבעה ולאום וכו הרי ששה ורב וכו" ה ר י שמונה .והנה תומם וכו' ה ר י עשרה ויצא הראשון ואחרי כן ופוי
שר ,וברא"ם ג"כ הגיי רי"חגאי בשם ר' וצ חק וכו ועיי"ש ,ובלק"ט "ר' חגי בש"ר יצחק
הרי שג  %5ע
 79רִ' חגי משום רי יצחק ועח?נ ,ובלקט מפ:רש המאמר מלמד שהיתה  ר בקה אמנו אומרת
ובשכל טוב צד
לנשים רל הגיע לידכם כזה הצער מו
הנשים

ועי' גם בראב"ע

וברד"ק

וברמ

ויאמרו
 6אמר

לה
ר'

הונא,

לאו

ותאמר אם כלןמה

אמרה

זה אנכי מצטערת מכל

אם כך (ועיי במ"י לעיל צד  098בר"ה
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פרשה

תולדות

בה:

סנ

ותלד לדרוש "את "י וני כחי כניסיוח וכתי טדרשות היו כאותן היטים , והל לא הלכה
אלא למררשו שלעכר ,אלא ללמדך שכל מי שמקניל פני זקן כאילו מקכיל פני שכינה:
כג) ויאמר י"י לה שני גוים ונו' ר' יהורה כר' סימון ור' יוחנן בשס ר' אלעור בר' שטעון
=' אבא כר
מעולם לא נזקק הקכ"ה להשיח עם אשה אלא עם אותה הצרקת ,ואף היא על ירי עילא ,ר

 +כתנא בשם ר' בירי כטה כירכורין כירכר להשיח עס שרה שנ' ויאמר לא כי צחקת (כראשיח יח 6ו),
והכת' ותקרא שם יי הדבר אליה (שם טו יג) ר' יהושץ בר' נחטיה כשם ר' אירי על ירי טלואך,
[והכת' ויאמר י'י לה ר' לוי בשם ר .חמא בר חנינא על ירי טלאך] .ר :לעזר בשם ר' יוסי בן זרא
(אמר) על ידי שס:
| לקוץ פס :

" 3לקוע שס ,לפיל  8391 57ד  701לד 80041

 3פ" ירוט' פ'כונין פ'ק כ"כ 3':

 1לדרש ם | כנסיות פואכתי | אלא" | לא הלכה לה מא |  2לכית מדרשו וְחִי | של שם
ועכר חותי | אלא ל י | ללמר ן .שמקכל פא* .2שהוא מקביל דְוֶן .שהוא מקבל א'ני | * כאילו מקביל ן]
כאילו מקכל לא' .כאלו מקבל שא* .כאילו הוא מקכל י .כמקניל ןת | חשכינה ן |  8שני  --וגוי] שני
גוים בכטנך א'( .2שני גוים  .%%שני גויים ] .שני יי .לי דות | "ודה ות | ביר ן .גר ת | יי ןו |
** יוחנן| ל ל | אלעור] אכת  -יעזר ן .אליעזר  | 5ביר" ות | +האשה  | 5צרקת וא' | אפ וגתש |
ל בשס ר' כוריי ן .ל' דפת | כירכורים
*שם ר בירי] בשם ר' ביריי א'נ .בשי ר' כירי
עילה רש | = ב
(כרכורים א )1כירכר וא? .כרכורין כרכר דפכת | להשיח] וא' .בשבול  --דפגכת | עפ שוה| א'פ..
עמה .

ה
ת=
אה|
עימה [ .את שרה[ .,אתה  .7עם אותה הצדקת ת |  6הדכר] פנ :הדוגר דוא'כת | אלי

אל ראי ך] | |ר

.ך
לא
מדי.
אי

ר' .,בר

יהושע  --מלאך]

(בר'  .2ביר' ן) נחמיה

א-ך]
ל' -
מכת
פוא'גכ .ל דת |  * 7וה

בשם

(משום ר'  .2משיר א')

ר'

והכ' ויאמר . .ביר' חנינה אמי על  . .מלאך | .רי לוי..

בר' (בר ן]) חנינא אמר על  . .מלאך דת לי לפא'גכ | לעזר] ן :אלעזר דפא!נכת | בשם ..זטרא] ם:
בשם ..וימרא א! .12בשם ..זימרה ן .ל" דת | שפט] פוחא'נכיי - .גו נח דת |

אפילו איני) אם בצער הזה אני עתידה להעמיד וכו' ומיא הברייתא בשם ר' נחמיה ראויה היתח רבקה שיעטרו
ממנה שנים עשר שכטים הח"ר ויאמר וכו' ואית אמרין מן הדין קרייא וכו'' ,וככייו המאמר מקוטע והושלם
בגליון בכתב אחר .וכאן אינו מפרש מפני מה לא העמירה היא י"ב שבטים .ובפסיקתא שם בהמשך המאמר
ומה חטא חפאָ על אמו וכו" שהעתקתי לעיל איתא ור' נחמיה אמר ג רם לה שלא תהעמיד י"ב שבטים
י"ב
מ
ד
יע
דאמר רב הונא (ונר' שכוונו גם שם דאמר ר"ה ותני לה בשם ר' נחמיה) ראויה היתה רבקה ל ח
הי תרין ושני וכו' הרי ארבעה ולאום וכו" הרי שיתא
שבטים מן הדין קרא ויאמר וכו" שני גוים בבפנך ר
ורב יעבוד וכו' ה ר י תמניא וימלאו וכו" והנח תאומים הא עשרה ויצא הראשון וכו" הא אחד עשר ואחרי וכו'
שגי

הרי

עשו

ואית

דמייתי

מן הדין קרא

לה

ותאמר

זי"ן שבע ה' .חמש

וכו' למה ו"ה אנכי

היי י"ב ,ובתנחומא ס"ב הצא שם ר"ג אומר גרם לה וכו' דאמר רב הונא ראויה היתה וכו' שתעמיר שנים
הכ א ותאטר וכן'
עשר שבטים שנאמר ויאמר ה' לה וכו' ואחרי כן וכו" הרי שנים עשר ואית דמייתי לה מ
"ה בגימטריא י"ב ,וכתנחומא תצא שם ר"ג אומר גרם לה וכו' דאמר רב הונא ראויה היתה וכן*
שנאמר ויאמר הא תרי וכו" ואחרי כן וכו" הרי י"ב ואית דמייתי לה מהכא ותאמר וכו' ז"ה בגימטריא שנים
עשר .ומאמר סתמי בתנחוטא ויחי שם ואף רבקה ראתה אותן י"ב דכתיב ויאמר ה' לה וכו' הרי ב' וכו' ואח"כ
יצא אחיו הרי י"ב ואית דמייתי לה מהכא למה זה בגימטריא י"ב כיון שנתרוצצו הכנים במעיה אמרה כך אגי
מצטערת בי"ב שאמר לי הקב"ה י"ב עתידין לעמוד ממני ותאמר א"כ למה זה אנכי וכו' ועי' באנחומא מ"ב

ויחי שם ולפנינו לקמן סוף פצ"ז .לפ' כל אלה שבטי ישראל (ועי' במ"י לעול צר  94בר"ה שהוא .מעמיר),
ובאג"ב שם ויתרְוצצו הבנים בקרבה התחילה מצטערת אמרה אם כך אני מצטערת בכרס אחד ותלך לדרוש את .

הי וכו' (ועיו"ש בהערות רש"ב) ויאמר ה! לה שני וכוי למה אמרה ל מ ה זה ז"ה בגימטריא י"ב ויאמר ה' לה
לא מה שאת פבורה  אינן 'עומדין ממך אלא שני גוים בבטנך וכו" ,וכהדרש ראויה היתה רבקה וכו" למה זה וכו'
דרשו

לעיל צד  882ראוי היה

אדם

הראשון

ממנו י"ב שבטים

שיעמדו

מה

טעם

ספר

זה

תולדות

אדם

מגין

היה

עבר

וכו,

זה וכו" ועיי"ש ועי"ע הדרש בשמו"ר פל"ח סי' ח' לפ' וזה הדבר וכן' 1 | :וכי בתי כניסיות וכו'| .שסתם
הכתוב ותלך לדרוש את י"י וַהלא לא הלכה אלא למדרשו של עבר והל"ל ותלך אל עבר לדרוש את י"י מאתו
אלא ללמדך שכל מי שמקביל פני זקן וכו' ,ובילקוט דפ"ר וד"ו הגי' אלא לא הלכה אלא לבית מדרשן נכן"
ללמדך וכו' (ובדפוסי' אחרים גסמן בגליון ג"א והלְא) .והגי' של עבר איתא גבםשאר כ"י (חוץ מכי"ח וכי"ת)
ובדפ"ר וד"ו ,וכן בשכל טוב שם לבית מדרש 1של עבר ועיי גם לעיל צר  948נביא.

גדול.

וכתריי אי מתורגם ואזלת לבי מדרשא דשם רבא לטבעי רחמין מן קדם י"י וכן בתר*י בי למתבוע רחמין וכו'
בבית מדרשוי דשם רבא ,ובמה"ג :עמו'  298ותלך לדרש וכו' הלכה לה אצל שם הגדול ויש אומרין (והוא במאמר
שלפניגו) אצל מדרשו שלעבר ללמדך שכל המק ב יל פגי זקן כאילו מקביל וכו' ,ובפירש"י עה"ת מפרש והלך
וכן במררש
ש ,ומשמע שגורס כן בב"ר וכמו שהובא ברא"ם ומוסיף שם בב"ר,
לדרש לבית מדרשו של ם
אגדה הוצ' רש"ב לבית מדרשן של שם ,וברדיק יש בדרז"ל שהלכה לבית מדרשו של שם .וכ"ה באג"ב הלכה
לבית מדרשו של שם .וסעד לזו הגי' הדרש בסמוך ויאמר י"י לה וכו' ר' לעזר וכו' על ידי שם; ובכי"ח וכי"ת
וילקוט הגיי של ש ם וע ב ר וכן הגי' ברש"י באיזה כ"י (ועי' בהוצ' ר"א ברלינער) .והגיהו כן במקצת דפוסי -
המדרש ועמ"כ .ולפי זו הגי' ק"ק הלשון ל מ ד רש ו (לבית מדרשו) וכו' ,ולמטה בסי' יי דרשו יושב אהלים שני
אהלים

בית

והכתוב

ותקרא

של

מדרשו

שם

ובית

מדרשו

של

 4עם אותה הצדקה .עם שרה ,וכל המאמר נסדר
ותקרא ושכםו" ובפמ"ח לפ' ותכהש שרה וכו" ועיו"ש,
וכו' עד על ירי מלאך והשלמתי .ובבפיר נמצא כאן
בר חנונא אמר על ידי טלאך ר' אלעזר על ידי שם
שם

ה'

הדובר

אליה;

ומן

ר'

יהושע

עבר

ועי"ע

עד

ויאמר

במ"י לעיל צד  576בד"ה שם ועבר וכו" :

גם לעיל פ"כ לפ' ואל האשה אמר וכו' ובפמ"ה ל'8
ובכי"ל וכי"פ וכי*א א' וכי"ג וכי*כ חפר כאן מן והכת' ויאמר
לפ' ויאמר י"י לה רק סוף המאמר ר' לוי בשם רי .חסא
בן נח ,ובד"ו הושלם מן ר' יהודה בר? סימון וכו" עד

וכו'

ו"י

לה

חסר

גם

בכי"ת,

ובכו"א

ב'

קיפע

פרשה סג

תולדות

8

כת' נג

שני גוים בבטנך שני נאי נוים בכטגך זהמתנאה בעולמו .וזה מתגאה בעולמו ,זה מתנאה
ושלמה בישראל ,שני שנאי
במלכותו וזה מתגאה בטלכותי ,שני ניאי נוים בכטנך אדרייגוס ו
נוים בבטנך כל האומות שונאין את עשו .וכל האומות שונאין את ישראל ש\נאיהון דבנייא במעייך .שג
ואת עשו שנאתי וגו' (מלאכי א ג):
ושני לאומיס ממעוך יפררו אמר ר' ברכיה מיכן שנולד מחול:
 8ילקוט

 1ינקוע טס ,לק' טכיכי פ"ע כ'י ,עדלם ססמים  93ע' ק" ז' ,ועיי כככום כ']  '3ענודס זכס י*ת :'8
סס ,לקטן פפיד ,לדכ'נ כו" פ' ,3עדכט תקליס עס ,פלסועל נם ק" פ' עקן ק" נ':

 1גאי גוים] זא? .גיאי גוים דְפוֶתמ .גיאיגיים [  .גיים כ .גאים א'י | בכטנך| פואנכים:

ל דת |

זה  --וזה  --זה  --וזה במלכותו] פ|א .זה מתגאה במלכותו וזה מתגאה במלכות כמ ,זה מתגאה בעולמו
וזה מתגאה במלכותו דִף  .ל'  2 | 1שני  --בבטנך] שני גאי  . .בבטנך ך] .ד"א שני גיאי גוים פ :ל' נכימ
נת" אדיינוס ל אדרינוס וא?ם.

*דריינוס
א

דייאנוס

א .1דיאנוס דָפ .אנדרינוס זמ | באומות העולם פע

ושלמה] פוחאנכימ .שלמה דת | שני] ד'וא'כמ .שני גויס ליי ,ר"א שגי דפת .ל חג | שנואי פאיתימ.
ני חנ |  8גייס ן | בבטנך לי ן | הגוים ם | * שונאין פאינימ] שונאים דְוא'כת  :שונאות לן את עשו]

את ישראל אלומ .לישראל ם | כל ן | שונאין] פאלנימ .שונאים דא'כת .פונאים ן .סנאין י | את עשו אלי,
לעשו פמ | * שנאיהון אנ מ] שנאיהןל .סנאיהון דְפחא .סנאייהון ףן .סניהון [ .שונאיחון י .שונאיתם כ |
דברייחון ןת | במעיך פואכתימ

דבניוה דְזֶ] ,היא פא'י ,דיה ן :.דבניהון א?מ/

|  4וגו ל' |  5לאמיםן |

ממעיך יפררו דפואכתי| ממעיך ך* .וגר ל | מיכן] ן .מיכון ג .סכאן דפאכתי |
מעולם לא גזקק וכו" כפסוק אל האשה אמר וע"
לה שני על'ירי שם כדכת' בפס' ותכחש שרֶה,

גם במ"י לעיל צד  ,784ובילקוט דפ"ר ויאמר י"י
ובשלימותו המאמר בכו"ו .וברא"ס הועתק ר' אבא

בר כהנ' בשם ר' כירי אמר כמה כרכורים כרכר הב"ה בשביל להשיח עם שרה שנאמר ויאמר לא וכו' והכתיב

ותקרא שם י"י הדובר אליה על ידי מלאך והכת' ויאמר י"י 5

ר' לוי בשם

בר המא

ר' הנינא.

אמר

על ידי מלאך ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא אמר על ידי שם כן נח ,ובמה*ג שם הועתק .זה הדרש בסגנון
תאג י על ידי שם בן נח נאמר לה ,וכפי האגדה שהלכה אצל שם ועל ידרו נאמר לה כתב גם אפרם הסורי
מלבי" צדק שים הוא וכו'  (ועי' במ"י לעיל צד  )094ומנה הו אזלת הות רפקא למשאל ואזל אמר לח תרין
עמדין במעיכי

וכו" ועיי בט"ח

חלק ג' צד 898

וחלק מ"ג צד

 1שני ב

489:

וכו' | .והכתיב

גיים

ודורש

שני גיאי גוָים הגבוהים והרמים
גיים כמו גאים והכתיב והקרי גאי גוים שמתגאין זה מתגאה וכו' ודרש אחר
שני גוים וכוי קרינן גוים וכתיב .גיים
שבגוים אדריונוס וכו" (וכן בחולין צ"ב אי שרי גאים) ,ובלק"ט מפרש
יו"ד מתחלף באליף וכו ומשמע גאים זה מתגאה כנגד זה וזה מתגאה כנגד זה .ובמה"ג שם שגי גוים וכו'
גיים כתי' זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה בעולמו .וכן ברא*ם הגי' זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה בעולמו;
וק"ק פעם הדרש הראשון בהגי שלפנינו ובכ"י שציינתי זה מתגאה בעולמו וזה וכו' זה מתגאה במלכותו וה
וכו' ,וגי' הדפופי' זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה במלכותו מפרש ביפ"ת יעקב מתגאה בעולמו כי העולם נברא
בשבילו וזוכה לעוה"ב ועשו מתגאה במלכותו בעוה"ז ,והרר"ל פי' זה מתגאה בעולמו בעוה"ב :ובשכל טוב שם
זה מתגבר בעולמו וזה במלכותו זה מלביש כלאים .וזה מלביש ציצית זה עורך מערכות מלחמה וזה סומך זקנים
וסנהדרין ,אכן לפי הגי' שבכי"כ וילק' מכירי אין כאן אלא דרש אחד שני גוים וכו" שני  גיים (גיאי גוים)
בבטנך זה מתגאה במלכותו וזה מתגאה במ לכותו דרונוס (אנדרינופ) באומות וכו' .ובמדרש תהלים
בול מו אדרינוס באומות העולם
מ"ב שם שגי גוים בבטנך גיָים כתיב זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה ע
ושלמה בישראל (ועוד שם הגי' זה מתגאה בעולמו ,וזה מתגאה בעולמו זה מתגאה במלכותו וזה מתגאה
במלכותו אדרינוס וכו' .ועוד הגי" זה מתגאה בעולמו וזה מתגאה במלכותו אדריכופ וכו') ,ובכי"ג וילקוט רק
הגי" שני גוים בבטנך שני גיאי גיים (שני גאים) בבטנך אדרינוס באומות וכו' .ודוגמתו הדרש בברכות שם שכר
גוים וכו' אל תקרי גוים אלא .גיום וכו" אלו אנטונינוס ורבי שלא פפק משלחגם וכו" (ובד"ס שם הגיי יא"ת .שני
גוום אלא שני גאים זה אנטונינוס וכו') ,ובע"ז שם אל תקרי גוים אלא גיים זה אנטונינוס וכוז ועיי"ש בפירש"י
וובד"ס גם שם הגי' אלא גאים וכו') ,ובכי"ל נשתבש

אדיינוס והגהתי

שי
צך  811וצר  162ולקמן פע"ח 2 = :שני שנאי .דרש אחר נ
וסימן החיבור

ד"א

אדריינוס

וכן כתיבת

השם

בכו"ל לעיל

גוים שגאי כלוי שנואי גוים ,ובכי"ל נקור .!1

נעדר גם כאן ובסמוך ועח"ג ובמ"י לעיל צד  986ב

ובדפ"ר וד"ו הגיי ג"כ שנאי

גוום ,ובכי"ל כתוב כל האומות שונאות את עשו והגהתי שונאין כמו שהגי' גם בכי"ל וכל האומות שונאין וכו
ובלק"ט גורס ומפרש ד"א שני גאים שאין לך באומות שאין מקבלין מרות כעשו וישראל  8 :שנאיהון רבנייא.
סעס' זה הדרש קשה .ואי אפשר להגיה דב רייא של הקב"ה כמו שהגיה ביד"מ ,ובא"א הגיה דהברייהון
וכיה "בכי"ת ,ובופ"ת פיי בדוחק .סנאיהון דברייהון שגי גוים השנואים לה' אשר בכל הגוים דהיוגו עשו ,ובתמורת
יא במעייכי (ותרגום בכטנ
זה הדרש ושלפניו איתא במדרש תהלים מ"ב שם ר"א שני גוים שנאיהון  רא ומ
במעיכי) כל האומות שונאין את עשו וכל האומות שונאין את ישראל :ועוד שם ד"א שני גוים ששונגאין זה
לזה וכו ועו' גם במ"כ 5 = :מיכן שנולד וכוי= .שיעקב נולד מהול דמשמע ממעיך ופרדו משוצאו ממעי אמפ
יהיו נבדלים ונפרדים.

ובלק"ט ושני לאומים ממעיך וכו" א"ר ברכיה מיכן

שנולד

יעקב

מהול;

עמו"  898ממעוך יפרדו א"ר ברכיה מכאן שגולד יעקב מהול ,ובשכל טוב שם מפרש ושני
מתוך מעיך יהיו נפרדין זה מהול וזה מושך עד והמאמר פתמי.במ' תהלים מ"ב שם ושני

וכן

לאומים
לאומים

במה"ג

ממעיך
ממעיך

יפרו חד גזור וחד אינו גזור מכאן את למד שיעקב נולד מהול; ועור שם המאמר זה אחר מי"ג שגולדו מהולים

ואילו הן אדה"ר שת חנוך שם תרח יעקב יוסף וכו' יעקב שגאמר  7איש תם וכו' יוסף שנאמר אלה תולדות
יעקב יוסף :מלמד .שנולד מהול כמוחו וכו' ועיויש .בהערות רש"ב ובאדר"ג שם ובתגחומא נח שם ובמ"י לעיל
צר  ,649ולקמן פכ"ד במאמר.ר' שמואל בר נחמן אלה תולדות ועקב יוסף וכו" מח יעקב גולד מהול אף יופפ
.שנְאי

4

80

64

פרשחה סג

תולדות

ל

כח כג כר

ולאום מלאס יאמץ ר' חלנו מש' דכית ר' שילא עד כן קראין סכתכא ורעטא ,מינך יקומון64
יהוראי וארמאי;
צעיר אטו ר' הונא אם זכה יעכד ואם לאו יענד:

ורביעבד

כד) וימלאו ימיהללדת להלן מלאין וכאן חסרין והגה תוטים ככטגה תוטם כח' ,להלן

פרץ וזרח שניהם צריקים ,כאן יעקכ ועשו אחר צריק ואחר רשע:

| יכקום סס ,פסיקסל פ' נסודם סטנים' (ק"ם ג') ,מנסוע) פ'נ ולכס ק"  '5יפכו םש" ט'ו ,סאום כנק פע*) ם" נ
כיט פדכש כום :  8ילקוע שס ,עוכש םזפיס טס ,לקטן פק"ז :  1ינקוע  ,06כקפן פפ'ס:

₪א"ג .ולאם מלאום  .*%ולאום מלאום דְכּת* | מש  --שילא] משום ..שילא ם,
[ ולאס מלאם |
בשם ,,שילה [ .משום דבי ר' שילא ( .בשם ר' רבי שילה  .1בשיר שילא א .ל' דת | כאן דפואנפי:
כדין ךת | קראין] כ .קריאין ן .קריין דא! .קרין א*ת /קרון ם :קורין [" | סכתכא רעמא ן .סבתכא והעמה ו,1
ורעמה.

סבתא

סנתא

.

וסכתכא

ורעמה

סבתא..

שא;

ך!' ,סבתא..

וסכתנ'

,

וסכת3ה

ורעמא

סבתא

(רעמא א?) וסבתכא א | ומינך ח .מינוך ן .מנך א? ,מיכן ל* .מיכאן (מכאן י) ואילך גי | יקומון| פוחאתי.
יקימון ך ,יקרון [ |  2יהודאי וארמאי] פוד]אנכי .יהודאין וארמאין דד |  8ישכד] פוגכתי .יענור ַא |
לא | יענד --יעכד] פג .יעבור ..יעכר אכותי .יעבוד  . .יעגיה:ן,
* ר' הוגא מפן"נכת] ר' הוגא ך ,רב הונא

יעבוד . .ייעבר דח |  4להלן] כאן י | * מלאין] מלאים ך ,+חסרים דך .למלאין  חַגכ :למלאים פוא:
לחסרין ' | וכן-ן .כאן ם .ולהלן י  | חסהים ך ,1מלאים ך ,לחסרין [זכ .לחסורין  .1לחסרים פוא:
למלאין *
כתב

| והנה  --כת'] והנה תומים (תומים .בכטנה אַ') תומם כתיב זְזא!,

[ ,והנה

חומם

תאמים..

(תאומים

כת'  . 1והנה -תאומים

הומים

בבטנה)

והנה תאומים
פי .והנה

כת'

בבטנה תומם
תומום

תומים..

כת'  ,והנה תמים בבפנה א ,%תומים ךן .ל' ך | להלן] פוחאנ = .5כתיי האומים ן"| ,תאומים
ע] פא'כ,
רןש--
מלא  5 | +פרץ  -צדיקים] שניהם צדיקים ן. ,לפי ששניהם פרין וזרח היו תמימים  | +כא
וכאן . .רשע

מהול

גולד

כיב

פיה

שמואל

[ז(" .כן אחד צדיק ואחד .רשע ן ,כאןיעקכ צדיק ועשו רשע א ,5וכאן תומים יעקב צדיק %3

ובו"
ב'

המאמר

פ"ח

גיטין

ועִי'

רבי

נ"ח

בבמ"ר

א'

רבי

חלבו

ב"ב

שם

בשם

ט"ז

ובתנהומא

חלבו בשם
דבי

ב'

רבי

פנהדרין

מקין

אילין

שולה

צ"ז

א'

גר'

ולאום

שדרשו

בארצותם
וסבתכא

וגם

מלאום

.בדה"א
ובו" ו

כנגדם

כל

העולם

סבא

ולאום

האומות

הגוים

זה

ק"ח

ומאמרים
ק"ט

ב'

דבית

א'

שונים
וכן

מום

בסגנון ,אמרי

דבי

שילא

ר'

דבי

אמרי

ובאותו

המאמר

במדרש

שולא

במגולה

ר'

הי

בחגיגה

רה

א?.
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יאמיץן

לאום

מכל

עד

אחר

הוןו

כאן

בל

קוראים

כיג,

ו

ער כן וכו

ללשונותם

האומות

ועי"

ורעמא

גם באגה

וסבתכא
שם

א

וכו"
,89

צד

ועח"נ)
ודרש

מינך

אחר

יהודאי

יקומון

שם

בפ סיקו תא

וארמאי

שמעה

כלו'

עמי

יהודים

ואדברה

וסבתא

כן היה

ורעמא" וסבכתא

ישראל

שמכם

את

משקבלתם

התורה

עמי

שלא

עמדתם

היו

קרויין

ורומיים

אזר

בר סימון בשם ה' יהושע בן לוי לשעבר ישראל היה שמכם ער שלא קבלתם את התורה כשמותם
וחוילה

ו"ד

ב'

הקטנות כמו סבתכא ורעמא (ורמזו לבראשית "+ .ז' ובנו כוש סבא וכו" וסבתה ורעמה

א' ט' וסבתא

כאין

שילה

וכו',

יומא ל"ח ב' תענית י"א א' ועי' גם באגה"א
וזה

שם:

דבית

 1מש'

ובו',

אפילו אליהו

כזח

מבקש

בכי"ל ועח"נ,
וכו'

ובירוש'

עירובין

יהודה

של אומות
שמעה

שנאמר

עמי וכו' ,ובאותה הפסקא בתנחומא מ"ב .יתרו שם לשעבר חיו שמותיכם כשמותן של אומות העולס סבא וחוילה
בל כשקובלתם

התורה

את

ישראל

שמכם

ושם

וכו',

סי'

וארא

שמעה

א'

עד

וכו'

וקבלתם את תורתי ישראל הייתם נקראים כשם שאומות חעולם נקראים סבתכא
ער

סיגי

הר

כל האומות

וכו"
סבב ת

ואם

יעבוד

יעבד
ייעבד

לאו

ואם
ובמה"ג

וכמו

שפירשתי

הגו'

כפו'

הגי'

במ'

אמ'

יעבד

ביה

ר'

גם

לאו

יעבד

ואח"כ

זכה

וכו" ממתורגם

בצרי

תהלים

מ"ב

אם

זכה

הונא

במקצת

וכזה

ואם

וקוי
וכ"ה

שמעה

וכו'.

מכאן ואילך אין
וסבתכא
חסר וי"ו כת' ודורש ר"ה אם

יעבד

ובו'.

לאו
שם

עמי

ורעמא

 8ורב יעבד

שם:
הצעיר
שו,

נקראתם

שנאמר

עמי

ובמדרש

דפוסי",
מפרש

!)
שם

יעבוד

הרב

לפרש

וקשה

ובלקזט
א לצ הונא

אם

יעבוד קרי

תחלה
זכת

וכתוב

יעבוד

יעקב ,רב

מצעור

שם?).

ונקוזד

ושראל

עמי וכו
כקריאתו

צעיר

אם

ובמגחת
להדרש,

שכוון

הצעיר

יעבוד

וכה
יעבר

ואם לאו

הגי'

לאו

ואם

הגי'

ומשמע

יעָבד

כשאר

ועי"ע בשמו"ר
יעבוד הרב את

בחזקוני

ועי'

ועדיפא

הר

אבל כשעמדתם

ובדפיר  .וד"ו-

ייעבד

צעיר

יעבד

שמעה
יעבוד

הצעיר,

את

יעביד

ואם לאו

העיר

רות

לשעבר

נקראין אלא עמי
זכה הצעיר יעבד

יעבוד

או

שם

ורעמה

על

סנכי

את-

הרב ,ואף שאין משמעות המאמר כך יש לפרש הדרש כן לפי לשון הכתוב .ועי' ברר"ק ובאגה"א שם צד ,589
נלקמן פס"ז בדרש ואת אחיך תעבד.אותא אמר ר' הוגא אם זכה תעָבד ואם לאו ת א בד ועיו"ש בח"ג .וכפי
כאן

הדרש

דאורייתא

אם
4

:

להלן

מלאין

בתר"י

ובו',

א' ורבא

בכי"ל

מלאן

משתעביד

יהוי
והגהת

לזעיר\ אם

וגם בדפ"ר

דזעירא

בנוי

וכאן

הגוי * להלן מ ל אים

נגטרין

פיקודיא

חסרים

ומשמע

שכל המאמר דרש .אחד הוא להלן  2תמר תאומים מלאין וכאן חסרון והנה תומים בבטנה ת ו מ ם כת' להלן
וזרח

פרץ
וכאן

הסרין

ובכתובות
ב'

שנוהם

בנימין

שמפרש

מ

צדיקים
תומם

ב'

שרם
ויסלאו

כאן

חפר

נערה

מלא,

ובד"ו

הגי"

ימיה

אבל

וכן'

כתיב

ד

בתמר

צדיק

אל בירוש'

ושלם
(או

ואחר

בהוראת

הגהה)
כתיב

רשע,

כתובות
מלא

להכן

במו

חפרי

ויהי ,בעת

ויהיה

פ"ג כ"ז
לעיל
ם

צד

וכאן

ררתה ; 7שלרא

פי'
5

להלן

בערה

9

מלאי

כל צור

מלאים,
מלאו

ימוה

ן להלן

אחת שלימה
שכת'

בי

כתיב

במקרא

וגר' שגיי
כז'

תאומים
ופי'

שלם

זו היתה

חדשים

מלא

כתיב

נערה

לא

ובסוטה
לפבבי

ילדתם;

בש

וגם

לו
ז"ל

בלק?ט

מפרש וימלאו ,ימיה ללדת .לעיבור .תשעה :ובשכל טוב צד  89וימלאו וכו לפוף מאתים ושבעים יום .וכן מתורגם

א
=וש

%

פרץ

וכו'

"

כמו

ה

כתי.

א %:ית

5

 % 1זן
.

וכאן תומי
לפניגו

בשיגוי

ם

ושובעין

יעקב
מעט

יומי

ל

וכו" וכן מ פרש

להלן

ל מלאין

:למילר,

לדרש

ודרש

בפ"ע

(למלא ים)

תאומים וכו" וכאן תומים וכו' ,ובילקוט מהופך כאן
.ישיד . = 3יְְכֶר (1

בפ"ע

בלכק"מ
וכאן

פיי

גו?

ובשכל

כאן)

עדו

טוב

להלן

שם

ובשאר

לחפוין ( 1לחסרים)

לחסרין ולהלן

ג

כתיב

כ"י
וגם

תואמים

(חוץ

מכי"ת)

ל"ג שם להלן

למלאין .ואי אפשר להגיה בכל

פרשה סג

תולדות

7

כה נה

כה) ווצא הראשון אדמוני ר' חנאי בשם ר' יצחק בוכות ולקחתם לכם ביןום הראשון
(ויקרא כג מ) אני נגלה לכם ראשון ופורע לכם מן הראשון ובונה לכם ראשון ומכיא לכם ראשון , אני
נגלה לכם ראשון אני י"י .ראשון (ישעיח מא ד) ,ופורע לכם מן הראשון זה עשו הרשע דכת' ביה
הראשון

ויצא

ובונה לכם ראשון זה בית המקרש

אדמוני,

דכת'

ביה

כבוד

כסא

מוום

מואשון

מקום מקדשנו (ירמיח יז יב) ,ומביא לכם ראשון זה מלך המשיח שנ' ראשון לציון הנה הגם

וס

ולירושלם ונו' (ישעיה מא כז) :ד"א ויצא הראשון אדמוני למה יצא עשו תחילה כדי שיצא ותצא
סירתו עימו ,אמר

ר' אבהו

כהדין פיריכיטא ,שמשטף

את המרחץ ואחרכן מרחיץ את בן המלך ,כך לטה

 1לקוע טס ,ילק' יכפיס כי כלים ,זכק' עניכי יפעיס ע* 5כ"ן ,פקזיס  ,'6 5פקיקת 6פ' ולקתפס מכס (קפ"ס ,)'8
"קלס כנס פ''ל קיי פ'ז ,טעופ

 1אדמוני] |אדמני

ככס פע"ו קיי

וְןָּ ,ל' א'

5':

 6י5קוע לי ק"י:

| * הגאי

ל.

אזכי (ירמיה) מ] חגא

ן,

הגו

|

הגי דפא'נת

רע  --ובונה  --ומביא  --ראשון [זא1נכי (שם)] אני . .ופורעאשון] ראשון  | +ל * אוניפ-ורולקחתם ה
מן ..ובונה . ,ומביא . .ראשון ל" .אני נגלה לכם ופורע מן הראשון ל .אני  . .ופורע לכם  . .ובונה  . .ומביא . .
ראשון בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון י ,ל' דפןא?תמ | ל אני --לכם ראשון] ראשון ניגלה ן ..נגלה
ראשון זה הקב"ה " (שם) | אני  --ראשון] פןא' .1אני ראשון ואני אחרון דְזימ .אני ראשון י (שם)
ה] זה ..הרשע דכת" .1זה ..הרשע שנ' מ ,זה עשו דכ' ביה .5
י-
 8ופורע מראשזן * (שם) | זבה -
עשו

דכתי'

דאןן/

לי וי |  4אדמוני]

אדמני

 ;1ל  * | 5ובונה  --מקדשנו

דכת" כסא . ..מקדשינו /ך] /ובונה . ..דכתיי כסא.. .מראשון
כסא  .. .מראשון

דא'נכימ,

ובונה

ראשון

כסא ,.

מראשון

ל ,ומביא
וגו" ן |  * 5ומביא---וגו'] ומכיא  . .ולירוש' וגו"
בוה  .הנם וגו" א .%ומביא ..דכתי' ביה (דכתי' א'מ,
(משיחגו ך]) דכתי' ביה ..הנם דְן] .ומביא ראשון שנא'
לפם את הראשון כסא כבוד מרום מראשון וגו' ן |  6ד"א

פן ובונה  . .מקדש'י

וגו" א ,2ובונה . .דכתי'
וגו" י (שם)

מביא

לכם

זה

ל .ובונה..

ביה (דכת' [ .שגי י)
את

הראשון

ראשון

לציון

 . .דכ' ביה ולירושלים מבשר אתן  ,ומכיא  . .דכתוב
שני י) .ראשון ..הנם א'נכימ :ואביא ..המשיח
ראשון. .הנם ולירושלם מבשר אתן י (שם); ומחדש
ל' ן | אדמוני] אדמני  .ָ1ל' ךן| ** למה] זה עשו

ולמה ל | תחילה] ראשון ו | שיצא] פוחא'נכ = .הוא דְף .מלא דמים ו |  7פריותו דְן"אככתר .3פיריותו י,
פירוסיו דְזְן  ,סרחונו פ [ כהדן ן | פרכיטה [ .פרכיטא ד!חאת ער .פרביטא דְנשי | שמשטף] ( .שהוא
משטף ךִפאני .. .משטיף ו | המרחץ] וחא'עי :בית  -דפא'נת | ואחר כך דפונתי :ואח"כ אע ][הוא
מרחיץ הְזָא'נ .. .מרחץ /פן ,משטף א | את  --המלך]  :בנו (את בנגו ך) של מלך דפואנתי |

הספרים . ואין לפרש להלן למלאין לט' חדשים וכאן לחסרין לז' חדשים

אן למלאין לחדשים שלימין ולחסרין

1ר 88וצד  /168וכל המאמר נסדר גם לקמן פפ"ה לפ ויהי בעת לדתה וכו'
לחדשום מקוטעין .ועיי במ"י לעיל צ
ועיו"ש ,והגיי בשדםפוסיי כאן חפרים ולהלן מלאים ,ובכי"ל וכי"פ כאן לחפרים וכאן (כאן) למלאין (למלאים) ובכי"ו
וכיח כן (כאן) לחפרים ולהלן למלאים ,ובפירש"י לפ' ויהי וכו" להלן למלאים וכאן לחפרים וכו' וצע"ג ,ונכונה
ומ ם כת ,ולפי'.הגי' והנה תאומים הומים כת' וגי :הדפופי' להלן -כתיב
הגי' לפנינוו והנה תוּמים בבטנה .ת
אל"ף (ובתנ"ך הוצ' גינצבורג :נסמן .כאן
תאומים וכו" וכאן תומים וכו" יהיה טעם הדרש שכתוב תומים-חפר
בהללי תומים) .וכאן במה"ג עמו'  599והנה תומם בבטנה תאומים .אין כת' אלא תומים .ובלק"ט והנה תומם וכו'
תאומים קרינן וכתיב תומים ,ובשכל טוב שם .והנה תומים בכטנה הפר א' כתיב :ו עי' בהערות שם; ובמדרש
אגדה הוצ' רש"ב והנה תומם חפר אל"ף וכו' ובמ"כ תומים חפר אל"ף; וגם ברד"ק .ותומום חפר אל"ף וכו'
נוש-.בו דרש וכןו" , וכבר כתב בעל ספר הזכרון בפירושו .לפירש"י .והנה ת ומם חפר כלומר חסר ינ"ד וכו'
ה ה
,
והנוסחאות' שכתוב בהן .חפר אל"ף אינן נכונות ובפי' אמרו בכ"ר וה
ולא" יתכן שנתכווגו .לחסרון האל"ף וכו? ועיייש 5 :ובוגה וכו'| .עד ומביא לכם ראשון הושלם .בכו"ל בו
ראשון ופורע לכם וכו
אני נגלה  לכם
שוטי :בכתב הספר בדיו דיהה .וכן הוכא בכחיי בזכות ולקחתם וכו
\בונה  וכו' ומביא וְכו' ,ושם הגי' אני נגלה וכו" שגאמר אני ראשון ואגי אחרון (ישעיה מ"ד וי) ופורע .וכו
זה יעשו הרשע וכו' ועח"כ ,וכל המאמר הוא בפסיקתא ובוי"ר שם סיום הפסקא ולקחתם לְכם ,ובפפיקתא
ופורע וכו' ובונה לכם את הראשון
וכו"
אני
וכן
בזכות
כהג
בר
אבא
בש"ר
ברכיה
א"ר
הגו"
זה עש
ופורע וכו"
רא שגן
ה'
אני
דכתיב
הקב"ה
וה
ראשון
ומביא לכס את הראשון אני נגלה לכם
ובוגה לכם את הראשון זה בית המקדש ךכתיב כסא וכן" מראשון מקוֶם מקדשנו
וכו"
ויצא
דכתיב
הרשע
רי :ברכוה
דכתיב ביה ראשון דכו ולירושלים מבשר אתן ,ובוייר  שם,
הראשון זה משיח
לכם את
ומביא
בזכות ולקהתם לכם ביום הראשון הרי אני נגלה לכם ראשון ופורע לכם מן הראשון זזה
אמר
לוי
ר'
בשם
ביה ויצא הראשון ובונה לכם ראשון זה וכו" דכתי" ביה כסא וכו" מראשון מקום מקדשגו
דכתיב
הרשע
עשו

ומבוא
הב י
ולשמו
מקום:
בסגנון
וא'ג"

לכם ראשון זה מלך המשיח .דכתי' ביה ראשון וכו וליהושלם מבשר אתן ,ובפסחים שם איתא התג א
ר'' ימשעאל בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון להכרית זרעו של עשו ולבנין .בית המקדש
של משיח להכרית .זרעו של עשו דכתיב' ויצא הראשון וכו' ולבנין בית המקדש דכתי' כסא וכו' מראשון
מקדשנו ולשמו של משיח דכתיב ראשון לציון הנה הנם ועי' בפורשיי שם .ומאמר סתמי בשמו"ר שם
כם כביכול הקב"ה שנקרא ראשון שני אני רא שון
הא ל
אחר , והגי" שם בדפ"ר וד"ו ד"א רא ש ון ו
א הר ון .ציון נקרא-ראשון שני ראשון לציון :הנה הנם ועשו נקרא ראשון שנ' ויצא הראשון אדמוני יבא

שנקרא ראשון ויבנה בית המקדש שנקרא ראשון ויפרע מן עשו שנקרא ראשון בהדש הראשון וכו* (והמאמר הוגה
הקב"ה
ובכי"ל הלשון מיותר ד"א ויצא הראשון
 6למה יצא .כן הגהתי כגי" שאר הספרים.
בד' ווארשא וד' ווילֶנא):
ע'
כן בכי"ל בסמוך במאמר ר' אבהו וסירתו ,ושם גם הגי' בערוך
 7פירתו.
עשו ולמה וכו':
זה
אדמוני
פרכיטא בכל כ"י (חוץ מכ"י ב"ר) וסירתו עמו; ובשכל טוב צד  101ויצא הראשון למה יצא ראשון כדי שתצא
ובלק"ט מפרש למה יצא עשו בראשונה כדי
עמו :ובמה"ג שם 1ד"א אדמוני שיצא הוא ופריותו עמו
פריותו
מר
שיצא עמו כל טינוף
גורפ לָמה .זשא ראשון כודי
לקק"טם פיי כל טונוף הדדממויםם; ,וששם
הק בבהחזקוגי
הדמים וכן הועת
כהדון פורוכיטא | ,כ"ה בכי"ל ,וככי"ו
עמו ועי" בח"כ ולעיל צד  8והסיריות :
יו
שוהא הוא יוצא וסירות

8

תולדות

כה כה

פרשח סג

יצא עשו תחילה כדי שיצא וסירתו עימו :מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא למה יצא עשו תחילה,

מר לה טיפה ראשונה של יעקכ היית , אמר לה משל אם תניחי ב' טרגליות כשפופרת אחת לא זו
שאת נותן ראשונה היא יוצאה אחרונה ,כך טיפה ראשונה שליעקב חיית:
אדמוני אמר ר' אנא בר כהנא כולו שוסך דמים ,וכיון שראה שמואל את דוד אדמוני רכת'
וישלח ויביאהו והוא אדמוני (שיא טו יב) נתירא ,אמר אף זה שוסך דמים ,אמר לו הקב"ה עם יפה
עינים (ש 6שס) עשו מדעתו הורג אכל זה מדעת סנהררין הורג :דיקליטיאנוס טלכא הוה רעי חזירין
בהרא טיבריא , כיון רהוה  מטי סררא דר' הוון מינוקיא נפקין ומחיין ליה ,בתר יוטין איתעניר טלך,
נחת ויתיב ליה בהדא פנייס ושלח כתכין לטיכריא בפתי רמשא דערובתא ,אמר אנא קליון דיהון רבני
 4ילקוע פס ,ילקי טצוסל כ' קכ"ד ,עדכט טעוסל פי"כ  6 | :ילקוע כ' ק"י ,יכוט' סכועות פ*ם כו נ':

 1עשו לי י | שיצא] מגע ₪ .הוא דפתי | וסירתו] ע" .וסריוחו ך[ש .ופיריותו ו ,2וסירותיו ם:
ממטווגא דת,
וסרכתו (ן ,%ותצא סריותו ְץ".| .ס.ירותו [.| .ס.ירותיו [ץ | מטוונה] פו'א!נכתי.

מטרונא אחת  | 81בר חלפתא] בר' חלפתא  .(₪בן חלפהא דְאוי,

| למה| אפו,

כן הלפתה [" .ל' די

אמרה לו  .-.דפן"ת |  2טיפה של ועקכ לא ראשונה ם | היית] ונ .היחה דפאכתי | אמר לה לי פי |
" תניחי פוחהאגכתי] תגיחולך | שתי דפחאגכתי .שתיפן | * וודפוחאגכת| זאתי .זה ל |  8שאתח כ |
*יא
ל .נותנה ואשונה ד .נותנת בראשונה נָ ,1נותגת תחלה א'רן | ה
* נותן ראשונה פןא'] ראשונה נותן
יוצאה פוגכ] היא יוצאת י' .יוצאה דְִ] .הוא יוצא ל .יוצא א | באחרונה [ ] היית] ןְן  .היתה דאכתי |
 4כולו] פוא' .כלו חא* .כאלו דכת .כאילו נו | * אדמוגי דפו"א'כתי (שמואל)] אדמני [ .אדומי ו',
אדמוני כולו ל |  5נתירא] או (שם) .גתיירא דפןא!נכו .מיד נתירא י | אמר] ויו ואמר דפאנכת |
אף] שמא אף חַן .ל' פאלי (שם) |  6מדעתו] פא! .מדעת עצמו דן"נכתי | הורג] א'כת .הוא

הורג דְפא'ני | הווג] כ .הוא הורג דְפנתי .הורג כד"א והיה אם מעיגי העדה א? .הוא הרג כר"א
והיה  . .העדה וגו' א' ,ל' ן | דקליטיאנוס פא' .1דוקליטיינוס [ .דקליטייגוס ך ,דקלטיינוס ך] .דיקלטינוס ו,
רקלאטינוס |ף ,דקאלטיאנוס ש .רקלטיינוס א* .דליקטיינוס כ | חזירין דפואגכת] חזירי ר*י .חזיריפ לך* |
 7בהדה וא" | טיבריא]  ,2טיבריה ךָ ,דייה ן .טבריא פא'נת דיה א'ש | וכיון | סדרא] פא'כף?.
סידרא א'י .סדריה דות  | הוון] פוא'גכש .הוו דא"תי | מינוקיא] פא*נ .מינוקייא  .מיינוקיה ן,
מינקייא א'שי .מינוקא דת | ומחויין כ .וחזיין נ .וגזיין ש | לה ן | בתר] ן .לבתר דפאגכתשי | תלתין
יומין ג | אתעביד א'תש .אתעבד ן | מלכא א? |  8נחה] נחית  .2לי שי | ויתב לה ן | בהרה ןא',
בהדי ך | פנייס] וכע :פניאס פא1י .פמייס   ,₪פנייס נ"א פמייס ך ,פגייס ג"א פומייס ך] | לטיבריא] ,1

לטיברייה ן ,לטבריא ְפאכתי- /יה ש | בפתי] פאכך*י ,3בפת [ש :.בפני דִן .במפני ך! | רמשה ן |
דערובתה [ .דערובתא דשבתא  | 1אנה קיליוון ן .אגא קילוון  . . /3קלוון כ .קילוון (קילון א*) אנא דיא,
אגא קילוון אנא  .5אנה יהיב קילוון דךך!.
רברבגי |

אנא . .קלוון ךף? .אנא . .קולוון י' | דיהון] ןת .דיהוון דפואנכי
:

588

טיבורך;

פרכיטא.

ובמה"ג

פרכיטה ונקוד!) ,ואולי הוא מל"י )2או כתיבת פיריכיטא כמו לעיל צד  061בכי"ל דירכה וצד

ובערוך שם הגי' פרכיטא ופי' בלן ,ובפי' ב"ר כ"י פרכיטא בלן וכו' שומר המרחץ ,ובמו"ע פי' בל"ו?) שמש
הבלן זורק מים על הנרחצים ,ובמדרש פנים אחרים ב' בספרי האגדתא על מגלת אסתר הוצ' רשיב צר 61
ביקש להרחיצו ולא היה שם פרביטים וצ"ל פרכיטיס ועי' פירסט צד  .581ובדפ"ר הגי' ג"כ

חץ ואחר כך מרחיץ את בן המלך כך וכו" שיצא וסריותו (וסירותו)
שם כהדין פרכיטא*) שמשטיף את ה מ ר
עמו ואחר כך יצא יעקב ,ובלק"ט מפרש הֶמשיל ר' אבהו משל לשכיר המרחץ שנכנס תחלה לשטוף המרחץ
ואח"כ נכנס אדוניו ,ובחזקוני העתיק משל לבנאי שנכנס וכו" ואח"כ נכנס רבו .ובלק"ט כ"י פלארענץ המשל
בלא"ר לאגיר דבניי דעל מרשיא לשטף המרחץ ובתר כן על רבוגיה 6 = :מדעת סנהדרין . דורש ויפה עינים
אכ"כ אלא עם יפי עינים בעצת יפה עינים אלו סנהדרין ועי' בופ"ת .ובכי"א א' וב נוסף כד"א והיה אם מעיגי-
העדה , וכן בשהש"ר עיניך יונים (א' ט"ו וד' א') ,עיגיך הן סנהדרין שהם עינים לעדה ההזד והיה אס מעינו
העדה .ובמדרש שמואל פי"ד דרשו כל עין ימין (ש"א י"א ב') אלו סנהדרין של ישראל שהן גלגל עינוהם של
ושראל כד"א והיה אם מעיני וכו' ,ושם פי"ט נסדר המאמר לפ וישלח ויביאהו והוא אדמוני וגו" ושם הגי' כיון
שראה שמואל את דוד התחיל מתכת ועולה (ובהערות רש"ב שם הגי' מרתת ועולה והגי' להתפחד) אמר אף זה שופך
דמים כד"א ויצא הראשון אדמוני א"ל הקב"ה עם יפה עינים דוד-מדעת סנהדרין הוא הורג אבל עשו מדעת עצמו:
דיקליטיאנוס וכו'| .המלך ריקליטיאנוס *) היה קודם שנתנשא
רועה חזירים אצל טבריא .ובדפ"ר ור"ו הגוי
כאן טיבריה ובסמוך לטבריא ועי' במ"י לעיל צד  222ובמבה"י ג' ב' :ושינויי הכתיבה בשם דיקליטיאנוס עו' גם
קרויס צד  7 = :212כיון וכו' . כיון שהגיע למקום בית המדרש של רבי יצאו התינוקות והכו אותו ,ופגנון
הלשון מטי סדרא כמו לעיל צר  451וכד הוות .מטייא שכונתיה וכו" וצד  488כיון דמטה מכסה וכו' : בתר
יומין .לאחר זמן נעשה .מלך ירד וישב לו אצל פנייס וזכר את אשר עשו לו שם התיגוקות ושלח כתבים וכו'
למען ימצא תואנה על היהודים שעברו על ציוויו .והגי' פנייס איתא גם בערוך ע' פנייס .ובדפוסי' פנייס נ"א
פמייס  ועי' לעיל צד  808ועי"ע שירער
בפנייס  .וענ קרויס ארכעאלאגיע ח"א צד

ח"ב צד  ,161וגם במקורות אחרים נודע שהיה ,דיקליטיאנוס .
 5בפתי רמשא..
לפנות ערב בע"ש ועי' לעיל צד :681
:876

אנא קליון | .אני גוזר שיהיו רבני היהודים עומדים לפני בבקר באחד בשבת ,וקליון ל"י .)%ומשובשת הגי"
אנא יהיב וכו" ועח"נ .ובסמוך גם בדפוסי' אנא קלוון וכו' .והשם קילופסין (קלווסין) עי' לעיל צד :88
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כח כה

דיהוראי קייטין קדמי בצפרא דחר בשכתא ,פקדיה לשליחא ואמר ליה לא תתן יתהון להון אלא עס
מטמעי שמשא

בערובת שבתא,

חמתיה

נחת ר' שמואל בר נחמן למסחי,

לרבי קאים קמי סדרא

ופניו

חוליינות , אמר ליה למה פניך חוליינות ,אמר ליה כן וכן אישתרר לי כתכין מן דוקליטיאנוס מלכא
אמר ליה איתא סחי דבריין עכד לך ניסין ,על למיסחי ואתא הדין ארגנטין מנחיך ומרקיר קומוי , בעא
בי דינזוף ביה ,אמר

ליה ף! שמואל

בר נחמן שבקיה דזימנין על נסין מתחמי,

אמ' ליה מריך בעקא ואת

צנ

גחיך , אמר לון זילו איכלו ועכדון שכא טכא דברייכון עכיר נסין ואנא מקים יתכון בצפרא דחד בשבא
באתרא דאתון רעיין ,באפוקי שכתא בתר סררא נסתון ואקימון קדם פילי דפניאס ,עלון ואמ' ליה
| * קדמי פת] קדמיי  ,1קדמין לי קדמאי א .2קודמי ך .קודמיי ן,

 1קימין 5י ,קיומין ן .קדמין 

קודמאי י ,ל ל | בחד  | 12בשבתא] ך] .בשבא דפאנכי | ואמר] פואנכשי :אמר דת | ליה] לה ן,
ל א'י |[ ** לא] אל ל | תיתן  | 2עם ל' ובשי |  2מטמועי שמשא [ץ .מפמעי נכך'ו .מטמועי ש:
מטמע

א%ף?.

מטמעיה

ן,

מטעמי דפא'ן | |[

דערוכתא דא3נכת שי . .ר.ערבותא

:

דערובתא

דשבתא

א.1

יומא

דיומה דערובתה ן | בר נחמן ל' די

ךְ',

דשבתא

יומא

| \ למסחי] פאנכתש:

למיסחי דוףיי | חמיה אנל .חזייה ש | רבי  ,5ר' א? | קאים] וא'פ .קאס [ .קם פא .%דקאים ש.
דהוה קאים דְן] .. .קאי וי | קמי] כ .קומי דגתר! /קמיה פא'ו .מקמיה א? | סדרא (סידרא ך)1
רבא א'כןתף! ,סדרא (פידרא י ,סדרה ן) רבה דְפוא*נשי | ופניו] פנכשי .פניו ן /וראה (ראה ת)/

פניו דחת | ח8ולניות דְפןא?נש .חלניות ך .חוליות ד (וכן בסמוך) | ליה| פכתש.
לה ן :לו  .ל' דש

| כך וכך ו | אישתדר]  ,1אשתדר

דְפאתי.

לו דוג | ליה| פכת.

אשתדרין ן ,אשתדרון ן" .אשתדור ש |

לי לי ן | כתבין] כתביא א ,%לי י | דוקליטאנוס מלכא] מלכותא דְפאנככתשי .מלכותה ן |  4לה ן
אותה נ .אתה ן | גיסחי ך! | דבריין] ד*ן .דביייך דפאנכתשי | עגר] פוא'  .עגיד דא'נכתרי | לד] רי.

לנא דת /ל' פואנכ | גיסין] פא"גר"י .נסין דא'כתרי .ניפיפ ו | עאל פ .עלה א' .עלון דואית:
עילוון ם .עלין  1עיילין ש .כדעלון י | למסחי פאכותשי

| ואתה ן .אתא אלו | הדן [ .הדא י |

ארגנטין] פא'נתש .ארגינטין דְרְי ,ארגנטי א! .ארגינט ן | מגחך וִי | ומרקד פוא!כעי | קומוי] ע,
קומיהון כש ,קודמיהון דְן .קדמיהון םאנתי | בעה ן .בעי נכרי |  5דיוזעוף דואנש .דיועפ פתרי'י.

דזעוף

 ."7דזעיף ך' | בה ן | בר נחמן לי דְ'ן |שבקיה] שי ,שובקיה ן ,אשבקיה כ ,ר' שבקיה דְפא*

ר' אשבקיה

א' ] 1דזימנין] פאני.

דומנין דוככםתש

| ניפין פוא'י

| מתחמי] פש .הוא מתחמי א'ני

.מ.יתחמי [. .מ.תחמא ך; .ד.מתחמי ן].. ,מתחזי א?  | אמ] ך .1אמר  .7אמרין פוא'נכר
מאריך אכ | בעקה  6 | 1גחיך| גחיך ומרקד ם .מגחיך ומרקיד ש .קאים ומרקד  :5קאים גחיך (גחך ן
.חיך ומרקיד א' .חאיך קם ומרקיד קדמיהון א | לון] תש :.להון דפואכי |
גחין דֶןת) ומרקד דונתי . .ג

זילו איכלו] אזלון אכלון ושתון פאש.

אילון ואכלון ושתון ך.1

אזלין (אילין  כ) ואכלין

ושתין [ .2אכלון ושתון י | שובא נָך' ,שובה ן .יומא א? | טבה ן | דברייכון] פא!נכשי.

עבד פא1נ | ניפין אנכ
קורמוי דְוְא'י?,
ין
עאי--
רתר
 7בא
סידרא אכרי
ואקימון] פא'נ.

דמריכון דת

לכון נסין דאש. .נ.יסין חי .ניפין לכון  | 5ואגה ן | מוקים ש | יתכון] לכון

| גצפרה דחבשובה [ ,בחד בשבא בצפרא ש
..קדמוי פאיןת .קדמוהי נשל" | בפקי [; באפני ובאפוקי כ | שבא אי | ** בתר] בחד ל | סדרא] פונתה?;
| * נסתון [ ]1גפתון ל .נסאתון ף ,נסבתון ף'ו ,3נסבון ך .נפבהון א'ןת .נסביהון א*ך1
ואקימהון דְך] .ואקימתון ן ,ואוקימון ך'י ,ואוקימהון א .%ואוקימנון ך* | קדס] פאגתף!י,

קודם דְוְכך? | פולי  ;1פיילי ך | דפניאפ] פא?כ :דפנייפ דְוֶ /דפנייי  ,2דפטייס ד
ואמרון אלנתר .ואמרין דפן[א'כ .אמרין  | 2ליה] לה ןָ .לי י |

 1פקדיה וכו'| .צוה את השליח וא"ל לא תתן את הכתבים להם אלא עם שקיעת
שלא

(אכלין כִ)

יוכלו לבא קודם שבת,

ובערוך ע טמע

הגי עִם מטמועי

שמשא

החמה

|

| עלון לי י

בערב שבת

כדי

ועי' במ"י לעיל צד  2 | :04נחת

וכו"

ירד רשב"ג להחוץ וראה את רבי שהיה עומד לפני בית המדרש ופניו וכו' .,ובשאר הספרים הגי' פדרא רבא
 8:אישתדר לי.
(רבה) ועו" במ"י לעיל צד  882וצר  723ובעמת"ל ע' סדרא ,וחוליינות כמו לעיל צד :581
שולח לי וְבכי"ו אשתדרין והוגה אשתדרון : 4איתא וכו' .בא ורחץ ובוראנו יעשה לך נסים 4 :על למסחי .נכנס
לרחוץ ובא אותו ארגנטין משחק ומרקד לפניו ,ובסמוך הגי' בכי"ל אגרנטין ועח"נ ,ובערוד ע' ארגנטין גורס בשתי
הפעמים ארגנטין ומפרש שד של מרחץ ,ועוד לא נתפרש השם ,ופירושים שונים עי' אצל קרויפ צד ,621
והגי' .וקמוי איתא גם בערוך ואין צ"ל עלון למיסחי | :בעא וכו רצה רבי לנזוף בו א"ל רשב"ג הנח

לו שלפעמים על נסים נתגלה א"ל רשב'נ' לאותו ארגנטין אדונך בצרה ואת שוחק אמר להם לכו אכלו
ועשו שבת טוב שבוראכם עושה נסים ואני .מעמיד אתַכם בבקר של אחד בשבת במקום שאתם רצין:
 7באפוקי שבתא .במוצאי שבת אחר שהשלימו סדר תפלה .ובכי"ל נשתבש בחד פדרא והגהתי בת ר כגיי
שאר הספרים ,ופו' סדרא כאן כמו בירוש' פסחים פ"ד ל' ג' ותעניות פ"א ס"ד ג' נשייא דנהיגין (דנהגן) דלא
למיעבד עובדא באפוקי (בפוקי) שובתא אינו מנהג עד יפני סדרא (דיתפני סידרא) מנהג וכו' ומפרש ברא"ש
פסחים ריש פ"ד עד שישלימו סדר תפלה ועיו"ש ,ובתנחומא כי תשא סי' ל"ג ובשבת אנו נוחין.ובמוצאי השבת
עד שה ס דר ים נשלמים וכשהפדרים נשלמים מלאך שמו דומה וכו' בא ונוטל נשמתן וכו" ה"ה ארץ עיפתה
כמו אפל צלמות ולא סדרים מהו צלמות צאו למות שכבר שלמו הסדרים וכו" (ועי' במ"י לעיל צד  ,)89ובאותו
המאמר בפסי"ר פכ"ג  (ק"כ א') ובמוצ'"ש עד שהפדרים שולמים וכשהסדרים שולמים מלאך וכו מחו צלמות
וכו" ששלמו סדרים וכו' ,ובס' והזהיר ויקהל (קכ"ב ב') ובשבת אנו נינוחין .עד מוצ"ש עד שישלמו ישראל
סדרותן וכו' ועי"ע סוטה מ"ט א' ובפירש"י שם בד"ה אקדושא רסידרא (שמפרש סדר קדושה) ובך"ה סדרים
ובערוך ע' קדש א'; ובסדר רע"ג ח"א ל"א א' ובמוצאי שבת וכו' ומפדר התפלה כסרר וכו" ופותח שליח צבור
ויהי נועם וכו" ומסדרין יושב בסתר זכו' ואומר ואתה קדוש וכו' ואוסר כולי פדרא וכו" וזה שנהגו לומר ויהי

08 5.ז )11089168

+4

+

0

פרשח סג

תולדות

.וי ]4

כה כה

קאיימין קרם פילי ,אמר סגרון פילי ,ה ואקימון על טכסא רמדינתא ,עלון ואמ' ליה ,אמר אא
קיליון אנא דיתאזון כנתילחה יומין ויעלון ויסחון ויתון לנכאי ,אולון ואזון  .תלתה יומין ועל אגרנשין
וטזגא קרטיהון ועלן וסחון ואתון לגכיה , אטר להון בנין דאזון ירעין דאלהכון עכר לכון ניסין אתון
מקילין למלכא ,אט' ליה ליריקליטינא דרעי חזירין אקלינן ,כרם לריקליטינוס טלכא אנן טשעכרין ,אטר
לון אפילו כן לא תכסון ברומאי זעיר ולא בגלייר זעיר:
 +ע'' פקסיס קייג 6
 1הא קיימין] אשי.

פייי] וא'שי .פיילי דת.

חא קימין דֶן .דאקימון ן] (חא  --ואט' ליה ל' פנכ) | קדפ] אתשי.

| פיילי ך (אמ'  --פילי לי א)

פיילא א' | פוגרון 

קודס ךן |

| נסאתון] ע .נסתון .1

.נסכתהון ש |ואקימון] את :ואוקימון שי.ואוקמינוןש:
נסבתון '! .נסבהון א' .נסכתון א* ,נסבוהן ך .נסבוחון ך] ו

ואיקמון ך .ואסיקחון  | 1עד ן | טכסא] ש ,טיכסא * ,טיכסה ן .מטכסא דִןר .מיכסא א' | ,עלין \*:

עאלין | ₪ .ואטרון תש .ואמרין דְוְא'י | לה ן | אנא] אנה ן .לי א' |  * 2קיליון] קילוין  .קיליוון ן.
קילוון א'גכת" .קלווו דאע .קילון ך' .יהיבי קלוון ש | אנא לי ועישי | דיתאזון]  .1דיתזון ד'ברו;
דתאזין ץ .תיזון ן .דירשון דדן],

רתאזון םא'ע.

מזיין (?) כ.

דתחהוון

דתיהוון א

| בני] [ערו!.

ני

כני דאת .בי ביבני ם :ל' ד'כ | .תלתה] ן .הלחא ְפאנכתרי"  |.יומין] פואנכתש .ייטי דרי |
ו"תון] א' .וייתון פוגשי .ויאתון דא'כ | * לגכאי דפא'שי] לגבא ל .לגניי נ .לגבי וא | אולו א'.
אולין ןכ :אזלי א' | ואזון] פַןי' .ואהזון דְך ,ואתון [ .5ואתו א .%ואתו ואזון א

כני דָם .ביבני א' .בגו ם .לגו א
ועאל את

| תלתה| ן .תלחא דפאגכרי'
ארגנטיי .

| אגרנטין]  .1ארגנטין פא?כע.

| בני] דְ'ונר .בי

| יוטי ר | ועל] פוא'נכעשי.

ארגנטי  ,"%אוגינטין .₪

ארגינטי [ .חד

 .ארגינטין ך |  8ומזגה פא .1מזגא ש .מוזגי ך? | קדמיהון] פאנכותר .קודמיהון דו.₪
ארגנטין ך]; .
| עגר] וא'נ
קומיהון י | ואעלון ש .ועלין ן .ועאלין י | ואסחון י | ואתו  ** [ ₪להון] ליה

מיפ
עדכיאר*תשי | ניסיו| פא*נכי .גסין דתש .גיפ
קל
ן|י4ן ןמי.קלין כ | ** למלכא (למלכה [)] מלכא לי|
אמרין | להן | לדקליטונא כָ ,לדליק טיינא [ .לדלקטי אנא

.יקליטיאנוס אַ' .לדיקלטיינוס ,
 .לדקטלי אנא לד

לרקלטיינוס ך]  .לדקלטיאנוס ש .לדקלפינוס  ,+לקטליינוס א

רעי דותשי

| דרעי] פאנכ:.

| חזרי ,3

חזירִים  | 1אקלינןן תש .אקליגן ךָ .אקילנן וי .אקלנן פב אקילון אַ' .מקילינן א? | לדיקליטיינוס ך,
.לדקלטיגום ו ,לקש ם:ן ,לדקליטיאנוס [ .לרקלטיינוס ן] .לרקלטיאנוס  ש;
לדוקליפינוס
להק

| ** אנ] ל' ל =| משעבדין] אנ  .משועברין

א

 5לון] ג ,להון דפאתש.
רא ברומיי

ן ,לא ברומי

ל' ן | תכפון]  .1תבזון לירפאבתעי .תכפרו ןש | ברומי נך ,לא ברומאי א,

דפכתעי

| בגלייר] רג

בגלוור

ענ בגולייר

זעיר] חלש א' |
נועם וקרושא דסדרא ולומר בנעימה וכו" באפוקי שבתא כדי שישתהו
מנוח לרשעים

ן] .דים ך .משעבדן  .8משתעבדין שי |

וכו"

כדאמרינן

גב

.

במוצאי

שבת

צועק

דפואינכשי.

בגוליאר

אי

בגוליר ף? |

ישראל .בהשלמת סדריהם כךי להאריך

המלאך וכו" שכבר השל

ישראל סדריהם ולכך מזכירין

ישראל בסדר מוצאי שבת ויהי נועם וכו' ועי"ע שם כ"ה ב' ובשאלתות פ' בראשית ובס' הפרדס סי' די ובמח*ו
צַד  811ובשבלי הלקט סי' מ"ד וסיי קכיים ובטור או"ח פיי קל"ב וסיי רצ"ה , ואין נרי לפרש כאן בתר סררא
אחר שהשלימו סדר קדושה כמו שפי' במ"כ .ובפי' ב"ר מפרש אחר שהשלימו פדר היום .ובכי"ו הגוי בפקי
שובתא וכן בירושי ב"ב פ"ט י"ז א' בפקי שמיטתא .ובכי"ל נשתבש נפתון ואקימון על טכפא דמדינתא קדם
 8וכו' והגהתי נסתון ואקימון קדס וכו' (והתיבות הותרות .כאן .על טכסא דמרינתא גמחקו בכי"ל ע"י
נקודות) לקחם והעמידם לפני שער של פניאס עלון ואמ' ליה וכו' באו השומרים ואמרו לו למלך הֶנה .עומדים
לפני השער אמר המלך סגרו השער לקחם הארגנטין והעמידם על טכסא?) על חומת העיר עלון וכו' באו
השומרים ואמרו לו למלך שעומ דים על חומת העיר אמר וכוי .ונכונה הגי' נסתון בכי"ו וכי"ג ועו גם בירושי
"ד די הגיגה פ"ב ע"ז א' וב"מ פ"א ח' א' .ונסאתון ואקימון על טכסא וכו בכי"ל כמו לעול
ווהב וכזי-געו' במ"ו שם .וכן בערוך ע' טכסא נסאתון ואוקימון על טכסר וכו" ובכו"פ וכו" וכו"
;לשה ימים ויכנסו וירחצו ואח"כ
ואמ' ליה עד עלון ואמי ליה.1 :אנא וכו' .אני גוזר שיוסקו המרחץ ש
יבאו אצלי הל והסיקו את המרחץ ולה  ,ובכו"ל כתוב כאן קילוין והגהתי קיליון ועח"נ ,ו בכי"ל הוא אתפעל
מן אוא .שנמצא .גם .בתרגום .שבדניאל(ג' י"כט"ב) ועו בעמת"ל ע' אזי אזא .ובנ מל"י ועי' לעיל צר .703ובערוך
ע' קלוון א' הועתק אנא קלוון דתאזון בני ובע ד זז א אנא וכו דתאזין בני..ובדפ"ר הגי .דיתזון ובד"ו דירשון
והוגה במזכ 8 :ומזגא דמיהון .ומזג לפניחם מים קריםלצנן את המרחץ; והגי' ומזגא איתא גם בדפ"ר וד"ו וכי"ג
וכי"ת שי כו"ו) ובפי' ב"ר כי"םזילקוט .ובכי"פ וכי'א א' ומז ה :ועלון-וכו' .ונכנסו ורחצו ובאו אצלו אמר להם
שאלהיכם עושה לכם נסים אתם מבזים את ,המלך אמרו לו דיקליטינא שהיה רועה תזירים
וכן בפמוך
מלכא
בזינו אבל למלך דיקליטינום אנו משועבדים , והגהתי כגי' שאר הספרים ,אתון וקילין ל
אן ,והגי'
ובירוש' ביכורים  פ"ג ס"ה ד' ר' מני מיקיל לאילין וכו' .והוספתי נ
בכי"ו ועוד בארבעה ב"י וכן בתר"י א' בראשות טי כ"ה משעבד יהי וכו'" 6 .:לא
ובירושי תרומות שם לא מכפי .ותרג'י אל תוכח לץ וכו' הוכח .לחכם וכו (משלי מ' הי)
אכיס וכו ועי :בערוך ע' כפ ג' ובעמת"ר ע' כסם ובטבה"י קמ"ד ב' ,ובגליון כי"ל נסמן ס"א
יןך

.

ריד

ובערוך ע' גליור זבילקוט ובחמשה כ"י.
תבסרון
איתא
ועוד
8ל.8
צד
טפראבען

|

צד

|!

כוגה מבסי וכיה
בהן

ואלו

הן

והוא

הגיה

יוארו

במאמר

--

בפירוש הקצר שם,

שלפנינו
----

ובכי"ו ובפ"! ב"ר בדפ"ר
אחד שציין הת'
בכ"י

הגי' תבסרו ופי' ג"כ
דאלמאן בספרו אראמי

הפון ,ובעמת"ל ע' בסא בפי החלוט שגם בירושלמי שם
הב
..-

אכן בירושלמי ד" הגי! מכפי ועו" גם לקמן פע"ט סי זי\ :ברומאי וכו'.

ות ואף לא בג' לייר )3זעיר משרת קפן שמא ,יעלו לגדולה וכמו .שאמרו .בפפחים שם ג' אין מתקנאין
נכרי
ונחש קטן ותלמיד ק[טמןן ממ"מ דמלכותייהו אחורי אודגייהו ,והסיפור בסגנון אחר וכשונניום
, 008801גפ (. 3שסשלפד (? .ףטה (':

פרשה סג

תולרות

1

כה נה

צחק כלו ראוי לאררת,רכנן דררומא בשם ר' אלכפנדרי
יר
כולו כאדרת שער אמר רי חנגא כ

ורחכה בשם ר' אבא בר כהנא יצא זה כלו אדירי שער הה"ד כאדין דקו כחרא פרולא הספא
נחשא כספא ודהבא והוו כעור מן אדרי קיט וגו' (דניאל ב לה) אמר ר' חננא כר יצחק מי נרם

להם לעשות .כעיר מן אידרי קיט על שפשטו יריהם באדירים:
 1ונקופ טס :
 1כולו] [אר .1כלו

| ** כאדרת[ כעדרת  | -חננא] וְב; חיננא אכ.

דפחנכתערלי

דנה פ | בר יצחק] פואגכ :ל' דת | כלו] פחא'כריי .כולו דוא'גתרי
דרומא  '5דרומאה

דד

ורחבה ל' ד')

(דרומאה ---

| אליסכנדראי

א

חגינא דרחת

| יכנין דדאר|ומא] ונכ,

|  2ורחבא

דפת.

ורהבא

אנ ,ר

דהבא  .5ודהבה ן | יצא זה] פחאגר .זה יצא  0יצא דָת .ל יי| כלו] פחאלרלו .כולו דוא'נתערי |
ת?א? .אדרת שער ו ,מפוזר ומפורד כאדרת לזורותו
רְ
אדירי שער] פ[ח .כאדירי שער א' ,אדרי (ע; כ ל
כמוץ וכקש מאדרא ך ,מפוזר ..מאדרת ן | כחדה ע | * פרולא ---וגו] פרזלא חספה  ..וגו' ל .פרזלא
חספא  . .קיט חגע , :פרזלא נחשא
והוו..

אידרי

(אדָרי ת)

אמר --יצחק] אמר..

דהבא (ודהבא  )+והוו (והוה י) כעור . .אדרי (אידרי ו) קיט א'י,

קיט דְן,
ביבא (חיננא

וגו" והוו..

אדריי

 )ִ5בר יצחק מכע:

קיט א?.
ר' חננא

והוו..

קיט כ;

פולא

ותנש םל

פרזלא
וגה ך]-

(חנינא ך) בר יצחק אמר' דך] (אמר--קוט

לי א) ]  4להם לי ע | לעשות] פנכך .ליעשות ן;  ליעשות כן ךן; להעשות ך ,לעשות להן ע ,להיות :

כעור מן ל' ו | אדרי פגתע |
שונים בירוש' תרומות שם דיק לוט חזירא
לפמיום  של

כתבין

בתר רבנין

תיהוון

גביי

מחוניה

טליי דרבי

במפקיי שובתא

מיד

יודה נשייא איתעביד מלך נחת
אמר

ליה לשלוחיא לא תתן להון

כתבון אלא בערובתא עם מטמעי שמשי וא ת.א שליחא גבהון בערובתא עם מטמעי שמשא
והוה /ר' יודן נשיוא ורבי שמואל בר נחמן נחתין למיסחי בדימופין דָטיבריא אתא אנגיטריפ
ו
גבהון ובעא ר' יודן נשייא ל מינזף ביה א"ל רבי שמואל בר נחמן ארפי ליה לניסיון הוא מתחמי אמר
לו ו
י
מה רכנין עבדין תגנון ליה עובדא אמר לון סחון דבייכון עבר ניסין במפקי שובתא
טע :
בר אמר לא ייחמון אפיי עד דאינון סחיין הוה ההיא ביבני
יתההון ואעיל יתחון א"ל הא רב נין ל
ללוון כפק .וא נצם קדמיהון ועללון .וקמון ליה קדמיהנן אמר לון
י
אזייה שבעה יומין ל
ממבזין מלכותא אמרין ליה דיקלום תזירא בזינן דיקליטיאנוס
בגון דבריוכון עביד לכון ניסין אתון
זינן ואפיי כן לא מכ פי לא ברומי זעיר .ולא בח בר זעיר ,ונוסחאות שו  5הן בבר ובירושלפי
מלכא לא ב
ונעדרו שם כמה פרטי הסיפור כמו אמר לון זילו איכלו וכו' ואקימון קדם .פילי וכו אמר פגרון .פילי וכו'.
והוראת חז ירא שם ג"כ רועה חזירים ,ודיקליטיאנוס נקרא בתחילה דיקלוט!) והוא היה ות בזויה וכינוה
היו ירועים לרועי חזירים;  וגם .כאן פי' דיקליטיאנופ
חזורא .על שם ארץ מולדתו אילליריען ואנשי ב
מלכא הוה רעי חזירין וכו קודם שנתנשא ,ואמרו איתעביד מלך כלו'י שר צבא גדול ולא אמרן-איתעביד קיסר
לא נמצא שנקרא קיסר ,ורי יודה נשייא שקרה לו זה
וכן בשאר .מקומות בירושלמי אשר הוזכר בהםי ה
המאורע עם' דיקליטיאנופ לפי סיפור הירושלמי הוא ר"י נשייא א? בן בנו של ר"י הנשיא מפדר המשנח והיה
נקרא ג"כ רביר סתם (ועי' גם לקמן ריש פ"פ)ולכן יש לקייםגם הגיי שלפנינו כיון ההוה מטי פדרא דר' וכו' חמתיה
לרבי וכו' ועי' במבה"י ב" ב' גיב א' צ"ג א קמ"ד א' קמ"ו א ובמייש ר"למערנער בספ רו על גב"ר צד  35ובאגה"א ח"א
צד  914ועו"ע גרעץ קורות היהודים ח"ד מהדורא ד' צד  ,779והפופור נסמך כאן להדרש  אדמוני כולו שופך דמים,
ובירושלמי הובא בהמשך מאמרים אחרים ועיי"ש 1 | :כלו ראוי וכו' .טעם הדהש ושה .ובפו .ב"ר כו" -וכי"א
מפרש כולו (כלו) .ראוי לאדרת שבקוטנו (שבקטנו) נראה כאילו צדיק ראוי להתעטף בצצית ,ובמ"כ מפרש ראני
רשע אמר כן וצ"ע ,ואון גרי .לפרש
לאדרת כלומר .להפשיט עורו מעליו לעשות ממנו אדרת ועל סופו
לא תכסון ברומאי זעיר הובא בשביל
כולו .ראוי .לאדרת .ללבוש מלכות ושהסופור דיקליטיאנוס מלכא וכו
זה הדרש לפ' כלו אדרת וכו' ,והגיי הנכונה כאן אמר ר"ח "בר יצח ק והוא -דורש בפמוך מי גרם להם וכוי:
רבנן .ההרומא -.שבדרום א"י ועי? במבה"י ו' א' ובערך דרומאי שם ע"ג א" ועי"ע וי"ר פ"כ סיי די תנחומא מ"ב
אחרי פיי ד' תנחומא שם פיי גי פפייר פכ"ט (קל"ח ב)) ,ובדפ"ר מקוטע רבנן בשם ר' .אבא בר כהנא יצא כולו
וכו"; ושמות הדורשים כמו לפנינו גם לקמן .פ2עי א פיי ז' בדרש .החכם יענה דעת .וכוי ,אכן הגיי שם' בכי"ל .רבנן
בשם ר -אבא בר כהנא ,ובכי"ג ופי"כ שם רבגן וכו ורבפא .בשם ראב"כ
א
נב
דרומה בשם .ירי אלכסנדרי ור
ובכי"ו שם רבנן וכו' :וההבא בשם ראב"כ ,ובדפוסיי שם נשתבש רבנן דדרומאה בשם ר' אלכפנדרי בשם רי יוחנן;
ובולק'" איוב "די תתק"ז הועתק .משם רבנכין הרומאי בשם ר' אלכפנדרי ורָ' א ב א בשם ראב"כ ,וכאן הגיי גם
ובשלשה כ"י ררה בא .ואולי הוא האמורא ר' אחבה (אחווה אחווא אהבה) :בר'
ב
אח,
בך"\ :וכי"פ וכי"ת ורר
זעירא ,וגם ר' אבא בילקוט שם הוא ר' .אהבה ועי' בעמת"ל ע? רחבה רחבא ובמבה"י פ"ג .א /ובאגה"א .ח"א
צך  591ח"ב צד  774ת"ג 656

ולעיל צד  6וצד  978ובח"נ שם :

2אדירי שער.

דרשו כאדרת לשון אדרא

שפיי .גורן .ותבואה (ועיי לעיל  )186ושער לשון סער פערהי (ועי' גם לעיל צד  )82הה"ד באדין וכו' כעור מן
אדרי וכו "9ד ונשא .המון הוחא וכו" .,ובערוך ע' פער (שער):ג /גורם ומפרש כלו כאדרת ישער כולו אדרי (ושם
שמות הדורשים וכן לא הועתק הדרש שלפניו כלו ראוי
לא הועתקו
העערך הובא שם שיער של אפוגין ושל
הה"ד דקו כחדה וכו' ,ובראש ה

וכו") פי* כשער אדרי והוא המוץ שבגורן
עדשים (שבת פכ"א מ"ג) ופי' הנופות וכו

והתבן וחמזוץ של תבואה ושל קטנית כולן נקראין שיער .ועוד פי :שם ואם היה שיער כותש( .פיאה פ"ב .מ"ג!
אם היו הנופות כותשין זה את זה וכו' ,ובמה"ג עמו'  698מפרש כאדרת כמוין שבגורן שהוא נקרא שער כותש
דכת' .הכא כאדרת שער יולהלן והוו כעור מן אדרי קיט; ועוד שם ד"א כאדרת שער שפשט ידו באדירי
שער ,ובלק"ם קיטע .והעתק כלו כאדרת שער הה"ד כעור מן אדרי קיט ,ובשכל טוב צד  101כולו כאדרת
כעור וכו" על שפשטו .ידיהם באדיהים,
שער ההזד באדין וכו" -א"ר חנינא בר יצחק מי גרם להם ליהות
ובפי" יב"ר .כי"מ וכי"א גורס ומפרש וצא .זה כולו (כלו) מפורד ומפוזר( .מפוזר ומפורר) כאדהת לזרותו כמוץ וכקש

מאדרא (מאידרא) מגורן והדא דכתי? באדין  7כחדא וכו" מי גרם להם לעשות כיעור (כעור) .מן אידרי (אַדרי)
קּקיט-כמוץ יפוער מגורן פפולת התבואה הדשין מגורן על שפשטו ידיהם באדירים באדירי עםאלו הרוגי מלכות,
8.

1( 86100121,

תולדות

(9

כה כה--כז

פרשה סג

ויקראו שמו עשו הא שוא שכראתי בעולמי , אמר ר :יצחק אתון קריתון לחזירתכון שס אף
אנא קרי לבני בכורי שם שג' בגי בכורי ישראל (שמות ד כב):
כו) ואחרי כן יצא אחיו וגו' הנטון אחר שאל לחד מן אלין רגית סילנא אמר לו טי תו90004
אחרינו| ,הביא גייר חלק נשל קולמיס וכתכ עליו ואחרי כן יצא אחיו וירו אחזת בעקכ עשו ,אמוו
 +ראו דברים ישנים מפי זקן חרש ,להוריעך כמה צער היה מצטער אותו צריק:
כז) ויגדלו הגערים ר' פינחס כשם ר /לוי משל להרפ ועצכונית שהיו נדילים זה על גכי זה.

כיון שהגדילו הסריחו זה ריחו וזה חוחיו כך כל שלש עשרה שנה הולכים שניהם לכיח הספר ובאים
כ

| לקוע טס ,לקוע דקיי כ' לל 6ע"נ:
ד' ,פדכ*פ פל"כ:

" 6לקוע טס ,סנמסועס ע'כ פולרוס ק'' כ' ,סנסועל 838

| לקוס כ' ק" :

 1אתון] אמר הקב"ח  --י (דה"י) | קרייתון ן .קרון א' | לחזירכון וא" | שם]  -רכתיב ויקראו שמו
עשו ם | אפ לי א' |  2אנא קרי] פכ .אני קורא וני (שם) .אני קרי א'  .אנא קורא דְן .אנא אקרי \,

לא איקרי א*

| לברי בוכרי א" | בני] א .%כה אמר וזו  -דפוחא'נכתי
בסמוך)

ואחריכן

לו (וכן

* אחד

דפוחא'גכתי]

וגו]

|

מן.

וידו

(אחזת

אוחזת

[י) בעקב

|  * 3ואחרי כן דפגכתיו
עשו

חא'יגתי:

 5דא'כ

ל לאי | לחר| את ר' א .את רבן גמליאל י | מן אלין] וא'ת .מו אילין דפנכ:

מאילין א' (מן  --סילנא ל' ו) | סילגא] פחחא'נ .סלני ן .סלוגי דְןת .סלוא א' | * תופס אנכ] טופס
תופש פוְְץ .תופס המלכות ך .. .את המלכות ך] . . .מלכות י |  4אהריגו] ביד מי חן | גטל] רו

|

;5

ונטל דפונכת .ל' ד'א | קולמופ] קלמופ ך*י .ל' ד'א | אחזת] פג  .אוחות דכתרי | עשו] פנכתרי .ליד
צהר-י-ק]
עשו אלא  | 2 -,הי

= בפי י | להודיעך] מה הוא עריך לכתוב וידו אוחזת .בעקב

א'כך* .היה..

הצריק ] .נצטער אותו צדיק דְַ' .היה אותו צדיק מצטער 81י ,היה  . .הצדיק מסטער ן |  6רי --בשם] :1
 -פנחס בשם פשא'ג .ל' דת | משל לי ן | ועצבונית] חאתעי .ועיצבונית דִן .ועצכוניות פגכ | גדיליס] ע.

-ין א' .גדולים ן | גכ חאי

דין פג .גדלים דא'כתי.
 1וכיון |הפריחו] פןחזאנכי.

| זה]  ₪כל זמן שהיו

לא היו ניכרין !%%

והפריחו דִף | * ייחו פוכי] רחיו ל .רוחו ן .נותן ריחו דן ,ריחו טוב אן:

ריחו רע ך] | הוחיו] פוא1נכי .הוחו ך .נותן הוחו ך] .ריחו טוב [ן | שלוש עשרה ן .ייג או
הולכים דְוְכתי.

וכ"ה

בדפוסי'

שניהם

וכי"ת

(שניהן  )1הולכין פא( | וכאים -

| שניהס

הספר] ושניהם באים . .הספר דןאנתת .ל' כי !

יצא כולו מפוזר ומפורד וכו" ועח"נ ובמ*י לעיל צד  .484ובמ*כ מפרש באדירים ישראל

שנקראו אדירים שג' ואדירי כל חפצי בם ודרש אדירי (וצ"ל אדרי) לשון אדירים ועי' מנחות ניג א' | :הא
שוא וכו' . רורש עשו נופריקון ,ובלק"ט מפרש עשו עשוי להיות שוא ודתו שוא ,ובשכל טוב צד  89עושה
שוא הוא :שוא ואלהותו שוא ,ובמה"ג שם שוא הוא בעולמו :אתון וכו' .אמר הקב"ה אתון קריתון וכו' ,ובילק:
דֶה"י הגי' כן ,ובשכל טוכ שם א"ר יצחק אתן קריתם לחזירתכון שם אף אני קורא וכו' ועי' במ"י לעיל צר 085
בד"ה אילן וכו' ,ור"י מדיוק דכתיב כאן ויקראו שמו עשו וכו' ובפסוק של אחריו ויקרא שמו עב ודורש הקב"ה
קרא שמו יעקב ועי' בפירש"י עה"ת ובלק"ט ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ,ולהדרש לחזורתכון כלו' לעשו עיי לקמן
ריש פס"ה 3 :ואחרי כן .בכי"ל ובכי"ו כתוב כאן ובסמוך ואחריכן בתיבה אחת ועי' גם במ*י לעיל צד :244
הגמון אחד .שר צבא') אחד של מלכות אדום שאל .לאחר מן אותן דבית סילנא א"ל מי תופס כלו' המלכות
אחרינו וכו' .ואולי סילנא (סילגי פלוני) הוא סילגי המוזכר בירוש' שביעית ריש פ"ג ל"ד ג' סילני?) שאל לרי
חייא בר בא וכו' ושם הוריות פ"ג מ"ח א' ר' חיוה בר בא עביד פסיק בהין בית מדרשא דטיבריא והוו תמן מן
אילין דבר סילני וכו' (ובוי"ר פ"ה סי' די גשתבש מבןנוי

דסילכא) ועִיי בכתבי צונץ ח"ב צד  9וקרויס צד ,888

ומשובשת הגי' בילקוט הגמון אחד שאל את רכן גמליאל א"ל וכו' ועי' באגה"ת ח"א צר  ,77וכן הגוי בכי*א
אי וב' שאל את ר' סאילין (מן אלין) דבית פלוא (סילנא) וכו" ובעקידה שער כ"ג שאל הגמון אחד את ר"מ
בבית סלוא מי תופס המלכות וכו' הביא וכו' אמר ראו וכו' (ובעמת"ל ח"ד צר  262שגה ברואה והעתיק דבית
פלוני וזר פירושו שם) 5 :דברים ישנים .שנאמרו במקרא וטעם הדברים שמענו עתה מפי זקן חדש ,ודוגמתו
הדרש בספרי וזאת הברכה פיי שמ"ג [וָזרח .משעיר למו כענין שנאמר] ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב
עשו ויקרא שמו .יעקב אמר להם המקום אין כל אומה ואומה נכנסת לתוכם ועיי"ש במ"ע ,וקשה .סיום המאמר
להודיעך וכן" .ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש וידו אוחזת (אחזת) בעקב עשו להודיע כמה צער נצטער
והיה מצטער) אותו צדיק יעקב שהיה ממהר לצאת .מפני שכונתו של אותו .רשע עשו; ובמ*כ מפרש אותו צדיק -
שטיד =בצאתו מרחם אמו הרגיש בצער הגלות שלא יעמוד שררתו עד שיקחנו .מוד עשו ועי"ע ביפיית.6= :רי
שם ר' לוי וכו' ,ושם גורס ומפרש עשו ויעקב דומים לעצבונית והדס
חגס ב
פינחס וכו'| .וכ"ה בלק"ט ר' פ
שהיו גדלין זה על ג ב זה וכיון שהגדילו זה גתן ריחו וזה חוח יו כך כל י"ג שגה לא היו ניכרין מעשיהן
כיון שהגדילו ניכרין מעשיהן זה איש תם וזה איש יודע ציד .ובשכל טוב שם א"ר פנחס בר לוי כהדס ועצבונית
פי' קמשין שגדלין זה על גבי זה כיון שהגדילו זה נותן ריחו וזה נותן ריחו (וצ"ל חוחו) כך אילו כל יג שנים וכו,
יחן וזה חוח .ובערוך ע' עצב
ובמה"ג שם כל שלש עשרה שנה היו שניהם הולכין לבית הספר משהגדילו זה ר

ג' הועתק

משל להדס ועצבונית שהיו גדילים זה ע"ג זה וכו' ופי' מיגו קוצים הוא; וגם בילקוט דפדר וד"ו ורי

פפד"א הגי' ועצבונית (ולא ועכבונות כמו שהובא בעמת"ל ע' עכבוגית) ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש בסוף המאמר ער
י"ג שנה שעד ייג שנה איגו מתחייב בדבר מכאן ואילך חרי הוא כאיש לכל דבריו ויעקב ועשו היה להם וג שגה
דכתי" ויהי עשו איש ומדקרי ליה אוש שמע מונוה בן י"ג שנה היה וכן ביעקב גאמר ויעקב היה איש תם מכלל שהיה
בן ייג שנה וכו ועיי הדרש לקמן פ"ה סי י" איש חרבו וכן' יב"ןג שנה- .וְבתנחומא מ*ב תולדות שם המאמר ויגדלו
הנערים וכו" אמר ר' ברכיה הכהן אמר ר' לוי שניהן הלכו לבית הספר ושניהן שוין עד ט-ו שנה (ועיו"ש בהערות
רש"ב ובתוספות עה"ת ובחזקוגי) למה היו רומים להדס ו ע צ מ ו ג ית כל זטן שהיו קטנים אין אדם מפריש מזה לזה
מטיגדלו זה מפית ויהי (וצ"ל ריח) טוב וזה מוציא קוציו כך כל ימים שהיו עשו ויעקב קטנים לא היה ארס מפריש
ביניהם משנתגדלו נתפרשו מנין שנאמר ויגדלו הגערים וכו' .ובזה הסגגון בתנחומא תצא שם (והוא מההופפות
0
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כח כו

טנית הספר ,לאחר י'ג שנה .זה הולך לבתי מררשות וזה הולך לכתי עכודה זרה ,אמר ר' אלעזר בר
שמעון צריך אדם להימפל בבנו י"; שנה ,מיכן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מענשו שלזה:
ויהי עשו איש יודע ציד וגו' צד את הכיריות בפיהם לא ננכת מן גגב עמך לא קטלת מן
קשל עמך , ר אכהו אמר צידני סדני ,צד בכית צר בשדה ,צר בכית איך מתקנין מילחא ,צר בשרה
היך מתקנין חיבגא,

ר' חייא

בר

אמר

אכה

הפקיר

עצמו

כשרה,

אמרו

לפני הקב"ה רבון כל

ישראל

העולמים לא דייגו שנשתעברנו לשבעים אוטות אלא אף לזה שנכעל כנשים ,אמר להם הקב"ה אף
אני בו בלשון אני פורע ממנו הה"ד והיה לב ניכורי אדום ביום ההוא כלב אשה
(רמוח מט כב):
י

מצירה

:

ויעקב איש תם יושב אהלים שני אהלים ,כית מדרשו שלשם וכית מדרשו של ענר:
 4סמועל ע*נ טס :פסיקסל פ' חלס סכככס (קל"ע  , )'6תכחומס פולדום סי ט' :

 8ינקום טס ,לפיל  548 57ום"כ :
 ₪ילק' יכמיס כי טל*נ:

 9ילקוע כ' ק'י:

 1ולאחר ו | י"ג| אתי .שלש עשרה דְפן"נכ | שנה לי י | היה זה כ | * לבתי מדרשות דְו"א'נכןת] לבית
מדרשות ל ,לבית מדרשו א .. .*%המדרש ף .. .הספר ו | לבית פאלגכת | עבודה זרה] ן"ג .עזו דפאכי |
בר' שמעון]  ,15ביר' ..ן ,בר ..פ .3בריש א .ל' ד | ל להיפפל] וא' .להספל דפתף .ליטפל גש
לטפל א'י | עם בנגו א | י"ג] פא' .שלש עשרה [א?נכת .:עד י"ג דְך* .1עד שלש עשוה ך | 1מכאן

ואילך אכף . מיכן והילך [ .ולאחר ייג י | מענשו] כ .מעונשו דפואנתי |  3ידע  | 1ציד וגו:ן
ציד דפאנכתי; וגו" ן | את ל' כ | הבריות | בפיו נתי .בעיניהם א | לא] את לא וי | גנבית וחאנ
מן] פונ .מאן דחאתשי .מי כ | גנכ] פוחא'נכתשי .גגיג דא* | עיטך ו | לא] פחאנכי .ולא דות

קטלית ואנ | מן] וא'ג .מאן פחא'תשי .מי כ + | .קפל] דפוחא'נכתשי .קטיל דא" | עיסך ו
א-מר]
ר' -

פן]אנכרי.

ר' אבהוא

אמ' ן ,אמר

ר' אבהו

סדני ך] .צדני סדגי ן

דִך | צודני סודני ףם] .צודגי

צרני שדני ך* ,סודני צידגי ך? ,שודני צידכי ך . . ,צודני ך] . . .צדגי ך ,1צודגי צדני אַ .%צדני צודני י .צירני א*
ש-רה] צר בשדה  | 1צד] פוחאנכי .ל" דת (וכן בפמוך) |  5היך דפאגת .הך ו
צודני ף? | עבד -

היאך דזְכי | מילחה  .מלחא םכך .מלחה | | הך ן .היאך חכי | תיבנא] חאני .תכנאך פככת .תבנהן
חייא בר אבא] פא* .חייה ברווה  .1חייא ברבא  .1חייא דְ ,אבא בר כהנא  | +הבקיר ן | רבון --העולמים]
ר-בון העולמים וא ,1רבוגו של עולם פני .רבשיע אלת .לי י (ירמיה) |  6לעי אומות אי | לזה שנבעל| א'ם
לוו שנבעלה פוחא'ני (שס) .לזו שנבעלת ד | אף אני לי ו |  * 7בו בלשון ל"ךדְפואגכרי] בלשון ל.
בו בלשון הזה ך][ .באותו לשון י (שם) | אפרע י .פורע א' | ממנו] א'כי (שם) .ממנה פחאית :הימנה ד
מימה ן ,ממה [ .מהם ו | הה"ד ל? א
ההוא ל' ד'פי (שם) | מצירה חנכרי.

| גכורי פא'כתרי | אדופ| ד'פאנכתרי :.מואכ דף* | ביום
מצרה] דפאת |  5אהלים] פחאנתרי'י .אוהלים ד5פף | שני

אהלים] וְחִנכי .ב' אהלים א' .שני אוהלים ך5ם .ל' אית !
שבד' מנטובה) שניהם הלכו וכו' ושניהם באין לא היה אדם מפריש בין זה לזה כל ט"ו שגה אמר ר'
הוא וכו' להדס ולעצמוגי כל ימים שהם קטנים וכו' הגדילו זה הפך את קוציו וזה הריח את ריחו
כל הימים וכו' .ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב משל להדס ועיצמוני שהיו גדלים זה אצל זה כשהם קטנים
מכיר אותם איזה הוא הדפ ואיזה הוא עיצמוני כיון שגדל ההדס גתן ריח הטוב ועיצמוני הוציא חוחו
ויעקב וכו" ועיי לעף פלאנצעננאמען צר  92+ואגה"א ח"ב צד :548

 1ברי שמעון.

לוי למה
הפוב כך
אין אדם
כך עשו

וכ"ה בלק*ט א"ר אלעזר

בר" שמעון צריך אדם להטפל בבנו עד י"ג שנה מיכן ואילך וכו" מעונשו של זה ,ומפרש להטפל בבנו
להעסיקו בתורה וכמצות ,ובשכל טוב שם אמר ר' אליעזר ב"ר שמעון צריך אדם לטפל בבנן ":ג שנים
מכאן ואילך וכוי ,ובמה*ג שם אמי ר' אלעזר ביר' שמעון כל שלוש עשרה שנה צריך אדם ל יפ פל לבנו מכאן
ואילך צריך וכו" מעונשו שלזה ,וברכה זו לא נמצאה בש"ס ועי' בדרכי משה טור או"ח סיי רכיה :  8צר את
הביריות | .עי' לעיל

צד  548ובמ"י שם בד"ה

מה זה:

סד גי צר בבית צד בשדה צד מערים ומרמה ,בבית
ומלח שאין גדוליו מן הארץ נתבן שאין ראוי למאכל
סיודני צר בבית וכו" בבית האיך מתקנין מילחא
יודע ציד כבית ואיש שדה בחוץ .וכהוראת .סדני
בתשוה"ג הוצ' הרכבי פי' ת"ד סודני וכו' וכך
השדה.

וכו"

וסודגי

לשון שדה

 4צידני סדני:

איש יודע

ציך

צידגי

איש

שרה

איך מעשרין את המלח צד בשרה איך מעשרין את התבן
אדם אין חייבין במעשר .ובשכל טוב צד  101הגי' ציירגי
בשדה האיך מתקנין תיבנא ,ובלק"ט מפרש ויהי עשו איש
(סודגי) כאן גם סודני בברכות מ"ד ב' ובנ"ש לפי הפירוש
שמענו מן הראשונים סודני חקלאה כלומר שאתה מבני

(ושם צר  412גי' כ*י סדני) ועי"ץ שם סיי ת"ה

ובערוך ע? סדן ה' .ובדפופים

הישגים הגיי בברכות פורגי ברי"ש .ובתנחומא מ"ב שם איש יודע ציד אמר ר' אבהו מהו יודע ציד צידיו
פורנא צד בבית וכו' ,ובתנחומא שם אבן חן השוחד בעיני בעליו וכו" מדבר ביצחק שנאמר ויאהב יעחק
וכו מהו כי ציד בפיו היה צד את יצחק הצדיק בפיו וכו' כשהיה בא עשו מן החוץ היה אומר לאביו אבא
המלח מהו שתהא חייבת במעשר והיה תמה יצחק ואומר ראה בני זה כמה מדקדק במצות וכו" ועי' בפירש"י
עה"ת ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ,ובפסיקתא שם א"ר אלעזר בן פדת וכו" שבשעה שבא יצחק לברך את עשו
לא היה יודע שיצא לתרבות רעה שהיה עשו בא ושואל את אביו מים או מלח צריכין מעשר או לאו והיה
יצחק אומר ומה מים ומלח הוא רוצה לעשר שאר מעשרות על אחת כמה וכמה וכו' :

 5הפקיר עצמו .למשכב

זכור כשדה שהכל דשין בו אמרו ישראל וכו' אלא אף לזה לאדום שנבעל כנשים אמר להם וכו" וכוונו לכל
בא אמר וכו' לא דיינו שנשתעבדנו לכל
התועבות שעשו בארץ אדום ,ובשכל טוב שם הגי' ר' חייא בר א
האומות אלא אף לזה שגבעל וכו' אף אני בו בלשון א פ רע ממנו שנאמר והיה לב גבורי אדום וכו' ,ובדפ"ר
וכד"ו נשתכש והיה לב גיבורי מואב וכו' והוא פ' בירמיה מ"ח מ"א ,וככר
ם;
וד
איתא ג"כ לנכון גיבורי א
הוגה בא"א אדום וכן :במ"כ ד' קראקא א' ה"ג לב גבורי אדום וכו" אכן נשתבש שם הפימן ירמיהו מ"ח :
 9שני אהלים .מפרש בפי' ב"ר כ"י יושב אהלים תרי משמע ועי' במ"י לעיל צר  486בד"ה וכי בתו וכו',
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כח) ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו קוסרה טכא כסא מכא לפומיה:
ורבקה אהבת את יעקב כל שהיתה שומעת קולו היחה מוספת אהנה עליו:

כט) ויזד יעקב גזיד אטר לו מה טיכו שלתבשיל הזה ,אטר לו שמת אותו הזקן ,אמר
באותו הזקן גנעה מידת הרין ,אין כאן לא מחן שכר ולא החיית המתים ,ורוח הקורש אוטרת אל חבכו

בכו בכה להלך (שפשו)

למת ואל תנודו לו וע (יימיח ככ י) אל תבכו למת זה אנרהם,
זה עשו:
ויבא

וגו' ר' פינחס [כשם רי לוי ורבגן] מש' ר' סימון את מוצא אכרהם

עשו מן השדה

חי קע'ה יצחק חי ק'ס ,אלא אותן חמש שנים שמנע הקביה מְחייו שלאכרהם מסני שבא עשו על
 1ילקוע טס :  9לקוע טס : 8לקוע שס ,נכל נתכל טע" נ' ,כנתוע 6מ"נ פולווז כ'' נ' ,פסיקס 6כנתי פ' ]כול
(פ'ו ג')" 4 :לקיט יכמיס כ' ס"כ סוסופס עינ טס פ" ד'"7 :לקוע כ' ק"י: ,ילק סקליס כ' סטפ'ו ,ילק' פכיכי ססמיס
סיג ם" ס' ,פסיקתל פ' ]כול (כי 3נ') ,פסיקסס כנפי טס (מ'ז ג') ,תנסועס מיכ פולדום טס  537ק" ד' ,סנמוע) 038
ס" ו' ,גנס נתכל טמס,

סנחועל טטום ק"  ,'8סטות כנס פ" 6כ" :'6

 ** 1את עשו] וגוירל | קופדה] נ .קופרא ךְחער'.

קופיה ן .קופרא םאכתי.

קופר ך* | טבא] ע.

טבא לפומיה דפ א(כי .טכה לפומיה ן | כסא] א*עי .וכסא רפא'גכת .וכסה ן | טכה ן | לפומיה  -.דאבא ץ |

ל אהכה] םג :אוהכת דוא'כתי | כל]  =.מה  .2ומן ו"א'כ | ששומעת חני | היתה ל'  | +מוספת] א"י:
עליו

 -לו דפא'נכת.

 |.אהבהעל

|  8תבשיל הזה] 1

אהבתו

תכשיל זה פחאכי.

נזיר וה דת |

ליה א | %הזקן| וא'נכ .זקו דא"תי | אמר לו ת .א"ל ו |  4זקן תי | נגעה] פוחא'נכי .פגעה דא'ת |
מרת א'גכת | הדין| פוחאגכבי -. .אמר לו הין ד | אין כאן| אמר אין כאן פחאנכי' .אמי אין כן ;1
אמר (אמרלו ךת) אם כן דת | לא לי ו [ שכרו  ,1שכרן  | 1הקודש] וני.הקדש דפםאת | אומרת] פוחא.
אומ' י ,אר  .1צווחת דת | אל  -וגו'] אל ..לו א'כ :אל ..לו בכו בכה להולך ת :ל' דפואי'גי |

 5למת] כו ₪ .ואל (ולא חת) תנודו לו דפוחאגי (ירמיה) | בכה] פוא'כי .בכו דְא' | להולך |  6עשו]
שג' (רכתי' א?)

עיה א'כתמ.
(ורבנין א1מ/

הנה אנכי הולך למות [חא?.

שנ'

ויבא עשו מן השדה

והוא

עיף י (שם)

|  7וגו'] והוא

והוא עייף א? ,לי דפן | * ר' פינחס  --משי ר" סימון] ר' פנחס (פיגחס ן) בשם רי לוי ורבנן >
רבנן

ר' סימון פואנכמ;.

ן ,רבנין  )1בשם

ר' פינחס

משי' רי סימון

ל ,ר" יודן בשם

ר' איובו":

(איבו ף]) ור' פינחס (פנחס ך]) בשם ר' לוי ורבנן בשם ר' סימון דְך | אתה החאימ | באברהם א' ,את אברֶהפו |

 8חי] וְחְנִי .חיה דפאתמ | קע"ה שנה דפא?תימ .. .שנים י (תהלים) .מאה ושבעים וחמש שגה וְא'5פ;
מאה

ושבעים

חיה אכם.

שנה

וחמ' שג'  1 1ל

ל' דתי

| ק"" '.

ק"פ שנה

אלא אותם ( +שם) .ואותן ךן | ה' 6
ל' די

| מפני] פו"חאנכמם.

₪

פוגכי'.

ויצחק דְאתמ.

פא'חתמ.

ויצחק הבא

מכחו

ךז | חי] פוחחזני (שם),

מאה ושמונים [ ,מאה ושמנים (ופ' כ) שנה כ

א'ימ .חמש  | .של אברהם] פן"זאנכ :של אבינו אברהם מז/

שעבר (שעבר עשו ךת) שתי עבירות דִף ,

ה' עבירות שעשה 1

| עשו

שבא ם .שבא ת |
ובמה"ג עמוי  798אוהל לא נאמ' אלא אוהלים ששימש בתי מדרשות הרבה בית מדרשו שלעבר ובית ו
ומשמש
שלשם ובית מדרשו שלאברהם ,ובת"א מתורגם יושב אהלים  משמש בית אולפנא ובתרזי א'
בכית מדרשא דעבר תבע אולפן מן קדם י"ו ,ובכי*ל נוסף בסוף המאמר בגוף הספךר .ד"א איש תם 0ו
שנים רוצה להיות יעקב יושב אהלים בגלות בין האומות" ועִי' במ"י לעיל צד  776ולמטה פיי י"ג בד"ה זבין לי:

 1כי ציד בפיו -,לעיל דרשו יודע ציד צד את הביריות בפיהם וכו' זכאן כי צוד בפיו כפשוטו בפיו של 3
וכן בת"א ארי מצידיה הוה אכיל ,ובתר"י א' הדרש ארום מלי רמיותא בפומיה ועי' במזי לעיל
בד"ה .ציךני וכו' :קופרה טכא .חתיכת בשר טובה כוס טוב לפיו ,ובדפ"ר וד"ו ג"כ הגי' קופרא בדלי"ת
ועיי לעיל צד 071

צך 805

וצד .889

ובערוך ע' קפד א' הגי' קופדא טבא

כסא

טבא

לפומיה דאבא.

ובמה"ג

ת ,וכן מפרש בלק"ט
בה
שם כי ציד בפיו דהוי מיתי קופדא טבא לפומיה דאבא 2 :היתה מוספת .מדייק א
לא אמר אהבה .את יעקב אלא אוהבבת בכל יום ויום מתוספת לו אהבה על אהכתו .ובשכל טוב צר  99לא
אהכה אלא אוהכת כל זמן ששומעת דבריו הנעימים וכו' מוספת לו אהבה על אהבה 8 :אמר וכו ,
נאמר
א"ל עשו ליעקב .מה טיבו של תבשיל זה א"ל יעקב שמת אותו ,הזקן אברהם ותבשיל אבל הוא כדררשי למפה
בסי' י"ד מה עדשה זו וכו' ,ובב"ב שם וה' ברך את אברהם בכל מאי בכל ר"מ אומר וכו' ד"א שלא מרד עשו
בימיו .וכו .מנלן דכתי' ויבא עשו .מן השדה והוא עיף ותנא אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו
תבשיל של עדשים לנחם את יצחק וכו' (ובד"ס הגי' דכתי' ויזר יעקב נזיד תנא וכו' ועיייש) .וכתנחומא מ"ב
שם ויזד יעקב גזיד נכנם עשו מן השדה וראה פניו של יעקב מפוחמות א"ל מה את עושה א"ל און את יודע שמת
ברהם זקנינו ואני עושה תבשילין וכו ומה .היה התבשיל עדשים וכו' ,ובפסיזר שם יעקב היה יושב ומבשל
בא עשו ואמר לו סה ראית להיות וושב ומבשל עדשים ואמר לו מ  5ה זקני ואני יושב ומתאבל
עדשי
וכה 5 | :בכה .וכ"ה בכ"י אחרים שציונתי ובילקוט בשני המקומות /ובמקר כתוב ב כ ו ועי' בתנ"ך הוצ'
,פרש בפו  ב"ר .כ"י זה עשו שכתוב בו הולך למוהובכי"ח וכי"א בי הגיי כן שגי
גינצבורג :  6זה עשו .מ
(דכתיי)  הנה אנכי הולך למות ,ובתנחומא מ"ב שם ויאמר עשו הנה אנכי הולך וכו" אברהם מת ורוח הקדש
אומר אל תבכו למת בכו בכה להולך :  1ר' פינחפ בשם וכו' .בכייל מקופע ר' פינחס בשי רי סימון והגהתי
עפ"י כזו שציונתי וילק' מכירי תהלים שם ר"פ בשם ר' לוי ורבנן וכו' ,וגם .בלק"ט הועתק רבנןמשום רי סימון
אמרו את מוצא באברהם שחי קע"ה שנים וכו" וכן בשכל טוב צר  201רבנן אמרי משום " 5את מוצא
אברהם שתי קע"ה שגה וכף ,ובפסיקתא פ' זכור שם הגה ר' יודן בשם ר' אייבו ור' פנחס
בשם ך' לוי ,ובדפוסי' וכי"ת נוסף ר' יודן בשם ר"א בראש המאמר ועח*נ ,ובפסיקהא נסדר המאמר בדרש
כר עון אבותיו וכו' חטא

שחטא על אבותיו וכו' (ועי :במ"י לעיל צד 9

ולשון המאמר שם את מוצא יצחק

בא מכח אכרהם יצחק חי ק"פ שנים ואברהם קע"ה שנים ר' יודן וכו" בתוך חמש שנים שמנע (שנמנעו) מחיוו

פרשה

תולדות

כח כט ל

סנ

5

נערה מאורסה והרג את הנפש הה"ד ויבא עשו מן השדה שבא על נערה מאורסה שנ' ואם בשרה
ימצא האיש את הנערה המאורשה גו' (דברים ככ כה) ,והוא עיף שהרג את הנפש כמה ראת אמר
עיפה נפשה להורנים (ירמיה ד לא) .ר' ברכיה ור' זכיי רבה אף גגב כמה דאת אמר אם גגבים
באו לך (עבדיח א ה) .אמר הקכיה כך הבטחתי את אברהם ואמרתי לו ואתה תכא אל אבותיך
בשלום תקבר בשיכה טוכה (בראשית מו טו) זו היא שיכה טוכה יהא רואה את כן בנו עובד עבורה

זרה ומגלה עריות ושופך דמים ,מוטב לו שיפטר בשלום שנ' כי טוכ חפרך מחיים ונו' (תהליס סג ב):
לו ויואמר

אל יעקב

עשו

הלעיטני וגו' אמר ר' יצחק בר' זעירא פער פיו אותו הרשע

ל ינקי מכיכי פונדיס  '6ס' 6 :ילקוט כ' ק"פ ,פקיקס 6פ' לס קכנני לספי (כ'יע ל') /פסיקח 5כנסי טס (פ'"כ ס')/
סנסומס פנסס פי' י"ג ,בעדנכל ככס פכ"ם כ" כ' ,עדכס עשלי פ"ב:
 1מאורשה

זנ א' .המאורפה

א? /]3המאורשה

 | ₪והרג  ---מאורסה] .והרג . . .מן השדה

והוא עוף שבא

.מ.אורשה א! ,והרג ..מן השדה מן השדה זו נערה המאורשה ף ,והרג ..הדא היא ויבא עשו מן השדה
והוא עום מן השדה שבא על נע' מאור' [ ,%והרג ..היינו דכתי' ויבא עשו מן השדה ואין שדה אלא נערה
ו ]'-ואם . .המא' וגוי ל.
מאורסה [] .והרג  . .הדהי ויבא  . .ואין שדה  . .מאורשה ( ,ל' דְא?כתמ |[* וואםג-
ואם ..המאורשה ך] ,ואם ..המאורסה ( ,]₪ואם ..מאורפ' א' .ואם ..איש  . .המאורפה א? ,ואם ..ימצא הנערה
אונם .עיים דח:
המארשה  ,1ואם בשדה מצאה וגו' פ ,אם ..מצאה :כ ,5כי בשדה מצאה דִֶת |  2עיף] פ
(תהלים) ,כי עייפה א'ת
עייף ברציחה מ (תהלים) |  3את] אף ך | עיפה] א"מ (עובדיה) .כי עיפה פן"נכמ
ר'  ---רבה] ר' זכי רבה אמי [" ,ר' זכאי רבה (זכאיי רבא  )1אמר אנכמ (תהלים) .ר' זכאי אמר חזמ (עובדיה) ,ר:

זכאי אומי ם ,רבי (ר' ך )1אמר ךָ .ר' אומי ף |  4לך] ["אנמ (תהלים) ,אם שודדי לילה דְפכת | ואמרתי
לו לי תי | תכא] פכי .תבוא ךו"אגתי (תהלים) |  * 5תקבר --טובה אגכתימ (שפ)] וגו לפ .לי די (שם)
(שם) | סיבו טבא ו (שם) | יהא רואה] פן  ,ויהא רואה א? ,שיהא רואה כ ,ּ5יראה [,%
זו] וכי זךו] ,איזו ך] ,והדא ו
והוא רואה דְך] -,רואה י ,יהי ְ] ,יהא מ (שם) ,שלא יהא רואה א | את  --בנו] א' .לבן בגו דפויגת:

בן בגו חא'ו'מ (שם) ,שבן בנו  | 5ע"ז |  5 6לו| לי ך | * בשלום דפן"חאגתימ (שפ)] מן העולם כי (שם),
לי

| שני] פן"חנכמ

(שם):

הה"ד אי.

הוי ( +שם):.

וזה הוא שכתוב

ך ,וזהו שכת' ך

| וגו" לי ן

 * 1הלעיטני פואכתי] הלעיטי לג .הלעיפיני ך | וגר] נא א'נ .נא וגו [ .נא מן האדוס האדום ך
נא  ..האדום האדום הזה א!ן] ,נא ..הזה כי עיף אנכי ם ,לי  | 5ר' יצחק בר'] א'פ,כל ר' ..בירי ן .ר'.
בר  .51ר' ..בן א?.

ר' דתי

| יר ן | מלמד שפער א

| * אותו הרשע דֶן] הוא הרשע ל ,אותו

ושע אתי .הרשע פחגכ |
של אברהם אבינו עבר עשו הרשע שתי עבירות קשות בא על נערה מאורסה והרג את הנפש הה"ד ויבא עשו
מן השדה והוא עיף ואין שדה אלא נערה מאורשה שנאמר ואם בשדה ימצא וכו' ואין עיף אלא הורג שג' אוי נא לי כי
עיפה וכו' ר' זכאי רבה אמר אף גנב שני אם גנבים באו לך אם שודדי לילה (ועיי"ש בהערות רש"ב) ,ובאותה הפפקה
בתנחומא מ"ב תצא שם ומה חפא על אבותיו אתה מוצא יצחק מכח אברהם בא וחיה וכו' ואברהם חיה וכו' ר' לוי אמר
חמש שנים שנמנעו וכו' עבר עשו שתי עבירות קשות בא וכו' הה"ד ויבא עשו וכו' ואין שדה וכו' ואין עיף בתוך
וכו" ר! זכאי [רבה] אמר אף גנב שנ' אם גנבים באו לך ועי' בתנחומא תצא שם ,ובסגנון אחר בפפי"ר שם
חטא על אפרהם זקינו שאמר לו הקב"ה ואתה תבא אל אבותיך בשלום והיה אברהם ראוי להזקין ולהאריך
שנים ומפני עשו הרשע נתקצרו ימיו א"ר אבהו יצא עשו לש ה בן חמש עשרה ובא על נערה מאורפה ושפך
דמים ויבא עשו מן השדה וכתיב אם בשדה ימצא וכו' והוא עיף ששפך דמים דכתיב עייפה נפשי להורגים כיון
שעשה כן נסתלק אברהם וכו' ,ובתנחומא מ"ב תולדות שם אמרו ג' עבירות עשה אותו הרשע בו ביום גנב
דכתיב אם גנבים וכו" ובעל נערה המאורשה שנאמר מן השדה אין שדה אלא נערה שנ' אם בשדה ימצא
וכו' והרג את הנפש שנ' והוא עיף אין עיף אלא הורג שג אוי נא לי כי עופה נפשי וכו' ,ובב'"יב שם איתא
א"ר יוחנן חמש עבירות עבר אותו רשע .באותו יום בא על נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר וכפר
בתחיית המתים ושט את הבכורה בא על נערה מאורפה כתיב הכא ויבא עשו וכו' וכתיב התם כי בשדה מצאה
(אם בשדה ימצא וכו') הרג את הנפש כתיב הכא עיף וכתיב התם אוי נא לי כי עופה וכו? וכפר בעיקר כתיב
הכא למה זה לי וכתיב התם זה אלי ואנוהו וכפרך בתחיית המתים דכתיב הנה אנכי הולך למות ושט את
הבכורה דכתיב ויבז עשו את הבכורה ועי! בד"ס ,ולזה המאמר כוונו בתנחומא שמות שם כמו ששגינו חמש
עבירות עבר עשו הרשע באותו היום בא על נערה מאורפה וכן' ושט את הבכורה וכלן מן הפסוק ,ומגזירה שוה
ועי" גם בשמו"ר שם ובתר"י א' ,ובלק"ט גורס לפי המאמר שלפנינו ובפסיקתא שבא עשו מן השדה באותו היום
על נערה המאורסה וכו? וגם הרג את הנפש וכו' וגם גגב וכו' ומוסיף ועבד ע"ז וכפר בעיקר ועיי"ש ,ובילקוט
כאן קיטע והעתיק שלא בדיוק אתה מוצא וכו" אלא אותן ה' שנים שמנע הקב"ה מחייו מפני ה? עבירות
שעשה אמר הקב"ה כך הבטחתי וכו' ,ושם הוקדם מאמר ר' יוחנן חמש עבירות וכו' ,ובכי"ו חסר בגוף הספר
מן שמנע הק "ה עד פוף המאמר והושלם בגליון בכתב אחר; ובהגיי שלפנונן רי ברכיה ור' זכיי רבה אף גנב
וכו' נעדר מלת אמרין ועי' לעיל צד  89וצד  48ובמ"י שם ,ודרשו מן השדה גם לשון שודד כד"א אם גנבים באו לך
אם שודדי לילה ,ובדפופי' וכי"ת נשתבש רבי אמר (ר' אומ') אף גנב ,ובשאר כ"י ובילק :מכירי תהלים ובפסיקתא
ובתנחומא מ"ב ובתנחומא תצא ל"ג ר' ברכיה ,ויש לפקפק בהגי? שלפנינו ר? ברכיה ור' זכיי רבה ועי' במבה"י
 6שיפטר בשלום .הוספתי
ע' ר' זכאי זכיי ובאגה"א  ח'"ג צר  ,246והפגנון את מוצא כמו לעיל צד :696
בשלום ועח"נ ,ובשכל טוב שם הועתק אמר הקב"ה אני אמרתי לאברהם תקבר בשיבה טובה ואין זו שיבה טובה
שיהא בן בנו עובד ע"ז ומגלה וכו' מוטב לו שיפטר מן העולם הה"ד כי פוב וכו' ,ומוסוף עוד וכתיב מפני
ובפסיקתא שם הלשון אמר הקב"ה אני הבטחתי לאברהם ואתה תבא וכו" בשלום והדא
הרעה נאסף הצדיק,
שיבה טבא [רואה את בן בנו מגלה עריות ושופך דמים] טב ליה מתכנש בשלם שנ' כי טוב וכן' ועיי"ש
סיבו טבא וכו" מתכנוש בשלם) ,ובתנחומא
בהערות אות  מ' וילקוט כי תצא ר /תתקל"ח (ושם בדפ"ר והדא
מ"ב תצא שם אמר וכו' אני כבר הבטחתי לאברהם אוהבי ואתה תבוא וכו' ועתה הוא רואה את בן בנו שהוא

חולרות'

6

כה 5

פרשח סג

כנמל אמר ליה אנא 6תח סומי תהא משרר ואזיל |כהרא רתנינן אין אובסין את הנטל ולא דורסים
אכל טלעיטין:

מן האדום האדום ר יוחנן ור' שטעון כן לקיש ר' יוחנן אמר טניה וטן סטרוניה ,וריש לקיש
אמר מניה ומן דכותיה :הוא אדום ותכשילו אדום ארצו ארומה ניבוריו ארוטים לכושיהם אדוטיס פורע
\ ממגו אדום כלכוש אדום ,הוא אדום ויצא הראשון אדטוני (בראשית כח כה) ,ותחכשילו ארום הלעיטני
נא מן האדום האדום ו' ,ארצו ארוטה רכת' ארצה שעיר שרה ארום (שפ לב ח) ,ניבוריו
אדוסים שנ' מגן ניבוריהו מאדם (נחוס ב ר) ,לבושיהן אדוטים שנ' אנשי חיל מתולעים (שס שט),
| לקוע כ' קי' ,6מנתועל סולדום פיי ד' < | :ילקוש טס .ילק'  שעיה כ' טק"ו (סק"ו) ,ינקו

| סכם פכיד פ"נ :

מכירי נסזס ג' ד' ,לקמן פע"ס וש'כ:

 1אי לו ם .ואמר [ָי' | אנה ן | אפתח מאי | תהא משדו] א? .תהי את (ההא את [ .תהא אתה [ץ,

ואה ההא ]' .ואת י) משרר פוזא'גי .תהי (ואת תהי ן]) משתדר דְף]  .והווי משלח [ | ואזל ן | כהיא
רתנינן ך] .כהדין ..י .כהדה רתגן ך] ,כירתניגן תמן | | ולא דורסים] ולא דורסין ך]א'ג .ואין . .ךת .לי פא'י !
 2אלא ןת | מלעיטין] פחא'ינכתי.

מלעיטים ך .מלעיטין אותו א" |  * 8האדום האדום

ך ]7האדום

ל האדם

האדם (הארום הארום אך]') הזה פןאכתי | ר'--לקיש] [ .1ר ..ורשב"ל א .רי ..וריש לקיש דכת  :ל' ם |
"" אמר] ל' ל | מניה| וְא" .מיניה דא'ג כתר'י | ומפטרוניה א | וריש לקיש] ו ריש לקיש דְפכת .ר' שמעון בן

לקיש ן .רשביל  .ר' שמע' ג |  * 4אמר דאגכתי] א' ל .לי ן | סניה] ו .מיניה דפאנכתרי .מניך ף:
מנך ך* | דכותיה] פ.

רכוותיה דןא'(ותך?ו.

דכותח א? .דכוותיך [" ,רכוותך ך? | תבשילו ן | וארצו ם |

גיבוריו]   .גבוריו דְוְאַי (ישעיה) ,וגבוריו פאכת מ | אדומין ( |לבושיהם] (נ  .ההן פא' .לבושיו ך .ולבושיו ףז,
לבושו י (שם) .ולבושו א?מ | אדומין א' .אדום א"י (שם) מ | ופורע פאנכתי' (שם) מ |  5בלבושים
אדומים י (שם) | ותבשילו] םא נתמ .תבשילו דְוכי .ומאכלו א? |  6האדום האדום] אך] .3₪האדם האדם כ',

האד' הא' ן .האדום דִי ,האדם  | 5וגו'] הזה א'גכת .ל' דפא'ים
7יבוריהו] כ .גכוריהו דפואנת.
וגבוריו מ | ג

| גיבוריו]  נ .גבוריו

דפואכתי:

גכורהו ימ | מאודם חי | לבושיהן --מתולעים] .

לבושיהם

(ולבושיהם מ) . .מתולעים דֶזָאם .לבושיהם אדוטים אנשי מתולעים [י (שם) ,לבושיו  . .מתולעים נַי .ל' דת |
גוזל
שנ'י

וחומס
כי

טוב

מגלה

עריות

ועי'

בהקרות

ושופך
שם

דמים והדין הוא סבא

(סיבו) טבא פב ליה לההוא צדיקא דמתכניש בשלם

תתס*ח

עובד ע"ז וכפר

ובילק' תהלים

רי

ובמה"ג

עמוי ,998

ובלק"ט שמוסיף

בעיקר מסיים אמר הקב*ה וכו' ואם רואה את בן בגו עובר ה' עבירות ביום אי היכן שיבה טובה וכו' .ובסגנון
אחר בתנחומא מ"ב תולדות שם אמר הקב"ה התניתי עם אברהם ואתה תבא וכו' וזה אחרית טובה שיהא
הצריק יועא לחוץ ויאמרו לו ראה בן בנך מה עושה אמר דוד כי טוב חסרך וכו' לפיכך נסתלק אברהם בשביל
עשו תדע לך שכן הוא יצחק שבא מכח אברהם חי ק"פ ואברהם לא חיה אלא קע"ה אמר הקב"ה שלא יראה

עשו עובר עבירות וקורא תגר עליו לפיכך גגרעו מחייו של אברהם ה' שנים 1 :אנא פתח .אני פותח את פי
תהא אתה זורק לתוכו זורק והולך ,והלעיטני אין לו ריע במקרא ופירשוהו כהדא דתנינן אין אובסין את הגמל אבל

מלעיטין ,ובלק"ט מפרש א"ר יצחק פצה פיו כגמל אמר לו אפתח פי ואתה הלעיטני והוא לשון משנה דתנן
אין אובסין את הגמל אבל מלעיטין אותו ,ובמה"ג שם הועתק אמ' רי יצחק בר זעיר פער פיו אותו רשע
וכו" ואמר אנא פתח פומי ואת הוי משלח ואזיל וכו' ותנן אין אובסין וכו" ואין דורסין אבל מלעיטין וכו'
ועחג ,ולשון המשנה שם אין אובסין וכו' ולא דורסין אבל מלעיטין .וכפסיקתא פ' את קרבני לחמי הובא הררש
ובטן רשעים תחסר זה עשו הרשע שאמר ליעקב הלעיטגי נא וכוי (ועי' במ"י לעיל  ,)546ושם הגיי א"ר יצחק
ב"ר אליעזר (ולנכון שם בכי"א אר"י ב"ר זעירא) פער פיו אותו רשע כגמל ואמר אנא פתחי לפומי ואנת הוי
משלח ואזיל כהדא רתנינן אין וכו' ולא דורסים אבל מלעיטים אותו (ובפסי"ר שם הגי' א"ר יצחק בר אליעזר),

ובאותה פסקא בתגחומא פנחס שם א"ר יצחק בר זעירא פער וכו' ואמר אפתח פי ואתה מכניס התם תניגן
אין וכו ואין דורסין אבל מלעיטין .ובבמ"ר שם בדפיר וד"ו א"ר יצחק ברי זעירא עשו פער פיו וכו' אמר
אפתח וכו' התם תניגן וכו' ולא דורסין וכו' ,וגמאמר סתמי במדרש משלי שם פער פיו אותו רשע וכו' ואמר אגא
פתחי לפוטי ותהא משלח ואזיל כהדא דתגינן תמן אין אובסין וכו' ולא דורסין  ,ובדפוסי' וכי"ת וילקוט נשתבש אזר,
זעירא וכו' 8 :מגיה וכו' .טעם המאֶמר קשה ונדחקו המפרשים לפרשו ,וזר גם הפירוש בפיי ב"ר כ"י מיניה'
הלעיטני נא מן האדום ממה שאתה אדון מסמון שלך ומן פטרוניה כלומר הלעיטני נא מן האדום ממה שהוא
של אדוניך 'משל שכינה כגון גוב ושילה ובית עולמים לכך כתיב מן האדום האדום שתי פעמים הה"ד כי אכל
את יעקב ואת נוהו השמו מיניה ומן דכוותיה צדיקים כמותו האדום דורש לשון דומה כלוטר בדומין לך
(ובפי'  ב"ר בדפ"ר מיניה ומן פטרוניה ממה שאתה אדון ממון שלך ומן וכו' הה"ד כי וכו' השמו מנך ומן
דכוותך צדיקים שכמותך כגון ר' ישמעאל וחביריו הרוגי מלכות אדום האדום עושה לשון דומה וכו') ,וכתגחוםא
מ"ב שם לשון המאמר מהו הלעיטני אמר ר' יוחנן ממך ומן הדומין לך מן הצדיקים שהן כיוצא בך ,ואולי היתה
שם גי' אחרת לפני בעל פיי ב"ר שמפרש כן מאמר ר"ל ,ובאגה"א חזא צר  892שער לפרש ומן .פטרוניה מן
הקב"ה שנקרא ג"כ אדום שג' דודי צח ואדום והוא הפטרון של תבשיל האדום וצע"ג ,ופטרון ל"י ועיי לְעִיל
צד  064צד  664וצד  ,085ובשכל טוב שם נשתבש ר"י אטר מיניה מן פפרוניא ר"ל אמר מיניה וכו' ,ובלק"ט
לא הועתק .ובמה"ג שם הובא הפירוש מן האדום האדום הזה שהיו שם שני מונון אדומים יין אדום ועדשים
אדומים :  4הוא אדום וכו' .גר' שהוא דרש אחר לפרש כפל הלשון מן האדום האדום ואינו המשך מאמר ר"ל
מיניה ומן דכותיה .ולקמן פע"ה נסרר .לפי ארצה שעיר שדה אדום , אכן בבחיי מפרש ריש לקיש אטר הוא
אדום ותבשילו אדום וכן' ועי' גם במ*כ :לבושיהם וכו' .וכ"ה ברקנאטי לבושיהם אדומים וכו' לבושיהס
אדומים שגאמר אגשי חיל מתולעים ,ובבחיי לבושיהם וכו' לבושיהם אדומים ואנשי חול וכו' ,ובדפ"ר וד"ו וכי"ת
הגי' לבושיו (ולבושיו) אדוטים פורע (ופורע) ממנו וכו' ואח"כ ג' שם גבוריו אהומים מגן גבוריהו מאדם פורע ממנו
וכו" והפר שם טעס הדרש לבושיו אדומום ותוגה בא"א ובמ"כ ,ובלק"פ ליתא הדרש לבושיהם אדוטים ,ובשכל

פרשה סג

תולדות
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כה ל--לג

פורע ממנו אדום שנ' דודי צח ואדום (שהש ה ) ,בלבוש אדום מדוע אדום ללבושיך
וגו' (ישעיה סג ב):

לא) .ויאמר יעקב מכרה כיום וגו' אמר ליה זכין לי חד יום מן דידך ,אמר ר' אחא כל יג
מי שיודע לחשוב יום אחד ישב  2יעקב שליוה בצלו שלעשו:

לב) וואמר עשו הנה אנהכיולך למות וגו' ריש לקיש אמר התהיל מחרף ומגדף , למה 5

לי אין כּת' אלא לטה זה לורבכורה :ד'א הנה אנכי הולך למוה שהיה גמרוד מבקשו להמיתו
בשביל אותו הבגד שהיה לארם הראשון ,שבשעה שהיה לובשו עשו ויוצא לשרה היו באין כל חיות
ועופות שבעולם ומתקבצין אצלו:

לג) וואמר [יעקב] השבעה לי וגו' מה ראה יעקב אבינו ליתן נפשו על הבכורה ,דתנינן

ער שלא הוקס המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקס הפשכן נאסרו הבמות ועבודה 01
3כקוע כ' ק""ל ,פנסומפ מ" 3פולדות טס  5 |:לקוע שס 330 ,נפכס ;"ץז :'5
י

* 9לקוע עס ,ילק' מכיכי ם;ליס שס,
עינ טס כ "'נ:

מנכסועל מ" 3פןלדום טס,

נמלנל

כצס פיד

 1ופורע מחאנכימ | בלבושו י (שם) | * ללבושיך דפאגכתים]
 2וגו'] :ובגדיך כדורך בגת ם,

ליה] נכן .אמי לה ן.,

לי ו

אמר לו ֶם,

|  8וגו] ן,

" 6לק' עכיכי פסליס ק"ע פיי י/ב:

ם" ת' | :נסיס פי"ד מ"ד;

סנסול5

דחי (שש |
גלבושיך ל :ללבושןו

את בכורתך לי א'3ל* ,

רפא'תו| אמר

|כיןן ד'ואכי :זבון דןת .מכור  4 | 1שיודע] פו ,שהוא
א"ל אי ז

יודע דואנכת | לחשוב] פגב; לחש [א ,לחשב ימי הגלות ך ,לחשב ..הגולה ן] ,להשב כמה *רן | יום
אחד פ .ימצא שיום אחד דְ .לי י |אבינו יעקב] [כי .יעקב אבינו א'.
אחד] [ ,8'3יום א' א .%מוצא יום

יעקב דפ
₪ום
 5י

| שליוה]  . 1שלווה ן ,שלוה פכ .בשלווה דְאתי | בצלו] פא'כתי' .בצילו דְוְא'1
אחד  ** 5 | 11הולך] הלך ל (וכן בסמוך! | למוה דא'נכתי :.למות ולמה זה לי בכורה א*,

|עון בן לקוש ונ |  6אין כת']  .1אין כת' שק פכת .אין ..י ן -ן .אין כתוב כאן ך" ,אין כתי?
שמ
ן
לי ןי |
 6אי | בכורה] פחנל .כד"א בו כד"א א )1זה אלי ואנוהו א מלמד שכפר בזה אלי ד

מבקש פאכתימ | להמיהו] פא'!ימ .להמית אותו דְ] ,להמית נפשו כ,

לי כ | בגד פאלומ | שהיה ל' אמ |של אדם אלומ |

להמית את נפשו אנ |  7אותו

שבשעה ל' אמ | לובשו עשו] פנ .לובש אותו

עשו אי עשו לובשו דְן"תי; לובש עשו הרשע ( .₪אדם הראשון לובשו א | והיה יוצא מ .היה יוצא א
באון לי  | 1חיות ועופות] ם .חיה ועוף חאימ .עופות ת .עוף דן"ן |  8מתקבצין ן | אליו א:

 * 9עקג א']  5לדפוא'נכתים

| וגו] כיופ אית.

יעקב .אבינו]  פוכי .אבינו יעקב דגת .ישקג אמ

כיום וישבע לו וימכר את וגו ן .ל :דפא'גימ

| ליתן] פוחא!נכי.

|

שנתן דאיתמ | דתנגן חי

 0במות פוא | ומשהוקם ן | ל נאפרו הבמות] נאסר הבמה ך |

פוב שם הגי' לבושו מאודם שנאמר אנשי חיל וכו' :  1ללבושיך .בכי"ל נשתבש בלבושיך והגהתי ,ו
במקום סגול ועו' במ"י לעיל צד  588ועי"ע בתנ"ך הוצ' גונצבורג 8| :זבין לי .מכור לי יום אחד משלך וכדאמר רא'חא
כל מישיודע לחשוב יום אחד ישב אבונו יעקב בשלווה בצלו של עשו .והמאמר סתום .ובשכל טוב  ₪ו א"ל
הב לי יום חד מדידך א"ר אחא כל מי שיודע לחשוב יום אחד ישב וכו' בשלוה שלא חיח בצל עשו .ובדפוסו.
הגוי כל מי שהוא יודע לחשב ימי הגלות ימצא ,שיו אחד ושב וכו' ,.ובתנחומא מ"ב שם איתא מכרָה -
אמר ר' אחא מי שהוא יודע לחשוב כראוי לא נטלו ישראל בעולם הזה אלא אלף שנגים שיומו של הקב"ה אלף שני
הן שנאמר כי אלף שנים ,וכן מפרש כאן בל בר בוכיע בור לי חד יומא דידך (מכור חד יום מדיד 6
מיומו של הקב"ה אלף שנה כלומר אלף שנה אהיה בריוח אצלך ,ואולי גם .זה טעם חרמז בכי"ל איש תס
תים' אלף שנים רוצה להיות

יעקב יוושב אוהלים

בגלות .בין האומות .ועי' במ"י לעיל צד  ,496והגי' שליוה

איתא גם בכי"ג ועח"נ ,וטעם בצלו של עשו כמו או בטולך או בטולא דבר עשו בגיטין י"ז א' ועי
גם במשנת :דרבי אליעזר 6 :אלא למה .זה וכו בכי"א א' וב' מסיים בד"א זה אלי ואנוהו ,וכן מפרש בפי,

ביר כ"י התחיל מחרף ומגדף למה זה לי ,כנגד שכינה

משום שנאמר זה אלי ואנוהו:,

ובשכל טוב שם' התחיל

מחרף וכו' למה לי אכ"כ אלא למה זה לי כפר בעיקר אמר שאין לו חלק בהקב"ה דכתיב ביה זאהלי וכו'/
קהקב"ה שנקרא זה אלי וכו! והוא כהדרש בב"ב
ובלק"ט למה לי לא אמר אלא למה זה לי כלומר אין לו חלבק
שם ו בעיקר כתיב הכא לֶמה זה לי וכְתיב התם זה אלי וכו ,ובדפוסי :וכי"ת נוסף מלמד שכפר בזה אלי,
ובלק"ט איתא עוד למה זה לי ואין זה אלא הקב"ה שנאמר זה ה' קוינו לו 7 = :בשביל אותו הבגה . משמע
שהוא כתונת עור שעשה הקב"ה לאדה"ר .ובא ביד עשו וכמו שדרשו בתנהומא מ"ב תולדות סי ייב מהו
כתנות עור בגדי כהונה גדולה שהלבישן הקב"ה שהיה בכבודו של עולם ועוד שנו רבותינו עד שלא הוקם
המשכן היו הבמות מותרות והעבודה בבכורות לכך הלביש הקב"ה לאדם בגדי כהונה שהיה בכורו של עולם בא
נח ומסרן לשם ושם מפרן לאברהם ואברהם מסרן ליצחק ויצחק מסרן לעשו שהיה בכורו וכו' ועו' במ"י
לעיל צר  ,791ובבריותא פסחים נ"ד א" ב" עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן וכו' ויש
אומרים אף בגדו של אדה"ר (ובד"ס גם הגי' אף בגדיו של וכו') ופירש"י שם בגדו של אךה"ר שהיו חקוקות
בו כל מין חיה-ובהמה והוא נמסר לנמרוד על כן יאמר כנמרוד גבור ציד ועשו הרגו ונטלו לפיכך היה איש
ציד והן שכתוב בהן החמודות אשר אתה בבית ואני שמעתי בגדיו של אדה"ר היינו כתנות עור שהין לו ומ"ש
והוא' נמפר לנמרוד וכו" הוא כהאגדה בפדר"א פכ"ד ברך נח ובניו וכו' הכתונת שעשה הקב"ה לאדם וחוה
היתה .עמם  בתיבה וכשיצאו מן התיבה לקחה חם בן נח והוציאה עמו והנחילה לגמרוד ובשעה שהיה לובש
אוה הון כל בהמה חיה ועוף באין ונופלין לפניו וכו" ועוד שם עשו וכו' ראה את הכתוגת שעשה הקב"ה
לאדם ולחוה על גמרוד וחמד אותה בלבו והרגו ולקח אותה .ממנו וכו' וכן האגדה לקמן פס"ה סי מ"ז בגדי
עשו וכו' החמודות מה שחמד מנמרוד וכו' ועייייש ואגדות חלוקות הן .וכל המאמר ד"א הגה אנכי הולך וכו /חסר
בכי"ו בגום הספר והושלם בגליון בכתב אחר :  9ויאמר יעקב וכו' .תימח שבבכייל ובשאר כ"י (חוץ מכי"א א')

תולדות
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בכרגים ,אמר יהיה רשע זה עומר וטקריג לפיכך נתן נפשו על הככורה הה'ד כי לדם אעשן ודם
ירודפך אם לא דם שנאתה ודם ירדפך (יחוקאל לת ו) ,ועשו היה שונא את הדם ,ר' לוי בשט
ר' המא בר' חנינה (אמר) זה רס הטילה , ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן זה רס הנכורה בקרבנות,
ובנין אם'
.-

שנאתה דמו שלארס בטפו הה'ר ויאהכ קללה ותבואהו ולא חפץ בכרכה וו'

ו

קט יז) ,ר'

(תחלים

בר' חנינה לא חפץ בבכורה,

לוי כשם ר' חמא

זה דם

ר' הונא אמר

הקרבנות שהיוא

קרוי ברכה כמה ראת אטר מזבח ארמה וגו' (שמות כ כא):
לד) ויעקב גתן לעשו לחם ונזיד עדשים מה ערשה זו עשויה כנלגל כך העילם עשוי
כנלנל ,מה ערשה זו אין לה פה אף אכל אין לו פה ,אכל אפור לרכר ,מה עדשה זו יש בה אנל
| ילק' יפוקפל  0שע"ד :
סס:

גח

 0קוכ סנקו ככס פכיד (פכינ):

" 4לק' ססליס כ' ספק*ת + - :ינקוע כ' קיים ,ננ₪

 5פנפועל מ"כ תילזות כ'' ג' ,פדכ"ל פ' ל*ס:

| אמר| = כלום ב | ** יהיה (יחא י)] יחיה זה ל | הרשע הזה ן | ? שנאהה] א' .שנאה דפוא'גכתימ \
היה| פ|אגכים .הוא ךדת | *ר' לוי --המילה] ר' לוי  , .בר חנינה זה  ..המילה (  .ר' לוי  ..בר חנינא זה ..המילח ו
(יחזקאל) .ר' לוי . ,ביר' חנינה (בר' חנינא כ .בר חניגא א ,ב"ח מ) אמי זה  . .המילה [אכמ ,ר' לוי בשם ר'י חמא
ילה
מ.
.לה ל ר' חמא אמר .
.י
אי זה ..המילה  ,₪ר ..בשם ר' הנחינבינה אמ' זההמ

י.לה
מ.
המר
ךֶן .ר' לוי א

*,

בקרבנות]  .15ר' ..אמ' זה  ..בקורבנות  9ד'..
ר' שמואל בר נחמן אמר זה דם בכורה בקרבנוח דן] |  8ר' לוי
גחמני . .זה  . .בקרבנות ( +שם) ,ר' לוי בש"ר שמואל אמר (אמ' בש"ר שמואל א) זה  ..בקרכנות א .ובשם ר' שמוי

א' זה . .בקרבנות  .ר' שמואל אומר זה הבכורה בקרבנות וֶץ .ר' שמואל בר נחמן אמר זה דס הקרבגות ,1
ר"ל בש"ר חמא זה דם הבכורה וקרבנות מ .ר' לוי אמר זה דם של מילה ד |  4רגנין] אנימ .יכנן רפוכ,
|ג .שנאת דפא'כתי.

ורבנין י (שם) | שנאתה]

בגופו| ואתה הורגו ' | ותבואהו

שונא א!'ר .1שתיה שונא מ | דם

של א .5דם ( +שם)|:

ותבואהו. .הכירכה

א'ג,2

 -וגוי] ותבואהו . .בברכה

א,13

והרחק

ממנו

ן .ותבואהו וכתיב ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו מ | ** 5רי לוי] ר' הונא ור' לוי ל |
* ר'  --חנינה]

ר'

חמה

חנינה

ביר'

[.

ר' ..בר חנונה  ,1ר'..

בר (בר' כ) חנינה א'כו (ההלים) >

ר'

חמא ךפא"ת .ר' חנינה ל | ולא חפין בבכורה י .לא  . .בככורה ותרחק ממנו פ .לא חפץ בברכה ולא (לא חז]אגמ)
חפין בבכורה ךז(" (שם)  .]5ולא  . .בברכה ולא  . .בכורה ך .ולא ..ולא ..בבכורה ותרחק ממנו ך] | ר' חונא זג /
רב הונא מ |  6וגו'] תעשה לי דפוכתמ.

תעשה לי וגו (ושם) .תעשה לי וכתיב (לי וגו' אַ?) אבוא (אבא א'י) אליך

וברכתיך אי תעשה לי וגו עד וברכתיך  * 7| 2לחם -ע-דשים ל"דפאנכתי] לחס ן .וגו ל | זו לי ם |
עשויה] עשוייה ץ .ל' א" | גלגל א* | כל העולם כולו גכ .כל  . .כלו א? |  8גלגל אל | מה] ומה ם .ל' ע | עדשים
אין להם אל | * אף  --לדבר (ע] אף אבל אין לה פה . .לדבר ל .אף אבל אסור לדבר א*  .כך אבל אפור לדבר וא'ג.2
ככןך אבל אסור לו לדבר ך- .כןך אבל שמת לו מת אסור לו לדבר ך] | ומה  | %%לה  | 1אבל| שמחה ו |

ובדפוסי* ובילקוט וילק' מכירי חפר מלת ועקב .ולנכון בלק"ט ושכל טוב צד  001ובמה"ג וואמר ועקב .השבעח
ו' .ובשכל טוב צד  201הועתק מה ראה יעקב ליתן נפשו על הבכורה דתנן .וכו" ועח+נ .והלשון .במשנה
חים שם עד שלא וכו' היו הבמות וכו" משהוקם וכו' ונאסרו הבמות .ובדפ"ר וד"ו .בשיבוש כאן וגאסר הבמח:
היה שוגא וכו' .בתמיה .ובלק"ט מפרש וכי עשו שונא הדם היה והלא רשע רוצח היה אלא ר' לוי בש*ר חמא
ש3ש  ,ניכא אמר זה דם המילה שכפר בה ר' לוי בשם ר' שמואל אמר זה דם הקרבגות שכפר בהן וכו' .,וכשכל
 1ג  ' 1המא בר הנינא אמר זה דם ברית מילה .ובכי"ל הגי' רי .לוי בשי ר' חניגה אמר זה הם המילה
וכן בסמוך ור' לוי בשם ר' חנינה לא חפץ .וכו' והגהתי בשתי הפעמים בשם ר' חמא -בר' חנינה ועח"נ. ,וגם
בדפ"ר וד"ו הגי' זה דם בכורה בקרבנות ומפרש בחי' הרש"ש ששנא את הבכורה אשר ע"י זורקים דם בקרבנות
ועי"ע שמות רבה ריש פכ"ז עשו בטל את הקרבנות ,והדרש ורבנין אמי שנאתה וכו' מפרש בפיי בר כייט שונא
דמו של אדם בגופו שונאו עד להורגו ומוציא דמו מקרבו ,ומשמע שר"ה בשם רחב"ח דורש ולא חפץ בברכה
בהיפוך האותיות ולא חפץ בבכורה ועמ"כ ,ור"ה אמר זה דם הקרבנות כד"א מזבח וכו" וס"ד .אבוא אליך
וברכתיך ,ובכי"א א' וב! ובילקוט הגיי כן וכתוב אבוא (אבא) אליך ,ובכי"ג מזבח וכו' תעשה לי עד וברכתיך,
ולשון המאמר בתנחומא מ"ב שם פי' ד' ויאמר עשו הנה אנכי הולך וכו' ולמה זה לי בכורה ורוח .הקודש
אומרת ויאהב קללה ותבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו כיצד היו הבכורות מקריבין עד לא הוקם המשכן
היה העבודה בבכורות וכל מי שהיה מקריב היה ראוי להתברך שנאמר מזבח אדמה וגו' אבא אליך וברכתיך
,ו

,

,

אמר
בשם
ערלה
בטוח

עשו אין אותו האיש רוצה לא להקריב ולא להתברך א"ל הנביא אם לא דם שנאת ודם ורדפך אמר רי לןי
ר' חנינא בן חמא זה דם הקרבנות ששנא להקריב להקב"ה ורבותינו אומרים זה דם המילה שמשך לו
שנאמר שלח ודו בשלומיו חלל בריתוו ד"א אם לא דם שנאת ועשו שונא את הדם אביו מברכו בדם והוא
בדם שנאמר ועל הרבך תחיה ואומר לו אם לא דם שנאת אלא ששנא נפשו של אדם שהיא נתונה
פיכך אמר למה זה לי בכורה .ובבמ"ר שם את סבור שמא על חנם אמר יעקב לעשו שהוא מוכר
"ר וד"ו) לו את הבכורה לאו אלא שהיה יעקב מבקש להקריב ולא היה יכול מפני שלא היה בכור

אמר עשו מה אני מבקש מן הבכורה הזאת שנ' הנה אנכי הולך למות וגו" באותה שעה נתנבא עליו יחוקאל
1 5

,

5 - 43

גו

- \ / -דם שנאת

ודם

יררפך וכי שונא היה עשו את הדם הרי כמה צדיקים הרג כסה חסידים הרג

והוא אמר אם לא דם שנאת וכו" אלא אמר לו אם לא דם הקרבן שנאת שהיה בכור והבכורות מקריבין לפיכך

ודם ירדפך וכו' ,ובסא"ר שם כי לדם אעשך וגו" דם מילה שנאת דם אעשך לרבים 8= :אף אבל וכו -וכן
הועתק בע.רוך ע' עעדיש ה' מה עדשה זו עשוייה וכו" עדשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה אבל.אפור לדבר
ועח"ג ,ובב"ב שם מה עדשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה ד"א מה עדשה זו מגולגלת אף  אבילות
מגלגלת ומחזרת ,על באי העולם וכן' ועי' בד"ס .ופי' רגמה שם עדשה שאין לה פה שאין לה שום ביקוע,
ופירש"י שם אבל אין לו פה שהוא יושב -ודומם עדשין אין להן פה כמו שיש לפולין ולשאר מיני קטנוות כמין
סדק וָעִי' גם בפורש"י עה"ת ,ובלק"ט פ' ויזד יעקב וכו" ומתחלה היו מנחמין בעדשים לפי שאין לעהשים פה
כמו לאפונים ולאפולים ולשאר מיני קכטניות ועוד שהוא עגול ומתגולל | :יש בה אבל וכו' .בתנחומא מ*ב
.

פרשה סג

תולדות

99

כה לד

ויש בה שמחה כך אכל שלאבינו אכרהם שמחה שנטל יעקב את הבכורה:
הקודש אמ'
ר' אבא בר
משחו מגן
עטהם שנ'

וואכל וישת הכניס עמו כת שלפריצים ,אמ' ניכול דיריה וניחוך עליה ורוח
ערוך השלחן (ישעיה כא ה) ,סדר פתורא ,צפה הצפית (שם שס) סרר מנרתא ,אמר
כהנא .אית אתרין רקריין למנרתא צפיתא  ,קומו השרים (שפ שס) זה מיכאל וגבריאל,
(שם שם) כתבו בכורה ליעקב , תני בר קפרא ולפי שהיו משחקים ,ומנין שהקב"ה מסכים
כה אמר י"י בני בכורי ישראל (שנות ד כב) :
ויקם וילך ר' לוי אמר יצא עולמו עמו:
ויבז עשו את הבכורה ומה ביזה עמח ,אמר ר' לוי תחיית המתים ביזה עימה הה"ד בבוא
רשע בא גם בוז ועס קלון חרפה (משלי יח ג) בכוא רשע זה עשו שני וקראו לחם נכול

ל ילקוע טס* ,לק' יטעיק כ' כפ"ס (ס"כ) :  8טיכ סטיליס כנס פ' על מעכני (ג'  0 :)'6פנסועם ע'כ פס םס" ל':
 7ילקוע כ' קי" 6:  8ילקוע שסס ,ילק' עכיכי כייי עללכי ל' ד' | :נכל בתכל עס ,פקיקס 5כנתי פ""כ (פ"מ " | :))5לקי
מטלי כי פפקליו ,לקען פס"ד ,פנקועל ע'נ שס:

 1לה ןָ ] שמחה] אבילות ו | כך] אף א | אבל| זה אבל פ .אותו היום כ | של| א .שמת דפונתי.
שמת בו  [| 5אברהם אבינו ך] .אברהם פאי

| היה שמחה א .1היה בו שמחה א! ,ושמחה ו | שנפל]

שקנה ח | את לי ו [  5עימו  | 1פרוצין  .פרוצים | | אמ'] ' ,אמרין דפוא!נכת  .אמרי א? .ואמ' ( 5ישעיה) |
*ניחוך] לידחאגרוג .ונייחוד ן ,וניחוד ל .
|ו
*ניכול דוחאנככתרי] נאכול ל .נאכל ף | מדידיה י ,מן דידיה

ונדחוך פ :וגיחוך ך] =| עליה| ר .עלוי פונת .עילוי ח .עלוהי א .עילויה כי .עליו ך | הקודש] ות*.
הקדש דפאפי (שם) .הק"

| אמר ו ,5אומרת ְפוחת:

מכרות אני (שם)

|  8השולחן כי

| * פדר

פתורא לידפא'כי (שם)] סדר פתורה וְאִ'גִי .ל" ל | מנרתה | |  * 4אתרין פא?נ] איתרין [ .איתריין ל,
אתרא ךאתעי | דקרין :ע .דקראין  .1דקרון | 1למנרתה ן ,מנרתא כ | צפויתא א? .צפית  5 | ,1הבכורה [,%
את הבכורה (י (שם)

שהבכורה ְפאכ.

| לפי אך

| משחקים]  .1משחקין

כמשחקים חכחו,

פןא?.

כמשחקין א ,1כמשחקיי (כמשחקים ן) הסכים הקבי"ה ושחק עמהם וקיים הבכורה ליעקב ד
ומניין  ,5מנין פחי:

עמהן פ ,ל" ד

מניין ד

| שהקביה -ע-מהם]

|  7יצא -ע-מו]

חאנ5פ:

שאף הקב"ה..

עמהם

]| ומנין] :ואג,

|; שהסכים

הקב"ה

יצא עולמו וְאַ! ,יצא עמו  .1הלך עמו כ ,יצא מעולמו  ,מעולמו

יצא דף ,יצא בזיונו עמו פן" .יצא הוא ובזיונו עמו * ,יצא פריותיה עמו א? |  8מה ו | ביזה] פא?גל,

*מה] עמו ל | ר' לוי אמ  | 2עימה] ן .עמה דפאנתי | *הה'ר דפאיתין
בזה דְוַתא'ומ (וכן בסמוך) | ע
ח-רפה]
הלה  ,5הדהי  12הוא ן .כדיא א ,1אמי ר' לוי הה"ד לן בבא פא'פי |  9ועם -

ל דת | בכא פוא'כ | עשו הרשע ג |

פאנל:.

וגו ן.

שם ומה היה התבשיל עדשים שמקדם היו מכניפין אל האבל עדשים ולבית המשתה עדשים; ובפדר"א שם ר'
אליעזר אומר העדשים מאכל צרה ואבל הם תדע לך כשנהרג הבל היו אבותין אוכלין על אבלו מאכל עדשים
באבל ובצרה וכשנשרף הרן וכו' ויעקב היה אוכל מאכל עדשים באבל ובצרה על שהיתה מלכות ושררה ובכורה
של עשו ובאותו היום מת אברהם אבינו זקנו וכו? ועי' לעיל צד  :496ל הכניס עמו ,נר' שדרשו יתור הלשון ויאכל וישת
שהיה שם אכילה ושתיח הכניס עמו :כת של פריצים וליצנים אמ' נאכל משלו ונלעג עליו (ובשכל טוב צר 001
נאכל ונשתה ונלעג וכו') ורוה"ק אמ' ערך השלחן צפה
אר
גורס ומפרש והכניס' עמו כת של פזרנ ים מ
הצפית אכול  שתה קומו השרים משחו מגן כתבו בכורה ותהיו מגינים לו ומפרש ערוך השלחן סדר פתרא (ובת"י
ישעיה שם דרו פתורין ,ובכי"יל הושלם סדר פתורא ביני שיטי) צפה הצפית פדר מנרתא זקוף המנורה וכדאמר
ראב"כ אית אתרין וכו" יש מקומות שקורין למנורה צפיתא ,ובערוך ע' צף י"ב הגי' א תרא דקרין למנרתא
וכו' ,וברד"ק ישעיה שם אית אתרא דקרייא מנרתא וכו' , וברש"י שם צ ו וח ין למנרתא וכו' .ולהדרש קומו
השרים .מוכאל וגבריאל עי' לקמן ריש פע'ח מיכאל וגבריאל הן הן שרים שלמעלה וכו' .ובשהש"ר שם בשיטה
ד"א על משכבי בלילות זה לילה של בבל וכו' דרשו ערוך השלחן סדרת פתורא צפה הצפית אקומת מנרתא
אדלקת .בוצינה (ובילק' ישעיה שם צפה הצפית אקים מנרתא) קומו השרים זה כרש ודריוש משחו מגן קבלו
מלבותא ,וכו' 5 = :ולפי שהיו .משחקים .עשו והפריצים אמ' רוה"ק כן ערוך השלחן וכו' ,ובפיי ב"ר כ"י .גורס
ומפרש לפי שהיו כ מ ש חק ים שהיו פבורין לעשות שחוק ביעקב הסכים הקב"ה ושחק עמהם וקיים הבכורה
ליעקב דכתיב בני בכורי ישראל ,וכן שינו הגיי בדפוסי' ועח"ג ובמ"י לעיל צד  ,484ובתנחומא מ"ב שם ויבז
עשן כסבור שהוא שוחק "עם יעקב והקב"ה מסכים מלמעלה שנאמר כה אמר ":י בני בכורי וכו" |  7יצא
עולמו עמו| .העוה"ז שנעשה חלקו כשמכר את הבכורה ועולמו של יעקב הוא העולם הבא שנתן נפשו על

הבכורה לעמוד ולהקריב , ובילקוט ר' קי"א האגדה מכרה כיום את בכורתך לִי אמרו כשהיו יעקב ועשו במעי

אמן א"ל יעקב לעשו אחי שני עולמות לפנינו העולם הזה ועולם הבא ,העולם הזה יש בו אכילה ושתייה
ומשא מתן לישא אשה ולהוליד בנים ובנות אבל העולם הבא אין בו כל המדות הללו רצוגך טול אתה העולם
הזה ואני אטול העולם הבא שנ' מכרה כיום את בכורתך לי כאותו היום שהיו בבטן אמם מיד כפר עשו בתחיית
המתים שנ' הנה אנכי הולך למות אותה שעה נטל עשו חלקו העולם הזה ויעקב נטל חלקן העולם הבא וכו" ועי'
לקמן פע"ח סי .י"ר ובסדר אליהו זוטא פי"ט ובנספחים לסא"ז לרמא"ש צד  ,69ובלק"ט הגי' יצא מעולמו
ועח"נ ובוי"ר פל"ב סי" ג' ,ובשכל טוב צד  801מפרש ויקם וילך יצא מידי עולמו מה שביזה את הבכורה:
 8ומה ביזה עמה .דכתיב ויבז עשו את הבכורה ודורש ר"ל את לרבות תחיית המתים; וכן מפרש בלק"ט את
לרבות .וכו' ,ובב'"יב שם יליף וכפר בתחיית המתים דכתיב הנה אנכי הולך למות וכן בפסיייר שם והוא כפר בתחית
הה"ד בבוא וכו בכי"ל גכפל כאן כגר' בט"ס
המתים הנה אנכי .הולך וכו" ועי' במ"י לעיל צר :596
וי הה"ד וכן' .וכל זה הדרש בבוא רשע וכו" הוא כסגנון הפתיחות והוא ג"כ לפנינו לקמן פס"ד
אמ'" ר' ל
הפתיחה .השלישית ר' לוי פתח בבוא רשע וכו" ועיי מ"ש לעיל סוף פנ"ח על המאמר הה"ד רודף צדקה וכו':
 9וקראו להם וכו| ./והכתוב מדבר באדום כי תאמר אדום וכו'; ובשכל טוב שם איתא בבא רשע זה עשו

תולדות

001

כה לד כו א

פרשה סג סר

רשעה (טלאכי  ₪ר) ,בא ג בוז שכא וכיזיונו עטו ,ועם קלון חרפה שנקלוה לו קלונו שלרעכ\ ,ואין
חרסה אלא רעב כטה ראת אמר אשר לא את] אתכם עור חרפת רעב כגוים (עי' יואל ב' יש) ויהי
וענ נארץ וו

פרשה סר
כו א) ויהי רעב בארין מלבד הרעב הראשון וגו כת'

(תחלים לו ית

יודע י"י ימי תמיטים ונו'

יודע י"י ימי תמימים זה יצחק ,ונחלתם לעולם תהיה (שפשס גור באירץ

הזאת ,לא יבושו בעת רעה (שס שם וטו בעת רעתו של אנימלך ,ובימי רעבון ישבעו |שם שפ)
ו

ויהי רעב בארץ מלבר הרעב הראשון
לא ירעיב י'י כפש צדיק (פשלי
יהרוף (שם שס) זה אבימלך ,לא יבושו
רעכון ישבעו (שם שס) ויהי רעב בארץ
ר'

פמתח בבוא

לוי

 4ילקוט כ' קי"ס,

רשע

ילק' עכיכי

ונו':
י ג) זה יצחק שני גור באתיץ הואת ונו ,והות רשעים
בעת רעה (תחלים לו יט) [כעת רעתו של אביטלך .ובימ*
ונו']:

(שם יח ג) זה עשו הרשע,

סקליס כ"] ק" כ*ם,

 5ילקוט כ' קי ל ,ילק' עטלי כ מפקפ"כ:

ועיי

 11לעיל 9902 57

 1וביזיוגו]  . 1ובזיונו  .5הוא וביזיונו א".

שניתלווה | | לו] עמו ו |  * 2אשר -ב-גוים

בא נם כוז ושם שם)

לעיל  916 57תד

676:

הוא ונזיוגו פי .כזיוגו דות 

שבא

ביזיונו עמו,

 06לק' תשמים

כ ספילו

|[ עימו ן | שנתלווה תי

'7פ"] ראיתי אשר . ,בגוים ל .למען אשר . .בגוים אַ! ,אשר

לא וגו' רעב בגוים ן .אשר ..אתכם חרפת רעב .בגוים  .ולא אתן אתכם עור חרפת  . .בגוים א*ני] .לא
אתן  . .בגוים ך] ,אשר לא תקחו עוד חרפת  . .בגוים דך] | ויהי  --וגו'] ויהי  . .בארץ מלבר ן .ל' דפחאנכתימ |
 4מלבד  --וגוי] מלבד  . .הראשון אשר  ,5מלבד . .הראשון א1ג ,מלבר פ :וגו" ן .לי דתי | כת'] פנפו;1
כתי? אמ .ל דות | * יודע  --וגגי ן] יודע ..וגו' גור בארץ הזאת כת' לא יבשו בעת רעה ל .לי דפאגכתים 

 5זה יצחק ל' פני |  6הזאת]  -ואהיה עמך 

בי₪מי
וה]
| לא] כת'  . 1 -כתי'  ₪ו | * יבושו] יבשו ך | רע

רעבון לא ישבעו לא יבושו בעת רעה  | 12בעת רעתו] ברעתו |  * 7מלבד  --וגו' ן] מלבד  . .הראשון

לא'כ.

וגו" ם .ל' דא?נתימ |  8לא] כת' = פנכ | צדיק]  ₪וגו לא ירעיב י"י נפש צדיק ן .והות רשעים יהדוף
א -רעה פן] לאלא ..צדיק  | 12וגו' לי (שני  --וגוי לי א) |והוות וא'תי (משלי) |  9יהדף םא'ג | * ל
יבשו ..רעה  ,5לא יבושו ..רעה וגו

ל .ל' דאנתי | * בעת רעתו --וגו' ן] ברעתו . .וגו' ן .ברעתו..

בארץ םכ' .לי לדאגתי |  11ר לוי  7 --אשר (ראיתי אשר ל) לא  --רעב וגו'] .ר' לוי. .בבא רשע בא גם
וגו' בבא רשע זה עשו בא ..בזיונו (וביזיוגו ") עימו ..שניתלווה לו ..אין חרפה ..הכ' דת' אשר לא
אתן אתכם עוד חרפת וגו' | .ר' לוי ..בבא רשץ בא גם בוז בבא ..עשו הרשע בא . .בזיונו עמו  . .שנתלוה
כמה דתימר לא אתן אתכם עוד חרפת רעב בגוים  .5ר' לוי ..בבא רשע שני וקראו לחם

לו . .ואין חרפה..

גבול רשעה וכו' בא ...שבא הוא ובזיוגו עמו ועם קלון חרפה ויהי רעב ואון רעב אלא חרפה כד"א לא אתן

הרשע שנאמר ויבא עשו מן השדה בא גם בוז שבא לבזות את דבר בוראו ותחיית המתים והעולם הבא וכו':

שנתלוח לו וכו'| .שבא הרעב לרגלו ויבז עשו וכו' .מיד ויהי רעב בארץ וכו' ,ונתלוה' בבנין נתפעל כמו
בתנחומא וישלת פי' ג' וירדו אחרים ונתלוו לו :  2אשר לא אתן וגו' ,כ"ה בדפ"ר ובכי"פ וכן הוגה בכי"ו .ובכי"א

בי ובכי*ג ובילקוט כאן ובילק' משלי ובילק' מכירי מלאכי הגי' ולא אתן אתכם עוד חרפת רעב וכו' ,ובכי"ח
לא אתן אתכם עור חרפת רעב וכו' ,ויש כאן עירבובי פסוקים מיואל ב' ייט ויען י"י ויואמר לעמו הנני שולח
וד חרפה בגוים ויחזקאל ל"ו ל' והרבתי את פרי העץ ואת
לכם את הדגן והתירוש ולא אתן אתכם ע
תנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד

רפת

רעב

בגוים ועי' במדי

לעיל צד  58צד  941וצר  /981ובבי"ל:

אשר לא אתן וכן' וכ"ה בכי"ל :גם לקמן פס"ד ועח"נ שם ,ובכי"א א ל מ ע ן אשר לא

נשתבש עוד רא ייתי
תן וכו' .ובד"ו וכי"ה הוגה כאן אשר ל א ת ק ח ו עוד וכו' ,ובשכל טוב שם למען אשר לא תקחו עור וכו".
ובעקידה שער כדג שבא הוא וכזיונו וכו' ואין חרפה וכו" שנאמר לא תקחו עוד וכו' ,ולשון המאמר בתנחומא מ"ב שם
ויבז עשו בבא רשע בא גם בוז מה עשו שנאמר ויבז עשו ויבא קלון שבא הרעב לרגלו שנאמר ויהי רעב בארץ ,וכן סיום
הדרש כאן לפי הגי' שבכי"ל וכי"ו ויהי רעב וכו' ונסטכה הפרשה לפרשה שלאחריה ועי' במ"י לעיל סוף פ"ס:
פרשה סד .בכי"א א' פס"ב ,ובדפ"ר נסמן פס"ג .ובמקרא כאן פרשה פתוחה 5 :גור בארץ וכו'.
וס"ר ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל ,הארצות האל וכה ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש יודע י*י ימי
תמימים

שמפפיק

ימיהם בטוב בלא חרפת רעב ועי' לעיל צד  916וצד  076ובמ"י שם,

ובכי"ל

מעורבב לשון

הפתיחה כַת' יודע י"י ימים תמימים וגו" גור בארץ הזאת כת' לא ובשו בעת רעה יודע י"י ימי תמומים זה
כ' לא יבושו וכו" כאלו
יצחק ונחלתם לעולם תהיה גור בארץ הזאת לא יבושו וכו' .ובכי"ג וילקוט כאן ג"כ ת

שתי

פתיחות

לפנינו

כאן:

 6בעת רעתו וכו'.

בשנת הרעב שהיתה עת רעה גם לאבימלך ולארצו,

ובשאר

וכי"א א' יוב? וכי*ת נשמטה

פתיחה

הספרים הגי' ברעתו של אבימלך .ודוחק הפירוש שבאו עליו לסטים כהדרש למטה סי' ט' 7 :ויהי רעב בארץ
וכו' .וכת' ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים וכו' :  9זה אבימלך .שאמר כמעט שכב אחר
העם את אשתך וכו'; ופעם הות רשעים כמו תאבת רשעים וכן הות נפשו (מיכה ז' ג') ,ואולי דורש הות לשון
והויה .ובתרג' משלי שם וקינינא דרשיעי גסחוף ,וכדפוסי' וכו"א א' וב' וכי"ג וכית חסר פיום הפתיחה;
ובכי"ל מקוטע לא יבושו בעת רעה וגו" והשלטתי כסיום הפתיחה שלפניה ,ותימה שהורכבו כאן שני פפוקים
שוגים

לפתיחה

אחת

ועי' לעיל צד :241

 11ר' לוי פתח

וכו' ?,ברפוסי'

פרשה סר

תולדות

10

כו א

ועם קלון חרפה (שם שם) שנתלוה לו קלונו שלרעכ ,ואין חרפה אלא רעב כמה דאת אמר אשה
לא אתן אתכם עוד חרפת רעב וגו' (עיי יאל ב ש) [ויהי רעב בארץ ונו]:
ווהי רעב באריץ עשרה רעבון באו לעולם ,אחד בימי אדם הראשון שנ'
(בראשית ג יז),

בענווך
אברהם שנ'

ואחד

ויהי רעב בארץ

לסך מן האדמה

בימי

מצרימה

וירד אברם

אשר

י"י

אררה

ארורה

(שם ה בט),

האדמה
ואחד

וגו' (שפ יב י ,)6ואחד בימי יצחק שג'

בימי

ויהי רעב

בארץ מלבר הרעב הראשון וגוי ,ואחד בימי יִעַקכ כי זה שנתים הרעב בקרב ונו' (שם מה ,0
[ואחד בימי שפט השוסטים שנ' ויהי בימי שפט השופטים ויהי רעב בארץ ונו' (רות א א)],
ואחר בימי

שנ'

דוד

ויהי

בימי

רעב

וגו'

דוד

(שיב כא א),

ואחד

שנ

בימי אליהו

אלהי

הריתי

ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר (מיא יז א) ,ואחד בימי אלישע

שני ויהי רעב גדול בשומרון ונו' (מ"ב ו כה) .ואחר שהוא מתגלגל בעולם ,ואחד לעתיד לבוא לא
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רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי י"י (עטוס ח יא) ,ר' הונא ור' ירמיה בשס

ר' שמואל בר רב יצחק עיקר אוותנטייא שלו לא היה ראוי לבוא אלא בימי שאול אלא על ידי שהיה
שאול נרוסית שלשקמה נלגלו הקב"ה והכיאו בימי דוד [שילה חטא ויוחנה משתלמה אתמהא ,אמר
לתלות הקופה היה מביא יתד

בי'חייא לוגנ שהיה בידו קופה מליאה כוסות ודייטרוטין ,בשעה שהיה מבקי

ותוקעה ותולה עצמו בה ואחר כך תולה קופתו ,לפיכך לא באו כולם בימי בני אדם שפופים אלא בימי [כני]
אדם גבורים שיכולים לעמור בהם ,ר' ברכיה הוה קרי עליהון נותן ליעף כח (ישעיה מ כט) .ר' ברכיה
בשם ר' חלכו ב' באו בימי אברהם ,ר' הונא בשם ר' אחא א' כימי למך וא' בימי אברהם ,רעב שבא
בימי אליהו שלבצורת היה שנה עבדה שנה לא עכדה ,רעב שבא בימי אלישע שלמהומה חיה עד
חמור

היוה ראש

וגו' (טיב ו כה) ,רעב שבא בימי השופטים

ר' הונגה בשם ר' דופא מ"ב סאין היו ונעשו

 8ילק כ' קי"ס ,לעיל  112 57ולד : 988

אתכם עוד חרפת רעב  .ר' לוי ..בבוא רשע בא גם בוז בבא רשע זה עשו הרשע וכו' עד ולא אתן עוד
חרפ' רעב וגוי  .1לי דאת |  * 3ווהי --בארץ וא'כ] ויהי יעב דת .ל' לפני | עשי א' | ענונות ת.
ויהי . .

מיני רעבון וי [  4ואחד] פוכ .אחד דת | מן --י"י לי  | 5ואחד] פןכ .אחד דִת |  5ויהי ו-ג-ו']

מצרימה לגור שם ך] .וירד ..מצרימה  ,75ויהי ..בארץ ן .לי פ | ויהי --וגו'] ויחי . .הראשון כת
ויהי  ...מלבד  ,1ויהי ..בארץ דפ

י]
גו--
וחד
הרעב ך ,ל .ם |  * 7וא

₪

כי..

[ .6כי--וגה]

בקרב הארץ כןת,

כי ..הרעב וגו ן; כי.

 .וגו  .1ואחד  . .שפופ השופטים שני
ואחד . .השפטים ויהי . .שפי השפ .

ווהי . .שפוט :השופטים  . .בארץ דת .ל לפכ |  5חיד ן | דויד ן | וגו] ן .שלש שנים כ ל דפת
חי --ושראל]  ,1הי י"י  ,חי י"י אלהים דִן .ל'  * 9 | 5אשר --ומטר כן]] אשר ..לפניו [; אשר
וגו ל .וגו ך ,לי ם |  01ויהי  --וגו" ויהי בשמרון

עמדתי

בשומרון דְ ,ּ5ויהי . .בשמרון ות

וגו" ן ,ויהי..

לי פ | בעולם]/פ] .ובא לעולם דוכף | לבוא] ת .לבא פוכ .ל'ך ] לא רעב] פופ .והשלחתי רעב בארץ = דת
 1ולא  . .י"י]/ולא . ..לשמוע דבר י"י  ,ולאצמא למים וגו' ך ,ולא ..למים  .וגו ן |  21רי ..יצחק] ,5
ר' ירמיה . .יצחק ן ,ר' שמואל

ר' חונה

בר גחמן ך| ]|איוותנטיא

ך? .אויתנטיאה

ן | לא

דן] .אוותינטייה

היה] לא היה:בימי דוד לא היה ן .לא היה אלא בימי דוד ולא היה  .לא היה ולא היה ך ,1היה (היתה ך)

בומי .דוד ולא היה דדך ] לבוא] לבא ן ::לי  81 | 5שיקמה ן | גלגלו] כת.

ל-ע]
ס-
בלה
ל' ל | * שי
משתלמה

גילגלו דן | * והגיאו דוכת]

שילא (שלא ן ,שלו כ .שלים ך) חטיא (חטייא ן .חטיה כ .חופיא ף) ויוחנה

(ויוחנא משתלמא דִלם) אמר ר' חייא

(חייא

רבא ף]) לזגג (משל

רבה  ,7חייה רבה [ ,חייא

שהיה בידו קופה מליאה (שהיה . .מלאה [ .שהיה בידו  )2כוסות ודייטרוטון (ודיוטרוטין ,1
לזגג ד
ודרגטורוטון ') ובשעה שהיה מבקש (שמבקש דְך]) לתלות את קופתו היה . .יתד ותוקעה וניתלה (ונתלה כ)
בה ..תולה (היה תולה דְן) את קופתו . .לא באו (כולם לא באו דֶן) בימי בני (בימי  )5אדם . .אלא בימי
בני (בימי  )5אדם גיבורים (גבורים כף) שיכולים (שהן יכולים כ ,שהן יכולין  )1לעמוד בהם (לעמוד בו ף,
לעמוד ך) ר' ברכיה...

בשם

ר' ברכיה

(משום

דִם)

רי חלבו שנים

(אמר

ך,

שנים

אמ' שתוי

ך]) באו

שנים

בימי אברהם (בימי אברהם הראשון היה בימי אברהם [ )5ר' הונה בשם ר' אחא (רי הונא אמ' משום ר' אחא כ',
ר' אחא אמר דָך]) אחד בימי למך (אברהם ך] .אברם ך) ואחד בימי אברהם (למך דן) רעב ..בימי אליהו
עברה  )2רעב ..בימי
כפף כ) רעב (ורעב )5

רעב של בצורת היה שנה עבדה (עבדא דְִךן .עברה  )5ושנה לא עבדה (עבדא דןת;
אלישע רעב של מהומה היה (היתה  )5עד ..חמור וגו" (בשמוגים כסף דְ] /בשמנום

זו ונמצאה לנכון ג ם בכי"פ וכי"ו וכי"כ , ובכי"ג קיטע ועח"נ .והוס 1פתי סיום ה ,פתיחה ויהי רעב בארץ וגוי ועי'

לעול סוף פס"ג ךבַ ובמ"י ש שם:
פ"מ

ולעיל

השלמתיו

9

;לפ' ויהי

עשרה

[והביאו] .בימי דוד כול' עד אמי
י

רעבון | .כל

רעב בארץ וירד
ר"ש

אימתי

המאמר

נסדר

לעיל

לפ'

פכ"ה

אברם וכו" ; ועו" במ"י שם,

בזמן וכו"

תי
והשלמ 1

כמו

לעיל

אשר.

מן  ,האדמה

א0ררה.

וכו",

ובכי"ל

קיטע כאן גללו הקב"ה

בפכ"ה,

ורמז ואחד

ובכי"פ

קיטע

לעתוד לבא דכ' לא רעב ללהם ולא צמא למים כמו שכ' לעיל ויהי רעב בארץ וירד אברם ,ובכו"ג
עשרה רעבון באו לעולם אחד בימי אדם הראשון שג' ארורה האדמה בעבורך וכוָל 8ענינא כדכת'

בפדר
-

בראש:

,

עד

אפילו בסלע לא יצא חוץ לארץ ,ובכי"ה
.

.

=

עשיה
.

-

ועבון באו לעולם
י

.

-

וכלם

.

:

-

כתובים

-

15

2
ט א ,יהא

סר

פרשח

תולדות

כו א--ג

תגי לא יצא אדם כחוצה לארץ אלא אס היה סאתים שלחיטים הולכות כסלע] ,אמר ר'

שמעון אימתי כזמן שאינו מוצא ליק אכל אס מוצא ליקח אפילו סאה בסלע לא יצא חוץ לארץ;

וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה לגרריקי  :ר' דוסתי כשס ר' שטואל בר 004

גחמן מפני מה גזרו
שמואל

על הגיווי זה שבגרריקי,

ועד איכן חייבו,

מפני שהוא ניווי רץ,

=

ר' חנן בשם רי

בר רב יצחק ער נחל מצרים;

ב) ויורא אליו יי ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ וגו' עשה שכונה שלארץ הוי
ד'א שכון בארץ

זרוע הוי נצוב,

ג) גור בארין הזאת

שכן את השכינה

ר' הושעיה

אמר.

|

בארץ :

את עולה תמימה ,טה עולה תמימה אס יצאח חוץ

לקלעים היא נפסלת אף את אם יצאת חוץ לארץ את נפסל:

כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל האל הקשות ,האל מקצחן .איטתי אני נוחן

10

לך את השאר ,לעתיר לבוא :
 8יכש' טניעיפ
בימי

שבא

שפופ

פ"ו ליו נ':
(שפפ

 6לקוע עס :

ן) השופטים

* 3קוע קס :
(חונה

ר' הונא

 01לק' טס:

ן) בשם

(אָמ' משום

ר'

)5

רופא

(אחא

ךְִון]) ארבעים

ושתים (מ' ושתים [) סאין (סאים [) היו ונעשו (ונעשים ך) מ"א (ארבעים ואחת (כ ,אחר וארבע ך]) והא-תני
תניא ף]) לא יצא אדם חוצה (לחוץ דְן .מן הארץ לחוצה ך]) לארץ אלא אם כן היו (אם כן ) פאתים שלחטים
הולכות (סאתים  . .היו הולכות ך][ .סאתים של חטים הולכים ך .סאתים שלחטים כ) בסלע דְוכת .כול' עד ל |

זי

 1ואמי כ |  * 2שמעון דוכת] שמואל ל | אמתיי ן |אם] ן .ל' דכת | היה מוצא ן | חוץ]  .1חוצה כ .לחוץ ן:

לחוצה א'ן | לארץ] [א' ₪ :15ולמה יצא (ולפי שיצא ך]) לחוצה לארץ ונענש (נענש ןן) שמת הוא
בניו ד |  3מלך פלשתים] פ[אכ .ל' דת | דוסתאי דפאכת .דוסטא ן |  +הניווי] [א' .הנוה דפאיף]/
הצווי כ | זה] [א'כ :הזה פ :ל דאית | גיווי] [א' .ניויו פ .נוה דת :צווי כ | עד  | 5איכן] פו:
היכן דאכת | חייבו] וא .חוייבו כ .לי דפף

ק

| הנין | בשם --יצחק] וא'כ .בשם ,.בר יצחק א ',1בשם

מצרימה שכון (שכן פ) בארץ דפא'גתי;:

גמהו-י]-
ורי
ר' שמואל ם .ל' ד |  6ויאמר  --תרר ל' א" | מצ

מצרימה   ,2שכן בארץ  .%%ל' ן | * עשה דפן"אכתרי] אעשה ל .תעשה [ש .תיעשה ח .יעשה  | 1של
בארץ א'ושי.

איץ) פוחא'גכ.

של ארץ ישראל ך ,בארץ ישראל

| הוי זרוע] [].

7

הווי זרוע  ,1הוי

זורע פא[כרי .הוי גופע הוי זורע  7 [ 7הווי ן | נצוב] וַ; נציכ דפאכ .נופע נָרו | שכן א ] שכון א',
הוי שכן א ,%שכן נא  [ 5את לייו |  8הושעיא א1פ .אושעיא א | 1אתה א*ך | מה -ת-מימה]  ,1מה

עולה דפואתי

את יוצא ' |
נפסלה דְא'ן,
ל" דפאינכתי

| יצאתה א ,1יצאה ו ,יוצאת ף] |  9לקלעין  | 1היא לי פאגכי | אתה ואתר | יצאתה .א,1
לחוץ לארץ ם .לחוץ  .1חוץ לקלעים א' | את נפפל] פן .5אתה ..חי .תהיה נפטל א',
נפסל  * 01 | 2אתן --האל פאנכןתי] אתן את הארצות האל ל .וגו ן | האלן וְחא'.
| הקשות] פוחאנכי .קשות כמה דאת אמר (כמד"א ף]) ואת אילי הארץ לקה ד | האל

מקצתן]  פ[חאנכי.

ד"א למה לא גאמר האלה אלא האל

אמתי ן .ואימתי דְחאכת |  11ללך] ל
לעיל בפרשת בראשית ,ובבכ"י א'
כ"ג ע ד שלא יצא לחוצה לארץ (והמספר
ו כו' .ובתרג' רות א' א' נמנוו ג*כ עשרה

מקצתן אני גותן לך ד

לומר

| אימתי] פנו,

ך | לבוא] חאנת .לבא דפואיי |
ויהי רעב בארץ עשר רעבון באו לעולם וכו' כ רכת
רעבון
יגי
פכלָה שלפנינו הוא בכי"א א' פכ"ג) ,ובילקוט; .
רעבון אלו ,ושם מנה כפן תשיעאי ביומי אלישע  בשומרון כפן עשוראי

עתיד למהוי לא כפן למיכל לחמא וכו' ועי' במ"י לעיל צר :142

 1והא

תני

וכה | בפי' ב"ךר כי"ט וכוא

גורס ומפרש ותני( .והתני )/לא יצא אדם וכו' ולמה יצא אלימלך איש נעמי בחוצה לארץ אפיל7-ו סאה בסלע
אפילו ביוקר הזה לא יצא אדם בחוצה (חוצה) לארץ ועל דבר זגהענש אלימלך שמת הוא ובניו ,ובדפ"ר וד"וּ
נוסף כאן ולמה .יצא אלימלך וכו! ונענש שמת הוא וכו' ובכי"ת ולפי שוצא וכו נענש שמת הוא וכו" ועו
במ"י לעיל צךד  8 | :849לגרדיקי.

צד :449

עי' לעיל

ל:גזרו על
רד'ופתי | .בירושלמי שם מפגי מה א

פמון בשם ר' יוהשע בן לוי מפני.ש ג יו יה הע עד היכן רי חנין בשם
ותה הרוח שבגרדיקו ר' י
ר ש מ ואל בך רב יצחק ענדחל מצרים וכו ועיייש כל הפוגיא ,וכאן בכל הספריס (חוץ מכי"ג .,ושם חסר מאמר
זה והמאמר שלפניו וילך וכו' לגרדיקי* ,וכן לא הועתק בילקוט) הגי' מפני מה גזרן וקשה להגיה עפ"י
הירושלמי

לא

גזרו,

והאב"א

פי'

מפני

מה

גזרו

וכן" שגזרו

ארץ

העמים

על אוירו

כאויר

טומאה

הוי זורע הוי נוטע . ובדפוסי'

נשתבש

עם

היותו

מארץ ישראל ותירצו מפני שהוא נוה רע וכו' והעיר על גירסת  הירושלמי וכתב והגירסא האמתית היא גירסת
המרדרש הזה וצ"ע ,ומשמע שטעם גיווי זה שבגרדיקי אותה הרוח שבגרריקי ,והגי' ועד איכן חייבו איהא
גם בכו"ו וכי"א א' וב' ,ואולי פי' ועד איכן חייבו במעשרות ובשביעית ועי' ביפ"ה ובפי' מהרז"ו וחי' .הרד"ל:
 6עשה שכונה וכו' . עשה יישוב של ארץ היה איש זורץ היה איש נוטע ,ותרג' ויטע וגצב; והשם זרוע )1וכן
כצוב?) לפי הגיי שלפנינו ובכי"ו וכו"ח הוא במשקל לא"ר קטול ועיי בעמת"ר ע' נצב וע' קטול ודאלמאן צר
.4

ומעורבב הלשון בהגי' הוי זורץ הוי נציב,

ופירושה

בהגי'

הוי גוטע

הוי זורע ה זוויי נצי,ב ,ובלק"ט מפרש עשה שכונה בארץ זרע ונטע אילנות 7 = :ד"א שכון וכו' ,שבן כת? הסר
ו" וקרי ביה שכן שכן את השכינה בארץ ,ובכי*ה נקוד שכן?)- ,ובפוי ב"ר כי"ט וכי"א .מפרש ישבן את .השכינה
בארץ ו ישראל (שכן אתה השכינה בארץ) שבזכותך תהיה שכינ -ה בשכונתך :  8את עולה וכו שנעקדת על
גב המזבח; וברא"ם מפרש עולה תמימה שהיא קדש קדשים וכל האריץ חשובה
כחוץ מן העזרה ואין קדש קדשים יוצא לחוץ מן העזרה ואם
אצלו
חשובה

זר למקומו וכו',
41%ולה

תמימה

אם

וארץ פלשתים בכלל ארץ ישראל

יוצאת

חוץ

לקלעים

נפסלת

.שכן *( גָצוּב (? ..-זָרוץ( :

אף

אתה

ועי' ברמב"ן ובחזקוני.
\וכן':

0

האל

אצלו כמו העזרה והוצה לארץ
וצא גפסל ונאסר לעולם אעפדי

ובשכל טוב צר  801הועתק מה

הקשות.

כדכתי'

כי עז העם

היושב

,

תולדות
אשר

ה) עקב

פרשה סר
אברהם

שמע

8

כו ה

ח שנה

בקולי וגו" רי חנינה ור' יותנן תרויהון אמ'

הכיר אברהם את כוראו , ר' לוי כשם ר' שמעון בן לקיש בן ג' שנים מניין עקב אשר  %5אברהם
רש'מואל בר מן מש' ר' יונתן (אמר)
בקול בוראו לשמור משמרתו :ר' אחא משי רי ל

=' פינחס ר' חלקיה מש' ר' פימון אפילו שם חרש
אפילו הילכות עירובי חצירות היה אברהם יודע ,ר
ילקוע שס ,לעיל  ,472 57טיכ סטיכיס כנס פ' סכו (ס' פיו) ,פסיקסס כנפי פכ"ס (ק'יס פ') ,פנסועס ע"נ כך לך
פיי ד' סיי טכס ם" ה ויגש פיי "3ב כסל כ" נ' ,פנסועל לך לךָ פי' נ' כסכ כ  ,'5בעדבכל כנה פי"ח פיי כיפ ,מדכט סקסל

פ"ו ,נדכיס "5
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5':

אברהם בקולי ְחאכותי .אברהם  .1וגו" פן | ר -י-וחנן] פןנ /.ר' הנינא..
]גםו'-
ורה
 1אב
יוחנן] א ,5ר" יוחנן ור' הנינא דִיף | * תרויהון אמי] תרויהון (תרוויהון ג) אמרין דְוא?כן .תריין אמי

תריין אמרין  .]₪חד אמר א [ "1מ"ה] " 7ארבעים ושמונה דְוֶ]. ,ו.שמנה ך ,1ארבעין ושמנה כ'.
ארבעים פן  | ל בוראו]  ₪שנאי עקב אשר שמע אברהם בקולי א | ר' לוי  --לקיש] [ ,1ר' לוי בשם רי
(רוש  )5לקוש אמ פ ,5ר' לוי אמי בש"ר ליט ,%%ריש לקיש אמר דִך ,וחד אמר  | %1בן גי שנים]
בן שלש

-

שנים

וג | מניין]

פפל.

וג:

בן שלש

דפל

מנין ו

(ג' או

שנאי

שנים

עקב

אברהם

הכיר

מנין ו אי >

את

בוראו

שנ' עקב

דאת:

שמע

אשר

בן

מגין

שלש

.,.

י ,שנא'י

הכיר

עקב

את

אשר

י

בוראו

שמע אברהם

בקולי מנין א* | עקב דיפוא'נכ .עק"ב דאצי |  9לשמור|  .2לשמר [ג .וושמור ל"דאת .וושמר א:
משטרתו] משמרתו מצותיו חקתיו ותורותיו [ -,משמרתו ותורותיו מצותיו וחוקותיו כ .משמרתי א ,%משמרתי
מצותי הוקותי ותורתי  ,משמרתי ..חוקותי (חקותי ך][) ותורותי א!ן] | /משמרתי מצוותי
נ-תן] ר' אבה מש'
משמרתי מצותי וחקותי  * |] 5ר' איחאו-
(שמעון  )5בר ..משי (משום  ,5בשם [) ר' יוגתן לְגפ .ר'
ד" אחא בשי' . .משום ר' שמואל בר נחמן -משי רי יוחנן  1ר'
(אליסכנדראי  .)%3ורי שמואל  בר נחמן (ור"ש בר נחמני א)%

ר' יוחנן ד

(ר' אבא בשם [ )2הי אלכסנדרי
אחא בשם ..ור' שמואל בשם ר' יונתן
אבא (אבא בר -כהנא  )%%בש"ר :אליסכנדרי
בש"ר  5 0רי יונתן משם (משום ף)

| אמר לי וא'ג |  4הילכות]  1.4הלכות דְוְאַכ ] ערו

= תורותי שתי חורות שק-9יים אפילו מצוה

ב" פנחם גר"  .משום 85

קלה שבעל פה ד

צרות .יאנוד|ע] פוחאנכ

| ר'

רי .פונהס. ..בשם ן/

ב

ר' פנחפ ור" ..בשי א :לי דת |

בארץ והערים בצורות וכו' ודרשו ה א ל הקשות כמו לעיל צר  298לאנשים האל הקשות וכו' ועי' במ"י שם,
ודרש אחר| .בלי סימן החיבור ד"א ועו לעיל צד  .\586האל מקצתן . ובבפי ב" ב"ר ב"י מפרשש האל קקשות .בד א
ואת אילי הארץ לקח ד"א ,למה לא נאמר האלה אלא  -לומר .מקצתן ן אני נותן .לך ולזרעך יארץ שבעה
עממים ואימתי אני נותן לך את השאר קיני וקניזי וקדמוני לעתיד לבא שהמקום הבטית לאבוהם לתת לזרעו
עשרה .עממים וכו' ועי' לעיל סוף פמ"ד .וכן הוסופו בד  -וכית כמד"א .ואת אילי וכו" ד"א למה לא גאמר
וכו' .ובלק"ט מפרש .הארצות .האל הקשות שהיו האומות חוקות ד"א האל מקצתן אבל .לעתיד לבא אתן את
השאר שני וירד מים עד יוםמנהר עד 'אפסי ארץ :  1ר' חנינה וכו' .מאמר זה הובא לעיל צד  ;472ובאיזה
נוסחאות שם גם מאמר רי לוי בשם ר' שמעון בן לקיש בן שלש שנים חכיר אברהם את בוראו שנ' עקב וכו'
והמאמר ררש לקמן ,פצ"ה ,והגי" שם בכי"ל בן כמה שנים הכיר אברהם בוראו ר! חנניה וכו" ר? לוי בשם ר'
שמעון בן לקוש בן| שלש שנים שב עקב מיניין עקב ע' שבעים ק' מאה ב' שנים והיה אברהם בן מאה ושבעים

וחמש שנום .נמצאת למד שבן שלש שנים הכיר אברהם בוראו וכו" (ופרשה זו אינה מעיקר ב"ר ונמצאה בהמרקוותמהה
פרשה אחרת .בב"ר כי"ו ועיי במאמרי בספר היובל לכבוד ר"י גוטטמאנן צד  .)941ובתנחומא מ"ב ויגש שם

 1ג' שנום

הכור אברהם לבוראו שנאמר עקב שכל ימיו של אברהם היו מאה ושבעים וחמש
פתמי ובן
המאמר
אמר ר' שמעון בן לקיש בן ג
עקב
מ"ב בהר שם
תה לטר שבן ג? שנים הכורו וכו' .ובתנחומא
מכאן
ושבעים
מאה
אברהם
ושתיםוחיה
שנום הכור אברהם להקב "ה מנין עק"ב ע' שבעים וכו" הרי מאה וש
(ושם ל"ג ר' ל וי בשם רשב?ל ולא
אברהם לה
ק טן הרי בן ג' שנים הכור'
וחמש צא מהם ג שהיה
רש"ב ובתנחומ+
שרה סוי ו ו
ועי" גם בתנחומא מ"ב .לך לך פיי די חיי
הובא שם מאמר רדח ור"י)
ז אמר בן שלש
בן
וכו" רְָ
שנים הכיר
כמה
בן
גי
שם ת
לך לך סו" ג' בהר פי" א' /ובשהש"ר
שגים היה

שג

מ'

וכו

עקב אשר

מנין עקב

בא להגביה העקב מן הארין כלומר
וכו' ג' המשים שבן החהמשים
שנה הכור וכן" ריש לקוש אמר בן שלש

5

"ר"יח

דאמ

בקול בוראו
וא"ר
אותא
ותרין

צא

ועי?

וחשוב

ור"י

תרויהון

והוו שנותיו
בר
מי
א
שם,

ובפי?

בפירש"י

אותיות

מצותי

הוקותי

בוראו

מנין אותיות

של

5

בן שלש

קענְ"ה
א בא

ותורותי

עקב

ב"ר

| (מניון

קע*ב , ובפו' השני שבפי:
מצינו שנשתתף בעצתם

הרמב"ם  .בהלכות

עכו"ם

ועו

ולפי הגי'

משמרתי

2

הסיטן גסדרו כבר לעיל פמ"ט
כאן :רי
גבי|"
היזי
א וכו"ג =וב
מצוה קלה שבעל פה ,וכן נוסף

עקב
אברהם

הכיר

כיו"ם

וכו"א

מפרש

מוצא

ושמוגה

שהרו

חנינא

את

בו ררעה

א

מנין

בוראו

של
הה"ד

עקב

בפו'

וחמש

זברהם

ר'
חיה

בן

לוי

ובמדרש
אשר

ארבעים
ריש

אסתר

וכו'

שנה

מ"ח)

מהם

מר .בן שרש
שנים

שלש

עוד לישנא אחרינא שהרי
לע ' פ"ל

עקב

מקוטע
אברהם

שמע

ובנדרי
מאה

שב

נרות

לקוש

זה

שם המאמר

מגין

|בן

אברהם

בן ארבעים

בן ג' שנים הכירו;
אשר וכו" חושבניה
ושמונה

צא

אנכי

אמרין

הופף ;

בשם

קע"ה

ובפסי"ר

אשר וכו"
שנ' עקב

(מ"ה)

עקב

תרוויהו

עקב.

סתמי עקב
את בוראו
זר

עקב),

ור' יוחנן

אותיותיו

מאמר
אברהם

(הרי

דורש

ר'

מנין

מ"ח)

עק"ב)

:

וכמ"ע .לפסי"ר .שם ,ולפנ
וישמור

שנים

ארבעום

פ"

ת

שנום

בוראו

ובבמ"ר שם
וכו',
בן ג' שנים הכיר

פס עקב ואתה
הרי

רייה

בן ג'

לוו

ור"ל

כד

אינו

את

מית/ילי

מן

שם

ארעא

א'

(כאשר
ושמוגה

-ם

ז הכ

(עליהם
שנים

ש

הכיר

למפרע

נשתיירו

בןוומ"הח

אברהם

את

וכלא

(וצד  994

בעים
בן ארבעים ששננה
שנה

הכיר

מאמרים 

אלו עד .פוף

קל
שתי

דכתיב

םייבו
חורות

שכיים

ויקרא שם

4

המקום

לן

וכו

1

-

.

4
שה

ולדות

כו ה ח

פרשה סר

(ירמיה ג יו) היה אכרהם

קכ"ה עתיר לקרות לירושלם שנ' ביום ההוא יקראו לירושלם כסא י'י

יודע , ר' ברכיה  ר' חייא אכוי רכגן דתמן מש' ר' יהורה אין כל יום ויוס שאין הקכ"ה טחדש הלכה
בבית דין של טעלה מה טעם שטעו שמוע ברונז קולו והגא מפיו יצא (איוב לו ב) .ואין הנא אלא דנרי
תור ה שנ' והגית בו יומם ולילה (יתשע א ח) :

ח) ויהי כי ארכו לו שם הימים וגו' אמר ר' יוחנן חלום קשה גבואה קשה אכל שוטה

נוםבקושהאה קשה יארכו הימים ואכד כל חזון (יחוקאל יב כב) ,אכל שוטה
ארי כותיטיםמבשלת ,חל
ארי כות יטים מכטלת זה אבימלך ויהי כי ארכו לו שם ונו' ,ר' חונא ור' ירמיה מש' ר' חייא ברכא בשביל
שהעלו לו יטים ארוכה היה עושה הרבר הזה לא כן אמר ר' יוחנן המשמש

מיטתו ביום הרי זה טגונה
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"א] .לקראת  | 7לירושלם] ן  .לירושלים ]:
א"כ | לקרות] ן
 1שהקב"ה עחיר] פןא' .שעתיד הקביה ך
ד .לירושלים היה  . .יודע בו ךן | שג' ביום] פכ .ביום ן .דכתיב
לירושלם היה יודע כ  .לירושלם היה אברהם יודע א
ויקרא שם המקום י"י (יו"י ן]) יראה וכתיב ושם העיר מיום י"י (יו"י ך][) שמה וכתיב ביום דד | לירושלים פת !

כסא זי דפכת] וגו לו | היה  --יודע] פוכ .ל' דת |  2ר חייא אכוי] פונכ .ל' דת (ר' חייא ור' ברכיה א')

יכנין דתמן  .1דרכנין (ורבנין א') דחמן פא' .ל' דת  | משום פנכ .בשס דואית !

רבנן דתמן] [.

יודה ן |  3רינו ך | שלמעלה] פא'כות .שלמעלן ךוג | טה טעם] פןת .מה טע' [ .מאי פעטיה ָ,
טעמ' [ .שנא' א' | שמעו  --קולו לי א! | והגא  --יצא] והגה

מאי

 . .יצא א!  .וגו' ן | הגה את | דברי] פוא'נם,

ל דרת |  4שני] פא'נכ .כענין שנאמר ך | ולילה]  -אפילו (ואפי' א') אותה הלכה היה אברהם
יודע ל"א .%ואפי' אותה  ..היה אביגו אברהם יודע כ? .ואפילו אותה אברהם יודע פ .אפילו אותה הלכה היה
וגו ן | נבואה] פן|אנכרי .ונכואה דִך] | אבלות '' |  6אריכת ם |

יודע ב |  5הימים וגו'] הימים פאנכתין.

מבטלתן ךי | חלום קשה] פונכ .ל' דתר" (חלום  --מבטלת ל' א) | נבואה קשה לי ו'* | .יארכו הימים]
?' .ארכו ימים אגדו
 ,דכ' יארכו הימים ] .ארכו הימים |"" ,ארכו ימום אבדו חויזיון
יארכו הימים
אבד חזון [ .מנין שכך היו ישראל אומרים לנביא (אומרין ן])
הזון כ ,ארכו ימים אבד חזיון [ .ארכו ימים

ארכו הימים דְף] ] ואבד כל] אבל אבד כל  .1אבד  | 2אבל שוטה]  ₪זה יצחק | |  7אריכות ---מבטלת לי * |
זה

אבימלך] פאנכ.

וירא

וחנה

משום

פא.1

רר
-

רר
ו

יצחק

זה יצחק .%

מצהק ,%

ר' הונא

אבא דפנכת:.

שם

ור' ..בשם

מיצחק דִתר ;.ל' ן | שם וגוי] שם הימים פא(.
הימים

והנה..

מיד

א .%ר' חונא

מצחק

דִף]

(חונה  )1ר' ירמיה

שם ן .שם הימים

| ר' הונא ור ---משי]
בשם

וְךָ ,לי דת

ר' הונא

| חייה ברווה

ורי..
ן ,חווא

חמא .בר סימון א | ** בשביל] בשבילו ל | א * שהעלו לו ך'] שהעלו לוּ .שהעלו

דפואנכתר" | היטיפ ר*| ארוכה] פו'אנכר* .ארוכיפך*י .רכים דת | ה*יה ר'י] והיה ל .והיתה פו:

והייתה [ .היתה ן" .2היית דְאןתר* .אתח ך* | הדבר] פ|אנכךר* .את הדבר דֶָך] .דכר ו | זה ו | ולא ן |
כן] ואנכר' .כך דפתרי | יכ :תן ת ] מיטהו] וא'ג .מטתו דפאיכתי |
וכת יב ושם העיר וכו" ועיי במ"י לעיל צר  .105ובכי"א ב' קיטע אפי' שם חדש שעתיד הב"ה לקרות לורושלם
 5ר' חייא אבוי| ,אביו של ר' ברכיה ועי' במ"י שם בדה ר' חייה :
היה אברהם יודע וכ' בפרשת מ"ט:
 5חלום
מתנבא

בפי' ב"ר כי"ם וכי"א מפרש
לעולם אריכות
(קשה)
הקשה

וכ"
דבר

חלום
ימים

קשה נבואה קשה כשאדם חולם דבר הקשה
מבטלתן שסבורין (שסבורים)  בני אדם מפני

לו וכשהנביא
שטאחר לבא

החלום זה נבואה (החלום והנבואה) שיהיו (שיהו) בפלין באריכות ימים ונבטל מלבם מפני אריכות ימים (הומים)=. .
ואינו כן (כך) וכן אבל שוטה ששוכח אבל מתו במהרה סבור הוא שאריכות ימים מבטלתו נבואה קשה מנין
ר
ושראל (ישראל אומרי?) לנביא ארכו (ובפי' ב"ר הנדפס יארכו) הימים ואבד .כל חזון וכו"
ון היו אומרים
שכָ
חהלרוו ם אנן ילפינן מנבואה דכתיב בחלום חזיון כמו בנבואה דכתיב בחלום חזיונות (ועיי איוב ד' י"ג ." 1כ
חי ליג ט"ו) ונכואה (והנבואה) נקראת חזון .וכן הגיהו בדפוסי' ובכי"ת נבואה קשה מנין שכך היו ישראל וכו"
י"ל הגי" אמ' ר' יוחנן חלום קשה נבואה קשה וכו" מבטלת חלום קשה גבואה קשה ארכו ימים אבדו חיזיון
ואב ד כל חזון .וגי" זו מקויימת גם עפ"י הגי" בבי"כ וכי"ג וכו"ו וצ"עץ ,והגהתי כמו שהוגה בכי"ל ביני שיטי
הדו
בו

ו דהיה

דומה לכתב הספר יארכו הימים ואבד כל חזון כלה"כ ביחזקאל שם,

בכתב

וחזיון נררף עם תזון "

ור9או
וכ"ה בכי"פ
 7זה אבימלך.
ז' י"ז ודה"א י"ז ט"ן ,והגי" ארכו איתא גם בדפיר וד"ו ובכי"ת :
שיב
ובכי"ו ובילקוט דפ"ר זה יצחק ועח"נ; ובפי' ב"ר מפרש אבל שוטה
והדרש קשה,
וכודא א' וב' וכי"ג וכי"כ.
מיצחק דכתיב ויהי כי ארכו לו שם .הימום מיד והנה יצחק מצחק ושכח אבל אביו ,וכן הלשון בדפוסיי וכי"ת
ובמ"כ העתיק מפירש"י וכן אבל של שופה
אבל שוטה וכו" מיצחק דכתיב ויהי וכו" מיד והנכה יצחק מצחק.

וכח מתו וכו' .וכבר כתב ביפ"ת וק* בעיני שיקרא המדרש ליצחק שוטה ועוד דרך האבלות להתבטל באריכות
ואפילו

הימים

בו"ב

בי ג' דברים

מאמרם

בפסחים

אלו עלו במחשבה ליבראות ואם לא עלו דין הַוא שיעלו וכו" ועל המת שישתכח

מן הלב

חדש

כמ"ש

ז"ל גבי נשכחתי

כמת

מלב

וכו'

(עי" ברכות

נ"ח

ב' ועי"ע

וכו' ) ואם כן למה יקרא שוטה השוכח אבלותו באריכות הימים (ולפי הסיפור בס' הישר ישב יצחק בגרר
תמימה והמאורע ויהי כי ארכו לו שם הימים היה מקץ שלשה חדשים) ,ועוד כתב ביפ"ת ואפשר דפיי
שוטה גרוע כטו הדס שוטה והיינו אבלות על האב שאין הלב דוי עליו כמו אבלות האב על הבן שהוא
טאד ולא ישכחנו ,ופירושו הוחק גדול .וגם אין אפשר לפרש כן לפי הגי' זה יצחק ועי"ע בחי' הרד"ל
מהרז"ו

ובאגה"א

ה"א

צד

.839

והגי"

שלפנינו זה אבימלך

יש לפרש

כמו שכתב

שגה
אבל
דוה
ובפיי

בעל בתי כהונה שהשב

אבי מלך שמה שלא ראה כן עד היום היונו משום שהיה אבל עד עכשו ועבשיו כי ארכו הימים פסקה האבילות
ו גער זה א"ר יוחנן שלא ,היה ראוי לחשוב כך אלא לאבל שוטה כאבימלך להיות מתקשה כל כך על מתו ימים
רבי ם יותר מדאי אבל יצחק לא עשה כן רק מחמת יראה כמ"ש והרגוני וכו' וצעיג | :בשביל ובָו .כן

פרשה סר

תולדות

%7

כו ח יב

דאמר ר' יוחנן אין תשמיש המיטה אלא בלילה עברב היא באה (אסתר ב יר) ,איוב קילל יוס לירתו
וליל עיבורו הה'ד יאבד יום אולד בו והלילה אמר הורה גכר (אוב ג ג) אמר ר .מרינוס בר'

הושעיא אמר איוב הלווי היתה אמו נדה בשעה שבא אביו להיזקק לה שתאמר לו הורג גבר חורה
נכרא ,ירמיה מקלל יופ לידתו ויום עיבורו דכת' ארור היום אשר ילדתי בו וגו' (יימיה כ יר) ארור
היום אשר ה בו זה יוס לידה ,יום אשר ילרתני אטי (שפ שם) זה יום העיכור ,איפשר חלקיהו
אדם "צריק היה עושה הרבר הזה ,אלא לפי שהיתה איזבל הורגת בנביאים  בא ושימש מיטתו
ביוס וברח:
יב) ווזרע יצחק באריץ וההיא

אמר ר' חלבו בארץ ההיא,

בשנה

הארץ

ההיא,

קשה

והשנה קשה ,ואילו היתה יפה על אחת כמה וכמה:
 1נדס "ו כי = :ילקוץ שס ,ילקי יכעיס כ' ם'"ל .ילקי סיוב כי פפל"דן |  5ילקוע כ' קי"ס:

 1דמר ן | המיטה] וְג .המטה דפאכתי

] ואיוב

| באה| [ ₪ :ובבקר היא שבה דפתאנכתי

י .מקלל דפואנכתר (איוב) | ? עבורו כו (ירמיה) | והלילה  --גבר] אתי ,והלילה ...הרה גבר 5
והלולה אמר וגו" ך .והלילה וגו" פ .ל' וכ ] מרונפ [ .מוריינוס ן]ן ,פנחפ  | 5בי"ה ף] /בר י (שם |
אכ

 3הושעיא]

הלואי דפאנתרי

דיה

פןנ.

אושעיא

א'י (שם).

יהושעיא

.7

יהושע ות

| הלוו] 1

| אמו] א' .אמי א%ךר'י ,אימה וְןָ .אימא כןף? .אמה ם ,אמא ד

הלויו ,5

| נידה וני |

אבי ו (שם) .אבא דפואגכתרי | להזקק פןי (איוב) ,להזקיק כ; ליזקק א'נרי .להודקק דן .להזרווג א?
ב -ר--א] הורג ..גבר פ .5הורג גבר הידה גברה [ן .חורה גברא א .3הורה גבר א%ךי ,הרה גבר /1
גרג
הו
הורה גבר אין עכשיו עת הריון מגבר דֶת | = 1קלל א .%היה מקלל .א 15 [ עגורו כו (ירמיה) |
ילדתי] פןא'נ :5יולדתי דְא%ת ישי | וגו" ל' |ארור  --לידה] ן .זה יוס לידהך .זה יום העיבור ש .זה יום
ל אל יהי ברוך פאנשי? | העבור פ;
עבור ל (שם) ,ל' פאניל |  ** 5יום] ויום ל | ילידתגי א! |
הלירה רשו (שם) | אפשר וְכתף'ו (שם) ,אפשר יום ן ;אפשר ביום  | 5חלקיה א? |  6היה --הזה] פוא!גכש.
הוח ..זה ! ,היה ..את הדבר הזה א ;5והיה משמש מטתו ביום דְןן | שהיית [ | את הנביאים נָּ (שם)
בא] ובא א ,1ל' ו | ושימש] פונת .ושמש אכרי (שם) .שמשו | מיטתו] [ .מטתו דפאנכתרו |  7ביופ
לי א |  8בארץ ההיא] .וגו" ן |  9והשנה קשה] = אע"פ כן הצליח  |] '1ואלו התי; ואם א? | היית 1
על אחת כ' ו' ךִ .1עאכ"ו א |

הגהתי ,וגם בפי! ב"ר כי"ט בשביל שהעלו לו ימים וכו" חיה .וכה ובילקוט בשביל שהעלו ימים וכו" היה וכוי.
ורי חונא (וּר' הונא) מש /ר"ח בר בא (בר אבא) דורש כי ארכו לו הימים שהעלו לו ימים ארוכה (כן הגוה
הנכונה וכלה"כ בורמיה ל' י"ז כי אעלה ארוכה לך וכו וש ל"ג ו' הנני מעלה לה ארכה וכו') ומתמה בשביל
שהעלו לו וכו' היה עושה הדבר הזה כלו' היה משמש מיטתו ביום לא כן אמר ר"י וכו" וכן בסוף הענין איפשר
חלקיהו וכו" היה עושה הדבר הזה בתמיה ,וקשה הלשון בהגיי בשביל שהעלו לְך וכו' היית עושה לא כ(ןכך)
אמר .ר"י וכו" וביפ"ת פי' מקרא אתמוהי קא מתמה וכו' ,ודרשו וישקף אבימלך וכו' וירא והנה יצחק מצחק
וכו" שהיה משמש מיטתו ביום ,וכן בשכל טוב צד  401ורא וכו" והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו הוה
משמש מטתו ביום :ובכי"ח השמיט המאמרים א"ר יוחנן הלום וכו" ר"ה וכו" בשביל וכו" והעתיק וישקף אבימלך
בעד החלון רַאהו משמש מטתו וכן בפירש"י עה"ת וישקף אבימלך וגו' ראהו משמש מטתו ועי' ברשב"ם וברא"ם:
 1דאמר וכו בנדה שם א"ר יוחנן אסור לאדם שישמש מטתו ביום אמר רב המנונא מאי קרא שנאמר יאבד
יום אולד בו והלילה אמר הורה גבר לילה ניתן להריון ויום לא ניתן להריון ועי' בילק' איוב שם ובערוך
ע' שמש א' 8 | :בר' הושעיא ..בדפ"ר וד"ו הגי' בר' יהושעיא ובכו"ת בי"ר יהושע ,וכן בירושי ברכות פ"ו י'
ג" אמר מרינוס בי ר' .יהושע אהן אכל וכו (ושם בד' מגנצא א"ר מרינוס בר' יהושע) ובירוש! גיטון פ"ד מין
אי ר' מרינום

בריה

דר" הושעיה

רבה

ועח"ג לעיל צד  1צד  67צד 511

וצד  | :894היתה

אמו.

כ"ה בכו"ל

וכן בסמוך בשעה שבא אביו בכנוי הנסתר | :הורג גבר וכר | .גי' זו מקויומת גם עפ"י הגו .בכו"פ וכי"כ
הורג גבר .הורה  גבר ,ובכי"ו .הגי' הורג גבר הידה גברה ולא נתפרש לי ,ובפי' ב"ר כ"י גורס ומפרש
שתאמר לו הורה גבר בתמיה לומר אין עכשיו עֶת הריון מגבר כלומר וכי לאשה נדה גורמין לההריון מגבר
בשעה שתהא (שהיא) נדה ואבא היה פורש ממנה ולא נתעברה .ומשם נוסף בדפוסיי וכי"ת אין עכשיו עת
הריון .וכו' :  5זה יום לידה . בכי"ת ובפי' השני שבפי' ב"ר הנדפס ובילק' ירמיה שם הגי' ארור היום אשר
יולדתי .בו זה יום העיכור (עבור) יום אשר ילדתני וכו' זה יום הלידה וכן הגיה בא"א :חלקיהו .אביו של
ירמיה ,ובמגילה ט"ו א' איתא כל (מקום) ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן .גביא וכו' במתניתאתנא
כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומין ופרט לך הכתוב באחד מהן לשבח וכו' בידוע שהוא צדיק בצןדיק וכו' ועי' בד"פ
 6היה עושה וכו'| .בפי' ב"ר הנדפס מפרש אפשר וכו' היה עושה הבר הזה שהיה משמש מטתו ביום וכו'.
פו1יסי' .וכי"ת והיה משמש וכו' :שהיתה
ובפו /ב"ר כ"ו אפשר .וכה צדיק היה והיה משמש וכו' וכ"ה
איזבל| .הדרש קשה שהרי בר +יי היה אל ירמוה בימי יאש:יה2ו 5זו בשלש עשרה שנה למלכו ואיך יתכן שיהא
גולד בומי אחאב ואיזבל .ובפירש"י ורמיה כ" י"ד הובא ששמש חלקיהו מטתו ביום שהיה בורח מפני מנש ה
שהיה הורג את הנביאים ושמש מטתו וברח וצע"ג ועיי בפי' מהרז"ו 9 = :ויזרע וכו'| .מאמר זה ומאמר
שלאחריו נסדרו בכל כ"י (חוץ מכי"ת) ובדפוסי' לפני מאמר ר' אייבו לפ' ויצו -אבימלך וכו" וכן סדר המאמרים
ואח"כ גי שם ויזרע וכו' א"ר חלבו וכו'
בילקוט .ובפי' ב"ר ..ובכי"ת הובא כאן  0הפפוק ויצו 0
וימצא בשנה ההיא וכו' מפני המעשרות ויגדל וכו" א"ר חנין וכו" ומאמר ר' אייבו אפילו צרור וכן' לא הועתק
שם .ובא"א הגיה וסירס המאמרים כסדר --ש] ובפוי המרז"ו כתב שהמדרש היפך הפפוקים לפי שמעתיק
ממדרשי אחרים הקודמים מכה וכה | :הארץ קשה ,לישב בגרר בגרדיקי וגיווי של גרדיקי הוא גיווי רע
3.
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תולרות

וימצא

פרשח

בשנה ההיא

כו יב יא

סר

מאה שערים מאה כורים ,מאה שערים טלמר שחעמירו אותה ועשת

במאה שועמירו אותה ,והלא אין הברכה מצויה על רכר במשקל בטירה ובטיניין ,מפני טה מודו
ותה ,טפני המעשרות :

יא) ויצו אבימלך אמר ר :אייבו אפילו ציור לא יזרוק אדם בהם הה"ד ינירו יצסונו המח
עקני ישמורו

קוו לנפשי

כאשר

| יפקוט שס ? | :סענית 
(קכ ז ,)'3

פד"

נ',

(תחלים נו ז):

נכל פליעש מ'כ  0 | :'6פכ'קסל פ' עטל סעסל ("*5ס  ,)'5פסיקם 6כנתי טס

סנחופל מ'כ סיי שכק םס" הר כלס פ'' י"נ,

פלינ :

" 4לקוש שס' ,לק' פכיכי

נמדבכ כנס פי"כ ס'' ס',

סנמופל  50ק" "ר,

מדכס מטני פ'ל,

סקליס כ" פיי די:

 1מאה שערים] וגו ן |מאה כורים] מאה מנינים (מניין ךז .2מינים ן .מונים כ ,מונין א') מאח שערים
מאה מינין . .מאה כורין א? .מאה מינים שערים מאה כורים ' .מאה כורום מאה
ל"וא'גל.
כורים

מאה

ניינים דְֶן] ,מאה מינין ם | מלמד לי וי | שהעמידו] פוכות .שהאמירו ךתאגר .האמידו י |

ע

ועשתה הְזא'ך? | ל במאה  --אותה] מן"פ .כמאה ..שהעמידו אותה [ .במאה שהאמידו אותה [זא! .מאה
מה שהאמירו אותה א? ,מאה במה שהאמידוה ך] .מאה ..שהאמידוהו ן][ .כמה שהאמידוה \ | וחלא]

אלא  | 1ביכה שר
ןְפוגכותך?.

בכממששקקרל

| מצויה] א ,שרויה ן .שורה ְפנתר* .לא כ .לי ר' | גוגר נכר

| שחוא

שבמשקל ף* ,שהוא במדה א | במדה ובמינין [ ..ובמידה ובמניון ן .ובמדה ובמנין דפכו],

ובמנין ובמדה ך.1

ושהוא

ושבמשקל ושבמנין א'.

במנין %5

במשקל ושהוא

ומפני

| מפני מה] מא'".

מדדו  .8אמדו אותה ף'ו ,מרר אותח ךך] .מררן ן |

דא'גכתר .ולמה ן | מדדו אותה] אכן*.
+
 8מפני המעשר  ,3מפני מעשרותיו   ;₪בשביל לעשרן ן  |  4יצו אבימלך את כל העם ך ,ויצו ..העט
לאמר א ,1ויצו ..לאמר הנוגע כי .ויצו ..הנוגע באיש הזה  .₪ויצו ..לכל עמו ם .ויצו ..לכל העם
לאמר  .1ויצו. .לכל העם לאמר וכו' [ .הנוגע באיש הזה %%

זרק אמ | בהם אדם דְפא'.5
 .1המה..

| איבו םאכימ

בהן אדן [ .בו אדם י .להם אדם אמ

ישמורו (ישמרו פ) כאשר . .נפשי

| לא] אנימ :אל דפוכ

|

| יצפנו ם | המה  --לנפשי] המה..

ְפא'רם.

המה

ישמורו

א!.2

וגו ן |

כדאי' לעיל סי' ג' ,והשנה קשח שהיתה בצורת ורעבון :  1מאה כורים .כ"ה בכי"ל בגוף הפפר וימצא וכו' מאה
שערים מאה כורים מאה שערים מלמד וכו' .ודורש שערים מדות ומדת כור היא גדולה שבמדות מאה שערים
מאה כורים ושערים בהוראה זו לשון שיעור שיעורין ,ודרש אחר נר' מאה שערים מלמד וכו' או הוא המשך
הדרש לפרש שערים לשון שיעור ואומד מלמד שהעמידו (שהאמידו) אותה ועשת במאה וכו' ,וכן מפרש ברשב"ם
מאה שערים שדה ששיעורוהו שיוציא כור אחד הוציא מאה כורין ,ובשכל טוב צד 501-מאה שערים מאה כורין
לשון שיעור וכו" מלמד שאמד אותן ועשאת במאה ,ובכי"ל ביני שוטי נוסף בכתב דומה לכתב הספר בדיו דוהת
מאה
ששערעוםרים

וכו" מאה שערים מאה מניגנים מאה שערים מאה כורים מאה
שדורש מאה שערים מאה מנינים (או ימונים) כלו' מאה כורים

וימצא
להגיה
שערים
מאה
מנינים
ממלמד וכו" ועח"ג; וגם מעם זו הגי' נר'

וכו' /ובפי' ב"ר כי"ט וכו"א מפרש מאה שערים מאה מנינים /מנינין) כלומר כנגד .מדה אחת (כלומ' מדה אחת)
שזרע מצא (נמצא) מאה מדות מאה כורים כרי מאה שערים מאה שיעורים מלמד (מאה שערים מלמד) שהאמידו
אותה ששערו אותה ועשתה (ועשת) מאה חלקים יותר ממה שהאמידו אותה .וכהדרש מלמד שהעמידו אותה וכו'
מתורגם גם בת"א ואשכח בשתא ההיא על חר מאה בדשערוהי .ובתר"י א' בדשערוי ,וכן מפרש בלק"ט .מאה
ל חד בשיעורו מצא מאה .ובפירש"י עה"ת מאה שערים שאמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת

ואה וברא"ם הביא לשון הב"ר או מפרש כן ק' מניינים ק' כורום לא נאמר אלא ק' שערים מלמד
וכו' ועי' ביפ"ת ,1 ,וובבבבתי כהונה ממפפורש מאה מנינים מאה כורים בלשון תימה ,ונכוגה הגי' העיקרית
:
בגליון

מלמד שהאמידו וכו"

ובכי"ן מלמד שהעמידו
שהאמידו ,וגם בכי"פ וכי"כב הגי' כאן ובסמוך שהעמידו,
ובכי"ג
וכו" במה שהאמידוהו,
מלמד שהעמידו
ובכי"ת
במאה ששההעקממיןדו אותה).

ועשת

כמאה 1

ח

ש העמידו וכו" וכן איתא בירוש' סנהדרין פ"ט :כ"ז א' עמדוהו לחיים וכו' עמדוהו למיתה

א' אמדוהו

ח"א

ועי' בעמה"ל

צד :49

ל והלא

אין וכו'.

בתענית

שם

וא"ר יצחק אין

דבר

7וי מן| העין וכו' תנא דבי ר' ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו
הסמ

(ההולך)

בדבר השקול ולא בדבר המדוד

למוד

את

גרגו

אומר

וכו'

לפי שאון

הברכה

מצויה

לא

אלא בדבר הסמוי מן העין וכו' ועי :בדיס ובב"מ שם ,ובשכל טוב שס הועחק והלא אין
ב 5מדה ובמ שקל ובמניין ומפני מה אמדוהו אלא בשביל המעשרות ,וברא"ם
ה זגגי'ו ווההלא אין ה
וברכה שור  , | 1ר ש מששקקיל וכו' ועח"נ ,ובילקוט שונה הלשון והלא כל דבר שבמידה ובמנין אין ברכה
בו ומפני מה אמדו אותה וכו' :  8מפני המעשרות .בפסיקתא שם א"ר הונא אבות הראשונים הפרישוּ
מצויה
תרומות ומעשרות אברהם הפריש תרומה גדולה וכו יצחק הפריש מעשר "שני ויזרע יצחק  בארץ .ההוא
(וכ"ה בתנחומא מ*ב ראה שם,
רה
וימצא וכו" מאה שערים א"ר אבא בר כהנא והלא אין הברכה ש
ובתנחומא

דד ן בשביל
ראה שם אין הברכה מצויה) לא על המדוד ולא על השקול ולא על המנוי ול מה מ

ין
עלשטרסן

הפריש

ל

(וככז""הה

בכי"ו

מ-עשר ראש שווןן ווככוו' יצהק

ק

כאן)

הה"ד

ויברכהן

ה'

יעקב

הפריש

מעשר

ראשון

וכו'.

ובפסי*ר

שם

אברהם

הפהפריש תרומה גדולה ויזרע יצחק וכו' אמר רבי כל מקום שיש ברכה אין שיעור  והוא

אומר מאה שערים ויברכהו אלא מכאן שהיה מודד כדי להפריש תרומה ומעשר שני הפרוש ועקב וכו' ועי' לעיל
 2ובמ"י שם בד"ה באברהם וכו ובתנחומא מ"ב חיי שרה שם וה' ברך את אברהם בכל וכו' בזכות
שב
ז
טן לו ממעעששרר 5מכל אף יצחק נתברך בזכות המעשרות שג' ויזרע יצחק וכו" ויברכהו ה' ואומר

מכל וכו' אף .יעקב נתברך בזכות המעשרות וכו ובכמ"ר שם מה שמו ומה שם בנו וכו' מה שמו אברהם
מעשר תחלה וכו' ומה שם בנו זה יצחק שנתן מעשר ונתברך שגי ויזרע יצחק וגוי מהו וימצא בשנה
מאה שערים  מלמד שמררן לעשרן וכו' ועו' .גם במדרש משלי שם ,ודרש אחר בפדר*א שם כתוב ויזרע
' וכי יצחק זרע דגן חס ושלום אלא לקח את כל מעשר .ממונו וזרע צדקה לעניום כד"א
כל דבר שעשר הביא לו הקב"ה מאה שערים של ממון וברכו .לכך כאמב ויברכהו .וכח וכן

ע יצחק לצדקתא 4 :אפילו וכו כך צוה אבימלך את כל העם .לאמר הנוגע וכו" אפילו צרור
לא יזרוק אדם בהם הה"ד יגורו יצפוגו וכו' כאשר קוו לנפשי ,וגם בכי"ג הגי' לנפשו ,ובמקרא כתוב גפ ש ו

פרשח

תולדות

7

סד  -כו ג י טו יח:--נב

יג) ויגדל האיש [וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד] אמר ר' חנן ער שהיו א' זבל.
פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהכו שלאבימלך :

יד) ווהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה דניאל חייטה אמר ועברה כת' אס

אי] אדם נעשה עבד

טז) וואמר אבימל

 8שעצמת לא ממנו היו לך,

אינו קוה -

ו לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד אמר לו כל עצמות

1

קיוק יה ,כדון אית לך קווקייה סגין:

הוה ,/

יח--כב) וישם יצחק ויחפר את בארות המים וגו' כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר

שבע,

ר' יהודה בה' סימון אמר ארבעה,

 1ילקום עם :

כנגד כן נעשו בניו ארבעת דגלים במרבר,

 3לקוע טס ,ועי'י סנסדכין כ'ם 3':

 5יפקוע שס :

ה' כנגד

ורבנין אמ

 7לקוע שס:

 * 1וולך --מאד א'] ויל הלי וגד' עד ..מאד  .1וילך הלוך  2דכי .וילך הלך וגדול פתת /עדכי
גדל מאד א?,

יוחנן חא'נ

ל לו | חנין הפואכת.

| או" ן .אומי

ת

 ,1אומריי  ,2אומרים דָאם :דין

ל פרותיו  | 5ולא כספו ולא זהבו ( ,ולא זהבו וכספו א* |  8ויהי  --בקר ל' א? | ועבדה רבה  .1ועבדה ₪
חייטה] ן .חייטא דפחאת:

חיטא

5₪

| כת] פנכת.

כתיב דאי3 :

עושה

ן |  +נעשה] פוחא1ני/

עצמו דכת | ענד] פ" :כעגר חא'י :כמו עבד דכת .כנעבד ?"איג | אותו| פוחאנכי = :כענין שני
טוב נקלה .ועבד .לו בנוהג שבעולם אדם צריך לפרוח ולבקש "יציאות .ביתו והם יושבים בביתו דןן
א-ד] א'נתי .כי ..מטנו דא?ם .וגו ן .ל' פ | אמ ונכ :א' פַ.
ח-ק ל' אלו ]| כמי-
צ-
ימר
 5ויא
לא ...היה לך ת .לא
אמר ךא' .אמרו תע | כל] חעי - .אותן דפואנכת | עצומות י |  6ל
ממנו היו ל" ,לא ממנו היה  ,+ממנו היה ן .לא היו אלא ממנו ע | * לשעבר ל"חאתי] לדעבי 43
עבר לב .עבד  | 1היה פאגי

| חד] וע:

דוא דֶנ .2קוקייא ם .היא אף ,קווקיה חד

חדא דפחאכת.

ן ,קווקייא .

לי י |

וכדו חג .כדין פ:

ו | כדון] וָעו .וכדון דו"אית:

קווקייה]  ,1קווקייא  .קווקיה חו .היא דְגכ .קוקייא פ .היא את | סיגין
לי א

| ויחפר] פןג .ויחפור דאכת | את -ו-גו'] את בארת

וגוי ך ,ל'

ו

ביר סימון  .1בר פימון פ . ל' ד

אכ המים פאנ :5את באי'

וגו" ן,

 | 2ברסיומון] אנכו,

| * אמר [אי] אומי דת .א' פ  1 0 -כ

חמש דפנכת |

וכדין א"כ

 1סגיאין ד'אי] ז וישב יצחק

| בארת [ | 1יצחק אבינו [אתי .יצחק פנ | 8יודה [,

ארבע דְפואלת | כנגדן א | געשו בניו] עשו א" | ד' א ] ורבנין] פאגי:

קווקיה ךז

ורבנן דוכת | ה'] א:
ועעיי

במ"י

=
חמשה

לעיל צד  585וצד ,,596

ועח"ג ובתנ"ך הוצ' גינצבורג ,וכתיבת א דן בכי"ו כמו לעיל פעמים שונות
מאמר יגורו יצפונו וכו'
כל הנוגע אפי? צרור אל יזרוק אדם בהן; ולסופ
ו
הב
ובשכל טוב שם הועתק א"ר א
ר' סימון אמר קלפות בצליא כאדם
פירוש אחר והוא כתוב באותו כ"י אחר המאמר
מתחיל בפי? ב"ר כי"ט
הספפפר
ס ות
עד
כאן
נחפר
ושם נרשם
כך גליתי אותו לקמן בפפ"ב סי ו"ב,
בצל וביצה
המקלף

ואיל ך הוא מל שון א חר ועי' במאמרי על פירוש בראשית רבה בספר תפארת ושראל צד ]1
ומכאן
וכעת ראה אראה שהמדרש כי"א א' שממנו היה מועתק בעדי רק פירוש הראשון מכיל גם פירוש האחר (והוא
כתוב בגליון הפנימי מול פירוש הראשון) ומתחיל במק ומו כאןולפניו נרשםל"א אלה תולדו'" יצחק ,וש חפרון
באמצעותו .ובסוף פפ"ג נסמן שם ע"כ פי' שגי ,ובפירוש זה מלשון אחר בכי"ט וכי"א מפרש וגורו יצפונו המה
וכו יגורו ישראל יצפונו המה אויבי עקבי ישמורו שונאינו שומרים ואורבים על עקבינו מתי יעבור כאן יהודי
ונצא אחריו במקלות ואבנים כאשר קוו נפשי כי אינם מקוים כו אם נפשי (לנפשי) 1 | :אמר ר' חנן = .בשכל
עד שהיו הכל אומרים זבל פרדותיו ולא כספו וזהבו וכו' ,וכן בפירש"י עה"ת שהיו
טוב שם א "ר יצחק
אומרים זבל פרדותיו ' וכו ולא כספו וזהבו וכו' . ,ובלק"ט שהיו אומרים זבל פרדותיו וכו" ולא כסף וזהב וכו',
 8ועבדה כת ./חסר
ובתוספות ב"מ פה א' בד"ה הוה וכו" הובא זבל בהמותיו וכו" ולא כספו וזהבו וכו':
ודורש' ועבדה כת' וקרי ביה ועובדה  אם אין אדם נעשה עבד ו
וי*ו ,ופי? ועבודה רבה .עבדים ושפחות
אינו קונה אותו :וכעין זה הדרש בסנהדרין שם עובד אדמתו ישבע לחם אם עושה אדם עצ מו כעבד לאדמה
ישבע לחם וכו' .ובדפוסי' וכי"ת נוספ הפירוש כענין .שנאמר .טוב נקלה ועבד לו בנוהג שבעולם וכו' ,ובשבט .מוב
וכי"א מל "א כמו עבד (כנעבד) וכו"
שם הגי? דניאל חיטייא אמר אם אִין אדם נעשה בעבר | לעבדו וכו' ,ובפי' ב"ר כו"ט

ועח"ג ,ודניאל חייטא עוד בעל הדרש בוי"ר סוף פל"ב ובמ' קהלת פ' ושב י אני וכו' :  5כל עצמות וכו כל
שך כבשים
העושר והעוצם שעצמת  8 -לא משלנו היו לך בתמיה לשעבר היה לך כבש אחד עכשיו יל
הרבה ,ובכי"ל הגוי לא ממנו היו לך עבר הוה ילך חד וכו" והוגה ביני שיטי לֶא ממנו היו לשעבר וכוי ,ובערוך
ע' קווק ב' הגי' אמר לו  5העג צמות וכו' לא היו אלא ממנו ודעבר הוה לך חד קווקייא וכו /ועח"נ,
הוה נסיב (-ובכי"ל שם אין
הובא בערוך שם מב"ר לקמן פע"ד פיי די אי הוה חמי חד קווקייא טבא
חמי קוקייה טבא וכו') ותרג' שית לבך לעדרים (משלי כ"ז ב"ג)  - 0על קווקייך .וכןנוסף בק ד"ו בג
למ

ה

תרגומו

של

שית

לבך

לעדרים

ועי'

בעמת "ל

עי

קווק

בפי

הירי

תייו

מל "א

פרש

קוקיא

ועוד
צאן

בלשון ערבי .ובמה"ג עמו'  704אמרו לו כל עצמות .וכו' לא מו היו לדעבר הוה לָך חדא .קוקיא בדון אית
לך קוקיא סגון .ובשכל טוב שם א"ל כל העצימות שעצמת משלנו הוא לשעבר הוּת לך חדא קווקין וכדון אית
לך קווקין סגון :ועיויש <: 7בבאר שבע .ובסביבותיה ,ופדר הפסוקים בפרשה וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר
וכו' וישב יצחק .ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו וכו' ויקרא להן שמות .כשמות אשר קרא
מים ח יים וריבו רעי גרר וכו" לנו המים ויק רא
ןביו ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר
להןא
וכו ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה וועתק משם ויחפר
שם הבאר עשק
ויאמר כי עתה הרחיב וכו' ויעל משם באר שבע וכו'
רחבות
מה
באר אחרת ולא רבו עליה ויק רא ש
וובן שם מזבח וכו" ויכרו .שם עבד! יצחק באר ואבימלךהלך אליו מגרר וכו' ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק
עה על כן שם הבאר באר שבע וכנ' .ור"י בר'
ויגידו לו על אדות הבאר אשר חפרו וכו גיקרא אתה ש ב

80

פרשח

תולרות

כו יח:--ב

פר

ה סיסרי תווה ,ויקרא שם הבאר עסק כנגר ספר בראשית שבו נתעסק הקכייה וכרא את עולטו,

ייקרא שמה שטנה כנגד ספר אלה שמות על שם שטררו את חייהם בעכורה קשה ,וימצאו שס

באר מים חיים כנגד ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רכות ,ויקרא אתה שבעה כננר ספר וירכר
שהוא משלים שבעה סיפרי תורה ,והלא חמשה הס ,אלא בר קפרא עכד טן ראשיה דספר וירבר וער
נבי ויהי בנסע הארן ויאמר טשה (נטרגר  +כה) ספר בפני עצטו ,ויהי בנסע הארון ודכתריה
ספר בפני עצטו .מן תמן ועד סוסיה דספרא ספי בפני עצמו ,ויקרא שטה וחונות על שם כי
עחה הרחיב י"י לנו ופוינו בארץ:
"קכל כנס פי"ל ,ספכי נסעלסך פ'"' פ"ד ,טנס קט'ו ג' ,מכ סופכיס פ'ו ,לדכ'כ כר' 6פפ"ד :

 1כעיל 02:1 27

 1ה'] א .חמשה גתי .המשת
י' ם | עולמו] פונכי .העולס דאת
לי א' | אלה| וכ .ואלה דפגתי | על
לש'ואי |  3אותה |  4שהוא משלים]

דפוכ | ספרי דפונכת  .חומשי אי | שק] ואכ :.עשק דפנתי | אה
לָ .1א
..
ותה [ .2ל'  | 5ספר
|  * 2ויקרא שמה דְאתי] ויקיא אתה
שפ וימררו דפ[א*נכתי .שבכו מטרו א | בעכודה קשה] בעברה קשח כ',
 ₪כנגד [ |,לשבעה ו | סיפרי] א* .ספרי 7[1א12כ  .חומשי י ,ספרי חומשי ם:

ספרים ךן | תורה ל'ףן | ולא ן | ה'א* | הס] א'כ .הן רפואגתי | אלא לי י | עגר| פוחא'נכ .עכיד א'ו .עביר
וידבר (עביד יתיה ך]) תלתא ספרים דִן] | מן  --דספרא] מן ראשיה (מן רישיה  .2מן רשיה  . ₪טן ריש זאן',
מרישיה א") רספרא ם(ךזא . 2מן ראשיה (רישא ו) דסיפרא (י .ל' ד | דוידבר ו | ועד גבי] פח] .ערגבי  5עד .1
עד דואתי |  5בנסע הארן] ן ,בנסע הארון פי? .בנסוע הארון דחאנכ .בנסוע ן] | ויאמר משה] פנ,5

ל' דוחאתי | ספר לפני עצמו ן .סיפרא ' | ויהו  --מן תמן --עצמו] ן .ויהי בנפוע ודבתריה  . .מן תמן  . .עצמו ם/
ויחי בנסע הארון | וופפססווקק ד דבבתריה  . .מן תמן עד סיפיה דספרא . .עצמו * ,ומן ויהי בנסוע הארון עד סופיה ספר
בפני עצמו מן תמן ועד פופיה דפיפרא . .עצמו א' .ויהי בנסוע ספר בפני עצמו ודבתריה ועד סופיה ספר בפני
עצמו ך] .ויהי (ומן ויהי ך) בנסוע ודכבתריה ספר בפני עצמו ומן סופיה דפסקא ועד סופיה דספרא . .עצמו דן],
|חבות  .רחבת ן | * על
ומן תמן ער סופיה דקרא ספר בפני עצמו  ,2ל'  6 | 1ויקרא --בארץ לי יי ר
שם פואנכ] על מה ל .כנגד משנה תורה על שם כי ורחיב ך .כנגד ספר שמנה תורה על שם כי ירחוב
י"י אלהיך את גבולך ן] ,כנגד פפר משגה תורה שכתוב בו כי ירחוב ..גבולך ח | כי  --בארץ] כי יוחיב

י"י אלהיך א .%ויקרא שמה רחובות על כי עתה . .ופרונו בארץ ךָ] .כי עתה ..בארץ שלא הזיקה שום חיה
רעה ולא שכלה בהמה ךן |
והם הבארות אשר קרא עשק
סימון אמר ארבעה
וקשה הדרש
ודרשו הפסוקים לפי סדר הספרים,

שקרא שמו עשק
טוב

שכתב

בנגד

שם

שטנה רחובות ושבעה ורבנין אמ'
וימצאו שם באר מים חיים כנגד

ושנדרש כבר כנגד ספר בראשית ועי' בחי' הרש"ש,
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צד

ויחפור

ס' ויקרא שהוא

באר

אחרת

ממולא

ומרובה

סימון

לעיל פ"ג

ולא

עליה

רבו

הלכות ותורות.

ספרי תורה
והוא הבאר

ה' כגגד חמשה
ספר ויקרא וכו"

ונר' שגיי אחרת היחה לפני בעל שכל

טשמה

ויק רא

רתחובות

ובמדרש

וכו"

רבותינו

ויעל משם באר שבע כנגד ס' וידבר וכו' וצ"ע ג"כ,

ובדפוסי' וכי"ת הגי' רי יהודה אומר ארבע וכו" והוא ר"י בר' סימון כמו שהגי' לפנינו ,והמאמר רבנין אמ' וכ"
דומה

למאמר

בפגגונו

ר'

ה'

כת'

פעמים

אור

ספרי

כנגד

ויאמר

תורתו

אלהים

אור

יהי

כנגד

ספר בראשית שבו נתעפק הקב"ה וברא עולמו (את עולמו) ויהי אור כנגד ספר אלה שמות (ואלה שמות) וורא

אלהים וכו" כנגד ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רכות ויבדל אלהים כנגד ספר וידבר וכו' ועי במ"י שם ועו"ע

כלוי צור איינלייטונג צד ( 84וצריך תיקון מ"ש שם שהדרש שלפנינו הוא .מאגדת התנאים) .ובשכל טוב מפרש
שבו נתעסק וכו" שבו מגוד שעסק הקב"ה וברא את עולמו :וכתיבת ע
סק בסמזך גם בכו"ו וכי"א א' וב' וכו"כ
ועי' במ"י לעיל צר  82בד"ה מן הפערה :  4בר קפרא עבד .ורבנון הרשי שבעה כנגד ספר וידכר שהוא משלים
ששבבעעהה וכו" כדעבד ב"ק מן ראשית דספר וידבר וכו' .ובפתיחה חכמות בגתה וכו' בוי"ר שם איתא בר קפרא
פתר קריא בתורה וכו' הצבה עמודיה שבעה אלו שבעה פפרי תורה .ולא חמשה הן בר קפרא עביד מרישוה
דוידבר עד ויהי בננסשוועע הארון חד מן ויהי עד ובנחה חר ועד סיפיה חך הרי ז' ,וברייתא בשבת שם ויהי בנסוע
הארון ויאמַר משה פרשה זו עשה לה הקב"ה פימניות מלמעלה ולמטה (ומלמטה) לוטר שאין זה מקוטה
ר' אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוכ הוא בפני עצמו כמאן אזלא הא דא"ר שמואל בר נחמן
(נחמני) א"ר יוכתן הצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה כסאן כר' מאן תנא דפליג עליה דרי רשב"ג
הוא דתניא רשב"ג אומר עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה ולמה כתכה כאן כדי להפסיק בון:
פורענות

ראשונה

וכו" ועי' בד"ס.

אומר

מפני

שהוא

שנייה

לפורענות

פורענות

מאי

שנייה

ובספרי שם ויהי בנסוע הארון קוד

בפני

ספר

היא

ויהי

העם

כמתאוננום

וכו"

והיכן

מקומה

בדגלים

עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא היה זה מקומה רב!

עצמו מכאן אמרו ספר שנמחק וכו" ר"ש אומר נקוד עלין מפני שלא חיח זה

מקומו ומה היה ראוי לכתוב ויהי העם כמתאוננים וכו' ,ובמסכת סופרים שם הכותב צריך לעשות שיעור (שיפור)

בפתיחה של ויהי בנסוע הארון מלמעלן ומלמטן שהוא ספר בפני עצמו וי"א שמקומו בנסיעת דגלים וכו' ועיו"ש
בהערות 

רזי

בבננססוועע הארון

הארון

מיללער ,
וכו"

רבן ן

ובאדר"נ
ש

עון

שם

בן

נון בן גמליאל

שני

שסממבניות

אומר

עתידה

אמורות
פרשה

בתורה

בפרשה

זו שתעקר

ק1טנה

ממקומה

הטעמים (הוצ' בער ! ושטראק )1סי'  06 1שני סימניות האמורות בתורה בפרשה

ואיזו היא
ותכתב

קטגה וכו'

פרשה

במקום אחר;

קקטנה

ויהו

ובדקדוקי

ויהי בנפע הארן נקור

בין מלמעלה בין מלמטה לפי שלא היה זה מקוטה מפני שהוא ספר בפני עצמו והוכן מקומו ברגלים ועי"ע
בלוי מאסארעטישע או -ג-טערזוכונ-גיעעקןן צד  ,04ובשכל טוב שם גורס ומפרש ויעל משם באר שבע במדרש רבותינו
י

ס' וידבר שהוא משלים שבעה ספרי תורה כדברי בר קפרא דעביד מן רישיה דספרא דוודבר עד ויהי
ע ספר בפני עצמו מן ויהי בנסוע עד רבבות אלפי ישראל ספר בפני עצמו מן ויהי העם כמתאוננים ספר
כן הגהתי ועח"נ; ובכי"ל וששה כ"י שציונתי אינו מפרש ההרש ,ובהגוי
 6על שם כי וכו
בפני עצמו :

ורה על שם כי ירח יב טעם על שם וכו' שכתוב בו כי ירחיב וכטעם
ויקרא שמו רחובות כנגד מ ש גה ת
שבו נתעסק וכו' שכתוב ב בו שנתעסק הקב"ה בבריאת העולם וכן על שם שמררו וכוי שכתוב -בו וימררו וכו;
ובכו"ח

הגי".

כן כנגד

ספר

משנה

תורה

ש כת

וב

בו

כי-ירחיב

וכו',

אכן שם-ג'

עוד

ויקרא

שמה

רחובות

על

פרשה סר

תולדות
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כו כו

כו) ואבימלך הלך אליו מגרר מגורר מלמר שנכנסו ליפטים לחוך ביתו והיו מקרקעים בו
כל הלילה ,מגורר מלמד שעלו בו צמחים :
ואחוזת מרעהו

סיעה מן רחמוי :
ופיכל שר

ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אמר אחוזת מרעהו היה שמו,

צבאו

ר' יהורה ור" נחמיה .ר' יהודה אמר פיכל היה שמו,

ר' נחמיה אמר

ר' נחמיה אמר פה

שכל צבאותיו נושקין על פיו:
 1ילקוע םם :

 3יקוע טס :

 5תקוע שס .לפיל 7701 57

 1מגורר] מיגורר א! .לי א*ך | ליסטים] אף.

ליסטין ו .ליפטיי ך .לפטים פונכת | בתוך פואגג כ

קרקעים] םל מקרקעין  ,2מקרקועים ן ,מקרקרים ךן.

דין אכךלו .דריי ך

||  5לילה  | 13מגורר] פוח.

מגרר = א'ש .ד"א מגרר  ₪ד | מלמד ל' פו | צמחים (צמחין א'י')] פוחאנכעי ₪ .כמי דאת אמי ויקח לו
חרש להתגרד בו ל" ,כמד"א להתגורד בו ךן .כמד"א להתגורר בו ךְ |  %ואחות  [ 8ר'  --נחמיה] א'נכ :ר
יודה ור' נחמיה ן ,ל' דפת | יודה ן | אומ' פתי | אחזת םש | היה ל ו | רי] פוחא'נכרי .ור' דת
אומר פח?  |  +וסיעה (פיע' ן) מן רחמוי פוָח .פיעה מן רחמוהי  ,5ופיעת מן רחמוי א ,וסיעת .מן
ריחמויי

3

ופיעת (סיעת ך*)

ופיכול א

מן רחמוהי

|".

סיעת

(וסיעת

י)

מרחמוהי

דתי

|  5ופיכל]

פוחא'נכי

| ר'  --נחמיה] :ר' יודה ור' נחמיה ן , ר' יהודה ור' נחמיא  ,%%ל' פ | יודה ן | אומ? פתי

פיכל] פוא'נכי .פיכול דא'י | היה] פוחאנכ .ל דתי | ור ת | נחמא א"י | * אמר דאיגכת|

אומי פא!י ,לי לן |  6נושקין] פ .נושקין לו [אכי .נושקים לו -דֶך] .פופקין על פיו נושקין לו על פיו 1

כי עתה הרחיב וכו ומשמע ששני מאמרים הם ,וכן שני מאמרים בכי"ת ויקרא וכו' כנגד משנה ,על שם כי
ורחיב וכו' בי עתה הרחיב וכו' ופרינו .בארץ שלא הזיקה שום חיה ולא שכלה בהמה (ודרש זה ליתא בשאר
הספרים) ,ועל גו' הדפוסי :על .שם כי ירחיב כי עתח הרחיב וכו' הקשה ביפ"ת שהיה לו לסמוך כי עתהּ הרחיב
על ויקרא שמו רחובות ולא להפפיק בין הדבקים וכו' והאריך שם בפירוש המאמר ועיי"ש בחי' הרד"ל; ובשכל
טוב שם' גורס ומפרש בפירוש זר ויבן שם מזבח וכו' ויכרו שם עבדי יצחק באר במדרש רבותינו כנגד אלה
הדברים' כשם שהבאר תיכף למזבח כך סיפור זה תיכף לביאת הארץ :  1מגורר .מוכה ופצוע; ובל"מ .מגררות
במגרה (מ"א ז' טי) ודורש =מלמד -שנכנסו וכו והי מקרקעים בו כל הלילה :,וכ"ה בכי"פ מקוקעים ובכי"ג
מקרקעין ,זקרקע נרדף עם קרקר (ועיי גם בעמת"ל ע' קרקע וע' קרקרה) .ובדפוסי' ובכי"א אי וב וכי"כ .וכי"ת
ובילקוט הגיי כן מקרקריי ,ובאותו הדרש לקמן פע"ד סי' ט"ז לפ' וישכם וכו' וישב לבן למקומו הגי' גם בכי"ל
מקרקרים וכו" וכן שם גי' הערוך בע' קרקר . והיו מקרקרין וכו?  ופי' מקרקר קיר (ישעיה כ"ב ה') וכן איתא
בירושי תעניות פד ס"ט ב' בשביעי .נכנסו לתוכו בשמיני היו מקרקרין בו -ובו' ועי' בעמת"ל ע' קרקר ,ובפיי
בר הנדפם גורס ומפרשי ואבימלך הלך אליו מגרר מלמד שנכנפו לסטים לתוך ביתו והיו מקרקרי' בו כל הלילה
שלא .הלך כדרך  מלך אלא כגר מגורר ,ובפיי ב"ר כייא שלא הלך וכן" אלא מגרר מגורר .,ובפי? בר כייט
ואבימלך וכו" מגרר מלמד וכו" והיו ,מרק דין בו כל הלילה שלא הלך אלא כדרך מגורר ,ובפי' ב"ר כו"ט
וכו"א מל"א מפרש מגרך מגורר ולפיכך הלך אליו יצחק לכרות עמו ברית ולהשלים עמון שהיה סבור שבאים

עליו צרות בשביל יצחק לפיכך (ולפיי ,השלים עם יצחק מקרקרים כמו מקרקר קיר ושוע אל ההר וקרקרו ליסטים

בלילה כתליו (כותלו) ונטלו בגדי מלכות וכשהלך יצחק (ליצחק) הלך מגורר בלא תכשיטי (טכסיס) מלכות
ודרש אחר (בלי פימן ד"א ועח"ג ולעיל צד  )586מגרר מגורר מלמד שעלו בו צמחים; וכ"ה בערוך ע' גר "
ומפרש פצעים וחבורות ,ובמה"ג עמוי  904ואבימלך הלך וכו' מאי מגרר מגורר שעלו בו חבורות ופצעים ובא
לו אצל יצחק

לבקש עליו רחמים כמו שעשה אביו,

ובלק"ט מפרש ואבימלך הלך אליו מגרר

מגרר בבשרו

כלומר שהיה מגרר עצמו מן הצרעת שעלו בו צמחים ,ובכי"ל נוסף ביני שיטי בכתב אחר כמ' דאת אמי ויקח
לו חרש להתגרד בו (איוב ב' חי) ,ובכי"ת כמד"א להתגורדך בו ,ומשובש יותר בדפ"ר וד"ו כמד"א להתגורר
בו ,והוספה זו נובע' מפו' ב"ר שמפרש ד"א מגרר מגורר מלמד שעלו בו צמחים שפרחו בו צמחים כמא דאת אמר
להתגרר בו (כ"ה בדפ"ר ,ובד' שטעטטין וד' ווילנא הגיהו בפנים וברש"י להתגרד) ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א שעלו בו
צמחים שפרה (שפרח) בו שחין הא כמה דאמר (כמד"א) להתגרר בו דאיוב 3 :היה שמו .אחוזת היה שמו של
מרעהו ,ומרעהו נגמצא רק כאן בתורה וכמו ויתנה למרעהו (שופטים ט"ו ו') ואל מרעהו (ש"ב ג' ח') ,וכשיטת
ר"י מתורגם גם בתרג' היוני וכן נמסר על ואחזת לית שום בר נש ר"ל שלא נמצא שם אדם אחזת במקום
אחר ,ור"נ אמר פיעה מן רחמוי ודורש אחוזת לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד ,ואחוזת גפרד כמו עזרת
מצר (תהלים ם' י"ג) ומרעהו לשון רבים וכן מגן גבריהו (נחום ב' ד') כמו מגן גבוריו ,והמ"ם שבמרעהו מ"ס
השמוש ,והגי' סיעה (ופיעה) מן רחמוי (רחמוהי) איתא .גם בכ"י שציינתי ,וגו' זו והגיי וסיעת (סיעת) מן
רחמוי (ריחמויי ,רחמוהי) שמפרש בפי' ב"ר כ"י מן אהוביו (ובפי' ב"ר הנדפס מן אוהביו) עדיפא מהגי? סיעת
(וסיעת) מרחמוהי שיש לפרשה סיעת מאוהביו וגם פיעת מאהביו (ועי' בעמת"ר ע' מרחמא וע' רחמא) ,ובת"א
(כ"ה בת"א הוצ' ר"א ברלינער ועי' שם חב צד  01ובעמת"ר שם ובבאורי אונקלוס
הי
מתורגם וסיעת רוח מ
צד  )64וכן הובא בלק"ט ,וברוב הספרים שם הגי' ופיעת

הי
ומ
מ רח

כמו שהובא

גם בפירש"י עה"ת שמפרש

ואחזת מרעהו כתרגומו וסיעת מרחמוהי פיעת מאוהביו ויש פותרין מרעהו מ' מיפוד התיבה וכו' .כדי שתהא
תיבת  ואחזת דבוקה אבל אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן סיעת אוהביו שאם כן כל פיעת אוהביו הוליך
עמו ולא היה לו אלא פיעה אחת של אוהבים וכו' ,וכן בדעת זקנים ואחוזת מרעהו כתרגומו וכו' חבורה מאוהביו.
ובספר הזכרון העיד שגי' רש"י בספרים הישנים המדוייקים ואחזת מרעהו תרגומו וסיעת מרחמוהי סיעת מאהביו
ואין דרך ארץ וכו' ור"ל שהתרגום מפרש מ"ם שבמרעהו שרשית וכו' והרב ז"ל השיג עלין וכו' אלא ודאי
המ"ם שמושית וכו' ולכן לא כתב כתרגומו אלא תרגומו וכן" ועי' גם ברשב"ם וברד"ק ובזכור לאברהם ,והפירוש
חבורת אוהביו הזכיר גם הירונימופ 6 | :ר' יהודה וכו'| .המאמר נסדר כבר לעיל פנ"ד לפ' ויהי בעת ההיא
ויאמר אבימלך ופיכל וכו" ועוי"ש במ"י ,ובשכל טוב צר  701מפרש פיכול פה שכל צבאותיו נושקין כלי זיין
על פיו; ובפו' ב"ר בכי"א ובדפוס! כל צבאותיו (כל צבאותיו של אבימלך) היו פוסקין על פיו של פיכול .,ובפי'
ב"ר כו"ט כל צבאותוו של אבימלך היו פוסקין על פיו של אבימלך אכימלך היח פופק על פיו של פיכול ,וגט

1

ייוקרלו

01

פרשח סר

תולדות

ות"

)וי

כו כח כט

כח) ויאמרו ראו ראינו כי היה יי עמך ואינו מעשיך וטעשה אנותיך ונאמור תהי נא
ו

אלה

יויתיוו

בינותינו

ורה.

וגו':

כט) אם

תעשה

רעה

עימנו

כאישר

לא נגענוך וכאשר

עשינו עמ

רק טופ וגו'

רק מיעוט מלמר שלא עשו עימו טוכה שלימה  :כימי ר' יהושע בן חנניה נזרה טלכות שיבנה בית
המקדש ,הושיבו פפוס ולוליאנוס מרפיזין מעכו וער אנטוכיא ,והיו מספיקים לעולי גולה ,אולין
 1ילקופ טס :

 8יקוס טס:

| יאו| ר' .יאה דפואנכתר"י

| כי --עטך| וא'נכ .ל דפא"תי | את מעשיך כ .במעשיך ! 8

ומעשה] וראינו מעשה [א .. .את מעשה . .'5ב.מעשה

 | ₪אבתיך | | * ונאמר ד"פא'נכות] את אמוחה

ל,

ה]
ע-
רם -
לי וו ] 2בינותינו וגוי]  ,1בינותינו ביניגו וכיגיך א' .בינותינו ך][ .בנתינו ן .וגר ם .ל' ך |  8א
אם ..עמגו רעה פ|א'נכתי .אם ..עמנו וגו ך .לי א | * כאשר  --וגוי] וגוי רק טוב ] .וכאשר . .טוב ךזו;

כפאשר לא נגענוך וגו"

דתר
ל .וגו' [ני .רק פוב א .ל' דכ |  4מלמד] פואנכי .ל

עמו | שלמה פן | ברן | חנכיה] פואכי.

|*ע*שון

עישו ל |

הניגה דג | מלכות] א'ני .המלכות הרשעה דפ א'כ  .המלכוח ךן |

 ** 5הושיבו] הושיב ל | פפוס ולוליאנוס]| אי .פאפוס ולוליאנוס  .8פפוס ולולינוס [ ..'2פפיס ולוליאגוס ך",
פפיוס ולוליינוס ך]  .לולינוס (לוליאנוס (ך) ופפוס גע | ועד אנטוכיה ן .לאנטוכיא ו | והוון  | 2מספוקין פ\אנר";

מפפקים ף] .דין דע | לעולי] לגני גר | גולה] פןאנכע"י

= כפף וזהכ וכל צרכס די | אולון פנתיי |

בכי"ג נוסף פה שכל צבאותיו 5וסק ין על פיו נושקין לו על פיו :  1ראן ראיגו .כ"ה בכי"ל ר א ו וכ"ה
במקרא .וברוב הספרים ר א ה ראינו (ועי' שמות ג' זי ש"א אי י"אן ודורש כפל הלשון ראה ראינו ראינו
מעשיך וראיגו מעשה אבותיך .ונר' שרורש גם ונאמר תהי נא אלה בינותינו וכו' האלה אשר בינותינו מימי
אביך תהי גם ביגינו ובינך כמו שמפרש בפירש"י עה"ת ועי' גם בלק"ט ושכל טוב ,וכן מתורגם בת*א תחקים
כען מומתא דהות בין אבהתנא ביננא ובינך וכו" .ובכי"ל כתוב את אמרתה תהי גא וכו' והגהתי ועח"ג:
 4רק מועוט| .עיי לעיל צד  ,%1ובפוי ב"ר כי"ט וכי"א מפרש שלא עשו עמו טובה שלימה שאמר לו אבימלך

לך מעמנו .ובלק"ט כאשר לא נגענוך דכתיב הנוגע באיש הזה ובאשתו רק טוב רק מיעוט מל מ ד שלא עשו
עמו טוכה שלמה שאמר לו לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד ,ובשכל טוב שם רק לשון מיעוט מלמד וכן' :
בימי ר' יהושע וכו'| .סיפור זה הגפלא שמסיום כך דיינו שנכנסנו באומה זו בשלום ויצאנו בשלום וגסדר לפ'
אם תעשה וכו' כאשר לא גגענוך וכו' ונשלחך בשלום נמצא רק כאן בב"ר כמו שהעיר מהרז"ף במיח חיא
צד  ,804ודעות שונות ,בענין זה המאורע וזמנו ,והדָעת נוטה שהיה המאורע בראשית ממלכת אדריינוס והוא
נתן בתחלה הרשיון לבנות בית המקדש מחדש לעשות טובה עם היהודים ואח"כ השיב את פקודתו מפני
מלשינות צורריהם הכותים והטינים ובמזימה ועצו אותו שיכתוב להם שישנו את ביהמ"ק ממקומו הראשון או
יוסיפו .עליו חמש אמות על מדותיו או יבצרו ממנו חמש אמות ומעצמם הם יחזרו בם (וכמ"ש הכל בכתב וכו'
כל מלאכות התבנית ועי' זבחים ס"ב א') ,ופפוס !) ולוליאנופ?) היו לפי הסיפור שלפנינו ראשי המתאמצים
בבנין ביהמ"ק .ובספרא בהוקותי פרק ה' הדרש ושברתי את גאון עוזכם אילו הגיאים שהם גאונם של
יש ראל כגון פפוס בן יהודה ולוליינוס אלכסגדרי וחביריו ,ושם אמור פרק ט' מסופר וכשתפס מרייגוס (וצ"ל
טריינוס) את פפוס ואת לוליינוס אחיו בלדקיא אמר להם אין אתם מעמן של חנניה מישאל ועזריה יבוא אלהיכם

אתה וכו' אלא סוף שהמקום עתיד לתבוע דמינו מידך אמרו לא נסע משם עד שבאו עליו דיופלי מרומי והוציאו
את מוחו

בבקעיות,

וכן בשינויים

שונים

במדרש

קהלת פ' אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת .הרשע ישפוט

ובמס' שמחות פ"ח וכשהרג טרגיאנום פפוס ואת לוליאנוס אחיו בלודקיא אמר להם אם אתם וכו' אמרו לו וכו"

שתפשו את לוליינוס ואת פפוס אחיו בלודיקיא אמר אם מעמו וכו' אמרו לו וכו' אבל אתה מלך רשע אתה וכו",

מָאי טוריינוס אמרו כשבקש פוריינום להרוג את לולייגוס ופפוס אהין בלודקיא אמר להם אם מעמו וכו' אמרו
ס"ו א' ומגילה פ"א ע' ג' בטל יום טיריון יום שנהרג לוליינוס ופפוס .ועוד איתא במדרש קהלת פ' כל אשף

הראהו .ב' מילין (ובדפ"ר שם ג' מילין) הרוגי לוד אין לפנים ממחיצתם בדור שהעבירו חרפתו של לוליאנוס
כ"ה בדפ"ר וד"ו .ובמ"כ הגיה עפ"י כ"י ברוך שהעביר חרפתן של לולואנום ופפוס ועוד הגיה ג' מילין) ואשרי
מי שבא לכאן ותלמודו 5

עצמו אבל ברבים אפילו מצווה (מצוה) קלה לא (אל) ישמע לו כגון לילינוס ופוס (פפוס ולוליינוס) אחיו שנתנו להם

מים בכלי זכוכית צבועה ולא קיבלו מהן וכו' ועי' במאור עינים פט"ז ערך מלין ע' אדריינוס צונץ גד"פ צר 571

..רעץ קורות היהודים ח"ד מהדורא ד' צך  591צד  9291צך  804וצר  414ברילל מבוא המשנה צר 572
זאלצער במ"ע מאגאצין ח"ג צד  721יואל בליקקע אין דיא רעליגיאנסגעשיכטע ח"א צד  51קרוים במ"ע הצרפתי
חלק לי צר  012שלאטטער

דיא טאגע טראיאנס

אונד האדריאנס

צד  66וצד  59ועי"ע שירער ח"א צד :170

 9טרפיזון . שולחנות בל"י )5ועיי לעיל צד  ,19והמאמר הושיבו וכו" הועתק בערוך ע' טרפיז ושם הגי' בשני
וכ
טנ
גל ה ובשלשה כ"י לעולי רגל ,ולכתיבת א
כ"י לעולי ו

יא

עי" במ"י לעיל צר  ,222ובפוי ב"ר כו"ט

וכי"א גורס ומפרש והיו מספיקין (ובדפ"ר מספקיי) לבני גולה כסף וזהב וכל צרכן (צרכם) מטבעות לחלוף ומזונות
אולין וכו' | .הלכו אלו הכותים ואמרו לו למלך
למכור , וכן נוספ בדפוסי' וכי"ת כסף וזהב וכל צרכם:
945700.ד (* 8.מומ|81ט. ?( 1פמסגק (1

פרשה סר

תולדות

גוד

כו כט

אילין כותאי ואמרין ליה ידיע ליהוי למלכא דיהן קריתא דך תתבנא ושוריא ישתכללון מנדה
בלו והלך לא ינתנון (ערא ד יג) מנדה זו מירת הארץ ,בלו זו פרוביגרון ,והלך לאנדרוטינה ,אמר
להון מה נעביד וגזרית ,אמרין ליה שלח אמר להון או ישניניה מן אתריה או יוספון עלוי חמש אמין או יבצרון
מיניה חמש אמין ומן גרמון אינון חזרין בהון ,הוון קהלייא מצמתין בהרא בקעתא דבית רמון ,כיון דאתון
ל ע' נדכיס ס"נ כ' ,כנב) נתמ 6מ'  ,'5מיכם פקתכ פ"ס:

 1אלין ואלת .הליו ג | * ואמרין דפוא'כי| ואסרון לנ .אמרין א'  | ליה] פאגי .לה ו .ל' דכ
ליהוי] פאת .להוי דְנכך?י .להוא וַר | 1למלכא] פואנכרי .מלכא דת | * דיהן פוכ] דיהו ל .די הן אר.
דין הן  .1דהדין דןת .דהך ו | ק*ריתא פא'ג] קרייתא ן .קרתא לא'כרי .קרתא מרדתא דד | =
ון| תתבנא ..ישתכללון ומנדה וגו' ל' .תתבני ..ישתכללון מנדא
נכנתאנ--
יתת
דר ל .דןנ .דא פאר :ל' דתי | **
בלו ..ינתנון ך] ,תתבני  ...מנדא בלו  . .יתנון  ,תתבני . .אשתכללו מנדה בלו . .ינתנון ך? ,איתבני  . .אשתכללו..
מנדא-בלו . .יתנון ךף! .דתתבני . .ישתכללון מנדא בלא והלך ו .%תתבנא ...משתכללין וגו' אֶ? .תתבנא..
ושתכללון  ",81תתבניי . .ישתכללון ;5 תתבנא  |,תתבנה  1וגו" ן | ל מנדא תר "| 1מידת] .פן.

מנת אלתי | הארץ] המלך אי | * כלו דפואגכתעי'] כלא לע" | זה א!כי

מרת דא!נכער.

פרובוגרון]  ,221פרובוגרין  ,22פהובגרון- ,"% .פרו בגרון ( .%פרובגורון .דְחך .פריבגרון ך? ,פרוכי גורון ף*
פרוביגדון  ;73פרובוגיהון  ן ,פריגורון י | והלך]  ₪זו-א /זה  | +לאנגרוטיגא [ -,לאנגרוטיקה ן ,לאנגרוטינה ₪
=נא ,

לאנגורוטינא

ע :אנגרוטיגה

- ,7דנה

לָהו א |.%ומה אכתי | נעבד פן .אעביד את.

ך',

אנגרוטינפ

א .אגוגרטיה

ואמר

5מר]
ף] | א

ך | * 3לון וי

אעבד  | = 2וגזרית] פואלנכי .וגזירית דא'ת | אמרו את

ליה] לה ן .לו א' :ל' ג | * אמר  ]2אמ' לְוָא'ג .אמור אל אימ' ל אימא -,5ואמר  ;7ואמ דוו
או ל' ן | * ישנוניה ך |1ישנונה .ו . ישניוניה  .1יטונתה  7ישונתיה  "7ישינותיה בָ .ישנון יתיה דת
ישתנה [א ,ישתניה ך*  | :מן אתריה] פא'נכן" :מן אתרה [ְי .,מן אתרא א .1מאתריה
ויספון /ף ,יוספין ך .יתוספון  | %%עלוי] וכת .עליה ארי | חמשא
ך' ||  44כמנייהה %ה

חמשא ך* | גרמון] [כ .גרמיהון דפתר .גרמין אן :גרמיה ו
מונהון ך* | * הוון] הור אר?י .והוון דןןתר .1הוה לפנ

מצומהין ך" | :בהדה [א'ך* .בחדא .פא'נכ 

דימון ך? | וכיון א' | דאתו איך? |

דְִך]

| .יוסיפון י
:

מנויי

איכון] פאנכרי :אנון דֶת .הינון ן' |בהוןן
| קהליא דפא"גכתרי.

קהלא א' .קהלה ן

*מון דפואכתר"י']
|| בקעת ן | דבית לי ן  | ר

דמין לג

(והגהתי ג"כ ואמרין כמו בסמוך אמרין ליה שלח וכו" אמרין יעול וכו' ועיי לעיל צד  )846ידוע יהא למלך
שאם תבנה העיר הזאת והחומות יהיו מיופדות מנדה בלו והלך לא יתנו ומפרש מנדה זו ובו' ,ובפי' ב"ר כו"ט
וכו"א מל"א כתב בטוב טעם ודעת כותאי לא הלשינו בלשון הזה אבל חכמים שכתבו ופפרו ספר זה כתבו .לשון
מלשינות  זה כלשון (בלשון) שהלשינו בני המן בפפר עורא ומעשה זה נאמר על הדין קרא (ע2ל מקרא .זה)

דכתיב אם תעשה עמנו .רעה כאשר לא נגענוך כלומר טובה גדולה עושים לנו מה שהן מניחין (שהם מניחים)
אותנו אצלם כמו שעשה אריה (אריא) לקורא מצראה שיצא מפיו לשלום (ומיש שהלשינו בני חמן כהדרש
במדרש אסתר בפתיחת ריב"ם כאשר ינופ וכו' רחום בעיל טעם ושמשי ספרא זה .בגו של המן וכו' ,ובמקרא
א ,וברוב הספרים כאן ליהני להוי כקריאת התיבה ועי' במ"י לעיל צד  8בד"ה והוא .גלי
וה
כתוב ודוע .ל
ובכי"ל  נשתבש .דיהו קרתא דר תתבנא ושוריא ישתכללון ומנדה וגו" והגהתי והשלמתי דיהן קריתא דך וכוי
מגדה  בלו והלך לא ינתנון .ובמקרא שם די הן קריתא וכו' ,ובכי"פ וכי"ו וכי"כ דיהן בתיבה אחת ככתיבה
יהוי לך מלכא
המורגלת בסגנון הירושלמי ועי' דאלמאן צד  ,982וכן בספרא אמור פרק ט' והן לא ידיע ל

דלאהלך וכו' ולצלם דרהב דהקמת וכו ועי' דגיאל ג' יייח; ובדפוסי' וכיייח קרתא מרדתא כלה"כ עזרא ד' י"ב:
 5מנדה| .בעזרא ז' כ"ד כתוב ג"כ מנדה בלו והלך ,ושם ד' כ' רמ דה בלו והלך ,וכן שם \' ח' מדת עכר

גהרה ,והוראת מנדה מדה מס כמו בנחמיה ה' ד' לוינו כסף למדת המלך ועי' געזעניוס -בוהל ע' מדה בי
וכאן דרשו מנדה זו מידת הארץ בלו וכו' ,ובפי' ב"ר מפרש זו מדת הארץ מס של בתים; ובמדרש אסתר שם
מנדָה זו מדת הארץ בלו זו פרוגינון והלך זו אנגריא') ובנדרים ובב"ב שם מנדה בלו וכו' ואמר רב יהודה
(וכן הגי' כאן בכי"א ב' וילקוט) בלו זו כסף גולגלתא והלך זו ארנונא?) וקשה לפרש
מנדה זו מגת המלך
ולהגיה המלות הזרות שלפנינו ,ובפי* ב"ר כי"ט וכי"א מפרש פרובגירון (פריבגרון) ג"כ כסף גלגולת ,ושם בפי
מל"א פרוביגרון (פרוגבירון) מס שנותנים מן ראשם (שנותנין מראשם) ארבעה פשיטים (ד' פשיטים) באייא )3
בלעז אוגרוטיגא (אַנגרוטיגא) מעבר ,ובערוך ע' פרבגרון הועתק מנדה וכו' בלו (בלא) זו פרוביגרון (פרובגרון)
והלך לאנגורוטינא ולא נתפרש שם ,ומן הנמנע לפי כל הגירסאות שציינתי להגיה כאן ובמדרש אסתר בלו זו
כריסרגירון )3או פרגגירון*) ועי' בערך מלין צר  891זקש בייטרעגע

ח"ב צד 141

ברילל יאהרביכער

ח"א צד 571

פורסט צד  65וצד  891גאלדשמיד במ"ע הצרפתי חלק ל"ד צד  112קרויס צד  86וצד  | :899אמר להון
וכו' . אמר להם המלך מה געשה וכבר גזרתי שיבנו את ביהמ"ק אמרו לו שלח אמור להם וכו' 8 | :ישנוניה.
ישנו אותו ,ובכי"ל כתוב ישונתה והוגה ישונתיה ועח"נ 4 | :הוון קהלייא .וכו' .היו קהלות העם מקובצים
בבקעת בית רמון ,ומצמתין כמו מצמת' קהלא בירוש' סוכה פ"ה נ"ה א' ולעיל צד  112ועד דהומיה מצמתוגון
(ובדפ"ר וד" הגי? ג"כ מצמתין ,ובמקצת דפופי' נשתבש מצתין) .ובהדא בקעתא כמו לעיל צד  591בהדה
עכו וצוי 798

בהדה

אלסיס

(וצ"ל במ"י שם באלפים)

וצד 886

בהדא

טיבריא

וכו" בהדא

פנייס

וכו'.

ולהגיי

בחדא עי' גם לעיל צד  05ועי"ע בעמת"ל ח"א צד  294ובמו"ע ע' הדא ,ובקעת בית רְמון הוזכרה גם באיכ"ר
פ' על אלה (א' ט"ז) ,ובירושי חגיגה פ"ג ע"ח די בקעת רימון וכ"ה בכי"ו כאן בהדה בקעת רמון ,ובכי"ל
וכי"ג הגיי בקעתא דבית דמין ועי' גרעץ שם צד  | :624כיון דאתון וכו' .כיון שבאו הכתבים שלא יבנו את
ביהמ"ק על מכוגתו ובתבניתו התחילו לבכות ורצו למרוד במלכות ,ושורון בוי"ו ובסמיכות הבינוני .כמו בח"נ
לקמן פס"ז סי ו' שורי עקר וכו' ובירוש' חגיגה פ"ב ע"ז ד' ושורי וכו' מצטער וכו' ועי' דאלְמאן צר ,98
ובייכין במשקל פעלי ע"ו כמו בירושי תעניות פיב ס"ה ב' מן גוא דאינון בייכן ובכון וכו' ולקמן ריש פפ"ז

ה
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תולדות

911

כו נט לב

פרשה סר

כתכיא שורון בייכין בעיין סמרר על טלכותא ,אמרין יעול חר בר נש חכים וישרך ציכורא ,אטרין יעול
ר' יהושע כן ח:ניה דהוא אסנולוסטיקה ראוריתא ,על וררש אריה טרף טרף ועטר עצפ בגרוגן ,אטר
כל דאתי מפק ליה אנא יהיב ליה אגריה ,אתא הרין קורה מצרייה דטקוריה אריך ויהיב סקורה ואפקיה,

אמר ליה הכ לי אגרי ,אמר ליה אזיל תהוי טנלג ואטר רעלת לפומיה ראריא בשלס ונפקת בשלס ,כך
ריינו שניכנסנו באומה זו בשלום ויצאנו בשלום:
לב) ויבאו עבדי יצחק ווגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו
מים אין אנו יודעין אם מצאו אם לא מצאו ,ממה דכתיב וימצאו שס באר מים חיים (בראשית כו יפ)
דוי שמצאו מים :
לקוט טס:
 1כתבייא

ךְ*.

דייה

ן | שורון] וכ.

ככיין דא'תר :.בכין פי .ככן וא

ממרור ן"ך"| .לממרר דתר!

שוון

| בעיי ן .בעין א'י .בעון ר' | ממיד| פוא'כר*.

מיטיר א'ני:

| ** עול (ייעול א'ר')] נעול ל | חד לי א'ר'י | בר נש] גכתריי:

ביגש דְפואר? | חכים] פאנכרי.
צכורא פכר*י | ייעול גער'

דהוה

דתרי.

שייון א.

שיין ם :שויין נחו | ביוכין] נ.

בייכן .5

חכס ן.

הכימא ד

| ל חנניה] פוארי.

| וישרל פא'ברלי .ישדל 

זיא .5

| ציבורא| ואנתר:

תנינה דנףת .דנא ךר | ** דהוא (שהוא ע)]

| אסכולוסטיקא םַ| .איסכולוסטיקא ך'| .איסכוליסטיקה ן | .אסקולסטיכא עָ .

אסקלוסתיקא ,+

איסקולוסטיק' * .אסכולוסטקיא ךָ .אסכול סקטיא ְן .אסכולוטיקא כ' .איסבוליטיקא א .1אבוליסטיקא /%%
איסטלופטיקא ך? | דאורייתא גַעַר | ,על] פוגכר'י .עאל דאתר* | ארי | ועטד]  -.לו א%ך; וישב לו | +
ואמר פך |  3כל]  -.מאן א'גכת | מפיק דואגכתר .ומפיק פי | ליה] לה ן 5 .י | אנה ן | יהב וגר*.
יהיבנא א?ך* | ליה] לה ן ,לי ך? | אגרה ן ,אגרא ך" | הדן ן | קורא (קוראה א") | מצרייה] ן .מצרייא ]?

מצריא [.

מצראה א'כןעך*י.

מיצראה 1

ל'רער!]

| * דמקוריה

רמקורא .לא'.1

דמקורה פפ.

רמוקריה א*ךך*ו .דמוקדה | | ויהיב| פאער!' .ויהב ןנכי .יהיג דֶת | מקורה] פופ :מקווא אי מקוריה ען":1

מוקרה  .1מוקריה ד'אתך* .מוקדיה ך .קועי י |  4לה ן | אגראי ך? | לה ן ] אזיל] סא'ג :אזל ן.
יג ף? ,מגלגל לאיג .מלגלג דְתר"י |
גלן]
מגלג
זיל דא'תר .ליי | תהוי] פא'י .תהווי [ .תהא דא'תך | *מ
* ואמר פןא'] ואמ לֶו .ואימר ג .ואימ ך* .ואומר דאת :ל ר* | דעלה| פנר?י .דעליה וא'תרי.

רעאלת .א'| .רעאלית ך*; |דעילת ך  | * לפומיה ל*פוא'נתר"| לפמיה ל .לפומא דְא%ך :בפומא | +
דאריה א'ןך" ,הייה [ .הארי" | לשלם ך* | ונפקת] שא'נרי .וגפקית דוא'תר* | לשלם ך* |
 5שנכנסנו דפ[אכתי (כך  --ויצאנו בשלום ל' ן) | באומה] א'! .לאומה דפוא'תי | * זו דפאתי]
הזו [.

|  6ויבאו] פא'נכ.

זה

ויבואו דחתי.

ויבאו ן | * ויגידו  --מים א'כ] ויג' לו

ויהי ביום ההוא

על אוד' הבא אש' חפ' ויאמ' לו מצ' מים  ,1ויגידו לו על אודו' הב'

אש' חפרו ויאמ" וגו' ל .וגו" ויאמרו..

מים  .₪ויגידו . .אודות  . .חפרו ן] .ויגידו לו ' .וגו" ן .ל' ך |  7יודעים ן .מצאו]  .מים ךן | ואם וא |
ממה] אַנכי .מן מה דפתת .ומן מה ן | דכ' פן .דכת'  .1דכתב  .3שכתוי  7 | 5הווי ( .הוי אומר כ
מצאו א? .מצאנו א' ,שמצאנו כ |  8מים] פוחאגכת = .חיים דו |

היא ,וכו" ועיי בעמת"ל

*ל .בייכה

נעול ,חד

ובכו"ל

כתוב

בטלו

אנשי עיצה

וכו"

והגהתי

ע' בוך 1 | :יעול וכו' .יבא אדם

כגי' שאר

הספרים

יעול

וכן .בכי"ל

חכם וישקיט את ההמון המקובץ,
בסמוך

ועול .ר' יהושע

וכף,

ושרך נרדף עם שדל ועח"כ ובערוך ע' שרך א' וע שדל 2 :דהוא אסכולוסטיקה וכו שהוא חכם מפואר במרע
התורה ודורש טוב לעמו ובחכמתו ובתורתו ידע להשקיט את העם ,ובתוספתא סוטה פט"ו אמרו משמת רי יהושע
ומחשבה

(ועי'

באגה"ת

ח"א צך .)651

והוראת

אסכולוסטיקה!)

מלומד

וחכם ועי' זקש

שם צד  ,181ובמאמר שהובא במח"ו פי' רצ"ד מאלה הדברים רבא נשתבש אפסקלוטין דאורייתא ומפרש שם
עמוד התורה ,ושם פרטי בירושי ברכות פ"ד ז' ד' ר' תנחום בר איסכולוסקיא .וכתיבת אסכולוסטיק' בשני ווין
גם בכ"י שציונתי ,ובערוך ע' אסקולסטיכא הגי' יועול ריב"ח שהוא אסקולסטיכא דאורייתא .ובדפ"ר וד"ו
נשתבש אסכולוסטקיא ,ובמקצת דפוסי' ארכולופטקיא | :על ודרש .נכנס ודרש נשא עליהם המשל אריה .טר
טרף ועמד עצם בגרונו אמר כל מי שיבא ויוציא העצם מתוך גרוני אני אתן לו שכרו בא אותו קורא מצרי
שחוטמו ארוך והכגיס החוטם והוציא העצם אמר לו תןלי שכרי אמר לו לך ותשתבח ותאמר שעלית לפיו של ארי
בשלום ויצאת בשלום כךָ דיינו שנכנסנו באומה זו וכו' .ובכי"ל כתוב דמקורא אריך והוגה דמקוריה וכ"ה בערוך ע' קר ה
והגהתי מגלג ועי' לעיל צר  588ובעמת"ל ע' גלג ,ומפי' ב"ר נוסף בולקוט בסוף המשל ונפקת בשלום ואון לך שכר
גדול מזה (ובילקוט ד"ו נוסף פירוש המאמר מן פי' טרפיזין שלחנות וכו' עד קועי צוארו ,וליתא בילקוט דפ"ר),
וקורה (קורא) מצרייה (מצראה) דמקוריה אריך אין הוראתו כקורא בל"מ (ש"א כ"ו כ' וירמיה י"ז י"א) ,ובערו
שם פי' עוף הוא ופיו שמנקר בו ארוך ביותר , ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מל"א מפרש קורא מצראה גרואה בלעז?)
ובקידושין מ"ד א' פירש"י בד"ה כי כרוכיא עגור גרואה .ולדעת ידידי רא"ח לעף קורא'כאן מל"ס קורלא ועו' במאמרו
ים בפירושי ב"ר הקדמונים בספר היובל לכבוד ידידי ר' אריה שווארץ צד  ,488וסגנון המשל דומה
על שם הזאב והעגור במשלי איסופוס ,ובסיפורים הנדוין המשל בנוסחאות שונות על שם האריה זהעוף
הנקרא

שפעכט

בל"א

ועי' במאור עינים שם ובמבוא למתליא דפופוס הוצ' לאנדסבערגער צד  08ובמ"ח חלק

כ"ה צר  791ובמ"ע דמ"ג חלק נ"ז צר  066וחלק נ"ח צר  877ובאגה"ת ח"א צד  ,061ובמשלי שועלים לרי
ברכיה הנקדן משל השביעי משל זאב ועגור ובחידות איזופיטי שנדפסו עם דברי הימים של משה וכו' קושטי
החידה מהזאב והעגור הנקרא גוריאי ועי"ע בטאמר רמש"ש במ"ע יאהרביכער פיר ראמאנישע אוגד
ענגלישעץ לימעראטור חלק י"ג צד  7+ :968אם מצאו וכו דיש לדרוש לו לא באל"ף ויאמרו לא מצאנו מים
ועִי' סוטה ל"א א' ,וממה דכתיב לעיל וימצאו שם באר מים אנו יודעין שבאר מים חיים הוא .ובתרגום היוני
העתיקו ויאמרו לא מצאנו מים?) ,וכן כתב פילון הבאר אשר חפרו ויאמרו לא מצאנו מים בנתינת טעם על המנע
מוה

מן

כ תו

הראר

תהההוא הרביעי ועיי במאור עינים פ"ה (ד' ווילנא צר  )111ובמ"ע של רא"ג חלק ד' צד :961
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פרשה סה

תולדות

3

כו לד

פרשה פסה
כו לר) ויחי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת א
בשמת בת אילן וגו" כת' יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה (תהלים 5יר) ר' פינחס רי חלקיה

בשם ר' סימון מכל הנכיאים לא פירסמוה אלא שנים ,אסף ומשה ,אסף יכרסמנה חזיר מיער,
ומשה אמר את החזיר כי מפרים פרפה (ויקרא יא ז) ,למה הוא מושלה בחזיר ,אלא מה חזיר הזה
בשעה שהוא רובץ הוא מיפשט את טלפיו כלומר שאני טהור ,כך מלכות הרשעה הוו נוזלת וחומסת 8
4

כאילן מצעת

נהאת

דימה

שנה

הה"ד

עצמו

ביטמה כך עשו כל ארבעים
לאבי \

אמר

ויהי עשו בן ארבעים

מה אבא

שנח

שנה

נשא

ויקח אשה

צך נשי אנשים

אשה

בן ארבעים

מענה אותן ,וכיון שהגיע לארבעים

אף אני נושא אשה

בן ארבעים

שנה

וגו':

| ילקוט כ' ק""כ ,ילק' סקכיס כ' ספ"ל ,ינק' עכיכי מסנום פ' קש" <"ה ,ויקכ 6כבס פייג פיי ס' ,מדכט ססליס פ' סחי
ר ,סנסועל פ" 3טמיני קיי ייד,

לדכ"כ כ"

 1ויקח  --בת *אילן (אלי ל

פפיד :

וגוי] ויקח ..יהודית

וגו" ם;

ויקח ..יהודית א!,

חאנכ]

ייזר-ע-נה
לי דוא'כתי | ל כתי] פנ .כתיי חאי .הה"ד דת .ל' כ | * וז

ויקח  ..את

וגו' ,

וווז . .ירשי ל וגו פן:

לי דתי | פנחס דפאנכתי (תהלים) מ | ר' חלקיה] [ /2ור'  . .פאכי (שם) מ .ל דת |  5כלומ | שנים] בי מ

שנים ואלו הן א .ל' חאלי | אסף ומשה] פואכי.

משה ואסף דחתמ:

י-ע-ר]
ל' גי (שם) | אמסף

פופ.

אפפ אמר יכרסמנה  . .מיער אני ,משה אמי ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא דִך |  4ומשה --פרסה] משה,..
ואת..

פרסה

ו,

משה..

את (ואת א1נ)5

..

פרפה

הוא פַאנן,5

ואת..

ומשה..

מפרוס [ ,אפף אמר .יכרסמנה חזיר מיער דך | ולמה ך | הוא] היא א"מ.
כחזיר פמ [ אלא לי כו |[ החזור הזה [י .הזיר זה פא'נכתי (שם) מ .חזיר

הוא ו(שם),

משה

את.,

לי נָי | משולה פאלמ
% |  5שרובץ מ .שהוא

רבוץ ךז | הוא ל אכומ | מפשט וְחא"נכ .מפשיט דמ .פושט פא'תי | את לי חי | כלומר] = ראו חאימ |
*ש*אני] שאינו ל | המלכות ך] ,אומה ד(שם) | הרשעה]

רשעה ךז .ל' ך | הזו]  .2זו ח .הואת דואיגכת,

לי פאימ  |  6נראית א'י .1ונראת  ,1ונראית פחכתי (שם) .ומראה א?מ | כאלו אכתי (שם),
באלו היא פמ | בימה] פוחאני'מ .את הבימה דף ]| עשו] = הרשע חמ | כל מי או | צד] היה  ₪ח |
ענה אותן] ן .ומעגה  ..דפא'ינתי :ומעננן א*מ | וכיוון [נ .כיון אי | למי שנה א |  7דמה נַכִי |
ושם) | לארבעים  ,2בן ארבעים (מ' א?מ) שגה דפואנתי!מ .לארבעים שנה ו(שם) | גושא  --שנה]
מה לי (

ושם) ,כן א? |  8בן מי א | ויקח -וג-ו'] ויקח אשה את יהודית דָ"י,
אשא ..מישנה ( .נושא לארבעים שנה (
ווקח . ..יהודות בת בארי החתי א .ויקח אשה כת .וגו' פן .לי גי (שם) מ[
פרשה

סה,

בכי"א

אי פס"ג ,ובדפ"ר

נפמן פס"ד ,ובמקרא כאן פישה

 8לא פירסמוה.

סתומה:

רשעתה

של מלכות אדום שהיא גוזלת וחומסת ומראית עצמה כעושה צדקה ומשפט | :אסף .בתהלים שם במזמור
המתחיל למנצח וכו' עדות לאסף וכוי 4 | :את החזיר .וכ"ה בכי"פ וכי"ו ,ובמקרא כתוב ואת .החזיר ועי"
במיי לעיל צד  991בד"ה ראיתי וכו' ,והחזיר לפי הדרש זו אדום ועי' עפשטיין מקדמוניות צד  53ואפטאוויטצער
אגאדישע

זימבאליזירונגען וכו' צד  5וצד :5

 5מיפשט.

מפשט

שוא

והיו"ד במקום

ועי :במ"י לעיל צד ,411

וח" מפשט ופושט כמו בירוש' פנהדרין פ"ג כ"א א' יושב ובטל וכו' כיון שבא /שביעית התחיל פושט את ידיו
וכן" אבל אם היה עסוק וכו' כיון שבאת שביעית התחיל מפשט את ודיו וכוי :  6כאילו מצעת בימה ,מעמדת
כסא של משפט לדין דין אמת ועי' לעיל צד ,548
הנביאים ראו המלכיות בעיסוקן וכו' אברהם

והמאמר מכל הנבואים וכו' נסדר

ראה  0המלכיות

בעיסוקן

וכו" (ועי במ"י

בוי"ר שם בהאגדה כל

לעיל צד  )991משה ראה את

המלכיות בעיסוקן את הגמל זו בבל וכו" את השפן זזוומדי וכו /ואת הארנבת זו יון וכוי ואת החזיר זו אדום (כ"ה בדפ"ר
וד"ו) וכוי ,והגיי שם ר"פ ור' חלקיה בשם ר' סימון מכל הנכיאים לא פרסמוה אלא שנים אסף ומשה אסף אמר

יכרסמנה וכו" משה אמר ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא למה גמשלה לחזיר לומר לך מה חזיר בשעה שהוא רובץ

מוציא מלפיןו ואומר .ראו שאני
ואח"כ גורפ שם מעשה בשלטון

טהור כך מלכות אדום מתגאה
וכו" ועוד שם השיטות ד"א את

וחומסת וגוזלת כאלו מצעת בימה,
הגמל זו בבל וכו' את החזיר זו אדום

והוא גרה לא יג שאינה מקלסת להקב"ה וכו' ד"א את הגמל זו בבל וכו' ואת החזיר זו אדום והוא גרה לא
יגר שאינה  :מגדלת הצריקים וכו' ד"א ואת הגמל זו בבל וכו ואת החזיר זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה
גוררת מלכות אחריה ולמה נקרי שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה וכו' ,ובמדרש תהלים מ"ב שם ר"פ ורי
חלקיה בשם ר' סימון אמרו לא פירש הגביא בשביל מלכות הרביעית אלא משה ואסף משה אמר ואת החזיר
וכו" מה החזיר הזה פורש טלפיו ואומר אני טהור (ובמ' תהלים הנדפס מכבר הגי' פורס טלפיו כלומר ראו שאני
טהור) כך עשו הרשע מסייע ליה בימה בפרהסיא מה שהוא הומס וגונב וגוזל וגראין כאלו הן דינין (כך עשו
הרשע גוזל וחומס ומראה כאילו הם דינים) של אמת אפף אמר יכרסמנה חזיר מיער א"ר פנחס ור' חלקיה
בשם ר' סימון מעשה היה בשלטון אחד וכו' (ובילק' תהלים ר' תת"ל הועתק

המאמר מב"ר כאן ונוסף מעשה

בשלטון וכו' וכן שם סיום הפתיחה שלפנינו כך עשו וכו') ,ובתנחומא מ"ב שם ואת החזיר זו מלכות אדום
שנאמר יכרסמנה חזיר מיער למה נמשלה לחזיר שעתיד הקב"ה להחזיך עליה את מדת הדין וכו' .ובארר"ג
שם יכרסמנה וכו' זו מלכות .רומי וכו' ,ובלק"ט מפרש ולמה נמשלה מלכות אדום לחזיר אלא מה חזיר מפסע
טלפיו בשעה שהוא רובץ כלומר רְאו שהוא טהור כי מפרים פרסה הוא והכל אומרים והוא גרה לא וגר טמא

הוא כך מלכות אדום
הרשע שכל הימים היה
וכו' ,ובשכל טוב צד
משח ואסף אסף אמר

הרשעה גוזלת וחומסת ומפזרת מעותיה כלומר שהוא עושה חסדים וכן' הוא מעשה אביהם עשו
מצייד נשי אנשים ומענה אותן וכיון שהגיע לארבעים שנה וצה לדמות עצמו ליצחק אביו
 801דתני ר /חלקיה בשם ר' סימון מכל הנביאים שעמדו  לא פירסמו את החזיר אלא
וכרסמנה וכו' משה אמר ואת החזיר כי מפריס פרפה וכו' ולמה נמשלה לחזיר לומר לך
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תולדות

פרשה סה

ר' יודן בר' סימון פתח

כו לר

אלהים מושיב יחירים ביתה ונו' (תחליס סח ו) היא רעתיה דר'

יהודה בר' סימון דאמר אפילו ממזר אחד כסוף העולס וממזרת אחת בסוף העולם הקב"ה טניאן וטוווגן
זה לזה ,מה טעם אלהים מושיב יחירים וו' ,כך לפי שכת' כי החרם תחרימם החתי ונו' 014
(רברים כ יו) .ייתי דין מחיק שמא ויסכ לדא מחיקת שמא ויהי עשו בן ארבעים שנה וו':
ואת כל עורב למינו (ויקיא יא פו)  בימי ר' חייא רבא עלה זרזיר אחד לארץ ישראל ,אתו
ג
טעינין ליה לגביה אמרו ליה מהו מכליניה , אמר איזלון יהבותיה על אינרה וכל עוף דשכן עליה הוא
טינו ,אזלון יהכותיה על איגרא ,ואתא הדין עורבא מצריא ושכן על גביה ,אמר מסאכ הוא דטן מיניה
הוא דכת' ואת כל עורב למינו ,אמרו לא הלך העורב אצל הזרזיר אלא שהוא מינו ,כך לפי שכת' 
| ילקוט כ' קייג ,ינק' פכיכי טס פ"ס פי' ע"ו ,ועיי לקמן פק"ס :

.

 2ילנק' חקליס כ' ם ,3'1:יכום' קידוטין פ*ג ק*ד ני:

* ₪קופ כ' ק"יג ,לקי קליס פס 596 7| :שטיני ,סולין ק"כ  | :'6ה כב קפס "5כ כ' ,סולין ק*ס סיו

 1יהודה [ ,יודה ן | בר' סימון] וא'גכי .גר ..פא'מ .ל' דת | *ניתה וגוי דוח] גיתה פאגכתים.
וגו ל | * היא דפואנתמז] הוא לב | * העתיה דפאגככתם]
בי9/5 .

דעת'

בר  ,לאמ .ביר' . .ן .ל' ןת | דאמר] א?מ .דאמר

ל .דעי ן | ל יודה ן | * ברי סימון פג]
ר' יהודה (דמר ר' יודה ן) בר' (בר פא.

בירי ן) סימון פוא'נכ :דאמר ר' יהודה דד | אחת ל' א | * מביאן ומזווגן דוחא?נכימ] מביאן ומזוגן ם/
מקרבן ומזווגן  .מזווגן ומביאן א' |  %זה לזה ל' פא"מ | מה טעס| אתי (תהלים) .ומח טע' ן .מאי פעמיה ך.
מ"ט מ,

מאי מעמא  ,1מאי טעמ' .2

שנ' ם

| יחידים וגו'] יחידים ביחה ך'פאנכתי (שם) מ

ל ן |

* החתי וגו' ן] החתי י ,החתי והאמורי דְך]; החתי והאמרי וכו' ] .החתי והאמרי הכנעני והפריזי וגו" א*,
ל,
החתי האמורי ..והפריזי החוי והיבוסי א .3החתי והאמורי והפריזי החוי והיבוסי והכנעני מ] .וגו'
לי נכו (שם) ]|  4יתי ן .אמר חקב"ה ייתי י | דין] כו (שם) .הרין דפחאתימ .הרן ן | שמה [א:3
(שם),
שמיה ו

שמה

(שמא

בִי) דכתי' לא (ולא י) יהיה שריד לבית עשו חבי | להדא

הדא אלו (שם) | שמה ואי
אשה את יהודית כתי (שם).
חייה רבה [ן | אחד] הלך י
לה | | לגביה] לגבה ן .גביה
,

דפכתי:

להדה וחא'ג.

| ויהי  -וגו'] שנאמר ויהי ..שנה ו(שם) .לי אלכ | וגוי] ויקח וגוי ך .ויקח
ל' [וא'נ |  5ואת] [אונכי .את דפאת | חייא רבא]  .חייא רבה דְפאנכי,
] אחר ל' א'ו | בארץ נַי (שם) | אתון |  6טעוגין כ ,טענון י .3טעונון א' |
כ .לי א | אמרו] אמרין פוכ .ל' א' | ליה] לה ן .לי אוני (שם) | מהוא ן/
1

4

מה :הוא ךן | נכלוניה י ,גיכליניה או (שם) ,נכליה פ .ניכליה א?ן .ניכול דן ן .דניכליניה ךך] .דגיכול

ליה ,כ | אמר] וְנָו(שם) ,אמר להון פא'. .ל.ון דת. .ל.הו א* .א"ל ו | איזלון] אזלון דפואגתי .לי כ |
יהבותיה] ם ,יהביתון '; יהבוניה כו (שם) ,והבונה א ,1ויהבונה ן .יהבו יתיה ך .יהבון יתיה ךן .יהבין א" |
על גבי א | איגרא פאי :אגרא ך] ,אגריה  | 2וכל ..דשכון עליה מיניה הוא י ,וכל ..דשכן על גביה מן

רא]
יןג--
אלו
מיניה (מן מיגו פ) הוא דפואת :.וכל ..דישכון לגביה מיניה הוא ו(שם) .ל' גכ |  7אז
יהבו יתיה (יהבוגה א )1על איגרא
כן י .לי כו (שם) | ואתה ן | הדן
מיצראה ך | 7ושכן] פא'נכי ,שכן
 8את  ** | .5עורב] ערב לן *

אזלון

ךפא' .אזלון יהבון יתיה . .אגרא ך] .אזלון ויהבוניה  . .איגרה ן .עבדין
[ | עורבה [ ,ערבא  | 2מצרוא] [ ,מצרייא - .5ייה ן ,מצראה אכתי:
ך ,שכין ן] ,ושרה ן | על לי ו | אמר לון ו | מסאב] הדין  -.ני (שם) |
אמרו דְאני (שם)] אמי לוו ,אמרי  ,2טיכן אמרו פ ,ועל זה אמרו ף| .

לא]  ₪לחנם פאי .על חנם חי (שם) | הלך] הולך א ,5אזל  * | 1העורב  --הורזיר דְזם] הערב . .הזרוור ל
עורב  . ,הזרזיר  ,עורב  ..זרזיר ך .זרויר אצל עורב וָאי ,זרזיר אחר עורב נְ ,עורב אצל עורב אצל עורבא
(שם),
זרזיר  |] 1שהיה פך] ,מפני שהוא אני | ממיגו פן .מיניה א! | שכת] ן .שכתוי א? .שכתוב ו
שכתי'

א ,1שכתוב

מה חזיר כשהוא

(שכת' כףת) בו דגכת.

רובץ מפשיט

דכתיב י |

את טלפיו ואומר ראו שאני טהור כך מלכות הרשעה גוזלת וחומסת ומראית

עצמה כגומלת חסד וכו' ועשו עשה מעשה אביו כדי להראות עצמו הפיד כמו אביו
כל האנשים ומענה וכו בסתר וכיון שהגיע וכו' ,ובזה הלשון צד גשי אנשים

של ישמעאל ועיי"ש :

 2דאמר וכו

שכל הימים היה צר נשו

וכו' דרשו גם לעיל צד  865בגנותו.

בירוש' שם חד גיור אתא לגבי ר' יוסא א"ל מהו מינסוב ממזרתא אמור"

ליה שרי חזר ואתא לגבי ר' יודה אמר ליה שרי וכו' ופליג על ההוא דא"ר יודה בר פזי (ועי' במ"י לעיל צר
6

וצד  )628אלהים מושיב יחידים ביתה אפילו ממזר בסוף

העולם וממזרת

בסוף

העולם הקב"ה

מביאן

ומזווגן זה בזה; ודורש יחידים ממזרום שאין להם אח ואחות הקב"ה מביאן ביתה שמזווגן זה בזה (ובפתיחת
ריב"ס :לקמן פס"ח סי ד' נדרש אלהים .מושיב יחידים וכו" שהקב"ה מזוויג זיווגים איש לאשה ואשה לאיש
ועיי"ש) ,ומסִיים כאן לפי שכתוב כי החרם תחרימם החתי וכו' יבא זה עשו מחוק שמו וישא זו האשה מחוקת
בואן ,ובשכל
שם יהודית בת בארי החתי ההח"ד ויהי עשו וכו' ,ובכי"ל כתוב הקב"ה מקרבן וכו' והגהתי מ
טוב שם הגי' דאמר ר' סימון אפילו וכו' הקב"ה מביאן ומזווגן שנא' אלהים וכו' 5 :ואת כל עורב .וכ"ה ואת
גם בכי"ן וכי'א א' וכי"ג וכי*כ ובולקוט ובסמוך גם בדפוסי' וכי"ת ובילק' תהלים ר' תשצ"ד( .ועיי גם בילקי
ובמקרא כתוב בויקרא שם את כל ערב וכו' ובדברים י"ד י"ד ואת כל ערב וכו' .,ובכל
שמיני ר' תקל"ז).
התרגומים מתורגם גם בויקרא שם ואת כל וכו" ועי' בתנ"ך הוצ' גונצבורג = :אתו וכו' .באו והביאוהו אצלו
ואמרו לו מהו לאכלו אמר לכו ותנוהו על הגג וכל עוף השוכן עליו הוא מיגו הלכו ונתנוהו על הגג ובא אותו
עורב מצרי

ושכן עליו וכו' ,ויהבותיה

בכי"ל עם הכיגוי תיה ועי' במ"י לעיל צד  591וצד :154

 7מסאב הוא.

ממא הוא דכתיב ואת כל עורב למינו ,ובספרא שם פרק ה' עורב זו עורב וכו" למינו להביא את הזרזירים וכה,

ובחולין שם והתניא עורב זה עורב למינו ר' אליעזר אומר להביא את הזרזיר אמרו לו לר' אלועזר והלא אנשי כפר

תמרתא שביהודה היו אוכלים אותן וכו' אמר להם אף הן עתידין ליתן את הדין וכו' ,ושם פירש"י הזרזיר הוָא
אישטורניל ') 8 :לא הלך וכו בערוך ע' לא א' הגי' לא הלך זרזור אחר עורב אלא שהוא וכוי .ובחולין
16, 8%₪.מ1( 07086

:
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כו לר לה כו א

כי החרם תחרימם ייתי הדין מחיק שמא ויפב להדא מחיקת שמא ויהי עשו-בן ארבעים שגה וגו":
לה) ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה למה ליצחק תחילה ,אלא על ירי שרבקה היתה ד

בח כומרים לא היתה מקפרת על טנופת עבורה זרה , וזה היה בן קרושים והיה מקפיר לפיכך ליצחק
שני ויאמר י"י לה

תחילה ,ד"א למה ליצחק תחילה (שהיתה יורעת מקורם לכן) שהרבר תלוי בה

שני נוים בבטנך וגו' (ביאשית כה כג) לפיכך ליצחק תחילה ,ד"א למה ליצחק תחילה שררכה שלאשה 5
להיות .יוושבת בתוך ביתה ודרך האיש להיות יוצא בשוק ולמד בינה מבני אדם וזה על שכהו עיניו ויושכ
.

בכית לפיכך .ליצחק תחילה ,אמר ר' יהושע בן לוי הורו לסלק ממנו רוח הקדש:

כז א) ויהי כי זקן יצחק וגו' .ר' יצחק פתח מצריקי רשע עקב שחד וגו (ישעיהה כג) ה

אמר ר' יצחק כל הנוטל שחד ומצדיק את הרשע בעקכ וצדקת צדיקים יסורו ממנו (שפ שם) צרקת
ל יקוט כי קי"נ:
=

 1תחרימם]

 8ילקוע שס ,ילק' שעיס כ' כע*( 6ס"ד) ,ילק' עכיכי שעיק סי כיינ :

 5-לעיל :061 57

וכתיב לא יהיה שריד לבית עשו בו | יתי ן | הרן ן | שמה

להדה ו ,1הדא דא*ןת ,דא א1

ן .שמיה א'ן | להדא] כו,

| מחקת " | שמה [א | "1וגו'] ויקה אשה את יהודית  .5ל' דוגת |

 2ותהיין] פוָאגי .ותהיינה דכת | מרת] ואלני .מורת דפא'כת | ליצחק ולרבקה] פאנתי .ל דוכ | על
ודי( :מפני א )%שהיתה

רבקה דְפא; על ידי שהיתה

כמרים ([ ,1כומרי" לע"ז א3
שהיה דפואנת

| ולא א

| בטנופת

| והיה] וִי .היה דפאנת

רבקה על ידי שהיתה

[נכן/

 | 1ע"ז פאנכתי

ו |  8כומרוי ד ,1דין ם/

| וזה] יצחק י | שהוה י; על ידי

| מקפיד] פ ₪ :על טנופת עבודה זרה דְן; על טנופת (טינופת א)%

ע"ז אנתי' | לפיכך] לכךי |  4למה] מפני מה חי (למה --תחילה ל | )5/ביצחק חן |שהיתה  --לכן ל' |שהדבר] לפי
שהדבר פא' ,ע"י שהדבר א? .לפי שהיה הדבר ' ,אלא שהדיבר  ,1אלא לפי שהדבר דִן .אלא על ידי
שהדבר [" |  5גוים] חאינ :גויים פא .1גיים ך | וגו] א' .לי דפאלנתי | לכךפי | למה --תחילה] למה
ביצחק תחלה  73ל' ם] | שדרכה] לפי שדרכה ם .אלא דרכה דְוְאנַתי |  6בבית פ' .בפתח ביתה | 1
דכו של אוש | בשוק] כ .לשוק פוחאנ :לדרך דףת :לחוץ י | וזהו ם | על] על ירי דפוא'נתי 5 :כ |
|  7בתוך הבית דְן] .בתוך ביתו פואנכי | לכך י |

והוא יושב ד[א1כי .הוא יושב [ןת ,היה יושב פא%

ביצחק  | 1הורו] (ח]א .הודו  /1המרו פ .גהם להורו רְן] ,לפי שגרם לוי | לפליק  ,1ליפלק א | ממנו
רוח הקודש [ ,1רוח הקדש ממנו * |  8וגו] ן ,ותכהין פ ,ותכהין (ותכהן י) עיניו א?ני .ותכהין (ותכהיגה )5
עונוו מראות הכתמ .לי דא | מצדיק וי | עקב  --וגו] עקב שחד ח(יישעיה) .עקב שוהד דפת :עקב
שוחד( .שחד [1מ) וצדקת צדיקים יפורו (יפירו א"מ) ממנו אֶנומ ]  9אמר --יצחק] וא'ני(שם) .לי דפת |

הנוטל|  מי שנוטל דְפתִי.
בעקב] ₪

מי שהוא  נוטל [חא'י

שוחר דִוְאני

| שחד] פת.

| בשביל להצדיק ו |

גרמס ו(שם) |[יפירו | 5

פ"ה א' דתניא ר"א אומר לא לתנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפגי שהוא מינו,

ובב"ק שם מנא הא מילתא

וכו" ותנינא בכרייתא ר' אליעזר אומר לא לחגם הלך זרזיר וכו' ,ובאותו המאמר בב"ק שם -ומשולש  בכתובים
דכתיב כל עוף למינו ישכון ובני אהם לדומה לו (ובילק' שופטים רי ס"ז ובן אדם וכו" לא לחנם הלך הזרזיר
אצל *העורב .וכו" ועו' גם בד"ם) ,ובסא"ר פו"ב איתא ואמרו חכמים כל עוף למינו ישכון ובן אדם וכו'/
ובתוספות ב"ק שם בד"ה משולש וכו' כתכו כל עוף כנף למינהו ישכון איָן זה מקרא בכל התורה ושמא בספר
בן סורא הוא וכו והמשל נמצא לפגונו בסגנון .אחר בספר ב"ם העברי" ייג ט"ז (הוצי שטראק צד  )51מין
כל .בשר אצלו ואל מינו יחובר אדם ,וכסגנון זה הועתק בתרגום היוני ,ועוד שם ייג ט"ו כל הבשר יאהב מינו
וכל אדם
פניתי

את

הבית :

הדומה לו:

ובפו" ב*ר .כו"ט

 4שהדבר

 8בת כומרים.

תלוי בה.

שהעמידה

בביתם טנופת ע"ז כמו שדרשו לעיל צד  846לפ' ואנכי

שחיתה
בן אחד

רשע

שני

ויאמר

י"י לה וכו"

(ועי' גם לעיל צד ,)486

וכי"א  מל"א .גורס ומפרש אלא שהדיבור (שהדבר) גלוי בה כלומר המקום גלה ל :ה כבר

שנאמר(.דכתיב) ויאמר י"י לה שני גוים בבטנך כלומר שני אנשים אחד צדיק ואחד רשע שאיגו דומה זה לזה;
וגם בכו"ג הגי" שהדיבר ועי' לעול צד  166ובמ"י שם בד"ה והא כת' וכו' .,ובשאר הספרים ל"ג שהיתה יודעת
קוהם .לכן ,ונר' שהוא פירוש נוסף בכי"ל 5 :שררכה של-אשה .וכ"ה לעיל ריש פי"ח במאמר ר' ירמיהזבשם
מקודם .בינה מבני אדם
ריש בר רב יצחק .אית דמחלפין דרכה של אשה וכו ודרשו כאן וזה וכו" ויצחק? .
והיה יושב עתה כלוא בבית היה לו בינה :יתה להכיר נשי .עשו :  7הורו .וכ"ה עוד בחמשה כ"י ,ובכי"ג
נשתבש הודו; ומורת במקרא מלה בודדת וריב"ל דורש מורת מורות ורוח רוח הקדש הורן לפלק רוה"ק ,ובבחיי
מפרש ובמדרש  מורת רוח מרימות רוח מסלקות הוה"ק .מיצחק .ומרבקה ,ובכי"פ המרו לפלק ועי' בפירש"י עה"ת,
והגי? הקשה הורו לסלק וכו" שונו בגיי הדפוסי' גרם .להורו כלו' גרם עשו לאביו לפלק ממנו וכו' 8 :ויהי כי
זקן וכו =במקרא פרשה פתומה וראש סדר ונר' שהיתה גם כאן גם במדרש התחלת פרשה בחלוקתו העיקרית;
ובראש .זו הפרשה נסדרו הפתיחות שלפנינו עתה' בעירבובי הפרשיות בהמשך הפרשה ויהי עשו בן וכו" ועיי
במ"י .לעול רוש .פכ"ט. ,וסגנון הפתיחות רִ"י פתח מצריקי וכו' אמר ר?י וכו" ריי פתח ושחד וכו' אמר ר"י וכו' רחב"פ
פתח .רבות וכו" אמר רהב"פ וכו' כמו לעיל פעמים רבות ועי' לעיל צר  286ובט"י שם בד"ה רי אחא וכוי:
וטעם הדרש מצדיקי רשע .עקב וכו'
 9פעקב וצדקת .וכו =בבי"ל .כתוב בעקברוצדקת ,ובעקב .נמשך
צדקת צדיקים וכוי זכותו של משה שלא כהתה עינו :בזקנותו .יסורו
כל הגוטל .שחד .וכו' בעקב באחרית ימיו
ממנו זה יצחק על ידי שהצחיק את הרשע שאהב את עשו עקב שחד כי ציד בפיו עינוו כהות שני ויהי כי זקן
<ין-

יצחק

ותכהין

עיניו

וכו',

ובעקב

לשון

גופל .על לשון

עקב

כן .בדרש

בדב"ר

סדר

עקב

(פ"ג

סי"

א')

מפירותיהן

אתם אוכלי? עכשיו אבל שכרו בעקב אני נותן לכם מנייןוכו" והיה עקב תשמעון .ובילק' ישעוה שם גורס או מפרש כל מו
הגוה בעקב גדרס (כ"ה במדרש ד' קראקא אי),
שנוטל שוחד ומצדיק את הרשע בעקב גרמס וצדקת וכו" ובמ"כ
ובמקרא  0בתוב
והגי? יסורו ממנו איתא גם בכו"ון וכו"א .א' וכי"ג  וכיכ וכו?ת ובדפוסי' ובילקוט בשנו זמקומות;
של מקרא הס מצדיקים את הרשע וכו" ומפיריםי צדק ת הצדיקים ,ולפי הדרש כל הנוטל שחר
ופשוטו
יסירו

תולדות
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כז א

פרשח סח

צריקיס וה משה ,יסורו סטנו זה יצחק על ירי שהצריק את הרשע עיניו כהות שנ' ויחי כי זקן
יצחק ותכחין וגו':

ו
מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יי גם שניהם (משלי יו פו) ,אמר ר' יהושע כן לוי
לא ממה שהיתה רבקה אוהכת את יעקכ יותר מעשו עשת את הרבר הזה אלא אמרה לא יעול וישעי

 5בההוא סכא על שם תועכת י"י גם שניהם ,ועל ירי שהצריק את הרשע כהו עיניו שג' ויהי כ זקן
יצחק ותכהין עיניו מראות וגו':
ר' יצחק פתח ושחר לא תקח (שמת כג ה) אמר ר' יצחק מה אס שנטל שוחר ממי שהיה
ז
חייב לו כהו עיניו הלוקח ממי שאינו חייב לו על אהת כמה וכטה ויהי כי זקן יצחק ותכהין:

ח

ר' חננא בר פפא פתח רבות עשית אתה י"י אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו

 0וגן' (תהלים מ ו) אמר ר' חננא בר פפא כל פעולות ומחשבות שפעלת אליגו בשבילינו ,למה כהו עיגי
יצחק כדי שיכוא יעקכ ויטול את הברכות ויהי כי זקן יצחק וו':
 8ילקוט כ' קי"נ ,ילק' מכיכי שס 7 = :ילקוט כ' קייד .ילק' מכיכי מס ,סנקועל מ"נ סולדום סי ח' ,מנפועל טס ם" ח' :

 9ילקוץ שס ,ינק' פקליס כ' קטמיז ,פנסומס עס ,לנדם נכלפית פ"ע !

.

 1צדיק (ישם) | יסירו פחזא?מ | את עשו הרשע ו (שם) | כהו עיניו |  2ותכהין וגו'] ותכחין עיגיו אַני (שם).
|מר]
ותכהין (ותכהינה  )2עיגיו מראות דא'כתש .וגו י ,לי ן |  8תועכת וי ל'רפאגכתימ] וגומ' ל א
שניהס גם שניהם  ₪ונכ |  * +אוהבת דפואכתים] אחבת לג | את ל' פי' | יותר] אתי .יתר פונם,

יתיר ך | עשת] [גם .עשתה את" | את לי ן | ייעול א'נכימ |  5לההוא תי .ההוא ם | ** את] .לי ל
 6ותכהין  --וגו'] ותכהין . .מראות א'ך] .ותכחינה עיניו ך .וגו" פ .ל' וא'ג |  7ושחד] פואנכתמ:
ושוחד ךָ" ,ולא תקח שוחד וגו' י |תקח] א?כמ = .וגו'  2כי השחד פ .כי השחר יעור פקחים א .1כי השוחד יעור
עיגי חכמים ךן ,ליי | מה אם] ן ,אם מי מ ,מה אם מי א ,ומה ..מי פנ ,5ומה ..מה ך ,ומה מי תי |

שנוטל ךן | שוחד] שחד אַנכמ .ליי |שהוא חייב א'רן ,שחייב [ .1שנתחיי  8 | 1הלוקח] הלוקח שוחר פדוא'ו]:
 ..שחד א*נש .הגוטל שוחד * | **על  --וכמה] כהו עיניו ל ,על ..וכמ' שכהו עיניו ל" | ותכהין לי |
 9הננא] פןוא'ג.

חינגא ד,5

א]
פהפ--
חנינה א'ו; הנה ף] | * פת

פתח רבות עשית וגו'

(עשית אתה "ו

אלהי ..אלינו א? ,עשית אתה י"י נפלאותיך  . .אלינו  ,עשית  . .אלהי  ..אלינו אין ערוך אליך א!) אמר
ר' חננא (היגנא ,5

הנינא א') בר פפא [א,

פתח..

אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אזר חננא פ;

פתח;.

נפלאותיך וגו אמר ר' היגנא [ ,פתח ..י"י מחשבותיך ונפלאותיך אלינו א"ר חניגא ך] .פתח ..י"י אלהו

נפלאותיך ומחשבותיך

אלינו ,לי ל |  ** 01פעולות] פעלות ל | ומחשבות ל' או

| שפעלתה ן |

* אלינו ל"דפואגכי) ל לת | בשבילנו | עיני של |  11יצחק] צדיק א | %שיבוא] א*ךן .שיבא דפוא'נכי |
יעקב אביגו ,

צדיק א? | הברכה ך] | ויהי] ההד

 ₪י(תהלים) | * וגו' ן] ותכהין עיניו י (שם) ,והכהין. .

מראות א! .ל' לדא'גכת |
וכו' וצדקת וכו" צדקת צדיקים תסור ממנו טן המצדיק את הרשע וצ"ע:
היו גם על עשו בנה שיברכהו גם אותו אביו אלא אמרה לא יעול

 4לא ממה וכו' .ורתמיה של רבקה

וכוי לא יבא עשו ויטעה באותו הזקן שיחן

ברכתו רק לו ונוטל הברכה מיעקב ויהא נאמר ביצחק מצריק רשע ומרשיע צדיק תועבת י"י וכו' ,ופיום הפתיחה
כמו בהפתיחה שלפניה ועל ידי שהצדיק את הרשע שאהב את עשו כהן עיגיו וכו' :  7ושחר לא תקח:
לשה"כ בשמות שם כמו שהושלם לנכון בכי"א א' כי השחד יעור פקהים .ולשה"כ בדכרים ט"ז ו"ט לא תטה
משפט וכו' ולא תקח שחד כי השחד יעור עיגי חכמים ,ובכו"ת .הורכבו שני הפסוקים | :ממי שהיה וכו',
מכנו שהיה חייב לו לכבדו כהו עיגיו הלוקח וכו ./ובכי"ל כתוב הלוקח ממי שאינו חייב לו כהו עיניו והוגה
ביני שיטי בכתב אחר על אחת כמה וכמ' שכהו וכו' ,והגהתי כגיי שאר הספרים ,ובתנחומא מ"ב שם הפתוחה זש"ה אבן

חן השוחד וכו" בא וראה מה אמר עולתו של הקב"ה לא היה ראוי שיכהה בעיניו אדם שהוא נותן נפשו 1

שמו של הקב"ה ונעקד על גבי מזבח היה צריך שיכהו עיניו אלא אמר הקב"ה הכחבתי בתורתי ושוחר לא
תקח למה כי השוחד יעור עיגי חכמים ונטל שוחד מעשו והכהיתי את עיניו ומה אם יצחק הצדיק
על

שנטל שוחד

מבנו כהו עיגיו מי שהוא נוטל שוחד מן אחרים על אחת כמה וכמה לפיכך נאמר אבן חן

נשוחד לפיכך ויהי כי זקן יצחק ותכהין ,ובתנחומא שם זשה"כ אבן חן השוחד וכו" מדבר ביצחק שנאמר ויאהב
יצחק את עשו כי ציך בפיו מהו כי ציד בפיו היה צר את יצחק הצרוק בפיו וכו'( .ועי' במ"י לעול צר )896
ולמה כהו עיניו של יצחק מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע ועוד על שהיה מביא ציד ומאכילו וכתיב .כו
השוחד ,יעור פקחים וכו ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ד"א ויהי כי זקן יצחק וכו' ובדין הוא שיכהן עיניו של
יצחק לפי שנהנה מן הרשע ולא אהב אותו אלא מפני שהיה מאכילו ציד וכז' :  9ר' חננא בר פפא .בכי"ל
דלג .מן ר"ח בר פפא עד אמר ר"ח פפא והשלמתי ועח"ג ,ובכתב הספר הוגה שם אלינו בשבילינו= ,ובילקי
תהלים שם מפרש אלינו כלומר בשבילנו ,ובמהיג עמו'  614הועתק זש"ה רבות עשית וכף ,אמר ר'
גינה בר פפא כל פעולות ומחשבות שעשית אלינו בשבילינו כהו עיניו שליצחק כדי שיבא יעקב ויטול הברכות,
ובאגדב שם המאמר ד"א ויהי כי זקן וכו זש"ה רבות עשות וכו' אמרו לו ישראל רבות עשית וגו למה כל
נפלאות שאתה עושה בשבילנו כל מחשבות שאתה מחייב בשבילנו שנאמר נפלאותיך ומחשבותיך אלונו בשבילנו
אתה מיסר את הרשעים ומיסר את הצדיקים האיך יורע הקב"ה שיצחק מחבב את עשו ועתיד היה לברכו אמר
הקב"ה הרוני מכהה את עיגיו כדי שלא יהא רואה למי שהוא מברך כדי שיטול יעקכ את הברכות לפיכך ויהי
כי זקן יצחק ,ובתנחומא שם ותכהין עיניו למה כהו עיניו לפי שהיה צפוי לפני הקב"ה שיצחק יברך לעשו
אמר הקב"ה וכהו עיניו ויבא יעקב ויטול את הברכות ולא יהא יודע יצחק למי הוא מברך ודוד צוח הבות

פרשה סה

תולדות

דנז

כז א

ווחי כי זקן יצחק אמר ר' יודה בר' סימון אכרהם תבע זקנה , אמר לפניו רכון כל העולמים ט

אדם ובנו נכנסים למקום  0אדם יודע למי יכבר ,מתוך שאת מעטרן בוקנה אדם יודע למי יככד ,אמר
לו הקב'ה חייך דבר טוב חכעתה וממך הוא מתחיל ,מתחלת הספר ועד הנה אין כתוב זקנה| ,וכיון
שעמר אברהם אבינו נתן לו זקנה שני ואברהם זקן וגו' (כראשית כד א) , יצחק  תבע ייסורין , אמר
לפניו רבונו של עולם אדם מת כלא ייסורין מירת הדין מתוחה כננדו[ ,מתוך שאת מכיא עליו.ייסורין 5:
אין מרת הרין מתוחה כננדו] ,אמר לו הקב"ה חייך דבר טוב תכעתה וממך הוא מתחיל ,מתחילת הספר
ועד כאן אין כת' ייסורין , וכיון שעמד יצחק נתן לו ייסורין ותכהין עיניו .,עקב חבע את החולי,
 1ילקופ כ' ק*ס ,כב) עמיע 5פיז ס' ,קנסדלין ק"ז כ' ,סנסוע 6מ' 3סיי פכק ק" ד' תוידות סי ז' ,פנסוע]
כ"  '5מולדום ם" ר0 ,נדם בכלטים פל"ל ופ"ע ,פדכ" פכ"ב :
ח-ק
צ-
ייהי
* 1ו

ן] ד"א ויהי כִי זקן ם :לי לדאנכת

( ה

יהודה דפחאגכת

סיו טלס

| בר' סימון] פא?גל,

|וקנה ן .הזקנה א' | יי לי ל | דבון העולמים ְגכ,
בירי פומון וֶ: ,בר פימוי ך ,ב"פ א ,1לי ך' ז
רש"ע אל |  2או 5אב ך; -האב ,אל |[ נ כנסים] .ן/
ולם פי; | רבש"עא'ת
על
רבי העו' ן , רבוגו ש

דון דפאנכתי | למקום אחד פאי ] ואין --יודע] אין העולם יודעין יל,י  | -מי  ] 1כבד] פוחנפ,
דֶז .בזקנה
| בוקנה] בשיבה
ו
מכבד דְא'ןי; מכבדין א | ומתוך פא"גכי | שאת] א'י! ,שאתה
ושובה ו | יככד]פח ,מכבד דאנכתי | 8הקב"ה] המקום ( /לכ ] דבר טוב תבעתה] (; דבר . .תבעת דפא!כתי;

>

ד |הוא] אני ך | מתחלת] פאכתי:

דכר . .שאלת [] .דבר שתבעת טוב הוא א* | טמך

ספר  | 5הנה] כאן | כת' פגכת .כתי' דא; בו י |  4אברהם אבינו] א?י .אבינו אברהם
ניתן אנ

ייסורון] פאנכת,

] וגו] בא בימים דא'כ :.ל' פא'נתי

רבשזע פא1ךן .רש"ע א? .רבון כל עולמים ך ,רבון

בות

א'כתי /ומדת דָזא*
מדת ד
ייסורין (יסורין ד7ם)

אין מידת

ה-ו]
| *כמתנוךג -
(מדת דאכת)

ז

ה עולמים

מתוחה

|  8רבונו של עולם| ו,

** בלא] ל' ל | יסורין פי | מידת] פנ.

כן
<=

מתוך (ומתוך ו
כנגהו

יסורין הי

מתחילת דג |

 ,2אברהם דפא'ת |

דְפאנ

ד"ךן) מביא עליו
שאת (שאתה א
ומת ואם את ..

יפורין..

מדת..

דפחא'נתי .דב שתבעת טוב הוא א| %מטך חז| הוא] פחא?ני.
גדו ,לי ל | חיך לפ | דברטוב תבעת
אני דת .לי א' | מתחלת פכתי .ומתחלת א |  7כת] פנ ,כתו' ש .כתיבבד | יפורין פכי | כיוןנ |אבינו
יצחק  [| +ניתן אג] : ייסורין] את .יפורין פנכי .ייפורים ד 1ותכהין  %4פ .:ותכהין . .מראות א?,
ויהי כי זקן יצחק  ,15ויהי ..ותכהינהה ך .ויהי  ..ותכהין עינו מראות א'תי | תב; ע הולי ם |

עשות וכו" כל נפלאותיך ומהשבותיך אלונו בשבילנו ועו"ע במ"י לעיל צד  1= :444ר' יודה בר" פימון .בדפ"ר
הג" הק ד" יהודה ,ובדזו ר*י בר פימוי ,וכלק"ט גורס ומפרש א"ר וופי "ברי סימון (בר חנינא) אברהם אבינו
הבע זקנה אמה לפנין הבש"ע אב -ובנו יהיו נכנפין במקום ואין אדם יורע' למי מכבד ע2ט-רויהו בזקנה ככדי
הבון בין :אָב לבן א"ל הקב"ה חייך וכו? ממך :אני מתחיל דכתוב ואברהם זקן בא בימים .,ולנכון בשכל טוב
א"ר .יהודה בר סימון אברהם תבע את הזקנה וכוי ,ובתנהומא מ"ב חיי שרה שם בא וראה מאדם
צד 0
ועד אברהם עשרים דורות ואין כתיב בהן זקכה אלא ,בו היו מולידים בנים ובני בנים ולא היו נוכרים איזההבן
ואיזה האב וכה שהיו הכל שוין עד שבא אברהם ונתן לו הקב"ה את העטרה הזו שהוא עיטור לאדם כשהוא מזקין וכו'
א"ל זקב"ה הייך שאתה ראוי לוקנה לכך נאמר ואברהם זקן וכו ועי"ע שם תולדות" פי? ז' ובאג"ב פל"ר ופ"מ,
ובתנחומא חיי שרה שם א"ל אי זה היפוי שלי אני ובני נכנפין לעיר ואין בני אדם מכירין בין האב לבן מפנ
שהיה .אדם הי מאה ומאתים שנה ולא היה מזקין אמר אברהם רבש"ע צריך אתה להפריש בין האב לבן .ובין
תולרות

פיי

ו" אברהם

נער לזקן שיתכבך הזקן בנער אל הקב"ה היוך ממך אנו מתחול
ליצחק  -לעיל צד  )169ולא ו מכירין הבריות בין האב לבן עד
ן
הפריש ביניהם הזקנה לכך נאמר ואברהם זקן וכו' ,ובפדרְ"א שם שבעה דב
האב
שלא היו כמותן וכו" מופת שלישי שמיום שנברא שמים וארץ לא זרקה שובה בבני אד
אבינו וכו" שנא' ואברהם זקן וכו? מופת רביעי מיום שנבראו שמים וארץ לא היה ,אדם חול
בדרך או בשוק היה עוטש והיה נשמתו יוצ' מנהיריו עד שבא יעקב אבינו ובקש על זאת רחמ
כל העולמים אל תקח את נפשי ממני עד שאצוה את בני ובני ביתי ונעתר לו שניויהי א זו
הנה אביך חולה וכו" מופת שביעי מיום שנבראו וכו" לא היה .אדם חולה ויה
ויאמר ל
הר" את ו
והוה מתפלל ור
ובבימ ש= ע
ל וכ"
ה
והקיז
חזקיה מלך  +הודה וחלה וחיה' שגי בימים ההם חלה
משתעי בהדי אברהם
זקנה מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי וצחק בהדי
ש אברהם

ואמר

רבש"ע

אתא אברהם
והוה חולשא

תא יעקב בעָא רחמי
1
בעא רחמי והוה .י זקנה שג' ואברהם זקן ו זכו' עד יעקב לא
(ופירש"י שם שיחלה אדם לפני מוהו ויצוה לביתו) שני וַיאמר ל ייווםסף וכוי עד דאתא -אלישע לא הוה דהליש
חכה

חלי

אחריתי

רהמי ואתפח שנ' ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו מכלל
ואתפה אתא אלישע בעא
בכי"ו קיטע כאן המאמר עד סופו ואון אדם
ועי' בסנהדרין שם בל "ם 2 :ואין אדם וכו
גרשה כת' ויהי אחרי הדב' האלה ויאמר ליופפ וגו' אמ" ר' שמואל בר נחמן מיכן .שהיה בין"חולי לחולי חולו
המתחלת שם לפ' ויהי אחרי הדברים וכן',
כבד משניהם ,ורמז אל זה המאמר שנמצא בשלימותו בכי"ו פצ"
הוצאתי כבר לאור בספפר היובל לכבוד
ופרשה זו ושתי פרשיות שלפניה בנוסחת כי"ו שיודפסו ב  . 6ב
אברהם תבע זיקנה וכו' .ועל סגנון הרמז
הרב ר"י גוטטמאנן ,ושם צד  861הַמאמר אמ' ר' יודה
 5מתוך שאת וכו | כן השלמתי ועח"ג; וכן בכי"ו פצייז
גרשה כתי עיי שם צר  791ובמיר לעיל צר :696
וכו" מתוך
אמר ל ניו רבש"ע אדם מת
הדין וכו" | ובלק"ט מ פַ
ומתוך שאת מביא עליו וסורין אין מידת
יודיי
ורע

ב
זקב"ה
שאתה מביא עליו יסורין מתמרקין עו;נותיו א"ל
מת בלא יפורין .מדת הדון מתוחה כ
אמ' רבון ה; עולמי אדם
שם
אני מתחיל וכך נאמ' וכו' ,ובשכל טוב צד  01אמר רבש"ע אם אדם

כמי

וררךד
שו

ליג מתוך שאת וכו' ,והגיי
7
דבר טוב תבעת וממך
מ'י לו הקב"ה
מַת בלא יפורין מדת הדין מתוחה כנגד

פרשה סח

תולרות

81

כז א

אמר .לפניו  רבין כל העולטים אדם מת בלא חולי ואין מיישב את בניו , [מחוך שהוא חולה שנים
ושלשה ימים הוא מיישב את בניו|= ,אמר לו הקכ"ה חייך רכר טוב תכעתת ומטך הוא מתחיל הה"ף
ויאמר ליוסף הגה אביך חלה (שס מח א) ,אטר ר .לוי אברהם חרש זקנה , יצחק חרש ייסורין;
יעקכ חרש חולי ,חזקיהו חרש חולי שיגי , אטר לו העטרת אותו ער יום מותו ,אלא מחוך שאדם

חולה ועומר חולה ועימר הוא עושה תשובה שלימה ,אטר לו הקכ"ה חייך רכר טוב תבעתה וטטך הוא מתחיל
הה'ד מכתְבָ לחזקיהו מלך יהורה בחלותו ויחי מחליו (ישעיה לח  ,)5אמר ר' שמואל בר
+0
נחמן מיכן שהיה בין חולי לחולי חולי ככר משניהס:
ותכהין עיגיו מראות
יצחק יוצא לשוק ויהון ביייתא

ר' אלעזר כן עזריה אמר מראות ברעתו שלרשע,

אמרין דין אבוי רההוא

רשיעא

אלא הריני מכהא

אטר הקכיה יחי

את עיגיו והוא אינו יוצא

 8לקוט כ קייר ,יל]' פכיכי מטלי כיט >' ,פנילס כ'ם פי:

 ** 1לפניו לי ל | רכון העולמים דנכי :רבונו של עולם ם .יבש"ע א'ת .ישיע א | ** בלא] לי ל |
ואינו דפא'ת :איגו א'נכרי | מישג א' .מתישב ך | את] א' .בין דפא'נרי :בתוך תת | ** מתוך --בניו]
מתוך (ומתוך פא?') שהוא חולה שנים ושלשה (שלשה  ,1או שלשה א'י) ימים ..מיישב (מישב א!כ) בין

(את א') בניו דפאנכתי :לי ל | ל הקכיה ל' ו | חייך לי ם | דברטוב תבעתה]  .דבר . .תבעח דפא'כתי:
דבר שתבעת טוב הוא א | %הוא] אני ך | מתחיל|  ₪מתחלת הספר ועד כאן אין כת' חולי עד שבא אבינו
יעקב וחלה ך] |  8חולה | חדש] םאכי .חידש דְנ (וכן בסמוך) | את הוקנה א | ייסורין] פ :יסורין גכתי:
ים ך ,את הייסורין א |  4החולי ( .את החולי [זאכי | חזקיה פכף .חזקיהו מלך יהודה ו | חולה ףן |שיני] פג ,שני חכי .שיתרפא דִןת .שני שנתרפא א | אמר --לו] אמר לפניו רבש"ע אן /אמר לפניו רבון
העולמים ' | העמדת אותו שלום עד יום מותו א' ,אם העמדת אותו עד יום מותו איך יעשה תשובה ף],
לה ועומד  .₪חולה . .וחולה פ,
ו.
ולהח .
לא טוב לאדם שהעמדת אותו עד יום מותו  5 | +חולה  --ועומד] חו

חולה ועומר א'ו | * הוא ְפחאגתי] והוא לכ | שלימה] חא'גכ .שלמה פי .ל" דאלת | הקכ"ה ל' אי |
| ממך  | ]₪הוא] פחאנכי .אני דת

תבעת 

יו
חול--
מלות
|  6מכתם א' | * בח

פא'כת]

נבחלותוּ..

מחוליו חאני :וגו ל | יהושע א' |  7מיכן| וחנ .מיכאן פ .מכאן דאכתי | בןו | חליו כ | לחולי ל' כ
** חולי] .לי  8 | -ותכהין עיניו] ותכהן עיניו [ָי .ותכהינה  ..כ .לית | * מראוח

דפאנכים] מראת ן ,לי לת |

ר' אלעזר --אמר] ר"א  . .אי ם ,ר' אלעזר  ..אומ' א?מ .ר' אלעזר בן עזריה הקירח אמי ל" ,רי אלעזר  ..הקרח אמ א!,
ר' לעזר  ...הקרח או' ן ,ר' אלעזר . ,הקיריה אמ' ( ,אמר ר' אלעזר  . .עזריה מהו ותכהין עיניו מראות ךן |
מראות] פוחאנכףתי.

עוצם עיניו מראות ברע  -,ך ,1מראות ברע  -,ך | * ברעתו דפוחאנכומ]

בדעתו לת |

של אותו רשע ו ,של עשו הרשע ך | יהיה פ .יהא אימ |  9יוצא] עובר  | 1בשוק  ..1לחוץ כ | ויהוון וחנ/
וייהון * ,ויהויין כ | בירייתא ְז ,התה ן ,בריאתה  | ₪אומרים ם | דן .1דין הוא ח | אבוי] פחי.

אבוה דְוְכִן

אבוהי אנמ/

| דהדין רשיעא ך] ,של אותו רשע י | הרי אני [כי | מכהא] וְאי .מכהה ְפאיגכתיםט |

את ל' אנים | והוא] ויהא ! | אינו יוצא] יושב בתוך ביתו |
"ל הקב"ה חייך וכו' וממך אני מתחיל וכו' :  1ואין מיישב וכוי| .וכן הגי' בכי"א בי את בניו .והשלמתי
וך שהוא חולה וכו' ועח"ג ,וכן בכי"ו שם מתוך שהוא חולה שנים שלשה ימים הוא מיישב בון בניו ,ובשאר
רים (חוץ מכי"ת) הגו' בין בניו , ובפי' ב"ר מפרש אינן מיישב בין בניו שאינו מחלק להם נכפיו ומיישבן
יכ ואינו מוישב אינו יכול לצוות אותם ולסדר וליישב ענין ירושתם ,ובלק"ט גורפ ומפרש יעקב תבע
חולי אמר לפניו רבש"ע אדם מת וכו' ואינו מחשב את בניו מתוך -שהוא חולה שנים ושלשה ימים הוא מיושב
בדעתו ומחשב את בניו אמר לו הקב"ה וכו' ,ובשכל טוב גורס כאן ג"כ וטתוך שהוא חולה בי או ג' ימים
מיישב בין בניו וכו" 4 :חולי שיני .שיתרפא האדם מחולי הראשון כדי שיהא חולה ועומד ועושה תשובה
וכדמסיק אמר לו העמדת אותו עד יום מותו בתמיה אלא מתוך וכו' אמר לו הקב"ה חייך וכו' ,וסיום זה הוא
בסגנון .מאמר .ריב"ס שמפרש מאמר ר"ל הקצר אברהם חדש זְקְנָה וכו' ,ובכי"ו שם חזקיהו [חידש] חולי שני
אמ' לפניו רבון העולמים העמדת אותו עד יום מותו אתמהא אלא מתוך שאדם חולה ועומד מחליו חולה
ועומד ועושה תשובה שלימה אם' לו הקכ"ה ח!יך דבר טוב תבעתה ממך הוא מתחיל תחילה הדה היא מכתְכ
חולי (חולה)
חידש'
הגיהו
וכי"ת
ובדפוסי'
וכו',
4
העולמיי אם לא העמדת אותו עד יום מותו היאך

ויחי

ובמדרש ד' שאלוניקו
שיתרפא.
ה
 1מיכ
יעשי תשובה ועח"נ:

מחליו שחזקיהו חלה שלשה חלאים ומדכתיב בחולי השני

הראשון

.ויחי

העור
היה

רי"ג נ"א אמר ריבון
י
וכו' | .דורש בחלותו

למד שהיה חולי כבד משניהם מחולי

וחולי השלישי שמת בו .וברייתא בב"מ וסנהדרין שם שלשה הלאין חלה אלישע וכו' שנאמר ואלישע

חלה את הליו אשר ימות בו ופירש"י בסנהדרין חלה חח חליו תרי אשר ימות בו תלת ועי"ע סוטה מ"ז א':
 8רי אלעזר בן עזריה ,בכי"ל כתוב בגליון בכתב הספר בדיו דיהה הקירח והוא תואר לראב"ע ,וכן הגיי בכי"ן
וכי"א א' רי לעזר (אלעזר) בן עזריה הקרח ,וכתוספות בכורות ג"ח א' בר?ה חוץ מן הקרח וכו' הובא ורבינו
רבי אלעזר בן עזריה דאמר בירושלמי שהיה קרח (ובסה"ד ע' ר' יהושע בן קרחה העיר לא
נסים פי'
ת ב"ב קי"ג א' בד"ה ומטו בה וכו" ועוד שפיי רבונו נפים במגלת סתרים שמצא בבראשית
מצאתי)
רבה דחוץ טן הקרח היה רבי אלעזר בן עזריה וכו' ,ובלי ספק כוון רינ להמאמר שלפנינו והיה גורפ גזכ
ראב"ע הקרח (ובכי"ג וכי"כ נשתבש הקיריה) .וראב"ע חורש מראות כלה"כ ועצם עיניו מראות ברע (ישעיה
ל"ג מזו) מראות ברעתו וכו" שלא יראה רעתו של רשע אמר הקב"ה וכו ./ובדפ"ר הגיי כן.אמ' .רִי .אלעזר בן
עזריה ועוצם עיניו מראות ברע מראות ברעתו וכו" (ובד"ו נשמטו המלות ועוצם עוניו) ,ובלק"ט הועתק
ותכהין עיניו מראות אראב"ע מראות ברעתו של-:עשו הרשע ,ובשכל טוב שם ותכהינה וכו' א"ר אליעזר :בן
עזריה מראות ברעתו של אותו רשע אמר הקב"ה יהא צדיק זה יוצא לשוק והבריות .יאמרו זה אביו של אותו
רשע הריני מכהה עיניו ווושב זש"ה בקום וכו' (ובכי"ל וכי"ו וכי*א א' מכהא באל"ף כמו לעיל צד  162ממחא ועיו"ש

פרשה סה

תולדות
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כז א

הה'ד בקום רשעים יסתר אדם (מששלי כח כח) ,מיכן אמרו כל המעמיד נן רשע או תלמיד
רשע עיניו כהות ,תלמיר רשע מאחיה השילוני שהעמיד לירבעם וכהו עיניו [שנ' ואחיהו לא יכול
לראות כי קמו עיניו משיבו (מיא יד ד) שהעמיר ירבעם תלמיד רשע],
מראות

צעקו

מכח אתה

חוצה

בשעה

הראיה,

שעקר אברהם

וגו' (ישעיה לג ז) ונשלו דמעות

כהו עיניו שני ויהי

בן רשע פיצחק,

אבינו את יצחק בכו מלאכי שרת

מעיניהם

כי זקן יצהק וגו' ,ד"א מראות

שנ'

ד"א

הן אראלם

לעיניו והיו רשומות בתוך עיניו| ,וכיון שהזקין
מכח אתה

הראייה,

שעקד אברהם אביגו

שבשעה

את יצחק תלה עיניו למרום והביט כשכינה ,מושלים [אותו משל] למה הדבר דומה למלך שהיה מטייל
 1ינקוע שס ,ילק' עלכיס כ' כ"נ ,פקיקס+

ספופל פ"ס ס" ס' :

 4לעיל : 006 57

 1מוכן] וְנ .מכאן דפאכתימ

פ' זכול (כ'יג ס'),

סנסועל ע"כ ת 55ם'' ד' ,פנסועם 55

כ" ד' ,עדכס

 6דככים כבס סדל חספ סכככס (פי"ס פי' ג') ,פדכ"פ פמ"ב :

| אמרו

לי ו |  2עיניו] פן"אנכים.

סוף שעיגיו דָך | מאחיהו א

| שנ' ואחיהו ---רשע] שני ואחיהו (ואחיה
שהעמיד  --עיניו ל' *

 .?7ואחיהו השילוני ם) לא יכול (יוכל ל"פו"אכ)

/פ) ירבעם

תלמיד [)

לראות  . ,עיגיו" משיבו  שהעמיד.

(עיניו שהעמיד

(את

ירבעם

["א')

תלמיד

(שהיה

רשע ליפו"אגכ .ואחיהו (דכת' ואחיהו ך]) לא יכול ..משיבו שהעמיד את ירבעם ..רשע דִך] .ואחיהו לא
ירבעם הרשע ובן.

יכול . .משובו שהעמיד

שנ' ואחיה השילוני לא

יכול לראות שהעמיד

תלמיד רשע ואי זה

זה ירבעם בן גבט ( 1מלכים) '5 ,ל |  :8מוצחק] = שני ותכהין עיניו פ ,ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו ,
זיהי . .עיגיו מראות ך  ,ותכהן . .מראות שהעמיד עשו הרשע  ,ויהיי . .ותכהין (ותכהן [). .מראות שהעמיד עשו
(את עשו  )1הרשע ( 117שם) ,שגי (דכתי' א )5ויהי. .ותכהין (ותכהינה. .)5.מראות שהעמיד את עשו (שהעמיד
עשו א )1בן רשע אפ ,ויהי . .את עשו שהיה בן רשע [ .%דכתיב ויהי . .ותכהין עיניו שהעמיד בן דשע זה עשו מ |
 4מכוח וְנך] | אותה | הראיה] [זא .הראייה [ .2ראיה דם .ראייה תו | בשעה] פוחא'נכי .שבשעה דת .לי א:
כשעקד א? ,שהעקיר ן ,שעקדו פ | אבינו אברהם ן ,אביו פ | את יצחק בנו א? .את  ..בנו על גבי (ע"ג א')

המובה [א!נכתי; את בנו ע.ל -.המזבת ך ,על המזבח  | 5בכו] תלה עיניו למרום ובכו | 5ן השרת |ן
גראלים ך] |  5וגו']  ,מלאכי (ומלאכיך) שלום מר יבכיון א'ת  :ל' דאכי |ונשרו י |דמעות מעיניהם] דמעותיהן ו |
לעיניו] לתוך עיניו דואכת .לתוך עיגיו של יצחק נו | לתוך אכ |  * 6וגו" פ] ותכהין עיניו מראות ףן,
לי לדואגב | מכוח ונ | אותה | הראיה פאג .ראייה ך | שבשעה] בשעה [א?ו .ל' פא'נ | שהעקיד .15
שנעקד  ,+כשגעקד  | ₪אברהם אביגו] אביגו אברהם [ ;5ל' פי 7 |.את יצחק] את יצחק בנו א ;%את  . .בנ

על גבי המזבח דְ[ואנכת .על ..המזבח ו | 5 '2 .למרום] פן"חאנכי :במרום דְֶף ,ל' ן | והביפ] וראה כ

משל  | 5א*ותו משל דְואגכתי] ל' לפ | להיר א |

במ"י) ,וממקור אחר הועתק ראש המאמר במה"ג שם מהו מראות אמ' ראב"ע מראות ברוח הקדש מה יהיה
באחריתו  שלעשו והבנן אמרי מראות מעשים הרעים שלעשו אמ' הקב"ה יהא יצחק .יוצא לשוק ויהון בריאתא
אמרין הין הוא אבוי .וכו' אלא הריגי .מכהה עיניו וישב בתוך הבית הה"ד בקום וכו' .ובמדרש אגדה ו הרובצ' רש"ב

ר' אלעזר אומר לא כהו עיניו של יצחק אלא מרעתו של עשו וצ"ע ,ובמגילה שם אטור לאדם להסתכל בצלם
המות אדם רשע .וכו' ר' אלעזר אומר עיניו .כהות שני ויהי כי זקן יצחק ותכהין וכו' משום דאסתכל בעשו
 5שהעמיד לירבעם וכוי| .כ"ה בכי"ל ,ובסוף המאמר בן רשע מיצהק ,ובגליון כי"ל  :נוסף בכתב הספר
הרשע:
,

בדיו דיהה

מכאן
ולכך
שוכב
רשע

כגי' שאר

הפפרים

שג' ואחיה

וכו" ועח"נ;

ואולי שתי

נוסחאות

כאן,

ובשכל

-:
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הועתק

שהעמיד את ירבעם
אמרו כל המעמוד וכו" עיניו כהות בן רשע מיצחק תלמיד רשע מאהיה השולוני
ובמדרש שמואל שם נסדר הדרש לפ' ויהי וכו וְעלי
כהו עיניו שג' ואחיה לא יכול לראות וכו' משיבו,
במקומו ועיניו החלו כהות וגו'.והגיי שם מיכן אמרו חכמים כל מי שהוא מעמיד בן רשע או תלמיד
סוף שעיגיו כהות בן רשע מיצחק ויהי כי זקן יצחק ותכהינה וכו' למה שהעמיד.עשו בן רשע תלמיד רשע מאחיה

השילוני

ואחיהו לא יכול לראות וכו' למה שהעמיד ירבעם תלמיד רשע,

ובמה"ג עמו'  214ד"א ויהי כי זקן

יצחק וכו' אמ ר' יודן מפני מה כהו עיניו של יצחק מפגי כעסו שלעשו מכאן אמרו כל מי שהוא מעמיד וכו"
סוף עיניו כהות בן .רשע מאבינו יצחק .שני ויהי וכו' ותכהין עיניו מראות מאי מראות מראות כעסו :שלאותו

רשע"

תלמיד

רשע

מאחייה

השילוני שמשח לו לירבעם וכו' ,ושם עמו'  314ד"א בן רשע מני לן מבני עלי

דכת' ועלי זקן מאד את מוצא כשם שכהו עיניו .של יצחק ממעשה עשו בנו הרשע כך כהו עיניו שלעלי ממעשה
בניו הרעים שג' ועיגיו קמה ולא יכול לראות; ובפסיקתא פ' זכור שם בפתיחה יזכור עון אבותיו וכו" (ועי!
במ"י לעיל צר  986צד  486וצד  )496הדרש ומה הפא הפא על אביו גרם לו שכהו עיניו ,ולזח הדרש נסמך
שם מכאן אמרו כל המעמיד .וכו' סוף שעיניו כהות בן .רשע מאבינן יצחק שני ויהי כי זקן יצחק .וכו" למה
שהעמיד עשו הרשע תלמיד רשע מאחיה השילוני שנ' ואחיה לא יכול וכו" למה שהעמיד לירבעם תלמיד רשע,
ובתנחומא מ"ב תצא שם ומה חטא הטא על אביו גרם לו שכהו עיניו בחייו מכאן אמרו כל המעמיד וכו" גורם
לו שוכהו עיניו בחייו בן רשע מיצחק וכו' ,ובתנחומא תצא שם חטא על אביו שגרם לו שכהו עיניו בחייו למה
אמר הקב"ה שלא יהא יוצא להוץ והבריות אומרים זה צמח רשע לפיכך כהו עינוו בחיוו מכאן אמרו כל
המעמיד וכו" גורם לו שיכהו .עיניו מראות בחייו מנין אתה למר בן רשע מיצחק וכו /וטעם מיכן אמרו
מאותו פסוק או מאותו דרש והרחיבו הדרש והסמיכוהו לפפוקים שונים ועי' בפסיקתא פ' נחמו (קכ"ד א' בי),
וכן בסמוך
 4מכח אתה:.
והסגנון מיכן אמרו מורגל בפרט בסדר אליהו ועי' מ"ש במ"ח חלק מ"ד צר :459

מכה

אתה

וכו' והיתה

שדרשו לעיל צד 006
ועי' לעיל צד ;806

קוראה אתו

וכו' ועי' לעיל צד  842צד  944צד  | :454בכו מלאכי שרת.

כמו

ועו במ"י שם בד"ה מהו חוצה ,והגי' וגשלו איתא גם בדפ"ר וד"ו ,ובילקוט ונשרו וכו'
המזבח בכ
ובשכל טוב שם הועתק ד"א מראות מכח הראייה בשעה שנעקד על גבי

מלאכי השרת שנאמר הן אראלים צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון ונזלו דמעות :מעיניהם לתוך עיגיו והיו
רשומות בתוך עיניו וכיון שהזקין וכו' ,ובמה"ג עמו'  714ד"א מראות מכוח אותה ראייה שבשעה שנעקד יצחק
השרת דכת' הן אראלם וכו" מלאכי שלום וכו' וזלגו דמעות מעיניהן וכו" והין
על גבי המזבח בכו מלאכי

רשומות בעיניו עד .שזקן וכהו עוניו ועח"נ ועי"ע בפירש"י עה"ת :

 7והביט בשכינה .

בלק"ט ד"א מראות על

וש

תולדות

0

כו א

פרשה סח

עליו בער החלון , אטר אס אני הורנן אני

בפתה  סלטין שלו ותלה עיניו וראה בנו שלאויטי8

מכריע .את אוהבי אלא זר אני שיפזמו חלונותיו , כבךשעה שעקר אכרהם את יצחק על גכי המזנח
טעיינייוו

ת,כלה ;

שיסתמו

וה והביט

בשנינה,
ויהי

ע'ג'ו הה'ר

אמר

כי

הקכ"ה

קן יצחק

ני טכייע את אנוהם א וגו אלא נוזר אני

אם אני הורנו

וגוי:

ווקרא את עשו וגו' אמר ר' לעזר בר' שמעון למדינה שהיתה טכתכת עינקטוןלטלך והיחח

י

שם אשה אחת וח'ה  6בן ננס והיתה קוראה אתו מקרולפרוס אטרה כני טקרולסרום ואינכםמכתיבין אות\,
 ₪לקוע שס ,לק' יכפיס כ 5ל'נ= ,ילק' מכיכי עונדיס  '5נ' ,טיל ספיכיס ככס לחזו (כ .ט"ו):6 .דם נכ6סים

פ"פ:

 1פתח ו | פלטרין א | ותלה עיגיו] נתן עוניו  .1לי * | בן ' | אחבו ן | * אני הורגו  ₪הווגו ל.
אני ..עכשו א ;%הורגו אני (הורג אני אותו  )1עכשיו דא'נת,
אני חורג אותו ' ,אני הורגו עכשיו [.
גי עכשו ,₪

דפכת | * 2

הוגו

עכשו 5

| אני מכריע אן]

אוהבי דפואני] אחבי

ל-

מכריע אני ן',

אני מכוע ל.

הריני מכריע ,%

| גוזר אני] פן"וזנכת  .גוזרני דא! .חריני גוזר ' ,גוור

אני עליו א? | שעקד אברהם|]  .₪שעקד אבוהם אבינו [זא'נו]; שהעקיד אברהם ן. ,א.ברהם אבינו [",
 ..אבינן אברהם  ,5שאברהם אביגו עקר א? ,שנעקד י | את יצחק] את יצחק בנו פואנכת :את בנו ך,

לי י | על -

המזבח ל'  8 | +עיניו|  =,למרום  | 1אני הורג אותו י ,הורגו אני ן  ,אני הורגו עכשיו א'/

ני ..עכשו א .%הורגו אני עכשיו דְוןת .הורגו ..עכשיו כ | מכויע אני ן ,הריני מכריע ו ,מכרע ם | את

לי 5

| * אברהם אוהבי דפוא'נכתי]

אוהני אברהם א,1

אגרהם ל |[ גוזרגי י.

גוזר אני עליו א'ג !

 4שיסתמו] א! .שיכהו דפואגכתי | עניו] י ₪ .וכיון (כיון א )%שהזקין כהו עיניו דפואנכת |
וגוי] וְאַ ,ותכהינה וגוי ך 7 ,עיגיו > ותכהין  . .מראות ךן .ל' אלכ |  5וגו'] ן .כנו ן  .בנו הגדול דפאכתי
| ** שהיתה] שיהא | 5כוהבת  ,11מוכחבת א'מ !
אלעזר | בירי |ךת .בר פ | למדוגה] \משל = ו

עינקמון] פן .ענקמון דא'תער"מ.

עוקמון א%כ .עוקמין (יירמיה) |

עינקמין חג.ענקמין י ,עונקמין ך'.

כ.וראוי | אוהו  /מקרולפרוס] עי( 1שם),מקרו
ו לפוא'נ5ק
לרא
 6ננוס י! | והיה כע | *קוראה דא עו (שם) מ] קו
לפרוס ר? ,מקרואלפרוס

 .1מקרוא

מקרפוליס א* ,נקרוליפראוס א,

לפרוס דפכריי.

ניקר אלפרוס מ

מקרולופרוס ל .מקרוא לפרוס פכי.
מקרפוליס א

ואין

נקרוליפראוס א',

מוקרו ליפרוס ת .מוקוא

|

אמרה להם ["א?.

זקרוא לפרס 5 .1

נקרו אלפרוס 5

ליפרוס \ .מיקריא לופריס ח:

א"ל ימ

*קרולפרוס ו( 1שם)]
] מ

ליפרוס ך][ .מוקרא ליפריס ן" ,מיקריא ליפריס ךְץ.

| ואין אתם

מכתיבין דכתימ:

אין מכתיבין אתם

א:%

אתם כותבים [ ,9ואתם מכתיבי' א .3אתם מכהיבין | 5

עסק שראה השכינה בשעת העקידה לפיכך בעת זקנותו כהו עיניו , ובשכל טוב שם ועוד שהציץ ותלה עונוו
וראה שכינה אמר הקב"ה אם אני הורגו אני מכריע את אברהם אוהבי אלא הריני גוזר שיכהו עיגיו לעת זקנה
(והמשל לא הועתק שם) ,ובמה"ג עמוי  614ד"א ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו רבנן אמרין בשעה שנעקר
יצחק על גבי המזבח ראה זיו השכינה וכהו עינוו משל למלך שתלה עינוו וראה בן אוהבו מציץ עליו מתוך
החלון אמי המלך אם אהרגנו נמצאתי מבזה את אוהבי ואם אניחנו נטצאתי מבזה את המלכות אלא הריני
פותם את החלון שואה בה כך אמ' הקביה כת' כי לא יראני האדם וחי אם אהרגנו ליצחק הריגי מכרוע
לאברהם אוהבי אלא הריגי סותם את החלון שראה בה לכך נאמר ותכהין עיניו מראות ,ובכוזל  /-אני
מכרץ את אהבי ובסמוך גם בכי"ל אגי מכריע את אברהם ,ומכריע מלה"כ הכרעהכרעתני (שופטים י"א ל*ה)/
וכן לקטן פס"ז פיי ח' אמר מה אני מכריע את אבה ועיי"ש בח"נ ובט"י .ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ר' ברכיה
ן עינוו של יצחק אלא על שהביט בשכינה בעת העקידה ,ובדב"ר שם זש*ה רבות בכות וכו ואת
על כולנה וכו' יצחק אמר למשה אני גדול ממך שפשטתי צוארי על גבי המזבח וראיהי את פני השכונה
אמר לו משה אני נתעלהי יותר ממך שאתה ראית פני השכינה וכהו עיניך מנין דכתיב ויהי כי זקן יצחק וכוי
מהו מראות מראות בשכונה .אבל אני היותי מדבר עם השכינה פנים אל פנים ולא כהו עיגי וכו ובפדר"א
שם ר' שמעוןאומר בשעה שנעקד וצחק נשא את עיניר למעל .וראה את השכינה וכתו' כו לא יראני האדם וחי
אלא תחת .המיתה כהו עיניו לעת זקנותו שנאמר ויהי כי זקן יצחק וכו' 5 :עינקמון| .מדת אנשי .הצבא
בל"ר!) ועי' קרוים צד  714ציעגלער קעניגסגלייבניססע צד = /56ובכו"ל נשתבש למדינח שיהא מכתבת וכו
והגהתי ,שתיתה וכן לנכון בשאר הספרים ,ובערוך ע' ענקמון למדינה שהיתה מכתבת ענקמון :  6בן ננס.
עי לעיל צד  741וצר  8והגהתי והיתה קוראה ,ובכי"ל ועוד בחמשה ב"י הגיי קורא וצ"ע  |:מקרולפרוס.
בירק' ירמוה שם בדפ"ר |ולשה"כ בירמיה מ"ט ט"ו כי הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם,
אתה מאד ועח"נ ,ובילק |' ירמוה ר' של"ג מתחול המאמר
בעובדיה לפ' הנה קטן וכו" בזוי

וכ"ה בג' הפעמים
ובילק?ו מכירי נסדר
אם תגביה  :ככשר ואם

קנך וכו' והוא כלשה"כ בעובדיה א' ד') ,ובערוך ע' מקרולפרוס הועתק
בין כוכבים שים ק
והיתה שם וכו" קוראה אותו מקרולפרוס ופי" שם ארוך וקלבל"י מקרולפרוס ?) וכן נרשם בגליון כי"ל פי מקרו

"ו(ובפיי ב"ר כ"י ארוך ורחב בל"י) ,ולפי הגי' בכי"ו
 וקל לפרוס קל ,ובפ' ב"ר הנדפס ארוך וקל בל"וובשינויום שונים .המאמר בשהש*ר שם אזר שמעון בן
בגליון  שם  '5ארוך ושמן*);
גה שמגדלת יספתרין*) למלךוחיתה שם אשהאחת וילדח בן ננס אחד והיתה קוראה את בנה
מיקדו לי פארוס אמרה להם בני מיקרו לי פארוס ואין אתם עושין אותו איספתרין אמרו לה (כ"ה בדפ"ר וד"ו)
אינו בעינינו אלא ננס שבננסים כך אמר הקב"ה עשו זה הרשע אביו קראו גדול שנא' ויקרא את .עשו וכו'
מו קראה אותו גדול שני את בגדי עשו בנה הגדול אמר להם הקב"ה אם בעיניכם הוא .גדול בעיני הוא קטן
שני .הנה קטן נתתוך בגוים ,ובסגנון אחר באג"ב שם אביו קרא אותו גדול ויקרא את עשו וכו' ואמו קראה
רבקה את בגדי וכו" אמר הקכ"ה הנה זקן וזקנה שאין בהם דעת אני קראתין קפן
אותו גדול שנאמר ותקה
שנאמר

הנה

קטן ג תתיך ובר משל למי שהיה

מבתוב טירוניא (ועו' לעיל צר  )904בא אחד להכתיב לו את

(002. | 3הו( (5( 60002. - 5ממל
0406.

(2

, 8983011114.בנע , 0686תהזמנס6םג ('--

פרשה סה

תולדות

1

כז א

אמרו לה אם בעיניך מקרולפרוס בעינינו ננם הוא , כך אביו קראו גדול ויקרא את עשו בנו הגדול,
אמו קראתו נדול את בגדי עשו בנה הגדול (בראשית כז טז) ,אמר ל הקב"ה אם בעיניכם גדול בעיני

א אמר רבכהו אמר ר'ברכיה לקכל תורא טכחא הה"ר
),
בדיה
קטן שני הנה קטן נתתיך בגוים (עב
כי זבח לי"י בבצרה וטבה גדול בארץ אדום (ישעיה לד ו) אמר ר' ברכיה מנח גדול בארץ אדום

א ב) ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני ההיד כי יהנן קולו אל תאמן בו וגו' (פשלי כנכה):

 1פסיקתל פ' טסודש (כ"ו סי) ,פסיקפל כבפי טס (ע"ע סי) 3 = :לקטן פפ'יג ,פקיקק 6כנפי פ' פכס (ק"ס כ') ,פנחוע5
"כ סקם סי' כיז 5 = :ילקוע כ' קייד ,ילק' מכיכי עעלי כ"ו כ''ס ,מנסועס ע* 3פוללום קי' מ' ,סנקועס טס כ" ס' ,מדכע

מקליס י" 7ק" ג':

 1לה] פואנכומ:

ל דתי(שם)

| בעיניך|  ₪הוא פןוא'גכי (שפ)

| מקרולפרוס] ( 11שם),

מקרוא

לפרוס דפנפ .מוקרו ליפארוס ת .מוקוא ליפרוס ן .מיקריא ליפריס ךז; מקרפוליס אל גקרוליפראוס אנה2
גקרו אלפרוס מ :מקרוס ו | ננס הוא] הוא ננס פוחאנר .הוא ננוס ימ גנסי (שם) ,הוא גנפ שבננסים דף |

כך]  ₪עשויך  ]= קרא אותו אנכימ :קורא אותו דפוף | [ גדול] בנו הגדול א | |  2ואמו פן |
*ראתו פאיני (שם)] קראתיו ל .קראת (קראה א? ת :קרא ו )1אוהו דא?כתי? .קורא אותו ן .קוראה מ
ק
5שו] לי דן |הגדול| פ[אנתימ ₪ .החמודות  .. ,אשר אתה
ושם) ,ותקח רבקה  -.דפואנכימ | ע
את] (

בבית כ | אמר להם פואנןת ,א"ל ומ .אמרי (שם) | אם לי ו | גדול] מ :הוא גדול דפוגכתי | קטן]  ₪הוא
קטן פוא"כתי .הוא קטון דא!גמ
בזוי אתה

מאד

הְחא'נכי;

|  %קטן] פוכתי .קטוו האנמל (שם) | בגויפ] פא'תי (שפ) מ .בגויפ

לי ן | אמר

רבבהו] ,ואמ' רבבהו [ ,אמ' רב בה  ,5אמ

רי אבהו

פאי (שם).

אמי

ר' אבהוא [" .ואם הוא רב אמ רי אבהו מ :לד?תי | לקביל נַת /לפם ן ,לפנו מ | תורה ן | טבחה ן;/
|  * 5ויאמר אליו
טבהיא א .דטבחא כ |  4וטבת  --אדום] וגו'הו אמר %0 --ו ד5פו"אנכתימ
הגני דְוָאכת]5

ויאמר הנני נָו ,וגו' לפ | תאמין

 ] 5וגוי] כי

שבעתועבות

 /8כי.

 .תועבות בלבו אכתם:.

כי- . .בליבו | 1
בנו

אמר

בפניכם

לו ראה
הוא

גבור

לבני מה בחור מה גבור ובעל קומה אף אמו אמרה ראה מה בנינו בעל קומה אמר להם
ובעל קומה

אינו

ודע

ההר העין אם יהא

בו קומה

מדדו

וג מצא ו

וגפסל

כך רבקה

קראה

אותו *גדול ויצחק קרא אותו גדול אמר להם הקב"ה ומי-בעולמי שליט ומושל בלעדי וכו' אני עשיתיהו קטן
ואתם קרא אותו גדול ואינו אלא :קטן שנאמר הנה קטן נתתיך .וכו' 4 ,שפתרו שם מלת עונקמון שלפנינו
בבר כאן לשון עין וקומה הרי העין (אם יהא בו) קומה הרי העינקומה 8 = :אמר רבבהו וכו כ"ה בכי"ל;
ובכו"ג .ואמ רבבהו א"ר ברכיה לקביל וכו' /וביוחסין' מאמר ב? הובא .בבהו א"ל רב בבהו לרב אשי בפרק שני
דובמות; ובסה"ד רִי בבהו  אמר לרב אשי וכו' והעיר שם לא מצאתי ,ובסיום תמאמר בכי"ל איתא רק אמ/
ר' ברכיה טבח גדול בארץ אדום וצע"ג; ובכי"כ הגיי אמ! רב בה אמי רַ' ברכיה לקבל וכו' ,ונמצא ר' אבא
בשם ר' ברכיה בוי"ר פכ"ו פי' חי ובמדרש שמואל פכ"ד .פיי ח' ור' ברכיה בשם ר' אבא בתנחומא מ"ב קדושים
סו" די ובמדרש תהלים מזמור פ"א סי ה' , ובברכות מ"ח א' הגי' בכו"מ .רב בהו ולפנינו הגיר" אבהו ועי'
בד"ס שם שזה קצור השם מר' אבהו מצוי הוא בכי"מ ,ובכו"פ וכי"א א' וב וילק' ירמיה שם וילק' מכירי שם
הגי .א"ר אבהו א"ר ברכיה וכו" ובכי"ן כתוב א"ר אבהוא על הגרר ,אכן ר' אבהו קדום לרי ברכיה' ור"ב אומר
בשמו ועי! באגה"א ח"ב צד  ,001ולְעיל צד  572איתא ר' ברכיה ר' אבהו בשם ר' אלעזר וכו" ועי' במדרש
/על כל אילו הגירסאות קשה שהלשון אמר וכו' אמר רי ברכיה איגו מסגנון המדרש
קהלת פ' את הכל וכו' (ג' י"א) ו
ב"ר והיה צריך לומר ר' וכו בשם ר' וכו ובדפוסי" וכי"ת הגו רק אמר ר' ברכיה ,ודורש ואם גדול הוא לקבל
תורא טבחא לנגד השור הטבח הה"ד כי זבח וכו' וטבח גדול וכו' א"ר ברכיה טבח גדול כלוי קרי ביה מבח!)
גדול בארץ אדום ,ובפי' ב"ר בי"ט " -א מלשון אחר גורס ומפרש לקביל\ (לקבל\ תורא טיבחיה (טבחא) כלומר
(צריך הטבח) שיהאגדול ממנן כנגדו (גדול כנגדו) ששבחו (שטבחו) של
לפי שהשור ,הוא גדול צריך ג"כ הטבח
עשו .הגדול .יהיה גדול שנאמר וטבח | וס וגז' ,ובכי"ו היה כתוב לפם תורה טבחה?) הדה היא כי זבח לי"י
בבצרה .וגו' אמ' ר' ברכיה טבח גדול בארץ אדום ונמחקו המלות וגו" עד ברכיה והוגה וטבח .והסיוס שלפנינו
אר ברכוה :טבח וכו' מסכים עם סגנון הפסיקתא; וכן בבי":ל לקמן פפ"ג סי' ג' אמר הקב"ה וכו' אין לי עסק
אלא עם בוצרה הח"ד כי זבה לי"י בבוצרה וטבח וכו' אמ ר' ברכיה וטבח גדול בארץ אדום; והמאמר שלפנינו
הועתק ..בשכל טוב שם .בנו הגדול ,אם בעיניכם גדול בעיני הוא קטן שנא' חנה קטן נתתיך בגוים ואם גדול
הוא לקבל תורא טבחא זש"ה כי זבח וכו' ,ובלק"ט מפרש ויקרא את עשו וכו' וכן רבקה קראה אותוגדול וכו!
אבל הקב"ה קראו :קטן שנא' הגה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד  אבל לכשיהיה מפלתו כתוב וטבח גדול
שם מסיים ואין
אחד שם הגי' הנכונה טבחא) ,ו
בארץ אדום ,א"ר ברכיה לקביל תורא :סכינא (ובכ"י
והמאמר בלי המשל
רב הוא לפום תורא טבחיא הה"ד כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום ועח"נ.
נסדר גם בפסיקתא פי החודש .והגיי שם אמר הקב"ה אביו קורא אותו גדול שגי ויקרא  5ואמן קראה אותו
גדול שנ' ותלקח רבקה וכו' ואני קורא אותו קטן שבי הנה קטון אבל הואיל והיו קורין אותו גדול לפום תורא
טבחא שנא' כי זבח .וכו וטבח גדול שר אדום א"ר ברכיה וטבח גדול בארץ וכו" ועיי"ש בהערות רש"ב אות
רמ"ג .ואות רמ"ה ובפסי"ר פ' החודש ,ובפסי"ר פ' פרה שם ושחט אותה לפניו כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול
וכו" א"ר ברכיה טבח גדול בארץ וכו' ועי' .בתנחומא *.ב חקת שם ,ובמה"ג עמוי  814ל הי את עשו
אמ' לו הקב"ה אתה קורא לו הגדול (גדול) ואמו קראה ' לו גדול חייך שאני עושה טבחו טבה גדול שנ'
וכו"
כי זבח .וכו" ורבנן אמרי אביו קורא אותו גדול  6קוראה אותו הגדול (גדול) אמ' ה קלב "ה א נינ איני קורא
אותו אלא קטן שני ה קטן וכו' ואם רב הוא לפום תורא טבחיה שני וטבח גדול בארץ אדום וצ"ע ,ואולי
נשתבש אמ' רבבהו ובכי"ג ואמ' רבבהו מן ואם רב הוא :ומן רבבהו נשתבש ר' אבחו 5 | :כי יחנן קולו
וכו ./עשו אמר ה לשון ענוה ובשפתיו ינכר שונא ובקרבו  ישית מרמה כי יחנן קולו אל תאמן בו וכן',
ובמדרש תהלים שם ד"א אמר נבל בלבו זה עשו הרשע שהוא אומר אחר בפה ואחד בלב בלב הוא אומר
יקרבו ימי אבל אבי ובפה הוא אומר הנני אמר לו הקב"ה רשע את מתחגן בדבריך וכו' כי יחנן קולו אל
שְבָת 9
,טבחה (2
.ל אז !16366
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,.

91

תולדות

חזקיה תרנמנא

אמר

פרשה

כי שבע

תועבות

כז א ב

סה

בלנו (שם שם) את מוצא תועבה אחת כת' בתורה וכת' נה עשר,

כת' לא ימצא בך מעכיר בגו ובתו וגו :וחכר חבר ושואל אוב וידעוני וגו' (דברים יח י יא) כוון

שכת'
אליו
ילענ
מגיע

כטה וכמה
יהושע כן
יצחק אמר
ונו' :חני

שבע על אחת
בני אמר ר'
מן המיתחה שכן
הגה גא זקנתי

הוי כי שבע תועכות כלבו כי שבעים תוענות כלבו ,ד'א ויאמו
קרחה הגיע אדס לפרק אכותיו קורס לחטש שנים ולאחר חמש שנים
אם לשני אכא אני מגיע ער עכשיו מתכקש לי ,אס לשני אמה אני
שבעה דברים מכוסים טכני אדם ואילו הן יוס הטיחה ויוס הנחמה ועוטק

 3לקוע כ' קי"ד:
ינקוס משני כ' תסקק"ס:
פסתיס ("ד נ' ,מדכט קסלם פ' כ6סשכ מינך (י*ס סי):

| חוקיה] פ|אןזמ.
תורגמיניה

מתורגמנא

מ

חזקיהו (72חזקיה  --בלבו ל  | )1תורגמנא ך .דנה ן ,תיגמניא א* .תורגמניה מ,5
תורגמני

ך]

כתוב ןאי (משלי) .כתי' דם | וכת']
ל דפוא'גתי | וגוי] באש דכף.
לי

וי (שם)

" 6לקוט טס ,ילק' יכמיק כ כל*ן ,מכיכח 6נטלח מכנסס ד' פ'ס,

חבר  --וגו'] וחובר

אי | שבע]

כת

שבעים

ע

דפואז

|  | ₪כת ]:נתיי:

כתו'

פאיכ

?ת']  .5כתיי א'מ/
גתן :וכחו' ד'א%כ  .וכתוב דְןי! (שם) .וכהי' א'ומ | כ
באש וגו' פוְני .באש קופם קפמים מעונן (ועונן א )%ומנחש ומכשף אמ.
חבר וגו'

ן(,

וחובר . .וידעוני ך .וחובר . .ושואל (ושאל  )5אוב . .וחורש

ודרש פ) אל המתים ף]אככך  .וחובר ..ושואל ..ודורש אל המתים כי תועבת וזו (ייי אליך א )%כל עושה אלה א'מ:
[ף] /שכתוג הא*כמ.

לי י |כן ןג |  ₪שכת']

כתוב ו (שם) ,כתיי א!ו ,שכח' בה ן | * שבע דפואנכתין

כי שבע תועבות בלבו מן .ל' ל | הווי ן | כי --בלבו ל אלו | כי לי פי | גלבו ל' כ | ריא] פוא'נכ.
| וואמר --בני| פָן .ויאמר . .בני ויאמר אליו הנני א'גכ :ויאמר אליו הנני דָןת .ויאמר,
לי דאתי
ויאמר ..הגני הנה גא זקנתי לא ירעתי יום מותי דְץ .הנה ..מותי אלו |  4קרחא  .5לוי ן | **אדם] ל'

לחמש] פוא'נכת .לה' ד .חמש חא*ך | שנים ל'  | 5ולאחר  --שנים] |"חגכת  .ולאחר חמשה (ה' ך')
שנים ךְ ,ולאחר חמש ם .או לאחר חמש שנים וֶף! ,או לאחר חמש ך* .לי ו |[  5לעג]  ;1ילאג ן/
יראג לידפו'חאכתרי | שכך ו | יצחק אומ' [א* .אמר יצחק ךרו | לשניו של ךְפאנכת .לשנותיו של ן,
רשנים

שר

ה;

שר

רשנה

י | עכשו

פאיכ

| אני

מתבקש

8

או

לו כ | ואם

ונרו

| לשנות

"*;

לשניה

של א' ,לשנותיה של פ[א'נכך .לשנים של דת .לשגוי של ו | אמא דְפתר! .אימה  .1אימא [|אפף?,
אימי  6 [ 2וגו'] [ג .לא ידעתי יום מותי ְפאכת | הניא א | זי א'ו | סכוסין פא'כ | ואילר הן] פ/3
ואלו הן דן"א'כתי .אלו הם ו(ירמיה) .ל' וא" | מיחה ן |
תאמן בו כי שבע תועבות בלבו כל מה ששנאת הוא אוהב שגאמר שש הנה שנא ה' ושבע תועבות גפשן וע"
 1תרגמנא .המתורגמן ועי' לעול צר  980ובמ"י שם ועי*ע באכער
בתנחומא סב שם ובילק' משלי רי ה
טמערמובאלאגיע ח"א צד  602ובאגה"א ח"א צד  ,94והסגנון את מוצא כמו לעיל צד  696וצד  | :496תועבה
אחת וכו' | .כי תועבת י"י כל עושה אלה (דברים י"ח " ":ב) וכת' בה עשר תועבות לא ימצא בך מעביר בנו
ובתו באש קוסם קסמים מעוגן ומנחש ומכשף ,וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים ,ומשמע שמונה
וקשה הלשון בלק"ט הח"ד כי ובו" שבע תועבות בלבו תועבה אחת היא הכשפנות
יר בנו ובתו באש,
בה שבע תועבות דכתוב לא ימצא וכו" ומסיים שבעע תועבות מעשר הרי שבעים ,ובש כל טוב שם חזקיה תרגמינא
אמר על ששבבעע תתוועעבות בלבו אתה מוצא תועבה אחת בתורה היא הכשפניות וכתיב בה עשר תועבות וכו'
 0ילעג .וכ"ה בכי"ג והוגה .ובכי"ו ילאג והוגה ידאג;
הרי ע':
וכאן שבתוב שבע תועבות עשר על בל ו
בשאר הספרים ובסמוך גם בכי"ל ,ואולי פי' ילעג יעלג כמו שהתחיל
ובגליון כי"ל נסמן | ס"א ידאג כמו שהגי'
שכן יצחק
נא זקנתי וכו" ועי" געזעניוסהבוהל עי עלג:
מגמגם בדבר ויאמר אליו בני וכו' ויאמר הנה
יצחק
שהיה בן ששים שגה כשנולר יעקב ובן ס"ג שגה נטל יעקב את
בן קכ"ג שנה
הפרק
באותו
שהיה
אמר.
ובפי"
ובפירש"י עה"ת,
סי" י"ט ופס"ח סי' ה ובמ"י לעיל צר 17
קכ"ז ועי' למטה
ושרה מתה בת
שרי
יה כפים וכי"א גורס ומפרש א"ר יהושע בן קרחה הגיע אדם לפרק אבותיו קודם חמש שנים ,או לאחר חמש
נ מגיע שגזרו עלי שאחיה כשנים
נים (לאחר חמש) ידאג וכו' שכן אמר יצחק הנה נא וכו' אם לשנים של אבא א גי
חיה אבי עד עכשיו מתבקש לי עדיין (עדין) יש לי הרבה לחיות שלא הגעתי לשנותיו ואם לשנותיה של אמא
|אימא) אני מגיעע ההננה נא זקנתי שיצחק היה באותו זמן פחות מאמו חמש שנים שכן מצינו שאותה שעה שנטל :

יעקב את הברכות היה בן ששים ושתים (בן ס"ג) שנה ויצחק (וכתיי ויצחק) בן ששום שנה בלדת אותם הא
למדנו שהיה יצחק באותה שעה ב ו ועשרים ושתים (בן קכ"ב) שגה ושרה חיתה מאה ועשרים ושבע שגה
(חית קכ"ז) הא למדת שהגיע לימי אמו קרוב חמש שנים והיה מפחד (קרוב חמש שנים) ,ובשכל טוב צר 901
א"ר יהושע וכו' הגיע לפרק אבותיו  -לחמש שנים ידאג וכו' שכן יצחק היה קכ"ג שנה ואמר אם לשנותיו
של אבי אני מגיע עד ,ע-.כשיו מו תבקש' לי נ"ב שנה אבל אם לשנות אמי אני מגיע הנה נא זַקנתי לא ידעתי יום
מותי
ועומק

וכו":
הדין

6

תני
ואין

וכו".
אדם

במכילתא
יודע

במה

שם
משתכר

שבעה
ואין

דברים
אדם

יודע

מכוסים
מה

ומב ני אדם

בלבו

של

 6-ה

חבירו

יום

מלכות

המיתה
בית

ויום
דוד

הנחמה
אימתי

תחזור למקוסה ומלכות חייבת אימתי תעקר ,ולא נמנה שם ואין אדם  5מה בעוברה של אשה ,ופסוקי
הראיה לא הובאו שם ,וברייתא בפסחים שם שבעה דברים וכו' (אלו הן) יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין
בלבו של חבירו ואין אדם יודַע במה משתכר (ואין יודע במה משתכר ואין יודע מה
חכירו) .ומלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות חייבת מתי תפול (תכלה) ועי' בר"ס ,ומב"ר כאן נובע
המאמר במ' קהלת שם שבעה דברים וכו' ואלו הם יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין ובמה הוא משתכר ומה
בלבו של חבירו ומה בעיבורה של אשה ומלכות זו של אדום אימתי נופלת יוםְ המיתה מנין שנא' כי לא ידע
וכו' יום הנחמה מנין שגא' אני ה' וכו" ועומק הדין מנין שני כי המשפט לאלהים הוא במה הוא משתכר מגין
' זו מתת אלהים הוא ומה בלבו של חבירו שני אני ה' הוקר לב ומה בעיבורה של אשה שני כעצמים וכו'
מלכות |הרשעה זו של אדום אימתי גופלת שני כו יום וכו' .ובכיזו הושלם בגליון בכתב אחר בפגנון שלפנינו
בגוף הספר בסגנון אחר אין אדם יודע אימתי הוא מת כי לא ידע
ואל
.גום
ט שבעה וכו' המיתה שנאמר כי לא ודע וכו' ומה בלב
ום ₪ש
; וככפסדרדר ההמאמרירם

פרשה סה

תולדות' = .
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כז ג ג

הדין ואין אדם יורע במה משתכר ואינו יודע מה בלבו שלחכירו ואין יודע מה בעוברה שלאשה ומלכות
הרשעה אימתו נופלת , יום המיתה דכת' כי לא ידע האדם את עתו (קהלת ט יב) , יום הנחמה דכת'
אני י"י בעתה אחישנה (ישעיה כב) ,עומק הדין דכת' כי המשפט לאלהים הוא (רברים א כז),
ואין אדם יורע במה משתכר רכת' זו מתת  %0ים הוא (קהלת יהח) , ואין אדם יודע מה בלב חבירו
דכת' אני י"י חקר לב תו' (ירמיה יז ) ,ואין אדם יודע מה בעובר האשה דכת' כעצמים בבטן
המלאה (קהלת יא  /-ומלכות הרשעה אימתבי מסלת דכת' כי יִוְםכ בלבי (ישעיה סג ד)| ,אמר ר'
יהושע כן קרחהָ הגיע אדם לפרק אבותיו  3חמש שנים ולאחר חמש שנים יראג מן המיתחה שכן
יצחק א' אם לשנותץ שלאכא אני מניץ עד עכשיו מתבקש לי ואם לשני אמה אני מגיעהנה נא
זקנתי וגו :

ג) ועתה שא נא כליך שוון מאני זינך שלא תאכיליני נכלות וטריפות ,סב מאני זינך שלא
 0ילקוע כי קייד:
נשתכר ][ ₪ אינו] פ :ואין
 1ואינו יודע ם | משתכר] אלו(שם) , הוא משתכר ךן"א!נכת.
אדם ךן"אנכתי(שם) | שבלבו א | ואינו פ .ואין אדם דן"אַנכתי(שס) | בעוברה] פנו (שם) ,ו דאלר.
בעיבורה ["א'ך | ל הרשעה] פאלכוי (שם) ,הרשעה הזאת דְוְ"ֶן ,הרשעה זו  ,%1הזאת ך ,עשו ןת .הרשעה
ומלכות

חייבת

יודע אימתי

 | 1מתי 6כ ,אימתי

הוא מת

היא

דכתץ] ןן ,שנא'

א1נןת/

מתי

היא

פיי (שם)

דכתי'

ןי(שם) ,מנין
אי ,מנון[

| תפול א

דפ

| יום המיתה]

אין אדם

מניון שג כ .לי ן | כי] [אָני,

כי גם דפכת | עיתו

ּיום כ (יופ  --אחישנה ל' ן) | הכת'] ךְ] ,שנא! א? .מנין ו" (שם) ,מנין דכתי' דֶפ/
ו

מנגון ,דפת7ים ,

מנין

עומק  . .מגין בי. .

הוא' נו (שם) ,

ועומק ...דכל (שני ד,

שנאי .א" ,1לי ו = |  :8-עומק = הוא] עומק . .שנא' כי ..הוא -
מנון  )5כי..

אין אדם

הוא פחכי:

יודע

מה בעומקו של דין שנא'

(דכת' ך]) כי . .הוא דְך] .ואין אדם יודע מה בלבו של חברו שנא' אני י"י חוקר לב ובוחן .כליות עומק הדין
מנון שנא' כי . .הוא  81ואין אדם יודע מה בלבו שלחבירו אני י"י חוקר לב ואין אדם יודע מה בעומקו של
דין כי ..הוא ואין :אדם יודע מה דרך הרוח בוולד שהוא במעי .אמו כאשר איגו יודע :מה דרך הרוח כעצמיס
דְוְכּ .נשתכר  | 5דכת'] שג' אנו (שם),
בב' המל' ן |  4ואינו יודע  | ₪משתכר] אנ (שם) ,הוא משתכר
ול ואון . .בלב חברו אני ..חוקר לב ו ,ואין..
לי ן | זו]-כי כ; לי י | הוא] פנכי :היא ךוא | א

בלבו של חבירו דכתי" אני . .חוקרלב דִן] , ואין ..של חבירו שנא' אני ..חוקר לב ישם .ואין . .של
חבירו שנ' (דכת'  )5אני ..ה לב ובוחן (בוחן ) כליות א'נב .ואינו יודע  . .שפ חבירו דכת' אני  . .חוקר . .
ובוחן כליות  .ליוְאַ 5 | 1ואין --המלאה] ואין . .בעוברה של אשה ..המלאה ג .ואין ..בעוברה .של אשה
שנאמר  , .המלאה ( 11שם) ,ואין . .בעבור' של  . .דכתי' . .המלאה י ,ואין  . .בעיבורה של  . .שנא' (דכתףת)..
המלאה .אך] .ואין ..בעיבורה של  ..דכתי" . .המליאה ך ,ואין ..בעבורה שלאשה כעצמום ..המלאה ,5
ואינו .יודע מה בעוברה של ..רכ' כאשר איגך יודע דרך הרוח בעצמים  . .המלאה  .ל' ן |  6ומלכות הרשעה
(הרשעה הזאת א'.1

עשו הרשע ךן) אימתי היא דְ'פחאינת.

אימתי היא ך .ואין אדם יודע מלכות
מתי היא ו( 1שם); ה
מלכות .ך .ואין. .מלכות אדום [ן" | תפול אלי | דכת'] שני או
שנת ...בא ף .ואין אדם יודע אמתיי גאולה באה אני י"י בעתה
אמי יצחק  ...לשנותיו שלא אימא ..זקנתי לא ידעתי יום מותי
או' אם וגו' ן :לי דפאכת

|  01שאוון

ומלכות הרשעה מתי או;

ומלכות הרשעה

הרשעה אימתי היא  .5ואין . .יודע אמתיי
(שם) ,לי ן | בלבי]  ₪שנת גאולי באה ,5
אחישנה ן | אמר --זקנתי וגו'] אמר ...שכן
 ,1אמ'י ..קודם לחמש שנים ..שכן יצחק

[ .1שחון לל .שנון פא"ל,

שנן ן .שחו

לידא'תרי

| מאני]

מיני א? .ל' ת | זיייד פחא'גכר" ת|אכילני פאכרי | גכלות] פא'כתרי: .כילות דואינ | וטופות כרי |
סכ] תי .סי דפואנכ .ל' מחי|גי זאי'י|נך פגכ |

חברו שגא' אני ה' חוקר לב ועומק הדין שנא' כי המשפט לאלהים הוא וילד שבמעי אמו דכתיב כאשר אינך
יודַע .מה .דרך הרוח בעצמים וכו" (ופי' עצמים כמו ועוצם עיניו זה הילד שבבטן) ובמה הוא משתכר שנא /מתת
אלהים .הוא ואימתי מלכות אדום נופלת שנא' כי יום וכו' ואימתי גאולה באה שנא' אני ה' בעתה וכו' ועי?
גם

בשכל

טוב צד 121

ובמדרש

אגדה הוצ'

רש"ב,

ובמקרא

כתוב

כי גם לא ידע וכו" זה מתת

אלהים היא

והקרי זו ,ובקהלת ג' ייג מתת אלהים היא ועח' 'ב ,ובמדרש ד"ו השמיטו בב'הפעמים מלת הרשעה ומקומה
פנוי ,ובילקוט ד"ר הגיהו כאן ובירמיה שם ומלכות הרביעית ,ובילקוט דפ"ר ו הרשעה 6 :אמר ר' יהושע
וכו מאמר זה נכפל כאן גם ביג ובכי"ו ושם קיטע שכן יצחק או' אם וגו' ,ומאמרים רבים נמצאו בב"ר שנוים
ומשולשים אך לא באותו ענין (וכאן גם באותו ועכין איזה שונוים קודם  5מש שנים וכו" ידאג וכו" אם
לשנותיו של אבא ועח"כ לעיל) ,ואולי נסדר המאמר כאן בהמשך הבריו:תא שבעה דברים מכוסים וכו" ונספח
להדרש .יום המיתה .דכת' כו לא ו האדם את עתו; ובלק"ט זובא לראש הפסוק ויאמר הגה נא וכו" כיון
ולפוף הפפוק לא ידעתי וכו" שבעה דברים וכו' א"ר יהושע בן קרחה כיון
שיגיע אדם לזקנה ידאג מן המיתה,
שהגוע אדם בפרק אבותיו ידאג מן = תה 01 :שוון .כ"ה בכי"ל ובגליון הימיני שם ס"א שחון ,ובכי"ג שאוון
ולא נגתפרש לי; ובמה"ג עמוי  914אמ' ליה שוי מני זינך וכו' .ואינו ניל שנשתבש שוון מן שנון כמו שהגי:
בבו"פ ובו"א  בי וכי"כ , ובכי"ו שנן (ונרשם בגליון שם פ' שחוז) ,ולזו הגי' כוון בעל שכל טוב שמפרש שם
ועתה' שא נא כליך כלומר נשא נא כליך לא תאכילני מן הגזל ר"א שא גא כליך מלשון חרב שגונה חיצי גבור
שנונים ,וכתב .עוד ואני המחבר אומר השאה ממש לשון שחוה ראמרו' .אין משחיזין את הסכין במשחזת של
אבן אבל משיאין אותו על גבי חברתה (עיי ביצה כ"ח א) א"ל בבקש ; ממך השחז כליך ואל תאכילני נבילות,
ופירוש זה איהא גם בפירש"י עה"ת שא נא לשון השחזה כאותה ששגינו אין משחוזין את הסכין אבל משיאה

וש

תולדות

4

תאכיליני גזילות וחמסין,

כזנו

פרשה סה

תליך אמר ליה הרי ברכות תלויות למאן רחמי ליה למתנרכה הוא טתנרך,

א) ,תלייך זו מדיי
ד'א שא גא כליך זו בכל שנ' ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו (דניאל ב

שג ויתלו את המן תר |אסתר ו י) .וקשתך זו יוון שנ' כי דרכתי לי יהורהקשת מלאתי
אפרים ועוררתי כניך ציון על בניך יון וגו' (וכיית ישג) ,וצא השרה זה ארוס שג' ארצה
שרה

שעיר

(בראשית לב ד):

אדום

ד) ועשה לי מטעמים ר' לעזו בשם ר' יוסי בן זמרה שלשה דכרים נאמרו בעץ טוג למאכל

ויסה לעינים ומוסיף חכמה ,ושלשתן גאטוו בפסוק אחד ותרא האשה כי טוב העץ למאכל
בראשית ג ו)מיכן שהוא טוב למאכל ,וכי תאוה הוא לעינים (טפשם) ,מיכן שהוא יפה לעינים
ונחמר העץ להשכיל (שפשש) מיכן שמוסיף חכמה כמה דא] אמר משכיל להיטן האזרחי
(החליס פה א) ,וכן יצחק א' ועשה לי מטעמים ונו' ,אמר לו בתחילה הייתי נהכה טןהראייה  ,עכשיו

 , 1 7עדכס הקלח פ' ככנום סעוכה (ק' י) .)! = :ילקופ פס:

ם.חועל "כ סיכדות פ" " ,ילק' מכיכי ]כליס ע' יינ 6 = :לעיל 57

| האכילני אגכי | גולות פא | וחמסים |הלייך א' | ליה| וכת = לו דפג | הרי ל' כ | גיכות| ני:
דפאכת

הביכות

למכרכיה

|

י | מתברך]

למווג

| רחזי

פ|אנכי.

אלוהך  ;1אוצר בית י"י

דרחמי

א'.

או | ליה

5

| למתברכא

פא'נכ

מתבריךדיף] |  2זה חי | * גית  --אלחיו אתם]

וא'ת:.

בית..

לאיתברכ'

א

אלוהיו ך ,בית..

לם .בבל וגו' ו .וגוי פן ת|לייך] א' .תליך דפוא'נכתימ | מדי |  8וגוי] נ .על

העז דת :י פואכי | וקשתך] ואגכמ קשתך דפתי | זה מ | יווו| וג .יוו דפאכתימ | "קשת  --וגו' ליו
קשת וגו' ועוררתי . .יון יק,שת מלאתי אפרים א ,1קשת מלאתי ל .קשה דפאיגכת ..וג' ן \ וה| פחא'כט.

|  6ועשה  --מטעמים]  =.כאשר אהכתי  ,2כאשר ..והביאה לי ואוכלה | !4

זו דוא'נתי | אדום] עשו 

אלעור |בן| פאנכ .גר דות |זמרה ן .ומרא פא"ת .זיטרא דנכ .זימר' א' | ג' ד'א ב|עץ] גנוי פא.

ן .בנאי |" ,בנואי [  .בבואו כ ,בתאנה ן] ,בתאונה ך .1בו ְך |  7נאמרו] כתובי' א .1כתובין | 5

אחד] הזה ן .ל' א | כי טוב] כי טוב העץ למאכל וכי תאוה .הוא לעינים  -.כ | למאכל] וגו ן |  --" 8ג'
מיכאן

כאן

ו

הרי

דא'ב

| שהוא

אי

אז | בי

5

מיכן]

ו

מכ

וג.

(וכן

דאכת

בסמוך)

וגחמר
|9

| 0שכן ן |
ד | שמוסיף] א* .שהוא מוסיף דוא'נכת | להימן] איב .לאיתן דואינת 1
 ₪ואנ
אה ו אוסא ::אמר דפגכת | או| = ל דפאנכת | אטר לו ל  | 7בתחלה פאכתי .לצענר ן |
היאיה

ן עכשיו]

2

ועכשיו

ה

ועכשו

דא'גתי:

פאיכ

|

על גבי חכרתה ,חדר סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבלה (ומשמע שאינו גורס וטריפות ועי' ביפ"ת השלם),
ובגליון  השמאלי גרשם בכי"ל בכתב אחר ס"א שחוז שא נא כמו משיאה בחבר' .וכן הגי' בדפוסי' וכי"א' א'
וילקוט

וכי"ת

ומפרש

ב"ר

בפו'

וכייא

כו"םט

נא

שא

שתוז

כליך

מאני

זיגך

שלא

תאכילני

וטרפות

.נבלות

שאין

שא אלא לשון השחזה כהרא (כהא) דתנינן משיאין את הסכין על גב (משיאין סכין על גבי) הַבְּחת ביום טוב (בי"ט!
ודבר 5זה שמעתי מפי ו
מאיר בר' יצחק (ובפי' ביר הגדפס מקרובי ר"מ בר' יצחק ועי' במאמרי על פירוש
 .וכליך מתורגם מאני זיגך גם בתר"י א' ,ועוד דרשו סבוכו* קת  ₪זינך וצודה לי
ב*ר בספר תפארת ושראל
י גזילות וחמסין .ולפי הגיי פגי דרשו גם בזה הדרש לו שא נא ,ובכי"ו נקוד') .ובדפ"ר
ציד
וד"ו הגיי ג*כ סגי ,ובמעריך פיי סגי שנן וציע ,ובמזכ הוגה סב :  1למאן דחמי וכו' . למי שראוי לו:להחברך
|לויות .שלא .הוברר למי
הוא מתברך .ובפי' ב"ר כו"ם וכי"א מל*א מפרש הברכות תלויות בי עדיי הןת
אברך או לך או ליעקבלמאן דרח מי (דחמי) אברך למי שארצה אברך ,וגם בכי"א ובולקוט הגי' דרחמי 2= :בית אוצר
אלהיו .כן ,הגהתי כרשה"כ דניאל שם ועח"נ ,ובלק"ט ובמדרש אגדה הוצ' רש"בב בשתבש הביא בית האוצר .ובבחיי
שמז לו המלכיות כשםשרמז לאברהם אביגו בבתרים ועי' לעיל
הביא בבלה (ועי' דה"בל"ו י*ח) . ובלק"ט מפרש חדרשר
וצר
4784

צר

,984

ובשכל טוב

צד  221מפרש

ד"א

שא נא כליך ,רמז לו שעתיד

להתהבר

עם מלכות בכל

להוציא כלי ביה אלהים לבית אוצר אלהיו וכו' תליך רמז לו שיגדל כבודו במלכות מדי ופרס ועתיד לתלותו
שנאמר ויתלו את המן וקשתך רמז לו שעתיד להתחבר עם מלכות יון וכו' וצא השרה רמז לו שעתיד לחיות

מלכות רביעית שלו שנאמר ארצה שעיר שדה אדום,

יצחק

כפחא

ובתנחומא מיב שם איתא ועתה שא נא כליך אמר ר'

כליך זו מלכות בבל שנאמר ויתן ה' בידו את יהויקים מלך יהודה

ומקצת

כלו בית האלהים תליך

זו מלכות מדי שנאמר ותלו אותו ואת בניו על העץ וקשהך זו מלכות יון ,שנאמר כו דרכתי לי וכו' .ובטה"ג
שם ר"א שא נא כליך אמ' ר' שמואל בר נחמן הכת' מדבר בארבע .מלכיות כליך זו בבל שהגלת כלי ,כית
קדש תליך זו מדי שכת' בה ויתלו את המן וקשתך זו מלכות יון שכת" בה כי ל לי וכו' וצא השרה
זו אדום הרשעה שהיא מחרבת ציון כשדה שגי ציון שדה תחרש 6 :ר' לעזר וכו' .המאמר גסרר לעיל צר 471
ער משביל לאיתן האזרתי ועח"כ ,ובכי"פ קיטע כאן ומוסיף חכמה וכן' ,ובלק"ט ו ועשה לי וכן' ר'
אליעזר בש"ר יוסי אומר שלשה דברים נאטרו בעץ שאכל אדם הראשון טוב למאכל וכו' ומוסיף חכמה תלתהון
מן

ותרא

הדא

האשה

וכו

ובשכל

טוב

צד

901

מסורס

המאמר ומפרש

ועשה

לי וכו'

כאשר

אהבתי

לשעבר

דבר גאה דא"ר אליעזר בשם ר' יוסי ג' דברים נאמרו בנאה טוב
רואה
כי הייתי
מן הראייה
נהנה
הייתי
העץ להשכיל וכולן עזי ראייה שנא' ותרא האשח
למאכל שנאמר כי טוב העץ וכו" ומוסיף חכמה שנאמר ונחמד
כי טוב ועכשיו איגי נהנה אלא מן הטעם וכו" ובמדרש קהָלת שם בדפ"ר וד"ו ר' אלעזר בשם ר' יוסי בר זימרא
האשה כי טוב העין למאכל
טוב למאכל וכו" ושלֶשתן בפסוק אחד ותרא
שלשה דברים נאמרו בנואי התאנה
וכי תאוה הוא רעינים מכאן וכו" ונחמד העץ להשכיל מכאן שהוא מופסיף חכמה הדא ה"ד משביל
וכו"
מכאן
לאיתן

שם

גורס ומפרש בגואי התאנה בהון

ובכיזו

דבר

האזרחי

וכןן יצחק

אומר

ועשה

הגיי בנאה והוגה בנאי?),

נאה

7

כו

מפעמים

כלומר בו

אמר

לו

בתאנה.

בתחילה

הוותי

נהנה

מן

הראייה

ועכשו

וכו!,

ובמ"ב

אכן גם בכי"ג הגי' בנואי ובבי"פ וכי"א א' וב' כאןבנוי,

ופירוש זר להגו' בנוי נמצא בפי' ב*"ר כו"א (וליתא .בפי' הנדפס ובכי"פ) נוי

ומתקבל מאיר את הלונ ומרחיב את הדעת וא"א .שלא היה "בו טעם וכל זה דקדק .מלשון .ותרא

.בנְאִי. | ?( .סני (3

ה

פרשה סה

תולדות

%5

כז ר--ט

איני נהנה אלא מן .הטעם ,וכן שלמה א' ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי
אם ראות עיניו (קהלת ה י) לא דמי ההוא רחמי סולגיתא פניה וכפין לההוא דחמי סולגיתא מלייא ושבע:

ה) ורבקה שמעת וגו' וולך עשו השרה לצוד ציד להביא אס מצא הרי מושב ואם לאו

להביא מן הגזלות ומן החמסין:

= ו--םמ) ורבקה אמרה וגו' הביאה לי ציד וגו' ועתה בני שמע וגו' לך נא אל הצאןזיד

אמר ר' לוי לך וקדם את האומה כמה דאת אמר ואתן צאני צאן מרעיתי (יחזקאל לר לא) :

וכח לי משם שני גדיי עזים טובים אמר ר' חלבו אם מצאת הרי מומב אם לאו הבא לי
מפראפרנון שלי דאמר ר' חלכו שכך הכתיב לה שהוא טעלה לה שני גדיים בכל יום ,ר' ברכיה בשם
 8ילקוע טס :

 2עוי יועס ע"ד :':

 5לקוע עס :

כבס פכ" 0פיי יי פכ"ז קי' פ' ,פנסופס פ"3

 7לקוע עס 5 | :פקיקתפ פ' עוכ פו כנש (ע"ס  , )'5ויקלס

סאוכ כיי ע"ז=: ,סנסועס סולדות |כ" יי סעוכ

פקיקהס כנסי פיז

םס" י"ב,

(קל"ס 6י):
רבו

דְאַך? ,הוא אומ' פ :אמר כך | * רבו  --עיניו נַָך ]5רבו אוכליה וגו" י ,רבו אוכליה לפאב.
 1אומר ו
אוכליה מכאן לסומין (לסומים ח) שאינם (שאינן ך) שבעים דת :לי ן |  5ולא א | דאמי א'תר? |

ההוא] פןא!נכערי .דההוא ך ,האי ךן .ל' א | * פולגיתא לידגתעריי! סליגותא ל ,פליקתא ל,%
סיגליתיה ן .סולניתה פ .סולניתא  .סלאניתא א .1סונליתא ךָ? | פגיה] פנ .פגיא דאכתערי .מלייא ן |
ושבע ן | לההוא] למאן פף' | פולגיתא] סוגליתא דְ ,+סגליתיה ן,
וכפין] עך? .וכפן דפאנכתר'י.
פולניתא  .פלאניתא א .1פונליתא ך? ,לי ם  | מליא דְאנכתרי .מלא ם .פנייא ן | ושבע] וכפן ן |
 * 8ורבקה  --להביא] ורבקה שמעת וגו'  .2וילך  . .להביא דְףך .1והבקה שמעת ל .ורבקה שומעת פן ,ורבקה . .

בדבר יצחק  ,'5ורבקה ..יצחק את עשו וגו' לצוד ציד להביא ד ,ורבקה שומעת לצוד ..להביא א .1לצוד ..להביא א%
מוצא י .מצא ציד א | %הרי ל' פאנרי | טוב פ | ואי י |  4הגזלות| פאי .הגזילות דְןנכ .הגזל תר | ומן ל' פ |
*חמסין ליראיגב! החומפין ל ,החמסים [ו- ,סי? א .1החמפ ךך; וחמסין פ |  5ורבקה  --ציד וגו'] [ ,ורבקה
ה
אמרה אל יעקב בגה וגו' הביאה  . .וגו" \ .ורבקה  . .בנה הביאה לי ציד פך] /ורבקה  . .יעקב הביאה לי ציד ך; ורבק 4
אמרה הביאה לי ציד כ ,ל' חא | * ועתה  --וגו'] ועתה שמע בני וגו' ל .ועתה בני שמע בקולי וגו'ן ,ועתהבני. .

בקולי דוחכת.
האומה] פוחנכבם,

ועתה ..שמע פי; לי א | הצאן וגו' ן |  6לך] טוב

(טב א%כ) אמיה לו  ₪אכ | את

שמשולה

בצאן ך]/

אותה

אומה

ף,1

אותה

ךְ*? .את

האומה

לצאן ך.

שמשולה

את..

את  ..שהיא משולה כצאן א'ו ,את שהיא . .בצאן  | %%ואתנה ך'ן"חאנכתרי | מרעיתי]  ₪אדם אתם א1כ |
שני גדיי ם,
דא1ת] שני . .עוזים טוב'  .1שני ..עזים וגה ן ,שני ..עזום א'פי
בים
טיו--
 * 7שנ

וגו" ל | אמר ר' חלבו] פופ ,אמר ..חלאכו א .1אמר ר' לוי דְאת .לי  | 1מצאתה ןנ | הרי ל' פםא?נרי
טוב ד | ואם | * -הבא דפוא'כערי] הווה ל .הביא א'ת | ליי ל' פאגש |  8מפראפרגון] [ :מפרע פרנון בע,
|,-מרפא-פרנון  | /1מפרא פורגון א?ף* ,מפרא פורכון ? ,מפראפרנין  :8₪מפרא פרנין [] .מפרה פרנון 5
מפרפורנין  ,1מן פרפורנין ך] ,דפטורין  * | 7%דאמר ר' חלבו] דמר ר' חלבו ן .דא"ר חלאבו א! ,אמ' ר'

חלמו ל" .דיא לגכ .ל' דפחאיתרי | .שכן  | 1הכתיב] פוחא' .הכת' כ .כתכ דתר*י .נכתב ךו
שיהיה ן | ** שני] ל' ל | גדיי עזים אי

| רח'-ל-בו]

[ ,12רי ..חלבו (חלאבו א') אמ פא.

טובים

אתינה ועי' לעיל צד  041.תאנים היו :  2לא דמי וכו אינו
כן פיי ר' רחמאי ,ובדפייר הגי' כאן נאמרו :ב
דומח מי' שרואה סל רק ונשאר רעב למי שרואה פל מלא פת ושבע מן הראייה .ובכי"ל כתוב סלוגיתא ובגליון
בכתב אחר סולגיתא וכן בגוף :הספר בסמוך לההוא דחמי פולגיתא ועח"נ ,וערוך ע' סלג לא דמי ההוא דחמי
סולניתא.

וכפין פיי .סל כמו אינו דומה מי שיש לו פת בסלו וכו"

פכיא.

ובכייל

נסמן עוד .בכתב אחר פ"א

סליקתא וַעי" בעמת"ל ע' פלקותא .ובמי קהלת מסיים וכן שלמה אומר .ברבות .הטובה רבו אוכליה לא דמי וכו'
פלגיתיה .פניא  וכפן לההוא דחמי פלגיתיה מליא ושבע ,וביומא שם המאכילך מן במדבר וכו' רבי אמי ורבי

אמי חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת כפלו וחד אמר איגו דומה מי שרואה ואוכל
למי .שאונ רואה ואוכל( .אמר רב יוסף) מכאן (רמז) לפומין :שאוכלין ואין שבעין ועי /בדי"ס= ,ובפי' ב'יר מוסיף
כאן :ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראות עיניו מכאן לסומין שאינן שבעים לא
דמי וכו = וכן .נוסףי בדפופי? ובי"ת .ועו במזי לעול צד  4 :484מן הגזלות4 .בכי"ל כתוב -מן .הגוזלות  ומן
החומסין והוגה

מן הגזלות!) ומן החמסין?).

טוב צד 011

ובשכל

לצוד ציד אם מוצא

טוב ואם לא .להביא מן

הגזל" ומן החמס .ועח"נ ,ובלק"ט מפרש מהוא להביא אמר עשו אִם אמצא לציד מוטב ואם לאו להבוא מכל
מקום אפי? גזל או חמס ועיי גם בפירש"י .עה"ת :  6אמר ר' לוי לְךָ וכוי .אמרה לו לך וכו' וכן בסמוך א"ר
מצאֶת

חלבו

אם

תיבות

ועוו"ש:

וכו" אָמרה' לו אם מצאת

וכו" ועח"נ

ובמ"י לעיל

צד  194בד"ה

הומפני

את

וכו':

וקדם

את האומה* .להקדיס לה הברכות ,ובזה הפגנון  מאמר ר' לוי לעול צד  094ואל חבקר רץ וכו' .רץ לקדם
אותח האומה וכו וגם בשכל טוב צד  221הגי' וקדם את האומה בענין שנאמר וכו' ועח"ג ,ולעיל צר 655
הדרש" גזר ממכלה צאן הוך ראת אמר ואתם צאני וכו'?  וגם שם ברוב הספרום חגי' ואתנה ועי' במ"י שם ,
ועו"ע לקמן פע"ה סי ה ופי י"ב ופע"ח סי י"ג 7= :וקח לי וכו'| .בלק"ט מפרש וקח לי משם מהו לי אמרה
לו אם תמצא משל אביך הרי טוב ואם לאו הבא .משלי מכתובתי ,וכן מפרש בפי' ב"ר כו"ט וכי"א מל"א מפרא
פורנון כתובה ,וביתר דיוק .בפי' .ביר כמ"פורפורנין (מפרא פורגון) שלי מתוספת כתובה שלי ,ובכי"ו הגו ג"כ
מפראפרנון") ונקוד שם ,)+ובכייל לקמן פ"פ מהר פרנון ומתן פראפרנון ,ובערוך ע' פרן ד' מפרא פרגון בשתי
 5דאמר

ה' חלבו.

כן הגהתי

ועח"נ,

ובשכל

טוב צד 011

וקח לי משם

משלי

שני

גדיי עזים

טוכים א"ר חלבו שכך כתב לה יצחק בכתובתה שתהא מעלה לה שני גדיים וכו' ,ובפירש"י עה"ת וקח לי
=' ברכיה בשם וכו' .וכיה בכ"י שציינתי ,ובמה"ג עמו'
משלי הם ואיגם גזל שכך כתב לה יצחק בכתובתה .וכו' :ר

מַפֶראפרטן (. = +סקטה

(5

.ה-סדומֶסִין (? = .הניזלות (:

6

פרשה

תולדות

כז ט יא

סה

ר' חלכו טוכיס לך וטוכים לכניך ,טובים לך שעל ירן את נוטל את הכרכות ,וטונים לנניך שעל ירן
הוא מתכפר להן ביום הכיסורים רכתי' כי ביום הזה יכפר עליכם (ויקרא טו ל):

יא) ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שעיר נכר שירן כטה דאת אמו

ושעירים ירקדו שם (ישעיח יג כא) ואנכי איש חלק כמה ראת אטר כי חלק י"י עמו (דבריס לב )6

רל'וי ור' יצחק ר' לוי אמר לקווץ וקרח שהיו עוטרים על שפת ו ועלה הטוץ בקווץ ונסתנך
בשערו ,עלה הטוץ בקרח ונתן ירו על ראשו והעכירו , כך עשו הרשע מתלכלך בעונות כל השנה ואין
לו במה להתכסר ,אבל יעקב מתלכלך בעונות [כל השנה] ויש לו יום הכיפורים להתכפר לו ,אמר ר'
א"ו

 8ינקוע טס :

 7ילקוע כ' קע'ו:

חלבו הְן].

ובי חלבו

טובים

טובים ו |  1טובים  --לבניך] פותא'נ.5

אמר ך,

לגניך א'ו< ל דת | * יירו ל'רפאגכת]

יידיהפ וי | אתה

יייו ל :ידפ ח.

טובים ..טובים

נוטל ' .את מקבל ן:
ל' וא'נכ\ |

תטול  | %%את הברכה  ,+הברכות  ,?4ברכות ן | פובים א"י | ידם א'ו |  2הוא] הן אית.

מתכפרי! א? .דיןת | להן] פנכ .להפ דא'י .לבניך ן .ל' את | ביוט הכיפורים] [ .ביום הכפורים דפאנכ
| רכתי]

ל' י
עליכם
*

8

₪

(עלבי
איש

ומאת

 )1לטחר

שעיר

בני

עדת
אתכם

וא'נכו]

ושרי

.%1
איש

יקח

שני

עליכם..
שעיר

שעירי

אתכם

ואנכי

עוזים

מכל

איש

1

וכת'

הטאתיכם

לפני

דאית:

וגו

חלק

| "

עליכם

וי"י תטהרו
|

מ

פתי)
כ

ךְ"' .אתכם

וגו'

(דכת'  --עליכם
איש

גבר]

-

שעיר

לי ה |
א'ת

|

שירן| פוחא' .שיירן דת .שעירן א* .שרכן י' | ע4מו| פוחא'כתי = :יעקכ ד .יעקג חבל נחלתו | 1
 5ר  --יצחק] [אכ .ר' לוי ורגנן ג .ל דפת | לקווץ] וא'געי .לקוץ כ :משל לקווץ דפא'ת | וקריח ג

שהיו ל' א? | עומדים] עומדין דפ\א'גכת .שנכנסו.א .*%ליי | על  --הגורן] בגורן כ .לגרן א' | עלה פוא'נכו,
ועל ןת .ונכנס א

|  6בשערו] בראשו ובשערו א* | ועלה  /8על ת | המוץ] טוץ ן .לי ם |

| בקוץ 5

בקריח [ | הרשע ל' פן | מלוכלך  ,8כל השנה כולה הוא מתלכלך וי | בעונות] בעבירות ואכ,
לור | כל השנה| א* ,כל ימות השנה פןא!נכת .ל' י |  7במה] מי ן | להתכפר] ן .יתכפר פאכי,
יכפר דות || אכל יעקב] ויעקב  ,1יעקב א | * מתלכלך בעונותל"פוגת] מתלכלך בעבירו :כ .מלוכלך
*ל השנה| כל ימות השנה ךְפואגכת .ל' לי | ווש--לו]
בעונות א. .%ב.עבירות א ,%מתלכלך ל .ל ו כ

ויום הכיפורים בא ומכפר ן ,בא יום הכפורים ומתכפר כד"א כי ביום הזה יכפר עליכם  ,1ויש לו במה ותכפר
שני כי ..עליכם  .₪ויש לו במה ...עליכם לטהר מתכם א .5ובא יום הכפורים ויש לו במה וכפר שנ' כו, .
יבפר ך ,ובא ..יכפר דכת' כי ..יכפר עליכם ך] | אמר  --יצחק] פןוא!נכר .1ר' יצחק אמר דאית |
הועתק

+1
יריהם

אתה

ישראל

=

מהוא
טובים
מקבו  -ברכות

יקח

ברכיה

מתכפר

בש

להן כ

או כשב

שם

איל
אמר
וכו"

טובים
הה"ד כי
ברכיה

הכפורים,

עז

שור

בזכות יעקב

בשם

לחטאת"

טובים

ובלק' 'ט
בזכות

שנאמר

שעל

לב ניך

עזים

אליעזר

דרש

וכו"

ר'

שגי

טובים

וטובים

שעירי

ר'

אמי

ר'

ברכיה

בשם
ידיהם

לך וכו'
הגו'

אברהם
לך בא

אמר

ו'

חלבו

מתכפר

טובים

וכת'

כי

מובים

לך שתקבל

רב

חלבו

ביום

יכפר

הזה

טובים | לך וטובים
רץ אברהם

שנאמר

ואל

הבקר

הצאן

וקח

הכפורים

עליכם,

הברכות

לי וכו'  ,ושם

אל

לך ומובים

לבנ יך ביום

לבגניך
דכת'

ובשכל

על ידיהן
כשב

הגי' מהו

בזכות
טובים

צד

טוב

וטובים

וכו' ,והמאמר

עדת

פפן

בפסיקתא

שנאמר

רי ברכיה

ידיהן
פ' שור

וירא

בשם

בני

נשתבש

רב ניך שעל

נסדר
יצחק

טובים

ומאת

לך שעל

והנה

 5חלבו

וטובים לב ניך שעל ידרוהם מתכפר לבגיך
לך ומובים לבניך שעל ידוהן את מקבל ברכות
ביום הזת יכפר עליכם ,ובאותה הפסקא בוי"ר פכ' "ז שור או כשב או עז שור בזכות וכו" מהו טובים
ר'

חלבו

אומר

מובים

לך מובים

לֶבניך טובים

לך שעל

ידיוהם

אתה

בדפ"ר וד"ו)  וטובים לבניך שעל ידיהם מתכפר לחם וכו הה"ד כו ביום הזה וכו',

בל סימני
מקבר

ברכות

(כ"ה

ובתנחומא אמור שם שור"

בזכות וכו' מהן טוכים ר' ברכיה בשם ר"ח אמר טובים לך שעל ידיהם אתה מקבל הברכות וטובים לבניך שעל
ידיהן מתכפר לבניך וכו" שנאמר כי ביום הזה וכו' ,ובתנחומא מ"ב אמור שם שור בזכות וכו' יי טובים רי
ברכיה בשם ר' חלבו טובים לך וכו" טובים לך שעליהם אתה מת ברך וטובים לבניך שעליהם מתכפר
להם .ובתנחומא הולדות שם מקוטע לך נא אל הצאן וגו ר' ברכיה בשם ר"ח אומר .אמרה לו טוביס .לך
טובים לבניך שהן מתכפרין עליהן ביום הכפורים; ובסגנון אחר בפסי"ר שם זכות האבות הייתה נכנסת עמו וכו'
זכות אברהם מניין שנאמר בזאת ובא אהרן אל הקודש בפר בן בקר ואל הבקר רץ וכו' ואיל' לעולה זכות יצחק
וילך אברהם ויקח את האיל וכו' ומניין שאף בוכות יעקב שנ' ומאת עדת בננ ושראל +קח שני שעורי עזים או
שאמרה .לו אמו וְקח לי משם וכן' מהו טובים אמר ר' ברכיה אמר ר"ח טובים ף טובים לבניך טובים לך
שאתה נכנס ומאכיל את אביך ונוטל הימנו את הברכות טובים לבניך שהם מתלכלכין בעונות כל ימות השנה
ומביאים שני שעירום ביום הכפורים והם מתקרבין ומתכפר להם ,ובזה הדרש בוי"ר 'פכ"א לפ' בזאֶת יבא אהרן
וכו" הגי" בפר בן בקר זה אברהם וכו' ואל הבקר וכו' ואיל לעולה זה יצחק וכו" והנה איל וכו" עז בזכותו
של יעקב דכתיב וקח

לי וכו" ר' ברכוה בשם

לי
ר' ו

אמר טובים לך וכו" טובים לך שעליהם תקבל הברכות

פובים לבניך שעליהם מתכפר להם ביום הכפורים הה"ד כי ביום הזה וכו' (וכל הפרשה כ"א מוי"ר הודפסה
בפסיקתא בסוף פ' אחרי מות ועיי"ש הערה ק"מ .והמאמר בפר בן בקר וכו" שם קע"ז בי) 8 | :גבר שידן.

מזיק כשד .ושירן הוא תואר .ובשכל טוב שם איש שידן0 ,
ו 4
והוגה במ"כ,
כי חלק וכו' : 5
ועתק רי לני ור
וא מלכל בעונות
ה יש לו במה
.וקרח

(2

ובמה"ג גבר שידין; ובדפ"ר וד"ו גבר שיידן;

איש חלק . .קרי ביה חלק . ובמה"ג עמוי  594מפרש ואנכי איש חלק אני חלקו שלהקב"ה
ה תלתלים (שהדש ה' י"א) ועו בערוך ובעמת"ל ע' קווץ  .ובמה"ג
לקווץ .מלה"כ
יצהק ר' לוי אומי לקווץ') וקרח?) שהיו עומדין סמוך לגורן עלה המוץ וכו' נתן ידו
מתלכלך בעונות
בכל השנה ואין לו במה יתכפר לו אבל יעב הצדיק אע"פ ה
והלשון מתלכלך בעונות כמו בפסו"ר
שיתכפר לו שנא' כי ביום הזה יכפר וכו ועח"נ ,
.לקנוץ 3
ד

פרשח פה

תולדות

7

כד יא שו

יצחק לא שאילה היא לה ולא שאילה היא לה ונשא השעיר עליו (וקיא מו כב) |זה עשו שני הן
עשו אחי איש שעיר ,את כל עונותם אל ארץ גזירה (שס שס) את כל עונות תפ שני ויעקב
איש

:

תם (בראשית כה כז) :

יב) אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע כתועה כעובד עכודה זרה ,והבאתי עלי

קללה ולא ברכה אפילו ברכה שעתיד לתת לי בסוף אינו נותנה לי:
וג) ותאמר לו אמו עלי קללתך בני ר' אבא בר כהנא אמר אדם שחטא לא אמו נתקללה
שני ארורה האדמה בעבורך (ביאשית ג ) אף את עלי קללתך ,אמר ר' יצחק עלי ליכנס ולומר

לאביך יעקכ צדיק ועשו רשע:

יד) וילך ויקח ויבא לאמו אנוס וכפוף ונוכה:

טו) ותקח רבקה את בגדי עשו בנ
רשע מצוד רעים  (משלי יב יב) :

הגדול החמודות מה שחמד מנמרוד הה"ד חמד
של

 1ינקוע סס ,פ:סוע מ' 3פולדום ס'' "םס סי" כ"ב ,ועי' קנסלכין   5/3ס' ,פפכס כלס ,מק כלה  כבסי פ':3
 6ינקוע שס :  0ילקוע טם :  01ילקוע טס ,ילק' עשכי כ' ססקע"ס ,פדכ*ס פכיד ,סנמועק מ'כ פולדום פ'' '' :3לנדת

בכססים פמ"ב (פפ":)3

ה ]-לא שאלה הוא לה ולא שאלה הוא כ ,לא שאולה הוא לה ולא שאילה חיא
ל-
 1לא שאילה היא לה
לו  .1לא שאיל (שאל א*) הוא לה (ליה ף?ו) ולא שאילה (שאלה א) היא לו ל?ארו .לא שאיל הוא לה
ולא שאילה היא ליה דְן] ,לא שאילה לה ולא זיפה לה [ ,לא שאולה היאלה  | 5ונשא] פונכבי,
ב-י ]-ג,
אלי
אלא  -דאן] ]  5עוונותם ן | אל --גזירה] [ .אל ארץ  .5ל' דואכתי | עוונות ן |  4או
אולי ימושני אבי דפוחא!כתי.

לי א? | * והייתי  --כמתעתע

דחאנכתי]

וגו 5

וגו" מהו מתעתע

ם,

לי ן | כתועה] פחאנכבי .כמת וכתועה דְֶן .כמת ותועה ף] | וכעובר | עיז ד'פאכתי |  * 5קללה --
ברכה מןחאנכי] קללה וגו" ך .קללה ן .וגו" ל | אפולו לי ךז | ברכה] כ = אחת דפוחאגתי | שהוא
לתנה לי ם .ליתן לי אַתי .ליתן ד |  6ותאמר --אמו ל' א | *עלי--
עתיד | ליתנה לי ונל

גר ל .ל  | 5ר אנא] =

בני דא'כףת] עלי  ..בני וגו'  ;1עלי קללתך וגו" ן , עלי קללתך א

ר' אבא

בר כהנא ור' יצחק [ ₪אנ | 5אדם הראשון ו | כשחטא פ | אימו ן | ניתקללה ן |  7קללתך בני דפוא'נכי |

ר' יצחק אמ אי | להיכנס ן ,לכנם  | 5ולאמר לאביך ן .לאביך ולומר כ ,לאביך ולומ' לו א |  5הצדיק ף |
הרשע ך] |  9וובא לאמו לי א" | כפוף ן |  01ותקח  --עשו לי א*

| *בנה  --החמודות דוא!נכתי]

נָו,

והרגו

| =מנמרוד] [ .%%מנמרד

החמודות  פא? .וגו'

(הרגו פ) וגטלן דפאית |

(מנמרוד ') הרשע

מנמרוד

והרגו ו"

מגמרוד

שם ,ובשהש"ר פ' כאהלי קדר (א' ה') כך ישראל אעפ"י שמתלכלבין בעונות כל ימות השנה יום הכפורים בא
ומכפר עליהם שנ' כי ביום הזה וכו' ,ושם פ' אחות לנו (ח' ח') כך כל "מה שישראל מתלכלכין כל ימות השנה

בעונותיהן בא יום הכפורים ומכפר עליהם שג" כי ביום הזה וכו' .ובמשל כאן ונתן ידו על ראשו והעבירו
וכפרה לשון קנוח והעברה ועי' בפירש*י בראשית ל"ב כ"א1 :לא שאילה וכו' .כ"ה בכי"ל וקשה סגנון הלשון
וכפל ,הלשון. .וכן קשה הגי' בכי"ו לא שאילה לה ולא יזיפה לה ,והוראת יזיפה הלואה ,ובכי"פ הגי' רק לא
שאילה היא לה ובמה"ג שם לא שאולה היא ליה ,ובגליון כי"ל כתוב לא שאיל הוא לה ולא שאילה היא לו
ובלה  בכי"א ואבפיי .ב'ר הנדפס ובכי"ט ,ובדפוסו' וכי"ח לא שאול הוא לה ולא שאילה היא ליה .ומשמע
שפו אין המשל דומה לגמשל .ועי' בפי' ב"ר ובאב"א ובמ"כ ויפ"ת וצע"ג ,והגיי אלא ונשא וכו' איתא רק
בדפוסי' וכי"א א'.וב' וכו"ת; והדרש ונשא השעיר עליו זה עשו וכו" עי' גם בנספחים לסדר אליהו זוטא הוצ' רמא"ש צר
( 9סא"ז פו"ט) .:  4כתועה וכוי| .בלק"טי והייתי בעיניו כמתעתע כעובד ע"ז כמו הבל המה מעשה תעתועים
והבאתי וכו' אפילו ברכה אחת

שהוא עתיד ליתן לי לבסוף איננו נותנה לי .ובשכל טוב שם כמתעתע

תועה :ועובד |ע"ז כדכתיב  הבל המה וכו',
אפולו ברכה שהוא .עתיד לברכני בסוף את
כמתעתע כמתעה .ועובד ע"ז ,ובתנחומא מב
באביו כאילו עובד ע"ז שנאמר והייתי בעיניו
מנין אתה

אומר

כמת

ובמה"ג שם אולי ימשני וכו" כמתעתע כמת ותועה והבאתי וכוי
מונעת אותה ממני ד"א כמתעתע כעובד ע"ז וכו'. ,ובופ"ת הגיה
שם סי ו"ח אולי ימושני אבי וגו' א"ל און יאותדעת שכל המשחק
וכו" ואין מתעתע אלא ע"ז שנאמר הבל המה וכו" .ושם פיי כ"ג

שהיה .מבקש

לברך את יעקב ממה שהוא אומר וכו" והבאתי עלי קללה ולא ברכה אמר לה

צך

א' ונפיבת

עוד ברכח שהוא עתיד לברכני בפוף אינו מברכני ,ובסנהדרין שם מאמר ר' אלעזר כל המחליף בדבורו כאולו
עובד  ע"ז כתיב הכא והייתי בעיניו כמתעתע וכתיב התם כי הבל המה וכו' ,ובמס' כלה כל המחליף וכו'
עובד ע*ז שנאמר אולי וכו" כמתעתע ואין מתעתע אלא ע"ז שנאמר הבל המה וכו' ,ובמסי כלה רבתי ואין תעתע
אלא ע"ז וכו' :  6אדם וכו' .אמרה אדם שחטא וכו" וכן עלי ליכנס וכו" אמרה עלי ליכנס וכו" וכן לעיל צר 591
א"ר לוי לך וקדם וכו' ,ובמה"ג עמו"  494אמר ראב"כ אמרה לאודם הראשון כשחטא לא אמו נתקללה ארורה
וכו' ,ובלק"ט א"ר אבא וכו" אָמרה לו אדם חטא אמו נתקללה שנא' ארורה וכו' 9= :אנופ וכו' .שלא עשה מדעת
עצמן .אלא מדעת -אמו; ובלק"ט היה הולך ובוכה ומתפלל שלא יבוש 01 | :מה שחמד וכו'| .שחמד עשו
מנמרוד; ובמה"ג שם מהוא החמודות שחמד מנמרוד דכת' חמד רשע וכו' ,ובפירש"י עה"ת החמודות וכו:
שחמד אותן מן נמרוד :ובלק"ט ויש אומרים אלו בגדים היו של אדם הראשון ובאן ביד נמרוד וחמדן עשו
ולקחן ממנו;

ובשכל

טוב

111

והיו

בגדיו

של אדה"ר

ובאו

וכו"

וחמדן עשו ולקחן,

ובתר"י

רבקה "ית לבושי עשו ברה רבא מרגגן דהוה מן אדם קדמאי וההוא יומא לא אלבשינון עשו ואשתארו גבה
בביתא וכו' ,ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ויש אומרים אלו בגדים של אדה"ר ובאו ביד נמרוד וחמדן והרגו
ולקח הבגד ממנו ,וכן הגי' בדפוסי' ובכ"י שציינתי שחמד מנמרוד .והרגו וכו' ,ובתר"י א' פ' ויגדלו הנערים

זט

תולדות
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כז טו

פרשח סה

אשר איתה בבית שכהן היה משמש את אניו :אמר רכן שטעון בן גטליאל כל ימי חייתי
משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו את אביו ,שאני הייתי משמשו בכנרים
מלוכלכין וכשהייתי יוצא [לשוק הייתי יוצא| בכגדים נקיים ,אכל עשו בשעה שהיה משמש את אניו
משמשו בכגרי מלכות ,אמר אין ככודו שלאנא אלא ככגרי מלכות :אשר אתה בבית כמה נשים היו
לו ואת אמר אשר אתה ,אלא דהוה ירע מה עוכדיהון ,אמר ר' אכא בר כהנא עוכרא הוה בחרא
סיעא דפריטין כהרא כסר חשאייה דהנו נהיגין אכלין בכנישתא כל אפתי רמוש שוכא ,מן דהוו אכלין הוו
ינקוט כ' קס'"ו | :דנכיס כנס פדל דנכיס (פ* 5סש" ע"ו) ,פיקס כנסי פכ*נ (קסיד :)'5

 1אתה | שבהם וא' | היה לי י | לאכיו י | רבן] ונכ:

 1לקוע טס:

ר' דפ (רשניג אתי) |  ** 2משמש] משמשו ל |

שימשתי אכי | אותו] לו א* | אחת א" ש|שימש] פ\"א*גי .ששמש ך"א' | 2עשו חרשע ו ש|אני] אני בשעח
שחייתי

לוג

משמש את אבא ךִן"א'[כי .אני ..את אבי א?ף],

משמש

לחוץ אכ:

אני . .שחייתי משמשו

 | ₪משמש אותו י .משמש

*שוק פובי)
> | בכגדין ן  3מלוכלכים פא*ני |וכשהייתי] פַא%נכ .וכשעה שחייתי דוא'תי | ל

| * הייתי יוצא דואכתי] ל' לפחנ | בכגדין נקיים ן ,בבגדים נקיום חיותי

לדוך דת .לל'חנ

יוצא [] | שמשמש את אביו א ,%שהיה משמשו!ף

א',

של אבא] 5

לחיות משמש

|  4היה משמש אותו  ;?%לא היה משמשו

|[ ,לחיות משמשו דְן].

אלא דפוחא'ינתי

פן"א'כ

להיות משתמש

| אשו

תה] פוחנכבי .ההיד  -דאת |  5ואת אמר] כף .ואת אמ' א'ני! .ואת אמרת דפן] .דאת אמרת א',
ותמר ן | אשר אחה (איחה ן) בבית דְפואנתרי | דהוה ל' ח | מה] ואנכרי :מאי דת .מה הוה  .פה

הות ] | עבידתהון ך* .עבידתיה [ | עובדה י | הות ם | בחדה ן .נחר א |  6פיעא] אכריי .פיעה דפונ |
דפריטין] פנך"ו .1דפאריטון ן .דפרוטין כ .דפריצין א*ך] .דפרוצין א .מפריצין ך* .של פריצים ף| 1
בהרא כפר] פא'כתר .1בהדה ..א'! .בהדה דכפר * .בהדה ביזרה דכפר | | חטאיה  .1חפטיאתח ך,
חטייא מ] .חטיא .א3י ,חיטייא ך? .חיטיה

והוו נהיגין א'כך?.

[ .חיטיה

כף.1

והוו נהיגי א! ,והוון :ן <| אכלין]

חייטא ן]

| דהוון נהיגין ם  .דהוו נהיגי |ף;1

פוא'נכך"י.

אכלין א? :אכלין

ראכלין ך . דהוו

פתי דןתרו .בפתי א| .
אן* ,.בבית כנשתא  | ₪אפתי] פונכ.
ושתין דיף | בכנישתת | .בבי כגישתא כ
רשובה  ,2בשובה ן ,דשבא דא'יתתף*,
רמוש] פכ .רמיש  ,1רמש וי רמשא אתר | שבתא ו .דשובא 1

רשבתא ם.

בשבא א!

| מאן  | 1הוו] אתךרלו.

דהוון דפוגכר'

| * חוו דאתרי]

הווו פונכ.

חוויין ל |
וכו' ורביאו טליא והוה עשו וכו' גבר נפיק חקל קטיל נפשן דהוא קטל ית נמרוד וית חנוך בריה וכו ועי' לעול
צד  796ובמ"י שם ,ובמאמר שהעתקתי שם מתנחומא מ"ב תולדות סי ייב מסיים ועשו היה רואה את נשיו
עובדות ע"ז והפקידן אצל אמו בשעמר יעקב ולקח הבכורה מן עשו אמרה רבקה הואיל שלקח יעקב את הבכורה
מיד עשו בדין הוא שולבש בגדים הללו שג! ותקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות וכו' .ובאג"ב
שם כיון שראה יצחק שנשיו עובדות ע"א נטלן מן עשו והפקידן אצל רבקה כיון שעמד יעקב ונטל את הככורה
 0עשו אמרה רבקה וכו 8 | :וכשהייתי יוצא וכו'| .בכי"ל וכי"ג הלשון קטוע וכשהייתי יוצא בבגדים וכו'
הגהתי ועח"ג ,ובמה"ג שם אשר אתה בבית שהוא משמש בהן אביו אמ' רבן וכו' כל ימי הייתי משמש וכו'
 5שומשתי אותו וכו" ששימש עשו וכו' אני בש הייתי משמש את אבי הייתי משמשו בבגדים צואים
וכשהייתי יוצא לשוק אצא בבגדים נאים נקיים אבל עשו כשהיה יוצא לשוק היה לובש סמרטוטין וכשהוה
בבגדי מלכות אמר א ב א מל ך אין כבודו להשתמש לפניו אלא
אא
שו ל
משמש את אביו ל א היה מ ש מ
וכו' ,ונוסף שם והיא שעלתה בידו שכר כבוד אביו שזכה בה לחיי העולם הזה .ובפסי"ר שם אני כשהייתי
חוץ הייתי יוצא בבגדים נאים
וכבשהייתי יוצא ל
משמש את אבא הייתי משמשן בבגדים צואים
כדי שאצא ל מבוסם אבל עשו כשהיה משמש את אביו היה משמשו בבגדי מלכות דכתיב את בגדי עשו
בנה הגדול ה מודות ,ואין חמודות אלא בגדי מלכות אמר כדי הוא אבא שישתמש בבגדי מלכות ,ובדב"ר שם
 4אשר אתה וכו כן הגי' הנכונה .ומשובשת הגי' הה"ד אשר אתה וכו'5 :דהוה
המאמר ום דברים :
ידע| ,שהיה יודע מה מעשיהן של נשיו| :עובדה הוה וכו' .מעשה היה בחבורה אחת של משרתים בכפר חטאייה
שהיו

רגילין

לאכול

בבהכ"ב

לפנות

ערב

בכר

ע "ש,

0

לִ"י!)

וכן

בשהש"ר

|

אמרתי

וז'

ט')

בדפ"ר

פרוטים

משלו היו ובמדרש שמואל פ"ה סי'  '1אפיריטוס משלו היה .ובפי' ב"ר בדפ"ר גורס ומפרש עובדא וכו' סיע' דפריפין
בכת אחת של פריצים ,ובדפוס!" וכי"א ב' וכי"ת  '%9כן דפריצין וע"י גם לעיל צד  996הכגיס עמו כת של
פריצים ,ובהדא כפר וכו' .כמו לעיל צר  117בהדא בקעתא וכו" ועי' במ"י שם , ובירוש' סגילֶה פ"א .ע'.א!
מפרש הצידים (יהושע ו"ט ל"ה) כפר חיטייא ועח"ג ,והגי' אפתי רומש איתא גם בכידפוכי"כ ,ולעיל צד  681בפתי
שובה ועי' בעמת"ל עִ' אפתי וע? רמש
ובח"נ שם שובא
רמשה וצד  886בפתי רמשא וצד  986ועבדון שבא
רומשא וע' שבא שובא 6 | :מן דהוו וכו'| .משהיו אוכלים היו לולקחים העצמות ומקלקלים משברום

ם על מלמד התיגוקות,

והגהתי הוו

בירוש :פיאה פ"א טזו א' מקשוי

נסוי ,ונפוי כמו נסיי מפעל נסא (ועי'  0לעיל צד .)451

וכן

ובב"מ פ"ג ט' בי מודויי ועי' דאלמאן צד  .158והגיו'מקלקלין איתא

יתהון
גם בכ"י שציונתי ובילקוט .ובפי' ב"ר כוזמ גורפ ומפרש מן דהוון אכלין הוו נסבין  -ה
על ספרא מקלקין ומשלֶיכין לשון אחד בירושלמי כך היו נוהגין משעה שהיו אוכלין היו גוטלין העצמות ומשליכין

אותן על ספר מלמד תינוקות אחד והיו מכין אותו בהן והשליך אל תוך שרפת הפרה (במדבר י"ט ו') בתרגום
ירושלמי וילקוק (וצ"ל ויקלוק! לגו אוקידת תורתא ,ובפי' ב"ר הנדפס ומקלקין יתהון וכו* מקלקין ומטלקין לשון אחד
וכו" והשליך וכו' ויקלוקלגו יוקדת וכו ,וגם בכי"ו הגי' מקלקין ,ולקמן פס" טי בי בכוך ומקלק ועח*נ שם ,ובפיי בר
כי"א הגי' ומפלקין יתהון וכו' מקלקלין (כ"ה שם) ומשליכין לשון אחד הוא וכו' והשליך וכו' תר' ירושלמי ויטלק לגו
יקידת וכו' (ולפגינו בתרזי א' ויטלוק ,לגו יקידתא דתורתא .ובתר"י ב' ויטלק לגו קטםיקידת תורתא) ,וגם בא"א

כתב גור' רשי ז"לומפלקין פי' ומשליכין אותם על הפופר מלמד הינוקות; וכן הגיה ביפ"ת ומטלקין ופי משלוכין
 %60, 106121, 60310811מה ('

פרשה סה

תולדות

9

כז טו טז

וי גרמוה ומקלקלין .יתהון על ספרא ,חד מינהון מירמך , אמ' ליה למאן את מפקד על בניך ,אמר
6
לספרא ,אסי-כמה החמון חות ליה והוא אמר לספרא ,אלא דהוה ירע מה עובריהון |כך :כמה נשים היו
לו ואת אטר אשר אתה אלא דהוה ירע מה עובדיהון]:
טז) ואת עורות גדיי העזים וגו' אמר

ר' יוחנן תרין אדרעוי דאבונן יעקב כתרין עמודין

דיפרוסופא ואת אמרת הבלישה על ידיו אלא חייטתון ,ר הונא בשם רביוסף שני תמירין שהיו ישראל
מקריבין בחג היו מרכיבין על שני הוננין והי רגליהן שפופות כארץ . ר' הונא כשם רב יוסף קנמון
 4ילקוע עס ,פנסוע] מסי םק"  5 | :4יכוט' פיפס פ"ז כי  6 | :'6פוכק כבפי פתיס' יי (") ,שיל כעיכיס ככס פ'
כלד וכככס (ד' *'ד) ,עדכלע סקסל פ"נ:

|מקלקלין] פנכבי
גרמייא ן .גרמי ו ו

נסוי] פנ .נסבין דו"אכתרי | גרמית] .נ .גרמיא דפא"כתר.

ומקלקין .ף ,1מקלקון ן .ומפלקין א'ך* .ומפלקין ד | ספרה ן .פיפרא אי | מנהון פאכתר | מדמד פכ,
מן דמיך ן;  דמך דאנרי.

מפקד] פואנכר"י.

דמיך ת | .אמרין דפוא'נכרי.

מפקיר דתר"

| על כניך] פום.

אמות

אמרי א'.

| לה ן | למן|ן

על בנך אג . על ביך ך .על בנך לשמרו ד |

|מ'] י' .והלא דא"ת :ל' פוא'ג
אמ נכת .אמר להון דְוָא%ך .אמר לון פי .א"ל א' | ל2ספרה ןי א

רחמין] פןני .רחמי א' .רחימין אלןתר .רחומין ד | הוו] ואתר'י .הוון  .הוה פ .היה ד | ליה פאגתריי.

לה ן; לו ך | לספרה [ | דהווה .ן| וריע  1מאי ך] ,מה בישיא 

-

|

עבדיהון ' .עובדהון

פונכ.

עובדיהון ודספרא .היך (הודין |ף*)
(עובדוהי אך?) דרחמוהי ודספרא היאך (היך א1ף?) מנהון טב א'ר
ב-דיהון] כך כמה נשים היו (היה ן) לו ואת אמרת(ואת אמר ,
עךו-
מינהון (מנהון ךך?) פב דדתר* | * כ
ואת אמ

[ ,11ותמר.ן) אשר

אתה

(איתה ן) בבית אלא

דהוה

ידע

(דהוה

מה

ידיע

דהוה

מה ,1

ידע ו)

עובדיהון דְ[אנכתי .ל" לפ |  4עית ן | העיזים ג | וגוי] הלבישה על ידיו ך]. .ו.על חלקת צואריו ך.
לי דפואנכי | אדרעוי] חְעָ' אדרעויי  ,5אדרעוהי א .1דרעוי ן .דרעוהי א? .אדרעיא .1

אדרעין דתר;,

|תרין] הוון = ן |  5דפרסופא נְ,
עדרעי  | 1דאבוני ועקב ף*ו. ,1דיעקב אבונן ם :דיעקב אבונא  81דיעקב א %כ
דפרספא ו ,דיפראסופה ן ,דפרצופא ך* .דיפרא צופא ְנָכ ,דפרא צופא ף? ,דיפרא ציפא פָא.. .1ציפה א?

דופתרא צופא |" ,1דיפרא סיפה ך ,דופרא סופא ך] | ואת אמי  . 1ותמר ןכ | * חייטתון

פוחנכ]

חייטיתון

לידין]
חייטתהון  70חייטתינון  ,5-הטתנון  ,1-חייטינון י' | חונה ן | רב יוס ]5אכ :ר' יופףדפותר |תמ
6קלריבין] מקרובים ך | מרכיבין] איע .מרכיבין (מרכיבים ן) אותן דפואיכף*י .. .אותם ף* |
תמודים ך | מ
שני לי א | הוגנים ואיע | רגליהן] וְאי .רגליהם דפא'כערךך .רגליהון ן] | שופפות  5שפופין ת:

שופעות א?ך  :שפעות ל" | לארץ ך | חונא  .1חונה ן | רב יוספ] פואיכ :.י' יוסף א'נתר :ר סי ד
/
קנמון] פאכתרי :.קיגסון דוג |
כשנטה אהד מהם למות אמלו לו למי
 1חד מינהון וכו
ועו' בערוך ובעמת"ר ועמת"ל ע טלק ועקלק:
ודע וכו" שהוה יודעעִ
'א דה
אתה מצוה על בניך אמר לספרא אמרו כמה אוהבים היו לו והוא אמר ל
וכו .והל א כמה וכו' דהוה
ו
שמ
ר
מה מעשיהם ,ומפי ביר נובע" הגיי ברפוסיי למאן אתה מפקיר על בנך 5
,
ודע מה עובדיהון ודספרא .וכו" ועח"נ , וסגנון הלשון לפניגו הד מנהון מידמך וכו" כ
אבהו מדמך וכו' ובמאמר הירושלמי .שהעתקתי במ"י"שם ר' אבהו מי דמך וכו' , ובכו"ו הגיי כאן .מן .דמיך
ובכי"פ וכו"ג \מהמך ועי" בעמת"ל .ח"ג :צד  69ובערוך הש' ע' דמך ,ופיום המאמר כך כמה נשים וכו ליתא
בכו"ל .וכי"פ .וחשלמתיו 4 :תרין .אדרעוי וכו'* .שתי זרועותיו של אבינו .יעקב כשני עמודים וכו אלא חייטתון
תפרתם .כדי שיספיקו .וקשה לפרש מלת דיפרופופא ,ואין מן הענין כאן לפרשה לשון פרצוף (פרסוף) או כמו
דיפרוסופון לעיל צר 9פ וגם בערוך הכיאה בערך מיוחד פרספא ולא פירשה ,ובילקוט הובא פי' עמודי שש

בא"א כתב והע' גרים דפרוסופה ופי" של
ערוך (כ*ה .בילקוט .הפדר בפנים הספר ועיי במ"י לעיל צר 88
שוש; ובן במ"כ .פיי הערוך עמודי שיש . ,וליהא לפנונו בערוך שם (ובדפ"ר וד"ו הגי' הופרא סיפה וכזה בה
קראקא א' ,ובמ"כ שם דיפרא סופא) ,ובשכל טוב :שם מפרש כן א"ר יוחנן שני זרועי יעקב היו כשני עמודים
של שיש וְאתה אומר הלבישה אלא חותכן וחייפן על ידין וכן על מקום חלק שבצווארו (ועוד שם והיה מעשה
גסים שאלמלא כך לא היו העורות לחצי הידום כ"ש לידים ולחלקת הצוואר .והוא פירוש למאמר ר' מנא
לפירושו,
פון,
בפוף הענין) ,ובמעריך הכיא מב"ר כאן דיפראצופא ופי" חלקים מכל צד כמו דו
ובמח"ו צד  718גורס תרין אדרועי דיעקב אבונו כתרין .עמודון די פָּרו שופו. ,וזר הפורנוש שם די שנום פרו
פנים שופו .בלשון יווני שוין , וגי' אחרת בתנחומא שם לפ' וירא יוסף וכו' ויתמוך יד אביו להסיר אותה וכו
איר .יוהגן כשני  עמודום שבתוך דמופין שבטבריא כך היו זועותיו של יעקב ,וְכַן הפליג הזי
ב*נבורתו .של יעקב במאמריו לקמן פע"ד לפ' ויקח אבן וירמה וכו' כשן הזו של טביריא היות ולקמן פ"ע לפ'
ויהי כאשר ראה יעקב .וכוי ויגל את האבן וכו" כזה שמעביר את הפקק מעל גבי צלוחית , ובפי" ב"ר בדפ"ר
ובאב'
גורס' .ומפרש כתרין עמודין דפרצופא שם מקום( .ובא"א הביא גי' רש"י דיפרא ציפה ופי" שם ו
העיר שמצא במדרש .אסתר מעשה בפרצופא והוא' שם .מקום (ולפנינו שם בריש המדרש בפתיח' רב פתח והיו
הייך .וכר אזר יצחק מעשה בפר וצפ יה באשה אחת וכוו) ,ובענף יוסף כתב ואפשר שפרצופא הוא בשכונת
טבריא ועי' גם באגה"א ח"א צד  ,182וח"נ אדרעוי ובכי"ו דרעוי ובכי"א ב' דרעוהי כמו בל"מ אזרוע זרועָ ,ובשאר
הפפרים' כאן כתיבת התיבה באל"פ ,ולקמן פ"פ סי' ה! בכל הספרים דרעה דרעא דרועה בלי אל"ף ועי' בעמתזל
ועמת"ר .ע' אדרע .וע דרעא 6 = :מקריבין בחג . שלכבוד החג היו לוקחים כבשים יותר גדולים והיו מרכיבין
אותן על' שני גמלים וחיו רגליהן שפופות כפופות כלו' נגררות בארץ ועי במ"י לעיל צד  112בד"ה לליסטים
|"ר כו"ט .וכו"א :מפרש  המאמר שי תמידין שהיו מקריבין ישראל (ומשמע של"ג בחג) היו
שפוף ,ובפיי ב
מרכיבין אותן (אותםם) על שני הוגנין והוו רגליהם שופעות (ובפי' ב"ר בדפ"ר ג"כ ה 0גי' שופעו' ,ובכי*ל כתוב
מדון ועופה (ישעיה סי ו') 7
שפופות והוגה שפעות) וכו" הוגנין גמלים בחורים שפע ת גמלים תכסך בכ רו
ובפי" הנדפם הוגני מדין
ועיפה בתרגום (תרגו" ל ני מדין ועיפה;
ו
בירושלם (לירושלם) :היו מרכיבין אותן (אותם) על הג
תמידין
מעלין

זוולד
 .ם

והיו

ועיי | בערוך
רגליהן

ענ הגןוא

(רגליהם)

שר

וכשה
0

יג"

0

פרשח

תולדות

כן טו--יט

סה

הזה היה גרל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלין טמנו , אמר ר' חנינה ענלין נשחטין זחים נקצצין
עסר שכהרים מעשה ניסים ,אמר ר' מנא הכל טעשח ניסין:
ל
י
א
ו
ן
ב
י
ט
,
ך
ל
ת
ב
י
י
ח
י
ה
י
י
ה
]
א
כ
ד
ע
ה
ר
ט
א
יז) ותתן ן את המטעמים לוות אותו עד הפתח ,
טיבן ואילך
ך.
כאן
ער
כרייך יקוס לך:

יח יש) ויבא אל אביו וגו' ויואמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך ונו' אמר וי לוי

נכי לקכל עשרת הריברות אכל עשו בכוך:
< ינקוע טס ,סנסוע 6מ"נ טס םס" ":

8נקוע טס ,פנסועל מ'נ פולדות כ" ס'ו:
י

 1הזה] זה ן> ל פארי | * גרל דפואכתר'י| גדיל ג .גדול ל | * וצבאיס פוא'כתו| וצנייס דנ,
.ן
יןל.י
איעי
ותיישים | לא | אוכלין| פןגי .אוכלים אכ .מגיעים לראשו של אילן ואוכלים ך  .מג

מטנה פ]אנכי .אותו ן | חנינא פאכתרי | עעלין] פי .עגלים אנכ
נשתטים

וָא'ל .נשחטין

נקצצין] םאני:
הם דִך

(נשחטים

-ים דוכת | ל עפר] פואנכ.

| מנא] [ .מוגא דפאתר.

ש.ר
א .
הלחם  .ואת
 4לך] עלך א

והלא עגלים דת | נשחטין] פא'ני.

דִן] | זתים] וא':5

וזתים ךִיתי .וזיחים א" |

זיתים [.

ושי דתי | ניסים] [א :גיסין ם .נסים כי .ניסים היו  .1נסיס
נסים דכףת |  8המטעמים]

מינא  | 2גיסים פואנ.

פאנכי.

וגוי ן; ואת

עשתה ך | לוות] פכ .ליוות ן .1ליוותו [] .לווחה [ְזי .לותה ך"א? .לוותא א | אותו

ל-ף .אמיה]  ₪לו ונכת.
" אי

ן]) בארץ

ישראל

ואוכלין ת |

ליה  | 5כן ו | *יד דפוגכתין

|  5ויבא -

וגו'] ויבא  . .אביו ויאמר אבי

ויאמר  --אביו] וא'נכ .ויאמר יעקב ו.

נכי ..בכורך דא(ת",

אנכי

אנכו עשו ם.

ל' לא | מיכן] וג מ:כאן
י
ב.
אא.
ויב

וגו' ךְ.1

ויאמר ךן .ל' דפא*

דפאכתי | והלך ן |

וכן].

ויבא אל אביו ם/

| אנכי --וגוי] אנכי . .בכרך ,5
אנכי עתור ך.

וגו" ן |  6אנכי] פוהאנכ.

עתיד אני ף],

דגרות ו .הדברות

אנכי שעתודין בניי י | ** לקבל] לקול  .עשרת] עשר ןתר? .ל' א | הדברות פחנכר:.
|כרך] כ .בכויך דוחאנרי |
שפותחין באנכי ב ,הבוכות א | אבל ל'  1ב
שופעות לארץ מרוב גדולתן (גדולתם) ומאחר שהבהמות שבארץ ישראל היו גדולים כל כך מה צווך לה
(בכי"א מה צורך ,ובפי' הנדפם מה צורך לומר) שתפרתם יִחד והלא אפשר שהיו מחזיקות ידיו של יעקב כמות
שהן בלא חיבור ותפירה אלא לא היתה תופרת אותן אלא כמות שהן היו מחזיקות ידיו שאע"פ שתיו ודיו
גדולים כמו עמודים אף העזים היו גדולות כמותן (בכי"א והלא איפשר שחין מחזיקו :ידוו שאע"פ שהיו
גדולות כמו וכו' אף העזים הין גדולות כנגדם ועי' בפי' הגדפס) ,והמאמר שלאחרין מפרש שם קנמון ,היה
גדל (גדול היה) בארץ ישראל והיו העזים והצביים כל כך גדולים (גדולים כל כך) שמגיעין לראשו
של אילן ואוכלין ממנו אף אתה אל תתמה אם היו מחזיקות עורות גדיי העזים ידוו של יעקב שבהמות
של ארץ יְשראל גדולות היו משאר בהמות .וכפירוש זה כתבן התוספות במנחות פ"ז אי בד"ה שגבוהן
וכו" ובביר אמר דכבשים של תמיד דהיו כל כך גבוהים שאוכלים על גבי ארזים וכשהיו מרכיבין אותן על
הגמלים רגלי הכבשים נגררין לארץ ,ועפ"י פיי ב*ר הגיהו בדפוסי' וכית והיו עזים וכו' מגיעוי לראשו של
אילן ואוכלי' ממנו ,וכגי :הנכונה שלפנינו (ובכי"ל כתוב עזים ותיישים והגהתי) לשון המאמר גם במדרשים
גל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלי' ממנו .וכן הועתק בכפתתו\ר ופרחח (ד' בערלין
חאחרים קנמון היה ד
דף ל"א א') קנמון היה גדל וכו' והיו עזים וצכיום אוכלים ממנו .ובירושי פיאה הובאן שני הסאמרים בשבתי
א"י והגי' שם רבי חונא בשם רבי אבין קנמון מאכל עזים היה הין ישראל מגדלין אותו רבי חונא בשם
בארץ,
ע
ות
ן שני תמידין שהיו מקריבין ב כ ל יום היו מרכיבין אותן על גבי ג מ ל ורגליהן נוג
יב
רבי א
וכן נר' טעם המאמר כאן קנמון שהיה בושם משובח שאמרו עליו לעיל צד  118אילו מגן עדן הביאתו לא
היה לה להביא דבר משובח או קנמון וכו :היה גדל כל כך בא"י שהיו.עזים וצבאים אוכלים ממנו .ובאיכ"ר
ובמדרש אסתר שם נסדר המאמר בדרש לא קנית לי בכסף קנה; וגם שם טעם המאמר שהקנמון היה מצוי
הרבה בא"י ועי' בפורש"י ישעיה מזג כ"ד .והגי' באיכ"ר .בדפ"ר וד"ו רהבונא בשם ר ב יוסף אמר וכו'  (וכאיב"ר
רי וופף)= ,ובמ' אסתר בדפ"ר וד"ו רבי הוגה בשם ר" יופי וכוי ,ובשהש"ר נסדר המאמר .לפ' נרה
מ"ב בשם
וכרכם וכו" והגיי שם בדפ"ר וד"ו וקנמון ר' חונא בשם ר' .יוסי אמר וכו'- .ובכייל בשני המאמרים ר' חונא
-ש ם

רב

יוסף והוא

רב

יוסף דבבלי.

 812צד 099

ולעיל צד

צד  148צד 484

בכי"ל ר"ה

וצד  646איתא

  -ם ר' יוסף ולעיל צר  87וצד  842ר"ה בשם ר' יוסי ועי' בח"נ שם ובמבה"י ק"ג א' ובאגה*א ח"ג צר 1עגלין וכו' .קשה לפרש מה מעשה גיפים בעגלין נשחטין וזתים נקצצין וכו' .והגי' ברפוסי' וכי"ת
ישראל וזתים וכו" נובע?  מפי' בדר ועיו"ש; ושם פירושים שונים ובסוף
עגלים נשחט' בארץ
והלא
הפירוש הראשון .כתב ויש גמגום בפתרון הזה (כ"ה.בכ"ו) אלא שכך קבלתי אבל יש לפרש דהעת אחרת (כ"ה
בכי"א) לפי שלמעלה בענין מספר בשבחה של ארץ ישראל לפיכך הולך ומספר בשבחה עגלים נשחטין וזיתיי
נקצצין שהיו מוצאין זיתים בתוך מעיהם וכן בעפר שבהרים לקיים מה שנאמר ארץ זית שמן ודבש אמר-ר'
מונא מעשה נסים היו שכל כך היתה ברכה משתלחת בה שאפילו בהמות היו אוכלין זיתים כדי שבען אלא רבי
רא פירש כן (ובכי"א ור' לא פי' כן) .ור" וידל הצרפתי באמרי יושר כתב פי' המפרש כשהיו שוחטין עגל היו
מוצאין בתוכו זתים אלמא היו גדולים העגלים והנכון לומר שהוא פלא כי עגלים נשחטים בכל יום וכן הזיתים
מדי יום ויום נקצ;צים ועכ"ז לא יתמו ולא יכלו אלא זה נס והביאו כאן לפי שהזכיר הכתוב גדי עזים לבר א"ר
מונא
ויקח

דרך נם היה
את

שלוותה

המטעמים
ותו

ער

מה שבידי לסייע
אמרה עזכ הייתי
ואילך ברייך יקום
וכו" כי ליוותהו
יעמוד לך בוראך,
ו הכניסה
ר' חל ב
ואילך אלהיך יכננפש

זה ג"כ שהלבישה
וילך ויבא
הפ תח

ולא

על ידיו ועי"ע ביפ"ח

אל אביו
וכלה

רובנס

וכו'

אלא

עמוו

וצע"ג:

ותתן וכו"

אצל

אביו

ומשמעץ

ואמרה

עד

 8לוות אותו וכו'| .נר' דמדייק
שהוא
באן

קיבל

הייתי

את

חייבת

ל לגר
לך

כשבא

מאהבתי

שאכ"כ
אל

אליך

אביו

ועשיתי

לך מכאן ואילך בוראך יהי בעזרך ועי' ביפ"ת .ובעְקידָה שער כ"ד הועתק לותה אותו וכו"
חייבת מכאן ואילך בוראך יקום לך; ובמה"ג עמו'  524ליות אותו עד הפתח ואמרה לו מכאן
לך .ובלק"ט ותתן וכן' באת רבקה ללוות את ועקב עד הפתח; ובשכל טוב שם מפרש ותתֶן
עד הפתח מכאן ואילך נתנה הכל בידו והיא שימרה ועמדה לפני הפתח ואמרה מכאן ואילך
ובתנחומא מ"ב שם המאמר ותתן את המטעמים וגו" אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום בשם
אותו עד מחיצתה ער היכן שהיה לה רשות ליכנס אמרה לו בני עד כאן הבבסתי עמך מכאן
עעממךך ווככור' 6 | ::אנכו לקבל וכו' | ,אמר אנכי וכן' ,ובכי"ל כתוב אנכי לקול וכו' והגהתי

פרשה סר

תולדות

1

כז יט--כא

קום נא שבה אמר ר' יוחנן אמר לו הקביה ליעקב אתה אמרתה קום נא שבה חייך כו
בלשון אני פורע לך קומה י"י ויפוצו אויביך ונו' (במדבר י לה) ,יש נספה בלא משפט (משלי
יג כג) זה עשו אמר הקב"ה לעשו אתה אמרת יקום אבי (בראשית כו לא) גדה דעבודה זרה ראת קאים
אף אני בו בלשון אני פורע לך יקום אלהים יפוצו אויביו (תקליס סח ב):
כ כא) ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני מה זה מהרת למצוא את הבוכהפיט

בני ,אביך נתכרך בן ע"ה שנה ואת בן ס"ג:
[ויאמר כי הקרה יי אלהיך לפני ר' יוחנן ור' שמען בן לקיש חד מינהון אמר אס לקורבנך
אל (בראשית ככ יג) למאכלך על אחת כמה
המציא לך דכת' וישא אברהם את עיניו וירא והנה י
 1ילקוע טס ,ינק' עכיכי ססליס ס"ס פי' ל'י ,כקפן פק"ו ,פנסועס סולדופ כי' יי

 1אמר ר' יוחנן] פוחאנכמ.
אמרתה] ן ,אמרת דפאנכתר"מ.₪

ל' דת

 7לקוע עס :

 5:לקוע עס:

|

| אמר לו| ת .אל ך' .אמר ליה ך .7אמר פוחאנכימ

אומר ך | שבה]  ₪בבקשה פוחי | חייך]  ₪אני פ .אף אני וְנם :שאני

פורע לך אמ | שבו בלשון ך ,1באותו לשון או |  2אנו --לך ל' אמ | איביך ו | וגו'] פנמ .ל דוחאכתרי
יש] ד'אנכרי .ויש דותמ :.כת' (כתיב ח) יש פח |  8אמרתה

ן | * גדה וחנכ]

גדא דפער' .גידה א',

+פ אני] ונכערי .אניפ .חייך אמ .חייר אפ אניית:
מרה ל | דעו ד'פאכתער'מ | א
גידא א? .גודה ג
חייך בו אף (ואף ך )1אני ך | אני ל' בש | אפרע ע | איביו [ .אויביו וגו' [  .אויביו וינוסו משנאיו מפניו תמ |

לי א * | %מח --כני דחן] מה ..למצוא בני אןר; מה ..מיהרת למצוא בני כ .מה..
ו
במרנ=--
 5ויא
מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה י"י אלחיך לפני י ,מה זה מהרת ן .וגו" ל .לי פ | מה זה] פואנכרי.

מה זו ח .ל' ד | מיהרת דח | למצוא] חאכר .למצא דפוגי | * את דפוהאגרי] ל לכך* | ביכה ך* |
6ני ל' א | ע"ה] ד!פאתךלו .שבעים וחמש וְחְנְכר ,1שבעים וחמשה ך | שנה| ד'פואנכתרי'.
ב

שנים ך,

לי ריו | ואת] פחא?נכ .ואתה ד[אתרו | פיג] לו ,ששים ושלש ך ,1סיג שנה ד1פאן  .ששים ושלש שגה נש
ה]-
מ--
כמר
ששים . .שנום דֶץ ,ששים ושלשה שנים ך |  * 7ויא
ויאמר . .לפני ר' יוחנן ור" שמעון בן לקיש
.ניהו * . . ,מניהו ן . . .מהם ך :ר' יוחנן א) :אמר
(ורשב"ל א ,וריש לקוש דןת) חד מינהון (חד מנהון ף. :מי
אם (מה אם וְא ,1ומה אם י) לקורבנך (לקרבנך אנרן .לקרבניך י .לקרבנו דָ]) המציא לך (לך הקב"ה דאת)
דכת" וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל (שנא' וישא  . .איל דְחְא .1שני וישא . .איל אחר נאחז בסבך א"ת
וישא  . .וירא [ .וירא ..איל וגו" י) למאכלך ...וכמה וחרנה (וחרנא ך] .וחרינא  /1ואוחרנא ; וחד ך] /חד
ניהון ו ;1רשב"ל א) אמר אם (מה אם א? .ומה אם ) לזיווגך (לזיוגך דף .לזיווגין י ,לזוגתך א) המציא לך
(לך הקב"ה א) דכת' וישא עיניו :וירא והנה גמלים באים (שני וישא  ..באים [זא; וושא  . .והנה וגו' ן ,דכת'

לקבל כגיי שאר הספרים ,ובפי! ב"ר מפרש עתיד אני לקבל וכו" וכ"ה בכי"ת ,ובדפוסיי אנכי עתיד לקבל וכוי
ובילקוט גורס או מפרש אנכי שעתודין בני לקבל וכו" ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ד"א אנכי נתנבא יעקב אבינו
על בניו שיעמדו בהר פיני ויקכלו עשרת הדברות שתחלתן אנכי .ובמה"ג שם אמר אני ממי שמקבל עשר
הדברות שתחלתן אנכי וכו' .ובתנחומא מ"ב שם סי" י :ואע"פ שאתם אומרים שיקר יעקב לא שיקר בלעם אמר לא
הביט און ביעקב אלא אנכי יעקב עשו בכורך; ובלק"ט מפרש הפסוק הדבור ואמר אנכי אבל עשו בכורך וע"א
אנכי עתיד לקבל עשרת הדבהות אבל עשו הוא בכורך ועי' בשכל טוב צד  ,911ולהגיי עשר הדברות עי' לעיל
צד 646:  1א"ר יוחנן .וכ"ה בכ"י שציינתי ובולקוט מכירי ,ובדפוסי וכי"ת המאמר פתמי וכ"ה לקמן סוף פס"ו
בק ש ה ממיך בו בלשון וכו" יש נספה וכו" אתה אמרתה יקום
ושם הגי' בכי"ל אתה אמרתה קום נא שבה ב
אבי וכו" חי יך אף אני בו בלשון וכו' ועת"נ 2 | :יש נספה .במקרא כתוב וריש נספה ועי' לעיל צד ,808
ודורש יש נספה בלא משפט זה עשו שכלכל דבריו בלא משפט שאמר בזדון יקום אבי אמר הקב"ה לעשו אתה אמרת וקום
אבי גדה דע"ז מזל של ע"ז שאתה תקום אף אני בו בלשון וכו' .,וגדה דע"ז לשון שבועה שבו הוה עשו נשבע ,ובערוך
ע' גד א' הועתק אמר הקב"ה וכו' גדא דַע"ז וכו" אף אני בו בלשון אני אפרע לך יקום אלהים וכו' .ובפי' ב"ר כי"ט
מפרש גדא דע"ז דאת קאים מזל של ע"ז שאתה מעמידה כמא דתימא אומרים לעץ אבי אתה וכו" ועי' יבמות
מיח בי ,אכן אין לפרש דאת קאים שאתה מעמיד; ובכי"ל כתוב כאן גרה דעבו זרה וכן לקמן פפ"ו גראי וכו"
והגהתי ,ולקמן פע"א בכי"ל אתא גדה דבייתה אתא גדה דעלמא וכו' ועי"ע בערוך שם ,ובסגנון אחר הדרש בתנחומא
שם .וכיון שנכנס .הרשע התחיל קורא לְאביו בזדון יקום אבי ויאכל מציד בנו והכתוב"אומר עליו בבוא :רשע

בא גם בוז יקוס אבי היה גוזר עליו אבל יעקב לא אמר כן אלא נא לשון בקשה קום נא שבה ואכלה שלשתן
לשון בקשה לשון שפלות וענותנות ואותו רשע אמר יקום אבי ויאכל אמר ליה הקב"ה ליעקב אתה אמרת קום
נא הרי בן בנך משה יאמר לי קומה ה' ויפוצו אתה אמרת שבה בן בנך יאמר שובה ה' הבבות וגו אבל עשו

שאמר

יקום אבי בו בלשון אני מעורר עליו מדת

הדין שנאמר

יקום אלהים

יפוצו אוביו וכו' :

 6אביך גתברך

וכו' .יצחק היה בן ע"ה שנה כשנפטר אברהם שחין ימי שני חייו קע"ה שנה ואברהם בן מאת שנה בהולד
לו את יצחק וכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את וצחק בנו וכו" ואת בן ס"ג כדמפרש בס"ע פ"ב
ובמגילח

ט"ז

בי

ועו"

במ"י

לעיל צד  776וצד ;997

ובשכל פוב צד 291

מה זה קראתה לאביך למצוא הברכות י*ב שנה לשנותיו אביך נתברך

בן ע"ה

מפרש
שגה

מה זה מהרת
וכן'

ויעקב

למצוא

נתביך

בני

בן ס"ג

שנה וכו' ,ובמה'יג שם הועתק אמ' לו מה זה מהרת למצא את הברכות בני א ברהם אביך לא נתברך אלא
והוא :בן שבעים שנה וחמש שנים ואתה בן ששים ושלוש ,ואולי כוונו לפי גי' זו שאברהם נתברך בן ע"ה שנה
כשאמר .לו הקב"ה לך לך מארצך וכו' ואעשך לגוי .גדול ואברכך וכו' .ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה
בצאתו מחרן : 7ויאמר כי הקרה" .כל המאמר חפר בכי"ל ,ובכי"פ וכי"כי המאמר מקוטע .והשלמתין עפ"י גי'
שאר הספרים " ,וכתיבת לקורבן בוי"ו כמו הקורבנות לעיל צד  898ועי' במ"י שם ,וחרנה כמו לעיל צד 781
וצד  071ועוד פעמים שונות; ובלק"ט ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב
טוב צד  ,;211ושם צד  891אמר

מפרש

ויאמר

כי הקרה

ריש

לק יש

הובא הדרש אם לקרבנך המציא וכו" וכן בשכל

אם לזיווגו כך המציא

דכתיב וישא

עוניו וכו' ,ובפ' ב"ר כי"ט

וכו' ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש (בכי"א וריש לקיש) חד מניהון (מנהון) אמר אם

תולדות

2
וכסה,

כז נא

פרשח סה

וחרנה אמר אם לזיוונך הטציא לך רכת' וישא עיגיו וירא והגה נמלים באים (שס כו פנ)

למאנלך על אחת כטה וכסה] :ויאמר כי הקרה י*י וגו :אטר ר' יוחנן לעורכת דאשי נירה על קניה,

בשעה שאמר כי הקרה י"י אלהיך לפני אמר יצחק יורע אני שאין עשו מזכיר שמו של הקכ"ה וזה

מזכיר , אין זה עשו אלא יעקכ ,כיון שאטר יעקכ כן אמר גשה נא ואמשך בגי ,אמר ר .הושעיה
בשעה שאמר יצחק גשה גא ואטשך נשפנו מים על שוקי יעקכ ורפא לבו כשעוה וזימן לו הקכיה
? לקוע טס ,סנקוע 5מולזוק ק" '' פ'ו מקן ק" "ז:
ט"ו ועי' סלמוע 6מ"נ ושלפ ק" :7

גא לפני תיום

הקרת
עד..

ויאמר . .וריש לקיש חד מנהון ..אם לקרבנך המציא לך שנ' וישא עיניר וירא וחנח

גטלים באים למאכלך על אחת כמה

דכת'

לעל .621 7

וכת' וישא  . .באים ך]י | ,דכתי' חקרה  ..וכתי' וירא  . ,באים ך) למאכלך (לסאכלו )1

וכמת דוחאגתי;

וישא אברהם

 1ינקופ שס,

סנקועל ע"נ סולדום םש"

וכמה  ,₪ויאמר . .וריש לקוש חר מנהון אס' מה אם לקובנך המציא לך

את עיניו וירא

איל אחר

והנה

על אחת

נאחז בסכך למאכלך

וכמה  ,5ל'

כמה

לו |
ו2יאמר] פוא'כ = .דנתר'י( .ויאמר--קניה ל' א') | * י"י וגו ם] י"י אלהיך לפני דא'נכתריי  :ל
אמר ר' יוחגן] :82
כלשל לעורבב אי
קניה] 1-

יצחק ל'

ר' ..אמר דף  .אזר א' (אמר  --לפני לי כ) | לעורבא ךִותרי .לערבה ן[  :משל
ראיטי]

קניא א'ג

ן .ראיתי

[  .דאטיה

קיניה דותוי,

דְן" .דאייטי

לקונוה ",

פא'תרייי

| נורה] ן ,גורא

על קינה כן יעקב נתפס

דאיתרי

בדיבורו ם] |  8כי

לעוברח מ /
| על ל' ₪

לפני] יי אלהיך ם |

ן | יודע אני] אני יודע ךְ* .ל' ן | אין ן | וזה מזכיר] וזה (והוא א) מזכיר שמו ש לל הקב"ה וחאנכר'.

כ רו |*" עשו]  5ל | אלא יעקב ל' א | %כיון  * --ואמשך (ואמי ל) בני] וכיון שאמ'
גא  .5וכיון שאמי כן ויאמר גשה נא ואמושך בני פן-.מיד
גשה נא ואמשך בני  ,5וכוון שאמי לו גשה ושקה לי בני

לו כן אמ' לו גשה

ואמושך בניך ףי .מיד אמר
אמר לו (א"ל 7
"חאת |אמר  --ואמשך] אמ' ר' הושעיה
ד
ל

 )1בני [ .1א"ר אושעיה  . .שאמי
(הושעיא  )1בשעה שאמי (שאט' לו  )1יצחק ליעקב גשה ..ל
יצחק ליעקב  . .ואמושך וגו' ך? .אמר ר' הושעיא ..שאמר יצחק ליעקב גשה נא ך ,1א"ר אושעיא  . .שא לו
שה

נא ,]₪

ואמשך א*.

וכיון שאמר

ליעקב

יצחק

(וכיון שאמר ה)

וכיון שאמ' לו גשה ..ואמושך  .%%ל' כי

ברכיו כו | והיה לבו רפא [ .והיה לבו

ך) המציא
וכתיב

וישא

עיגיו

וכו

וכן'
למאכלך

ליבו ךְ) רפה דפוחאכתי

וחרינא
וכו'

גשה

נא ואמושך

|  5מימיו ם

בני דחות.

וכיון

שאזל

גשה..

| שוקי יעקב] שוקיו דפוחאנת,

| כשעווה ן |

אמר אם לזווגן (לזוגתך) המציא לך דכתיב הקרה נא לפני היוס

(וכ"ה

וכי"ת

ברפוסי'

ובילקוט

דכתי'

הקרה

נא

וכו"

וכתו'

וכו").

ולא םי

שם פעם הדרש אם לקרבנכך וכן' ,ובמ"כ מפרש שדייק לשון הקרה ותנה איל והנכח גמלים לשון מקרה והזדמן הוא
ועי"ע בחי' הרר"ל וצ"ע 2 :לעורבה וכו' .ו לעורב שהביא אש על קנו ונשרף כך יעקבהזכיר שם שמים ונכווה

אלהיך לפני אמר יצחק וכו' כיון שאמר עקב כן אמר יצחק גשה נא
בדיבורו שבשעה שאמר כי הקרה י"י
 2דניטו לעול צד  29ועיי"ש ,ובכי"פ נוסף משל וכו" כן יעקב
ואמשך וכר ,והגי" דאיטי בטי"ת כמו
תפס בדיבורו .ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מפרש משל לעורב שהביא האש לשרוף את קנו כך יעקב אבינו תפש
(שנתפס) בו שכיוון (שכיון) שאמר כי הקרה וכו" אמר יצחק וכן"
יעקב תפס) והביא לשון שנתפש

אין זה עשו אלא יעקב מיד אמר לו גשה גא ואמושך בני ,ובדפוסי' וכי"ח וכי"א .א' וב' וכית המאמר מקוטע
ומעורבב עם המאמר שלאחריו ועח"נ .ובשכל טוב צד  8נשתבש א"ר אחא בעורבא דמייתי נורא לקינה כך
כשהזכיר יקבאת הש אמר יעקב .הוא זת שהרי עשו איכן מזביר אה השם לכך אמר גשה ואמשך בני .ובכי"א ב'
חסר .המשל ושם הושלם בגליון ג"א ויאמר כי הקרה יי אלהיך לפני א"רלעורבה דמייתי נורה.על קניה ,והמשל
חסר גם בכי"כ .ובתנחומא מ"ב תולדות פו'  +איתא במאמר סתמי וכיון ששמע יצחק שאטר כי הקרה וכו' אמר
אין זה עשו אמר אין עשו מזכיר ה' אלחיך א"ל גשה נא וכו* ,ושם פיי ט"ו אמר רי יוחנן בשעה שאמר בי הקרה
וכו' אמר יצחק הלשון הזה און לשון עשו אלא לשון יעקב וכו' התחיל יצחק אומר ליעקב גשה נא וכו' .והמשל
הובא  בתנחומא מיב מקץ שם לפ' שנים עשר עבדיך אחים אמר .ר' יוחנן משל לעורבא דעייל נורא לקיניה
פי' עורב שהכנים את האור לקינו) אמר להם אחים אתם אמרו לו הן וכו' 4 | :אמר ר' הושעיה ,מאמר וה
נפדר לעיל צד  624בפהיחה ואתה ישראל .עבדי וכו' ועיייש והועתק משם בילקי ושעיה ר' שי*ג (תמ"ט) ובילקי
מכירי ישעיה מ"א י' .וכתיבת רפא באל"ף בכי*ל וכייג כמו לעיל צד  817מכהא ועי' במיי שם; ובסוף המאמר
כתוב

בכי"ל

אל תשתע

רא

תשתע

וביני שוטי כתוב

ווע להגיה לא תשווע,

ובפי' ב"ר

כי"ט

וכי"א

מפרש

אל יהי
א

לבך

רפה כ7-שעעוה עליך .ובפיי הנדפס -אל יהילבך עליך כשעוה ועח"נ .ובלקיט גורס ומפרש א"ר הושעיא בשעה
ב

גששהה

כנא

שך
מש
ואמ

נרת יעל ,ונזדעוע

ונהיה

לבו לשעוה

וזימן

לו הקב"ה

שני מלאכים ומחזיקום

יו שלא יפול שנאמר אל תשתע כי אתך ני ,ובשכל טוב צר  2אזר אושעיה אותה
שעה התחיל יעקב נשפך מים על ברכיו והיה לבו רפי כשעוה וזימן לו וכו' שני מלאכים אחד מימינו ואחר
משטאלו והיו אוחזין אותו במר קו שלא יפול זשיֶָה אל תירא כי ,אתך א נני ואל תשתע וכו' אל תשוע
יעקב גשה נא ואמושך בני נשפכו מים
מלֶגשת .ובמה"ג שם גשה נא וכו' אמ" ר* אושעיה בשעה שאָמי יצחק ל
על שוקיו והיה לבו רפה כשעוה וזומן לו וכו" אחד סימינו ואחר משמאלו הסמיכו אותו והקב"ה עמו הה"ר
במיכאל אף עורתיך בגבריאל אף תמכתו מו
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהוך אמצתיך
צדקי .ובמדרש אנדה הוצ' רש"ב ושלח לו הקב"ה מיכאל וגבריאל ותפשו שניהם בשתי זרועותיו והקכ"ה
מאחריו וכו' אל תירא כי אתך אנכי ואלב תשתע וכו" אמצתוך במיכאל עזרתיך בגבריאל תמכתי בימין צדקי
זה הקב"ה .ובפי" ב"ר כו"ט וכי"א מל"א שני מלאכים זימן לו אחד מימינו ואחד משמאלו דכתיב עזרתיך אפ
כך פי' ל עיל ועי' בח"נ לעיל שם ובמאמר מתנחומא מ"ב
תמכתיך עזרתיך במיכאל אף המכתיך =
הולדות  סי" ט"ו שהעתקתי במזי שם ,ובילק' מבורי שם הועתק מתנחומא מ*ב שם בשינויים שונים אמ"ךָ
הושעיא כיון שאמר .יצחק ליעקב גשה נא ואמושך הרתיח אפו והיה שוחח כשעוה הזו מה עשה הקב"ח נטל
תומך בן מאחוריו ואומ' לו הא
שני מלאכים מיכאל .וגבריאל מיכאל .מימונו וגברואל  משמאלו ה
יעקב למה מתירא וגופך שוחח עליך וכוי אל תירא כי אתך אני ואל תשתע אל ישוח גופך שאני עמך
אמצתיך במיכאל אף עזרתיך בגכריאל וכו' ,ובתנחומא מ"ב וישלח שם המאמר ד"א ויירא יעקב אמרו

פרשה סה
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שני מלאכים אחד מימינו ואחר משמאלו והיו אוחזין במרפקו כרי שלא יפול הה'ד אל תשתע
(ישעיה מא י) לא תשוע.

כב) ויגש .יעקב .אל יצחק אביו וומושהו ויאמר הקול קול יעקב הא קל דקל חכים
וידייה דמחלשין מיתין ,הקול קל" יעקב אין יעקב ו אלא בקופו,והירים ירי עשו אין עשו
שליט אלא בידים 0 ,קול עקב אמר רי פינחם קול יעקב מכנוס והידים ידי עשו מכריז ליה
ואתי ,הקול קול יעקב אמר ר' ברכיה בשעה שיעקב מרגיז בקולו ירי עשו שולטות ובשעה שמצפצף
 3ילקוץ פס:
סולדום כי' ":

 4מכילתס 3עלס עסכפס  '3:פ"ב ,מנילת 6דכטב"י סעום " ," 7סמום ככס פכ"ל ס"  ,'5סנסוע ע"ב
[

 1מימינו] פואנכ .בימיגו דֶת .לימינו י | בשמאלו ך] ,לשמאלו  | +אוחזין| ך .אוחזין (אחזין ג
רל | היה 5
אוחזים ן) אותו דפואנכתר*י | *במרפקו דפואתרי] ממרפקו ל .במרפיקו  15ו
כי אני אלהיך דְפי.
היא דהוא אמ' ליה [ :הדה הא (הדהי  )1דאמ' ליה חג | ואל כ ]|תשתע] וחאגכר.
לא תשוע פן"ח]2
בר אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתוך בימין | צרקי ת | * 5

לא תשווע

לי לא תשתע

ל

אל תשוע ך7א .אל תשע  ;1אל תשוע אל יהי לבך כשעוה בו |  * 3ויגש  --יעקב ך] ויגש ..יעקב והידים ידי
 0ווגש  ..וצחק" וג הקול  > -עקב ד; ווגש . .וצחק וגו ן :ווגש.
עשו א ,ויגש . .אל יצח8 /
|א] האי ר* .לא ! קל| פוחנכריי .קול דתרי.
יצחק הקול ם .ויאמר הקול ...יקב א"י .הקול . .יעקכ חן ה
הקול א' .ל' א | %דקל] דקול ן .מקל  .בל א .קיכר סל  -ל' | 2דחכים ך" |  4וידייה] 1
וידיה ְפאתר* .וידוא נכך* .וידי  ,5ודי חַ | דמחלשן %כ .המי חלשן דְץ .כמחלשין א* .מחלשין ו

מיחלשן  .1דמלחשן ם .דמשלהין דןתך? .כמשלחן א' ,משלחין ך? | מיתין] .מייתין ך /1ן ך* .מיתיא =5

|ליפ] פוא'גכ .שילט דחתריי
דמיתין א* .מיתים ן;:מתים אי לי  | 5הקול] וחאנכ .דיא = דתר' ש
(דכי

בקולו] .ח%%כף = .1הקול

הקול ם ,שג

הקול ..יעקב ונ [ |והידום  --אין

הקול ו) .קול עקב דפנתי:

ואי פָאלנכר'י | * 5שליט פוא'נכ) שולס ל'דחתרלי .ל ל | * נודיס ְחת] גידיו א' .בוזיפ (ניידים ל)
ו'הידים (דכ' והידים פַּךְ? .והידים [ )1ידי עשו לפונכרוי

ו

ואתי ל :חזכו)

| פנחס

|כריז] .51
היידים ן :מ

אתי דפואנתר"
מרכין דתףו

פא

| הקופ] א ,והקול ן .ד"א הקול דהפתר

| קולו של יעקב פוא

מכרז ן .מרמיז דן .מפכים א

| מכניס] מכריז א ;1מכריז ליה |2-

| ליה] לה ן; ל" ך?  6 | .והוא

מוכנים =?

| הקול] פוחאנכ .ד"א = דתר | מיגיו| וא'בך?.

| ידי] והידום

= [ן' / | שולטות]

פוחאנכר:

₪

דכתי'

מיגו א .%מיגן פחג.

וילונו כל העדה

ויבא

(וכת'

מיגן כ
ויבא

תי

עמלק דִןן | שהוא מצפצף דפוא'גכתר .1שיעקב מצפנף אי |
רבותינו געשה גופו כשעוה הזו וכו" באותה שעה אזל הקב"ה אל תירא כי אתך אני אל תשתע וכו :אמצתיך
במיכאל  עזרתיך בגבריאל אף תמכתיך בימין צרקי הנה אנכי עמך וכו' 8 = :הא קל וכו הן קולשל קול
חכם והידום של מפשיטין מתים ,ומשל הוא בלא"ר .שאומרים על הצבוע שבפיו ובשפתיו מורה שהוא חכ
וירָא חטא -ומעשיו מכוערים ועי' ביפ"ת ,ומחלשין כמו לעיל צד  812דין אמר חלוש וכו' ,ובפוי ב"ר כי"ט גורס
הא קול קול דחכים וידיה ד מ של ח ין מיתין ומפרש מפשיטין מתים .ובפי' ב"ר כו"א האי קל קל דחכים
וידיא משלחין מיתיא מפשיטים מתים מרצחים ,ובפי" ב"ר כי*ט וכי"א מל"א .וידוא משלחין מ פשוטין כמו והפשיט
את

ה? עולה

דמתרגימיג ן (ומתרגמי)

וישלח

(כ"ה

בת"א

ותריי.

א')

ועח"ג

ולעיל שם

במ"י

ובעמת"ר

ועמת"ל

ע

חלש וע' שלח 4 | :הקול קול וכו דרש אחר בלי סימן .ד*א :,וכ"ה .לפנונו בכל הענין ועיי במ"י לעיל צד
 ,5ולפיי הגיי הקול וכו! איןיעקב וכו" אלא בק ולו והידים וכו" אין עשו וכו" מיותר בפוף הדרש שג והידים
ידי עשו שכתוב ג" 5בכי"ל  ,ונוסחאות שונות כאן ועח"נ ,ובשכל טוב צד  391הועתק הקול קול ועקב אין יעקב
של יט אלא בקול וא ין עשו של יט אלא בידים ,ובמה"ג עמוי  624אין יעקב שולט אלא בקול ואין עשו
של ט אלא בידים ,ובבחיי אין יעקב שליט אלא בקולו שנא? הקול קול יעקפ ואין עשו שליט אלא בידיו שנאמ
ו
ה וכו' א"ל הויא את עושה בקולך אבל הידים ידי
והידים וכו ובתנחוטמא מ"ב תולדות
עשו ,ובמכילתא .שם וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום וכו וישמע קולינו אמר להם אתם מתגאים
על מה שהוריש .לכם אביכם יצחק רכתיב הקול קול יעקב וכו' ואנו מתגאים על מה שהוריש לנו אבינו דכתיב
והידים ידי עשו ועל חרבך תחיה וכו' ועיי במכילתא דרשב"י שם ,ובשמו"ר שם שתי ירושות הנחיל יצחק לשני
בגיו הנחיל ליעקב הקול וכן הוא אוטר הקול קול יעקב והנחיל לעשו הידים שנאמר והידים ידי עשו ועשו
חיה מתגאה בירושתו וכו :ויעקב מתגאה בירושתו וכו' 5 = :קול ,יעקב מכניס= .דרש זה קשה לפרשו .ובמ"כ
פיי שמכנים ואסף את קולו מלעסוק ב תורה ותפלה מרמז הקב"ה לעשו (כגי' הדפוסי' מרמיז ליה) ומיד הוא בא
ועוד העיר שם ורש"י ז"ל היתה .לפניו גי' אחרת :,והלשון בפי' ב*ר בדפיר מכריז ליה והוא אתי בשעה
שהנביאים מוציאין קול על יעקב ומתנבאין עליה :פורענו .להביא עליהם אומות מיד ידי עשו מוכנין לשעבד
בהן ,ובפו' ב"ר .כו"ט ד"א הקוו קול יעקב מכריז ליה והוא אתי בשעה שהגביאים מוציאים קול על יעקב
ומב באים וכו' להביא עליהם אומות  והנה יהי עשו מוכנים לשעבד בהם"-- ,א הביא גיר' רש*י ד"א הקול
קול יעקב מכריז ליה והוא אתי ובשעה שהנביאים מ כריז ים קול על יעקב ומתנבאים וכו" מיד והידים ידי

עשו מוכנים לשעבר בהם ,וביתר שלימות בפו' ב"ר כו"א ד"א הקול קול יעקב מכריז ליה והידים
ידי עשו מוכנים וה וא אתי בשלוה (וצ"ל בשעה) שהנביאי' מכריזי' קול על יעקב ומתנבאי' וכו
.הביא עליהם אומות והנה ידי עשו מוכגים לשעבד בהם ,ובקצת שינוי זוה הג בכו"א א' הקול קול יעקב א"ר
ל
פונחס קולו של יעקב מכרוז והידים ירי עשו מסכים ליה גוהוא אתי .ועוד גי" אחרת
בשכל פוב שם ר' פנחס אמר קולו של יעקב מכנים והידים ידי עשו מ ב ד ר י ליה (ופי' מבדר מפזר) ,ובכי"ח
וכי"כ ליתא מאמר זה וכן לא הועתק בילקוט וצ"ע 6. :שיעקב טרגיז וכו'| .להתרעם ולרגן דכרים על בוראם
אז והידים .ודי עשו שולטות בשעה שמצפצף בקולו :בצניעותו ובענותנותו .אין ידי עשו שולטות .או פירוש
בשעה שמצפצף וכו' שמצפצף בקולו בתפלֶה ודברי תורה כתינוקות של בית רבן מצפצפין שאין העולם מתקיים
אלא בהכל פיהם אין ידי עשו וכו' . ולהגי' שלפנונו בשעה שיעקב .מרגיז .בקולו ידי עשו שולטות והגי:
מרגן וכו" מרנן וכו' נכונח .חראייה שנותוספה ברפופו :וכו"ת דכתו' וילוגו .,כל העדה וכו' (וצ'ל וילן העם על
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בקולו אין ירי עשו שולפות :אטר ר' אבא בר כהנה לא עטרו פילוסופין בעולם כנלעס בן בעור
יכאבנומוס הגרדי ,אבנומוס הגרדי נתננפו כל אומות העולם אצלו ,אמרו לו תאמר שאנו יכולים
להזרווג לאומה זו ,אמר לכו וחזרו על בתי כניסיות וכתי מררשות שלהן ,אם מצאתם שם תינוקות מצפצפין
| פסיקסל פ' סיכס (קכ" ,)'5 6ליכק כנסי פפים' נ' ,מוכם >יכס נמוכם ]וע 6פד 871

* בקולו הפואגתר'י) ל לכ | אין ירי| אגכר'י.
ירי עשו אין ידי ['

פילוסופים |"'י,

פלוסופין ם]

אין ידים ידי  .אין הירים ידי ןת

| באומות

העולם ['.

באומות

₪

אין הירים

| בן בעור לי ם |

 2וכאבנומוס]  . 1וכאכנימוס ךְפואכותר*י .וכאבנמוס ן .וכאבנימיוס |"! ,וכאבטימוס |"" .ובא בטמוס ף' |
בנומוס הגררי] אבנימופ הגרדי מָכִי .זה אבנומוס  .1אבנימוס וה ךף" .אבנימיוס זה |,1
הגודי ל' 1

אבטימוס וה ך*.

ל' דחא

| נתכנסו אומות העולם אצלו י .. ,כל האומות אצלו כךף!.

ל.ו
צ,
אמות
העולם אצלו א* .פעם אחת נכנסו כל או

א? .נתכנסו אצל

נכגסו כל אומות

אבנימוס הגרדי כל אומות העולם ] |

תאמר לנו א' | היאך אנו א' .מה שאגו ך | יכולין פא'גכ .יכולין לעשות ךז |  3להזדווג] זאי .להיזדווג /
להזדויג פך] .ליזרוג ךָ .ליזדויג כ | באומה י | אמר]  --להם פחא'נכת :להן ' | כניסיות] א',1
כנסיות דְפא'כותי | וגתי מררשות] אנכףףי .ומדרשות  . ₪ועל בתי מדרשות ך | שלהן ל' פאכ | אפ] פנכתי:
אם אתם א .ואם ך | מוצאי' א .מוצאים א? .יושבים  .1ישבין [| ,מצפצפים בקולם וְזי .מצפצפין בקולם .%
מציצין בקולם ע |
משה ויבא עמלק) ואין לה טעם להגי' בשעה שועקב מרכין
ע-

בקולו כלוי שקול יעקב גמוך ,וגי' זו איתא גם

בפי' ב"ר כי"ט .ובפי' השנו שבפי! ביר הגדפס מפרש בשעה שיעקב מרכין בקולו ידי עשו שולטות הקל חסר
הוא .אם יעקב הקל קולו מיד הידים ידי עשו ,ובעין יעקב באגדות ורוש' ר"ה פ"ג המאמך וכן יצחק אמר
הק ל קול עקב כל זמן שקול יעקב גמוך ידי עשו שולטות בו וכל זמן שיעקב מצפצף בקולו אין חירים ירי
עשו שולטות .בו (והמאמר .אינו ל ניגו בירושלמי) וכתב הכותב שם בפירו" מאמר זה שמעתי מפי חכם בקי
שהוא גוכר שראה במדרש כי תיבת הקול חפר וי"ו ופירושו מלשון קולא כלומר כאשר הקל קול יעקב שאין
מרבים בתפלה לפניו יתברך אז ידי עשו .שולטות וזה פי' נאה בקשתי בכ"ר אם יסכים על זה ומצאתי שיש
חלוף בלשון וזה נסחו אמר רבי ברכיה בשעה שיעקב מ רבהה בקולו ירי עשו שולטות דכתיב וילונו כל העדה
ויבא עמלק ובשעה שהוא מצפצף בקולו אין הידים ידי עשו שולטות וכן אפר בלעם לאומות העולם
שנתכנסו כלם אצלו ויאמרו לו תאמר לנו :שאנו יכולין ליודווג לאומה  %א"ללכו וחזרו על בתי כנסין' 0
בתי מדרשו' שלהם ואם מצאת' שם תינוקות מצפצפין בקולם אין אתם יכולין להזדווג להם שכך הכטיחו' אביהם
הקול קול עקב בזמן שקולו של יעקב מצוי .בבתי כגסיות ון ,הידים ידי עשן ואם לאו הידים ירי עשו יכולים
להם עֶ'כ .ומפרש שם לפי הגיי מרבה בקולו כל זמן שהקול הוא קולו של יעקב ר"ל על דברי עצמו מ
ב  0 14 5 2 ₪ 2גד הקביה כמו .וילונר כל העדה אז ויבא עמלק אבל .בשעה שמצפצף בקולו ר*ל צפצוף בדברי
תורה או בתפלה אז אין הידים וכו' ועי' גם במ"כ וביפ"ת ובמנחת שי ,ובשכל טוב שם גורס ומפרש אזר
ברכיה כשיעקב מכרין בקולו הידים ידי עשו שולטות וכשמצפצף  ,ידי עשו רפות 5 :פילוסופין| .חכמי
האומות וע" במ"י לעיל צד  5וצר  .8ובספרי וזאת הברכה פי' שנ"ז דרשו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה .אבל
באומות קם ואיזה זה בל;עם בן בעור וכו' (ועי' גם בתנחומא מ" ותנחום 90בלק סי' א' ובבמ"ר פ"כ סי' א') ושם פי' שמ"ג
כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל הרעיש אֶת העולם כולו על יושביו שני קול ה' על המים וכו" כיון ששמעו
אנחנו שהמקום מאבד את עולמן וכו'
אומות ,העולם את הקולות נתקבצו כולם אצל בלעם אמרו לו ו
אמר להם ה' עוז לעמו יתן ואין עו אלא תורה וכו' (ועיי במכילתא ריש פ! יתרו ולפי אנכי וכו' וזבחים קט"ז אי),

ולזו האגדה כוון בפי' ב"ר וכן בשעת מתן תורה נתכנסו כל האומות אצל בלעם וכו' ,ובכי"א בי נוסף בסוף
המאמר  5בשעת המבול נתכנסו כל האומות וכו ועח"נ ,וכאן אמר ראב"כ לא עמדו פילוסופין בעולם כבלעם
בן בעור 1 ,בנומוס הגרדי שגם הוא פורסם לאו"ה שסגולת ישראל היא התורה שנתן הקב"ה לעמו אמר לכו
וחזרו .על בתו כניסיות ובתי .מדרשות שלהן וכו' שכך הבטיהן אביהן הקול קול יעקב וכו' ,ואבנומופ') הגרדי
היה בן דורן של ר' מאיר שכבדו מאד ונשא ונתן עמו כדאיתא במדרש רות פ"ב אבנימוס חגרדי מתה אמן
 7ר"מ להראות

לו פנים וכו' לאחר זמן מת אביו ועלה ר"מ להראות לו פנים וכו" ובחגיגה ט"ו ב' שאל

נימוס הגרדי את ר"מ וכו' ,וכמאמר שהועתק במה"ג עמו'  91משמו"ר רוש פייג שאל אבדומופ הגרדי
(ובכי"ק שם הגדרי) את --ר' מאיר' אמר לו היאך נבראת הארץ אמר לו וכו' (ובשמו"ר שם בדפ"ר וד"ו הגי'
שאל אבנימוס הגרדי את רבותי' ז"ל אמר להם וכו אמרו לו וכו') ועי' גרעץ קורות היהודים ח"ד מהדורא
ד' צד
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שירער

פלוסופי' וכו' וכ א בטימוס

ה"ב

צד  21ואגה"ת ח"ב צד ,18

הגרדי

ובבתיי

ד"ו הועתק א"ר אבא וכו' לא עמדו

נכנסו כל אומות העולם אצלו אמרו .לו תאמן שאנו יכולין להזדווג

לאומה זו אמר ל ה ם לכו וחזרן על בתי כנפיות ובתי מדרשות שלהם אם אתם מוצאים תינוקות מצפצפים בקולם .אין
אתםיכולים להם ואם לאו אתם יכ\ל ים ל הם שכך הבפיחם אביהם הקול וכו' בזמן שועקב מצוי
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידים ידי עשו; ובפסיקתא שם נסדר המאמר בפתיחת ראב"ב
מי האיש החכם וכו' והגי' שם אמר ראב"כלא עמדו פילוסופים באומות העולם ככבלעם וכ' וכאבנימום
הגרדי נכנסו או"ה אצל אבנימום ,הגרדי אמרו לו יכולין אנו להודווג לאומה הואת אמר להם
לזדווג להון ואם לאו
לכו וחזרן וכן' ועל בתי מדרשות שלהן אם מצאתם שם וכו' אין אתם יכולין ה
תם יכולין להזדווג להם  4הבטיחן אביהם הקול וכו' כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי
עו (ובכי"א שם איתא עוד .וכל זמן שאין קולו של יעקב מצפצף
כנסיות .ובבתי מדרשות אין הח יידם ירי ש
בבתי

כנסיות

ובבתי

מדרשות | הידים ודי עשו) .ובמה"ג

עמו' 6

הועתק

מהפסיקתא אמר וכו לאא עמדו

פילוסופין וכו' ו כ א בר מ ו ן.הגררי (ובכי"ק שםהגדרי) ,נכנסו .כל אומות העולם אצל א ב ר מון הגרדי (הגדרי)
אמרו .לו תאמר יכולין אנו להודווג לאומה זו אמ" להן לכו חזרו וכו ובתי מדרשות שלהס אם מצאתם קול
התינוקות וכו" ואם לאו וכו" שכך הבטיחן יצחק אביהן ואמ' להן הקול וכו' כל זמן שקולו של יעקב מצפצף
וכר' אין הידִים ידי עשו ,ובמדרש אוכה במררש .זוטא שם אמר וכו :לא עמרו וכו" וכאבגינוס הגררי נכנסו
אומות העולם אצל אבגינום הגרדי וכו' יכולים אנו וכו" לכן והזרו וכו" ובתי מדרשות שלהם אם וכו? שכך
הבטיחם אביהם הקול וכו' כל זמן וכו' אין הידום ידי עשו שולט בהס ,ובאוכ"ר שס  -הפתיחה מי .האוש
החכם וכו' אמר וכו' לא עמדו וכו' לאומות העולם כבלעם וכו' וכאבנימוס הגררי אמרו להם יכולין אנו
( 0

פרשה סה

תולדות

65

כז כב

בקולן אינכם יכולין להם ,אם לאו אתם יכולין שכךהבטיחן אביהן ו קול יעקב בזמןשיעקכ
מצווצי בכתי כניסיות אין ירים לעשו :הקול קולעקבבפילגש בגבעה שני ארור נוח] אשה לבומימן
(שופטים כא יח) , הקול קול יעקכ בימי ירבעם א עצר כח ירבעם עוד בימי אביה ויגפהו

י"י

וימת (דיהב יג כ) ,אמר ר'0
 3סדכ עולס פע"ז,

לקען פע'"ג :
נ
טנופל פי'יס:

 1אין (אי ') אתם

בר נחמן את סכור לומר שירבעם גוגף והלא לא נונף אלא

יכוי יכעות

| יכולין] פאנת.

פע"ז ע'ו ג' ,ויקכל כנה

דיפ דחכי

| להם| חא:כ:.

פל"נ כ'' ק',

להן פני.

עדלס כום פ"ז,

להזדוג

מדכם

(להזרווג ת)

להם דְך ,ל'  | 81אם --יכולין] ואם ..יכולין  . 1ואם . .יכולין להם פא .ואם .י.כולים להם [ַחכי :ל' דת |
הבפיחם פא

| אביהפ אכתי | הקול] [ .וא'  ₪פ .ואמר להם  ₪דאכתי:

ידי עשו חז | שיעקב] נע .שקולו של ועקב דהפחאכתי

ואמ' להן  | 1 ₪יעקב] .והידים

| ל סציץ כ .מצויין (ץ .מצפצף (" .מצווח דז,

מצוי דֶגְִי .מצויה א | :בבתי כנפיות (ז ,בבתי כנסיות (כניסיות [) ובבתי (ובתי ך]) מדרשות

|

חאגכתי

און  --לעשו] ע :אין הידים ידי עשו ואם לאו הידים (והידים כ) ידי עשו חַא1נ ,"5אין . .ואם . .הידים ידי עשו אתם

יכולים (יכולין להזדויג /ך]) להם ךיך] /אין ..ואם לאו הידים ידי עשו וכן בשעת מתן תורה נתכנסו כל האומות אצל
|פלגש א .1הקול
|עקב לי ם ב
בלעם ואמרו לו י"י למבול ישב החזיר להם הקול קול יעקב א? | הקול] דא  ₪כ י
קול יעקב בפילגש ן ,חוקל קול יעקב בפלגש  | 5לבנימן וואיגכ  .לבנומין דפאתי |  3הקול]ד"א  | 5 -.בימי] הק
ויעקב = כ | ירבעם] .פ[אנל = ,קול בכי שהרגו מהם חמשה (ה' ךְ! .חמשך]) מאוּת
וול יע" = ן? היקל קול
ק

ת]
יעםמ--
וירב
אלף דִף] | *

ירבעם

 . .אביהו . .וימת א*,ו

בימי אביחו (אביה ך") ויגפהו . .וימת ר

ימת  ,ירבעם וגו ן .ייבעם דת .וגו ל :ל  4 | 5שמואל] דוא'כתר]
בירבעם בימי אביה .ו.

| |

שמע לפג

בר נחמן] בר נחמני א%ך* ,בר רב נחמן ך .1לי .פא | את] פאגבר .אתה ן ,מה את ךָ ,מה אתה ןת

ב
||

לומר] פן"כ .לי דואנתר |.שירבעם ניגף דפנכתרי.

ולא ן | ניגפ דפגכתרי: .גפ א'רי |

8
4

להודוג וכו"

אמרן

 ..גגפ אך? :.ירבעם שהוא ניגף

ן | והלא לי וא |

להם לכו וחזרן על בתי כנסוות שלהם שכך הבטיהם אביהם ואמר להם הקול

כב
קול-ועל [ב

והידים ידי עשו כל זמן שקולו של עקב בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין הידים ידי עשו :וכל זמן שש קו
שם בדפ"ר וד"ו ,ובמ"כ הוגה לכו וחזרו וכו' .לה ם
מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות הידים ידי עשו (כ"ה
אם התינוקות מצפצפין בקולם אי אתם יכולים להם ואם לאו אתם יכולים להם שכן וכוי ועי' גם באיכ"ר מ"ב),
זמב"ר כאן הועתק .בערוך ע' ציוץ אם מצאתם שם תינוקות מציצין בקולם ס"א מצפצפין בקולם ,ובע' מצוי
בומן שיעקב מצויין בכתי כנסיות אין ידים לעשו ס"א מצפ צף ,ומוי"ר פט"ז סי' ז' הובא שם אינון צופריא
מציצין (מציינין) ס"א קלנין ,ובוי"ר פ"וּ סי' י' איחא המצפצפים אלין המציינין ,ובריש מדרש קהלת צפור מצויץ
וצצוי ובכיכ מציץ ועח"כ
ויודע על מה מצויץ ,ושם פי וסגרו וכו' (י"ב די) ציפרון מצוציין ,ובכי"ל הגי' כאן מ
ובעמת"ר ע' ציץ ובעמת"ל ע' ציץ וע' צוי ,ובכייו קיטע הסופר ורמז אל איכ"ר וכאבנמום וגו" באיכה ואם 5
 2הקול קול וכו =בכי"ל נק
אתם יכולים להם .ובכי"פ מקומע פוף .המאמר בזמן שקולו של יעקב וכו' :
כאן ובס  5הקול !) ,ובכו"פ .הגו" הקול קול הוק קור יעקב בפלגש וכו' ,ובמ"כ פי' בפלגש בגבעה דרש הקל
לו

|

:

מלשון ק ללה וכו',

|

-

ובמקרא כתוב ארור

גותן אשה

לב גימן ועח"ג ולעיל צר  888וצד ,266

ובפילגש ב

ובימי .ירבעם היו הידים של יעקב כידי עשו ששפכו-דם אחיהם ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש חקול קול יעקב בימ
ירבעם קול בכ שהרגו מהן חמש מאות .אלף הה"ד ולא עצר וכו' (וכן נוסף בדפוסיי וכי"ת קול בכ שחרגו
וכו') ,וק"ק לפירושו שלא הביאו .הפסוק ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים מישראל חמש מאות
אלף איש וכו' (דה"ב שם י"ז) אלא הפסוק ולא עצר כח וכו" שכתוב שם בסוף הענין ,ובירושלמי שם נדרשן
שני הפפוקים ועי' למטה ,והשלמתי הפ' ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה וכו' וכ"ה לקמן פעי"ג בבי"ל
כתוב אביהו;
וכי"פ וכו"א א' וב' וכי"ג .ובירושלמי ובוי"ר ובמדרש שמואל ..ולפנינו בדה"י שם ובפפוק ב
ושבע פעמים באותה פרשה כתוב אביה ,ובדרש ס"ד ויגפהו י"י וימת הובאה כאן כל הסוגיא אמר רשב"נ את
סבור לומַר וכו' ,ולקמן פע"ג דרשו אסף אלהים את חרפתי בימי .פילגש בגבעה ארור נותן אשה לבינימן
אסף אלהים את חרפתי בימי ירבעם ולא עצר כח ירבעם וכו' ,ושם טעם הדרש אסף וכו' בפילגש בגבעה
שהתירו החרם אסף וכו' בימי ירבעם שניגף אביה ומפרש ואזיל אמר רשב"נ את סבור וכו' .ומקור זה הדרש
בס"ע שם וירדוף אביה אחרי ירבעם וגו' ולא עצר כח ירבעם וגו' ואין אתה יודע מי הוא שנגפו אמור הרי
ירבעם קבר את אביה [ומלך אחריו ב' שגה הא אינו אומר ויגפהו אלא באביה] ומפני מה נגפו שהיה עומר
ומחסד את ישראל ואומר להם ועמכם עגלי זהב אשר עשה וגו' והוא אז לכד את בית אל וראה עגל הזהב
והניחו לפיכך נגפו המקום וכו' ועיו"ש בהערות רד"בראטנער (ובילק? מלכים רִ' ר"ה הגי' בדפיר וד"ו מהמאמר
שהועתק מס"ע ואין אתה יודע מי הוא שנוגף הרי ירבעם קבר את אביה ומלך אחריו עשרים שנה הא אינו
אומר ויגפהו אלא באביה ומפני מה נגפו המקום-מפני שהוא עומד ומחשד את ישראל ואומר להס ועמכם
המקום ועל שקרא לאחיה
 0זהב וכשלכד את בית אל וראה את עגלי הזהב חמל עליו לפו' נגפו
ב כלל) ,וירבעם מלך אחר אביה ב' שנים שהוא מלך בשנת י"ח לירבעם ואסא בנו בשנת כ' לירבעם והימים
אשר .מלך ירבעם עשרים ושתים שנה ועי' ברש"י מ"א ט"ן א' וברד"ק שם טזו א! ש' ובדה"ב ו"ג א כי
וראב"כ ור' אסי דרשו

כאן ולמה נוגף (ונוגם כמו נופל לעיל צר  801ונוצל לעיל

צד  468וצד )976

על ידי

שהעביר הכרת פניהם (ומפרש בפיי ב"ר כ"י שקצץ ,חוטמיהם) וכו על ידי שהעמיר | עליהם שומרים וכו' ותנינן וכו

עליהם הוא אומר עצמו לי אלמנותיו וכו" שלא יכלו להעיד עליהם ונשארו נשותיהם אלמנות חיות ,ולשון המשנה

ביבמות פט"ז בירושלמי ובמתניתא דתלמודא דבני מערבא .אין מעידין אלא על פרצוף?) פנים (הפנים) עם החוטם
לחר ג' (איןמעידין לאחר שלשת) ימים אפילו -
אע"פ שיש סימנון בגופו ובכליו (או בכליו) אין מעידים אלא א
(ראוהו מגויך) וצלוב עלהצליב (או צלוב על הצלוב) והחיה (או חיה) אוכלת בו אין מעידין אלא עד שתצא נפש

ובגמרא ירוש' מפרש כיני מתניתא אין מעידין אלא עד לאחר שלשה ימים ,ובמשגה שבמשניות ובבכלי אין ו

אלא על פרצוף פנים וכו' ובכליו אין מעודין אלא עד שתצא נפשו ואפילו ראוהו מגוייד וצלוב והחיה אוכלת באיון

סח שטקה (? | .הקול (3

תולדות

6
ולמה

אניה,

נונף אמר

פרשה סה
בר

ר' אנא

כהגא

על ירי

כז כנ
הכות

שהעניר

שלישראל

פניהס

דכת'

הנבות

גיהם עגתה בם (ישעית ג יפ) ,ר' אסי אטר על ירי שהעמיד עליהס שומרים ג' יטים ער שנחקלקלה
ותנינן אין מעירין אלא

צויתם

סרצוף פנים עם החוטם

על

אפעלסי

שיש

סימנין בגופו

ובכיליו

ואין

מעירין אלא לאחר ג' ימים ,עליהס הוא אומר עצמו לי אלטנותיו מחול ימים (ירמיה פו ח) ,ר' יוחנן

אמר על שכיזה לאחיה השילוני שג' ועמכס אנשים רקים כני בליעל (דהיביג ו) ,קרא לאחיה
ינפוס פט"ו מ'נ:

| גיגף דפוגכתרי

| לק' מלכיס כ כים:

נגם אך?

א]נכ  .ר' אבא . .אמר דף]  .רי אבא בר כהנא ן | ידי לי ן]
| אמר --כהנא] ם

גים א |בישראל א! .לישראל א" | וכח' ן ,שנאמר אכ |  2ר' אסי אמר] ר' לוי אמ' ן .ור' לוי אמר ךְךן .ר' אמ ,5
ר' אומ' ] .ריא [ | ירי ל ן | שהעמיד] שהשים ן | שומרין ] .שמרים ן .שוטרים ךן | שלשה | שנחקלקלח]

*נינן ל"] רתגינן ו רתגן דרן .ל' לפאנ | ואין פאינ !
שנשתגה א? ,שנישתנית א'. 2שנשחנת ך |צ8ורתן | ות
*יש דן"גכ| שיש שס ל :שיש
| אף על פי דג .אעיפ ך'ו"אכת | ש

מעידים ן | פרצוף| הכרת  -א'

בו א |סימנים ות | וככיליו| כ .וגכליו דו"אנת |  4מעידין! אנפת" .יט דול | * לאחר ל"ו] עד דתר.
עד ג' ימים לאחר ך! .על אותן שעברו עליחפ א* .ל' לג | ג'| ד'א*  .שלשה דוא'נכת | * יפיפ דואנכת]
דתנינן אין מעידין אלא לאחר ג' ימים ל' | ר' יוחנן] פןי (מלכים) .ר' יוחנן ורשב"ל (ור' שמעי בן לקיש )1
ורבג'ן

-

א[

-

יוחנן

וריש

ורבנן

לקיש

=

רכת

|

 0שביזה

לאחיה

 --לאחיה

בליעל|

שביזה

לאחיה

השילני (אחיה השילוגי [ )1שנ' ועמכם אנשים רקים ..לאחיה (לאחיה השילני ג) בליעל םנ ,שביזה לאחיה
השילוגי שג' ועְמכם אנשים בני (ועְמכם בני ף]) בליעל . .לאחיה השילוני בליעל ךדף]  .שביזה לאתיה השולוני, ,
ועמכם (ועמהם א )1אנשים רקים בני  . .קרא לאחיה (אחיה א )3השילוני בני בליעל א .שביזה אחיה (לאחיה ן"')
השילוני . ,ועמכס אנשים ריקים (רקים ך?) בני בליעל  ..ך ,שביזה לאחיה השילוגי כ  .שחשדם ברבים ועמכם
עגלי הוהב אשר עשה לכם ירבעם ( %/שם) .שחיסרט ברבים ועמכס עגלי זהב ן |
מעידין אלא עד ג' ימים (ועי' בתוספות  רע"ק) ,וכוי"ר פי"ח סי' א' אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם
החוטס ואין מעידין לאחר שלשה ימים ,ובכי"ל בתוב ות ני גן ביני שוטי ,ובגוף הספר אין מעידין אלא וכו'
אפעלפי (ועי' לעיל צד  )965שיש

שם

סימנון וכו'

ובכיליו ואין מעידין אלא

(ונוסף ביני שיפי ל א ח ר) ג' ימים

דתנינן אין מעידין אלא ל א ח ר ג' ימים עליהם הוא א' עצמו לי וכו' .ונכוגה הגי' ותנינן אין וכו" כמו בירושלמי
ותני כן אין וכוי ,ומיותר דתנינן אין וכו' שכתוב בכי"ל עוד הפעם וליתא בשאר הספרים ועח"נ ,ובכי"ן כתוב

רי לוי אמ' על שהשים עליהם וכו' שנשתנת צורתן דתניגן .אין מעידים אלא לאחר שלשה ימים ,ובגליון שם
הושלם על פרצוף פנים וכו" בגופו ובכליו ואין מעידים אלא ,ועוד .בגליון עליהם הוא אומ' עצמו לי וכו',

ובכי*פם קיטע ר' אומי ,וכו" עד שנתקלקלה צורתן ואין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם וכו' .ובדפ"ר
כאן שתי הגירסאות אלא עד ג' ימים לאחר ג' ימים ,ולקמן פע"ג הגי' בכי"ג וכי"כ ר' לוי אמי על שהושיב וכו'
עד שנשתנת (שנשתנית) צורתם ואין .מעידין (מעידין עליהם) לאחר שלשה ימים וכו' .וברפ"ר וד"וּ שם ר' לוי
אמ' שהושיב וכו' שנשתנה צורתן דתכן אין מעידים על פרצוף וכו' ואין מעידיי שלשה ימים וכו' (ובמ"כ הוגה אלא
על פרצוף וכו' אלא עד שלשה וכו') ,וסוגיית הירושלמי שם אין מעידין אלא על פרצוף פנים וכו' רב יהודה
אמר החופם עם הלסתות ואתיא דמר ר' ירמיה בשם רב הכרת פניהם ענתה בם זה החופם וכו' כתיב זיבו
בהם אביה ועמו מכה גדולה מאד אמר ר' אבא בר כהנא שהעביר הכרת פניהם וכו" הה"ך

מ+
הכרת פניהם ענתה בם וגו' זה הח וט' ר' א

אמר שהושיב עליהי משמרוי שלשה ימים עד שנתקלקלי

צורתן חהה"ד עצמו לי א ל מ ג ות יך מחול ימים ותני כן אין מעידין !אלא על פרצוף
ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה ונגפחו י"י וימו' א"ר שמואל את סבור
אביה ובמה גיגף ר' יוחנן אמר וכוי ,ובוי"ר פל"ג וכי תמכרו ממכר הח"ד ויכו בהם
מכה רבה ראב*כ אמר שהעביר צורת פניהם וכו" כד"א הכרת פניהם ענתה בם שמואל
עליהם שומרים ג' ימים עד שנתקלקלה צורתם דתנינן תמן אין מעידין אלא וכו'
בו סימנין ובכליו ואין מעידין אותו אלא לחאר ג" ימים (כ"ה בדפ"ר וד"ו ,ובמ"כ
ההיד

ולא עצר וכו' בימי אביה

ויגפהו

י"י א"ר שמואל בר

נחמני

אתה סבור

פנים עם החוטם כתיב
שהוא ירבעם אינה אלא
וכו' מכה רבה מה היא
בר אמי אמר שהעמיך
אילו יש
עם החוטם פ
הוגה אלא ע ד ג' ימים) :
לומר

שירבעם ניגף

והלא לא ניגף אלא אביה ולמה ניגף ר' יוחגן וכו' ,ובילק' מלכים שם בדפ"ר הועתק מוי"ר מפני מה נגף אבוה
ר' א פי אמר ע"י שהושיב עליהם .שומרים ג' ימים וכו' ותמן תנינן אין מעידים אלא וכו' עם החופם ע ד ג'
ימים וכו'  ,ומב"ר כאן נובע המאמר במדרש רות פ"ז ,והגי' שם בדפ"ר וד"ו ודכותה ולא עצר כח ירבעם א"ר
שמואל אה סבור שירבעם הוא שניגף לא ניגף אלא אביה ולמה ניגף אביה ע"י שהעביר הכרת פניהם וכו ר!
אחא אמר על ידי שהעמיד וכו" שלשה ימים שנשתנו צורתן דתנינן אין מעידין אלא על פרצוף פנים כנגד
ובמ"כ הוגה ע ם) החופטם ר' יוחנן וכו' ,ובמדרש שמואל שם מקוטע ודכותה ולא עצר כח ירבעם עור בימי
אביה ויגפהו וכו' אמר ר' שמואל בר גח מ גי את סבור שהוא ירבעם ואינו אלא אביה ולמה נגפו רי יוחנן
וכו' .5 | :שביזה לאחיה וכו שהיה המחזיק את ירבעם בראשונה בדבר ה' ואביה אמר אנשים רקים בני
בליעל והכניס לאחיה בכללם קרא לאחיה בליעל ,ולשון הפסוקים בדה"י ויקם אביה  מעל להר וכו" ויאמר

שמעוני ירבעם וכל ישראל הלא לכָם לדעת וכו' ויקם ירבעם בן נבט וכו' וימרד על אדניו

ויק בצו

עליו

נשים רקים בני בליעל ויתאמצו על רחבעם וכו" ועתה אתם אומרים וכו' ואתם המון :רב ועמכם עגלי זהב
שר עשה לכם ירבעם וכו' ,וכאן נשתבש בדפוסי' וכ"י ובפר' ב"ר בשני הכ"י ובנדפס וע מ כ ם אנשים וכו'
וכן לקמן פע"ג בכיזג וכו"כ ועמכם אנשים וכו' (ובכי"ל וכי*פ וכי"ו וכו"א א' וב שם המאמר מקוטע) וברפ"ר
שופדן
וד"ו לקמן שם ובוי"ר שם הגי' ג"כ ועמכם (ובמ"כ הוגה ויקבצו עליו) .וריש לקיש אמר על ח
בים |וכו" ,וכ"ה בכי"ג וכי"כ שתיסדן ובכי"פ שתסדן כמו מהפר בס"ע שם מל"מ פן יחסרך שומע
(משלי כ"ה  )'+וכן גורס ומפרש בפו" ב"ר כי*ט על שתפדם ברבים שחרפם וכן' ,ובגליון מדרש אב"א נסמן ס"א
שהסדן ופ"א שהשדן .ובדפ"ר וד"ו הגי' כאן שחפרם וכ"ה בפי' ב"ר כי"א על שהסרם ברבים שחרפם וכו' (ובפי'
ב"ר בדפ"ר שחיסרו וכו' שחרפו וכו') וכן בשמו"ר פ"ל סיי יי בדפ"ר וד" שבשעה שחיסרו וכו" שחוסרתם אותו
וכו

ועי'

במ"כ

(ושם

איתא

במדרש

ד' קראקא

חפסרם
א' על ש

ה"ג

רש"י

ז"ל ופי'

שחרפום

ברבים

וכן הוא

שי ס.ר ו לשון בזיון וכו" .,וברי
לקמן בפר' משפטו! דף צ' ע"א וכוון לד"ו; ובשמו"ר בדי קראקא אותא במ"כ ח

פרשה סה

תולדות

7

כז ננ

בליעל , ריש לקיש אמר על שחיסדן ברבים שני ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם
לאלהים (שם שם ה) ,רבנין אמ" על שבאת עבודה זרה לתוך ידו ולא ביטלה שניוירדף אביה אחרי

ירבעם וילכד ממנו ערים את ביתאל ואת בנוהיה ואת ישנה ואת בגותיה (שם שם יט) וכת' וישם
את האחד בביתאל ואת האחד נתן בדן (מ'א יב כפ) ,והלא דברים קל וחומר מה אם מלך על ידי שהונה

מלך כמותו ענשו הכתוב וגיגף הדיוט שהוא מונה את הדיוט על אחת כמה וכמה :הקול קול יעקב הא קול
 5ילקוע כי קפיו ,ילק' יפוקפל כי ס'פ:

 1רי שמעון בן לקוש [ .רשב"ל א .ור' שמואל בר נחמני (ישם) | שחיסדן (שחוסדו לירבעם ל?)
ים]" שחפדן( .שתיפדן  )1ברבום שנ' ואתם המון ארב ועמכם עגלי זהפבן .,שחופדהן . .שני
בלרבאוםל -ה--
ואתם ..הזהב  .שחפדם ברבים . .ך? ,שחסרם ברבים שנ' ואתם ..זהב דר  ,שחפרם ברבים  . .ף* .שחיסרו
ברבים ף*" ,שהפדן בדברים שנאמר ואתם ..זהב  ,שחסרן בדברים  . .זהב וגו' .א .%שביזה לאחיה השילני
עמכם אנשים ריקים בני בליעל קרא לאחיה השילני בליעל [ ,ישבזה כבוד אחיה השילוני וקרא אותו בן
בליעל (+שם) |  2רבנן ן .ורבגין פאגר* .ורבנן דכתר* | על ידי נכ | שנאתה ך' ,שואה א'

עו ד'פאתר | להור ידו] פוג .לדו דא'כתר .ל א | %ביטלה| פגכרי .בטלה דאתך* .ביעיה ן
 791וירדוף  . -יהבעם דאכתר,

עם]
רב=-
ורלף
וו

לי ן | * 8וילכד  --בנותיה] וגו פ"א היך מה-דא' אמי וילכד

ממנו את ערים ואת ביתאל ואת בנתיה ואת ישנה ובנותיה ל .וילכד ממנו ערים את ביתאל [ .וילכוד .ממנו
את בית אל ואת בנותיה |" = .וכתי' וילכוד (וילכד אִ'כֶ) ממנו ערים

את בית אל (ערים את עיון א .1את

עיים ך )15ואת בנותיה דא!כן .ל" פנ | וכת' לי וכ |  4בביתאל] ואן .בבית אל דפכת | ואת  --בדן] ת/
המל
| אם ל' א |
וגו" פ 0 /דואגכ | והלא| פאנת .והיי דוכ |ק"ו פאר | מה] ן .ומה דפאנכת
5ת
אבוה מלך  | 1על ידי לי ן | שהונא [ | א

המלך ן ,ירבעם המלך  | 1כמותו| פאותר.

הבורן " %52ל"

| ענשו לי ן | הכתוב] "הקב"ה .ך*? "לי ן | וניגף] פנכ.

+שם),
שמונה (

| ההדיוט

שהוא

הוגה אכ

| את] [אנכ.

ל' דתי (שם)

ונגף אר.

כמוהו דְנכף*,

וניגופ דףת :ניגף

| ,הדיוט חבירו א | עאכ"ו א

לנתי:
פיחזקאל) .קד
הקול] אגכ ,הקיל ן :ד"א הקול דפתי | קול יעקב ל' פ| קול] (

קל קל ואכ

פפד"א הגיהו כאן בפנים ובמ*כ שחסדם ובשמו"ר בפנים שחיסהו וכו" שחיסדת' וכו" ובמ"כ שחוסדו וכו'),
ובכי"א א" הגוי שחסדן בדברים .ובכי"א ב' שחטרן בדברים ,ובאב"א מפרש שחפרם ברבים שאמר להם חפרוגם
בדברי ר"י ור"ל והגי' בכי"ו ר' יוחנן אמ' על שחיפרם
ברבים ,וכשיטת הירושלמי חילוף המאמרים בכו"ו
השילני עמכם וכוי ,ובילק' מלכים ר"י אמר
ברב ים וכו ר' שמעון בן לקיש אמ' על שביזה 7
בוד אהוה
שואל בר גח סגי אמר על שבזה כ
ד.שם ברבים ועמכם עגלי ה זה ב:וכו' (ושם ור' מ
על שח
שיפדם
השלוני וקרא אותו בן בליעל) " וכן לקמן פע"ג בבוזג .ר"י :אמי .על ח

וכו" רשב"ל אמ' על שביזה וכו'

יפר ם
="וי אמ על שחסדן וכו' ריש | לקיש אמי על שביזה וכו" ובדפ"ר וד" שם ר"י" אמר .על" ש
ובכי"כ ר
(והוגה !בד" קראקא במ"כ שחפרם ובד' פפד"א בפנים שתפדם) וכו' ריש לקיש אמר על שביה וכו" \בורושלמי
שם איתא ר" יוחנן אמר על ש ח יש ד את ירבעם ברבים הה"ד ואתם המון רב ועמכם עגלי הזהב אשר עשה
וכו" ריש לקיש אמר על שביזה את אחיה השילוני רב יהודה היא דכתיב ויק בצו אל יו אנשים בני בליעל
על רצווח -לאחי' השילוני .ובוי"ר שם ר" יוחנן וריש לקיש ר"י אמ" על ודו .ש\חיפיד ן(.כ"ה ברפ"ר; .ובד"ו
שח שדן ,ובמ"כ בדי קראקא הוגה שחפרם) ברבים הה"ד ואתם וכו' ועמכס עגלי זהב אשר עשה וכוי וריש לקוש
אמר על ידי שבזה לאחיה השילוני וקרא אותו בליעל וכו' ,ובמדרש רות .בדפ"ר וד"ו ר' יוהנן וריש לקיש רזי
אמר על ידי שמסרן (ובמ"כ הוגה שחשרן) ברבים וכו" ריש לקיש אמר על ידי שבזה כבוד אחיה השילוני ויקבצן
(בדפ"ר ויתאמצו) עליו אנשים רקים בני בליעל קרא לאחיה השילוני בן :בליעל , ובמדרש שמואל ר"י ורשב"ל
חד' אמר על שח ישדן ברבים וכו' ורשב "ל אמר על שבזה כבוד וכו וקרא אותו בן בליעל שג' ויקבצו עליו
אנשים רקים וכ  +ל ולא ביטלה .עמדה בבית אל עד שנטלה מלך אשור בימי הושע בן אלה ועי' בס"ע
פכ"ב ובס' מתתדיה ,ובכי"ן הגיי כאן ולא ביערה ,ובכי"ל לקמן פעייג שבאת וכו' על ידו ולא בערה וכו"
ושם ברפוסי' וכי"ג' וכי"כ לתוך ידו ולא בערה [ביערה) וכו'= .ובירושלמי שם .ורבנין אמרין  על ודי שבא ע"ז
לידו ולא ביערה  הה"ד וירדף אביה וכו' וילכר ממנו ערים את בית אל ואת בנותיה וכתי' וישם את האחד
בבית אל ואת האחד נתן בדן ,ובוי"ר ורבנן אמרי על ידי שבאת ע"ז ולא בער' הה"ד וירדה וכו" את בית אל
וכתי .וישם את האחד בבית אל .ובמדרש רות ורבניץ אמרין על ידי שבאת ע"ז ע ל "ידו ולא בערה הה"ד וירדף
אביה אחרי ירבעם וכתיב וישם וכו בבית אל; ובמדרש שמואל ורבנן .אמרי על שבאת לידו ע"ז ולא ביטל ה
הה"ד וירדוף וכו' ,וכתיבת ביתאל בתיבה אחת גם לקמן שם בכי"ל וכי"ג וכי"כ וכן בכי"ל לקמן סוף
פע"ח סוי ב' וסי :ט"ז פפ"א סו' אי וסו' :ב' ופפ"ב .סוי ב' וסו" ז' ועיי לעיל צד  973ובמ"י שם ובירושי
פא עב א" מס ספר תורה פ"ה  מס' פופרים פ"ה .ה"י ועי"ע בתנ"ך הוצי גינצבורג מ"א ודה"ב שם ו
אונטראדוקטיאן וכו' צר  009ובמ"ע של רא"ג חלק " צד  881ובתרגום אונקלוס הוצ' ר"א ברלינער ה"ב
צד  4: 441והלא דברים וכו ./הרש זה ליתא -בירושלמי שם ,ובוי"ר שדורש הפ" וכי תמכרו ממכר לעמיתך
וכו" אל תונו אוש את אחיו מסיים וה ר י דברים וכו' ומה אם הלמך וכו" מלך כמ והו ענשו הכתוב מו
וכו
לעמיתך
ממכר
שראל וכי תמכרו
שמונה את חבירו על אחת כמה וכמה לפיכך משה מזהיר את י
(ובילק" מלכים שם מסיים בסגנון שלפנינו .והלא .וכו' ומה מלך על שהונה מלך כמותו ענשו הכתובונוגף הדי
₪1
=8
לך נגפו הכתוב הדיו
ההמאת
מונ
שמונה .חדיוט אעכ"ו) ,ובמדרש רות והי חדברים וכו" מה
וכו' ,ובמדרש שמואל והרי וכו' ומה אם המלך שהונה למלך נגפו הכתוב הדיוט
טי
וד י
את ה ה
וכו 4 %1
לקמן פע"ג ,והק"ו מה אם מלך על ידי שהוגה מלך כמותו וכו" מכוון יותר לפי הגי' על שחיסדו לירבעם
ברבים וכו" וגו' זו מסכמת עם הגי' בירושלמי על שחישד את ירבעם וכו' 5 :הקול וכו' .בזמן /
לא נשמע רק קול יעקב הא קול משתק את העליונים וכל שכן את התחתוגים וכדדריש ר"פ בשזר אבין
בעמדם תדפינה וכו :בשעה שישראל אומרים .שמע ישראל שותקין המלאכים וכו" וכתיבת .עיליונים כמו לעיל
צד

וכי"ג

886

וכי"כ

ועי"

במ"י

ליל צר

וכי"ת

ובילקוט

.אתלאץ

|וה66ז

בשני

,081

וכאן

המקומות;

ובסמוך:

ובמקוא

כתוב 

בתוב

שם

בכי"ל
בפ'

ככפיהם

כ"ד ואשמע

וכ"ה

את

בדדפוסי'

וכי"א א'וב'
וכו"

קול כגפיהם
1

בעמדם

תולדות

8

כז כנ

פרשה סה

משתק את העיליונים ואת התחתונים ,ר' פינחם בשם ר' אנכין כת' בעסרם תרפינה כנפיהם
(יחוקאל א כר כה) וכי יש ישיבה למעלה ,לא כן אמר ר' חגינה כר אנדראי מש' ר' שמואל בן סיטיר אין ישיבה

למעלה ורגליהם רגל ישרה (שס שס ו) אין להן קפיצין קרבת אל חר מן קמיא (רגיאל ו שו) קייטיה ,
)
יא6כב
שרפים עוטרים מטעל לו (ישעיה וג) וכל צכבא השמים עומרים מימינו ומשטאלו (ט'
? יכוט' כלכוס פ* ג' נ' ,סנינס מ" =',

 1פנסופל מ"נ נטלת פ'' י"ג קדוטיס פיי ו' ,פנפומ 6קדוטיס ם'"' ר:
מפוס כנק סט"נ ס" ד' ,כיט מדכס כום ,מדכש ססניס מ"נ  '6סט נ':

 1העליונים | ר' פינחס בשם] |[  .ר' פנחס בשם פאכ .ל' דת | אבין] ואובן | כח'] פו"גכ .נכחיג דאן.
כתוב *' .ל' [ך] | בעומדם '' | תרפנה םי | כנפיה' ם |  2וכי] ' .בעמרם .ד-א*ף] :בעומרם  -א' ,בעומרים = ,5

למעלן דגת | ולא ו | כך | 1ר' חנונה --בן

בעומרין ₪ג  .ובעמרם אתמהא = ן | ** יש] ליל | למעלה] פואכי.

סיטיר] ר' חננה בר אנדרי בשם ר' שמואל בר שוטר | ,ר' חנינא בן אנדראי בש"ר . .בר סוטייר  .%%ר' חגינא בן
אנרראי בש"ר  ..בן סיטראי א" ,ר' חנינא בן אנדראי משום ר' ..טופיר  .5ר' חנינה בן אנרראי משום ו'..
בר סיסרטאי

 ,1ר' חנינא

בר אנדראי

משום

חנינא בן אנדראי משום

(שם),
ר' ..בר סיסרטאי \

ר' שמואל

=1

ר' שמואל ד | אין  --למעלה| פואכת .אין ..למעלן דְנִי (שס) ,לי י |  8שאין י .ואין ע | להן] .1
להס דפאנכערי | קפיצים ך? .קפצים אך*י* | קיבת] פוא'נכעי' .קרבית א'ו (שם) .קורניח דת |
על ואעי (שם) .ל' פיי | מן קמיא| א'כי (שם) .מן קמייה ם .מן קאמיא דְנש .מן קאמייא ך] | קיימיה] מהו
דין לישנא קאמיה (קמיה כ) קיימיה פ .מהו . .קמיא קימיא א .מהו . .דקמיא קיימא ן  .מהו (מה ך) דין לשון
קאמייא קיימיא דְן] ,מהו דין לשון קיימיא '' (שם)[ .מחו] הדין לישנה קאמיא קיימיה אתמהא | .אטרין מן
קמייא מן קיימיה י | ע4ומדים

מימינו ומשמאלו] פןנ.5

עומדים (עומדין א') עליו מימינו

ומשמאלו

לַ"אי:

עומדים דת |

תופינה כנפיהן (ועי' בתנ"ך חוצ' גינצבורג) ובפ' כ"ה ויהי קול וכו" אשר על ראשם בעמדם תופינה
כנפיהן .וברוב הפעמים בפרשה שם כ נפ יה ם וכן שם בהחיות והאופנים מראיהם ומראיהן לארבעתם ולארבעתן
בלכתם ובלכתן וכו' ,ועדיפא הגי' בשאר הספרים ר"פ בשם ר' ראובן ועי' לעיל צד  488ובאגה"א החיג צר
9

וצד  ;104ובתנחומא

ראובן)
נחמן ראה
בתנחומא
ראה מה

מ"ב בשלח

שם הג'

א"ר

פנחס

בר

הכהן

המא

(ושם בכ"י רח*ם

שם
ב

ר'

מה כתיב בעמדם תופינה כנפיהן וכו' ,ולפני זה המאמר שם א"ר חל בו בשם ר' שמואל בר
מה כתיב ותשאני רוח ואשמע אחרי וכו' והוא המאמר שלפנינו בסוף הענין ,ובחילוף שמות האומרים
קדושים שם א"ר פנחס הכהן בר חמא א"ר רא ובן מאי דכתיב ואשמע וכו' א"ר שמואל בר נחמני
כתיב שם בעמדם תרפינה כנפיהם וכו' וכן בתנחומא מ"ב קדושים שם א"ר פנחס הכהן בר חמא א"ר

ראובן מהו דכתיב ואשמע וכו',

ושם ליתא הדרש לפ' בעמדם

וכו':

2וכי יש ישיבה וכו'.

דמשמע בעמדם

בתחלה היו יושבים לא כן אמר וכו' אין ישיבה למעלה ורגליהם רגל ישרה שאין להן קפיצין שיהיו יכולים
לכוף את שוקיהם כדי לישב ועי' בפירש"י יחזקאל א' ז' זכריה ג' ז' דניאל ז' ט"ז .ובילקוט בשני המקומות
הגי' כן שא ין להם קפצים ,ובפי' ב"ר מפרש אין להם קפצים שאין להם חוליות וכו' .ובערוך ע' קפץ ג'
וא ין להם קפיצין קרבת על חד מן קאמיה כלו' אין להם פרקים ,ושם הובא מבכורות מ"א א' תנא .קפץ
העליון ולא קפץ התחתון ,ויליף שאין להן וכו' מדכתיב קרבת אל חד מן קמיא וכו' שנקראו המלאכים
עומדים וכן שרפים עומדים וכו' .והגי' אל חד איתא גם בדפ"ר ור"ו וכי"ג וכי"ת ,ובטקרא שם כתוב קובת על
חד מן ק א מ

יא ועח"נ.

ומפרש קמיא" (קאמיא) קיימיה (קיימיא) כלו' קרי ביה קיימיא העומדים כמן בדניאל

ג' ג' וקאמין כתיב וקימין קרי (ונמצא רק בדניאל ב' ל*א הבינוני בל"י קאם ובת*א קאים ,ובלי אל"ף בל*ר קימין
קיימין ועי' ראלמאן צר  618וצד .)128

וביפ"ת פ!' פעם הדרש

דמשמע

קאמיא ראשונים אבל

קיימיא משמע

עומדים כתרגומו ,וכסגנון ב"ר הנכון ל"ג בכי"ל מהו דין לישנא וכו' ועיי במ"י לעיל צר 61וצר ,298
ובירוש' ברכות שם איתא זה שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו תרין אמורין וכו' חד אמר כמלאכים
וחד אמר ככהני' מאן דאמר ככהנים וכו' ומאן דאמר כמלאכים ווגליהם רגל ישרה ר' חנינא בו אנדר'י

קייא קיימיא
בשם ר' שמואל בר פסוטר המלאכים אין להם קפיצין ומה טעמא קרב' על חר מן מ
(ובירושי ברכות ד' מגנצא הגי' ר' חנינא בר אנדריי בשם ר' שמואל בר סיסרפאי מלאכים וכו' מאי פעמ' וכו'
מן קאמיא קיימיא ועיי"ש בפי' מהרש"ס ,והגי' ר"ש בר סיסרטאי איתא גם בכי"ג ובילק' יחזקאל שם ועי!
ונא בר אנדריי בשם ר' שמואל .בר סוטר המלאכים וכו' מן קמייא
במבה"י קכ"ו ב' .וביפ"מ הגי' רבי מ
קיימיא ,ובדפוסי' וכי"ת קיטעו כאן ובסמוך שמות האומרים) ,ובתנחומא מ*ב בשלח שם בעמדם מהו מי ששומע בעמדם
סבור שיש ישיבה למעלה [חס ושלום אין ישיבה למעלה] אלא הכל עומדים שנאמר שרפים עומדים וגו' וכן הוא

אומר קרבת א ל חד מן קאטיא מהו בעטדם וכו' ,ובתנחומא קרושים שם מי ששומע בעמדם סבור שיש ישובה
למעלה אלא הכל בעמידה שנאמר שרפים עומדים ממעל לו וכן הוא אומר קרבת על חד מן קאמיא וכן ראיתי
את ה' יושב על כסאו וכל צבא וכו' ,ובמדרש תהלים מ"ב שם ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וכו' אין ישיבה
בעזרה אלא

למלכי

בית דוד בלבר וכו' ולא כן אמר

הנא
רב ו

בשם

מעון
ר' ש

(ישמעאל) אין ישיבה

למעלה שנ' קרבת על חד מן קאמיא (ובילק' מכירי תהלים א' סי' פ! אמר וכו' בשם ר /ישמעאל שאין וכו'
מן קמייא) שאין להם קפיצת רגל שנ' ורגליהם רגל ישרה וכתיב שרפים עומדים וכו' וכתיב וכל צבא השמים
וכו' (וכתיב וגתתי לך מהלכים בין העומדים האלה) למעלה אין ישיבה ודוד יושב וכו' ,ובמדרש רות שם בדפ"ר
וד"ו בעת ההיא יעמד מיכאל וכי יש ישיבה למעלה והא אמר רַ' ח גי נא אין ישיבה למעלה דכתי' קרבת על
חד מן קדמיא הדין דאתא (ובמ"כ הוגה מן קאמיא מהו דין לשון) קאמיא קיימא דכתי' שרפים עומדים וכו'
וכתיב וכל צבא השמים עומדים עליו וכו' ואתה אומר יעמד מהו יעמד משתתק כמר"א והוחלתי כי
ידברו עמדו ולא ענו עוד וכו' .ובשמו"ר שם בדפ"ר וד"ו ואשב בהר וכי יש ישיבה למעלה אתה מוצא שכולן
וכן קרבית על חד מן קמייא (ובמיכ הוגה
הם
עומדים שנא' שרפים עומדים וכו" וכן בעמדם תרפינה כיגפ
קאמייא) וכן אפילו משה וכו' .ובחגיגה שם גמירא רלמעלה לא הוי לא ישיבה וכו' ועיי"ל בפירש"י ובד"ס,
וכהאגדה המלאכים אין להן קפיצין איתא בירוש' שבועות פ"ו ל"ז א' אמר ר' שמואל בר נחמן מלאכי חבלה
אין להן קפיצין ומה טעמא משוט בארץ וכו" ועי' בוי"ר פ"ו פיי ג' 4 = :עומדים .כ"ה כאן בכל הספרים;
עליו;
ובכי"ל נוסף ביני שיטי ע ליו ועח"נ ,וכן בתנחומא ובמדרש תהלים שם וכל צבא השמים עומדים

תולדות
ואת אמ' בעטדם,

פרשה סה

ומהו בעמדם

9

כז נב

בא-עם דם ,בשעה שישראל אי שמע ישראל שותקין ואחרכך בעמדם

הרפינה כנפיהם ומה הם א' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,ר' פינחס בשם ר' לוי ורבנן
בשם ר' סימון כת'

ברון יהד

ברון יחר כוכבי בקר (אווב לח

בקר מה שזרע יעקב שנמשל

כוכבי

בכוכבים מקלסין רכת' בהון ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד (דמאל יב ג) ואחרכך .ניריעו
כל בני אלהים (איוב שם שם) אילו מלאכי השרת ,מה הם א' ברוך כבור ה' ממקומו (יחוקאל ג יב),
ר' ברכיה בשם ר' שמואל כת' ואשמע אחרי קול רעש גדול (שם שס) [מהו אחריי| לאחר שקילסתי
 4ספכי ספזינו פוף פי" שלו ,סולין " 6 = :'3 5*5לקוע כ' קעיו:
1את אמ']  /%1ואת אמר  .153ואת
ו

ם),
אי
(פש
אמרת ד

ותמר ן | בעמדם] פנכי :ב

ואת אומ' ך .

(בעומדים ן) אתמהא [ך] .בעמדם תרפניה כנפיה א? .בעמדם וכי יש ישיבה למעלה א | 1ומהו בעמדם] אנו (שם),

ומה הוא בעמדם דְ :טהו (מה הוא כ) בעמהם "כע .אלא [ו; ל' פ | בא עם] בעם י | או [ .אומי פן,
אומרי'  .5אומרים א?עי (שם) .אומרין א'ת
שותקין] פא'גע :שותקי:

| שמע ישראל וגו" י,

כ'- ,ים אֶ?י ,הם שותקים

שמע ושראל י"י אלהינו פ .שמע

[ .המלאכים שותקון ך .. .שוהקים ן] | בעמדם] פואכ

לי דְנַתִי | ל כנפיהן פ .כנפי ן | ומה הם] וְכַת ,ומה הן דפאני .ומהו י(שם) | או'ן .אומ' פן .אומרי י,1

וְנו] ברוך שם כבוד פ .ברוך שם כבודו לעולם ועד ל
ד
וךע--
| * ברו
אומרים כ(ושם) .אומרין דא
ומו וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלכ :ברוך כבוד י"י וברוך . .
מוךמ..ק.
ברוך כבוד י"י ממקומו .ך] /בר
ומו
ק.
מ.
סוך
ועד  .%1בר
בשי

ר' שמואל

בש'

.לכותו ך | * ר' פינחס בשם וָא'כ] ר' פנחס בשם
וברוך  .מ
פכי:

ון]
וןמ--
פכנ
ל ,לי דת | ור

ורבנון:. .פומון:

אנ (שם).

פאגו (שם) .ר' פונחס

רבנן . .סימון ן'? :

!|

דת

 8כת'י]  /522כתוב ן ,כתיב ו ,לי דְאת | ברון] 2/ ברן דפואכתי | כוכבי] פואכתי (שם) ככבי דנו
ברן  ..כוכבי
ר]-
ק-
בון
בקר] פנ /בוקר /ך? בוקר בקר ,'5 .בקר וגו"  ,בקר .ווריעו כל בנו אלהים דא | בר
בוקר  /1ברון כת' כוכבי בקר ב :ל" דפואתי | מה שזרעו דכ; ממה שזרעו פ .מאחר שזרעו א .משזרעו , 1

אלא משזרעו
נמשל :72
לככבים%3 .
שנא' א .לי

ושם) .זה זרעו ךן .זרעו ו | של יעקב
ן" ,משקלסו אותו זרעו (
שנמשלו אי |  4בכוכבים] [( .בככבים פ .ככוכבים א'כ.
| מקלסין] מקלפין להקב"ה ם ,שמקלפון ךן .ל" אי | דכת'
י | כככבים פא | לעולם ועד| פנ .2לעולם ועד מקלפין א .ל"

| * שנבממששל ללדונת] הקנבמששל
כככבים ו' .לכוכבים דְתי |שפ).
בהון] דכת' " ,'15דכתיב ו(שם),
דתי |  * 5אילו  --השרת ל"פונ |

אלו מלאכים ו ,ל' לי (שם) | מה הם]  .2₪מה 'הן ך ,מהן
אלו ..השרת אכןת.
| אומ' פןנ .אומרי? ם .דין דת || ברוך  --ממקומו] פואנכת :גרוך ,שם
הן פא

.

-2ו

ומה הם ן ,ומה
כבוד מלכותו ך |

*מואל] שמע' לפ .שמואל (שמעון כ)
 6ר'  ---בשם] ר' ברכיה ור' (ר' ן) חלבו בשם פואנכ .ל' דת | ש
בר נהמן דְוא!נכף .שמואל בר נחמני א? | ואשמע  --גדול]| ותשאני רוח ואשמע  . .גדול א' .1ותשאני .
גדול וגו' ך .ותשאני  . .גדול ברוך כבוד י"י ממקומו את.

ותשאני.

 .אחרי וגו" פ .ותשאני
ותשאני .

 .קול ",

מהו אחריי ל"] מהו אחרי  .אחרי אתמהא ו" אתמהא וף  .רעש גדול אתמהא דְא'.
רוח וגו" ן | *
.קלסתי אן]ן.
.ש
א"ר יהודה רעש גדול אתמהא א :1ל'  [| 781לאחר שקילפתי] אלא משקילסתי דֶן .מ
.

. .משיקלסתי ,5 .משקלפתי ו (לאחר  --גדול ל' פנ) |
 1ואת אמ' בעמדם .ומשמע שיש להם ישיבה ובְעמדם תרפיגה וכו' ואעפ"י
ובמקרא כתוב עומד עליו :
שוש לפרש כפשוטו בעטדם במקומם בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ונשאו וכו' ואשמע
את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם וכו' בעמדם תרפינה כגפיהן ,וביפ"ת שיער שכווגו לפסוק
שלאחריו ויהי קול מעל לרקיע וכו' ושם מוותר בעמדם תרפינה וכו' ,ודרשו כאן מהו בע מדם נוטריקון בא עס דם בא
עם ה' לייחד שמו של הקב"ה דם דממה בשעה שישראל אומרים שמע ישראל (ובערוך ע' בעמדם הגי' אומרים שמע)
שותקין המלאכים ואחר כך בעמדם תרפינה וכו' (ועדיפא הגי' ואחר כך תרפינה וכו') אחרי שאמרו ישראל שמע וכו'
תרפינה כנפיהם המלאכים אומרים שירה ומה הם אומרים ברוך שם כבוד וכו' וכדמפרש בפי' ב"ר כי"ש מלשון
אחר תרפינה כנפיהם זו היא שירתן שאומרות שירה בהן בהמון קול כנפיהם .ובבתי כהונה פי' ואח"כ תרפינה
כנפיהם שהם עונים בקול נמוך בחשאי ברוך שם כבוד וכו' (ואין צורך להגיה כאן כמו שהגיה בפי' מהרז"ו
ועיויש) ,ור' פינחס בשם ר"ל ורבנן בשם ר"פ דרשו הפ' ברן יחד וכו' ואחר כך ויריעו כל בני אלהים ומה
הם אומרים ברוך כבוד וכו" ור' ברכיה בשם ריש דרש הפ' ואשמע אחרי וכו' לאחר שקילטתי וכו' שמעתי קול
רעש גדול ומה הן אומרים ברוך כבוד וכו" (ובכי"ל כאן ובטמוך ואחרכך בתיבה אחת ועו' לעיל צד 244
ובמ"י שם) .ובפגגון אחד הדרש בתנחומא שם ומהו בעטדם תרפינה כנפיהם משישראל מקלסין מלאכי השרת
מרפין כנפיהם עומדים מלוּמר שירה שבכנפיהם אומרים שירה וכן הוא אומר'ברן יחד ככבי בקר ווריעו כל
בני אלהים ,ולא דרשו שם בעמדם בא עם דם ,ובתנחומא מ"ב בשלח שם מהו בעמדם אלא כשישראל עומדים
ומקלסין להקב"ה אותה -שעה .ותרפונה כנפיהם ,והדרש שבכנפיהם אומרים שירה כמו שדרשו בחגיגה י"ג ב
שאומרים שירה בהן וכו' :מבשתים יעופף וכו" (ופורש"י שט דאמרי בהו שירה שמקשקשות בקול כנפיהם) ובפדר"א
פ"ד ובשתים מעופפים ומעריצים ומקדישים .וכו' :  3מה שזרע וכו' | .וכ"ה בדפוסי' מה שזרעו וכו' ,ובא"א
שוער להגיה מאחר .שזרעו וכן" :וביפ"ת משזרעו וכו' ועח"נ ,וכתיבת ברון בכי"ל בוי"ו כמו בראש המאמר
בעומדם בכי"א.
שנמשל.

א' ובילקוט :דפ"ר ועי' במ"י צד  88בד"ה דוכים ,ובכי"ל .כתוב גמשל והוגה שנמשל.

בכןוכבים

כמו

לעיל

71

צר

שנמשלה

במים

וצד

(שנמשלה)

 698שמשולה

והתיבות אילו מלְאכי השרת הושלמו בכי"ל ביני שיטי בכתב דומה לכתב הספר.
מאמר

זה עם שלפניו בעמדם

תופינה

כנפיהם

וכי יש ישיבה

למעלה שהוא

במים

והסגגון

ועי' במ"י שם

ובמעין גנים איוב שם מעורבב

אומר בעמדם

אלא

כשמעם

קול

בניו של יעקב שנמשלו בככבים מקלסין שמו של הב"ה דכתיב בהו ומצדיקי היבים כככבים וכו' .ובספרי שם
איתא ומנין שאין מ"ה מזכירים שמו שלמעלה עד שמזכירים שמו ישראל מלמטה שנאמר שמע ישראל וכו
ואומר ברן יחד כל כוכבי בוקר והדר יריעו כל בני אלהים כוכבי בוקר אלו ישראל שמשולים לכוכבים שנאמר
והרבה

ארבה

את

זרעך ככוככי

השמים בני

אלהים אלו מלאכי

השרת

וכן הוא

אומר ויבואו בני אלהים;

ובחולין שם אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שיאטרו ישראל למטה שנאמר ברן יחד כוכבי בוקר
והדר ויריעו כל בגי אלחים :  6מהו אחריו , כן הושלם בכי"ל ביני שיפי וכן נסמן בגליון מדרש אב"א ס"א

תולדות

07

כז כב כג כו כז

פרשה סה

אני וחביריי שמעתי קול רעש גדול ,ומה הן א' ברוך ככוד י"י ממקומו :אמר ר' יהודה בר' אילעאי"

---

ר' היה דורש הקול קול יעקכ קול יעקב מצויח ממה שעשו לו הידים ירי עשו ,אמר ר' יוחנן קול
אדריינוס שחוק עצמות הורג בביתר שמונים אלף ריכוא בגי ארם:
כג) ולא הכירו כי היו ידיו וגו' כשעה שהיו רשעים עומדים ממנו לא הכירו:

כו) ויאמר |אליו יצחק אביון גשה נא ושקה לי בני אמר לו את נושקני נקנורה

ולא אחרים:

כז) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכחו אמר ר' יוחנן אין לך שריחו קשה
 1יקוט' מעניוק פ"ד ס"ס ד' ,ניטין כיז כ' ,סיכק ככחי ג"כ פ' כלע ( '3נ') ,טי קטיכיס כנק פ' עד טיפום (נ' ייו) ,
סנסוע) מ'נ תולדום ם" " 4 | :ילקוע שס" ₪ | :לקוע טס 7 | :ילקוע שס ,טיכ קטיכיס כנס פ' נפם סקפנס (ד' י"ם),

סנחומ 6ע'נ סס כי '' וק" כ"נ ,סנסועס טס פ'' י"ס:

 1וחבריי ן .וחבירי דְאתי ,וחנרי א'כ | שמעתי  --גדול] ואחר כך רעש גדול ו ,1ואחוכך ואשמע
אחרי וגו' ן .ואחיכ ואשמע אחרי א? .אחר כך ואשמע אחרי קול רעש גדול ב .ואחר כך ואשמע . .גדול
ברוך כבוד י"י ממקומו דֶן].
ל

א) | או

פ.

אומי

וגת.

לעולם ועד ך] .ברוך שם ד

ומו
ק-
מ-
ממה
ואשמע  . .ממקומו א' | ומה הן] פוןת .ומה הם ך .5ומהן נָו( 1ו
אומרים

כ .דין ד .אמרו  | 3ברוך  --ממקומו]

| אמר] פואגכי .ל' דת

פונכי.

| גרי] פוא'נכ.

ביוך שם כבוד מלכותו

בירי ת .גר רי י* .גר דא' |

אלעאי |  2ר'] פי' .ברוך רבי [כ .בדור רבי  ,1ברבי א' .לי דת | הוה כ | הקול --יעקב] פן"אנכי;

חקל

קולו ת .הקול ך | קול] כףת .קולו דפואני | של יעקב | מצויח] ךְ! .מצוויח דְןָ  .מצוח פן .מצווח ,5
צווח י ,מצויה א'כך | שעשו לו והידים . .עשו ן ,שהידים ידי עשו עשו לו י | קול] םאכ .קל ( .1קולו
של דִף .לי י |  8אדריינוס (אדריאנוס  .'8אדרינוס פ .אנדריינוס (י) קיסר ךפןאנכתי | שחוק עצמות לי |
כ .שהוג

הורג] פַוִי! .הרג

הולך הורג ן

דאת.

| בבתו

ן ,בביתור

ף  | שמנים

נןָ ,פ' ךְ ,1שמונח

ו |

ריבוא] י ,רבוא ךְפאכת .ריבו ן |  4כי --וגו'] כי ..היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות ויברכהו א ,1כי..
אחיו ו ,כי ..עשו ךָ; כי ..כידי כ ,כי ..יליו ם .לי דאת

| שהיו] שהיה רואה [א * | %עומדים דפואנתי]

א'] ויאמר לדפונכתי.
י-ו
ב-
אאמר
 25לב | לא הכירו| ולא הכירו א כ לא היה מכירו ו .ל'  * 5 | ₪וי
לי  | %בני] ואנכתי :ל' דפ | אתה ואת | נושק לי ך? | ו6לא אחרים] ואין אחרים ינשקוני בקבורה ]/
ואי (ואין נ) נושקני בקבורה א! |  7ויגש  --לו

ואין (אין ן) אחר נושקני (נושק לי ך') בקבורה דןוא'כתר'ו.

ל' א | ויברכהו] נכתר'י .ל' דפוא | אין --שריחו] ך' .אין לך דבר שריחו דפחאנכתי.
קשה] רע וקשה יותר ךַן |

אין לך ריח ן]:

מהו אחרי; ובתנהומא מ"ב בשלח שם מהו .אחרי אחר שקילסתי אני וחבירי אחר כך הלכו מלאכי השרת
ואמרו ברוך כבוד וכן' .ובתנחומא מ"ב קדושים שם מהו אחרי אחר שקילפתי אני וחבירי שמעתי מלאכי
השרת שקילסוהו ואמרו ברוך כבור ה' ממקומו ואומר ברן יחד כוכבי בקר והדר ויריעו וכו' .ובתנחומא קדושים
שם אמר יחזקאל משקלסתי אני וחבירי שמעתי מלאכי השרת מקלספין אותו אחרי ואומרים ברוך שם כבוד ה' ממקומו
תדע לך שבשעה שעלה משה למרום שמע קול מלאכי השרת :מקלפין כן ירר ולמד .את ישראל שיהיו אומרין
כן בלחישה בשכמל"ו.

להקב"ה
פצ"ח

ברוך שם כבוד

סי'

ג' ובנ"ש 2 | :ר' היה

והועתק ר' עק יבה

אלף (ושם עמו'

יהודה

בר

ובדב"ר פ"ב סי' ל"ו איתא בשעה שעלה

מלכותו

אלעאי

דורש | .עקיבה

רבי

היה

היה דורש הקול קול שליעקב צווח

 108צויח ממה

משה וכו" שמע למלאכי השרת שהיו אומרים

וכו" והוריד אותה לישראל וכו" ועי"ע שם סיי ל"א ובנוסחת הדפוסיי לקמן

שעשו

וכו' בבית

דורש,

ובמה"ג

מה עשו לו ידיו שלעשיו בית

תר וכו' אלף רבוא),

צח
ב ש ם ר' היה דורש קולו של יעקב ו

עמוי 724 .חוברו שני המאמרים

ממה שעשו

תור שמונים

ובשכל טוב צר  891גורס ומפרש ר'

לו הידים ידים ידי עשו שהרג' את

חסידיו והחריב את מקדשו ,ובלק"ט ר' יהודה בר' אלעאי היה דורש הקול קול יעקב אלו ישראל שצועקים
בגלות ע"י עשו שהחריב מקדשם והרג חסידיהם ואבד את טובם .ובירוש' תעניות שם איתא תני א"ר יהודה
בי ר' אלעאי בר וך רבי היה דורש הקול קול יעקב והידים וכו' קולו של יעקב צווח ממה שעשו לו ידי
.עשו בב ית ר תני ר' שמעון בן יוחי עקיבה רבי היה דורש דרך כוכב מועקב וכו' א"ר יוחנן קול אדריונוס
ק יסר ה ורג בביתר שמוני' אלף ריבוא (והגי ברוך רבי גם כאן בכי"ו וכי"כ ,ובכי"א ב' נשתבש ברוך הכי
היה וכו' ונסמן בגליון שם נ"א רבי היה דורש ,וביפ"מ הגי' בדוך ר' ועי' גם בקזע) ,ובאיכיר מייב שם רבי
יבת ר ור' יוחנן היה דורש קול אדריינוס
היה דורש הקל קול וכו קולו של יעקב צווחת ממה שעשו ידי עשו ב
ק יסר שהרג בביתר שמונים אלף רבוא בני אדם (וצ"ל שם עפ"י הגי' שלפנינו ובירושלמי ועי' בהערות רש"ב

ובאגה"ת ח"א צ2ד ,)48ובשהש"ר שם בדפ"ר וד"ו ומה עשו בבית תר אזר יוחנן אדרינופ קיסר הרג בבית תר
(בביתר) ריבוא אלף בני אדם (ובד' קראקא א' הוגה ת' ריבוא ועי' במ"כ) ,ובתנחומא מ"ב שם גיי אחרת אמר
היה דורש מהו הקול קול יעקב קול אדריגוס קיסר הרג בביתר
ראשונים
דר ות ה
ר' יהודה בר אילעאי ב ו
שמונים אלף רבוא אמר ר' יוחנן קולו של יעקב צווח מה שעשו לו ידי עשו בביתר ,ומגומגם הלשון בדורות
הראשונים היה וכו' וכן בכי"ג כאן בדור רבי היָה דורש וכו' ,ובגיטון שם במאמר סתמי הקול קול יעקב.

נהידים וכו' הקול זה אדריינוס קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי:
מצרים קול יעקב זה אספסייגנוס שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא והידים
ידי עשו זו מלכות הרשעה שהחריבה את בתיגו ושרפה את היכלגו והגליתנו מארצנו .והגי' בכי"ל אדריינוס
שחוק עצמות כמו לעיל  ,162ולקמן פע"ח בלא"ר אדריינוס שחוק טמיא 4 = :בשעה שהיו וכו' .השלמתי
מלת עומדים ועח"ג ,ובמה"ג שם שלא הבירו בשעה שהרשעים עומדין ממנו ,ובלק"ט ולא הכורו אלו רשעי
ישראל שידיהם כודי עשו וכו' 5 :ויאמר וכו' .השלמתי תיבות הפסוק אליו יצחק אביו שהושמט בכל .כ"י
(חוץ מכי"א .א') ובדפוסי' ובילקוט .ולנכון במה"ג :ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא וכו'י ,ושם הגי' כגי' רוב
הספרום

אמ'

לו את

נושקוני

בקבורה

ואין אחר

נושקיגי

בקבורה;

ובשכל טוב

שם

אתה

נושקני

וכו

ואין עשו

פרשה סה

תולדות

1

כז כז

מן השטף שלעזים ואת אמ' וירח את ריח בגדיו ויברכהו,

אלא בשעה שנכנס יעקב אצל אביו נכנס

ד'א וירח

וגו' כנון יוסי משיתה

עימו גן ערן הה"ד כריח שדה אשר

ברכן י"י:

את

בגדיו

ריח

 2ילקוע עס ,פנסופס מ' 3ם" ":
 1מן השטף] פכך ,1מן השטף הזה ְחאתי; משטף זה ן | ואת אמי] א?ןת .ואת אמר  .45ואת
.
אמרת .ךפי ,1ואתה אומ' א ,ותמר ן | .ויברכהו לי פא? | בשעה שנכנס] כשנכנס ו | יעקב] פוחאינכי,

אבינו  =.דדת | אצל אביו] אצלו ך ,לי ן | נכנפ] א*כי .נכנפה דפוחנת | לעמו גן עדן דפאיגכת .גו
 /הדה היא ן ,הדא הוא (ה"ה ך') דאמר ליה ך .הדא

עדן עמו וחי | הה"ד] פא

היא דהוא אמר ליה ,

הדהי דהוא א"ל  ,1הדא הוא דכתי' דאמר ליה [ | כריח  --י"י] ריח (ראה ריח  )2בני -כריתח  ..יי נָב,
ראה (ויאמר ראה [) ריח בני ..שדה וגו' פןא? ,ראה  ..כריח השדה [] ,ראה ..כריח שדה (שדה אשר ברכו
יוי ]) ובשעה שנכנס עשו אצל אביו נכנסה עמו גיהנם (גהנם ך]) היך .מה דאת אמר (היך מא

דאת אמי ן,

בתג.ד.יו פןא .21אבת.גד.יו
בתג.ד.יו ויברכהו דְך]  :א
היך מד"א ך )1בא זדון ויבא קלון דף] | את --וגו'] א
רוח בגדיו " ,את  ..בגדיו את ריח בוגדו  * | 5יוסי לידפגכתריי] יוסה .ן ,יוסף אך? ,ר' יופי ך ,1ליל
משיתה] פ[ני; משותא דְכןתך? ,משית' ך* ,משיחה ך ,1משתיתא א |

ישקני בקבורה ,וכהגו' שלפנינו ולא אחרים הגי' בכי"פ ואין אחרים ינשקוני בקבורה ,ובפי' ב"ר מפרש ואין
אחר וכו" שלא נקבר במערת המכפלה אלא יעקב ועי' גם בחי' הרד"ל 1 :מן השטף :מן עורות המופשטים
מן העזים ,ובפי' ב"ר כי"ט מפרש און לך שריחו קשה מן השטף וכו' מן השער של עזים אית אתרא דקרון לשטפא שערא
ועי' וי"ר פט"ו סי" ג' ,ולפנינו ובכ"י שציינתי ובילקוט הובא כאן במאמר .ר"י רק אלא בשעה שנכנס (כשנכנס)
ועקב .וכוי ,ובפירש"י עה"ת והלא אין ריח רע יותר משטף העזים אלא מלמד שנכנס עמו ריח גן עדן,
ובלק"ט ויאמר ראה ריח בני מלמד שנכנס עם יעקב ריחו של גן עדן שג' כרוח שדה אשר ברכו ה' ,ובשכל טוב
צד  811א"ר יוחנן אין לך ריח קשה מן השטף של עזים וכו' אלא בשעה

שנכנם

יעקב אבינו הפיח

הקב"ה עליו

רוח גן :עדן כדי לחבבו על אביו וכו" כריח השדה זהו גן עדן שכן בלשון רבותינו שדה האילן ושדה הלבן/
ולקמן פס"ז לפ' ויחרד יצחק וכו איתא א"ר יוחנן מי שוש לו ב' בנים וכו' אלא בשעה שנכנס עשו נכנסה
גיהינם' עמו רב נתן בשם ר' אחא התחילו כותלי הבית מרתיחין הה"ד מי אפוא מי הוא שעתיד ליאפות וכוי,
ובדפוסי? וכי"ת  הגי' כאן א"ר יוחנן וכו" אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב וכו" ובשעה שנכנס עשו אצל אביו
נכנסה עמו גיהנם (גהנם) המר"א בא זדון ויבא קלון (משלי י"א ב') ,ודרשו כאן קלון לשון שרפה כמו קלוי
באש (ויקרא ב' י"ד) אשר קלם מלך בבל באש (ירמיה כ"ט כ"ב) ,וגם במה"ג עמו'  894הועתק אמ' ר' ווחנן .אין
לך ריח רע משטף זה שלעזים וכו" אלא בשעה שנכנס יעקב אצל אביו נכנסה עמו רוח מגן עדן לכך נאמ'
ראה ריח בני כריח שדה וכיון שנכנס עשו נכנפה עמו רוח מגהינם כד"א בא זדון וכו' ,ובשהש"ר שם וריח
שלמותיך וכו' כתיב ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו א"ר יוחנן אין לך דבר שריחו רע וקשה יותר
משטף וכו' והוא אומר וירח את ריח בגדיו אלא כיון שנכנס 'יעקב אבינו נכנס עמו גן עדן הדא דאמר ליה
ראה ריח בני כריח שדה אשר וכו' כיון שנכנס עשו הרשע אצל אביו נכנס עמו גיהנם מה טעם בא זדון ויבא
קלון הדא דאמר מי אפה (כ"ה בדפ"ר וד"ו) מי נאפה בתגור זה השיבו רוח הקדש הוא הצד ציד ,ובתנחומא
מ"ב שם-סוי י' בשנכנס יעקב נכנם ג"ע עמו שני כרוח שדה ובו' כשנכנס עשו נכנס גיהנם עמו שני ויאמר
מי אופא ואין איפא אלא גיהנם שני .כי חצבת לך פה קבר וגן' ,ושם סי' כ"ב ד"א וכו' ולמה חרר אמר נתן ה חבר
בשם ך' אחא ור יהודה הלוי בר' שלום בשם ר' יוחנן כשנכנס יעקב נכנס ג"ע' עמו שני וירח את
ריח וכו והרי לא לבש אלא בגדי עזים שני ואת עורות גדיי העזים וכו' ואין לך ריח רע בעולם מן השטף
של עזים ומהו וירח את ריח בגדיו יש דורשים לומר הקטורת העתידה לעשות בבית המקדש הפיח הקב"ה
ריחה בבגדיןו של יעקב אבל כשנכנס עשו הרשע ר' אחא ור' יוחנכן אמרו נכנפה גיהגם עמו שגי בבא רשע
בא גם בוז ועם קלון חרפה (משלי ו"ח ג') יצחק רואה ביאתו של עשו מרתיח הבית ורואה את גיהנם התחיל

מצעק וחרד שג' ויחרד יצחק וכו' מהו מי אפוא מי איפה אמר יצחק רבון העולמים מי נאפה בתוך התנור הלזה אני או
יעקב בני א"ל הקב"ה לא אתה ולא יעקב בנך אלא מי הוא הצד ציד זה עשו שני ויהי עשו איש יודע ציד,
ובתנחומא שם ויחרד יצחק וכו" יקום אבי באותה שעה הכיר את קולו והתחיל חרד א"ל מי אתה לפו שבשעה
שנכנס .יעקב נכנסה עמו ריח ג"ע ריח ניחוח ונתישבה דעתו של אותו צדיק שג' ראה ריח בני וכו' התחיל

לברכו  אבל כשנכנס עשו נפתח לו גיהנם לפיכך ויחרד יצחק .וכו' והיה תמיה יצחק בלבו ואומר אני רואה
גיהנם ועשו מפיק אותו וכו' .וכהדרש כריח שדה אשר ברכו י"י זהו ג"ע מפרש גם אפרם הפורי חקלא מברכתא
קרא לארעה דפרדיסא ועי? במ"ח חלק מייג צד  ,585והדרש שבתנחומא מזב שם הקטורת וכו? עי' גם בתר"י
.וב

שקדשו

לפי

שמו

ויגש

וושק

של הקב"ה,

וכו':

ל

ד*א

וכן מפרש

וירח

את

ריח

וכו'.

בפי' ב"ר וירח את

תיקרי בגדיו אלא בוגדיו ועיי"ש ובמ"י לעיל צד  61בד"ה

מי

קרי

ביה

את

רוח

ריח בגדיו בוגדיו .
העיר וכו'.

בוגדיו

כגון

יוסי

משיתה

וכו;

ובהדרש בפנהדרין ל"ז א' אל

ובשכל טוב צד  891מפרש כוןירח את

ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו ,ושם הגי' כגון יוסי בן מסית ויקים איש צרורות ,ובלק"ט וירח את
ריח בגדיו אפולו בוגדיו רשעים שבישראל צדיקים הם וכו' ,ובמה"ג שם ד"א וירח את ריח בגדיו שהריח בצדיקים
היוצאין ממנו ובירכן כגון יופי משיתא ויקים אוש צרורות ,ובתנחומא מ"ב שם איתא ולא הכירו כי היו ידוו
וכו צפה שהרשעים עתידין לעמוד ממנו ולא בקש לברכו כיון שצפה יק ום כשנכבשה ורושלים היו אומרים
העולם מתייראין להכנם

לבית המקדש מה

עשה

נכנס והוציא את המנורה כשראה אותו לא בקש לברך את

ועקב בשבילו ולא הכירו וכוון שצפה שהוא' עושה תשובה מיד וירח את ריח בגדיו ויברכהו וכו' ,ושם בכ"י
פארמא הגי? וכיון .שנכבשה ירושלים בימי .יה ויק ים היה אומר .העולם מתוראים וכו' (ורש"ב הסגיר המלות
כיון

שצפה

יקום

וכו'

ועִי'

בהערותיו

שם,

אכן

מסיום

המאמר

וכיון שצפה

שהוא

עושה

תשובה

וכו"

מוכח

שאין

זו הוספה חיצונית) ונוסחאות שונות הן בב"ר ובתנחומא .ותחילת זה הסיפור דוגמתו קצת במה שכתב יוסיפון
לרומיים במלחמות .היהודים ספר \' פ"ח סי' ג' כשנכבשה ורושלים ע"י טיטוס הוציא הכהן ישוע בן תיבותי
מחומת בית המקדש שתי מנורות ושולחנות ומזרקי יין וקערות כולן זהב טהור וכן לקח את הפרוכות ובגדי
כהן גדול עם האכנים והרבה כלי קדש אחרים ומפרן בידיהם ,והגי' כאן בדפ"ר וד"ו ג"כ יוסי משיתא,
שיחה ומפרש מאותו
ומשיתה (משיתא) נר' שהוא שם תואר ליוסי; ובפי' ב"ר כי"ט נשתבש כגון יוסי מ
מקום ,ובפי' ב"ר בי"א כגון יוספ משיתא טאותו מקום ,ובפי' ,ב"ר בדפ"ר כגון יוסי מ ש ית ' שס מקוי (ובד'

תולרות

2

כז כו

פרשחה סה

ויקים איש צרורות ,יוסי משיחה בשעה שניקשו שונאים להכגיס להר הכית אמרו יכנס מהם ובהס
,כנס והוציא מנורה שלוהב ,אמרו לו אין ררך הדיוש
תחילה  ,אמרון ליה עול מה דאת טפיק דירך נ

להשתמש בה אלא עול זמן תניין ומה רתפיק דידך ,ולא קיכל עליו ,אמר ר' פינחס נתנו לו מכס ג' שנים
.

ולא קיבל עליו ,אמר לא דריי שהכעסתי לאלהי פעם אחת אלא אכעיסנו פעס שנייה ,וטה עשו לו,
נתגו  6כחמור שלחרשים והיו מנפרין אותו והיה צווח וויי וויי דארניזית לכריי :יקים איש צרורות
היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרירה והוה רכיב פוסיה,
עורס

כ"

ססליס פ'כ יי

אזל קמי שריהא אזל למצטלבה,

)'ן

| יופה [:
צרורוה| פ]אגכךי* .צררות [ .צרורות ד
יקוס ך; וויוקים ת
ויקיס| פואנכריי.
פוני .משיתא ךְכן] .משתיתא א | שניקשו] ] .שבקשו דפואנכי | שנאים [,
משיתה]
יוספ "
ליכנס פוא'נכתי | יכנפ] מי יכנס א' , ל' ן | מהן א" עמתפ ןת |
לחכנס ְא'.
שונאין פא
*יה דפגתרי] לה ן:
אמיי | .אסיו אכ | ל
| אטוין דונרי.
 +תחילה] ונ  |,תחלה הפאכתרי 
דירך]  ₪הוא י | ליה ו | ורכו של | .8-מה]
מה| 8ן .22ומה דאתרי .וכל ף%
לו אכ .ל' ל
בזו דפוא'כףתי.

בכלי זה ך ;.בכלי זו  | 1זמן ל' פא

בו א'.

תינינות . 1ר' א |דאת מפיק | דידך] = הוא ו

| תניין] תניינות וכתי" .תנינוה דפ"

קבל וָא'ו .קכיל א" | עלוי ן | פגחפ מא'נת  .יצחק א* | ג') ד,1

שלש נכתי .שלוש ן .שלשה ך .של שלש פא |  4קבל אי | ** עליו| לי ל | די פא'י | אלאן ולאו אל |
אכעיסנו| א .*%%שאכעיסנו דפוא'גכתי
:תנו לו ל.

אותו דפואנת]

| שגיה  | ₪ומה] פוא'כי.
חרשין ך

נתנוהו עו

מה דא'גתע | לו לי

|  * 5נתגו

מנסרים

(מנסרין 1כ)

| מנסרין אותו| פא'רע.

צווח (צויח ך]) ואומר א*ן] .מצווח ואומר ך,
בו דונכי | והוה פף] .והווה ן | צווח] נָעו .מצוח פ.5
מצווח ואסר ן | וויי וויי] ווי ווי תע וי וי ם .וה וה כ .ווחוה [ .ווי אוי אוי ך .ווי א*י ,לִי ג | דארגזית (/
דאכעסית [ .2דאכעפת פן .שהכעסתי א*ך] :דאכעפתי ו | לבריי] פוא?נכי .לבוראי התע | יקיס| פוא'נכריל.

ויקים א*ך] .ויקום ך | צרורות] פוא*נכך?  .צרודות 0
של

יועזר ר | צרידה ק| פא'נכתריי

דו

צרדה

|

?רו

|ופיה] [ .פוסיא פא*גכרוו
והוה ) רכוב ל ס

6היה לי ו | של יוסי(יוסף א )5כיןועזר ם|אכף*ו,
רכיבג

הוח

דפכתריי]

רכיב

והווה

אסוסיא א! .סוסיא בשבהא דך

קוטי דפוןת .קטיה כו ,לקמי ך' | שריתה [[ .שיירתא  .'1דשריתא
למצטלבא פא*ןתרי .1למיצלבה ן ,למצטבלא א! .למסתבלא כ-

ן,

והיה

רכיב

והוה

.

| אזיל פור* | קמי] אנר:
ל' דת |

 | ₪אזל] וי! .אזיל פאנכר:

ובכי"א א' וב' בשתי הפעמים יוסף מש תחא ועי' גם במיה
שמעמטין וד' ווילנא נשתבש יוסי משיחן),
כמו בספרא בחוקותי פרק
יכנס מהם ובהם
הלק ס"ד צד  1 | :891להכנים | .בבי"ל נקוד!) ,וסגגון 7
ובשעה שאומות הלט עומדים על ישראל
ובכם
בכם שנאכם שאיני מעמיד עליכם אלא מכם
ד' ורדו

איגן מבקשים אלא מה שבגלוי וכו' אבל בשעה שאעמיד בכם ומכם הם מחפשים אחר מפמוניות שלכם וכו',
ו המגלים המטמוניות שלכם ..ובפי' ב"ר
ופי' הראב" שם מכם ובכם מלומרים בשעת השמר והמסורות
מהם ובהם הראשון ישראלי יכנס וכן נוסף בגליון ילקוט ד"ו שיכנס יהודי תהלה ואמרו ליוסי
מפרש יכנס

שוכנס
אמיו

הוא:

 2אמרון ליה

לו וכו

עול וכו'

אלא

עול וכו'.
לך פעם

לו ליופי לך אתה

אמרו
שגייה

ומה

יויקים

איש

ומח' 0
הוא.

שתוציא שלך

מוצוא

והגי

זמן

שלך

הוא

תניינות כמו

והוציא

נכנס
בירוש'

וכו"
סופ

יבמות

פי"ב י"ג א' ותחלץ לה זמן תיניינות 5| :בחמור של חרשים .מפרש בפי' ב"ר ספסל של דף עכה שמגררין בו
הנסרים .וכן לקמן פ"ע סי' י"ז אפילו את נותן את הרשע בחמור של חרשים אין את מועיל ממנו .כלום ועו'
בערוך ע' חמר א' וקרוים ארכעאלאגיע ח"ב צד  ,762ובערוך שם ג"כ הגי' .ונתנוהו בחמור של חרשים והיו
מנסרין א ות ו והיה צ ווח ווי ווי דא רג ז ית לבוראי .ובמה"ג שם הועתק יוסי משיתא כ ש ב ו ק ש ו השונאים
ליה עול ומא דאת מפיק הוא רירך גכנס .וכו'
ו
ליכנס וכו' אמרו וכנסו בהם (טהם ובהם) תחלה
אמרו אין דרכו של .הדווטם להשתמש בזו אלא עול זמן ת כין ומא את מפיק הוא רירך ול קביל עילאויה
וכו' נתנו "לו מכ של שלש שנים ולא כל עליו אמ' לא דיי שהכעסתי להק ב*ה פעם אחת אלא
בחמור שלחרשים?) והיו מנסרין*] בו והו צווח וי וי') ראכעיסית
פעם שנייה מה עשו נתגו אותו
איש צרורות 5 .בשתי הפעמים בבו"ל ובכ"י שציונתי ובילקוט הפ"ר ובמה"ג,
,
שת ו
תחיל הסיפור .ישר יחזו פנימו אמרו חכמים יקום אוש צרורות היה בן א
של  ,סי בן יועזר איש צרודה ,וברוב הכ"י :גם שס הגי' .בן אחותו וכו" ועי' בהערות רשיב (ובילקי מכירי
תהלים

ירא

ס"

הועתק

י"ח

אמרו

הוא

צרורות

בן אחותו

וכו'").

קל"ג ב'

ובב"ב

דיוסף

איתא

יועזר היה לו בן שלא היה נוהג כשורה וכו" ועוו"ש (וכד"ם שם יוסי בן יועזר וכו') .וכבר שיערו שיקים
צרורות זה הוא יקים שהוסב שמו אלקימוס שהיה כהן גדול בעת ששלטו היונים ובגד בעמו והרג .חסודי .אל
במיתה חפופה כמו שמסופר בס' המקביום א' וביוסיפון לרומיים בקדמוניות (ועי' שורער ח"א צר
וכן סיפרו שלא חמל גם על יוסי בן יועזר קרובו ודכו למות ותוכחתו של זה ההפוד כשהובל

=47

בו

של

כארם

ד  763וצד 968

כמו

נרודות

נהש

והלך וקיום

בעצמו

ודרו"ד ח"א צד ,601

וצ'ע:

איש צרידה

ארבע

מיתות

בית

גרעיץן

דין ועיי

ובדפ"רוד"ו הגי' בשתי הפעמים

קורות

היהודים

ח"ב

יקום איש צרודות

ב'

וקשה

 6והוה וכו' = .והיה רוכב על סוס(ועי" בעמת"ל עי .סוסא

בשבה א איתא רק בדפוסיי וכי"ת ,ובילקומ דזו נוסף בשבתה ולותא .שם בדפ"ר וכן ליתא
וכי"א ודפ"ר ,וגם במה"ג הגי' רק .והוה רכיב סוסיא ,ואולי הוסופו .בשבתא עיי שגורא דלישנא
ןיו א' ומעשה באחד .שרכב על סוס בשבת בימי וונים והביאוהו לב"ר וסקלוהו וכוי , ובמי
ט
הוה

רכיב

חלך

ווסי

סוכוא

על

בן

יועזר

הוה

כד

לפנו

ו אדוגי

אשתמד.

חקורה

וראה

פוסך

וברוב

שתיו

הכ "ו

שם

וכן

מולוכין .רתרו תו

ו

עליו אדונך

בולק'

עליה

מכירי

אזל

הק רה

תהלים

רמצטרב

שאתה

נסרין (* =.כחמור שלְקָרָשִים (* = .להכניס (!

תהיה

ליג כר

הלר

הוה וכו':

להוצלב

גתלה

א"ל

עליה אל

תולדות

פרשה סה

כז כו

3

אמר ליה חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרך ,אמר ליה אס כך למכעיסיו קל וחומר לעושי
צונו , אמר לו ועשה אדם רצונו יותר ממך ,אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו ,נכנס
בו הדבר כארס שלחכנה ,הלך וקיים כו ארבע מיתות בית דין סקילה שריפה הרג וחנק ,מה עשה הביא
קורה ונעצה בארץ ועשה סביבה נדר וקשר בה נינייא [ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע
נתלה בקורה נפסקה נינייא] ונחנק ,קידמתו החרב ונהפך עליו גדר ונשרף ,נתנמנם יוסי בן יועזר וראה
 1ע" נדכיס נ' ב' ,עכופ כ"ד :'3

1לה ן | סוסי] פואכך* .סוסיי [ .סוסאי ךָ ,סוסיא א3רך?י | דארכיבי א* ,דארכבאי ך ,דארכיב לי /8
דאתרכיבו  | 2מארי ך ,3מריה  .15מר י | סוסייך  ,1פוסיא ך'י .סוסא  | 5מארך ך * | 1כך למכעיסיו דכ]

כן למכעיסיו וְנָךָ ,3כך (כן ת) למכעיסין לת .למכעיסיו כך  | 5קל וחומר ל' א |  2רצונו] = עאכ"ו א |
ליה פא'כ | .ועשה] פוגך'י .עשה דִ .ועושה א? | יתר ונ | מימך ן | ליה א'כ | .אפ וא'כריי |
* כך  --רצונו דככף] כן . .רצונו וְנָךְ1ו ,כך עושי רצונו ל .לעושי רצונו כך פ .לעושה . .כך א | קל וחומר לי א
למכעיסיו] ע=אכ"ו א |  8כריסה ן | חכנה]  ,1חכינה וָא?ו' .חכינא א .12עכנה פ .עכנא דְך .עכיגא ף?,

עננאי ן | בו] פואנכ :.בעצמו דתרי | די א | גית דין] וא'גתר' .ג"ר דא:תרלי .ל' פכ | פקילה
שרפה א! ,שרפה סקילה ן] | חנק והרג ףן ] 4לונעצה] נעצה ך | ונעשיהנ-י-יא]
ועשה  . .נימא

ל?,

וקשר בה ניגיה והקיפה גדר [,

וקשר ..נימא

נוניה  ,1וקשר ..נימא (נימה דְ*ך) וערך העצים (עצים א)
* ועשה  --גינייא] ועשה  . .נפסקה ל ועשה  . .לפנים . .ניתלה
נפסקה נימה  ,71ועשה  . .לפניה  . .ונעץ החרב  . .נתלה  . .נפסקה
באמצע נתלה הקורה נפסקה הנימא א ,52ועשה . .לפניה . .את

ועשה  . .ניניא ְךָ,

(נימין י) והקיפה גדר פכי.

וקשר בה

והקיפן (והקיפה א) גדר של אבנים דאת |
 . .נפסקה ניניה [ ,ועשה  . .לפניה  ..נתלה. .
גימיה  ,ועשה . .לפניה ונעץ חרב (החרב כ)
החרב באמצע והצית האור תחת העצים ומתחת

האבנים ונתלה בקורה דִן ,לי לגע |  5ונחנק] פוכי .ונחלק א*נ .ונחנק קדמתו (קדחתו ך]) האש נפסקה
הנימה נפל (ונפל ך]) לאש ד | קידמתו] [ .קדמתו דְפננתי .וקדמתו כ | החרב] פוא'נכי .חרב דתי |
ונהפך] פוא*נכי .ונפל דת | נשרף כ | ונתנמנם אכ | יופה [ .יוספ אב | בן יועזר] י ,בן יועזר  איש
צרידה פנכך ,1בן ..צרדה ְאֶך? .איש צרדה ן | ראה ן |

יוסי אם כך נותן הקב"ה

טובה .ושלוה למכעיסיו .ק"ו לעושי רצונו א"ל יקים וכי יש אדם שעשה רצונו יותר

ממך א"ל יופי ואם כך מגיע לעושי רצונו ק"ו למכעיסיו שיפרע מהם נכנס בו הדבר כארס של חכנה!) של

נחש ,ובדפ"ר .וד"ו ובפי' ב"ר בדפ"ר ג"כ הגי' הנכונה למצטלבה ,ונשתבש בדפוסי' אחרים למצמבלה ,ובמה"ג
שם נפיק למצלביה אמ' ליה חמי פומיא דארכבי מרי וחמי סופיא וכו' אמ' לו אם כן וכו' אמ' לו
ועשה אדם רצונו ית ר ממך אמ' לו אם כן לעושי רצונו וכו' נכנס הדבר כ ריס ה של חכינה?) הלך וקייס
בעצמו ארבע מיתות וכו' ,ובמ' תהלים שם נפיק גזירתיה על יוסי בן יועזר לאיצטלבא ואזל קמי שירתא
ונפק לאיצטלבא (וגירסאות שונות שם בהערות רש"ב ,ובילק' מכירי שם אזל קמי מל כ א ונפק למצטלא) אמר
ליה חמי סוסיא וכו' וחמי סוסיא וכו' אמר ליה אם כן למכעיסיו וכו" אמר ליה ועושה אדם רצונו יותר ממך
אמר ליה אם לעושי רצונו כך וכו' נכנס בו הדבר כארס של עכנא הלך וקיים בעצמו וכו' ,והגיי כריפה שלתכינה
כמו במה"ג איתה גם בכי"ו ,וכן בפסיקתא פ' שקלים (י"ג בי) חפד שאו"ה עושין מתוקן הוא להם כריסה
של עכנה וכו' (ובכי"א שם כריסה של חכינה ,ובערוך ע' חכן א' הועתק משם כאריסה של חכינה .ובאותה
הפסקא בתנחומא כי תשא סי' ה' כארסה של נחש) ,ובנוסחת הדפוסי' לקמן פצ"ח סי' י"ד מה הנחש הזה
ריס ו מחלחל לאחך המיתה וכו' ,ובמדרש רות בדפ"ר וד"ו פ' ליני הלילה וכו" בהסיפור ר' מאיר הוה יתיב
סה של חכינה וכו' (ובמ"כ הוגה שם
וכו' נשתבש ונתנו לה מאותו המין ואכלה והיה מפעפע בכריסה כיכר
כריסה) ,ובמ' קהלת בדפ"ר וד"ו פ' טוב אחרית דבר וכו' נשתבש והיה מפעפע בכריסה כבכריסה של
חכינה; (והגיהו שם כאריסה) ,ובאותן הסיפור בירוש' חגיגה פ"ב ע"ז ב' הגי' והיה אותו הריח מפעפע בגופה
כאירסה של חכינה ,וכן נשתבש בירוש' סנהדרין פ"י כ"ח ד' בוער בו כ כ ר יפה של חכינה וכו' ככריסה של עכנא
וכו' ,ובפסיקתא פי"ז (קל"ב בי) נשתבש כהדין כריסה של חכינה ,וכן באיכ"ר מ"ב פ' סורו טמא וכו' כהדין
כריסה ,ובאיכ"ר שם הגי' כארס הזה של עכנא וכן באותו המאמר בוי"ר פט"ז סי' א' כארס של עכנה ,והגי'
חכנה אותא גם בכי"ג ,ובכי"ל לקמן פפ"ב סי' ט"ו הגיי חכינה ובפפ"ח סיי ג' חכינא ועח"נ שם ועי' במבה"י
ז' ע"ב ובעמת"ל עי ארס אירס ע' ריס א' ע' חכינה

רא"ח לעף בספר היובל לכבוד רא"א הרכבי צד :74

וע' עכנא וקרויס צד  %4צד  052וצר  514ובמאמר

ידידי

 4נינייא| .חבל ,וכן ניניה בכי"ו וגיניא בערוך ע' נניא

ב' ,ושם הגי' כמו בכי"ל הביא קורה ונעצה בארץ ועשה סביבה גדר וקשר בה ניניא ונחנק ,וגי' זו מקוטעת
ואין מפרש בה אוך קיים ארבע מיתות ב"ד ,והגהתי כמו שהושלם בכי"ל בכתב דומה לכתב הספר והוספתי
עור מלת נינייא ,וכן בשינוי מעט בכי"פ וכי"ו וכי"א ב' וכי"כ וילקוט ועשה מדורה וכו' ונעץ וכו' נתלה וכו"
נפסקה וכו' ,ובמה"ג שם הגי' כיצד עשה גטל הקורה ונעצה בארץ וקשר בה ניג יא והקיף בה (והקיפה) גדר
ועשה מדורה לפניה ונעץ החרב באמצע כיון שגתלה בקורה נפסקה הנימה ונחנק וגפל על החרב
ונהפך עליו הגדר ונשרף ב מ דורה ,וגי' אחרת במדרש תהלים מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ וקשר בה
נומא וערך עצים והקיף עליהם גדר של אבנים ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע והצית את האש
תחת העצים מתחת האבנים ונתלה בקורה ונחנק ונפסקה הנימא ונפל לאש וקודמתו (וקידמתו) החרב ונהפך
עליו גדר של אבנים ויצאה נשמתו וקבלוהו -בתשוכה (ובמ' תהלים שנדפס מכבר ובילק' מכירי שם ל"ג ויצאה
נשמתו וכו' ועיי"ש) ,וכגי' זו גורס או מפרש בפי' ב"ר כי"ט וכי"א מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ וקשר
בה נימא וע רך עצים והקיפן גדר של אבנים (בכי"ט והקיף אותן באבנים) ועשה מדורה לפניו (כ"ה בכי"א)
ונעץ את החרב באמצע והצית את האור תחת העצים ומתחת האבנים ונתלה בקורה (בכי"א
לש קדמתו החרב ונפל עליו גדר
קמתו האש ונפסקה הנימא (בכו"א הנימה) וכפל א
ונתלה) ר
ונשרף ועי' בפי' הנדפס ,וכ"ה גם בדפוסי' וכי"ת 5 | :נתנמנם וכו' ,במ' תהלים נתנמגם יוסי בן יועזר

ְרִיסָה שלְחְכְעָה (? =5( %55.
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תולדות

כז כו כה

פרשח סה סו

את מישתו פורחת באויר ,אמר בשעה קלה קירטני זה לגן ערן :ר'א מלטר שהראה לו הקכ'ה בית
המקדש בגוי וחרב ובגוי שנ' ראה ריח בגי הרי בגוי היך מה ראת אמר ריח ניחוחי (נטוגר כח ב),
אר ברכו י"י בנוי ומשוכלל
שה תחרש (מכה ג יג) ,ש
שרה הרי חרב כמה ראת אמר ציון ר
לעתיד לכוא כטה ראת אטר כי שם ציוהי'י את הגרכה חיים עד הועלם (תחלים קלג ;)1

פרשה סו
פתוח אלי טים |"

כז כח) ויתן לך האלהים ממל השמים |גו' כת' שרשי

(איוב כם יטן אמר .איוכ |על ידי שהיו דלתיי פתוחות לרווחה היו כולם קוצרים יבישות ואני מלילות,

,מר יעקב על ידי שהייתי עוסק בתורה
א
וטל ילי ו
מה טעס שרשי פתוח אלי מים
שנמשלה כמים זכיתי להתכרך בטל שנ' ויתן הלאךלהים ממל השמים וגו
 1ילקוט סס ,ספכי חלם סכלכס פי" שכ"כ , פנסועל מ"נ סילדות -י' " ,ועי :לעיל 5ד  1 8ולד  ₪ || : 8006ינקיט כ' קט'"יו:
 7כעיל  ,6%3 57לקען פפ"ד:
ילק' סוכ  '2ספקי"ן ,תנכסו ע'כ פולדום ק" ייג ,סנלם ככלשים פמ'ד (פע'ג)":

 1את מיטתו]  .1מיטתו ן; מפהו דפאכתרי | לשעה א .אוי לשעה פי ,אוי שעה  .1אין לשעה ן/5
או

רו

ששבבששעעה
ה

* הורמני

-

ש

גז קידמים

דפן

קקדרממנבי

5בנוי| פונכתי .בנוי ך .ומשוכלל
| ו

כתרי

א-נכי
[.
פאמר
לעתיר לבוא א .%וחזר וראהו בנוי ומשכלל  . .לבוא  | %%שג' ל' | ראה] וי
וָא?.

ראה ריח בני  | 2ניחוחי] גחוחי תשמרו

להקריב לי ך] ,ניחוחי ..לי במועדו .1

| ריח בגי] כריח שרה

נחוחי תשמרו ך .ניחוחי (נחוחי ו) תשמרו לחקריב א'ו .ניחוחי. .

גחוח ..במועדו פ | 8שדה] כריח שדה  778אנכ .כריח השרה ותי |

הרי ל' נ | תחרש]  =,וורושלם לעיים תחיה  | 2בנוי] הרי | פחאיכי .חזר וראהו  -א! | ומשוכלל ומקים כ |

 4לבוא| אנת .לבא דפוכי |ציוה| ג .צוה הפואכתי | * חיים עד העולס דְוְנכתי] .חייפ על העולס ל
ור ם .ל' א ||  5וגו לי | כתי] פנכת .כתי" דאי .ל' ן | וגוו] ן .וטל ילין בקצירי דפאנכתי |  6אמר
לי כ | הלתיי] וְ .דלתי דְתִי (איוכ) ,דלתוהי פא 5 :כ | ללווחה] לרוחה פאכתי(שם) .ל 1
הכל היו וְאַ'ני ושס) | קוצריס] וָכִי(שפ)- .ין דפאנת | יבשות פאתי (שס) | ואני
היו הכל * דפא'כת
(ישם),
| כמים ם
קוצר |  7מה טעם] שנא' א | וטל  --בקצירי פא] וגו' ן .ל לדא'נכת | א8שר נמשלה 
למים א'כותי | מטל -

דְחאנכתי:.

וגוי] מטל השמים

וגו" ם .לי ן |

ושם).
מטל (

וראה מפתו וכן' ואמר ראו לשעה קלה זה וכו' ,ובפי' ב"ר כזי נתגמגם יוסי וכוי איש צרידה (צררה) וראה
זו וכו" אמר אוי לי שבשעה קלה קדמני זה וכו' ,ובסגנון אחך .מפיים במה"ג שם .שמע ר' יוסי בן יועזר
תגח ונגוד?) לשעה חזר וראה מטתו וכו" אמר קלה היא זו שהרי לשעתו נכנס לגן עדן :  1ד"א מלמד וכו'.
וכן ררשו לעיל צר  806באברהם ,ובלק"ט ע"א ראה בית המקדש בגוי וחרב ובנוי בנוי ראה רוח בני המד"א
תשמרו חרב כריח שדה כענון שנאמר ציון שדה תחרש בנוי אשר ברכו ה' כענין שגאמר כי שם
כשם

הברכה

אותו

שראה

אביו

אברהם

בנוי

ובנוי

וחרב

כך ראה

יצחק וכך

ועי'

יעקב

במדרש

אגדה

ראה ריח בני ר' יהודה אומ' הראהו הקביה בית המקדש בגוי וחרב
במה"ג עמו'  924ד"א
ריח בגי הרי בנוי  %0את קרבני לחמו לאשי רוח ניחחי כרית שרה הרי חרב כמד"א צוון שדה

תחרש אשר בירכו ה' הרי בנוי כמד"א כי שם צוה ה את הברכה .ובסגנון אחר בתנחומא .מ"ב .שם ד"א כרוח
קרבנות בתוכה וברכו ואין שרה אלא ציון שנ'ציָון שדה תחרש אשר ברכו
שדה צפה שהוא עומר ובוגה ציון ו
ה' אותה שכתב בהו כטל חרמון וגו' .ובספרי שם ישכן לבטח עליו וכו" וכן אתה מוצא באברהם וכו" וכן אתה

אותו חרב וראה אותו בנוי .ומשוכלל לעתיד לבוא וכו' וכן אתה מוצא

תה טוצא ביצחק שראה אותו בנוי וראה
ביעקב וכו ועו במ"י לעיל שם ולקמן פסיט סו 1
פרשה סו בכי"א :א' פס"ד4 .ובדפזר נסמן פס"ה , ובמקרא כַאן ראש פרר ועוי במ"י לעול רוש
=מו שאמר איוב .דלתי לארח אפתח (ל"א ל"ב) ועו' באדר"ג נו"א פ"ד
ודיש פ"נ 6 :שהוו דלתיי וכו' .כ
פי"ד ובהוספות שם דף פ"ב ,ונר' שדרשו אלי מִיִם כמים שהם הנס לכל ,וקזק פעם הדרש שרשי
דלתיי וכו'  ועי' בחי' הרד"ל ובמ"כ ,ומלילות כמו לעול צר  863קמתו של אברהם אבינו היתה
מרורות

ביר

ובפי

מל"א

כו"פט

קדים
62

זרע

יעְקכ.

שגמשל

-

מפרש

ואנו

הכל

מ ב י ב ות

קוצרין

מראות

יבשות

שהתבואה

ובריאות,

רא

במעין

ב תגדרה

גנים

כ"ט

פליג
נו"ב
וכו
יבשה

מרחרוחית

המום

הועתק

שרשי

ייט

דלתי ביתו פתוחות לרוחה היו הכל קוצרים יבשות ואני קוצר מלולות
במ ים וכן לעיל צד  698בזכות חורה (התורה) שמשולה |שבמשלה\ במים
 1א' ופ"ב א' ע"יז ה' ב' שמו"ר  פ"ב סי' ה' במדר פ"א סִי' ז') ולעיל צד 987
ב
פתות וכו' מי אמר הפפוק
ב כוכ ב ים וכו' ,ובפגגון אחר בתנחומא מ"ב שם כתיב שרשי

הזה אווב אמרו על עצמו ועל בית המקדש ועל יעקב כיצך מדבר בעצמן :שרשי פתות וגו' פתח ביתו היה פתוח
לעוברים ושבים ובוותר לבגי תורה מהו אלי מים לאילי של חורה וגכוריה .וכו"למים אין כתיב כאן אלא אלי מום
שהוה

בותו

שר

איוב

פתוח

פתוה אלי מים זה ביתו
מרדף

לעוברי

דרכום

ושבים

למד

מבותו

בבתי

מדרשות הפ תוחין

ל הורה לפיכך ופל ולין בקצירי

פותח ויהן לך האלהים מטל וכו'
באות

עקלריינ:ו

שבנגאאמר

ונד (1

ששררששיי

שר

אברהם

לפיכך

ומל

ילין בקצירי

ובו"

ד"א

שרשו

שהיו שעריו פתוחין לתורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים ופו' ד"א שרשי פתות
אלא כשיבוא

יעקב

אצל אביו לקבל

ובאג :ב שם והיה שאֶרות ועקב וגו' כטל וש"ה שרשי

שבנינו עוסקין בתורה שנמשלה כמים דכתוב הוי כל
שפפתתווחת וכן' (לפיבך  הברכות  1באות עלינו כטל שהוא מים

-

צמא וכו' לפיכך הברבות
שנאמר .ויתן ללןך האלתים

פרשה סו

תולדות

5

כז נה

ר' ברכיה פתח שוני שובי השולטית שובי שובי ונחזה בך (שחיש ז א) ד' פעמים כת'
שובי כנגד ד' מלכיות שישראל נכנסין בתוכן בשלום ויוצאין בשלום ,השולמית שמסיימים לה שלום
בכל יום ויום שני וישם לך שלום (במרבר ז ) ,אומה ששלום העולמים דר בתוכה שנ' וע שו לי
מקדש ושכנתי כתוכם (שמות כה ה) ,אומה שאני עתיר ליחן לה שלום שנ' ונתתי שלום בארץ
(ויקרא כו ו) ,אומה שאני עתיד לנטות אליה שלום הה"ד
מש'

(ישעיה סו יב)  ,ר' שמואל בר' תנחום ר :חנן בר ברכיה

נוטה

הנני

ר' אירי אומה

אליה

שעשת

שלום

כנהו

שלום ביני ובין עולמי

שאילולי היא הייתי מחריב עולמי ,ר' חנא בשם'ר' אחא עליה נמונים ארץ וכל יושביה
 1לקי טי סטיכיס כי ססק5יב ,יכ סטוכיס כבס פ' טוכי טוני (ז' פי) |,עדכם טיכ סטיכיס טס 7 | :ילק' ססניס כ'
סתייס ,טי סטיכיס ככס טס ופ' לקוקתי ( '6ע') ,כיש עדכט כופ ,פסיקפפ ככסי פכ"ל (5יט  '3ק"י פ'):

 * 1שובי  --בך דפאנכת]

השולמית

שובי  . .השולמית  .וגו] ,ל .שובי

| ד] דא'ע.

וע

ל'א |לשובי| שובי שובי א* .ל' א* |ד] דיאע.
רבעה דפונכתי |  5פגכת] כתיב ד .כתוב ןי .כתב ץ .ל
פוחע,

אין]
וצ--
יין
ונס
| =נכ

 : .ויוצאין כ.

ארבע |ן],

ארבעה דפגבי

ויוצאון ך,

נכנסים לתוכם לשלום ויוצאים ך] ,נכנסים ויוצאים מתוכם י,

נככסון לתוכן

נכנפין לתוכן לשלום

יוצאין ונכנפין לתוכן : עתידין

ליכנם לתוכן לשלום ויוצאין  ,81עתידין . .לתוכם בשלום ולהו;ציא א? | לשלום א | השולמית] פוחאנכי

השולמית אומה ששלום חי העולמים מתנהג
שמסיים

| .1שמשימין

א( ,שמסימים

ו-ם]
ל-
שישם
לי דפגתעי | וו

| אומה ל' כע | שממסיימין פחכי.

בה מאוהל לאוהל  ..ד

משימים ך | בה ש |  8ויום] וחאל,

לל שהכהני' משימין ך .שהכהנים

ושמו את שמי וכתִיב וישם . .

ואנכעו :ישא ה' פניו אליך וישם  . .שלום .5

שלום ך ,ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ן] | אומה] [חאנכי .ד"א אומה  ,השולמית
אומה דְֶך | העולם י .חי העולמים ךן | 1ושכנתי בתוכם ל' [ָא? | אומה] פוחאנכו .השולמית  --דת
שעתיד אני פא | לה] חא!ני .בה דוא"כת .ל'  | 5שלום] בשבילה  | 5 ₪בארץ וגו' (1שנ? וגתתי  ---אליה

שלום ל" כו) | ל5ינטות ן | הנני] הְזאכי .כה (כי כה [) אמר י"י = דפוגת |  6בר וא'נכת | תנחומא ו,
נחמן פ | יש

רי

ברכיה]

דרי

חנן בריה

ור" חנין בריה דר' ברכיה בן צריר ,
בן צריה 5

דר' ברכיה

דש אילולי] פונ:

| משום

שאלולי

ברכיה

ר'

חנין בר?

פגכי.

דכפת:

בוצריוה

בשם

שאלמלי

דְוְאֶן]

אזו

,1

חנן

ר'

כ) בריה

(חנין

ור' ברכיה בן צרויה ,13
| אידי] אחא
אל

שאלומלא

א

דִרָ'

ור' חנן
| שעשתה +

| עולמי]

את ₪

ח

בר

ברכיה

,122

צריה

ור' חנין ך;

בריה

חאכתי | לבין

חנ

[דפואג כתי | הוגא

הוגה [ .הוגא דְפכתי (תהלים) :.אחא א | בשם ר' אחא] בש"ר אבא א .1בש"ר הוגא א? .ל' פ | עליה] ונכ.
אמ" עליה פא .פתח דפ | נמוגים. .
השמים

מפל

ומפני

מה

ששרשי

מפגי

ישביה ן: ,נמוגים . .יושביה אנכי תקנתי עמודיה פלה נמוגים א1
וכו")

פתוח

בהערות
ועיי"ש

 1כת'

רשזב :

השלמתי

שובו.

ועת"נ

כת'

ובערוך דיו ע" שב ג' הגי" גזכ ד' פעמים כת' שובי וכוי (ובערוך הש" כתבב) ,,ובמדרש שיר השירים הו ,צ
גרינהוט הגי' שובי וכו' שובי ונחזה בְך א"ר ברכיה ארבעה פעמים שובי כננד ארבע מלכיות שישראל נ
ויוצאין מתוכן בשלום (וכן הו;חק בילק? שה"ש  שם אמר ר"ב וכו' שושראל נכנסים ויוצאים מתוכם
ועוד גירסאות אחרות מסכימות שם עם הגי' במדרש שה"ש ,והציון בראשית רבה בראש .המאמר נמצא
דפ"ר בפנים הפפר) ,ובשהש"ר שם בדפ"ר וד"ו שובי שובי השולמות רי שמואל בר חייא בר יו
חנינא ד' פעמים כתוב כאן שובי שובי כנגך ד' מלכיות ששולפין בישראל וישראל נכנסין תוך י
היז
ויוצאין לשלום .ועוד שם השולמית אומה של שלום (ובמ"כ הוגה ששלום) חי העולמים מתנהג בה
מתהלך באהל ובמשכן (ושם .ל"ג בסמוך השולממית ששלום העולמים דר בתוכה) .ובדפוסי' וכי"ת נוס
ששלום חי

אומה

קשולמית

העולמים מתנה

בה מאוהל לאוהל:

ו וכו' וישם לך שלום .ובערוך ע' שלם א/

ו

לך שלום .ובגליון כייל גרשם ש מ ש ימ ין ועח"נ,

 5שמסיימים

שפי ים
קשולמית מ

לה וכו' | .הכהנים בברכתם

בה שלום בכל יום שגא' וישם

ובמה"כ עמן'  924ד"א אומה שמשימין עליה שלום בכל

משימין לה שלום בכל יום שנ' ושמו

שהכהנים

יוּם שני וישם לך שלום ,ובפי' בזר כ" גורפ ומפרש אומה

את' שמ על בני ישראל ואומר וישם לך שלום ,ומשם נובע' הגי' ברפוסי' שהכהנים משימין לה | וכו' שנ
מוימין להשלוס
שמו את שמי וכתיב וישם לך וכו" ובמדרש שה"ש הגיי כמו לפנינו השולמית אומה ש ס

בכל יום שג" .וישם לך וכוי ,וכשהש"ר
שמסויטים לה שלום) בבל

יום המדיא ,וישם לך שלום:

שה"ש

ובמדרש

זעולם דר וכו',

בדפ"ר

וד"ן ד"א השולמית אומה שמסיימת להשלים (והוגה במ"כ
הקב"ה ,ובילקוט שם ששלום

 3ששלום העולמים .

השולמית .אומה ששלום העולם תלוי בה ואומה מי ששמו שלום דר בתוכה

 4שאני עתיד ליתן וכו'| .דרש זה ושלאחריו גר' כענין אחד ,ובמה"ג שם הועתק
שם הגי' אומה

שג ועשו לי מקדש וכן' :

רק ד"א השולמית אומה שעתיד לנטות אליה בנהר שלום שני הגני כופה ו
שאני" עתיד .ליתן :בה" (לת)י שלום ה"ה( ,הה"ה) :הנכי נוטה וכו' , וכן רק

שעתיד

הקב"ה

לה

לעשות

שלום בעולם שבי" הננ כוטה וכוי ,

ש שה*ש שולמית
ון בסגנון

ובשהש"ר

אחר

ד"א

השולמית אומה שאני  0.להושיבה בנוה שלום הה"ד וישב עמי בנוה שלום וגו' ,ואה"כ ג' שם ד"א השולמית
אומה שאני נופה עליה שלום הה"ד

הנני נוטה אליה וכו':

 6ר' שמואל בר'

תנחום וכו

בשם ר' ירמיה בדָרש כתו" וירדו מאניותיהם וכו" בוי*ר ריש פכ"ב בדפ"ר ודָ"ו ר' ישמקאל
בריה

דר'

ברכיה 

בוצרייה,

(וצ"ל

ובכי"פ

ר'

וכויג 

שמואל

וכו"כ.

ברי ; מנחום'

בריה

דפ"ר ר' שמואל בר" תנחומא ר' הכון בר'
תנחומא ר' חנון ברבו ורבי ברכיה בןצוריה.
שעשתה שלום בינו ובין עולמי כשקבלה.
שמתי ,ובשהש"ך המאמר מסורס והגי' שם
אומה.שעשהה שלום ביכי ובון עולמי
ירמיה
כ"ה

בָּכַ" יל ועו

לעיל צד68 .

ובמ"י

שם,

ועי?"

גם

במ"י

דר"ב בן (בר) צריה.

לעיל צד

ובכי"א

:,)69

ובכו"ן

א' וב' בריה

|וכן שמות האומרים

בר" תכחום ור" חנין

הגי'

בריה

חר"ב בן צריר,

דר'

ברכות

ובילקוט

ור* ברכיה' בן צרויה וכו" וכן במדרש שה"ש השולמית ר' שמואל בר
וצד  ,)847ושם הגי' אומה
משום ר' אידי (ועי :באגה"א ח
לילה חוקות שמים וארץ לא
ברית
את
ברכיה בוצריה בשם ה
ר' ש
 /ר' חנ
למי לתהו ובהו :
ה תורתי היית
שאילו ל
ור"ח

-

וער

64

פרשח

תולדות

כז טז--יט

סו

(תחלים עה ר) כמה ראת אט' מגונו כל יושכי כנע] שמות טוטו) ,אנכי (תחליס שם שם) כיון
שקינלו עליהם אנכי

אלהין

י"י

מודי
י ע

ת
גכ
(שמות כ ב) ת

ה (תחלים שם שסם) ונתבסס

העולם,

אמר ר אלעזר בר מרום אוטה שהיא משלמת אסטטיונו שלעולם הן הן בעולם הזה והן הן לעולס
הבא ,ר' יהושע .דסיכנין בשם ר' לוי אומה שכל שובה שהיא באה לעולם אינה באה אלא נזכותה,
הגשמים אינן יורדין אלא בזכותה ל ך בזכותך  ,הטללים אינן יורדין אלא נזכותה ל ך בזכותך ויתן
לך האלהים וני':
 /ילץ' סיכ סטיכיס טס ,טי סט'כיס ככ פ' טוני טוני ,פדכם ט'כ סטיכיס טס:
פיי וי) 5= :לקוס כ' קטיו:
 1ישבי ן | *כגען דפואנכת]

חלר ו' (שם)

איץ גו' ל.

דנכיס כנס סוכ כי תנס (פ"ו

| אנכי] פַןנ.

אנני תכנתי

עמודה

סלה אתי (שס) ,אנכי תכנתי אנכי ך |  2שקבלו פואכתי (שס) | עליהפ] ישראל א | תיכנתי ן | עמודיה סלה |
* ונתבסס ן] וגתבסם לד'פאכת .נתבסם ו(שם) .ונתבשם ך |  8אמר ר' אלעזר] פאנכ .אמ' ר' לעזר /1
ר' אלעזר אומר (+שה"ש) ,ר' אלעזר די | בר מרום] א?1כ .בר מרופ ן .בר' סירופ א' .בן מרון  .7בן מרון
לי ם | אסטטיונו]

אומ' ןן.

איססטיונו דְ'(.

עשי (שם),

אסטטיוגו ך].

אישטטיונו .

איסטטיוגי

ם,

אסטטיוס  .איסטטיוס ך ,אמטיפוס א' ,אמטטיונו א | %הן הן| הן  | ₪לעולס א | והן הן] פן :חן
הן דאגכתעי(שס) .הן  | ₪לעולפס] פאת .בעולפ דוחנכעי (שס) |  4ר'--בשם] [ .י' ..דסכנין
בשם פָוָא .ר' הושעיא רסכנין בשם כ .ל' ד | בזכותה] בשבילה ך] |  5הגשמים] הטל ו(שם) | אינן
יורדים ן .איגם יורדין א* .לא ירדו ךן .איגו יורד (ישם) | בזכותך י ,בזכותן א | לך בזכותך] 1כ :לך ,1
שג' יתן לך בזכותך  .8ויתן לך בזכות' א? .ויתן לך א! .שנאמר ויתן לך האלהים ו(שם) .יפתח י"י לך
בזכותך ["ו .ל' דח | הטללים] הגשמים ו(שם) | איכן יוררין] א'נכי .אינן יורדים ן .אינם יורדין א?/
אינם יורדים ך .לא ירדו ןן .ל' פ | בכותך פי .בזכותן א | לך בזכותך] א'נכ .ל' דפוחאיתי |
ויתן  --וגו'] ויתן  . .השמים

ויתן. .השמים

א' ,12שנא'

שנ' יתן ..מטל בזכותך  .שג' ויתן לך בזכותך
בזכותך ובך הדבר תלוי דת |
וצד 

,799

וכי"ת

ובדפוסי'

נשתבש

ר' הונא

א? ,ויתן . .האלהים ן ,ויתן ..האלהים בזכותך ,%

מטל השמים ָץ,

בשם

פתת

ר"א

שני ויתן לך האלהים
ונת בסס

וכו' ,והגהתי

מטל השמים לך
וכו' ,והפעל נגזר

מהשם בספיס') ועי' קרוים צר  ,261וזה המאמר הועתק בילק' תהלים ר' תתי"א לפ' נמוגים וכו' וליתא במדרש

שה"ש,

ובשהשיר

שעמדו

(והוגה

שם

במ"כ

בדפ"ר

אילולי

הג"

דאמר

בשם

הונא

ר' אחא

כת'

נמוגים

ארץ וכל יושביה אילו

שעמדו)

ישראל לפני הר סיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע כבו היה

פ' לסוסתי

דעלמי שקכלו תורתי שאילו

העולם מתגמגם והולך ומי ביסם העולם אנכי שנאמ'

אנכי תכנתי עמודיה סלה בזכות אנכי ה' אלהיך תכנתי

דאמר

בשם ר' אחא כתיב נמגים ארץ וכו" אנכי

עמודיה,

לא

ובשהש"ר

בדפ"ר

וכו' ד"א

קכבלוה הייתי מחזיר עולמי לתהו ובהו

דימיתיך

רעיתי

ר' חנינא

וכו" רעייתה

תכנתי עמודיה סלה אילולי שעמדו ישראל על הר פיני ואמרו כל אשר וכו" ונשמע היה העולם מתמגמג וחוזר

ובהו ומי ביסם העולם אנכי תכנתי וכו' בזכות אנכי וכו' .ובמדרש רות בדפ"ר וד"ו חייך שאני מדבר

לתהו
בצרקה וכו' ר' יוחנן אמר (והוגה במ"כ ר' אלעזר ור' יוחנן חד אמר) בצדקה שעשיתם את עולמי על שקבלתם
את תורתי שאלו לא קבלתם את תורתי הייתי מחזיר אותו לתהו ובהו דְאמַר ר' הונא בשם ר' אחא נמוגים
ארץ וכל יושביה

כבר היה

העולם מתמוגג

והולך אלו לא שעמדו ישראל לפני על הר סיני וכ ו' ומי ביסם

את העולם אנכי תכנתי עמודיה בזכות אנכי וכו' ,ובפסי"ר שם צ"ב ט' א"ר חייא בר רבי אבא בשם ר' יוחנן
אם יראה למה שקטה וכו' אלא אמרה הארץ שמא תאמר אין ישראל מקבלים את התורה ואני חוזרת למימי
כמו שהייתי דאמר רבי בשם רבי אחא נמוגים וכו" אנכי תיכנתי עמודיה פלה כבר היה העולם מתמגמג והולך
אילולי שעמדו 

ישראל .לפגי וכו' ואמרו כל אשר וכו" ונשמע כבר העולם חוזר לתוהו ומי בישם העולם אנכי

תכנתי עמודיה סלה ,ולנכון שם ק"י א' רבי הוגא בשם רבי אחא וכו' ומסיים שם ומי ביסם את העולם אנכי
וכו' .בזכות אנכי ה' אלהיך ועי"ע שבת פ"ח א' ובנ"ש ובתנחומא בראשית סיי א' ודב"ר פ"ח סי! ה' ומדרש
תהלים מ"ב ע"ה סי' א' ,ובמאמר ר*ח בשם ר"א נמוגים וכו' הגיי רק כאן בבזר כד"א נמוגו וכו' שגרי מיותר
 8בר מרום .וכ"ה בכי"א ב' וכייג וכי"כ ועי' לקמן פס"ט סי' ח' פפ"א סי די
וביפ"ת נדחק לפרשו :
נ י?) של עולם הן הן בעולם
וש
סט
י
ובאגה"א ח"ג צר  ,896וְבְמה"ג שם מאי שולמית אומה שהיא משלמת א
הזה והן הן ל ע ול ם הבא .ובערוך ע' אסטטיון?) מפרש אומה שהיא משלמת אסטטיוני וכו' הן הן בעה"ן
הן הן בעהזב משלמת עמיךתו של עולם כלומ' שהן קיימין בעה"ז ולעה"ב וכו' .ובפי' ב"ר כ"י גורם איסטטיום ש

עולם ומפרש ג"כ עמידתו של עולם שהן עומדין לעולם ועי' גם לעף אצל קרויס צד  ,97ובמד' שה"ש שם ר' אלעזר

םטיוני של עולם הן הן בעוה"ז והן הן בעוה"בַ ,ובשהש"ר פ' שובי וכו' הגיי
אומר שהיא משלמת א ט
בדפ"ר וד"ו ר' אלעזר בר מרום (בד"ו ב"ר מרום ,ובמ"כ הוגה בר מרון) אטר אומה שמשלמת איסטטיונרין
של עולם הן בעולם הזה הן בעולם הבא ,והמלה הזרה אסטטיונו נמצאה רק באותו המאמר 5 | :לך בזכותך.
ויתן ל ך דורש .ובילקוט כאן הגי' הגשמים אינן יורדין אלא בזכותך יפ תח י"י לך (דברים כ"ח י"ב ,ושם
לה"כ יפתח וכו' את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך וכו') בזכותך הטללים אינן יורדין אלא בזכותך

ויתן לך האלהים בזכותך ,ובמה"ג שם ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אומ' השולמית אומה שכל הטובות שלעולם
אינן באין לעולם אלא בזכותה הגשמים אינן יורדין אלא בזכותה דכת' יפתח יזי לך את אוצרו הטוב

את השסים מאי לך בזכותך ובך הדבר תלוי פללים אינן יורדין אלא בזכותך דכת' ויתן לך האלהים מטל
השמים .ובמדרש שה"ש הגי' ר' יהושע דסכנין בשם וכו' אומר אומה שכל טובה הבאה לעולם אינה אלא בשבילה
הטל בשבילה שג' ויתן לך וכו' מטלי השמים וגו' הגשמים אינם אלא בשבילה שני ירד עלי אדם ,רב (באיוב
כ"ח כי יגרע נטפי מים יזקו מטר וכו' אשר יזלו שחקים יר ע פ ו עלי אדם וכו') .ובשהש"ר .שם בדפ"ר
\
וד"ו ר' יהושע דסכנין בשם וכו' אמר אומה שכל טובות שבעולם אינן באות אלא בזכותה הה"ד ויתן לך וכו" מטל

0.

(" = .אַסְטַטִיונִי (* |6-ק (י

פרשה סו

תולדות

כז כח

[ויתן לך האלהים \ונו'] יתן לך ויחזור ויתן לך ,יתן לך בב

7

ל כבשיהם ,יתן לך

שלך ויתן לך שלאכיך ,יהן לך שלך ויתן לך שלאחיך ,ר' אחא יתן לוךיתן לך אלהותא ,אימתי

לכשתצרך לה ההיר ויתפל ל שמשון אל י"ו ויאמר ייי אלהים זכרני נא וחזקני

נא אך הפעם הזה האלהים ור (שפפם טז כה) אטר לפניו רבון כל העולמים הזכר לי אותה
הכרכה שברכני אבא י תן לך אלהותה:
מטל השמים זה המן שנ' ויאמר י'י אל משה הנני ממשטיר לכם לחם מן
שממני הארץ ז הבאר שהיתה טעלה להם דניםשמנים יתר מדיי.
ה שמ ים וג (שמות טזד) ,ר
 1ינקוע טס ,סנסועס 3" .סולדופ סי" ייד :  2ילק' עופקיס כ' ע" 7 | :5ילקוע כ' קס"ו ,ילק' מכיכי זככוס .ע' ייז,
סנמופל פ"נ טס פיי ע"ז ,פנדם 3-כלטים פננ"ג( .פפייב):

']
גןו--
* 1ווית

| יהן לך לי א

ויתן לך דפוחאנכתר .ל לי | יתן לך] פי .יתן דת .ל' וחאנכר

רת כיבושין
חזנ .כיבושיהן * .כיבושים הראוים לך
כבשיהם] וֶם .ככשיהן פאר .כבישהן ך0 .
הראויות .לך  | +יתן] וחא'נכתרי .דיא יתן ם :ויתןדא | א2ביך] אחיך  | 5אחיך] אביך  | 5ר' אחא] ב,
ר' אחא אמר ךְפןא?כת.4

ר' ..אומ' א .1אמר ר' אחא ו (שופטים) | יתןלך] ה₪אלהים ך | ויתן לך ל ו

אלהותה פןא5נ | 2אמתיי ן | ל3כשתצרך] [ ,לכשתיצרך ן ,לכשתצשרך דפכתרי :לכשיצטרך י(שם) | לה|
גלו ]-'-וותפלל שמשון וגו'  ,'7ויתפלל  . .אל י"י ויאמר י"י אלהים זכרני נא וחזקני
ותפל
לו ף* ,לי ך | * וי

 5הפעם וגו" פ : ויתפלל  ..וחזקני נא אך הפעם הזה מפלשת' ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתי ,ָ1
תפלל  . .והזקני גא י'(שם) ,ויתפללל ..זכרגי גא ופקדני נא אך הפעם הזה א ,15וותפלל  . .זכרני ופקדני
נא אך הפעם א .7ויתפלל  . .ופקדיני נא ך .1ויתפלל  . .ויאמר זכרגי נא וחזקני נא י ,ויקרא שמשון אל יי
וגו" [| .ויקרא ..אל יי ויאמר יו"י אלהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת
משי עי' מפל' [" ,ויאמר . .זכרני נא וחזקיני (וחזקני ךן]) נא דך |  4רבון העולמים דְוֶ .רבון העולם ו'3
רבוגו של עולם פגתרי (שם) .רבש"ע א | זכור א'רי ,הוי זוכר ד .הוי (הווי ן) זכור פןא .3תהי זכור ,1
תהא זכור ו(שם) | ל' לי ך! | לאותה ך 5 | 1ברכה פאכתרי | שבירכני ך | יתן לך] י .ויתן לך א?ף* :יתן
לך ויתן לך דנכותר .יתן לך ויתן ן .ויתןול  4לך  :₪ויתן לך האלהים יתן לך (+שם); ויתן ..ויתן
מ -וגו] מ
לך א' | אלהותה] פ[א .%אלהותא דא'גכתרי  ** 6זה] זו ? |.ויאמר ---משה לי אימ | * -
השמים

דאנכתרימ:

להם] אליהם .2
שמנום

(שמהנים

מן וגו ל .וגו" ף ,לי  1 | 5משמני

לה.8.

ליי

| ו 0

[) יותר מדאי חאנתמ:

ומ | זה אמ | באר ו |שהעלה א .שעלה מ

מוגי דפן"אכתמ

נים פַי ,יותר מדאי

כ;

| שמנים  --מדיי] שמינים . .מדיי ן,
שמנים

ומשמני

יתיר מדאי

הארץ

אלו

חקרבנות עולות מחים מלמעלה לך ך |
השמים .ומשמני הארץ לך ובזכותך (נבמ"כ

הגוה בזכותך)

ובך הדבר

תלוי דכתי

אוצרו הפוב (וביפה קול הגוה המטר .בזכותך דכתיב .יפתח וכו') בזכותך וב
וכית גוסף גם כן בזכותך ובך הדבר תלוי ועח'ינ ,ובדב"ר סדר כי תבא שם ד"א יפתה 7 1ו ט\ : 1 %* 5
לישראל בני כל הטובות הבאות לעולם בזכותכם הן באות כיצד הטל אוגו יורד אלא בזכותכם
אמר ו
מנוין שכ? .ויתן .לך האלהים מטל השמים המטר אינו יורד אלא בזכותכם מניון שג' יפתח ה' לך את אוצרו
הטוב אף השלום אינו בא לעולם אלא בזכותכם מנין שגי וישם לך שלום בזכותך 1 = :ויתן לך וכוי= .כן
השלמתי ,ודורש ו ית ןלך יתן לך ויחזור ויתן לך .ובפי' ב"ר מפרש היה לו לומר יתן לך מהו ויתן לך אלא
הוספת לומר .יתן ויחזור ויתן .וכן בפורש"י עה"ת ויתן לך יתן ויחזור ויתן , ובלק"ט ויתן לך האלהים וכו' לא
אמר יתן אלא ויתן יתן לך את שלך ויתן לך של אביך ומוסוף שם יתן לך בעוה"ז ויתן לך בעוה"ב5 .
ט -ב

0

-י1₪

,

ט - 0ו

3,

ד"2

לא

פוב

צר  821לא אמר יתן אלא ויתן כלומר יתן לך שלך ויתִן לך של אהיך,

וכתנחומא מ"ב שם איתא

ויתן ל האלהים יתןלך ויתן לך יתן לך משלו ויתן לך משל אבותי ויתן לך ברכת אברהם ,וקשה לפרש א
יתן לך ברכות .ויתן ,לך כבשיהם ,והוחק הפורוש בפיי ב"ר כי"ט וכי"א כבשיהן מקום כבושיהן יש מקומות
(מקום) לסולת (לסלת) ויש מקומות (מקום) ליין מקומות להתקיים שם הברכות ,ובגליון בי"א .ב" נרשם למלת
ככשיהן פי' מקום ליין מקום לשמן .ובגיי הילקופ וכו"ת משמע פי' כיבושין כמו כיבוש הארץ .ובפסיקתא פ'
(זאת הברכה (קצ"ז א )/בדרשָ וזאת הן וכיבושיהן לפי שהוא מקנטרן בראשו של ספר וכו' לפו' חוא חוזר ומברכן
בסופו וכו' פורוש וכיבושיהן דברי כיבושין ותוכחות ,ובלק" ₪ושכל טוב השמיטו זה הדרש וצ"ע 2 :ר' אחא.
בכו"ל וכייג געדרה מלת אמר ועיי לעיל צד  88וצד  663ובמ"י שם ,ור"א דורש ויהן לך האלהים אהתאלהים
אלהותא ומפרש בערוך ע' אלהותא ויתן לך אלהותא כח ומעוו ,ובפוי .ב"ר כויט וכי"א רִי אחא אמר יתןלך
האלהים ויתן לך אלהותא' כח (ובפוי .ב"ר בדפ"ך אלהותא אילות וכח) אימתי לכשתצטרך לו ,ובשכל טוב שם
הי אחא אומר ויתן לך האלהים יתן לך אלהותף שתגזור אומר וָיקם .לך" ,ובמקרא שם בלכ
8
בכי"ל וכי"פ וכי"א א' וב' וכויכ ובמדרש דפ"ר ובילקוט בשני
ות ל5ל
יקרא שמשון וכו ותימה שנשתבש .י
הלקומות ,והשלמתי הפסוק שכווגה הדרש לס"ד וחזקני נא אך הפעם הזה האל הים וכו הזכר לי לאותה
לה ועי /בחי' .הרד"ל ובפיי
יתן לך אלהותא והפעם הזה הוא 6
אל הים
הבר וכה שברכני אבא ויתן לך ה
מהרז"ו (ולמה שהעיר שס על כתיבת השמות י"י אלהים שכתובים במקרא בדא'ותיות עו' במ"י לעיל צד ,784
שמרייק למה הזכור הששם הזה ":ו
ואלהזים בתוב כקריאהו וכן הענין בפפוקים שהבאתי שם) .ובפי" ב"ר מפרש
אלְהים אלא כך אמר רבש"ע וכו ועו' גם באגה-א ח"ג צך  7| :781יתר מדיי .בדפוסי' אותא עוד ומשמני הארץ
ממטפל ה מים זו ציון וכו ומשמני הארץ אלו
בפמוך ד'
ובכי"ת
וכו"
עורלות מחחייםםי
אלו הקרבנות
וה
בוביא מפל השמים
בע"
-המד'א עולות .מחים וכו' ונר' שהוסופו כן עפ"י .פי' ב"ר כּי"ט וכי"א שמפרש שם
י
ח
פ
ה
ת
ו
ל
ו
צ
ב
י
ת
כ
ד
)
ת
ו
ה לך בטל (כטל) שנאמר הנני ממטיר לבס
דכת
1
לו זר מה ם
הָמן ומשמני הארץ זה קרבנות (חק

לחם מן השמים ורוב דגן ותירוש בחורים דכתיב כי (ורב דגן בחורים) כי מה טוכו ומח יופיו דגן בחורים ורוב

דגן אלו התלמוד (זה תלמוד) וכו' ,ובגו' חדפוסי'

העור כבר בא"א שכאן המאמר משמני וכו' עולות מחים וכו'

וש

ולדות

8

כז כח כט

פרשה סו

ורב רגן אילו הכחורים שנ' ג
ד[ בח ו רים (כריח ט יו) ,ותירוש אילו הכתולות שנ' ותי רוש
יגובב בתולות(שפששס) ,ר'א פשל השמים זו ציון שג' כשל חרטון שיווו על
הר רי ציו] (תהלים קלג ג) ,וט ש ט גי ה
ראץ אילו הקרכנות ,ורב רנן אילו הביכורים ,ותירוש
מל השמים ה המקרא ,ומשמני הארץ ז מששה ,ווג רגן ה
אילו הנסכים ,ר'א ש
ח!למוד ,ח
וירוש זו הגדה:
לך ל
אומים אילו בני ישמעאל ובני4

כט) יעבדוך עמים אילו שבעים אומות ,תוי
חשוו

ולטושים

קטורה שנ' ובגי דדן היו אשוורים
לאחיך זה עשו ואלופיו:

(כואשת כה ג) ,הוה גניר

ולאוטים

* 6נקוט ספס ,מנסועס מ"נ טס ,פנדם נכפטים טס:

ויכ] פכ .ורוג דוחאגתיט | אילו] פוג .אלו דחאכתימ.
דא  . .בחורים
נש

ל ר | בחוריפ ך | * שני דגן בחוריס נמ]

ף] .דגן בחורים [ָי ,דכתיב (חיך מה דאת אמ' ך]) כי מה טובו ומה יפיו (וי ת) דגן בחורים דן],

לאכ | תייש ן | אילו| ונ .אלו דפאכתימ | ותייש וג | < ה ציון פחאנכ :אלו מנחות | +

שג'  --ציון] שני כטל חרמון וגו' ם] .כטל ..שיורד וגו" ן .לי י | א8ילו] ונ .אלו דפאכת  :לי י | הקרבנות]
ורוב [חאי .ל' דת | אילו] פוג .אלו דאכתי |
 ₪המד"א עולות מחים אעלה לך ך | ורג] פנכ.
ו וחא' .הככוריס דפא'גכתי | ותירוש] וחאכי .ותירש פ .תירוש דת |  +אילו] ו אלו דפאכתי |

ו*ה דונכחתי] זו לא | הסקרא] וחג .סקרא דפאכתי | זה י | המשנה ונכ | ויג] פנכ .וווכ וחאתי.

ל'  | 7זו א |  5התלמוד [חנכ .גמוא ף | ותירוש] חאכתי .ותירש פן .תייוש ך |וו] ואנת.
זה דפחכי | הגדה| פחאיג :אגדה דְוא'כתי |  6אילו] וג .אלו דפא'כתי | שבעיס] פוא'גכת .ע' דאיי |
|אמים ן | אילו] פןוג :אלו דאכתי | ישמעאל] עשו כ |  7שני] פן"אנכ .דכתיי וי
** וישתחוו] ישתחוו ל ל
ל,
דכתי' (דכת' ךן) בהון דת  | * ובני ו-ל-אומים פחאנכי] ובני דרן היו אשורים וגו' ן .ובני דרן וגו'
אשורים  . .ולאומים דְך] |  8ואלופיו לי א |

ובשאר הספרים לא הובא הפ' עולות מחים גם
מיותר ושצ"ל בסמוך אלו הקרבנות דכתיב עולות מחים וגו',
בסמוך ,ולחדרש" ורב דגן אילו הכחורים השלמתי שג' דגן בחורים .ועח"ג ,ובלק"ט הועתק מטל השמים זה המן
ותירוש אלו הבתולות וכן הוא אומר דגן בחורים ותירוש ונובב
וכו' ומשמני ,הארץ זה הבאר ורוב דגן אלו 8
וכו' .,ובשכל טוב שם מטל השמים זה המן ומשמני הארץ זה הכאר שהיתה מעלת להם דגים שמנים ביותר
וכו ועיויש , ובמה'ג שם מטל השמים זה המן שנ' הגני ממטיר לכם וכו' ומשמניי הארץ זו הבאר שהיתה
מעלה להם דגים שמינים ביותר ורב דגן אלו הבחורים ותירוש אלו הבתולות שג' כי מה טובו ומה יפיו דגן
בחורים

ינובב

ותירוש

בתולות

יחיו

ואומ'

דגן

כגפן

ויפרחו

זכרו

כיון

לבנון

בילקוט הגי' אלו מנחות וע' מ"ש בחי' הרד "ל להדרש רגן אלו הבכורים.

ועי'

וו"ר

פ"א

ב':

סי'

זו ציון.

2

ובשכל טוב צר  491ר"א מטל זה

צוון שנז כטל חרמון וכן' ומשמני הארץ אלו הקרבנות ורוב דגן אלו הביכורים ותירוש אלו הנסכים וכ"ה במה"ג
עמו"  4 | :084זה תלמוד.

בפי' ב"ר כ"י שהוא

מפרש

עיקר ,וכתב

שם וכן מפורש

בספרי

(כ"ה שם בכי"א,

ובכו"ט נשתבש .בסיפיה)  יחיו .דגן בתלמוד ויפרחו כגפן באגדה שמושכת לבו של אדם כיין ועי' בוי"ר שם
ובספרי האזינו פי' שי"ז ,ובכי"ת הגי' דגן זה גמרא וכן גדפס בב"ר עם יפ"ת .ובשכל טוב שם ד"א מטל השמים
זו מקרא ומשמני הארץ זו משנה ורוב דגן זה תלמוד ותירוש זהו אגדה ,ומב"ר כאן הועתק כל המאמר
בעקידה שער כ"ד מטל השמים זה המן שני הנני ממטיר וכו' ומשמני הארץ זה הבאר שהעלה להם מיני
דגים שמנים ורוב דגן אלו הבחורים ותירוש אלו הבתולות וכו' ד"א מטל השמים זה ציון וכו' ומשמני הארץ
אלו הקרבנות ורוב דגן אלו הבכורום וכו' ד"א מטל השמים זה מק רא ומשמני זו משנה ורוב דגן זו תלמוד
ותירוש זו הגדה ,ובס' יחוס הצריקים ד"ו שס"א ג' ע*ב מטל השמים זה המן דכתיב הגני ממטור וכו' ומשמני
הארץ זה הבאר שהיה מעלה להם מ יני דגים שמנים הרבה ורב דגן אלו בחורים שנ? ודגן בחורים ותירוש
אלו בתולות שג'  ותירוש ונובב וכו? ד"א מטל השמים זה צוון שנאמר כטל חרמון וכו' ומשמני הארץ אלו
הקרבנות ורב דגן אלו הבכורים ותרוש אלו הנסכים ד"א מטל השמים זה מקרא ומשמני הארץ זה משנה ורב דגן
זה גמרא |וביה"צ .ד ירושלם זה הלמוד) ותירוש זו הגדה :ובסגנוו אחר השיטות בתנחומא מ"ב שם מטל
מים זו היא תורה שנ' תזל כטל אמרתי ומשמני הארץ אלו הנביאים ורוב דגן זה תלמוד ותירוש אלו
שים ד"א מטל השמים זה המן שני ובררת הטל ומשמני הארץ זה הבאר ד"א מטל השמים זה ירושלים
* כטל חרמון .וגו' ומשמני הארץ זו סולת של מנחות ורוב רגן ותירוש זו שמן זיתים ד"א ורוב דגן ותירוש
אלו  - ,כהנים גדולים ,ובאגזב .שם מטל השמים זה המן שני וברדת הטל ומשמני הארץ זהכ שהיתה מעלה
דגים ורוב דגן אלו שלוים (ובהערות רש"ב בתנחומא ואג"ב שם צ"ל פ' יחוס הצדיקים במקום מס' אצילות
להם
בי המאמרים שנדפסו ע"י ר' אברחם כ | מווילנא בסוף אג"ב אחרי מס' אצילות הת קו מפי יה"צ):
6

:
ישמעאל

הספרים וישתחוו .ובמקרא הכתיב וישתחו וחקרי וישתחוו ועיי
לוך .בכי"ל כתוב ישה ולנכון ב
ג"ך הוצ' גינצבורג ובמ"י לעיל  %05ודרשו אילו בני ישמעאל ובגי קטורה שני ובגי דדן היו
כולהם ראשי אומות הם (לעיל צד  ,)866וכן שאר בני קטורה ,וכנ' הגיהו בדפוסי! וכו"ת בגי
בהון אשורים וכו' ולאומים .ובבני ישמעאל כתוב שנים עשר נשיאים לאומותם
דדככתת'
ובגני קקטפווררהה

ה ט"ז) וע' ביפ"ת.
זה עשו |ואלופיו,
:
אלו בני ישמעאל ובני קטורה
ששבבעעייםם אומות שנאמר והיו
שאר בנ2י בנחת שעליו הוא אומר
קטורה

ישמעאל

ובני

וישתחוו

לך בני

הוי

גביר

ולפי הדרש לעול צר  166קטורה זו הגר ,ודרשו הוה גביר לאחיך שהוא
ובלק"ט  הועתק :יעבהוך עמום אלו שבעים .אומות וישתחוו לך לאומים
ובני דדן הוה גביר וכו וכזה במדרש אגדה הוצ' רש"ב ,ושם נוסף אלו
מלכנם  0מניך .ובשכל טוב צד  411מפרש יעכדוך עמים אלו משפחות
בהנחל עליון גוים .וגו' יצב גבולות עמים כלל עמים וישתחוו לך לאמים בני

לאחיך

אלו" אלופי ,עשו

שהבנים במקום

אביהם

היו עומדים;

בתנחומא

מ"ב שם

לש=ויון הדרש ₪ייעעבבדדווןך עמים אלו בני גח וישתחוו לך לאומים אלו בני קטורה .הוה גביר לאחיך אלו בני ישמעאל
אמך אלו

בגי

עשו.

אורריך ארור

זה

בלעם

וחביריו

ומברכך ברוך זה משה

וחכיריו,

ובקצת

שינוי

תולדות

פרשה סו

כז כט
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וישתחוו לך בני אמך הכא את אמ' וישתחוו לך בני אמך ולהלן ישתחוו לך
בני אביך (בואשית מט ח) ,אלא על ידי שנטל יעקב ארבע הוא אומר ישתחוו

לך בגי אביך,

יצחק על ירי שנטל אחת הוא אומר ב'גי אמך:
אורריך ארור ומברכיך ברוך ולהלן .הוא אומר מברכיך ברוך ואורריך ארור (כמדבי
כר ט) ,אלא בלעם על ידי שהוא שונא פותח בכרכה וחותם בקללה [אכל יצחק על ידי שהוא אוהב

פותח בקללה וחותם בברכה ,אמר ר' יצחק בר חייא הרשעים על ירי שתחילחן שלווה וסופן יסורין
פותחין בברכה וחותמין בקללה] אבל הצדיקים על ידי שתחילתן יסורין ופופן שלווה פותחין בקללה

ומשלימין בברכה:

 1ינקוע טס ,סנסומס פ" 3עס כ" ""ו :

 1הכא] הכה | /1ל' 5

 4ילקוע שס ,ינק' נעדנל כ' סטעיס:

| את אמ] אין.

את אמר ך7פ.

את אמרת ! ,איתמר ן .אמי א .לי כ

* וישתחוו לך דא'נת] ישתחוו לך לִ .1לי פחאיכי | בני אמך לי כ | ולהלן] ם ₪ .את אמ א?ןת ,את
אמר-ך ,איתמר ן .הוא אומר ַא'כי | * ישתחוו לך| ישתח' לך ן :וישתחוו לך לדפגת .לי אַכו | ל יעקב
על ידי שנטל פן"א .. :5לפי שנטל ך . . .ע"י שנשא ו | 1ארבע] פן'נש .ד' א :.ד' נשים י .ארבעה אמהות ךַז;
ארבעה (ד' דְ? .ארבע ך) נשים לאה רחל (ורחל ך]) זלפה ובלהה דְךן | ** אומר] א' ל | ישתחוו לך| וישתחוו
5יצחק אנכת | על ..שנטל] וחאגכ .נטל ך .שלא נטל אלא ם .לא נפל
לך פנכ .ל דו"חאתי | ו
אלא ך] ,שלא נשא אלא ו | אחת] פוחאנכי .אחת רבקה ך .רבקה ך | * הוא אומר פוחא'י] הוא אי ל,
ארריך ן | * ומברכיך ברוך פאכי]
הוא אמ'  ,אמר  ;75והוא אומי ר | בני] וישתחוו לך  =.פןן | 4
וגו' לדו .לית | הוא לי ך | * ואורריך ארור ְפאכת'] וארריך (ואררך  )1ארור [ .1וגוי  5 | 5על ידי ל' א |

שהוא] פונ .5שהיה החאתרי | פותח] פוחי :פתה דאנכתר | והחותם] פוחכי .ופייפ דאגתר |
ברכה פ] אבל  ..שהיה . .בברכה ְ ,יצחק ..שהיה..
בקללה] = מברכיך ברוך וארריך ארור | | * אבל ב--
אבל  . .שהוא אוהב (אהוב  )5פותח (הוא פותח [ .פתח  )5בקללה וחותם (וחתם כִ) בברכה

ובר),
ב(ברבכהמד

ארריך (אורריך  )ִ5ארור

יצחק שהיה  . .פתח.

ומברכיך ברוך [ְנ,5

ויצחק

(יצחק א?) שהיה

אוהב

פתח..

ופיים

בברכה

דאלות/

 .וסיים בברכה אוררך ארור ומברכך ברוך א' ,לי לי |  * 6אמר  --חייא] פןנ ,ר' . .ברי

אמ' ר' יצחק בר' חיים א .אמר ר' יצחק חן ל' ל | * הרשעים  --בקללה]
(בר ך]) חייא אמר דכ
לה ' .הרשעים ..שהן תחלתן שלוה (בשלוה א')
ל.
קן.
בתחי
.ין (ייסורין י*) פו
הרשעים . .שתחלתן שילופה.ור
לתן [) שלווה (שלוה נכת) ופופן
יתן
חתחל
שם.ת .ש
(שעי
וסופן ייסורין (בייסורין א )1יפותחין. .בקללה  .הר
ייסורין (יסורין  )1פותחיי (פותח'  .פותחין ,

פותחים

ך'ף]; הם פותחין ן) בברכה

וחותמין בקללה מברכיך

ברוך ואורריך (וארריך .ן .ואררך  )1ארור דונכת .ל' ל |  7אבל ל' או | והצדיקים א? | שתחילתן] ןג/
שתחלתן דִכַרִי .שהן תחלתן א | יסורין|  2ייסורין דפואכת | שלוה פאנכתי | פותחין] אכ :הפ
פותחין דפןת /הן פותחין ו |  8ומשלימין]

וחותמין דפןאכן

| בברכה]  ₪אורריך (ארריך ן ,שג' אורריך ,5

אוררך ') ארור ומברכיך ברוך דפוא!כתי |

באג"ב

שם יעבדוך עמים אלו בני נח וישתחוו לך לאומים אלו בני ישמעאל הוה גביר לאחיך -אלו בני קטורה

וישתחוו לך בני אמך זה עשו ואלופיו אורריך :ארור זה בלעם ומברכיך ברוך זה משה שנאמר וזאת הברכה וגו".
ובמה"ג שם יעבדוך עמים אלו בני יפת ובני חם וישתחוו לך לאמים אלו בני שם הוה גביר לאחיך אלו בני
ישמעאל ובני קטורה וישתחוו לך בני אמך זה עשו ואלופיו אורריך ארור זה בלעם ומברכיך ברוך זה משה
ואהרן דוד ושלמה ,וביה"צ הועתק .מתנחומא או מאג"ב ומב"ר יעבדוך עמים אלו בני נח וישתחוו לך לאומים
אלו בני קטורה וישתחוו לך בני אמך זה עשו ואלופיו אורריך ארור זֶה בלעם הרשע ומברכיך ברוך זה משה
שבירך את ישראל ד"א יעבדוך עמים אלו הם שבעים אומות וישתחוו לך לאומים אלו בני ישמעאל ובני קטורה

שנאמר אשורים וכו' הוי גביר לאחיך .זה עשו ואלופיו ,וכאלו אגדות מתורגם בתר"י א' ישתעבדון לך אומיא
כל |בנוי דעשו ויגחנון קומך מלכוותא כל בנהא דקטורה רב ושליט תהי על אחך וכו' ליוטך ברי יהון .ליטין

כבלעם בר בעור ומברכך יהון בריכן כמשה נביא ספרהום דישראל ,ובתר"י .ב' וישתעבדן לך כל מלכיא כל בנוי
דישמעאל .הוי
יתך יעקב ברי יהוי ליט כבלעם בר בעור ומאן דמברך יתך יהוי בריך כמשה נבייא ספרהון דישראל .  1ולהלן.
בברכת יעקב ,ובכי"ל נשתבש הכא את אמ ישתחוו וכו" ולהלן וישתחוו וכו' וגם בדפוסי' ובכ"י שציינתי וישתחוו
ך בני אביך והגהתי; ולנכון בסמוך בכי"ל אלא על ידי שנטל ועקב וכו' הוא אומר ישתחוו לך בני אביך,
וביה"צ הועהק .הכא' אמר בני אמך ולהלן נאמר בני אביך אלא יעקב על ידי שנטל ארבע נשים אמר
בני אביך שכלם בני אב אחד היו ויצחק שלא נטל אלא אשה אחת אמר בני אמך ועח"ג ,ובתנחומא מ"ב
שם כשבא יעקב .לברך את יהודה אמר לו וישתחוו לך בני אביך שהיו לו נשים הרבה אבל יצחק שהיה לו
אלא רבקה אמר ליעקב וישתחוו לך בני אמך 5 | :אבל יצחק וכו ./בכי"ל דלג הסופר מן אבל יצחק וכו עד
אבל הצדיקים וכו' והשלמתי ועח"נ ,וביה"צ הועתק אורריך ארור ומברכיך ברוך ולהלן אמר מברכיך ברוך
ואורריך ארור אלא בלעם שהיה שונא פתח בברכה וסיים בקללה ויצחק שהיה אוהב פתח בקללה וסיים
בברכה א"ר יצחק הרשעים תהילתן שלוה וסופן ייסורין לכך פותחין בברכה ומסיימין בקללה אבל הצדיקים ע"י
שתחילתן ויסורין וסופן שלוה פותחין בקללה ומסיימין בברכה ,ובלק"ט הובא בלעם שהוא שונא פתח בברכה
וסיים בארורה אבל .יצחק בארורה התחיל ובברכה סיים הרשעים תחלתן שלוה וסופן יסורין הצדיקים תחלתן
יסורין וסופן שלום לפיכך הצדיקים חותמין בברכה ועי" בפירש"י עה"ת ,ובשכל טוב שם א"ר יצחק בר א ב א
הרשעים שתחילתן שלוים וסופם יסורין פותחין בברוך ומסיימין בארור כגון בלעם והצדיקים שתחילתן יסורים
וסופן שלום פותחין בארור ומסיימין בברוך כגון יצחק ,ובמה"ג עמו'  08+נשלם מכי"ק אמ' רש'מואל
הרשעים על שתחלתן שלוה וסופן ייסורין לפי כן הן פותחין בברכה וחותמין בקללה אבל הצדיקים שתחלתן יפורין

"רב ושליט על בני קטורה יהון מקדמין למשאל בשלמך כל בנוי דלבן אחוה דאמך מאן דליוט

תולדות

07

כו ל

פרשח סו

ל) ויהי כאשר כלה יצחק וגו' אמר ר' אייבו פלונו שלאכיני יצחק ספולש חיה ,רבנין אפו
כמין אסטיופוסטה הרלתות היו נכפלות לאחוריהן ,עטר לו יעקכ אחר הרלת ער שנכנס עשו ויצא לו
יר אך יצא יצא יעקב מאת
 1ילקוע כ קפ"ו,
 1ויהי --

פנפופ ('כ טס,

וגוי] פן.

ויהי..

אך יצוא (יצא י) יצא יעקב א'כי.
שיליוגו

ו

פני יצחק וגו [נראה יוצא ואינו יוצא]:

פולוגו וי

פוליוגו

תנסופל פולדות סי' י*פ:

יצחק לברך את יעקב:

דא'ת

ח.י
וחיי.
ויחי אך יצא יצא [  .וי

.ב
עק
יחי.
וי

ויחי אך יצא יצא יעלסב ח | איגו םאכך | פלונו] [ע .פילוגו ך .פליונו גר'.

ד

ת:

פוליינו

פרני

2

פלטין הח

מ ו

מלונו

אבינו וחא'ערי.

+

יצחק

| רבנין| פאג .יבגן חרוכתע
יעקב אבינו אַ' |היה] ם|חאנכעי > .זה בא מכאן וזה בא (יצא ן) מכאן
ורבנן * | 2כמין] כגון א .ל' ך'ש | אסטרופומטא ע אפתרופומפה ן .אסתרופומפא [ְץ .איסטרופימטא א:1
.*%

איסתיופימטא

אסטיופימיטא

איסטריפומיפא מטה *.

נכפלין ך' ,נלפלות |ף=*

ן].

איצטריבומטא

איסטרופומיטא

ךָ.

לאחוריהן] וא

ך.

אסטרופוטא

איצטרא במיטא

ך* .איצרכא

איסתרומפה

[.

.]₪

איספרומוטה

ו!,

מפה ך* | גכפלות] פוחאגכתערי.

ער'"י .לאחוריה' ךְ'* .הם דפכתר

| ועמר י | אחורי חני |

ער  -עשו| ער שבא עשו ח .ל י | לו ל +חתי |  4אך  --וגו] אך יצ(איצוא פאית) יצאי יעקג דפאכתעי.
אך (ויהי אך [) יצא יצא [  .ל' ף | * גראה  --יוצא אַנכי] גראה

כיוצא

ואינו יוצא דְן] ,יצא אין כת'

כאן

אלא יצוא יצא (אינו או' כן אלא אך יצא יצא [ .אך יצא אינו אומר אלא אך יצא יצא ען) כראה יוצא ואינו
יוצא פוע שאין כתו' כאן אך יצא יצא יעקב אלא אך יצא יצא נראה יוצא ואינו יוצא ךְן .ל' ל |
וסופן שלוה לפי כך הן פות ין בקללה וחות מ ין בברכה .ושם וביה"צ בשני המאמרים וגם בדפוסי' במאטר
הראשון אלא בלעם וכו" לא חובאו הפסוקים סברכיך וכו' אורריך וכו' .ובכי"ו הובאו בכל הבבות  .ובכי*ג מסיים
אבל הצדיקים על ידי שתחילתן יסורין וסופן שלוה אררך ארור ומבר' ברוך ,ובכי"פ נשמט במאמר ריב"ח מן שתחלתן
עד שתחלתן ,ובילק :במדבר שם בדפ"ר וד"ו מקוטע ד"א הרשעים על ידי שתחילתן שלוה וסופן ייסורין (ונוספ
בגליון ד' פפד"א פותחין בכרכ') הצדיקו' פותחין | בקלל' וסופן בברכה אורריך ארור ומברכיך  -ובילקוט כאן
 1פלונו ובו'.
נשתבש הצדיקים על ידי שתחלתן יסורין וסופן שלוה פותחין בברכה אוררך ארור ומברכיך ברוך :

וכן לעיל צר  684במאמר ר' אבהו פלונו של אבינו אברהם מפולש היה .ובערוך  '2פלן ג' הג ג'כ פלונו .
בינו |מפולש היה .ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש א"ר איבן פילונו של אבינו יצחק (יצחק אבי")
יצחק
וכן
מפולש היה זה בא מכאן  /בא מכאן (וזה מכאן) פילון אוהל (אהל) ועי' במ"י לעיל שם וצר ;586
ובלק"ט מעוובב המאמר עם שלאחרן שמפרש שם ויהי כאשר
מכאן וכו' ועח"נ,
נוסף בדפוסי! וכי"ת זה בא
כלה יצחק לברך את יעקב ווהי אך יצא יצא .שתי יציאות הללו למה א"ר אייבו שנראה כיוצא ולא יצא לפי
אחר המאמר
רש"ב ,ו
שפגע בעשו וקמד לו אחוי הדלת לכך נאמר יצא יצא ועי' גם במדרש אגדה
בתנחוטפא

מ"ב

שם

ויהי

כאשר

וכו'

ויהי

אך

יצא

יצא

שתי

יציואות

כתיב

כאן

ר'

אייבו

(ב :הּ שם

בכ"י

פארמא)

אמר החלון (וצ"ל הפלון) של יצהק היה לו ב' פיאות שער מןהצפון ושער מן הדרום יעקב ירד והריסקוסס (וצ"ל ה
יצא
בידו צפה את עשו ונטמן אחר הפתח מי שבאור אינו צופה אותו שבחושך (כ"ה שם בכ"י פארמא) וכ
שם ויחרד יצחק וכו" מה כתיב ללח
ב
יצא שאילו ראהו עשו היה הורגו וכו" ועִי' בהערות רש"ב,
ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק זה יצא וזה נכנס היאך היה הדבר הזה אַרא מי שנתון
מן הענין
באורה אינן רואה למי שנתון בחשיכה אבל מי שהוא נתון בחשיכה רואה למי שגהון בי עשו בא מן השוק
ולא ראה ליעקב שהי' לפנים מן הבית אבל יעקב ראה אותו מבפנים ונטמן אחורי הדללת<3יון שנכנס עשו יצא
יעקב שנאמר אך יצוא יצא יעקב ועשו אחיו בא וכו' : ל כמין וכו' .כלשון המשנה מדות פ"ד מ"א פתחו של
היכל וכו" וד' דלתות .היו לו שתים מבפנים ושתים מבחוץ וכו' ר' יהודה אומר בתוך' הפתח היו עומדות
(ובמתניתא דתלמודא דבני מערבא הגי:
ונקפלות ל אהוריהן
וכסין א צטרמיטה (איצטרמיטא) היו
וכמין איצרבה מיפה היו בלה לאחוריהם) וכו" שנאמר ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות וכו" (יחזקאל
מ*א כ"ד) ועי' בפורוש המשנה ברמב"ם שם ובפירש-י ביחזקאל (ושם ג' במדות וכמין איסטרמיטא היו נקפלות
סטרופומטא גורס ומפרש רבנן אמרי
א'
ובר"ש הגי' וכמון איפתרמיטא ,וברא"ש כמין איצטרופוטא) .ובערוך ע
רו שפומטא (ול"ג כמין) הדלתות היו נכפלות לאחוריהן עמד לו ועקב אחר הדלת עד שנכנס עשו ויצא לו
אך יצא יצא יעקב אך יצא אינו אוטר אלא אך יצא יצא נראה יוצא ואינו יוצא פי' אסטרופומטא
הוא כעני ן אצטרבאמיטה (אצטרבא מיפה) שבמדות וכו' ר' יהוד' אומר בתוך הפתח היו הדלתות וכמין אצטרבאמטא
היו ג כפל ות לאחוריהן וכו' ובספר אחר מצאתי זה של מדות אסטרופומטה ובל"י קורין למהופך אספרפו
ובערוך ד"ו הגי' כענין אצטרבא מוטא וכו' וכמין אצטרבא מוטא וכו') .וגי' ספר אחר במדות כמו הגי" כאן בכו"ל
ובערוך ויש לפרש אסטרופומטה מל"י!) ציר הדלת ועי' קרויס צד  %8ובערך מלין של יאקאביץ אונד זיולער,
והגי" אסטרופופא בכי"ג כמו שמתורגם בתרגנם היו בו מופ בות דלתות ביחזקאל שם .והרמב"ם שם כתב
וא"ך יהודה שכל דלת מהם היה מפורקת והיא נקפלתו לשנים כגון דבר פלוני ודימה אותו לצורה מפורסמת
אצלם וכו' .ובפי' ב"ר כי"ט מל"א מפרש איצטרבא מטה דלת הפותח חוצה ופנים .וברד" ק יחזקאל שם גורס
אך יצא יצא
במדות שם בתוך הפתח היו עומדות וכמין איצרכה מטה היו נקפלות וכו" ומב"ר כאן =
יעקב רבנן אמרי כמין'אצטרוכי מטה הדלתות היו נקפלות לאחוריהן עמד לו יעקב וכו" עד שנכנס עשו
ויצא לו הה"ד אך יצא יצא יוצא ואינו יוצא .ובמה"ג עמו'  034ויהי כאשר כלה יצחק וגו" ויהי אך יצא יצא יעקב
רבנן אמרי כמין אסטרופמטיא?) הדלתות היו נכפלות לאחוריהן ועמד לו יעקב לאחר הדלת וכו' ויצא לו הה"ד
ויהי אך יצא יצא נראה יוצא ואיגו יוצא .ושם עמ'  08+כמין אסטרופמטה וכו" אך יצא יצא יעקב אך יצא אינו
אןלא אך יצא יצא נראה וכו' וגי" זו היא כגי' הערוך ועח"נ .ובכי"ה נקוד בגיקוד זר עמד לו יעקב וכ
אומ' כ
עד שבא עשו ויצא שאין כתו' כאן אך יצא יצא*) יעקבאלא אך יצאיצא*) גראה וכו' ,ובלק"ט ובמדרש אגדה הו
רש"ב מפרש שתי יציאות הללו למה וכו" ובתנחומא מב שם שתי יציאות כתיב כאן וכו" ,בשכל טוב שם ויהי כאש
וכו' ויהי אך לשון מיעוט יצוא יצא ,כפל היציאות שנראה כיוצא ועדיין ,לא יצא מן חָבית אלא ,מאת פגיו ,של יצחק
אביו יצא שהיו הדלתות מ קופלות לאחריהן וכשראה יעקב את עשו עמד לו אחורי הרלתוכו" ,ולפי הגי' שלפניגו ישי
הבספרים השלמתי
לפרש שלא דרשו וצא יצא' אלא דייקו אך יצא וכו" מאת פני יצחק וכו' ועִי' גם ברא"ם .וכגי' רו

יצא יָצָא ( - 5יְצָא יַצָא 5

.אַסְטְרוּפמַמְיָא (* | 6670000062.

(80020053. | 3

(1

תולדות

פרשה סו

כז ל לא

1

ועשו אחיו בא מצידו בא מזויין:

לא) ויעש גם הוא מטעמים הה'ר סממית בידים תתפש וגו' (משלי ל כח) ,אמר ר' חמא ז

בר' חנינה באי זו זכות הסממית מתפסת ,בזכות אותן הידים ויעש נם הוא מטעמים וגו':
ויאמר לאביו יקום אבי ויאכל מציד בנו אמר הקכ"ה ליעקכ אתה אמרתה קום גא שבה
(בראשית כו י )₪בבקשה ממך בו בלשון אני פורע לך קומה י"י ויפוצו אויביך (במרבר י לה) ,יש
 1ינקוץ פס :

 2ילקוע שס ,ילקוע משלי כ' פסקפ"נ :

יס

" 4לקוע כ' קפ"ו ,לעיל :187 50

ו| ל :ל | בא ל' | מזויין] פוחא?נכי .מזוין לצוד נפשו כמה דאת אמר (כמד"א ך)1
ד-
יו -
צעש
מ* ו
* 1
ואשר לא צדה דבר אחר (ד"א ך!) מברכיך ברוך תני גוי המברך את השם עונים אחריהם אמן בשם אין עונים
אחריו אמן אמר ר' תנומא אם בירכך גוי אחד ענה אחריו אמן דכת' ברוך תהיה מכל העמים גוי אחד פגע בר'

ישמעאל ברכו אמר ליה כבר מילתך אמורה פגע בו אחר וקללו אמר ליה כבר מילתך אמורה אמרין ליה כמה
דאמרת לדין אמרת לדין אמר להון כן כתוב מברכיך ברוך ואורריך ארור ך ,מזויין לצוד נפשו כמד"א ..לא
צדה .ד"א .ויהי אך יצוא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו כיון שהפליגו ישראל עצמן מאחרי הקדוש ב"ה ואו
עשו בא לצידו אלו ישראל לפי שהתנה

שבשעה

הקב"ה תנאי בבית דין שלמעלה

שיחטאו ישראל אם זוכים

נופלים ביד עשו הה"ד כי ציד בפיו ואם לא זכו נופלים לגהנם ה"ד וצודה לי ציד אמ' לו כשתראה בני אחיך
עוברים על דברי תורה קדם אתה וצוד אותם עד שלא יפלו צידה לגיהנם ע"כ ד"א מברכיך ברוך תני . .עונין
אחריו בשם אין עונין  . .א"ר תנחומא אם ברכך  ..גוי אחד פגע בר' ישמעאל ברכו אמ' לו כבר מלתך אמורה
אמרין ליה כמה דאמרת  ..אמ' להון כת' כן מברכיך  ...ארור רן |  5מטעמים] פ[אכי₪ :
-לאביו יקום אבי דִך | סממית] פן .שממית דאנכתרי | תתפש וגוי] ג .תתפש דְפכתר:

וגו'  .1ויאמר
 ..והיא בהיכלי

(בהכלי י) מלך אי | חייא א |  8בר] פכ .בירי ן .בר דאנתי (משלי) | חנינה] פוגת .חנינא דא:כי (שם),
ו)
שם
(מית
חיננא א | באיזו וְנַתי .באי זה אך?ו (שם) ,באיזה  | 5הסממית] פןנכ; השממית דְִךי ,שמ

* מתפסת [א%ך ]7נתפסת לג מתפשת ְפכך,1
ושם)
ל ,בזכות (

בזכות אותם ך? ,באותן

|

*זכות אותן דפואג כתריי]
תתפש ו (שם); בידים תתפש ו | ב

| ויעש] דכתיב

 ₪,י(ישם)

| וגו'] ויבא לאביו א'נכ.

ל' תי |

 .7ויאמר לאביו יקום אבי א?כ ,ויאמר . .יקום 5ם .יקום אבי
וי*אמר  --בנו] ויאמר יקום אבי  ..מצד בנו
4
| * אמר  --אויביו] אמר הקב"ה אתה . .גרא  . .בו בלשון פורע  . .ויפוצו אויביך ל.
ויאכל א .1יקופ אבי דתי לי

אמר הקב"ה ליעקב אתה אמרת  . .בבקשה ממך חייך בו בלשון . .לך שג' קומה  . .יש . .אתה אמרת  . .גדה
את קאים חייך בו בלשון אני פורע ממך יקום  . .ויפוצו אויביו כ .אמר לו הקב"ה ליעקב אתה אמרת  . .בבקשה
אף אני פורע לך בו בלשון שני קומה  ..יש . .אתה אמרת יקום אבי בו בלשון אני פורע לך שני יקום..
אויבך  .1אמ' לו הקב"ה ליעקב אתה אמרתה קום נא שבא בבקשה חייך דסבת קדמיא יקום אלהים
איביו ן .אהב"ה ליעקב אתה אמרת קום חייך שאני פורע לך באותו הלשון קומה י"י ויש ..זה עשו
בפרשת

כדכתי'

מ"ה

א,1

דע"ו
חייך
יפוצו
יפוצו
וכו'

אמר הקב"ה ליעקב אתה אמרת קום נא שבה חייך בלשון אני פורע לך כו'

נראה יוצא ואינו  יוצא 1 | :בא מזויין .בשאר הפפרים ל"ג בא וכן בשכל טוב שם ועשו אחיו בא מצידו
מזויון ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מפרש ועשן וכו" בא מצידו מזויין לצוד נפשו כמא דתימא (כך"א) ואשר לא
צדה ואומר אתה (ואתה) צודה את נפשי לקחת ,וכן נוסף בדפוסי' לצוד נפשו כמד"א ואשר לא צדה ,ועוד
שם ההוספה ד"א ומברכיך ברוך תני גוי וכו' א"ר תנחומא וכו' גוי אחד פגע וכו' ,וכל המאמר תני גוי וכו
הוא בקצת שינוי בירוש' סוכה פ"ג נ"ד א' ובמגילה פ"א ע"ב א' (ועוד איתא בירוש' ברכות סוף פ"ח ,ושם ל"ג
בשם אין עונים אחריו אמן ,ובתוספתא ברכות פ"ה הגי' גוי המברך בשם עונין אחריו אמן כותי המברך בש
אין עונין וכו" ועי' בפ' מתתדיה) ,ובירושלמי מסיים בג' המקומות בפ' אורריך ארור ומברכיך ברוך .וזו
ההוספה נשתרבבה כאן בסוף הדרש לפ' ויהי כאשר וכן' ועשו אחיו וכו' ,ובכי"ת נוסף בין שתי ההוספות עוד
מאמר זר ד"א ויהי אך יצוא יצא יעקב וכו כיון שהפליגן וכו' ועח"נ : ל סממית .וכ"ה בכי"פ וכי"ו .ובסמוך
גם בכי"ג וכי"כ הסממית בסמ"ך בתמורת שי"ן שמאלית ועי' במ"י לעיל צד  82ובמשלי הוצ' בער צד 28
ועי"ע בערוך ע' סממית .ושממית במשלי לדעת חז"ל עכביש (וטעם תתפש היא תתפש) ומרומז בה מלכות
אדום ,וכן הדרש במדרש משלי פ"ל שממית וכו' דא היא אדום אומתא רשיעתא וכו' ועוד שם הגמלים עם
לא ,עז זה בבל וכו' שפנים עם לא עצום זה מדי מלך אין לארבה זה אלכסנדרוס מקדון שנטלטל בכל העולם
כולו כארבה שהוא פורח באויר שממית בידים תתפש זה אדום שאין בכל השרצים שנואה כמותה וכן כתיב
ואת עשו שנאתי והיא בהיכלי מלך אדום שהחריב בית המקדש (ובילק' משלי דפ"ר רִ' תתקפ"ד ארבעה הם
קטני ארץ הם ארבעה .מלכיות הגמלים וכו' זה בבל וכו' שפנים וכו' זה מדי וכו' מלך אין לארבה זה יון
אלכסנדרוס מוקדון שנטלטל וכו' שממית וכו' זה אדום שאין בכל השרצים שנואה כשממית וכתיב וכו' שהחריבה
מקדשו של מלך מלכי המלכים) ,ובשכל טוב צד  91+מפרש ויעש גם הוא מטעמים זש*ה שממית בידים תתפש
והיא בהיכלי מלך סממית היא מלכות הרשעה שכך רמוזות בדברי אגדה ד' מלכיות א"ר חמא בן חנינא באיזה
כח סממית זו מתפשת ממשלה ושולטת בהיכלי מלך בזכות אותן הידים שנתעפקו לעשות מטעמים לזקן,
ובכי"ל כתוב חסממית נתפסת באותן וכו' והגהתי ועח"נ , ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מפרש ה"ג שממית בידים
תתפש

באי

זו זכות

השממית

מתפשת

(מתפסת)

באי

זו (באי זה)

זכות

עשו

תופס

מלכות

בזכות אותן

(אותם) הידים שברכו אביו על (ועל) חרבך תחיה .ופירוש זה אין מן הענין כאן .ועוד שם שממית שומם
ששימם בית אלהיגו שממית שם (סם) המות ,ואולי כוון בדרש שממית שומם וכו' לקריאת שממית בשי"ן ימנית
ועי? בתנ"ך חוצ' גינצבורג :

 4אמר הקב"ה וכו' .מאמר זה שנסדר כבר לעיל צר  178לפ' קום נא שבה נמצא

בשלימותו כאן גם בכי"ג וכי"כ ,והגהתי אמר הקב"ה ליעקב וכו' גדא וכו' אני פורע וכו' יפוצו אויביו ועח"נ .ובפי' ב"ר
כי"ט וכי"א מפרש כאן יש נספה בלא משפט זה עשו שהוא נתכוון לכבוד אבא (אבינו) ואעפ"י נכהןפך לו לפורענות וכו",
ובפי' ב"ר בדפ"ר ס"א יש נספה זה עשו שנתכוו' לכבוד ואעפ"כ לא עלה בידו כלום וכו' .ובשכל טוב צד  411הובא

תולדות

7

כו לא לג

פרשח סו פו

נספה בלא משפש (סשלי יגנג) זה עשי אטר הקכ"ה לעשו אתה אמרחה יקום אבי גדא דעבורה זרה
קאיס

ראת

א*

חייך

ב וו

אני

סירע

בלשון אני

יק ום

ר דד

יפוצו

אלהים

(תחלים

אויביו

ב):

סח

פרשה סז
כז לג) ווחרד יצחק חרדה \וגו' כת' חררת ארם יתן מוקש ובוטח בי'י ישוגב
(משלי כט כה) חירה שהחרירה רות לבועז שנ' ויחרד האיש וילפת רות ג ה) יחן מוקש כרין
היה לקללה אלא ובושח בי"י ישוגב נתן בלכו וגירכה שנ' ברוכה את לי"י בתי ונו' (שס שם י),
חרדה שהחריר יעקכ ליצחק בדין היה לקללו אלא ובוטח בי"י ישונב נתן בְלְבו ונירכו שג' גם
ברוך יהיה:
י 8-7-7

ור

ויחרר

יו

אמר

המזבח,

קרט

י'צ+הנן
הוא

מי

ודופה

חרדה

שנעשה
ש

יי

גדולה
טרפור

וגו'

ביני

אמר

ר' חמא

לבין המקו

כר' חניגה עד מאד

שוטיל

יעקב

את

 3ינקוע כ קעיו ,ילק' עשלי כ' מפקקינ ,ילק' כום כ' מכ'ן ,עדלם כום פ"ו,

הכרכות

מהורה
כלפי

שחרר
בקה

על גבי

אט

מנקועל סולדות כ'' י"נ:

/

אמר

 5ילקופ כ'

קפ"ו ,פנחועל ע'כ כולדוס סי' כ'כ ,סנמועס עס כ" 'ג:
יפוצו

אויביו  .5א' הקב"ה ליעקב אתה אמרת קום נא שבא וכו'

כראיתה לעיל ם .א"ל הקב"ה ליעקב אתה

כדלעי' ! .1אמ' הקב"ה לועקב ..אמרת ..שבה

פרשת

כדלעיל

עד יקום אלהים

ס"ז

אמרת וכן'

חייך שאני פורע לך בו בלשון שנא' קומה י"י ויפוצו אויביך א' על ידי שאמר לו יקום אבי נפרע לו בו
בלשון יקום  . .יפוצו אויביו דף] ||  8וגר] גדולה דָאיןת ,גדולה ער מאד זנכי .ל' פוא | כת'] פגכת:
כתו' דְךא:

ו (רות) ,ל' ןי |ובוטח  --ישוגב] ובוטיח  . .ישוגב ך] .ובופח בי"י וגו'  /וגו ן .לי ו (משלי) |

זשיה

4הלחרידה] שחרדה ך |לבועז ' .את בועז ם | שגי  --מוקש ל' ו |  * 5היה דןואנכתי] היה לו חי (שם),
ש
הוא לפ | שיקללגה ם | ובוטיח ך] .ישגב ן|,ונתן ך] ,נתן הקב"ה ו | לבו א .3לו ן | וביכה פחנכי .לברכה א
וגו"

6חרדה]

ל

=

ד"א

,]₪

ד"א

אד

חודת

מוקש

א

-

|

א

את

ליצחק] י.

יצחק

אבי" א

ליצחק שנ' ויחרד יצחק הרדה (ן] ,ליצחק דכתיב ויחרד  . .חרדה ( +שם) ,ליצחק ויחרד  . .הרדח /1
ליצחק שג' ויחרד . ..חרדה גדולה עד מאר  .78ליצחק דכתיב ויחרר יצחק וכו" (\רות)  | בדין] מגי :יתן

ימשלי) .הוא ם | שיקללנו  * | 5ובוטח  --ישוגב ךפןאכי] ובוטח ...ישגב [,
מוקש  -,דואכת | היה לו (
ישוגב

ובופיח . .

וברכו (ומשלי),

[.5

הרדה

נהן בלבו הקכ"ה
נחן ..וברכו פתא!נכתי.
רכו] ו(ירות).
-בי
נותן
ת . לי ל
שברכו ך | שני] פןאנכי(שם) .ואמר דף |  * 8ויהרד  --וגוי ך] ויחרר יצחק ם ,ווחרד...

ויחרד ..הרדה

* אמר  --חניגה]

אמ'..

גדולה ער מאד

בור' חגינה [ .אמר.

א'ן],

חרדה ..מאר 7

ד[ף].
 .בר חנינה פ

ה מאר

אמר ..בר חנינא

,"5

ל' ל |

א'ן"/

אמ' ר' אחא בר חניגא א,

אמר ר' חמא ךן .לי ל ער מאד] מאר דפואנכתרי .יותר ח | שהחריר א |  9הואן בי" הוא זה דפואגת
סירסור  | ₪המקום]

הקב"ה | | שיטול] פןוחאני .שיפל פ .שנטל ד

אמנו אי

| את לי ףח | אמו] פח.

אמ * ,אמרו דואיגכת |
+

אמר רוח הקודש ליעקב אתה אמרת קום נא שבה בלשון ענוה ובקשה חייך בו בלשון אני עומד לבניך שנא!
ועשו שאמר יקום בו בלשון אני פורע לבניו שני יקום וכו' ועו"ע בלק"ט ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב;
ולשון חדרש .בתנחומא .תולדות סי י"א העתקתי במ"ו לעיל שם ועו גם .בתנחומא מ"ב תולדות סו ט"ו:
פרשה טז .בכי"א א' פ "ה .ובדפ"ר אין כאן התחלת פרשה .ובמקרא אין כאן פרשה פתוחה או סתומה,
אכן

גם

תנחומא מ"ב תולדות

י"

כ"א

ובתנהומא

שם

סי"

י'

מתחלת

הרשה

בפני

פ מה

לפ' ויחרד

ועי" במ"י ט.לעיל ריש פמ"ט ופנ"א 4 :חרדה וכו' .במדרש רות נסדר הדרש לפ' ויהי בחצי הלילה
וכןו" כו ושם מסורס לפי העגין חרדה שהחריד יעקב ליצחק דכתיב ויחרר יצחק הרדה ובדין היה
אלא ובוטח בה' ישוגב נתת בלבו וברכו שני גם ברוך יהיה .חרדה שהחרידה רות לבועז דכתוב.
וילפת ובדין הוא שיקללנה אלא ובוטח וכו' גתת בלבו וברכה שני ברוכה את וכוי ,ובתנחומא שם
סגנון אחר ויחרד .יצחק וכו" זשה"כ חרדת אדם וכו" חרדה שהחריד יעקב ליצחק ראוי היה שיקללנו

יצחק וכו'

ויחרד האוש
שיק ללנו
ווחרר האיש
סיי י"ג בקצת
ומי גרם לו

 8ויחרד יצחק וכו' .כן השלמתי ועח"ג" ובלק"ט הועתק ויחרד יצחק חרדה גדולה
שברכו ובו פח בה' ישוגב:
ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב ויחרד יצחק ר' חמא בר הנינא
ר מחרדה עזג המזבח.
ח
ב"ר
 1ה הזאת יותר מחרדה שעל גבי המזבח .ובפי? ב"ר גורסומפרש עד מאד מאד מאותה
5ה פירוש בשכל פוב צד  411ויחרד וכו" גדולה" עד מאד אלמלא לא נאמר עד היותו
ונתיירא על גבי המזבח וכשהוא אומר עד כלומר קרוב להיות חרד יותר ממה שחרד
א שם לשון הדרש אזר לוי בש ר' חמא בר חנינא שתי חרדות חרד יצחק אחת
ם עשו ואין אתה יודע  5מהן גדולה אלא ממה שאת קורא כאן גדולה עד מאר
ובפגנון אחר בתנחוטא מ"בשם ד"א ויחרד וכו! גדולה עדמאד
ועי' במה"ג עמו' ,584
[
שם ר' המא בר הנינא אין אדם ור גדולה עד מאד אלא שהיתה אחרת לפניהָ ומה שתי
ק אחת בהר המוריה כשעקדו אביו ונטל את המאכלת לשחפו נגלה הקב"ה על ,המלאכים ופתח
,
את הרקיע ויצחק נשא עינו ורואה בחדרי המרכבה וחרד ונזדעזע וכאן חרד חרדה והיתה גדולה ,מן הראשונה
להלן ראה את הקב"ה ואת חדרי המרכבה ואת המלאכים וחרד וכאן בשביל שנכנס .יעקב וגטל את הברכות
ה מאותה חרדה וכו' .ובבחיי מפרש שתי חרדות חרד וכו' והזכיר עד מאד לומר שהרדה זו
1
איפוא הוא וכו' מי הוא שסיבב
 9אמר מי הוא וכו' .דורש מ
גדולה מאותה חרדה שחרד על גבי המזבה :
כ מפרש שדורש מי אפוא מי היה פה ומליץ ,והגי" כלפי רבקה אמו איתא גם בכי"פ

פרשה סו

תולדות

8

כו לג

ר' יוחנן מי שיש לו ב' בנים אחד נכנס ואחר יוצא חרד אתמהא ,אלא בשעה שנכנס עשו גכנסה
ניהינם עמו ,רב נתן בשם ר' אחא התחילן כותלי הבית מרתיחין הה"ד  מי אפוא מי הוא שעתיר
ליאפות כאן אני או בני ,אמר לו הקב'ה לא את לא בנך אלא הוא הצד ציד :הוא צד הצייר ,אטר
ר' לעזר בר' שמעון ציירא היך צדוך פכיר תרעייה היך תרעך פכיר ומקלק הה"ד לא יחרוך רמייה
 1ילקוע טס  :טיכ סטיכיס כבס פ' כפם סעופכס (ד' " ,)6/סנסועל יכ פולדות פי' י ופי' כיינ כככס קי'  ,'₪סנסומפ
סולדות .יי "3 6רכק ם"  , 5ועיי לעיל  8 |: 147 57לקוט שס ,ם:תוע 6סולדום פיי י"ס  4 |:ילקו טס ,ילק' טטלי כי
מתק"כ ,תכסועס " 3סולדום קיי *' ופיי ייז ,פנסוע טס ס'' י" ,6ועי' עיכונין כ'"ד  ,'5ענודס זכס ""ע :'6

 1נתן ם | כל מי ם | לו לי ל | שני דהואנכת .ל' פיי | א' אי | נכנס] פואגכ .יוצא דחי .יצא ת |
ואי אי | יוצא| פואנכ .נכנפ דחתי | חיד] פוחאנכי .חריד דת | אתמהא ל' ן (והושלם בגליון) חתי |
עשו] פואנכי ₪ .אצל אביו דף | נכנס א .נכני  | 3ל גהיגם (גהני ') עמו פחאי .גיהנם עימו ן ,עמו
גיהנם ך .. ,גהנם כת ,גיהנם ועמו  | 1רב  --בשם| וָא' ;5ר' ..בשם אני .לי דפחת | אחא] יוחנן ם |

התחילו . .הבית] פוא'. /5כ.תלי הבית דֶנַתִי .,כותלי הבית התחילו א?

| מרתיחין] חאנ,2

-חיי ו,1

החים וֶ .מרתחין פ; מרתיתים ך .מותחין א | הה"ד] פ .הדא הוא (ה"ה ך )1דהוא (דהוה ךן]) אמר דן],

הוא דהוא אמר י ,היא דהוא אמ' [ש .אמר ך ,זהו שאמר א ,1זיש א (מיי --אלא לי א) | אפוא] וַת;
איפוא דחי

אופא פ ,איפה  .1אפה כ | מי הוא זה | שעתוד] פכי .שהוא עתוד דוחנת |  * 8ליאפותךו'גכת]

לאיפות ל' .לאפות פִי | כן וג .בכאן י | * או בני דְ"ג] בני לן ,וגני פכ .או יעקב בני חתי | לא לי ג |
אתה

חי

| ולא בנך דפונת.

ולא יעקב בנך [חזפי

| הוא צד הצייד] פן,

הוא הצד

הצייד  ,1הוא הצר

הציד ך ,הציוד  ,5הוא צירי ןן ,לי חאי |  4לעזר] ן; אלעזר דפאנכרת | גר'] פנכ .בירי ות :גר ד |
ציודה [ ,צידא א'י; צידה א? ;5צדיידא ןת | היאך ך | 1ציידך נַר"י .צידך פן .צודה ךר | 1פכיר| ךר,
תועך  .3תרועא א*ךר? |
יא דא'גר!.פכור דְוְאַי :פכר פ :פגור  | 5תרעיוה] ן | /דייא פכת.

היך] = תריסר 5

| תרעיך  | +פכיר] פונער:

פכור דאתי.

פגור כ

| ומקלק] וְעַל .ומקלקל פו?י,

ומקולקל דא?נתער ,.ומקלקי ע .ומקלל כ ,ומלקלק א' | הדא הוא ן ,היך מא דאת אמ' ף | יערוך | 5
רמייה] וךת .רמיה דפחאנכי |
וכו"ח; ובכו?א א' כלפי רבקה אמנו ,וגי' אחרת כלפי רבקה אמרו וצ"ע; ובלק"ט מפרש מי אפוא שנתן עצה

ליעקב .ליטול וכו' , ובשכל טוב צד  491הועתק מי הוא זה שנעשה פרפור ביני לבין הקב"ה שיטול אחיך
הברכות ,ובמה"ג שם ויאמר מי איפוא הוא מי הוא זה שנעשה וכו' לבין הקב"ה כדי שיבא .יעקב ויפול את
הברכות ,ופוף המאמר כלפי רבקה וכו' לא הועתק בשכל טוב ובמה"ג :  2מרתיחין .התחילו להיות רותחין
מחום הגיהנם ודורש מי אפוא לשון אפה [וכן לקמן בסמוך סי' ה'] מי הוא שעתיד להיות נאפה ונשרף
כאן אני

או בני יעקב

א"ל הקב"ה

לא את לא בנך ועקב אלא הוא הצד ציד עשו שהוא איש יודע ציד

(ובדפ"ר וד" הגי' לעיל שנטל יעקב וכו' וכאן אני או בני וכו' ,ובד' קראקא א' הוגה שיטול יעקב וכו' אני
או בני יעקב וכו" ועמ"כ ,ורב נתן או ר' נתן או נתן החבר שאומר בשם ר' אחא עי' גם לעיל צד  78וצר

 0ובמ"י לעיל צד  147ובאגה"א ח"ג צד  ,)111ובלק"ט מפרש ד"א ויחרד יצחק וכו' מה ראה יצחק ליחוד

אלא אמרו רז"ל כשנכנס יעקב נכנס גן עדן עמו שנאמר ראה רוח בני כריח שדה (ועי? לעיל שם) כשנכנס
עשו נכנס עמו גיהנם וכו' ויאמר מי אפוא מי ייאפה הכא יצא בת קול ואמר הצד ציד הרגיל לצוד ציד בכל
יום ומי :הוא זה זה עשו ובבחיי הועתק אפשר מי שיש לו שני בנים אחד נכנס ואחד יוצא והוא חרד אתמהא
אלא בשעה שנכנס עשו וכו" ר' נתן בשם ר' אחא התחילו כותלי הבית מרת יעין הוא שאמר מי אפוא מי
הוא שעתיר לאפות כאן אני ובני אמר לו הקב"ה לא אתה ולא בנך אלא הוא הצד ציד ,ונוסף שם עפ"י
הדרש .שלאחריו הוא הלך לצוד ונצוד ,ובמה"ג שם מקוטע ראש המאמר ור' יוחנן אומ' מי הוא שיש לו שני
בנים אחד נכנס ואחד יוצא ,ואח"כ ג' שם ד"א מי אפוא הוא ר' כתן בשם ר' אחא אמ' בשעה שנכנס עשו
אצל אביו נכנסה עמו רוח אחת מגיהנם והתחילו כתלי הבית מרתיחין סבור שהוא מחמת תנור אמ' מי
אפוא מי הוא זה שעתיד ליאפות כאן אני או בני אמ' לו הקב"ה לא אתה ולא בנך אלא הצר ציד ,ובקצת
סגנון אחר בשכל טוב שם א"ר יוחנן מי שיש לו שני בנים אחד נכנס לשרתו ואחד יוצא לשירותו איך הוא
חרד לכך אלא בשעה שגכנס עשו נכנס הגיהנם עמו ר' נתן בשם רב אחא אמר התחילו כותלי הבית להיות

מרתתין הוא שיצחק אמר מי איפוא; ולשון המאמרים בשהש"ר שם ובתנחומא מ"ב תולדות סי י! וסיי כ"ב
ובתנחומא שם סי' י"א העתקתי במ"י לעיל שם ,ובתנחומא מ"ב ותנחומא ברכה סי' א' איתא למה ויחרד
אמר ר' אלעזר בן פדת שראה גיהנם פתוח לפניו וכו' [ובתנחומא מ"ב הנוסחה לעשו במקום לפניו ,וע'
רש"י עה"ת כאן] ובתר"י א' מתורגם ויחרד וכו' ואזרעוע יצחק וכו' כר שמע ית קליה דעשו וריח חבשיליה
עלת באנפוי היך ריחא דיקידת גהיגם וכו' :  8הוא צד וכו וכ"ה בכי"פ וכי"ו ,וטעם זה הדרש הוא הצד
ציד הוא צד הצייד וכדאמר ר' לעזר בר' שמעון ,וכן נפרדו המאמרים בד' קראקא א' ,ושם הוגה הוא הצר
ציד אמר וכו' (ובדפ"ר וד"ו הגי' הוא הצד הציד) ,ומפרש במ"כ צד ציר דרש כמו צד הצייד (ועוד שם ודייק
הצד ציד נוצוד הצד) וביפ"ת "מפרש הוא הצר ציד א"ר אלעזר וכו' יתורא דציד דריש וכו' שהיה יצחק כמתמיה
עליו  עם היותו רמאי היאך נמצא אחר שרימה בו ,ובתנחומא שם הוא הצד ציר למה שני פעמים אלא אמר
יצחק לעשו אתה הלכת לצוד ואתה

נוצדת :

 4ציידא וכו'| .משל בלא"ר צייד איך צדו אותך הורס שערים

איך שערך הרוס ומושלך ,והגי' היך תרעך פכיר ומקלק איתא גם בכי"ו (והוגה שם ומקלקל) ובערוך דפ"ר;
ובכי"כ הגי' פגור ועי' במ"י לעיל צד  ,722ומקלק מושלך כמו בוי"ר פכ"ב סוי די בדפ"ר וד"ו חמא חד תע
מית מקלק באורחא וכו' חד ארי קטיל ומקלק וכו' ועי"ע במ"י לעיל צר  ,897ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס
ומפרש ציידא היאך צודה (היך ציידך) פכיר תרעיא (תרועא) שוער היך תרעך פכיר ומקולקל כי הרס תהרסם
(שמות כ"ג כ"ד) הרי פכרא תפכרינון בתרגום ירושלמי (תרג' ירושלמי ארי פכרא וכו') משל שבני אדם אומרים

צייד היאך נשמטה צידה (צידה שלך) מידך וכן לשוער לחרש הבונה שער לבני אדם אמר (אומרי') לו והלא

אתה מתקן שער של אחר (שער כל אחד) איך שער שלך שבור ומקולקל כך עשו לא נתקיימה צידתו בידו;
ובפי' ב"ר בדפ"ר צייד .הוך צידך פכיר תרועא שוער וכו' היך תרעך פכיר וכו' כי הרס וכו" ארום פכרא
תפכרינון בירושלמי משל וכו' וכן לשוער וכו' אומר לו והלא אתה מתקן שער של אחרי /וכו' ,ולפנינו בתר"י א'
ארום פכרא תפכרא בית פגידהון ,ובת"א ארי פגרא תפגרינן| :הה"ד לא יחרוך וכו' .יחרך במקרא שם מלה
אל 6895זת

84

תולדות =
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פרשה סו

צירו (משלי יב כח)4 ,רכנין אם' לא יארוך לא יאחר הקכ'ה לרמאי ולא לצידו , ר' ליעור בנו שלרי
יוסי הגלילי לא יארוך לא יאחר הקכיה לרמאי ולצירו ראמר ר' יהושע בן לוי כל אותו היום היה
עשו צר צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירן עופות ומסרפן ובא מלאך ומפריחן כל כך למה ,הון אדם
יקר חרוץ (שס שס) כרי שיבוא יעקכ ויטול את הברכות שהוא עקרו שלעולם חרוצות לו :ר' חננא
בר ספא שאליה לר' אחא אטר ליה מהו דכת' הון אדם יקר חרוץ ,אמר ליה חרוצה היא ביר
הצריקים שאינן נוטלין מן יקר שלעתיר לכוא בעולם הזה:
 1צירו] = וגו" ן | רבנין] םאני (משלי) .רבנן דוחכת
יאחר פוחנכי.

| לא  --יאחר] לא יארוך (יאריך הַחִי) ולא

לא יאחר ולא יאריך דֶן .זה עשו לא יאריך ולא יאחר ו(שם) .יחיינו (תחיינו א?) מיומיט

ונחיה לא יחיה א | לרמיי ןג  .לא לרמאי א' | ולא לצידו] אנ  .ולצידו דפוחתי .ל' כר | רי ליעזר --ולצידו]
ר' אליעזר בנו  . .הגלילי אומ' לא יאריך ולא יאחר . .לרמאי (לרמיי [ )1ולצידו א? .ר' אלעזר  . .הגלילי אומר
לא יאריך. .לא לרמאי ולא לצירו  ,%5ר' אליעזר בנו של ר' יוסי אומר מה חוא לא יחרוך לא יאריך הקב"ח
*יה] לי ל |
לרמאי ולצירו דָ .ל' פוחכתי | ל דמר ן .אמר א | יהושוע תת | *א*ותו] לי ל | ה
8שו ל' גרו (שם) | צביים ך' | ומלאך בא] ומלאך ם .ובא מלאך ך | מתירן  | 5עופות] פוחאנכרי (שם),
ע
ועופות דְןן,

צד עופות י

וממרטן דֶץ ,וכופתן י

| ומסכסן

[.

ומסכסכן כ(ישם),

| ובא מלאך] פחחאת.

קשרן

ומלאך בא ךְוְנכרי

(קושון ר!,

וקושרן ך?) ומסכסכן |";

| ומתירן ומפריחן נָך.1

ומתירן ך? |

כל| פוכתי .וכל דחאנרי (שם) | הון] י .והון דואגכתרי (שפ) .דכ' הון פ | אדם ל' ךְ! | ש4יבוא א* /
שיבא ְפוחא'כרי | יעקג] פוחאני ₪ .שהוא יקרו של עולם דִף | ויקבל  | ₪את ל' פא | ברכותיו א |
ושם) .שהן
שהוא עיקרו של עולם פןא .שהן עיקרו . .עולם ן ,שהוא יקירו  . .עולם לַ" .שהן יקרו  ...עולם (
יקרו' . .עולם ו ,1שמעיקר העולם דִן] | חרוצות] ויהיו = ל | חננה [ .חיננא א? .חנינא פא1י (שם) |

 5שאליה לר'] ם[גי ,שייליה לר' א ,שאל את ר' דְן | אחא] זירא י (שם) | מהו] פנאי .מהוא ן .מה הוא ,
מה הוא דין ך | והון פאנכי(שס) | לו | היא ל' אַך? | בידייך | 6צדיקים ך' .הצדיק א | שאינןנופלין] פנרי,
אכ ,שאינן נוטלים [ך] ,שאינם נופלים די (שם | מן יקר פאנכר"י (שם) ,מיקר ך .5מן היקר ף1ר,

שאין נוטלין

מן יקרם דןת .מן יקר שלהם ן | * שלעתיד ל"דפאגכרי] לעתיר לות | לכוא] אנת .לגא דפוכרי |
בודרת (ורק בארמית שבדניאל ג' כ"ז נמצא התחרך) ודרשו לא יחרך בחילוף חית ואל"ף לא יחרוך כלומר לא
יאחר או דרשו יחרך נוטריקון יארוך יאחר ורבנין אמ' לא יארוך לא יאחר הקב"ה לרמאי אל פניו ישלם לו
ולא לצידו שיהא נפסד מיד ממנו ,ור' ליעזר בנו של ריה"ג פתר קרא בעשו לא יארוך לא יאחר הקב"ה לרמאי
ולצידו בתמיה והקב"ה היה מאחר זמן צידו כדאמר ריב"ל כל אותו היום וכו" ומלאך בא וכו' כל כך למה
כדי שיבוא יעקב וכו'[ ,ולגי' כי"א .יחיינו וכו' ע' הושע ו' ב'] ובפיי ב"ר כי"ט וכי"א מפרש ורבנין אמרין (אמרי)
מהו לא יחרוך לַא יאריך הקב"ה לרמאי שיהא נפגע ממנו מיד (נפרע ממנו) ר' אליעזר וכו' מהו לא יחרוך לא
יאריך כלומר לא יחיה ולא יאריך ימים לא יאחר (לא יאריך) הקב"ה לרמאי ולצידו דאמר ריב"ל כל אותו היום
היה צר צביים (צבאים) וכופתן (וכופתם) והיה בא מלאך (ומלאך בא) ומתירן עופות קשרן (קושרן) ומפכסכן
מסכסך כנפיהן (כנפיהם) ומלאך בא ומתירן ומפריחן (בא ומתירן) וכל כך למה והון אדם וכו' כדי שיבא יעקב שהוא
יקרו של עולם ויטול את הברכות שהן חרוצות לו פסוקות לו (ומשם נובע בדפוסי' ר' אליעזר וכו' מהו לא יחרוך
וכו' ועקב שהוא יקרו של עולם וכו) ,ובכי"פ וכי"ו וכי"ח וכי*כ וכי"ת ל"ג רי אליעזר בנו של ריה"ג וכו" וכן
ליתא בילק' משלי ,ושם נוסף בררבנין אמרין זה עשו לא יאריך ולא יאחר ,וגם בילקוט כאן הועתק רק מאמר
אחד הה"ד לא יחרוך רמי' צידו לא יאריך ולא יאחר הקב"ה לרמאי ולצידו דאמר וכו'[ ,וכן היא הגי' הנכונה
לדעתי ,ונראה שמלות ר"א בנו של ריה"ג נכתבו בראשונה בגליון מסופר אחד לרמוז שרבנן דורשים גימטריא
או נוטריקון על פי מדה כ"ט ול' ממדות של ר"א בנו של ריה"ג ,והגליון בא אח'כ לפנים ונכפל הדרש
לא יארוך וכו' והנכון גם שמאמר ר' יהושע בן לוי הוא דרש אחר וענין בפני עצמו וכמו שהוא לנכון בכתי"א
ובשכל טוב אמר תחת דאמר ,וע' גם תנחומא מ"ב תולדות סיי י"ז] ובשכל טוב שם גורס ומפרש א"ר יהושע
בן לוי כל אותו היום היה עשו צד צביים וכו' ומלאך בא ומתירן עופות וקושרן ומלאך בא ומפרידן כדו

שלא ימהר וימצא את יעקב עומר לפני אביו ועליו הכתוב אומר לא יחרוך רמיה צידו לא יאחר הק' ולא
יאריך רוחו לא לרמאי ולא לצידו ,ובעירובין ובע"ז שם דרשו הפ' לא יחרוך וכו' על מי שמרבה בגירסא ואינו

מחזיר עליה
(משמיה דר"א
הרמאי יחרוך
אין משתמר
ועיי בפירש"י
מלת

אמר

ועל מי שהוא קובץ ביר ,ולשון המאמרים שם אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה
ב"ע) מאי דכתיב לא יחרוך וכו" לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי רב (ורב) ששת אמר ציוד
כי אתא רב דימי אמר משל לצייך שצד צפרים אם ראשון ראשון משבר כנפיו משתמר ואם לאו
(שצד צפרין אם משבר כנפיה של ראשונה כולם מתקיימות בידו ואם לאו אין מתקיימות בידו)
ובך"ם שם וביפ"ת ובחי' הרד"ל ובאגה"א ח"א צר  ,781ובמאמר ר' ליעזר וכו' נעדרה בכי"ל

כמו לעיל צד  747ךַ' אחא יתן לך וכו' ועי' במ"י שם,

וכאן ובסמוך הגי' בכי"ל הון אדם וכו',

ובמקרא כתוב והון וכו' ,וכן לעיל צד  187יש נספה וכו' ועי' במ"י שם ,והגיי ומסרפן איתא גם בכי"פ וכזו
ובכי"א ב' ובכי"ת ובדפ"ר וד"ו ,וגר' שפי' מסרסן משבר כנפיהם ,ובד' קראקא א' הוגה ומסכסכן ועי' במ"כ

ובעמת"ל

חיג

צך

,825

ומגומגם

קצת

הלשון כדי

שיבוא

יעקב ויטול את הברכות שהוא עקרו של עולם

חרוצות לו ,ובגליון כי"ל הוגה ויהיו חרוצות לו ובתנחומא מ"ב תולדות סי' י"ז איתא אמר רי יהושע בן
לוי בשתי שעות היה לומד עשו נכנס אצל אביו ובשש שעות היה יוצא ויעקב שאיחר בכל העסק הזה היכן

היה עשו עד אותה שעה אמר ריב"ל היה צד ציד ואוסרו והמלאך מתירו ומבריחו הוא שנאמר לא יחרוך רמיה
צידו והון אדם יקר חרוץ וכו' ושם סי יי כיון שהיה צד וקושר והיה המלאך הולך ומתירן .ומבריח שוב היה

צר והמלאך מתירן ולמה כך אלא לגלגל את השעות עד שילך יעקב וילך ויעשה ויכנס אצל אביו ויאכל ווטול

את הברכות וכו' ,ובתנחומא שם כיון שיצא עשו לצוד שלח הקב"ה עליו שטן ולא הניחו לצור ער שיבא יעקב
ויטול את הברכות ועל עשו נאמר הפקד עליו רשע ושטן עומר על ימינו כיצד היה עשו רץ וצד צבי וקושרו
ומניחו ורץ ותופם אחר וקושרו ומניחו והשטן מתירן ומבריחן והיה עשו בא ולא היה מוצא אחד מהן וכך
עשה ב' או ג' פעמים וכן הוא אומר לא יחרך רמיה צידו והיה מגלגל בשעות עד שבא יעקב ונטל את הברכות
וכו' ועי"ע .בתר"י א' לפ' ויעש גם הוא מטעמים וכו' 4 | :ר' חננא וכו' .בילק' משלי שם הגי' ר"ח בר פפא

פרשה סו

תולדות

5

כז לג

ואוכל מכל ר' יהודה .ור' נחמיה ר' יהודה אמר מכל מה שנברא בששת ימי בראשית , ר'
44
נחמיה אמר מכל טוב שהוא מותקן לצריקים לעתיר לבוא :אמר לו עיקרו שלרכר מה האכילך ,אמר
לו איני יורע אלא טועם הייתי טעם פת טעם בשר טעם דגים טעם חגבים טעם כל מעדנים שבעולם,
אמר ר' ברכיה כיון שהזכיר טעם בשר בכה ,אמר אני קערה שלערשים האכילני ונטל את בכורתי,
אתה שהאכילך בשר על אחת כמה וכמה ,אמר ר' לוי לפי שהיה אכינו יצחק מתפחד ואומר תאמר
שלא עשיתי כשורה שעשיתי את שאינו בכור בכור כיון שאמר את בכורתי לקח אמר יאות ביך :
אמר ר' אלעזר אין קיום נט אלא כחותמיו שלא תאמר אילולי שרימה אבינו יעקב באביו לא נטל את
] ילקוט כ' קט"ו ,בנ  026ע"ז כ' ,סנסועס "ב טס ק" כ"נ ,פנסועס טס פיי |:
שס 1 :לקען נקיף ספכסס ופעיס קי" '" ,ניעין פ" 3ע"ס ,עדיום פ" 3מ'ג ,פנסועס עס:

 2לקוס טס ,פנסועס ט"נ

 1מכל]  =.בטרם תבוא ך | ר' --נחמיה]  ר ..ור' נחמיא א ל' פי | יודה  | 1אמר] וְגכ,
אומר דחאתי | * מכל דפוחאכתר'י) כל לג | שנברא בעולם א ,%שברא הקב"ה  | ₪בו" א? .מששת כו |
ורי ] | לנתמיא %

אומר דְוְאוי | טוב] מה א' .לי כ

| אמר אינכת.

| שהוא מותקן] וְנָבם ,שהוא

מתוקן דפא"חתי .שמתוקן א | 1לצדיקים] פוחאגכי .ל' דת | לבוא] אגת .לכא דפוחכי | עקיו י |
מה הוא ךן |  3טועם הייתי לי ךן | ** טעם פת] ל' ל | טעם חגכים] וחגבים א | מעדנים]

מונו ₪

כתי |

+הזכיר]  ₪לו חת | טעם] אנכ .ל' דפוחתי | בנה] אכ .מיד בכה דפוחתי :לי ג |
בעולם ם | ש
אני] = כשהאכילני כ | קערה] פאנכ;  ₪אחת דותי | האכילני לי כ | את ל' חן |  * 5אתה
שהאכילך ל"ךוגנהת] ואתה שהאכילך פ .עתה שהאכילך לו .כשהאכילך אכ | על  --וכמה| פוחנכתי,
עאכיו דא

| לוי לי א | שהיה

יצחק פא!,

לי ן | יצחק אביגו חי.

שאבינו

יצחק [ | ואומר ל /ו | תאמר]

| בכור ל' פכ | וכיון וי | יפה ת |
תומר ן ,ל' פא |  6שמא לא עשיתי כשורה א? ,שעשיתי שלא כשורה 
ברך] פונכ .גוכית ל'? ,בריכית רְ"ו .ברכתי דְאַתר! |  7לעזר ן .יצחק ך | גט] ה .הגפ דפואנכתרי |
ל; חותמיה  | 1אילולי] פוא!נכי :אלולי דתר |
*חותמיו דְפוהאכר] בחותמין  .,7/חותמה
ב
שרמה

פחא?כר | אבינו יעקב] גרו .יעקב אבינו ו[ח .יעקג דפאת

| * באביו דאיתי] לאביו פ .את אביו ן,

לאחיו א? .ל' לגר | ** לא] ולא ל |
 שאליה  לר' .זירא ,והגי' שלפנינו בכי"ל ובשאר הספרים קשה ,ולעיל צד  761איתא ר' אחא בשם ר' חננאבר פפא בכל ספר וכו' ובפסיקתא ס"ז ב' ר' אחא בשם ר' חנינא [בר פפא] אמר לפי שהיו ישראל וכו' .ואפשר
שצ"ל .ר' אחא שאליה לרחב"פ ועי' באגה"א ח"ב צד  ,515וחרוצות חרוצה כל"מ אם חרוצים ימיו (איוב י"ד
ה') .כליון חרוץ (ישעיה יי כ"ב) קבוע ומיועד :  1מכל מה וכו הגהתי מכל ועח"נ .ובפי' ב"ר כי"ט מפרש
מכל מה שגברא במעשה בראשית שנדמה לו כאלו טעם מכולן ,ובלק"ט ר' יהודה אומר מכל שברא הקב"ה
טעם יצחק אבינו באותן המטעמים .,ובמה"ג שם הועתק ר' יהורה אומי מכל מה שגברא בששת ימי בראשית
ור"ג אומ' מכל טוב שהוא מתוקן לצדיקים לעתיד לבוא (והגיי מותקן כמו לעיל צד  479ובח"ג צר  076וצד
9

ר"נ

וכשיטת

הדרש

בברייתא

בב"ב שם שלשה הטעימן

הקב"ה בעולם הזה מעין העולם הבא

אלו הן

אברהם יצחק ויעקב אברהם וכו' יצחק דכתיב ביה מכל וכו' ,ובתנחומא מ"ב תולדות סי' כ"ג איתא אמר ר'
יצחק מכל אשר ברא הקב"ה בששת ימי בראשית טעם יצחק באותו תבשיל ור' יהקודה הלוי ב*ר שלום
בשם ר' אייבו אמר ממה שצפון לצדיקים לעתיד לבא טעם יצחק באותו החבשיל ,ובתנחומא שם במאמר
סתמי מכל מה שברא הקב"ה מששת ימי בראשית היה מאותן התבשילין :  2אמר לו .עשו ליצחק[ ,ובפעם
שניה חסר אמר לו בכי"ל והושלם ביני שיטי בדיו דיהה בכתב הפפר] והשלמתי טעם פת טעם בשר וכו'
כנו' שאר הספרים ,וכן במה"ג שם אמר לו עיקר הדבר מה האכילך אמ' לו וכו" אלא הייתי טועם (טועם
פת טעם

הייתי בו) טעם

דגים טעם חגבים

טעם בשר

פעם

כל מעדנים

וכו' ,ובשכל טוב צד  511עיקר הדבר

מה האכילך א"ל טועם הייתי טעם פת טעם דגים טעם בשר וכו' ,ובתנהומא מ"ב שם א"ל עשו אבא מה הוא
אותו

תבשיל

א"ל יצחק שואל

אני

 5אתה שהאכילך .בכי"ל כתוב עתה
טוב שם א"ר ברכיה כיון שהזכיר אביו
שהאכילני נטל וכו" עכשיו שהאכילך
לפ ויאָמר הכי קרא וכו' כיון ששמע
בכור למי שאינו בכור כי עד עכשיו
ובמה"ג

עמ

52

אמ' ר' ברכיה

את

פסיאנון

בו א?ל עשו אבא אמור לי עיקר א"ל בשר היה;:

טעמתי

והוגה בכתב אחר אתה וַעַח"נ ,אכן גם בילקוט הגי' עתה וכו' ,ובשכל
בשר מיד ויצעק צעקה וכו" אמר ומה בשביל קערה אחת של עדשים
בשר ודגים חגבין וכל מיני מטעמים על אחת כמה וכמה; ושם צד 611
יצחק על הבכורה שמח שהיה מתפחד ואמר שלא עשיתי כהוגן שעשיתי
לא שמע על עסק הבכורה שמכר לו וכיון ששמע אמר כהוגן ברכתי,

כיון שהזכיר

לו בשר

התחיל בוכה

אמ' אני

קערה

(קערה אחת) שלעדשים

האלילני וכו" את שהאכילך בשר על אחת כמה וכמה אמי ר' לוי לפי שהיה אבינו יצחק מפחד ואומ' שעשיתי
שלא כשורה עשיתי את שאינו וכו' וכיון שאמ' עשו את בכרתי לקח אמ' יאות ברכית (בריכית) ,והגי"
יאות ברך כמו בכי"ל איתא גם בכי"פ וכי"ו ועוד בשני כ"י ,ובתנחומא מ"ב שם ר' חנניה ב"ר יצת
אמר כיון ששמע עשו כן התחיל טופח על פניו אמר אוי לו לאותו האיש שנאמר (ויזעק זעקה) [ויצעק כ
גדולה וכו' אמר עשו נזיד של עדשים האכילני ונתתי לו בכורתי ולאבא האכיל בשר וכו" התחיל מצעק ואומר

הכי קרא שמו ועקב וגו' א"ל אביו ומה אעשה לך א"ל כבר לקח את בכורתי א"ל יצחק על הדבר הזה הייתי

מיצר

ואומר

שמא

עברתי

על מצות

הדין

וברכתי

את

הקטן

לפני

הגדול

עתה

שככר

ברכתיןו

גם

ברוך יהיה ,ושם ריש סיי כ"ג ד"א למה חרד על שבירך לקטן קודם לגדול שכך היה בדעתו לברך את שניהם
וכו" ממה שהוא אומר וכו' והבאתי עלי קללה ולא ברכה אמר לה עוד ברכה שהוא עתיד לברכני בסוף אינו

מברכני (ועיי לעיל צר [ )797לא] חרד יצחק אלא שאמר מה עון בידי שנתקלקלה שלשלת היחסים על ידי
לברך את הקטן ואחר כך הגדול וכן אתה מוצא בכל מקום וכו' אף כאן לא חרד יצחק אלא שאמר מה חטא

וביפ"ת:
יש בידי שברכתי את הקטן לפני הגדול ושניתי  הסדר וכו' ועי' בפירש"י עה"ת [ובמדרש
 7אין קיום וכו' ,אין קיום שטר אלא בחתימתו שלא תאמר אילולי וכו" לא נטל את הברכות ת"ל וכו' הרי
שקיים יצחק את הברכות שחתם ואמר גם ברוך יהיה ,ור"א תפס לשון המשנה בגיטין ועדיות שם שאין קיום

תולדות
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כז לג

פרשה סו

הברכות תלמוד לומר גם ברוך יהיה ,אמר ר' יצחק בא לקללו אטר לו הקכ'ה הזהר שאס תקללו
לנפשך אתה מקלל שכך אמ' לו ארריך ארור ומכרכיך ברוך :אמר ר' לוי ששה דברים משמשים
את הארם ג' ברשותו וג' אינן ברשותו , העין והאוזן והחוטם שלא בישותו חמי מה דלא בעי שטע
ומריח מה דלא בעי ,הפה היר והרגל ברשותו אין בעי לעי כאוויחא אין בעי אמר לישן ניש אין בעי
? ילקוט טס,

-כ"נ,

"לק' פלכיס כ'

סנכומס מ"נ טס סי" כ'ס,

ם.מועל כס פ" ז"כ [וע' סנתועס  393מקץ פ" סי] !

1ס לי ן | בא] יצחק ךז | הקב"ה ל' ן | הזהר]  -,בך א | אתה (את  )1מקללו פךזאני .מקללו את ךְן,
ג
את נפשך | | אתה] א* :את ךדפוא'גכתי | שנך אמרת פאנכ .שנן
מקללו אתה ך] ,באת לקללו כ | 2
אמרתה ן,

שכבר אמות !,

שכן אמותי [],

ואמוה

דת

| ל] וחאנכ:

ל' דפתי

| אוריך] ונ:

אורריך דפא'כתי | ומגוכיך גיוך| אגב :ל' דפוחתי | לוי]  ₪שיבג נ .ל' כ | ו ד' | דכריס לי א |
משמשים] וכ- .ין דפחאגתי | 8גי] ד' .שלשה דפוחגתי .שלש א' .ג' הן א' .שלשה הן כ |
ושלשה פוחגכתי | * איגו דפוחנכתי] איגו ל; שאינן א ,שלא ו(מלכים) |
ישם) | שלא] אינן אי .אינם חי (שם).
והחוטפם והאזן ' ,האוזן והחוטם והעין (
רואה מה שאינו רוצה דָ] .מה דלא בעי שמע \ |  4שמע מה דלא בעי מריח מה
שומע מח שאינו רוצה מריח מה שאינו רוצה [] .מה דלא בעי מירח מה דלא

העין והאזן והחטם ם; העין
אין ג | חמי דלא בעי ,5
דלא בעי דפואכתי(שפס),
בעי חמי י | הפה] וג' הן

ברשותו  | 81 .-,והיד | ברשותו ל' דָזְאַ! | אי. .באוריתא אי (שם) ,אם ..באורייהא ם .אין (אי י) בעי הוא
אם הוא רוצה מדבר בדברי תורח ךז |
לעי באוריתא דְָנִןזי ,הפה אי בעי (רלא כעי  )5באוריתא [,

* אין  --ומגדף ל"] אין בעי לישן ביש
מחרף ומגדף דְן] ,ואם בעי הוא או'
מחרף אי בעי מגדף א ,אין בעי הוא
אמי לישן ביש  ,אי בעי אמר לישן
אי בעי אמר לישן ביש אי בעי מחרף

 .7אין בעי (בעי הוא ך]) לישנא בישא אם (אין ת) בעי
מחרף ומגדף
לישן ביש אם בעי הוא מחרף ומגדף ם; אי בעי אמ' לושן ביש אי בעי
אמר לישן ביש אין בעי הוא מחרף אין בעי הוא מגדף [ ,1אין בעי הוא
ביש אי בעי הוא מחרף אי בעי לא מחרף י(שם) ,אי בעי מפליג מצות
ומגדף ' ,ואם הוא רוצה מדבר בלשון הרע ומחרף ומגדף ך] |

הגט אלא בחותמיו ,וכל שטר קרוי גט ועי' בתוי"ט שם ובתוספות ריש גיטין ,ובכי*ל כתוב כאן אין קוום גט
אלא חותמה והגהתי ועח"ג ,ולמטה סי' י"ב הגי' בכי"ל אמר ר"א אין קיום גט אלא בחתימה וכן' שרימה
יעקב באביו וכו' ,ולקמן פע"ח סי' י"א אמר ר"א אין קיום גט אלא חותמיו שלא תאמר אולולי שרימה

אבינו יעקב
קיום השטר

באביו לא נטל וכו' ת"ל אחי יהי לך אשר לך ,ובמה"ג עמו'  %84הועתק אמ' ר' אלעזר אין
(הגט) אלא בחותמיו שלא תאמר אלולי רימה יעקב אכיגו באביו לא נטל וְכוי ת"ל גם ברוך

יהיה אמ' ר' יצחק כיון שחרד בא לקללו אמ' לו הקב"ה הזהר שאם את מקללו מקלל את נפשך שכן
אמרת לו ארריך ארור ומברכיך ברוך כיון ששמע את הדבר הזה אמ' גם ברוך יהיה .ושם עמי  784לפ' ויקרא
יצחק וכו' אמ' ר' ברכיה אין קיום הגט אלא בחותמיו ,ונוספ שם ויצחק אבינו קיים זו ההלכה שבירך לו

(לבנו)

וחתם

לו בברכה,

ושם עמו'  715לפ' ויאמר עשו יש לי רב וכו' אמ' ר' אלעזר אין קיום הגט אלא

בחותמיו ,ובפי' ב"ר כי"ט .וכי"א נשתבש אזר יצחק אין קיום הגט אלא בחוחמיו וכו' (ולנכון בפי' בר
הנדפס א"ר אלעזר וכו') ,ובלק"ט א"ר יצחק אין קיום השטר אלא בחותמיו לכך נאמר הן גביר שמתיו לך
ושם [צד  ]881לפ' ואל שדי יברך אותך א"ר אלעזר אין קיום השטר אלא חותמיו וכו' .ובשכל טוב שם
גווס ומפרש א"ר יצחק בא לקללו אמר וכו' הזהר שאם תקלל לעצמך אתה מקלל שכך אמרת אורריך ארור
ואם תברכהו לעצמך אתה מברך שכך אמרת ומברכיך ברוך לפיכך חתם ברכותיו וקיימם וכו' א"ר אליעזר
(וציל אלעזר) אין קיום הגט אלא בחותמיו שלא תאמר אילולי שלא רימה יעקב את אביו לא נטל את
הברכות ת"ל גם ברוך 'היה ,הוזהר מפי הקב"ה לברכו וחתם ברכותיו מרצונו ,ובהנחומא שם לשון הדרש
בטרם תבא ואברכהו ביקש ליטול את הברכות ולומר גם ארור יהיה א"ל הקב"ה מה אתה עושה לעצמך
אתה מקלל שאתה אמרת לו אורריך ארור ומברכיך ברוך חזר וקיים את הברכות ואמר גם ברוך יהיה:
 8אינן וכו'[ .בכי"ו היה כתוב בתחילה שאינן כמו בכי"א ונמחק] ,בכי"ח הועתק כל המאמר ללה"ק רואה
מה שאינו רוצה שומע מה שאינו רוצה וכו' ,ובילקוט כאן המאמר מעורבב ,ובכי"ל כתוב אין בעי לישן
ביש מחרף וטגדף והוגה ביני שיטי אמ' לישן ביש אין בעי מחרף וכו' ועח"נ .ובתנחומא מ"ב שם המאמר
בסגנון ארוך אמר ר' לוי ששה דברים ברא הקב"ה לאדם ג' ברשותו וג' אינן ברשותו ואלו הן שאינן ברשותו
החוטם והעין והאוזן כיצד אדם עובר בשוק פתאום והיו מעשנין לפני ע"ז ולא היה מבקש להריח ואעפ"י
שאינוימבקש להריח מה יעשה הוי החוטם שאינו ברשותו ואף העין אינו ברשותו כיצד היה עובר בשוק וראה
עבירה ולא היה מבקש מה יעשה למה שאין העין ברשותו ואף האוזן אינו ברשותו כיצר היה מהלך ושמע
אדם מחרף ומגדף ולא היה מבקש לשמוע גדופים ועוד .שהיה חייב בקריעת בגדים וכו" ומה יכול לעשות
ואזניו אין ברשותו ואלו הן ג' שברשותו הפה והיד והרגל היד אם מבקש אדם לגנוב גונב ואם לאו אינו גונב
ואם מבקש להרוג בידו הורג ואם לאו אינו הורג הרי היד הרגל אם מבקש אדם להלוך ברגליו לעבוד ע"ז
הולך ואם לאו אינו הולך ואם מבקש לעשות מצוה הוא עושה ואם לאו אינו עושה והפה אם מבקש אדם

לדבר הוא

מדבר ואם לאו אינו מדבר הוי לאדם מערכי לב .והמאמר סתמי ובסגנון אחר עוד וביתר אריכות

בתנחומא שם ויחרד יצחק וכו' זש"ה אזן שומעת ועין רואה ה' עשה גם שניהם וכי לא עשה הקב"ה אלא עין
ואוזן בלבד והלא כל האברים הוא גלפן באדם אלא מהו אזן שומעת וגו' את מוצא ג' דברים ברא הקב"ה
ברשותו של אדם ושלשה אינן ברשותו הללו שהן ברשותו הידים והפה והרגלים כיצד הידים רצה לעשות בהם

מלאכת שמים סוכה לולב שופר וכו' עושה רצה לגנוב לשפוך דם נקי וכו' לעבור בהן עבירות הרבה עושה
הפה בקש לעסוק בתורה לספר לשון טוב להלל לשבח להתפלל לומר שירות אומר בקש לספר לשון הרע לחרף

לגדפ להשבע על שקר אומר .הרגלים בקש לילך לדבר מצוה לבקר חולים וכו' הולך רצה לילך לדבר עבירה

לנאוף ולרצוח ולגנוב הולך הללו

שאינן ברשותו

העינים והאזנים והחוטם העינים כיצד היה עובר בשוק ראה

עברה או דבר שהוא מאוס בעיניו או אדם שאין לו בו חפץ לראות וכו' מה יעשה רואה הוא שלא בטובתו
האזנים שומעת חחרופין וגדופין וכו" מה יעשה שומע שלא בטובתו החוטם עבר בדרך והריח תבשילין טמאין
או ריח של קטרת עבודה זרה וכו" מה יעשה הריח בהם שלא בטובתו ,ומסיים שם וכשהקב"ה חפץ אף אלו

תולדות
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מחרף ומנדף , היר אין בעי מפלג מצוון אין בעי .גנב וקטיל ,הרגל אין בעי אזיל לבתי כניסיות ולבתי
מדרשות אם לאו הולך לבתי תיאטריות ולבתי קרקסיות ,ובשעה שארם זכיי הקכ"ה עושה אותם שהן
ברשותו שלא ברשותו הפה גם ברוך יהיה ,היר ותיכש ידו אשר שלח אליו וגו' (מ'א יג ד),
הרגל בני אל תלך בדרך אתם וגו' (משלי א טו):
לר) כשמע עשו [את דבריאביו ויצעק צעקה נדולה ומרה] וגוי אמר רי חנינה כל מי שאומר 78
 5ילקוט כי קפ"ו ,יכיט' קליס פ"ק פ*ס ד' ניפס פ"ג ס"כ כ' ,סעניום פ"כ ס"ס כ' ,בבל קעל נ' סי פסיקסס פ' עוכס

כו ,עדכם לססכ פ' סכליס יליו (ג' עייו) ופי ונכדכי ידע (די ') ,עדכם פניס לסכיס נו"פ
(קס" 6כ') ,סנקועס כי סטל סי" '

פי סכליס ינפו ,סנדם פקסל פ' ועכדכי ידע ,עדכם פקפיס פ" 3יי כיי ג' [ועי נעדנל כנס פי"ד .כ" ו] :

 1והיד וי | אי בעי הוא מפליג מצוון אי בעי גניב וקטיל ו(שם) ,אי בעי מפליג מיצון אי בעי גניב אי
בעי קטיל א ,1אין ..הוא מפלג מצוון אין בעי הוא גנב ואן בעי קטל ן .אי (אין  )1בעי הוא מפליג מצוון
(מצון  )1אי (אין  )1בעי הוא גניב אי (אין ן) בעי הוא קטיל אן.
קטיל אם בעי גנב ם .אין ..הוא עביד מצוותא

אם ..הוא מפלג במצות אם בעי הוא

(מצות ך]) אין ..הוא גניב ואם (ואין ך]) בעי הוא קטול דת:

אי בעי גנוב אי בעי קטיל  ,1אין בעי הוא גניב אין בעי הוא קטיל  ,אם הוא רוצה עושה מצות ואם הוא
רוצה הוא גנב הוא רוצח חן | * הרגל דפוחאנכתי (שפ)] רגל ל ,והרגל י .והורג ' | 2אי בעי אזיל י ,אם..
אזול פ:

אין (אי א) בעי הוא

אזיל דאנכת.

ושם),
אי בעי הוא הולך (

אם רוצה (הוא רוצה ך]) הוא

שות]  ,1לבתי כנסיות . .מדרשות וךאכי (שם) .לבתי כנסיות ומדרשות  ,+לבית
דר--
מתי
הולך וח | לב
הכנסת ולבית המררש ף .לבתי טרטסיאות ולבתי קרקסיאות דְ | לואם לאו הוא הולך פ[ג .2ואם הוא
ושם) ,ואי ..אזיל י ,ואין (ואי א .5אי א') בעי הוא אזיל דאת |
רוצה הוא הולך ָ, אי בעי אזיל (
*בתי ק-ר-קפיות ן] לבתי תיאטריות ל ,לבתי טרטיאות ולבתי קרקסיאות ו ,לבתי תרטיאות (טרטיאות א)1
ל

+שם) ,לבתי טרטיסאות לבתי קרקסאות כ ,לבית תרתיפיאות ולבית
וקרקסיאות א .לבתי טרטיאות וקרקסאות (
קרקסיאות  פ,

לבתי קרקסיות ולבתי תיאטריות ,1

לבתי קרקסאות ולבתי טרטיאות דְק ,לבתי כנסיות ובתי

(ולבתי ך) מדרשות דְ | בשעה ו (שם) | שאדם] פוחאנכי .:שהוא דת | זכיי] פנ .זכאי חא'כבי (שם),
 | -זבחי וא .1זוכה דתי | אותם] פחא'כי( :שם) .אותן דְוְאלני | שהן ברשותו] פוְאנָי ,שהם ברשותו חִא1כי (שם),

8פה  --יהיה] פואני (שם) ,הפה נאמ' גם ..יהיה [] ,הפה וגם ..יהיה ' ,גם ..יהיה ,5
שברשותו דְֶן | ההיד ותיבש ידו אשר שלח עליו דְך] ; היד ..שלח אותה אליו ךְ? | היד --וגו'] היד ...אליו ולא יכול להשיבה
עוד פ .היד..

אליו אִי.

היד ותיבש

ברוך יהיה דְך |  4בני ו-ג-וי]

ידו וגו' [ ,היד ותיבש

ישם),
ידו (

היד נאמ' ותיבש . .ךְ] ,הפה

גם

(שם) ,בני ..מנע..
א ,%בני ..אתם א' ,בני. .אתם מנע רגלך מנתיבתם ו

>< =מנתיבתם כי רגליהם לרע ירוצו  ,בני . .מנע  . .כי . .ירוצו וגו' [ .בניי . .מנע . .כי . .ירוצו וימהרו לשפוך
דם ם .בני ..אתם וגו' כי רגליהם לרע ירוצו וגו' ל" .בני ..אתם כי ..ירוצו וגו" ן ,בני ..אתם כי..
ירוצו דְתי ,לא תלך עמהם ולא תאור את העם כי ברוך הוא דֶ] |  5כשמע עשו] פוא'גכ ,כשמוע עשו דתעי.
ותג-ו-י] את דברי אביו וגו" ן ,את דברי אביו דְפא'כף.1
לי אל | * .א
וגו' לע | חניגנא אכתע .חניי  | 3מי שאומר] אי .מי שהוא אומר דְוָכת.

ויצעק צעקה גדולה ומרה א?,
שהוא אומ' פ .האומר גער |

שהן ברשותו אינן ברשותו מנין ממשה ובלעם ויונה וירמיה וירבעם משה מנין וכו' וכשהקב"ה חפץ אף הידים
אינן ברשותו של אדם אימתי כשבא אידו הנכיא אצל ירבעם וכו' ותיבש ידו אשר שלח עליו וכו' ואף הרגלים
אינן ברשותו פסוק מלא מה' מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו וכו' ואף הפה אינו ברשותו של אדם מנא
לך מבלעם ומיצחק

בלעם שנאטר

ולא אבה

ה' וכן' ויהפוך ה' אלהיך וגו' יצחק בשעה שנכנס עשו התחיל

מזדעזע ולומר גם ארור יהיה א"ל הקב"ה .מה אתה מבקש ואתה סבור שפיך ברשותך חזר ואמר גם ברוך יהיה
וכו" [ובתנחומא' מ"ב מקץ שם הושאל הרעיון לפרש את המקרא אוון שומעת ועין רואה ודורש כל האברין
של אדם עתידין ליתן דין חוץ מן האזן ומן העין למה ,אלא העין הזו רואה שלא בטובת אדם והאוזן שומעת
שלא בטובת אדם (וחוטם לא הוזכר) אבל הידים אם אינו רוצה אינו גונב והרגלים כך וכו'] 1 :מפלג מצוון.
וכ"ה בכו"ו ,ובפי' ב"ר גורפ ומפרש מפליג מצוון מחלק מעות לצדקה .וכן בוי"ר פל"ד פי? י"ד בהסיפור ביומוי
דרי תנחומא .וכו" כל עמא יפקון ויפלגון מצוה וכו" ובאותו הסיפור לעיל צד  408אם כשהן מחלקין צדקה
לעניים וכו' ,ובהסיפור ר' יוסי הגלילי הוה ליה וכו' בוי"ר שם דהוא עביד מצוון וכו" ולעיל צד  491עביד
מצוה וכו' 5 :לבתי תיאטריות .וכ"ה בכתיבה המדוייקת תיאטריות!) בתי"ו בכי"ו וכי"ג ובפיי ב"ר ,והשלמתי
ולבתי קרקסיות?) ועח"ג ובערוך ע' תאטר:

 3אשר שלח אליו .במקרא שם ותיבש ידו אשר שלח עליו

ולא

יכול להשיבה אליו ,ונשתבש אשר שלח אליו גם בכי"פ וכו"א א' וב' וכי"ג וכי"כ וילקוט .כאן .ובדפ"ר אשר
שלח אותה אליו ,והוגה לנכון בד"ו ,ובדפוסיי וכי"ת הקדימו היד וכוי להפה וכו' 4 :אל תלך וכו בכי"ל
נוסף עור ביני שוטי כמו ברוב הספרים הפפוק שלאחרין כי רגליהם לרע ירוצו וגו' ,וביפ"ת שיער שפיי כי

רגליהם לרע ירוצו לרעתם וימהרו לשפוך דמם כי ה' יוליכם את פועלי האון הפך מחשבותם להזיק לאחרים
וכו" ועו" גם במ"כ וצ"ע [ואולי דרש כפל לשון בני אל תלך וגו" מנע רגלך מנתיבתם והוא מפרש אל תלך,
אני .מבטיחך שהקב"ה ימנעך מלכת אתם ,על כן הרחק אפילו מנתיבתם כדי .שלא תבוא לידי נסיון ,ודרשה
זו לא מצאה חן בעיני בעל מדרש תנחומא לכן הוא מדגיש שמצא פסוק מלא (משלי כי כ"ד) כמו שהועתק
לעול בסמוך] וככי"ח מפיום והרגל נאמ' [במדבר כ"ב י"ב] לא תלך עמהם ולא [במקרא כתוב לא בלי וי"ו
אמנם גם בת"י א' הוא בוי"ו] תאור את העם כי ברוך הוא 5 :כל מי שאומר וכו' .שהקב"ה וותרן הוא עובר
על כל פשעים יתוותרו מעיו אלא מאריך רוחו (אפו) וגובה שלו ,ויתוותרון נופל על לשון וותרן ,ובכי*ל
כתוב יתוותרן והגהתי ועח"נ ובערוך ע' וותר ,ומוריך כמו בתרג' מיכה ז' י"ח לא מוריך וכו' ובירוש' ר"ה פ"א
נ"ז א' הוון מורכין ,ובשכל טוב צד  421גורס ומפרש ויצעק צעקה גדולה ומרה א"ר חנינא כל האומר הקכב"ה

6.

(? | 0-סק-ש1( 60

87

פרשח

תולדות

סו

כז לדר--לו

הקכ"ה וותרן הוא יתוותרון מעוי , אלא מוריך רוחיה וגבי ריריה , זעקה אחת הזעיק יעקכ לעשו ואיכן
נסרע לו בשושן הכירה שנ' ויזעק זעקה גדולה וטרה וגו' (אסתר ד א) :

לה) ויאמר בא אחיך במרמה ר' יוחנן אמר בחכמת תורתו:
לו) וואמר הכי קרא שמו יעקב וגו' לקח בכורתי ושתקתי לו והגה עתה לקח ברכתי:

 4ינקוע טס ,סנסועס ע"כ פוכדום פ" כ"ד [ועי לקטן פ*פ םי" סי] :
1קכ*ה] פאנערי .שהקכ-ה דוכת | ותין אתי | הוא לי אכתר* | * יתוותרון דְוֶר"] יתוותרן ל.
ה
יתותרון  .יוותרון א'ג /יותרון י ,וותרון  .יותדו ם .יתוורון ך] .יתוורן א מתותרן ך | מעוהי ע,
מעיו י ,בני מעוי וֶך" ,בני מעוהי דפכןתר ,בני מעיח  .1מעוהי וחייו א? ,ימיו וחייו ובני מעוהי א |
| וגבי דידיה] וָאעי' .וגביה דידיה  .15וגני
מוריך רוחיה] ( .מאריך רוחיה פוא(כי .מאריך אפיה ד

ריליה פן .וגאכי דיליה ך | ועקה (צעקה [)] ויצעק צעקה גדולה ומרה  -.כ | שהועיק ך] | יעקב אבינו י
לעשו] פוחאנכעי ₪ :דכתי' כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה [" ,דכת' כשמוע ..זעקה גדולה ומרת
עד מאד ך] | ואיכן] פוח :והיכן דאנכץ .ואימתי ו | ל דכתיב  | 5ויצעק כ | צעקה גכ | ומוה לי א' | וגו'] עד

מאר דִת .ל' פוחאנכי

8מרמה]
| ב

₪

וגוי ן ,ויקח ברכתך אַ ,ויקח ברכתיך  | 2בחכמה] פוחאנכי,

|  4ואמר  --וגו] [ .ויאמר . .יעקב וְחא! .ויאמר . .יעקב ויעקבני דִכ .ויאמר . .ויעקבני זה
בא  ₪ד
פעמים פן] .ל' אל | לקח בכורתי] את בכורתי לקח פף .ר' שמעון בן לקיש אמ' התחיל מחכך בגרונו

ויאמר הכי ן ,זה התחיל מחכך בגרונו את בכורתי לקח כ' ,ריש לקוש אמר התחיל מחכך בגרונו כמאן דמחייך
וזורק

רוק מפיו

ויאמ' הכי

ויעקבני

(הכי קרא שמו

יעקב ויעקבני

זה פעמים ן]) את

בכורתי

לקה דון

(לקח  --ברכתי ל' א) | והנה עתה] ולא די לו אלא ועתה הגה ד | ברכתי] פוחנכ = .ושתקתי לו דת |
וותרן הוא יוותרון מעיו אלא מאריך חימה זעקה אחת זעק לאביו היכן נפרע בשושן דכתיב במררכי ויצעק
עקה גדולה ומרה (וצ"ל ויזעק זעקה וכו' [וכן צ"ל בכי"כ שהוספתי נוסחתו בח"נ] ,ובמאמר בתנחומא מ"ב
שהעתקתי לעיל צר  587צ"ל ויצעק צעקה וכו' ועי' במ"ש סימן עשו ויצעק צעקה מררכי ויועק זעקה) ,ובמה"ג
שם כשמע עשו את דברי אבין ויצעק צעקה גדולה ומרה אמ' ר' חנניה מאן דאמ' ררחמנא ותון
יתותרון בני מעוהי') ,אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה?) בא וראה צעקה אחת הזעיק אבינו יעקב לעשו
דכת' כשמע עשו ויצעק .ואיכן וכו' בשושן הבירה ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה וכו' ,ובכי"ק שם יתבתרון
בני מעוי וכו" הצעיק אביגו וכו' ,ואולי כתיבת יתוורון כפי הברת הירושלמי ופי' יתוותרון (יתבתרון) מעוי
יתחתכו מעיו כמו במכילתא בא פ"ו כדי שיהיו המצרים רואין ומעיהן מתחתכין ,ושם פי"א כדי וכו' רואים
ומעיהם מתחתכים ועי' בספר היובל לכבור ידידי ר"א שווארץ צד  ,848ובירוש' תעניות שם דרשו כתיב-וקרעו
לבבכם וכו' ושובו אל י"י אלהיכם כי חנון ורחום הוא א"ר יהושע בן לוי אם קרעתם לבבכם בתשובה וכו"
למה כי חנון ורחום הוא ארך אפים וכו' ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן ארך אף אין כתיב כאן אלא ארך
אפים מאריך רוחו עם הצדיקים ומאריך רוחו עִם הרשעים ר' אחא וכו' בשם ר' יוחנן ארך אף אין כתיב כאן
אלא ארך אפים מארי' רוחו עד שלא יגבה התחיל לגבות מאריך רוחו וגובה א"ר חנינה מ"ד דרחמנא וותון
יתוותרון בני מעוי אלא מארי' רוחיה וגבי דידיה וכו' (ובק"ע פי' יתוותרון וכו' יותרו קשרי בני מעיו ויצאו
בתחלואים מאריך רוחיה כעסו אולי ישוב וגבי דידיה כשאינו שב) ,וכן נסדרו המאמרים בפסיקתא פ' שובה
ועיי"ש ,ושם הגיי יוותרון וכו' מאריך רוחו וגובה דידיה ,ומאמר ר"ח נסרר גם בירוש' שקלים וביצה שם,
ובתנחומא כי תשא שם אר"ח כל מי שאומר רחמנא ותרן יתותרון בני מעיו אלא מאריך אפו וגובה הוי
וביוס פקדי ופקדתי ,ובב"ק שם א"ר חנינא כל האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו שנאמר הצור תמים פעלו כי
כל דרכיו משפט ,ופירש"י שם יותרו חייו וגופו שמורה אל הבריות לחטוא (ובערוך שם הועתק מב"ק אר"ח
וכו' וותרן הוא יתוותרון מעיו וחייו ,ובד"ס הגי' יתוותרו חייו והגי' יחותרון בני מעיו אלא מאריך אפיה
וגבי דיניה והגי' יתוותרון וכו' וגבי דיליה ,ולפנינו הגי' בכי"א ב' מעוהי וחייו ובכי"א א' ימיו וחייו ובני
מעוהי) ,ובמדרש אסתר פ' הרצים יצאו וכו' א"ר חגין מאן דאמר רחמגא ותרן הוא יתותרון מעוהי אבל מאריך
רוחיה וגבי דידיה אמר להם לשבטים אתם מכרתם את אחיכם וכו' כך אני אעשה לכם וכו' .וכן במדרש פנים
אחרים נו"א א"ר חנין מאן דאמר הקב"ה וותרן יוותרון בני מיעיה אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה וכו" (ובילקי
חינא מ"ד הקב"ה וותרן הוא יותרו מעוהי אלא מאריך וכו') ,ובמדרש תהלים
אסתר דפ"ר ר' תתרג"ו א"ר נ
מ"ב שם אמר ר' יודן מאן דאמר רחמנא וותרן הוא יתוותרון בני מעוהי אלא מאריך אף וגביה דיליה אמר

הקב"ה לשבטים וכו' (ובילק' מכירי תהלים שם סי ו' יתוותרון מעוהי אלא מאריך אפיה וכו' ,ובילק' תהלים
דפ"ר ר' תרמ"ח יוותרו לו חייו אלא מאריך רוחיה וגבי דידיה וכו') ,ומב"ר כאן נובע המאמר באגדת אסתר
פ' ומרדכי ידע וכו' ד"א ויזעק אמר ר' חנינא מאן דאמר רחמנא ותרן יתוותרון  בני מעוהי אלא מארוך
אפיה וגבי דיליה בא וראה צעקה אחת הועיק אבינו יעקב לעשו דכתיב כשמוע עשו ויצעק צעקה
גדולה ומרה איכן נפרע לו בשושן הבירה שנאמר ויזעק זעקה .ובמדרש אסתר פ' ומרדכי וכו' א"ר חנין מאן
דאמר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתוותרון בני מעוהי אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה תדע שהרי זעקה
אחת הזעיק יעקכ לעשו דכתיב ויזעק זעקה גדולה ומרה (כ"ה בדפ"ר וד"ן) [\בבמרבר רבה שם נאמר בסתם
ואע"פ

שאין נפרעין ממנו

מיד

אל יחשוב שהקב"ה יוותר לו על עוונו אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה וכוי]/

ועוד איתא בשהש"ר פ' כמעט (ג' די) נתותרו מעיו כל אותו הלילה וכו' ,אכן בולק' ישעיה ר' רפח הועתק
משם נתרזו בני מעיו 1 :ואיכן נפרע לו ,לא משום שהיה אביגו יעקב מן האומרים הקב"ה וותרן הוא [??| אלא
משום שהקב"ה מדקדק בסביביו כחוט השערה ומוראו על הקרובים יותר מן הרחוקים ועי' בירוש' שקלים וביצה
שם וביבמות קכ"א ב' איתא וסביביו נשערה מאד מלמד שהקב"ה וכו' ר' חנינא אמר מהכא אל נערץ בסוד
קדושים רבה ונורא על כל פביביו (ובב"ק שם הגי! ר' נחוניא ועי' בדיס) ,ובמדרש פנים אחרים שם ויזעק
זעקה גדולה ומרה

אמר ר' חנינא

רבה

בייא למלכא דמיעבד בייא לעלובייא צעקה אחת 

צעק עשו מפני

יעקב שנאמר כשמוע עשו וכו' והוכן פרע לבניו כאן ויזעק זעקה וכו' (והמאמר הועתק גם בילק' אפתר שם):
 8בחכמת חורתו ,וכ"ה בשכל טוב שם ר' יוחנן אמר בחכמת תורתו ,ובמה"ג שם אמ" ר' יוחנן בחכמה .,וכן
מפרש בפירש"י עה"ת ובלק"ט בחכמה ,וגם בת"א ותר"י א' מתורגם בחכמתא ,ובתנחומא מ"ב המאמר
סתמי ויאמר בא אחיך במרמה וגו' היה אומר על צדיק במרמה ח"ו אלא בא עליך ברמיות [וכן דרשו לקמן
פ"פ ויעגו בני יִעקֶב וכו" במרמה וכו! מה את סבור רמיות דברים יש כאן וכו'] 4 :לקח בכורתי וכו' ,לפי

בי ליליה (? = -מָאן דאמ' דְרְסַמְנָא נסְבֶן יַתוּתרוּן בני מעוהי (1
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ויאמר הלא אצלת לי ברכה מן הנצולת:
לז) ויען יצחק ויאמר וגו' אמר ר' ברכיה הן גביר שמתיו

לך ברכה השביעית , ולטה

אומרה תחילה , אלא אמר לו מלך עשיתיהו עליך וברכותיך שלו הן ,עכדא ומה דיליה למאריה את
כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירוש סמכתיו ,ולך איפה ברם לך פיתה אפייה , ר' יוחנן
 1ינקוע פס :  2ילקוע טס ,פנסוע 6ע" 3עס כ" טע" כ" כי"ד| ,דנכיס כבס סדכ דנככיס (פ"פ קיי **ם וקיי י"פ),
וע" לקען פפ"ד ,ויקכל כנס סוף פל"ד ,פדכ 5/פוף פל"ד :

=

 1ויאמר] פואנכ .ל' דתי | אצלת לי ן | לי ברכה ל' פן | הנצולת] [  ,הנצולות פעך*ו .הניצולות א*,

']
גןו--
וויע
הניצולת דְ[א1כף .הניפלות ך5| 1

הן גביר שמתיו לך הא!כתי.

ויען  . .ויאמר לעשו וְןָ .ויען ..לעשו הן גביר ם.

ויען..

הן ..לך א | שמתיו לך לי ך | ברכה] היא "| -.אכי | השגיעית] פונכ,

שביעית דאחחתי |  * 8אומרה] אומר ל .אומ' א1ו ,1הוא אומר  ,1הוא או' פך? ,הוא אומרה נַכַךף* ,הוא

אומרה לו ךְוְחת 

| תחילה] [נ.

| אלא ל' אי

תחלה דפאכתרי

| * עשיתיהו דפות]

עשיתהו ל,

שמתיו דזאנכרי | עליך] לכל גר | עבדא (עבדה ן)] פוחאנכי .עבדא דמאן נכסי (נכסים ף) דמאן ד=ת

למה דליה  .למאן דיליה 4 .2דיליה למאן אַ' .,למה

* ומה דיליה פַוְחִי] כל מה (מא ף) דיליה דף.

נכסיה  | 1למריה פוְחי ,דמאריה א? | את] פ .ואת דְונכןת (את --סמכתיו לי א) |  4ודגן --סמכתיו] וגו ן,

לי כת

| לך] פאנכי .ולכה דחאית .ל' ןו | איפה] חאכף.

אעשה בני  ;25לי ן | פיתה] [ .פיתא פחאנכך"י.
אפויה דְפתרי:

פיתך דןת/

איפא ם ,איפ' ן ,איפוא ךָ ,איפא מה
פתך ך

| *אפייה

ן] אפיא חאנכך*,

איפוא ל | ר' יוחנן] /פ; ר' יוחנן ורי שמעון בן לקוש  ,1[ ₪ר' יוחנן ורשב"ל = א ,ר' יוחנן

וריש לקיש  --דכת |

הגוי שלפנינו דרשו הכי כפשוטו לשון תימא הכי קרא שמו יעקב שיעקבני זה פעמים לקח בכורתי
לו והנה עתה לקח ברכתי ואשתוק לו בתמיה; ובכי"ו הגי' ויאמר הכי קרא שמו יעקב ר'
לקוש" אמר התחיל מחכך בגרונו ויאמר הכי ושתקתי לו .ומשמע שדורש הכי לשון מחכך,
[וכו"ת] נוסף פירוש מחכך בגרונו כמאן דמחייך וזורק רוק מפיו ועח"נ[ .ולמטה פיי י"א ומשכ

בשכל טוב שם

המאמר

ב"ר ולא הועתק

"אכי
בוט,
ולק
בי

ושתקתי
שמעון בן
ובדפוסו?
שם] ,וגם

רשב"ל אומר התחיל מחכך בגרונו ואמר את בכורתי לקח ושתקתי והנה עתה לקח

את ברכתי ובמה"ג שם אמר ר' שמעון בן לקיש חכחך בגרונו את בכורתי לקח ושתקתי והנה עתה לקת
ברכתי\ ,בלק"ט גורס ומפרש ד"א הכי אר"ש בן לקיש התחיל מחכך בגרונו כאדם שמחייב את חבירו והוא מרוב
כעס מחכך לכך נאמר הכי; ובכי"ל ליתא זה המאמר וכן ליתא בכי"פ וכי"ח וכי"ג וכי"ת ואינו מפורש בפי?

הנ

שלא

קרא שמו

היו ישראל

א' וב' ליתא כל הדרש לפ' ויאמר הכי וכו' ובציון פסיקתא הועתק בילקומ

יעקב מלמד שתחיכך בגרונו
יודעין מה

טיבה

והוציא

של זמורה

אלא

את

הזמורה,

ובערוך ע' זמר די בפפיקתא

והנם שלחים את

הזמורה

דזכור לפי

על אפם וכיון שבא עמלק

התחיל לזמרה להן ספר אחר כיון שבא עמלק לימדה להן וממי למדה מעשו זקנו שנאמר הכי קרא שמו
יעקב חיכחך בגרונו והוציא הזמורה פו' כיחו וניעו וכלשון ס"א לפנינו בפסיקתא פ' זכור (כ"ז ב') ,ושם
הגיי חיכך בגרונו והוציא את הזמורה וכ"ה בפסקא זכור בתנחומא מ"ב תצא סי' י"ד [ותנחומא שם פיי י]
ועי' בהערות רש"ב ובעמת"ל עי" חכך וע' זמורה [ובהערות רמא"ש לפסי"ר צד כ"ז א'] :  1מן הנצולת.
מהברכות הגרועות ,ובשכל טוב צד  611מן הניצולות ,ובמה"ג שם נשתבש אפילו מן המצולות ,ולקמן פע"ד
הגי? בכי"ל ויצל אלהים את מקנה כזה שמציל מן הניצולת ,ובערוך ע' נצל בי גורפ גם לקמן שם מן הנצולות
ומפרש החפוכים ועי' בח"נ לעיל צד  969ובמ"י שם 2 :ברכה השביעית .מפרש בלק"ט א"ר ברכיה ברכה

זו שביעית היא שנאמר מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש .יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הרי
ו ברכות הוי .גביר שביעית היא ולמה היה אומר בתחלה וכו" אמר לו יצחק וכו" מלך עשיתי[ו] עליך עבד
ונכסיה למריה ולך אפוא מה אעשה בני שכל הברכות שלך שלו הן וכו' ,ובשכל טוב שם ולמה אמרו תחלה
אלא כך אמר לו מלך עשיתיו עליך וברכותיך שלו הן עבדים וכל דיליה למאריה ולך איפוא וכו' ,ובמדרש
אגדה הוצ' רש"ב מלך עשיתי אותו עליך עבדיה ונכסיה דעבריה למאריה ולכה איפוא וכו' ,ובמה"ג עמו' 994

והלא ברכה שביעית היא זו ולמה מזכירה תחלה אלא אמר לו כבר עשיתיו עליך מלך ,ובתנחומא מ"ב שם
פיי ט"ז מטל השמים זו היא תורה וכו" ומשמני הארץ וכו' ורוב דגן וכו" ותירוש וכו' כיון שברכו את אלו
הופיף שש ברכות כדי שיהיו עשרה אלו הן יעבדוך -עמים אלו בני נח וישתחוו לך לאומים וכו' הוי גביר לאחיך
וכו" וישתחוו לך בני אמך וכו' אורריך ארור .וכו" ומברכיך ברוך וכו" (ועיי במ"י לעיל צר  ,)847ושם סוי כיר
אמר ר' ברכיה אמר לו אדון עשיתיו לך כל מה שאני מברכך לו אני מבוך למה כל מה שהעבד מסגל
לאדונו הוא מפגל הוי גכיר לאחיך שאמר יצחק ליעקב ברכה שביעית היא ויצחק הניח עשר ברכות
שבירכו ולא אמר לו אלא הן גביר שמתיו לך אלא אמר לו כל מה שאתה סבור שאני מברכך אוני מברך אלא
לו למה שהעבד כל מה שיש לו לאדונו הוא כך במצרים וכו' ,ולקמן פפ"ד פיי ו" זה נתברך בעשר וכו

(כן שם הגי' הנכונה ועיי"ש) ,ובוו"ר שם בדפ"ר אז יבקע כשחר אורך וכו" אז תתענג על י"י והרכבתיך על
במותי ארץ הרי .אר בבעעהה עשר ועשרתי אוחרנייתא דכתיבי גבי יעקב דכתי' והאכלתיך נחלת יעקב אביך ואלו
הן ויתן לך האלהים מטל השמים וגומ' ,ובדב"ר שם א"ר אחא וכו' ברכה אחת ברכו אביו ועל חרבך תחיה
וליעקב בירך עשר ברכות  מנין שכן כתוב ויתן לך וכו" א"ר ברכיה כשנכנס עשו אצל אבין וראה שנטל .יעקב
את הברכות אמר לו לא הנחת לי אפי' ברכה אחת וכו' אמר לו יצחק אפי' אני מברכך לו אני מברך לא כך
אמרתי לו הוה גביר לאחיך העבד וכל מה שיש לו לא של אדוניו הם וכו' ,ובפדר"א שם ר' יהודה אומר
עשר ברכות ברך יצחק ליעקב על טללי שמים ועל דגן הארץ כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם שנא/

ויתן לך וכו' ,והגהתי עבדא ומה דיליה וכו" ועח"נ ,ובדפופי' נוסף עבדא דמאן וכו מפי' ב*ר כ"י שמפרש
אלא אמר לו מלך שמתיו לכל ומה מועיל לך אם אני מברכך שלו הן עבדא דמאן נכסי דמאן
פתך אפויה מזוגתיך מזומנות ועי' סנהדרין צ"א א' ומגילה ט"ז א' ובד"ם שם ,ובפירש"י עה"ת הן גביר ברכה
זו שביעות היא וכו" אלא אמר לו מה תועלת לך אם תקנה נכסים שלו הם שהרי גביר שמתיו לך ומה
שקנה עבד קנה רבו ועי' ברש"י הוצ' ר"א ברלינער מהדורא ב' ופסחים פ"ח ב' 4 :ברם לך וכו' ,זה סיום
המאמר עבדא וכו' העכד ומה שלו לאדונו הוא את כל אחיו נתתי לו וכו' ודגן ותירוש סמכתיו ולך וכו" אבל

בום לך
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אמר הרף [ממני שפורניתו אפויה לפניו בכל מקום , ר' שטעון כן לקיש אמר הרף] טטני שאף וחיטת
מסורין לו :ר' שמלאי ואמ' לה מש' ר' אכהו אמר לו הקכ"ה כך הייחה אומר ולך איפוא ,אטר לו
יוחן (ישעיה כו י) ,אטר לו רשע (שם שס) הוא ,אמי לו בל לטר צדק (שס שס) לא כיבד את הוריו ,

אמר לו בארץ נכוחות יעול (שס שס) עתיד הוא לפשט ירו בכיח המקרש ,אמר לו אם כן השפע
לו שלוה בעולם הזה ובל יראה נאות י"י (שס שס) לעתיד לבוא.
 2יקי ישע' כ' ככ'ו (פכיט) ,פנינס \' פי:
 * 1ממני וכ] מסנו דְפאתי (ממני  --חוף לי לגו

ךְאַ ]%שפיריניתו כ ,שפורניותו ,
| * שפורניחו ו

*פגיו דפואכת] לך י |
שפורעניות  .מפורניתי ך] ,שפונייתו א | *אפויה דאתי] אפייה פן | ל
* ר  --לקיש |] רשבל א ,ריש לקיש דְפןת .וריש לקיש כי  | * ממני [כ] מיני רן .ממנו דפאתי

וחימה] וגר' ,וחמה דפאכתר"י | ל מסורים ת  | * לו ל'דפוא'נכתין לד לר .גי א' |

שמלאי] פוא'ני(ישעיה) ,
ואמרי

ר' שלמאי

ךך,

דךפאכתי (שם) | ליה  | 1משום

אומר דכך'.

א*,

פ .בשם דְואנכתרי (שפ) | אמר  --הייתה אומר] ן][ ,אמר..

אמ' ..היתה או' פן ,אמ' ..כד הויתה אמ' [ .א"ל הכ"ה כה האטר לו א':

בשעה שאמר יצחק לעשו י(שם)

איפה אך*,
רבש"ע ו(שם)

ו' שמלאי

אמ'

ר' שמלאי אומר כשף | | ואמרין וג,

| ולך] פנכר'י.

ולכה דואתרל

| איפוא] פ(.

היית

כשאיל א*,

אפוא ן .איפא כר!ו,

איפה מה אעשה בני וי(שם) | אמר לו] א"ל יצחק להב"ה א ,%אמר יצחק לפני הקב"ת
| ה כבד י | את ל' ם |  4אמר לו הקב"ה ד | * בארץ] ארץ ל .אל ארץ ם | נחכות | +

עוול ךת | הוא לי נַרִי | לפשט] ן ,לפשוט דפאנכתרי

| * ידו דכתריי] ידיו פאנר'י (שם) .את ידיו [,

לי ל | **אם כן] לי ל | השפע] וָרי .השפיע דפנכת.
טובה פֶך*י | ולא ..בגאות ם | לעתיד לבוא] א'נות:

תשפיע א |  5שלוה] ואנכר .שלווה ך,

עתיד לבא דפוא'כרי

| לעולם הבא ו .לעתיר

לבא הוי משטני הארץ יהיה מושבך ו(שם) |
לך הפת אפויה שאתה עבדו ותהי ניזון מנכסי אדונך ועי' באמרי יושר וביפ"ה; ובמקרא כתוב ולכה בה"א
והיא מלה בודרת בהוראת לך ועי' במנחת שי ,וככתיבת המורגלת לך בכי"ל ובכ"י שציינתי ובילקוט וכן בסמוך
במאמר ר' שמלאי וְעי' במ"י לעיל צד  8כד"ה והוא גלי ,ובמקרא כתוב כאן אפוא כמו בפ' ויחרד יצחק וכו'
מי אפוא ונדרש לעיל צד  887ג"כ לשון אפה ,ובהללי כאן איפא ועח"נ ובתנ"ך הוצ' גינצבורג ,ובסגנון
לא"ר בזה המאמר עבדא וכו' הגהתי פיתה אפייה כמו שתג'' בכי"ו ,ובשכל מוב צד  421הועתק ולך
איפוא ברם לך פיתא ,ובמה"ג שם גורס או מפרש ולך אפוא מה אעשה בני ברם אס אית לך פיתא אוזי
אפייה') ,וגם בתר"י א' מתורגם ואזיל ותטרך מני דמה אעכיד לך ברי .אכן לפנינו טעם הדרש כן רק
במאמרי

ר"י

ורשכ"ל

שדרשו

ככתיבתו

לכה

לשון הליכה וכהגי' הרף ממני (מיני) לך מעלי אל תאיץ בי

לברכך ,ור"י דורש אפוא ג"כ לשון אפה שפורניתו אפויה (אפייה) שתנורו בוער לפניו .והוראת פורנית כמו
פורני?) , או פי' שפורגיתו .וכו' פת פורני אפויה לפניו ופורנית כמו פורניתא בל"ס ועי' לעף אצל קרויס צר
 ,5ורשב"ל דורש אפוא לשון אף וחימה ,ובכי"ל וכי"ג דלגו מן הרף עד הרף והשלמתי ,ובדפ"ר וד"ו הג"
הרפ ממנו שפורניתו .אפויה לפניו וכו' ריש לקיש אמר הרף ממנו שאף וכו' ועח"ג ,וגם ביפ"ת פיי הרף
ממנו משום דכתיב לכה בה"א מפרש לה לשון הליכה כמו לכה אתנו וכו" ופי' שפורניתו אפויה מזהר ליה
לעשו שירפה מיעקב שפורניתו אפויה כלו' שיכוה בגחלתו שתנורו בוערה תמיד להנקס מאויביו ולריש לקיש
פי" שאף וחמה מסורין ביר יעקב לשולחם על אויביו .ובאמרי יושר מפרש ר"י אמר הרף ממנו דייקו מלת לכה
בתוספת ה"א שהוא כמו לך לך וכמו כלך אמר יצחק לעשו כלך מהזיק לאחיך כי על כל פנים אף אם תזיקהו
פתו אפויה ר"ל אמר על זה הדרך אלא שפירש אפוא מלשון חמה ואף כי הכל מסור לידו ולזה מנע רגלך
מלהזיק לאחיך כי לא תוכל לו ,ובמ"כ הגיה פורניתא אפויה לך (וכן הדפיפו אחריו שפורניחא וכו' לך) ופי'
מוכן הוא ליקח נקמתו ממך ולפיכך הרף ממנו ועי' גם באגה"א ח"א צך  ?%9שפיי שם עפיי הגהת מזכ
התנור אופה לך עשו (רומי) בכל מקום כלו' מזונותיך מזומנות לך בכל מקום בשופי ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א
גורס ומפרש ולך איפא (ולך איפה) אף וחימה מזומנים לך מסורין לך (אף וחמה מסורין לך) דברי רוש לקיש
כלומר הממשלה בידך להרע ,ודברי ר"י לא הובאו שם 5 :אמר לו הקב"ה .ליצחק אתה חמלת על עשו ואמרת
ולך אפוא מה אעשה בני א"ל יצחק יוחן א"ל הקב"ה רשע הוא א"ל וצחק בל למד צדק לא כיבד את הוריו
בתמיה וכמו שדרשו לקמן פע"ו ויורא יעקב ,וכו" אמר כל השנים הללו ישב בא"י וכו" כל השנים הללו הוא
כיבד את אביו (הוריו) שמא בא אלי מכוח כיבוד אב ואם וכו" ולעיל צר  827אמר רשב"-ג כל ימי הייתי

שמש

את אבא

ולא שימשתי אותו

אחד ממאה ששימש עשו את

אביו ובו" [ובכי"ל וכי"ו הגיי רשע הוא

בל למד וכו" והושלם בכי"ל ביני שיטי אמר לו] והשלמתי לפשוט ידו בבית המקדש אמר לו אם כן וכו"

ועה"ג ולעיל צד  ,776ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש ר' שמלאי בשם ר' אבהו אמר לו וכו' כך היית

אומר (אומ' לו) ולך איפא (ולכה איפה) כלומר כעס עליו על מה שהשליטו אמר יצחק להקב"ה רבש"ע יוחן
אמר לו רשע הוא אמר לו יצחק בל למר צדק בתמיה כלום (כלומי) לא כיבד (כבד) את הוריו אמר לו בארץ
וכו" יעול (ייעול) עתיד לפשוט ידו (ידיו) וכו" אמר לו אם כן השפע לו שלוה בעולם הזה וכל ירָאה וכו"
לעתיד לבא,

ובשכל

טוב צר 611

אמר

רבש"ע

יוחן אמר

הקב"ה

רשע הוא אמר

יצחק בתימה

בל למד צדק

והלא הוא למד לעשות לי צדקה לכבדני א"ל הקב"ה בארץ וכו' עתיד הוא לפשוט ידו וכו' אמר יצחק אכ
השפע לו טובה בעוה"ז ובל יראה וכו" לעולם הבא ,ובמה"ג שם אמ' לו הקב"ה כך אתה אומר לשונאי
ולכה אפוא מה אעשה בני אמ' לו יוחן אמי לו רשע הוא אמ' לו בל למד צדק הלא מכבד היריו הוא אמ;
לו בארץ נכוחות יעוול עתיד הוא לפשוט

את ידיו וכו" אמי לו אם כן השפיע

לו טובה

בעולם הזה ובל

יראה וכו" לעתיד לבוא ,ובסגנון אחר בתנחומא שם סי' כ"ד בא לברכו ונסתלקה שכינה ממנו התחיל להתפלל
ואומר יוחן רשע א"ל (א"ל הקב"ה) בל למד צדק א"ל זה אתה מבקש לביך עתיד הוא להחריב את ביתי
ולערבב את הארצות (האוצרות) והממנות שנאמר בארץ נכוחות יעול א"ל יצחק תן לו בעוה"ז ובל יראה וכו'
לעתיד לבא (לעולם הבא) שאננקי הוא לי לפרוע לו הכבוד שכבדני וכו' ,ובמגילה שם במאמרי ר' יצחק
. | 3( %00.אַסְטה (1

פרשה סו

תולדות

לט) ויען יצחק אביו
מעל זו בית נכרין ,ד"א הנה
ליה בנין דתיסווריה חסרין מה
פונלין רברבין ושתל דקיקין ,
 1ילקוע כ' קעיו :

1

כז לט

וואמר אליו הכה משמני הארץ וגו' זו איטלייא ,וממל השמים ו
משמני הארץ ונוי מן שמיניה דארעה :אנטונינום שלח לרבינו אמר
נעביר ונמלא יתהון ,נסתיה לשליחא ואעליה לגו פרריסה ,שרי עקר
אמר ליה הב לי אנטיגרפין ,אמר ליה לית את צריך ,סלק לנביה

ל טנודס זכס " :'5

 * 1ויען  --אליו וא'נ] ויען יצחק ויאמר לעשו לפת :ויעז . .אביו ויאמר לעשו כ .ווען יצחק ויאמר ן",

| וגו'] יהיה מושבך פחי .יהיה מושביך "אנת .ל' כ | * זו דאכתי]

לי %

הנה מש' הא' יה' מו' זו ן,

*מטל דפאנכתי]
לי לפנ | איפליא ך!פוגכתי .איטאליאה דְ .איטליא (אטליא א?) שליון א | ו
מטל לְֶן | למעל ל' אלכ | גוברין פורי | הנה לי חן | הארץ ל' פ | וגו לי | מן שמיניה] וְג .מן
שמיניא דְַתע.

משמיניה

מן שמני .

ן ,משמינא

משומיניא

,

א | דארעא פוחאנכבעי.

₪

מן הן

מתעבדא .ארעא שמניא (שמיניא ך]) מן טלא ומטל השמים מעל דְן | אנפנינופ | | לגבי (לגב וְנָ)
רבינו פונכי ,אצל רבינו א .לר' ך |  3לה ן .לו פ (א"ל ל' [) | דתיפווריה] ן .דתסווריה 5פ .דתיפווריא א*,

דתיפוריא א .5דתיסבריא 13, דתסבריא דְ*ךף? ,דייא ך* ,דתסוורא ךְ] ,דתפוורתא דָךף ,1תסוורתא ע
חסרין] פאנערי .חסורין וכת :חפרים  | 7וגמלי אכעך? .ונמליא ם .רייא ן ,ומליא [ ,דנמליה ו
נסתיה] פץ ,נסתייה ן .נסותיה  .נסביה דָאַרִי .נסבי כ | לשליחה ן | ואעליה] פוגעך? .ועייליה דאכתר!.
ועיליה  | %גו נָך? .בו ם | פרדיסה] ן ,פרריסא פא!נכער?.

פרדסא דְא%תר*י? | שרי] שורי ן ,שריה ,5

לי י | עיקר ער |  4פולגין פ | רכרבנין כִ ,רבובין ת | ושתל] פנעי .ושתיל דואכר | דקיקין]  ₪תרדין
(תורדין  )1רברבין (רברבנין כ) ושתל (ושתיל וְכך?) דקיקין חפין רברבין ושתל (ושתיל וְכַר )2דקיקין פונפר?.
חסין רברבין ושתיל (ושתל ו) דקיקין א*ך1ו

אנטוגרפיה 5

| לה ן | אנטיגרפין] (ץ .אנטיגרפה [ְנכו .אנטיגרפא דְאַתף?,

| | אמר --צריך] אמר לה ..צריך ן ,אמר

לא יהב לי (לי  )2ו |

ליה לא ..צריך ע.

פליק ואגכרי .על י | גביה י |
מאי

דכתיב 

יוחו רשע וכו" אמר יצחק .לפני הקב"ה רבש"ע

יוחן עשו א"ל רשע הוא

א"ל בל למד צדק א"ל

בארץ נכוחות .יעול א"ל אם כן בל יראה וכו' ועיי בד"ס 1 :ויען יצחק וכו בכי"ל וכי"פ וכי"ת בשיבוש ויען
וצחק .ויאמר לעשו כלה"כ .בפסוק .ל"ז ,והגהתי גם זו איטלייא ומטל וכו" וכ"ה במה"ג ויען יצחק אביו ויאמר
אליו הנה משמני זו איטליה ומטל השמים מעל זו בית גוברין (גברין); ובשכל טוב שם מפרש הוא איטליא
שהיא ארץ שמינה ובעלת פירות ומטל השמים מעל שלא תדור בארץ ציה ומלח אלא בארץ שהיא שותה ממה
שיורד לה מן השמים טשלל ברכה כגון בית גוברין ,ובפי' ב"ר כי"ט מל"א הגי' איטליא של יון וכ"ה בכי"א
*א' וב וכן הובא :בפורש"י עה"ת (ועי? בזכור לאברהם במהדורא א ,)/וכוונו על החלק מאיטליא הדרומית הנקרא
אצל הקדמונים ארץ יון הגדולה בעבור שישבו בה יונים מימים כבירים והיתה אדמתה משובחת מאד דשנה ורעננה
עו" בערך מלין צר  54ובמ"ע הצרפתי חלק ל"ג צר  ,781ובית גברון היא אליותריפוליס ועי' במ"י לעיל צד :914

מן שמיני הארץ כלו' הגדולים והעשירים ובל"מ כל שמן וכל איש חיל (שופטים ג' ב"ט)

 25מן שמיניה וכו
ויהרג במשמניהם (תהלים ע"ח ל"א) ,והובא כאן המעשה באנטונינוס שמילא את אוצרותיו והעשיר מהדוכפים
שהעביר והדוכסים שהושיב תחתיהם כמו שמפרש בערוך ע' שמן ב' הנה משמני הארץ מן שמיניא דארעא
פיי עשירים מפיק דוכסין ונוטל שלהם מעייל דוכסין ונותנין לו שוחד ועיי גם ע' דכוס ,ובמה"ג  484נסדר
הפיפור לפ' וְעַל חרבך וכו' ומפיים שם לקיים ועל חרבך תחיה ,והוספה זרה בדפוסי' וכי"ת מן הן מתעבדא
ארעא וכו' ועח"נ :  3בגין דתיסווריה*) וכו' .בשביל שהאוצרות חסרים מה נעשה שנמלא אותן ,ובערוך ע'
תסוור בגין תסוורתא וכו' ונמלי ,יתהון :נסתיה וכו ./לקח רבינו את השליח והכניפו לגנה ,וכן הגי! נסתיה
בכי*פ ובערוך ע' נסתיה ועי' לעיל צד  ,59וצד  :868שרי עקר .התחיל לעקור צנונות גדולים ושתל קטנים
וכן בסמוך ואעלי לפרדיסא שרי עקר וכו" ושתל דקיקין ועי' בערוך ע' פגלא ,ובדפוסי' הגיי בסמוך שרי עקר
פוגלין וכו" תררין וכו" הפין וכוי וכ"ה גם כאן בכ"י שציינתי ,ובכי"א ב' ובפיי ב"ר כי"ט וילקוט פוגלין וכוי
חסין וכו' ועח"נ ,וגר? שנכונה הגיי שלפנינו שעקר ושתל רק מין אחד וכן בנמשל מפיק דוכסין ומעייל דוכסון,
והגי' שורי כמו לעיל צד  517שורון בייכין ועיי במ"י שם 4 :הב לי וכו' .תן לי תשובת דברים בכתב וגם בערוך
ע .אנפיגרפין הגיי הב לי אנטיגרפין וכו' ,ועדיפא הגי' שלפנינו בסמוך אנטיגרפי?) ,ובמדרש אסתר מתורגם
פשתגן

הכתב

(ג' י"ד) אנטיגרפון (כ"ה בדפ"ר וד"ו)

אמר' ליה לית וכו

דאיגרתא

ובילק? אסתר ר' תתרנ"ו אנטיגרפין דאגרתא:

א"ל אינך צריך בא השליח אצל אנטונינוס א"ל היכן אגרת

התשובה

א"ל לא נתן לי

כלום א"ל ומה אמר לך א"ל לא אמר לי כלום אלא לקחני והכניסני לגנה והתחיל לעקור וכוי התחיל אנטונינוס

להעביר דוכסים ולהושיב דוכסים עד זמן שיתמלאו האוצרות,
וכו

ועי' לעיל צד  666ובמ"י

שם בד"ה

והא כת' וכו',

ובכי"ל הלשון ממועט ומה אמר לך לא אמר לי

ונכונה הגי' נסתי ואעלי כמו ואעלי בירוש' פנהדרין

פ"א י"ח ג' ועוי דאלמאן צד  ,068ובפיי ב"ר כ"י מפרש מיד הבין שרי מפוק .וכו' וכן נוסף בדפוסי? וכי"ת
מיד הבין ,ובכי"א א' המאמר מקוטע א"ל .לית את צריך פליק לגביה א"ל ולא עבד קמך כלום א"ל נסבני
וכו' ,ובילקוט א"ל הב לי אנטיגרפה לא יהב לי על גביה א"ל מה אמר לך וכוי ,ובילקוט ד"ו ניתוספו הפירושיס

תיסברייא פי' האוצרות שמונחות במוויות וכו" עד אנטיגרפה פי' כהב בלשון יוון ,ובמה"ג שם הועתק
אנטלינום שלח לגבי רבינו הקדוש בגין דתוסבריה*) חסרין מאי נעביד עד דנמלי יתהון נסיב שליחא
ואעליה לפרד יפא שארי עקר פוגלין רברבין ושתל זעירין תרדין רברבין ושתל זעירין אמ' ליה הב לִי

תשובה אמ' ליה לית וכו' כיון ,דסליק גביה אמ' ליה הן היא תשובת דברים אמ ליה לא יהב לי
כלום אמ' ליה ומה אמ' לך אמ' ליה לא אמ' לי כלום אמ' ליה ולא עבד קומך כלום אמ' ליה נסובני
ואעלגי

לפרדיסא שרי עקר פוגלין רבַרבין ושתל

זעירין תרדין רברבין ושתל זעירין קם מן שעתיה

והוה מפיק שלטוגין ומעייל דוכסין עד דאתמלון תוסבריה לקיים וכו' (ובכי*ק שם עקר פולגין ,וכתיבת
אנטלינוס כמו אנטולונוס בירוש' כלאים פ"ט ל*ב ב' ,ובירוש' סנהדרין פ"י כ"ט ג' כתוב ו' פעמים אנטולינוס
ופעסם אחת אנטוניגוס) ,ובסגנון אחר הסיפור בע"ז שם א"ל (אנטונינוס לרבי) מצערין לי חשובי רומאי מעיול

תוּסְבַרְיָה (* | -ףַסשֶסקְדו66. | ?( 0קטסשמט ('

פרשח

תולדות

24

כז לט מ

סו

אמר ליה הן היא אנטינרפי ,אמר ליה לא נחן לי כלום ,ומה אטר לך ,לא אטר לי כלוס אלא נסתי
ואעלי לפרדיסא שרי עקר פוגלין רכרכין ושתל דקיקין ,שרי ספיק דוכסין ומעייל דוכסין ער זמן094
ריחטלון תיפוורייא:

מ) ועל חרבך תחיה אמור ר' לוי על חרכך ואת חיי:

ואת אחיך תעבד אמר ר' הונא אפ זכה תעכר ואם לאו תאכר:

והיה כאשר תריד וגו' אמר לו את יש לך ירירים והוא יש לו יוירים את יש לך נימוסות
והוא יש לו נימוסות ,אמר ר' יוסי בר' חלפותא אם ראית יעקכ אחיך פורק עולה שלתורה מעל צוארו
 4ילקוע שס :

" 5לקוע טס( ,עיל 686: 57

ר
אלמ--
( 1א*
הן .

דין הן ך

לי כלום ל' א')

 6לקוע טס:

| * הן היא וְנ] הין היא לְ .הן הוא ך :הן א' .היך היא  :₪אן
אנטיגרפיה  | 5לה ן | נתן] יהב וא'נתר*.

| אנטיגרפה [ן ,אנטיגרפא ְא'כןתר*.

יהיב ךפכך' | ומה] ( .אמר ליה (לה ן) ומה דְפוות .א*ל ומה א* ,א"ל מה י | לא] אמר לו (ליה פ .לה ן)
לא דפוי .א"ל ולא א*ן .אמ' לו ולא ך | כלום] א* ₪ .אמר ליה (אמ' לה ן .א"ל איך?) ולא (לא פו)

עכד קורמך (קרמך תתי .קומיך ן .קמך פנא'ר) כלוס דפוא'נתרי | אלא] אמר ליה םכתר' .אמי לה ן,
איל אנך*י' .לי ך | נסתי] פוג .גסגני דאתך* .נסגיני ך' .נסגיה כ .לי י | ו2אעלי] וא'נכ :ואעלאי ך',
ראעלי  /₪ואעלני א'תר' .ואעליני ך ,אעלני י | לגו (גו ך*) פרדיסא פוא'נכר* .לגו (גו ך)1

פרדסא
רבובין
דקיקין
חסיגין

(פררס' ו') דְא*ך'ו .לגו פוגלא ן | שורי וְנכ ,שארי
ך | ושתל] פוגי .ושתיל ְאכתר | דקיקין] ך*= .
חסין רברבין (רבובין ך) ושתיל (ושתל [ ,וש' ן) דקיקין
רברבין ושתיל דקיקין א' .וכו' ם | שרי] פאערי .שור

דוכסין א" | ומעייל] א'נכתער.

ך! ,ושרי ם | פוגלין] פולגין ם :ל' ת |
תודין רברבין (רבובין ך]) ושתיל (ושתל וְני)
דְוְנתף*י .תרדין רברבין ושתיל דקיקין א'כ'/
[נכ ,מיד הבין שרי דד | מפק | | רברבין

ומעיל דְפיי .ומעל ן .ועייל א' | רוכסין] אנתער .דוקסין דפו:

דוקטין  .2איפרכין י | זמן לי ך |  8דיתמלון]  .דאיתמלון ך?.
דאיתמליאן * ,דתימלון אַ ,3דתמלון א* .דתמליין  | 2תיסווריא
תיסברייא ךף ,1תיסבריא ף?ו' ,תסבריא ךְ .1תסוורתא דִ |
אמר ךןת .אמר ליה כ | על] פוא :עול לידן"חנכתר .תטול
תעבור דְאתי | אמר  --הונא] אמר . .חונה ן ,אמר.

פך* .דאיתמליין ך .דאתמליין ף],
ראתמלון ו
[  .תיסוורייה ן ,תיסווריה פא .%תיסוריא א?,
 4אמר ר' לוי] פוחא'ני :אר"ל א רי לוי
י | את חיי א .ואת תחי ף |  5תעבד] פוגפ.

 .חיננא כ ,אמר.

 .אחא  .1ל' אח | תעבד] פא!נכר?י,1

תעבור דְוחאתר' | ואם לא זכה  | 2תעבד א?ו .תעביד ך .תיעבד ב |  6וגוי] ופרקת עולו  .1ופרקת ..
מעל צוארך זכ ,ופרקת  . .צואריך א' .לי דפוא'תי | אמר לו] פוחנכ .א"ל י .ל' דאת | אתה וחאית |
* ירידים פוזאנכתר'] ידידים ל .ירודים וֶך* ,ירידין י ,ירידים שווקים ך | * ירידים פחאנכתי! ידירים ל,
7ימוסיות א נימוסים י? | דוסא | 5
ירודים ן ,שווקים ך | אתה [חא*ף] | נימופיות א ,נמופיי  | 3נ

בר] פא'כ .גיר ןו גר דנת .גן איר | הלפתא דפחא'ינכתר .הלפתה ן | ואיתה ן | יעקב
ו-ארו] פא'נכך .פורק עול תורה  . .צוארו [ .פורק עולהאחיך] פוחא'נרי .יעקכ א'כ .אחיך דת | פורק צ
של . .מעליו דְ ,פורק מעל צוארו (מעליו י) עולה של תורה חָחִי ,פורק עולה של תורה א* |

ליה לגינא כל יומא עקר ליה פוגלא ממשרא קמיה אמר ש"מ הכי קאמר לי את קטול חד חד מינייהו ולא
תתגרה בהו בכולהו ולימא ליה מימר בהדיא אמר שמעי בי חשובי רומי ומצערי ליה ולימא ליה בלחש משום

דכתיב כי עופ השמים יוליך את הקול ועי' בד"ס [הסופרים היונים והרומים מספרים כעין אגדה זו .כן מסופר

בדברי הימים מהרודוטוס  ח"ה פצ"ב מפריאנדרוס
בעצתו איך לפקח על עסקי העיר

לטובתה,

מושל קרינתיס ששלח לתרזיבולוס מושל מיליטוס לשאול
לא השיב

אבל תזיבולום

לשליח

כלום אלא

הלך עמו

חוץ

לעיר לשדה מלאה בר ועקר השבלים הבריאות וטובות .ומזה הבין פריאנדרוס שעצת תרויבולוס היא להרוג את
חשובי העיר ,וכן טספרים ליויוס .דבה"י ח"א פנ"ד ,ואובידיוס,
לאביו כדת מה לעשות עם העיר גאביי ( )11580לכובשה

לפרדס

ראשי

וקטע את

פסטי ח"ב  .107על טוקויניוס סקסטוס ששלח
ולדכא אותה והאב לא השיב תשובה אלא הלך.

הפרחים והבין הבן שכונתו שיהרוג את קציני העיר,

האלו הוא שלפי עצת חכמי האומות על המושל להרוג

והחילוק האופי שבין האגדות

את האנשים העומדים לשטן לו ואינם לפי רוחו מה

שאין חכם יהודי יועץ לשפוך דם נקי בלא משפט ,על כן הוא נותן צו לחייבם חובת גלות ,אמנם לפי האגדת
בע"ז ציערו חשובי רוטי את אנפונינוס ולכן צוה רבי להרוג אותם אחד אחד] 4 :על חרבך וכו' .אמר לו על
חרבך ואת חיי וכן בסטוך א"ר הונא אם זכה תעבד וכו' אמר .לו אם וכו' א"ר יוסי וכו' אם ראית וכו' אמר
לו אם וכו" וכן סגנון הלשון לעיל פעמים שונות ועי' במ"י
לשון עלל כמו ועללתי בעפר קרני (איוב ט*ז ט"ו) וכדמפרש
תחיה ,ועל לפי הדרש לשון צווי במשקל בעלי הכפולים וקרי
על והוגה עול) .ובשכל טוב צד  591א"ר לוי על חרבך

לעיל צד  406בד"ה אף את וכו" ור"ל דורש על
בפי' ב"ר הכנס חרבך לנדנה שלא תרצח ואתה
ביה עול וכן טעם הגיי עול (ובכי"ל וכי"ו הגיי
ואתחי וצ"ל ואת חי :  5אם זכה וכו' .אם זכה

יעקג תעבד תעבוד את אחיך ואם לאו תעבד תאבד אותו ועמ"כ ,והגי' תאבד באל"ף איתא גם בדפוסי;
ובכי"פ וכי"ו וכי"א א' וכי"ג .וכי"כ ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א ,ובמה"ג עמו'  534ואם לא תעבד תאבד ,ובשכל
טוב צד  711הגי'

יעבד]

ועח"נ,

אם זכה תעבוד ואם לא זכה תעבד'),

ובסגנון זה אם זכה

וכו"

נדרש

במאמר

ובלק"ט לא זכה תיעבד

[ובמדרש אגדה לא זכה

ר' הונא לעיל צד  686הפ' ורב יעבד צעיר ועיי"ש :

 6את יש לך וכו נר' שדרשו והיה כאשר וכו' והוא .יהיה כאשר אתה תריד ותריד לשון מריר ,את עשו
כלו' אדום יש לך ירידים והוא ישראל יש לו ירידים ,ואולי דרשו גם תריד כמו תרדה ,את יש לך נימוסות)
חוקים ומשפטים שאתה רודה בהם בכל האומות והוא יש לו וכו' ,ובכייל נשתבש ידידים ,ובמה"ג שם אמר

%6.

.-תְעבד (

פרשה סו

תולדות

8

כז מ מא

גזור עליו שמדים ואת שליט בו הה"ד כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו

(ישעיה סג מז) ,ויצחק היכן הוא ,מי שהוא אומר לו נזור עליו שמדים את מתכיפו לאכות:
מא) וישטום עשו את יעקב אמר ר' לעזר בר' יוסי נעשה לו שונא נוקם ונוטר , עד כדון ח
קראין סנטרוי דרומי:

ויאמר עשו בלבו הרשעים ברשות לבס שנג' אמר גבל בלבו (תהלם יר א) ,ויאמר 5
ו) ,אכל הצדיקים לבם
עשו בלבו ,ויאמר ירבעם בלבו (מ'א יב כו) ,ויאמר המן בלכו (אסתר ו
ברשותם שנ' וחנה היא מרברת על לבה (שיא א יג) ,ויאמר דוד אל לבו שם כז א) ,וישם
דניאל על לבו (יניאל א ח) ,דומין לבוראן ויאמר י"י אל לבו וגו' (כראשית ח כא) :
 1עיי טנם פ"ע :'3

 8ילקוע טס ,יכום' עכודס זכס פ"ס ל"ע נ':

 5לעיל  098 57ת"כ:

נו] .ה.כ.יינו דְוו ,וגוי ןג |
יר--
כאל
ישי
 1ואתה את | שליט] פ .שלט ן .שולט דְהאנכתרו | וי
אליכן ן | הוה עץ | מי] אמרו ישראל  -,י | שאומר ו ,שהיה אומר נץ | לו] לעשו תע .ל' אני |אתה פחא,
3ושטם
ואת ןכ | מכתיפו  | 5לאבות] לאבותם ן ,עם האבות ו ,ל /ם | ו

פואלגעי | את יעקג] פאגכת:

את ועקב וגו' ןָ .לי דְעי | לעזר] ו .אלעזר דפחנכתר | * גרי דפא'נכ] בירי ות :בר ר' ע .בר לאי |
| נעשה] פוחגבט:

יוספ א

בלבו

נעשה ,+

סנטירו

ונעשה דְף (נעשה  --ונוטר ל /א

| נוק] גע:

וגוקם דפוחכתי | עד לי י | כאן א |  4קראין] פוחא?נעי .קריין דכת .קורין אַ' | סנטורי ע .סנטיראי י,
סנטארוי א | %דרומאי כו ,דרומי שנעשה שונא ונוקם ונוטר א ברומי ך 5 | 1לבם] פנכ .לבן דוחאת |

-

שני] פאנכ .ל' דוחת | בלגו]  ₪אין אלהים אכ | ויאמר עשו בלבו לי חא? |  * 6ויאמר ירבעם . .המן
בלבו ך ]1ויאמר המן בלבו ויאמר ירבעם בלבו פן"חת .ויאמר ירבעם בלבו ל ,ויאמר המן בלבו א' |
אבל] ויאמר עשו בלבו  ₪ך[] | לבם ברשותם]  :5לבן (ליבן ך!) ברשותן דונכת .לבן ברשותם א| 1
דגי] פאונכ .ל דוחת | ואמר --לבו] ודוד אמר אל לבו [ .ל' חח |  8על] פואי .אל דגכת |
ש
דומין לבוראן] דומים לבוראם [] ,דומין לבוראם ן] ,דומין לבוראן ן ,דומין אל בוראן א! .ל'  | 5שני
ויאמר כ | וגו'] לא אוסיפ חז .ל' דפוא!נכת |
ילו יש לך ידים והוא יש לו ידים ,והגי' ירודים כמו לעיל צר  774שלשה ירודים הן ירוד וכו' ,ובפי' ב"ר
כי"ט וכי"א מפרש את יש לך ירידים (ירודים) שווקים (שוקים) תריד דורש והוא יש לו שוקים כלומר עת
שיהא שולט (הוא שולט) ועת שאתה שולט וכשתראה לעתך (עתך) עומדת בהם אז ופרקת עולו וכו" וכן

הוסיפו והגיהו את יש לך ירידים שווקים והוא יש לו שווקים ,ובילקוט ד"ו נוסף בגליון פירוש שווקים ,ובשכל
טוב שם הגי' א"ל אתה יש לך ירידים וכו" אתה יש לך נימוסית והוא יש לו נימוסית :

 1גזור עליו וכו'.

אם ראית

הוא

פורק

עולה של תורָה אף אתה ופרקת עולו מעל צוארך גזור עליו שמדים ואת שליט בו וכל

הפורק  ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ,וגם בת"א מתורגם והיה כאשר תריד וכו' ויהי כד יעברון
בנוהי על פתגמי אוריתא וכו' ועי"ע בתר"י א' וב' [וראה גם במדבר רבה פ"א סי' ב' מהו רדנו וכו'] ,ונסמך
המאמר הה"ד כי אתה אבינו וכו' ויצחק היכן הוא שלא נזכר אלא מי שהוא אומר לו וכו' את מתכיפו מצרפו
ומחברו לאבות בתמיה ,ובמה"ג שם אמ' ר' יוסי אמ' לו אם ראית יעקב אחיך וכו' גזור עליו שמד שאת
שולט בו וכך אמרו ישראל כי אתה אבינו וכו' ויצחק איכן הוא אלא אמרו מי שהוא אומ' לעשו גזור
ל שמדים את מתכיפו!) לאבות; ובערוך ע' את ד' ויצחק היכן הוה (וב"ד היכן הוא) מי שהיה אומר
עשו

וכו',

עול של תורה

ובלק"ט מפרש

והיה

כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך אמר לו אם ראית יעקב אחיך פורק

מעל צוארו את יכול לו לכך אמר כי אתה וכו' ויצחק היכן הוא למה לא הזכירו לפי שאמר

לעשו ופרקת עולו כלומר גזור עליו שמדים ואתה שולט בו לפיכך לא זכר את יצחק ,ומגומגם הלשון בשכל
טוב שם א"ר יוסי בן חלפתא כך אמר לו אם ראית יעקב אחיך וכו' גזור עליו שמדות להתכיפו לאבות .וכו'
[המלים האחרונות שייכות לשורה ח' שם אחר תעבור אותו וצ"ל אי אפשר להתכיפו וכו'] ובפי' ב"ר כי"ט
וכו"א מפרש א"ר יוסי בן חלפתא כך אמר יצחק לעשו אם ראית יעקב אחיך פורק עולה וכו' גזור עליו שמדים
ואתה (ואת) .שולט בו תוריד דורש כלומר בשעה שתמרידהו על הקב"ה אתה יכול לו הה"ד כי אברהם לא
ידענו וישראל לא יכירנו יצחק לא נאמר לפי שלא די לו כי לא בקש עליו רחמים אלא שאמר לו לגזור עליו

שמדים מי שהוא אומר גזור עליו (גוזר עלינו) שמדים את מתכיפו לאבות בתמיה לפיכך לא הזכירו (ובפי' ב"ר

הנדפס נשתבש א"ר יוסי בן אלעזר ועיי"ש ,ובכי"ל ר' יוסי בר' חלפותא כמו לעיל צד  516ועי' במ"י שם),

ובשבחו של יצחקק הדרש במאמר ר' שמואל בר נחמני בשם ר' יונתן בשבת שם 8 :נעשה לו וכו דורש
וושטם נוטריקון שונא וכו" וכן נר' טעם הפירוש בלק"ט וישטום נקוד הוא כלומר שונא נוטר נוקם ,ור"ל ש/
שונא ט' נוטר מ' נוקם (ובב"י פלארענץ הגיי וישטם נקוד .הוא שעדיין שונא נוקם ונוטר) ,ובמדרש אגדה הוצ'
רש"ב וישטום עשו נקוד שהיה שונא ונוקם ונוטר ,ור" אלעזר בר' יוסי דורש כן גם השם סנטור עד כדון וכו'
עד עתה קוראים סנטרוי?) דרומי משום שהם שוגאים נוקמים ונוטרים את ישראל ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש סנטרוי
שונא נוקם וכו" ובכו"א א' וב' סנטארוי (סנטרוי) דרומי שנעשה שונא ונוקם .וכו' ועח"נ( ,ובדפוסי' וכי"ת
משובש

בראש

המאמר

פנטירו

ונעשה

והגיי סנטרוי דרומי איתא גם בשאר
קריון סנטרוי וכו' ,ועדיפא הגי' בערוך
ובילקוט פנטיראי דרומי ,ובמה"ג שם
(קראון סנטריה) דעשו ,ובירוש? ע*ז שם
וישטם עשו את יעקב ,ואח"כ ג' שם א"ר

לו שונא

וכו',

והוראת

סנטרה

דקרתה

לעיל צד  451עי' במ"י שם),

כ"י ובדפ"ר וד"ו (ובד' קראקא א' סנטריו) ובשכל טוב שם עד כדון
ע' פנטר ג' נעשה לו שונא וכו' עד כדון קראין סנטורי דרומי,
אמי ר' אלעזך נעשה לו נוקם וגוטר ושונא עד כדון קוראין -סנטריא
מפרש סטרגלייה שנאה טמונה שונא נוקם נוטר היך מה דאת אמר
יצחק בי ר' לעזר ברומי צווחין ליה (וצ"ל להון) סנטורייה דעשו:

פ הרשעים וכו' .המאמר נסדר כבר לעיל צד  0%8לפי ויאמר י"י אל לבו ,ובכי"ל נשמט כאן ויאמר המן בלבו
והשלמתי .,ובכי"א ב' קיטע ויאמר עשו בלבו הרשעים ברשות לבן שנא' אמ! גבל בלבו אין אלהים ויאמר

ירבעם בלבו וכו' בפפוק ויאמר ה' אל לבו; ובלק"ט קיטע ויאמר עשו בלבו הרשעים ברשות לבם כגון
060.
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יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי ר' יהודה א' בא לו עשו במתינה אמר מה
אני מכריע את אכה אלא יקרבו ימי אבל אכי ונו' ,ר' נחטיה אמר הרבה סייחים מתו ונעשו עורותיהם
שטיחין על גכי אמותיהם ,רבנין אט' אם הורנו אני שם ועכר יושכין עלי בדין אלא אני הולך ומתחתן
לישמעאל והוא בא ועורר עמו לככורה והורנו ואני עומד עליו כנואל הרם והורגו ויורש אני ב' משפחות
 +ההיד בן אדם יען אמרך על שני הגוים ועל שתחי המשפחות לי תהיינה וירשנוה וי"י שם
| ינקיט שס ,לקטן פע'ס ק" פ' ? | :פנסדכיץ כ"כ  ,'5פפיקסס פ' לסכי עו (קע"נ  ,)'5ויקכ 6כנס פ"כ ס" "ו
נמדנר כנס ס"כ ס" כ"נ,
ככלטים פ'גכ ופע"ז (פמ'ו):

מנסוע +ע'כ לסקי עום םש" ]',

פנקוע] סס כ" ו' 0 | :עדכם ססניס ט"כ ''ד ק'י כ'6 ,נלם

 * 1ואהרגה  --אחי ָזי'] ואחר' את יעקב  ,1ואהרגה  ,5וגו ל .לי דפואת | ר' יהודה (יודה ן)] ם'
ר' יהודה ור' נחמיא (נחמיה [) ורבנין  -א? .1ר' יודה (יהודה  )5ור' נחמיה ורבנן = [כ; ר' נחמיא ורי
לגא חאיי | מעכיר א'י,
יהודה ורבנין  -,א .%ר' יהודה ור' נחמיה  -דת | אומר דְפאי .אמי וגכת | א
 ..ואחרגה . .ו.אחי

מעכר ך ,אעכיר  .5מעגיר ןת | אכא דוהאכתי .אבי פג | אגי וגוי] ם .אבי אכי.
את יעקב [; .י.עקב אחי ך] .. ,ואחר כך אהרגה את יעקכ אחי ךן .וגוי ן | ורי ת | * נחטיה

דפוחאינכת]

נחמיא א .%נחמ' ' ,1יעקב ל | אמר ואנכתי :אומר דח | הרבה] פוחאנכבי .בת קול אומרת  -דת !
סייחין פַף .1סיחים  .*1סיחין [ .פוסים א ,75סוסין אי | מיתו ן | עורותיהן פאנכך .עורותהן | 3

ש3טיחין] חנרי .שטיחיס ן .שטוחין םאכ .ל' דת | * על גכי דפוחא'כרי] על גג ת .עיג א .על לג |
אמותיהם] ך][ .אמותיהן פחכר.
ורבנין א .דנן כ

אומותיהם [ .אימותיהן [ .אמותם א .3אמותן א'ו | רבנין] ני- .נן דותז/

| אני הורגו או | שם] יש  -.דפונת.

הרי  ₪חאי | ויושבין ם .שניהם ן | בדין  ₪ואומרים

(ואומרין את .ואומ' פוִי .אומ'  )1לי (לו א!) למה הרגת (הרגתה ן) את אחיך דפואנתי | הריגי דאתי;
הרי אני פןנ |  4בא עמו  | %עמי א' | לבכורה] פַן .בככורה  . 1על הבכורה דן[חא?ך]י :את הבכורה א! |

עליו לי ך | בגואל ן | ואני יורש פ .וירש ן .ויורש ךת | שתי דפונכתי .את שתי א |  5בן ארם] דיפאנפ,

לי דוחתי

| אמויך א* .אומוך י | על] פאגכ .את דוחתי

ואה דְיְ"דְזְתִי | * שתי המשפחות ך'] שתי משפחות א[,
הארצות דְוְ"ץ | * וירשנוה דפן"חא'נתי] וירשתם לאיב |

*על פאנכ] על
| גויפ אנכ | ו

שני המשפחות

[זי .,שני משפחות

ל,

7לם; שתי

אמר נבל בלבו וכאלה הרבה אבל הצדיקים אל לבם דומים לבוראם ויאמר ה' אל לבו; ועי"ע בלק*ט בראשית

י"ז י"ז ,ובמה"ג עמו'  684הרשעים ברשות לבם ויאמר עשו וכו' ויאמר ירבעם וכו' ויאמר חמן וכו' אמר נבל
בלבו אבל הצדיקים לבם ברשותם וחנה וכו' ויאמר דוד וכו' וישם דגיאל על לבו שהן דומין לבוראן דכת' ביה
ויאמר

ה' אל לבו,

ובכחיי

הרשעים ברשות

לבם אמר

שיהרוג

יעקב

נבל וכו"

ויאמר

עשו וכו" ויאמר ירבעם בלבו אבל

הצדיקים לבם ברשותם וחנה וכו' ויאמר דוד וכו' וישם דגיאל על לבו דומים לבוראם וכו' ועי' במ"י לעיל שם:
 1ר' יהודה וכו ./ר"י דורש הפסוק כפשוטו יקרבו ימי אבל אבי ואח"כ אהרוג את יעקב שבא לו עשו במתינה
אמר מה אני מכריע מצער את אבי אלא וכו' (ומכריע כמו לעיל צר  097אני מכריע את אברתם אוהבי וכוי,
ובפי' ב"ר כו"ט מל"א מפרש כאן מכריע וכו" מצער את אבי שכן יפתח אומר לבתו הכרע וכו' ועי"ע בחזנ)
ור"ג אמר אמר עשו הרבה סייחים מתו וכו' אם אמתין עד שימות אבי אני אמות קודם אלא יקרבו ימי אבל
אבי ע"י שאהרוג את יעקב ומה לי אם אצער את אבי [אין דברי ר"ג סובלים פי' זה ,כי העיקר חסר מן הספר,
ואם הגי' שלפנינו היא עיקרית אין ר"נ חולק על ר' יהודה אלא שוחק הוא על דברי עשו] ורבנין אמ' אמר
עשו אם הורגו .אני וכו" ועי' באמרי יושר ,ובמה"ג שם מפרש ד"א יקרבו ימי אבל אבי ר"י ור"נ ר*י אומ'
יקרבו ימי אבל אבי מעצמן ואחר כך ואהרגה את יעקב אחי ר"נ אֶומ' אמר עשו אני מקרב אבלו של אבא
כדי להרוג את יעקב אחי ורבנן אמר' אמר עשו אם אני הורגו וכו' ,אכן לפני אלו המאמרים גורס .שם יקרבו
ימי אבל אבי אמ' רב נחמן הרבה סייחים מתו ונעשו עורותם שטוחין על גבי אמותיהן ,ובלק"ט מפרש
כשיטת ר"י יקרבו וכו' בא לו עשו בהמתנה שלא להעציב את אביו ואח"כ ג' שם רי נחמיא אמר אמר עשון
הריני הולך להתחתן בישמעאל

כדי

את

בשביל

הבכורה ואני גואל הדם ואהרוג את ישמעאל

ואוריש את שניהם וכו' והשמיט שם בדברי ר"נ המשל הרבה סייחים והביא בשם ר"ג הדרש שלפנינו בשם
רבנין ואולי היתה גי' אחרת לפניו בב"ר [וע' בחי' הרר"ל] ,וכשיטת ר"י ורבנין מפרש בשכל טוב צד 811
יקרבו וכו שאם אני הורגו עכשיו הריני מכריע את אבי וכו' אלא הריני ממתין עד שימות אבי בתוך כך ימותו
שם ועבר ולא יבואו עלי בדין לומר למה הרגת את אחיך ואלך ואתחתן לישמעאל והוא בא ומתעורר על
הבכורה וכו' והורגו ואני עומד עליו כגואל הדם ואהרוג את ישמעאל וכו' [אני תמה למה לו להמתין עד
שימותו שם ועבר אפילו אם יחיו לא יהרגו

אותו

על ידי

תחבולתו לידון כגואל הדם.

וע' במ"כ],

ובמאמר

סתמי לקמן פע"ה ד"א אל תתן י"י מאויי רשע אמר יעקב לפני הקב"ה וכו" אף מהשבות עשו הפר שלא
יהרגני זה אחד מג' בני אדם שחשבו רעה ולא עמדה בידן עשו וירבעם והמן בעשו כת' ויאמר .עשו בלבו
בירבעם כת' ויאמר ירבעם בלבו בהמן כת' ויאמר המן בלבו מהו ויאמר עשו בלבו אמר קין הרג אחיו ולא
עשה לו הקב"ה כלום וסוף שהוליד אדם בנים אחרים וירשו עמו את העולם אף אני אהרוג את אבי תחילה

ואח"כ את אחי ואירש את ,העולם לבדי שנ' יקרבו ימי אבל אבי ימות אבי לא אמר אלא יקרבו ימי אבל
אבי שאמר אקרב אבלו שלאבה ואחרכך אהרג את יעקב ולא הספוק הקכ"ה בידו ועיי"ש  ועי"ע בתר"י
א' :  2הרבה סייחים וכו' .משל הוא שאומרים על בנים שמצפים על מיתת אביהם ומתים בפניהם ,ובפ' אחרי
מות בפסיקתא ובוי"ר ובמדרשי תנחוטא שם הובא המשל על נדב ואביהוא שהיו מהלכין אחרי משה ואהרן
ואומרין מתי שני הזקנים הללו מתיס ואנו נוהגין שררה על הציבור תחתיהן ,ושם איתא אזר ברכיה אמר

להם הקב"ה אל תתהלל ביום מחר וכו' הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן (ובתנחומא שם ועשו בעורותיה)/
שטוחין על גבי אמותיהון (אמותיה!) ,ובסנהדרין שם המשל על נדב ואביהוא בסגנון לא"ר אמר רב פפא
היונו דאמרי אונשי נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני ,ולפנינו הגי' שטיחין כמו בנדה נ"ה א' שמא
יעשה עורות אביו ואמו שטיחין לחמור ,ופי' שטיח מרדעת ועי? בפורש*י שם ובעטת"ל ע' שטיח ,ודוחק לפרש
בדברי ר"נ כאן בת קול אומרת הרבה וכו" כמו שמפרש בפיי ב*ר כ*י וניתוסף מזה הפירוש בדפוסיי וכי"ת,
ועשו לא מת בחיי אביו 5 :בן אדם וכו' .במקרא כתוב יען אמרך את שני הגוים ואת שתי הארצות לי
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היה (יחזקאל לה ) ,מן אמר דאמר כן ,אמר ר' יודן הקב"ה וי"י שם היה ,אמר ר' ברכיה כפר עשו
ואמר לא אמרית הדא מילתא ,אמר לו הקב"ה לית את ידע דאנא הוא כודקיהון דלבבייא שני .אני
י"י חוקר לב וגו' (ירמיה יז ז) :

מב) ויגד לרבקה מי הניד לה , ר' חני בשם ר' יצחק אימהות נביאות היו ורבקה היתה מן מ

האמהות ,ר' ברכיה מש' ר' יצחק אפילו הדיוט אינו חורש תלם בתוך תלם ונביאים חורשים תלם בתוך 8
תלם ואת אמ' אל תגעו במשיחי וגו' (תהליס קה טו) :
 +ילקוט כ' קי'ו ,עדכס ססליס ע"נ ק"ס םי" ד':

דאמי א'ת ,דאמרית ו ,ל | - /הקב"ה] א* ,הקב"ה
| ללא אמרתי א ,1אנא לא אמרי י | הדה ן |

 1מן] פואנכ .מאן דתי | * דאמר דפוא1גכ]
אמ' פא!ן ,הקב"ה אמר כן ן ,אמר הקב"ה דכתי

** מילתא] לי ל | ליה תי | אנא ידע אנכתי | דאנה ן | הוא ל' פוי | בודקהון  ,12בדוקהון ן .בודקנא א* |
דלבבייה [ ,דלבביה ך] ,דלבביא דְפא .1דליבביא  ,1דליביוא כ ,דליביא א"וי .דלבייא תת | | שני] חאגכ,
הה"ד ךת /ל" דפוי |  8וגוי] ובוחן (בוחן נת) כליות פוחאגכת .ל' די |  +ויגד] איני .ויוגד דפוחא'כת |
וגו'  ;7את דברי עשו פאי; את  ..עשו וגו' [ ,את ..עשו בנה הגדול חנכ.

לרבקה] ת; ₪

| ומי א? |

** היו] היה
=ְופוחתאהנ-כות .1האימהות
ן ,3חגאי -כן ,ר' ברכיה  | %1אימהות י ,אמהות
.חגיי
ה-ות] ורבקה היתה (הייתה  )1מן האימהות [ ,1רבקה ..מהאמהות ו ,ל'  5 | 5ר' --משי]
אהמ--
הבק
ור
רי ..משום ם ,ר' ..בשם וְאו ,ר' ..אמי בשם  ,1ר' ברכיה כ ,לי דא"

5דיוט]
| ר' יצחק לי כ | ה

6את אמי] א%ן] /ואת אמר דְ/1
|ו
תלם  -ך ,בתוך תלם לי י | ונביאין א | %חורשין פא .חוששים 
ואת אמרת  ,5ותמר [ ,ואתה אומר א ,1ל' י | וגו'] ובנביאי אל תרעו דְפַי .ולנביאי . .תרעו דת;

לי ואגכ |
תהוינה וירשנוה וכו' ,ובכי"ל ועוד בכי"פ ובכי"א א' וב' וכי"ג וכי"כ כתוב בן אדם יען וכו" על שני הגוים
(גוים) ועל

(על)

שני

(שתי)

משפחות

לי תהיינה

וכו',

ובכי"ל

וגם בכי"א

ב' וכו"כ כתוב גם וירשתם,

ובדפ"ר בן אדם יען וכו" את שני הגוים ואת שתי המשפחות (ובד"ו הוגה יען וכו' ואת שתי הארצות,
ובכי"ו הובא .רק ראש הפסוק .יען אמרך את שני הגוים וגו' [ונתוסף בגליון כמו שהוא בדפופים וכמו שהוספתי
בח"נ]) , ובלק"ט יען וכו על שני גוים ועל שתי המשפחות וכו' ,ובכי"ח ובילקוט ושכל טוב יען .וכו' את
שפחות לי תהיינה
שני הגוים ואת שני המשפחות לי תהיינה וכוי ,ובפי' ב"ר כי"ט מל"א מפרש על שני מ
על עשו נאמר שירש שתי משפחות ,והגהתי בכי"ל רק קצת ועל שתי המשפחות וכו' וירשנוה וכו' (וביחזקאל
כ"ו ב' לה"כ בן אדםייען אשר אמרה צר וכו') ,ועוד הגהתי מן אמר דאמר כן וכו' לא אמרית הדא
מילתא וכו' ועח'"נ; וכמו שכתוב .במקרא הובא הפסוק במה"ג,יושם הועתק אם אני הורגו עכשיו שם ועבר
יושבין עלי בדין ואומרין לי למה הרגת את אחיך אלא הריני הולך ומתחתן וכו' והוא בא ועומד עמי
עליו על הבכורה וכו' ואני אעמוד עליו גואל הדם (ואני וכו' הדם והורגו) ואירש שתי משפחות הה"ד יען
וכו' את שני הגוים ואת שתי הארצות לי תהיינה וירשנוה מן דאמ' (אמר) דהוא אמ' כן אמי ר' יודן הקב"ה
אמר דכת' וה' שם היה אמר ר' ברכיה אם כפר עשו ואמר דלא אמרית הדא מילתא אמי לו הקב"ה וכוי
דאנא בדוקהון דלביא דכת' אני ה' חוקר לב ועי"ע שם צד  ,044ובכי"ל ל"ג ואומריי לו למה הרגת וכו',
ובהדרש שם ועבר יושבין עלי בדין נר' שכוונו לבית דינו של שם שהרי שם מת כשהיו יעקב ועשו בני ג' שנה
וכשנפל

יעקב

את

הברכות

היו בני ס"ג שנה

ועי' לעיל

צד 576

צר 896

וצד

 187ובמ"י

שם

ובפי' מהרז"ו

פג אות י"ג ,ובסגנון אחר הדרש במאמר סתמי במדרש תהלים מ"ב שם ויאמר
ובחי' הרש"ש כאן ובבמ"ר "
עשו בלבו מה חשב אמר אין דרך שאהרג"את אבא אלא אני אומר לישמעאל אחיו והוא הורגו ואני אהרוג את
יעקב אחי ואני והוא יורשין את העולם כך היה אומר [ל]ישמעאל אבל עשו מחשב בלבו מאחר שישמעאל הורג
את אבי ואני את אחי אני בא על ישמעאל בדין ואהרוג גם אותו ואירש העולם לבדי לכך הוא אומר אמר

נבל בלבו וכו' והקב"ה פירסמו איך נחפשו עשו וכו' חשפתי את עשו וכו' אמר ליה הקב"ה אני יודע מה
חשבת בלבך וכו' וכן הוא אומר יען אמרך את שני הגוים ומי הודיע וה' שם היה (ובשינוים שונים המאמר
במ' תהלים שנדפס מכבר ,ושם ובילק' מכירי תהלים שם הגי' יען וכו" את שני הגוים ואת שתי המשפחות
לי תהיונה  וכו') ,ועוד בסגנון אחר הדרש באגיב פ"ב ופמ"ז (פמ"ו) ובהערות רשיב שם ועי"ע בסא"ר פכיד
(הוצ' רמא"שי צד  4 :)691אימהות וכו .:בסגנון זה הדרש לקמן סוף פע"ב אימהות נביאות היו ורחל
היתה מן האימהות ,ובמה"ג שם הועתק ויגד לרבקה את דברי עשו מי הגיד לה ר' חגי (חגיי) בר רי יצחק
אומ' אמהות נביאות ,הן ורבקה מן האמהות ,ובלק"ט מפרש ויגד לרבקה וכו' ע"י מלאך ,ובשכל טוב שם

ויוגד לרבקה ע"י מלאך דא"ר חגי אמנו רבקה נביאה היתה,

וכן הדרש לעיל צד  881ויאמר י"י לה רי לוי

בשם וכו' על ידי מלאך ,ובירוש' פוטה ריש פ"ז והא כתיב ויאמר י"י לה שני גוים בבטנך וכו" הדיבור נפלה
לה וכו" ועי' במ"י לעיל שם ועי"ע לעיל צד  754ובמ"י שם בד"ה לדיבר; ובתר"י א? מתורגם ויגד וכו'

ואיתחווא לרבקה ברוח קורשא וכו' וכן מפרש בפירש"י עה"ת ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו,
ובס"ע פכ"א (ובמגילה י"ד א )/לא נמנו רבקה ורחל במספר שבע נביאות שנתנבאו להן לישראל וכן'י ,אכן
איתא שם בס"ע ומנין שכל האבות [והאמהות] נקראו נביאים שנאמר אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו
ועי' בהערות

ראטנער

שם אות א' אות ז' ואות כ"ה ובילק' תהלים ר' תתס"ג ובילק' מכיריי תהלים ק"ה פיי

ו"ג ,ולשון המאמל במדרש תהלים מ"ב ק"ה סי' ד' אל תגעו במשיחי אמר ר'
אל תרעו אלו האמהות שהיו נביאות אמר ר' יודן בשם ר' יצחק ויוגד לרבקה
הגיר לה רוח הק ודש (ובמ' תהלים שנדפס מכבר מסיים מי הגיד לה והוא
בלבו אלא רוח הקדש הגיד לה ועי' בילק! מכירי שם פיי ייד) ,וקשה לפרש
שלפנינו עפ"י מאמר ר' ברכיה במדרש תהלים ,והאב"א כתב אפילו תלם הדיוט

רכ יה אלו האבות ובנביאי
ב
את דברי עשו בנה הגדול מי
בלבו דבר שנאמר ויאמר עשו
מאמר ר' ברכיה בשי ר' יצחק
(כן הגי' המשובשת בדפוסי')

אונו חורש תלם בתוך תלם שמעתי בזה המאמר בשם זקני קשטילייא שפירשו אותו כך שבא ר' יצחק להכריח
מה שאמר לעיל שאמהות נביאות היו מפסוק אל תגעו במשיחי שמדבר באבות כמו שאמר ויתהלכו מגוי אל
גוי גו' לא הניח לאיש לעושקם גו' אל הגעו במשיחי

ואם אמרו ולגביאי אל תרעו שם ג"כ על האבות והוא
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כו מנ--מו

ותשלח ותקרא ליעקב בנה ונו' הנה עשו אחיך מתנחם לך \גו' כמת הוא תוהא
עליך כמת הוא מתנחם עליך וככר שוחה עליך כוס תנחומים :
מד)

מג

ועתה

בני שמע

בקולי וגו' וישבתה

עמו

ומים אחדים וגו' וכת' ויעגר

יעַקכ ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחרים \תו' (בראשית כט כ) ,אמר ר' חננא בר פוי
נאמר כאן אחדים ונאמר להלן אחדים מה אחדים שנ' להלן שבע שנים אף אחדים שנ' כאן
שבע שנים:
ה מו) .עד שוב אף אחיך אמו כצרקתה אמרה עד אשר תשוב חמת אחיך והוא לא
 1לקוץ ספס:

" 8לקופ טס ,לקטן פ"פ כ" ""ן :

 7לקוע טס ,ינק' מכיכי עעום : 6" 6

 * 1ותשלח  --לך וגוי] ותשלח ...בנה וגו' ל ,ותשלח ..בנה הקטן ותאמ' אל' הנה  . .לך להורגך ,1
ותשלח . .הקטן מתנחם ..להוגך  ,ותשלח ..בנה מתנחם לך  ,₪ותשלה ..הקטן ] .ותשלח ותקוא
ליעקב דְ] .הנה ..מתנחם לך ' .מתנחם לך להרגיך א' ,מתנחם לך להורגך א" | כמת] וחני .כמה א'כ.
במה מא
במה פא'

ל' ך) | כלמה א'ל.
א
ההאו--
אמרה לו הרשע הזה כמת ך ,אמרה ..כמה ך] | תוהה א" (תו
| כבו י | הוא שוחה פוחאני .שתה ךך ,הוא שתה  | 2תנחומום] ות .דין דחאני :של

|  8ועתה  -וגו'] ג .ועתה  ..בקולי וקום ברח לך ךָ ,ועתה ..לך אל לבן אחי ךן .ועתה..

תנחומין כ
בקולי פוא'כ.
וגו" ן |

ל' חאלי

וכת'] .825

| וישבת (וכתיב וישבת א') | עימו [ | ימים  --וגו'] ימים אחדים דפאנכתי:

וכתי' [זאי :.כת' ] ,.כתיגב ך (וכת'  --וגו" ל' ן) | ויעבד] פנכ.

ויעגור דחא'תי

4גוי לי | חננא] א* .חיננא [ .חנינא דְא' .הניגה פות | גן וחא' | 5כן ו |
ל' א | )%ו
י-ם
נ -
שעבד
(וי
ימים אחדים ' | אחדים  --להלן] פ[א*ג .האחדים האמור להלן א' .להלן אחרים דְךן .להלן חי | ז' שנים א?
(וכן בסמוך) | אחדים  --כאן] אחדים האמור כאן א' .כאן אחדים ן .כאן פחי |  7עד  --אף] ער אשר תשוב
חמת דפוחאנכתימ

|

אמו --אמרה] אמו בצדקתה

בצרקתה  ,1ל' א"כ | עד -א-חיך]

אמרה

אמרה

פזהימ .אמו בצדקותה

א'ן]; אמו אמרה

עד ..חמת ן .כן מ .ל' א'נכי |

כפל ענין במלות שונות אין ראוי לְהאמין זה על דברי נכיאים שכופלים ענין אחד במלות שאפילו תלם הדיוט
וכו"

ונביאים חורשים תלם בתוך תלם בתמיהה אלא ודאי שאומרו ולנביאי אל תרעו הכוונה על האמהות שהיו

נביאות ע"כ (ועי' גם ביפ"ת ובפי' מהרז"ו) ודחוק הוא מצד הלשון ומצד הענין כי לשון ואת אמרת אין צודק
לוה הפירוש וגם התולדה נשארה על פיה וגם משל ודמיון התלם לא היה צריך אלא אפילו הדיוט אין כופל
דבריו ועוד שאינן דברי נכואה אלא רוח הקדש וכמה פעמים מצינו כפל ענין נביאות וכו' לחזק או לפרש וכו",
והוא [אב"א] פירש המאמר בפירושים שונים שאינם מתקבלים על הלב ,ואי אפשר להגיה אמהות נביאות היו
כד"א

אל תגעו

וכו" ועי' במ"כ ובחי' הרד"ל,

ודוחק גם הפירוש במ"כ אפילו הדיוט וכו' לכך הוגד לרבקה

בנבואה מחשבת עשו מפני שהיא הזקיקה את יעקב לקבל את הברכות וָאיך יחרוש אח"כ התלם להיפוך שיהרג

בשביל הברכות שקיבל והכתוב אומר אל תגעו וכו' ,ובפי' ב"ר כי"ט מל"א מפרש הדיוט אינו חורש תלם וכו"

דבר מתוך דבר כלוטר על ידי חידות היתה אומרת רבקה שרעתו של עשו להרוג את יעקב אלא המקום אמרו

שנאמר אל תגעו במשיחי וצע"ג [ולדעתי נראה שפעל חרש הושאל כאן במובן בעילת נשים בלשון נקיה כמו
קמן פ' פ"ה סי' ד' חורש .בגנות ופי צ"ח סי' ד' בגי' הדפוס' כל החרישות שחרשת באמך וכו והכונה
שהאבות דהיינו נביאים הולידו בנים נביאים מן נשיהם הנביאות וחרשו תלם (דבר חשוב) בתוך תלם] ,ובשכ
טוב צד  521הועתק א"ר חגי אמהות נכיאות וכו' ר' ברכיה בשם ר' יצחק אפילו הדיוט אינו חורש
יל ים ואומר אל תגעו במשיחי ,ובכי"פ וילקוט וגם במדרש דפ"ר הגי' ובנביאי אל תרעו (והוגה בך"ו
ת
ולנביאי) וכן בס"ע ובמד' תהלים וילק /מכירי שם וב נב יאי

ק"ה ט"ו ולנביאי ובדה"א
שדרשו

במ"י

מתנחם

ועי' גם שבת קי"ט ב' ,ובמקרא כתוב בתהלים

ט"ז כ"ב ובנביאי ועי' בתנ"ך הוצ' גינצבורג תהלים שם:

נוטריקון מת נחם כהדרש

מת הלך לעיל צד ( 871ועיי במ"י שם)

 2כמת הוא וכו

נר'

ונחם כמו נהם בה"א (ועי"

לעיל צר  )872וכלה"כ ונהמתם איש אל אחיו (יחוקאל כ"ד כ"ג) מתנחם כמת כעל המת הוא נוהם

עליך ,ותוהא

כמו לעיל צר  51תוהא ובוהא,

ועוד דרשו מתנחם לשון ניחומין כמת כעל המת הוא מתנחם

עליך וכבר שותה וכו' ,וכהדרש הוא תוהא וכו' מפרש בלק"ט ד"א מתנחם כנהמת ים ,וכהדרש כמת הוא
מתנחם וכו' בפירש"י עה"ת ומ"א כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוס של תנחומים ,והגי' כמת איתא גם
בדפ"ר וד"ו ,ונוספ שם אמרה לו הרשע הזה .ובמ"כ הגיה כמה ועח"נ ,ובאגדה וכבר שותה עליך כוס תנחומים .
כמאמרם בסנהדרין ע' א' לא נברא יין בעולם אלא לנחס אבלים וכו" שנא' תנו שכר לאובד ויין למרי נפש
וכו'  ועִי' עירובין ס"ה א' ובד"ס שם ובפדר"א פט"ז ,ובירוש' ברכות פ"ג ו' א' תני עשרה כוסות שותין בבית
האבל וכו' ועי' כתובות ח' ב' ושמחות פי"ד 5 :אף אחדים וכו' .שהיה ברצונה שישב עמו שבע שנים; ובכי"ו
הגי' ועתה בני וכו' וישבת

עימו וגו" אמי ר' חנינה בן פזי וכו? .וכן ל"ג וכת' ויעבד וכו' בשכל טוב צר ,811

ושם הגי' וישבת עמו ימים אחדים אמר ר' חנינא בן פזי נאמר
אחדים מה ללהן ז' שנים אף כאן ז' שנים ,ובמה"ג עמוי
פזי =(ובכי"ק שם בר פזי) נאמ' כאן אחדים ונא' להלן אחדים
שנים ועיי גם לקמן פ"ע לפ' ויהיו בעיניו כימים אחדים וגו':

תשוב

כאן
784
מה
|7

ימים אחדים ונאמר להלן ויהיו בעיניו כימים
וישבת עמו ימים אחדים אמ' ר' חנינה בן
אחדים שני להלן שנים אף אחדים שני כאן
כצדקתה וכו' .כפי צדקתה אמרה עד אשר

וכו' .וק"ק לפי הגי' שלפנינו שלא הובא כאן הפ' עד שוב כמו בראש המאמר ועח"נ [ובכי"ו ליתא

תיבת אמו והושלם בגליון] ,ובלק"ט הגי' עד שוב אף אחיך היא דברה בצדק תה והוא לא עשה כן
אלא וויטרוף וכו' ,ובשכל טוב צד  911גורס ומפרש עך שוב אף אחיך ושכח את אשר שק לו רבקה
בצדקתה רבוה כך עד אשו תשוב חמת אחיך על הברכה עד שוב אף אחיך על הבכורה אבל
עשו לא עשה כך אל א ויטרוף וכו' ,ובכחיי עד אשר תשוב חמת אחיך על הבכורה עד שוב אף אחיך על
הברכה וע"כ הזכיר הכתוב שתי חמות; ובמה"ג שם עד שוב אף אחיך ממך אמו בצדקתה אמרה ושכח את
אשר עשית לו והוא לא עשה כן אל א ויטרוף וכו" .וזה הפסוק מדבר בעשו על שלשה פשעי אדום וכו'
על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרפ לעד אפו וכו" ומפרש רשב"ל עוברתיה נוחרתיה עברתו חמתו לא
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כז מו כח א

עשה כן ויטרוף לעד אפו ועברתו שטרה נצח (עמס א יא) ,ר' שמעון בן לקיש אמר עוכרתיה
נוחרתיה .לא זעיא מפומיה :

למה אשכל גם שניכם וגו' ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי וגו' אמר ר' הונא

התחילה גורפת מחוטמה ומשלכת :

* -א

אם לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה קופחת זו וז וזו:

כח א) ויקרא יצחק אל יעכב ויברך אתו וגו' אמר ר' אכהו לפי שהיו מפוקסקות בידו,
איכן נתאששו בידו ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ,אמר ר' אלעזר אין קיום נט אלא בחותמיו,
שלא תאמר אלולי שרימה יעקב באביו לא נטל הברכות תלמוד לומר ויקרא יצחק אל יעקב ויברך
 5ילקוע שס:

 8ילקוע פס:

 6לקוע טס ,לקטן פע*ס :

 7לעיל פד  557ום'"כ:

 1כן עשה ם | ויטרף כע .אלא ויטרוף דחא?גתי .אלא ויטרף פואמ | ועכרתו שמיה נצח לי ן |
יש] וְגָמ .ושב"ל א ,ריש לקיש דפכתער | ענרתיה עלך? .עכרותיה א'מ .עיברותיה א* |
רליק--
על

2וחרתיה]
נ

נוחרתה

ן,

ונחירותיה מ | זעיא] א'נכעמ.

פ[.

ניחרתיה

נחרתיה

כע :ונחרתיה

דִֶ".

ונוחרותיה

זעייה ן .זעייאי .זיעא דְך .זיעה א .%זייעא .

א"

ונחרותיה

א;1

זייעיה ם | מן פומיה פוגכ |

'] למה  ..שניכם (שניהם נכ) יום אחד [אונכת .למה ..שניכם דפ .ל' חא | וגו] וח;
גהו--
ולמ
8
\מפני בנות חת פו .ל' דאנכת | הונה [ן .חונא ח .אבהו א* |  4ו*משלכת דְפוחא?נרי] ומשלכת' ןת,
מושלכת לא ,1משלכת  5 | 5אם --יעקב] פואנכי .ואם לוקח יעקב ך] ,אם לוקיח יעקב |ת .אם לקח
אככתרי] אשה ..חת חן ,אשה וגו ן ,וגו'  ,וגוי כאלה נשי עשו /8
ל-ה
א-
כאשה
יעקב ך ,לי א* | %
מבנות חת כאלה ך | קופחת] אם כאלה זו קופחת א | * זו  --וזו פַחג] זו ..וזו בידו ל .זו וזו לוו א'כ.
ק-ב ל' א? | ויברך  --וגו'] ויברך אותו דפחאכתי!,
ע-
יקרא
זו לזו וזו לזו דֶן .זו וזו וֶך ,זו לזו או | 6וי
וא [ ,ר' אבהו אמר דִ .ל' פא | לפי שנתפקקו ו ,1לפיוגו" ן ,לי [ | אמר --אבהו]  ,1אאמ'ב-ה
שהיו הברכות

לי פכ)

ו
-אית
מפוקפקות ן] (לפ

| 7אכן]

היכן ך*/

וחגע.

אינן 3

והיכן דאר?ת.

ו ]-ויקרא . .אותו וגו"  .ויקרא  ..אל
ת-
אקרא
נתאששו] וְחָאנך?י .נתאוששו דִתך | 1בידו לי ע | וי
ועק'  ,1כן ויקרא ...אל יעקב וגו'  1כאן ויקרא ..יעקב ויברך אותו דַזא ,כאן ויקרא ..יעקב ךִות .כאן
ויברך אותו י' | לעזר ן /יצחק ךן

| גט] ח .הגט דפואגכתי

| *בחותמיו דוחאכתי]

בחתימה ל.

.בחותמיה ן |  ** 8שלא תאמר] ל' ל | אילולי ואנ | שימה אכ | אבינו יעקב [ | 2אביו כ ,לאחיו א*,
לעשו א | * לא נטל דוחאכת] ונטל  | 1ברכות  :12את הכרכות [חא?; את הברכה א ,1ברכותיו דת
תמוש

מפיו,

והמלות

בלא"ר עוברתיה נוחרתיה (נחרתיה) נמצאות כנר'

רק .כאן ועיי בעמת"ל ע' נחרתא וע'

עוברתא,

וגם בערוך הובאו בערך מיוחד ע' עבר ו' ושם הגי' ג"כ והוא לא עשה כן ויפרוף וכו" ר"ל אמר

עוברתיה

להגיה

נחרתיה.

(ובדפ"ר שם נוחרתיה).

לא זעיא וכו',

ובכי"ל נקוד בדיו דיהה

עוברתיה

נוחרתיה)1

עברתיה ניחרתיה ועח"ג ,ובילקוט דפ"ר נשתבש כזחרתיה וצ"ל נוחרתיה ,וזעיא בינוני .מפעל זוע כמו בירושי
ברכות .פ"ב ד' ג' לא הוון וכו" זעין מיניה 4 :ומשלכת .כן הגהתי ועח"נ ,וכן בשכל טוב שם א"ר חונא
התחילה וכו' ומשלכת ,ובמה"ג שם אמ' ר' חונא התחילה בוכה וגורפת מחוטמה ומשלכת על הארץ
ואומרת אם לוקח ועקב וכו' ,וביפ"ת מפרש גורפת מחוטמה לומר שהן מאוסות בעיניה כניע היוצא מהחוטם
וז"א קצתי בחיי ,וכתב ולא מצאתי רמז לזה בכתוב ובספר מתתדיה שיער שר"ה הרגיש קצתי בחיי ולמה לי
חיים ודריש בחיי כחיי בחילוף ב' וכ' הרגיל בדרכי המדרש וכחיי מלשון כיחה וניעה וכו' ,ולדעת באכער
בהגרן ח"ב צד  97יסוד דרש זה נמצא בהוצאת המלות אשר אמרה רבקה כי האומר יצחק קצתי בחיי נותן
קול במבטא הקוף והצדי והחית כקול הגורף בחוטמו ומשליך וצ"ע [דרך המדרש לרשום בקוים אחדים ובולטים
את

תמונת

המדבר

כמו שהוא חי ועומד לפנינו | כמו לעיל צר  897במ"י אות  4התחיל מחכך בגרונו וכו'

וכן בסמוך קופחת זו וזו ולקמן פצ'יב פיי טי נער פורפורא; וע' במ"כ שם] 5 :קופחת וכו' .מתקוטטת וקופחת
כל אחת מהן זו וזו וזו , ומלת ב ידו בכי"ל נר' שניתוספה ע"י שגירא דעינא ממאמר שלאחריו מפוקפקות
בידו[ .יותר נכון שצ"ל בידה ,כלומר שהכתה בידה עליהן] ,ובפי' ב"ר כי"ט מפרש קופחת על ראשיהן (ועי:
לעיל צד  )722זו וזו כך אומרות כזו וכזו ,ודוחק בפי' ב"ר כי"פ מל"א מבנות חת כאלה קופחת זו וזו

דריש כאלה כלומר מאירה בזו ובזו קופחת לשון מארה,

וזו

ובשכל טוב שם הגיי למה לי חיים הריני מקופחת

מזו ומזו [וביפ"ת כתב דמה צ"ל כאלה הלא כל בנות חת הן כאלה ביחסן אלא ע"כ דבר

משונה באלה מכל

בנות חת שאין שלום ביניהם אלא מתקוטטות וקופחת זו לזו] 6 :לפי שהיו .הברכות מפוקפקות מתמוטטות
רפויות בידו שנתברך תחלה שלא מדעת אביו איכן נתאששו נתחזקו בידו כאן ויקרא יצחק וכו' ויברך אותו
שבירכו ברצונו וקיים את הברכות וכדאמר ר"א אין קיום וכוי .ומפוקפקות מִלְ"מ ופיק ברכים (נחום ב'
י"א) [שם הוא שם ולא פעל ויותר הי' לו להביא מן המקרא בישעיה כ"ח ז' פקו פליליה ,וירמיה י' ד' ולא יפיק,

ובמשנה נמצא "גם פקפק ,עדיות פ"ה מ"ו] ונתאששו מל"מ והתאששו (ישעיה מ"ו ח') ,ובפסיקתא פ' בחודש
(ק*א ב') הלכות המאוששות ,והמאמרים נסדרו לקמן פע"ח בדרש ויאמר עשו יש לי וכו' ,והגיי שם אמר ר'
איב ו לפי שהיו ה ברכ ות מפוקפקות איכן נתאששו בידו כאן אחי יהי לך אשר לך אמר ר' אלעזר וכוה
ועיו"ש ,ומב"ר כאן הועתק בערוך ע' פק ד' לפי שהיו מפוקפקות בידו איכן נתאששו ויקרא יצחק וכו' ,ובשכל
רבכ ות מפוקפקות בידו היכן גת א וש ש ו בידו כ א ן ויברך אותו כדאמר ר'
טוב שם א"ר אבהו לפי שהיו ה
הרכות מפוקפקות כָאן נתאששו
אליעזר אין קיום ההגט אלא בחותמיו ,ובבחיי לפי שהין ב
בידו וכו' אין קיום הגט אלא בחותמיו שלא תאמר שאילולי שרמה יעקב את אביו לא נטל הברכות
וכו' ,ובלק"ט א"ר אלעזר אין קיום הש טר אלא חותמיו שלא יאמרו במרמה לקח יעקב את הברכה,
חותמיו שלא יאמרו במרמה לקח יעקב
ר מתקיים אלא ב
טש
ובמדרש אגדה הוצ' רש"ב א"ר אלעזר אין ה
עוּבְבתיה גוחַרְחִיה (:
ן

.ב

תולדות

8%

כח א 6--1

פרשה סז

אתו ,אמר ר ברכיה לבן מלכים שהיה חותר לאניו ליטרא אחת שלזהב ,אטר לו לטה במטמונית נוא
שנ' ויקרא יצחק אל יעקנכ וו':

וטול לך בפרהסיא

ויצויהו הזהירו על כנות ענר אשכול וטמרא:

ז\ וושמע יעקב אל אביו ונו' הה'ד דרך אויל ישר בעיניו ושומע לעיצה חכם
(משלי יג מ) ,דרך אויל ישר בעיניו זה שמשון שאמר אותה קח לי כי היא ישרה בעיני
(שופטיס יר ג) ,ושומע לעיצה חכם זה יעקב שנ' וישטע יעקכ אל אכיו ואל אמו:

ח ט) וירא עשו כי רעות בנות כנען וגו' וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת

ר :יהושע בן לוי אמר נתן דעתו להתנייר ,מחלת שמחל לו הקב"ה על עונותיו , כשמת שנתכשמה
דעחו עליו ,אמר ליה ר' אלעזר אילו הוציא .את הראשונות יפה הייתחה אוטר אלא על נשיקג4
 1עי לעיל  3 -- : 186 97לקוע טס ,וע" לעל לד  4 | : 006ילקוע טס [ועי" ילקופ מטלי כ' פפקע"פ] ,סנסומ6
 7ילקוש טס ,יכוט' ניכוכיס פ"ג ס"ס ד' ,עדכט טעוס 3פי"ז :

פ'כ חלס סי"  ,'5סנדם נכלטים פט"ו (פע''ס) :

א1ותו דאנכת (יעקב | אתולין) | לבן| וא'נכי .מטל .ד-פאית | לאגיו חאגכ. .ל-יטול דפותי!
ליטרה אחת ן ,לפרא אחת כ .ליטרא פִּי ,ליטרות א | %של כסף  | ₪במטמונית] פַי .במטמוניות דאכת,
בטמוננית ן | בוא] חנגת.

בא דפואכי | לד לי פאי | בפרסיא ך' | שני  --וגוי| שני ווקרא . .אל יעקב

ויברך אותו אנכ ,כך ויקרא . .ויברך אותו חי .לי דפת |  3ויצוהו :פי .ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו
ויצוהו ךָ .ויקרא . .אל יעקב ויצוהו ך][ .ויצוהו ויאמר כ ,ויצוהו ויאמר לא תקח  ** | 1הזהירו| היזההו ל |
4גוי] ואל אמו דפוחאנות .ואל אמו וילך פרנה ארם   ,2ל' ו | דרך אויל| .%
עגר לי ן | אשכל פונכי [ ו
כל דוך ( .5דרך  --חכס ל' אתי)

כל דרך איש דְוחא'גכ.

| ושומע -ח-כם]

ושומע לעצה חכם א',5

ותוכן לבות י"י ושומע (ושמע [) עצה חכם חחזג .ל' דו |  5דרך אויל| ו"א' .כל דרך איש דוחא!נצתי |
| אתה ן |
שאמו] דכת'  ,5ויאמר (שנ' ויאמר דְהְאָנ ,דכת' ויאמר ן]) שמשון אל אביו דְוחאנתי
וש*ומע דפוחאנכי] ושמע לג .ושומיע ךן | לעצה | שני] פאנכ,
כי  --בעיני] וגו' ן .כי ..בעיניו ןת | 6

לי דותי | אל  --אמו] חא' .5אל ..אמו וגו' [ .אל ..אמו וילך ך .אל ..אמו וילך פדנה ארם ן][ ,אל
']
ו-
ג-
ורא
אביו וגו ן ,אל אביו א' ,וגוי ] .ל' י |  7וי

* אל --מחלת
8מ' ר' ..בן
א
על ן ,שנמחלו
שנתבשמת .
אזל אני .אמר

[ .וירא  --כנען דפכ.

וירא . .רעות ן .ל' חאי |

[ְַני]  אל  . .מחלת בת ישמעאל בן אברהם  .אל ישמעאל לךוא"ת .וגו" פ :לי א' |
שמחל  . .הקב"ה חְז ,שמחל הקכ"ה
]
ל--
עחל
לוי כןת .אריב"ל א | נתן] עשו  -,א? | שמ
לו י | עונותיו] גכי ,עוונותיו ן .כל עונותיו דְאת .כל עוונותיו ם | * שנתבשמה א'נכי]
שנתבסמה ךְפוחןת .שניתנסמה ךְ? .שנתבסמת אל |  9אמר ליה] אמ' לה ן :אמ לו פחכ,
ד | לעזר ות | אלו פא"ת .אם כ | הייתה אומר] ן .היית אומר פחנכר .אתה

אומר א .היה דת |

ברכות וכףו
עשו את הברכות והגה ברכו באחרוגה ברצונו ,ובסי יחוס הצדיקים ד"ו ג' ע"ב לפי שהיו ה
ר אלא ב חות מיו שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לע שו אחין לא
טש
שאין קיום ה
ו
שא ש
כאן גת
נטל את הברכות ת"ל ויקרא יצחק וכו' .ובכי"פ קוטע כאן א"ר אלעזר אין קיום הגט וכו" כדלעיל וכן
בילקוט א"ר אלעזר אין קיום הגט אלא בחותמ'

אבהו

לפי שהיו וְכו' ל"ג כאן בכי"פ

וכי"כ :

לדעיל
וכן' כ

ועי' לעיל צד  597ובמ"י שם,

ומאמר ר'

 1לבן מלכים וכו' .וכן מתחיל המשל לעיל צד  186במאמר

ר' ברכיה בשם ר' לוי לבן מלכים שהיה חותר לאביו ליטול ליטרא זהב וכו" ועיי"ש בח"נ ,ובמטמונית כמו לעול

צר  ,881ובשכל טוב שם כבן מלך שהוא (חותם) [חותר] לאביו ליטרא זהב אמר לו אבא ולמה ב מ'טמוניות
לטול ליטרא של זהב אמר לו
וטל בפרהסיא וכו' ,וביה"צ שם מ ש ל לבן מלכים שהיה חותר לאביו י
בא ו
מוניות בא וטול בפרהסיא הה"ד ויקרא יצחק וכו" ועח"נ 3 :ויצויהו וכו' .מלת ויצויהו
טם
אביו למה ב
הושלמה בכי"ל ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה [וכן מלת הזהירו בגליון כי"ו] ,ובמה"ג שם מפרש ויצוהו
ויאמר

לו לא תקח

אשה

מבנות

כנען מהו

ויצוהו צוהו על בנות ענר אשכול וכו' ,ובשכל טוב שם ויצוהו

ויאמר לו וכו" מבנות כנען ואפי' מבנות ענר אשכול וממרא שהן צדקניות ועי' לעיל צד  686ובמ"י שם:

 4הה"ד

דרך וכו' .כל הדרש עד אל אביו ואל אמו הושלם בגליון כי"ל בכתב הספר בדיו דיהה ,ושם הגו' הנכונה
רך אויל וכו" כלה"כ במשלי "ב ט"ו דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם .וברפום?
בשתי הפעמים ד
רך איש ישר בעיניו ותכן לבות וי
ובילקוט ובכ"י שציינתי מעורבב פסוק זה עם הפסוק משלי כ"א בי כל ד
(ובכי"ו

נמחקה

בשתי

הפעמים

הגי"

ובפתיחה בתנהומא מ"ב שם לשון הדרש

כל

דרך איש

והוגה

דוך אויל)

ועח"נ ובמ"י לעיל צר  68וצד ,007

שו
ויצא יעקב זש"ה דרך אויל ישר בעיניו זה ע

הרשע

דכתיב

למעלה וירא עשו כי רעות בנות כנען וכו' וילך עשו אל ישמעאל וגו' הוסיף צרה על צרה ושומע לעצה

חכם זה יעקב וכו' ועיו"ש ובאג"ב שם ,וזה המאמר הועתק בציון תנחומא בילק? משלי ר' תתקמ"ט ,ותימה
שגם שם בסדר הפסוקים במשלי סי' ייב נשתבש דרך איש ישר זה עשו שני וירא עשו וכו' וילך עשו אל
ישמעאל הוסיף כאב

על כאב

ושומע לעצה

חכם זה יעקב שני וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ,ושינה שם

אב על כאב כזו הגי' במאמר הסמוך שלפנונו ועח"נ [ובכי"פ (או בהעתקה שלפני) דלג הסופר מן
הלשון כ
ושומע לעצה חכם הראשון עד חכם השני] 8 :מחלת .היא מחלת בת ישמעאל וכו' אחות נביות והיא בשמת
חל ת שמהל לו הקב"ה על עונותיו .בש מ ת שנתבשמה
בת ישמעאל אחות נביות( .בראשית ל"ו ג') ,ודורש מ
שנתיישבה דעתו עליו על ידיה ,ובלק"ט גורס וירא עשו כי רעות בנות כנען א"ר יהושע בן לוי נתן דעתו וכו'
דעתו
ם
שב
וילך עשו וכו' ויקח את מחלת שמחל לו הקב"ה ולהלן הוא אומר בשמת בת ישמעאל ש נת
עליה ,ובשכל טוב צר  021וילך עשו אל ישמעאל א"ר יהושע בן לוי נתן דעת להתגייר ויקח את מחלת
[וברמב"ן לקמן ל"ו ג'
זו בשמת ולמה קוראה מחלת שמחל לו הקב"ה בשמת שנתבסמה דעתו עילה

ובב"ר אמרו נתן ע ש ו דעתו וכו' שמחל לו הקב"ה על עונותיו בשמת שנתבשטה דעתו עליו וע*ש ובבחיי שם],

פרשה סו סח

תולדות ויצא

9

כח טי

כיב על כיב תוספה על בית מלי , ר' יודן בשם ר' אייבו בפשע שפתים מוקש רשע ויצא מצרה
צדיק (משלי יב יג) ,ממרד שמודו עשו וישמעאל בהקב"ה באת להם תקלה ,ויצא מצרה צדיק זה
עקב שנ' ויצא יעקב מבאר שבע:

פרשה סח
כחיי

ויצא יעקב וגו' .ר' יודן בש'

ר' יונתן ר' פינחס בש'

ר'

חננא בר פפא א

פתח אז תלך לבטה דרכך וגו' אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך (משלי ג כג כד) 5
 1ילקו שס ,ילק טטלי כי פחקע"ם ועיי לעיל  413 57ולקיון פס"ק פי' :'3

 1יל;וט כ' קי"ו ,ילק עטלי כ' פפקלייס :

 1כיב על כיב| וֶחָאנָרו* ,כוב על כוב כ ,כאב על כאב פא .1כאב על כאב ד"א כוב על כוב דת |
חוספה] פח.

=

תוספא [כך?.

תופפתא ך .,1תוספת דְוָי .ותוספה א? .ותוספת א

| * בית מלי ליו בי

יתמלי לָח .כי יתמלא נ .כאב ותמלי פ .בית מלא דאר .בית מלא' ן .בית מלייא ו | איבו פאנכתי
רשע] ךד'א .רע דפוחנכתי | ויצא -צ-דיק] אנכ .לי דפוי |  2ממרר| בפשע שפתים מוקש רע  ₪ת |
שמירדו ן .שמרר  | 1בהקבזה] פןחאנכי = :והכעיסו אותו וכן נשוו שהכעיסו אותו דְך | באתה דְזְאלו (משלי),

תלה א | ש8ני] פאנכי (שם) .דכת' ךן .ל' דוחי | מבאר שבע] חאנכתי (שס) .מבאר ..וילך חונה דָוּ,

"לי"פן || ו4גה] ן /מבאר שבע  ,1וילך חרנה דחאיכת .ל" פא?  | ר' וודן  --פתח] ר' וודן בשם . .רי

פונחס בשם ..פתח [ .,ר' יודן בש"ר יוחנן רי נתן-בש"ר . .פתח א .5ר' יודן בשם ר' נתן רי פנחס בשם ר'י
חיננא . .פתח  ,5ר' יודן בשם ר' פנחם בשם ר' חגינה (חנינא א') בר ..פתח פא .1ר' יודן בשם רי יונתן
די פנחס יבשם ר' המא בר חנינה פתח = 12ר" יודן :בשם ר' יונתן ר' בשם ר' חמא בר חנינא ( 11משלי),
יודן כתיי דְז.

ר' פינחם בשם

ר' הונא בר פפא פתח ן",

ר' פנחס פתה י.

כת' |

| 5דרכך]

פואנפ,

תך| פחג.:
דרכיך דדף |-וגו'] ן .ורגלך (ורגליך א) לא תגוף חאנכ .ורגלך ..תמעד פ .ל' דת | אשםנ--
פ.חר ךי,
אם ..שנתיך אלןן , אם ..ולא ..שנתוך א ,1אם ..ולא ..שנתך ָ] ,אם ..תפחר וגו' [ .אתם .

סמ
ובורושלמי שם חכם חתן נשיא גדולה מכפרת וכו חתן וילך עשו וכו" ויקה את מחלת בת ישמעאל וכיי מחלת
שמה .והלא בשמת שמה אלא שנמחל לו על כל עונתיו וכו' ובמדרש ש שמואל שם הכם וכו חתן וילך עשו
מחלה לו על כל עוגותיו
וכו ויקח את מחלת וכי מחלת הוא שמה .והלא בשמת .הוא שמה אלא .מלמד ש
וכו' .ובתר"י א' ונסיב ית מחלת :היא בשמת וכו' :  1כיב וכו ./בכי"ל שתי גירסאות בגוף הספר כיב על כוב
חוספה על כי ית מלי ס"א תוספה על בית מלי ,וגם בכי"ו וכו"ח וכי"א ב' ובפי' ב"ר .כי"ט .וכו"א
ובולקוט דפ"ר הגו כוב על כיב ,ור"א דורש מחלת לשון מחלה כיב על כיב כאב על כאב.ועי' בעמת"ר
ע' כובא ,ודורש ע ל נשיו לשון הוספה כלה"כעל מה כ עוד תופיפו סרה (ישעיה א ה') ,ובכו"פ וכי"א
וב
א" הגי' כאב על כאב ,והוראת כ
צד  51אפקת כוביה

קוץ כמו לעיל צד  805למגל שכופחת כובין (ובח"ג :שם כוב קוץ) ולעול

(ועי" במ"י שם) וצר 3

דרוס כובה (כובא),

והוראת תוספה (תוספא תוספתא)

ועו" לעיל צד  605וצד  266ובערוך הש" ע' תוספה תוספת .ובררתי גי' פ"א על בית

תוספת

מלי כמו שהגו' גם

בכו"ו \ועי' *בעמת"ר ע' .מלי .ב' ,ובדפוסי :וכי"א א' וב' ובפי :ב"ר וגם בשכל טוב צד  021ובמה"ג צר 044
על בית מלא ,אכן קשה לשער שמזו הגי" הקלה נשתבש בכי"ל ועוד בשלשה שי על כי יתמלי
(ית מלא) ,ובכי"פ על באב יתמלו וצע'"ג ,ובפי' ב"ר כי"פ וכי"א גורס ומפרש אלא על נשיו כיב על כיב
כאב' על כאב ספות הרוה את הצמאה ראשונות היו יפות (וצ"ל רעות) והשניות כמו כן ד"א כיב על כוב .כמו
קוצים על קוצים (ד"א כיב על כיב קוצים על קוצים) תופפתא (תופפא) על בית מלא ביתה היתה
מלאה נשים נכרוות והוא הוסיף לקחת מהן (ובפי' ב"ר בדפ"ר אלא על נשיו כ א ב על כ א ב ספות הרוה וכו:
וב קוצים על קוצי' תוספא על בית מלא ביתוו היתה וכו'),
כב על כ
ראשונות היו רעות והשניות כמו כן ו
ובדפוסי'

וכי"ת נוסף להגיי כאב על כאב

הראשונות אלא כוב על כוב תוספת

ד"א כוב על ב ו ב' בשכל טוב צד  091על נשיו שלא הוציא

מא;,
על בית ל

ושם צד 591

א"ר אליעזר אילו הוציא וכו" יפה

') על
בא
עשה יאלא כוב על כוב כלומר על חטאתו הוסיף פשע ,ובמה"ג שם על נשיו מהו על נשיו כ
מוקש רשע .וכ"ה בדפ"ר וכי"א אי וב' [ולקמן פס"ח גם בכי"ל וכי"א
כאב תוספה על בית מלא:

הגירסא רע כמו שהוא במקרא] ,ועי' לעיל ריש פל"ד ,ושם עבד לה ר"י בשם ר' איובו פתיחה לפ' וידבר
אלהום אל" נח וכוי צא מן התבה וכו" ממרד שמרדו דור המבול בהקב"ה באת להם וכו' ויצא .מצרה צדיק .זה
נח .וכו' ,ולקמן .פפ"ח הפתיחה השלישית ר' יודן בשם ר' אייבו פתח בפשע שפתים וכו" ממרד שמרדו נשיו
של עשו וכו" ועיי"ש ,ומשם הועתק במה"ג עמו'  0לפ' וורא עשו וכו' וילך עשו וכו" ר' יוה בשם ר' אוו

פתח בפשע שפתים מוקש
עשו אל ישמעאל ולקח
בפשע שפתים מוקש רע
שנאמר ויצא ועקב מבאר

רע ממרד שמררו נשיו של עשו להקב"יה (בהקב"ה) באת להן תקלה ומפרש שהלך
ממנו .אחות .גכיות: .ובשכל טוב צד  521הועתק מכאן דרש ה' יודו בשם ר' אייבו
ויצא וכו ממרר שמרדו עשו וישמעאל באת להן תקלה ויצא מצרה  0זה יעקב
ובסיום
שבע ,והוספה זרה בדפוסי' וכי"ת והכעיסו אותו וכן נשיו שהכעיסו אותו,

המאמר שלפנינו נסמכה הפרשה

להפרשה שלאחריה ועי' במ"י לעיל סוף פס"ג ,ובכי*כ כתוב כאן -

הפרשה

סלוק .סיהרא ועי' במ'"י לעיל סוף פס"ב:
פרשה סח .בכי"א אי פפיו וכן נסמן ברפ"ר פפ'ו ועי' במ"י לעיל ריש פס'ז ,ובמקרא כאן פרשה סתומה,
ובד"ו כתוב בראש הפרשה סרר ויצא ובכייית סדר ניצא .יעקב ועי' במ"י לעיל פפיג :  4ר' יודן בשם וכו' . וכ"ה
בכו"ו ועח"נ,

ור"י ור"פ נחלקו בשמות

האומרים

גם לפי הגי' בח"ג

לעיל צד  14וצד  496ועי' גם לעיל צד ,91

ולא מצאתי בפתיחות דוגמא להסגנון שלפנינו ר' פלוגי בש"ר פלוגי ר' פלוני בש"ר פלוני פתח ועי .לעיל צד:755
8508.ץ ]1ו[08076

.כְאָב (
94

ויצא

0

כח י

פרשה סח

או תלך לבשה וה יעקב שנ' ויצא יעקב מבאר שנע ,אם תשכנכ לא תפחר מעשו וטלבן,
ושככת וערבה שנתך ,וישכב נטקום ההוא:
ר' שמואל בר נחמן פתח שיר למעלות אשא עיני אל ההרים (הלים קכא א) אל

|

ההורים לטלפניי ולמעכרני ,מאין יבוא עזרי (שס שם) אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה כח' ביה
 +ויקח העבר עשרה גמלים וגו' (כראשית כר י) ואני לא צמיר אחר ולא נזם אחר ,ר חגנא אמר גדור
שילחו , ר' יהושע אמר שילח עימו אלא שעמר עשו ונטלן טמנו ,חזר ואמר מה אנא מוּבֶר סנרי מן
בריי חס ושלום לית אנא מובר סברי מן בריי אלא עזרי מעם י"י עושה שמים וארץ (תהלים שם ב),
אל יתן למוש רגלך (שפשסג) למייט ,אל ינום שטוך (שפשם) הנה לא יגום ולא יישן

שוסר ישראל (שסשס ד) ,י"י שמרך י"י צלך ונו' (שפשפה) י"י ישמרך מכל רע (שפ שפ ו)
מעשו הרשע ומלכן ,ישמר את נפשך (שפשס) ממלאך המות ,י"י ישמר צאתך (שפשם) ויצא
יעקב מבאר שבע:
 4ילקוט כ' קי"ו ,ילק' מסליס כ' מסע"ת ,ינק' מכיכי ססליס קכ* יי ד' 4 - :לקמן פ"ע 5 - :ע" סנסועל ע"נ
וילס כי' ג' ,לנדת נכלטים פפ"ו (פע'"ס):

1בטח]
ל

דוכך וחאני

-

וישמע

יעקב דְ|אתי.

[ !0עי' פקטן פע"ט פיי ני] :

| שני] פחאג.

אל אביו

יעקב

וילך פדנה ארם י(שם)

פא'נכ .ויצא

| ולא ךן | מלבן ומעשו ו |

("תיהלים).
8ר נחמן] בר נחמני א
ושכבתה | | שנתיך אי | שני וושכב [ְזא' .הה"ר וישכב א | ב

לי = |

* למעלותְ .וא"כתי (שפ)] המעלות לפא'נ | *א*ל| על ל | ההרים|  ₪וגו" ן .מאין יבא (יבוא ת)
עזרי א'כת | * אל ההורים ימ] אשא עיני אל ההורים דָך  .אשא  . .אל ההרים אל ההורים וכ  .על ההורים לג
אל ההרים א .1ל' ם | ל4מלפני א'כי .למלפנאי ך] .למאלפני מ] .למלפיני ג | ולמעברניי ן .ולמעברני כים;
ולמעבדניי 7פ .ולמעבדנאי ךְז] .ולמעבדיני ן ,ולמעבדוי א' | יבא פוא | אליעזר] = עבד אברהם א'ו,
מאון יבא  -,כ | את לי פי |מה כת' פנכףת .מה כתיב דְוְאימ | ביה] בי ן .ל" א'מ | ג5מלים לי א |
וגו'] מגמלי אדוניו (ישם) ,מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו א' .וגו' וכל ..בידו א? .וכל  . .ארניו
בירו ם .ל' וכתי

| צמיר] ו ,נזם דפואגכי (שפ) מ | לא מ | נזפ] י .צטיר דפואנכי (שפם) .צטר מ

חגיגא דא'כתי (שם) .חנינה פןן  .אליעזר י | אומר ' | גדודי [ ,5גרודי י' ,גרור פן ,גירר א' |  6שילחו] ן,
ישם) .ושלחו א! | ר' יהושע] כ .רי יהושע (יהושוע ת) גן לוי דפוגתי:
שלחו דְפא*כתי .שלח אותו (
ריב"ל אי (שם) | שולח  .שלח ו' .ממון אחרים שלח א? .אחרים שלח א' | עמו | שעמר] שבא אי |
| חזר לי י | ומר ן .אמר י | אנה ן .אני מ | מוביר י (שס) מ .ל' ף | סיברי וא'ג/

ונטלו [ִי | הימנו פכ

ושם) | מבריי
סובריי כ ,סבריי (

* מן בריי ] ,ח"ו לית אנא

פכ .מן בוראי א' .מבוראי

מוביד סברי

(מובד סיברי א)%

בפי-י-י]
 7 | %52ח

מן בוראי א.

חס..

.
לית אנה .

פיבריי

חור

ח"ו לית אנא מוביד סברי .₪

ר-ץ] פנכים :.וגוי ן.
א-
ושה
ואמר חס ושלום (חזו ךְ!) לית אנא מובד סברי מן בריי  .לי פנכתי | עו
5כתיב אל יתן מ | רגלך] וי (שם) .רגליך דאכתימ .יגלך וגו ( | למייט] פוא?ב .למט א';
לי דאףת | ו

וך]
שלמ--
למייט להריגה כד"א והמטים עקלקלותם ומטים להורגים מ .ל' דְגתי | א
אל (ואל מ) ינום שומריך ךמ.

שומרך דְכִי.
9ומר
לי פא | ש

וגו" ךדן.

ישראל] גכתי:

ל' פאי(שם)

שומר

יהי-ש-ן]
| הנ

ן .אל (ואל כו) ינוס

וְתמ:

הנה ..ישן דְנכי,

ישראל ישראל סבא הה"ד והנה ה' נצב עליו יומם השמש

לא יככה ויזרח לו השמש וירח בלילה זה .המלאך שנזדווג לו בלילה מה כתיב וישר אל מלאך מ .לי פא |

י"י --צלך וגו' לי |ישמורך א |  01הרשע ל' (מעשו ומלבן לי י') | ישמר] פן :ישמור דאכימ .וישמור ת |
את לי ו[שם) | י"י ל' מ | ישמר] פוני (שפ) .ישמור אכתים | צאתך] פימ - .ונואך דנכי (שם),
ובואיך ך]  .ובואך וגו' ן .ובואך מעתה ועד עולם א |  11מבאר שבע] א'כים .מבאר ם .ל' דואינת 1

 1זה יעקב .בשביל ששמע אל אביו ואל אמו וכהני' בילק' משלי זה יעקב דכתיב וישםע ועקב אל אביו וכו" ועו'
 ,וכבר נדרש בספרי עקב פיי מייו
תל
וםע
בחי' הרדייל :  8שיר למעלות | במקרא כתוב בזה המזמור לבד שיר ל
שיר המעלות אין כתיב כאן אלא שיר למעלות וכו' ,ובכי"ל ועוד בשלשה כ"י נשחבש שיר המעלות ,ורשב"נ דורש
אל ההרים קרי ביה אל ההורים לשון הוראה למלפניי למלמדי ולשון הריון למעברגי כמו שמתורגם בתר"י א' ובי
האנכי הריתי (במדבך י"א י"ב) האנא עברית ,וגם בכי"ו הגי! הנכונה ולמעברניי ברייש וכן בכי"ו פצ"ט
ברכות הורי וגו' לטלפניי ולמעכרניי,
ועח"נ ובאגה"א

פ"ע במאמר

ה"א

צד

:118

וברפוסי' פצ"ח נשתבש

 5ואני וכו' .ואני אין בירי

ברכות

אביך למלמרי ולמעבדניי (כ"ה בדפ"ר וד"ו)

לא צמיד

אחד

וכו',

סתמי ויצא את קולו ויבך למה בכה אמר אליעזר עבד אברהם

בו וַיקה העבר וכו' ואני לא נזם

אחד ולא צמיד

אחד

ועת'נ:

ובזה הפגנון דרשו

לקטן

בשעה שהלך וכו' מה בת'

גדוד שילחו.

ריכס שילחו ,וגדוד בינוני

ר"י בן לוי ועח"נ

לעיל צד  611בד'ה

פעול .מן גדד .ובאב"א כתב שגי' הולקוט גרוד ופי' קרח ,והגי' בילקוט כאן בדפ"ר גרודי (ובד"ו גדודי) ,והדרש

ששילחו

ריקם עי' גם בתנחומא

מ"ב

ואג"ב

שם:

 6ר' יהושע.

:

:
,
-

/

ע]
שצאב--
דכתיב דתי (שם) .לי וְכו' | וי

ואל אמו

0

ובמ"י

בשם ר' אלעזר | :שילה עימו .עי' בספר הישר סוף  '5חולדות | :חזר ואמר וכו' . וכן סגנון הלשון לעיל
צד  659חזרה שרה ואמרה סה אגא מובדה .סברי ועיייש [ובילקוט דפ"ר נשתבש טובר סברי בריי] :  8למיוט.
וכ"ה בכ"י שציינתי ,והשם מייט גם במררש קהלת פ' את הכל ראיתי (ז' ט'ו) שהצריק עתיר לבא לידי מיוט ונוי,
ובילק' מכירי תהלים שם גורס ומפרש למייט להריגה כד"א והמטים עקלקלותם (תהלים קכ".ז ה') ומטים להורגים
(עו' משלי כ"ד ו*א) וכו שומי ישראל ישראל סבא (כלו' יעקב אבינו ועו" לטטה סי' ו"א) וכו' ועח"נ [וע"ע במה"ג

/1

:

פרשהגפת

ויצא

1

כח י

ר' יודן בשם ר' אייבו פתח בפשע שפתים מוקש רע (משלי יביג) [ממרד שמרדו נשיו
שלעשו בהקב'ה באת להן תקלה] ,ויצא מצרה צדיק (שפשם) זה יעקב ויצא יעקב:
ר' פינחס בשם ר' אבהו פתח בית והון נחלת אבות ונו' (משליישיר) ר' פינחס בשם
רי אבהו בתורה בנביאים ובכתובים מצינו שאין זיווגו שלאיש אלא מן הקב"ה ,בתורה ויען לבן וכתואל
ויאמרו מי"י יצא הדבר (בראשית כד נ) ,בנכיאים ואביו :ואמו לא ידעו כי מי"י היא וגו' (שופטיס

יר ר) ,ככתובים מנ' בית והון נחלת אבות וטי"י אשה משכלת ,ויש שהולך אצל זיוונו ויש
שזיוונו בא אצלו ,יצחק זיווגו בא אצלו שני וישא עיניו וירא והנה גמלים באים (בראשית כסגר),

יעקב הלך אצל זיוונו שני ויצא יעקב:

ר' יודן בר' סימון פתח אלהים מושיב יחידים ביתה וגו' (פהליס סח ו) מטרונה שאלה
את ר' יוסי לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו ,אמר לה לששת ימים ,מאותה שעה מהו עסוק ,אמר
 1עיי לעיל  118 57.ולד 9671
 6ילק' מכיכי עטלי י"ע י"ד :

 3ילק' טוסעיס

פועד

כעז ע',

עדכש

קען ""ס ,':

10

פסליס מ" 3ג"ע ס" נ':

 9ילק' כ' קי"ן ,ילק פקליס  כ' סטפ"ד ועי' לעיל  |: 411 5פקיקפס פ' טקליס (י*ס בי)/

ויקל 6ככ פ"ק ,סנסועל מ" 3כמדנכ כי' י"ס עסום סי" ע' ,פנסותל ווישלס ק" " כי פטל ס" כ' כמדנכ ס" ע'"ז מעוס
פיי ו' ,בעדנל כבס פ"ג כ' ו' פכ"ב כי' ס' מזכם סעוסל פיס סי 9ב:
וודן  --ויצא ועקב] ר' יודן בש"ר אייבו (רִי יודן פ) פתח

1ר'
*

ממרד . .באת להן (להם ם) תקלה ויצא מצרה צדיק זה
פתח בפשע

(בפתע  )5שפתים..

(רע ויצא

רע

בפשע שפתים

(מצרה זה ם) יעקב ויצא פֶן .

מצרה צריק בפשע שפתים

ויצא

(להקב"ה  )5באת להן (באתה להם א?) תקלה

מוקש רע (שפתים וגו' ן)

ר' יודן ..ר' איבו
ממרד..

מוקש רע א?)

בהקב"ה

מצרה  ..ויצא (שנא' א) יעקב מבאר שבע אכ

אייבו פתח בפשע  . .רע ויצא מצרה  . .ויצא יעקב כו לי דגת |  5ר' פינחס

בשם

ר' אבהוא

רי

ן .ר' אבהו דפאתת/

ר' יודן בשם ר' איבו נָכ | נחלת--וגוי] נחלת  . .ומי"י אשה משכלת דפחאנכת  :וגו ן | פנחס פא?נכתי |
4בהוא
א

ן ,איבו פא'נכי | בתורה  . .מצינו] א.'%

מצינו פןך א.1

זווגו כ?

מצינו בתורה

ווגו פא"י

| איש

ובכתובים

בנביאים

הזה [ | אינו

בתורה  . .בכתובים מצינו י ,בתורה ובנביאים ובכתובים

ך:,

אלא

ועןו-א--מרו
שני ף ,מנין דכתיב ו ,כתי" ך | וי

מצינו בתו' בכתובים

מהקב"ה א1

ידעו] ₪

את הרבר |

| בתורה] פן₪ .

וגו'] היא דפ

|

סנין דְאנ.5

ב-ר
ה"יד-
ל'  | 5ו5יאמרו לי ך | * מי

הדבר הזה ּ ,מי"ו וגו' ל .וגו' ן | בנביאים]  =,דכתיב פך].
| *היא

ובנביאים

ךן

שאין לי א' |

דאנת']
פ

מניין

מי"י.

כתי' דְן .מנין דכתיב ו (בנביאים---וגו' ל :ך') |

הוא וגו ל .הוא דז[א[5י.

וגו" ן | 6ובכתובים

חן

מנ] מנין .ג; דכת' ך] ,כתי' ךְן .מנין.דכי פ ,מגין דכתיב ' ,הייגו דכתיב ך ,ל' וא | בית --משכלת] אנכו;

בית והון וגו" פן :ומי"י . .משכלת ד
7זיווגו דא'כת]
זוגו פחאנימ | * ש

| זוגו אצלו פחנימ .בא אצלו זוגו א
וישא

יצחק את עיניו וירא י,

זוגו פחא'נימ

| ויש] פואנכימ .יש דחת | שהולך] פ .שהוא הולך דואנכתימ
שיוגו ל

| שני] א!גכתי:

וירא דֶפ:

| שני] פחאנכ.

שזוגו פחאינימ | בא] הולך ו | בא זיווגו אצלו וְאִ' ,בא

ל' ד1

ר-א|
י-
ושא
הה"ד א"מ .ל' דפן | וו

ם|
י-
א-
בנה
| וה

דכתיב דְתמ.

והנה

ל' [י | יעקכ] ₪

גמלים  ,+ל' ד' 

ואנכתמ.

| 8ויעקב

מבאר שבע וְאֶ%תמ.

חן |

מבאר ..וילך

חרנה האיכ |9:יודה ן] | בירי וֶ] ,בשם רי ו | ביתה וגו] וְ .וגוי פ .ביתה אכי .ביתה מוציא אפירים
בכושרות נַף | מטרונה] וא"נכי .מפרונא דתי (תהלים) ,מטרונה (מטרונא ך]) אחת פןו" |  01את ר'

לר' יוסי י ,את ר' יוסי בר חלפתא ךְן] .את ..בר' חלפתה ן | לכמה] אמרה
יוסי| פחאנכי(שם);
לו  ₪דפוחאנכ .אמרה  ₪ת | העולם א | לששת ימים] ן ,לששה ימים פחן .לו' ימים א? .בששה
ימים א' ,לששה כו ,1לוי ו' (שם) ,לששה ימים כדכתיב (דכת' ך]) כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת
ושם) ,מאותה. ..
ו-ק] מאותה ימים . .עסוק  ,7ומאותה שעה במה הוא עסוק (
עהס-
הארץ דְך] | * מאותה שע
מהו עופק ו' .ומאותה ...במה הוא עוסק א.5
עושה ףם .אמ' לו ומאותה

שעה

מהו

ומאותה שעה

עוסק ן" /ָ1אמרה

ואילך במה הוא עוסק [,

לו מה (ומה ך]) עושה

מאותה

מאותה שעה מהו

שעה ועד עכשיו דת

|

אמי לה לי ם |
ריש פ' ויצא שהרחיב את המאמר שלפינו] 3 :בשם ר' אבהו .וכה בכייו וסגנון הלשון רפ בשם ריא פתת
וכו' ועי' במ"י לעיל צר
וכו' ר"פ בשם ר"א בתורה כו כמו לעיל פעמים רבות ר' פלוני פתח וכוי אמר רי
5

בד'ה ויהי כי זקן וכו' ,ור' אבהו נתחלף עם ר' אייבו ועח"נ ובמ"י לעיל צר  ,201ובמ"ק שם אמר רב משום

רבי ראובן בן אצטרובולי מן התורה ומן הנכיאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו' ,ובמדרש תהלים שם במאמר סהמי
בוא וראה כמה קשה הוא הזיווג מן התורה .ומן הנכיאים ומן הכתובים הקב"ה טייחד שמו על הזיווג בתורה כתיב
וכו' מכאן שייחד הקב"ה שמו על הזיווג ,וכזה הלשון מפרש בפי' ב"ר כי"ט וכי'א בתורה וכו' מצינו שהקב'"ה מיחר
(מייחד) שמו על הזיווג (הזווג) ,ובפי' ב"ר הנדפס נשחבש מייחר שמו על ישראל :  9מטרונה וכו' .סיפור זה הובא
בפהיחות שונות ובמאמרים שונים בסגנוניט שונים ,ובפתיחת ריב"ס לעיל וריש פס'ה נדרש לדְעתו אלהים מושוב
יחידים וכו' אפילו ממזר אחד בסוף העולם וממזרת אחת בסוף העולם הקכ"ה מביאן ומזווגן זה לזה ועי' בם"י שם,
וכאן כלל בפתיחתו הסיפור מטרונה שאלה וכו' ולדעתו דר' יוסי טעם הכתוב מושיב יחידים וכו' אדם יחיר ואשה
יחידה הקב"ה מזוויג זיווגן ומיישב מהם בית וכפירש'"י סוטה ב' א' בד"ה מושיב וכו' ,ומסיים כמו בפתיחה שלפניה

ל,
-987
ויש שהולך אצל זיווגו וכו' (ועי' לעיל צד  991וצר [ 186וצר 72

 517 - 417 ,084 -974 ,283ולכמן

שציונתי ובילק' תהלים ר' תשצ''ד ושם נוסף למחר שלחה וקראה לו ספרה

ובילקוט דפ"ר ,שם רי

פע''א .סי' א' וב' ופע'"ה פי' א---ג']),

והמאמר אמר לה אם הדבר קל וכו' חסר בכייל והשלמתיו עפ"י הגי' בכיי

לו כל הדברים,

התי"ב קיטע סטרונא שאלה את רבי יוסי ב כ מ ה ימים וכו' אמר' ליה מאותה שעה מהו

עושח אמר לה ושב

9

2

פרשה סח

ויצא

לה יושכ הוא ומזוויג זיוונים איש לאשה ואשה לאיש ,אמרה לו אס הרבר קשה יכולה אני לעשותו,
הלכה וזיווגה ונתנה זו לזה וזה לזו ,לאחר ימים הלכו אותם הטזוונים והכו זה את זו וזו את זה ,וזו

אומרת איני נוטלת זה וזה אומר איני נוטל זו[ ,אמר לה אם הדבר קל בעיניך קשה הוא לפני הקכיה
כקויעת  ים סוף מה טעם אלהים מושיב יחירים ביתה מוציא אסיוים בכושוות] ,אמר ו'
₪

פוטס נ'  ,'6סנסרכין כ''נ : 6

הניה יושב ך | מוויג פנכ .ומווג ך' .ומוווג ד"אתי |
1ושב הוא] " .יושגב פתאנכתי.
י
ישם) ,זוגים גְ .זוגות א | איש  --לאיש] פן"אנכי .אשה לאיש ואיש לאשה ך]ן.
זיווגין אןת .זווגים (

בתו של פלוני לפלוני אשתו של פלוני לפלוני ן] .בתו של ..אשתו של ..לפלוני ממונו של פלוני
לפלוני ך | ליה ף] | אם --לעשותו] אם הובר חזה (אם הדבר א') קשה יכולה אני לזויג (לזוויג ךז.
לוווג ו"א') מאה עבדים למאה (ומאה ["ך]א') שפחות בלילה אחה מ"ןזא' .1אם ..הזה  . .לזויג  . .למאה..
אחד  ,2אם הדבר קשה ..לוווג ..ומאה ..אחר י(שם) ,יכולה ..לזווג ..ומאה ..אחת א .%ודא היא

אומנותיה

אף

אני

יכולה לעשות כן כמה עבדים וכמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן אמר לה

אם קלה היא בעיניך (בעינך ]) קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא (הב*ה ד' ,הקב"ה ך]) כקרועת ים סוף
הלך לו ר' יוסי בר חלפתא ד | ? * הלכה -ל-זו| הלכה . .זה לזה וזה לזו ל' .הלכה וזיוגה (וזיווגה ו"ח)
מאה עבדים למאה (ומאה |"ף) שפחות בלילה אחת פן" .1הלכה וזיוגה מאה ..למאה ..אחר כ ,הלכה
ועשתה כן זווגה (זיוגה א") מאה ..ומאה ..אחת א .מה עשתה גטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה
אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלגית (פלגותי ך]) ופלונית תיסב לפלוני (פלוגי ך]) וזיווגה אותן בלילה
ושם)
אחת דְךן .לי (

| לאחר

אילו לאלו ופצעו אילו לאילו ₪

ימים  --את זה] עמדו והכו

עמדו ..אלו

לאלו . .אלו לאילו א .והכו אלו לאלו ופיצעו אלו לאלו כ .עמדו והיכו אילו את .אילו . .אילו את אילו ךָ,
עמדו והכו אלו את אלו ..אלו את אלו "חי (שם) .למחר אתון לגביה (לגבה ך]) דין מוחיה פציע דין עיגיה
*זו  --זו] וזו א' אינו גופל זה וזה א' אינו נוטל זו ל .זה
שמיטה (שמיטא ך]) דין רגליה תבירא ךדך | ו
אומר

אין אני

(איני ך]) נוטל את

זו (לזו |".

כזו ג) זו אומרת

זו .5

אין אני

(איגי ך]) נוטלת

לוה פן"חנ .2זה אומר אין אני ..את זו וזאת ..אין אני ..את זה א' ,וה אומר אני ..לזו וזאת אומרת
ני . .לזה א? .זה אומר אני ..את זו וזאת אומרת אני ..את זה ו' (שם) .אמרה להון מה לכון דין :אמרה
(אמ' ך]) לית אנא בעי לדין ודין אמר (אמי ך'ך) לית אנא בעי (בעיא ך]) לדא דךן |  * 8אמר --בכושרות]
אמר ..ים פוף שנג' אלהים . .יחידים וגו'  |.אמר ..הדבר (הדבר הזה ) .קל בעיניך( .בעוניך קל .הוא)1 .
קשה הוא (קשה  )5לפני הקב"ה (לפני מי שאמר והיה העולם א .%למי שאמ! ..העולם א') כקריעת ים סוף
מאי

(מאי טעמ' ן,

מעמא

בכושרות ["ח[א.5

שנא' א.

הדא

היא |") אלהים ..יחידים

למחר שלחה וקראה לו ספרה לו כל הדברים

בית

כמוציא

(מוצוא א)5

אפירים

אמר לה אם את הדכר הוה קלה ..קשה

היא לפני הקב"ה ..מה טעם ..מוציא . .בכושרות ו(שם) ,מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה
לו לית אלה כאלהכון אמת היא
אמרתי לך אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא (הב"ה ך' ,הקב"ה ך]) כקריעת ום' סוף
הקדוש ברוך הוא (הב"ה ך! .הקב"ה ך]) מה (מה הוא ך) עושה להם מזווגן בעל כרחן שלא (ושלא ךת)
בטובתן הרא הוא דכתיב (הה"ר ְ'ך]) אלהים . .מוציא . .בכושרות מהו בכושרות בכי ושירות מאן דבעי אומר
(אמ' ךן) שירה ומאן (מאן ךן) דלא בעי בכי דְת .לי ל | 4ר' ברכיה אמי | 5
תורתכון (תורתכם ף]) גאה ומשובחת יפה אמרת אמר (אמ' לה ך]) לא כך

וכו' כרכתיב לעיל ברמז תשצ"ד רבי ברכיה אמר כלשון הזה יו שב וכו' ,והלמד קשה הו\א .וכו"
סוף וכו' מוציא אסירים וכו' כסו במאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן בסופה שם וקשין לזווגן
סוף שנאמר אלהים מושיב וכן' מוציא אסירים בכושרות ופירש"י שם הוציא את ישראל ממצרים בחרש
בכי"ח וכי"ג ובגליון כייו),
א
מוצ
י
כשר לא חמה ולא צינה מקיש זיווג יהידים ליציאת מצרים( .וכן טעם הגי' כ
ולאותו המאמר בפנהדרין שם נוסף אל תיקרי מוציא אסירום אלא כמוצוא אל תיקרי בכושרות אלא בכי ושורות;
וככר מחק זה הרש"ל ועי"ע בד'ים שם ,וככי"ל חסר גם פיום הפתיחה ויש שהולך וכו' וליתא "ג"כ בכי"פ וכית

וכי"א א' וב' וכי"'כ והשלמתיו כלשונו בכיייל בפתיחה הקודמת,

ולפני סאותה שעה וכו'

נעדר אמרה לו ועיי לעול

צד  666ובמ"י שם בד"ה והא כת' ויתן ,והגהתי שעה.וכו' ונתנה זו לזה וכו' וזו אומית איני נוטלת וכו' ,נוש
לפקפק בהגי' שלפנינו אטרה לו וכו' יכולה אני לעשותו הלכה וכו' לאחר ימים וכו' ,ועריפא הגי' יכולה אני לזויג
מאה עבדים וכו' הלכה וזיוגה מאה עבדים וכו' עמרו .והכו וכו' ועח'יג (ובכייו הועתק רק ריש הפתיחה וסיוסה יש
שהוא  הולך וכו' ,ובאסציעותה קיטע הסופר אמִ' לה לששת וטים וגוי גרשה כי תשא כי אלהים שופט זה וגו',
וכוון ,לוו הפסקא בפסיקתא או בתנחומא ,ועל מלת גשרה עיי לעיל צר  717בדה ואין אדם וכו' ,ובגליון כו
הושלמה בכתב אחר בפגנון שלפנינו ובשאר כ'י חוץ כי'"ת) [ובפסיקתא ובויק'"ר שם סגנון הספור כמו ברפוסום ובכייית
עוו"ש השינויים ובתנהומא מ''ב במדבר שם] ובתנתומא מייב מטות שם הובא ג"כ ריש הסיפור .שאלה מטיונות .וכו',
ושם הגי' אמרה לו וטאותו היום טהו עושה אמר לה יושב ועושה סולמות מעלה לזה ומוריד לזה וכו' (ובתנחומא
מטות שם נשתבש שאלה וכו' את רי שמואל בן חלפתא וכו' ,ובבט"ר פכ*ב נשתבש ר' שמעון בן הלפתא) .,וכן
=שם תשובת ר"י בן חלפתא רק בשיטת ר' ברכיה ,ובכמ"ר פ"ג
ריש הסופור בהנחומא וישלה |ובכמ"ר פכ"ב] ,ו
וחלפו שתי השיטות ,והגי' שם שאלה מטיונא אחת לֶר'"י בן חלפתא אמרהָ לו הכל מודים שבששת ימים ברא
אלהים את העולם מששה ולכאן מהו עושה אמר לה מעלה סולמות ומוריר סולמות פלוני שהיה עשיר יעני ופלוני
שהיה עני יעשיר שני י"י מוריש ומעשיר וָגו' ר' ברכיה אומר לא השיבה בן אלא כך אמר לה מזווג בעולמו זווגים
ואומר פלני ישא פלנית ופלנית תנשא לפלני ומושיבן בבתיהן אט' לו יכולה אני לוווג אף ביום אחר

שתק ר' יוו

אחד

בבית

והלך לו וכו' ועייש ,ומסיום שם אמר לה אם הדבר הזה קל בעינוך קשה לפני המקום כקריעת ים סוף הה'ד אלהים
מושוב

וכו

מהו

אלהים

מושיב

יחידים הקב"ה

יוושב ודן אותם

ומביא

זה ממקום

אחד וז"הממקום

ומושובן

ויצא

פרשה

סח

כחיי

38

6כיה כלשון הזה השיבה יושב ועושה סולמות מעלה לזה ומוריד לזה הה'ד כי אלהים שופט זה
ר
ישפיל וזה ירים (שפ עה ח)[ ,ויש שהולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו ,יצחק זיווגו כא אצלו

שני וישא עיניו וירא והנה גמלים באים (בראשית כר סג)  ,יעקכ הלך אצל זיווגו שני ויצא יעקב]:
[ויצא יעקב וגו'] יחזקיה אמר בן ס"ג שנים היה אבינו יעקב בשעה שנטל את הכרכות ,עשה
עוד י"ד שנה מוטמן בארץ ומשמש
ועשו בן מ' שנה נשא,

לעבר ,עוד ז' שנים באימהות,

הא למדנו שהקב"ה

נמצא נושא בן שמונים וארבע שנים,

מקדים לרשעים ומשהא

לצדיקים:

אמר ר'

הושעיא

כנר

כתוב וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך וגו" (שם כחו) מה תלמוד לומר ויצא יעקב מבאר
סדל עולס פ',3

 4ינקו כי קיו| ,פעיל ,87! 57 776 57
[מקומן פ"ע פיי י"ס ופע"ט פיי" פ] :

פנלס "יז ס" 5 | :לקטן יי יי [ופפייד פיי ם] :

 1בלשון פחא'כת | השיבה] פןו"חאנכי (שם) = .ר' יוסי בר (בן ת) חלפתא דִת | יוטנ] א :יושנ
(ישב גָ) הוא פן"חנכו? (שם) ,הקדוש ברוך הוא (הב"ה ך ,1הקב"ה ךן) יושב ד

ה]-
ז --
ללה
מע

| ** ועושה] ועוסה ל

פחאנכי (שם) ,מוריד לזה ומעלה לזה [" ,משפיל לזה ומרים לזה מוריד לזה ומעלה לזה ך,

משפיל  . .ומרים.. .מוריד . .ומעלה ך]

דכתי' דָץ; הוי אומר דְ 
א
-יישצ
ו*ו
> 2

| הה"ד] פו (שם) ,הדה היא ן" ,ה"ה כ,

| כי אלהים] פן"חאנכי (שם) ,אלהים ךָ ,ל' ף

הדהי ןָ ,שנא' א .היינו

| זה ירים

וזה ישפיל א |

יעקב] יש שהוא הולך אצל זיווגו (זוגו י') ויש שזיווגו בא אליו (שזוגו הולך אצלו ו') יצחק

בא זיווגו (זוגר ו') אצלו וישא עיניו וירא (וישא עיניו י') והנה ...באים יעקב הלך אצל.זיווגו (זוגו י') ויצא
יעקב מבאר שבע ןְו ,1יש שהוא הולך  . .זיווגו. .שזוווגו בא  ..יצחק בא זיווגו . .שני ויצא יצחק לשוח בשרה
יעקב .הלך  ..זיווגו -שנ' ויצא. .מבאר שבע ךָ , יש שהוא הולך . .זיווגו. .שזיווגו בא ..ויצחק בא זיווגו
שני ויצחק בא מבוא וישא עיניו וירא . .באים יעקב הלך  ..זיווגו שני ויצא יעקב מבאר שבע וילך חונה ךן,
.שלוש ן,
יש שהוא הולך אצל זוגו וזה שזוגו בא אצלו גָ .לי לפחאכ | ח4זקיה | ששים ושלש פחנכ . ,ו
יעקב פא | בשעה שנפל] פואנכ :בעת שנטל דת,

ושלשה א' | שנה פוא'כי | יעקג אבינו וחא"נת:

"ד שנה] ארבע
כשנטל ו | את ל' חן | הבכורה ך][ | 5
פּ .מוטמן (ומוטמן כ) ומשמש את עבר ב
ר]
ב--
ע-
לטמן
מו

עשרה (ועשרה א') שנה וְחַאונ ,5ל'י
מוטמן בארץ ושראל  ..לעבר א .מוטמן..

לעבר י"ד שנה ו ,מוטמן בבית עבר ומשמשו הן ,שניטמן (שנטמן ך]) בבית עבר דִת:

עשה עור שבע שנים באימהות וְןָ ,עשה עוד שבע (ז' אל) . .

באמהות דזאכ ,עשה

בדא-י-מהות]
| עו

שבע באמהות  ,5ובאמהות

שבע שנים ו עשה עוד שבעה (ז' ד' ,שבע ך) שנים שעבר ברחל ד | נמצא] חאני .ונמצא דפוא'כת
נושא אשה |.שמונים וארבע] פוכן] .שמנים וארבע [ח ,ה' ור' ך ,1שמונים וד' ך ,פ"ד אי | שנים]

|

מ] דיפא? ,איבעים דוהאינכת | שה לי תי | >שא] כ .נשא אשה פג,
שנה פונכ ,ל' או | 6
לי דוחאתי | הא ל' י | מקדים  --לצריקים] פוחא'כי .מקדים ..ומשהה לצדיקים א? :מקדים ..ומשהי
לצדיקים וָ; :משהה

דת

לצדיקים ומקדים לרשעום

| הושעיה

וחפ;

ולג-ו-י]
5עקב ל' ך | וא
כת' א'כן ,כתי' דָ'א? ,כתוב ךְ | -י

אושעיא

א?; יהושע י:

7תוב]
| כ

וְנָו,

ואל אמו (אביו ת) דפואנכת .לי י |

מה] פןאני .ומה דחכת | מכאר שבע ל' פא |
אחרד מוציא אסירים בכושרות שהוא מוציאן מבתוהם אסורים בעל כרחם ומזווגן בכנשרות אם אינן זוכין בוכום ואם זכו
מפוררין ,ועור שם שיטות הרבה בדרש אלהים מושיב וכו' ובדרש מוציא אסירים וכו' ועי' גם במכילתא ובמכילתא
דרשב"י

,9

לפ' אתס

יוצאים בחודש

האביב

(שמות ":ג די) [ושאלות טטרונה

מר' יוסי נמצאו גם לעיל צד ,08

 856ולקמן פפ''ד סיי כ"א ועי במאסף דביר ספר ראשון צר  891הערה

,851

1]:  4בן סיג וכו' .כדאיתא בסיע

ריש פיב שהעתקתי במ"י לעיל סוף פסם"ב אבינו .יעקב  היה בשעה שנתכיך בן םי'ג שגה בו בפרק מת ישמעאל
שני וירא עשו וכו' שאין ת"ל אחות נביות וכו' ,ולעיל צד  187אביך נתברך בן ע"ה שנה ואת בן ס'ג ,ועוד בסייע
שם עשה .אבינו .יעקב |בארץ .ישראל :יר שנה מוטמן ומשמש את עכר וכו' ,ולמטה סי' ייא כל ייר שנה שהיה

מוטמן בארץ ומשמש

לעבר לא שככ

ולקמן פפ'ד .שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב וכן'. ,ועי במגילה שם

וברש"י עה'ת כוף פ' חולדות ,ובלי הדרש שבשעה שנתברך יעקב בו בפרק מת ישמעאל וכו' שאין ת"ל אחות נביות וכנ'
והדרש שהיה מוטמן בארץ יד שנה ומשמש לעבר יהיה עולה מחשבון הפסוקים שהוה בן ע"ז שנה כשנתברך והלך
לחרן צא וחשוב ייד שנה ששהה בבית לבן לפני לידתו של יוסף ושלשים של יוסף עד עמרו לפני פרעה ותשע טד

שורר יעקב  למצרום הרי ב'ג .וועקכ אמר
לחרן,

וע'

פריידענט-אל

העללעני שטודיען

לפרעה ימו שגי מגורי שלשים ומאת שנים הרי שהיה בן ע'"ּ כשהלך
צר

98

וצר

912

שכך

נמצא

לנכון בשיורי

ספר

דברי הימים

של

בפדר"א פליה בן שבעים ושבע שנה היה יעקב בצאתו
דומיטריוס שיעקב היה בן עיז כשהלך לחרן וכן אותא
מבית" אבין  [גם  לפי  הביר היה יעקב בן ע"ז כשהלך לחרן אלא שלפו הדרש שהיה בן ס'ג בשעה
חסים "ד שגה עד צאתו לחרן והשלימו אותן על ירי האגדה ששהה ":ד שגים בבית עבר.
שנתברך
ובכי"ל הגי' ד' שנה מוטמן וכו'
ובכי'"ת הגי'  בן סיג וכן' שנטל את הבכורה .ובגליון כתוב נ'א הביכות,
וו'יד תלויה ביני שיטי וכנראה הושלמה מפופר אחר]; ובמה"ג עמוי  264חזקיה אמר בן ששים ושלוש ש נה היה
את עבר עשה שבע שנים באמהות
ממין בארץ ומשמש
ועקב אבינן בשעה שנשל וכו" ט
שה הא למדנו שהקביה מקדים
שנה נשא א
ונמצא נושא לאה בן א<רבע ושמונים שגה אעשו בן ארבעים
אשה ,וכן ועשו וכו' נשא ועח/נ
לרשעים ומשהה לצריקים. ,ושם עמוי  844הועתק מאמר אחר 5 :נמצא נושא.
ובעטת"ל עִי נשא ,נעשו היה בן מ' שנה כשנשא אשה כדכתיב ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה וכו' [ובילקוט
דפ"ר נשתבש ועשו בן מ"ד ,וכנראה היה כתוב כן גם בכי"א ב' ונטחק] ,וכהדרש נמצא נושא בן וכו' גם לקמן
פע'ט יעקב בן פייר שנה וכו' ולקמן פ"ע אמר וכנ' הרי אני בן פ"ר שנה וכו' ,וכתיבת ומשהא באליף כטו לעיל
צר  101ושהא :  6כבר' כתןב וכו'| .ר' הושטוא סל שיעקב בחברון נתברך שהוא ארץ מגורי אביו ולשם חזר אליו
שנאמר [לקמן ללה כ'ז] \ויבא יְעעָקק-ב אל יצחק' אָביו |ממרא קרית הארבע היא חברון וכו' [כמו שכתב הרמבין

4

ויצא

שבע,

פרשה

כח י

סח

אלא אמר אכה בשעה שניקש לצאת לחוצה לאיץ לק הורשה לו לא מכאר שבע ,אף אני

הריני הולך לכאר שכע ואם נותן לי רשות הריני יוצא ואם לאו לא אצא |לפיכך צרך הכת' לומר

ו ויצא יעִקכ מבאר שבע] :ויצא וכי לא יצא משס אלא הוא ,והלא כמה חמרים וגמלים יצאו עימו,
\\ ילקוט שס ,ילקוש לוס כ' מז* ,מדכט כום "5נ:

! אלא לידפונכ] ל' לי | אניי דפוחאגתי .יי אכיא כ | שניקט] וא'גי .שגקש דפחאיכת |
לחוץ פַן .חוץ חי

| * סאיכן פוכ] מהיכן דחאנתי.

לא] אלא ךן .לי ו' | ה2ריני] חרי אני פות.
| הייגי] אגי.

יתן ₪

חרי אני דוכת.

מיכן ל

| לא הוושה ן | לו] פגכי .ל' דות !

ל' חי | ואס] פוכ.

אני ₪

אפ דאנתי | גחו דפונת .נותו אכו,

| לא אצא] איגי יוצא (יצא ת) דפוחאגכת.

אין אני

יוצא י | * לפיכך  -שבע לידיגת! לפיכך  . .ויצא יעקב ן .לפיכך צריך . .שבע ךָ .לפיכך הוצרך (חוצרך
הכתו' א?) לומר ..שבע א .לפיכך צורך . .שבע כ .לפיכך צרך לומר . .שבע פי' .לפיכך אמ' הכתו' ויצא . .
שבע ף .ל' ל |  8וצא] ויצא יעקב גו ל' א" | כי ן | *מ*שפ| שפ ל | והלא| פחאנכת :והיי ך,
לי ןו |כמה]  =,עבדים וכמה כ | חמרים] חמרין א :.גמלים ך] ₪ .יצאו זי | וגמלים] וכמה (כמה ך]) גמלים
(גמלין א) דפוחאנכי.
ותמר ויצא [( ,משם

וכמה חמרים ך] | עימו| ואת אמרת (אמ'  .ואתה אומר ך] .אמר ו) ויצא פוזא'ג";

א?) ואת אמ' (אמר כ) ויצא יעק :דאיכת

|

לקמן לפסוק י"ז וע' בכחיי כאן] ,וכן טעם הדרש בתנחומא מ"ב ויצא סי' ט' ויצא יעקכ מבאר שבע וכו' ותלא
בחברון היה שנאמי היא חכרון אשר גר שם אברהם ויצחק וכו' ופריך ככר כתוב וישמע  יעקכ וכו' וילך פרנת
ארם מה ת"ל ויצא .יעקב מבאר שבע וילך וכו' ומה צרך הכחוב לומר שיעקב הלך תחלה לבאר שבע ומשם יצא
ללכת חרנה אלא אסר אבא בשעה וכו' אף אני הריני הולך לבאר שבע וכו' לפיכך צרך הכתוב וכו' וע' בחי' הרר*ל

והרש"ש 1 :מאיכן וכו' .בכי"ל כתוב מיכן וכו' והגהתי ועַח"ג ,וקשה הלשון מאיכן הורשה לו לא מכאר שבע וכו'
ובמ"כ פי' בדוחק הורשה ניטל ממנו הרשות ,וביפ"ת מהיכן בקש ליטול רשות ,ובבתי כהונה טהיכן הוצרך ליטול
רשות ,והגי' לא הורשה איתא רק בכי"ו ,ור' הושעי' דורש לעיל צד  207גור בארץ הזאת את עולה חמימה וכו' אם

יצאת חוץ לארץ את נפסל ויצחק הלך מגרר לגחל גרר ומשם עלה לבאר שבע שהוא בגבול אי ומשם לא הורשח לו
לצאת לחוצה לארץ| ,ובחנחומא ט"ב וישלח סי' י' איתא לנכון יצחק אבי בקש לצאת לחוצה לאריץ ולא הנחת אותו
בשביל שהיה עולה ,נגליתה לו ואמרת לו אל חרד מצרימה ואני וכו' נטלתי רשות ממך ומאבי וכו' ובתנחומא מ'"ב

ויצא סי' כ''ג אסר יעקכ ברשות יצאתי וכוי] ,וסיום המאמר לפיכך ציך וכו' הושלם בגליון כי"ל בדיו דוהה בכחב
דומה לכתב הספר ,ובשכל טוב צד  981העתיק וקטע א'ר אושעיא בשעה שבקש יעקב לצאת לחרן לחוץ לארץ

[אסר] אכא מבאר שבע הורשה אף אני וכו' וברמב'"ן שם הועתק א"ר הושעיא כבר כתיב וכו' ומה ת"ל הויצא
עקב מבאר שבע אלא אמר כו' מהיכן הורשה לו לא מבאר שבע אף אני וכו' ואי לאו איני יוצא
הצ ר ך הכתוב לומר וכו' [וכן הוא] בכפתור ופרח פ"י (ד' ברלין ליה א') [ושם בטעות] א"ר הושעית כבר
לפיכך ו

כתוב וכו' מה ת"ל ויצא וכו' אלא אמר רבי אבא בשעה וכו' בתוצה לארץ מהיכן הורשה לו וכ
ובמה'ג עמו'  444אמ' ר' אושעיא והלא ככר נאמ' וישמע יעקב וכו' לחוצה לארץ סאיכן הורשה מבאי שבע אף
אני הולך לשם אם נתן לי רשות וכו' ואם לאו איני

לצאת טיך ויצא

יוצא  ,ומסיים שם כיון שנתן לו רשות

יעקב [וע"ש עור עמי  844אסר ריב'ל וכו' ,וכחיי כאן מביא דרשו רו'ל אמר יעקכ כשם שהלך אבא לבאו
כך אני הריני הולך לבאר שבע אם כו' ואם לאו איני יוצא ,ואולי כן היה בנוסחתו] 8 :ויצא וכו' .דוש
,
עב
ש
אחר

ת"ל ויצא וכו' והלא כמה חמרים וכו' סנהיגי חמורים וטנהיגי גמלים יצאו עמו ולא היה הכתוב צריך

מה

לכתוב אלא וילך יעקכ חרנה ולמה הזכיר יציאתו ועי' בפירש"י עה"ת ,ושם מפרש וגורס אלא מגיר שיציאת צדיק
מן המקוס עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא משם פנה הודה
פנה זיוה פנה הדרה וכו'[ ,וכן בבתיי ושם אלא ללמדך שכל זמן וכו'| ובלק"ט ויצא יעקב וכי לבדו יצא והלא כמה
גמלים וכמה קוונות יצאו ר' הגין בש"ר שמואל בו יצהחק אמר הצדיק בעיר הוא זיוה
הוא שבהה הוא הודה ואעפ'י שנשאר שם יצחק לא דומה זכותו של צדיק אחר וכו' ,ובשכל טוב צר 521
ווצא יעקב ר' עזריה בשם ר' יהודה בו' סימון ומר הצריק בעיר יהוא זיווה הוא שבחה
זיוה פינה הדרה שהרי כמה שיירות יצאו משפ באותו היום ואינו מזכירן
הוא הדרה פנה משם פינה
ואע"פ שנשאר יצחק א ינו דומה זכותו של צדיק אחד לזכותן של שני צדיקים וכו' ,ובמדרש אגדה ויצא יעקב
כמה חמורים וכסה גמלים יצאו עמו מבאר שבע ולא גילה הכתוב יציאתן וכו' יצא משם יצא

וכו' והלא

הודה

יצא זיוה יצא כבודה ,ובמה"ג עמו'  414הועזק ומפיש ד'א ויצא יעקב אמ' ר' שמואל ביר'
י צחק וכי לא יצא משם אלא הוא כמה חמרים') כמה גמלים?) יצאו ואת אומ' ויצא יעקב אלא הקב"ה

ערב לו לפרסם יציאתן של צדיקים ולמה אלא כל זמן שהצריק בטדינה הוא
הדרה

יצא

פנה

משם

זיווה

פגה

שבחה

פגה

הדרה

וכותיה

ויווה הוא

שבחה

ותצא מן המקום וכו" אית

הוא

לך"

למיטר לא הוה תמן אלא אותה הצרקת ברם הכא לא היה שם יצחק אלא אמ' ר' עזריה בשם רי
יהודה ביר' סימון לא דומה זכותו של צריק אחר לזכותן של שני צדיקים ,והרא"ם העתיק .ויצא יעקב וכי לא יצא
אלא יעקכ ותלא כמה חמרים יצאו כמה גמלים יצאו ואת א סרת ויצא ר' עזריה בשם וכו' ור' חנן בשם
ר' שמואל בר רב יצחק אממו שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה ודכותה ותצא
וכו' והלא כמה חמרים וכו' וכתכ ונראה שדעתס לומר דמדאפקיה בלשון יחיר ויצא יעקב וכן ותצא מן המקום
והיוצאים היו רבוס ש"מ שלא דבר הכתוב על וציאת גופס אלא על יציאת הזיו וההדר וכו' אך מלשון רשי דקאמר
לא היה צריך לכתוב אלא וילך לא משמע כן ולא ידעתי איך הניח רש"י הב"ר ופי' פי' אחר ושמא מצא זה במקום

אחר
הזכיר
יצאת
סימון
זיוה
פנה

וכו' ,אכן גם פירוש השאלה וכי לא יצא ובו בשכל טוב וכמררש אגדה ובמה'ג מכוון עס פירש"י ז'ל ולמה
יציאתו ,ובמדרש רות פ' ותצא מן המקום וכ ' המאמר מסורס ומקוטע ,ותני' שם בדפ'ר וד"ו ותצא וכי לא
משם אלא היא והלא כמה גמלים יצאו כמה חמרים יצאו ואת אמרת ותצא ר' עזריה בשם ר' יהודה בר'
גרול שבעיר הוא זיוה והוא הודה והוא הדרוה והוא שבתה פנה משם פנה
פגה הודה פנה הררה פגה שבתה כן את מוצא ביעקב אבינו כשיצא מבאר שבע פנה זיוה
הודה פנה הדרה פנה שכחה תמן לא הות אלא אותה הצרקת ברם הכא לא הוה יצחק תמן אלא אמר ר'

עזריה

הועתק

בשם

ר' עזר

יה

בר'

סימון

לא דומה

זכות

צריק

אחר

לזכות שני צריקים ועיו"ש

במ"כ,

ובילק' רות

מָלים (? = ה.חַמְרִים (:

:

פרשה

ויצא

סח

%8

כחיי

ר' עזריה בשם ר' יהירה בר' סימון ר' חנן בשם ר' שמואל בר רכ יצחק הצריק שבעיר הוא זיווה [הוא
הררה] והוא שבחה ,פינה משם פינה זיווה הדרה ושבחה ,דכוותה ותצא מן המקום אשר היתה
שמה (ות א ):וכי לא יצאה משם אלא היא ,כמה חמיים וכמה גמלים יצאו ,ר' עזריה בשם ר :יהודה
[כר' סימון ר' חנן בשם ר' שמואל בר רכ יצחק הצדיק שבעיר הוא זיווה הוא הדרה והוא שבחה ,פינה
משם פינה זיווה הדרה ושבחה] ,ניחא תמן שלא היתה שם אלא אותה הצרקת בלכר ,ברם הכא לא
היה שם יצחק .רי עזריה בשם רי יודן בן ר' סימון לא דומה זכות צדיק אחד לזכות בי צדיקים:
מבאר שבע ר' יודן ורי הונא ר' יודן אמר מכארה שלשבועה ,אמר שלא יעמר עימי אבימלך
=' הונא אמר
ויאמר לי השבעה לי כמו שנשבע לי זקינך נמצאתי משהי בשמחת בני שבעה דורות ,ר
 7ינקוע כ' קי"ו ,פנסוע "ב ויל קי' פ':

 1יודה ן | ברי] פוא?נכ :בר דא' .ביר' ןת | ר' חינןצ-ח-ק]

ר' חנין . .יצחק פוְןָ ור' חנון בר רבי

הצדיק

בזמן (כל זמן י) שהצדיק

ל' דת

(בר א) יצחק כא?

| הצדיק שבעיר] ו"חא%כ.

בעיר פא'ן;

בעיר דתי | זיווה] א?נ :זיוה דפו"חא'כתי | *הוא  --שבחה] והוא (הוא א') הדרה והוא (הוא א')
שבחה א'ןָ /הוא (והוא ן) שבחה והוא (הוא ךא?י) הדרה פןןא?י :שבחה והוא הדרה  ,5והוא שבחה ל.
חה] פינה זיוה. .ושבחה ל .פינה
שב--
וווה
הוא הדרה דִף |  2פינה] וְגְבִָ .פגה פחאי .יצא דף | * פינה זי
זיווה (זיוה  )5פינה שבחה פינה הדרה וְנָכ ,פנה זיוה פנה שבחה פנה הררה פִףי; פנה זיוה (זיווה א?)
פנה הדרה פנה שבחה א ,פגה זיוה פנה הדרה דְן] | ודכוותה פִוְא?ו :ודכותה א' ,ודכותיה דִן;

ורכוותיה ְץ ,ודכוותא  ,5לי ןָ | 3שמה]

פנתי ;,שם א .שמה (שם ך') וגו' ך; וגו' ן | וכי] פאנכו,

ותצא וכי דְף ,ותצא כי ן | * יצאה פנכ] היתה יצאה ל יצאת י(רות) ,יצא דְוְ"חַתי? | משם פונכי (שם),

שם א ,מן המקום דִף ,לי י | הוא ן | כמה] פוי(שם) ,וכמה כ; והלא כמה אנת ,3והרי כמה ךִ
ישם) | יצאו]  =.משם פַנכי (שם),
חמרים] חמרין א ₪ ,יצאו ן | כמה גמלים חחִי .וכמה גמלין א ,וגמלים (
ואומר ותצא ך ,ותמר ותצא [ ,ואת אמ' ותצא ך | ר' יהורה] ר' יודה ר(ושם),

ל' ן |  * 4בר' סימון ---ושבחה]

ר' סימון ר' חנין . .יצחק הצריק שבעיר הוא זיווה |הוא שבחה ["] והוא הדרה פינה משם פינה זיווה פינה
שבחה פינה הדרה ן ,בר' סימון ר' חנן ..יצחק הצדיק בעיר הוא זיוה הוא שבחה הוא הדרה פנה משם פנה
הודה

פנה

זיוה

פנה

הדרה ו(שם),

כשהצדיק בעיר הוא זיוה הוא הדרה
(סומי וכו' א?) אלן ,בר' סימן א'כ,

בר

(ביר' ך]) פימון

ור'

(בש"ר ן]) חנין ..יצחק

אמר

(אמיי ף)

יצא (וכשיצא ך][) משם פנה זיוה פנה הדרה דְן ,בר' פימון כול'
כול' ל; וכו" פ |  *5ניחא פחאנתי] ניחה דְוְ .ניחתא ל |

תמן] פוחאנכי .דתמן דת | שלא| פוחאגכי .דלא דת | שם] תמן י(שם) | הצדיקת (ת .צרקת זזגי |

בלבד ל' א'ו (שם)

]
שםם--
| *בר

פחאנכתי:

ברם הכה לא [היה ן"] שם ן ,ברם הכא היה שם ו(שם),

אלא הבא דהוה דְן |  6יצחק] פוחאנכי  ₪וובקה דְן | בשם --פימון] בשם ר' יהודה בר' (בר א')
ישם),
סימון אנפ ,בשם ר' יודה ביר' פימון ן .בשם ר' פימון דְן] ,בר סימון  | 5לא] איגו אחי (שם) | זכות] (

זכותו של דְפוחתי; זכות של אכ | לזכות] א' ,לזכותן של פְוְנִי .לזכותם של הו (שם) ,לזכותו של ךְ,
לזכות של כך .לי א * | %ב' דִ'ו (שם)] שני דפוחא'נכתי .לשני א .%גי ל |  7חונא [= ור' ברכיה "] ן |

8יאמר] פואגכתי:
מבאירה ן  | יעמד| פונכ .יעמוד דאתי? | עמי פו"א'נכ .עמו א' .עלי דתי | ו
דאמר ך | .לי] ן .ל' דפאגתי | השבע ואלו | כמו] כשם דְוֶת | * שנשבע דפוא'גכו] שעשה א',
נשבעו ל | לי לי א | %ו*קינך דוגכתי] זקיניד לי זקנך פ .זקניך א | ונמצאתי פאת | משהא דפוגכי;
משהה,

ך] ,מעכב א | בניי  | 5זי ך' | חונה ן |

המאמר מב'ר כאן וטסורֶס שם ג"כ להפסמיך הדרש לפ' ותצא וכו" וקיטע שם ורכוותה .ויצא יעקב מבאר שבע וכי
לא יצא משם אלא הוא .כו' ,וכן קיטע בילקוט כאן ורכוותה ותצא מן המקום וכו' והלא כמה חמרים כטה גמלים
יצאו

וכו',

וכן מקוטע

אמצע הטאמר

בכי"ל וכי"פ

[וכי'א]

וכיייג והשלמתי כפגנון ראש המאמר ועח'ג [ובדפ'ר

הרה והוא שבחה כמו שהגי' פינה זיווה הדרת
חפר מן דכוותה ותצא עד ניחא תמן] ,והגהתי הוא זיווה הוא ד
ושבחה) וגס בכי"ג .הגי' הוא .זיווה והוא הדרה והוא שבחה .והגי' פינה איתא גם בבי"ו ובי'ג .וכי'כ ובשכל טוב
יח א כמו בכי"ל לקמן פס'ט סי' ג' מאן .דאמר עליו על סלם ניחא וכו',
וצ"ע ,ובכי'יל נשתבש ניחתא והגהתי נ
וסגנון הלשון ניחא המן וכו' ברם הכא וכו' כמו בירוש' יומא פ'ג מ' ד' ניחא של משה וכו' ברם של שלמה וכו'
ובירושי קידושין פ'ד ס'ה ב' ניחא תמן וכו' הכא מה אית לך וכו' ועי' בעמת"ל ע' ניח ניחא :  5לא היה שם
יצחק .בתמיה ונשאר שם צריק בעיר ולא פינה זיווה וכוי ומשני ר' עזריה בשם וכו' לא דומה זכות צדיק אחר
לזכות ב' צדיקים ,ובכי'ל איתא ג' צדיקים והגהתי ,והגי' יצחק ור ב ק ה איחא רק בדפוסי' [וכי"ת] ,ומרפריך לא

היה שם יצחק מוכח .שבעל זה הדרש ס"ל שיצחק ישב ,בבאר שבע כמו שכתוב לעיל ויעל משם באר שבע וכו'
ויקרא אותה ,שבעה על כן שם העיר באר שבע וכו' וסמך לו ויהי כי זקן יצחק וכו' ובבאר שבע נתביך יעקכ ומשם
יצא והלך לחרן[ ,וע' בפי' מהרז'ו] :  7מבארה של שבועה | .מעומק מטעס השבועה ,ונר' שר' יודן דורש ויצא
יעקב וכו' שאעפ'י שהיה מוכרח לצאת בברחו מפני עשו חשב שע"י יציאתו מבאר שבע ימלט ג'כ משבועה שלא
ישביעהו אבימלך ויאמר ה שב עה לי כשם שאמר השבעת לי לזקינו אברהס [כן פי' ביפ''ת ,אמנם הנכון כמו
שהעיר גם מהרז'ו שהאמוראים כאן סוברים שיעקב .יצא מ חברון ממקום שקבל ברכותיו ולא הלך לבאר שבע
כלל ,ודלא כר' הושעיא לעיל צד  ,4177ומה שאטר הכתוב מבאר שבע הוא לדרשא בעלמא ,והמקרא יוצא מירי
פשוטו ,וכן הוא לדעת התנחומא המובא בסמוך ומיושב קושית ביפ''ת שם ,וכן מבואר במה'ג לפי הנוסחא העיקרית
בכי"יק שם טמוד  508מהו מבאר שבע על שמו נקרא דכת' על כן קרא למקום ההוא באר שבע ,דיא מבאר שבע

ר' יודן אומר וכו'] ודרשו לעיל צד  775ועתה השבעה לי וכו' א :תשקר לי ולגיגי וכו' מה שניתן לאברהס לשבעה
דורות ניתן לאבימלך לשלשה וצד  975ויצב אברהם את שבע וכו' אמר לו הקביה אתה גתת לו שבע כבשת חייך

יש

-

35%

ויצא

6

כו י

פרשה סח

אטר שלא יעטוד עמי עשו ויאמר לי כך חיית מרטה וגוטל את בכורתי ,נמצאתי
מכארה שלבכורה,
מאכר אותה שכועה ,ר' כרכיה אטר מכארה שלברכה ,אמר שלא יעמור עימי עשו ויאמר לי כך היית
מרטה ונוטל את ברכותי ונמצאתי מאבד היגיעֶה שינעה בי אמי:
וילך חרגה

וננין אמ'

בן יוטו ,ר' כברכיה מש' ר' יצחק ] לישנהון דכרייחא פלן אזל לקיסרין

וער כדון הא על זוודייא:
 4ינקוע שס ,קנסדכין  *5כ' ,סולין  "5נ' ,סנסוזק ע'נ פ' ם' ,סנסועל קס סי" ג':

 1מכאירה ן | יעמד

פוגכ ע
|טי] פואגכי :עטו א' .עלי דת | עשו] פוגכי

₪

(הישע ת) ויעוער

על הבכורה ד
אותי נִי .מרמה לי אכ .מרמי בי ן | את ל' ו | (בכורתי  --את ל' א') נ
|מצאתי] וִי .ונמצאחי דפא'נכת !
2
את אותה ן | שבועה ו' ,השבועח פונכ ,שבועה שגאמר השבעה לי מ דא*לת | ר' ברכיה| פוא'נפו',
| לי ל' א'

| חייתה פְוְנִי' .היתה א'ך] .הית' א" | * מרמה דפת| טומה ל .מימה
| אמר] אומר ו ,ל' ך] | מבאירה ן | גיכה| פוגכתי:

מכאר שבע  ₪ך ,דיא מבאר שבע אזר ] -

ברכות ך' | יעמר
היתה

פוגכ | עימי| ן .שי ד'פא'כי' .עלי דת .לי ג | לי לי ת |הייתה ונות .היתי א*,

ך |  8מרמה]

מדמה

ל .מרמה

בי ךפכןי,

מרמי

בי [ ,מרמה

לי א | הנוכות

דְן] .בוכתי

פואי:

בכורתי |  ,בכורתי ברכתי כ | ונמצאחי] פאן] .נמצאתי דְוְי .ונמצאת גכ | היגיעה] אותה יגיעה או; אותו

יג< דפו"גכת | איטה ן | י
>כניו] פאג :יגגן דות | משופ כ .גשפ דפואגת | לישנהון) פואג:

לישניהון ךָ ,כלישנהון דֶן] ,לישנא וי | דברייתא].י ,דברייתה ן .דכרייתא (דברייתה ם .דבריחא א'כ)
את .קיפוין | 4
הוא דְפאנכ .דבריאתא הוא ך | אזל] פוא'גי .אזיל דא'כת | לקיסרין] פא'"ני ,לקסרין ך
ו
5עד] ועל ו' ,ל' א | כדון] וכדון א' .וכדין א? .כען ם | ה**
וא
זודייא ך] ,זודיה ם ,זידויה ן ,זוודוהי ו ,תיריא א! ,תרעא א |

לי ל | על לי ם | זוודיא ְגָּ .זודיש ,5

שאני משהא בשמחת בניך שבעה דורות (ועי' במ"י שם) ויעקב נתיירא שאם ישבע לאבימלך יעכב שמחת בניו
עוד שני דורות שיחיו נסנים שבעה דורות ממנו ולא מאכרהם ,ור' הונא דורש מבאר שבע מבארה של שבועה של
בכורה אמר שלא יעמוד עמי עשו וכו' נמצאתי מאבד אותה שבועה ויאבד הבכורה שקנה ע'י השבועה ,ובדפוסי' [וכו"ת
וקצת גס בכי"א ב'] גוסף ויערער על הבכורה ויאמר לי כך וכו' ונמצאתי מאבד אותה שבועה שג' השבעה לי
כיום ,ור"י ור"ה דרשי שבע לשון שבועה ,וקשה טעם הדרש של הי ברכיה מבאר שבע מבארה של ברכה ,ואון לפרש
גם בגי' הדפוסים מבארה של ברכות שרורש מבאר שבע מבאר של
בע ברכות; וע' בחי' הרד"ל ובמיי לעול צר
9
בר"ח ברכה השביעית ,ודוחק הפי' ביפיית שדורש שבע לשון שובע ושלוה ,ובמ"כ מפרש ונמצאתי וכו' שיג;ת
בי אמי
ו עלי קללחך בני וארור יש בו שבועה וכד"א בשבועת האלה [עי שבועות לייו אי] /ואולי .יש לפרש

עפ"י התנחומ
|המובא בסמוך] שרורש מבאר שבע מבארה של שבועה של ברכה אמר שלא יעמוד וכו' ויאמר
השבעה לי  2-0נטלתי הברכות .במרמה ,נמצאתו וכוי שחשש יוחר על יגיעת אמו מעל ברכחו וצ'ע  [ר' בר כיה

ובארה של ברכה

הוא לשון .נופל על לשון כמו שנמצא הרבה פעמים באגדה ,וע' לעיל צד 987

ולקמן פפ'ה סיו

י"ב א'ר ברכיה מברכתא ובמ"ע האנגלי הופעה חדשה שנה שניה צד  9וצר  ,]61ובכיי'ל נשתבש ו
ר'"י כמו
נשבעו לי זקיניך והגהתי ושם נקוד ויאמר\) לי ,ובדפוטי' נשתבש דאמר והוגה כבר בא"א ובמ"כ ויאמר ,וכהני'
גמצאתי משהי נר' שצ'ל גם לעיל" צר  085שאני משהי ועיויש בח"ג [ולעול צד  ]371ובלק"ט גוס ומפרש ר' יודן
אומר וכו' יעמור מ
עי אבימלך ויאטר לי השבעה לי כשם שנשבץ לי א ביך וזק גל [אולי צ"ל אביך זקנך
בלי וי'ו| ונמצאתי משהה וכו' ורב הונא אמר מבארה של שבועה של בכורה שלא יעמור וכו' מרמה
ו
אתי ונוטל אֶת ב ר כת י ונמצאתי טאבד אותה שב וע ה ,ובמה'ג שם יעכוד ע ל י אכימלך ויאמר השבעה לי
כשם שנשבע לי זקינך ונטצאתי מעכב שמחת בני שבעה דורו ד"א מבאר שבע ר' הונא אומ' מבארה של
כורה אמ? שלא יעמור עלי עשו ויטול את בכורתי ונמצאתי מאבר אוהה ה ש בעוה ד'א מבאר שבע ר' ברכיה
אומר מבאירה של ברכה אמ' שיא יעמוד עלי עשו ויאמר וכוי הוה מרמה בי ונוטל את ברכתי ונמצאתי
מאבד מ ה שיגעה בי אמי ,ובסגנון אחר הדרשות במאמר סתמי בתנחומא מ'ב שםויברח יעקבשדה ארם ומהוכן
ברח מבאר שבע שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע וכי בבאר שבע היה והלא בחברון היה שנאמר הוא חברון אשר
גר שם אברחס ויצחק אלא ממקוס המיוחד לשבועות ששם נשבע  אברהם לאגימלך שנאמר וכו' קרא למקום ההוא
באר שבע כי שם נשבעו שניהס .ומנין ששם נשבע יצחק שנאמר וכו' ויקרא אותה שבעה ואף ,עשו נשבע ליעקב
שנאמר

השבעה

לי כיום כשנטל את בכורתו חשב בלבו ואטר אם ובא ואמר בא השבעה לי שלא נטלתה הברכות

במרמה טה אני וכול לעשות לו אלא אצא מן המקום ,הוה המיוחד לשבועותלכך נאמר ויצא יעקב מבאר שבע וגו'
הוי

ויברת

יעכב

שרה

ארם,

וטאמר

זה

הועתק

בילקוט בלו הציון תנחומא

אחר

המאמר

חרנה

תני

וכו'

ועיויש + ,

וכבר כתב ביפ"ת ולא הבגתי מאי משני מטקוס הסיוהר וכו'  דלעולם 7
ו
אם היה בחברון .היאך יצא
מבָאר שבע דהא תכרון לאו באר שבע  0וצ"ע [ע' מש"ב לעיל בסמוך]4 :
בן יומו .רבנין דרשי ויצא וכו'
וילך וכו' באותו היוס שיצא מבאר שבע הלך ובא לחרן ,ור' ברכיה מש' ר' יצחק מפרש לשון הבריות הוא פלן

וכו' ,ולעול צר  886גבי אליעזר דורש ר"ב מש' ר' יצחק

ויקס וילך וגו' בר (בן) יומו,

ושם במאמר

סתמי הדרש

הרעשהה ארץ וכו' רפא שבריה בימי יעקב ועו' במ"י שם ,ובהר"י א' קפצת ארעא קומוי ובההוא יומא דנפק אול
לתרן ,וע' בתר"י ב' ,ובסדרש אגדה .וילך חינק .וכי בשעה שיצא  0שבע בא לו לאלתר לחרן אלא מלמר
שקפצה .לו הארץ [וע' בסנהדרין ורולון שם] | :פלן אזל וכו' .פלוני הלך לקיסרין ועד עתה הוא עסוק בהכנת
הצרה לדרך ,ותרג' וגם צדה לא עשו להם (שמות י"ב ליט) ואף זודין ל עברו"להון וע' בעמת"ר עי זודא זוורא ו
ובא"א פיי עדן הוא עושה צידה ז לדרך וכתב .ולשון מדרש רב תי ועד כדון הוא מתקן זוודוא (וכוון ,למדרש רבה
רבתי ועי' במ"ע מאגאצין חלק שו צד  ,)07ובלק"ט כפרש וילך חרנה לשון העולם כך אמר הולך פלוני אל מקום
פלוני ועדיון הוא ,בביתו [וכן] בשכל טוב צד  9וילך חרנה ר' ברכיה בשם רי יצחק דברה תורה בלשון בני אדם
כאומר פלווני הולך למקום וכו' ,ובמה"ג שם שינה טעס הדרש ולשונו וילך חרנה ומוי וכי אפשר לדבר הזה הוא
אומ' וילך חרנה וחוזר ואומ' ויפגע במקום אלא אמ' ר' ברכיה בשם ובוי לישגהוו דבריתא (דברייתא) היא כשאדם
יוצא לקיסרון (לקיסרין) בא אוהבו מבקשו בתוך ביתו אמרה לו אשתו לקסרין הלך והלא ער עכשו אין בידו אלא

וְיאמַר (1

ויצא

כח י יא

פרשה סח

דד

חרנה תני מש' ר' נחמיה כל דבר שצריך למד מתחילתו ניתן לו ה' בסופו סרומה שעירה
חרנה ,והא כת' ישובו רשעים לשאולה (ההלים טיח) ,ר' אבא כר זבדא אמר לבוטי תחתונה שבשאול:
יא) ויפגע במקום ר' הונא מש' ר' אמי למה מכנים שמו שלהקב"ה וקוראין אותו מקום שהוא ט

מקומו  שלעולמו ,אמר ר' יוסי בר' חלפתא אין אנו יורעין אם הקב"ה מקום עולמו אס עולמו מקומו,
| ילקוץ טס,

לעיל  815 57וע"כ :

 3לקוע שס,

יל;' סנקוק כ' מכס"ג,

פכ"ס (ק"ד  ,)'3עדלם סקליס מ" '5 3פיי " ,פדכ"ס פליס :

ילק' עכיכי סנקוק ג' ס' ,פקיקס 5כנסי

 4סנכסועס מ"כ כי סמל ק" ט"ז ,סנחועס טס סי" כ"ז ,שמום

כנס פע'ס קיי ן:

 1חרנה] פ[אגכי .דבר אחר  ₪ך :ע"א /₪ת | תגי] פואגכתי:

תנא ך | משום פנכ .בשס דאות

נחמן א ,1נחמן אמי א? | דבר] תיבה חא | שצריך] פא'נכי .שהוא צריך דִן ,שיצרך ן .שצריכה חא? |

למד] ד'ונכת.

למ"ד דְפאי

| מתחילתו] ן .בתחילמו גָ; בתחלתו דְפן] ,בתחלתה [זא ,5בתחלה י |

נותן דזם; תן א | לה חאיי | ה'] דיפכ :הא וַתי .5היא דחא | בפופה חא | פדומה] מצרימה א*,
מצרימה שעירה י ,מצרימה א' ,שעירה ספדומה א?
כגון = ד | שעירה] שעירה מצרימה ךוְחְנכן.

והא כת'] ןָ ,והכת' כ,
2

והכתי' ך] ,התיבון והא כת' ן ,התיבון והכת' ו ,אתיביה והא כתי' ך ,אתיבון

והא כת' ך] ,איתיבון והא כתיב א

* לביטי ך] ,לדייטי [" ,לדיוטי או

איתיבין והכתי' א? | ישבו ךז | בן זבדי ת .בן זבדי ך | לבוטי] חנל,

לדיופא א',

לאמבטי ך

| תחתונה] א'- ,התחתונה דפוא?נכתי |

שבשאולה ךז |  8במקום] = וגו ן ,וילן שם כ | רב ע | חונאן .הנא כ | משום פכע ,בשם דןאנתי (חבקוק)| .

אבא ם .אידי ן | למה] פוהגכעי :מפני מה דת .ל' א | * מכניפ וחאג] מכנין דתעי ,.מכניס 7פכי (שם),
מכניפים

"/% | /וקוראים ןו (שם) ,וקורין אכעי

| *שהוא

דפוחאנכתעי (שם)] מפני

 4מקומו של עולמו] פחזע .מקומו של עולם וְזָי' .מקום עולמו אנְכי (שם) .מקומו של
עולמו מקומו ד | בהי] פוא?ע :,9בר גַעמ :ביהית? :בר הרי ( ,5בן א'כי (אמר
ח"פתה ן .תנינה רן | יודעים [ָי (שם) | מקום עולמו] ען .מקומו של עולמו פןחחנ .מקומו
אם| פא'ג .ואפ וחאלי(שם)מ .או אפ תעו | העולם ִי ,עולם הוא א | מקומו של

שהוא י ,ל' ל

עולם (עולמו ן) ואין
ר' --מקומו ל ך) |.
של עולם אכתימ |
הקב"ה ת |

שנום שלשה מילון לכך נאמר וילך חרנה ניפגע במקום [וע ברש"י ואבן עזרא] :  1הני וכו' .כל המאמר גסדר
כבר לעיל צד  815בפ' ויבאו שגי המלאכים סדמה וכו' ועיי'יש (וטעות דפוס שם בפנים כל דבר וכו' ניתן לה וכו'
טבייי) ובכיייפ מקוטע ניתן לו הי בסופו.ו כ ' [ובכי'א בי היה' כתוב כנראה
ל ,ובמ"י לביט וצל ל
וצריך לתקן \

יטל לו ה'א כמו לעיל שם והוגה ביני שיטי תן] ,ובלק'ט גורס ומפרש הרנה תני משוס ר' חייא כל.
גם כאן ה
דבר שצריך למ"ד בת חל הו נותן לו ה'"א בסופו ואת ישובו רש;ים לשצולה היאך כחב למ'ד בתחלתו וה"א

בסופו רב' אבא בר זוודא (זבדא) אמר לריוט א התחתונה שבשאול ,ובשכל טוב צד  521הועתק דא"ר נחמיא
בופה ,ובסה'ג תני בשם ר' נחמיה כל דבר שצריך
כל תיבה שצריכה ל' בתחלתה הטיל לה ה' ס
למד בת לתו ניתן לו ה' בסופו כגון סרומה שעורה מסצרימה חהרנה ה תיב ון והא כת' ישובו וכוי
אמרי לדיוטא .התחתונה שלשאול ,וכפי' ב'"ר מליא גורס .ומפרש לאמכטי התחתוגה למדרגה התחתוגה שבשאול:
 8למה וכו'= .ר' אמי דורש ויפגע במקום בהקב"ה שפגע בשכונה ומפרש למה מכנים שמו של הקב"ה וקוראין אותו
מקום שהוא מקומו של עולטו ,ובערוך ע' מקום הועתק ויפגע במקום אמר .ב הונא משום ר' אמי למה מכנין
וכו" (וברפוס .ישן ובשלשה .כ'"י הגיי שם מכניסים .ותימה שגם בכי"ל וכי'יפ וכיי'כ וולק' חבקוק הגי' מכניס בסמיך)
א"ר יוכי בר חלפתא אין אנו וכו" הוי הקב'יה וכו' (והגי' הוי אומר איתא שם רק בכ"י אחר) [ובכו"א א' דלג
הסופר מן עולסו מקומו הראשון עד מקומו השני והושלם בגליון] ,ובטה"ג עמוי  644אמ' ר' חוגא בשם ר' אמי
מפני מה מכנין שמו של הקב'ה מקום ממפני שהוא טקומו של עולמו וא ין עול מו מקומו אמי רי יוסי
בר א בון ועדיין אין יודעין אם הקב"ה מקומו של עולמו ואם וכו' אלא מטה שכת' ניאמר ה' הנה מקום
קוו של עולסג -אין וכו' כווצא בו מעונה אלהי קדם אמי ר' יצחק אין ובו'
אתי אנו יודעין שהקב'יה מ
גו של עול מו ואם וכוי אלא טמה שכת' ה' מעון אתה אנו יודעין שהקב'יה מ;וגו של עולמו
וע
אם הקביה מ
שוא רוכב על הסום וכליו משופעין לכאן ולכאן
ואין עול מו מעונו אמ' ר' אבא בר יודן לגבור ה
ופוס (והכוס) טפילה .לרוכב ואין וכו' הה"ר כי תרכב על סוסיך ,ובפי' ב'"ר מלשון אחר מפרש מרכבותיך ישועה
למרכבותיך ישועה כלומר שהרוכב מסייע לסופ והפוס נופל . ומאטר ריב"ח בפגנון אחר בתנחומא מב כי תשא שם
ויאמר ה' הנה מקום אתי וגו אמר ר' יוסי בר חלפתא הנה אני במקום הוה אין כתיב .כאן אלא הנה מקום אתי
מקומי טפל לו ואין אני :טפל למקומי ועייייש בהערות רשב ובתנחומא .כיי תשא וערוך שם ,ובשמויר שם ויאמר הי
הנה אנכי וכו' אתרי טפלה לי ואון אני טפל לאתרי ,ובדפוסי ל"ג
חנגא
הנה מקום אתי וכו" אמר ר' יוסי בר' י
אמר רי יופי בר' חלפתא אין אנו וכו' (במ"כ העיר על גי הילקוט אי'ר יוסי בן חלפתא וכו' וכתב וגירסת הירושלמו
במסכ' מכות .כוף .פרק אלו הן הגולין נוטה לגירסת הספר ,ועוד כתב בירושלמי גרס לא הפוס סובל את הגבור
אלא הגבור סובל את הסוס ,ולפנינו לא נמצא הכאמר בירושלמי שם [ט'ס הוא במ"כ וצ''ל אלו הן הלוקין \פ''ג
ונו וכן הביא הרשביץ בספרו מגן אבות לאכות .פיב מ"ט וזל ואמרו .במיר
פיג -
לשלמ
שרו
ממפ' מכות תפר בי
ובירושלמי בסוף מסי מכות מפני מה מכנים שמו של הקב"ה מקום שנאמי ויפגע במקוס שהוא מקומו של עולם אמר
ריב'ח .אוני יודע אם הוא מקום וכו' או כו' הרי הוא אומר הנה כוי ת"ל שהוא מקום כו' מקומו מקומי טפילה לי
ואין אני טפל למקומי שנאמי הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך וכן הוא אומר מעונה וכו' ואיני יורע אם הוא
מעון כו' או כו' כשהוא אומר מעון כו' ת"ל שהוא מעון עולמו וכן הוא אומר ומתחת זרועות עולם כן אמרו במדרש
רבה וכן בספרי ע'כ ,וליתא בספרי שלפנינו ונמצא לנכון במדרש תנאים שם]) ,וכן לא הוזכר מאמר ריב"ח בשכל טוב
צד  ,041ושם גורפ ומפרש א"ר חוגה בשיר אמי למה מכנין וכו' לומר הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו
שנאמר הנה מקום אתי וכתיב ויפגע במקום שפגע בשכיגה א"ר יצחק כתיב מעוגה וכו' ואס העולם .מעונו כשהוא אומר
וכו' הוי אוסר הקב"ה מעון עולסו ואין העולם מעונו ,ובלק"ט ויפגע במקום רב הוגא בשיר מאיר אמר למה מכני
שבו של הקב'יה מקום וכן הוא אומר בנעמן והניף ידו אל המקום (מ"ב ה' ייא) לפי שהוא מקומו של עולם וכה'א הי
מעון וכו' אתה מעונו של עולם ,וגם בפפי"ר נסדרו המאמרים שלפנינו בלי מאמר ריב"ח ,והגי' שם ר' הונא בשם רי
אמי אמר מפני מה מכנים וכו' וקוראים אותו מקום .ממפני שהוא מקומו של עולמו ואין אנו יודעים
אם הוא מקומו של עולם ואם עולמו הוא מקומו אלא מן מה דכתב וכו' אנ יודעים שהוא

8

פרשח

ויצא

כח יא

סח

מן מה דכת' הגה מקום אתי (שמות לג כא) הוי הקכיה מקום עולמו ואין עולמו מקומו ,אמר ר' יצחק
כת :מעונה אלהי קדם (רגרים לג כו) ,אין אנו יורעין אס הקכ'ה מעון עולמו ואס עולמו מעונו ,מן
מה רכת' י"י מעון אתה היית לנו (חחלים אצ) הוי הקכייה מעון עולמו [ואין עולסו מעונו] ,אמר
ר' אבא בר יודן לניבור שהיה רוכב על סוס וכליו משופעיס הלך והלך הסוס טפילה לרוכב ולא הרוכב
\ טפילה לסופ הה"ר כי תרכב על סוסיך מרככותיך ישועה (חבקוק חג);
ויפגע במקום צלי :אטר ר' יהושע בן לוי האכות הראשונים חיקנו שלש תפילות ,אנרהם
חיקן תפילה של שחיית שנ' וישכס אברהם בבקר אל המקום אשו עמר שפ את פני
:  6ינקוט כ' קיו ' :לקוט טס ,ינק' ססליס כ' ססע"ל ,יכןם'

[ 1מדכט סנסיס  8= :]%22 57ילק' סספיס כ' מסע*

נככות פ"ד ]'  ,'5נככום כ"ו נ' ,תנסוטק מ"כ עקץ ספ" י"ל ,סנתוע 6סיי טלס ם" ס' פקן כ
ס' ,ודרס ססניס מ"נ נ'ס פיי נ' ,מוכס מסלי מ'כ פכינ םס" כ"ת:
ממה

|מן מה וגכי (שפ).
ו

פאעי,

וממה

מקום עולמו] מן .מקומו של עולמו פוחנתת,

מענה ומ
אם פגכ:
היית לגו]
הוי אומר

ט' ,נפדנכ כנס פ"נ ס''י

| | הווי ן ,הוח ף ,הוי אומר חח | שהקנזה [] .הוא י |

2ח' לי א |
מקומו של עולפ דְאכעי ,מקום העולם א' | כ

| יורעין פא?כתמ .יודעיפ דוחא'י | מעוגו של עולמו דוחתי
או אם תי | עולםס א' ,העולם י | ומן מח גכ; ממה פי .וממה
פאכףי .היית ..בדור ודור מן .הייתה ..לדור ודור ן ,הייתה
דָזא | מעונו של עולמו דְוחא"גכי (שס) .מעונו של עולם פא'יםמ

(שם) .מעונו של
א?מ .וממאי א'
וגו' ן .ל' דחי
| * ואין  --מעונו

עולם פאכימ !
|  8אתה ל' א |"
(שפ) | הווי \/3
דפוחאנכתמ]

ישם)
ושם) ,לי ל |  4ר'  --יודן] ר' יודן (
ואין העולם מעונו ' .ואין עולמו מעונו של הקב"ה (

לגגור דפא'גכתרי'מ :משל לגכור חא' | שהיה] פואגכרימ.

| לגיבור] ן,

שהוא דת | יכוב וְא' | סופ) פואנכרי;

משופעין חתר.

הפוס דְןן | כליו  ,5כיליו ג | משפעים ו('שם).
הילך והילך מן .אילך ואילך דארי .אילך  ח .לכאן ולכאן ך] | והפוס מ | טפלה ארי (שם) .נופל מ |
5פלה חארי(שם) ,טפל י .נופל מ | לסופ] לו א | הה"ד] פאימ :הדת
ולא] פוהכי .ואין דאנת | ט
היא ן ,הדהי  ,1ה"ה כ,
* מרכבותיך

שנאמר ךך,

ישועה 1כוי (שם)] מרכבת

הייגו דכתי' 7

| -הלך והלך) פוגכ,

משופעין לו אמ

| * סוסיך דפוחאנכתמי (תהלים)]

ישועה ל .ומרכבותיך

ישועה

דְז] ,מרכבותיך

פוסך לי |

ו ,וגו'  ,]₪מר' ושועה

6יפגע במקום] פוחאנכברי .ריא מהו ויפגע ד | צלי] פגכי ₪ :כמקום צלי וַך,
אתמהא ן ,ל' דְפא | ו
במקום צלויי ף* ,במקום צלו בבית המקדש ך ,במקום בבית המקרש ן] .כד"א ואתה אל תתפלל בער העם
הזה ואל תשא בעדם רגה
האבות| פוחאנכי(תהלים),

ותפלה ואל תפגע בי א' ,כד"א ואל תפגע בי א? | בן לוי ל' ם |
אבות ְן] | הראשנים ן ,ל' פי(שם) | תקנו פנו :התקינו דוחאכת |

שלש] פןךנכ .שלוש ת .ג' ד'אי (שם) .שלשה ך .לי י |  7תיקן] ג :תקן דפאתי (שפ) .התקין וחכ |
אנת ,בנקר ..שם

י]-
"-
יקר
תפלת (תפילת ן) שחרית ְאנכן] .תפלת (תפילת ן) השחר פוחי (שם) | בב
וגו' ך ,בבקר ..שם כ ,2בנקר ..המקום ן .וגו ם |

מקומו ש ל .ע ול ם ואין עולמו מקומו אטר ר' ינחק כתיב טעונה אלהי קדם אין אנו יודעים וכו' אמר ר' יודן
לג'בור שהיה רוכב על הסוס כיליו משופעים מ כאן ומ כאן הסום טפילה לרוכב וכו :וכן הוא אומר כי תרכב
על סוסיך מרכבותיך ישועה ,ובמדרש תהלים שם לפ' ה' מעון וכו' המאמרים מפורסים ובסגנון אחר א'ר יצחק מה
שאמר הכתוב מעונה אלהי קדם אין אנו יודעין אם הקב''ה מעונו של עולם ואם העולם מעונו של מקום בא משה
ופירש ה' מעון אתה היית לנו אמר ר' יוסי בר חלפתא אין אגן יודעון אם הקב'ה טפילה לעולמו ואם עולמו טפילה
לו עד שבא הקב'ה ופירש הנה מקום אתי שהוא מקוס עולמו ואין העולם מקומו הוי עולמו טפילֶה לו ואין הוא
טפל לעולמו אמר ר' הונא בשס ר' אמי לסה נקרא שמו של הקב"ה מקום שהוא מקומו של עולם שנאמר הנה
מקום אתי ,ועוד שם דייא למה נקרא שמו מקום שבכל מקוס שהצדיקים עומדים שם הוא נמצא עמהם שנאמר בכל
[ה|מקוס אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך וכן הוא אומר ויפגע במקום וילן שם ,ובפדר"א שם ויפגע במקום
וכו' ולמה נקרא שמו מקום אלא בכל מקום שהצדוקים שם הוא נמצא עמהם שנאמר בכל המקום אשר וכו'  ועיי
בערוך שם ,והדרש מעונה אלהי קדם הוא מעון עולמו וכו' והמשל הסוס טפילה לרוכב וכו' הובא במ"ג ח'א פ"ע

ועייייש ובעקרים מאמר

ב' פי'ז ,ורבו הלשונות בדרז"ל שהיו

המקום( .פסחים פ"י מ''ה)

כלוה מן המקום

מכנים שמו של הקב'ה וקוראין אוחו מקום כמו שפסח

(אבות פ"ב מייט) ברור המקום (מדות פ"ה מ"ד,

ע"יז מ' בי) המקום

ימלא לך חסרונך (ברכות ט'ז ב') המקום יהיה בעזיו (בכורות מ'ה א') [נעי בספרי אונטערזוכונגען איבער דיא
רעדקטיאן דער משנה צד  17הערה  ]2וע' פריירענטהאל העללעני שטוריען צד  ,27וויינשטיין צור גענעזיס דער

אנאדא

צד  88ובמ"ע

של רא'ג חלק ייא צד 89ל ובאגה"ת ח"א

צד ,009

[וסגנון הלשון משופעים הלך והלך

גם בספרא ,תזריע גגעים פרק ב' ח' שופע הילך והילך ובמתניתא דבני מערבא תמיד פ"ד מ"ה הגירסא הלך והלך
במקום הילך והילך שבנוסחתינו וכ"ה שם זבום פ'ג מ"ב ופסחים פ'ג מי'ז ובמשנה שבירושלמי שם אילך] 6 :צלי.
התפלל וכדדריש בסמוך ויפגע וכו* ואין פגיעה אלא תפילה ,ובתר"י א' מתורגם וצלי באתר בי מוכדשא וכו' וכן
טפרש בפי' ביר ויפגע במקום צלי במקום צלי (צלויי) בכית המקדש ,ומשם נוסף בבית המקדש בדפוסי' ,וכפירש"ו
עה"ת ויפגע במקום וכו' הוא הר הכוריה וכו' ועי' לקמן .פס"ט סיי ז' ובמ"י שם = :אברהם תיקן וכו'| .בכייל
נשמט סוף מאמר ריב"ל בגוף הספר והושלם בגליון מן שנ' וישכם אברהם בב קר אל המקום וכ" עד ואל
תפגע בי [ובכי"א .ב' בטעות וישכם אברהם וכו' א ל פני ה'] וישרה הגי' בכי"כ יצחק התקין תפלת מנחה שני
ויצא יצהק לשוח בשדה ל פנ רת ערב ואין שותה וכו' יעקב תקן תפלת ערבית .שנ' ויפגע במקום וילן שם כי
בא

הש מש

ואין פגיעה

וכו' ולעול צר  456איתא

רק

הדרש

ויצא יצחק לשוח וכו

ואין שיחה אלא תפילה,

ושם הובאו הפסוקים תפילה לעני כי יעטף וכו' ערב ובקר וצהרים אשיחה וכו' ועי' במ"י שם ובח'"נ כאן ,ולפנינו
נסדר מאמר ריב"ל בראש  ,המאמרים להסמיכו לפ' ויפגע במקום שנדרש כאן ובסדר אחר המאמרים בפוגיית הירושלמי

שם מאיכן למרו ג' תפילות

ר' שטואל בר נהמני

אמר

וכו' רבי יב'ל אמר

תפילות

מאבות

למדום

.

פרשה

ויצא

סח

פּדַך

כח יא

י"י (בראשית ים כז) ,ואין עמירה אלא תפילה שנ' ויעמד פנחס ויפלל (תהליס קול) ,יצחק תיקן חפילת

מנחה שנ' ויצא יצחק לשוח כשדה (בראשית כרסג) ואין שיחה אלא תפילה שנ' אשפוך לפניו
שיחי (תהלים קטב ג) וכן הוא אומר אשיחה ואהמה וישמע קולי (שס נהיח) ,יעקכ תיקן תפילת
הערב שני ויפגע במקום ואין פגיעה אלא תפילה שנ' ואתה אל תתפלל בעד העם גו ע"ד ואל

בי (יפרמזיה),ז אמד ר' שמואל בר נחמן כנגד ג' פעמים שהיום משתנה ,בערבית צריך לומר
4
יהי רצון מלפניך י"י אלהי שתוציאני מאפילה לאורה ,בשחרית צריך לומר מורה אני לפניך י"י אלהי
שהוצאתני מאפילה לאורה ,במנחה צריך לומר יהי רצון מלפניך י"י אלהיי כשם שזכיתני לראות חמה
בזריחתה כך תזכיני לראותה בשקיעתה4 ,רבנין אמ' כנעד תמידין ,תפילת שחרית כנגד חמיד שלשחר,
 1בככום ן'  2 | :'3לעיל  406 57וע"כ 1 - :סנכסדכין

"5ס כַ' ,סענים ]' .'3

קופס "יד סי ,סנסומל מ" וי5ס

פיי ד' ,סנדס בכסטים פע'ו (פפ'יס) :

 ** 1ואין] אין ל | וועמוד א | פינחפ וָא' | ויפלל]  ₪ותעצ' המגפה ן | תיקן] ונת .תקן דפאי (שם),
התקין-| 5 .תפילת] ג ,תפלת דפאכן /הפילה של ן | הלמנחה פא'נ | שני לי ן | בשרה] בשרה וגו' פ,
בשדה לפנגות ערב דְזְאנל ,וגו" ן | אשפך  . .שיחי פ .אשפך לפני שיחי וגו" ןָ ,תפלה לעני כי יעטוף ולפני
י"י ישפוך שיחו כם ,תפילה  ..יעטף ן ,אשפוך . .שיחי וכתי' ולפני (וכתי' תפלה לעני כי יעפופ ולפני א')
קןו-ל-י] וכן הוא אומר ערב ובקר וצהרים אשיחה ..קולי נָ ,וכן ..אשיחה
"יי ישפוך שיחו א |  8וכ
(אשיחה ואהמה א) א /5וכן . .וצהרים וגו' [ ,וכן הוא אומר לפני י"י ישפוך שיחו ואומ' ערב . .קולי ה

לי דפת 
\

-

| תיקן נכ:

תקן דפאתי(שס).

התקין ןח

| תתפלה של ן  | 4הערב] פג;

עיב ח/

ערבית דְואַכתי (שם) | במקום]  ₪וילן שם כי בא השמש כו(שם) | אין ה | ואתה  --בי] ואתה אל תתפלל
בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה( .ותפי" ) ואל תפגע בי א'נָכ; ואתה  ..הזה וגו' ואל תפגע
בי אַ ,%ואתה  ..העם וגו" פ ,אל תשא ..בי ךְ] ,אל תשא בעד העם וגו' ואל תפגע בי וכן הוא אומ' ואם
נביאים הם ואם יש דבר וגו' ך' ,ואל תשא בעדם וגו' (בעדם רגה ותפלה ן]) ואל תפגע בי וכן הוא אומר
ואם נכיאים הם ואם (נביאים ואם ך]) יש דבר י"י אתם יפגעו נא בי"י צבאות ךן] /ואתה ..העם הזה וגה
וכן הוא .או' ואם נביאים ..דבר י"י וגו" | |  5נחמני רִי(שם) | ג'] ך'א? ,שלשה דפוהא!נכתריי:
1שם) |
שלש  ** | 41משתנה] משנה ל | ערבית וי | צריך] פ .צריך אדם דְואנכתי .ל' י(ישם) | יאמר (

צ"

י

*"י אלהי דְגכתי (שפ)]  ₪ואלי אבוי ן .לי לפ |
6להינו י | שתוציאנו י | צריך]  ₪אדם וג | י
א
 ** 7שהוצאתני] שהוציתאני ל | צריך] פכי .צריך אדם דְוְג .ל' י (שם) | שיאמר ן ,יאמר ו (שם) | י"י אלהיי]
י"י אלהי דונכתי;  ל'  | ₪שכשם דְף | שיכיתני פכ .שזכיתה (שזכית דְן) אותי ו | ** לראות]
לאור ל | ב8זריחה ן | כן ד | תזכני דְפאכי .תזכה אותי וְחגִי (שפ) | לראות אתה ן .לראות דְחי .לראות
חמה

א

רבנין] אני (שפם); רבנן פוהכי:

ד"א ויפגע במקום רבנן דְ

| כנגד תמידים

(תמידין י) תקנום

 :-%כנגד ..קבעו אותם ח],
(תיקנום ך) דִוזי; כנגד תמידין תקנו אותם ו(שם) ,כנגד תמידין קבעו אותן אנ5
כנגד  ..קבעו פ ,כנגד תמידים קבעו אותה ן | תפלת (תפילת וְגָ) השחר דפוחאגכתי |

תפילת השחר מאברהם אבינו ושכם וכ' תפילת מנחה מיצחק אבינו וצא כו' ואין
שיחה אלא תפילה כמיר תהפלה לעני כי יעטוף ולפני ה'ישפוך שיחו תפילת הערב
מיעקב אבינן ופגע וכו' אלא תפולה כמה דתימר יפגעו נא בה' צבאות ואומר אל תשא בעדם
ריגה ותפילה .ואל תפנע בי ורבנן וכו' ,וב"ק"ט .הועתק אמר ר' יהושע בן לוי אבות תקנו תפלות אברהס תקן
תפלת השחר דכתיב וישכם וכו' יצחק תקן תפלת ה מ נ ה ה דכתיב (כו' וכה"א אשפוך לפניו שיחי ואומר
רב ית שנאמר ויפגע וכוי ,ובמה'ג' עמוי  544כיטע והעתיק
ולפני ה' ישפוך שיחו יעקב תקן תפלת ע
ויפגע בכקום ר' סימון בשם ריב"ל יעקב הת ק ין תפלת ע רב ית דכת' ויפנע בסקום וילן שם ואין פגיעה
וכו" וכל המאמר שם עמוי  278לפ' ויצא יצחק וכוי ריב'יל אומ' תפלות אבות תקנום אברהם תקן תפלת ש חרית
דכת' וישכס וכו' ואין עמידה וכו' יצחק תקן תפלת מנחה דכת' ויצא וכו'  דכת' אשפוך וכו' ואומ' ול פני ה'
ישפך

שיחו

יעקב תקן תפלת

ערב ית

דכת' ויפגע במקום ואין פגיעה וכו' ועייע שם עמוי  599לפ' וישכם

אברהס וכו' ,והלשון תפלות אבות תקנום הוא כסגנון הכבלי שם 5 :כנגד ג' פעמים וכוי . תקנו התפילות ,ובירושלמי
שם רשבינ .אמר כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על הבר יות בש חר צריך ל א דם לומר מודה אני לפגיך ה'
אלדי ואלדי אבותי שהוצאתני וכו' במנחה צריך אדם לומ" מודה אגי לפניך ה' אלדי ואלדי
אבותי כשם שכיתני לראות ההמה במזרת כך זכיתי לראות (וצ"ל כך תזכני לראותה [כטו שהוא
צצריך לומר
באכודרהם , ע' באצויייר שם] וכירוש' ברכות ד' מגנצא הגי' כך זכני לראותה) במערב בערב
יהי רצון מלפניך ה' אלדי ואלדי אבותי כשם שהייתי באפילה והוצאתני .לאורה כך
יואצני מאפילה לאורה ,ובסגנון אחר בתנחומא חיי שרה סי' ה' ר' שמואל בר נחמן אמר לפי שהיום משתנה
ת
ג' פעמום בכל יום לפיכך צריך האדם להתפלל ג"פ בכל יום בשחרית השמש במזרח ובצהיים באמצע הרקיע ובמנחה
במערב .ריב"ל אמר אברהם תיקן תפלת הבקר שני וישכם אברהס בכקר יצחק תיקן תפלת מגחה שני ויצא יצחק
לשוח בשדה לפנות ערב יעקב תקן תפלת הערב שנ' ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש[ ,ובכי'א א' וב' חפר
כאן ,והלשון שם שהיום משתנה בשחרית (ובכי"א ב' בערבית) צריך אדם לומר יהי רצון מלפניך י"י אלהי ואלהי
אבותי כשם שזכיתני (ובכי"א בי שזיכתני) לראות חמה וכו' (הושלם קצת בגליון| 8= :כנגד תמידין .תקנו התפילות ,
וסגנון הלשון כמו במאמר רשב"נ בנגד ג' פעמים וכו' ,ואין צ''ל כנגד וכו' תקנים או קבעו אותן ועח'נ. ,והגוי
כנגד תמירין תקנום איתא גם במה"ג עמוי  ,278ונוסף שם דכת' ונשלמה פרים שפתיגו (הושע ייד ג')

וש

0

ויצא

פרשה

סח

בח יא

תסילת המנחה כנגר חמיר שלבין העיבים , תפילת ערבית אין לה קכע , אמר ר' תנחוטה אף תפילח
הערב יש לה קכע כנגד איברים ופררים שהיו מתאכלין באור על המזנח כל הלילה:

ויפגע במקום ביקש לעכור ונעשה העולם כותל בפניו ,רבנין אמ' כי בא השמש מלטד

שהשקיע הקכ"ה חמה שלא בעונתה בשניל לרגר עם יעקכ אכינו בצינעה ,לאוהבו שלטלך שנא אצלו
לזוט כ' ק"ץ:

|פוכם קקלם פקשס ג' פי"ד| ,ע' פנסדכין "5ס נ' ,תולין  5*6נ' ,פוכ  6טס:

 1המנחה] פא'כי .מנחה דוא'גתי (שפ) | נין] בן ד'ן | עיבית] (
ישם) .הערג דפוחאנכתי
אין  -קבע] לא מצאו לה קבע י ,לא מצאו קבע ם ,לא מצאו לה קבע (קבע מכאן א) אמרו תפלת הערב
אין לה קכע חאנ .לא ..קבע אמרו תפילת  ..אין ..וגו'  | 1תנחומה] [ .תנחוטא דפחאנכתי |

!

אפילו דת

| תפלת ערבית ו(ישם).

חיא וי | א
2יברים]

אגכתי(שפ).

אגרים

דְחִי.

אברין פם .האיברים

ן |

והפדרים ן | שהיו מתאכלין] וְא'כת  .שהיו מתעכלין א? .שהיו מתעכלים ו' .שהיו מתאכלים ךף ,שהיו
מאוכלין ם .שנתאכלו ג |באור ל' * |על המזבח] על גבי המובח פוחנכי .ל' א | כל הלילה] פוחאנכי,

לי דָת |  3ויפגע בסקוס] וילן שם כי בא השמש א* | גיקש| [גת /נקש דפחאכי | העולס] פוחא'ינכי
 ₪כולו דת .ל' א'* | כותל] פוחאנכי .כטין  -דת
בנן

פ|זכי;

כי

בא

 4שהשקיע פןחא'גכי.
חמה

דִך] | בלא חאת

השמש

ובנן

דן]

שהשקיעה דִ.
| עוגתה חאן.

| כי

בא

| :פניו) פן .לפניו דחאנכתי

השמש]

פחאג".

כיבה

השמש

| יגנין] אנ;
דות.

ל' בו

ששקעה א | הקב"ה ל' אג | חמה| פוחאנכי .גלגל (לגלגל ת)
בעיתה

בצנעא א'4 /בצינעא א? | לאוהבו] וְל,
בצינעה ל' א) |

ן | בשביל] כדי א | אביגו יעקב וְגָ .יעקג ם | בצנעה פגכת/

לאהובו י',

לאהבו ג.

משל לאוהכו דדפת (ל
אאוה
בבוי--
נו

ובלק"ט מפרש אלו ג' תפלות כנגד הקרבנות תפלת השחר כנגד תמיד של שחרית וכו'; 

 1אין לה קבע.

אין לת

יהושע

בן לוי אמר

תפלות

כננד סה קבעוה ,וכן טעם הגי' לא מצאו לה קבע ובחסשה ,כ'י נוסף עור אמרו תפלת הערב אין לח קבע כלוי
אמרו במשנה (ברכות פ"ד מ'א) תפה"ע אין לה קבע ,ובירושלמי שם ורבנן אמרו פ
תילות מתמידין גמרו
תפילת השחר מתמיד של שחר את הכבש האחד תעשה בבקו תפלת הטנחה מתמיד של בין
הערבים ואת הכבש השני תעשה בין הערבים הפלת הערב לא מצאו במה לתלותה ושנו
אותה סִתְם הדא הוא דתנינן תפילת הערב אין לה קכע וכו' א"ר הנחומא עוד היא קבעו אוהה
כנגד אִיכול איברים ופדרים שהיו מתאכלין על גבי המובח ב ל הל ילה (וכד' מגנצא הגי' כנגד עיכול .וכו' שהיו
מתעכלין וכו') והוראת קבע בב"ר כאן כמו שמפרש בירושלמי ,והגי' אמרו וכו' כלשון הירושלמי ה"ה דתנינן וכו',
והגיי ברי מגנצא ר' יוסי בר ח
נינא אמר תפלות מאבות למדום וכו' ורבנין אמרין וכו" נובעה מסוגיית הבבלי

שם איתמר

ר'

יוסי

בר'

הנינא

אמר

תפלות

אבות תקנום

ר'

כנגד הטידין תקנוס וכו' תניא כוותיה דריב"ח אברהס תקן תפלת שחרית שני וכו' יצחק תקן תפלת המנחה שני
וכו' שני תפלה לעני וכו' (אשפוך לפניו שיתי) יעקב תקן תפלת ערבית שני ויפגע וכו' ותניא (תנוא) כוותיה דריביל
וכן' ,ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע שהרי אברים ופדרים (שלא נתעכלו מבערב) קרבים והולכום כל
הלילה וכו' ועי' בדיס ,ושם פי' אין לה קבע שזמנה כל הלילה ,והלשון אין לה ק ב ע מפרש בגמרא שם  "5ב'
שתפלת ערבית רשות ועי :ביפ'"ת שהאריך להשוות את הבכלי והירושלמי בפירוש קבע [ובכמ"ר רפ"ב הלשון ,אתה
מוצא ק ב ע שמתפללים ג'פ ביוס אברהם ק בע תהפלת בקר ככוי יצחק קבע תפלת המנחה
ובו יעקב
בע וכו'] ,והאגדה תפלות אבות תקנום איתא עוד בטאמר סתמי בתנחוטא מ"ב ובתנחומא מקץ ובבמיר רוש
פ"ב ועיו"ש ,ובמדרש תהלים הגדפס מכבר מזמ' נ"ה ערב ובקר וצהרים אשיחה מכאן שצריך אדם להתפלל שלש
תפלות ביום ומי תקן אותס אברהם תקן תפלת השחר וכו' אמר דור הואיל ואבות תקנום ערב ובקר וצהרים אשיחה
(ובמ' תהלים מ"ב שס הגי' אבר ר' שמואל מכאן שאדם צריך וכו') ובמררש משלי שם אל תפג גכול עולם אשר
עשו אבותיך אמר ר' שמעון בן יוחאי מנהג שעשו אבותיך אל תשנה אותו כגון אברהס שתקן תפלת השחרית
דכתיב וישכס וכו' .ויצחק תקן תפלת המנחה שני ויצא יצחק וכו' ויעקב תקן תפלת ערבית שנ' ויפגע במקום וכו',
ואחר המאמר שלפנינו נמצאה הוספה .זרה בכי"ל בגוף הספר ;ד"א ויפגע במקום וילן שים' כ' וי בא ש'ם' כי וי
שלשים ותשע טאות

שנה בא שמש יעקב וזה סימן לגלות" ועיי במ"י לעיל צר  776בדה הכא את וכו' [ושם הובא

גם הרמז איש חם ת"ם אלף שנים רוצה להיות יעקב יושב אהלים בגלות ,וכתב המחבר וקשה לוושר המספרים
אלף שנים ותתק"ל שנה וכו' ,ואס תחשוב תמצא שחתק"ל שנה לגלות הוא שנת א ל ף לטנין הרגיל ,ואולו כוון
לזה

בעל

ההוספה,

איך שיהיה

יוצא

מהוספה

זו

שגם

קצת

יהודים

כמו

נוצרים

חשבו

שבשנת

אלף

לסהי"נ 6

על ההשבון שמי'ם פופית הוא
יהיו ימי המשיח ,ובזמן ההוא נתחביה הוספה זאת .והגימטריאות מיוסדות
שש מאות ,וגתעוררתי על זה ע'י מר ד"צ בנעט] וצד  396בריה שני אהלים :  8ביקש לעבור וכו' . פגע בטקום
כאילו פגע בכותל שהעולם חשך בעדו ,ובעקידה שער כ"ה הגיי ונעשה לו העולם ככיתל ועיי"ש :כי בא השמש :וכ"ה
בכי"פ וכי"ח [וכי"א] וכי"ג ובילקוט דפ'ר ,ולפי זו הגי' הככונה מפרש בפירש"י עה"ת כי בא השמש היה לו לכחוב

ויבא

השמש וילן שס כי בא השמש

משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה נכו' ובלק"ט מפרש וילן שם כי

בא הֶשמש מה ת"ל כי בא השמש אלא מלמד בשהגיע באותו המקום עדיון היה שעות ביום ורצה .הקב"ה להלינו
שם והשקוע השמש בעבורן לכך נאמר .כי בא השמש ואותו ,השמש ששקע בעבורו זרח בגללו הכתיב ויורח לו
השמש לו ולא ישאר העולם ,וגם בשכל טוב צד  691הועתק כי בא השמש מלמר שהשקיע הקב"ה חמה שלא
לגל חמה בלא עתו
בעונחה כדי לדבר עס יעקב בצנעה ,ובמה"ג עמוי  744רבנן אמרי :מלמ' שהשקיע הקב"ה ג
בשביל' לדבר עס יעקב בהצניע ,והדרש בי בא השמש כיבה השמש איתא רק בגי' הדפוסים וכי"ו [וכי"ת ,ובמררש
קהלת שם המאמר עמד יעקב אבינו וכשה היום לילה שנאמר ויפגע במקום וילן שם בי בא השמש ודאי כובה
רבנין אמר רייןן השקיע הקביה גלגל חמה בלא עונָתו .ודבר עמו בצונעה;  כשל לאוהבו של מלך שבא אצלו
השמש,
לקיצים והיה הממללך גזקק 'כל בגי המדינה בשבילו אמר -.כבו הפנסין והנרות כדי שאדבר עם אוהבי בצונעה .כך הצניע
הקב'יה את הקששמש שלא בעונתו ודבר עם יעקב אבינו בצינעה ,ונראה שגם כאן צ''ל בא השמש ודאי מלמד וכו' והכוגה
המקרא הוא כפשוטו ,כדרך המדרש לאמור כן בכ"מ ,ובאו להוציא מדעת פילון האלכסנדרוני שהוציא את המקרא
טירי פשוטו ודרש שמש זה הקב'ה ,ע' בספרו דע סימניוס א' תקעיג' (צד  ,)186או מדעת ר' חנן בסמוך .וע' עוד

ויצא

סח

פרשה

1

כח יא

לפרקים ,אמר המלך כו הפניסים שאני מבקש לדבר עם אוהבי ב;ו כך ו יע הקב'"ה חמה שלא
בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצינעה] , ר' פינחס יבשם ר' חנן שמעקול ל.מלאכי שרת א' בא
למ) אמר יעקב מי גילה לו

השמש בא השמש ,בשעה שאמר יוסף הנה השמש והירח גגו' ב

ששמי שמש ,אותן שתי שעות שהשקיע לו הקכ"ה בצאתו מבית אביו מתי החזירן לו ,בחזירתו לבית
וגו' (שפלבלב) ,אמר לו הקב"ה אתה סימן לבניך ,מה את ביציאתך

אבין הה"ד ויזרח לו השמש

 5-לקוט טס ,ילק' יכעיס .כ' כפ"ב[ .פלפכי כ' פקפינ] :

ל ילקוע כ' קייס  3= :לקמן פפ"ד סי" ": 0

| כבו הפנסים וְנֶ' .. ,הפנסין פ ,יכבו הנר  .5כבו את הנרות
 1לפרקים אצלו ו ,אצלו  |:אמי לו5-
*מה פונכי]
נעה] לי ל | ח
-בכצךי
| בצנעה פכ :בצנעא ף  | *
כבו הפנסין (את הפניסים ך]) ד

*שביל דֶן] כחי תי; לי פפנגבם | * יעקב אבינו ד נז
*ונתה דפנכתי ,: בעיתה ן | ב
בע
גלגל = דת |"2
אבינו יעקב וְךָ .יעקב תו | *בצינעה דְוְני] בצנעה פב ,בצנעא ךן | פינחס] פנחס דוףת .חנןיי |הנן
דצופורין וְ- ;'9חנין -ציפורין דף] .- ,דציפורי א 1,  ..דציפרין ן. ,ד.צפרין פם ,דצפרי א? |  0מלאבי

קולן של' מלאכי שרת  +,קולן של מלאכי (דמלאכי ן) השרת ז דפוכת | א'] או

השרת אי
אומרים א:
השמש..
בא

שהיו אומרין י: ,ל? כ

שמשא

השמש

אתא

..

שמשא

שימשא

שמש ב | 8הנה]

וךן ,בא

ו ,בא

]| בא --השמש] בא..
השמש

השמש

אתא

אתיא

שמשא..

שמשא

פוא'נכי .והנה דאית

לי ל .לך א .לה ו | 4השמש
₪

חמה דפוא1ת

שמשא

כִ ,בא..

אתא שימשא אתא שומשא ך ,בא..

ם ,בא

השמש

השמש

אתא

בא השמש
שמשא

 -היריח .ך] ] וגו') ןָ ,ואחד עשר כוכבים כ.

ואחד . .כוכבים

י .לי גכ | גילה] פוא'ני.

| ואותן א

שמשא..

אתא

שמשא

א:

בא יעקב שנקרא

משתחוים לי ו .לי דְוְאף | אמר יעקבן אמר

ונכ

השמש

פןְנ .אומ' ןת

גלה דא'כת | * לו דפוגכת]

| הקבזה] חא'נכויי.

| השעות ן | לו ל' פכי

| ביציאתו פהאנכ | מביתו של אביו ך | מתי] אומתי ְפחא?.

אמתי ו' ,אמתיי ן,

ואימתי נָם .היכן א ;3לית | החזירו ד הוזרין א' | לו] פואנכתי .ל' ד | בחורתו חי |  5וגוי] ן .,כאשר

י.
יז)
גל ד
חנוא
עבר את פניאל (פ

ל'דפאכת | אתה| חאכתי .את דפוג | אתפונ .אתה דחאכתי (ירמיה);

לי ו ב|יציאתך] פחא?נכי (שם) .ביציאתיך א' .בצאתך דְוְ .בצאתך מבית אביך י |

מש"כ לקמן פס"ט סי' ז'] ,ובהאגדה שהעתקתי בטיי לעיל צד  886מסנהדרין צ'ה א' יעקב אבינו וכו כי מטא
לתרן וכו" מסיים בתר .דצלי .בעו למהדר .אמר הקב'יה צדיק זה בא לבית מלוני ופטר בלא לינה מיד בא השמש
והיונו דכתוב ויזרח .לו השמש וכ לו בלבד זרחה ותלא לכל העולם כולו זרחה אלא א"ר יצחק .שמש שבא .בעכורן
זהחה בעכורו ,ובשכל טוב צד ( 41/הרכוב אגדה זו עם המאמרים שלפניגו וילן שם וכו' ביקש לחזור אחרו ו
אמר הקכיה צדיק בא לביתי.אין אני פוטרו בלא לינה עשה את העולם כותל לפגיו והשקיע בעבורו המ
שתי שעות שנאמר ניזרח  לו השמש וכנ' וכתר?י  א' האגדה ויצא חמשא ניסון אתעבירו .ליעקב בזמן דנפק%5
בירא

דשבע

ניסא

קמא

אתקצרו

וטמע

שעוו דיומא

שמשא

בלא אשוניה מן קדם דהוה דבירא

מתחמד

למללא

עמיה :וע" בתר"י ב' ,ובפדר"א שם אמר לפניו רשב"ע .עד עכשוו לא ורר השמש חמושים ירידות ואני שוכב במקוס
ובלא עהו בא השמש במערב .והביט יעק :וראה את השמש בא במערב וילן שם וכו' [ובמדרש תנחומא מ"ב א
טי" *' הוי .ותגזר אומ. -ויק לך געל דרכיך נגה אור שת פעמים שהשקיע הקביה.לשמש שלא בעונתק כשבק
לצאת וכשבקש לדבר .עמו-ויצא יעקב מכאר שבע מה כתיב שם והנה :ו נצב עליו וגן" נכשבא הזריח לג -
שלא בעונתה ווזרח לו השמש וכו' אמר ר' ברכיה הכהן מהו ויזרה לו השמש שהזריח לו השמש שלא בעוגתה
כשם ששקע לו .שלא

 1הפניסים .

בעונתה]:

האבוקות ,וע' לעול צר  91ובמ"י שם בדייה ופניס ,ובמה'ג שם משל

אר קצים אמר המלך כבו הנירות כבו בו הפניסין שאגי מבקש לדבר עם
לאוהבו שלמלך שבא אצלו ח
אוהבי בהצניע בך השקיע הקב' ה גלגל חמה בלא עת ו בשביל .לדבר עם לישעהקב בהצנוע ,ובכייל הפר הנמשל כד
השקיע וכו" והשלמתיו ועח"נ :  5בשם ר'י הנן .וכ"ה בכי"ל לעיל צר  05ריפ בשם ר' חנן ולעול צד  77ריפ בשס
ר*ח דציפורי

וצד  546ר"פ בשם ר"ח

דציפורין ועח"נ

הג צך  ,476ונר' שרח

ובאגה"א

דורש יתורא דקרא כי

בא השמש ,וביפית מפרש שדורש כי בא השמש שמע כי בא השמש ולזה לן שם וכו' [וגראה שרח פליג ארבכן
ודורש שהיה לו לכתוב ויבא השמש שנשמע שהשמש הלך ושקע וכתיב כי בא השמש משמע שכבר בא והיונו
ששטע .הטלאכים אומרים שיעקב הנקרא שמש בא למקום ,ולעיל צד  61דרשו ויקרא אלחוס .לאור" יום .זה .יעקב וכני
ויהי בקר זה ועקב| ,ובשכל טוב לקמן צד  612לפסוק והנה השמש הועתק אמרו רבותינו וילן שם כי בא השמש
ר' פנחס בשם ר' הביב אמר שמע יעק ב כל מלאכו השרת אומרים בא ה ש מש בא הש מש ובשעה שאמר
'וסף והנה השמש וירח וגנ' אמר ועקב מי גילה לזה ששמי שמש]| ,ופי' בא השמש בא השסש כטבשרים זה
לזה ולפי שררך הבשורה וההכרזהלכפול אותה כפל בא השמש בא השמש ,והדקאמר אתא שמשא לא דברי מלאכי
השרת .הן דהא אינן מכירין בלשון ארסית כחזיל אלא דברי המררש הן וכו' [עכ"ל הופ"ת].ובכויל ל'ג אתא שמשא וכו'
ובכו"פ וכו"כ ובולקוט לא נכפל כי בא השמש בא השמש ,ולעול צד  7171השהמשו בלאר בהרש וישמע וישמיעו
שמעו קולן של אילנות אומרום הא גנבא דגנב דעתיה וכו' ולא בדרש שמעו קולן של מלאכי השרת אוטרים יי אלהים
הולך וכו והגיי בשעה שאמר יוסף ה:ה השמש איתא גם בכ'י שציינתי ובילקוט ,ובמקרא כתוב וה ג ה השמש וכו'
וע'" בס"י .לעול צר  991בד"ה האותי וכו' .ובמה"ג שם הועתק ר' פנחס בש 6ר' הנן דציפורין שמע קלהון
דמלאני

חן

השרת

בא

השמש

אתא

שמשא

שמשא

אתא

ובשעה

שאמר יוסף והנה השמש

והירח אמר ועקב מי גילה לוכווי [וככי"א א' הגי' גילה לך וכו' ובכו"א ב' היה כהוב גלה לו והוגה ביני שיטי לך|:
 4אותן שתי שעות,

הוא

סיום הדרש

.רבנין אמ'

מלמד' שהשקיע

וכו'

(וצ'"ע מנ"ל שהיו שתי שעות ,וע' ביפ"ת

ובנזה"ק [ובהנחוטא ם"ב ויצא סי' ג' עשו כשיצא לררוף אהר יעקב בעשר שעות והכסה הקב'ה את היום ועשה
אותו ערב שנאמר ויפגע במקום וגו' וע' באגדת בראשית פמ"ו (מ'ה)|) וכן הועתק במה'ג מאמר זה לפני המאפר
לכן הציגו .אהרי פירושי האמוראים] ,והגי' שם ואותן שתי שעות
רפ בשם .היח [ומדברי מסדר .המדרש

יצ יאהו
שהשקיע לו ב

מבית

אבו וכו' אתה

סימן לבניך טה

ביציאתך

השקעתי

לך

גלגל

חמה

ובחזירתך

ךיציאתם אמללה יולדתוכו' ב א שמשה בעוד יומם ובחזירתם וזרחה לכס יראי שמי שמש
החזרתיו לך כך בניןב
זר ח תי לך ,ובדפ"ר וד'ו שתי הגירסאות החזרתי הזרחתי לך
צדקה ,ובכי'"ו [ובילקוט לאכ הגי' ובחזירתך ה
בה שמשה כמו לפנוגו בכי'ל אותא עור בחמשה כ'י ובילקוט , וכן
והגיה בא"א והזרחתי [וכ"ה בכי'ת] ,והגי' א

9

פרשה
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סוז

:

כח יא

השקעתי לך נלגל חמה  ,בחזירחך החזרתי לך גלגל חמה ,כך בניך ביציאתם אומללה יולרת השבעה
נפחה נסשה באה שטשה ג ימיה טופ) ,בחזירתן וזרחה לכם יראי שמי שמש צרקה
ומרפא בכנפיה (מלאכיג כ);

יא
ויקח מאבגי המקום ר יהודה א י'ג אבנים נשל ,אמר כך גזר הקכ"ה שמעמיד י'ב שבטים,
 :אברהם לא העטידן ,יצחק לא העטידן ,ואני אס מתאחות זו לזו יורע אני שאני מעמיר י"ב שבטים.,
כיון שנתאחו זו לזו ידע שמעטיר י'ג שבטים , ר' נחמיה א' ג' אכנים נטל ,אמר אכרתם ייחר הקכ"ה
שמו עליו ,יצחק ייחר הקב"ה שמו עליו ,ואני אם מחאחות הן ג' אבנים זו לזו אני יורע ששם הקכיה
מתייחד  עלי ,כיון שנהאחו הכין שהקכ"ה ייחד שמו עליו ,רכנין אמ' אננים מיעום אבנים שנים,
 4ילקוע כ' קי"פ ,מולין פס ,סנסועל ע'כ הלס ס" ד' ,סנסוע) טס כ"  ,'5עדכם פהליס  "5םס" ו',

2.

פוכיס טס:

 1לד! פוחאגכי .ל דת ! גלגלן פו"חאנכי .ל' דותי (שפ) | וכחזירתך דפואנכ :וגחורתך חתי | >
החזרתי] פףזאגכי .הזרחתי [וימלאכי),

החזרתי הזרחתי (והזרחתי ך]) דת] = לך ל'  | ₪גלגל חמה לי א |

חמילאכי).
כך] אף י | לבניך ם | ביציאתס] פגכי (ירמיה)- .תן (

אמללה חן
בע' ן) יומם

| 2נפחה  -וגוי] נפחת  --שמשה []א'כי;
פג ,וגו ן ,ל' דת | בחזירתן] וְל ,תס

ובחזרתם ו(ירמיה),

:

ביציאחן כתי' א .בצאתם וך ,בצאתן ךְן |

נפחה ..בא שמשה א.%

נפחה ..שמשה

בעור

; .בהזותן [] ,ובחזירתן דם ,ובחורתן תו (מלאכי),

 ..מהו אומר ו ,ובחזירתן (בחזירתן א"?) כתי' א

| שמש  --בכנפיה] א'כףזי .שמש..

ומרפה בכנפיה א' .שמש  . .מרפא בכנפיה דֶז ,שמש צדקה וגו' ן ,שמש צרקה ם .וגו' דן |  4ר' יהודרה] ם/
ר' יודה . .ורבנן  ר' יודה | |
ר' יהודה ור' נחמיה (נחמיא א") -ורבנן (ורבנין א'ן) ר' יהודה דאנכןת.
אמר דוא'נכפת  .אומר א'ו | י"ב] ךד'א' ,שתים עשרה פווזאלנכי :שנים עשרה ך .שנים עשר ך] | נפלן

לקח כ | |

אטר פ"האי'גכי.

מעמיד דפוחא'גכת.

ל' דוא'ת | |

כך הקב"ה אמ' א'.

שאני מעמיד י .שהוא מעמיר ממני א'

כך אומי הקכיה .ף] = | = שהוא

| י"ב] ד'את..

שנים עשר דפוחנכו

|

 5אביהס פואנכי :אמר  -דת | ואני] פוא'נו :אני דכף (ואני אם --שמו עליו ל' א') | מתאחות] ,+
₪

הן נ;5

השתים

עשוה

הן שנים עשר (ייב ך!. ,שתים עשרה ן) אבנים דְפן.
אבנים

ךז | אגי יודע וְא?י ,שהוא

פחכי.
שנים עשר שכטים ך
שנתאחו

שנים

עשר

ל' 

(י"ב ך!) אבנים

י*ב] דְ'תִי .שנים עשי דפחנכ

מעמיד

מטני

שנים עשר אבנים ך].

ף] ,שאני

הן אבנים א*,

מעמידן  | 1ייב שבטים]

ך'ן"אלו]:

| ו6כיון גי (כיון --שבטים ל' א*) | ש*נהאחו פו"חנכתי] שניתחו ל.
ך,

שנתאחו

י"ב אבנים

שנטל ת

| זו לוו לי י

| שהוא

מעמיד

|

| נחמיא א'ו' | אמר דְא'נכת  :אומר פַחי | ג'  --נפל] א'ו .שלש..

נטל פ\"ן(  ,נטל שלשה (ג' ך' .שלוש ך]) אבנים דדףת | אמר ל' י (אב יהם  -ואני ל' א?) | ייחד] פו"נכו.
יחר ד

7מו
|ש

של הקכ"ה פת | ייחד] פן'נו .יחד דכת | שמו של הקבזה ת | אני גי | הן ל' פחתי |

ג' אבנים] ך'ן" ,שלש אכנים א'כ | שלש אבנים הללו ן] ,שלשה אבנים ך .אלו השלש אבנים ךן,
לי פא'גי | **לוו] בוו ל | אני יודע] א%כ - :.יודע אני דפן"א'ני .יודיע אני ] | שהקב"ה מיחר
(מייחד ו"תי) שמו דפו"חכתי .שמייחד שמו [ | 8כיון]  .%וכיון דפחאנכתי | שנתאחו]  ₪זו
לזו פחכי | הבין] ידע | הקב"ה [ | ייחד] [ .יחר כ .מייחד פן"ת .מיחד דחא | רבנן דות .ורגנין י,
ורבכן פחכ | אבנים] וגא'כ .אבני פח :ל' דא'תי | מעוט פוי' | אבנים] רבים 

| ב' ד' .שתים ואת |

בלק"ט אומללה וכו באה שמשה וכו' והעיר שם שמש לשון זכר ולשון נקבה כמו וכו' ,ולפניגו במקרא שם הכתוב

באה והקרי בא ,וע' במ'י לעיל צר  8בדי"ה והוא גלי ,ובחניך הוצ' גינצבורג נסמן בס"א באה כתיב .וקרי[ ,והסגנון
אתה סימן לבניך כמו לעיל צד  284ולקמן פע"ח סי' ה'] 4 :ויקח מאבני וכוי פשוטו של מקרא ויקח אבן אחת
מאבני המקום כדכתיב ויקח את האבן אשר שם טראשותין ,ולפי הדרש טעם הכתוב ויקח אבנים טאבני המקום,
ומתאחות ונתאחו [נתחברו] כמו לעיל צד  668שאיחה לנו את כל העולם ,ובכי"ו חסר מן שאני מעמיד וכו' עד
שהקכ"ה מייחד וכו' והושלם בגליון בכתב אחר [ובכי'א א' דלג הסופר מן ואני אם מהאחות הראשון עד מתאחות
השני והושלם בגליון בכתכ אחי] ,והגי' יצא ממנו פסולת כלשון הספרי שם ,ובמה"ג שס הועתק כמה אבנום נטל
ר"י אומ' שנים עשר וכוי להעמיד שנים עשר שבטים אברהם ויצחק לא העמידום ואני אם מתאחות הן ש תיםי
כון שנתאתו ירע שהוא מעמיד וכו' אם מתאחות זו לזו הקב'יה
מם
עשרה אבנים ידע אני שאנו מיעד
מייחד שמו עלי ,ובסגנון אחר המאמרים במדרש תהלים מ"ב שם ר'י ור'ג ורבנן ר"י אומר בשעה שהיה ועקב
מהרהר ואומר שאני מעמיד שנים עשר שבטים מה עשה נטל שנים עשרה אבנים ונתנן תחת ראשו ואמר אם נעשין
כולו אחר יורע אנכי שאני מעמיד שנים עשר שבטים ולכך היה מכוין לבוראו שנאמר ויקח מאבני המקום ונעשו
אבן אחד ר"ג אמר שלשה אבנים היו ואמר אם הקב"ה מייחד שמו עלי כמו שייחד על אבותי יעשו כולן אחת
ועמד ומצאן כולן אחת שנאמר ויקח מאבני המקום ומנין שנעשו כולן אחת שנאמר ויקח את האבן ורבנן אמרו
מיעוט אבנים שנים ואם תמיה אתה על הדבר אמר ר' חנינא בשם ר' אבהו בשם ר' שמעון בן יוחי
(ובילק' חהלים רי תתמ'ג הגי' אמר ר' אבהו בשם ר' יוחנן) כי הנה יי יוצא ממקומו וכו' וכתיב ונמסו [ההרים]
תחתיו ומה אם בשעה שהקב"ה יוצא נמפו ההרים תחתיו כאן שכתוב והנה ה' נצב עליו על אחת כמה וכמה!
ובחולין שס איתא כתיב ויקח מאכני המקום וכתיב ויקח את האכן וכוי חנא וכולן נבלעו באחד ,ובפרר"א שם לקח
יעקב שתים עשרה אבנים וכו' להודיעו שעתידין לעמור ממנו שנים עשר שבטים ונעשו כולן אבן אחת להודיעו
שכלם עתידין להיות גוי אחד בארץ וכו' .ובתנחומא שם א"ר אבהו בשם ריש בן לקיש כיון שראו האבנים שהיו
תחת מראשותיו כבודו של הקב"ה נטחו כלם ונעשו אבן אחת מגין שער שלא ישן כתיב ויקח מאבני המקום אבנים
הרבה כיון שננער כתיב ויקה את האבן אבן אחת ,וע' במה"ג עמו'  .,844ובתנחומא מ"ב שם ויקח מאבני וכוי
חשב בלבו זקני אברהם משתי נשים הוליד צדיק ורשע יצחק צדיק וישמעאל רשע ווצחק אבא מאשה אחת הוליר
צדיק ורשע אני שאטול ארבע נשים כמה רשעים יהיו ממני א"ל הקבייה כולך יפה וכו' כיון שהשכום בבקר מצא
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אברהם יצא ממנו ישמעאל ובני קטורה , יצחק יצא ממנו עשו ,ואני אם מתאחות הן יורע אני שאינו
יוצא ממני פסולת ,ר' לוי ור' אלעזר בשם ר יוסי בן זיטר' עשאן כמרזב ונתנן תחת ראשו שהיה
מחיירא מן החיה; ר :ברכיה ר' לוי בשם ר חמא בר' חנינה כת' כי הנה י"י יוצא ממקומו וו'
ונמסו ההרים תחתי \וגו' (מיכהא גר) מי שנגלה עליו הקנ"ה על אחת כמה וכמה .ר' ברכיה בשם
ר' לוי אותן האבנים שנתן אבינו יקב תחת ראשו נעשו תחתיו כמטה וכתרונוס ,מה טרפה הטריף שם
קורות בתינו ארזים (שהיש א יו) צדיקים וצדיקות נביאים ונכיאות:
 1ע' ספכי ספזינו פי  שי"ב:

 3ילק' עכיכי פיכס  '5ני 4 = :יכ תטיכיס כנס פ' קוכום כפיכו (סי *יו) :

וכל גגי דואכ |

1ברהם] אמר "| ₪חא .25אומי ו [ ממנו]  ₪פפולת | ובני] פחנתי.
א
| עש|  ₪ולופיו חנתי .וכל
ו ]- אנכ ,יצחק ..ממנו פסולת וי מיצחק יצא ד
ימצחמקנ-
| הן] פחאכי .הן זו לזו ג הן בי (שתי ן) אבנים זו לזו דְן" ,שתי אכנים זו לזו ןת |
אלופיו פוא
שאין  . .פסולת פ .שאינו ..הימני

לת]
סוו--
פינ
שא

פסולת ך .שאין פסולת יוצא ממני [].

שאין ..ממני

פסולת .וכיון שנתאחו ידע שאין (שלא א) יוצא (יצא א) ממנו פסולת (פיסולת א )%אכי; שאינו ..ממני
פסולת וכיון שנתאחו שתי אבנים זו לזו ידע שאינו ..פסולת ן |  5לעזר ן | ב] פחאנכ .גי דות |
כמין מרזב ןת | וגתנפ ח |
| כמרזב] פוחאנכרי.
זמרה פ :זמרא ד
.ימרא חאנכ.
זומרה ן ,ז

מ3תירא פחא'נכת | החיות חתי | יי לו] ן :וי' ..דפאנכת | גר] אכם .גר דפנת .בירי ן |
חניגא %כ

| כת'] פנכת.

כתי' א .כתיב דָמ.

כתוב [ .כתוב אחר אומר  | +כי ל' א' | הנה לי ם |

*מקומו וגו" ---תחתיו וגו] ממקומו וגו ל ,וגו' ונמסו תחתיו  ,1ממקומו וירד ודוך על במותי ארץ ונמסו. .
מ
תחתיו וגו' ןָ ,ממקומו . ,במתי (במותי א1מ) ארץ ..תחתיו פא'כנמ .ממקומו ודורך  . .במותי  ,.תחתיו
והעמקים יתבקעו  ,%ממקומו וירד ...במותי ארץ וגו' ך ,ממקומו וירר . .במתי עב ] .ממקומו ויצא ודרך . .

במותי ...הרים
 5אבנים דחאש
וכתרנוס

(ץ,

]
שהם--
טרפ

תחתיו א? | 4מי] ומה אם

בשעה

שיצא

הב"ה

| אבינו יעקב] ואלכו .יעקג אבינו דחא'גתע.
וכפרונס

ליונ.

אלנכ ,הטרפה..

וכפורנם

אכי.

וכפירנס

דת:

נמסו

ההרים = מ

| עליו] לו | 1

יעקב  | ₪תחת ראשו לי ו | כמיטה ן |

וכפירינוס ?,

וכפריכוס ך?.

וכפילומה | ₪

שם א ,1טריפה ...שם ו ,רטיבה הרטיב שם ו"ֶךְ ,רטיכה הרטיב דְוְר] .רטיבה

הרטיבו אותן אבנים טרפה הטריף שם ם |  6ארזים וגו' דְוְןָ |צדיקות וצדיקים ג .צדיקים וצדקניות א | נביאים
ונביאות] :פ[אכו :נכיאות ונביאים  ,גביאים ונביאות שיצאו ממנו דת |

את האבנים כולם אבי אחת נתבשר שמפתו שלמה שנאטר כו' א"ל הכב'ה היוך כשם שאבנים הללו נעשו כולן
אחת כך בניך כולם צדיקים וכו ובילקוט איוב ר' תתצט הועתק אפילו אניי נוטל ארבעה נשים כמה יעמדו ממני
אנים ואמר אם מתאחות זו לזו מובטח אני שמפתי שלמה וכו' וגם בתר"י א' 'האגדה ניסא תניונא
נטל ד' ב
ארבעהי אב גיא דשוי איסדוי אשכח יתהון בצפרא לאבנא חדא וע' בתר"י בי [ואגדה ערבית מספרת שהאבנים
אשר .בכלי הרועים לדוד בלכתו להלחם את גלית נתחברו לאבן אחת ,ע' גרינבוים נייע בייטרעגע צור זעמיכישען
זאגענקונדע צד 291]:  2עשאן וכו' .בפירש"י עהי'ת מפרש עשאן כטין מרזב סביב לראשו שהיה ירא טפני חיות
ב אחת מכאן ואחת מכאן ואחת .על גביהן ונתנן כנגד ראשו שהיה מתיירא מחוה
זמר
רעות ,ובפי' ב'"ר עשאן כ
עה ,והמאמר ר"ב ר"ל בשם רחביח כת' כי הנה וכו' מוסב על הדרש ברברי ר"י ורנ ורבנין שנתאחו האבנים זו
לזו ,ומעם המאמר כטו במ' תהלים מייב שם ואִם תמיה אתה על הדבר וכו' ,ומה אס בשעה שהקב"ה יוצא נמסו
ההרים תחתיו וכו' ובהנחומא שם כיון שראו האבנים וכו' כבודו של הקכ'יה נמחו כלם וכו' ובילקוט מכירי גורס גס
כאן או מפרש ומה אם בשעה שיצא הב"ה נמסו ההרים מי שנגלה עליו וכו' והשלמהי ונמפו ההרים תחתיו וגו',
ובפסוק כי הנה וכו' הכתיב במותי ,והקרי בסתי ועח"נ ובמ"י לעיל צד  88בדה על במותי וכו' ובתנ'ך הוצ'
גינצבורג מיכה שם ,וזר הפירוש בשכל פוב צד  621וישכב במקום ההוא שכיבה

נעומה דא"ר יוסי בן זימרא עשאן

כמ רזב ושם אותן תחת ראשו שהיה ירא מן החיות ור' ברכיה אמר מי שנגלה עליו הקביה אפשר
לאוחן האבנים מ
שהיה ירא מן החיות דכתיב כי הנה וכו' וכיצד רשות לחיות לבא ולהזיק במקום שכינה אלא אותן האבנום שם
תחת ראשו ונעשו חחתיו אחת כר ואחת כסת וטנעימות שכיבתו עליהן וכו' ,ובפירושו זה חיבר מאמר ר"ב וכו'
בשם רחב'ה עם מאמר ריב כשם רל שהם מאמרים נפררים 5 :כמטה וכתרונוס .כ'ה בכייל בגוף הספר ,וגס
בערוך ע' תרגוס הגי' כמטה וכתרנוס ופו' כסא ,)1ובגליון כי"ל גסמן בכתכ הספר ס'א וכפרונס ועח'נ ,וקשה
לפרש גי' זו ובילקוט ד"ו נוסף בגליון פי' כר וכסת וכן אמרו בסוף פאה (פ'ח מ'ז) נותני' לו פרנסת לינה ועו'
בערוך ע' פרנס ושבת קו"ח א' ,ובפיי ביר כ"י גורס וכפורינוס (ובא'א גי' רש"י פרינוס) ,ומפרש פירינוס בלשון
כנען?) ,כסת [וכ"כ בגליון כו"א .ב'] (וע'' באגה'א חייב צד  643ולעף אצל קרוים צד  )416וכהוראת המלה הזרה
כסת ג טעם הגו' בכי'פ וכפיל ומה ,וכן בשהשיר קורות בתונו ארזים ר' מנהמא בשם ר' ברכיה
אבנים שישן עליהם יעקכ אבינו נעשו תחתיו כמטה וכפלומה?) ,וכן נר' שהיתה מלה זרה בהוראה זו גם לפני בעל
לקייט שמפרש ויקח מאבני הפקום וכו לא היה עמו לא כר ולא כסת וכו' אבל אעפ"כ ששכב במקום ההוא שכיבה
נעימה שכב כי אין מעצור לה' שלא לתת רכיכות באבן כמו בכר וכסת (ומשם נובע הפירוש בשכל טוב וישכב
וכוי שכיבה נעימה וכו' אחת כר ואחת כסת וכו') [וע' במהיג עמוי  ]%44ובערוך ע' פסדיות ,וקשה לשער שנשתבש
פרונס פורנס מן תרונוס וצ"ע ,ומהמשך הדרש מה טרפה הטריף כלו' הפריח שם קורות בתינו וכו' נר' שר"ל פותר
הפסוק שלפניו הנך יפה דודי וכו' אף ערשנו רעננה ביעקב אבינו שנעשו האכנים שנתן תחתיו כמטה וכו' ואותה
המטה רעננה שראה צדיקים וצדיקות וכו' שוצאו מטנו ועי' ביפ'ת ובחי' הרד"ל ,אכן בכל הספרים הובא וק הפסוק
כורות בתיגו וכו' ,ובשהש'ר הגי' ומה הרטבה ה רטיב מהן קרות בתינו ארזים ד"א קורות בתינו ארזים
אלו הצדיקים והצדיקות הנביאים והנביאות ש ע מ ד ו ממ נו (והתיבות ד"א קורות בתינו ארוים מחק כבר במ'כ),
והשם טרפה נמצא רק כאן לפנינו בכי"ל [ובכי"א] ובכי"ג וכי"כ ,והטריף גם לקמן פוף פס"ט הטריף מצוות וכו'
(וכ''ה שם בדפוסי') וכו באוחו המאמר .לקמן סוף פפ'א (ובדפוסי' שם הרטיב) ,ובילקוט דפ"ר הגי' כאן סה טריפה
.מגט|ע (0)5|0. | 5ע, 70062הם1הסע (? | %, 168808.מש'( 000

%
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כח יא ונ

פרשה סח

וישכב במקום ההוא ר' יהודה א' כאן שכב ,כל י"ד שנה שהיה מוטמן כאריץ ומשמש
לעבר לא שככ ,ר' נחמיה אמר כאן שככ ,הא כל עשרים שנח שהיה בכית לבן לא שכב ,מה היה

אומר ,ר' יהושע כן לוי אמר חמש עשרה שיר המעלות שכתילים .מה טעס שיר המעלות לולי י"י
שהיה לגו יאמר נא ישראל (הלים קכר א) |ישראל סכא ,ר' שמואל בר נחמן אמר כל ססר תילים

| היה אוטר ,מה טעם ואתה קרוש יושב תהילות ישראל (שסכגו) ישואל סכא:
יב) ויחלם אמר ר' אכהו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין :חר בר נש אזל לנבי ר' יופי

-.

 1לקוש טס !| פע" לעיל 771 9
מעטל טני פ"ק פ',

'כום'

. 2לק' מקליס כ' מק"פ

מצשכ טני פ"ר כ" כ'.

 6:מוספם)

\עילש מסליס פ'פיכ קכי/ד)  =:ל;מן פע''ד

קיסדכין ל'  ,'5ניטין כ"כ  ,'5סוכ וח י"נ נ' ,סינס ככתי פ' סיכס יטנת

(פ' ייז) ; = יכום' מעזכ טני טס ,ליכק כנתי שס ,ניכום כ" כ :
1ר' יהורה] .]₪

ר' יהודה

ור' נחמיה (נחמיא א)

ר' יהודה דאנ.5

ר' יודה ן |

ר' יודה ור' נחמיה

אמר דוא'נכת .אומר פחא'י | כל] פו .אגל > דת .הא  -חאנכי | י"ר שנה] ך'א .%אוגע עשות
שנה [ְא'נכ ,ארבעה ..שנה ךָ ,ארבעה עשר שנה וְזי ,חשנים  | 5מוטמן  --לעבר] וְנִי .מוטמן ומשמש
עכר  .5טמון (מופמן פא .נטמן ומשמש ]) .בגית עגר דפחא .בניח עגר ןת | %ר] פוכי :ורי ידחת

א שכב ל' א) | נחמן י | אומר חי | כן ןו | הא] פחכי :אגל דת .לי ך | כי שנה יי |(ר ל
שהיה] פו"כשתי ,שעמד ך | בנית לבן] פי, .בכיחו של לבן דְוכת  | מה] פונכ .ומה דחאתי |
| אריבזל א | יהושוע ןת | חמש עשרה] פוחא'נכת.

 3אומ' פא

המשה עשוה ך; חמשת

פ"ו ד'א?.

ל? | שבתילים] שבספר חילים דְןָ .שבספר תלים אוזי' (שס),
עשר ו (תהלים) .ל' ו' | * שיר המעלות] מעלות א
תלים היה אומר [ך].

שבספר

ל' פכ

| מה טעם] מה

מה שעמיה

טע' ן .,מה טעמ' ן,

ומה פעם ו;

ך,

ומה ך .ל' פאכ | שיר המעלות] דְ'וְאֶ'נו ,שיר המעלות לדוד דא"רת :ל' פכ | 4יאמר  --ישראל] וגו ן,
בקום עלינו אדם לולי י"י שהיה לנו יאמר נא ישראל ן | ישראל לי ןָ | סבה ן  |.נחמני ו(שם) |
[אכתי (שם).

תלים

תהילים ]

מה
| 5

טעמ' ן" .מה פעמא

(שם),
 ,5מ"ט ו

 ,1מאי טעמא

שנאמר

א,

ומה טעם שני ו | תהילות] וְנ .תהלות ךְפחאכתי | ישיאל] וגו' ן | ישראל ל' א'ני | סבה ן | ו6יחלם] .ן/
לום ;ן ,כל החלומות א' | מעלים ן |
ויחלום פָאנכ. .ו.הגה סולם דִך | אבהוא ן | דברי חלומות] .ח.
מורידים ן | ברגש פןנ | אזיל א | לגבי] לגביה פן .לגב נָ .לי א' | דרי ן .לרי .א' |
הטריף שם ,ובילקוט ד'ו גוסף בגליון ג'א רטיבה היטוב[ .וכן נוסף בגליון כיייא] ,ושתי הגירפאות בכי"פ ועח"נ
ובעמת"ל ע' טרף וע' רטב :  1כל י'ד שנה .כדאיתא לעיל צד  877וע' במ"י שם [ובכי'ו הי' כתוב בתחלה אמי
שכב כאן ארבע עשרה וכו' והוגה כמו שהוא לפנינו] ובלק"ט הועתק ר' יהודה אומר באמת כאן שכב אבל ו"ך
שנה שהיה נטמן בבית עבר ו ש מש ל עבר לא שכב;  8שיר המעלות .עי' בח"ג ובחנייך הוצ' גינצבורג
תהלים שם ולמזטור קכ"ב ,ובד"ן הגיהו שיר המעלות לודד לולי וכו' כלה"כ לפנינו [וכ''ה בכי"א .ב' ובכי'ח] /
ואינו מחוור הדרש שיר המעלות לדוד וכו' יאמר נא ישראל ישראל סבא שהיה יעקב אבינו אוטר אותו שיר המעלות /
זמאמר

נסדר

גס לקמן פע"ר לפ' ותרר שנתי מעיני

(וגם שם הגי' בכיייל ובכיים וכי"ו וכי"כ שיר המעלות לולוּ

וכו' בלא מלת לדוד) ,והדרש ישראל סבא איתא עור לקמן פ"ע ס'' ב' פעיג סו' בי פע"ו סיי הי ריש פע"ז סוי
אי פציב סי' ב' ועי"ע במ"י לעיל צד  077בד"ה למיוט .ובילק' חהלים שם הטאמר מסורס ומקוטע שיר המעלות
לרוד לולי וכו' יאמר נא ישראל ישראל סבא כתיב וישכב במקום ההוא אמר ריב"ל כאן שכב הא כל עשווס
שנה וכו' היה אומר חמשה עשר שיר המעלות שבסדר תלים ר' שמואל בר נחמני אמר וכו' ,ובמדרש תהלים
הועתק מזמור קכ"ד מילק' תהלים שס 6 :דברי ח"ומות וכו'| .בהסיפו"ים בגיטין והוריות שם בעל זה המאמר רי
מאיר ועיי"ש ,ובתוספתא שם בא איש החלום ואטר לו וכו' זה היה מעשה וכו' ובאו ושאלו לחכמים ואמרו וכו'
דברי חלומות וכו' ,ובירושלמי שם אתא עוברא קומי רבנין אמרין דברי חלומות וכו' ,ובאיכ"ר שם נסדר בסגנון
אחר הסיפור שלפנינו בסמוך והסיפור שבב"ר לקמן פפ'ט סו' ח' ,ובסוף הסיפור השני איתא גם שם א"ר אבהן דברו
חלוטות וכו' (ובאיכ"ר מ'יב אמ" לה רבהון וכו') וכן נוסף בדפוסי' לקטן שם א"ר אבהו וכו ולותא שם בכי"ל
וכי"פ וכי"ו ובילקוט ר' קמ"ז ,ובירושלמי שם נסדרו סיפורים אלו עם הרבה סיפורי חלומות אחרים וכן באוכ"ר שם
ואין להקשות שהן טעשים לסתור שיטת מי שאומר דברי חלומות לא מעלין ולא מורירין | :חר בר נש .אדם
אחד

בא

אל ר' יוסי ב"ח א"ל נאמר לי בהלום .לך וקח נכסי אביך מן קפודקיא

א"ל ר"י כלום הלך אביך מימיו

למדינת קפודקיא!) א"ל לא א"ל ר'י לך וספור עשרים קורות .בקירוי של ביחך ותמצאהו א"ל אין בו עשרים קורות
א"ל ר"י ואם אין בו עשרים קורות ספור מראשן לסופן -ומסופן לראשן וכשתמצא עשרים תמצא המטמון הלך ועשה
כן ומצא וכו' ועח"ג ,ועל עצמו אמר לההוא גברא ועיי לעיל צד  ,181ולשונות הציווי איזיל איזל זול כמו לעול
צר  ,598ופי' פעלייה נכסים ,ובל"מ ופעל ידיו (דברים ל'ג י"א) פעל אוצרות (משלי כ/א ו') [ובגליון כו"א ב'
כתוב פי' פקדון ,ולדעתי פי' פעליה שכר עבודתו ,הכסף ששכר אביך בעבודתו ובל"מ פעל כמו ופעלו לא יתן
(ירמיה כ'יב י'יג) וכשכיר יקוה פעלו (אווב ז' ב') וגם פעלה כמו פעלת שכיר (ויקרא י"ט י"ג) ,וכן אולי פירושו
שרו ,וע' גם לעיל צר  781וצר
לקמן פ"ע סי' ייד הוה פ;לה בעשרה וכו" ובלקח פוב שם הובא היה שוה כ

0

פעלה טבה וצד  .]79ובערוך ע' פעל ב' הגיי אוזיל סב  5וע ל א דאובך ס"א מדלא (וכן הגי' בורושלמי מדלא),

ובערוך ע' מדל ב' הועתק
והוראתה

מסיפור

אחר

באיכ"ר שם אפקיר מירלא וכו' ס"א פועלה,

קורות כמו לעול צד  247שריתא,

ובדפ"ר וכי'ו הגי' כשורין [וכן בכי"א],

ופי:

ומלת שריין מוגה בכי"ל
בכרסה

(בכרסא) דביתך

בקירוי של ביתך  (ועי' בעטת"ל ע' כריסא כרפא) או בתוך ביתך כטו גו ביותיך בירושלמי ,ובערוך הביאו בערך
מיוחד כרס ב' ולא פירשו ,והגיי שס זיל מני ע ש ר שריון בכרסיה (בכרסה ,בכריסה) דביתך ,ובע' שר י"א זיל מנו
ע שר ין שריין בכריסיה דביתך [וכ"ה בע' דקא , ושם בכרפיה] .ובדפ"ר ברכסא דביתא ,ואולי טעם זו הגי' כמו
במאמר שהועתק מילמדנו בע' רכס ד' אימתי רכם הקב"ה עליותיו וכו ובשמו"ר פט"ו סי' כ"ב המקרה במים עליותיו
וכו' בנה את העליות לא באבן ולא בגזית אלא רכפים של מים וכו' ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א א"ל מני (זיל מני)
עשרין שריין (שרין) בר יכ פא דביתך וכו" א"ל לות ביה עשרין שריון (שרון) מני מן רושחון( .רישיחון) יפופיהון

ה
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כח ינ

בר' חלפתא אמר ליה איתמר לההוא גברא בחלמא איזיל סב פעלייה דאבוך מן קפודקיא ,אמר ליה
אזל אבוך לקפדקיא מן יומיה .,אמר ליה לא ,אמר ליה זיל מני עשרין שריין בכרסה דביתך ואת משכח
ליה ,אמר ליה לית ביה עשרין ,אמר ליה ואם לית ביה עשרין מני מן ראשהון לסופהון ומסופהון
לראשהון ואם דאת משכח עשרין את משכח לה ,אול ועבר כן ואשכח ,ומנין יליף לה ר' יוסי בר'
חלפתא ,מן קפרקיא :חני בר קפרא אין חלום שאין בו פתרון ,ויחלם והנה פולם זה הכבש ,מצב
 5ילקוע כ' קייע,
ולס סי ]':

ילקוע עכיכי

עמום ע' ,'5

ספכי קכם

פי' קי"ע,

עדכש סקליס 

ע' 3ע"ס כ" ו',

סנסועל ע"נ

*יתמר לההוא גברא בחלמא [] איתמר לההיא. .
 1ברי] פכנ ,בר דאיףת .בירי [ .בן  | %לה ן | א
ל ,איתמר לההוא גברא  ,5איתמר ליה לההוא  ,8איתמר ליה לההוא . ..בחלמא א ,אתאמר לה
בחלמא
לההוא גוברא ן .. ,בחילמא |" חמית בחלמי אמרין (דאמרון ת) לי דת | איזיל| פכר; איול גער*,
אזל ד .1זיל את | פעליה פואלכ .פעליא א' .פועליא דנתר .פועלא עך* .מרלא ע* | מן ל' א
קפדוקיא ף? ,קפאדוקיה ,[ .קפוטקיא  ,1בקפודקיא א | לה ן | ל אזל אבוך] פא!נרי .ואזל אבוך וא?ת :ואזל
לאבוך ך ,ואזל ליה כ | לקפודקיא דפכתר ,דייא ן ,בקפודקיא א ,לקפטוקיא ן | מן יומיה] מן יומוי פוכת/
מימיו א .לי נר | .לה | ליה לי ן | :אזל ן | עשרין] פוגתר; עשריס ך ,עשר א'ע .עשוה א"כ
שרין ך* .,שרייא ך? ,כשורין דְ'וָא | בכרסה] 5ע" .בכרסא דְאנכת .בכריפה  ,%בכרסיה (לָ .בכריסיה נְָ,
ברכסה ן ,ברכסא דְִ'ך* ,בריכסא  ,בכותלא ב | דבייתך ן ,דביתא ד | ואת] פואגכעריאת דתר |
פלה ן ,כן אל .לי א | .ביה] פאנר :בה ן .בהון דת  | עשרין] פונת :כי  .71עשיים ך ,עשרה א,
עשרין שריין |. ,1ש.רין ף? | ואם]  ,1אם כ .ואין ן; אין ךר* ,ואי דפת (ואם -ע-שרין לי א) | בהון ת
עשרין] פוגר* ,עשרי" ך ,1עשרים כ ,עסרין ןת | מני] זול  ₪א | מן ל" א | * ראשחון] רישהון .ר/1
ראשיהון לךן ,רישיהון פךך?.
ומן

סופהון [ף],

רשיהון כ ,מראשיהון א | לסופהון] נָך .לסופיהון דפןאכר

| ומפופהון] ,%

לרישהון +1

ךְ,

ומסופיהון  | ,85ומן

פופיהון דפ

לרישיהון פאככתר | ואין (ואן  )5דאת משכח

| 4לראשהון]

עשרין (עשרים  )2את משכח

|

לראשיהון

ליה  .15ואי את משכח עשרה

את משכח ליה א ,ואת  ..עשרין ..ליה פ :ודאת  ..עשרין  ..לה ן ,ואת משכח דִֶתר? .ואת משכחת ך| 1
ש-כח]
א-
ובד
אזל ל'  | 5₪וע

פּנל ,עבד..

ואשכח

א,

עבד ואשכח

ן ,מגא ואשכח

כן דִת | ומנין] גאפ,

ומניין דת ,ומנ" ן ,ומנן פ | ליה אכ | יוסה ן | ברי] וְאלנכ :בר דת :בן פא |  5חלפתה ן | קפדקיא] ךן,
קפודקיא לידפאגכ .דקפדוקיה | | התני א | שאין בו]  .שאין לו דואכתי .בלא פ | פיתרון ן | ויחלס] ן,

ויחלום פאגכמ .ל' דת | סלפ וחאלתמ | ככש י | מצב] פא'תמ .מוצג דוהא'גכי |
ומן סופיהון לרישהון (לרישיהון) וכו' ,ומפרש שם לך וספור עשרים (עשר) קורות מכותל (מכותל ביתך) בכ רס א
דביתך בקרן זוית שבביתך שהטמין אביך שם וכו' (ובפיי ב''ר בדפ''ר הני' זיל מני עשרין שרייא ברכפא דביתך
ואת משכח

א"ל לית ביה עשרין שריין א"ל אין לית ביה עשרין מניי מן רישיהון וכו' לך וספור עשרים קורות

מכותל ביתך בכ ירפ א דביתך בקדן זוית שבביתך וכו') ,ובכי"ל כתוב מני מן ראשיהון לסופהון וטסופהון לראשהון,
והגהתי מן ראשהון ,וכתיבת הכינוים ביו"ד ראשיהון רישיהון סופיהון כמו סופיהון בירוש' שבועות פ"ז ל"ח א' ובתר"י
א' במדבר כ"ר כ' ושם ויקרא כ'א ד' ברישיהון וכו' ובבשריהון ועי' דאלמאן צד  ,809ומסיים בב"ר כאן ומנין
ולוף לה ריבייח מן קפודקיא כלו' שפתר לו מה שנאמר לו בחלום קפודקיא רמז לעשרים קורות וכמו שמפורש
באיכ"ר ,ולשון המאמר שם חד בר נש אתא לגבי ר"י בר חלפתא א"ל חמית בחלמי דאמרין לי קוס סוק לקפודקייא
ואת נסוב  5ע ל א דאבוך א"ל ומי פליק ליה אבוך מן ירמ וי לקפודקייא א"ל לא א"ל זיל מד לך עשרים שוריא

בביחך א"ל לית הינון עשרים א"ל זיל מנינון מלעילא לתתא ומתתא לעילא ובאתרא דישלים מניון עשרין .שריין
תמן את משכת ליה אזל ועבד כן ואשכחיה לפעליה ואיעתר ומן הן יליף ליה ר"י קפורדקייא כפא!) בלשון יון

עשרים דוקויא?) הן בלשון יון קורות (ופו' כפא בל" עשרים האות כפא בל"י הוא סימן למספר עשרים) ובירוש!
שר קורות ,ושם לשון המאמר חד בר נש אתא לגבי דר' יוסי בן חלפתא א"ל
מעשר שני פתרו מלת קפודקיא ע
חמית בחילמאי מ ית מר לי איזיל לקפודקיא ואת משכח מ ד ל א דאבוך אמר ליה אזל אביו דההוא גברא לקפודקיא

מן יומוי אמר ליה לא אמר ליה איזיל מני ע שר שריין גו בייתיך ואת משכח מיךדלא דאבוך ק פא דקוריא,
ובאיכ"ר מ"ב שס חד בר נש אתא גבי ר' עקיבה א"ל אתחמי לי בחלמי טוק לקפודקיא ואת משכח פוע ל א

דאבוך א"ל וסליק :אבוך לקפורקייא מן יומי א"ל לא א"ל קוס זיל מני כשורה דריש עשרה ואת משכח פועלא
דאבוך מן הן יליף ,ליה ר' ע ק יבה קפא כשורה דיקאֶ )5עשרה ,ובברכות שם א"ל ההוא צדוקי לרי יש מע אל
וכו' חזאי דאטרי לי שבק לך אבוך נכסי בקפודקיא א"ל אית לך נכסי בקפורקיא א"ל לאו אזל אבוך לקפודקיא א"ל
לאו אם כן קפא כשורה דיקא עשרה זיל חזי קפא דריש עשרה שהיא מלאה זוזי אזל אשכח שהיא טלאה זוזי
(ונוסחא אחרת שם ע'' בד"ס) ,וקשה לפרש קפא כשורה ועי' בפירש"י שם ובערוך ובמו"ע ע' דקא ,וגם בערוך ע'
שר וי וע כרם בי הגיי עשרין והגי' עשר ,ונרי שנוסחא אחרת היתה לפני בעל פי' ב'"ר בהמשך הסאמר כאן או
בירושלטי שמפרש בכי"ט ובי'א א"ל והלא כל הכותל כולן אינן (כל הכותל אינו) עשר קורות ואתה אוכר לי מגי
(מנה) עשרין שריין (שרין) בכרסא דביתך וכו' א"ל ריב'"ח אם און שם עשרה קורות התחיל למנות מקורה התחתונה
עד קורה העליונה (.והוא כהלשון באוכ"ר זמינלינון מלעולא לתתא וכו') וכשאחה מגיע עד קורה העליונה (מגיע
לעליונה) תחזור למטה (למנות) טלמעלה למטה עד שתנוע לקורה עשירית ובקורה עשירית( .העשירית) תמצא

המטמון וריב''ח דייק קופדקייא (קפודקיא) ופתר החלום טדיוקו קופדקיא קפא דקיא (מדיוקו קפא דיקא) קורה
עשירית קפא היא קורה דקיא (דיקא) היא עשירית במסכת מעשר ורושלמי וגס לשם מפורש דקיא (דיקא) היא קורה
' קורות תתחיל
(ובפו' ביר דפ'/ר .הגיי א"ל והלא כל הכותל אין שם ע ש ר קורות וכו' א"ל ריב'ח אם אין שם ערש
למנות ובו' עד שתגיע לקורה הע ש יר ית בקורה ע ש יר י' אחה מוצא המטמון קפא דיקא קורה ע ש ירי' קפא
היא קורה דיקא היא [עשירית] במסכת מעשי שני בירושלמי וגם לשם מפרש דיקא הוא ע ש רה ,ובד' ווילנא
נשתבש):

 5תני בר קפרא.

בספרי שם ר' אלעזר הקפר אומר מנין אתה אומר שהראה הקב"ה ליעקב אבינו בית
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ארצה זה המזכה מזבח ארמה תעשה לי (שטותכנו) ,וראשו טגיע השטימה אלו הקרכנות
שריחן עולה לשמים ,והגה טלאכי אלהים אלו כהנים נדולים ,עולים ויורדים בו שהן עולין
ויורדים בכבש ,והנה י"י גצב עליו ,ראיתי את י"י נצב על המזכח (עטוס טא) ,רכנין פתרין ליה
בסיני ויחלם והגה סלם זה סיני ,מצב ארצה שנ' ויתיצבו כתחתית ההר (שמת יטיו) ,וראשו
גיע השמימה שנ' וההר בער באש עד לב השמים (יברים ריא) ,והגה מלאכי אלהים זה משה

ואהרן ,עולים ,ומשה עלה (שמות יטג) ,ויורדים ,וירד משה מן ההר (שסשפיר) ,והנה י"י גצב
עליו ,וירד י"י על הר סיני (שם שס כ) ,שלומייני בשם ר' שמעון כן לקיש תוונוס שלנ' רגלים
 4סנסועס רינ טס :
 1המזבח] ו"אנכמ.

 7ע" כככום ל"נכ :'5
מזגח דפחי.

מוגיח ף | שנ' מוגח פן"אנכותם.

כר"א מובח י | לי =

וובחת

|

עד לשמים א | אילו ןג | הכהנים א' | גדולים ל' ך] | עולין 
עליו עולותיך וגו" יי | אילו שפונ | 2
(עולים --בו ל א')  | ויורדים] פוכי :ויורדין דנ | *ב*ו| ל' ל (וחושלס ביני שיטי) | שהן] פוגכת:
*יורדיפ ל"דוחמי] ויוודין אנ :ל לפכ |
שחם ךף .שחיו ו ל א | עולין| פאנכ :עוליפ דוחתימ |  5ו
לכבש כ | עליו]  -.זה סיגי ך] | המזכיח ך | רבנין] אני .יבנן דפוחכת | פתרין] פתרי אך] :דרשין ףח |

לה פוחא'גתי |  +ויחלם] ן .ויחלום דפאכת.
לקבל רין ם .חושבניה דדין כחושבניה

ל' חי | פלפ] פנתע .פולפ דואכי | פיני] = סכופ דין

דרין ע | מצב] פג.

מוצב דוחאכתי | שני] פג .לי דוחאכתי

|

 * 5השמימה דוחאנכתי] וגו" ל .ל פ | שנ] פגכ .ל דוחאתי | :עי] פוג .גוער דחאכתי |
השמים] פןחאנכבי > .ד"א והנה פולם זה סיני אותיות דדין הוא אותיות דדין והנה מלאכי אלהים על שם
רכב אלהים רבותים אלפי שנאן ולמדנו לנביאי' שנקראו מלאכים דכתיב ויאמר חגי מלאך י"י במלאכות י"י לעם ך",

6אהרן] ומניין שהנביאים נקראים מלאכים
ע"א והנה סלם זה סיני חשבניה דדין הוא כחושבניה דדין ן] | ו
שנ' ויאמר חגי מלאך י"י ך] | עולים] = ויורדים בו י ,זה משה א | ומשה עלה] ך .:ומשה (שני ומשה אכ)
עלה אל האלהים ךְפואכת .עלי אלי ההרה ו | ויורדים] [חכ ,ויורדין א .%1ויורדים זה משה ךאיןן/
לי י | ו*ירד משה מן ההר |'נכו] ,שנ' וירד ..ההר ן] .וירד ..ההר אל העם א .וירד משה ואלעזר מן
ההר לְן .וירד משה דְפח | ז סיני] חני = .אל ראש ההר דפואכת | שלומייני] פאגכ .שלומייניי ן,
| ר' --לקיש] ואנ .ריש לקיש דפכי .ר לוי תת | תגוס עי .תיכוס פוא'נכרו,
ר' שלמוני ד
תרכוסא דְ] ,טרכוס ך* .תונובו ך* | ג') ד'א'ער' .שלש פא'נכר .שלוש ות .שלשה ך |
המקדש בנוי וקרבנות מוקרבים וכהנים משרתים ושכינה מסתלקת שנאמר ויחלום וכו' עולים ויורדים בו אין חלום
אלא שיש לו פתרון ויחלום וחנה סולם מוצב ארצה זה בית המקדש וראשו מגיע השטיטה אלו הקרבנות קרבים
שריחם עולה לשמים והנה מלאכי אלהים אלו כהנים המשרתים שעולים ויורדים בכבש והנה ה' נצב עליו ראיתי את
ה' נצב על המזבח (ובר קפרא הוא ר"א הקפר בספרי שם וע' במ"י לעול צר  875וצר  ,)866ובמאמר הנוסף במ'י

תהלים מ"ב שם הגי' אין חלום שאין לו פתרון (ובט' תהלים שנדפס טכבר אין חלום אלא שיש לו פתרון) הנה
סולם וכו' אלו הקרבנות שקריבין (שמקריבין) וריחן עולה וכו' אלו הכהנים שעולים ויוררים בכבש שנקראו מלאכים
עלזר בר' שטעון בןיוחי
שנאמר כי מלאך ה' צבאות הוא וכו' ובתנחומא מ"ב שם ויחלום וכו' אמר ר' א
הראה לו מזבח שנ' מזבח אדמה וראשו טגיע השמימה זה ענן הקטורת והנה מלאכי אלהים אלו הכהנים שעומדים
על כבש המזבח ומשמשין ,ובשגי כ"י שם הגי' אלו כהנים ולוים שעומדים וכו' ,ובכ''י אחר שם אלו כהנים גדולים
המשרתים עליו ,ולפנינו ג"כ הגי' כהנים ג דול ים וכן בשכל טוב צד  ,141ובא"א העיר מלת גדולים יתירה/
וביפ"ת כתב וי'א דגדולים טס ועיי"ש ובספר מתתדיה [וכן ליחא בכי"ת] ,ובלי מלת גדולים הועתק במה'ג .עמוי
 0והנה מלאכי אלהים אלו הכהנים וכן הוא אומ' כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו' כי מלאך ה' צבאות הוא
עולים ויורדים בו עולים ויוררים בכבש וכו' ובעקירה שער כ'יה והנה וכו' אלו הכהנים שנאמר כי שפתי כהן
וכו' כי סלאך י'י צבאות הוא עולים ויורדים בו בכבש וכו' , ומה שנרשם בגליון בילקוט ד' פפר*א למלת גדולים
"א לייג ליתא בילקוט דפ"ר וד'ו :  4זה סיני .בכי"פ נוסף פירושו סכום דין לקבל דין ,ובערוך ע' סולם ובבחיו
שרלםש זה סיני חושבניה דדין כחושבניה דרין [וכן בכי"ח בסמוך] וכן מפרש בלק"ט חושבניה כחושבניה דרין ק"ל,
מה"ג שם סולם זה סיני שהוא מנין סלם ,ובמדרש אגדה [ובכי'א מתנחומא המובא במבוא לרש"ב צר סייג] ובעקידה
צם סלס זה סיני בגימטריא ,ובהוספה שבדפוסי' ד"א והנה וכו .גי משובשת זה סיני אותיות דדין הוא אותיות דדין/
וכן נוסף בילקוט ד"ו רבנן פתרין ליה בסיני והנה סולם זה סיני את יה דד ין כא תיה דדין ובגליון שם נרשם
פירוש במספר ,ובתנחומא מ"ב שם ד'א ויחלום אמר ר' ש מ עון בן יוחי הראה לו סיני (הוא סלם הוא סיני)
זה סימן ס' עולה ששים י' עשרה ג' חמשים י' עשרה הרי מאה ושלשים וסלם מאה ושלשים נאמר כאן מוצב
 6וורד משה וכו' .בכי"ל נתוב וירד משה
ארצה וראשו מגיע השמימה ונאמר בסיני וכו' עד לב השמים:
ולאעזר מן ההר ,ופסוק זה איגו נאמר בסיני אלא בהור ההר (במדבר כ' כ"ח) ,ובכייו היה כתוב ג''כ ואלעזר
ונמחק שם ,ובא"א העיר וצ"ע שעל אהרן אין מביא ראיה לעולים ויורדים וכו' כמו במשה וכו' ואפשר דתיבת
אהרן

טעות

ועולים ויורדי' על משה

מדריש

לבד אעפ"י שהוא

יחיד דלקמן נמי דריש עולים ויוררים על דניאל

ואפי' שהוא יחיד ועי' גם ביפ''ת ,אכן הגי' זה משה ואהרן איתה בכל כ"י [מלבד כי"ת| ובדפוסיי וולקוט ובמה"ג

ושכל טוב שם ,ובלק"ט והנה וכו' זה משה ואהרן עולים ויורדים כענין שנא' ומשה עלה וכו' וכתיב וירד משה וכתוב
ויעל משה וגו' ואל הזקניס אמר שבו לנו בזה (שמות כ'ר וג יייד) ,ובבחיי והנה וכו' זה משה ואהרן בענין
שנאמר ומשה עלה וכו' וכתיב וירד משה וגו' ואל הזקנים אמר ,ובעקידה שם והנה וכו' אלו משה ואהרן עולום
ויורדים דכתיב ויעל משה וירד משה מן ההר אל העם ועלית אתה וא הרן עמך (שם ייט כיר) ,ובתנחומא
שה וא הרן (שם כ"ד ט') ,ובהוספת הדפוסיי [וכייית]
מ'יב שם ד"א והנה וכו' זה משה ואהרן שנאמר ו יע ל מ
טעם הדרש והנה מל א כי אלה ים זה משה ואהרן וכו' ולמדנו לנביאים שנקראו מלאכים וכו' ועי' בתנחומא
תנחומא מ"ב ריש פ' ויקרא ובהערות  רש"ב שם :  7שלומיוני .כנר' לא הוזכר הכם זה במקום אחר ,ומאמרו
בשם רשב"ל תרונוס!) כסא של ג' רגלים והן האבות הראה לו כמאמר רשב"ל לעול צד  574ולקמן פסיט סי גי

(

פרשה סח

ויצא

7
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הראה לו ,ר' יהושע רפיכנין בשם ר' לוי את הוא רגל שלישית ,היא דעתיה דר' יהושע בשם ר' לוי
כי חלק י"י עמו יעקב חבל נחלתו (דבריפלב ט) מה חכל זה פחות משלשה אין מבקיעין אותן ,ר'
ברכיה אמר עולם ושליש עולם הראה לו ,עולים אין עולים פחות משנים ואין יורדים פחות משנים,
המלאך שלישו שלעולם ,מני שהמלאך שליש העולם שני וגויתו כתרשיש ופניו כמראה ברק
וגו' (דנאל י) :ר' חייא רבא ור' יניי חד אמר עולים ויורדים בסולם וחרנה אמר עולים ויורדים
ביעקב , מאן דאמר עולים ויורדים בסולם ניחה ,מן דאמר עולים ויורדים ביעקב מעלים בו
ל ספלי ססזינן פי" טיינ :  3ילקוע טס ,ילק' דכיסל כ' ספלפ"ו :
ישעיס

מ"ע

1:

 1דסיכנין] .דסכנין דפואנכת.

ל' ע | אתה ת | שהוא י | שלישית] פוןת.

שלשה ך | דעתיה לי ך | ** דר'] רי

יהודה

דסכנין ך  | בשם

(הזאת א!) דפואנכתי
רים דדת.
פחות מג'

.-/

ר' לוי לי ₪

| יהושע] 5

שלישי א!נעי .ג' ד'א',

יהושע (יהושוע ך) דסכנין (דסיכנין א') ואגכת/

ל | | החבל הזה

|  5יעקב --נחלתו] יעקב חבל .8

| משלשה] פוא'גכי .משלושה ת ,מג' דא? | ממקיעין] אגכ .מבקעיי ד,1

מפקיעין פוי | אותו] וגכו;  ₪כך -יעקב הוא השליט בחבל פ ,כך האבות אינו (אין א)
' ,אין פחות משנים
ים]
שןנ--
מאי
(משלשה א') ךְא .כך ..אינן פחותים משלשה ך] | 3

(מבי ך') דפונכת,

1

 4סולין :'3 "5

 5ילקוע כ' קייט ,ילק' מכיכי

שנים א

| נאין --משנים] י,

יורדים אין פחות משנים ן ,ויורדים (ויורדין פא'ת)

ם] וְנַב; והמלאך ..עולם א .המלאך (והמלאך י)
וךל--
עלא
שנים פא ויורדים בי ך .1ל' נָכ |  4המ
הוא שלישו של עולם פי .ל' ד | מנ' --העולם] ומנין (ומנ' ן) שהמלאך הוא שלישו של עולם דְופ;
ומנין (ומניין ן]) שהמלאך שלישו שלעולם אףת /מנין י .ל' פן | כתרשיש]  ₪כהדין ימה ך1
ב.רק ועיניו (שיניו ך!) כלפידי אש וזרועותיו ומרגלותיו
ו "-פניו . .בזק וגו' ל .ופניו (פניו ך!) .
ג-
ויו
* ופ
כעון נחושת (נחשת פת) קלל דפת .וגו וְנ .ל' אכי | 5תייה ן | רבא] רבה פואכים :ווגה ,1
לי דת | * יניי ו ינאי דפאכתימ :.ל' לנ | ויורדין דא | בפלפ כ | וחרגה] פַן .וחרינא ג .ואחרינא י,
וחד דאכתמ | ויורדין א 6 | %מן  | 1ויורדים] ויורדין א .ל' ת | בפלם מ | ניחה]  :%ניחא דפאנכתימ |
מן]  .1מאן ["מ /ומאן ד'כתי .אלא למאן ם .מ"ד א .%ומ"ד א' | עולין ג | ויורדין א | מעלין אגעמ |

בו] פוא'נכי .לי א' :ל דת |
האבות  הן הן המרכבה וכו' ובברכות שם במאמר ר' אלעזר אמר משה וכו' ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול

א
שצר;"
1-זב

לעמוד לפניך וכו' [ובילקוט הנוסחא והנה ו'י נצב עליו ריש לקיש אמר תרנוס וכו'] ,וכתיבת תרונום בכי"ל כמו
לעול צד  887כמטה וכתרוגוס; וכערוך .ע' תרנום הגי' גם כאן תרנוס; וכן בהמאמר שהועתק שם מילמדנו עד
שלא נבנה ביהמ"ק חיה .העולם עומד על תרגוס של שתי רגלים וכו' והוא המאמר בתנחומא מב תרומה"סיי ח'
ועיוייש ,ובתנהומא שם על טרונוס של שתי רגלים וכו' ,וברוב הספרים נשתבש תרכוס [ובכי"א ב' הנוסחא כנראה
תורכוס ובגליון כתוב פו' כסא ,ובגליון כי"ת פי' ארגז] ,ובפי' ב"ר כ'י מפרש מה פלם שלש אותיות כך הראה לו
שהעולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים [אבות פא מיב] ,ונכון הפי' האחר שם ד'א כפא של
שלש רגלים שלשה אבות אברהם יצחק וועקב :  1את הוא וכו'| .אמר הקב"ה ליעקב (ועי' במ"י לעיל צר 494
בד'יה אתם וכו') את רגל שלישית ,ובך התרוגום עומד שאינו פחות משלש רגלים וכמו כן הדרש דר*י .בשר"ל כי
חלק וכו יעקב' חבל נחלתו מה חבל זה פחות משלשה וכו' ,ולפנונו בכו"ל וכן בכי'"ו וכייג .וכי'יכ ובולקוט הלשון
קצר וחפר הנמשל כך וכו' ,ובכי"פ נוסף כך ועקב הוא השליט בחבל .,ובדפוסי! [וכי'א ב' וכו"ת] כך האבות אינו
[אינן] פחות [פחותים] .מג' ,ובספרי שם יעקב חבל נחלתו וכו' מה חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי לאבות וקיבל
שכר כולם כשנולד אברהם מהו אומר ואח לצרה יולד כשנולד יצחק מהו אומר טובים השנים מן האחד כשנולר
יעקב מהו אוטר .והחוט המשולש לא במהרה ינתק :  2מבקועין , מפקועין ועח'ינ ,וכן הפקיר בהברת הירושלמי
הבקיר ,ובח"נ לעיל צד  562הגיי ומפקיע והגי' ומבקיע ,ולעיל צד  546ומפקירות ובח'נ שם ומבקירות ועו'
במבה"י  חי ע"א ובעמת*ל ע' בקע ועי בקר ,ובמיכ הגיה מפקיעין ופי' אין ,גודלין חבל בלא שלשה נימין:
 4בתרשוש .בפו' ביר כ"י מפרש וגויתו בתרשיש כהדין ימא ואוחו ים שלישו של עולם הוא וכן נוסף במדרש דפ''ר
כהדין .ימה ,וברייתא .בחולין .שם תנא כמה רחבו של סולם שמונת אלפים פרסאות דכתיב והנה מלאכי אלהים עולום
ויורדים בו עולים שנים ויורדים שנים וכי פגעו בהדי הדדי הוו להו ארבעה וכתיב ביה במלאך וגויתו כתרשיש וגמירי
דתרשיש תרי אלפי פרסי הוו ,ופורש"י שס תרשיש ים ששמו תרשיש כדמתרגמינן תרשיש כרום ימא (עי' שמות
בייח כ' ,ליט ייג יחזקאל כ'ח י'יג) מראה הים וכתיב אניה באה תרשיש וכן בפי' רייס דגיאל שם וגויתו כתרשיש
תרי אלפי אמה כעומק ים תרשוש וכנ' וזה שאנו מתרגמינן תרשיש כרום ימא ,וברש"י שם וגויתו וכו' גופו גדול
שני אלפים פרסה כמדת ים ששמו תרשיש והוא ימא של אפריקא ,ובפי' ב''ר הנדפס מפרש אין עולים פחות משנים
ואין יורדים פחות משנים הרי ד' מלאכים ומלאך אחד הוא גדול כשלישו של עולם שנאמר וגויתו כתרשיש ברום (וצ'ל

ום הוא שלישו של עולם וע' בתוספות פסחים צ'ד א' בריה כל היישוב וכו' ,ובילק' דניאל
כרום) ימא י
מפורס ומקוטע ר' ברכיה אמר המלאך שלישו .של עולם הוי עולם ושליש העולם הראה לו ,והדרש שהמלאך
העולם גם במאמר -ריב לקמן פצ'ז בנוסחת הדפוסים לפי וירא יוסף וכו' ידא דרחת תליתאה דעלמא את
לדחותה ועי' בפסייר סוף פ"ג ,ובמאמר פתמי בילק' ישעיה רי שי'א וקווי יי יחליפו כח וכו' זה יעקב
שעבר את מעבר יבוק נזדווג לו מלאך שהוא שלישו .של עולם שגי וגויתו כתרשיש ולא יכול לו וכו' ,ובענין
שהמלאך שליש העולם עי' במ"נ חב פ'י ובבחיי פ' ויצא | :כמראה ברק .בכי"ל כחוב כמראה בזק

יחזקאל א' יד כמראה הבזק ועי' לעיל צד  615ובמ"י שם :
בדרש

 5ר' חייא וכו' .וכן נחלקו ר'יח ור"י לקמן צד 297

והנה !"יי נצב עליו וכו' חד אמר עליו על סלם וחרנא אמר עליו על יעקב וכו',

שנשמטה בכי"ל ועח"נ ,ולעול צר  195ר' ייני בר פלוגתא דר' חייא ג'
אמר

וכו'

ועי"ע

לעיל צד  802ובמ"י שם:

המאמר
שליש
מבקש
בשעה
האגדה
כלה'כ

והשלמתי מלת יניי

פעמים ובכולם הלשון חד אמר וכו' וחרנה

 6מעלים בו וכו'| .בפי' ב'ר

כ"י מפרש

פעמום מעלין אותו פעמים

מורידין  אותו ,ובופ''ת פי' מעלין ומורידין שמלמדים עליו זכות וחובה והמלמד זכות עולה כדאמר בסמוך ועו"ע

יס

ויצא

8
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פרשח סח

מורירים בו אופזים בו ל כו סונטים בו שנ' ישראל אשר בך אתפאר (ישעיה מט ג) ,את הוא
שאיקונין שלך חקוקה לטעלן עולום ורואין איקונין שלו יורדין ורואים אתו ישן ,למלך שהיה יושב ודן
כסרור עולים לכסילקי ומוצאין אותו ישן יורדים כפרור ומוצאים אותו יושב ודן ,למעלן כל מי שהוא
אומר זכותו עולה חובתו יורד ,למטה כל טי שאומר זכותו יורד חובתו עולה ,טלאכים הטלוין את
 1לקומן פע"ם כ נ' וצפ'נ ק" נ' ,סולין טס ,פדכ"ל פל*ס ,נתדנכל כנס כים פ'ד :

 4ילקוע כ' קי"ע ,סנפועס פ'נ

ויסלח סי" ג' ,ויסנ סי" ג':

 1מורירים] פוכי .מורירין א'געמ /ומורירים ךדן .ומורידין א | ** בו] לי  | .אופוים| פואכער'ימ:
אופזין געך* .אפוים דתע ,אופצי' ד" | קופוים) פוא'כעימ .קופוין גע .קפויס דתע .קופצים א'י
קופצין ך? .קופציי ך! | סונטים] [כעי .סונטין נך .סונטיי ד' ,שונטים א .סוטנים ך ,שוטנים התמ,
*איקונין פואנכתם] שאיקוניי ך ,1שאיקונים ך .שאוקונין
מקטרגים ף] | שנ] ל' וי | אתה ן |  2ש

ל,

שאיקוניך י | שלך לי י | חקוק י | למעלן] ןג .למעלה ךְפאכתי .למעלי דִ' ,למעלה בכפסא הכבור מ |

עולים לסעלן [ְג ,עוליי למעלה ךָ ,עולים (עולין א'י) למעלה פאכתימ
ורואיי 

| איקונים ך .אוקניי ך! | יורדין למטה אנן.

| ווואין] פואנמ .ויואים כת/

ויורדים (די' ךְ .1דין פו) למטה  75כיו :יוררים

למטן ן | ורואין כ .ומוצאים ך .ומוצאי ךָ .ומוצאין פואנימ | אותו | למלך] וא?גכעיומ .משל  --דפאית |
שחיה]  -,לו דין א |  8בפרור] פ[מ .בפרוור אע ,בפרוד ,12

לבסלקי א,

לבסליקי מ],

בבסילקי ,1

בפרוזרור ' ,בפרוזדוד ך] | עולין פאניעמ

בפילקי י | * ומוצאין גַתי].

ומוצאיי דָי| .דים .

|

ומצאון /9

ומוציאין ל- .ים כ .מוצאין אמ :ורואין ע | יורדים]  .1יורדין פנעי :ויורדים כ ,יוצאין א .ויוצאין דת| .
בפרור] פַן .בפרוד דְן .5בפרוור אע ,בפרוזדור י ,בפרוזדוד ך] | ומוצאין א1נתי .מוצאין א? .ומוציאון פע,

יס כ .ורואין ע | %יושב ודן] פואנכעי .ישן דת | * למעלן  --חובתו עולה] למעלן . .למטן כל מי שהוא
אומר . .עולה ם :ל' לדואגכת |  4מלאכיפ] ד'פואנכ" .ד"א  -דת .והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים
בו ך | שהן מלוין דפןתי :. .מלוים וְנכ ,שהם מלוים  ,שמלוין א?!.
בסוף הפרשה :  1אופזים וכו' .מרקדים בו מדלגים בו מגדפים בו שעולין ורואין איקונון דמות שלו (ועיי לעיל צד"
 )8חקוקה למעלן ויורדין ורואין אותו ישן ,ואופזים מלה בודדת בזו הפרשה וגר' שהיא מלימ מפזז ומכרכר
(ש"ב ו' ט"ז ובדה"א ט"ו כ"ט מרקד ומשחק) [מהמשך הענין כאן ולקמן צד  097בנבוכרנצר וצא בברור
שכל הלשוגות האלו לא של שמחה הן אלא של בוז וכעס וכטו שתוא גם לפי' ב"ר בסמוך] ,וקופזים כמו וקופצים
(וכ'"ה בדפ"ר קופצי' ולמטה קופצים) וכן לקמן פפיו סי' ד' גבר קפוז וכוי כל אותה דובה קפז וכו' .,וסונטום כמו
לקמן פע"א סי' ב' והכל היו סוגטים בה מפרשי ימים היו סוגטים בת וכו' ,והמאמר הועתק בערוך ע' אפזום וע'
סנט וע' קפז א' ועיייש ,ובפי' ב''ר כי"ט וכייא מפרש אופזים (אופזין) בו דוחקין בו ,וכתב ואופצין (ואופזין) שהוא
לשון דוחקין הביא המורה ראיה מן המשנה ולא נהיר (וגר' שכוון לאהלות פ"ט מ'ג היתה פחותה |כו' או א פוצה
וכו ועיי בעמת"ל ע' אפץ ,ובפי' ב"ר דפ"ר חלשון אופזים בו כמו אופצים בו דוחקין בו אפוצא במשנת כלים) ,וסונטין
פי' שם טקטרגין וכן הגי' בכי"פ מקטרגים .והדרש ש ג ' ישראל'אשר בך וכו' את הוא שאיקונין וכוי הובא כאן לפרש
סונטים' בו עולין ורואין איקונין וכו' ,ובנבחר מפנינים הביא הגי' מכ"י ישן סוטנים בו את הוא וכו' שנאמר ושראל
וכו' ,ובילק' מכירי גורס או מפרש את הוא שאיקונין שלך חקוקה למעלה ב כ ס א הוכדב ,ובבחיי עולים למעלה
רואים דמות יעקכ חקוקה בכפא הכבור יורדים למטה ומוצאין אותו ישן [ובמדרש אגדה ראו דיוקנו של יעקכ אבינ
הקוק בכסא הכבוד אמרו והלא למטה הוא ומי הביאו כאן ירדו וראו אותן ורצו להזיקו ,וע' במה"ג עמי ]294
ובלק"ט וראשו מגיע השמימה שדמות יעקב מחוקקה בכסא הכבוד ,וכן לקמן פפיב יעקב שאיקונין שלו חקוקה
בכסאי וכו' ובתר"י א' חמון יעקב חסירא דאיקונין דיליה' קביעא בכורסי יקרא וכו' ולקמן פע'ח את הוא שאיקוניך
חקוקה למעלה , [ובבמ"ר שם קבעתי איקונים שלך בכסאי]  וברקאנטי פ' ויצא הובא בראשית רבה עולין ומסתכלון
בדיוקנו של מעלח ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה מלמד שרטות ועקב אבינו עייה חקוקי בכסא הכבוך ,ובשכ
מוב שם גורס ומפרש ר' חייא רבה ורב ינאי חד אמר וכו' וח ד אמר עולים ויוררים בו ביעקב שהיו מלאכי השרת

מעלים בו ויורדים בו אופזין בו קופזין בו סוט נים בו זש*ה ישראל וכו' חקוקה למעלה עולים למעלה ורואיס

חיה  רביעית שבכסא הכבוד ששמה כמוהו דהיינו ישראל ויורדים למטה ומוצאים אותו ישן ולכך היו סוטנים בוו
ובחולין שם תנא עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה ויוררין ומסתכלין בדיוקנו של טטה בעו לסכוגיה מיד והנה ה!
נצב עליו וכו' ופירש"י שם בדיוקנו של טעלה פרצוף אדם שבארבע חיות בדמות יעקב ועי' גם בפי' רגמיה/
ובפדר'א שם ומלאכי השרת עולים ויורדים בו ורואים פניו של יעקב ואומרים זה הפנים כפני החיה שבכסא הכבור
וכו' [ובתנחומא מ'ב .שמיני סי' ג' יעקב וכו' ראה סולם ומלאכי אלהים עולים ונרדים "ומ ביטים בו וכו' יעקב
הצדיק אדם שאמר לו הקב'יה אשר בך אתפאר שנאמר ישראל וכו']  8= :בפרור .נר' שהוא מלימ בדה"א כיו ייח
לפרבר (ובמ"ב כ"ג ייא פרורים) ועי' געזעניוסהבוהל .ע' פרבר [ורמב"ן בראשית לי כי] ,והוראתו כאן לשכה שהמלף'
יושב ודן שס ,וע' בערוך ע' פרוור ,ובסילקי בל"י )+היכל המלך ,וקשה שהמשל יורדים וכו' ומוצאים אותו יושב
ודן אינו דומה לנמשל יורדין ורואים אותו ישן ,ואולי טעם המשל שהטלך במקום אחד הוא יושב ורן נבמקום אחר
הוא ישן ,וכבר העיר בא'א וצל"ע איך הוא ענין זה ,ובדפ"ר ודי [ .וכו"ה] משובשת הגיי משל למלך וכו' אותו
ישן ויוצאין בפרוד ומוצאי' אותו יש ן ,ובמ"כ הגיה יושב ודן (בלי מלת בפרו') עולים וכו' ומוצאים אותו יושב ודן
ויוצאין בפרוד ומוצאים אותו ישן והדפיסו אחריו שהיה יושב ודן עולים וכו' ומוצאים אותו ד ן ניוצאים וכו' ומוצאים
אותו ישן ,ואין להגיה המאמר נגד הגי' שלפנינו בכי"ל ובשאר כ"י ובערוך וילקוט [ובילקוט מכירי הגירסא עולין
לבסילקי מוצאין אותו  יוש ב ודן כך עולין למעלה ומסתכלין בדמותו ויורדין למטה ומסתכלין בעו לסכוניה מיד
והנה כו' ואולי הוא טעות]  ,ובענין בסילקי עי' ציעגלער קעניגסגליוכניססע צד  ,401ושם מפרש המאמר לפי הלשון .
המוגה בדפוסים | :למעלן כל מי וכו בכי"ל ג' תחלה מלאבים המלוין וכו' ואח"כ למעלן וכו' ,וכן סדר
המאמרים בדפ"ר וד"ו וכי"ו [וכי"א א' וב']  וכיייג וכי"כ והגהתי כסדר הנכון בכי"פ וכן הגיה בא'א וביפ"ת ,ועו' גם
במ"כ אכן השמיטו כבר בד' קראקא אי המאמר מלאכים שהן מלוין וכו' [ובכי"ה המאמר מלאכים שהן טלוון כפול
בשינויים קטנים קודם למעלה כל מי שהוא אומר וכו' ואחריו;  ובכי"א א' חפר אחר תִיבת למטה סוף הטאמר'
והושלם בגליון ואח"כ כתוב שם מלאכים שמלוין אותו בארץ ישראל מלוין אותו .בחוצה לארץ והוגה בגליון עולים
אלו מלאכים וכו' ישראל יורדים אלו שמלוים אותו וכו'] ,ובילקוט לא הועתק למעלן כל מי וכוי ,וטעם הטאמר
למעלן מי שהוא אומר זכותו של ישראל עולה ומי שאומר חובתו יורד אבל למטה וכו' 4 :מלאכים המלוין.
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פרשה סח

=

93

כח .יב

הארם בארץ אין מלוין אותו בחוצה לארץ ,עולים אילו שליווהו בארץ ויורדים אילו שליווהו חוץ
לארץ רי לוי בשם ר' שמואל ברי נחמן מלאכי שרת על ידי שנילו את מיסטירין שלהקכ"ה נדחו

ממחיצחן קליח שנה ,הרי תנחומ' הוה מפיק לישנא קלח ,אמר ר' חמא בר' חנינא על שנתנאו ואמרו
כי משחיתים אנחנו את המקום הזה (בואשית יט יג) ,איכן חזרו ,כאן ,עולים ואחרכך יורדים:
ר' יהושע בן לוי פתר קריא בגליות ,ויצא
הוגה

וילך חרגנה כמה דאת אמר אשר

יעקב כמה דאת אמר שלח
י"י ביום

מקום (ישעיהה ה) ,וילן שם כי בא השמש,
שמשה

(ירמיה טו ט) ,ויקח מאבני

שני כי ירד מראשותיכם

המקום,

חרון אפו

מעל פני ויצאו ירמיה טו א) ,ון 5

(איכה א יב) ויפגע

אומללה יולרת השבעה

תשתפכנה

(ירמיה יג ית) ,וישכב

קודש

אבני

במקום ההוא

עד אפס

במקום,

נפחה נפשה באה

(איכה ד א) ,וישם

בבשתנו

שנ' נשכבה

מראשותיו

(שם ג כה),

ויחלם זה חלום גבוכדנצר ,והנה סולם זה צלמו שלנכוכדנצר הוא סמל הוא סלם ,מצב ארצה,
 2פעיל  425 57וש"כ:

10

 5ילקוע כ' קי"ע:

 1לו לאדם א ,1לאדם א?

| אינן י .אינם חח | מלוים וח

| בארץ] ח ₪ .ישראל דְפואנכתי

 )7זכותו עולה חובתו יורד למטה
בחוץ פח /חוץ * | 1לארץ  ₪ ]5למעלן כל מי שהוא אומר (כל שהו
(למטן ךָ) כל מי שא' (שהוא אומר דֶן) זכותו יורד חובתו עולה לְדְן .למעלה כל מי שאומר . .יורד למטה

(כל מי שאומי . .עולה א?א") א /למעלה כל מי שהוא אומר . .יורד למטן כל מי שהוא אומר זכותו עולה ,
למעלה כל מי שהוא או' יורד חובתו עולה  ,1למעלה כ.ל .אומר זכותו עולה למעלן וכל מי שהוא אומ'
חובתו יורד למטן כל מי שהוא אומ' חובתו עולה זכותו יורד ד"א מלאכים שמלוין אותו בארץ ישראל און מלוין
אותו בחוצה לארץ ך | עולים] פהי ,עולין וא?נכר .עולים ויורדים בו (בו עולים ד) דת | אילו] ונ;
אלו פחאכרי .אותם ך .אותן ךן | ש*ליווהו ל"] שליוהו ל .שליוו אותו רְוְחג .שלוו אותו פא'כתרי |
בארץ]  =,ישראל דפוחאכרי .ישראל עולים ך | ויורדים] חך? .ויורדין פך? .יורדים דְוְכִי .יוודין אל,
לי ת | אילו] ן .אלו דפחא:כרי ,אותן ף | * ששליווהו] שליוהו ל ,שליוו אותו דוח .שלוו אותו פכו,
שמלוין (שמלוים ך]) אותו אך; שהיו מלוין אותו ף? ,ללוות אותו ך | 1חוץ] [  .בחוץ פףח .בחוצה דא?כתרי |
 9לארץ

יורדים ןת

ברר'

| בר דפואלנתי

ל' א1

כ.

| נחמן] נחמני א?:

לי א

| שת] [,

השרת דפוחאכתרי | על יר ת | שגילו] פוחג .שגלו ראכתרי | את לי |מפטירין דפוחת .מסטורין כף*,
מסטרין [ = ,11מיסתורין א?.
ושמונה וְ,

מפתורין א

*נה
מאה ושלשים  | 1ש

| נדחו] ברחו %5

| 9מאה

ושלשים ושמנה פחכ:
ן ,תנחומא

דְפואנכי] שנים חת 5 .ל | תנחומה

מאה.

דְפחאכתרי

|

הווה | | מפק ן ,מפיק ליה ך. ,1ל.ה ך? | לישנה ן ,לשנא דֶןָ ,לשנה ך ,1ללישנא ך* | 1קלח דיוי]:
קלה ליחאר:

קלא לדפנב .קרא ך | אמר לי א | חייא א :חונא ך | בר] כי .בר דפאנת.

| על] פוח₪ /

חנינה וְנָךן .חיננא א

לי א | איכן] דיפונכ.

עולים דְאף,

בגלות דא

ואיכן ח:

עולים ויורדין עולין א

| יעקב] פחאנכבי:

₪

ידי דאנכי:

היכן דתי

| יוררין א'

בירי ן |

יד ת |  4את --הזה] את ..הזה וגו'  ;1וגו" ם;

והיכן א | עולים] פוחכי.

עולין  .1עולים ויורדים

5ריא] פחני ,קרייא ת .קריה א .קרייה דוכ
| ק

מבאר שבע דְוֶ | שלח  --ויצאו] ויצא :מן בת ציון כל הדרה מבאר

שבע נשבע י"י בגאון יעקב בי ,ויצא מבת ..הדרה ךז |  6וילך ל' ד | אפו  ₪מבאר שבע נשבע י"י בגאון
נפחה ..בא שמשה א,%
ה]
ש--
מה -
שנפח
7מללה נַך | יולדת הז' ד | *
יעקב ד | עד] כד"א = א | א
נפהה ..באה שמשה בעוה יומם בושה .וחפרה [ן" ,באה שמשה נַי .וגוי ל .לי דוחכת |  8קודש] חנו,
קדש פואפ:

כל חוצות דְך | וישם לי א | 1מראשותיו

קדש בראש

9ג
ן |ש

לי (וכן בסמוך) | בבשתנו] ,4

בבושתנו [ְץ ,בבשתינו א; בבשתינו וגו' ן ,בבשתנו ותכסנו כלמתנו פ ,בבשתינו . .כלימתינו ך ,בבשתינו
ותכסינו כלמתינו ך] ,בבושתינו . .כלמתנו כי לי"י אלהינו וגו" י |  01ויחלם] ן .ויחלום פחאכי.

ויחלום

והנה פולם (פלם ךן) דת | זה] ל" א | חלופ] כ .חלומו של דפוחאנתי | נכוכדנצר] פוח; ננוכד נצר דתי;
נבוכדנאצר א,

נבוכד נאצר גכ

| פלם [לתא'נ

| זה] הוא 5

| נבוכדנצר] .פן"ך,

גבוכד נצר דְתו,

נבוכדנאצר אכ' ,נבוכי נאצר  | 1הוא ---סלם] הוא סמל (סלם דֶץ ,סולם י )1הוא סולם (סלם פאנףת /סמל חל,
צלם  )5אותוי

(אתיא ו,

הינון

אתוהי

פאנ.2

הינן איתוהי א

הינון אתין ) דדין הן אותוי (הינון

אתזהי א ,'%12אינון אתוהי פ ,אינון איתוהי א .1הינון אתין ךְז .הוא כאותוי ך][ ,אינון אתיא ו) דדין דפחאנכתי;
הוא סמל הוא סולם הנון אתוי דדן והינון אתוי דרן ן | מצב] פאונ .מוצב דוחא:כתי |
בתנחומא מב שם והנה מלאכי אלהים עולום ויורדים בו ,לא היה צריך לומר אלא יורדים ועולים משאדס יורד הוא

עולה והוא אומר עולים ,ויורדים וכו' [ובמדרש אגדה יורדים .ועולים מבעי ליה אלא אות| .מלאכים שיצאו עמו מארץ

ישראל לא הלכו עמו לחוצה לארץ אלא עלו הם נירדן אחרים לח"ל] ,ובלק"ט והנה מלאכי אלהים עולים אלו מלאכי

השרת .שליווהו בארץ .ישראל ועלו וירדו אחרים ללוותו בחוצה לארץ ,ובבחיי והנה מלאכי אלהים שליווהו מא"י
עולים ואחרים יורדים ללוותו בחוצה לארץ ,ובמה"ג עמוי  154והנה וכו' ויורדים .עולים :אלו מלאכים שמלוין אותו

בא" ויורדים אלו מלאכים שמלוין אותו -בחוצה לארץ ועי"ע בפירשיי עה"ת ולקמן .פוף פע"ד :  2רי לוי וכו'.
נה בכי"ל ביני
מאמר זה נסרדר כבר לעיל צד  495לפ' כי משחיתים וגו' , וע' במ'"י שם ,וכאן הושלמ' מלת ש

שיטי ,והחשבון קלח שנה
וכן לקמן פצ'יב פיי ג' ר'
לכתיבת נבוכד נצר בשתי
שצייגתי במ"י שם | :הוא

מפורש גם בפי' ביר ובלקט [וע' במבוא לתנחומא לרשיב צד ס'ג]  5[ |:פתר קרייא.
יהושע בן לוי פתר קריה בגליות (ובדפוסים שם משובש ר' יאשיה ב"ל)] :  01נבוכדנצר.
תיבות וכן נבוכדנאצר נבוכד נאצר בח"ג כאן ובסמוך ע' גם בח'ג לעיל צר  654ובמקומות
סמל וכו' .הן אותיות של סמל והן אותיות של סלם כמו שמפרש בשאר הספרים ,וסמל

0

ויצא
בבקעת

%צהקימה

רורא

פרשה
(רגיאל ג א),

וראשו

מגיע

כח יג

סח
השמימה,

רומיה

שיתין

אמין

(שם שם),

והגה מלאכי אלהים זה חנגיה מישאל ועזריה ,עולים ויורדים בו מעלים בו ומורירים בו אופזים

בו קופזים בו סונטים בו רי לאלהך לא איתנא פלחין (שס שפ יח) והגה י"י נצב עליו ,עכדוהי
רי אלהא עילאה פוקו ואתו (שס שם ט) ,ד'א והנה מלאכי אלהים זה דגיאל ,עולים ויוררים
בו שעלה והוציא את בלעו מפיו הה'ר ופקדתי על בל בבבל והוצאתי את בלעו מפיו (יריח
אל)ו:
כגיא
גא מד) ,והגה י"י גצב עליו ,דניאל עבד אלהא חייא (ד
 1הקימיה .

הקימא  .1אקימה ן ,אקימיה דַיְחִי ,אקימי  ,₪והקימיה ך! ,אוקמיה ן] | דורח מו |

שיתין] י ,שתין [אך" ,שתין וגו' ם .שתין (שיתין דזך?) פתייה (פתיה כך! .פותיה )

אמין שיח החכתר,

שתין פתיה אמין שיחין ג | 2זה] אלו הא .לי י | עוליי א* .עולין נ | ויורדין א'נ | מעלים בו] מעלין
בו פא'ג.

מועלים בו [] ,לי כי

| ומורידים

בו] ומורידין בו פ,

מורידים

בו כי .מורדים

4

בו [ז ,לי א |

אופוים] פודזא?י .אופזין א'ן .אפזים דְןן .אופצים דְ? ,אופצין ךף' |  8קופזים] פוחכי :קופוין א'נ/
קפוים דְֶךן ,קופצים ך!א? .קופצין ך' | סונטים] וְחא'כ .פונטיי ' ,5סונטין דְ'נָר' .סגטים פם .שונטים א",

ל?] די אלהך  . .פלחין  .7די לאלהך לא איתנה פלחין [ ,די לאלהך
שוטנים ך] ,שוטני' ךְ | * די -פ-לחין
(אלהך ך]) לא איתנא (אנחנא ) פלחין ולצלם דהבא די הקמת לא סגדין דזא'כ :לאלהך לית אנחנא פלחין. .
הקימת  . .סגדין א .%ולצלם ..דהקמת לא סגדין י .ידיע ליהוי (להיוי ך') לך מלכא די לאלהך (מלכא
לאלהך ךָ') לא איתנא . .ולצלם ..די הקמת לא נסגור ך ,ידיע ליהוי מלכא . .די הקימת לא נסגור ך] ,ידיע
להוי ..לא איתנא ..די הקמת לא ניסגוד |ף' .אלהיך די אנת פלח ליה אלהיך לית אנחנא פלחין | 2
4אלה י |
עבדוהי] פ[חאנכי :אמר להם הקדוש ברוך הוא (אמר להון ך]) לחנניה מישאל ועזריה  -.דך] | ד
עילאה]

עלאה כף] ,עיליא ן ,לי א | ** פוקו ואתו (איתו י)] וגוי ל | דיא| פואנכתי:

= והנה י"י נצב

עליו ך | עולין א? |  5בו ל' את | את בלעו] פא'ת :את בילעו ן ,את בולעו ך .בלעו כי .מפיו א |
מפיו] אַ .%מתוך פיו דְפונכתי .את בלעו א? | על בבל ך | 1את ל' ו"כ | בולעו ך! | ו6הנה  --חייא] פוב;
והנה ..חייא וגו' [ ,והנה ..אלה חייא כ ,והנה ..עבדא אלהא חייא י ,והנה ..זה דניאל  ..חייא .א
שהיה לו תנין אחד לגבוכד נצר והיה בולע כל מה שהיו (שהן ך]) משליכין לפניו אמר ליה (לו ך]) נבוכד נצר
לדניאל כמה כוחו גדול שבולע כל מה שמשליכין לפניו אמר לו דניאל תן לי רשות ואני מתישו נתן לו רשות
מה עשה נטל תבן והטמין לתוכו (בתוכו ך]) מסמרים השליך (והשליך ך]) לפניו ונקבו (נקבו ך]) מסמרים את
בני מעיו הדא הוא דכתיב (הה"ד ךְ'ן]) הוצאתי את בילעו (בולעו ד ,1בלעי ךן) מפיו דבר אחר (ד"א דות)

והנה סולם (פלם ך]) זה חלומו של נבוכד נצר וארו צלם חד סגיא וגו' (סגי ך]) מוצב ארצה וניויה (ונויה ךז)
יתיר קם לקבלך וראשו מגיע השמימה (השמים ך]) צלמא דנן רב והנה מלאכי אלהים עולים שנים (בי ך)1
ויורדים ב' אלו שרי ארבעה (ד' ך') מלכיות ששלפנותן (ויורדים שגים ששלטנותן ך]) גומרת בהן עולים ויוררים
יורדים ועולים אין כתיב כאן אלא עולים ויורדים עולין (עולים ך]) הם ועליה (ועלייה ך]) תהא להם אלא שכל
אחד ירוד מחבירו כתיב הוא צלמא ראשיה די דהב (רישיה דדהב ך]) חרוהי ודרעוהי די כסף וגו" בבל (כסף
בבל ך]) למעלה מכולם (מכולן ך]) כדכתיב אנת הוא רישא די דהב' (דהב ך!) וכתי' ובתרך (דהבא ובתרך ך])
תקום מלכו אחרי (אוחרי ך]) ארע מינך וכתיב ומלכו תליתאה אחרי די נחשא וכתי' בסיפה (בפופיה ך])
ואצבעת (יאצבע ך[) רגליא מנהון [די ךן] פרזל ומנהון [די נחש ומנהון די ך]] חסף מן קצת מלכותא תיהוי
תקיפא ומינה (ומניה ך]) תהוי חבירה (תבירא דְך]) והנה י"י נצב עליו כתיב וביומיהון (וביומוהון ך]) די

מלכיא אינון (אנון רְן .אילין ך!) יקים אלה שמיא
תתחבל ת) דת |

מלכו די לעלמין (דעלמי' ךְ )1וגו" (לעלמין לא

הוא צלם ,ובכי"ל לייג היגן אתוי וכו' כמו לעיל צד  687הדרש והנה סלם זה סיני בלי הפירוש חושבניה דדין וכו':

 1הקימה .בדניאל שם כתוב א ק ימ ה ,ושם ה' י"א הקימה אבוך מלכא ,ועח'נ; = 2מעלים בו וכו' .לשון החרש

לעיל צד  787וכבר כתב ביפ"ת לא ידענא מה מעלין בו כי לא היו אלא מורידין ומשפילין וכו' ועוייש/
ובכיכ וילקוט ליג כאן :מעלום בו ,ובכיייח הגיי כאן טועלים בו מורדים בו וצ"ע [לפי גירסתנו יהיה ראיה לפי' בר .
לעיל שם אות  6ודלא כיפ"ת שם וע' מש"כ שם צד  887אות  ,1ובכי"ל הגי' די אלהך (וכן בכי"ח) והלמ'"ד תלוית *

ביני שיטי בכתב אחר] 4 :עילאה .הקרי שם עלאה והכתיב עליא ועח"ג ,ובפיי ב?ר כייט.מפרש ללא גכון אמר
לחס הקביה לחנניה מישאל ועזריה עכדוהי די אלהא וכו' וכן נוסף בדפיר וד"ו אמר להם הקבייה לחנניה וכוי ,ובא"א
ובמ"כ ויפ"ת הגיהו אמר להפ לחנניה וכו' [וכ'"ה בכי'"ת אמר לחון לחנניה] והכל יתר ,ובמהיג עמוי  054הועתק
זמאמר בזה"ל ד"א בגליות הכתוב מדבר ויצא יעקב שלח טעל פני (יצאו וילך חרנה אותי נהג וילך (איכה
מל הק נאה (יחזקאל ח' ג') מוצב ארצה אקיטיה
ג' ב') וכו' ויחלום זה הלומו שלנבוכדנצר והגה סלם זה 0
בבקעת דורא וכו" אלו חנניה' מישאל ועזריה עלים ויורדים ירדו לכבשן האש ועלו עבדוהי די אלהא עלאה פוקו ואחו
והנה יי נצב עליו וריויה די רביעאה דמי לבר אלהין (דניאל ג' כ'"ה) | :ד"א והנה מלאכי וכו בדפ'ר ודיו
הגי' ד"א והנה יי נצב עליו והנה מלאכי וכו' והוגה כבר בא"א ובמ"כ ,וסיום הדרש והנה '"י וכו' דניאל עבר
אלהא חייא חסר בדפוסים [וכו"ת] ואחר המלות וחוצאתי את בלעו מפיו נוסף שם שהיה לו תנין אחד לנבוכד נצר
וכו' וסיפור זה משונה מהסיפור בס' בל והתנין בספרי הגנוזים ועי' שם פסוק כ"ז וביוסיפון פ"ג ועי"ע הפיפור בורושי
נדרום פ"ג ל"ז ד' ושבועות פי'ג ל"ד ד' חויה (היויא) דשבור מלכא וכו' ובתנחומא מ"ב בשלח פי' י"ז ותנחוטא
שם סי' ייח מעשה בשבור מלכא (המלך) שהיה וכו ועור הוספה ארוכה בדפוסים [וכי"ת] דיא והנה פולם זה חלומו

של נבוכד נצר עד סוף הפרשה ,ושתי ההוספות ליתנהו בכי"ל ושאר כ"י ובילקוט ולא הוזכרו בפי' ביר [ובכיי"ת
נמצא עוד הוספה זאת ,ד"א והנה סלם מצב ארצה הראה הקב"ה את אבי' יעקב מקרה שיקרה את בניו והנה סלם
אלו ישראל מוצב ארצה שכשיחטאו הם נעשין כארץ דיש לכל וראשו טגיע השמימה כשיעשו תשובה הם מתעלים

יעז
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פרשה פס

ויצא

1

כח יג

פרשה סט
כח יג) והגה יי נצב עליו וגו' .ר' יוסי בן זימרה פתח צמאה לך נפשי כמה לך א
בשרי בארץ ציה וגו' (תחלים סג ב) ר' לעזר בשם ר' יוסי בן זימרה צמאה לך נפשי כמה לך בשרי,
אמר ר' אייבו ככמהין הללו שהן מצפות למטר ,רבנין אמ' כשם שנפשי צמאה לך כך רמ"ח איברים
שיש בי צמאים לך ,איכן ,בארץ צייה ועיף בלי מים (שפשפ) ,על כן בקדש חזיתיך לראות
5
עזך (שם שם ג) זו פמליא שלך ,וכבודך (שפשס) והנה י"י נצב עליו:
ר' חמא בר' חגינא פתח ברזל בברזל יחד וגו' (משלי כז יו) אמר ר' חמא בר' חנינא אין ב

סכין מתחדרת אלא ביריכה שלחכרתה כך אין תלמיד חכם משכח אלא בחנירו שני ברזל בברזל
 1ינקוט כי ק"'ע ,ילק' פסליס כ' פטפ"ו ,ילק' מכיכי פס פ"ג פיי ג':

 6ילקוע כי קייט ,ילק' עכיכי עטלי כין ייז,

סענים ]' ס':

 1עליו וגו'] עליו ויאמ' אנכי י"י וגו' ך ,עליו ויאמר אני י"י ת .עליו חאכי .וגו" ו .ליפ | בו] פאנכימ:
בר דְוֶן | זימרה] [ .זמר' ך' ,זמרה ךָ .זימרא אנכימ:
אלי אתה

אשחרך

א/1

=

זמרא פף | צמאה  --נפשי] פוא1נכימ :אלהים

ל' דְן] | כמה --וגו] כמה..

כמה..

בארץ וגו' פ;

למי רי אמ | * לעזר  ]1אלעזר דפאנכתמ:
בלי מים דְאנכתי .וגו" מ | א
| בן] פאנכמ:

בשם ר] בר' י(שם)

בר דותי(שם)

בארץ ציה

(צייה  )1ועיף

ותהלים) |
ליעזר ל ,אליעזר (
זמיא דפת

| זזימרה] ןָ .זימרא אנכי(שם)מ.

אאימרי-ב-ו] וגתףי,
*לך נפשי דפונכת] ל' לאמ | כמה --בשרי] פת .כמה לך ך .ל' ואנכמ | 3
ר' איבו אמי א :%ל' א'י(שם)מ

אמר . .איבו פכך,

| ככמהות

ךְפאתתר?.

כאמבטיאות * ,כאמבטאות ו(שם) ,כבהמות מ | מצפות] פואנכרימ:

ככמאות

ו"ן ,ככהמות

|

,ִ5

מצפיי ךָ ,מצפין ן ,מצפים י(שם) |

למטר] פוי .למים דאנכתי(שפ)מ | וגנין] אימ :יגנן דוכת .ויגנין נ |לך צמא' י | כך] נפשי ם |
מאתים וארבעים

ושמנה

[כ,

מאתים..

ושמונה

** לך]  5ל | איכן] פוכ :היכן דאגתימ
חזיתיך לראות עוזך וכבודך כן מ

בקדושה חזיתיך דפאת?י

| | אברים

שבי
4| 5

ו(שם)

| צמאים

י |

הם מ ,צמאה

| ציה | ועייף  | 1על כן| כן ללאיני (שם) ,לכן ו ,כן בקדש

| בקודש ן | חזיתיך] וא!גכי (שם) ₪

5וך] ונ .עוזך דפאתימ:
| ע

פימליא שלך ך] ,זה פמיליאה שלך י ,ל' נו (שם)

על כן בקדש חזיתיך ₪

עוזד וככודך  | 5זו --שלך]

על כן

זה ..שלך א!;

זו

| וכבודך] וכבודיך ת; ל' 6 | 5ר' --פתח] אמ' ר'..

חנינא א ,1לי א" | בר'י] נכמ; בירי ן .בר דפתי | חנינה פונת | וגו] ומ .ואיש יחד פני רעהו חאנכי.
לי דפת | בר] אלנכ :בירי ן .בר דא'תמ | חנינה פוג | כשם שאין א' |  7מתחדד חך? | ביריכה] פ/3
בירכה וְהא'כימ .בייד דתר .בצרה א' | חברתה] פוחנכתר'ימ .חכייתה דאר | כך] כן  | 2תלי חכי

שאינו  | 1משבח] פך' .משביח ["נְכַך? .משתנח לידחאתימ | גחגיו פחכריי | שגי] פחאגכרמ.
לי דְוֶת( :שני  --אבינו יעקב לי ) |

למעלה ככוככי השמום והנה מלאכי אלְהים אלו שבעים שרי אוסות העולם שמבקשים למשול בישראל ואין הקב'ה
משליטם עליהם הה"ד והנה !"י נצב עליו על ישראל לשמרם מנזק שבעים שרים ע'כ'| .וקצת מזה נמצא בפסיקתא
פכ'יג( .ק"נ ב') ובויקרא רבה פכ'ט ס"ב ובתנחומא ויצא .סי' ב' ויחלום וכו' א"ר שמואל בר גחמן אלו שרי אומות
העולם וכו' וע"ע שמות רבה פליב סי' ז' ולקמן פס"ט פיי ה' .ורע שסופרי הנוצרים הראשונים פתרו את חלום
ועקב על צליבת הנוצרי ותלייתו :ראה גריגבוים נייע ביוטרעגע וכו' צד  ;41ואפשר שעל ידי זה התאמצו הזיל
לפתור  חלום יעקב באופנים שונים כדי להוציא מלבם של התועים .ובילקוט דפיי'ר משובשת הגי' זה דניאל שהוציא
בלעו מתוך פיו והנה ":יי ובוי] :
פרשה

סט.

בכי"א

פס"ז

וכן גפמן בדפ"ר

פס"ז.

ומן ויצא

יעקב

וכו'

עד ויקרא שם

המקום

ההוא

מחנים (בראשית ל"ב ג') אין במקרא לא פרשה פתוחה ולא סתומה ,וע' במנחת שי ריש  '5ויצא ובמ"י לקמן
ריש פע"א פע"ג ופע"ד :  2ר' לעזר .כן הגהתי וכן לעיל צד  66ר' לעזר בשם ריב"ז ועח"נ ,וטעם הפתיחה
ריב"ז

פתח

צמאה לך וכו' כלו' פתר קריא ביעקב (וע' בילק' תהלים שם)

יעקב

אבינו אמר צמאה לך נפשי

כמה לך בשרי איכן בארץ ציה וכו ונכלל בה הדרש ר' לעזר בשם ריב'ז צמאה וכו' כמה לך בשרי וכמו
שמפרש ר' איבו הלשון כ מ ה ככמהין הללו שהן מצפות למטר [וקשה קצת הלשון ר' לעזר בשם ריב"ז צמאה
וכו" בלי שום הרש ,ונכונה הגי' בלי אמר ר' איבו ,ובכי"א ב' הגי' א"ר אלעזר בש"ר יוסי בן זימרא ר' איבו
אמי ככמהות וכן" וע' בפי' מהרז'ו וחי' הרד"ל] ורבנין אמ' כשם שנפשי צמאה לך כך רמ"ח איברים שיש בי
בבשרי צמאים לך [והם דורשים אולי כמה כמו כמוה; כלומר כמו הנפש לך בשרי צמא וכפי' הרש"ש] ,ונכונה
הן ,ולפי הגי' ככמהות מפרש בפי! ב"ר כ"י כמהות כמו כמהין ופטריות בלעז בוליץ') :
הגו שלפנונו ככ מ י
 4על כן וכו במקרא כתוב כן בקדש וכו' ודרשו ,על כן בקדש חזיתיך ,ובילק' מכירי הגיי כן כן בקדש
חזיתיך על כן בקדש חזיתיך לראות וכו' ואין צ"ל .כן בקרש ועח"נ[ .ובכי"א א' הנוסחא בלי מים אמר ר'
אלעזר בש"ר יוסי בן זימרא ר' איבו אמר ככמהות הללו כן בקדש וכו' ונקוד על מלות אמר עד הללו] ,ופמליא
עי לעיל צד : 188 [ 6ר"ח בר"ח פתח.

פגנון זו הפתיחה ר"ח בר'ח פתח וכו' אמר ר"ח ברח כו' כמו לעיל

צד  755שורה  9וע"ש במ"י ,ובכי"א בי ליתנהו למלות ר"ח בר"ח פתח ,ובכי*א א' הגי' אמ' ר' חמא ב"ר חנינא
ונקוד עליו] 7 :משבח ,כמו לעיל צד  092היא משבחת וע' בח"נ שם וצד  418וצד  .685ובכי"ל הוגה בכתב

אחר מ ש ת ב ח כמו שהוא גם בדפ"ר וד"ו[ .ובכי"א ב" כתוב על הגליון בכתב דומה לכתב הספר נ"א משביח,
ונוסחתנו משבח הוא אולי בינוני הפעל] ,ובאיזה דפוסי' הגיהו מתחדד .ובתענית שם המאמר א"ר חמא בר חנינא
מאי דכתיב כרזל בברזל יחד לומר לך מה ברזל זה אחד מחרד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה
1( 0016).

שָ

ויצא

9

כח יג

פרשח סט

יחר ,ואיש יחר וגו' (שש שס) ,ואיש זה יעקכ ,כיון שעטר אכינו יעקכ איש יחד סני רעהו שנתיחרה
עליו השכינה שנ' והגה י"י נצב עליו וגו':

מה כת' למעלה מן העיניין והנה מלאכי אלהים עולים ויוררים ונו' (כראשית כח יג)
אמר ר' אבהו לבן מלכים שהיה ישן על נכי עריסה והיו זבוכיס שוכנים עליו וכיון שבאת טינקתו שחה
עליו והיניקתו וכרחו מעליו ,כך בתחילה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים כו ,כיון שנינלה
עליו הקב  .ברחו מעליו [והנה י"י נצב עליו] :
[והנה י"י נצב עליו] ר' חייא ור' יניי חד אמר עליו על סלם וחרנא אמר .עליו על יעקכ,

מאן דאמר עליו על פלם ניחא ,טאן דאמר עליו על יעקכ מתקיים עליו : אמר ר' יוחנן הרשעים
מתקיימין על אלהיהם שנ' ופרעה
 8ילקוע טס:

חולם והגה עומד על היאור (כראשית סא א) אבל הצריקים

 7לקוע טס  8 :לקטן פפ"ט ק" ד'י:

 1ואיש  --וגו'] ואיש יחד פני רעהו דפתמ.
| יעקג אגיגו ן",

זה יעקב] לי א

יעקב

ל' וחאנכרי | ואיש] חא:נכר.
| ואיש ואמ

ל' פאי |

איש דותמ.

חאר'ימ;

| פני רעהו לי וי | שנתיחרה|

שנתייחדה דְפַךְ1ך? .שניתיחרה [ ,שנתיחד ן |  2עליו לי זאמ | שכינה פן] .שכנה ו ,3השכינה עליו א',
שכיגה עמו דֶז ,השכינה על יעקכ א .1השכינה עם יעקב מ | שני] פהאגכמ .ל' דותי | עליו ויאמר ת |
.ניין
וגו" לי |  8מה  --העיניין] מה כת' (כתו' כ) .הע

מה כת' (כתי' חאי) .ה.ענין

נָכ.

| והנה -ו-גוי] והנה. .
אבהו מה כתוב ..העניין ן .לי ד
עליו  .1והנה . .אלהים עולים ויורדים בו והנה . .עליו ויאמר
 ..עליו א ,והנה ..עולים וגו" והנה  . .עליו וגו' ן ,והנה..
כך ') והנה . .עליו חי .ל דת  | 4לבן] פוא'נכיי .משל
שכנין

| וכיון] כיון חא'ן .ל י

 .1שוכבין א

פחאי.

אמי רי

אלהים וגו' ם] .והנה ..אלהים והנה י"י נצב
 ,והנה . .ויורדון בו והנה (ויוררים והנה א)%
אלהים (והנה . .ויורדים בו ') ואחר כן (ואחר
 ₪דחאית | על גכ ת | זגוגין א'נ |

| שבאת] פוחא?נ .שנאתה א'כ .שנא דן .וגאת יו |

מינקחו] [ן .1מיגיקתו א' .מניקתו דפחא"כת :מניקה שלו ו | שחה עליו] ושחה עליו וָי ,ושחחה עליו א!,
הגיקתו ך .ומגיקתו א'י .לי  | %ברחו וחאכ | בתחילה] וְנ/
לי א" |  5והיגיקתו] [ .והניקתו פחגכת:

בתחלה דְפחאכתי | הנה לי י | עולים -ב-ו] א?כתי .עולים (עולין א! )1ויורדין בו דְא .11עוליס
ויורדין פ; ל' ן | וכיון יי | שניגלה] ן; שנגלה ְפאנכתי | 6הקב"ה]  =.ממרום י ,ל' א | מעליו]
כולם 7 | %%חיא] [ח ₪ ,רבא [ .רבה דפאכי .רובה  * | 1יי  ]1יגאי דהפחת .יוחנן לאנכי |
עליו] = עליו ם .ל' א | סולם דְפוִי .הפלם חחנ .הפולם אכף] | וחרנה פן .וחרינא  ,1ואחרינא ,

*ל| ועל ליי | 8מן וג | דמר  | 1עליו לי פי | פלם] גל .סולם פו.
| עליי לי ת | ע

וחד דחאתי

הפולם דְַאכך] | ניחא] ן" ,ניחא ליה כ | מאן] פכו .מן נ .ומאן חא .ומן ן .אלא למאן דִת | דמר ן |
עליו לי פתי | מתקיים עליו] [א* .מתקים עליו ' ,2מי מתקיים עליו דְןת .היאך מקיים עליו פ ,הקב"ה
מתקיים עליו א! ,קאים עליו מתקיים עליו חן  |-דא"ר א

א-ור
י-
המד
אלוהיהון פ | שג ל' דְתִי | חלס דְ'וָא? | * עו

9תקיימום [ך].
| מ

ְפאכת']

מתקיים א? .מתקימי ו| 3

עמד ..היאור  .1וגו" לן |

הלכה .וע' בריס ובילק' מכירי שם 1 :ואיש זה יעקב .שנא' ויעקב איש תם כיון שעמר וכו' ובכייו
פּ ה הפתיחה ברזל בברזל יחד זה יהודה ויוסף ואיש יחד פני רעהו שנתיחדה עליו שכינה ואת יהודה
 5יו וגו' ,ודרשו רעהו זה הקב"ה וכן הדרש בתנחומא .יתרו פיי ה' ובשמו"ר רוש פכ"ז רעך ורע
וכו' רעך זה הקב"ה [וע' בפי' מהרז"ו] :  9מה כת' למעלה וכו וכן סגנון הלשון לעיל צר  968וע'
עריפה
שם ולקמן בכי"ו שם ,ובעקידה שער כ"ה הועתק' אמר ר' אבהו משל לבן מלכים שהיה ישן ב
[וצ"ל ושחת או ושחחה כמו שהוא בכי"א א']
ה
תה
שוכבים עליו כיון שבאת מניקתו וש

לקמן
שלח
אביך
במיי
והיו
עליו

זו ברחו מעליו וכו' כיון שנגלה וכו' ברחו מעליו הוי והנה י"י נצב עליו ,ובמה"ג עמוי  554משל לבן

והיו זבובים שוכבין עליו כיון שבאת מינקתו שחת עליו להציל

שכ ב על ערשו
ם שהיה ו

נ]
יהק
כ נין עליו וכוי שחת עליו ל

[ובכי"ק שם

אותו ברחו כולם מעליו כך וכו' כיון שנגלה הקב"ה ברחו כולם לבך

והנה ה' נצב עליו ,וכן השלמתי פיום המאמר והנה י"י.וכו' [וכן בתחלת המאמר הסמוך ,ובכי"ח
חא שם ע ל יו ר' חייא וכו"] :  7ור' יניי .הגי' ור' יוחנן משובשת היא שר' יוחנן אינו בר פלוגתא דר"ח
ב' היה כתוב :בתחלה חנן ונתוסף ביני שיטי-יו"ד וי"ו] ,והגהתי ורי יניי,

"ה ר' חייא;

וכמו שמתרץ

וע לעול צד  787ובמזי

למאן דאמר עליו על יעקב מתקיים עליו [לשומרו ולהצילו] מפרש גם רי

עליו על יעקב ודורש הרשעים וכוי; וזה המאמר נסדר .גם לקמן פפ"ט ,והלשון מחקיים עליו כמו לעול
פל"ט סיי ג' אוני טתקיים עליו וכו' וע גם במ*י שם .ולעיל צד  058נתקיים עלי הקב"ה ,ומורגל הלשון על

מי שוש לו פטרון שהוא [הפטרון] מתקיים עליו ,וע לעיל צד  185ובירוש' ברכות פ"ט ו"ג א' ובדביר סרר
ואתחנן (פ"ב סי כ"ט)[ ,ובבמדבר רבה ריש פ"ך אמר ר' הושעיא אשרי ילוד אשה שכך ראה המלך ופמליא
שלו נצבים עליו ומש מרים אותו] ,ורשב"ל מפרש ג"כ נצב עליו על יעקב ודורש גם מפסוק זה האבות
ן הן המרכבה ,וע' לעיל צד  574ובמ"י שם ,ומעין זה המאמור הדרש בשם רשב"ל לעיל צד  687תרונוס
' ג' רגלים הראה לו ועיו"ש [ולא כן דעת ר' בחיי לקמן פרשה ל"ב פ"י שכ' וכבר ידעת מאמר חכמי

האמת האבות הן הן המרכבה ואין מרכבה פחותה מארבעה אין קורין אבות אלא לשלשה שהרי
הש"י קרא את עצמו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ולא מציגו כן בשאר נביאים שואמר אלהי משה
אלהי

יונה

וכו

אבל

מצינו

זה

בדוד

הוא

חקוקה

בלבם

שכתוב

(מ"ב

כ'

ה') אלהי

דוד

אביך.

וכו',

וע' בהערות

רמא"ש למכילתא צד ב' א' אות ל"א] והמאמר איתא כן גם בשאר כ"י ובילקוט ונשמט בדפוסים- ,ובכי"ל
חפר הפ' והנה י"י נצב וכו' והשלמתיו ,ובמה"ג שם מפרש אמ' ר' שמעון בן לקיש האבות .הן .הן

המרכבה

לפי

שצורת

המוכבה

והמרכבה

מוכחת

שיש

שם

ווכב

לכך נקראו

מרכבה:

ויצא

סט

פרשה

3

כח ינ

אלהיהם מתקיימים עליהם שנ' והנה י"י נצב עליו וגו ר' שמעון בן לקיש אמר האבות הן הן
המרכבה שנ' ויעל אלהים מעל אברהם (שפ יז כב) ,ויעל מעליו אלהים (שם לה יג) ,והנה

ניוינצב עליף?

ויאמר אני יי אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק ר' חנינה בשם ר' פינחס י"ח פעם הוא

מזכיר האכות בתורה ,וכנגד כן קבעו חכמים י"ח ברכות שבתפילה ,ואם יאמר לך אדם י'ט הם אמור
לו והנה י"י נצב עלין לית הוא מינהון ,ואם יאמר לך אדם י"ז הם אמור לו ויקרא בהם שמי

ושם אבותי אברהם ויצחק (שם מח טו) מינהון :

הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתגנה ולזרעך ר' שמעון בן לקיש מש' בר קפרא

 1כעיל ,874 57

" 3לקוע כ' ק"כ ,יכום' נככום .פיד ס' ל' סעניום

כקטן פפ"ב כ" ן' :

ס''כ ק"ס נ' ,סנסועס ויכס

פי'  | :'5ה ילקוע טס ,סולין  ,'3 "5פנסופל ע"ב וילפ םי" ע':

 1אלוהיהן פ[" .הקב"ה  | +מתקיימין דְן .מתקיום פחאנכתי | עליהן פונ | ** נצב לי ל | עליו
ויאמר א | וגו" לי | * ר' שמעון  --נצב עליו] ר' שמעי . .ויעל מעליו  ,אמר רל שמעון בן לקיש (רוש
לקוש  )5האבות  . .המרכבה שגי ויעל (המרכבה ויעל [ָי) אלהים  . .נצב עליו פוחני .אמי ריש לקיש האבות
 ..שנ' ויעל מעליו אלהים והנה ...עליו כ .ארשב"ל האבות  . .שנא' ויעל אלהים מעל אברהם והנה י"י נצב
עליו ויאמר אני י"י אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק ויעל (ויאמר ויעל א?) מעליו אלהים א .לי דת |
 * 4ויאמר  --יצחק פזי] ויאמר.. .אברהם
חנינא א,

חנניה ו[ְןָ ,חיננא

(שמנה דָזכ) עשרה דחכת.
את
5

האבות פןחכי

5₪

ואלהי יצחק  .2ויאמר . .אביך [ָף ,ויאמר  . .אברהם ך ,לי לא |

| פינחס] וְכ,

פנחס

דפא.

| י"ח] ךד'אי;

יצחק חנ

ח"י פ.

שמונה

שמונה (שמנה  )1עשר ןג | פעם] וְג .פעמים דפחאכתי | הוא ל' דאת| :

| כנגד כן א',

| חכמים ל' %%

וכנגדן ן .כנגדן א"

עשרה [ ,52שמונה

| שמנה

חאכת .בתורה בתפלה  .בתפלה י | אם א | ** לך אדם] אחד
עשר ן | שבתפילה] ְן ,שבתפלה ד
6נה כי
ייט] דיפאך"י .תשע עשרה וחת .תשעה עשר דנכר | * הפ דחגתרין הו ואכרי :ל לפ | ה
| עלו] =

(והנה  --לו לי דְ | )1ליי] השם 7

ויאמר

אני

אלהי

י"י

אביך ואלהי

אברהם

יצחק ך |

לית הוא] אינו אכ | מינהון] [ח; מנהון רְר"י .מנהון שאין יעקב נקרא עמהן  1מן המנין דְפא .מן
המניין כ | ** אדם] ל' ל | שבע עשרה חן  .שבעה עשר וגכ | הן פואכתי | * 7ושם --ויצחק דפחאתרי]
ושם אבותיי . .ויצחק ן .ושם

אבותי

 ,5וגו ל

| * מינהון ן] מנהון פחא!נכת.

מהם

ל; חד מנהון ך;

יש]
ק-
8כב] ן .שוכב דְפחאנכתי | לך --ולזרעך ל" פאני | רל'-
הוא חד מנהון י ,מן המנין א" | ש
ר' שמעון דןת/

ריש לקוש פכי:

ר' שמעון

| משם

בן לוי

פנכןת,

ך ,משום

בשם

וְג/

רא
פ --
קשם
[א"י (מ

לי א') |
 4ר' חנינה וכו' .בירוש' ברכות פ"ד ה"ג הפוגיא ולמה שמונה עשרה ריב"ל אומר וכו' רבי חנינא בשם רבי
פינחס כנגד י"ח פעמים שאבות כתובין בתורה אברהם יצחק ויעקב אם יאמר לך אדם
י"ט הן אמור לו והנה וכו' לית הוא מינהון אם יאמר לך אדם ":ז הן אמור לו ויקרא בהם שמי ושם אבותי
אברהם ויצחק מונהון ,ובתעניות שם ר' חנניה בשם וכו' כנגד שמנה עשר פעמים וכו' אם יאמר לך אדם
תשעה עשר הן אמור לו והנה וכו' לית הוא מינון ואם יאמר לך אדם שבעה עשר הן אמור ויקרא וכו" מינון
מואל בר נחמן כנגד
הוא .והמאמר מפורש יותר בתנחומא וירא והגי' שם ולמה שמנה עשרה א"ר ש
י"ח פעמים שהאבות כתובין בתורה הראשון שבהם ואלהים פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת
אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב (בראשית גי כ"ד) והאחרון ויאמר ה' אלי[ו] זאת הארץ אשר
נשבעתי (לאבותיכם) לאברהם ליצחק וליעקב (דברים ל"ד ד') ואם יאמר לך אדם הרי הן י"ט שכך כתיב אלהי

אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב ,עליה וגו' אמור לו אין זה מן המנין שאין יעקב נמנה עמהן
(וכן נוסף בכי"ג שאין יעקב נקרא עמהן) , וגם לפנינו ובירושלמי טעם ואם יאמר וכו' ייט הם ,י"ט פעמים
הם שכך כתיב והנה וכו' ויאמר אני י"י אלהי אברהם וכו' וטעם ואם יאמר לך יז הם ,י"ז פעמים הם שאבות
כתובין  בתורה אברהם יצחק יעקב אמור לו ויקרא בהם שמי וכוי ,והגר"א בשנות אליהו לברכות פ"ד מ"ג
ציין אלו י"ז הפעמים א' בפ' ויחי (נ' כ"ד) וה' בפ' שמות (ב' כ"ד ג' ו' וט"ו וט"ז די הי) ובי בפי וארא
(ו" ג' וחי) וא' בפ' כי תשא

(ל"ג א') וא' בפ' מטות

וב' בפי עקב (ט' ה' וכ"ז) וב בפי נצבים

(ל"ב י"א) וא' בפ' דברים

(א' ח') ואי בפי ואתחנן (ו י)/

(כיט ייב לי כי) וא' בפי וזאת הברכה (ל"ד ד') הרי י"ז ,ואח"כ

כתב שם ויש עוד שני פעמים הג' אבות ביחד וכו' והוא זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך (שמות ל"ב י*ג)

ואי בפ' בחוקותי וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם (כ"ן מ"ב) ועל זה פריך
בירושלמי ואם יאמר לך אדם י"ט אמור וזכרתי את בריתי כו' לית מנהון כצ"ל והיינו מפני שאינו
אברהם
כסדר ופריך אם אינו חשיב אלא מ"ש אברהם ויצחק וועקב כסרר א"כ איגן אלא י"ז ומשני זכור ל

לשראל
יצחק וי
ל

מנהון

ונגד

המאמר

כצ"ל

פי' אעפ"י שכתוב

ישראל מ"מ כיון דכתיב כסדר הוא מן המנין ישראל

היינו יעקב עכ"ל ,ופירושו ועל זה פריך בירושלמי וכו' הוא נגד לשון התנחומא ואם יאמר לְך אדם הרי הן
יט שכך כתיב אלהי אברהם וכו' וגם קשה מאד להגיה הירושלמי כמו שהגיה הגר"א נגד לשון המאמר שם
בשני

המקומות

מפרש ללא נכון אם
הן גרע מהן וכו'
בתנחומא [וכן נמשך
שם ויאמר אני וכו"
שמונה

עשרה

מנהון ואם

יאמר לך וכו' י"ט הן י"ט ברכות הן הוסף עוד והנה וכו" ואם יאמר לך י"ז הן י"ז ברכות
ובהערותיו שם נמשך אחר פי' מהרז"ו שכתב בלי דיוק שהגר"א מגיה בירושלמי כמו
אחריו רש"ב בהערותיו לתנחומא וירא סי' א' אות ג'] ,והמאמר שלפנינו הועתק במה"ג
ר' חנניה (חנינה) בשם וכו' שמונה עשר פעמים הוא מזכיר האבות בתורה וכנגדן וכו!

בוכות

יאמר

שלפנינו

בכל כ"י ובדפוסי' ובילקוט

וצע"ג

ועי"ע באגה"א ח"ג צד  718ושם

בתפל ה אם

יאמר

לך אדם

לך שבעה עשר (שבע עשרה)

אמור

תשעה (תשע) עשרה

לו ויקרא בהם

הן אמור לו והנה וכו' .לית הוא

שמי ושם אבותי מנְהון ,ובשכל טוב

יש

.

ויצא

4

כח יג יד

פרשחה סט

קיפלה כפינקס ונתגה תחת ראשו כאנש דאמר מן תחות ראשך דירך  ,ר' חוניא מש' ר' אלעזר וכלכר944
ונקכר עליה :
ו
יד) היה זרעך כעפר האר טה עפר ארץ איגו מתכרך אלא כמים כך כניך אין מתכרכין
אלא בזכות התורה שנמשלה במים ,טה עפר ארץ מכלה את כלי מתכות והוא קיים לעולם כך נניך
טכלים את כל אומות העולם והן קייטין לעולם , מה עפר הארץ עשוי דיש כך כניך עשויין ריש
למלכיות הה'ר ושמתיה ביד טוגיך ונו' (ישעיה נא כג) ,טהו מוניך ,אילו דמטגיין מחתך אפילו כן
לטכתיך משקשקין ליך מן חוביך כמה ראת אמר ברביכים תמונגנה צמחה תברך (החלים סח יא),
אשר אמורו לנפשך שחי ונעכורה (ישעיה שס שס) ,מה היו עושים להם ,היו מרביצים להם
 8ילקוע טס ,כעיל 5981 51
 1קיפלה] פוחגתי .קפלה אכ | כפנקס פחאי .בפניו כ | ונתנה] והניחה ךן | ראשו] מראשותיו א" |
כאנש] ן ,כאינש פחא'כי .כאיניש דֶן .כאדם א | דמר ן ,.דאמר לחבריה ך] | מן] מאן חי .מא ףן/
לי א | דתחות ך] ,מתחות א | ראשך] | .יישך דפחאנכתי | דידך הוא י | חוניא] ם .הונא דתי

נינא ך ,חנינא בן אבשלום א .חוניא אבשום [גכ | משום פכ .בשם ךואנתרי | לעור ות אליעור אי |
לונקכר] [.

נקבר ן.

שיהא

נקבר

ךְו"ותר,1

שתקבר

י,

תקבר

שא

|  8להארץ]

ל ך

| ארץ]

4נמשלת ךן |
הארץ דפוחאנכת .ל' ד | אין ג | כך) אפ הא | אינן פותי .איגס ח | מתברכים חף | ש
למים כי ,למים שני (במים הוי  )1הוי כל צמא לכו למים חן | ומה אכ | ארץ] הארץ דוחנכת .לי אי
(ארץ  --הארץ ל'  | )5מכלה הזאנכי | את] ג .כל א* .את כל דות .ל' חא'כי | מתכת  | 2מתקיים | +
לעולם ל' א | %בניך] ישראל  5 | 2מכלים [] .מכלין א .מכלי' י .הן מכלין  .1מכלה כ | את כל] את /1

כל אי 5 .חכ | אומות] וחאנכי :ל דת | ההו] ואתי .והפ דחג | קיימין] ואגת- .יפ דחכ,
קיסין י' | מה| וָו .ומה דאנכת | הארץ| וחג .ל' דאכתי | דיש) פחאכ .רייש [ג .ריש לכל דדף .ויש
לעולם י | כך] אף חא"
6כל
דייש וְן | ל

| עשוין] א*נ .עשויים דְוכ .עשוייי א! .עשוין ח .עשוים פת .נעשים י |

המלכיות ך] | ** ושמתיה] ושמתיך ל | מוגייך  | 1וגו'] אשר אמרו לנפשך שחי ונעברה /

אשר  ..ונעבורה א ,'5אשר ..ונעבורה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעוברים |" .ל' דְוחנתי | מהו מוגיך] מהו

מוגייך וְנכ .מה מוגיך א" .ל' חי

| אלו]  .1אלו פא:כי:

אילין דוח

אלין אית

| דממייגין ח/₪

דמגגין ן ,דמייגין  ,3דמגין ך .1דממגנין א' .דמגנין א? ,דמסגיין ף | מחתך] [ .1מחתיך ל מחובחך ,₪
יחך א"כב .יתיך י .לך  .%1מחתיך (מתתיך ך?) ומייסרין אותיך (יתיך ך) ומתישין את כחיך (כוחך ת) דת/

ל' ח | אפילו כך ן .ואפילו כן י .אעיפ כן ך .ואפילו הכי ךן |  * 7לטבתיך פוְחי] לנינתיך ל .לטגתך ,1
לטובותיך  | 9משקשקין] וחנכך* ,מקשקשין אך*ו .דמשקשקשין ם/
לטובתיך ךִכ ,לטובתך את

שקשקין (מקשקשין דִ'ת) וממריקין דת  | ליד] וגכת :לך דפאר:
מן חובך א.

מין חוביך

עושין להם א?.
אותן דפאנכי |

גיך י | *מן חוגיך דפהגכת]

 .7מן חובתיך ן .לי י |צמחה תברך ל' 8 | ₪ונעבורה]

עושין להן פני.

עושין א

| היו ל' א

וגו'  | 5עושים להן וַת/

| מרביצין פאנכתי

| להם] אותם ןף]/

נג יא בשם וכו' הוא מזכיר האבות וכנגדם קבעו בתפילה י"ח ברכות 1 | :כפנקס .שמקפלין
צד  941ר' ח
את דפיו ,ונתנה תחת ראשו כאדם שאומר מה תחת ראשך שלך הוא ,ובפי' ב"ר מלשון אחר גורס ומפרש
מתחות רישא דידך כלומר מתחת ראשך כל אשר לך .והלשון קיפלה כפינקס כמו לפנקס שמקופל (נדה לי בי),
שרואתיו כאיניש דא מר
ובשכל טוב שם ריש לקיש אמר משום בר קפרא קיפלה כפנקס ושמה תחת מ
לבר יה מה דתחות רישיך דיליך הוא ,ובמה"ג שם בר קפרא אומ' כביכול שקיפלה כפינקם ונתנה תחת
ח
ראשו כאיניש דאמ' לחבריה מ א דתחות רישך לך ,ובחולין שם איתא הארץ אשר אתה שוכב עליה וגו מאי
רבותיה אמר ר' יצ חק מלמד שקפלה הקב"ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו שתהא נוחה ליכבש
לבניו ,ובתנחומא מ"ב שם אמר ריש לקיש נסים עשה הקב"ה עמו בשעה שראה את החלום וכו' הארץ אשר
אתה שוכב עליה וגו' שקיפלה הקב"ה תחת ראשו למה שלא נאמר יושב עליה .אלא שוכב עליה (כ*ה שם
ר' חוגיא .ר' הונא ,וכתיבת השם חונא חוניא לעיל פעמים רבות ,ובכיזו וכי"ג
בכ"י רומי בהערות רש"ב) :
וכי"כ הגי' ר' חוניא אבשום ולא נתפרש לי [צ"ל בן אבשלום כמו שהוא בכי"א א' וב'] ,ונראה שר"ח בשם
ר"א דורש הארץ אשר אתה שוכב וכו" אם אתה תשכב עליה לַָך אתננה וכו' הקב"ה הבטיחו לתת את הארץ
לו ולזרעו ובלבד

שיהא

נקכר עליה ולכן השביע את יוסף אל נא תקבוני במצרים,

והלשון ובל בד

כמו

ובל בד שיתן כנגד היסוד (זבְחים ה' ח') ,והגי' ובלבד ונק בר איתא גם בכי"ג וצ"ע ,וטעם הגי' שתקבר
אמר לו הקב"ה הארץ וכו' לך אתננה וכו' ובלבד שתקבר עליה ,וכן בשכל טוב שם ר' חונא בשם רי
אליעזר אמר ובלבד ש תק בר בה; ובמה"ג שם ד"א ,אשר אתה שוכב עליה ר' חונא בשם ר' אליעזר
(אלעזר) אומ' ובלבד שתיקבר עליה לכך נתחרט (ואולי צ"ל נתחבט) על הקבורה בה:

 8מה עפר וכו

כל

המאמר נסדר כבר לעיל צד  598לפ' ושמתי את זרעך וכו' ועיו"ש [ובכי"ל כאן כתוב בניך אין מברכין והתי"וּ
פר
תלויה ביני שיטי בכתב אחר] ,ובשכל טוב צד  791הועתק מה ע

אינו מתברך אלא במים כך בניך אינם

מתברכין אלא בתורה שגמשלת למים שנא' הוי כל צמא לכו למים ומה עפר הארץ מכלה מיני מתכות
והוא קיים אף בניך מכלין את המלכיות והן קיימין [ועוד שם הוספה זו ומה עפר הוא יפוד העולם אף בניך הן

יסוד העולם] ומה העפר עשוי דייש לכל ומצמיחין אף בניך עשויין ריוש למלכיות ומצמיחין זש"ה אשר אמרו

וכו" [ובלק"ט מה עפר בכל מקום אף בניך בכל מקום ומה עפר הארץ אין מתברך וכו' כך יש רא ל אין מתברכין
עפר
אלא בתורה שנמשלה במים ומה עפר קיום לעולם אף בניך יסודו של עולם] ובמה"ג שם מה ה

מכלה

את הכל והוא איגו כלה כך בניך מ כל ין את אומות העולם וכו' ד"א מה עפר עשוי די יש כך בניך בזמן
שהן .חוטאין הן נעשין דייש לכל אומות העולם [ונתוסף שם וכן הוא אומ' השואפים על עפר ארץ בראש.דלים

ויצא

פס

פרשה

ו

כח יד טו

בפלטיות .ומעבירים לידים עליהם , ר' עזריה בשם ר' אחא הא סימן טב ,מה פלטיה זו מכלה את
העוכרים ואת השבים והיא קיימת לעולם כך בניך מבלים את כל האומות והן קיימין לעולם:
ופרצתה ימה וקדמה וגו" אמר ר' אבא בר כהנא את הוא תרועיה דימא כמה דאת אמר
עלה הפורץ לפניהם וג" (מיכה ב יג) ,ר' יוסי בר חנינה אמר אף חלוקי יחזקאל הראה לו ,והלא

לא פירש יחזקאל אלא מן המזרח [למערב] ,בא ישעיה ופירש כי ימין ושמאל תפרוצי (ישעיה נד ג):
טו) והנה אנכי עמך ושמרתיך וגו' רבנין אמ' על הכל השיבו הקב"ה ועל הפרנסה לא
השיבו,

אם יהיה אלהים

(בראשית כח כ) והנה

עמדי

אנכי

ושמרני

עימך,

(שם שם) ושמרתיך,

בדרך הזה אשר אנכי הולך (שפשם) בכל אשר תלך ,ושבתי בשלום (שם שם כא) והשיבותיך,
 8ינקוט טס ,ילק' עיכס כ' סקכ" ,6ילק' מכילי ישעיס כ"ד נ' עיכס  '3יינ| ,מכילפס בטלס עפכסס  ':פ'"'ג ,עכילפס
 +ילקוע כ' ק"כ ,ילק' יפעיס כי טלס (סעייו) ,ילק' מכיכי ישעיס טס:
דכטג''י טפוס י"ד ע"ו .טפוס כנס פכ" ק" פ' :
* 6לק' כ' ק"כ ,ילק' פסליס כ' ספלי'ס ,ויקקל כנס פלייס קיי -כ' ,פנסועל ע"כ וישלס ק'  ,'3פנסועל ויל כי' נ':

ב1פלטיות]   ,בפלטריות אננך] /ביפלטריות ן ,בפולטרית ך ,1בפולטריות ך ,בפלטרין וי] ומעבירים] [,5
-ין דפאריי.

| לידים] [ְ ,רידים /5

רודים ל'כךל .רירים  /5רירין א .ריר ף? .כרים דְןר ,1דרים ,5

דרין ל | עליהן פיי | זעירא ם | הא| פוחאנכ .היא דת .והוא י | טכ] חא:ני :טוב דפוא'כת |
מה] לישראל  ₪א

| פלטיה] חן.

-יאה ן.

-דיא פכרי.

פלטריא א,

פלטירה ךְך

| זו לי וָאזי |

5עוברים] פוחאנכתר!-.ין  .1העבריי י .עוברים ך* | והשבים פא?ר!,
מכלה פאנכך*י | את לי ך? | ה
ושבים איך? | מתקיימת אכ | לעולם לי פ | מכלים פנכי.
האומות] פכ .אומות העולם דוחאגי:

והן מתקיימין א | %ו8פרצתה]

וקדמה פא1גכ ערימ (מיכה),
תרועיא (ָ .תרעייא דִן,

-ין א | את כל] את פן .2כל א' .לי י |

אומות העו' עובדי אלילים ת | והןקיימין] פוני .והם קייָטים דחאי'כת:

ן .ופרצת דפאנכתערימ

לי ואי

ףשמעיה),
| וקדמה וגו'] וקדמה וצפונה ונגבה (די

| בר' (מישעיה)

| חנינה 9

| הוא לי י | תרועיה] פואכמ.

תרועה ך? .תרועא ךְ'ו' (מיכה) ,קרועא ךָ* ,רועיה  1תרעומא ו | רימה אית /

דיימה ן | 4וגו לי | ברי א?נכר ,בן [ | .חנינה] ות .חנינא דפאכרימ | אף לי א' | לו] ה₪קב"ה
*מערב ל"דא'א'גתרי (שפ)] ל לפוכימ | ובא | |
וישעיה) .לי ך |  5יחזקאל לי ל | ל
ליעקב (
ישעיהו ( 3שם) | תפרוצי] א''נכתרימ /תפרצי פא? .תפרוצי וגו'  ,וגה ן | *6והנה פוחאכת]
|שמרתיך וגו']  .₪ושמרתיך א? ,ושמרתיך .בכל אשר תלך דְא'נַי .ושמרתיך  . .תלך והשיבותיך
הנה לדני ו
אל האדמה

 ,2וגו ן | רבנין] פי .רבנן דחף,

רבנן ור' איסי (אסי א? .יוסי )5

רבנין ור' אפי רבנין א',

רבנן וָא"כ | .מרין נ | הקכ"ה] פוחנכ % :דאתי | על כ | 7א] אמ' אם ח (אפ --עימך לי א) |
| עמך | ושמרגי  --תלך] פןנכי :אמר ושמרני . .אשר

והנה] [ח :2הנה פני ,אמר לו הנה (והנה ןת) ד

אני הולך . ..תלך דְן ,ושמרני ושמרתיך אשר אנכי . .תלך א; ושמרני בדרך הזה שנאמר ושמרתיך בדרך בכל
אשר תלך ךָ' ,ושמרני בדרך הזה אמ' לו ושמרתיך בכל אשר תלך ך]ן |  8בשלום] פא1נו (תהלים) ₪ .אל
בית אבי דוחא'תי

| והשיבותיך]

פאני (שם) ,והשיבותיך

(והשיבתיך

[ן ,אמ' לו והשיבותיך ך]) אל האדמה

הואת דוחתי |
(עמום ב' ז') ואומ' וישימם

כעפר לדוש (מ"ב י"ג ז') ,וע' במ"י לעיל צר  693אות  ,2ובכי"א ב' הגי' אפלו

כן לטובתך ונקוד על מלת כן , ובכי"א א' כתוב רק אפי' לטובתך -והועבר על אפיי קו] 1= :לידים .כן הגיי
העיקרית בכי"ל וכ"ה בכי"ו וכי"ג ,ואולי לידים כמו רידים בחילוף למ"ד ורי"ש ,ובגליון מררש אב"א נסמן ס"א
רודים וס"א דרים ,ועח"נ כאן ולעיל צד  693ובמ"י שם 8 :את הוא וכו אמר הקב"ה ליעקב את הוא
תרועיה .דימא פורץ הים שבוכותך .אני קורע לבניך את הים ,וראב"כ פתר גם הפ' עלה הפורץ וכו ביעקב
וע בתנחומא [מ"ב] סוף פ' ויצא ולקמן פע"ג סוף סי" י"א ,ובילק' מיכה שם שינה לשון הדרש להסמיכו לזה
הפסוק עלה הפורץ לפניהם ר' יוסי בר כהנא א"ר חנינא זה יעקב דכתיב ופרצת ימה וקדמה את הוא תרועא
דומא (ושמות המאמרים נשתבשו שם עפ"י שני המאמרים שלפנינו) ,ובמכילתא דרשב"י שם ר' עקיבה אומר
בזכות  יעקב אני קוריע להם את הים שני והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה; וכן בשמו"ר שם ,ובמכילתא
שם ד"א בשביל הבטחה שהבטחתי ליעקב אביכם אני אקרע לכם את הים שנאמר והיה זרעך וכו' ופרצת ימה
רמז לו פרוץ את הים ,והתואר תרועיה מפעל תרע ,ותרגום אשר פרץ י"י פרץ וכו" (ש"ב ו' ח') על דתרע י*י
תרעתא וכו' וע' בערוך ע' תרע ב' , [ובגליון כי"א ב' כתוב פיי קורע הִים] ואינו מדויק .הפירוש בשכל טוב
שם אתה שוער של ים ,וע' בעמת"ל ע' תרועיא וע" תרע תרעא :

שניבא

המזרח

יחזקאל לעתיד הראה

למערב כמו שכחוב

 4חלוקי יחזקאל .גבולי השבטים ומחלקותם

לו הקב"ה כשאמר לו ופרצת ימה וכו' ופריך והלא לא פירש יחזקאל אלא מן

בכל שבט

כג"-ז)-
כ"

י
ח-
(יחזק /מ"ח ב'

מפאת

קדים (קדימה) עד (ועד) פאת

ימה,

ומשני בא ישעיה ופירש כי ימין ושמאל וכו" וימין ושמאל הוא דרום וצפון [וע' לעיל צד  ,]845ובכי"ל כתוב
אלא מן ה מז רח

ונוסף ביני שיטי

ל מ ע רב ועח"נ,

ובשכל טוב שם גורס ומפרש אף חלוקת יחזקאל נראה

רזח בא ישעי' ופירש כי ימין וכו' זש"ה והאכלתיך נחלת יעקב אביך
לו והלא לא פירש יחזקאל אלא מן ה מ
שנאמר לו ופרצת ימה וכו' :  6על הכל השיבו וכו' .נר' דרבנין ס"ל כמאן דאמר לקמן פ"ע סי די מסורסת
היא הפרשה שיעקב אמר בתחלה אם יהיה אלהים עמדי וכו" והקב"ה השיבו והנה אנכי עמך וכו" וע' במ*כ
וביפ"ת ,אכן במה"ג עמו'  884הוסיף בראש המאמר זהש"ה והיה טרם יקראו ואני אענה והעתיק שם
רבנן אמרי על הכל השיבו הקב"ה חוץ מן הפרנסה אמר יעקב אם יהיה אלהים אמר לו הקב"ה והנה אנכי
עמך אמ' ושמרני (בדרך) השיבו ושמרתיך וכו ר' יוסי (אסי) אומ' אף על הפרנסה השיבו שגי כי לא אעזבך
ולהלן הוא אומ' לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם ,ובוי"ר שם הגי' רבנן ור!

עמדי א " ל והנה אנכי עמך ושמרני א * ל ושמרתיך בדרך הזה אשר
בשלוס אל בית אבי

א"ל

והשיבותיך אל האדמה

הזאת

אנכי הולך א"ל

ועל הפרנסה וכו'

אסי

רבנן אמי וכה

בכל אשר תלך ושבתי

א"ר אסי אף על הפרנסה השיבו

-

6

פרשח

ויצא

כח טו--יז

סט

על הסרנסה לא השיבו ,אפר ר' אסי אף על הפרנסה השיכו כי לא אעזכך ואין עזיבה אלא פרנסה
כמה ראת אמר ולא ראיתי צריק נעזב וזרעו מבקש לחם (חחלים לו כח):
0-

מז) ויקץ יעקב משנתו ר' יוחנן אמר ממשנתו:
ויאמר אכן יש י"י במקום הזה איכן היא השכינה שרויה כטקוס הזה ולא הייתי יודע:
יז) ויירא ויאמר מה גורא המקום הזה ר' לעזר בשם ר' יוסי בן זטיא הסולם הזה עומד
בבאר שבע ושיפועו טגיע ער ביח המקדש ,מה טעם ויצא יעקב מנאר שבע וגו' ויירא ויאמר
מה נורא המקום ,אמר ר' יהודה כר' סימון הסולם הזה עומר במקדש ושיפועו טגיע ער ביתאל ,טה
שעם ויירא ויאמר תו' ויקרא שם המקום ההוא כיתאל :אין זה כי אם בית אלהים וזה
 8ילקוט כ' ק"כ :

 4לקוע טס:

 5קוטס טס:

ושם),
 1ועל | אמר ר' איסי דְ .. ,ר' יסא ן ,ר' אפי או' פ .ר' (ורי ו) אסי אמר א?ו .ר' יוסי אומר (

ר' אומר א' | השיבו לי ך | שני כי דא.

פ
לדעח--
ליי פחאתי | *ו

שאמי כי ףח | לא אעזנך] ₪

עד אשר אם עשיתי ן | 2ולא]

8ויקץ ג | מ*שנתו דפחגכי]
פתא'גכתי] וגוי דא? .לי לוי(שם) | ו

4יכן היא] פ .אכן היא ךַזנ/
משנתו וגו דְן .משנתו ויאמ' ךן .ל' ל | ** ר  --אמר] לי ל | ממישנתו ן | א

אכן הוא כ.

אכן דאתי.

ו-ד-ע]
אמ' איכן היא ן | שכינה וי | שרוייה י | במקום הזה ל' ךז | וילא

ואנכי

לא ידעתי א .1ל'  5 | %וירא חכ | המקום הזה] המקום י* ,ל' פא" | ר'  --זמרא] א"ר יודה בירי
סימון ן | לעזר] ן .אלעזר פאנכר | בשם ר' יופי לי א | בן] בר ן .לי פא' | זמרא] חזג ,זמרי ך,1
זמרה ך ,זימרא [א'כך .ל' פא | הפלם פא'כר |  * 6ושופועו דואכתר] ושפועו מָנָי .שיפועו ל |
בבית נָרי
שנא'

| מה טעם] פתי,

א | ויצא יעקב לי א

ומה טעם ך,

ומה טע' ן ,ומה טעמ' [ .,מה טעמיה ך ,מאי פעמא ,5

(ויצא  --מה טעם ל' ף) | *מבאר  --וגו'] מבאר

שבע [חא![.

מבאר שבע וגוי

ויחלום והנה סלם וגו' ך"| .מבאר שבע ויחלום (ויחלם ך]) והנה פולם (פלם ת) דת .וגו ל .לי א |
7מקום]  -,הזה דְ[חא!גכן :הוה ונתיב ויקרא שם המקום ההוא בית
* ויירא דאנכתר'יי] וירא לוח | ה
אל י ,לי א? | אמר ר  --ויאמר וגו' לי כ | יודה ביר' סימון וַף .יוחנן י ,ר' יהודה בר (ברי  )%%5סימון
אומר (אט' א )*%א | הסלם א | הזה ל' א | היה עומד ְ] | בבית המקדש | ושפועו  , 1שפועו ו | מגיע לי ן |
ביתאל] [א[ /בית אל דְחתי | מה טעם] י .ומה טע' ן .מה טעמ' [ .מ"ט |ןן .מה טעמיה ך ,מאי

8ירא
טעמא ך] .שנא' א | ו

ן | וגו'] מה נורא

ךחא'נתי.
המקום הזה פ

מה נורא א? .לי ן | ויקרא]

מים דְפאנכתי]ואל  ₪י ₪ .יעקב ך | ביתאל] ואן ,בית אל דְחתי | אין  --אלהים ל' א * | %וזה ה-ש
וגו" לו |

וארמה
דכתיב כי לא אעזבך ואין ל ש ון עזיבה ה

שון פרנסה כד"א נער הייתי גם זקנתי ולא
כאן אלא ל

ראיתי וכו' וזרעו מבקש לחם ,וּשם אחד הוא אסי איפי יוסי יסא ועח"נ ובמ"י לעיל צד  ,991ובתנחומא מ"ב

שם מה אמר אם יהיה אלהים עמדי כך השיבו הקב"ה והנה אנכי עטך רבותינו אמרו על הכל השובו חוץ מן
הפרנסה ר' אושעיא אמר אף על הפרנסה השיבו שנאמר כי לא אעזבך וכו' ובתנחומא שם איתא א"ר
ברכ יה בכל מה שתבע יעקב מן הקב"ה השיבן אמר אם יהיה וכו" השיבו והגה אנכי עמך אמר ושמרנו
השיבו ושמרתיך בכל אשר תלך אמר ושבתי בשלום השיבו והשיבותיך אמר ותנן לי לחם ולא השיבו על
הפרגסה אמר הקב"ה אם אני מבטיחו על הלחם מהו מבקש ממני עוד לפיכך לא הבטיחו על הלחם ורבנן
אמרי אף על הפרנסה השיבו שנאמר כי לא אעזבך ואין כי לא אעובך אלא לחם כמד"א לא ראיתי וכו" וזרעו
בקש לחם 8 :ויקץ .במקרא כתוב וייקץ ,וע' במנחת שי ,ובכי"ל חסר מן משנתו עד ממשנתו והשלמתי
המאמר כגי' שאר הספרים [ובכי"א חסר כל המאמר והגי' שם בכי"א א' ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש וכוי
השכינה שרויה וכו' ונופפם בכתב אחר על הגליון ר' יוחנן אמר ממשנתו ,ובכי"א ב' הגי! אכן יש וכו'
השכינה שרויה וכוו][ | :ממשנתו .נראה שדעתו שהקב"ה דבר עם יעקב בהקיץ ,כי רק על נביאי אומות
זעולם נגלה בחלום לילה כמאמר רבנין לעיל צד  ,745ולכן דרשו רבנין לעיל צד  087שרצה הקב"ה לדבר
עם יעקב בצ ינעה לפיכך בא השמש שלא בזמנו ,כי יעקב נביא היה כמו שאר האבות (סדר עולם פכ"א)
הקב"ה מדבר עם נביאי ישראל ביום וגם עם יעקב דבר רק בצינעה בלילה אבל לא בחלום וכמו שאמרן

בתנהומא מ"ב וישלח סי' כ"ד ,ומהה שאמר הכתוב ויקץ משנתו הכונה שהתעורר ממשנתו ותלמודו שקבל
מהשכינה ,וע' בראשית מו ב' ושכל טוב שם ,וע"ע במורה נבוכים ח"ב פמ"ה וס' חסידים הוצ' מק"נ סי"
ט"ו ורפ"ה] 4 :השכינה שרויה .וגם בתר"י א' מתורגם אית יקר שבינתא דו"י שרי וכוי ,וק"ק הגי' איכן
היא וכו" שאיתא גם בכי"פ וכי"ו [היא הגי' הנכונה לדעתי ,ודרשו אכן כמו איכן כלומר איפה השכינה
שרויה? במקום הזה ,ואנכי לא ידעתי עד עתה מקומה] ,ובלק"ט ג' כגיי הדפוסים אכן השכינה שרויה וכו":
 6עד בית המקדש .מגיע השמימה כנגד ביהמ"ק ,ור"א בשם ריב"ז דורש משני המקראות ויצא יעקב מבאר
שבע וכו' ויירא ניאמר מה נורא וכו ,הסולם עומר בכאר שבע ושיפועו מגיע ער ביהמ"ק ולא הזכיר הכתוב
ויקרא את שם המקום ההוא ביתאל וכו' ולדעתו של ריב"ז לוז היא ירושלם שקראו ביתאל (וע' גם מאמר
ר' אלעזר

פסחים פ"ח א' כועקב שקראו בית שנאמר ויקרא וכו" ביתאל),

וריב"ס דורש משני המקראות ויורא

ויאמר מה נורא וכו' ויקרא וכו' הסולם עומד במקדש ושיפוע שהוא ראשו מגיע עד כנגד בית אל ,וע' ברמב"ן
עְה"ת ,ושם השיג על פירש"י שמפרש במאמר ר"א בשם ריב"ז ואמצע שופועו מגיע כנגד בהמ"ק וראשו בבית
אל ועיי"ש ובפירש"י חולין צ"א ב' בד"ה התפללו ,וע"ע ברא"ם וביפ"ת ,ומשובשת הגיי בילקוט גם במאמר
הראשון וכתיב ויקרא וכו" ובמאמר השני נשתבש שם א"ר יוחנן= ,ובכי"פ (או בהעתק שלפני) איחא רק מאמר
חד ר' אלעזר בשם ר' יוסי הסלם וכו' מה טעם ווירא ויאמר וכו' ונראה שדלג מן מה טעם עד מה טעם
ובכי"כ דלג מן ויירא ויאמר וכו' עד ויירא ויאמר וכו' [ולנוסחת כי*פ ר"א בשם רי יוסי בלי מלות בן זמרא,
עי לעיל צד  284ובח"נ ובמ"י שם] :  8שם המקום .וכן בסמוך בכל הכ"י [מלבד כי"א א'] שמובא בהם ראש
הפפוק ,ובמקרא כתוב ויקרא א ת שם המקום.

ולכתיבת ביתאל בתיבה אחת ע' במזי לעיל צד  ,787ובתנ"ך

ויצא

פרשה סט

כח יז יח

7

|

שער השמים אמר ר' אחא עתיד השער הזה להפתח להרכה צדיקים כיוצא בך : אמר ר' שמעון בן

8

יוחי אין המקדש שלמעלן גבוה משלמטן אלא י"ח מיל מה טעם וזה שער השמים מנין וזה י'ח:

/

ד'א מלמר שהראה לו הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי ויירא ויאמר מה נורא זה בנוי כמה

0

דאת אמר נורא אלהים ממקדשיך (הלים סח לו) ,אין זה זה חרב כמה דאת אמר על זה היה
דוה לבנו (איכה ה י) ,כי אם בית אלהים וזה שער השמים כנוי ומשוכלל לעתיר לבוא כמה 5
דאת אמר כי חזק בריחי שעריך וגו' (תהלים קמז גג) :
יח) וישכם

כמופי הפך :

ועקב בבקר ויקח את האבן וגו' ויצק שמן על ראשה

 3ולקוע טס ,ספלי חלס סכככס פ" טכ"ב ,פנסועס עיינ וילל פיי ע' ,ועי לעיל 5 81 57ד  806ולד :447
שס ,לקען פפ" 3ס" ו':

 7לקוע

1חא] אבא א .ל' פ | הזה לי  * | ₪להפתח  --בך ל"דפכת] להיפתח  . .בך וְן ,להפתח (ליפתח א)5
א
לכמה צדיקים . .בך א.

0

להפתח

לכמה צדיקים

לתתה לצדיקים

כיוצא בו ו,

יוחאי דָכ | בית המקדש | מעלה פא:כתי | משלמטן] ( .משלמטה א.
ֶ

של מטן:ך/

מבית..

של מטה פת
ך],

| י"ח] ד!פא.

שמונה

מה טעמ' [,

מה טעמיה

| 5יוחי] פנ - :יוחיי ן,

מבית המקדש שלמטן [י; מבית..

(שמנה ג )5עשר ונכו,
ך ,מאי טעמא

מה טעם] פו/

ומה טע' ן ,מ"ט

מנין דפאתי;

"ה]
קהב--
הרא
8למד ל' ן | שה
מינין  | 2י"ח לי | מ

שמונה עשרה דת |

כ ,2שנאי

פוחאנפ.

א

| מנוין] ופ;

שהראהו

הקב"ה ו,

שהראה הקדו' ברוך הוא (הב"ה ך!) ליעקב דת | ובנוי] בנוי  ₪ 1ומשוכלל לעתיד לבוא א | ויירא ויאמר
לי חתי | מה נורא] מה נורא המקום  ,5מה נורא המקום הזה ךְוחאנןת /מה המקום הזה  .1וגו' ם

זה] הרי פואכתי.

5ין] ואין ד | זה] הרי דוחאנכתי .לי פ |
+מקדשך וח | א
הרי זה ח .ל' [ | מ

היה ל' ד |  * 5לבנו פחאג] לבינו וכתי .לבינו ועל אלה חשכו עינינו  .1ל' ל | כי --אלהים לי חו
ההש-מ-ים ל' דֶ | בנוי] הרי חאכתי | *לגוא וא'נ] לבא דפחא'כתי :.ל' ל | כמה  -אמי
וז
לי פ |  6חזק] פחאגכי.
וישכם

חיוק דות | וגו'] ו; בירך בניך בקרנך ג .ל' דפחאכתי

יעקב וגו ל .וישכם...

האבן ויצק  . .ראשה

ך] ',וישכם...

|  *7וושכם --ראשה ך]

האכן וגו'  ,1וישכם..

האבן נ ;5וישכם..

בבקר ויצק שמן  ,5וישכם . .האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק  . .ראשה א ,1ויצק שמן על
ראשה

א?ו | כמיפי הפך] ן ,כמפי הפך ף? ,כמו פי הפך פן ,כמלא פי הפך ך1ו ,1שופע לו (לו שמן את)

מן השמים כמלא (כמלוא אף) פי הפך דאת |

הוצ' גינצבורג

נסמן למדנחאי

ביתאל

חדא

מלה כת' וק' :

 1עתיך השער וכו' .אמר הקב"ה ליעקב עתיד

השעה הזה להפתח וכו' ,ובכי"ל כתוב בגוף הספר עתיד השער הזה לתתה לצדיקים ,והוגה בגליון בכתב הספר

בדיו דיהה ל הפ תח לרהבה צדיקים כיוצא בך ועח"נ[ .ובשכל פוב צר  891שער השמים שעתיד להפתח
לצדיקים שנאמר זה השער לה' צדיקים יבואו בו (תהל' קי"ח כי)] :  2המקדש שלמעלן .שהוא מכוון כנגד
ביהמ"ק שלמטן ,וע' מאמר רשב"י לעיל צד  195ובמ"י שם ,ובשכל טוב צד  241הגי' אין בית המקדש של
מעלה גבוה מבית המקדש של מטה [אלא] י"ח מילין מנין ו'ז'הי :

 8ד"א מלמד וכו ./וכן דרשו לעיל צר 806

באברהם וצר  447בוצחק ,ובלק"ט מלמד שראה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי כמו שנאמר ביצחק מה נורא
בנוי וכה"א נורא אלהים וכו' אין זה הרי חרב וכה"א על זה דוה לבנו וגו" וזה שער השמים בוי
וכה"א כי חזק בריחי שעריך ,ובשכל טוב שם מלמד שהראה לו הקב"ה וכו' ויורא ויאמר מה נורא המקום הזה
זה בנוי
הרי.בנוי שנאמר נורא וכו' אין זה הרי חרב שנאמר על זה דוה לבנו כי אם בית אלהים
וזה שער השמים הרי משוכלל לעתיד לבא שנאמר כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך ,ובמה"ג
בית המקדש וכו' בנוי מה נורא המקום הזה דכת' נורא וכו' אין זה חרב דכת'
ו
ה רא
עמו'  464מלמד שה
תי באומרים לי בית ה'גלך
חמ
על זה היה וכו' כי אם בית אלהים ההרי בנוי ומשוכלל דכת' ש
(תהלי קכייב א') ,ובתנחומא מ"ב שם הראה לו הקב"ה בית המקדש בנוי וכו' בנוי שנאמר מה נורא ואין נורא
אלא בית המקדש שנאמר נורא וכו' והראה אותו חרב שנאמר אין זה ואין זה אלא בית המקדש שנאמר ויביאם
אל גבול קדשו הר זה (תהל' ע"ח נ"ד) ראה אותו בנוי שנאמר כי אם בית אלהים וכו' (כ"ה שם בכ"י רומי,

וע בהערות רש"ב) ,ובספרי שם וכן אתה מוצא ביעקב :שראה אותו בנוי וראה אותו חרב וראה אותו בנוי
ומשוכלל לעולם הבא ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה הרי בנוי אין זה הרי חרב כי אם בית אלהים הרי
בנוי ומשוכלל לעולם הבא וע' במ"י לעיל שם [וע"ע במדרש אגדה ובבחיי כאן] 7 :כמיפי הפך .כמפי הפך,
וכ"ה בפו' .ב"ר כי"א ובשכל טוב צד  821כמפי הפך ,ולקמן פפיב לפ' ויצב יעקב מצבה וכו' ויצק .עליה שמן
הגו" בכי"ל כמפי הנוד ,ובכי"ו שם כמיפי הנוד ,וכתיבת מיפי ביו"ד כמו לעיל צר  992מימינה ולעיל פעמים

ל-6אא6-4י40
035ר5908--מ.

רבות מיכן ,ובפי' ביר כי"ט מלשון אחר מפרש כ מ פי הפך נזדמן לו שמן מן השמים שהיה מזומן לו כאדם
שיש לו שמן בתוך פיו שלו והולך כל שעה שהוא מתרצה ומסתפק ממנה וכן מפרש בפדר"א וכוון למ"ש שם
פל"ה וירד  0שמן מן השמים ויצק .עליה שני ויצוק שמן על ראשה[ ,ובשכל טוב שם לימד שעתודין בני בניו
להמשח לכהונה ולמלכות ,וע' בלק"ט] ובדפוסי' הגי' כאן ולקמן פפ"ב כמלא פי הפך ועיי"ש בחינ והלשון
כמפי הפך כמו בתוספתא סוכה פ"ג ג' י' וי"א מי בראשית עתידין להיות יוצאין כמין פי הפך (כמפי הפך)
וכו" וצ"ע כאן [ונכונה הגי' בכי"ל וכי"ו כאן כמפי הפך ולקמן פפ"ב כמפי הנוד וטעם הדרש שכאן כתוב ויצק
שמן על רא שה דהינו מעט כמפי הפך ,ולקמן כתוב ויצק ע ל יה שמן דהיינו הרבה כמפי הנוך] ,וכאן
עוד הוספה זרה בדפוסים [וכ"ה בכי"א א' וב' ובכי"ת] שופע לו [שמן] מן השמים (וכן הגיהו בילקוט ד"ו)
ועח"נ ,ובלק"ט מפרש ואולם לוז שם העיר וכו' ולמה הזכיר הכתוב את העיר ללמדך כי משם לקח השמן
שיצק על ראש האבן וכ"ה בשכל טוב צד  821וצד  241הלך ללוז ולקח משם שמן ויצק על ראש האבן ,ועור

ח

ויצא

8

כח יט

פרשחה סט

יש) ויקרא שם המקום ההוא ביתאל ואולם לוז שם העיר וגו' אמר ר' אנא נר
כהנא למה נקרא שמה לוז ,כל מי שנכנס לה הטייף מצוות ומעשים טובים כלוז ,רבנין אמ' מה לוו
אין לה פה כך לא היה אדם יכול לעמור על פתחה שלעיר ,אטר ר' סיטון לוז היה עוטר על פתחח
העיר ,ר' לער בר מיום מש' ר' פינחס בר חמא לוז היה עוטר על פתח המערה והיה הלוז חלול

נכנסים דרך הלוז למערה ודרך המערה לעיר הה"ד ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו
לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסר ויראם את מבוא העיר ויכו את העיר לפי4,
חרב ואת האיש ואת כל משפחתו שילחו (שפטיס א כר כת) ,ר' יניי בשם ר' ישמעאל עבר לה
 1ילקוע טס ,ילק' טופטיס כ' ל"ס ,לקמן פפ' 6כ" ד':

*יקרא  --וגו'] ויקרא שם ..ביתאל ..שם הע' לראש' [; ויקרא את שם ..שם העיר לראשונה א',
 1ו

ויקרא שם ..ביתאל וגו לֶן .ויקרא שס ..ביתאל (' .ויקרא שם המקום ההוא וגו' ם .ואולם לוז שס העיר
לראשונה אי ואולם ..העיר דֶץ .ואולם לוז היא לוז שצובעין בו את התכלת היא לוז שעלה סנחרב ולא
בלבלה נכוכד נצר ולא החריבה היא לוז שלא שלט בה מלאך המות מעולם הזקנים שכה מה עושין לתם כיון
שהם זקני' הרבה מוציאין (מוציאי' ך!) אותן חוץ לחומה והם מתים ך ,ואולם לוז שם העיר היא שצובעים
בה את ..נבוכדנצר..

לכל
מה עושים ..שהם זקנים  ..אותם ..מתים ך | ש

הנכנס י | לה] ם .בה ְחאנכרי.

מי פאתרי(שופטים),

שכל י|

לשם ן .לתוכה ך] | היטריף ן .הרטיב איך | מצות פחאגכתריי,

במצות ך? | ומעשין טובין ן .ובמעשים טובים ך' | רבנין] אני (שם) .רבנן וחכי! .ורגנן דפת | מוון "| 1

לוז הזה
ישמעאל
בר' מרום
בר' םג

8ה] לו ות | כך ל'  | ₪לעמור] לעבור ' | פיתחה ן | ר' סימון אמר [ז .ר'
[ .הלוז הזה י | ל
אומר ו(שם) | על  --עומד ל' [א' | פתחה של עיר |  4אלעזר דפא'גכתי (שם) | בר מרום] פאפ,
 . 1ל' דתי (שם) | משם ך .משום פכ .משו' ןן ,בשם א3ני (שם) | פינחפ] ךן .פנחס דפחא?נכי(שם) |
| היתה עומדת א? | פתחה (פיתחה [ן) של מערה | הלו] וחאי .לוו דפגכת | 5היו
| * ודרך פחאנכי (שם)] ונכנסים דרך ן .דרך ך .וכן ל .לי ת |

נכנפים דְוְחִי (שם) .. .נכנסין פאנכ

יול-ח-ו] ויראו . .מבא ..מבא ..שלחו ךָ ,ויראו ..עמך חסר ואמת ויראם  . .שולחו
שרא
המערה ל' ך | * וי
(שלחו א) ל"א .וייראו . .ויאמרו אליו ..מכא ..חפד ואמת ..מבא ..ואת משפחתו שלחו  .8ויראו..
אדם יוצא ..נא לנו את מבוא ..חסר ואמת ויראם את מבוא העיר ואת האיש ואת משפחתו שלחו ,5
ויראו  ..איש יוצא . .נא את מבוא העיר (וכת' ן]) ויכו את העיר לפי חרב ואת ..ואת כל משפחתו (ואת
משפחתו ך]) שלחו דֶן] ,ויראו השומרים את מבוא העיר ויא' ועשינו עמך חסד ויראם את מבוא העיר ויכו..
כל משפחתו שלחו  ,1ויראו השומרים ויראם את מבוא העיר וגו' ל .ויראו ..איש וגו' ויראם את מבוא
העיר [,

ויראם..

ויכו ..ואת

העיר

משפחתו

שלחו י,

הראנו

נא

את

ינאי דפואכתי | בשס ר] [ .בר' אג .בר פכי .ור' דת | ליה אי |

מבא

העור ו(שם)

| זיניו .ָ4

הביא שם הדרש מפרר"א :  1ואולם לוז .בדפוסים [ובכי"ת] נוסף כאן בראש המאמר היא לוז וכו' והוספה זו
נובעה מסוטה מ"ו ב' וע' השינוים שם ,ועי"ע בסדר אליהו זוטא פוף פט"ז (פרקי דרך ארץ פ"א בנספחים
לסא"ז הוצ' רמא"ש צד  ,)41וכל המאמר שלפנינו אמר ראב"כ וכו' עד סופ הפרשה נסדר בכי"ל בשלימותו
גם לקמן פפ"א

לפ' ויבא

יעקב לוזה וכו' ועיי"ש :

 2הטריף

מצוות

וכו

וכ"ה לעיל צר 887

מה טרפה

ה
רש
יף וכו" וגם בדפוסי' הגי' כאן הטריף וכן בשכל טוב צד  821שכל מי שנכנס שם הטריף מצות וכו
ובפי' ר"י קרא על שופטים שהו"ל ר"ש עפנשטיין בספר שנתי לחברת יודישרליטערארישע געועללשאפט ח"ד
צר  2הועתק אמר ראב"כ וכו' כל מי שנכנס בה ה רט יב מצות ,וכו' ועח"ג [ובכי"ו כתוב על הגליון נ"א
הרטיב] ,ובא"א העיר הטריף וכו' הפריח מצוות נ"ל ,וכן הוגה בילק' שופטים שם ברד' פפר"א וע' במ"י לעול
שם ,וטעם הטריף מצות ומע"ט כלוז [כאילן לוז] שממהר להציץ ציץ ולגמול שקרים וע' בכורות ח' א' וורושי
תעניות פ"ד ס"ח ג' [ובכי"ל היי כתוב בתחלה בלוז והוגה כלוז] | :מה לוז וכו' .מה שקד אין לו פה שהוא

סתום כך העיר סתומה ולא היה אדם יכול לעמוד על פתחה; ולעיל צד  896מה עדשה זו אין לה פה ועי
במזי שם ועי"ע בלק"ט וביפ"ת 8 :לוז היה עומד .אילן לוז ,ובשכל טוב הורכב מאמר זה עם שלאחריו א"ר
סימון אילן לוז היה עומד על פתחה של עיר והיה הל וז חלול ועומד על המערה וה יו נכ נסין דרך הלוו

וכו" וגם בכי"ו איתא רק מאמר אחד אמי ר' סימון לוז היה עומד על פיתחה שלמערה וכו' [וכן בכי*א א'
ודלג הסופר מן עומד הראשון עד עומד השני] .ובילקוט ר' ק"כ הועתק רק לוז היה עומד על פתחה של מערה
וכו' ושם שינה הלשון ומן הלוז נכנסים לעיר הה"ד וכו' והגיי ר' לעזר בר מרום אותא בכי"ל גם לקמן
פפ"א ועי' לעיל צד ,088

ובלק"ט גורס ומפרש ר' אלעזר

בש*ר

פנחס

אמר לוז שם אילן כתיב הכא

לוז וכתיב לח לוז וערמון לוז היה עומד על פתח המערה והיה חלול הלוז ונכנסין מן הלוז למערה ומן המערה

לעיר ,ובפי' הרי"ק השמיט מאמר ר' סימון והעתיק .רבנין אמרין מה לוז וכו' ר' אלעזר בר (כ"ה שם)

בשם ר' פנחס בר המא לוז היה עומד על פתחה של מערה והיה לוז חלול והיו נכנסין וכו' ,ובכי"ל
כתוב ויראו השומרים ויראם את מבוא העיר וגו' ושני הפסוקים הושלמו ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה;
ומשובש שם ובכי"פ [וכי"א א' וב'] וכי*כ ועשינו עמך חפד וא מת (כלה"כ ביהושע ב' י"ד) ,ובפי' ב"ר ב"י
מלשון ,אחר מפרש ויראו השומרים את מבוא העיר ואילו יהושע וסיעתו לא היו רואים אלא מכלל שאין אדם
יכול לעמוד על פתחה .של עיר 7= :ר' וניי וכו' .וכ"ה בכי"ל לקמן פפ"א ר' ינאי בשם ר' ישמעאל ,ונכונה

הגי"

ר"י

בר' ישמעאל

וע' באגה"א

ח"ג

צד 875

(וכן נשתבש

בירוש' ברכות

פ"ד ח' א' ר' יניי בשם רי

ישמעאל ,ולנכון שם בד' מגנצא ור' ינאי בר ישמעאל וע גם במבה"י ק"ג ב') ,והסגנון עבד לה הפטרה מה
אם וכו' כמו לעיל צר  746ר' יעקב וכו" עבדיה הפטרה מה אם אליעזר וכו' ישראל שעושין חסד עם גדוליהם

וכו' וע' במ"י שם ,ובסוטה שם תניא וכו' והלא דברים ק"ו ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו
גרס הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות מי שעושה לויה ברגליו על אחת כמה וכמה במה הראה להם חזקיה
אמר בפיו עקם להם ר' יוחנן אמר באצבעו הראה להם תניא כוותיה דר' יוחנן בשביל שכנעני זה הראה

.

ויצא

סס ע

פרשח

93

כח יט כ

הסטרה ,מה אם זה שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו אלא על שהראה להם בלבר באצבע ניצל מן
הפורענות ישראל שעושים חסד עם גרוליהם בידיהם ורגליהם על אחת כמה וכמה:

פרשה ע
כח כ) וידר יעקב נדר

פצו שפתי ודבר פי בצר לי (ההלים סו יד) א

לאמר וגו" אשר

אמר ר' יצחק הבבלי מן דנדר מצוה ,מהו לאמר לאמר לרורות כדי שיהו נודרין בעת צרתן ,יעקב
פתח בנדר תחילה ,לפיכך כל מי שנודר לא יהא חולה את הנדר אלא בו ,אמר ר' אבהו כתיב אשר 5
נשבע לי"י גדר לאביר יעקב (שם קלב ב) לאביר אברהם ולאביר יצחק אינו אומר כן אלא לאביר
יעקב תלה הנדר במי שפתח בו תחילה ,ר' יודן בשם ר' אידי כת' וישמח העם על התנדבם ב
וגו' (דה'א כט ט) ולפי שהיו עסוקין במצות נדכה ועלה כירן לפיכך שמחו ,מהו אומר ויברך דוד את
 1עי לעיל  ,746 57סועס מ"ו צ' ,קדל למיקו זועל פפ"ז 8 || :ילקוט כ' קכיד ,ינק' שעולל כ' ע"ס ,ילקוט .ססליס
כ סט" 5ססל"ס ,ינק' עכיכי פסליס ק 5/3פיי ז' ,עדכע שעוסל פ*כ:

1פטורה [ ,אפטרה [ ,הפפר מן הכא ך] | ומה פני | זה לי [ (והושלם בגליון) | הילך [ /הולך 3
ס
לבאר-ג-ליו] לא בידו ולא ברגליו ך] ,ברגליו ולא בידיו פ ,ברגליו ולא עשה בידיו (ברגליו בידיו א') א |
על] על ירי ן .לי פא?ו | שהראם  | %בלבד ל' | ניצל] פוא .ניצול דְנכןת .נוצל י | הלפורעניות ם |
שעושיי ך ,שעושין פנאכי .שהן עושין ן | חפד] גמילות חסדים י ,ל' א | 1גדוליהם] גדוליהן פןא,%
גדוליהם ועם קטניהם ! ,גדוליהם חסד א ,1ל' ך | בידיהן [א?נ ,ידיהם ף | .,ורגליהם] י ,וברגליה' ך,1
וברגליהם ְפא!נכת.

ו]'-
ג-
וברגליהן [א? | עאכ"ו אי ||  8יעקב] ישראל דְ | * נודר

נדר וגוי לָפ; נדו

לאמר דַזאנכימ ,נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי וגו' ונתן לי לחם לאכול (ובגד ללבוש ךן) דת .וגוז ן
ודבי פי וגו ל :וגו" ן |
כתי' דהחאכמ | *דגר --לי דפחאנכתימם]
אשר] וְנִי כת'  ₪פת.
ל" ]1מן ..מצווה ן .מאן ..מצוה פא'כי (שמואל) ,מאן ..ממצוה י ,1מאן ..מצרה []/
ו-ה
מ-
מ*צ
4

מאן. .מצוה הכתוב מדבר מן .במאן . .מצוה הכתו' מדבר לאמר א'א ."%מן דנדר ניצוח ל ,ודבר פי בצר
לי :שנדר מצוה בעת (שנדר בעת ך]) צרתו דִף | לאמור  | 5לאמר ל' פ | כדי שיהו] [ג .כדי שיהיו דפל

שיהו ימ ,שיהיו א? .שהיו א | נודרין] פא"גכימ .נודרי :ד'א'ו- .ים דותי (שם) | בעת] בשעת וחאגכי |
5נדרים  (תהלים) | תחילה] ן/3
צרתם ןמ הדחק ' | * יעקב פתח] פתח יעקב ל ,ויעקב פתח א | 3ב
תחלה דפהאכתימ

ד--ר]
נ-
הלה
תו
שפתח

היל

ושם),
מי שיהא נודר (

| מי שהוא נודר דפוחאנכתמ.

הנודר ו | יהא] יהיה דא' |

חולה הנדר א ,תולה נדר פ; תולה י ,הנודר תולה ] ,את הנדר ן] | אלא בו] אלא במי

תחלה ביעקב ך] | א"ר אבהוא ן ,ר' אבהו אמר ו(שם) | כתיב] כת' פואנכת:

| לאביר יעקב| = תלה את הנדר

במי שפתח

בו תחלה א,1

לי ו(שם) | **6לי*י]

ל' ן[ | 1נדר לאביר אברהם (ץ,
3

]
כנון--
אברהם ו(שם) ,לאביר יצחק א? | לאביר יצחק גַעמ /ויצחק י ,לאביר אברהם א | אי

אינו..

כאן ם ,לא אמר כאן  ,אין כתי' כאן ך ,אינו אומר אמ ,אינו אמור ע .לא נאמר חַתי | אלא נדר
י-לה ל' א') | 7תולה מ | הגדו] (ץ .את הנדר דפוחא?גכתימ |
ח-
תלא
לאביר ך ,אלא אביר ו (א

תחילה] ונע .תחלה דפחאכתימ

| *ר ידן ליעי (שפ)] ר' הנא דאכת.

יר חוה ן ,ל' לפ |

8גו'] ן .כי בלב שלם התנדבו
כת'] פנכת .כתי' א כתיב דִי (שם) ,כתוב ן | וושמחו פן | כל העם ךף | ו
לי" ו ,כי בלב (בלבב א) .ה.תנדבו (יתנדבו /פ) לי"י וגם דוד המלך (דוד  .המלך דוד א) שמח שמחה

(דוד שמחה ך]) גרולה דפו"אנכתי (שפ) | לפי פוי | עסוקין] נכ .עסוקיי ד! .דים דָפם .עסקים ת:
עוסקיי .א! ,עוסקים וו- ,ין א * | %במצות דְפא!נכתי]

במצוות [ .במצוה א? ,על מצות  | 9נדבה לי א |

ועלה בידן] ועלתה בידם פו ,ועלת בידן ן] .ועלת בידם [ ,תלה הנדר במי שפתח בו תחלה ר' הונא אמ/
תלה הנדר בידם א | לפיכך ל' י | מהו] אנכי ,מהוא ן ,לפיכך (לפיי ך!) מה ךָ ,לפיכך מהו ן ,ומה | 5
אומ' דְ'אָ ,אמי פ | דויד ן |

באצבעו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות ,ובסא"ז פט"ז (בנספחים לסא"ז צד  )51מסיים והלא דברים

קל וחומר ומה אדם שלא חלך ברגליו ולא דבר בפיו אלא הראם באצבעו גרם לו ולכל משפחתו הצלה עד
פוף כל הדורות המלוה תלמיד חכם מעיר לעיר ומכרך לכרך וממדינה למדינה

אחת כמה וכמה שיטול שכרו מלפני הקב"ה:
פרשה

ע.

בכי"א א' פפ"ח

וע במ"י לעיל ריש פס"ט:

דנדר .ניצוח .וביני שיטי

וכן נסמן בדפ"ר

 8אשר פצו וכו'.

בכתב הספר

פפ"ח,

ובמקרא

אין כאן לא פרשה

וכתיב לפניו אשלם לך נדרי :

ס"א מצוה,

והלשון דחוק,

ומהלך ברגליו ומדבר בפיו על
פתוחה

 4דנדר מצוה.

ולא סתומה,

בכי"ל כתוב מן

ובמדרש שמואל שם הגי' אמר ר"י הבבלי

כל מאן דנדר .עבד מצוה מהו לאמר לאמר לדורות שיהו נודרין בשעת צרתן לפיכך כל מי שהוא נודר אינו
תולה גדרו אלא ביעקב ,ובלק"ט ושכל טוב צד  991לאמר לאמר לדורות שיהיו נודרין (גודרים) בעת צרתם [ע"כ],

ורק הנודר בעת צרה עושה מצוה אבל שלא בעת צרה טוב אשר לא תדור [וע' גדרים ט! א' ותוס' חולין ב' ב' ד"ה אבל] :

 6לאביר אברהם וכו' .במ"ש שם הגי' לאביר  יש ראל

90906
אב=

אינו אומר כאן אלא לאביר יעקב ,והמאמר שלפנינו

הועתק בערוך ע' נדר וַעַח"נ :  7ר' יודן בשם וכו בכי"ל הושלם ר' יודן ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיתה,
הגא בשם ר' אידי שהרבה מאמרים
וכ"ה בכי"ג ובילק? תהלים ר' יודן בשם ר' אידי ,ונר' שעדיפא הגי' ר' ו
של ר' אודי אמר ר' הונא בשמו וע' באגה"א חיג צר  ,407אכן ר"י ור"ה בני פלוגתא הם ובפרט בב"ר; וע'

-5ו

00

פרשה

ויצא

כח כ

ע

י"י לעיני כל הקהל ויאטר דוד כרוך אתה י"י אלהי ישראל אכינו (שס שס י) אלהי אכרהם
ויצחק וישיאל אינו אומר אלא אלהי ישראל אכו חולה הגרר אלא כמי שפתח כו תחילה ,אמי
ר

יודן עור מן אתרא

כא ב) אינו

לית היא חסירא וידרו ישראל (נמדבר

אלא

אומר

ישראל

וירר

ישראל סבא [וידר יעקב גדר ונוי] :
0
/

[וידר
ישראל

,

קב

נדר

וחנה נשתכרו,

גדר והפסיד,

יפתח

וחרגנה אמר

היא הפרשה

וגו']

אורבעה

הם

גדר

והפסיד:

מאן דאמר

מסורסת

עקב

נאמרה,

על הסרר

שנררו,

שנים

נדרו

 0ילקופ כ' קכ"נ ,ילק' טופטיס כ' ס*ס ,מדרט טפוס( טס :
 * 1ויאמר  --אבינו ן] וגו" ויאמר ברוך י"י . .

והפסירו

ושנים

ר' אייבו ור
היא הנה

אנכי

גדרו

ונשתכרו,

יונתן חר אמר

מסורסת

(בראשות כח טו)

עמך

" 6לקו כ' קכ"נ :

אבינו ל.

ויאמר דוד ברוך  . .ישראל ךָז[א.

ויאמר דור

(ויאמר י) ברוך אתה ידי פנכו :וגו דן | ** אלהי] לי ל | אברהם] ישראל ו(שם) | ? ויצחק] י .יצחק דפופ;
אלהי יצחק אנת | וישראל| ויעקב  .₪ל' חאנתי | אינו אומר]  חא'י (שם) ,אינו . .כן ן .אינו . .כאן דכ,
אין כתי' כאן פן] ,לא נאמר א'ו | ישראל] אי (שם)  -.אביגו דפוחנתי | אינו  --אלא| הלה הגרר פאי.

תלה את הגדר ְוחנכתי (שם) | * גו דפאנכתי]
מתחלה

ךז |  8יודן| יהודה

חסרה שאי

(שם)
דְך] | אף ו

| *ויררו ך[אנת']

| אתרה

וירדו לפ

לו ו .לי לח | תחילה] וְני ,תחלה דפאכתי (שס),
[א*נכתי (שם),

אתריה א? ,התורה  | 2חסירה דונכות +

| ** ישראל] ל' ל |  4סבה ן |  5הם] פןאגכי (שופטים),

הן דְתִי ,שהם ף | שנים]| = הם כ .ל' את | נדרו| שנדרו [ .5לי את | והפסידו] ונשתכרו ו(שם) |
6שראל  --יעקב  --והפסיר]
ישם) .והשתבחו א' | י
שנים וְחִי | שנדרו ן | והשתכרו ךפא? ,2והפסידו (
יעקב גדר והפסיד יפתח גדר והפסיר חנה וישראל ונשתכרו  .יעקב . .יפתח (ויפתח [) נדר" ..חנה נדרת
ונשתכרה (והשתכרה א .%והשתבחה א') ישראל נדרו ונשתכרו (והשתכרו א? ,והשתבחו א') ווחאני .יעקב..
יפתה ..חנה ..ישראל  ..ונשתכרו שנאמר וידר ישראל נדר וגו' (נדר ך]) דדך] .יעקב . .יפתח . .ישראל נדרו
ונשתכרו שנאמר וידר ישראל נדר חנה נדרה ונשתכרה שנאמר ותדור נדר ותאמר ו(שם) ,ל' כ | אייבו] פונ/
איבו א'כי ,אבהו דִך] ,יוגתן א | יוחנן נר .אייבו א | 1חד לי י' |מסוסרת ך] |  7וחרנה] פן .וחרנא ף |
*יא ם]
וחרינא  ,1ואחריג' ך! ,ינה ך ,דנא  .2וחד אי | נאמר ו' | מן ןג | דמר ן | מסורסת ל' ךן | ה
היא הפרשה ְואנכתי .לי ל | הנה] פ[א?נכף' .והנה א!ך?ו ,1שכבר הבטיחו הב"ה שגאמר והגה ךִף] |

באגה"א שם צד 202
חד

(חונא)

הוכא

מגהון וכו'

בשם ר' אידי

ולעיל צך 541

צר  612צד  824וצר ,%84

ולעיל צד  681וצד  016ר' יודן ור' הונא

ר' יודן ור' אידי

ור'

ועי"ע לעיל 844

כתיב

וישמחו

וצד 444

וכו',

וכהגי' ר' הונא

איתא

במדש

שם

העס על התנדבם כי בלבב שלם התנדבו לה' וגו' על ידי שהיו עסוקים

במצות נדבה וע לתה בידם שמחו מה כתיב בתריה ויאמר דוד ברוך אתה ה' אלהי אברהם יצחק
אינו כתוב אלא אלהי ישראל אבינו ,ובמה"ג שם רב הוגא בשם ר' אידי אמ' דכת' וישמחו העם על התנדבם
על ידי שהיו עופקין במצות נדבה עָלתה בידם ושמחו ומה כת' בת ריה ווברך וכו' ישראל אבינו
מעולם אלהי יעקב אבינגו אין כת' אלא אלהי ישראל אביגו ,ולפנינו כתוב ויש מ ח העם גם בכי"ג \כו"כ
[וכי*א א' וב' וכי"ת] ובדפ"ר וד"ו ובילקוט כאן ותהלים שם ,ובמקרא כתוב וישמחו 8 :מן אתרא וכו וכן
סגנון הלשון לעיל צר  889וע' במ"י שם ,וכאן טעם מן אתרא מן התורה ,ובגליון מדרש אב"א נסמן גם ס"א
התורה .והלשון ישיאל  ₪ב א כמו לעיל צר  487ועיי"ש ,והשלמתי פיום הפתיחה וידר יעקב נדר וגו,
ובפי' ב"ר כ"י מלשון אחר מפרש מן אתרא לית הוא הסירה כלומר מן מקומה אינו חסר שכתוב

יעקב הזקן ומה שכתוב

במקום הנדר וידר ישראל ישראל סבא

ברוך ה' אלהי ישראל אותו ישראל אינו

כתוב במקום נדר שהנדר למעלה הוא כתוב ואין ישראל זה נשמע על הנדר וגם אשר נשבע לאביך ועקב (כ*"ה
שם) אינו נשבע גדר בפירוש ,ובמ"ש הגי' אמר ר' וודן אפילו מן אתרה לא חסרה כלום וידרו ישראל אינו
אומר כאן אלא וידר ישראל ישראל סבא ,וכן במה"ג שם אמ' ר"י אפילו מן אתרה לא חסרה כלום וידרו וכו"
אין כת' אלא וידר ישראל 6 :ישראל וחנה וכו' .במ"ש הגי' ארבעה נודרים נדרו שנים נדרו והפסידו שנים
נדרו ונשתכרו יעקב ויפתח נדרו והפסידו ישראל וחנה נדרו ונשתכרו ,ובמהיג שם ותניא ארבעה נדוו שנים
הפסידו

ושגים

נשתכרו

יעקב ויפתח

נדרו וכו" ישראל

וחנה

נדרו וכו" (ועי' שם עמי  ,)608ובשכל טוב צר 241

שהכירו
גורס ומפרש ארבע הן שנדרו שנים וכו' ושנים נדרו ו

לשם שמים לבטלה שהרי

הגדר

והפסיד

בתו ואת

את

איבריו

הבטיח

יעקב נדר והפסיד את דינה לפי שהוציא את

כבר הקב"ה על כל התנאים הללו ולא היה צריך לנדור יפתַח גדר

(ועי' לעיל צד )846

נדרו ונשכרו וכן חנה נדרה ונשכרה הואיל
וישמע י"י בקול ישראל וכו' (במדבר כ"א
כדכתיב ויזכרה ה' וכו' (שם שם י"ט) ,וגם
שנתבקר פנקסו שזינתה בתו שנאמר ותצא
פיי ח' איתא בא וראה כשהלך יעקב לארם
ודבך הלך ונתעשר ובא וישב לו ולא שלם

לפי שנדר

שלא

כהוגן וכו'

ישראל בימי

הכנעני

מלך ערר

שנדרו כהוגן ונדרו לצורך וכו' ופעם ישראל נדרו ונשתכרו כדכתיב
ג') וחנה נדרה כדכתיב ותדר נדר וכו' (ש"א א' י"א) ,ונשתכרה
בפי' ב"ר מלשון אחר מפרש יעקב נדר והפפיד כדלקמן (ריש פפ"א)
דינה בת לאה ,ובפי' טהרז"ו מפרש שמתה רחל ,ובתנחומא .וישלח
נהרים מה כתיב שם וידר יעקב נדר לאמר וגו' השובו על כל דבר

את נדרו הביא עליו עשו ובקש להרגו וכו" לא הרגיש הביא עליו

המלאך ורפש עמו וכו" כיון שלא הרגיש באת עליו צרת דינה שנאמר ותצא דיגה כיון שלא הרגיש באת עליו

צרת רחל שנאמר ותמת רחל וכו' [ושם אח"ז ועל שאחר את נדרו לקה בשלשתן (בע"ז וגילוי עריות ושפיכות

רמים) ,וע' גם בתנחומא מ"ב וישלח סי? כי וסי' כ"ב ,ובויקרא רבה פל"ז סי' א' אמר רשב"ג כל מי שנודר
ומשהה את נדרו סוף שבא לידי ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע וכו' יעקב ע"י שנדר ושהה את
נדרו

בא

לידי כולן ע"ז מנין כו' גילוי עריות מנין מדינה כו" שפיכות דמים מגין וכו'

לשון הרע

מנין כו

ורבנן ,אמרי כל מי שנודר ומשהה נדרו קובר את אשתו כו' מתה עָלי רחל ,ובמדרש אגדה כאן שביקש יעקב
שיצילהו הקב"ה מע"ז ומגילוי עריות ומשפיכות דמים ולבסוף נכשלו בניו בכולם ,וע' לקמן פפ"א סי' בי ,וראה
גם גריגבוים,
1

ובאגהיא

נייע בייטרעגע צור זעמיטישען זאנענקונדע צר  | :]641ר' אייבו| .ע' במ"י לעיל צר  901וצר
ח"ב צד  | :911מסורסת

היא

וכו

שיעקב

נדר תחלה

את

נדרו אם יהיה

אלהים

וכו' ואח"כ

חלם והנה ו"י נצב עליו ויאמר וכו" והנה  אנכי עמך וכו" וע' ביפ"ת ולעיל  597ובמ"י שם בד"ה על הכל
השיבו וכו'ו   7מאן דאמר וכו' .בפי' ב"ר כי"ט וכי"א מפרש הקב"ה אמר לו הנה (והנה) אנכי עמך והוא

פרשחה ע

ויצא '

101

כח כ

אם יהיה אלהים עמדי אתמהא ,מאן דאמר על הסרר נאמרה מה מקיים אס יהיה אלהים עמדי,
אלא שאם יהיה לי שניחקיימו כל התנאין שהתנה עימי : ר' אבהו ורכנין ר' אבהו אמר אם יהיה
אלהים עמדי ושמרני כדרך הזה מלשון הרע כמה דאת אמר וידרכו את לשונם קשתם
שקר (ירמיה בט) ,ונתן לי לחם לאכל מגילוי עריות כמה דאת אמר ולא חשך ממני מאומה
כי אם הלחם אשר הוא אוכל (בראשית לט ט ו) לשון נקי ,ושבתי בשלום אל בית אבי משפיכות
דמים ,והיה י"י לי לאלהים מעבודה זרה ,רבנין פתרין לה בכל עיניינא אם יהיה אלהים עמדי
ושמרגי בדרך הזה אשר אנכי הולך מעכודה זרה מגילוי עריות ומשפיכות דמים ומלשון הרע,
אין דרך אלא עבודה זרה כמה דאת אמר הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אלהיך דן וחי
דרך באר שבע וגו' (עטוס ח יד) ,אין דרך אלא גילוי עריות כן דרך אשה מנאפת (משלי ל כ) ,אין
 8פנמוע וושל קי' ס' :

" 6לקוע עכיכי עעום ס' "יד :

 5לקטן סוף פפ"ו:

[ 9ע' קדוטין 3י : ]:

| ומאן  17מן  ;1ומן ן | דמר ן | נאמרה]  ₪הפרשה א',
 1אם] פונ5י ,3והוא אומר = ד
נאמר  | 3ומה ן ,מי ן | מקיים] מתקיים  ₪ ,5לי כך אני מקיים א | עמדי]  ₪ושמרני בדרך הזה | ₪

ללא לי אי | שאם  * --לי--עימי] שאם . .לו . .עימי
א

ל ,שאם ..לי שנתקיימו. .התנאים ..עמי  ,1שאם

תהיה (אם יהיה י) לי שיתקיומו כל התנאין (שיתקיימו התנאים

ו) שהתנה

עמי פַ ,אם יהיה לי כל התנאים

שהתנית עמדי א ,1אם יהיו כל ..עמי א ,%שאם יהיה לי זכות שיתקיימו כל התנאים שהיתנה עימי ן,
שאם יהיה לו שנתקיימו . .התנאים [הללו] שהתנה עמו  ,5כך אמר יעקב אם יתקיימו לי (יתקיימו ת)
התנאים שאמר לי להיות עמי ולשמרני אני אקיים (מקיים ך]) את נדרי ד [ ר' --ורבנין] אג /ר'..
ורבנן דוכףת,

ל' פ

|  8עמדי --הזה] אני ,עמדי ..הזה אשר אני (אנכי ךן) הולך דְכןת :עמדי ושמרני

וגו" ם; וגו" ן | ** הרע] וע ל | ל4אכל] ן .לאכול א!גכת .ל' פאזו | * מגילוי דואכ] .מגלוי פתי,
גילוי ל .זה גילוי ג | * ולא דפוא'גכתי] לא לדי .ל' א | :חשך ממני| ד'פוגכי .ידע אתו דת .ידע

אתי א ,לי  | %מאומה ל' א? ]  5כי --אוכל] כי ..אוכל וגו' [ ,כי אם אותך באשר את אשתו י | אל
בית אבי לי  | ₪משפיכת א? | 6מע" פאכתי .ל' ךד | 1הבנין] פנ .יבנן דותימ;  ובנין א',
ורבנן א'כ | פתרי א | לה ל' אמ | כל אמ | עיניינא] כ .עיניינה ן .עניינא דְפא!נתים .ענינא אל
ךן ,ושמרני ..הולך וגו' כ ,ושמרניי ..אני הולך ך ,ושמרני . .הזה אנו,
ך]-
ל-
וני
השמר
עניאנא  7 | 3ו
וגו" פ .לי ן | מעבודה זרה] ן ,מעיז דפאנכתמ | מגלוי ו ,ומגילוי וְנָב ,ומגלוי ם ,וגלוי מ; וגילו א?,
וג"ע א ] ומשפיכות] פונכןת ,משפיכות ך ,ושפיכות אלימ .וש"ד א | ומלשון] פונכתי :מלשון ך,
ולשון אמ |  5ואין ן | עבודה זרה] [ג; ע'ז דפאכתיט | הנשבעים באשמת ל'  * | 5שומרון  --וגוי נ]
שומרון . .שבע ונ ,שומרון ואומרו (ואומרין א? ,ואומי דְ'ן ,ואוי כ) חי אלהיך (חי דרך ך .. )1שגע דאכת;,

האומרים חי ..שבע פ ,שומרון וגו" ל .. ,ואמרו חי אלהיך דן וגו" לָ" ,וגו ן ,שומרון ואמרו. .שבע ונפלו
ולא יקומו עוד |" |  9ואין פונכימ (אין --מנאפת ל' א) | גלוי פתימ | מנאפת וגו ך | ואון |
אומר .אם יהיה אלהים עמדי אתמהא והלא כבר (הבטיחו [הקב"ה]) אלא הפרשה מפורסת מה שלמעלה למטה
בתחלה (שבתחלה) נדר ואמר אם יהיה אלהים עמדי ואחר כך חזר ואמר לו ה' (ואח"כ אמר) והנה אנכי עמך;
ומשם נוסף בדפוסים [וכי"ת] שכבר

הבטיחו

הב"ה

שנאמר וכ"

והוא

ומר
א

אם יהיה וכו',

והלשון

הקצר בגיי העיקרית מאן דאמר על הפדר נאמרה מה מקיים אם יהיה וכו" (וע' גיי כי"ו) מפרש בפיי ב"ר ב"י

מה מקיים ליה אם יהיה אלהים עמדי .ולמה אמר יעקב כך ,והלא כבר הבטיחו הקב"ה ומשיב (והשיב) לא
שהיה יעקב שואל מהקב"ה להיות עמו שהרי מובטח ועומד אלָא כך אמ' יעקב אם יתקיימו לי התנאים שאמי
לי להיות עמי (כ"ה בכי"א ,ובכיייט חסר מן שהרי

עד עמי) ולשומרני (ולשמרני) אני מקיים (אקיים) .את גדרי

ועפ"י זה הפירוש הגיהו בדפוסי' [וכי"ת] אלא כך אמר יעקב וכוי ,ועי במ"י לעיל צד  ,484וע"ע לקמן פע"ו
פיי בי [ובלק"ט מאחר שהבטיחו הקב"ה ואמר לו והנה כו מהו אם כו" אלא בקש רחמים על התנאים שיתקיימו],
והגיי הנה אנכי וכו' איתא ברוב ספרים ובמקרא כתוב וה גה ,וע' במ"י לעיל צד  991בד"ה ראיתי:
ל אם יהיה וכו בתנחומא שם שבשעה שנדר מה הוא אומר אם יהיה אלהים עמדי שלא ישעה אחר עבודה
זרה ושמרני מגלוי עריות בדרך הזה משפיכות דמים וכו' ,וגם בתר"י א' מתורגם אין יהי מימרא די"י בסעדי
ויטרנני משפיכות (א)דם זכאי פולחנא נוכראה וגילוי עריתא וכו' 4 :ולא חשך וכו' .ובד"ו הגיהו ולא ידע אתו
[וכ"ה בכי"ת ,ובכי"א א' ולא ידע אתי וצ"ל אתו] ,ויש כאן ערבוכי הפסוקים ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך

באשר את אשתו וכו' (בראשית ל"ט ט') ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל וכו" (שם שם \'),

וע" במ"י לעיל צד  53בד"ה בשביל וייראו וכו' (ובילקוט הובא רק הפסוק ולא חשך ממני מאומה .כי אם
אותך באשר את אשתו [ובכי"א ב' רק סוף הפסוק כי אם הלחם וכו']) ,והדרש כי אם הלחם וכוי לשון .נקי
איתא גם לקמן סוף פפ"ו :  6פתרין לה וכו' .פותרין ושמרני בדרך וכו' בכל הענין בע"ז ג"ע ש"ד ולה"ר
אין דרך וכו'[ ,אין דרך אלא גילוי עריות וכו' ובקידושין שם איתא וביאה איקרי דרך דכתיב ודרך גבר בעלמה
כן דרך .אשה מנאפת ,אמנם כל הפוגיא שם היא מיסודם של רבנן סבוראי כמש"כ רב שרירא גאון באגרתו
(הוצ' לעוין צד  ,])17וקשה הדרש אין דרך אלא לשון הרע שני וישמע את דברי בני לבן וכו" [ובנוסחת כי"א
רך שלשת ימים וכו' (בראשית ל' ל"ו) והכונה שעל ידי הדרך ששם לבן בינו ובין יעקב
נוסף הפסוק וישם ד
נתגלגל  הדבר ובא לידי לשון הרע של בני לבן ודחוק הוא] ,ופסוק זה איתא :גם בשאר כ"י ובדפ"ר וד"ו
ובילק? מכירי ,ורק בילקוט [ובכי"ת] הגי' ואין דרך אלא לה"ר .דכתיב וידרכו את לשוגם קשתם שקר כמו
שהובא זה הפסוק במאמר ר' אבהו ,וגי' זו היתה גם לפני בעל שכל טוב שמפרש שם ושמרני הקב"ה מע"ז
ומג"ע ומשפיכות דמים ומלשון הרע שנא' בדרך הזה וארבעתן קרויין דרך ע"ז כו' לשון הרע דכתיב וידרכו
את לשונם קשתם שקר וגו' ,ובא"א ויפ"ת הגיהו ג"כ וידרכו את לשונם וכן נדפס במדרש עם יפ"ת ד' פיורדא
[ועי בויק"ר פל"ז סי" א' ובחי' הרד"ל ומהרז"ו] ,וסגנון הלשון רבנין פתרין לה בכל עניינא עי' גם לעיל צר :081
.ל 8ץ %1ו(]!08676

1

ויצא

2

כתנ

פרשח ע

דרך אלא שפיכות דמים שג' בני אל תלך בררך אתם וו' כי רגליהם לרע ירוצו ויטהרו לשפך
דם (שס א טו טו) ,אין דרך אלא לשון הרע שנ' וישמע את דברי בני לבן ונו' (כראשית לא א);

ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש עקילס הגר נכנס אצל ר' אליעזר אמר לו הרי כל שנחו

יח) ,אמר לו וכי קלה היא כעיניך דבר שנתחכט
שלגר שנ' ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה (רגרים י
| בו זקן ונתן לי לחם לאכל וגו' ובא והושיטה לו בקנה ,נכנס אצל ר' יהושע התחיל מנחמו בדברים
לחם זו התורה שנ' לכו לחמו בלחמי (משלי  ₪ה) ,שמלה זו טלית ,זכה אדם לחורה זכה למצוה,
לקוס כ' קכ''נ ,טפוס כבס פ"ע כי' ד',

נעדנכ כנק קו) פ"ס ,עדכט קסכם פ' סוכ מכך כוס (ז' ס') פנסועס וך

לך ס" ף:

 * 1אתם| איתם [ .אתה ל | * וגה  --דם [] \ג' כי רגליחם לרע וגו [ :וגו" וימהרו לשפוך רם ם:
וכתיב

כי רגליחם לרע ירוצו וימהרו לשפוך (לשפך מ) דם י] ,מנע רגלך מנתיבתם

מנץ . .מנתיבתם כי . .לשפוך( ,לשפך ן]) דם כן].
אלא גילוי (גלוי א )%עריות שנא' כן דרך אשה

לאמור וגו' ].

וישמץ . .לאמר לקח יעקב .75

(מנתיבותם

ך') וגו" ך,

מנעץ ..מנתיבתס כי ..לשפוך (לשפך א )%דס ואין דרך

מנאפת

א.

2אין
וגו' ל | ו

']
געו--
ושמ
| וי

וישמע ..לאמר ..יעקב וגו' .1

וישמע . .לבן

וישמע ..לאמור ..יעקב

וגו' וכתיב וישם דרך שלשת ימים בינו ובין .יעקב אַ" ,וישמע את בני לבן וגו' וישם  . .ימום א? .וישמע..
לבן [] ,וידרכו את לשונם קשתם שקר תי |  * 3לאכל = ללבש ו[ְג] לאכול  ..ללבוש ְחאכתי :לאכל ל.
4ני] פחאינכתי.
לי ם | עקלס  | 8ר' ליעזר ן .ר"ש א | אמר לו] אמר ליה א' .אמ' א :%ואטר ך | ש
שאמ דְ'ון] .שאמר ך ,ל' א' | ואהב  | 1אמר לו] אמר ן | וכי ל' א | היא לי  | 7דבר לי א! | *5בו] בה ל,
עליו דפוחאנכת .עליה י | הזקן [ח .1אותו הזקן פ .אותו זקן א'תי | ונתן] וגכו .שני = דפת.
שאמר  -ך] | לאכל וגו'] ן ,לאכול ובגד ללבוש ךְחאככת .לאכל  .1לאכול י .ונוי  | ₪ונא]  .1בא ו,
ובא זה ְךפוחאכת .וגא הב"ה ך' | לו לי א | נכנפ] בא לו י | ר' יהושע] פוחאנכי ( ₪ר' יהושוע ת)
ג"א עקילם הגר בא ושאל את ר' אלעזר (אליעזר ך]) אמר לו הרי (הרי כל ך]) חיבה שחיבב הקדוש ברוך
הוא( .הקב"ה ן] ,הב"ה ך!) את הגר דכתיב ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה כמה טווסין (דים ך]) אית לי
כמה פוסייני (פסיונות ך]) אית לי אפילו על (עלי ךת) עבדי לא (אין ך) משגיחין (דים ך]) נזפ ביה ואזיל לגבי
ר' יהושע אמרו (נזף בו אמרו ך]) לו תלמידיו ר' (רבי ךך!) דבר שנתחבט עליו אותו זקן את מושיטו לזה
בקנה (בקנה אזל לגבי ר' יהושוע ךן) דֶת | והתחיל ן | מנחמו] מפייסו ד | בדגרו ןף | 6זה א' |
התורה] וְא'נ .חורה דפחא?כתי | *שני -ל-חמו] דכתיב לחמו ך | בלחמי וגו" פןג | ושמלה פחא |
*לית] טלת לְך! | זכה ל'  | 1אדם ל' א | זכה ל' חג | למצות ו"אי .למצוות  .2למינוי פ/
זה א | פ
ולמינוי חְנ .לטלית דת.

לבניו ן |

 8אמר לו והרי וכו' .הנה כל שבחו של גר שאמר הכתוב שהקב"ה אוהבו לתת לו לחם ושמלה בתמיה א"ל
ר' אליעזר [ובכי"א א' משובשת הגי' ר"ש .ובכי"א ב' כתוב בפנים ר' אליעז' (.ועוד תיבה אחת שאינני יודע

לקרותה) ועל הגליון שמעון] וכי קלה היא בעיניך דבר שנצטער בו אבינו הזקן כשבקש מלפני הקב"ה ונתן לי
לחם לאכול ובגד ללבוש ובא הוא [הגר הזה] והושיטה לו [הקב"ה .ולפי גי' דפ"ר (שהוספתי בח"נ) .מוסב
מלת ובא גם כן על הקב"ה] בקנה כאלו היה דבר קל ומועט ,ובפי' ב"ר כ"י מלשון אחר גורס ומפרש דבר
שנתחבש אותו זקן דבר שנפל על פניו לארץ לבקש תפלה על אותו דבר ולזה הושיטו בקנה כלומר
ולזה הגר מזמן מזונותיו בלא שום צער כלומר כמו שאדם נותן לחבירו בלא שום דוחק; והלשון והושיטה וכו"
כמו לעיל צד  681אמר כל מה שעמלתי וכו' בא זה והושיטה לי בקנה וכו' וע' במ"י שם ,ובמה"ג עמי 604

העתיק  אגק לס הגר שאל את ר' אליעזר אמ' לו הרי כל חיבה

שחבב

הקב"ה את הגר לתת לו להם

ותו זקן שני ונתן כו' מלמך שהיא קשה מן הכל :
ושמלה אמ' לו וכי קלה היא בעיניך עד שנתחבט עליה א
 5התחיל מנחמו .מפייסו בדברים לחם זו התורה וכו' שמלה זו טלית וכו' וכן הדרש לעיל צר  988ויקח וכו'
את השמלה וכו' זכה שם לטלית ועי' במ"י שם;

ועי"ע באגה"ת ח"א צד .581

ובפי' ב"ר מל"א גורס ומפרש

זכה אדם לתורה ול מ ינוי משעה שוכה הגר לתורה זוכה למינוי שממנין אותו נשיא [ע' קידושין ע"ו בי]
י בנ יו לכהונה ועח"ג וקידושין פ"ד מ"ז ,ונקט והיו בני בניהם מקריבים
נב
ועוד גדולה מזו שמשיאין מ

עולות שהוא הקרבן היותר קדוש שכולה כליל כדמפרש ביפ"ת ,וזוכים ללחם ושמלה לחם זו לחם הפנים וכו >
הרי במקךדש ובגבולין מנין שמתקיים בהם ואוהב גר וכו" לחס זו חלה שמלה זו ראשית הגז שהן המתנות
שניתנו לכהנים בגבולים וע' בספרי קרח פי' קי"ט וחולין קל"ג ב' ,ובשכל טוב צר  841הוסב הררש על יעקב

תרה וכו' ובגד ללבוש זו טלית וכשיזכו בניו לתורה יזכו ל מ יג וי להשיא בנותיהם
ונתן לי לחם לאכול זו ו
לכהונה ובניהם זוכין ללחם הפנים במקדש וכן לבגדי כהונה ובגבולין חלה וראשית הגז ,ובסגנון שלפנינו כל

אתו זקן ונתן לי וכו' ובא
המאמר גם בבמ"ר שם עקילס וכו' שבחו של גר ואוהב גר וכו' שנתחבט ע ל יו ו
זה והושיטה וכו" התחיל מ נח מו וכו' לחם זו תורה וכו' ושמלה זו טלית זכה אדם לתווְה זכה למצות
ת
וג
ולא עוד אלא שמשיאין ב

יהם לכהונה יהיו בני בניהם מקריבים עולות וכו' לחם זה לחם הפנים ושמלה

אלו בגדי כהונה גודל ה [וכ"ה כאן בכי"פ וכי"א ב' ובילקוט כמו שהוספתי בח"ג וצ"ע] הרי במקדש בגבולים
גין וכו' ושמלה זו ראשית הגז וכו' ,ובסגנון אחר במדרש קהלת,

והגי' שם בדפ"ר וד"ו ועוד עקילס הגר

שאל לר' אליעזר ואמר לו הרי חיבה שחיבג הקב"ה את הגר בלחם ושמלה בלבד שנאמטר ואוהב גר לתת לו
לחס ושמלה כמה טווסין וכמה פיסיונין אית לי ואפי' על עבדי לא משגחין עליהון אמר ליה וכי קלה היא
בעיניך דבר שבקש בו אבינו יעקב מתחילה שנאמר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש דבר ,קל הוא אתא לגבי
ר' יהושע ושאל ליה כך אמר

לו גר שנתגייר לשם שמים זוכה ומשיאין מבנותיו לכהונה לחם זה לחם הפנים '

ובגד אלו בגדי כהונה צמצמו בדברים
ונתן לי לחם לאכול

וגגד

וה הכבוד

ולמה

את

אמרו לו תלמידיו וכי קלה היא בעיגיך דבר שנחבט

בו הזקן שנאמר

מושיטו בקנה התחיל מפייסו בדברים לחם זו התורה שג' לכו לחמו בלחמי

שנ' בי מלכים יטלוכו הוי טוב ארך רוח טוכה

היא האריכה

שהאריך ר' יהושע

עם עקילס

ויוצא

ע

פרשה

80-1

כחז כ35--ב

לא עוד אלא שמשיאין מבנותיהן לכהונה והיו בני בניהם מקריבים עולות על גבי המזבח ,לחם זו לחם
הפנים , שמלה אילו בגדי כהונה ,הרי במקדש ,בגכולין מנין ,לחם זו חלה ,שמלה זו ראשית הגז:

כא) ושבתי בשלום אל בית אבי והיה י"י לי לאלהים ר' יהושע דסיכנין בשם רי לוי

-

נטל הקב"ה סיחחן שלאבות ועשאה מפתח לגאולתן שלכנים ,אמר לו הקב"ה ליעקב אתה אמרת
והיה י"י לי לאלהים חייך כל טוכות וברכות ונחמות שאני נותן לכניך איני נותנן אלא בלשון הזה
והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם (כריה יד ח) ,והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת
בקר (ישעיה ז כא) ,והיה ביום ההוא יוסיף י"י שנית (שס יא יא) ,והיה כיום ההוא יטפו
עסים (יואל ד יח)

ההרים

ביום ההוא

והיה

יתקע בשופר

גדול (ושעיה כז וג) :

כב) והאבן הזאת וגו' [וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך] חר אמם שאל לרי
מאיר פטר חמור במק

אמר לו בשה

הוא נפדה,

דכת' ופטר

חמור

תפדה

(שמות לד כ),

בשה

אמר

לו אין לו שה ,אמר לו בגדי ,אמר לו מאין ,מן הכבשים ומן העזים תקחו (שם יב ה) ,אמר לו
|לקוע יטעיס כ' כעיז (סט)]  ,ילקוע זכליס כ' פקפ"ס ,ילק' עכיכי זכליס ייד פ' 6 = :לעיל :704 57
 8ינקוט טס י
1

ע' נכולום פ" ע"ד:
משיאין דְפוְכי ,שהם

1הן
ש

מבני בניו 1

משיאין הת | מבנותיהן] פן; בנותיהן חאפ.

| והיו] ויהיו פחא.

מבנותיו ] ,את בנותיהם ,

לי י | בני בניהם (בני בניהן דְזָא? .בני בניו ן) מקריבין פחא*נ.

ובני

בניהן מקריבים ' ,בני בנותיהן מקריבים ן ,בניהם ובני בניהם מקריבים  ,2בניהם כהנים גדולים ומעלים ךָ'/
בניהן כהנים ומעלין ןת | עולות ל' י | המזביח ןת | לחם] ד"א  ₪דת | ז] פחנת .זה דואכי |
| אילו] פן .אלו דחאכתי :זו  | 1כהונה גדולה פא?ו [ בגבולין
2מלה] פואנכי .ושמלה דח
ש
מנין] פחא .- .מגי [ְן. .מ.ניין כם ,אבל בגכולים דךת
זה חא | הגז] פוחאנכב:

| שמלה] אכ.

| וה חא

 ₪אמרו (ל' ך) אילולי (אלולי ך]) אריכות פנים שהאריך

עם עקילס היה חוזר לפורו וקרא עליו טוב ארך אפים מגבור דְא'"ף]
 ,ושבתי . .אבי וכו' א ,%%ושבתי . .אבי דְחא'כףת,

וגו'

לאלהים אלו | דפיכנין]  ,32דסכנין דפואתי(זכריה)מ.

ושבתי

ושמלה דפוחגת

|

ר' יהושע (יהושוע ךת)

להום] ושבתי . .אבי
-|  *8ושבתי א

בשלום וגו' [ ,ושבתי

בשלום פ ,והיה..

יישעיה) | ס4יחתן] פִי (זכריה) ,סוחתן ,
דסכינין (

שיחתן דְוהאכי(ישעיה) מ .שיחתס ךן | של בנים ח | ועשאה] פוא'נכי(זכריה)מ .ועשאן דחא*תי(ישעיה) |
ל*גאולתן דדפא"נכי (שס) מ] לגאולתם א'תי(זכריה) ,לגאלתן ל .לגאולת ן | בנים ן | לו ל' א | ליעקב] י(שם),
לי דפוחאנכתי

| (אתה --לאלהים ל' ן והושלם בגליון)

לי ך ,והיה י"י ך | טובות] מידות

5היה י"י לי] -והיה
| ** אמרת] אמרה  | 7ו

 =,ן | ונחמות וברכות ף ,ונחמות וגאולות  , 1וברכות (ישעיה) | נותן]

6היה] שנא
| ו

עתיד ליתן א | נותנן] וא%כ :נותן דפא'תי

יהר-ו-שלם
מהי
 =,א'ו (שם)( .ו

ל' א') |

*ירושלם דְחא"כתי (שם)] מירושי לו! ,מירושלים פ ,וגו" ן .לי י(זכריה) | והיה --בקר] חי (שם),
מ
והיה ..בקר ושתי צאן אִי[ ,והיה] ביום ..בקר וש' צ' ךָ ,והיה ..אוש וג כ .לי דפת |  7והיה --שנית

| שנית] פי = :ידו חְני (שם) ,ידו וגו' ן ,ידו לקנות את שאר עמו דִת.

ל א

=

8דול]
ג

וגו' 

| 9והאבן

הזאת לי א | ?%וגוי] פ,

אשר שמתי

לקנות ..עמו ד'כ |

וגו' [; אשר שמתי מצבה יהיה בית

אלהים דא'נכת :.ל' א | * וכל --לך דְהג] וכל ..עשרנו לך ןת .עשר ..לך פאל .וכוי א' ,לי לוא'כ
אמם] ןְ ,אמן א .גוי דות .איניש כ; אגיס  | 5שאל] שאליה דְפואנכ .שייליה ךן | *לר' מאיר] את
ר"מ א .לר' אליעזר ולר"מ ל |  01פטר] פאנכ .אמ' לו  .[ ₪אמר ליה  ₪דת | חמור] חמורך דת |
ליה ך] | דכת'  --בשה ל' א | אמר לו לי  11 | 1אין] אם אין אכ ,ואם אין וְן | שה]  =.מהו א'ףת .מנין
*מר לו נ ]2אמ' ל .אמי ליה פות :אל דא',
מהו א? | אמר לו] אמר ליה ףת /א"ל א :לי פב | א

לי  | :%מאין] מנין א ,מנן פ .מן הן ן .ומן הן נ .טנא לך הא דְן | מן הכבשים] א .%אמ' לו ,1 ₪

אי ליה =  .5אמר ליה (לו  )5דכתי!  ₪דוכת .דכתיי  ₪א' | לו] פגכ :ליה דות |
מהקפדה שהקפיד בו ר' אליעזר שאילולי כן חזר לסיאורו וקרא עליו טוב ארך רוח מגבה רות (ועיי במ"כ
שם) .והשמיטו [בדפוסים וכי"ת כאן] מן עליהון וכו' עד דבר קל הוא ומן ושאל ליה וכו עד צמצמו בדברים,
ושינו נזפ ביה ואזיל לגבי ר' יהושע ועוד שינו אמרו לו תלמידיו ר' וכו' .והגיהו התחיל מ פייפן בדברים
כמו שהלשון שם ,ובסוף המאמר שלפנינו הוסיפו משם בשינוי הלשון אמרו אילולי וכו' ,וגם בגליון מדרש
אב"א נסמן במ"ס אין זה ,ובסגנון מאוחר ובאריכות דברים ובעירבובי התשובות של ר' אליעזר ור" יהושע
הסיפור בשמו"ר שם שאל עקילס הגר את רבותינו אמר להם וכו' ועיייש ,ובסגנון קצר הסיפור בתנחומא שם

מעשה

באונקלוס

הגר ששאל לזקן

מה הביב הגר לפני הקב"ה שכל חבתו כתב בו שנאמר ואוהב גר

 5בלשון
לחת לו לחם ושמלה א"ל יעקב אבינו לא תבע מן הקב"ה אלא ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש:
הזה ,בלשון והיה ,וכל הפסוקים שלפנינו הובאו גם לעיל צד  704בדרש שבכל מקום שנ' והיה משמש

שמחה וע' במ"י שם ,והפ' והיה ביום ההוא יחיה וכו" איתא שם גם בדפוסים [וכן נמצאו כל הפסוקים שם
בכו"א] ,ובלק"ט הועתקו רק ג פסוקים והיה ביום ההוא יוסיף וכו' יטפו וכו' יתקע וכו' והגיי שם כמו בכי"ו
מפתח ל ג א ול ת בנים ,ועי' גם בשכל טוב צד  ,341ובמקרא כתוב יוסיף אדגי שנית וכו [אמנם בס"א
שם

יהוה,

ע' תנ"ך הוצ' גינצבורג] ,

וע' מ"ש

במ"י

לעיל צד :754

 9חד אמם.

וכ"ה

בכי"ג ובפי' ב"ר כ"י

מל"א ,ושם מפרש גרוע כדמתרגמינן עמיא מכתשא (ויקרא ו"ג ו') ,ואולי השם אמם מפעל אמם שהוא נרדף
עם עמם [עממי] כמו השם ע מם באיכ"ר א' י"ב פ' רבתי וכו' וגמלא עמם (פי' מנהיג הגמל הוא גוי) וכו'
דגמלא

עמם

וכו וע' בעמת"ל

ח"ג צר ,866

והסיפור הובא אגב הסיפור שלאחריו לפנינו כאן :

אכן באיכ"ר

מ*ב שם הגי :וגמלא

גוי וכו"

דגמלא

גוי וכו',

 11מן הכבשים .אמר לו מן הכבשים [ואף שגם בפסח כתיב

-

10

ויצא

4

אילו לפסח,

כח כב

פרשה ע

תאכלו שור שה כשנים

אמר לו אף גדי נקרא שה ,מן הן ,וואת הכהמה אשר

ושה עזים (יבריס יר ר) ,עמד ונשקו על ראשו :ר .יהושע דסיכנין כשם ר' לוי כוחי אחר שאל את
ר' מאיר אמר לו אין אתם אומרים יעקכ אמיתי היה ,אמר לו הן ,אמר לו לא כך אטו וכל אשו
חתן לי עשר אעשרנו לך ,הן והפריש שבט לוי [אחד מעשרה] ,ולמה לא הפריש משני שבטים,

אמר לו וכי שנים עשר שבטים היו והלא י'ד היו שג' אפרים ומנשה כראוכן ושטעון יהיו
לי (בראשית מה ה) ,אמך ליה כל דכן ,אוספת מים אוסיף קמח ,אמר לו אין את מודה לי
שהן ד' איטהות ,אמר לו הן ,אמר לו צא מהן ד' בכורות לר' אימהות ,הנכור קורש ואין
| ע' מכילפס נ 6פ"ג ופ'ד:

? ינק' מכיכי פיכס ]' כ',

[ע' סכסוע ויחי קיי ט"ו ולצינ פס ק" פ"ז]

:

פקיקת 6פ' עשכ סעטל (לים  ,)'5סנקופל ככק כ

ו"ך1

 7ע' פדכיל פליו :
+חד
ר
החודשי

| אילון וג .אלו דפאכת | לי] פאגכ .ליה דות .לח ן | גקיא]  =.שמו ן | * מן הן פל"] אמי

ליה  ₪ן ,א"ל  .[ -אמר ליה מנא לך הא ך] .מנא לך הא ך ,שנא' א .מה הן ל | וזאת] אמר ליה (אי לו ם/
א*ל ג) דכתי'  -.דפנן .אמר ליה דכתי' זאת ן ,דכת' וואת  .5זאת א | שור  --עזים] פ .5צאן שה..
2סיכנין] נ .דסכנין ד"פאכתם .דסי ן | כותי] כושי א
עזים דן] ,שור שה בכבשים ושה עז'  ,1וגו' ן | ד

גוי כותי ך] | ** אחד] לי  8 | -ליה ו | אתן ךְ'ן .אתה ף | * אומריס הפחאיכם]
אומרי'

א',

אומרין ך] | אמיתי היה] דְ] .אמתי הוא  .%%אמיתי | ,אמתי פמ:

יב (אמתי דכת'

אי ל .או' ןָ ,אומי ן.

אימתי  ,5אמת

א' ,אמיתי

ך]) תתן אמת ליעקב דִת | ליה ות | הן] 1כ .הין דוחת :הן (הין מ) דכת' (דכתיי א)

תתן אמת ליעקב ]א

| אמר לו] אמר ליה ךן .א"ל א ,א' ן ,לי ג | לא כך] ואנ .ולא כך דפחכי:

ולא ןת |אמר] כת' ןת |  4לך] -

והיכן הפריש מבנים ך] ,והיכן הפריש  | 1הן והפריש] אמ' לו (א"ל א)

א"ל הין שתפריש ] ,א"ל הפריש החְןָ ,אמר הין א"ל הפריש ךָ .אמי לו (ליה ת) הן
הן הפריש א;
(הין ן"ך]) אמ' לו (ליה ן]) הפויש פן"ן | שבטו של לוי | *אחר מעשרה] א' לעשרה א* .לי ל |
ול מה  --שבטים] למה (ולמה |"ף( )5לא הפריש אחד מעשרה לשנים (לשני ]) שבטים אחרים ךו"חנכות,
|
למה לא הפריש עוד משנים (לשנים א') אחרים אחד מעשרה אמ .לשנים שבטים אחרים לא הפריש 
 5ליה ןת | שנים עשר שבטים] ןְ ,שנים עשר פו"חא'כתש .י"ב דא | היו] הו דפאכת .הפ וחגמ |

והלא] וזה לא ם | ארבעה עשר פחא'גתמ .ארבע עשר כ .י"ד א | %היו] הן דפאכתמ :הפ חנ |
 6לו ם | כל דכן] פן"חנכ.

דמוספת א*מ

כל שכן דףתמ .כ"ש א | אוספת] פחנכן.

| מים] ו"חאכמ.

מיא דפת.

אופיפת ך ,אספת [" ,שהמוספת א',

קמח ן | אוספת כ ,הוסיף ם .הוסף א | %קמח] ו"חכט.

קמחא דֶָם .מים ג | ליה חתת | אי] אי א | אתה חא | *לי דפו'אכתמ] לי נ 5 .לת |
ש1הן] פו"האגנכתמ .שהם ך | ד'] פא? :.ארבע דוחא'נכתמ

| אימהות] וְג; אמהות דפחאכתט

|

ליה חת | הו| פאגכ :.היו דויתמ | ליה חת | הוצא כ .קח ת | מ5הן] מהפ ך | די] ארבע' ג,
ארבע פחא'כת מ | * בכורות] בנים ל | לד] ו"א* .לאיבע דפחא'נכתמ | אמהות פהאכתט |
והבכור

[" ,5לפי שהבכור

 ,1שאין הבכור

מתעשר

למה הבכור

.₪

שאין . .מיעשר שהוא

מ

| קדש ו"אמ.

קדוש | 5

שה פירשה התורה שיכול להביא גם גדי] ,וכן נעדר א מ ר ל ו בסמוך מן הן וזאת הבהמה וכו' ועח"נ ולעול
 8יעקב אמיתו .וכן הלשון לקמן פע"ח סי' י"ד איפשר יעקב אמיתי היה
צר  512וצר  977ובמ"י שם:
תכמים והמקרא כפשוטו הוא ,ובשאלה ראשונה לא הודה
רש ח
; שהכותי רצה להוכיח שאין ממש ב ד
לכה שמקורה בדרשה שגם גדי בכלל שה; ובשאלה שלפנינו התאמץ להראות שיעקב לא אמיתי היה ובמרמה
ך גם עם עשו ולבו כפשוטו של מקרא וכדעתם של הרומיים (עבודה זרה י"א ב') ולא כדעת חכמינו שדנו
תו לכף זכות ופירשו בא אחיך במרמה בחכמת תורחתו (לעיל צד  )857ואמרו עליו שרי לצדיקי לסגויי
ברמיותא כי עם נכר תתבר כתיב (מגילה י"ג ב') ולדעתם גם צאנן של יעקב לא נתרבו על ידי המקלות שהציג

אלא בדרך נס (לקמן פע"ג סיי יי ועי בלק*ט שם)] = :אשר תתן לי = .מכאן עד סוף המאמר קיטע בכי"ן גרש
אמר סובי אומתך וכו" [ע' בסמוך צר  508אות  ]1וע' במ"י לעיל צד  ,277והמאמר הושלם שם בגליון
תב אחר מטושפש 4 :הן והפריש .אמר לו הן [והוא עשה כן] והפריש שבט לוי וכו' ועח"ג; ולפי הג"

חד מרעהש;
ל הפריש הוא שאלת הכותי ,והגהתי עפ"י שאר הספרים א

וקשה השאלה .ולמה לא הפריש

משני שבטים [כי בשני שבטים אין כאן חיוב מעשר ,ואין כאן קושיא כי הכותי כיוון לקנטר] ,וביפ"ת פי' לב!
שבטים אחרים מפפר בניהם אשר הולידו בחיי יעקב וצ"ע :  6כל דכן וכו כל שכן הוספת מים תופיף קמח,
ומשל הוא בלא"ר ,ובפי' ב"ר כ"י מל"א מפרש אוספת קמחא אם תוסיף מים בעיפה תוסיף קמח כלומר אם
ום< רברבונותים ת1ווחות ב במעשר וכו [ובתנחומא ויחי שם א"ר יוחנן וכי ייב שבטים הן והלא כבר נאמר אפרים
ון והן י"ד אלא כשלוי נמנה עמהן איגן נמנין עמו וכשאין לוי נטנה עמהן אפרים ומנשה
ומנשה כראובן
הגהתי מודה ל י וכו' [ואין צורך כי לשון חכמים כך הוא כמו נזיר פ"ה מ"ג , שבת

בכורות איגן צריכין להתעשר שאין קדש כמו בכורות מוציא מידי קדש מעשר ,מעשר נקרא קדש
ירי יהיה קדש לה' ,ובבחיי מפרש ואין קדש מוציא קדש נשארו עשרה והעשירי הוא שבט לוי
"י לשרתו ולברך בשמו וכן' ,ואגדה אחרת בפרר"א שם מה עשוז יעקב הפריש ארבעה בכורות
אמהות ונשתיירו שמונה התחיל משמעון וגמר בבנימן שבמעי עמו ועוד התחיל משמעון -וגמר בלוי
לוי מעשר קדש לי"י שנאמר העשירי יהיה קדש וכו [ועוד שם ר' ישמעאל אומר כן' ולא עשר יעקב
אלא למפרע התחיל מבנימין שבמעי עמו ועלה לוי קדש לי"י וכו'] וע' בהר"י א' בראשית ל*ב כ"ה ,ובילקופ
קונדריס האחרון מילמדנו ר' פ"ז העשירי יהיה קדש אשר היה שמח אני נעשה כהן גדול שאני

ו

פרשה

ויצא

ע

50

כח גנ כט א--ג

קורש מוציא קודש ,אמר לו אשרי אומתך מה בתוכה :
א) וישא יעקב רגליו אמר ר' אחא חיי בשרים

כס

(משלי יר ל) כיון שנתחבשר

לב מרפא

בשורה טובה טעין ליביה רגלוהי הדא אמ' כרסה טענא רגליא:
ב ג) וירא והגה באר בשדה וגו' ר' חמא בר' חנינא פתר בה שת שיטין וירא והנה
באר בשדה זו הבאר ,והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה משה אהרן ומרים , כי מן
הבאר ההיא ישקו העדרים שמשם היה כל אחד ואחד מושך לדגלו ולשבטו ולמשפחתו ,והאבן
, 0

ל ילקוע כי קכיג[ ,וע'] פנסופס " 3ויל ספ" ס' :

 4לקוע טס :

 8ע' סדכ עולס פ''י ,פענים ע' ל':

 6פוספס5

פוכס פי'ג י'/פ ,סנסועס ע'ב בעדנכ סי"  '3סקם כ'' מ"ס וק" כ' ,פכמועס במדנכ כי' ב' סקס כי' כ"ס ,בעדנל כבס פס
סיי

פיט

'3

כיהל

סי"

 1קודש] פחנכ .קדש דן"אתמ (וכן בסמוך [גם בף]) | מוציא מידי מ | לו| ליה פ; ל' ן | אשרי] פח/3
רשריך ואשרי דא1כןתמ:
א
ש

אשריך ואשרי מזומתיך ואשרי א .%פובי | | אומתך] הדור

-

מה שבתוכה

[],

3%

בתוכו א 1,

אשר אתה שרוי בו %5

לביה וחנכת.

מה

שאתה

אית בה ן.,

בתוכה

שאת

| לרגליו וגה ן | חיי] כתי"

₪

שרוי בתוכה

ךן

שאתה..

דְמ/

| מרפא] וגו" ן | 8טען ן

| רגלוהי] פחאנכיי .רגלוי ן .ית רגלוהי ך .ית רגלוי ת | הדה ונ | אמיה דאנכת,

אמר י ,היא ן | כרסה] [; כרסא פא1ני:

 * 4וגו" וא'ג[ ל' לדפחאכתי
י7
6
א
א

,₪

(שאתה

[[מ)

א | מה בתוכה] גָ,

כריסא דְא'כת

| טענה [ .1טעין י .טעינא תת | רגלייה ו |

| חמא] יוסי פ | גר] א%נכ .ביר ן .גר דפאיתי

| חנינא] אַנכי.

חנינה דפות | פתח אית | גה] אי .גיה דפונת .לי כ | שת] ן :שית דפאנכי .שיתא לית
שטין [א?,1

אפין ל

ד-ה
ש-
בורא
| * .ו

מונין .כ

(אנכי] והנה ..בשדה דְךן,

לי

והנה באר פח;

ז5ה חאנכוי | לשש ל ך | רובצים עליה| וכי 5 .דפחאגת | זה משה חי | ואהיו פוחא'כתי

מהו-ש-ך] פן ,היה כל אחד מושך ןָ ,היה מושך כל
ה6הוא | 1 .ישקו העדרים] וגו' פ | שמשם ל' א | הי
אחד ואחר [זכ ,כל אחר מושך ו ,שכל אחד היה מושך א .כל אחד ואחד מושך מים (מושך לו ת) דת |
לדגלו ולשבטו] לשבטו ולדגלו חְזִי .לרגלו מים ולשבטו ך |
העשירי אמר הקב"ה איני מתחיל מן הגדולים
ייב חשוב מבנימן עד לוי היו לו עשרה בנים

אלא מן הקטנים והעשירי זה לוי[ :וכן הוא בתנחומא קרח פיי
-ולוי היה העשירי ונתנו מעשר למקום לקיים וכל אשר תתן לי

עשר \וכו וע" במדבר רבה -פי"ח סי' כ"א ובם' היובלים פל'ב ,מדרש תנאים

צד  022ופפרי זוטא לבמדבר

ר"א

הדרשן

ייח ו" ופי ראבין סי קי"ז]

וע' ברילל יאהרביכער

ח"ד צד 081

ובמאמר

עפשטיין על ר' משה

צד [ 61וגרינבוים .נייע בייטרעגע צור זעמיטישען זאגענקונדע צד 741]:  1מה בתוכה .מה יש בתוכה כמה
תורה וכמה חכמה ,וגם בכי"ג וכי"כ הגי' כן ,ובכי"ו אמר פובי (וצ"ל טובי) אומתך מה אית בה ,והגיי |שאתה
בתוכה כמו בירוש' חגיגה ריש פ"א אין הדור יתום שר' לעזר בן עזרי' בתוכו והגי" שאת שרוי בתוכה
כמו באותו המאמר [במכילתא בא פט"ז ,תוספתא סוטה פ"ז ו"ב] בחגיגה ג' ב' אין דור יתום .וכו' שרוי
בתוכו , וע' בלק"ט ובשכל טוב צד  .921ובפגנון אחר המאמר בפסיקתא פ' עשר תעשר כותי אחד בא ושאל
את ר' מאיר וא"ל לית אתון אמרין דיעקב אבוכון קשוט הוא א"ל אין דכתיב תתן אמת לועקב א"ל
הפריש שבטו של לוי אחד מעשרה לשבטים לא היה להפריש לו עוד משנים א"ל אתה אומר דאינון [י"ב
ואנא אומר דאינון] י"ד אפרים ומנשה כראובן ושמעון א"ל והא טבאית והא לית את מסייע אוספת קמח אוספת
מיא א"ל און את מודה לי שהן ארבע אימהות יצא מהם ארבע בכורות ואין הבכור מתעשר למה שהוא קודש
ואין קודש מוציא קודש א"ל טובוי לאומתך דאת בה בגווה וכו" וכיה בקצת שינוי באותה הפסקא בתנחומא
(ושם הגי' א"ל והא את מסייע לי הוספת קמח הוסיף מים וכו' א"ל טובי אומתך דאת בגווה) ,ובסגנון הפסיקתא
הועתק המאמר במה"ג צד  694ועיו"ש

(ושם הגי' והא לי את מסייע אוספת קמחא

אופפת מיא),

ובתוספות

מ" ר שאל מין אחד את .ר' יהושע בן לוי היכן מצינו שעישר בנין אמר
עה"ת פ' אם יהיה אלהים וכו" הובא ב
לוּ לוי שהקדישו לשמים אמר לו ומה ראה להקדיש לוי והוא לא היה עשירי אמר לו שעשה יעקב מכל בניו
כטלאים הנכנסין לדיר להתעשר והכניס דרך תולדותם דברגיות הן וצ"ע 2 | :חיי בשרים וכו הלשון וושא
וכו' רגליו נמצא במקרא רק כאן ודרש ר"א שנשא ל ב ו רגליו (ומדויקת הגי' רגלוהי בלי מלת  ית שאין
כתיב כאן את רגליו) ,והפ' חיי בשרים וכו' נדרש גם בפתיחה לעיל ריש פנ"ז ועיי"ש ,ובפירש"י עְה"ֶת מפרש
המאמר שלפנינו וישא וכו" משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת,
וכן בתר"י א' ונטל  יעקב בקלילותא  ריגלוי לטילא וכוי ,וסוף המאמר מפרש ביפ"ת הדא אמרה כריסא וכו'
דרך משל הוא לומר שהלב מקומם את האדם להתעורר בעניניו והרי הוא כאילו הכרס נושא הרגלים לא הרגלים
את הכרס ,ובמ"כ פי' וזהו שאומרים הבריות במשליהם הכרס נושא את הרגלים אם כריסו מלא ונפשו החבה
עליו קל הוא .ברגליו .ובלק"ט משמע שהוא דרש אחר שמפרש וישא וכו' ללמדך שבשורה טובה נותנת כח
ועמד והלך ,ובשכל טוב שם וישא ועקב את
שעד
אדם שכיון שנתבשר יעקב אבינו נשא וגליו ד"א פ
רגליו בקלילות כיון שנתבשר בשורה טובה ניתן בו כח וקלילות וכו' סעד ועמד והלך ומשל הווא לבני אדם
כרוסא ט ע יי[ וכוי ובמה"ג שם הועתק טעון לביה רגלויי הדא דא מ רי כרפ

יה שע ינא

רגליה (ושם בכי"ק

טען לביה רגלוי ה"ד כרסיה טענא וכו') ,ובעקידה שער כ"ה טעין ליביה ל רג והי הדא אמרה כרסא טענה
רגליא :

 4שת שימון.

שש שיטות,

ובגליון כי"ל נסמן ס"א שיתא

אפ ין וע' לעיל צד  664וצד ,099

וכן

באוכ"ר פ' בלע (ב' ב )/ור' יוחנן הוה דריש שיתין אפין בבלע וכו ./ [ 5הבאר .שניתן להם במדבר ,שכל טוב
צד  | :]841משה אהרן וכו" ,שהם שלשת הרועים שבזכותם ניתנה וחזרה הבאר לישראל במדבר ,וע בסזק
ותענית שם[ :ותוספתא סוטה פי"א יי ולעיל צר  ,]676ופי' שלשה עדרי צאן שלשה רועי עדרי צאן ,ובשכל
טוב צד  841ג' עדרי צאן זה משה ואהרן ומרים מנהיגי העדרים 6 :מושך וכו ./מושך מים ,ובדפוסי? נוסף

כן מושך מים,

ובשכל טוב שם שכל אחד מושך לשבטו ולמשפחתו והאבן גדולה כמלא פי כברה קטנה היה

בה ,ומפרש שם גדולה שגדולה במעשיה וניפיה ,ובדרש .כל אחד ואחד מושך וכו" הובא כאן מאמר ר"ח שרק
כמלוא פי כברה קטנה היה בה בבאר [ומזה נשמע שגם האבן לא היתה גדולה באמת] ,ומאמר זה איתא גם
לעיל צר  68ועיי"ש.

ובתוספתא

שם האגדה

כך היתה הבאר שהיתה עם ישראל במדבר דומה לפלע

מל א

וש

>60

.

ויצא

כט נג

פרשח ע

נדולה על פי הבאר אמר ר' חנינה כטלוא פי ככרה קטנה היה בה ,ונאספו שטה כל הערוים
בשעת המחות ,וגללו את האכן מעל פי הבאר והשקו את הצאן שמשס היה כל אחד ואחר
מושך לדגלו לשבטו ולמשפחתו ,והשיבו את האבן על פי הבאר למקוטה בשעת הטסעות :ד"א
וירא והנה באר בשדה זו ציון ,והגה שם שלשה עדרי צאן אילו שלש רגלים ,כי מן הבאר
ההיא ישקו שמשם היו שואכין רוח הקורש ,והאבן גרולה זו שטחת בית השואבה ,אמר ר' הושעיא
לסה היו קורין אותה שמחת בית השואכה שמשס היו שואנין ווח הקורש ,ונאספו שטה כל
העדרים באים מלכוא חמת ער נחל מצרים ,וגללו את האכן מעל פי הכאר והשקו את הצאן
שמשס היו שואנין רוח הקודש ,והשיבו את האבן על פי הכאר למקומה מונח לרגל הכא :ד"א
וירא והנה כאר בשדה זה ציון ,והנה שם שלשה עדרי צאן אילו ג' בתי דינין דתנינן שלשה
וע' יכוס' כלסיס פ"ע  5'3נ' ,ויקלם כנס

| כעיל ,68 5

עדכם

פכ"כ ק" ד',

פ' ויסכון פלץ (ם' ס'):

קסכס

 5יכוש' קוכס פ*ס ג"ס  ,'5פקיקסל כנסי  '6( "5נ')  9 =:פנסדכין פיי ('כ 1

 1על פי הבאר לי א | תנינה] וגת .הניגי ך' .חנינא דחאכ :ל' ם | כמלא חא'כי .טלא ם |
כברה] מדה ם | היתה א | בו א' | העדרים]  =.וגללו דְך | בלשעת] בשעה שחונין  | 5וגללו --ולמשפחתו] ן,
וגללו את האכן וגו' (האכן מעל פי הבאר ן) שמשם ..לשבטו ולדגלו (לריגלו ולשבטו ן) ולמשפחתו פן/
וגללו את האבן והשקו את הצאן שמשם היה כל אחד מושך לרגלו ולמשפחתו א .וגללו ..הבאר (הבאו
והשקו את הצאן י) שמשם היה מושך (שמשם מושך י) כל אחר לשבטו ולדגלו ולמשפחתו (ממשפחתו ו') פי,

*ל ל-מ-קומה דְחכתי] על פי הבאר ם ,על פי וגר ן ,וגוי ל | בשעת
לי דחן |  8והשיבו] וגללו ח | ע
המסעות] [א11כ" .בשעת מפעות פ₪א? .בשעת מפע המחגות [] .בשעת מסעות היתה חוזרת לאיתנה ךר |
 +וירא] ואנכי .ל' דפחת | זה פוחאכי | לשס לי ך | ג' דיא? | עדרי צאן] עדרי . .רובצים עליה חפו,

לי ם | אילו פונ:

אלו דהחאכתי

ישקו]  -.העדרים והאנכתי

הקדש דפאכת
* השואכה

| שלש] ם.

ג' ד'א .שלשה דוחנכת.

| היו לי י | שואבין] פנכ.

(והאבן  --הקודש ל' א והושלם בגליון)

ךפחנות]

השאבה

ן₪ ,

היו שואבים

שמשם

קורים [ .קוראין פן .קוראים ך | * אותה דפוחגנת]

א-ר
כ -
השקו
גה ך 5 .לפת( .וה

ברוח
מונין
והנה
אילו]

| הקורשן וְנ,

| גדולה]  ₪על פי הבאר ["חגי
רִ | הושעיה

פות  /אושעיא

| זה] י |

ךז |  6היו לי וח |

ל' דְפות | שמישם

ן | שואנין] פנ/

| כל העדרים ל' ם |  7באים ל' ךז | מלבא חאכ |
ל"חְנכי] מעל ..הבאר |[" .והשקו את הצאן א*,

8מישם
ל' א') | ש

 | 87הקודש] וְגְ .הקדש דחא?כתי
9ירא לי פחכת
א' | עד רגל י | ו
שם] וחאנכתי .והנה ך ,.ל' ם
פוג .אלו דחאכתי | ג'] ד'א*.

שואביי א .%שואבים דוחאית.

אותו ל | שמחת

ים דוחתי | את רוח ן | הקודש] וְג .הקדש ְפחתיאן
הלצ--
ועד דחת | גללו  --האבן ל' א? | * מע

5הוא פני |
ל' י | ה

ן | שואביו] פחנכתי;

שואבי' א .?%שואבים דְִן |

| עללמ-ק-ומה] חא1ני :על ..הבאר פת .ל' דן | שמונח ו,
| בשדה ל'  | 5זה] פאי .זו דוחנכת | ציון] בית המקדש א |
| ג' ך'א? | צאן] צאן רובי ן .צאן רובצים עליה ךז לי ם |
שלשה דפוחא'נכתי | דיניו] פחאנכי .ריני ךד .דיניפ ות |

ו-ן
ינןנ -
דתני
דתנינן] פוא?גי .דתנן דחת (ד

לי א') | ג' ד'א? |

כבוה וכו' וכל אחד ואחד מושך במקלו איש לשבטו ואיש למשפחתו שנ' באר חפרוהו שרים כרוה
נדיבי העם וכוי ,ובתנחומא מ"ב חקת סיי מ"ח כרוה נדיבי העם וגו' שהיו הנשיאים עומדים על גבה ומושכין
ל שבטו ול מ שפ חתו וכוי ועי בתנחומא חקת ובבמ"ר פי*ט .ובתנחומא מ"ב
במטותיהן כל אחד ואחד
במדבר שם והבאר בזכות מרים וכו' והיאך היתה הבאר עשויה כמין סלע (ובכ"י רומי שם סלע כמין
היתה מתגלגלת וכו" (ועיי"ש בהערות רש"ב אות כ"א על הגי' המשובשת לפנינו בתנחומא במדבר
ברה)
כ
שם כמין סלע כמין כווות או כדורת (ובעמת*"ל ח"ב צד  692צריך למחוק כל הערך כדורת) ובבמ"ר פ"א הגי"
והיאך היתה הבאר עשויה סלע כמין כוורת היתה ומתגלגלת וכו') ,ובירוש' כלאים שם איתא א"ר חייה בריא
כל מי

שהוא

עולה

להר

ישימון

ומצא

ן
ימ
כ

ברה
כ

בים

קהלת שם הגי' א"ר חייא בר אבא וכו' כמין כ ב רה קטנה

בים

טבריא;

וכן בשבת ל"ה א' א"ר

טיביריא

זו היא

בורה

של

מרים

וכו'

(ובוי"ר

ובמי,

בים) ,וטעם זה המאמר שבארה של מרים נגנזה

חייא הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה

כמין כברה בים וזו היא בארה של מרים (ופירש"י כמין כברה סלע עגול ועשוי ככברה) אֶמר רב מעין המיטלטל
טהור וזו היא וכו' וע' בד"ס ,ובתנחומא .מ"ב חקת סי' ני [ובתנחומא שם] ונשקפה על פני הישימון וכו" זה
לענין באר שבאתה עמהם עד שנגנזה לתוך ימה של טבריא והעומד על פני הישימון רואה בתוך הים כמלוא
פי תגור וכו" ובבמ"ר פי"ט עד שנכנסה וכו' כמלא הנור וכו' וע' בפירש"י במדבר כ"א כ' שגורס בתנחוטא כמין
כברה בים :  2שמשם היה וכו' .זה הדרש חפר כאן בדפוסים [וכי"ח וכי"ת] ,ואיתא בשכל טוב וגללו והשקו
שמשם כל אחד מושך לדגלו ולמשפחתו ,ובפוף המאמר הגי' גם שם ובלק"ט בשעת המסעות ,ובדפוסים [וכי*ת] נוסף
היתה חוזרת לאיתנה[ 4 :זו ציון .הרמב"ן מביא ולרבותינו בב"ר גם בזה להם סוד רמז לעתיד וכו' כי הבאר
ירמוז לבית המקרש וכו' ישקו העדרים שמשם היו שואבין רוח הקודש או שירמוז כי מציון תצא תורה שנמשלה
למים ודבר ה' מירושלם ונאספו שמה כף] 5 :ר' הושעיא .בירוש' סוכה שם אמר ר' יהושע בן לוי
למה נקרא שמה בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש על שם ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה,
ובפסי"ר שם א"ר יהושע בן לוי למה היו קורין אותו שמחת בית השואבה שמשם היו שואבין רוח הקורש

[ובכי"א א' וב' דלג הסופר מן רוח הקדש עד רוח הקדש והושלם בגליון בכתב אחר והאבן גדולה על פי
הבאר זו שמהת בית השואבה א"ר אושעיא (ובכי"א ב' אושעיי) ללמה נקרא שמחת בית השואבה שמשם
וכו'] 7 :מלבוא חמת וכו' .כלה"כ מ"א ח' ס"ה דה"ב ז' ח' .וגי' זרה בסוף השיטה בשכל טוב והשיבו את
חאבן לרגל רביעי ,ובעקידה שם הגי' והשיבו וכו' למקומה לרגל הבא[ 9 :זה ציון .בלק"ט איתא זו ירושלים] :

ש

ויצא

ע

פרשה

701

כט בנ

בתי דינין היו שם אחד בפתח הר הבית אחד בפתח העזרה ואחד בלשכת הגזית ,כי מן הבאר ההיא
וגו' שמשם היו שומעין את הדין ,והאבן גדולה זה בית דין הגדול שבלשכת הגזית ,ונאפפו שמה
כל העדרים אילו בתי דינין שנארץ ישואל ,וגללו את האכן שמשם היו שומעין את הדין,
והשיבו את האבן שהיו נושאין ונותנין עד שמוציאין את הדין על כוריו : ד'א וירא והנה באר
בשדה זה ציון ,והגה שם שלשה עדרי צאן אילו ג' מלכיות הראשונות ,כי מן הבאר ההיא וגו'
שהעשירו מן ההקדישות הצפונות בלשכות ,והאכן גדולה זז זכות אבות ,ונאספו שמה כל
זו מלכות הרשעה שמכתכת טירוניה מכל אומות העולם ,וגללו את האבן שהעשירו מן

לעדרים
ה

ההקדישות הצפונות בלשכות והשיבו את האבן לעתיד לכוא זכות אבות עומדת : ד'א וירא והנה
באר זו סנהדרין ,והנה שם שלשה עדרי צאן אילו ג' שורות שלתלמידי חכמים שהיו יושבין
לפניהם , כי מן הבאר וגו' שמשם היו שומעין את ההלכה ,והאבן נדולה זה מופלא בית דין
 1לעיל  904 57ום"כ 9- :פנקדכין פ*ד ע"ד :

 1דינין] פן"חאיגכי .דיגיפ ד
יתהןג-ז
(בי מ

|

ל' )|

הה' ישי הע? ן | ש5מישם

 01ע" טיכ סטיכיס כנק פ' סנס מטקסו (ג' ]')1

| בפתח הר] פן"חאנכי .בהר דת | ואחד | עזרה  | 5אחד | 2

* ההיא וגו' ך] ההיא

ך],

ההיא (ההוא ו) ישקו העדרים וְחאכו,

ההוא ,

ן | שומעים וך | גדולה]  ₪על פי הבאר וחאנכי | ב"ד אי | * הגדול דוחאנגכת]

8ל העדרים ל'  | 5אילו| פוג :אלו דחאכתי | בתי דינין| פחאנכ,
גדול ל ,לי י |אשר בלשכת  | 2כ
בתי דינים דְוְכִן ,ב"ד י | שנחוצה לארץ י | את האבן] את ..מעל פי הבאר א /115את  ..הבאר והשקו
את הצאן א ,%ל' ₪

4ת
הצאן א | %א

| (שמשם --האבן] למקומה א)1

משקין א | %את לי כ | הדין]

| שומעים וח:

5ושאין] -ים  | 7ונותנין (ונותנים [)
האבן] את  ..על פי הבאר למקומה דזא1נכי .ל'  | 5נ
| שמוציאין] שמעמידין

בדין דפוחאנכתי

הדין] אותו דפואכתי.

-ים ן .שהיו מעמידין א'י; שהעמידוהו

דפא!נכות.

ך] | את

הדבר [ ,לי ח | בריו כת | וירא  --בשדה] וְאַנ :5והנה . .בשדה אי

והנה

שלשה עדרי צאן וירא והנה באר ך .ל' פ | 5זה ציון] פחאכי .זו ציון דֶות .ל' ן | שלשה -צ-אן] שלי
עד' צ' רובצ' ן ,שלשה ן ,ל' פ | אלו] פונ .אלו דהחאכת .זה י | ג'] אי .שלש פחנכ .שלוש ות/
*היא וגו'] ההוא ל ,ההיא
שלשה ךָ | הראשונות] פואי .ראשונות דֶנָכ .ל" ףת | כי --הנאר ל' ך | ה
ךְחא*כי; הה' ישקו הע' ן  ,ההיא  . .העדרים אלו ישראל א* .ל' פך |  6שהעמידו ב |
(ההוא ו) ישקו העדרים ו
ההקדשות דְפחאני .הקדשות וכ | * גלשכות ךְפואנכת] מן בלשכות ל .בלשכת הגזית [] .ליי |
גדולה] פן  ₪על פי הבאר ְחאנכתי | ז]| אלו י ,ל' א | בכות א | **כל העדדרים] לי ל |
 7הרשעה] דְ'פאננתי* .הרשעה הזאת וַחכ .ל' ך | שהיא מכתבת דְפוחאנכתי.

דיוה ן- .יא דחא'כתעי.
את

האבן

את..

וגו' [;

שנותנת ע | טירוניה] פנ,

טרוניא א? | מכל האומות /ז .על אומות העולם כ .אצל א"ה  | 81את האכן]
מעל

פי

הבאר

חאנ:5

ל' פ

| 8ה*הקדישות

ההקדשות דפחאכי,

["נן]

הקדישות ן .הלשכות ל | הצפונות בלשכות| הצפונות בלשכת הגזית ךז .שבלשכת הגזית  ,+ל'  | 5האבן] פי.
 ₪על פי וגו'  .1על ..הבאר למקומה דְחאנכת | לבא פוחאנכתי | *זזכות] וזכות ךְ | אבות לי ו1
ב-אר]
שהיא עומדת לעד ך | וירא -

וירא ..באר בשדה

[[.5

בשרה

והנה..

ךְחאתי:

זה
ל' 9| 5

אנ |

והנה שם ל'  | ₪ג' עדרי צאן ך!א? .שלשה עדרי פ .שלשה ..רובצים עליה וחכ | .אילו] ן;
אלו דפחאנכתי | ג'] ד'א .שלש פנכו :שלוש ן; שלשה ך ,שורות שלש ך ,ל' ף | שהיו יושבין] פא/
שהיו יושבים ך]. ,י.ושבי? ב ,שהן יושבין [ף]. :י.ושבים ן ,שהם יושבים ךָ ,שיושבין י |  01לפניהן וי |
| וגו'] ההיא (ההוא דָ'י) ישקו העדרים דְחאכתי.

כי מן הבאר ל' 5

הה' ישי העדרים [ ..ההיא ישקו ן,

ישקו העדרים  | ₪היו לי ך] | שומעים ות | את ל' א | ההלכות ך | (והאבן  --ההלכה ל' א) | גדולה] פן/
 ₪על פי הבאר דְחנתי | זה] זו פג /ל' י | המופלא י | בית דין] שבבית דין ם .לי וג |

 1אחד בפתח וכו' וכיה בשכל טוב ,ובלק"ט אחד ב ה ר הבית ואחד בפתח העזרה וכו' ובמשנה שבירושלמי
העזרה ואחד בלשכת הגזית;
ובמתניתא דתלמודא דבני מערבא אחד על פתח הר הבית ואחד על פתח
ובמשנה שבמשניות שלפנינו ובבבלי סנהדרין פ'ו ב' אחד יושב על פתח הר הבית ואחדר יושב על פתת
העזרה ואחד יו ש ב בלשכת וכו' וע' בד"ס ,ובכי"ו קיטע שלשה היו שם וג ו' 8 :אילו בתי וכו' .בשכל
טוב אלו שאר כל בתי דייגין שבארץ ישראל :  4שהיו נושאין וכו כ"ה בכי"ל כאן ,וכגי' הספרים שהיו
נושאין ונותנין בד ין עד ש מ ע מידין אותו וכו" גם הלשון בכי"ל למטה בשיטה החמישית שהיו נושאים
ונותנין בהלכה עד שמעמידין אותה על בוריה ,ובשכל טוב הגיי שנושאין ונותנין בד ב ר עד שמעמידין אותו
וכו' ,ובלק"ט והשיבו את האבן שמעמידין דבר וכו' :  5ג' מלכיות וכו! .בבל מדי ויון שהעשירו מן ההקדישות
וכו' שבזזו  מה שמצאו בלשכות כמ"ש בנבוכדנצר ויוצא משם את כל אוצרות בית י"י וכו' (מ"ב כ"ד י"ג),
ובשכל טוב הגי' שהן העשירו את ההקדשות וכו'[ 6 :זכות אבות .בגליון כי"ת כתוב בכתב דומה לכתב
הספר

השמיטו
ובשכל

ובספר האורה

כת' כל זמן שהאבן על פי הבאר

[מפני חמת המציק]

טוב

ג"כ

הגי'

מלת

ה רש עה .והניחו

ישראל בשעבוד

הנייר פנוי,

רש ע ה שהיא מכתבת
זו מלכות ה

לפניהם וע' בפירש"י סנחדרין ל"ז א' בדיה שלש שורות:

ובד' קראקא א' השלימו מלכות

טירוניא

ובמ"י שם 8 :מן ההקדישות .בשכל טוב צד  441וגללו את האבן
ובלק"ט שינה הלשון ונאספו שמה כל העדרים אילו חיילי האומות
את האבן לעתיד לבא ,ומפרש דכתיב תחת הנחשת אביא זהב9 :
שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהם ,ובשכל טוב מפרש אלו

עיין שם] :

 7מלכות הרשעה.

בד"ו

רומי,

מכל אומות העולם וע' לעיל צד 904

שבזזו וגזלו כל ההקדשות הצפונות בלשכות,
וגללו אלו כלי בית המקדש שלקחו והשיבו
אילו ג' שורות .במשנה פנהדרין שם ושלש
ג' שורות של עשרים ושלשה שהיו יושבין

 01מופלא בית דין .בחוריות פ*"א מ"ד ובירוש' שם

ויצא

80

כט בג

פרשח ע

שטסיים את ההלכה ,וגאספו שטה כל העדרים אילו התלטידין שבארץ ישראל ונללו את האנן
שמשס היו שומעין ההלכה ,והשיכו את האכן שהיו נושאים ונותנין הלכה ער שמעטירין אותה על
בוריה :ד'א וירא והגה באר זו ביח הכנסת ,והגה שם שלשה עדרי צאן אילו שלשה קוויים ,כי
טן הבאר ההיא וגו' שמשם היו שוטעין את התורה ,והאבן נדולה זה יצר הרע ,ונאספו שטה כל
 +העררים זה הציכור ,וגללו את האכן שמשם היו שוטעין התורה ,והשיבו את האכן שכיון

שמיוצאים יצר הרע חוזר למקומו :ר' יוחנן פתר לה בסיני וירא והגה באר כשדה זה סיני ,והנה
שם שלשה עדרי צאן כהנים לוויים וישראלים ,כי טן הבאר ההיא ונו' שמשס שמעו עשרת
 1שהוא מסיים ם] .שהוא מסרס ְוְחִנתי | את לי י* | 3כל העדרים דוחאנתי] לי לפ | התלמידים פואג
תלמידים ָזִי ,תלמידי חכמים דְן] | שבחוצה לארץ \ | את האבן] את האבן וגו' ן ,את ..מעל פי הבאר ו,
את ,.הכאר והשקו (והשקו את א") הצאן א .ל' ם] | 2שמישם ן (שמשם  --האכן ל' א* והושלם קצת
בגליון) | שומעין] פחא'י- .יפ דות | ההלכה] א' .את ההלכה דפוחאגכתי | והשיבו  --האבן] פי .על
פי הבאר למקום [] ₪ .,וגו' ן .על פי הבאר דְךן] .על ..הבאר למקומה אנכ | שהיו נושאים ונותנים דְוַן/
שנושאין ונותנין ם] ,שמשם

שהיו נושאין ונותנין [ז[כי;

היו נושאין ונותנין א

| שמעמידין] פתאנכתי;

שמעמידי' ך! ,דים ך ,שחיו מעמידין | |  8בורייה [ | וירא  --באר] והנה באר א" ,הירא ..באר
בשדה דְוַא'נכן] .וחנה ..בשדה חי .לי  | ₪וו] פוא'נכתי .וה דחאל | והנה שם ל'  | ₪ג' עדרי

צאן דְ'א' ,שלשה עדרי ם .שלשה ..רובצים עליה [.
קרויים] כע .קרויין א* .קירויין א'.
הבאר לי ם |  *4ההיא וגר ן] הה'

ישי העדי ,1

ן]
אהב--
ח(ז
5

שלשה וג ן | אילו] פו .אלי דהאגכתעי |

קרוים פף .קרוין י' .קרפוס ן .קרואים דןת .קרואם  | 1כי מן
 ,'7ההוא ישקו * ,ההיא ישקו (ישקו את ךז) העדרים וזאכן] ,הה'

ישקו העדרים ם ,וגו ךך | היו לי י | שומעין] פאתי.

(והוגה בגליון)  | גדולה]  ₪על פי הכאר אי
האכן]  =,מעל

₪

'

י

-ים דוח | התורה] ההלכה א*

| יצר רע ות | *כל העדרים דוהאגתי] ל' לפ |

וגו' א' .וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן א') | הציבור] [זגי .הצגור דפות |
פי

הבאר ף][

רה]
תו--
השם
| שמ

שמשם

היו

שומעים

(שומעין

פאת.

:

שומע'  )1את

החורה ך7פ[אנ]  /זה ספר תורה שגוללין ושומעין ממנו דברי חורה זָזי | את האבן] וְךת .את האבן וגוי ך,
את ..על פי הבאר  ,+את ..על (מעל א .. )%הבאר למקומה הַזאנ .2ל' ם | שכיון] כיון א' .שתכף ם |
6יוצאין י .. ,משם ם; .ל.הם
ש

א. .ל.הן

 .שהם יוצאים דֶץ ,שהם

:

(שהיו ן) יוצאים (יוצאין כ) להפ דוכ,

שהיו שומעין את התורה ויוצאים להם ך] | יצר רע ךן | למקוטמו] למקומה א ₪ .1ד"א וירא והנה באר
בשדה ן ,לי י | ר' יונתן א | לה] קרא י .לי  | 1וירא ל חי | בשדה] וחאנכתי .ל' דפ | והנה שם

לי 7 | ₪ג' ך' | עדרי צאן] אתי.

עדרי צאן וגו' ן .עדרי . .רובצים עליה זנם.

:

עדרי ם .ל' ך |

*ישראלים דפחא'ית] ושי ל ,וישרי ן ,וישראל וְאֶי | כי מן
לויים דואת .לוים פחני .ולוים כ | .ו
הבאר ל' ] | * ההיא וגו] ההי ל ,ההיא דְוֶןת ,ההיא ישקו העדיים חאכ .הה' יש' העד' נןָ .ישקו
העדרים פו | שמישם

ן | שמעו] יצאו ךן; לי ך | העשרת

ח .עשר א' |

מ"ו אי איתא מופלא של בית דין וכו' ושם פי' הרמב"ם מופלא של ב"ד הוא ראש הישיבה ועי' בפירשיי
הוריות ד' ב' בד"ה או שלא היה וכו' ובתוספות סנהדרין ט"ז ב' בד"ה אחד ממונה וכו' .ובתוספתא סנהדרין
פ"ז א' נצרך אחד מהן הלכה הולך לבית דין שבעירו וכו' הוא ומופלא שכהם באין לבית דין שבהר הבית וכוי,
ובתוספתא הגיגה פ"ב ט' הוא ומופלג (ומופלא) שבהם וכו' ועי' בירוש' סנהדרין פ"א י"ט ג' ובבבלי סנהדרין
פ"ח ב'| .ובכי"ל הגי' ש מ סי ים את ההלכה ,וכן בכי"פ שהוא מסיים וכו' ,ובדפוסיי ובילקוט ובכ"י שציינתי
שהוא מ ם רס וכו' ,ומשמע שגי' זו עיקרית לפי הדרש בשהש"ר שם ומן העיר לקה פרים אחד (מ"ב כ*ה
מפלא בית דִין ולמה קורא אותו סריס שמסרס את ההלכה ,ובבמ"ר פי"א פיי ג? זה מופלא של
י"פ) זה ו
בית דין וכו' (ושם ליתא ולמה קורא אותו וכו') ובירושי סנהדרין פ"א י"ח ג' ולמה קוריהן סריפ שמסרס את ההלכה
(ושם ליתא זה מופלא וכו') ,ובפירוש הקצר בירושלמי שם מפרש שמפרס שחותך בפלפולו ומכריע את ההלכה;
וביפ"ת כתב אם הוא מלשון סרסהו ודרשהו [ע' ב"ב קי"ט ב'] פיי שמחזר עליה ומפלפל בה להבין לכל ויותר נרי
שהוא לשון סריס ופורושו שחותך ופוסק ההלכה וצ"ע ,ולהגי' שלפנינו שמסיים וכו ע' גם לעיל צר [ ,514ונראה
שלגי' זו הכונה שהוא סיים וחתם את ההלכה ,כי בדיני נפשות מ תחיל ין מן הצד (פנהדרין פ"ד מ"ב)
ומסיימין וגומרין בגדול דהיינו במופלא שבב"ד ,וע! גם פסחים פ"י מ"ד ושבת כיב בי מתהיל כה
מסיים.

ובכי"א חסר מן והאבן עד ההלכה ובכי"א א' הושלם בגליון בכהב אחר והאכן גדולה .וכו' זה מופלא

שבב"ד שיודץ לסרס את ההלכה ,ובכי"א ב' יש בגליון רק והאבן גדולה עזפ הבאר] ובלק"ט הועחק והאבן
וכו' האבן על פי הבאר היו נושאים ונותנין
חמים
גדולה גדרול שבהם ונאספו שמה אילו תל מ ידי כ
בהלכה עד שמעמידין ה ה ל כ ה על בוריה ,ובשכל טוב שם גורס ומפרש כי מן הבאר ההוא ישקו וכו" שמשם

מלידים
שבית דין ונאספו שמה כל העדרים אלו ת
היו פוסקין אהתהלכה והאבן גדולה זו מופלא ב
שבארץ ישראל וגללו והשקו שמשם יוצאה תורה לכל ישראל וגללו את האבן על פי הבאר למקומה
שהיו גושאים ונותנים בדבר ז' שבתות עד שמעמידין אותו על פירקו וצ"ע 8 :בית הכנסת .לפי הדרשות
בשאר השיטות אין נר' לפרש שטעם הדרש כאן והנה באר בשדה זו בהכ"ג לפי שבתי כנסיות שלהם היו
שלשה קקרויים .קרואים לתורה שאין פוחתים מהם ,וקרויים כמו בירושי תעניות
בשדה ועי' בחיי הרש"ש:
"ד ס"ז ג' ולא שבעה קרויין .אינון וכו' ,ובערוך ע' קר ט"ו מפרש שלשה קרויים ג' אדונים של בית
הכנסת ,והרר"ל העיר עוד על ירוש' מגילה פ"ג ע"ד א' ג' מבית הכנסת כבית הכנפת דמשמע שהיו אצלם
גי ממונים בבהכ"ג ועי"ע בעמת"ל ע' קיראה ב' ,ובערוך שם בדפ"ר ודפ"ו נשתבש ארונים ועיי במעריך ע' קר
(וכן הובא במ"כ וביפ"ת),

ולנכון פיי שם קרויים העולים לקרות בתורה,

קויין ששם
בשדה זו בית הכנסת ג' עדרי צאן אלו ר

ובשכל טוב הועתק וירא והנה באר

שומעין ספר קריאת התורה והאבן גדולה

4
ה
5

פרשה

ויצא

ע
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הדיברות ,והאבן נדולה זו שכינה ,ונאספו שמה כל העדרים ר' שמעון בן יהורה איש כפר
עכום מש' ר' שמעון שאילו היו שם ישראל חסירים עד אחד לא היו כדיי לקכל את התורה ,וגללו
את האבן שמשם שמעו עשרת הדיברות ,והשיבו את האבן ,אתם ראיתם כי טן השמים
 .דברתי

(שמות ככב) :

עמכם

ד--ו) ויאמר להם ויעקב אחי מאין אתם ויאמהו מחרן אנחגו ר' יופי בר' חנינה פתר

ליה בגלות ויאמר להם יעקב ונו' ויאמרו מחרן אנחנו מחרונו שלהקכ"ה אנו בורחים ,ויאמר
הם הידעתם את לכן כן נחור הידעתם את מי שעתיד ללכן עוונותיכם כשלג ,ויאמר להם
דיץ.

וו

 1מכילפס יתכו עס' דכסדם פ"ג ,מכילס 6דכטב"י עעום ייק י*פ ,דנכיס כנס פ"ז ק" ס' :

 1הדיברות] ן .הדברות דְפא"כןתי:

 5ולקוט כ' קכ"נ :

דברות חא | גדולה]  ₪על פי הבאר חאנכי .ל'  | 5זה א' |

השכונה ן | **כל העדרים] לי ל | ע2כופ] פוגכ :.עכו דאת | משופ דפאנכת .משם ן | ר' שמעון] פונכ,
ר' שמואל דְך .ר"ש א | שאלו פכן],

חפסרים דְאן,

שאם א | היה  | 5שם לי | ישראל ל? א | * חפירים כ] חסירין ן/3

חפרין חי ,חסידים לפ | עד] כ :עוד דונת .אפילו פחא .לי י | היו] היה א ,1ל' ם |

כדיי לקבל] וָחן; כדי לקבל  ,5כדאי לקבל א ,כדאין לקבל ם .מקבלין ך .דים הי | את התורה] עשרת
(יי אַ )1הדברות

ן]
ב--
א-
הללו
א | וג

והשקו את הצאן 8

₪

א(5פ /הבאר

וגו ן .מעל פי הבאר

והשקו את

הצאן ךן |  * 8שמשם  ---הדיברות [ ]1שמישם . .הדיברות ן ,שמשם . .עשרת (י' א') הדברות פא ,שמשם..
הדברים

י,

שמשם

שמעו

התורה

ועשרת

הדברות

דָק,

שמשם

היו שומעים

(דין ןת) את

הקול ושמעו

עשרת

הדברו' דְך] .אתם ראיתם פי מן השמים דברתי עמכם ל | האבן]  ₪וגו' ן ,על פי הבאר י ,על ..הבאר
למקומה חאנכןת

| * אתם --עמכם פאנכתי]

אתם ראיתים..

עמכם ְז ,אתם..

דברתי

וגו' ["; אתם..

5הם| אליחם  | ₪אחי לי ו | * מאין אתס חאנכתי]
השמים וגו ן ,שמשם שמעו עשרת הדיברות ל | ל

מאין ל .ונוי דפו | ויאמרו --אנחנו| ח .ל דפואנכתי | בר] חאג .גר דפתי .בן ו | חנינהן פוגתי:
6רייה] ן .קריה א* .קריא דחנג .קרא פי .לה קריה א .1לה ף | בגלות] דית/
חניגי ך ,חנינא [חא? | ק
בגליות תו אי ,בגלותו ך | *ויאמר  --אנחנו] ויאמר להם יעקב  .7ויאמר . .יעקב וגו' ן ,ויאמר ..יעקב
וגו' מחרן אנחנו  ,ויאמר . .יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו א'ן , ויאמרו  . .אנחנו פחאלי |
ו-ר]
נאחת -
הקב"ה] מקום אלו | אנו] אנחנו ךן | בורחין פא'י | * ויאמר להם דפוחאנכת] ל לִי | 7
לבן וָךן .לי פ | הידעתם] יודעים אתם א | את מי] מי א?ת  /אותו פ | שעתיד] ם ,שהוא עתיד דוחאנכתי
עוגותיכם דְפחכית:

את עוונותיכם וָא? ,את עונותיכם

 .1עונותיהם י ,עונותיהס

את

|

של ישראל א ** | 1כשלג]

בשלג ילבינו ל | ויאמר] ויאמרו ידעגו  =.פוחא:נכי |

שסלקין יצר הרע בכח תפלתם
זה יצר הרע ונאספו שמה כל העדרים זו הציבור וגללו את האבן מ
והשקו את הצאן שמשם משמיעים תורה לרבים והשיבו את האבן שכיון שהן יוצאין .יצר

הרע חוזר למקומו.,

%
+
6
א%-
א5
-

ו
?+

:

ובעקידה שם וירא והנה באר בשדה אלו בתי כנסיות והגה שם שלשה וכו אלו של שה

קור ין בת ורה כהן לוי וישראל כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים כי משם שומעים את התורה והאבן גדולה
על פי הבאר זה יצר הרע ונאספו שמה וכו' כששומעין את התורה יצר הרע מתגלגל ומתפוצץ והשיבו את
האבן על פי הבאר למקומה שכשיוצאין משם יצר הרע חוזר למקומו :  1ר' שמעון בן יהודה וכוי| .עיי לעיל
צד  88ובח"נ ובמ"י שם וצד  ,901ובמכילתא דרשב"י .שם רי שמעון בן יהודה איש כפר ע יכ ופ אומר מניין
ילו אחד לא היתה תורה ניתנת להן ת"ל כי ביום השלישי ירר
אתה אומר שאם היו יוצאי מצרים חסרין א פ

ה' לעיני כל העם; ובמכילתא שם מאמר פתמי ד"א לעיני כל העם מלמד שאם היו חסרים עד אחד אינן
ע בן יוח אי מנין אתה אומר אילו היו ישראל חפרים אפילו
ומן
דאי לקבל וכו' ,ובדב"ר שם א"ר ש
ב

אדם אחד לא היתה השכינה נגלית עליהן דכתיב כי ביום וכו' .וטעם והשיבו את האבן וכו" אתם ראיתם כי
מן השמים דברתי וכו" שהשכינה חזרה לשמים ועי' ביפ"ת ,ובלק"ט גורס ומפרש ר' יוחנן וכו' וירא והנה באר
בשדה זה סיני וכו' והנה שם וכו' כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים אלו עשרת הדברות והאבן גדולה זו
שכינה ונאספו שמה אלו ישראל וגללו את האבן שק בל ו הת ורה והשיבו את האבן אתם ראיתם וכוי,
ובשכל טוב וירא והנה באר בשדה זה סיני ג' עדרי וכו" כי מן הבאר ההוא ישקו שמשם שומעין עשרת הדברות
גלוי
והאבן גדולה זו י

שכינה ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן ר' ש מ עון אומר אילו היו ושראל

חסרים איש אחד לא היו כדאי לקבל את התורה והשיבו את האבן אתם ראיתם וכו'[ ,ובמדרש
אגדה באר בשדה מלמד שראה סיני שבו ניתנה תורה שנקראת באר חיים ,שלשה עדרי כו' רובצים עליה
מרביצים תורה כי מן הבאר ההיא מן התורה ההיא ישתו ישראל והאבן גדולה זו שכינה שנאמר משם רעה
אבן ישראל (בראשית מ*ט כ"ד) ונאפפו שמה אלו ישראל שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר (שמות יט י"ז) וגללו

את האבן משה ואהרן יקבלו את התורה והשקו את הצאן והשיבו כו' זה שנאמר וישב את דברי העם וגו" (שם
שם ח')] ובעקידה שם ר' יונתן פתר לה בסיני וירא והנה באר בשדה זה פיני וכו' צאן כו' כי מן הבאר
ההיא ישקו העדרים שמשם שמעו כו' והאבן גדולה על פי הבאר זו שכינה ונאספו שמה כל העדרים ר"ש בן
יהודה איש כפר ע כ ו אמר משום ר' שמעון שאלו היו חפרים

אפילו אחד לא היו

כדי

שרת
לקבל ע

הדברות וגללו וכו' מעל פי הבאר שמשם שמעו עשרת הדברות והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה אתם
ראיתם וכו' ,ובכחיי הובא ר' יוחנן פתר קראי בסיני באר בשדה זה סיני וכו והנה שם כו' כי מן הבאר ההוא
ישקו אלו עשרת הדברות והאבן גדולה זו שכינה ונאספו שמה אלו יי שראל וגללו את האבן שק בלו את
הת ורה והשיבו וכו" אתם ראיתם וכו' 6[ | :של הקב"ה .בכי"א ב' כתוב של מקום .ולמעלה בין השורות
נכתב הב"ה ,ובכי"א א' טעה הסופר מפני שיווי המלות והתחיל לכתוב את המאמר שלגו ויאמרו מחחן וכו

מחרונו וכו' לפני מלות רִ' יוסי ב"ר חנינה וכו' ונקד עליו 7= ]:כשלג .בכי"ל נוסף יל ב ינו כלה"כ אס יהיו

חפאיכם כשנים כשלג ילבינו (ישעיה א' י*ח) ,ובמה"ג עמו"  954כל הדרש בפגנון אחר ,ומסיים שם ויאמר
להם השלום לו הוא שלוס ובמרומיו שלום יפרוש עליכם שלום וישכן אתכם בנוה שלום אמרו לו באיזו זכות

ויצא

01

כט ו6--

פרשחה ע

השלום לו ויאטרו שלום ,באי זו זכוח והגה רחל בתו באה עם הצאן הה"ר כה אמר י"י קול
ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל טבכה על בניה וט' מנעי קולך טככי וגו' כי יש שכו
ילאפעולתך וט (יימיחלא טוטו) ::ויאמר להם השלום בייכם לבינו ,ויאטרו שלום ואין פטטין

את בעי והגה רחל באה עם הצאן הדא אט' שהריבור מצוי בנשים:
ז) ויאמר הן עוד וגו' אמר להס אס שוטרי שכר אתם הן עור היום נדול ,אס שלכס אתס
רועיס לא עת האסף המקנה וו':

ח מ) ויאמרו לא נוכל וגו' עורו מדבר עמם ורחל באה אטר רכן שמעון כן נטליאל :

בוא וראה כטה בין שכינות לשכינות ,להלן שבע היו וכקשו הרועים להזרווג להם הה'ד ויבאו הרועיס

וינרשום (שמות ב יו) ,כרם הכא אחת הייתה ולא נגע בה כוייה על שם חונה מלאך י"י סביב
ליריאיו ויחלצם (תהלים לד ח) לסכונים ליריאיו:
לקופ טס  7 | :לקופ כ' קכ"ד ,ילקוע פסליס כ סט"כ ,ילק' עכיכי פסניס ייד כ" 801
אתם

 1לו] ₪

| ** ויאמרו] ויאמר כ | שלום וגו' ן | באיזו פוות.

בשלום עמו א*

באי וה חא:

באיזה י ,והנה באי זו . .2ב.איזו  | 1זכות] = בזכות ן ,בזכות רחל ך] | באה עֶם הצאן ל'  | ₪כה אמר
יי לי ך | נ2שמע ל' ך] | נהי  --וגוי] חן ,נהי ..בניה מאנה להנחם וגו' ך ,נהי ..בניה פא? ,1ינהי.:
תמרורים וגו' י .,נהי ..תמרורים   ,2וגוי וָא

| מנעי] כה אמר י*י מנעי

| וגו'  --וגוי] ועיניוך מרמעח כי

ויש תקוה לאחריתך

יש שכר לפעולתיך נאם י"י ושבו מא' האו' 1, ועיניך . .לפעולתך  . .ושבו מאוץ אויב

נאם י"י ושבו בנים לגבולם י ,כי יש שכר לפעולתך נאם י"י ויש תקוה לאחריתך נאם י"י [ְ] ,וגוי ויש תקוה
לאחריתך וגו'  ,ויש תקוה לאחריתך וגו [ .ויש תקוה לאחריתך נאם י"י פאכ. .ל.אחריתך ושבו בנים
לגבולם ך] |  8ויאמר] ריא ויאמר פחא"נ .ד"א ויאמרו א* .ד"א ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמר

להם הירעתם ויאמר ן | להם] ל' דא | השלום] פע .השלום לו א"א'"י .השלום לו השלום דוחגכת |
ביניכם לבינו ל' א? (והושלם בגליון) | ויאמר הי | שלום לי  | 3ואי חי | פטטין] פנכערי .פטיטין א'/
פיטטין [ .פוטטין ך.

בתו פן

באה |ן][.

ף] ,פטפוטין ךז |  4הנה י | באה

פוטטים

| הדה [חא'י

| אמוה דוחאגכרו.

עם הצאן] בחו באה . .הצאן ךְ[ְזאכי ,בתו

אממינן ם:

ל' ת

שהדיבור] חנתעף!:

|

שהדבור דפ אכף*ו- ,שדיבור ן | מצויה א |  5וגו'] היוס פ. .ג.דול אנכתי . :.גדול וגו' ן | אמר להם]
6ועים
אמר להן א ,%ל' פא | אם  -גדול ל' א( 1והושלם בגליון) | אם] חא! .ואם דפוא'נכתי | ר
אתם א | האסף  --וגוי] ן ,האסף

(האסף את ו) המקנה

האסף המקנה ךדאת/

השקו הצאן ולכו רעו ח(כי.

וגו' ם |  7ויאמרו  --וגו'] ן .ויאמרו ..נוכל עד אשר פ .ויאמרו . .אשר יאספו כל העדרים נכ .ל' דחאתי
עודנו מדבר ל' אלו | עמם ל' פַא'י | *ורחל באה דְגמ] ורחל באה וגו' [ְן ,ורחל ..עם הצאן א',

|

ורחל . .הצאן אשר לאביה א'ןזי| :וגו ל .ל פן | אמר רבן  --גמליאל]  :רבן ..גמליאל ו' (תהלים),
אמ' ר' שמעון בן גמליאל ן .,אמ' ר"ש בן גמלי'  .₪₪אמ' רשב"ג כ .ארשביג אנימ .לי דת |
 8בוא] אננתי(שם)מ.

בא דפוחכי | סה פאי | שנינות לשכינות] פחנו?.

שכונות לשכונות דְוְן :שכנות

ישם) ,שבע
| להלן| במשה  | ₪שבע היו] פוחא!ג .ז' היו דָמ .שבע י .היו שבעה (
לשכנות אכ
נשים א* .שבע בנות ן | ובקשו] ובאו א? | ** הרועים] הרעים ל .ל' אמ | להזדווג להן א* .להיזדווג
להם ן ,להיזדוויג להן ג  ,להזרויג להם ךן ,להזדויג אליהם כ להן להזרווג מן .לגרשן  | 5ויבואו אנתי(שפ) מ |
**הרועים] הרעים ל | *9ויגרשום דאנכת]

ויגרשום וגו חמ .ויגרשום ויקם משה ויושיען ם .וגו

5חת] אחר ך | היית ן | * נגע דוחא'גכמ]
הכה ן ,ביעקב ם | א
| ברייה] פ.

בה] לה ו .לי

בירייה ן .בריה ְחאתימ.

הנה ל | סביב ליריאיו] אנכו(שם)מ,

ברייא * | 1חונה

סביב ליראיו ְפחתי.

לן |

נגעה פא'תי (שם) .נזרווג י .לי ל |
דפחאנכתים]

חנה ן.

וגו' ן | * 01ויחלצם דְפאנכימ] וגו ל

ל חת | לסגוגים ליריאיו] אני (שם) ,לסבובים ליראיו ָזִי ,לסביבים ליראיו פ .לסובבים ליראיו דֶן ,לפובבים
ליריאיו יחלצם ךן .ל' כם |
רחל אמכם דכת' והנה רחל בתו באה עם הצאן ואומ' רחל מבכה וכו' ואומ' כה אמר חי
 8ויאמר להם וכו' הוא דרש אחר ועח"נ[ .ולדרש הראשון נראה שיעקב לא אמר בלשון

מ' להם בזכות
נעי קולך וכו' :

אלה השלום לו אלא בתור הבטחה שהקב"ה

שהשלום

במעונו גם עליהם יעשה שלום.

והם ש א ל ו שלום;

באיזו זכות? ויעקב השיב והנה רחל בזכות רחל וכמו שהוא גם במה"ג ,וע' גם במדרש אגדה]:
ואין פטטין וכו' .ואם דברים אתה רוצה והנה רחל וכו' ,והגי' פטטין איתא גם בערוך ע' פט ג' ,ושם גורס
בוי"ר פי"ב

למאן פטטין ועי' גם במ"י לעיל צד  961וצד .554

טי"ת על המי"ם]:
פעמים

שונות

[ובכי"א א' כתוב

פטמין ובין השורות תלויה

 8להלן .בנות יתרו שבע הי' ובקשו הרועים להזדווג להרע להן .וכן הוראת הזדווג לעיל

ועי' פמ"א

סי" ג' צד  058צד  616וצר ,286

שם

בעל המאמר

ובדפוסי?

[וכי"ת] השמיטו

ויחלצם,

ול"ג שם לסבובים ליראיו ועח"נ.

ואגדות שונות

בשמו"ר

פ"א

סי ל"ב

בוא וראה וכו' ולנכון גם בשכל טוב צר  181א רש ב"ג

ועיו"ש,

בוא וראה

כמה  יש בון שכינות לשכינות .ומפרש ולהלן הוא אומר ויבואו הרועים ויגרשום אע"פ שהן שבע שהיי בהן
פסולת אבל רחל שהיא יחידה לא נגע בה בריה משום שהיתה צדקת זש"ה חונה מלאך ה' פביב ליראיו
היתה עמהן,
תתכ"ד

הועתק

[והוסף שהי' בהן פסולת כדי שלא יקשה והלא צפורה אשת משה

לכן הוא מפרש שהיו בהן טובות ורעות ובשביל הרעות סבלו גם הטובות].

ובילקוט דברים רמז

מילמדנו ראה מה כתיב ורחל היתה יפת תואר וכתיב ורחל באה עם הצאן אשר לאביה אלא

שהיה הקב"ה משמרן שהיה גלוי לפניו שהן עתידי' להדבק לצריקים בנות לבן מדבקות ביעקב וצפורה בת יתרו

-

פרשה

ווצא

ע

1:1

כט שי יא

י) ויהי כאשר ראה יעקב את רחל וגו' וגל את האבן אמר ר' יוחנן כזה שמעניר את יב
הפקק מעל גבי צלוחית:

יא) וישק יעקב לרחל כל נשיקה שלתיפלות בר מן ג' ,נשיקה שלנדולה ונשיקה שלפרקים

ונשיקה שלפרישות ,נשיקה שלגדולה ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו (ש'א יא),
נשיקה שלפוקים וילך ויפנשהו בהר האלהים וישק לו (שמות ד כו) ,נשיקה שלפרישות ותשק 8
ערפה לחמותה (ות יאר) ,ר' תנחומ' אמר אף נשיקה שלקריבות וישק יעקב לרחל שהיתה
קרובתו:
וישא את קולו ויבך למה בכה ,אמר אליעזר עבר אברהם בשעה שהלך להביא את רבקה
מה כת' בו ויקח העבד עשרה גמלים וגו' (בראשית כר י) ואני לא מם אחר ולא צמיר אחד,
 3ילקוע שס,
 1ינקופ כ' קכייד ,עדכש קקלם פ' טצפי וכלס (ע' 'יס) [וע'י] סנסועל ויפלס ק" ד':
כי ק"ס ,טעות כנס כיע פ"ס ,עדכט כום פ"נ ,עדכט שעולל פי"ד :  8ילקוע כי קכייד | :לעיל : 077 57

ד"א

"קוע טעופל

ל] א ,115ויהי ..יעקב דפותר' .ל חאלי | * וגו  --האבן ל"ם] גת לבן אחי אמו ואת
רהיח--
 1וי
צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן א ,1וגו' ויגל ..האבן מעל פי הבאר ך ,1ויגש יעקב ויגל >.
האבן דא?כףת ,ויגש ויגל ..האבן י ,ויגל ..האבן דְ; וגו"  ,1ל' לן | אמר רי יוחנן לי א | כזה] כאדם י |

שמעביר] ך* ,שהוא מעביר דזפוחאנכתרי

| את הפקק| ז[וחא'נכך"י.

פקק דפת |

הפקק א*ךר*.

למן א' | גגי] זוחנכר? .גג ר* .פי דפתי .ל' א | הצלוחית פאכך*י |  * 3שלתיפלות] שלתפילות ל',
אכתי | בר] חוץ ג | מן תלת דְזְואגכתי (שמואל) ,מתלת פחז/
של תפלות פךזן ,לתיפלות זוְגָ ,לתפלות .ד
מתלתא ו | ונשיקה] זְנכ ,נשיקה דפוחאתי (שם) | לפרקים זֶן ,של פרישות  4 | 5ונשיקה] זפנכ,
נשיקה דוחאתי(שס) | שליפרישות ן ,של פרקים  | 5דכי ויקח פ ,שני ויקח [חף] ,מנין שנאי ויקח א!
(שם) ,לי ך |  5נשיקה לי פ | וילך] שני
ויצק  --וישקהו פנכףת] ויצוק . .וישקהו דְחא .וישקחו י ,וגו' לי

וילך חא' ,לי %

| * בהר  --לו ְפחאנכי (שס)] בהר וישק לו י ,וגוי ל .ל דֶן | נשיקה לי ם | דכי

ותשק ם ,שני ותשק ךז .מנין

תנחומה זְוִו ,3תנחום י(ישם)

שנאי ותשק א

חמותה]
ל6
| 5

 =,ורות דבקה בה ך | תנחומא

פהאגכת:

| אומר חי (שם) | קרבות  ,5קריבה פ | שני וישק דְחאת | שהיתה קרובתו]

8מה בכה] ולמה בכה ץ.
שהייתה קרובתו [ ,שהיא קרובתו א /שהם קרובים כ .ל' ח | ל
בין .השורות) | אמר ל' | 1אליעור] פוחאכתי .ר' אליעזר דנ | עבד אברהם] פאנכ .ל'
מה ל' פ | כת'] נַת ,5כתיי דיחא כתוג זְוְם ,כתיג ך ,לי
לי אכ | כשהלך אכ | 9
5שרה] יי ך | וגו'] מגמלי אדוניו  ,812וגו' וכל טוב אדוניו בידו
ביה ְחאתי :לי פ | ע
נזם] צמיד א | אחד ל' פ | צמיד] נזם א' .פתיל א? |

ל' א' (והושלם
דוחתי | שעה
פ | בו] זונכ,
א .%ל' פותי

מדבקת במשה הוי חונה מלאך ו"י סביב ליריאיו להם ולמפובבים להם וכו'[ ,ואב"א פיי כאן וכן אברהם הי'
דר בחרן ולמדו ממנו יראת האל והוא רחוק] :  1אמר ר' יוחנן .מכאן עד למטה סי י"ט נסמנו בח"נ גם
הגירפאות על דף אחד מן הדפים של ב"ר שהיו טמונים בהגניזה באלקאהרא ועי' במ"י לעיל צד :908
כזה וכו'| .כך היתה גבורתו של יעקב שגלל את האבן הגדולה מעל פי הבאר בלי עמל ויגיעה כזה שמעביר
את הפקק הביסוי מעל גבי צלוחית ועי' בפירש"י עה"ת ,ושם ג' כ א ד ם (כזה) שמעביר את הפקק מעל פי

כד ם שהעביר הפקק מעל גבי
צלוחית ,וכ"ה במי קהלת שם א"ר יוחנן כו" הצלוחית ,ובלק"ט א"ר יוחנן א
הצלוחית ,ובשכל טוב שם נשתבש א"ר יצחק גלגל יעקב את האכן בנחת כאדם מעביר פק ק מעל
פ י צלוחית ,ובמה"ג שם אמ' ר' חונא כ א ד ם שהוא מעביר פק ק מ פי הצל וחית ,ובפי' ב"ר מלשון אחר
מפרש

ויגל את האבן בלא שום דוחק

כאדֶם

שמעביר

את

הפקק

בלא שום דוחק מעל גבי

צלוחית,

ומאמר זה של ר' יוחנן נסרר גם בכי"ו לקמן פצ"ו בפתיחה שבתי וראה וכו" בדרש ולא לגבורים וכו" אתמול
כה שהוא מעביר את הפקק מעל ג ב י הצלוחית ,ועח"ג ובמאמרי בספר היובל
ויגש .יעקב ויגל אמ" ר' יוחנן ז
לכבוד הרב

ר"י גוטטמאנן

צד %61

ובמ"י

לעיל צד ,1717

ובתנחומא

שם

בדרש

ו ירי מה

והוא הרימה" מצבה

כאדם שמעביר פקק צלוחית מן הצלוחית 8 :בר מן.ג' .חוץ מן שלש נשיקה של גדולה למי שעלה לגדולה
ונשיקה של פרקים כשרואה אדם את חברו לפרקים ונשיקה של פרישות כשפורש אדם מחברו [ובכי*ו דלג

הסופר מן שלפרישות עד שלפרישות והושלם בגליון בכתב הספר] ,ובלק"ט הביא כל הנשיקות ש ל תפלות חוץ
מן שלשה של גדולה ושל פרקים ושל פרישות של גדולה כגון ויקח שמואל וכו" של פרקים כגון ,וילך כו
של פרישות וישק ערפה וכו' ר' ת נח ום הוסיף אף נשיקות של קריבות וישק יעקב וכו ,ובשכל טוב כל
חוץ מן ג' ואלו הן של גדולה וכו' ,ונשתבש שם לגדולה דכתיב וילך ויפגשהו וכו
ת
ו פל
נשיקה היא ל ת
לפרקים ויקח שמואל וכו' ,ומסיים שם ר' תנחומא מוסיף אף של קריבות שנא' וישק יעקב לרחל שהיא בת
* דודו ,ובמ' רות שם נסדר המאמר לפ' ותשק ערפה וכו" כל נשיקה של תפילות (כ"ה שם בדפ"ר וד"ו וגם בכי"ל
כאן) בר מן תלת נשיקה של גדולה ושג>ק ה של פוקים ונש יקה וכו' של גדולה וכוי של פרקים וכו" של
פרישות וכו' ר' תנחומא אמר אף נשיקה של קריבות שנאמר וישק וכו' ל מ ה שהיתה קרובתו; ובסדר אחר
קצת במ' שמואל שם לפ' ויקח שמואל וכו' כל נשיקה לת פלות בר מן תלת נשיקה של פרישות נשיקה
וכו' ר' תנחומא אמר אף נשיקה של ק רובות וישק יעקב וכו" שהיתה
של :גדולה נשיקה של פרקים
חץ מג' נשיקה של גדולה נשיקה
קרובתו ,ובשמו"ר שם א מ רו רבותינו ז"ל כל נשיקות של תפלות הן ו
אן בה גנאי שנאי וישק
אמרי' אף נשיקה של קרובות י
של פ,רישות נשיקה של  5רק ים וכו' וריש ו

יעקב וכו' שהיתה קרובתו .  8אליעזר וכו' . וכ"ה לעיל צד  077בפתיחת רשב"נ ועיו"ש ,ובלק"ט אמר בלבו
אליעזר הלך להשיא את רבקה אמי ולקח עמו עשרה גמלים וכל טוב אדוניו בידו ואני אין עמי לא נזם ולא
צמיד ,ובמה"ג שם למה בכה אלא אמר אליעזר העבד הלך להביא את רבקה והיה עמו עשרה גמלים ואני אין

בידי כלום [ובבחיי למה בכה אמר יעקב אליעזר עבד אבא הביא בידו נזמים וצמדים ואני אין בידי כלום] .ועי"ע

פרשח ע

ויצא

21

כם י-א-יג

למה בכה שראה שאינה נכנסת עימו לקכורה הדא רהיא אטרה לה לכן ישכב עיטך הלילה (שפ טלו),

אמרה לה עימך הוא דטיך ,לית הוא דמיך עיטי ,ר"א למה בכה שראה אנשים מלחשים אילו לאילו,
אמרו מה כא זה לחרש לגו דבר שלערוה ,שמשעה שלקה העולם ברור המכול עטרו אומות העולם
וגדרו עצמן מן הערוה והרא אמרה שאנשי מזרח גדורים מן הערוה :

וב) ויגד יעקכ לרחל כי אחי אביה וגו' אפ לרמאות כי אחי אביה הוא ,ואס לצרקו4

כי בן רבקה הוא;
ותרץ ותגד לאביה אמר ר' יוחנן לעולם אין האשה רגילה אלא לבית אמה ,אתיבון והכת'
ותרץ ותגד לאביה ,אמר להן שמתה אמה ,ולטי היה לה להניד ,לא לאכיה :

יג) ויהי כשמע לבן וגו' אמר אליעזר פסול הבית היה וכת' ביה ויקח הענר עשוה
נמלים (בראשית כ י) ,זה שהוא אהובו שלכית על אחת כטה וכטה ,וכיון דלא הטא אפיסטקיתיה
| לקטן פע"נ ם'' נ':
מ :640

 0-לקטן פ'פ םש" :

= ילקוע טס ,טנילס י*נ כ' ,כנס נסכס קכ"ג סי  7 |:ינקוע טס ,כפיל

 %לקום פס:

ש*אינה] שאין עימו ל | נכנסה  | 1עימו] זֶן .עמו דפחאנכתי | בקגורה ם |
 1שראה] שצפה ך] | *.
*ה דוחי] ליה ל .ללאה /₪
הדא] פכת .היא [ג .הוא חא :ה"ה ך? .ההר ך | היא פ | אטרא ת | ל

לה ללאה ן"נכ .לי את | עימך] ו .עמך דזפחאגכת .ל '' | הלילה ל :זָוי' |  * 2אמרה לה זָוַא] אמו
י-מ-ין
אמר' ךְ') לה ך .א' ליה ל .לי פחנתי | עימיר ו .עטיר פכת :עמר דזתאני | הוא ל פ | לעית
עסי (עימי ן) לית (לא א') הוא ,דמיך (דמוך א') דוחאגתי .עמי לא ידמיך ם  | ** רא] לי ל |
אנשים] פן"חזאגכ .האנשים דֶן .בני אדם ו ,לי ץ | מלחשין אלו! .מתלחשין (דים ת) פת | .אילו
לאילו] זְוְג .אלו לאלו [זא .אמרו אלו לאלו י ,זה לזה ם .אלו לאלו מפני שנשקה דִך |  8אמרו] [פוחנת:

וכי ו .ל דאכ | זה גא פא .בא כ | עליגו חאי | של| זוחגכי .ל' דפת | עדייה זו" | בדור המגול]
במבול גַתי,

ל' ( %והושלם בין השורות)

| עמדו --וגדרו] גדרו אומות העולם פי

עצמן א' | הערייה ן" .ערייה [ | וחדה זָוי :הדא דפאכת.

4צמם  חִי ,את
| ע

הדה חג | *אמיה פוחאגכי] א' ל .אמוי ך,

אמרת ךן | אנשי ף .שבני י | המזרח זָן | גדורין פא .%גדורים היו א! | העריה [ | " 5כי -ו-גו'] כי אחי
אבי ל .כי אחי

אביה

הוא א .כי אחי וגו' וכי בן רבקה ךָ' ,כי..

אביה הוא וכי בן רבקה הוא זנכןתי;

כי

6י] חת/
אחי וגו' ם ,וגו" זו | אין זו | לרמיות זָן | כי ל' א' | אם חכת .ואין ן | לצדקות חתי | כ
וכי דפואנכי | הוא] וגו" פן |  7ותרץ ותגד ל' ן (והושלם בגליון) | לאביה ל' ן | אמר ר' יוחנן לי א!
לעולם לי י

|

אשה נָו | אימה ךְ!

| אתיבון] איתיבון חזאכ.

התיבון ן .אתיבון ליה ם .אותיביה ך],

איתיביה ך ,ל' ני | והכת'] ן] ,והכ' ן ,והכתיי חי והא כת' פ .והא כתיב דְזץ :ליה והכתיב א? ,ליה א,1
8תרץ לי פי | אמר להם זְוַהאגכ .אל דו .אמ' פם ,אלא ך | שמיתה זָן | אמה] אימה ץ .לי י |
לי כ | ו
לה לי אנ | לא] אלא ב ,כי אם  ,₪לה לא אל" | לאכיה]  -אתמהא זָן | 9כשמע] פונע,
כשמוע דְזֶחאכתי | וגו'] את וגוי [ ,את שמע וגוי ן ,וגוי את שמע ם ,את שמע ועקב וגו' ךְן .את ..יעקב
בן אחותו אנכי ,לי ת | א*מר] = לבן ח .לי ל | היה לי  | ₪וכת' בוה] א'נ .5וכתיב ביה ץ ,והכתיי
ביה  ,3וכתוב בה ן ,וכת' ךן .וכתיב דְחא? .ל'  | ₪עשרה] י" ך ,לי ן |  01גמלים]  ₪וגוי ך] .מגמלי
אדוניו כ .לי ן | ווה הא'כ .וזהו א' | אוהבו זֶהע .אהבו פ .יליר  | 2של בית] בית כ .לי ע | וכיוון ד,
כיון,ך:

| חמא] פא*נכערי*י,

אפיסטיקיתיה ,

חמה זָוְ .חמי דְן .חמת ך ,אשכח כלום אמ' א1

אפסטיקתיה דָזֶך* ,אפסתקיתיה (ץ .אפרסתקיתיה ,

| אפיפטקיתיה] וג:

אפיסקיטיתיה ך? .אפסיקיטותיי |ף,1

.פ.יסתקיתי ךְ',
אפסתיקי א! ,אפסתיקיה ו ,3אפסיתיקניה א .%אפי' סטקיתה ץ .אפילו אפיסתקיתיה ד ,:א
אפ.יסיתיקי

ת |

בפירל"י עה"ת,

ובדפ"ר

וד"ו נשתבש

אזר (אמר רבי) אליעזר בשעה וכו':

 1דהיא אמרה לה .ללאה לכן

ישכב וכו' עימך הוא דמיך וכו' עמך ישכב בקבר במערת המכפלה ולא ישכב עמי שרחל נקברה בדרך אפרתה/
ובשכל טוב צד  441למה בכה שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה שכך היא אמרה ללאה לכן ישכב עמך עמך

לעולם ולא עמי ,ובמה"ג שם ד"א למה בכה שראה
הלילה עמיך הוא דמיך עמי לא דמיך ,ולקמן פע"ב
לפיכך אינה נכנסת עימו לקבורה הה"ר לכן ישכב
 2מלחשים וכו' ,מפני שנשק וה ,ובדפופי' [וכו"ת] נוסף

ברוח הקדש כו'
איתא תגי ר'
עימך הלילה
כן ,ובלק"ט הגיי

בקבר והיא אמרָה בפומה לכן ישכב עמך
מעון בן יוחי לפי שוילזלה בצדיק
ש
עימך הוא דמיך  עימי לית הוא דמיך:
ד"א ראה אותם מלחשים זה עם זה וכוי,

זה עם זה ואומרים בא זה לחדש עלינו
יחם
של
ובשכל טוב צר  181למה בכה שראה בגי אדם שם מ ת
את הערוה שמשעה שלקה העולם גדרו עצמן מן הערוה וכו' ,ובמהיג עמו'  064ד"א למה בכה ראה אנ שים

מתל חשין ואומרין מה בא זה לחדש עלינו ד בר ע ר וה שמשעה שלקה העולם ב מ ב ול עמדו וגדרו עצמן
מן הערוה הדא דאמרין שאנשי מזרח גדורין וכו' ועח"נ ולקמן פ"פ סי' ו' 5 :אחי אביה הוא .אחיו הוא
ברמאות , ובמגילה שם ויגד וכו" כי אחי אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא אלא אמר לה מינסבת לי אמרה
ליה אין מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה אמר לה אחיו אנא ברמאות וכו' ועיו"ש :  9פסול חבית .עבדו
של בית ,והסגנון זה שהוא אהובו של בית וכו" כמו לקמן פע"ה סיי די ועיו"ש 01= .וכיון דלא וכו וכיון שלא

ראה אפיסטקיתיה!) התיק שלו ללחם ומזוגות ויחבק לו למשמשו אמר שמא דיגרין יש לו ונתונים בירכו כל\'
קשורים במתניו וכיון שלא מצא כלום אמר שמא מרגליות יש לו ונתונות בפיו א"ל יעקב מה אתה סבור שבאתי
טעון מסון

לא באתי

אלא

טעון דברים

ויספר ללבן וכו' ,ואפיסטקיתיה מלה בודדת כאן ובעל כתר כהוגה

%088.ע קאמ , 6₪ז00|8ת0004, 0063102
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ויחבק לו אמר דילמא דינרין אינון ויהיבין בחרציה , כיון דלא אשכח כלום וישק לו אמר דילמא
מרגלין אינון ויהיבין בפומיה ,אמר ליה מה את סכור ממון אתית טעין ,לא אתית טעין אלא מלין
ויספר ללבן את כל הדברים האלה:
יד) ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה אמר ליה מלך הייתי סבור לעשותך עלי ,כיון יד
:
דלית נכך כלום אך עצמי ובשרי אתה כהרין גרמא אנא מהדק לך:
וישב עמו חדש ימים אמר ר' אפי לימרחך התורה דרך ארץ ער איכן אדם צריך ליטפל

בקרובו עד חדש ימים :

,

טו) .ויואמר לבן ליעקם הכי אחי אתה ועבדתני חינם איפשר כן ,אלא אם הוה פעלה
" 6לקוסע טס :

 +ילקוע עס :

 8יקוע טס:

*ילמא וחא?ני] דילי לָ .דילמי א' .ולמא זפ .ל' דכת
 1ד

| דיגיין] זפו'חאגכתי .דינרי :ד,

-ום ך | אינון] הינון ? ,טעין ם | ויהיבין] ואינון  .7ואנון ךן ,ואינון יהיבין ["א ,והינון יהיבין [חנ .והיגון

ו-ס ל' א') |
ל-
כיון
יהבין כ ,ואינון יהיבין ליה י ,לי  | 5כיון]  .%וכיון דחא?נכתי .וכיוון ז .תו ( 5כ
*ילמא דְפן"חני] דילי ל .דילמי ד1א:כ .דלמא זֶת .ל' א' |
לא ם | כלום לי ם | וינשק לו לית | ד
לרגלין] פן"נכ ,מרגליין [וח :מרגליא ו ,מרגליות דְןת | אינון] הינון זַח; היגין  .1לי פ ] ויהיבין
מ
והינין יהיבן ן .ואינון יהיבין א ,ואינן יהבין י ,3והינון יהיבין  1והיגון
ואינון ך ,ואנון ךת ,והינון .
יהבין זָ ,יהבין כאם  | 5בפומיה] בפומה ][ ₪ /לפיכך כת' וינשק לו ת | אמר] זפוחנכ .וכיון דלא

אשכח
יעקב
 3שני
אתה

 ₪ו ,וכיון דלא חמא .. / ₪חמא יעקב  ₪ך ,וכיון דחמא יעקב = א | ליה] לה זָן .ליה
ךת ,לי י | מה לי פ | אתה ךַ? | אתיתי תי | אתיתי ת | מלין] חת .מילין דזפואני .מללין כ |
ויספר פא | את  --האלה] וְחאכי .את ..הדברים פן .ל' דף |  * 4ובשרי אתה האנ כתי] ובשרי
וגו' ל ,ובשרי וגו ך .ובשרי וָאָ .%וגו" פ :ל' ץ | (אמר  --אתה לי ף) | ליה] לה ז = .בתחלה א/

לי ח | לעשות לך כ | עלי] עליי זו .ל' נכ | וכיון י ,וכדון דואכ .וכדו פחנ |  5לית פג | גכך] עמך חי
כההן גרמה זָן | אנא] אנה זָן +ל' א | מהדק] פוחכי .מהדיק א ,מחרק זץ .מחלק דְנַר .1מחליק תף? |
אימי זו | לימרתך] וחכת .למרדתך דזפאני | התוורה| |,
אמי דפחת.
6אפסי] 1. יוסי אכ,
חורה דְזְפחא'כתי .תורה למדתך א? | הארץ ן | איכן] זוחכ .היכן דפאנתי | אדפ צריך] זוח :צריך
אדם דפאנכת :חייב אדם ד | ליטפל] ז[ְוחכתי ,לטפל פא? .להטפל ך ,להטפיל א |  7בקרובו] זפוחאגכ,
בקרוביו דתי | עד ל' פח | חדש] פחאנכתי .חודש דְן | ימים לי ו |  8ויאמר  --ליעקב] ויאמר לו ,לבן א/
לי פ

| הכי אחי אתה] פחאנכתי:

הכי אחי אחי אתה

ן,

הכי וגו ך,

הכי אחי אתה

כאסליו (?) ץ |

ועבדתני] ואם לאו  -וחי | חנם | אפשר נת | אם] פר; אין דוכת .אן ז .אי חאני | הוה לי פן (והושלם
בגליון) | פעלה] ז[פן :פעליה א .פעלא י .פועלה ךְח .פועלא חר |

פירשה לנכון מאפסון') ותיקי?) תיק של מחיה שאפסון פירושו כל מאכל ועי' בערוך השלם ע' אפסתקיתיה;
ובלק"ט ושכל טוב ובמה"ג השמיטו מלה זרה זו[ ,ובכי"א ב' כתוב על הגליון פי' פרקמטיא הוא מביא] ובחרציה
כמו וקטרי חרצה בדניאל ה" ו' ,ובת"א מתורגם במתניו (בראשית ל"ז ל"ד) בחרציה ועי' בערוך ע' חרץ \',
ובמה"ג שם הועתק אמר בלבו אליעזר פ יס ול הבית היה וכו' אהובו של בית וכו' מיד

וכיון דלא חמא עמיה כלום אמ' דל מ א דינרין אית ליה ואינון טקירין

כו

דלמא

מ רגליין

עמ יה בפומיה (ואינון בפומיה) אמ' ליה מא את

וירץ

לקראתו

בחרציה מיד ויחבק לו ככיון

סביר כו' אלא ל מל ין (מלון);

ועו"ע בפירש"י עה"ת 5 :מהדק לך .כגי' הדפוסים וכי"ג גורס ומפרש .בפי' ב"ר כהדין גרמא אני מחלק
(מחליק) לך כעצם הזה שהוא חלק שאין בו בשר [ובכי"א ב' כתוב על הגליון נ"א אנא מחליק לך; ולנוסחתינו
מהדק הוא משורש דקק כמו בדניאל ו' כ"ה גרמיהון הדקו וכלומר אני אעבוד בך ואשחוק את גופך כמו
ששוחקין וכותשין עצם,

ודורש מלשון אך שהוא

מיעוט,

וכמו שמפרש

וַר' אמי,

אחד

עשותו גדול ,ובכי"ת דלג הסופר מן אתה עד אתה]:

לעיל צד ,175

וגם

ובמה"ג עמוי 164
וכו' ,ובשכל טוב
הגי' הנכונה שם)
צר  ,941וסגנון

שם

ח"נ

ר' איסי (אסי)

בשכל טוב

צד ,%81

שבתחילה

רצה

 6ר' אפי[ .ובכי"א] ובכי"כ ר' יוסי ושם אחד הוא וע'
וכן שם

ר' אמי ור' אימי וע' במבה"י

הועתק אמ' רב אמי וכו' לימדתך התורה וכו' עד איכן אדם צריך
ובו חדש ימים,
צד  %81א"ר א מ י מכאן שצריך אדם ל ט פ ל בק ר
למִדנו שצריך אדם לה יט פל בק רוביו חדש ימים; ורמי כמו ר'
הלשון למדתך התורה דרך ארץ כמו לְעִיל פעמים שונות וע' במ"י

ס"ג א',

וכו" בקרוביו עד
ובלק"ט אמר רמי (כן
אמי ועי' באגה"א ח"ב
לעיל צד  ,282והלשון

ליטפל וכו" כמו לעיל צד  896צרְיךך אדם להיטפל בבנו וכו' ועיי"ש ועי"ע כתובות כ"ג א' איטפל בקרובותיך:
 8איפשר כן .שעבדו עד עתה חנם ממש אלא אם הוה פעלה וכו' אם היה פועל בעשרה פולרין היה נותן לו
לבן חמשה ואי הות מובלתיה וכו' אם היה משואו בששה פולרין היה נותן לו -בשלשה (שלשה) ועי' בפיי ב"ר;
ופעלה כמו לעיל צד  181פעלה טבה [וע' מש"כ לעיל צד  487אות  ]6ופולרין ל"י ועיי לעיל צד  ,805והגי'
מוכלתיה מיכלתיה נר' שמשובשת מן מובלתיה ,ואולי פי' מיכלתיה פרנסתו לכל יום[ ,וכן הגיי לקמן פרשה

פי סס"י ח' בכי"ל ובכי"כ מוכלתיה ,ובבחיי מפרש את המקרא וז"ל מלת הכי אינה לשון מפופק רק לשון ודאי

וכו" ועבדתני חנם יאמר הכתוב בוראי אחי אתה ועד עתה עבדתני חנם ע"כ וכן פיי כנראה גם המדרש ולכן
הוא שואל איפשר כן ,וע"ע ברש"י עה"ת ,וגם לפי פירושו משמע שעד עתה במשך חדש ימים עבד יעקב חנם;
וע רמב"ן] ובשכל טוב שם מפרש ויאמר לבן ליעקב הכי כלומר מכיון שאחי אתה ראוי לך לעבדני חנם וכו'
ולא חנם ממש אלא אם אדם נשכר בעשרה עובדני בהחמשה וכו' ,ובלק"ט הכי כך אמר לו לבן באמת

אחי אתה אבל איגי ראוי לעובדני חנם וכו' וכי בחנם עבדו כי אמר לו ועבדתני חגם אלא בדבר שאם היה
שוה שכרו עשרה דיגר נותן לו חמשה ,ובילקוט ובשני כ"י הגי' וא ם לאו ועבדתני חנם [וכן צ"ל בכי"ז

ְ.א?( 9

( 006.

4

פרשה

ויצא

כט טו טו

ע

בעשרה פולרין הוה יהכ ליה חמשה ,ואי הות מוכלתיה כשיחה פולוין הוה יהיב ליה כתלחא סולרין,
אמר ליה מה את סכור ממון אתית בעי ,לא אתית אלא מן בנין חרתין טלייחא :
טז) וללבן שתי בכות כשתי קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו ,זו העטירה אלופים

מו

וז העמידה אלופים ,זו העטידה סלכים וזו העמירה טלכים ,מזו עדו הורגי אריות ומזו עטרו הורגי
אריות , מז מככשי ארצות ומזו טככשי ארצות ,מזו מחלקי ארצות ומזו מחלקי ארצות ,קרכן בנה
 3ילקופ פס:

פיי י"נ]  ,לנדם נכלטים פע"ט (פע'ס):

[ 1ע' סנסועס פ"ג ויל

 1בעשרה] זוחאגכך*י | .בעשו .₪

בעסיא ,

גי" ך

| פולרין| זפוהא'גכתריי.

פלורין ך:

פולדין א"ך' .פורלין ך* | הווה [ן | יהג]  .1יהיג ד[פחאנכרי .ל' ת | ליה| לה זן .לי א* | חמשה] א'ו,
.רלין ר* |
חמש ם ,המשה פולרין ז[וההגכןת .חמשה (ה' דְ') פלורין ך ,חמשה (חמשא א*) פולרין א*ך. .1פו

ואי חאני.

ואין ת.

ואן זפו.

מובילתיה דִי .מוכלתיה

פנן.

ואפ דך.

| הות זְן .הוה פחארי

מיכלתיה ח | בשיתא

חאנתרי.

באישתה

| מובלתיה] אך.

מובלתה זָן.

זָן .בשות ם .בו' ך ,בששה

ך* |

פולרין] זפוחא'נתר"י .פלויין ד ,פולרין א" .לי ר | *ח*וה] לי ל | יהכ זו | ליה] לה ן .לי א' |
בתלתא] [רן ,בתלתה ן .בג' ך ,תלתא ךזאי .הלת ם .ג' ך* | פולרין| וחא'גתר"י .פלורין ך ,פולדין א
א
למר

ליה] אמר לה [ץ ,אלא ךן | אתיתי ך? ',איתיתי ך! | בעי| פוחאנכי .טעין א'ר? .בעי מינך דת

ולא כ | אתיתי ך* .איתיתי ך? | טן בגין] זוחא'כרל .בגין דפא!נתרי"י | תרתין] אלין חרחן ן .אלין א',
הדין א' | טליאתא ך] ,טלייתה  ,2טליתא ך .טלייהך ' .טלייתה וללבן שתי בנות וגו :זָן | ל8שתי] בי ך' |
בנות]  -,שתי בנות זָן | כשתי| כב' ך ,בשחי ם | אלפים זפן | ו
4זו ..אלפים זָן .וזו כן ם | וזו א
וזו  --מלכים] זו ..מלכים  ,11וזו כן  | 5זו עמרו ממנה ך | הורגי אריות] הרוגי ,] ..מכבשי ארצות פא |
* ומזו( . .הרוגי ך]) אריות

ז[[ח]12

מזו..

(ומזה א')  ..מכבשי

ומזו

אריות לו

ומזו עמדו (וזו עמדו מסנה ך])  ..אריות מזו עמדו נביאים

ומזו עמדו נביאים

ארצות

א.

ומזו כן 8

מזו עמדו שופטים ומזו עמדו

שופטי' די |  5מזו עמדו | מכבשי ארצות] הורגי אריות פא | ומזו . .ארצות] ומזו עמדו . .ארצות דזוחתי:
ומזו עמדו הורגי אריות א,

ומזו כן ם]

| מזו] 8

מזו עמדו דזוחאכתי:

(מזו מחלקי  --ארצות לי ג) |

הארץ כ | ומזו] פ .ומזו עמרו דזוחאכתי | הארץ כ | קרבן  --של זו] קורבן . .של זו זָן .זו קרבן בנה ףן |
במקום כאסליו הכתוב
עכ"פ בחנם ,ועל זה
ליה וכו' .א"ל יעקב
בתר"י ב' דברים ד'
(ז' ז') ובאותו המאטר

שם ,ולגי' זו פירוש הכתוב באמת אחי
שואל המדרש איפשר כן ,ומשיב שכונת
מה את סבור שבאתי לבקש ממון לא
ט"ו ומן בגין אגרא וכו' ,וכן נמצא מן
בירוש' תעניות פ"ר ס"ח א' הגיי ביגן

את סביר ממון אתית למבעי לא אתית אלא לאיגסובי:
מפוף

בונות

העולם ועד סופו

כמו

אלא בונות

המחבר

ומעמידות העולם ועי' ביפ"ת,

אתה ואם אין אתה רוצה להיות לי כאח עבדני
לבן היה שיעבדו יעקב בחצי שכרו] :  2אמר
באתי אלא בשביל שתי בנותיך; ומן בגין כמו
בגין ג' פעמים במדרש קהלת פי כי העשק וכוי
ועח"נ ,ובמה"ג שם הועתק אמ' ליה יעקב מא

 8כשתי קורות .דורש בנות בונות כשתי קורות מגיעות

ורחל ולאה בנו שתיהן את בית ישראל,

א"ת בניך אלא בוניך (ברכות ס"ד א') והדרש בשמו"ר
ירושלם זו סנהדרי

בעצמו

וללבן שתי בנות,

והדרש בנות

פכ"ג סי" י' אל חהי קורא בנות ירושלם

גדולה של ישראל שהן יושבין ומבנין אותה

[שם הוא מלשון בינה וכמוש"כ

לעיל צד  861אות  9וכאן הוא נמשך אחר בעל עה"ש] ,ובפי' .ב"ר כי"ט מלשון אחר מפרש
לשון שתי בנויות;

ומשמע בנויות שחברו להן הכל יחדיו אלופים מלכים וכו" .ולא נתפרש

רקת ו של עולם כוי]
לפי פירושו כשתי קורות וכו'[ ,וע' בשמו"ר פ"א ס"ו שדורש על השבטים ומנין שהם ת
וגם במה*ג שם מפרש וללבן שתי בנות בנויות כשתי קורות מסוף העולם ועד סופו תדע לך שזו העמידה כ"
ובלק"ט וללבן שתי בנות שתי בניות זו העמידה מלכים כו' ,ובשכל טוב שם וללבן שתי בנות כלומר
בנויות זו כזו כשתי זויות מחוטבות זו העמידה אלופים וכן זו וכו' [ובתנחומא מ"ב ויצא סי י"ב וללבן שתי
בנות שוות בנוי כו' וע :במ"כ ובמהרז"ו ובפי' התורה והמצוה לר"מ מלבים ויקרא ט"ז ה']  :אלופים .בכי"פ
וכי"ו הגי' אלפים,

ואלופים נרדף עם אלפים כמו לעיל צד  456היי לאלפי רבבה ועמדו ממנה אלופון מעשו

ורבבה מיעקב וכו' ויש א' אילו ואילו עמדו מיעקב וכו' שובה י"י רבבות אל פי ישראל ,וכיש אומרים שם
הדרש כאן זו העמידה אלופים וכו' ,ומבני לאה נמצאו אלופים ואלפים בפ' והיה כאלוף ביהודה (זכריה טי ז')
ואמרו אלופי יהודה (שם י"ב ה') ואשים את אלופי יהודה (שם שם ו') צעיר להיות באלפי יהודה (מיכה ה' א')
ומבני רחל אלפים בפ' והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה (דברים ל"ג י"ז) אלפי הדל במנשה (שופטים ו' ט"ו)
ועיזעץ שיא ביג כיג דה"א ו"ב כ"א 4 :העמידה מלכים .לאה העמידה דוד וכל מלכי יהודה ורחל העמידה
שאול ירבעם ונדב | :הורגי אריות . בפו' ב"ר כ"י שם מפרש גם את הארי גם הדוב הכה עבדך (ש"א ו"ז ל"ו)
וכוונתו מלאה עמד דוד ולא פירש מי שעמד מרחל ,ובמ"כ פי' הורגי אריות דוד מלאה שמשון מרחל ,וביתר
ביאור ביפ"ת שמשון שהוא מבני רחל הרג כפיר ארינ (שופטים י"ד ה') וגם דוד שהיה מלאה הרג הארי וגם
את הדוב ,ומוסיף עוד גם בניהו בן יהוידע הרג את הארי בתוך הבור (ש"ב כ"ג כי) ,ותימה מ"ש שמשון
מרחל ושמשון היה משבט דן כדְכתיב ממשפחת הדני (שופטים י"ג ב') ,ובבמ"ר פ"י סי' ה' הדרש אינו אומר
משבט אלא ממשפחת הדני מלמר שהיה אביו מדן ואמו של מנוח מיהורה וכו' נמצא שמשון בא משבט דן
ומשבט יהודה וכו' [דן היה בגה של בלהה שפחת רחל ונקרא בנה ,בראשות ל' ו' (וע' גם בהערות רמא"ש לפסי"ר
צד מ"ט א' אות ל"ח) ,וע"ע לקטן פפ"ד סי' י"א ובנוסחת הדפופים פציט סי' ד' שיעקב עשה לכל השבטים
אריות] ,ובדפוסי' [וכי"ת] נוסף עוד מזו עמדו נביאים וכו' מזו עמדו שופטים וכו' וליתא בכל כ"י ובילקוט ולא
הועתק בשכל טוב ועיי"ש ,ורק במה"ג הובא זו העמידה נכיאים וזו העמידה נביאים[ .ובתנחומא] ובאג"ב שם
איתא

מה

שהעמידה

לאה העמידה

רחל לאה העמירה

מלכים ורחל העמידה מלכים לאה העמידה נביאים

ורחל העטידה נביאים לאה העמידה שופטים ורחל העמירה שופטים,

ועי' בתוספתא סוכה פ"א ט' וסוכה כ"ז

בי 5= :מכבשי ארצות| .משה ודוד מלאה יהושע ושאול מרחל ,ומחלקי ארצות משה ויהושע . [ובכי"ל כתוב
בפעם הראשוגה ארצת בלי וי"ו ובוני שיטי נוסף הוי"ו[ = :קרבן בנה וכו בנה של רחל נשיא לבני אפרים

שהקריב .קרבנו לחנוכת המזבח ביום השביעי ויום השבת היה ועי' בתנחומא מ"ב נשא סיי ל"א וסי' ל"ב
ובתנחומא נשא סי' כ*ח ובבמ"ר פי"ר סוף סי' א' ,ובנה של לאה שקרבנו דוחה את השבת שיער ביפ"ת שזה

פרשה

ויצא
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שלזו דוחה את השבת וקרכן בן זו דוחה את השבת ,מלחמת בן זו דוחה את השבת ומלחמת בן זו
דוחה את השבת ,לזו נתן שני לילות ולזו לילות שנים ,לילו שלפרעה ולילו שלפנחריב ,ללאה ,לילו
שלגדעון לרחל לילו שלמרדכי לרחל שני בלילה ההוא נדדה שנת המלך (אתר וא):
שם הגדולה לאה נדולה במתנותיה ,כהונה לעולם ומלכות לעולם ,ושם הקטנה רחל קטנה
8
במתנותיה  ,יוסף לשעה ושאול לשעה :
וז יח) ועיני לאה רכות אמורא דר' יוחנן תרגם קדמיהי עיניא דלאה הוו רכיכין , אמר ליה מז

עיניא דאמך הוו רכיכין ,זו מהו רכות ,רכות מבכיה שכך היו התנאין שיהא גדול לגדולה וקטן לקטנה,
 4לקוץ טס 6 | :קוק כ' קכיס,

כנל נסכס קכיג ,'5

סנסועס ע*כ וול פיי ייב וקי' כ' ,פנסועש טס םק" ד':

 1מקען פע" קי נ' ,עדכט סקליס כ"ס ק" די:

השבת] ז[ָוחאכי:

1ת
א

שבת דפגת

| וקרבן  --זו] וקרבן (וקורבן [ן) בנה של זו דזפוחאנפ.

וזו

קרבן בנה ך] ,קרבן של זו נמי ( %5וקרבן ---מלחמת  --השבת ל' ') | דוחה ..השבת| זְוְחַא .5דוחה
חמת  --השבת ל' א'ף) | בנה (לי ח) של זו | את השבת] זְוחא"ל,
מתל--
ולחמ
שבת דְנַןת :.כן ( | 5מ

לוחה שבת  .1כן  | ₪נתן] נכיל .ניתן דזפוחאת | שני] פתאי:
שבת  | 75בנה של זו | ד
שתי דזואלגכתי | לזו] פת: ₪ :תן כי* .ניתן דזוחאנת  | שני לילות פחא! .שתי (בי ך')
לילות דזוא'נכתי | לילו] לילות ן .ללאה = י | ולילות זָן | ללאה"ל' ו | לילו (לילות זן) של גדעון ולילו
(ולילות [ן) של מרדכי לרחל וך]אנכןת /ולרחל לילו . .ולילו של מרדכי י ,לילו של גדעון לרחל לילו של
מרדכי דפ | 3שנ' ל' [ָא? (והושלם בין השורות) תי | שנת המלך ל' זֶן | 4גדוליה ם | כהונא ם |
מלכות אי | 1לעולם] פן"חאנכי ₪ :דכתיב וירושלם (וירושלים ן]) לעולם תשב וכתיב זאת מנוחתי עדי
5שאול] וחנכ .שאול דפתי | לשעה| פוחנכי ₪ .ושילה לשעה (דכת' ך) וימאס באוהל
עד ד | ו
(באהל ך]) יוסף ובשבט אפרים לא בחר דְןן | 6אמוראיה ך .7אמוריה ז[פוהאנתי | תרגפ] זפואת:
הירגם דְחִנ ,אמר ו | קדמוהי] חנכ .קודמוי דְזְוִי .קדמוי ך .קומיה פ .ל' א | עיניא] אנ; עייניה ח/

עינה ן .עינוהי כ ,עיני ו .עין דפ (עיניא  --הוו לי ת)

| דלאה] זְוְחְגכ .לאה דפי

| הו הווין וח/

7יניא] פא'א'"נכ .עייניה זח:
הויין כ .לי פיי | יכיכין] וחאכי .יכיכן דפגת .יככן ז | לה זו | ע
עיונא ן .עינוהי דת .עיני י | דאמך] ז[חני .דאימך דאי"ת .דאימיך פופ | הוו] הוון א .%הווין זח,
הוווין  ,הויין ם .לי פ | רכיכין] וחא:א'כי.

יכיכן דפת.

וככן ז | זו מהו] אלא מהו פ .ומהו דחנכתי;

ומהוא ן\ ,מה ץ ,ומהו דכתי' א | רכות ל' א | רכות ל' פן !והושלם בגליון) חא | מבכיה] מבכייה זָות,.
מביכיה  .1מפני א? .ל' א | שכך] זפוחאנכבי .שהיו אומרי' כך דת | התנאין] פוא'כ- :יפ דחא'גתי |
גדול

שיהא

(הגדול חא?) ,נושא גדולה

גדול נושא לגדולה וקטן לקטנה כי,

(לגדולה ְזֶא)1

וקטן (והקטן דְזְא )?%נושא

שיהא גדול ..גדולה והקטן את הקטנה ,

לקטנה וְהָאנ;

שיהא

הגדולה לגדול והקטנה

לקטון דת |
שלמה שהקריב לחנוכת בית המקדש ודחה השבת וצ"ע ,ועיי במ"ק ט' א' ,ובפיי ביר כ"י שם מפרש דוחה
שבת כהנים מקריבים בשבת שהן מלאה [אבל אין זה במשמע קרבן בנה של זו כי אין הקרבנות שלהם ,אמנם
ביחזקאל מ"ו ד' כתיב שהנשיא יקריב ביום השבת קרבנות לעולה והוא מלאה ,וא"כ קרבנו דוחה שבת .ועי'
גם במדבר רבה פו"ג סוף סי' ו"ג ופו"ד סי" י"ג ,ואפשר עוד שהכונה כאן לקרבן צבור שדוחה שבת כמו
קרבן פסח ,ואין חילוק בין אם א חד משבטי לאה או משבטי רחל מביא את פסחו ,ובמשנה מנחות פ"ט מ"ז
נקרא קרבן פסח קרבן יחיד] ועי"ע בחי' הרש"ש 1 = :מלחמת בן זו וכו |מלחמת יהושע שלכד יריחו בשבת
ועי' לעיל צד  774ובתנחומא מ"ב ותגחומא ובמ"ר שם ,וביפ"ת כתב לא ידעתי אי זו מלחמת דחתה שבת
זולת מלחמת יהושע ביריחו ועי' גם בחי' הרד"ל; ובפי' ב"ר כי"ט כתב מלחמת בית חשמוני בשבת היתה
כדמפרש בספר יוסיפון וצ"ע [וע' גם בספר הראשון של חשמונאים ב' ל"ב--מ"ד .ובלעדי זאת אין כאן קושיא
כי אין כתיב כאן שהיתה מלחמה בשבת באמת ,אלא שלפי הדין מלחמה דוחה שבת אם ארעה וכמו
שמפורש בספרי שופטים פיסקא ר"ג ובשבת י"ט א' ולעיל צד  .774ובכי"א א' ובכיי"ת חסרה כל הפסקא]:
ל לילו של פרעה.

ויהי

בלילה ההוא

דכת' ויהי בחצי הלילה וי"י הכה כל בכור וכו'

(שמות י"ב כ"ט) ולילו של פנחריב דכת'

ויצא מלאך י"י ויך במחנה אשור וכו' (מ"ב י"ט ל"ה) ומשה וחזקיה שניהם מלאה;

לילו

של גדעון דכת' ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו י"י קום רד במחנה וכו' [שופטים ז' טי וע"ש י"ט] .וגדעון
ומרדכי שניהם מרחל ,ולילו של מרדכי אונו מפורש בכתובים כמו לילו של פרעה ושל סנחריב ושל גדעון
והובא כאן הראיה מפ' בלילה ההוא נדדה וכו' ובאותו הלילה צוה המלך לעשות לו יקר וגדולְה . [ובכי"ו

כתוב ,כמן בכי"ז לילות ונמחק' התי"ו] 4 :כהונה לעולם .לאהרן ובניו דכתיי ברית מלח עולם היא לפני
יי לך ולזרעך אתך (במדבר י"ח י"ט) [ועי' בספרי קרח סוף פ' קי"ח וב"ב קכ"ג אי]  וכן מלכות בית דוד

לעולם דכתי'

כי י"י אלהי ישראל גתן ממלכה לדויד על ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח (דה"ב י"ג הי),

לאה

ומלכות אהרן ובניו מלוי ומלכות דוד לעולם הקטנה רהל וכו' יוסף

ועי' לקמן פע"א פו' הי בזה ברית מלח וכו' ,וגם במה"ג שם הועתק כמו שהגי' לפנינו ,ובלק"ט מפרש קצת

הגדולה

לשעה
באהל
לרבים
תרגם
כעם

גדולה

במתנותיה

כהונה

ושאול לשעה ,והוספה זרה בדפוסי' [ובכי"ת] דכתיב וירושלים לעולם תשב וכו' ושילה לשעה וימאס
יוסף ובו' [ובכי"ו דלג הסופר מן במתנותיה עד במתנותיה והשלים בגליון] 6 | :אמורא דר"י | .המפרש
מה שהוא לוחש לו בשעת הדרשה ועי' בפרש"י סוטה מ' א' בד"ה אמוריה ובעמת"ל ע' אמורא:
קדמוהי .תרגם לפניו ועיני לאה וכות עיגיא דלאה הוו רכיכין דמשמע שהיו כהות רכות מטבעה
עליו ר' יוחנן א"ל עיניא דאמך וכו' .זו לאה מהו רכות שכת' בה רכות מבכיה שכך היו התנאין וכו'

[ובכי"א א' דלג הסופר מן רכיכין עד רכיכין והשלים בגליון א"ל וכו' רכיכין ותוב א"ל] ,ובסגנון אחר המאמר

בתנחומא מ"ב ויצא פיי כ' בשעה שילדה רבקה ליעקב ולעשו נולדו ללבן שתיי בנות (כהדרש בס"ע פ"ב
שרחל ולאה תאומות היו) ושלחו אגרות זה לזה לומר אתה הולדת שתי בנות ואני שני בנים גיתן אלו לאלו

ויצא
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פרשה ע

והיתה כוכה ואוסרת יהי רצו| שלא תיפול בחלק עשו הישע ,אטר ר' הונה גרולה תפילה שנטלה
הגזירה ולא עור אלא שקרמה לאחותה :

ורחל היתה יפת תאר וגו' ויאהב יעקב את רחל ויאמר וגו' אמר ליה בגין דאנא ירע

שאנשי מקומך רמאין לפיכך אנא מכרר עיסקי מטך ,ויאטר אעבדך שבע שנים נרחל נהך
הקשנה[ ,כרחל] ולא בלאה ,כתך שלא תביא אחרת טן השוק ושטה רחל ,הקטנה שלא תחליף
שמותן זו בזו ,אפילו את נותן את הרשע כחטור שלחישים אין את מועיל ממנו כלום :
יט  )5ויאמ

לכן טוב תתי וגו" ויהיו בעיניו כימים אחדים וגו' אמר ר' חנינה בן פזי

נאמר כאן אחדים ונאמר להלן וישכת עמו ימים אחדים (כראשית כו מר) מה כאן שבע שנים אף
להלן שבע שנים :
 8לקופ סס :

 7לעל (ד :667

 1יהי רצון]  =,מלפניך י"י אלהי א ,ל' ן (והושלם בגליון) | תפול פנכ  .אפול דזוחאתי | נחלקו של
רשע ז[פוחאכ .בגורלו של רשע ך ,בגורלו שלזה הרשע ך] .בידו של רשע ו | הונא דאףת .חוניא חנכי,
חוגייא ן .חניגה ם | גדולה] קשה [פואנכי .קשה היא ךְחף | תפלה א  .התפילה זְןג .התפלה דפהזכתי |
.זרה פא | שחרמה באחותה )?(
הג
שביפלה זו( | ה2גזרה ךו' ,את הגזירה דְזְוחא?. .

8רחל -ו-גו]
|ו

ורחל  . .תואר ויפת מראה  ,12ורחל ..תאר (ויפת מראה ך]) עיקר סימניה של רחל לא היתה אלא נאה ורחל
היתה וגו' (היתה ן]) דן] .ורחל ..עקר סמניה ..לא היה אלא נאה ורחל ..יפת וגו' ? .ורחל ..תואר
עיקר . .שרחל

לא היה

אלא ..היתה

יפת תואר ן.

ל' פחאי

| *ואתב  --וגוי] ויאהב  . .רחל וגו'

ל,

ויאהב  . .רחל דְוְא'ן] .ויאהב . .ויאמר אעבדך שבע שנים וגו' ם .ויאהב . .שנים ברחל  ,ויאהב . .ברחל
בתך  ,1אעבדך ..בתך הקטנה י ,אעבדך שבע שנים א? | אמר ליה] פנכףת .אמר לה זן .אמר ו .לי ך,
4אנשי] פא'נפ.
(א-ל  -ממך ל' א') | בגין] כיון א" | דאנא ירע| דאנה ידע ]ן .דאת ידע ם .לי י | ש
דאנשי דְוְתי | ימאיין זו | לפיכך ל' פי | אנא מכרר] 5פ ,אני מברר דְוָאנת :אגרר י | עסקי דת/
עסקיי גנ .את עסקי שא. .%ע.סקיי
ויאמר..

בתך

].,

אעכדך..

[. ,5ק.נייני י

בהך ן],

ויאמר

| ממך] עמך א .%לי י

אענדך ברחל

בתך ך,

נה]
קט--
האמר
| וי

ויאמר אעבדך ן,

אונכ,

בוחל בתך מא

| מן השוק לי אי |
5ולא  --בתך ל' א | )1בלאה] ב=תך ן] | ביתך ץ | ושלא א' | תבא 
ברחל י | (
ושמה] ותקרא (את ו) שמה וי | רחל לי ו' | הקטנה] א*ךת .קטגה דזפוחא'נכי | תחלף ף | ש6מותן זו
לוו א ,שמותן של זו בזו  ,1שם זו לזו ם | ואפילו י | את] אתה חן] .אם ן .ל' פא | נותן אתה א" |
חושין ארי | אתה ךא | ממנו כלום לי י | ( 7ויאמר  --וגוי לי א) | תתי וגו'] [ָן .תתי פ .היתי (תתי גות)
ג-ו-י] ויהי ..אחדים פחא*,
והי
אותה לך וגו' (לך ת) דגו] ,תתי ..לך מתתי אותה לאיש אחר  | 5וו
ויעבוד יעקב ברחל ךָ .ויעבד . .ברחל וגו' ץ[ ,ויעבד . .ברחל שבע שנים  ,15ויעבד  . .שנים ויהיו בעיניו
כימים אחדים א'ן] | (אמר --פזי לי א) | חגיגא פחנכ .חנניה ז[ן .יהודה ת | גן] פנכת .גר דזו |
 8כן זֶן | אחדים] [פןחאג.5

₪

וישבת עמו ימים אחדים

ים]
חתד--
אשב
דֶך | וי

פחנ.2

יטים אחדים א;1

אחדים דְזוא"ת | .כ*אן דפחאגכת] אחדים שני כן זֶן .לחלן ל | 9ל*הלן דפחאגכ] אחדים שני
להלן זו .כאן לת |
וחיתה לאה שומעת מעשה עשו וכוכה ורחל שומעת מעשה יעקב ושמחה מנין שהיתה לאה בוכה שנאמר
ועיני לאה רכות תרגם אמורא (כ"ה שם בשני כ"י) של ר' יוסי מהו רכות צירניות א"ל ר' יוחנן לא
תרגמת יפה ומהו רכות ארוכות שכל מה שנתן לה הקב"ה היו ארוכות כהונה גדולה ומלכות ושמן המשחה
וכן'[ ,וכנראה נוסחת התנחומא היא העיקרית וכדרשת ר"א בב"ב שם (וע' באבן עזרא) כי לפי נוסחת ב"ר
תגומו של רכות רכיכין אלא שהוא נותן טעם
שלפנינו קשה להבין למה כעס ר"י הלא לפי דרשתו ג"כ ר
התרגום בעצמו ,וכמו שמתורגם באמת גם בתר"י ב'
לשבח שאין הרכות גנאי ללאה ,ואין זה נוגע ל
המובא בסמוך] ועי"ע בתנחומא ויצא שם ,ובב"ב שם מאי רכות אילימא רכות ממש אפשר בגנות בהמה טמאה

לא דבר הכתוב וכו" אלא א"ר אלעזר שמתנותיה ארוכות רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא

שבח הוא לה שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים שני בנים יש לה לרבקה שתי בנות
יש לו ללבן גדולה לגדול וקטנה לקטן וכו" ומשאלת גדול מה מעשיו איש רע הוא מלסטם בריות וכו' והיתה
בוכה עד שנשרו ריסי עיניה וכו' ועי' בד"ס ,וכת"א מתורגם ועוני לאה יאין ,וכמו שהרגם אמורא דר"י
מתורגם בתרזי ב' ועיגי דלאה הוון רכיכן ,אכן גם שם הדרש על דהות בכיא ומצלא דלא תיסוק במזליה
דעשו ,ובתר"י א' ועיני לאה הוון צירנייתן דבכיא ובעיא מן קדם י"י דלא יזמן לה לעשו רשיעא;
 1שלא תיפול .וכ"ה בלק"ט ואומרת וכו' שלא תפול בחלקו של רשע ,ובמה"ג עסו  264שלא אפול

בחלקו וכו' ועח"נ = :שבטלה הגזירה .שביטלה התנאין שהתנו ,ובלק"ט א"ר חוניא גדולה תפלה
דולה היא התפלה שמבפלת את הגזירה וכו',
בטלה הגז ירה ולא עוד וכו' ,ובשכל טוב א"ר הוניא ג

ובמה"ג

שם

אמר

ועח"ג ולעיל צד :94

רב חונא קשה

היא

 8ורחל היתה וכו' .

התפלה

הדרש

שביטלה הגירה וכּ ,ושם אחד הוא הונא וחוטא

עיקר סימניה וכו' שנמצא בדפוסי' וכי"ו [וכיזז וכי"ת] ליתא

בכי"ל ושאר כ"י ובילקוט ולא הועתק בלק"ט ובמה"ג ,ורק בשכל טוב הובא ועיקר סמניה לא היו אלא אנוי:
אמר ליה וכו א"ל יעקב ללבן בשביל שאני יודע שאנשי מקומך רמאים הס לפיכך אני מכרר עסקי עמך
ויאמר אעבדך וכו' ואעפ"כ אפילו אתה נותן את הרשע בחמור של חרשים אין אתה מועיל ממנו שהרי רמהו
ולא בלאה כמו שנוסף בכי"ל ביני שיטי בכתב אחר ,ובשכל טוב ברחל ולא בלאה בתך
חרל
לבן ,והגהתי ב
ולא שתביא אחרת מן השוק ותק ראה רהל וכו' ומפרש שאפי' את נותן לרשע במפר של חרשים ומנסרו
אין את וכו' ועי' לעיל צר  247ובם*י שם בד"ה חמור וכו' ובמה"ג שם הועתק בגין דאנא ידע שאנשי מקומך

פרשח

ויצא

ע

זדןפ

כט נא ננ

כא) ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו-ימי ואבואה אליה אמר ר' יח
אייבו אפילו אדם פרוץ אינו אומר כלשון הזה ,אלא אמר כך גזר עלי הקב"ה שאני מעמיר י"ב שבטים,

עכשיו הריני בן פיד שנה ואם אין אני מעמירן עכשיו אימתי אני מעמירן ,לפיכך צרך הכתוב לומר
ויאמר יעקב אל לבן הכה את אשתי וגו':
כב) ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה כינס כל אנשי המקום ,אמר להספיט
44
יודעין אתם שהיינו מדוחקים למים ,וכיון שבא זה הצדיק נתברכו המים ,אמ' ליה מה דהני לך עביר,
אמר להון אם בעיין אתון אנא מרמי ביה ויהב ליה לאה ,והוא רחים להדא רחל סגי ,והוא עבר גבכון
 1לקוע טס :

 5יקוע עס:

יה
אהל--
 1ויאמר  --לבן לי חא? | * הב
וגו' ואבואה אליה אל הבה..

ה]-
הנוז-
אי

אשתי וגו'

א'] הבה  ..ואבא אליה ָ] ,הבה ..ימי כ; הבה ..אשתי
אשתי דְפִי .הבה וגוי ן | לאיבו פאתי | פריץ א |

לָג; הבה..

אינו. .בלשון זה ואבואה אליה ואי כן יעקב פ .אינו . .כלשון (בלשון  )1הזה כך היה יעקב אומר

הבה את אשתי ואבואה אליה דְ ,ָ1אינו כן (אומר ") בלשון הזה לא כך אמ' יעקב הבה  ...אליה ך] ,אינו..
]) הזה כך היה יעקב אבינו (אבינו יעקב ]) או' הבה את אשתי זָן ,אומר . .הזה גנאי הוא לו ואדם

בלשון (פרצה

צנוע כיעקב אמר כן ] ,בלשון הזה גנאי ..ואדם ...כיעקב אומר כלשון הזה ו ,1לא היה אומ' כן ויעקב היה

ל' דאג | כד

אומר כך א ,1לא ..אומ' הדבר הזה ויעקב אמי כך א( | ?%אלא  --אני לי ם) | אמר] וחכי.

אמר יעקב א | ג*זר זוחגכי] אמר ל"דת .הקב"ה גוזר א .ל' ל | עלי] אלג .עליי זו .לי ד .ל' חא'כתי |
| 5ע%כשיו] ועכשיו ו ,ועכשו ח .ל' ואכ | ההדיני] חי,
הקב"ה לי א | י"ב] אי .שנים עשר דוחנכת
ההני 5ם ,הרי אני דְ[ואגת | *ב] ככן דת | פ"ד] אי; שמונים וארבע ךְזְון ,שמנים וארבע חנכ |
שנה] זָוְאנכ .שנים דחתי | איני ו | עכשיו| עכשו פחא"כ.

ל' ף | אמתי ז ,אמתיי ן | אני מעמידן] אני

מעמידם ךן ,ל'  | 5לכך ני | צרך] [וח :צריך נָי .הצריך דת :הוצרך א ,צורך  .5פירש  | 8לומר לי | 5
4י*אמר  --וגו'] ויאמר ..אשחי דְוָא'א"נל,
ו
ואבוא אליה  ,+ואבואה

ל; הבה את אשתי ן] .הבה את אשתי

ויאמר אל לבן וגו'

תה
ש--
מאת
אליה פ .כן ך |  5ויאסף פונכי | *

המקום וגו' זָ,

ךְוְחא'תי] את..

את ..המקום א"ם ,את ..אנשי וגו' פ .וגו" ל | כנפ פא? | כל] פחאנת .את כל דוכ | מקומו | להן וא? |
 6יודעין] - .2ים דזפוחאכתי | מדוחקים] זָפןא'גכי .מרוחקין ח .דחוקים דא"ת | וכיון] כיון פ .ל' א |

שבא] ובא א

| צדיק זה ם ,הצדיק א ,%הצדיק הזה [ַזא'כי ,הצדיק הזה לכאן דְזוף .הצדיק . .לכן | 1

ונתברכו א .נתברכנו זֶן ,נתקרבו 5

אמרין דְזְוכ (אמי --להון לי פ)

| במים זֶן ;,המים ובעי מהדר ₪

| ליה] לה ן ,לו א.%

ל' א1

| אמרו ךז[א .אמרי ן ,אמרון ב/

יד|
-| מעהב

 ..עביד ִנ .5ומה הני ..עביד [" ,עביד מאי (מה אַ?) דהני לך א.

ב;

מה הני (הגו ח)

ומה (מה  )5הני לך וֶ ,ומה אהני

לך דת | 7אם| ת .אן ז .איו דוג .אי חאכי .ואין פ | בעיי אתון ן .בעוי איתן ץ .אתון בעון פ | אנה זו |
מרמה א ,מרמיה יי | *ביה דְפהאנכתי] בה זָן; ליה ל | ויהיב ..לאה דִ ,ויהב (ויהיב  חא1י) ליה
(לה זְן) הדה

(הדא אפי:

חדא

והוא

[) לאה זוחאנ כי:

עביד

גבכון

שב שנין אחרנין 5

| והוא] ו,

דהוא דפוחאכת:

דהוה  | 1רחם זֶן | להדה זָן .לה  | 1רחל בתי אכ | סגי] סגין זָוְ ,סגיא  ,1פגי ואנא

ביה בלאה

א5ןתי :והוא עבר

מרמינא

ם,

לי את

| והוא --אחרנין] והוא

עבד

(עביד א )?%גביכון. .אחרנין

.ים אחראין א ,1והוא עבד הכא גבכון שבעה (ז /ך )1שנין אוחרין  .והוא עביד
שנ
ביניכון (גביכון א'") .
גביכון שב . .אחרגין עוד  ,5והוי עכיד (והוא עבר  )1גבכון שנין אחרין (אחרנין ג) עוד ן ,והוא עבד גבן

עוד שבע שנים אחרנין  .1ל | 5
רמאין

אינון

לפיכך אנא מבריר

לך ית

עפקי

אעבדך וכו':

 2אמר כך גזר.

כדאיתא

לעיל צד 987

במאמר ר' יהודה י"ב אבנים נטל וכו' ,ואמר עכשיו הריני בן פ"ד שנה כמו שנדרש לעיל צד  977ועי' במ"י
אליה אלא אמר כך
שם ,ובמה"ג שם הועתק אמ' ר' איבו אפילו פרוץ בע רוה אינו אומר כן ואבואה
גזר ע ל י הקב"ה שאעמיד שנים עשרה שבטים וכו' ,ובשכל טוב צד  881מפרש ויאמר יעקב וכו" כי מלאו ימי
היה לו לומר כי מלאו הימים כמו שכתוב בדוד מלאו .הימים (ש"א י"ח כ"ו) מה ת"ל ימי אלא כך א"ל הקב"ה

הבטיחני שאעמיד יב
עבר וז" של עבודה
ועי"ע במדרש אגדה
ומלת אני נוספה בין

שבטים והריני היום מלא ימים בן פ"ד שנה ס"ג כשקיבל הברכות י"ד שנה שהיה בבית
הרי פ"ד ואם איני מעמידם עכשיו אימתי אעמידם לכך החציף ואמר ואבואה אליה וכו'
[ובלק"ט מוסיף לכך אמר .הבה את אשתי מנין הב"ה . ובכי"ל הגי' ואם אין מעמידן
השורות בכתב .אחר] 6 :שהיינו מדוחקים וכו' .הדרש לא נתפרש כאן ,ובפדר"א ריש

פל"ו איתא והיתה הבאר עולה ושופכת מים חוצה לה וראו הרועים ותמהו כלן ולא היו יכולין לגלגל את האבן

וכו' ,ובתר"י א' לפ' ויצא יעקב וכו" ניסא רביעאה דטפת בירא וסליקא מיא לאנפוי והות טיופא כל יומין דהוה
בחרן ,ושם (כ"ט א )/וטפת .בירא וסליקו מיא לאנפוי וכו' והות טייפא עשרין שנין ,ולפסוק שלפנינו עני ואמר להום הא
שב שנין דאתא יעקב לגבן בירן לא חסרו .ובית שקיותן סגו וכדו איתו נתיעש עליה עיטא דרמיו די
ימחן לגבן .ועבדו ליה עיטא דרמיו לאסבא ליה לאה חולף רחל ועי' גם בתר"י ב' לזה הפסוק ולפ' ויצא וכו!
ולעיל צד  546ובמ"י שם ועי"ע במ"י לקמן פע"ד פיי ו' בד"ה ויגד ללבן ,והגיי דמוחקים איתא גם
בלק"ט ,ובשכל טוב דחוקין ,ובמה"ג [מפרש בנוהג שבעולם כשאדם עושה משתה בתחלה הוא מכין כל
צרכי הסעודה ואחר כך מכנים את האורחין אבל זה כינס כל אנשי מקומו תחלה] אמר להם אין אתם יודעין
שהיינו  דחוקים במים וכון שבא הצדיק הזה אצלינו נתברכו וכן' | :אמ' ליה וכו אמרו
לו מה שטוב לך [בעיניך] עשה אמר להם אם רוצים אתם אני מרמה אותו ונותן לו את לאה והוא אוהב רחל
זו מאד והוא ישהה אצליכם שבע שנים אחרות אמרו לו עשה מה שטוב לך אמר להם תנו לי משכונות שלא יפרסם
לו אחד מכם הדבר נתנו לו משכונות והלך הביא עליהם על אותן המשכונות ישימןובשר הוי לכך נקרא לבן הארמי וכו'
8008.ז )11088702
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שכע שנין אחונין ,אמרו ליה עניד  מה דהני לך ,אטר לון הכו לי משמונין רליח חר טיגכון
מפרש ליה ,יהבון ליה משכונין ,ואזל אייחי עליהון חטר טשח וקוסר ,הוי לכך נקרא לבן הארמי
לפי שרימה אפילו אנשי מקומו :כל ההוא יוטא הוון מכללין כה ,כיון דעל ברמשא אמר להון
מהו כרין ,אט' ליה את גטלת חסר בזכותך ,הוון מקלסין קרטיה ואמ' הי לאה הי לאה ,ברמשא
אתון מעלתא וטפון כוציניא ,אמר להון מהו כרין , אמ' ליה טה את צכי דאנן דבזיון דכוותכון,
 5פ' סנמועס  96סי ]ז'ן
 1אמרון  .1אמוין 7כ.

להון דזוחאנכת

אסיי פת.

אמי ן .אמר ח

| לה זץן | עכר ן | דאהני ת

| לו :₪

| יהכון [וחא"ני .יהכי כ :יגין ם | לי ל" חת | משטונין| פוחאנכי .משכונה ]/

משכון דך | דלית  --מפרש] "( .דלית  . .מנכון מפרש אכ .דלית . .מינכון מפרסם ך .דלית  . .מפרסמי ך],
דלית חר מפוסים ך] .רחר מנכון לא לימא ףם] | לליה]  .8ל' דוחאנכת | הגון] ואג .ויהגון דות:
ויהבו ] .יהבין חכ ,יגי ם | לה זָן .ל' א | מישכונין ן .משכנתין ץ | אזל חאי .אזיל פ | אייתי פוג:
אייפי ץ .ואייתי דְחכי .ואיתי אף | עליהון] להון ת .ל' חי | חמו] אימר ך' ,משח פ .לי א' | משח]
ומשח  .1חמר  | ₪וקפר [ .וקפר ] .וקופר פןי | לכך] למה (ולמה ]) | נקרא שמו | הארמי] האיש ם,
ל' ך' |  8לפי ל' | אפילו אנשי] א'[ ,אפי' לאנשי א! ,אפילו באנשי [ָו] .את אנשי ם .באנשי דתי |

כל ההוא] וכולי ך .ל' ןת | יומה ץ .ומה ןת | הוון] פח.

הוו דואנתר*י .היו כ .הוה ] | מכלילין |ף,%

מכרכלין ם] .מכלכלין ץ | בה| זפו .כיה דא'כתר" .ליה חאינרי | כיון] אגר .וכיון דפוחכתי .וכיוון | 1
דעל] = לביתיה | | רמשא ך* | אמר ל' ך | לון פנ

| 4טהו] פ|אנכרי .מהוא ן .טה הוא דחת |

כדן ]ן .כרון אי .דין  | 5אמרון דף .אמרי אר* .אמרין הכר

(אמ' ליה ל' ן והושלם בגליון) | אחה א',

אית ך | גמיל ך ,1גמל ך? | בזכותך]  -,אנו נגמול חסד ו | הוון] פוח .הוו ארי .והוו ת .והיו ך |
מקלסים ו | קדמיה] כי .קדמוי פן ,קודמוי ך[ .קמיה אַנר' .קומיה [ .2יומיה  | 15ואטי] ואמרין וחנכתר;

ואמר' ו ,1ואמ' ך ,ואזל ך* ,ל' פא | הי  --לאה] י .הילייא הילייא ם .הילייה הילייה (הילייא הילייא ,5
היליא היליא א* .היליא א!) הי לאה הי לאה [אכ .הילייא היא לאה היא  .1הי לאה הי לאה הי לאה [ָ]/
הא ליא הא ליא היא לאה היא לאה ךך] .הא לייה היא לאה ך' ,לייא היא היא לאה היא לאה ךָ* | ברמשא
אמר להון אא" | א5תו א | %מעלתה פן .מעלהא א' .מיעלהא א' .מטליתא ו | וטפין פנכ | בוצינייה ן,
בוציכא פנכרי

| לון פ | סהו] חאנכתרי.

מהוא

ן .מה הוא ך ,ל'  | 5כדן ( :דין ם | אמרין וחנכת,

אמוי ] .,אמרו א" | מאי ך | אתה ך* | צבי]
דאינון דך * | 1דבזיון כך?]
דאנן) פוהחאנכתרלי.
דיכריון
דכדון ן] .דיכרוון ליא'א".
דכרון  ִ!.
* דכוותכון ליוא'גתריי] דיכוותבון ל דכותכון 7פן;

צנו ך .ספני [ח; פגר  .5פגור אי ]|
פנתר.
ל .דגזיין דכריין ם/
דביזיון [ ,דביזויי י .דבזזון
[] .דיכריין [ .דיכרנין  ך* .חזיגן ביזיון א| %
דכוותיכון |! .1דכתכון לב .דכותיך א |

[שרימח אפי' אנשי מקומו והאכילם משלהם ,שהוצרכו לפדות את משכונם מן החנוני .ובכי"ל הגי' עביר גבכון שנין
וכו' ונוסף בין השורות מלת שבע בדיו דיהה .ובילקוט דפ"ר הגי' א"ל יהבון לי משכונין אזל ואייתי וכו' ומה
שבינתים חסר] והגי' הנכונה וקופד בדלי"ת איתא גם בדפ"ר וד"ו ועי' לעיל צד  ,071ובפי' ב"ר כ"י מלשון
אחר גורס ומפרש מאן דאהני לך עבוד מה שתרצה עשה ולית חר מינהון מפרש מסרב אזל ואיתי עליהון
הלך והביא על המשכונות יין ובשר וכו' ,ובמה"ג צר  864הועתק אמרו ו מ ה הני ל ך אמר להון אין בעוו
אתון אנן מרמין ביה ויהבין ליה הדא לאה דהא (דהוא) רחים לרחל סגון והוא עבידר הכא
א ף שבע שנין א חר ג ין וכו" מנכון מ פ רס ים וקמו יהבו (וקמון יהבון) ליה משכונון וכו' 8* :הוון מכללין
וכו' .במ"כ פי' כל אותו היום היו משבחין ומזמרים בשמחה לכבוד חתן וכלה וכיון שנכנס לעתותי ערב ועוד

הם מזמרים ומחנגים

(כ"ה בד' קראקא א) לפניו אמר להם יעקב מה הוא כזאת כלומר למה אתם גומלים

עמי חסד כולי האי ואמרו לו גם אתה גמלת חפסר עמנו בזכותך שנתברכו המים לרגליך והיו מקלסין לפניו
בקול שמחה הא ליא היא לאה לרמז לו הערמה והוא בתומתו לא הרגיש ,וכן מפרש בגליון המדרש
ואמרו
עם יפה תואר מכללין משבחין ,ובפי' ב"ר כי"ט מל"א מפרש הוו מכללין היו עושין לו חופה טלמן בלעז')
וצ"ע[ ,וכ"כ בגליון כי"א ב' היו עושין לו חופה; ובמשמעה זו השתמשו בתלמוד בפעל כלל כל כמו ב"מ ק"א
בי כלליה לבריה ועוד ,וכאן נכון יותר לפרש במשמע העיקרי לעטר בעטרה (כלילא) וכמו שמתורגם גם כן
עטר בתהלים ה' ו"ג ועוד ,וע' לעול צד  418יתכללון בי צדיקיא] ובכי"ל נקוד הי לאה הי לאה?) ,ובשכל טוב.י
פי' והיו מקלסין לפניו היל ייה ה יל ייה כלומר היא לאה אפס כי לא מכיר ומבין ,ובמה"ג .שם הועתק .ויחי

בערב ויקח את לאה בתו כל ההוא יומא הוו מכללין לה וכיון דאתא רמשא היו מקלסין לה הא רחל הא
רחל וכו' 4 :ברמשא וכו' .בערב באו להכניסה וכבו הגרות אמר להם יעקב מהו כזה שאתם מכבין הנרות,
והגי' הנכונה דט פון איתא גם בדפ"ר וד"ו ,ונשתבש כבר וחפון בד' קראקא אי ,ובמה"ג שם וכיון דאעלון
יתה טפון ב וצי גא אמר להון מהו דין וכו' 5 :מה את צבי .וכ"ה בכי*פ וכי"ג [וכי*ת] ,ובפי' ב*ר כ"י מפרש
סור וכן הגיה בא"א
צבי סבור כמו שמשמע לפי הענין ,ובמה"ג ומה את מדמי[ ,ובכו"א] ובילקוט הגיי ב
ובעמת"ל ח*א צר  ;604והוראת צבי רצה [ויהיה פירושו כאן מה אתה רוצה שנהיה כו' כמותכם] וצ"ע:
דאנן וכו' .בכי"ל כתוב דאנון דבזזון דכתכון ,ונוסף ביני שיטי וו להגיה דכוותכון ,ועוד הוגה דיכרוון
דיכוותבון ,והגהתי דאנן דבזיון דכוותכון כמו שהגי' בכי"כ ובפי' ב"ר כו"א דאנן דבזיון ,ובכי"ו דאנן דביזיון ,ובילקוט
דאגן דביזויי (ולא בזויין כמו שהובא במ"כ) ,אכן דוחק לפרש דאנן דבזיון וכו' שאנחנו בזויים כמותכם ושאמרו
כן ליעקב ,ובדפ"ר וד"ו הגי' דאינון דכרון ,וכ"ה בפי' ב"ר כי"ט ומפרש שם וכי סבור אתה ש א ג ו פרוצים
ככם ולשמש לנר ,ובפי' ב"ר הנדפם א"ל מה את צבי דראנן דיכרנין דכוותכן וכי סבור אתה שאנו
פרוצים כל כך ככם וכו' .ובמ"כ מוסיף פירוש לפירושו דכרנים פרוצים כאלים ותייש ם אילים ת"א דכרין ,ובפי!
בזר כ"י מל"א הגי' דיכרוון כמו שהוגה בכי"ל ,ומפרש שם זכר בתרגום דיכרא כלומר בחורים פווצים ככם
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כל ההוא ליליא הוה צוח לה רחל והיא מעניא ליה ,כצפרא והנה היא לאה ,אמר מה רמייתה בת
רמאי ,אמרה ליה ואית ספר דלית ליה תלמידין ,לא כך הוה אבוך צוח לך עשו ואת עני ליה אף את
קרית לי ואנא עניתי לך :

כה --כז) ויאמר אל לבן מה זאת וגו' ויאמר לבן לא יעשה כן וגו' מלא שבוע
זאת וגו' אמר ר' יעקב בר' אחא מיכן שאין מערבין שמחה בשמחה :

ל) ויבא גם אל רחל וגו' וועבד עמו עוד שבע שנים אחרות אמר ר' יודה בר' סימון
בנוהג העולם פועל עושה עם בעל הבית שתים שלש שעות באמונה ובסוף הוא מתעצל במלאכתו,
 1פנסועל ע"נ  56כי *יס ,סנדם נכלסים פע"ע (פפ"ס) ,וע' (נונס ייג  ,'3כנס סכל סכייג :'5
יכוש' מועד קטן פ*פ פ' ד' ,עועד קטן ס'  6 :'3לקוע שס:

 4לקוע טסו

*1כל] וכל ד | ההיא ןת | לילייה ן ,לילא פי; לליא ד | הוה ל? ן | צווח האנ | לה רחל] לה
רחל רחל ' ,והא רחל הא רהל ך | מעניא] אג .עניא דפחת .ענייא י .ענייה ן | לה | בצפרה ו' |

אמר] א'נכ .אמר לה דפוחא1ת .א"ל י | מה] וחא'נכי :מאי דת .לי פא | רמייתה] וח .רמייתא דתי,
רמיתא [ ,5רמאיתה ף .5רמאה א | ברת ו | 5רמאי] פןחנכי? .רמאה ך1א ,רמאה לאו בלילא הוה
קרינא רהל ואת ענית לי דְן | ליח לי ן | ואית] אית דֶת | פופר ללח | לה ן | תלמידין] פוחנכ,.
תלמידי! ךְ- .1ים דאת? | 1ולא ן .לאו ת | כן וחאנכי | ה*וה --לך פ] הוה אביך ..לך  .7הוה אבוך
צווח לך דזא'י .היה (הוה ך]) צוח לך אבוך דִת .צווח לך אבוך  ,1הוה צווח אבוך לך א .1הווה צווח אביך
ך ]-אף ..קרית ליה . .עני לך ל .לי דפוחאגכתי |
לף-
צווח לך ן | עשו לי ח | ענית א | 1לה ן | * א
 4ויאמר  --וגו'] ויאמר . .זאת עשיתי לי וגו' דֶן ,ויאמר..

לי ] ,וואמר.

 .לי הלא ברחל עבדתי  ,2ויאמר..

עבדתי עמך וגו' ( ,ויאמר . .לבן וגו" פם .לי חאי | * ויאמר לבן--וגו' ך] ויאמר ..יעשה וגו' ם .ויאמר. .
יעשה כן במקומינו וגו' ב; ויאמר..

במקוי (במקומנו ת! וכת.

לי לחאי

| שבע וְא?

| 5וגו]

וניתנה

לך א .1ונתנה לך גם את זאת י .לי פחאיכת | בר דפוחאכת | מיכן] פוח .:מכאן אתי .מיכאן ד |
מערבין] פאכתי :דים דְן .מערבבין ה | בשמחה] חאכי ₪ ,אלא מלא שבע זאת ן ,אלא ..זאת וגו' ךְ,

ר-ות] ויבא  ...רחל
ח-
אבא
אמ' מלא  ..זאת ונתנה לך וגו" פ .בתוך שמחה אלא ..שבוע זאת ן] |  *6וי
ויאהב גם את רחל ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות י .ויאהב גם את רחל מלאה ויעבוד  . .אחרות א,.%
וועבוד . .אחרות [ְז ,ויבא ..אל (את א )1רחל ויאהב גם אל (את א!ך]) רחל מלאה וגוי (מלאה את) דאת/
ויבא ..אל ..ויאהב גם את רחל  .ובא גם אל רחל וגה , ובא ..אל יחל לְוְל | יודה] ת:
7נהג ח | שבעולם | עושה] ונכ עושה
יהודה דפוחאנכ | .בר] פאנכ .בירי ות .בר דא | 1מ
*עות דפוחאגכ]
מלאכה דפת .ל' חח | שלש] פג; שלוש ן .ושלש דְחאכי .ושלוש ףת ,וג' א | 1ש
שנים ְי .לי ל | באמונה לי א | ולבסוף א1כי ,לפוף  | 5הוא ל פא | במלאכתו ל' חגתי |
לשמש לאור הנר[ ,וכ"כ בגליון כו"א ב? נ"א דיכרוון פו' שאנו זכרים ככם תרגו' זכר דיכרא] .ובכי"ג .הגי' דאנן
דכריין ,ושתו גרסאות בכ"פ דבזיין דכריון ,ובשכל טוב מפרש וכי מבזין אנו נשותינו לשמש לאור הנר ,ובמה"ג
דאנן מכדין כותך ,ושם בכי"ק דאנן מבזון וכו' ,וביפ"ת פי? מהו כדין שתמה על הדבר שהיו מכבין הגרות בהיותם
אנשים ונשים מעורבין וקרוב הדבר לבא לידי זנות וכו' ולזה השיבו מה את סבור דאנן דבזאי כוותכון כלו' וכי אנו
חשודים על הערוה כמותכם שאתה חושדנו בכך והלא אנו גדורים מן העריות ודרך צניעות אנו עושין שתהיה הכנסת
כלה בצנעה ועיי"ש ובתנחומא שם הדרש עושה משפט לעשוקים זו רחל שהיתה עשוקה שהושיבה אביה
באפריון והכניס את לאה וכיבה את הפנסין והוציא בידו את רחל וכו' 1 :כל ההוא ליליא .כל אותו הלילה
היה קורא לה רחל והיא עונה ,בצפרא וכו' בבקר והנה היא לאה אמר מה זאת רמאית בת רמאי (ובד"ו [וכי"ת]
נוסף לאו בלילא הוה קרינא רחל וכו' .והוספה זו ליתא גם בדפ"ך) אמרה לו וכי יש סופר שאין לו תלמידים
עיא איתא
לא כך היה אביך קורא לך עשו ואתה ענית לו אף אתה קראת לי ואני עניתי לך ,והגי' והיא .מ נ
גם בכו"ג [ובכי"א א' וב'] , ומעניא ביגוני בבנין הכבד וכן ת"א שמות ט"ו כ"א ומעניא להון מרים; ופי"
פיפ ר סופר כמו שהוגה בכי"ל וְעִיי בעמת"ל ע' ספר ספרא ,ובפי? ב"ר כ"י מל"א מפרש ולית ספר דלית ליה
תלמידי כלומר אין אדם יודע לגלח את חברו אלא אם כן למד מאחר ל"א כלומר אין התורה מתקיימת אלא
בתלמידים לא כך צוח לך אביך עשו ואת עני ליה ברמאות כלומר כך עשינו לך ,וכ[עין] פי' הראשון הזר
מפרש במ"כ וכי יש ספר אומן בלן המספר את הבריות וכו? ,ובמה"ג שם וכל ההוא לילא

רחל רחל

והא עניא ליה לצ'פרא

אי
וכו' אמר לה מ

רמיתא

בת

רמאה

הוה צווח לה

אמוה לו אית

לך

מלידים ככו' ,ובתנחומא מ"ב שם כל הלילה היתה עשה (וצ"ל עושה) עצמה כרחל
פופר דלית ליה ת
כיון שעמד בבקר והנה היא לאה אמר לה בת הרמאי למה רמית אותי אמרה לו ואתה למה רמית אביך וכוי

ואתה אומר למה רימיתני ואביך לא אמר -בא אחיך במרמה וכו' ,ועיי לקמן פע"א פיי בי ובמגילה שם:
 5מיכן שאין וכו' .בירושי מ"ק שם ר' אילא רבי ליעזר בשם ר' חנניה על שם שאין מערבין שמחה בשמחה רבי

לא (כלו' אילא) שמע לה מן הדא כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים (דה"ב ז'ט') ר' יעקב
בר אחא שמע לה מן הדא מלא שבוע זאת ועי' בבבלי מ"ק שם ,ובלק"ט א"ר אהא בר חגיגא א"ר ועקב בר

אחא מיכן שאין מערבין שמחה בשמחה ,ובכ"י פלארענץ שם איתא רק א"ר יעקב בר אחא ועי! גם בהערות
רשיב ,ובשכל טוב צד  481א"ר יעקב מכאן וכו' :  7בנוהג העולם .וכן סגנון הלשון בכי"ל לעיל צר 8
בעולם פועל
ובמקומות שציונתי שם ,ובמה"ג עמו'  564שבע שנים אחרות א"ר יהודה בר פימון בנוהג ש
עושה מלאכה שתים שלוש שעות באמונה ובסוף וכו' במלאכתו ויעקב

אבינו אינו כן אלא ויעבד עמו עוד שבע

שנים אחרות מה הרְאשונות שלימות אף האחרונות שלימות מה הראשונות באמונה ,אף האחרונות
באמונה ומוסיף שם לכך שמח באחריתו ויפרץ האיש מאד מאד וכו' [וע' בפי' התורה והמצוה לרמ"ל מלבים ויקרא

0

פרשה ע עא

ויצא

ברם הכא מה ראשונות שלימות
ר' יוחגן כת' ויברח יעקכ שדה
דיגמה שלכם רוטה ליעקכ ,מה
עד שלא גולד גואל נשתעברתס

=

כט ללא

אף אחרונות שלמות ,מה ראשינות באמנה אף אחרונות באמנה :אמר
ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר ושע יב יג) אמר להם
יעקכ עד שלא נשא אשה נשחעכר משנשא אשה נשתעכר אף אתס
משנולר גואל אתחס נשתעברתם :

פרשה עא
וש

כם לא) וירא יי כי שנואה לאה וגו' כי שומע אל אביונים יי ואת אסיריו לא
בזה (תחלים סט לר) אמר ר' בינימן כן לוי לא ראשו שלפסוק הזה סופו ולא סופו ראשו ,לא היה
צריך קריא למימר אלא כי שומע אל אביונים י'י ואת אסירים לא בזה או כי שומע אל אביוניו ייי ואת
 2י(קוע טס ,ילקזע סוטע כ' סק":ט * 5 || :לקוע כי קכ"ס,

ילק' מקליס כ' סס"נ ,ילק' מכיכי תסמים ש"ע סי' כים !

 1מה  --שלמות]  מה הראשונות שלמות (שלימות [א .55היו שלימות ך]) אף האחרונות (אחרונות כִ)
שלימות (שלמות הַחִי ,היו שלימות ת) דוחא'כתי :ל' פא'נ | ומה א? | הואשונות | באמנה| ,1
באמונה דפוחאכתי (וכן בסמוך) | אחרונות]  , 2האחרונות דפו[האגתי | ?כתיב דְארו |ו*יעבד ---שמר כע!

ך[ך .ויעבוד ישראל באשה
ויעבוד. .שמר
להם] להן ך* ,להון ער ,להם הקב"ה
דוגמה 1ו .דוגמא ְפאכתערי (שם) |
מה יעקב] פאנכערי - .אביכם דות 
נשתעבד] עבד א1

| ומשנשא

[א?ףיי,

וגו'  .7ויעבד (ויעבור י) ושראל באשה פך"י :וגו לֶן -ל" אנ |
8יגמה] ן,
לישראל א .לו הנביא לישראל ו(הושע) .ל' ן | ד
שלכם] רידכון ר | ליעקג) פנכעי ₪ .אביכם דְות .אנונון ך |
| * עד שלא דואנכתערי] שלא ל משלא  | ₪אשה לית |
ומי שנשא ן | אשה לי

| נשתעבד]

עד שלא
עבד א* 4 | 1

נצןולד ליפואנכתעי] עד שגולר
*שנולד תע]
ל ,משלא נולד ** | 1נשתעבדתם] השתעכדתס ל | מ
סנולד ל ומשנולר ךְפןאגכי | גואל] הגואל ן" .ל' ם | אתם ל' א'תעי | *נשתעבדתם פתעי (שם)]
משתעבדים

ַא.12

דין [ו .מושתעבדים

|" משתעבדתם

ל .משועבדים

א || 5לאה וגו'| לאה הותימ :לאה

]בתז-ה
ויפתח את רחמה  .2ל'  | 5כי] כת'  =,פנ .2כתיב  -.אמ .ר' שמואל בר נחמן פתח =  | +וא
ואל  . .בזה א' .וגו' פןא? |  6בנימן וחני (תהלים) ,בנימין דפאכתעימ | בן לוי] בר לוי ם .ברי לוי ןג/
בר יפת י.

ל' זאכי(שם)מ

| לא ..זה ..ראשו חנכתעי (שם),

לא ..זה הוא (זה א )1סופו ..הוא

יאשו א'מ .לא ..פסוק הוא פופו  . .חוא ראשו א? .פסוק זה לא סופו ראשו ולא ראשו סופו י ,לא ראשו
של סופו ולא ראשו של סופו של פסוק זה  | 5לא הוה צריך א'גתימ .לא צריך ן .לא צרך  7 | ₪קריא]
קרייה וכ .קרא דפא'גתי (שס) .הכתו' ח .ל א'ומ | לוטר חא .%לאמר י .מימר ם | אלא ל' ם |
כי לי כ | שמע א%ג .שומיע ף | אביוניו  | 2י"י] לי דֶת | ואת] ואל אי ] אפיריו חי | * או --בזה וחכמ]

ל; או ..שמע אל אביוניו . .ואל  . .בזה אַ .%או ..שומע אביוניו. .ואת אסוריו
או ..שומע אביוניו. .בזה
וגו" ך .או ..שמע (שומיע ) אל אביוניו . .אסיריו נָן .או ..שומע ..אביוניו י"י ואל אסיריו א .1או..
שומע אל אביונים י"י ואת אסיריו ם .לי י |

ד ד'] :  2אמר להם .הגביא לישראל דיגמה שלכם וכו' ,וסגנון הלשון דיגמה וכו' דומה וכו' כמו בירוש/
סנהדרון פ"ב כ' א' דיגמא דידכון דמיא וכו ובשהש"ר פ' הנך יפה (ד' א') דוגמא דידך דמייה וכו' ועי' במ"י
לעיל צר  ,885והגהתי מה ועקב עד וכו' אף אתם עד שלא נולד גואל נשתעבדתם משנולד
וכ"ה בערוך ע' איש .וגואל זה משה [ובירושלמי שביעית פ"ו ל"ו ב' איתא אבותיך
תם
בשתדע
גואל נכ
אעפ"י שנגאלו חזרו ונשתעבדו אבל אתם משאתם נגאלין עוד אין אתם משתעבדין וכו' ,ועיי גם ספרא בחקתי
עיו הנביא אומר וועבד ישראל באשה
פ"ג ב'] .ובמה"ג שינה ראש המאמר ויעבד עמו עור שבע שנים ל
ובאשה שמר אמר להן ה גב יא ל יש ראל דוגמא שלכם וכו' מה יעקב עד וכו' אף אתם עד שלא נולד
וכו' נשתעבדתם משנולד גואל נשתעבדתם ,ומסיים שם הדא היא דכת' ובנביא העלה ה' את ישראל ממצרים
ובנביא נשמר:
פרשה עא .בכי"א א' פסיט וכן נסמן בדפ"ר פס"ט ,ובמקרא כאן ראש :סדר ועי' במ"י לעול .רוש פליג7 .
וריש פ"נ וריש פס'ו .  6בינימן .וכן כתיבת השם בכי"ל לעיל צר  888ולמטה בסי' ט' ופעמים שונות לקטן פעיג,
ובערוך ע'

אביון הועתק

כי

שומע

וכן'"

אמר

ר' בנימין בן לוי וכו' וקיטע שם ולא סופו ראשו

עמו'  564הועתק בסגנון אחר ומפרש זש'ה כי שומע וכו'
פופו ולא פופו ראשו אי שומע אל אבונים הוה
אר ר' לוי כי שומע
ליה כו שומע אל אביוניו אלא מ
אלו העקרות שהן אסורות בורו של הקב"ה דהניא שלש

וכו',

ובמה'ג

ר' בנימין אומר הפיפוק הזה לא ראשו
ליה ואת אסירים לא בזה אי ואת אסיריו לא בזה הוה
ה' אל אביוגים אלו העניים טמש ואת אסיריו לא בזה
מפתחות בידו של הקב"ה וכן' טפתח של עקרות דכת'

ויפתח את רחמה וכו' ובמררש תהלים ע"ח סי' הי כי שומע אל אביונים ה' אלו ישראל ואת אסיריו לא בזה אלו
עקרות שהקב'ה פוקדן וכוי ר' אחא בשם ר' יונתן אמר שלש מפתחות הן וכו' של רחם וכוי ועיי לקמן פעייג סוי
 +,וסגנון הלשון הפסוק הזה לא ראשו סופו וכו' כמו לעיל צד  758וכן בפפיקתא פכ"ח (ק"פ ב') ובשהשיר פ'
דודי ירד (פ"ו ב') וע' באכער טערמונאלאגיע ח"ב צד  ,681ובשכל טוב צד  581מפרש שומע אל אביונים וכו'

והיה .לו לומר  ,בסוף בלשון ראשון אלא בתחלה אל אביונים ולבסוף שינה ואמר אפיריו אלא כי שומע אל אביונום

ה' אלו ישראל דאמר ר' יוחנן כ ל מקוס שנאטר סתם דל עני ואביון בושראל הכתוב מדבר ואת אסיריו לא בזה

אלו העקרות שהן אסורות לפני הקבייה בתוך בתיהן וכיון שהן נפקדות בבנים הרי-הן ניתרות ונפתחות טבית מסגר
וכו' ,ובפי' ב"ר כייט מלשון אחר לא ראשו שלפפוק כלומר לא דמי ראשו של פסוק לסופו בראשו כתיב אל אביונים
ובסופו כתוב ואל אסיריו היה לו לומר ואל אסירים ומדכתיב אסיריו משמע אסיריו של מקום שממנו הן נעקרות

>

פרשה עא

ויצא

19

כט לא

אסיריו לא בזה ,אלא כי שומע אל אביונים י"י אילו ישראל דאמר ר' יוחנן בכל מקום שני דל
עני ואביון בישראל הכתוב
וכיון שהקב"ה

ואת

מדבר,

אספיריו

פוקרן בבנים הן נזקפפות,

נזקפה הה"ד' וירא

5

י"י כי שנואה

לא

בזה

אילו העק' רות שהן אסורות
ו

תד ע לך שכן לאה שנואת

הייתה

בתוך בתיהם,

וכיון שפקדה

הקב"ה

וגו :

סומך י"י לכל הנופלים (שפקמהיר) אילו העקיות שנופלות בתוך כתיהם ,וזוקף לכל5ב
הכפופים
שפקדה

(שם שם) שכיון

שהקב "ה פוקדן בבנים

הן| נזקפפות ,תדע

הה"ד
ה קב"ה גזקפה+

וירא

י"י כי שנואה

וורא "ו כו שנואה

לאה

במעשה

שעשת

כן לאה שנואת הבית הייתה וכיון

לך

לאה וגו':
השונאים,

אמורה לשונא שכך היו התנאים

שהיתה

 1עדכט סקליס ע'יס פיי ק' | :מדלם סהליס ק' םי ף ,ע' פי" *" 5 | :3ילק' ססמיס כ' סספ"ס ,ילק' עכיכי פסליס
קע''ס פיי יי'ד ,פנסומס ע" 3ולס פיי " ,סנדם בכסטים פמ" (פע"ס) :  5ילקוע כי קכייס ,ועי ככ נסכפ ככייג פי ,סנסועס
יב עס יי  "5י" ,3קנדס נכלקים עס :לעיל : 518 57

ש1ומיע ךז | (אביוניאםי-ל-ו לי א| )%אילו] וג אלו דחא'כתימ .ל' פ | דמר ן | יוגתן אמ
כל אנכימ | דל]  ₪דךי(שם) .דך מך י | ו2עני ן |אביון ח | ואת] ואל א' | אילו] ונ .אלו דפחאכתימ
בתיהם] [חימ :בתיהן ק
שכן] שהוא

כן  ,1שהרי

(שם) ,ו

ו | בית

3קדן]
דת |פו
ְחאנכתימ/

י | היתה

היית

ווכרן ך | בבנים לי פאמ | נזקפין י(שם)
הקב"ה

פן | שפקדה

בבנים

וְא?  .,שהקב"ה

ל בבנים א' ,שנפקדה  תי | 4נזקפת מ /נזדקפה ך | (הה"ד  --וגו' לי ו)
פקדה בבנים 5ז,
5ומך] ד"א  ₪דִף | הנופלים]  ₪סומך יו
י"י לי א | :וגו] ויפתח את רחמה זאכמ .ל' דונתי (שם) | פ
*קרות] עקרות ל | שנופלות] מ .שהן נופלות פוחאגכף?,
לכל הנופלים ן | אילו] וְנם .אלו דפחאתים | *הע
בבתיהן ךרו
שהם גופלות ות ..- /נופלין ך ,שהן נפילות ך.| ,1נ.פולות ף? | בתוך בתיהן פחאמ.
 6שכיון] וחאכמ :כיון דפנתי | שהוא פוקרן מ ,שהן פוקדן א? ,שפוקדן פ .שהן נפקדות או | בבנות מז
חן

לי ל ||שכן] שהרי ד (שכן---נזקפה] מלאה ם) | שנואת] שגואה א'י | הבית ל' י | היתה דְהאונכתימ:

היית | | 7שפקדה הקביה בבנום נזקפה וְי ,שפקדה בבנים נזקפה ג] ,שגפקדה
ג"דו ]-'-הה"ד ...לאה ויפתח את רחמה ן]; הה"ד..
והה
הקב"ה זוקפה ןן || *
שנאמר .וירא ...וגו' נן ,שני וירא ..לאה יפתח ם ,שני וירא ..לאה ]ץ,
א'כרי ,וירא ..לאה וגו' ן .כי ..לאה דאלת ,ל"י פחג |
ה]-
א-
לורא
8
השונאים] | פא? | ;2השונאין -א1ף? | ,שונאים.

השנואים5

|.

דוגתר:

בבנים נזקפה [] ,שנפקדה
לאה דִי ,הדתי ..לאה ך,
וירא ..לאה ן .לץ לכ
שעשתה ך ,שעשה חאי |

השנואיי

 | ,3שנואי 

5

נא] פוְהאנכ .שהיתה אמודה לשונא ו ,1שהיתה אמודה להנשא לשונא |ף* , שהיתה אמודה
שהו--
לית
שה
לינשא לשונא ך ,1שהיתה אומרת להנשא לשונא נ"א שהיתה אמודה (אמודה להנשא ך) לשונא דת | שכן א,

בכך  | '1התנאין פכ |
אירי
וממנו הן נפקדות שהיא אחת מן המפתחות שלא נמסרו לשליח[ .ובכי"ל חגי' אלא כי שומע וכו' ואת ס
וכו'  ונוכ בינו שוטי המיים]  ,ולפיגי' הילקוט כאן מדייק ג"כ ששינה הכהוב ואמר ואת אסיריו ולא אמר ואל
אפיריו וכו" ועיי גם בילק' תהלים ולא נהיר :  1דאמר ר' יוחנן| .במ' תהלים מב ה' פיי ו' אמר ר' יוחנן כל
עי ראב יבן בושראל הכתוב מדבר שנאמר העכיים נהאביונים וכו ושם מי םוי ייב אטר ר' יוחנן
מקום שנפמר ג
כל מקום שכתוב במקיא דל דך תככים אביון מך עני רש חילך בישראל הכתוב מדבר הל כתיב
טהר -יקדמוני רחטיך בי דלונו מאד וכוי .,ובמי תהלים שנדפס מכבר אר"י כל מקום שנאמר דל עני ואביון מך
בושראל הכתוב טדבר וכנ' ,ובילק' תהלים נוסף .ד.ך ובילקוט כאן .דך .מך ,וע' באדר"נ נויב פמ"ג ובויייר פלייר
פיי ו' ובתנחומא .מ"ב בהר פי' ו' ובמדרש משלי פכיב 8 :וכיון וכו' סיום :זו הפתיהה כמו בפתיחה שלאחריה
וכ כאן הלשון הן-נוקפות וכו כזקפה וכו במו בדרש זוקף יי לכל הכפופים |ועיי לעיל צר  177אות  = :]9שכן
לאה.

שהיתה

ג"כב עקרה ,ועוי במ"י לעיל צד  054וצ 8

הבית וכו' שבע עקרות חן שרה רבב קה ורהל ולאה
וירא

ה'

כי

שנואה לאה

[\ופתח את רחמה

בבנים

שנאמר

ויפתח

|ובכי"א

וכנ'י

וירא

את

ובפסיקת:

ד"א מושיבי עקרת הבית זו לאה

מכאן ש הות ז לאה עקרה וכו'

וכו בתנחומא מיב שם דרשו זש"ה פו
זוקף כו' לאו שנאמר שם נפלו פועלי און ו
היאך אני מחבבה בפני בעלה אלא הרגי זוקפה ונותן .לה
ה" כי שנואה לאה וכו' ועי באג'יב שם ,ובמהיג עמוי 664
ווסוכמכן בבנים
[דן
הכתוב מדבר שליבן נופל עליהןי ה
עבשו יעקב מגרשני לפי שרמותי בו והיחה נכפפת .לפני
רחמה

ני עקרה (קמ"א

ב'

קיטע

א') מושיבי עקרת

₪₪

ועי' גם במה"ג עמ' :991

 5סומך

כפופום וכו' תאמר שאף לרשעים הוא
לכל 1₪הכ
ון שראה הקביה ללאה שהיא שנואה אמר
בנום = תחילה כדי שתהא אהובה בפני בעלה לפיכך וורא
זש'ה סומך הי לכל הנופלים וכו' ר' יהודה אומר בעקרות
תהדעפרלך תההרי לאה אמנו שהיה לבה נופל עליה ואומרת
הקב'"ה שלא לביישה כיון שראה הקב'ה כך מיר סמכה
10

הפופר

הראיה

מלאה

ואיהא

שם

הן נזקפות

וכו',

ובכו"א

 8אמורה לשונא .כן הגיי הנכ ונה בכי"ל ועו בחמשה כ"י [וכן בכי'א א'
א' לאה שנואה הבית היתה נכג']:
ר ה מיועדת  כמו ,לעיל צר  851אמורה הייתי להיבשא וַעי' במ'י
\מ
ב' :,ובכי'א בי כתוב בגליון אהובה] ,ופי א
אחר שהיתה אמורה לשונא שהיתה כמו שנעשה בה מאמר לשו ן נקי,
שם ,וזר הפירוש .בפי' ב"ר כי"ט מלשון

ובדפוסי' [וכי'"ת] הגיי שהיתה אומרת להנשא לשונא וגוסף כגי! הילקוט נ'"א שהיתה א מודה לשונא (כיה בילקוט
דפ"ר .וד'ו) :ובפו' ביר כי"ט ובנדפס הגי' שהיהה אמודה להנשא (לינשא) לשונא ,אכן בפי' ב'ר כו'א אותא שהיתה
סבורה לינשא וכו" ונר' שדרש אחר הוא כי שגואה לאה שהיחה אמורה לשונא כלו' לעשו שכך חיו התנאים וכ
שוהא גדול וכו" כלשון המאמר .בכי"ל לעיל צד  518ועח"ג [ובבו"א ב קיטע נושא לגדולה
המאמר
0
קשה וכנ]) ,ל דרש  0והכל היו פונטים בה וכו' שהיתה שנואה בפני
ובן? לעיל בס מנוך א*ר הונא
השונאים (או השנואים) ,ובאב'א מפרש ג"כ שפירושים שונום
הכל וקשה לפרש ה הראשון .שעשת כמעשה
הגי' לפנוגו כיון שראה אבינו יעקב שרימת לאה
כאן ,ושם פי' שעשת כמעשה השנואים שרמתה באחותה 5
,שתה כמעשה השנואין שהיתה שנואה בעצמה ומרת גפשבאחותה וכו" ולא" מעשזים שרימת וכו') ,וביפ"ת פיי שע

(42

פרשחה עא

ויצא

[שיהא גדול לגרולה וקטן לקטנה והיתה בוכה ואומרת יהי רצון שלא תיסול בחלק עשו הרשע ,אמר רי
הונא נדולה תפילה שכטלה הגזירה ולא עור אלא שקרטה לאחותה] ,והכל היו סונטים בה ,טפרשי
ימים היו סונטים בה , מהלכי ררכים היו סונטים בה , אף הנשים מאחורי קוריים היו סונטות בה ,והיו
ש
1י*הא  --לאחותה] שיהא גדול נושא לגדולה (גדולה  )1והקטן נושא לקטנה (וקטן . .קטנה  ..1והקטן
לקטנה כ

וקטון לקטנח א') והיתה בוכה ואומרת יהי רצון (מלפניך א') שלא אפול (תפול ג )2בחלקו של

ושע (בחלק וה הרשע | ,הלקי בחלקו של רשע  )1אמר ר' הוגא (חוניא .1

חונייא ן ,חנינא א') קשה

היא (קשה ג
כף) התפלה (התפילה [ ,תפלה א .1תפילה  )1שביפלה (שבטלה אכ') את הגזירה (הגזרה א')
ולא עוד אלא שקדמה לאחותה דְ[אגכן] ,שיהא ..הגדולת וקטן ..הקטנה ..תפול בחלק  . .חוניא , .את

אחותה [ץ ,גדולה לגדול וקטנה לקטן והיתה בוכה שלא תפול בחלקו ..אזר הוגה קשה התפלה שבטלח
הגזרה ולא עור . .שקדמה אח' ] ,שיהא הגדול נושא לגדולה והקטן לקטנה כי שנואה לאה ! ,שיחא גדול
לגדולה וקטן לקטנח לי .ל ל | להנל היו] פחנכ .והיו הכל דְותי .והכל א | סונטיס] פוחע,
-ון דגתי .שונטין ע ,%שוטנים אכ

| מפרישי חים דָז .מהלכי ימים כ

|  8היו --בה] פח ,היו סונטין

בה דְן .פונטים (סוטנים [") בה [ .סונטין בה וְזי .היו שוטנים בה אכ.

ל' ע | מהלכין ף] ,הולכי א'

(מהלכי  --בה לי א') | היו --בה] פוח; היו פונפין בה דְגף ,פונטין בה ' ,היו שוטנים בה כ .5שופנים
בה  ,*%לי ע | ואה חגר (אף  --בה לי ו) | הנשים] עע .הגחיוה דפוחאכתך* .הניתיות ך .הגיתות ג
ע,

הגוניות לָ" ,הגתיות סונטים בה  | 2מאחרי ך? ,מאחר א | קוריים] פונכבע .קורים חא'ע .הקוריים ף!,
הקורים דָ'ך* (הקוריס ך) קוריפ א?
.סו
.נטין

ועושה
אומרת
דכתיב
שנואה
בכ"א

דֶנַָךף; .ש.ופנים

| היו סונטות] דָזץ .היו שונטות . .ס.נטות

ם. .סו
.נטים

א .סונטות ( ,פסונטים | 2

כמעשה השנואין ההס מרי נפש ששונאים בעצמם ובוכים ומיללים תמיד וכן היא היתה בוכה וכו'
כו' או שהיתה אמודה כו' הוא פי' אחר על שנואה דהיינו שנקראת כן על מחשבת זווגה
יען אמר האויב והנקכה יתארוה בתואר בן זווגה וכו' ואמרו בסמוך והיו הכל כונטין בה
לאה שהיתה שנואה בעיגי הכל שנחשבה לרשעה שרמתה באחותת וכו' ואל תתמה שלא
מהפרושים

השונים

וף]/

שכן דרך המדרש

ומה שאמר שהיתח
לשונא דהיינו עשו
הוא פי' אחר על
אטר דבר אחר

פעסים רבות (ועי' במ"י לעיל צר [ 2וצד]  478וצד ,)887

ובנזה"ק

כתב ה"ג בספרים המדויקים כי שנואה לאה שהיתה אמודה להינשא לשונא שכך היו התנאים עד קשה היא
התפלה שבטלה הגזרת ד'א שעשת כמעשה השנואים והיו הכל סונטין בה וכו' ,ושם פ'' דררש כי שנואת
לאה שהיתה אמודה להינשא לשונא זה עשו שכך היו התנאים וכו' והיהה בוכה וכו' ובשכר זה ויפתה ה' את
וחמה מיד קודם רוחל וכו' ותו קאמר ד"א כי שנואה לאה שעשתה כמעשה השונאים כלומר כמעשה הרמאים
השנואים במה שרימתה באחותה וכו' ,והגי' שהביא בעל נזה"ק לא מצאתי בכ"י שיפני ,ובשכל טוב צר 541
הועתק וירא ה' כי שנואה לאה שעשתה מ ע ש ה השונאים שהיתה אמורה לשונא ,ובא"א הגיה ש נ ע ש ת כמעשה
וכו' וצע"ג[ ,ואולי .הגי' העיקרית היא שעשה כטעשה (ה)שונאים (וכמו שהוא גם בכי"ח וכי'א א' ובי) ופירוש
זה הראשון הוא לפוש כפשוטו שיעקב שנא מטבעו את לאה ,וכדרכו של הב"ר להביא בתהילה את הפירוש
הפשוט ואח"כ את הדרש ,ע' ברוגמאות שמביא רמא"ש במבואו למכילתא צד ע"ו ,והמדרש מדייק וירא ה'

וכו' ולאה אומרת ,פסוק ליג , ש מע ה' ,שהשנאה לא היתה הבר שבלב בלבד אלא גם במ עשה שנהג ועקב
עמה כדרך השונאים| .וגם לגירסתנו שעשתה כו' הטעם הוא כעין שפי' ביפ''ת שנהגה כדרך הנשים השנואות
מב עליהן דהייגו שלא אכלה ולא שתתה כי מרת נפש היהה ,ומעשיה אלו ר א ה ה' ].וטעס כל הדרשות להוציא
המקרא מפשוטו שהיתה לאה שנואה בפני יעקב [טפני שהיתה כ ער\הן ,כי גם לפי הדרש בסמוך היתה שנואה
בפניו אם מפני שהוכיחה אותו אס מפני שרימת באחוהה] ובמקרא שלפנוו כחוב ויאהב גם את רהל מלאה ומשטע
שגם לאה היהה אהובה אלא שאהב את רחל יותר מלאה ,ובב'ב שם דרשו מאי שנואה אילימא שנואה ממש
אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב בגנות הצדיקים דבר הכתוב אלא ראה הקב"ה ששנואין מעשה עשו
בפניה ויפתח את רחמה וכו' ,ובתנחוטא מ'"ב שם ד'א וירא ה' כי שנואה לאה לא מפני שהיא שנואה בפני בעלה
אלא מפני

שהוכיחה

אותו

שעבר

-ועקב שבע שנים ברחל וכו" ומתוך דברים הללו שהוכיחה אָותו התחול שונאח

אמר הקב"ה אין ופואתה של זו אלא בבנים ובעלה נכסף לה לפיכך וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמת
וכו' ד"א למה היתה שנואה לא שהיתה בעורה מרחל אלא שהיתה יפה כרחל וכו' :  2סונטים .מגדפים ,וכן
כ"ה בכי"ל בגוף הספר ,ובגליון נסמן ס"א הגוניות ועי!
לעיל צר  887אופזים בו וכו' סונטים בו 8 :אף הנשים.
מאחורי קורים היו סוגטות בה
במ"י לעיל צד  865בד'יה מכש גנות ,ובערוך ע' סנט הועתק אף הנשים
וכו';

ובע'

גת ב'

אף

הגיתות

מאחורי

קורים

כונטות

בה ס"א

אף

הגנשים,

ובע'

קר האחרון

אף הנשים י

יוירים (כמו שהעיד בעל ערוך הש' בע' סנש הערה ה' ובעי גת ,וכתב ששינו הגיי בד' אמש' כורווס
מאחורי ק
יען שרצה ר"ב לפתור את המלה מליי!)( ,ככייז לא נמנע מלהדפים קוריים בערוך השי עי קר [ואנכי עיוגתי בעצמי
בְערוךְ דפ"ר הנמצא בביה"ט לרבנים בברעסלא והנוסהא שם קוריים ,ובעל עה"ש בוראי הרפיס עפ"י כת'"י שהיו

לפניו ושכח להעיר על השינוי בדפוסים]) היו סונטות בה ,והנשים מאחורי קוריים (קורים) הן הגתיות (הגיתיות הגיטות)

וכמו שמפרש באב"א אפילו הגתיות מאחורי הקורים שהן מתעסקות במלאכהן בגת לטעון הקורה על גבי הענבים סוטניי
בה ומגרין אותה עס היותן טרודות בטלאכתן ,ובמ"כ נשים הדורכות בגת אחורי הקורות של בית הבד ,ואותן הנשים היו
למשל בפי כל שדרכן לפטפט ולגדף ,ודוגמתו בירוש' פסהים פ"ו ל"ג א' אפילו נש ים טאחורי ה ק ור יין יורעות היו
שדוד עתיד לטלוך וכו' ובמדרש אסתר פ' בוום השביעי (א' י') אטר הקב'יה משחק אני עליהן אביא גאות מאחורי הקוריים
(כ'יה שם בדפ"ר וד"ו ,ובס"כ הגיה שם אבוא גת י ות מאחורי כו' וכן הדפיסו אחריו גתיות ושינו עוד הגי' הקוריוס בסמיך/
המאמר משובש במדרש אבא גוריון בספרי דאנדחא הוצי רשיב צד  41ושם איתא בשלשה כיי הקוריים ובשני בו
הקוריים ,ובמאמר שנסף באגדת אכחר הוצ' רש"ב צד  41הקורייפ ,וכאן הגי' בדפ"ר ה קור ים ,ובדיו נרי כאילו
נדפס הקורים אכן נם בד"ו משנת שכ"ץ עם פי' האב"א ובד' קראקא א' וב' ובשאר הדפוסים שלפני הגו' הקורום
קר יים איתא גם בעיקרי התלמור כ"י לר*א זכות ,ובט"כ העתיק מערוך הנשום
ועח"ג ,וגיי הערוך בע' קר ו
מאחורי ה קור יים ,ומ"ש ופי" מאחורי כלי הארוגה היתד והמסכת ליתא לפנינו בערוך שם [ע' סוטה פ"ו מ"א
וברייהא בגיטין פ"ט א' טוזרות בלכנה] ,ובמ"כ העיר גם על המאמר בריש פמ"ט שמותן של רשעים דומים לכלו
(

פרשה

ויצא

עא

3

כט לא

אומרים לאה זו אין סתרה כגלויה ,נראת צרקת ואינה צרקת ,אילו היחה צרקת היתה מרמה באחותה,
ר' יהודה בר' סימון ר' חנן בשם ר' שמואל בףירב יצחק כיון שראה

אבינו יעקב שרימת לאה באחותה

נתן דעתו לגרשה ,כיון שפקדה הקב"ה בבנים אמר לאימן שלאילו אני מגרש ,וכסוף הוא מודה על
הדבר הה"ד וישתחו ישראל על ראש המטה (בראשית מז לא) , מי היה ראש טיטתו שלאנבינו
יעקב ,לאה:
ורחל עקרה אמר ר' יצחק רחל .היחה עקרו שלבית כמו שני ורחל עקרה [עיקר הכית],
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 6ילקוע שס ,ינק' עכיכי עעו ס' ע"ו ,פפיקפל פ' כני עקלס (קע''ש 5י) ,סנסוע מ"נ טס פי' ע"ו ,מדכם כו פי
יי העס (ד' י"פ) ,עדכם כום ע"כ טס (עדכש זשס  ,)55 57בעדנל כנס פי"ד םש" ס' [וע' מקטן פע'ינ פיי כ' ופע"ד

פיי ] :

1ו*מרים דְחא"ע] אומ' פוא'גפ .אי ל אומרין ךן | זו לי א | סיתרה ן | כגלוייה ם .כגילוייה (נ,
א
כגליה ם ,כגלייה  | 1נראית פחאת | ואינה צדקת] ואינה א? | אילו] וחא'ג .אלו דפא?כתי | היתה
| 9ר' --סימון] א /19:ו' ..בר
מרמה] [אנכ ,מומה ך .1לא  ₪דְפחתי | ** באחותה] באחות
סימון פא ,1ר' יודה בירי פימון ן .לי ד

ו-תה]
אתח--
בימ
שר

| ור" אד

שרמת (לאה א )%%באחותה א?,

| חנין | רב לי א

| יעקב אבינו וחא!נ /יעקב | 5

שרימה לאה לאחותה א,1

מעשים שרימת (שרימה )

דוְחְנכי .מעשיה שרימת באחותה ך] |  3דעתו] לבו א? | וכיון |שהפקירה ך] | בבנים לי י |
אחותה פ
ב.
.

לאימן] ו לאמן דפוחאכת
4מיטה
בדבר ' | ה

| ולבפוף כ

| אלו] ןנ :אלו פהאכתי :אילן ך

ן | מה היתה ף | ראש ל' א | מיטתו] וְןָ .מטתו דפחאכתי

בר]
האד--
| הו

הודה

|  5יעקב אבינו א?נכי,

יעקב פהא* | לאה]  .₪לא לאה דפואנכתי |  6יחל ל' אל | היתה ל' מ | עיקרו דפונכתי .עקרה מ
ק-ר-ה]
עיקרה א | כעמו

כמה שני וירא ה' כי שנואה לאה וגוי

כמה  ..עקרה דִן ,שנ' . .עקרה פא"כמ.

ורחל עקרה ן .ורחל עקרה א' .ל' גר | * עיקר הבית ל"] עיקרה רחל דְן .עיקרה פ .רחל היתה עקרו כ,

לי לאגימ |

קוריים מה כלי קוריים וכו' ,ושם הפירוש בפי' ב'ר הנדפס כלי אריגה יתדות והמסכת ,ובערוך הובא גם זה המאמר
שמותן וכו' בעי קר ,והגיי שם בכ"י קוריים ובדפ"ר קיריים קוריום ,וגם בכיייל נכייג ובמדרש דפיר ודו הגיי בפט'ט
ועיי לעיל צד  794בח'נ ומ"י ,ועוד הובא בערוך ע' קר מפסיקתא ויהי בשלח מה הדין דכתי' שמלתך

קור יים

לא בלתה מעליך שמא כלי קוריות וכוי ומירושי שבת מהו לטלטל כלי קורייס וכו' ,ואין להוכיח שבעל הערוך
כוון בכל אלו המאמרים שחברם יחד למלה היונית  ,וגם תמוה שלא הביאם בע' קרם ,ובע' גת וסנט הגי' רק

קורים במ"ם ,ובפי' ב'ר כיייט גורס ומפרש ואף הגיתיות מאחורי הקוריים וכו' נשים האורגות
כבגת ,ובמעריך ע' גת מפרש בת יות כאן ובמדרש אסתר מאנטירש בלעז נשים שאורגות
גתא וז''ש מאחורי ה קור יים בלְעז טילאר שהוא שתי קורות באחת כורכין הארוג ובאחת
בוטאש ובאריליש וכו' ועי"ע לעיל צר
מ"ט כלי קוריים כלים מן לוחות עץ כמו
שנשתבש במי' קהלת קוריים ,ובח'נ שם קורים קורות קורה ,וח"נ קורים קורה גם בתוספתא
קרוים

אצל

שרחל מסרה
בר

רב

צד029 .

יצחק

ופליישער בעמת"ל

ח'א צד :)884

 1היתה מרמה.

אחרי קוריהן שרורכות
מכפאות מכסה בערבי
כורכין השתי וכג' ובפ'
 081שפעת קוריים
נגעום פ'ר ועיייע לעפ

בתמיה ;,ובאמת לא רימתה באחותה

לה סימניה [כ'ב ביפ'"ת ,אמנם זהו לא נזכר בבר אלא הוא אגדה במגילה י'ג בי ].ומשמע שריש
פ"ל שרימחה

באחותה ועי' לעיל צד  918ובמ"י שם:

 8אני מגרש.

בתמיה,

ובדפוסי' ובשאר

שרימת וכו' וכן הובא ברמבין [שראה יע קב מעשים
ם
עש
י
הספרים [מלבד כי"א] הגי' כיון שראה וכו' מ
שרמחה כנ' וכיון כו'| והקשה ביפ''ת דמיד ראה יעקב שרימת לאה באחותה ואם כן מיד נתן יעקב דעתו לגרשה
ואיך היה מקוה שתפקד הלא משנתן דעתו לגרשה איך נזקק לה והוליד בני גרושת .הלב ח'ו ובשלמא ראובן אפשר
דבלילה הראשונה .נתעברה ממנו אבל בן שני איך היה דקאמר הכא וכיון שפקדה הקב'ה בבנים אמר לאמן של
אלו כו גם יש לדקדק הלשון דקאמר מעשים שריטת דמה ענין המעשים האלה וכו' ועיוייש[ ,ובכייל חסרה מלת
שפקדה והוגה ביני שיטי בכתב אחר] 5 | :לאה .שנשאה תחלה :והמאמר נסדר בכי"ו גם בפצ''ו לפי ויאמר
השבעה לי וגו' ורגיי שם אמ' לאמן שלאילו אני מגרש אתמהא ובסוף הוא מודה על הדבר וישתחו וכו' מי .היה

ראש מטתו של ועקב אבינו לאה ,ועי במאמרי שהו"ל בפ' היובל לכבוד הרב ר"י גוטטמאנן צד  761ובט"י לעיל צר
 6עקרו של בית | .הורש עקרה לשון עיקר ,ובכי'ג וולקוט לייג כמו שנאמר ורחל ובוי שנרי מיותר כאןו.
7

ובכו"ל נוסף עיקר הבית ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה ,ובכי'ו מעורבב מאמר זה עס שלאחריו אמר
ר' יצחק וכו' כמה שנאמר וירא י"י כי שנואה לאה וגו' ורחל עקרה ורחל עיקר ורחל עקרה עיקרה רחל היתח
וכו'[ ,והמלות מן ורחל .עיקר עד עיקרה נמחקו] ,ובמאמר ראב"כ משמע כאן טעם רוב מסובים נכו' המסובים
פיכך
בשלחנו  של יעקב (וכלה'כ תהלים קכ'ח ג' סביב לשלחנך ובברכות ט"ז א' אין המסובין וכוי) ,והגיי ל
איתא בכ"י [מלבד כי"א ב'] ובדפוסי' וגם בילקוט דפ'ר וד"ו ,ובשכל טוב צד  541לפיכך עושה וכו' ,וקשת לפרש
לפובך עושים וכו' לפי שרוב מסובים היו של לאה עושים (היו עושים) רחל עקר כדי שלא לביוש אותה כפו' במ"כ,
וזר הפירוש בפי' ב"ר כ"י מלשון אחר רוב מסובין של .לאה היו רוב מסובי שולחנו של יעקב מלאה היו שרוב בנים
מלאה היו ומפני טורח גידול בנים לא היחה יכולה לאה לצוות צרכי הבית לאנשי ביתה כגברת לפיכך עושין רחל
עיקר מפני שהיתה פנויה ולא היה לה טורח גידול בנים לפיכך נהגה עצמה כגברת ונעשית עיקר ,ובא'א הגיה
ואף על פי כן [כן הגו" בכי"ת] וכן נדפם במדרש עם פ'י' יפ''ת ובילקוט בדפוסים מאוחרים ,ובפסיקתא רני
עקרה מהופך סדר המאמרים והגי'  שם ראב'כ אמר עיקר מסובן משל לאה היו א ל א שהיו עושין של רחל
עיקר כדיא .ורחל עקרה א"ר יצחק רחל היתה עיקרה של בית כמד'א ורחל עקרה עיקרה .ובערוך ע' מסובין הועתק
מפכיקתא  שם של לאה כו' עושין רחל -עיקר ,ופי' הגדולים[ ,ובסה"ג עמוד  864אמר ר' אבא עיקר מסובין
שללאה

היו .אלא שהן עושין רחל עיקר דכת' ורחל עקרה אמ' ר' יצחק אל תקרא עקרה אלא עיקרה; ובכי'פ

(בהעתק שלפני) כאן משובש לפיכך היו עושין רחל עקרה והוא עיקר] ובמדרש רות נסדרו המאמרים לפ' ויאמרו
כל העם כו' יתן י"י את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה וכו' והגיי שם א"ר בר כיה רוב מסובין של לאה
לפיכך הוא עושה את רחל עיקר א'ר אבא בר כהנא רחל היתה עיקרו שלו שנאמר ורחל עקרה עיקרה ,ושם
הטעם רוב מפובין בועז והזקנים ור"ל לפיכך הוא עושה .הכתוב עושה (ובמדרש רות מב כרחל וכלאה אמר רי
יצחק רחל היתה עקרת של בִת לפיכך הוא עושה את רחל עיקר) ,וזה הדרש מפורש יותר בתנחומא מב שס

4

פרשה

ויצא

כט לא לג

עא

אמר ר' אכא בר כהנא רוכ מסוכים שללאה היו לפיכך עושים רחל עקר ורחל עקרה רחל היחת עקר

הבית ,אמר ר' שמואל בר נחטן לפי שהרכרים אמורים כרחל לפיכך נקיאו ישראל על שטה שני
רחל טבכה על בניה (יימיח לא טו) ,ולא לשמה בלכר אלא לשם כנה שנ' אולי יחנן י"י צבאות
שארית יוסף (עמוס ת טו) ,ולא לשם כנה אלא לשם כן בנה שני הב יקיר לי אפרים (ירמיח שסכ):

לב) ותהר לאה ותלד בן וגו' אמר ר' יוסי בן חנינה ארבע טירות נאטרו בשמות ,יש

שמות' נאים ומעשיהם מכוערין ,שמותן כעורין ומעשיהם נאים ,שמותם כעורין ומעש' בעורין,
 2לק' יכטיס כ סע'ו ,ינק' עשופ כ' פקע"ד [ועי לקען פפ"כ פיי "] : = ינקוע כ :קכיו ,לקי עוכס כ' פנף פ"ו,
סנחומ) מ"נ ססות סי"  '6טלס ק" " ,סנמועל סעום ק" '' ,סלת כ' |' ,כעדנל ככס פט'ו קט" ":

מ1סובים] נכ .דיו דפאתימ

| היה א' ,היתה ' | לפיכך] ואעיפ כן ת .ל' א

| עושיי דא'.

עושין א'ו ,היו עושים  .2הין עושין פג | עקי] מ :עיקר דוא'נכתי .עיקיה א' | ו*רחל עקרה דא'גתימ]

ורחל עקרה עיקרה [ .2ל' לא? | וחל היתה] ורחל היתה א*.

יחל |] .היתה מ .ליי

| עיקרו של

בית דונכת /עיקרה (עקרה מ .עיקירה א') של בית אי1מ | ל אמר  --נחמן] [כ .אמר . .נחמני פמ .אזר
יצחק ג(ירמיה) ,תאני ר' שמעון בן יוחאי ךָ' ,תני רשב"י ךן | שהדברים אמורים] פ[אנכו'מ .שכל הרברים

יעמוס) | .לפיכך
!שם) ,אעבדך . .ברחל בהך (
תלוין דך] | ברחל]  ₪דכתיב אעברך שבע שנים ברחל (
לי א | לשמה [ ,2בשמה  ,1על שמה של רחל א'ו (ירמיה) |  3לשטה בלבד] ם .על שמה בלבר אמ,
סוף דבר לשמה דְך] ,לשמה וני (שם שם) ,על שמה ' | אלא אפי'  | %%על שם
וגר ן | 4לשם בנה] פוני ,לשם בנה בלבד  .על שם בנה בלבר א .סוף דבר
יעמוס) | על שם א'מ .ע"ש אפי' א? | אפרים]  = וגו' פן ,אם ילד וגו'
 ₪אפי' (
ותחר ותלד א? ,ל'  | *%%בן וגו'] בן ותקרא את שמו ראובן דַז[א' .5ותקרא..

אימ | צבאות -י-וסף]
לשם בנה ךדך] | אלא]
א | ו5תהר לאה ותלר]
ראובן א* .נן דוגתי,

וגר  | 5בן] ן .בר' א'גכ :בר דפא'תי | חניגא אכי | ד' פאי (עזרא) | מידות] ג .מדות דפוחאכתי |
נאמרו לי וי | * 6שמות'] שמות לח; שמותן ן ,ששמותן  ,("₪ששמותם דיזי (שם) ,ששמותיהן אזו,
שמותיהם א? | 2נאין פ ,כעורים א .1דין ף | ומעשיהם] חאכת? .דהן דפונ | כעורין פי- .ים א'ו(שם),

נאים דְוחא'ינכת
שמותיהם

דָא?כןן,

| שמותן]  .1שמותיהן פ .דהם א' ,ויש שמותם [ְ] ,ויש ששמות; ן .יש (ויש א'כ)
מעשיהם י(שם)

נאים א'י(שם) | ומעשיהם] חאכת.
כאורין ן ,מכוערין 1

|

כערין] פ:

-הן דפו,

| שמותם] י(ישם),

-ים דחכת,

כאורים [,

מכוערים א?.

דין ,1

ושמותם ו(שם) | נאים| א?כי(שם) ,נאין ם .כעורים דחאיון,

שמותן [ן,

שמותיהם

א=, ,1הן פ .ויש (יש ךן) שמותם [זןן .יש

כאורים [ ,נאין פם .נאים ["א'1
(ויש א*?) ששמותיהן דא" | כעורים ְתא'תי(שם),
ומעשיהם ךְתאתי(שם) .יהן פנ | כעורין] פנ- .ים אי (שם) ,נאים דוחאית |

| ומעשץ ן,

ורחל עקרה היא היתה עיקר הבית שלא נשתעבד יעקב אלא בשבילה שגאמר ויעבוד יעקב ברחל מנין שהיא
היתה עיקרה של בית שכן בניה של לאה מודים בועז וכל סנהררין .שלו מבני יהודה היו מבני בניה של לאה ומה
כתיב  וכו' כרחל וכלאה אשר בנגו שתיהן את בית ישראל וכו' מכאן (ממה שהקדיטו רחל ללאה) שרחל עיקר
הבית שנאמר ורחל עקרה ,ובילק' רות ר' תרי"ו הועתק מתנחומא לא היח צריך קריא למימר אלא כלאה וכרחל
אלא אף אל פי שיצא בועז וכל סנהדרין שלו מלאה היו מודים שעקר הבית היה רחל שלא נשתעבר ועקב בבית
לבן אלא בשביל רחל ועי' בפירש"י בראשית ל"א די ורות שם ,וגר' שהמאטרים שלפנינו נדרשו על הפסוק ברות
שם כרחל וכלאה וכו' ונסדרו גם כאן לפ' ורחל עקרה ע' ביפ"ת ובחי' הרד"ל ,ובבמ"ר שם קרבנו קערת כסף אחת
ל תיקרי קערת אלא עקרת כנגד רחל שהיתה עקרת הבית היא היתה עוקר ביתו של יעקב כו' :  2לפי שהדברים,
בפי' ב"ר כ"י מלשון אחר טפרש לפי שהדברים אטורים ברחל שהפסוקים אמורים ברחל דכתיב אעברך שבע שנים
ברחל וכן נוסף זה הפסוק בילקוט שם בשני המקומות ,ובשכל טוב שם א"ר שמואל בר נחמני לפי שהדברים
אמורים ברחל לכך נקראו על שמה שנאמר ורחל מבכה ולא לשמה אלא לשס בנה שנאמר אולי יחנן ד' צבאות
וכו' ולא לשם בנה כל כך אלא לשם בן בנה שנאמה הבן יקיר וכו' (והגי' אולי יחנן י"י אותא כאן בכל כ"י
ובדפוסי' ובילקוט בשלשה המקוטות ,ובמקרא כתוב אולי יחנן ""י אלהי צכאות וכו') וגי' הדפוסים [וכיייה] מסכמת
שעון בן[ןיוהאי לפי שבל הדברים תלויין ברחל לפיכך נקראו
עם רגיי בפסיקהא שם הני ר' מ
דר לשמה אלא אפי' לשם בנה אולי יחנן ה' אלהי צבאות וכוי ולא
בניה על שסה רחל מבכה וכו' ולא סםוף ב
פוף דבר לשם בנה אלא אפילו לשם בן בנה הכן יקיר לי וכוי ,וע"ע במה"ג עמו'  .864ובמדיש רות שם >
תני ר' שמעון בן וחאי לפי שאמרן דברים כנגד רח ל לפיכך נקראו בנים לשמה דכתיב רחל מבכת
כמו לעיל פעמים שוגות ועי' במיי לעול

סף דבר
על בניה ולא סוף דבר לשמה אלא אפילו וכו' ,והסגנון ולא ו

ומפרש א"ר יוסי

 5ארבע מידות ' .בשכל טוב צד  581גורס
צד :774
ומעשיהן כעורין כגון ישמעאל שמו שומע וכו' עשו שסו עושה וכו' שמותיהן כעורין ומעשיהן נאים כגון בני הגולה
בני בקבק בני חקופה וכו' ועלו ובנו בית המקדש שמותיהן בעורין ומעשיהן כעורין כגון י' טרגלום סתור בר
בן הבנים ,והגי' חקופה בה"א איתא גם
ספת ור שמותיהן נאין ומעשיהן נאין כגון ייב שבטים ראובן ראו בן י
בכיזו ובכי"ג [וכו*א ב' וכי"ת] ובדפוסי' ובילקוט כאן בדפ"ר וד"ו ,ובמקרא כתוב בעזרא שם וכן בנחמיה ז' "ג
חק ופא ,ובכי"ח הג'' בגי ברקום בני סוסרא בני תמח בני חרחור ,ונתערב שם הפסוק שלפניגו עס הפ' עזרא
בי נ"ג ונחטיה ז' נ'ה בני ברק וס בני סיסרא בני המח ,ונשהבש שם ברקום ,והשמות בקבוק חקופה חרחור
כעורין שבקבוק לשון בקבוק יוצר חרש (ורמיה י"ט א') וחקופה = קוף וחרחור לשון בשחפת וכו' ובחרהור
(דברים :כ"ח כ"ב) עי' בפי' מהרזיו (ובתיבת כאורים בכי"ו באל"ף כמו לעול צד  483כאורים ושחורים ועי' בט"ו
שס) ,ודרשו סתור בר סתורין לשון סתירה וגדי גדין ומרדין לענה ומות (ותרגום לענה גידא גידין ,ושבת פ"ן אי
ויגד וכו' כגידין ועיי בערוך ע' גד יי ובעמת"ר ע' גירא א' ובעמת"ל עי גד בי וע' מררין [גיי כייו וכיח וכי*א
א' ובי ומררין (מררין) ברי"יש נכוגה יותר ,ובתגחומא מ"ב בשלח סי' כ"ב נמצא כגודין מרון וע' במ"ב ,ועי גם
בעמת"ל

ע' מרורא

צד ,)]862

ובתנחומא מ"ב שמות נכדר המאמר

בר

שמותן
חנינא כןי יש ש

נאין

לפ' ואלה שמות בני ישראל וכן' והגי' שם

אמר ר' יוסי בר' הגינא יש בני אדם ששמותיהם נאין ומעשיהן כעורון ששמותיהם כעורים ומעשיהם נאון וש
ששמותן גאים ומעשיהן נאים יש ששטותן כעורין ומעשיתן כעורין יש ששמותן נאין ומעשיהן כעורין זֶה אבש לום

ויצא
[שמות'

נאים ומעשיי

פרשה עא
נאים ומעשיהן

נאים]  ,שמותס

כט לב
עושה

בעורין עשו שמו

5

ואינו עושה ישמעאל

שמו

שומע ואינו שומע ,שמותיהן כעורין ומעשיהם נאין אילו בני הגולה בני בקבוק בני חקופה בני
חרחור (עורא ב נא) .וזכו .ועלו ובנו :בית המקרש,
(כמדבר

סתור

אילו השבטים

בר

יג יג) סתור

סתורין

ראובן ראו בן הבנים

שמותיהם

גדי (שם שם

בעורין ומעשיהם כעורים אילו המרגלים

יא) גרין ומרדין,

שמעון שומע בקול אביו שבשמים,

שמותיהן נאים
אמר ר' יופי בר

ומעשיהם

נאים

חנינה אין שמות

השבטים עבור להם אלא חפות להם :
 8עי' קועס "5ד  ,'3פנסועס ספזינו פיי ז'  5 = :ע' כככום ]' :'3

*ות'  --נאים] שמותיהם נאים ומעשיהם נאים א ,1ויש ששמותם (ששמותיהן ] .שמותם ך]) נאים
שמ
1
ומעשיהם כעורים דחןת ,ויש ששמותן . .ומע' כאורים ן ,שמותם כעורים ומעשיהם נאים ו(שט) ,שמותן כעורין
ומעשיהן נאים [ ,שמותיהן כעורין ומעשיהן כעורין פ .שמותם מכוערים ומעשיהם מכוערים א /%ל' ל ן
|
לי דת)
ר-ין
ו-
עתם
כמו
שמותם] דְץ ,שמותן וְן  ,שמותיהן פ; -הם א ,ששמותם ו(שם) (ש
ומעשיהן] פן /ומעשיהם דְוחאכי (שם) | כעורין] פנ- .ים דְחא'כי (שם) ,כאורים  .1מכוערים
עשו [ו(שם) | שמו] .ששמו  .2לי הנו | עושה] פוא'כי .שהוא עושה חג ,עשו דא?ת | שמו
*מותיהן פאלי] שמותהן ל ,שמותיהם
לומיע ך] ,שמע א? ,שהוא שומע חן | שומיע ף | 1ש
ש
שמותן דְוְןָ ,שמותם ךזי(שם) | כעורין] פני- :ים דחא!כתי(שס) .כאורים ן ',מכוערין א? | ומעשיהם]

נאין פ |
א? | זה
לי חני |
אוכת/
חאכתי;

*י
ההן דפ .וטע'  | 1גאין] פ ,דיפ דוהאכתי ,כעוריפ י(שס) | *אילו ונ] אלו דפחאכתי :ל' ל | ג
הגולה  --בית

(חקופה [',
המקדש

סתורים

המקדש

פִוא15י,1

גדי

ךְאין]

חקופא  )5בני

בני..

חרחור

ברקוק . ..חקופה...

זכו ובנו

בני . .ברקום בני סיסרא

גדין ומרדין

1,

חרוד

וזכו . .המקדש

(וזכו ועלו ובנו א.15

בני תמח

בני חרחור

ל

בני..

זכו ועלו ובנו י.

בקבוק . .חקוקה

ועלו ובנו  )1בית

וזכו ובנו  .].המקדש ך; המרגלים

ישם)
המרגלים ..בר סתורין גדי בר גדי (

*ותיהם
| 8שמ

סתור בר

ך] שמותהם

ל.

שמותיהן פא?ו ,שמותם חי(שם) ,שמותן ךן ,ששמותיהם א ,1ל' ן | כעורים חא1תי .כאורים ן .מכוערין ג/
-ים  | %%ומעשיהן פן | .כעורים]) חכתי .דין ך .כאורין ן .מכוערין א? .נאים פחני (שם) | אילו וְנ/

אלו ְחאכתי ,:לי  | 5המרגלים ו-מ-רדין] המרגלים פתור בר סתורין  . .גדין (גדדין ן) ומררין וְ]; המרגלים
.ת.ורין  . .גדין מדרין  ,מרגלים ..בר מסתורין . .כגידין מרדין  ,1:המרגלים פתור סתורין  ;2המרגלים..
ס
בן פתורין גדי גרדים ומררין  ,המרגלים . .סתורים גדי גדדים ומרדים ך] ,המרגלים . .בר סתרים גדי בן גדין
(בר גידין א?) מררין א ,בני הגולה בני בקבוק בני חקופה בני חרחור וזכו ועלו ובנו בית המקדש  ,1עולי
גולה בני בקבוק בני חרחור

ועלו . .המקדש

ו (שם) | ש4מותיהן]

פי- .הם

א* ,5שמותן

וְןָ= ,תם

חי (שם),

ששמותיהן א ,1אמ' ר' יופי בר חנינה שמותיהן (שמותיהם ת) דת | כאין פ | ומעשיהם] חאכתי(שם),
*או בן ל"ת] ראובן בן [ג ,ראובן בין פן/
-הן דפוני | נאים] כעורין  5 | 5אילו] וְנ .אלו דפחאכתי | ר

ראו בין ח .ראו בן בין דאכי .לי ל | בנים ל" |שומיע ת | לקול חי (שפ) ,קול כ | בר] פאגכ .בר דתי.
בן וַא | 3חנינא אכ | שמותם ך ,שמותן פואנכת .שמותיהן ו | 6של שבטים דְפוחא!נכתי:
רשעים א | עבור] ן ,עביר כם ,עכור דאנתי; עבוד  | 5להן א | חופות להן א |

שנאמר

ויבא אבשלום

אל פלגשי אביו שמותן כעורין ומעשיהם נאין אלו עולי גולה שנא'

בגי

ברקום

של

בני

סיפרא בני תמה שמתן  כעורין ומעשיהן כעורין אלו הטרגלים מה כתיב למטה אשר סתור בן מיכאל
שמותן נאין ומעשיהם נאים אלו השבטים שנאמר ואלה שמות בני ישראל וגנ' ראובן שבעון לוי ויהודה ,ובתנחומא
שמות שם אמר ר' יוסי בר ה גניה יש בני אדם ששמותיהן נאון וכו' ויש ששמותיהן בעורין כו' ויש ששמותיהן
ומעשיהן כעורין ויש ששמותיהן ומעשיהן נאין שמותיהן נאין ומעשיהן כעורין אבשלום אב לשלום ובא אל פלגשי
עו עושה רצון עושו ומעשיו רעים שמתיהן כערין ומעשיהן נאין אלו אנשי כנסת
אביו ש
הנדולה בני בוקום בני סיסרא והם בגו בה"מ שנותיהן ומעשיהן בעורין אלו המהגלום נחבי בן
ופ סי שמותיהן ומעשיהן נאין אלו השבטים ראובן שמעון לוי ,ובתנחומא כ"ב שלח שם המאמר כתמי אלה שמות
האנשים ומה היה שמותס סתנר בן מיכאל נחבי בן ופסי גאואל בן מכי יש בני אדם וכו'שמוהם ומעשיהם נאום
שמותם ומעשיהס כעורים שמותם נאים ומעשיהם' בעורים זה ישמעאל ועשו ישמעאל שומע אל עשו עושה רצון
בני סיסרא בני המח
ם
וק
עושוו והיו מעשיהם בעורים שמותן כעורין ומעשיהם נאים אלו עולי גולה בני .בר
שמותם נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים שטותם כעורים ומעשיהם כעורים אלו המרגלים מה כתיב בהם פתור
שסתרו אל מן העולם ,ובתנחומא שלח שם בני ברכום וכו' בגי המח ובנו בית המקדש כ פתור
שסתרו אל מן העולם נכחבי שהחביא את דבריו כד" ,ועי' בבמ'ר פ' שלח (ושם הפר שמותיהם נאום
וכו' אלו השבטים) ,ובסוטה שם איתא אמר רבי יצחק דבר זה מפורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם
נקראו ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד פהור בן מיכאל פתור שפתר מעשיו של הקב"ה מיכאל
שעשה עצמו מך אמר רבי וחנן אף אנו נאמר נחבי בן ופסי נחבי שהחביא דבריו של הקב"ה ופסי שפיסע
על מידותיו של הקכיה ,ובהוספות שניתוספו  בתנחומא ד' מאנטובה נדרשו שמות המרגלים שמוע בן זכור וכו
שפט בן חורי וכו' יגאל בן יוסף וכו פלטי בן רפוא וכוי גדיאל בן סודי דבר דברים קשים כגירין גדי בן סוסי

הטיח

דברים

כלפי מעלה והעלה פיסיא

וכו' עמיאל בן גמלי וכו' סתור בן מיכאל על שהיה בלבו לסתור מה

שכתוב מי הוא כאל ה' וכו' נחבי בן ופסי החביא האמת ופסה האמונה מפיו וכו' ומסיים שם וכך נמצא בספר
רבי משה הדרשן ועי' במבוא לתנחומא מ"ב צד  971ותנחומא מב האזינו הערה א' ויייב :  5ראו בן הבנים.
בכייל כתוב ראו בן ביני שיטי בכתב דומה לכתב הספר ובמלת הבנים נמחק הה"א ,ואולי פי' הגי' בן הבנים וכן
נשים (שיא א' י"א) לא ארוך
הגי' בן בין הבנום בן המעולה בכנים או כמו שדרשו בברכות ל"א ב' זרע א
ולא גוץ וכו' לא חכם ולא טיפש ,וכן הובא במהיג עמו'  964מאי ראובן ראו בן בין הכנים לא אריך ולא גוץ

לא חיור ולא אוכם,

ובסה'ג

שם

הובא

ודרש אחר

גם זה הדרש

בברכות

ועוד שם

ז' -בי ראובן א"ר אלעזר אמרה לאה ראו מה בין בני לבן חמי וכוי
ך'א וכו' נהגי' ראו בן בין הבנים איתא גם בשכל מוב שם ועח"נ:

שומע בקול .וכיה בשכל טוב ,ובלק"ט שומע לקול ועח*נ 6 = :עבור להם.

כ"ח בכו"ל ועור בַכייוי וקשה לפר

וש

ויצא

6

כם לג--לה

פרשחה עא

לג) ותהר עור ותלר בן ותאמר כי שמע יי כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה
ותקרא שמו שמעון זה עתיר להעטיד שונא ,וטי טרפא טכתו גם את זה פינחס שעומר טלוי:

לר) ותהר עור ותלר וגו' עתה הפעם ילוה אישי וגו' ר' יורן אמר לויתי ,זה עתיר

ללוח את הכנים לאניהם שבשמים :
על כן קרא שמו וגו' בכל מקופ שני על כן קראה שטו מווכה נאוכלוסיס :
לה) ותהר עוד וגו' הפעם אורה את ""י ר' ברכיה בשם ר' לוי לכהן שירר לנרן ,נתן
לו אחר כור שלמעשר ולא החזיק לו טובה ,ונתן לו אחר קומץ שלחולין והחזיק לו טוכה ,אמר לו
ארני כהן אני נתתי לך כור ולא החוקתה לי טובה וזה נתן לך קוטין והחזקתה לו טוכה ,אמר לו אתה
 1ילקוע כ' קכ:+
'1ותהר
*

 0לקט שס:

 --שמעון] ותחר...

 5ילקוע טס [3קטן 9ד  928ונד  6 | :]283ילקוע שס ,פנסועל וי קיפי :

.קרא
.ת
אנכי (אנוכי ך'!) ו

את שמו שמעון ך .ותהר . .בן כי שמע . .ותקרא

שמו שמעון  .1ותהר ..בן ותאמר כי שמע אלחים כי ..אנוכי . .גם את זה כ .ותהר  . .בן ותאמר כי שנואה
אנכי . .וה ך] .ותהר . .ותלד וגו :שמעון ל .ותחר ..ותלד בן ותאמר וגו .[ :ותאמר כי . .שנואה אנוכי ,+
ע-מיר]
ה-
לזה
כי שנואה אנוכי " ,ותחר עוד וגו' שמעון שם עון ם .ויתן לי גם את (גם א') זה א | 5
עתיר זה לעמוד (למוד ו )%ממנו * | גם] ויתן לי  ₪ם | פינחס] ך .1פנחס דפאנכתי .זה פינחס ן |
']
-גו
והר
עומד |[אנכי .העומד ך .שהוא עתיד לעמוד ךדך |  * 8ות

שעומד|] ם ,שהוא

ותהר ותלד וגו' ל:

ו-י]
ותהר ותלר בן וגו' ך ,ותהר עוד ותלר בן ותאמר (בן ךת) וחא'נכת .ותהר עור ם .ל' אלו | עותהג -
עתה  ..ילוה וגו" [ .עתה ..ילוה אישי אלי א'כ; הפעס ..אישי ְ] ,הפעם ..אלי בִי .הפעם ילוה פ; ילוה
אישי אלי א* .על כן קרא שמו לוי ד | או וח | לויתי] לוייתי חנ ,לווייתי ן .לוי דת .לי פאכי |

דְחאי | את לי י | בנים י | לאניהם] חאינכת,
4לות] ד!פגכת  .ללוות ו
זה שעתיד ך] ,עתיד זה אי | ל

5קיא דפוא'כתי] קראה לחא'ן | שמו וגוו] שמו לוי ואכי .שמו דחנת .לי | 5
-הן דפוא'י | *

כל ם | קראה שמו] [כי .קרא שמו ןת .ל' דפ[חא | באוכלוסים] באוכלוסין א11כ .באוכלסים [- ,ין דם/
יין  .באכלוסין א? .מאוכלוסין '! ,באכלוסין חוץ משבט לוי מפני שהיה האוון מכלה בהם ן |6תחר  --וגו'] ותהר עור ותלד בן ותאמר ךְ(חא!גכת .ל' פאלי | את יזי]  -וגו" ן | לכהן] אמר  -א,
ו
משל -

ך] | שיררד] שהיה

יורר א .שהיה עומר י | לגורן דפוחאנת.

בעל הבית א .ל' חכ | כי ףת ,כוו אחדר חא
אחר (א' א?) פא .ונתן ..אחרך .נתן לו דכף.
8דוגי חאתי | כהו] פוחאנכי.
מחזיק א? | א

7חד]
בגורן כי | א

בעל הגורן 8

| למעשר  ,1מעשר  | ₪ונתן לו אחר] [ .1נתן..
בא אחד ונתן לו י | קומץ אחד (א' א) פאכ | והיה

הכהן דת | *א*ני]

לי ל | שנתתי א | כור אחד א" .כור

ך | ולא --טובה] ולא (לא א )%החזקת לי טובה חאלו .ל' דפוא1נכתר | ולוזה א' | נתן לך] שנתן
לך א? .נתן פ .לא נתן לך אלא דְוחא!גכתרי | קומץ]  =.אחד [זא1ו .בלבד ף | והחזקת לו פובה ְזי;
אתה החזק

דן] .אתה מחזיק טובה א? .ואתה (ואת  )5מחזיק (החזקת )2
לו טובה ךְ .ואחה מחזיק לו פובה ו

לו פובה ולי לא החזקת טובה ["א .1;2לו החזקת טובה ולי לא  ..טובה ם | אתה] פוחאת .את דכי |

גי' זו והגי' עכור

בוד
להם ודוחק להגיה ע

ולפרש המאמר

אין שמות השבטים היו כבגד עבוד שנעשה

שונא

מבן שאני

לכתחלה כפי מדות ארכו ורחבו של האיש אשר בעבורו נעבד הבגד שאז יעשה מצומצם בלי ותרון וחסרון אלא
חפות להם כבגד רהב שלובש אדם לפעמים אף שלא כמדתו ועי' בחי' הרשש ובאגה/א ח"א צר  ,124ובפ"
ב"ר כייי טלשון אחר מפרש חפות כפות  נאה ,ובמ"כ חפוי וכפוי של כבוד .ועייע בערוך ע' 'חפת וצע"ג 1 :ותהר
עוד .וגוי השלמתי כל הפוק ועח"נ ,ולפי הדרש דלעיל אין לפרש כי שנואה אנכי שהיתה שנואה בפני יעקב [עי
8ר 15ומש"כ שם ,ובלאו זה הלא אפשר גם כאן לדרוש שנואה שהכל מקלסין בה מפני שרימה באחותה,
לעיל צ
בשכל מוב נדרש כאן אמורה לשונא ואין הכרה לדרש הדש ,והנכון שגם את זה ררש וכטו שמפורש
:שכל טוב ובמ"כ] ודרשו .ותאמר וכו' כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה זה עתיר להעמיר שונא זה זטרי וגם
לרבות זה פינחס העומד מלוי שמרפא מכתו דכתיב פנחס בן אלעזר כו' השיב את חמתי (במדבר כ"ה ו"א) ,ובשכ
כוב  גורס  ומפרש כי שנואה אנכי שהייתי אמורה לשונא ויתן לי גס את זה א"ר ווסי ב"ר חנינא מת"
גם

את

זה

אלא

כך אמרה

ברוח

הקודש

עתיד

זה להעטיד

ומי מרפא

מכתו

גם את

זה העומד

טמעמדת אחריו זה פנהס הבא מלוי ,וכהגי' בכו"פ שמעון שם עון מפרש במה"ג שם מאי שמעון שם עון שצפת

ברוח הקודש שעתיד לצאת מטנן זמרי שעשה אותו מעשה 8 :לויתי . דורש ילוה לשון לויה ,ובשכל טוב צר
 6ליג לויתי ועח"ג ,ובמה"ג שם מפרש לוי שראת שעתיד לצאת ממנו בנים שמלוין את ישראל לאביהן

שבשמים

והן משה ואהרן [ויותר  נכון שהכונה להכהנים והלוים שעבדו במקדש ,ועי' ביפי"ת ובמ"כ| .ובמה"ג שם

עוד לוי שמו שלוה והלות את הטלך וכ*כ בספר היובלים פל"א כיד---כ"ה לוי אתה תלוה לד' וחלק יהיה .לך בכל

בני יעקב .משלחטו תאכל אתה ובניך וכו' ועי' ברש"י עה"ת] 5= :בכל מקום וכו' . בפסוק שלאחרין כתוב ביהודה
ולקמן ל' \' בדן .על כן קראה שמו ווהודה ודן היו מרובים באוכלוסים משאר השבטים במנין הראשון ובמנין .השני
במדבר,

וכאן בלוי כתוב על

כן קרא שמו

(ובכי"ל וכן בכי"ח ובכי"ג [וכי"א .א'] נשתבש

קר אה

והגהתי) ולוי

היה מכמועט באוכלוסין (וח"נ אוכלוסי' אובלסיי גם לעיל פעמים שונות ועי' לעיל צד  ,)794ובפירש'י עה'ת מפרש כל
מי שנאמר בו על כן מרוכה באוכלופין חוץ מלוי שהארון היה מכלה בהם ,ורו"ג בהערותיו לטדרש ד' שאלוניקי
מְסיים בפורש"י כד א מ ר ינן ב מד רש ,ובא"א הגיה כאן שצ'"ל עוד חוץ מלוי וכוי [(כיה בכיית חוץ משבט
לוי וכו'] וכן כתב ביפ"ת שנר' שמדברי המדרש הוא והסורי מחסרא לישנא דאגדה זו ,ומפורש"י משמע שררשו
הלשון על כן וכ"ה בלק"ט ,וגיי זו איתא בדפוסי' ובכי"פ וכי"ו וכיח [וכי"א] וכבר הקשה ביפ"ת מה טעס מאטר
ל כן לרבוי האוכלוסין , ובדוחק פי' ואולי דריש לשון על לשון עילוי וחשיבות וכו' ,ולפי הגי' שלפנונו וכן בכי"ג
וכי"כ ובילקוט בכל מקום שנ' על כן קרא ה ששו וכו' אפשר שעוקר הדרש על אותו הלשון שכתוב ביהודה
דן ורק פימן לדבר הוא.בכל מקום וכו' והדרש הובא בדרך אגב גם באן לפ' על כן קרא שמו לוי [ובכייית חניי

רא
סשונשת בכל מקום שני על כן ק

שמו וכו] :

 8והחזקתה לו וכו| .בכי"ל גכפל כאן אם' לו אדוני

י

פרשה

ויצא

עא

כט לה
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מחלקי נתת לי ,זה משלו נתן לי , כך לפי שהיו אמהות סבורות שזו מעמרת שלשה וזו שלשה וזו
שלשה וזו שלשה ,כיון שילדה בן רביעי אמרה הפעם אודה את י"י :הה"ד קח מאתם סטה
מטה לבית אב (במדבר יז י) ר' יוסי א' מטו מטו בני ,מטו בעגל מטו במרגלים ,ר' לוי אמר עלו מהם

ב' שנטים שבט כהונה ושכט מלכות ואת מוצא כל מה שכתוב בזה כתוב בזה =בזה משיחה ובזה
משיחה ,בזה מטה ובזה מטה ,כזה כרית מלה ובזה ברית מלח ,בזה פעם ובזה פעס ,בזה נזר ובזה
גזר ,בזה קריכה ובזה קריבה ,כזה שלשלת יוחסים וכוה שלשלת יוחפים ,בזה ציץ וכזה ציץ:

זט

 2ילקוע טס :

 1מחלקי] שלי  | 5נתת] פחאכי .נתתה דות .זה] ווה א /1אבל זה דפוחא!נכתי | משלו -ל-י] ו,
מחלקו נהן לי  ,₪משלו נתן לי לפיכך אני מחזיק לו טובה וְ :נתן לי משלו לפיכך . .טובה דֶל ,משלו
לפיכך  . .טובה ך][ ,מחלקו נתן לי (נתן לי מחלקו א?) לפיי אני מחזיק לו טובה א | לכך א | שהיו אימהות
סבורות [ ,שהיו האמהות סבורות ו ,שסבורים (שסבורין ך?) היו ך | זו א |מעמדת לו ך | שלשה] ג' דא| 1
וזו --וזו ---שלשה] וזו מעמדת שלשה זו (ווו  )1שלשה וזו שלשה [ /3וזו מעמדת שלשה זו מעמדת שלשה
וזו שלשה /₪
וזו מעמדת שלשה [] ,וזו מעמדת שלשה וזה שלשה  ,5וזו מעמדת שלשה (ג' ך!) ד
וזו ג' א :וזו מעמדת לו שלשה כו ך ,1ל י |  5כיון] פח .וכיון דואכתי | שילדה] אכ ₪ .לאה דפוחתי |
3בית אב] וגוי ן | יוסי] פאנפ .יצחק דות
לרביעי] די ך | את לי י | קח] פ .וקח דואנכת | ל
אומר פאנכ :אמר דוא'ת ! מפו לי פףת (מפו --בני לי א') | בניי וְגָ .בנוי א! | מטו בעגל] מטו מטו
בעגל ן] .בעגל ן (והושלם בגליון) | עלה ן | מהם] וְ"אנכ .מהן פ :בהם דת |  4ב'] ך' .שני דפו"אגכת |

מלכות] מלוכה א | ואת] ואנכ:

את דפתי | כל] פואכי:

שכל דְנַת | בזה י |  5בזה י | בזה פעם ו |

בזה 6 : 5בזה  | 5יוחסין דםככתתי .יחסום ן- .ין  .1של יוחסין א | בזה  | 2יוחסין דפכתי:

יחפי ן/

יחסין ! ,של יוחסין א | בזה | 3+

וחקת לי מובה ווה וכו' והחזקתה לו טובה ,ומ"ש נתן לו אחד כור של מעשר
אי נתתי לך וכו' ולא ה
כהן ג
העיר בפי' מהרז"ו הנה בתורה מפורש שהתרומה לכהן והמעשר ללוים אך בנחמיה י' [ל"ט] כתיב והיה הכהן בן
אחרן עם הלוים פי' שגם הכהן יקח מעשר עם הלוי כי קנפו את הלוים [ע' חולין קל"ב אי בתר דקנסינהו עזרא
ובפירש"י שם ובסוטה מ"ז ב' דרחמנא אמר דיהבי ללוים ואנן קא יהביגן לכהנים ,ולדעת ר"א בן
עזרוה ביבמות פיו בי מהיית מעשר גם לכהנים משום דכהנים לוים נקראן ,נע' גם בתופ' שם ד"ה מפני .ובירושלמי
מעשר שני פיה גו בי איתא ביומוי דירב*ל בקשו .להימנות שלא ליתן מעשר לכהונה כו" ועייייש],
ובשכל טוב צד  541הועתק .ר' ברכיה וכו' לכהן שירד לגורן ו ב א א חד ונתן לו כור של מעשר וכו וב א
א ח ד נתן לו קומץ של חולין והחזיק לו טובה כך הא מ ה ות הו סבורות כל חדא להעמיד שלשה בנים כיון
שילדה לאה בן רביעי אמרה אודה וכו' ,ובהנחומא שם הטאמר פתמי ובסגנון אחר ויזכור אלהים את רחל וכו'
למעלה מן הענין ותהר עוד ותלד בן והאמר הפעם אודה את ה' למה לא אמרה בראובן ושמעון ולוי
מה כתיב:
ובכלם הודיה אלא ביהודה

משל לכהן שיצא לגורן ליפול תרומה ומעשר ובא בעל הגורן נתן לו תרומה ולא .חחזיק

לו מובה .נתן לו מעשר ולא ההזיק .לו טובה .לאהר שנתן לו כל מה שהיה ראוני לכהן לוטול עמד בעל הגורן
והופיף לו מדה אחת של חולין ההזיק לו טובה ונתפלל עליו אמרו לו למה כשנחן לך בעל הגורן התרומה
והמעשר לא החזקת לו טובה ועכשיו על מעט מדה אחת של חולין החזקת לו פובה אמר להן היאשונות התרומה
והמעשר שלי הן ושלי לקחתי אבל אותה המדה שהוסיף לי משלו לפיכך אני .מחזיק לו טובה וכך אמרה לאה
שנים

עשר

שבטום

עתידין לעמור

מיעקב

והרי

אנו א"בע

נשים אנו ראויות לילד שלש לכל אחת ואחת שלש .

שילרתי כבר חלקי הן עכשיו כשהוסיף לי בן רבועי על חלקי בודאי הפעם אורה את ה' וכו' ועיי במה"ג עמו' :074

ל ההיד

קח וכו'.

במלת

הה'ד מתחול כאן מאמר בפ"ע כמו לעיל פעמים שונות וע' לעיל צר  881וצר ,814

וטעם המאמר שאמרה לאה הפעס אודה וכו' לפי שזכתה לשבט כהונה ולשבט מלכות וכדדריש ר' לוי מטה מטה
שני ממות לוי ויהודה שעלו ונתעלו משאר השבטים ואת מוצא וכו' ,ובילקוט קיטע ושינה הלשון ד"א על שהיו לה
שבט כהונה ושבט מלכות את מוצא וכו' (והסגנון את מוצא כמו לעיל צד  257ועי' בט"י שב) ,והקדים הדר
ממה מטה .לשון מוט מטו מטו בני וכו' ,ולגי ר' יוסי ע" לעיל צד  396ר' לוי אמר וכו' אמר ליה ר'
יוסוּ וכו' ,ובדפוסיי וכי"ו [וכייית] הגיי ר' יצח ק אמר וכו' והוא בעל פלוגהא דר' לוי בהרבה מקוטות ,ובכי"ל וגס
בכייים הגי' קח מאתם וכו' ובמקרא כתוב וק ח ועיי במ"י לעול צר  991בדיה ראיתי וכו' ,ובפיי ביר בייי מלשון
אחר מפרש המאמר הה"ד וקח מאתם מטה מטה שני מפות בפעם אחת הפעס שנאמר בלוי דורש והפעם שנאמר
ביהודה דורש .מטו בני כלומר מטה מטה משמש פעמים נתמוטטו בני מטו במעשה העגל מפו במרגלים ר' לוי
אמר דרשות הרבה אנו דורשים בשניהם בזה כתוב וְכן' ופירושו שם מקוטע ומשובש קצת ,וביפ"ת פי' בזה משיחה
שמות כ'ח מ"א) ובזה משיחה דכתיב וימשח אותו בקרב אחיו (ש"א ט"ז י'יג)
דכתיב ומשחת אותס וכו' וכהנו ל(י.
בזה ממה והנה פרח מטה אהרן (במדבר ":ץז כ'ג) ובזה מטה מפה עוזך ישלח  ה' מציון (תהלים לי
ב') בזה .ברית טלח דכתיב ברית מלח עולם היא (במדבר ''ח י"ט) ובזה ברית מלח דכתיב ממלכה לרורד
וכו" לו ולבניו ברית מלח (דה"ב ייג ה' ועי' במ"י לעיל צד  515בד"ה כהונה לעולם) בזה פעם הפעם ילוה אישי אלי
ובזה פעם הפעם אודה את ה' ,בזה נזר וגתת את נזר הקדש על המצנפת (שמות כ"ט !!) ובזה נזר דכתיב ויוציא
את :בן המךך ויתן עליו את הנזר (מ"ב ייא ייב) בזה קריבה ואתה הקרב אליך את אהין אחיך וכו' (שטות כ'יח
א') ובזה קריבה דכתיב ומושלו מקיבו יצא והקרבתיו (ירמיה ל' כ'א) בזה שלשלת וכו' בזה ציץ דכתיב וישם על
המצנפת אל מול פניו את ציץ הוהב נזר הקדש (ויקרא ח' ט') וכוי ובזה ציץ דכתוב ועליו יציץ נזרו (תהלום
קלב יח) ועי"ע .בפי' מהרז"ו ,והלשון שלשלת יוחסין עי' גם לקמן פפייב סיי ייא וכן באיכ''ר בפתיחה סוי ביג
[והנחומא מ"ב תולדות .פיי כ'ג] ואולי כיוון כאן לשלשלת היוחסין בדה"א ג' וה'[ ,ראה במדבר רבה פ"ב סי' ,כ"א
תב המקום תולרותם אחר לשלשלת
שהמקום מתעסק ,בו להעמיד ממנו כו' שלשלת יוחסין וכו" ושני בני אדם כ
המלכות ואחד לשלשלת הכהוגה ואלה תולדות .פרץ להעמיר שלשלת המלכות הימנו אלה חולדות אהרן ומשה
בשביל שלשלת הכהונה ,ושם פ'ט פי' ז' אני נטלתי יעקב לנחלה וכוי לפי שהיה זרעו דומה לחכל שהוא משולשל

זה בזה שהיו כולם מיוחסיס בני אבותיהס וכו' ולא היה שם ממזירות כיצר כ ת י ב אלעזר הוליד וכו' ,ואולי הכונח

ויצא
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פרשחה עא

אמר ר' לוי לא יגרע מצדיק עינו (איוג לו ו) דינטה דיריה ,תפסה לאה סלך הורייה ועטרו כל בניה
בעלי הוריה , יהורה ויכר יהודה \גו' (בראשית לח כו) דור הודו לי"י כי טוב כי לעולס חסדו

(תחלים קו א) ,דגיאל לך אלה אבהתי מהודה ומשבח אנא (דניאל ב כג) ,רחל תססה סלך שזקנות
| ילקוע שס ,ילק' ל'וכ כ' מסק"כ ,פדכם סעולל פכ"ם:
מ"ו ,ועי' מנילס י'ג  ,'5ככ 6כסכס קכ'ע  ,'5לסנדת לקסכ ס"נ:
1גרע
נ

סנמתוע ,טס כ' ף[ %וע' נככוס ]' נ']  8 -- :עדכט לקסכ

ן | עינו] עיניו ן ,עינו ואת מלכים לכסא ויושיבם לנצח ויגבהו א | דיגמה|  .ריגט [ .דוגמה ',

רוגמא םאכי (איוב) .עינוחי דוגמא דְן]

(רפוריא ת) דת

| תפשה לאה ע,

| * דידיה פאבכ ]:רידה לו .דידיה כאיניש דאמי עינוהי דפוריה

לאה תפשה פַחי ,לאה תפסה |אנכי(שס);

ואת מלכי' לכסא לאת

תפסה דְן] | פלך] בפתח ך* | הודייה] כי (שס) .חודיה פתאנתי .והודייה [ .הודאה שנ' הפעס אודה
את ה' ע | כל בניה] פוחאכעי .בניח [י (שם) .הימנה ['; ממנח ך] | 2הודייה וכי (שם) ,הודאה ע |
יהודה ויכר] ויכר פא | וגוה] ע ,ויאמר וגו' ג  ,ויאמר צרקה ממני (ממגו ת) דפחאכתי .ל' וי(שפם) |

" דור םוחא'גכי) דור אמר דת .אמר דור א' .לי ל | כי ל  | 5פוב לי פיי | כי  --חפרו) תב .כו" א.%
וגו ג .ל דפוחאי'י |  %דגיאל) ואכי = :דכת' ג .אמר דת | * אלה [אנכי(שפ)| אל ל .אלהא דחתי |
* אבהתי הזא'גכי (שפ)] אהבתי לְך'[א" .דאבהתי דְתִי

ומשבח וגו' [.

ומשכח פן].

שתקנות] חכנעי

(שם) ,שותקנות

ל'ן

| תפשה פחכ.

ן .שתקנית

י ,שחיקה

| מהודה] אנא מהורא ךן .ל' [נ | ומשבח אנא]

שתפסה ע,
דפאת:

לקחה א

| פלך] פתה ך'ף |

שלש תקנות ך' |

עוד שבין בכחנים ובין במלכים הבנים עומדום תחת אבותם וכמו שררשו כן מן הכ תוב בכהנים בספיא צו פ"ק
ה' ב' ואחרי פרק ח' ה' (וע"ע שמיני פ"א ב') ובמלכים בספרי שופטים פי' קע"ב ,וכן נראה משיר השירים רבה פיה >
האיה ראוי לשמש בכהונה כו' קשה היא שלשלת
ה' ויתושע בן יהוצרק היה כהן גדול בן כה"ג אבל עזרא כו' ל
יוחסין כו' ועי גס ביפ"ת] ובשכל טוב שם קיטע רי לוי אומר עלו מהן שני שבטים שבט כהונה ושבט מלכות טח
בזה ובזה ברית .מלח בזה ובזה פעם בזה ובזה קריבה שלשלת יוחפין וציץ בזה ובזה- :
שכתוב בזה כתוב בזה משיחת
 1לא יגרע וכו' ,במקרא כתוב עיניו ,והגי' עינו גם בשכל מוב ,ובילק' איוכ הגיי עינו גם בטאמר
שהועתק שם מזבחים ק"ב א' א"ר אלעזל א"ר חנינא וכו' ובמאמר שהועתק מחנחומא לא וגרע וכו' אין הקביה
מונע מן הצריק מה שרוצה לראות בעינו וכו' (ועיי בתנתומא מטות סי' ד' ,ובתנחומא מ"ב שם סי ו' הגוי עיניו
כו' בעיניו ,ובבם"ר פכ"ב סי' ה' בדפ"ר עינו ובד"ו עוניו) .וגם בראש המאמרים שם הגי' לא וגרע מצדיק עינו
ועיי בסמנחת שי ובתנ"ך חוצ' גינצבורג איוב שם ,וכן עי גו ה' פעמים בתנחומא פקודי פי' ו"א ועיי בערוך ע'
דגם ,ור' לוי דורש עינו דוגמא שלו לא יגרע מצריק עינו דוגמתו בנים ובני בנים הדוטין לו תפסה לאה וכו'
ועמדו כל בנגיה וכו' ,ודיגמה בכי"ל ביו"ר כמו לעיל סוף פ"ע ועיי במ"י שם ,ודידה בכי"ל ובכו"ו כמו דידיה ועי'

במ"י לעיל צד  ,665והוראת עין דוגמא כמו בלשון מעין ובלשון מעין דוגמא ,וכן טעם הדרש בתנחומא פקודי
שם זש ה לא יגרע מצדיק עינו ואת מלכים לכסא וכו' אין הקב"ה מונע מן הצדיק דוגמטרין שלו (ועי' לעיל
צד  )69הוי לא יגיע וכו' תדע לך אברהם הוליר ליצחק דומה לו וכו' ויעקב הולור לווסף דומה לו וכו' ,ובהוראה
אחרת דרשו בבמ"ר פיו םס" ב' הה"ד לא וגרע טצדיק עיניו וגו' אין הקביה מוגע דיגמה רידהון (כ"ה בדפ"ר
ודיו) כו' ואין עיניו אלא תחתיו כמה דתימא והנה הנגע עמד בעיניו ומהו החתיו אלו בניו כמה דתיטא תחת
אבותיך יהיו בניך וכו' ,ובדפוסי' [וכי"ת] נוסף כאן משל בלא"ר באיניש דאט' עינוהי דפוריה וע"
במעריך ע' אפוריא ובאגה"א ח"ב צד 7ל 2וצר  ,204ומשל זה ליחתא כאן בכל כיי ובולקוט בשני המקומות וכן
ליתא בשכל טוכ ,ושם נשתבש לא יגרע "מצדיק עינו .רגיטר דידיה [ובכי'א ב' כהוב דומיא דידיה ועל הגליון
בכתכ הספר דוגמא] ,אכן במדרש שמואל שם איתא לא וגרע מצדיק עיניו ואת מלכיס לכסא וכו' עינוו דוגמה
דודהון  אסר ר' לוי עייניהון קפיריחי (ובדפ"ר שם קפיריהי) | :פלך הודייה .מרת הודייה ,והסגנון תפסכה פלך
כַלַה"כ וכפיה תמכו פלך (משלי ל"א י"ט) ,וביומא סו ב' אין חכמה לאשה אלא בפלך ולעיל צר  116לאשה שהעשורה

פשה פלך הודאה ועמדו מכנוה
מפילחה וכו' ,וע' בערוך ע' פלך א' ,ובשכל טוב שם גורס וטפרש לאה ת
בעלי הודאה (הודה הודה במעשה המר דור אמ" הורו לה' כי מוב דנואל וכו' 8 :מהודה ומשבח אנא . וכן
בכו"כ ובדפ"ר וד"ו ובולקוט בשני המקומות ובלק"ט ,ובכי"פ ג"כ מהודה וטשבח ,ובמקרא כתוב מהודא
אה ,ובמ' שמואל הגי' לאה תפפה פלך של הודייה ועמדו כל בניה בני הודייה והודה אתה יודוך
ומשבח נ
מלי ומודי (דיאל ו' ו'א) ,ובתנחומא שם נפדר המאמר לפ' ניזכור
אהיך רוד הודו לה' כו טוב דניאל צ
אלהים את רחל והמאמר מסורס שם לפי הענין רחל תפשה וכו' לאה תפשה בהודיה עמרו זרעה בהוריה אחריה
היא אמרה הפעס אודה וכו' יהודה א ת ה יוד וך א ה יך דוד הורו לה' כי טוב דניאל מצלו ומודה ,ובמה"ג שם
בשונוי הלשון אמר לה הקב'ה את תפשת פ רק שלהורייה חייך שההודויה  מצויה בו לעולם דכתי' יהורה א ת ה
יודוך אחיך [ובתנחומא מ"ב ויחי סי' ייב בשמך הודת אמך כשילדה אותך אמרה הפעם אודה כן' ומה "
ראתק להודות ביהודה וכן' שהוא הודה במעשה תמר שנאמר ויכר יהודה וכו' א"ל אביו אמך הודית בך ואת
ולי ומודי קדם
הורות לפיכך אחיך יודו (לו) [לך]] וכן דוד אומ' הורו לה' כי טוב וכן דניאל נאמר בו צ
וחל הפסה
אלהיה ,ובמקרא שם כתוב ומצלא ומודא קדם ,אלהה [ע' במ"י לעיל צר  8אות :]01
וכו' . שהיתה יודעת בשעה שהיו נותנין את אחותה ליעקכ ושתקה ועוי [בחי' הרש"ש] למטה סי  .ח' אולו שלחתי
ואמרתי לו הן דעתך שהן מרמים בך לא היה פורש וכו' ולקמן פע'יג סו' .די ויזכר אלהים וכו' מה זכירה זכרילח
שתיקה ששתקה לאחותה וכו' ,ועמדו בניה בעלי מסטירין שאין מגלין את הסוד בנימן ישפה שמו היה חקוק
שקנות
על ישפה מאבני התושן ודרשו ישפה נוטריקון יש פה יודע במכירת יוסף ואינו מגיר וכו' ,והשם ת
מלה בודרת כאן ,ולפני מרפוםי דפ"ר היתה הגי' שלשתקנות ועשו של ש תק נות מן של שתקנות ,וח"ג
מתורין בגי עצה שיודעום
מסטירין מסתורין גם לעיל צד  ,495ובפי' ב"ר כיי מלשון אחר מפרש הגי' בעלי ס
עצה ומסתירים  דבר וכן בט"כ מסתירין לשון סתר ועי' במ"י לעיל שם ,ובתיבת בנימן כסו לעיל צד 266
ובני בנימן וכח ועי במ"י שם ,ואבנו של בנימין היתה ישפה כדאיתא בירוש' פאה פ"א טיו ג' וקירושון פ"א ם"א בי
פעם אחת אבדה ישפה של בגימן וכו' ועי' בפסי"ר פכ"ג (קכ"יג בי) ,ובשכל טוב שפ רהל תפשה פלך שתיקה
ועמדו' מבניה בעלי מסטורין וכו' ,ובמ' שמואל שם רהל תפכה פלך של שתיקה ועמדו כל בניה בעלי טיסטורין בנימין

אבנו ישפה מהו ישפה יש פה ידע בבבירתו של יוסף ושותק שאול ואת דבר הטלוכה וכו' אסתר
לא הג ידה א סתר גגן' (אסתר ב'  ,)':ובתנחומא שם אין לך נאה מן רחל ובשביל נויה בקש ועקב לושא
אותה והיה משלח סכלוגות ליתנם לרחל ולבן נותנן ללאה והיתה רחל שותקת וכו' רחל תפשה ב ש ת יק ה עמחו

פרשה עא

ויצא
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ועמדו כל בניה בעלי מסטירין ,בנימן ישפה (שמות כח כ) יש פה ,יודע במכירת יוסף ואינו מגיר ,שאול
ואת דבר המלוכה לא הגיד לו (שיא י טז) ,אסתר אין אפתר מגדת מולרתה (אסתר ב ם) :
[על כן קראה שמו יהודה בכל מקום שני על כן קראה שמו מרובה באוכלוסין] :

ותעמד מלרת אמר ר' אמי מי מעמיר רגלה שלאשה בביתה ,בניה :

ל א) ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחיתה אמר ר' יצחק אל יקנא
לבך בחטאים וגו' (משלי ככ יו)) ואת אמ' ותקנא רחל ,אלא מלמר שקנתה במעשיה הטוכים ,אמרה
אילולי שהיא צרקת היתה יולדת:
ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי אמר שמואל ארבעה חשוכין כמת,
 3לקוע שס ,לעיל  01 :628 57יקוע שס : " 5לקוע כ' קכ"ז סגדת בכסטים פכ"ב (פכ"ם) 8 :ילקוע טס ,לעיל
 ,841 5סכסועס .ע" 3וילס סי' י"ט ,נדכיס ס"ד  ,'3ענודס זכה ס'  ,'6קיכה כנסי פ' נעסטכיס (ג' ו') ,שעות כנס פ"ס
פיי ד'  ,סנסועס לו פיי "יג:

 1עמדו ע | כל ל' א( %והושלם ביני שיטי) ו (שם) | מבניה
בגימין דפאתש 
שתיקה תת | בנימן] וחנכי.
מסתורין פא

ישפה ם

| ישפה פן | ידע ן ,שיודע י .שהיה

לי ן | און  --מולדתה].

51

אין  . .מולדתה

ך | מסטרין חְ(ָ .מיסטרין י .מסטורין ,5
| ישפה] אבנו ישפה ךז .הטור הרביעי

יודע 1(1שם) | במכירתו של | ולא הגיד א

וגו" ן ,אין . .מולדתה

ואת עמה

ְחא1ל.

| 2לא  --לו]

אין ..מגדת

עמה

ומולדתה א ,1לא הגידה אסתר את עמה י ,לא ..עמה ואת מולדתה ךן  | * 8על כבןא-ו-כלוסין  ]1על
כן. .שני אשר .קראה שמו .-באוכלוסין ?5 על כן ..שני :על כן קרא שמו ..באוכלסין 1/ על כן ..שמו
יהודה בכל (כל א ,5שמו בכל ך)  ..שני על כן מרובה באוכלסין (באכלוסין  .5באוכלוסין א') דפו"חא.
4תעמר] פוא!גכ.
על כן ..שני על קראה מרובין באכלוסין ן] .על כן קראה מרובה באוכלוסין י .ל' ל | ו
ןוהושלם בגליון) ךז | מעמד י .העמיד א | רגליה של חארי.
ותעמוד דחא"תי | .אמי] לוי אל .לי (
רגלי [ | בביתה] חָזִי; בתוך ביתה דְ[אנכך.

בבית פ |  * 5ותרא  --באחותה [זא1ני]

ותרא  . .ילדה וגו

ותקנא ..באחותה  .ותרא ..ילדה וגו" [ .ותרא ..ילדה .ליעקב ' ,ותוא רחל ותקנא פ .ותרא רחל
*ל פכ] כת' אל ון] ,כתוב אל ך :כתיב אל חַחי| ,כת' לא ,1
וגו" ל ,ותקנא רחל באחותה א" | א
6גר] [ .כי אם ביראת י"י (אלהים פ) כל היום דְפחכתי :ל' אנ | ואת אמי] דְיאל,
בני אל לא | ו
ואת אמרת הדחא'נןת :ואת אמר כי .ואיתמר  ,5ותמר ן | וחל] כ  ₪באהותה דפוחאגתי | מלמד
לי פחי | שקנתה] 5פ ,שקינת ן .,שקנאה  חא* .שקנאתה א ,1שקינאתה דְן] .קנאת פי; שקינאה

באחותה  | 1במעשים ך | הטובים] חשובים ךן |  7אילולי] אילו

 ,ל' פ | שהיתה צדקת אני .היא שצדקת /₪

ל' פא | ליעקב י |
י-ם
נ-
במר
מעשיה הטובים  | 5היתה] [י ,היא  .1לא היתה דְחאכת :ל' פ |  8ותא
דְפהאנכת] וגו' ל .ל וי | אמר שמואל] חא?כ :שמואל אמי [ ,אמי ר' (איר א'ת)
כ-י
נם -
אוא
*
שמואל א'נך]/

א"ר שמואל בר נחמן י

| ארבעה] פנכתי:

ד' דא; ארבעה

הם וח

| חשבין] פכי;

-ים דְוחא"גת | כמתים ג |

זרעה בשתיקה ראתה פבלוגותיה ביד אחותה ושתקה בימן בנה האבן שלו מן האפוד ישפה
יורע במכירת .יוסף נשותק וזהו ישפה יש לו פה ושותק .שאול בבןנה ואת דבר המלוכה וכו' אסתר אין אסתר מגדת
מולדתה וכו' ,ובמדרש אסתר שם אין אסתר מגדת מולדתה מלמד שתפשה שתיקה בעצמה כרחל זקנתה שתפשה
פלך שתיקה עמדו כל גדולי זרעה בשתיקה רחל תפשה פלך שתיקה ראתה .סבלונותיה ביד אחותה ושותקת בנימין
בנה תפש בשתיקה תדע שאבנו שהיתה-בחשן היתה ישפה לומר יודע היה במכירת יוסף ושוהק ישפח יש פה ושותק

שאול בן בגנה ואת דבר המלוכה וכו' ,ובסגנון אחר המאמר במגילה שם א"ר אלעזר [א"ר חנינה] מאי דכתיב לא
יגרע מצדיק עינו בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צגיעות שהיה בו בשאול זכה
ויצאת ממנו אסתר ומאי צניעות היהה בה ברחל וכו' אלא אמר מינסבת לי אמרה לו אין וכו' מסר לה

סומנים כי מטא ליליא אמרה השתא מיכספא אהתאי מסרתניהו ניהלה וכנ' ,לפיכך זכתה ווצא ממנה
שאול ומה צניעות היחה בשאול דכתיב ואת דבר המלוכה לא הגיד לו (כו' זכה ויצאת ממנו אסתר ועי' בד'ס
ובילק! שמואל ר' ק"י ובאגדת אסתר שם 8 :על כן קראה וכוי . בכייל חסר כל המאמר והשלמתיו ,ובלקט
ובשכל טוב צד  681הועתק כל מקום שנאמר על כן מרובה באוכלוסין ועח"ג ובמ"י לעיל צד  628בדיה
בכל מקום וכן' :  4מי מעמיר וכו' . בפי' ב"ר כיי גורס ומפיש מי סעמיד רג ליה של אשה בתוך ביתה
בניה שאין בעלה מגרשה עוד ועוד שאינה טורחת מכאן ואילך אחר מזונותיה ,ובפיי ב''ר כ'י מלשון אחר ותעמוד
מלדת מחמת לידתה עומדת כלומר על ידי בניה שלוקחת לגדלן עוטדת בבית,
טוב צד  541ועח'נ :

 6בחפאים וגוי.

בהצלחת החטאים,

והגי' בתוך ביתה איתא גם בשכל

וגם על קנאת הלב בצדיקים הזהיר הכתוב דכתיב בסיד

כ אם -ביראת "+י וכן' ואין כתיב ביראי '"י וכו' ואת אמ' ותקנא רחל וכו" ומשני מלמד שקנאה באחותה במעשיה

הטובים;

אמרה אלולי .שהיא

צרקת

היחה

יולדת בחמיה

ועי' באמרי

יושר וביפ'ית ,ודרש אחר לעיל צר 861

ותפרעו כל עצתו וכו' לא בראתי .אותה וכו' מן הלב והרי היא קונחנית ותקנא רחל וכו' ,וצד  254ארבע מידות נאמרו
בנשום וכו' קנאות ותקנא .רחל וכו'[ ,ובכי"ל וכי"א א' וב' הגי' בני אל יקנא כמו שהוספתי בח'ג ונשתבש מן
כתי' או שהוא לקוח מפסוק ט'ו במשלי שס ,ובכייא א' חסר מן א"ר יצחק ער ותקנא רחל באחוחה והושלם בגליון
שנתה במשקל פעלי ליה ,ובפירשיי עה"ת הועתק ק ג א ה במעשיה הטובים
בכתב הספר] ובכייל ובכי''ב ק
וכו" ובלקיט קקנאתה וכו' אמרה אלולי שהיא צדקת ל א היחה יולרת ,ובשכל טוב צד  781ורבותיגו דרשו
ת בה דכתיב אל יקנא לבך וכו' אלא במעשיה הטובים אמרה אלמלא שהיתה
אק ג
ותקנא רחל באחותה לא ש
שינת וכו"
צדקת לא היתה נפקדת ,ובמה'ג עמו'  174ותקגא רחל וכי רחל הצדקת מתקנא באחותה אלא ק
אמרה אלו לא היחה צדקת לא היתה יולדת ועח'ג ,ובאג''ב שם ותרא רחל וכו' ותקנא רחל באחותה מה ראתה לקנאות
עכשוו כשראתה אחותה נכנסת לחופתה לא קנאתה ועכשיו קנאתה למה קיגאת אלא במעשיה הטובים קנאת אמרה
אלולי שחיא צדקת ממני לא היח הקביה גותן לה בנים קודם הימני וכו' ועייע שם בהערות רש"ב 8 :ואם און וכו

פו

רצו

ויצא

0

ל א-ג

פרשח עא

סומא ומצורע וטי שאין לו בנים ומי שירר מנכסיו ,מי שאין לו בנים מרחל [ואס אין טתה אנכי],
סומא במחשכים הושיבגי כטיתי עולם (איכה וג) ,מצורע אל נא תהי כמת (כמוגר יב יב)
מי שירד מנכסיו כי מתו כל האנשים וגו' (שמות ר יט) |וכי מחים היו] והלא דתן ואכירס היו ,אלו64:

שיררו מנכסיהם:
ב ג) ויחר אף יעקב וגו' רבגן רררומה בשם ר' אלכסגררי ורבנא בשס ר :אנא בר כהנא
החכם יעגה דעת רוח ונו' (איוכ טו ג) זה אברהם שנ' וישמע אברם לקול שרי (בראשית פו ב),
יכום' כוכיס פע מ' 5נ' ,פדכ" פ'פ:
 1סומא

פוזאנכי.

ומצורע)

 5ילקוע טס ,ילק' 5וג כ' תחץ"ו .סנמומ 6ע'כ טס:5 ,דם נכפטים טס :

ואילו חן סומא

ומצורע

ואלו הם (הן ך]) מצורע וסומא ןת

1

| שיוד

מנכסיו]) שהעני ם] | *מי  --אנכי ל"] מי ..מוחל  5מי . .בנים דכ' (שנאי א! ,מגין שני () הבה לי
בנים ואם אין מתה אנכי פא%ג . מי ..בנים מנין שנא' אם אין ..אנכי א .%מי ..בנים מנ' ותאמר אל
יעקב הבה [ ,סומא מנין דכתי' במחשכים הושיבני כמתי עולם ֶ] .סומא שני במחשכים הושיבני כמיתי

עולם י .מצויע מנין (מניין ן]) אל נא תהי כמת דִך |  2סומא . .כמתי עולם  .סומא מנין (מנין שני א/3
מניין שנ'

]) במחשכים . .כמיתי (כמתי ך'אן)

מגין שני אל תהי כמת

עולם אנת

דְז .מצורע אל נא תהי כמת '

פומא מניין במחשכים הוש' וגו' [ .מצורע

| מצורע  --כמת] .]₪

מצורע מגין (מנין שני א!ג)

אל ..כמת [א( .מי (ומי ן]) שאין לו בנים מנין (מניין ך]) שני הבה לי בנים ואם אין מתה וגו' (אנכי ת) דת:
מנכסיו כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך וכי מתים היו והלא דתן ואבירם היו אלא שירדו
ומי שירד
מנכסיהן ' ,ומי שירד מנכסיו מנין שנ' כי, .האנשים את נפשך ..מנכסיה' דְץ] |  * 8מי  --מנכסיהם] מי.,
 ,7מי ..מנכסיו מנ' (מניין שני [) כי. .האנשים וכי מתים היו והלא  . .שירדו (ירדו ן)
וגו" והלא . .טנכסיהם
מנכסיהם [ ,1ומי שירד (והירר ך]) מנכסיו מנין (מניין ]) שני כי מתו כל (מנכסיו שנא' כי מתו א' ,מנין
כי מהו  )5האנשים

המבקשים

את נפשך וכי מתים

היו והלא..

מנכסיהם

(-הן ן]) דאכת.

מי שהעני דכי

כי מתו כל האנשים וכי מתו והלא ...מנכסיהם ף .ומי שאין לו בנים מנין שני (כנים שני ') הבה לי בנים
ברחל וגו' ן | רבנין פי (איוב) | דררומה] [/
ואם אין מתה אנכי זי | >וגו'] ברחל ְפחאנכתי.

דווומא פכ .דווומאה ךָ .דרומאה ן] ,דרומאי אי(שם) ,דרומא  | 1אלסכנדרי א ,1אליסכנדראי א* |
ורבנא] ורבבא  ,12ודהבה [ .ור' אבא אי (שם) .ל' דפת | בשם -כ-הנא] [אנכו (שם) ,בשם ר' יוחנן דתן/
לי פם |  6אמ' כתיי החכם

א

| וגו] [ ,וגו' החכם

יענה דעת רוח א.

אברס] פואכתי (שס) ,אבוהפ דָי | ש*רי דפוגכתי (שם)] שרה לי |

התכם..

ווח ,5

לי דפגתי

|

תי כל מי שאין לו בן כאילו
כן השלמתי ,ודורש מהתה אנכי כאילו מתה אנכי וכהדרש לעיל צד  844נ
הוא מת כאילו הרום כאילו טת ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין וכוי ,ובהנחומא מב שם אמרו רבותינו
אל ארבעה חשובין כמת
מכאן אתה למד שכל מי שאין לו בנים השוב כמת ,וכאן הובא המאמר אמר שומ
וכו' ,ובגדרים שם איתא א"ר יהושע בן לוי כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת שנאמר הבה לי בנים ואם
אין מתה אנכי ותניא ארבעה חשבין כמת עגי ומצורע ופומא ומי שאין לו בנים וכו' ,ובעיז שם
מאי מיהה ענות דא<מר מר אריבעה חשובים כמתים אלו הן עני פומא :ומצורע (חשובים כמת עני מצורע
סומא) ומי שאין לו בנים עני דכתיב כי מתו כל האנשים ומאן נינהו דתן ואבירם ומי מחו מיהוי הוו אלא שירדו
שואל ד' השובים כמתים ,אכן הג" שם כמן
מנכפיהם סומא דכתיב וכו' ועיו"ש בד"ם ,ובלק'ט אמ מ
בברייתא בנדרים עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים ,ובשכל טוב שם ואס אין מתה אנכי כלומר
שואל ד' חשבין כמתים עני דכת" וכו' ס ומ ין דכתיב וכו' מצורע דכתיב
כמתה אני חשובה דאמר מ
וכו' מי שאין לו בנים דחשיב כסת דכתיב וכו' ,ובדפוסי' וכי"ג [וכי"א א' וכי"ה] הגי' אמר ר' שמואל (ורק בילקוט
הגי' א"ר שמואל בר נחמן) ,וכן באיכ'"ר שם אמר ר' שמואל ארבעה חשובין כמתים ,והסדר שם סומא דכחיב
וכו' מצורע שנאמר וכו' ומי שאין לו בנים דכתיב בה ברחל הבה לי וכו' ומי שירד מנכסיו שנאמר כי מתו כל
האנשים וכי מתים היו אלא שורדו טנכסיהם ,ובאיכ"ר מיב תני אמר ר' שמואל ארבעה חשובים
כמתים ולאו הן סומא ומצורע ומי שאין לו בנים ומי שירד מנכסיו סומא דכתיב וכו' מצורע שנאמר וכו' ומי
שאין לו בגים שנאסר הבה לי וכו' ומי שורד מנכסיו שנאמר כי מתו כל האנשים הטבקשים את נפשך וב!.
מתים היו והלא דתן ואבירם היו אלא שירדו מנכסיהם ונחשבו כמתים ,ובמה"ג שם הועתק תאנו
ארבעה חשובים כטתים סומה דכת' וכו' מצורע דכת' וכו' מי שירד מגכסיו דכת' כי מהו וכוי המבקשים את נפשך
והלא דתן ואבירם היו אלא שירדו מנכסיהן וגהשבוּ כמתים ומי שאין לו בנים שני הבה לי וכו' ,ובשמו"ר
שם הטאמר סתמי ד' הן השובים כמָתים ,ומקוטע שם וכולן קרא במס' ע"ז ,ובמאמר מאוחר במנהומא צו שם
בסגנון אחר ארבעה הם חיים וקראם הכהוב מתים ואלו הן האביון והמצורע והעור ומי שאין לו בנים המצורע
טנין שנאמר בשגת סות הסלך עתיהו ולמה כנהו הכתוב מת אלא שנצטרע וכן' ושם בסוף הפימן ומי שאון לן
בנים מנין מרחל שאמרה ליעקב הבה לי וכו' ומנין העור שנאמר במחשכים וכו' ומנין האביון שנאמר כי מתו כל
האנשים המבקשים את נפשך :  1טרחל .כ"ה בכי"ל ,וביגי שיטי נוסף בכתב דיהה דומה לכתב הספר ואם אין מתה
אנכי ועח*ג 8= :וכי מתים היו| .כן הוספתי כמו שהגי' בכייי שציוגתי ובדפוסי' וילקוט ובאיכיר מייב ובירוש' נדרי
שס ,ובנדרים שם הנהו מי מייתי והא אמר ר' יוחנן משום רי שמעון בן יוחי כל מקום שנאטר גצים ונצבים אינן אֶלָא
דתן ואבירם אלא אמר ריש לקיש שירדו מגכסיהן ועיייש בר'ינ ,ובפדר'א שם וכי מתים היו והלא חיום היו אלא
שירדו מנכסיהם מכאן אתה למר שכל היורר מנכסיו כאלו מת וכו' ,ובשמויר שם כי מתו כל האנשים וגו' וכו
תו והלא דתן ואבירם הם והם היו עם קרח בטחלקותו אלא מאי מתו שנתענו ועויע שם פ"א סיי כייט ובתנחומא
שמות  סי' י' 5 :ורבנא וכו' .גר' שזה השם נשתכש כאן בכל הגירסאות ושצ'"ל רחבא (רהבא) בשם ראב"כ
ועיי

לעיל צד 

שדרשו החכם

196

ובמ"י

שם בר"ה

רבגן דררומא;

ובמה"ג

נשתבש

ורבנן

דרהכא

בשם ראב'"כ,

ואפשר

יענה בניתותא ודעה רוח כמו ברוח דעת או דעת רוחייק שהסכימת דעתו לקול רוה"ק כמו שררשו

פרשה

ויצא

עא

1

לגגו

וימלא קדים בטנו (שפשם) זה יעקב שני ויחר אף יעקב ,אמר לו הקב"ה כך עונין למעיקות ,חייך
שבניך עתידין לעמוד לפני בנה ,ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מגע ממך פרי בטן ממך מנע
ממני לא מנע ,אמרה לו כך עשה אביך לאמך ,לא חגר מתניו כנגרה ,אמר לה הוא לא היו לו בנים,
אני יש לי בנים ,אמרה לו וזקינך לא היו לו בנים וחנר מתניו כנגד שרה ,אמר לה יכולה את לעשות
כשם שעשת זקנתי ,אמרה לו ומה עשת ,אמר לה הכניסה צרתה לביתה , אמרה לו אם הדבר הזה
מעכב הנה אמתי בלהה בא אליה וגו' ואבנה גם אנכי ממנה מה זו נבנת על ירי צרתה אף זו
נבנת על ידי צרתה:
ו) ותאמר

רחל

דנני

אלהים

וגו" דנני וחייבני

דנני וזיכני| ,דנני וחייבני ורחל

עקרה

(בראשית כט לא) ,דנני וזיכני ויתן ילי בן:
 8ינקוע כ' קכיז ,פנסוע 6ע"נ עס .

 1יעקב] פ  ₪ברחל דואגכתי | עונין! פאנכרי- .ים דוחת | .את המעיקות פוחאנכ" :.את
2תידין] פאנכתי .עתידי' ד .1דיפ דוח | לעמד  | 5בפני איג |
המעוקות רְזי ,את המניקות  | 7ע
בניה כך'ו (שם) | ויאמר  --אלהים לי אלו | א*נכי  --בטן דחא'נכ] אני אשר ..בטן ןת; אשר ..בטן י,
ים ל' פ) | אמ' לה ממך א .מנע ממך ףח |
בינ--
אנכי אשר ..ממך ל .אשר . .ממך א? .וגו" ן (אנכ

 3וממני לא מנע ךז .ולא ממני ב | אמרה לו--לי בנים ל' חי | לנגדה ן | *לה דואנכת] לי ל | הוא) א.

אוחו דונת .אבי כ | היו] ואנכ .היה דת | א+ני] וא'נכ .אגל  ₪דאלת | ** לו] ל ל | וקגד פח.
וזקניך א' ,זקניך א* | היו] פוחאכי.

5שם]
היה דגף | וחגר] לא חגר ן | כ

מה פי | שעשתה

חאכי

|

זקינתי גכתי | ומה] פאכי .מה דוחנת | עשתה חאי | אמר לה לי כ | שתכניסה  | 5לביתה] פוחאנכו,

לתוך ביתה דְך] | דבר זה פ ,את הדבר הזה חא?כי | 6בא אליה וגו'] פ :בא (בוא ת) אליה דְתִי; בי
(בוא א?) אליה ותלד (תלד ל") על ברכי ל"חאנפ ,וגו" ן | * ואבנה  --ממנה חזף] ואבנה גם אנכי ךְ,
גם אנכי ף .ואבנה ..ממנה אבנה
אבנה  ,%5אבנה וגם אבנה ן ,ל'

']
ו-
ג-
ונו
ע"י א (וכן בסמוך) |  8דנ
*חייבגי דְוחאנתי]
דגני לי ם | ו

גם (וגם  )ִ5אבנה ליגב .ואבנה . .ממנה אבנה גם א ,1ואבנה  . .ממנה
ל | מה זאת א | 1נבנת] פַן :נבנית דחאנת (וכן בסמוך) | על יד ןן/
ן ,דנני אלהים דְחאנכתי :דגני  ** | 5וחייבני] וחיבני ל | וזכני י |
וחיבני ל' חייבני  9 | 5דגני"ל? פ | וזכני כו |

לעול צד  944וישמץ אברם לקול שרי לקול רוח הקדש \עי' ביפ"ת :  1כך עונין| .בתמיה | :למעיקות.
עקרות מעיקות רוח ומרות נפש ,ומעיקות מל'"מ מעיק (עמוס בי ייג) , ועוק נרדף עם צוק ,ותרג' איש מצוק
(שיב כ"ב בי) גבר מעיק רוח ,ותרג' הציקתני רוח (איוב ליב יי"ח) עקתני רוח ,ובשאר הכ'י ובפיי בר הגוי
את המעיקות וכ"ה בשכל טוב ובמה'ג .וברמב'"ן עה"ת ועייייש [והיא הגי' העיקרית]  ,ובדפ'יר וד"ו נשתבש
יקות .ובילק' איוב שם וגם בילקוט כאן בדפ'ר הגי' את המ ע וק ות (ובילקוט כאן בדו שבשו
המ
את נ
והגיהו

את

המניקות)

וכז הוגה בא"א ובמ"כ בד' קראקא א' המעוקות :

 2לפני בנה.

לפני יוסף ,ובמה"ג עמני

נוסף ואומ' להן בלשון הזה אל תיראו ,כי התחת אלהים אני ,וכן גורפ או מפרש בשכל טוב חייך שבניך
2
עומדים לפני בנה והוא אומי לחן כי התחת אלהים אני ,ובתנחומא מב שם אמרה רחל ליעקב הבה לי וכו ויחר
אף יעקב ברחל ורוח הקודש אומרת החכם יענה דעת רוח אמר יעקב לרחל וכי אנטידיר (וצ''ל אָנטיקיסר) של
הקב'ה אני התחת אלהים וכו" א"ל הקב'ה חייך בלשון שאמרת התחת אלהים וכו' בו בלשון בנגה עומד ואומר
לבניך התחת אלהים אני ,ובאג''ב שם א"ל הקב'ה כך אתה מחסד אותה ואומר לה התתת אלהים חיוך שאני
מעמיד ממגה .בן שואמר לאחיו כי התחת אלהים אני ועי' גם בפי' סהרזץ :  8כך עשה .בתמיה לא חגר
מחניו וכו' כלומר לא התאמץ להתפלל בעדה בתמיה ,וחגר מתניו לשון התאמצות כמו חגרה בעוז מתניה (משלו
ל"א י'ז) ובשמו"ר פמ"ג סי' א' התחיל חוגר בתפלה ,ובלק'"ט מפרש אמרה לו רחל הלא אביך בקש רחמים ע

אמך ,ובתנחומא מב שם אמרה לו כך היה יצחק אביך עשה לרבקה אמך לא היו שניהם עומדים ומתפללים זה
כנגד זה שנאמר ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו אף אתה תתפלל עלי אל ה' ,ובאג'יב שם ד'א הבה וכו' אם תבקש
את אני יולדת עשה

כשם שעשה יצחק אביך שהיתה אשתן עקרה והתפלל  עליה שנאמר

ויעתר יצחק:

הוא

יח לו ועי' במ"י לעיל צד  594בר"ה שהיו וכו' ,ובמה"ג
לא היו לו בדפופי' [ובכייית] הגי' כאן ובסמוך לא ה
אי לא היה לו וכו' ,ובשכל טוב אבא לא היו לו וכו' ועח'ינ
שם אמי לה אותו לא היו לו וכו' ,ובלק"ט ב
ובאגייב שם אמר לה יעקב יצחק אבא לא היה לו אלא אשה אחת לפיכך התפלל עליה אבל אני יש לי ארבעה
נשים

[צ"ל שתי

נשים

וכמו שהוא

לנכון בכ"י] כבר

ילרה לאה נכן' 4= :לא היו לו וכו'| .בתמיה והלא הגר

ילרה לו ישמעאל וחגר מתגיו וכו' וביפ"ת הקשה היכן מצינו שהתפלל אברהם על שרה שחוליד אחרי אשר נולר
לו בן ואדרבה מצינו כשנתבשר על לידת יצחק צחק ואמר לו ישמעאל יחיה לפניך וכו' ועיוויש[ ,פשוט הוא מאחר
שהקב"ה הבטיחו שתי פעמים ששרה תלר לו בן (בראשית י"ז ט'ז וייח י") בודאי היתה זאת משאלת לבו ואעפ"י
שהיה לו כבר בן ,חגר מתניו וחפץ שיהיה לו גס משרה בן ,אלא שחשב שרבר כזה שבן מאה שנה יוליד אי אפשר
הוא] ובאג''ב המשך .הדרש אמרה לו ואם אין אתה מבקש לעשות כיצהק אביך עשה כשם שעשה אברהם זקניך
ששמע לשרה כשאמרה לו הנה עצרני ה' מלדת אף אתה הנה אמתי בלהה בא אליה ,ואבנה אנכי אין אוטר כך
אלא גם אנכי כשם שעשהה שרה ,ובזה הדיוק מפרש בפורש?י עה"ת גם המאמר שלפנונו ואבנה גס אנכי מהו גם
אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר מהניו כנגד שרה אמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה אמרה
ו אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי ,ואבנה גס אנכי כשרה ,ומהגי' שלפניגו בכל ,כ"י ובדפוסיי מה זו וכנ'
אף זו וכו' (ובולקוט לא הועתק) משמע שסיום המאמר הוא מלשון הדורש ולא דברי רחל ועי' גם במ"כ ,ובמהיג
הועתק לא אמרה אבנה אלא ואבנה גם אנכי ממנה מה שרה גבנית על ידי צרתה אף רחל נבנית וכו' ,ובכי"ל נוסף

בגליון אבנה גם אבנה ועח"נ וצ'"ע :  8רגני וחייבני וכו' .דורש דנני אלהים וגם שמע בקולי וכו' דנני לחובה כמו
וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי (בראשית ט'ו י'ד) ודנני לזכות כמו דן דין עני ואביון (ירמיה כ"ב ט'ז),
ובתנחומא מ'ב שס דגני וחייבני דנני וזיכני דנגי והייבני שלא גתן לי בן דנני וזיכני שנתן לשפחתי בן וכו':

וש

2

פרשה

ויצא

לוה

עא

על כן קראה שמו ד[ בכל טקוס שני על כן קראה שטו מווכה באוכלוסין:
ח) ותאמר רחל גפתולי אלהים נפתלתי וגו' נופתי פיתיתי תיליתי אחותי עלי ,אמר ר'
יוחנן נימפה היה לי לעשות לפני אחותי , אילו שלחתי ואמרתי לו חן דעתך שהן מרטים נך לא היה
סורש ,אלא אמרתי אם אינ' כריי ליבנות העולם ממני יבה מאחותי ,פיתולייה לא דירי חויין ,כלוס
הלך יעקכ אצל לבן אלא בשנילי ,עצמו גופת לא שלי הוא רכרי תורה שנ' נוסת צופים (תחלים יט 'א)

יהו נאם' כחלק נפתלי:
| לקופם טס ,לעיל 9ד  628תד 028
כנס "5

''

:  2לקוע טס

= [עי] סנהועל "כ טס ,טפוס

[ 8ע'] סנסוע) ע' טס:

ס':

1דן לי ם | בכל מקום שג'] בכל מקוס שני שם ( .ל' םי | על -ש-מו] ןג .על כן קראה ף] .על
כן דו"אכת .ל' פי | באוכלוסין] א'כי .באוכלסין ; .באכלוסין פא*ך] .באוכלוסים ךָ ,באוכלסים ן |
 2ותאמר רחל ל' א | %נפתלתי וגו'] נפתלתי עם אחותי גם יכולתי עם אחותי נפתלתי א' .נפתלהי חגכתר:
וגו" פן | ניפיתי חֶנָךְִ' .נפותי א' .נפתי א" .ניסיתי י | פיתיתי] חזנככתי .פתיתי דפואר | תיליחי] חג/

תליתי דְפ|אכי .חליתי ךן | אחתי  | 1אמר ר /יוחנן] אמי א! |  8נימפה] א*ג .נמפה ע ,נימפי ן ,אני

מפה ו! .גינפה ךפא'כתר .נינפי ך* | הוה ץ | אחתי ן | אלו א'כתר

| שולחתי ן | ואמותי לו]

שאטותי ם:
ואטרתי ם] ,לו לאמר א | שהן] פאגכרי .שהס דות | מרמין אגכתרי | לך א'גר \ 4
אני אמרתי ך | .אם ל' ךרי | איגי] פופרי ,אני איני א ,1אני אין א* .אין אני דת  | כדיי] [ג,
כדאי דפאכתרי

| שיבנה דְואתרי.

ינה פנכ | ייבנה ן | פיתולייה] ן ,פיתולייא ך* ,דיה ו- ,3וא א*/

פתילייה ם; דייא כ ,דיה נך? .פתלייה א .%ד"א נפחולי (נפתולי אלהים ך]) פיתולייה דת | לאו פאכתר |
* הויין דפאכר?)

הוין ל ,הוויין ךָ* .הווין נַךִ' .הוון [ת; הוה י |  5הלך] בא ף | עצמו נופת] [ .עצמו

ין ינפת  ,1נופת עצמו אכך .נפת ו' ,ד"א נופת עצמו דֶך] .נפתלי נופת שלו ם | לאו א'ת | הוא] פואנכר:
היא דְן .היתה ו | אלא דברי א | שני] פאגו' .שני בהם דְוכת | נופת] וְא'ו :ונופת דנכת .נפה א'.

ומתוקים טדבש ונופת ם |  6יהיו דפאנכת.

יהוא ן .היו י | נאמרים דוגכת .נאמריי ד'א'- .ין פאלי |

בחלקו של דְאתי .בתוך חלקו של פוגכ
 1בכל מקום וכו'| .במת'ג כל מקום שנא' קראה שמו מרובה באוכלוסין ועח'יג ובמ"י לעיל צר  628וצד :928
 2נופתי וכו' .דרשו נפתולי אלהים נפתלתי לשון נוטריקון נר"ן נופתי פ"א פיתיתי תו"ו תילותי ,וקשה לפרש נופתי או
ניפיתי ובילקוט הגיי ניסיתי [לפי גי' כי"א ב' גפתי משמע שעניגו כמו נפתי משכבי (משלי זי יז) וכמו שפיי
ביפ'ת ,כלומר כבר הכינותי את משכבי ליעקב להיות אשתו ונדחתי מפני אחותי ועי' בתנחומא מב שס שבכ
יום רביעי היתה מקושטה להכנס וכו'] ומשמע פיהיתי וכו" פיתיתי את אחותי כשמסרהי לה הסימנים [עי' באב"א
ובמ"כ,

אטנם

בביר

אין זכר מהאגדה

של מסירת

סימנים אלא במגילה ייג בי היא נזברת

(וע'י משייב לעיל צר 898

אות  )1ונכוגה הגי' בלי יו"ד והוא פועל וענינו נתפתיתי ונתרציתי לסוג אחור מפני אחותי ולסיוע לה להיות אשת

יעקב ].תיליתי הגדלתי אחותי עלי ,ותיליתי בבנין הכבד (וע' יחזקאל ב"ז וי) ובהוראת גידול והגבהה ,ובשכל
וב צד  641הגי' נופיתי פתיתי תליתי וכג' ,ובמה'ג הועתק .רק פתיתי (נפתותי) ותליתי וכני = :א"ר יוחגן.

דורש

נפתולי וכו' מל"י אמרה

נימפה') כלה היה לי להעשות לפני אחותי אילו שלחתי ואמרתי לו וכו' לא היה

פורש בתמיה אלא תפסה פלך שת;גות ואמרה בלבה אם איני כדיי וכו' ,ובערוך ע' נמפה ג''כ הגי' גמפה במ"ם:
ובשכל מוב שם נינפי ועח'ינ ,ובילקוט בדפ'ר ודו נשתבש אני מפה וכו' והוגה בד' פפד"א אני נינפה ,ובפיי ב"ר
כו"ט וכי"א גורס ומפרש א"ר יוחנן נינפה (ובפי" ב"ר הנדפס נינפי) וכו' שכן בכרכי הים קורין לכלה נינפת
( .ובכי"א ובדפ"ר שכן קורין בכיכי הים לכלה נינפי) אלו שלתתי וכו' ,ובסה'"ג הגי' אמ' ר' וחנן כל
הגמפין היה לי לעשות עם (לפני) אחותי אילו שלחתי וכו' אם איני כדי שיב נה וכני ,ונוסף שם מאי
נספין בכרכי הים קורין לכלה נמפי טאי קראה ופה נוף משוש כל הארץ (תהלים מ"ח ג') ,ובתנחומא מייב שם
הדרש ותאמר רחל נפתולי וכו' נפתולי שלי היתה החופה וכו' ,וגם שם נוסף בכ'י אחד פי' לשון נינפי שבכרכי
הים .קורין לכלה ניגפי , ובר"ה כ'ו א' איתא אמר ר"ש בן לקיש כשהלכתי לחחום קן נשרייא היו קירין לכלה
נינפִי וכו' מאי קרא יפה נוף וכו' ,ובשמו"ר פל"ו סי' א' היד יפה נוף וכו' מהו יפה גוף לשון יוגי קורין
לכלה נמפי ,ושם סוף פנ'יב בדפ'ר וכן דוד אמר יפה נוף -משוש כל הארץ קלי ננפי?) [כלה יפה]  משוש
כל הארץ; ועי' בפסי"ר ריש פמ"א ,ובתנחומא כי תשא סי' וייח גם הדרש נפת חטפנה וכנ' (שהיש די ו"א)
מהן נפת א'ר יוהנן לשון "וני הוא כלה נופי ,ועדיפא זו הגי' מהגי' בתנחומא ט*ב כי תשא סי' ט' מהו-.
נופת קלוניגפי לשון יוני הוא ,ועוד בתנתומא פקודי פי' ט' הדרש ונחשת התנופה (שמות ל"ח כ"ט)
וגחשת הכלות שכן בלשון יוני קורין לכלה נינפי ,ומורגל הלשון שכן בכרכי הים קורין ועי במ'"י יעיל צר  161וצר

 6ועי"ע סוטה י"ג א' וסנהדרין ק"י בי ,ובזה הלשון כוונו לל"י בהנחומא חקת פו' ט' ובבמ"ר פי"ט סי' טי
וע' בפסיקהא פ' .שמעו (קי"ח ב') ובמדרש תהלים מ"ב ט' .פיי טייז ובהערות רש"ב שם 4 :פיחולייה .דרש אחר
נפתולי וכו' אמרה הגלגולים שנתגלגל יעקב לא שלי הם בתמיה כלום הלך וכו' ,ודרש זה ושלאהריו נסדרו כאן
בלי סימן ד"א ועת'ג ובס"י לעיל צך   ,228ובמה"ג העתיק ד"א נפתלתי אמרֶה פתיליי לא דידאי אגון
כלום הלך יעקב אצל לבן אלא בשביל רחל 5 :עצמו נופת .עצמו של נופת לא שלי הוא בתמיה ,ומפרש
עצטו נופת דברי הורה שנ' נופת צופים יהיו נאמרים בחלקו ,ובמה"ג עמ'  874הגי' ד'א נפתולי נופת לא שלי
הוא דברי תורה שכהוב בהן ונופת צופים יהיו נאטרים בתוך חלקו של נפתלי ועח"ג ,ובשכל טוב צד 881
גורס ומפרש ות קר א ש מו נפתלי נפת לי דברי תורה שנאמר בהן וטתוקים טדבש ונפת צופים יהא נאמרים
וכן הוא אומר הנותן אמרי שפר ועייייש בהערות רשיב ובמ"כ כאן ,ולקטן בכי"ל פנ'יז בברכת נפתלי הדרש
חן אמרי שפר שהיה לשונם של שבט נפתלי בתורה מתוקים כדבש (ודרש אחר בנוסחת הדפוסים פצ'יח סוי ויז
וע'

במ"י לעיל צד  94בד"ה

שהוא מעמיד),

ובשמו"ר שם נפתלי על שם תורה ומצות שנתן להם הקב"ה שכתוב

בהס ומתוקים מדבש ונופת צופים ,ובתנחומא מב שם סגנון הדרש ותקרא שמו נפתלי שמגבולם הם עטרים (ובכיו

סט

פא
|

(. | 3סטש (

פרשה

ויצא

עא

33

ל י יא

י) ותלד זלפה שפחת וגו' בכולם כת' ותהר וכאן ותלד אלא בחורה היתה ולא היתה מ
נכרת בעוכרה:
יא) ותאמר לאה בגד אתא גדה דבייחה ,אתא נדה דעלמא ,בא מי שעתיר לגדר משתיתן
שלאומות :נמנו אליהו משלמי ,ר' לעזר אמר מבינימן ויערישיה ואליה וזכרי בני ירוחם (דת'א ח כז)
 1ילקוץ שס:
פ"ע כ" ד':

1פחת
ש

 8ילקוע כ' קכ"ם 4 | :י5קוע שס ,ילקוט עלכיס כ' כייס[ ,וע'] סנסועס כי סטס כ" ""ג ,עעוס כנס

וגו'] שפחת לאה דְא*ת ,שפחת . .ליעקב בן וחא'נכ .ל' פי | בכולן חאנתי .בכולהו כ |

כת'] 1כךי ,1כתיב דחא

כתוב [ .לי פ

| ותהר ותלד ₪

| וכאן כתיי דְזָא ,וכן כת'  ,1וכן כתוב ן |

היית פן | היית  5 | 3נכרת] פ[א'כ .ניכרת דחא?נתי | בעוכרה] פחני .בעיבורה דְוא? .בעבורה א'כת
יתה לי א!) | גדה] וח;
י-
ב-
דתא
| אתה ן (א
בא גד דְכתךר1ר
באגד [א':
8גד] פחאינערל.
ב

| אתה ן | גדה] ן,
גדא דפא'גנכתרי .גד ע | דתה [א? ,דבייתא ח .דביתא דפכתעך"י
גדא דפחאנכערלי .גידא תר* | שהוא עתיד וכר? | לגדד] נכעי' .לגדר דפחאר? .לגרר ת .לגיר ן |
דְוְחִעך"י]

*שתיתן
מ

משתותן

אליהו [ז"ל ת] דאנתך?

.2

משתיהן לריפכת

4ומות]
| א

ַ= /

| נמנגו אליהו]/ם | ,נימנו אליהו ן | ,אמרו

העולם פןוחכי:

אליהו הנביא

העולם ומנו

חֶן | .אליהו כעו,

לי דאנתך? | מי של מי א .%ומשל מי ן ,משל מי הוא ךלו (מלכים) ,מבנימין מבני מי  | 5לעזר] ן/
משל בנימן וחְנר? .משל
אלעזר דפא'נכך? .אליעזר חא*תעי | אומר האיתי | מנגימין תע.
בנימין ךפאכי (שם) ,משל  ..הוא י | * ויערישיה ל ויערשיה דְוְ ערלו (שם); וערישה לד' .וערשיה י,
 2עיסיה  | 5ואליהו א | וזכבדי פאךלי (שם)
יערישיה אַ! ,יערשיה דֶ .יערישה פא* ,יעדישה
(וזכרי ב-נ-ימן] וגוי ן) | בן ירוחם פכך*י (שם) |

פארמא שם מעטרים ,ובכ"י רומי שמגבולם מעמידין) את התורה שכתיב בה ומתוקים מדבש וכן' ,ובחי' הרדיל
כתב שרמזו לטבריא שבחלקו של נפתלי שבה היו פנהדרין בימיהן [ע' ספרי דברים פי' שנ"ה ומלא ברכת חי כוי
רבי אומר זה ב"ךָ של טבריא,

שהוא  מלא ברכה

ובמדרש חנאים שם צר  029הגי' זה בית המדרש הגדול של טבריה;

שהוא ,בתוך חלקו של נפתלי| :

ונתוסף שם

 1בכולם כת' וכו'| .בלק"ט לפי שהיתה בחורה ילדה ולא

ובשכל טוב שם ולא היתה ניכרת בעיבורה ,ובפירש'י עה''ת מפרש בכולן נאמר הריון חוץ
הב,
עו
ר
נכרה ב
מזלפה לפי שהיתה בחורה ותינוקת בשנים ואין הריון ניכר בה וכו' ,ובמה'ג שם ותלר זלפה ולא נאמר בה ותהר
ותלד מגיד שלא היחה ניכרת כשהיא עברה עד שכורעת לילד וזה לפי בנין גופה וטכעה [אולי הוא מפרש בחורה
במובן טובה

וגבחרת

בין הנשים

וכן גי"

בייו

במ'"י לעיל צד  146אות ( 8שהמחבר

לא ירע לפרשה) יש לפרש

כן] :  8בגד .הכתיב בגד בתיבה אחת והקרי בא גד בשתי תיבות .ופי' בא מזל ,וכת''א מתורגם אתא גד ובתר"ו א!
אתא מזלא טבא ,ודרשו כאן בא גד אתא גדה דבייתה וכו' בא מזל הבית בא מזל העולם ,וכתיבת גדה כמו לעיל
צר  137גדה דע"ז ועיי'"ש ובערוך ע' גד א' ,ובלק"ט בא גדא דבייתא ומפרש שם (לפי הגי' הנכונה) לשון ארמית

גדא מזל| ,ובשכל טוב שם יש אס למסורה וכו' ויש אם למקהא בא גד ב' תיבות כלומר בא מזל של בית ודומה

לו העורכים לגד שלחן (ישעיה סיה י"א) ,ובמה'ג ותאמר לאה בגד אמרה אתא גידא דביתא אתא גירא דעלמא,
וברשב'ים (הוצ' ר"ד ראזין) הובא מב"ר אתא מזליה דביתא | :בא מי וכו' .דרש אחר בא גד בא מי שעתיר
לגדר משתיתן להרוס יסודן של אומות וזה אליהו וכשיטת ר' נהוראי דאמר אליהו משל גד ,ודרשו גד לשון גדר;
ועח'ג ובעמת"ל עי גדד א' וע משתית[ ,ובכייל בתוב
והגו' משובשת בדפיר ודו לגדר ,והגהתי מישתתן
לאומות והשי"ן גתוסף ביני שוטי] ובערוך ע' גד ד' העתיק בא גד בא כ של אומות ופי' כגון גודו אילנא
(דגיאל ד' ייא) ,ובמה'ג בא מי שעהיד לגדר מ ש תות יהן של אומות העולם וכן הוא אומר גד גדוד יגודנו
וכו' ,ובלק"ט ד"א בא גד בא מי שהוא גורר את האומות וכו' ועייייש ,ובשכל טוב שם ויש דורשין לשון גדוד והומה
ילו גודו אילנא לא תתגודדו וכו' כלומר בא מי שמגדד נביאי הבעל ונביאי האשרה וכו' ,וכפי הדרש שלפנינו מתורגם
בתר"י ב' אתא גדא טבא דעתיר למגדעא משתוייהון דאנמיא ,ובפסיקתא פ' וזאת הברכה (קצ'ח א') במאמר אחר
עשר מזמורים אמר :משה כנגד אחד עשר שבטים שבירך ואלו הן וכו' הדרש אל נקמות ה' זה שבטו של גד
שהוא עתיר לגדע משתיתן של אומות ועיו"ש בהערות רש'ב ,ובאותו המאמר במדרש תהלים שנדפס מכבר
מזמור

צ' הגי' אל נקמות

ה' כנגד

שבטו

של גד שאליהו

זכור לטוב עומד ממנו שהוא .עתיד לגדע משתיתו

של אוטות (ובילקוט תהלים ר' חתם'א שאליהו ז"ל  עומד ממנו שהוא גודר משתיתן של אומות הטולם ,ובט'
תהלים מ"ב שם סי' ג' שאליהו וכו שהוא משתיתו של עולם וכיה בילק' מכירי תהלים צ' סי' ב') ,ובתנחומא
ויחי סי' ייב ,גד גדוד יגודנו וכוי שהגואל הבא בעקכ הוא מגד וכו' הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא שהוא
משבט גד לכך נאמר יגוד עקב ועי' לקמן פצ'ט פיי י"א בנוסחת הדפוסים .ובתנחומא כי השא פיי י'ג במאמר
בצלאל בן אורי זה אחד משבעה בני אדם שנקרא להם שמות וכו' אליהו ארבעה וכו' נדרש מגדל גד (יהושע טיו
ל"ז שמשם הקביה יוציא ומגדד משכנותיהן ומשתותיהן של אומות העולם וכו' (כלו' יוצוא את אליהו שהוא מגדר
וכו' וצ'יל שם) ,ועיי בשמו"ר פ"מ סי די :  4נמנו וכו' .ובכי'ו נימנו וכו' ,וגם בלק"ט גימנו חכמים וכוי ועיי"ש,
ובדפ"ר :וד"ו וכן בכייג [וכו'א א' וב' וכייית] ובפי' ב"ר כי'א מסיים הדרש בא מי שעתיד וכוי ומנו אליהו
ואח"כ ג' שם

הדפיסו

אחריו,

ה
יל
משל מי וכו' כלומר אליהו משל מי ,ובמ'כ הגיה בא מי וכו' ומנו אליהו א

ו משל מי,

וכן

ובכי"כ .ובילקוט כאן ובילק' מלכים שם מתחיל זה המאמר אליהו משל מי ,ובערוך ע' אליהו

הועתק בגד זה אליהו אליהו משל מי וכו' : ר' לעזר .ובסמוך ר' אלעזר (ובדפ'ר וד''ו הגיי ג'יכ :ר' אלעזר) והוא רי
אלעזר בן שמוע ,ור' פליפי שאמר לר' נהוריי מה חמית וכו' לא הוזכר במקום אחר וע' באגהית ח'ב צר 289

וצר ,088

ובערוך שם ר' א ליע זר אמר מבנימון ר' נהוראי אמ' מגד ,ובמה'ג ר' אל יע זר אומ' מבנימן,

וכתיבת מבונימן בכייל וכן למטה ואילו אמרי מבינימן כמו לעיל צד  ,098ובסמוך בני בנימן כמו שכתוב במקרא
מבני בנומן וכטו לעיל צר  876וצד  998ועי' במ"

שם | :ויערישיה.

בכי"ל

כתוב כאן ובססוך וערישה (והיג'יר

במקום סגול כמו לעיל צד  081באימצע וע' במ'"י שם) וכ"ה בדפ'יר ,ובמקרא כתוב ויערשיה וכ"ה במה'"ג ,ובערוך
עי יערשיה העתיק ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם ומסוף המאמר בשעה שמרעיש [כ"ה בערוך דפ"ר ובעה'יש הוא
משובש]

וכו' ור' אלעזר דורש

ילה
שאליה בפסוק זה הוא אליהו הנביא כמו א

במיב א' פסוק גי ד' ח /ייב

ובמלאבי ג' כ'ג ,ועוד נמצא אליה בעזרא י' ב"א כ'ו ,וע' במסורה מ'יב א' י"ב ,נבמדרש חסירות ניתירות בפליטת
₪.לל8ז 12088761:

8

ויצא

4

ל יא

פרשה עא

כל אלה בני בנימן ,ר' נהוראי אמר טגר הה"ר ויען אליתו התשני מתושבי גלער ונו' (מיא יו א),
אמר ליה ר' פליפי לר' נהוריי מה חמית למימר כן ,אמר ליה דכת' ויהי להם גבול יעזר וכל ערי
הגלעד ושע יג כה) ,מה מקיים ר' אלעזר קרייה דר' נהוריי מתוש בי גלעד ,מיושכי לשכת הנזיח,
ומה מקיים ר' נהוריי קרייה דר' אלעזר ויערישיה ואליה ,אלא מדרשות הן ,בשעה שמרעיש עולמו
 :אליהו מוכיר זכות אבות בני ירוחם והקכ"ה מתמלא רחטים על עולמו ,פעם אחת נחלקו רבותינו עליו,
 2סדכ לניסו כנס פי"ם ( ,)79 57קדכ לפיקו אע פט"ו (:)001 57
 1בנימן] חנכ.

משל ..היה דא,

| נחוריי [ ,נוחרי | | אומר פחי | מגד| ע .משל גד פוחנכת:

בנימין דפאתר*י

משל ..הוא ו(שם)

וגוו] ח .ל' דפואנכתי

| ויען] ד'פחאנכי (שם) .ויאמר דְוף | התישבי א .%התושני די |

| ?ליה| ם .לה ן .איל א .ל' דחנכתי (שס) | פלפי כי' (שס) | לרי] פא

(שם).
בר' ג .בר דוכת .בן 
מאי ו(שם),
מה] פוחאכך*.

ל' ף] | נהוריי]  .1נוהריי [ .נהוראי ךפאכי (שס) .נהורא ת .לי ח |
חזייה ך | מימר ן,
חוית  תר'ו (שם).
| חמית] פוחאכ:.
מאן ד

ל-עד|
ג-
דאמרת  | ₪כך ך? | אמר ליה| אמר לה ן .אלא ךז .ל' א* | גכול| פחכי' .הגבול דְוְתַך? | והכל
וכל ..גלעד חא'י! .וגו" ן |  8מה  --הגזית ל' אכ | לעזר ן .אליעזר תי | קרייה] [ .קריה ו (שם),
קראה דְן

| גוהחריי ן .נהוואי

| הגזית] [(ושם).

דפחתי

הוה דִף'י.

>

היה [".

היה דכתיב ם |

 4מה פכתי | נהוריי]  .1נוהריי ן" .נהוראי דפחאכתי | קיייה] פו"חאנכי .קריה ו' (שם) .קראה דת |
לך ,1וערשיה י ,יערשיה ך] .יערישה שא*,
ל"] ויערשיה ךִןתי (שם) ,וערישה
אליעזר זי | *ויערישיה
וערישיה א' ,ועדישה  :1ועוסיה  | 2ואליה| פחאכי :.ואליה וגו' ןג .ואליהו דְא' .ואליה הוה ך] | אלא]
אמר

ליה ךְזן,

ל' י

| יערישה

בשעה

| שמרעיש]

₪

מרעיש פ]אי(שם) ,שהיה הקב"ה מרעיש דח כ

עץ.

שהוא

מרעיש

ו,

שהמקום

מרעיש

ן ,שהקב"ה

| את עולמו ו"חְני .את העולם פא |  5אליהו] פוחא!נכתעי,

אליה א .%היה ך | ** זכות| ל' ל | בני ירוחם] בני ירחם ךָ] ,בן ירוחם א .ל' ו | הקב"ה פאעי (שס) |
רחמים  --עולמו] רחמים ' .עליהם רחמים א | חלקו א .%חלקו עליו א? | עליו] פוחכו ,גדבו ך ,גדנו
זה ךת .ל' אני (שם) |

סופרים צד  [ 14וע' מהדורת וערטהיימער
ללמרך שאליהו בא וגאל זרע עקב וכו'
בפ' ויערשיה ואליה וכן' זה אליהון וכן
בדפוסים ובכי"א א' הגי' בפסוק ואליהו] :
ומדרכס

בנימן,

לקצר הפסוקים

ילהו בר
צר כ'יב] הדרש כל הנביאים א
וע' בפירש"י ויקרא כ"ו מ'ב ,ולפי זה הדרש
אליה בעזרא שם איגו אליהו ,וע' גם ביפ"ת
 1כל אלה וכו' .במקרא שם בסוף הפרשה

ולערבם יחד

וע' במ"י

וכו'[ ,ובילקוט דפ"ר נשחבש ר' נהוריא או' מנשה דכתי'

לעיל צד

68:

מן ה' וכל יעקב חסר ויו
משמע שלא דרשו שאליה
[ובכי"א א' וב' וכן בסמוך
(ח' מ') כל אלה מבני

ויען וכו'= .במקרא כתוב וואמר אליהו

ויהי להם גבול וכו' ומה שבינהום חפר]:

 2מה חמית

וכו' . מה ראית לומר כן להביא ראיה מזה הפסוק שאליהו מגד חוא והרי מגלעד ניתן לנחלה גם לחצי שבט
מנשה א"ל דכתיב גבי בני גד ויהי להם גבול יעזר וכל ערי הגלעד ועל שם הערים נקראו תושבי גלעד אבל

גבי חצי שבט מנשה כתיב ביהושע ייג ל"א רק וחצי הגלעד וע' ביפ'"ת ובחי' הרש"ש ,וכן משמע פירוש הראיה
במה'ג ששינה הלשון והעתיק ר' נהוראי אומר מגד דאית בנחלתם ערי הגלער וכתיב ויען אליהו התשבי
מתושבי גלעד ,ונכונה הגיי

מה חימת

שהיא כסגנון לשון הירושלמי ,והגי' גבול

איתא

גם בשכל טוב צר

 ,9ובמקרא כתוב הגבול 8 :לשכת הגזית שהיתה בעזהה ,ובדה"י שם כתוב אחר ווערשיה ואליה וכו" אלה
ראשי אבות לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם ,ודורש מתושבי גלעד מיושבי גל עד מקוס העדות והוראה
לישראל ,וסנהדרין של שבעים ואחד היתה יושבת בלשכת הגזית ([סנהדרין פי"א מ'ב ולעיל צד  ]708ורוש' סנהדרין
פ"א ייט ג') ,ובספרי וזאת .הברכה פו' שנ'ז ווראהו וכו' ואת הגלעד מלמר שהראהו בית המקדש ואין גלער אלא
בהמ"ק שנ' גלעד אתה לי ראש הלבנון (ירטית כב ו') וע' במכילתא מס' דעמלק פיב ,ובשהשיר פ' הנך יפה

וכו'

(ד' א') הדרשות

שגלשו מהר גלעד הר שגלשתם מתוכו עשיתיו גל ועד לאומותי העולם ואי זה זה זה בית

המקדש וכו" שגלשו מהר גלעד הר שגלשתן מתוכו עשיתיו גל ועך לאומות העולם ואי זה זה אלו סנהדרין וכו'
[והעיר על זה מהרז'ו בשמויר שם ,ובילקוט הנוסחא מפורסת בתחלה מה מקיי' ר' נהוראי וכו' ואח"כ ומה מקיום
רי אליעזר וכו'] 4= :מדרשות הן .כמו שאמרו בוי"ר פ"א סי' ג' ובמררש רות רפיב לא ניתן דברי הומים אלא
לידרש ,ור' נהוראי דורש ויערשיה :ורעיש יה בשעה שמרעיש עולמו ואליה וזכרי אליהו מזכור
ילהו מזכיר איתא גם בכלי שציינתי ובילקוט כאן
בני ירוחם והקב'ה מתמלא רחמים על עולמו ,והגי' א
מרעיש עולמו אליהו מזכיר זכות בני ירוח
"ה
ובדפ"ר בילק' מלכים ובערוך שם ,ובמהיג בשעה שבה ק
והקב'יה מתמלא רחמים וכו' ,ובמאמר שלפנינו תמוה מאי מקשה ומה מקיום ר' נהוריי וכו" שלר'נ דאמר אלותו "

מגד אין אליה שמוזכר בדה"י בין בני בנימין אליהו הנביא אלא איש אחר ששמו אליה וכן אליה בבי הפסוקים
בעזרא שם אנשים אחרים הם ,ועוד |ע"י הדרש בשעה שמרעיש מקיום גם רינ שאליה בקרייה .דר' אלעזר הוא
אליהו הנביא [ע' ביפ"ת ובמבוא לסדר אליהו רבה מאת רמא"ש צד  5שהעירו בזה] ,והדרש נכון במאמר בתנחומא
כי תשא שם אליהו ארבעה א"ר אלעור בן פדת איש ירושלמי היה ומ שבט בנימן היה ומיושבי
לשכת הגזית היה וכו' ונקראו לן ד' שמות בדברי הימים ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם וערשיה שבשעה

שהקב"ה

כועס

ומרעיש עולמו עומר אליה ומזכיר

ות
אב

העולם לפני הקב''ה וטרחם לפיכך כתיב ויערשיה וכוי

הרי ארבעה שמות :וע' בשמו"ר שם ובפי' מהרז"ו שם ,ועי"ע בהקדמת ר"א בן הגר"'א למסכת אצילות שנספחה
עם .מדרשים קטנים אחרים למדרש אגדת בראשית ד' ווילנא תקס"ב :  5פעם אחת .בשכל טוב שם פעם אחת
נחלקו רבותינו אלו אומרים מ ש ל גד ואלו אומרין .מ ש ל בנימין ,בא ועמד לפנוהם אמר אֶתם חול קים עלי
אני מבני בניה של רחל ,ובמה"ג פעם אחת גחלקו רבותינו ע ל יו אלו אומרין טגד ואלו אומרון טבנימן בא
ועמד לפניהן ואמ' להן רבותי מפני מה אתם נחלקין אני מבני בגיה של רחל ,ובסא''ר שם מסופר פעם אחת
היו רבותינו וחכמים יושבים ואומרים [מהיכן .אליהו בא] מהן היו אומרים מזרעה של רחל ומהן היו אומרים מזרעה
של לאה עד שהן יושבין ואומרים בא אליהו ועמד לפניהם אמר להן רבותיי אני אוני אלא מזרעה של רחל לא
כך כתוב ביחוסו של בנימין וערשה (ובדיו ועשיה) ואליה וזכרי בני .ירחם אטרו לן לא כהן אתה וכו' (ובתופ!
ב"מ

קייר ב' הביאו וכן נמצא

בתשובת.

גאון שכתב שיש בסדר אלותן רבה שנחלקו עליו וכו ועוויש וברדיק

פרשה עא

ויצא

5

ל יא יג

אלו אמרו מגד ואילו אמרו מבינימן ,בא ועמד לפניהם ,אמר להם רכותיי למה אתם נחלקים עלי ,אני
מבני בניה שלרחל;
וג) ותאמר לאה באשרי וגו' אמר ר' לוי לא לן אשר באכסניה מימיו , ירש אשר גני

פלטריות  מה שלא ירש יהודה ארצות ,הה"ד ובני אשר ימנה וישוה וגו' הוא אבי ברזית
ל)  ר' לוי ור' סימון ר' לוי אמר שהיו בנותיהן נאות והיו נשואות לכהנים שנמשחו בשמן
(דהיא ז לא
זית ,ר' סימון אמר שהיו בנותיהן נאות והיו נשואות למלכים שנמשחו בשמן זית :
 8ינקוע כי קכי'ם :

" 4לקוע טס ,ילק' דס"י כי 5ל) עו :

 5עי' סנכסוע 6ויסי פיי "יב:

 1אולו פןנ | אמרו] חנכי ,אומרים דואתי (שם) ,אומי  | 5מגד] פ .משל גד דוחאנבי (שם),
משל בנימין תי | ואילו] וָנ .ואלו דְפחאכתי | אמרו] והנכי .אומרים ד(ישם) ,אומי פך .אומרין א |
מבנימין פ ,משל בנימן וְחנכ .משל בנימין אי (שם) ,משל גד תי | היה בא א ,1בא אליהו ך] | לפניהם]
עליהם א* | רבותיי] וג רבותי דפאכתי :ל' ח | למה] פוחאגי .מה דכת | נחלקין פ .חולקים וא?,
חולקין א ,1חלוקים ( %שם) | עלי לי תי | לשל וחל] פחאגכתי ₪ .אני דן | 5לאה] רוחל ת |
באשרי .וגו'] באשרי פן; באשרי כי (וגו' .א )"%א? .באשרי כי אשרוני (אישרוני  )5בנות [חא1נ ,5באשרי,.

בנות לומ' אשרי מי שזכה לכך דד | לן] לית | באכסניא דפאנתר?ו :דייה [ .הייא כ | אשר] פוא?נכתי,
לי דא' | גגי] ונכע ,גנהי ך .גגהו ת; גב פ ,גבי א' ,על גבי א .%ל ךלי | פ4לאטריות [; פלטיות ף?,
וישווה ן .לי דְא? | וגוי] [ך* ,וישוי ובריעה ושרח
פלטיאות  | 1הה"ד ל' א | ישוה] פא'נכךלו,
(וסרח פא1נככתי) אחותם דפאנכתרל?י | ברזיות [ ,בר זית י ,בר זיית 5 | 1ר' -ס-ימון לי א* |
*בנותיהן פואנכת עך*] בנותיהם דחך?י ,בנותם ל | לנאות] נאים ך' | והיו לי א | *שואות דפוחאגכתער?]

*שמן זית וחאנכרלי]
נשאות  ,+נישאות ך* .נושאות ל | * לכהנים דְפוחאנכתר"] לכהונה לְך* | ב
בזית ל בשמן המשחה ף ,בשמן המשחה שמן זית ; בשמן המשחה שהוא שמן זית תת | 6ור ת
(ר'  --זית לי א) | אומי ך | בנותיהן נאות] פָּנָ ,בנתיהן נאות ן ,בנותיהם נאות ך ,ל' דתי | והיו] פוחם,

שיהיו ג .ל' דתי | *נשואות דפוחנכף]
ח' כ"ו ובמאמר

דה'א 
שאליהו 

משבט

שהועתק

לוי (פסי"ר

פ'ד)

מערוגת
ושהוא

נשאות ו .נושאות ל | ** למלכים] למלוכה ל | הזית ן |
הבשם
כהן

במ"ח

חלק ל"א צר  )214וע' בסא"ז שם ,ועוד שיטה אחרת

(ב"מ קו"ד

ב'

מדרש

משלי

פ"ט)

והוא

פנחס

(פדר'א פמיז

תר"י א' שמות ו' ":ח ילקוט ריש פנחס) ועי' בהערות רמא"ש לסא"ר שם ובמבואו מאמר א' גדלות אליהו:
גהי
 8לא לן וכו' .טעם הדרש קשה וכן קשה הלשון ג ג י פלטריות') כמו שהגי' גם בערוך ע' פלט ג' והלשון ב
פלטריות .בדפוטים ,ובפי' ב"ר כייא הגיי רק ירש אשך פלטיות?) ובילקוט ירש אשר פלטיאות :והוראת אכספניה)5
כאן כמו בתנחומא מב ניצא סו' כ'יב שמא אם יצא לאכסניא וכו' וכשיצא לאכפניא היה עמו וכו' ,וביפ"ת פיי לא
לן ובו" שהיה .עשיר ושקט ושלו במקומו ולא היה צריך להיות נודד ממקום למקום לפחורה כדרך האנשוםו וכתב

ולא מצאתי "לזה .רמז אלא נר' דהכי גמירי לה וכן מ'"ש שירש גבהי פלטריות ,ועור .כתב לא לן אשר וכנ' גרי
דררוש .כי אשרוני בנות עיורות  כמו חשבון ובנותיה וז'א שלא לן באכפניא כי היו לו עיירות והיה שוכן לבטח
בהם לעולם וכו" ושוב דרש בנות לשון בנות ממש שהיה אשר מאושר

אשרוני
בשדה
שה"ש.
בונות

בבנות וכו' ,ובפי' ב'יר כי'ט מלשון אחר בי

בנות עיירות וכפרים כמו בחשכון ובנותיה לא לן אשר באכפניא כשיירה העוברת ממקום למקוס וחונה
ומתאכסנת שם באהלים ואשר לא הוצרך לכך שכל מלכוהו מיושב ,מה שלא ירש יהודה ארצות שדות [ע'
רבה פא ה' בנות ירושלים וכו' כד'א אשדוד בנותיה וחצריה .ויותר נראה שדורש אל תקרי בנות אלא
וכמו שדרשו רבנן בשהש"ר שם ,אבל לא מלשון בינה כדרשתם אלא מלשון ביגן (וכ''ה כונת הדרש

במדרש זומא מב שם צר  ,62וע' גם לעיל צד  .)418וטעם הדרש שכל הבוגים מתקנאים באשר שהיו לו פלטיות

הרבה
ודירה
אשר
לומ'

משרש נוה

ולא הוצרך ללון באכסניה; ואפשר עו (אבל איננו מחוור) שהדרש הוא בנות כמו ב נגאות
וכן כתוב .נות במקום נאות בצפניה ,ב' ו' ,ועי לקמן פרשה עט פי' ג'] ובשכל טוב שם ותקרא את שמו
מאושר דא"ר לוי וכו' ירש אשר גגי פלטוראת וכו' ,ומה שנוסף בדפוסי' [וכי''ת] בראש המאמר אשרוני בנות
אשרי מי שזכה לכך נובע מפי' ב'/ר וכמן שהלשון בפיי ב'ר כייא למו' אשרי [מי] שזכה וכנ' (ובפיי ב''ר

כו'ט חסר הפירוש בסוף פרשה זו ובתחלת פרשה שלאחריה) וע' במ"י לעיל צר :484

 4הה'ד וכו'.

דרש אחר

כי אשרוני בנות שהיה אשר מאושר בבנותיו שהיו נשואות לכהנים ולמלכים ,ובמלת הה"ד מתחיל דבור בפ'ע ועי

במ'י

לעול צד .798

ובדבה"י שם כחוב בני אשר

(וכאן הגי'

ובנ י אשר

כלה'כ בראשית

מ

י'ז) ימנה נישוח

וישוי ובריעה ושרח אחותם ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזית ,והכתיב שם ברזית והקרי ברזית*) ,ופשוטו
של טקרא שמלכיאל הנא אבי ברזית ,ור"ל ור'ם דרשו ובני אשר וכו' הוא אבי ברזית שאשר הוא אבי ברזית אבי
בן זית (ודוגמחו הדרש בבמ'ר .פי"ח סי' ט'"ז אלה שני בני היצהר וכו' וכי יש לשמן בנים אלא זה אהרן ודור
שנמשחו בשמן המשחה אהרן נטל כהונה ודוד מלכות וכן' וע' בנסמן שם) רל אמר שהיו בנותיהן נאות והין נשואות
לכהנים ור" אמר שהיו בנותיהן נאות והיו נשואות למלכים שנמשחו וכו' ,ובכי"ל הגוי לכהונה וכו' למלוכה וכני
וגם בפו' ביר הנדפס הגי' לכהונה וכהלשון לעיל צד  808שמשיאין מבנותיהן לכהונה וכו' ,ועדיפא הגי' בשאר
הספוום לכהגים ש גמ שחו כו' למלכים ש גשמחו וכו וכן הגהתי ,ועיקר הדרש שהיה מאושר בבנותיו
איתא גם בתנחומא ויחי שם מאשר שמנה לחמו שבנותיו נאות שנאמר באשרי כי אשרוני וכו' והוא יתן מעדני
מלך שבנותיו ראויות למלכות וכן הוא אומר המלבישכן שני עם עדנים וע' גם בנוסחת הדפופיי לקמן סוף פצ'"ט.
להנים שנמשחו
ובפירוש המיוחס לרש"י דה'י שם הועתק ר"ל ור'ים רל אומר .שהיו ב נות יו נאות ונשואות כ
בש מן זית ר'פ אומר שהיו בנותיהם נאות ונשואות ל מל כ ים שנמשחו בשמן ה מש חה ,ובילק' דה'י שם
מקוטע .ר"ל ורייפ ריל אמר שהיו בנותיהם נאות והיו נשואות למלכים שנמשחו בשמן זית ,ובלק"ט א"ר לוי שהיו
ולמלכים שנמשחו בשמן המשחה
בנותיהם של שבט אשר גאות כמותו והיו נשואות לכהנים
כהנים ולמלכים שנמשחים
בשמן זית ,ובשכל טוב שם א"ר לני שהיו בנותיהן נאות והיו נשואות ל
בשמן זית וכו' וכן הורכב הדרש של ר"ל עם הדרש של ר"ם בערוך ע' ברזית שהיו בגותיהן נאות והיו נשואות
למלכים ולכהנים שנמשתו בשמן זית:
רת (" . *( 0/6, 614 06072.ע(/-0פה (? , 688|82.נמטועס)6הזק (3

|60

פרשה

ויצא

עב

פרשה עב
ל יד) וילך ראובן בימי קציר \גו' חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יפור
טמנה (משלי כג ו) יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה ונו' (במדבר לב ה):
בלחם

שבעים

נשכרו

וגו"

(שיא בה) שבעים

בלחם

נשכרו

שהיתה

לאה

שניעה

בכנים נשכרה ,אלא ורעבים חדלן (שפשס) רחל שהיתה רעיבה ככנים חדלה ,עד עקרה ילרה
שכעה (שסשס) לאה שהיתה עקרה מן הביח ילרה שבעה ,אלא ורבת בנים אומללה (שפשס) וחל
שהיחה ראויה שיעמרו טמנה רוב הכגים אומללה ,ומי עשה כן י"י ממית ומחיה מוריד שאול
ויעל (שפ שפ ו):
 1ילקוס כ' קכיט [וסטפ"ו],
כ' פ'ד ,מדכט טמיפ 3פ'"ס:

ילק' פטלי כ' ספק"ס,

ו1גוי] חטים הפחאכתריי,

ילק' מכיכי עסלי כ'נ %91

חיפ' ג ,חטים וגו' ומ | חנוך! כת' =

כי יוקין לא יסור ממנה ְא'נכתי] וגו" לפא? .חנוך
יזקין לא יסור ממ' ן .וגו' חנוך לנער זה ראובן גם..
את ל'  | +לעבדיך --
קציר חטים ואמר '' (משלי) | 2
לעבדיך וגו' 7א'מ .לעבדיך כי ,לאחוזה וגו' .%
חדלו  ,12שבעים ..חדלו עד עקרה ילדה שבעה' ורבת

זו =דפותי (שמואל) .וגו

 0ינקיט כ' קכ"ע,

פנת :כתי

=

ילקוע טפוסל

אר'מ

| *גפ

לנע' על פי דר' זה ראובן וילך ראובן וגו' גם כי
ממנה מ גם ..ממנה זה ראובן וילך ראובן בימי
וגו'] לעבדיך לאחוזה ןי (שם) .לעבדיך לאחזה ם,
ל' וְן |  8שבעים  --וגו'] שבעים .,נשכרו ורעבים
בנים אומללה דִת .ל' פואי | לאה] חא'נפריו,

א' | *שהיתה דפוחת'] היתה אלגכר? | שניעה] וָגת .שבעה דפהאכי |

* 4נשכרה פחזא*גכת] נזכרה ל .ונשכרה דְוך? .נשתכרה א'ו ,ונשתכרה ך* | אלא| וג .ל' דפחאכתי |

זו רחל תי (שס) | יעיגה] וגת .יעכה הפחאכי | בבניס] א'נכי (שם) .לבנים דפוחא'תי | חדילה ן,
5אה] זו = י(שם) .ל' א" | עקרה מן הבית] ך .12עקירה מן הבית ם ,עקורה מן הבית ןף],
לי ו(שם) | ל

עיקרה של בית א .עקרה ' | ילדה ל' י | אלא] ונכ .ל' דפחאתי
דתי(שם)

זו ₪

|  6שהיא ן | ראויה] [חאנכףתי.

ראוייה ך .סבורה 

| אמללה פת | יחל] פוחאנכי;
| שועמדו] שיעמד ן ,שיעמידו ו,1

ושם),
להעמיד נ(ישם) ,ל' ם | ממנה ל'  | 5רוב הבנים] ן] .רובן של בנים דוחאנכי .רובן של נביאים (
ל] חאנכ .וגו" י .ל' דפותי (שם) |
ידע--
ורי
שרובן של בנים ממנה ם | אומלה ךן | מי פוחי | מו
שי.

פרשה עב.

בכי"א א' פ"ע וכן נסמן בדפ"ר,

ובמקרא אין כאן פרשה פתוחה

או סתומה

וע' במנחת

 1חנוך לנער וכן' .בפתיחה זו הובאו רק הפסוקים בלי הדרש שכוונו לדרוש בה וגם בשכל טוב  941הועתק רק

זש"ה חנוך לנער על פי דרכו וכו' .שנאמר יותן וכו' ,וביתר שלימות מעט הפתיחה בכי"ו ובילק' משלי וילק'

מכורי שם ועי' במ"י לעיל ריש פ"ה וצד  594בד"ה חכם וכו' ,ואולי טעס הפתיחה חנוך לנער וכו" ראובן שהלך
בשעת הקציר בשעת ביכור כל מיני איפורייאה לא הביא דבר אלא שהוא מן המובקר לפי שהיה שמור מן
הגזל כמו שדרשו בסמוך ובאותה המדה תפסו בניו שאמרו יתן את הארץ הזאת לעבדיך וכו' וכהדרש במדרש
קהלת פ' ונתתי את לבי וכו' (א' י"ג) אבל שבט ראובן וגד שהרחיקו עצמן מן הגזל לפיכך נתן להם הקב"ה
נחלתם במקום שאין בו גזל שנאמר והנה המקום מקום מקנה וכו' ועי' ביפ"ת ובחי' הרר"ל ועו"ע בפי' בזר:
 8שבעים וכו' .דורש הפסוק בשבחה של לאה שבעים בלחם וכו' לאה שהיתה שביעה בבנים שילדה כבר
ארבעה בנים ואמרה הפעם אודה וכו' נשכרה ששכרה את יעקב בדודאי בנה כמו שאמרה כי שכר שכרתיך
וכו' ולא היתה כוונתה אלא להעמיד שבטים מאותו הצדיק ורעבים חדלו רחל שהיתה רעיבה בבנים חדלה
מבעלה

והניחתו

אחת ורבת
ובגליון נ*"א
ונשכר וכו"
שביעה בר'
פי' נשכרה

ללאה בשביל הדודאים עד עקרה וכו' לאה שהיתה עקרה וכו' ילדה שבעה ששה בנים ובת

בנים אומללה רחל שהיתה ראויה וכו'[ ,ובכי"ת כתוב בפעם הראשונה
והגהתי נשכרה ,ואין נ"ל לפרש
נשכרו] ובכי"ל כתוב לאה וכו" נזכרה
(פסחים ג' ב') וכמו שמפרש בפי' ב"ר כי"א ונשכרה שכר טוב ובשכל טוב
בנים נשכרה עוד וילדה את יששכר וזבולון וכו' ,ולמטה סי' ג' הגיי נשתכרה
שהשכירה [ששכרה] את בעלה בדודאים ואעפ"י שהיא משכרת [שוכרת] ולא

שבעים בלְחם
נשכרה כלשון
צך  541לאה
ולא נשכרה,
מושכרת קאמר

חדלו
יש זריז :
שהיתה
וביפ"ת
נשכרה

כדרך העולם שהאשה נשכרת וכו' ,ואוליי יש לקיים הגי' נזכרה ,והגי' אל א ורעבים וכו" אלא ורבת בנום וכו'
איתא גם בכי"ו וכי"ג וכן במדרש שמואל לאה שהיתה שבעה בבנים נשכרה א ל א ורעבים חדלו רחל שהיתה

רעבה לבנים הדלה עד עקרה וכו" אל א ורבת בנים'וכן' .ושם גם במאמר שלפניו שבעום בלחם נשכרו זו
חנה שהיתה רעבה מבנים חדלה וכו' ,ונר'
פנינה שהיתה שבעה בבנים ונשתכרה אל א ורעבים חדלו
שהוראת אלא כאן כמו אבל ועי' בעמת"ל ע' אלא ,והגי' לאה שהיתה עקרה מן הבית איתא גם
הבית וטעם זו הגי' כמו במ"ש לאה שהיתה עקורה
בכי"ח וכי"ג ,וכי"כ ,ובכי"ו [וכי"ת] עקורה מן
מב ית וולדה (וכן הגיה בא"א כאן) כלו' שלא היה לה בית ולד כמו שדרשו ביבמות ס"ד ב' שרה אמנו
אילונית  היתה שנאמר ותהי שרי עקרה אין לה ולד אפילו בית ולד אין לה; ולעיל צד  274וברכתי אותה
ו' עיקר מיטרין לא היה לה וגלף לה הקב"ה עיקר מיטרין ועי' במ"י שם ,וכן ברבקה לעיל צד  186וברחל
\

רְ חומא מ"ב ויצא סי' פ"ו ועיי"ש בהערות רש"ב ,והדרש
ש!ק  %5בד[",ה 1שכן לאה ,ובשכל טוב צד  641נשתבש קצת
 1 .גסי [וכי"א א' ובי] לאה שהיתה עיקרה של בית ילדה
'יתט ועי' במ"י שם ,ובמ"ש מתחיל המאמר ר' אל עזר בר
,

שגם לאה היתה עקרה עי' לעיל צר  198ובמ"י
עד שלאה היתה עיקרה מן הבית ,וגיי משובשת
וכו' שדרשו לעיל צר  828רחל היחה עקרו של
רבי יוסי פתר קריה באמהות שבעים בלחם

פרשה עב

ויצא

7

ל יד

וימצא דודאים בשדה ר' חייא כרבא אמר יברוחין ,ר' יצחק אמר סעדין ,ר' יודה בר' סימון ב
04
אמר מייאשין , בין כדברי אילו ובין כדברי אילו הכל מורין שלא הביא אלא דבר שהוא מן המובקר,
תדע לך שכן שהלך בשעת הקציר בשעת ביכור כל מיני איפורייאה ולא הכיא דבר אלא שהוא מן ,
המובקר ,ולהודיעך עד היכן היו שמורים מגזל הארץ ,ואם כך היו שמורים מגזל הארץ על אחת כמה
וכמה שהיו שמורין משאר כל הגזל :
 1י.קוע כי קכייע ,פנקדכין 5

5

:'3

 1וימצא  --בשדה] פך] .וימצא דודאים אי וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים דְכ ,2וילך..
וילך ..חטים ..דודאים וגו' [ ,וילך ..חטים וגו [ | ברווה [ .בר
חטים . .דודאים בשדה א!ן]/

בר * | %5פעדין ע] סערין לוחגב .שערין פי! :שעורין דאת  | יודה] ותע:
אבא דפאנכףת:
2מיאשין פ .מואשין כ מיישין דזוא'תעף?,
יהודה דפחאנכף"י | בירי ן; בר ר' ע .בר תי | מ
| בן כדברי אילו בן (ובן  )1כדברי

מוישים  ; 71מישין אל"

בין

אילו זָן ,בין ..אלו בין ..אלו אלכי,1

בדברי  . .בין בדברי אלו דַזא ,1בין לדברי אלו ובין .לדברי אלו ךן .בין דברי ..ובין הברי אלו ך? ,בין
דברי אולוי לדברי אילו  ,1אלו ואלו ם | הכל ל' פ | מודין] פנ- .ים דוחאכתי | דבר שהוא מן] ז[וחנכף?;
מן דאלתף?י ,

מדבר 8

לי א

| * המובקר זְו] המבוקר ל .המופקר פח]אכף?י .ההפקר ך* ,ההפקר

למאן (מאו ך) דאמר שעורי' שעורים (סעורין סעורין ךְ]) בימי קציר חטים בשרה של הפקר הן לפי שכבר כלה
של

הקציר

שעורים דְך 

ביכור] ז[פוחנתער?:
אפורייא

(ָ .אפוריה

|

 3שכן] נָכ,

בכור ד.5
/₪

אמפורייה

שהוא

בכורי א .
זָן :פירות

כן וְח,

שכן הוא

ששיון א.

הבכור י | .איפורייא ך?,
ל"ן ,איפוריא

הטריח

א

אדם פ:

איפוריא דְגתרי :
| לא ג

ל' דתי

|

אפורייה ,5

| דבר אלא] ת .אלא

*ובקר זוג]
4מ
דגר דְזְוחא""כ ,אלא ממה ץ .אלא פנרי .כי אם דבר א | 1שהוא ל' פנתרי | מן לי ע | ה
אכרי .מופקר ע .ההפקר ף | ולהודיעך] וכ :להודיעך דזפחאגתי .ללמדך ע |
חפ
המבוקר ל .המופקר ד
עד
*

היכן היו חי] עד היכן הוא ל.

עד איכן שהיו זְן,

עד  ..היו [;%12

עד היכן (היכאן א!) א

כמה

היו פע :שהיו ד | שמורין פאלנע .שומרי' י | מן הגזל זי |שמורין אן | מגזל הארץ] משאר הגזל א |
5היו] היו [ ,%ל' ( 5שהיו --הגזל ל' א) | שמורין] נ- /ים דזוחכת .ששמורין  | 5משאר כל] פוחל,
ש
משאר  .1מכל דְזת |

וכו" ועי' במבה"י קי"ג ב' :  1ר' חייא ברבא .ר' חייא בר אבא .וברבא בכי"ל במלה אחת כמו ברווה .בכי"ו,
ובלק"ט ובשכל טוב הועתק ר' חייא בר אבא אמר וכו' ,ובסנהדרין שם מאי דודאים אמר רב יברוחי לוי אמר
סיגלי ר' יונתן אמר פיבסוך (סביסקי) ועי' בד"ס ,ורעת האומרים דודאים יברוחין!) כמו שהועתק כבר בתרגום
היוני?) וכמו שכתב יוסיפון לרומיים בקדמוניות ספר א' פי"ט סי' ז' ,וגם בת"א ותר"י א' מתורגם דודאים
יברוחין וע" בראב"ע וברמב"ן וברד"ק .ועי"ע בעמת"ל ע' יברוח יברוחא דיללמאנן מהדורא ו' צד  448לעף
פלאנצעננאמען סי"  %41פרייס ביבליש-תלמודישע מעדיצין צד  .045ותמונת הדודאים עי' פראהנמייער אונד
בענציגער בילדעראטלאס צור ביבעלקונדע צד  | :881פעדין כן הגהתי כמו שהגי' בערוך |ע' סעד ג',
והוראת סעדין )5כמו פיגלי בסנהדרין שם וכן בל"ס סעדא וסגלתא ,ובמה"ג נקוד סעדין?) ,ובכי"ל הגיי סערין
(כן ראיתי אחרי רואי אחרי שהוגה ההעתק שלפני עפ"י עיקר הפפר וצ"ל מ"ש במייח חלק ליט צד %48
ועיייש) ועח"נ ואולי הוא ל"י או שנשתבש סערין מן סעדין ועי' לעפ שם סיי  802וסיי 1לל ,ובהוראת סערין
גם שערין בכי"פ וילקוט דפ"ר ,ואין טעם שערין שעורין כמו שהגיי בדפוסי' [וכי"א א' וב' וכי"ת] (ועיי בעמת"ר
עי סערתא) וכמו שהבין בעל פי' ב'"ר שמפרש הכל מודים שלא הביא אלא מן המופקר למאן דאמר שערין שעורין
בימי :קציר חטים בשדה של הפקר הן לפי שכבר כלה הקציר של שעורים (כ"ה בפו' ב"ר כי"א; ובכו"ט חסר
עד כל מוני וכו' ,ובפי' ב"ר בדפ"ר נשתבש הכל מודין וכו" למאן דאמר שערין שעדיין בימי קציר וכו',
ומפו' ב"ר נוסף בדפוסי? [וכי"ת] למאן דאמר שעורי" וכו' וליתא בכי"ל ושאר כ"י ובילקוט ובלק"ט ושכל טוב
ובמה"ג) וכגי' העיקרית בערוך שם הועתק המאמר גם בספר הזכרון לר'א בקראט הלוי שהעיר על טעות נפלא

'

בהוספה לפירש"י עה"ת שלפניו וז"ל דודאים סגלו ובלשון ישמעאל יאסמין ופי' אותו גאון סעדא כלו' שיש גאון
שפי" .דודאים עשב הנקרא בלשון ישמעאל סעדא והכי נמי איתא בב"ר ר' יצחק אמר פעדין והוא עשב
שמטיב הגוף ומשיר השער ומעדן הבשר ומתקן ריח הפה כמו שכתו' בספר הרפואות והא דגאון תוספת היא
שהוסיפו בדברי הרב ז"ל אבל לפי שטעו הסופרים בתוספת הזאת ובמקום סעדא כתבו פיי אותו גאון ז"ל רב
סעדיה .הוזקקתי לכתבה ולבארה ,וכן נמצא בפירש"י ד' צאמורה דודאים וכו' עשב הוא ופירש אותו הגאון
ר' סעדיה בל' ישמעאל יסמין ועי' בזכור לאברהם מהדורא א' ועי"ע במ"ע לרא"ג ח"י צד 991:  2מייאשין.
כ"ה בכי"ל ,ועח"ג ,וידידי רא"ח לעף כתב לי שהגי' הנכונה מישין*) וכתבו מיישין בשני יודִי"ן ובכתיבה זו
קראו .מישין") וכן נקוד במה"ג') .ונכתב .בכי"ל מייאשין  ועי' פלאנצעננאמען פיי [ 981ופלורה .דער יודען
חיג צד  ,]714ובערוך ע' מיוש פיי מ יייש ין פרי של אילן ששמו מייש ,ובפי' ב"ר כי"א מיישין פרי אותו
אילן שקורין .מיישין ובפי' ב"ר בדפ"ר מישין פרי אותו אילן שקורין מייש ,וטעם זה הדרש דודאים מייאשין
מן המובקר :.בכו"ל כתוב כאֶן ובסמוך מן המבוקר והגהתי מן המובקר כמו שהגי
קשה וצ"ע:
בכי"ז וכי"ו [בכו"ו הוגה כנראה הקו"ף לחי"ת ונעשה המובחר] וכי"ג; וכן בסגנון הירושלמי הבקר כמו הפקר
ובורושי פאה פ"ו י"ט בי שדי מובקרת יום אחד וכו" ועיי במבה"י ח' א ובעמת"ל ע' בקר ועי הפקר ,ובמה"ג
הוא
תדע לך ש
הובקר
הועתק בין כדברי זה ובין כדברי זה הכל מודים שלא הביא דבר אלא מן מ
כ ן שהלך ב ע ת הקציר .ב ע ת ביכור כל מיני אפריא (אפוריא) ולא הביא דבר אלא שהוא מן המובקו
שאר כל
להודיעך עד היכן היו שמרין מגזל הארץ על אחת כמה וכמה עד היכן היו שמורין מ
הגזל וע' בערוך ע' אפרייא ,ובלק"ט בימי קציר חטים בימים שכל מיני איפורה ובכורים ולא הביא אלא דבר
, 10802-מַיָשִין (* | .סעדין (88. | +זשצסק ץ0600. | 5( 0ך0ק מטפגן שגל <( .מטאזוה (5

מְיְשִין (?  -מְיָשִין 5

.תטמס

ויצא

8

ל יד טו

פרשה עב

ויבא אתם אל לאה אמו להודיעך עד איכן היה ככוד האם עליו שלא טעמפ ער שהכיאס
אל אמו:

יד מו) ותאמר רחל אל לאה וגו' ותאמר לה המעט קחתך את אישי אטר ר' יצחק

.ו

הניח לשני מן רקני :תגי ר' שמעון כן יוחי לפי שזילזלה בצריק לפיכך אינה נכנסת עימו לקכורה
הה"ר לכן ישכב עימך הלילה עימך הוא דטיך ,עימי לית הוא דמיך :ר' ביכיה אמר ר' אלעזר
ור' שמואל בר נחמן ר' אלעזר אמר זו הפסירה וזו הפסירה זו נשתכרה וזו נשתכיה ,לאה הפסירה
דודאים ונשתכרה שבטים (ובכורה) ורחל נשתכרה דוראים והפסירה שבטים (ובכורה) ,ר' שטואל בר
 8הקוע טס :

 1ילקוע טס :

 4לכעל 218 51

 ₪:ט'כ ספיכיס כנק פ' סדודסיס (ן' ייר):

 1אתס] וגכ .אותט דפחאתי | איכן| זוחכ .היכו דאגתי | ה*יה זפוגתי] היא ל .היתה ך,
בכנודה של אמו א' .בכבודה א" |
היה והיר א .ל [] | ככודה של אטו (אימו ן) ד[פוחנכתי.
טעמם] פחגכי .פעמן דואת | שהגיאן פוא .שהגיא ף] | לאל אימו זץ .אצל אמו ך .לאמו פנכי |

8תאמר  --לאה ל' א | וגו'] תני וגוי ם .תני נא לי מדודאי (נא מדודאי ךן) בנך דוגכת .ל' א | ותאמר
ו
.שי ולקחת גם את דודאי בני א,1
אישי דהחא?כתרי] .אי
לה] פואנכי .אמי ת .ל' דחר | * <חתך--
אמר  --יצחק] זפוא .ל דנכת | *4הנת ליו הניית |ף*,
וגוי ל[פ :קהתך את  ,1קחת' וגו ן
 ,7הגאת פו .בת ץ | לשבי] [פואינר .לשובי",5-
הניאת דְך[ך! ,הנאת א* .הנאה ( .מהני את א' .הבת
לסבי דְא"תר* .לפני י | דקני] פואנכר .דיקני דת :דאקני י | תני] פוחא!גכתי .תאני דא'י .אמר ע |

בן יוחי] זפוחאנעי .בן יוחאי כ .לי דת | שולולה פחאכתער | בצריק] בוקן ךר | לא נכנסה פא |
עִמו | לקבורה] פוחאןתעי /בקבורה דְנכ | 5הה"ד| ש ,הדא דהיא (היא כ) אמיה לה א!נ ;5הדא..
אמרה  ,%1הדא היא ..ליה  ,הוא דהיא ..לה (ליה ך) דותי .הוא דהיא אמרה ן ,דהיא אמרה לה ך] |

עמך | ה*לילה הפחאגכתעי] ל לזו | " עיסד ל"] עשך פאי .עמיך ת .אמה לה עמך  .12אמי..

עסך ך .אמי ..עטיך וח .אטר ..עמך ד'ע .ל' ל | הוא לי  | 2עימי] ן .עמי דפאנכתעי .ועטי ח |
ר' ברכיה  --נחמן] ר' ברכיה ...נחמני ,1

ר' ברכיה . .ר' לעזר . .נחמן ן ,א"ר ברכיה פליגי ר' אלעזר ורי

שמואל  ,₪ר' ברכיה אמר פליגי בה ר' אליעזר (אלעזר א?) ור' שמואל בר נחמן (נחמני אַ*) א.

ר' אלעזר בשם ר' שמואל בר נחמן כלָ,

ר' ברכיה ור' שמואל בר נחמני ך,

 6ר' אלעזר אמר] פךזא1ג .ר' לעזר או'  ,1ר' אליעזר אמר א'ך.1
זשתכרה ן7ג | 2השתכרה [ן22

ר' ברכוה

ר' ברכיה אמר ו .ל' דחת |

אמר רי אלעזר דכת .לי י | וזו זו ן |

|  7ונשתכרה] פחאנכתר ,1ונשכרה ך ,נפתכרה ן | שבטים] פוהאנכריו,

שני  דדת | ובכורה לי פא'כך? (ובכורה  --ונשתכרה שבטים ל' א?) | רחל פחחאכ | נשתכרה דודאים]
הפסירה

שבטים

(ך]]
פא' * | 2והפסידה  --ובכורה ך

והפסידה בכורה ושבטים [] ,והפסידה שבטים וקכורה ל

והפסידה שבטים ף ,1ונשתכרה דודאים ובכורה פא'כ |

שהוא מן המופקר להודיעך עד היכן היו שומרין עצמן מן גזל הארץ כל שכן מן שאר גזל וע' בשכל טוב
צד  ,641ואיפורייאה ל"י!) ,ובסנהדרין שם איתא וילך ראובן וכו' אמר רבא בו' יצחק אמר רב מכאן
לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל ,ומאמצע המאמר מן מלת מיישין עד קהוב לסוף הפרשה נסמנו בח"נ גם
גירסאות אחדות מן דף אחד מטושטש מהדפים של ב"ר שהיו טמונים בהגניזה באלקאהרה ועי' במ"י לעי
צד

908

וצ

118

(והגי'

בן

כדברי אלו

בן

כדברי וכו"

[בהעתקת

כי"ז שלפני כתוב ובן כדברי] והגו!

אמפורייה [וכן עד איכן שהיו ,ובכי"ו הוגה היו] ולמטה בסי' ה'" אל תהי קורא כן מסכימות עם הגי' בכי"ו) :
כוד אמןץ
הה ,ובלק"ט ויבא אותם וכו' להודיעך עד היכן היה ב
 1עד איכן היה וכו' .כן הגהתי י

ו ,ובשכל טוב שם להודיע כמה היה כבוד אמו עליו וכו' לאמו .ובמה"ג
מא
עליו שלא טעמן עד שהביאן ל
שם להודיעך עד היכן כבודה שלאמו עליו וכו' לאמו 4 :הנית לשבי[ .הגהתי כמו שהוא בגליון

כי*ל בכתב אחר ס"א .הינת ובכי"ן ,ולשבי הוא כמו לסבי
בני אדם הוא שאוטרי' מהגה אתה לזקן שלי מזקן שלי (כ"ה
לך קהתך את אישי אלא שאתה רוצה לההניתו (להתנותו)
רה בכי"כ הבאת לשובי מן דקני הנאה לשכיבה כלומר מה
לפני מן דאקני וצ"ע:

ופירושו כמו שמפרש] בפי' ב"ר כי"ט וכי"א משל
בכי"א ,ובכייט נשתבש מזקן שלך) כלומר לא די
משלי ולא משלך ולוקחו לגמרי משלי ,והופפה
הנאה בשביבת זקן ,ווֶרה גם הגי' בילקוט הבאת 

לפי שזילזלה וכו' .שאמרה בלשון מגונה לכן ישכב עמך וכו' ולא אמרה יהיה' עמך [בפשפות -

הכונה שזילזלה במשכבו של צדיק ומכרתו בעד דודאים ,ובפירש"י עה"ת
פ"ת ובנזה"ק] לפיכך אינה נכנסת עמו לקבורה הה"ד לכן
עמך ישכב בקבר עמי לות הוא דמיך ,וגם בלק?ט הגיי תני רש ב*י
רה לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך לפיכך איגה נכנסה עמו
הלילה

וכן היה

ולפי שזלזלה במשככ הצדיק לא זכחה
וכו" ואמרה כמתנבאה עמך הוא דמיך
ומפרש שם לפי שזילזלה על הצדיק
לקבורה היא אמרה לכן ישכב עמף

שב
הוא שוכב עמה בקבר ולא עם רחל; וכן בשכל טוב שם תני ר

*י לפי שזלזלה בצדיק

לכך לא נכנסה עמו לבקורה וכף ,ובערוך ע' דמך אמר ר' שמעון בן יוְחי וכו" ,ובמהיג שם
ר ר' שמעון בן יוחאי לפי שזלולה בכבורו של צדיק לא זכת שתיכנס .עמו לקבורה והיא דא מרה
לכן ישכב עמך אמרה

לה עמיך הוא דמיך עמי לא דמיך ועח"נ ולעיל צר :918

 7ונשתכרה

שבטום.

ַ ש+-כר ,ו וזבולון ,והגי' ובכורה איתא גם בדפוסים וכיזו וכי"ג ,אכן גי זו משובשת בב"ר כאן וכבר הגיהו במזכ
יפ"ת עפ"י הגי' בשהש"ר בשיטת רשב"נ שמוחלפת שם עם שיטת ר"א ,ושם המאמר הדודאים נתנו ריח
ו' ר' אלעזר ור' שמואל בר נחמן ר' אלעזר אומר זו הפסידה וזו הפסידה זו נשתכרה וזו נשתכרה לאה
דודאים ונשתכרה שבטים וקבורה רחל נשתכרה דודאים והפסירה שבטים וקבורה רי שמואל אמר זו
סידה וזו הפסידה זו נשתכרה וזו נשתכרה לאה הפסידה דודאים ונשתכרה שבטים והפפידה הבכורה
נשתכרה דודאים ונגכשתכרה בכורה והפסירה שבטים ,וטעם שלאה הפסידה הבכורה ורחל נשתכרה

נמ

סט 00,ה1( 0

.

פרשה עב

ויצא

93

ל טו טז

נחמן אמר לאה הפסירה דוראים ונשתכרה שכטים וקכורה [ורחל נשתכרה דודאים והפסירה שבטים
וקבורה] :

טז) ויבא יעקב מן השדה בערב תנינן השוכר את הפועלים ופסק עימהן להשכים ולהעריב ד
מקום שנהגו שלא להשכים ולהעריב .אינו יכול לכופן , אמר ר' מנא [מקוס שאין מנהג] תניי בית דין
הוא שתהא הוצאה משל בעל הבית והכנסה משל פועל שני תזרח השמש יאפפון ואל מעונתם

יס

 8ינקוע עס,
קיד

סי"

סקליס ק"ד  כ" ס"ד,

ילק' עכיכי

ילוט' ככס ממיעס פיז יי  ,'3בבס מליעס פ"*ג ,'5

ייםס:

1חמני
נ

נָך1י | ** אמר] לי ל | לאה] פו.

לאה א1ף!,
הודאים] ₪

הפפירה

וזו ..וזו נשתכרה

ובכורה פכ.

 ₪עמו ךך,1
ונשתכרה

זו ד/

לאה [/

זו הפפידה

זו הפסידה..

| * ונשתכרה פחא!נכתרי*י]

נשתכרה

וזו הפפידה זו נשתכרה

זו השתכרה

(דודאים ובכורה

דודאים

דודאים

פ) פא

וזו השתכרה

וזו נשתכרה

לאה ןח

|

לזו .ונשכרה ד" | וקבורה] פוחאנכ,

ובכורה [ | ורחל --וקבורה ן ]1רחל  ..וקבורה דְזך],

נשכרה  ...וקבורת ך .החל (הפסידה) נשתכרה
וקבורה

מדכט סקליס

והחל  ..וקבורה עמו ף,1

רוחל

ובכורה והפסידה שבטים וקבורה  ,2רחל הפסידה שבטים

|  8ויבוא

א? | * בערב

דוא?תר]

בערב

וגו פג .בערב

ותצא לאה לקרתו א'כ :וגו ל לי י | תנינן] פוא'נכים .תמן = דאיתר | * את דזפואכרימ]

ואמי להם ן |
לי לְן | | ** הפועלים| פועלין ל | ופפק עמהן [ .ופסק עמהם דפאכתרימ.
דְא"נכך] מקום שנהגו להשכים . .לכופן ן] ,מקום ..שלא להשכים ושלא להעריב..
ןפ
ו-
כקום
למ
*4
| מנא] ך;
לכופן פא!מ .מקום שלא נהגו להשכים ולהעריב . .לכופן '; מקום שנהגו כול' ל וגה
מונא

דפאכתריימ,

מונה 

ף?,

1

מיגא

ה-ג
נ-
מקום
| *מ

 5לו

דפואנכתרטמ] 

|

תניי] ב,

*הכנסה משל
|  5שיהא ו | ** משל בעל| מבעל ל | .ו
תנאי דואכתרימ | בית דין|  ₪הגדול ד
פועל דְואנכר!מ] והכנסה משל פועלים פן .. .מפועל ל .לי  | 5שני] ו .מנין א?מ .מנין שנאמר אא?*,
הוצאה

מנין דכ' פ,

משל

מנין

בעל הבית

צ-ון]
ב-
רון
יפפ
הוצאה  . .שנאמר  | *-יא

וגוי פג .יאספון דתרמ .לי ו |

(מניין ך]) שני דן.

י ,יאספון. .מעונותם

הוצאה..

מג' ן,

הוצאה . .מנין כף,1

ירבצון א .%5יאפפון  ..מעונותם א ,1יאפפון

הבכורה שהבכורה נטלה מראובן ונתנה ליוסף כדכתיב ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי
אביו נתנה בכורתו לבני יוסף וגו' והבכרה ליוסף (דה"א ה' א' ב') ,והבכרה נתנה ליוסף .ליטול שני חלקים
כדכתיב אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי וע' בב"ב קכ"ג א' וברשב"ם שם בדה ולא להתיחס ,ובתנחומא
ויחי פיי ט' הדרש כי .עלית משכבי אביך עילית משכבי אביך אימתי בשעת דודאי' המעט קחתך את אישי וגו'
לכן ישכב עמך אז חללת יצועי וכו" ,וע' לקמן בנוסחת הדפופים [פצ'"ח פיי ד'] פצ'"ט פיי ו' [ובנזה"ק ובמהרז"ו
כאן] ,וגי' ישרה כאן בכי"פ [וכי"א א'] וכי"כ בדברי ר"א לאה הפסידה דודאים ונשתכרה שבטים רחל הפסידה
שבטים ונשתכרהה דודאים ובכורה ,ובפי" ב"ר כי"ט לאה הפסידה דודאים ונשתכרה שבטים ורחל נשתכרה
דודאים והפסידה שבטים ,וכן הפגרתי מלת ובכורה בשתי הפעמים ,ובשכל טוב צר  741הועתק רק א"ר שמואל
שי שבטים וקבורה ורחל .נשתכרה דודאים והפסידה קבורה,
לאה הפסידה דודאים ונשתכרה ב
י
נמ
בר כח
וכגי" כו"פ בדברי רשב"ג הגי' במה"ג שם ר' אל ע זר אומ' לאה הפסידה דודאים ובכורה ונשתכרה שבטים
וקבורה  ורחל הפסידה שבטים וקבורה ונשתכרה דודאים ובכורה [ובילקוט .דפ"ר קטוע ומשובש ר' ברכיה אמר
זו הפסידה וזו הפסידה זו נשתכרה וכו' לאה הפפידה דודאים והפסידה שבטים ובכורה ,ובכי"א ב' דלג הסופר
מן שבטים עד ונשתכרה שבטים] 8 :תנינן וכו' . במשנה שבירושלמי הגי' השוכר את הפועלין ואמר להם
(וכ"ה בכי"ו ואמי להם) להשכים ולהעריב מקום שנהגן שלא להשכים ולהעריב אינו יכול לכופן ,ובמשנה

שבמשניות .ובבבלי הגי' השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב מקום שנהגו שלא להשכים ושלא

להעריב (וכ"ה בכי"פ [וכי"א א' ובילק? מכירי שם]) אינו רשאי לכופן .וע' בד"ס שהגי' אינו יכול לכופן
אותא ג"כ בכי"מ ועוד בשלשה כ"י ובמשניות נאפולי וברי"ף וברש"י 5| :שתהא הוצאה וכו יציאתו של
פועל  למלאכתו בבוקר משל בעל הבית [מזמנו של בעה"ב היא] שלא יקדים לצאת לפעלו ולעבודתו אלא
עם זריחת השמש ,והכנסה כניסתו לביתו מן המלאכה בערב משל פועל [מזמנו של פועל שהוא חייב] לעשות
העבודה .אצל בעה"ב  עד שתחשך שנאמר תזרח השמש יאספון וכו' החיות שכתוב בהן למעלה תשת חשך
ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער וכו' מיכן ואילך מזריחת השמש ואילך יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב
של פועל
עד שחשיכה (ובכי"ל כתוב הוצאה מבעל הבית והכנסה מפועל והגהתי מ ש ל בעל הבית וכו" מ
כגוי שאר הספרים ,וכן הובא :במה"ג ובלק"ט ובפי' ב"ר ובתוספות ב"מ שם) א"ר אמי בשם רשב"ל וכו' ומדליק
לו נר מבעוד יום ומסיים ויבא יעקב מן השדה בערב הה"ד ולעבודתו עדי ערב שגם יעקב אבינו קיים בעצמו
הכנסה משל פועל; ובמה"ג

עמו"

574

הועתק

בשינויים שונים ויבא

יעקב וכו' השוכר

את

הפועלים ופסק עמהן

להשכים ולהעריב מקום שנהגו לה שכים ישכים ומקום שנהגו להעריב יעריב מקום שאין
בו מנהג אמ? רב מנא תנאי בית דין שתהא הוצאה מ של ב ע ל הבית מנין דכת' תזרח השמש יאפפון
וגו' מכאן ואילך יצא אדם לפעלו הכנסה משלפועל דכת' ולעבודתו עדי ערב ר' אמי בשם ר' שמעון
בן לקיש הטריחו וכו' שאם היתה ערב שבת צ ר יך ל ע ש ות ל ו כל צורכו עורך לו א ת ה של

ח ן וממלא לו וכו'

וצולה לו דג ה ומדליק ל ו את הגר ויעקב אבינו קיים כך דכת' ויבא יעקב' מן השדה בערב הדא היא
ולעבודתו וכו' ,ובלק"ט גורס .ומפרש ויבא יעקב וכו' זשיה יצא אדם וכו' וכן אמרו רז"ל השוכר את הפועלים
מהם
ופ פק ע

להשכים ולהעריב ואין מנהג המקום להשכים ולהעריב אין יכול לכופם א"ר מונא (כ"ה שם

הגי' הנכונה בכ"י פלארענץ [ובכ"י ירושלם ר' אבהו ,וע' במדרש תהלים המועתק להלן]) מקום שאינו מנהג תנאי
בית דין הוא שתהא הוצאה מ ש ל בעל הבית והכנסה משל פועל ה וצ א ה מ של ב ע ה"ב

דכתיב תזרח השמש

יאספון מכאן ואילך יצא אדם לפעלו ה כ גבס ה מ של פועל דכתיב ולעבודתו עדי ערב כלומר מבעוד יום יצא
מן העבודה ועח"ג (ופירושו הכנסה משל פועל וכו' מבעוד יום יצא וכו' צ"ע וע' למטה) ,ובפי? ב"ר כי"ט ויבא
יעקב

וכו'

ת מ ן תנינן השוכר.

וכו'

שתהא

הוצאה משל בעל בית כלומר משלו נותן לו פועל (וצ'"ל לפועל

וכ"ה בפי' ב"ר הנדפס) והכנסה משל פועל משלו נותן לבעל הבית הוצאה משל בעל הבית מנין תזרח השמש

יוו

קורי"

"קייש טר חח שר |"7

הריד

04

פרשה עב

ויצא

ירבצו] (החליס קר כג) מיכן ואילך יצא אדם לפעלו ולעבורתו ערי ערב (שס שס כג) ,אמר רי

אמי בשם ר' שטעון בן לקיש הטריחו על בעל הכית שאס היתה ערב שכת שתהא הכנסה טשלו ,ער
[ 1ע' עכילפ נ 6פיים] :

 1מיכאן ג .מכאן אכתר"ים.

ומכאן ך' .ומאיכן ם | והלך ן | * ולעבודתו  --ערב פא'] וגו' למ:

ולעבורתו . .ערב עד א! .תכנסה משל פועל מנין (מניין [כי) ולעבודתו עדי (עד |) עוב [גכי ,הכנסה..
מנין (מגיין שני ך) ולעבודתו עדי ערב ער ערב לא נאמר אלא עדי ערב לומר ער (עס ך) חשיכה כר"א עדי

י' איטי (אמי ') בשם רי שמעון

נשף דִן | ר' אמי ..ריש לקיש (שמעון בן לקיש נמ))! אמר דפנתרמ.

2יה ם | היה פאתט
בן לקיש [ .3ר' אמי ..ריש לקיש כָף! ,ר' אמי בשריש א! ,רשב"ל אמ' א' | ג
שתהא] ואגכרימ.

!|

ההא דִף .ל'  | 5הכנסה| הוצאח ' ,בין בהכנסה בין בהוצאה  | ₪וער | 5

ילפ ומכאן ואילך יצא ארם לפעלו הכנסה משל פועל מנין ולעבודתו עדי ערב ער ערב לא נאמר אלא עדי

ערב

לומר עם חשכה (ובפי' ב"ר הנדפס עד שחשכה [ובכי"א עד השכה]) כר"א עדי נשף (ומשם נוסף ברפוסיס

[וכי"ת] ער ערב לא נאמר וכו')  ר' אמי בשם ריש לקיש הטריחו וכו' שאם היתה ערב שבת שתהא הכנסה
משלו עד היכן עד שיהא כל אחד ואחר כל פועל ופועל ממלא לו חבית ,ובפי' ב"ר כי*ט מלשון אחר מפרש.

ופ סק עילהם

להשכים

ולהעריב ופסק עמהן שהן משכימין ומעריבין במלאכתן אעפ"י שנהגו העס [שלא]

להשכים ולהעריב אינו יכול לכופן ולדוחקן כל

כך אמר ר' מונא

אינו חולק על מתניתין אלא כך אמר

ר' מונא התינח מקום שנהגו שכן הדין מפרש אלא במקום שאין מנהג להשכים ולהעריב עד מתי יתעצל
הפועל לשחרית לבא למלאכתו של בעל הבית תנאי בית דין הוא כך תקנו חכמים כית דין בין בעל הביח לפועל
כרי שלא יהא מתרְעם זה על זה שתהא הוצאה מ ש ל בעל הבית שתהא שעותיו של פועל היוצא למלאכתו
שעותיו של בעל הבית שיכול הפועל לעכב את עצמו מליכנס במלאכה עד שתזרח השמש ועל כרחו של
של פועל ובעל הבית יכול לדחוק הפועל שאין הפועל נכנס לביתו עד שיעבור
בעל הבית והכנסה מ
במלאכת בעל הבית עדי ערב שהן שעותיו של פועל .וכך תקנו להם בית דין במקום שאין מנהג ולשון דרי מונא
רקאמר הוצאה סירכיה דקרא נקט דכתיב יצא אדם לפעלן ולעבודתו ,הטריחו בית דין בעל הבית שאעפ"י שיש דין
לבעל הבית לדחוק את חשיכה [את הפועל עד חשיכה כצ"ל וכ"ה בכי"א] שתהא הכנסה משל בעל הבית שלא יעכבנו

אך בתוך שעותיו של בעל הבית ילך לו מבעוד יום עד שיוכל הפועל למלוא לו חבית וצולה לו ד ג מבעוד
ל
יום משום כבוד שבת (וכן נוסף בדפוסי' [וכי"ת] מבעוד יום משום כבוד שבת) .ובירושלמי שם הלכה א' המאמר
ש
ה
מקום שאין מנהג יהודה בן בוני ר' אמי רב יה ודה תניי בית דין הוא שתהא המש כ
ומאי טעמא תשת חשך ויהי לילה הכפירים שואגים לטרף תתן להם
פועלין והערבה של ב על הבית
ילקוטון תזרח השמ' יאספון יצא אדם לפעלו ערבית (וצ"ל ערבי שבתות כגי' הרשב"א |והאו"ז ח"ג פסקי ב"מ
שם] והגיא) בין השכמה בין העובה משל בעל הבית עד אכן כדי למלאות .לו חבית מים
ולצלות לו דגה ולהדליק לו נר; ווה המאמר בירוש' מתאים עם המאמרים שלפניגו בב"ר כמו שמפרש

בפני משה שתהא השכמה של פועלין כלומר שלהן הוא ואינם צריכין להשכים מקודם זריחת השמש וכו'
והערבה של בעל הבית בערבית שלו הוא היתור שצרוכין להעריב ולעשות מלאכה .עד צאת הכוכבים וכו"
ערבי שבתות כצ"ל בין השכמה בין הערבה משל בה"ב כמו בהשכמה של כל היום הוא משל בה"ב שהוא מוותר
ושל פועלים הוא כך הערבה של ע"ש הוא משל בעל הבית לפועלין מפני שצריכיי להקדי' לכבוד שבת וכו',
ולפי פירושו הנכון טעם השכמה של פועלין בירושלמי כמו הוצאה משל בעל הבית בב"ר
כאן ,וטעם הערבה של בעל הבית ברושלמי כמו הכנפה משל פועל כאן ,ומדוייק הלשו
של בעה"ב כלו' מש
של ,ובסוף המאמר בירוש' בין השכמה וכו" מ
בירוש' בב' הפעמים של ובב"ר מ
בעה"ב לפועלין ושלהם הוא ע' בנזה"ק[ ,ובאו"ז] ובהג"א גורסים בירושלמי שתהא השכמה משל פועלים
והערבה משל בעה"ב [ולפי גי' זו אי אפשר לפרש כפירוש הפני משה ,ובלאו זה הדיוק בין של ובין משל
הוא קלוש וכמש"כ גם ביפ"ת .ולשון הירוש' מורה כפי' ר"ח בתוס' במ שם המועתק להלן וכמו שהעירו
הריטב"א (המובא בשיטה מקובצת ב"מ שם) והכ"ח בחו"מ סיי של"א והיפ"ת כאן .אמנם גם לפירוש זה קשה
הלשון ערב שבתות בין השכמה בין הערבה משל בעה"ב ,כי בערב בכל יום הפועלים מקדימים לצאת
מן

העבודה

מבעוד

(והי' לו לומר

יום

שיקדימו

יותר

בע"ש)

ובהשכמה

דהיינו

בבוקר

מדוע

יאחרו

להכנס למלאכתם בע"ש יותר מבשאר ימים; ואולי אין להמאמרים בירושלמי ובב"ר ובבבלי כונה אחת ; והירושי
חוזר על המשנה ששנן בה שאם בעה"ב פסק עם הפועלים ל
השכים ולה עריב או יכול לכופן נגד
המנהג ,ועל זה שואל הירוש' ובמקום .שאין מנהג האיך הדין אם הפועלים משכימים ומעריבים; ופירשו
האמוראים שתנאי

ב"ד

הוא

שאם

הפועלים מ
שכימים

אז השכמה

שלהם

וחייב בעה'ב לשלם להם

יותר ,ואם הם מעריבים ומתאחרים במלאכתם אז ה ע רבה של בעה"ב ואין צריך לשלם להם ,וכל זה
בכל ימות השבוץ ,אבל בערבי שבתות בין אם הם מקדימים לבוא בבקר בין אם הם מתאחרים לצאת סמוך .
להשכה ,הוא של בעה"ב ואינו חייב לשלם להם יותר; מפני שבע"ש אין הפועל עובד כל היום .כי הוא הולך >
לביתן מבעוד  יום ,ומפרש הירוש' עד איכן רשאי פועל בע"ש ל
העריב עד כדי שימלא לו חבית וב
ובכבלי ב"מ שם איתא אמר ריש לקיש פועל בכניסתו משלו ביציאתו משל בעל הבית שנאמר תזרח השמש
יאספון ואל מעונתם ירבצון יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב וליחזי היכי נהיגי בעיר חדשה וכו' איבעית

אימא

דאֶמר להו ראגריתו לי כפועל דאורייתא,

ופירש"י שם בכניסתו לעיר משלו צריך לוותר משלו אצל

בעה"ב ולהחשיך אצלו וביציאתו למלאכתו בבקר משל בעל הבית אינו צריך להקדים אלא עם הנץ החמה וכו
ופי' התוספות שם פועל בכניסתו וכו' בכניסתו לביתו מן המלאכה משלו בשעה שהיא שלו דהיינו אחר יציאת
הכוכבים וכו' וביציאתו למלאכה משל בעה"ב דזמן המלאכה הוא מהנץ עד צאת הכוכבים ולא מעמוד השחר
וכו" וכתבו ופירוש זה משמע בב"ר ואפילו לשון הכנסה מפרש התם כניסה לביתו והכי איתא התם בפרשת
ויצא וכו' ת מן תנינן השוכר את הפועלים  ופ סק ע מ הם להשכים ולהעריב כו' א"ר מ נא במקום שאין
מנהג תנאי ב"ד הוא שתהא הוצאה משל בעל הבית והכנסה משל פועלים הוצאה משל בעה"ב
מנין דכתיב

תזרח

השמש

יאפפון מכאן ואילך יצא אדם לפעלו הכגסה

משל

פועל

דכתיב ולעבודתו

עדי ערב וכן פי' בקונטרס אלא שפירש בכניסתו משלו מוותר משלו וכו' ועוד הביאו שם פירוש ר"ח שמפרש
איפכא בכניסתו למל אכתו נותן משלו לבעה"ב וממהר לצאת קודם הנץ שהוא זמנו לצאת ויוצא מעלות
השחר ולכך ביציאתו מ מל א כ ת ו משל בעה"ב שיוצא קודם צאת הכוכבים שיגיע לביתו עד צאת הכוכבים

וזה משל בעה"ב שהרי רינו היה ער צאת הכוכבים כמו שמביא מן הפסוק וקמ"ל ריש לקיש ששינו העולם

פרשה עב

ויצא

1

ל טז

איכן ,עד שיהא כל אחד ואחר ממלא לו חכית של מים וצולה לו דגה ומדליק לו נר ,ויבא יעקנ
מן השדה בערב הה"ד ולעבודתו עדי ערב:

ותצא לאה לקראתו מלמר שלא הנחתו לרחוץ רגליו :

ותאמר אלי תבא אמר ר' אבהו צפה הקב'ה שלא היתה כונתה אלא על מנת להעמיד
שבטים לפיכך צרך הכתוב לומר אלי תבוא :אמר ר' לוי בוא וראה מה יפה היתה סרסרותן שלרודאין
שעל ידי דודאים עמדו ב' שכטים גדולים בישראל ,יששכר וזבולון , יששכר עוסק כתורה וזבולון
מפרש בים ובא ונותן לו והתורה רבה בישראל הדודאים נתנו ריח (שח"ש וזד) :
" +לק שס,

 8ינקוע סם :
פכייה .קי' ב' :

יכוע'

סועס פ"נ ייט :'5

1יכן] פן .היכן דאנכתריומ
א

 5שיכ תטיכיס ככה פ' הדודפיס (ז' י'ד):

| שהיה ן | ואחד] =

 7ויקכל כנס

הולך לביתו ו | וממלא י | לו ל' אמ

לו לי אמ | דגה] ואנכ :.דגים פ .דג ומ .דג (דאג ן]) מבעוד יום משום כבוד שבת דִת | לו] ואנכתי;
לי פמ
2ב+ערב

| הנר מ; את הגר פנַתי | :ויבא] וָו ,שני = דא'א'נכתמ .הה"ד  ₪פ .הה"ד ויבוא א3
דפאנכתים] וגו ל .לי ן | הה"ד] כדכי  | 5עד פן | 3לקראתו וגו' פ | הנחתו] הניחתו ₪ם/

] את רגליו  .5אפילו רגליו פם |  4תבא] פוחכי.

הניחה אותו דְוחאנכףת

תכוא דְאנת | אמר ר' אבהו

לי א | כונתה] פחא .כוונתה דוָא!נתי | על מנת] וְנ .לשם שמים דת :ל' פחאכי
צרך] וחגכיי.

| 5לכך פ

צריך פ .הצריך דאת .הוצרך א | לומר]  ₪וישמע אלהים אל לאה דִןת | אלי] פחאני;
| תגא פוחא'כי

ותאמר אלי דוכת
יפה היה ן].

כמה

כחן פאיכו:

כוחן א?ן.

הוא

כמה

ש.₪

| בוא] א?נקת.

א,

לי נכי

בא דפוחא!כי

| *פרפרותן

| מה  --היתה] מה . .היית ן ,כמה

דִף] פרפותן ל

שכרן לפ | רודאין] דודאים פוחאנכי.

₪

סרסורותן ן,

לפני מי שאמר

פרסורן ן];

והיה העולם דת

|

פוחכי ,על ..עמרו  ,1שעל ..הדוראים עמרו דן] .שהעמידה על ידיהן . 81ע.ל
ו]
מלר--
עשע
6
ידו א* | ב'] א' .שני דפוחא'נכתי | גדולים ל ךן | * בישראל דפוהאנתי] מישיאל  2ל' ל | יששנר
.ב.ולון א' .לי  | 5עופק] יושב ועוסק דְזוחאנכתי; שיושב ועופק  | 5וזבולן וח;
 .וזבולן חן  :ז
וזבולון] .
זבולן  7 | 1יוצא ומפרש פִוָאי. .ו.מפֶריש  .יושב ומפרש [ ,יושב ומפריש הַץ .יוצא ךָ .יצא ת
בימים דְוחאכתי ,ימים פן | לו] לחוך (בתוך פן) פיו של יששכר דְפוהא'נתי= :בתוך ..ישנר ,5
לתוך  . .אלעזר יששכר א?

| רבתה א%5

| הדודאים] [" .והדורדאים דְֶוְנְכן .הה"ד הדודאים

א1י ,הה"ד

הדדאים א* ,לכך נא' הדודאים  ף .היינו דכתי' הדוראים ךז |

מנהגם  מדון הפסוק שמביא וכוי= ,ופי' ר"ח שכן משמע בבזר; והקשו :בתוספות ואדרבא שם משמע כפירוש
קמא וכ" ור"ל כפירושם שהעתקתי ,אכן כשיטת ר"ח גם הפירוש בערוך ע' כנס פועל בכניפתו משלו וכו'
פי' פועל של תורה :משיזרח השמש עד הערב כדכתי' תזרח השמש וכו' יצא אדם וכו' ולעבודתו עדי ערב
וזה הפועל שמשכים בבוקר ועושה מלאכת בעל הבית קודם זריחת השמש חפד עושה עמו ומוסיף משלו
לבעה"ב וזה שמניח בעה"ב הפועל מבעוד יום קודם הערב חפד עושה עמו ומניח משלו וכן מפורש בב"ר וכוי
ופירוש אחר בערוך ע' פעל א' ועיי"ש [ובעה"ש ע' כנם בהערה] ,וכהגי' בערוך ע' פעל א' הועתק גם
אכל משלו שנאמר תזרח השמש וכו' וביציאתו אוכל
בשכל טוב צד  941אמר ריש לקיש פועל בכניסתו ו
משל בעל הבית שנא' יצא אדם וכו' וכתב שם ופירשו אנשי עיר הקודש בתלמודא (ר"ל בב"ר ,וע' בהערות
ובמבואו

רש*ב

צד 

א"ר

)?92

מני כגון מקום שאין בו מנהג

אלא דין תורה

זהו תנאי

בית דין (ומוסיף שם

אבל אם נהגו בענין אחר יעשו כמנהגם וכו') וא"ר אמי בשם ריש לקיש הטריחו וכו' עד היכן עד שיהא כל
אחד

לו וכו'

ממלא

וצולה לו דגה ומדליק לו את הנר,

ומפגנון לשונו פועל בכניסתו וכו"

משמע שמפרש

כפי" ר"ח בכניסתו למלאכה וביציאתו מן המלאכה [ובאו"ז פסקי ב"מ שם הועתק מב"ר תמן תנינן השוכר
את הפועל ופפק עמו להשכים ולהעריב וכו' א"ר מנא במקום שאין מנהג תנאי ב"ד הוא שתהא

של פועל הוצאה משל בעל הבית מנין דכתיב תזרח השמש יאפפון ואל
הוצאה משל בעה"ב והכנסה מ
מעונותם ירבצון ומיכן ואילך יצא אדם לפעלו הכנסה משל פועל מנין דכתיב ולעבודתו כו'] ,ובמדרש תהלים

מ"ב "שם
חכמים

איתא

שתהא'

ד"א

היציאה

יצא

אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב אמר ר' אבהו בשם ר' שמעון בן לקיש כך דרשו

של בעל הבית והכנסה של פועל וצריך לו הפועל שתזרח לו השמש במלאכתו וצריך

בעל הבית .שיהא משקיעת החמה הפועל בביתו ,ועיי בילק' מכירי תהלים ק"ד סיי ס"ה ,ובסוף המאמר נוסף
בכי"ח  יעקב .אבינו היה לו ארבע בתים לארבע אמהות ובכל בית ובית היו לו שתי מצעות אחת של שכינה

ואחת שלו וכשהיה יעקב בא לערב באי זה מהם שהיה רואה שהשכינה שרויה בו היה בא ולן בו ,ולא נודע
 8שלא הנחתו .ובשכל טוב צר  741הגוי
לי מקור ההוספה ,וע' גם במ"י לעיל צד  11וצד  79וצד :891
שלא הניחתו וכוי ,ובלק"ט שלא הניחה אותו וכו" ועח"נ 4 :אלי תבא .כ"ה בכי"ל כאן ,ובפוף המאמר אלי

וכ"ה במקרא והסופרים לא דקדֶקו בחסירות וביתירות 5 :צרְך הכתוב וכו' שבשבחה מדבר הכתוב;
א
וב
ת
וכן מפרש בשכל טוב שם ותאמר אלי ת ב א א"ר א מי צפה וכו' אלא להעמיד שבטים לפיכך כתוב הפסוק
א"ר אבהו (ובכ"י פלארענץ א"ר אמי) ראה הקב"ה
הזה בתורה להיות לה לשבח ,ובלק"ט ותאמר אלי תובא
תוא וכו' לפיכך צריך הכת' לומר ותאמר אלי תבוא,
תוא ,ובמה"ג שם ותאמר אלי ב
וכו' אלי ב
ומשובשת הגי' בדפוסי' [וכי"ת] לפיכך הצריך הכתוב לומר וישמע אלהים אל לאה ותאמר וכו' ,ובפגנון אחר

וישכב עמה בלילה הוא אמר ר' אבהו כביכול היה
בא
המאמר בירושלמי פוטה שם ותאמר אלי ת
במחשבה הוא לבדו היה יודע שלא עלת על דעתה אלא בשביל להעמיי שבטים וע? במפרשים שם [ונראה

שגם כאן סוף הפסוק דהיונו מלת הוא דריש; וע' נדה ל"א א'י] :פרסרותן .בכי"ל מ"ס סרסותן והגהתי,
שרן [ובכי"א בי כתוב
והשם המופשט פרסרות נר' שנמצא רק כאן ,וביני שיטי כתוב בכי"ל בכתב אחר כ
עְבותן
וביני שופי בכתב הספר דודאים] ,ובלק"ט א"ר לוי בוא וראה מה יפה היה ר
םט,
יב
כוחן של ש
של דודאים שהעמידו על ידן שני שבטים גדולים בישראל וכו' יששכר יושב ועוסק בתורה זבולון יוצא
בששכר (ובכ"י פלארענץ כתוך פיו של
בשיירה ומפרש במים וכא ונותן בתוך פיו של יששכר התורה רבה י

פרשח עב

ויצא

ץד

ל יח

יח) ותאמר לאה נתן אלהים שכרי וגו' ותקרא שמו יששכר יששכו חשיעי לשנטים
היה והקריב שיני למלך הה"ד ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר (כמוכר ו יח),
מפני שהיה בן תורה הה"ר וטכני יששכר יודעי ביגה לעיתים ונו' (רח'א יב לג) ,טהו לעיתים,
ר תנחומ' אמר לקילסין ד'א לעיכורין ,ראשיהם מאחים (שָס שס) מאתים ראשי פנהרריות היה שבט
! יששכר מעמיר ,וכל אחיהם על פיהם (שפשס) וכל אחיהם מסכימים הלכה על פיהם והוא משיב
 1ילקוס טס [וכמו קק* ,]5לק' דס"י כ'  536ע"ע :
ססיריס כנס פ' יפה ( 50ף ד') ,מדכם סקסל כיש "5ד !:
 *1וגו'  --יששכר ך] ותקרא . .יששכר

ן].

 8פפיקס) פ"( 0ע' ,)'5
ל' זוחאנכי

וגו' לפ.

תשיעי א! | ,שיני תשיעי א | ,%שביעי י(דה"י) | | 2היה| [פוחנ.

נפדנכ כגס פ'"נ םק" ט",

| ישנר כ

ל' דאכתי

| תשעי ף,

| הקריג] חא:

טיכ
חית

והוא

כר]
שלש--
יתנא
חקרוב ךְ[פוגכי .והוא מקריב ן | שיני) זוג .שני דפחאכתי | היינו דכתי' דְן .שנ' ו | נ
נתנאל בן צוער " .וגו' זו |  8מפני שהיה]  .]₪מפני מה שהיה (היה ץ) זָוְאי .מפני (ומפני []) מה מפני
שהיה דך]כתי (שפ) .מפני מה ..שהוא  | 1בן תורה] עוסק בתורה א | היינו רכתי' ד | מבני ו(ישם) |

לעיתים וגוי] לעיתים דָא* .לעחים פחא'גכעי ,לעתים לדעת מה יעשה ישראל ךן .וגו' זו |מהו לעיתים]
4נחומא דְפחאנגכתעי (שם)- .מה זָן | אומר חעו (שם) |
מהו לעתיט דפוחאכתעי (שם) ,לי ד'ג | ת
לקילסין| ע" .לקיוסין [וכע .לקירסון חנ .לקסרין א .לקירטין ע .לקורניסין ך .לקרניסין ף .לקינסרין ם,
רובי תורה חכמתם ו(שם) | דיא] ץ .רי יוסי (יוסה ץ) בן (בר זָוַך) קוצרי (קוצריי  ,קצרי [פ .1קוסרין )5
אמר ךְז[פוא"נכן].

ר' יוסי בן קציי אמר ו(שם),

רִ' אסי בן קסרי אמי א! ,ר' יוסי אומר דְץ | לעיבורין] חאכע:

ים [נך] .לעיבורן י .לעבורין פ .לעבורי' ךְ ,דים ך .לעבר שנים ו(שם) | מאתים] פ[' = .וכל אחיהםעל פיהם

החאכת

| * מאתים

דְפאכותי]

ראשי

ואשי

מאתים

ל .אילו מאתים

סנדריות א ,%סנהדריאות כן] ,פנהדראות ְחא'י ,פנדראות דָ'ם

ראשי

ן | סנהדריות]

ן/1

| שהיה זָן | שבט] חִי .שגטו של ן,

ל דפאכת |  ** 5מעמיר| מעמיר משבטו ל | * וכל  --פיהס דְזוחאכתי] ל' לפ | וכל אחיהס| כל אחיהם
ושם) .ל' חי | מסכימין פאני (שם) | פיהן | 1
היו א? ,וכל אחיהן היו א ,%שהיו [ן .וכל ישראל היו (
והן משיבין

ם |

יששכר שהיה מרביץ תורה לישראל) לכך נאמר הדודאים וכו' ,ובשכל טוב שם א"ר לוי בא וראה כ מה היה
ופק כתורה וזבולון מ פ ר ש
סרפרתן וכו' שעל יריהם עמדו שני שבטים גדולים ב יש ראל וכו" יששכר ע
בימים ובא ונותן ל תוך פיו של יששכר והתורה רבה בישראל וכו' .ובמה"ג ותאמר לאה נתן אלהים
שכרי אמ' ר' לוי בוא וראה מה

יפית

היית

כר הדודאים הללו עמדו שני שבטים
שב

ועוסק

בתורה

ובולן

סוסרותן של דודאים

גדולים מסויימין

יוצא

ומפרש

פני

מי

שאמר

והיה

העולם

(ושם

בכי"ם

בים

ובכי"ק 

בימים)

בישראל ואלו הן שבט יששכר ושבט זבולן

במים

ששכר ומתוך כך תורה רבת בישראל וכוי .ושם הועחק
ועופק בפרקמטיא ובא ונותן בתוך פיו של יי
קצת כסגנון המאמר בשהש"ר [ר' יודן ור' לוי ר' יודן אמר בא וראה כמה הם חביבין הדודאים לפני מי שאמר

היה העולם שבשכר הדודאים הללו עמדו שני שבטים גדולים מסוימים ואלו הם שבטו של יששכר ושבטו של

זבולון שנ' ויבא יעקב מן השדה בערב] ,והדרש יששבר עוסק בתורה וזבולון וכו' כדיליף בסמוך [לפסוק י*ח];
וכגי' שאר הספרים איתא גם בוי"ר שם על ידי שהיה זבולון מפרש מיישוב ועוסק בפרקמטיא ובא ונותן

לתוך פ יו של

לשבטים.

חמ ישי

יששכר

נותן לו שכר בעמלו וכו' ,וטעם הדודאים נתנו ריח ריח של תורה:

 1תשיעי

כסדר תולדותם והקריב שני למלך ליהודה ,ובלק"ט הובא המאמר לפפוק שלפניו ליעקב בן
ומפרש חמישי היה ליעקב מן לאה שהוא תשיעי לבנים והוא הקריב שני למלך בנשיאים דכתוב

 4לקילסין . כ"ה בכי"ל ,וגי' זו הובאה גם בערוך ע' קרס ד' ,ושם
ביום השני וכו וכ"ה בשכל טוב שם :
הועתק מהו לעתים ר' תנחומא אמר לקירסין ס"א לקילסין ד " א לעיבורין ס"א לקירטין ,ובע' קרטון ומבני

יששכר וכו' ר' תנחומא אומר לקירטין ס"א לקירסין ופי' עת בל"י קירוס וכו' (ושם העיר בעל ערוך השי
שהובא בע' קרס עוד הגי' קילסין :וגי' זו ס"א לקילסין איתא בכל דפ"ע ועיי .גם במעריך ע' קרס וללא נכון
טיט ס"א לקילסין בע' קרס ,והגי' ד * א לעיבורין כמו לפנינו בכי*ל) ,ומלת קילסין היא קירסין )1בחילוף
רייש ולמ"ד[ .ובגליון כי"א ב' כתוב פי' לשון חפוש וכ"ה בפי' ב"ר מל"א] ור"ת דורש ומבני יששכר
יודעי בינה לעתים יודעי בינה לדעת וליעץ מה יעשה ישראל כפי צורך הזמנים כל דבר ודבר בעתו; ופיהוש
זר בגיי הילק? דה"י ר' תנחומא אומר רובי תורה חכמתם ,ודרש אחר לעתים לעיבורין לעבר שנים ועי' בתרגום
דהזי שם ולפי הגי' שבדפוסי' ובכ"י שציינתי ובילק' דה"י בעל הדרש לעיבורין הוא ר' יוסי בן (בר) קוצרי-
(קצרי ,קציי ,קוסרין) ועי' לעיל צר  ,691ובילקוט כאן השמיט הדרש לקיסרין ,וכן בשכל טוב ,ושם העתיק
מהו לעתים לעבורא וכו" מאתים וכל אחיהם על פיהם אחיהם ראשי סנהדראות היה יששכר מעמיד וכל אחיהם

מסכיטין וכו' והוא משיבן הלכה למשה מפיני ,ובמה"ג עמו'  674ד"א נתן אלהים שכרי בוא וראה כמה גדול שבחו
שליששכר והלא תשיעי שלשבטים והוא מקריב שני למלך וכו" מפני מה מפני שהיה בן חורה וכו' מהו לעתים
אמ' ר' יוסי לעיבור ין ראשיהם מאתים אילו מאתים ראשי פנהדריות שהיה שבטו שליששכר מוציא וכל אחיהם
על פיהם מל מד שכל אחיהם היו מסכימין וכו' והוא משיב להן הלכה כהלכה למשה מסיני ,וכל המאמר נסדר
גם בכי"ו פצ"ם ויהי למס עובד אילו מאתים ראשי סנהדריות שהיה  יששכר מעמיד הדה היא ומבני
יששכר ידעי בינה לעתים מהוא 'לעתים ר' תנחומא אמי לקירסין רִי יוסי בר קצריי אמ לְעיבורים ראשיהם

מאתים וכל וגו' שהיו :מסכימין הלכה על פיהם והוא מושיב להם הלכה כהלכה למשה מסגי וכו',
ובנוסחת הדפוסים לקמן פצ"ח סי' י"ב המאטר מקוטע ועיי"ש ועי"ע בתנחומא ויחי סיי י"א ובנוסחת הדפוסיי
לקטן פצ"ט סיי י' ובאג"ב פפ"ג (פפ"ב) ,ולקמן פצ"ז בכי"ל (בנוסחת השיטה חדשה) חמור גרם כשם שהחמור
שובר את העצם ואת הגרם כך שבטו של יששכר שוברין את ישראל בהלכה שני ומבני יששכר יודעי בינה
לעיתים וגו' שהיה שבטו מעטיד מאתים פנדריות; ובפסיקתא שם הובא המאמר בדרש קח מאתם (במדבר '1
ה') מאתס היה הדבר ומי נתן להם את העצה שבטו של יששכר הה"ד ומבני יששכר וכו" ר' יוסי ובר קצה
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ל יח

להם כהלכה למשה מסיני ,וכל השבח הזה מנין ליששכר ,מזכולון שהיה מתעסק בפרקמטיה ומאכיל
את יששכר שהיה בן תורה הה'ד זבולון לחוף ימים ישכון (בראשית מט יג) ,וכשבא משה לביך
את ישראל הקדים ברכת זכולון לכרכת יששנר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך (דברים לג יח)
ממה שיששכר באהליך ויש א' יששכר באהלי זבולון:
 1להן פ ,1עליהם א1
חיוו אגפ.

| כהלכה] פ; הלכה חי ,הלכה כהלכה ךזואנכת
| מני זֶן ,מנין לו ו ,מנין היה .

וחיוו של יששכר ו(שם)

| וכל זה השבח ף; וכל

מנין היה (היו א?) לו דא? .מניין

היה (היו א') לו א'נכף .ל' פ | ליששכר לי ו | מזבולון] כו .מזבולן  .1מזבלון פ .משל זבולון דאת/
משל .זבולן וְחַ | עופק דואכתי :עסוק פחג | בפרקמטיא ם .דייא ו ,5בפרקמטיא (בפרגמטיא וְגַכִ)
שלו דְוחאנכתי (שם) | והיה מאכיל כ | לאת לי פחא | ליששכר חַא | 1שהוא נו | בן תורה] עוסק
בתורה ך] | היינו דכתיי ךְן | זבולן זָוְחג.
ובשביל כך יששכר חמור גרם ו(שם),

ז*בולון
(זבולון
זבולון .
ויששכר

כר
ש--
שן -
יולו
זכלון ( 5זב
את
| 8

וגו זפ

ל' 5

ף] ,זבולון . .הה"ד
זבולון. .שני שמח
 -שמחי) ליששכר הה"ד שמח פִי; זבולן לברכת יששכר
.ישכר זבולון . .ישכר ולזבולון אמר שמח  .2לי ל
באהליך] אנ (שם) ,ויששכר באוהליך "דְן],

4מה]
מ

שמח

פאנכי.

(ממה  --באהליך לי ת)

באוהלך דו:

באהלך 5

זבולון בצאתך
| וושכר

(וגי שצ'ל
סנהדריות

בר קצרה) אמר

שמח ו(שם) ,זבולן . .הדה היא שמח ן .זבלון
הדהי (היינו דכתי' ץ]) ולזבולן אמר שמח ֶַ/ 1
| זגולן] זחג .זגו ן .זבלון פ :זכולון דאכתי
ויששפר (וישכר  )2באהלך ךְ!פכי ,ל'ן

עמד פ ,שיש

ויש אומי

ויששכר [ ,שהיה יששכר ם,
לעיבורים

| ישראל] כו,

|

אל תהי קורא (תיקרא ן) כן אלא שמח

 ,5שיששנר

| ויש א] וי"א א,1

וששכר] זְוְאו ,ישכר ,5
באהלי זבולן כ
שהעמיד

₪

.7

ל' א) | לחף ן | ישכון] ישכן
השבטים

"ר' תנחומא

יששכר וכל אחיהם על פיהם

אמר

 .1ישכון

ךְזפוחגתי (שם) |

שכר

פואלתי?,

ו ,שביששכר

ויש אומריי

יש שכר דך
יקרפין
ל

אנ

זבולן בצאתך
| באהליך]

כ ,ויש אומרים

-

זן

פאנינ

ך .ל' 1

| זבולן זְו| :3זבולון יששכר עומד
ראשיהם מאתים

אלו

מאתים ראשי

מל מד שהיו מסכימין הלכה על פיהם (ובעל הערוך ציין

בע קרטין בפסקא ויהי ביום כלות משה ובב"ר וכו' והביא המאמר כפגנונו כאן מהו לעתים ר' תנחומא אומר
וכו' כדרכו להעתיק המאמרים כסגנונם במקום אחד ואף שציין מקורם במקומות שונים) ,ושם בכ"י כרמולי
הגי'  יודעי בינה לעתים שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חדשים מה יעשה .ישראל ר' תנחומא אמר שהיו
יורעים לרפות את הקרפים ,וגי' זו צ"ל עפ"י המאמר בשהש"ר שם שנובע מפסיקתא .וקח מאתם והי מהו
קח מאתם מאתם היו הדברים וכו' הוא שהכתוב משבח שבט יששכר שנאמר ומבני יששכר וכו' :מה לעתום
ר' תנחומא אמר ל ק יי רפ ין רי יוסי ב רק פר יי אמר לעיבורין לדעת מה יעשה ישראל שהיו .יודעים לרפאות
את הקוהם (כ"ה בד"ו) ראשיהם מאתים אלו מאתים ראשי פנהדראות שהיה שב טו של יששכר מעמיד
וכל אחיהם על פיהם מלמד שכל .אחיהם היו מסכימין ההלכה על פיהם כהלכה למשה מסיני,

ובמדרש אסתר

שם בדפ"ר וד"ו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים וגו" מי היו אמר קרַ' סימון זה שבטו של יששכר ! הה"ד
ומבני יששכר וכו' ר' תנחומא אמר לקירפין ,ור' יוסי בר קצרתא אמר לעיבורין לדעת מה יעשה ישראל שהיו
יודעין לרפאות את הקירוס פירוש קליפה העולה מחמת מכה ראשיהם מאתים אלו מאתים ראשי סנהדראות
שהיה

שטו
ב

של

יששכר

מעמידים

וכל

אחיהם

וכו'

וכולם היו מסכימים הלכה על דעתן כהלכה למשת

מפיני (הפירוש קליפה העולה וכו' הוא הוספה זרה ,וקשה הדרש לדעת מה יעשה וכוי שהיו יודעי' לרפאות
וכו ועיי בהערות רש"ב בפסיקתא שם ,ומהרז"ף במיח חלק ג' צד  99מפרש קירוס מל"י )1וצע"ג) ,ועוד
בבמ"ר שם קערת כסף אחת בא נשוא יששכר והקריב על שם התורה לפי שהם אהבו את התורה יותר מכל
השבטים שנאמר ומבני יששכר וכו' מהו לעתים ר' תנחומא אמר ל ק רפ ין ר' יופי אומר לעבורים לדעת
מה יעשה ישראל באיזה יום יעשו מועדים ראשיהם מאתים אלו מאתים וכו' שהיה שבט וששכר מעמיד וכל
אחיהם וכו" שהיו מסכימים הלכה על פיהם ואומר ויט שכמו לסבול שהיו פובלים עול תורה ויהי למס עובד
שכל מי שהיה טועה בהלכה היו שואלים אותה לשבט יששכר והם מבארים אותה להם ;,ובאלו המדרשים ל"ג

והוא משיב להם ,וטעם הגי' כאן כל אחר מראשי סנהדריות [או שבט יששכר] משיב להם |כו' ,ובכי"פ הגי:
והן משיבין .וכבר דרשו בספרי וזאת הברכה פו' שנ"ד ויששכר באהליך מלמד ששבטו של יששכר משתבח
בתורה שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים וכן מצינו שאביו משבחו שנאמר וירא מנוחה כי טוב וכו'
ועו"ע  עירובין ק" ב' יומא כ"ה א' ,ובתר"י א' מתורגם ותאמר לאה וכו" ואמרת לאה יהב ו"י אגרי וכו'
והיכדין .עתידין בנוי לקבלא אגר טוב על דאינון עסיקין באורייתא וכו' :  4ממה שיששכר וכו וסוף הפסוק
אינו נאמר על יששכר כאילו כת' וליששכר אמר שמח יששכר באהליך אלא מוסב למעלה שמח זבולן בצאתך
הצלח בצאתך לפחורה ממה בזכות מה שיששכר באהליך שהוא עופק בתורה ויושב באהלים .על ידך עי' ביפ"ת,
ווש אומרים יששכר באהלי זבולון זכותו וברכתו באהליך [לפי הנוסחאות שלפנינו יששכר בתיבה אחת ולא
יש שבר כגי .הדפוסי' וכי"ת אין לפי פירוש זה חילוק בין פי' הראשון לפי" היש אומרים ,אמנם נראה שלפי'
הראשון באהליך מוסב על יששכר וכונגת המקרא הוא שמח זבולון בצאתך ממה שאתה יששכר יושב באהליך
ולפי היש אומרים באהליך מוסב על זבולון שישמח מפני שיששכר יושב באהליו ולומד] ,וכן טעם הגי' בכי"ו
לחוף וגו" וכשבא משה לברך את

השבט הקדים וכו' הדה היא שמח זבולן בצאתך וגן" אל

ל
אר
לא עמדה תורתו שליששכר וכשבא משה לברך את יש
ווששכר באהליך ויש אומרין יששכר נתקיימה ברכתו באהלי

תהי

קורא

הקדים ברכת זבולן ליששכר דכת /שמח וכו'
זבולן .ובשכל טוב וכל השבח הזה ליששכר

680884

ע0811780ם1ש

%00

('

ילילו

וי ד די

יוו

הרקוי

וי

₪

6

"'/

.

כ י "ייי

,

ל כ כו

פרשה ע

ויצא

4

קוו"
יי

כ) ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי השרה זו כל זטן
שאת מזבלה ומעדרה היא עושה פירות :
כא) ואחר ילדה בת וגו' הנן היחה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שחלר אשתי זכר הרי זו
תפילת שוא,

דכי

ר'

| לקוט כ קיל :

יניי אמ'

על המשנר

ביושכת

 8יקוס טס , לקוע 'יעיס כ' ככ'ט:

היא מתניחא,

אטר

נככוק פ"ע פ'כ :

ר' יורה בר פזי אף היושבת]64/

| יכום' כככים פ'כ י"ד  ,,'5כככום

כ' פ' ,סנסוט \'2ל םש" פ' |וע ]|סנקוט מ"כ פס כ" י*ע [ויטלס פיי י*ח] :
[ *וחאמר  --אישי] ותאמר  . .טוב וגו' ל .וחאמר  ..אלהים זבד טוב' הפעם  . .אישי י ,ותאמר  ..זבדני
וגוי הפעם יובלני  :ותאמר לאה הפעם  . .אישי א' ,הפעם  ..אישי דְזָא? ,ותאמר ..אלהים וגו' [ ,ותאמר, .
אותי

פוב .5

וכר

ותאמר..

אתי ,1

זבדני . .אותי

זבד טוב הפעם

יובליני אישי ן],

זבדני..

טוב ך |

זו] ג .הזו דפוחכתרי .הוה א | זמן] מה זן | 2שאת] ז[פוחנכי .שאתה דאתר | מעדרה ומשקה:
 .שמה א? .ל' דפתי |
ומובלה א |  8ואחר  ---בת ל' א* | וגו'] ן ,ותקרא את שמה דינה [זא'נכ .ותקרא .
תנן) ח.

תניגן [פואנכי (ירמיה) .תניגי ך ,תנינא ף].

תמן תנינן י

| היתה] א.

כיצר היחה דפוכת.

כיצד הייתה [ .הרי שהיתה [ָזי .הרי שאט' שהיותה ( | 1ואמר ---שוא ל' ן) | רצון]  =.מלפניך כ | גן
זכר א | זה י | 4תפילת] ןג .תפלת פהחאכוי .תפלה  | 7דצכי] רגית וחכ; לי י | יניי] /1
ינאי דפוחאכתרי | אמרין וחכ .אמיי דאנתר'י (שם) .אמרו ך* .אומר ו | מיושבת ג | היא] פוחאפרוי.

הדא דְ .ל' ( | מתניתה ןג | ואמי חן .דאמ' ת | יודא ם .יהודה דזוחאנכתי | גר| ו .גו דפחאנכתי |
היושבת| פא .%יושבת ן .ביושבת זא' .*1על היושבת .דת |
מזבולון שהיה עוסק בפרגמטיא שלו ומאכיל

ליש ש כר וכו' (ושם מפרש

ותק רא

שכר
שמו יש

כלומר

יש לי שכר וכו" ועי' גם ברר"ק) .ובכי*ל לקמן פצ"ז זבולן לחוף ימים ישכון בסחורתו ויששכר בתורתו וכו" מה
ראה יעקב שבירך זבולן ואחרכך יששכר והלא יששכר גדול ממנו וכו' ועיי בהנחומא ויחי ובנוסחת הרפוסי'
לקמן פצ"ט סי' ט' 1= :הפעם יזבלני וכו'| .כן השלמתי ועח*נ ,וכן מפרש בפיי ב"ר כ"י [לקמן פהשה .עיג]
יזבלני רריש ,ובמה"ג שם ותהר וכו" ותאמר הפעם יזבלני אישי אמרה לאה השדה כל זמן שאת מזבלה היא
עושה פירות כך האשה כל זמן שמוספת בנים בעלה מוסיף באהבתה ,ובשכל פוב צד  941הפעם יזבלני לשון
זבל וכו' ועיי"ש צד ( 841ובמדרש אגדה הפעם יזבלני וגו" כעין שדה שמזבלין אותה כדי שתצא התבואה
יפה] והלשון כל זמן וכו' כמו לעיל צד  064מה קינמון הזה כל זמן שאתה מזבלו ומעדרו הוא עושה פירות
וכו' 8= :תנן| .במשנה שם הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר וכו' הרי זו
תפלת שוא .וכפי הגי' לפנינו בכי"ל [וכי"א א' וב'] הועתק כאן לפי הענין מן היתה אשתו וכו' ,ובמשנה
חסר

בככלי

מלת כיצד וע' ברה"מ

צר  882וד"ס ח"א צד ,882

וכבר נשתבש בר' קראקא א' תנינא וע' במ"י לעיל צד :181

ובדפ"ר

וד"ו הודפס

נינ'
ת

ור"ל תנינן,

 4דבי ר' יניי= .לעיל צד  581הגי' דבית יניי

וע' בח'ג ובמ"י שם | :המשבר .כסא של היולדת וע' פריים שם צד  994וקרויס ארכעאלאגיע ח"ב צד :6
היא מתניתא . מיירי מתניתין ,ור"י בר פזי -שאמר אף היושבת על המשבר וכו" משמע שחולק על המשנה;
ולא נתפרש אתיבון וכו' אי לדבי ר' יניי או לריב*פ [ובכי"א א' הגי' איתיבון א"ר ינאי ונקוד עליו .וביני
שיטי כתוב ליה] ,ובהקושיא חסר עיקר הדרש שעיקר ברייתה זכר היה ונעשית נקבה .ואף אם כוונו לאגדה
זו קשה דהא אפשר לפרש שנשתנית קודם שישבה לאה על המשבר ,ומאי משני עיקר ברייתה שלדינה זכר
היה וכו" שאינו מחדש כלום ,ובכבלי ברכות שם איתא היתה אשתו מעוברת וכו' תפלת שוא ולא מהני רחמי
מתיב  וב יוסף (וע' בד"ס שם צד  048הגי' ר' א ב א וכן מביא ביפ"ת) ואחר ילדה בת ותקרא את שמה
רינה מאי והאחר אמר רב לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה י"ב שבטים עתידין לצאת מן יעקב
ששה יצאו ממני וארבעה מן השפחות וכו' אם זה זכר לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות מיד נהפכָה לבת
שנאמר ותקרא את שמה דינה אין מזכירין מעשה ניסים ואיבעית אימא מעשה דלאה בתוך ארבעים יום הוה
וכו' .ובמ"כ שיער להגיה כאן עפ"י הבבלי שם והכתיב ואחר ילדה בת וא מר ר' אבא (וכ"ה במה"ג
וע' בד"ס) עיקר ברייתה וכו' ומשני א"ר חנינא האמהות גביאות היו וכו" והוה עמהם דרך נם וכוי .וביפ"ת
על כל בעלי אגדה שבארץ הלזו שיפרשו לי הך תיובתא ותירוצא ואין אתנו יודע עד מה וכו'

כתב

חזרתי

שאין

תפלה מועלת ורחל התפללה קודם ישיבתה של לאה על המשבר];

ועיי"ש ובנזה"ק שהאריכו בפירוש המאמר [ולדעתי נראה שנחלפו כאן המאמרים וצריכים לסרס אותם בדוך
זה תנן כו" תפילת שוא אתיבון והכת' ואחר ילרה בת ואמר רב (כצ"ל במקום א"ל) עיקר ברייתה וכו' נעשת
נקבה דבי ר' יניי אמ' כו' ובזה הכל עולה על נכון כי לדבי ר' יניי דוקא ביושבת על המשבר נשנה במתניתן
איתבון לר'
תפקד  עוד
עלי" וכ"ה
ועושה אחר
וכו') וקשיא

ובפי" ב"ר

מפרש דבי ר' ינאי וכו*

ינאי והכתי' ואחר וכו' נעשתה נקבה .כלומר מקורם לכן נהפכה נתכנסו כל האמהות ואמרו וכ\'"
רחל [ובפי' ב"ר כי"א נוסף ואמרו .יהי רצון שתפקד זו והיינו ואחר לאחר שילדו כלם התפללו
בגליון כי"א ב' ].ובפי' ב"ר כי"ש מל"א הכיוצר הזה מה היוצר הזה לאחר שיצר את הכד שוברו
אף אני עושה את המקום אפילו על המשבר (וכן נוסף הפירוש בדפוסים [וכי"ת] מה יוצר ,הוה
לר' ינאי והכתיב ואחר ילדה בת רמשמע עד שעת לדתה היה זכר במעי לאה ובשעת לדתה

היינו על המשבר [נעשית נקבה] עיקר ברייתה של דינה כלומר תחלת יצירתה זכר היתה ומתפילתה של רח

שאמרה.

וכו"

נעשית

נקבה קודם לידה ומשבר דיינו בזכרים וכו' והיינו אחר שילדו כולם התחילו מתפללות

על רחל .ובסגנון שלפנינו בב"ר המאמרים בירוש' ברכות .ושם ל*ג אמר ריב"פ אף היושבת וכו' ולג אתיבון
והכת' וכו" אמר להם .והגי' שם דבית ינאי אמר ביושבת על המשבר [היא מתניתא] הא קודם כן יצלי על שם
הנה כחומר ביד היוצר רבי [יהודה בן פזי] בשם דבית ינאי עיקר עיבורה של דינה זכר היה מאחר
שנתפללה רחל נעשית נקבה הדה היא ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה מאחר שנתפללה רחל נעשות
נקבה וא"ר יהודה בן פזי בשם דבית ר' ינאי אמינו רחל מנביאות הראשונות היתה אמרה עוד
אחר יהיה מטני הדא הוא
(והתיבות שהופפתי נשתרבבו

דכתיב יוסף ה' לי בן אחר אחרים לא אמרה אלא עוד אחר יהיה ממני
שם למעלה) .ובפני משה הגיה בירושל' עפ"י המאמר שלפנינו בב"ר,

וע' גם במראה הפנים וכפי' מהרז"ף ,אכן  גם בירוש' ברכות  ד" מגנצא הגי' כן באיזה שינויום; וכן
הועתק מירושלמי במח"ג עמו'  774דבי ר' ונאי אומרין ביושבת וכו" הא מתגיתא וכף ר' יודה בר

פרשה עב עג

ויצא

5

ל נא כ

על המשבר יכול הוא להשתנות הה"ד הכיוצר הזה לא אוכל וגו' (ירמיה יח ו) ,אתיבון והכת' ואחר

ילדה בת ,אמר להם עיקר ברייתה שלרינה זכר היה ומתפילת רחל שאמרה יופף י"י לי בן
אחר (בראשית ל כד) נעשת נקכה ,אמר ר' חנינה בן פזי אמהות נביאות היו ורחל היחה מן האימהות ,
יופף י"י לי כנים אחרים לא נאמר אלא בן אחר אמרה עוד אחד עתיד להעמיד ולווי יהיה ממני,
אמר ר' חנינה נתכנסו אימהות ואמרו דיינו זכרים תפקד זו:

וש

פרשה עג
ל כב) ווזכר אלהים את רחל וגו' זכריני י"י ברצון עמך פקדיני בישועתך

(תהלים א

קו ד) אמר ר' אלעזר בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה ויזכר אלהים את רחל ונו':
[ 8עיל  567 57וע' תנסועפ ע" 3וינפ כי כ ]  6 || :ינקוע עכיכי ססליס  "5סי י"נ:

ושם) .לעשות לכם
 1הוא] פחאנכי .היא ן ,ל' דןת | \וגוה] לעשות (
נאם י"י וגו' ז ,לעשות לכם בית ישראל הנה כחומר ביד היוצר ו' ,לעשות..
.ה.יוצר כן אתם בידי בית ישראל א ,וגו' (לעשות לכם ["ם) הנה ..היוצר. ..
בות ישראל הנה ..בית ישראל מה יוצר הזה לאחר שיצר את הכד שוברו ועושה
על המשבר

| אתיבון] פחנ:

ד

איתובון אכך?.

התיבון [י,

 7כלם ססנת ":'5 6

בית (לעשות בית  )1ישראל
ישראל הנה (וכתי' הנה א!)
ישראל פַן" .לעשות לכם
אחר אף אני עושה כן אפי'
איתיביה

איתכון ף,1

ך.7

ןת

אותבוה

והכתיב דחא'ךו ,והא כת' פן .והא כתיב ך?ו(שם) ,ל' א? | ללהון א | עקי ח
והכת'] כ
*רייתה דְפוחאכתרלי] בריתה לְך'ו( 1שם) .ביריותה ץ ,בריתיה  | 1של דיגה] :פוחאנרי :ל' דכת |
ב
ומתפילה
היה] אנכך* .היתה דְהרי .היית פן .ל' ן | ומתפלתה (ומתפלת ם) של דפחאכתר"י.
נעשת] פוי .נעשית ז[האכתרי"י (שם) .נעשתה
של נְ"ןָ | 8
האמהות י |
אימהות ך[א:3
בר ן[ | אמהות] פחכןת/

האמהות ְפחא!כן

האימהות] [א?/

ך ,1נעשה דנ | חנינא חאבכ .חנגיה ן |
ל' דפת |
הי] הן ןת | היתה] וחאנכ.

| 4לי בן א' .לי בן אחר ]

אונו אומר כן פן .אין כתיב (כת' נכת)

כאן דאנכת

| אחרים ל' א | לא נאמר] חי,

| אלא יוסף י"י לי בן וא | ועוד  | 3אחד] פחאזי,

אחר דְוְא"נכ .בן אחר ך] | עתיד| כ; הוא עתיד דפןא"תי .הוא א'נ | לעמוד וְחי | ולואי א ,והלואי י,
הלווי [הנכ.
5נינא
ח

הלואי דפאית

יהי ממני י ,ממני יהיה ף;

דֶץ ,חנינה (חנינא אִנכ) בן פזי פאנכ.

שיהא ממני ,%1

חנניה בר פזי ן | כל האימהות דְוְאֶןָ .כל האמהות פחתי

אמרו פכ .ל' ף | דיין א | %תפקוד  ,5תיפקוד ן | זו] א; עוד זו פוחנכ.

עוד זאת רחל ך*י1

|| 6וזכור חאכת

יצא ממני ןתן .ממני חח |

| וגה] ןו

ל דפחאנכת

עוד זאת דִןת .עוד החל ך,

| זככיני] נ.

כת'

זכרני דְוֶ.

(כתיב חא?מ .כתו'  ,5הה"ד א') זכוגי פחאכמ | עמיך ןת | פקדני בישועתיך ךָ .ופקדני (פקדני א,%
פוקדנו ח) בישועתך (בישועתיך .ת) חאנכתמ .וגו" פן | 7לעזר ן | שנה ן | שרה ורחל פףת :רוחל

ושרה  | 812ולאה וחנה ף | ויוכור  חאתמ | את ל' ך | וגו לי |

פזי בשם דבית ר' ינאי עיקר עיבורה וכו' ,וגר' שצ"ל כאן עפ"י הירושלמי אמר ר' יהודה בן
פזי אמהות נביאות היו וכו' ונתחלף עם ר' חנינא ב"פ שהוא בעל המאמר בסמוך (ואף לפי הגיי שלפנינו אמר
ר' חגינה נתכנסו וכו' וגם ר"ח לעיל צד  164הוא ר"ח בן פזי ,וע' באגה"א ח"א צד  ,54וללא נכון הובא
שם

צךד

82

זה המאמר

בתוך מאמרי

ר"ח בר חמא) אכן גם בשבל פוב צד 841

הועתק

א"ר

חהנינא

בן

חד הוא עתיד להעמיד יהי רצון שיהא ממני וא מר רב
פזי רחל אמנו נביאה היתה אמרה עוד בן א
ואמרו דיינו וכו" ומפרש שם לכך נאמר ואחר ילדה בת כלומר
האמהות
חנינא בן פזי נתכנסו כל ה

לאחר שנתפללה לאה

ואמרה

יהי רצון שיהא

עובר בבטני נקבה כדי שתלד רחל אחותי זכר וכו מכאן

שנתחלפה .דינה בבנימין אבל מקצת הבותינו דרשו שנתחלפה ביוסף ,ובתנחומא שם ילמדנו רבינו אם היתה
אשתו מעוברת מהו שיתפלל יה"ר שתלד אשתי זכר כך שנו רבותינו היתה אשתו מעוברת ואמר וכו" ר"ה
בשם ר' יוסי אומר אע"פ ששנינןו היתה אשתו מעוברת וכו' הרי זו תפלת שוא אינו כן אלא אפילו עד
שעה

שתשב

על המשבר יתפלל שתלד זכר לפי שאין קשה לפני הקב"ה לעשות את הנקבות זכרים וכו" וכן

מפורש ע"י ירמיה וכו' מה הקב"ה אומר לירמיה הכיוצר הזה לא אוכל לעשות וכו' וכן אתה מוצא בלאה אחר
שולדה ששה בנים וכו' והיתה מתרעמת לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע וכו' מיד שמע הקב"ה תפלתה ונהפך
העוָבר שבמעיה לנקבה שנאמר ואחר ילד בת ותקרא וכו' ואחרת אין כתיב כאן אלא ואחר ולמה קראה לאה
דונה לפי שעמדה לאה הצדקת בדין לפני הקב"ה אמר לה הקב"ה את רחמנית ואף אני מרחם עליה מיד
ויזכור אלהים את רחל ,וע' בתנחומא מ"ב שם; והאגדה גם בתר"י א' ומן בתר כדין ילידת בת וקרת ית שמה
דינה ארום אמרת דין הוא מן קדם י"י דיהון מני פלגות שבטיא ברם מן רחל אחתי יפקון תרין שבטין היכמא
דנפקו מן חדא מן אמהתא ושמיע מן קדם יי צלותא דלאה ואיתחלפו עוברייא במעיהון והוה יהיב יוסף
במעהא דרחל ודונה במעהא דלאה .וממקור אחר הועתק במהיג צד  974מהו דינה אמי ר' יהושע ב
גחמיה שנעשה בה מידת הדין שהיית זכר ונעשית נקבה ורבנן אמרי מהוא דינה הכל צווחו דיינו בנים
לאה והשפחות וכו' ואפשר שגם במאמר ר"ח נתכנסו אימהות ואמרו דיינו וכו' הוא דורש השם דינה [וכמוש"כ
ביפ"ת ובחי' הרש"ש] ,ועוד איתא בפדר"א פל"ו אמרה הילדה הזאת דין ומשפט היא על כן קראה שמה דינח
ועיי"ש בביאור הרד"ל[ .והשם אמהות במאמר ר"ח על השפחות לאו דוקא כי אין קורין אמהות אלא לארבע
(ברכות ט"ז ב') וכמו שהעיר ביפ"ת; וע' גם לקמן פע"ג סי' ג ./אמנם במסכת שמחות ספ"א הנוסחה אין
קורין לאבות אבינו וכו' ולא לאמהות
פרשה

 6זכריני וכו'.

עג.

בכי"א

א'

פע"א

א מינו
וכן

נסמן

אלא לארבע אמהות]:
בדפ"ר;,

ובמקוא

כאן ראש

סרר וע' במ"י לע*יל ריש

פע"א:

[פו" בפו' ב"ךר כ"י מל"א] בעת שאתה מצוי ומתרצה לעמך [כצ"ל תחת לפניך הכתוב שם]

4

ייצא

6

יז

י

ירייש

פרשה עג

יוו

ישי

יי

לננ

זכר חפרו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו (שפצחג)
וכר

הסרו

זה

לאבוהם

אבוהם חסר

(מיכח  1כ),

לבית ישראל ישראל סכה ,מי היה כיתו
יעקב ראוכן (בראשית לה כג) ,וכני זלפה
שפחת רחל דן ונפתלי (שס שס כח) ,וכרחל
ר'א זכר חסרו ואטונתו ונו' ויזכר אלהים

זה יעקב תתן אמת

ואמונתו

ליעקב (שם שם),

שליעקכ אנינו לא רחל ,בכולם כת' בגי לאה בכור
שפחת לאה גר ואשר (שם שס כ) ,ונני בלהה
כת' כני רחל אשת יעקב יוסף וביניטן (שפ מו יט),
את רחל וע':

דה בשלום נפשי וגו' (תחלים נה יט זה יעקב ,מקרב לי (שסשס) שלא תקרב לי עצת

.ו

הרשע שלא יאמר זו שילדה יטלינה וזו שלא ילדה לא יטלינה ,כי ברבים היו עמדי (ש שס) דאמר
ילק' ססליס .כ' מסכ',

כי ק"ל,

*לק' מכיכי שס,

פיכס ]' כ' ,וע' סנפועל מ"נ וילל פ" יי :

*לק' מכיכי

ק"ל ,ילק' מכיכי סקליס ג"ק ק'" י"ו ,סנסומס מינ טס כ" י"ו ,עדכם סקליס כ"ם [יע' סנסומ

1כר]
ו
לבית ישראל

כתיב

מהלים),
(ת
 -ז

פןזא'גכימם.

וכתי' -

וגו וא"

א

ינ טס קיי כי] :

| *לבית  --אלהינו דִך]] לבית  . .וראו  . .אלחינו ל

| לזכר הסדו]

חסד וי

* חסד לאברהם ן] שנ' חפד

(וחסר רן)

לאכרהס דפ"האנכתי(תהלים) מ .ל' לו | תתן| [י' .שני  -.דפ":חאכי(שס)מ .רכת'  -.ג | י8ש*ראל
סבה] ישראל

פגה ל .סבא אנ

סבא הְפותכתימ;

| ומי ף]

| יעקג אביגו] חי.

אגינו יעקג דונכת,

יעקב םאי (שם) | לא לי חא' | בכולן א'כת .בכלם פ .בכלן א'ימ (שם) .כי בכלן חח | כתי' פחאי |
בני  -ראובן] וחנכתי .ובני ..ראובן  :8בני ..יעקב א ,ובני ..יעקב (משם) ,אלה בני לאה ו(שם) |
ו4בני  --ואשר] ובני (בני י) זלפה שפחת לאה הְ'ָ1י ,ובני ..שפחת וגו' [ ,ובני זלפה  .אלה בני
זלפה ו(שם) ,ובני בלהה שפחת רחל אמ (שם) | וכני  --ונפתלי] ובני (בני י) בלהה שפחת רחל זְזְנָי .ובני
בלהה וגו'  ,%ובני בלהה ] .אלה בני בלהה י(שם) ,ובני זלפה שפחת לאה אם (שם) | 5כת ]:נות?
כתי' דךפהאכימ (שס) ,כתוב ן | בני] ובני (משם) ,אשת יעקב שנאי ובני א%א'" | יוסף ובינימן] וגוי /1
ל' דפחאגכתימ (שס) |  6ד"א] לכך כתיב ו .לכך ך .ל' אלו (שם) | זכר חפדו ל' א | ואמונתו וגוי]
ואמונתו לבית ישראל ְוַחַכתי ,ואמונתו  ,1וגו' פם .ל' אי (שם) | ויזכור א'י (ויזכר  --וחל ל' א') |
וגו'] ן ,וישמע אליה ך ,וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה ךן ,ל' פאנכי | 7פדה--כפשי לי אל
וגוי] ן .מקרב לי א'נומ.

מקרב לי כי ברבים היו עמרי דִןן .ל' פא | זה| פדה בשלום נפשי -

ואנפו,

דה בשלום וגו' = מ] .נפש  | 5 -מקרוב א | תיקרב לו ן | עצתו של רשע דפואכתך*. .ש.ל אותו
| והן | לא] אף',
8ילדה הימגו י | יטלנה ן] .יפלנה עמו דפואנכרימ
רשע נרומ | ש
אל דפונכתר'ימ | יפלנה עמו דפאנכתרימ.

יטלנה עימו ן | *כי --דאמר א'] כי ..עמרי רו :דיא לֶנ,

דאמר דפא?כתמ .דמר ן |
וזהו בראש השנה .א"ר אלעזר בר"ה נפקדה וכו' שנאמר ויזכר וכו' (וזה סיום הפתיחה) ,והררש מפורש בר"ה
שם ,ולשון הברייתא שם בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה ובסוגיא דגמירא שם בר"ה נפקדה וכו' מנלן א"ר
א לע זר אתיא פקידה פקירה אתיא זכירה זכירה כתיב ברחל ויזכור אלהים את רחל וכתיב בחנה ויזכרה ה'
(ש"א א' י"ט) ואתיא זכירה זכירה מראש השנה דכתיב שבתון זכרון תרועה (ויקרא כ"ג כ"ד) פקידה פקירת
כתיב בחנה כי פקד ה' את חנה (ש"א ב' כ"א) וכתיי בשרה וה' פקד את שרה ,וע' בד"ס ,ומאמר אחר במה"ג
עמו'   874אמ' ר' אלעזר מניין שנפקדה רחל בראש השנה ממה שכת' למעלה מן הענין ואחר ילדה בת
ותקרא את שמה דינה מהוא דיגנה אימת שהקב"ה יושב בדין על הבריות וצ"ע 8 :ישראל סבה .יעקב אבינו,
וע לעיל צר  | :487בכולם כת' וכו |לפי הגי' שלפנינו  קשה שמביא בכולם הפסוקים בראשית ל"ה כ"ג
כ"ו כ"ה ,ושם כת' גם ברחל בני רחל .יוסף ובנימן ,והפי בני רחל א ש ת י ע ק ב יוסף ובנימן הוא בפרשת
אחרת (מ"ו י"ט) ,וגם קשה שמקדים הפ' ובני זלפה שפחת לאה וכוי (ל"ה כ"ו) לפ' ובני בלהה שפחת רת
וכו'( .ל"ה כ"ה)[ .אמגם בכי"א א' וב' וילק' מכירי הפי ובני זלפה מאוחר לפ' בני בלהה] ,וגיי ישרה בילק!
תהלים שם בכלן כתיב אלה בני לאה (מ"ו טזו) אלה בני זלפה (מ"ו י"ח) אלה בני בלהה (מ"ו כ"ה) וברחל
כתיב בני רחל אשת יעקב ,אכן גם בשכל טוב צד  61הובאו הפספוקים כמו לפנינו ,והשמיט שם הדרש זכר חסדו

זה אברהם וכו' ואמונתו וכו' [וע"ע ברמב"ן לפסוק ל"א ל"ג] ,וכתיבת ובינימן בכי"ל כמו לעיל צר  098וע במ"י
שם:

 6ד"א זכר

הסדו וכו

הפוגר דרשו כל הכתוב על רחל ומסיים ויזכר אלהים את רחל וגו ג.

במאמר

כך כתי' זכר חסדו וכו' ,וסוף הפסוק ראו כל אפסי ארץ וכו' בראש
ועי בולק' תהלים ,ובילקו' כאן הגיי ל
הפתיחה לפי הגי' בכי"ל ובדפוסי' [וכי"ת] לא נדרש כאן ,ולשון הפתיחה בתנחומא מ*ב שם זש"ה זכר חסדו
ואמונתו מדבר ביהושע שהוא מבני בניה של רחל וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו אותה ישועה שעשה

יהושע שנאמר

בית ישראל

הוי ויזכור אלהים

וכו" אמ' ר'

רחל

הואיל

שלא

ילדה

שמש בגבעון דום ד"א זכר חסדו זכירת אמנו רחל לבית ישראל שנאמר אשר בנו שתיהן את

יצחק

את

שם,

רחל ,וע' גם בילק /מכירי

ובמה"ג

עמו'  974הועתק

זש"ה זכר חסדו

ורחל עקרה היא עיקר הבית (וע' לעיל צר 8ל )8שלא הלך יעקב לחרן אלא בשביל

והיא היתה העיקר זכרה הקב"ה הדא היא זכר חסדו ואמונתו למי לבית ישראל לרחל שהיתה

עיקר הבית וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו זה .יהושע בן נון שהוא עומד ממנה ומעמיר גלגל חמה
שהוא עומד בכל העולם :  7עצת הרשע ..עצתו של עשו הרשע שלא יאמר זו שילדה יטלנה יקח לו וזו
רחל

לא יטלנה

וישלחה

וישאנה

צ1ד 08וע' במ"י שם)' ועפ"י הגי' בפו'
בילקוט הגי' כי ברבים היו עמדי (והשמיט
ר' יודן וכו' והגי> בשאר הספרים דמאר
מן רי"ש הסמוכה וצ"ל דא"ר כמו
גפ

ב"ר
שם
ר'
שהוא

הוא (וכתיבת

יטלינה

בכי"ל

ביו"ד

כמו

באימצע

לעי

כי"ט וכי"א הגהתי כי ברבים היו עמדי ר' יודן בשם וכו' וגם
שם האומר ר' יודן וכו') .ולא נהירא הגי' בכו"ל וכי"ג ד"א
יודן וכו' [מלת ד" א בכי"ל וכי"ג יש לפתור דא מר והיא
בכי"א א' וב' ,ועפי*ז מקויומת מלת  ד א מ ר בכל ב"י ולכן

מלה זאת בפנים בהתאמה לנגוסחת כי"א א' ולא לנוסחת פיי ב"ר] ,ובכי"ל נשתבש בזכותה רכת'

את רחל בזכות אחתה וכו' ולפני את רחל נוסף בוני

שוטי

ויזכר אלהים והגהתי ועח"נ[ ,ובכי"א ב'

הנופחה

פרשה עג

ויצא

7

ל ננ

ר' יודן בשם ר' אייבו בהרכה תפילות נסקדה רחל ,כזכותה דכת' ויזכר אלהים את רחל[ ,את
רחל] בזכות אחותה ,וישמע אליה אלהים בזכות יעקכ ,ויפתח את רחמה בזכות האימהות :

[ויזכר אלהים את רחל] אמר ר' שמואל בר נחמני אוי להס לרשעים שהופכים מידת

רחמים למירת הרין , בכל מקום שני' י"י מידת רחמים י"י י"י אל רחום וחנון (שמות לר \) י"י ארך
אפים ורב חסד (במיברי יח) וכת' וירא י"י כי רבה רעת האדם (בראשית וה) וינחם י"י כי עשה
את האדם (שם שם ) ויאמר י"י אמחה וגו (שם שם ז) ,ואשרי הצדיקים שהופכין מירת הרין למירת
רחמים ,בכל מקום שני אלהים מידת הדין אלהים לא תקלל (שמת כב כז) ער האלהים יבא דבר

וש

שניהם (שם שם ח) וכת' וישמע אלהים את נאקתם (שם ב כר) [ויזכר אלהים את נח (בראשית

ח א)] ויזכר אלהים את רחל .:מה זכירה זכר לה ,שתיקה ששתקה לאחותה [בשעה שהיו נותנין
[ 7:ע' פכילפס 3טלס

 3לעיל  808 57ום"כ[ 4 | :פזכי דנכיס פ' כ"ז]
דכטב'"י  16 57 91 57ולד 801]: " 9לקוע טס:

מכילסס

(מסכס )'3 6פ'ד ובמדט פ"ד,

פ:
ל]-
ח -
רותה
 1בשם ר' אייבו]  ..איבו אכתרמ .ל'  | 5תפילות] (ן ,תפלות דפאכתרימ | בזכ
שנאמר ויזכור אלהים בזכותה א ,7שנ' ווזכר ..את רחל רחל בזכותה ְן] ,רחל בזכותה [ ,22רחל בזכות
עצמה ו | א*ת רחל ְונכתימ] ל" לפ | ב5וכותה של מ | * אחותה דְואנכתימ] אחתה ל .אחותה שני
את רחל  | ₪אליה ל' מ | אלהים לי  | +לאת רחמה ל' ך | האמהות דפא'נכתימ :אימהות ואל
8י*זכר  ---רחל] .ווזכור  . .רחל דְז ,לי לדפואנכת
ו

| נחמן

| שהופכים] א- ,%ין א .1שהן (שהם חכ)

| מידה] [ .1מדת דפחאכת
הופכים [75, שהן הופכין פנ; שהן מהפכים וְז ,שהם מהפכון 7
רחמום היא שנאמי א!
| מידת] וְנ :מדת דפאיכת
4רחמין ן | למידת] ן ,1למדת דפחאכת

|

נ-ון לי א | )1י"י  --חפר] דְא' ,5וגוי ארך אפים וגו' ן ,ארך אפים ורב חפר דְן ,ארך
ח-
ו"י
ו" לי ך( 1י
דם]  ,כי ..האדם וגו" פם/
היא--
פאדם] [ .האדם בארץ ךחא!נכןת ,וגו" פ | כ
גפים ןן ,ל' פח | ה
כי ..האדם

6גוי] את האדם
בארץ א ;%75כי עשה וגו' ן .לי דף | ו

בראתי וא'כת /:ל' ך | ואשריהם דְפוחא1כת.
הופכים
דְוְד=ְז ;5שהן ן
זו מידת  ,1הואימדת
ובוא נךן |  8שניהם]
את

בריתו ך].

[] ,את האדם

את האדם

וגו' [;

אשר

ואשריהן  | 1שהופכין] א' ,שהן הופכין פן ,שהם (שהן ן)

ן ,מדת
א! | מידת]
כל
כ
מדת
מהפכים
'כ
אי
יככתת || למדת פפחחא
דְֶף] | .הדין]  ₪שנ' פנכ :היא שנאי א | תקלל וגו" [ | עד --שניהם ל' פ
תם] ונ וישמע  . .נאקתם ויזכור אלהים
אק--
נשמע
= אשר ירשיעון אלהים ך] | וי

וישמע

וכם,

אל

אלהים

לאה

ישמע . .נאקתם

דת:

| *ותכר --נח דְוָנת] ויזכור..

ל' פ

נח פחא'כ :ל' ל |  9וזכור אכ | וחל]  ₪וושמע אליה אלהים חא | מה] ד"א ויזכר אלהים את
החל  ₪ם?  ויזכור אלקי"  | ] ₪זכיהה לי פ  | זכרה א' .זכר פִנְחְני | לה ל'  | "5שתיקה
ששתקה] ואנכ :השתיקה ששתקה ךן ,אתה שתיקה ששתקה  ,שתיקתה דְך ,ששתקה זי | באחותה אג
*שעה  --רחל דְנִִי] בשעה  ..ושתקת  ..רחל [ .בשעה . .לו לאה ..ושותקת ויזכור . .רחל  ,5בשעה..
ב

נותנין לאה ליעקב היתה . .ושתקה ויזכור. .רחל א'א ,"%בשעה שנותנין לו לאה  . .ושותקת ויזכר אלהים / ₪
בשעה שהיו ..את לאה  ..ושותקת חל ל|
בזכותה שנא' ויפקוד והוגה בגליון ויזכור ובפי' ב"ר כ"י מלשון אהר מפרש וזו רחל שלא ילדה אל יטלנה
לעשו וא חת ליעקב] ובפתיחה
עימו אלא אני אפלנה הואיל ואין לו בנים ממנה כי כך היו התנאים את

זו חפר הסיום הנכון ויזכר וכו' ,ובמדרש תהלים שם איתא ד"א פסוק זה על רחל נאמר מהו מקרב לי שלא
של

-עשו

הרשע

בהחל למה שכך היו התנאים שיעקב נוטל לאה ועשו רחל (וע' לעיל צר 518

תקרב

עצתו

ברחל

אמרה רחל -פדה בשלום נפשי בזכות מה נתן לי הקב"ה בנים כי ברבים היו עמדי על ידי שהיה יעקב

וצד   )128ומי גרם ליעקב להנצל ממנו כי ברבים היו עמדי ,ומשם הועתק בילק' תהלים ר' תשעיב (וכבר
נסמן בשובוש בילקוט הפ"ר בראשית רבה ,ובד' פפד"א ב"ר פרשה ע"ד) ד"א פדה בשלום נפשי על רחל נאמר
להנצל
חל
וכו" שלא תקרב וכו' ברחל א'מר ר' יעקב בר אידי שכך היו התנאים וכו' מי גרם ל
ממנו כי ברבים היו עמדי ומסיים שאף יעקב ולאה היו סודרין עליה תפלה הה"ד ויזכור אלהים את החל
רחל בזכותה את רחל בזכות האבות והאמהות ,ובסגנון אחר בתנחומא מ"ב שם ד"א פדה בשלום נפשי מדבר
ולאה מתפללים עלי לכך
עמו"  ,084ועוד שם ר'
וישמע אליה אלהים בזכות
אלו האגדות ייסד .הפייט.
לקחתה

לו ונתבהלה

נאמר ויזכר אלהים את רחל; ובקצת שינוי הועתק מאמר זה מתנחומא במה"ג
שם ר' אחא וזכר אלהים את רחל בזכות רחל את בזכות לאה
הונא ב
חות הדא היא כי ברבים היו עמדי ,ועפ"י
פש
יעקב ויפתח את רחמה בזכות ה
בקרובת -א' דר"ה האדמון כבט שלא חלה (פי' כהביט עשו שלא נתעברה) צבה

ופללה

זכר לה יושר ארחות עבר להמיר

רבים בעד התוחלה פדותה מזד ולא חוללה

בבטן אחות וכו' סילוף דינה ביהוסף להנחות טבע ככלי יוצר העביר וכו' וע' בפירש"י עה*ת[ ,ומה שאומר כאן
שפחות וכלשון מקרא (בראשית
בזכות האימהות ע' לעיל סוף פע"ב ובמה שהעירותי שם ,ואולי הכונה כאן ל
ל"א ל"ג) ,ומיושב לפי"ז למה כפול כאן בזכות אחותה ובזכות האמהות ,כי הלא לאה ג"כ בכלל האמהות,
מהות לכך וכו)] 8 :המאמר
וע ביפ"ת ובבמ"ר פי"ך סס"י י"א (והגי' בדפ"ר שם לפי שקראו האימהות א
נסדר

כבר

לעיל צד  809לפ'י ויזכר אלהים את גח ועיי"ש [ובכי"א ב' הועתק רק עד למדת הדין וקיטע .כ'

בפרשת ל"ב עד וזכור אלהים את החל] ובשכל טוב צד  051גורס ומוסיף ומפרש א"ר ,שמואל בר
שהפכין מדת הרחהמים למדת הדין בכל מקום וכן' שנאמר י"י אל רחום
נבחמני אוי להם וכו' מ
וחנון וכתיב ברשעים ויראה ה' כי רבה וכו' וינחם ה' וכו' ויאמר ה' אמחה וגו" וכתיב וירא אלהים את הארץ

וכן' למדת הרחמים שבכל

והנה נשחתה ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר ואשריהן לצדוקים ש מהפכין

מקום שנאמר אלהים לשון דין שנאמר אלהים לא תקלל עד האלהים וכן' ופללן אלהים ובמעשה הצדיקים
כתיב ויזכור אלהים את נח וישמע אלהים את נאקתם וכו' וכתיב וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני הי
כבר

נסתלקתי

ממדת

הדין

למדת

רחמים

וכו':

מה

זכירה

וכו'.

בסגנון

זה

גם

לעיל שם

מה

זכרון

(זכירה)

₪

דח"

"""ש

-
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ר שי
"שיר חי ]ורי

ויצא

יירו

פרשה ענ

לי את לאה היחה יודעת ושותקת.

ל ננ

ויזכר אלהים את רחל] והדין נותן שהכניסה צרתה לביתחה,

ר' סימון דן .יוסף ובנים] (דח'א ג ג) בזכות דן נסקרה רחל ,בזכות דן גולד

יר" הונא ר' אחא מש
יוסף ובינימן :
ויפתח את רחמה ר' מנחמה מש' ר' ביבי ג' מפתחות ביר הקכ"ה מפתח קכורה וגשמים
ורחס| ,מפחח קכורה הגה אגי פותה את קברתיכס (יחוקאל לו יב) ,מפתח נשמים יפתת י"י לך
את אוצרו וגו' (רבייס כת יב) ,מפתח רחם ויפתח את רחטה ,ויש אוט' אף מפתה פרגנסה פותח
את ידך וגו' (תחלים קמה טו)] :
 +סענית נ'  ,5זנכים

כנה

סדכ כי ( 036פ"ו כי ו') ,סנקומל ע'כ סס כ" ט"" ,עדכם

2ונא ן | ר' אחא] [ .ור' אחא דפות.
 1לביתה ושתקה א" | ח
ובנימין דפאתי
סימון] יוסי אמי א" | ובנימן] [נכ.
(בזכות  --יוסף] מיוסף א"א") | נולד] עמר |  8ובנימן [כ.

סקפיס ע"ת כי' :'0

ל' אנכ | משופ פכ .בשם דואנת |

(נפקדה  --דן לי פ) |
| *נ*פקדה] נפקדת
ובנימין דְפאתי |  4מנחמה| ן .מנחטא פאנפ.

תנחומא ד | בשס | ביבי] לוי חנ | ג'] א .שלשה דפוחכת .שלש נ | בירו של פוחנ .ביר של | 5
קבורה] וחאגכ .של  -דפת | ומפתח גשמים ואכ. .ש.ל גשמיס שפנ |  5ומפתח וחט פוחאכ,
 ..של רחס דְןן. ,ש.ל
וגוי [ .מפתח

ך
יחר--
מפת

חיה [

א')1
של קבורה (מפתח קבורה ךְ

וגו']| מפתה קבורה ..מפתח גשמים ..מפתח הרחס ..ידך
מנין שני (מניין שני .

שני חא) הנה אני (הנה אנכי א

הגני ך' )1פותח ..קברותיכם והעליתי אתכם מקכרותיכם עמי (פותה ..קבוותיכס עמי [זא' .פוהח..
קברותיכם א'() מפתח של גשמים (מפתח גשמים ְזְא) מנין (מנין שני  .1מניין שני ךן .שנ' חא) ייפתח..
אוצרו הטוב את השמים לתת מטר וגו' (מטר ארצך בעתו א! .יפתח ..אוצרו הטוב חא'גת) טפתת של
שג' (מניין שני ן . שנג' חא() ויפתח ..רחמה ויש אומרים (ויש או' ,1
רחם (מפתח רחם ךְזא )1מגין
וייא א) אף מפתח של פרנסה (מפתח פרנסה דְזאַ?) שנ' פותח (פותיח ן]) את יריך ונו' (ידיך ומשביע
מפתח קבורה מניין הנה אנכי . .קברותיכם מפתח
וגו" א' .ידיך ומשביע לכל חי רצון חת) דחאננת.

גשמים מניין יפתח ..אוצרו הטוב את השמים מפתתח רחם שנ' ויפתח  ..זיש אומרי' אף מפתח שלפרנסה
שני. .את יריך ומשביע לכל חי רצון  .2קבורה דכ' הנה ..קברותיכם של גשמים שני' ופתח ..את השמים

וגו" ושל רחם רכ' ויפתח  . .וי"א אף מפתח של פרנסה שנ' ..את ידיך ומשביע ם .ל' ל |
נזכר (זכר) לו שפירנס

וכו' ויזכר אלהים את גח והדין נותן וכו' ולעיל צד  785ויהי בשחת

וכו' ויזכר אלהים

וכו" מה זכירה נזכר (זכר) לו שתיקה ששתק לאברהם וכו' .וכאן דורש ויזכר וכו' מה זכירה זכר לה שתיקה
ששתקה לאחותה (והשלמתי בשעה שהיו נותנין לו את לאה וכו" ועח"נ) וכן לעיל צד  828רחל תפסה
פלך שתקנות וכו' ועי' במ"י שם .ורורש ויזכר אל ה ים וכו' שהוא מדת הדין [והוא] נותן כלו' מסכים לפי
הכניסה ,צרתה

מדת

בלהה

לביתה

ועי' לעיל צד ,188

דורש כלומר
בשעה שהכניסה את לאה ליעקב וכו' והדין נותן שישמע הקב"ה לתפילתה שהרי הכניסה צרתה לביתה,
[ולפירושו השתמש המדרש כאן בדבור התוכני הדין נותן על הדרך שהשתמשו בו במקומות אחרים (ולרוב במכילתא
וספרי לבמדבר) ופירושו וכן המשפט מחייב] ומאמר ר' הונא וכו" מש' ר' סימון מפרש בפי' ב"ר כיזט מלשון
אחר מפני שהכניסה צרתה לביתה ונולד ממנה .דן באותו זכות נפקדה רחל ועמדו ממנה יוסף ובנימן .ור*ס
רורש טעם הכתוב דן יוסף ובנימן נפתלי וכו" שלא נמנו כסדר תולדותם ,ולא הזכיר נפתלי ,בזכות דן ונפתלי
נפקדה רחל וכו' לומר שאפילו לא ילדה את נפתלי היה מספיק שתזכה רחל מאחר שהעמידה שבט בישראל
עי' ביפ"ת :  4ג' מפתחות וכו' .בכי"ל כתוב רק ראש המאמר והשלמתיו ועח"ג ,ומשובשת גי' הדפוסי!
[וכי"ת]

ת

ר'

הדין נותן שתהא

ובפי' ב"ר כ"י מפרש והדין נותן שהכניסה וכו" אלהים

נחומא

בשם

נפקדת ,ובשכל טוב שם ויזכור אלהים את רחל זכר לה וכות ששתקה

ר' ביבי,

ר' מנחמא

ומאמרי

בשם

ר' ביבי עי' גם לעיל צד  395ולקמן פפ"ו

סי ד' (ובמדרש שמואל פל*ב נשתבש ג"כ ר' תנחומא ועי' באגה"א ח"יב צד  ,)682ובתענית שם איתא אמר
ר' יוח נן ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן מפתח של גשמים ומפתח של חיה
ומפתה של תחיית ה מת ים מפתח של גשמים דכתיב יפתח וכו" את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר
ארצך

בעתו מפתח של חיה מנין דכתיב ויזכור אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה מפתת

של תחיית המתים מנין דכתיב וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם במערבא א<מרי אף מפתח ש
רנסה דכתיב פותח את ידך וגו' ורבי יוחנן מאי טעמא לא קחשיב להא אמר לך גשמים היינו פרנסה ועו
של"
בד"ס וסנהדרין קי"ג א' ,ובדב"ר שם יפתח ה' לך וכו' מהו יפתח אמר ר' יונתן ג' מפתחות בידו
הקב"ה ואין בריה שולטת עליהן לא מלאך ולא שוף ואלו הן מפתח של תחיית המתים ומפתח של
עקיות ומפתה של גשמים מפתח של חחיית המתים מניין שני וירעתם וכו' מפתח של עקרות שנאמ!
ויפתח את רחמה ומפתח של גשמים שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב ,ובמדרש תהלים מ"ב שם ר' נחמי:
אמר לה סתם ו' אהא בשם ר' יונתן אמר שלשה מפתחות הן שלא מסרן הקב"ה ביד שליח מפתח
של רחם שנאמר (ובמדרש תהלים שנדפס מכבר שלש מפתחות הן מפתה של רהם מפתה של תחיית
המתים

מפתח

של

גשמים ואין משליטן לבריה אלא לידו של רחם מנין שנאמר) ויפתח וכו' מפתח של

ק ברים בת חיית ה מתים (של תחיית המתים) שנאמר בפתחי וכו! מפתח של גשמים (של גשמים) שנאמר

יפתח ה' לך וכו" וכשרצה הקב"ה נתן להם לצדיקים של עקרה מפר לאלישע שנאמר כעת חיה וכוי ובתנחומא

מיב שם ויזכור אלהים את רחל וכו' אמר ר' יוחנן
בעולם

ואלו

הן מפתה שגלשמים

ומפתהח

של

אבעה
ר

כלכלה

מפתחות ביד הקב"ה ולא מסר אותם לבריה

ומפתה של קברות

ומפתח של עקרות

ולכשהוצרכו מסרן הקב"ה לצדיקים וכו' ל שלא מסרן הקב"ה לבריה אלא הוא בעצמו פותח אותן מפתח
של גשמים שנאמר יפתה ה' לך מפתח של כלכלה שגאמר פותח את ידך ומפתח של קברות שנאמר הנה אני
ותה את קברותיכם ומפתח של עקרות מנין ממה שכתיב בענין ויזכר אלהים את רחל ויפתח את רתמה,
 ₪ן האגדה בתר"י ב' ארבעה מפתחין מסורין ביד ריבון כל עלמא י"י ולא מסר יתהון לא למלאך ולא לשרף
ג פתה מטרא מפתח פרנסה מפתח קבריא מפתח עקרתא וכו' [ובאותיות דר' עקיבא אות זי*ן וכמה מפתחות

.

פרשח עג
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לג

כג) ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי אמר ר' לוי בר זכריה עד שלא ה
תלד האשה הסירחון נתלה בה ,מן אכל הרא מקמתא ברך מאן תכר הדא מקמתא בוך :אסף
אלהים את חרפתי בימי פילגש בגבעה ארור נותן אשה לבינימן (שופטים כא יח) ,אסף אלהים

את חרפתי בימי ירבעם ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה ויגפהו י"י וימת (דהיב יג כ),
אמר ר' שמואל בר נחמן את סכור שירבעם נגף ולא ננף אלא אביה , ולמה נגף[ ,אמר ר' אבא בר

וש

כהנא על ידי שהעביר הכרת פניהם של ישראל דכת' הכרת פגיהם ענתה בם (ישעיה ג ם) ,ר' אסי

אמר על ידי שהעמיד עליהם שומרים ג' ימים עד שנתקלקלה צורתן ותנינן אין מעידין אלא על פרצוף
פנים עם החוטם אפעלפי שיש סימנין בגופו ובכיליו ואין מעידין אלא לאחר נ' ימים ,עליהם הוא
אומר עצמו לי אלמנותיו מחול ימים (ירמיה טוח) ,ר' יוחנן אמר על שביזה לאחיה השילוני שני
ועְמכם אנשים רקים בני בליעל (דחיב יג ) ,קרא לאחיה בליעל , ריש לקיש אמר על שחיסרן 01
ברבים שני ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים (שם שם ח) רבנין אמי] על שבאת
 1ילקוץ טס ,פנסוע 6ע"נ עס פיי "ץ :
ר-פ-תי]
חס
 1ותהר --ותאמר ל' א? || א

 3ילקוע טס ,לעיל 5ד  587וםיכ:
אסף ם ,וגוי ן | בירי ן | זכריה] זבדא א | הלסרחון פחאכתרלי,

לתלה] ניתלה ך | בה] [ף; בזו ;1
הפרחון הזה  ,הפרחון היה ך? ,היה הפרחון  | 1נ
תלוי בבנה דִך] ,בה כיון שילדה (משילדה א )1הפרחון נאסף (נאסף הפרחון א) ממנה
אכל הדא מקמתא מאן תבר הדא מקמתא אבל משתלד הפרחון נתלה בבנה י | מן] וגע .מאן
אכול ך* | הדה וְן ,הדין רע | מקמתה ן ,מן קמתא  | 1בריך ך | מאן] מן  ,2ומן ו .לי
לרך (בריך [ָךר)] אלא ₪
הדק [ך] | מקמתה ן | ב

בה לאחר שתלד
פא ,2בה מאן
דפחאכתרי |
פ | תגר לי ת |

ך | אפף --לבינימן] אסף ..בימי פילגש ...שני ארור..

לבנימין פ ,אסף . .חרפתי בפלגש (פילגש ן" ,זו פלגש א) בגבעה ארור (שני ארור ["א) נותן . .לבנימין דו"אתי;
אסף ..חרפתי פלגש (בפלגש ך*) בגבעה ארור . .לבנימן כך; לי ו |  8ד"א אפף ם | 4שני ולא את |
* עוד י] וגו ל ,ל' דפאגת | בימי] לפני ת | אביה] פאג .אביהו דת | וימת] פאיגכ .וימות דא"ת |
פנחמני

ן

| שירבעם

נגף] א,

ירבעם ניגף פן ,

ירבעם ניגוף

(שניגוף ת") ןת;

ירבעם הוא שניגף וְ5פ,

ירבעם . .שניגוף ך | ולא] נכ .לא דפאית | נגף] אי .ניגף פנכ .ניגוה דת | אניהו ת | ניגפ נכת,
נ-ין
ראב -
נוגוףם ך | * אמר ר' אב

אמ'] ר' אבא בר כהנא אמר (א"ר אבה בר כהנא ך]) על שהעביר ..דכתיב

הכרת ..ענתה בם

(על שהושיב [ )5עליהם שומרים (שומרים

(שגי [כן])

(ענתה  )1ר' לוי אמר שהושיב

עליהם  ,1עליהם ךן) שלשה (ג' דְ') ימים שנשתנה

(עד שנשתנת  ,1עד שנשתנית כִך]) צורתן דתנן אין

מעידים (מעידין אלא ך]) על פרצוף (הפרצוף ך]) פנים ..ואעפ"י שיש סימנים בגופו ובכליו (בכליו ובגופו ךן)

ואין מעידי' (דין ך]) שלשה ימים (צורתם ואין מעידין לאחר שלשה ימים  ,1צורתם ואין מעידין עליהם לאחר
שלשה ימים  )5ר' יוחנן אמר על שיסרם (שהיפדם  ,1שתסדם ן] , שתסדן  )5ברבים שנאמר ועתה אתם
אומרים להתחזק לפני ממלכת ו"י וגו' (מלאכת י"י ךן ,ממלכתי ך )1ועמכם עגלי הזהב (זהב דְית)  ..ירבעם
לאלהים (שנ' ועמכם ..הזהב . .לאלהים  ,5שני ועמכם . .הזהב ...ירבעם  )1ריש לקיש (רי שמעון בן
לקוש  )1אמר על שבזה (שביזה [כףת) לאחיה השילוני (השילני  )1שנאמר ועמכם אנשים ריקים (רקים כת)
בני בליעל קרא לאחיה השלוני (השילני  )1בליעל רבנן אמרין (אמרי כת .מרין ג) דנכת .  5ל |
 1שבאתה

| 5

וש לו -להקב"ה ומונה שם הרבה מפתחות] 2 :נתלה בה וכו' .כלומר עד שלא תלד וכן' בעלה מרגן מי
אכל  וכו" אפשר בנך מי שבר וכו' אפשר בנך ,וברך בב' הפעמים בלשון תימה ולפי הגי' לאחר שתלד תלוי

בבנה מאן אכל וכו" והגי' כיון שילדה הפרחון נאסף ממנה מאן אכל וכו" טעם המאמר אם הבעל מרגן מי
אכל וכו" האשה משיבה בניחותא ברך בנך אכל מי שבר וכו" ברך בנך שבר (ומשובשת הגי' מאן תבר וכו"
אלא ברך) ,והוראת מקמתא דבר יקר ועי' בערוך ובעמת"ל ע' מקמתא ,וכגיי הדפוסי' גורס או מפרש בפוי

ב"ר כו"מ עד שלא תלד וכו' נתלה בה לאחר שתלד הפרחון תלוי בבנה מאן אכיל וכו' ,ובלק"ט הועתק א"ר

לוי בר זכרי' עד שלא תלד האשה החסרון נתלה בה משתלד החפרון נתלה בבנה לכך נאמר אסף וכו' וצ"ל
הפרחון ,ובשכל טוב צד  651א"ר לוי עד שלא תלד האשה הפירחון נתלה בה ומשתלד הסירחון נתלה בבנה
מאן אכיל  ההא מקמתא .בריך .מאן תבר וכו' בריך ,ובפירש"י עה"ת מפרש כל זמן שאין לאשה בן אין לה
במי לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו מי שבר כלי זה בנך מי אכל תאנים אלו בנך ,ובסגנון אחר
בתנחומא מ"ב שם ותאמר אסף אלהים את חרפתי מהו אסף אלא כיון שאין האשה יולדת חרפה מצויה בתוך
ביתה .כיצד שוברת כלי בתוך ביתה במי יש לה לתלות כיון שיולדת תולה בבנה לכך אמרה אסף אלהים את
חרפתי ,ובמה"ג שם הובא ותהר ותלד בן וכו' מאי אסף אלהים את חרפתי רבנן אמרי עד שלא ילדה האשה
בעלה עומד עליה אם חבלנית היא אם לאו אם גרגרנית היא אם לאו וכיון שילדה היא תולה הסרחון בבנה

ועושקת אותו בכל מי שובר כלי זה בנך מי אכל ככר זה בנך הוי אסף אלהים את חרפתי 8 :בימי פילגש
בגבעה וכו' .כל הפוגיא נסררה כבר לעיל פס"ה צד  587בדרש הקול קול יעקב בפילגש בגבעה שנ' ארור
וכו" הקול קול יעקב בימי ירבעם ולא עצר כח וכו' ,וכאן חסר בכי"ל מן אמר ר' אבא בר כהנא וכו עד
רבנין אמ' ובסוף המאמרים אחר לא כל שכן מפורס ר' אבין בר כהנא אמ' שהעביר הכרת פניהם שליש/
דכת' הכרת פניהם' ענתה בם והגהתי הסוגיא כמו שהיא בשלימותה לעיל שם ועיי"ש בח"נ ובמ"י ,ובכי"פ
הועתק עד לא ניגף אלא אביה וקיטע כדכ' בפרש' פ"ה ,כן בכי"א א' וכו' כדכתי' בפפ*ה
פמוך לפופה עד הדיוט שהוא מונה הדיוט צדיק עאכ"ו ובכי"א ב' הועתק עד שירבעם נגף ומסיים כ
בפרשת ס*ה] וגכי"ו הועתק אסף אלהים את חרפתי (והושלם בגליון בכתב אחר פילגש בגבעה שג ארור
נותן אשה לבנימין אסף אלהים את חרפתי) בימי ירבעם ולא עצר כח ירבעם וגו' אמ' ר' שמואל בר נחמן
08ז

8110887021

4

עְ

ויצא

0

ל כנ נד

פרשח עג

עבודה זרה על ירו ולא בערה הה'ר וילכד ממגו ערים את ב'תאל (שס שם יט) ,וכת' וישס את

האחר ככיתאל (טיא יב כט)| ,והלא דברים קל וחוטר] ומה אס טלך שהונה את הטלך נינף ,הריוט
שהוא מונה את הדיוט לא כל שכן :

כד) ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף י"י לי בן אחר אחר לגלות ,אמר ר' יודה ברי

| סימון לא למקוס שגלו עשרת השבטים גלה שבט יהודה ובגיטן ,עשרת השכטים גלו לפנים מנהר
סכטיון , שכט יהודה וכיגימן מפוזרים ככל הארצות ,אחר למחלוקת ראמר ר' פינחס בשם ר' סיטון
מתפילתה שלרחל לא חלק שכט יהודה ובינימן עם עשרת השבטים ,אחר מעשה אחרים:
 4לקוט טס :  5ע' ימש' פנקדכין פ"י כ'פ נ' ,ליכס כנפי פ' סיס י*י כלויב (נ' ס')  ,פסיקפס כנתי פנ''ס (קע'יו ני)ו
סנסוטל מ"נ קוספס לפ' ט'ס כ" |' ,נעדנכ ככס סט" ק" כ"ס:

 1לו דכת
ביתאל] ₪

| לדו ת:

לתוך ידו דנכ

| גיעיה נת

| וילכד] נכ .וילכור דת

ובנותיה  ,32בית אל (בית ך]) ואת בנותיה דִך | וכת'] נות.

(בבית אל ן]) ואת האחד

נתן בדן בכן],

| את לי ! |

בניתאל
ונתיב ך .וכתוג 2 | 5

בכית אל וגוי ך | *ותלא  --וחומר דִן] והרי ..וחומר ,35

*וא מונה דְוא'נת! שהונה כ :המאנה ל |
לי ל | מה  | 2מ5לך] המלך ך | * ניגף דגכת] ווגפ ל | ש4ה
כ-ן] על אחת כמה וכמה ךונככת .עאכ"ו א' |
שא-
את ל' וָא'כ | הדיופ] = צריק א .%החדיוט ך] | ל
 4ותקרא  -לאמר] ותקרא  . .יוסף וגו' ם :ויקרא ..לאמר י ,ל' א? | יסף --אחר אחר] יוסף ..אחר
אחר אגכת  /יוסיף ..בן אחר  ,1בן אחר ם .אחר ן | לגלות אחר למחלוקת א | יהודה | ברי] בירי ן,

בר פ .לי ת |  5סטון לי ת | *השנטים דפוא'נכת] שבטים לא' | גלי וחאכת | .שנט ל' ם |
* ובנימן פוחכ] ובניי ל ,בנימין דאןת.

ובינימן ג

| *השבטים

דפוא'נכת]

שבטים לחאיי

| לפנים

מנהר] פחאתי .לפנים מן נהר דְו .2לנהר  6 | 1פבטיון] פחאכת .סבטוין ו .3סנבטיון ך ,פמבטיון ןנ |
ושבט פא | וכנימן וחנכ :וגנימין דפאתיי | מפורין פן .גלו ומפוזרין א .גלו כ | אצות | 1

אחו] פוחאנכי .גן = דת

| פינחס] וכף',

| מתלוקת ו | 3דאמר] חאנכךר :דמר ן .אמר דפת

נחס פאנותר? | בשם ר' פימון] |אנכךך; בשם ר' חמא פ .ל' דןת | 7מתפילתה של] [ן ..מתפלחה
של דְחאכתרי .מתפלת ך* | הלק] גלו ך | שנט לית | וגנימן פחנכר .וגנימין דאתי | אחר] נר,
₪

דְפכףת .עשה א .עושה וי | מעשים ן | אחרים] פ[אנכרי.

שעשה

אחר ך? ,אחרים כגון ירבעם [בן

נכט ת] וחניריו דת |

רש (כן כתוב על הגרד ועי' במ"י לעיל צר  )408הקול קול יעקב הדיוט
כ' ג
את סבור ירבעם הוא שניגף ו
שהוא מונה הדיוט על אחת כמה וכמה ,ובילקוט הועתק רק אסף אלהים וכו' ער ולא עצר כח .ירבעם ,עור;
ובפי' :ב"ר כ "י מפרש אסף אלהים את חרפתי פלגש בגבעה ארור נותן אשה לבנימן שהתירו לו החרם אסף
אלהים את חרפתי בימי ירבעם שניגף אביה ,ובשכל טוב שם אסף אלהים את חרפתי דברה ברוח הקורש מה

שעתיד להיות לבניה בימי פלגש בגבעה שהחרימו לאמור ארור נותן אשה לבנימין ונאספה חרפתם דכתוב
כי לא לקחנו איש אשהו במלחמה (שופטים כ"א כ"ב) ועוד בימי ירבעם דכתיב ולא עצר כח
נחמני לא ירבעם ניגף אלא אביה ניגף כדדרשי' בגמרא באריכות ,ואולי כוון להסוגיא
גמרא ירוש' יבמות פט"ז שתבאתי במ"י לעיל פס"ה [ונוסחת כי"ל המאנה הוא מן פעל אנה (ולא מן
ינה כלשון מקרא) ונגזר כנראה מן השם אונאה ונמצא גם בברייתא בכלי בזמ נ*ט ב' המאנה את הגר ,וראה
גם משנה ב"מ פ"ד ד' אוניתני ובד"ם שם] 4 :אחר לגלות| .מלת אחר מדייק .שהיה לו לומר בן שני או
ר

ו

עוד,

לות]

וע' לעיל

צד

548

ובמ"י

שם

וסנהדרין

ק"כ א'

אחר

הדבך

כו' מאי

אחר

כו',

ומפרש

אחר

שלְא גלה בנימין עם יוסף כדמפרש ואזיל אריב"ס לא למקום שגלו עשרת השבטים שהגלה מלך אשור

את ישראל אשורה ויושב אותם בחלח וחבור נהר גוזן וערי מדי גלה שבט יהודה ובנימון שהגלה גבוכדנאצר,

עשרת השבטים גלו לפנים מנהר סבטיון שהוא לדעת חז"ל נהר גוזן (וע' ברמב"ן עה"ת דברים ל*ב כ"א) שבט:

יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות ,ובירוש'
לשלש גליות גלו ישראל אחת לפנים מנהר
ם וכו' ,וע' באיכ"ר מ"ב ובתנחומא מ"ב
 ,1ועל נהר סבטיון ע' לעיל צד 89
הדני צד  6 :911למחלוקת .כשחלקו את
 0ודאמר, 1

,
 ,ר";₪ % 0 "0

סנהדרין שם איתא ר' ברכיה ור' חלבו בשם רי שמואל בר נחמן
סנבטיון ואח' לדפני של אנטוכיא ואח' שירר עליהם הענן וכיפה
ובבמ"ר ובפסי"ר שם [ובעה"ש ע' אנטוכי] ,ועי"ע באגה"א ח"א
ובמ"י שם ובספרו של הח' שלעססינגער על ההלכות של אלדה
הארץ לשבטים שלא נטל בנימין חלקו -עם יוסף אלא עם יהודה

=| ' סימון מתפילתה של רַחל לא חלק וכו'[ .גבול בנימין ,היה בין יוסף ויהודה (יהושע י"ְחַ

י"א) ולא לקח בנימין חלקו לא עם יוסף ולא עם יהודה ,וגם הלשון לא חלק שבט יהודה ובנימן עם
ע ש רת השבטים אין משמע כפי' זה= ,והנכון כפיי במ"כ ששבט בנימין כמו שבט יהודה לא חלק על מלכות
בית דוד כשאר עשרת השבטים (ע' מ"א ו"ב כ"א כ"ג ,ודבה"ב י"א א' י"ב) וכן לא השתתף בנימין עם ירבעם
שהיה

משבט

יוסף

במת

ותו עם רחבעם מיהודה,

ועל כן היה אחר מיוסף בשעת טחלוקה]:

 7אחר מעשה

וכו' .וכ"ה בכי"ג ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א ,ומפרש אחר מעשה אחרים זה ירבעם שעבד לאל אחר ,וקשה הלשון
אחר מעשה וכו' ,והפורוש זה ירבעם וכו' שהרי ירבעם מיוסף ולא מבנימין [וכמו שהקשה מהרז"ו ,אמנם גם
בילקוט דפ"ר בקונדריס אחרון מילמדנו ר' כ' נדרש אחר על יוסף; בן .אחר בן אחרונו של עולם מכאן

שמשוח

מלחמה

עתיד לעמוד מיוסף (ע' פוכה

נ"ב א' ובסמוך צר  198אות  1ולקמן פע"ה סי' ו) כשם

שהוא

אומר כי שת לי אלהים זרע אחר שמשיח עתיד לעמוד ממנו (ולא אכחד שאמיתיותו של הילמדנו הזה מוטלת

עלולם שרומה להשיטה הידועה שמשיח הוא בן
אצלי בספק ,ונמוקי הוא ,ראשית ,הלשון בן אחרונו ש
אלהים ,וא"א לפרש שמשוח מלחמה הוא אחרונו של עולם ,כי המשיח יבא אחריו ,ושנית הראיה משת
שרמז בזה להדרש לעיל צך 69ל שאין ענינו לכאן) ומהרז"ו כתב עוד ואולי הכונה על בנימין בפלגש

בגבעה ,ולפי הנוסחאות שלפנונו פיהוש זה מתקבל על הלב ,אמנם תמוה איך אפשר שרחל התפללה על
בן אחר והזכירה חפאו וקראתו אחר ,ודרש זר כזה לא מצינו ,וע" גם בנזה"ק ופירושו דחוק ,לכן נראה שצ"
אהר ואחרים ,ובעל המדרש מוסיף לדרשות על אחר עוד פירוש שרחל לא התפללה דוקא על בן אחד .:
יותר מפני שנביאה היתה ,וכדעת ר"ח בן פזו לעיל צד  ,948אלא התפללה על בנים אחרים והוכירה רק את

פרשה עג

ויצא

1

ל כה כז כח ל

כה) ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו' כיון שנולד סטנו שלעשו ויאמר יעקב אל ז
לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי דאמר ר' פינחס בשם ר' שמואל בר נחמן מסורת היא
שאין עשו נופל אלא ביר בני בניה שלרחל הה"ד אם לא יסחבום צעירי הצאן (ירמיה מט כ),
ולמה קוראם צעירי הצאן ,שהן צעירים שלשבטים:

כז) וואמר לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי נסיתי ונדקית ויברכני י"י בגללך5:ח

כח) ויאמר נקבה שכרך פכום קטע פרש:

ל) כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב רי יודה בר' סימון בשם חזקיה מעט
 1ילקוע טס ,לקען פעייס פיי ס' פפ"ד סי" ס' פפיז (פ5יפ) ,כנס בתכל קכייג כי  ,פסיקח 5פ' זכוכ (כ'ים [ )'5פפיקתס
כבסי פי"( 3כ' פ')] ,פכסועס מ" 3ולס  כי' ע"ו כיג כייד ויטלס פיי ס' [ויסי פיי ייג] סל פיי טייו פנסועש הימי קי ייד
פ 5כ" י' 5 :ייקוע עס :  6לקוע שס :  7לקוע עס:

 1ויהי לי א | רחל  --וגו'] רחל את יוסף דפחאנכתי ;:וגוי ן | שנולד]  =,יוסף נולד דףת | פטנו] וח
צי] שלחני..
אר--
לתני
ושל
שטנו דפאנכתי | ויאמר] פוחא1נפ :שנאמר  ₪ד | אל לבן ל' 2 | 71
מקומי א,1

שלחני ואלכה ,5

וגו' פנ 

שלחני וגו' וְחא".

א"ר א

| דמר ר' ן,

| פנחס פאנת

|

נחמני א'י | מפרת  ;5מפורת אגדה וי | *היא דוא?נכ] הוא לחא' .היא בידינו תי | .לי | 5
פחנל ,שאין זרעו של עשו ..רחל א ,1שאין ..ביד בניה ..רחל דְאלתי ,ביד בניה של
ל]-
חן -
ראי
8ש
4מה
רחל עשו נופל ן | צעירי הצאן] וגוי  | 1ל

פך

אותן (אותם א) פא | שהן פונכתי ,שהם דְא?,

| הוא קורא אותם ְגכ,

הצאן א? ,קטנים ן ,קטניהם |" | של שבטים] וְחאנכי,
*חשתי
נ

פואלכי]

וגוי ך;

וגו' נחשתי

,4

ניחשתי

הוא ..אותן דְוַתִי.

קורא

מפני שהם א | צעירין [ ,צעירן חי; צעירי (צעירים א)%%
שבשבטים

דִן; משאר שבטים 5 | ₪לו לבן א |

ויברכני וי בגללך א',

לי לת

| ניסיתי ,ובדקית י,

נסיתי ובדקתי דְֶן] ,נפירת ובדקית [ ,בדקית ונסיתי פ ,נסיתי אכ ,ניפיתי  | 1ויברכני י"י לי א | בגללך] וכי,
בגלליך דְנת :ל' א |  6ויאמר לי א* | שכרך] אני ₪ :וגוי [ .עלי דְפכ .עלי ואתנה ך] | פכופ--פרש] פַוְנו,1
סכום..

פירש  ;5סכום ...פריש א ,פכום..

פרש אמוי (פריש ואמור ך]) הסכום קצוב ופרש (ופרוש ך]) מה

שכרך די |  7כי] חי; ויאמר אליו אתה ידעת וגו'  ₪.דְן /3ויאמר . .ידעת (יודע ת)  ₪פכת | * לך--לרב ג]
לך לפ' וופ' לרב וגו" ל ,לך ..ופרוץ לרוב כןת ,לך וגו ויפרוץ לרוב ך ,לך לפני חאני .וגוי פו,
לי %5

]| יודה] ן ,יהודה דְאנכת/

יהודא ם  | ברי] אנכ ,בירי [ .בר פ :בשפם ר' דת | חזקיה] וחכ;

ר' חזקיה דפאנת | כי מעט ח | .
הראשון ,ואפשר שצ'"ל אחר אחרים כלומר אחרים שכבר נולרו (נע' גם ערכין כ"ד ב' אחר אחר) ,וטפני שהמעתיקים
לא הבינו כונת המדרש הוסיפן כרעונם והולידו נוסחאות שלפנינו שהן מעשה אחרים] ובדפוסים [וכ"ת] הוסיפו כגון
ירבעם וחביריו (ובפי' ב''ר בדפ'ר הגיי אחר מעשה אחר זה ירבעם וכו' ובר' ווולנא הגיהו שעשה מעשה אחר)
וצ"ע 1 :סטנו וכנ' | .יוסף שהוא שטנו של עשו (וכתיבת סטנו בסמץך כמו .לעול צד  791נברא הסטן וכו" וע'
במ"י שם ,וצד  698הסטן מקטרג וכו' וצד  516ובא סטן נכוי) וע' לקמן פפ'ד ,וגס בשכל טוב צד  151הגיי כיון

מסורת ביד ינגו שאון בני עשו
א
ימ
שנג של עשו ניאמר ועקב וכו' ,ושם א"ר פנחס בשם ר' ח
שנולד ט
נופלים אלא ביר בני בניה של רחל וכן' ובלק"ט גורס ומפרש כיון שנולד יוסף נולד שטנו של עשו
הרשע מיד בטח ברחמי שדי ונתן בלבו לצאת דא"ר פנחס בשיר נמחן מסורת היא שאין עשו גופל אלא ביד
ביה של רחל וכו' ועח"נ( .וצ'יל בלקייט ושכל טוב בשם רי שמואל בר נחמן) ,ובכ''ב שם בעא מוניה ר' חלבו
נ
טר' שמואל בר נחמני כתיב ויהי כאשר ילרת רחל את יוסף וגו' מאי שנא כי אתיליד יוסף אמר ליה ראה יעקב
אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו
לקש וכו' וע' בריס [ועפ"י אגדה זו מתורגם בתר'י א' והוה כד :ילירת רחל ית יוסף ואמר יעקב ברוח קודשא דבית
יוסף עתידין למהוי כשלהוביתא לגמרא ית דבית עשו וכו'] ,ובתנחומא מ'"ב ויצא פיי ט'ו אמר ר' שמואל בר נחטן
גדה היא
(וליג שם ר' פינחם בשס רשב"נ) מסורת היא ביד בנים של עשו שאין נופלין (ושם בשני כ'י מפורת א
שאין עשו נופל ,ובילק' ישופטים ר' נ'א מסורת

אגדה היא

בידינו

שאין עשו נופל) אלא ביר בגיה של רחל

שנ' אם לא יסחבום צעירי הצאן וכן' ,ושם נישלח סי' ה' ומסורת אגדה היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה של
חל למה שנאמר אם לא יסחבום צעירי הצאן אלו בניה של רחל :ובפסיקתא פ' זכור שם ואתה עיף ויגע וכו ר'ה
פנחם בשם ר' שמואל בר נחמן אמר מפורת אדגה היא שביד בניה של רחל עשו נופל שג' אם לא וכמ
נם של שבטים שבזה כתיב נער ובזה כתיב קטן וכו' וע' באותה
נלמה קורא אותם צעורי הצאן לפי שהם קיטה
פסקא בתנחומא מ'ב ובתנחומא תצא שם ,ולקמן פצ'יט בנוסחת הדפוסי' ביר מי מלכות א דום (כ'יה בדפיר ובכי"ו)
מורת היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה
נופלת ביד משוח מלחמה שהוא בנו של יוסף ר"פ בשם רשב"נ פ
(בכי/ן ביד ב ני בניה) של רחל ה"ה אם לא וכוי ולמה הוא קורא אותן צעירי הצאן שהן צעיריהן (בכי'ו קטניהן)
של שבטים[ .וע' לקמן פע'ח סי' ד' יוסף קטן שבטים היה] ,ובזו האגדה בתנחומא מב ובתנחומא ויחי שם א"ר
שמואל בר נחמן מפורת א ג ד ה היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה (ביד בני בניה) של רחל וכו' ,ובכיייל .לקמן
פצ"ז' (בנוסחת שיטה חדשה לברכת יעקב) ליוסף מזווגו כנגד מלכות הרשעה וסמור ת היא שאין עשו נופל אלא
בוד בני בניה של החל וכוי , ועי באכער טערמינאלאגיע ח/א צד  701וח"ב צר  511ע' מפורת 5 :ויאמר לבן.
במקרא כתוב ויאמר .אילו לבן [ובכייא א' ובי הגיי וואמר לו לבן] = :נסיתי וכו' נסיתי ובדקתי [ונכונה הגוי
בכי"א א' וב' וכו'"ג .וביייב בלא ובדקית , כי נסיתי הוא עפ'י דקדוק לשון עברי וברקית עפ'י לשון ארמי ,ומטעס
זה הגיהו בדפוסים וכי"ת ובדקתי ,ומלת ובדקית הוא גליון לפרש מלת נסיתי במובן בדיקה ,וכן מתורגם בת"א
לקמן מ"ד ה' וטיו נחש ינחש בדקא מבדק] וע' ברמביין ולשון נחשתי נסיתי וכל נחש גיסיון ,וגם בת"א מתורגם
נחשתי נסיתי ,ובתר'י א' אשיורית קוסמין ,ובלק"ט מפרש נסיתי ברצוני ,ובשכל טוב שם נחשתי נכו' נחש היה
בידַי נסיתי ובחנתי שברכני ה' בשבילך וע' גם בפירש?י עה"ת ובראב'"ע 6 :סכום וכו'| .קצוב הסכום ופרשהו ,וגם
בילקוט דפ"ר הגי' כן סכום קטע פרש ועח'נ , ובילקוט ד'"ו הגיהו סכום קבוע פרש ,ובפו' ב''ר כ'"י מלשון אחר מפרש
סכום קטע פרש עשה סכום ודבר קצוב ופרש לשכרך ,ובת'א מתורגם פריש אגרך ובתר"י א' קטע איגרך ,ופירוש
וסף בדפוסים [וכי"ת] אמור הסכום קצוב ופרש מה שכרך:

 7ר"י בר' סימון. .בדפוסים [וכי"ת] נשתבש ר' יהודה
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פרשה ענ

|ה להלן שבעים אף כאן שבעים:
שנעים נאמר כאן מעט ונאמר להלן בטתי מעט (גרים כו ה) מ

ויברך יי אותך לרגלי כל מקום שהצדיקים הולכיס ברכה הולכת עמהס ,ירר יצחק לגרר

וכאת ברכה לרגלו [שנ' ויזרע  יצחק בארץ ההיא ונו' (בואשית כו יב)| ירד יוסף אצל סוטיפרע וכאת

ברכה לרגלו שנ' ויברך י"י את בית המצרי בנלל יופף (שט לט ה) ,ירד יעקב אצל לבן ונאת
= ברכה לרגלו שנ' ויברך-ג"י אוחך לרגלי:
ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי ואונן בעי ניי ושמעון בעי ביי:

לג) וענתה בי צדקתי אמר ר' יהודה בר' סימון כת' אל תתהלל ביום מחר (משלי כו ) ואת
 2ספכי עקנ פי' ל"ח[ ,וע'] לקוון פפ"ו,
 6לקוע שס :

נרכום ע"נ  ,'5סנסדכין פע כ' ,מנילס כיע [ '5ספ"ל פכייד (: ])691

 1ינקוע טס ,ילקוע מפלי כי ספקק"ס ,לקטן פ"ס סק" ד':

ש1בעים] פוחא'נכ .ע' א* ₪ .נפש דת | כן ו | להלן] פוחא'נכ ₪ .מעט דתי | גמתו] ויגר.
(ויגור '') שם

 -.פוחאכי.

בע' נפש ירדו אבותיך וכתי' ויגר שם =

ךְ | 1שבעים] ד'וחאנכי! .ע' /5

שבעים נפש דְת | ע' ם .בשבעים נפש ף | * 2ל*רגלי] לוגלך ל | בכל פאנכ .לכל ןח | שהצריקים
הולכים] שהולכין  | ₪הברכה א | הולכת עמהם] |ךזא .הולכת עמהן פ .הולכת אחריהם  ,משתלחת ד |
 8ובאת] וא(  ,ובאה ם .ובאתה כ ,באת דִף | *שגי  --וגוי [] שני ויזרי יצחק וגו' פא" .שני . .יצחק באר!
זהיא ן ,שנאמ'

ויזרע . .ההיא

וימצא בשנה וגו" (ההיא ךן) דןת .שני ..בארץ

וימצא וגו" א ,1שנ' . .ההיא

ירד  . .אצל

ידו-ס-ף]
ההיא ויברכהו י"י [ ,שנ' ..ההיא וימצא מאה שערים ויברכחו י"י  ,5לי ל | * יר

 ,ירד יוסף אצל פוטיפרע באתה . .לרגלו

פוטייפר ובאת  . .יוסף דָז ,ירד יוספ לפוטיפרע ובאת  . .י"י וגומ'
ויברך ..את בית ..יוסף  ,1יוסף ירד אצל פוטיפרע באת  ..שני ויברך  ..בגלל יוסף  ,ירד יוסף אצל
פוטיפרע ובאת  ...שני ויהי מאז הפקיד וגו'  ,ירד יוסף אצל פוטיפר באח ..שני ויברך  . .בית המצרי וגו' ם= /
ירד יוסף למצרים ובאת  ..שג' ויברך ..בגלל יוסף  /ירד יעקב אצל לבן ובאת  . .שני ויברך י"י אותך:
לדו-ג-לי ] ירד יעקב ללבן ובאת . .אותך לרג' ל .ירד יעקב אצל לבן ובאת  . .לרגלי
לרגלי דֶף |  * 4יי
וגו' ן .ירד ..אצל לבן ברכה באת ..לרגלי  ,'2ירד . .אצל לבן באת ברכה  ..ויברך אותך לרגלי דן ,ירד..
אצל לבן באה ברכה . .שג' ויברכני ה' פ .ירד יעקב ללבן (לארם א )%ובאת  . .שנאמ' ניחשתי (נהשתי א)%
ויברכני י"י בגללך ויברך י"י אותך לרגלי א ,יוסף ירר (ירד יוסף ךְ]) אצל פוטיפר באת  ..שנ' ויברך י"י את
בית המצרי (בגלל יוסף ךת) דת |  * 6ועתה  --לביתי דְפתר ]1ועתה ..לבתי  ,ועתה . .לביתי וגו' א'ל,
ועתה  . .אעשה אנכי לביתי לַ ,9מתי (ומתי אַ')  ..גפ אנכי לביתי א'ו .לי לוא'ג | גיי] פוכ :גי דא'גתרי:
בית דְ1א? (וכן בסמוך)

| שמעון ואי

| באעי א ,%5בעיי 2

דדקתי] [ ₪ ,וגו' פ ,ביום (כיום דִו)1
| צ

מחר דְאנכתר'י .ליום מחר וגו ד | אמר --סימון] א?גל :א"ר . .בר פימון ם .אמ' ר' יודה בירי סימון ן,
ר' יהודה בר (בר' ךָ' .בירי ך) סימון אמר דְן | כת' לי חן | ** ביום] ליום ל | מחר]  ₪וגו' ן .כי לא.
תדע מה ילד יום הא?

| ואת אמרת] פ.

ואת אמ' א .5ואת אמר [כ ,ואתה אומר ךָן .ותמר ן ,ואתה

אמרת א ,1אתה אמרת דתי (משלי) |

ונכונה הגי' בשם חזקיה וכן למטה פיי ייב חזקיה אטר וכו' .וע' באגה'א ח"א צר  84ובמ"י לעיל צר  481בריה

מוצא שכל ארבעום שנה שהיו ישראל במדבר וכו' ובהגי' שלפנונו ובשאר ב"י הקדימו ירד יוסף וכו' כדי לסיום:
בפסוק שנדרש כאן ירד יעקב וכו' שנ' ויברך ה' אותך לרגלי ורק ברפופי' [וכו"ת] הגיי ירד יעקב ובו' , יוסף ירר
[ירד יוסף] וכן' ולקמן סוף פפ'ו לפ' ויברך י"י את בית המצרי ובו" תני

ר' שמעון

בן יוחיי בכל מקום

שהצדיקים הולכים שכינה (ברכה) הולכת עמהן ירד יצחק לגרר וכו' ירד יעקב אצל לבן וכו' ירד יוכף אצל פוטופר
וכו' (ובדפוסי' שם המאמר מקוטע ועוויש בח''ג ובטיי) ,ובשכל טוב צד  291גורפ ומפרש ויברך ה' אותך לרגלוּ
בשביל רגלי שנכנסו לביהך שכל מקום שהצדיקים הולכים הברכה חול בת עטהם ירד יצחק לגרר וכתיב וימצא
יצחק בשנה ההיא מאה שערים וירד ווסף למצרים וכתיב ויברך וכו' בגלל יוסף (והשמיט שם ירר יעקב וכו') ,ובלקט >
הובא רק ויברך וכו' כ"ט שהצדיקים הולכום ברכה הולכת שם .והני' פ וט יפר ע איתא גס בכי"ו וכויג ובי"ב,
ופוטיפר הוא פוטיפרע לפי הדרש לקמן פפ"ו סי' ג'| .ובברכות שם[ .אמר אביו כו'] חכף לתלמידי חכמים ברכה
שני ויברכני י"י בגללך איבעית אימא מהכא שנ' ויברך י"י את בית המצרי בגלל ווסף וע"ע בסנהררין וטגילה שם:
 6בעי ביי| .בכי"ל

נקוד בכ'

הפעמים!),

והוראת

ביי בית

כמו

ברביי בן בית בוי"ר פכ"ה סי' ח' ובשהשייר פי

שוקיו עמודי שש (ה' טיו) [ועי לעיל צד  448חילופי נוסחאות בין דבי ר"י ודבית ר"י ובט"י שם] ,וכן מפרש
בפי' ב"ר כי"א בעי בי בית ,ובשכל טוב שם ראובן מבקש בית שמעון מבקש בית ,נאין טעם לפרש בדרש מתי
אעשה וכו' לביתי בעי בי חפץ בי ועמ'יכ [ויפ'ת] ,ובדפ"ר הגי' בב'  הפעמים בעי בית [וכן בכו"א ב' בפעם
השניה,

ובפעם הראשונה

על הגליון , ובוני שיטי כתוב כנראה.

ביך] ,ובמה"ג עטו'  684הגיי ראובן :באעי (בעי)

בהיי שמעון באעי (בעי) בהיו 7 :כת' אל תתהלל וכן' .לקטן פ"פ נדרש כן זה הפכוק בפתיחת רוב'"ם לפ
ש' ותצא וכוי ועח'נ ,ולקמו בכויל
ותצא דינה וכו' ,ובכייל נשהבש כאן ליום מחר והגהתי גם בסיום המאמר כ
.יי
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לג לד לו --לח

אמרת וענתה בי צרקתי ביום ימחר ,מחר בתך יוצאת ומתענה שנ' ותצא דינה וגו' (בראשות לר א) :
לד) ויאמר לבן הן לו וגו' אמר ר' חייה רבה כל דכר ודבר שהיה לבן מתנה עם יעב היה
חוזר בו עשרה פעמים למפרע הן לא ,רבנין אמ' מאה פעמים ואביכן התל בי והחלף את משכרתי

עשרת מנים וגו' (שם לא ג) אין מניין פחות מעשרה :

לו) וישם דרך שלשת ימים וגו' [ויעקב רעה את צאן לבן הנותרות] ריש לקיש אמר

וש

נותרת כת' מנהון בישין מנהון עקרן מנהון קווסרין :

לז לח) ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון חוטר חוור רטיב ודלוז ודדלוב:

ל ילקוע כי קייל ,לקמן פע"ד פיי גי וקיי *י,6

סנסועל " 3ויל כ" כיד:

פכסוע 6ויפ כ" '"ל 5 | :ילקוע עס,

 7ילקוע טס :
 1ביום] כיום ךָ ,ל'  | 5מחר לי  | 5מחר] וַחאנר?י (שם) ,למחר דְתִי ,ומחר  | 5בתך (ביתך [)

*ני דפחאת]
יוצאה דְפוחאכףתר*י .1יוצאה בתך י(שם) | ש

בת לאה דְפהזא*י/
חמור 3

ושם) .ל' וְנַכִוּ | וגו ן,
כתי כ הה"ד (

בת לאה וגו' [ ,בת לאה אשר ילדה ליעקב  ,2בת לאה וכתי' וירא אותה שכם בן

| 5ויאמר לבן] ויאמר לו לבן א ,1ל' א | וגו'] יהי (יהא י) כדברך דְפִי .יהי כדבריך ואגכת

חייא פואכת

| רובה  | 4לכל  | 1ודבר לי י | לבן מתנה (מתנה לבן א) עם יעקב אבינו וְאֶני ,מתנה לבן

עם אבינו יעקב  .:2אבינו יעקב מתנה עם לבן ם | 8חוזר] עושה וחוזר  | 1עשר פא

הן לא] [כ ,הין לא ן .,שני הן לו דןת .שני הן לו הן לא א
ורבנן אי

|

| אמרין פא1נכ/

דרי דא?תך?.

לי פי3

| למפרע לי איו |

| רבנין] פר ,ובנן דונכתףל:

מרין ך | 1מאה פעמים] עשרת מונין מאה פעם היה חוזר | 5

' ]-ואביכן (אביכן א') .ו.החליף את משכורתי . .מונים א .112ואביכן התל בי ן; והחליף (שני
גןו--
וביכ
וא
ותחלף  )1את משכורתי עשרת מונים (מונין ') אי |שנאמר ואביכן  ..והחליף . .משכורתי (משכרתי )
עשרת מונים י' פעמים י' (עשר פעמים עשרה עשרה ךת) דת /ל' פ | 4אין] ףנרליל . ואין אכתרי,
כןך? | מעשרה] מיי א! ,מעשרה וכ' והחליף
שאין ם .דאין ך | מניין] ו .מנין דפתך ,1מנים [" .מונים א

את משכרתי עשרת מונים * 5 | ₪וישם
וושם ..ימים ויעקב רועה ..הנותרות
וישם . .ימים וגוי לפן :וישים . .ימים
רועה  .הנותרות א ,5צאן לבן הנותרות
| אומ' א1

רשב"ל א

כתיב עף*,
קווסרן פכ.

|  6נותרת כת'] נותרת כתי' חְחְעַךְ"י,

נותרות כת' (כתיב .15 )1

לי ך | מינהון ;3

ו-ועקב רעה  --הנותרות ך!] וישם  ...ויעקב רועה  ..הנותרותךְן ,וישם ..ימים בינו ובין יעקב ויעקב רועה  . .הנותרות
וגו"  1ויעקב רעה  ..הנותרות (ךָ| ,ויעקב רועה  . .הנותרות
[ץ , וישם  ..ימים בונו ובין יעקב  | 5רי שמעון בן לקיש
נותרת כתוב ף,1

נותרות נותרת כתי' א,1

הניתרת כתב ן,

נותרות נותרות כת' פ,

ך,
א/1
חחי,
ןְג,

נתרת

נותיות דָא",

מנהן ן .המנהון ך? | ביישן ן ,עקרן פכ | מינהון ךן ,מינהן [ .ומנהון א | %עקרין חע,

| מינהון ח:

בישן פכ ,קווסרין נתרת

מנהן פ,

ומנהן ן | קווסרין] חע.

קופרן וְאנְר"י,

קווצרן ך ,קוצרן א,1

כתי' כמד"א ונתור ככיה ושיניה דקיפר דְך |  * 7ויקח  --וערמון דוחגכתי]

ולוז פ .ויקח ..לבנה א,

ויקח לו מקל לבנה וגו' ל ,מקל  ..וערמון ך | ** חוטר] חוטרא

ויקח..

לָ" ,לי

*טיב פוגרי] יפוג לחאכ :לי דת | דלוו] פו:
חוור] א' .2חיור דפו"ת .חיוור חא!גר; לי  | 2י
דלוו דחכתי :דליז  .1ולוו א :דלוב ך | * ודדלוב פוְחי] ודלוב לא? .ודלב א .ודרלוב  ך .1ורידלוב ף?,
ודדלוף .דך] /ודרלוג .כ |
בום מתר וכו' מחר יוצאה בתך וכו' = :ל אמר ר' חייה וכוי| .מאמר זנהסדר גם לקמן פע"ד לפ'
אל תתהלל י
ואביכן התל בי וכו' ולפ' זה לי עשרים שנה וכו' . ור"ה דורש ה ן לו קרי ביה הן לא וילוף עשרה פעמים גכ מפי

והחליף את משכרתי עשרת מנים ,ורבנין ,דרשי מנים לשון מנין אין מנין פחות מעשרה ,ובדפוסיי הגי' רק כאן
עשרת מונים יי פעטים ו' דאין וכוי ,ובשכל טוב צר  651גורס ומפרש ויאמר לבן הן א"ר הייא כל דבר ודבר
הן לאלו רבנן אמרי מאה פעמים שנאמר והחליף וכו' עשרת מונים
שר פעמים למפרע מ
כו היה חוזר בו ע
כלומר עשרה מניונים ואין מנין וכו' ,וע"ע במ"י לקמן פע"ד סיי גי 6 :נותרת כת' .חסר ו' שהיו חסרות וגרועות/
מנהון בישין מנהון עקרן מנהון קווסרין!) ,מהן רעות מהן עקרות מהן חולות .ובפי' ב"ר כי"ט וכו"א גורס ומפרש
נורת רת

ווצר
כתוב (כתי') מנהון (דמנהון) בישין זקנות מנהון עקרין (עקרן) עקרות מנהון ק

ן חולות כנוצרן (כמו)

כדקציר ורמי בערסיה [בייב קנייג א' ע"ש] וכמו קצירי ומרועי (נדרים מ"ט בי) ,ובטה"ג עמוי  784הועתק ויעקב
רואה את צאן לבן הנותרות הרב נן אמרי הנותרת כת' מיגהון בישין מנהון עקרן?) מנהון קייסרין?) ,וישרה הגוי
בשן והגי' קוופרן ,והגי' הנכונה ות רת כת' כלומר חפר \' תניין כמו שנמפר כאן ובירמיה לד ז' איתא
י
עור בכו"ח [וכייא .א'] ובילקוט וערוך ע' קוופר ,ושם הועתק צאן לבן הנותרות נותרת כתיב מנהון בישין וכו'
רתת כתיב מנהון בישין
עקרין וכוי קווסרין ,ואינה מדוייקת הגי' בע' נותרות ויעקב רעה את צאן לבן הנותרות ג
מנהון .עקרן וכנ' ,וכן נשחבש בפי' ב''ר הנרפס ,וע' .במנחת שי ,ובדפוסיי [וכי'ית] נשתרבב נגתרת כתי' אחר
מלת .קווסרין ,והיספה זרה שם כמד"א וגתור ככיה ושיגיה דקיפר (וע' חולין נייש בי) ,ואין טעס הדרש שריל
דורש הנותרת מלשון נתר ,ומשובשת ג"כ הגי' בכי"ו הניתרת כתב וע' באגה'א ח'א צר  ,678ובשכל טוב צד
8

הובא

ויעקב רעה את

צאן לבן חפר ו' כתיב מהן רעות מהן עקרות ומהן חולות

(ונר' שקיטע הפסוק ויעקב

עה וכו' ולא כוון-ר ע ה חפר ו' כתיב) ,ובפירש"י עה"ת לא הזכיר הכתיב ומפרש הנותרת הרעועות שבהן החולות
והעקרות שאינן אלא שירים אותן מפר לו וע' ברא'ם וביפ"ת ,וגם בתנחומא מ'"ב שם לא נדרש הכתיב ,והגו' שם
מהו הנותרות אמר ריש לקיש הזקנות העקרות החולות ,ובתר"י א' מתורגם ויעקב רעי ית ענא דלבן סבאן ומרעאן
בנה שם אילן אלא תואר כמו לח ,חומר חוור רפיב ,וטעס
דאשתארו :  7חוטר חוור וכו' . לפי הדרש אין ל
ולוז וערמון של לוז ושל ערמון[ ,ווי"ו יתירה] ודוגמאות במקרא ורכב ופוס (תהלים ע'ו ז') וקדש וצבא
קייסרין (9

-עקרן (5

1011918111.
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ל לו לח

כך היה אכינו יעקכ נוחן את המקלות בתוך הבריכות שלמים והיתה הכהטא-כאה לשתות ורואה את המקלות
ונרתעת לאחוריה והזכר רובעה והיתה יולדת כיוצא כו ,אטר ר' הושעיא נעשו מים זרע בתוך טעיהס
ולא היו חסרות אלא צורת הולר בלבר ,אמר ר' חוניא מלאכי שרת היו טוענים טתוך צאן לכן וכאין
ונותגין בתוך צאנו שליעקב הה'ד שא נא עיניך וראה כל העתודים (כראשית לא יב) ,עולים על הצאן74/
 +אין כת' אלא העולים מאיליהס היו עולים ,ר' תנחומא אמר שטף שלנשטים ,רכנין אמ' ענני כנור!
:  3לקמן פע"ד [פ" נ' וע'] פנסועס ע'נ טס:

 2פנסועס מ"נ טס

 * 1אבינו יעקג ךִנתי] יעקכ אכינו [חא'כ.
חיה

נוחן ם]

| את ל' א

| בתוך הבריכות]

אנינו ל .יעקב פא | נותן] היה נותן ן (ונמחק),
בתוך

],

[.

הבוכיות

בתוך

בריכות

חג;

עושה

לחתוך הבריכות

המים דת | הנהמה] אי
בשקתות דְךן] | של מים] פוחאנכי.
(הברכות א?) ] .בתוך הבורות י,
בהמה ךְפוחגתת | באה] רוצה פא | והיתה (והייתה  )'1רואה [ְקא1ני | את ל' א | 2והיא נרתעת | 1
וזכר א ,?%ובא הזכר ו | רבעה  ,1ורובעח י ,מזדקר פ | והיא יולדת פָוִי ,והיא היתה יולדת [  ,ויולרת אכ |

הושעיה וחף] .אושעיה פא' | נעשה ם .נעשין א | מיפ) פחנכ.
|  8היו] היה י ,ל' א

מיעיהן ג ,במעיחן'ם

המיפ דפואתי | בתוך מעיהן א :נחוך

| חסרות] פחא*י :חסירות דוא'גכת

| הוולד וחאיג |

בלבד]  2מעשה בכושי אחד שנשא לכושית אחת והוליר ממגה בן לבן תפס המלך לבן (את הבן ך) ובא-
לו אצל רבי אמר לו שמא (שמא זה ך]) אינו בני אמר לו היה לך מראות בחוך ביתך אמ' לו הין אמר לו
שחורה או לבנה אמר לו לבנה אמר לו מיכן שהיה (מכאן היה ך) לך בן לבן דןת | חוגיא] חא :.%חונא
דבית

חורון ך' ,הונא

חורן ,]₪

דבית חורון (חורין י) תי .חוניא

חונייא דברת

טוענין וגאכתרי.

חברן [,

נחוניא

דבית חורן .1

(מונא ך?) דבי חורן ך

חוגיא

דבי חורן א!אל" .חנינה דבית

| שית] [חג.

פוענין אותן ם | צאנן של | ובאין ונותנין| א'נככתר.

השות דפאכתרי

|

ובאי' ונותנין א ,%ובאים ונותנין דן/

ונותני' י ,ונותנים דְץ ,וגותנין אותן  | 5ל4תוך פחגר | ** נא| לי ל | * כל העתודים והגי] כל . .העולים
על הצאן ְאכתר :וגו" לפ | עלין ג .דא עולים א'א'"תר | על הצאן ל' פואגכי | 5אין כתיי

(כת' פנכת .כתוג ר) כאן דפחאגכתרי .אין כת' כן ן | העולין ג ,העולים על הצאן ךז | טאיליהם] וגכת/
מאיליהן פא*ך,1

' תנחומה ,5

מאליהם א1ך?ו,

תנחום ף1

רבנן דפוחכת.

מאליהן ד

| אומר ך] | שטף]

| היו עולים] היו עולין חאנר*.
ברודים

וברודים  -א'א,"%

ל' י | תנחומ' א/1

של  ₪ך*

| רבנין] אנר,

ורגנן י* | מרין  | 1הכבוד ח

(דניאל ח' י"ג) וע' ביפי"ת [וברש'י ורמב"ן לקמן ל"ו כ"ד] ,וכלה"כ .ול נז וערמון נם הגי' שלפנינו וד ל וז וכו'ו

וכן מפרש בלק"ט ויקח לו יעקב מקל לבנה מקלות לבנות לחום (וצ'"ל לחות) של אילן לוז וערמונים וכו' ,ובפירשיי
עה"ת .מפרש כפשוטו של מקרא מקל לבנה עץ הוא ושמו לבנה כמא דתימא תחת אלון ולבנה (הושע ד' ""ג)
וכו' ל ח כשהוא רטוב  ולוז ועוד לקח מקל לוז וכוי[ ,וכן] בת'א

(הוצ' ר''א בערלינער) מתורגם חוטרין דלבן

וט רא ביני שיטי [ועוד נשתבש שם חוגר וביני שיטי נוסף ו' ר' להגיה
רטיבין ודלוז ודרלוב וכו' ,ובכייל כתוב ח
חוור] וע' לעיל צד  ,681ושם האילן לוז שהוא שקר נמצא במקרא רק כאן ,ובירמיה א' ייא טקל שקר ,וע' לעף
פלאנצעננאמען סי' שי"ט ועמת"ל ע' לוז ובמ"י לעיל צד

162:

 1כך היה וכו' .הדרש מוסב על ויצג את המקלות

וכו' ויחטנה בבאן לשתות  ,וכן מפרש בפירש"י עה'ית ויח מנה הבהמה רואה את המקלות וחיא נרתעת לאחוריה
והזכר רובעה ויולדת כווצא כו ר' הושעיא אומר המים נעשים זרע במעיהן ולא הין צריכות לזכר וזהו ויחמנה וגו';
שתות וראתה המקלות ונרתעת לאחריה והזכר רובעה לפני הטקל
ובשכל טוב צד  451ויהחמנה בבאן ל
ויולדת כיוצא בו ,ושם צד 651

א"ר יהושע (וע' במ"י לעיל צד  )511נעשה המים זרע וכו' ,ובלק"ט היה נותן את

רות של מים והיתה ה בה מה באה וכו' והיתה רואה וכ ונרתעת לאחוריה והזכר
יכ
הטקלות בת וך הב
רובעה ויולדת שנא' ויחמו הצאן אל המקלות .ומאמר ר' הושעיא ספרש פי' ב"ר כיייט מלשון אחר ולא הין
חסרות אלא צורת ולד בלבר כלומר המים בתוך מעיה כזרע בתוך מעיה ואין בה לעשות אלא שיסכים הקביה על
הזרע לעשות צורות וכו' ,ובתנחומא מב שם איתא מה כתיב ויקח לו יעקב מקל לבנה אמר ר' הושעיא היה צר
צורה וכשם שהיה צר כך היו מולידות ולא היה חסר אלא ליתן להס נשמה,

ובדפוסי' [וכייה] כאן ההוספה מעשה

בכושי אחד וכו' ודוגמתה הסיפור בתנחומא מ"ב נשא סיי ייג (ובתנחומא שם פי' זי ובבמ"ר פ"ט סי ליך) שאל
מלך הערביים את ר' עקיבא אני כושי ואשתי כושית וילדה לי בן לבן אני הורגה שזינתה תחתי א"ל יש לך צורות
בתוך ביתך א"ל הן א"ל צורות ביתך לבנות או שחורות

א"ל לבנות א"ל כשהיית עסוק עמה נתנה עיניה בצורות

וילדה כיוצא בהם ואם תמיה אתה על הדבר למוד מצאנו של יעקב מן המקלות היו מתייחמות .שנ' ויחמו הצאן אל

המקלות וכו' וע'

בתוספתא עתיקתא ח"ה צר  ,65וע'"ע פערלעס מיסצעללען צר  ,54דיללמאנן מהדורא ג' צר

 ,8פריים ביבליש-תלטודישע מעדיצין צד  8 :454ר' חוניא .הוא
הכרן ,ע' שירער ה"א צר  )724ועח"ג ובאגה"א החיג צד .665

ר' חוניא (חוגא הונא) דבית הורן') (דברת
וקשה הדרש עולים על הצאן אין כת' וכוי

מאילוהם היו עולים ,ודוחק הפירוש בפו' ב"ר כי"ט מלשון אחר העולים על הצאן המלאכים שכתוב בהם עולים
ויורדים ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש ד" א עולים אכ"כ אלא העולים משמע מאיליהן היו עולים (מאליהם
היו עולון) ,ולקסן פע'דר נסדר מאמר ר"ח רק מן עולים אין כת' וכן' ועויייש. ,וגר' שר''ח דורש שלא ילהו הצאן
עקודים נקודים וכו' לפי שנתחממו ע"י המקלות שהציג יעקב אלא מלאכי שרת היו טוענין עתורים נקורים וכרודים
מתוך צאן לבן ובאין וגותנין בתוך צאנו של יעקב הה"ד ויאמר אֶלי מלאך האלהים בחלום וכו' כל העהודים וכני
והסלאכים הביאום ואותן

העתודים

הן ה ע ול ים מאיליהם היו עולים ,וע' בבחיי,

רבנין אמ' ענני כבוד היו נוטלין | מצאנו
רלתח

יוצא
הה"ד שא וכו" וכמו ש

ור"ת ורבנין דרשי ג"כ מאיליהם

של לבן ונותנין ו לחו [ך צאנו של יעק4ב דכתי'
מלקמן

פע*"ד,

העולים נכתי' ובהעלות הענ

ור"ה סובר כר' הושעיא שהמים געשו זרע בתוך מעוּ
8811.

(1

פרשה

ויצא

עג
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ל מב מג

מב) ובהעטיף הצאן .לא ישים והיו העטופים ללבן ר' יוחנן אמר בכירייה דלבן ,ריש

לקיש אמר לקישייה דלבן:
מנ) וופרץ האיש מאד מאד וגו' ר' שמעון בר אבא אמר נפרצה לו פרצה מעין עולם הבא,
רי אבא בר כהנא אמר מאה ותרתין רבבן ושבעה אלפין ומאתן ענין הוה לאבונן יעקב , ר' לוי אמר
 1ילקו עס ,פקיקסל פ' ולקספס לכס (ק"פ כי) ,ויקכס כבס פ'"ל קיי ג' :  8ילקוע עס ,עדכם קסלם פ' טנפי וללס
(ט' " ,)0מדכם קסלם ע'"צ סס (עדכע זועל  ,)821 57תנסועל פב עס :

 *1לא --ללבן ךת] לא ..והיה העטופים  .ָ1לא ישים פכי :וגוי לוא | רי יוחנן| פִי; ר' יוחנן וריש
בכירווא
ר' יותנן ור" שמעון בן לקוש (ורשביל א)  ₪ואנ
לקוש  ₪דכתר /
בכיריא דפןאנכתך* | ללבן אכ | רי שמעון בן לקיש  ,1וריש לקוש ו ,ור"ל פ ,ורי שמעון בן לקיש ן,
8יפרץ  --וגו'] .וופרץ
ורשב"ל א |  2לקישייה] י ,לקישיוא רך ',1לקישיא דְפואנכר? | ללבן אכ :לי פ | ו

ך | ,1-בכיריה ל -

(ויפרוץ א*ך"י) האיש מאד מאד פאכרי;
ר' שמעון

ר' ---אבא] ר' סימון בשם

ויפרץ האיש מאד |,

בר אבא

פן= ,ר' פימון

ויפרץ האיש וגו' ן,
בן לקוש

בשם ר' שמעון

ויפרוץ האיש דִָת |
בשרב"ל

א) אנ

"וי

סימון בשם ריש לקיש כך | 1נפרצה] פ[אכרי .ניפרצה  ,1מלמד שנפרצה דִך | לו לי ואַ3כ | פריצה ן,
הפירצה  | 1מעין] ךְ* ,מעין דוגמא (דגמת ן) של דפואגכתר .מעין דוגמי  | 5העולם פכף*י |
הבא] פ[א"נכי:

₪

היך מד"א (כמד"א ך]) עלה הפורץ לפניהם דְן],

כתי' הכא

ויפרוץ האיש וכתי' התם

בי ימין ושמאל תפרוצי א | 1א4מר]  ₪,קבזר [" | מאה] מאתן יכי | ותרתן [ /3ועשרין ל"פף * | 1רבבן פוג]
רבבין א,%

רבבו 7ל ,ריבבן ך' ,רבבי א1כ;

ושבעת ו ,ז' דְ ,1שבעה דך

רבון ך:

| אלפין] אלנכת:

רגוון ת/

רביין י | ושבעה] פאנכ.

ושיבעה ן;

אלפיי א1ו ,1אלפים דן ,אלפין ענין פ | .ומאתים ן,

ומאה ם | ענין] וא'נכוי .עאנין א' .עדרין דֶת .לי פ | הוה] ן .היה [ .הוו פכי .היו א .הוו ליה דת,

היו לו א | %לאבונא פ ,לאביגו [אינת .דאבוכון  ,5לאביכן כ ,לי א | ליעקב א | לוי] איבו א .%לי י| 3
לם
ה
אי
י
מ

הכהמה ולא היו צריכות לזכר והיונו

היו

עול ים,

כלומר עולים ובאים ונולרום מעצמם מן הצאן

בלי תשמיש זכר ולא שהעתודים עלו על הצאן לרביעה אלא עלו ונולרו מן הצאן ,ור' תנחומא ורבנין באו לפרש
לקמן ל"א י ייב ,וכטו שהוא בכי"א ,והובאו אגב מאמר ר/ח כאן] וביפ"ת פיי ורבנן אמרו
םד,
י ו
רק תיבת ובר
דענני כבוד היו מביאין הצאן כמו שהיו נושאות את ישראל במדבר ממקום למקום [וע' בפסיקתא רבתי פ"א (ב' א')
העבים באים וטוענים אותם ומביאון אותם לירושלים וכו'] ,ובשכל טוב צר  851וסוף הענין מוכיח לראשו שלא
במרמה פוצל יעקב את המקלות וגתן פני הצאן אל עקד אלא על פי מלאך וכו ועייייש ,ומאמר אחר בתנחוטא מב שם
ע שנעשו מלאכי השרת כתיפין
ישא
וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב וכו' מהו לקח יעקב אמר רי הו
ועפטים בכירייה כלו' הבכירות (ר"ל לקישייה כלו' האפילות; ולא הובא
ליעקב 1 :ר' יוחנן וכוי . ר"י תרגס ה
ור ים' ליעקב ,ומפתבר שר'י תרגם הקשורים לקישייה .ור"ל בכירייה ,ותרג' העטופים
באן אוך תרגמו ושהק
לקישווה כמו שמתורגם בת/א והון לקישיא ללבן ובכוריא לועקב ,וכן בתר"י א' והוון לקישייא ללבן וכו' ,ובפירשיי
עה"ת רב ה ע ט יף לשון איחור כתרגומו וכנ' וכן בערוך ע' גף ו' מלפני יעטוף (ישעיה נ'יז ט'"ז) נכו' ויעטוף לשון
איחור כמו .ובהעטיף הצאן ,ובע' עטף עוד פ"א לשון ליאות ,ועטף לשון איחור גם בפסיקתא שם מהו העטופים
ר' יצחק בר הקולא אמר לקישיא (וצריך לתקך מ"ש במ"י לעיל צד  885שהאמורא ר"י בר חקורה או בר
חקולה נזכר במדרש רק בב"ר שם) ,ובאותה הפסקא בוי"ר שם מהו העטופים ר' יצחק בר' חלקיה אטר לקישיא
ליש ולק ישייה הוא לשון נופל
(כ'"ה .בדפ"ר וד'ו) וגי' אחרת במדרש תהלים ק"ב סי' א' ועיי"ש [וכאן ריש ק
על לשון ,וע' משיכ לעיל צד  ,]677וקשה לפרש תרג' העטופים בכירייה במאמר ר' יוחנן . ובפי' ביר כי"ט מפרש
ר"י וריש לקיש וכו" רי יוחנן דורש העטופים כמו ועמקים יעטפו בר [תהלים פ"ה ''ד ,נעי ר'יה ח' א'] כסדר אלו
המבוכרות ריש לקיש דורש כמו בהתעטף עלי נפשי [יונה ב' ח'] .וכמו כי רוח מלפני יעטוף ומפרש -משלהי ליה
(עי לעול צד  ,282ובפיי ב'יר הנדפם איתא ומתרגטינן משלהי)

כלומר אותן שהן

כח בהם לקבל הריון כמו הבריאות כי אפילות הנה , וע'ע :בשכל טוב צר 951
מןע  ד וג מא ,וע' לעול צר
הבא . כ"ה בבייל ,ויתורא דלישנא היא הנוסחא י
בש "ר שמעון בר אבא אמר שפרצה לו פרצה מע ין העולם הבא ,ובשכל טוב
ן עיולם הבא ועה'נ,
יע
בר כהנא (וצ"ל בר אבא) אמר בפר צה לו פירצה מ
בפתיחה

)1

שבתי וראה וכו'

ושם הני'.

(וע' בטאמרי

₪מון
ר' י

ביר'

בספר היובל

שם
(וצ"ל ב

לכבוד הרב ר"י גוטטמאנן

יגיעין

ועייפין

ולא היה

ובלק"ט ובראב"ע :  8מעין עולם
 ,885ובלק"ט הועתק ר' סימון
שם ר' פימון בשם ר' שמעון
וכל המאמר נסדר גם בכי'ו פצייו

צד  %61ובמ"י לעיל צד  717וצד

רי) שמעון בר אבא נפרצה לו פירצה מעין דוגמה שלעולם הבא

הכד"א עלה הפורץ וכ' ,וכן הובא זה הפסוק כאן בגי' הדפוסיי[ .וכי'ת] ,ובמדרש קהלת שם איתא רק
ראש המאמר והגי' שם ר' סימון בשם ר' שמעון מלמד שהיה לו דוגמה מעין דוגמה של עולם
הבא המד"א עלה הפורץ לפניהס ,ובמ' קהלת מ"ב שם מלטד שפירצו לו פרצה מעין דוגמא של עולם הבא כך?א
עלה הפורץ וכו' [טיכה בי ייג ,ובכו"א א' הובא הפסוק כי ימין ושמאל וכוי בישעיה נ'ד ג' ,ובברייתא בב ט"ז
ב נמנן שלשה שהטעימן .הקביה בעוה"ז מעין העולם הבא והן אברהם יצחק ויעקב כו' יעקב דכתוב ביה כל
(לקמן .ל"ג י"א)] 4 :מאה ותרתין וכו'| .בכי"ל כתוב רבבו והגהתי ר ב ב ן כמו שהגו' גם בכי'פ וכי'יו וכייג .וכן
הקרי ברניאל ז' *י ,והכתיב שם רבון ,וכן בדפ"ר ודו רבון ועי' דאלמאן צר  ,891והקבוץ ענין נמצא איזה
פעמים בתר"י ועי .בעמתר עי ענא ,וכאן מהורגם בת'א צאן רבות .ען סגיאין ובתר"י א' עאן סגיאין ,ובשכל טוב
שם הועתק ויהי לו צאן רבות ר' אבא בר כהנא אמר מאה ושנים ריבוא ושבעת אלפים ומאתים ,ובמה"ג עמו' 884
קוטע רי אבא בר כהנא אמי ענין )1הוה ,ליה ליעקב אבינו (לאבינו יעקב) ר' לוי אומ' ששים רבוא כלבים היו לו
ורבנן אמרי מאה ועשרים רבוא ונלא פליגין מאן דאמר וכו' לכל עדר כלב אחד ומאן דאמר מאה ועשרים רבוא
זבר מאה וכוי (.ומלת קכזר כתובה על הגרד) וכן בכי"ו לקמן
לכל עדר תרין כלבין ,ובכי"ו הגיי ראב"כ אמ' ק
שם ר' אבא בר כהנא אמ ק'ביזיר' מאה ותרתין רבוון ושבעה אלפין ומאתיין ענין הווה לוה לאבינו יעקב רי לוי
אמ' ששים רבוא כלבים רבנין אמ' מאה ועשרים ריבוא ולא פליגין מן דמר וכוי כל עדר כלב ומן דמר וכו' לכל
עדר תרין כלבין ,ופתרון הסומן קבז'יר ק' מאה ב' תרתין (מאה ותרתין רבבן) ז' שבעה אלפין ר' מאתן ,וסימן

.אנין 3

יא

--

65

יו "ייר יע

ויצא
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ל טג לא א

פרשה עגנ

ששים ריבוא כלביס ,רכנין אט' ק"כ ריכוא ,ולא פליני מאן דאמר ששיס ריכוא לכל ערר כלב ,לטאן
ראמר ק"כ לכל עדר ב' כלכים:

לא א) וישמע את דברי בני לבן ונו' חזקיה אמר עד שלא ירר אנינו יעקכ לשם לא
נפקדו בזכרים ,כיון שירד לשם נפקד בזכרים הה'ר וישמע את דברי כני לבן וט':
את כל הכבור הזה ר' יהושע דסיכגין בשס ר' לוי אין ככוד אלא כסף וזהב שני בוזו
כסף בוזו זהב ואין קצה לתכונה כבוד מכל כלי חמדה

(נחס ב ):

 0ילקוע טס ,סנסוע 6ע"נ נלק ק" ""ן ,סנסועס סס כי'יינ ,בעדנל כנק פ'כ ק" י'ע :

 5ילקוע שס ,סנסועל ע"נ

ילס כ" כ'"ר:

1

א'י | רבוא פאכת | כלביס]  ₪היו לו ליעקב ם | רבנין] פי .רבנן דונת .ויגנין א' .ורבנן אכ |

*-כ]
מרין ג | ק

א. ,ו.עסרין

מאה ועשרין דָ7פ. .1ו.עשרים

גות :ק"ב ל | * ריבוא וְגי] יבוא דפאכת:

קלא--כ ל' פנ) | מן דטר ן | סי א'י | ריבוא] א'ו .יגוא דוכת .לי א' |
לי ל | ולא פליגין ן (ו
עדר] וא  ₪ועדר דכתי | חד כלב ךן"כ .חר כלבא אתי | מאן.דתי .ומן ן .ומאן אכ | לדמו ן |
*"כ] מאה ועשוים א?,
ק
ובוא ךן],

עשוים

מאה

ק"כ ריבוא א!,
ובוא ,2

מאה

ועשרין ריבא ן,

ק"ב ל | עדר] ₪

מאה

ועדר כ

ועשרים

| תרין

(ועשרי' ךְ.1

ועסרין ת)

כלבין דונכןת.

כלבי

תוי

(כלביא א )%א; תותין כלביי  ,'+תלתין כלבים ף | 5ד8ברי] ל' ך | בני --וגוי] ם .בני לבן לאמר ןז",
ני ..לאמר לקח יעקב כ ,בני לבן דאנת .וגוי ן | ר' חזקיה  | 1ירד] בא ה | אכינו יעקב] פא"ג .יעקב
אביגו דְוחִתִי .אבינו כ ,יעקב א |  4נפקד ף] | כיון שירד] כ .וכיון שירד פו] ,ומשירד א  ,וכיון שירר
יעקב אבינו דְֶן , וכיון שירד יעקב ךז (כיון  --בזכרים ל' נָו) | נפקד] ןן .נפקדו דפוחאכ | גו] ן,

לאמו כו.

ל' דפחאנת

| *5את--הזה

ך]

את ..הכבוד א!.

ומאשר

לאנינו עשה את ..הכבוד

דה
מ--
חהב
הזה [ְזי ,ל' לפוא'נכ | יהושוע ך] | דסכנין | היך מד"א דִ |  6הכסף א* | %בוזו ז

פן"א!נכי!]

בוזו. .לתבונה . .חמדה דָא? ,בוזו . .לתכונה מכל  . .חמדה ך] ,בוזו כסף ואין . .לתבונה כבוד . .חמדה ל,
בוזו זהב וגו' [ְ] ,בוזו זהב ך ,1וגוי ן |

המספר נמצא גם בהמאטר בתנחומא מיב שם וכמה צאן היו לו אמר ר' תנחומא בר אבא ק"כ רבוא היה שני
ויפרוץ האיש מאד מאד וגאמר במצרים מאר וירב העם ויעצמו מאד (שמות א' כ') והם ס' רבוא וכאן נאמר
מאד מאר הרי ק"ך רבוא וכמה כלבים של צאן היו לו אמר ר' אבא בר כהנא שלש מאות ותשעה אמר ר' תנחומא
מנין ק' ב' ז' רי (ובכ"י רוטי שם מנין קב זר ק' מאה [ב' שנים] ז' שבעה רי :מאתיס) הרי החשבון ויפרוץ האיש
מהו ויפרוץ שפרץ לו הקב"ה גדרו של עולם ואמר לו כך אני פורץ לבני בניך לעולם הבא שני עלה הפורץ לפניהס
(וזה המאמר הועתק בילק' מיכה ר' תקנ"א ועיוייש) וכבר העיר רשיב בהערותוו שמאמר ראב"כ שם אין לו שחר
ומח הוא הסכום ש"ט ודעתו שצ"ל שם עפ"י המאמר שלפנינו בב"ר כאן מאה ותרתין וכו' ור"ת נתן הסימן קבזזיר,
[לא אדע מדוע יש למאטר ראב"כ בבר כאן שחר ולמאמרו בתנחומא אין שחר ,ומה הוא הסכום ק"ב רבוא וז'
אלף ומאתים ,ורש"ב מביא שם ספי' ידי משה שראב"כ דורש מאוד מאוד והוא כפל ממנין של דגלוס שהיו תר"ג
ר
ן
יש
אלף ותק"נ ,וכפי' ב"ר שמוכא בסמוך ,ולא הרגיש שלפי"ז צריכים לגרוס כאן מאה וע

רבכן ושבעה אלפין

מאה וכמו שהוא בפי' ב"ר וא'כ נופל הסימן קכז"ר בבור כי היה ראוי להיות קכז"ק ,ואולם לפי נוסחת התנחוטא
הסימן עולה יפה כי קכז'ר בגמטריא ש"ט] . ובפי' ב"ר כי"ט וכו"א מפרש המאמר שתי פעמים ,באמצע הפרשה
שתרבב שם ויפרוץ (ויפרץ) האיש מאך מאד ר' תנחומא מפרש מלמר שפרץ (מפרש שפרץ) לו הקב"ה גדיו (גדרו)
של עולם הזה דוגמא שעתיר לעשות לבניו לְעולם הבא דכתיב

עלה הפווץ לפניהם ר' תנחומא אמר מאה ועשרים

רבוא היה (ק"כ רבוא צאן היו) לו ליעקכ כפלים כיוצאי מצרים דכתיב ויסטו בני ישראל מרעססס סוכותה כשש מאות
אלף וכו' (שמות ייב ל"ז) ר' אבא בר כהנא אמר מאה וע שר ין ריבבן ושבעה אלפין ו מ א ה ענין היה (ק' וכי
רבוא וז' אלפי' ומאה ענין היו) לו ליעקב כפלים כדגלים דכתיב בהו ויהיו כל( .דכתיב כל) "בני ישראל שש מאות
אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים (וע' במדבר א' מ'"ו ב' ל"ב ,וצ"ל כאן) והרוויהו אמד מאד דרשי
א ,וגם בכי"ל הוגה בוני שוטי וע שרין;
כפלים (ובכי"פ הגי' ג"כ מאה וע שר ין רבבן ושבעה אלפין ענין ומ ה
אכן הסימן קבז'ר הוא נגד זו הגי' בפי' ב"ר שנרי שהיא הגי' העקרית לפי פירושה המחוגר) ,ובסוף הפרשה לפ'
ויפרוץ וכו' ספרש בחילוף שמות האומרים ויפרוץ האיש .מאד מאד ר' סימון בשם ריש לקיש (כיה בכי"ט ,וליתא
בכי"א) נפרצה לו פרצה מעין דוגמא של העולם (עולם) הבא כתיב הכא ניפרוץ וכו' וכתיב התם כי ימין ושמאל
הפרוצי ר' אבא בר כהנא אמר מאה ועשרים ריבוא (ק'כ רבוא) צאן היו (היה) לו ליעקב אבינו
ומפרש בתנחומא נאמר במצרים וירב העם ויעצמו מאד והיו ששים ריבוא (והס ששים רבוא) וכתיב כאן מאד מא.
שני (שתי) פעמים לומר שהיו מאה ועשרים ריבוא (ק"כ רבוא) כפלים כיוצאי סצרים ר' ת נחומא מאה ועשרין
ריבבן ושבעה אלפין [ומאה| ענין היה ליעקב אבינו דורש מאד סאד כפלים כדגלים דכתיב בהו ויהיו
כל בני ישראל וגו' (בכי"א חסר מן רי תנחומא וכוי ,ובפי' ב"ר הנדפס קיטע והשמיט כתיב הכא ויפרוץ וכן' ראב"כ
אמר ,ושיבש ר' תנחומא מאה ות רת ין ,ולנכון שם ום א ה עאני') ,ונרי שהרכיב בעל פי' ביר לעיל מאמר ר'
תנחומא בתנחומא מ"ב שם עם מאמר ראב"כ בב"ר ,וכאן משמע שהיו נוסחאות אחרות לפניו בב"ר ובתנחומא;
ולפני ר' לוי אמר וכו' נר' שחסרה כאן שיטה אחרת ס' ריבוא עדרי צאן היה ליעקב ,ולפי זו השיטה לא פליגו
ר' לוי ורבנין מאן דאמר וכו' ,וכן פי' ביפ"ת דלתרויהו ס' רבוא עדרים היו הצאן [ונר' שבזמנם היו אומדין את
עשרו של אדם לפי עיך ומספר צאנן וכלביו ,כמו שעור היום אומדים בארצות המזרח את עשרם של נשיאי
השבטים לפי טספר גמליהם] :  8עד שלא ירד וכו' .בהנחומא מ"ב שם בדרש מן ארם ינחני וכו' שלא ראה לבן
בנים אלא בזכות יעקב שבתחלה כתיב ורחל באה עס הצאן ואילו היה לו בנים היאך בתו רועה כיון שהלך ועקב
לשם נתנו לו בנים שנאמר וישמע את דברי בני לבן וגו' נחשתי ויברכני ה' בגללך וכן' ועו' בתנחומא ובבמ"ר שם,
וכן פירוש נוסף בכי"ח כאן עד שלא בא יעקב וכו" לא נפקדו בזכרים שנ' והנה רחל בתו באה עם הצאן אם הית
לו זכריס לא היה שולח בתו וכיון שירר וכו' (ועי במ"י לעיל צד  ,)148ובלק"ט הועתק וישמע :את דברי בני לבן
אמר חזקיה עד שלא ורד יעקב אבינו לא  5ק ד בזכרים וכיון שירד גפ ק ד וכו' ,ובשכל טוב צר  551וישמע את
דברי בני לבן היינו דאמר חזקיה עד שלא ירד יעקב לשם לא נפקד לבן בבן זכר דכתיב כי רעה היא וכו ועוז
גם בפירש"י עה"ת לי כ"ז 6= :ואין קצה וכו'.

בכי"ל כתוב ב
תוגה

והנהתי,

וכן נשתבש בשכל פוב צר ,651
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ב) ויורא יעקב את פני לבן וגו' בר סירא אמר לב אדם ושנה פניו בין טוב בין רע :אמר

הקב'"ה ליעקב חייך חמיך אינו מסביר לך פנים ואת יושב כאן שוב אל ארץ אבותיך ולמולרחך
ואהיה עמך:

פרשה ער
לא נ) וואמר י"י אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך צעקתי
אליך י"י אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים (תהלים קמב ו) והלא אין ארץ החיים אלא צור
וחברותיה ,תמן שובעה תמן זולה ואת אמ' חלקי בארץ החיים אלא ארץ שמיתיה חיין תחילה לימות
 1ילקוע שס 4 || :לקוע טס ,ילק' עכיכי ישעיס (" 3ס' ,ינק' עכיכי סקליס קע" 3פיי ר ,פנסוע פ' 3ויל יי כייג :
 5יכוט'י כלסיס פ"ע 5י'ב ג' ,כפונות פי"כ ל"ס  ,'3מקמן פפיו כ" ס' ,ספות כבס פל" 3יי  ,'5מנמועל ע''נ ויסי קיי ף,
פנסועס טס פיי ג' ,פקיקפל כנפי פ"ס ( '3ב') :

 1וגו] פו .ל* דחאגכתי | בן פהכ | פימא א | בין --רע] חי ,בין ..וגין רע [ .בין טוב לרע ן/
ל-יעקב] פאזי,1
בין טוב לבין רע פא"כ ,בין לטוב ובין (בין א )1לרע א ;1אם לטוב ואם לרע ך] | אמר -
אמר  ..לאבינו יעקב [אלנ .אמר ..ליעקב אבינו  ,אמר לו הקב"ה ד | לחייך לי | אין י ,לא | 1
א'כ .ולמולדתיך  .. .עמך  ;1ואהיה
]
מתךך--
עולד
מסבירך [ | ואתה חאף | כן [ .אצלו חו | ולמ
4להים אי | אל -ע-מך] אל ..ולמולדתך דָ; אל ..אבותיך וגו" א/%
עמך דְתי .וגוי וחא? .לי פ || א
אל ..אבותיך פאתי; וגו  | 1צעקתי] ןי ,1כתי' (כת' [כ) צעקתי דְ1א1נכ; זעקתי א ;%כתיב (כת' פת)
|  *5י"י דפואנכתמ]  5לו | אמרתיי  --החיים] אמרתי ..מחסי בארץ החיים ד ,וגו
זעקתי דפתמ

חלקי ..החיים [ .וגו' (מתהלים) | חיים את | 6שובעא פאתר"ימ :שוגע ך | ותמן א | זולה] ן/
זולא ְפאכתר"ימ .זול ך | ואת אמר דְינָכמ (ישעיה) ,ואת אמרת פא'מ (תהלים) ,ותמר ן | חלקי
לי םאנכימ | ארץ לי א | *שמיתיה דְפן] שמתיה

אנכתי ,שמיתה ל שנותנת מ | חיים

| תחילה וְג/

תחלה דפאכתימ |
ושם מפרש טעם הדרש אין כבוד וכו' כ ב ד שניום במקרא (ר"ל כאן ונחום שם ,וכן נמסר הכבד ב' חפר) ושניהם
נדרשו לשון עושר ושניהם חסר ו' כדי להודיע כי אינם כשאר כבוד כגון שבח ותהלה וכו' אלא כגון כסף וזהב
לבד וא"ר לוי און כבור אלא כסף וזהב לבד שני בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתבוגת כבוד ובו' לפיכך נכתבו חפר
ו' ,ובתנחומא מ/ב שם הגי' אמר ר' ס ימ ון אין כבוד וכו' 1- :בר סירא אמר .בספר ב"ס העברי ":ג כ"ה
(הוצ' שעכטער וטאילור צד  8והוצ' לעווי ח"ב צד  89ועי' במ"י לעיל צד  85צר  87וצד  )517הגי' לב אנוש

ישנא פיו אם לטוב ואם לרע וכן מחורגם בתרגום היוני') ,ובשכל טוב שם גורס ומפרש אמר בך פירא
רע כך הביט יעקב בפני לבן והיו ,רעים וזועפים וכו' ובלק'ט הובא שלב אדם
בן טוב ל
לב אדם ושנה פניו י
טב ל רע ועח'נ 2 :חייך חמיך וכו| .:כ"ה בכי"ל ובשאר הפפרים ל'ג חי יך ,ובלק'ט הגיי
בן ו
משנה פניו י
פנים שוב וכו' . ובשכל טוב שם א"ל .יעקב הרי חמיך וכו' ובמה"ג עמוי 984
רך
יסב
אמר "לו חמיך אינו מ
אמ' ר' הונא בשם ר' שמעון בן ליקש אמי לו הקביה ליעקב חמיך וכוי יושב אצלו וכו' ועוייש,
ובסיום המאמר שוב וכו' נסמכה הפרשה לפרשה שלאחריה ועי' במ"י לעיל סוף פס"ז:
פרשה עד בכי"א א' פעיב וכן נסמן בדפ"ר ,ובמקרא כאן ראש סדר ועי' במ"י לעיל ריש פע'ג:
 4צעקתי וכו' | .במקרא

כתוב זעקתי ועח'"ג ולעיל צר ,857

ובפי' ב"ר כי"ט מלשון אחר מפרש תמן שובעא

תמן

זולא שמוציאין לשם הוצאה גדולה בשובע גדול ובזול וכשאדם מוצא הוצאה גדולה בזול מוליכו לחיים [וע' יומא
שעון בן לקיש
ע"א א'] ,והדרש שבראש הפתיחה איתא גם בירוש' כלאים פ"ט וכהובות פיייב ושם הגי' ר' מ

אמר אתהלך לפני ה' בארץ החיים (תהלים קט"ז ט') והלא אין ארצות החיים אלא צור וחברות!"
וקיפרין וחברותיה (צור וקיסרין וחברותיה) תמן זולא תמן שובעא (שבע) ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא ארץ
שמיתיה חיין (שמתיה חיים) תחילה לימות המשיח ומה טעם (מה טעמה) נותן נשמה לעם עליה ,ובפסי"ר שם
אמר רוש לקיש בשם ר' אל יע זר

הקפר

(ועי' במ"י לעיל צד  558צר  875וצד  )366וכו' כמו שדוד אמר

אתהלך לפני ה' באיצות החיים וכי ארץ ישראל ארץ החיים היא והלא בני אדם מתים בתוכה והלא חוצה לארץ
היא ארץ החיים אלא וכו' שמתיה חיים לימות המשיח ,ובתנחומא מ"ב ויחי שס אמרו רבותינו שני דברים בשם
ר' חלבו למה האבות מחבבין ארץ ישראל לקבורה שמתי ארץ ישראל

חיים

תהלה

לימות המשיח

ואוכלין שנות

המשיח וכוי ,אמר ריש לקיש מקרא מלא הוא כיון שמגיעין לארץ ישראל הקב'ה נותן בהם נשמה שנאמר נותן
נשמה לעם עליה וכו' ועיי בתנחומא ויחי שם ולקמן פצ"ו ובמאמרי בספר היובל לכבוד הרב ר"י גוטטמאנן צד 661
(ובכי/ו גם הגי' ר' שמעון בן לקיש בשם בר קפרא מי יתו לה מן הכא) ובשמויר שם ואתן לַך ארץ חמדה וכוי
שנתחמדו לה אבות העולם וכו' ולמה הם מתחמדים לה אמר רשב"ל מפני שהס חיים תחלה לימות המשיח,
והפתיחה בסגנון אחר בתנחומא מב ויצא שם זש/ה זעקתי אליך וכו' מי אסר הפסוק הזה דוד אמרו חלקי בארץ
פר מפני שמתי ארץ ישראל
החוים הוא קורא ארץ ישראל ארץ החיים למה אמר ריש לקיש בשם ר' אל ע זר ה ק
חיים תחילה לימות .המשיח לפיכך הוא קורא אותה ארץ החיים אמר דוד מתאוה אני לישב בתוכה ואין שאול מניחני
וכו ד"א זעקתי אליך ה' מדבר ביעקב כשיצא מבית אביו מהו אומר אס יהיה אלהים עמדי וגו' תלה ,עיניו להקב'יה
אמר אתה מחסי א"ל הנה אנכי עמך וגו' חלקי בארץ החיום שהיה יעקב מקוה לחזור  לארץ ישראל וכו' [וע' גם
במדרש חהלים סוף מזמור ג'ו ,ובאותיות דר' עקיבא אות ט' איתא ארץ החיים ארץ שמיתיה חיים תחלה לעולם
השוח ,לא נשמע מלשון
הא וכו' ,וכאן ובירושלמי ובתנחומא מ'ב ויצא ובשמויר שם אמרו שחיין לימות מ
ב
זה אם בתחלת ימות המשיח או בסופם תהיה תחיית המתים (ובמה'"ג עמו'  984המלות לימות המשיח חפירות)
 66 60010 00 6 65ע( 0%
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פרשה ער

המשיח ,ריש לקיש אמר בשם בר קפרא מן הכא נותן נשמה לעם עליה (ישעיה טג ח) ,אמר לו

הקב"ה אתה אמרת חלקי בארץ החיים ,שוב אל ארץ אנותיך ולטולרתך ואהיה עמך אניך
מצפה לך ,אמך מצפה לך ,אני עצמי מצפה לך , ר' אמי בשם ר' שטעון כן לקיש נכטי חוץ לארץ
אינן בכלל ברכה אלא משתשוכ אל איץ אנכותיך אהיה עמך ,הכא את אמ' ואהיה עיטך -,ולהלן
ואהיה עימך בכל אשר הלכת (שב ז ט) ,אלא דור על ירי שמפרנס את ישראל הוא אומר לו
ואהיה עיטך בכל אשר הלכתה ,יעקכ על ירי שמפונס את ביתו הוא אומר שוכ אל ארץ

אנותיך ולמולרתן ואהיה עמטך:

ד) וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה \וגו' אמר רכן שמעון בן נטליאל בג' דכרים

ו

| ילק עכיכי תקליס טס

 4מוכם טעולל פכ'ו ₪- :ילקוע שס ,נככום ס' נ' ,פקיקס 5פ' פכס (ל"נ צ') ,סנתוע)

יכ וינ פיי כייד סקם כי י"ס ,סנקועס מק כ" ' ,נעדנכ ככס פי"ט כ" ג' ,עדכם קק(ם פ' כל זה נסיתי (ז' כינ) :
 1משיחנו

ןְ][ | וריש

לקיש ן,

ר' שמעון

בן לקיש [נמ (תחלים),

ורי שמעון

רשב"ל א.

בן

לקיש (מישעיה) | אמר  --קפרא] אמ'  ..קפרא מייתי לה פא ,1בשם (משום [ ,משם ו') בר קפרא מייתי
לה (להו א*) דוא'נכתימ (תהלים) | מן הכא]  .12מן הכה ן ,מהכא דְפתימ :.מהכא דכתיי אא" |

עליה] [ ₪ .ורוח להולכים בה דְפאנכתימ | להקכ"ה לדוד א' | אמרתה ן | חלקי ל' מ | אבחיך ן |
]
ך--
למר
ולמולדתך  --עמך] ולטולדתך ( ,ואהיה עמך ו ,שוב אל ארץ אבותיך ןָ .ל' דפאנתמ |  5א
| ואני ך].

ואמך מצפה []

ר'  --לקיש] וחגמ,

אף אני ןת

| עצמי] וְכ.

ושב"ל א* .ריש לקיש דפת.

בכנודי פ .ל' א

בעצמי דחנתימ:

ריל ך ,1ריש בן לוי א1

| נכסיי א!

| אימי ן |

| חוץ] פונ;,

חוצה דְא?כתרימ :.של חוץ  .של חוצה א' |  4אינן בכלל] פונכרו .אינם בכלל ך .אין בהן דת .אין
בהם אמ | ואהיה פ[גכר | הכא  --עימך] הכא את (אתה ך]) אמר (אמ' ךְ*ך] .אומר ך] ,אמרת !) ואהיה
עמך דְחותי .הכה אתמר עימך ן ,הכא אתמר (את אמר ) שוב אל אריץ אבותיך ואהיה עמך פ .ל' אנט |

להלן]  -,את אמ' דְ!איןן :את אמר ךפנרמ; את אמרת א'י .אתמר [ ,אתה אומר ך] .הוא אומר כף* [

 5אהיה א | 1עמך | התהלכת וְחך"ו ,תלך ך* (אלא  --הלכתה ל' א ,1והושלם קצת בגליון) | דויד ן" |
שהוא מפרנס דְְ"נָם ,שהיה מפרגם פא*י ,שהיה זן ומפרנס א'" ,שפונס (] .שהיה פונס [] | לכל
ישראל ["ףזא1נכי ,את ישראל כולן מ | הוא --לו] פן"נכ .היה ..לו דדת .הוא אומר חאלי .לי מ |

ו6אהיה עימך] ואהיה עמך דו"חא"תמ .אהיה עמך נכ .ל' פיי | הלכת דפא?נכתמ .התהלכת ולחי |
יעקב] *,
מפרנס

פַי

אבל

יעקגכ פחאנכתמ.

| את

ךְוחאנכת;

שהיה

ביתו] לאנשי ביתו  ,2ביתו בלבד  | ₪הוא אומר] ןת ,הוא אומר לו דחאינכי.

הוא..

אבל יעקוב ן | ידי ל' א?

| שהוא ,מפרנפ

לך ן ,א"ל הקב*ה א ,1ל' ם | ארץ לי ך | ו7למולדתך  --עמך] חן  .ולמולדתך א"כ .ואהיה עמך א'תימ/
וגו' דְֶן .ולא בחוץ לארץ  *8 | 5לרחל  --וגו'] לרחל  ..השדה אל צאנו אנָתִי .לרחל וללאה וגו" ך,
ל-יאל] וָחֶ ,ר' ..גמליאל ך,
מ-
לרחל וללאה השרה חָן .לרחל וללאה א* :2לרחל וגו לפ :ל' ן | רגבן
רשביג פאכתי | בשלשה פוחא'נכ .בשלושה ת |

מנם מההוספה לקמן פצ'ו ובתנחומא ויחי שם ואוכלין שגות המשיח מבואר שלדעתם בתחלת ומות
המשיח תהיה תחיית המתים ,וכן הוא בפסיקתא רבתי שם בסוף הפם' (ד' ב') וכמה הם ימות המשיח וכו' ומתי
ארץ ישראל בני ישראל חיים בהם ואוכלים אותם וו' ,וראה גם ספרי ואתהנן פל"ד והקיצות לימות
המשיח וכו' ובתר"י א' במדבר ייא כ"ו ,אולם ממשנה וברייתא סנהדרין ק'ח א' ינצא שתחיית המתים הוא קורם
הא; וכ"כ הרמב"ן בשער הגמול (קרוב
יום הדין שלעתיד לבא ולאחריו יתחדש העולם ,והוא הנקרא עולם ב
סופו) ואח"כ יבואו ימי המשיח והוא מכלל העולם הזה ובסופן יהא הדין ותחיית המתים וכו' ,וע' גם בכחיי דברים
לי טיו ובספר <זרא ד' קאפ' ז' פסוק לי--ל"ב ובבית המדרש (ליעללונעק) ח'ו צד  841ומה שמובא מספר
פילוסופומיגה בספר דברי הימים לשירער ח"ב מהדורא ד' צד . .806ונראה שמסתירה זו בקבלת האומה נגלדה
ההשקפה באגדה המאוחרת ששתי תחיות המתים יש אחת בתחלת ימות המשיה ואחת .לעולם הבא וכמפורש בסרר
אליהו רבא

פ'ג (צר  )41תחיית

המתים

להקב"ה

בין לימות

המשיה

בין

לעולם

הבא",

ועי גם סנהדרין צ"ב א' צדיקים שעתיד הקב'ה להחיותן וכו' ובפירש"י ובמאור עונים לר?י פינטו בעין ועקב שם
בתשו' רב האי בטעם זקנים (פפד"מ ,צר גיט והלאה) .ואפשר שגם האגדות האומרות שתחיית המתים תהיה בימו
ביאת אליהו וכמו שאספם

רמא"ש במכואו לסא"ר צד ( 62וע' גס מדרש תהלים מב

ג' ז') כונו לתחיה הרא שונה

בימות המשיח (ודלא כדעת רמאש שם שכונו לביאה שניה של אליהו קודם יום הדין שלעתיר ,כי ביאה שניה זו
שצייר לו (ע"ש צר  )52יסודה בנוסחה שלפנינו בסדר עולם רבא פי"ז שספק גדול הוא אם נכונה היא ,ע' הוצאת
ראטנער עמוי לייו הערה **ג)| .והרמב"ם הרגיש כנראה בסתירה שיש באגדות בזמן תחיית המתים ולכן הוא אומר
במאמר תחיית המתים שהתחוה תהיה אם בימי המשיח או לפניו או אחרי מוחו ,וע' גם אמונות ודעות לרי סעדיה
מאמר שבועי]  2= :אביך וכו' .באמרי יושר מפרש אביך מצפה לך היינו שוב אל ארץ אבותיך אמך מצפה
היינו ולסולרתך אני מצפה לך והיינו ואהיה עמך ,ובשכל טוב צד  751שוב אל ארץ אבותיך שאביך מצפה לך אמך
מצפה לך ולמלרתך שאפיי כל בית שכונתך מצפים לך ואהיה עמך ותהיה שכונתי מסיועת לך שלא וזיקוך עשו
ובני כנען ,וטאמר ר' אמי בשם רשב"ל מפרש בפי' ביר כי"ט נכסי חוצה לארץ איגן בכלל ברכה אלא משתשוב
אֶל ארץ אבותיך ואהיק עמך בארץ ולא חוצה לה ולהלן את אמר ואהיה עמך בכל אשר התהלכת אפילו בחוצה

לארץ,
שבפיי
מסורס.
נאהיה.

וגם
ב"ר
לפי
עמך

ובפי' בר כייא נשתבש בכל אשר תךל ,ומשטע
תל,
כה
בכי"ו ובילקוט נשתבש בכל אשר הת
לייג הכא את אמ' וכו' ועח"נ ,ונר' שהוא דבור בפ"ע הכא -את אמ' וכו' ולהלן וכוי , ובמדרש שמואל
הענין שם ,ואהיה עמך בכל אשר הלכת וגו' להלן הוא אומר שוב אל ארץ אבותיך ולמולרתך ואח'כ
וכו' ,ובשכל טוב צד  761הגי' דוד השיה מפרגם כל ישראל וכו' אבל יעקב השיה מפרנם

פרשה ער

ויצא

9

לא ד--ז

אני אוהב .בני מדי שאין מושכין ואוכלין אלא הותכים ואוכלין , ואין נושקין בפה אלא ביד ,ואין
מתייעצים אלא בשדה הה"ד וישלח יעקב וגו':

ה) ויאמר להן ראה אנכי וגו' ואלהי אבי היה עמדי עמדי סמכי:
עשרת מנים אמר ר'

ו ז) ואתנה ידעתן וגו' ואביכן התל בי והחליף את משכרתי

חייה רבה כל דבר ודבר שהיה מתנה עם אבינו יעקב היה חוזר בו [עשרה פעמים למפרע הן לא,
 4פנסועס ויל קיי ייס [נעיל : ]868 57
 1אוהב אני פן,

מזרח פאכ.

אני משבח

[ | את בני מדי י,

| שאין] פאכתי:

ואוכלים י | 1חותכין

.
בני מדינחא

לי

שאינם ח; שאינן דוג  | מושכין] פן.
מחתכים

דפוחאנכי:

ך

| ואוכלין] פן"חאנגכ:

את בני המוזרח דְ[חנןף.

נושכין דחאגכ:

את..

נושנים תי

ואוכלים ל ,ואוכלין ואין חותכין בשר

אלא על גבי השולחן ך ,ואוכלים ואין נוטלים עצה אלא במקום רווח ואין חותכין בשר אלא ע"ג השלחן ת] |
5ופלין (נופלים י)
ואינן וְחַך; ואינם [ | נושקים י | בפה] פוחאנכר :ל' דתי | אין ת .ואינן וח | נ
עצה דפאכתי.

נוטלין עיצה וח

| בשדה] פוחאנכ?.

במקום רווח דְן

| הה"ד] אי;

הדא היא ן,

שני פנכ ,דכתי'  ,כענין שנאי ד | וישלח  --וגו'] וישלח יעקוב ן ,וישלח יעקב ויקרא וגו' דְץ ,וישלח..
ויקרא לרחל וללאה  ,1וישלח :.וללאה השדה א ,וישלח ..השדה אל צאנו י ,השדה אל צאנו ם,
וישלח . .וללאה (וללאה השדה אל צאנו ך]) במקום רווח מתלא אומר (אמרין ך]) בחקל דאית ביה איזגרין
לא תימר מילה (אזגדין לא תימא מלא ך) דמסטירין ד

|  * 9ויאמר  --אנכי דֶנָ] ויאמר להם..

אנכי ל.

ויאמר להם (להן ןת) רואה אנכי [כן .ל' פא | וגוי] את פני אביכם ן ,את  ..אביכן וגו  .3את  . .אביכן
ל'פאר] ל' לדונכת | עמדי פמכי] עמודי
י
ר-
מי -
עאלה
כי איננו אלי כתמל שלשם  .2ל' פאת * | .ו
סמכי ואנ

עמודי סומכי פף*,

היה עמודי סמכי א.1

לי דכף

|  +ואתנה --וגו'] ואתנה

ידעתן ן;

ואתנה ידעתם וגו'  .1ואתנה ידעתן כי בכל כחי כ .ל' ד (ואתנה --מעשרה ל' פא) | * ואביכן --מנים ל?]
ואביכן  . .משכורתי . .מונים

רבא ך'.

רובה 1

 ,5ואביכן . .בי וגו' ך ,ואביכן . .בי דות  /לי ל |  9חייה] דין .חייא דנכתר

רובא ך?

| *ודבר ךְונכתר] ל' ל | מתנה] לבן מתנה [נכך;1

ועקב אבינו כיך ,2יעקוב אבינו ן ,יעקב ך * | 1עשרה  --לא כש]

.ל.מפרע שנ' הן לו ךדן] .מאה ..למפרע שנאי עשרת מונים ך?,
מונים אין מונים פחות מעשרה ך -1לי ל |

|

מתנה לבן | 5

עשרה . .למפריע הין לא ן .יי (עשרה ת)

עשרה ..למפרע שנאמר הן לו עשרת

ידנח א ,והגי' מושכין
את ביתו לבד וכו' 1= :בני מדי .וכ"ה בילקוט את בני מדי ,ובגליון כייל כתוב מ
אותא גם בכייפ וכו'ו ,וקשה לשער שנשתבש כן מן נושכין באלו שלשה כ'י המעולים ,ובלקט הועתק אמך ריש
קיש (ובכ"י פלארעניץ אמר ר' שמעון) בשלשה דברים אני אוהב את בני מזר ח אינן נושכין ואוכלין אלא
ל
בה אלא ביד ואין יועצים אלא בשדה ,וכן בשכל טוב צד  751השדה אל צאנו
חותכין ואוכלין ואין נושקים פ
אה ב אני וכו' (וגם בלק"ט ושכל טוב ליתא מה שנוסף בדפוסי' ואין
יש ליקש בשלשה דברים ו
זה שאמר ר
חותכין בשר וכו' מתלא אומר וכו') ,ובפפיקתא פ' פרה שם הגי' ארשב'ג בשלשה דברים אני מש בח את בני
בה (כ"ה לנכון שם בכי"א) אלא חותכון ב ס כ י ן ואון
מזרח אינם נושקים בפה אלא ביד ואון נושכין פ
יועצים אלא במ קום רחוק שני וושלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה ,ובאותה הפסקא בתנחומא מ"ב חקת
שם אמר רבן שמעון בן גמליאל וכו' אוהב אני את הפרסיים שאין נושקין בפה אלא ביר וכש חותכין
בשר אין חותנין אלא בפכין ולא בפה וכשנוטלין עצה לא נוטלין אלא בשדה וכו' ובתנחומא
בה וכו' וכשחותכין בשר אין חותכין
בי ה מז רח כששושקין אין נושקין פ
חקת שם ארשביג וכו" אני אוהב את נ
צה וכו' ,ובבמ"ר שם קיטע אמר רשביג בשלשה דברים וכו',
על גב היד אלא בסכין ולא ביר וכש נוט לין ע
ובמדרש קהלת בדפיר וד"ו פ' כל זה נסיתי וכו' אמר רבן שמעון בן גמליאל וכו' אני מש בח את בני המזרח
ום מר ווח ואין יועצין
בה וכו' ,ואין נושכין בפה אלא חותכים בסכין ואין נוטלין עצה אלא ב מ ק
שאין נושקין פ
אלא בשדה ,ובפגנון אחר קצת בתנחומא מ"ב ויצא שם אמר רבן שמעון בן גמליאל וכו' אוהב אני את בני המזרח
שאין נושכין בשר בשיניהם אלא בככין הותכין וכשהוא נושק את חבירו אכו נשקו בפו

אלא בידו וכש מבקש

ליטול

עצה איו נוטל ,בבית אלא בשדה לכך נאמר וישלח יעקב ויקרא וכוי השדה

למקום מרווח ,ובברכות שם איתא חניא אמר ר"ע בשלשה דברים אוהב אני את המדיים כשחותכין
את הבשר אין חותכין אלא על גבי השולחן כשנושקין אין נושקין אלא על גב היד וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה
וכו" מאי קרא וישלח יעקב ויקרא וכו' (משם נוסף בדפוסי' [וכי"ת] ואין חותכין בשר אלא על גבי השולחן ,והוספה
זרה גם מתלא אומר וכו' וללא דבר גלאו למצוא פשר למלה זרה איזגרין [ובכי"ת אזגדין או אזגדין] ,וטעם המשל
כמ בוי"ר פלייב פיי ב' ובעל כנפים וגיד דבר ר' לוי אמר אזנים לדרך ואזנים לכותל ,ובטדרש קהלת פ' גם במדעך
וכו' (י" כ') ובמדרש תהלים ז' סי' א' ובעל כנפים יגיד דבר משום אזנים לכותל ,ובפירש"י ברכות שם אלא בשדה

דאמרי אינשי אזנים לכותל [ומשל זה נמצא באמת גם אצל הפר פיים והערבים ,ע' גרינבוים\ ,גייע בייטרעגע
צור זעמיט' זאגענקונדע צד : ]84 3עמדי סמכי א חורש היה .עמדי היה עמודי כלו' סמכי משען לי ,ובדרש עמרי
ד י ,ואולי גם סמכי שם דבר וכמו סמך בת'א
ומ
כתוב בכו"ל ע מ ד י ועי' במדבר ו"ד ייד ,ובכ'"י שצוינתי הגי' ע
בראשית ב' ו"ח כ' ,ובפי' ב"ר כ"י גורס ומפרש ואלהי אבי היה עמדי מהו עמדי עמודי סמכי ,ובפי' בר בייט
מלשון אחר עמודי סמכי המקום שהוא כמו עמוד לסמכני ,והדרש ליתא בדפוסי' ובכיכ [וכי'ית] ולא הובא בלקט
ושכל טוב :  4אמר ר' חייה וכו' .המאמר נסדר כבר לעיל צד  ,858ובכייל השמיט כאן מן עשרה פעמים וכו' עד
רבנין אמ' ,וקיטע מאה פעמ' [ובין השורות כחוב] כול' ,והשלמתי המאמר כמו שהוא לעיל שם ,וכן המאמר בשלימותו
בדפוסי .ובכו"ו וכי'יג וכו"כ [וכי"ת] ,ובכי"פ [וכי"א א' וב'] הושמט כל המאמר ,ובפירש"י עה?ת מפרש אין מונים
פחות מעשרה מגים לשון פכום כלל החשבון והן עשיריות וכו' ,ובלקיט הועתק א"ר חייא כל דבר ודבר שהיה לבן
מתנה

עם יעקב אבינו היה חוזר בו עשרה

פעמים

למפרע

הן לאו,

ובשכל טוב צר 761

א"ר

חייא

בר

אבא

כל דבר שהיה לבן מתנה עם יעקב היה חוזר בו עשר פעמים למפרע הן ללאו ,ועי' באגהי'ת חיב צד  085ובאגה'א

חב צר  ,091וכהגי' שלפנונו בב'יר הועתק גם לעיל שם בפי' ביר בי"א וכי"ט רבנין אמרי מאה פעמים (מרין

06

פרשה

ויצא

לא ז ח יא

ער

רכנין אמי] מאה פעטים ואביכן התל בי והחליף את משכותי עשרת טנים תו' אין טניין
סחות מעשרה:
ח) אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך וגו' ר' ברכיה ור' לוי בשם ר' חטא ברני חנינה
צסה הקכ"ה מה לבן עתיר לעשות עס יעקכ והיה צר צורה כיוצא כה ,אם כה אטר אין כת' אלא

! אם כה יאמר ,ר' יורן ור' אייכו מש' ר' יוחגן כי ראיתי את כל אשר לכן עשה לך אין כת'
אלא עושה לך:

יא) ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו' רי אליעזר א' לו ולרורות , אין דור

שאין בו כאכרהם וכיעקב וכמשה וכשמואל;

 7ינקוע שס ,לעיל  206 57ת'נ:

 4ינקוע שס:

רה]
עהש--
ממא
 " 1רבנין אמי] רבנין אמרין ך! .. ,אמרי ך? .רבנן אמרי דוחכת. .א.מרי  ,1ליל | *
מאה ..ואביכן התל בי (שג' ואכיכן התל בי  ,2שנ' עשרת מונים  )1ואין מנים (טונים 1כ) פחות
מעשרה ן .22ק' (עשרה ך)  ..שני ואביכן התל בי והחליף את משכורתי י' (משכרתי עשרת ך]) מונים ואין
מנין פחות מעשרה (מי! ך!) דְן] .מאה פעמים כי אין מונים פחות מעשרה [] ,אלף מנים |ף" ,1אלף ך,5
מאה

פעמי |כולי  | 7 ]?2נ8קדים]

(הצאן נקדים ךת) דת.
לי דת

ר'

יהיה שכרך חאכי:

| בשם] משום ן ,לי נר

חנינה דְן

פגכת.

נקודים דוחאי

וגו ן .לי םפ || ור' לוי] פוא'ר:

| ר' חמא ברי (בר א') חנינא וְאַ.5

ר' לוי כ .בשריל א,1

"ר' ..בר חנינה פ .בר חמא נָך";

| 4לבן מה עתיד לעשות ם ,מה עתיד לבן לעשות א ,1מה שעתיר לעשות לבן  | +עט

בינו יעקכ ךִנכןת,

עם ..יעקוב [ ,עם אבונא יעקב ו ,ליעקב אבינו חאף.

כה] וחאכרי ₪ .יאמר דףת | אין כתיי (כת' פגכת.
 5אם כה] ואנכרי.
איבו אכתר!.

ו-י]
ג-
ויה
| יה

[ ,יהיה שכרך וילדו כל הצאן

לי ם

כה ח.

ל' דפת

| יאמר

ליעקג  | .5גו ן | אם

כתוג ך!) כאן דפחאנכתרי.

נקודים יהיה שכרך א?

| מש' ר' יוחנן] בשם . .יוחנן פ[[,

אין כתי כן ן |

| ר' יודה ן | .ור' אייבו]  ורי

בש"ר יונתן א ,בשם רי אבא ף ,1לי דת |

כל  --לך) וא? ,כל ..עושה לך  .2אשר לבן עשה לך וחִי .כל אשר עשה לך לבן דו"ןת :כל אשר לבן
עושה לך עשה לך ם .אשר לבן עושה לך עשה א! ,כל אשר לבן עושה לך ליעקב .ך ,1כל אשר לבן עושה
לך לבן ( 2אין --לך לי וְכ) | אין כתיי (כת' פגת .כתו' ן') כאן דפו"חאנתריי

6ושה לך] פחאי,
|ע

את כל אשר לבן עושה לך דנת .לך ר' |  7אלי] פו .אליו דאנכתי | .בחלום לי ו | יעקב וגוי]
יעקב פאנכתי .וגו' ך ,יעקב ועקב  ,1לי ן | ר' אלעזר (רי אליעזר א*נת] :ר"א ם) בן עקב דפאנכת;,
8כיעקב] אין (ואין פכי) דור שאין בו
ר' אליעזר בן יעקוב ן | אומר דְפא!גכת | **ל ]₪ל ל | ו
כיעקב דְפנכתי ,ואין ..כיעקוב ן ,ואין דור שאין בו כיצחק ואין  דור שאין בו כיעקב :א | וכמשה
וכשמואל] פ .ואין (אין  )1דור שאין בו כמשה
ושמואל (וכשמואל אל) א/
ואין ..בו כאהרן

כשמואל דִת |

ואין (אין  )1דור שאין בו כשמואל [ ,12ואין דור ..כמשה
ואין דור שאין בו כמשה ו ,ואין (אין ך]) דור שאין בו

'

פעטים) שנא' ואביכם (ואביכן) התל בי והחליף את משכרת

(משכורתי)  עשרת מונים אין טונים (ואין מנין) פחות

עשרה ,וכאן הגו' בפי' ב'"ר כייא א'יר חיוא רובא כל דבר ודבר שהיה מתנה לבן עס יעקב אביגו היה חוזר בו
מונים רבנין אמרי א ל ף ,ובכי"ט מעורבב קצת אמר רי חיוא רבא כל
ת
רש
מאה פעמים למפרע שנא' ע
דבר ודבר שהיה לבן מתנת עס יעקב היה חוזר בו עשוה פעמים למפרע שנאמר הן לו ע<שרת מונים אין
מוגים פחות מעשרה (ועי"' בפי' ביר הנדפס) ,וגורס ומפרש שם רבנין אמרין א ל ף מנים מנים כתיב .חסר
ואין מגה פחות ממאה ועשרה מנים הן אלף ,ובתנחומא שם איתא מהו עשרת מונים עשרה פעטים אינו אומר אלא
עשרת טונים א"ר א ב א עשרת טונים ק' פעמים פעם מן עשר ,עשר רי חי יא .אמר ק' פעטים מן ק' ק'| .ובעץ
יוכף הגיה ר"ח אמר עשרה פעמים מן ק' ק' והיינו אלף פעמים והיה אפשר לפרש בדברי ר' אבא עשרת מונים
ק' פעמים מונים מן עשר עשר ,אכן גם בסה'יג עמו'  984הועתק ואביכן התל בי מהוא עשרת מונים אמ' ר' אבא
מאה פעמים משלעשר עשר ר' חיוא אומ' מאה פעמום משלמאה מאה ,וכשה לפרש טעם הדרש למ"ד עשרת מונום
עשרת אלפים 8 :ור' לוי וכו' .בדפוסי' [וכו"ת] נשתבש ר' ברכיה בשם ר' חגינה צפה וכו' ובמאמר ר' יודן וכו' נשמט
בשם ר' יוחנן ,ותעדיפא הגי' ר' ברכיה רי לוי וכו' וכן צ"ל בסמוך ר' יודן רי איובו וכו' ועו" במ"י לעיל צר

ב
ק'ע
 6וצד  ,821ובלק"ט הגיי ר' לוי בש"ר חמא בר' חניגא צפה הקכ"ה מה לבן עתיר לעשות לי
אבינו והיה צר צורה כיוצא בה וכו' ,ובשכל טוב צד  751דתניא ר' ברכיה בשם
עב
כתיב כאן אלא אם כה יאמר צפה הקב'ה מה עתיד לבן לעשות ל י ק

ר' לוי אם כה אמר אין

והיה צר צורה וכו' ,וסגנון הלשון כיוצא

בה כמו לעיל צר  458והיתה יולדת כיוצא בו [ובכי"ל הי' כתוב במאמר רי יורן וכו' כי ראיתה ונמחק הה"א .וכתוב
עליה בדיו חדש

יויד] 7= :ר' אליעזר וכו'| .טאמר זה נסדר

לעיל צד  206לפ' ויאמר אברהם אברהם ועי' במ"ו

שם ,וכאן לא נכפל יעקכ יעקב אלא בפסוק מ" ב' ,ובא"א כתב טימרא זו נפלה כאן בטעות מפני שאין כתוב
יעקב כאן אלא פעם א' והיתה ראויה ליכתב בפרשת ויגש וכו' ,וכן ביפ"ת מימרא זו נאמרה על כפל שם אברהם
וכו' ואין ספק שכתיבתה כאן ט"ס הוא ,והמאטר אותא גס בכ"י [וצ'יע נוסחת כי"א א' וב' כאן ואין דור וכףי
כיצחק וכו" כאהרן] ,ובילקוט הביא לה'"כ ויאמר אלוו מלאד האלהים יע ק ב *ע קב (ס בכי"ג ובו"ב [ובויא :א'
בי וכי"ה] ובדפ"ר ודו נשתבש אליו וגה במ*כ אלי) ,ובלקיט הועתק ר' אלעזר בן יעקב אמר לו
ולרורותיו אין דור שאין בו כאברהם ואין דור שאין בו כיעקב ,וכן בשכל טוב צר  891ר' א<ליעזר בן יעקב

ונייה

ווצא =

"יי

קרי *י.

פרשה ער

1

לא יבט יר

[יב) .ויאמר שא נא :עיניך וראה כל העתודים וגו' אמר רי חוניא עולים על הצאן
אין כת' אלא העולים מאיליהם היו עולים ,ר' תנחומא אמר שטף שלנשמים רבנין אמרי
ענני כבוך] :

| )₪יצל אלהים את מקנה מה שמציל מן הניצולת:
יד) ותען רחל ולאה וגו' למה מתה רחל תחילה ,ר' יהודה א' שדברה בפני אחותה ,אמר5ד

6

ליה ר' יופי ראית מימיך אדם קורא ראובן ושמעון עונה אותו ,והלא לרחל קרא ורחל ענתה אותו,
עדלעתיה דר' יהודה ניחה ,על דעתיה דר' יוסי לא מתה אלא מן קללת הזקן עם אשר תמצא את
אלהיך לא יחיה (בראשית לא לב) והוה כן כשננה היוצא מלפני השליט :
לעיל : 458 57

 1ינקוע טס,

 4לקוע טשס:

 7לקטן | 665 57ופליג פיי ו' 5 | :יכוטלמי טנס

 5לקוע שס:

פי"ד ייד ד' עכודס זכס פ"ב מ' ד' קופס פ"ע כ"ד די ,מועד קען *'ם  '6כתונופ כג  '6ק"ב בי נכס פמיעס פ"ס  .,'6סיכס

כבסי ( 3/פ' כפלס עעכם ( 0ע"ו) ,פדכש קסלת פ' יש כעס (" ם'):

ר]
במרו--
כויא
*1
עיניך וראה..

=ויאמר שא נא וראה כל העתודים

על הצאן א'נת;

ויאמר . ..כל

העתודים

העולים על הצאן נקודים וברודים
,5

ויאמר..

וראה

ן,

כל

(ויאמר שא נא

העתודים  . .הצאן א?)

אמר ר' חונא (חוגיא א < 15חוניה ן; הונא ך]) דבית (דבי א ,דברת ן) חורון (חורן אנ :חוורן  .5חוורין ן)

עולים (עולין א') אין כתיב כאן (כת' כאן כןת ,כת' כן ן) אלא העולים (העולים עולים א )1מאיליהן
(מאיליהם ן ,מאיליה  ,1מלמד שעולים מאיליהם  )2היו עולין (עולים [א?נכת) ר' תנחומא אמר שטף של
(-ורבנן א;

גשמים רבנין

וראה וגו" א"ר הונא

רבנין  )1אמרי

(אמרין וע,

מרין  )4ענני כבוד דואנכת,

ויאמר שא נא עיניך

דבית .חורון עולים אין כת' כאן אלא העולים מאליהן היו עולין כל עיל פם,

שא נא

עינוך וראה כל העתודים העולים עולים אין כתי' כאן אלא העולים מאליהן היו עולים י ,ר' תנחומא אמר
בשטף של גשמים רבנין אמרי בענני כבוד ךף .,1לי ל |  4את .מקנה]  ₪,וכה  ,1אביכן וֶך? ,אביכם

ויחן לי דִ ,אביכן ..לי פא!נכרי ,לי א* | כזה לי ע | שמציל] ע .שהוא מציל דְפואגתרי .שהוא
ניצול כ | מן] את נַך? | הניצולת] גב הנצולת דַפא'ר .הניצולות אלן .הנצולות וַא'"ער"י |  5וגו ן,
ותאמרנה לו א%נכךי .ותאמרן לו ךא* ,ותאמרנה ..העוד לנו פ | ולמה א | מיתה [ | תחילה] ן;
תחלה דפחאכתי

| ר' יהודה] [י ,רי יודה

ן ,ר"י פ; ר' יהודה ור' יופי ר' יהודה א ,ר' יודה ורי יוסי

רי יודה ן" ,ר' יודן ורי יוסי רי יודן דְך] ,ר' יהודה ורי יוסי ן | אומר פחא .אמר דונתי | שדברה] פחכ,

שדיברה דְוְנָךן; מפני שדברה אי | לפני פכ' | ** אחותה] אחתה  6 | 7לו פוחכת | ראיתה מימיך [,
מימיך ראית  ,1וכי ראית מימיך פ | לראובן א | אותו] לו א ,%במקומו ד | לרחל קרא] רחל קרא פ,
*ותו דפוחאנ%כ-ת] לו ל .לי | ידה ן,
לא קרא אלא לרחל א | ורחל] והיא  | 5ענת ןג | א

יודן ת  | ניחה] ן .ניחא דפחאנכתי

| ועל וחי | דעת  | 3לא] למה  | 2מתה] מיתה ן ,ניחא א |

אלא' לי ' | 3מקללתו (מקיללתו ן ,מן קללתו כ) של זקן דפוחאנכתי | עפ] שאמר  ₪ח /שנ'  ₪דפאת
8הוה כן] ךְ' ,והווה כן
ו
היוצא] א",15

היוצאה

א',

[ ,והיה כן כ; והוה דפ;
שיוצא ם,

שיוצאה

דחתי,

|

והות |ף ,והוי [ ,1הוה א?; והיה י ,1היה א| 1
שיצא ן | השליפ] י,

₪

ותגנב (ותגנוב חנכ)

רחל ותמת החל פנכןת ,ותגנב רחל וגו' ותמת רחל וגו' ך ,ותגגב רחל את ותמת רחל ן ,והוה כן ותגנוב
רחל ותמת רחל א ;%5והיה כן ותגנוב רחל את התרפים ותמת רחל א| 1

אומר וכוי ועח'נ :  1ויאמר שא נא וכו' .בכי"ל הסר כל המאטר ,ובדפופיי וכי'ו וכי''ג וכי"יב [וכו'א א' וב' וכייית] גסדר
כל המאמר-ושם ובכי"פ ל"ג' מלאכי שרת היו טוענים וכו' ועחנ ,ולעיל צד  458ובמ?י שם :

 4ויצל וכו' .תימח

שהמאמר מסורס כאן בכייל ושאר כ"י ובדפוסים (ולקוט [שלא כפדר הכתובים ,ולדעתי מזה ראיה שהדרשות הקודמות
לפסוק ייא נו'ב :הן הוספות  (עי במ"י שם) שנחוספו על פי המאמרים לעיל פג'ו ופעייג, ,ותיו כתובות בגליון הספר
וגלצות ופי' החסוכים כטו מן
ובאו אח"כ לפנים שלא במקומן] ,והדרש קשה לפרשו ,ובערוך ע' נצל ב' גורס ה
הנצולות לעיל צד  ,957וע' במ"י שם ,ובמ'"כ הביא פיי הערוך הגרועות ,ובפי' בר בייט וכייא מפרש כזה שהוא
מפריש את הריקניות ,ולא מסתבר שיעקב אמר שהקב"ה נתן לו ממקנה אביהן כמי שמציל מעט מן הגרועות.
ובלק"ט הביא המאמר כפדר .הכתובים וגורס וטפרש ויצל אלהים כזה שהוא מציל מן הגיצולת כלומר דבר
שהוא .נאבד  מן העולם זה שנפלה עליו דליקה .או שהשטיפוהו המום ובא אחר והצילו כך הציל הקכ"ה את מקנת
אביכם .ויתן לי ד"א ניצל הפריש כמו ואל חצל מפי דבר אמת (תהלים קי"ט מ"ג) ,וביפ'ית העיר ג"כ שהמאמר
מפורם ומפרש טעם הדרש כזה שהוא מציל שריוקן הלשון ניצל שאין כת' ויקח או ויבדל ,ושער לפרש מן הנצולת
מהמצולה כמו נצולה שאין בה דגה דהייגו מצולה וכו' ,וע' בערוך ע' נצל ג' [והכוגה שהיה זה ליעקב אחר יאוש
שכבר

הרשש

היה

מתייאש.

משכרו

על ירי תחבולות .לבן ,והי' כמצול משלוליתו של ,נהר,

שצילין
[ורדיל] /ופורוש זר בשכל טוב צר  751כזה מ

ב"מ

כיא בי] ,וע"ע בחיי

מן הניצולות כך חיו ענני כבוד טוענין בתוך

צאנו של לבן ובאין ונותנין לתוך צאנו של ועקב וכו' 5= :ר' יהורה | .בשכל

טוב צד  761א"ר יהודה על שדברה

לפני אחותה וכנ' ושם צד  851א"ר יוסי ראית מימיך אדם קורא לשמעון וראובן וכו' אלא לרחל קרא וכו',
קרא תחלה .כדכתיב נושלח יעקב ויקרא לרחל וללאה וכוי :  7מן קללת וכו' . וכן לקמן פצ''ג אמו של
מתה .אלא מקללתו .של אבי שנ' עם אשר תמצא וכו' :  8כשגגה היוצא וכו'| .עשה"כ בקהלת יי ה',
שוצ א וכו
מורגל בדרז"ל ,ובכל המקומות שציינתי הגי' בכל המאמרים( .חנין מב''מ שם) כלה'"כ בשגגה י

ולרחל
זה .לא
והלשון
ועח"ב,

ובכו'יל ובילקוט ל"ג כאן בסיום המאמר ותגכב רחל ותמת רחל שפיי במ"כ כעין גזירה שוה קדריש; ועי למטה כוי

ויצא
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לא טו--ש

פרשה ער

מו) הלא נוכריות נחשבנו לו וגו' איפשר כן ,אלא אין הוה חמי קוקייה טבא הוה נסיב,
פטילקין טב הוה נסיב ליה:

מז יו) כי כל העושר וגו' ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו אמו רי יותגן

לב חכם לימיגו ולב כסיל לשמאלו (קקלת י ב) לב חכם ליטינו זה יעקכ וישא את בניו

ו\אחרכך את נשיו ,ולב כפיל לשטאלו זה עשו ויקח עשו את נשיו (ביאשית לו ז) ואחרכך
את

בגיו :

יח) וינהג את כל מקנהו [וגו' מקגה קנינו] מה שקנה מקיניינו:
יט) ולבן הלך לגזו את צאנו בכל מקום שני גזיזה עשה רושם:
לקטן פפ'כ ק" י"נ,

 1לקוע שס 8 | :לקוע שס,

עדכם קסלת פ' לכ סכס (" ני) 8 | :ינקוע טס,

(קמן פז'ס

סי ו' ,מדכס טעולל פכייג :

 1נכריות | * נחשבנו  --וגו' פַוי] נחשבנו לו א'ע.
וגו' ך ,וגו' לע | איפשר] פחאנכי .אפשר דותע:

נחשבנו לו כו מכרנו [א'נכות .נחשבנו  . .מכונו
איפשר לעשות כן א | אין] (גע .אי חאעי.

אם ךדת .כד  | 5הווה ן | חמי] לי דת | קוקיא דפאגכת .קווקייה [ .דיה ו- .יא דְץ .קווקאי ען ,חד
קווקייא ע | טבה הווה ן | נסיב] ע .נסיב ליה פני .נסיג לה דוחא"כ .נפג לה א!.
 2פטילקין] ן .פטלקין דֶץ .פטיליקון ע .פטליקון י .פטיקלין דפאגות .פסיקלין כ | *ליה דפאנתי]

ליה ת |

847ה לוחכ; לי"

לי אי | וגוי] פַן .אשר הציל אלהים [ ,אשר ..מאבינו  ,אשר..

| 8כי --העושר

י-ו חן] וישא ..נשיו
ש-
נושא
מאבינו וגו ך ,אשר ..מאבינו לנו הוא ןן ,ל' אי | ** יעקב] יש ל | *ו
כו' א ,% וישא את בניו דְפןת .וישא . .בניו ואת נשיו (ואת בנותיו י) על הגמלים א!כו ,וישא וגו [,
4ב] כתי  ₪ד; כת' = ות | ולב  -לימינו לי וְחאגכתי | וישא] שני וישא יעקב  .שנאמר
וגו ל | ל
ויקם יעקב ₪

ךְף/

ווקם יעקב ₪

*אחרכך
|[ (וושא --נשיו לי ') |  5ו

אחר כך חָן ,ואח"כ וישא א? .ואחר ל .ל' פגכ.

ן] ואחר כך ך,

| אה] וחא? .ואת דְפגכת .ל' א

ואחזכ אות,

| ויקח עשו] שני

וישא ד | * ואחרכך  --בניו] ואח"כ  . .בניו א ,%ואחר כך ואת בניו ן] ,וגו' ואחרכך את בניו [ .ואחר
(אחר ך]) כך את בניו ואת בנותיו חְגכִי ,ואת בניו ובנותיו  .₪ואת בניו ואחרכך (ואחר כך ואת ך)
הו
נ-
ק-
מנהג
בנותיו לך ,ואת בנותיו א* |  7וי

קנינו דֶת.
קנה

נו]
ני--
קו'
ל' א*ף] | * וג

ואת כל וכושו ם .וגוי ן ,ל' לאנכ

מקיניינו [,

מה מקנה

קניינו כ

ואת כל רכושו אשר רכש מקנה

| מה --מקיניינו| מה שקנה (מקנה |ף) מקניינו ן .מה

טה שקנה מקכניגו

(מקניינו ך]) של לבן דְן],

נ-ו  ]1לגזוו . .צאנו דחאכתי,
א-
צגזז
נינין סגיאין ם .לי א | 8לולבן] לי ד | *ל
(1רלט פא | גזיזה] גיוה א* | עשה] וגם .עושה דפחאי .נעשה ת |
ט' [ובידי משה]:

 1הלא

מהו מקנה קניינו

לגזו ם :וגו לו |

נוכרוות וכו' | .כן כתוב בכי"ל נוכריות בוי"ו יחירה במקום קמץ חטף.

וע' במ"י לעיל

|גר' שדרשו ס"ד ויאכל גם אכול את כספנו איפשר כן [שלקח את מטונן בחזק יד והוציאו
צר  88בד"ה דוכים ,ו
לצרכו ,וכיוצא בזה לעיל צד  ,818ודלא כפי' מהרז"ו] ,אלא אם היה רואה שה נאה היה לוקח קערה נאה היה
לוקחה ,וקוקייה (קווקייה)  ע' גם לעיל צר  ,707ופטילקין ל"י!) .,ובערוך ע' .קווק ב' הועתק הלא נכריות וגו'
אפשר כן אלא אי הוה חמי חד קווקייא טבא הוה נסיב ,ובע' פטילקון (פטולקין) והלא נכריות נחשבנו לו אפשר
קוק א י טבא הוה נסיב פטיליקון טב הוה נסיב ,ובפיי ב'יר בייט מלשון אחר מפרש קוקוא
כן אלא אין הוה חמי ו
טבן טלה שמן [פנוק ליין מעדן שעושין סאגוזים ומרבש ,וכן בגליון כי"א בי פי' פטיקלין מאכל שעושין וכוי],
ובלק"ט הלא נכריות נחשכנו לו אפשר כן אלא כל טה שהיה רואה לבן בבית רחל ולאה דבר נאה היה גוטלו לכך
נאמר ויאכל גם אכול את כספנו :  8אמר ר' יוחנן .המאמר נסדר גם לקמן פפ'יב לפ' ויקח עשו וכוי ,ושם מסיים
לגכון גם בכי"ל ויקח עשו את נשיו ואחרכך בניו ,וכאן נשתבש והגהתי ועח'יג , וכן נשתבש בדפוסי' כאן ,וככר
הוגה בא"א ובס"כ ,ובמ' קהלת שם המאמר סתמי לב חכם לימינו זה יעקב שני ויקם יעקב וישא את בניןו וגו'
ולב כסיל לשמאלו זה עשו הרשע ,ונשתבש שם בדפ'ר וד"ו שני עשו לקח את נשיו מבנות כנען וגו' והוגה :במ"ב;
בלק"ט

העתיק ויקם יעקב וישא

את בניו זשיה

לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו דכתיב ויקח עשו את נשיו-

ואח"כ בניו ,ובשכל טוב צד  951מפרש אבל עשו ויקח את נשיו תחלה לזנות ואח"כ את בגיו וכו' ,ובפירש"י עהיית
את בנין ואת נשיו הקדים זכרים לנקבות ועשו הקדים נקבות לזכרים שנאטר ויקח עשו את נשיו ואת בניו וגו'
[ולקטן ל"ב כ"ג כתוב גם ביעקב ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו ,ועי ברמב"ן וחזקוני
שם] 7 :מה שקנה וכו' .ואין לפרש מקנה קנינו מקנה וקניגו שכבר כת' וינהג את כל מקנהו ואת בל רכשו
אשר רכש ,אלא טעם מקנה קנינו מה שקנה מקנינו וכדמפרש בלק"ט מקנה קנונו אשר רכש מעמלו ומקנינו,
ובפירש"י עה"ת מקנה קנינו מה שקנה מצאֶנו עבדים ושפחות וגמלים וחמורים [ובשכל טוב שם ואת כל רכושו אלו
כל מהלכי רגל וכו' ,קניגו זה שאר מטלטלין ,והוא נגד פורש"ו ,וע' ביפ"ת] ,ומשובשת הגי' בדפוסי' [וכייח] מה
שקנה מקנינו ש ל ל בן ,וע' גם ברא'ם ,וגי' אחרת בכייפ מהו מקנה קניינו קנינין סגיאין וציע :  8בכל מקום
וכו' . וכן הדרש לקמן פפ'ה לפ' ויעל על גזזי צאנו וכו' ,והוספה בדפוסי' שם וכן מצינו בנבל ולבן ואבשלוס,
ובלק"ט  מפרש כאן ולבן הלך לגזוז את צאנו בכייט שנאמר גזיזה שם תקלה ויהי גוזזים לאבשלום (שיב ייג בייג)
בי 74הרגו את אמנון אחין וכן בנבל הכרמלי כי גוזזים לך (ש"א כ"ה ז') וכתיב ויגף ה' את נבל וומת (שם שם
ליח),
בא

ובשכל טוב שם כל מקום שנאמר

על כלתו

בבללבבןן

גזיוה

עשתה רושם באבשלום נהרג אמנון יהוא נטרר בנבל ניגף ביהודה

וותתגגגגנבב רחל וגענשה מיתה על קללות הצדיק ,והדרש גם במדרש שטואל לפי ואיש בטעון וכוי
0.
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ותגגב רחל את התרפים וגו' והיא לא כיונה אלא לשם שמים ,אמרה אנן אזלין ונשבוק
הרן סבא בקילקוליָה לפיכך צרך הכתוב לומר ותגנב רחל:
כב כג) ויגד ללבן ביום השלישי וגו' אמר ר' אנהו מה שהילך אבינו יעקכ לג' ימים
הילך לבן ליום אחד ,אמר ר' חייא רבה מה שהילך יעקב לז' ימים הלך לכן ליום אחר [מה נפשך
רוצה ולא רוצה] כבר כתוב וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב (בראשית ל לו ויגד ללבן
ביום השלישי שלישי לבריחה ,ויקח את אחיו עמו [וירדף אחריו דרך שבעת ימים] יומא
דהוון קימין ביה הוה מה שהילך אבינו יעקב לז' ימים הלך לכן ליום אחד:
 1ינקוע שס ,פנסועס טס ק" "יב פדכ'ס פל"ו :

 8ילקוע עס:

 1ותגנב] פַוְא ,1ותגנוב דהא?:נכתי | *את--וגו' ן] את התרפים פאלו ,את ..אשר לאביה דחא!גכת /
וגו' ל| .היא אכי | נתכוונה דְוְחאנכ .נתכונה תי | לשום שמים א ,1לשמים פי | אנן אזלין] אנן ניזול

לן א .מה אנא (אני  )1מיזול לי דְנןת ,מה אנה (אנא ו) מזל לי [ו ,1מה אנא ניזיל חז ,אנא מזיל | 5
ונישבוק א?,

ונשביק דֶז ,ונשבק ,5

ומשבק

2רן]
| ה

הדין דוחנתי,

ההוא אפ

ל' ם' | סבה ן |

לךו-מ-ר] פוחכ; צריך ..לומר  ,1הצריך . .לומר א,1
בקלקוליה אכתי ,בקילקולא  | לכך  | ₪צר
הוצדך . .לומר דא?ת ,לי י | ותגגב] פוא'כ ,ותגנוב דחא"נתי | רחל] א? ₪ .וגו' פח; את התרפים וְנ,
את ..אשר לאביה דא'כת % ] .ויגד] ונכת:
יעקב פאלכ /ביום השלישי הְזי ,ביום הג ך,

שהילך]
לשלשת
השלישי
השלישי

*יום -ו-גו' וְנ] ביום השלישי כי ברח
| ב
ויוגד דפהאו
כי.ברח יעקב א! ,לי ל | ר' אבהוא אומ! [ | מי ן |

[ג ,שהלך דפאכתי | יעקב אבינו וגכו ,יעקב פ( .אבינו--
 ,1שלשה 4 | 5הילך] וַג .הלך דפכתי | ביום [י | .אחד]
שלישי (ג' ךְ!) לבריחה דְוְן] .מ"נ רוצה לא רוצה כבר כת' וישם
שלישי לבריחה  | ₪חייא] פחתי .חייה ךֶן | וגה| בר אבא י | *

שהלך הפחתרי:

הילך | |'יעקב] פאר,1

אבינו

יעקב דחך?.

שהילך ל' א) |
י = ,ויוגד (ויגד
דרך שלשת ימים
מה דְפותרי] מי

עקב אבינו וחי.

לשלשה פותי;
וָ) ללבן ביום
ויוגד ללבן ביום
ל ,כל מה ךז |

| לשבעה וחתרי,

רוצה לְ"גְתר!י] ממה ..ולא
א
ל--
ומה
לשבעת ם; בזי א | הילך ו | ליוס) פוחא'תרי .ביופ דא | *
הוצה ? 2ימהי --לא רוצה פא מה ..ואינו רוצח ך? | ,מה ..אויאינו רוצה " |,מה ..הרוצה לריצה ן,
ואם (?) נפשך רוצה לומר כ ,ל' לח | 5כבר] הא פ | כתוג] וכֶך .1כת' פגת .כתי' דחארלי | גי ד,1
*ינו  --יעקב דחא'כתרי] :בינו לבין יעקב ,1
וגו" פ) | ב
שי]שםל-י
המי
שלושת ך] | .ימים ל' חן (י
וכת' (וכתיי י) ויגד תי ,וכתי? ויוגד דח |
בינו וגו" ן; וגו" ל לי א | %וינד] 3ר? ,ויוגד [אכך,1
6שלישי] הגי דְא? | גי ך | 1ויקח] פונכךר ,וכתיי  ₪ח; שנאמר / ₪דף | *וירדף  --ימים פנתר?]
ה
וירדוף . ..ימים [זאַכךי'י; * וורהם ..שבעה (ז' ך!) ימום ך ;7 ורהף וגו ן; לי ל | יומא ל' א1

דדהוו דְפאכתר"י .דהוה וְהַך? ,דהוי  | 2קימין] ר .1קיימין דפוחאגכר? .קיימי תי | ביה]  ₪וכת'
וודבק אותו וגו" וושג לבן את יעקב וגו' ם | *הוה ן] דהוה ל? הוי דפאנת .הרי ח | שקלך] ן;2
שהלך דפחא'כתי ,שהלך לו א | %אבינו יעקב] \ .יעקב אבינו חא?נכי .עקב דפאית | לז] א'נ,
לשבעה וֶחָכ ,לשבעת פא'ו ,בז' ך ,בשבעה ך | הילך  .1הלך לו א | ליום] ביום אי | אחד]  ₪מה
נפשך רוצה לריצה ן |

איבו כל מקום וכו' ,וע בולק' שמואל רי קליד 1 :אנן אזלין וכני.
ויהי בגזז את צאנו וכו' .,ושם הגי'.אמר רי י
אנו הולכין ונעזוב  זקן זה בקלקולו לפוכך צרך ,הכתוב .לומר כלומר לפרסם לשבחה ותגנב רחל שלא כיונה .אלא
לשם שמים ,וכן פגנון הלשוְן לעיל צד  1:48לפיכך צרך  :וכתוב לומר אלי תבוא ,ולפי הגי' לא נתכוונה וכו' מה
אנא מיזול וכו' מפרש בשבל טוב שם והיא .לא נתכוונה אלא וכו' אמרה היאך אני הולכת ומנחת לזקן זה בקלקולו.
ובלקיט .מפרש ותגנוב רחל לא גנבתם אלא נתכוונה לשם שמים אמרה שלא יהא אביה עומד בקלקולו; ובפירש?י
עהיית להפריש את אביה מע"ז נתכוונה[ ,וע' אבן עזרא] ואגדה זו נמצאה גם אצל אבות הכנסיה שלהם וע' בט''ח
חלק ט'ג צד [ 685וררש אחר לעיל צד  861ותפרעו כל עצתי וכו' לא בראתי אותה וכו' מן היד והרי היא
ממשמשנות ותגגוב רחל וכו' ,ועי לעיל צד  998ובמ"י שם] :  8ויגד ללבן .בכי'ח נמצא כאן הוספה מי הגיד לו ללמדך
שכל אותם הומים שלא היה יעקב שם היו המים דקים ולא היו משקין לבהמותיהן אלא בצער וכשבא ועקכ בזכותן

הוגברו המים מתהום והיו מום רבים וכשהלך יעקב פסקו הטים לכך נאט' ויוגד ללבן ביום השלישי (וע' במ'"י לעול

צד  ,)148וסיום המאמר מקוטע קצת .ובתר"י א' מתורגם ובתר דאזל יעקב קמו רעייא על בורא ולא אשכחו מיא
לתא יומין דלמא תהי טייפא ולא טפת ובכן איתוי ללבן ביומא תליתאה וידע ארום ערק יעקב
ואמתינו ת
דבזכותיה הוה טייפא עשרין שנין ,וע' בתר"י בי ובמ"י לעיל צד  718בדה שהייגו |מדוחקים וכו' :מה שהילך.
וכן לעול צד  883שהילכנו וצד  798תני הילך וכו'- ,ומשמע טעם המאמר מה שהילך אבינו יעקב לג' ימים מיום
הבריחה עד שהוגד ללבן בוום השלישי הילך לבן ליום אחד ביום הרביעי כשרדף אחריו והשיגו בו ביום יומא דהוון
קימין ביה ,ורי אבהו אינו חושב הדרך של שלשת ימום שהיה בינו ובין יעקב בתחלה ושהילך לבן גכ באותו יום/
ורִ' חייא חושב גם זה הדרך מה נפשך .וכו' כבר כתוב נישם דרך שלשת ימים וכו' ,ובפירש"י עה"ת מפרש כנר'
לפי שיטת ר'ח ביום השל ישי שהרי דרך שלשת ימים היה ביניהם וכו' ררך שבעת ימים כל אתן ג'
ימים שהלך המגיד להגיד ללבן הלך יעקב לדרכו נמצא ועקב רחוק מלבן ששה ימים ובשביעי השיגו לבן למדנו
שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים הלך לבן ביום אחך ,והלשון בפירשיי שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים שהוא

כלשון המדרש .הוה מה שהילך וכו' מפרש בחזקוני כלומר כל מה שהלך יעקב לשבעת הימים מהלך שהיה בין לבן

ארבעה ימים שהרי אף בשביעי היה יעקב הולך לו ונתרחק

ובין הר .הגלעד  וכמה יטים הלך בהן יעקב הו אומר
מלבן הלך לבן ביוט .אחד
בן ביום אחד ופי' וורחוף אחריו דרך ז' ימים ממקום שהיה לבן עומד בו למדנו שכל מה שהלך ועקכ .וכו' ,וע
ביפ'ית ובפירוש שהביא בשם החזקוני (ואינו מחוור מ"ש שם שצ'ל בלשון רשיי למדנו שכל מה שהלך יעקב בג'

וכו' ,והרא"ם כתב פו' מה שהלך ועקב בז' ימים אילו היה הולך ממקום צאן לבן הלך

יי

ויצא

4

לא כד

פרשח ער

כד) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה מה כין נניאי ישראל לנביאי אומות
חנינה אמר אין הקכ"ה גגלה על נביאי האומות אלא בחצי דיבור היך ראת אמר

 '4חמא בר
העולם ,ר

ויקר אלהים אל כלעם (נמובר כג ד) ,אמר ר' יששכר דכפר טנדי :כך יהיה בשכרן :אין הלשון

הזה ויקר אלא לשון מומאה היך דאת אמר מקרה לילה רבייס כג יא) אבל נביאי ישראל בדיבור
שלם בלשון קרושה וחיבה בלשון שמלאכי שרת.מקלסין בו וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש

קרוש י"י צבאות מלא כל הארץ כבודו (ישעיח ו ג) :אמר ר' יוסי אין הקכ"ה גגלה לנכיאי

האומות אלא בשעה שדרך כגי אדם לפרוש אילו מאילו הה'ר בפעיפים מחזיוגות לילה וו'
(איוב

ד ג)

ואלי

דבר

וגו'

יגגב

(שם שס יב):

אמר

ר'

אלעזר

בן מנחם

רחוק

ו"י

מרשעים

(משלי מו כט) אילו נכיאי האומות וחפילת צדיקים ישמע (שם שם) אילו נכיאי ישראל :מה נין
נביאי ישראל לנביאי אומות העולם , ר' חננא ור' סימון ר' חננא אמר למלך ואוהבו שהין נתונים
 1לעיל  445 57פ"כ:

לה דתאיגכת] הארמי בחלום א ,1הארמי ..הלילה וגו' [ ,וגומי ל ,לי ם | מה
לי--
הרמי
 * 1הא
יש א | נכיאי  --העולם] פאנכ .גביאי ..לבין ..העולם ן ,גביאי אומות העולם לנביאי ישראל ךָ .,נביאי
מכחישי השם לנביאי ישראל ך] |  2ר' חמא] פאית .ר' חמא בר (ברי וְ"כִ) חנינה (חנינא [" )2ורי יששנר
דכפר מנדי  -,דפ,1"2

ר' ..בר חנינא ור' ..מנרי  | [ ₪בר חניגא א!נןת .ברי חנינא כ

ניגלה ["ן  | על  --האומות] על  ..אומות העולם [" ,לגביאין אומות העולם ך7פנ.5

| אמר לי 1

|

למכחישי השס ךן |

דבור פך] .הדיבור [ ,הדבור  ,2הדיבר  | 1דכתיב דְן] |  *8אמר --מנדי ל"פןכ] אמ' ר' יששנר ל.
כרן] ן .כך יהיה בשמן ם,
ךש--
אמר ..דכפר מנרי  ,1ר' (ור' ן]) יששכר דכפר מנדי אמר דְִף] | כב

4יקר לי כ | ** טומאה| טמאה ל | מקרה לילה] פכ .כי יהיה בך
ל' רגכת | לשון הזה כ .לשון פ | ו
איש אשר לא יהיה טהור |" ,כי ..טהור מקרה לילה דֶגן | נגיאי] פונ :לנניאי דת | גדגור דת |
חןי-ב-ה] פ ,בלשון קדושה בלשון חיבה [ .בלשון חיבה בלשון קדושה דות |
 5שלם]  ₪ויקרא  | ₪בולשו
דו]
בו--
ולשון ם | שרת] | .השרה דפנכת | בו]  .1אותו דפות .לי כ | שני וקרא פן | וכאמר

ואמר ק!

ק'י קי י"י צבי מלי כל הא' כב' [ ,ואמר ק' ק' ק' י"י צבאות  ,5ואמר קדוש דִת? ואמ" וגו ן .לי פ |
 6אמר ר' יוסי] אמר ר' יוסי בן כיבה  ,81אמר ..בן כונה  ,5ר' יוסי בר (בן ן) חניגה אמי דות | לנביאי

(על נביאי ) אומות העולם ךפ[ג;

על אומות העולם  ,2למכחישי השם ף

אלו מאלו כף .זה מוה  | ₪בסעיפים] דְ'פגכ.

| 7פורשין ם ,פורשים ף |

בסעפים וַןת ,בשעיפיי ך | בחזיונות ך | וגו'] [ .בנפול

בנפל ף ,בנ'  )1תרדמה על אנשים דְפנכת | 8וכת' ואלי ךן | יגונב | וגוי] ותקח אזני שמץ מנהו ,5
לי פת | לעזר [ | בן מנחם] נָבם ,בר ..ן ,ברי ..ך ,1בירי ..ת ,ביר ..ך; לי פ | מושעים ייי] ם" :ו
מרשעים דְגכןת ,י"י מרשעים וגו' ן |  9אילו] פונ .אלו דכת | אומות העולם דְזְפוְנכ .מכחישי השם ךן |

ותפילת] זְוְג ,ותפלת דְכִן ,תפלת  | 5צדיקיהם ז | *ישמע דְזפוגת] נשמעה לכ | אילו| זפו .אלו דגכת |
בן ץ |  01ישראל] אומות העולם ְן | לבין נביאי אומות העולם זֶן ,לאומות העולם  פ .לנביאי ישראל ךן |
ךונכת.
ר' חננא] ר' חננא (חננה [ן .חיננא כ) בר פפא [

ל'  | 5ורי פומון לי פ | ר' חננא (חננה ץ .חיננא כ,

חנינא פ) בר פפא דְזפוגכת | למלך --מדבר] למלך ..שהיו נתונים (שנתונין פ ,שהיו כ) בטרקלין (בפטרקלין ])
כל . .שהוא מבקש (שרוצה פ) לדבר מדבר (הוא מדבר זְוֶ )2עם אוהבו ז[פןנכ .למלך ואהובו שהיו נתונים

בטרקלין כ.ל ..שהוא מבקש הוא מדבר עם אוהבו נ"א למלך ואוהבו שהיו נתוני' בטרקלין וביניהם וילון כל
שעה שהוא מבקש לדבר עם אוהבו מקפל את הוילון ומדבר עם אוהבו דִת |
ימים וכו'והן דברי ר' אבהו) ,ובפיי מהרז'ו העור שבולקוט ל"ג בדברי ר"א ויוגד ללבן כיוס השלישי שלישי לברוחת

וכן

לית א לפנינו

ב כי"ל

ועח'ג (ובכי"ג וכו"כ דלגו מן לוום אחד עד לוום אחר במאמר ר' חייא) ,ומפרש

שם שיתכן לדעת ר' אבהו שלא הלך ועקב קודם שררפו לבן וכו' ועיוייש ועו"ע בספר הזכרון ובירי משה,
בא
העיר  שם שצ"ל ר' חייא בר א

ועור

כגיי הילקוט וע' גם באגה"א חיב צד  091ובמ"י לעיל צד  958בדיה אמר

ר' חיוה ,ובכייל הושלמו התיבות מה נפשך רו' ולא רוצה בגליון בכתב הספר ,וטעם זה הסגנון כמו שמפרש בפוי
ב"ר כייט מלשון אחר רוצה ולא רוצה כלומר בין לא תרצה (וצ"ל בין תרצה [וכמו שהוא בכי'א]) בין לא תרצה:
כלומר על כרחך אתה אומר הלך יעקב בשבעה ומום מה שהלך לבן ביום אחד וכו' ,ובכי"ו הגי' שתי פעמים רוצה
ל ריצה וצ"ע [ובכייכ כנראה הנוסחא אם נפשך רוצה לוטר ,והסגנון אם נפשך לומר מצוי בברייתות] :  1מה בין
וכו'| .מאמיים אלו נסדרו כבר לעיל פנ"ב לפ' ויבא אלהים אל אבימלך בהלום וכו' ועיי"ש בח'"נ ובם"י [ובכי"א
א' קיטע ר' חמא בר חנינא אומ' וכ ו' כדכתי' בפרשי נ'יב עד כשהוא בא אצל פלגשו הוא בא אצלו במטמוניות/
ובכי"א ב' לנביאי אומות העולם כו' בפניב] 8 :כך יהיה בשכרן | .כ"ה בכייל כאן ונפרר עי נקודות ,ובכייו
נקוד') ובכי"פ נשתחבש כך יהיה בשמן ,ובאותו המאמר בוי"ר פ"א איתא ור' יששכר דכפר מגדי אמר כך יהא שכרן
כו' ,ודוחק הפורושים שם במ"כ ובפי' מהרז'ו ,ואולי הלשון כך יהיה שכרן הוא לשון ברכה כמו בבכורות מ"ה א!
ונדה ט"ט ב' דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעורו [הנקודות בכ"י כאן הן לסימן המחיקה להורות שהוספה
זרה הן המלות כך יהיה בשכרן ,ובעל ההוספה רצה לאמור שגם לעתיר כאשר ושולם שכר נביאי אוה"ע חקביה
גלה עליהם הרק להצי ,ור' יששכר ובשכרן הוא לשון גופל על לשון ,וע' מש"כ לעיל צד  ]588והתיבות דכפר
מנדי הושלמו בכי"ל כאן בגליון בכתב אחר ,ולעיל פג"ב הגי' הנכונה כן בגוף הספר 9 | :אילו נביאי האומות.
בשאר הספרים הגי' אומות העולם ,ומן מלת אומות עד למטה ריש סיי !"ג נסמנו בה"נ גם גירסאות מדף אחד
מטושטש מן הדפים של ב"ר שהיו טמונים בגניזה באלקאהרה- ,וגם כאן מסכימות איזה גירסאות וכתיבת התיבות
עס הגי' בכו"ו וע' במ"י לעיל צר  01 :888למלך וכו' .בפי' ב'"ר כיייא וכו"ט גורס או מפרש למלך ואוהבו שהיו

כך יהי בשכרן (5

ויצא

ער

פרשה

5

לא כד כז--ל

בטריקלין כל שעה שמבקש לרבר עמו מדבר ,ר' סימון אמר למלך שהיה לו אשה ופלגש בשעה שבא
אל אשחו בא בפרהסיא ובפילגש במטמונית כך אין הקב"ה נגלה על נכיאי אומות העולם אלא בלילה
ויכא אלהים אל בלעם לילה (במדבר כה כ) ,ויבא אלהים
(בראשית כ ג) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה וגו' :

אל אבימלך בחלום הלילה

השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע אפילו דכרים שאת אומרן לו לטובתו הוא
חושבן לועתו השמר לך מדבר גו :
כז --כט) למה נחבאת לברוח וגו' אמר דילמא דחזר ביה ,ולא נטשתני וגו' אמר ליה
עד כדון אית ביה ,יש לאל ידי וגו' אמר לית היא מיניה :

ל) ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה איתחמדת למה גנבת את אלהי ,אמר רי

| ₪

 7ילקו שס :  5פנסימ* ויסלס סי' ד' :

 ₪ילקוע שס ,יבעוס ק"ג לי ,נוי כ"כ צי ,סוליום " כ'.:

 9ילקוע טס:

 1ופלגש]  .5ופילגש דזפונת | בשעה שבא אל] פ .בשעה שהוא בא אצל דְזְוְגָם ,כשהוא בא
5שתו] הגבירה ך | בא] הוא בא דְפת; הוא ..אצלה זָן | בפרהסייא ץ | ובפילגש] אל פילגשו
אצל ך] | א
בא ם ,ובשעה שהוא בא אצל פילגשו הוא בא דָזְוןָ ,וכשהוא בא ..הוא בא ן] כשהוא בא ..הוא בא
אצלו א

| במטמונית] פן/

במפמוניות דָא1ב.

לנביאי ..פ | ,על אומות ..דְב/52

* ויבא --הלילה דְנָוִןת] ויבא  ..לילה
לבן הארמי בחלום ..ץ ,ויבא . .הארמי
השמר --רע] א/
ללבן פ :ל' ל | 5
ויאמר לו השמר ..עד רע ן] ,ויאמר

על נכיאי

במטמניות

מכחושי

| אן ץ | על נביאי אומות העולם] זָן/

ך

השם ף] 

|  3ובא --לילה]

וגו" ג;

לי כ |

ובאג-ו ][ '-ויבא ..אל
פ ,אל אבימלך ..הלילה ל; ל' ג |  *4וי
 ,5ויבא ..אל לבן וגו'  .1ויבא ..אל לבן בחלוס הלילה דדת :וכן
השמר ..ועד רע [] .השמר ..מטוב ף; מדבר ..מטוב ועד רע ,5
לו השמר לך  7השמר לך מדבר עם יעקב י ,לי זן | אפלו ת |

דברים] פן"חאנכתי :לי דְזו  | שאתה אומרן אכי;
| הוא חושב אותם [ז] ,חושבן הוא א,
לי דפחתי

שאת אומ'
הוא ₪

[ ,שאתה
|

אומר

']
-גו
ומר
 6הש

אותם

ךז | לו] זואנכ,

השמר . .עם ועקב זְך;

השמר  ..יעקב מטוב עד (ועד נכ) רע דנכת .ל' פחאי | למה  --וגו] למה ...לברוח פאנכך1י .למה
נחבאתה לברוח וגו' ולא הגדתה לי זָן; למה נחבאת לברוח ולא הגדת לי ן] ,למה נחבאת ..הגדת לי
ואשלחך וגו' ך | א"ל פ .אמר ליה אמינא א | * דילמא ואכר] דלמא זפתך"י .דילמי ךְג ,דילי ל |
החזה] [אנכיףי , חור ך ,דחזרת ם .הדר ך | ביה] לי = | 5וגוי] לנשק וגו" זֶן ,לנשק כוי א? .לנשק
לבני פו ,1לנשק . .ולבנותי דא'נכףת | אמר לי א | ליה] לה זן .לי איתי | 8כ5דין אי | איתבה זָן/
אתביה 13

| אמ' וש ו | וגו'] לעשות עמכם פ,

לעשות עמכם רע זוו | ,לעשות ..רע ואלהי אביכם ג/

לעשות ...אביכם אמש אמר אלי לאמר דףת :ל' א | אמר ל' גכ | היא] ן; הוא דפא?נכתרי :הוא
כתס-פ-תה] הלכת ..נכספת א? .הלכת  ..נכ'
נלכ
דחיל א'א"" | מניה וא*ף |  9הלוך זוהאכתר * | :ה
נכסי ל" ,הלכת  ..נכסוף( .נכסף  )5נכפפת לבית אביך א1כךף .1הלכת  ..נכסוף נכספת  .. .אביך למה גנבת
*יתחמדת ל%פ]
את אלהי דְן] .הלכת למה גנבת זָ .הלכתה למה גנבת [ ,הלכת וגו"  71וגו'  | 5א
אתחמדת

|| .את] חמדת

זץ ,אתחמרת

 ,ְ1איתחמידתה

ף ,1איתחמידת

|"" ,את:חמדת

אתה חמדת לבית אביך א'" ,את חמרת לילך אל בית אביך ך .לי לכת 
י ל' א) |אמרל-ה
למה גנבתה ..אלהי ן .ל' לאכת | (א

א?2ך ,5אתה

חמדת ךז,

| * למה  --אלהי ללדפחאיני]

כתונין במרקלין (לטרקלין) וביניהס (וביניהן) :וולון .כל שעה שהוא מבקש לדבר אל אוהבו מקפל (מפלק) את חוילון
ומדבר עם אוהכו,

ומשם

נוסף בדפוסי'

ג" א למלך וכו',

וע' במ"י לעיל צד :645

 5השמר

לך מדבר.

במקרא

כתוב כאן פ ן ת ד ב ר וכו' ובפסוק כ"ט השמ" לך מ דב ר וכו' ,ובלק"ט הועתק ג''כ השמר לך מד בר וכו מטוב
עד רע אפילו ד בר ים שאתה אומרן לטובתו הוא חושבן לרעחו ,ובשכל טוב צד  061ויאמר לו השמר לך פן תהדבר
וכו' מטוב ועד רע שאפילו ד בר ים שאתה אומרם לטובתו וכו' ,וביבמות שם איתא א'ר יוחנן משום ריש בן
דבר וכו' מטוב עד רע בשלמא רע
יוחי כל טובהן של רשעים רעה היא אצל צדיקים שנאמר השמר לך פן ת
לחיו אלא טוב אמאי לא אלא ש'מ טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים וכו' ,ובנזיר שם א'ר יוחנן כל טובתן
וכו' שנאמר השמר לך מדבר ובו' מטוב ועד רע בשלמא רע שפיר נכו' וע'ע בהוריות :שם ,וכלשון המאמר
ביבמות .טסיים בלק"ט ושכל טוב לפי שמובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים :  7אמר דילמא :וכו' . חשב שמא
לה .וכן
יחזור לפיכך בקש לפיוסו בדברים למה נחבאת וכו' = :אמר ליה עד כדון . בילקוט [וכן בכייית] ליג י
הגיה בא"א , וררשו סיד עתה הסכלת עשו כיון שראה לבן שלא חזר בו יעקב אמר עד עתה יש בו סכלותו וע'
ביפ'ת ,ושם פי' מעם הדרש דאם לא כן מאי עחה הסכלת והלא בשעה ראשונה שברח הוא שהסביל עשו גע'ע
בפיי מהרז'ו ,ודוחק הפו' במ"כ עוד עתה יש כח בידך לנשקן[ .ולדעתי המדרש מפרש עתה כמו ער עתה :וכן
מתורגם בתר"י א? לקמן ל"ב' ד' עד עתה ,ער כדון (וכאן מתורגם עתה; כדון) ורוצה לומר שלבן אמר עד למרוגה
כזו הלכה סכלותך שלא נטשתני אפילו לנשק את בני] 8 = :לית היא מיניה| .אין ממנו לעשות רעה שהקביה
אמר  לו השמר לך וכו' ,וכן :מפרש בפיי ב''ר כי"ט מלשון אחר לית הוא מיניה אין ביד לבן לעשות רעה שהרי
המקום אמר לו ,ובתנחומא שם וש לאל ידי אמר לו יעקב אילולי שאמר לך השמר יש לאל ודך להרגני ,ובפיי ב'ר
בייט וכי'א מפרש ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר לית הוא מיניה אלהיכם הוא ולא שלו (שלי) ,ובפי' הנדפס

יל מיניה ,אמנס בפירושי מדרש הקודמים
לית הוא מיניה כלומר אלהיכם הוא ולא משלי [וגי' כייא לית הוא ד ח
אר מה שאין הוא
מלת אמר מוסב .על לבן והכיגוים על יעקב ,ובודאי גם בפירוש זה הוא כך ,והנכון שלבן מ
ג) .אלא מפני שהקביה אמר לו וכו' וכן פי' בפ'א ביפיית] :
עושה עם ועקב רע אין זה מכוחו ועוצם ידו (מייה
 9כי נכסף וכו'| .בכי"ל כתוב בגוף הספר נעתה הלך הלכת וגו' אמר ר' איובו וכו' והושלם ביני שיטי בכתב
דומה לכתב הספר כי נכי נכפ' אותחמדת (ועליו יוד תלויה לפני החי"ת [וכן תלויה הכ"ף של נכסי]) למי גנ' את
0.

51080768

65

ויצא

6

לא ללנ--לו

פרשחה ער

אייבו כיון ששמעו השכטים כן אמיו נושנו נך לכן אני אמינו שבעת זקנותך את אט' לטה

מ

ננבת את אלהי:

לב) עם אשר תטצא את אלהיך לא יחיה והוה כשננה היוצא טלפני השליט ותמת

רחל (כראשית

לח יט):

לג) ויבא לבן באהל יעקכ באהל יעקכ שהוא אהלה שלרחל ,ויצא מאהל לאה
0
ויבא באהל רחל למה באהל רחל שני פעטים ,דהוה ירע דהיא ממשמשתם :

|

לד) ורחל לקחה את התרפים ותשימם בכר הגמל בעניטא רנטלא:

לה) ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני וגו' |ויחפש ולא מצא את התרפים]
י0ו

אמר ר' יוחנן תרפים לא מצא קיחונות מצא ,נעשו תרפים קיתונות:

לו לו) ויחר ליעקב וגו' ויען יעקב וגו' רי עזויה רי יונחן כן חני ור' יצחק בר מריון ותנו

לה בשם ר' חננא בר יצחק קפרנוחן שלאכות ולא ענותנוחן שלכנים ,קפרנותן שלאכות ויחר ליעקכ
 3לעיל  ,168 5סיכס כנסי ע"נ פ' נפלס עעכם (ק' ס"ו) ,עדכט קקלת פ' יש כעס ("' ס') ,סנסועס ויל שק" ייב ו
 8לקוע טס :  01לקוץ טס' ,לק' טעופ3
 7ילקוע שס :
 6לקוע טשס :
פדכ" פניו ,לנדם נכלטית פכ"נ (פכ"פ):
כי קכ'ע ,פקיקפס פ' טעעו (קט"ו נ') ,סנסועס טס פיי ייג ,עדכע טעוסל פכ"נ:

איגו פכ | כ] זוח :כך דפכתי | בשנו ת | בך] ממך י | לבן לי דת | אמינו] ות .אימנו ך,
אמגו פחנכי | שלעת ְפחגכי .לעת ן .שלשבעים ך | זקנתך [חי | אתה (את ') אומר | ?גנבתה ן |
ה] לא יחיה ך] .וגו'  | 5והוה] פח .והוי [ .הוי א' .והוה (והווה ן)יתח-י
( 8עם  --ויבא לבן לי א | )%א

כן דוכת | היוצא] א'נכ ,שיוצא ן ,היוצאה דןת .שיוצאת [] | למלפני] מפי ך | ותמת רחל] ותגנב
(ותגנוב חזן]) רחל ותמת רוחל ךְזפוחגכת .והוה כן ותגנוב ..רחל א' | 5לבן לי ןת | גאוהל ץ |
יעקב] פןת = .וגו [ .ובאהל לאה א .15ובאהל לאה וגו' ד] .ובאהל רחל ד | באוהל דִָ' .אהל א |
** שהוא| שהיא ל | אוהלה של [ן ,אהל א | ויצא  --רחל] א' .ובאהל שתי האמהות ם .ובאהל..
האמהות וגו' [ ,ובאהל ..האמהות ולא מצא וגו' ( .ובאהל ..ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל
רחל [ְזְל ,ובאוהל לאה ובאוהל  . .ולא מצא ויצא מאוהל לאה  ..באהל רחל ך ,ובאוהל  . .ובאהל שתי השפחות
(נ"א האמהות ך] )9ולא . .מאהל לאה  . .באהל רחל ךְן ,ל' א 6 | :ולמה [ך' ,למה אמ' א | שתי פאכתר |
* רהוה ידע זאנכר']

דחוה

ידע ל.

דהווה

ידע ז[ן,

אלא

דידע .₪

* רהיא ז[פווזאגכ] דהוא ל .שהיא דְך ,1ל' ן] | ממשמשתנהו

שהיה יודע ן,

 ,₪ממשמשנית ליחא.

שהיה מכיר ך |

משמשנית ךף*ו,

ר-פים ל' א | ותשימם ל' ן | דגמלא] פחא,
ת-
החל
שומשנית ן] ,משמשנו ן"ג ,משתמשת  7 | 1ור
ל ,בעיני אדוני
 ₪ותשב עליהן (עליהם ן) ךְזוו |  8ותאמר  --יחר לי א | *בעיני  --וגו' ן] ב' אי וגו'
א'] ולא..
פ-ים
תשר-
כי לא אוכל וגו' ך ,בעיני . .אוכל ך] ,בעיני אדוני כָ ,וגו" פ .לי א | *הוחפ
התרפים

א? ,לי לדפוגכי

9יתונות] [פואנך?י,
| ק

קיתונית  ,5קיתוניות ד

| מצא --חרפים] מצא

ונעשו תרפים  ,1כיון שהרגיש אבינו יעקב שגנבתם רחל והתחילה מתביישת מאביה נתפלל עליהן וגהפכו ךן |
קיתונות] פָּוָאני .3קותונות ץ ,קיתונית   ,'5קיתוניות (קותניות כדי )

וגו'  --וגו'] וירב בלבן ךְפחאנתי.

שלא לבייש את רחל דת |  01יעקג ן |

וירב בלבן וגו' זָן .וירב בלבן ויען יעקב  | 2רי (ור' א) יונתן (יהונתן כ)

.תן בר חגי ן ,בשם ר' חגי דן | טריון] פואנ,
.נ
בר חגי א[ .5ור' יונתן בן חגי פ ,ור' יונתן בר חגיי [ ,ו
ותאני ף] |  11חנינא חא:כו (שמואל) ,חנינה פן]/
מרון ך ,מריון ןן .גוריון כ | ותני זפ|אנכ:

*נותנותן פ|אכתי (שם)] ענוותנותן דְחִגי ,3ענותן ל ענותהן ץ |.
חנניה ץ | בר פפא  | 5קופדנותן זָן | ע
ויחר] א ,מניון  ₪ך ,מנון  ₪פנכי ,שני  ₪ה מניון שני  ₪ת ,מיעקב  ₪י(שם) |

אלהי וכן השלמתי ,ובת"א מתורגם נכסף נכספת
בשכל טוב צר  961אמרו השבטים בגשו
וכו' .בשאר הספרים מסיים ותגגב רחל ותמת
ללבן עם אשר תמצא וכו' וכן הוות לה,

חמרא חמידתא ,ובתר"י א' אתחמדא חטידתא ,וממאמר
בעת זזקנותך אתה אומר וכו':
בך אבי א מות ינו ש
רחל ועי' לעיל צר  ,168ובאיכ'"ר מ"ב שם נפלה וכו'
-ובטדרש קהלת שם בשגגה וכו' כך אמר לו יעקב ללבן

וכו' וכן הות כשגגה שיוצא מלפני השליט ומיתת רחל,

ר'
8
וכן
עם

איובו
והוה
אמר
אשר

ובתנחומא שם התחיל לבן אומר ליעקב ועתה הלך

הלכת וכו' השיבו עס אשר תמצא וכו' באותה שעה נגזר על רחל מיתה ,ובפדר"א שם ויעקב לא ירע בכל אלה
מר כל מי שגנב את התרפים ימות .בלא עתו והיוצא מפי צדיק כיוצא מפי המלאך וכו' ועי"ע באג'יב שם 5 :שהוא
אהלק וכו'| .דכתיב ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהות וכו' ולא הוזכר גם אהל רחל וררשו
באהל יעקב שהוא אהלה של רחל ,ומ"ש אחיכ ניצא מאהל לאה ויבא באהל רחל שבא באהל רחל עוד הפעם ולמה
באחל

רחל שני פעמים וכו',

[ועי' ביפ"ת ובמהרזיו] ואהל יעקכ הוא .אהלה של רחל כהדרש לעיל צד  398רחל

עקרו של בית וצד  648מי היה ביתו של אבינו יעקב לא רחל וכו' וברחל .כת' בני רחל אשת יעקב וכ :

היתה
 6ממשמשתם .ממשמשת את התרפים ,וכן טעס הגי' בכיים ממשמשתנהו ,וגם בלקי"ט מפרש לפי שהיה יודע בה
משמשת בתרפים ,ובגליון כי'יל כתוב בדיו דיהה מ מש מ ש גית ועחינ ולעיל צד  ,61+וגיי הדפוסיי
מ כ יר שהיא משמשנית כהלשון בפירש"י עה"ת ועיייש 7 :בעביטא דגמלא .וכן מתורגם בת"א ובתרזי
ועיי בעמת"ר ע' עביטא .  8ויחפש וכו' . השלמתי סוף הפסוק שנדרש במאמר ר*י [וכמו שהוא בכי"א] ,וקיתונות
תות,
וינ
טן קיתון') כוס ,וגם בשכל טוב צד  861הועתק ק

בסיום המאמר שלא לבייש את רחל :

ובלק"ט הגיי קיתוניות ועח'ינ ,ופירוש נוסף

 01ותנו לה .וכ"ה בדפ"ר וד"ו ,ועדיפא הגי' ותני
1080.

אתו

%600

0

לה; ובכו"ל

1

\

יי
ויצא

ער

פרשה

7

לא לו לט

 -וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי ומה חטאתי את סבור שמא מכות ופצעום .הו שֶם,

לא אלא דברי פיוסים ,יעקכ מפיים את חמיו כי מששת את כל כלי וגו' ,אמר ר' ס-יחמִֶן-שדר
אצל חמיו איפשר לו שלא להנות ממנו אפילו כלי אחר אפילו סכין אחד ברם הכא כי מששת;;אַת
כל כלי אפילו מחט אפילו צינורא , ולא ענותנותן שלבנים מנין מדוד ויברח דוד מניןת ברמה
ויבא ויאמר לפני יונתן מה עשיתי מה עוני ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש אֶת נפשו
0
(ש'א כ א) מוכיר שפיכות דמים בפיוסו ,ברם הכא כי דלקת אחרי:
.
לט) מרפה לא הבאתי אליך דקטילא :אנכי אחטנה אני הייתי חוטא על אנישנך א
וש

 7ילקוע כי קייל:

ה חטאתי] ך ,ויען ..מה חטאתי כי דלקת (דלקת אחרי ךן) ףף !
וןמ--
 1וירב בלבן ל' א? ] ויע
ושם) | הכאות וז[שם) |
וגוי ם .לי אכי | את] פאנכי (שם) ,אתה ך ,מה את י ,ד"א את דִך | שמא לי (

ופצעים] פאכ .או פצעים דחנתי (שס) | היו] פחאנכתי.
ואינם י(שם),

ולא היו שם י ,לי לרת

לא היו א,

יהיו ד | *2לא ל אינן פחפ .ואיגן ג,

| דברי

| פיוסין פא

ל' ו(שם)

פייופים | 1

היה מפייס זא | את חמיו] לחמיו  .%%את חמיו ומה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי ךז | וגו'] ךזג /מה

מצאת ּ ,מה מצאת מכל כלי ביתיך דִת .ל' פאי | פימיי]  ,1סומאי חכ :פימון דפאת | חתן] פחאבגפי:
בנוהג שבעולם -

דִת | שהוא הר דְחנכתי:

דר פא |  3אצל] בבית י | איפשר] פחאנכי.

אפשר ךִףת |

*פילו סכין אחד ךא'] אפילו ..א' א* ,אפילו ..אחת ך] ,אפזלו
ליהנות | ממנו] פחנכי :ל' דאת | א
סכינה

כלי ,

אחד

( ,או סכין אחד

כי מששת ..כלי ביתיך ן],

מצאת  ..ביתיך א

צינורא

פן ,אפי' סכינא

| 4מחט

לא מצאת ִף

אחד י

 ,5או חפץ או סכין אחד י | כו  --כלי] 1ו ,מששתו. .

אחת

מצאת פַב,

כי ..כלי מה
| צינורא] אנ;5

| ענוותנותן חנכ

כי ..מצאת

מכל כלי ביתיך זְץ;,

מה

צנורא א? .צנורה פ .צינוריה [] ,ציגורא אחד ו,1

[ של בנים

לי ךף | מנין] פא.

מניון כ:

לי דחנתי |

ויברח]  ,15שני ויברח דחאת /דכת' ויברח  | ₪מניות] פחאנכתי :מנויות ך |  *5ובא דפחנכת]
לי לאי | יהונתן פנכו | מה עשיתי ל' א | ומה עוני דְיחותי; מה פשעי א" | 6בפיוסו] י ,בתוך

פיופו פא .5בתוך פייופו שאמר כי מבקש את נפשי דֶץ ,בפיוסו מילין (מלין ך]) דקטלא דִף | ברם] אבל ךז |
הכת ן ,הכא אמ' [] ,הכא כתי' א1

| 7טרפה]

פאי;

וגו' ן) טריפה דְן ,זה ..שנה טרפה |ן] ,זה ..שנה

לי פ | דקטילה [ְך].

אנכי

טריפה [];

זה עשרים

עמך טרפה בכ

דקטילנא י | אחטנה] = מידי תבקשנה ד

שנה וגו' (שנה אנכי עמך

| אליך] וגו"  .אליך וגו" ן;

| אנכי א?כך

| הייתי ל? פך |

על ארי] זוחא"נכך .על הארי דפתי .ל' א |
נשתבש ולא ענותן והגהתי ע כורת ג רת ן כמו שהגי' בכיייל בסוף המאמר ועח'נ :  1ומה חטאתי .וב''ה בכייג ובלק''ט,
ובמקרא כהוב מה חטאתי וע' במנחת שי ובחנ'ך הוצ' גינצבורג ,ובשיא שם מה עוני ומה חטאתי ,ומשובשת
הגי' בדפוסי' [וכ''ת] ד"א את סבור וכו' 2 :ר' סימיי | .וכה בכו"ג ,ובשני כ"י ר' סימאי ,וח"נ ר"ס ורי
םימ ון איתא גם בלק"ט ,ובשכל טוב שם א'ר סימון ועי' במ'"י לעיל צד  848בדיה ותירס וצר  784בד'ה אמר
לו וכו' ,וצינורא דבר קטן כמו מחט וכן בחגיגה כ"א ב' מחטין וצינורות ובירוש' יבמות פיב וב די מאן בעי
מחטין מאן בעי צינורין ועי' בערוך ע' צנר א' :  4מניות .בדפ"ר וד"ו מנויות ,והקרי בש'א שם מגיות והכתיב
מנוית ועי' בתנ" הוצ' גינצבורג ,והגי' לפני יונתן איתא גם בדפוסי' ,ובמקרא כתוב לפני יהונתן ,וכתיבת
יונתן בש"א ייג בי ג' טיז כייג ועוד פעמים שונות ,ובדפוסי' [וכי"ת] נוסף מזכיר וכו' בפיוסו מילין דקטלא
רש
וליתא בכ"י ובילקוט ,ובכייו קיטע ורמז אל הפסיקתא פ' שמעו קופדנותן שלאבות ולא ענותנותן שלבנים ג
בשמעו מה מצאת מכל כלי וגו' ברם הכה כי דלקת אחרי ,ולהסגנון ג ר ש בכייו עו' במ"י לעיל צד ,408
אל בר הב יצחק קפדנותן וכו' ולא
ש*ר שומ
ובפסיקתא שם לשון המאמר ר' עזריה ור' יונתן בר חגי ב
ענותנותן וכו' קפרנותן של אבות מיעקב ויחר ליעקב וירב בלבן וגוי ולא ענותנותן של בנים מדוד ויברח דוד מניות
בעולם אדם דר
וכו' ,מזכיר שפיכות דמים בפייוסו א'ר סימון (ובמה'ג עמי  994אמ' ר' פימא') בנוהג ש
אצל חמיו ועובר (במה'יג ומבקש) לצאת מביתו אפשר [שלא] ימצא בידו אפי' דבר קל וזה אפי' מחט אפו' סכין לא
נמצא בידו וכו' ,ובמדרש שמואל שם ויברח דוד מניות וכו' ר' זכריה ור' יונתן בך חגי בשם ר' יצחק
בר מריון יפה קפדנותן וכו' מענוותנותן וכן' קפדנותן של אבות מיעקב ויחר ליעקב וירב בלבן וגו' את סבור שמא
מכות או פצעים היו והלא לא היה שם אלא דברי פיוסין אמר רבה (ובכ"י שם ר' סימון רבא) בנוהג שבעולם אדם
הולך לבית

בנים מדוד
ויחר ליעקב
יעקב .וירב
אבה לשלוח

חמיו אפשר

שלא -לוטול בידו מאומה ברם הכא אפי' מחט או צנורא לא עלתה בידו ענוותנותן של

ויברח דוד מניות ברמה וגו' מזכיר שפיכות
וירב בלבן ויאמר מה פשעי ומה חטאתי
בלבן ראה מה אמר ליה בחרות אפו לא
יד בשאול כתיב כי אם ה' יגפנו נכו' [ועיקר

דמים בפיוסו ,ובסגנון אחר בתנחומא שם במאמר סתמי
אמרו קפדנותם של אבות ולא פיוסן של בנים כתיב ויחר
א"ל אלא מה פשעי ומ ה הטאתי ואלו דוד בפיוסו שלא
המאמר של ר' חננא בר יצחק הוא קפדנותן שלאבות וכוי

יעקב מפייסם את חמיו וכו' כל כלי וגוי ולא ענותנותן של בנים מנין מדוד וכו' ,ומאמר ר' סימיי הוא מאמר מוסגר

לפרש את המקרא שהובא כדרך המדרש ,וכן יוצא מהפסיקתא ותנחומא וילקוט שמואל שם ,אחז ראיתי שבכי"א
ב' המאמרום מפורסים ,והגי! שם יעקב מפייס לחמיו ולא ענותנותן של בנים מגין מדוד וכו' ברם הכא כי דלקת
אחרי כי מששת את כל כלי א"ר סימון חתן דר וכו' ,ונראה עוד שהלשון כאן ברם הכא כי דלקת אחרי הוא
 7דקטילא .שאין טעם טרפה שנולדו בה סימגי טרפות
הוספה ,כ כבר הזכיר את דברי פיוסים של יעקב]:
אלא דקטילא [ומן טרפה

עד דקטילא ל' בכו"ל והושלם ביני שיטי] ובפי' ב"ר כ'י דקטילא כמו טרוף טורף

(בראשית ל"ז ל'יג) ,ושם ת'א מיקטל קטיל ,ודקטילא בדלית כמו בת"א כאן דתבירא ,ובתר'י א' דתבירא מן
חות

ברא,

וכן מתורגם

בת"א

שמות כ'ב ייב

הטרפה

דתבירא

ועי' דאלמאן צד ,711

ובתר"י ב' כאן קטילת:

ז

1
0.1,
יש"

8

פרשה ער

ויצא

1

צ"ץ
.7
[

'/7

לא לט--מא

נזר הקכ"ה לארי שיהא אוכל ה' שיים מן [צאן] לבן בכל יוס ,ואם תאמר שאם היה רועה אחר הוה

מצילן חלמור לומר כאשר יהגה האויה והכפיר על טרפו אשר יקוא עליו מלא וועים..
מקולם לא יחת ונו' (ישעיה לא :)1

גנבתי יום וגנבתי לילה קייין לי נגנא בימטא וננכא בליליא:

מ) הייתי ביום אכלני חרב וגו' ותדד שנתי וגו' מה היה אומר ,אמר ר' יהושע כן לוי "
טיו שיר המעלות שכתילים הה'ד שיה המעלות לולי י"י שהיה לנו יאטר נא ישראל .
ה' שמואל בר נחמן אמ' כל ספר חילים היה אומר ואתה קדוש וושב ' |
(תחלים קכד א) ישיאל סבא ,ר
%0
תהילות ישראל (שם ככ ד) ישראל סכא:

מא) זה לי עשרים שנה וגו' [ותחלף את משכרתי עשרת מנים] אטר ר' חייא רבוו

10

כל דנר ודבר שהיה מתנה לבן עם יעקכ היה חוזר י' פעמים [למפרע הן לא] רכנין אט' ק' פעמיט שני:.

עשרת מנים ואין מניין פחות מעשרה:
 1ילנקופ שס :

/.ל

 5ילקוס טס ,לעל : 457 57  9פעיל  898 59תד 9881

ו

 1על ארי א .על הארי ם .על צאנו י | שיהא אוכל חמש שיים דֶזֶקָ .שיהא . .חמש שיין א'ג .שיהא"

אוכל בכל יום חמש שיים פא? .שהיה הארי אוכל ממנו בכל יום חמשה ו .שיהיה אוכל חמשה שיחים ן0 0 ,
=2
שיתיה (יהית ת) פווף ואוכל ד | * מן --ייפ] מן לבן בכל יוס ל .מצאנו של לבן בכל יופ דוחגפת:
,
מצאנו של לבן פא :ל'י | אם  | 5שאםפ] שאילו ם . שאלו כ .אילו [ך .כדין עשיתי שאילו א! |
היה לי ן | אחו] אחד פן .אהר רודף (אחר היה רורף א'" .רודף כ) אחר הארי אכ .לי נ' | היה /
"7

|

ו-ר] אשר יקרא (יקרה א')  ..לא יחת פן"א .אשר ..לא יתת ולא
(הכפיר והארי *) | טורפו י | * אושרג-
ישנה דֶת .אשר ..רועיס כ .וגו" לג .ל וחי | ג4גבתי| וחא'ג .גגובתי דא'כתי | ו*גגכתי לילה חא'נ] 8

]|
"

מצילן] היה מציל א' .והיה מציל א .%היה מציל ורודף אחר הארי  2 | 5האריה] [פוחא'נכ .הארי דא'ת

וגנובהי לילה דְוא'כות .וגו" ל | קיין א .%קרי כ | ליה א | ₪גנכה ן | כיטמנה [ .ביומא א! ,דוממא ו,

א

וגוי] 7
ת-י
נ -
שייתי
דיומא א? | וגגבא בלליא [] ,וגכבא דליליא א%ו , וקריין לי גנכה בליליא | |  5ה
הייתי . .חווב וקרח בלילה והדר שנתי מעיגי י , היותי ..חרב (חורב כ) וקרח בלולה א' .היותי ..חרב " 2
| ופה פוחאנ
וקרח א? ,הייתי ..חרב וגו'  ,1הייתי  ..חורב וגוי וך] ,הייתי ..חורב ם .ל' ד
6טש
אמר  --לוי] ר' יהושע (יהושוע ך])  ..אמר דְואנכת :ר' יהושע . .אומר פח .רי יהושע . .לוי י | ח

עשרה

|

[חא'גכת |-שיר המעלות] וחנככתי .שיר ך .מעלות פא | שבספר תילים (תלים א?) פאי; שבספר"

הלים (תילים  )22היה אומר דְוחגכת

| הה"ד] מה טעם.שני י,

לי ך | -שור הטעלות] .פוחפ:,

.:

0

'
:

שיר

המעלות לדוד א' .ל' דננתי (שיר  --שהיה לי א") | * לנו --נא ישראל ךפהא'נכת'] יאמר . .ישראל א',
א
ב--
טאל
לנו וגו' יאמר . .ישראל ל ,לגו וגו ך| ** 7ישראל| ל' ל (והושלם בין השורות) | סבה ן | (ר' שמו
לי א) | נחמני  | 1חילים] זָפני .תלים דוחכת | היה אומר] הוא אומר ץ .ל' פי | ואתה] שני  -ך .פה ל"
טעם שנ'  -,י |  8תהילות] ון,

פתכתי
תהלות ד

| סבה זן |  9וגוו] בביתך וגו

ז[ן ,בביתיך וגו'  ,1בבוחך

*דבר דזוכת] ל" לג | מחנה לבן| +
עבדתיך כ :לי דֶת | חייא רבה [ . .2רובה  .1חייה רבה דֶץ |  01ו

\
]
)]
]

">

] 7

לבן מתנה ְ[ְוכף | יעקכ] אבינו יעקב דְונכת ,יעקכ אביגו ץ | חוזר בו זור | עשהה ז\ךן | * לטפרע --לא

למפרע וגו" ז .למפריע וגו' ן ,למפרע שני הן לו ך .לי ל | רננן ד | ק') ד' .מאה ך |  11עשרת מנים]
והחליף את
שיים

 1הי

משכורתי

\0%-

י' מונים ך | מניון] ן .מנין ך ,מנים ן |

אולי נרמז הדרש בה"א באחטנה [וכפי' הרד"ל ,ובשכל טוב צר  861הועתק אנכי היותי חוטא על 7
הקב"ה

החיה

שגזר

1 ,

יתי ששאר

ע ל הארי

מה
להיות אוכל ש ג

:

,

שיין בכל יו מצאנו של לבן וכו' ,ונתחלף הה"א לחי"ת,

ונעשה ממנה שמונה] ובפי' ב"ר כ"י טפרש אנכי אחטנה אנכי חוטא על ארי שהייתי גוזלה מאצלו ,ובפי' ביר כייט" = -,
)]
מלשון אחר אני הייתי חוטא על ארי שהצלתי טרפו מפיו ועשיתי שלא כדת שהקב'ה גזר לו לאכול ואם תאטר
י
רועים עושים ומצילין טלה מפי ארי הלמוד לומר כאשר יהגה הרא

על טרפו וכו' טקולם

ז ומהמונם לא יענה הא למדת שדרכו של הארי לטרוף ואני עשיתי שלא כדת שהצלתי טרפן מפץן"
פס"ט (פס"ה) איתא שכל זמן שהיה (יעקב) רועה ,אחד מן החיות לא נכע בצאן] 4 = :קריון לו

מפרש בפי' ב'"ר כויט מל"א מתוך שהייתי רודף להשיב את הנדחת ולבקש את
בהרים ובשווקים וברחובות קורין לו [לי] |גנכ .ביום ובלילה מתוך שאני גיעור משנתי
קוּרִין לו [לי] גגב בלילה [ואין טעם לפירוש זה ,ודוחק גס הפי' במ"כ שהבריות
שלקח משל אחרים למלאות מספר צאן לבן מפני שראו שלא חפסר ממיינו כלום,
קורין אותו ביום ,ומעירין ,אותו
נהבגים
גבי בליר ,והכוגה ש
ולדעתי .צ"ל  ג
הוא

לעמוד

על המשמר כל היום וכל הלילה :ובכי"כ

גנבא וכן' וגם זה גכון] 5 = :מה היה וכן'.
בבית

לבן לא שכב,

המאמר

ובשכל טוב צד  861הועתק ומה

הגיי קרי

האובדת ומתוגע אחריהם 
ואיני ישן כדי לשטרם 
קורין אותו כן שחשרוהו
כי אין יום ולילה לכאן!
משנתו בלולה , כי צריך

ליה ,ובשכל טוב שם הועתק

קריה

לית

תהלים

מה

גסדר כבר לעיל צר  487בדרש כל עשרים שנה שהיה
היה אומר ט'ץ שיר המעלות

שספר
ב

דכתיב בהן לולי וכו' ובפרדס סוף ם' ב' היותי ביום אכלני חורב מה היה אומר ר' יהושע בן לוי אומר
עם
ט
טיו שיר המעלות ש בת הילים ר' שמואל בר נח מגי אומר כל ספר תהלים היה אומר שנאטר ואתה וכו',
ומפרש  שם כלוטר הזקן שלנו והיה הקב'יה יושב ומצפה כל היום תהילותיו של ישראל אבינו ועיי במח"ו צד 801

[וסדור רש"י צך 712]:  01למפרע הן לא .כן השלמתי ועי' לעיל צד  858וצד  ,958ובכייז וכייו קוטעו היה חוזר בו

ג ,ובכי"ב .ועקב
עשרה פעמים למפרע (למפריע) וג ו' ואין מניין (טנים) פחות מעשרה ,ובבו"ג עם אבינו יעקב |ו'
וכו"[ .ובכי"ת עשרה פעמים כו' כדלעיל| ובכייפ [וכי"א א' ובי] לא נסדר המאמר כאן וכן לא הועתק בילקוט "

|
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ויצא

-
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לא מנ

990

מב) לוליי אלהי אבי וגו' זנדיי בן לוי ור' יהושע בן לוי זכריי א' כל מקום שני לולי בא יב
בזכות אבות ,והא כת' כי לולי התמהמהנו (בראשית מג י) ,אמר ליה כל עצמן לא עלו אלא בזכות

אבות שאילולי זכות אבות לא היו עולים  משם בשלוס ,אמר ר' תנחומ' אית דמפקין לישנא דרי
יהושע וזבדי בן לוי ר' יהושע א' כל מקום שני לולי בא בזכות אבות חוץ מזה ,אמר ליה אף זה

דוי
ויקוורעי
היליוקוק
,/

בזכות אבות ,ר' יוחנן אמר בזכות קדושת השם ,ר' לוי אמר בזכות אמנה ובזכות חורה ,בזכות אמנה 5
לולי האטנתי ונו' (חהלים כז יג) ,בזכות תורה לולי תורתך שעשועי (שם קט צב) :
ואת יגיע כפי וגו' אמר ר' ירמיה כן אלעזר חביבה היא המלאכה מזכות אבות שזכות אבות
 1ילקוע שס ,עדכם ססליס כ

-

יי זי  57פיי ס' 7 = :ילקוע כס,י פכקועל ויפס קי ייג

 1וגר]  זן .אלהי אברהם הִ[י; אלהי ..ופחד יצחק ְך] .אלהי ..יצחק היה לי ם; לי פא |
זבדיי  ---ור'  --לוי]  ,זבדי ..יהושע (יהושוע ף) ...לוי דא"כת /זבדיי בר לוי ור' ..בן (בר ן) לוי זָן
לי פא | זבריי בן (בר ן) לוי זֶן /זבדי בן לוי דפחאכת | אמר דוחאינכת /אמר ור' יהושע בן לוי א!
בכל וחנכ

בה א1

| שנאמ'

| בא לי זואי

זכות
|ל

א | והא כתיי דְ] ,והכ' פ; והכת'

אמ' לה והא כת' ן ,אמר לו ר' יהושע (יהושוע ן]) והא כתי' (כת' ת) דת

נָכ ,והכתי? אי,

| כי עתה ןת | לולא איי |

*ל עצמן דפוחא:נתי] כל
 | *התמהמהנו ְפוחא'כתי] התמהמנו ל ,התמהנו א'ג | לה ן; לו פת | .כ3אילולי] .וְחא?ני . שאלולי דכת,
ליה ל? א') | עלו| באו ךן | .ש
ר
אןמ--
עצמו ל ,לי כ (כל עצמ
,
שאלמלי ץ; שאילו ם | היו עולין פחא? .עלו י | לשלום פי ,לעולם ב | תנחומי] ךְ! ,תנחומא דפאיגכת;
תנחומה זֶן | המפקי פ ,דמפקיה א? .דמפיק ו | לישנה ז[ן .לישנא אחרינא פא? ,לישנא אחריני ו ,1לישנא
אחרי  | 5דרי  --לוי] דרי (ר' ָא )%יהושע (יהושוע ךן) כן לוי וזבדי (וזבדיי זֶן) בן לוי דזוא'כת :ל' פנ |
 '4יהושע בן לוי | אמר דְוא"נכת | כל| פאלי ,בכל דְזְוְנָכ | בא לי פאליג | מזה] מזה כי לולי וגוי ,5
ר

מזה כי ..התמהמהנו פ ,מזה כי ..התמהגו א? ,משבטים  | 1אמר לה זֶן .אמר לו זבדי ך] ,א' ליה זבדי
בן לוי פ | אף זה] זואי ₪ :בא דפא"נכת |  **5בזכות] בשביל ל | בזכות אמנה -ת-ורה לי
אמונה א | 1אמנה --וגו'] אמנה . .האמנתי

לולי ..לראות
שעשועי

י"י פכת,

בטוב

נָי |  6ובזכות

אמונה

זן ,אמנה..

שנאמי

עשועי
ש-
ץ | * תורה -

האמנתי

לולא ..בטוב

א?] תורה

לראות דָא?,

י"י א,1

תורתך שעשועי

|

אמנה דכי (דכת' כ .שני ת)

תורה לולי( .שגי לולי גָ) תורתך
ל .תורה

לולי תורתך שעשועיי

5פ,

תורה לולי :. .שעשועי וגו זֶן; תורה דכ' לולי ..שעשועי פ ,התורה [שנ' ת] לולי ..שעשועי דת /תורה
שנא' לולי . .שעשועי אז אבדתי בעניי א1א ;"%אמנה שני לולי האמנתי לראות בטוב י"י נָי |  7ואת] חגי;
את עניו  ₪דזפואכת | * כפי וגו זוח] וגוי ל .כפי דפאת .כפי ראה אלהים כו | אמר --אלעזר] פאנכ,
אמי ...בר אלעזר ן ,ר' ירמיה אמר דִך | היא לי [ | מלאכה י | מזכות אבות ל' א |
[ובכו/ח] :
צר 611

 1זבדיי א' .וכן בכייל בסמוך לישנא .דר' יהושע וכו' רי יהושע א' וכו וע' לעיל צד  871ובמ'"י לעול
בר'ה

בשם

רִ'י אלעזר וצר 998

כת' וכו" כלומר

 2והא
לול * איתא גם ברפופי" וכי"פ וכי .\/וכי"ג וכי"כ [וכי'א בי וכי"ת] ,ובמקרא כתוב לול א התמהמהנו [וכן
הגהתי הת מה מ ה נו כמו שהוא בדפוסי וברוב .כ"י] 8 = :אית דמפקין וכו'= .יש שאומרים בזה הסגנון לשון
הדרש דר' ,יהושע וזבדי ב"ל ר' יהושע א' כל מקום וכו" ,ולפי זה הפגנון לא הקשה"ר"י והא כת' וכו' על הדרש
דזבדי :ב"ל כל מקום וכו' וזבדי מתרץ כל עצמן וכו' אלא ר' יהושע אומר כל מקום וכו' .חוץ מזה כלו' חוץ מכי
לולי וכוי וזבדי אמר אף זה בזכות .אבות ,וגם בדפיר וד'ו' הגי' דמפקין לישנא דריב"ל וזבדי ב"ל (ובמ"כ
הגיה .לישנא דריב"ל .ל ז ב

אמר

בד"ה ורי שמואל וכו'[ .,ותיבת אבות נתוספה בכי"ל ביני שימי בכתב אחר]:

לו ריב"ל והא כת' וכו' ועח"נ ובמ"י לעיל צד  666בר"ה והא כת' וכו',

די וכן הדפיסו 

אחריו,

והגוי

והגהה אחרי הגהה בחי' הרש"ש לישנא דזבדי ב"ל לריב'"ל);

יבא ר'"י בן לוי א' כ"מ שני לולי וכוי
ובכו?ם  [וכייא' .בי]  הגיי א" הנחומא אית דמפקי ליש נא ארה
\בילקוט  דפ/ר אית דמפיק .לישנא אחרינ' כל מקו' וכו' ועיי לעיל .צד  714אמר ר' תנחומא אית דמפקין לישנא
אחרוגא ועיו"ש בח'ב ,ודעיל צד  595וצר  987ר"ת הוה מפוק לישנא וכוי ועיוייש ,וכדאית דמפקין הועתק בשכל

טוב צד  461לולי א"ר יהושע בן לוי כל מקום שנא' לולי בא בזכות אבות חוץ מכי לולי התמהטהנו ,ומוסיף
שם' שבא על קדושת השם כמאמר ר' יוחנן כאן ,וכפגגון לשון הראשון איתא במררש תהלים מ/ב מזמור כ"ז ר'
זבדי בן לגי אמר כל מקום שכתוב (ובט' תהלים שנדפס מכבר זבדי ב"ל אמר כל מקום שגאמר) לולא בזכות
אבות והכתוב .לולא התמהטהנו אמהו לו כל עצמינו לא היינו עולים משם אלא בזכות אבות שאלמלא זכות אבות
לא עלינו משם בשלום (ושם לא הוזכר ר' יהושע בן לוי ,וכילק' תהליט ר' תשיז הועתק .כלשון המאמר שלפנינו
א"ר זבדי בר לוי .כל מקום שני לולא בזכות אבות והכתיב כי לולא וכו' א'יל כל עצ'מן לא עלו אלא בזכות

4
:
,

מם לעולם ,והציון ב'ר .פע''ר שנמצא בדפוסי ילקוט המאוחרים ליתא
אבות שאלולי זכות אבות לא היו ע ול יין ש
בדפ"ר וד"ן) ,ובמי תהלים מ"ב מזמור צ'"ד הגוי אמר ר' והושע בן לוי כל מקום שנאמר לגלי אינו אלא בזכות אבות
שנאמר לולי אלהי אבי וכו' נענה ר' זבדי בן לגי והא כתיב ל ול י התמהמהנו אמר ליה אף הוא בזכות אבות שאם לֶא
היה זכות אבות לא היינו עולים משם (ובילק' תהלים ר' חתנ נענה זבדי בן לוי ואמר ליה והכתיב כי לולי
וכו'  אמר .ליה אף היא זכות אבות שאם לא היה וכו' לא היו עולים משם בשלום) ,ונוסחת המאמר שם כסגגון
לשון הראשון שלפנינו בחילוף שמות האומרים זבדי ב"ל וריב'"ל ועיע במה'"ג עמוי  5 = :494בזכות קדושת וכו'.
הגי? ל ול י האמנתי אותא גם בשאר כ"י [חוץ .מכי"א' א'] ובדפוסי .וילקוט ,ובמקרא כתוב לול א ונקוד ,ובמי
תהלום' מב מזטור כיז הגיי ר' יוחנן אמר כל לולי בזכות הקב"ה שנאמר לולי ה' צבאנת (ישעיה א' טי)
ר' לני אמר בזכות ההורה ובזכות האמנה וכן' , ושם מזמור צ"ד אמר ר' לוי כל מקוס שנאמר לולי בזכות התורה
שגאמר .לולי תורחך וכו' ובזכות  האמנה שגאמר לולא האמנתי וכו' אמר ר' יוחנן כל מקום שנאטר לולי בזכות
שמו לולי ה' שהיה לנו וכתיב לולי ה' עזרתה וכו' ועיי במ' תהלים שנדפס מכבר ובילק' תהלים שם 7 :שזכות
אבות וכו'= ,בפי' בר כייט מלשון אחר מפרש זכות אבות הציל המטון דכתיכ כי עתה ריקם שלחתני בלא ממון
ראה

אלהיםף

ויוכח

א מש

שלא תזיק בנפשות ביתי ,ובשכל טוב צַד  %61גורס ומפרשַ את עניו וכן' א'"ר

0

פרשה ער

ויצא

ה-צלה ממון ומלאכה הצילה נפשות,

ג

לא מב מג מה מו

זכות אבות הצילה טמון לולי אלהי אני [גו' כי עתה ריקס

שלחתני] ,ומלאכה הצילה נפשות את עניי ואת יגיץ כפי וו' :

מג) ויען לבן ויאמר אל יעקב הבגות בנותי וגו' אמר ר' ראוכן כולן בנותיו היו הבנות

בנותי הרי שתים ולבנותי מה אעשה

הוי אובע ,רכנין מייתין לה מהכא אם תענה את

 5כנותי (בראשית "לא ג) הרי שתים ואם תקח נשים על בנותי הרי ארבע :
מה) ויקח יעקב אבן וירימה וגו' אמר ר' יוחנן כשן הזו של טביריא חיית :
מו) וואמר יעקב לאחיו כמה אחים היו לו חר הוה ליה ולווי קכריה ,אלא בניו היה קוראפ
ינקוט טס ,פדכ*ל פל"ו:

₪

" 6לקוע שס ,סנתועל \ישלס פי' ד'  7 = :ילקוע טס ,עדכס קק(ם פ' טנסי וכפס (פ' *''פ)/

מוכם קקלם מ"כ טס (מדכט זועס  ,)821 57סנסועס טס ,פדכ" 6טס :

מ1צילה ךְן | ממון בלבד ( | ₪ומלאכה  --ממון ל' פם) | מצילה נפשות ך] | * וגוי  --שלחתני ו] אלהי

אלהי ..רקם שלחתני [] .אלהי ..ריקם שלחני ,1

אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ויקם שילחתני .

*פי
2וגיי ך] ,עוני ו | כ
אלהי ..ויקם וגו" ם ,אלהי אברהם וגו' ן .אלהי אברהם ן] ,וגו ך ,לי לא | ע
וגו" םוג] וגו' ל .כפי אי ,כפי ראה אלהים כן] .כפי ..אלהים וגו' ך ,כפי ..ויוכח אמש [ַ |  8ויען לבן

לי א | * יאמר  --וגו' (] ויאמר ...בנותיי וגו' ן .ויאמר ליעקב  . .בנותי פחא'י .ויאמר ליעקב  . .בנותי
והבנים בני דְכות ,הכנות בנותי א? .ובתואל  | 5ראובן] וחגר?י .אבון ך' .אבין דתר' .לוי א'כ,

לי פא'

| כולן] חאר*.

הבנות ל' פא

כלן פ :.כולהון דן.

|  *4בנותי דְפחאנכתי]

 -לאלה ז .לאלה היום ךן .ל' פאנכי

כלהון י .כולם ך? ,כולהם [ .1כלהם כ .2כולן די א! |

בנותיי ן,

| ** הרי] הנה ל | ארבעה זכ | רבנין| א* .יכנן דזוחאיגכת

(רבנין --ארבע לי פי) | מייתין]) זֶוח .מייתי דא'כת/
מן הכה זֶָן |  *5בנותי ְחאנכת]

בנתי והבנים

בנים  | -ולבנותיי | | מה אעשה]

מייתו א .מתיין  | 1ללה] ליה ך | מן הכא חנ;

בנותיי ן ,בנתי ל | בנותיי ן | ארבעה ךז

| * 6וירימה וגו'] וירימיה

מצבה ף .ויויטה ך' .וגו' לדזו :ל' פאגכרלי | הזון [וגכר? .הוה דאתריי .לי ם | טבייא פא'נכיי
טבריה דְוְא'תר .טיבריי ץ | היית] ן .היתה דְןת .ל' פאנכי | 7לאחיו] י .לאחיו וגו" פ .לאחיו
לקטו ץ .לאחיו לקטו אבנים [א(ך' ,לאחיו . .אבנים וגו' דְ] .אל אחיו . .אבנים דכףת | אחיס] זפוחא'נכךף?,
ה] פא .חד ה"ל ף? .אחד הוה ליה  .2חד הווה ץ,
לדי--
אחין דְאר | 1היה [ַך* .הוו ך! | ליה ך! | ח
חד אח הוה ליה ' ,אנטיי' הוה ליה * ,אנטא ..ליה ָ] ,אנטיא חד הויא ליה  ,1אנטיא חד הוה [/
חר דות

| ולואי אתרי.

והלווי ][ ,והלואי ,

הלואי  | ]₪קבריה] ₪

אתמהא 5

ר-אם]
ו-
| בנקיו

אלו בניו שהוא קורא אותן דְן .אילו ..שהיה  ..אותן [פן .אלו (אילו ב)  ..שהיה . .אותס דְזאַנכ .אלו..
והיה  . .אותם י |

נחמיא

חביבה

היא

המלאכה יותר מזנות אבות שזכות אבות הצילה מממון שנא'

לולא

אלהי אבי כי עתה

ריקם שלחחני וזכות מלאכה הציל את נפשי שנאמר את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש כדכתיב השמר

לך מדבר עם יעקב וגו' ,ובתנחומא שם המאמר השמר לך פן תדבר עם ועקכ מטוב ועד רע מכאן אנו .למדין
שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד שנאסר לולי אלהי אבי וכו' א"כ לא עמדה לו זכות
אכותיו אלא לשמירת מטונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהיר מהרע לו בזכות יגיע כפיו
וכו' 3| :אמר רי ראובן| ,כן הגי' הנכונה וכ"ה למטה גם בדפוסי' ,והשם ראובן נתחלף עם אבון אבין גם לעיל
צד [ 901וצד]  :488כולן בנותיו היו .אף בלהה וזלפה ,ובפרר"א שם איתא לקח לבן את שתי שפחותיו ונתנן לשתי
בנותיו וכי שפחותיו היו והלא בנותיו היו אלא ללמדך שבניו של אדם בפלגשו נקראו שפחות שנ' ויתן לבן לרחל
בתו וגו' , וכן פירש"י לפ' אם תענה וכו' בנתי בנתי שתי פעמים אף בלהה וזלפה בנותיו היו מפלגש ,ובשכל טוב

צר  661לפ' אם תענה וכו' ארבעתן בנותיו היו רחל ולאה מגבירות ובלהה וזלפה מפלגש ,ובבחיי לשון הדרש
הבנות בנותי הבנות שתים בנותי שתים הרי ארבע וכתב שם ונראה מזה כי גם בלהה וזלפה היו בנותיו ממש 
מאשה אחרת או מגודלות בכיתו ,ובלק"ט הבנות בנותי הרי שתים ולבנותי הרי ארבע וכולם חשיבות לי כבנות:
 6וירימה וגו'| .כן השלמתי ,ור"י מדייק שאכיכ וישוטה מצכה כמו וישם אותה מצבה (בראשית כ"ח ייח) אלא
וירימה מצבה ודורש שהיתה רמה וגבוהה כשן הזו של טבריא שהיתה ידועה להס (וכתיבת טביריא בבי"ל כמו
לעיל צד   789טביריה ועי' במ"י שם) ,וכן בפי' ב"ר כי"ט ווקח יעקב אבן וירימה כשן וכו' כך היחה גבוהה,
ובשכל טוב צד  561מפרש ויקח יעקכ אבן ויריטה מצכה האבן היחה גדולה וארוכה והיתה סוטה וכיון שהעמידה
היחה גראית כהר רם דא"ר יוחגן וכו' לכך כתיב וירימה ,ובתנחומא וישלח שם איתא ראה גבורהו של יעקב מה
כתיב בו ויקח יעקב אבן וירימה מצבה וכמה שעורה כשיגה של טבריה וכו' וירימה והוא הרימה מצבה כאדם שמעביר
פקק

צלוחית טן הצלוחית ועי' לעיל צר

118:

 7כמה אחים וכו'.

והלא אחד היה לו עשו והלואי שקברו אלא

וכו' ,ובסגנון זה לקמן סוף פפ'"ר ויקומו כל בניו וכל בנותיו וכוי כטה בנות היו לו חדא הוות ליה ולווי קברה אלא

וכו' ,ובהגי' אנטיא חד וכו' אנטיא ל"י!) ,ובפי' ב"ר כ"י מפרש עז פנים כנגדו בלשון יון אנטידיקוס בעל דין .,ובשב
טוב שם הועתק ומפורש ויאטר יעקב לאחיו אח אחד היה לו ולוואי שקברו אלא אלו השבטים שהיה קוראן אחיו
בלשון חבה וא"ר חוגא גיבורים וצדיקים כיוצא בו היו ,ובבחיי הובא לאהיו אלו בניו והיה קורא אותם אחיו :שהיו
גבורים כיוצא בו צדיקים כיוצא בו ,ובתנחומא שם ואף בני יעקב גבורין כטותו היו שכן הוא אומר להס ויאמר יעקב
לאחיו לקפו וכי אחיו היו חד הוה ליה ולני קבריה אלא בניו היו והיו גבורון כמותו ,ובמדרש קהלת שם ויזבח יעקב
זכח בהר וכן' וכי אחיו היו וכו' והלא בניו היו אלא כשהגיעו לשכטו דימה אותן לו וקרא אותן לו אחים וכו' ועיי
במדרש קהלת מ"ב שם ,ובפדר"א סוף פל"ו והביא את בניו עמו בכרות שבועה שנא' ויאמר יעקב לאחיו לקטו
אבנים וכי אחיו היו והלא בניו היו אלא ללטרך שבנגיו של אדם כאתין ,וגס בתר"י א' מתורגס ואמר ועקב לבנוי
1( 6.

י

:

פרשה

ויצא

ער

101

לא מומזמטנ

בלשון קורש אחיו ,אמר ר' חוניה גיבורים היו כיוצא כו וצדיקים ,אמר ר' יודן לבש אדם לבוש אביו
הרי הוא כיוצא

:

בו:

מז) ויקרא לו לבן יגר שהדותא אמר רי שמואל בר נחמן אל יהי לשון סורסי קל בעיניך
שבתורה

הקב"ה חלק לו כנוד,

ובנביאים ובכתונים

בתורה

יגר

שהדותא,

בנביאים

תאמוון

כדנה

להון (ירמיה ייא) ,בכתוכים דכ' וידברו הכשדים למלך ארמית (גיאל ב ד) :
מם)

והמצפה

אשר

אמר

אמר

וגו

ר' אכהו

כי יסתר אין כת

אלא כי נסתר

ער כאן

היינו רואים זה לזה מיכן ואילך אין אנו רואים זה לזה :
נ) אם תענה את בנותי אמר ר' ראוכן כולהם בנותיו :
[ 1ע'י לקטן פפיס פיי עי] :  8לקוע עס,
 6ילקוע כי ק*ל :  8לק' עס:

י5ק' יכעיס כי כפיו , ילק' דניסל כ' מסכיס ,יכוט' סועס פ"ז כיס ג' :

 1בלשון קודש] בלשון קדש  :77בלשון הקודש דְזְפוְנ . .הקדש כת .ל' אי | חוניא פוחנר? .חונייא ן,
הונא דְתר ,חנינא א ,15יוחנן א | %גיבורים היו]  ,1גבורים היו ך* .גבורים דְז[פוהאכתר;1

צדיקים כיוצא בו דְז[פוחאנכת:

גבורים כיוצא בו יי | לבוש] פ ,לבושו של דְזואגכתי

צדיקים וי

| 5שהדותא]

וירמיה) | יהי] פחאע :.יהא דגכתי;
נחמן ךְזפואינת] נחמי לִ ,3נחמני (
סהדותא ד ,וגו" פ ,ל' ץ | *
יהיה זֶן ,תהי י(שם) | סורסי] פכעו ,1זה סורסי ן ,סורסי זה דְזְאן ,ארמית ו(שם) ,ארמי ת(ידניאל),
4מצינו כתוב בתורה ו(ירמיה) | ובנביאים] זְוְחָאנִי .בנניאים דפא?עי (שם),
פרסי הזה ך | קלה וי | ש
ושבנביאים

כ | ובכתובים]

זוחאגתעי:

בכתובים

פ,

ושבכתובים  | 5הקב'יה חלק] ע; הקב"ה חולק וּּ(שם),

מצינו (מציאנו ן) שהקב"ה חולק דְזְוחאנכתי .מצינו שחלק הקב"ה  | 5יגר] פ .ויקרא לו לבן = דזפואכתי |
סהדותא ' | כדגא ךִ'פחאכי:

כדגן  | 1תימרון האנעי (שם) ,תמרון י |  5להון] אני (שם); להון וגו" ך,1

להום פכןתש ,להום וגו' דְזֶן .להון אלקיא דשמיא וגו'  ,להון אלהא דשמיא וארקא לא עבדו י |
ובכתובים זֶן | דכי א'] שני ח :ל' דזואנכתי | הכשדים לי י |אל המלך ך | ארמית]  ₪מלכא לעלמין
6המצפה  --אמר] כי נסתר א | וגו'] פ;  יצף י"י דֶת; יצף ..ביני ובינך כ; יצף ..וביניך ו,
חיי חְנִי | ו

א-בהו] אמ ר' אבהוא ן,
יצף ..וביג'  ,5יצפ ..כי נסתר א ,1יצף ..נסתר איש מרעהו ךן ,ל' זוא | אמר -
א"ר אבוהא ץ .לי פאנכ

| יפתר] יסתיר דז,

יסתר איש מרעהו ך | אין כתי' א! ,אין כתיב (כת! פנכת)

כאן דפחא?נכתי .אין כת' כן זן |* נפתר] = איש מרעהו  *7 | 5רואים ליפוחכתי! רואין דְזֶאג /
*נותי דזפאגכתי]
ראים ל | זה את זה | מיכן] זוחג .מכאן דפאכת | והילך [ | רואין א | זה את זה |  8ב
בנתי וגו'  ,בנתיי [ | ראובן] אבהו ן .אבין ך | כולהם בנותיו]  .1כלן (כולן א) בנותיו היו פא :כולהס
בנותיו היו הבנות בנותי  ,הרי שתים ואם תקח נשים על בנותי הרי שתים כולהון בנותיו היו ' ,כולהם בנותיו
היו הבנות בנותיי הרי שתים ולבנותיי מה אעשה הרי ארבע רבנין מייהין לה מן הכה אם תענה את בנתיי הרי
שתים ואם תקח נשים על בנותיי הרי ארבע ן ,כולהם [ ]. .ץ ,כולהון בנותיו היו הבנות בני אם (בנותיו היו אם ךן)
תענה את בנותי שלא תקח נשים בחייהן ואם תקח נשים על בנותי לאחר מיתתן ראה אלהים עד ביני ובינך דת |

דהוה .קרי להום אחוי וכו' 1= :לבש אדם וכו'| .שהנא שוה לאביו בתוארו ובקומתו ולובש מלבושו הרי הוא כיוצא

בו ונקרא אחיו וכן היו בני יעקב דומים לו ואף שהיו צעירים בשנים ונקראו אחיו עי' ביפ''ת ,ובמ"'כ כתב לבושן
כוי גר' שעל מהותיו ומעשיו אומר כן ,ובלק"ט נשתבש א'ר חנינא א"ר יהודה כיון שלבש אדם מלבוש של
אביו הרי הוא כיוצא בו ,ובכ"י פלארענץ שם הגי' א'יר יהודה לבש אדם לבושו של אביו הרי הוא כמותו ר' חנינא
גבור כמותו 4 = :חלק לו כבוד .ליכתב בין כתבי הקדש בחורה יגר נכו' בנביאים כדנה תאמרון להון (ובמקרא
ם) בכתובים וידברו הכשדים למלך ארמית ,ומשם טתחיל ארמית שבדניאל ,ובירושלמי שם
לה
כתוב תאמרון .ו
ליניך שבתורה ובנביאים ובכתובים הוא
בם רי יוח נן שלא יהא לשון סורסי קבע
הגיי רי שמואל בר נחמן ש
ר להון בכתובים כתוב וידברו וכו' ,ובערוך
ון
אמור בתורה כתיב ניקרא וכו' ובנכיאים כתי' כדנה ת ימ
עי סרם .ב' הועתק מביר כאן אל יהי וכו' ופי' שם לשון סורסי הוא לשון ארֶם צובה וכן' והיא נקראת ארץ סוריה
ונקרא לשונם לשון .סורסי וכו'( ,ובדפוסיי נשתבש אל יהא לשון פרסי הזה קל וכו') ,ובלק"ט ארשב'ג אל יהי לשון
סורפי .קל בעונוך שבתורה בנביאים בכתובים מצינו שהקב'יה חלק וכו' בנביאים כתוב כדגא תאמוו להום
מא אל יהי לשון סורסא זה קל בעיניך
ובכתובים  ככת ו ב נידברו וכו' ארמית :ובשכל טוב שם נשתבש א"ר נח י
התוב בבוד בתורה כתיב וכו' בנביאים כתיב וכו' ובכתובים כתיב
לק לו כ
שבתורה ובנביאים ובכתובים ח
וידברו וכו' ארמית ,ובסה'ג עמו'  594ר' אומ' אל יהי לשון סורסי וכו' שבתורה ובנביאים ובכתובים הקב'ה
והם בכתובים מנין וידברו וכו' ארמית ,ומפרש
חולק לו כבוד בתורה מנון וכו' בנביאים מנין כדנה תאמרון ל
שם והיא לשון סוריא ,ובתוס' ב"ק פי'ג א' בדה לשון פורפי כחבו נראה דלשון פורסי הוא לשון ארמי כדאמר
שרי בתורה ובנביאים ובכתובים חלק לו הכתוב
(וכוונו להמאמר שלפנינו) אל יהי לשון סורסי קל בעיניך ה
כבוד תורה דכתיב וגר שהדותא בנבואום דכתיב כדנא תימרון להום בכתובים דניאל ועזרא וכו ודניאל נמי
קורהו .לשון סורסי אף על גב דכתיב ביה נידברו הכשדים למלך ארמית ועי' גם בתוספות בב צ' ב' בדזה לסוריא,
ובסומה מ"ט ב' פירש"י לשון סורסי קרוב הוא ללשון ארמי ואומר אני שזה לשון גמרת ירושלמי ואומות העולם קורין
אותו ליגג"א שוריי"א ,ובתרגום היוני מתורגם ארמית בדניאל שם בלשון סורסי!) ועי' דאלמאן צד 5:  6כי יסתר
ובו'= .בא"א העיר איני מבחין בין יסתר לנסתר ועי' במ"כ וביפ'"ת וצ'"ע [נסתר הוא דורש לשון צוני וזרוז כעון
לכה נכרתה ברית בפסוק מ"ד ,כלומר נעשה שלא .יראה איש את אחיו ,ובכי'"ת נמצא כאן הוספה זו ומי ביטל
שבועה

זו

ועבר עליה תחלה

בלעם הרשע שבא לקלל את ישראל ולפי כך ייחדו הכת' לבדו בהריגתו שנ' ואת

בלעם בן בעור הרגו בחרב בעור הוא לבן הארמי , וע' בעמ' הבא דיה בשעה] ,ובלק"ט מפרש אמר לו עד כאן
וכוי נוכן במה'ג שם אמ' לו עד כאן היינו רואים זה את זה מכאן ואילך שוב אין אנו רואין זה את זה ,וכיה
בַשכל מוב שס זה את זה בשתי הפעמים 8 :כולהם בנותיו . וכ''ה בכי'ג ,ובכי''ל הושלם כאן אמ' ר' ראובן
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לא נא נכ

פרשה ער

נא) ויאמר לבן ליעקב הגה הגל וגו'אשר יריתי וגו' אמר ר' יוחנן כזה שמורה חחנית :
נב) עד הגל וגו' |ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הואת
לרעה] לרעה אין את עובר אכל לפרגמטיה אתה עובר :בשעה ששילח דור את יואב לארם נהרים ולארם

0יפ,ב
צובה פגע באדומיים ביקש לזנכן הוציאו לו אסטליות שלהם רב לכם סב את ההר הזה (דבר
| ילקוט פס :
|ק' סי
חסליס כ

?" 2לקוע שס : " 3נקוע סעוסל כ' קעיו,

סנקועס פינ זנליס םק" ג' ,גתומ טס כ נ') | מדכט

61

יהר-י-תי וגוי] חנה הגל וגו' ל .הנה הגל הזה ן ,הנה ..הוה והנה
 1ויאמר  --ליעקב לי א? | * תנ
המצגה מא'; הנה ..המצכה אשר יריתי א" ,הנח ..יריתי ביני וביניך ף'; אשר ..וביניך |ף' ,ער הגל ו
₪
עה] עד
לדר--
כתי |  * 5ע
או
הזה אשר יריתי י ,ל' ד | שמורה את החנית ף .שהוא מורה את החנית ן
ל.

הגל וגוי

ער ..הזה

עד הגל הוה א'ן].

וגו' דְן.

ער ..הזה ועדה המצבה

כי.

" | /

ואת המצבה הואת

לרעה ַזְא? | 4לרעה] לרעה אין את [עובר] עלי לטובה את עובר עלי  -,ן | אי כ | את] ונ .אתה דפהאכתיי| = 7

> |

עובר]  -.עלי פוחאגכי | אכל לי ן | אתח עובר לפרקמטיא פ]א!ו; אתה עובר עלי לפרקסטיא חא |
י
אתה ..עלי בפרקמטיא דְןתף' .עובר אתה עלי לפרגמטיה [; עובר את עלי בפרגמטיא  | 1ששילח] ו
+
ששלח דְפחאנכתי | רוד המלך [] | את יואב] ליואב א'א4 | "%צובא י | פגעו ' | בארומים מן. " ,
י
בארמיים י' | בקש ךְכתערי .וגיקש וַח .ונקש פא | לו| להפ ו .לי חךר | אפטליות] וכףוי,
איסטליות ְזָא .אסטליאות ץ ,איצטליות דְ'ך' .אפיסטולי דךן .פסטליות פ .פיסטליות ך' | שלהן פאיעף | -
רב  --הזה]

רב ..סוב את ..הזה א"ן].

שנ' רב ..סוב ..הזה דזא!.

ָ .

רב ..סב (פוב ע) ..הזה וגו" וע

רב ..סב ..ההר  .₪רב ..סוב . ,ההר וגו' ך ,הנה עד הגל הזה וערה המצבה הואת ו |
כולהס

וכו' ביגי שיטי בכחב הספר,

כאן רק כלן בנותיו היו ,ובכייו

6

[וכן חסר כל המאמר בכי"א ב' והושלס בגליון] .וכן בכייפ [וכי'א אי] הג" | 0 2

7

[לנכון] כל המאמר בשלימותו כסו לעיל לפ' ויען לבן :וכני (עח"נ ,וברפ"ר ודי

נשתבש כולהן בנותיו היו הבנות בני ,ומה שנוסף עור ברפוסי' [וכי''ת] אם תענה .את בנותי שיא תקח נשים בחייהן-
ואס תקח וכו' לאחר מיתתן וכו' ליתא בכ"י ולא הועתק בילקוט ,וביומא עו ב' דרשו אם תענה סתשמיש ואם
תקח מצרות וכו' ועי' גם בלק"ט ובמה"ג 1 | :אשר יריתי וגו' .כן השלמתי ור"י דורש אשר ירית! נזה

""5

שמורה וכו' ובפי' ב"ר כי"ט כזה שהוא מורה את החנית כך ירח .לבן האכן מרוב גכורהו ,ובלק"ט כ"ו פלארעניץ "יו
ובפירש"י עה"ת (הוצ' ר"א ברלונער) הגי' כזה שהוא יורה החץ ,וגי' אחרת שס חנית,
,
ץח
הגי' כאדם שיורה ב
 8לפרגמטיה.
בשכל טוב צד  661נשתבש א"ר יצחק כזה שטוירה את החנית ,ולנכון שם בסוף ר' יוחנן:

למשא ומתן ועיי לעיל צד  ,726ובפירש"י עה"ת הועתק לרעה אי אתה עובר אכל אתה עובר לפרקמטיא ,ובלקים 
לרעה לא תעבור אכל אתה עובר לטובה ולפרגמטיא ,ובמה"ג שם לרעה און אתה עובר עלי לטובה את עובר עלי
ועח'נ | :בשעה ששילח וכו' .באגדה זו שנסררה כאן לפ' עד חגל וכו' לא הווכר זה הפסוק ולא נתפרש טעם 
האנדה,

(באדומים)

והגי' פגע באדומיים

איתא גס בשאר כ"י ובדפוסי'

ים
ימ
שם הגי' פגעו ב א ר

ועדה המצבה

הזאת

5

(כ"ה שם ברפ"ר) בקש לזנבן הוצואו להם אסטליות (כ''ה בדפיר) הגה עד הגל הוה

וכו והלך אצל סנהדרין שנא'

]
|

ו

ובכי"כ דלג מן שלהם וכו' עד שלהם) וכן בשכל פוב צר  961ובמה'ג שם פגע באדומיים וכו ,ובילקוט שטואל

סוגה בשושנים

]

|

(ורק בכייג דלג מן פגע וכו' ער פגע/

]

עדות על שם התורה " |

|

שנקראת עדות אמר להם רבותי וכו' שלחתי את יואב לארם נהרים ולארם צובה ובקש לזנבן והוציאו ובו" |"
.
אכן גם שם הגי" כמה אגרות כתב אחד ל א דומ יים ואחר למואביים וכו (ובילק' חהלים ר' תשעיז באמצע
.
המאמר שהועתק שם ממדרש תהלים מזמור ס' הובא מב'"ר כאן כשהלך דוד לארם נהרים ולארם צובה פנע יואב
ו

באדומיים כו') והפ' הנה עד הגל וכו' והדרש אצל סנהדרין שני סוגה וכו' הוא מפגגון האגדה במ' תנחומא'
דברים  לפ רב לכם וכו' כמו שנוסף משם בראש המאמר בילק' שמואל זשיה למנצח על שושן וכו וקרוב לסוף
המאמר ד"א וישב יואב ויך את אדום אמר יואב אם נחריב וכו' ולשון האגדה בתנחומא מ*ב ותנחומא שם וואמר \וכ'
רב לכס וכו' זש''ה למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללטד אימתי בהצותן את ארם נהרים .ואת ארם צובה וכף "| ]
ב
אתה מוצא שיואב היה ראש סנהדרין וכו' ולא היו עושין דבר אלא על פי סנהדרין שנאמר למנצח על שושן ובו"

>
--

שושן עדות (שושן) אלו סנהדרין שנאטר סוגה בשושנים עדות על שם התורה שנקראת עדות מכתם זה דור שעשה "- '|
עְ2צמו מך ותם על שם שהלך| בתמימות עם ק/ונו (שנעש' מלך וק[ורא עצמו עני תם שהלך וכו' עס קוגו ללמ :ר
ררחדו
מדו

הדבר) אימתי

בהצותו

את

ארם

נהרים

מהו

כשהיך

וואב

להלחם

עם

ארם

נהרים

יצאן

לקראתו אמרו לו אתה

-

] 0
מבני בנוו של יעקב ואנו מבני בניו של לבן והרי תנאי (התנאי) שלהם קיום דכתוב עד הגל וכו" כששמע יואב חזר
אצל דוד א"ל מה אתה אומר הרי תנאו שבועת יעקב אבינו מיד הושובו סנהדרין שושן עדות ללמד למדוהו ואמתן | |||
]72באמת כך היה (היה התנאי) אלא ה :ם (שהם) עברוהו תחילה בלעם הרשע מפני מה עבר לא כ |ך אמר (בלעפ הרשע"
0
לא כך אמר) מן ארם ינחני בלק מלך מואב וגו' וכושן רשעתים לא שועבר בנו וכוי הס הרשיעו עלינו שתי רשעיות
כיון שהורו לו בד מיד (שהורו להם סנהדרין כך) חזר עלוהם והרגן שנאמר בהצותנ את ארם נהרים וגו' (ארם
נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח) לא עם ארם עשה מלחמה מהו ויך את אדום היה צריך

לומר ארם

לכם הקב'ה

(ויך את ארם) ולא אדוס אלא כשבא יואב להלחם עם ארם עמדו עליו בני אדום ואמרו לו לא אמר
אל תתגרו בם (בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל) השובם יואב לא כך אמר לנו אתם

עוברים בגבול אחיכם בני עשו הניחו אותנו לעבור ולא רצו אמר יואב אם נחריב אדום עכשיו אין אנו מוצאים
בחזירתנו לא אכילה ולא שתיה אלא נניח אותם עד שנכה את ארם ונחזור עליהם לכך נאמר וישב .וואב ויך את
אדום וגו' (את אדום בגיא מלח) ועי"ע במ' תהלום שם ובפירש"י תהלים' ס' א' ,וכבר העיר ביפ"תָ על האגדה
ובמ' תהלים וכתב ולבי אומר לי כי גם במדרשנו היה כתוב כן והפופר דלג ענינו והשמיטו מכאן וכח
בתנחומא
ואיודי דקאמר הכא ענין ארם קאמר נמי ענין אדום לפרושי קרא דמייתי דכתיב ביה (ישב יואב ויך את אדום
מיותי גטי ענין המואבים וכו' וצ'ע ,ובמ' תנחומא ומ' תהלום לא הוזבר כלל ענון המואביום 4 * :לונבן . להרגן
וגבן

כלה"כ ויזנב .בך כל הנחשלים (דברים כ"ה ו"ח) ולעיל צד  404מזגב באשכולות = .:אסטליות שלהם > .מצבות אבן'
נצבות .בנבולם שכתוב בהם רב לכם וכו' כלומר ראיות שלהן ועדותן שאיגו יכל להלחס בהם דכתיב רב לכם ובו',

ואסטליות  ל"י!) וכן מתורגס

ת
רל
יצט
מצבה בתרגום היוני( ,בְסמוך בכייל הוצִיאו לו א

וכן איצטליות בְדפִַ'

.ג (!

;

.

פרשה ער

ווצא

811

לא גנ

פנע במואבים וביקש לזנבן הוציאו לו אצטליות שלהם אל תצר את מואב (שם שס ט) ,שילח
אל דוד כל המורץ ,אותה שעה לא נהג דור בעצמו מלכות אלא עמר והעביר הפורפירן מעליו
והעטרה מראשו  ונתעטף בטליתו והלך אצל פנהדרין אמר להם רכותיי לא באתי אלא ללמוד
ואם תרשוני אני מלמר ,סיפר להם המעשה ששלח לו יואב ,ולא הם פרצו הגדר תחילה ויאסף
אליו את בני עמון ועמלק וגו" (שופטים ג יג) ויישלח מלאכים

אל בלעם וגו' (במדבר כב ה),

 1במואביים וא%ת | וביקש] וַח .וגקש א .ביקש  .בקש דפתעי | הוציאו] פאתעי.

והוציאו דוחג

| איצטליות די אפטליות פִוְנִי| ,1את אסטליות ? ,איסטליות [זא :אפיסטולי דת
לו ל'פחאיע
שלהם] .וחגתי .שלהן דא'ע .לי | -מואב] פוחאנכתעי = :ואל תתגר בם מלחמה ךָ' | שילח --המורע]
שלח אצל ..המורע [ ,שלח אצל ..כל המאורע כי ,שלח אצל ..את כל המאורע דְז ,שלח כל המורע יואב
לדוד  ,שלת יואב [לדוד א ]"%את המאורע א ,באותה שעה שלח יואב אצל דוד אמר לו פגעתי באדומיין
(באדומיים ך]) ובקשתי לזנבן  הוציאו לי אפיסטולי (איצטליו' ך') שלהם רב לכם (שלהן רב לכם פוב ת)
במואבין (במואביין ך' ,דיים ך]) והוציאו (הוציאו ךת) לי אפיסטולי (איצטליות דְ )1שלהן אל תצר את מואב דִןת
1

שילח אצל דוד אמ' לו פגעתי באדומיים  . .והוציאו לי אסטליות שלהם [רב לכם סב את ההר פגעתי במואביים

וביקשתי  . .הוציאו לי איסטליות שלהם |"] אל תצר את מואב ן |  5באותה | דוד ל' פכ | בעצמו מלך ן,
עצמו מלך פא?נכ :בעצמו כמלך י ,את עצמו כמלך א ..1בעצמו ענין מלך ך ,כבוד מלכות (במלכות ת)
בעצמו דךת
ה
ו
ו
ו
גוב
ב
ו
ר
ב

| אלא עמר לי א* | ה

אוו

והעמיר  חא?

| מראשו] פ ,מעל ראשו דְוחאנכתי | נתעטף פא? | בטליתון
פרפיריו א? .פיפורין דןת | 3ועטרה
טליתו וַח .לי פאנכי | והלך]  -ל לו דפואגכת | סנדרי  .סנהדרין שנאמר סוגה בשושנים עדות
על שם התורה שנקראת עדות ו | רבותיי] [ָ .רבותי

הטוי

| פורפירא פָנִי ,פורפירה א.1

פורפירו וָח;

לכן ן.
 4אם

כאן ₪

דפאכ

| אלא לילמד ן ,ללמוד אלא ללמד פא,

תרשוני פ ,אם (ואם ן) נותנים

אתם (נותנין אתם

י ,לי ח | לא לי ח | באתי]  ₪לכאן דחאנכתי:

ללמוד אלא

ן ,אתם נותנים כִי,

ל

כ.

ללמד אלא ללמד | 2

אתם נותנין אנ) לי רשות דןאגכי;

ואם נותנים (אם נותנין ך]) לי אתם רשות הְזְךן | סיפר להם  --אל בלעט  -שלחתי את יואב (שילחתי את
יואב ן ,שלחתי יואב ת .שלחתי ליואב א )1לארם נהרים ולארם

(וארם פ) צובה (צבה  )1ופגע באדומיים

(ופגע באדומיים וביקש לזנבן [ ,פגע ..ביקש לזנבן [ ,פגע ..ובקש לזנכן דְזְא'א ,%05פגע באדומים ובקש
לזנבן פ) והוציאו לו (הוציאו לו א-.והוציאו 7נכ ,הוציאו פ) אפיסטולי שלהן (איצטליות שלהן ד ,אסטליאות
שלהם  ,איפטליות שלהם חְזָא? ,איפטליות שלהן א ,11את אסטליות שלהם ן ,אסטליות  )5רב לכם (רב

לכם וכן'/פ ,רב לכם פב-ןן] /רב ..סב את ההר הזה  ;1רב ..פסוב ..הזה א; שני רב  ..פוב ..הזה ךז/
אל תצר אתימואב רב ..סוב ..הזה  )5ולא הם (והלא הם דְאן]) פרצו את הגדר (פרצו הגדר  )5תחלה
(תחילה [ )1ויאסוף אליו (שנג' ויאסוף אליו דז]א? .שג' ויאסף אליו א ,1ויאסף אליו פןג ,שנ' ויאסוף ך,

שו

0
%
5

וישלח ויאפוף עליו כ) את (כל פ .ל' א) בני עמון ועמלק

(ועמלק וגו? ].

בני עמון דִן) פגע באדומיים

ובקש לזנבן (פגע במואביים ובקש ...אך :,פגע במואביים וביקש . .ן ,פגע במואביים ביקש1, .. פגע
במואבים וביקש  . .דְץ ,פגע במואבים בקש . .פ :פגע במואביים  )2והוציאו לו (הוציאו לו פא והוציאו חנ /
שלהן ך ,1אסטליות שלהם ן ,אסטליאות שלהם כ' ,איסטליות שלהם דְזָא,
ו שלהן ו
הוציאו כ)
אסטליות ) אל (שנ' אל ך]) תצר את מואב (אל תצר ) ולא הם (והלא הם את;
איסטליות שלהן ,1
והם לא ך) פרצו הגדר (את הגדר וחא'נןת) תחלה (תתילה [ְ )1וישלח מלאכים אל בלעם ועתה לכה ארה

4

לי (וישלח ..אל בלעם וגו' ועתה לכה נא ארה לי ן ,שנא" וישלח  . .בלעםבן בעור ועתה ארה לי א ,1שנא'
וישלח . ..בעור [ועתה לכה נא ארה לי א] א? ,וישלח . .בעור וגו" ועתה לכה נא ארה לי וגו' [ ,שני
וישלח ..אל בלעם ועתה ..נא ארה לי וגו" פ .וישלח ..בן בעור ועתה לכה ארה לי את העם הזה ,2
שני וישלח  . .בן בעור פתורה

0
00י
י
3
4ל

[וגו חן ועתה

לכה נא ארה

לי יעקב חת)

דפוחאגכת:

שלחתי את וואב . .

ולארם צובה ובקש לזנבן והוציאו אסטליות שלהם ולא הם .;.את הגדר תחלה שנא' ויאסוף אליו בני עמון ועמלק
פנעו במואבים בקש ..והוציאו אסטליות שלהם אל תצר ..ולא הם ..את הגדר תחלה וישלח ..אל ו
בן בעור ו |

-720
תו
שי
ו"
,רב

בכל הענין ועח'ג .ובערוך .עע' אסטולי וכמו"ע שם ,ושם הוכא .עוד מילמדנו פ' בצר לך (דברים ד' לי) ועשת אסטולי
וכתוב .עליה וכו' .ועוד שם" וים שכתוב בהן אפסטולי!) ,ובע' פסטל הובא מילמדנו פ' רב לכם כשהלך דוד לעשות
מלחמה באדום הוציאו לו אפוסטולי והיה כתוב בה הב לכם פוב וכו' ,וכן הגיהו בד"ו אפיסטולי בכה"ע [וכייה בבי"ת],
ובשכל טוב שם הגי' הוציאו לו איצטלאות שלְהן וכו' ,ובמה'ג שם נשתבש הוציאו אוצטלית וכוי [ובכו'ק שם אצטלות
טראות שלהם וכוי 1 :שילח
ומוי אסטלית] ,ובהוסי ב"ק ל"ח ב' פגע במואבים ובקש לאבדן והביאו לו א
אל דוד וכו' ,וכן הלשון קצר בכ"י שציונתי ובילק' שמואל ,ובשכל טוב שם שלח יואב והודיע לדוד ,ובמה"ג שלח
מור ע (והגהתי
אצל דוד והודיעו ,ומורע בכו"ל ו'ג כמו מאורע בהבלעת האלף ,ולעיל צד  948איתא בכי"ל ה

7א
א
י,
שר

שם -.כגי' שאר הספרים) ושתי פעמים ה מ א ור ע 2 = :הפורפירן .לבוש תכלת שלובשים המלכים וע' ציגלער
קעניגסגלייכניססע צר  ,1ובתנחומא מ"ב וארא סו' ט' פורפירן הלבישן ,ובפסיקתא ט'ז ב' פורפירון (וגם שם הגיי
פורפירן בערוך .דפ'ר ע' פרפירא) ושם .פיד ב' פורפירון- ,ובל"ס פורפורון (וע' קרויס צד  ,)684וברוב ספרים הגוי
פ א שלו ובלעיז
יר
פורפירא?) פורפירן ,ובדפוסי' נשתבש פיפורין ,ובפוי בר ייט מלשון אחר גורס ומפרש  פור

פורפורא :  3אצל פנהדרין| .שהיו מעוטפין ג'כ בטליתות ועי לקמן פפ"ה פי' ט' ,ומכתם לדוד לל מד דרשן
לא באתי אלא ללמוד וכו' :  4סיפר להם המעשה וכנ'| .כ'יה בלשון קצר ג כאן בכי"ל ,ובשאר הספרים מסופר
1( 60031.
(5

רציל ויר

4

ויצא

כטה איגרות

כתב,

פרשה ער

ר' אייבו אטר

כתב אחת

שתי איגרות

.,י".-

לא גנ

לאדומים ואחת למואנים,

ר' חניגא אטר אחת

כתב הה'ך .וישב יואב (תהלים פס ב) חזר ולמר שלאדומים ושלמואכים הרא היא דכ' לטגצת על

שושן ערות (שס שס א) לערה שהיא מסיחה בלשונו שלאל ,מכתס לרוד ללמר (שפשס) טכות
לרור

ותמות

את

בהצותו

ארם

(שס שם

וגו"

כתוב

ב),

אומר

אחר

שטגה

עשר

וכתוב

אחר

אומר

שגים עשר אלף (שפשפס) ,אלא ב' מלחמות היו:
כ
|מה] ההזר מכתם

 ךָ .הה*ר מכתם לדוד  --ך] ,או  ₪ך] .כתב דוד אגרות ושלח ליואב  -ם |ל'  | 5איגו פאכתר

איגרות] אגרות זכתי.

| שתי איגרות] וְנָךָ ,שתי אגרות חַז[א"כ .כתכ שתי איגרות א',

שחים דפ | כתג ל' פא' | " אחת והא'גכתר] א' א? .אחר לדר*י .ל'  | 5לאיומיים דחגכתר*י.

של ארומיים א? ,של ארומים ם .למואביים וֶך' ,של מואביים א' | ואחת] וחא'גכתר .וא' א' .ואחר דְר'ו,
לי ם | למואבים] ך? ,למואביים דְחנכתי .של מואביים א? .ושל מואבים  .לאדומיים [ף ,1של
ארומיים א' | חנינא] האנכ.
(אגרת י) אחד

איגרת

כתב

הניגה דפות;

די ,אגרת

אחת

חגנא י! |אחת כתב] אגרת (איגרת [א() אחת כחב [ותא'נכו.
בלבד פ

| ליואב]

₪

וגו' ן .ויך את אדום  :₪ויך את אדום

בגיא מלח וגו' ךְ] .מהכות את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך  . .בגיא מלח שנים עשר אלף ו |
חזר ולימר א' .חזר ושב ולמר ם | של אדומיים ושל מואביים דְוְ ,של אדומים משל מואבים ל" ,של אדומים
ממואבים ף] .אדומיים משל מואביים ן] ,של מואביים (מואבים ') משל אדומיים ח]אגי | על שושן לי חז |
 ** 8ערות| עדות מכת' ל | שהיא מסיחה] ךזגכ .שהיא משיחה דְפואות .שמשיחה ע | על לשונו כ |
אל| פוחאכע.
צובה

אלהים דִך | ו
5ת
4מות]

יואב ויך את

וישב

אדום

בגיא

ותמת ך | לדוד ל' ך] | וגו'] א .%נהרים וגו' [ .נהרים ואת ארם

(בגא ך]) מלח חן,

נהרים..

צובה

ויך ..בגיא

מלח ת.

נהרים

ויך..

בגיא מלח דְֶ ,נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא (בגי א ,1ארם בגי פ) מלח שנים עשר
כתוב  --שמנה עשר]

אלף פא'כ

כתוב ..שמונה עשרה .ן ,כתוב ..י"ח (שמונה עשר ן]) אלף דתע:

כתוב ..שנוס עשר (י"ב י) אלף ְזְני ,כתוב ..שנים עשר אלף איש כ ,ל' פא | אחד פנתע | פשנים --אלף] ןן/
ייב אלף דע .שניפ עשר ן ,שמונה עשר (שמנה עשר  .12י"ח א'י) אלף פחאגכי | אלא לי א' | בי ע,
שתי דפוחא'נכתי .שני א | היו]  ₪ ,אחת של י"ב (שנים עשר ךזן) אלף ואחת של ו"ח (שמנה עשר ךְן,
שמונה עשר ך] ,ואחת י"ח ו) אלף דְהִזי .אחת של שנים עשר ואחת של שמונה (שמנה  )1עשר פןנ; אחת > ..

ואחת של שמנה עשרה כָ ,א' של י"ב ואי של י"ח א? .אחד של שנים עשר ואחר של שמונה עשר א |
כל המעשה שלחתי את יואב וכו' ועח'ג ,וכמה'ג שם אמר להם רבותי לא באתי אלא ללמור אם ת
אם נותנין
לי רשות אני מלמד שלחתי את ואב ופגע באדומייס ואמרו לו כך וכך פגע כמואביים וא מרו לו
כך וכך אדומיים לא הם פרצו גדר תחלה דכת' ויאסף אליו את בני עמון ועמלק מואביום לא הם :פרצו גדר
תחלה דכת' וישלח מלאכים אל בלעס וכו' ,והפסוק ויאסף אליו וכו' נאמר בעגלון מלך מואב ולא באדום וביפ"ת

חגיה

בהוחק עפ"י התנחומא ועיו'ש וצע'ג [אין כאן קושיא ואין צורך להגיה ,כי כונת המדרש שעגלון מלך מואב

אסף אליו את ע ל
מק
שהוא מאלופי עשיו (בראשית ל"ו ייב וט'ז) הוא אדום (שם שם א') להלחם בישראל
ועל ידי שחברו אדוטיים למואב נגד ישראל פיצו את הגדר תחלה ,וכן נמצא הרבה פעמים במדרשים עמלק אחר
עס אדום ועשיו ,ע' פסיקתא צד כ"ב א' כתיב זכור וכו' עמלק וכחוב אחד אומר .לא תתעב אדומי וכו' (וע' ברמביין
עח"ת לקמן ל" י'ב) ,וע'ש עוד כ"א ב' ופסיקתא רבתי פי'ב (צך מ''ט ולהלן) ופו'ג צד נ''ה ב' וסדר אליהו רבא
פכ"ד )621( .ופדר"א פל"ב ולקמן פע'ה סי' ייב וו'ג ,והדרש לקמן פע"ח סי' טיו שארבע מאות איש שנשתיורו
עמלק במלחמתו עם דוד (ש'א ל' י'ז) הם נגד ארבע מאות איש שעזבו לעשיו ,ובזה יתפרש ג'כ המאמ"
במכילתא עמלק פ"א עמלק כפוי טובה (ע"ש בהערות רמא"ש אות ו') .ובכפתור ופרח ספ"י איתא וכן נמי נמצא
שדור הסלך ע"ה שכבש ר בת ב ני עמ ון ואף על גב דכתיב עליהם אל תצורם ואל תתגר בם אמרינן בבראשית
רבה שהם פרצו בגדר תחלה ,וע"ע תוס ב''ק לייח ב' וברש"י סוטה י' א' דייה הוחל ,ובבמדבר רבה פי'ד סוי

א' אמרו

שלעתיד

לבא עתיד הקב"ה

להתור מואב ואדום לישראל ,

המאמר כאן ,וע' בחי' הרד"ל ומהרז'ו שם] 1 = :כמה איגרות וכו' .

ומשמע שער אותו זמן נשארו באיסור נגד

ולא הזכיר שכתב איגרות ,ובדפוסי' [וכי"ת]

הגי' הה"ד מכתם [לדור] כמה איגרות וכו' ,ובכי"פ כתב דור אגרות ושלח לוואב כמה כתב וכו' ,ובמה'ג צר 694

באותה שעה כתב דוד שתי אגרות וכן' 5= :של אדומים וכו' .וכ"ה בדפ'ר וד"ו של אדומיים ושל מואביום ,ובכייל
הוגה ם
של מואבים ,ובמ"כ הגיה חזר ולמדך אדומיים משל מואביים וכן הדפיסו אחריו ועח'ג [והורש וי שב
ואב וכו' ז
חר ולמד וכו] :  8לעדה וכו' . לסנהדרין שהן נושאין ונותנין בדין חורה ,וקשה הלשון וטעס הדרש
על שושן וכו' שהיא מסיחה בלשונו של אל [ונראה שרורש שושן על התורה וכמו שדרשו בפסיקתא רבתי פ"י (לייה בי)
ובשה"ש רבה פ"ז ב' בשושנים וכו' אלו הם ד"ת שרכים הס כשושנה וכו' ושושן ערות היינו עדה (ע' במ'"ר פטיו סיי כייר)
שהיא מדברת ועוסקת בשושן זו תורה שהיא בלשונו של אל ,וכן אמרו ביהושלמי מגלה פ"א הט (ע"א ב') ודברום
חדים וכו' שהיו מדברין בלשון יהידו של עולם בלשון הקרש ,ובירושי נזיר פ"א ה"א (ב"א א') לשון גבוה הוא וכו',
וע' גס בתר"י א' בראשית י"א א' ול"א מ"ז וליב ב' ומ"ה ייב] ,וח''נ מפיחה משיחה כמו לעיל צר  411מסיחין
משיחין ,והמאמר הועתק בערוך ע' ששן א' :מכות ותמות וכו' . בפי' ביר בייט מלשון אחר גורס ומפרש מכתם
לדוד מהו מכתם מך ותם כלומר מאותה שעה שהגיד יואב לדוד כל המאורע לא נהג עצמו הוד .כמלך
מפני הצער שהיה לו לרוך מפני שלא הרגם יואב וזהו מכתם שנעשה כמך ותם שהפשיט את הפורפירא שלו :ויש
הגי' ובפירושה שבדרש מכתם מך חם בתנחומא דברים שם מפרש תם שהלך בתמימות עפ קוו וכן
בדרש לדוד מכתם (תהלים נ"ו א') דוד שהיה מך ותם וכו' פי' ותם תמים בכל דרכיו[ ,ועי גם במרי
מת משמע שהוא לשון מכה ותמותה שהורו לו סנהדרין
סי' א'] ולפי הגי' שלפ,ינו מ כות ות ו
האדומיים והמואביים עד שיכריתם [וכמש"כ במ"כ ויפ''ת] , אכן גם ביפ''ת פיי מכות ותמות לשון-מך
כהדרש בתנחומא וקאמר לה לראיה שלא נהג דוד כבור מלכות ,ומכות בהוראת עניות גם בב"מ קי"ד
א /שיהא במכותו וכו![ .ובסוטה שם איתא עוד' וי"א מכתם כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול מטנו

ללמוד

תורה

פ ב' מלחמות

כך בגדלותו,

וזהו

מתאים

עם הדרש

שלפנינו שהלך אצל פנהדרין ללמוד,

וע"ע ברכות די אי]:

היו| .הכתוב שנים עשר אלף הוא בתהלים שם וישב =יואב ויך את אדום בגיא מלח שנום עשר

" וא.

פרשה ער

ויצא

57

לא נג לב א

נג) אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אברהם קורש אלהי נחור חול טז
אלהי אביהם משמש קורש וחול :

לב א) וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ווברך אתהם אמר ר' איינו דוויים

וכפויים היו ולא היו מפרינים אלא בפה הה"ד וילך וישב לבן למקומו חזר לדויו ,מלמר שנכנסו
לסטין בביתו והיו מקרקרים כל הלילה :
 1ילקוע כ' ק"ל ,עס' ספל סוכק פ'יד ס"ק , עס' פופליס פ"ד ס"ס  8= :ילקוע טס  | :כעיל פד  4 = : 856לעיל 5ד : 907

 1אבלהיינ-י-נו] פחנכי :אלהי ..בנינו א .אלהי ..נחור ן ,ל דת | קדש פחאכ | להי] ג,
לאלהי חתי | אביהפ| פו"חנת .אביכפ אי .אביהם דכ | משמש --וחול] ן,
ואלהי ךְפן"חאכתי | ו
משמש קדש וחול אנכ .משמש קדש וחל פ .משמש קדש (קורש ו) ומשמש חול וְזֶי .משמעו קדש (קודש ך)1
וחול דת.

וגו" ₪

*שכם
8י
| ו

ןְנ ,לי א

לבן פא'] ויזבח יעקב זבח וגו"  ₪ל ,ויזבח ..זבח בהר

ם]
ה-
תר -
אבק
| *ב

לבניו ולבנותוו פב

וגו' ל ,בנקר וינשק וגו' +

דכף.

=

ויזבח..

בהר

בבקר וינשק לבניו א ,1בבקר וינשק

וינשק  . .ולבנותיו א? .וינשק לבניו ויברך אתהם ו ,בבקר וגו' וישב (בבקר וישב ף)

לבן למקומו דת | אייבו] [גכ .איבו דהפאתע | דויים] נַךֶ* .דויים תע .דווים פואכרי :דויס ך |
שך .וספופיי י ,1וסגופים אר .וסגופין ך | היו] פואנכ .היו בעל
4כפויים] גבע :וכפופים  , ₪וסכופים וְ
ו

כרחם דִןת ,לי עי | לא י | מפרינין  .1מפריכין [ָי ,מפריסים ( .מפרימים ָ?, ,מפרימם (ץ .%מפייסין .א*,

2

מברכים ל

נושקין א

| אלא ל' ךן | הה"ד (הדה היא ן ,ה"ה  .5הדהי ₪ ])1

וישכם לבן בבקר דות,

וישכם . .בבקר וינשק  ,1וישכם  . .וינשק לבניו ולבנותיו כ ,:וישכם . .וינשק לבנותיו ולבניו א ,וינשק לבניו
אבל הם לא נשקוהו  ,8ל' א"י | ולך]  ₪לבן פ .לי א | לבן לי  | ₪למקומו וגם (?) וכו' א |
5סטים גכתע,
חזר] פואנכעי .ל' דת | לדויו]  .1לדוויו וִ? ,לדיוויו עץ .לדוייו כ :לסורו דפאת | ל
ליסטים דְוְאַ* .ליסטי' א' .ליסטין י ,ליסתים  | 5בכיתו] פע .בתוך ביתו דְוְנְכִי ,לתוך ביתו א .לתוך ת |
:

מקרקרין (/

מקרקרים

(מקרטעיי ך!) בו ד

4

ֶּ

(מקרקרין א1ני)

בו ואנכי.

מקרקלין

בו ם,

מקרקרין

נ"א

[והיו ף]

מקרטעים

| אותה הלילה ת |

אלף ,ובדה"א ייח יב כתוב ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף ,ועוד כתוב בשיב חי
יג ויעש דוד שם בשובו מהכותו את -ארם בגיא מלח שמונה עשר אלף ,ובפירש'י תהלים שם מפרש שהרג
אבישי פעם ראשונה ששת אלפים ויואב שנים עשר אלף כששב מהכות את ארם ,וע' גם ברד"ק בדה'א ובשב ומה
שפורש שם ליושב שכתוב בשני ספרים אדוס ובספר אחד ארם (ובתרג' היוני והסורי תרגמו גס בש"ב את אדום
וע' בתניך הוצ' גינצבורג , ועי"ע גרעץ קורות היהודים ח"א מהדורא א' צר  ,)552ובש"ב הביא עוד הדרש (וכוון
להמאמר בתנחומא שם) כי שהלך יואב להלחם עם ארם עמדו עליו בני אדום וכו' אמר יואב אם נחריב אדוס
עכשיו וכו' אמר הב"ה מה אתם מועילין שתכו את אדום קמעא ,קמעא אבישי בן צרויה הרג ו"ח אלף ואתס י"ב
אלף (ובתנחומא שם ל'ג ואתם וכו' .וע' גם בילק' מכירי תהלים שם סי' אי) כשיגיע זמן אני אכלה אותם וכו'
ומפיים ולדברי הדרש הזה היו שתי מלחמות בשני פעמים וכלשון הדרש שהביא גם הגי' אחת של ייב אלף ואחת
של '/ח אלף ועח'יג :  5משמש קודש וחול . שאלהי אביהם הוא אלהי אברהם ואלהי נחור ,והגי' מ ש מ ש איתא
גם בשאר כ'י ובילקוט וכן הועתק בלק"ט ובחזקוני ,והוראת משמש כמו לעיל צד  504כל מקום שני ויהי משמש
צרה

משמש

ושמחה

וכן' וע' בס'י שם וצד ,004

ובמדרש אסתר פ' גם ושתי (א' ט') וכל מקום שנאמר למלך סתם

קדש וחול ,וכגי' הדפוסי' [וכי"ת] מ ש מ ע ו קדש וכו' הועתק גם בשכל טוב צד  661אלהי אביהס משמע

כם] משמע [ובכי"א משמש] קדש נחול
יב
קודש ומשמע חול וכן גורפ בפי' ב"ר .כי"ט מלשון אחר [אלהי א
ומפרש ואלהותו של נחור הוא אלהותו של אבי לבן [כי'א אבי נחור אבי לבן] ועכשיו משמע אלהי אברהם [כי"א
משמש ,ובמקום אברהם הוגה בין השורות אביכס] קרש וחול שכשהן מזכירין בפרט אלהי אברהם ואלהי נחור זה
קדש וזה חול אבל באלהי אביכם שהזכירו בכל [כו"א לנכון בכלל] אלהי אביהס של יעקב ולבן משמע |כוי/א
איכם מוסכ אולי ההלכה על פסוק כ"ט
משמש] קדש וחול קדש לאברהם וחול לנחור [ולפי הגי' (ו)אלהי ב
ואלהי אביכם אמש וגו' וכןהנוסחא בכ'י הלברשטם במס' סופרים שם ,וכן מובא בפי' ב"ר כ"י לעיל ואלהי אביכס
אלהי משמש כדש וחול אלהי אביכם שנים במשמע אלהי אברהם שהוא קדש ואלהי נחור שהוא חול] ,וברפר ודו
[וכייכ] נשתבש אלהי אברהם והוגה כבר במ'כ [ותימה שגם בתרגום השומרוני הנוסחא אלהי אברהס וכן בכ'י
פלארענץ בלק"ט] ,ודעה אחרת במס' ספר תורה ומפ' סופרים שם אלהי אביהם חול (וכן הועתק בפירש''י עה'ית
[ובביאור שמות קדש וחול להרטב'ם הנדפם במאסף דביר ספר ראשון צד  ,)]102ושם איתא אלהים לא תקלל
מ ש מ ש קודש וחול (כיה במס' סית ובמס' סופרים הוצ' ר"י מיללער) ,ועוד שס במס' פ"ת הלכה ח' ובמפי
סופרים ה"ט אלהים נצב וכו' משמש קודש וחול וע' גם במנחת שי 8 :אמר ר' אייבו | ,המאמר נסדר לעיל
צד  856בדרש ויברכו את רבקה וגו' ונכפל כאן באותו הסגנון בלשון רבים דוויים וכו' לפ' ויביך אתהם
שהיה .לבן דווי וכפוי [כמו שהעיר ביפ"ת ,ואפשר שהכונה על .לבן ואחיו שרדפו אחרי יעקב ,וכמו שהוא בשכל
פוב המועתק בסמוך; ולפי גי' כי"פ הה"ד וינשק לבניו אבל הם לא נשקוהו טעם הדרש שבני יעקב היו דוויים
וצ'יע]  ,ואולי כאן טעם

ולא היו מפרינים וכנ' שלבן ברך אתהם

רק בפיו ולא נתן להם מתנות ועי' במי"י לעיל

שם ובאגה'א .ח"ג צד  ,96ולפי הגי' שלפניטו מסיים מאמר ר'א הה"ד וילך נישב וכו' ודורש וולך וישב לבן
למקומו שב למדרגתו חזר ל ד \ יו לשפלותו כמו שהיה בשעה ששלח את רבקה אחותו ,והשם לדויו כלשון דוויים,
ובלק"ט מפרש נילך וישב לבן למקומו לרמאותו ,ודרש אחר וישב לבן למקומו למעמדו ולמצבו הקודם מלמך
שנכנסו וכו" (וגם בטכ מפרש שציל .ד ' א מלמד וכו') שנעשה עני כמו שהיה קודם שבא יעקב אליו והוא אמר לו
ויברך יי אוחך לרגלי וכו" ועי גם לעיל צר  598וטעם זה הדרש כהמאמר שהועתק בילקוט דפ"ר בקוגדריס אחרון
מילמדנן ר' כ'א .וילך לבן למקומו אלא לעיר אחרת הלך מהו למקומו שחזר לעניותו שבאו לסטין ונטלו כל מה
שהיה לו ואמר יעקב וחבט עוני בשורי ,והלשון מלמד שנכנסו לסטין וכו' כמו לעיל צד  907בדרש ואבימלך הלך

אליו מגרר

מגורר

מלמד שנכנסו ליסטים וכו' ועיוויש בח'ינ ובמ'י (ובדפוסיי כאן הגיי מקרקרין "א

מקרטעי"

ועיי לעיל צד  ,)658ואין נייל להגיה עפיי גיי שאר הספרים וישכם לבן וכו' אמר ר"א דוויים וכו' הה'ר וישכם

לבן וכו" שאין מפגנון המדרש

לסיים בסימן הה"ד

התיבות שהוא דורש[ : ,פורוש המחבר

לפי גירסת כי"ל

5

ויצא

6

ער

פרשה

ב ג) וועקב הלך לררכו ויפגעו בו מלאכי אלהים כטה מלאכים היו לפנו יעקג אנינו

יו

בנניסתו לארץ [ר' חונא בשם ר' אייכו ם :ריכוא] הה'ד ויאמר יעקב כאשר ראס טחנה אלהים
 1ילקוט סס ,סיר קטיכיס כנס פ' טוני סוני (ז' [ ,)'6וע'ן לקמן פע''ס כי' *)

 1ויעקכ  --לדרכו ל' א" | ו
*יפגעו  --אלהים דפחאכתן
טלוין י .חלים פ!אגכר".

וגו לו .לי ני | חיו]  -הולכים [ז":

2

חלים ומרקרים (ומרקרי' ך? .ומרקדין ךת) דת | לפני --אכיגו| (ח]א ,לפטי אבינ . 5-8

2ארץ ישרי ן | * ר' חונא  --ריבוא] ר' הונא בשס ר' איבו אמ' ששים (ט' א') ".
שקכ דנכת .ליעקב  | +ל
רבוא (ריכוא א') פאכ .ר' חונא . .אייבו ששים ריבא מלאכים היו חלים לפני אבינו יעקכ בכניסתו לארין ן>" ,
ר'

חונא . .

אייבו

אמ'

ס'

ובוא

מלאכים..

לאוץ

ף,

ר'

אובו

לארץ ת .פ' רינוא י .ל לחג | * מחנה  --וה דְפחאנכתי]

אמ'

בשיר

הונא

ששים

ובוא..

חולים

לפני..

1

0

מחנה וגו ן .וגו" ל |

דחוק  מאוד ואי אפשר לפרש חור לדויו כמו שהיה בעת ששלח רבכה ,כי שילוח רבקה לא הוזכר כאן ,וגם אינו:
מתקבל על הלב לאמור שמלמר הוא דרש אחר ,וכפי הגראה מרשימות המחבי על הגליון לא גחה גם דעתו
מפירושו ,והנכון כגיי הספרים אלא פ
בה הת'ר וישכם וכן' וי שק ,ומכיא ראיח שלא נתן להס לבן אלא
נשיקות בפה ,היא ה
ספה מאוחרת ,ותגו' העיקרית כאן היא כטו לעול שם וכמן שתוא בכי"א ב' והועתק
בילקוט ובשכל טוב ובערוך ובמה"ג בלי הוספת הה" ]-ולפי גי' הספרים מתחיל מאמר בפ"ע וילך וישב = :
לבן

חזר

וכו';

וכן נפרדו

וקרוביו דוואין וסחופין
שנכנסןו' לכטים

ל
תוך

המאטרים

מוב צה 761

בשכל

ולא היה מברכם

ביתו

ותו

וכו',

שגורס ומפרש

שם ויבוך

א'ר

ראובן

השכים

עמו'  694וישכם לבן בבקר

.1.

אלא בפה ולא בלב שלם וילך וישב לבן למקומו לדוויו

ול ג שם הה"ד וישכם

ובו',

וכן במה"ג

הוא

מלסר

שי
-.

וינשק וכו' אס' ר' איבן דוין וכפויין ולא היו מ
ר5יכין (ובכי"ק מפרינין) אלא בפה וילך וושב' לבן <>
למקוכו חזר לדוויו') .מלמד שנכנסו לסטים ביבתו וחיו מקרקרין כל הלילה ,וְגם בערוך נפרדן הטאמרים כן">
שהועתק בע' מפרים וישכס לבן אטר ר' איבו וכו' עד בפח ובעי קרקר ב' וישב לבן וכו' ,ושם לא פי' לריתורו  :
וזר הפירוש לריווין לשדים שלו בעמת"ל ובערוך הש' ע' דיוו ,והגי' לפורו איתא רק ביפוסי' וכו"פ [וכי"א א' ובו "
וכי"ת] ועיי במ"י לעיל צר  208בד'ה התחיל וכו ובעמת"ל ע' סור ד' ,ובפי' ביר כי"ט וכייא :גורס ומפרש דווום =
וסנגופים כטו לענות נפש (במדבר ל' י"ד) לפגפא (בכי"א דמתרגמי' לסגפא נפש) כלומר עצבים ומעונים הץ " "
.
בעל כרחם (וסזה הפי" נוסף בדפוסי' [וכי"ת] בעל כרחם) ,וכפי' ביר כי'ט מלשון אחר הזר לדיוויו זר
לדאגתו (ועי' בעמת"ל ע' דויא) לעיר שלו מלמד שנכנסו ליסטים בתוך ביתו וישב לבן למקומו למקומו דורש ועי"ע

ביפ"ת ובמ"כ [ולפי פירוש רמ"ל מלבים ריש ויקרא הררש הוא מסמיכות שני הפעלים וילך וישב ולא כתיב וו
לבן וישב ע"ש ,ונראה שהדרש .מלמד וכו' עיקר מקומו לעיל צד  901על הכתוב טמגרר פגורר מלטר |כוי
והועהק אח"כ לכאן וכיוצא בזה נמצא הרבה במדרשים] וצ''ע :  1כמה מלאכים הין .כ"ה בכי"ל ,ופירושים שונום

בהגירסאות  היו הולכים היו מלוין הָיו חלים היו חלים ומרקדים ,וכבר העיר ביפ"ת על גי' הדפוסי' מה ענין חלום

ומרקדים ועוד שאין זה מענין השאלת כי מח ענין היותס מרקדים או עושום מעשה אחר לענין מספים \כו' ועיו"ש,

ואולי טעס זו הניי שכוונו לדרש כמחלת המחנים (שה"ש ז' א') כמו שנדרש בשהש"ר שם ונחזה בך אומות העולם

אומרות לישראל וכו' וישראל משיבין להם טה תחזו בשולמית כמחולת המחנים וכו' טהָ אתם יכולין לעשות .לגו
כחולה שנעשה ליעקב אבינו כשיצא מָבות לבן ר' ברכיה ש
בם ר' לוי ששים רבוא מלאכים היו חלין
ומרקדי' לפני אבינו יעקב בצאתו טבית לבן ורבנן אמרי מאה ועשרים רבוא הה'ד ויאמי יעקכ כאשר ראם טהנה
אלהים זה הרי ששים רבוא ויקרא שם המקום ההוא כחנים היי מאה ועשיים רבוא [ע' בחי' הרד"ל] ,ובפי' ב'ר
>
כייט וכי"א ג
|ורס כמה סלאכים היו הו
יל כ
ם
לפני ועקכ אבינ וכו' ומסרש חלים כמן .כמחולת (טחולת)
'"
הטחנים ,והשלמתי ר' הונא בשם ר' אייבו וכו' ועח'נ ,ותימה שנשמט שם האומר בכי"ל וגס בכי'ח וכייג ,ובלקים 
"
הועתק רב הוגא בש"ר אייבו אמר ששים ריבוא היו שאין שכינה שורה על פחות מששים ריבוא.
שנאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל ,ועוד שם פירוש וי"א נאמר כאן מחנה אלהים זה ונאמר בדברי הימים .

כשבאו
אלהים

אייבו

ישראל להמליך את דוד והמחנה גדול (וצ"ל ער למחנה גדול) כטחנה אלהים (דה"א !יב כ'יג) יליף מחנה

ממחנה אלהים כנגד אותס היו גם אלו

אמר ששים רבוא מלאכים היו מ
ול
וין

וכן בשכל פוב

צד ,161

ר'

ושם צד 961

הונא

בשם

ר'

לפני אבינו יעקב בכניסתחו לארץ שנאמר מחנה אלהים זה ואין

השכינה שורה בפחות מששים ריבוא ורבנן אמרי מאה ועשרין רבוא וכן גדרש בפסוק ובנהה יאמר שובה ה' רבבות
וכן' ,ובמה"ג עמו'  694כסה מלאכים י
הו ל
גפ
יו ר' חונא אומ' ששים רבוא מלאכים פגעו ביעקב אבינו והוו =
חלין ומרקדין לפנוו  כמו שני כי מלאכיו יצוה לך וכו' ויאמר יעקב וכו' מחנה אלהים זה כמה מחנה אלהים הואי.
שהין רבוא (ובכי"ק שתין רבוון) רכת' ער למחנה גדול כטחנה אלהום ויקרא שם המקום ההוא מחנים הרי מאה
ועשוים רבוא ,ושם עמ"  994ר' תונא בשם ר' איבו אומ' ששים רבוא דכת' ויאמר יעקב וכו' סחנה
אלהים .זה ואין שכינה שורה בפחות מששים רבוא רבנן אמרי מאה ועשרים רבוא דכת' ויקרא שם הטקום ההוא. .
מחנים ,וקשה הדרש ואין שכינה שורה וכו' והראיה בלקט מפ' שובה ה' רבבות וכו' ועיי בספרי בהעלתך פי' פ"ר>" .
ובטכילתא יתיו מס' דבחודש פ"ג [ודברים רבה פ"ז סי' :ח']  ובובמות ס"ג בי וב'"ק פיג א' ועי"ע בופ"ת[ ,ובבתוו 7
מחנה אלהים זה ששים רבוא היו כנגד סחנה ישראל] ובשהש"ר ל"ג ואין שכינה שורה וכו' וגר' שטסגנון המאמר
שם נוסף בדפוסי' [וכו"ת] כאן ורבנן אמרי וכו' מחנה הרי ס' רבוא מחנים הרי ק"כ ריבוא ,ולקמן פעייה סיי וי
איתא כמה היה מחנה אלהים שני אלפים ריבו וכו' וע' במ"י שם ומדרשות חלוקות הן [ע' בפו' מהרז'ו ,וכעין פלוגתא
שלפנינו הפלוגהא בפסי"ר פכ א (ק'ג א') ומוכאה גם במ"י שס .וע"ע לעיל צד  688ומכילהא בא פי"ד (טיו א')]
ובפירש"י עה"ת הובא ויפגעו בו מלאבי אלהים מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ
מהנים שתי מחנות של חוצה לארץ שבאו עמו ער כאן ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו ,ואגדה זו נובעה
מתנחומא מ"ב וושלח שם וישלח יעקב וכו" זש"ה כי מלאכיו יצוה לר וכו' וממי אתה לסד טיעקב שבשעה שבקש
לצאת

להוצה לארץ מה כתוב

וכו' והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו לא היה צריך לומר אלא יורדים ועולים

וכו' א"ל (וצ'ל אלא) אותן המלאכים שהיו משמרין אותו באיץ ישראל עלו להן וירדו אחרים

לשמור אותו בחוצה

לארץ וכו' כשהוא בא מפדן ארם ירדו אוחן המלאכים שהיו משמרין אותו בארץ ישראל שנאמר וכו' ויקרא שם המקום

ההוא מחנים מחנה אין כתיב כאן אלא מחנים שתי מחנות אותן הראשונים ואותן .האחרוגים .מה עשה יעקב כיון
שרצה לשלה אצל עשן טל א
מלו ומאלו ושלה שנאמר וישלח ועקב מלאכים וכו' (ועוי בתנחומא .מ"ב
וישכ שם ובתנחוטא

וישלח שם ולעיל צר  887ובמ"י שס בד"ה מלאכים המלוין) ,וגם במאמר

ר' איובו שלפנינו יש

.ליד (+

=

>

פרשה ער עה

ויצא וישלח

7

לב גנד

זה ואין שכינה שורה סחות מסי ריבוא , רבנין אמ' ק"כ ריבוא ויקרא שם המקום ההוא מחנים,
אמר ר' אייבו לקח מאילו ומאולו ושילח פרזבין לפניו ה"ה וישלח יעקב מלאכים גו':

פרשה עה
ר' ראונן פתח

5ב ד) וישלח יעקב וגו' ר' פינחס בשם

קומה י"י קדמה פניו וגו'

(תהלים יז וג)  ר' פינחם בשם ר :ראיבן ה' פעמים דוד מיקים להקב"ה בספר הראשון שכתילים קומה
 2עיי סכסוע) מב וישלם כ" ב' ,וישב פיי  ,'3פכפועפ ויטכ פיי ג' ,פנדם ככ6טים פנייס (פמיד)  8 || :ינקוע כ' ק"לו
ילק עכיכי סקליס בי סש" כ " 4 | :לק' זכליה כ ם זכ 'ע,
סי" יין" ,יז סיי ע' ,פסיקפס כנסי פל"ל (קע'"ו : )'6

| שורה] חונה ן ,ל

 1השבינה פא

ססקלים

כ' סככ"ס= ,ילק' מכיכי ישעיס| ,'3- %3 .עדכע סקליס נ'!

| בפחות |]/

על פחות חי | מששים פוחאינגכת |

רובוא] אנָי .רבוא דפ[א"כת /רבוא מלאכים ' | רבנין] פאנ .יבנן דוחתי | אמרין ו; מרין ג
*"כ דְאו] מאה ועשרים פוחאינגת .ק"ב ל | ריבוא] וְנָי ,רבוא דפאת :רבוא מלאכים ך | *ההוא
ק
מחנים

פוהאנכי]

וגוי

מחנים

ל; ההוא

מחנה

מחנים

הרי ס' רבוא

חרי ק"כ רבוא ך.7

ההוא..

הרי ששים

רבוא מחנים מאה ועשרים רבוא ך | אלייבו] חזגי .איבו פאכ .יודן דות | לקח] ע .נטל דפוחאנגכתי
מאילו ומאילו] פןנ .מאלו ומאלו חאכתעי :מאלו לאלו ך | ושילח] ן .ושלח דפחאנכתערי |
פרוזבין חְזא1נ ,פרוזבורין ך?- ,ים ך ,1פרובורין ף .%דים ד | מלאכים ל' ם | וגו] לפניו דחא!גתי;
לפנוו אל עשו  .2לפניו  . .עשו וגו ן .ל" פא?ע | ו8גוי] ן ,מלאכים פא? .מלאכים לפניו דחא'נכתיי
בשם רי דףת] ברי לפא'נכי .בירי ן | ,בר א"מ (שם) |
פינחס] דְיוֶם ,פנחס ךְפאנתימ (תהלים) | *
הכריעהו פאנכמ (שם) | ,הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך
| וגו] ן,
אבין פאנמ (שם) ,אבון ₪
|  4ר' פינחס  --רי ראובן] [, ר' פנחפ . .ר' ראובן [( 1זכריה) ,א"ר פנחס בר (ברי א')
(חרביך ךת) ד
אבין פאמ (שם),

חמשה

מישעיה),
אמ"ר בר אבין (

מ),
יה
עיה)
שזכר
יי(
(נכת
דו

מקים 5

חמש

| הראשון שבתילים] פ.

ר' פנחפס (פינחס ך') אמר דןת

ף | דוד מקים דְפוא> (תהלים),

| ה] או(תהלים) מ (תהלים),

יה),
עמ
שם)
מקים דוד ג(תיי(ש

הראשון שבתלים ואמ (תהלים) , ראשו' שבתילים אמ' א ,1ראשון של

ותהלים) ,הראשון שבספר תלים  ,5תילים  ,1תלים דדת מ (ישעיה) |
דזכריה) ,א' של תלים (
תלים (

לפרש לקח מאילו ומאילו מאותן הראשונים ומאותן האחרונים כמו בתנחומא מב נטל מאלו ומאלו (וחגי' לק ח
וכו' איתא גם בערוך ע' פרזבין ,ובשאר הספרים הגי' נטל וכו') [מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חו"ל לא הוזכרו כאן,
ופשוט שמאמר ר"א מוסב על המקרא מ חנ ים שלפי פשוטו קרא יעקב המקום כן על שם שתי המחנות מחנהו

ומחנה

המלאכים

וכפי' הראב"ע

ורמב"ן ובחיי

וחזקוני,

ומפרש

ר"א שלקח משתי מחנות אלו ושלח לעשו ה"ה

וישלח יעקב מלאכים ,מלאכים שהוזכרו למעלה ,וע'"ע לקמן פע"ה סי' די וביפ"ת] ובפי' ב"ר כיט מלשון אחר
מפרש נטל מאלו ומאלו מאותן שכחוב ויפגעו בו מלאכי אלהים ומאותס שכתוב כאשר ראם ,ופרזבין בל" !)
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שלוחים ,ובפי' ב"ר כי"א הגי' פרוזבירין ובכי"ט .פרוזבירים (ובפי' ביר בדפ"ר פרובירין) ובא"א הביא גי' רש"י
פרוזבודין , ובמדרש דפ/ר הגי' פרובירים  והוגה בד"ו .פרזבין כמו שהגיי גם בכי"ל וכי'פ וכי"ו וכי"כ ובערוך/
ובעקירה שער כ'ו הועתק א"ר אובו נטל מאלו ומאלו ושלח פרוזבין וכו' ,ובמה"ג עמי  994אמ' ר' ין ד ן נטל מאלו
ואלו ושלח פרוזבין?) לפניו וכו' וכן בשכל טוב צר  ,961ובמה"ג עכו'  694אמ' ר' יודן נטל מאלו ומאלו ושלח
לפניו וכו' ועח'"נ ,ובדפ"ר ור"ו נשתבש מאלו לאלו והוגה כבר בא"א ובמ"כ ,ובסיום המאמר ה"ה וישלח יעקב
וכו' נסמכה הפרשה לפרשה שלאחריה ועי' במ"י לעיל סוף פע'ג ,ובכי"'כ כתוב כאן בסוף הפרשה סליק סדרא
:
ועי' במ"י לעיל סוף פס"ז:
פרשה .עה בכי"א א' פע"ג וכן נסמן בדפ"ר פע"ג ,ובמקרא כאן פרשה פתוחה ,ובד"ו כתוב בראש
הפרשה פדר וישלח וע' במ"י לעיל ריש פס"ח :

ובכו"ל נשתבש ר"פ ב"ר ראובן,

ריש פע"ו,

הגי' הנכונה

ראובן ור'
רי פלוני
י"י קדמה
והפסוקים

בכי"ל וכ"י אחרים

אבין
פתח
פניו
נסדרו

ר"פ בשם

(אבון) נתחלפו גם
וכו' אמר ר' פלוני
נוסף הפ' קומה י"י
כסדרן רק בילק'

 8בשם ר' ראובן| .כ"ה לנכון בדפוסי' [וכי"ת] .וע גס לקמן

ובכי"ו ר"פ בירי ראובן( :ומלת ראובן נראה הגהה שם),

ר' ראובן ,ובמה"ג

עמוי  005נשתבש

ר"פ בירי ראובן,

ובסמוך

והשמות

ר'

לעיל צד [ %01וצד  ,]073והפגנון בזו הפתיחה כמו לעיל בפתיחות רבות
וכו" :  4ה' פעמים .בכי"ל חסר הפסוק קומה י"י באפך ואחר הפ' קומה
למנחתיך אתה וארון עזך (תהלים קל"ב ח') שאינו בספר הראשון שבתולים,
תהלים ,ובמה"ג הועעתתקק חמשה פעמים כת' קומה בהקב"ה בספר

תלים קומה ה' קדמה פניו קומה ה' הושיעני קומה
נשדדים
עניים
כשתראה
לדוד
לו הקב"ה
יאמי

ה' באפך
ואביונים

קומה ה' אל
אני
נאנקים

יעוז
קם

אנוש קומה ה'
הדא היא משד

אל נשא ידיך
עניים מאנקת

אביונים עתה אקום יאמר ה' ,ובמדרש תהלים מזמור ג' המאמר קומה ה' הושיעני אלהי א"ר פנחס בשם ר'
הושעיה חמשה פעמים מקים דוד להקב"ה בפפר ראשון שבתהלים (כ"ה במ' תהלים שנדפס
מכבר

וע גם בילק' תהלים שם ובילק /מכירי תהלים ג" סי" כ"ב ,ובמ' תהלים מב ג' פיי ז' הגיי קומה וכוי

ר"פ בשם ר' הושעיא אמר חמש קימות ניבא דוד להקב"ה בספר תהלים) ארבעה כנגד ארבע מלכיות ואחד
כנגד גוג ומגוג" ,ושם מ"ב י"ז סי' ט' קומה ה' קדמה פניו הכריעהו ר' פנחס בשם ר' הושעיא אמר חמש
קימות (ובמ' תהלים שנדפם מכבר הגי' חמש עמידות וכ"ה בילק' מכירי תהלים י"ז סי /י"ח) העמיד דוד
להקב"ה בספר תילים ארבעה כנגד ארבע מלכיות שראה ברוח הקדש היאך הם עתידים לשעבד את ישראל
והוא מעמיד להקב"ה על כל אחת ואחת וחמישית שראה מלכותו של גוג ומגוג שהוא בא על ישראל בחזקה
ואמר להקב"ה קומה ה' אל נשא ידך אין לנו שליט להזדווג אלא אתה משל לגבור וכו' ,ובפסי"ר שם ד"א
ותאמר ציון וכו' כך פתח ר' תנחומא ב"ר זש"ה קומה ה' אל נשא ידיך וכו' אמר ר' פנחס הכ הן בשם ר'
פְרוְּכִין ל 1.(.ע) !( 6500607

8
יי

וישלח
הושיעגי

פרשה

ג)
אלהי (שס ה

[קוטה י"י

לכ

עה

באפך (שפו)]

קומה ייי אל נשא ידיך (שם י יג)

קוסה י"י אל יעוז אנוש (שפ ט כ) קומה י"י קדטה פניו ,אמר לו הקכ'ה דור בני אפילו את
מקימני אלף פעמיס איני קס , איטתי אני קם לכשתראה עניים נשררים אביונים גאנקים הה"ר משוד
עניים מאנקת אביוגים עתה אקום וגו' (שס יב ו) ,ר' שמעון בר' יונה אטר עתה אקום כל זמן
|היא מכפשת באפר ככיכול ,אלא לכשינוא אותו היום שכת' כו התנערי מעפר קוטי שני
ש

ירושלם (ישעיה גב ב) כאותה שעה הס כל בשר ספני י"י (זכריה ב יו) מפני מה כי ניעור ממעון
קדשו (שסשס) ,אמר ר' .אחא כהדה תרננולחא דמנערה גרמא מקיטמא :קדמה פניו (תתליס יו וג),
קדמיה לרשיעא עד דלא יקדמיגך ,הכריעהו (שפשס) לכף חובה ,שוברהו היאך דאת אטר המה
 4ילק' זכליס כ' סק"ע ,ילק' עכיכי
 1לקוט כ' ק"ל ,פדכט סקליס "ו ק" ":

ישעים שס ססליס טס זכליס "' '3ו| ,שיר ספיכיס כנק- .פ' לפי מננכון (ל' ס'):

 1הושיעיני ך! | אלחי]  -וגו' ן ,לי פת | * קומה  --באפך ךְנכי (שם)] קומה . .גאפיך ן] .קומה..
באפך וגו' | ,קומה ..קדמה פניו קומה ..כאפיך  ,]₪קומה ..קדמה פניו הכריעהו קומה ..באפך אמ
לי ל | קומה  --יריך] פואתי(זכריה)מ],

יתהלים)
אל יעוז אנוש (

קומה..

ש]
נהו--
אומ
| לק

נסה יריך  .5קומה..

נשא ידיך אל תשכח

קומה ..אל נשא ידך י(שם)

ךְִ .קומה..

| * קומה  --פניו דגתי (שס)]

קומה  . .פניו וגו' [ ,קומה  ...פניו הכריעהו כ' ,קומה . .פניו קומה י"י למנחתיך אתה וארון עוך ל .לי פאמ |
ישעיה) | אפילו כמה פעמיס ן][ | אתה אי(שם)מ |
(מ
דור בני| דוד פא?מ (תהלים) .לרוד א .%ל' כ
 8מקימני] פ[אנתי(שפ)מ(ישעיה) | .מקימיני ך,

תהלים)
(מ
קיימני כ

| אלף פעמים] י(שם).

כמה

מ),
יה
עם)
שהלי
י(ת
(כתי
פעמים ְפאמ .אלףכמה פעמים וְגכ .ל' ןת | אימתי] פאני(זכריה) .אמתיי ן .ואימתי ךכ

אלא אימתי (מתהלים)

| לכשאראה י(שם) ,לכשראה ך] | עניים ל' א' | נשדרים| נכשלים  .1ל' אמ |

י] מ(שם),
גתו--
ואנק
ואביונים פא"גכי(שם)מ | נאנקים] נשדרים א'מ (תהלים) ,נשדדין א | %משר וא 4 | %מ
מאנקת אביונים ךָ .וגו' ן | בר'] פםא?כי(זכריה) .בירי ן,
ה),
ימ
עם)
שי(ש
יכת
(םאנ
מאנקת  . .אקום יאמר י"י פ
8היא מכפשת] ף .שהיא
בר דְן ,בן איתמ | אומר י(שם) | * עחה דואנכתי(שם)מ] אתה לפ | ש

מ),
ים
לשם)
הי(
תכת
(ןאג
מוכפשת דְ

מישעיה) | כביכול|  =.אף הוא כן אמ | אלא ל' א' (והושלם
שמוכפשת (

יה),
רמ
*כשיבוא א?] לכשיבא פ(ואז'גכ כ
בין השורות) ו(שם) | ל

לכשיגיע ד

ש-לם
ו -
ררי
יתנע
| ** אותו היום] ל' ל | שכת'] שכתו' ךא .%שנאמר ו(שם) | *ה

התנערי  . .ירושלים

מעפר גכ

מישעיה) ,לכשתבוא ל.
כשיבוא ו(שם) ,כשיבא (

התנערי

דפות.

מעפר

 ,התנערי

מעפר

|  6השעה ן | *מפני י"י דפאנכתי(שם)ם]

למה ךְ .ל' פא'נתי(שפ)מ

וגו' ן ,קומי שבי

ירושלים

שם) מ]
(ו
א

(ורושלם כ) התנערי

לי לו | מפני מה] [ .5מפני מה טפני א!/

| ניעור] ו .נעור דפאנכתי(שט)מ

| 7אמר רי ל'  | 1אהא] חייא ת,

לי פאגכם | כהדה] ןג .כהרא דְפאכתי(שם)מ | * תרנגולתא ךדא?י(שם)מ] תרנגולת' א! .תונוגלתא ,5
תונגלתא  ,1תרנגלתה ן ,תורנגלתא ך] ,תרנגולא ל (מזכריה) ,תרנוגלא  | 5דמנערא פאנכתי(שפמ(שם) |
גרמא] פנכי(שם),

גרמה

מן קיטמא דָאתי(שם)מ.

ן ,גפה (](ישעיה),

מן קטמא פא'נכ.

גרמאה

(גרמה ן)]) נ"א דמנערא

אגפה

דִןת /לי אמ (כריה) |

8דמה א | %לרשיעא]
מן קטמה ן | פניו]  =,הכריעהו פא | ק

לרשיעיא אַ' ,לחייבא ך* | דלא] כי ,שלא פאר .לא דוגת | יקודמינך ן .יקדמך פא?כר .יקדמוך א,1
יקדימך י | * הכריעהו ליפאגכ) הכריהו ל  ₪הכריעהו [בי ,הכריחהו די | שובריהו [ך] ,שגרהו פא'נל,
הכריעהו שברהו  | 2הא מא דאת אט' כרעו ןת |

4
ומוכפש באפר (ובכי"פ [וכי"א א' וב'] ובילק' מכירי ישעיה זכריה ותהלים הגי' כביכול אף הוא .כן ,או פי'
כביכול בתמיה וכו' עתה יקום הקב"ה כל זמן וכו' וע' במשנת דר' אליעזר ובעמת"ל ע' כפש) אלא לכשיבוא
וכו' באותה שעה הס וכו' מפני מה כי ניעור כי יקום ממעון קדשו (או כבוכול שמנער עצמו מן האפר) א"ר
אחא כהדא וכו' כזאת התרגגולת שמנערת עצמה מאפר [קשה הדבר לאמור שרי שמעון בר' יונה ידרוש את

המקרא בתהלים שהקב"ה לא יקום משוד עניים אלא יקום לעתיד לבא שלא הוזכר במקרא שם והוא נגד כונת

המשורר ,ונראה שר"ש בר"י דרש דרשתו על הכתוב בישעיה ל"ג ש---י' ,אבל אמללה ארץ החפיר לבנון וגו'
עתה אקום יאמר ה' והוא שואל כל זמן שהיא מכפשת באפר וכו' אלא לכשיבוא אותו היום וכו' וכמו שנראה
משהש"ר שם (ע"ש במזכ) והדרש הועתק אח"ז לכאן ,וראוי להזכיר שהילקוט בתהלים שם לא העתיק דרש
זה וכן במה"ג עמו'  ,]005ולהגי' תרנוגלתא תרגגלתא תרנגלתה ע' לעיל צד  ,588ובדפ"ר וד"ו [וכי"ת] שתי

גירסאות דמנערה גרמאה נ"א דמנערא אגפה (ובד' קראקא א' נשתבש דמנענה גרמאה וכו' ובד' פפד"א
דמנענה גרמה וכו') ,ובפיי ב"ר כ"ט מלשון אחר מפרש דמנערא גרמא דמנערא .עצמה מאפר כך ונער הקב"ה
את ישראל מבין האומות ,ובשהש"ר שם ג' ר' שמעון בר' ינ יי עתה אקום כל זמן שמוכפשת באפר כביכול
מה כי נעור
והוא כן שישעיה אמר התנערי מעפר קומי שבי ירושלם באותה שעה הפ כל בשר מפני ה' ל
ממעון קדשו אמר ר' אחא כהדא תרנגולתא דמנערה ג פ א מגוא קטמא (כ"ה שם בדפ"ר וד"ו וצ"ל קצת ועו"
במ"כ וביפ"ת) ,וכאן הגיר' בכל הספרים ר' שמעון בר' (בירי בר בן) יונה והוא ר"ש בר' יניי ועי' באגה"א
פניו קדמיה וכו' ,ומפרש בפי"
החיג צר 896:  7קדמה פניו וכו' .כאן מתחיל עיקר הפתיהה קמדה
ב"ר כ"י קדמיה לרשיעא עד שלא יקדטך להזיק לבניך ,ה כר יע הו לכף חובה (ובדפוסי' [וכי*ת] נשתבש
הכריעהו הכריחהו) ,וכפשוטו שוברהו וכו" פלטה נפשי מאותו רשע וכו' הה"ד כי רותה בשמים וכו' וס"ד
הנה על אדום תרד וכו' ,והדרש קדמיה לרשיעא וכו' נראה שהוא משל בפגנון לא"ר כמו במדרש תהלים מ"ב

וישלח
כרעו

פרשה

ונפלו (שם כ  ,₪פלטה נפשי מרשע

עה

91

לב ד

[חרבך (שם יז יג) מרשע] שבא מכח החוב ועל

חרכך תחיה (בראשת כז מ) ,ד"א חרבך שהוא חרבך שבו אתה רודה עולמך , ר' יהושע רסיכנין
בשם ר' לוי פלטה נפשי מאותו רשע שעתיד ליפול בחרבך הה"ד כי רותה בשמים חרבי (ישעיה

לר ה) אמר לו הקב"ה לררכו היה מהלך והייתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עברך יעקב:

ר' יהודה בר' סימון פתח מעיין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע%ב
(משלי כה כו) כשם שאי איפשר למעיין להרפס ולמקור להשחת כך אי איפשר לצריק למוט לפני רשע,

וכמעיין נרפס ומקור משחת כך צריק שממיט עצמו לפני רשע ,אמר לו הקב"ה לררכו היה מהלך והייתה
משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב:
 5ילקוע עס ,ילק' עשלי כ' ססקס"ל  ,סנסוע 93 6וישלס פיי  ,'5פכסומל טס ק" ב':
 1וגפלו] פאנכתי:

רשע דאות.

₪

וגוי דֶן | ** חרבך| לי ל | *מרשע פ] מאותו רשע החְאלו .פלטה נפשי מאותו

א
דא"--
פלטה  ..הרשע [נ :5לי ל | שבא] פי ,שהוא בא דן"חאנת (שב

מכח החרב] א ,%מכח אותו חרב פ ,מכוחה של אוהה החרב דְן,

מכחה

חרבך לי א| .)1

(מכוחה נַך]) של אותה (אותו )3

חרב חנתי | ועל] על חִי ,שכי בו ועל  | 5חלרבך שהוא] מאותו רשע שהוא א? ,פלטה נפשי מאותו רשע
(מן הרשע ) שהוא דְפדןת /פלטה נפשי מרשע חרבך פלטה נפשי מאותו הרשע
את רודה פןן ,שאת רודה בו כ | עולמך] (א /1את  ₪דפחאינכת | יהושוע
בן ך]) |  3פלטה נפשי]  ₪מרשע חרבך  ,'12מרשע חרבך פלטה נפשי א! ,ל' א
שהוא עתיד דפוחאנתי | בחרב ף | רותה] פואלנכת :ריותה  .רוותה דְא'ו3

(רשע נ )ָ1שהוא ןג | שבו
ך] | דפכנין (דפיכנין  --ר']
| הרשע וג | שעתיד] ',
| חרבי] וגוי ן ,חרבי הנה

על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט [" |  4הקב"ה ליעקב א" | * והייתה ן] והיית ךחןת .והיתה לו,
ואת  1ואתה אכ | שולח פאכ | אצלו] לו ו | ואומר לו] פוחאנכ :ואומר דִי ,כה תאמרון לאדוני

לעשו ך] | יעקב] ו = ,וישלח יעקב מלאכים פחכ .וישלח . .מלאכים וגו' ן ,וישלח . .מלאכים לפניו אנת |
י5ודה ן | ברי] אנכ בירי ות :בר דפיל  | מעיין] וג :מעין דפאכתי :כתיי מעין ה | נרפס איגי |
ומקור נשחת  ,1וגוי ן |
פן"חא"י] ומקור משחת וגו' לך; ומקור משחת א'כתע.
ר' יהודה בר'
אמר ר' יהודה בר' (יודה ביר' וַך) פימון  ₪דואכת .א"ר יהודה : ₪

*מקור  --רשע
ו
6שם] פעי.
כ

סימון אמר ( 3 -,משלי) | שאי איפשר למעין או .שאי אפשר למעין דְפחתעי (שם) .שאיפשר למעיין וָג,
*השחת דפאנתעי]
שמעין איפשר  | 2להרפש (ע .להירפש וְַזֶ .לירפס א! ,להתרפש ךן | ומקור פכי | ל
להישחת [] ,לשחת ל ,איפשר להשחת = | אי ל' וכ | איפשר] וחאג .אפשר דפכתעי | לישחת
ולמוט א 7 | %וכמעיין --רשע] וכמעיין נרפש וכמקור ..כך ..שהוא מימיט . .רשע ן ,וכמעין נרפס (נרפש ך)
וכמקור משחת (נשחת ך]) כך צדיק ממיט ..רשע דת :ל' פחאנכי | *והייתה --יעקב] ואתה שולח אצלו. .
יעקב [וישלח יעקב מלאכיי א ]"%א?; והייתה משלח (והיתה משלח כ ,ואת שולח א!) אצלו ואו' (ויאמר כ)
לו כה ..יעקב וישלח יעקב מלאכים לפניו א1נ ,והיית משלח  ..ואומ' כה . .יעקב ד"א וישלח  . .לפניו תן,
והיית . .ואומר לו כה ...יעקב וישלח יעקב  ,והיית ..אצלו .לאמר כה ..יעקב וישלח יעקב מלאכים חזן,

ואת שולח אצלו כה אמר וישלח יעקב פ .והייתה משלח וגו' לֶן ,וכו י |
גו סי א' וכן המשל אומר קדים קטליה עד לא יקטלך [וע' מכילתא דרשב"י צר  881וברכות נ"ח א'] וגו
זַרָה במדרש ד"ו שכ"ז עם פי' אב"א פלטה נפשי מאותו חרב שהוא לשון סמאל המקטרג עלינו תמי' כמד"א
ולשונו חרב חדה ד"א פלטה נפשי מאותו רשע שהוא חרבך וכו' ,ובמה"ג הועתק הכריעהו לכף חובתו
שבריהו וכו" פלטה נפשי מרשע חרבך מאותו רשע שהוא בא מכוח אותה חרב ועל חרבך וכו? ד"א מרשע
חרבך שבו אתה רודה עולמך וכו" ד"א מרשע חרבך מאותו רשע שהוא עתיד לופול בחרבך דכת' כי רותה
בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט ,וברקאנטי [סוף פ' תולדות הובא פלטה נפשי מרשע
חרבך פלטה נפשי מאותו הרשע שהוא בא מכחה של אותה החרב שנאמר ועל חרבך תחיה] ובמדרש תהלים
מב

שם

באיזה

שינויים

והוספות קדמה להושיע (וצ"ל קדמיה לרשיעא וכ"ה במ"ת שנדפס מכבר) עד שלא

יקדימך מהו הכריעהו מכף זכות לכף חובה ד"א הכריעהו שברהו וכו' פלטה נפשי מרשע חרבך ממי שבא
עליך מכח התורה שנקרא (שנקראת) חרב שנאמר וחרב פיפיות בידם ד"א פלטה נפשי מרשע חרבך מאותו
החרב

שבא

חרבך שעשית

עלי מכח של יצחק אביו שאמר לעשו ועל חרבך וכו' ד"א פלטה נפשי מרשע מאותו רשע שהוא

אותו

לרדות בעולמך כמד"א הוי אשור שבט אפי וכו' ר"י דסכנין בשם ר"ל אמר פלטה נפשי

מאותו רשע שהוא עומד ליפול בחרב שנאמר כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד (ובילק? תהלים ר'
תרע"א מתאים המאמר יותר עם סגנון המאמר שלפנינו) :  4אמר לו וכו אמר לו הקב"ה ליעקב לדרכו
היה [עשו] מהלך וכו ומ"ש וגם הולך לקראתך וכו' צריך לפרש שע"י המלאכים ששלח יעקב נתעורר עשו

לילך לקראתו ,ובסוף הענין כתוב וישב ביום ההוא עשו לדרכו וכו' ומשמע שהיה מהלך לדרכו וע' בעקידה
שער כ"ו וביפ"ת [ובשכל טוב צד  071וגם הולך לקראתך מת"ל וגם מלמד שהיה הולך לדרכו וכוון שבישרוהו
הלך כנגדו]; ובסיום הפתיחה .דורש .ר"פ בש"ר ראובן ששליחות יעקב לא ישרה בעיני הקב"ה והוא הבטיחו
והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכו' כי לא אעזבך וכו' ויעקב היה מבזה גם על כבודו במה שצוה
את המלאכים לאמור לעשו כה אמר עבדך יעקב וע' גם למטה פיי ה' ופי' י"א ,וכן טעם הפתיחות האחרות
בזו הפרשה וכולן מסיימות בסגנון אחד אמר לו וכו' וע' גם סיומי הפתיחות בפל"א ופנ"ט וסיומי רוב הפתיחות
בפכ"א [ולעיל צר  ,]171ובכי"ל קיטע בפתיחה ב' לדרכו היה מהלך והייתה משלח וגו' ובפתיחה ג' וד'
לדרכו היה וגו' והשלמתי וגם בשאר כ"י ובילקוט קיטעו סיומי הפתיחות ועח"נ 6 :להרפס .ובסמוך
וכמעיין נרפס= ,ובכו"ג וילקוט כאן [וכן בכי"א א מעיין (מעין) נרפס וכו' ובמקרא שם כתוב מעין נרפש,
ובמשלי |' ג' התרפס ,וביחזקאל ל"ב ב' ותרפס ושם

ובערוך ע' מעין הועתק

מעין נרפש

וכו'

ל"ד ייח תרפשון וע במ"י לעיל צד  82בד"ה מן הפערה,

להרפש וכו' ועח"נ :

 7וכמעין נרפס וכו' וכ"ה בדפוסים [וכי"ת]

0
.ו

וישלח

פרשה

עה

רב הונא פתח מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו (שס כו יו) נחטן ברשמואל
אמר לארכיליסטיס שישן בדרך  ,עכר אחר ושרי מעיריה ,אמר ליה קוס לך דבישה שכיח הכא ,קס ושרי
מקסח ביה ,אטר ליה ינער בישה ,אמ' ליה דטיך הוא ועירתניה ,כך אטר לו הקכ"ה לררכו היה מהלך
והייתה משלח אצלו.ואומר לו כה אמר עכרך יעקב:
| לקוט סס ,ילז' משלי טס ,מנסומ) מ'נ שס סש" נ':

וגוי

י' דותי | חונה ן | כתי' מחויק [ | * עובר  --לו פות] עובר ומתעבר  ..לו ךְוזי,
 1יג] פחאנכר.
| נתמן  --אמר] שמואל בר נחטן אמר דְן] ,אמ' ר' שמואל ך] .אמי רב (ר' כ) חונו
לוג .לי אכך

בריה דרב שמואל בר נחמן א( ,5אמ' ר' הונא בריה דר' שמואל בר נחמני ך1ו (משלי) ,אמ' רב חונה ברוח ..
*רכיליסזיס ע] לארכי לסטיס ך",
רר שמואל כר נחמן בשם ו' שמואל בר נחמן ן .ל' ם || 2לא

לארכיליסטים ל' ,לארכילסטים (  .לארכי ליסטים [ֶך? ,לארכי ליסטוס ן"! ,לארבי ליסטס ו'  .לארבי ליסתיס א*,
לארם לסטים (%שם) ,משל לארכי ליסטיס ךָז] .משל לארכיליסטס א ,1משל לארכי ליסטוס דְִך] .משל לאוני

לסתים ם | שישן בדרך] (ץ .שהיה ישן בפרשת דרכים דפוחאנכתרי | עכר חר ושרי דוחא'נכתר'ו(שם)',
עבר חר שרי ף] ,עבר חר ושארי אל ,ועבר ושר חר  | 1מעיר ליה דפאכן].

מעיר לה ן .מעיר ביה  1מעיף

ביה '' ,מעורר ביה ך ,משר ליה ךַ .מעייביה ' (שם) | לך לי אתר | דבישה] [ .דגישא דפחאנכתרוו,
שם) | 8ל מקפח| מקפיח ך | גיה] ליה.ם |
ביש ך? ,חייתא בישא י(שם) | הכה ן | קם לי וז | שרי נ(ָו
(אמר --בישה ל' ך]) | יגער] ךְ .1ינער דפוחאנכרלי .צער ( 3שם) | בישה] ן .בישא דםאנכרו,

| אמ' ליה] אמרי ליה ף ,לי י | דמיך הוא| א .דמך הוא הנכ (שפ) ,דמיך הוה ךפךר .דמיך

לי ח

הווה [ ,דהוא דמיך י ,בישה

הוה דמיך ך] | ועירתניה] [ך](  .וערתיניה א*ך? .ועירתינה |ך* .ועירנתיה ו!,

ועורתיניה דְ? ,ועיררתיניה ך .ועוררתיניה ךםא' .ועוררתיה תי (שס) .ועורת ביה  | 2לו] ליה א' .לי זז |
הקכ"ה ליעקב (+שם) | בררכו "" (שם) | היה] הוא א' | * מהלך  --יעקב] מהלך והייחה משלח  . .ואומר לו
כה אמר עבדך וישלח יעקב מלאכים לפניו  ,2מהלך וכו' וישלח יעקב מלאכים לפניו א!' .מהלך ואתה
(והיית ך )1משלח ..ואומר לו כה אמר עבדך יעקב דֶך'.

הולך ואתה משליח אצלו ואומ' כה . .יעקב ןן,

מהלך ואת משלח אצלו כה ..יעקב ו(שם) .מהלך ואת שולח אצלו כה . .יעקב פ .מהלך והיתה משלח אצלו
ואו'  .2מהלך והיית משלח אצלו וגו' חן .הולך והייחה משלח וגו' ן .מהלך וכו' אלו :וגו" ל |
וקשה שזה הדרש סותר הררש שלפניו ככשם שאי איפשר וכו" כאשר העיר כבר ביפ"ת [ז"ל בחיי הצריק כשהוא

נמסר ונופל ביד הרשע והוא מתמוטט לפניו אותה התמוטטות היא לשעה אינה לעולם ועתיד להנצל מיד וכו'

ולמה הוא דומה

למעין שרולחין ורומסין ברגל וחוזר עכור לשעה שאותו עכירות אינו לעולם ואין לו קיימא

כי עתיד הוא שיחזור לצלילותו כן הצדיק לא יוכל הרשע להשפיל כבודו וכו" כשם שהמעיין לא ווכל .אוש
לעכור מימיו שלא יחזרו אחרי כן לצלילותן וזכותן כשהיו וכו' ובמדרש מעין נרפש וכו' לפני רשע זה יעקב
שקרא לעשו אדוני כמה פעמים ע"כ ואע"פ שלבסוף נצול מידו וחור לצלילותו כמעין הזה מ"מ מצינו

איפ ש ר .למעיין
שהתמוטט ונכנע לפניו הרבה וכו' .וע' גם בנזה"ק ובידי משה] ועדיפא הגי' בכייו כשם ש י
וכו' כך א יפש ר לצדיק וכו" ודורש .וכמעיין נרפש וכו' הוא ענין רע כן [גנאי הוא ל]צריק שממיט עצמו
לפני רשע ,ובכיפ [וכי"ח וכי"א א וב'] וכי"ג וכי"כ ובילקוט בשני המקומות ל"ג וכמעין וכוי ,ובתנחומא מ"ב""
שם לשון הפתיחה וישלח יעקב מלאכים זש"ה מעין נרפש וכו אמר ר' יהודה ב"ר סימון כמעין נרפס וכמקור

משחת

כך כשצדיק מט לפני רשע ד"א אפשר למעין נרפס ולמקור משחת אפשר לצדיק למוט לפני רשע ומי

הוא
מלאכים וגו' .ושם בכ"י רומי הגי" ד"א כשם שאי אפשר למעין להיות נרפס או למקור להיות משחת כך
אי אפשר לצדיק שימוט לפני רשע ,ובתנחומא וישלח שם ויצו אותם לאמור ר' יהודה בר סימון פתח מעין
נרפש וכו' כמעין נרפש וכמקור משחת כן צריק כשמט לפני רשע 1 :נחמן בר שמואל .וכן שם האמורא
לעיל צד  158והוא נחמן בריה דר' שמואל בר נחמן .וע' לעיל צד  87וצד  889ובח"נ שם .והוא אומר בשם
אביו לעיל צד  17וע' במ"י שם בדזה נחמן וכו' .ובדפוסים [וכי"ת] הגי' כאן שמואל בר נחמן ,וקשה גו"
הספרים שציינתי ר' הונא (רב הונא ,הרב חונה) בריה דרשב"נ שלא נזכר בשום מקום ,וע' באגה"א ח"א
צר  2 :%84לארכיליסטיס וכו'| ,משל לשר של ליסטיס שישן בדרך עבר אחד והתחול לעוררו א"ל קום לך
וכו"

זה זה יעקב

קם

והתחיל

כשבא מפדן ארם מהו משלח ואומר לעשו כה תאמרון לאדוני לעשו וגו' הוי וישלח יעקב

להכות

אותו [ולגזול] א"ל וכו" א"ל ישן הוא ואתה עוררתו;

ובכי"ל נשתבש לארכיליסטים

והגהתי וכמו שהגי :בערוך ,ע' ארך ד' לארכיליסטיס שישן בדרך ,וע' לעיל צד  658וצר [ ,084ובכי"א ב"
כתוב על הגליון ל ארכיליספטים פו' שר של ליסטיס ,ומקפח כמו שקפחוהו ליסטים בספרא קדושיט
פרשה ב" ייד וכן יושב על פרשת דרכים ומקפח א ת הבריות בירושלמי סנהדרין פ"ח כ"ו ב' ,ובווק"ר פי"ח
סי א' ליסטין אתאן למקפחא ית י] ואינו מחוור הלשון דבישה שכיח הכא וכו' אמ' ליה יגער (ינער) בישה
וכו" ובפי' בזר כי"ט מלשון אחר גורס ומפרש עבר חד ושרי מ
וע
רר ביה וכו" דבישא שכיח און טוב לישון

בכאן וכו" יגער בישא אמר הליסטים הרי נתעורר הרע לצרכך א מרו ליה דמיך הוא וערתיניה
בני אדם אמרו לו הוא ישן ואתה מעוררו ,ובילק' משלי הגי' בדפ"ר חי ית א בישא שכיח וכו' אמ' ליה
צער בישא (ובמ"כ הביא גי' ילקי משלי שלא בדיוק ,וע' גם הפירושום שם) ,והגי' יגער איתא גם בפ"

ב"ר כי"ט ובפי' הנדפס בדפ"ר וכן הובא ביפ"ת וי"ג .יגער בישא ופיי שיגער ה' ברשע ע"ר יגער ה' בך השטן
[זכריה ג' ב'] וכו' ,וגי' הדפוסיי שהיא גי' רוב הספרים א"ל ינער פירש קילל המוכה ללסטס ואמר ליה שואבד
הרשע

ההוא

שמשיב

רעה

תחת טובה וינער בישא מענין וינערו רשעים ממנה [איוב ל"ח ייג] (ובדי ווולנא

שתבש ניער מן ינער) וצע"ג ,ובעקידה שם הועתק משל לארכי לסטים שהיה ישן בפרשת דרכים עבר חר
ושרי מעיר ליה אמר ליה קום דבישא שכיחא הכא קם שרי מקפח ביה אמר ליה נער בישא אמר ליה דמיך
הוא ועוררתיה כך אמר הב"ה לדרכו היה הולך וכו' ,ובמה"ג שם מחזיק באזני כלב עובר למה היה עשו"
דומה לכלב שהוא ישן על הדוך בא אחך הקימו אמ' ליה קום דהכא איניש ביש קם ושרי מקפת
ביה אמ' ליה יגער בך בישא אמרין ליה דמוך ואערתיניה כך אמ' הקב"ה ליעקב עשו לדרכו
הולך ואת משלח לו וכו' [וע"ע ברמב"ן ובחיי] ,ובסגנון אחר הפתיחה בתנחומא מ*ב שם סי :ב' זש"ה מחזיק

"

פרשה עה

וישלח

1

לב ד

ר' יהודה בר' סימון פתח מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים
לראש (ירמיה יג כא) אמר לו הקכ"ה לררכו היה מהלך והייתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר

עבדך יעקב:
מלאכים אילו לא היו אלא שלוחי בשר ודם[ ,ורבנן אמרי מלאכים ממש= ,מה אם אליעזר
שהוא עברו שלבית מדווג לו מלאך וזה שהוא אהובו שלבית על אחת כמה וכמה| ,אמר ר' חמא
בר' חנינה הגר שפחת שרה היית ונזדווגו לה ה' מלאכים זה שהוא אהובו שלבית על אחת כמה וכמה,

אמר ר' ייניי יוסף קטן שכטים היה וניזדווגו ל ג' מלאכים וימצאהו איש (בראשית לו טו) וישאלהו
האיש (שפשם) ויאמר האיש נסעו וגו' (שס שם יז) זה שהוא אביהם על אחת כמה וכמה:
סכסועס ע" 3שס סט נ':

 4ילקוט כ' ק"לו
 1סנסועס ינ פס ק" סי
 ,8מעילה יי]  7 :'3ע'' מקען פפ"ד סי י"ד:

ע" לעיל 57

786:

 5ע" לעיל 54

 1יודה ן .אבהו פ | בירי ות .ורי פ | * תאמרי ל"פואר?] תאמ דִ .תאטר לדכתר* | יפקד| פואג.
יפקוד דְכתר | * ואת  --לראש א"רר] ואת  . .לראשי ך ,ואת  . .אותם אלופים לראש א ,ואת  . .עליך אלופים

לראש הלא חבלים כמו אשת לדה ף .וגו' ןנ ,לי לב |  **9לו] לי ל | * היה  --יעקב] היה מהלך ואתה
משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב ך ,היה ..משליח אצלו ואומ' כה  ..יעקב ךן ,היה הולך והייתה
משלח אצלו וגו' ן ,היה מהלך וכו' (וג' [) א"ן /היה הולך וכו' א' ,היה מהלך  ;2היה וגו" ל ,וכו" פ |
אלו לא היו אלא ף ,ואילו היו אלא ל ,אילו היו אלא ן ,לא היו אלא א .אילו
א]
אאל--
אי*לו ל
4
מ-ה ל ]9 רבנין אמרי . .אליעזר שהיה. .
כ-
ונן
היו " .ואילו היו ן .אילו היו כָך? .אלו דר | * ורב
נזדווגו לו כמה מלאכים זה ..עאכ"ו א?א 19, רבנין אמרין. .מה אליעזר שהיה  . .נזדווגו לו כמה מלאכים
זה ..וכמה ך4 ,1רבנין אמרין . .מה אם אליעזר שהיה . .נזדווגו לו כמה מלאכים זה שהוא אוהבו של ביָת

2א

חמא] יוסי א? | 6בר א"כ ,בירי ן;
| 5
וכו' ך? .,הבנן אמרי מלאכים ממש ךִןת / לי לפוא'כי
בר דפא'תי | חנינא פאכתי | שפחתה של  | ₪שרי ך | היית] ן ,הייחתה י ,היתה דחא?כת :היתה
הולכת א .1ל' ם | ונזדווגו]  חאכי ,ונזדוגו פ .ונזדמנו דוֶת | ה'] א? .חמשה דפוחא!נכתי | וזה ח/
יעקב א | אהובו| פאתי .אוהבו דוחנכ | של הקב"ה א | 1וכמה]  ₪ומה אליעזר שהיה (שהוא ך]) עבדו

של בית נזדווגו (נזדמנו ף]) לו כמה מלאכים זה שהוא אהובו של בית עאכ"ו ד
יוסי דף | ומה יוסף ף | קטנן (קטנם פחאכ)

של דפוחאכתי

|  7וא"ר ת | ינאי פו"חאל,

| וגזדווגו דוחאכ.

ונזדוגו פ :נזדווגו י,

נזדמנו ךן | לו לי (ןוהושלם בין השורות) ךן | ג'] ד!א? .שלשה ךְפוחא1כי ,שלושה ף ,ל' ח | וימצאהו
האיש א? .וימצאהו איש והנה תועה בשדה א |  8נסעו וגוי] ן :נסעו מזה חאכת.

ל' דפי | אביהם] פאכי,

אביהן של כולן . ,1ש.לכולהם [ ,אביהם של כלם [ ,אביהם של שבטים ךן |
באזני

כלב עובר מתעבר וכו' מי הוא זה זה יעקב כיון שיצא מבית אביו מה כתיב וידר יעקב נדר מה אמר

אם יהיה אלהים עמדי כך השיבו הקב"ה והנה אנכי עמך וכו' (וע' במ"י לעיל צר  )597ראו כל מה שתבע
מבוראו הבטיחו ועל כל ההבטחות הללו הוא משלח ואומר כה תאמרון לאדני לעשו הוי יפה נאמר מחזיק

באזני כלב אימתי כששלח יעקב אצל עשו :  1ר' יהודה בר' סימון .בתנחומא מייב שם פיי ה' הדרש במאמר
סתמי כה תאמרון לאדני לעשו הוא קראו אדוני אמר ירמיה מה תאמרי וכו' 4 :אילו לא היו וכו' .כן הגהתי,

ובכי"ל כתוב ואילו היו אלא וכו',

וכן הורכב

מדת

בעקידה

שם

מאמר

אותם אלופים לראש

אמר

ובכי"ו אילו הין אלא ונמחק שם מלת אלא,

וגם בכי"ג ואילו

הו,

זה עם הפתיחה שלפניו וגורס פתח ריב"ס מה תאמרי כי יפקוד עליך ואתה

הקב"ה

עשו לדרכו הוא הולך ואתה שולח.לו כה אמר עבדך יעקב לא

מלאכים היו אלא וכו' ומפרש שריב"ס אמר כי המלאכים .היו בשר ודם כלומר שאין רוח המקום נוחה
בשליחותם וכו' = :מלאכים ממש .כדעת ר' אייבו שדורש לעיל סוף פע"ד לקח מאילו ומאילו וכו' ה"הד
וושלח יעקב מלאכים \וגו' ,ועי"ע למטה "פיי יי ,ובילקוט דפ"ר בהקונדריס אחרון מילמדנו ר' כב הדרש
מלאכים היה מבקש

לשלוח שלוחים

אצל עשו.

ולא היה אדם רוצה לילך שהיו מתייראים עמד

וישלח

יעקב

שראה

את

המלאכים ולא ד ב ר עמהם ,ומקרא מפורש .הוא ביעקב שפגעו בו מלאכי אלהים לעזרו ולשומרו
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יוסף בנו נזדוגו לו שלשה מלאכים דכת'

ושלח מלאכי השרת ,והמאמר ורבנן אמרי וכו" הושלם בגליון כי"ל בכתב דומה לכתב הספר ,ובעקידה שם
ורבנן אמרו מלאכים ממש ומה אליעזר עבד אברהם נזדווגו לו בדרך כמה מלאכים יעקב אהובו של בית עאכ"ו,
וגם בפירש"י עה"ת הובא הדרש מלאכים ממש ,ובדפוסים [וכי"ת] הפרידו המאמר וג' ומה אליעזר וכו" אחר
מאמר רחב"ח הגר שפחת שרה וכו' ,וע' גם ברא'"ם (ושם הגי' ואם אליעזר וכו נזדווג לו מלאך וכו') ,ובכי"ל
בגוף הספר [וכן בכי"א א ]/ובכי"פ וכי"ו וכי"כ ובילק' חסר המאמר; וקשה פמיכות המאמרים של רחב"ח .ור'
ינאי שדורשים מלאכים ממש היו; ובכי"ח הועתק .רק מל א כ ים א"ר חמא הגר וכו' א"ר ינאי וכו' (והלשון
וזה שהוא אהובו של בית וכו' כמו לעיל צד [ )218עיקר הגירפא היא כמו בכי"ל בגוף הספר ושאר כ"י בלי
בהקיץ ולא
הראיה מאליעזר ,ור"ח בר"ח ור' ינאי מביאים ראיה שיעקב שלח מלאכים ממש ודבר עמהם
בחלום (כלעיל ל"א י"א ולקמן מ"ו ב') לצרכו מהגר ויוסם שד ברו עם המלאכים לצרכם וכמבואר בתנחומא
מ"ב שהועתק בסמוך ,ונתוסף אח"כ (אולי מפי? ב"ר) הראיה גם מאליעזר ,אבל ממנו אין ראיה כי לא מצינו
(ע' בראב"ע ורשב"ם שם) ואין צריכין ראיה לזה] ובשכל טוב צד  081הגי' א"ר חמא ב"ר חנינא הגר שפחת
שרה נזדווגו לה ד' (צ"ל ה') מלאכים זה שהוא אהוב הבית עאכ"ו ,ובסדר אחר ופגנון אחר המאמרים במה"ג
עמו"

רבנן אמרי מלאכים

ודאי

היו אמ' ר' ינאי אל תתמה

וימצאהו האיש וישאלהו האיש ויאמר האיש הרי שלשה מלאכים ואת תמיה על יעקב ר' נתן אומ' עבד
מביתו של :אברהם יצא לדרך לווהו מלאך דכת' ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך ואת תמיה על
יעקב ר' המא בר חנינא אמ' שפחה מביתו של אברהם יצאת ולווה מלאכים דכת' ויקרא מלאך ה' אל הגר
מן השמים ויאמר לה מלאך ה' שתי פעמים ואתה תמיה על יעקב הוי מלאכים ודאי ,ובתנחומא מ"ב שם סוי ג/
וישלח יעקב מלאכים ואל תתמה שהרי קטן ביתו דיבר עם המלאך מי הוא זה זה יוסף וכו' ואתה אל תתמה על
.אע 11ג[088163
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=' יהושע בן לוי אמר חלש פורפירה וטלקיה
לפניו לוה שכא עתו ליטול מלכות לפניו ,ר
קומוי ,אמר ליה אין שני זרזרין ישנים על דף אחר:

אל עשו אחיו אפילו עשו אלא אחיו:

ארצה שעיר שדה אדום הוא אדוס תכשילו אדום [ארצו אדומה ניבוריו אדומים לכושיהם
ארומים פורע טמגו ארום בלכוש אדום ,הוא אדום ויצא הראשון אדטוני (בראשית כת כה) ,ותבשילו
אדום שנ' הלעיטגי נא מ] האדום האדום ונו' (שס שס  ,6ארצו ארומה רכח' ארצה שעיר שרה
ב) ,לבושיהן ארומים שנ' אנשי חיל
אדום ,ניכוריו אדומים שנ' מנן גיבוריהו מאדם (נחוס ר
מתולעים (שסשס) ,פורע ממנו אדום שנ' דודי צח וארום (שהיש ה י) ,בלבוש אדום שנ' מדוע084
ארום ללבושיך ונו' (ישעיה סג ב)]:
| ילקוס סס ,פנסוע) ע'נ טס ק" ד' :

 3לקוס שס :

! 1לעיל  ,69% 57סנסועס מ"נ טס כיי :'7

 1זה י | * שבא עתו ל'פיאי) שבא שעחתו דְ* ,שבאת שעתו ף ,1שבועתו ל .שבועתי [ ,5שבא ת |

טלכות] פוא(כך"י .המלכות דֶת | יהושוע ת  | גן לוי] פואנכר * .דת | חלש] פואיגכעריו:
שלח ְא?א'"רתך | * פורפירה] פופירה ל .פורפירא דְךְ[ך' ,פורפורה ( ,1פורפורא עץ ,פורפיריה [ .פורפוריה / ₪
פורפריה כי ,פורפיריו ] .פירפירא  | 1ופלקיה  ,5ומלקיה י | לקומוי] ע .קודמויי ,קודמון;

*חרין ל'] זיוין ל,
קורמוהי דְן" ,קדמוהי א'כךר .קמיה  .לפניו קדמוהי אי | ואמי לו ת :אי פ | ז
זרזירין וגר"י .זרזיריפ דפאכתר
 8אפילו  --אחיו] דְ'ואַנכך?ו.

| ישניפ] פאנתרי .ישנין ר' .ישיניפ דוכ

| אחת פכא' .אי א* |

אפילו עשיו . .אחיו [ז] .אעפ"י (אפ"ע ך]) שהוא עשו הוא אחיו ךך] .אע"פ

ושיך וגו'] וארצו . .גכוריו. .
שהוא עשו אחיו הוא  4 | 5תבשילו] ואנכ .ותבשילו דְפוחת | * אלרצלוב--
לבושיו . .ופורעץ ממנו בלבוש   .תבשילו אדום הלעיטיני . .האדום האדום הזה ארצו אדומה ארצה  . .גבוריו
ארומים אנשי חיל מתולעין וגו' ופורע . .אדוס דודי. .בלבוש אדום מדוע  . .ללבושיך ך ,וארצו אדומים וגבוריו. .
ומלבושיו  . .ופוריע ממנו אדום בלבוש  ..תבשילו אדום הלעיטני ..האדום האדום ארצו אדומה ארצה  . .גבוריו =
אדומים אנשי . .מתולעין ופוריע ממנו דודי . .ללבושיך ך] ,ארצו אדומה גיבוריו (גכוריו כ) אדומים לבושהם .
(לבושיהם () אדומים ופורץ ..הוא אדום דכת' ויצא  .. .תבשילו (ותבשילו  )'2אדום דכת' הלעיטני (אדום "
הלעיטגי כ) טן האדום האדום הזה ארצו אדומה ארצה . .גיבוריו (גבוריו כ) אדומים אנשי  . .מתולעים ופורע". .
אדום

שג' דודי (-אדום דודי )5

צח ואדום

(ואדום דגול מרבבה

 )ִ2בלבוש

אדום

שנג' מרוע (שג' מי זה בא

מארום חמוץ בגדים מבצרה מדוע  )2אדום ללבושך  ,12וארצו . .וגבוריו . .ולבושיהם . .ופורע ממנו אדום
בלבוש אדום וכו' כמו שכתו' לעיל בפרשת ואלה תולדות יצחק [] ,ארצו אדומה דכוות הלעיטני נא וגו" ך= ,
כדכתי' בפרש' ס"ג א ,1כו' בפ' ס"ג א? .וכוי ם :לי ל |

יעקב ששלח מלאכים ולא ביוסף אלא אפי' הגר דברו עמה המלאכים וכו' ומה אם השפחה מסיחה עם המלאכים אל -
תתמה עם (צ"ל על) יעקב שהיה משלח את המלאכים לפיכך כתיב וישלח יעקב מלאכים ,וכתיבת ייניי בכו"ל
כמו לקמן פפ"ד ולעיל צר  ,802ולקמן שם הגי' גם בדפוסי' א"ר ינאי ולא א"ר יוסי כמו שהגי' ברפוסים כאן
[ובכי"ת] וגם ברא"ם[ ,ולמה שיוסף נקרא קטן שבטים; ,ע' פסיקתא רְבתי פי"ב (מ"ט אי) יוסף הקטן ,ושם
(נ"ג א') וזה (יוסף) נקרא קטן וכו' והוא גער  (בראשית ל"ז בי) ,וכְן בפסיקתא דר"כ פ' זכור (כ"ח א') קטניהם -

של שבטים שבזה כתיב נער וכו' ,וע' לעיל צר  158צעירים שלשבטים ובמ"י שם] :  1שבא עהו בכי"
כתוב שבועתו והוגה ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה ש ב א עתו; ותימה שגם בכי"ו וכי"כ הגיי שבועתי
ובכתב אחר נסמן בגליון כי"ו ג"א שבא עתו וצ"ע ,ודרשו לפניו שבא עתו ליטול המלכות לפני יעקב
כדכתיב ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל ,ולקמן פפ"ג דרשו נחלה מבוהלת
בראשונה ואלה המלכים וגו' ואחריתה לא תבורך ועלו מושיעים בהר ציון וכו" וע"ע לעיל צד  296הגמון אחד
שאל וכו' ,ובשכל טוב שם מפרש לפניו לזה שהוא עתיד ליטול המלכות לפניו תחלה ,ובתנחומא מ"ב שם "
איתא מהו לפניו לפניו הוא נופל [צ"ל נופל] את המלכות שהמלכות בעולם הזה שלו אבל אתה נוטל באחרונה:
חלש וכו' פשט לבוש תכלת שלו והשליכו לפניו ,וע' לעיל צד  878ובמ"י שם בד"ה הפורפירן ,וחלש כמו

לעיל צר  812דין אמר חלוש וכו' וצד  887וידייה דמחלשין וכו' ,ובכי"ל כתיב פופירה והגהתי פורפירה וכ"ה
בכי"ל לקמן סוף פפ"ה ,ובערוך ע' חלש ב' הלש פורפורה ובע' טלק ב' חלש פורפורא ,ובדפוסי"
הגיי" של ח כמו שהגי' בדפוסי' גם לעיל צד  887דמשלחין וע' במ"י שם ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש
ר' יהושע בן לוי (אמר) שלח פורפירא הפשיט פורפירא שלו וטלקיה קדמוהי פרסיה (פרסה) לפני עשו וישלח
דריש אמר לו אין שנים (שני) זרזירים ישנים על דף אחד וכו' כלומר שאי (כשם שאי) אפשר לשני זרזירים

שהן (להיות) ישנים על דף אחת (אחד) כך י*אי אפשר לשנינו למלוך בעולם הזה אפע (אכנע) אני מלפניו עד
שהשעה עומדת לו ,ושם פי' זרזירים תרנגולים ,וע' לעיל צד [ 417לפירוש זה אין טעם למשל אין שני

זרזרין ישנים על דף אחד ,והנכון שפי' זרזר כאן כמו בירושלמי ר"ה פ"א נ"ז א' לנצח זרזירו כלומר המתגושש
עטו ,וכן באיכה רבתי פ"ה א' אדם מגדל שני זרזרין וכו' כובש את הגדול לפני הקטן וכוי ,וכן כאן הפיי אין

שני מתגוששים ישנים על דף אחד אלא אחד מנצח את חבירן ,ומצאתי שהעיר בזה הרד"ל בחי' לשמות רבה

פכ"ז אות כ"ד ,ובשמו"ר שם סי' טי הכנסת עצמך לזירה כלומר להתגוששות ,ואולי יש לפרש גם וְירתיה

מתיחה לקיבליה לעיל צד  286במובן זה] ,ובפי' ב"ר כי*ט מלשון אחר מפרש וטלקיה קדמוהי פירש אותה לפניו

כלומר הרי שלי ברשותך והנח לי לשלום ,ובכי"ל כתוב זרזין והוגה זרזרין וכ"ה בשכל טוב שם 8 :אפילו
עשו וכו' .וכ"ה בכל הספרים שציינתי וגם בדפ"ר ,ובמה"ג עמו'  105אפילו עשו אלא הוא אחיו ,ובר"ו
שו בתמיה וכי
הוגה אעפ"י שהוא עשו הוא אחיו [וכ"ה בכי"ת אפ"ע וכו'] ,ובפי' ב"ר כו"א מפרש אפי' ע
למה היה שולח אצלו מאחר שהיה יודע שהוא עשו א ל א אחי ו סבור היה שיתנהג עמו באחוה ,ובפי' ב"ר
כ"ם מל*א אפ יל ו עשו וכי שולח לו יעקב לדעת כן שאפילו יהיה נוהג כעשו אלא אחיו סבור היה
שיהא אחיו 4 :הוא אדום וכו' .המאמר נסדר כבר לעיל צר  696לפ' הלעיטני גא מן האדום וכו' וכאן הוא

וושלח

|

פרשה עה

83

לב ה

ה) ויצו אתם וגו' רְבִינוו אמר לר' אפס כתוב חד איגרא מן שמי למרן מלכא אנטונינוס , קם ה
וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס ,נסתה וקראה וקרעה וכתב למףן מלכא מן יהודה עכרך ,
אמר לו ר' מה את מבזה בכבודך  ,אמר ליה מה אנא טכ מן סכי לא כך אמר כה תאמרון לאדני
לעשו כה אמר עבדך יעקב:
עם לבן גרתי לכ דהוה רכהון דרמיי יהביתיה בחפתי לההוא נברא כל שכן| :ולמה
ואחר עד עתה שעדיין לא נולר שטנו שלעשו דאמר ר' פינחס מש' ר' שמואל בר נחמ' מסורת היא
₪

 5ילקוע עם :

 1ינקוע שס ,סנסועס "יב שס פי' ק' ,פנסועס טס כ" ג':

 6לעיל  158 57וש"כ:

 1אותם וחנתי | וגוי] לאמר ן .לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו' דחגכתי | רבנו חנ | אמי ליה ת |
חדא פא?נ .2חדה [ ,אחד  ,1האי א | 1איגרא] חאתי :אגרא דפ ,5אגרה ן .איגרתא  | 1משמי פא |
2תב  ,5וכתב ליה י | מני  | 5ילהודה] יהודאה ך' | נשיא ן |
אנטנינוס רן (וכן בסמוך) | קם ל' כו | כ
נסתה] ההע /נסבה דְךְזי ,נפב יתה א?נ /5נסיב יתה א ,1נסביתה ר'  .5נסביה ן | וקראה] אכשי .וקרא

יתה ך ,2קראה ם ,וקרייה דִןן .וקריה ן | וקרעיה ן .וקרעא ךן | וכתב] אמר ליה (אמי לה ן ,א"ל אנ)
כתוב דְפוחאנתי:
מלכא.

אמי ליה כתב > | למרן  --עבדך] מן עבדך יהודה (מן יהודה עבדך (ָחַנכי) למרן (למרא כ)
מן יהודה

אנטונינוס דְפוחנכתי.

עבדך

למרן

אנטונינוס

א?,

מן יהודה

עבדך א'

| בל

ת;

ליה דפוחנכי | ר' ל' אי | מה] פוחנכי .כמה א .מפני מה דת | את] פוא'נכי .אתה דחאית | על
כבודך | לה ן | * מה דוחנכי| מא ת :וכי פ :ל' לא | ואגא פב א .טכ אנא פ | מסבי פ .מן סאבי א'ג  |
כה תאמרון לעשו וגו" ל,
ב]
עןק--
ימוו
*א כך אמר דְפואנכת] לא כך אמר יעקב חי .ל' ל | כה תא
ל
כה אמר עבדך יעקב דפוחאיתי/

כה אמר..

תי
גםר--
יעקב וגו"  .עבדך יעקב א |  5ע

ןוהושלם על
ל' (

הגליון)  | 1לבן] עם לבן ךן .אמר ליה לבן א .ל' חער' | דהוה] ואנכער! .דהוא דפחת .לי

| יביהון אזי,

אבוהון כ | דרמאיי ון .דרמאי דפוחאנכעי | יהביתיה] י ,יהביתה ן .יהבתיה א? .יהיבתיה דִע,
|

יתיה פא!נכף,

יהב

יהיב יתיה חך? | בחיפתי ע .בחפתיה פך" .בחופתיה כ'; באפתי ן | ולההוא ן; ההוא פאי

|

> | גברא לי א | :5לא כל שכן פעי ,על אחת כמה וכמה דְוְחגנכתף .1עאכ"ו א | ולמה] ולמה אמר א /
6אחר  -עתה] פאי .עם לבן גרתי ואחר ..עתה ךְחגכןת .עם לבן גרתי ן | .שעדין כי .לפי
לי בי | ו
שעדין ] | פטנו ן | של עשו| של אותו האיש י ,של אותו האיש אבל עכשיו נולד שטנו (סטנו ן) של
אותו האיש דְוְנַכן .של אותו האיש אבל ..שטנו של עשו א ,1של אותו רשע אבל עכשו ..שפנו של אותו
האיש א .%של אותו האיש אבל עכשו שטנו ף ,של אותו רשע אבל עכשיו נולד ךז | דמר ן | פנחס פחא"גות/
פנחס בר' שמואל א1א"" | בשם דפואנכת

| שמואל] פנחס א | 1בן ן | נחמן דפונכת.

נחמני  | +מפורת

אגדה פן | היא] היא בידינו י .ל' | 5
מקוטע בכי"ל  וכו"פ וכי"ו וכיח [וכי"א א' וב'] ,והשלמתי

המאמר כמו שהוא לעיל שם [וצ"ל שם ותבשילו

ש' הלעיטני] ,והמאמר בשלימותו גם כאן בדפוסי' וכי"ג וכי"כ [וכו"ת] ,ונשתבש שם גבוריו אדומים
אדום נ
אנשי חיל מתולעי' וכו' והוגה בא"א ובמ"כ ,ובשכל טוב צד  181קיפע הוא אדום תבשילו אדום ארצו אדומה
גבוריו אדומים לבושיו אדומים שני אנשי חיל .מתולעים ויפרע ממנו אדום בלבוש אדום ,ובלק"ט קיטע ג"כ ורמז
כמו שפירשנו למעלה .ובתנחומא מ"ב שם לשון המאמר הוא אדום ומא כ ל ו אדום וגבוריו אדומים ולבושו
אדום ומגיניו אדומים וארצו אדומה ומי שעומד כנגדו אדום ומי שפורע ממנו אדום בלבוש
אדום וכו' ומאכלו אדום מן האדום האדום הזה וגבוריו אדומים מגן גבוריהו מאדם ולבושו אדום אנשי חיל
וכו" מגיניו אדומים מגן גבוריהו מאדם וכו' ומי שעומד כנגדו הוא אדום הוא דוד וישלח ויביאהו והוא אדמוני
ומה כתיב בו וישם באדום נציבים ומי שפורע ממנו אדום דודי צח ואדום מי זה בא מאדום בלבוש אדום
מדוע אדום ללבושיך וגו' :  1כתוב חד איגרא וכו כתוב אגרת משמי לאדונינו המלך אנטונינוס קם ר/
אפס וכתב וכו' לקח רבינו האגרת וקראה וקרעה וכתב וכו' א"ל ר' אפס רבי מה אתה מבזה בכבודך א"ל
רבינו מה אני טוב מזקני יעקב לא כך אמר וכו' ,וגם בערוך ע' נסתיה הגיי נכפתה וקראה וכו' ופי נסבתה
לקחה ב' מובלעת .ועי' לעיל צד  99צד  868וצד [ 167וגי' כי"ל למרן מלכא מן יהודה עבדך נראה שמיוסדת
 %מאמר ריש בן לקיש בויק"ר  פכ"ו פ"ב שאבנר נהרג על שהקדים שמו לשם דוד והכי כתוב ליה מאבגר
דוד ,וע' בחי' הרד"ל] ובמה"ג שם הועתק רבינו הקדוש אמ' לִיה ל רב אפס כתוב חדא איגרא מן שמי
למרן מלכא אנטלינוס קם וכתב מן יהודה הנשיא למרן מלכא אנטלינוס גער ביה אמ' ליה
כתוב מן יהודה עבדך אמ' ליה ר' מה את מבזה ביק רך אמ' ליה ול א טב אנא מן סבי דכת' כה אמר
עבדך יעקב,

ונוסף שם מכאן אמרו לעולם יהא אדם מענה רך ומשיב חמה,

שהעתקתי ממה"ג במ"י לעיל צר  167וע"ש)/

מכבך
שואל

(וכתיבת אנטלינוס כמו במאמר

ובסגנון אחר בתנחומא טייב שם אמר ר' פנחס אנטונינוס היה

את רבינו מה שאין סוף וכשהיה רבינו משלחני אצלו והיה כותב לו אגרת וכותב בה עבדך יהודה
בשלומך והיה רע לאנטונינוס לומר שהוא קורא עצמו .עבד א"ל אל תכתוב עוד כדבר הזה א"ל

רבונו כך אני כותב לך שאוני טוב מיעקב אבא כששלח אצל עשו מה אמר לו כה אמר עבדך יעקב וכו',
בתנחומא שם כה תאמרון לאדוני לעשו יעקב קורא לעשו אדוני למדה תורה דרך ארץ לחלוק כבוד למלכותו
א"ר

ישמעאל

ראה

מה

כתיב

כבוך למלכות( ,וע' מכילתא

וידבר

ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה למדם לתלוק

בא פי"ג) וכן רבינו הקדוש היה כותב לאנטונינוס יהודה .עבדך שואל בשלומך

לחלוק כבוד למלכות וכך עשה יעקב שנאמר כה תאמרון לאדוני לעשו [וע בבחיי ,ובילמדנו פ' שמע ישראל

המועתק באור זרוע אלפא ביתא אות כ' נמצא רבינו הקדוש כשהיה כותב לאנפנינום הי' כותב לו יהודה
עבדך שואל בשלומך היה ירא את השם וכו'] 5 :לבן דהוה וכו'| .שהיה רבן של הרמאים נתתיו בבית ידי
לאותו האיש לעשו לא כל שכן ,ומשל הוא יהביתיה בחפתי כלו' נצחתיו .ובערוך ע' חפת העתיק בחיפתי
ופיי הוא בית יד של חלוק שעל זרועו ועיי"ש[ ,ובגליון כי"א ב' כתוב פיי בהפתיה בחקו] ,ובשכל טוב
שם מפרש עם לבן גרתי שהוא אבי הרמאין נתתי נזיפתי (וגר' שצ"ל בחיפתי) ולאותו האיש על אחת כמה
וכמה ,ובפי' ב"ר גורס ומפרש בחפתיה גתן אותו בחיקו 6 :שעדיין לא נולד וכו' כ"ה בכי"ל ,וגם בילקוט

וישלח

4

לב ה

פרשח עח

שאין עשו נופל אלא כיר בני בניה שלרחל הה'ד אם לא יסחכום צעירי הצאן (ירמיח סט כ)
:

צעירי השבטים:

/

/

וישלח יעקב \גו'  1היא שנאמרה ברוח הקורש על ירי.שלמה ברכות לראש צריק וט'

(משלי י ו) לא אמר הפסוק הזה אלא כנגר יעקכ ועשו ,ברכות לראש צריק זה יעקכ וסי רשעים
 4ילקוט כ ק"ו ,ילק' פיכס כ' סקליג ,ילק' מכיכי תיכס ם' \' ,ילק' מכיכי ססלים  5₪םק" ני1

 1שאין  --אלא לי ן | בני] חי .ל' דפואנכת

| הה"ד אם --השבטים] הה"ר (ה"ה ך ,1הדתי ב

שני ך]) אם ..צעירי הצאן ולמה קורא אותן (הוא קורא אותם דזכף] .הוא קורא נ) צעירי הצאן שהן (שהם כ',
ך]) צעיריחם

לפי שהם

צעירי הצאן פא

(צעירים

כ .צעירן חנ) של שבטים

|  3רזא וישלח דפחאנכת

וגו'

דחנכות:

של שבטים

ן ,שני אם לא יסחבום

| וגוי| מלאכים ךְחאנ :מלאכים לפניו כת .ל' פא' | זו

היא] פנ .זה הוא ךן .והו דחא'כ | *שנאמיה ך ]732שנאמי ן] .שנאי לא! .שני פח | הקדש דפחאנכת

שלמה] ם] ₪ .ע"ה א .1המלך ,
וגו'] ופי רשעים

המקרא

שלמה
ק
י-
ר-
צכות
בר

יכסה חמס

(מקרא ן].

הְחאנת.

ל' פכמ

הפסוק ב) הזה

לי ם | * רשעים

|

פלך ישראל דכת; בן דוד מלך ..נ .שע"ה שלמה מלך ישראל א| %
| +לא  --ועשו] לא אמרו אלא ..ועשו דְץ .כנגד מי אמר

ל' פכ |

(זה ך]) לא אמרו אלא ..ועשו האגתמ (ההליס)..

דפחאכתמ (שפ)| רשע ל |

ל*ג אבל עכשיו וכו' ,ובלק"ט מפרש ואחר עד עתה עד שנולד יוסף שטנו של עשו הרשע וכו'.

ובשכל טוב

שם ואחר וכו' עד שנולר יוסף שטנו של עשו שנאמי וכו' ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ,ובמח"ג עמוי 208

ה איש זה יוסף דכת' והיה בית יעקב

הועתק ואחר וכו' אמ' לו גרתי אצל לבן עד שנולד שטנו של אותו

אש וכו' ר' פינחס בשם ו' שמואל בר נחמן מפורת אגרה היא בידינו שאין עשו גופל אלא ביד
בניה של חל הה"ד אם לא יסחכום וכו' ולמה קורא אותן כך שהן צעיריהן שלשבטים ועח*נ .ולעיל צד 168
ובמ"י שם ולמטה סי י"ב 8 = :וישלח וכו'| .המאמרים מכאן עד סוף הפרשה נסדרו בסדר שלפנינו בכי"ל גם
בכי"פ וכי"א א' וב' ובכי"ג ובכי"כ (ובקיצור ב"ר בכי"ח המאמרים מסורסים |לפי סדר המקראות] וקצתן
מקוטעים ומעורבבים ,ואחר המאמר מל אכ ים א"ר חמא וכו' א"ר ינאי יוסף קטנם של שבטים וכו' .זהו
שהוא אביהם של כלם עאכ"ו איתא שם ד''א וישלח יעקב מלאכים זהו שנ' ברוח הקדש על ידי

שלמה המלך ברכות וכו' א"ל ולתתך וכו' הקב"ה ברכו מלמעלה ר"א

וישלח

יעקב

מלאכים

בא

וראה וכו" משל דיעקב ועשו וכו' שוב איני יכול לו לכך ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ואחַר כך
שו אחיו אילו עשו אלא אחיו ארצה שעיר שדה אדום הוא אדום
וישלח יעקב מלאכים אל ע

למר  כו' רבנו אמר לר' אפס וכו' לא כך אמר וכו' עבדך יעקב וי"א באותה שעה
וכו' ויצו אותם א
גתי דהוא רבהון דרמאי וכו' צעירן של
שקרא יעקב לאדוני לעשו וכו' שנ' רצון יראיו יעשה עם לבן ר
שבטים ו'הי לי שור גו ר' יהודה אומ' משור אחד וכו' רב שבענו בו וישובו המלאכים וכ"
אתה נוהג בו וכו' וארבע מ אות איש עמו א"ר שמואל ארבע מאות מלכים קושרי כתרים היו :עמו
וי"א ארבע מאות איפרכין וכו' ור' ינאי אמר ד' מאות ראשי גייסות היו עמו וכיון שאמרו ליעקב וכו' לשני
מחנות שנג' ויירא יעקב מאד וייצר לו ויא<מר אם יבא עשו וכו' באותה שעה עמר יעקב בתפילה
וכו" ויתן ב יד עב דיו וכו' ומהו וריוח וכו' שהוא מושיען מכל צרותן וכו" שם אלהי יעקב) .ובדפוסי"
[וכי"ת]  נסדרו כאן אחר עם לבן גרתי דהוא רבהון וכו' הה"ד אם לא יסחבום וכו' (סוף סי ה' בד' .ווילנא)
המאמרים ויהי לי שור וחמור וגו" ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן ר"י אומר משור אחד וכו' וישובו וכו" שאת
נוהג בו וכו' וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו ריש לקיש אמר עמו כעמו וכו" ר' לוי אמר וכו" עד
וקטילנא ליה (סי' ו' וסי' ז' ועי' למטה צר  )298ואח"כ שם המאמרים ד" א וישלח יעקב מלאכים זהו
שנאמרה ברוח הקדש וכו' (סי' ח') ד" א וישלח יעקב אל תתן י"י מאויי רשע וכו' ד"א אל תתן וכו" אטר
לפניו רבון העולם וכו" (סי' ט') ד" א וושלח יעקב מלאכים בוא וראה וכו' (סיי י') ד"א וישלח יעקב
מלאכים למה

שלח

יעקב וכו' (סי' י"א) ד"א וְיָהי לי שור וחמור שור זה יוסף וכו' באותה שעה הלכו אותן

השלוחים וכו' (סי' י"ב) ויאמר אם יבוא עשו וכו' באותה שעה אמר אבינו יעקב וכו' ויתן ביר עבדיו וכו"
מהו וריוח וכו" באותה שעה נשא יעקב את עיניו וכו' שהוא מושיעו מכל צרותיו וכו' (פיי י"ג) [בקצרה סו"
ו' וסי' זי מקומם בכ"י בין סימן י"א וי"ב ,וע"ע לעיל צד ל אות  ;]6ונר' שהסדר שלפנינו נכון יותר שהדרשות
ויהי לי שור וחמור רי"א משור אחד וכו' וארבע מאות איש עמו ושב"ל אמר עמו כעמו מה הוא עשוי על
ארבע מאות איש וכו' והדרשות ד " א ויהי לי שור וחמור שור זה יוסף וכו' מהו וארבע מאות איש עמו אמר
רשב"נ ת' מלכים קשורי כתרים וכו' סמוכות אלו לאלו ונפרדו ע"י סירוס המאמרים בדפוסי! [ולפי הסדר בכ"י
ותם וכו' (סי' ד' וה') בין הדרשות לוישלח
וצו א
ג"כ מפרידות הדרשות על לפניו אל עשו וכו" י
יעקב מלאכים (סי' א' עד ד' וסי :חי עד י"ב ובעל הילקוט וכן .בעל מדרש חכמים שינו מטעם זה את הסדר)

וחוץ מוה הדרשות לוישובו מלאכים שהוא כבר פסוק אחר (סי' ז') מפרידות בין הדרשות לויהי לי שור וחמור
(סיי ו' וי"ב ,וגם בזה שיגה בעל הילקוט ומה"ג ומ' אגדה את הסדר) ,וזה ראיה ברורה שהעיקר כפדר
הדפוסים וכי"ת וכי"ו ,ומסי' ח' והלאה היא הוספה מאוחרת שנתוספה בסוף הפרשה למקראות .שכבר
נדרשו בב"ר העיקרי ועל ידי כן הדרשות שמוסבות על מקרא אחד .ונראות .כקרובות מפאת ענינן ותוכנן נעשו
רחוקות מפני שנובעות ממקורות שונים ,וכן דרכן של הוספות כאלו כמו לקמן פצ"א סי' ה' וסיי .ו" (ע' בחיל
הרד"ל שם) ופצ"ט סי' ה' עד םי' י"ב ופ"ק סי' י"ב וי"ג וע גם ספרא מכילתא דמילואים שמיני סיי י"ד עד
סי ט"ז (וכבר נדרש המקרא בסיי א /שם) וסי' כ"ט עד סוף (וכבר נדרשו המקראות בפי :י"ז עד כ"ח) ואחרי
מות פרק י"ג סי' ג' עד ט"ו (ראה שם פרשה ט' ,ולפני הר"ש משאניץ היתה ההוספה סדורה בסוף פ' קדושים
ע' בפירושו דף פ"ב א') ספרי במדבר פכ"ה ופל"א ועוד הרבה כיוצא בזה ,וכאן ההוספה הראשונה בסי' ח/
אין מקומה אלא אחר ברכת יצחק בסוף פ' תולדות וכן היא סדורה בילקוט ובמה"ג ,וע"ע צר  788אות 1

ואות  1וצד ,298

ופרשה

מתחלת

ע"ו היא המשך לספי' ז' לפנינו כי היא

בדרשות .על פסוק ח' במקום

שפסק כאן דהיינו בפסוק ז'] ,ובכי"ו כתוב כאן ג"כ כמו בדפופים ויהי לי שור וחמור וגו' ר"י ור"נ :ורבנן ר"וּ
אמ' משור

כשני

אחד

עסודים

וכו" עד וקטל יתיה ועח"נ,

בד'

"וניציאה

אינכם

אכן זה סִיום הפרשה

גמצאים

כלל

בבי"ן,

שם;

וכבר

ושאר

העיר

המאמרים

צונץ

(סי' ח? עד סיי י"ג

(גד"פ

צר  )771שבי

אלו המאמרים הן הוספה מאוחרת בב"ר שלפנונו ,וראייתו מהתחלת המאמר הראשון זהו שנאמרה

ברות

2

ואו

פרשה עה

וישלח.

58

לב ד

יכסה חמס (שפשם) זה עשו הרשע ,אשרי הצדיקין שמתכרכין בארץ ובשמים ,וכך היא המידה אשר
המתברך בארץ יתברך באלהי אמן (ישעיה סה טו) להודיעך שכל הברכות שבירך יצחק את יעקכ
כנגדן ברכו הקבי'ה מלמעלן ,יצחק ברכו ויתן לך האלהים מטל השמים וגו' (בראשית כזכח) והקב"ה
[ברכו בטל] והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל וגו' (מיכתהו) ,יצחק אמר משמני הארץ
(בראשית שם שם) והקב"ה ברכו בתכואה שני ונתן מטר זרעך אשר תזרע את האדמה ולחם
תבואת האדמה והיה דשן ושמן (ישעיה ל כג) ,יצחק אמר רב דנן ותירוש (בראשית שם שם)
והקכ"ה אמר לו .ויען י"י ויאמר לעמו הגני שולח לכם את הדגן והתירוש וגו' (יואל ב יש),
 1יכסה חמס ל' ם | הרשע ל' פאכתמ (שם) | אשריהן חמ (מיכה) ,אשריהם פאנתמ (תהלים) |של צדיקים ךְ | :שמתברכים כ .שהם מתברכין  חת  ] בארץ
הצדיקי' דא ,1הצדיקים פחא'גכתמ,
ובשמים] (ממיכה) .,בשמים ובארץ פ :בארץ ומתברכין (ומתברכים כ) בשמים דחאנכמ (תהלים) ,בשמים
ומתברכים בארץ ת | וכך) וזאת מ (מיכה) | היא] היה  .2ל' פא (והושלם ביני שיטי) ךן | המדה דפחאנתם?.

יתכמה)
מנכ
(חא
מדה  | 2אשר] (פתמהלים) ,שג' אשר דְ

| לולהודיעך ך] .בא וראה ו(מיכה) | ברכות ו(שם) |

שבירך] א'נתי(שפ) מ .שניך דפחא'כי | * את יעקב דפאגכתימ(מיכה)] ליעקב (חתמהלים) .ויעקב ל,
את יעקב מלמטה ו(שם)

| * 8כנגדן ברכו פןחזאת]

ושם),
ל ,כנגדם ברכו (

כנגדן ברכן

ברכו כנגדן ם/

כנגדו ברכו דֶ ,כנגדו בירכו  .1ברכו י | מלמעלן]  .מלמעלה דפחאכתימ :למעלה ו(ישם) | יצחק] ₪
אביו חְנכ;  ל'  | 5ברכו] אמר לו דפחא'גכמ :אמר א"תי ** | .האלהים] ל' ל | וגוי] ומשמני
*כו בטל ומ (מוכה)] ברכו (בירכו  )1בטל ומטר
4ר
הארץ א .ל" פחנכתימ | ** והקב"ה] הקב"ה ל' | ב
 ]-/בקרב . .כטל מאת ו"י אי,
גרבו-
ובק
(ובמטר ת) דפחאנכתי (שם) מ תהלים) ,לי ל | שנאמר והיה | *
כטל וגו"  .1כטל ,מאת י"י י(ישם) ,כטל ..וכרביבים עלי עשב  ,2בגוים בקרב . .כטל וגו! ך ,בגוים בקרב. .

כטל מאת י"י ךן ,בגוים בקרב . .מאת י"י וגו ךח ,בגוים כטל מאת י"י (פתמהלים) .וגוי ל | אמר] פגתי.
אמר לו ְחאכמ | משמני] פא?נימ (תהלים) .ומשמני דְחא'ככתמ (מיכה) | הארץ יהיה מושביך חא |
5תבואה] בטל ובמטר  ,ל' י | זרעך] ארצך פחא1א"נכימ (מיכה) | *אשר --ושמן] אשר ..תבואת
ב
השדה והיה ..ושמן י ,אשר תזרע את (אשר תזרע ךפ) האדמה דפחאכת( ₪מיכה) ,אשר..

'] יצחק  ...והק"ב .ויען . .לעמו וגו'
גו--
וחק
ושם) |  *6יצ
וגו" למ (תהלים) ,לי (
והקב"ה אמ' לו ויען ...הנני שולח ..והתירוש והיצהר ושבע ך , יצחק אמ' ורב
נתתי לכם ..ואת התירוש וגו'  ,1יצחק אמר ורוב ..והקב"ה אמר לו ויען ..הנה
התירוש י(שם) ,יצחק אמר ורב ..והקב"ה אמר הנה נתתי לכם ..ואת התירוש
והקב"ה אמ' לו ווְעַן י"י ויאמר לעבדך כ .ל' דפאתמ |

את הארץ ,ָ1

ל; יצחק אמר לו ורוב..
והק' אמי לו ויען . .הנה
אנכי נתתי לכם ..ואת
ו ,יצחק אמ לו ורב..

הקודש על ידי וכו' כסגנו] מדרשים מאוחרים (וכוון גם לפסי"ר שהש"ר מדרש קהלת וכן בשיטה חרשה
לברכת יעקב ועיי שם גם צד  813וצד  )253ומרבוי השיטות בפימן ד" א ומכל פגנון הלשון באלו המאמרים
פת אחר אל תתן וכו' (ועי' פסי"ר פמ"ב קע"ה
שאינו כפגנון ב"ר  העיקרי ,וסימנים כאלו גם הפגנון ת
בי) בוא

וראה

מה

כת'.

וכו"

(לקמן

צד

 788וכן בשיטה

חדשה

ועי' גד"פ צר 411

וצר )479

אותה

ש ע ה (לקמן צד  498והלאה ג' פעמים [ ]198ועי' גד'"פ צד  842וצד  552ועיי גם לעיל צד  )878ובחיי הרד"ל
העיר על המשל למה הדבר דומה וכו' (לקמן צר  )098שמקורו בבבלי פוטה וכתב שיש בכל הפרשה עירבובי

דברים והוספות  שכדומה איגו
המאמרים לקמן פצ"א סי' ה'
על ידי שלמה בן דוד מונע
וכו' ,ובסוף האגדה בדפוסי"
ובחי /הרד"ל ובתנחומא מקץ
קודש

על ידי שלמה

החכמה

מן
ופי'
בר
סי'
פיי

הב"ר כ"א מילמדנו וטיב אלו המאמרים שלפנינו כאן בפע'ה כמו
ו' (בכי"ל ד"א ורא יעקב כי יש שבר וגו' זו היא שנ' ברוח קודש
וכו" ובדפוסי שם .ד"א וירא יעקב כי יש שבר במצרים כתיב מונע .בר
ו' באותה שעה שלה יוסף וכו' באותה שעה שלח לו וכו" ועיי"ש .ביפ"ת
ז' פיי חי ויגש פיי די) ולקמן פצ"ג סי' ז' ופיי חי (זו היא שנאי ברוח

תעוז

וכו' באותה

שעה

נתמלא

חמה

וכו' באותה

שעה

אחז

יהודה וכו"

ועי' בח"נ שם ובתנחומא ויגש סי' ה )/שהן לדעת צונץ ג"כ הוספות מאוחרות וגם אלו המאמרים הארוכים
אינם נכמצאים בכייו ,והמאמר לקמן פוף פפיח ד"א שר המשקים וכו" לא נמצא בשום כ"י
(ובהמאמר לקמן פפ"ד פיי ה' הלשון רק בדפוסי' כך אמרו חכמים אלה וכו' ונוסף עור שם ד"א וישב
יעקב כך אמרו חכמים וכו' ד"א מגורי בגימטריא וכו' וליתא בכ"י ,והמאמר שם פיי ו' א"ר שמואל בר נחמן
איתא גם בכ"י) ,ופרשיות שלימות שאינן מעיקר הב"ר ונובעות ממדרשי תנחומא הן לפנינו פצ"ה ופצ"ו
ותמורתן  בכי"ו שתי פרשיות אחרות ועוד פרשה אחת לפסוקים בראשית מ"ח א! עד י"ד שלא נדרשו בב"ר
שלפנינו , ושלש פרשיות אלו מכי"ו הו"ל במאמרי בספר היובל לכבוד הרב ר"י גוטטמאנן צר ( 741ועי' במ"י
לעיל צד  ,)558וכתבתי שם שהמדרש לברכת יעקב נמצא בכ"י האחרים בנופחת השיטה חדשה .שתחילתה
וסופה נובעה ממדרשי תנחומא ,ובכי"ו המדרש לברכת יעקב בנוסחת הדפוסי' בפצ"ח צ"ט ק' בלי הנוסחה
האחרת בפצ"ט סי ה' עד סי" י"ב שנובעה מתנחומא ,וידים שלטו כבר בזמן קדום בב"ר ,ויש שהוסיפו
המאמרים בפע"ה ופצ"א ופצ"ג והמירו פרשיות שלימות פצ"ה ופצ"ו באגדות התנחומא (בדפופי? ושאר כ"י)
וצרפו נוסחא אחרינא לברכת יעקב בב"ר (בדפוסי' פצ'"ט שם ופ"ק טי י"ב וסיי ייג) ויש שתפסו (בשאר כ"י)

נ'וסחת הש"ח שהיתה לפניהם בב"ר כמו שהיתה לפני בעל הערוך ובעל הילקוט ,ומעלה יתירה לכי"ו שלא
הוסיף ולא גרע ולא שינה וכ"י זה המעולה הועתק' בודאי .מטופס ישן נושן שהיה טופס ב"ר העיקרי,
והמאמרים שלפנינו כאן :הועתקו כבר בילקוט ועי' במ"מ (ובילקוט ר' ק"ל קיטע וסירפ) וקצתם מפרש בפו/
ביר ומאמר .אחד גם בלק"ט ובשכל .טוב ועוד הועתק מהם במה"ג ובילק' מכירי ובמ! אגדה הוצ' רש"ב:
 4ברכו בטל .כן הגהתי ועח"נ ,והשלמתי הפ' והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל וגו' ,ובדפ"ר וד"ו
[וכי"ח וכי"ת] נשתבש והיה שארית יעקב ב גו ים בקרב וכו' עפ"י לשון הפסוק שלאחריו במיכה שם והיה
שארית יעקב' בגוים בקרב עמים רבים כאריה וכו' ,ובפסוק ישעיה ל' כ"ג נשתבש ונתן מטר ארצך

3%

6

וישלח

יצחק אמר לו יעבדוך

פרשה עה

עמים (בראשית שם כט) והקב"ה אמר לו והיו מלכים אומניך (ישעיח טט כג),

יצחק אמר לו הוה גביר לאחיך (בראשית שם שס) והקכ'ה אמר לו על ירי משה רכינו ולתחך

עליון על כל הנוים ונוי (רגריס כו יפ) [הא למדת שכל הכרכות שבוכו יצחק מלמטה כרכו הקב'ה

מלמעלה] ,ואף רבקה אמו בירכתו כנגדן שנ' יושב בסתר עליון ונו' (תחליס צא א) כי מלאנין
יצוה לך לשמרך בכל דרכיך (שס שם יא) ורוח הקודש משיבה יקראני ואענהו (שס שם  ,)₪וכי

מאחר שכרכו הקב"ה ,אכיו ואמו למה חזרו וברכוהו שנ' ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו

ונו' (בראשית כח א) ,אלא שראה יצחק ברוח הקודש שעתירין כניו לגלות אטר לו כוא ואכרכך ברכת
 4ינקוע סס' ,נק' פיכס סס ,ינק' מכיכי חסליס שס  | :עי' פנסלכין ק'ג :'6

 1לו| חנכמ .אל א' .ל' דא' (והושלם בין השורות) תי (יצחק  --אוטניך ל' פ)  | הקב"ה תת | לו
לי תי | אומניך) א'גימ :אמניך א'₪ .

ושרותיהם

מניקותיך דֶ.

ושרותיהם

מונוקתיך (] .וגו' עד כי אני

יי מושיעך וגואלך אביר יעקב הז | א2מר לי ו' | לו ל' נתימ (מיכה) | הוי פחנימ (מיכה) | לו לי  | +על
ירי --רבינו| על . .משה דת .ל' פחאנכימ | *ולתתך -ה-גוים וגו' ָ] ולתתך  . .הגוים אשר עשח ',
ולתתך  . .חגוים אשר עשיתי וגו' [ץ .ולתתך  . .הגוים ך .ולתתך  . .על הגוים ןן .ולתתך עליון וגו' ל ,ולתתך
עליון אימ (תהלים) ,ולתתך עליון יצחק א' ורב דגן ותירוש והקב"ה א' לו הנני שולח לכם את הרגן והתירש
והיצהר יצחק א' לו וישתחוו לך בני אמך והקכ"ה א' לו וישתחוו לו כל מלאכים יצחק .א' מברכיך ברוך
והקב"ה א' לו כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך י"י = | 8
מ*ה
לאמ--
עלה ךאמ (תהלים)] הא . .שבירכו
יצחק ..מלמעלה ן][ .הא ..שברכו (שברך ך]) .ה.קב"ה ברכו מלמעלה [] .2הא ..שבוכו אביו וצחק..
הק' בירכו מלמעלה  ,1הא ..ברכות שבירך יצחק את ועקב מלמטה הקב"ה ברכו מלמעלה !(שם) .הא,.
הברכות שברכו יצחק למטה ברכו הקב"ה למעלה מ (מיכה) ,הא . .הברכות שברך יצחק מלמטה ברכו הקב"ה ם /
לי לי | א
4ה פאמ | ביכתו דאנתימ .טנרכתו ם .וגרכתו כ | מ'גון דפאגכתט) כנגדו לו | וגוי|
בצל שרי יתלונן ת .ל' דפאנכימ

5שמרך  --דוכיך] א'נכתי.
ל
ברכתו

רוח

הקודש

| כי] פתי.

וגו" ך.

וכך אמרה לו  -דאנכמ.

ל' פאלי(שפ)מ
כיון ..הזה

(הקדש שג' ת) דףת/

שיבה]
-| ורוח מ
הקדש

ווח

ביוכתו

וכן הוא אומר ( -,
ישם) |
כיון שאמרה
(ברכתו

לו בלשון הזה
בוכהו א')

א%כם.

שני א(כמ .כיון שאמר לו בלשון הזה הסכים הקב"ה וברכו שנאמר ו(שם) ,ורוה"ק אף כן ברכתו ם .לי ו |
*קראני ואענהו נכו(שם)מ] יקראנו ואענהו ל ,יקראני ואענהו וגו' ך7פ .יקראני ואענהו עמו אנכי
י

ושם) | אביו ואמו] פאכי(שם),
6בירכו הקב"ה ( .שבלבו של הקב"ה לברכו (
בצרה אַך] ,ל' י | ש

אמו

ואביו ן ,ואכיו ואמו ] .ואמו אביו י ,אכיו דְן | חזרו וכרכוהו] פא1נכי(שם) .חזרו וברכו אוחו מן,
חזרו וברכו א ,1חזר וברכו דתי | אל] פא'נכתימ :את דא | ויברך --וגו'] ויברך אותו ךפאנכתי (שס),

ור מ ל י | יאה  | 5י*צחק דפאתימ] יעקג לנכ | ווח הקורט| ביוח הקדש אנכתי (שם).
לגלות לבין אומות (האומות ךן) דףת .ליגלות

לי פי | שבניו עתידין (עתירי' א*) פאמ | לגלות] פאמ.

בין האומות ו( %שם); לגלות בין אומות העולם בכ | אמר --בוא ואברכך] 3ן] ,אמר ..בא ואברכך ו,
ו),
שם
(יות
אמר ..בא ואברך ךָ ,אמר ..בא וראה ואברכך  ,2עמד וברכן אמ | ברכת הגלות] ברכת גל

ברכה של גלות מ ,ברכה של גליות ' ,ברכות שלגלות א .ברכות של גליות דֶנ .לי ת |

בחמשה

כ"י ובילקוט רי קי"ו (סוף פי תולדות).

ובילקוט וילק' מכירי מיכה,

והשלמתי ס"ד אשר תזרע אֶת

האדמה ולחם וכו' והיה דשן ושמן ועיי בפי' מהרז"ו ,ובמה"ג הועתק המאמר בסוף פ' תולדות עמו'  884לפ'.
אריהם של צדיקים שהן מתבוכין בארץ ומת ברכין
וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ,והגי' שם ש

כגדן .
בשמים וכן הנא אומ' אשר המתבוך וכו' בוא וראה שכל הבוכות שבירך וצחק ליעקב נ
בירכו הקב"ה מלמעלה יצחק אמר לו וותן לך וכו' והקב"ה בירכו בטל ומטר דכת' והיה שארות
יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' יצחק אמר לו ומשמני וכו' ומַקב"ה בינְכו והיה דשן ושמן יצחק
אמ' ורב דגן וכו' והקב"ה בירכו הנני שולח לכם את הדגן ואת התירוש יצחק אמ' ועבדוך עמים והקב"ה
אמ' לו והיו מלכים אומניך הא למדת שכל הברכות שבירכו יצחק מלמטה בירכו הקב"ה כנגדן מלמעלה:
 4ואף רבקה וכו' .הגהתי כ נג דן כלשון הדרש לעיל כנגדן ברכו הקב"ה ,ואינו פורט הברכות שבירכתו
רבקה

הגי"

אמו

וכך

במזמור

יושב

א מ רה

בסתר

וכו"

כנגד

הברכות

לו כי מלאכיו וכו'

שברכו

אביו.

משמע שברכתה

ועיקר

ברכתה

כי מלאכיו

יצוה

לך וכו";

ולפי

של רבקה מתחלת .בזה הפסוק ,ובסנהדרין שם עד

כאן ברכו אביו מכאן ואילך ברכתו אמו כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך על כפים ישאונך וגו" על
שחל ופתן תדרוך וגו' עד כאן ברכתו אמו מכאן ואילך ברכתו שמים וכו' ועו' בפורש"י ובדיס שם |לפי
פירש"י שם הכתוב מדבר מן הברכות שנתברך שלמה מאת אביו ואמו ,ובבמדבר רבה פי"ב סי' ג /איתא וושב
בסתר עליון אמ' רב הונא בשם ר' אידי מי אמר המזמור הזה היינו סבורים שבא שלמה ואמרו ולא אמרו אלא
משה וכו' וע' גם מדרש תהלים מזמור צ"א סי' א' ושבועות ט"ו ב' וברש'י שם ד"ה שיר של פגעים ,ובמדרש
תהלים מ"ב שם סי' ו' אמר רי חנינא אמר ר' אבהו בשם ר' יוחנן היכן היה יעקב באותה שעה אלא המלאכים \
טענו אותו שנאטר על כפים ישאונך ,וע' לקמן פע"ח סי! א ]:וסגנון מיוחד בכי"ל ורוח הקוש משיבה
ועח"נ ,ובילקוט ר' קי"ו הועתק רק ואף רבקה אמו ברכתו כנגדו שנ' יושב בסתר עליון כי מלאכיו יצוה לך
לשמרך בכל דרכיך ,ובמה"ג שם אף רבקה אמו :.בירכתו כנגדן יושב בסתר עליון וג' כי מלאכיו -יצוה לך:
 6אביו ואמו למה וכו ק"ק שבמקרא כתוב ויקרא יצחק וכו' ויברך אותו .ומשמע שעדיפא הגי' בילקוט ה!
קי"ו וכי מאתר שבוכו הקב"ה ואמו אבין למה חזר וברכו שג' ויקרא יצחק וכו' ,ובדפוסיי [וכי"ת]
שברכו

הקב"ה

אביו

למה

הזר

וברכו

וכף";

ובסה"ג

שם

וכי מאחר

שבירכו

הקב"ה

ואביו

ואמו

מפני

:

פרשה עה

וושלח
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הגלות שיחזירך הקכייה מן הגלות , ומה בירכו בשש צרות יצילך וו' (איוב ה יט [לכך נאמר
ברכות לראש צדיק] :
פתח אחר אל תתן י"י מאויי רשע וגו' (תהלים קמ ט) רבון כל העולמים אל תתן לעשו

מ

הרשע מחשבות לבו שחישב על יעקב , מהו זממו אל תפק (שפשס) אמר לפניו רבונו שלעולם עשה

 8זמם לעשו הרשע שלא תהא לו נחת רוח שלימה , מה זמם עשה לו הקב"ה לעשו ,אמר ר' חמא
= = ברַ' חנינה אילו בני ברכרייה ובני גרממיה שאדומין מתייראין מהן ,ד"א אל תתן י"י מאויי רשע
אמר יעקב לפני הקב"ה .רבון כל העולמים משום שהיה בדעתו שללבן לעשות עימי רעה ולא עזכתו
 3ינקוע כי ק"ל ,ילק' עכיכי פסליס ק"ע יי ו' ,ענילס .ח  6 |: '6ילק' עכיכי פקפיס עס :

ו-ת] שהחזירך . .הגלות ל' ,שיחזיר (שיחזור נָכ) עליך הקב"ה ויקבצך מבין הגליות דנכ,
ל-
גירך
החז
 * 1שי
שוחזור הקב"ה ויקבצף מן האומות ( 1שם) ,שיחזור ויקבצך י ,שיעמוד הקב"ה ויקבצנו מן האומות ם/
שיעמוד . .ויקבצם מאומות העולם אםמ :לי תת | ומהו י | בירכו] הן הביכות דְגַת ,הן גוכות  ;5הם
ישם) ,ברכגת שברכו ' ,הן הברכות שברכו א?מ] .הן ..שברכן א ,1הברכות אלו פ | יציליך ת |
הברכות (

וגו'] וגו' בשוט לשון תחבא וגו' לשור ולכפן תשחק וגו' ,

ובשבע לא

בשוט ..תחבא לשוד ..תשחק ,5

יגע בך רע בשוט ..תחבא לשוד ..תשחק ו(שם); ובשבע לא ..רע בשוט ..תחבא ולא תירא משוד כי יבא

(יבוא ך] ,ולא
לשוד . .תשחק
*לכך  --צריק
חמס ו(שם),
יעקב מלאכים
זממו

\

.
ָ

אל תפק

תירא משוד ו) לשוד . .תשחק ומחיית (ומחית י) הארץ אל (לא י) תירא דְתִי ,בשוט ..תחבא
ברעב פדך ממות פא .1וגו' בשוט ..ממות א? ,וגו' בשוט ..תחבא ברעב פרך ממות מ |
אנת מ] ולכך . .צדיק  :5ל[כך] ברכות ..צדיק  .לכך נאמר ..צדיק ופי רשעים יכסה
ל' ל |  83פתח אחר] פתח את' לפרש ממקום אחר ] .ה"א וישלח יעקב ך ,ד"א וישלת
לפניו זהש"ה ך ,ל' אנכ | מאוויי  ,1מאוי ך | 1וגוי]  ,1זממו אל תפק ירומו סלה ך/
אל ירומו פלה ך.1

| רבוגו של עולם כו,

ל' פאכימ 

א' יעקב פ,

העולמים (רבש"ע ךן) דת .אמר יעקב לפני הקב"ה רבש"ע אמ | 4הרשע ל' אמ
שהוא מחשב על יעקב נ1כ; שהוא מחשב עלי אמ מה שהוא
ב]
עבק--
ייש
שח
מהו] מה הוא ך] .מה  ;2ל' פיי | זממו אל תפק ירומו סלה [כ | .אמר לפניו ל
רבש"ע פא'ת .וש'ע א* /ובה"ע מ /ליי | **5לו לך ל | הרשע ל'

אמר לפניו רבון

| מחשבות לבו לי ם |
מחשב ם .ל' דתי |
פי  |.רבונו של עולם]
פאינ  | שלא] פני,

כדי = דאכתמ | מה] נכ :ומה דפתי :ומהו אמ | שעשה אנכמ | לו ל' כ | לעשו ל' פאימ |
6ר'] נכ .בר דפאית | חנינא אנת חננא כ | אילו] ,3
י-נה לי א?) [ חמא] יופי [ | .ב
נ-
חמר
(א
אלו דפאכתימ | ברברייה] ך ,1בר בריה  ,1ברבריאה ך ,ברבוריא ן ,ברברא כ ,2ברכיה ו ,1גרממיא פא?,
גרמני א ,%1גרמוניא (] | או בנ א ]| גרממיה] ך,?1

גרממיא כ ,5גרמומיא ן] ,גרמניא  .5גירמא"ניאה ך,

שאדומיין א' ,דיים דְתי .שהאדומיים  | 1מתיוראים ומןץ,

ברבריא פאמ | שאדומין] פ .שאדומים א"כמ.
מתיראין פ- :ים א"כת | מהן] פא .1מהם דא!נכתי
| לפני הקב"ה] א!א""נכמ.

לי דאית

7עקב] פא'א"יגבמ:
| מאוויי נ .מאוי ד | י

לפניו דאית .ל' פ | .רבונו של עולם פנכ .רבש"ע את .רגון

העולם ך .רבה"ע מ | משום] פאנ :כשם דְכףת .מפני מ | שהיה --רעה]  ,1שהיה  ..עמי רעה מ ,שהיה..

עמו רעה ך] .שהיתה ..עמי רעה 7אכ.
(ולא עשה אמ) שלא עזבתו פאמ |

שחשב לבן להרע לי  * | 5עזבתו דכת] עוזבתי ל ,1ולא הספיק

מה חזר אביו ובירכו שנייה שני ויקרא יצחק וכו' 1 = :שיחזירך וכו| ./ודרשו בשש צרות וכו? בכל צרות
וצרות שבגליות ,ולקמן ריש פע"ט נדרש הפסוק ביעקב ,והשלמתי לכך נאמר ברכות וכו' כמו שמסיים במאמר

שלאחריו גם בכי"ל לכך נאמר אל תתן וכו' ,ובמה"ג שם הועתק אלא שראה יצחק ברוח הקדש שעתידין בניו
ליגלות לבין אומות העולם אמר לו בוא ואברכך ברכות שלגליות ומה הן ברכות שלגליות
צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע ,ומסיים שם ועליו נאמ'

בשש

כ"ו) זה יעקב אבינו ופי רשעים יכפה חמפ זה עשו הרשע,

מרה
נתברך אלא שנתקלל שג' אל חתן ה' מאויי רשע א
הרשע

לעשו

מחשבות

מחשב

שהיה

וברכה

לראש

משביר

(משלי י"א

והורכב שם מאמר זה עם שלאחריו לא דיו שלא

רבקה

לפני הקב"ה רבונו של עולם אל תתן

בלבו על יעקב זממו אל תפק ירומו סלה מהו זממו אל תפק

אמרה

לפניו רבש"ע עשה לי (לו) זומם לעשיו כדי שלא תהיה לו נחת רוח 8 :פתח אחר" .וכ"ה בכי"פ ,ושם
פירוש נוסף לפ רש מ מק ום אחר ,ובדפוסיי [וכי"ת] הגיי ד" א וישלח יעקב וכו" וְעִי' במ"י .לעיל
צך

488

יוצאה

בד"ה

זמומה

וישלח
וצ

846

 5זמם.

וכו':
בד"ה

מתג

זממיהם :

ודרשו

זממו

לשון זמם ועי' במ"י לעיל צד  998בד"ה

 6בני ברברייה.

בני

כמו לעיל סוף פכ"ג עד קפי

ורסן,

ארץ ברברייה

ברבריא (ועי' במ"י שם) או אומות הברברים; ובני גרממיה נר' שהם בני גרמניה ,ובכי"ג הגי' כן בני גרמניא
(ובדפ"ר ובילקוט דפ"ר הגי' כמו בכי"ל גרממיה והוגה בד"ו גירמאנואה ובילקוט ד"ו גרמניא) והאדומים ר"ל
הרומיים

היו

מתייראים

ועי"ע לעיל ריש פל"ז,
רבונו

מהם

נופלים בגבולם ועי' באגה"א

שלא יהיו

ובמגילה שם איתא וא"ר  יצ חק

של עולם .אל תתן לעשו הרשע

מחריבין כל העולם כולו וא"ר

המא

בר

תאות

לבו זממו

חנינא

ח"א

צד  554וקרוים

צד 861

וצד 581

מאי דכתיב אל תתן וכן? אמר יעקב לפני הקב"ה

אל תפק

זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין

תלת מאה [מלכי] קטירי תגא איכא בגרממיא של אדום

וכו" ועי? בד"ס ובילק' מכירי תהלים ק"מ סי' ה' ,ובמה"ג עמו'  984הורכב המאמר שלפניגו עם המאמר
במגילה שם ומהו זומם שעשה לו הקב"ה לעשו אֶמ' ר' יצחק זו גרממיה (גרממיא) שלאדום שאלמלי הן

יוצאין הן מחריבין את העולם וכו' :

 7ולא עזבתו.

לא הנחתו לעשות עמי רעה והוראת עזבתו כמו ועזבתם

ולקטה( .רות ב' ט"ז) ובכי"ל כתוב ולא עזבתי והגהתי ועח"נ |[יותר נראה להגיה עזבתני וכמו שהוא
במה"ג] , ובמה"ג עמו'"  605הועתק לפ' הצילני נא וכו' אמר יעקב אל תתן מאויי רשע כָשם שהיה בדעתו

=

וישלח
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פרשה עה

אף מחשבות עשו הפר שלא יהרנגי :זה אחד טג' בני ארם שחשכו רעה ולא עטרה בידן ,עשו וירכעם
והמן ,בעשו כת' ויאמר עשו בלכו (בראשית כו מא) ,בירבעם כת' ויאטר ירבעם בלכו (טיא יג כו),
בהמן כת' ויאמר הטן בלבו (אסתר ו ו) ,מהו ויאמר עשו בלכו אמר קין הרג אחיו ולא עשה לו

הקב"ה כלום וסוף שהוליד אדס בניס אחרים וירשו עמו את העולם ,אף אני אהרג את אבי תחילה
ואחרכך את אחי ואירש את העולם לברי שג' יקרבו ימי אבל אבי וגו' (בראשית שם שס) ימות אבי
לא אמר אלא יקרכו ימי אכל אבי שאמר אקרב אכלו שלאכה קורם ואחרכך אהרג את יעקכ ,ולא
הספיק הקב"ה בידו לנך נאמר

אל תתן

י"י מאויי

רשע

וגו':

ד'א וישלח,יעקב בוא וראה מה כת' למעלה מן העיניין ויאמר יעקב כאשר ראם

מחנה אלהים זה (ביאשית לב ג) כמה היה מחנה אלהים שני אלפים ריבו מלאכי שרת שנ' רכב
 1ילק' עכיכי פסליס טס :  2ע' לעיל : 867 57  3פקיקפל פ' טוכ לו כטנ (ע*ם כ'י) ,ויקכל כנק פכ"ו פיי יים,
סנמועל " 2סעוכ כי' י"ח ,מנסצע 6סעוכ פ" *"נ :  8ילקופ כי ק"ל [ 9:עי] לעיל  ,678 57פקיקת) פ' כסדט הטליסי
(ק"ז  ,)'5פסיקחס כנתי פכ"ס (ק"כ ג') ,פנפימס ע"כ [יחזו ק" ייד] ו פיי ט"ז ,מנסועל ויטלס קי' כ' לו פיי ייב ,מדכט
ססליס ט"כ כ"ח פיי " ,טפוס כנס פכ"ע םס" נ' ,נמונר ככס "5כ ס" נ' ,קדכ למיסו כנק פכ"נ ( ,)57/.911סדכ למיקו זופס
פייכ (89161 57

 1מחשבתו א? | עשו] עשו הרשע ם ,של עשו אחי (אחר ן]) שטחשב עלי להווגני ךְן] .של..
להרגיני  ,1של  ..להרגני ל ,של אותו רשע שמחשב . .להרגני אמ | שלא יהרגני] דעתו 1כ :ועתו דא'ףת]:

רעות ] ,מחשבתו א

| מג] א" .משלשה ךְפא'נכ .משלושה ף] | רעות | עמרו דפנת/

| זה א

ב-ו] 1כ ,בעשו כתיב..
ל-
בשו
עלו כ ;:עלה א .עלתה מ | בידם את | יירבעם פמ | 5המן מ | בע
בלבו מ] .עשו שנאמר ..בלבו דְן] .עשו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי א ,עשו א' בלבו וקרבו:.

בירבעם

ו]
לםב--
ברבע
אבי ואהרגה  ,עשו אס' ויאמר עשו בלכו יקרבו . .אבי ואהרגה את יעקב אחי א | 1בי

כתוב . .בלבו דמ ,ירבעם ויאמר ..בלבו ךן .ל' אכ |  * 8בהמן כת'  --בלבו נך] בהמן כתיב  . .בלבו ֶמן/
ויאמר ..בלבו ל .לי פאכ * | .מחו  --בלכו דְגת] ומחו ..בלבו מ .מהו בלבו ל ,מהו יקרבו פ .מהו

יקרבו ימי אבל אבי א .ל' כ | *ההרג  --כלום] הרג את אחיו ..הקב"ה (הק' [) כלום אנ .הרג אחיו..
הקכ"ה ל ,הוג את ..ולא עשה לו המקום כלום דְ .הוג את ..לו המקום  ',2הוג אחיו ולא עשה
כלום מן ,לא הועיל כלום כשהרג  4 | ₪סוף פךל .לסוף אמ | הוליד אךר?מ | אדם] אנכ .אגיו פמ:

לי דתר | שישו פ | *עטו דפאנכמ] ששו ל .לי ת | את לי פ | אג] אכל פאתרט | אהיג] פ:
הרוג דאכתמ.
ראשונה

הורג ג | את ל' פכמ | אכי] פאמ .יצחק אכי דגכת | תחילה] נ .תחלה דא'א*'כתמ.

 5 | ₪ואחר כך] ואחר ף ,ואחר כך אהרג דֶ ,1ואחר כך אהרוג אכתרמ

| את יעקב אחי דאתר;

ליעקב אחי  .1יעקב אחי כם .אחי פ' | את ל'  | ₪כל העולס  ,1כל העולם כולו ך ,1כ.ל .כלו ך* |
לבדי ל' נך | וגו] לי דאנתמ | יפות --אבי]  ,1ימות אבי (ימות מ) אין כתוב כאן אלא יקרבו זמי אבל
אבי (יקרבו ימי א? .יקרבו מ) אמ :.לא א' (אלא) ימות אלא יקדבו ם .ל' דןת | 6שאמר] אמר דנת,
ל' פאכם | אני אקרב פא; אני אקריב מ] .שאני אקרב  | 5אבא | קודם] תחלה פא | ואחרכך]
| את עקב אחי דאגכת .את אחי מ :יעקג ם |
ואחר ] | אהוג] פן .אההוג כמ .ואהוגה דא

ולא  --בידו ל' מ |  7נאמר ל' פא | י"י ל' ם | מאוויי [ .מאוי דפ | רשע וגו'] רשע דפאכתמ :.ל נ |
 8יעקב] /פ ₪ .מלאכים דְחאי .מלאכים לפניו נכף | בוא וראה] בא וראה ךזא'כןת .ל' פני | כת') פנכת:
נה זה ן][.

מחנה .8

גה גְכַך ,סחנה

וגו"

ל.

ל' ך

(מחנה של א) הקב"ה

| כמה הוא י ,כמה הוי ך ,ואין א .אין פ
פחות

| *מחנה אלהים]

פא | שני אלפים ריבוא ְזְנִי ,שני . .רבוא דכת,

משני..

רבוא פָא? ,מששת . .רבוא א .1משני (שני ב)  . .ושני רבוא  ,%%9ב' אלפים וב' ריבואות ך* ,שתי רבוא

ושני אלפים * ,עשרים רבוא ועשרים אלפים ך! | מלאכי שרת] ממלאכי
שללבן לעשות לי
תפק

זממו

וכו" ועיו"ש :
לו המקום

רעה ולא עָזבתני

פן ירום סלה 5 | :בעשו

בידו

כת' וכו

כך עשו אחי

שחישב

.לעיל צד  867נדרשו

השרת דהגכתר :.ל' פאי |
עלי

להוגני

הפסוקים במאמר

הפר עצתווא5

הרשעים

ברשות

לבם

 8ולא עשה לו וכו' .הוספתי מלת כל ום כמו שהגיי בכי"ג [וכי"א א' ובי] ,ובדפוסיי ולא עשה

כלום ,ומשמע

שררשו שלא נענש קין שעשה חשובה ונמחל לו וכמ"ד לעיל צד  912עשאו אות

לבעלי תשובה ולעיל צד  022ויצא קין וכו' יצא שמח וכו' עשיתי תשובה ופישרתי ועי' ביפ"ת וצ*ע .ועוד
ק"ק לשון הדרש קין הרג וכו' וירשו עמו את העולם אף אני וכו' ואירש את העולם לבדי* ,ובילק' מכירי
הגי"

ולא

ע

שה כלום

אל
(וכן הגיה הרש"ש) כלו' ולא הועיל כלום לסוף הוליד אביו וכו' ב

אני אהרוג

בל אני אהרג וכו" ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א גורס
וכו' ובכי"פ קין לא הועיל כלום כשהרג וכו" א
קין הרג את אחיו בחיי אביו  ולא הועיל (הועיל לו) כלום וסוף שהוליד (סוף הוליד) :בנים .אחרים
פרש
וירשו עמו את העולם א ב ל אני איני עושה כן אלא הורג אני ,את יצחק( .יצחק תחלה) ואח"כ יאהרוג את
יעקב אוחיחי ואירש את כל העולם כולו ,וטעם וסוף שהוליד וכו' שהוליד אביו או שהוליד אדם כמו
' לפנונו וכדכתיב ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת וכו' ויולד בנים ובנות (בראשית ה' ד') ,ובדפוסי?
וכי"ת] נשמט מלת אדם או אביו .והדרש בפסיקתא שם עשו אומר שופה היה קין שהרג את אחיו בחוו
ולא היה יודע שאביו יפרה וירבה אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי,
כ"ה

באותה

פסקא בוי"ר ובתנחומא

וכו" ובמ"י שם בר"ה
ת השיח יהודה אתה

מ"ב ובתנחומא

ועיייש ועי"ע לעיל צר  467הדרשות

לפ' יקרבו ימי אבל

ר' יהודה וכו' 8 :בוא וראה מה וכו וכן הסגנון בכי*ל לקמן .בברכת יעקב
וכו' בוא וראה מה כת' לסעלה מן העיגיין ,והסגנון מה כת' למעלה מן העיניין

פרשה עה

וישלח

9
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אלהים ריבותיים אלפי שנאן ונו' (תהליס סח יה) ,ויקרא שם המקום ההוא מחנים (בראשית
שם שם) שתי מחנות למה ללמד שנשתנו ליעקכ ד' אלפים מלאכי שרת ונדמו כולן לחיילות שלמלך,

מהן לובשי ברזל ומהן רוכבי סוסים  ומהן יושבין בקרונות ,פגע בלובשי ברזל אמר להס שלמי אתם,
 8ע' לקפן פטייס קיי ייס:

 1ריבותים [ ,הבותים ְפחאכתרי |אלפי שנאן לי פ | וגוי] פה .י"י בם פיני בקודש (בקדש ת) דת/
לי אנכרי | * ההוא מחנים פהאנכרי] מחנים דת .וגו ל | לשני נכר | למה ל' ם | מלמד

שנשתנו] פאכ .שנשתלחו ל"איגבר .שנתנו דחתי | ליעקג] פאגכבר" .לו ליעקג דחתרי | די] אלך*.
| אלפים] אנכךר" ₪ .רבוא דפת.

ארבעת דחא!נכתרי 

ריבוא ח

ממלאכי י |

| של מלאכי .1

השרת פחאנכי | כולן] א*ך .כולס כ .כלם חא!נר?י .ל' דפת | מהם פא'כי | לבושי אי | ומהם חאיכ /
מהן  ,1מהם פי (וכן בסמוך) | רכבי  | 5ומהם ך] | יושבין]  .1יושבים ךז .יושבי דפאכתי | בקרונות] חפ,

| בלבושי אכי.

ברוכני 

| (אמר --אתם ל' א) |

בקרנות  ,1קרנות דְפאתי | פגע]  ₪עשו פא
של מי] פחנתי .משל מי ך |
עי' לעיל צר  963וצד  297ובמ"י שם [ולקמן פפ"ד פיי ה'] ,ודרשו כאן וישלח יעקב' מלאכים מלאכים ממש

ועיי לעיל צד  1 :188ריבותיים אלפי וכו'| .שני ריבו אלפים והן שני אלפים ריבו; ואגדות חולקות לעיל
סוף פע"ד ם' הריבוא וק"כ ריבוא ,ונר' שררשו כאן רק ראש הפסוק רכב אלהים ובותים אלפי שנאן ועח"ג,
וס"ד ארני בם סיני בקדש ,ובשיטות שונות דרשו זה הפסוק במתן תורה בפ' בחודש השלישי בפסיקתא שם
אנכי ה' אלהיך זש"ה רכב אלהים ובותים אלפי שנאן אמר ר' אבדימא איש חיפה שניתי במשנתי
שירד הקב"ה בפיני בע שרים ושנים אלף כתות של מלאכי השרת א"ר ברכיה וכו' כמחנה לויה

וכו" (שהיה מספרם כ"ב אלף כדכתיב בבמדבר ג' ל"ש כל פקודי הלוים וכו' שנים ועשרים אלף) ד"א רכב
וכו" מכת שעלה מבבל אמרו שירד עם הקב"ה לספוני כעשרים ושנים אלף מרכבות כך שגה
אל יהו זכור לטוב רכב וכן' א"ר תנחום בר חנילאי עד מקום שהספיטם יכול לחשוב וכו' (ועיי"ש .בהערות
רש"ב) ד"א רכב וכו' א"ר אלעזר בן פדת .וכו' אבל בסיני כשבא הקב"ה ירדו עמו אלף אלפים וריבי
רבב ות אלפי שנאן וכו' ,ובמדרש תהלים מ"ב שם רכב אלהים רבותים א"ר אבדומי דמן חיפה שניתי וכו"
משום כת שעלה מבבל אמורו ארבעים ושנים אלף מרכבות שנאמר אדני בם סיני
בקדש כמנין ב"ם כך שנה אליהו זכור לטוב רכב א"ר תנחום וכו' עד מקום שיכול פסיפסטס לחשוב
אלף אלפים וריבי רבבות וכו" (ובסא"ר פכ"ב איתא בד"ו כשנגלה הקב"ה ליתן התורה לישראל לא נגלה אלא
במאתים וארבעים ושנים רבבות שלפניו שנאמר רכב אלהים רבותים ונאמר אלוה מתימן יבא אף כשבא ושכן
על הר סיני עשרים ושנים רבבות ממונין על ישראל וכו? ובסא"ר הוצ' רמא"ש כשנגלה וכו' ליתן תורה לבניו

לא נגלה  אלא במאתים וארבעים ושמונה שלפניו וכו",
תורה

לא
שם
אמר
עמו

ובסא"ז פי"ב בד"ו כשנגלה הקב"ה על הר סיני ליתן
שלפניו שנאמר רכב אלהים וכו' ובהוצ' רמא"ש

לעמו לא נגלה אלא במאתים ואחד וארבעים ושמנה

נגלה אלא באחד וממאתים וארבעים ושמונה שלפניו וכו' ועי' בהערות רמא"ש ובמבואו צד  ,)77ובפסי"ר
שרים ושנים אלף של מה"ש כו'
רכב אלהים וכו" א"ר אבודימי דמן חיפא שניתי במשנתי ע
ליה ר' ינאי בריה דר' שמעון בן ינאי אם כן מיעטתה אלא בשעה שירד הקב"ה על הר פיני ירדו
עשרים ושנים אלף מרכבות וכל מרכבה כמרכבה שראה יחזקאל א"ר יוחנן יום [שנגלה]

הקב"ה

על הר

בשם ר' יוחנן אמר

פיני

ליתן תורה

מאה ושערים

לישראל

ם
יש
יודו עמו ש

ריבוא

וכו' א"ר

תנחום

ריב וא

של מלאכים וכו' ר' אבא בר כהנא

בן חנילאי וכו' עד מקום שאין סופיסטוס

יכול לחשוב ר' עזריה וכו' בשם ך' יהושע בן לוי ריבותיים שאין להם מניין אלפי שאין להם מספר
וכו" במעורת שעלה בידם מן הגולה מצאו כתב .תהרתין רבון דאלפי שנאן דמלאכין ירדו עם הקב"ה
=ע' בתנחומא מ"ב ובתנחומא צו שם ובילק' מכירי תהלים .ס"ח סו/
על הר סיני ליתן .תורה לישראל וכו' ,ו

נ"א ,ובשמו"ר פכ"ט בדפ"ר וד"ו הגי' א"ר אבדימי דמן חיפה כ"ב אלף רבוא ירדו עם הב"ה לסיני שג'
רכב אלהים רבותים וכו" (ובמ"כ מחק מלת רבוא עפ"י לשון הילקוט תהלים ר' תשצ"ו וכן הדפיסו אחריו)
ובבמ"ר שם במאמר פתמי בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכים שנ'

רכב

אלהים

וכו',

ובתנחומא

וישלח

שם

וישלח יעקב

מלאכים זשה"כ וה' נתן קולו לפני חילו כי רב מאד

וגן' הכתוב מדבר במתן תורה כשבא הקב"ה ליתן תורה לישראל ירדו עמו רכב רבותים שנ' רכב אלהים רבותים
אלפי שנאן ר' אבדימי אמר כ" ב א ל ף מ רכב ות מלאכים יהרו עמו לסיני וכו' ,וכהשיטה עשרים ושנים
אלף הגי' כאן בפי' ב"ר כי"א כמה הוי מחנה שתי רבוא ושני אלפים ,וכן בפי' ב"ר בדפ"ר (ובכי"ט נשתבש
ב' בכ' עשרים ריבוא ועשרים אלפים) ,וגם בגליון מדרש אב"א נסמן לגי' הדפוסיי שני אלפים רבוא ס"א ושני
רבוא [וכן נוסף מלת ושני בכי"א ב' בין השורות] ,ובפי? מהרז"ו בפסי"ר ובשמו"ר מפרש שדרשו רבותים אלפי
שנאן שני רבוא ועוד אלפי שנאן עוד שני אלפים הרי כ"ב אלף 2 :שנשתנו וכו' .כ"ה בכי"ל ובכי"פ [וכי"א
א'] וכי"כ ,וביני שיטי כתוב בכי"ל לחו להגיה שנשתלחו ועח"נ ,וטעם הדרש קשה ,וביפ"ת מפרש
בדוחק שתי מחנות למה דכיון דרכב אלהים רבותים אלפי שנאן דהיינו ב' אלפים רבוא הוה פגי במחנה א'
לאלהים ומשני דלצורך יעקב הוצרכו מחנים שלפי שנדמו לחיילות של מלך שיש בם ממינים שונים מהם
לובשי ברזל וכו' הוצרכו רבים להגדיל חברת כל כת וכת מהם ,וכהגי' שלפנינו ד' אלפים איתא גם בכי"ג
וכו"כ [וכי"א א' וב'] ובילקוט דפ"ר ארבעת אלפים ,ואפשר שצ"ל או .לפרש כגי' הדפוסי' ארבעת

אלפים רבוא .ובפי' ב"ר כ"י גורס ומפרש שנשתלחו לו ליעקב ארבעת אלפים וכל מחנה שני אלפים ,ובמדרש
אגדה

השמיט

זה הדרש

והועתק שם וישלח יעקב מלאכים מה כתיב למעלה ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה

אלהים זה כמה הם מחנה אלְהים שני אלפים רבוא של מלאכי השרת שנ' רכב וכו' אלפי שנאן ואותן מלאכים
נדמו כולם לחיילות של מלך מהם לובשי ברזל ומהם רוכבי וכו' :  8יושבין בקרונות . במרכבות ,ומדוייקת
הגי' בקרונות מל"י ול"ר קרון ,)1והקבוץ .קרונין וקרונות ועי' בעמת"ל וקרויס ע' קרון ובמ"י לעיל צר ,46
ובגיטין נ"ז א' איתא לפי גי' הערוך בע' קרון אלו פ' קרוני מל חמה שכנסו לכרך ביתר ,ולפי הגוי
קרני מלחמה פירש"י שם ראשי גייסות תוקעי קרן וכו' וכן מפרש ביפ"ת כאן ומהם תוקעי קרנות [וכן רי"ג
מובא בא"א ,וע' לקמן בנוסחת הדפוסים פצ"ט סי' ב' אלו תוקעי קרנים] ,ובמ' אגדה ומהם יש להם קרנות
שתוקעין בהם | :פנע וכו" =פגע עשו בלובשי ברזל וכו' .ובפי' ב"ר כי"ט מלשון אחר הגי' פגע עשו
בגו

%000 0

(

וישלח
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פרשה עה

אמרו לו של יעקכ[ ,סגע ברוככי סוסים אמר להס שלמי אתס אמרו לו שליעקכ ,סגע ביושכי קרונות
אמר להם שלטי אתם אמרו לו שליעקב] שנ' מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ונו' (שס לג ח),
ואף יעקכ היה מזכיר שמו שלהקכ"ה לעשו ליראו ולבהלו שני כי על כן ראיתי פניך כראות פני
אלהים וגו' (שם שס ) ,משל דיעקכ ועשו למה הדכר דוטה לבשר ודס שזימן חכירו לסעודח והכיר

בו שטכקש להרנו ,אמר דומה טעם תכשיל זה לאותו תבשיל שטעטתי כבית הטלך ,אטר ירע ניה

טלכא איסתפי ולא קטליה ,כך יעקב כיון שאמר לעשו כראות פני אלהים אמר עשו הגיעו הקכיה

יא לככור זה שוב איני יכול לו :ד"א וישלח יעקב ונוי למה שלח לו שלוחין ,אלא כך אמר אשלח
לו שלוחין [אם יחזור בתשוכה] ואמר להס אמרו לו אל תאמר כדרך שיצא יעקכ מנכית אכיו הוא עומוי
 7ע' סנסועל ויסלס כ'' :'6

 4סוטס מ"ס נ':

 1לו לי א' | של יעקכ אנחנו א'א""

| * פגע  -יעקב ך]] פגע . .ביושבי קרגות . .יעקב  ,1פגע..

ביושכי קרנות . .משל מי ..משל יעקב ך] .פגע ...ביושבי קרנות  ..משל מי ..אמרו של יעקב-ךָ' ,פגע..
למי אתם ..של יעקב אנחנו פגע ביושבי קרנות  . .למי אתם ..של יעקב א .1פגע . .סוסים אמרו לו שליעקב
[אנחנו אַ ]"%פגע ביושבי קרנות . .למי . .של יעקב א ,*%%פגע ברכבי סוסים של מי אתם של יעקב פגע ביושבי

קרנות וכו' ם .פגע ברוכבי ..אטי להם שלמי אתם שליעקב ואף יושבים בקרונות אמרו לו שלמי אתם אמרו
לו שליעקב כ .וכן רוכבי פוסים וכן ביושבי קרנות ו ,ל' ל | שלני] היינו דכתי דְן .הה"ד  ,1הרא (הדה א)%
הוא ראמר ליה א .%הדא דאמ' ליה עשו א | 1וגר ל' | 8אף א | .היה ל' פאנכ | מכיר לעשו
(לעשו הרשע וזי ,לו לעשו הרשע  )1שמו של הקבזה ךחנתי .זכיר (מזכיך לו א) שמו של הקב"ה
(קב"ה א?) פאכ | .לייראו חל .כדי לייראו י | *כראות -וג-ו'] כראות פני אלהים ְאןת .כראות..
ותוצני חנכ :וגוי לו |  4דיעקב ועשו] חזנכי .יעקג ועשו ם .דעשו ויעקב א .לי דת | להיר א* .למה
הוא [רומה א'"] א | לבשר ודם] .פך .למלך בשר ודם דֶנְכ .לאדם א .לאחד תי | שזימין א' | חבירו] י,
את חכרו הכ

חברו ףפ ,את חגירו ךְאנף.

| הכיר בו א.

והכיר בו חגרו ף

| 5שהוא

מבקש אנפו,1

שהיה מבקש דְחןת .שהוא רוצה  | 5להורגו פחא?נ' | דומה . .כאותו תכשיל [ְז ,דומה  ..זה כפעם אותו:
תבשיל דְן] ,פעם תבשיל זה דומה לו לאותו תבשיל ף .דומה טעם זה כאותו טעם  ,1דומה טעם זה

כטעס אותו (כאותו א )%א .דומה תבשיל זה לאותו תבשיל  ** | +בבית המלך] המלך ל | א"ל א' | ליה ם |
 6מיסתפי י ,מסתפי דְפחאכת .ומפתפיה [ | קטיל ליה פ .קטלינן א | 1כך) פאנכ .אף י .אף כך דת,
אף כן ךז | יעקב] הכא י ,ל' א | כיון שאמר] כשאמ' פ .5כיון שאמ' יעקב א | כראות] פאי ,כי על כן,
ראיתי פנוך  -.דחנכת | אלהים]  ₪ותרצני נכ | עשו] ם = .הושע דְחאנכתי | הגיע הקב"ה [ז ,הגיע

עקב א |  7וה| פחא' .הוה דְא'נכתי | ** שוב] לי ל | לו] לעשות ג .לו הה"ד ויאמר יעקב כאשר ראם +
לו לכך ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקי' זה ואחר כך וישלח יעקב מלאכים ךז .לי א | וגר] מלאכים ךאנ,
מלאכים לפניו כקת .ל'  | ₪שלח] פ - .יעקג דאנכת | אצלו שלוחים דפאת .שוחין אצלו,-
8לוחין] נכ .שלוחים דאת:
מלאכ'  | 1כך  --לו] כך אמ' יעקב אשלח לו א ,1אמ' יעקב אשלח ךן | ש
ל'  | 5אם --בתשובה ךְפא'נכת] שמא ..בתשובה א? .ל' ל | אמר דפאנכת | להן ( | תאָמר] תהי
סבור א | יעקב כדרך שיצא ךדפן ,ביעקב  ...שיצא א | * מכית אביו ִפאיגכ] מאביו ל :ממך

בלבושי
מבנין

ברזל ,ואגדה אחרת לפ' ויאמר מי לך כל המחנה וכו' לקמן פע"ח:

 8ליראו .

הכבד וכן ולבהלו וכלשה"כ ליראם ולבהלם (דה"ב ל"ב י"ח) 5 | :ידע ביה וכו'.

|

להפחידו ,וליראו

המלך מכירו נתיירא

ולא הרגו ,ובפי' ב"ר כי"ט מל"א גורס ומסתפי דלא קטליה ומפרש ומתירא מאימת מלכות כך אמר יעקכ
כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים ותרצני כדי להפחידו ,והמשל מקורו בסוטה שם דרש ר' יהודה .בר
מערבא

וכו"

להרגו

אמר

להחניף

מותר

לי
דרבי לוי דאמר רבי ו
לו

טעם

לרשעים

וכו"

ר' שמעון בן לקיש אמר מהכא כראות פני אלהים ותרצני ופליגא

משל של יעקב ועשו למה הדבר דומה לאדם שוימן את חבירו והכיר בו שמבקש

חבשיל

זה

שאני

טועם

כתבשיל שטעמתי בבית המלך אמר ידע ליה מלכא מיסתפי

ולא קטיל ליה ,ומשובשת הגי' למלך בשר ודם ,ובא"א הגיה לבשר ,ודם ובמ"כ לאחד וכן הדפיסו אחריו ועוז"ב;-
ובמ' אגדה לפ' כראות פני ולמה מזכיר יעקב שמו של הקב"ה כאן כדי ליראו ולבהלו אמר עשו הקב"ה הניעו
בכבוד זה איני יכול לו משל לחבר שמבקש את חברו להרגו נזדמנו לסעודה אחת אמר האחד טעם תבשיל זה

כטעם תכשיל שטעמתי בבית המלך אמר אותו האיש וכך הוא זה וזה רגיל בביה המלך מיד נתיירא ממנו:
 8אם יחזור וכו' | .כן השלמתי כגי' הדפוסי' ושאר כ"י ,וטעם אם יחזור בתשובה אם יהרהר בלבו וכסגנון
הדרש בתנחומא ריש פ' וישלח עם לבן גרתי אמר אע"פ שישבתי עם לבן שהוא אב הרמאים זה עשרים שנה
יש לי שור וחמור ועושר גדול לכך הודיעו כדי שיהרהר בלבו ויאמר ועקב לא עבר כי אם במקלו ועשה עמו
עשרים שנה ולבן אב הרמאין הוא וזה נתעשר אצלו ושב בשלום ואני אוכל לו ,ובכי"ל רק מאמר אחד ואמר

להם אמרו לו אל תאמר כדרך שיצא וכו' הוא עומד שנ' כי במקלי וכו שלא נטל מאביו כלום (וכמ"ד לעיל
צר  0177גדוד שילחו) אלא וכו' והלשון ממועט וצריך לפרש אלא יש לי שור וחמור וכו' ובשכרי קניתי כל
המחנות הללו בכהי שנ' וע תה הייתי (כלו' עתה הייתי בעצמי) לשני מחנות ,וכסגנון זה [הוא בכי"א
אי וכן] הועתק בילקוט מכירי  מאמר אחד בדרש ויצו אותם לאמר אממרו לו אל תהי סבור ביעקב
כדרך

וכו',

שיצא

מעמך

ובדפוסי' שני

הוא עומד שלא

גטל מתפיסת

בית

אביו

אלא

בשכרי

קניתי כל הללו שנאמר ועתה

מאמרים כאן והגי' בדפ"ר וד"ו אמר להם אמרו לו אל תאמר וכו'

שני כי .במקלי עברתו

וגו' ויצו אוחם לאמר אמר להם אל תאמר כשיצא מעטך של א נטל בידו כלום מתפיסת אביו אלא בשכרי

קניתי וכו" .ובא"א הגיה כשיצא מעמך נטל כל זה שלא נטל וכו' [וכ"ה בכי"ת] וכן נדפס במררש ך'
פירדא ופי שם ביפ"ת אל תאטר יעקב כדרך שיצא [וכו'] אלא עשיר גדול [הוא] וז"ש ויהי לי שור וחטור

פרשה עה

וישלח

1

לב ד

שני כי במקלי עברתי את הירד[ (בראשית לב יא) ,שלא נטל מאכיו כלום ,אלא בשכרי קניתי כל

הללו בכוחי שנ' ועתה הייתי לשני מחנות (שפשם) ,אותה שעה שקרא יעקב לעשו אדני אמר לו
הקב"ה אתה השפלתה עצמך וקראת לעשו אדני ח' פעמים אני אעמיד מכניו ח' מלכים קודם לכניך
שני ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו' (שם לו לא) ,אמי לו אם לשלום אתה מתוקן אני

כנגדך , אם למלחמה אני כנגדך , יש לי גיבורים ובעלי זרוע שא' לפני הקכ"ה דבר זה והוא עושה
 1ינקוע שס ,ילק' (כיכי פקניס " 5קי" ס':
( 1שני ---הירדן ל' א!)

| את הידן] א?.

את ..הזה ן] .את ..הזה ועתה הייתי לשני מחנות כ,

ו-ם] שלא נטל בידו מתפיסת בית אביו א .1ויצו אותם לאמר אמרו לו אל תאמ'י
וגו" ָפ; ל' ן | שכלאל-
כשיצא מעמך שלא נטל בידו כלום מתפיסת הבית ך ,ויצו אותם . .כשיצא מעמך נטל כל זה שלא נטל מתפוסת
הבית כלום ך] ,ויצו אותם (אתם  )1לאמר ..אל תאמר יעקב כדרך (אל תאמר כדרך [ )5שיצא מעמך (שיצא
מבית מעמך  כ) שהרי לא נטל (שלא נטל בידו נגָ) כלום מתפוסת (מתפיסת  ,מתפישת  )2בית אביו פנל;
ויצו אותם לאמר אל תאמר כשיצא נטל כלום מתפוסת בית אביו י ,ויצו אותם לאמר אמרו לו אל תהי סבור
אלא עתה א?) |
ת-ה]
ע-
ולא
ביעקב כדוך שיצא מעמך .הוא עומד שלא נטל מתפיסת בית אביו מ (ש
5כוחי] בכחי דְפא'גכי,
** בשכרי] בשכרו ל | קניתי לי  | 1כל הנכסים הללו ן] .כל המחנות האלו י | ב
לי רזמ | לשני] לשתי אמ | באותה | (אותה  --יעקב לי א*) |שקרא] שאמר פא1מ | יעקב אבינו ו | לעשו

8תה
אדוני י ,1לעשו לאדני ל" ,לעשו לאדוני ך .לאדני (לאדוגי חאנמ) לעשו פחאנכט | ליה  | 5א
הוא * | 1השפלתה י] השפלת ךְפחאכתמ .השלמתה ל ,שהשפלת  | 1עצמך| את עצמך א'כת /את עצמך
| לעשו] אותו החִי; לו א .%ל' פ | אדני שמנה פעמים בָ ,אדוני שמנה (שמונה ף)
לפני אחיך י .לי
פעמים זְזְךן ,אדון שמונה

כ-ים]
ל-
אמני

מלכים,11 .

פעמים אי ,אדון לעשו שמונה

מלכים נָב,

אני . .שמנה

אני מעמיד

פעמים

מבניו

חייך אני מעמיד מבניו שמונה מלכים ְך],

 ,5שמנה פעמים אדון ] .אדוני פעמים

שמנה

מלכים [ְ].

ך |

ואני מעמיד ממנו שמוגה

חייך שמונה מלכים אני מעמיד בבניו פא:

חייך

שמנה  . .מעמיד לבניו מ |  4אלה ו | * בארץ  --וגו' פחא] בארץ אדום לפני מלך מלך וגו' ] ,בארץ . .מלוך

מלך בישראל  ,+באר' אד' [ .באדום  .2וגו" לְך .לית
להם אמרו לו דפאתמ

אני מתוקן כנגדו אמ

| אתה

אם]
|5

| אס לו] נכ :אמר לו ח; אמר ליה ו .אמר

מתוקן] את מתוקן  .1מתוקן פ .ל' אמ

פאנ :ואם דחכתימ

| הריני כנגדך  .1אני כנגדו 8

| אני כנגדו פא .אני מתוקן כנגדו מ | גיבורים] ,1

גבורים דְפחא1כתימ .ל' א | בעלי זרוע פ; ובעלי (בעלי אמ) גבורה וזרוע דאנככתמ .ובעלי מלחמה ו,
ובעלי מלחמה ובעלי זרוע ךז | שאומ' פאנ ,שאומרים דְחחת ,דין כ ,ואומר ו ,ל' מ | דבר זה] אכם :עשה
דבר זה ךַז /דבר דפי .ל' ת | עושה] יעשה א |
ושיער להגיה מבית אביו הוא עומד אמרו לו אל תאמר כשיצא מעמך נטל כל זה וכו" אלא בשכרי וכו' בכחי

שנאמר כי במקלי עברתי וגו' ועתה הייתי וכו' ויצו אותם לאמור באותה שעה וכו" ועיי"ש .,ובמ"כ הגיה אל
טל בידו כלום וכו" וכן הדפיסו אחריו ,ומגומגם גם הלשון במאמר השני בהגי' ויצו
תאמר כשיצא מעמך נ
אותם לאמר אל תאמר יעקב כדרך שוצא מעמך שהרי לא נטל (שלא נטל בידו) כלום וכו' ועח"נ ,ובמ' אגדה

גורס ומפרש ד"א וישלח יעקב מלאכים ולמה שלח אצלו מלאכים אלא כך אמר יעקב אשלח לי מלאכים אליו
אם

יחזור בתשובה
אבי

מבית

מוטב

במקלי שנאמר כי במקלי וגו' אבל עתה אני לשני מחנות ויצו אותם לאמר וגו' אמר יעקב אמרו

לעשו זה המקנה

אשר

שנאמר ועתה הייתי וכו',

מבית

המאמר

לי אל תאמר

משל תפיסת יד אבא הם אלא בשכרי קניתי לי זה המקנה ובכחי

ויקשה גם לפי פירוש זה אחרי שאמר יעקב אמרו לו אל תאמר וכו' כי אני יצאתי

אבי במקלי מה צרך עוד לאמר לו זה המקנה אשר לי אל תאמר מתפיסת יד אבא הם ,ובילקוט נסדר
בסימן ד"א

לבן גרתי.

נטל
הגי'
הוא
תהי

אמר להם אמרו לו אל תאמר כדרך שיצאתי מבית אבי באתי אליך כי אני יצאתי

וכו"

אחר המאמרים ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו רבינו אמר לר' אפם וכו' עם

ואחר עד עתה וכו' (ועיי לעיל צד  )388ושם הועתק רק ויצו אותם לאמר אל תאמר כשיצא

כלום מתפוסת בית
העיקרית [ולדעתי
עומ שנא' כי
סבור ביעקב כדרך

אביו אלא בשכרי קניתי כל המחנות האלו בכחי שנאמר ועתה הייתי וכו' וקשה לברר
רק שתי נוסחאות לפנינו ,הנוסחא|האחת היא ,אמרו לו אל תאמר כדרך שיצא וכו'
במקלי עברתי גן' אלא בשברי וכו' ,וקטע מנוסחה זו נשאך בכי"א בי אל
שיצא וכו' שני כי במקלי עברתי את הירדן אלא עתה הייתי לשתי מחנות ,והנוסחה

האחרת הוא; ויצו אותם לאמור אמרו לו אל תאמר כדרך שיצא וכו' הוא עומד

שהרי

לא

(של א) נטל

(בידו ,מאביו) כלום מתפ יסת הב ית אלא בשכרי וכו' ולנוסחה זו קרובה הגי' בכי"א א' (ובילקוט
מכירי) אמרו לו אל תהי סבור ביעקב כדרך שיצא וכו" הואי עומד שלא נטל בידו וכו' אלא בשכרי וכו' ,ועל
ידי ערבוב אלו הנופחאות בכ"י נתהוו גירסאות כי"ת והילקוט ומ' אגדה כדי שלא יהיו הדברים כפולים/
ובאמת לשתי הנוסחאות טעם המאמר שיעקב הודיע לעשו שנתעשר בתוך כך ואינו עומד במקלו כדרך שיצא
מבית

אביו,

ולא שיעקב הוצרך להודיע שלא נטל טתפיסת בית אביו,

כי זאת ידוע היה לעשו גם בלעדו,

ודוגמאות לעירוב נוסחאות כאלו נמצאו הרבה במדרשים] 2 :אותה שעה שקרא וכו שצוה את המלאכים
אמר כה תאמרון לאדני לעשו וכו' ,ואולי צ"ל כן ויצו אתם לאמר כה תאמרון וכו' אותה שעה וכו' [ובכי"ל
כתוב אמר הקב"ה אתה וכו' .ומלת לו נתוספה ביני שיטי] ובמדרש אגדה הובא ובאותה שעה שקרא יעקב
אבונו לעשו הרשע אדני אמר הקב"ה אתה השפלת עצמך לפני עשן וקראתו אדני חייך אני מעמיד מבניו
שמנה מלכים כנגד ח' פעמים שקראתו אדני לפני מלך מלך בישראל שנאמר ואלה המלכים וגו' אמר יעקב
לשלוחים ששיגר לעשו אמרו לו אם לשלום וכו' ויש לִי גבורים וכו' שיתפללו לפני המקום והוא יעשה רצונם

שנאמר

רצון יראיו וכו',

ובלק"ט מפרש כה תאמרון לאדוני לעשו שמנה אדוני כתובים בפרשה וכנגדן מלכו

שמונה .מלכים באדום לפני מלך מלך בבני ישראל ואלו הן שמונה לאדוני לעשו (ל"ב ה!) להגיד לאדוני (שם

ו') שלוחה לאדוגי (שם י"ט) בעיני אדוני (ל"ג ח') אדוני יודע (שם י"ג) יעבור נא אדוגי (שם י"ד) אבוא אל

וישלח

9

לב דו

פרשה עה

לי רצוני שנ' רצון יריאיו יעשה (חחליס קמח יט) לפיכך כא דור ליתן שבח וקילוס לפני הקב"ה שעזרו
בכרחו מפני שאול שנ :כי הגה הרשעים ידרכון קשת ונו' (טס יא ג) מה כת' אחריו כי השחות
יהרסון צריק מה סעל (שס שם ג) אמר לפניו רבוגו שלעולס אם חרקת ונטשת ולא עזרת את יעקב

שהוא משתותו ויסודו שלעולם שנ' וצדיק יסוד עולם (משלי כיה) צריק מה פעל ,על אותה שעה
 +נאמר אלה
--

בוכנ

ואלה

בסוסים

ואנחנו

בשם

י"י אלהיגו נזכיר (תהלים כ ח) :

ו\ והי לי שור וחמור ר' יהודה א' משור אחר יצאו שוורים הרכה ומחמור אחך
יצאו חמורים הרבה ,ר' נחמיה א' לישנהון דכרייתה היא חמורתך נמלותה ,רבנין אמ' שור זה.
 1ילק' מכיכי מסליס מס :
יפלח ק" כ' ,מנתופס טס ספ" :'8

[ 8לק' סקליס כ' סככ"נ,

וע'| עוכט סקנים יי ק" 3':

 6ינקוע טס,

מנסומל פ'נ

 1לי רצוני| [ ,להם רעונס דְ .יצוני פא .יצונס מ .ל' חכי | יייאיו] אנכ :ייאיו דפחתיט
לכך נתן דוד שבח למקום שעזרו ם | * 2בכרחו דפאכת ]5בכוחו ל .לי ן | * קשת וגוי א'] קשח דפאינתט.

|

קשת כוגנו  .2וגוי ל | כתיב דאמ | אחריו| בתריה פא | צ4ר*יק  -פעל דאכתמ] וגו ל .לי פג |:לפניו

לי פת | יגוגו  --עולס] (כר .יבש"ע אןתמ .יבון העולמים  | 75חרקת| דיגכ :הוסת ל'אר ,שתקת ]/

רחקה דומ.

ל' י | ונטשתה כ .נטשת ' ,ונטשת את יעקב ך

ועזבת י ,ולא עזכת ך* ,ל' ד

עולם דְך",

| ולא עזרת] פאנכמ .ולא עזרתו ך,

| את יעקב] יעקב ם .ליעקב א .ל' ך | מ4שתותו -ע-ולם] ם ,משתיתו. .

משתיית . .עולם  ,1משתיתו (משתותו מ) של עולם ויסודו פאמ.

משתיתו של עולם |ף?,

יסודו של עולם ך ,1שתיית עולם ' | צריק פמ | צדיק  --פעל ל'  5 | 22אומ'  | 5ואנחנו נ-ז-כיר] ואנחנו? .
י"י נזכיר ך] ,וגו מ .לי פאגכ | ו
6חטור| פחאגכתריי:
ור' נחמיה

ורבנן ר' יהודה (יודה ן) דְן,

ר' יהודה

נחמיה  -א'כ | אוטר הפחא'גכי .אמי ואת
מחמור נוי | 7נחמיא א? | אמר דפואנכ.
דברייתא ךא (ך] .דבריית' י ,1דבריתא כךף,1
ל' חי | המוותה] ן .המורתא דפחאגכת.

ורי נחמיא

=

וגוי דן | ר' יהודה]| פח .ר' יהודה (יודה [)
(נחמיה נת) ורבנין -.

| שוורים הרבה] פחא'גכתי .שורים..
אומר חתי | לישניהון חכ .לישנא
דברית' ף? ,דבירייתא ד | היא] הוא
המרוותא י ,המרת * ,הא חמרתא

א'נן] ,

ר' יהודה

ור'

דֶן .כמה שוורים א' |
פאר* | דברייתה] ן,
א ,%1אמרין ר ,א' פ:
א" | גמלותה] ן,

גמולתא ג .גמלוותא ו ,גמלהא דְפחַתר* .וגמלתא א* .הא גמלתא א'ר | רגנין] א'תי .יכנן דפוא,
ורבנין  1ורבנן חכ | אטרין גכ .אמרי דפחאת /אמרון  | 2זו י' |,

אדוני (שם שם) אמצא חן בעינגי אדוני (שם י"א) ושמנה מלכים בסוף הפרשה (ל"ו ל"ב--ליט) ,ובשכל טוב
צר  071שמנה אדוני כתובים בפרשה ולפיכך מלכו שמנה מלכים באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל ,ובמה"ג
עמו'  805לפ ואשלחה להגיר לאדני שמוגה פעמים קרא יעקב לעשו אדוני כנגדן מלכו באדום שמוגה מלכים
קודם לישראל ,והמאמר מוזכר גם בפי' ב"ר כי"ט מלשון אחר ,ובדפ"ר וד"ו נשתבש וקראת לעשו אדוני
פעמים ,וכבר הוגה בא"א ובמ"כ וביפ"ת [ובפדר"א ספל"ז המאמר כה אמר עכרך ועקב אמר לו הקפ"ה יעקב
עשית הקודש חול וכו' אמר לו הקב"ה לא דייך שעשית את עצמך קודש חול אלא שאמרתי ורב יעבוד צעיר
ואתה אמרת עבדך יעקב חייך כדבריך יהיה הוא ימשול עליך בעולם הזה ואתה תהיה מושל עליו בעוה"ב וכוי]:

 1לפיכך בא דוד וכו' .כשבא דוד ליתן במזמור בי"י חפיתי וכו' שבח וקילוס לפני הקב"ה שעזרו בברחו מפני
שאול וכו' אמר כנגד יעקב אבינו כי השתות יהרסון וכו' רבש"ע אם חרקת ונטשת ולא עזרת את יעקב שהוא
מָשתותו ויסודו של עולם וכו" צריק מה פעל בצרקתו [מאמר זה אין לו הבנה .ובמ"כ דחק לפרש שתכינוי

עזרו שב על יעקב שהקב"ה עזר באמת ליעקב ,והטעם לו היית נתרחקת מיעקב אז מה היו מועילים פעולותיו,
כן לא נתרחקת .ולפי' זה קשה' ג"כ מהו לפיכך ,ומה ענין מאמר זה לכאן .וע' בחי' הרר"ל ,ואולי וש

לסרס המאמרים באופן זה ,ואלה המלכים אשר מלכו וגו' לפיכך בא דוד ליתן וכו' צרִיק מה פעל (אמר להם)
אמרו לו אם לשלום וכו' רצון יריאיו יעשה על אותה שעה נאמר וכו' ,ובתחלה אמר לפיכך הואיל ויעקב נענש
שנתאחרה המלוכה לבניו שמנה דורות שבח דוד להקב"ה שעזרו מיד .ואח"כ חוזר לררוש את המקרא ויהי לי
שור שועקב אמר שיש לו גבורים וכו" כמש"כ (משלי י"ד ד') ורב תבואות בכף שור (ע' בפי' מהרז"ו ובמאמרי
תנחומא ומה"ג המועתקים בעמוד הבא) .ועל אותה שעה נאמר ואנחנו בשם וגו' שועקב בטח בה' שיעשה:
רצון יריאיו] והגי" ר
חק ת איתא גם בדפ"ר וכי"ג וכי"כ וצ"ע ,ובכי"ל ביני שיטי הוגה ה
רפת כמו שהגיי גם
בפי' ב"ר (ושם בכייט וכי"א וגם ברש"י בדפ"ר הובאו המאמרים בסדר שלפנינו ,ובד' ווילנא מסורס המאמר כי '
השתות יהרסון אמר לפניו וכו אחר הלך ונטל .וכו' ובסופו חסר שם צדיק מה פעל) [וכן הוא בכי"א .בי,
ובכי"א א' כתוב .רחקת והוגה ביני שיטי הרסת ,ולדעת רא"ח לעף (במכתבו אלי) גי' זו עיקרית מפני שלשון
הרסת נופל על לשון יה רס ון שבמקרא ,ובכי"ל כתוב ונשת והטי"ת תלויה ביני שיטי להגיה ונטשת ,וכ
נתוספו שם בדיו דיהה המלות וצדיק וסוד עולם] ,והגי' מ ש ת ות ו איתא גם בכי"כ ובילק' מבירי , ולעי
צר  888בכי"ג לגדד משתותן ובמדרש אסתר בדפ"ר וד"ו פ' גם ושתי (א' ט') אנא מגדיר ית משתותיהון;
ובמ' תהלים מ"ב שם הדרש כי השתות יהרסון וכו' אם הצדיקים שהשתיתו עולמך כדכתיב וצדיק יסוד .עולם
ועמדו

הרשעים ופיגרו אותם צדיק

העולם הוא הקב"ה מה פעולה הניחו לך בעולמך

וכו' ועי' בהערות רש"ב

ובילק' מכִירי שם סי" ' 6 :ויהי לו בכי"א א' מתחלת כאן פע"ד | :משור אחד וכו' .ר"י דורש ויהי
לי מתחילה שור אחד וחמור אחד ומשור אחד יצאו שוורים הרבה וכו" ור"נ מפרש כפשוטו ויהי לי שור וחמור
שוורים  וחמורים כלשון בני אדם חמורתה גמלותה ורבנין דרשי שור זה משוח מלחמה וכו' .ובפי' ב"ר כי"ט
נורס ומפרש ויהי לי שור וחמור שור יחיד וחמור יחיד לישנהון דבריתא אמרין הא חמרתא הא גמלתא והם
ה
אשניירא') גמלתא ימלרואה?) ,ושם בכי"א אשניריאה וכו' ימלתא ,ובלק"ט מפרש בתחלה מאמר
רזג ויהי לי שור וכו' ר' נחמיה אומר לשון של בני אדם הוא לומר שור על שם שוורים הרבה וכו' ר' יהודה

אומר משור
אחד יצאו כמה
שורו חמור חמור גרם (ועי' למשה ד"א ויהי לי וכו' חמור זה יששכר וכו') צאן צאן מרעיתי עבד ושפחה הנה
(? | .סַַסתּה (1
?79

שוורים ומחמור אחד יצאו כמה חמורים רבנן דרשו על שם ישראל שור בכור

פרשה עה

וישלח

89

לב ו ז

|משוח מלחמה שני בכור שורו הדר לו (דבריס לג יז) ,חמור זה] מלך המשיח שנ' עני ורוכב על

חמור (כריה ט ט) ,צאן אלו ישראל שנ' ואתם צאני צאן מרעיתי (יחזקאל לר לא) ועבד ושפחה
הנה כעיני עבדים

אל יד אדוניהם

חן שנ' חונינו י"י חונינו

(תהלים קכג ב) ,למצא

(שס שם ג):

ז) וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו אתה נוהג בו כאח

והוא נוהג כך כעשו:

יש

וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו ר' שמעון בן לקיש אמר עמו כעמו מה הוא
 4ינקופ טס ,סיסועס ענ וישלס ס" ו':

 6ילקוע סס ,מנסועס ע" 3סס :

 * 1משוח  ---לו דֶ] מלחמה ..לו ך] .משיח ..הדר וגו' פ .משוח מלחמה בכור שורו וגו' [ .משוח
המלחמה שני בכור . .לו וגו'  .1משיח למלחמ' בכור . .לו י' ,משוח שליוסף שנאמ' בכור . .לו  ,משיח בן
יוסס שנאמר . .לו א?א ."%ל" ל | * חמור זה דפוחאגתי] וחמור זה כ .ל' ל | * מלך המשיח ל"ךְפוחאגכי]
מלך משיחנו ןן .משיח ל | ?חמור] וחאנכתי .חמור וגו" ך .החמור  | 5אילו ןג | ואתן ן.
ואתנה דפחאנכתי | צאן מרעיתי] וגו' ₪ .1[ ,אדם אתם זְזְא | ושפחה]  ₪אלו ישראל שנא /א?א" |
ניהם] אל ..אדוניהם וגו' א? .1אל יד וגרה [ ,אל ..אדוניהם כעיגי שפחה אל יד גברתה
אאדלו--
8
(גבירתה ךזי) א'י .אל  . .וכעיני . .גבירתה וגו' ד ,ל' פ | למצא -ש-ני] למצא חן הה"ד פ .ל' דוחאנכתי |
נו] י"י חונינו ל ,חוניני . .חוניני וגו'  .חוגנו ..חונינו כ; חננו ..חננו פ .חננו ..חננו
ונונ -י--
חני
* חו
וגו" ן ,חננו (חנינו ךת)  ..חננו כי רב שבענו בוז דחןת .כן עינינו אל י"י אלהינו עד שיחוגנו י .לי א |
ו4ושובו המלאכים ל' אל | אל יעקב  --אל עשו| דחאיתי .אל ..אחיך וגו' פ .אל יעקב וגו' ן .באנו אל
את וכי ,שאתה

אחיך א? .וגוי לג לי כ | אתה] פחאנר:

ןן .שאת

לי א | %ו*ארבע  --עמו דְאנתי] ואקבע מאות פם .וגו לו | ר' א-מ-ר]

ארשב"ל א* | * מה הוא דפוא?גכתי] מהו לא' |

ך | כאחיך 1

| 6וגם --לקראתך

[א! .ריש לקיש אמר דְפנכתי:

בעוני עבדים וכו' וכעיני שפחה וגו' ,ובשכל טוב צר  181ר"י אומר משור אחד יצאו שוורים הרבה וכן כולן רבנן
דרשו שור זה משיח ב ן יוסף שני בכור שורו וכו' וחמור הוא מלך המשיח דכתיב עני ורוכב וכו' יש אומרים
שחת השבטים וו' ועבד ושפחה אלו יראי שמים
זה' יששכר דכתיב יששכר  חמור גרם צאן אלו ע
וכו" (ועוויש בהערות רשיב) ,ושם צר  071.נעוד שהבריות אומרים חמרתא גמלתא כלומר קוראין הרבה בלשון
מועט ,ובמה"ג עמ'  505הועתק ויהי לי וכוי ר"י אומ' משור אחד יצאו ל י שוורים הרבה מחמור אחר יצאו
ל י חמורים הרבה ר"נ אומ' לישנהון דברייאתא (דבריותא) כך כמא דאת אמ' חמרותא גמלותא (חמורתא גמולתא)
רבנן אמרי אמ' לו אם מלחמה .את מבקש יש לי גבורים לעמוד כנגדך (והוא עפ'י המאמר המוקדם לפנינו
שישיש

שהועתק בסמוך])

(ותנחומא

ויהי

לי שור

זה

יוסף

שכת' בו בכור שורו הדר לו שיוצא

ממנו

משות

מיח בן דוד דכת' ביה עני ורוכב על חמור ויש אומרין וחמור זה יששכר דכת!
מלחמה חמור זה ש
יששכר חמור גרם וצאן אלו ישראל דכת' בהן וא תן צאני צאן מרעיתי וכו' ,ובכי"ל נשתבש רבנין אמ'
שור "זה משיח (והוגה שם זה מלך המשיח) שנ' עני ורוכב וכו' ,והסופר דלג מן משיח עד המשיח ,ובזה הדרש
שור זה משיח מלחמה שנ' בכור שור וכו" לא כוונו למשוח מלחמה שהיה כהן (ועי' סוטה פ"ח מ'א יומא ע"ב
ב') אלא למשוח מלחמה שבא מיוסף וכמפורש בשכל טוב ובמה"ג [ובכי"א] וזה טעם הגי' בכיכ ושור זה משוח
שליוסף ,ועי' כוכה נ'ב א' חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג ובפסי"ר פ''ח ושני זתים עליה אלו שני המשיחים
אחד משוח מלחמה ואחד משוח למלך על ישראל וכו' ובבמ"ר פיד סי' אי ד"א לי גלעד וכו' לפי שיש מחלוקת
הרבה על המשוחים וכו' ואפרים מעוז ראשי זה משוח מלחמה שבא מאפרים שנג' בכור שורו הדר לו וכו' ועי"ע
ביפ''ת ובעמת"ל ע' משוח ,ובכי"ל כתוב כאן ובסמוך וא ת ם צאני וכו' ובח'נ וא תנה ובמקיא כתוב ואתן
ועי' גם לעיל צד  655וצר  ,527ובתנחוטא מ'ב שם מאמרי ר' יהודה ור' נחמיה בסגנון אחר וכמאמרי ר' נחמיה
ורבנין כאן ,והגי' שם ר'י ור"נ ר'"י אומר דרך ארץ השיח כאדם שהוא אומר על הכל הלך חמור קרא תרנגול (ועיי
בפירש'י עה'ת) ור"נ אמר לומר  לו עבדך יעקב הריני משפיל עצמי לפניך אם בקשתה הרי יפה ואם לאו ויהי
לי שור וחמור שור זה יוסף שג' בכור שורו הדר לו וגו' ומסורת אגדה היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה של
לך המשיח שנ' גילי מאד בת ציון הריעי בת ורושלים
רחל וכו' (ועי' לעיל צר  158וצד  )488וח מור זֶה מ
וגו' עני ורוכב על החמור צאן אלו ישראל שנ' ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם ועבד ושפחה אלו
ישראל שנאמר בהן הנה כעיני עבדים וגו' ,ובתנחומא שם במאמר סתמי ויהי לי שור אין לי לירא ממך שהרי
נולר  יוסף שנקרא שור שני בכור שורו וכו' וחמור זה משיח בן דוד שנ' עני ורוכב על חמור צאן אלו זכותן של
שבטים שנקראו בניהם צאן שני ואת נה צאני וכו' ועבד זה משה וכו' ושפחה זו רות וכו' :  3למצא חן .כן
חנינו ""י חונינו ועח'"נ ,וכתיבת חונינו בוי'ו יתירה במקום
סיום הדרש לפי הגו' הנכונה שלפנינו והשלמתי ו
קמץ חטף

ועו'

במ"י

לעול צד  88בד'ה דוכים

וצד ,%68

ובילקוט

הובא

פוף

הפ'

הנה

כעיני

וכו' כן עיניגו

אל יי אלהיגו עד שיחוננו ,ואחר זה המאמר ויהי לי שור וכו' נסדר שם ד"א ויהי לי שור וכנ' עד גבורים מזוינים
ואח"כ שם סדר המאמרים נישובו המלאכים וכו' וגס הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו ריש לקיש אמר עמו
בעמו וכו' רי שמואל בר נחמן אמר ארבע מאות קשורי כתרים וכו' גיש אומ' אֶרבע מאות איפרכין וכו' ר' ינאי
אומר וכו' ר' לוי אמר הלך ונטל וכו' כיון שאמרו לו ליעקב כל אותה גדולה היה מתיירא ממנו וכוי :  4אתה
נוהג בו וכו' .לעיל צד  988דרשו וישלח יעקב מלאכים וכו" אל עשו אחיו אפלו עשו אלא אתיו ,וכאן
כתוב וישובו המלאכים וכו' לאמר באנו אל אחיך אל עשו ודרשו אתה נוהג בו כאח והוא נוהג בך בעשו;
ובשכל

מוב

צד

071

מפרש והוא נוהג עמך כעשו צייר ורצחן,

ובמה'ג עמו'  805אמרו לו את נוהג בו אחוה

והוא עשו שתדע רשעתו ,ובתנחומא מב שם מה אתה סבור בו אחיך עשו הוא [וע' ברשלי ורטבין] :  6עמו
בעמו .כמותו .מה הוא עשוי וכו' ממונה על ארבע מאות איש וכו' [וטעם הדרש מפני שכל מקום שנאמר עמו האחד
דומה לחבירו; וכטו שאמרו במכילתא משפטים פיב כי טוב לו עטך שתהא טובתו שוה לך( ,שם פ'כ הקם תקים
(עמו) בזמן שאתה  שוה .לו (וע' במדרש תנאים צר  ,)481ובקידושין ע"ו ב' עמך בדומין לך] ,ולשון נופל על
תו מה הוא עשוי וכו' וזו הגיי מה הוא עשוי
לשון עשו עשוי ,ובלק'ט גורס או מפרש וארבע מאות איש עמו כומ
על וכו' איתא גם בשאר כ"י ובילקוט ,וגי' אחרת או פירוש בדפוסי' [וכי'ת] מה הוא שהוא גבור חיל ויכול לעמוד

,

וישלח

4

לב זו

פרשה עה

עשוי על ארבע מאות איש כך כל אחר ואחר מהן עשוי על ארכע מאות איש ,ר' לוי אמר הלך ונטל:
לו אונומי ממצרים אמר אין יכלית ליה הא טכות אי לא אנא אטר ליה איתי מכס וטן גו כן אנא
קטיל ליה :

ד"א ויהי לי שור וחמור שור זה יופף דכת' בכור שורו הדר לו (דבריסלג יו) ,חמור זה
\ יששכר רכת' יששכר חמור גרם (כואשית סט יר) ,וכן בנו שליוסף עוטר לכלות את עטלק שני
ויחלש יהושע את עמלק (שמות יז יג) וכניו שליששכר יודעין מה הקכיה עושה בעולמו שני ומבני >
יששכר יודעי בינה לעיתים (רת'א יבלג) ,וצאן אילו ישראל שני ואתם צאני צאן טרעיתי.
(יחוקאל לד לא) , ועבד זה דוד אגי עכרך כ] אמתך (תה*יס קטו טו)  ,ושפחה זו אביניל שני הגה

אמתך לשפחה (שיא כה מא) ,אותה שעה הלכו השלוחין וראו את עשו שיש עימו ניבורין מזויינין,
באו ואמרו ליעקכ שנ' וישובו המלאכים ,מהו וארבע מאות איש עמר אמר רי שמואל בר נחמני
 4ילקוט טס :

 1עשוי על] שהוא גבור ויכול לעמור כנגד דת | איש לי פאכ | כן כ | ואחר ל' ני |מהם וא'נכי |

ד מאות ' .ת' א" | איש ל' פאכ
אוגרמי] פגע.

אוגדמי ן.

לו] ואינר .ל* דפאיכתעריי |
| אמ ר לוי ן .רזא א*  | ל

איגרמי א? | ,2איגרמו ך?.

אגרמי א'י | .אגרומי דְן],

אגרוטינין א*"ף. ,1

אגרוניטון ך* | אי א'י .אס פא*גכ | יכלית] ןנ .יכיליה פאי .יכלת כע .יכילנא דף | לה ן | הא לי פי |
טבאות  ,+פיבות ( ,1טבאית ן .טב דְםאגכת | * אי לא| אילא ל ,ואי לֶא עי .ואי לאו תת ואן לא ן,
| אנא] אנה ן .לי פכ* | .אמר ע] אמי לְוְגיי :אימ :א'כ :אימא דאית:
ואס לא ם .ואם לאו אכ
| ליה] לה ן .לי תת | איתי]

אלכע .אייתי דפונתי .איתי* א' | מכס] ע .מכסא דפאכי,

מכסה ן .מיכסא ך] | * ומן גו כן] ומן גורן

ל ,מן גו כן ן .ומן גו כך נע .ומגו כן דפאיכ .וטגו כך אית,

אמינא ₪

מיגו כן ל | אנא] אנה ן .לי ם |  8קטיל ליה] ע .קאים עילוי (עליה כי) וקטל (וקטיל  )1יתיה ונכי,
| 4וחמור וגו' [ .וחמור צאן ועבר
קאים עליה (קאיטנא עליה א*ך] .קאימנא ם) וקטילנא ליה פא
ושפחה ך] | הרר לו ל' ף | ** זה] זו ל |  5ובן| למה הזכיר אלו לפי שבן א | עומד] עתיד  | 5את ל' גתי |

*ת עמלק פאכ] את . .ואת עמו לפי חרב דא'ון/
6יחלש] פנת .ויחלוש דְאכי | א
זרעו של עמלק ך | ו
| יודעים פאכןי .עומדים יודעים [ | הקב"ה עשה  .1עשה הב"ה א| %
וגו' לְני | ** ובניו] ובני
 * 7לעיתים א*נ] לעתים פא'כי .לעתים לדעת מה יעשה ישראל ך] .לעתים לדעת מה יעשו ישראל ראשיהם
מאתים ך ,וגו" ל | צאן א" | אילו] נ .אלו דפאכתי | ואתן ך .ואתנה ד'פאנכתי | צאן מרעיהי] אכ,
צאן ..אדם אתם ִן] ,וגו" [ .ל' פַי | 8אני --אמתך] שג' ואני ..אמתך ף .שנ' אני ..אטתיך פתחת
9אותה | הלכו אותן השלוחים (השלוחין א*/
למוסרי ךְ] ,שנאמר אנא י"י כי אני עבדך א | זו] זה אי | ב

וראו ..שהיו י.

הלכו אותן (אותם ן]) השלוחים

אצל עשו וראו דְן] ,ראו אותן השלוחים את עשו שיש  | 5עמו דפאכתי:

כמה

שלוחים  .2דין  )1וראו ..שיש א.1

הלכו ..שלוחים

לו נ | גגורים דפאכתי.

גיבורין  | 1מזויינים א'כתי .מזומנין  01 | 5ובאו ואמרו דְנָן] .הלכו ואמרו א .הלכו (והלכו כִ) ואמרו
לו פכ | הטלאכים] פא!נ ₪ :5וגו' א .%אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו דְך] | מהו  --עמו] מהו..
איש [ ,ודי מאות איש עמו מהו וד' ..עמו א? ,ועמו ארבע מאות איש ךן | נחטן פאנכי |

כנגר ארבע מאות איש כך כל אחד ואחד מהן עשוי וכו' ,ובמה'ג שם
ויהי לי וכו' וארבע מאות איש עמו אמי ר' שמואל בר נחמני תשעה
וארבע מאות ראשי גייסות ריש לקיש אמ' מה עשו עשוי על ארבע
ובתנהוטא מ"ב שם וארבע מאות איש עטו מה אתה סבור וארבע מאות
היה

ואחד

עשוי על ארבע מאות איש :

הורכב המאמר עם המאמרים בהשיטה ד"א
(וצ"ל ת') מלכים קשורים כתרים חיו עמו.-
טאות כך כל אחר ואחר עמו ארבע מאות,
איש עמו אמר ר' שמואל בר נחמני כל אחד

 1הלך ונטל וכו'| .הלך עשו ונטל לו אוגרמי ממצרים אמר אם יכולתי

לו הרי טוב ואם לאו אני אומר לו הבא מכס ומתוך כך אני הורגו ,והגי' ואג רמ י איתא גם בכי"פ וכי"ג
(ובכי'ו נשתבש אוגדמי) ובערוך ע' אגרמי ופי' שם אוגרםי!) רשות להיות טוכס ,ובפי" ב'ר כי"ט וכו'א נורס
ומפרש

הלך ונטל לו אגרומינין

(איגרמו)

סמצרים

מסונה

שבשוק

על השערים

קונה לו  8המלך

אגרומינין אותו מינוי (קנה לו מן המלך אותו מנוי) כרי להעליל על יעקב במכסו ,ובפי' ב"ר הנדפס הלך ונפל
אגרונימון?) ממצרים ממונה  קנה לו מן המלך אותו מינוי כדי וכו' במכסים [ובגליון כי"א ב' .כתוב נא
אגרומינין פ" מגוי המכס של השערים] ,ובפי' ב'ר כייט מלשון אחר נטל אנגרומינין קנה המבם
ממלך מצוים כדי להעליל  על יעקב ועו' בערוך ע' אגרינומון ,ומלת אוגרמי (אגרומי) עור לא
נתפרשה

בבירור | ועי' |באגה"א

חיב

צד

648

וקרוים

צד

,11

ובשכל

טוב

שם קיטע

והעתיק

איר

לוי אמר אי יכולנא ליה מוטב ואם לאו אני אומר לו הביא מכס ומתוך  כך אני קם עליןו והורגן:
[ 8שור זה יוסף וכו'| .בב"ק י"ז א' אר"י משום ריש בן יוחאי מאי דכתיב וכו' משלחי וגל השוו והחמוו
וכו' אית דאמרי אויביו נופלין לפניו כיוסף דכתיב בהם עטים ינגה יחדו אפסי ארץ וזוכה לבינה כיששכר דכתיב
ומבני יששכר ידעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל| 7 :יודְעי בינה לעיתום ,מה שהקב'ה עושה בעולמו
בכל עת ולכן יונלון לדעת מה יעשה ישראל.
סי

י"ג,

וע' לעיל צר ,685

וע' גם הדרשות לעיל צר ,248

וצאן אלו ישראל כמ :לקמן פעיח

ובמ' אגדה קיטע וסירס המאמרים ויהי לי וכו' שור זה יוסף שנאמר בכור שורו וגו'

חמור זה יששכר שנאמר חמור גרם צאן זה ישראל שנאסר וא ת נה צאני צאן מרעיתי וגו' עכד זה דוד שנאמר
אגא ה' כי אני עבדך ושפחה זו אביגיל שנאמר הנה אמתך לשפחה ד"א ויהי לי שור משור אחד יצאו
שוורים הרבה ומחמור אחר יצאו חמורים הרבה באותה שעה הלכו שלוחים וראו את עשו שיש עמו כמה גבורים
מזויינים ובאו ואמרו ליעקב שנאמר וישובו המלאכים אל יעקב וגו' אתה נוהג .עטו כאה והוא נוהג עסך כעשו וארבע
?3( 02000000
?( 000

5...

.
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ת' מלכים קשורי כתרים היו עמו ויש א' ת' אפרכין היו עמו ,ר' ינאי אמר ת' ראשי נייאפות היו
עמו ,כל אותם היה מתיירא ומחלק את כניו ,אותה שעה עמד יעקכ בתפילה לפני הקב"ה ,אמר [לפניו] ג
.

רבון כל העולמים כחבתה בתורה ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו (ויקרא כב כח) אם יבוא
רשע ויאבר כולם ביחד מה תהא בתורה ,בכקשה ממך הציליני נא (בראשית לב יב) ,מה עשה שילח

לו דורון לסמותו שני כי השחד יעור עיני חכמים (דברים טו יט) ,ואין חכמים אלא אדומיים
שנ' והאבדתי חכמים מאדום עובדיהאח) ,ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו (בראשית שם יז)
 1ילק' עכיכי עונדיס  '5ס':

 1ת'] א? .ארבע מאות דְחתי .ארבעה מאות א .%ארבעה פכ .ארבע | | מלכים לי י | קשורי] אִזו,1
קושרי דהפחא1גכת | היו עטו] פחנכי .היו א! .ל דא"ת | אומ' פ(כתו .1אומרי ך .1דין ד- .ים א |
הי] א* .ארבע מאות ְפחא!נכתי | אפוכין] פא .איפרכין חנכי .מיני אפיכין דת | עמו ל' פא
5מו לי א |
ר'] פאי .ור' דחנכת | יגיי ב | אומר * | ת'] אל .ארבע מאות ְפחא!נכתי | גייפוס | ע

2

כל אותם] וכיון (כיון י) שאמרו לו ליעקב (שאמרו ליעקב ך]) כל אותה גדולה דְחִַי ,וכיון ..לו ליעקב. .
הגדולה  ,1וכיון . .לו כל הגדולה  ,וכיון שאמרו ליעקב כל הגדולה הזאת פאל .וכיון . .ליעקב כל המחנה
הגדולה א | 1מתירא פַחֶן] ,מתיירא ממנו  | 1ומחלק  --בניו] וחלק (והיה מחלק אכי ,והיה מחליק [ח) את
בניו ואת נשיו לשני (לשתי כ) מחנות

שני ויירא יעקב מאד ויצר (מאוד וייצר  )%%לו פחאכי.

והיה מחלק את

בניו . .לשני  ..שנא' ויירא יעקב מאד וגו'  .1והיה מחלק את נשיו ואת בניו לשתי (לשני ך]) מחנות שנאמר
ויחץ את

העם

באותחה שעה

אשר

אתו

דהכןת:

דת | באותה

שעה

סאי:

ויאמר

אם

וכת' וואמר אם יבא עשו וגו" באותה

יבוא

שעה

(יבא חכ)

עשו אל המחנה

ל-פניו
ג | ** עמד -

האחת

חי] עמד..

והכהו

אמר

ל,

עמד ..בתפלה לפני ..ואמר (אמר כ) לפניו א! ,עמד ..בתפלה א' לפניו פא? .עמד יעקב לפני הקב"ה
אמ' לפניו   ,אמר אבינו יעקב לפני הקדוש ברוך הוא דִך] |  8רבונו של עולם | כתבתה] ג ,כתבת דפהאכתי
בתורה]  ,1בתורתך דפחאכתי | שור פחכי | לא תשחטו] לא . .ביום אחד דהאתי :וגו" פ :לי נכ |

|

ואם י | יבוא] א*ןן ,יבא דפחא!נכי |  4רשע] רשע זה ְפאינכי.
ואת אימותם

[,

את בני ..אמותם

אל,

את בני ואמותם

זה הרשע א .1עשו [ | כולם] את בניי

ף; את בני (בניי ך]) ואת

אמם ךְחףת .בני ואת

אמם " | ביחד] כאחת דפאלנכותי /:כא' א ,ביום אחד ד[ | מה -ב-תורה] פפר תורה שאתה (שאת )8
עתיד ליתן על הר סיני מי יקרא בו פחאף .ספר ..שאת (שאתה י) עתיד . .על הר (בהר ו) סיני (סני י)2

4
\+

מי יקראנו [ ,ספר ..שאת ..על הר סיני מה תהא עליה מי יקרא בו  | 5הציליני גא] הצילני נא מידו
(הצלני מידו ' )1שלא ובא ויכני אם על בנים שנאמר הצילני (הצלגי י )3נא דָי ,הצילני מידו שלא יבוא. .
שני הצילני נא וגו' [ ,הצילני (הצילנו  ,5הצילני נא א) מידו שלא יבא (יבוא אלת) ויכני (ויכנו 5דָ,
והכני  )8אם ..שנ' (כדבר שנ' פ) הצילני נא מיד אחי מיד עשו פא!אל'כת.

הצילני נא מידו שלא יבא

ווכני . .שני . .מיד עשו וגו"  | 7₪עשה]  ₪יעקב אי" | שילח] מיר שלח ו ,עמד ושילח דֶן .עמד
ושלח ְפאכתמ .עמד ושגר  5 | 1דרון  | 5לסמות (כדי לסמות  פ) את עיניו דפחאכתימ :.לפמות את
עינו | 1השחד] פאנות .השוחד דחכימ | עיגי חכמים] פחא"כתימ .פקחים ועיני חכמיי א ,1פקחים וגו'
עיני חכמים ךָ ,ל'  | 1אדומים פחנמ; אדום י |  6מאדום] פחאנכימ ₪ :ותבונה מהר אדום (שעיר ך,1
עשו ת) דת | * וותן ---לבדו דחנכי]

עבדיו וגו'

ויתן ..לבדו

ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו

ך],

ויתן ביד

ל .ל' פא |

מאות איש עמו ומאי רבותיה אלא ארבע מאות קושרי כתרים היו עמו ,והגי' קשורי איתא גם בילקוט דפ"ר [ובכי"א
אי] ,ומלכים קשורי כתרים כטו במגילה וי ב' [מלכי] קטירי תגא ,וע' בט"י לעיל צד  ,788ואפרכין ע' לעיל
צד  044וצר  ,115ובחר"י א' וב' גוברין פולמרכין ,וראשי גייאסות (גייסות) כמו בקידושין ע"ו ב' ומהלכין בראשי
גייסות וע' בערוך ע' קרון 2= :כל אותם וכן'| .כ*ה בלשון קצר בכי"ל ,וטעם ומחלק את בניו שהם עיקר וכת'
יעקב כל אותן הגדולות היה מתיירא והיה מתלק את
משע
ויחץ את הילדים וכו' , ובמ' אגדה וכיון ש
בניו ואת נשיו לשני מחגות שני וירא יעקב וכו' ,וללא נכון שיגו והקדימו בדפוסים |וכי'"ת] נשיו לבניו ולב חכם
לימינו ע' לעול \צד   ,268וביפ"ת הקשה על גי' הדפוסיי למה שינה לשון הכתוב דכתיב ויחץ את העם וקאמר
נשיו וכו ועייייש = :אותה שעה וכנ' . וכ"ה בכי'פ [וכי'א א' וב'] וילקוט באותה שעה עמד וכו' ,ובדפוסי' ושאר
כ"י מתחיל הסאמר ויאמר (וכת' ויאמר) אם יבוא עשו וכו' ,וביפיית העיר באותה שעה וכו' לא קאי הא אקרא
דויאמר אם יבא עשו אלא שלפי שסיים דרשתו בקראי דלעיל הפס הכתוב שבא אחריו כדרך המדרש לפעמום
לפרש קראי .דבתריה והכא טעמיה לפרש קרא דפן יבא והכני אם על בגים וכו' ,וע' לקמן פע"ו סי ו' ,וסגנון
מיוחד בכי"ל ויאבד כולם וכו' מה תהא בתורה וכו' הציליני נא ועח''נ [ונכונה גיי כי'יל מה תהא בתורה ,והכונה
שהקביה  .יגרום' שיעבור עשו על מצות אותו ואת בנו וכמו שהוא לקמן בפ' עו (וע' בבעלי תוספות על התורה
פ' בשלח פ' נכחו תחנו) ,ולגי' הדפוסי' ושאר כ"י סית וכו' מי יקרא בו ,קשה שפתח באותו ואת בנו
וסיים שלא ימצא מי שיקרא בחורה ולא ראשו של המאמר סופו וע' גם ביפ"ת] ,ובמ' אגדה הובא לפ' אם יבא
עשו וגו' באוהה

שעה

עמד

בתפלה

לפני הקביה

ואמר

לפניו רבון העולמים כתיב בתורתך אותו ואת בנו לא

ום את עיניו שנאמר
תפ
תשחטו ואם יבא רשע זה ויהרוג אותי ואת בני מה אעשה מה עשה שלח לו דורון ל
כי השחד יעור עיני חכמים ואין חכמים אלא אדומיים שנאמר והאבדתי חכמים מאדום 5 :יעור עוני חכמים .כן
לה"כ בדברים שם ,ובדפ"ר ודו הגי' כי השוחד יעור פקחים וגו' והוא לה"כ בשמות כ'ג ח' [בדפוסי' הגי' פקחים
וגו עיני חכמים וכמו שהצגתי בח'נ ,ובכי"א א' פקחים ועיגי חכמים ,וכנראה טעה הסופר וכתב פקחים
והגיה אח"כ עיגי חכמים ,ומזה נולדה הגי' המשובשת] והוגה בא'א כי השוחד יעור ובמ"כ כי השוחד יעור עיני
וגו' וגדפס ככר ברד' קראקא א' יעור עיני חכטים ,ועוד נשתבש ברפ'ר והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר שעיר

6

פרשה

וישלח

לב ז ח

עה עו

סהו ורוח תשיטו (שס שס) אמר יעקב לפני הקכ'ה רבון כל העולטים אם תכואנה צרות בכניי לא יהו זו
אחר זו אלא יהא רוח להם מצרותיהם ,אותה שעה נשא עיניו וראה את עָשו וחלה עיגיו למרופ וככה
וביקש רחטים על עצמו לפני הקכ"ה ושטע תפילתו והבטיחו שמושיען טכל צרותיהן כזכותו שנ' יענך
י"י ביום צרה ישנכך שם אלהי יעקב (תחלים כ ב) :

פרשה עו
לב ח) ויירא יעקב וגו' ר' פינחפ בשם ר' ראובן פתח בטח אל י"י ככל לנך
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(משרי ג ה) שני בני אדם הבטיחן הקכ"ה ונתייראו הבחור שבאכות

והבחור שבגביאים,

הבחור שבאבות זה

| ילק' מכיכי מקליס כ' סיי ד' 5 || :ילקוט רי קליס [ 6 = :ע'] מכילסס נטלח מס' דעמלק פ"נ ,מכינחל דכטנ"י טעוס
יז י"ד ,נככום ד'  ,'5סנקרכין "5ת כ',

לפתכ פ' ויכי מוען (כ' ז') ,סנזומס ע"נ סקם םס"

סנתופס נטלת פ'' כ"ת% ,דכש

נ"ה ,סנמומ) סקס םס" כ"ס .נמדנל כבס פי"ט םס"  ,5"3טפוס כנס פ"נ םש" ד':
 1מה הוא ך] .ומהו ח | ורוח] ןן .וויוח דפתתאנכים

יעקב ל' י | לפני
רבש"ע א'ן],

| חשימו]  -וגו' פנ  .בין עדר ובין עדר אכומ

הקב"ה] לפניו י , ל'  | ]₪ובון העולמים ].

רש"ע א?

| *תבואנה

צרות] תבואה צרות ל',

ובה"ע מ.

|

ובונו של עולם דחנכו,
תיו..

יהיו צרות באות דפחא!נכתימ:

באין א? | על בניי חנ ,על בני דפאכתימ | לא  --זו| לא תניא אותם (לא תביא אתם כ .לא  . .אות' ך,1
לא ..אותן י ,לא תבא להם  ,1אל תביא אותם ך]) זו אחר וו דְחנכתי .לא הביא אותן (לא תבוא אותם מ)
 .2הרויה 11מ .והרויח א |
זה אחר זה אמ .ל'  | ₪לאלא ל' פאנמ | יהא רוח] הרווח דחות .הרוח 5
| באותה | נשא עיניו] ] .נשא יעקב עיניו א' .נשא ועקב

מצרותיהן אני .מצרותיהם ולא תבואם תכופות 

את עיגיו דְחא'גכתימ | (וראה  --והבטיחו| וא"ל הש"י מ) | את ל' פא | עשו בא ם .עשו (לעשו א')
שהוא בא (שבא ו ,בא חא) מוחוק דהאנכתי | ותלה -ל-מרום] תלה ..למרום (ְן .ותלה את עיניו
למרום דְזץ .ותלה עיניו לשמים .

ונשא עיניו למרום ו .ל' 5

(לפני חאגכ) הקב"ה דְחאנכףת .גכה להקב"ה
את תפלתו א'ל,
תפילתו] ( .תפלהו דפחתי.
מושיעם

א' ,שהוא

מושיען לבניו פם .שהוא

| ובכה ובקש (וביקש זְזְאַ?) רחמים מלפני

ובקש רחמים  .]₪ובכה י | 8ושמע הקב"ה חא'כו |
תפלתו הב"ה א? | שהוא מושיען חאלנכמ .שהוא

מושיעו דתי | מכל צרותיהן] מכל צרותן דְז .מכל צרותם פאמ:

מכל צרתן  .2מכל צרותיו דְנןת ,ל' י | בכותו] פ .בזכותו של יעקב דחףת.
יעקב  .1לי כבי |  4ישגבך  --יעקב] וגוי א

||  *5ויירא דפוחאנתי]

גבזכות יעקב אמ .מגית

וירא ל | וגו'] מאד וגו' [; :מאד

(מאוד א )%ויצר (וייצר א%י) לו דוחאכתי .ל'  | ₪פינחס| דיות .פנחס דפאנכ | ואוגן] איגו פאכ,
ך] פתח ..לבך וגו' [ .פתח כתי' בטח ב"י בַכל לבך ךן .אמ' א .א' פת .לי דנכ |
לחב--
אייבו  | 1פת
דוחאנכי]
6ני] ר' פינחס בשם ר' ראובן  -ן | הבטיחם א | ונתיראו [ך] | ו*הבחור שבנביאים פ
ש
שבנביאים ך] ,הבחור ושבנבואים ל | ** הבחור] בחור ל |

וגחור

ובד"ו מהר אדום ובא"א הוגה לנכון [וכמו שהוא בכי"ת] טהר עשו וכן נדפם כבר בר' קראקא א' ,ובדיו שכיז
עס פי' אב"א גי' אחרת שלא מצאתי בשוס כ"י וזיל עמד ושלח לו דורון לפייסו מכעפו שיכמרו רחמיו עליו ולא
ימור לו איבה על הככור' שלקח מטגו ועל הברכות שבירכון אביו שלא נתקיימו בו ניתן ביר עבדיו וכו' ,וגי'זרה בזה
הדפוס ע' גם במ"י לעיל צר 978:  1אם תבואנה .בכי"ל כתוב תבואה והגהתי וצ'ע [ובמד' אגדה לפסוק יז אמר
יעקב לפגי הקב"ה רכונו של עולם אם יבואו צרות על בני לא תביא להם אלא זה אחר זה ורוח תשים להם *
מצרותיהם ,וברמב"ן שם הובא אמר יעקב לפני הקב'ה רבש"ע אם יהיו צרות באות על בני לא הביא אותן זו אחר
זו אלא הרוח להם מצרותיהם] ובבחיי הועתק אמר יעקב לפני הקב"ה אם יבאו צרות על ישראל אל הביא להם זו
אחר זו אלא הרווח להם מצרותיהן ועח"נ:
פרשה עו

בכי"א

א' פע"ה ועי' במ"י לעיל צד  998בדיה ויהי לי ,ובדפיר נסמן פע"ד,

ובסקרא אין

כאן פרשה פתוחה או סתומה 5 :פתח וכו' .כן הגי' הנכונה לפניגו בכי"ל ,ובכי'יח פתח כתי' בטח וכו' ,ובכי"ו
ר'פ בשם ר' ראובן פתח בטח וכו' ריפ בשם ר' ראובן שני וכו' ועי' במ"י לעול ריש פע"ה ,ובדפוסי' ובכי"פ וכי"ג
וכי"כ [וכי"א א' וב' וכי"ה] נשמטו המלות פתח וכו' עד לבך ,ובטה'"ג עמוי  805הועתק ויורא ועקב אמי ר' פנחפ-
שני בני אדם וכו' ונתיראו הבחור שבאבות והכחור שבנביאים שבאבות אבינו ועקב דכת' כי יעקב בחר לו יה
ולבסוף

ויירא

'עקב שבנביאים

משה דכת' לולי משה בחירו ולבסוף נתירא עד שאמר לו וואמר ה' אל משה א

תירא אותו ,ובשכל טוב צד  181יעקב בחיר האבות דכתיב ביה כי יעקב וכו' הובטח ונתירא וטשה בחיר הנביאים
עבטח שנ' כי אהיה עמך ונתיורא דכתוב ויאמר וכו' אל תירא אותו ם כ ל ל שנתיורא ,ובעקידה שער כו הובא
אטר ר' פנחס בשם ר' איבו שני בני אדם וכו' ונתיראו בחור שבאבות ובחור שבנביאים בחור שבאבות וכו' והנה אנכי
וכו' ונתירא דכתיב ויירא יעקב מאד וכו' בחור שבנביאים זה משה דכתיב לולי וכו' וגתירא שני ויאמר וכו' אותו למי
אוסרים אל תירא אלא למי שהוא מתיירא וכו' ,והדרש שיעקב הבטיחו הקב"ה הנה אנכי עמך ולבסוף נתיירא וכו
מקורו במכילתא שם במאמר ר' אליעזר המודעי זה אחד טארבעה צדיקים שנתן להם רמז שנים חשו ושנים לא חשו
משה

נתן לו רמז ולא חש

יעקב נתן לו רמז ולא חש דוד ומרדכי נהן להם רמז וחשו משה מנין ושום באזני

יהושע וכו' יהושע טנחיל ישראל את הארץ ובסוף משה
ובהמשך המאמר שם (בהוצ' רמא"ש ני"יו א') יעקב נתן
מפחד ויירא שנ' ויירא יעקב מאד וייצר לו אדם שהקב'ה
יגרוס החטא וכו' ועי' במכילתא דרשב"י שם ובילקוט ר'
היה
ורת

מתיירא
זיב ויורא

עומד ומתחנן שנ' ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר וכוי
לו רמז ולא חש שני והנה אנכי עמך ושמרתיך והוא היה .
הבטיחו היה ירא ומפחד אלא שאמר ועקב אבינו אוי לי שמא
קס"ו ובתנחומא בשלח ובמדרש אסתר שם ,והדרש שועקב

שמא יגרום החטא גם במאמר ר' ועקב בר אידי בברכות וסנהדרין שם כתיב והנה (הנה) אנכי עמך
יעקב

מאד

וכו',

ומאסר

סתמי

בתנחומא

מיב

חקת

שם

ויאמר

ה' אל משה

אל תירא

אותו

וגו' זשיה

פרשה עו

וישלח
יעקב שנ' כו יעקב בחר

לב ח

לו יה (תהלים קלה ד) ואמר לו הקב"ה

אנכי

הנה

ולבסוף נתיירא[ .ויירא יעקב] ,הבחור שבנביאים זה משה רבינו לולי משה
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עמך (בראשית :כח טו)

בחירו (תהלים קו כג)

ואמר לו הקב"ה כי אהיה עמך (שמות ג יב) ובסיף נתיירא ויאמר י"י אל משה אל תירא אתו כי
בידך (במדבר כא לד) אינו אומר אל תירא אלא שניתירא ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר' שמואל בר

נחמן ראויים היו ישראל כלייה בימי המן אילולי שסמכה דעתן לדעת הזקן ,אמרו מה אבינו יעקב
שהבטיחו הקב"ה נתיירא אנו על אחת כמה וכמה [ויירא יעקב וגו] :
ויירא .יעקב מאד ויצר לו [אמר ר' יהודה בר' אלעאי לא היא יראה ולא היא צרה אלא
ויירא] שלא ייהרג ויצר לו שלא יהרג ,אמר אם יחגבר עלי אינו הורגני ואם אתגבר עליו איני הורגו
 4פפיקם 6פ' סנכי 5נכי (ק"מ  ,)'5פסיקתל ככפי שס (קנייס  7 = : )'3ילקוע טס ,סנסועס ויטלס .סי" ד':

 1יה וגו' ן | אמר לו הקב"ה אנן .הקב"ה אי לו  | 5הנה] פוחנכי.
ושמרתיך

וגו זז

בכל אשר

ושמרתיך

תלך ףם

|

לונבספף נתיירא

והנה דאת | עמך] ₪

דְוְהכת:

וסוף נתיירא

י,

וגוי ן,

ובסוף א,

ונתיירא פן | * ויירא יעקב אלי] ויירא . .מאד א ,1ויירא . .מאד וגו' ן ,שני ויירא יעקב פח ,שני וירא
| והבחור ח5ל,
יעקב ך ,שני ויורא ..מאד ך] ,שנ' וירא ..מאד [ ,שנ' ויירא ..מאד ויצר לו  ,5לי
| שבנשיאים ך] | רבינו ל' | שנאי לולא א' | בחירי  ,1בחירו וגו' [ .בחירו עמד בפרץ לפניו כת |
בחור
 8אמר לו  .51א"ל א | ויאמר כי ן | ובסוף נתיירא] וְחָא .5ולבסוף נתיירא דֶנָ .ונתיירא פַּי | אל משה
לי ו | אתו  --בידך] אותו דְוְחאנכתי .ל' פ | 4אינו --תירא] פןנ ,אין אומריי (אומר א?) אל תירא א/

אינו אומר אל תירא אותו דְן] .אינו אומר אלא אל תירא  ,לי חי | אלא מיכן [ .2מיכן  .מכאן ,5
מכלל י ,אלא למי פא | שנתירא וְ ,שנתיירא דְנכתי; שהוא מתיירא פ ,שהוא ירא א | בשם
מן]
-רנ'ח

[א.52

בשם..

(משום ך) ר' נתן ד

נחמן אמרי א!אל",

5אויין פחאגכי.
| ו

ור' ..נחמן ;

בשם ר' שמואל ף,

ראוים ו | כלייה] פא'כתי.

בשם

ר' . .נחמן משם

כליה דוחא?.

לכליה | 2

אילולי] פ[אנכי .אלולי דת :אלא ףח | שפמכה] פחאנכ :5שסמכו [י ,שנסמכה דִף | דעתן לי ן (והושלם,
בגליון) | לדעת הזקן] פ .לדעתו של זקן חאגכ .על דעתו של זקן [ .על דעת הזקן אביהם דִת ,ודעתו
של זקן  | 5מה] ומה ַ .מה אם [ ,5ומה אם פי .ל' א | יעקב אבינו פא!נ | .ה6קב"ה] פוחאנכי;
₪

ואמר לו והנה אנכי עמך דְך | אנחנו כ | וכמה] פוחאנכי.

₪

הוא שהנביא מקנטר (מקנתר ן]) את

ישראל ואומר להם ותשכת י"י עושיך נופה שמים ויוסד (יוסד ךן[) ארץ אמר להון אנשיתון מה אמר לכון כה
אמר י"י אם ימדו שמים (שמים ויחקרו מוסדי ארץ אם ימדו שמים ך]) מלמעלה אם ראיתם שמים שמטו והארץ

(ארץ /ך]) מתמוטטה מנטיית שמים וארץ לא היה לכם ללמוד אלא ותפחד תמיד כל היום דְן |  7ויירא]
ד'א'  ₪ך; ד"א ויורא תת | * מאד  --לו דהחאזת] מאד וויצר לו א .%ויצר לו י; וייצר לו ן ,מאד ויצר לו
שלא יהרוג ,
לא היא צרה

רא
ירי--
ואמ
מאד וגה ן .וגו ל .ל' פ | *
אלא ויירא (וירא כ) א"פ,

אמ'

ר' יודה..

דְא' ]1אמר . .ביר' ..ויירא ן][ ,אמר..
ולא היא..

ולא היא..

בר'..

אלא ויורא ן | ,א"ר יהודה

בר' סימון לא היא ..לא היא ..אלא ויירא פ :א"ר יהודה לא היא ..ולא היא ..אלא וירא דְז ,לא היא..
8יהוג] " :2יהיג פהאני .יהרוג דוח | ויצר אי | לו ל וחאי
ולא צרה אלא ויירא ו .לי ל | י
יהרוג ם\חאנ | .5אמר] ₪
הוא וְנִי | * אינו] אמ' אינו

ר-וג ל' חכ) | הוא מתגבר דְפאת .מתגבר
ה-
ימר
יעקב מה א ,1ל' י (א
ל .הוא " .ל' דפאנתי | הורגיני | 1אני מתגבר דְפאתי .מתגבר אני וְן |

אוני] אני דפו"תי .ל' א |
אשרי

אדם מפחד

תמיד וגו' כך מדת הצדיקים אע'פ שהקב'ה מבטיחן אינן פורקן יראה וכן ביעקב כתיב ויירא

יעקב למה נתיירא אמר שמא נתקלקלתי (נתלכלכתי) אצל לבן בכלום וכו' ועי' בתנחומא חקת ובבמר שס,
ובשמו"ר שם א"ל הקב'ה .כי אהיה עמך אין אומר אהיה עמך אלא למי שהוא מתיירא ,ובכי"ל ושאר כיי [חוץ

הה
מכו"א :א' וב' וכייית] ובילקוט הגי' כאן  נ

צד  008ובמ'"י שם בסוף דיה מאן דאמר וכו' :

אנכי וכו" וכ"ה למטה בסי' ב' גם בדפוסי' [וכי"ת] ועו לעיל

 5ראויים היו וכו'| .לפי שנתייאשו מן הגאולה,

ובסגנון שלפנינו

המאמר בפסיקתא שם בדרש מי את ותיראי מאנוש וכו' והגיי שםפ ר' ברכיה בש'ר חלבו ר' שמואל בר נחמני
על דעתו של זקן שאמרו ומה אם יעקב
ו
מב
בש"ר יונתן ראו"ים היו ישראל כלייה בימי המן אילמלי נס
אבונו שהבטיחו ,הקב'ה ואמר לו הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך נתיירא אנו עאכ'ו הוא שהנביא
מקנטרן -ואומר להן ותשכח ה' עושיך נוטה שמים ויוסד ארץ וכו' ,ומפסיקתא שם נוסף בדפוסי' [וכי''ת] כאן הוא
שהנביא מקנטר את ישראל וכו' עד אלא ותפחד תמיד כל היום ועח'"'נ ,וכלשון הפסיקתא גם הגי' בדפוסי' [וכי''ת]
הבטיחו הקביה וא<מר לו והנה אנכי עמך ,וגם צ'ל בדפוסי' משם ר' יונתן ,ובסגנון אחר בפסי'ר
שם ותשכח ה' עושך בצרת המן הכתוב מדבר שנתייראו וכו' ונתייאשו מן הגאולה אמר ר' שמואל בר נחמן
ראויים היו ישראל שלא ליגאל מצרת המן על שנתייאשו מן הגאולה אילולי שהסכימו לדעת יעקב אביהם יעקב
שמע מפי הדיבור והנה אנכי עטך ונתיירא מן עשו ויירא יעקב מאד וייצר לו וכו' :  7אמר ר' יהורה וכו' .בכי"יל
המאמר מקוטע ויירא יעקבי וגו' שלא ייהרג ויצר לו שלא יהרג וכו' והשלמתי ועח'נ ,ובלשון תימה בכיייל אם
יתגבר :עלי אינו הורגני ואם אתגבר .עליו איני הורגו , ובשכל טוב צר  171הועתק א"ר יהודה ב"ר על אי ולא
היא יראה ולא היא צרה אלא וירא שלא יהרוג ויצר לו שלא יהרג אמר כל השנים הללו הוא יושב בארץ ישראל שמא הוא

בא עלי מכח ישיבת ארץ ושראל כל השנים הללו הוא מכבד את אביו ושמא יבא עלי בכיבוד אב ואם ונוסף לזה
שאטר יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי שמא מת אותו הזקן ,ובלק'ט גורס ומפרש ניורא שלא יהרוג
ויצר שלא יההג אמר אם יתגבר עלי רע ואם אני מתגבר עליו רע למה כי כל השנים האלו ישב בארץ

ישראל ומככד ה ור יו אם אכהו יאמרו בא להכות את ונשב ארץ ישראל ולהרוג מכבד אביו וכו' ,ובמה'ג עמ' 405
אמ' ר' יהודה לא היא יראה ולא היא צרה אלא ויורא שלא יהרוג ויצר לו שלא ייהרג אמ' אם מתגבר הוא
.ל0גז 811168876

7

ש

וישלח

8

לב ח

פרשה עו

הה"ר ויירא שלא יהרג ויצר לו שלא יהרונ ,אמי כל השנים הללו ישכ בארץ ישראל תאמר שהוא
בא עלי מכוח ישיבת ארץ ישראל ,כל השנים הללו הוא כיבר את אכיו שמא בא עלי טכוח כיבוד
אכ ואם ,אמר כך אמר יקרבו יטי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי (בראשית כז מא) חאמר שמא
מת אותו זקן ,אמר ר' יודה כר סיטון כך אטר לו הקניה שוב אל אוץ אנותיך ולטולרחך

ונו' (שס לא ג) חאמר ער כאן היו התנאין ,אמר ר' יודן שוב אל ארץ אנותיך וו' ויירא יעקב
מאר וגו' מיכן שאין הבטחה לצריק בעולם הזה[ ,ר' הונא בשם ר' אחא הנה אנכי עמך (בראשיח )24

כח טו) אם יהיה אלהים עמדי (שס שס כ) מיכן שאין הכטחה לצריק בעולם הזה] ,ר' הונא בשם ר'

אחא ויאמר כי אהיה עמך (שמות ג יג) ואין דנר רע מזקך ויהי בדרך כטלון וגו' (שס ד כר) מיכן'
 0ינקוץ טס ,ינק' מנכיס כי קק'ם :
| * ויירא פונת] וירא לרא | שלא יהרג] אנ ,שלא ייהרג ן" ,שלא

 1הוי פא .%הוי ויירא יעקב א

יהרוג דְות :ל' פ | וייצר וא? | לו ל' פןא | שלא יהרוג] "א .שלא יהרג דֶן .שמא ייהרג ךן .ל' ם |
2כוח] ת/
ל-ו לי א') | ישראל ל'  | 1תומר ן | מ
השבל -
ישב] ם .היה יושב  ,12הוא יושב דְוְחא"תי (י
מכח ךְפוחא'כף"י .מכין ( | (ישיבת  --מכוח ל' א') | ארץ ישראל] הארץ ף | כל  --הללו] כל השנים ןן,
כל חימים הללו ך] .ל'  | ]₪היה  | 1כיכד] ם .מכבר א' .יושכ ומככד דוחכתי .יושב באה וש
ומכבד  | 1את ל' פי | אביו] הוריו ְוחא'נכתי .הוריו כל אלו שנים ] | שמא בא] ם .תאמר (תומר ן):
8ב ואם]
שהוא בא דְוחא'נכתריי | עלי לי א | מכוח] ת .מכח דפוחא'כר'י .מגין [ | כבוד כו | א
אמר כך אמר] וְ"ְז ,א' כך א' הוא  ,]₪כך אמר ל"אגריי ,שהרי כך אמר ד

טיב

]
-חי
ארגה
לי  ** | !₪אבי| ל ל | ואה
ן]-
ק-
זמא
השורות) | * ש

שמא

חרי

מת זקן

"ו
ת-
אבל
| (א

וגו ן .לי דאנת | ** האמר (ותומר ן)] לי ל (ונוסף בין/

ל ,שמת אותו זקן א'כך'י.

=

שמת  ..הזקן וחא?ן .שהוקן מה םי

שמת אותו זקן ובא עלי להיגני ד | "4דה] ן .יהורה דפחאנכתר' | גר] פ :גרי דא'נכהי יו
ביר" ות | כך א' (אמ' א") לי פא? .אמ' לי ן .אמר אמר לי דן .אמר יעקב כך אמר לי א' | הקב"ה לי | 3

אבותיך  --וגו'] אבותיך ולמולדתך (ולמולדתיך ',

ואל מולדתך א )1ואהיה עמך הְחְאִי.

אבותיך ולמולרחך

| היו התנאין] א .1היו
(ולטולדחיך ת) דותר? .אנותיך וגו' פ .אבותיך [1כ **5 | .תאמור] .ל'
זתגאים וְדְזָאנִי .התנאין  ,התנאין היו פ ,היו התנאים ושמרני בדרך הזה ולא יותר דְןן | שוב] פואנכר',

ויאמר אלהים אל יעקב ( -,ומלכים) ,אמר לו המקום  --ךִן | אל לי ף | אבותיך וגוי] נָו (שם) .אבותיך
ואהיה עמך א? .אכותיך דא1כתר .1וגו' ן .לי פ | ויירא] פןגכ.
על פי כן ₪

ד

וירא א' ,וכתיב  ,א%א1ו (שם) ,ואף

|  6מאד וגו'] מאד וייצר לו וגו' ן ,מאד וייצר (ויצר כִ) לו אכ.

ל' פחי | מיכן] חג .מכאן אכר'י .אלא מיכן ן ,אלא מכאן דפת
ר' הונא ...מכאן . .הזה כ ,ר' הונא ..אלא מיכאן ..הזה  .1ר' חונה
ר' הונא בשם ר' אחא אמר הנה ..אלא מכאן ..הזה ך ,ר' הונא..
מכאן . .לצדיקים בעוה"ז ] ,ר' אחא או' אם ..עמדי מיכן ..לצדיק

מאר דף.

וגו' ,1

ה-זה]
| לצדיקים פאך*י | * ר' הונא -
בשם ר' [אחא . .אלא מיכן  . .הוה] ,%
אחא הנה  ..עמך והוא או' אם  . .אלהים
בעוה*ז ךְ] ,כתיב הנה ..עטך ואם..

עמרי מכאן ..לצדיקים ..הזה י ,ר' הונא בשם ר' אחא אמ' הנה אנכי עמך ך; לי לואי (שם) |  7רי חונה ן,

רב הונא ם (ר' הונא  --עמך ל' )
₪

*שס
|ב

8מך)
רי אחא דְְ"ו (שפ)] בשם ר' אבא לגכר' .לי  | ₪ע

וזה לך האות י(שם) | ויהי] וְנְכַך1י ,1וכתיב =

דְאי(שם) ,וכת'  -.פת | וגו'] ויפגשהו פכי .ויפגשהו

י"י ויבקש המיחו ךן ,לי דואנר1י (שם) | מיכן] מכאן פאו .אלא' מיכן [נ .אלא מכאן ך1ו (שם) .אלא דכת |

עלי הורגיני ואם מהתגבר אני עליו אני הורגו וכו' אמ' כל השנום הללו הןָא יושב בארץ ישראל וכני
כל השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו תאמר שהוא בא עלי מכוח כיבור אב ואם ד"א
אמ' הוא אמר וקרבו ימי אבל אבי ואהרג את יעקב אחי שמא מת אותו זקן .וגם בפ'ו' ב"ר בייט מפרש
ד "א וירא יעקב מאד וייצר לו כך אמר עשו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה וכו' תאמר שמת אותו זקן ובא עלו '
להרגני (ומשם נוסף בדפוסי' |וכיייה] ובא עלי להרגני) ,ובתנחומא שם וישובו המלאכים אל ועקב לאמר םיד ויירא

יעקב מאד ויצר ללמה שני פעמים ויירא שלא יהרוג .ויצר שלא יהרג וכו' 5 :תאמר עד כאן וכו' .שמא היתה הבטחתו
של

הקב"ה שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך רק עד כאן עד שישוב אל ארץ מולדתו ועתה בכניסתו לארץ (ועי'

לעיל

סוף פעיד)

נתיורא

בטלה

שמא

ההבטחה

גם מה שאמר

לו הקב"ה והנה אנכי עמך,

והלשון עד כאן הין

התנאין כמו לעיל צד  108שניתקיימו כל התנאין שהתנה עמי ,וכן נר' טעם הפירוש בפו' ב'יר כיייט תאמר ער כאן

היו התנאין ושמרני בדרך הזה (בראשית כ"ה ב') ולא יותר ,ואון כוונתו לפרש התנאין שהתנה יעקב בנדרו (ומשם
נוסף  ג"כ בדפוסי' [וכי"ת] ושמרני וכו' ולא יותר) ,ור' יודן דורש שוב וכו' ויורא יעקב וכו' מיכן שאין הבטחה

לצדיק בעוה"ז ,ובפי' ב"ר כי"ט מפרש א'יר יודן שוב אל ארץ אבותיך ואעפ"י כן נתיירא דכתיב נוירא .יעקב .מאד
מכאן

שאין

הבטחה לצד יק

ים

בעוה"ז (ובדפוסי' [וכי'יה] נוספ משם ואף על פי כן) ,ובמהיג שם הועתק אמ!

| כת' שוב וכ" וכת' מירא יעקב א ל א מכאן שאין הבטחה לצדיק וכוי 6 :ר' הונא וכוי| .מאמר
מתי עפ"י גי' הדפוסי' וכ"י שציינתי ווילקוט כאן ונתפרש בפי' ב'יר הנדפס ר' הונא בשם רי אחא אמר

נה אנכי עמך אף על פי כַן אם יהיה אלהים עמדי אלא מכאן שאון הבטחה לצדיק ים וכו' (ושם לא נתפרש
המאמר השני) ,והמאמר ליתא בכי"ל ובילק' מלכים [וכייא א' וב'] ,ובכי"ו איחא בגוף הספר ר' חונה בשם רי

בם ר' הושלם בגלון כו"ז בכחב אחר ,אהא הנה אנכי עמך אם  "
ר כִי אהיה עטך וכו' ,ובציון אהר ש
אלהים עמדי אלא מיכן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה ר' הונא בשם ר' אחא" ,ובפי' ב"ר כיייט נתפרש

בתרוו המאמר השני ר' הונא בשם ר' א ב א תחלה ויאמר כי אהיה עמך ואין דבר רע מזיקך לאחר כן ויהי בהרך
ן אלא מכאן שאין הבטחה לצדיקים ,ואין לברר אם המאמר הראשון ר'יה בשם ר' אחא וכו' הוא מעיקר הספר
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שאין הבטחה לצריק בעולם הזה , ר' פינחם בשם ר' חנן ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר
א) ,לא כבר נאמר הנה בן נולד לך והוא יהיה
אמן כן יאמר י"י אלהי אדני המלך (מ"א ל
איש מנוחה וגו' (דהיא כב ח) אלא אמר הרבה קטיגורין יעמדו מיכן ועד גיחון :
ח ט) ויחץ את העם וגו' אמר ר' חייה רבה לימדתך חורה דרך ארץ שלא יהא אדם נותן
ש
ו1
אם יבא עשו ,
כל ממונו מזוית אחת ,ממי את למר מיעקב [ויחץ את העם אשר אתו וגו' ויאמר
וגו'] ,רבנין אמ' אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו אילו אחינו שכדרום והיה המחנה
 4ייקוע כי קל" :
 1לצדיקים פאך*י | פונחס] דְ1ן ,פנחס פאנכתי(שם)

.פורין .. ,דצפורי י(שם),
| חנן דציפורין ן. ,דצ

*ת המלך  --המלך |"]
 .דצפורי  | ₪אמ' כת' ויען ןת | בנייהו י | א
הנין דציפורין דְנָן]. ,ד.ציפורי א. .
ויאמר כן יאמר המלך  .7%את המלך ויאמר (ויען י) אמן כן יאמר י"י תְִי ,את המלך וגו' כן יאמר [ ,וגו'
כן יאמר

ל;,

את המלך

כן יאמר ו"י פ.

את המלך

כן יאמר דְ!אל;

את המלך וואמר אמן כן יאמר ך,

ויאמר כן יאמר המלך [ו (שם) |  2לא --נאמר] פא?נִי (שם) .לא ..אמר ן .והלא ..נאמר דְא'א"ית :לא
כן כתיב ו | והוא] [אַ'א"נכי (שם) .הוא דְפאלתי

ו-י]
|  8אוישג -

איש מנוחה דְפאנכתי;

איש מנוחה

ובניחותי לו .מכל אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו [" ,ל' ן | קטיגורים /2
קטירוגין ךת | יעמודו ן .יעמוד י ,5עמדו א | 1מיכן] וְנ .מכאן פאכתי .מכן ך | ועד גיחון]  ₪מכאן שאין
4יחץ  --וגו'] ויחץ את העם ךָ ,ויחץ את העם אשר אתו ךן .ויחץ..
ושם) | ו
הבטחה לצדיקים בעולם הזה (

העם וגו' ויאמר אם יבא עשו  ,5ויחץ ..העם אשר אתו וגו' ויאמר ..יבא עשו וגו' ן .ויחץ ..העם אשר
אתו ויאמר ..יבא עשו אל המחנה האחת והכהו  ,2ויחץ את הילדים ויאמר אם יבא וגו' (עשו א') פא,1
ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת א" ,ויאמר ..יבא ..והכהו והיה המחנה הנשאר לפלטה [ ,והיה..
חייא בר אבי  .1חייא חב) לימדתך
לפליטה ו | אמר --מיעקב] אמר ר' חייה רבה (חייא רבה א
(למדתך א"ככב ,למדה [) תורה (התורה [) דרך ארץ  ..אדם נותן (אדם משים  ,1אדם מניח א5כב ,מניח

אדם א )1את כל ממונו (כל ממונו חְזָא .ממונו [כ; כל מה שיש לו  )2בזוית (בזווית ן) אחת ממי (מימי ן,
וממי ח) את (אתה ההב) למד מיעקב [חַאנכב .א"ר חייא רבה למדך תורה ד"א לא יניח אדם ממונו בזוית
אחת מיעקב  .למדך תורה דרך ארץ שלא יהא אדם נותן כל ממונו בזוית אחד ממי את למד מיעקב ו,
מכאן שלא יגיח אדם ממונו בזוית אחת ןן ,ל'  *5 | 7וחץ --עשו וגו'] ויחץ ..אשר וגו' ויאמר ...יבא
עשו  ,1שני ויחץ ..אתו וגו' ונאמ' ויאמר . .יבא עשו ך] ,שני ויחץ ..העם ויאמר . .יבא  ,5ויחץ העם
אשר אתו ויאמר אם יבא עשו אל המחנה האחת כ ,ויחץ את ..אתו ויאמר . .האחת והכהו  ,5שנא' ויחץ
את הילדים ויאמר אם ובא עשו א ,1ויחץ את הילדים  ,1ויחץ את העם אשר אתו וגו' וכן הוא אומר ואחביאם
חמישים איש במערה ו ,לי לדאית | ר6בנין אמ'] רבנן אמרין [כ .רבנן אמרי פףחב; רבנין אמרי ויאמר א/

ויאמר דף .ל' נ | יבוא א"ת | והכהו ל' פנכ | אילו] פוא'ג .אלו דחא:כתי |
[והוא הועתק גם ברמב"ן לפ' אם יהיה אלהים עמדי ריה בשם ר"א הנה אנכי עמך וכת יב אם יהיה וכג'
מאן שאין הבטחה לצדיקים בעוה"ז] ועי' גם לעיל פ"ע סי' די 1 :בשם ר' חנן .וכ"ה בכייל לעיל צר 08
אלא כ
רם בשם ר' חנן ,וצר  77ר"פ בשם ר' חנן דציפורי ועחיינ ,והשלטתי הפ' ויען בניהו וכו' שהושלם כבר מקצתו
בכו"ל בוני שיטי ,ובשכל טוב צר  281הועתק וכן אתה מוצא בבנייהו דכתיב ניען' בניהו בן יהיודע את המלך
ויאמר אמן ה' אלהי אדוני המלך וו' והלא כבר נאמר הנה בן טלד לך וגו" אלא אמר בניהו הרבה

קטיגורין עמדו לך מכאן עד גיחון מכאן שא ין הבטחה לצדיקים בעול ם הזה ,בפי" ביר כייט מלשון
אחר מפרש והלא כבר נאמר הנה בן נולד לך והוא איש מנוחה יהיה וזו היתה תפלת שוא שעשה בניהו הרבה
קטיגורין יהיו משם וער גיחון ששם היו מוליכין אותו למשחו שנאמר והורדתם אותו אל גיחון ולכך התפלל בניהו
שלא יהוו מקטרגין עליו שום אדם וללמד מכאן שאין הבטחה לצריק בעוה"ז ,והגי' והוא יהיה איתא גם בכי'ו
ובו"ג וכי'יב ובילק' מלכים [וכי'א א' ,ובכי"א ב' כתוב הוא ונוסף אח"כ הוי"ו] ובמקרא כתוב הוא יהיה וכו':
 4אטר ר' חייה וכו' ,וכן המאמר בכ"י שציונתי ,ובמה'ג עמו'  505הועתק אמ' ר' חייא רבא (חייה .רבה)
מונו בזוית אחת ממי את למד מיעקב ,וברמב'ן הובא למדתך
לימדה תורה דרך ארץ שלא יהא אדם נותן מ
חורה דרך ארֶץ לא ינוח אדם כל ממונו בזוית אחת ועחינ ,ובדפ"ר וד"ו ליתא המאמר; ובא'א הגיה מכאן שלא
ינוח אדם כל ממונו בזוית א'[ ,וכ'ה בכייית מכאן וכו' אדם ממונו וכו'] וביפ'ת כתב אית דגר' ויחץ את העם
מכאן שלא יניח אדם כל ממוגו בזוית אחד ,וכן הדפיס בפנים המררש ,ובילקוט העתיק והיה המחנה הנשאר
לפלוטה למדך תורה דרך ארץ שלא יהא אדם נותן כל ממונו בזוית אחד ממי אתה למד מיעקב ויחץ את העם
אשר אתו וגו' ,והוסיף עוד וכן הוא אומר ואחביאם חמשים איש במערה (וצ"ל ויהביאם [מלכים א' י"ח די]) ועיי
סנהדרין ל"ט בי ,וכלשון הילקוט הגיה במ'כ  וכן הדפיסו  אחריו [ובכי"פ וכי'א .א' הגי' משובשת ויחץ את
הילדים עפ"י המקרא לקמן ל'ג אי'] ,והסגנון לימדתך תורה דרך ארץ כמו לעיל צד  818ועיי"ש במ'"י:
 6אילו אחינו שבררום . בדרום א"י ,ומהרז''ף פי! שכוונו לאבדן יושכי דרום אשר נפלו בחרב במלחמת ארטקינס!)
שר צבאו של הצורר גאללום נעי' במבה"י פ'א ופ''ד ערך ר' יונה ,ודרשו והיה המחגה הנשאר לפליטה אילו אחינו שבגולה
בבבל שושבו שם אז לבטח ואין מחריר ,ובמה"ג ,שם הועתק ויאמר אם יבא עשו וכו' רבנן אמרי אלו אחינו
שבדרום והיה המחנה וכו' אלו אחינו ש בג ול ה ,וברמב"ן ובבחיי הובא אם יבא עשו נכו' אלו אחינו שבדרום
בא מלא ויו:
והיה המחנה וכו' אלו אחינו ש ב גו לה ,ובדפוסי' וכו"ג [וכייית] המאמר סתמי ,ובמקרא כתוב י ו
.םו0ו'( 0 3
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הנשאר לפליטה אילו אחינו שבגולה ,אמר ר' הושעיה אפעלפיכן טתענים היו עליהם בשיני ובחמישי;

י) וואמד יעקב .אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק י"י האומר אלי שוב לארצך

ולמולרתך ואיטיבה עמך ואלהי אני יצחק הא לעשו לא ,אלא הכוהר כררכיהס והעושה כמעשיהם
אני מתקיים עליו- ,מי שאינו [כוחר בדרכיהס ואינו| עושה כמעשיהס איני מתקיים עליו ,ר' הונא בשם
| ור' אחא מי היה קְקרוב לדור לא אחז מגיח את אחו ואמר לחזקיןהו כה אמר י"י אלהי דוד אבי

(מ"ב כ ה) אלא הכוחר כררכיהם והעושה כמעשיהם אני מתקיים עליו ושאינו בוחר בררכיהם ואינו
עושה כמעשיהס איני מתקיים עליו:
יא) קטנתי מכל החסדים וגו' ר' אבא בר כהנא אמר איני כריי קטנתי ,ר' לוי אמר כדיי
ני קטנתי:
 2לקוס פס:

 8לקוט טס:

1פליפה] לפלטה פזזי' .ל' א
ל
הושעיא זְזְנַך' ,אושעיא ך? .הוכא ,

| אילו] ן .2אלו דפחאכתי
ר' הושעיה א' ם.

| שנגולה] פוחאנכי .שנגלות דת |

ר' הושעיא (אושעיא א )%אטר א | אפעלפי כן ן.

אף על פי כן  ,1אעפ"י כן ך] .אעפ"כ פאי .אף על פי דנשאר לפליטה דְךְן | מתענין היו חאר .מתענין
הם פ ,היו מתענין י | עליהם] ך* ,עליהן י .עליגו דוחאנכתר .ל' פ | בשני פוא'כתי .גגי א',
שיני ג ,שני חר | ונחמשי פכי .ובה' א,

אגי יצחק הפוחא'כת.
בדבריהם

א

לעקב]
וחמישי חִנָר | י

י*י י | ואלהי אבי  --אבי יצחק] ואלהו

וגו אל .לי גי |  8הלעשו ן | לא] אב לא ם

| ועושה מעשיהם

]₪

| 4מקיים

כ

| עליהם י

| אלא אמי א* | בדרכיהם]

| מי שאינו] ומי שאינו דֶז .ושאינו ואל

שאינו פא!"נכי (מי -ע-ליו לי א' (והושלם בגליון) ]) | * בוחר  --כמעשיהם זְזְא'"] בוחר . .מעשיהם ם,
בוחר  . .ולא . .כמעשיהם [[ .2בוחר במעשיהם ואינו . .כמעשיהם ך .עושה כמעשיהם ואינו בוחר בדרכיהם א/%

עושה כמעשיהם ל | * איגי דפוחא%נכ] אינו ל | מקיים כ | ר' חונה ן (ר' ו-ש-אינו --עליו ל' חזג) |
ז ]-הוא (והוא אכ)
איחח -
5דוד] לחזקיהו א ,%לחזקיה א!"ב | לא] והלא א | %אחז]  ₪יותר  | 5מנ
ל
מניח לאחו דְואכת .ל' פי' | ואמר] א'י .והוא אמ' כ ,ואומר דְוְא ,והוא או'  | 5לחזקיה ם |
 * 6הבוחר  --והעושה

דְוְכִןי] הבוחר בדבריהם

והעושה

א ,הבוחר בדרכיהם  .]₪העושה ל | ובמעשיהם

ו
לוי--
עאינ
הוא ךן | מקיים כ | עליהם ו | ושאינו] וָם ,שאינו ך (וש

ם |

לי את) | ב*וחר  --ואינו ך] בוחר..

ולא [ ,בוחר בדרכיהם  ,₪ל' ל | !אני עושה * | 5איני ךן] אינו ל .ואינו כ |[ מקיים כ |
8טגתי] פוחא?נכי .קטונתי דְא | 1וגוי] ומכל האמת פא .2ל' דוהנתי | ר' אבא  --אמר] פאנכו;
ק
אמר ר' ..כהנא דְוֶת | כדיי] [ְנכ ,כדי ח :כדאי ךְפאתי | קטנתי] קטנתי מכל החסרים וְני .לי דפחאכת |

כדיי אני] ן ,כדי ..פ .5כרדאי ..דִי ,כדאי אנא א .אני כדאי ך] | 9קטנתי (קפונתי א')]  ₪מכל ך],

מכל וגו' ך ,מכל החסדים פי ,מכל החסרים וגו' ן .מכל ..ומכל האמח א'נכ .לי אי |
 1אפעלפיכן| .ובפי' ב"ך כי'א וכי"ט אע"פ (כן) דגשאר לפליטה וכן הדפיסו בדפ"ר וד'ו [וכ"ה בכי"ה] אף על פי
דנשאר וכו'  ועח"נ ,ולהגי' שלפנינו מאמר ר' הושעיה מוסב על המאטר שלפניו ,ומשמע טעם זו הגי' אעפ"י .
שאחינו בגולה נשארו לפליטה מתענים היו עליהם שהיו צריכים רחמים ועמ"כ ,אכן קשה להפי' שכתבתי בשם
מהרז"ף שר' הושעיה (אם הוא רְ"ה רבה או ר"ה חברהון דרבנן) היה קודם לזמן ר' יונה שבימיו נחרב הררום/
וברוב ספרים הגי' מתעני' היו עילנו ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א לא הובא המאמר שלפניו ומאמר ר"ה מפרש שם
אעפ"י שהבטחה היא בידינו שהשארית חהיה לפליטה דכתיב והיה המחנה הנשאר לפליטה (בכי"א ליתא דכתיב
וכו')

מתענון

נו
יל
היו ע

אנשי

משמר ואנשי

מעמד שני וחמשי לקיים עליהם (להם) בכל מקומות מושבותיהם

את כל חכמי ישראל ,ובכי"פ הגי' אעפ'כ מת ענין הם בשני ובחמשי ,ובמה"ג הועתק אמי רי הושעיה אע"פ
ג כשני ובחמישי ועי' סוף טגילת תענית וטסכת סופרים פי"ז הל' ה' ופכ"א ה'יג ובהערות ר' יאל
כן היו םת יען
מיללער שם:

 8הא

לעשו לא.

בתמיה ומשמע שמדייק וכי לעשו לא הוא אלהי אביו[ ,ומשני שהקב"ה מתקיים

על בנם של צדיקים הבוחר בדרכיהם לשמרו ולהצילו ולא על בנם שאינו הולך בדרכיהם] וקשה דמשני בלשון
מדבר בעדו אלא וכו' אני מתקיים עליו (ובכי"ל הני' בב' הפעטים א ני מתקיים וכו' ובסוף המאמרים אינו
מתקיים וכו') וטעס מתקיים עליו כמו לעיל צד  185היה מתקיום עלינו וצר  050נתקיים עלי הקביה [וצד ]997
ועיי ביפ"ת ,ובלק"ט מפרש וכי לעשו לא אלא המהלך בדרכיהם והעושה כמעשיהם הקב'יה מקיים שמו עליו (ובכו"ב
הגי' מקיים בכל הענין) ,ובשכל טוב צר  .171אלא הבוחר בדרכיהן והעושה כמעשיהם שמם מתקיימת (צ*ל מתקיום)
עליהם ,ובמה"ג עמ'  605הועתק הבוחר בדרכיהם והעושה כמעשיהם אני מתקיים עליו ושאינו בוחר בררכיהם
ולא עושה כמעשיהם א יני מתקיים עליו ,ובכי"ל קיטע מי שאונו עושה וכו' וכן בסמוך אלא העושה וכו' ושאינו
עושה וכו' והשלמתי ועח'נ :  5קרוב לדוד .בא"א העיר צליע אם הגירסא היא מי היה קרוב להזקיהו
[כמו שהוא בכי"א בי] ,ובגליון  מדרש אב"א נסטן כן ס"א .ל ח זק יה [וכן בכי"א א' ביני שיטו] ,ובמה"ג
עמ'  605הועתק מי היה קרוב ל יח זק יה אלא (ובבי"ק שם לא) אחז והוא מניח לאחז ואומ' ליחזקיה כה .אמר
בי מתקיים עליו ,וגם בשכל טוב
וכו' אלא הבוחר בדרכיהם והעושה וכו' אני מתקיים .עליו ושאינו בוחר וכו' א
שם הגי' ר' הונא בשם ר' אחא אמר מי היה קרוב ל ה זק יה וכו' ,ומפרש שם והכהוב מניחה את אחז וא מר
לחזקיה לפי שבחר בדרכיו ועושה כמעשיו אבל הפורש מדרכי אבותיו וממעשוהם אין שמם מתקיים עליו ,וביפית כתב

אית דאמר דמי היה קרוב לחזקיה גרסינן וליתא דהיכי תיקשי ליה כלל דלומא אלהי אחז אביך וכי אס"ד שיוחד
שמו על הרשע ועוך אין תשובת הבוחר בדרכיהם כו' שייכא לזה ושפיר גיסינן טי היה קרוב לדוד ופי' מניח
לאחז כו' כי כששלה ה' לדבר אל אחז השמר והשקט כן' (ישעיה ז' די) ושאל לך אות ל"ק רק כה אמר ה'
שם שם ז) ולא קאמר אלהי דוד אביך ומכיון דאחז עס היותו יותר קרוב לרוד מחזקיהו מניח ה' אותו מלהזכיר
לו את דוד ואמר לחזקיהו אלהי דוד ש"מ דהכי קאמ' הבוחר בדרכיהם וכו' ועיו"ש ,ובכייג ליג המאמר ר' הונא
בשם ר' אהא וכו' וכן לא הועתק בכי"ח [ובכי"ם קיטע אני מתקיים וכו'] :  8איני כדיו= .אמר עקב אוני בדוו
קנתי קטון אני מהיות ראוי לכל החסדים וכו' אשר עשית את עבדך :כדיי אנו.
תעשה לי נס להצילני ט
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כי במקלי עברתי וגו" ר' יודה בר' סימון (אמר) כשם ר' יוחנן בתורה ובנכיאים ובכתובים
מצינו שלא עברו ישראל את הירדן אלא בזכות יעקב , בתורה כי במקלי עברתי את הירדן הזה,
בנכיאים דכת' והודעתם את בניכם לאמר ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה (יהושע ד כב)

ישראל סבא ,בכתובים מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור (ההלים קיר ה) מלפני אלוה
יעקב ותן' (שם שם ו) ,אמר ר' לוי אתר הוא חמן נצטווה בבהלה נכנס יעקכ לשם ונעל עשו בפניו
וחתר לן הקכ"ה חתירה ממקום אחר הה"ד כי תעבר במים אתך אני וגו' (ישעיה מג ב) :
 1יכקוע טס ,ינק' יקוטע כ' ע"ו ,ילק' יטעיס כ' טע"ז (סכ"ב) ,ילק' עכיכי יעעיס .ינ  ,'3שיל ספיכיס כנק פ' פעלך
כעדל כעזיס (ד' פי)  |:ל עיי מנסועל פ"כ ויל ק" ג' ,סגדס נכספים פע'ו (פע"ס) :

*ו
1ג
ו

ן] את הירדן הזה דחא'תי .ל' לפא?ג | יודה] וי (ישעיה) .יהודה דפאנכתי (יהושע) מ |

בננביאים ד[א'גנימ; בכתובים ת |
בירי [ן] ,בר  | 5₪מצינו בתורה [כו (שם) | ובנביאים] פחא'.5
2מצינו דְפוחאתימ] מפרו ל .לי נכו(שם) |
ובכהובים] פוחאנכימ :בכתובים ד(יהושע) ,ובנביאים ךן | *

ושראל ל' א | 1אלא  --הירדן ל' א? (והושלם בגליון) | בזכות] פכי .בזכותו של דְוחא1א?נתי(שס) מ |
3ת'] שני פחא'א" .ל' דואיתימ |
* את  --הזה דחא'א'"נכתי] את הירדן מ .וגוי ו .לי לפ | כ
ךְפוחא"ת ]5והודעתם . .לומר א .1והודעתם לבניכם לאמר ל ,והודעתם לבניך ולבני
ר
אתםמ--
להודע
*ו
בניך  ,1לי י | ביבשה  --הזה ל' [ (והושלם בגליון) | הזה ל' פי |  4ישראל סבא (ישראל סבה ן ,סבא ])1
ר' הונא בשם ר' אחא  ,[ ₪ר' הונא בשם ר' אחא אמר  ₪פאמ .ר' חונה בר' אחא  ₪ן ,ר' אחא
אמ"  ₪ך | * מה  --וגו'] מה . .אלהי ..וגו' ל ,מה ..אלוה יעקב תי (יהושע) .מה  . .לאחור וגומי מלפני
אלוה יעקב ךָ ,מה . .לאחור וכתיב מלפני  . .יעקב א ,1מה  ..תנופ וגו' מלפני אלוה יעקב דְ!חא?מ ,מה..
וישעיה) , הירדן תסוב מלפני אלוה יעקב  | ,11מה ..כי תנוס הירדן . ..לאחור
תנוס וגו' מלפני אלהי יעקב (
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב נָכ ,מה לך הים וגו' מלפני אדון חולי וגו' ן ,מה לך הים כי תנוס
אתרא ך* | הוא תמן] חמן הוא ו ,הוא פנתרי (ישעיה) | נצטווה] ן ,נצטונה ן ,בצטונה ,5
וגו" פ | 5
נצטווח ירדן |" ,מצטוח בירדן א ,%מצטווה בבערא ףפ .מצטווח
מצתווח ירדן אך?,
מצטווח ירדן 71
במערה  ,37מצווח (מצוח ֶי )1ירדן בחמי טבריא (טבריי ו )2דְתי ,5ל' י(שם) | ובבהלה נכנס ךְ* ,נכנס

בבהלה ם .נכנס אמ | יעקב] פךר'י ,אביגו יעקב דְא?גי (שם) מ ,יעקב אביגו וא1כתר? | לשפ] ואגר!ומ.

יו] [אלנכרי ,ונעל עשו הרשע בפניו א1א?מ ,ונעל בפניו
פנ--
בעל
שם דְכתך? .לשם מפני עשו  | ₪ונ
חתר י | *חתירה ךְפואנתרמ] חתורה י(ישם),
עשו דְןת /ובא עשו ונעל בפניו כדי שימות שם 6 | 5

חותרה ל ,לי ו | ממקום] וָי ,במקום דפאגכתרי (שפ) מ | אחר] ואנכימ ₪ :ויצא דפת | הה"ד לי א:
תעבר] פונכ.

תעבור דאתריט

| אתך--וגו'] אתך וגו' ן .אתך אני דְיָאנָכרי,

אתך ..ובנהרות לא

ישטפןך א1ר /אתך ..לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה מן .וגו" | 5

[ור' לוי דורש קטונתי כמו קטנתי בפיעל ,כלומר אני מקטין את החפדים שעשית עמדי כי גדול אני מהם וראוי
אני עוד להסדים אחרים ,ואפשר עוד שדורש] אבל קנטתי נעשיתי קטון ע"י כל החסדים וכו' וכהדרש בשבת
לייב א' מי שעושין לו נס מנכין לו מזכיותיו וכו' מאי קראה קטנתי מכל החפדים ומכל האמת ופירש"י שם קטנתי
וכו' הוקטנו ונתטעטו זכיותי בשביל החסדים אשר עשית וגו' וכן בפירש"י עה"ת קטנתי מכל החסדים נתמעטו
זכוותי על ידי החפדים והאמת שעשית עמי ועיי ברמב'ן [וביפי'ת , ובדפ"ר הגי' כדאי אני קטנתי לה אמת ,ונר'
שנשתבש מן מכל. . .האמת] ובדפוסי' מאוחרים נוסף בדברי ר' לוי א ב ל קטגנתי ועמ'כ :  5מצינו וכו' .בכי"ל
כתוב 

סו
מ ר

והגהתי

צינו
מ

כגו' שאר

הספרים

וכסגנון הלשון לעיל צד  177בתורה וכו' מצינו וכו' ,ובמה"ג

שם הועחק אמ' ר' יודה ביר' סימון בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שלא וכו' אלא בזכותו שליעקב בתורה דכת'
כי במקלי עברתי את הירדן דזה בנביאים דכת' ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה בכתובים דכת' הירדן תסוב
לאחור מלפני אלוה .יעקב ,ובשהש"ר שם בדפיר ודו איחא ר' חונא פתר קרייה בירדן שערך כעדר העזים עדר
שעברו את הירדן לא עבר אלא בזכות אבינו יעקב הה'ד והודעתם את בניכס לאמר ביבשה עבר ישראל ר' חונא
א?ָר ישראל סבא ר' יודן בשם ר' יוחנן בג' מקומות מצאנו בתורה בנביאים בכתובים שלא עברו ישראל הירדן
אלא בזכות אבינו  יעקב בתורה כי במקלי עברתי את הירדן הזה בנביאים והודעתם .וכו' את הירדן הזה עבר
ישראל ישראל סבא בכתובים מה לך הים כי תנוס הירדן וגו' מלפני אלוה יעקב וגני ,וגר' טעם המאמר בתורה
מצינו שהירדן נבקע ליעקב בזכותו כדדריש כי במקלי עברתי וכו' שהכה במקלו את הירדן ונבקע לו ,ובנביאום
ובכחובים מצינו שעברו ישראל את הירדן בזכות יעקב בנביאים דכת' והודעתם וכו' ביבשה עבר ישראל את הירדן
הזה ישראל סבא (ונר' שמדייק עברו ישראל אכ"כ אלא עבר ישראל ודורֶש ישיר א ל ישראל סבא ועו' לעיל
צד  487ובמ"י שם) ובכתובים מה לך וכו' הירדן תסוב לאחור וכו" סלפני אלוה יעקב  ,ואיגו דורש מה לך הים כי

תנום שגם קריעת ום סוף היתה בזכותו ועי' לקמן פצ'"ב סוי ב' וביפ''ת ,והדרש כי במקלי עברתי וכו' איתא גם
בתנחומא מ'ב שם בהמאמר בא וראה מה עשה עשו הרשע ליעקב ראה אותו ריקם ולא ריחם עליו אלא אמר
הרוני קודמו לררך ואינו יכול לעבור בדרך ושם -אני הורגו ומנין שכך הנכיא אומר על רדפו בחרב אחיו וגג ידע
יעקב ,ותלה עיניו להקבייה ועשה עמו נפים ונתן מקלו בירדן (כ'יה שם בכ"י רומי) ונקרע הירדן לפניו שנאטר כי
במקלי עכרתי את הירדן הזה והמתין עשו בדרך ולא עבר יעקב בדרך והרגיש עשו כי יעקב ברח ועבר את הירדן
מה עשה עשו ררף אחריו ומצא אותו במערה מקום דומה למרחץ שבטבריא וכו' בא עשו הרשע והקיף את המרחץ
כדי שימות בו א"ל הקביה רשע שבעולם כנגדו אתה מזדווג וכו' ,ובילקוט דפ'ר בקונדריס אחרון ממדרש ילמרנו
סי" ייט בי במקלי עברתי את הירדן הזה כיוון משהגיע לירדן לא היה יודע מה לעשות תלה עיניו להקב'ה אמ
רבוני אתה יודע שאין עמי כלום אלא המקל הזה א"ל הכה את הירדן ועבור וכן עשה א"ל זה סימן לבניך כשם
שנקרע הירדן מלפניך כך עתיר ליקרע לפני בניך ,וע"ע במ' אגדה [ובכי"א א' וכן בגליון כי"א ב' כתוב אחר
המאטר שלפנינו בת נחומ' מפרשניה] 5 :אמר ר' לוי וכו מאטר זה נפלא מאד ורבו כאן הגירסאות
וההגהות שקשה לבררן ,וכהגי' שלפנינו בכי"ל גם הגי' העיקרית בכיינ ,ובגליון כייל נסמן בכתב אחר למלת
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פרשח עו

יב) הצילני גא מיד אחי מיד עשו טיר אחי שכא אלי מכוחו שלעשו הה'ר מפתכל הוית
 1לפוט כי קליפ = :ינק' דכיפל כ' ססכס'ר:

 1גא לי ת | סיר עשו לי פוני | סיר אחי] חכ .ל' דפואגתי | ש:י אלי| פחאנכר .שגא עלי וי
הצל את בני לעתיר לבוא מיךד בני בניו שבאו עליהן ך ,הצל ..לבא מיד בניו ..עליהס ך] | מכותחו
של| ןג ,מכחו של דְחאכותי .מכח  | ₪הה"ד ברניאל א* | משתכל ן | *הויה מאנכתרו] חווית ן/
ל ,הוה ך |

חוות

וצוטח
נצמווח ס'א מ
ילקום [וכי"ת]

אתו

ורונש מאד ,ובגליון
אתר הוא מצטווה
כי"ט ,ובנדפס ברפ"ר
ב"ר כי"א אתר הא
2

ווח
ידרן ,ובכ"ו תוגה מן נצטוו גצ ט
הוא

תמן

מצווה

ירדן

בחמי

ובגליון גסמן בכתב אחר יררן ,ובגי' הדפוסיי
טבריא

(ובמ"כ מפרש מצווח נופל שם בחזקה

מדרש אב"א נסמן ס"א נצטווח) ניתוספו המלות בחממי טבריא .ספי' ב"ר שגורס ומפרש
'רדן מקום הוא הנקרא יררן בחמי טכריה וחן מים חיין בבהלה נכנס וכו' (כ*ח בפי' ב'יר
אתר א הוא מצטווח וכו' מקום הוא שנקרא ירדן בחמי טבריה וחם וכו' ובבהלה וכן'\ ,בפי"
מצתווח ירדן מקום שהוא נקרא ירדן כחמי טכריה וחם וכו' בכחלה וכו') ,ובשכל טוב צר

תועתק א"ר לוי מקום הוא שנקרא

=

כבחלה נכנס יעקב אבינו לשם ונעל עשו בפניו וחתר .לו חקב'יה חתירת

מסקוס אחר שנ' כי תעבור וכו' ,והמאמר קשה מאר לפי כל הגרסאות ולא נתפרש ענינו כאן ולא לאיזה מקום כיון
ר' לוי באמרו אתר חוא תמן וכו' ובא"א הביא אגדה בשם טררש וכמעט כולה כלשון התנחומא ט"ב שס שהעתקתי

ובסופה

גם המאמר

של ר' לוי וכתכ שם בזח"ל אתר הוא תמן וכו' זה מתבאר במדרש

והכי גר' התם ויצא

עקב וגו' הה"ד כי תעבור במים וגו' ארז"ל כיון שראה עשו שלא הרג אליפז ליעקב אמר הריני קודמו לררך
בסקוס שאינו יכול |לעכור אלא באותו מקוס ושס אני הורגו וכן הנביא ספרש על רודפו בחרב אחיו מיר נתיורא
ד
יעקב לעכור שם וחלך לו דרך הירדן ותלח עיניו להקב"ה ועשה לו נסים ונתן מקלו במים ונקרע הים (צייל
שנאמר כי במקלי וגו' הוי כי תעבור במים וגו' עשו המתין ליעקב בדרך ולא עכר שם חרגיש שדרך היררן חלך
רדף אחריו וקדמו הכניסו הקב"ה ליעקב במקום אחד שהוא דומה לטרחץ של טבריה בא עשו הרשע והקיף את
מן מצטווה כנארא נכנס יעקב לשם ונפל (צ"ל ונעל)
המוחץ כדי שימות שם ר' לוי אסר אתר הוא ת
עשו בפניו וכו' הה"ר כי תלך במו אש וגו' ,ובהתחלה אחרת האגדה גם בבראשית רבתי כ"י ראש פ' ויצא והעתיקח ,
ר"א עפשטיין בספרו מקדמוניות היהודים צד  701וז"ל כי תעבור במים אתך אני אמרו רבותינו כיון שראה עשו
שנתחתן עס ישמעאל ולא נחקיימה מחשבתו הלך וצוה אחד מבניו לררוף אחר יעקב להורגו וכו' ושטע עשו .שלא

הרגו בנו אמר .הריני קודמו לדרך במקום וכו' וכן מפרש הגביא על רדפו וכו' מיר נתירא יעקב וכו' .והלך .לו
דרך הירדן ותלה עיגיו בהב"ה וכו' ונתן מקלו במים ונקרע הירדן ועבר ביבשה שנאמר כי במקלי עברתי
הוי כי תעכור וכו' עשו המתין ליעקב בדרך ולא עבר לשם הוגיש .דרך הירדן הלך מה עשה ודף אחן
בערה מקום הוא דומה למרחץ של טבריה אמר יעקב לא פת ולא דברים יש בידי נכנם אנו
וקדמו ל
ומחמם גופי במרחץ בא עשו וקדמו והקיף את המרחץ כדי שימות שם ר' לוי אמר את רה הוא תמן
בערה נכנס יעקב לשם ונעל עשו בפניו וחתר הקכ"ה חיתורה ממקוס אחר והלך לו הוי כי .חלך
מצטגנה ב
במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך עכ"ל ,וכפי' הגי' בבר' רבתי חווה עפשטיין דעתו לפרש שררשו ראש
הפסוק כי תעבור במים וכו' על קריעת הירדן וסופו כִּי תלך בטו אש וכו' שיעקב נכנס למקום שמימיו רותחום
כחמי טבריה ולא נכוה ולהסר הפליאה איך יכול יעקב לסבול את החום הגדול מביא המאמר של ר' לוי שיש שט
מקום שמצטנן ואין חומו כ"כ גדול וע"כ תיכף אחר מאטר ר' לוי יאמר נכנס יעקב שם וכו' היינו לאותו המקום
הטצונן ,ובערה היא עמק בערה!) אצל יוסיפון לרומיום ואל המעינות הרותחים שבעמק זה רמזו באמרם וקדמו
בערה מקום הוא דומה למרחץ של טבריה ומאמר ר' לוי אתרה הוא תמן מצטנה בבערה ירמוז אל אותו המקום
שמתערבים בו מים קרים עם -המים הרותחים ,והמאמר נסדר בב"ר כאן לרעת עפשטיין מסיפור מבריחת יעקב
שהיה במדרשים לפ' ויצא ,ועי' במקדמוגיות שס ועל בראשית רבתי כ"י עו' במאמר עפשטיין בטאגאצין שנת 8881

א,
צד  ,56ומן בבערה ובכי'ם בבערא נשתבש באיא כרגא

רמהע,
ובילק' מכירי ישעיה ב

ואפשר שנשתבשו

מן סצטננה הגי' נצטונה בצטונה מצטווה מצטווח נצטווה נצטווח (אכן בסגנון זה גס מאמר ר' לוי לעיל צד 904

אתר הוא תטן מצטווח ברומי וכו' ועייייש בח"ג ובמ"י וצעיג)  ,ובערה היא בסכיבות קלרהי במזרחו של ים המלח
(ועיי במ"י לעיל צד [ )908כלל גדול הוא בטדרשים שמאמר אחד המובא בשני מקומות בלשון אחד טעם אחד
לשניהם ,וקרוב לודאי שבעל המאמר אמרו בתהלה לפסוק אחד והוסדר אח"כ גם לפסוק אחר ,וכיון שהגחת
עפשטיין ופירושו

בערה

ירם
אלא ב

לא יתכנו במאמר

ר' לוי לעיל צד  901הם בטלים מעצמם (וחוץ מזה עמק ברס לא נקרא

(בירס) עי' במ"י לעיל צד ,)908

ולדעתי צ*ל כאן

מצטווח

(נצטווח)

ברה

בי

נכנס

יעקב .וכו' ,וטעם המאמר יש מקום מבער בירדן הנקרא בי ברה ולשם נכנס ועקב ,ור' לוי כיוון לבות ברה
הנזכר בשופטים ז' כ"ד ,ומן בי .ברה נשתבש כאן בבהלה שאינו מתפרש יפה (ולותא בכי"א א' וכי ובילקי
מכירי) ,ולעיל צד  904הועתק המאמר מכאן ונשתבש שם ברומי וצ'"ל גוים] ומפרשי המדרש לא הרגישו הזרות בגי!
הדפוסים אתר הוא תמן מצווח ירדן בחמי טבריא שיעקב פגע במקום אצל חמי טבריא כשיצא מבאר שבע והלך לחרן-:
 1הצילני נא | .בכי"א א' מתחלת כאן פע"ו : שבא אלי וכו' .וכ"ה בכ"י שציוגתי ,וכן בשכל טוב שם הצילנו
נא מיד אחי שהוא בא עלי טכחו של עשו ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי*א נשתרבב כל המאמר לפני המאמר שלפניו
בנביאים והודעתם וכו' וגורס שם הצילני נא מיר אחי שבא א ל* מכחו (מכח) של עשו הה"ר וכו' ואחר המאמר
שלפניו הה"ר כי תעבור וכו' מפרש הצילני נא מיד אחי מיד עשו (הצלניי נא מיד אחי) הציל בני (הצל את בני)
לעתיד מיד בני בניו שבאין אלי מכחו (שבאים אצלי מכח) של עשו וכו' ,ומפירוש זה נובע' הגיי בדפוסי'[ .ובייית]
הצל את בני וכו' והגיתו שבא עליהן ועח"נ,

ופירוש זר במדרש אגדה הצילני נא מיד אחי אחי שבא אלי מכוחו

של עשו שבשעה ששלח יצחק את יעקב לפדן ארם שיגר עשו איש אחריו ששמו אחי | :מסתכל וכו' .במקרא
שם כתוב מש תכל הוית בקרניא ולאו קרן אחרי זע ירה פלקת ביניהון (והקרי ביגיהין) ותלת מן קרניא
קדמיתא אתעקרו (והקרי אתעקרה או איתעקרה) מן קדמיה (והקרי קדמה) ולאו עינין כעוני אנשא בקרנא דא
ופ מטלל רברבן ,ובכל הספרים חנץ מכיץ כתוב כאן מפתכל ועיי במ"י לעיל צד  82בדיה מן הסערה ועור
לעיל פעמים רבות

כתיבת התיבות בסט"ך תחת ש' שמאלית ,ובכל הענין כתוב כאן וארו בכל הספרים חוץ מכי"ו

ששם כתוב ,ג' פעמים וא לו ופעם אחת וארו [ובכי"א ב' כתוב ב' פעמים ואלו וב"פ וארו] (ובדפ'יר כתוב ג"כ
וארו בכל הענין ,ובד"ו הוגה ואלו בפעם הראשונה) ובערוך ע' קרן א' הועתק בסוף המאמר ג"כ מסת כל
הוית בקרניא וא רו וכו' הראשונות וא רן וכו' ,ומלה אחת היא אלו וארו והוראתה הנה ,וגם בדניאל שם פפוק

(

ג ה

א

פרשה

וושלח

עו

801

לב ינב

בקרנייא וארו קרן אחרי זעירא פלקת ביניהון (דניאל ז ח) זה בן נצר ,ותלת מן קרנייא

קדמייתא איתעקרה מן קדמה (שפשש) זה מקרוס וקרוס וקרידוס , וארו עינין כעיני אנשא
בקרנא דא ופום ממלל רברב (שט שס) זו מלכות הרשעה שמכתבת טירוניה מכל אומות העולם ,אמר

ר' יותנן כת' על קרנייא עשר מנה מלכותא עשרה מלכין יקומון מן ארעא (שם שפ כד) כולהם
ביוצאי יריכו שלעשו הכתוב מרבר ,אלא מסתכל הוית בקרנייא וארו קרן אחרי ועירא פלקת
ביניהון זו מלכות הרשעה ,ותלת מן קרנייא קדמייתא איתעקרא מן קדמה אילו ג' מלכיות
 8לעיל 5ד  904ופד :708
*חיי פו"אנכתרי] אוחרי ך,
 1בקרנייא] פו .דיא דואנתר | וארו] ד'פאנכרי .ואלו דות | א
 5ל | פליקת [ְ"ךן ,פלקאי י | ביניהון] אגרי ,מביניהון דפף .מן ביניהון [" .מנהון כ | זהו א | 1בן
נצור וְכי ,בון נצר  ,1נכוכדנצר א%9בך ,1גבוכדנאצר ך? | מן לי א | קרנייא] קרניא פואכתר? .לי י |
2דמייתא] א%ך .1קרמיתא דְפנתר? ,קדמייא ן .,קמייתא י ,קמיתא  ,2ל' א | 1איתעקרא א?,5
ק
ה]
מ --
דרה
קתעק
אתעקרה א ,1אתעקרא ף? ,איתעקרת דְך .1אתעקרת ךך? ,איתעקרו נו ,אתעקרו פךר( 1אי

וגו' ן) |קדמה] אנך? ,קדמאה דִך ,קדמיא ך ,1קדמיתא ך ,1קמייתא ו ,קדמוהי כ | זה] ["כרי .זו אג/
זה שנתנו להם מלכותם דֶָןת  | מקרופ] א ;,%5מקרון  1מקדון דְו"א*ך? ,מקדוי ת .מוקדון ך'י| 1
וקירוס רְ[י ,וקודוס א? ,וקצרוס  | 7וקרידופ] וקדירוס כך ,1וקרירוס וֶך?ו ,וקרדידוס דְין ,וקדדידוסי ך,
וקרדון  ,1וקרידונא א .1וקדירונא א" | ואלו וא" | עיינין פואכרי | כעייני ן | אנשא] וא"כתרי;

אינשא דא
המלכות |

ב-ן]
ר-
בגא
רבקר
]8 .
| שמכתבת] פנְך1ו,

אנכרי,

בקרנא ופום  ..רברבן דְ .וגו" ך | מלכות הרשעה הזאת ן;/

שהיא מכתבת דְו[אתך?

| טירוניה] ך ,1דיא דאנתר?י:

טרוניא פ;

כת] פנת /כתיב דְאי .כתוב [ך [ על קגנייא] י ,על קרניא דפא!נתר,1
טירניה ן | מן כל ן | 4
וקרניא וְאַ*ַך? | מנה] פןוא? .מינה דְְתךר :מנא א ,1מיניה נַי | עשר א1ך | מלכים ן ,מלכוותא א | 1מן
ארעא ל' פוך? | כולהון דך ,1כולהו ךתךר? .כולם פוְנ ,כלם י ,כולה א ,1כלה א? |  *5ביוצאי דואנתרי]
יוצאי פ :בזעי ל | ירכו של אלו ירך ם | אלא לי פך | משתכל ן | * הוית פאגתערלי] הווית ן .הוות ל,
הות דְך? | בקרגיא דפואגתער .1בקרנא ךלי | ואלו ות | אחרי] פוא?גער ,אוחרי ך; אחורי א! .לי ת |
סלקת ביניהון] סלקא ביניהון א ,פליקת מביניהון  ,פלקת ם :ל' געך |  6זו --הרשעה] זו מלכות אדום
ה]
דתאמ--
קמיי
הרשעה א .1זה המלכות ךן | מן לי א? | קרנייא] ך* ,קרניא דפוא"גתער .קרנייתא א' | קד
קדמייתא אתעקרו ..קדמה ך* ,קדמייתא איתעקרו (אתעקרו ך])  .קדמאה דִן] ,מן קדמיתא איתעקרת..
מן קמייתא אתעקרו..

קדמה א?,

אלו דפאתער

קדמה א!;

| ג'] ד!א? ,שלש פא!נתער:

קדמייתא אתעקרה
שלוש ן .שלשה

ן,

קדמיתא

בך,

וגו" פ [| .אילו] וג/

דן

ועי' געזעניוסהבוהל ע' אלו וע' ארו ,ובקרנייא וקדמייתא בשני יודי'"ן ככתיבה
ראג
בי הי ' זי ":ג כתוב ו
ורת והגהתי ועי"ע בח/נ :  1זה בן נצר .שהיה מלך וראש ליסטים בימי
המורגלת בספרים. ,ובכיייל נשתבש ה
שבור הראשון ונלחם עמו ואמרו עליו בכתובות נ"א ב' הא במלכות אחשורוש הא במלכות בן נצר וכו' גבי
אחשורוש ליסטיס הוא גבי ליסטיס דעלמא מלך הוא ועי' בפירש"י שם ,ובירוש' תרומות פ'ח ט"ו ב' בהדא כפסירא
קטל בר ניצור לאח נכג' ,ובגי' המדוייקת בן נצור בכי"ו וכייכ וילק' דניאל השם גצור מכוון ככתיבתו
בליי!) ,ונודע שמו?) בספרי העמים ,והוא פפא בר נצר שהחריב נהרדעא ועי' גרעץ קורות היהודים ח"ד .מהדורא
ד' צר  962וצד  ,854ומן בן נצר נשחבש נבוכדנצר בהגי' שנפמנה בשם פ'א בגליון מדרש אבא [ובגליון כי"א
בי] וכן הובא בפי' ב'ר כי"ם וכי'יא זה נבוכדנצר (נבוכדנאצר) ,אכן בפירוש המאמר ג"כ הגי' זה בן נצר
[ובשטה .מקובצת לכתובות שם מביא ראיה מב'ר נגד פירושי הראשונים בגמ' שם שבן נצר הוא נבוכדנצר ,ושם
הועתק וארו קרן וכו' זה .בן נצר ותלת מן קרנתא קדמיתא אתעקר' מן קדמה זה מקרוס וקרופ וקדרוס ואילו
עוונון .כעיני אינשא בקרנא דא'וכו' רברבאן זו מלכות הרשעה ,וכתב אלמא בן נצר ממלכוי של חיה רביעית היה],
ובשכל טוב שם מסתכל וכו קרן אחרי וכג' זו מלכות בן נצר ,ובמעיני הישועה [לר*י אברבנאל מעיין ח' סוף תמר הי
הועתק מסתכל הנית בקרניא ואלו וכו' ביניהון זה בן נצר ותלת מן קדמיתא אתעקרו טן קדמיה זה מוקהון וקרו'
וקרירנס ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא וכו' זו מלכות הרשעה וכו' וכתב ראה גם ראה איך פי' אותו הקרן :אחרי
זעירא על בן נצר שהוא ישוע הנצרי וצרפו בענינו כפי המשך הכתוב מלכות' הרשעה שהיא אדום כי היא אומתו]:
מן קרנייא קדמייתא .מן עשר הקרנות הראשונות שהוזכרו בפסוק שלפניו נדורש ותלת מן קרגייא וכו' זה מקרום)5
וקהוס?) וקרידום )5שנפלו לפני בן נצר בחרב ועי' במ"ע דמ'ג הלק ליא צד  05ובמ"ח חלק ליט צר 683
(והשמות מקרוס וכו' בחובים בכי"ל לנכון בסמ"ך כמו שכתב לי המנוח  ר"י לאסט שהשווה עוד הפעם ההעתק
שלפני

עם גוף הספר),

ואולי צ"ל וקידוס )5נעי' פורסט צד  541ובמ"ח

חלק כ"א צד ,6

ובפי' ב"ר כייט וכי'א

הובא ותלת מן וכוי קדמיוחא (קדטיתא) אתעקרו (אתעקרא) מן קדמיא (קדמה) זה מוקדון (מקדון) וקרוס וקדירוס
(וקרירוס) וכו' ואח"כ בפירוש המאמר ותלת מן וכו' קדמיתא איתעקרת (אתעקרת) מן קדסיתא (קדמה) זה שנתנו
(נשתנו) לה מלכותם זה מוקדון וקצרוס וקרירום (זה מקדון וקרירוס) וכו' ובדפוסי' [וכייית] הוסיפו זה שנתנו להם
מלכותם;

ובכי"פ

קיטע

ותלת מן קרניא

קדמיתא אתעקרו

וכו'

וארו עינין

רכ ו':

 4כת' על קרגייא.

וכו'.

במקרא שם פסוק כ"ךד וקרניא עשר מגה מלכותא עשרה מלכין יקמון ,ושם פסוק כ' ועל קרניא
עשר די בראשה וכנ' ושם פסוק י"ז אלין חיותא רברבחא וכו' ארבעה מלכין יקומון מן ארעא ,נתערבו
וכן בדפוסי' ובכ?י
א,
ער
כאן הפסוקים בכייל על קרנייא עשר ,מנה וכן' עשוה מלכין יקומון מן א
שצינתי .ועיי במ"י לעיל צד  98בד"ה בשביל וייראו וכו' ,ובכי"כ דלג מן זו מלכות הרשעה שמכתבת נכו' עד זו

מלכות הרשעה שהיא מכנסת וכו' ,ובילקי דניאל דלג במאמר ר' יוחנן מן בקרנייא וכו עד בקרנא דא ,ור"י סל

כולהם ביוצאי יריכו של עשו הכתוב מדבר כדכתיב שם פסוק ז' וארו חיוה רביעה דחילה ואימתני ותקיפא יתירה
וכו" וקרנין עשר לה ,והחיה היא אדום וכטו שדרשו לעיל .צד  044אימה זו אדום דכת' דחילה ואימתני ועיי"ש,

5
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הראשונות,

ץיינין

ואוו

פרשח עו
כעיני

בקוגנא

אנשא

רא

לב יב--טו
ו

מלכות הרשעה

עין רעה במטיגו

שמכנספת

שלאדם פלן עתיר נעכריניה ארכונטס פל| עתיר נעכריניה בוליוטים:
פן יבוא והכני אם על בנים ואתה אמרת לא תקח האס על הכנים (רגרים כבו) , ר"א
פן

יבא

אם

והכגני

יג) ואתה

על בגים

אמרת

ואתה

הימב

אמות

אימיב

אתו

עימך

ואת
היטב

בנגו לא תשחטו
בזכותך איטיב

ביום

אחר

(ויקרא כב כח):

נזכות אבוחיך;:

יד--מז) וילן שם ונו' עזים מאתים וגו' מיכן לעונה האמורה בתורה עזים מאתים שהן
צריכות חיישים עשרים[ ,רחלים מאתים שהן צריכות אילים עשרים ,נטלים טיניקות וכניהם שלשים]
 ₪ינקוץ כי קלי :

 4כעל 5ד |: 598

 5ינקוע שס,

[ועי לעיל  647 57ופזלי נעדנל פ' קי"ז (לך נסחיס וכו')

ודנכיס פ' כיז"5 ,ו ,קנייו ,ק"ע ,קע"ט ,קפ''ד ,ועכי דכטניי  28 51ולד  6 = :]67ינקוע טס ,כתונוס פ*ס ע'ו ,יכוט' טס פי ני :

 1ראשונות פא | ואלו א" | עייניו| פואר' .עינין דגת | אנשא] וא'תר' .אינשא דא'ג .אינשי ע |
מלכות הרשעה] מלכות אדום הרשעה א' .המלכות ךן | שמכנסת] פע שהיא מכנסה דואכתרי | הרע פי |
לפלוני י | *עתיר ל'דפא'גבעי! עתיד לְוִי' .עתירי א' | נעברינה ו' .ניעבדיה א? | ארכונטס] ן,
 ,ארכוננווס ך ,אכורנטוס א' |
טוס פא"כ עך?ו' .המיס ָו .דפופ ף! ,ארכינוס ך? ,ארכיטוס ך! ,ארכוננוס פלוני י | עתיד וי | נעכדינה ן ,נעברינה ו' ,ניעכדיה א? | בוליופוס עגן .בליוטוס דְן .בולוופס ן,
בוליוסטוס כ טליוטוס ףם ,בולטוס אי ,בלופופ ך' ,בלווטוס ך8 | %פן --דא ל' כ | יבוא] אלו
יבא דפוחא'גי

| ואת פִי.

אתה ן | אמרתה ן.,

כתכת א?.

כתבת בתורתך א!,

הכת' בתורתך ם |

 4פן  --בנים ל' דֶז | יבוא א"ך | והכני  --בנים] והכני ן .ל' ם | ואת אמרת ם .אתה אמרתה ן .ואמרת 5
ואתה כתבת א? | אותו פוהאכ .ושור או שה אותו דְרן | לא --אחר] וגו' ך' | ואתה אמרת] ואתה
אמרתה ן ,ל' א? | היטיב פא'.
הטיג  (--ן -ך! | עסך | היטב] "חכ,

הטיב א? ,הטב ו! | *איטיב א'כ] איטב לוג אטיב דפחא'תי:
הפיב ךְא? .היטיב פָןָ ,הטב א'ו! | .היטב אטיב עמך היטב ךן |

וויגלןו ]-'-וילן. .בלילה וגו' ן .וילן  . .בלילה ההוא
איטיב] פוא'נכ .אטוב דְחא'ו .אוטיב ת .הפיב ך! | 6
ויקח וגו" ג ,זילן ..ויקח מן הכא בידו כ ,וילן . .בלילה הוא ויקח . .בידו מנחה ד ,וולן  . .הוא . .מנחה
ו ]'-ן ,עזים
ג-
וים
לעשו אחיו ךָ ,וילן ..ההוא ..הבא בידו מן הכחושות ד"א מן החולין ךן .ל' פחאי | עז
מאתים בַרְי ,עוים ..ותישים כ ,עזים . .ותישים עשרים ךפאףת; עזים ..עשרים וגו? ךן ,ל' ך' | מיכן] חג,
מכאן פאכרו .אמ' ר' לעזר מיכן ן .אמ' ר' אלעזר מכאן דְן | בחתווה] החִי ₪ .הטיילים (הטיולין א,%
הטיילין פעם אחת א') בכל יום הפועלים (הפועלין א?) שתים (פעמיים ם ,פעמים |"אנ ,פעמיי כ .שנים ף)5

שבת (בשבוע א )5הפפנין (הספנים ון ,והפפנין נכף? .והפפנים ך') אחת לששה (פעם אחתי
 %6 4ה א'א"?" .אחת לשלשה ף ,אחד לשלשה ך ,לששה ן"כ) חדשים דפו"אגכתר .ל' ן | דיא עזים א' |
7רכות ו' .צריכין א | ת*יישים עשרים דְפָוְחַא'רי] תישים
והשהתן* דפוחא' ,גכתר'י] שהם א' .לי ל | צ
עשרים אכת .ב' תיישים ל | * רחלים  --אילים עשרים רְוְחִכת] וחלים ..אלים עשרים פרו .רחלים..
שהם ..אילים עשרים א'; רחלים ..שהן צריכין אלים עשרים א .%ל' ל | ג*מלים מיניקות  --שלשים]

גמלים מיניקות וגו' ן ,גמלים מניקות ובניהם שלשים אנ גמלים מניקות ובניהס שלשים ובניהם (ובניוהם ךֶן,
ובנאיהם רְְך ,בנייהן י) שלשים (ל' ך') דחתרי .גמלים מניקות  ..שלשים בנייהם כ ל' ל |
ולכן אינו דורש קרן אחרי זעירא וכו' זה בן נצר ותלת מן קרנייא וכוי זה מקרוס .וכו' אלא מסתכל הוית וכו'
קרן אחרי זעירא וכו' זו מלכות הרשעה ,וצ"ע שר"י דורש ותלת מן קרנייא וכו' אילו ג' מלכיות הראשונות שהן
מלכות בבל מדי ויון והן איגן מיוצאי יריכו של עשו ,וביפי'ת מפרש בדוחק דקרן אחרי זעירא היונו תחלת מלכות
רומי ותלת מן קרניא אלו ג' מלכיות הראשונות פיי שמעשר המלכיות אשר לאדום דהיינו י' קרנוא וקודמים לפנו
מלכות רוטי יפלו שלשתם לפני מלכות רומי :ל פלן עתיר וכו' .פלוני עשור ונעשה אותו ארכונטס!) שר ,פלונו
עשיר ונעשה אותו בוליוטיס?) יועץ מיועצי ארץ ויתן לנו ממון הרבה ,ועי' בערוך ע' ארך ד' וע' בליוטי[ ,ומנהגם
היה ברוסי לתת .שוחד כדי לקבל משרה עד שהסינטוס הרומי ראת לאסור זאת .,ומלבד זה מי שנעשה בוליוטוס
(סינטור) הוכרח לחיות היים של עושר ולפזר ממון הרבה ,ע' פרידלינדר דרשטללונגין אויס דער זיטטענגעשיכט;
רומם טהדורא חמישית ח"א צד 42ל והלאה וצד  ,449וע' גם יומא י"ח א' ,ובשמו"ר פל"ה פיי ה' דרשו על:
מלכות אדום שאוכלת שמנן של עמים וכו' אעפ"י שתחטא אדם וכועסת עליו וכו' ונוטלת את הכסף והיא מתרצה לו ,ועי
לקמן פע"ח סי' ייב] ודרש אחר בשכל טוב שם זו מלכות הרשעה שהיא מכנסת עין הרע בממונן של ישראל:

אמרת אתו

וכו' [וגראה
צוית בתורה
בנים רוטשה
ובמה"ג

 4ואתה

וכו' .בסגנון אחר הדרש לעיל צר  598ועיו"ש ,ובולקוט ובטה"ג עטוי  705לא הועהק ד'א פן יבא
שנשסט בילקוט בטעות ,מפני שמלות ד"א נשארו שם בלי דרש ,ובבחיי וע"ד המדרש פן יבא וכו' והלא
אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ובעופות כהיב לא תקח האם על בנים והוא עתיד לקיום אם על
(הושע י' י"ד)] :  5היטוב איטוב ,הגהתי היטב א יט יב וכן בכייל בסמוך איטיב ועח"נ ,וגם בלק"ט

הועתק

היטב

בזכותך

וכן בפירש'י

עה"ת

[ובמ' אגדה|

היטיב

בזכותך,

ובשכל

טוב

צד 171

היטיב בזכות ע צ מ ך וכו'[ 6 :וילן שם .בכי"ת נתוסף כאן ויקח מן הבא בידו מן הכחושות ד"א מן החולין , ובעין
הדרש הראשון נמצא במה"ג שם ובשכל טוב צד  271ובלק"ט ובבעל הטורים לפסוק מז שכל הבהמות בעלי מוטום
היו ,והדרש השני תובא גם בלק"ט ופרש"י עה"ת (ועי בזכור לאברהם)] : מוכן לעונה וכוי| .במשנה כתובות
שם הַעונה האמורה בתורה הטיילים בכל יוס הפועלים שתים בשבת החמרים אחת (במשנה שבירושלמי אחד) לשבת
הגמלים אחת (אחד) לשלשים יום הספנים אחת לששה (אחר לשלשה) חדשום דברי ר' אליעזר; ומפרש בירושלמי
שם ממנהה ששלח ועקב אבינו לעשו אחיו למד רבי אליעזר ששילח לו כררך הארץ עזים סאתים ותיישים עשרום
חד לעשרה וכו' גמלים מיניקות ובניהם שלשים א"ר ב רכ יה הן על ידי שהוא צנוע בתשמישו לפיכך לא פירסמו
 %06.טס (? | ( 00/₪%.
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רי ברכיה בשם ר' שמעון בן גמליאל (א') גמל לפי שהוא צנוע כתשמישו לא פירסמו הכתוב אלא

נמלים מיניקות ובניהם שלשים ובנייהם שלשים[ ,פרות ארבעים שהן צריכות פרים עשרה ,אתונות
%שרים שהן צריכות עיירים עשרה] :ולמה נחן הגמלים באמצע ,אלא אמר לו הוי רואה עצמך כאילו
ש
את יושב על בימה ורן ואני נירון לפניך ואת מתמלא עלי רחמים:

יח יט) ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך קשו וגו' ואמרת לעבדך ליעקב מנחה

 5ילקוע טפ :

 1רבן שמעון בן גמליאל וְחת .רשב"ג אכ .רבן גמליאל ם | א'] אמ' דאת :אומר ח :ל' פוגכ |

| לא] פ .לפיכך לא דוחאנכ

גמל] הגמל ם .ל' דוחאגכת

| פרסמו פְא?כף

| 5גמלים מיניקות]

גמלים מניקות דוחנכל/
שלשים] חן ובניהם שלשים (ל' ד') ך ,ובניהם ל' א?א'" ,גמלים ובנאיהם ךן .ל' פוא'כ | *פרות--עיורים
 4ון ,אמ'

גמלים

ובניהם

א' ,ל' פ=אל

שלשים]

 4ךְן; וגו

ובניהם

ובנייהם

עשרה ןו] פרות  . .שצריכות עיירים עשרה /פ ,פרות ...שהם צריכות  .. .אתונות. .שהם צריכות ..עשרה כ,
פרות ארבעים ופרים שהן צריכות  . .אתונות עשרים ועיירים. .עשרה שהן צריכות  . .עשרה 1 -פרות . ..ופרים
שהן
עשרים
שהן ..אתונות
פרות . .עשרה
עשרה שהן ..ואהונות  . .ועירים  . .שהן  . .עירים עשרה ךן/
צריכין עיורים (צריכות עירים ךן) עשרה דִך :פרות ארבעים (מ' א?) שהם צריכות (צריכין א?) פרים עשרה א/

לי ל | 38למה פב

| הוא נותן

| הגמלים] פא.

גמלים י ,את הגמלים דוחנכת

הוי] פחאנכרי :.הווי ן ,הוה ך ,היה ךן | רואה את | | עצמך] פוִי .את עצמך דחאנכתר

| אלא ל' פאג
| כאילו] וחא'י,

4ת] כ :אתה דפאי :לי וחנתך | הבימה ודן אותי י | אני כ | נדון פאכי,
כאלו דְפא?כתר .כילו ן | א
נידן ן | * לפניך דפוחאנתר] מלפניך י .ל' ל | ואתה פחאתי | רחמין ן |  * 5ויצו  --וגו'] ויצו . .הראשון

וגו ל ,ויצו . .הראשון לאמר וגו' וְןָ ,ויצו ..לאמר כי יפגשך  ,5ויצו ...יפגשך עשו אחי דָי .ויצו ..עש

אחי וישאלך לאמר ךן .ל' פא | *ואמרת  --וגו' פנ] ואמרת לעבדך ליעקב וְפ; ואמרת ..ליעקב מנחה
היא שלוחה חו .ואמרת ..שלוחה לאדוני (לאדני ת)  5עש-.,ו ךדןן ,ואמרת ..לאדוני לעשו והנה גם הוא
אחרינו אַ! ,והנה גם הוא אחרינו א? .לי ל |

ארבעום

הכתוב .פרות

עשרה

ופרים

חד

לארב' דאיגון לעיי אתונ' עשרים ועייריי עשרה חד לתרי דאינון לעיי,

ומדוייקת הגיי לפנינו בכי"ל  ועוד בכ"י אחרים ,ובפו' ב"ר מיכן  (מכאן) לעונה האטורה בחורה [וכן הוא במי
אגדה] ,וטעם הגי' ברפוסי' [ובכי'ת] אמר ר' אלעזר (וצ'"ל אלועזר) מכאן וכו ובכייו אמ' רי לעזר (וצ'"ל .ליעזר)

מיכן וכו' שר' אליעזר למד מכאן עוגנה האמורה בתורה כדאמרינן בירושלטי ,וגם בשכל טוב צך  271הגי' .עזים
מאתים א"ר אלעזר מכאן לעונה וכו" ובמה"ג א''ר אליעזר מכאן לעונה וכו' ,ובלק'ט א"ר אלעזר מיכן לעונת
תשמיש .האמורה וכו' ,וכהגי' שלפנינו .בכי"ל ובכי'ו בגוף הכפר ובכי"ח ובילקוט לא הובא גם בלק"ט ושכל טוב
ובמה"ג [ובמ' אגדה] לשון המשנה הטיילים וכו' ,וברפוסו' ושאר כ"י ובפי' ב"ר הובא משס הטיילים וכן' ,הפועלים
וכו הספגין וכו' ועח'נ והשמיטו החמרים וכו' והגמלים וכן' ,ובפירש"י עה"ת הביא לשון המשנה בשלימותו ככאן
זכפנים וכו' וכתב ואיני יודע לכוין המדרש הזת
לעונה וכו' הטיילים וכו' הפועליס וכו' החטרים וכו' הגמלים וכו'
ב5כוון אך גראה בעוגי שלמדגו מכאן שאין העונה שוה בכל אדם אלא לפי הטורח הטוטל עליו שמצינו כאן שטסר
מממרל אכה דרכם להרבות בתשמיש וכו' ועוי"ש ,ובפי' ב"ר
פנויים מ
לכל תייש עשרה עזים וכן לכל איל לפי שהם
בו"ט [כי"א כתב עזום מאתים מכאן לעונה האמורה בתורה והטורה הגיה פימן (מכאן סימן) לעונה וכו' כלוטר
רמז כשם ששיערה תורה (כלומ' ששיערה התורה) עונה לבהמות כראוי להם כך יש לחשיב וליתן דעת ושיעור כמה
עונה ראויה (הראויה) לבני אדם לכל אחד כראוי לו הטיילום בכל יום אלו תלמידי הכמים [הוא נגד רעת שמואל

בבכלי כתובות ס"ב .ב' וכשאלת ר' ירמיה בורושלמי שם] הפועלים וכו' והכפנים שהס מפרשים בים אחד לששה
חדשים עזום מאתים שהן צריכות תיושום עשרים לזיווג רחלים מאתים שהן צריכות וכו' ,ובפי' ב"ר כויט מלשון

אחר מפרש

מכאן לעונה וכו' הטיולין בכל מקום מפני שאין טורחין כל כך לפועלים

לני
מן הטיילים והספנין ש

חרשים

מפני שיש

פע מים

בשבת מפני שהן

להם טורח כבך

שאין להם מנוחה לא ביום ולא

מאתים כמו כן שוש

לעזים ולרחלים דין אחד מפני

טורחין
בלילה  עזים מאתים שהן צריכות תיישים עשרים וכו' רחלים
שאין להם שום טורח ,ובשכל טוב שם עזִים מאתים שהן צריכות תיישים עשרים וכן רחלים מאתים שהן צרוכות
בכו"ל נשתבש צריכות ב' תיישים וחסר רחלום
אילום עשרים לפי שאינן בני עבודה נוטל זכר אח עשרה נקבות,
0
יותר

מאתים

וכו' והגהתי 2 = :ובנייהם.

ובנאיהם הזכרים הבונים

אותם,

והשלמתו

גמלים

מיניקות

ובניהסם

שלשים

ר'

ברכיה וכו' ועח'ג [ועו' לעיל צד  415אות  8וצד  588ושמו"ר פ"א סיי י"ז אל חקיי בניה אלא בוניה] וכן הובא
בפירש"י

אעוהה "ת

וסדרש

אגדה

וכניהם

ובנאיהם

זכר

כנגרד

 1רקרב ה ולפי שצנוע בתשמיש

לא פרסמו הכתוב,

ובלק"ט

גורס ומפרש גמלים מיניקות ובניהם שלשים ר' ברכיה .בש"ר שמעון בן גמלואל אוסר לפי שהגמל צנוע בשומוש
פיכך לא פירסמו הכתוב כשאר הבהטות שהזכיר אלא אמר גמלים מיניקות
שאינו משמש לפני ,כני אדם ל
ובניהם עס בנאיהם אלו הזכרים הכל היו שלשים ,וכן בשכל טוב שם לפי שהגמל צנוע בתשטישו פי' שאונו משמש

לפנו בני אדם ל א פורסמו הכתוב אלא הן ובניהן ובוניהן הזכרים שלהם וכן' ,ובפי' בר כו'"ט מלשון אחר גמלים
מיניקות  ובניהס שלשים .הוא וזוגו ולא יותר  מפני שמטריחין אותס בגי אדם ינתר מדאי והכל מפרש לפי טרחן
ובניהם שלשים שעושים בנין כלומר שעושין פרות ולדות ,ובמה"ג .הגי' גמלים מיניקות וכו' אמ' ר' ברכיה בשם
ובדפ"ר וד"ו הגי' ובנוהם שלשום ובניהס
לא פר סמ ו הכת',
רב ן שמעון בן גמליאל לפי שהוא צנוע בתשמישן
פרות
לי (שלשים) ר' ברכיה וכו' ובניהם שלשים ובניהם .לי (ובניהם ל' ובניהם שלשום) והוגה במ"כ ובנאיהם:
ארבעיס וכו' כן השלמתי ועח"נ[ ,ובכי"ו הו ּ:שלמו היבות פר \ות ארבעים בגליון] ובמה"ג' מפרש כלשון הירושלמי
פרות ארבעים .שהם צרוכות פרים עשרה חד לארבעה דאיגון לעיין אתונות עשרים שהן צריכות עיירים עשרה חד
לתרון דאינון לעיון :
 3אלא אמר לו רמז רמז לו ועקב לעשו כמו שנתן הגמלים שהן גבוהים מכולם באמצע
העדרים כן יראה הוא כאולו יוושב על בימה גכוה באמצע ודן וכו' ,ובלק"ט גורס ומפרש ולמה הוא שם
הגמלים באמצע אמר לו יעקב הוי רואה את עצמך כאילו אתה יושב על בימה גבוה ודֶן אותי ותתמלא
עלי רחמים,

ובשכל

טוב

שם

ושם הבנים והגמלים באמצע כלומר הוי רואה את עצמך וכו' על בימה גדולה ודן

אותי ואני נידון לפניך ותתמלא וכנ' ,ובמה'ג שם ולמה הוא

גותן

ך
מצ
וכו' אלא שרמז לו ואמ' הוי רואה ע

פ ו

וישלח
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פרשח עו

היא וגו' ר' ור :יוסי בר יהודה היו מהלכין בררך ,ראו נוי אחד בא לקראתן ,אמרין תלת מילין הוא

שאיל לן מה אתון ומה אומנותכון ולאן אתון אזלין ,מה אתון ,יהורין ,וטה אומנותכון ,פרנטטווטין,
ולאן אתון אזלין , למזכן חיטין מן אוצרה דיוונאי , עמר לו רבי ,והטמין עצמו ר' יוסי בר' יהודה,
אמר אין אמר מילה אנה אמ' אחרי ,אמר ליה ומן הן אית לך הרא ,אמר ליה מאנינו יעקכ והגה

גם הוא אחרינו:
כ) ויצו
ג
ם
א
ת
ה
ש
יני וגו' ר' פינחס ר' חלקיה בשם ר' סימון בטוצאכם אתו נגדולתו:
 6לקוט טס :

1גיר ות

\

| ודה ן | הוו פא"

לקראתם דפתאגכתר.

| מהלכים א'

כנגדן י | אמי י ,אמרי פאר'.

| וראו חאת
אמרו חנ

| בא] מהלך י | לקראתן] |,

| מלין ף | ** הוא] לי ר | ש
2איל|

שייל ת .אמי ךִ' | אומנותכון| וחאנתרי .אומנתכון ך | ולהן ן | ** מה| ומה אתון מה ל | יהודין| ו,
יהודיין ן; יהודאין דהפחאגכתר | ו
למה] מה ך | אומנותכון] פוחאגכתרי.

אומנתכון ך | פרגמטווטין] ן,

פרגמטוטין מַדְזֶר?'  ,פרגמיטוטין  .פרגמוטוטין  ,1-פרגמוטטין ךָ' ,פרגמטטון ף] ; פרגמטאטין  ,1פרגמטוסין כ |

 8ולהן ן | למיזכן חך?ו .למזבון ר | חיטין] וח.

חיטי ג ,חטין כרי .חפים דא"ת .ל' א | אוצוה] וחג:

אוצרא א' | .אוצר י* ,אוצריא דא'תרי
| דיגי וא'נכ .דיוני א'י.
עמר לו רבי] ואנכר ,ר' ח ₪ .כנגד הגוי
ל
ר
א
ו
ת
מ
ה
י
ש
א
ל
ד
ִ
ך
(
ע
א
מ
דח-ר-י

הטמין חח

והמתין ל"דא'א''תר

אי פחא* .אס דאית
אנא

אמר

| עצמו] ואנ.

| מילה] וגכ .סילא פחא.

(א' ן]) אוחרי דְֶך?.,

אנא

אמרית

את עצמו חכ .לו דת

דינני דת .דיגנה חר |
לי י) | והטמין] וא'נכ,

| גיר ות | 4איו] וגפ,

אנה אמ' אחרי לָ?| אנא אי אחרי ,4
מלה דדתךר |*

אחרי [],

אנה (אנא )2

אמ' אחרי

לך [|פ.

אנא אמנא

אחרי לן ף .אנא אמר (אמ' א*) אחורי לן א .אלא אמ' איידיין ל | לה ן | *ומן הן ן] ומן הין  .1מן

הן י .ומח הן ל .2ומאן ח :ומנן דפת .ומגא א | אית ל' א* | לך ל' י | הדא| נו .הרה וחפ',
הא דפא'ת .ל' א"

| אמר ליה| אטי לה ן .ל' פא' (והושלם בין השורות) א"כ | מאבינו יעקב] פוגכ',

מיעקג א
דכתי' והנה אל
מאבונן יעקב [חי | .מיעקב אבונא דְן],
| שאמר והנה (הנה ) חא'.
(והנה א-ח-רינו לי ') | 6ו
ויצ
גוו--
'] ן ,ויצו ..השני וגו' ן ,ויצו ..השני ך] :,ויצו ..השני גם את

השלשי כ ,ויצו את הראשון וגוי גם את השיני ך ,כדבר הזה תדברו אל עשו ו ,כדבר ..תדברון ..עשו
במוצאכם אותו א ,1ל' א? | (ר'  --סימון לי א) | פנחס כ | ר' חלקיה] (ג .ורי חלקיה דכת | אתו] ,1
אותו דפוחאכתי |

כאלו אתה יושב על בימה ודן ואני נידון לפניך ואת מתמלא וכו' ,ובימה .ל"י ועיי לעיל צד  548וצר 817
וציעגלער קעניגסגלייכניססע צר  ,111ובסגנון זה גם לקמן פע'ח סי' ח' אמר .לו הוי רואה עצמך כאילו וכו' ורן
ואני נידון לפניך ואת מתטלא וכו' ועיייש[ ,וע"ע ויק"ר פ"י סי' טי ובחי' הרדייל שם .ובכי"ת נמצא כאן הוספה זו
ד'א לסה גמלים באמצץ רמז רמז לן אס' לו אע"פ שאחה רואה אותי שפל כהללו הצאן שלפניך ואתה גבוה
גמל אתה עתיד להיות כפרים שהן אחרי הגמלים שפלים ואינן אלא .לחרישת קרקע] 1, :אמרין .וכיה בדפוסיי
וכי"ו וכי"כ [וכי"ת] ואין צ"ל אמרון ועי' לעיל צר  846וצד :117

תלת מילין וכו'| .שלשה דברים הוא הגוי שואל

אותנו מה אתם ומה אומנותכם ואנה אתם הולכים ועל שאלחו מה אתס נאמר יהודים אנחנו ועל שאלתו מה אומנתכם

נאמר פרגמטווטין סוחרים וַעל שאלתו אנה אתם הולכים נאמר לקנות חטים וכו' ,ופרגמטווטין בשני ווי'ן איתא גם בכי'ו,
ובהברה אחרת פרגמטיוטין בפסיקתא קצ"ה א' ועח"נ ולעול צד  ,421ופי' הגי' מן אוצרה דיוונאי נ'ל מן האוצר של
אנשי יווני ,והגיי מן אוצרה (אוצרא) דיווני מן האוצר של יווני ובדפוסי' דיבני (ועי' לעיל סוף פמיד ערוייה נוטייה ובח'נ
ובמ"י שם ערביה ערביא גבטייה) וצ'ע אם יווני יוני יבגי היא העיר יבנה ,ובחי' הרד"ל העיר על תוספתא דמאי פ"א
וסוף מכשירין שהוזכר שם אוצר של יבנה 8 :והטמין עצטו .כיה בכי"ל ,ובוני שיטי כתוב בכתב אחר והמ תין
ועח"נ[ ,ובכי"א ב' כתוב בגליון ג"א והטתון עצמו פיי והרחיק] ובפו' ביר בייט וכיייא ספרש עמד לו רכ'לומר הלך
ועמד לו כנגד הגוי לראות מה ישאל וה מתין לו ר' יוסי בר יהודה שלא הלך כנגדו אמר אם אמר מלה
(והמתין .לו ר' יוסי בר' יהודה אמר אם אמר מלה אנא אמר אוחרי) אס יענהו הגוי מאותה תשובה שאומר לו
רי אני אבא אחריו ואשיבהו תשובה אחרת ע"כ (ומשם נוסף בדפוסי' [וכי'ית] כנגד הגוי לראות וכו' והגיהו והמתין
לו ,ובילק' דפ"ר השמיט או ל"ג עמד לו וכו' עד אטר אחרי ועי' ביפ"ת ,ובכי"פ חסר מן ולאן אתון אזלין למזבן
וכו' עד ר' יוסי בר' יהודה ,ובכיייח נשתכש ר' הטמין את עצמו ר' יוסי בר' יהודה אמ' אי ,אמר וכו') אמר ליה מן
הן ,מנין למדת

שלוחה

להטמין עצמך

ולומר אם אמר

מילה וכו' א"ל מאבינו

יעקב שצוה לאמר לעשו מנחה היג'

וכו' ועוד והגה גם הוא אחריגו והיהה בדעתו אם יענה עשו למנהיגי העדרים על תשובתס יאמרו שועקב

יבא אחריהם וישיבהו הוא ,ושלש השאלות מה אתם וכו' מורגלות אצל עוברי דרכים והן כאותן השאלות שאמר

יעקב אם יפגשך עשו אחי ושאלך למי אתה
הגוי ישוב עור לשאול אחרי התשובות האלה
שיירה א חר יו ,כמו שהוא בא אחרי רבי,
אחרי (אחורי) לן ,ורבי שאל אותו מנין

ואנה תלך' [לדעתי הכונה שר' יוסי ב"ר יהודה הטמין עצמו וחכה אם
שיקכל מרבי ואז רק תואנה הוא מבקש ויבא ר'י בר"י וואמר שוש עור
כדי להפחיר את הגוי שוניח טהם ,ונכונה הגי' בכייפ ובי'א א' ובי
לך לעשות כן ,והשיב שגס ועקב צוה כזאת וכן מבואר בלק"ט ובשכל

טוב] , ובלק"ט מפרש עפ"י זה המאטר ויצו את הראשון וגו' למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך למרתך תווה
דרך ארץ שאם תפגע אדם בדרך שאל לו למי אתה ולאן את הולך ומה אומנתך ואם ימצאוך אנשים בדרך וישאלוך

תאמר להם כדבר הזה ותאמר להם שיש לנן .שיירה באה אחרינו .ובשכל טוב צד  871לימדך תורה דרך ארץ שאם
יפגע אדם בדרך ושואלו מי את יהודי ומה אומנוהך ולאן אתה הולך לסחור יאמר לו יש לנו שיירה באה אחרינו ולפי
שהיה יעָקב בקי בדרך ארץ הזהיר כך ,והגהתי ומן הן וע' לעיל צד  15וצר  085ולקמן פע"ז פיי ב' ופע"ח סי' א':

 6בגדולתו.
משיב חמה,
שהוא עושה
אחריו לאמַר

דורש
ובפי'
הה"ר
כדבר

יתורא דקרא במוצאכם אותו באשר הוא בגדולתו והצלחתו הדברון אליו כדבר הזה מענה וך
ב'"ר מפרש במוצאכם אותו בגדולתו מלמד היה לדורות הבאים היאך יספרו כנגדו דרך בקשות כמו
כדבר הזה תדברון וכו' ,ובפי' ב"ר כו'"ט מלשון אחר את כל ההולכים אחרי העדרים לדורות הבאים
הזה תדברון אל עשו כמו שאני מְדבֶר לפנין בשפלות וענוה גם אתס תעשון כן לדורות הבאיס
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כא) ואמרתם גם הגה עברך יעקב אחרינו וגו' הה'ד ארץ נתנה ביד רשע וגו'
(איוב ט כד) :

יז]) וותן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ולמה לא הכניסן בערבוכיה , כרי לתמהו על דורון
שלו ,ולמה לא הכניסן לו כולם כאחת , כרי לשבע עינו שלרשע ,אתי למחסול והוא אמר קכל,
אתי למחסול והוא אמר קכל:

כב) ותעבר המנחה על פניו וגו' אף הוא הוה בעקא:
כג) ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר

ילדיו ודינה היכן היא ,נתנה בתיבה ונעל בפניה , אמר הרשע הזה עינו רמה היא שלא יקח אותה
ממני ,ר' הונא בשם ר' אבא הכהן בר דלא אמר לו הקכ"ה למס מרעהו חפד (איובויד) מנעת חסרה
 8ילקוע טס:

ע' לעיל 5ד : 598

[ 8עי] לקטן פע"ס כיי *י :

 6ילקוע שס :

 9לקמן פ'פ םס" די:

 * 1אחרינו וגו'  ]1וגוז ל אחרינו דפוחאכת/
פני שופטיה

 7ילקוע טס ,ילק' סיוב כ' פפ"ק ,סנסועל פ"ב ויעלס קיו ייע:

אחרינו כי אמר אכפרה פניו 1

יכסה ך[ך .פני ..יכסה וגו" ך .לי פחאנכ

ד-יו
עתןנ -
|  8וי

| ניתנה ן | וגו] ן;

ד-ו]
ב-
לדר
לי א? | ע

עדר וגו' ן/

לי ם | ולמה] חנכ .למה דפואתי | הכניפן] פי ₪ .לו דוחאנכת | בעיבובייה ן .בערבוביא פהאגכת/:
בעירבוביא [ ,בעירבויא ד ,בערובייא י | לתמוה פאכ | הדורון ןן .הדורן  | 5ל4ו] פואכ .ל' דחנתי |

כולם]  ,כולן דְתי .כלן ח .ל' פאגכי | כאחד ו | כדי לי פ | לשבע] ן .לשבוע חכי ,להשביע דפאגתר |
עינו] חאנכ .עיגיו דותי .עיני פ | של אותו רשע ו ,הרשע  | ₪למחחסול] וְאִי .למחפסל דפא"תרי;
ל ]-אתי למחסל  ...קבל י ,אתי
ב-
קאתי
למחפיל  | 2אמר לי  | 1קבל] ןי .קביל דפו"אכתר .יקבל 5 | 1
למחפל (למחסול [" ,למחסיל  ,למחפלו א )"%והוא . .קביל דפו"א'א""כת .ל' ואנ |  6ותעבר] פוגל;

ותעבור דחאתי | פניו ל" ח | וגו] ל' פוחאנכתי | היה] פחא'נכרי .ל דואית | געקה ן .בעקא

יהוה א? |  7ויקם בלילה ל' א? | * הוא --ילדיו ךת] ההוא . .ילדיו א .1וגו" ל ,הוא ויקח וגו' [ .הוא
ויקח את שתי וגו' פ; הוא ..שתי נשיו ו ,הוא ..נשיו וגו' ךן .ההוא ..נשיו ואת שתי שפחותיו  ,5הוא..
שפחותיו וגו'  ,ואת אחד עשר ילדיו א8 | %דינה [ | היא] היתה חְִנןתי .הות א | נתונה פ :נתונה
נתנה  | 1בתבה פן | עינו של אותו רשע י | רעה ב | היא לי פכי (איוב) |שמא פאתי | יקח אותה] יתלה
עיניו

(עינו אכ)

ויראה

אותה

ויקח

אותה דְוחאנכתי:

יתלה

עיניו

ויראה

ויחטפנה ₪

| 9ור' א

|

חוניא ן ,אבא ך] |' ר' אבא כהן ( 5שם) ,אבא כהן א .אבא כוהן ן | בר דלא] ברדלא דְא'"י (שם); בר
דליא ך] ,בר דלייא ן ,בן דליה  ,1מן דיליה א1א"%כ :ל' פא | הקב"ה ליעקב ךן | חפר] פוחאגכי,
₪

מנעת מרעך חסד דְך] | את מנעת א*ך1ו (שם) ,למה מנעת א | חסדה] [ן .חסרא דפהאגכתריי (שם),

חסדך ך?י |
בטוצאכם אותו בגדולתו :  1הה"ד ארץ וכו' .שיעקב קרא עצמו עבד לפני עשו ,ובפי' ב'"ר
ואמרתם וכו' כי אמר אכפרה פניו הה"ד ארץ נתנה ביד רשע פני שופטיה יכסה שיעקב מתירא
את פנין כי אמר אכפרה פניו [ופי' זה נכון יותר כי לפי' הראשון שהוא גם פי' מ"כ קשה שיעקב
עבד עשו ונדרש לעיל צד  978והלאה] 3 = :וותן ביר עבדיו| .תימה שהמאמר מפורס בכל.
בפי' .ב'יר ובלק'ט [ושם משמע שהדרש מוסב על קרא אכפרה פניו במנחה ולא גרסינן ויתן ביד

כ'י גורס ומפרש
(מתיירא) לראות
כבר קרא עצמו
כ"י ובילקוט וגם
עבדיו וכו! , ועי

גם לעיל צד  168אות  ,]4ובשכל טוב ובמה'ג עמו'  805ובמדרש אגדה סידרוהו כסדר הפסוקים | :כדי לתמתן.

שלו ,ולתמהו מבנין פיעל וכן בסמוך כדי לשבע וכלמ נפשם לא ישבעו (יחזקאל ז' י"ט)

להתמיהו על המחנה
שבענו בבקר (תהלים צ' ייד) ,ובמה'ג הועתק למה .לא הכניפן בערבוביא כדי לתמהו בדרון ולסמות את עינו
ולמה לא הכניסם לו כולן כאחת כדי להשביע עינו של רשע (ונוסף שם ולסמות את עינו עפ''י הדרש לעיל סוף
עינו של אותו רשע ;,ובפירש?י עה"ת
שע
בי
פע'ה) ,ובמדרש אגדה ולמה לא הכניסם בערבוביא כדי לה
מפרש ורוח תשימו עדר לפני חברו מלא עין כדי להש ביע ענו של רשע ולתווהו על רבוי הדורון ועיי
תווהו (ובכ"י פלארענץ שם למתהו) על
בעמת"ל  ע' תוה ,ובלק"ט למה לא הכניסן .ל ו בערבוביא כדי ל
דורון שלו,

ובפי' ב"ר

כי"ט

מלשון אחר למה לא הכניסו לו בערבוביא כי אם עדר לבדו כרי לתמהו ולמה לא

הכניסו כאחת כלומר למה נתן ריוח בין ערר ובין עדר יהיו העדרים לבדם ויכניסו לפניו כאחת סמוכין| .ובכי'ית
נמצא כאן הוספה זו (על הגליון רשום תוסי) ד'א למה עדר עדר לבדו אלא רמז רמז שעתיד עשו לשלח שורות
שורות לפיום "את יעקב ואינו מתפיים לעת' לבא הה"ד (תהלי ס"ח ל'יב) יאתיו חשמונים מני מצרים כוש תריץ
ודו לאלהים מה הקב"ה אומ' ליעקב גער חית קנה (שם שם ל'א) ואל תקבל עליו שום פיוס מהו חית קנה דיו
חוים שקנה בעוה"ז ,וע' פסחים קייח ב' ושמות רבה פל"ה סי' ה'] :  4אתי למחסול .בא לסיים כשקבל העדר
שהעדר הוא המנחה כולה והוא אמר המנהיג של עדר השני אמר קבל גם אותו אתי למחסול והוא

האחד

שסבור

עריפא

הגי' בכיו [ובכי"א א' וב'] בשם אבא וכו' ועיי לעיל צד  722וצר  582ובאגה''ת ח"ב צד ,945

אמר המנהיג של עדר השלישי אמר קבל גם אותו 6 :אף הוא הוה בעקא .בצרֶה ,ובפי' ב'"ר כ'י מפרש אף
הוא הוה בעקא אעפ"י שהיה רוצה במנחה הכתיב על פניו על אפו וחמתו היה לפי שראה שעה עומדת ליעקב
[נראה שצ'"ל לעשו והוא כפי' ב"ר הגדפס] ,ופירוש אחר בפי' ב"ר הנדפס אף הוא הוה וכו' אע'פ שנתן לו מנחה
הוה יעקב שרוי לו בצער שהיה צריך לכל אלה ,וכן בפירש"י עה"ת על פניו אף הוא שרוי בכעס שהיה צריך
 8שלא יקח וכו'| .כיה בכיייל
לכל זה ,ובשכל טוב שם ותעבור המנחה על פניו ורוא אף הוא היה בצער:
בלשון קצר ,ובשכל טוב שם אמר יעקב רשע זה עינו רמה היא שמא יתלה עינו בה וקחה ממני,
ובמ' אגדה אמר הרשע הזה עינו רמה שלא יה אה אותה ניקחה ממני ,ובמה'ג שם ויקם בלילה הוא וגו' ואת
אחד עשר ילדיו ודינה איכן היתה אמ' ר' שמואל נתנה בתיבה ונעל בפניה אמ' הרשע הזה עינו רמה
שלא יתלה עיניו ויראה אותה וקת אותה ממני ועח"נ ולקמן פע"ח סו' י' :  9בשם ר' אבא וכו'.
ר' הונא בשם ר' אבא בר כה נה

בר דליה [וע' בח"נ לקמן פ"פ] | :מנעת חסרה וכו'.

ובמה'ג

מנעת חסד מאחיך
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פרשח עו

מאחוך כטה רנסכה לאיוב לא ניירתיה , לא ביקשתה להינשא לטהול הרי היא נשאת לערל ,לא
בקשתה להינשא דוך החר הרי היא נשאת דרך איסור הה'ר ותצא ריגה וגו' (כראשית לר א):
כר) ויקחם ויעבירם
הנא

נסכ מן הכא

ויהב

את

הנחל ר' הונא מש'

ר' אירי עשה

עצמו נשר ,נסב מן הכא ויהב

הכא:

 3לקו כ קלי :

ר-תיה]
יהי -
 1מאחוך] ך? .טן אחוך דפחאנכתר'י (שפ) .מאחיך ן .מן אחיך ו' | כמה ל' | * רגגסב
ל ,דנסכה לאיוב לא גיירתה [ .רנסכת לאיוב לא גיירתיה  :₪ונסבתה
רנסבח לאיוב (לאינש לָ") לאיגרתיה
לאיוב ולא גיירתה  ,3נסבת לאיוב [ְץ ,דנסיבת לאנש לא גיורתיה |"! .דאינסיבת לאיניש לא בירחה |ף?,
דנסיבת לאונס (דנסבת לאנס ב) לא גירתה  ,13דנסבת לא גורת  2דאי נסיבת ליה לא גיירת א* .או

2ת ליה לא גזיפתא \* (שם) ,דאילו איתנסיבת לגברא לא זינתה נ"א רנסבת לאיוב לאו גיירתיה בתמיה ך,
נסיב
ראלו אינסיבת לגוברא  . .נ"א דאינסיבת לאיוב לאו גיותיה בתמיה ך] ,רא נסבא לא גירא אילו היחה נשואה
לא היתה מזנה וחבירו גרגירא שיחה אחרינא דנסבת לאיוב לא גיירא בתמיהא א | 1ולא וח | ביקשתה] ן,
ביקשת  ,1בקשתה ' .בקשה ְפחאכתי (שפ) | להינשא]  .להנשא [א*כ .להשיאה ךחןזי .להנשאה א,1
ושם) .ל' ם | לעול ודרך אסור ם/
שתנשא ף | למהול ודרך התר ] | נשאת] נישאת [זנך] .נשאת גיורת (
ביקשתה וְנ .בקשת דחאַכתי (שם) | * להינשא לְוְנ]
דרך איסור י | ולא ן (לא  --איסור ל' פַי) | 2
להנשא  .2להשיאה דְחתי (שפ) .להנשאה א' .ל' לא? | לררך | | היתר חא"כת :היתיר * | 1הרי
היא לוחאנתי (שפ)] הרי דכ .ל ל | מישאת חאיגת | אסור וכ | וגו'] פן .בח לאה דחאנכתי |
| *"אדי] ארי ל |
 * 8את הנחל דפחאנכתי] וגוי לו | חונה [ | משום נ .בשם דפואכת
גשר] פוחאנכיי .כגשר דִף | נפג] וחנכי .נסיג דפת ,נסוג א | מן הכה ן ,מהכה ו | ויהב הכא] חזפ,
הכא] זכ .נסב מן הכה ויהב הכה ן/
ה-ב
י-
ונסג
ויהב הכה [ן .ויהיב הכא דְפןתי .ויהב להכא א .ל /ן | 4

ונסוב (נסוב א?) מן הכא ..להכא א .נסב מן הכה [ ,ומהכא להכא ם ,לי דתי |
שלא נתת לו בתך לאשה כמה דנסבת וכו' ורבן הגירסאות בזה המאטר כאן ולקמן פ"פ ,ונכונה הגי' העיקרית בכו"יל

כמה  ,דנסנה
לְעִיל

יוב
לא

|בכי"ל כתוב מאיוב והלמ'ר תלויה ביני שיטי],

צר  181וצד [ 516ואגדה אחרת לקמן  55סי' י"א],

והאגדה שדינה היתה אשתו של איוב ע"

ונשתבש בכי"ל לאיגרתיה והגהתי

ל א גיורתיה

לא גיירתו בתמיה ,ובכי"ו כאן דנסבה לאיוב [ומלת לאיוב נטחקה| לא גיירתה (והתי"ו נקור בצורו ,ומורגלת בכי"ו
כתיבת הכינוי בלי יו'ד) ולקסן פ"פ דנסבת לאיוב לא גירחה,

ושם

בכי"ח דנסבת לאיוב לא גיירהה (וכאן בכי"ח

רק ונסבת לאיוב) ,ובכו"ג שם דנסבת לאיוכ לא גיירת ,והיא הגי' בדפוסי' ג'א דנסבת לאיוב לאו גיירחיה (בחמיה)
ומפרש לנכון במ"כ כשנשאת לאיוב לא החזירתו למוטב בתמיה וכן אם היתה נשאת לעשו היהה מחזירתו למוטב
ועי' גם בפירש"י עה"ת ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטכ ונפלה ביר שכס ,ובתנחומא מ"ב
שם נטל יעקב רינה ונתנה בַתיבה שלא יראה אותה עשו ויטול אותה לאשה א"ל הקבייה חסכתה אותה ממנו חייך
לאדם ערל היא מהוקנת הוא דכתיב למס מרעהו חסר אילו היתה נישאת לעשו שמא היתה מגיירת אותו כשנטלה
איוב לא גיירה אותו לפיכך חסכתה אותה הרי בן מאירה בא כנגדה וירא אוחה שכם וכו' ,וכהוראת גור בלא'יר
נאף (ועי' בערוך ע' גר די ובעמת'יר ע' גור) גורס ומפרש כאן בפי' ב"ר כיייט דנסיבת ל א נש לא גיורתיה אלו
נשואה היתה לאדם לא היהה נעשהה זונה ,ובפי' ביר כי'א ד אינסיבת לאיניש לא בירחה (וצ"ל גירתה)
אלו היחה נשואה לאדם לא נעשת זונה ,וכן נסמן בגליון כיייל ל א יג ש ,והגי' הראשונה בדפוסי' דאילו איתנסיבת
לג ברא וכו' [והפי' הוא בכי"א א' בפנים וככי"א ב' בגליון וגוסף הראיה מגרגירא בע"ז י' ב' ועיש בתוס ]:ולקמן
לא גיורתיה (גיירהה) אלו נשאת לעשו אעפ'י שהוא אנס לא היחה
ג
סא)
פ"פ בפי' ב"ר ב"י דנסיבת לא'נש (ל
מזנה עכשו לא תנאף (שמות כ' י'ג) בתרגום ירושלמי לא תהוון גיורין , וכן כאן בכי"ג דנסיבת לאונס לא
גירתה ,ובגליון מררש ,אכ"א נסטן כאן ס'א דגסבת 5אנם לא גירתה ולקמן פ"פ ס'א דאנסבת לאיוב לא
גיירתה

ס"א

ועי"ע בח"נ,

דנסבת לאס

לא גיירתה,

ובכי"כ

קיטע

כאן דנסכת לא גורת ולקטן פ"פ דנסיבת לא גיירתית

וזרה הגו' בדפוסי' [ובכי'יח] לקמן פ'פ היא נסכת לאיוב שאינו לא גר ולא טהול ,ובמה"ג הועתק

רק אמ' לֶו וכן' מנעת מאחיך חסד ולא נתתה למהול דרך התר היא נישאת לערל דרך איסור ,ובשכל טוב שם
מפרש א"ל הקב"ה מגעת טאחיך שהוא מהול הרי היא נמסרת לשכם שהוא ערל לא רצית להשיאה דרך היתר

הרי היא נישאת וכו' ,ובמדרש אגדה אתה מגעת חסד טאחיך שנתת בהוך התיבה ולא נשאית אותה למהול חייך
הרי היא גישאת לערל לא בקשת להנשא דרך היתר הרי היא נשאת וכו' ,וברד"ק גורס ומפרש ר' הונא בשם רי
אבא כהן עד דלא א"ל הקב"ה למס מרעהו חפד מנעת חסד מן אחיך אי נסכת לא גרת ופירש אי נשאה לא זנתת-
לא בקשת שתנשא למהול הרי היא נשאת לערל יא בקשת שתנשאה בהיתר הרי היא נשאת באיסור הדה היא ותצא
דינה וגף 8 :עשה עצמו גשר .המעביר את הנחל מעבר לעכר לוקח מכאן ונותן לכאן וחוזר וטעביר לוקח
מכאן ונותן לכאן ,וגשר!) בהוראה

זו טלה בודרת ועי' במ"כ ובאגה"א

ח"ג צר  ,407וביד"ק הובא רב הונא בשם

רב אורי עשה עצמו מ
כין גשר נסיב מהכא ויהיב הכא ,ובפירש"י עה'ית גורס ומפרש עשה עצמו כגשר
נוטל מכְאן ומניח כאן ,ובשכל טוב צד  411ור' הונא בשם ר' אידי אמר עשה עצמו בג שר נשא מעבר זה
של נחל ונתן לעבר זה ,ובלק"ט מפ"ש ויקחם ויעבירם את הנחל כאדם שלוקח מכן וגותן לבאן כך העבירם
והיה עומד באמצע המים והיה נוטל את זה טעבר זה ונותנו
בנחת  ,ובטדרש אגדה מלמר שעשה עצמו כשגר
לעבר אחר ,ובספר הזכיון כתב שאין לפרש כגשר שהיה עומד באמצע הנהר לא זו ממקומו ליקח את אשר לו
מעכר זה ומניחו בעכר השני שא"כ אין זה נחל אלא אמת המים קצרה וכו':
.זע

גנְשָר (1

פרשה עז

וישלח
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לב כה

פרשה עז
לב כה) ויותר יעכב לבדו וגו" אין כאל ישורון (דבריס לג כו) [ר' ברכיה בשם

יהודה .בר' סימון אין
עתיד לעשות לעתיר
מחיה .מתים ,הקב"ה
המועט[ ,הקב"ה מחיה
 1ילקוט .ל' קליצ

כאל ומי כאל ישורון] הנאים ומשיבחים שבכם ,את מוצא כל מה שהקנ"ה
לבוא הקדים ועשה על ידי הצדיקים בעולם הזה ,הקב"ה מחיה מתים ואליהו
עוצר נשמים ואליהו עוצר גשמים , הקכ"ה מברך את המועש ואליהו מברך את
מתים ואלישע מחיה מתים] ,הקב"ה פוקר עקרות ואלישע פוקד עקרות,
 2:דנכיס כנה סדכ ספוינו (פ'"י סי" ג') ,עדכם סעולל פכ"ט,

ויקכ] כנס פכ'ז פי' ד',

רי א

סנסועס שס פי' ע',

סנסוע 6ע"ב פפוכ פיי י",3

סכי;ם +פ' טוכ פו כטב (ע"ו פ'),

מדכם קקלם פ' עס שסיס (ג' ט"ו)

[וע' סדכ

פליקן כבס .פ'"ג: ])41 57( .

 * 1לבדו וגו ן] וגו ל ,לבדו פאי .לבדו ויאבק איש עמו  ,2לבדו ..עמו וגו" ן .לבדו ..עמו עד '
| אין] כת' =

עלות השחר ך]

ם .כתי' ₪

א

| ישורון] פא.5

₪

רוכב שמים בעזרך דתי |

וגו" [נ.

[ ]1ר' ..בשם ..בר פימון ..ישרון פ .ר' ..בשם רי יודה בירי סימון אין . .ישורון ן;
ון
ר--
ום -
ש בש
י--
* ךרי
ר' . .בשם ר' יודה בר' סימון אמר אין ..ישורון  ,ר' ..בשם ר' יהודה בר' סימון אין כאל ישורון ומי..
ישורון  | ,5?%ר' ..יהודה (יודה ך]) ביר' סימון אמ' אין כאל ישורון ומי ..ישורון א'ך .אין כאל ומי..
2נאין
ל | ה

ישורון ביל

והמשובחין פא?.
שעתיד

הקב"ה

הישרים

פא?,

לעשות ..לבוא ו,1

לעשות !] .,שעתיד

ן .משובחים

ך | ומשובחין

 ,2המשובחים

[ .והמשובחים

א'תיי,

ל' ך | שבהם א | %אה] אתה דְןן | שהקב"ה ..לבא דְִן ,שהוא הקב"ה ..לבא ן,
לעשות א

הקב"ה

שעהיד .,לבא .5
הדים
| 8

שעתיד
הב"ה

ועשה

לעשות הקב"ה לעתיד ם,

ו .הקדים פא

| צדיקים פי

שהקב"ה עתיד
| הזה ל' י|

מחייה ךן (וכן בסמוך) | מלתים] .המתים ךְ |  4מחיה מתים] וְנְִזי .מחיה את המתים ך ,החיה מתים ["אל,

כן  | ₪הקב"ה עצר א | ואליהו עצר גשמים אַ .5ואליהו כן פ | ברך פא | את המיעוט ן .המועט ם |
ברך . .המועט  .%5מברך (ברך |" :בירך א') .ה.מיעוט

הקב"ה מחיה את המתים ..מחיה המתים .

ו-ת]
קשער -
עלי
וא
פרשה

ואליהו כן 
וכיה

עז.

הקב"ה

וְא .כן  * 5 | 5הקב"ה  --ואלישע  --מתים וְנתי]

מחיה מתים ..החיה מתים ["א!א"כ.

ל' לפא

|

|

פע"

בכי"א

א'

ועי'

במ"י

לעול

צד 909

ברד'ה הצילני נא,

ומכאן עד פצ'א שוה

מספר הפרשיות בכ'י זה עם המספר שלפנינו ,ובדפ'ר נסמן פע'ה ,ובמקרא אין כאן פרשה פתוחה או סתומה:
 1רי ברכיה וכו'| .כן השלמתי ועח'נ ,ואולי גם במאמר הסוגר הגי' הנכונה ר'ב בשם ר' יהודה בר' סימון כמו
שהגיי [בכי"א א' ובי] בילק' מכורי ישעיה שם ועי' לעיל צד  8וצר  5 :158ומי כאל ישורון| .דורש ישורון
לשון ישר הנאים ומשובחים שבכם ,ובפי' ב"ר כי'ט וכי"א גורס ומפרש ומי כאל ישורון הישרים שבכם אלו
נאמר מי כאל (אלו נאמר אין כאלהים) ישורון אומר אני (הייתי אומר) אין אלהים כאלהי ישורון אבל משאמר
אין כאל ישורון משמע אין כאל אבל ישורון הן כאל כדמפרש נמי הוא אין (כדמפרש וְמי הוא) כאל ישורון הוא
ועקב .כשנזדווג (שנזרווג) למלאך ,ובפי' ב'ר כייט מלשון אהר אם אמר אין כאל (כלו' נקוד בשוא [ע' ביפ'"ית,
ובכי'א הגי' כאלהים]) ישורון הייתי אומר אין אלהים כאל ישורון אבל משאמר אין כאל משמע אין דומה לאל כי
אם ישורון וָמה שנקוד בפתח משמע כמו שטצינו כתוב אם זרוע כאל לך (איוב מ' ט') [ובספרי דברים פי' שנייה
איתא ישראל או' אין כאל ורוח הקודש אומרת אל ישורון ,ונר' שצ"ל אלא ישורון וכמו שהוא במדרש תנאים שם
צד

1ל | :]2את מוצא.

נסום

שעשה הקב'יה

וכן הסגנון לעיל פעמים שונות

על ידי אליהו מחיה

מתים

ועי' צד  798ובמ"י שם,

(מ"א י"ז י'ט) עוצר גשמים

ולפי הגי' בכי'יל מונה שלשה

(שם שם א') מברך את המועט

(שם

שם י"ד) ושלשה נסים שעשה על ידי אלישע פוקד עקרות (מ'ב די טייז) ממתיק מרים והמתיק מר בטר ,ועפ"י הגיי
בדפוסי' וכ'י שציינתי ובילקוט השלמתי הקב'ה וכו' ואלישע מחיה מתים (מ"ב די ליב) הקב'"ה וכו' ואלישע מברך
את המועט (שם שם ב' ומ"ב) ,והדרש הקב'ה טמתיק מרים (המר) וכו' מפרש ביפ"ת עפ'י הדרש במכילתא
בשלח מס' דשורתא פ'"ו נצבו כמו נד וכו' יצאו להם מים מהוקין טתוך מלוחים וכו' ואלישע המתיק את המר
בפקועות שדה (שם שם ל"ט) וצע"ג ,ובכי"פ וכי"ו וכייכ [ובו"א .א' וב'] ל'ג ליה (וגם בדב"ר ובמדרש שמואל נמצא
רק פעם אחת הקב"ה ממתיק וכו') ואולי הוא [אחד עם דרש הסמוך ויתפרש בדרך לא זו אף זו ,לא רק שעשה
נס והמתיק מר אלא נס .בתוך נס והמתיק מר במר ,או שהדרש הראשון הוא] פגנון אחר להדרש הקב'יה המתיק
מר במר כלוי במי מרה ואלישע המתיק מר במר כמ"ש ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח ויאמר כה אמר ""י
רפאתי למים וכו' (מ"ב ב' כ'א) ,ובמכילתא שם מס' ד' פ'א איתא ויורהו י'י עץ וישלך אל המים וימתקו המים
וכו' ר' אליעזר המודעי אומר זה עץ של זית שאין לך עץ מר יותר מעץ זית וכו' בו"ד במתוק מרפא את המר
אבל הקב"ה מרפא את המר במר וכו' כיוצא בו ווצא אל מוצא המים וכו' והלא המים יפין שתתן בהם מלח מיד
הם נסרחין הא כיצד נתן דבר המחבל לחוך דבר שמתחבל כדי לעשות בו נס ועי' במכילתא.דרשב"י ובתנחומא שם,

ובמדרש שמואל שם הובא בדרש צדיק מושל ביראת אלהים אמר לו הקב"ה מכל מה שבראתי בעולמי מי מושל

בי צדיק מושל ,בי את טוצא מה שהקב"ה;:עושה הצדיק עושה הקב'ה מחיה המתים ואליהו מחיה מתים הקביה
עוצר גשמים ואליהו עוצר גשמים הקב"ה ממתיק את המרים ומשה המתיק מרים ב מרים ,וביתר אריכות
בדב'"ר שם ומהו צדיק מושל וכו' הצדיקים מושלים כביכול שהקב"ה מושל כיצר כל מה שהקביה עושה הצדיקים
עושין כיצד הקב"ה פוקד עקרות ואלישע פקד את השונמית וכו' הקב'יה מחיה מתים ואלישע החיה את בנה של
שונמית הקב"ה קורע ימים ואליהו ואלישע קרעו ימים וכו' הקב'ה טרפא בלא רטיה ואלישע ריפא את נעמן שלא
מ רים ואלישע המתיק את ה מרים שכך כתיב ניאמר קחו לי צלוחית חדשה וגו'
ברטייה הקב"ה ממתיק את ה
וירפ א ו המים הקב'"ה עוצר גשמים ואליהו עצר את הגשמים וכו' הקב"ה מוריד את הגשמים ושמואל הוריד
וכתיב י
את הגשמים וכו' הקב'ה מוריד האש ואליהו הוריד את האש וכו' ,ובפסיקתא שם מה שהיה כבר הוא וכו' ואשר
להיות

כבר

היה

אם

יאמר

לך אדם שהקביה עתיד להחיות לנו מתים אמור לו כבר היה ע'י אליהו וע"י אלישע

וע'י יחזקאל וכו' ר' אחא בשם ר' אלעזר בן חלפתא אמר

כל מה

שהקב'ה

עתיד

לעשות

ולהדש

1

וישלח

01

לב כה

פרשה עז

[הקכ"ה מכרך את המועט ואלישע טכרך את המועט] ,הקכי'ה ממתיק מרים ואלישע ממתיק מרים ,הקנה
המתיק מר בטר ואלישע הטתיק מר כמר , ר' ברכיה בשם ר' סימון אין כאל ישורון וטי טול
ישווון ישראל סבא ,מה הקכ"ה כת' בו וגשגב י"י לבדו (ישעיה ב וו) אף יעקב ויותר יעקב לבדו:

|ויאבק איש עמו] ר' הונא ברמות רועה גירמה לו ,לזה צאן ולזה צאן לוה נמלים ולוה

,וו

\ נטלים ,אמר לו העכר שלך ואני מעביר שלי ,עיבר יעקכ שלו ,חזר וראה שמא שכח דבר טיד
ויאכק איש עטו :דילמא ר' חייה רבא ור' שמעון כר' ורבן שטעון כן גמליאל היו עסוקין בפרנטטיא
 1מכילתס נשלח מפכם ד' פ"ל ,עכילחל דכטכ"י טעות ט"ו כיס ,תנסועל מ"נ נטלת קי' י"ח ,פנסוע 6טס פיי כיד :
 4לקוע שס ,סיכ קסיכיס כנק פ' פי זלם עלס (נ' ") ,סנקועל מ"נ ושלס :'] "0
 2ילק' מכיכי ישעיס נ' "ז:

 * 1הקב*ה--

מועטואלישע  -ה

דְנָתי] הקנ"ה . .ואלישע ברך ..המועט א ,הקכ"ה ..המיעוט ..מנוך
,

(כרך [") את המיעוט ן ,הקב"ה מברך את המועט

לי לפ

| הקב"ה ממתיק -מ-וים]

הקג'ה ..המו..

את ..המר [ .הקב"ה ..את המר ..את המר די ,הקכ"ה ממתיק ואלישע המתיק את המר ךן .ל' פואכ |
הקביה  --ואלישץ  --במר ל' ןן | 2ממתיק פוא'כי ,ממתק א? .מתיק [ | מר במו]  ,]₪את חמר
במר דְוָאָנִי .את המר כ | המתיק (ממתיק י) את המר במר דְואנכי .כמו כן  | 5משום כ | ר' יהודה ם:
ר' יהורה בר' סימון אמ | ישורון] ישרון ם .לי ן |  8ישרון ם | * ישואל דואכתם] ישי לג ישרי ]+

ישורון י | סבה [ | כת] נכףת.
ונשגב --לברו] נשגב לבדו [ ,ונשגב

כתיב אים.

כתוב ךן".

כתב :₪

ל' ן | בו] ביה א'ו:

לי ןנ |

י"י לברו ביום ההוא מ | יעקב] יעקב כתיב ביה (בו א?מ) אמ :חכא י|-

 4ו*יאבק  --עמו א*] ויאבק ..עמו ער עלות השחר א .1ל' דפונכתי

| ר' הונא] רי חוניא  .1ר' הונא

ר' חוניא []

נדמה

אמר ',

ר' חוניא אמר דןואכן.

ו' הנינה אמר 8

אמר

| בדמות..

נדמה לו פא,.

(נירמה ן) לו בדמות רועה דוחגכתי |  5העכיר ן | את שלך דפואגכת .את שלי חי | ואני] ואחר כך
אני דת | אעכיר אכ | את שלי דפואנכת .את שלך חי | עיגי] ן .עכר כ .העניר דפחאנתי |

יעקב] פא' .יעקב אבינו וְחא'י .אבינו יעקב דכת
וחזר . .דבר וא'.

|| את שלו פוחאנכתי

אמר גחזור ונחמי דילמא אנשינן כלום דת

| מיד] פחאני.

| חור --דגו) פחאיגכיי
מן דהדר ך] .מן דחזר ך,

לי וכ |  6עימו [ .עמו עד עלות השחר א' | דילמא] ן ,דלמא [א'כרי? .דלמא פעם אחת א? .ל' דפחת |

חייא פהאנכתי | יגא] כ .וגה דפא'ף.
יאל] וְחא!גכ ,ור"ש בן גמליי ם.
וגרבמןל--

וונה  .1בר רבה י .לי וחא' | גיבי פ .בירי ות |
ורשביג א'י .לי דןת | היו עוסקין אנ .הוון (היו ח)

עסיקין וַח .הוו (הוון כ) עסקין פא"כ :.עסיקין י ,נסבין ויהבין דָך |'בפרגמטייא [ ,בפרקמטיא פחאי |

בעולמו

לעתיד

לבא

כבר

הקדים

ועשה

מקצתו

ע'י

נביאיו

הצריקים

בעולם

הזה

כִיצד אמר הקב"ה אני עתיד להחיות מתים ככר עשה כן ע"י אליהו וע'"י אלישע וע'"י יחזקאל אמר הקביה אני עתיד
לעשות את הים יבשה כבר עשה כן ע"י משה וכו' ועי' באותה פסקא בוי"ר ובתנחומא מ"ב והנחומא אמור שם
ובמדרש קְהְלת פ' מה שהיה וכו' :  8ישראל סבא .יעקב אבינו שנקרא שמו ישראל וישורון ,וכילקוט הגי' ישורון
סבא ועי' לעיל צד  487ובמ"י שם,

ובשכל טוב צר  281הועחק .רק סוף הפתיחה ר' ברכיה בשם רי סימון אמר

כתיב .אין כאל ישורון ישראל סבא מה הקב"ה כהיב ביה ונשגב וכן' אף יעקב כתיב ביה לבדו 4 = :ר' הונא וכו'.
המאמרים שלפנינו מכאן עד קרוב לסוף הפרשה נסדרו בשהש"ר לפ' מי זאת עלה וכו' בשינוי סגנון אחר וקצתם
מתאימים עס נוסחת הדפוסי' כאן ,ושס גורס תחלה ר' ברכיה בשם ר' חלבו אמר כתיב ויאבק איש עמו אין אנו
יודעין מי היה ברשותו של מי וכו' וכאיזה צד (כ'יה בדפ"ר ודיו) נדמה לו ר' חמא (כיה בדפ"ר) בר' חנינא אטר
חנא (כ"ה ברפ"ר ור"ו)
לשרו של עשו הרשע נרמה לו וכו' משל למלך שהיה לו ארי וכו' ואח"כ ג' שם ר' ו
אמר לרועה נדמה לו לזה צאן וכו' אמר לו העבר את של י ואני מעכיר את ש ל ך .כיון שהעביר יעקב אבינו את
שלו אמר נהזור ונכחמי דילמא אנשינן כלום מן דתזר ואבק איש עמו ,וכ"ה בדפוסי' [ובי"ח]
כאן אמר נחזור ונחמי וכו' ,והגי' חזר (וחזר) וראה שמא שכח דבר איתא גם בשאר כ"י ובילקוט וכן הובא ברא"ם
יבר המלאך איתא גם בכי"ו וזר הפיעל עיבר בהוראת העביר ,ובחולין צ"א א'
עב ר ועקב ובסמוך ע
ועיי"ש ,והגי' י

האגדות כגוי נדמה לו וכו' כתלטיד חכס נדמה לו וכו' ויותר יעקב לברו וכו' שנשתייר על פכין קטנים ,ובפירש"ו
עה'ת שכח פחים קטנים וחזר עליהם,
לעשות עטו מריבה מה עשה לו המלאך
[כר' חייא רבה ור"ש ב"ר ורשב"ג שהיו
אבותינו ונראה אם שכחנו דבר מה חזרו

ובתנחומא מ"ב שם וכיון שראה הקב"ה שהוא מתיורא שלח לו מיכאל
נדמה לו בדמות רועה שנאמר ויאבק איש עמו וכו' :  6דילמא .מעשה
נושאין ונותנין במשי בעיר צור כיון שיצאו מן העיר אטרו נעשה כמנתג
ומצאו וכו' אמרו לַהס מנין לכם זאת (לעשות כן) והשיבו שלמדו מאביגו

יעקב שחזר] ,ובפי' ב"ר כי"א נקור דלמא!) ועי' במ"י לעיל צד  84וצד  ,876והגי' ורבן שמעון (ורייש) בן גמליאל

איתא גם בשאר כ"י ובילקוט ,וקשה לקיים זו הגי' שהיה רשב"ג עסוק בפרגמטיא במשא ומתן (ועיי לעיל צד )491
עם ר"ח ורי שמעון בר' ,ובדפוסיי ובשהש'"ר ל"ג ורבן שמעון בן גמליאל ,ולקמן סוף פע"ט הסיפור ר' חייח רבה
ור' שםעון בן הלחפותא וכו' אתון וכו' ובדפוסי' שם ר' חייא רבה ור' שמעון ברי ור' שמעון בן חלפתא
כו' ועת"נ שם ,ובסיפור אחר בירוש' ברכות פ"א ב' ג' ר' חייא רבא ורי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין וכו' ,ו"
מיטכסין משי ועי' לעיל צד  488וצור היה מקום מסחר במיטכפין ועי' קרוים ארכעאלאגיע ח'א צד  141וצר 845
וה'ב צד  .1017והלשון בהדא צור כמו לעיל צד  591בהדה עכו וצד  886בהדא טיבריא בהדא פנייס :והגו"

נשינן איתא 1ם בכי"ם וכי"כ ועיי בעמת"ר ח"ב צד  ,181ופי' ם יד עם כלום ובשאר הפפרים הגי' .כן ועי'
בהוספות פליישער בעמת"ר שם צד  ,765ומחיילה מלה בודרת ,ובפי' ב"ר מפרש משוי כרך אחר של מעילים לשון
ישמעאל[ .ובפי' ב"ר כ"י הגי' מ ח מ ל א כמו שהוא בכי"א א' ,וכ"כ בגליון כי"א ב' נ'א מחמלא דסטכסי' פי'

משוי של מעולוי מחמלה לשו' ישמעאל חמל ,וכוון ללשון ערבי חמל] ,ובערוך ע' מחל הי הועתק אשכחון חרא
מחיילא .דמיטכסין ובע' מטכס מחיילה דְמטכפין ופ' משי טובחר ושם גר' שהוא פי' מטכסין ועי' בהוספות פלוישער
בעמת"ל ח"ג צד  ;808והוראת מחיילה כמו חבילה בשהש"ר ,ולשון המאטר שם בדפ"ר וד"ו ר' חייא רבה ור!

בלְטָא (

פרשה עז

וישלח

1

לב כה

במיטכסין בהדה צור ,כיון שיצאו להם אמרו נלך נתפוס אומנות אבותינו נחמי אין נשינן מירעם,
חזרון אשכחון חדה מחיילה דמיטכסין , אמ' להון מן הן לכון ,אט' מאכונן [[עקב דחזר ויאבק איש
עמו] , רבנין אמ' לארכיליסטים נידמה לו [לזה צאן ולזה צאן לזה גמלים ולזה נמלים] אמר לו העכר
שלי ואני אעכיר שלך ,עיבר המלאך את שלאבינו כהרף עין והוה אבינו מעביר וחוזר ומשכח מעביר
4
וחוזר ומשכח ,אמר ליה פימקוס , אמר ר' פינחס נטל פיקרין ונחן בצוארו אמר ליה פרמקוס פרמקוס
 8ינק עכיכי עונדיס ' .יס :

 1במיטכסין]  .1במטכסין פןא1כי; במתכסין  .%%בי מטכסין ך .בהדין מטכסא דֶך | בהדה צור] וְא1ו,
בהדא צור פא"נכב:

בהדה ֶ],

עלון להדא צור ועבדין עבידתהון ד

ל,

| *כיון  --להם י] כיון שיצאו

וכיון שיצאו להם פחא? .2וכיון (כיון  . .להן ן .1וכיון . .להם לדרך א' .מן דנפקין מן פילי (פיילי ת) דת |
למרו] אמרי ך' | ונתפוס (ונתפוש א*ך])
א

| אבותינו] =

אמרו אי ,שלאבותינו אמרין [ | נחזור ונחמי |

אין] וג :אי דפחאכי .מה ת | שינן] פכ .אנשינן דוחאגתי
אשכחון] (ץ .ואשכחון דפוחכת,

ואשכחין א;

ואשכחו י

| מידעפ] כלום | ל חזרין פא .חזרו י |

| חדה] חדא פו"אגכטי.

הד ח.

לי דות

|

מחיילה] וְחע .מחיילא דְתער"י .מחייליה ג .מחילה פאלכע" .מיחלא ע" .מחלה (ץ" .מחמלא א'א"יר |

דמיטכסין] ער* .רמטכסין פוחאנכתעךלי .

דמטקפין ד | אמרין דוחא'גכי.

אמיון ת .אמרי א' |

להון] ואכ :לוו דפתי .לי ח | **מן הן ד] מה הן לוכ .מאן ח .מן תי! .מנא פא | לכון] דא (הא א?)
לכון א .אית לכון דְך ,אית לכון הדה [ְ ,אית ..הרא כו ,לך הא  | 5אמי] אמרין דֶכ .אמרי חאת,
אמרו ן ,א"ל ו ,לי פ

| * מאבנן

יעקב כ] מאבונן ל

מאבונון יעקב דְז.

מאבונא

יעקב פאי;

מאבינו

יעקב ן ,מן דיעקב סבא דְך | * דחזר ויאבק  --עמו] דחזר ויאבק איש ן ,דחזר ויותר יעקב לבדו י ,דחזר
שנ' ויותר . .לבדו ךז וחזר ויותר ..לבדו  2דכתיב ויותר . .לבדו דפאת .ל' ל |  3רגבנין] פא'מ.
רבנן וכי .ורבנן דת | אמרין פא!גכ .אמרי דאמ | * לארכיליפטיפס  --לו] לארכיליסטיס נדמה לו אֶע,
לארכיליסטים נידמה לו (ל ,לארכילסטיס (לארכולסטיס דְ ,1לארכי ליסטים  ,לארפליסטוס כן ,לארכיליסטם ו!)
נדמה לו דְפתי!מ ,נידמה לו לארכי לסטס ן ,נדמה ..לארכילסטים  ,1לדמה ..לארכיליסטיס | ₪

ל*זה  --לזה  --גמלים ךפואגכתימ] ל' לע | ש4לי] כ .את שלי דפוגתעימ .את שלך א | מעביר ןי |
את שלך דפונכתעימ .את שלי א | עיבר]  .1עבר כו .עובר  .1העביר דפאתמ | את שלאבינו] את..
אבינו יעקב דוגכתמ:

את של יעקב אבינו א /לי י| והוה

אבינו

יעקב (יעקב אבינו  )1מעבר

וחזר..

מעבר

וחזר ומשכח [ ,2והיה אבי יעקב (ויעקב היה א') מעביר וחוזר . .ומעביר וחוזר ומשכח א .והיה יעקב מעביר
וחוזר . .מעביר וחוזר ומשכח מ .והיה אבינו יעקב מעביר וחוזר . .מעביר וחוזר ומשכח כל הלילה ך ,והיה
אבי" יעקב מעביר ומשכיח :מעביר ומשכיח וחוזר ומשכיח כל הלילה ך] .והיה אבינו יעקב מעביר וחוזר
ומשכח כי ,ויעקב מעביר ושוכח מעביר וחוזר ושוכח  5 | 5לה  ,1לו פף | *פרמקוס פוא?נך?] פרקמוס א'כי,

פרקמוס נ"א פרמקוס דְך] ,פרקמוס לא חרשין מצלחין בליליא אמ' ר' הונא בסוף א' איני מודיעו עם מי הוא
עסוק מה אתה ל | פינחס] דְ'וָאית .פנחס דפאגכמ | נטל] פואנכעומ .באותה שעה נטל אבינ
יעקב ךןת .נטל המלאך ב | פיקרין ג ,פוקדין פן .פרקין א? | ונתן בצוארו] (זָי ,ונתן (ונתנו מ) על
צוארו פמ ,ונתנו לו בצוארו [ ,ונתנן (ונתן א )%לו על צוארו א .ונתן לו לתוך צוארו  ,1ונתנן לו בתוך
צוארו דְכ .ונתנו לו יעקב בצווארו ב | לה ן .לו פנ ,לי ת | * פרמקוס פרמקוס ואג כעךר1מ] פרמקוס
פרקמופ לָרע" .פרקמוס פרקמוס פי' מכשף ךְ? ,פרקמוס פרקמוס דָאו .פרמקוס פוך* |

שמעון ברבי הוו עסקי בפרגמטיא והוו נפבין ויהבין בהְדא מיטכפא עלון להדא צור ועבדון
עיבידתהון מן נפקון מן פילי אמרון נחזור ונחמי דילמא אנשיגן כלום חזרו ומצאו חבילה של מיטכסין,
ובסגנון זה הגי' בדפוסי' כאן [וכי"ת] ,וסיום המאמר שם א<מרין הדא מלה מן עקב סבאן דכתיב ויאבק
איש עמו ,גגי' זו עדופא מהגי' שלפנונו אמ' (אמרין) .להון מן הן לכון וכו' שהיא כסגנון הסיפור .לעיל צד 609
אמר לוה מן הן אית לך וכו' ,ובמ"כ פי' בדוחק אמרין וכו' הבריות שראו זה אמרו להם מניין לכם חכמה זאת
ה ,ובלק"ט מפרש עפ"י זה הסיפור ויותר
לחזור לאחוריכם אע"פ שלא הרגשתם שום שכחה ,והגהתי גם כן מן ן
יעקב לבדו אחר שהעביר כל אשר לו חזר לראות שמא שכה כלום לימדתך תורה דרך ארץ וכו וכהגי' שלפנינו
לך
גורס שם מלְאך היה ונדמה לו כרואה צאן אמר לו העבר' ש

לי
ואני מעביר ש

וכו' :

 3לארכיליסטים

וכו'.

לשר של ליסטים נדמה לו וכו' העביר המלאך וכו' והיה אבינו יעקב מעביר וחוזר ומוצא עדרים אחרים מעביר
וחוזר ומוצא א"ל פרמקוס )1מכשף ,ובכי"ל גשתבש לארכיליכטים והגהתי וכמו שהגי' בערוך ע' ארך ד' ועי' לעיל
צר  ,088וגם בערוך ליתא לזה צאן וכו' והשלמתי כגי' שאר הספרים ,ובכי"ל כתוב כאן פרקמוס ובסמוך פרמקוס
פרקמוס והגהתי ,ופרקמוס כמו פרמקוס בחילוף האותיות וכן ח''נ לעיל צד  521ליטרין וריטלין ,ובט''ס כתוב בכי"ל
גם בסוף זה המאמר כמו בסמוך לא חרשין מצלחין וכו' ,ובשהש'"ר הלשון ורבנין אמרי לארכיליסטיס נדמה לו לזה

צאן ולזה צאן וכו' אמר לו העבר שלי ואני מעבור שלך כך העביר המלאך

צאנו של יעקב כהרף עין והוה אבונן

יעקב ענוא דמלאכא מעבר וחזר ומשכח עץ (כ"ה בדפ'ר וד'ו ,והוגה במ"כ ען) אוחרי כל אותו הלילה ,ובסגנון
זה מסיים המאמר במה"ג עמו'  805שהורכב שם עם המאמר של ר' הונא ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו אמ'
ר' חנינכה נדמה לו המלאך לרועה לזה צאן וכו' אמ' לו העבר את שלי ואחר כך אני מעניר את שלך
העביר המלאך  צאנו שליעקב אבינו כהרף עין והוה אבונן יעקב מעבר עניה?) דמלאכא וחזר ומשכח ענין אחרנין

כל ליליא עד עלות השחר ,וגם בשכל מוב שם הורככו שני המאָמרים ר ב נ ין אמרי כרועה נדמה לו לזה צאן וכו'

א"ל העבר את שלי ואני מעביר .את שלך העכיר מלאך את של יעקב כהרף עין והיה יעקב מעביר וחוזר ומשכח
מעבור וכו' :  5נטל וכו'| .נטל יעקב פוקרין?) גיזת צמר ונתן בצוארו לחונקו ואיל פרטקוס פרמקופ לא חרשין

סקטה

('| .עניה (? | %6%60.ט ('

וישלח

919

לב נה

פרשה עז

לא חרשין מצלחין בליליא ,אטר ר' הונא בסוף אמר איני טוריעו עס טי הוא עסוק ,מה עשה נטל
אצבעו ונתגה בארץ והתחילה הופסת אש ,אמר ליה מרא את טרחיל לי ,כולי מינה הה'ר והיה ביח

יעקב אש תו' (עובדיה א ית) ,ר' המא בר' חנינא אמר שרו שלעשו היה הוא דהוה אמר ליה
\

 3לקטן פע"ח כ" נ' ,סנסות) וישלס סי ס':

לא  --בליליא] לית  ..גליליא דִ'וכערי .לית . .בלילה (בלילא י) פָנִי .לית  . .מצליחין בליליא אף*,

לית . .מצליחין בלילא מ .ל' דת | חונא ומ | בסוף לי ם | אמר] וגכי - .המלאך דת .ל' פא | אני |

מודיע א | הוא ל' ומ | עסוק| רי .עוסק דפ'אנכתט | מה עשה לי פר' | נטל] פואבימ :נחן דנתר |

 2אצבעו] אצבעו נ"א צור (נעץ צור ת) דת
והתתיל

התחילה ם,

הופסת ך" .תוססת
(ליה ת) יעקג דת
כולי אנא י .כליה
מגי כ |  3אש וגוו]
בר] אנ .ביר'

הוא דא"ל א?.

| ונתנה] פואכי .נתנה מ .ל' דנתר

1, התחילה הארץ ְן] 

| תופסת אש| ב .תוספת אש .

| וההחילה] ואימ

תוססת אש

ל"דואכת.:

אור ( ,תוססת (] ,האש תוססת ו | אמר ליה] 8נ ,2אמי לה ן .א"ל אומ .אמר
| מן דא דפוא'גכתרימ .מן דין א? | מדחל ן .מתחיל כִך! | כולי| ן ,כוליה
(כוליה א) אנא פא .כולי האי אנה מ אנא כוליה דְתר | מיגיה פארמ .מניה
וגוי ן .אש פאתימ .אש ובית וגו' [ .אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש כ | חייא

ן .בי ר' כ .גר דפתי

|

חנינה [ות | הוא דהוא

אמר לוה כי.

לו
5פ,
ו,
ו |

היא דהוא אמר |[  .הרא

ני]
ריצ--
תית
דהוה אמ' ליה ך] ,וזהו שאומר לו [] .הה"ר פ .הדה הוא דא*ל יעקב א | 4ו* רא

 ,'7כי על כן ראיתי ..כראות פני אלהים וירא כי לא יכול לו ך] ,כו
ראיתי . .כראות מלאך אלחים ותרצני
על כן ..פני אלחים ותרצני 1י | .כי ,.ותרציני ך ,כי ..ותירצני א כי ..אלחים [ָזא .%כי . .כראות

וגו" ם .כי על כן וגוי ן | להתליטיס] כי' ,להתליטוס א"נר? .להתליטם ן .להתלינוס ם .לאתליטוס ף,1
לאתליטין  .משל לאתליטיס ךָ .מלה"ד להתליטוס אַ' .משל לאחד לאתליטיס ךן | שעומד]  .שהוא
עומר

דָא'ג(כתרי .שהיה עומד פוא" | ומתגשש] א?עך* .ומתגושש דְפותר'י .ומשתגש  ,ומשתגיש א| 1

בן המלך פר |
וכו' המכשפים אינן מצליחין בלילה ,וחרשין כמו לקמן סוף פפ'ו וחרשון במצרים וכו' ,ובדפ"ר נוסף כאן להתיבות
פרקטום פרקטוס  "5מכשף ,ושם איתא לית חרשין מצליחין בליליא ונשמט בד"ו ,ובפי',ב'"ר כ"י מפרש פוקיין

בגד ,דק ,ובערוך ע' פקרין הועתק נטל פוקרין ונתן בצוארו ובע' פרמקס א"ל פרמקוס פרמקוס לית חרשין מצלחין
בליליא ,ובשהש"ר שם בדפ"ר ור"ו מה עשה יעקב אבינו נטל פוקרין וכרכו על צוארו אמר ליה פרמקום פיטקום
(והוגה פרמקוס פרמקוס) חיש את ליה (והוגה לית במ"כ) חרשין מצלחין בלילה ,ונר' שמלת פרמקוס נמצא רק
באותו המאטר בב"ר ובשהשיר ,ובערוך הש' העור שבתרגום היוני העתיקו מכשף חדטום בזו המלה :  1איני מודיעו.
בתמיה ,ובשאר הספרים הגי' אני מודיעו וכו' מה עשה וכו' אמר לו מדא את וכו' מזאת אתה מפהידני אני כולו
סזאת כלו' מאש הה"ד והיה בית יעקב וכו' .ובפי' ב''ר כו"ט וכי'א מפרש א'ר הונא בסוף אמר המלאך אני מודיעו
עס מי הוא עסוק מה עשה נחן (עסוק נתן) אצבעו בארץ התחילה (והתחילה) הארץ

תוס סת

(הוססת אש) מקום

אא כוליה מיניה ככן'ו
נעיצת אצבעו אסר לו יעקכ מן דא את מתחיל (מדחיל) לי מאש זה אתה מבהילני נ
וספת אש א"ל יעקב מזה אחה מיראני משלי היא
בשכל טוב צד  881נטל אצבעו ונותנו בארץ והתחילה ת
שנאמר .והיה בית יעקב אש ,וכשהשיךר בסגנון אחר א"ר חונא באותה שעה אמר המלאך לינא טורע לרין עס
מאן נסיב ויהיב מה עשה נתן אצבע על ,הצור והתחילה ת וס סת אש אמר ליה מן הדא את מתחיל ליה כולי
מיני (והוגה במ"כ את מדחיל לי אנא כולי מיניה) שנאטר והיה בית יעקב אש ,ותוססת הגי' גם כאן ברוב הספרים
ועיי בעמת"ל ע' תסס [וכעין מאמר ר' הונא כאן נמצא גם לקמן פע"ח סי' ב' אמר ר' הונא בסוף אמר אני אג
לו וכו' ,ונראה שבמאמר א חד של ר' הונא השתמש בעל המדרש בשני פנים כאן ולקמן שם ,ואי אפשר לביר
אִיפה אמר ר"ה מאמרו בתחלה] 8 :היא דהוה אמר .וטעס כראות פני אלהיס פני המלאך [שלך ,ודרש אחר
לעיל צד  098ורש"י בפי' עה'ת שם הרכיב שני הדרשות יחד] ובכי"ל כתוב כאן כראות מלאך אלהים ,ואולי הוא
פירוש הדרש ,ובמאמר רחכ"ח לקמן פע'ח  '5כי שרית וכו' הגי' גם בכי"ל הוא דאמר ליה כראות פני אלהים
ובו' ,ובלק"ט מפרש שר של אדום היה ער עלות השחר כלומר עד שיעלֶה שחר לישראל ושועת ישראל שהוא
דומה לשחר וכו' אומות העולם ומלכות אדום הרשעה הם ,נאבקים עס ישראל וכו' ,ובשכל טוב צר  881נשתבש
ר' המיה

ב'ר חנינא

אמ' שרו שלעשו

אמר

שרו של עשו שמגשש

עס ושראל,

ובמה"ג

עמו'  905הועתק רב חמא

בר חנינה

נזרמן לו הרא היא דכת' כי על כן ראיתי \כו' ,ומאטר רחב'ח נסדר בשהש"ר כאשר העירותי

לפני הטאמר ר' חונא אמר לרועה נדמה לו וכו' והגי' שם ר' חמא בר' חנינא אמר לשרו של עשו הרשע נדמה
לו הדא היא דהוא אמר ליה אפך דמיין לשרך שנ' כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים (כ'ה בדפ'ר וע' במ"כ)

ושם המשל שלפנינו בסמוך במאמר ר"ח ב"ר יצחק,

ובתנחומא שם איתא הביא עליו המלאך ורפש עמו ולא הרגו

שנאמר ויותר יעקכ לבדו ויאבק איש עמו זה סמאל שרו של עשו שבקש להרגו שנאמר וירא כי לא וכול לו ונעשה
צולע 4= :שעומד ומתגשש.

והכן
לשון במשל לעיל צד 612

לשני אתליטין שהיו עומדין ומתגששין לפני המלך

וכו' וע' במ"י שם ,וכאן הגו" להתליטים בה"א גם בכי"כ וילקוט דפ"ר ועי"ע בח"נ ,ובערוך ע' אתליטין הועתק

לאתליטין וכו' ,
הדבר דומה ללא
יתטוס') שהיה עומד ומ גש ש?) בנו של מלך תלה עיניו וראה את המלך וה רעיש עצמו
לפניו ,והמשל הוא המשך המאטר של רחב"ח ,והנמשל חסר כאן ,וטעמו כמו שאיתא בשהשיר כך כיון שראה
המלאך השבינה עומדת למעלה מן יעקב הרפיש עצמו תחתיו ,אכן שם הובא המשל בדרש וירא כי לא יכול לו,
והגי' שם א"ר חיננא (כ"ה בדפ"ר וד"ו) בר יצחק מ
אר לו ה קב"ה למלאך שרו של עשו מה את עומד הוא
בא עלִיך וחמשה קמיעים ב ידו זכותו זכות אביו וזכות אמו וזכות זקנו וזכות זקנתו מדוד עצמך עמו שאין אתה
אכן בע' התליטוס כתב בעל הערוך התליטיס  " 0א אתליטיס וכו' ,ובמה"ג שם הועתק משל למה

יכול לעמוד אפילו בזכותו םיד וירא כי לא יכןל לו אמר ר' לויוירא בשכינה כי לא יכול לן,
ובזה .המאמר הובא שם המשל שלפנוגו ,והגי' שס ל א ר כ יל יס טים שהיה מתגושש עם בנו של מלך תלה עיניו
למעלה וראה את אביו המלך עומד על גכיו והרפיש עצמו תחתיו כך כיון שראה המלאך וכו' תחתיו הה"ד

.ומשש (

.לְאַתְלִיטום (ו

פרשה עז

וושלח

|81

לב כה כו

תלה עיניו וראה המלך עומד על נביו והרפיש עצמו לפניו| ,אמר ר' ברכיה אין אנו יודעין מי נצח,
אם מלאך אם יעקב- ,מן מה דכת' ויאבק איש עימו מי נתמלא אבק הוי האיש שהיה עימו:
כו) ויורא כי לא יכול לו אמר ר' חננא בר יצחק הוא בא אליך וחמשה קמיעים תלויים בו,

זכוחו זכות אביו ואמו וזקינו וזקינתו , מדוד עצמך אם אתה יכול לעמוד אפילו בזכותו , למלך שהיה
לו כלב .אגריון ואריה אימירון והיה המלך נוטל כנו ומלבכו בארי שאם יבא הכלב להודווג לו יאמר
 8ילקוע טס ,טיכ קטיכיס כנס טס:

 1וראה] והיה י | 3המלך] פוגכערי ,את  ₪דאת | עומד לי פא? | על גביו] עליו פ .לי | 3
והרעיש ו ,והכפיש א .הכפיש ך? ,בא והכפיש  | 5לפניו] פואנכעי ₪ :הה"ד וירא כי לא יכול לו אמר
ר' לוי וירא בשכינה כי לא יכול לו דף | יודעין] פא?ג- .ים דוחא'כתי | מי נצח לי ת | הלמלאך וא!כי,
יעקב פ .מלאך נצח ן | אם יעקב נצח ךן .או המלאך פ | מן מה] וחנכי .ומן מה דףת .ממה פא |
עמו דפחאנכתי :עמו וגוי ו | מי] אי; הוי (הווי ן .הוי אומי ח) מי דפוחנכת | מתמלא כ | הוי לי |

שהיה עימו| ן .שהיה עמו פהאנכרי.
וכול וגו" ל .וורא..

הוא] וחנפי!.
דון דא'ני
הן ₪

שעמו דף |  * 3וירא--
| חגנא] חנ .חננה

יכול י .לי דןת

אמר לו (א' פ) הקב"ה  =.דפאת.

| תלוויים בו] ,

[ .חנינא

| וכות

זקינו דנכף.

ן ,הונא

פאכ

| בר' א

| אליך] עליךד ת : * ח | קמיעים] פוחא'כת:

תלויין בו אי .תלוים בו וכ; תלוין בו פנב;

ן | זכות אביו] [י ,1וזכות אביו דְחאנכת,

אמו י ,זכות אימו ן ,ל' ד

לו פהאנכ]
דִי ,חנינה

וירא ..יכל לו וגו" ן ,וירא..

וזכות אבות 5

בידו ד

4זכותו| ואילו
| ז

| ואמו] וזכות אמו פהאנכת.

זכות-זקינו ן .,זכות

(וזכות דְזָא) זקנו פחאי

זכות

| וזכות

זקינתו דְא!נכף .זכות זקינתו [ .וזכות (זכות י) זקנתו פחאל?ו | מדד (חנכ | את יכול וָג ,תוכל | 5
לעמד פ | 1בוכותו] פוחאנכי ₪ .מיד וירא כי לא יכול לו דת | למלך] פוא"כעי! .משל  -דחאית |
אג*ריון
5

דוחאנכרי]

אגדיון ל,

אגריאון (ל /אגרון ךן .אנגריון פ | ואריה] ע .וארי דפוחאנכתעי

|

*ימירון ]( .אימורון ל .אימרון ךְ ,אמירון ע ,3נימירון  ,:נימורין ך? ,נמירון דִךת .נומירון וְאִ',
א
בבו] והיה ..את בנו
וימהל--
נומרון דָ ,נומירין ש .גומירון כ .גומידון 'א? .גומריון :פ .טמריון  | 3וה

ומלבבו דוחאנכתר .והיה ..את בנו ומלבלבו  ,11והמלך מלבב את בנו  | 5יבוא אך] | להזדוג לו ךִ,1
להזדויג לו כת ,ליודוויג לו [ .1ליזדויג ך ,הזדויג לו פ ,ויזדווג לו א |

וורא.כי לא יכול לו אמר ר' לוי וירא בשכינה כי לא יכול לו (וכסגנון זה הגי' בדפוסים
[ובו"ת  כאן] והרפיש עצמו לפניו הה'ד וירא כי .לא יכול לו א"ר לוי ויורא בשכינה כי לא יכול לו; ובסמוך מדוד
עצמך וכו' אפילו בזכותו מיד וירא כי לא יכול לו) ,ובשכל טוב צד  471מפרש הנמשל כיון שבא המלאך להזיקו
תלה יעקב עיניו לשמים ראה המלאך שכינה עומדת לעזרת יעקב מיד הרפיש עצמו לפניו וצ'"ע;  ופי
הרפיש עצמו השליך עצמו לארץ וכלמ התרפס (משלי ג' ג') .,ובא'א הגיה וירא וג ו' משל לאתליטיס וכן'
וכן נדפם בד' פיוררא וע' במ'"כ [וכ''ה בכי"ת וירא כי לא יכול לו משל לאחד לאתליטים ,ותיבת לאחד משובשת],
ובחי' הרש"ש כתב :שכן הגי' בילקוט ,וכוון לדפוסי ילקוט המאוחרים ,ובילק' הפר וד"ו ליתא וירא וגו' ,וע' ביפ'"ת
[שפי' שהמשל רובא לגרסתינו כאן כי היכי דלא תקשי אם היה שרו של עשו היאך לא יכול ליעקב וכי אפשר
שוגבר ועקב על המלאך לכן אמר שראה המלאך שהמלך עומד על גביו וכוי. ,וע' גם ציגלער קעניגסגליובניססע
צד

418]:

 1אין אנו יודעין וכו' .ומ"ש וירא בי לא יכול לו אפשר

לפרש כי לא יכול המלאך ליעקב ולכן בבעסו

נגע בכף ירכן או וירא כי לא יכול יעקב להמלאך ומלאו לבו להזיקו וגם אפשר
זה את זה ומ"ש

ויאמר

וכו' כי שרית

לפרש שזה לא נצת את זה ולא

עס אלהים ועם אנשים ותוכל אפשר לפרש שלא אמר המלאך על עצמו

אלהים [אלא  על מלאכים אחרים] עי' ביפיית ,ומן מה דכת' ויאבק איש עמו וכו' ואין טעס ויאבק נתגשש עמו
אלא ניאבק לשון אבק נתמלא אבק .שהיה מושלך לארץ ע"י יעקב וגתעפר בעפר ,ובמקרא נסצא רק כאן ויאבק
ובסמוך בהאבקו ועי' בפורשי עה"ת וברמב"ן ,ושם הובא מי נתמלא אבק האיש שהיה עמו ,ובשכל טוב שם הועתק
א"ר ברכיה אין אנו יודעין מי ניצח אם ה טל אך אם יעקכ מדכתיב ויאבק איש עמו הוי אומר איש אשר עמו
נתמלא אבק ,ומוסיף שם וכתיב וישר אל מלאך ויוכל( .הושע ייב ה') בכה המלאך ונתחנן לו ליעקב הני אומר
יעקב ניצח ,ובמה'ג שם א"ר ברכיה וכו' מי נצח אם מלאך וכו' ממה שנאטר ויאבק איש עמו הרי האיש נתמלא
אבק ,ובהאבקו בהוראת חבק נדהש בחולין צ'א א' בטאמר ר' יהושע בן לוי אמר קרא בהאבקו עמו כאדם שחובק
את חבירו וכו' ובהוראת אבק באידך דריב'"ל שם מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כסא הכבוד כתיב הכא בהאבקו
עמו וכתוב התם וענן אבק  רגליו ,ומאמר ר' ברכיה שלפניגו לא נסדר בשהש'ר ,ושם בראש הענין ר' ברכיה ור' סימון
בשם' ר' אבהו אותו האבק נטלו הקב*ה ונתנו תחת כסא הכבור וכו' ר' ברכיה בשם רי חלבו אמר כתיב ויאבק
איש עמו אין אנו יודעין מי היה ברשותו של מי אם הטלאך היה ברשותו של יעקב ואס יעקב ברשות הטלאך אלא
ממה דכתיב ויאמר שלחני כי עלה השחר אמר לו המלאך ליעקב שלחני כי הגיע קילוסי לקלס הוי המלאך ברשות
יעקב .אבונו ,ובמאמר סתמי בחולין צ'יב א' וישר אל טלאך ויוכל בכה ויתחנן לו איני יודע מי נעשה שר למי
כשהוא אומר בי שרית עם אלהים הוי אומר יעקב נעשה שר למלאך וכו' [וע' לקמן פע''ח ססיי אי] 8 :הוא בא
וכוי .אמר הקב"ה הוא בא וכוי וַעִיי במ"י לעיל צר  405בדה אפילו וכו' ,ובשכל מוב שם גורס ומפרש א"ר ח ניג א
תויין ביעקב זכות עצמו וכו' מדוד עצמך אם אתה
בר יצחק אמר לו דבר הקודש למלאך הרי חמשה קטיעין ל
חינה בר יצחק בא אליו וקמיעין תלויין לו בצוארו זכותו
יכול לעמוד כנגד זכותו ,ובמה'יג שם קיטע אמ' ר' נ
וזכות אבותיו ולא יכול לו ,ובלק"ט וירא כי לא יכול לו מפני זכותו ומפני זכות אביו וזכות זקנו וזכות אמו וזכות
זקנתו ,ובדפ'ר וד"ו חסר זכות אמו והושלם בא"א ובמ"כ ,ופיי וקמיעין כאן זכויות כקמיעין תלויין בו לשמרו:
 4למלך וכנוי.

הגהתי כלב אגריון)

יירמון?)
ואריה א

ועח"נ ,ובערוך ע' אגריאון

העתיק כלב אגריאון וארי

אימירון ופי' אגריאון בלעז סלבטיקו?) וכו' ובע' אמר די למלך שהיה לו כלב אגריאון ואריה אמירון (ושם הביא
גם מפסיקתא דהחדש שומע הקול אימירון ונשתבש בפסיקתא פ' החורש מ'ד ב') (פו' אימירון בייתי בלעז

דומישטיקו ,)+וגם בפי' השני שבפו' ב"ר בדפ"ר מפרש לנכון כלב אגריון וכו' שלואטיקו ולשון יון הוא ,אכן הוא
(* 001)8.ש60. "( 188קפשף (? ( 600076.
0,
808.

!11086702
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פרשה עו

וישלח

לו המלך ארי לא יכול להזרווג לו ואת יכול לכני כך אם יבואו האומות להזרווג לישראל יאמר להם "
הקכ"ה שרכס לא היה יכול לישראל ואתם כל שכן:

ויגע בכף יריכו נגע כצריקים שעתירין לעמוד ממנו זה רור השטר:

ותקע כף ירך יעקב וגו ר' ברכיה ור' אלעזר שעייה בשס
 0לקוע טס ,ט'ל סטיכיס כנס שס :

ר' אסי סירקה כרג,

 4לקופ טס ,טקט"כ עס:

 1לא יכול] ך! | .לא היה יכול דוחאגכתך"י | להדרווג לו] א? .לעמור בו דפוחא'נתריי |
ואת  --לבני] ואת (ואתה ךַזנכי) מבקש ליזדווג (ליזרוויג ךְ] .להיזרווג  . 1להזרווג י .להודויג כ) לכני וחנכי,
ואתה רוצה להודווג לבני א ,ואתה מבקש להורווג (להזרויג ד'פת) לו דפת | אפ]) פה :שאפ דואנכתי |
יבאו פןח | אומות העולם ךְפוהאנכי .מכחישי השם ך] | להזדווג] [אי .להיזרווג נ .להודויג ד'פכת:
לחזדוג ך ,ליזדוויג ד | להם לישואל וָחִי | יאמר --הקב"ה| יאמר להם ו ,הקב"ה או' לתם ם |
 2לא  --לישראל] לא היה (הוה י) יכול לעמור (לעמר כ) בו דוחנכתי .לא היה ..לעמוד א .לא עמר
בפני אביהם  | ₪כל שכן] מבקשים להחזרוג (להזרווג אי .להיזרווג  .1להזרויג כךן .לוזרווג דְ'ן .ליודוויג ח)
ייך יעקג חאיכ |
ייכו דוא'י:
מבקשין לתזדויג לבני ם |  8יריכו] פגת.
לבניו דְוְחאגכתי.
בצריקים] פןח]אג5י = .ובצריקות בנביאים בנכיאות ך ,בדורו של שמר נגע בצריקים ובצריקות בנביאים
ובנביאות ך]

שהם עתידים זא! ,שהן עתידים | | לצאת מי |

| שעתידין] פי ,שהן עתירין דא'נכן.

זה| פוחאגכי .ואי זה זה זה דןת .של א | 1דור השמר] י ,דור של השמר (שמר א') [חא!.
שמר ךְפא",1

ה].
ק-
סרכייהד -
4גו' לי | ר' ב
דור של המרה ךְ] | ו

דורו של

ר' ברכיה ור' לעזר שעוויה בשם ר' יסא

סירקה [ ,ר' ..ר' אלעזר שעויה בשם ר' אסי סידקיה  ,1ר' ..אלע' שעויה בש"ר יוסי סירקא  ,13רי ..ורי
אלעז' שעייה בש"ר אידי אמרי סרקה א* ,ר' ..ר' אלעזר שעמיה בשם ר' אידי שירקה  .5ר' ..ור' אלעזר
ור' אושעיא בשם ר' אידי אמרי סידקה א ,1ר' ..ור' אלעזר ר' אלעזר אמר שייעא ר' ברכיה בשם ר' אסי
(יוסי ך][) אמר פידקה דִן] ,ר' ברכיה

א' סדקה פ ,ר' איסי או' סירקה ח | כזג לי נ |

גורס ארי ג ומ יר ין ומפרש ארי תרבות ,וזר הפירוש בפי' ב"ר כי''ט וכי"א כלב אגריון כלב כשמגרה (שמגרה)
אדם אותו (אותחו ארם) נושכו ארי טמריון (נימורין) ארי של (של בן) תרבות נמריון לשון תמורה כמו המר ימיר
(אם המר ימיר) כלומר שמחלף טנהגו שהיה לו תרבות לדור עם בני אדם ,וכתיבת המלה בנו"ן איתא גם במדרש 
דיו ובכי"ו וכי"ח וכי"ג [וכי"א א' .וכי"ת] וכן נשתבש נימורין במדרש שמואל פי"ז במאמר הנובע מהפסיקתא,
ובשהש"ר שם במאמר רחב"ח משל למלך שהיה לו ארי אימירון וכלב אגריון מה עושה המלך זווג .את
הארי והיה סלבבו כנגד בנו והיה אומר שאם יבא הכלב להזרווג לבני יאמר בני לארי יכלתי ולכלב איני יכול כְךָ
בשעה שאומות העולם באים להזדווג לישראל הקב"ה אומר להם שר שלכס לא יכול לעמוד באביהם ואתם יכולין

קם ,וטעם מלבבו בארי שיתגרה בו ויחזק ויאמץ לבו שאם יבא הכלב וכו' ואת יכול לבני בתמיה 8 :נגע
בצדיקים= .וכ'"ה בשאר כ"י ובילקוט [ובכף יריכו היינו ביוצאי יריכו כפי'י ביפ''ת] ,ובמה"ג שם נגע בצריקים
שעתידין לעמוד ממגו זה דורו שלשמד ,ובלק"ט נגע בצדיקים שעתודין ל צ א ת ממנו ,וכן ברקאנטי נגע בצדיקים
שהם עתידים לצאת ממנו זה דורו של שמד| ,ובבחיי נגע בצדיקים העתידין לצאת ממנו זהו דורו של שטר
והועתק מרמכ"ן] וברמכ"ן הביא נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו זה דורו של שטר ,ופי' שם והענין כי
המאורע כלו רמז לדורותיו שיהיה דור בזרעו של יעקב יתגבר עשו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן והיה
זה דור אחד בימי חכמי המשנה בדורו של רבי יהודה בן בבא וחבריו כמו שאמרו (שהשיר פיב ז') א"ר חיוא בר
אבא אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקכ'ה אני נותן ובלבר שיהרגיני מיד אבל בדורו של שמד
איני יכול לסבול וכו' ,ודורו של שמד נקרא זמן הגזירות האכזריות של אדריינוס קיסר והוא הזטן שנהרג בו ר'
יהודה בן בבא עם שאר חפידי אל הרוגי מלכות ועי' בערך מלין צד  52וגרעץ קורות היהודים ח"ר מהדורא
די צד  ,034וגי' הדפופים כאן כטו בשהשיר שם ויגע בכף ירכו בצדיקים ובצדיקות בנביאים ובנביאות שהיו עתידין
לעמוד ממנו ומבניו אי זה זה (כ"ה בדפ"ר וד"ו) זה דורו של שמד[ ,וכעין זה בכייית ,ושם נמצא עוד הוספה זרה

(על הגליון רשום תוס') ויגע בכף יריכו באותה שעה פגם את הלבנה וחטף את חצי השם והסר הכסא רגל הה"ד.
כי ,יד על כם יה לכך קפץ הקב"ה ונשבע שלא יהיה הכסא שלם והשם שלם ותימלא פגימת הלבנה ער שוכרית זרעו
8
7ל9צר
שלעשו מן העולם הה'"ד מלחמה לי"י בעמלק מדור דור ,ורמיזותיה של הוספה זו מתבארות עפ"י הדרש לעי
האבות

הן הן המרכבה

ללבגה ,וע"ע בפסיקתא

ביני שיטי

בדיו

דיהה

(וע' גם צר )887

והמאמר

במכילתא בא פ"א שליקוי הלבנה סימן לישראל שהם מונים

 '5זכור (כ"ט א') ופסייר פי"ב (נייא א')] 4= :רי ברכיה וכו' .

בכתב

הספר

(ושם אחד

הוא

אסי

שייה
בכי"יל כחוב ע

יסא יוסי איסי ועי' במ"י לעיל צר  291וצר ,)175

ומשמע טעם המאמר ר"ב ור"א אמרו בשם עצמן שעויה ובשם ר' אסי אמרו סידקה וכו' ,וכנר' לא נמצא דוגמא
לזה הסיגנון בב"ר ,ובפי' ב"ר כי"ט גורס ומפרש ר' ברכיה ור' אלעזר אמר שעייה בשם ר' אמ' אמר
ידקא (ובפי" ב"ר כו"א נשתבש ר"ב ור"א ור' אושעיא בש"ר אסי אמ' סדקה ,ובנדפס בדפיר רבי אלעזר אמר
ס
שעייה בשם ר' אמ' סידקה [וכייה הגי' ר' אושעיא (בשיר אידי) בכייא א' ,ובכי"א ב' הועבר קו על תיבת שעיוה
ועל הגליון כתוב ור' אושעיא]) ,וקשה גם סגנון הלשון בגי' הדפוסי' ר' ברכיה ור' אלעזר ר' אלעזר אמר שויעא רי
ברכיה בשם ר' אסי אמר פידקה וכו' ,ובשהש"ר שם הגי' ברפ'יר וריו ר' אלעזר ור' ברכיה ש ו י א בשם רבסא סידקה
כרג (ובט"כ הגיה שם עפ"י גי' הרפוסי' כאן וכן הדפיסו אחריו) ,ובילקוט דיו הוגה רב'רכיה ור' אלעזר רי ברכיה
אומר שעייה ר' אליעזר בשם ר' יוסי אומר סירקא וכו' ,ובגליון שם פיי שעייה החליקו ,ומפרש ביפ"ת שוועא
(שייעה) פי' החליקה ועניגו דכף הירך והוא הקולית מקומו בולט קצת וניכר מבחוץ באדם וזה הכהו עד שנתקע
כף הירך בפני' ולא ניכר מבחוץ והיה המקום חלק ושוה לבשר הגוף וקא מפרש ותקע מגז' ותקעתיו יחד [ושעות
כ"ב כ"ג] .,ובט*כ פי' החליק הבשר טעל .העצם ,וכעין זה נר' הפורוש בפי' ביר כייט מלשון אחר שעייה'
בלעז אשילושא!) ודומה לו שעה טעליו וחדל [ע' איוב ייד ו'] ,וקשה לפרש גם הגיי שעווה (שעויה) החליקה ועו!
בח"ג

לעיל צד ,753

ובלק"ט העתיק ר' אלעזר אומר עיוה

ביני שוטי אינה מעיקר הספר וליתא גם בכי*ם וכי"ח,

לו ירך וצ"ע,

ואולי מלת שעייה הכתובה בכי"

וכן הועתק בשכל טוב שם ר' ברכיה ורי אלועזר בשם ר'
680168.

(?) 1( 101111886

וישלח

לב כו כז

פרשה עז עח

511

ר' נחמן אמר פירשה היך דאת אמר ותקע נפשי מעליה (יחזקאל כג יח) ,אמר ר' חננא בר יצחק כל
אותו הלילה היו שניהם שקועים זה כנגד זה , מגניה דרין כלקבל מגניה דדין ,כיון שעלה עמוד השחר
ויאמר שלחני כי עלה השחר:

פרשה עח

לב כז) ויאמר שלחני כי עלה השחר חדשים לבקרים רבה אמונתך (איכח ג כג)

אמר ר' שמעון בר אבא עד שאתה מחדשנו בכל בקר ובקר אנו יודעין שאמונתך רבה לגאלנו ,אמר
ר' אלכסנדרי עד שאתה מחדשנו בכל בקר ובקר אנו יודעין שאמונתך רבה להחיות לנו את המתים:
 1ילקוע טס  4 || :פיכס כנפי פ' סדטיס 5נקכיס (ג' כ'ג) ,עדכע ססליס כ"ס סי :'3
 1רב נחמן  ,רב (ר' פרי) נחמן (נחמי  )5בר (ברי א'ר?) יעקב דפואנתרי.

רב נחמן בר יצחק ך| 5

|א ,1מעליה וגו' ן ,וגו' (מעליה כי .ממך ת)
פירשה] וְחְנָ ,פרשה פאי .פירשה ממקומה דִך | מעליה] ח
כאשר נקעה נפשי דְכְתִי ,לי  | 5חננא] וְחְןָ .חיננא כ.

היו שניהם]
פגיעים כ

היו ף,

ל' ן (והושלם בגליון)

| כנגד זה] [חכי:

בזה דִפנַתר.

| שקועין
את זה א

חנינא אתי- .נה דפ | ברי א' |  2אותה חת

'.2

פוגעין

דפאתר:

פועין נ.

|

-ים "ח/

| מגניה] וְח; מגניוה  ,1מגיניה דפאכתרי

|

דדן ן | כל קבל חנ ,5כל קביל ו ,כלוקבל ן ,לקבל אך ,לקביל דפתר* | ממניה] ח /מגנייה ,2
מגינוה דפן"א'כתרי | דדן ן | כשעלה 5| 5ויאמר] מה כתיי ויאמר [ְז ,מה כתי' י ,אמי  | 5עלה
השחר] וגוי ן ||  *4כי --השחר דְאנכתי] כי ..השחר וגו' ן ,וגי ל .לי פ | חדשים] וְנָכי ;,כתיב
(כת' פ)  ₪דפאת | רבה אמונתיך גת וגו" ן | 5שאת ן | ₪מחדשנו] מחדשינו ד | ובוקר ן |

יודעין] פת- .ים דוא?נכ :יודעיי א | 1רבה] עלינו רבה פ .רבה עלינו א | לגאלנו] פן .לגאולנו א',
להחיותינו כ ,להחיות (להיות ן]) לנו את המתים דֶנָך | (אמר ר' אלכסנדרי ---המתים ל'  6 | )22אלכפנרי ך,
אליסכנדרי א' | עד] פןא'א" .ממה דך | שאת ן | מחדשנו] פא:א".

מחדשיגו דְוֶף | *בכל --ובקר פא']

בכל . .ובוקר  ,"%%בכל בוקר ובוקר ן .בכל בכל בקר  .בבוקרן של מלכיות (מלכים ת) דת | יודעין] פא?,
י-ם] פוא לגאליגו דת |
מותת -
החי
-ים דְות .יודעיי א | 1רבה] עלינו רבה  .8רבה עלינו א | לה

יוסי סדקיה כדג,
אפי סידקה,

וטעם המאמר

ר' ברכיה ר' אלעזר בשם ר' אסי וכו' אמר ר' ברכיה אמר ר' אלעזר בשם רי

וכג' ועי' במ"י לעיל צד  6בד"ה ר' ירמיה וצר  391בד'ה ורבי יהודה,

אלעזר עי' לעיל צד 55 :צד  082ועוד פעמים שונות,

ומאמרי ר' ברכיה בשם ר'

ור' אלעזר היה בן דורו של ר' אסי ויתכן שאומר בשמו

ועי'' באגה"'א תיב צד  1 :6ר' נחמן .בכי"פ ובפי' ב'ר כייט וילקוט הני' ר' נחמן ,ועדיפא הגי' רב גחמן
שהוא אמורא בבלי ,ובלק"ט נשתבש ר' יוח נן בן יעקב אומר פירשה כמו ותקע נפשי וכו' ובשכל טוב שם ר'
בר' יעקב אומר שפירש הכף ממקומה ודומה לו פן תקע נפשי ממך (ירמיה ו' ח') [וכן הובא פסוק זה
א
ימ
נח
בפירש"י עה"ת ובראב'ע] ,ובפי' ב'יר הנדפם הגי' רב נחמן בר יצח קו ובדפוסי' [וכי"ת] נוסף פירשה ממקומה
כמו שגורס או מפרש בפ'י' ב'ר ,ובשהשיר שם הגי' בדפיר ור'ו ר' נחמן בר יעקב אמר פירקה המד'א ותקע
נפשי וכו' ,ובט''כ הגיה שם פירקה ממקומה וכן הדפיסו .אחריו :  2שקועים וכג'| .מתנששים זה עם זה כאילו הם
שקועים זה בזה מגן של זה כנגד מגן של זה :וגם בילקוט דפ'ר הגיי שקועין ,ולכתיבת כלקבל בתיבה אחת עיי
דאלמאן צד  182ועח'נ ולעיל צד  ,834ובשכל טוב צר  571גורס ומפרש ר' חהמא ביר חנינא כל אותו
הלילה היו שניהן שגושין זה לזה זה כנגד זה תריסו של זה כנגד תריסו של זה כיון שעלה השחר הניחו
ויאמר שלחני ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי'א היו פוגעין זה בזה גלחמין זה עם זה (נלחמים זה בזה) מגיניה
דרין לקבל וכו' שלא היה אחד מהם יכול לנצח את חברו (לנצח חבירו)[ ,וע"ע במבוא לתנחומא מב צד ,]691
והפרשה נסמכה בסיומה לפרשה שלאחריה ועי' במ"י לעיל סוף פע"ד:
פרשה

עח.

בדפיר נסמן פע"ו ,ובמקרא אין כאן פרשה פתוחה או סתומה:

 5לגאלנו .וכיה בכי"פ וכי'ו

במאמר רשב'א לגאלנו ובמאמר ריא להחיות לנו את המתים ,ובאיכ''ר הוקדם מאמר ר"א למאמר רשב'א,
שם חדשים לבקרים רבה אמונתך אמר ר' אלכסנדרי .על שאתה וכו' בכל בקר ובקר אנג יודעין שאמונתך
לתחיית המתים אמר ו' שמעון בן אבא על שאתה מחדשנו בבקרן של מלכיות אנו
שאמונתך רבה לגאלנו ,אכן באיכ'יר מ"ב הגי' ר' פ ימ ון אמר על שאת מחדשנו בבוקרן של מלכיות אנו.
שרבה

והגי'
רבה
ידעין
יודעין

אמונתך לגאלנו א"ר אלכסנדראי על שאת' מחדשנו בכל בקר אנו וכו' שאמונתך מרובה על כל להחיות

הטתים ,ובכי''ג וכו'"כ איתא רק א'יר שמעון וכו' רבה להחיות לנו את המתים (להחיותינו) ,וליג שם א'יר אלכסנדרי
וכו או שדלגו שם מן שאמונתך רבה עד שאמונתך רבה[ ,ובכי'א ב'משובש וחסר ג'יכ מאמר ר' אלכסנדרי ובמאמר
ריש בר' אבא כפולות התיבות אנו יודעים שאמונתך רבה עלינו להחיות לנו את המתים ,ובגליון כתוב לגואלנו
ראי עד וכו' ,ובכי'יל כתוב במאמר ר"ש ב'א עד שאתה מ חד שת ו והוגה בכתב אחר מחדשנו]
איר אל יסכנ
ובמ"כ ניפ"ת הגיהו במאמר רשב'א כפי הגי' באיכיר ע ל שאתה וכו' ,ובפי' ב''ר כייט מלשון אחר גרס ומפרש
על שאתה מחדשגו בכל בקר בניחותא כלומר מתוך שאתה מחדשנו בכל בקר עד כשאדם ישן בלילה וניעור
לבקר דומה לו כחדוש מחוך .נהורא דעלמא אין אנו יודעים שרבה אמונתך לגאולה כלומר אין אנו יודעים שאמת
היא אטונתך שהבטחתנו לגאלנו [והוא גורס כגי' הדפוסים וכי'ית בראשונה תחה"ט ובשניה לגאלנו אלא שבפעם
שניה הוא גורס אין אנו יודעים ,והראשונה הוא בניחותא והשניה בתמיה] ,ובמדרש תהלים מ''ב שם המאמר ר'
שמעון בשם ר' פ ימון אומר ממה שאתה מחדשנו לבקרים אנו מאמינים ומכירין שאתה מחזיר לנו נשמותינו
לתחוית המתים ר' אלכסנדרי אוטר ממה שאת מחדש אותנו לבקרים של גליות אנו יודעים שאמונתך רבה לגאלנו,
אכן במ' תהלים שנרפם מכבר הגי' ר' שמעון בשם ר' סימון אומר ממה שאתה מחדשנו לבקרים אנו יודעין

6

פרשה עחז

וישלח

ר' שמואל בר נחמן אמר משי ר' יונתן אין כת לטעלה מקלסת ושונה ,אמר רי הלכו בכל יום הקכית
בורא כת מלאכים חרשים וא' שירה חרשה והולכים להם ,אטר ר' ברכיה שחתי לר' חלבו ויאמר.
שלחני כי עלה השחר,

אמר לי חנוקא מא סכית מחנקני,

מיכאל ונבריאל הן הן שרים שלמעלה,

כולם מתחלסים והן אין מתחלפים :אדריינוס שחיק טמיא שאל לרי יהושע כן חנניה אמר ליה
] ילקוס כי קלינ[ ,וע'] סנינס ייד  '5מולין  556ג' ,טעום כנק פט"ו כ" ':
 1ר' שטואל  --יונתן]

ר' ..בר נחמן בשם

יונת' אַ?| ,אמ' שמו' בר נחמן מש"ר יותנן ,%

(משום

ר' חלבו

ר' יונתן

כ)

בשם ר' שמואל

אין| פואנכ .לעולם  -דת (אין --חלבו לי י) | למעלה] פאנכ.
פואגכ.

חלבו]

מחרש א

(אמ' א') פוא'נכ.

בר נחמן (נחמני אמי ךן) דת |

למעלן ן .של מעלה דיתן | .אמר רי

אלא דת | יופ]  ₪ויום פואנכי | הקכ"ה בורא] פַןי ,בורא הקכזה דְנת .בורא  ,5הקכ"ה

| 2מלאכים] ו ,של  -דפואנכת

| חדשים| [כ .חדשיי י ,1חדשין  .חרשה ךדתת .ל' פא |

ואומ? פא? .ואומרים א' .והם אומ' [ .והן אומי ו' ,והם אומרים כ ,2והן אומרין דנ

 לפניו דתלר'] פוגכר.

אושבינ

בשיר

| והולכים| וא!כתי .דין דפג .והולכיי א

| הדשה] פואנפי.

*הפ דפואכתי] להן ג .ל' ל | שחתי
| ל

פחתי לר' אי! .השבתי את ר' דך] | חלאכו א' | ויאמר] א .והא כתי' (כת' וגת)  -דפונתר*.

והכתי? כך'ו |  8שלחני  --השחר] אנכי ,שלחני וגו' ן .שלחני ם .שלחני ..השחר והגיע זמני לומר
שירה דִך |אמר לי] א" ,1אמר ליה ךְפנכת .אמי לה ן .אל ךלו | חנוקה פןארלו ,חניקה  .1ינוקא כ |
ה סכית וְנַָך .1מה את סכית א'ך? .מי סכית  ,5מה את צבית  ,₪מה סברת ! ,מי סכרת .ך* ,סנכית ["/
סכיר א? ,את סכר ןן | * מהנקני ם|א*ך?] מחניקיני י ,מחנקנו ל מחניקחו  ,1למחנקני א ,%למחנקיני

אמרית מה הוא דין דכתיב ויאמר שלחני כי עלה השחר אמ' לי זה ך .למחנקני אמרית מה דין דכת' ויאמר..
השחר זה ך] | הן הן] פאגכי .הם הם ן ,שהן דןת | שלמעלן ן ,של מעלן 4 | 1כולם מתחלפין א'/
כולהון (כולן א?) מתחלפין פא? .וכולהן מתחלפיי ו ,2דכולא מתחלפין דְן .כולה (כלה כ) מחחלף ונכ |
והן]  ,ואינון דְאִי .והינון כ ,והינין [ ,אינון פ .הינון כ| אינן י .לא דפוגת | מחחלפין דפוא'נכת,/
מתחלפי' א'ו 1 | אדרינוס פןג | טמיא| עצמות פואנכ | שאליה נכי ,שאלה ן .שייליה פא | לר'] את

:

ר' דת | גר' א | חנינה דת | לו פת |

שאמונתך רבח לגאלנו ועי' גם בילק' תהלים ר' תשיב ובילק' מבירי שם כ"ה סי' ב! 1= :אין כת וכנ'= .רשבינ

בש"ר יונחן פותר קרא חרשים לבקרים וכו' בטלאכים שהקכ"ה בורא בכל בקר מלאכים חושים ואין כת למעלה
מקלפת וחוזרת וטקלסת ביום אחר וכדאטר ר' חלבו בכל יום הקביה בורא כת מלאכום חדשים והם אומרים שורה
חדשה והולכין להם[ ,וכן] בפי' ב'"ר כי"ט מלשון אחר טפרש והולכים להם כלים מאליהם כרמפרש לקטן והיינו
אין כת למעלה מקלסת ושונה,

[וע' במבוא לתנחומא מ'יב צד ,]621

ובאיכ'"ר ל"ג ר' שסואל וכו' אין כת וכו'/

ואומרין שורה חדשה
ם
יש
ושם הג' אמר ר' הלבו בכל יום ויום בורא הקב'ה כת של מלאכים חר
מואל אמר אין כת של מעלה אומרת שירה ושגה ר' חלבו בשם
והולכין להם ,ובאיכ'ר מ"ב ר' ש

ר'

שואל
מ

אומר בכל ום ויום

חדש
הקב'יה מ

שרה לפניו
לו כת של מלאכים והן אומרון י

ומהלכין;

בברייתא בחולין שם ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום וכו' ואמרי לה פעם אחת בעולם:
 2שחתי וכו' .אטרתי לר'"ח והא כת' ויאמר שלחני וכו' וטעם הכתוב כמו שנדרש למטה [ובשהש"ר פ''ג פ"ו על שם
רִי ברכיה בשם ר' חלב ו ויאמר שלחני כי הגיע זטן קילוסים לקלס וכו' וזה המלאך היה נכרא מכבר אמר
לי ר"ח חנוקא מא סכית וכו' אחה חחונק מה ראית לחנקני בתשובתך מיכאל וגבריאל הן הן שרים שלמעלה והן
קיימים ואינן כלים והמלאך שנאבק עם יעקב היה אחד מהם ,ובתנחומא מ'יב וישלח פיי ז' ובמדרש אבכיר שהועתק
בילקוט ר' קל"ב הדרש שהמלאך היה מיכאל [וע' בתר"י א' לפסוק כייה] ,ולרעה שמיכאל וגברואל הם שרום
שלמעלח עי לעיל צר  996קומו השרים זה מיכאק וגבריאל [ופסיקהא פ' החודש (מ"ה בי) ופסיייר פט"ו (סייט ,אי)

מלאכיהן דמלאכיא אפילו .מיכאל וגבריאל ,וע'ע בפסי'ר פמיו (קפ'יח א') ופדר"א פ"ד  ובמ"ר פ"ב סוי יי] והגוי
,הגוי
ש חתי (פחתי) לר' הלבו איתא גם' בשאר ב"י ובילקוט ועיי בעמת"ל עי שוח וע' סוח ולעיל צר  ,411ו
סכית גם בכי"ו [וכי"א א'] וכייג ובי'כ ועו' בעמת"ל ע' סכי ,וכ"ה בפי' ביר כיייט וכי"א ומפרש שם שחתי
לר' חלבו כלומר הקשיתי לו והכתיב (והא כתי') שלחני (ויאמר שלחני) כי עלה השחר והגיע זמן לומר שורה
(ובפי' ב"ר הנדפס והגוע זמני לוטר וכו' ,וכן נוסף בדפוסי' [וכי"ת]) וכבר היה נברא טאתמול מכלל שיש כת
מקלפת ושונה אמר לי חנוקא (א"ל חנוקה) מה  ₪כ ית (טה את סכית) לשון ראיה וכו' לתפוס אותי בדבריך
כאדם שתופם את הבירו (חברו) בגרוגו לחונקו ,ובאיכ'"ר שם בדפיר ודו אמר ר' ברכיה  הבשתי לר' חלבו
בר ת לתנוקני גברואל ומיכאל הן שרים של מעלה
והא כת'' ויאמר שלחני כו עלה השחר אמר לי חנוקה ₪
כלא מתחלפים ואינון לא מתחלפים (וכ"ה בדפיר ור"ו כאן הש ב תי את רי חלבו וכוי פברת ומוי דכולא
דו
וכו') .,ובאיכ"ר מ"ב א "ר ברכיה לר' חלבו והכתיב ויאמר וכו' כי עלה השחר א"ל הנוקה סברת מחניקיני הוה
מיכאל וכו' הן כולהי מתחלפין ואינון לא מתחלפין ,וסגנון הלשון חנוקא וכו' איתא גם בהמאמר בשהשיר פ'א בי;
לבו וכו' א מ רתי לר' הלבו וכו' אמר לי חנוקה סברת לחנוקני ,וכהגגי" שם
אמר ר' ברכ יה שנה לי ר' ח
אמרית ליה ומהו דין דכתיב לוחות אבן כתובים באצבע אלהים אמר לי וכו' כן הגיי כאן בדפוסיי אמרות מה הוא
דין דכתיב ויאמר שלחני וכו' אמר לי וכו' ,ואגדה חולקת בחולין שם ועיי ביפי"ת ובחי' אגדות מהרש'א ,ורשביינ
מש' ר' יונחן אינו דורש בְאן מהיכן המלאכים גבראים ,וכפי תשובותיו של ריב*ח לאדרינוס בסמוך נכראים הטלאכים
טנהר דיטר שיוצא מזיעת החיות ,וכן האגדה בחגיגה י"ג ב' מהיכן נפיק מזיעהן של ההיות וכו' [וכן בפדר"א
פ"ד והחיות עומדות וכו' ומזיעת פנוהם נהר של אש מושך ויוצא לפניו שנאמר נהר דיגור נגד ונפק .מן קדמוהי]
ושם "ד א' אסר ליה שמואל לחיוא בר רב וכו' תא אימא לך טילתא וכו' דהוה אמר אבוך כל יומא ויומא
נבראין מלאכי הָשרת מנהר דינור ואמרי שירה ובטלי שנאמר חדשים לבקרים וכו' ופליגא דר' שמואל בר נחמני
בתוספות

שם

בד"ה מזיעתן וכו'  ובד"ה ופליג וכו',

ובשמו"ר שם איתא המלאכים מתחדשין בכל יום ומקלכין

פרשה עח

וישלח
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לב כז

אתון אמרין אין כת למעלה מקלסת ושונה [אלא בכל יום הקב"ה בורא כת מלאכים חדשים וא' שירה
חדשה והולכים להם ,אמר ליה ה[ ,אמר ליה] ולאןאזלין ,אמר ליהמן הן דאיתכרון ,אמר ליה מנן
איתברון ,אמר ליה מנהר דינור ,ומה עסקיה דנהר דינור ,אמר ליה כהדין ירדנא דלא פסיק לא ביממא
ולא בליליא ,אמר ליה מן הן אתי ,אמר ליה מזיעת החיות דאיגון מזיעין מןטעינין כורפיה ,אמר ליה
סונקתדרין דידיה והדין ירדנא מהלך ביממא ולית הוא מהלך בליליא ,אמר ליה לא נטר הוינא בבית
 8פנינס זיג כי [ועי פפייל פלייג (קנייס .בי)] :
 1אתון

אתם

אמרין] פוא'נכי,

אומרים ך,1

אתם

אומרין ך],

אין אתו' אמרין א? 

| שאין ת |

למעלה] פאכי ,למעלן ן; של מעלה"דת ,של מעלן * | 1אלא -ל-הם] אלא בכל יום ויום (בכל יום ו,
כל יום פ) הקב"ה בורא (בורא הקב"ה א1נ )2כת של מלאכים חדשים (כת של מלאכים אנ ;2מלאכים
] ,והן אומרים [ .והן אומריי כי ,1ואומ' פא) שירה לפניו
חדשים ו ,חדשים ף) והן אומרין (והם אומרין
וגי ל |
שירה פא'י) והולבון (והולכים וְאַ )1להן (להם פואכת) דפואנכתי:
(שירה חדשה ואנ
ל*אמר ---הן ן] אמי לו הן פא!כ; אמר ליה הין ךָ .אמי לו הין ות .ל' לאי | * אמר ליה דונכת] אי

| ליה גכת] לה ו לו ם .לי ל .לי ד | * מן הז דוגכת]
לו ם .אל א .ל' ל | ולהן [גכ | איגון אולין *
מה הן ל ,מאן א .1מן פא? .להן  | 2דאיתברון] וָאַכי .,דאתברון פא? .דאיתברין  ,1דאיתבריון ך,
פן" .ומן אן דת .ומאן (ומן א'") הך א' .ומה הוא א? |
דאתבריין ן | לה ן | מן הן וני .ומן ה

8יתברון] [כי; אתברון [ .אתבריין ךן ,הן אותבריין:ך ,ליפא | לה ן | מנהר] פאג :2מן נהר דוי,
א
נהר א % | ומה] אמר ליה ומה דְנָכת .א"ל ומאי א אמי ליה (א"ל י) מה פןי | עיסקיה  | 1דהדין
נהר פאלו ,דהרן נהר [ ,הדין הנהר א' .דההיא

|

נהר  | 1לה ן | כהדן ן | יוררנה ן ,יררגוס  | 5פסק את

4לא ל'  | 1בליליא] אכףת .בלילא דָי ,בלילה ם ,ובליליא  ,1בוממא ן |
לא ל'  | 1ביממא] בלילייה ן | ו
*מר
א

ליה דְפנכת] אמי לה ן ,א"ל אי ,אמר ל | מן הן] [ַי ,ומן הן א!נכ :ומן אן דפת .ומהין א? |

אתי] פאנ.

הוא אתי

זיעתא ') דחייתא

דִוכת.

הוא אתא

ו | לה ן | מזיעתן

דָא""כי | ,מן ..דחייותא

(מזיעתהון

א') דחייתא

פא ,1מן זיעתהון (מן

 | ,1מן ..דחיותא ן | ,771מן ..דחיוותא ך? | ,מן דעתהון

דחיואתה [" | דהינון נִָ ,דהיגין ן | זיעין ם .זיעין א .מדיען ן | פעינין] ן .טעינן ד'גכ .טעינון ד,
טעונון ךן ,דטענין פאי ,טוענא ךף | כורפיא א,1

דייה וְֶבם; דייא פ,

כורפייא (כורסייה ך]) דקודשא בריך הוא דְך | 5פונקתדרין] וא!כך?.
סונקתררין פ ,סונקתרדין א? ,סונקת דדרין ךְ! ,סונקת דרון ך ,ל
מק

תהרדין

1, סקתדרין י

הדין דְך*,

| דידיה] פואגכער'י.

והוא הדין 1

דיליה ף*,

| יורדנא [ ,יורדנה ן ,ירדנוס

מהליך  | 2בליליא] ואנכתר;
אדרינוס א' ,א"ל אדריינוס א"

פא

שלו דת

0

ו ,1דכורסיא ך? ,רייא ך,1

סונקתדירין |ף,1
פונקתדרון <
דורון ך] ,סונקת דרין ף? ,סונק

| והדין] פואגכערלי.

| מהליך כ

והא

| ולית הוא] ולא פאק

|

בלילא די .בלילה  | 5אמר ליה] פוגכת .א"ל אי אמר ך ,א"ל
| נור ן | הווינא [ַר ,1הויתי ת |
| לא] פואנכרי .ולא י ,לי ד

בית פעור א |

וכו' ובאותו הסיפור במ' קהלת פ' וסבותי (ב'
א
ימ
צד  811וצר  ,794וגם בוי''ר פכ''ה איתא אדרינוס שחיק .ט
מיא שאל את רי .יהושע בן
כי) אדריאנוס שחיק עצמות וכנ' ,ושם פ' כנסתי (ב? ח') אדריאנוס שחיק ט
שאל את ה' (להבי) יהושע בן
חנינא ושם פ' כי לכלב הי (טי די) ובמדרש רות פ"ג אדריאנוס שחיק טימא
ו אררואנוס שחיק טמיא והוא שחיק עצסות,
חנניה ,ובפורוש רה'ג אהלות פי"ז מ'ג פי' טמיא עצמות
ובפירש"י ברכות  גיט א' בד"ה אובא טמיא כתב טמיא עצמות ודומה לו במפי כלים (וצ'"ל אהלות) בית מלא
טמיא .ופי'  רב האי וכו' והביא ראיה מברא שית רבה" דקתני אדרינוס .שחיק טמיא וכו' וע' בפירש"י שכת
קנב בי ובדייס שם ובראשית מ"א ח' ובמדבר ה' ב' (ושם כתב וה רבה יש בב"ר אדריאנום שחיק טטיא :שחיק
עצמות) נעי"ע בערוך ע' טמיא וע מלטמיא א' וב /עמת"ל :ע' פמיא 1 :אלא בכל יום וכו'| .בכיי"ל קיטע מקלסת
ולהיכן הולכים אל מן הן וכו' מהיכן שנבראו
ושונה וג' והשלמתי ער אמר ליה ועח'"נָ :  2ולאן אזלון וכו

לשם .הוזרים ללכת א"ל מהיכן נבראו א"ל מנהר דיגור א"ל מה עסקו וטיבו של נהר דינור א"ל כורדן הזה שאינו
פוסק מלכת .לא ביום ולא בלילהי א"ל מהיכן יוצא נהר דינור א"ל מזיעת החיות שהן מזיעין ממה שנושאין כסא
הכבור , ובכי"ל כתוב "מה הן דאיתברון והגהתי ועיי לעיל צד  ,119ולפני ומה עסקיה נעדר בכייל אט' ליה
כמו לעיל פעמים רְבות ,וק"ק מה שאמר ר"י כהדין ירדנא וכו' והלא כל הנהרות הולכים ביום ובלילה 5 :סונקתדרין
דודוה| .היועץ שלו ,ובערוך ע' סנקתדרון .הגי' סונקתדרון ועה "ג ולעול צר  95וצד  ,005וקשה לפרש למה כוון
באמרו שהירדן מהלך ביום ואינו מהלך בלילה ומח צרך .ד"י להשיבו שראה בבית פעור שהירדן מהלך בלילה כמו
הא בבית פעור ופי' מקום יש שם שמהלך בו
שהוא מהלך ביום ,ובא"א הביא ג"א אתר וביפ''ת נייג אתר ו
ביום ובלילה וצ"ע [ובפי' בר כי"ט גורס או מפרש שאדריינוס השיב שהיה שומר בבית פעור וראה כו' וכ'ה הגוי
בויא א' וב  5כי"א ב' ,וע' מאמרו של קרויס בהשלח כרך לט צר  655ואילך] ובאיכ''ר שם הגי' בדפ'ר ודו
אדריאנוס שחיק עצמות שאל את ר' יהושע בן הנניה אמר לו אתם אומרים בכל יום ניום בורא הקביה כת של
מלאכים  חדשים ואומרים שורה חרשה והולכין להם אמר לו אין אמר לו מנין (והוגה במ"כ א"ל אין א"ל ולאן
אינון אזלין א"ל מן הן דמתבריאון א"ל ומניון) מתכריון אמר .לו מן הרין נהר דינור אמר ליה ומה עיסקיה ,וכו'
אמר ליה כהדין וכו' דלא פסיק ליה בלולוא ולא פסיק ביממא אמר ליה והינין ירדנא מהלך ביממא ופסיק בליליא
אמר ליה נטר הוא (והוגה" בם"כ) הו נא) בבית פעור והדין ירדנא כמא דמהלך ביממא כך מהלך בלילוא אמר
ליה ומנין אותו נהר דיגור נפיק אמר ליה מך זיעתהון דחיותא ממה דטעונין בכורסיא ,ובאיכייר מ"ב שס המאמר
מקוטע ובסגנון אחר אדריינוס שחוק עצמות שאל לריב"ח א"ל בשביל שאחם אנטרים בכל יום מחדש לו כסא
הכבוד ולמה הוא דומה לירדן הזה וכו' א"ל בני סקליטין' יש לו והדין ירדנא נגיד ביממא לית הוא נגיד בלילוא

וישלח

81

לב כו

פרשה עח

סעור כמה רהוא מהלך ביטמא כן הוא מהלך בליליא; ר' מאיר ור' יהודה ור' שטעון ר' מאיר א' טי

גרול השומר או הנשמר מן מה דכת' כי מלאכיו יצוה לך לשמרך (תתלים צא יג) הוי הנשמר
נדול מן השומר ,ר' יהודה א' טי נדול הנושא או הנישא ,מן טה רכח' על כפים ישאונך (שט שטיג)

הרי הנישא גדול מן הנושא , ר' שמעון א' מי נדול המשלח או המשתלח ,מן טה דכת' ויאמר
שלחגי הוי המשלח גדול מן המשתלח:

ויאמר שלחני |כי עלה השחר] כי הניע זמן קילוסים לקלס , אמר לו יקלסו חבריך  ,אמר
לו איני יכול למחר אכוא לקלס וא' לי כשס שלא קילסחה אחטול כך לא תקלס היום ,אטר ליה
 1ינקוט טס ,לק' ססמיס כ' ססט'נ ,עדכט סקליס  "5כ" ר' ק"ד פ" נ':
 1כמא ],

וכמה

נך!י

| דהוא מהלך] |"ך"י,

דהוה מהלך ְאנ.

 6ינקוע כ' קלינ[ ,ועי] סונין 5י ני .:
דהוה מהליך .2

ומהלך מר,1

דמהליך ך] | כן הוא] ן .כן הוה [ ,הוא י .הוה א" .כך ר' .ל' דפא'תר" | מהליך כ | בליליא] ואנכתר,
בלילא פיי

שמעון

| * ר' מאיר  --ור' שמעון דא'נכת]

 ,7ר' מאיר ור"ש יהודה בר"ש א?.

יודה

ר' ..ור'

ור' שמעון [,

ר' יהודה

ל' ם | * ר' מאיר  --טן השומר] ר' מאיר אומר

ור' מאיר

ורי

(אמ' ן )1מי..

מן מה (ומן מה  .1ממה [א) דכתיב (דכ' [[) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך הוי (יצוה לך הוי א ,%יצוח לך
('תוהלים) ,יצוה  ..דרכיך הוי אומר  ,1וגו' ן) הנשמר..
לשמיך הרי דְץ ,יצוה ..לשמרך בכל דרכיך הוי א
מן השומר דְוְחאנִי .אומ' מי ..ומן מה דכת' כי ..לשמוך הוי הנשמר ..השומר כ ,ר' מאיר אומ' מי..
הנשמר או השומר מן דכ' כי ..לשמרך הוי הנשמר גדול  .₪ו' מאיר אמ' מי ..השומר או הנשמר מן מה
דכת' כי . .לשמרך בכל דרכיך הוי אומ' השומר גדול מן הנשמר ך] ,ר' יהודה א' מי גדול הנושא או הנישא
מן מה רכת' על כפים ושאונך חרי הנושא גדול מן הנישא ל |  * 8ר' יהודה  --מן הנושא] ר' יהודה (יודה ן)
אומר מי ..מן מה (ממה דְקא") דכתיב (דכת' [גכףת) על כפים ישאונך הוי (ישאונך הוי אומר חן  /ישאונך
וגו" ן) הנישא ..מן הנושא ךְוחא'נכת .ר' יהודה אום' מי ..מן מה דכתי' .,ישאונך הוי הנושא גדול ,+

ר' יהודה אומר מי גדול הנישא או הנושא ממה דכתיב ...ישאונך הוי הנישא גדול מן הנושא א! .ר' יהודא
אומ' מי גדול הנישא או הנושא מן מה דכ' ..ישאונך הוי הנישא גדול ף .ר' יהודה אומר הנושא או הנישא
מן מה דכתיב ..ישאונך הוי הנושא גדול מן הנישא ו (שם) ,ר /מאיר מי גדול השומר או הנשמר מן
מה דכת' כי מלאכיו יצוה לך הוי הנשמר גדול מן השומר ל |  4אומר פחנכתי | :אמר דואי' |
מהימ-ש-תלח] פוחא?כרי .מי גדול השולח או המשתלח א ,1מי גדול המשתלח או המשלח  ,1השוליח
5לחני] = כי עלה השחר [כו (שם) |
או המשליח ךן ,ל' ך | מן מה] ממה [אנ | ויאמר ל' י(ישם) | ש
הוי] הוי אומר חן] .ל' ן | המשליח ןת | מן המשתלח] מן המשתליח ךן ,לי פ |  *6כי עלה השחר נכ]

לי לדפוחאתי | שהגיע דפחאנכתי .שהגיעה ן | קילוסים] חג- .ין ואכ .קלוסין פ .קילוסי דאית,
7יה ני | איני
| ח*גריך חי] חכיריך פואגכת .חנרך ל .חנירך ד | ל

קלופי י | לקלס]  -,להקב"ה ד

יכול] אם כן  | ₪אני בא | * וא'] ואמ'

ל ,אומרין .%

ך] .. .אומ' פ ,והם

והן אומרין ך. .5א.וטרים

מ-ול] ן ,שלא  ..איתמול [ ,שלא קילסת
ת-
אלא
אומרים דֶץן ,והם או' וְא' ,ויאמרו  | 7לי]  ₪,חברי ו | ש
אתמול דְזְאִ ,שלא קלסת אתמול ְאכותי .,שאתמול לא קלסת  | לא תקלפ] פחאי .אין (אי  )1אתה

(את וְכִ) מקלס דוגכת | היוס] עוד פ | אמר ליה] פוחכי* .א"ל א'נ .אמר לו א! .אמר דת |
קיתי והיך מה דהוא נגיד ביממא נגיד בליליא :  1ר' מאיר וכו'= .בכיייל
א"ל נטר הייתי בבית פעור ר
הגי' רי יהודה ור' מאור ור' שמעון רי יהודה א' וכו' ר' מאיר וכו' והגהתי עפ"י גי שאר הספרים וכסדר הפסוקים
שדרשו  ר"מ ור"י כי מלאכיו וכו' על כפים וכו' ועח"'נ ,וגם ברוב המקומות שנחלקו ר"מ ורי ורייש במשנה
ותוספתא הוקדמו דברי ר"מ ועי' באכער דיא טראדיטיאן אונד די טראדענטען צד ,881

והמאמר נסדר כאן בדרש.

שהצדיקים גדולים מן המלאכים ור"ש יליף לה מן מה דכת' ויאמר שלחני וכו' וזה סיום הפתיחה ,ומאמר ארוך
בסגנון אחר במה"ג עמו'  015ויאמר שלחני ר' שמעון אוט' תדע לך שהצדיקים גדולים מן המלאכים וכו' ,ועס המאמר
שלפנינו בב"ר מתאים המאמר במדרש תהלים כמו שהועתק בילק' מכורי תהלום צ"א סי' יג כי מלאכיו וכו רִי
מאיר ור' יהודה בר ר"ש (וצ"ל וריש) ר' מאיר אומר מי גדול השומר וכו' ממה דכתיב כי מלאכיו יצוה לך
לשמרך הוי .הנשמר גדול מן השומר ר' יהודה אומר מי גדול הנושא או הנשוא וממה דכתיב על כפים וכו" הוי
הנשוא גדול  מן הנושא ור"ש אומר מי גדול הפוטר או הנפטר וממה דכתיב ויאמר שלתני וכו' הוי
אומר הפוטר

כשהיה

תהלים מ"ב צ"א
המלאך ראה מה
יוסי אומר מי
אמר ַ' ם א יר

יעקב מתפגש

סי' ג' הגי' כי
כתיב וישר אל
גדול הנושא או
מי גדול הנישא

עם המלאך מה המלאך אומר לו שלתני הוי' יעקב פוטר למלאך ,ובמררש

מלאכיו ר' יהודה אומר מי גדול הפוטר או הנפטר כשהיה יעקב מתפגש עם
מלאך ויוכל מה אמר המלאך שלחני כי עלה השחר הוי יעקב פוטר המלאך ר'
הנישא הרי הנישא גדול הה'יד על כפים ישאונך ,ובטי תהלים מב ק"ד סוי גי
או הנושא הוי אומר הנישא מי גדול השומר או הנשטר הוי אומר הנשמר למה

שאלמלא שוש לו מעשים טובים לא היה נישא ונשמר שנאטר כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך על כפים
ישאונך וכו' 6 | :כי עלה השחר .כן השלמתי ועח"נ ,וטעם הכתוב לפי הדרש ויאמר וכו' כי עלה השחר כי

הגיע זמן קילוסים לקלס להקביה ,וכמו שהקשה לעיל ר' ברכיה לרי חלבו ויאמר שלחני כי עלה השחר ,והגיי
שהגיע זמן קילוסי וכן' כהלשון בהמאמר חולין שם
אגדה שלנו חולקת על האגדה שם כי לפי אגדה שלפנינו המלאך אומר שירה בכל יום כמו שאמר למחר אבא

לא הגיע זמ גי לומר שירה עד עכשיו וכו' [אמנם

לקלס

וכו' וע' ביפ"ת,

ובשיר השירים רבה פ"ג ו' (והועתק במי"י לעול צד  819אות  )1ר' ברכיה בשם ר' חלבו

אסר וכ" אמר לו המלאך ליעקב שלתני כי הגיע קילוסי
ובלק*ט ושכל טוב צר 571

אמך

לקלם ,וע' גם במבוא לתנחומא מיב צר ,]721

לו וכו' ובי גנב אתה וכו' שאתה

טתיירא

(ירא) מן השחר

שלא יראוך בני אדם

סי (זמן קלוסי) ל ק ל ם א"ל יקלסו חבירך אל איני יכול למחר אני (שלמחר
אמר לו לא אלא שהגיע קויל
אם אגי) בא לקלס והם אומרים (יאמרון) לי כשם וכו' ,ועפ"י אילו האגדות [והאגדה בחולין שם] מתורגם בתר"י

>

פרשה עח

וישלח

90.1

לב כז

שייצית סייבת ויאמר לא אשלחך כי אם בירכתני ,אמר לו אותן המלאכים שבאו אצל אברהם
לא פרשו ממנו אלא בברכה ,אמר לו אותן נשתלחו על מנת כן אני לא שולחתי במנת כן ,אמר ליה
שיצית סייבת לא אשלחך כי אם בירכתני ,ר' לוי בשם ר' שמואל בר גחמן מלאכי שרת על ידי
שנילו המיסטירין שלהקב'ה נדחו ממחיצתן קל'ח שנה אשמע לך ואדחה ממחיצתי ,אמר ליה
שיצית סיינת לא אשלחך כי אם ברכתני ,אמר ר' הונא בפוף אמר אני אגלה לו ואם יאמר
לי הקביה למה ניליתה לו אני אומר לפניו רבון כל העולמים בניך גוזרין גזירות ואינך מבטל
נזירתם ואני יכולתי לבטל נזירתן , אמר לו עתיד הוא להגלות עליך בכיתאל ולהחליף את שמך
 8מעיל  425 57ופד : 987  7ילק' סופע כ' סקכיס ,לקטן פפ" 3קי' כִי:
 1שיוצית] ְהֶל .שיצית וְן ,שייצת דְא"תעריי ,שיצת ך? .שציית פא!א"

| סייבית ן ,סייפת בו,

פייכת ַך? | ויאמר] פחא'נכ .ל' דוא?תעי | כי  --בירכתני לי א | :ברכתני | ליה י | אותן] אותם ְהָא,%
לן]
לי  | ₪מלאכים כ | אבי אברהם  2 | ₪פירשו חא | ממנו לי  | 5ליה פי | אותן המלאכים א | כ

כך ך | אני| פר'ו .אבל = דוחאנגכתךר* | נשתלחתי | עמ כן ם .עמ"כ א .לכן וחג :לכךר דתרי |
3יצית] [ ,שייצית חכ ,שייצת דְא1תרי .שציית פ ,שייסת א?
לו פכ; לו יעקב א | ש
סייפת בו | ,סייכת נָף?  | לא] וויאמר  ₪א | 1כי --בירכתני] כי ..ברכתני פואנכר:

| סיבת ן,
ל' דת |

מלאכי] וְא'נכי ,אמר לו (א"ל א ₪ )%דפא1ת | שית] וג השרת ךְפאכתי |  4שגלו | מסטירין דוכת;
מיסתורין א.5

מפתורין פ",

מסתרי' א,1

במיפטירין 1

| נידחו ן | ממחיצתן] פואנכי;

ממחצתן ך;

ממחציתן ךן | קל"ח] ך1א"תי :ק"ל וח' פא ,מאה ול"ח ך ,מאה ושלושים ושמונה [ ,מאה ושלשים
5מחיצתי] ממחצתי ך | אמר ליה] [" ,2אמי לו פא,1
ושמנה [כ | שנים נכתי | לך לי א | ונדחה וכ | מ
א"ל נאלי ,1אמר דְוֶך |  5שיצית] ן ,שייצית ן ,שייצת דְאתי .שציית פ ,שייסת א | סיבת ן ,סייפת בִי,

סייכת  | 1כי --ברכתני] וגו' 

| חונה ן | לסוף ך* ,א"ל בסוף א"

| אמר ל' אית

ב"-ה]
מגלה דפואנכתרי | לו] לךר א"ת * .י | ואפ] פאגכערי .אפ דות | יהאמק -
(לו ך?) הקב"ה דְף,

יאמר הקב"ה לו א;1

הקב"ה או' פ,

יאמר הוא לי ,

| אגלה] ע,

א*ען .אומר לי

או" הוא לי [ְןָ .הוא אומי

*ני אומר דפואנכתי]
6יליתה] וְג ,גליתה א* .גלית דפא'תער'י .גלתה ך* | לו לי י | א
לי  | %ג
הועןו-ל-מים] ץ .רבון העולמים  .5רבון העולי [ .רבונו של
אומר  /אמי ל | אליו כ ,לו תי | דג
עולם דְפנן .הבש"ע את .לי י | גוזרים וַךן .גזרו ע | גזרות פא'עי | ואין את דְוְנכ .ואין אתה פאתעי

|

ג7זירתן דואנכתעי .גזירותם פ | יכולתי לבטל] ע .הייתי יכול לבטל דְוְנכתי .הייתי מבטל א,
אבטל  | 5גזירתן] ואנת .גזירתם דְפכ .2גזרתן ע .לי י | ליה י ,לי  | 1להיגלות ו | בביתאל] וְגַכו,1

בבית אל ְפאתעי (הושע) | את ל' פכע |
א' יואמר שדרני ארום סליק עמוד קריצתא ומטא שעתא דמלאכי מרומא משבחין למרי עלמא ואנא חד מן
מלאכייא משבחייא ומיומא דאיחברי עלמא לא מטא זמני למשבחא אלהן הדא זמנא וכו' ובתר'י ב' ואמר שלח
יתי ארום סליק עמוד שחרא והא מטת שעתהון דמלאכיא למשבחא וכו' [ובפרקי דרא פליז וכיון שעלה עמוד
השחר אמר לו המלאך שלחני שהגיע עת עמידתי לשרת ולזמר לפני הקב"ה] ,ובמה'ג עמו'  915הועתק ממאמר
שלפנינו שהגיע זמן קלוסי לקלס אמ' לו יקלסו חביריך אמר איני יכול ,ובעקידה שער כיו אמר ליה הגוע זמן
קילוסין לקלס אמר ליה יקלסון חבריך אמר ליה איני יכול לטחר אני בא לקלס והם אומרים לי כשם שלא קלסת
אתמול כך לא תקלס היום :  1שייצית ,סייבת . סגנון זה נמצא רק בבר כאן ,ובערוך ע' שץ ג' גורס ומפרש
שיוצת סייבת לא אשלחך כי אם וכו' ויכל יעקב (בראשית מ'ט ל'ג) תרגי ושיצי יעקב ,וזה פירוש שיוצת ולא פי'
שם סייבת ,ובמו"ע עי סיב העתיק שיצת סיבת ופי' סיימת כלומר דברת כבר ,ולא נמצא פיב בהוראה זו ,וגם
בשכל מוב שם מפרש א"ל סיימת ולא אשלחך כי אם ברכתני ,ובפי' ב'"ר כייט גורס ומפרש שייצת סייבת גמור
מלאכתך וטול שכרך כלומ' לכשתברכני אחר כן אשלחך (ובמ''כ מביא עוד מפירש"י משל הוא שאומרין לפועל גמור
וכו') ופירוש זה נוסף בכי"פ בגוף הספר א' ליה גמור מלאכתך וטול שכרך כלומר לאחר שתברכני אשלחך שציות
סייבת ויאמר לא אשלחך כי אם וכו' ועי' גם בעמת"ל ע' שיצי וע' סייב ,ובא'א הובא הפי' תשלים מלאכתך ותטול

(שייצת) וכן סייבת אינו לשון ציווי או לשון עתיד אלא לשון עבר ,והאב'א כתב שייצת פי' כלה

שכרך ,ושייצית
מדברותיך וכו' סייבת הערוך לא פי' בו כלום ואפשר שהוא מלשון עזיבה והוא מלשון ערב כלומר שיעזוב דברים
אלו או שיגמור מעשיו וישלחהו ורש'י ז'ל פי' גמור וכו' ולפירושו מלת סייבת לא מצאתי לה חבר ,ובילקוט הגי'
ס ייפת וכן נסמן בגליון מדרש אב'א בכל הפעמים פ'א פייפת וצע"ג (ובדפ"ר ור"ו הגי' גם בפעס הראשונה
שיוצת ,ונשתבש בד' פפד"א ובך' ווילנא שייצא) :  2אלא בברכה .שוב אשוב אליך וכו' ,ובמה'ג שם אמי לו אותן

וכו'' שבאו אצל אברהם א ב י לא פירשו וכו' אותן נשתלחו על מנת כן אבל אני לא נשתלחתי על מנת
כן לכך אמ' לו לא אשלחך ,והושמט שם שייצות סיובת 8 | :מלאכי שרת .אמר לו המלאך מלאכי שרת וכו'

ועח"נ ובמ"י לעיל צד  ,819בד'ה הוא בא וכו' ,ומאמר ר' לוי בשם רשב''נ מלאכי שרת על ידי וכו' נדחו ממחיצתן
קל"ח שנה נסרר כבר לעיל צר  495וצד  987ועיוויש ,ובשכל טוב הרכיב מאמר זה עם המאמר שלאחרין א"ר
הונא כך אמר מלאכי השרת ע'י שגילו מסטירין וכו' ואני אם אשמע לך אדחה גם אני ממחיצתי אלא אגלה ברכה
שעתיד

הקב"ה

לברכך וכוי

[וע' מש"כ

לעיל צד  219אות :]1

 6בניך גוזרין וכוי| .כמו שדרשו במ'ק ט"ז בי

מושל באדם צדיק מושל וכו' אני מושל באדם מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה ומבטלה (וטעות הדפוס ברי
ווילנא כאן נביאיך גוזרין) 7 = :ואני יכולתי וכו' .בתמיה | :בביתאל .כ"ה בכי"ל בתיבה אחת וכן בסמוך ביתאל
ימצאנו ועח"ג ולעיל צד [ 787ובהערות ראטנער לפדר עולם צר  01אות ט"ז] ובתנייך הוצ' גינצבורג הושע שם
נסמן כן למערבאי למדנחאי ביתאל חא מלה ,וכל המאמר ברוב הגירסאות שלפנונו בכי"ל הועתק בערוך ע' בית אל,

ומר לי לטה וכו' אני אומר לפניו רב ש ' ע וכו' ואי אתה מבטלן ואני איך הייתי
ובשכל .טוב שם ואם א
יכול לבטלן אמר לו הקב'ה עתיר וכוי בבית אל וכו' זש'ה בית אל וכו' עמך וכו' אלא עמנו ,ובמדרש אגדה
אמר רב הונא אמר המלאך בפוף אני מג ל ה לו ואם יא מר לי רבון העולמים למה גלית אני אומר לג רבון

וישלח

02

לב כז--נט

פרשה עח

ואגי עומר שס ההיר כיתאל ימצאנו ושם ירכר עטנו (השע יב ה) עמך אין כת' אלא עטנו:
..

כח כט) ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב וגו' בר קסרא אמר כל

מי שקורא לאברהם אברם עובר בעשה ,אמר ר' לוי בעשה ולא תעשה ולא יקרא עוד את שטך

אברם (כראשית יו ה) [כלא תעשה] והיה שמך אברהם (שפשס) [כעשה| ,והרי כת' אתה הוא יי"
\ האלהים אשר בחרת באברם וגו' (נתמיה ט ו) |,שנייה היא שעד שהוא אכרם בחרת כו ,ורכווחת

הקורא לשרה שרי עובר בעשה ,הוא שנצטווה
לא שיעקקר שם יעקקכ אלא ישראל עיקקרר ויעוקיעקב
אלא כי אם ישראל יהיה שמך (בראשית לה

עליה ,ודכוותה הקורא ליעקכ יעקכ עובר בעשה ,חני
טפל ,ר' זכריה מש' ר' אחא מכל מקום יעקב שמ
י) יעקכ עיקר וישראל טפל טוסיף עליו:

כי שרית עם אלהים ועם אגשים ותוכל ניתנששתה עם העיליונים ויכולת להם עס התחתוניס
 2לעל  004 57וטש"כ :

]
שים--
 1ואנ

( "לקוע טס:

ואני עתיד להיות שם |" ,לי נ(ושם)

| ביתאל] ונכו' .בית אל דְפאתעי (שס) | עטטו

לי וני | עטך] עמו א .ושם ירבר עמך כ | אין כתיב (כת' פכת) כאן דפאכתעי.

אין כת' כן ן .און אומר

כאן ג | עטנו] פאכו .ושם ירבר עמנו [נ .ושם ידכר עמנו ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא ועקב
יאמר עוד שמך מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר מי שהוא מקים רבר עברו ועצת
מלאכיו ישלים אין אנו יודעים שהוא אומר לירושלים תושב ולערי יהודה תבנינה אלא מלאך אחר שנגלה על

אבינו יעקב ה*ה ויאמר אליו מה שמך לא יעקב ועצת מלאכיו ישלים שנגלה הקב"ה על אבינו יעקב .בשביל
לקיים גזירתו של אותו מלאך שאמר לו לא יעקב ואף הקב"ה אמר לו ה"ה ויאמר לו אלהים שמך יעקב וגו' ,
עמנו ויאמר אליו מה שמיך ויאמר ..ועצת מלאכיו ישלים כנאמו ר' ברכיה  . .שהוא אומר לירושלים  . .תבנינה
אלא מלאך שנגלה ..הה"ד ויאמר ..מה שמיך ויאמר לא יעקב יאמר עור שמך ועצת מלאכיו ישלים נגלה

|

הקב*ה  . .מלאך שאמ' לו על יעקב הה"ד ויאמר לו אלהים שמך ועקב ירושלים שכל הנביאים מתנבאים עליה

']-
ו-
גמר
וויא
על אחת כמה וכמה ךן | 2
שמך
שמך
קורא
אמ

ויאמר ..שמך וגו' ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך וגו'  .5ויאמר. .

ויאמר לא ..עור שמך  ,2ויאמר ..שמך ויאמר אליו לא
[זאי ,ויאמר לא ..יאמר ם ,לא יעקב וגו' ך .ל' תת |
דְגכן ,הקורא פא ,שהוא קורא ן | אברהם  | 1אמי ליה
ל'
עובר בעשה ובלא תעש' א
ש-ה]
ע-
תשה
ואל | | בע

יעקב וגו' ן ,ויאמר לא יעקב .יאטר עוד
קפרה ן |  3מי שקורא] ְ] ,מי שהוא
ר' לוי כ ,אמי לוי  .רי לוי (ריל א')
לא דוחנתר] לא לכרי |
גר | *

|

|  * 4בלא תעשה ךְוחנתר!]
עוד  --אברם] " ,עוד שמך אברם [כ ,שמך עוד אברם [] .עוד וגו' ך .עוד 
ל לכ | * בעשה דוחנתר] ל' לכ | והרי] התיבון (אתיבון ך? .איתיבון ך') הרי ך | כת'] אנשי כנסת
קראו

הגדולה

שנאָמר נכך.
 5בחרת  --וגו]

אותו

דכתיב

אברם

(דכת' ןן,

נסת

שג' ח) דחת:

קראוהו

הגדולה

אנום

(קראו כ)

כנסת ..קראו שמו אברם ן | * י"י האלהים וגנכת'ר] י"י אלקיי ח .י"י דת .האלהיפ ל |
באברם

בחרת

[כןן].

בחרת..

והוצאתו

מאור

כשרים

ושמת

שמו אברהם

[];

וגו' ן |

שנייה היא] וְחִנך? .שנויה היא ךף ,1שניא היא ךף? ,שם הוא ; סיפור הוא מספר ואומר (ואומרים ךן) דת |
| בחרתה בו ן ,בחרת ] | ודכוותה] ף? ,ודכותה  ;1ודכוותיה ן .ודכותיה חכות;
** שהוא]| שהיא
1

דכוותה

| 6הוא

נצטווה

[ ,אלא הוא שנצטוה

חנכתר;/1

ודכוותיה ן ,ודכותיה דזְך] ,דכוותה ך ,1דדכוותה ך1

אלא שנצטוה

| ליעקכ] נכך! .לישראל דְוָהןת

7לא] [ך;  ₪כי אם ישראל יהיה שמך (שמיך ת) דחכת.
לי ג | א
יהיה 
בשם ן1
מוסף |
נתגוששת

דת | טפילה דְוכףת .טפלה ף ,טפילה
אלא לי ן | יהיה
| שמך] יהיה  -ךז | 8
דְחכתי]
כל
ו--
תעם
*ו
ו
עליו ל' 9 | 2
| העליונים | ויכולת] ויכולתה
ד

ך | ודכוות' ך* .ודכותה

נ,

| תני] חניא ,5

ממנו אלא כי אם ישראל ן | עיקר]

לו ך | זכריא  .1זבדיה ן
ךן .לי ן |
.וך
שמך] .שמ
ל' לפואנ | נתגששתה
[ְןָ ,ויכלת אכףת ,הוכלתה

| משם ךָ ,משום כ ,בשי ף,
עקר ח | טפל לי דוחנכת |
ו[חא'ני .נתגששת פא"כר,
י ,2ל' ם | להם ל' פן |

עס] וחא'נכי .ועס דפא'ת |

:

טיןו"י
ק
ט
ר
יו"י

העטווללמסיים וככ"ןי וא ינך  -טבבטטלל גזירתתן ואני אוכל 5לבטל פבמ 5גזירתן אמר המלאלךאך ל לויעעקקבב עעתתייד הקכי יהיה ללההגנללות .על:יך
ולהחליף שמך וכו' עמך אין כתיב אלא עמנו ,ובמה'ג שם בסוף אמר המלאך אני םג ל ה לו ואם א ם ר לי הקכ"ה
למה וכו' אני אומר לפניו רבון ה ע ול מ יִם וכו' ואון אתה מבטל גזירותם אני הייתי יכול לבטל גזירותיו
אמ' לו עתיד הקב"ה להיגלות עליך ולהחליף וכו' דכת' בית אל ימצאנו וכו' עמך אין כת' אלא עמנו דידי
ודידך .וסוף המאמר עתיד הוא וכו' נמצא גס לקמן פפיב בדרש הפתיחה .מקים דבר עברו וגו' ,וגם המאמר
סף בדפוסי' כאן נמצא בסגנון אהר שם ועח" :ובמ"י לקמן שם ,וזה המאמר ליתא בכל כ"י [חוץ מכיייח המאוחר]
ובערוך שם הועתק מפפ"ג (פפ"ב) וירא אלהים
ובילקוט  ולא נתפרש בפי' ב"ר ולא הועתק בַשכל טוב ובמה"ג,
אל יעקב .ובמדרש אגדה כאן הועתק המאמר כמו שהוא בפפ"ב 2 :בר קפרא וכו' .כל טאמר זה נסדר כבר לעיל
שעה והיה
צד  564לפ' ולא יקרא עוד את שמך אברם וכו' ,ובטאמר ר' לוי הגהתי ולא יקרא עוד וכוי ב ל א ת
שעה ,ולשון קצר כאן בכי"ל הרי כת' וכו' ,ולעיל שם גם בכייל הגיי והרי אנשי כנסת הגדולה
שמך וכו' ב
קראוהו אכרם וכו' ,והגי' הקורא ל ייע ק ב יעקב וכו' איתא גם בבבלי ברכות ועי' ברִיס ובמ'"י לעיל שם ,ובכי"ם
קיטע ויאמר לא יעקב בר קפרא א' כל הקורא לאברהם וכו' כד :בפ' מ"ז (וצ"ל מ"ו)[ ,וכן בכייא בי עובר
בעשה
עד

וכו'

ויעקב

כדכת'

טפילה],

בפרשת

ובילקוט

ם"ז,

ובכ"א

א' עובר בעשה

ובלא תעשי

וכו'

כדכתי'

בפם'

נרמז ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כתו' ברמז פ"א 7 | :ר' זכריה.

מ*ן

4

וכ"ה

כאן ברפוסי' ובכי"כ [ובכי"ת] ,ובכי"ג ר' זכריא ,ובשכל טוב שם רי זכריה אמר מכל מקום יעקב .שמך אלא כו אם
ישראל יהיה שמך ויעקב מוסיף עליו ,ורק בכי"ו הגיי כאן רי זבדיה ועי' לעיל שם [וגוסחת .כי"ל כאן וישראל טפל

וע
1
ו

פרשה עח

וישלח
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לב נט ל

ויכלת להם ,עם העיליונים זה המלאך , ר' חמא כַר' חנינה אמר שרו שלעשו היה ,הוא דאמר ליה
ראיתי פניך כראות פני אלהים ונו' (שס לג י) מה פני אלהים דין אף פניך דין| ,מה פני אלהים
לא יראו פני ריקם (שמות בג טו) אף את לא יראו פניך ריקס ,עם התחתונים ויכלתה להם זה עשו
ואלופיו ,ד"א כי שרית עס אלהים את הוא שאיקוניך חקוקה למעלה:

ל) וושאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ר' אמר בשם אבא יוסי כן דוסיי כתוב אחד 5ד

אומר מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא (תלים קמז ד) וכתוב אחר אומר המוציא במספר
לכלם בשם יקרא (ישעיה מכו) אלא מלמד שאין שם אלא שינוי שלא כשנקרא עכשיו יקרא

צבאם

 4לעיל 5ד  5 - :887ילקוע טס,

 1לעיל  5 |: 919 57לקען לד :189

ילק' סקליס

פפכי נטס

כ' פספ"ס,

פי' נ*ב ,בעדנכ כנס פי"ס סי" ז'[ ,וע'] פנסועל ע" 3ויקסל כי'  ,'3סנסועס עס סש" ד' ,טפוס ככס פע" :

 1ויכלת] םאכתי .ויכלתה ן .ויכולת דְ ,ויכולתה ו" | ** להם ל' ל | עם העליונים דפחא"כת :
עם העליונים ויכלתה להם ן | מלאך א | דא"ר א? ,דאמי ר' א" |

עם העליוניי ויכלת להם א' ,נתגששתה
חייא | 1 .ב"ר  ,1בירי ן .בר דפכתי

| ** היה] הוה ל

| חגינה] פות; חנינא דאנכי

| הוא דא"ל א,

הוא דהוה אמר ליה ְכן] .הוא דהוא א' ליה [ָו ,1היא (הדא היא [") דהוא אמ' לה ן ,הה"ד פ ,הא
דכתי' חן | ל* ראיתי  --וגו'] כראות  ..וגו' ל , כי על כן ראיתי ..אלהים דְא"נתי | .כי ..אלהים
כי ..ראיתי וגו" פ ,כי ..ראיתי פניך ן | מה--אף --דין לי ח'

ותרצני ְחְא1ב,

| 3לא] פוחא?נכי,

ולא דןת ,אמי לא א'" .אמ' ולא א' | ייראו ן | פני לי וח | את ל' פחא | לא -פ-ניך)  .1לא ייראו
פניך ן ,לא יראני פניך י .פניך לא יראו פחא .לא יראו פני ך ,לא אייתי .פני ך | ועם וי | ויכלתה] ן,
ויכלת אוכת .ויכולת ךדְה .ל' פא'ני | להם ל' פאיני |  *4עם אלהים דפחאנכתי] לי לן | את הוא]
אתה

את ג,5

הוא וחת,

ויאמר הגידה פ /ויאמר..
אבא יוסי] פוָאני (שם),

דואגכתין

ך
מ--
שמר
לי פא | שאיקונין שלך | חקוקין י | למעלן ונכ |  * 5ויא

נא לי שמך ח .וגו ל | ר'| פואנכ .יב דת | אוי פאנ | משום פאנכי(תהלים) |
| *בן דוסיי ל בן דוסי  ,5בן דוסא א; בר
ר' אבא יופי ם ,רי יופי ד

דסיי וְג .בן (בר ןת) דוסתאי דְפתי(שם) :ל' ל | **6אומר] אי ל | לכוכנים| פוחא?גכתרלי.
א%ך?] לכולם . .יקרא א'כתך* .וגו שמות יקרא ךך ,לכלם בשם
ר-א
ק-
יכלם
לככבים דָא'ו (שם) | * ל
חאך?| וכת' אחר א' ל ,וכתוב (וכת' ן) אחד
מ-ר
ו-
אוב
יקרא ל וגו פי .לי לוחי (שם) | *וכת
אומר דְוְגְכי,

וכת' ת:

|  *7לכלם --יקרא ל"אתר?]

וכתיב י(ש)

וגו' פי,

לכולם ..יקרא דְך.1

לי לוחני (שם) | אלא] כיצד יתקיימו שני כתובים ן | שאין שם  --שונוי] שאין שם שיגוי ןכו ,1שאין שינוי ך,
ישם) ,שיש ישם שינוי (שנוי ך[) דת ;:שיש שם שם שנוי פ ,שיש שם שנוי במלאכים א? .שאין
שאון שנוי (

שם שינוי בכוכבים אבל במלאכים ד] ,שאין שם שינוי בכוכבים (שאין בככבים שינוי א )"%כשם (אלא כשם א'")
שנקרא עכשיו נקרא (כך נקרא א)

לאחר זמן כמו שיש שם שינוי (שנוי א )"%במלאכים א1א",

שינוי בשם שהוא נקרא עכשיו כך הוא נקרא לאחר זמן אבל במלאכים

שאין

שם

(כאן במלאכים ך )1יש שונוי ל'ף,1

*לא ך'] אלא לך? .לא דפוחאתי.
שאין שם שנוי אלא כשם . .אבל כאן במלאבי' יש שם שנוי ךף? | ש
 ,כשם (בשם " שם) שהוא נק[רא וחאנכתרי (שם)
כשהוא נק[רא ו ,כשם שנק [רא
ו(שם)
לי
עכשו פאכת

| נקרא פף .הוא נקרא [אי ,כך הוא נקרא ךְנכר; כן ..נקרא ,

וכך נקרא ( 11שם) |

מוסיף עליו כמו בכי'א לעיל שם ,היא שתי נוסחאות שנתערבו וצ''ל או טפל או מוסיף עליו ,והמלות אלא כי אם
ישר' יָהיה שמך כחובות בכיי"ל בוני שיטו] 8 = :לא יראו | וכיה בשאר כ'י ובילקוט,
וכו' :ועי'
והדרש

מה

במ'י

לעיל

פני

צד

אלהים

991

דין וכו'

וראש המאמר

ובמ"י

שם,

איהא

גם למטה

סי'

של רחב"ח

ייב ושם

מפרש

ובמקרא כתוב

ולא

יראו

הוכא כבר לעיל צר  919ועי' במ"י שם;
ב'ר

בפי'

מה

פני וכו' שבכל

מקום

שנאמר

אלהים דין [ע' לעיל צד  ]748ועוד לפני הקביה יש דין אף פניך דין שאתה דן אותי וצ'ע 4 = :שאיקונך| .כ'ה
בכו"ל כאן ועי' לעיל צד  %87ובח'יג שם .,ודרשו כי שרית לשון שררה כי שר היית עם אלהים שדמותך חקוקה
למעלה וגם' עם האנשים נחשבת לשר גגדול [כמו שפי' ביפ'יה] ובלק'ט הועתק כי שרית עם אלהים ועס אנשים
איכונין שלך עם העליונים ועם התחתונים [ובבחיי כיי שרית עם אלהים שאיכונין שלך חקוקין למעלה] 5 :ר' אומר
וכו' .בדפופי' [וכי"ת] נשתבש רב אמר בשם ר' יוסי בן דוסתאי ,ובכי'ל כתוב ר' אמ' בש' אבא יוסי ,וביני שיטי
נוסף בכתב הספר בדיו דיהה בן דוסיי ,וזו הגי' אבא יוסי בן דוסיי כמו אבא יוסי בן ד וס אי באותו המאמר
בח'ינ בספרי שם הוצ' רחשיה ,וכן אבא (אבה) יוסי בן דוס א י בתוספתא תענית פ"ב ב"ק פ'ז זבחים פיז כלום
דאי) ,וע' גם בד'ס לברכות כ'ח א' ב'ק וג א'
ב"ק פו ובח"נ פיאה פיד (ושם מכשורין פיב אבא יופי בן פ
(ובתשוה'ג הוצ' הרכבי צר  261הועתק משם אבה יוסי בן "ד ס אי) וסנהדרין נ''ב א' ,ובספרי שם עוד המאמר
ומר משום אבא סי בן דוסתאי (ר' אבא יוסי בן דוסאי) כתוב אחד או' היש' מספר לגיודיו וכו' והמאמר
רבי א
רבי אומר משום אכא יוסף בן דוסתאי כתוב אחד אומר ויקן דוד וכו' ,וביומא כ"ב ב' איתא .רבי אומר
משום אבא יוסי בן דוסתאי וכו' וע' בד'"ס ,ואנלי אבא יוסי ב''ד הוא ר' יוסי בר' דוסה שהוזכר לעיל צד  746וע'
במ"י שם ובאגהית חיב צר  7 :988שאין שם אלא וכו'= .כ'ה בכיייל בגוף הכפר ,והגהתי רק ש ל א כשנקרא
ועח"כ וגיי מעולה היא ,וטעם הדרש מלמר שאין שם בצבא מרום אלא שינוי תמידי ששמוהם מתחלפים שלא שם

המלאך כשנקרא עכשיו יקרא לאחר זמן ולכן כתוב אחד אומר לכלם שמות יקרא וכתוב אחר לכלם בשם יקרא [שלכל
חד
מלאך יש רק שם א
גי' הדפופים

וכי"ת

שש
י

בזמן אחד אבל בזמנים הרבה יש לו הרבה שמות;
שם שינוי (שנוי),

וע' ביפ"ת ובמהרז"ו]

כמו הפ' שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר
[ובכייו כתוב המוציא בסספר גדודיו וביני שיטי נוסף בכחב אחר
שם שינוי כשם שהוא נקרא עכשיו כך הוא נקרא לאחר זמן אבל
בפי' בר בייט וכי'א (וכן כתב בא"א לשון רשי זל אלא

ודורש

הכל לפי שליחותו,

גם הפ' מונה מספר

וכן יש לפרש

לכוכבים במלאכים

צכאם וכו' שפשוטו של מקרא ג"כ צבא ,הכוכבים
צבאם] ,וגי' אחרת בגליון כי"ל אלא מלמד שאין
יש שינוי וכו' וכן גורס ומפרש
ם
יכ
ב מ לא
מלמד שאין שם שגוי כשם שהוא נקרא וכו' אבל

3
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לב לג

לאחר זמן שנ' ויאמר לו מלאך י"י לטה זה תשאל לשמי והוא פליא (שופטיס יג יח) איני יורע

אי זה שם אני מתחלף:

לב) ויזרח לו השמש וגו' אמר ר' ברכיה לא זרחה השמש אלא לרפותו אכל לאחרים
אורה ,ר' הונא מש' ר' אחא כך היתה השמש מרפא ביעקכ ומלהטת בעשו ואלופיו ,אמר לו הקבייה
את סימן לבניך מה את השמש מרפא כך ומלהטת בעשו ואלופיו כך כניך תהא השמש מרפא בה0002
ומלהטת באומות ,מרפא בהם שנ' וזרחה לכם יראי שמי שמש צרקה ומרפא בכנפיה(טלאפי ג פ),
מלהטת באומות כי הגה היום בא כוער וגו' [\להט אתם וגו'] (שט שפ וט):
 3ילקופ כ' קל*ג ,סנסומ) מ"נ השלס " י'י[ ,וע'] פנקדכין "5ס צ' ,סולין  "5נ' [ונעיל :]187 51

| לו  -י"י לי פאגכת | והוא לי א | פליא] ח .פלאי דפנכ .פלי ותיי .ל' א | יוריע ת |

 1אחר 

? איזה פונתת ,אי זהו א :מאיזה די | שמי שאני א? | * מתחלף ְפוחא'כתי]

מחליפ א' ,מתכלף

לנ |

והוא צולע על ירוכו ,5

8וגו'] כאשר עבר את פניאל  ,1כאשר ..פנואל והוא צולע על ירכו א'.
לי פחא'תרי | אמר ר' ברכיה ל' ם | לא --השמש] חכןך? .ולמי לא ..השמש דִך .ולמי זוד לא..
השמש ן ,ולמי לא זרחה י ,לו זרחה שמש ף! ,מלמד שלא זרחה השמש (זרחה לו א )%א .:מלמד שלא
זרח לו השמש ]] | אלא ל' ך | 1לרפותו] [( .לרפאתו פא'ת .לופאותו ֶץ ,לופואתו א'כך! .לו
לרפואתו די |  4לאורה א | חוגא ן | משום כ .בשם ךדְפואנת | כך היה השמש [ ,השמש ההוא (הוה א?)
השמש ו | ביעקכ] ם .ליעקב א .באבינו יעקב דְוָנכת :ביעקב אנינו חי | לעשו א' |
היה פָא.
5תה א | את ל' פא | ומלהטת --ואלופיו] א/
ואלופיו) אכתי .ובאלופיו ְפוחנ | אמר --ואלופיו ל' חן | א

ומלהטת  . .ובאלופיו ךפ(.1

ומלהטת עשו ואלופיו י,

ם]
בהאה--
בניך א .אף לעתיד בניך פ .כך י | ת

ל' כ | אף בניך כ.

כך לעתיד לבא (לבוא א')

בהם ך] .תהא..

בהן דְן] .תהא ..אותם [,

[; תהיה..

זשמש ..בהם כ ,השמש ..בכם י ,מרפא השמש א ,מתרפאין 6 | 5ומלהטת באומות] ומלהטת באומות
(את אומות א .אומות י) העולם דְוְחְאָנִי ,ומלהטת במכחישי השם ך] ,ל' פכ | * מרפא בהם [א] מופא
ונת' פת :ל דוי |
מופא בכם ו /ל לפכ | שנ] חאגכ.
בהן דֶןת .מיפא להם חא'(.
* שמש --בכנפיה דְא'ן1י] שמש  ..בכנפיה וגו' ] ,שמש ..ומרפא וגו' א .%שמש ..ומרפא ם ,שמש וגו' ,
וגו" ל .ל וכ | * 7מלהטת דֶת] מלחמת ל .ומלהטת פוחאנכי | באומות (אומות י) העולם דְפוחאנכי;
מכחישי

השם ךן | כי] פוהאנכי.

י]
גרו--
ובוע
| יופ דיפו | *

ל' דת

וכל עושי רשעה קש (לקש ו) ולהט אותם היום הבא חַַןתי.
בוער וגו" ל ,לי ו |

בוער כתנור והיו כל זדים (זרים י)

בוער ..והיו כל וגו" ם.

בוער כתנור דְאנ,5

במלאכים יש שם שנוי לא כשם שהוא וכו' עד כאן לשונו כפי הנמצא אתי וע' בפי' בר הנדפס) ,וגם
ברר"ק הובא למה זה תשאל לשטי וכו' ובב"ר אייר א מ י [ונשתבש מן ר' אמ'] בשם אבא יוסי כחוב אחד אומר
לכלם שמות יקרא וכתוב אחד לכלם בשמות (וצ"ל בשם) יקרא מלטד שאין שם שנוי בכוככים בשם שהם נקראים
עכשיו כך נקראים לאחר זמן אבל למלאכים וש שנוי שם לא כשהוא נקרא עכשיו נקרא לאחר זמן שנאמר למה זה
וכו' והוא פלאי איני יודע ב א יזה שם מתחלף[ ,וכעין זה בכי"א א' ובגליון כייא בי] ,ובכיייח הגיי שאין שם
שינוי בכוכבים אבל במלאכים לא כשם שחוא נקרא עכשיו וכו' ,והגי' זרה ופירושה זר שלפי זה צריך לפרש שתפסוק
חמוציא וכו' לכלם בשם יקרא מדבר בכוכבים והפסוק מוגה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא מדבר במלאכים/
וקשה לפרש הגו' בכי"ו ובילקוט דפ"ר כאן ש א ין שם שינוי לא כשם שהוא (לא כשהוא) נקרא עכשיו וכוי והיא
היא הגי' שבספרי ,ושם המאמר בשלימותו כתוב אחד אומר מונה וכו' לכלם שמות וכתוב אחד אומר שאו מרום
עיניכם וכו' המוציא במספר צבאס לכלם בשם יקרא כשקב'ה קורא הכל עונים מה שאי אפשר לו לבשר ודם לקרוא
שתי שמות כאחת וכו' רבי אומר משום אבא יוסי בן דוסתאי (דוסאי) כתוב אחר אומר המוציא במספר צבאם
(מונה מספר לכוכבים)

וכתוב אחד אומר מונה מספר לכוכבים (המוציא במספר צבאם) כיצד יתקיימו שני כתובים

הללו מגיד ש א ין שם שם שנוי לא השם שנקרא עכשיו נקרא הוא לאחר (נקרא לאחר) זמן וכן הוא אומר ויאמר
ו מלאך ה' למה זה תשאל לשמי והוא פליא (פלי) איני יודע לאיזה שם אני מתחלף ועיייש בהערות רחש"ה
יל
א
וצע"ג ,ובכייל וכי"ח הגי' פל יא ,ובמקרא שם הכתיב פלאי והקרי פלי או פליא ,וע' בתנ"ך הוצ' גינצבורג,
ובמה"ג עמוי  815הועהק וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ר' בשם רי אבא כת' אחד אומ' מונה מספר לכוכבים.
וכת' אחד אומ' המוציא וכו' לכלם בשם יקרא מלמד שיש (שיש שם) שנוי לא כשם שנקרא עכשיו נקרא לאחר
זמן שנ' ויאמר לו וכו' והוא פלאי איני יודע לאיזה שם הוא מתחלף ,ובשכל טוב צד  571מעורבב המאמר
עס המאטרים בספרי ר' אמי בשם ר' יוסי בן ידוסא אגמר כתוב אחד אומר המוציא בסספר צבאם וכתוב אחד
הש מ ספר לגדודיו כיצד ותקיימו שני כתובים הללו [גם בכי"ו כאן הגי' כיצד יתקיימו שני כתובים
אומר י
וכמו שהוספתי

בח'"נ] מלמד שא ין שם

שיגוי,

ועוד נוספ שם עפ"י המאמרים בראש הפרשה

לעיל צד  619א"ר

חלבו בכל יום ויום וכו' |חוץ ממיכאל וגבריאל  שרי מעלה שאינם מתחדשים אלא עומדים בכבורם מששת ימי
בראשית ואין שמותן מתחלפין לעולם וכוי ,ודרש אחר במדרשי תנחומא ובשמו"ר במאמר סתמי לפ' ראו קרא ה!
בשם בצלאל (שמות ל"ה ל') ,והגי' בתנחומא שם כתוב אחד אומר לכלם שמות יקרא וכתוב אחד אומר לכלם בשם
יקרא אם שמות למה בשם ואם בשם לטה שמות אלא כשהקב"ה רוצה יקרא לכלם בשם אחד והם עומדים לפניו
כאחד וכשהוא רוצה ירא לכל אחר בשמו גכריאל מיכאל רפאל הרי לכלם שמות יקרא ועי בתנחומא מ"ב
ובשמו"ר שם 8 :אלא לרפותו .וכ"ה בכי"ו וכו'יג לרפותו במשקל פעלי ליה כמו לקרות קורין וגם במקרא וירפו
המים (מ"ב ב' כ"ב) וירפו את שבר (ירטיה ח' י"א) ,והסגנון את סימן לבניך כמו לעיל צד [ 584וצד ,187
ובכי"ל כתוב מה את השמש בך ,ותיבת מרפא נוספה בין השורות בכתב אחר ,ובכי"ו הגיי ולמי זוד לא זרחה
השמש

כמן

שהוספתי

בח"נ,

וזוד

הוא

לשון

ערבית

וסורית,

מצוי

הוא

בתשובות

הגאונים

במובן

חוץ וזולת (עוי

בתשוה"ג הוצ' הרכבי צד  858ובהקדמת ס' משפחות סופרים לרייש אלבעק צד  68הערה צ"א) .והכונה כאן ולמו

זולתו לא זרחה השמש] ,ובשכל טוב צד  671הועתק א"ר ברכיה לו לרפואה ולכל העולם לאורה ,ושם צר 881

פרשה עח

וישלח

|30

לב לב לג

והוא צולע על יריכו ר' יהושע בן לוי סלק לרומי ,כיון דאתא לעכו נפק ר' חננא לקדמותיה
אשכחיה טלע על ירכיה אמר ליה דמי את לסכך והוא צולע על יריכו:

לג) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הכשה אמר ר' חנינה למה נקרא שמו גיד

-

הנשה שנשה את מקומו :ר' הונא אמר הדא פקוקלתה דגידה שרייה וישראל קדושים נהגו בו איסור,
ר' יהודה אומר באחת מהן נגע ואחת מהן נאסרה ,ר' יוסי א' באחת מהן נגע ושתים נאסרו ,אית תניי
 1ילקוע פס  8 :ילקוע עס ,סולין "5

5':

 4סולין  5*3צ'  5 = :פוקפסל סולין פייז ,סולין  5כ':

 1צוליע ך | על יריכו] על ירכו [חאכ .ל' פ | יהושוע ף | סלק] ואי .סליק פחנכ .הוה פליק דת |
וכיון דפחאנכתי.

וכיוון ן | לעכו] לרומי חח

| חנינא פחאנכ.

| לאששכחי ,

חנינה דְוְתי

אשכח

יתיה ןת | פלע] פוחאנ .מטלע דֶי ,דהוא מטלע ךן .צולע א? | ייכיה] פאזת .יריכיה דְא? .רגליה [י,
ריגליה ְנ | 2דמי את| ף; את דמי דְוחאנכתי | והוא --יריכו] והוא  ..ירכו חחֶ.

דכת' ביה והוא צוליע

על יריכו ך] ,והוא צולע ן .ל' פא |  *5את --הנשה דְחאכת'] את גיד וגו' ל .ל' פן | אמר ר'
חנינה] וֶן. ,ח.נינא פחא1כ. .ח.ניני ןָ .. ,חננא ך. ,ח.נניה י ,ל" א" | שמו לי  **4 | 7שנשה]
שנשא  | -את מקומו] וחא!גכעי :ממקומו דְפא?ר .ועלה ממקומו ך | חונה ן | הדא] פא!נכע.

הדין אלו ,האי דְך .ההוא ך* ,האי גידא ךן .ל' ח | פקוקלתה| ן .פקוקלתא ְפחאנתער"י.
פקקולתא ף? ,פרקולתא ך | 1דגידה] ן .דגידא דְחעי? .דגידא דנשיא א:

לי גר | שייא דפחאכתערי.

דגידא נשיא כף.

פקיקלתא 5
דגיד נשא פ/

שרייה (שריא  )1היא ו | ישראל ן ,לישראל  | 5קדושים] כשרים וְחַא"גכ,

כשרין א ,1וכשרים  ,5כשרין הן ו | נהגו --איסור] ,( .אפרו אותה עליהם דְוחאכת.

אפרוה עליהם  ף ,ואסרו
יוסי ר' יודה ן | אומר]
אומר דפחאל?נכי :אמ'
ושתיהם א2ך ,1ושניהם

הדה ן,

אפרו ..עליה' דְג'

אותה עליהן ו |  5ר' יהודא פ .ר' יהודה ור' יוסי ר' יהודה דְאנכף ;1ר' יודה ור'
פחאגר"י .אמר דוא'כתר' | מהם וחת | מה] מהם חף .ל' פ | אסרה | 5
*הן לידואי] מהם חגת .ל' לפכ | ושתיפ] חג .ושתיהן דפוא'כתי,
ואת | מ
ך? | אית תניי]  .. ,תנאי פחאך .. ,תני  .. ;5תנייי  .. ,2תנא ד איתניי ן |

ר' חונא בשם ר' אחא אמר השמש היתה מ רפ אה

לתיד
ליעקב ומלהטת לעשו ולאלופיו גם בניך ע

השמש

מפאן שנא' וזרחה וכו' ומרפא ומלהטת לאו"ה שנאמר והיו כל זדים וכו' ולהט אותן היום הבא וכו' .ובמה'ג
ר
שם ויזרה לו השמש זרחה לו ל רפ א תו אבל לאחרים לאורה אמ' ר' חונא היתה השמש מ רפ א ה באבינו יעקב
ומלהטת בעשו ואלופיו וכו' ,והרד'ק מכיא א'ר ברכיה לא זרחה השמש אלא לרפ אתו אבל וכו' אמר ר"ה

כך יהיה השמש מרפא ביעקב אביגו מל ה ב ת בעשו ובאלופיו מרפא ביעקב שנאמר וזרחה וכו' ומ ל ה בת בעשו
שנאמר
יעקב בלבד אלא בשביל לרפאותו שנאמר וזרחה לכם וכו' ,ובחולין שם איתא אמר ר' עקיבא שאלתי את רבן
גמליאל ואת ר' יהושע וכו' כתיב ויזרח לו השמש וכי שמש לו לבד זרחה והלא לכל העולם זרחה א"ר יצחק שמש
הבאה בעבורו זרחה בעבורו וכו' ועי'"ש ובסנהדרין שם :  1לק לרומי וכו'| .עלה לרומי כיון שבא לעכן בחזירתו
משם הלך ר'ח לקראהו ומצא אותו צולע על ירכו א"ל דומה אתה לזקנך שנעשה צולע בפגיעתו עס המלאך שהיה
שר של אדום (כהדרש לעיל שרו של עשו היה) ואתה צולע בשובך מרומי ,וע' לעיל צד  003ובאגה"א ח'א צר 5
[וכמו שרבנן הוו מיפטרי מהדדי בעכו משום דאסור לצאת מארץ ושראל לחו"ל (גיטין עו בי) ,כן כשהלכו לקבל
פני הבאים מחו"ל לא"י הלכו עד עכו] ,והגי' ט ל ע איתא גם בכ"י שציינתי ,ובת'א מתורגם צולע מ ט ל ע וכיה
ששה ,והגי!
בדפוסים [וכיי"ת] וילקוט :  4שנשה את מקומו .בכי"ל כתוב שנשא והגהתי כגי' שאר הספרים נ
את מקומו איתא עוד בכ"י שציינתי ובערוך ע' פקקל (פקל ב') ובילקוט ,וכן בלק"ט שנשה את מקומו ,ובשכל
טוב צד  671א"ר חנונא שנשה א ת מוקמו ועלה ,ומפרש זה שדרש ר' נחמיה ב"ר יצחק שפירש הכף ממקומו
כי הנה היום הכא וכו' ,ובתנחומא מ'"ב שם ויזרח לו השמש ועל כל העולם אין השמש זורחת אלא על

ב

ובו' 
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ועי' לעיל צד  519ובמ"י שם,

ובחולין צ''א א'

ואמר ר' יהושע

בן לוי למה נקרא שמו

גיד הנשה

שנשה

מ מקומו ועלה וכן הוא אומר נשתה גבורתם וכו' ופירש'י נשה ממקומו קפץ נשחה גבורתם קפצה וכו' ועו' גס
בפורש"י עה"ת  | :נהגו בו וכו'= .וכ'ה בערוך שם ,ומפרש שם פי' כדאמרי' וקנוקנות שלו טיסר אסרינן מדרבנן,
והוא כלשון השאילחות  פ' וישלח סי' כ'יד וקנוקנות שבו נמי מיסר אסירי מדרבנן דאמר רב יצחק בר שמואל בר
מרתא משמיה דהב לא אסרה תורה אלא קנוקנות שבו וכו' עולא אמר עץ הוא והתורה חייבתו (חולין צ'ב ב'
ועוו"ש) ועי' בתוספות שם בדיה כוותיה :וקנוקנות פי' רגמ"ה חולין שם גידין דקין שמתפרשין מן הגיד אילך ואילך
שהן בני אכילה ,ובפירש"י שם גידין דקין ההולכין באורך הירך מתחת הבשר מגיד החיצון לגיר הפנימי וכו' ,ועוד
בריותא בסוגיא דחולין שם ושמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור (וכ"ה שם צ"א א' שמנו וכוי
נהגו בו וכו' ,ובפסחים פ'ג ב' שמנו וכו' וישראל קדושים הס ונוהגין בו וכו' ועיי בד''ס) ,ופקוקלתא לא הוזכר
שם ,ובספרא דיבורא דנדבה פרשה י"ד ז' ואת החלב וכו' אשר על הכסלים זה חלב שבין הפקוקלות (ובערוך ע'
פקקל ש ע ל הפקוקלות) ופו' הראב'יד שם ולשון פקוקלות מורכב הוא משתי מלות פקוק לויות כל דבר שהוא מחובר
ומתפצל לשנים שלשה מקומות קרי פקוקלות והכי איתא בב'ר בענין גיור הנשה ה אי פקוקלתא דגידא רשיא
שרייא וישראל נהגו בו איסור והו שמנו של גיד שמתפצל ממנו ויוצאין כמה פיצולין וכו' ועוד בספרא
שם פרק ייט ב' חלבו האליה להביא את החלב הסמוך לאליה זה החלב שבין הפקוקלות ,ובתוספתא חולין פ"ט
הי פרקולת א
חלב שבין פקוקרות ועי' בעמת'ל ע' פקוקלת וע' קנוקנות ,ובפי' ב"ר כיייט וכי"א גורס ומפרש א
(פקקולתא) שריא זהו כף הירך כלומר שומן שבין הפקוקלות (הפקקולות) ,וכפי' ב"ר כיייט מלשון אחר הדא פקוקלתא
שריא כלומר לא ראינו איסורו בפירוש מן התורה אלא ישראל נהגו עליה איסור שכן הוא אומר על כן לא יאכלו
בני ישראל .,ובלק"ט א"ר חנניא (אמר רב הונא) הדא פקוקלתא הוא בכף עצמה שריא וישראל הככש רים אסרו
הי פקקולתא דגידא שריא וישראל קדושים נהגו בו איפור
אותה עליהם ,ובר"ג חולין שם הועתק א
ובמה''ג עמו'  415רב הונא אמי הרא פקוקלהא!) דגידא

נש יא

שריא

וישראל

קדושום

נהנו

בו איסור ועח"נ :

 5ר' יהודה וכו' .בתוספתא שם גיד הנשה וכו' נוהג בשתי ירכות בירך של ימין ובירך של שמאל ר' יהודה אומר
אין נוהג אלא באחת ודעת מכרעת שהיא של ימין וכו' ,ובמשנה חולין ריש פ'ז גיד הנשה נוהג

פְקוּקְלְסָא ('

₪0
2%

יש

וישלח

1

לב לג לג א

פרשה עח

גי הדעת מכרעת שהיא שליטין כדכרי ר' יהודה ,ואית תניי תני הרעה טכרעת שהיא שלשמוול

כר' יוסי , מאן ראמר שליטין וינע בכף ירכו (כראשית לב כג) ,ומאן ראמר שלשטאל כי ננע
ירך יעקב:

בכף

לג א) וושא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא אמר ר' לוי ארי כעס על הכהמה ועל
החיה , אמרין מאן אזיל מסייס יתיה אמר תעלא אנא ידע לו ש' מתלין ואנא מפיים יתיה = ,אמיין
 4לקופ פס :

 1רתני י .תגו חא' | והדעת חג * | .מכרעה דפחאנכתרי] מוכרעת ן .ל' ל | שהיא] פוחנתי:
שהוא דָא | של שמאל  | 1כרברי ר' יהורה] כדרי יהורה '' ,דב' ר' יורה ן .ל' גב (כדגרי  --של ימין לי א) |
ואית תניי] ך. ,ת.נאי

ך .. ,תני ך .1איתניי [ .ואית פות | תני] הנו [ז .לי ת |

נא
ת.
דְן .. .תניא . ,1/

2ר' ווסי]
הדעת] והרעת ַזב .רעת ך .ל' שי | מכרעת] מוכרעת [ן .ל' חי | שהיא ל' ם | של ימין  | 1כ
כדר' יוסי " ,כדברי ר' יופי [ְ] ,דב' ר' יוסי ן ,כר' יהודה לי ל' פנב
(הדעת

שהיא

 )'1מכרעת

שהוא (שהיא ך]) ₪

[י.

-

הדעת

דת .הדעת מכרעה

דמר ן | של שמאל] פגר'.

מוכרעת

₪

ר

שהיא

4

[.,

הדעת

| ייכו] פוחא'כרי.

והדעת (הרעת אי) מכרעת שהיא  ₪אי:

| מן דמר ן | של ימין] פ.
מכרעת

שהוא

יריכו דא'נת

₪

כ:

והדעת

הרעת

נופה

| מאן דאטר " .מן

ה.רעת
הדעת מוכרעת שהיא [ ₪ן

מכרעֶת שהוא  -.ך .2הדעת נוטה שהיא  ₪,ך] |  4וישא .יעקב לי א | עיניו] א'נכר .את  --דפותעי:
לי א? | *וירא  --בא םאכרו] וירא . .בא ויחץ את הילדים על רחל ועל לאה ךן .וירא ..עשו נע .וירא
וגו" ך ,וירא ן ,וגו רִ | משל ארי ך] ,אריה [ך | כועס ן | בהמה ן ,בהמ' ו ,1הבהמות ך] .החיה ם |
 5החיות ך] .החי' י' ,הבהמה ם | אמרי פא' | מן ן | ניזיל נך' | מפייס יתיה] וְנַך" .ומפייס יחיה דְא'כ,

ומפייס ליה פא"תי .ונפסיניה ך* | אטר] ע = .להון דואכ .לוו נתיר* | העלא] תרי .תעלה  .הרין
תעלא דָא'"י.
לכה .

הדין (הדן ן) תעלה פוא'נכ.

איתון הכא ם.

| אנא] ע.

אחתון לנא (אתין לכה  ,1איתון לכא א , איתון

איהין להכא ך ,1אתון להכי ך* .איתון ') דאנא פאנכרי.

אתון לכון דאנה ן,

אנא איזיל דאנא ך] | לו לי | * שי לעו הלת מאה ְפואנכר'י .הלת מאה מאה ךן .ל' לעי | מיתלין ן/
מתלי  | 1ואנה מפייס יתיה ן ,ומפייס יתיה א ,ואנא מפייסהיה ך? ,ואנא מפיים ליה ךן ,ונפיים ליה ם |
אמרין] פואגרי

וכו'

₪

ליה דתע

|

בירך של ימין ובורך של שמאל,

ובגמרא

שם צ' בי מתניתין לא כרי יהורה דהנוא

ר' יהודה

אומר

אינו

נוהג אלא באחת והדעת מכרעת את של ימין אובעיא להו מיפשט פשיטא לוה לר' והודה ומאי דעת דעת
תורה או דלמא  -קי מספקא ליה וסאי דעת דעת נוטה ת"ש העצמות וכו' ,ושםצ'א א' ש"מ מיפשט פשוטא
ליה ש"מ וכו' וטעמא .סאו (פירש יי פשיטא ליה לר' יהודה דשל ימין) אמר רבא אמר קרא הירך המוומנת
שבירך וכוי ודוב'ל אמר בהאבקו עכו כאדם שתובק את חבירו וידו מגעת לכף ימיגו של חבירו (פורש"י שחובק
את הבירו מלפכיו וידו הימנות .מגעת לכף ירך ימנית של חבירו כאחוריו) וכו' ורבנן מאחוריה אתא ונשייה
בתרוייתו (פירש"י ורבנן דפליגי אדרבי יהודה ואסרי בתרוייהו קסכרי מאחוריה אתא וכוי הכהו בשתיהם עד שנשו
סמקומס ועלו) ,ובשכל טוב צד  771מפרש שר

על כף היוך בשל ימין ובשל שמאל שהמלאך נגע בשתיהן

ובשתיהן נאסרו דהא קיי"ל כרבנן ולא כרב יהורה וכן הדעת מכרעת שבשתיהן פשט איסורו וכו" כי נגע בכף
ירך יעקב היטיני והשסאלו ,ובסגנון אחר הנוסחא ביר כאן ר' יהודה אוטר באחת מהן באחת משתי ורכות
נגע ואחת מהן נאסרה כלוטר הגיד של אחת מהן ור' יהודה אינו אומר בעצטו [איזו נאסיה] אלא אית תנוו
תני הדעת מכרעת שהיא של ימין וקשה הלשון כד ברי (כדר') יהודה ובכמוך כר' (כדברי ר) יוסי,
ד' ר' יוסי ,ובכי"פ וכי'ג ,ליג כאן כדברי ר' יהודה ובסטוך ל"ג כר' יופי וכן נסמן
ובכייו הגי' דב ' ר' ידה ב
כף ירכו ומפרש בפי' ב"ר בי"ט וכויא
בגליון מדרש אב"א במ"ס און זה ,ואמרו מאן דאמך של ימין ויגע ב
ויגע וכוי ירכו המיומנת לו (ובפו' הנדפם .המזוטגת לו) זה ירך ימינו ,ואולי כוון לפ"ד ותקע כף ירך יעקב בהאבקו
עמו וכדאמר ריב"ל בהאבקו עמו כאדם שתובק וכו עוי ביפ"ת ובהו" הרש"ש ,ודברי ר' .יוסי באחת .מהן ננע ושתום
(ושתיהן) כלו' גידין של שתיהן נאסרו לא הוזכרו בתוספתא ובגמרא שם ,ולסאן דאמר של שמאל מביא ראית
מתמקיא כו נגע בכף ירך יעקב מפרק בפי' .ב'ר ורך ולא ורכו זהו של שמאל\ ,וביפ'ת פו' כו נגע וכו'
שלא " היה אלא דרך נגיעה כמי שנוגע בימינו לירך העומר ננדו שהוא .נוגע .בורך השמאלי וכו' ,ולא נתפרש כאן
היאיה לט"ד ושתים

ה

נאסיו ,ובמ'כ מפרש של שמאל כר' יוסי אף של שמאל וכו' ועי' בחי' הרר"ל ,ושםי

מפרש .טעם הראיה מדכתיב כי נגע וכו' כלומר כשג  2נגע רק בירך א' ומחמת זה גאפיו שתיהם כדסתם וכחב
ע"כ לא יאכלו ב"י את ג"ה אשר על כף הירך איוו כף שיהיה ,ועור כתב במ"כ אס לאו דמסתפוגא אמינא דהאו
בר" יוסי טעות .סופר

הוא ותרוייה הרי הנאי פליגי אליבא דר' יהודה,

ובכי"ל הוגה כן ביני שיטי

יהודה

על

כר' יוסי ,וברד"ק הובא ר' יהודה אומר באחת טהן נגע ובאחת מהן נאפרו רי יוסי אומר באחת מהן נגע
ובשת יהן נאסרו ,ומשובשת הגו בדפוסי' מאן דאמר הדעת נוטה שהוא של ימון (כלשון הגמרא שם או דלמא
תו בב' הפטמים ,ולשון יחיד הוא הניי תנאי תנייא כמו תנא
וכו' ומאי דעת דעת גוטה) והגי בכי"ח אית תנאי כ
ועי :במכה"י ייט אי ובעמת"ל ח"ד צד [ 456ובכו"א א' וב' נדלג מן שלימין עד של ימין ,ובכי"א א' הושלם
בגליון בכתב אחר של שמאל ואית הנאי תנו הדעת מכרעת שהוא של ימון מָ"ד הדעת מכרעת שהוא של ימון]/
וכטאן דאמר של ימין מתורגס בתר"י א' כי נגע וכו' ארום קריב מלאכא ואחד בפתי ירכא ימינא דיעקב באתר
עניו ובפסוק ה' וושא את עיניו וכו' ותימה שבדפוסיי
גידא דנשייא :  4וושא יעקכ וכו' .במקרא כתוב כאן י
וכי"פ וכי"ו ובערוך  ע' אגומין ובילקוט הגיי שא יעקב את עיניו וכו' ,וכן בתר"י א' וזקף יעקב ית עונוי וכח :
 5אמרין וכו'| .אטרו מי ילך לפייס אותו אמר השועל אני יודע לו לספר להארי ש' משלים וְאני אפיים אותו בהם
אמרו יהי כן הלך מעט ועסד אמרו לו מה זה עמדת אמר להם שכחתי מאה משלים אמרו לו יש במאתים ברכות
הלך מטט ועמד אמרו לו מה זה אמר להס .שכחתי עור מאה אמרו לו יש במאח ברכות כוון שהגוע למקום הארו
התי כולם אלא כל אחד ואחד יפיים על נפשו כך יעקב וכו' ,ובכי"ל כתוב,אנא ירע לו מתלין וכו ובוני
שימי נוספ ש' בדיו דיהה ,ובערוך שם הגי' רק בדפ"ר וכ"י אחד אנא ידע ש' מתלין ובשדפ"ע אנא ירע מתלין/

פרשה

וישלח

לג א--נ

עח

50

אנימין , הליך ציבחד וקם ליה .,אמ' ליה מה דין קמת ,אמר לון אנשית מאה ,אמי ליה אית במאתן
ברכן ,הליך ציבחר וקם ליה ,אמ' ליה מה דין ,אמר לון אנשית אף מאה ,אמ' ליה אית במאה ברכן,
כיון דמטא אמר אנשית כולהון אלא כל חד וחד יפייס על נפשיה ,כך יעקכ ר' יהודה בר' סימון אמר
יש בי כח לסדור תפילה ,ר' לוי אמר יש בי כח לערוך מלחמה ,כיון דמטא ויחץ את הילדים וגו'
אמר כל איניש זכותיה תקום ליה :

ב) וישם את השפחות וגו' [ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף

אחרונים] הדא אמ' האחרון אחרון חכיב:
ג) והוא עבר לפניהם היה כרחם
 6ילקוע שס :

אב על בנים

(תתלים קג יג)  :תני ר' חייא כרחמן

 5ילקוע טס ,פסיקפס פייט (קל'"פ  ,)'6מדכש סכליס ק"כ םוי י"ד:

 1אגומין ָ .אגמין תעל אגו מן ן .אגומי ד'פא'נב :.איגומי א*ך .אוגומי  | 5הליך] פאנכרל,
הלך דןי .אזל ך | =צבחד י ,1ציבחר דְפןאחר? ,צבחר צבחר ּ ,ציבאר ב | קם א | 5אמרין פוגכת,

אמרי דָא | %ליה] לה ן .ל' ך | דין קמת] את קאים י .דין דפאנכתר * :ו | לון] גת :להוו דפואר!
אנשיית פִוְא'כ ,אנשיתי א?ך* ,איתנשיתי  | 1מאת ן | אמי] ן ,אמרין פכתר? .אמרי דְאלר' | לה ן
אית לך  | 1במתן ם ,במתאן ךף? .במאתיך 5 ] 1ברכן] כת ,ברכאן דִך* .ברכו  ,1ברבן א?; ברגן א/1

ברבו ף 1, הרבו ךְ? | הליך] (אכרווי ,הלך 7פ ,אל ן] | צבחר
אמרין דוכפתר | לה [ | מהו ך .מהא ן | דין] פאכתר :את קאים
להון פאכ .אמי ת ,לי דן | אנשית] א'תךרלי .אנשיית דְפוְכ ,אנשיתי
מאה פתר | אמרין דוכתך! .אמרי א* | לה ן | אית| פוא'גתר* .אית

ו ,ציבחר דואכךר .צגחר פת
י .ל' ד | אמר לון] ף'ו .אמי
א%ך | 1אוף מאה וֶךְ* .מאתן בו,
לך י ,אפ ך .לי א* | במאתן ת

ברכאן ך? ,ברבן א? ,ברגן א ,1ברבו ר1י ,כורבו  8 | 5כיון] פי .וכיון דאנכת.
₪

תמן דות.

ועקב][ .י/
אמי יעקב
לפניך א1
כוח ךן |

| א"ל י | אנשיית

 ₪אבינו דפאנכת
יש אזא" .כך אמ'
| תפילה] וְןָ ,תפלה
לערך פנ | וכיון |

ואיניש דְכף,

אינש

פוא'כ,

אינשית

וכיוון ן |דמטא] פאנכי,

 | 1כלהון פא?; כולהו ך | את נפשיה כך אמר א

| (ר'  --אמר ל' א? והושלם בגליון) | יודה ן | ברי] 3כ :בירי ות /גר דפ
יעקב יש ךן | 4כוח ף | לפדור] וְנ .לסדר פא?כבי .לעיוך דת /לפדר
פאכתי | ר'  --אמר ל' א( %והושלם בין השורות) | יש] כך אמ = ת
דמטה ן| וגו'י] על לאה  :1לי פאנכתי | 5אמי יעקב א ,1א"ל ו | אוניש
אנש

ואינש פַא,1

ואנש ן ,חר וחד נָו ,א' וא' א?

| *זכותיה  --ליה וכי] זכותיה

תקים ליה לֶפ; זכותיה תקיים ליה א ,דכוותה תקום ליה ך ,זכותיה תקום עליה  ,1תקום ליה זכותיה ףן |
ואת ..ראשונה ואת לאה ..ואת רחל . .אחרונים ף=,1
ואת ילדיהן ראשונה אכףי;
ר'ו--נ-ים]
א*חנגו
6
7דה וחנב | אמרה דפוחנכי .אמיא ך | האחרון אחרון]  :22האחרון
ואת ילדים ךַז .וגו ל .לי פו | ה
האחרון [ך] ,אחרון אחרון דפאתך'י
ברי (סימון) נחמן א? |

על
|8

בנים לי ן | תאני א | חייה ן .אחא כ ,חייא ב"נ א ,1חייא

והמספר ש' מתלון כמו בסנהדרין ל'"ח ב' שלש מאות משלות( .ממשלות) שועלים היו לו לר' מאיר ,ובוי'ר פכ''ח
סייב מסופר בבר קפרא הוה אמר וכנ' תלת מאוון דמתלין על הדין תעלה ,ובהסיפור לעיל צד  917השתמש "ר!
יגמ ין בכייל ניל
ן ,והגי' אמרין א
יר
יחושע בן .חננוה במשל לשדך ציבורא ,וגם שם פעמים שונות הגו א מ

לפרש מל'י )1ופי' יהי כן כמו שמפרש בפי' ב'"ר כי'א הגי' המשובשת אמרין איגומי כלומר יפה אמרת לשון יון
כך יהיה (ובפי' ב"ר בדפ'ר איגומי כן יהיה בל"י) ,ובכי"ו בשתי תיבות אגו מן ,ובערוך שם גורס ומפרש אטרין
ליה אגומין?) פי' בל'יי אגומין לך (נלך) .,ובכ"י אחד שם הגי' אגמין( ,ובגליון כי'ג גרשם פי' בערוך וכו אגומין
בפ' וישא יעקב את עיניו נירא וכו' בלשון רומי אגומי לך) ועי בהערות בעל ערוך השי ,ומדוייקת .הגיי הליך
ביויד

ועל
ואנא
לוה
אות

ועי'

בעמתיר

ח"ב צד ,002

ובמה'ג עמוי 515

עינן
החיות אמרי מן אזיל ומפייס יתיה ל
מפייס ליה אמוין דרופת )6אזל ציב חד
מואן ברכן אזל ציב חד וקם
ברין א
אות ת
צב חד וקם א מ רון לה מ
במאה ברכן אזל י

הועתק אמ' ר' לוי פעם אחת כעס ארי על הבהמות

אמ' להון תעלא א<תון ליכו דאנא ירע תלת מאה מתלין
וקם אמרון ליה מאי אמ' להון אינשית מאה אמרון
מרון ליה
מרון ליה מאי אמ' להון אינשית מאה א
א
א י אמר להון אינשית כולהון אלא כל חד וחד וכו' ,ובכי"ק שם

אומרין דורסת אזל וכו" אנשית ,ולא נתפרש לי מלת דרוסת (דורסת) [בפרסית אמת  ,ע' במ"ע הצרפתי חע'ג צד ,]94

ולכתיבת ציב חר בשתי תיבות עי' בהוספות הח' פליישער בעמת'ר חב צד  475ועייע לעיל צד  968וצד  ,115ובעקידה

שער כו הובא אמר רבי לוי הארי וכו' אמרי מאן אזיל ויפיים יתיה אמר ליהון הדין העלה איחון לי דאנא ידענא תלת

איל צב חר וקם לים ₪אמרי ליה מה דין אמר לון אנשיית מאה וכו'
מאה מתלין ואפיים יתיה אמרי ליה א גימה ז
ברכן הלך וכו'  מה דין .אמר להו אנשיית וכו' אית במאה ברכן כיון דמטן אמר אנשיית כולהון וכו' יפיוס א ת
נפש ייה וכן' 4 :יש בי וכוי .אמר יעקב יש בי כח לפדור תפלה ור"ל אמר אמר יעקב יש בי כח וכו' ועי' במ'י

לעיל צר  919בדה מלאכי שרת,

ויעקב אמר וש בי כח לערוך טלחמה כמו שדרשו לעיל צד 198

אמ' לו אם

שלום  וכוי אם .למלחמה אני כנגדך יש לי גיבורים וכו' ,ובמה'ג מפיים כך היה יעקב אבינו יש בו כוח לתפלה
נש זכותיה תקום ליה ,ובעקידה שם כך אמר ועקב
וכוח לערוך מלחמה כיון דמטא ויחץ את הילדים אמ' כל א
אבינו יש בי כח לסדר את התפלה יש בי כח לערוך את המלחמה כיון דמטא ויחץ את הילדים אמר כל איניש ואיניש
אר להם יש בי כַח ל סד ר תפלה ר' לוי אמר
זכותיה .חקים ליה ,ובשכל טוב צד  771מפרש א"ר סימון כך מ
אד זכותו תעמוד לו ,ובלק"ט אמר כל אהד ואהד
יש בי כח לערוך מלחמה כיון שהגיע אליו אמר כל ח
זכוחו יעמוד לו :  7האחרון אחרון וכני| .וכ"ה בכי'ג וכי'כ ,ובשכל טוב ואת לאה וכו' ואת רחל ואת יוסף
אחרונים למדנו שהאחרון אחרון חביב עליו .ביותר ,ובמה'ג עמו'  615וישם את השפחות ואת ילריהם ראשונה אמרי
.דְרוּסְת (? (.ל) 6שש. ?( 70מם 06םג!ם, 0מל ( 670

וישלח

6

לג גו

פרשה עוז

שבאכות ,אי זהו ,ר' יהודה בר' סימון אמ' אכרהס חלילה לך טעשות גו' (כראשית יח כה) ,ר' לוי
אמר יעקב והוא

עבר

לפגיהם

אמר טב דיגע בי ולא בהון :

וישתחו ארצה [שבע פעמים למה שנע סעמיס על שם כי שבע יפול צדיק וקס
(משלי כר טו)] ,ר'א למה שכע ,אמר לו הוי רואה עצטך כאילו את נתון לפנים טשבעה קקיםּויושב
 5ורן ואני נדון לפניך ואת מתמלא עלי רחמים ,אמר ר' חנגא בר יצחק לא זז משתטח והולך ומשתטת
:
והולך עד שהכניסה מידת הרין למידת רחמים :

ד) וירץ עשו לקראתו וגו' וישקהו נקור עליו ,אמר ר' שמעון כן אלעזר בכל מקום שאת

 2פוכס קסלם פ' טונס מכפס מכלי קכנ (ט' "5):

" 3לקתוט שס :

 4עי לעיל 5ר :809

 7לקוס טס ,נפל 9

ספלי נקטלסך פ'' ס"פ ,סעום כנס פיק ס" "' ,נטדנר ככק פ'"נ כ" ""ג ,טיכ הטיכים כנק פ' לוסכך כמנדל סטן
,2
(זי .ק')  ,תנסועס ויסלת ק"' ד' ,פדכ"ל פל"ן ,מדכם עטני מ*נ פכ"ו ,מכ' קיפכיס פ'ו ,פדכיכ כו' פל"ד נו"כ פניו :
 1אי זהו] ואיזה ך]  ,ואי זה חוא (ואי זהו אכ .ואיזהו " .אי זהו ך] .ואיזה 5פ) רחמן שבאבוה פו"חאכ,

לי ןנ | ר' יהודה] ר' יודה ן .ל' ך] | * בר' סימון ] ורי סימון לפואכ .לי דת | אט'] אמרי פא :לי ת |

אברהם] [גכ; זה  -.דפאת
וגו'] מעשות

דכת'

כרבר

| חלילה| [ג .שני  ₪פאכ.

 ,1מעשות..

הזה הפחאכת.

שאמר  ₪ף .אמר אבוהם  -ד

וגו' ן | לזה יעקג פאתי

| מעשות

| והוא] שג'  --פחא?

 *8שבע פעמים] לי ל |
ןת | עובר ח | אמר לי י | פב] מוטב ךן .ל' א | דייגע ן .יגע א? | *

* למה  --פעמים [א?נ] ולמה . .פעמים כ .למה שגע דחתי .ל' לפא' | *על שם --וקם דפאכת] על
שם ..יפול וגו" | | ,כי שבע .ו.קם חניי.

 5ל

|  4שבע] פחאנכתי.

שגעה ך.

שבע פעמים ן |

ה*וי דפחאגתי] הווי ן .חרי ל | עצטך) פוא את  -דחנתי | כאלו פא'כת .כילו  | 1את] ונכו,

אתה החאת .ל' * | ₪חתון דוחנכי] נותן לןת .יושב פא | מן שבעה ן ,מו'  ,%משבע וג |
5דן
קנקנים] וחנכ .קנקלים |תך .קנקילים ם .קנקינופ א .קינקלין ך ,קלקלין י? | ואתה יושב א | ו
אותי אי

| נדון] פאכי:.

גידון דוחגת

| ואתה פחאת

| הנא] וחא'ינ.

היננא א'כ.

הנינא ך,

חנינה פת | בר' א' | והולך ל' ד | ומשתטח] משתטח ְחאנכ .ל' פן |  6והולך לי פוא' |
שהכניסה] [ךזאכ ,שהיכניסה  ,שהכניס דפת | מידת] [ .2מדת הפחאת | למידת] [נ .למדת דפחאכת |
אתו לי א?) | וגו'] ויחבקהו (וינשקהו ך) ויפל (ויפול א'כ)
קץר--
ליר
הרחמים זז |  7וירץ] שג  -ך] (ו

על צואריו פוא'כת .ויחבקהו ויפ' על צוארו  .1ויחבקהו ח .ל' א"י | וישקהו] וחא? .וושקהו ב,
וישק"הו דֶו ,וישקהו ך1ם .ויש'  .1וישקהו ויבכו א' ,וישקהו ויבכו למה ןת | ב] בר' א | כל רו |
שאת] ןגכ; שאתה דְחאתרי |
הא חרון האחרון חביב ,ובפירש"י עה"ת ואת לאה וילדיה אחרונים א חר ון א חרון חביב ,ובלק"ט וישם
הרון אהרון הביב "והר ועח"נ:
את השפחות וכן' ראשונה וגו' ואת רהל ואת יוסף אחרונים למדגו א
 1ר' יהודה בר' סימון .כן הגהתי כמו שהגי' הגכונה בכי"ג ועח"נ ,וכה במדרש תהלים שנדפס מכבר כרחם אב
ב' סימון זה אברהם שכן הוא אומר להקבייה
על בנים תני ר' חייא כרחמן שבאכות מי הוא זה אמר ר' יהודה ר
כשהיה מבקש על סדום האף תספה צדיק עם רשע ,ובמ' תהלים מיב נשתבש תני ר' חייא וכו' ומי הוא זה רי
אמר וכו' ועייייש בהערות רשייב ,ושם אותא ר' בר כיה אמר כאבינו יעקב (כיעקב אביגג) שכן
א
יהודה היגש
כתיב והוא עבר ,לפניהם אמר מוטב לי שיפגע בי ולא שיפגע בבני (ואל יפגע בבניי) הוי כרחם אב ,ובפסיקתא
שם כרחם אב על בנים וגו' כאיזה אב תני ר' חייא כרחמן שבאבות ואיזה רחמן שבאבות ר' עזריה בשם ר'

א חא זה אביט אברהם את טוצא עד שלא .הביא הקב"ה מבול על סדומיים אמר אברהם אבינו לפני הקב'ה וכוי
נשבעת שאי אתה מביא מבול לעולם וכו' חלילה לך מעשות כדבר הזה א"ר לוי השופט כל הארץ וכו' (ועו' לעול

צד  868וצד  )115ר' יהושע בר נחמן פתר קריא באבינו יעקב וחוא עבר לפניהם וגו' מהו והוא עכר הוא
הוה בעקא (ועיי"ש בלוח התקונים) אמר מוטב שיפגע בי ולא יפגע בבניי מה עשה זיונן טבפנים והלבישן בגדום
לבנים מכחוץ והתקין עצמו לג' דברים לתפלה ולדורון ולמלחמה וכו' נעיי במדרש קהלת שם ובתנחומא מייב וישלת
סי ו' ,ובלק"ט קיטע והוא עבר לפניהם הה"ד כרחם אב על בנים תני ר' חייא כרחמן שבאבות זה יעקב אבינו
וטב יפגע בי ולא בהן ,ובשכל טוב שם ר' לוי אמר זה יעקב שנאמר והוא עכר
דכתיב והוא עבר לפניהם אמך מ
וכו' אמר מוטב שיפגעו בי ולא בהם 8 :וישתחו ארצה וכו' . ובלק"ט וישתחו וכו' למה ש ב ע על שם שבע יפ
צדיק וקם ,ובטה"ג וישתחו וכו' ולסה שבע על שם שני כי שבע יפול וכו' :  4קנקנים .וכיה עוד בארבעה כזוּ
בחלוף נו"ן ולמ"ר כמו קנקלים ,ובדפוסי' קינקלין ,וכן ח'יג בתוספתא יום טוב פ'ב וקנקן וקנקלא ובפסיקתא פי"ד"
(קי"ז א') בקנקל בקנקן ועייש בהערות .רשיב (ובדב"ר ריש סדר האזינו הגי' כקינקל) ,והוראת קנקן קנקל
קינקל!) כאן שבכה ועי' בערוך ע' קינקל א' וב' וקרוים צר  ,885וטעם המאמר שבקש יעקב את עשו לראות את
עצמו כאלו הוא מלך ושבע שבכות היו מקיפין ומגבילין הטקום שהיה המלך וושב ודן שם וכדאיתא בשהשיר פ'
כמעט שעברתי (ג' די) הטלך שנתון לפנום משבעה קנקלין ,וסגנון המאמר כמו לעיל צד  509אמר לו הוי רואה
עצמך כאילו את יושב על ביטה ודן ואני נידון לפניך וכו' ,ובשכל טוב צד  681הועתק אמר לו הוי רואה את
עצסך כאילו את נתון לפנים משבעה ק נ קולין ווושב ודן ואני נדון לפניך ואתה מתמלא וכו' וברקאנטי הג"
הרגי רואה עצמך] כאילו נתון לפנים משבעה רקיעים \כו' 5 :לא זז וכף .ר"ח בר יצחק דורש וישתחו
ארצה וכו' לא גגד עשו השתחוה שבע פעמים אלא לא זו משתטח וחוזר ומשחטה לפני הקביה עד שהשתחואתו
זכניסה |מידת הדין למידת רחמים ,וטעם עד גשתו וכו' טרם נגש אל אחע ,ובשכל טוב צר  771מפרש
נגד הקב'ה היה משתחוה שיטה לב עשו עליו לטובה דא"ר חנינא בר יצחק לא זו משם משתטח והולך
עד שהכנים מדת הדין למדת הרחמים עד גשתו ער אחיו דימה עשו שהוא משתחוה לו לפיכך נתגלה
שכגיס מרה"ך למדת הרחמים:
רחמיו וכוי ,ובלק"ט אמר רב חנינא בר יצחק לא זז מלשתחוח עד ה
 7בכל

מקום וכו'.

בזה הכלל מתהיל

גם מאמר

ז
08
6.

רשב'א

לעיל צד  294לפ' ויאמר

60, 00616,

4ס949
ש

אלוו איה שרה

60\5%,ץא (1

וכוי

פרשה עח

וישלח

759

לג ד

מוצא כחב רבה על הנקודה את דורש את הכתב ,נקודה רבה על הכתב את דורש את הנקודה,

כאן לא כתב רבה על הנקודה ולא נקודה רכה על הכתב מלמד שנשקו מכל לבו ,אמר ר' יניי אם כן
למה נקוד עליו אלא מלמד שביקש לנשכו ,ויבכו זה בכה על צוארו וזה בכה על שיניו:

ו
.

הכתב ךן] ,כתוב ן ,נקודה | | ווח [ן | הנקודה] הכתג | | את] ף,
 1כתב] פחאכי,
אתה דפהחאכתרי | את לי א | הכתב] הנקודה ך | נקודה] פוחאנכ .הנקודה דְִי; כתב ך ,1כתוב ך? |
רבה לידרפהאגכתרי] רווה ל .רווח ן | את] וָנכ .אתה דהאתרי :אינך פ | את הנקודה] את הכתב ך,
ל ,רווח ן | על
*בה דפחא"כתי] רבא ן .מרובה א ,1רווה
הכתב ם | לכן [ ,1וכאן י | הכתב ו | ר

הנקודה] ל'  | 5הנקודה חי | * יבה לידפחאנכתי] וווה ל .ווח ן | על הכתב ל'  | 5מלמד] פוחאגי.
ואתה

 ,2 2₪אלא ְן]

| ששנשקו]

פוחאנפ:

מכל] וְחאנכ ,בכל דפתי | אמר ר' יניי]
אמר  [ 7אם --אלא ל8 | " /מלמד] לומי
לנשכו חְָו| ,3שלא ביקש לישקו אלא לישבו
כשעוה א ,לא בקש לנשקו ונעשה שניו כשעוה
אבינו יעקב של שיש וקהו שיניו של אותו רשע

42וש=ר

שנכמרו

רחמיו באותה

שעה

ונשקו דת.

שלא נשקו י |

ר' ינאי
ן ,אמר ר' ינאי פחאכ ,אמר לו ר' ינאי ד
לך א ,1ל' פא? | שביקש לנשכו] שלא בקש לנשקו אלא
ונכ שלא בקש לנשקו אלא לנשכו ונעשו שיניו (שניו א*)
ם ,שלא (שלא בא ךן) לנשקו אלא לנשכו ונעשה צוארו של
(של עשו ת) דת | וויבכו] פוחאנכי ,ומה תלמוד לומר

ויבכו אלא דְִת | גכה] פן"חאנכרי .בוכה דִןת ,בזה ן | צואריו [ר ,1שניו פ | בכה] פחאכריי ,בכא ג,
בוכה דִןת[ .בזה ן | שיניו] [אנך"י .שניו חא:כך .1צואריו פ ,שינוו ר' אבהו בשם ר' יוחנן מייתי לה מן
הכא צוארך כמגדל השן וגו' (השן ת) דת |

ועוחיש במ"י ,ובכי"ל כחוב כאן ג' פעמים רווה והוגה ב' פעמים רבה[ .וכן כתובות כאן התיבות מקום
ומוצא בין השורות בכחב אחר] ,ובכי"ו הגיי בכל המאמר רווח ועח'ינ 5 = :כאן לא כתב וכו'| .אלא נקוד כולו
לחזק את וישקהו שנשקן מכל לבו ולרעת ר' יניי טעם הניקוד לעקר וישקהו מפשוטו שביקש לגשכו (ועי' גם בטיי
לעיל צד  ,)885ובשכל טוב צד  871גורס ומפרש בפי' זר א"ר שמעון ביר אלעזר כל מקום שאחתה מוצא וכן'
ואם הנקודה רבה על הכתב שהוא בין אותן תיבות שאינן נכתכות אלא נקראות ובמקומן חלק וגקודות שם נגד
אותיות הכתיבה אתה דורש את הנקודה כאן וכו' ולא הנק ודה רבה על הכתב שתתיבה ני אותיות ועליהן וי
לבו א'"ר ינאי א"כ לסה נקוד עליהם אלא מלְמד שלא נשקו אלא רצה לנשכו

ויוי

כל
נקודות מלמד של א נשקו ב
וכו' ,ובלק'ט הועתק רק נקוד עליו א"ר ינאי מלמדר שלא בקש לנשקו אלא לנשכו  תעחינ ,ובשהשיר
שם דורש רשב"א וושקהו כדברי ר' ינאי כאן ,ושם איתא כתי' וירץ עשו וכוי וושקהו כולו נקוד אמר ר' שמעון
בן אלעזר כל מקום שאת מוצא הכתב הבה על הנקודה את תפיס את הכתב ומניח את הנקודה קודה
רבה על הכתב אֶת תפים הקודה ומניח את הכתב ברם הכא לא כתב רבה וכו' ולא נקודה רבה ע
הכתב אלא כולו נקור וושקהו עליו מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו ונעשה צוארו של
אבינו יעקב של שיש וקהו שיניו של אותו רשע ונמפו כדונג ומה תלמוד לומר ויבכו אלא
זה בוכה על צוארו וזה בוכה על שיניו ר' ,אבהו בשם ר' אלעזר מייתי לה מן הרה צוארך כמגדל השן (ובדפוסי!
ניתוסף כאן ונעשה צוארו וכו' ומה תלמוד לומר וכו' ר' אבהו בשם ר' ינח גן מייתי לה וכו' [ובדפ"ר וד'ו הגיי
שלא לנשקו אלא וכו' והגוה במ"כ שלא בא לנשקו ,וכיה בכי"ת ,וכן הדפיסו אחריו]) ,ובהנחומא שם בקש עשו
את ויבכו למה בכו מלה"ד
לנשכו ונע שה צוארו של שיש לכך נקוד וישקהו שלא היתה נש יקה של מ
וכו' עשו בוכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ויעקב בוכה שמא יחזור עשו וינשכנו על יעקב הכתוב אומר צוארך
כמגדל השן ועל עשו נאמר שני רשעים שברת וכו' ,ובפדר'א שם וירץ וכו' וישקהו ויבכו אל תהי קורא
וישקהו אלא וישכהו ונעשה צוארו של יעקב כעצם השן (ובילקוט ר' קל"ג הגי' כשיש) ועליו הכתוב אומר צוארך
כמגדל השן נקהו שיניו של עשו וכיון שראה שלא עלתה בידו תאותו התחיל כועס וחורק בשיניו שנאמר רשע יראה
וכעס שוניו יחרוק ונמס ,ובספרי הוצ' רחשה שם כיוצא בו וישקהו נקוד עליו שלא נשקו (וישקהו שלא נשקו)
בכל (מכל) לבו ריש בן 'וחי אומר הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב אלא נהפכו (נכמרן) רחמיו באותה שעה
ונשקו

בכל

(מכל)

לבו (וכן הלשון בדפוסיי [וכיית] כאן שנכמרו רחמיו באותה שעה וכו') ,ובאדר'נ נו'א

שם כיוצא בו וירץ וכו' וושק'הו כולו נקוד מלמד לשלא נש קו בא מת ר' שמעון בן אלעזר אומר נשיקה זו של
הבה ר' שמעון בן
מת וכולן אינן לאמת ,ובנו"ב שם ויפול וכו' ויייש'ק'ה'ו' נקוד יכול שהיתה נשיקה ש ל א
א
לעזר אומר והלא כל מעשיו של עשו בתחלה של שנאה היו חוץ מזו שהיא של אהבה ועיי'יש בהערות רשזיש,
א
בהה אלא של שנאה ,ובבמ'"ר שם ודכותיה
ובמדרש משלי שם נקוד על וישקהו מלמד שלא בנשיקה ממש ש ל א
וישקהו נקוד עליו ש ל א נשקו בכל לבו ,ובפרקי רבינו הקדוש בס' הלקוטים ח"ג צר פיו ו'ייש'ק'ה'ו' מלמר שלא
נשקו בכל לבו אלא נשכו ולא הועיל ,ובשמו'"ר שם נשיקה שנשק עשו ליעקב לא היה אלא לפסולת וכו' ומה היה
סופו שפתים דולקות ולב רע שלא בקש לנשקו אלא לנשכו ,ובדקדוקי הטעמים (הוצ' בער ושטראק)
פיי  85וירץ וכוי ו'ייש'ק'ה'ו' נקוד ,ובכ'י אחד נוסף שם ולמה נקוד עליו שלא היתה נשיקה של שלום אלא
של ערמה ובמפ' כסופרים שם וישקהו כלו נקוד ועי' גס באכלה ואכלה סי'  ,69ועי' בלוי מאסארעטישע
אונטערזוכונגען צד : 22  8זה בכה וכו' .יעקב בכה על צוארו שלא ינשכנו ,וזה בכה ,ועשו בכה על שיגיו ,ולפי הגיי
שלפנינו ועוד בארבעת כ'י ובילקוט דפ"ר (ובילקוט ד"ו .נוסף אחר אלא לנשכו כהוספת הדפוסי' שנעשה צוארו של
שיש וכו' ומה ת'"ל) לא נתפרש כאן למה בכה עשו על שיניו ,ולפי הגי' בשהש'ר בכה עשו לפי שנעשה צוארו ש
אבינו יעקב כשיש וקהו שוניו של אוחו רשע ונמסו כדונג ,וכן הדרש בתנחומא ונעשה צוארו של שיש וכו' ועל
עשו נאמר שני רשעים שברת[ ,לפי משמעות הלשון בשהש"ר ובגי' הדפוסים וכי'ית כאן בכה יעקב על שנעשה
צוארו כשוש ועשו בכה על שקהו שוניו ,וכ'ה בתר"י א' וב' וכן מפורש בשכל טוב שהועתק בסמוך .,ולפי הדרש
בתנחומא בכה יעקב מפני היראה שלא יחזור עשו וישכנו ,ועשו בכה על שנעשה צואר יעקב כשיש ולא בצע זממו
וכן משמע בפדר'א שם] ,ובכי"פ הגי' אלא לא בקש לנשקו[ .אלא לנשכו כמו שהוא בכי"א א' ובי] וגעשה
ש יגיו כשעוה ,ובמדרש אגדה מלמר שלא בקש לנשקו אלא לנשכו וגעשה שיניו כטו שעוה ויבכו זה בכה על
צוארו וזה בכה על שיניו ,וכן מפרש בפי' ב'"ר כי'ט זה בכה על צואריו שלא ישכנו וזה בכה על שניו שנעשו שעוה
ולא היה יכול לנשכו ,ובלק"ט .מפרש ויבכו ובכה מבעיא ליה אלא זה בכה על צוארו וזה על שיניו כי נהיה צוארו
של יעקב של שיש ושוניו של עשו של שעוה לקיים מה שגאמר שיני רשעים שברת ,ובשכל טוב שם פירוש אחר
[וכגראה גם בלק'ט פירש כן] זה בכה על צער צוארו שנתקשה כברזל לפי שעח וזה בכה על צער שגיו ששלת

ה

וישלח

830
וישא

ה)

את

פרשה עח
וירא

עיניו

את

ואת

הנשים

לג ה--ז
הילדים

וגו' אמר

ר' בנימן בר לוי לסי

ששטענו חנינה באחד עשר שבטים ולא שמענו בשכט כנימן ,ואיכן שמענו להלן ויאטר אלהים
יחגך

בגי (בראשית מג כט) :

ו ז) ותגשן השפחות \וגו' בכולס כת' ותנשן השפחית הגה וילריהן ונוי וחגש גם לאה וילריה
ונוי וביוסף כת' ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו אלא אמר יוסף זה הרשע עינו רסה שלא יראה
את אמה וגבהה קומתו וכיפת אותה הוא דאמר ליה בן פרת יוסף (בראשית מט כב) כיפרת רביית [יוסף]
| ילקוט סס,

" 4לקוט טס ,לקמן פ'ל סי" ד' ,פקיקסל כנתי פי"נ (מ"ט נ'):

לקטן '05כ סי" ס' :

וישא עיניו לדפי.

| * וישא את עיגיו וא'נכות]

לי חא

וירא . .הילדים א'נפי,

']| * ווראגו

וירא . .הנשים וגו' ן ,וירא ..הנשים  .8וירא ..הנשים ויאמר הילדים אשר חנן אלחים את עבדך ך]; הילדום
אשר חגן אלהים א? .ויאמר הילרים . .אלקי' את עבדך ח ,וגו' ל .לי ך | גניטן] וחנכת .גנימין דא |
ביר"

ן" ,בן א |  2ששמענו]

בנימין דא.
1

ולא שמענו חנינה..

> כן שמענו פ

3 2

י-מן]
נ-
שמצינו י | חנינא אכ | ביזא אך* | ובלא

בנימין ך,

חכ .לא ..בנימן [ .ולא..

ולא מצינו בשבט בנימן [ ,ובשבט בנימין לא מצינו י ,בשבט

| ואיכן שמענו| ונכ .והיכן שמענו דחאת.

והיכן מצינו י .לי ם | להלן לי א |

]
תן'--
כתגש
ויאמר  --בני] אלהים  ..בני י ,ויאמר הילדים אשר חנן ובנימין אלהים יחנך בני ם |  4ו

| -ג"  -2 4ב ט יו  -יְ

₪

ט

א

ותגשן

 .וילדיהן ותשתחון
 . 2בכלן כתי' ךן .ל' דפאגכתי | * ותגשן  --וילדיהן  --וגו'] ותנשן .

ותגש ..וגו" ך ,ותגשנה  . .וילדיהן וגו' ותגש . .וילדיה ךָז[ .ותגשן השפחות וילדיהן . .ותגש . .
ת הנה ותשתחוין ותגש גם לאה ן] .ותגשן השפחות ותגש גם לאה | .ותגשן השפחות
הגה וילדיהן ותשת' ל |  5וביוסף] דְ'פוחאנכי .ביוסף דת | כת'! פוגכת .כתי' דחאי | ורחל
ורחל פחנכי .וגו ן | ** אלא] לי ל | יספ אמר פחכ | .הרשע הזה דְפוחאגכתר'י .דודי
| שלא] שמא

רמח עיניו א .עינו רמה היא חני

פתי

| יראה] יביט פ.

וילדיה י,
פאנ;
וישתחוו]
זה ך* |

יתלה את עיגיו ויראה ך] .יתלה

עיגיו (את עיגיו ךז ,עיגו כר!) ויביט דוְחאכר' ,יתלה את עיניו ומביט י |  6באמה [ .באימה ן ,באימא ד,
את אמי דְן] ,באמי פאכף .באמו ך | גבהה ך] ,וגבה [א*ך ,1כפף פ | וכיפת] [ְז .וכפת נָי ,וכופת ,5
*וא דאמר ליה ךְ*] הוא דאמר
|ה
ויכפת [ .וכסתה ךְ1ם .וכיסה א! .וכסה דאר | אותה] אתה  ,1ל' 

היא דהוא אמ' לה ן ,הוא דהוה אמ' ליה ,

ליה ך] .היא דהוא אמ' ליה ְ'ן,

הוא דהוא אמ' א"ל ו,1

הה"ד דאמ' ליה ל .הדא הוא דאמ' א ,1הה"ד פא*ך .1הוא דכתיב (דכת' ך]) ביה ןת ] בן פרת יוסף] 1
בן פורת יוסף ךזגרִי ,בן פורת (פרת א?) יוסף בן פורת (פרת א') עלי עין דפא"כ .בן פרת עלי עין א',

 ,"7כפרת רביית (רבית א) יוסף [א .בן פרת
בין פורת עלי עין ך | * כיפרת /רביית יוסף] כיפרת רביית
רביהה יוסף  ,פרת רבית יוסף י ,כפרת דבית יוסף  .₪בן פרת דביית יוסף דְז ,בן (בי ד') פרת רביית עלי
עין ך ,ד"א בין פורת יוסף רבית ןן .לי גר |

הקכ"ה מכה בלחייו לפי שעה והיו שוגיו מתמזמזין כשעוה וכו ועי' גם בתר"י א' וב' 1 :ר' בנימן בר לוי= .וכן
בסמוך בשבט בגי מן ועח"ג ולעיל צר  375וריש פע'א ובמ"י שם ,והמאמר נסדר גם לקמן פצ"ב לפ' נישא עוניו
וירא וגן' ועייייש :  2ששמענו חנינה וכו'| .דכתיב כאן אשר חנן אלהים וכו' ולא שמענו בשבט בנימן שערין לא
היה נולד בנימן ,ובלק"ט גורס ומפרש א"ר בנימין ב ן לוי וכו' ששמענו חנונה באחד עשר שבטים ועדיין בנימין
הוא לשון נופל על לשון ,ועיי לעול צד 468
ן
בנ
יטמ
לא נולד והיכן נאמר עליו אלהים וכו'[ ,ור' ב גימן ושב
אות :]8

בכולם
4

וכו'.

הנשים

נגשות תחלה ואחר כך ילריהן וביוסף כת' ואחר נגש יוסף ורהל וכו' יוכף תחלה

ואחר כך רחל אלא אמר יוכף זה הרשע עינו רמה שלא יראה את אמי ויסתכל בה וגבהה קומתו כלו' ושרבב
קומתו וכיפת וכסתה אותה ה"ה דאמר לו ועקב בשעה שברכו בן פרת וכו' עלי עין וכרררוש ר"ב בשיר פוטון פרת
לשון פרעון ועלי כמו ע ל י') עלי ליפרע לך את אותה העין ,וכפי האגדה טתורגם גס בתרלי א' ובתר כן קרוב יוסף
ואתעתר קמי רחל וכסייה בקוטתיה וכו' ,וסגנון הלשון זה הרשע עינו רמה וכו' כמו לעיל צר  709ועיייש[ ,והגי'
וכיפת (וכפת וכופת) הוא גם מלשון כיסוי , וכ''ה בלק"ט ל כ ות ה בקומחו ,וע' בעה"ש ע' כף ח'; ובכי"ל הגוי
הה"ד דאט' ליה והגהתי (וכן הי' ברעת המחבר

לשנות את נוסחת הפנים) הוא דאמר ליה כמו שהיא לעיל צר ,199

ועי גם לקמן פ"פ סי' י' ובח''ג שם] ובשכל טוב צד  971ואחר נגש וכו' בשפחות ובלאה הקדים האמהות לילדים וכאן
הקדים

יוסף לרחל

א מר

יע קב

רשע זה עינו רעח שלא

יביט ברחל שהיא יפת תואר ויגזלנה לפיכך נתן את

יוסף לפני אמו וכסה אותה בקומתו שלא יסתכל בה זש"ה בן פורת יוסף בן פורת עלי עין לכסות עלי עין של
אותו רשע ,ובמדרש אגדה ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ובווסף כתיב ואחר נגש יוסף ורחל ולמה אסר יוסף רשע
זה עינו רמה היא שלא יתלה עיניו עליח והגביה יוסף קומתו וכסה אותה וכו' ,ורבו הגירסאות בדרש בן פרת יוסף
קשה לבררן ולפרשן ועי' בחיי הרר"ל ובפי' מהרז'ו ובפירש''י עה"ת לפ' בראשית מ"ט כייב ,ובכיייל כתוב כאן .בן
פרת יוסף .כ יפר ת רביית בן פירות (והוגה מלמעלה בכתב אחר פרות) רביתה יוסף בן פורת עלי עין בן פירות
(והוגה פרות בקמץ ,והיו"ד גטחק) רביתה עלי עין (כן נוסף ביגי שיטי בכהב הפפר בדיו דיהה) ר' ברכיה וכו' ,וגם
בכי"ו וכו"א א' וב' הגיי כ פ רת רביות (רבית) יוסף ולא נתפרש לי [וגראה שטעם חדרש עפ"י נוטריקון ,פורת
רית הגדלת קומתך (ראה ספרא בחקותי
כמו כ פרת כלומר כפרת (כחשת) באטך והטמנת אותה כטו שאיננה ,ב

פ"ב ה' והרביתי

אתכם בקומה

זקופה) כדי שלא יראה עשו את אמך ,ואולי צ"ל לעיל וכפרה .אותה תחת

וכיפת או שצ"ל כאן כפת תחת כפרת] ובכי"א א' וב' איתא רק זה הדרש ומאמר ר' ברכיה בשיר סימון ,ובילקוט
בן פורת יוספ פרת רבית יוסף בן פורת עלי עין עלי לפרוע אותו עין ועח'"נ ,ופרת מתורגם גם בתר*י א' דרבית
ובתר"י ב' דרביתא ,ובאותו המאמר לקטן פ"צ סי /ד' הגיי בכי"ם בכולן כת' ותגשן השפחות וביוסף כת' ואחר
נגש יוסף ורחל אמ' יוסף הרשע הזה עינו רמה שלא יתלה עיניו באמה הגביה קוסתו בפניה הה"ד בן פורת יוסף
כהו '.עלי לפרוע לך אותה העין ,ובכייו שם בכולם כתי ותגשן
וכי
=י בר
בפרת רביית 'וסף בן פרת  עלי עין ר
השפחות וגו' ותגש גם לאה וילדיה וגו' ובווסם כת" ואהר נגש יוסף ורחל וישת' אתמהא אלא אמ' יוסף עיגו רמה
היא שלא יתלה את עיניו ויביוט באמה ועמד לו בפניה גבהא קומתו וכיפת אותה הוא דהוא אמ' לוה בן פורת יוספ
.לי 9

א
ב
.
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בן פרות רביתה יוסף ,בץ פורת עלי עין בין פירות רביתה [עלי עין] ,ר' ברכיה בשם ר' סימון
:
עלי ליפרע לך את אותה העין:
06

ח) ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי כל אותו הלילה נעשו מלאכי שרת

כיתים .כיתים וחבורות חכורות והיו מגיעין באלן דעשו ואמרון לון מן דמן אתון ואמ' מן דעשו,
 8יכקוט טס ,פנסיעס מ" 3ויטלס סי" ז' /סנסועל טס פיי נ':
רביית
ריבית
יוסה
פורת

לי בן פירות
ס-ף
ו-
יות
 * 1בן פר
ווסף דָ ,כפרות דבית יוסף פ;
י-ן]
יוסף ך* ,לי חאי  |+בען-
רןב-י-תה] בַיָן
א? .ל'  ] 5בי
 . .יוסף ך" ,בין פרות רביתה יוסף

בן פירות בביתה דיזסף ז .לי אתי

אמי הקב"ה ₪.
אותה ךאנכתך*.

כתות דְא* ,כתות

מאותה ך.1

לפרעה ת | לך] לו פ .ל'

מאותו ך? .אותו פ" | עין י :העין שכסה

כל המחנה הזה וגו' ב

| שרת] גָָ,

כל ..הזה ךְ'.
| 4כיתים

השרת דְפוהאכתי

רִי | את אותה] ן ,מן

 *8 | 5כ-ל -פגשתי דחאתי]

כל המחנה וגו' ל.

כיתים]  ,1כתים

כתים

כל המחנה פ.
כתות

וחא'כי:

דְחְנתתי] חבורות חבורות א ,15וחבורות ל
ךן .חבורות חבורות  * | 5וחבורות חבורות ו

חגורות אַ? ,כתים כתים ₪
מתגששין

5לי]
] * עלי עין ליפר] לי לדוחאגכתי | בשם  --סימון לי א? | ע

| ליפרע] ונכךר .לפרוע דפאך"י.

כל המחנה אשר פגשתי 2
וגו' ן | אותה וקי

 ..יוסףפ  5בן פרת  . .יוסף [ ,בן פרות רביות יוסף
בן פרות דבית יוסף  .2בין (בן ך') פורת רבית יוסף
ובן ..עין ך ,1בין ..עין ת .בן פרת ..עין א'כ:
פרות רביתה לי בין פירות רביית ף .בין פירות רביית
 ;5בן פורת רביתה (רבית ך) יוסף וָ .בן פורת דבית

 ,5בין פרות
ךְז[ר .,1בפרות
בן פית ..עין
יוסף ךְ ,1בין
יוסף דיוסף /2

| והוו אלתךר?.

והוון [חנ.

| מגיעין] כרי ,מגעין ן ,מיגעין  .2מייגעין ח/

פ .מגששין א; פוגעין ך; פגעין ת | באלין ואתןו? ,באילן דְ] .באילין דפנכרזי | והוון (והון ן,

והוו אתר!) אמרין דוחאנכתר .והוו א' פי | לון] פח .להון דואגכ .ל' ת | מו ל' פא | דמן וג:
דמאן דפאכתרי.

מאן חח

אמ' פ,

| ואמרין א.

אמרין ך ,והוון אמ? ן .והוון אמרין ח,5

וה[ אומריי ך ,1והן אומרין ך .והן אמרין ך | מן עשו ףח ,דעשו

א .דעשו אינון | 5

בפרת רביית יוסף בן פורת עלי עין רי ברכיה וכו' עלי ליפרע לך א ת א ותה

שש

הוו אמי ו,1

העין .ובכי"ג שם בכולן כת'

וכו" וביוסף כת' וכו' אלא אמ' יוסף הרשע הזה עינו רמה היא שלא יתלה עינו ויביע באימה ועמד לו בפניה
וגבהה וכו' וכיפת אותה הוא דהוא אמ' ליה .בן פרת יופ' כ פ רת רבויית (וצ"ל רביית) יוסף בן פרת עלי
עין ר' ברכיה וכו" עלי עין לפרע לך אותה העין ,ובאילו הגירסאות ג"כ רק הדרש בפרת (כפרת) רביית וכן?
והדרש בן פרת עלי עין א"ר ברכיה וכו" ,ובכי"ל קיטע שם בכולם כת' וכו' וביוסם אמ' ואחר נגש יוסף ורחל
אתמהא אלא אמר יוסף וגו' ר' ברכיה וכו" עלי ליפרע לך את אותה העין בן פרת יוסף וג' ,וכן
מקוטע בדפופי שם בכולן כתי' וכו' וביוסף כתי' וכו' אמר יוסף הרשע הזה וגו' (ועוד שם סיום המאמר
אמר הקב"ה אתה הצנעת לאמך מן העין והגבהת עצמך אני פורע לך ומגביהך) ,ועוד המאמר בנוסחת
הדפופי' לקמן פצ"ח פי' .י"ח והגי' שם בדפ"ר וד"ו בן פורת יוסף בן שהפר לאחין וכו" א מר ר' אבון כן
פרות רביתה בן פורת (והוגה במ"כ פירות) רביתה יוסף בן פורת יוסף רבית יוסף בכולן כתיב ותגשן השפחות
וכו" (בד"ו וגו') היא דהוא אמר ליה עלי לפרוע לך אותה העין .ובכי"ו פצ'ט בן פורת יוסף בן שהפר לאחיו
וכו" אמר ר' אבון בן פרות רביתה יוסף ב'פרת רביתה יוסף כולם כתוב ותגשן השפחות וגו' ותגש
גם לאה

עיניו
יוסף
ב"ר:
ויבום

יוסף וגו' אתמהא אלא אמ' יוסף הרשע עיניו רמה היא שלא יתלה את

וגו' וביוסף כת' ואחר נגש

ויבוט באימה ועמד לו בפניה גבהה קומתו וכיסת (כן מוגה שם) אתה היא דהוא \אמ' ליה בן
וגו" בפרת רביתה יוסף בן פורת עלי עין ר' ברכיה וכו' עלי לפרוע לך את אותה העין,
כו"ט .גורפ ומפרש .כאן וביוסף כתיב וכו" אלא אמר יוסף הרשע הזה עשו [עינו] רמה שלא יתלה
באמי וגבה קומתו וכסה אותה הה"ד בן פורת יוסף בן פורת (וצ"ל פרות ,ובנדפס בפרות) רבית

שנתגדלת

על ידי פרות

עלי עין כלומר נתגדלת

על ידי חלום

פורת
ובפ"
עינו
יוספ

של פרות בן פורת עלי עין לשון פריה ורביה בן פורת רבית יוסף

ועמדת בפני [אמך] אמר ר' ברכיה וכו' עלי ליפרע מאותה העין שעמרת בפני אמך

שלא ישלוט בה עינו של אותו רשע ,וכן הדרש בתנחומא ויחי סי' י"ג בן פורת יוסף שעל ידי פרות נתגדל

ועי' גם בנוסחת הדפוסי' לקמן סוף פצ"ט ,והגי' בין פירות רביהה וכו" יש לפרש שנתגדלת על .ידי חלום
השבלים וכן מפרש [במ"כ לקמן פצ"ח  ומהרז"ו כאן ,ועי'] בשכל טוב צר  598בן פורת יוסף אל תקרי בן
פורת אלא בן פרות אמר לו שמא בין פרות הטובות והרעות שנראה לפרעה במצרים בחלום היית או שמא
בין השבלים הרקות והמלאות שנראה לפרעה עלי עין כלומר על יד היאור היית שכוונתה ברוח הקודש ופתרת

את

החלום כראוי וכו',

ובפסי"ר שם המאמר והיכן מצינו ביוספ שנתן נפשו על כבודה של אמו אלא כשחזר

יעקב לבא לבית אביו כיון שבא לפגוע בעשו מה עשה העביר את בניו ואת האמהות והייתה כל אחת ואחת

היא ובניה עוברות ומשתחוים לפני עשו שנאמר ותגשן השפחות וכו' ותגש גם לאה וכו' אבל ברחל
ראה מה כתיב ואחר נגש יוסף ורחל וכו" רחל ויוסף אין כתיב כאן אלא יוסף ורחל למה כן אמר אין

אשה
%2
₪
1
₪.אא

בעלת

עשו הוא

גוו כאמי

שאביו

והרשע

הזה

חשוד

על העריות

נתן עצמו

ראשון

ועמד

לו לפניה

שלא

יראנה

מקלסו בן פורת יוסף בן פורת עלי עין מהו עלִי עִין שכיסתה עונו של אותו רשע מאימך:

 4וחבורות חבורות | .כן השלמתי
של עשו ואמרו להם משל מי אתם

ועח"נ ולעיל צד  06ועי"ע לעיל צד  | :988באלן דעשו וכו' . באנשיו
ואמרו משל עשו אנחנו והיו המלאָכים אומרים תנו להם כלו' מכות חזרו

ואמרו האנשים משל בנו של יצחק אנחנו והיו המלאכים אומרין תנו להם חזרו ואמרו משל בן בנו של אברהם
אנחנו והיו המלאכים אומרים תנו ,וכיון שהיו אומרים להם מן של אחיו של יעקב אנחנו היו המלאכים אומרים
הניחו להם שמשלנו הם ,בבקר אמר לו עשו ליעקב מי לך כל המחנה וגו' אמר לו יעקב אמרו לך כלום אמר
לו מכותת אני אצלם כלו' הכו וכתתו אותי ויאמר יעקב .אני שלחתי לך כל המחנה למצא חן וכו? ועי' בפירש"י
עה"ת ובפי' ב"ר ,ושם מפרש עוד ויאמר עשו יש לי רב מכות אחי יהי לך וכו' (כ'"ה שם בכי"ט) וכן נוספ

בדפוסי',

ובלק"ט קיטע ויאמר מי לך וכו' אמרו כל אותו הלילה נעשו מלאכי השרת

כיתות

כיתות

והיו מג י ע י ן באילון (וצ"ל באילין) דעשו אמרו להון מן דמאן אתון והוו אמרין מן אחוי
ת
בור
וחבורות חו
דיעקב אינון (וצ"ל אנן) הוו אמרין שבקין להון דמן דידן אינון לכך נאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי,
678650116 808
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ודו אמ' יהכון לון ,מן דכריה דיצחק ,והוון אמרין יהבון לון ,טן דכר בריה ראברהם ,והוון אט' יהכון =
לון ,וכיון דהוון אמ' לון מן דאחוי דיעקכ אנן הוון אמרין שכקון דמן דירן אינון ,בצסרא אמר ליה
לצא חן וטי:
מי לך כל המחנה וגו אמר ליה אמרון לך כלום ,אש" ליה מכתת אנא נבהון ויאמר מ
ט) ויאמר עשו יש לי רב אמר ר' אינו לפי שהיו הברכות טפוקסקות כירו איכן נחאששו
\ בידו כאן אחי יהי לך אשר לך ,אמר ר' אלעזר אין קיום נט אלא בחוחמיו שלא תאמר אילולי
שרימה אכינו יעקב באכיו לא נטל הנרכות תלמוד לומר אחי יהי לך אשו לך:
 4לקוט סס ,יל פד 767
(וחוו אר)

 1והוון

יהבון| וחנר*.

אמרין וחאנכר,

יהכין כ.

להון דפואגכתר.

 5:לעיל טס ופד  707וס"ל:

יהכו פא*.

לי י | מן  --דיצחק]

ההוו אמיון ןף],

הגו א'ך*.
[ןזנ .מן בריה

אמרין פי ,

והן אומ' ךְ,

הכו הכו יהבון דְ.

והן אומרין | "7

הקכון לון והבון *

ריצחק פי .וחוו אמרין מן בריה

ריצחק אנן ך' .מן דבריה מן דבר בריה דאברה' ך .מן בר בריה דאברהם ךן .ל' 1

| לון] ח:

ריצחק א .מן דבריה

ן]-
ו-
לוון
| והח

והוון

אמ' (אמרין הְג) יהבון להון [ח( .והוו אמרין יהבו (הבו א') להון א .והוו אמרין להון יהבון להון ף' ,הוו
אמרי' לון הבון לון '%, ואינון אמרין יהבו להון פ .וחן אמרין יהבון ליה ךן .והן אמרין יהבון להון ך,
לי ך* | 1מן דבר  --דאברהם ךְ*ך] מן בר ..דאכרהם לפ האני .מן בר ..ראברהם אנן  .1מן דבריה
דיצחק ךן .דיצחק ך | והוון (וחוו תך*) אמרין וחנתר* .והוו אמרי' (אמרי א )%א :והוו אמרין להו ף!,

הוון אמ' " ,ואנון אמ' ם .והן אומרין ך | יהכו פא .הבוי  .5הגו ך' | ללו] י .להון דפו"הא'נרי'.
ליה ך .ל' א | וכיון  --לון] וכיון (כיון ןת .וכיוון ח) דהוון (דהון נ .דהוו אתר') אמיין וחאנתרי/
כיון (וכיון כ) דהוו אמרי ךכ .ל' פי | דאחוהי ני .אחוי ן .אחוהי םאכך | אנן ל' נרו | הוון] הוו אתר.
ואונון ם.
שבקיתון

לי חך* | שבקון] י .שבקין פם .שבקון להון דותר* .שבקין להון ך .שבקותון [ .שובקותון +1
[ז] ,שובקונון [ ,%שבקינון א' '.שבקנון א ,5שבקתיגון כ | דטן] ואנכי .טן דפת .וטאן חי

לי ך | לצפרה ואמ' לה ן |  8וגו'] הזה [א'גך .הזה אשר פגשתי חא'כת .הזה ..פגשתי וגו ך .ל' | ₪

לה ן | אמרו  .8אמרין [דהך ,1אמרי' א'ו ,1אמרי א | %אמר ליה] אמי לה ן ,לי י | מכתת] פוחגכר*י.
מיכתת דְאוְזךר

| אנה ן | גכהון] פוחג ,גביהון דאכתרי

']
גרו--
ואמ
| וי

ויאמר למצא (למצוא  )1חן

עיני ארני ןנ .ויאמר למצוא (למצא ) חן ..אדוני א'כי .ויאמר למצוא חן וגו' ויאמר עשו יש לי רב מכות
אחי יהי לך וגו' ך .ויאמר ..חן בעיני אדני ויאמר עשו . .רב מכוח האב אחי יהי לך אשר לך ך .ל' פחא* |

 4ויאמו] ריא  -.דת

| יכ] פוא'נכתע ₪ .וגו ד.

אייבו דְוְחגעי | הכרכות ל' ונָכע | מפקפקות .1

ואיכן

חכ .והיכן דאגתר*י

חי יהי לך אשר לך חא'י

| איבו| פאכת.

מתפוקקות ךן | בידו לי א? | איכן] פוע .היכן ע,

| נתאששו] והאנער?י .נתאופשו דפת

5ידו] וחאנערלי.
| ב

ל' פי | כאן] פואנכער"י = .שאמר ח .מן דאמי ליה דף | לעור ו | הגט דפהאנכתע.
והגט ן | *ב*חותמיו] חותמיו ל | | אילולי] וחא'כ | .אלולי א | .%שאלולי דת.
 6שרמה פחא?

| אבינו יעקב] [גכ.

אנכ
באבא  ,2ל' א | את הברכות ו

עקב אבינו דחת.

שקב פא

לו דת/

ששפוות

אילו  .1אלו ם |

| באניו] פוא .1את אגיו דחגת/

| תלמוד לומר] אמר לו ח | אשר לך] וגו" ן .ל' פ |

7

בשכל טוב צד  681מפרש בענין אחר מי לך וכו' אשר פגשתי כל אותו וכו' נעשו מלאכי השרת כתות כתות .

והן מגיעות

מנה
לגדודיו של עשו והי" ח

של

עשו

שואלין של מי אתם והם אומרים משל עשו אמר

ילכו להם כת אחרת שואלין אותן של מי אתם והם אומרים משל בנו של יצחק אמר ילכו להם כת
שלישית שואלין אותם משל מי אתם והן אומרים משל אחיו של יעקב אמר הניחו כי משלנו הם בבקר אמר
מי לך כל המחנה הזה ,וקשה שהעתיק יהבון ילכו להם ,ובתנחומא מ"ב שם המאמר ויותר יעקב לברו מה
כתיב  למעלה מן הענין ויירא יעקב מאד וגו' כיון שראה הקב"ה היאך היה יעקב מיצר אטר רִי ברכיה שלח .
אוב כתות של מלאכים לעשות מלחמה עם עשו כל הלילה באתה כת ראשונה אמר להם למי אתם אמורו
לו בניו של יצחק אנו והיו מפגישין אותו אמר להם מכני בניו של אברהם אנו התחילו מפגישין אותו כיון
שאמרו אחיו של יעקב אנו התחילו מניחין לאותן בשביל כבודו של יעקב ננוח אתכם (ובכ"י רומי שם באתה
כת ראשונה וכו' כיון שאמר להם אחיו של יעקב אנו הניחו אותו בשביל כבודו של ועקב וכן כת שנית כת
שלישית וכת רביעית היו מפגישין אותו  כיון שאמר להם אחיו של יעקב אני הניחו אותו אמרו בשביל כבודו >
של יעקב נניח אותך) הוי ויותר  יעקב לבדו ולא היה יודע יעקב כמה נסים הקב"ה עשה עמו לא עשה אלא
כיון שבא בבקר אמר לו עשו אחיו מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי אשר ראיתי אין כתיב כאן אלא אשר
פגשתי

ויעקב

לא היה יודע

לכך אמר לו למצא חן בעיני

ששלח לו הקב"ה מלאכים אלא היה סבור שהוא עסוק באותו המנחה' ששלח לו

אדני וכו' ,ובתנחומא שם

פגעה בו כת ראשונה שהיו בה ד' כתות נפלו עלין

הכוהו ושברוהו אמר להם הניחוני שאני בן בנו של אברהם הוסיפו להכותו אמר להם הניחוני שאני בנו של
יצחק שנעקד על גבי המזבח הוסיפו להכותו אמר להם הניחוני שאני אחיו של יעקב שבא מפדן ארם וכו

ואני מבקש לראותו כיון שהזכיר להם יעקב הניחוהו אטרו לו אתה הוא אחיו של ועקב אוהבנו הרי אנו מניחין
אותך לכבודו ולאהבתו שאל לנן בשלומו כשפירש מהם כת ראשונה פגעה בו הכת השנייה ועשו בו כמו"
שעשתה הכת הראשונה וכן השלישית וכן רביעית ומנין שכן עשו אומר ליעקב מי לך כל המחנה הזה אשר
פגשתי וכו'

ועי' בהערות רש"ב 4 = :לפי שהיו וכו'| .המאמר נסדר כבר לעיל צר  767לפ' ויקרא יצחק אל

(ועי" במ"י לעול צד  201בד"ה אמר ר' אייבו ,וח"נ ר'
ו
הב
יעקב ויברך אתו וגו' ,ושם הגי' אמר ר' א
איבו (אייבו) ור' אבהו עי' גם לעיל צד  471צר  812צך  018צר  ,177וצר  ,)008והועתק בערוך ע' פק .ד/

מכאן ,ובלק"ט גורס ומפרש א"ר אביו לפי שהיה (וצ"ל שהיו) מפוקפקות בידו הבכורה והברכה איכן נחאששו
וכ" וכן בשכל טוב צד  971א"ר אבהו לפי'
הבו
בידו כשאטר אחי וכו' ,ובכ"י פלארענץ שם הגי" א"ר א

שהיו

הבכורה והברכות מפוקפקות וכוי,

ובמה"ג עמו'  715אמר ר' אייבו לפי שהיו הברכות מפוקפקות בידו'

לגיא

פרשה עח

וישלח

י

139

י) ויאמר יעקב ונו' [ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים וב

מה פני אלהים דין אף פניך דין ,מה פני אלהים לא יראו פני ריקם (שמות כג טו) אף את לא יראו
| פניך ריקם] :

יא) קח נא את ברכתי וגו' אמר לו אני כמה צער כמה יגע עד שלא חבוא אצלי אכל את
מאיליה היא באה אצלך ,אשר הבאתי אין כת' אלא אשר הובאת לך:
5

וופצר בו ויקח מיתחמי חזר ויריה פשיטה:

ר' יהודה בר' אמר מתרפס ברצי כסף

(תהלים סח לא) מתיר את הפס מתרצה בכסף/ :ר' שמעון בן לקיש סליק למשאל בשלמיה דרבנו ,אמר
ליה צלי עלי דהא מלכותא בישה סגין , אמר ליה לא תיסב מן בר נש [כלום] ולית את יהיב כלום,

2
ְ

0

 1לעיל : 199 57  4לקוע שס:
 7ינקיע טס :

" 6לקוע עס | :ע" פפסיס ק""ם כי [טמו*ל פג*ה פיי חי]  ,יועס פיז ל' וסיכ:

ויאמר יעקב וגומ' ל .ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת . .כי על

ך]-
נמרי-
פווא
*1
כ וגו ך ,ויאמר . .בעיניך ולקחתי מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך ךן .ויאמר . .בעיניך חִנ ,5ויאמר..
אל נא ן ,לי פא | * כראות פני אלהים ל"ך] כראות . .אלהים ותרציני ן .ל' וְחגכ (כיאות  --פניך ריקם
לי לפא) | ?*מה פני אלהים והנכתר] מהו ..אלהים  ,"7מה פני ךְף | *לא יראו פני  ]1ולא..
לא ל'והכר]
פני דת; לא וראו [ח :5לא יראו את פני יי ל" | *את ל"דונכ] אתה חתר | *
ולא דף |  3פני ף | ו4גוי] פ .אשר הבאת וגו' ן .אשר .הבאת לך א ,3אשר הובאת לך -דחא"תי :ל' נכ |
וו

ליה תת

| אני---גע]/ן,

אני..

אני . .וכמה

יגיע ל

יגע פחנ.2

וכמה

אני..

יגעתי בה א?,

יכמה..

וכמה יגע .ך ,כמה ..וכמה יגע יגעתי בה א .1כמה יגע (יגיעות ךן) יגעתי דְן] ,אני כמה יגע כמה צער
היה ליי | שלא תכוא] [אלך?ו | .שלא תבא א'נכך | ,1שלא בא פ.

שתבוא ך :,שהובאת ןת |

אצלי] וחאגכי .לידי דת .אצלי יגעתי בה פ | אבל ל' י | את] נכר :אתה לידפיחאת .עתה י |

5אליה [אכך?ו .מעצמך ך | היא לי פאך? | באת א? | אשר ל' פ | הבאתי] דִפוְנְכי; הנאתי לך חא,
מ
הבאת ך | אין כת' כן ן .אין כת' כאן בָ,5

אין כתוב (כתי? פאי) כאו דפחאי

| אשר לי פנ | הובאתי

6תחמי .פואנכתרלי | א' חזר פ ,מחור ן
לך] וחא?נכי .הובאת פא ,3הובאת מאיליה באה לידך ך | מ

וידוהי שא .וידו ך? | פשיטה] [א?ן ,פשיטא פא'ךך' .פשוטה דִי ,פשטה כ |דב'ר--י]
יהודא

בר ם,

יהוד'

בר' חיי' [,

יהודה

בר אמי ,5

יהודה

(ר' יהודה

את)

יהודה :ברבי ן,

בר' (בירי ףת) פימון דאות

*אמר דואת] א' לפג |  *1הפפ ל"ךְאגכת! הפו לו .הפה פך | מתרצה] ואכ .ומתיצה דפתר;
ומתרצי  |" 1הי  --לקיש] וֶן" ,ר"יש ..לקיש א .1רשב"ל א? .ריש לקיש דְפכתי | פלק א .אזל י |
8לן א | דהדה ןא .5הרא ףת,
למישאל כ | בשלמה ן | * דרבנו] דרבנן ל .דרבינו דפוא?ני .דר' את | ע

דהדין א!נךי | מלכותה ן | בישה] ן .בישא דפאגכתרי | סגי פא .סיגין-ן | לה ן | תיסב] פואכריי,
תסב דְנַתַך?

|

ו

| בר נש] כך!ו .בונש פואנך?.

* יהיב לידפאנכתרי) יה ל .יהב לה ן |

בר אנש (איניש ת) דת

| ** כלום] לי ל | ולא א

|

של יעקב איכן נת א וש שו בידו כאן שנ' יהי לך אשר לך ,ובפיי ב'"ר כי"ט מלשון אחר .מפרש לפי שהיו
מפוקפקות :בידו מפני שבשעה שברך יצחק את יעקב הי' סבור יצחק שהוא עשן אבל עכשיו שאמר עשו ליעקב
אחי יהי לך אשר לך נחלטו הברכות ליד יעקב ונתחזקו לו ,וגם המאמר שלאחריו א"ר אלעזר אין קיום גט
וכו' נסרר לעיל צד  767ועוד צד  557ועיי"ש 1 | :ולקחתי מנחתי וכו' .כן השלמתי ועח"נ ,וטעם אף את
לא יראו פניך ריקם בלא דורון .ומן כראות פני וכו" עד סוף .המאמר הושלם בכי"ל בגליון ,והדרש מה פני

.

אלהים וכו' נסדר לעיל צד  1%9במאמר רחב"ח שרו של עשו היה ועי' במ"י שם:

 4כמה צער וכו

הלשון

קצר ,ובילקוט .הגיי כמה יגע כמה צער היה לי ועח"נ[ ,ובכי"ת הגי' אבל אתה מאיליה באה לידך והשאר
חפר ,ונר' שלפני הסופר הי' גירסת הדפוסים אשר הבאתי וכו' אלא אשר הובאת מאיליה באה לידך ודלג מן
מאוליה .עד מאוליה] ,ובפי' ב'"ר כי"ט מלשון אחר מפרש כמה צער וכמה יגע כלומר כמה טרחתי קודם שיגיע
לידי כל זה הדורון שאני משגר לך ,ובשכל טוב שם אשר הבאת לך לא נאמר הבאתי וכו' כך אמר לו כמה
צער ויגיעה היה לי עד שהגיע לידי אבל אתה מאיליה הבאת לך ,ובלק"ט אשר הובאת לך מאליה באה לך:
 6מיתחמי .חזר וכו'| .מפרש .בפי? ב"ר כי"ט וכי"א גראה כשהוא חוזר ואינו רוצה לקבל וידו פשוטה (היתה
פשוטה) ומוכנת לקבל ,ובלק"ט הגי' מיתחמי מחזר וידיו פשוטין ,ושם בכ"י פלארענץ נראה כמתחזר ואינו
מקבל וידו פשוטה ,ובשכל טוב שם נראה מחזר פנין וידו פשוטה וכו' | :ר' יהודה בר | כ"ה בכי"ל כאן,
ובכי"ו יהודה ברבי ובכי"ג יהוד' בר' חיי' ועי' במ"י לעיל צד  481בד"ה יהודה בר' ,ונמצא גם ר' יהודה בר/
במדרשים ולפעמים בירושלמי ועי' באגה"א ח"א צד  ,84ולהגי' יהודה בר אמי עי' גם בח"נ לעיל שם וצד
נוטריקון מתיר פס מתיר את פס ידו כלו' פושט את ידו לקבל ממון,
פס
רת
 8וצד  ,492והוא דורש מ

,

שהוא מתרצה מתפיים בממון [וכן הדרש בשמו"ר שם] ,ובפסחים שם דרשו מתרפס ברצי כסף שפושטין יד
לקבל ממון ואין עושין רצון בעלים ועיי"ש בפירש"י ובד"ס,
אם ממון יש בידך התר לו פסת יד וכו' ,ובכי"ל מתיר את הפז והוגה הפס וגם בכי"ו הגי' הפז ,ובכי"פ
ובפי? ב"ר כי"ט וכי*א הגיי ה פה וצ"ע [ובכי"ל כתוב מתרפם בכסף וביני שיטי הוגה בכתב אחר מתרצה] :
 7סליק' וכו' .הלך לשאול בשלומו של רבנו והוא ר' יהודה נשיאה בן בנו של ר' יהודה הנשיא ועיי גם במ"י
לעיל צד  196ולקמן ריש פ"פ וגרעץ קורות היהודים ח"ד מהדורא ד' צד  ,629ובכי"ל כתוב דרבנן והגהתי
 8צלי עלי| .התפלל עלי שהמלכות הזאת
דרבנו ועי' למטה סי' ט"ו ולעיל צד  09צר  508וצד :708
וביומא שם הדרש לך התרפס וכו' (משלי ן' ג')

מלכות

אדום

הרשעה

היא

רעה

מאד

וכמו שדרשו לעיל ריש פפ"ה מלכות הרשעה הזו גוזלת וחומסת וכו'

[ועי לעיל צר  | :.]409לָא תיסב וכו' .לא תקח משום אדם כלום ואין אתה צריך ליתן כלום למלכות,
[ורמז לו שבית הֶנשיא לוק מאנשים מתנות בחזקה ונפרעים ממנו בזה שאנשי המלכות לוקחים ממנו את

0
כ
וכת

-

%

וישלח

93-9

לג יא

פרשה עחז

מן יתיב גביה אתת חרא איתתא טעינא ליה חר דיסקרין וחרא סכין כגוה קס נסכ סכינא והחזיר לה
הריסקרין , אתה חר כלרר מן רמלכותה וחמתה וחמרה ונסכה ,בסתי רמשה פלק ר' שמעון כן לקיש
למשאל בשלמיה וחמתיה יתיב שחיק ,אמר ליה למה את שחיק ,אטר ליה ההיא סכינה דחמית אתא
חר בלרר מטלכותא ונסכה ,אמר ה ולאו כן אמרית לך לא תיסכ מן בר נש |כלום] ולית את יהיב
כלוס :חר עם דארע אמר ליה לר' הושעיא אין אמרית לך חדא מילה טכא את אט' לה משטי
בציכורא , אטר ליה מה חיא =אמר ליה כל הרוריות שנתן אבינו יעקכ לעשו עחירין אומות העולם
 5ינקום טס ,ילק' פסליס כ' מס'ו ,סנסועס מ'כ וישלם כי ":

| גביה לי י | אתה] פוא'כתעריי .אתית  .1אתא ךדא' | היה ן |

 1יתיב] [ג .דיתיג דפאכתרי

* איתתא ל'רפא'גכערי) אתתא א'ך] .איתה ן ,לי ל | טעינה ֶך .1טענא ם .טעין י | ליה] לה ןַך .לי | 1
* חד ריסקיין ליא'גכע! חד דפסקרין לרי חד דיסקירין ן .חרא דיסקרין דִתר .דיסקרין חר ו .דסקין | ₪
וחדה [ ,והוה א | סכיגא י | בגוה] פוא!נע .בגוה דְא'תי .בגויה כ | נפיב א'י | סכינה וא" |

וחזר [אנכר" .והדר ךדפתך' .ואהדר י | ליה פא'כי
דיסקריא  .1דיסקא  | ₪אתה] [ .אתא דְנתרי.

| ? דיסקרא ְא*כותר'י.
אתא פא

בפתי רמשא

ריסקרי א' .דיוסקרה ן/

| חד לי ו | בלדר ך] .בלגר א',

לבלר א | %מן דמלכותה] [ .מן מלכוהא ךְפאכן] .ממלכותא ו .מן רמלכא  .1ל' ע | וחמתה] ן,
וחמאה (ץ .וחטא יתה דְן .המא יתה א* .חמא לה  .חמיתיה י .וחמא יתיה [ .חמא יתיה אי |
חמדה פַי .וחמדא כ | וגסבא  | 82בפתי רמשה] ן .בפתי רמשא דנכתריו,

בתר כן פא | סלק) ואנרל,:

ךַתר1י .ריש א |  8למשאול ן | בשלמיה] פאני ₪ .דרבינו ך,
סליק דְתך1ו | ר  --לקיש] [ .1ריש לקיש פ
דרבנו ך' .דר' ך] .לי ן | וחמתיה] [ .וחמיתיה י ,%וחמא (וחמה  )1יתיה דְנרך! .וחמא ליה ם .לי א |
יתיב] י ,יהיב ] .והוה יתיב א .ל' דפנתר! | ושחיק י | ליה] לה ן .לי ם | מה  | 8ליה לי ם | ההיא]
ההוא י ,לי פאנ | סכינא פאנתי .סכיג' ך! | דחמית' פא( .דחמיית [ .דהמיתא יתה ך .דחמית יתיה ך],

דחמידית ו | אתא] אתה ן .ל'  \ | ₪בלדר ךן .בלבר א' .לבלר א" | ממלכותא] ף .מן מלכותא דות:
.מ.לכותה  ,*%מן דמלכותא [ .. ,דמלכותה ן ,ל' י | אתא ונסבא  .₪אחמדה ונסכה י ,חמתה וחמרה
| ולא פואנכי .לא דת | אמותי א |
ונסבה [ ,חמא יתה (חמה יתיה א' )1וחמדה ונסבה דאנןת
הסב חן | מן ביגש וא .מבר נש פי | *כ*לום] ל' ל | ולא אי | * יהיב דפאגכתי] יהכ ל .יהיב
לה ן

|

אושעיא

פעם דארעא םאך*.

א'תי (תהלים)

מן דארע' 1

עם דארע' ן,

לא ,3

| אי ח'%רוו(שם),

| ליה ל' ך

תא א?

| הושעיה [.

| אימ' א.%

אושעיי ו,1

אממינן י(שם)

| לך

*דא ְפחאת'] חרה [ .1חד ל .לי כ | מילה| וא'ג :מילא פר'י,
לי (או'הושלם בין השורות) ת  | ח
מלה ו(שם) ,מילתא דחאכו | טבה | | את אמ] [ .,את אמר ָ] ,את אמרת י ,אמרת א'תרו,
אמרית א .%אמרה ך .תימא  :2אימה  ,1דרשת  * | 5לה פוחא'נכתר'י] ליה לא' .ל ך | משמי] פא'י:
מן שמי וְחִ(כי(שם),

בציבורא דא%

שמי דִֶ .ל' פ(ישים)

| לה ( 5שם) | מאי היא א' .אין י(שם) | לו ת | כל] ר > .:אותן דפוחאגכתי |

| 6בציבורא] חִנָך'י.

הדוריות] [(כיך? ,הדורות  ,הדורונות דְְִאָיר1י,
אומות העולם ל' ו(שם) |
ממונו,

וע לקמן פ"פ סי' א],

ולהגי'

ברנש

בציבורה ן ,בצבורא א,15

משמי אל" ,מן

הדרוגיות  | %יעקב אביגו וחתי (שם) .יעקכ פאיו |

בתיבה

אחת

בח"נ

עי' גם

לעיל

צד 15

צד  29וצד :896

 1מן יתיב וכו' .כשהיה יושב אצלו באה אשה אחת והביאה לו קערה אחת וסכין אחת בתוכה קם רבנו לקת
הסכין והחזיר לה הקערה ,והגי' מן  ית יב איתא גם בכי"ו וכי"ג כמו לעיל צר  %08מה יתיב גביה ועו'
דאלמאן צד  ,482וטעינא ליה כמו לעיל צד  108טעין ליה ,ודיסקרין ל"י') ולעיל שם בגו דיסקס דרהב,
ובכי"ל בסמוך הדיסקרין בה"א הידיעה כמו בסמוך הדוריות ולעיל צר  28הפלטין ודוגמתם ,וגי' נכונה בילקוט
נסיב סכינא ו א ה ד ר וכו' ,והועתק .בערוך ע' דיסקרין :  %אתה וכו' .בא ציר אחד מאנשי המלכות וראה את
הסכין וחמדה ולקחה ,ובלדר כמו לעיל צד  28בילדר ועיי"ש .ובערוך ע' בלדר הגי' אתא חד בלהר והמ אה

לפנות ערב הלך רשב"ל עוד הפעם לשאול בשלומו של רבנו וראהו יושב
וחמדה וכו' | :בפתי רמשה וכו'.
שוחק א"ל למה אתה שוחק א"ל אותה הסכין שראית בא ציר אחד מן המלכות ולקחה א"ל ולא כן אמרתי

לך וכו' .ובפתי רמשה ,כמו לעיל צד ( 681ועי' במ"י שם) וצד  386וצד  827אפתי רמוש .והלשון וחמתית
 8חד עם דארע .עם הארץ אחד א"ל לר' הושעיא אם אוטר לף
יתיב שחיק כמו לעיל צד  181ועח"נ :

בר פוב אחד את אומרו בשמי בציבור א"ל מה הוא הדבר א"ל כל אותן הדוריות המתנות שנתן אבינו יעקב

לעשו

וכ"

יביאו

אין כת'

אלא

ישובו

א"ל חייך

דבר

טוב

אמרת

ובשמך

אני

אומרו,

והגי"

עם

חד

עמא

דא

רע

איתא:

גם בדפ"ר וד"ו ובכי"ח [וכי"ת] ובפי' ב"ר כי"ט ובילקוט דפ"ר כאן ותהלים שם וכן לקמן פע"ט סי' ו' קם חד
עִם דארע וכו' ועי' בעמת"ר ע' ארע ארעא ,ובמ"כ הגיה עמא דארעא וכן הדפיסו אחריו ,ודוריות ל"י ועו"
לעיל צד 224

וכן דוריות לקמן פע"ט

וצר ,265

ובלק"ט

סי" ו" וסוף פפ"ה,

הועתק

דארעא

אמר

מי היא אמר ליה כל אותן
שמי בצבורא א"ל א
לרב הושעיא אין אמרית לך חדא וכן' את אמרת מ
שנתן אבינו יעקב לעשו עתידין וכו' להחזירם למלך המשיח לעתיד לבוא דכתיב מלכי וכו ישיבו
תג
וו
דור

יביאו אין כתיב אלא ישיבו אמר ליה יאית

אמרת

ומן שמך

אמינא

ליה ,ובשכל טוב צד 681

נשתבש חד .מ ן דר ונא אמר ליה לר' אושועיא ,והגי' שם כל אותו  הד ורון שנתן וכו' עתודין :מל כו
אומות העולם להחזירן למלך המשיח שנאמר וכו' יביאו לא נאמר וכו' א"ל מלה טבא אמרת ומ ש מך אמינא
לה

בציבורא

לך מילתא

חדא

ועח"ג;

את

ובשינוים

מתני

שונים

במה"ג

עמו' 815

אחד

עם ארץ אמ' ליה

לר' אושעיה

אי אמרית

לה משמי בציבורא אמ' ליה אימא אמ' ליה כל דוריאנאתא (דוריניאתא) דשדר

אבינו יעקב לעשו עתידין אומות העולם להחזירן לימות המשיח

וטעמא דיליה מלכי תרשיש וכו' ושיבו יביאו

1( 80.

וושלח

לג יא יג יד

פרשה עח

|85

להחזירן למלך המשיח לעתיר לבוא , מה טעם מלכי תרשיש ואיים מנחה (תתלים עב ) יביאו אין
כת' אלא ישיבן (שם שם) אמר ליה חייך מילה טבא אמרת ,משמך אנא אמ' לה:
יג) ויאמר אליו אדני ידע וגו' ר' ברכיה בשם ר' לוי אדוני ירע כי הילדים רכים זה .ג
משה ואהרן,

והצאן והבקר אילו ישראל ואתם צאני צאן מרעיתי וגו' (יחזקאל לד לא) ,ר' חונא

מש' ר' אחא אילולי רחמי הקב"ה ודפקום יום אחד כבר ומתו כל הצאן בימי אדריינוס ,ר' ברכיה

בשם ר' לוי אדני יודע כי הילדים רכים זה דוד ושלמה ,והצאן והבקר אילו ישראל [ואתם
צאני צאן מרעיתי וגו'] ,אמר רי הונא בשם ר' אחא אילולי רחמי הקב"ה כבר ומתו כל הצאן

בימי המן:
יד) יעבר נא אדני לפני עבדו וגו' אמר לו מבקש את שנהא שותפים בעולמך , אמר לו
 8ילקוע לי קלינ 9 | :לקוט כס ,לנכיס כנס סדכ דנכיס (פ" פיי כ) ,פנסועל) ע"כ סכועה כיי ]' ,סנקועס סט
פי' ע' ,וקוסיל סכועס (ע"מ  ,)'5סדכ סמיסו זועס פי"ע :

 1להחזירן למלך משיחנו ן],
לי פחאכי

להחזירן למשיח פא1

| לעתיד לבוא] ,1

לעתיד לבא דְוְתִי (שס);

| מה טעם] ןת .מה טע' |ן; מ"ט וי מה טעמיה ך ,שג'י פאכי (שם); מאי טעמא שני ח |
דפאנתי (שם) | יביאו אין כתיב (כת' גכת) כאן דחאגכתי:

ושם) | מנחה [חי ₪ .ישיבו
מלכי  ---ואיים ל' (

יביאו אין כת' כן ן = ,אין כת' כאן יביא ף | | ל אלא מנחה ישיבו חנ | ליה] לו ת? ל' פ | חיך
לי פאנכישם) | מילה] אנכו .מילא פן .מלה דְא?תי (שם) ,מילתא ד | טבה ן | משמך] פא .מן
שמך  ,12ומשמך ו ,ומן שמך דְחתי(שם);

מה שמך ן | אנא] אנה ן .ל' פי (שם) | אמי] ן .אמר חגת/

אמרי ו ,1אומר ך ,אימא אכ ,אמינא י(ושם) ,דרישנא  | 5לה] ליה א'כ ,בציבוי ו | 2ו8יאמר אליו לי א? |
אדני] פוגכ .אדוני דחאתי | ידע] וג .יירע דפחאכתי | וגוי] כי הילדיס א .%כי הילדים רכים פחא!גכתי;
ם]
כהי--
רכי
כי ..רכים וגו" דְן | ר' בר

ר' ..בשם

יודע א'א) כי ..רכים וא'א"נכ .ל' דפחתי
']
גןו--
וצא
ואתנה דְ'האכתי |*

וצאן . .וגו' ל

ר' לוי (רי לוי אמי אכ) אדני יודע (אדני ידע  .1אדוני

|  +הנקר]  ₪עלות עלי | אלו חאתי | ואתן דפוג,
צאן מרעיתי

אדם

אתם

דְ ,צאן מרעיתי אתי :.וגוי [ג/

לי פכ | רב פ | חונא] ן .הוגא דפאנכת |  5בשם | אלולי את | החמיו של | כבר לי  | 1ומתו] וחאנכ,
מתו דְפַתִי | אדרינופ פי .אדריאנוס קיפר א ,"%אנדרינוס חן |  6משום 

והבקר] פא"תי ₪ :עלות עלי דוחא'"נכ | אילו] פוג .אלו דהחאכתי

| אדוני חאי | ידע  | 1דויד ן |

].
'-
ו-
גתם
| *ווא

וגו" [ .ואתן ..וצאן מרע'  ,1ואתנה ..וצאן מרעיתי ֶ ,ואתנה צאני וגו" דא

ואתן . .וצאן. .

ואתן (ואתנה  )5צאני פם,

ואתה צאני ךן .לי לי |  7אמר  --אחא] ר' הונא (חונא ן) בשם ר' אחא פן; ר' הונא . .אחא אמר דאיינכת:

ןנכי :אלולי דן] .אלמלא א | רחמיו של | ומתו] חאלגל;
ר' אחא בש"ר הונא אמ' א? | אילולי] ה
מתו דְפא''תי .מיתו ן |  9יעבר] פוגכת .שגור דחאי | אדוני חאתי | וגו לי | אמי לו עשו א1אט
ד-ו לי ) | אתה פוחאכ | שאהא חכ .שאהיה פא | שותף עמך דפחאי- .ע.ימך ן.
ב-
עמר
(א
שותף | 5

אין כת' כן אלא ישיבו ,ובעקידה שער כ"ו חד עמא דארעא א"ל לר' אושעיא אין אימא לך מלה טבא אמרת
יעקב אבינו וכו להחזירן לימות המשיח שנאמר
לשח
וכו" א"ל מ א י היא אמר ליה כל אותן דורונות ש
וכו" מנחה ישיבו יביאו לא נאמר וכו' א"ל מלה טבא קאמרת אנא אמינא לה משמך ,ובפגנון אחר המאמר
בתנחומא מ"ב שם אמר ר' הושעיא אמר לי זקן אחד אומר לך טיבו של מדרש וכשתהא דורשו אמור אותו
משמי .עתיד עשו להחזיר ליעקב כל מה שנטל מיעקב שנאמר מלכי וכו' מנחה יביאו אין כתיב כאן אלא
מנחה ישיבו אמרתי לו הוא זה הדבר הטוב ומשמך אני דורשו א"ל ומה אם שנתן לו מדעתו ודחק עליו שלא
היה

וכמה.
[שמות

עשו

יש לי רב הוא מחזיר דברים שנטלו מישראל באונס על אחת כמח

מבקש

ב' ו'] ותפתח ותראהו את הילד,

ובסמוך זה דוד ושלמה מפרש שם דוד דכתוב [ש'א ו"ז נ"ו] בן מי

באותה'

ליטול

שעה

זה העָלם שלמה

שנאמר

הודיתי

דכתיב

ויאמר

לו.:

 8זה משה

וכו'| .מפרש בפי' ב"ר כמו שמצינו במשה שנקרא ילד דכתיב

[קהלת ד' י"ג] טוב ילד מסכן והכם ,ובשכל טוב שם מפרש א"ל יעקב אדוני יודע

כי הילדים רכים כלומר רבונו של עולם יודע שהילדים היינו מנהיגי הדורות של בני רכים הם כגון דוד ושלמה
כל שכן שאר פרנסים [והגי' ר' ברכיה בשם ר' לוי וכו' איתא גם בכי"ו וכי"א א' וכי"ג וכו"כ( ,ובכי"א ב' כתוב
בפנים רק ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר זה משה וכו' והשאר נתוסף בגליון) ,ונראה שגי' זו נכונה היא וכדי
שלא יקשה שר' ברכיה .דורש בסמוך זה דוד ושלמה מחקו בדפוסים ובשאר כ"י את שמו בפעם הראשונה ,ולא
הועילו כלום כי גם ר' אחא סותר עצמו; והאמת ששני לשונות לפנינו ,ומן ר' ברכיה בפעם שניה הוא לישנא
אחרינא] 4 :ואתם צאני .כ"ה בכי"ל [ובמדרש אגדה הועתק ואתנה] ועי' לעיל צד  695וצד  498ובמ'"י שם:
 5בימי אדריינוס| .עי' לעיל צד  047ובמ"י שם בד"ה .ר' היה דורש [ובמדרש אגדה הובא ואלולי רחמנות
אד רינ ופ קיפר ,ובכי"ל תלויה הריש של אדריינופ בין השורות]:
של הקב"ה ודפקום יום אחד ומתו כו' ג
 9אמר לו מבקש וכוי| .א"ל עשו ליעקב מבקש את שנהא שותפים בעולמך בעוה"ב ונהיה אנחנו שותפים גם
בעולמי בעוה"ז א"ל יעקב יעבר נא אדוני לפני עבדו לך לבד יהיה העולם הקדום העוה"ז א"ל עשו ואינך
מתיירא מדוכסיי וכו" שאם לא תהא שותף עמי בעוה"ז היאך תסבול אותם שלא יזיקוך (כן מפרש בפי' ב"ר
כ"י [ובגליון כי"א ב' כתוב א"ל אם אתה משתתף עמי אין (אתה מתיירא וכו')]) א"ל יעקב ואני אתנהלה
לאטי להוני בענותנותי ובשפלותי ,להוני אני מהלך ואני אשא ואסבול ואמלט את נפשי ,בפנים כרוכות קשורות
ומכוסות אני מהלך ולא אביש עמל וכעס (ועי' גם ביפ"ת) ,ובלק"ט הרכיב בפירושו זה המאמר עם הדרש
שהביא בשם מדרש ויאמר נסעה וכו' .אמר לו עשו נחלוק .העוה"ז והעוה"ב אמר לו יעקב אדוני יודע כי
הילדים רכים ואין יכולין לסבול דינה של גהינם (ועי' בבחיי לפ' נסעה ונלכה) אלא יעבר נא אדוני לפני עבדו
זה ממשלה של עוה"ז והעוה"ב ינחלו ישראל אמר לו ואין אתה ירא משעבוד מלכיות א"ל ואני אתנהלה

.ד

וישלח

4

לג יד

פרשה עו

יעכר נא אדני לפני עבדו ,אמר לו ואינך מתיירא מרוכסיי ומאפרכיי ומאיסטרטילטיי , אמר לו
ואגי אתנהלה לאטי להוני ,להוני אני מהלך היך דאת אמר ההולכים לאט (ישעיה ח ו) ,בפנים

כרוכות אני מהלך כטה ראת אמר הגה היא לוטה (שיא כא =):

עד אשר אבוא אל אדני שעירה אמר ר' אכהו חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלך
לק' עונדיק כ' פקע'פ,

 4ילקוע טס,

ילק' מכיכי עונדיס  '6כ"ס,

חנמומס (ר"כ סס ,סנסוע 6טס ,וסוסיכ טס [וע' ע")ו כים גי] :

[דנכיס כנק טס]: ,כוס' עכודס זכס פ'כ מ' נ'ו

י1עבר] פוכ .יעכור דחאי | אדוגי פחאי | אמר לו] אמר ליה ת .לי א | ואין אחה דחאיכותז:
ואין את [ך" ,אין אתה א' .אין את  ,1ואי אתה פך; ואת י | מחירא פא'ך .ירא ח | *מדוכסיי וחפ] *

ל ,מרוכסי דֶןת,

מרוקסיי
ומאיפרכיי

וְדְזְ,

ומאפרכאי

מדוכפאי .
א .ומן אפרכיי

מן רוכסיי ך* .מן דוכסי ך' .מן רוכסר  ,1מאפרכי ם .ל'ו
|ך?,

ומן אפרכי

|ך .1ומן אפרכוי

דְן] .ומן איפרכיי

|

 ,מאפרכי \,

מרוכסי ף | * ומאיסטרטילטיי] ומאיסטרטולטיי ; ומאיסטרטליטיי חן ומאיסטרטיליי כ .ומאצטרטליטי ו,1
ומן איסטרטליטיי [ | ,ומן אסטרטולטי " |,מאיסרטלטיי ן | ,מאסרטליטי ף .ומן אסטרטילי דְתף? .ומן
?אטי| פוחא'כתער .לאיטי דא'גי | להוני] איל
אסטרלטי ך ,ומאיסטכליטאי א' .ומאסטכליטיי א | ל
להוט א!א | "%להוני] להוט א'א"" .ל' ער | אנא הריו | החולכים] את מי השולוח  -.דפחאנכתרי.
מי השילוח  | .* -,את מי השילח ההלכים (ההולכים ע) וע | בפניס] פוחאנכיי | .רייא  -דתר |
כרוכים ן | אנא הך'י | הולך א? | והנה ךד!פחא | היא] נא ף | לוטה]  =.בשמלה | 4אשר לי ו |

אבוא] אתימ .אכא דפוחנכי (עובדיה) | ארגי] פוגכ .אדוני דחאתים | ** שעירה] וגו' ל | אנהוא ן |
חיזרנו] [ג .חזרגו ְפחאכת'ימ | כל המקרא כולה אכ .כל המקראות ו | מ5צינו] מצאנו ךְ |

לאטי להוני להוני אנא מהלך לאטי בניחותא כמו ההולכים לאט כלומר לֶא אתגאה עליהם כי אסבול עולם

ד*א

לאטי כמו הנה

היא לוטה כלומר בפנים

כרוכות אני מהלך במלכיות ולא אשא פני ועיני בפניהם,

ובשכל טוב שם ויאמר נסעה וכו' אמר עשו ליעקב נחלק עוה"ז ועוה"ב ואלכה לנגדך שנהיה אני ואתה שווין
בהן וכו' יעבור נא אדוני לפני עבדו איני משתתף עמך בעולמך אלא אתה תירש העולם הזה תחלה ואני

אירש עולם הבא לבד אמר עשו ואי אתה ירא מדוכסי ומאיפרכסי א"ל יעקב ואני אתנהלה לאטי להוני להוני
אני מהלך בנחת בפנים כרוכות אני מהלך לפני המלכים לסבול עולם ,ובמה"ג שם מפרש ויאטר נסעה ונלכה
אמר ליה עשו ליעקב בא ונשתוה אני ואתה בשני עולמות העולם הזה והעולם הבא אמר לו יעקב אכול אתה

בעולמך ועבור שג' יעבר נא אדוני וכו' ואני מכסה פני עד שתעבור מן העולם הזה שנ' ואני אחנהלה לאטי
ואין לאט אלא כסוי (כסוי פנים) דכת' והמלך דוד לאט את פניו וצ"ע ,ובכי"ל כתוב מדוקסיי וכו' ומאיסטרטולטיי
ועח"נ

והגחתי

ולעיל צר 044

וצר .115

ובערוך ע' הן א' הועתק

סוף המאמר

ופי' להוני בנחת

ועיי בעמת"ל

ע' הון ,ובערוך שם הובא עוד אתנהלה לאטי בתר"י אדבר להוני ,ולפנינו בתר"י א' בנייחא ,והטאמר שלפנינו
נר' מקוטע ,ואגדה רווחת שעולמו של יעקב הוא העוה"ב ועולטו של עשו העוה"ן .וברביר שם אותא א"ר

שמואל בר נחמן כשעמד עשו עם יעקב אמר לו עשו יעקב אחי נהלך שנינו בעולם הזה כאחת אמר לו יעקב
יעבור נא אדני לפני עכדו מהו יעבור נא טול עולמך תחלה מהו אתנהלה לאטי וכו' ,ובילק' דברים ר' תח"ז
ד"א אתם עוברים בגבול אחיכם אתם אוכלים עם עשו בעוה"ז והוא אינו אוכל עמכם לעוה"ב וכן עשו אמה
נסעה

ליעקב

ונלכה

לא אחים

תאומים

אנו נאכל שנינו בעוה"ז ובעוה"ב א"ל יעקב הילדים רכים וכו' ולא

עוד אלא ודפקום יום אחד אלא טול לך חלק בעוה"ז יעבר נא אדוני לפני עבדו וכו' (ולדעת רש"ב מקור זה
המאמר הוא אלה הדברים זוטא ועי' בלקוטים ממדרש אה"ז וכו' צד ל ,וביפ"ת כתב שמצא כן בילמדנו),
ובילקוט תולדות \הועתק ממדרש אבכיר ויתרוצצו הבנים בקרבה שהיו חולקין בשביל העוה"ז והעוה"ב וכו',
ובסדר אליהו זופא ד"ו שם איתא אמרו כשהיה יעקב ועשו במעי אמן אמר יעקב לעשו עשו אחי שנים אנחנן
לאבינו ושני עולמות לפנינו העוה"ז והעוה"ב וכו' טול אתה העוה"ז ואני אטול העוה"ב וכו" באותה שעה נטי

עשו בחלקו העוה"ז ויעקב העוה"ב וכשבא יעקב מבית לבן וראה עשו בנים ליעקב ועבדים ושפחות אמר לו
עשו יעקב אחי לא כך אמרת לי שתטול אתה העוה"ב ומנין לך כל הממון הזה אתה משמש מהעוה"ז כמותי
אמר לו הוכוש שנתן לי הקב"ה וכו' שנאמר הילדים אשר חנן אלהים את עברך באותה שעה האמיר עשו
בדעתו ואמר העוה"ז שאין חלקו כך נתן לו הקב"ה העוה"ב שהוא חלקו על אחת כמה וכמה אמר לו עשו
ליעקב יעקב אחי בא ונעשה שותפות אני ואתה טול אתה העוה"ז ועוה"ב חצי ואני אטול העוה"ז והעוה"ב
חצי שנאמר ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי אמר לו יעקב לעשו אדוני יודע כי הילדים רכים

ואינם

בראשו
בנוהג
ויצא

יכולים לעמוד ביסורין שנאמר ודפקום יוַם אחד ומתו כל הצאן (והמאמר הועתק בילקוט רי קי*א ומצויין
בדפ"ר פר"א ועי' [כל זה] בנספחים לסדר אליהו זוטא שהו"ל רמא"ש צר  ,)72ובתנחומא מ"ב שם
שבעולם מי שיש לו שני בנים אחד בכור ואחד קטן מי נוטל הרבה הבכור עשו יצא תחילה שנאמר
הראשון אדמוני הוא היה ראוי ליטול שני חלקים ולא עשיתי כך אלא יעקב נטל שני חלקים העוה"ז

והעוה"ב

יעבור

אמרת

כך עשו

אמר ליעקב נפעה ונלכה וגו' נהלך שנינו בעולם אמר לו יעקב טול עולמך ועבור שנאמר

נא אדוני וכו" ועיי בתנחומא ובס' והזהיר שם ובילק' מלאפי ר' תקפ"ז
עבדך

יעקב

חייך כדבריך

יהיה

הוא

[ובפדר"א ספל"ז איתה ואתה

ימשול

עליך בעולם הזה ואתה תהיה מושל עליו בעולם הבא

שם

חיזרנו

לפיכך אטר לו יעקב יעבר נא אדני וכו'] 4 :חיזרנו . וכ"ה בכי-ו וכי"ג כאן ולקמן פפ"ה סי ז' ובירוש' ע"ו
מבנין הכבד וכן לקטן פצ"ד סי" ה' חיזרתי על כל בעלי הגדה וכו" ועיי .באכער
פ"א ל"ט א' חיזרגו
טערמינאלאגיע

ח"א

צד  75וח"ב צד  ;56ובמה"ג

על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו
אימתי

הוא

בא

אצלו

עד אשר

אבא

אל אדני שעירה אמ' ר' אבהו

אל עשו הר שעיר מימיו אפשר יעקב היה מרמה בו אלא

לעתיד לבוא וכן" ,ובשכל טוב צד  081א"ר אבהו חזרנו בכל התורה ולא מצאנו

שהלך יעקב מימיו אצל עשו ל שעיר אפשר יעקב אמתי וה יה מרמה בו אלא אימת בא אצלו לעתיד
הוא בא שנא' וכו" [וע' במדרש אגדה] ,והלשון יעקב אמיתי עי' גם לעול צד  ,408ובתנחומא מ"ב שם איתא
ער אשר אבוא אל אדוני שעירה אמר ר!' יעקב חוזרתי על כל המקרא אם הלך יעקב שעירה אם .לא הלך
ולא מצאתי ואימתי הוא הולך לעתיר לבא וכו' ,ובתנחומא שם א"ר יעב ב*ר חזרתי על כל המקרא
ולא מצאתי שהלך יעקב לשעיר ואימתי הוא הולך לעולם הבא וכו' ,ובפ' והזהיר שם ואמר ר' יעקב בר

פרשה עח
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לג יר--טז

יעקב אצל עשו להר שעיר מימיו , איפשר יעקב אמיתי היה מרמה בו , אלא אימתי בא אליו לעתיר
לנוא ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו וגו' (עבדיה א כא):
טו) וואמר עשו אציגה נא עמך וגו' ביקש ללותו ולא קיבל :רכנו כר הוה סליק למלכותא
 4הוה מסתכל בהדה פרשתא ולא הוה נסיב עימיה רומאין ,חד זמן לא איסתכל בה ונסב עימיה רומאין,
לא הגיעו לעכו עד שמכר פינס שלו:
טז) וישב ביום ההוא עשו וגו' וארבע מאות איש איכן הם ,שימטו עצמן אחד אחד ,אמרו
 8ילקוע לי קליג :

 6ילקוע טס ,ילק' טעוסל כ' קפיס :

 1יעקב] פאי .יעקב אבינו דְוַחכ ,אבינו יעקב נת

| אצל עשו לשעיר פא1מ :לשעיר אצל עשו ,5

ושם) | מימיו לי וי (שם) | איפשר] פחא!א"גכי :אפשר ותמ | יעקג אבינו וב |
אצל עשו א? ,לשעיר (
אמתי וְי | ,אימתי  ] 1היה לי פכ | מרמה] [אנבימ .ומרמה ן] .והיה מרמה [ח .מבדה פכ |

*בו דוחאנתמ] גיה י .ל לפכ | **אלא] ל' ל | אימתי] פחאנימ .אמתיי ן .אמיתי (אמתי ת)
חיה דֶת | בא] פ .הוא בא דְוחאנתימ .ילך י(ישם) | אצלו | ל2בוא] אנ .לבא דפוחכתימ :.לי י(שם) |
*שפוט  --וגוי ך] לשפוט (לשפט נָי )5את הר עשו חא!גכתיט .וגו" פוא? .לי ל |  3ויאמר] פוחאנכ
ל
₪

לו דת.

[] עשו לי י | עמך וגוי] עמך פאכ.

עמך

מן העם אשר אתי חתי.:

לי  | 1ביקש] וְג;

בקש דפחאכתי | ללותו] פ .ללוותו דוחאנכתי | קיבל עליו ונם .קגל עליו דפחאתי | יגנו] חר!,
רבינו דפוא'נכתי.

ר' א

| **:ד] כי ל | הה לי פופ | סלק + | 1הוה לי פכ | משתכל די |

בהדה] [ךא :1בהדא דפא?נכתר'י | פרשתה ד פרישתא דִ' | הוה לי פוא"כ | * נסיב דפחאנכתרלי]
נסב לו | עימיה רומאין] א /%12עמיה רומאין פוְ .עמיה רומאיי י ,1עמיה רומאי א*ך? .עמיה רומאה ף,1
ארומאה עמיה ך] ,ארמאה עמיה ך | זימנא חדא פַת ,יומא חד א | איסתכל] אנר'י .אסתכל דפחכת,

*נסג דוא?נת] וגפיב לחאיר'י .ל' פכ | עימיה] א' .עמיה דוחא:גהר'י,
אשתכל ן | בה ל' פכ | ו
לא] ת .ולא דפוחאנכריי
|=5

לי פכ | רומאין] רומאיי י ,1לי פכ

| פיגפ] פוהא'גכברי"י .פנס אל,

עשו לדרכו וגו דְק ,עשו..
עשו לדרכו י(ישמואל),
הפוס ך\]ר | 6ע*שו וגו' ן ]3וגוי ל .עשו א
*ארבע  --הם] איש איכן הם ל וארבע  ..איש היכן הם ך] ,ארבע ..איש איכן (היכן )1
שעירה דְפכתי | ו
הן [;1

ארבע..

אוש

היכן היו י;

וד' מאות

איש

שהיו

עמו היכן הם ך,7

וארבע.

 .עמו היכן הלכו ת.

ישם) .,ואיכן
וארבע  . .אוש עמו היכן הלכו א ,1וד' ..איש היכן הלכו א? | ,וארבע  ..איש להיכן הלכו (
ארבע ..איש פ | '!5שימטו --אחד] שימטו (שמטו ָ) עצמן אחד אחד בפני עצמו וְ; שמטו אחד..
עצמו אנָי ,נשמטו אחד ..עצמו פק ,נשמטו כל אחד ואחד הלך (והלך ךן) לדרכו דת |
א ידי חזרנו וכו' ולא מצינו שהלך יעקב לשעירה ואימתי הוא בא לע"ה וכו' ,ובדב"ר שם בדפ"ר וד"ו א"ר
שמואל בר נחמן חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו שעמד יעקב עם עשו בשעיר ומהו שעירה
אמר

לו עד עכשו

יש לי להעמיד שופטים ומושיעים וכו' ,ובירוש' ע"ז פ"ב א"ר

הוגא

לא מצינו שהלך

יעקב אבינו לשעיר א"ר יודן בר יה דר' לעתיד לבוא וכו' ,ודרשו ועלו מושיעים וכו' המושיעים אשר
בהר ציון יעלו לשפוט אֶת הר עשו ועי' ברמב"ן [ובבחיי] :  3ביקש ללותו| .ע"י אנשיו ולא קיבל כדכתיב
למה

ויאמר.

זה

וכו',

ובלק"ט .ויאמר.

ולתו
עשו אציגה נא עמך ביקש ל

ילו
ולא קיבל :ע

יעקב אבינו,

ובשכל טוב צך  781ביקש ללותו ולא .קיבל = :כד הוה וכו כשהיה נופע למושב הממשלה היה מסתכל
בזו הפרשה שמסופר בה שיעקב לא קיבל אנשים מעשו ,ולא לקח עמו רומיים ללוותו שהם חשודים על הגזל

[פעם אחת לא הסתכל בפרשה זו ולקח עמו רומיים ללותו] ולא הגיע לעכו (וע' לעיל צד  )899עד שהוצרך
למכור פינס!) אדרת שלו כי לקחו ממנו כל מה שבידו וע' ביפ"ת ,והגי' הנכונה פינס איתא בכי"ל ובכל

כ"י .שציינתי וגם בפי' ב"ר בדפ"ר ,וכן לקמן פפ"ד ויפשיטו את יוסף זה הפינס ,ורק בדפוסים כאן [ובכי"ת]
ובפו?  ב"ר כי"ט וכי"א הגי' הפוס (וכן שבשו והגיהו בפיי ב"ר דפוס ווילנא) ,ובלק"ט מפרש כל זמן שהיה

מפתכל בפרשה זו ולא היה מניח את הרומיים ללותו היה בטוב פעם אחת לקח עמו רומיים ללותו ולא הגיע

לעכו עד שמכר פינם (כ"ה שם בכ"י פלארענץ) שלו ,ורמב"ן עה"ת גורס ר' ינאי [ונשתבש מן רבינו] כד הוה

סליק וכו' ולא הוה נסיב עמיה רומ א ין חד זמן לא איסתכל בה ונפיב עמיה רומאין ולא הגיעו לעכו עד

שמכר פינם שלו ,ומפרש שם שהיתה קבלה בידם שזו פרשת גלות ,כשהיה בא ברומא בחצר מלכי אדום על

עסקי הצבור היה מפתכל בפרשה זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו ולא היה מקבל

חברת אנשי המלכות ללותו שאין מקרבין אלא להנאת עצמן ומפקירין ממונו של אדם [ובפי? ביר מפרש שפיזר
את ממוגו לשחדן; וציור זה מאנשי המלכות הרומיים מתאים להמציאות ,כי עבדי המלך (המשוחררים) לקחו
הרבה שוחד מאת הבאים להתחנן לפני המלך כדי להשפיע על המלך שיעשה רצונם ,וככה מסופר בקדמוניות
ירי
רייויהשר
קיור
ויוסיפוס ספר י"ח פ"ו מאגריפס המלך שאיבד את ממונו בשוחד שנתן לעבדי המלך שידברו עליו טוב לפני
ירייו ל
המלך ,וראה גם פרידלינדר דרשטיללונגין אויס דיר זיטטענגעשיכטע רומס ח"א מהדורא חמושית צד :]8+
 6וארבע מאות איש :.שהיו עמו איכן הם (ובכי"ל נשמטו המלות וארבע מאות והשלמתי ועח"נ) שימטו עצמן
44
וכו" ,וכתיבת אמתי בכי"ל וכי"ג כאן בלי יו"ד .כמו לעיל צד  093וצד  ,198והגי' ולא נותר מהם וכו"
איתא בכל כ"י ובדפוסי' וילקוט כאן .ורק בילקי שמואל שם הגיי ולא ג מל ט וכו' כמו במקרא לפנינו ,ושם
ער וכ"ה בדפוסו וכו"פ וכי"א א' וכי"ג= ,ובכי"ל וכו"ח וכי"כ ובילק? כאן ובילק/
כתוב  ארבע מאות איש נ
ובוב
וב
שמואל שם בראש המאמר הגי' ארבע מאות איש ,וגם בפירש"י עה"ת הוצ' ר"א ברלינער וישב ביום ההוא
עשו לררכו עשו לבדו וד' מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד והיכן פרע להם הקב"ה בימי דוד
|
יש אשר וכו" [ובכי"א ב' וכי"ת הגי' ארבע מאות נרע] ,ובלק"ט וישב וכו
שני כי אם ארבע .מאות א
פי עצמו והלכן להם וכו' ,ובשכל
וארבע מאות איש שהלכו עמו היכן הם שימטן עצמן אחד אחד ב נ
שוב

צך

081

מפרש

ואותן ת' אנשים

שהלכו לקראת יעקב כל אחד בפני עצמו אמר

נלך שלא תכווה

[6\, 106811,משס]

('

וכו'

טו

4

וישלח

60

לג טז יו

פרשה עח

שלא ניכוה בנחלתו שליעקכ ,אמתי סרע להס הקכ"ה ,להלן ולא נותר מהס איש כי אם ארבע
|

מאות איש אשר רכבו על הנסלים ויגופו (שיא ל יו);

יז) ויעקב נסע סוכותה וגו' כמה שנים עשה אכינו כביתאל ,ר :אכא כר כהנא אמר ייח חרש
ו
סוכות ובית וסוכות , ר' כרכיה מש' ר' לוי כל אותן השנים שעשה אנינו כביחאל היה מככר את עשו
 +באותו הדורון[ ,ר' אבין בשם ר' אחא השע שנים היה מככר את עשו באותו הרורון] ,ר' פינחס בשס
ר' אכין כל השנים שעשה אבינ בכיתאל לא נטנע טלנסך ,אטר ר' חנן כל טי שיודע כטה ניסוכין
ניסך אבינו בכיתאל יודע לחשכ את טי טכריה:
 8לק כי קליג ,קדכ עולס פיכ ,מנילס יי : 6

 1לא
אימתיי
אם..
ארבע
פכתה
בביתאל] וְאנכ .בבית אל פחי' ,בפוכות ד

 5לקטן פע'ס כיי פי| :

אי | נכוה דפחא?כתי .נכווח א'ג | בנחלתו  --יעקב] בנחלתן י | אמתי] ןָ .אימתי דפחאכתו,
ישם) | מהז אל | אם  --וינוסו] חזפ,
ן | ** פרע] פרעה ל | להן פגי | להלן ל' ן | נותר] נמלט (
הגמלים י ,אם אובע (ד' ך) מאות איש נער אשר . .וינוסו פג ,אם ..איש נער ..וינסו א' ,אם
(ד' א?) מאות נער ..וינוסו א'ותן .אם אובע מאות ו(שם) ,וגו' ן |  8סכוחה וְזָא .סוכחה ן],
פַן | וגרה לי | *ש*נים| שנה ל | אאבינו] יעקב פא :אבינו יעקב דגתי . עקג אנינו וחב |

שמונה עשר פַוְא' ,שמנה עשר האג

וסוכות] פַוְחְכִי.

| ** אבא] אבה ל | בר כהנא] פוא'נכי .ביכ א' :ל' דת |

| חדש] חאגכתי.

| 4סכות

חורש ך .ל' פן

וסכות א ,סוכת ןָ ,וסוכות ובבית אל ששה (ו' ךָ') חדשי' ד
דְרן | שעשה

שנים תַי ,חדשים

אבינו] שעשה

יעקב א'.

חאג | נית ם"!

| בשפ | השנים] וְחאנפ,
יעקב אביגו וח

שעשה אבינו יעקב אלנו .שעשה

שיעקב היח ף ,שיעקב אבינו היה ך ,שעשה דִן | בכיתאל] ואנכ :בנית אל הפחתי | היה מננד]
כבד ו | את ל' מכ |  5באותה ן | הדורון] וחאג .דורון דפכי .דרון ף | * ר' אהבידןו-ר-ון] ר' אבין בשם
ר' אהא

תשע..

לעשו

באותו

דורון

ם;

ר' אבין

בשם

חוניא..

עשו . .הדורון

את

ן  ,ר' אבא בשם ר' חונייא...

באותה הדורון ן ,ר' אבין בשם ר' חוניא אמר (בשם ר' חנא כ ,בשם ר' הונא ו) תשע (ט' ךָ' ,תשעה ך)
6בין] פאנפו,
שנים . .את עשו (לעשו כ) באותו (באתו ו') דורון דְכו .ל' לאת | פנחס פא?גכתי | א

| כל] פאכ ₪ :אותן דוגתי

ראוכן ן .אבא ד

| שעשה] שעמד פכ | אבינו] ג .יעקג פא' .אבינו

*ניתאל וְאנכִ] בנית אל דְפַתי :ל' ל | מנע ו עשה ן | מילנסך ן,
יעקב א'כתי' .שקב אבינו דֶן | ב
| מי ל' ם | שחהוא יודע דואת ,שהיה יודע ו ,שיודע
מלנסך נסכים הי | חזן] י .חנין דפואגכת
7סך פואכתי |
לחשב מכ | ניסוכין] א?ן .ניפוכים רן .נסוכין פא'כי; נסוכיי ך ,נסוכים ך' ,נסכים ן | נ
בינו] יעקב פא' .אבינו יעקב דְאלגתי .יעקכ אבינו וכ | בגיתאל] וא*ג .בבית אל דְפכתי | יודיע ת !

לחשוב א | את מי] כל מי ףם ,כל מימי כ ,2מימי ו! | טכריא אנכ |

גמול לדורותם שנ' ולא ג מ ל ט מהם וכו' ,ובפי' ביר כי"ט מלשון אחר וישב ביום ההוא

ופרע להן הקב"ה

עשו לדרכו משמע הוא יחידו נשמט כל אחד ואחד והלך לדרכו דאמרי שלא וכוה וכו' ואימתי נפרע וכו" מה
שנתפזרו שלא הרעו ליעקב להלן ולא נותר מהם איש כי אם ארבע מאות הרי שנשתירו ארבע מאות

בשביל
מאות

בשאר
הגוי

ארבע מאות שנתפזרו [וע' כיוצא בזה בשמות רבה פ"ה סי' י"ד ובתנחומא שם סי' כ"ד,
היו מעמלק

שהוא

איש

שנשתיירו

דרש

ג
ישם
ר' לוי]  כל אותן "ה

מאלופי

עשו .וע' מש"כ

לעיל צד :]478

 8עשה

ואלו ארבע

אבינו וכו

וכ"ה

אל
כ"י ובילקוט דפ"ר עשה וכו' ב ב ית

(בבית אל) ראב"כ אמר וכו' ר' ברכיה בשם רי לוי [ובילקי

(שנים),

וכה

וכו',

וכן בלק"ט

כמה שנים עשה יעקב

בבית

אל

ומפרש שם סוכות לקיץ' ו' חדשים ולבית לחורף ו' חדשים ולמקנהו עשה סוכות ו' חדשים [ועי' ברא"ם
ובברטנורא עח?ת ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מלשון אחר מפרש שמונה עשר חדש סוכותה בית סוכות וכו' ואם
יאמר

לך אדם

הכת'

(הרי

כתוב)

עדין בסיום

אותו הפסוק סוכות (ההוא מיבעי ליה לגופיה לשם המקום

כדכתי' .על כן קרא שם המקום סוכות ,כ"ה בכי"א) ועוד אי אפשר אותו סוכות האחרון לדרשת ימות הקיץ
לפי שלא תמצא שתי ימות הקיץ ביחד ,וע' בפיי מהרז"ו ,ובשכל טוב שם לא חש לזה ומפרש ולמקנהן עשה
סוכות באלו חדשי הח ורף שבנה לו בית; על כן קרא שם המקום פוכות שחזר ועשה לו סוכות לששה
חדשי הקיץ האחר,

וע' בפירש"י למגילה שם] ,וקשה לפי גי' כל אלו הספרים שבמקרא כאן לא הוזכר שנסע

יעקב לבית אל אלא לסוכות [ואולי לפי דעת בעלי המררש סוכות .היא כינוי לבית אל ,וע' בראשית ל*ה ו' ז' פ'
ולקמן פפ"א סס"י ב' (וע"ע מכילתא בא פי"ד ובשלח פתיחא (כ"ה א') ,וע' מש"כ כיוצא בזה לעיל צר 577

הוכות שעשה יעקב שם ,ושם העיר לפנים היא
אות  )1ולדְעַת ר' אבא ב"כ נקרא בית אל סוכות מפני ס
בית אל ,ולדעת ר' פנחס בש"ר אבין נקרא בית אל סוכות מפני הניסוך שנסך שם יעקב על המובח;
דורך המדרש לתת ביאורים נוספים לביאורי שמות שנזכרו במקרא כמו לעיל צר  528ואילך בשמות בני
יעקב ,וכן כאן השם סוכות לדעת ר' פנחס נגזר מנסך וצ"ע] ,ובדפוסים [וכי"ת] הגי' כמה שנים עשה אבינו
יעקב בסוכות וו' ובבית אל ששה חדשים כו ,ואולי הגיהו כן לנכון עפ"י הס"ע ומשם נובע
הדרש לפנינו ,והלשון שם (בהוצ' מארכס) יעקב אבינו וכו' יצא לו מארם נהרים ובא לו לסכות ועשה שם
י"ח חדשים ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ובבית אל עשה ו' חדשים והקריב .זבחים וכו' ,ובמגילה שם דתניא
יצא מארם נהרים ובא לו לסכות ועשה שם וכו' שנאמר ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכות
ובבית אל עשה ששה חרשים וכו' ,וע' בפירש"י שם ובפירש"י עה"ת בראשית ל"ז ל"ד ,ובמאמר ר"ב בשר"ל
הגי' בדפוסיי [וכי"ת] כל אותן ח ד ש י ם שעשה בבית אל וכו' ,וברמב"ן הגי' כל אותן החדשים שעשה ועקב
היה מכבד את עשו באותו הדורון .ובתר"י א' מתורגם ויעקב נטל לסוכות ואיתעכב תמן
אבינו בפוכות
תריפר ירחי שתא וכו" [וע' בס' היובלים פכ"ט פסוק ""ז--ייט] ,ובתנחומא מ"ב וישלח סי י"א איתא
שה
אמר ר' יהודה בר' שלום כל ש ג ים עשר חדש שעשה אצלו כך היה מכבדו וכו' ,והלשון כמה שנים ע
וכו" כמו לעיל צד  485וגניו"ש,

במ"י שם:

וכתיבת ביתאל בתיבה אחת

 5ר' אבין בשם וכו'| .טמאמר

כמו

לעיל צד

978

צד

787

וצר 919

וע'

זה ליתא כאן בכי"ל וכי"א א' וב' [וכי"ת] והשלמתיו ,ובררתי הגי'

פרשה עט

וישלח

70

לג יח

פרשה עט
לנ יח) וובא יעקב שלם וגו" בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע (איוב ה יט)
אין שית הינון קאימנא בהון , אין שבע הינון קאימנא בהון , ברעב פדך ממות (שם שס  ₪כי זה
שנתים הרעב (בראשית מה ו) ,ובמלחמה מידי חרב (איוב שם שם) יש לאל ידי לעשות עמכם
רע (בראשית לא כט) ,בשוט לשון תחבא (איוב שם כא) אמר ר' אחא קשה היא לשון הרע שמשבראה

עשה [לה] מקום שתטמן בתוכו , ולא תירא משד כי יבא (שפשס) זה עשו ואלופיו ,לשוד ולכפן
תשחק (שם שם כב) זה לבן שהיה כפון על ממונו לשדדו ,כי עם אבני השרה בריתך (שם שפ בג)
ויקח מאבני המקום (בואשית כח יא)| ,וידעת כי שלום אהלך (איובשפ כר) מעשה ראוכן ובלהה
מעשה יהודה ותמר ,ופקדת נוך ולא תחטא (שפששס) יעקב בן פ"ד שנה לא ראה טיפת קרי מימיו,
 1ינקוע כי קלייג ,ינקי פיוב כי סת"5ע ,סנדם נכלטים פס"ע (פס"ס) :  4ע' עככין ע"ו 3':

 8לקען פל']:

 1ויבוא א | וגו'] ן .עיר שכם את .ל' דפכני | גשש] כת'  ₪פנת .כתיב  ₪אל כתול  ₪ל,
לן ן/
ייוב) *| א
ובשבע וגו' ם ,וגו' [ֶכ; לי א(א
]
ע--
רבע
הה"ר  ₪א | יציליך ך] .יצלך י | ובש

אם אנכי(שם) .אי י | הינון] אינון דפאנכי .אנין ן .לי ת (וכן בסמוך) | קאימנא] אי :קאימנה ן,
קאמנא [ ,אנא קאימנא פל.

ואי ו

אנא קאים דת |** בהון] ל :ל | ואין דןת .אם ו(שם) ,ואם פ[אנל.

קאימנא] פאנכי ,קאימנה ן ,אנא קאים דת | * נהון דפיאכתי] לי לג  3הרעב" פןא?נכי (שם) ,הרעב
ושם),
בקרב הארץ אֶ1ןְזי ,רעב ..הארץ ך | ** לעשות  --רע] לי ל |  4ובשוט ך | 1תחבא וגו" ן | היא] (

הוא פוְאַנכ .

לי דתי

שבראו דְפאנכתי

| לשן היע] הלשון פאנכבי

|  *5לה י(שם)] לו דפואכתי.

| שמשבראו ן .,שמי שביאה י(שם),

לך.1

ל'ל  | שיפמן דפואכתי.

שמי

ליטמן ג,

*תוכו דפאנכת] בתוכה ו ,לתוכו ל .בו [ | 9לא [י | משד] וא? .משוד דפא!גכתי
ושם) | ב
טמון (
6היה] פכי .שהוא נ .שבא דְוא'ת .שיצא א | כפן אזג |
יבא] פוא'י .יבוא דא?גכת | זה לי י | ש

ממונו של יעקב ך | לשררו] [אנכ .לשודרו דִן ,לשררו  ** | 2עם] אם ל | בריתך] פואנכי .בריתיך ת,

בריתך וגו' ך | ה7מקום] פואני :המקום (השדה ך]) וישם מראשותיו דְוֶן ,המקום וחית השדה השלמה לך
ההיא כהדא דאמ' ר' לוי בשם ר' יוסי בן זמרא עשאן כמרזב שהיה ירא מן החיה כ | * אהלך פוא!גכתרי]

8עקב]
אהלך וגו' ל .אהליך דא | מעשה] זה  =.א'א%ך | י
א ]-בן שמונים וארבע שנה לא ן .בן שמנים
יעקב  | .1בלן-
בן שמונים וארבע ולא ו(שם).
(שנים אני) ולא פאנכי.
פ"ד ד'ךך?) שנה (שנים ך]) היה ולא דךת,

היה בן פ"ד שנים

פי (שם) .אבינו יעקב דאנכתרי :זה אבינו
וארבע (שמונים וארבע  ,פ"ד אלי) שנה
(שמונים וארבע ך,1
בן ארבעה ושמונים
ולא א!א | "%טיפת] וְאִגְרי .טפת דְתי(שם),

לי פכ | מימיו] מעולפ פכ :ל' א |
ריא בשם רי א ח א כמו שהגיי לקמן פע"ט סיי ה' בכי"ל וגם בדפוסי' ושאר כ"י (חוץ מכי"א א') ועיי"ש,
והדרש תשע שנים קשה לפרשו וע' ביפ"ת ובפיי מהרז"ו ,ובפי' ב"ר כי"מ מפרש לקמן שם תשע שנים היה
מכבד יעקב את עשו באותו דורון ששיגר לו מתחלה ואעפ"י כן לא חפר כלום וכו' ,ובשכל טוב לא הועתק
המאמר; ובשני המאמרים האחרים הגי" שם צד  781ר' פנחס בשם ר' סימון כל ימים שעשה ועקב
כמה ניפוכים ניסך יעקב בבית אל יודע
בבית אל לא נמנע וכן' ,א"ר יוח נן כל מי שיודע לשחוב
חשוב מי טבריא:
ל
פרשה עט .בדפ"ך נסמן פע"ז ,ובמקרא כאן פרשה סתומה :ל אין שית וכו אם שש צרות הן
אני עומד בהן ואם שבע הן אני עומד בהן שהקב"ה מצילני מכל צרה ופגע רע [וע' לעיל צר :]788

 4שמשבראה וכו' . שמשברא

הקב"ה הלשון עשה לה מקום כלו' חלל הפה שתטמן בתוכו כדי שישמוך אדם

לשונו מדבר לשון הרע ,ודורש בשוט לשון וכו' משום שוט לשון תחבא הלשון ,והדרש בשוט לשון על יעקב
חפר כאן ואיתא באגיב [שהועתק בעט' הבא אות  2וע' לעיל צד  ,]208וטעם הדרש תחבא הלשון גם בהגי! קשה
הוא הלשון (קשה לשון הרע) שמי שבראו עשה לו מקום שיטטן וכו' ,ולשון ל"נ ול"ז| ,וכן מפרש באמרי
יושר קשה הלשון שמי שבראו עשה לו מחבוא הפיבו רו"ל תחבא על הלשון שהיא נקבה כאמרו [ישעיה נ"ד
יז] וכל לשון תקום אתך וכו' ופירוש הפסוק תנצל משוט קשה שוט הלשון אשר תחבא במחבוא הפה וב'
חומות לפניה כאמרם על מה יתן לך ומה יוסיף לך (בערכין שם מה יתן לך וכו" כל אבריו של אדם מבחוץ
ואתה מבפנים ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות אחת של עצם ואחת של בשר וכו') ודרשו זה על יעקב
כי הצולו הקב"ה  מודו לבן גם מלשונו כאמרו השמר לך מדבר עם יעקב מפוב עד רע וכוי .וביפ"ת שמי
שבראו עשה לן מקום שיטמן בתוכו שהקיפו ב' חומות א' של עצם וא' של בשר וכו' ופי' תחבא כנוי ללשון
והמקרא דבק לשלפניו דקאמר פדך ממות וקאמר גמי פדך בשוט לשון הנטמנת כלו' שה' מצילו מלשון שהוא
תיצא ר' תתקלזג
קשה וכו" ועי"ע המאמר כמה קשה לשון הרע וכו" שהועתק מאלה הדברים זוטא בילקוט כי
פ' ונשמרת מכל דבר רע; ושם נדרש תחבא כפשוטו 6 :שהיה כפון | .רעב על ממונו לשדדו כמו שאמר
ועקב לולי אלהי אבי וכו" כי עתה ריקם שלתתני וכו' :  7ויקח מאבני וכו |בכי"כ נוסף עוד וחית השדה
השלמה לך ההיא כהדא דאמ' ר' לוי בשם ר' יוסי בן זמרא עשאן כמרזב וכו" ועי' לעיל צד [ 387וביפ"ת
ובחי' הרש"ש] | :מעשה ראובן וכו שלא חטא וכמאמרם (שבת נ"ה ב') כל האומר ראובן חטא אינו אלא
טועה וכו" ועיי"ש ולקמן בכי"ל פצ"ז וכי ראובן זגה הפ לצדיק וכו' .ומעשה יהודה ותמר שהודה יהודֶה ואמר
צרקה ממני וכו' ,ולקמן פפ"ה פיי י"ב רוח הקדש אמ ממני היו הדברים 8 :לא ראה . לא חטא ולא הרהר
ויעקב

היה

בן פ"ד

שנה

כשנשא

אשה

כדאיתא

לעיל צד 877

וצד

,718

ולקמן בכי"ל שם

שלא ראה

קרי

יעקב אביהס פ"ד שנה וכן' ובנוסחת הדפוסי' לקמן פצ"ח סי' ד' אני בן פ"ד שנה ולא ראיתי טפת קרי וכו':

|85

פרשה עטש

וישלח

וירעת כי רב זרעך וו' (שם שס כח) אמר ר' יורן לא נסטר יעקב מן העולם ער שראה ל' ריכוא
מבני בניו ,תבא בכלח אלי קכר (שס שס כו) ר' יצחק ורבנין ר :יצחק אמר תכוא נך לכלוכית אלי
קכר ,רכנין אט :תבא בכולה אלי קכר טלא שאינו חפר כלום ויבא יעקנ שלם:
יר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל (תהלים קכט א) אטר לו הקב"ה

ב

 5ויכלו לך נם לא יכלו לי (שט שם ב) ויבא יעקנ שלם:
רבות רעקות צדיק (תחלים לר כ) רבוח רעות זה עשו ואלופיו ,צריק זה יעקכ ,ומכולס
יצילגו י"י (שם שס) ויבא

ו

יעקב שלם:

יי ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם (לים קכוו ח) צאתך ויצא יעקכ (ביאשות כח !)>

וכואך ויבא יעקכ שלם:
ר'

ג0ן

חייא

בא

בר

פתח

אם

אתה

זך וישר

וגן' (אוב ח ו) אם

6קוע טס :
 4ינקוט כ קל"נ ,ילק' מכיכי מקליס קכ''ט ספ"  | :'6ל
לעיל  01: ]017 57ע" יכוט' כסם סטנס פ"ל נין ש':

אתה

זך וישר

הייתה

 8ילקוט שס ,סכתופ] ע'כ ושלם כ" *י [ועיי

 1ורעך) זרעיך דת | וגוי] ן .כי רבוא א .וצאצאך כעשב הארץ ך .וצאצאך (וצאצאיך ך]) . .השרה ך'ך]/

ל' פא'נכי | יעקג] א' .יעקכ אבינו וְאֶי (שס) .אבינו יעק :דפנכתי | לי] א'י (שם) .שלשים מוא'נכ,
ששים

סי ךי,

2בני
דְתִי | רכוא פא?כתי (שם) | מ

זרעך רב ריבוא כ | ,שנא' כי רב זרעך א,%
קכר]

 ₪כעלות גדיש בעתו ד

פואגכעי.

בניו] ₪

וידעת כי רב זרעך כ"י ריבוא א! ,שני כי רב

| תבא] פוא'נכעי.

שני כי רב רבוא ם

תגוא דא"ת |

| ר  --ורבנין] אי (שם) .ר' . .וובנן דונת .לי פכי

| וב

יצחק שק | תכוא| א'נתר? .חכ דפוא'כעריי | בד] פוכבעי .לך גר" .לי דאתר | :לכלוכית] או (שם),
ליכלוכית (ו ,לכליכות פכ .לכללוכית [  .לחלוחית וֶך .1לח לוחית ך" .לח ד | אלי קגר] לקנר פכ,

| תגא] פוא'נכר'י.

לי יי |  8רבנין] ךְי| ,ורבנין א'ו (שפ) .ורגנן דפוא'כתר"

תנוא דאיתרי |

בכולא דְתֶי .בכלח פואנכריי | אלי קבר ל' פכי | שאינה י | ויבוא א" | שלם]  -עיר שכם  .לי ו |
* 4שור  --ישראל אני]

שיר . .מנעורי רבת צררוני

ן ,שיר המעלות רבות צררוני וגו"

 ,7ויבא יעקב שלם

שיר . .רבת ..יאמר נא ישראל ך ,ויבא יעקב שלם רבת צררוני ..ישראל ךן ,שיר . .רבת  ..ישראל ישראל
לי כ) | לו לי ן |5גם] [ְנִי .3אמר לו  -דת,
ם
שרל--
סבא |ךף .1כתיב יאמר ..ישראל ישראל סבא מ (שי
ש-לם
אמר לפניו = פא .אמר לפניו רבת צררוני מנעורי  -,מ | ויביא א | %ר6בות] כתיב  =,ך (רבות -

*גות רעוה דונת] ל' לח | זה לי ת | יקנ
| צדיק] וחת ₪ .וגוז ך .ומכי יצי י"י ג |ר

לי פאכ)

"8י] כתוב -
בינו [ .אבינו יעקב ' ,אבינו ישרי  | ומכלם ךן | י

לי פאכ) | ישמר] וְנ/

ם
שיל--
ך (י"

ישמור דחי | ובואך  --עולם] ובואך וגו' ן .ובואך ן ,לי חי | צאתך]  .2י"י ישמר צא' ן ,ישמור צאתך ך",
וישמור צאתך ךן .ל' חי | ויצא ועקב]  ₪

מבאר שבע וְנִי |  * 9וכואך דפוחאנכת]

וגאך לו | וובא ל? ן |

שלם ל' ךן |  01חייה ן | ברווה ן .בר אבא ךְפאנכתר' | אם  --וגר] אם ..אחה ן -,אם ..אתה וגו' ושלם
נות צדקך ך ,אם זך ואם ישר אתה וגו' ..צרקך ך',

אם זך ואם..

אתה ושלם ..צדקיך ת.

ל פא'כרי

(וגו'  --צדיק ל' א') | ואם ישר ךְ? | אתה ל' וַר | 1היית דפוא'כתר| :
דורש כי רב זרעך כ"י ל' רב רבבה .ועח*ג.

 1לי ריבוא וכו'.

ורק ברפוסי! [וכי"ת] וילקוט כאן הַגיי ששים;

ומפרש ביפ"ת טעם הררש שראה יעקב ברוח הקדש ששים רבוא עתידין לצאת מבנין וצע"ג :  2תבוא בך
וכו' .שתהיה בכחך ובלחך עד יום מיתתך ,ור"י דורש בכלח נוטריקון בך לח כלו' לחלוחית ,וכתיבת לכלוכית

בכ"ף כמו לעיל צך  894לכלכית וצד  856לכלוכית , וגם בערוך ע' לכלוך א' הגיי חבא .בך ליכלוכית ופי"
ורבנין אמ תבא בכולה וכו' ודרשי בכלח בכלה בחילוף חי"ת וה"א ועי' במ"י לעיל צר . 879
ענין לחלוחית,

בד"ה למה ,וכו' ,ובמעין גנים איוב שם הובא ר' יצחק אמר תבא בך לחלוחית  כבנן אמרי תבא בכלח
בכלי מלא שאינו חסר כלום ועח"נ ,ובאג"ב שם הורככו פתיחה זו ושלאחריה ,ושם לשון הדרש שיר
המעלות רבת צררוגי מנעורי זשזה בשש צרות יצילך .וגן' ושלמה מפרש שש הנה וכו' ד"א לפי שיעקב אבינו
היה מרנן ואומר רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל אמר לו הקב"ה וכי בכל צרה שנכנסת לא הייתי אצלך
ומצילך ברעב פרך ממות אימתי וירא יעקב כי יש שבר במצרים וגו' ובמלחמה מידי חרב בשעה שבאו עס
עשו ארבע מאות איש בשוט לשון תחבא אימתי וישמץ את דברי בגי לבן וו" ולא תירא
משוד .כי יבא אימתי באנשי שכם זיסעו ויהי חתת אלהים וגו' לשוד ולכפן תשחק אימתי בשעה שוצא מבית
אביו וכו' ומחית הארץ אל תירא שכל זמן שהיה רועה אחד מן החיות לא נגע ,בצאן וכו' כי עִם אכני השרה

בריתך  אימתי ויקח מאבני המקום וכו' וחית השדה השלמה לך וירץ עשו לקראתו שנקרא חיה שנאמר גער
חית קנה [ע' פסחים קי"ח ב'] .וידעת כי שלום אהלך אימתי ויהי בשכון ישראל ומה כתיב אחריו ויהיו בני
יעקב שנים עשר וכו" אמר הקב"ה ליעקב אחר כל אלו הדברים שעשיתי לך את קורא הגר ואומר רבת
מנעורי

צררוני

יעקב

החתיל

ומר
א

גם לא יכלו לי וכו',

ושם פ"ג' זש"ה בשוט לשון וכו" רי .יהושע

בן לוי אמר ביעקב היא אמורה ור' שמואל בר נחמני אמר בדוד היא אמורה וכו' + :יאמר נא וכו
השלמתי ועח"נ ,ודרשו יאטר נא ושראל ישראל סבא כמו שהני' בפי' ב"ר כו"ט ובילק' מכירי ועו לעו
צ

4

ובמ"י שם.

והקבזה אמר ליעקב יכלו לך וכי עשו יכול לך כלום ויעקב חזר ואמר רבת צררוני וכו

גם לא יכלו לי ,ופתיחה זו הקצרה עם שתי הפתיחות שלאחריה ליתנהו בכי"כ,

והפתיחות רבות רעות וכו"

י"י ישמר וכו' לא נמצאו גם בכי"פ וכי"א א וב! ,ובלק"ט הובאה הפתיחה ה' ישטר וכו' ובשכל טוב צר 781
מפרש הפתיחה רבות רעות וכו" רכות רעות אלו שטמת ומרמת לבן ודליקתו ופגישת עשו ואלופיו שנתגששו

ביעקב שהיה צדיק וכו' ומכולם יצילנו ה' דכתיב ויבא יעקב שלם,

והפתיחה גם בתנהומא מ"ב שם וש"ה ה!

זך וכו

גם פפוק זה באיוב שם דרשו כאן ביעקב'

ישמר

כמו

וכו"

הפ'

צאתך ויצא

בשש

צרות

יעקב ובאך ויבא יעקב :

וכו"

ובסטוך ותגזר אומר

 01אם

וכו' וקשה

הדרש הא לשעבר לא היה צדיק ועי' ביפ"ת;/

פרשה עט
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אין כת' אלא אתה הא לשעכר לא היה צדיק ,כי עחה יעיר עליך ושלם נות צדקך (שס שס) עתיר

הוא להתעורר עליך ולשלם לך כל הנאת צדקות שעשית ,ולפי שכת' ויעקב איש תם ונו' (בראשית
כה כו) לפיכך ויבא יעקב שלם:
ר' ברכיה פתח ותנזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור (איוב כב כח) ותגזר אומר
ויקם לך זה יעקכ ,ועל דרכיך נגה אור על שני דרכיך נגה אור ,לפי שכת' אם יהיה אלהים
עמך (שם שם טו),

עְמדי (בראשית כח כ) והנה אנכי

(שם שם כ) ושמרתיך

ושמרני

וש

(שם שם טו),

ושכתי כשלום (שם שם כא) ויבא יעקב שלם:
הזורעים
את הברכות

בדמעה

ברינה

אולי

ימושני

בדמעה

יקצרו (תהליס קכו ה) הזורעים
אבי (כראשית

כז יב),

ברגנה

בדמעה

זה אבינו יעקכ שזרע

יקצרו' (חהלים שם שם) ויתן

לך

האלהים (בראשית שס כח) ,הלך ילך (תחלים שם  )0וישא יעקב רגלין וגו' (בראשית כט א) ,ובכה

10

> (תהלום שם שם) וישא את קולו ויבך (בראשית שם יא) ,נושא משך הזרע (תהלים שט שם) שמשךזרעו ובא,

בוא יכוא ברינה נושא אלומותיו (שפ שס) היידי ליה אתי טעין עולמוי ועולמתיה ויבא יעקב שלם:
פ ילק' סיוב כי מסק"ס  ,לקמן פפ"3כ [ס" ב' :גי כ"י] ,וע' פנסועס "כ טס  5 = :ילקוע כי קליינ , ילק' ססליס כי סספייס
(עדכש מכליס קכ"ו קיי ס') ,ילק' פכיכי פסטיס קכי"ו שי *יב:
 1אין כתיב

(כת' פכת)

כאן דפא'כתר,1

אין כת' כן ן

|

אתה]

אם זך וישר ₪

ןך1

| הא

*עיר דפואגכר'] יעיד לת | ושלם --צוקך] פאפ .וגו ו,
לי פא"כ | היית א%ך* .הייתה ב | י
לי דנתר | ?הא| פואכ :הקבזה דגתר' | עליך --לך] לך ולשלם ם | כל אותן פואג | הנאות
צדקות [,

התנאות

צדקות ן ,צדקות נאות א,5

צדקות הנאות ף?,

הצדקות הנאות ך.1

צדקות דפת

|

שעשיתה ן | לפי וְןָ | שכתי] פות .שכתוב דְאנכ .שכתב א | וגו'] פ .יושב אוהלים דת .לי ואגכ |
3פיכך כתוב ן | ויבוא א | %שלם עיר שכם ן |  * +ותגזר  --אור א ]1ותגזור . .אור אל  /ותגזר . .דרכך..
ל

אור ; ותגזר ויקם  . .דרכיך ..אור ל' ,ותגזר אומר ..לך [כ .ל' פני | ותגזור א | * אומר דפוא'נכתי]
אמר א? .ל' ל |  5על  --אור] על ב' ..אור א? ,על שני דרכים י ,ועל דרכיך נגה אור ךן | לפי שכת'] וגת/
לפי שכתוב דִי .לי פא | 6עמדי] וַתי = :וגו' דֶן; ושמרגי פא1כ .ושמרני בדרך א? | הנה פנכ |
ושמרתיך וגו'  ,1ושמרתיך בכל אשר תלך ןן ,ליי |
ושמרני ושמרתיך] ןַף! ,ושמרתיך דְפאל,
7שלום] פ[אכי = .וגו' [ .אל בית אבי דְן .והשיבותיך  | 1ויבא] פוא'נכי .ויבוא א ;%וכתיב
ב
הזורעים . .ברנה יקצורו א .כתיב הזורעים  ..ברנה
ר--ו]
צ-
קים
יורע
(וכת' ך]) ויבא דְך | שלם וגו'  5 | 1הז
יקצורו  ,]3ויבא יעקב שלם כתיב (כת' ך]) הזורעיםם . .ברנה יקצורו דָןת .ל' פונכ | הזורעים בדמעה]  ₪וגו' ם,

אליב-י ]-אולי ימשני
9ת לי מ | או
ברינה יקצורו  .2ל' ך | זה לי  | 1יעקב אבי' א?מ .יעקב א'ני | א
אבי א? .אולי ימושני ן ,ל' כי (תהלים) | ברינה  | 1יקצורו פאנכתימ |  91האלהים] פאכי (שם) מ.
 ₪וגו' ן ,מטל השמים דְָוָו .מטל . .ומשמני הארץ דִך | * הלך  --וגו'] הלך . .רגליו מ; הלוך . .רגליו |,%
הלך  ..רגליו וילך א? .הלך  ..וילך ארצה בני קדם י ,הלך ילך ובכה וישא . .רגליו וגוי ל .הלוך ..וכה
וישא . .רגליו [ ,הלך ..ובכה וגו' הלך ילך וישא . .רגליו וילך  .1הלך (הלוך  )5ילך ובכה נושא משך
ב-ך] ובכו. .
י-
וכה
הזרע הלוך (הלך ילך הה"ד א )1וישא . .רגליו וילך פאכ :הלוך ילך דתי (שם) | וב
א]-
ב-
ושך
וובך ן" ,לי ן |  11שמ

[י ,שמשך..

אביו ן ,שמשך זרעו ן" ,שמשך בוכות פ,

שמשך את

הברכות  ,]%שמשך השבטים מחון ו(שם) .,שנמשך למקום שעתיד להזרע משם דכתי' וקח לך משם אשה
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה אל לבן בן בתואל ך ,שנמשך ..להזריע משם דכת' ..וילך פדנה ארם אל
לבן הארמי ך] |  51בוא יבוא] אנָת  ,בוא יבא ך1ו ,בא יבוא א ,1בא יבא דפוכי (שפם) מ | ברינה] פוג;

ברנה ְאכתר'ימ | * נושא אלומותיו דְוָאנך1י] נושא אלמותיו ךן .וגוי ל .לי דְיפַּכָמ | היידי ליה] היידי
לה ן ,הידי ליה פ ,2מדליה [ .מודליה נָ"ֶך' .מודליא ך? .לי דאתימ | *אתי טעין דןינכתר?] אייתי
טעון

ל ,אתא טעין א .1את טעין ממ ,אנא פעין י ,1טעין פ .אתא טעין מודליא א ,"1אתא . .מודלייא א? |

עולמוהי ף? .עולימוהי פן"אנכמ.

עולימין דןת.

עולימי י .1עולימים ך*

*עולמתיה מ] ועלמתיה ל,
| ו

ישם),
ועולימתיה ["א . 1ועולימותיה ך? ,ועולמתא ךן ,ועולמיתא .ך ,ועולמיתה ךְ* .ועולמית י ,ועולימות (

ועולימתיה דכ' (ועולמתיה דכת'  )5נושא אלומותיו קרי ביה עולימותיו  | 52ויבוא א |
ובמאמר ר' יהושע בן לוי בירושלמי שם רק הדיוק .אם זך וישר הייתה אין כתיב כאן אלא אם זך וישר אתה
ועו" בק"ע שם 2 " :כל הנאת וכו כ"ה בכי"ל ,ודורש נות לשון הנאה ושלם -גות צרקך עתיד הוא וכוי
ולשלם לך כל' הנאת צרקות שעשית לאחרים ,ולפי' הגי' שבכי"א א' וב' ובכי"כ ובפי' ב"ר דרשו נות כמו
נאות ,ובדפוסי? וכי"פ [וכי"ת] חפר הדרש למלת נות 5 :על שני דרכיך .בהליכתך ובחזרתך ,ומפרש ותגזר
אומר וכו' מה שיעקב גזר אומר אם יָהיה אלהים וכו ושמרני וכו' ושבתי בשלום קיים הקב"ה והנה אנכי
וכו" ושמרתיך וכו" ויבא יעקב וכו' ועיי לעיל צד  597וצד  008ובמ"י שם בדה מפורפת היא וכו" ובתנחומא
מזב שם מאמר ארוך ותגזר אומר וכו' שנסמך להדרש זש"ה ה' ישמר וכו' ,ושם איתא ועל דרכיך נגה אור
שתי פעמים ,שהשקיע הקב"ה לשמש שלא בעונתה וכו' :  11שמשך זרעו ובא .וכ"ה בכי"ו (ושם נמחק מלת
ובא [ובכי"ל כתוב נושא אלומותיו שמשך וכו' ובין השורות הוגה משך הזרע]) ובילקוט כאן ,וכפיי זה הדרש
הגיי בילק' תהלים שמשך השבטים מחרן והגי' בדפופי' שנמשך למקום שעתיד להזרע משם וכו' ,ובפי' ב"ר
גורפ ומפרש שמשך זרעו של אביו לבית לבן ,ובארבעה כ"י ובילק' מכירי הגי' שמשך ברכות (את הברכות)
וצע"ג ,ובסגנון אחר הפתיחה במה"ג עמו'  915זהש"ה הזורעים בדמעה וכו' הכת' מדבר באבינו יעקב שהלך
לזרוע את השבטים היה בוכה ואומר וכו' 21 :הוידי ליה .וכ"ה בכי"ו היידי לה (ככתיבה המורגלת בכי"ו לה

0
+

וישלח
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פרשה עט

|ייבא יעקב שלם] שלם בנופו לפי שכת' והוא צלע על יריכו (בואשית לג לג) ברס הכא
שלם בגוסו,

אם יב' עשו אל המתנה

שלם בכניו לפי שכת' ויאמר

האתת והכהו (שם שס ט)

ברס הכא שלם ככניו ,שלם בממונו אפעלגב ראמר ר' אכין כשם ר' אחא ט שנים היה מכבר את018
עשו באותו הדורון בים הכא שלם בממנו , ר יוחנן אמר שלם בתלמווו אכל יוסף שכח כי נשני
 +אלהים את כל עמלי (שס סא כא):
ויחן את פ:י העיר חגן את הפנים שבעיר ,התחיל משלח להם רוריות ,ר'א ויחן את פני
העיר התחיל טעמיר (את) הטליסין ומוכר בזול הר' אמ' שארם צריך להחזיק טיבה למקום שיש לו
לקוס כי קל'ג ,סנס לינ כ' 0- :לעיל :689 57

" 6לקוע טס ,טנם טס:

5 4קמן פפ'ו ק" פ' :

 1שכת'] וְנתיי .שנתוג דחאכ .שכתג פא | צולע | יייכו] א'גתי .ייכו דפוחא | הכה ן |
ל ,שלם בממונו שלם בבניו א! ,ל' י | שכת] פוא'נול,
* 2שלם בבניו דְפוחא1גת | וגממונו וגכניו
שכתו'

(שכת' ן]! בו דְן] | ויאמר אם יבא ..והכהו י .אם יבא (יבוא ך]) .ו.הכהו

דְזָאַ? ,שכתוב

דיחות,

אם יבא ..והכהו והיה המחגה ך ,ויאמר אם יבא עשו פןג .פן יבא (יבוא א?) והכני אם על בנים א |
הכה ן | שלם בסמונו ל' י | אפעל גב | ,אף על גב ך .7אעיג ד'םאכתר'י .ואעיג י | דטר פוכ |
אגין| פואגכרי.

מככד] [אגי,

אבי י* | משום םב

אבון דת.

ככד פכ.

מכבר יעקב ךף',

היה

שנה ך | היה

| חייא א | השע | שנים] פוחאנתריי.

הית ..ועקב אבינו ך .היה ..אבי' יעקב ך]" .היה ועקב

מכבד ך |  4באותו הרורון| ו"האכת .באותה הדורון דֶן .באותו דורון גך!י .בדורון  ! ₪הכה ן | שלם
ל-י] פחאכי .וגוי ן/
מ-
עאת
בתלמודו] אף שלם בתלמודו א ,אף שלם בתורתו ו | שכח] שכת' בו ךן | 5
ע-ו-ר
הנן
6ונן ע'י .התחיל לחנן ך'(ח
את ..עמלי ולהלן הוא אומר נפש עמל (עמלה ְ') עמלה לו ד | ח

לי ת) | את ל' ת'ר | פניס ר .פני ת" | עיי ע'ר .העיר ת" | * משלח להפ דְוחא'ר'] משלח גְהם
י ,לשלח להן א'ע".

משלח להן

דורון א | ד'א ל אכ

משלחם 5

י-ר
ע-
החן
| *ו

| דוריות] פור.1

ל,

דורונות דָו ,דרוגות חִן ,דוווניות כְע,

7עמיר (משלח א') לה אר* |
| מ

דוח] ויחן ל .לי פאכי

את ל' | היטליסון חז .הוטלסין פכ .אטליסין ותעי .איטליפיי א' | הדא דפחא"כתע .הרה וא'ני |
אמרה

שאדם ל ,שצריך אדם נ[ָי ,צריך אדם  | 52מחויק פכ | טובה] טובא ך]/

| * שארם צריך דוחאתע]

לי א' | למקום] למי י ,למקום טובה א | * לו דפואנתעי] ל לח |

תמורת ליה) ,ובכי"פ וכי"כ הידי ליה והוא כמו הנה הן וכן לקמן פפ"ד לפ' ויאמר איש אל אחיו הנה בעל
החלומות וכו' היידי ליה אתי ופעין חלמוי ובכי"ל לקמן פפ"ז הן אדני היידי ליה קומיך ובפצ"ב פיי \' בכי"
אמר

ליה היידי

ועיי במו"ע

ליה וכו"

בעמת"ל ח"א צד ;789

ע' היידי ובהוספות הח' פליישער

ובדפוסיי

השמיטוה .ודורש אלומותיו עלומותיו ומתרגם בוא יבוא וכו' נושא אלומותיו אתי טעין עולמוי ועולמתיה נעריו
והנערה שלו כלו' דונה .ותרג' עלם נער עולם עולים ותרג' עלמה נערה עולמתא עולימתא ,ובכי"ל כתוב אייתי
טעון וכו" ועלמתיה והגהתי ועח"ג ובעמת"ר ח"ב צר 09ל ,ובמה"ג שם נושא אלומותיו עולומוהי ועולומותיה
בערבאי

צוחין לינוקיא עולימיא'),

וכי"כ

ובכי"פ

נוסף בסוף

עולימותיו 4 = :באותו הרדורון| .ששלח לעשו ,והגי' בשם
מכי"א

הדרש

חא
ר' א

דכ'

איתא

(דכת') נושא אלומותיו קרי ביה

כאן גם בדפוסיי ושאר כ"י (חוץ

א') ועי' לעיל צד  639ובמ"י שם בד"ה ר' אבין וכו' ,וכתיבת אפעלגב בתיבה אחת כמו לעיל פעמים

שונות ועי' לעיל צד  ,065ובכי"ל כתוב שלם בגופו וכו" ברם הכא שלם בגופו ובממונו ובבניו אפעלגב דאמר
וכו" והוגה לנכון ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה ,ובלק"ט מפרש לפי שכתוב והוא צולע וכו' הוצרך לכתוב
ויבא

יעקב שלם

בגופו

שלם

היה

שלא

צולע אלא לפי שעה וכו' ועד שבא אל שר עשו היה שלם

בגופו

ושלם במחנותיו דכתיב ויאמר אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו ונמצא שלם בלא פגע רע ושלם בממונו
ששיגר לעשו

כי כל המחנה

לא חסר כלום וכו' | :שלם בתלמודו.

ור"י דורש גם לעיל צר  697ויקץ ועקב

שנתו ממשנתו ,ודורש אבל יוסף שכח כי נשני וכוי וכן הדרש לקמן פפ"ו ובסוף שכח כי נשני אלהים את
כל עמלי ,ובדפוסי' [וכי"ת] נוסף כאן ולהלן הוא אומר נפש .עמל עמלה לו ועי' סנהדרין צ"ט ב' ,וגם

בשכל
וגו',

פוטיפר

טוב צד 881

ובטה"ג
שכח

שם

הגי' רק שלם בתלמודו אבל יוסף שכח תלמודו שנאמר כי נשני אלהים את כל עמלו

סירס

תלמודו

המאמרים

דכת'

ומפרש ויבא יעקב שלם שלם בותרת

כי נשני

ו לפי שמציגו ביוסף כשרר אצל

וכו' ואת כל בית אבי יכול אף יעקב כן ת"ל שלם שלם בתורתו ד"א

עזים מאתים יכול חפר ממונו ת"ל ויבא יעקב שלם

שלם בממונו אע"פ שכיבד לעשו באותן הדוריינות

ד"א שלס בגופו אע"פ שכת' והוא צלע על ירכו וכול אף כאן ת"ל ויבא יעקב שלם ד"א שלם בבניו לפו
שכת' ויאמר אם יבא עשו וג' והיה המחנה הנשאר לפליטה יכול אירע כאן דבר ת"ל שלם מלמ' שעלו כולם
ושינה  שם במאמר ר"י שלם בתורתו כלשון המאמר בשבת שם ואמר רב ישלם בגופו שלם בממונו

 6חנן וכו' .דורש ויחן לשון חנן ופני העיר הפנים שבעיר החשובין שבעיר [ובכי"פ כתוב
תו:
זפנים שרים ,ובכי"כ פי' שרים] התחיל משלח להם דוריות מתנות ועי'ילעיל צד ,989
ויחן

את פני

שחנן

העיר

את

כל העיר

התחיל מעמיד את השווקים וחנויות ומוכר לכל יושבי

[ובכי"ת המאמרים מפורסים ויחן את פני העיר התחיל מעמיד וכו' הנאה ממנו ויחן .וכו" חנן
עח"נ ,ובגליון נוסף בראש המאמר חגן פני העיר] והפליסין כמו אופליסין אטליסין לעיל צד  818ועיי"ש,
הועתק בערוך ע' פן ג' ובע' אטלים ,ובלק"ט מפרש ויחן את פני העיר מה בא ללמדנו שצריך אדם

להחזיק וכו" שיש לו הנאה ממנו ומה עשה להם חגן פני העיר אלו הפנים של עיר השרים שבהם שיגר להם

דורונות ד"א

התחיל

עשה

להם שוקים

שולח דורונות פינות

ל ללמדך

העם

שצריך אדם

ומוכר

אלו שרי

בזול ,ובשכל

טוב צד  881ויחן וכו' חנן את

העיר ,ושם צר  781התחיל מעמיד

להחזיק וכו' שיש לו

הנ ייה

ממנו,

פינות

איטליסין

העיר

פי' שווקים

ובמה"ג עמו'  925ויחן וכו" מלמד

נים שבעיר התחיל משלח להם דורי יא ות מתנות חנם כרי להחזיק וכו' שיש :לו הנאה ממנו ד"א
טח
טל יסין?)
ויחן וכו שעשה א

ומכר בזול ,ובשבת שם איתא ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם

אַטְליסין (? =.עולימְיָא (3
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הנייה ממנו= :ר' שמעון כן יוחי עשה טמון במערה ייג שנים הוא ובנו אוכלים חרובים שלגירורא עד
שהעלה גופן חלודה ,כסופה גפק ויתיב ליה על פומה רמערתה ,חמה חד צייד קאי צייד ציפרין
 1ילקוע טס ,יכוטי טניעים פ'ע לס די ,סנס מס,
עדכע פקסכ פ"נ ,עדכע סקליס ""ז " "2ב:

 1הנייה] פןג .הנאה דְחאתעי
ן]
מןו--
טעו
להם דורונות רן  | ר' שמ
רי שמעון בן יוחי (יוחאי ך]) ור' אלעזר בריה

פקיקתל פ' כשלס (פ"ס  ,)'5עדכט קסלם פ' ספכ נועץ (י' ם')

| ממנו]   ₪ויחן את פני העיר חנן את הפנים שבעיר התחיל משליח
פעי /3ר' ..טמין  .1רשב"י (ר"ש בן יוחאי א%כ) עשה טמון אכפ,

במערתא

טמירין ן | במערה] פאנכעי:

דן],

הוו טמירין דְן.
מערתא

בהדה

דלמא ר' ..יוחי ור' לעזר בריה .עבדין

ו]
נ=
ב-
וום
דבקע ן | י"ג שנ

ע' שלש עשרה

(ייג א )%שנה ..ובנו אןָו ,שלש עשרה הוא ובנו פ ,שלש עשרה שנה ביומא דשמדא ךָ .תלי סר שגין
בשעתא דעקתא ן ,תלת עשרה שנין דיומין  | 1אוכלין פאלנכע .ואוכלין א'ף ,והיו אוכלים ךְ ,והיו
(- .)%גרודה פ .דגירודא ף,1
אוכלין י ,אכלין ן .והוו אכלין ךן | חרובין |של לי ך | גירודא]  ,1גרודא ד
לופא ך | בסופה] פי' .בסופא אנכך.
דגרודא ך* ,דגידעא ך? ,גרורא   ,גידורא אי ,גרדונא ע | ג

לסוף

שלש עשרה (ו"ג ךְ ,1תלת פר ת) שנין דת | נפיק ך"ו ,נפק רשב"י ך | ויתיב ליה] א .1יתיב ליה פא?נכף?,
| דמערתא פאכרי.
יתיב דְתִךר1ו | על פומא נָרְ"י ,אפומא פךף ,1אפומיה  ,2בפומא א .על תרע ד
דמערת'  ,2מערתא ד | חמה] ו ,5חמא דפאנכתער | קאי וצייד  ,קאים צייד נַר .קאים וצייד דת/

קאים וצר א .צייד פכך* .צר י | ציפרין] נתע .צפרין-פכר'י? .צפורין דְך? .צפורי' א' .צפרים א |

וי

ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם 1 ::ר' שמעון בן יוחי וכו' .סיפור זה
הנפלא .נסמך כאן להמאמר שאדם צריך להחזיק טובה וכו" וכן עשה רשב"י שטיהר את טבריה כמו שאמר לו
בנו 'כל הדא טבתא עבדת לן וכו' ,והמשך המאמרים מובן כאן מאליו ול"ג בגיי העיקרית שלפניגו אמר צריכין
אנו לעשות טובה כדרך שהיו אבותינו עושים וכו' ,וכל הסיפור שלפנינו מלבד תחילתו כמעט כולו בלא"ר;
והנופחא .כמו בכי"ל גם בכי"פ וכי"א א? ובי וכי"ג וכי"כ ובפי' ב"ר ובערוך (בארבעה ערכים) ובילקוט דפ"ר
וכן הובא התחלת הפיפור ברקאנטי פ' כי תצא ,ובדפוסי' מורכב  הסיפור מהפגנון שלפנינו והסגנון בירושלמי
שבועות ובפסיקתא שם וכו' ,ועפ"י גי' הדפוסי' הגיהו רוב הסיפור בילקוט ד"ו ובהוצאות הילקוט שנדפסו
אחריו ,ובירוש" שביעית מסורסים המאמרים ובראשם הסיפור ר' שמעון,בן יוחי הוה עבר בשמיטת' וחמא חד
מלקט *שביעית  וכוי ,ולסגנון הירושלמי קרובה נוסחת הפיפורִים בפסיקתא שנסדרו שם בתוך פיפורי מעשיות
ברשב"י  ורי אלעזר בנו (וכלשון הפסיקתא מתחיל הפיפור בכי"ו דלמא ר' שמעון בן יוחי ורי לעזר בריה
עבדין טמירין בהדה מערהא דבקע תלת עשרה שנין דיומין אכלין וג ו' וקיטע ורמז אל הפסיקתא בסימן
המורגל בכ" גרש בש לח עד מטי וכן הוות לה ועי' במ"י לעיל צד  98צד  717וצר  ,098ויש
לספק אם היה לפני כותב כי"ו טופם ב"ר שהיה בו הסיפור בסגנון הפסיקתא) ,ומפגנון הפסיקתא נובע כני
גם הסיפור במדרש קהלת (בשינויים שונים) שנסדר שם בדרש ופורץ גדר ישכנו נחש זו דינה וכו' (והשתמש
גם בנוסחא שלפנינו ובשתי נוסחאות שם אמר גוזר אני על דין דרביע יקום וכו' ועוד ואית דאמרי גוזר
אני על .עילאי יחות וכו' ועיי למטה) ,וממדרש קהלת הועתק במ' אסתר הפיפור'עד ומכרו בזול ונסמך שם
להדרש ד"א ממתים ידך ה' וכו' מחלד אלו שהעלה בשרן חולדאות על קדוש שמך מי הן רשב"י ור' אלעזר בריה

וכו" וגם במדרש תהלים שם דרשו ממתים
שמעון בן יוחאי וכו' ,ומשונה מכל הפגנונות
ויתב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר' יהודה
נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו
למלכות
גזירתא

הפיפור

ובנו

אמרו

וכו"

יהודה שעילה

אזלו טשוּ

אוכלים

חרובים

גירוד א משמע

צר ,758

וכו' ועיי גרעץ בקורות היהודים

(והפסיקתא לא הוזכרה שם):

וכו',

עה
והלשון .ש

הגי'

גר דונא,

חרובים

ובערוך שם

יתעלה וכו' שמעון שגינה יהרג אזל הוא ובריה

במערתא

ופרטי סגנונותיו

בידך ה' מדבר בדורו של שמד וכו" שעלתה גופם חלודה כגון ר'
האלו הסיפור בבבלי שבת שם דיתבי ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון
ואמר כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו וכו" רי יוסי שתק
אלא לצורך עצמן וכו' הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו

שהיו

טמון

ועוד

שם

ח"ד מהדורא

;שה טמון וכו

ד' צד 971

שהה י"ג

כמו לעיל צד  639כמה

גדלים במקום יבש

טשו בי מדרשא וכו' כי תקיף

שנים

שנים

וצד  784על זה

נחבא במערה הוא

עשה וכו',

וחרובים

של

בסביבות המערה ועי' בערוך ע' גרד בי ובעמת"ל ח"א

והא

קא נתרי קנסי בגרדא

(עירובין ק' ב') פיי יבש וכו'

ם"א גרודא פיי אילן .קרח וכו' ,ונר' שהגי' גרודא היא גי' ס"א לעירובין שם כמו הפיי אילן קרת וכו" שהוא
פירוש .הבינו .חננאל בעירובין שם  וע' בד"ס ובערוך ע' גד ד' ,ובכי"א א' וב' ובילקוט הגי' של גידור א

ופי' הגליון שם

מקום

נוסף בילקוט ד"ו וליתא בילקוט דפ"ר (ולדעת גרעץ שם צר  971היתה המערה

קרובה למקום חרובא או כפר חרוב ,ולא ירדתי לסוף דעתו מ"ש שם צר  834שלפי הגי' בב"ר היה רשב"י
נחבא במערת חרובין דגדורה והעיר על חרובי צלמונה וחרובי גדורה בירוש' מעשרות פ"א ה"א ועי' גם לע
פלאנצעננאמען צד  ,)771ובפי' ב"ר הנדפס גורס ומפרש חרובין דגרורא גרועין (ובכו"ט חרובין דגירודא גדועים;
ובכי"א חרובין דגידעא גידועין ,ובפי' ב"ר כי"ט מלשון אחר גורס ומפרש חרובין של גידודא אילן הנקצץ
ונשאר הגידוד ואותו ספיח גידודין היו אוכלין) ,ומב"ר כאן הועתק גם בערוך ע' חלד ב' עד שהעלה גופן
חלודה ,והלשון הושאל מחלודה שעולה על מתכת כמו לעיל צד  111בולס וכו" מעלה חלודה וכו" ובכלים
פי"ג מ"ה מחט שהעלתה חלודה וכו" ועי? פריוס ביבליש-תלמודישע מעדיצין צד  ,504ונוסחת הירושלמי
בשביעית שם ר' שמעון בן יוחי עבד טמיר במערתא תלת עשר שנין ב מערת חרובין דהתרומה עד
שהעלה גופו חלודה (ושם לא הוזכר ר' אלעזר בנו ,אכן בהגי' שם אמר ניחות ניחמו משמע הוא ובנו),
ובפסיקתא שם דלמא רשב"י ור"א בריה עבדין טמירין תלת עשר שנין בחדא ממערתא דבקע
אכלון חרובין (ובכ"י אקספרד שם במערתא ד פקע אכלין חרובין דרתרומן) עד שהעלה גופן חלודות
חלודות ,ובמדרש קהלת רשב"י ור' אלעזר בריה הון טמירין במערתא דפקע תלת עשר שנין
בשמדא ההוון אכלין חרובין ותהמרים ,ובמ' אפתר שם רשב"י ור' אלעזר בריה עבדון הן טמירין
במערתא תלת עשר שנין בשמדא עד דסליק בשריהון חל ודה (ונר' שכן צ"ל במ' קהלת) והוון
(וכן בדפופי' כאן רשב"י ור? אלעזר בריה הוו טמירין וכו" ביומא דשמדא) ,ובמ/
מן
רי
אכלון חרובין ות
תהלים שם כגון רשב"י שעשה הוא ובנו שלש עשרה שנים עד שהעלה גופן חלודה ,ובסגנון הבבלי בשבת
שם איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוואריהו בחלא וכו':
 2בסופה וכו בסוף י"ג השנים יצא רשב"י וישב על פתח המערה וראה צייד אחד עומד וצד צפורים וכשהיר
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ונר הוה שמע ברת קלא אמרה מן שמיא דימיס הוות פשנה ססיקולה הוות מיחצרה ,אטר ציפור מבלעדי
שמיא לא מיחצדה חר כמן וכמן נפש רב" נש ,נפק אשכח מיליה משרכן אתון ואתטון בהדה בני
אמר ליה כריה אכא כל הדא טכתא עכדת לן טכריה וליח אנן מדכיין :יחת טן

רבית מקר ,

וכד  --שטע) אנעי .וכר הוח שמע ר' שמעון (רשג"י ךת) דתר .ל' פכ | כת קלא " .כת קולוו א,
בת קלא נפקא ₪
רמוס ו!,

רימוס

פשגא א'כקי.

| שהוה אמ' מן שמיא '',
רימוס דאיתר

שמע כר הוה אמרה שכ

| הוות] א'כ.

הות פנער".

| רימיס]) םכע.

הוה א'רעי:

וימוס א'ר',
| >פשגה] על

לי דת

פושגא א' .פסגא דְך .פיסגא ן .ואשתזיבת על | ספיקולה| ץ .ספיקולא םאנכ'" .וכר חות

שמע (שמע ר"ש ך]) ברת קלא אמרה ספקולא ך'ך] .וכד . .דאמרח ספקולא ך? ,וכר  . .דאמרה ספוקולא ך*| .
הוות] ג .הות דפכתער' .הוה אך?י | טיתצדא נער' .מתצדה  .2מהצדא פאך?י ,מחצרא ונלכדה דיו |:
ורכ-מ-ן] פנכ,
צפור ר"ו ,ציפר דפנכתר' .צפרי אך? | ? מיתצדא ך .1מתצרא פכותר? .אולא אני' | ח
על חד ..וכמן א%ך' .על חר כסאן וכמאן א' ,כמן וכטן י ,על חר כמה וכטה ך* .על אחת כמה וכמָה ךין]/
עאכזו ך? | נפש דברנש א* .נפש בר נש ן] ,ברנש ו? ,,נפשי א' | אשכה] פכ .ואשנח דאנתער:

וחמא ו | * מיליה) מוליה ל ,מיליא דפכתערי .מילייא ך* .מליא א? .מלין א' | משרְכן]  -ונתנטלת
הגזירה דְןן | ואסחון | בהרה] א! .נהדא דְפאיכתי .בהני [ ,בהא ך | בני] נָריו .בי גני דפפףו,

גיכני ד'את 

|  %מקר| פאנ.

אכא] פגכע'ר'י.

מקד כר.

מקדי י* .מוקד (מוקר ת) יטנריא דת

י' דאתער | הדין ת | עגדא רי .עגר פא'כ

| לגריה ת |

| לך ר | טגריה] א'ער* .טגריי ך,1

טבריא דפא'גכתר'י | ולא י | מדכיין] א'עי .מדכין ך' .מרכיאן א* .מיכן דפגכתר' | יתה] לה י |
שומע בת קול אומרת מן השמים דימיס') שילוח לחפשי היתה הצפור בורחת וכשבת קול אומרח ספוקולה?)
עונש מיתה היתה הצפור נצודה אמר צפור מבלערי שמים אינה נצודה על אחת כמה וכמה נפש של בן אדם,
והגיי הנכונה דימיס איתא גם בכי"פ וכי"כ ובערוך ע' דמס ד' (וע' פשג) ,ושם הועתק טן חמא חר צייר
וכו' ער הות מיתצדא ,ועוד שם ס"א מן שטיא דימיס ואשתזיבת (ובראש הערך מצויין בב"ר בפי ויבא יעקב
וכו' ובפסיקתא דויהי בשלח וכו' ,וררכו של .בעל הערוך בהרבה ערכים לציין מקורות שוגים ולהעתיק המאמר
עפ"י מקור אחד ,ואולי הגי' ואשתזיבת כאן בנוסחת הפסיקתא) ,והמלות דימיס (דימוס) ספיקולה שגורות
במדרשיף

ועי' בערוך שם

וקרויס צד ,704,

וסגנון הלשון חד כמן וכמן הוא כמו על אחת

כמה וכמה ועח"נ

ובעמת*ל ע' כמה .וכהנוסחא שלפנינו הועתק מב"ר בשינוי מעט ברקאנטי שם ר' שמעון בן יוחאי היח פמון
במערה י"ג שנים הוא ובנו אוכלין חרובין של גדירא וכו' בפופא נפק יתיב ליה על פומא דמערתא חמא .חר
צייר קאים צייד צפורים דכד הוה שמע ברת קלא וכו' דימופ הות פשגא שפיקולא הוי מתצדא אמר צפור מבלעדי *
אר לינהי.נפק חמי
שמיא לא אצלח כמן וכמן דבר נש וכן' ,ובירושלמי שם לסוף תלת עשר שנין מ
מה קלא עלמא פק וותיב ליה על פומא דטערתא חמא חד צייד צייר ציפרי פרס מצודתיה שמע
כל שכן בר נשא וכו' (ונר!
ברת קלא אמרה דימוס ואיש תזיבת אמר ציפור מבלעדי שמיא לא ידבא
שהמאמר מקוטע שם ,ובתוספות ע"ז ט"ז ב' בד"ה דימוס וכו' הוכא מירושלמי שם שמע וכו' כד הוה אמרה
דימוס הוה פסגא וכו' וכד הוה אמרה ספיקולא הוה מתצדא וכו' מבלעדי שמיא לא .מחצדא כל שכן בר
חד בר
איניש) ,ובפסיקתא שם לסוף תלת עשר שגין נפק ליה רשב"י ויתיב ליה על תרע מערתא.וחמא ל
נש פרש מצדתא למיצד ציפוין פרשה זמן קדרמאה ושמע ברת קלא דאמרה רינים (וציל

דימיס) ואשתזבת

אמר

פרשה

זמן תניינה ושמע ברת קלא דאמרה ספיק להו (וצ"ל ספיקולה) ואיתפשת

אפי' צפור מבלעדי שמיא לא מצדיא (ושם בכי"א לא יב רא,

ובערוך ע' יבדה גורס בפסיקתא שם לא

יבדה ופי לא מתאבדה) ואנן יתבינן הכא ועיייש בהערות רש"ב ,ובמ' קהלת שם בדפ"ר ור"ו ולפוף תלת וכו!

על פילי

ואתפשת
לא יבר ח

דמערתא

חמא

חד ציד פריסם

מצודתיה

למציד צפוין שמע ברת קלא אמרת

דימום

שמע זמן תנינות ברת קלא אמר פפיקלא ושאתזבת אמר אפלו צופר מבלעדי שמיא
כל שכן נפוש נש (בר נש) ,והגי' המשובשת דימוס ואתפשת וכו' הועתק משם במ' אסתר שם

אמרת דימוס ואתפשת וכו' ספיקלא ואשתזבת אמר אפילו ציפר וכו' לא יברח כל שכן נפושנא (כ"ה בדפ"ר,

ובד"ו נפשנא ,ועי' בילק' מכורי תהלים י"ז סי' כ"ה) .ובט' תהלים .מ*ב שם בסגנון מאוחר מה עשה הקב"ה.
הראה להם שלטון שהיה יושב ודן את הצפורים והיו מהן נכנסות לפניו וגוטלות דימוס ויוצאות

ומהן היו נוטלות אפופסין כיון שראה ר' שמעון כך אמר אפילו צפור מבלעדי שמים לא אתאי מה ציפורין חוץ
מדעת עליון אינן נתפסין אף אנו חוץ מדעת עליון נתפסין ויצא מיד וטיהר את ארץ יש ראל הפירש וכו' וע"
בילק' מכירי שם סי! כ"ט ,ובסיפור הבבלי בשבת שם איתבו תריסר שני במערתא את א אליהו וקם אפיתחא
דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטלה גזירתיה נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי וכו' יצתה בת קול
ואמרה להם וכו חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא וכו' יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם
וכו' ועי' בדיס שם 2 :גפק אשכח וכו' .יצא רשב"י ומצא הדברים כלו' דברי הגזירה נעשו שקטים באו הוא
ובנו ונתרפאו באותו המרחץ דבית מקר ,וגם בערוך ע' שדך א' הגי' מיליא משדכן ,ובדפוסיי [וכי"ת] נוסף
וגתבטלה הגזירה ,ומשדכן כמו לעיל צד  217וישדך ציבורא .ואתסון בכי"ל [עם נקודות על תי"ו וסמ"ך] הוא
אתפעל מן אסי בהבלעת האל"ף ועי' בעמת"ל ע' אסי אסא ודאלמאן צד  ,958ובני מל"י ועי' לעיל צד  ,096והגי'

דבית מ ק ר איתא גם בכי"פ וכי"א א' וב' וכי"כ ,ובפסיקתא שם כד שמע דמילייא וכו' אמר ניחות וניתסי
בהדין קור דטבריא ,ובמ' קהלת שם בדפ"ר וד"ו ניחות וניתספאי בהדין מוי מוקר דסטיבריה
דטיבריה .וכן במי אסתר שם בדפ"ר וד"ו ניחות .וניתפאי
קר
ומ
בהדין מוי ד
דטברי') נחתון וא יפתון
בהדין מוי דהמוקו דטבריה נחתון ויאתסון במוי דמ וקר דטיבריה (ובילק' מכירי שם גיחות וינתסי:
וכו" דרמיקו דטבריא וכו") ,וקשה להגיה בכל אלו הספרים ,ואולי טעם דבית מקר (מיקר) דבית מרחץ.
של מים קרים (ומקר כמו בחדר המקרה בשופטים ג' כ"ד) ועי' בירוש' שבת פ"ג ו' א' וקרויס  ארבעאלאגיע
ח"א צר  242וצד  ,276ובכי"כ ובפו' ב"ר כו"ט וכי"א הגיי דבית מ
דק ,ובפי' ב"ר כי"ט מלשון אחר מפרש
מקד .חמי טבריה לשון מוקדה ,ובדפוסי' הגי' כאן דבית טוק ד דטבריא [ובכי"ת דבית מוקר דטבריא]!" :
ובירוש' שביעית שם כד חמא רשדכן מיליא אמר ניחות ג יח מ ו בהדין דימוסין דטבריא ., ופי' דימוסין ג"כ"
מרחץ ועיי לעיל צד  ,019וברקאנטי שם נפק דק ואשכח מוליוא משדכן , ומסיים אתון ואיתיבון כחדא בגו
דבי מדרשא וצ"ע 8 :אמר ליה בריה וכו'| .אמר לו בנו כל אותה הטובה שנתופאנו מן החלודה עשתה"
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קטולייה ,מה עבר נסה תורמוסין והוה קציץ תורמוסה ושדי קוצצתיה וקטילה סליק .והינון מדורין ומפקין
עד זמן ררכי יחה מן קטוליה ,בליליא קם חד עם דארע  אית אמ' מן הדין שוקא דרגונא ואית אמ' מן
 1קטוליא דְתער1י.

קטיליא פאנכך?

| מה עבר] פא!גכרי.

אמר צריכין .אנו לעשות טובה כדוך

שהיו אבותינו עושים שהיו עושים איטליסין ומוכרן בזול אמר צריכין אנן לדכיה טברוא  -ך ,אמר ..לעשות
טובה כדרך שעשה אבותינו שהין עושים אטליסין ומוכרין . .אנו לדכייא טבריא  ₪,ך] .איכא הכא מילא לתקנה
א"ל ההוא סבא איכא האי דוכתא ולית אנן מדכין יתיה מן קטיליא  =,א | נסב דפא!נכתערי ,נפיב א1
*ציץ עךר"י]' קצץ פאגכף,1
תורמוסין]  ,תרמוסין פאע :תורמופא ך?ו ,תרמוסא דְָך? ,תרמסא  | 1ק
קוצץ ל מקצץ דְר* | תורסוסא ך ,111תורמפא  ,1תרמוסא ךְפא?כך?; תורמופ ךע .תרמוס א |
ושרי דפא"תע"ך* .ושריה  | 2קוצצתיה] פאנכער .קוציצתיה ך* .קיצצתיה * ,קצוצותיה
יג.
ראי
ערי]
וש

ומקלק בשוק ךָ 4 .קצוציתיה דמקלק בשוק ך  | *וקטילה פליק| וקטיליה סליק ל'= ,וקטילא (וקטלא ז')
פליק פנכעךלי ,1וקטילא סלקא ךְ ,וקטיליא (וקטליא א?) פליקו א,

וכל אתר דהוה קטילא סליק דת |

והינון] ג .ואינון דפא!ר .ואנון כת .אינון א %5 | מדורין] פכ; מדרין ל מדרין ך*.,מרכין דראתר,
מחזרין ו ,2מרזרין  | 1ומפקין] נרלו' ,ונפקין פאכך ,1ונפיקין ך? .ונפקין וכל מקום שלא היתה שמה (היה
שם ך]) טומאה

עומדת

תרמוסא

והוא מציין אי זה

(הוה מציין איזה ך]) מקום

טומאה

ומקום טהרה

דת

|

2דדכי דפאגתר!] דוכי ל ,דרכי ו .,1דרבי כ | קטוליא תַך?י .קטיליא פאנכר | בליליא --דארע] פנך,1
*
בליליה  ..דארע  ,בליליא ..דארעא א ,בליליא ..דאתי ו ,1חמתיה (חמתי ן]) חד כותי עם דארע אמר

לית אגא אזיל ומדחך (ומדחיך ך]) בהדין סכא דיהודאי דְך] | דאמרין נַר* ,דאמרי.דפכףת .דאמר אי'ף,1
דאמי א" | הדין] הדא פאכ :ל' תר | דדגוגא אנכך .1דונונא פ ,ברגונא ך? ,דגרגינא דת |
אית פנכר | דאמרין ך* ,דאמרי דְפכךף ;1דאמר ך? .דאמ :א |

לנו טבריה ואין אנו מטהרים אותה מן המתים בתמיה (וטבריה היתה .בספק טומאה משום שהיתה בנויה ע"י
הורדום אנטיפס על מקום קברי מתים [כמו שמסופר בקדמוניות ליוסיפוס ספר י"ח פ"ב ע' ערך מלין צד )]%11
מה עשה לקח תורמופים וחתך תורמופ והשליך החתיכות והמת עולה והם נושאין ומוציאין [את המתים] עד
שטיהר אותה רשב"י מן המתים , והגי' בכי"ל כאן נסה ובסמוך נסא כמו נסב ועי' לעיל צר  ,268ותורמוסין
עיי לעיל צר  ,972ובערוך ע' עבד ב* הועתק מן א"ל -בריה וכו" עד וקטילא פליק .וכן הגהתי וקטילה ועח"ג,
והגיי מדורין איתא גם בכי"פ וכי"כ ,ובגליון כי"ל כחוב מדרין בכתב הספר בדיו דיהה ונר' שזו היא
הגי' הנכונה מפעל 'דרי ,ובפי' ביר הנדפם נשתבש מד דין ומפקין ומפרש לנכון נושאין ומוציאיי ,ועיי
בעמת"ל  ע' דרי דרא א' ,ומן מדרין נשתבש גם מדכין ,ובמ"כ הגיה עפ"י הילקוט ואינון מפקין וכו" וכוון
לילקוט ד"ו ,ובילקוט דפ"ר הגי' מ חזרין ומפקין (ובכי"ג נשתבש מרזרין) ,ובכי"ל כתוב עד זמן דזכי וכו
והגהתי דדכי וכמו שהגו' בסמוך גם בכי"ל לא אמריתון דרכי וכו' ,אכן גם בפסיקתא ח"נ למזכייה
למדכיה ,ודכי גרדף עם זכו( ,ובכי"כ הגיי הרבי וכן בסמוך בפסיקתא בכי"א ואטמריה בחד שוקא דרבי [ובילקוט
דפ"ר דרכי וכן בסמוך]) ולפנינו בקיצור נמרץ ושדי קוצצתיה וקטילה פליק וכו' .ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מפרש
ושדי קוצצתיה חתיכה שהיה לוחש עליה וכו' וכל מקום שלא היה טומאה תורמוס (תרמוס) עומד והוא
(והוה) :מציין אי זה מקום טומאה ואי זה מקום פהרֶה עד זמן וכו' ,ומשם נוסף בדפוסי! [וכי"ת] וכל מקום
שלא היתה וכו' ,ובירושלמי שם אמר צריכין אנן לעשות תקנה כמו שעשו אבותינו הראשונים ויחן את פני
העיר שהיו עושין איטלסין ומוכרין בשוק אמר נדכי טיברי' והוה .נסב תורמוסין ומקצץ ומקליק וכל הן דהוה
מיתא הוה טייף ופלק ליה מן .לְעִיל ,ובפסיקתא אמר צריכין אנו להחזיק טוב ה כדרך שעשו אבותינו שעשו
אטליסין ומוכרין בזול ועשה אטליס ומכר בזול אמר צריכין אנו למזכייה (ובכי"א שם למדכיה) טבריא והוה נסיב
תורמסין ומקצץ ומק ל יק בשוקא וכל הן דהוה תמן מית הוה טייף וסליק ליה; ובמ' קהלת בדפ"ר וד"ו
אמרון צריכין אנו לעשות טובה ונהני להלון בגי אתרא כדרך שע שה אבינו יעקב שנאמר
ויחן

את

פני

העיר

שהיה

עושה

איתלים

ומוכר

להם

בזול עשה אתליס ומכר בזול אמר צריכין אנו

בד נסיב תורמופין ומקליק בשוקא וכל הן דהוה מית טייף וסליק ליה; ובמ' אסתר
מדכייא טובריה מה ע
בדפ"ר  וד"ו אמרין צריכין אנו וכו" וניהני להלון וכו' כדרך שעשה יעקב אבינו שנאמר ויחן וכו" שהיה עושה

אתליס וכו' עשו איתלים ומכרו בזול (ובדפוסים כאן מעורבב הנוסחא שלפנינו אמר ליה בריה וכו" עם נוסחת
הפפיקתא אמר צריכין אגו וכו' ,וכן מה עבד וכו' ומקלק בשוק וכו') ,ובכבלי בשבת שם לא הוזכר כלל

שרחצו במימי טבריה; ושם מסופר .שמע .ר' פנחס בן יאיר חתניה ונפק לאפיה עייליה לבי בניה הוה קא
אריך ליה לבישריה חזי דהוה בי פילי וכו' אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא דכתיב ויבא
יעקב שלם וכו' אמר איכא מילתא דבעי לתקוני (וכסגנון זה גוסף בכי"א ב' ובגליון כי"א א' ועח"נ) אמרו ליה
איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי וכו' א"ל ההוא סבא כאן קיצץ בן
זַכָאי תורמוסי תרומה עבד איהו נמי הכי כל היכא דהוה קשי טהריה וכל היכי דהוה רפי צייניה ,ובפירש"י
שם מפרש עפ"י הפסיקתא והירושלמי היה מקצץ תורמוסין ומשליכן שם ונעשה נס וצף המת במקום שהוא
 2בלילא וכו' .בלילה קם עם הארץ אחד יש אומרים
שם וכו" ועי' בדי"ם ובערוך שם ובמה"ג עמו' :9%9
מן אותו השוק .וכו" ויש אומרים וכו" לקח מת אחד והטמינו בבקר אמר אין אתם אומרים שטיהר בן יוחי
לטברוה בואו וראו המת בא רשב"י וקם לו על גביו אמר גוזר אני על זה שעומד אותו עם הארץ שירבוץ
יפול .,וימות ועל זה שרובע המת שנופל בארץ שיקום והיה כן שנפל לארץ ומת ,והגי' בכי"ל דדגונא קשה
לפרשה כמו הגי' דרגונא דרנונא ,ואולי פי' שוקא דדגונא .השוק שמוכרים שם תבואה ,ובגי' הדפוסים דגרגינא
הגיה בעמת"ל ע' גורגא שוקא דגרגיני שוק של עושי סלים ,ופי' שוקא דסקאי שוק של עושי שקים( ,ובכי"פ
הועתק  עד כאן וקיטע אית דאמוי מן הדא שוקא דרגונא אית דאמרי וכו' ,וכו'[ ,ולהלשון עם דארע
ע' לעיל צר  239ובמ"י שם]) וברושלמי שם חמתיה חד כותי אמר לינה אזל מפלי בהון סבא דיודאי נסב
חד מית אזל ואטמריה הן דדכי אתא לגביה ר' שמעון בן יוחי א"ל לא דכית אתר פלן איתא ואנא מפיק לך
מן תמן .צפה רש'מעון

בן יוחי

ברוח הקודש

שנתנו שם ואֶמר גוזר .אני על העליונים שירדו ועל התחתוגים

ות י אמר אנא אזיל ומחייך (ובכי"א שם ומדחיך) בהדין
שיעלו וכן .הוית ליה ,ובפסיקתא שם חמתיה חר כ
סבא דיהוראי מה עבד נסב חד מית ואזל ואטמריה בחד שוקא דרכי (בכי"א שם דרבי) אתא לגביה וא"ל דכיתא
שוקא פלן א"ל אין א"ל אין נפקא (בכי"א ואין אפיקית לך) מיתא מן בתרך א"ל גוד חמי לי צפה רשב"י ברוח הקודש

.

וישלח

4

לג יח

פרשה עט

הדין שוקא דסקאי ,נסא חר קטיל וטטריה ,בצפרא אמר לא אמריתון דרכי כן יוחי לטכרייה ,אתון חמון
קטילא ,אתא וקס ליה על נכיה| ,אטר נזר אנא על דין דקיים ירכוע ועל דין דרכיע יקום ,והוה כן,
סלק ישבות בביתיה ועכר בהרין מנדל צבעייה , שמע קליה רנקיי ססרא , אמר לא אמריתון דרכי מן
יוחי לטברייה אמרין אשכחון חד קטיל ,אמר יכוא עלי אס אין בירי הלכות כסער ראשי על טכריה
שקיא טהורה חוץ מזה ומזה לא עטגו היית כמניין ,פרצת נרירן שלחכטים סורץ נרר ישכנו
 1הדין| .הרא א'| .ל' כתר
 -.בשוקא

וטמריה]

ל דתר

| סקא א'ר*

טרכי ןת

דהוה

| אסייתו אכתר'י"

| אמר] אנכי.

| :סג לירא'נכתרי .
אמר להון .

| גר ךר | יוחי| גי' .יוחאי דאכת"

טכריא א*נ כך" ,לחכריא מן קטוליא י'

סיג א

אזל אמר להון דות

| איתון כףי! .אתו א' .איתו א"

| חו] לי דת |
| לא] אנכו,

| לטכריה א' .טכריה דיתר',

| חמון] אנכרוי .וחמון ת,

לי ך | ? הדין קמילא דא'ותר .. .קטילה . 1
 .קטולא . ,11ק.טיל כ. .ק.טיליא א' | אתא  --גכיה] אנר',
אתא וקם ..גבה ף! .אתא וקטליה על גכיה  ,%כיון ברוח הקודש וידע ר' שמעון אתא וקם על גכיה ב,
נ"א אזל לגכיה אמר ליה לא דכיתא שוק פלן אסר ליה הין אטר ליה ואין אפיקית לך מיתין מן לך (לך מן ות
בתוך אמר ליה גוד חמי ליה (לי ךת) צפה ר' שמעון בן יוחאי (רשב"י ך]) ביוח הקדש שהוא נתנו שם דדףן |
גזר אנא] אגכרי' .גוזר אני דְתר* | על  -יקום] על דין (הרין אי') דקאים (דקם ך?) ירביע (ד'רבע כיף*ו,1
דרבע |ך' ,ירבע  )1ועל דין

(הדין א?גר'י') דרביע (דרבע כִי") יקום א
כג
רוי,

;ל העליון שירד ועל התחחון

שיעלה דִֶף | וכן הוה א |  8סלק] כ .פליק אגריי .וסליק דת | ישבית  .1דישגה כ .ושנה דאתר',
ויתיב ך?ו | 1בביתה ו | ה-ין א | מגדל| א!נכר! .מגדלא דְא*תי .מגדלי ך* | צבעייא ו ,1צבעיא נכף;1
צבענא א .צבעא ך? .רצבעיא דד | ושמע גר | דנקיי] א'ג .דנקי י .5דנקאי דכתרי .דוקיי א .%דיקא ך* |
סיפרא נר? |דאמר א .אמ' ליה ך | אמריהו כתי! בן] אכתרי?י' .גר דנר | י
4וחי] ני .יוחאי דאכתר |
לטבריה א'ךך? .לטבריא דא'גרייג ,טבריא כ | אמרין] נך .אמרי ךף? .אטרון דא'ת .אמרו א' ,הא

אמריתו כ |אשכחו אכ | קטיל| נכר* .קצילא דאר .קטולא ת | יבא נר1ו .ייתי כ | אמ כ | אין] לא ,5
יש ו" | כשער דְא!גנכתרי .כשערות א' | טגריה] א!תר*.

| ל
5א  --במניין]  +5ולא

טגייא דאנכר'ו

(לא ו') היית עמנו במנין אִיו| ,אמ' לא היתה ..במינין [ .ואתה לא היית  ..במנין ך* ,ואתה לא היית
במניין עמנו שנטחרה דִך] | ופרצת ( 1פרצת  --נחש ל' ך) | גדרן כי | של תלמידי חכמים  | 2.פורץ] 1כו,
ופורץ א? .עליך נאטר ופורץ  . .נחש דת |
וידע שנתנו
כותאי אסר
דרכייה 

שקק

הקדש

א

שם ואמר גוזר אני על העלוונים וכו' וכן הות ליה ,ובמ' קהלת שם ברפ"ר .וד'ו חמא יתיה חד
לית אנא טרחיך (וצ"ל מדחיך) בהדין וכו' מה עבר נסב חר סית וטמסיה (צ"ל וטמריה) בגו שוקא
ית דאטרין כגניבה

פלן אמר

שהוא

יחות

ליה אין אסר

(כך"ו בגריבה)

טמן אותו שם אמר

אית

ליה ואן אפיקית

דאסרין בשוק לן דבור

קרדימה

על דין דרביע יקום ועל דקאים ירבוע ואית

דא טרי

ועל תתאי יפיק וכן הות ליה (והלשון על דין דרביע וכו' הוא כהנוסחא שלפנינו,

עילְאי וכו' כהנוסהאות

אל ואמר ליה דכיתה

לך סיניה חד מית אמר ליה גוז חמי ליה טיד צפה וכו" ברוח

גוזר אני על העליונים וכו' גוזר אני על העליון וכו',

גור אני על עילאי

"ואית דאטרי גוזר אני על

ובדפוסים כאן מעורבב מהנוסחא

שלפנינו עם נוסהת הפסיקהא חהמתיה חד כותי עם רארע אמר לית אנא אזיל ומדחן בהדין
כו' ,ומסיים בציון "א כנוסחת הפסיקתא (בשינוי מעט) אזל לגביה אמר ליה לא דכיתא שוק פל| וכו'):
 8כלק וכו' .הלך רשב"י לשבות בביתו ועבר לפני מגדל הצבעים שמע קולו של הסופר נקיי אמר אין אתם אומרים
שטיהר בן יוחי לטבריה הלא אומרים שמצאו מת אחד אמר רשב"י יבוא עלי כך וכך אם אין בידי הלכות מרובות
כשער ראשי על טברוה שהיא טהורה הוץ סמקום זה וזה [כן  פי' במ"כ ,וע' בסמוך פיי ב"ר] לא עמנו
במנין על אוהן מקומות שנטהרו בתמיה פרצת גדירן של חכמים פורץ גדר וכו' מיד יצא נחש והיה לו כן
חש

נשכו,

ומגדל צבעייא

הוא העיד

מגדלא הידועה

הקרובה

לטכריא וגקיי היה שם סופר מלמר תינוקות

 4שי מעשר שני פ'ה נ"ו א' מסופר נקיי הוה שמש במגדל וצבעייא (וצ"ל .דצבעייא) וכו' ואית דאטרין ספר הוה

ו' ועי' באיכ"ר מ"ב פ' גדר דרכי (ג' ט ) ,וזה הסופר נקיי היה אחד מבעלי הסורה הראשונים ועי' במאמר רב'ז

באכער במאגאצין חלק י"ז צד  ,961והלשון יבוא עלי ובכי"כ ייתי עלי הוא לשון שבועה ואלה ועי' בעמת"ל ע' בוא

ובערוך הש' ע' אתא וע' בא ,ובפי' ביר כויט וכו"א מלשון אחר מפרש יבא ,עלי העניש עצמו כלומר יבא (יבוא)
עלי דין ,חוץ מזה ומזה הוץ מה שעשיתי שטהרתי אותה וחוץ מזה שיש לי הליכות בטהרחה (הלכתא בטהרה)
ואפילו לא היה בידי ראיות וכי לא היית עמנו במנין שנטהרה בתמיה ,ובכי"ל כסער ראשי בסט'ך כמו לעיל צד 8ל

מכין סערות וכו' ועיו"ש במ"י ,והגי' פורץ איתא גם בכי"ג וכו'יכ ובולקוט דפ"ר ,ובמקרא כחיב ופורץ ועי' במייי
לעיל צד  921בדיה ראיתי וכו' ,ומן יד כמו מיד ועח'נ ,ובירוש' שביעית שם מי עבר קומי טוגדלא שמע קליה
דספרא אמר הא בר יוחי מדכי טיבריא א"ל יבוא עלי אס לא שמעתי שטברי' עתיד' ליטהר אפו' כן לא הימנין היות
מיד נעשה גל של עצסות,

ובפסיקתא שם מדנפיק עבר קמי

כניש תא

דטגדלא ושמע .קליה דמינקי

ספרא

דמגדלא אמר הא בר יוחאי דרכי טבריא א"ל ולא מן המנין היית תלה עינוי ואסתכל ביה ומיד נעשה גולכו' ,ובמי
שם בדפ"ר ודיו מינפק ליה עבר קומי האי כנש תא דמגרלא שמע קל ינקי דספר' אמרין בן יוחאי
מבייה

אמר

אם

לא

יבא

עלי

אם

אין בידי

שמועות

כשערות

וראשי

שטבריה

זו עהידה

ליטהר

ועתידרה

להיות

= תרומה חוץ מזו ומזו לא היטנוה יהיה אלא פרצת גדרן של תלמידי חכמים וקרא עליו ופורץ גדר וכו' וכן
הות  ליה ,ובדפיסי' זה הסיפור בנוסחא שלפנינו ובסיומו ערבכו הנוסחאות פרצת גדירן וכו' עליך נאמר ופורץ גדר
ו נחש מיד נעשה גל של עצמות ,ובבבלי שבת שם ספור אחר אמר ההוא פבא טיהר
י בית הקברות א"ל אילמלא לא היות עמנו ואפילו היות עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו שהיות

ונמנות =יאמיו וכו' יהב ביה עיניה וגח נפשיה ,ועוד שם נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרוס אמר עדיי יש
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פרשה עט

מן אל

עבר בהדה

(קהלת י ח),

נפק והוה ליה כן:

לג יח יט
בקעתה

דבית טיפה

חמה

55
חר בר נש קאים

לקיט ספיחי שביעית , אמר ליה ולא ספיחי שביעית הן ,אמר ולא את הוא שהתרתה , אמר לו ואין
חביריי חלוקין עלי ,מיד תלה שני נבי עיניו והביט בו ונעשה גל שלעצמות :ד'א ויחן את פני
נכנס

העיר

עִם דמדומי חמה

וקבע תחומין מבעוד יום ה"א

ששיטר

אבינו יעקב השבת

קודם שתנתן:

יט) ויקן את חלקת השדה וגו" אמר ר' יודן בר' סימון זה אחד מג' מקומות שאין אומות

העולם יכולין לונות את ישראל ולומר להם גזולים הם ביריכס , אילו הן מערת המכפלה וביָת המקדש
ל ע' שניעים פ"ע (" ,5יכוטי כככום פ"ס ג' ס' ,פספיס כ" 3י :

 5לקוע סס:

 4לקוט כי קלייב ,לעיל 5ד : 59

= * 1מן י-ד-כן לָ?] מן יד נפק ויהב ליה ל .יין (מן) יד נפק והוה ליה ב .מן יד נפק חיואי ונכתיה כ',
וכן הות ליה ו ,1מיד נעשה גל של עצמות דִֶן ,נתן עיניו בו ונעשה . .עצמות ך ,ל' א | עבר] נפק עבר.ם,
מדנפק .עבר 11, מן דנפיק ויהיב (ניתיב  )%%ליה עבר א | בהדה] ך? .בהדא דא1כת .בהדי ו ,בההין א;%
בחדא נַך | 1בקעתא דאנכתרי* | דבית לי  | 2טופא [ .טופאי א .1נטופה דְךְ? .נטופא תְֶך ,1נטוכא ך?,
|' בר נש] נכתרי .ברנש דאיך?י | קאים] קאי ך* ,לי י |
נטפה ו | המה]  ,1חמא דא'כתף9

ו
ל4

5לקט [ :/11ומלקט דְאכך :ומלקיט ף] | .פפחי  | 1שביעית לי א | אמר ליה] כן]; אמר לו דְךְ?,
מ
א"ל או ,1אמר נָך* | ולאו אךזי ,1לא  ,1לאו ך? | פפיחי] של  | 7אמר] ך? .אמר ליה דְא!נכףר* .אמר
לו תך ,1א"ל א" | את הוא שהיתרתה [ ,אתה .:שהתרת כךך ,התרתה (התרת א )3אתה א ,אתה הוא
שהתרת .לא כך תנינן ר' שמעון אומר כל הספיחין אסורין חוץ מספיחי הכרוב שאין כיוצא בהם בירקות שדה ך,
אתה שהתרת .לא כך  . .שאין כמוהו בירקות שדה ךן | ליה אתר" | ואין] אך?י .1אין ג ,ולא כך? .ולאו ף,1
והלא דִך ]' 3חביריי] ן .חבירי דְא'תךל?ו .חכרי א*ר | 1חלוקין] אכף ,11חלוקים  ,1חלוקיי ך? .חולקין תת/
מ-ות]  ,1מיד ..גביני עינוו . .עצמות א1י ,תלה  ..גביני עיניו בו ..עצמות  ,5פרצת
צ-
חולקים ך | מעיד
גדירן (גדרן ך) של חכמים ופורץ גדר ישכנו נחש וכן הות ליה דְָף  | ** והחעןי-ר ]- ויחן ל |
4כנס] [חאנכי ₪ :בעוב שבת דִןף ] דימדומי [ח ,דמדומה א | 1חמה] פחאנכי; החמה [ ₪ ,מבעוד
נ
יום דת | * תחומין דפואתר?] תחומי ל תחומים דַך ,1תחומין לשבת י ,תחומין לעיר כ | הדא (הדה וַח)
אמרה דְוְחא .35הדא (הדה י) אמ' פִּי ,הדא אמרת ךן | ששמר פאי | אבינו יעקב]  1יעקב אבינו והא"כתי,

יעקב דְפא | השבת] כ .את  -.דפוחאנתי | קודס]  ₪עד שלא ן .לי ם | שתנתן] נָכִו ,שתינתן ח/
תנתן ן;

שינתן ד

שנותנה

א,

ל' פ

| פגוה] ן.,

אשר

נטע שם

אהלו וגו' במאה

(אהלו במאה

ךן)

קשיטה דת :ל' פחאנכרי | יהודה פחאכר* .יודה ן | בר] א"כ :.בירי ו .בר דגתר! | מגי] ד!ארלי,
6כולים  ,יכולות ו | לוגות] וָ .להונות דפנכתך"י .לזכות אך | ולומר
משלשה דְפוחנכתר 1 | י
להם] וְהִנר ,ולומר להן י .לומר להם פכ .ולומר אך? ,לומר דִף | גזוליי ך ,1גזולין נָר?ו ,גזלנים ,ִ5

גזלות א? | הם] פוחגכתר? .הן דאריי | בידיכם] גר! .בידכם דפוחאתר* .בידן י .לי כ | אלו ח:
ואילו פןנ /ואלו דאכתרי |.הפ פח | וגית  --המכפלה לי ן |
לזה בעולם נהן בו עיגיו ונעשה  גל של עצמות :  1עבר בהדה וכו' .באותה בקעה של בית טופה ראה אדם .אחד
עומד מלקטי ספיחי שביעית א"ל רשב'יי ולא ספיחי שביעית הן בתמיה א"ל ולא אתה הוא שהתרתה (כדתגן בשביעית
שם רי שמעון אומר כל הפפיחים וכו') א"ל רשב"י ואין חביריי חולקין עלי בתמיה (כדתנן שם וחכמים אומרים כל
הספיחים אפורים) מיר הלה את שני גבות עיניו וְהָביט בו בזעף ונעשה גל של עצמות ,וכהגי' שלפניגוּ דבית טופה
אוחא גם בכי/ג בקעתא דבית טופא ועי' במ"י לעיל צד  08בדה בחדא בקעה ,ובערוך ע' נטף ב' מפרש כזית
הנטופה בשעתו (פאה פ'ז מ"א ומ'יב) שם עיר ושמה טופה ,ובירוש' שבועות שם ר' שמעון בן יוחי הוה עבר
בשמיטת' וחמא ,חד מלקט שביעית א"ל ולית אסור ולאו ספחין אינון א"ל ולא את הוא מתירן א"ל ואין חבירי
חלוקין עלי קרא עליו ופורץ גדר ישכנו נחש וכן הוות ליה ועי' גם בירוש' ברכות פ''א ג' א' ,ובפסיקתא שם רשב'י עבר
שיעית
בשמ טת א והתמא לבר נש לקיט ספיחי שביעית א"ל ברי וַלָא' ב

היא

א"ל ולאן את הוא שמתיר א"ל

ואין חברי :חלוקים עלי וקרא עליו ופוריץ גדר וכו' וכן הות ליה ובמ' קהלת שם בהוספת לשון המשנה ר' שמעון
שמיטתא חמא חר בר נש מלקט ספהי שביעות אמר ליה ולא שביעית היא-אמר
בן יוחאי הוה עבר ב
ליה .ולא את הוא שאת מתיר לא כן תנינן כל הספיחין כשרין ומותרין (כ''ה בדפ"ר וד"ו ,ובמ'כ הוגה מותרין)
חנץ מפפיחי כרוב לפי שאין כיוצא בהן בירקות שדה אמר ליה ואין חברי חולקים עלי וקרא עליו ופורץ גדר וכו'
=בדפוסי' נתערבבו גם כאן הנופחאות עבר בהדא בקעתא דבית נטופה וכו' ולא אתה הוא שהתרת
וכן הות' ליה ,ו
(כ"ה בדפיר וד'ו , ובמ'כ הוגה מותרין) חוץ מספיחי הכרוב
ןר
יו
לא כך תנינן ר' שמעון אומר כל הפפיחין איש
שאין כונוצא בהם וכו' , ולשון המשנה בשביעית שם ר' שמעון אומר כל הספיחים מותרין חוץ מספיחי כרוב
שאין כיוצא בהם וכו' ,ולפי זו הגי' והגי' במ' קהלת ראה רשב"י שלקט פפיחי שביעות שלא היו פפיחי כרוב,
והגי' :כאן בדפ"ר וד"ו כלשגן הבריותא בפסחים שם ר"ש אומר כל הספיחים אסורין חוץ מספיחי כרוב וכו' ועו"
בפירש"י שם ולפי זו הגי' ראה שלקט ספיחי כרוב ,ובפסחים שם ונטל ספיחי כרוב ואכל וכו' אני שראיתי את ר"ש
בן יוחי שאכל וכן' ועי' ביפיית ובתוספות פסחים שם בדה אני ראיתי וכוי ובד'יה כל הספיחים וכו' ובתוספות ר'ה
"ד בי בדיה ולשביעות וכו" ובתוספות בכורות כ'ב ב' בדייה תירום וכו' :  4נכנס וכו'| .דורש ויחן וכו' שתקן
מקום חנייתו לפני העור ,נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין מבעוד יום -וכו' ועיי לעיל צד  ,59והמאמר הועתק
בפרדס סי" ד' (ט' ב') והגיי שם ג"כ שנכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין וכו' ועי' גס בסדור רש"י סיי תקיייד
ובמח*ו צד  901ובשבלי הלקט סי' ככ'ו .,וברדיק נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומין מבעוד יום הדא שיעקב
ת ן ועח'ג ,ובפיי ב'/ר כיייט וכי"א מפרש ויחן את פני העיר עדין יום שיכולין
גת
אבונו שמר את השבת קודם ש
לראות את פני העיר שנכנס עם דמדומי חמה מ ב עוד יום וקבע וכו' [כונתו שראה את העיר מבעוד יום ולכן
הרי הוא לענין תחומין כאנשי ער כמבואר בעירובין מ"ה א' ,והרמב'ן אומר ורבותינו אמרו נכנס עם דמדומי חמה
וקבע לו תחומין ועל דעתם לא היה בכונה ממנו] ,ובדפוסי'

בענד
מ

יום וקבע תחומון מבעוד יוס וכו':
 8.מז ]108601

[וכי"ת] "נוסף נכנס

בערב

שבת

עס דמדומי

חמה

 6לונות וכו'| .וכ"ה בכי'ו וכיייח לונות בהבלעת הה"א ,ובכו"א
00

וישלח

6

לג יט

פרשה עט

וקכורתו שליוסף ,מערת הטכפלה וישקל אברהם לעפרון (בראשית כג טו) ,ביח המקדש ויתן דוד
לארנן וגו' (רח'א כא כה) ,קכורתו של יוסף ויקן את חלקת השדה:
[במאה קשיטה] רילמא רי חייה רבה ור' שמעון בן חלפותא שכחון טילין מן הרין תונומה
ואתון להדא אגדה דערבייה למלפינה מן חמן ,שמע קליה יאמר לחבריה תלי הדין טעונה עלי ,תלי
\ הדין יהכה עלי השלך על י"י יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק (תחליס נת 500,018
 4ילק' מכיכי כיי מלסכי ג' כיס  0 |:פ' כלס קטנס כ"  ,'3מ:ינס י'*ם :'6

רן את הכסף א .1וישקול  . .לעפרון..
..
עפ
לשקל
 1וישקול  . .לעפרון א*ך" .וישקול  ..לעפרן כ' ,שנא' וי
הכסף  ,3וישקול . .הכסף אשר דבר באזני בני חת ן] ,וישקל אברהם  .₪וישמע אברהס אל עפרון וגו" ,
וישמע  . .עפרון ויש' אבי לעפי  .דכתיב (שני ךן) וישמע  . .לעפרון (אל עפרון דזך*) וישקול  . .לעפרון דחף"= ,
י] נַָךִ .1שני ויתן..
גו--
ותן
וישמע  ...אל עפרון וישקול  ..לעפרון את הכסף ך | 1בית המקדש לארנן נך | וי
לאורנן וגו" [ְץ ,ויתן . .לארנן במקום ' ,1ויתן ..לארנן (לאורנן כ) במקום וגו' דְכך* .ויתן ..במקום כסף

וגו' ך' ,ויתן . .לארגן במקום שיקלי | .ויחן. .במקום שקלי זהב ך] ,ויתן  . .לארונה וגו' א? ,שנאמי ויח|..
לארונה חיבוסי א | 2קכורתו] ך ,1וקגורתו דפוחאנכתר"י | השרה] פחאינכי  ₪וג' [ .אשר נפה
שם אהלו א' ,יעקב קנה שכם  ,1וכת' ואת עצמות יוסף קברו בשכם ך] |  8דילמא] |נ .דלטא ףו,
לי דפאכתר* | חייא | רבא כף .רובה  | 1ור' --חלפותא]  ,ור' . .חלפתא א'כרי .ור' פימון גן

חלפתא א ,1ור' שמעון בירבי ורי שמעון בן חלפותא (חלפתא ך]) [ך] .ור' שמעון בר' ורי . .בר חלפחא  .ורי
הושעיה ור"ש ב"ח ף | שכחין א .שכחו מ | מיליא פא'כתרמ .מילייא ך' .מליא א' | הרין] פאנכרמ.
הרן ן .לי ד

| * תרגומה ן] תרגומא פא!כך"מ .תורגמה [ ,,תרגומה דערבייה

 ,'7תרגומא דערביא ְא*ף,1

תרגמונה דערבית ן] ,תורגמא דערביא ך? | 4להדה אגדה |" ,להדה | ,להדא הגדא [ ,לחרא (להדא כִ)
אגרא פכ .להדא תגרא דְאןתך ,להדין תגרא ך* ,להדין תגריא מ | דערבייה] ן .דערבייא פכתח!ו,
דערביה א? ,דערבי' ך! ,דערביא דְא'נך? .ערבינה ך* | למלפינה] א?ג .למלפינא א' .למילפינה ך*,
למלפיניה דְרְֶר' ,למלפוניה פ ,למלפנון [ | שמעו קלא דערבי מ | יאמר]  ,1ואמר ךָ .דאמר פאכרמ,
אמ' וַך] | לחבריה ל' א | 1תעליל-י ]-נך' ,תלי הדן ..עלי ן .תלי הדין טעונא עלי ך? .תלי הדין טעינא
עלי א ,תלי הדין טעינא כ ,תלי . .פעיניה פ .ל' דת |  5יהבה עלי] יהבא עלי פא?כ .יהביה עלי  .1יהביה
יק] יהבך..
עליי ן ,יהיבא עליה א .1יהבא עלי (עלאי ך]) שמעון מינה יהבא משוי שנאמר דְך] | ילהכצךד--

יכלכך דתר' .יהכך פאגכר?מ .וג' ו |
ת
וזכ
א' וב' ובפיי בר כי"ט הגי" ל

ל"ח ב'] והדרש
בוזות

אתם

וכו',

וכן בפי' ב"ר כי"א ומפרש שם וכדאטרי' בהא זכנהו ר' אליעזר לרבנן [נדה

דוגמתו לעיל צר  4מפני אומות העולם שלא יהו מונים את ישראל ואומ' להם הלא אומה ש
ובמהיג

עמו' 925

הועתק אם'

ר'

יהודה

בר

שמואל

זה אחד וכף יכולין להונות

את ישראל ולומ' להן גזולין הן בידכם ואלו הן מערת המכפלה דכת' וישקל וכו' ,ובפי' ב'יר מפרש וקבורתו של

יוסף דכתיב ויקן את חלקת השרה יעקב קנאו בשכס (ובדפוסי' כאן הוסיפו יעקב קנה שכם) ויוסף נקבר בו
דכתיב ואת עצמות יוסף קברו בשכם [ ,וכן נוסף בכי"ת] ,ולשה"כ ביהושע כ"ד ל"ב ואת עצמות יוסף אשר העלו
בני ישראל ממצרים קבוו בשכם בחלקת השרה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה קשיטה וכו'/
ובלק"ט ספרש אברהס אבינו קנה מערת המכפלה יעקב אבינו קנה קבורת יוסף דכתיב ואת עצטות יוסף קברו
נה במקום
ואר
בשכם ולמה בשכם שמשכם נמכר ולשם החזירוהו דוד קנה מקום בית המקדש דכתיב ויתִן דוד ל

שקלי זהב וכו' ועי' שיב כ'"ד כ"ר :  8דילמא| .מעשה ,ובפי' ביר כי"ט דלמא!) ועיי לעיל צד  84צר  464וצר
 ,0והסיפור הובא לפרש מלת קשיטה שר"ח ורשב"ח (וכתיבת השם ר"ש בן חלפותא כמו לעיל צר  858ועו!

במ"י שם) שמעו גס אשאל
ומעס שכחו מילין וכו' שלא

וממה ששמעו שם מפי המון
תרגומ' דערבייה (דערביא)
[ובילקי

לי מרגליתיך וכו' אפיק חדא אימרתא וכו' והבינו שתוראת קשיטה מרגלית וגם כבשה
ידעו לפרש איזה מלות קשות במקרא ולתרגמן והלכו להדא וכו' ללמוד משם תרגומם
עס למדו פירוש המלות שהן זרות או בודדות ,וק"ק הלשון מן הד י ן תרגומה ,והגי!
איתא רק בכי"ל ובכי"א ב' ובפי' ב'יר כ"י ,ובחמשה כ"י שציינתי ובפי' ביר הנדפס

מכירי]  ל"ג דערבייה

(דערביא) וכן גר' עיקר הגי' שרח

ורשב'יח בקשו רק לירע תרגום המלות ששכחן

הוראתן ולא תרגומה דערבייה ,ולשונות ששמעו הן רובן או כולן לא'יר ולא לשון ערבי ,וגם במ"כ הגיה מן התרגום
וכן הדפיסו אחריו [וכן הגהתי בפנים] ,וזרה הגי' בכי"ל ואתון להדה א ג ד ה דערבייה וכן הושלם בגליון כו"ו
אגדה ,וג' שצ"ל א גר ה כמו שהגי' בכי"ם וכייכ להדא א ג ר א ואגרא ל"י?) ופי' שוק ,וביפ"ת מפרש כן שוק
מן וכו' ובשכל טוב
דהא תג רא דערביא למלפיניה מן /ת
זערביים גם לפי הגי" המשובשת בדפוסי' ואתון ל
רא דערבאי קורין לכבשה קשיטתא וצעיג [עיקר הגי' כאן הוא ח גר א (חיגרא) דערביא,
צד  881שכן ב חיג
והכונה  למדינת חגר )5אשר בערביא הצפונית ויושביה היו נבטים*) (גווטים ,וע' במ"י לעיל צד  644וצר )584

שדברו בשפת אר שית ולפי שהיה עוד חגר אחר (ע' תוס' ריש גיטין דיה ואשקלון וכפתור ופרח פי"א ובמיח
חלק סיא צד  )241לכן כינו הגר זה בשם חגרא דערביא] ולפנינו כל הסיפור בקיצור נמרץ ,ובדפוסי' הוא
מעורב  עם פירושים מפי' ב"ר :  4שמע כליה וכן'| .כ"ה בכל הספרים (חוץ מילק' מכירי) ש מ ע ולא שמעון,
ומגומגם גם הלשון שמע קליה יאמר וכן' ,ואולי טעם המאמר שמע ר"ח קולות בני אדם בתוך המון עס שהיו
נאספים בשוק אחד קרא ואמר לחברו תלי הדין טעונה עלי ואחד קרא תלי הדין יהבה עלי והבין שהוראת יהבה
טעונא משוי וכן טעם השלך על ":י יהבך וכו' ,ולפי הגי' ואתון להדא תגרא דערביא וכוי מפרש בפיי ב"ר כו"
וכי"א שמע קליה דערבי דאטר לחבריה תלי וכו' ואמר הכי תלי הדין וכו' מיד הבינו (בכייט נשתבש הביט מיד)
שיהבך משוי הוא שג' השלך וכו' [וכן לפי הגי' שלפנינו טעם המאמר שמע קולו של מי שרצה לאמור לחבירו
תַלִי הדין טעונה ואמר תלי הדין יהבה ,וכן שמע שאחד אמר מעסי בי תחת מבסי בי ,ואטרו אתון מעוררה
לליויתיך במקוס למבכיך ומטאטיך במקוס מבניך ,וגם השתמשו במלת קשיטה במובן טרגלית וכבשה ולא כפי' המחבר
)המא (* .הזש6ה (600. %ן. '( 0בַלמָא (י
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מה את מבסי בי מה את מעסי בי ועשותם רשעים \וגו' (מלאכי ג כא) ,אתייה אתון סחייה גלמודה אנא
ואני שכולה ונלמודה (ישעיה מט כא) אתייה אתון מעוררה למכניך אתייה אתון מעוררה לליויתיך
העתידים עורר ליוייתן (אשב ג ח) ,אשאל לי מבניך אשאל לי מטאטיך וטאטיתחיה במטאטי
 5עי לעיל 65 57ל ,כלם קטנס כ"ו  ,'5סועס פ"ב 5':
עי"ג סי ,כסם סטנס כ"ו  ,'3ענילס טס :

 1מה את] פ[אנכ.

ועוד שמע.

דערביא  ₪מ | * מבפי בי] מבסיבי
מה את] פ[א:15

והיה רוצה

מעשי בי א'ן .מעשה

 3ע" יכוט' עועד קען פ"ס פ' די  |:עיי יכוט' עגילס פ'ב

(שמעון ך) קליה דערבי דאמר לחבריה  ₪ךְן:

לן" ,בסיבי ן ,מכסי בי ף? ,מכסה בי דפא'א""כתר!מ.

לומר מה את (אתה ךן) ד

בי דפכךף

ועוד שמעון קליה

| ועשותם]

| * מעסי בי א?] מעסיבי

ן ,שני ועשותם

ף. .ו.עשיתם

[,

מגוה בי א

|

לָן ,מעסה בי ךל

ועסותם

א ,1ועסתם

א?:

דכתיב (שג' כמ) ועסותם דְכתמ | וגו] [ /כי יהיו אפר דָא? .כי ..אפר תחת כפות רגליכם א'ת /
לי פנכך | אתייה] [ .1אתיא ם .אתתא א .,1אתתא דאמרה  /%5ועוד שמעון שאמרה איתתא (דאמרה
ך]) לחברתה ךך] ,אתתא

אתתא

דאמרת

לחבירתה

איתון סחייא אתייא  | 2איתון ך ,אתין ך* | סחייה] א1נ/

סחייא פא?כךף; סחיא דְך* .פחיאו ך] | גלמודה  --וגלמודה] גלמודא  . .וגלמורה א? ,גלמודה ..שנ' ואני..

וגלמודה א ,11גלמודא . .שנ' ואני ..וגלמודה פכ ,גלמודה אנה ואני שכולה וג' ן ,והיא השיבה ואני גלמודה
גלמודה אנא נדה ך] .היא השיבה דהיא גלמודה גלמודה אנא כלומ' נדה היא ך] | |  5אתייה  --למבניך
תן| אתייה  . .למבנייך אתייה  . .ללויתיך שנ' העתידים ..לויתן ( .אתיא אחרתוי-י
ייה
לתי
(למעקיך ל')  --א
אתון . .למעיקין אתיא . .ללויתיך שנא' . .לויתן א .1אתייא אתון . .למבכייך אתייא . .ללויתייך שני . ,לעורר
לוייתן  ,אתייא אחרת אתון מעודרא למבכיך אתייא  . .מעוררה ללויתן שנ' . .עורר לויתן א? .אתייה אנתון
מעוררה למתיך אתייה אתין מעוררה ללווייתיך העתידים עורר לויתן ן ,אתיא הדא ואמרה לחברתא אתון
מעוררא למבטיך (?) אתיא אחון מעוררה ללויתיך שנ" . .עורר לויתן פ .שוב שמע איתתא (אתתא ך]) אחרת
אומרת אשאיל לי מבנייך ואמרה שאילי לי מטאטיך שנא' וטאטיתיה במטאטי (וטאטאתיה במטאטה ך]) השמר די /
שוב . ..וטאטאתיה במטאטא השמד נאם י"י צבאות ךְָ |  8אשאל  --השמד] אשאל לי (אשאיל לי ץ .אשאיל
ליך .1 .הא אמרת לחברתה אשאל לי ם) מבניך (מבנייך  .15מביניך ן ,מבינייך א .מבאניך () אשאל לי
(אשאול לי ע :אשאיל ליך ן) מטאטיך (מטאטך  ,1מטאטאיך  )5שני וטאטיתיה (שנ' וטאטתיה  ,'5שני וטאטיה ,
וטאטאתיה ועו במטאטי (במטאטא עו השמד פואנכע :אתייה אתין מעוררה ללויתיך העתידי' עורר לוייתן ךד:

אתייה  . .מעוררה שני העתידים עורר לויתן ף |

כאן ובסמוך] ובדפוסי' [וכי"ת]  השמיטו תלי הדין טעונא עלי והוסיפו שמעון מינה יהבא משוי ,ובר"ה כ"ו ב' לא
הוו ידעי רבנן מאי השלך על ה' יהבך וכו' אמר רבה בר בר חנה יומא חד הוה אזלינא בהדי ההוא טייעא הוה
דרינא טונא ואמר לי שקול יהביך ושדי אגמלאי ועי' בד'יס ומגילה שם( ,ובערוך ע' יהב הועתק שקל יהביך וכו
כהלשון בר"ה ומגילה ואף שנסמן שם למקור .גם ביר ועי' במ''י לעיל צד  149בדיה בסופה וכו') :  1מבסי בי
וכו'| .בכי"ל ובכי"ו כתוב מבסיבי בתיבה אחת וכן מעסיבי והפרדתי מבסי :בי מעסי בי ומששמעו שהלשון מעסי
בי הוא כמו מבסי בי הבינו גם לשון המקרא ועסותם וכו' ,והפעל בסי הוראתו גם כמו בוס בסס ועי' בעמת'ל
ע' בסא

רל

בסי,

ונכונה גם הגי'

י
סכ
מ

בשי"ן שמאלית גם בכי"פ וכו'ו,

בי ועי' לעיל צר  096ובמ'י שם בד"ה לא תכסון,

ובמקרא כתוב וסעורתם,

וכתיבת

ועי' במ"י לעול צד  82וצר ,449

ושעותם

ובפי' ב'"ר

כי"ט ובי'א מפרש ועוד שמע קליה דערבי דאמר חד לחבריה מה את מכסה (מכסי) בי והיה רוצה לומר מה את
(אתה) מעשה בי וכו' ,ומשם נוסף בדפופי' ועוד שמע קליה דערבי דאמר לחבריה וכו' והיה רוצה לומר וכוי
[ואופכא הי' לו לומר שאחד אמר מעשה וכו' והיה רוצה לומר מכסה .וכו' ,ועי' במ'כ וחי' הרשייש] = :אתייה
אתון וכו'= ,וכ'ה בלשון ממועט בכי"פ וכייו וכו'ג אתייה (אתיא) אתון וכו' ועח'נ ,ובכל הספרים סחייה סתיוא
סחיא (ולא מיסחי) ,וטעם המאמר שמעו נשים אומרות על אשה אחת הנה באה ועתה באנה לרחוץ והיא אמרה
להן גלמודה אני כלו' גדה והבינו לשון הסקרא ואני שכולה וגלמודה ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי'א מפרש ועוד שמעון
דאמרה איתתא לחברתה אתון יסחייא בואי (בואי בואי) לרחוץ והיא משיבה ואני שכולה וגלמודה גלמודה אנא נדה
אנכי (גלמודה אנא נדה) , ומשם הוסיפו בדפוסי' ועור שמעון שאמרה וכו' והיא השיבה ואני גלמודה גלמודה אנא
נדה ועי' בפיי מהרז'ו [לדעתי האשה בעצמה אמרה באנה לרחוץ מפני שגלמודה (נדה) אנכי ורוצה אני לרחוץ
מטומאתי] ,ובר"ה שם ואמר ר"ע כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה גלמודה מאי גלמודה גמולה דא מבעלה,
ובפוטה שם שכן בכרכי הים קורין לנדה גלמודה וכו' ועי' לעיל צר  5 :689מעוררה .לעורר ובל"מ זעקת שבר
יעערו (ישעיה ט'"ו ה') ,ובכי"ל הגי'י :מעוררה .ל מ בינך וכן בכי"ג למבנייך ,וביני שיטי כתוב בכי"ל בכתב אחר
ובפיי
,
ןיק
מע
י
עקיך להגיה .ל מע ק יך וכיה למעקיך בפו' ביר הנדפס ,ובכי"'א א' ובפי' ב''ר בייט וכייא ל
ב"ר בייט מלשון אחר גורס ומפרש אתיין מעוררה ל מ ע ק י' בואי והפגין מצרתך .ועי' בעמת"ר ע' פגן פגון,
ובכו"א ב' .הגי' ל מ ב כ יך וכן בכיכ למבכייך ,ובכי"פ בההעתק שלפני למבטיך וצ"ל ג"כ למבכייך ,ובכייו הגוי
מעוררה ל ממת יך  ,וגכונה הגי' למבכיך כלו' לבכייתך ,ותרג' לבכות (בראשית מ'"ג ל') למבכי ,ואולי נשתבש
למבניך ע'י שגירא דעיני במאמר הסמוך אשאל לי מבניך ,והמאמר בלשון ממטועט כמו המאמר שלפניו אתייה
אתון סחייה נכו' ,וטעם המאמר ממה ששמעו אתון מעוררה וכו' ועוד שמעו אתון מעוררה לליויתיך הבינו שהוראת
לוויתיך ג"כ לשון יללה ובכי ושכן .הוראת לויתן עורר לויתן באיוב שם ,ומפי' ב''ר נובעת ההוספה בדפוסי' שוב
שמע איתתא אחרת וכו' ,ושם מסורסים המאמרים ,וזה המאמר מקוטע שם; והדרש העתידים עורר וכו' גמצא גם
בירוש'

מ"ק שם ולא יעורר על מחו וכו' תני לא תעורר אשה ליוייתה במועד ר' נחמן בשם ר' מנא אמר לוייתה

כמה דתימר העתידי' עורר ליויתן ועי' בק"ע שם ,וכן מתורגם לויתן אליותהון (אילויותהון) ועי' בפירש?י ובראב'ע
ובמעין גנים איוב שם 8 :אשאל לי וכו" שמעו אשאל וכו' השאיל לי מכבד שמכבדין בו ועוד הלשון אשאל
לי מטאטיך והבינו שהוראת מטאטיך כמו מבניך ,ולמדו הוראת וטאטאתיה במטאטי וכו' ,ובפי' ב'"ר כייט גורס
נכייך כלי שמכבדין בו את הבית ואמרה אשאיל לי מטאטאיך ,וכן
ומפרש ואחת ווצה לומר אשאיל לי מ
בפי' ב"ר בו"א מכניוך (ובפו' ב"ר הנדפס מבניך כלים המכבדים את הבית וכו') ובמקרא כתוב וטאפ אתיה
וכו' ולפנינו וכן בכייים וכי'ו וכי'ג וטאטיתיה במטאטי וכו' כפי קריאת התיבות וע' במ"י לעיל צר 8
א
טטא
במ

וישלח
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השמר (ישעיה יר כג) , אשאל לי מרגליתיך אשאל לי כסירתיך ,אפיק חרא איטרתא למרעייה אפיק
חרא

כסירתה

למרעייה:

אמר

ר' אבא בר כהנא במאה

אנאקות במאה

טלאים במאה

סלעים,

אמר ר'

סימון קוף קטילייה ט' טיטריון פ' סלעים ,יור הא מה עכדין הכא , ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי
 2לקול פס:

 1אשאל  --כסירתיך] אשאל  . .מרגליתיך אשאל ליך כסיריתיך [ ,אשאל  . .מרגיניחך אשאל לי בסירתיך ם /
אשאל לי מרגניתיך אשאל לי כ ,אשאל  ..מרגליתיך אשאל לי קשיטיך  ,אשאל  . .כסירחוך (בסירותיך א\%

אשאל לי מרגנייתיך א ,אשאל לי כסירתיך  , 1השאיל לי כסידתוך דד
אפק

חדה

אטותה..

אפיק

הדה

כסירתה

למועייה ן,

אפיק

| אפיק חדא --כסירתה למרעייה]

הרא (הדא ) אימרא לטרעייא אפיק כסיתא

למרעייא כ ,אפיק חרא אמרתא לטרעיא אפיק חדא קשיטה למרעיא ץ .אפיק הדא למרעלא (וצ*ל למרעיא) "
אפיק כסירתא למרעיא  ,1אפיק הדא למועיה אפיק כסירתח למירעיה א" .אפיק הדה למרעה אפיק כסירת
למרעה א' .אפיק הרא כסיתח למרעיא ד

| 2אמו] [,

במאה קשיטה  -.דפחאכת

נקות ן ,אונקות חז .אנקאות פא .אונקאות  .2אונקיות דְתך? ,אונקיאות 11
סלעים] סלעין א?.

קמיליה ְץ,

טלאים ליר

קמיליא דְאנך*י.

8וף]
| ק

ךד'וגרי.

קמלייא ִךִ.1

קויה דא'ת.

קופ'י'ר? .ק' פחאיכי

קמוליא פכ | | ט' טיטריון]

(סלעי! ך!) ךְ1נך* .סט"ך פלעים דאתר .1פי סלעים פחאכך"

| אנאקות] ,1

| טלאים] סלעים ל:ר |
| קמילייה] ה

טת טיטריון [,

סמך סלעים

| סי סלעים| סמך פלעים ן ,ט' טוטריון ח/₪

ט' טטריון ' ,1טי"ת טאטריון א' .טית טריון דְך] ; טי"ת טריון דְֶך? .טיה (פ' ך') טוראון נר" .טיטריון פכפ,
טריון ך ,ם' סיטריון א | %יוד הא] ךְ'ןְג ,יו"ד ה"א דאית.

ויו"ד ה"א א .%יה .

ייה חכ | עגדין! פוחי;

עבדי' ד' ,עבדית ך ,עבדון א? .עבדו א* ,עברת ך] ,עביד  ,2את עביר ך* | הכה ן; לון ךר* | יהושוע ת "|
דסיכנין| גכ :ופסכנין דפואתר |
בד"ה והוא גלי ,ועי"ע בתנ"ך הוצ' גינצבורג ישעיה שם ,ובערוך הש' ע' מבן הועתק א ש א יל לי מ ב א ניך ופוי
(ושם נסמן בשדפ'ע מ בג יך ,ובעמת"ר ע' מבינא הועחק מערוך כ"י א ש א ל לו מבניך א ש א ל לי וכן',
ובערוך דפ"ר כמו .לפנינו וטאטיתית במטאטי וכן') ובר'"ה שם לא הוו ידעי רבנן מאי וטאטאתיה במטאטא השמר
יומא חד שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחבורתה שקולי טאשיתא וטאטי ביתא ,ובד"ם שם גם הגיי שקולו
טאטיך ,ובפירוש ר"ח שס פי" טא ט ית הא מככד שמכבדין בו את הבית; ובמגילה שם בפי' ר"ח מ טא טא
שמכבדין בו וכו' ,ובירוש' מגילה שס אמרה לה אתייא סטאטא אייחת מלביגה ,ובתרג' ישעיה מתורגם בסטאטא
במבינא (ונשחבש במכינא) וע' בעמת"ר שם ובעמת"ל ובערוך הש' ע' אלבינא ,ובפירש'י בישעיה שם וטאטאתיה
לשון כיבוד ,ועי"ע באיכ"ר פתיחה ה' ובהערות רש"ב שם 1 :אשאל לי וכו' אפיק חדא אימרתה וכנ'י .הבא כבשת
אחת למרעה ונתבאר להם פי' במאה קשיטה במאה מרגליות או במאה כבשות ,וגי' מעולה בערוך ע' קשוטה אשאל
ישט ה למעריא ,וכהגי' שלפנונו איתא גס בכי"ו כפיריתיך וכו' הדה כסירתח
לי קש יטיך וכו' אפיק חדא ק

וכו',

וקשה לפי זו הגי' בכל אלו כ'י ,ששטעו כפירתיך כפירתה ודרשו קשיטח. ,וכסירתא מלה זרה ולא מצאתית

באוצרי מילין , ובפי' ב"ר כי'ט וכי"א מלשון אחר הובא אשאול כסירתיך (אשאל לי כסירתך) ובעל הפירוש העיר
ספיקא לר' ,ובדפוסים [וכי'ית] נתערבבו שני המאסרים ,והגי' שם בדפיר וד'ו השאיל לי כסידתיך אפיק הדא
כסיתה לטרעוא ,ובמ"כ בד' קראקא א' הוגה השאיל לי כסיתתיך ,ועי בעמת"ל ע' כסיתא ,ומלת קשוטת
נמצאת רק כאן וביהושע ליד כ"ב ובאיוב מ"ב י'א ,ומתורגם בת"א כאן במאה חורפן (ותרג' שבע ככשות
בראשית כ"א כ"ם ול' שבע חורפן) וכן בתרג' היוני!) ובתרג' הרומי ותרג' הסורי ,וביהושע שם מהורגם ג"כב
במאה חורפן ,ובאיוב שם מתורג' קשיטה אחת חורפא חדא ,ובתר'"י .א' וב' מתורגם כאן .במאה קשיטה מרגליון/
ובערוך  ע' קשיטה הובא תרג' אוב שם מעה ואית דאמר מרגליתא ואית דאמ' חורפא ,וע' גם בעמת"ר .עי
חורפא ב' ,ובכרייתא בר"ה כ" א' ואמר ר"ע כשהלכתי לאפריקי היו קורין למעה קשיטה למאי .נפקא מיניה
לפרושי מאה קשיטה דאוריותא טאה דנקי ,וע' בד'"ם ובספר מתת יה 2 :במאה אנאקות .כ"ה בכייל וגם בכיייג,
וביני שיטי כתוב בכי"ל ם'ליריש אונכאות מל' אנך ,ולא נתפרש לי ,ואולי כוון הכוהב ללשון אנך אוגכא [אבן
טובה] וע' בעמת"ל ע' אנך ובעמת"ר ע' אוגכא ובתר"י ב' במדבר ל"ג ח' כנשין אוגכון ומרגליון ,ויהיה לראב"ם
קשוטה מרגליות או כבשות כמו שררשו לעיל אלא שהוא מוסיף עוד סלעים ,וקשיטה מטבע כמו שהיו קורי גם *
למעה קשיטה ,ואין ג"ל לפרש אנאקות כמו אונקיות ,וכתיבת זו התיבה בביייל לעיל צר  851אונקיה וצר 862
אונקייה ,וכן אין גיל לפרש שראב"כ דורש קשיטה נוטריקון (וקוים אנאקות או אונקיות שאין טתחלת בקויף) במו
שנסמן בכי"ל ביני שיטי על מלת טלאים אות ב'  ועל מלת סלעים אות א' להפך המלות ולהגיה במאה סלעים
במאה טלאים ,ור' סימון הוא שדורש נוטריקון קוף וכו' (וגם במאמר רס חוקדם בהגיי שלפנינו הדרש טי טיטריון
להדרש ס' פלעים ועח'נ) ,אכן בפי' ב"ר הנרפם מפרש כן במאמר ראב'כ בסאה אונקאות וכן' ק' אונקיאות ם!
סלעים ט' טלאים ,ובפי' ב"ר כי"ט וכו"א מפרש בסטוך יו"ד ה"א מאי עבוד הכא כלומר לר' אבא בר כהנא
ולר' שמעון (ולר' סיטון) דדריש (דדרשי) אותיות של קשיטה וכן' ,ובמה"ג שם הורכבו המאמרים לפי גי' אחרת
קין)
בזה"ל במאה קשיטה מהוא קשיטה אמ' ר' אבא בר כהנא נוטריקון הוא במאה .ניקן (ובכי"ק שם ,נ
במאה סלעים במאה טלאים קו"ף קומליא שין םא ין טית טלאים נשתייר יוד הי מלמד שבשני אותיות הללו חתם
והסהיד אבינו יעקב וכו' :  8קמילייה .חפצים יקרים ,וקמילייה ל"י ,)2ובפי' ביר כייט וכו"א מפרש קוף קמליוא
(קמיליא) בלעז אשקטוליין (אשקמזיין) והוא מין בשם (בושם) ,וזר הפי' בפי' השני שבפיי בייר ברפ"ר קוף קא
מיליוא צינט' מילייא?) מאה אלפים | :ט' טיטריון . וכן הגי' טיטריון בכייפ וכיח וכי'יכ [וכייו וכן צ"ל בכיייא
ב'] וקשה לפרשה,

ובגליון כי"ל פי' שם מקום סלע טריונא,

ובפי' ביר כי"ט וכייא

טר יון טרינא בלעז והוא

שם מטבע ,ובפי' השני בפי' ב'יר שם .ט יר און טיריונא שם מטבע על שם טוריונוס ,וע' ע"ז נ'יב ב' ובכורות
ג' א',

ועוד פירושים ,זרים עיי בעמת"ל ובעהייש ע' טריון,

פירסט צד 821

וקרוים צד  | :279פ' סלעים.

ש!

ובסמוך סר רה \ע' במ"י לעו
ם
תעש
ו +ו
שמאלות בקשיטה פלעים ,וש' שמאלית וס' מתחלפים , וכן לעיל
צד  ,82ונקרא כאן ש' שמאלית סמך ,ופריך יוד הא של קשיטה שלא נדרשו בנוטריקון מה עבדין הכא (ובדפ"ף
נדפס עבדי',

ובד"ו הדפוסו בשבוש

עב דית

[וכן בכי"ת עבדת]),

ואון לפרש שר"י דסיכנין בשריל מתרץ אולו

חליות  וכו' ,וגם ג"ל שהמאמר ומי כותב וכו' א"ר ברכיה וכו' הוא דבור בפ'ע ,וכפי שמפרש במהיג שם משני
.4111 00. 3( 06200מו\0ש] השפ 1. %שפו טושה (? | ץע( 0005 00

פרשה עס
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901
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אילו חליות ודייקינתייה שררכן להינתן בגזמים ,ומי כותב את האוני ,אמר ר' ברכיה יה כותב את האוני,
ומי מעיד על האוני ,אמר ר' ברכיה יה מעיד על האוני הה"ד ששם עלו שבטים שבטי יה עדות
לישראל להודות לשם י"י (תהלים קְכב ד) יה מעיר עליהם שהן בני אנותיהם:

כ) ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל אמר לו אתה אלוה בעליונים ואני אלוה

 5עיי קידוטין עי בי  4 ':ילקוע שס5 ,קטן פ'פ פיי די [וכי] .עניפס+ .יס .י || :

 1אילו] פוג .אלו דחאכתרי"י | חוליות ך'ו ,חולייות כ ,חיילות ן | ודייקינתייה] [ ,ודיקינתיא פפ,
ודקנתיא א ,ודייקינתא .דְךן ,ודייקינתא וזמרגדין  ,ודיקניתיה ומרגרין י ,1ודיקינתא וזמרגדא [; ודייקינתא
ודומרגדא 5, ודייקונתה ודמרגזא ך ,1ודיקיותא ודרמטא ךף? | *שדרכן דפוחאכתרי] שדירכן לג |

להינתן] [ז .5להנתן דְואתר :הנתן פכ :לנאותן א1א" .לי י | בנזמין ך? | ומי הוא הי | הכותב חף!,
כתוב ן | את לי ו | האוני] י ,האונו פכ,
האונאה (האונא א?) שלהם א | ר' ברכיה
| את לי אל
י"ווד הא ך ,1יו"ד ה"א ד
האונא א%ך? ,האינה ךְ ,3האונאה ך | ? *
האונה [חך ,1האונא א*ך? .האונאה דָא?,

האוניא ך .האונה [7ר ,1האונאה דְך? ,האינא ך* ,האומה ן,
אמ פכ( ,אמר ר -'-האוני לי א') | יה] פכך*י .1י"ה וחך,1
| * האוני י] האונין ל .האונו פ .5האוניא ך ,האונה וחך,1
*אוני י] האונין ל האונו פ;5
על דפוחאכתר?י] את לך | :ה
ההונאה ך] | אמר --ברכיה] פוחאכ .ל' דת | יה] דזפאכתר?.

 ,7האונו פכ ,האונה [ח .האונא א? ,האונאה א ,1האונאה
** על] את ל | * האוני] האונין
ולה דןוחר |
בטים] ליל | שבטי --ו"ו]
ש*
הוא יו"ד ה"א (יור הא ך) של קשיטה ך ,האונאה יו"ד ה"א של קשיפה ךן | *

8הי ב; ייה וח
שבטי יה פ :וג ן | י

שבטי '. .לישראל ְ'חאכתרי,

| עליהן  1בהם  .5בהן | 5

| .אבותיהם] ז[א ,5אבתיהם [ ,אכותיהן [ ,1אבותיה' י ,1אבותם ף .,אבותיהן (אבותיהם ךן)
שהם חזאכך
אף כאן העיד ד |  4ויצב] שנאמ' ויצב א ,1ל' א? | שם מזבח] שם מזביח ך] ,ל' א | %ויקרא --ישראל] חאתי;

ויקרא .אל  . .ישראל  ;5ויקרא לו אל ך .ויקרא לו פ; וגי ן | * אמר לו חנ] א"ל אלי ,1אמר לפניו פכ,

אמ" לו הקביה א| ,1אמר ר' שמעון בן לקיש ויקרא לו אל אלהי ישי אמי לו ן ,אמר ריש לקיש ווקרא..
ישראל אמר דְן,
ואתה  . .בתחתונים

ל' ל | אתה  --בתחתונים]| אתה בעליונים ואני. .בתחתונים א?,
[ְזא! ,אני..

בתחתונים

בעליונים ואתה

י ,אני אלוה בעליונים

אני אלוה בעליונים

ובתחתונים

| 5

רב יה כותב וכו' וכן בפי' ביר כ" יוייד ה"א מה עביד הכא כלוטר וכו' ומשני ומי הכותב (בותב) וכו' אייר
ברכיה וכו' ,ושם הובא זה הפירוש אחר מאמר ר*י דסיכנין בשר"ל וכן כתבו ביפ'/ת ובא'א שצריך לסרס השאלה
יויד היא מה וכו' אהר .מאמר ה"י דסיכנין וצע'יג [והשאלה יויד ה'א מה עברין כוי באמת איגה חזקה כל כך כי
בנוטריקון  אין צורך לדרוש .כל האותיות ,ע' לעיל צר 464]:  1חליות וכו' .דורש במאה קשיטה מל' קשט
בשט מיני תכשיטין (ועי לעיל צד  76ח"נ מכשט מקשט ובמי שם תקשיטין ,וצד  161קישתה ובח'נ שם תכשיטין
קשוטין קישוטין) אלו חליות ואבנים טובות דייקינתייה!) שדרכן להנתן בנזטים כמו שהוזכרו ביחד בהושע ב' ט'ו נזמה
וחליתה ובאיוב מב ייא קשיטה אחת וכו' נזם  זהב אחד :ובכי"ל נקוד ודייקינתייה?) .,וכתיבת דירכן בכייל כמו
דורכה .לעיל צד ,061

ובכייח הגיי חָליות ודייקינתא וזמרגדין?)( .ובכייג וזמרגדא)  ,ובילקוט דפ''ר נשתבש חליות

ודיקנותיה ומרגרין ,וכן נשחבש בפי' ביר כי"ט שמפרש חוליות |כמו נזטה והלייתה ודיוקיגתה גונציא בלעז')
ודמרג זא זה נופך בתרגומו שדרכן להנתן וכו' כלומר קשיטה לשון קישוט (ובפי' ב'יר ביי"א חליות כמו וכוי
ודיקיותא נהציא וכו' ודרמטא זהו נופך שדרכן וכו כלומר קשיטה שי" לשון קשוט) ובפי' השני שבפי' ב'יר הנדפס
חוליות נזמה וחלייתה קשר קטן ודייקינתא וד ז מ רגדא .נופך אזמירלדא )5שדרכן להנתן בנזמים ,ונפך מתורגם
בת'א  שמות .כ"ח ייח לט י"א זמרגדין (ובת"א הוצ' ברלונער כ"ח ייח איזמרגזין) ובתר"י א' איזמורד ,ותרג'
משלי כ"ה
וצד 849

"וב נזם זהב ,וחלי כתם כאני דומרגד ,
ובמאמרי על הלעזים.

בפירושי ב'יר הקדמונים

וע' בעמת"ר ח"א צד  81וצר  599וקרוים צר  82צר 919
בספר היובל

לכבוד ר"א שווארץ צר  | :588את האני.

שטר מכירה [וכ"ה בגליון כי"ל פ' שטר] ועי לעיל צד  ,51ונרי שדרשו ויקן את חלקת השדה וכו' מי כותב את
 .ספר המקנה \\מי מעיד על המקח ,אמר ריב במאה קשיטה קשט יה הקב"ה קשט וקיים את קנינו וכהדרש לעיל
ויקן וכוי זה אחד מג' מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל וכו' ,ובכי"ל כתוב ומי כותב את האוני
ואחכ .ג' פעכום הא ונין והגהתי ,והרבוי גם בכי"ל סוף פפ'יד כמה אוניות גכתבו וכו' ועוד הגהתי ומיי מעיר
על וכן' יה מעיד על ועח"נ ,ובדפיר וד" הגיי בכל הפעמים האונאה ווגה בא'א האוני ובס"כ
אנו ,ושם ובפי' ב"ר ב"א
הא וגה וכן הדפיסו .אחריו ,ובפי" ב"ר כייט מפרש את האונה השטר כמו ו
מפרש .ייה מעיר וכוי הוא ":ה של קשיטה ההיד ששם עלו שבטים וכו' אף כאן העיד וכן נוסף בדפוסים
[וכו'"ה]] :  4ויצב שם וכו'| .בכי"ל ראש המאמר מקוטע ויצב שם מזבת אמ' שמע' בן לקיש אפילו וכני והושלם
בגליון בכתב הספר בדיו דיהה ויק' לו אל אלהי יש' אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים ר' הונא בשם ,וכן
השלמתי והגהתי א ם ר ל ו אתה וכו ועח"ג ,ובדפוסו' וכייו [וכי'ה]  מתחיל המאמר ויצב שם וכו' אמר ריש
לקיש (ר' שמעון בן לקיש) ויקרא לו אל אלהי ושראל אמר (אם' לו) אתה וכו' ,ומאמר זה הוא הפתיחה שגסדרה
לפנונו בפיפ ר' שמעון בן לקיש פתח ויצב שם מזבח וכו' אמר לו אתה וכו' ,וטעם אמר לו אתה וכן' יעקב אמר
לו להקב"ה (ובכו"פ וכו"כ אמר ל פ ני ו) אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים ,ודרשו ויקרא לו אל ויקרא
לעצמו אל וכן מפרש

בפיי

ב"ר כ'יי מלשון אחר ווקרא לו אל לעצמו קרא לו אל (אכן בכי"א שם הפירוש ואני

צד 981

גורס

ועקב לפני הקביה רבש"ע אתה הוא אל בעולמך ואני

=בפי' בר כייט בסמוך ואתה היית נוטל שררה לעצטך שקרא עצמו אל ,ובנוסחת
אלוה .בתחתונים כלומ' דיין) ו
הדפוסום לקמן רוש פצ'"ח הדרש אקרא לאלהים זה אבינו יעקב וכו' [עי"ש בחי' הרד"ל] /ושם פיי ג' ושמעו אל
ושראל אביכם וכו' ור' פנחס אמר אל הוא ישראל אביכס טמה הקביה בורא עולמות אף אביכם בורא עולמות וכן',
ובשכל טוב

שב
ומפרש ,אמר ר

"ל

אמר.

קדני אל בתחתונים .א"ל הקב"ה אפילו וכו' ואתה נוטל שררה לעצמך חייך למחר יוצאת בתך וכוי ,וברמביץ עה"ת
הג" ג'יכ אמר לו אתה אלה בעליונים וכו' ,אכן מפרש שם ירמזו למה שהס אומרים תמיד שאיקונין של
.ג(1מ1( 60000, 108711
.ודייקִינְתָיָָה5( .
(3( 608100000, 08818₪. | +
6.

66. | 5( 01. 00[8"0118, %18.מ0881

וישלח

05

לג כ לד א

פרשח עט פ

=' הונא בשם ר' שטעון בן לקיש אפילו חזן הכנסת אינו נוטל סררה לעצטו ואת נטלתה
בתחתונים ,ר
סררה לעצמך ,מחר בתך יוצאה ומתענה הה"ר ותצא דיגה וגו':

פרשה פ
.

לר א) ותצא דינה בת לאה וגו' הנה כל המושל עליך ימשל לאמר כאטה בתה
(יחוקאל טז מר) יוסי מעוניה תרגם בכנישתא דמעונאי שמעו ואת הכהנים והקשינו בית ישראל
\ ובית המלך האזינו כי לכם המשפט (תשע ה א) אמר עחיר הקכ"ה להעמיר הכהגים ברין למה לא
ינעתס בתורה ,ולא הייתם נהנין מכני כייר מתנות ,הינון אמי לא יהכין |לכןלוס] ,והק שיבו בית ישראל
 4ינק' יחקלל כ' טכ"ו ,יכוט' סנסדכין פ"כ כ' ד' ,סנתוע ע'נ ויסלת כ'' *יד ,סנתועל טס פ" ]':

 * 1ר' שמעון בן לקיש וא'נ] שמעי בן לקיש ל ,רשב"ל א* .ריש לקיש
גמליאל דֶז | אפילו] אמ' לו (א"ל א'י') הקב"ה  ₪שאי | הכנסת] בית ₪

סררה] [חזנ .שירה דפאכתר*י (וכן בסמוך) | לעצמו ל' י | ואת] פגי .ואחה
נטלת ם .נופל אי ,היית (הייתה ן) נוטל דְוחנתף |  2למחר ך* | ביתך
יוצאת ם .יוצא לֶן | וגור] בת וגוי ן .בת לאה דפחאנכתרי.

לי ר*

ךְפכתר! .יבן שמעון גן
ת .לי י | אינו] לא פכ |
דוחאכתר' | נפלתה] ,5
ן | * יוצאה -דחאנתריי]

||  * 8בת --וגוי ן] וגו ל בת

ה]-
ח-
בליך
לאה דפחאגכת | הנה] כת' = ,פנכף .כתי"  -א' .הה"ר  -א' | המשל ג | *ע
ימשל (ימשול י) כאסה בתה

לו .עליך ימשול לאמר כאמה (כאמה כן ך!) בתה דפא!כות.

 '4יוסי פא ,1יוסף י | מעוניה] כ ,דייה ן .דיא אני .מעונאה ד
לאמר א" ,וגו' ן | ר
בכנישתהון

| דמעוגאי]

פוא(י.

דמעוני כ ,דמעונא ך ,דמעונאה

פ-ט]
ש-
מבו
הקשי
ך] | וה

עליך

עליך ומשול
| תיוגם נכ |
[ .והקשובו. .

האזינו דְאן .הקשיבו . .האזינו פכ ,וגו ן ,לי דוו | 5אמר ל' פאכו | עתיר הוא ן | הקב"ה לי ו |
להעמיד הכהנים] פכ ,ליטול את הכהנים ולהעמידן  וא'א"" .ליטול  ..ולהעמידם וְזִי . ,להעמידן א| %
6ייתם
בדין] פא*?נ - ,5ולאמי (ולאמר אמ' ן .ויאמר א!א"" .ואומר י) להם ךְוא'א""תי | לא ל י | ה
יגיעים א*נ .הייתם יגעים א'י | * ולא  --נהנין לְ"א'ו'] ולא הייתם ל .ולא ..נהנים  .2לא . .נהנים דות:
ולמה לא ..נהני' א' .ונהנין פכ | מכני] פא'ו .מבניי ןנ .לי דאת | כ"ד] י .עשרים וארבע [ ,1עשרים
ודי א! ,עשרין וארבע פכ ,מכ"ד ך ,1מכ' ודי א? .מעשרים וארבע ךן ,מארבע ועשרים ך | מתנוח] .פואנ,
₪

אנון פ.

כהוגה דָכי (מתנות  --כ"ד לי ת) | אינון פ.

והיגון [ג .ואיגון דאי

| אמרין ני .יימרון ם/

ימרון  .אמר (אמי ךְ ,1אמרין א) ליה דא .אמרין לה ן | לא הוו א? .לא הוון ן (לא --אמי לי א והושלם
בגליון בכתב אחר) | יהבון פ | * כלום דפוא'גי]  5ל | הקשיבו פא'נכי |

יעקב חקוקה בכסא הכבוד (וע' לעיל צד  )887והכונה שהשכינה שורה בארץ ישראל והמשכיל יבין ,ולפי פירושו
טעס א מר לו אמר הקב"ה ליעקב ,וכן בכחיי אמר לו הקב"ה ליעקב אתה אלוה בעליונים וכוי [אולם .לקמן
מר לו הקב"ה אפלו חזן
לפל"ד א' הוא מביא כמן שהוא לפנינו אמר לו אתה וכ בתחתונים א
בהכינ אינו נוטל שררה לעצמו ואתה נטלת שררה וכו' ,וכתב נראה שהבינו שם שיעקב הוא אומר להקב"ה
ולכך הענישו מיר בענין דוגה על שנטל שררה לעצמו] ,וברקאנטי אמר לו אתה אלוה בעליוגום ואני אלוה
בתחתונים .ר"ל השכינה אטרה לועקכ וכו' ושם מפרש הטאמר בדרך קבלה ,ובכייא אי הגי' אמ' לו הקב"ח
אני אלוה בעליונים ואתה אלוה בתחתונים ,ההג" אני אלוה בעלונים וכו' איתא גם בכי"ח,
ובילקוט אני וכו' ואתה בתחתוגים,

ולפי אלן הגרסאות והפירוש אמר לו הקב"ה יקשה לפרש ואת נטלתה סררה

לעצמך ,ובמגילה שם איתא וא"ר אחא א"ר אלעזר מנין שקראו הקב"ה .ליעקב אל שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל

דאי סלקא רעתך מזבח קרא ליה יעקב אל וויקרא לו יעקב מיבעי ליה אלא ויקרא לו ליעקב אל ומי קראו אל

אלהי ישראל וע' בד"ס ובפירש"י עה"ת 1 | :אפולו וכו'| .אמר לו הקבזה אפילו וכו' ובכי'ם וכי"א א' ובי
[ובילקוט] הגי' .כן וע' במיי לעיל צד  494בדיה אתם וכו' ,ובחי' הרר"ל טפרש חזן הכנסת אינו נוטל וכו' עפ"ו
ותוספתא מגילה פ"ג חזן הכנסת לא יקרא עד שיאמרו לו אחרים וכן ראש בהכ"ג לא יקרא עד שואמרו לו
אחרים וכו' ועיייש [וכן מפרש ביפ"ת .וכן מבואר במנהיג ה' שבת סי' ל' ,בביר תני רי הנינא בשם ריש
לקיש אפילו חזן הכנסת אינו נוטל שררה לעצמו למדנו שאין ארם רשאי לקרות עד שיאמרו לו אחרים קרא ,ושם
הובאה גם התוספתא סגילה] ,וק"ק הלשון אפילו חזן הכנסת וכו' ,ובסיום הטאמר הה"ד ותצא דיגה וגו' נסמכה
הפרשה לפרשה שלאחריה וע' במ"י לעיל סוף פע"ד:
פרשה

פ.

ברפיר

נסמן פע'ה.

ובמקרא

כאן פרשה

סתומה:

יוסי מעוגיה וכו'.

סיפור זה כולו בסגנון

אחר בירושלמי סנהדרין שם ואין לדון מכאן שמסדר הב"ר השתמש בירושלמי ומבאר ומרחיב טאטריו (ועיי במבה"י
ב ב' ולערנער צד  ,)821והסיפור נובע ממקור אחר קדום ועשו אותו כאן פתיחה לפ' ותצא דינה וכו' ,ונכונה
כלו' יוסי ממעון או בית סעון שהיתה קרובה לטבריא (ועוי לקמן
יג
אעו
| גי' יוסי מעוניה תרגם בכנישתא ד מ
פפ"ה ס' ו) דרש בטבריא בביהכ"ג של אנשי מעון [וכן יש לפרש לפי הגי' דמעוני או דמעונא ,וראיה לוה
מיבמות ס"ד בי וחולין צ"ז עאו'בדא הוה קקמי דר' יוהנן בכנישתא דמעון ,ור יוחנן ישב בטבריא,
וע"ע שבת קל"ט א'] ,ובירושלמי שם תירגם וופי מעוני בכנישתא בטיבריה ,ותרגם (תירגם) בהוראת דרש עו' באבער
* מערמינאלאגיע

עץ קורות

טתגות

ח"ב צד  ,242ובמה"ג עמוי  825הועתק כן יוסי מעונוא דרש

היהודים ה"ר מהדורא ד' צר  622ובאגה"א

ח"ג צד :599

בכנשתא

דמעונאי ועי' על זה הסיפור

 6ולא הייתם וכו' .ולא הייתם .מקבלון מבני

בתמיה הינון וכוי הכהנים אומרים אין נותנין לגו כלום ,ובמה"ג שם עתיר הקב"ה ליטול את
עמ ידן בדין ולום' ל הן למה לא הייחם עוסקין בתורה לא כבר נתתי לכם ארבעה ועשרים

ולם ועה"נ ,ובורושלמי שם הלשון שמעו זאת הכהנים
ה וא נון אמרין לא הוון ישראל יהבין לן כ
תון לעין באורייתא לא יהבית לכון כ"ד מתנתא א"ל לא יהבין לן כלום ,ול"ג שם עתיד וכו' ,והכיד

פרשה פ

וישלח

1

לר א

למה לא נתתם להם כ"ד מתנות [כהונה שכתבתי בתורה] , הינון אמ' על אלין דבית נשיאה הוון נסבין
כולהון ,ובית המלך האזינו כי לכם המשפט שלכם היה וזה יהיה משפט הכהנים (דברים יח ג) לפיכך

[לכם] עליכם מידת הרין נהפכת ,שמע ר' וכעס ,בפתי רמשא על ר' שמעון בן לקיש משאל בשלמיה
ומפייסיה עלוי , אמר לו ר' צריכין אנו להחזיק טוכה לאומות העולם שהן מכניסין מימפין לבתי
תיאטריות וקרקסיות שלהם ומשחקים בהם שלא יהו יושבין ומסיחין אילו באילו ויופי מעוניה אמר
 ** 1למה] לי ל (והושלם בין השורות בכתב אחר) | נתתם] פכ;

ש"שו
יי
ש

.תנין א?ני |
.ו
נותנים דֶן ,נ

הייתם

להם] פאנכי ,לכהנים דְן | כ"ד] ך1פ .עשרים (עשרין כ) וארבע (ְנכ; ארבע ועשרים ך ,לי י | מתנות
רה פַא?נכ] כהונה שכתבתי לכם בהורה דְן ,שהכחבתי לכם בתורה ן; ל' לִי |
תהו--
בהונ
לי י | *כ
והינון > ואינון דפא"כתי | אמרין י .אמרין (אמרי פת) ליה דפא"גכת .אמרין לה ן | על לי פאלכי |
אלין] פכתי .אילין דונ .אותן א | דבית] ן :דבי דאנכתי .דגיה פ | נסייא ן | הוון] [ .הוו א?ב,
דהוו דֶןן ,אינון הוו א! ,הוה פכ ,2ל' י | נסיב פפ | 2כולהו א ,1כולא דְֶת ,כולה פוא? :1כלה ,5
להון ו | ובית] [אַנכי :בית דפת | כי לכפ] פוא1נכי :וכי לכם א .%כולכם ד | המשפט]  ₪אתמהא , ₪
כםה-נ-ים| שלכם  ..הכהנים וגו" [ ,שלכם ..וזה משפט הכהנים י ,כלום שלכם הוא וזה
הלכ
אתמ"ה כ | ש
יהיה . .הכהנים א ,%וזה ..הכהנים שכתבתי אותו משפט שלכם הוא אתמהא פ .וזה ..הכהנים שכתבתי
כ-ת] ועליכם  ..נהפכת ל ,לכס (לכם המשפט ך)
פ-
הכם
נ*ל
אתו משפט ..הוא אתמ"ה  | 2לפי כך ךן | 8
עליכם מדת . .נהפכת א ,1לכם ועליכם מידת (מדת ךזי) הדין נהפכת דְנַּתִי ,לכם ועליכם עליכם מדת..
נהפכת [ ,לכם ועליהן מדת ..נהפכת  ,%%מידת הדין נהפכת עליהם ף .מדת ..עליהם נהפכת  | 2וכעס]

ואיקפד ו | בפאתי א? .ובפתי י | רמשה | | על] פואוכ.

עאל א? ,פלק ר; פליק דת .אתא ו ,שאל ג |

ר' --לקוש]  ,ר"ש בן לקיש א ,1רשב"ל א? ,ריש לקיש ["כך ,ר"ל דפ :ר' שמעון בן לוי י .רי ת |
משאל] למשאל פאככתי ,למישאול ן" ,שאיל דדך ,לי  | 1בשלמיה] פאנכי .בשלמה ן ,שלמיה דרי דת |
4מפייס
ו

יתיה פאכי,

ומפייפיה יתיה ך,1

למפייס' יתיה ף*,

[1,

ומפייסה יתיה

ופייסי 7

| עלוי] ן/

עלוהי פאנכ .עלוהי דיופי (דר' יוסי ךן) מעונאה דִ .לי י | ליה תי | ר' לי פכי | ציכים י | החזק | 5
לאומות העולם] למכחישי ד' 
מיומם +

| 5תיטריות

[ ,טיאטריאות

קרקסיאות  | 1וקרקסאות ו,
.קסאות
קר
.

| שהם אך?ו

.טאריות
ן]. ,תי

ך,1

| מכניפים ךן | מימפין] [א.

טרטיאות

אך?י,

דְךְ],

טרטייאות

מומסין דַָגַתַף .ממסין ,ִ5

טרטיפיאות  פ; טרטיסאות

,5

ולבתי קרקסיות דְן .. ,קרקפיאות אך";   ..קרקיפיאות ף. ,ק.רקיסאות ,5
 | 1שלהם] שלהן פא!נכתר.1

לי ו | ומשחקיי די ,ומשחקין דפוא!נכתי,

ומצחקין א* | בהן פא'גכ .בו י | שלא] אך? .כדי שלא דפוגכתריי | * יהו ליפא:נכריי] יהיו דואיתר?,
| יושבין ומסיחין] א 1, יושבים ומסיחין  1בטלין ומסיחין ך* ,בטלים ומשיחין ך? ,מסיחין בַי,
לי
שיחין פככף :יושבין ועופקין א? | אילו באילו] ן .אלו באלו פכי ,אלו לאלו א' ,אילו ואילו  ,1אלו עםמ

ו9/ל
הכ
ש
ש >2ר

אלו ויבאו (ויבואו ך]) לידי קטטה בטלה (בטילה ) דְן ,בישראל א | ויוסי] פאנכרי,
מעונייה ן ,דיא אנכי :מעונאה דתר |

וווסה ן :יוסי דת |

:

מתנות .כהונה נמנו בתוספתא חלה פיב [ספרי קרח פי' קי'ט] ירוש' חלה פיר פ' בי בייק ק'י בי חולון קליג בי:
 1אמי על אלין וכו'* .על אותן של בית הנשיא הם היו לוקחין כל המתנות[ ,וע' לעיל צד  ]139וכתיבת נסיוא
בכי"ו כּמו בירוש' עירובין סוף פיו ר' יודן נסייא ועי"ע בעמת"ל ע' נסייא ,ובמה'ג שם הקשיבו וכו' למה לא
הייתם נותנין לכהנים ארבעה ועשרים מחנות כהונה שכתבתי בתורה ואינון אמרין כוליה דביה (דבי) נשיאה
נשיי (נסיי) ,ובירוש' סנהדרין שם והקשיבו בית ישראל למה לית אתון יהבין כ'יד מתנתא דפקידית יתכון בסוני
א"ל מלכא נסיב כולא :  2שלכם היה וכו'| .דרש כי לכם המשפט בהוראת חוק ומשפט ובהוראת משפט ודין
לכם היה מפור המשפט שלכם היה להזהיר על המתנות שהן חוק לכהנים כדכתיב וזה יהיה משפט הכהנים מאת
העם וכןו' [בספרי שופטים פי' קס'ה דרשו וזה מ ש פ ט הכהנים מלמר שהמתנות יוצאות בדיינין ,וע' חולין
קל בי] ואתם לא עשיתם כן לפיכך לכס מוכן המשפט והדין עליכם מידת הדין נהפכת ,ובפי' בר כ'י מפרש
כי לכם המשפט בתמיה כלום שלכם הוא וזה יהיה משפט הכהנים לפיכך לכם המשפט עליכם מדת הדין נהפכת,
ובכי'יא ב' הגי' כן וכי לכם המשפט כלום שלכם הוא וזה יהיה וכו' ועח'נ ,ובמה''ג שם בית המלך האזינו שלכם היה
(לפיכך לכם

(הוא) המשפט לא לכהנים הוא דכת' וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם לפי כך לכם ועליכם
ועליכס עליכם) מדת הדין נהפכת וכו' ,ובירושלמי שם ובית המלך האזינו כי לכס המשפט לכם אמרתי וזה משפט
הכהנים עתו' אני לישב עמהן בדין ולפסקן ולאבדן מן העולם 8 :שמע ר' וכו'| .שמע ר' יהודה נשיאה( ,ועיי
לעיל צד  189ובמ"י שם בד'ה סליק וכו') וכעס בפנות ערב נכנס רשב'"ל לשאול בשלומו של רבי ולפייסו על יוסי
מעוניא (ובדפוסי' נוסף מפי' ביר בשלמיה דר' וכו' עלוהי דיוסי מעונאה) אמר לו ר' צריכין אנו לההזיק
טובה לאומות העולם  שהן מכניסין מימפין') ליצים ועושי צחוק לבתי תיאטרינת?) וקרקפיות?) שלהם שלא יהו
יושבין ומסיחין אילו באילו ויוסי מעוניא אמר דברי תורה והקפדת עליו[ ,ואף שערב בד"ת דברי ליצנות על בית
הנשיא אין לך להקפיד] ומילי אוריה כמו לעיל צד  ,15ובפי' ב"ר כי"ט וכי'א מפרש כדי שלא יהנא יושבין בטלין
ומסיחין (שלא יהיו בטלים ומשיחין) אלו עם אלו ויבואו לירי קטטה ,ובדפוסיי [וכייית] נוסף ויבאו לידי קטטה בטלה,
ובכי"ל נקוד מימסין*); ובילקוט .הגי' מכניפין מיומם וכו ומשחקין בו וכו' ,ובערוך ע' מיאומס גורס בפתיחת
אוכ'יר סי' ויז ומכניסין את המיאומס לתיאטרון שלהם וכו" (ולפנינו נשתבש שם ומכניסים את המתים ,ובאיכ'ר מ'ב
שם נסמן גו" כ"י ב"מ המיומם ,ובאיכ"ר ג' י'ג הגי' בדפיר וד''ו ומכניסין את המימם והוגה במכ בד' קראקא
אי המימס ,ובאיכ"ר מב שם הגו' המומוס) ועי' גם במ"י לעיל צר  465בדה נעשה בכרכי הים ,ובמה'ג שם

קיוכעם באפתי
י רי
השמ
רעו
ייר
ויק
ו
ררט
קי
וקור
ירלקוו

רמשא

(ועי' לעיל צר  )897אזל ר' שמעון בן לקיש ל מ ש א ל בשלמיה ולפייסיה

עליה  אמ' לו ר' צריכין וכו' שאין (וצ'יל שהן) מכניסין מומסין (מיומפון) לבתי קרקסאות שלהן ומשחקין בהן כרי
מְיְמַסִין (* | 0. 5( 604.קד6. 3( 040סשש (
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מילי אוריה ואקפרת עלוי , אמר ליה וירע הוא ,אמר ליה אין ,ואולפן קכיל ,אטר ליה אין ,ואין
שאילנא ליה הוא מגיב לי , אמר ליה אין ,אמר ליה יסוק ,סלק לגביה ,אטר
כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה כתה ,אמר לו ככת כן אמה כרור
כהניו| ,כהגא אמר לפום גנחה גננה , אמר ליה ריש לקיש עד כרון לא חסלת מן
טייתי לו חורי , עיקרו שלרבר הגה כל המושל עליך ימשול מהו ,אטר ליה
 4עככין יז :'6

ליה מהו דכח' הנה
כן הנשיא כמונת כן
מפייס על חרא ואת
לית תורא ענישה

 5ילקוט כ קל'ג ,ילק' יפוקפל סס:

 1מיליא ך? .מילא פוא'ר' .מילה א*ן .מלא כף; מילתא \
דאורייתא םנך | 1ואיקפדת רי .ואקפירת א | 1עלוי| פוכי :עלוהי
הוא] פואנכי .ויורע (ויודיע ך]) הוא ברברי תורה כלום ד | לה ן
אל  ₪ך ,אמר ליה " -.ת | קכל ן | לח ן | הין ת | ואין| ואנ .ואן

ןתר'ו,
| דאורייא | ,דאוריחא ךכא
דא'גתר :.עליה א* | לה || וודע.
| אין) הין דת | ואולפן) פואנכי.
פ .ואי דתר .לי י |  **2שווילנא]

שאלנא ל | לה ן | הוא  -לי| א'ג .הוא מגיב ליה  :8וחוא ..לי  .2היא ..לי [ .הוא מגיב ף'ו ,טגיב
ס-ו-ק] ב ,2א"ל (אמי
| לה | | אין  --לו לי א! (והושלם בגליון בכתב אחר) | אימר
לי א? .מגייכ ד
לה ן) יסוק פוי| .אמר ליה אם כן יסק לתכא ן] .אם כן ..להכא דא" | פלק] א'נ ,פליק ו ,ופלק ן,
ךא?נכת] אמי כאמה
ה
ברת--
וסליק דְןת .סק 5כ | לה | | מה הוא ן ,מהו דין י | הנה לי ו |  * 8לאמ
כף] ככת . .אמ' [ ,כבת  ..אימא ם/
מ-ה ד
א -
כן בתה ךָ' .כאמה בתה ו .וגו לֶן .ל' ם | ליה ך | * ככת
כבת . .האמה

לנשוא]
ל' ,ככתה אמה כבית כן האמה א ,5ככן כן האמה א .1ככיח מן האומה ן ,לי י | ה

נשיא ך | כמזבח] כמוכה

 .5וכמיכה

4הנא
פ | כ

אמר] |י ,כהנה

א' [ .1הכא

אמרי ךדן] ,הכא אמרי לפום

כלתא הלולא פכ .ל' א | לפום (לפם ן) גנתא (גינתא א'!) גננא ךְואנתר!י .תמן אמרי לפום גנתא
גננא פכ | .אמר ליה] א'נכתי .אמי לה ן ,א*ל מא? .אמר לו ך | רי שמעון (ר"ש א') בן לקיש [א'נ:

רשב"ל א? .ר' שמעון בן לוי י | עד כדין רו ,עד כאן ך* ,עדיין א | חסלת] פכי .חסילת |" ,1חסלוה ף",
חפלות ן :חסילית דְָאן] .מטית ליה ך? | * מן מפייס [ְג] מן מפיס ל ,מפייס פא"כ' ,מאן מפייס א,1
מן מפייסיה דְך] ,מפייסיה ך? ,מפיסיה |' ,מפייסא ך" ,למיפייסיה י | על] מן נרו | חדה ן .הדא פף |

ואת] וגרי .את דפאכת | מ5יתי ך' | לו] ליה ו ,לה ר' .לי רל .לן דונתר' .ל' פאכ | חורי] ונריו,

אוחרי ְפאן .מן חורי ך? | הנה  --מהו] הנה כל המשל (המושל ך!) עליך ימשי לא' כא' (ימשול לאמר
כאמה ך )1בתה מהו [ף ,1הנה כל המושל מהו ך ,הנה ..המושל מה הוא ן , כל המושל עליך מהו ף!/
מהו חנה כל ..עליך ימשול וגו' א? .מהו ..ימשול א? .מהו ..עליך וגו'  .5מהו כאמה בתה  ,5כאמה
בתה י | לה ן | תורא] אעך ,1תורה ן .תורחא פכףך?ו! ,תורת' ךְ | עגישא אע .ענישא דפכףו,

נגישה ן ,1נגישא ך? ,געישה ך? ,נגחה י .נגחא ת |

ב ומשיחין ויוסי מעוניא אט' מ יל א דאוריית א (ד אור יא) ואיקפדת עילאויה; ובירושלמי
ישן
שלא יהיו יו
שם שמע ר' יודן נשייא וכעס דחל וערק פלקון רבי יוחנן וריש לקיש לפיים ליה אמרו
ליה ר' גברא רבא הוא ,והמאמר אמרו לו ר' צריכין וכו' ליתא שם 1 :וידע הוא .ויודע הוא א"ל הן ,ובפי' ביר
כייט מפרש ויודע הוא בדברי תורה כלום וכן הגיהו והוסיפו בדפוסי' [וכייית] = :ואולפן קביל .ולימוד .קיבל .אל
קן ,והלשון אולפן קביל .כמו בירושי יבמות פ"ד ו' ב' אולפן קביל מן רבה דמתניחה ועי' באבער טערמיבאלאניע
ח"יב צר  2= :8ואין שאילנא וכו' .ואם אשאל אותו הוא משוב לי א"ל הן א"ל יבא ובא אצלו ,והגהתי שאולנא,
=בפו' ב'יר כ'יי מפרש אם כן יסק להכא וכן הדפיטו
יגב בכגין אפעל ועי' בעמת"ל ע' גיב גוב ,ו
ונכוגה הגי' מ
אחריו ,ובמה"ג שם אמ' ליה וידע אס' ליה אין ואולפין קביל אמ' ליה אין ואי שאילנא ליה מהוא טגיב לי אמ!
ליה אין אט' ליה יסוק וכו' ,ובירושי סנהדרין שם איתא רק א"ל איפשר כל מאן דנא שאיל ליה הוא מגוב לו
אסרו לו אין 8 :כבת כן אמה .בכי"ל כחוב כן האמה והגהתי ,ואולי האמה שיור סגי' אהרת כמו שהגי' בכייא
ב' כבתה אמה כבית כן האמה ,ובכי'א א' כבן כן האמה ,וכמזבח כן כהניו מפרש ביפ"ת שמזבח ה' כהניו כשרום
ומזבה בית חוניו היו זרים ומזבחות .ע"א היו כהני הבמות וגם זה משל אל היות הנשיא כדור כענין מה שאמר לפום
גנתא .גננא שפירושו כדרך הגנה יהיה הגנן כי כשהגנה גרד וכרכוס גם כן הגנן ארם הגון וכשהגנה זרועיה הצמח
טיני קטנית וכיוצא יהיה הגנן א' הריקים עובדִי האדמה ,והגי :כהנא אמר לפום גנתא וכו" איתא גם בבי"ו וכויג
ובילק' יחזקאל ובירושלמי ,ונר' שכהנא שם דרשן שנזכר כמו יוסי מעונוא רק כאן בזה הפיפור ,ובכי"פ \כוייב  גי
נפלאה וכמיכה כן כהנו הכא אמרי לפום כלתא הלולא תמן אמרי לפום גנתא גננא [לְפּ
גי' זו רמז להסיפור .על מיכה ופסלו בשופטים 'ז] ,ובדפוסי' |וכו"ת] הגיי ה כ א א מ ר י לפום גנתא וכו' ,ובמה"ג
עמוי  499כיון דסליק לגביה אמ' ליה מהוא דכת' הנה כל המושל עליך ימשל לאמר כאמה בתה אמ' לו כדור
כן הנשיא כמזבח כן כהנו כחתגא כן כלהא ככלתא כן גנונה [כלומר חופה בלקון .פורית .,וכן
טחופתו (תהלים י"ט ו') מגנוניה ,ובפסיקהא צר ו' א'' ביומא דעלת כלתא לגנונא ,וע' בעהיש ,עי גנן],
תרגוס
ובירושלמי שם א"ל מהו דין דכתיב כי זנת ה א מ ם (הושע ב' ז) ובו שרה אימינו זונה היותה א"ל כבת .כן
מה כן כגנתא כן גננה* ,ובערכון שם
כנא א
אמה כאטה בתה כדור כן הנשיא כנשיא כן הדור כמזבת כהניו ה
איתא פליגי בה ר' יהודה נשיאה ורבנן הד אמר דור לפי פרנס וחד אמר פרנס לפי דורו וכו' :  4ער כרון וכוי.
עד עתה לא סיימת לפיים על אחת ואתה טבוא לו אחרת לקנטרו עיקרו של דבר וכו' מהו א"ל לית תורא וכני
אין פרה נוגחת עד שבתה בגנטת אין אשה זונה ער שבתה זוגה כלו' [אם האשה מזנה גם בפה היא זונה
ו]האם נכרת במעשי בתה [וע' סוכה ג'יו בי וכתובות ס"ג א' וסנהדרין פב ב' נברשיי שם דיה גפתה] אמר לו אם
כן וכו' ,ובכי"ל נשתבש בעיתא והנגה בונ שומי , ובערוך ע' ענש הועתק ג'כ תורא עיגשא וכף בעוטא;
ובפיי ב"ר כי"ט וכי"א גורס ומפרש לית תורא ענישא (תורתא ג'עישה) ער דברתא בעיטא (דברתה,.
בעימה) כלומר אין יודעין בפרה אם נגהית (נגחנית) היא עד שבנה בועט בירושלמי כי יגח שור וכוי (שמות ביא
כ"ח) ארי יגעש( .ובפי' בייר ברפ'יר לית תורתא ניגש א וכו' בירושלמי כי יגח אדום (וצ"ל ארוס) יגיש) ולפנינו
בתר"י א' שם וארום ינגש ,ובתרג' הסורי שם עגנשא ועי' בערוך השי שם ובעמת"ל ע' עגש( ,ובדפ"ר ודי הגוי
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עד רברתה בעיטא ,לית איתא זניא עד דברתה זניא , אמ' לו אם כן לאה אמינו זונה הייתה ,אמר
להם אין לפי שכת' ותצא לאה לקראתו (בראשית ל טו) יצאת מקושטת לקראתו כזונה לפיכך כת'
ותצא רינה בת לאה:
וכחכה

איש גדודים וגו' (השע ו ט) כשם שהליסטין הללו יושבין על הדרך והורגין בני ב

אדם ונוטלים ממונם כך עשו שמעון ולוי בשכם תלמור לומר חבר כהנים (שם שס) כשם שהכהנים
הללו נחכרים על הגרן ליטול חלקם כך עשו שמעון ולוי בשכם ,דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו
(שם שם) מדרך ריצחו שמעון ולוי בשכם ויאמרו הכזונה יעשה את אחותיגו (בראשית לר לא) אמרו
מה הם נוהגים בנו ככני אדם שלהפקר ,ומי נרם ותצא דיגה:
 4ינקוע כ' קליג קליד ,יכק' סוטע כ' פקכיג[ ,וע'] פנסועס ויטלס פי' ז' +

 1הברתא פכעיל * | .בעומא ליגבתער'] בעיטה דפאת"ר?י.
לית] אין י(ייחזקאל) | איתה [ ,איתתא פ71י .אתתא אלתי(שם),
זני [חנו | הברתא
שנד;
ש א2
,

זניא פכ.

דברתה

זני וְחִנִי .די ברתא

וש

[ 5לקטן פיף ספכטס] :

בעוטה  ,/1בעותא ל .מבעטה | 5
אינתת' ך ,ברתה א!ך? .ברה ף! |

זני ו( 1שם),

דאיתתא (איתתא

ךְ?) זניא ך ,דזניא

איתתא א | אמ' לו|  .אמרו לו ן ,אמ' ליה ( 17שם) ,אמרו ליה ך ,א"ל פאי .אמרו לי ן | לאה
אמינו] ך] .לאה אימנו ך ,לאה אמנו פכך"י .אמנו לאה ב(ישם) ,אימינו לאה ן ,לאה אמיה דדינא ךז |
הייתה] ן ,היתה דפחכתך"י :היית ( 1זונה היתה לאה אמנו א) | אמ' ליה  ,1א"ל פא? | לאין לי |
לפי שכת ]:פנו ,1לפי שכתו' אלכו (שם) ,לפי שכתב א' ,ל' דות | לאה] פוחא!נכתי .דינה דְא?,
לקראתו]  =.וגו' ך | יצאה א'י ,יצתה חְא ,1שיצאה פכ; מלמד
דינה בת לאה וכתי' ותצא לאה א" | ל
שוצאת ן | מקושטת ל'  |. 5לקראתו ל' | לפיכך כת'] [י ,1לפיכך חְִני (שם) ,ולפיכך ך .ולפי כך ןת,
לכך פא"כ ,לכך כתב א |  4וכחכה] פא'נכרזו .וכחכי דְואתי (הושע) | * וגוי פן] חבר כהנים דְ'אף,1
חבר כהנים וגו'  .1חבר ..דרך ירצחו שכמה  .2חבר ..שכמה כי זמה עשו דְ .ל' לו | כשם] וכחכי איש
גדודים  ₪.ן ||שהליסטין] א /2שהליסטים פןככך ,1שתלסטיי ו ,1שהלסטים דתי (שם) | .יושבין] וְאֶגפ;
יושבי? - ,2ום דְפתי (שם) | והורגין] פ[אנכך.1

דון פואנכי

5נוטליי
והורגיי דָ'ו- ,ים דתי (שם) | את בני ן | ו

ך,

| .ממונן פא1ג ,את ממונם וִי ,את ממונן ך] | לשכם | תלמוד לומר] אלא דְוְג :ל' פאכתי

|

דת

|

חכר] פןונכי .כחכר דִןת ,.וכחכר א? .ובחבר א1

| כהנים] פןאנכי (שם) ,הכהניי ₪ ,2

אתמהא

6ללו לי ו | נחברים] פן .נחבריי ךָ .דון אנכ מתחברים ו- ,ין ו(שם) | הגורן | חלקם] פנכי,
ה
את  -דואת | לשכם פאגבי | דיך] פכתי .תלי לומ  ₪ן .ת"ל  .1 ₪שנאמר = דא | * כי  --עשו ג]
ישם),
לי לדפואכתי |  7דרך (
לשכם דפואגכי

מדרך ודין  | 52רצחו פכו ,ירצחו אי (שם) | שמעון ולוי לי י |-בשכם] ת;

| ויאמרו ל' דת

8ה
וגו' דְן :לי ם | אמרו לי י | מ

לאה דחאנתי .לאה ל |

| * יעשה  --אחותינו

אנכתי]

יעשה...

אחותינו

ך]; יעשי את וגוי ל

לי ח | הן פא"כי | נוהגיי א%ו ,1דין פא'נ | * דיגה פןכ] דינה בת

ענ ישא ,ובמ'כ הובא גי' הערוך עגישא וכן הוגה כבר בר' קראקא א' ובדי ווילנא נשתכש) .,ובמה"ג שם גורס
ומפרש אמ' ליה ר' שמעון בן לקיש עד כדון לא חסלת מפים על חדא ואת ממטי לן א<חרינא אמ'י
ליה' אם

כן מאי

למדרש

עלה

אמ'

ליה .כדאמור באמינו לאה הכת' מדבר שנ' ותצא דינה בת לאה תלה הכת'

סרחון הבת באמה כד אמרי אונאשי לית תור תא ענ ישא עד דברתה בעיטה וכי אמינו לאה זונה היתה חוס
ושלום אלא מקיש יציאה ליצאה לפי שכת' בלאה והצא לאה לקראתו ברבר הקל לפיכך הלה בדינה .יציאה ותצא
דינה בת יעקב אין ,כת' כן אלא בת לאה הוי כאמה בתה ,ובירושלמי שם א"ל לא טב דקליל לי דלא באפוי חד
זמן אלא באפיי תלתא זימנין א"ל מהו דין דכתיב הנה כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה בתה וכי אימינו לאה
זונה היית דכתיב ותצא דינה א"ל לפום דכתיב והצא לאה לקראתו פשטון יציאה מיציאה ,ובתנחומא מב וישלח
שם הפתיחה .בכגנון קצר וש"ה הנה כל המושל עליר ימשול לאמר:כאמה בתה רבינו שאל לר' חייא מה אתם
אומרים כאמה בתה .א"ל כמזבח כן כהניו הטריח עליו רבי הרבה א"ל אמור אמת מה אתם אומרים א"ל כנשיא כן
הדור ד"א כאמה בתה זנ דינה מה כחיב בלאה ותצא לאה לקראתו ואף כאן ותצא דינה ועי' גם בתנחומא וישלח
0ם [ובשכל טוב צד  981מפרש ותצא וכו' למה פתח הכתוב ותצא מלמד שחסיונה נתלה באמה שכשם שוצאת
ש
0
7
49:כ0
אמה .מקושטת לקראת .יעקב לרבר מצוה וכו' כך -יצאת בתה מקושטת לפריצות וראתה כזונה ולָא מיחתה ,וע' לעיל
צד   4= :]148וכחכה .

כ"ה בכי"ל ובכ"י שציינתי ובילקוט כאן וכן בפיי בר בייט וכייא מלשון אחר

וכחכה

וכו' כלומר .כטו שהגדודים אורבים (אורבים והורגים) לאיש והכי פשטיה דקרא ,ובסקרא כתוב וכתכי בי"ד
החת ,הזא" ,ועי בראב"ע וברד"ק [ובכי"א  א" הגיי וכת יב וכחכה' ,וכן נוסף וכתיי בכו"א ב' בין השורות]:
 5תלמוד לומר נכו' . כ"ה בכייל ובסמוך בכי*ו וכו"יג ת"ל דרך וכו' ,וטעם זו הגי' שדרשו הכתוב בשמעון ולוי
שבח כשם שהליסטין הללו וכו והורגין בני אךם ונוטלים ממונס כך עשו שמעון ולוי בשכם בתמיה ת"ל חבר
כהנים כשם שהכהנים הללו וכו' ליטול חלקם :כך עשו שמעון ולוי בשכם דרך ירצחו וכו' מדרך וחין  ריצחו בשכם
כי זמה עשו אנשי שכם ויאמרו הכזונה וכו' אמרו מה הם נוהגים בנו וכו' ומי גרם לאותה המעשה ותצא דינה ,וכ
מפרש בפיי ב'ר הנדפס מדרך רצחו וכו' כלומר מן הדין עשו ולא בשביל .ממון למה כי זמה עשו כבני אדם
של הפקר ולא נתנקם ,ובכייםפ וכייכ .הגי' כן מדרך וידן רצחו שמעון ולוי כו' ,וזה גם טעם הגי' בדפוסים
אלא כחבר כהנים אתטהא (ואתמהא מלת הפלאה) ,ובא"א מחק מלת אלא [וכ"ה בכייית ועי בחי' הרד"ל] ,ובמ'יכ
הגיה עפ" גי' הילקוט כאן ובהושע חבר כהנים כשם וכו' וכתב וגירסת הספר יש לישבו וכו וע' גם ביפ"ת וביד'"מ,
והגו' א ל א איתא גם בכיץ וכי"ג [פי' זה חחוק ,כי לא מצינו דרך במשמע דין , ולדעתי נראה שררשו הרך
במובן גילוי  עריות וכמו שאמרו לעיל צד  108אין דרך אלא גילוי עריות  וכו' ,ופי' המאמר הוא יכול כשם
שהליסטין הללו וכו' והורגין בני אדם כך עשו שטעון ולוי ת'יל חבר כהנים , אבל גם על חבר כהנים אפשר לומר
שהם מתחברים ליטול חלקם וכן עשו שמעון ולוי בשכם שנתחברו לרצוח כדי לימול את הבזה,

וכמו שאמר בעין

4

פרשח פ

וישלח

החוח אשר בלבנון וגו' (מיג יי  6החוח אשר בלכנון זה חמור אבי שכס ,שלח אל' 6/8

.\.

האוו

אשו

בלננון

(שם שם)

זה יעקב,

תגה

את

בתך לבני (שם שס) שכם

בני

חשקה גפשו

שבסשם
בבחכם (בוראשית לר יח) ,ותענגור חייה השדה אשו בלבנון וחרמם את החוח (מ"
)
חמור ואת שכם בגו הרנו (בראשית לר כו) ,וטי גרם ותצא דינה:

ואת

ר' יהודה בר סימון פתח אל תתהלל ביום מחר וגו' (משלי כו א) ואת אמרת וענתה בי

צרקתי כיום מחר (בראשית ל לג) מחר יוצאה בתך וטתענה ותצא רינה:

[ר' הונא בשם ר' אבא הכהן בר דלא פתח למס מרעהו חפר (אוכ ו יר) אמר לו

הקכ"ה מנעת חסדה מאחוך כמה דנסכה לאיוב לא גיירתיה| ,לא ביקשחה להינשא למהול הרי היא
נשאת לערל ,לא בקשתה להינשא דרך התר הרי היא נשאת דרך איסור ההיד ותצא דינה]:
 1ינקוע כ' קל*ד ,ילק' עלכיס כ' כל"נ ,נכייס דל"נ עדום עדס כ"ו ,סנסועס ע"כ וישלס ס" ע"ו,
 5לעיל  %88 57וםש"נ :

סנסועס טס:
.

 7כעל 5ד :709

 1החוח] כתי'  .][ -,הה"ר  -א!א" | וגוי] ן .שלח אל הארו דְפןת .שלח ..הארו וגו' אכ,
לחב-נ-ון] החח . .בלבנון ך' .החוח פכ .ל'  | 1אבי שכם
בחו
שלח . .הארז אשר בלבנון וגו" ך] .ל' ( | ה
לי א( (מלכים) | | שלח אל ל' ך] |  2אשר בלכנון] חני .ל' דפואכתי (שפ) | לבני] פאנכו,
לאשה

₪

דְוְהחןת

דְחאתי]

|  * 3גכתכם

;5

בגיתכם

בנתיכם

[,

בבתכם

וגו' [.

תנו אותח

בבתכם

לו

לאשה ל" .לי ל | ותעבר ( | ,חית | * אשר  --החוח  ]*7אשר . .ותרמוס . .החוח הזאכ .אשר ..ותרמס ל,
ותרמס

וגו" [ ,ותרמוס

ך] ,וגו' ם] ,אשר בלבנון זה שמעון

[ ,ותרמסם

ולוי ותרמס

את החוח ו(שם),

ל' י|

את חמור  ,+זה שג' את חמור ךָץ |  4ואת שכם] ושכם ךן | ב5נו] לי ך | הרגו] הרגו לפי חרב פחאגכתי,

וגו" ן | ומי] פוכ .סי דחאגתי
גו]'--
ווס
בי

[ .ביום מחר פאכת:

אמ' א? ,ואת אמר [,
דינה וגו' ,

ביום ..כי לא תדע מה ילר יום דֶק .וגו" | | ואתה אמרת [ץ ,ואת

ותמר [ |  ** 6ביום מחר] .לי כ | בתך (ביתך ן) יוצאה דפוחאכת:

* ומתענה  --דינה] ומתענה

ומתענה

| דינה] פוכ > .גת לאה דחאנתי

| 5ידה ן | גר ואנכת |

הה"ד

הדה

היא

ותצא

דיגה ן.

ומתענה

(שג' ך)  ..דינה בת לאה חאת.

ותצא

דינה בת לאה !,

ומתענה

בתך יוצא נ |

ומתענה

הה"ד

ותצא

צ-א
ת-
ונא
פ .5וגו" ל |  * 7ר' הו

דיגה] לי ל | * ר'  --פתח] ר' חונייא (חוניא א() בשם אבא (ר' אבא א) כוהן (כהן א )1בר דלייה (בר
דלא א ,בר דלית () פתח [א( .ר' הונא בשם ר' אבא בר כהנא פתח  .82ר' חנינה בש"ר אבא הכהן בר
דליא

פתח

ן],

ר' חנינא

*מפ  --חסר] דְפא"גכת.
ל

בשם

ר'

אבא

למס מרעהו

הכהן בר

א!,

(בר' ך!)

אליעזר

פתח [,

ר' אבהו פתח

למס ..חסר וגו' ן ,למפ ..חסד יראת

כתיב ךן |

שדי יעזוב ךז |

* אמר  --הקב"ה] פכ .ל' דוחאנת |  *8מנעת חסדה] מנעת הפרא [ְאנָ .מנעת הסרך פחזא .1מנעת
*מה] ל' | ד*נסבה לאיוב] רגסבת
חסר דִךן | * מאחוך] פם .מאחיך ךן .מן אחוך דְוְחאנ .מן אחיך כ | כ

לאיוב וְחְן .דאנסבת לאיוב = .היא נסבת לאיוב שאינו לא גר ולא מהול ך ,הא נסיבת לאיוב לא גר ולא
מהול ך][ ,דנסבת (דנסיבת ך?) לאנס א?בך? .אלו דנסבת לברתך לאנס א1א ."%דנפיבת לאינש ך ,1דנסיבת כ |
*א גיירתיה] א%ף ,1לא גיירתה []א!ב ,לא גיירתא ף? ,לא גירתה ן ,לא גיירת  ,1לא גיורתיה
ל
אתמהא כ ,2ל' ד | * לא --לערל] לא (ולא וַח) בקשת (בקשי ךְ .,בקשתה [א .%ביקשת  )1להשיאה
(להנשא וְאן) למהול הרי היא (הרי א?) נשאת (נישאת ךַזנ) לערל דוחאנן] .לא ביקשת להשיאה למהול
סור] לא בקשת להשיאה (להינשא  ,1להנשא א)
דרך היתר הרי נשאת לערל דרך איסור  *9 | 5לאאי--
לא .
דרך התר (היתר דְזָא? ,בהיתר ך]) הרי (הרי היא חאנת) נגישאת (נשאת א) דרך איסור דְחאנת/
ביקשתה להינשא דרך התיר הרי היא' נשאת דרך אסור ן | ,לי כ | * הה"ד ותצא דינה] ותצא דינה נכןת/

ותצא דינה וגו' ך] ,ותצא ..בת לאה | ,הה"ד ותצא ..לאה א |

זה ר"א במכות י' א' שהיו מתחברין להרוג נפשות ככהנים הללו שמתחברין לחלוק תרומה בבית הגרנות ,תל
דורך ירצחו בשביל דוך דהינו זנות ויצחו ולא להנאתם שאמרו האכזונה וכו'] ובתנחומא שם דרשו וכחכי
איש גדודים זה יעקב שנקרא איש תם שהיה מחכה בניו הבאין מן הגדוד חבר כהנים זה בניו שנקראו ממלכת
כהנים דרך ירצחו שכטה למה כי זמה עשו וכו' ועיו"ש 8 :ותעבור וכו'| .הרשו חית השדה אשר בלבנון זה
שמעון ולוי,

ובילק' מלכים הגי' כן ,ובמה'ג עמו'  495הועחק זש'ה החוח וכו' התוח אשר בלבנון זה חמור אבי

שכס שלח אל הארז אשר בלבנון זה"יעקב הנה את בתך לבני לאשה שכם וכו' בבתכם תנו נא אותה לו לאשה
ותעבר חית השדה אשר בלבנון זה שמעון ולוי שמשולין בחיות ותרמוס וכו' הרגו לפי חרב ,ובתנחומא מ"ב שם
בסגנון אחר ובהוספת הראיות מן הפסוקים זשיה החוח אשר בלבנון זה היה תמור אבי שכם שלח אל הארז וכן'
זה יעקב שנאמר צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה תנה את בתך לבני לאשה שהוא אומר חנה נא אותה .לן
לאשה ותעבר חית השדה אלו השבטים שהיו משולים בחיות שנאמר גור אריה .יהודה וכו' וע' גם בתנחומא שם,
וכבר נדרש בברייתא דל"ב מדות שם ממשל כיצד וכו' כיוצא בו החוח אשר בלבנון וגו' וכי מה נשואין יש בחות
ובארזים אלא כנגד שכם ויעקב אבינו וכו' :  5ר' יהודה וכו'| .פתיחה זו היא לעיל צר  558מאמר ריב"ס לפי
וענתה בי וכו' , ובכי"ל קטוע וענתה בי צדקתי מחר יוצאה בחך וג ו' והשלמתי ביום מחר מחר וכו' ומתענה
ותצא דינה ועח"נ ,ובפי' בר כי'ט וכייא מל*א מפרש ואת אמרת וענתה בי צדקתי ביום מחר כלומר לא יזכה
אדם
לפי

1

זענה

בשם

עצמו למחר דהא מחר ביעקב יוצאה בתך ומתענה ולא ידע מה יארע (אירע) לו למחר ,ובשכל טוב צד 591
שאמר יעקב אבינו וענתה בי צדקתי לכך הכריזו עליו מן השמים אל תתהלל ביום טחר וכוי למהר בתך יוצאת
שנאסר ותצא דינה 7= :ר' הונא וכו' .בכי"ל הושמטה כל הפתיחה והשלמתיה עפ"י המאמר לעיל צד
וגי
שאר הפפרים ,ובכי"פ מקוטעה ר' הונא וכוי מנעת חסדך מאחוך וכ ו' ,ובדפוסי' נשתבש ר' חנינא
ר' אבא הכהן בר אליעזר פתה וכו' היא נסבת לאיוב שאינו לא גר ולא מהול ,וע' במ"י לעיל שם ,ובשכל

-
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ר' שמעון בן לקיש פתח ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל (בראשית לג כ)

אמר לו אתה אלוה בעיליונים ואני אלוה בתחתונים[ ,ר' הונא בשם ר' שמעון כן לקיש אפילו חזן הכנסת
אינו נוטל סררה לעצמו ואת נטלתה סררה לעצמך ,מחר בתך יוצאה ומתענה הה"ד ותצא דינה וגוי]:

ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פתח ותפרעו כל עצתי (משליאכק) ה"ה ויבן י"י

אלהים את הצלע (בראשית ב כב) ויבן כת' התכונן מאיכן לברותה ,אמר לא אברא אותה מן הראש
שלא תהא מיקלת ראשה [ולא מן העין שלא תהא סוקרנית ,ולא מן האוזן שלא תהא צייתנית ,ולא מן
הפה שלא תהא דברנית ,ולא מן הלב שלא תהא קונתנית , ולא מן היד שלא תהא משמשנית ,ולא
מן הרגל

שלא

פורסנית

תהא

אלא

ממקום

צנוע באדם

אפילו בשעה

שאדם

עומר

ערום

אותו

מקום

מכופה ,ועל כל אבר ואכר שהיה בורא היה אומר לה אשה צנועה אשה צנועה ,אפעלפיכן ותפרעו
כל עצתי ותוכחתי לא אביתם,

לא בראתי אותה מן הראש והרי היא מיקלת ראשה ותלכנה

נשויות גרון (ישעיה טגו) ,ולא מן העין והרי היא סוקרנית ומסקרות עינים (שפשם) ,ולא מן האוזן
והרי היא ציתנית ושרה שומעת פתח האהל (בראשית יח י) , ולא מן הלב והרי היא קונתנית
ותקנא רחל (שם ל א) ,ולא-מן היר והרי היא ממשמשנית ותגנוב רחל את התרפים (שם לא יט)

ולא מן הרגל והרי היא פרפנית ותצא דינה]:
 1לעיל 5ד 949

:  4כעיל  561 57ופ"כ:

צ-א
ת-
ועון
*' שמ
 1ר

דינה וגוי] ר' שמעון . .בתחתונים וכול' ל .ר' שמעון בן לקיש פתח ויצב. .

ווקרא וגו" ר' שמעון בן לקיש (אמי [") ויקרא לו אל אלהי ישראל אמ' לו אתה  . .בעליונים ואני. .בתחתונים

ר' הונא בשם שמעון בן לקיש אמ' אפילו . .שררה  ..ואתה נוטל סררה . .מחר יוצא ביתך . .הדה היא דכת'
ותצא דינה [ ,ר"ש פתח ויצב . .ישראל אר"ש בן לוי אמ' לו יעקב אתה ..בעליונים ואני ..בתחתונים אמ/
לו הקב"ה אפי" . .שררה  . .ואתה היית נוטל שררה  ..מחר בתך יוצאה  ..הה"ד ותצא דינה בת לאה א .1ר"ש
פתח ויצב  . .ויקרא לו וגו" ארשב"ל א"ל אתה אלוה בעליונים וכ' בסמוך א ,5ריש לקיש פתח ויצב שם מזבח

כל כדכת' בפרשת ע"ט עד סופא  ,5רת'נחומא פתח אדם
צ-א
ת-
וושע
אלה לא מצאתי דְךן ,לי פן |  * 4ר' יה
ל ,ר"י דסכנין בשם ר' לוי
ראש וכול' הוא כתוב בעיניינו
יהושע דסכנין בש"ר לוי פתח ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא
בפרשת י"ח ותצא דינה בת לאה א? ,ר' שמעון דסכנין בשם
דינה] ר'

0
-1

אחד (פתח אחד ן]) מאלף מצאתי ואשה בכל
יהושע בן לוי פתח ותפרעו . .שלא תהא מקלת
פתח ותפרעו כל עצתי וכו' בפ' י"ח ם .וי
אביתם הה"ד ויבן י"י אלהים את הצלע וכו'
ר' לוי פתח ותפרעו כל עצתי הה"ד ויבן ו"י

אלהים את הצלע כדכת' י"ת עד ותצא דינה  ,55ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי פתח ותפרעו כל עצתי וגו:
הדהי ויבן י"י את הצלע ויבן כתיב התבונן לברותה אמר אמ' לא נברא אתה מן הראש שלא תהא מקלת את

ראשה ולא . .סורקנית ולא  ..צוותנית ולא  ...שלא דברנית ולא  ..קונתנית ולא ...ממשמשנית ולא . .פרננית
ועל כל אבר ואבר שהיה בה היה או' לה אשה  ..צנועה א'ע'פ'כ' ותפרעו כל עצתי לא  ..מקלת ראשה  . .גרון

3
6
4

ולא ..סורקנית שנא' ומסקרות  ..ולא ..צוותנית שני ושרה שומעת ולא מן הפה והרי היא דברנית ותדבר
מרים ואהרן במשה ולא מן הלב . .קונתנית שני ותקנא רחל באחותה ולא . .ממשמשנית שני ותגנב רחל ולא
מן הרגל והלא היא פרסנית שנ' ותצא דינה בת לאה ומהיכן ר' אבא כהן בר דליה מייתי לה מן הדא למס
מרעהו חסד ר' יהודה בר' סימון מייתי לה מהכא אל תתהלל ביום מחר וגו" ר' שמע' בן לק' מייתי לה מהכא
ויבן שם מזבח ר' יהושע דסיכנין מייתי לה מהכא ותפרעו כל עצתי כולהם כטעם המפורש למעלה  ,1ר' יהושע

דסכנא בשם ר' שמעון פתח ותפרעו כל עצתי וגו' הדה היא דכ' ויבן י"י אלהים את הצלע וגו' ר' יהושע דסב'
בשם ר' לוי ויבן כתב התבוגן מאיכן לבראתה אמ' לא נברא אותה מן הראש גרש דכתב ראשה עד מטי
והרי היא פורדנית ותצא דינה בת לאה ומאיכן היה ר' חוגיא בשם אבא כוהן בר דלייה מייתי לה מן הכה
למס . .ר' יודה בר' סימון מייתי לה מן הכה אל תתהלל ביום וגו' ר' שמעון בן לקיש מייתי לה מן הכה ויבן
שם מזבח וגו' ר' יהושע דסכ' בשם ר' לוי מייתי לה מן הכה ותפרעו כל עצתי וגו' כולהם כטעם המפורש
| למעלן ותצא דונה | ,ר' יהושע בן .לוי פתח .ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם ויבן י"י אלהים את הצלע
מחו ויבן התבונן מהיכן לבראותה אמ' לא אברא אותה מן הראש שאילו אעשה כן תהא מזקפת ראשה וכו'
כדכתי' בפרש' י"ח עד ותצא דינה בת לאה ומהיכן היה ליה לר' הונא בש"ר אבא כהן ברדלא מייתי לה

מהכא למס . .ר' יהודה בר סימון מייתי לה מהכא אל תתהלל ביום מחר ר"ש בן לקיש מייתי לה מהכא ויבן
שם מזבח ר' יהושע דסכנין בשר"ל מייתי לה מהכא ותפרעו כל עצתי כולם כטעם המפורש למעלה הה"ד ותצא דינה

בת לאה א ,1ר' יהושע בשם ר' לוי פתח ותפרעו כל עצתי הדא הוא דכתיב (הה"ד ך') ויבן י"י אלהים את הצלע ויבן
התבונן מהיכן לבראותה וכו' ר"ל מייתי לה מהכא ויבן שם מזבח ךָ ,ר' יהושוע דסכנין בש"ר לוי אמ' ותפרעו כל
עצתי ותוכחתי לא אביתם הה"ד ויבן י"י את הצלע ויבן התבונן לבנותה מהיכן ריש לקיש מייתי . .מזביח ף |
טוב

.0ב5פ0ש0ר600000.
[*4כ₪*-₪

שם

מפרש

רב

הונא

אמר

למס

מרעהו

חסד

זה יעקב

שמנע

את

בתו

מעשו

אחיו

לפיכך יראת

שדי

יעזוב

שאם השיאה לו היה חוזר למיטב 1= :ר' שמעון וכו' .פתיחה זו היא המאמר שנסרר לעיל סוף פעיט לפ' ויצב
שם מזבח וכו' ,ובכי"ל .קיטע ואני אלוה בתחתונים וכ ול ' ,והשלמתי כמו לעיל שם ,וכן קיטעו בכי"א ב' ובכיייכ
עח'נ ,והפתיחה בשלימותה בכי'ו וכי"א א' ,ובכיי'פ וכייג ליתא כלל ,וברפוסיי נמצא במקומה פתיחה אחרת
מקוטעת ר' תנחומא פתח אדם אחר מאלף מצאתי ואשה בכל אלה וכן' בלי שום דרש לזה הפסוק אדם אחד
וכו' 4= :ר' יהושע וכוי . גם פתיחה זו שהיא בעצמה המאמר שנסדר לעיל פי'ח צד  261קיטע בכי"ל ר' יהושע

וש
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וישלח
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א ב) ותצא ריגה בת לאה ר' ברכיה כשם ר' לוי לאחר שהיה בידו ליטרא כשר , כיון '
שנילה אותה ירד העוף וחיטפה מטנו ,כ
|ך ותצא רינה מיד וירא אותה שכם בן חמור ונו'= ,ר'
שמואל בר נחמן שגרו בה דרעה,

ויקח אתה

וישכגב

אותה

כירכה

ויעגה שלא כררכה:

הו)יעקב שמת כי ממא וגו' והחריש יעקב ונו' הה'ד ואיש תבונות יחריש (משלייא וב):
| ילקוע כ' קליד ,סנחועל פ*כ רסכס פ"' ייע[ ,וע'] פנס'מ) טס פיי ז' ,עדרט קסנם פ' ספל נוטץ (" פ') 4 = :ילקופ טס:
 1ותצא  -לאה] הזג .ותצא דינה פכ :ל' דואתי | *לאחר דפגת] לאחי לויי ,אחר כִי ,משל

לאחד ך] .משל למה הרבר דומה לאחר א' | 'שהיה בידו דפןחאכת] שיש בירו י .שהיה לו  ,1שתית ל |
ליטרא] םףאנ ,5ליטי י .ליטרה אחת ן ,ליטר' א' די ,ליטרא אחר (צחת תן) דת | של בשר | כיון) פאפ,

וכיון דוחכתי | ל שגילה| פוחאנכת.

שגלה דִי | אותח ל' אכ | בא העוף פאכת .ייד העוף עליה וג |'

וחמפה דפוחגכתי .ונטלה א | מטגו ל' פחאגכ | דינה| פ > .גת לאה דוחאגתי | * טיר דפוחאנכת!

ל

י | וגה] לי

|  8שמואלן שמעון ן | נחמן] ₪ .1

אמר דואכת.

א' ם | שגרו] ך .1שגרי וא'נ,:

שגלי לָ" .שגלה ךָ ,שגילה ךן .שגלתה א'א"ב .וירא שגילה פכ | בה| לה פ .52ל' א'ב | דרעה) פוא!,
ררעא ל9נם ,דרועה דִן | ויקח אתה] ויקח אוהה פחא'נכ .ל' דואתי | ווש
שכבל--
א
כדרכה] [זַ',
וישככ אותה ויעניה וישכב ..ויעניה שלא כדרכה דֶן] ,וישכב אותה ויענה( .ויעניה כ) כורכה ושלא'
כדרכה פ|א(כ |  * 4ויעקכ  --והחריש  --וגו'] ויעקב שמע

כי טמא

וגו'

לְוָא .ויעקב . .טמא את דינה בחו /3

ך .ויעקב. .בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד בואם ך] ,ויעקב
יעקב  ..בתו והחריש ועקב
שמע והחריש יעקב
ם ,ויעקב ..את דינה וגו' והחריש יעקב עד בואם  .2והחריש  . .עד בואם זו | ** ואיש
תבונות] איש נבונות ל | יחריש] יהרסינה ך| 1

בן לוי פתח
הוא

ותפרעו :כל

כתוב

עצתי ה"ה ויבן וכו" כאיכן

בעיניינו

לברותה לא אברא וכו' שלא תהא טקלת ראש וכול'
והגהתי

\' יהושע

ך'

והשלמתי

כלשון המאמר

לעיל שם

קיטע

בסגנון המורגל

בזה הכ"י (ועי' במ"י לעיל צד  )149אמ' לא נכרא אותה

רסכנין

בשם

לא

פה וכו' א מ ר לא אכרא וכו' שלא ההא מיקלת רא שח וכו' ,וכן הנהתי באמצע הפתיחה והרי היא מ
ליק
ת
ראשה וכו' ,ובכי"ם וכי"א אי וב' וכי"כ קיטעו ג'יכ ורמזו אל המאמר לעיל פי'ח; ובדפוסי' קיטעו ויבן החבונן
מהיכן לבראותה

וכו',

וגוי ר' יהושע

דסכי

ובכי"ו

מן הראש גרש רכתב ראשה עד מטי והרי היא פורדנית ותצא דינה בת לאה ,ובשלימוהה הפתיחה
בכיג ,ועוד איתא בכי"ו ומאיכן היה ר' חוניא בשס אבא כותן בר דלייה מייתי לה מן הכה למס סרעהו חסר ר'
יודה בר' סימון מייתי לה מן הכה אל תַתהלל ביום וגו' ר' שמעון בן לקיש מיותי לה טן הכה ויבן שם טזבח
בשם

ר' לוי מייתי לה טן הכה ותפרעו כל עצתי \גו' כולהם כטעם המפורש למעלן ובאיזה

שינויים זה המאמר גם בכי"ג וכי"א א' ועח"נ ,ושיור מזה הטאמר נמצא בדפוסו' ר"ל מייתי לה טהכא ויבן שס
מובח ,ובגליון מדרש אב"א הושלם ומהיכן ר' חנינא בשם ר' אבא הכהן מיותי לה מן הכא למס מרעהו חסר רי
יהודה בר סימון מייתי לה מן הכא אל תתהלל ביום מחר ר' יהושע דסכנין טיותי לה טן הכא ותפרעו כל עצתי;
ובפי' ב'"ר הנדפם מפרש מייתי לה מן הכא ויבן שם מזבח וגו' ויקרא לו אל על שקרא עצמו אל (ותימה שנשחבש
בזה המאמר בכי"ו וכי"ג וכי"א א' ובפי' ב'"ר ובדפוסי' ויבן שם וכוי וצ'ל ויצב שם וכו' שגדרש בפתיחת ר"ש בן
לקיש) ,וטעם המאמר וכאיכן היה וכו' מאיכן אירע ליעקב שנכשל בדינה ,ובתנחוטא מ"ב וישלח סי' יימ ויקח
אותה וישכב יאותה ויענה ומאיזו חטייא בא עליה הערל כתיב למס מרעהו חסד וכו' גטל יעקכ דינה ונתנ בתיבה
וכו' ,א"ל הקב"ה הסכתה אותה ממנו חייך לאדם ערל היא מחוקנת הוא דכהיב למס מרעהו חסר וכו' ועי' בטיי
לעיל צד [ 809וראה גם תנחומא מ"ב שמיני כי' ג' והנחומא שם פיי ב'] ,ובתנחומא מ"ב שם סוי יז בסגנון
אחר הפתיחה זש"ה ותפרעו כל עצתי וכו' מדבר בחוה וכו" אמר הקב"ה אם אני בורא אותה מן הראש של אדם
וכו' (ועיי .במ*י לעול

ד  )261אמרתי

אם בורא

אני אותה

מראשו רוחה גסה עליה שנאטר

ויאמר ה' יען כי גבהו

בנות ציון וגו' ומעיניו מסקרות עינים וטאזנים ושרה שומעת ומפיו ותרבר מרים ומידיו והגנוב רחל ומרגליו היא
נכנסת ויוצאה ותצא דינה הוי ותפרלו כל עצתי וגו' :  2כך ותצא דינה[ .בכי"ת הובא מאמר זה בטעות שתי
פעמים ,ובפעם הראשוגה אהר המלות ר' יהושוע דסכנין בשזר לוי אמר (ע' ח"נ במאטר הקודם) הגי' ש
מל
לאחר וכו' ליטרא אחת של בשר וכו" ירד העוף וכו' ובפעס שניה ר' ברכיה בש"ר לוי אמ' לאחד וכו' ליטרא. .
אחת בשר וכו' בא העוף וכו'] וכתנהומא מב שם מאמר סתמי לראות בבנות הארץ לראות ליראות למה הדבר
דומה לָמִי שהיה מהלך בשוק וחתיכה בידו ראה אותה כלב אחד והיה מהלך אחריה וחטפה ממנו כך היתה דינה
יוצאת לראות וראה אוהה שכם וחטפה ד"א לראות .בבנות הארץ כיון שבאו בני יעקב לארץ ישראל התחילו מראין
כחן ועשרן וגויין וכו' ונויין ותצא דינה בת לאה לראות וליראות וכו' ,ואולי ג'כ טעס מאמר רשב'נ הקשה שגרו
בה דרעה (דרעא) ומשל הוא בלא"ר שלחו בה זווע נאֶה ,והגי' שג רו בה איתא גם בדפ'ר ,ובכי"ו וכו"א יא

וכו'ג שגרי

בה\ ,ג' שהגיהו הגי' הקשה ע'י הגירסאות שגלי בה שגלה

בה שגילה

לה שגלתה,

לקוט לא הועהק זה הדרש ולא נהפרש בפי' ב"ר ולא הוזכר בלק"ט ושכל טוב ,וגי' הדפוסים שגלה בה ובן'
ספרש ביפ"ת כלן' שנתגלה זרועה ועל ידי זה ראה ביפיה כי לא יהכן שלא כסתה פניה ביציאתה וכן במ"ב ול

נתגלה בה זרוץ שלה וזהו וירא,

לפרש

את

כפל לשון וישבב

ופירוש זה אינו כטעם הדרש לראות ליראות [ולדעתי נראה שר"ש בר נחמן בא

אותה ויענה.,

כמו המאמר הסחמי שבא אחריו ,ומפרש ווענה שלא בא עליה כדרך

הארץ שהאשה נהנית ממנה ,אלא גרי בה דרעא כלומר ירה בה זר ע (דרע בלא"ר הוא כמו זרע בלשון עברי),
עליה דרך איברים ודש מבחוץ (ע' ובמות נ"ה ב' ובפורש"י שם ואולי גס הדרש ביומא .ע"ז ב' ויענה
ות יש לפרש כן) ,וגרי יש לפרש מלשון גיר ,חץ (ע' בערוך השלם ע' גרד א') או מלשון גור ,זנה
הישר (עי במ"י לעיל צד  )809וע' גם פנהדרין סיד א' דלא ליגרי אינש בקרובותיה :ופירוש אחר
שלא כדרכה ,וסעד לפירושי הוא שבגליון כי"ו כתוב קודם זה ויש אומ' ,ואפשר שגם הגי' שלפנינו
ויקח אותה (בלי שום דרש) נשתכשה טן ויש אומרים ,והי' כתוב בר"ת וו"א ופתרוה בטעות ויקח אתה] ,וכמאמר
רשב"כ

נעדרי

בכי"ל .ובכייג  מלה א
מר

וע' לעול צד  85וצד :668

 5מקח אתה.

וכן אתה

בכחל לעופ "

פעמים שונות ועיי לעיל צד  917ובט"י שם בד"ה מכח אתה ,והגי' וישכב אותה כדרכה וכו' אותא גם בפירש"י
ועוהטנ'הת וכבדפיר'רה ביר  -הנדפדם וכן הועתק במת'ג ובשכל טוב שם [ובמדרש אגדה] ,ובלק'ט הגי' וישכב אותה
ויענה כדרכה ושלא כדר ,כה ועח"נ ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מפרש וושכב אותה ויענה שני פעמים כררכה
ושלא כדרכה ,ובט' קהלת שם בדפ"ר וד"ו וישכב אותה כדרך ארץ ויענה כמשכב זכור ,וביוטא .ע"ז .בי
דרשו ויענה מביאות אחרות ועי' בפירש"י ומהרש'א שם 4 :ואיש תבונות וכו'| .בכי"ל נשתבש איש נבונות

,

אצ

וע

פרשהזפ

וישלח
ז) ובני יעקב באו מן השדה
בתורה
:

שאין

הכרע

להם

כשמעם
(בראשית

ואילו הן שאת

705

לד ז
וגו' איסי בן יהודה א' חמשה
ארור

ד)

(שם מט 6

מחר

מקראות

(שמת יז ט)

 1ינקוט כי 5ייז ,עכילתס טלס מככפ' דעפלק פ"ס ,ככייסל דמלסכם סמטכן פ"י ,יכוט' ענודס זכ פ"כ מ"ס ג' ,יועס
גיב  ,'6שיל קטיכוס כנק פ' .כי עוניס הודיך ( ,)'3 '5פכסועס כטלס םס" כ"ו ,סדכ"כ כו" 3פכ'ד ,וסוסיל ספוס"5( .ד פ'):.

 ** 1ובני] בני ל | כשמעם וגוי] דְז ,כשמעם ויתעצבו .

וגוי ן | אומר פוחא?א'נכרי,

כשמעם דאנת.

| 2בתורה] פוחאנכי,
חמש  ,2ד ך! ,ארבעה ד
אמר דאי'ףת | חמשה] פוהא'נר; ה אי
לי דתר | שאין] אין דת | להן גכי | ואילו] וג .ואלי דחאתרי .אילו פ .אלו כ | ארור] מחר פג,
בשמעם ך | * מחר והאי] ומחר ל; ארור פנר :ל" דת |

והגהתי ,ובדפ"ר נשתבש ואיש תבונות יהרסיגה .ועי! משלי כיט ד' 1* :חמשה מקראות בתורה | .כן הגירסא
הנכונה , ובכי"ל וכי"ו וכיח וכו"א א' וב' ובילקוט לנכון סדר המקראות  כמו שהן כהובים בחורה ש את ארור
טפחר משוקדים וקם ((בכי"ל כתוב .ומחר ומשוקדים .והגהתי)- ,ולאיסי בן יהודה אילו ח משה המקראות
בת ור ה אין להם הכרע בקריאתם (ועי' יומא כ"ב א" ועי"ע ביפי"ת ובמנחת שי לשמות כ'"ד ה') ,וגירכא משובשת
בדפוסים ארבעה מקראות .אין להם הכרע וכו" שאת ארור וקם משוקדים ,ובכי"ל וכייפ ובי'א .א' וב' וכי"ב איתא
* רק עיקר המאמר ולא נתפרש שאין להם הכרע אם התיבות שאת ארור וכו' נקראות למעלה או למטה , וכיה

:
1
/
-

ביומא
גם

/

שם

בד"ס

איסי

והתניא

(ובתוספות

שם

בן יהודה
בד"ה

ובולקוט  ר'  ליז .הועתק הטאטר
באטצע

המאמר

ג"כ דתנן חמש
(ולא בדווק שם
קרואתס מבואר.
תמיב עקרהו שור

אומר
שאת

חמש
וכן'

מקראות

הקשו

דלא

בתורה
נקטינהו

אין

להם

כסדר

הכרע

שהן

שאת

כתובים

משוקדים
בתורה

מחר

ועיי"ש

ארור
בהגהות

וקם

ועי"

הגחי"ב,

|כו' עם המאמר .שלאחריו ר' תנחומ' מוסיף וכו מבייר אעפיי .שנרטו
ר' אוסי ו

בילקוט דפ"ר הוצואו לו ובדפוסי ילקוט המאוחרים

יומא פ"ב דף נ'"ב) ,ובשכל טוב צד 091

הובא

מקראות הן שאין להם הכרע ואלו הן שאת ארור מחר משוקדים וקם ר' תנהוסא .מוסיף וכו'
ובני יעקב באו מן השדה כשמעם זה אחד מחמש הטקראות וכו') ,והפירוש שאין להם הכָרַע
בהנוסחא שניתוספה בגליון כי"ל .כני בכתב הספר( .הלא) שאת אם תטיב שאת או שאת אם לא
ארור .או\ ארור אפס וכו' .וכיה באיזה שינוים בילקוט ובכי'יח ובכי"ג ועח"ג ובמה"ג .עמוי ,701

ובכייו  קיטע :חמשה מקראות בחורה שאין להם הכרע ואילו הן שאת ארור מחר סשוקדים וקם גרש

או) וקם העס הזה,

אח (וצ'ל

ובגליון מדרש אב"א נכמן ג'כ הגי' הנכוגה איסי בן .יהודה אומר חמש מקראות בתורה שאין

להם הכרע ואילו הן שאת ארור מחר משוקדים וקס,

שאת,

שאת אם לא הטוב אן אונו אומר כן אלא הלא אם

חטיב שאת ,,אדור ,כי באפט הרגן איש וברצונם עקרו שור ארור או אינו אומר כן אלא ארור אפם כי עז ,צא
והלהם בעמלק מחר או מִהֶר אנכי נצב על ראש הגבעה ובמנורה  אר ב ע [ה] גביעים משוקדים או אינו אלא
משוקדים כפתוריה ופרחיה הנך שוכב עם אבותיך וקם או אינו כן אלא וקם העם הזה זנה , והמאמר בכגנון זה
הארוך נמצא כבר במכילתא שם בזה"ל איסי בן יהורה אומר חמשה ד ברים יש שאין להם בתווה הכרע שאת
0

₪.

ּ

:
/

.:

|

|

ארור טחר משוקדים וקם' שאת (מנין) הלא :אם תיטיב שאת או שאת ואם לא תיטיב ארור אפם כי עז או כי באפם

הרגו איש וברצונם עקרו שור ארור מחר אנכי נצב על ראש הגבעה או צא הלחם בעמלק מחר משוקרים כפתוריה
ופרחיה או ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים וקם העם הזה וזנה או הנך שוכב עם אבותיך וקס אלו חמשה דברים
וש בתורה  שאין להם הכרע ועי'  במ"ע שם ,וכן בברייתא דמלאכת המשכן שם איסי בן יהודה אומר המשה
ד בר ים בתורה אין להם ה כר עה אלו הן שאת ארור מחר משוקדים וקם נכו' וכן הועתק בספר והזהיר (ובטכילתא
ובזו הבריותא נפסקו המקראות תחלה לפי משמעם ,ולמשוקדים כפתוריה ופרחיה .או ובמגורה וכו' עי' בתוספות יומא
המשה תיבות ששאין להם
שם) ,ובתנחומא שם איסי בן יהודה אומר המשה פסוקים ישיבתורה ויש בהן
הכרע ופי מן שא"ת ארו"ר טחיר משוקדי"ם וקים שאת וכו' ,ובאדר"נ שם איסי בן יהודה אנמר חמשה דברים
צריכים הכרע שאת אם תטיב וכן' או שאת אם לא תטיב אינו אומר כך אלא הלא אס תטיב שאת ארור בי
באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור ארור אינו אומר אלא ארור אפם כי עז וכו' [מחר] ויאמר משה אל יהושע
בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק  טחר אינו אומר כן אלא מחר אנכי נצב על ראש הגבעה משוקדים ובמנורה
ארבעה .גביעים וכו' אינו אומר כן אלא משוקדים כפתוריה ופרחיה וקם ויאמר ה' אֶל .משה הנך שוכב עס אבותיך
וקם אינו אומר כן אלא וקם העם הזה וזגה וכו' (וקצת משמע לפי זו הנוסחא שאיסי בן יהודה הכריע המקראות),
ואיסי בן יהודה לא הוזכר בהמאמר בירוש' ע'"ז שם ר' חונייא א''ר חמא בר עוקבא מקשי אם להפליגו בדברים
היה מבקש היה לו להשיא בחמש הש יאות שבתורה ואילו הן שאת ארור מחר משוקדים וקם הלא אם תיטיב
שאת .או שאת אם לא תיטיב כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור ארור או ארור אפם כי עז ויאמר משה אל
יהושע צא הלחם בעמלק מחר או מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ובמנורה ד' גביעים טשוקדים או משוקדים
כפתריה ופרחיה ויאמר י"י אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם או וקם העם הזה וזנה; ושם גם המאמר שלפנינו
בסמוך ר' תנחומא מוסיף הדא ובני יעקב באו מן השד' כשמעם או כשמעם ויתעצבו האנשים ,ובשהש"ר שם קיטע
רי חוניא .וכו' אם להפליגו היה מבקש היה לו להפליגו מחמשה הכרעות שבתורה ואלו הן שאת ארור מחר
משקדים וקם הלא אם תטיב שאת או שאת אם לא תטיב א"ר תנחומ' אית לי חורי ובני יעקב באו מן השדה

כשמעם או כשמעם באו מן השדה (וצ'יל או כשמעם ויתעצבו ועמיכ) ,וכדעת איסי בן יהודה המסורה בספר אכלה
ואכלה הוצ' פרענסדארף סי'  491ה' פסוקים באורי' שאין להם הכרע וסי' הלא אם תיטיב שאת או שאת ואם לא
תיטיב -וברצונם עקרו שור ארור או ארור אפם כי עז וצא הלחם בעמלק מחר או מחר אנכי נצב ובמנורה ארבעה
גביעים משקדים או משקדים כפתריה ופרחיה הנך שכב עם אבתיך וקם או וקם העם הזה וזנה; ותימה שבמסורה
והלשון שם וקם העם ונה חר מן
ם,
עשם
הגדולה לדברים שם אינו מונה אורר ומונה כדעת ה' תנחומא כ
ה' פסוקים בתורה דאית בכל חד וחד מלא חדא דלית לה הכרע אי מהאי גיסא או מהאי גיסא וסי' בלשון תרגום
אוטובו שבטיא ליהושע בנהורא דמשה וסי' הלא אם תטיב שאת ובני יעקב באו מן השדה כש מעם ואטר משה
אל -יהושע בחר לנו .אנשים ובמנרה ארבעה גביעים משוקדים ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבתיך וקם ועיי
במ"ש לדברים שם גלשמות כ"ה -ל/ר ובהערות פרענפדארף לספר או"א שם ,ויחר תימה על הגו' בפוי ביר בי"ט
וכו'א איסי בן יהודה אומר חמשה מקראות שאין להם הכרע ואלו הן שאת כש מ ע ם ארור וקם משוקדים,
ולפי פוסוק טעמים שלפנונו אין לספק בהכרע אילו המקראות ,ולעיל צד  248דרשו ושום שכל אילו הטעמים ויבינו
במקרא אילו ראשי פסוקים וכו' ועי' במי"י שם' ובמ'"ח חלק ליא צד  888נצך :098

ָ

 2שאת.

הטעס שאין הכרע

לזה :המקרא מפרש בפירש"י יומא שם שאת הלא אם תטיב שאֶת ולשון סליחה הוא או שאת אם לא תטיב ולשון
נשיאות .עון הוא ,וכן בפי' ב"ר כיייט וכי'א שאת תשא עון אם לא חטיב (תיטיב) או אינו כן אלא הלא תטיב שאת
עון (הלא אם תיטיב שאת) עון נסלה לך ,גבפי' ב'ר כי'ט מלשון אחר מפרש שאין להם הכרע כלומר אי אפשר

8

וישלח

פרשה פ

לד ז ח

משוקדים (שס כה לר) וקס (דברים לא טו) ,ר' תנחוט' מוסיף עוד אחר ובני יעקב באו טן השרה.

כשמעם או כשטעם ויתעצבו האנשים וגו' ,אינו אומר אלא ובני יעקב באו מן השרה כשטעם:
|וכן לא יעשה] אפילו באומוח שמשעה שלקה העולם כדור הטכול עמדו וגדרו עצמן

מן הערוה:

ח) וירבר חמור אתס לאמר אמר ר' שטעון כן לקיש בג' לשונות שלחיבה חיבכ הקכיה את
ישראל  ,ברכיקה בחשיקה ובחפיצה ,ברביקה ואתם הדביקים בי"י(דגרים ר ר) ,בחשיקה לא מרבכם
 1ילקוע שס' ,מש' ענודס זכק שס ,טיכ קטיכיס כנס שס :

 3לקוע כ' קנ"ד ,לעיל 5ר 218

 8:ילקוט טס ,ינק'

פכ*כי כ סקפ"ן ,ינק' פכיכי כ'י פלפכי נ' י"כ ,עוכס סקליס כ"כ ס" כ'ב ,וע' סנתועל ע"כ וישלס םי כי:

* 1משוקדים ןואנכי] ומשוקדים ל .וקם דפתר | וקפ] אכ :משוקדים דְפר .משחקים ך] .וקס הלא

שאת (וקם שאת !) אם תטיב שאת או שאת אם לא תטיב עקרו שור ארור או ארור אפם כי עו (ברצונם עקרו

שור ארור אפם !) צא והלחם

(הלתם י) בעמלק מחר או מחר אנכי נצב

(נצב על ראש הגבעה !י) ובמגרה

ארבעה (ובמנורה ד' ') גביעים משקדים (משוקדים ') או משוקדים כפתוויה (כפתוריה ופרחיה ') הנך שכב
(שוככ ') עם אבותיך וקם או וקם העם הזה וזנה "ָ7י ,וקם הלא אם תטיב שאת או שאת אם לא תטיב
וקס שאת אם לא תטיב אינו כן אלא אם תטיב שאת  )1וברצונם עקרו שור ארור או ארור אפם כי עז (ארור
או ארור אפם כי עז אינו אומר כן אלא ארור אפם כי עז  )1צא והלחם בעמלק מחר או מחר אנכי נצב (נצב
על ראש הגבעה  )1ארבעה (ובמנורה ארבעה [) גביעים משוקדים או משוקדים כפתוריה ופרחיה הנך שוכב
שככ [) עם אבותיך וקם או וקם העם הזה [ .1וקם גרש אח וקם העם הזה |[ | תנחומ] ךומו,%
תנחומא

כשמעם

הפחאגת  .תנחומה

וגו' 1

| או

ן | עור אחד] עוד חר פחאנכי.

כשומעם [] (או  -וגו" לי אנ)

חדא ךף .חדה ן | יעקוב ן | כ2שומעם

| האנשים

וגוי] האנשים

דוכתרי.

[ן,

ל' פח |

אינו  --כשמעם] אינו. .כשמעם וגו'
ל" ,וכשמעם אינו אומר אלא כשטעם אא .אלא לא דמי כשמעם מכ,
ל' דוחנתרי* 8 | .וכן --יעשה אןף] כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא ועשה ך,1
אמרו ח :ל' לדפונכ | באומות] ן ,באומות העולם דְו"חאנת .1אומות העולם ' .באומות העולם לא
יעשה כן פכ  | שמישעה שלקה ן .משעה שלקה ך] ,בשעה שלקה  .שמשלקה פכ ,שמשעה שלקו ף| 1
העולם] ארם [ .ל' ך | בדור המבול] במבול א | עטדו]  .אומות העולם וְנַר' | עצמס חר את עצמן ן |
 4הערוה]) פחנכרלו .הערווה [ .העריות דא |  *5ו
לידבר
א -
מ-ר
ךְ[חא!נכ] נודבר . .לאמור פ .וידבר
חמור
 ,7וידבר . .לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם ך] ,שכם בני חשקה נפשו א?ו | א
למר
ק-י-ש] וחנומ,

אריש בן לקיש א ,1ארשב"ל א' .אמר ריש לקיש פכ .אמר ר' שמעון בן לוי (ימלאכי) ,רל (ריש לקיש ף)
אמר ד | בשלשה וחנר'י .בשלש פא'כמ .בשלוש ךן | לשונות] מקומות ן | .של חיבה] ואנתריי,
של חבה דְח .לי פכי(שס) מ | חיגג) פואגתר'י .חכג דכתי(שס) מ | ל
6ישיאל א'כ | ונחשיקה
ובחפיצה ךִ'פוחא'כי.
בחפיצה בחשיקה ו(שם),
ובחפיצה ובחשיקה 1מ] | בדביקה]  -שג' חא'כת:
רכתי? א? .מנין  .1מנ
י
ן
ש
נ
א
מ
ר
(
ו
ש
ם
)
.
|
ה
ד
ב
י
ק
י
ם
]
א
!
.
ה
ד
ב
ק
י
ם
ד
ְ
פ
ו
ח
א
!
נ
כ
ת
י
ם
|ב
*י"י פני (שם) מ]

בי"י אלהיכס חא'כתי .וכו א* 5 .לדו | בחשיקה] בחשיקה שנאמר םאכ .ובחשיקה שג' חְז .בחשיקה
מנין  .. .1מנין שנאמר (
ישם) .ל' ךְ! | *
בלא
כ--
ם
ך]] לא מרובכם ...בכם |" .לא מרובכם . .בכם וגו' ,1

לא מרובכם . .חשק יזי ךָ .לא מובכם ל ,לא מרובכם מכל העמים ן ,חשק י"י בכם פחאכימ |

לתכריע  אהיכא קאי אי אתיבה שלפניו או לתיבה (ובפי' ב"ר כי"א שם אי אתיבה) שלאחריו כגון הלא אס תטיב
שאת ואם לא תטיב דמשמע אם הטיב שאת כלומר אם תטיב לעשות תשובה להביא סן המיטב יסלח לך ומשטע
שאת אם לָא תטיב כלומר אם לא תחזור בך להביא מן המיטב כסו שעשה אחיך יתוסף חטאך דהא שאֶת לשון
תוספת ,ולעיל צר  902דרשו שאת לפניו ולאחריו הלא אם תיטיב שאת ברכה ואם לא תיטיב שאת קללה ועו" .
במ"י שם ,ורבו הפירושים לזה הפסוק ,ותרגום היוני עי' אצל דיללמאנן = :ארור .אם הוא ראש הפסוק ארור
אפם כי עז וכו' או סוף הפסוק שלפניו וכפירש'י יומָא שם וברצונם עקרו שור ארור שור של שכם שהוא מארור
כנען ועי' גם ביפ"ת ,ותרגום השמרוני עי' אצל דיללמאנן = :מחר .אם לקרוא וצא הלהם בעמלק מחר (וכן
מתורגם בתרגום היוני) או מחר אנכי נצב ,ולפנונו בעמלק באתנחתא :  1משוקדים .בשמות כיה ליג מוכח
שלשה גביעים משקדים בקנה האחך וכו' ,ובפסוק ל"ד ובמנרה ארבעה גביעים משקדים כפתריה וכו' אין הכרע גם
לפי הטעמים אם משקדים מוסב אל גביעים (וכ"ה בתרגום היוני) או אל כפתריה ופרחיה :וקם .אם לקרוא ויאמר
ה' אל משה הנך שכב עס אבתיך וקם וכאן רמז לו תחיית המתים כרפירש"י ביומא שם (ועיי סנהדרין צ' ב') או
וקס העםס הזה וזנה ,ולפנינו אבתיך באתנחתא % | :או כשמעם וכו'| .וכן מתורגם בתרגום היוני והסורי והרומי
ועיי באגה"א ח"ג צד  ,484ולפי הגו' שבכי"ל אינו א' אלא וכו' והגי' בכי"א א' וב' וכשמעם אינו אומר אלא
כשמעם משמע שהכריעו כאן שטעם הפסוק רק ובני יעקב באו מן השדה כשמעם וכ"ה לפי פיסוק טעמים שלפנונו,
ובכי"פ וכי"כ הגי' אלא לא דמי כשמעם כלומר אינו דומה הפ' ובני יעקב באו וכו' להמקראות שאין להם הכרע,
ובעקידה שער כ"ז כתב שלא יתכן ששמעו הדבר בשרה ובאו ואחר כך נתעצבו וכו' ולוזה אני קורא וכו' כשמעם
ויתעצבו האנשים כי הם באו מן השדה לתוטם וכשמעס את דברי חמור אשר היה מדבר עם אביהם על זה גתעצבו
וחרה להם וכו' ויהיה כשמעם ויתעצבו כמו כמרעיתם וישבעו (הושע ייג ו') כרפאי לישראל ונגלה (שם ז' א')
וכו' ,ושם הביא המאמר משהש"ר וגורם שם א"ר תנחומא אית לי ,אחרי ובני יעקב באו מן השרה כשמעס
ויתעצבו האנשים אי כשמעם ויתעצבו או באו מן השדה כשמעם ,ובלק"ט השמיט מאמר ר' איסי וכתב רק רי
תנהומא אמר כשמעם אין לו הכרע מן השדה כשטעס או כשמעם ויתעצבו האנשים ,ובשכל טוב העתיק ורי
תנחומא מוסיף עוד א' כשמעם ,באו מן השדה כשמעם או כשמעם ויתעצבו האנשים ועח'נ 8 :וכן לא יעשה.
כן השלמתי וכן הוגה במ"כ ועח"ג .ובפירש"י עה"ת מפרש וכן לא יעשה לענות את הבתולות שהאומות גדרו
עצמן מן העריות |על ידי המבול ועי' ברמב"ן וברא"ם ,ובשכל טוב צר  191וכן לא יעשה אפי' בשאר בנות

פרשה פ

וישלח

9

לד ח

מכל העמים חשק י"י בכם (שםז) ,בחפיצה ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ
בי)ג ,ואנו למירין אותן מן פרשת זה הרשע ,ותדבק הנה ברביקה ,בחשיקה חשקה
ולאכ
חפץ (מ
נפשו ,בחפיצה כי חפץ בבת יעקב ,ר' אבא בן אלישיב מוסיף אף תריין באהבה ובריבור ,באהבה
א
),
באכי
אהבתי אתכם (מל

בדיבור דברו על לב ירושלם \גו' (ישעיה במ) ,ואנו למידין אותן מפרשת

אותו הרשע ,באהבה ויאהב את הנערה ,בריבור וידבר על לב הנערה ,וכי יש אדם מדבר על
לב ,אלא דכרים שמנחמים את הלב ,אמר לה אביך בשביל שדה אחת ראי כמה ממון הכרע ,כאן
שיש כמה בית נטע וכמה בית זרע על אחת כמה וכמה:
ובחפיצה דְך],

 1בחפיצה] ואלי;

בחפיצה

גוו-י-ם]
השר
 ..מנין שנאמר (+שם) | וא

שנא' א .. ,1דכ' פה.

ואשרו ..כל העמים פכ.

בחפיצה מנין ךָ,

ובחפיצה שג' ],

ל' חי | * כי  --חפץ וְ"נְכתמ] כי תהיו

2מידין] /2
| =ל
אתם לי ארץ חפץ י(שם) ,כי תהיו ארץ חפץ פאי .1כי תהיו לי ארץ חפץ דְן ,לי לדו
ים ן .למדין פא"כתמ .דים דחי .לומדין א | 1אותן] את .אותם חא" .אותה דֶן .אותו [ָו (שם);אותה לחבה ף ,אותה לחכה כ .לי א:ומ | מפרשת רשע פכ ,מפרשתו (מן פרשתו ָז) של רשע וְחנָו (שם)
של

מפרשתו

אותו

אינז/:

רשע

 ..של

מנין גי (שם)) ותדבק נפשו דְוְנָו (שם),
ותדבק

)

נפשו

חשיקה 8
נפשו בבתכם

בדינה

| חשקה
ד'א!ן];

רשע

הזה

(זה ךת) ד

קה]דקב-י
בדב
ות

|

בדביקה ותדבק גפשו בדינה א?מ,
דביקה ותדבק

בת יעקב חאיתי:

נפשו

פכ

בדביקה

(בדביקה"

בדביקה שנאמר ותדבק (בדביקה

| בחשיקה

שני ךחא .. .1מנין (ישם),

נפשו] פ; שכם בני ן ,שכם בני חשקה נפשי ן ,שכם ..נפשו אי (שם) ,שכם..
חפיצה פנכ |
ישם!,
שכם בני חשקה בבתכם וי | 3בחפיצה שני דְזְא .. | ,1מנין (

בבת יעקב ל' ן | .אבא] יוסף פאמ .יופי כ | בן] אימ:

בר דפונכתי (שם) | אלשיב דְ ,אלישע י |

אף] אוף ן; עוד חא"י .ל' פכ | תרין י .תרתין דְפחאנכתי (שם) .תרתן ן | ובדיבור] פחאפ .ובדבור י,
בדיבור [ ,ודיבור דְוְ | באהבה] אהבה ך] .ל' פא (והושלם בין השורות) כ | |  4דכ' (דכתי' א1כ)
אהבתי פא :1שני אהבתי ך | אתכם]  ₪אמר י"י פחאנכי; נאום י"י מ | בדיבור] בדבור י ,ובדיבור ךְץ/

בדבור על הלב ו(שם) ,ל' פכ | שני דברו [] ,דכתי' דברו א .1וכ' (וכתו' כ) דגרו פכ | ירושלים פנת
וגו'] ו .ל' דפחאגכתי | למידים ן .למדין פחאנכתימ .למריי ד | אותן] אאת :אותם מ .אותה ןַ,1

אותו ו(שם).

ל' דְפחכי

מפרשתו של רשע הזה דְן]

| מפרשת רשע פכ,
|  5באהבה|

מפרשתו

באהבה שנ' ך],

של רשע וַחן.

באהבה

מפרשתו של אותו רשע איומ.

מנין נו(שם),

דכתי' א,1

שנא' א?,

לי פכ | בדיבור] בדיבור מניין  .1ובדיבור שני דְקְ ,בדבור על לב י ,ל' פאכ | לב הנערה] לבה חי (שם) |

יש) פוחאנכר'מ.

ל-א
אי -
יש לך דת (וכ

לי י) | מדבר] פוחאנכרי .שמדגר דתמ

6ג] וח.
| ל

הלב דְך] ,לבו  ,1לב אדם פן"אכמ | שמנחמין א ,1שהן מנחמים [ך1ו . . ,1מנחמין פא*כ .שהם מנחמין חח/
המנחמים (ן ,שמישבים ךָ ,שמיישבים ף]ן | הלב] האדם כ | וכך אמר פכ | ראי] ראה דְ | כמה] כמה
(כמה ממון ך]) בזבו וכמה ד | הכרע] ן .הכריע דפאגכת :ביזגבז הכרע  ,הוציא ו | כאן שיש] פאפוי,1

8
3
חייש

כן שיש ן .כאן שיש כאן ז .3אני שיש לי ליחן לך ד

|  * 7בית נטע ל'פן"אנכי!] נטע לוח :נטעים ך,

נטיעים ך] | כמה חי | בית זרע] שדה בת זרע דְֶף | כמה וכמה] ואחת כ :ן |

הדיוטות שהיו גדורין מן הערוה וכו' [ועי' בפי' בעלי התוספות] ,ולעיל צד  218מסיים הדרש שמשעה וכו' והדא
אמרה שאנשי מזרח גדורים מן הערוה :  2ואנו למידין וכו'| .וכן הלשון במאמר ריש לקיש לקמן ריש פ"צ שני
דברים וכו' ואנו למידין אותן מפרשתו של רשע וכו' ,והגי' ותד בק הנה בדביקה איתא רק בכי"ל [ושם גם

נער
הגו' וואהב את ה

עגר
וכו' לב ה

כמו שהוא הכתיב במקרא ,והה"א תלויה למעלה] ,ובשכל טוב צר 981

ותדבק .נפשו וכו' וירבר על לב הנערה מה דיבר על לבה אמר אביך נתן לי מאה קשיטה בחלקת שדה אחת ואני
נותן לך מתנה כמה שדות וכרמים מפרשתו של אותו רשע אנו למדין שחמש לשונות של חיבה הן ותדבק נפשו
ויאהב וכו וידבר על לב וכו' חשקה נפשו כי חפץ בבת יעקב אמר ריש לקיש בשלשה לשונות הללו חיבב הקב'"יה
את ישראל בדביקה שנאמר ואתם הדבקים בי'י אלהיכם בחשיקה דכתיב רק [באבותיך] חשק ה' (דברים \' טיו)
בחפיצה שנאמר כי חפץ ה' בך (ישעיה סיב ד') ר' יוסי מוסיף אף אהבה ודיבור אהבה דכתיב אהבתי
אתכם אמר ה' בדבור דכתיב דברו על לב ירושלים ועי' בלק'ט ,ובפי' ב'ר כ'י מלשון אחר מפרש בשלשה
מקומ ות של חיבה שהאיש מחבב את אשתו באותו לשון מצינו שהקב''ה מחבב את ישראל ,ותימה שפי' שם
אברהם בשביל שדה אהת היא מערת המכפלה ראה כמה ממון הכריע שנתן ארבע מאות שקל כסף כאן וכו',

ובפירש"י

עה'"ת מפרש וידבר על לב הנערה דברים המתיישבים על הלב ראי אביך בחלקת שדה אחת כמה ממון

בזבז ,אני אשיאך ותקנה כל העיר וכו' ,ובכי'יח נוסף כמה מטון  בזבז

הכרע ,ובדפוסי' דְברים שמישבים את

הלב וכו' כמה בזבז וכמה ממון הכריע ,ובכי"ל כתוב כמה נטע והוגה בית נטע וכן הלשון גם לעיל צר  571כן בית

נטע כן בית זרע וכו' ,ובמדרש חהלים מב שם הגי' יצילהו כי חפץ בו (תהלום כ"ב ט') ,אמר ר' שמעון בן
של ש לשונות של חיבה חיבב הקב'ה את ישראל אלו הן בדביקה בחשיקה בחפיצה (ובמ' תהלים שנדפס
לקוש ב
מכבר בשלש וכו' את ישראל בדביקה בחפיצה בחשיקה) בדביקה ואתם הדבקים (הדביקים בה' אלהיכם) בחשיקה
חשק ה' בכם בחפיצה כי חפץ ה' בך (כחפיצה כי תהיו אתם ארץ חפץ בחשיקה חשק וכו') ואנו למדין
מן אותו רשע מן פרשת ותצא דינה (למדין מפרשתו של אותו רשע) ותדבק נפשו שכס בני חשקה נפשו כי חפץ
בבת  יעקב ,ר' [אכא] בר אלישע מוסיף עוד תרין באהבה ובדבור ע ל לב באהבה שנאמר אהבתי אתכם
בדבור על ל ב שנאמר דברו על לב ורושלים (עוד תרין באהבה אהבתי אתכם אמר ה' בדבור דברו וכו') ואנו למדין

אותם מפרשת (ואנו למדין מפרשתו) של אותו רשע ויאהב את הנערה וידבר על לב הנערה (ועי' בילק' מכירי
ילשע ועוד שם הלשון בדבור על לב
תהלום כ"ב פיי ") ,וגם בילקוט בשני המקומות הגי' ר' אבא בן (בר) א
ועח'ינ ,ולפנינו כאן הגי' ר' אבא בר אלישיב גם בד"ו ,ובשיבוש בד' ווילנא בר אלישע ועי' באגה'א ח'ג צד :846
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ט) והתחתנו אותגו וגו' אמר ר' אלעזר לעולם אין ישראל נותן אצכעו בתוך פה שלגוי תחילה
אלא אס כן נתן גוי אצכעו בתוך פיו שלישראל תחילה והתחתנו ונו' לא תתחתן בם (רברים ו ג):

יב) הרבו עלי מאד מהר ומתן מהר פרנון ומתן סיאפרנון:

יג) ויענו בני יעקב את שכם וגו' במרמה אמר ר' שמואל בר נחמן מה את סכור רמיות
דברים יש כאן ורוח הקורש אמ' אשר

| לקוט כ' קל'ד:

טמא

את דינה אחתם:

 8-לקוט סס .ועי מכילסל פטפטיס פיין :

:

 4ילקוט טס [וע' לעיל ד : ]657

 1גו] ו .ל דפאגכתי | לעולם ל' פאנכר | ישיאל] גוי א' | את אצבעו רת | לתוך נתרי | פיו |
גוי] יטראל א | 1תחילה] ןג .תחלה ךותר .ל' פאכ | לכן לי וכ | נהן --אצבעו] ן .נותן ..אצבעו ך")",
נותן אצבקו הגוי פ .5הגוי נותן אצבעו .

נותן הגוי תחלה אצבעו ך]  .נותן אצבעו ן  .ישראל נוחן אצבעו א! |

פ"כ .לתוך . .החלה ך .החלה בתוך ..ישראל ך .בחוך  . .ישראל ף]/
בבתחווך  --תחילה] ן .בתוך . .תחלה א
 .גוי תחלה א | וגו'| אותנו דפוא'נכי .אתנו ן] .אותנו בנותיכם תתנו לנו ואת
לתוך  . .ישראל  . 1בתוך . 1

| בם| פא'נכי  -בתך לא תחתן

| לא] ולא [ .וכתי'  -א" וכת' אף כן  -פכ
בנותינו תקחו לכם א ן
לבנו ובתו לא תקח לבניך א? .ועתה בנותיהם אל תתנו לבגיכם ן ,הם אמ' (אמור ך]) והתחתנו אותנו הם
תכעו תחלה דְ |  * 8מהר ומתן ל"א!גכתר] מוהר וטתן דְחא"י .וגו ן ,לי לפ | מהר| פאגכףר:

מוהר דוחת ער'י | פורגין ש .פורנון י ,פורטו ך ,1פראנון פא'ך* .פראיגון כ .פאראנון א* | ומתן] וחי:
| פיאפרגון]  .פרא פרגון וַחן .פרא פראנון על פרא פורנון י .פרפראנון פא!.
מתן דפאנכתער'
ו-מה]
מ-
באת
פרפר איגון כ ,פיפינין א*ך? .פראפורון "' .פרא פורון ך ,פור פראנון ך* |  4יעקוב ן | *

וגו" במרמה ֶץ ,את שכם וגו' דְן ,את שכם ! ,את  ..ואת חמור וגו' כ ,את ..חמור אביו א, ,1את  +.אבו
במרמה וידברו ך][ .במרמה וידברו א? .את וגו ן :וגו" ל .ל' ם | אמר --נחמן] פ[א?ג .אמר ..בר'..
נחמן א! .אמר ..בר רב נחמן כ .ל' ד | מה] אמרו לו  -.פאכ | אתה תכר? | ומיות ..וש כן ן/3
| אומי א'נפ,
|  5הקדש חאת
רמוי דברים יש כאן ך] .ראיית ..יש כאן י .1רמאות הן הדברים פא
אומרת דפוחא?ן] ,משיבה י | את --אחתם] את . .אחותם פדזאנכת  :דינה אחותם ' ,אחותם וגו?  7וגו ן |

 1נותן אצבעו וכו' .מתקרב לגוי ותובעו להתחתן אותו אלא אם כן נתן גוי וכו [ואז הישראל .מתקרב לגוי ותובעו
להתחהן אותו אתמהא] שכם אמר תחילה והתחתנו אותנו ואח"כ הוהירה התורה את ישראל לא תתחתן בם,
לוך פיו של ישראל
בלק"ט מפרש אין ישראל גותן אצבעו בתוך פיו של גוי החלה אלא אם כן נותנו גוי ה
הס אמרו והתההנו אותנו הוא תבע תחלה ,ובפי' ב"ר כי"ט אין ישראל וכו' כלומר אין ישראל תובע גוי (ובפ"
ב"ר כי"א אין ישראל נתבע בגויה) תחלה אלא אם כן תובע הוא תחלה מתנות והתחתנו אותנו והתורה אמרה לא
תתחתן בם ,ובפי' ב"ר הנדפס אין ישראל הובע כן הגוי החלה אלא אם כן הגוי תובעו תחלה ובדפוסי' נוכף בסוף
זמאמר פירושו הם אמ' והתחתנו אותנו הם תבעו תחלה ,ובראש המאטר אין ושראל וכו' נר' מלת ת חילה
מיותחרת וליתא בארבעה כ"י ,ואולי טעס נותן אצבעו וכוי נותן בתו לגוי תחילה ואח"כ לוקח הוא בתו ונר' שמפרש

כן [בלקח טוב לפפוק כ"א את בנותם נקח לנו לנשים בכל מקום בנות ישראל קודמות לבנות האומות כמו שאמרנו
עובר כוכבים נותן אצבעו בפיו של ישראל וכן] בשכל טוב צר  191אין ישראל נוחן אצבעו לתוך פיו של גוי החלה
אלא א"כ הגוי נותן אצבעו לחוך פיו של ישראל וכן הקב"ה מזהיר לא התהתן בם כיצד בתך לא תתן לבנו כדי
שלא הבא לקחת בתו לבניך וכתיב ועחה בנותיכם אל תתנו לבניהם (עזרא ט' י"ב) כדו שלא תקחו בנותיהם
לבניכם וכן כאן בנותיכם התנו לנו ואח"כ ואת בנותינו תקחו לכם [טצינו במקרא ג"כ ויקחו (בני ישראל) את
בנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם נתנן לבגיהם (שופטים .ג' ו') ,וע' גם יבמות י"ז א' וברש"י שם ד"ה אטר בנך
ובתוס' שם] ועי' גם בח''נ ,ובכי"א א' הגי' מהופכת א"ר אלעזר אין גוי נוהן אצבעו בהוך פיו של ישראל אלא א"כ
ישראל נותן אצבעו בתוך פיו של גוי תחלה והתחתנו אותנו וכו' ,וכן הוגה בכי"א ב' ,וגי' זו איתא גם בפי' ב'"ר
כי"ט וכיז"א מלשון אהר ומפרש שם באריכות א'ר אלעזר אין גוי נותן אצבעו לחוך פיו של ושראל אלא אם כן נותן
ישראל (ישראל נותן) אצבען לתוך פיו של גוי תחלה וזה פירוש (זהו פירושו) לא יעלה על לב גוי לתבוע את
ישראל (בבתו של ישראל) אלא אם כן ראה שישראל מפקיר עצמר תחלה (טפקיר עצמו תחלה לתבוע בתו של גוי..
אבל מאח' שהוא רואה שישראל מפקיר עצטו) לידבק בגוי גושאו לבו לתבוע בבת ישיאל שכן הוא אומר והתחתנו
אותנו בנותיכם תתנו לנו הרי אצבעו של ישראל לתוך פיו של גוי (לתוך פיו) שהרי ישראל גתן לו (לו בתו) תחלה
ואחר כך ואת בנותינו (ובנותיגו) תקחו לכם דמשמע אצבעו של גוי לתוך פיו של ישראל וכך לא תתחתן בם בחך
לא התן לבנו והכיא עצסו לכך שלמחר ישיא הגוי בתו לבנך (ישיא הגוי לבנך) כשבתך תתן לבנו הרי אתה נותן
(הרי אתה) אצבעך לתוך פיו של גוי מחר הגוי (ואם היום' נתת אצבעך לתוך פיו של גוי טחר הגוי) נותן אצבעו לתוך
פיר (פיו) שבתן תקח לבנך שיפתח לך פתח שתשאל (שישאל) בתו לבנך [יש כאן סתירה בין רישא לסיפא ,שבתחלה

אמר שישראל לוקח בתן של גוי תחלה ,ואח"כ אמר שהגוי לוקח בת ישראל תחלה , וע"ע הפי' בופ'ית ,ובמדרש

אנדה הובא אין ישראל נותן תחלה אצבעו לתוך פי אחר אלא אם כן הוא נותן החלה לתוך פיו] ,ובמדרש דיו
שכ'ז עם פיי אב"א שונו המאמר בזה"ל לעולם אין ישראל נותן מתנה לגוי תחלה אלא אם כן מקבל ממנן
הישראל

איזה

מתנה

תחלה

שנאמר

והתחתנו אותנו לא תתחתן בס הם אמרו וכו' הס תבעו תחלה (ועו'

גם במ"י לעיל צד  878בד"ה קדמה פנגיו זכו') :  8טהר ומתן = .כן הושלם גם בכי"ל בכתב אחר ועח"נ ,ודרשו
מהר פרגון ומתן פראפרגון ועי' לעול צר  891וצר  ,527וגם בתרגום היוני .מתורגם כן') מהר כאן ושטות כ"ב

טיז ,ונכוגה הגי' פראפרנון בתיבה אחת וכ"ה בערוך ע' דפר ,ובערוך ע' פרן ד' מוהר פורנין מתן פרא פרגון/
ומתר"י ב' הובא שם פרן וכתובה ,ובמכילתא שם ואין .מהר אלא כתובה שנאמר הרבו עלי מאד מוהר ומתן וכו'/
וכן בפירש"י

כתובה

שהוא

עה"ת

הדבר

כאן טהר

כתובה,

הנתן לבתולה

ובפי'

כדכתיב

ב"ר

כמהר

מהר וכו' כתובה מתן וכו' תוספת כתובה,

וברמב"ן פי' מהר

הבתולות והם סבלונות שהבחורים שולהים לבתולות וכו" ומתן

מגדנות או כסף וזהב לאביה ולאחיה ובב"ר אמרו מהר פראנון מתן פרא פראנון והם כתובה ונכסי
מלוג וכו' ועו' ברמב"ן שמות שם ,ובלק"ט מפרש מהר אלו הנדוניות ומתן תוספות הנדוניות ,ובשכל טוב צד 291
מהר זו נדן פי' נדונוא כדכתיב כטהר הבתולות וטתן זו חוספת נדונוא 9 :ורוח הקודש וכו' .והכתוב אומר אשר
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יד) וואמרו אליהם לא נוכל לעשות וגו' ר' חוניה בשם ר' יוסטי בר טכת איכן מצינו
שנקראת ערלה חרפה ,מן הכא כי חרפה היא לנו:
כג) מקניהם וקיניינם וגו' סברין למחפת ואתחפתון:

כד) וישמעו אל חמור ואל שכם וגו' [כל יוצאי שער עירו] הוה חד מנהון עליל טעין
מובלתיה ואמ' ליה איתא גזור ,והוה אמר שכם נסב ומובגיי קטע:
 3יקוע טס:

 1לקו מם:

']-
ו-
גמרו
ויא
* 1ו

 5מכוס " 5ס':

 1לקוע סס:

ויאמר . .וגוי ל .ויאמרו . .נוכל וגו ב .ויאמר . .נוכל לעשות פ .ויאמרו אליהם

(וואמר ו )1לא ..לעשות את הדבר הזה [ ,!3ויאמרו אליהם לא ..לעשות הדבר הזה לתת לאוש אשר לו
ערלה א ,1ויאמרו אליהם לא ..לעשות הדבר הזה לתת את אחותינו לאיש לו ערלה ערלה ך] .ויאמ' להם
לא ..לעשות כן לתת את אחותינו לאיש אשר לו ערלה חרפה ךָ ,ויאמרו אליהם לא  ..לעשות כן וגו ן,
כי חרפה

היא לגו חא?

| חוניא

 ,1חונייא ן ,חנינא פאכר!.

יוסטא בר טבת [ ,בשם ר' יוסטי בר שונם ,1
דוסתאי ך .1ל' דת

שהערלה נקראת 5

נחמיה

בש"ר יוסטאי א

| איכן] וח; היכן דפאכת,4123

אם כן ן

ד

| בשם --טבת] פפ ,בשם

ר'

בשם ר' דוסתאי בר טבת א ,%בשם ר'
שנקות
| ל

| מהכא פןנ .2שנאי א | כי ל-נ-ו] פחנכתי.

עורלה ן ,שנקרא ערלה ,5

כי ..היא ך ,לאיש אשר לו ערלה

8קיגיינם]  ,1וקניינם דְאכו;
כי ..לנו א?; אשר ..לנו א ,1ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות כן ן | ו
וקנינם פותעך? | וגוי] נע .וכל בהמתם פן .וכל ..הלא לנו ו ,וכל ...לגו הם  ,וכל ..לנו וגו ם,
לי דאר | פגרין] פאינכעףהל .הן סברין י ,סברון דְוֶַתר .1פברו א? | למיחפת נע ,מחפת פכ,

*אתחפתון דְפַן] ואיתחפתון גו .ואתחפון לא"ע.
למחפתו ו ,1למחטף ן] .למקפה בך" .למיקפח ך | 1ו
ואיתחפון א ,1ואתחטפון ן .ואיתקפחון ף ,1ואתקפחו  *4 | 5אל --עירו
בנו אנכתי :ואל ..בנו וגו' ך .,וגו ל .לי ןך | .הוה| והווה ן .ל' פאכ 

ף!] ואל שכם פ .ואל שכם
| מנהון] מינהון [ .לי ת |

נכנס לעיר דת .ליי | וטעון א :לטעון פ :לטעין | 5
עליל| גער :עלל ן ,הוה עליל פאכ:
 * 5מובלתיה פןוא?נתע"רי] מובילתיה דְא!ע; מוכלתיה  | 72ואמ דְןָ ; ואמר דְוֶך ,1והוה אמר י ,והוה
אמרי ון.

הכא א1

אמרין פכ,

אמרו א

| והוה] הוה פא'יך?:

ומבגאי תעך*,

ומבוגיי ן ,

| לה ן | *איתא

ליפאנכר]

ל' א"כ | אמי ליה אוך:

ומבגא ך,1

מבנאי פ,

אותה י,

אתא לו :תא הת

]= גזור

אמי לה ן | נסב] ן :נפיב דפאגכתערי

ומנגאי ו,1

ומגבאי דְכך?.

ומוגבי א.

|

ומוגבני 

|

קטע] גזר ךני |
מא
א
*.-

טמא וכן' ולכן און לפרש במרמה ברמיות דברים ,ובת"א מתורגם במרמה בחוכמא וכן בתר"י א' ,ובפירש'י עה''ת
במרמה בחכמה אשר טמא הכתוב אומר שלא היתה רמיה שהרי טמא את דינה אחותם ועי' ברא'ם ,וגם שם הגיי
אמר ר' שמואל .בר נחמן מה את סבור רמיות דברים יש כאן רוח הקודש אומרת אשר טמא וכו' ,ובדפוסי' [וכייית]
נשמט שם בעל המאמר ,ובפי' ב"ר כ"י מלשון אחר מפרש את סבור כשאתה קנרא בטרמה וידברו רמיות דברים
יש 'כאן ורוח הקדש אומרת בדין עשו אשר טמא וכו' ,ובפי' ב'יר כי'א מה אתה סבור רמיות דברים יש כאן ואם
נפש אדם לומר שלא בדין עשו לו לאו ורוח הקדש אומר" אשר טמא וכו' לומר כדין עשו ,ובלק"ט ויענו בני יעקכ
וגו'

במרמה וכו' ושמא חאמר ברמיה ת"ל אשר טמא וכו' כדין וכשורה עשו [וכיוצא בזה דרשו לעיל צר  857בא

אחיך במרמה

צר 587
ועי רוח

יעקב וג'
ר' יוסטא
שהוא ר'
ושם אומר
וצד ,837

וכו' בחכמת תורתו] וסגנון הלשון מה את סבור (את סבור;

מה את סבור לומר) גם לעיל צר 781

וצד  948ועי'ע ספרי במדבר פי' פ"ח ולעול צר  841וצר  768ובאכער טערמינאלאגיע ח'א ערך סבר
הקירש ושם ח"ב עוך סבר ,ומשובשת הגי' אמרו לו מה את וכו' [ובמהג עמ'  595הועתק ויענו בני

במרמה ורוח הקדש אומרת אשר וכו'] ועח"נ 1= :בשם ר' יוסטי וכוי| .וכה בכייפ וכי"כ , ובכי"ו בשם
בר טבת" ,ושם אטורא זה לא נזכר במקום אחר ,וכפי הגו' בכו'א ב' בשם ר' דוסתאי בר טבת גר'
דופא בר טבת בעל המאמר בשהש'ר פ' זאת קומתך (ז' חי) שני יצרים ברא הקב"ה בעולמו וכו',
שגם ועי' במבה"י ק' א' ובאנה"א ח'ג צר 496
ג'כ ר' חוניא בשמו ,ובכי'ג הגי' בשם ר' ווסטי בר ו
אמר נוהושמט בשם מי אמר ועח"נ; [ובכי''ח הגיי אמי ר' יוסטי]
ה
ימ
וברפוסי' [וכו''"ת] נשתבש ר' גח

ובשכל טוב צד  991א"ר

יונתן

היכן מצינו

שקרא
נ

ערלה חרפה מהכא דכתיב וכו',

ובילקוט דפ'יר הועתק

ויאמר לא נוכל לעשות את הדבר הזה היכן מצינו שהערלה נקראת וכו' , והמאמר הושמט בילקוט ד'ו ובדפוסוי
מאוחרים 3 = :סברין וכו'| .אמרו מקניהם וקנינם וכל בהמתם הלא לנו הם סברין ליתנם בבית יד של חלוקם
ע%1
שי-
ו
>י

(ומחפת במו לעיל צד  388יהביתיה בחפתי) ואתחפתון בני יעקב באו וכו' את צאנם ואת בקרם ואת חמוריהם וכו'

לקחו ,ומשובשת.

הגיי

4

סברון ל מ יק פ ח ואית קפחון,

כמו בינין מיניון עיניין ועי' לעיל צד  968ובמ"י שם :

 4עליל טעין וכו'| .נכנס לעיר טעון משאו

ואמ' לו בא המול והיה אומר שכם נושא אשה ומובגיי ימול ,ובכייל כתוב אתא ונקוד!) ובני .שיטי הוגה איתא,
ובמכות שם הכא אמרינן טוביה חטא וכו' התם אמרי שכם נסיב .ומבגאי גזיר ועי' במ"י לעיל צד  ,242ובערוך
ע' מבל העתיק מובילתיה ופי' טעון משאו [וח''נ מובלתיה מוכלתיה כמו לעיל צד  418עיויש] ובע' מבגאי שכם
נסוב ומבגאי קטע,

יי

ובגלון כי"א א' וב' נסמן נ"יא למקפח ואתקפחון (איתקפחו) [וע' לעיל

צר  .]088ובגליון מדרש אב'א סיא .למקפח ואתקפחו .ובפי' ב'יר הנדפס מפרש סברין למקפח ואתקפחון סברין
הוו לגזול את שלהם ונגזלו הם לעצמן ,ובלק"ט נתנו  עיניה' בשל ישראל ומה שבידם ניטלו מהם; וכתיבת
וקינ יינם

3

הגי' ואתחפון בכי"ל וגם בערוך ע' חפת והגהתי ועת'יג ובעמת"ל ע' חפת ב' ,ובפי' ב'יר בייט

והעיר גם על המאמר במכות שם ומפרש בשביל שכם שביקש לישא דינה העיר כולה נימולים

מבגאי מלשון בגא כלומר עובדי אדמה וכו' ועי' בפי' ר"ח למכות ושם איתא פי' מבגאי לשון באגי ועי"ע בעמת"ל
עי מבגאי .וע' באגא בגא ,ובפי' ב"ר כי"ט גורס ומפרש חוה חד מנהון עליל נכנס לעיר טעין מובלהיה נושא
משאוי שלו ואמר ליה איתא גזור בוא והמול והוה אמר ליה שכם נסיב ומבגא גזר (ובפי' ב'ר כו'א ומגבאי
קבוע

וצ''ל קטע
0.

ונ'ה

בפי'

61080763

ביר

הנדפס)

מבגא

(מגבאי) שם אדם כלומר אם שכם

נושא (נושא אשה) אני מה

אמא (5
1

909

פרשה 8

וישלח

כה) ויהי ביום השלישי

היותם כואבים וגו' אנן תגן מרחיצין את הקטן ,תני דבית ה

=

מרחיצין את המילה ,אמר ר' איסי על כורחך את תני מרחיצין את הקטן ,אמר ר' זעירה בכל שעה 

"

הוה ר' אסי אמר לי תני מתניחיך דחני אין מונעין לא שמן ולא חמין מעל נכי המכה בשכת ולא עור
אלא שמזלפין חטין על גבי מכה בשבת ,ואין תימ מרחיצין את המילה מה שנייה היא מכח קטן

"

 1ינקוע כי קליס ,יכט' טנס פ'ע יינ ל' ופייפ יי פ' ,טנס קניד בי:
 1בחיותם  --וגו'] כ .בהיותם כואבים דְ[א(ךר .1בהיותם כאבי' ' ,1ל' ם | אנן תנן] א .אנן תנינן ןנ:
תמן תניגן דןתר .תנן תנינן ו' ,לי ם | הקטן וגו' ן | תני] נָרְזו .חניי ן .תנא ך' ,והנא פכ .ותאנא א',
ל דת | דבית ר'] [ .דבית רבי  .1דבי ר' כך*? ,דבי רגי פַך? .וני ך" .דני רגי (ר' ך!) מאור ך ,זגו

ר' מאיר אמרי ך].
על כרחיך ך* ,על
ראמרי 
| ועייא
יוסי דף ,יופא 1

דבי ר' חנונא א | אלסי פאנכרי .יוסי דת .יוסף ן | על כורחך] [נ.
כרחי' א' ,על כרחין ו .לי דכת | * את דפוכי] אתה אנר .אית
דוגר .זעיי ' .ירא פאכ .יפי ת | כל ר |  3הוי פם .היה א
| אומ' א | לי] פוגכי .לו ד .ליה ףת -.לן י ,לי א | מתניתיך]

על כרחך פא'ף,1
לת | האני א' - ,3
| אסי] פאנכרו,
פכ .מתניתיי ף?= ,

מתניתך דְוְגַתִי .מתניי א | -חני] וְניי ,דתגן דת .דתניא פאכ | ואין ר' | מוגעין| פואנכרי .מונעיי ד',

4מולפים חמים ן |
כנך* | ולא עוד  --בשבת ל' נַר? | ש
מונעים דת | לא לי א | ** ולא] לא ל | מכה א
גב ת | מכה] א'כר! .המכה דְפוא'תי | ואן תימר ן ,ואם תאמר ךְפגכר'י; ואת אמרת ך? (ואין --גדול
לי א) | * המילה ל*פר) הקטן לדוגכתי | מה שנייה] [ .מה שניא פנ .מאי שניה ' .טאי שניא ף,1

מאי שנא דתר? | היא ל' פגכר |

איכפת לי כלומר מה טיבו אצלי (ומפי' ב"ר נובע' חגיי ברפופי' הוה חר מנהון גכנס לעיר) ,וגם בפירש"י מכות 
שם מבגאי שם איש מבני העיר ,ובלק"ט מפרש וישמעו אל חמור וגו' וימולו כל זכר אנשי ארץ ישראל היה להם

"

וגטול אותך א"ל ולמה א"ל כדי שיקח שכס את בת יעקב אמר להם שכם נסיב וטבוגיי גזר כלומר שכס יקח את

,

משל .שכם נסיב מ בוג יי גזר

האשה ובעל השדה ימול בתמיה :

לפי שבשעה שהיו מלים אנשי שכס בא אחר מן השדה ליכנס בשער א"ל שב

 1אנן הנן וכו' . כל הסוגיא נסדרה בשיגוים שונים בירוש' שבת פ"ט למשנה ג'

מניין שמרחיצין את הקטן (כ''ה במתניתא התלמודא דבני מערבא ובמשנה שבירושלמי .,ובמשנה שבמשניות ובבבלו
הגי /את ה מ יל ה ועי' בתוי"ט ובד'"ס [ובספרי אונטערזוכונגטן איבער דיא .רעראקטיאן דער משנה צד  )]91ביום
השלישי שחל להיות בשבת .שנאמר ויהי ביום השלישי וכו' ושם פי"ט למשנה ג' מרחיצין את הקטן לפני (בין
לפני) המילה ולאחר (ובין לאחר) המילה ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי ר' אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין את
הקטן (ועי' בד"ס הגי' את המילה) ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים,
ולזה הפסוק נסדרה הסוגיא כאן ,ולמטה בדברי ראב"ע חסר הפסוק לראייה ,ובירושלמי נמצא פעמים הרבת על
:
גוסחאות שוגות במשנה אנן תנינן וכו' תני דבית רבי או אנן תניגן וכו' אית תני וכו' ועי' במבה"י ייט א' כ' בי,
ומשובשת הגי' בדפוסי' [וכי"ת] תמן תנינן מרחיצין וכו' דבי ,רי מאיר וכו' וכן בפי' ב'יר כ'יי המן חנינן ומפרש
שם את הקטן כלומר כל גופו וכו' את המילה כלומר מילה לבדה ,ובירוש' שבת בשני המקומות איתא אנן חנינן
מרחיצין את הקטן תניי דבית רב (תני דבית רבי) מרחיצין את המילה ר' אבהו בשם ר' יוחנן הלכה כמי שהוא
אומר מרחיצין את הקטן (ר' אבהו וכו' את המילה  ר' אבהו בשם ר' יוחנן הלכה כמי שהוא אומר מרחיצין .את
הקטן) ,ובבבלי שבת שם הוו בה במערבא הרחצת כל גופו או הרחצת מולה :  2ר' אוסי .ובסטוך 'ר' אסי ,ושם אחד < .

הוא איסי אסי יסא יוסא יופי יוסף ועו' במ'"י לעיל צר  291וצד  | :175על כורחך וכו'| .ע"כ אתה צריך לשנות

במשנה מרחיצין את הקטן וכדאמר ר' זעירה בכל שעה היה ר' אסי אומר לי תני מתניתיך דתני וכו' ואין חימ'
מרחיצין את המילה מה שנייה היא מכת קטן ממכת גדול (ובכייל כתוב ואין תימי מרחיצין את הקטן והוגה ביני שוטי
בכתב אחר את המילה וכן הוגה במ"כ) ,ובפי' ביר כייט וכו'א מפרש ואם תאמר (ואת אמרת) .מוחיצין
את ה מ ילה אם כן מאי שניא (מאי שנא) מכת קטן מטכת גדול אלא ללמדך מרחיצין את הקטן כל גופו מה
שאין כן בגדול אלא על גבי סכה בלבד והינו דאמר ר' אסי על כרחך תני מרחיצין את הקטן (ובפי' ב"ר כי"א
חטר סוף הפירוש והינו דאמר וכו' ועי' גם בפי' הנדפס ,ומפי' ב'יר נוסף בדפוסיי אלא ללמדך וכו' ועת'יג) ,ובפיי
ב"ר כי"ט וכִייא מלשון אחר מאי שנא מכת קטן אם איתה דמילה לחוד קאמר מאי כו' איצטריכא ליה למימר
דמרחיצין מילת קטן לא תהא מילה זו אלא מכת קטן דמאי שנא מכת קטן ממכת גדול הא תנונן (תנינא) גבי
מכת גדול .אין מונעין לא שמן ולא חמין (ולא חמין כו') אלא מאי כו' אתא לאשמועינן מרחיצין את הקטן על
כרחיך מרחיצין כל גופו

(על כרחי' כל גופו) קאמר .מה שאין כן בגדול אלא על גבי מכה בלבד והיינו דאמר ה

אפי (דא"ר יוסי) על כרחיך כל גופו (מרתיצין כל גופו) קאמך  ,ובירושלמי שם הגיי אמר ר' יוסה על כורחך
(כרחך) את אומר מרחיצין את הקטן ת ני ש
ומאל לעולם אין מונעין (תני שמואל אין מונעין) לא שמן

ולא חמין מעל גבי מכה

"

1

2

-

בשבת א"ר יוסה כל שעה הוה רבי זעירא רבי אמר לי (א'ר יוסי כל שעה רבי זעירא

רבי בא א"ל) הני מתניתך ולא עוד אלא שמזלפין המים (מים) על גבי טכה בשבת אם אומר (אמר את)
שמרחיצין את ה מ ילה מה בין טכתו של גדול למכתו (ובין מכתו) של קטן ועי' בפני משה שם פ"ט שמפרש
תני מתניתך ותסיום בה דלאו דוקא אין טונעין חמין מליתן ע'ג המכה אלא ולא עור אלא שאף מזלפין חמין וכו'
והיינו רחיצה ביד וכו' ,וגם ביפ"ת פי' והאי זילוף לאו כגון זלוף דת'ק דמתניתין דברהיצה מיירי וכן' וצעייג ועו"
בחי' הרש"ש [ואולי פי' מזלפין סתם בכלי או בכוס ,והיינו דאמר ולא עוד אלא וכו' שאפיי בכלי מותר לולף,
ולפי"ז מקשה שאם תאמר דבמתניתין מרחיצין את המילה תנן ועל זה מסיום בפי"ט שזילוף דוקא ביר מותר אבל לא
בכלי ,מאי שנא שבגדול מותר זליפה בכלי ובקטן אסור ,אלא ודאי שמרחיצין את הקטן תנן ולכן דוקא ביד מותר,
ובכי"ו הגי' לעיל מרחיצין את הקטן .וגו '] ,ובכי'ג ל"ג כאן ולא עוד וכו' ,וגם בבבלי שם איתא רק מסתברא
הרחצת כל גופו דאי ס"ד הרחצת טילה טי גרע מחמין על גבי מכה דאמר רב אין מונעין חמין ושמן מעל גבי
מכה בשבת ,ולפי הגי' שלפנינו מיושב שנויה היא מכת קטן וכו' וכ"ה בכייו ושם נמשך קו על תיבות אילו ,ואולו
יש לפרש -שנייה היא ,וכו' עפ"י הבבלי שם דגדול לא סליק בישרא הייא קטן סליק ביה בישרא הייא ,ועוד שם  ="
מתקיף לה רב יוסף ולא שני לך בין חמין שהוחמו בשבת לחמין שהוחמו מע"ש וכו' ,וסיום זה שנייה היא וכו -
ליתא בדפוס!'  ובכו"ג [וכי"ת] ובילקוט ולא בירושלמי ,ובכי'פ מסיום אימא זו היא מכת גדול וכו' וכן בכי'א א'
וב' וכי"כ זו היא מכת קטן וכו' ועח"נ ,ונר' שעדיפא מגי' הירושלמי הגי' כאן אמר ר' זעירה וכו' היה ר' אסי

0
:
.

\

וושלח
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פרשה

380.1

לד נה

ממכת גדול ,שנייה היא מכת קטן ממכת גדול ,ר' אלעזר כן עזריה א' מרחיצין את הקטן ביום השלישי
שחל להיות בשבת ,אמר ר' יעקב בר אחא בכל שעה היה ר' יוחנן ור' יונתן מפקדין חיתא ואמ' להון
כל שקועין דאתון עבדין בחולא .עיבידא בשבתא ביום ג' שחל להיות בשבת ,שמואל אמר מפני
הסכנה ,אמר ר' אסי אם מפני סכנה נעשה לו חמים בשבת דתנינן מיחם אדם אילנתית ונותנה על גבי
 4פוספסס טנת פ"ג (פ'ד) ,שנס פ' כ':

 4גדול] פונכי ₪ :אלא ללמדך מרחיצין את הקטן כל גופו מה שאין כן (כך ך) בגדול אלא על גבי
(גב ת) המכה

בלבד דִך

[ ,אימא

ל]
דו--
גייה
| שנ

זו היא מכת

גדול זו היא מכת קטן פ ,.אימא..

מכת

קטן וזו (זו כ ,וזה א )%היא מכת גדול אכ :ל' דנתרי | רי אלעזר (לעזר  )1בן ..אומר דְוא*אי"גת,
ר' אלעזר ..אמר א'כי; א"ר . .בן עזריה פ | השלישי שחל] פןוא!נכי .הג' ..א ,%השלישי (הג' ך!) של
מילה שחל ךָ ,השלישי של מילה בשבת או אם חל ןן | ליעקוב ן | אדא א .1חנינא א? | כל | 41
היה] אנךר?.

הוה ךתעך!,

מפקידין דאתר?

הוי ן .הוו י ,היו פפ.

| חיתא] א"ער'.

| ר' יונתן ור' יוחנן יי | מפקדין]

חייתא דפא'נכתרלי.

חייתה ו | ואמי] פתי:

פונכעריי,1

ואמרין ואגכר;

ואמריי ך ,1ואמרי דע | לון פפ | 3שיקועין אלי ,3שיקעין ך .1שקועיא  | 5דאתון עבדין] ועגך? .דאתון
.בדי א? ,דהוו כ .שאדם עבדין ך' | בחולה  | 1עבידו (/
עבדון י; שאתם עבדין ך] ,דהוו עבדין א . ,1ע
א?.

.בדי
עבדן י .1הוו עבדין א . .1ע

הוון עבדין דְוַןת .הוה עבדין  | 5בשבתא]

בשובתה

ן ,ל' י | ביום

שלושי (ץ ,ביום הג' א? .ביוס השלישי דְוא'כת .בשלישי י | אמי שמואל א .אמי ר' שמואל > |
4כנה ךן | אמר] וְנָי ,אמר לו א1כ ,א"ל דְ'א? .אמר ליה ד | אפי] פאנכי .יוסי דת .יסא ן | ** אם]
ס
י-ם] ן ,נעשה . .חמין דְנַתי ,נעשה להם חמין א :נחמט
מ-
חשה
לי ל | סכנה] [ .הסכנה דפאנכתי | נע
| דתנינן] פא'כי .דתנןך דנת /דתני ן | מיחם] ך?ו ,מחם ךְיף,1

לו פכ

אדם ן | אלונתית א*ך ,1אלונטית פא1ך?י.

אלינטית ,

חמם ך ,מחמם פואכל

| הוא

אלנתטית ךָ ,לנטית ן ,אלתטית ךן | *על

גבי דוא!ני] על גב פכ .עזג ת .על לא |
אמר
שם

לי וכו' ור' זעירה היה תלמידו של ר' אפי וקרא לו רבי ועי' בירוש' ברכות פ'ג נ' ג' ובאהבת ציון שם
בד'ה

ח"ב צר :881

קומוי ר' יסא ובאגה'א

 1ר' אלעזר בן עזריה.

בירוש' שבת שם איתא ר' אבהו בשם

ר' אלעזר הלכה כר' אלעזר בן עזריה .ר' אבון (ר' בון) בשם ר' אבהו טעמא דר' אלעזר בן עזריה ויהי ביוט
השלישי בהיותם כואבים בהיותו כואב אין כתיב כאן אלא בהיותם כואבים בשעה (מלמד) שכל איבריהם כואבים
עליהם (עליהן) :  2מפקדין חיתא וכו'| .מצוים למילדות ואומרין להן כל שקועין שאתן עושות בחול עשו בשבת
ביום ג' שחל להיות בשבת ,ובערוך ע' שקען הועתק המאמר ולא פיי מילת שקועין ועי' בערוך הש' שם ,ובשכל
טוב צר  791הועתק תנן ר"א בן עזריה אומר וכו' כל שעה היו ר' יונתן ור' יוחנן מפקדא לחייתא ואמרין
לה כל שיקועין דאתון עבדין בחול עבירי בשבתא בשלישי למילה שחל להיות בשבת ,ובמהיג עמוי  625אמ' רי
יעקב

א הגן

שת
וכו' בכל ע

רִ' יוחנן

וכו'

מפקדין.

חייתא')  ואמרי להו :כל שקועין?) דאתון עבדין בחלא)5

עבורו בשבתא ביום שלישי למילתו (ובכי"ק ביום שלישי) שחל להיות בשבת דכת' ויהי ביום השלישי בהיותם
כאבים ,ובפי' ב'ר כייט וכי'א מפרש כל שיקעין (שקועין) .וכוי כל תיקונין וכוי (ובשני הכייי ליתא מה שנוסף
בפי' ב'יר הנדפס ועיקר תיבה זו תמצא אותה על עיקרה בתלמוד ירושלמי במסכת שבת) ,ובירושי שבת שם הגיי
ור' ינוח גן מפקדין לחייתא כל שיקויין (שקווין) דאתון עבדין בחולא
ר
זע
ר' יעקב בר אחא אמר ר' אל
עבדין בשובתא לכן צריכה אפילו ביום השלישי שחל להיות בשבת (דעכדין לחולה בשבתא עבדין אפי' ביום
השלישי שחל להיות בשבת) ועי' בפני משה ושם מפרש כל שיקויון וכו' כל המשקין שאתם עושין בחול לרפואת
הקטן וכו' ועיי"ש , וגיי ישרה לפניגו בכיייל ע יב ידא שהוא הצווי בל'נ לחיתא ונכונה גם כתיבת התיבה ועי/
דַאלמאן

צד

:579

 3שמואל

לו חמים אפילו לכתחלה
אמר ריב"ל לית כאן איסור
אוסור אפי' בעדשה מלאה
הועתק .ג'כ עדשה ובמ"ע
שמואל אמר מפני סכנה
אבל

בשבת

ער יבה

ועיוייש בהערות רש'"ב,
ער יסה

מלאה

כלי של נחשת,

אמר

וכו'..

מפני

הסכנה

מרחיצין את הקטן אמר ר' אסי אם מפני סכנה נעשה

בשבת דתנינן מיחם אדם אילנתית )+ונותנה על גבי כריסו בשבת ולא יטול עדשה וכו'
לעשות לו חמים בשבת לרחוץ אלא מותר [כן פי' ביפיית ,ויותר נכון לפרש לית כאן
חמין וכן פי' בפי' ביר כ'יי מל'א ובקרבן העדה ופ"מ בירוש' שם] ובערוך ע' עדש ג'
שם פי' שם כלי צורתו כעדשה וכו' ועי' גס בערוך ע' עדש א' ,ובשכל טוב שם
נעשה חמין בשבת תנינא מריחו אדם אלונוטא (פי' לבונה) ומניחה על גבי כריסו
מים

חמין לא יטול ווניח

על גבי כריסו א'ר יהושע בן לוי לית כאן איסור וכו'

ובפי' ב'"ר כי"ט וכי''א גורס ומפרש מחם (מיחם) אדם אלונתית (אלונטית) חתיכת בגד
ה
שדר
ובפי' ב'"ר ברפ''ר אלונטית חתיכת בגד ע

כלי של נחושת על גב כריסו בשבת

מפני הסכנה אבל חמין לרפואתו מותר (ומשם נוסף בדפוסי' אבל חמין לרפאותו וכו') ,ולשון הברייתא בתוספתא
שם מייחם אדם אלונתת ונותנה על מעיו לא יתן עדשה מלאה חמין .על מעיו .ובשבת מ' בי
מיחם .אדם אלונטית (אלונתית) ומניחה על בני מעים בשבת ובלבד שלא יביא קומקוטום של מים חמין ניניחנה
על בני מעים בשבת ודבר זה אפי' בחול אפור מפני הסכנה ועי' בפירש'יי ובתוספות ובד"ס שם (ונכונה הגיי
בכי"ו דת ני מחמם וכו' וכבר העיר ביפ"ת דאין זו *משנה בשום מקום וכן העיר על גי' הדפוסיי לעיל דתנן
און מונעיי וכו' [אמנם מצוי הרבה בתלמור ובראשונים דתנן גם על ברייתא ,וע' בספרי אונטערזוכונגען וכו' צד
6

וצר  ,)]061ובירושי שבת שם שמואל אמר .מפני הסכנה ר' יוסה בעי אם מפני סכנה מחמין לו חמין (שמואל

אמר מפני הסכנ' מחמין לו חמין) ר' יוסיי בי רבי (בר) בון בשם רבנן תמן (רבנין דתמן) מחמין לו חמין בשבת
ותני כן מחמם הוא אדם לוג טית (לונטית) ונותנה על גבי מכה (על גבי מעיים) בשבת לא יטול
ו (מעיים) בשבת ר' יהושע בן לוי
אדם עריבה מליאה (מלאה) חמין ויתנינה ((וגותנה) על גבי מיע
אמר לית כאן אלא ימותר ועיי"ש בפני משה ,ובפי' ב"ר כו"ט וכי"א מלשון אחר מפרש סוף הסוגיא כנר' עפ"י
גיי אחרת א<מר ר' יעקב בר אחא בכל שעה היה ר' אסי אומר לי ר' יוחנן ור' "ונתן
מפקדיה (מפקידין) חיותא( .איתא) ואמרין להון כל שקועין דאתון עבדין בחולא הוו עבדין בשבתא כל ערב
בת של שלישי שחל להיות בשבת הוו אמרין ר' יוחנן ור' יונתן לחייתא מה שאתם עושים לקטן בחול עשו לו
ש
80 1001.מ6מ, 101למודע. %( (\8בְחָלָא . 9שקעין . 5סְפקדין חַיתָא (י
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כריסו בשכת ולא יטול עדשה מלאה חמין ויתן על גבי כריסו בשכח ,אמר ר' יהושע בן לוי ליח

כן איסור אלא מותר;

ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי ממשמע שנ' שמעון ולוי איני יורע שהן בני יעקכ אלא
כני עקב שלא נטלו עצה מיעקכ ,שטעון ולוי שלא נטלו עצה זה מזה:
אחי דינה וכי אחות שניהם היית ולא אחות לכל השבטים ,אלא לפי שנתנו עצמם עליה
נקראת לשמם ,דכוותה ותקח מרים הנביאה אחות אהר] (שמות טו כ) ולא אחות משה ,אלא לפי
 ₪ינקוט סס [ועי ספכס טפיני מכילתס דעילוליס ל*כ ,ולסכי פכטס  ₪ = : ]'5 '5ילקופ טס ,מכילפס כטלס עסכי דטילחפ
פ"ו ,מכילתס דכטנ"י שעוס פ"ו כ' ,מנסועס נסלת ק" *' [וע' נכייסל דכ"ב עידום .פיד ד'| ,מנילה ייד  ,'5קועס "יב ניו

שמריכ פ"ס פיי כינ| :

 1כריסו] מכתו דת | ולא] פינכע .לא דדת (ולא  --בשבת ל' אי) | יטול יירם פכת | עדשה] ונער*,
עריבה ךדפכת :עריסה ך | מליאה כת | חמים ן | ויתן| פכע :ויתנה דות .ויתננה ג | גכי) פונפ;
גג ר* .ל' דת | כיפו ע | בשבה] פונכ ₪ .אכל חמין לרפאותו (לרפאתו אתת) מותר דא | אמור רי]
ור' (+אמר  -מותר ל' א) | יהושוע ך | לית] אין פכ | ל כן] וג .כאן דפכתי | איסור| פנכ .אסור דותי |
 8יעקוב ן | * שמעון ולוי לידכתיו שמעון . .אחי דינה ףְן .לי לפואנ | משמע ו | 1איני יודע] פבכ .אונו
יודע ו ,1אן (אין א) אנו יודעין וא .אין..

שהם ..יעקב [זא? .שבני יעקב הם ד
מיעקוב ן | עיצה ו |  5וכי  --היית] ו,5

יודעים ח ,ידענו דת | שהן--

יעקב] פא'ינכי; שהן . .יעקוב [,

| > *כני יעקב הפחאנכת]

בני יעקוב ן .לי לי | עיצה וח |

וכי ..היתה ךתא1ן].

וכי ..שניהן היחה א? .וכי . .שניהם

[,

לי פכ | והלא ..כל השבטים א .%והלא ..כל השבטים היית [ ,1והלא ..כל ..היחה דחאתי .וני לא
היית ..כל השבטים מכ | לפי לי פכ | שנתנו אילו (אלו ךן) ות | עצמם] א? .נפשם פחא'נכ .פשי ו,1

נפשן [ ,את נפשם ךן ,נפשם אלו ך | עליה] עליה יותר א :על דינה  6 | 52נקראת לשמן ן ,נקראת על
שמם דְחַא?ג".
ודכוותה דָאנָי,
אתמהא

₪ת,

/58
לפי' נקראת  . .שמם א ,1מזכיר אותם בלבד אחי דינה פכ | .דכוותה] דֶ] .דכותה א
ולא . .משה
ה]
ש-
מא -
דכותיה ן] ,ודכוותיה ן | אהרן] פחאנכתי .אהרון ךדן" | ול

וכי אחות

אהרון היית והלא אחות

שניהם

היית [ ,וכי . .אהרון (אהרן א*ןת /אהרן בלבד חי)

היתה והלא ...שניהם היהה דְהַא*י .וכי ..אהרן הייתה ולא אחות שניהם א | 1לפי לי חא |
בשבת (עשו בשבת) שהוא שלישי למילה וטעטו של דבר מפגי הכאב כדמפרש ואזיל על (וכדמפרש ואזיל ודריש)
ויהי ביוס השלישי בהיותם כואבים שביום השלישי למילתו (למילתם) היא כואבת עליו ומפני הכאב היה אומר ר' אסי
שהיו ר' יוחנן ור' יונתן מתירין בערב שבת וטצוין לחיות שיעשו לקטן בשבת מה שהן עושות בחול שמואל אמר
מפגי הסכנה אדר' אסי פליג ואמר לא הותר דבר זה לומר לגוי לעשות בשבת אלא מפני הסכנה שכל מה שאינו
עושה אינו אומר לגוי ועושה אמר ,ר' אסי אם מפני הסכנה נעשה לו חמין בשבת אף על ידי (בשבת ע"י) ושראל
עצמו דתגן מחמם אדם אלונתית (מחמם אלונטית) כלומר ישראל עצמו מחמם אלוגתית (אלונטית) ונותנה על גבי
כריסו מפני הסכנה ולא יטול עריסה שכל כך לא התירו (עריסה לא התירו) אמר ר' יהושע בן לוי אין כאן אוסור
אפילו בעריסה אלא מותר מפני הסכנה 3 :איני יודע וכו' .בתמיה ודורש יחורא דקרא שני בני יעקב שלא נטלו
עצה מיעקב ומפרש בפורש"י עה"ת שני בני יעקב בניו היו ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינס
גיו שלא נטלן עצה הימנו ,והדרש שמעון ולוי שלא נטלו וכו' אינו מפרש שם ועי' ברא'"ים (והוא גורס ג"כ אוני
יודע שהם וכו') ,ואולי דרשו שמעון ולוי וכו' איש חרבן ואכ"כ חרבם אלא איש חרבו זה לקח חרבו לעצמו וזה לקח

חרבו לעצמו ולא נתיעצו יחדיו [וכן דרשו בספרא מכילתא דמילואים שם על המקרא ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא

איש מחתתו (ויק' י' א') ומיקהו שגי בני אהרן וכו' גדב ואביהוא מה ת"ל בני אהרן שלְא חלקו כבוד
לאהרן נדב ואביהוא לא נטלו עצה ממשה איש מחתתו איש מעצמו יצאו ולא נטלו עצה זה
מזה ,ובכ'י מדרש חכמים שם הנוסחא מה ת"ל בני אהרן וכי איני יודע שבני אהרן הם מלמד
שלא חלקו כבוד לאהרן ולא נטלו וכו' ,ובילקוט שמיני שם מה ת"ל בני אהרן מ מ ש מ ע ש נא מ ר נדב ואביהוא >
איני יודע שבנו הינ מה ת"ל בני אהרן שלא חלקו וכו' ,ובלק"ט שם הובא ויקחו בני אהרן שלא
נטלו עצה מן אהון נדב ואביהוא איש מחתתו שניהם בעצה אחת וכו' ד'א ויקחו שני בני אהון
ממשמע שנאמר נדב ואביהוא איני יודע שהם שני בני אהרֶן אלא מלמד שלא חלקו כבוד וכוי
שי (מלת שני לוחא
וכן הלשון במדרש אגדה שם ויקחו בני אה רן ממשמע וכו' ,ובספרא אחרי שם ויקחו נ
בכ"י מדרש חכמים שם) בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו בני אהרן לא נטלו עצה מאהרן וכ"
איש מחתתו כו' איש איש מעצמו עשו לא נטלו עצה זה מזה וע' בילקוט שם] ,ובלק"ט הועתק ויקחו שני בני ועקב

שלא נטלו וכו' שמעון ולוי שלא נטלו עצה זה מזה ,ובשכל טוב צד 891 .מעורבכ הדרש ויקתו שני בני ועקב

שמעון ולוי ממשמע שנאמר וכו' איני יודע שהן בני יעקב אלא בני יעקב לא נטלו עצה זה מזה :וכן
במדרש אגדה ממשמע שנאמר וכו' איני יודע שבני יעקב הם אלא בני יעקב שלא נפלו עצה זה מזה ,והניי
איני יודע שהס וכ" איתא גם בפי' ב"ר כ"י מלשון אחר[ ,ובכי"ל האותיות הן מן שהן הושלמו ביני
שיטי בכתב אחר] ,ובמה"ג שם ויקחו שני בני יעקב וכי אין אנו יודעין שהן בני יעקב אלא שלא נטלן
עצה מיעקב שמעון לוי שלא נטלו וכו' ועח"נ :  5שנתנו עצמם .כ"ה בכי"ל ועוד בכי"א ב' ,ואהרן נתן נפשו על
אחותן כשנצטרעה ,ובפירש"י עה"ת מפרש אחי דינה לפי שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה ,ובלקיט אחי דינה
לפי שנתנו כ שם עליה נקראו אחי דינה ,ובשכל טוב צד  491אחי דינה והלא אהות כל השבטים
היתה אלא אלו שמספרו נפשם עליה נקראו על שמה וכן אתה דורש ותקח מרים הנביאה אחות אהרון שמסר
אל

[נא] תשת עלינו חטאת לכך נקראת על שמו,

נפשו

עליה שנאמר

אלא

לפי שנהן אהרן נפשו

ובמה"ג שם אחי דינה וכי אחות שניהם

בלבד היתה והלא אחות כל השבטים היתה אלא לפי שנתנו ע צ מן עליה נקראת על שמם ביוצא בו ותקח מרים
הנביאָה אחות אהרן שנתן נפשו עליה ונקראת על שמו ,והדרש ודכוותה כזבי בת נשיא מדין וכן' לא הוזכר
בשכל טוב ובמה"ג וכן ליתא בכי"א א' וב' ,ובזה הדרש הטעם שנתנה נפשה וכו' שמסרה נפשה לזנות בשביל
להכשיל את ישראל ,ומקור כל המאמר במכולתא שם אחות אהרן ולא אהות משה ומה ת"ל אחות אהרן

על אחותו נקראת על שמו כיוצא בו שמעון ולוי אחי דינה והלא אחות כל השבטים ,
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שנחן אהרן נפשו עליה נקראת על שמו ,ודכוותה כזבי בת נשיא מדין אחותם (במדבר כה יה) וכי
אחותם היית והלא בת אומתם היית אלא לפי שנתנה נפשה על אומתה נקראת אומתה לשמה:

איש חרבו ר' שמעון בן אלעזר א' בן י'ג שנה:
ויבאו על העיר בטח שמואל שאל ללוי בן פיפי אמר ליה מהו ויבאו על העיר בטח,
אמר לו בטוחים על כוח הזקן ,ולא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו כך , וכיון שעשוהו אמר מה
 8ילקוע שס :

:

 4לקוע פס:

כ ,ל' חא | את נפשו ת | עליה] על אחותו א,

 1אהרן] ךי .אהרון דְן .אהרן בצערתה ם. .ב.צערת'

| נ*קראת  --שמו פנכו| לפיכך (לפי כך ן) נקראת על שמו דָאת.
לי
ל' א)
מ-ה
שה -
לכוות
ודכוותיה ן ,ודכותיה (ְז .דכותה ( ₪וד

ל ל

ונקראת על שמו וח

| כזגי] ת .על דבר  ₪פוחנכי:

דבר ₪

5 | [7א2חותם]

| היית]

אחותן 7

היתה דְחתי

פונכ.

ועל

| *והלא--היית פ:כ] והלא..

| ** לפי] לי ל | שנתנו
אומתן היית , והלא ..אומתן הייתה ך ,והלא ..אומתן היתה חִַזי; לי
| לפיכך נקראת  | 5אומתה על שמה נָן ,אחותם פב |  3ר' שמעון בן אלעזר או' 4 ,1ר' שמעון..
נפשם 
ר"ש..

אמי פר,1

אמי א = ,רי שמעון

ר' אלעזר אומר ך,
עשרה

(י"ג )

בן לעזר או' ן,

רשב"א

אמר

(ל,

ר' אליעזר אומ' ךן  | בן שלש עשרה (י"ג ךד!אך?)

שנה היו פא'כתעי 

החָא,

ח]-
טו -
ביבא
| 4ו

לי דפף | בן פיסי] ן ,בר פיסי ךָ ,בר שימי ןת .ל' פאכ
מה הוא [ן ,מהו דין דכתיב

רי שמעון

אומר

[],

שנה היו דוחא?נר:

וויבואו ..בטח ,5

ר"ש א' ם,

בני שלש

ויכואו אל ..בטח ן,

| אמר ליה] אמי לו ן .לי פאכ | מהו] פאל.

(דכת' ךן) דף | ויבאו  --העיר] ויבואו . .העיר אכפ ,ויבואו אל העיר  .1ל' פ |

5מר לו]  ;1אמר ליה דפכףת .ל' ן | בטוחים] [א ,בטוחין [ ,בטוחים (בטוחי! ך!) היו ל"דפכתרי:
א
*בינו
אמרו בטוחים אנו ד | כוחו דְוְנַתִי :כחו פחאכר | של זקן | לא היה פא'כ .וכי א? | א
יעקב דכתי]

אבינו ישי ל .יעקב אבינו חאנךר,

יעקוב אבינו ן ,יעקב פא1

| רוצה היה א?; יודע י |

| כך] אותו מעשה פאנכרי :.אותו המעשה דְדון /את אותו המעשה ן |
שעשו בניו י ,שיהיו בניו עושים 
וכיון] וכיוון ן .כיון פאכ .לי ני | שעשוהו] שעשו בניו (שעשו ךָ]) אותו מעשה דִהאןת /שעשו ..את אותו

המעשה ן ,שראה שעשו פכ ,ל' ו | מה] למה א .1לי וג |

היתה ומה ת"ל ,אחי דינה לפי שנתנו נפשם עליה נקראת אחותם על שמם וכן כזבי בת גשיא מדין אחותם וכו
אחותם היא והלא ראש אומות בית אב היה וכו' ומה ת"ל אחותם אלא על שנתנה נפשה על אומתה
נקראת על שמה ועי' ,בתנחומא שם ,ובמכילתא דרשב"י שם איתא אחות אהרן וכי אחות אהרן היית ולא א<חות
שניהם היית אלא לפי שנתן נפשו עליה נקראת על שמו ומניין שנתן נפשו עליה דכתיב ויאמר אהרן אל
משה בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת וגו' [ובברייתא דל?ב מדות מדֶה ד' דרשו אחות אהרן והלא גם אחות
משה .היתה אלא מלמד שנתנבאה תחילה והיא אחות אהרן ועדיין לא נולד משה וכן במגילה וסוטה ושמו"ר שם,
וע' ברשיי ולק"ט שמות ט'ו כ' ובפי' מהר'ז ,ובדפ'ר הגי' הנביאה אחות אהרון היתה וכו' וחסר מן אהרון עד
אהרון] :

 3בן :יג

כ"ה בכי"ל,

שנה.

ורשב"א

דורש

א יש

בן ו'ג שנה (ועיי לעיל צד  296ובמ'י שם בדה

רי פונחס וכו') ,ובלק'ט מפרש איש חרבן מיכן אמרו רבותינו שכל טקום שנאמר איש אינו פחות משלשה עשר
שנה שהרי שמעון נולד בשנה שניה שנתן לבן לאה ליעקב וכו' ומסיים לפי החשבון שם הרי י'ג ללוי וי"ד

לש מעון לכך נאמר איש חרבו ועיויש בהערות רשיב ,ובשכל טוב שם איש חרבו זה בנין אב לכל איש שבמקרא

דאר שמעון בן אליעזר כל מי שנאמר בו איש אינו פחות משלש עשרה שנה שהרי לוי בן י'ג שנה ויום אחד וזה
מדויוק  מן המניון שהרי וכו' ולכך נאמר איש חרבו שהקטן שבשניהם היה בן י'ג שנה ויום אחד וזה בניון אב
לכולן ושמעון גדול מלוי ד' חדשים ומחצה (ונר' שהוא טעות הדפוס ,וחפרון בחשבון שם לפני המלות וילדה את
לוי לסוף ז' חדשים וכו') ,ומגומגם הלשון בהגי' <בן שלש עשרה ("ג) שנה היו ,וג" זו איתא גם במה'ג
לעזר אומ' בן שלש עשרה שנה היו ,ובפי' ב"ר בויט וכי"א מלשון אחר מפרש רי
שם ר' שמעון בן א
שמעון

בן

(שנום) שעשה

אלעזר

אמר

יעקב בבית

(אר"ש

בן לקיש)

לבן לסוף שבע

זאת שהן (שהם) שבעת ימי המשתה ונולדו
לשבעה (.לז') חדשים שהם (שהן) כ"א חדש
שני נמצא לוי גולד לסוף תשעה (ט') שנים
עשרה (י"א) שנה נעד מעשה שכם שתי
(לפחות

משנה)

ולמקנהו

בן שלש

עשרה

הו
(י'ג) שנה י

למד מעשרים (מכאן) שנה

שנים לעבודתו נשא לאה ובשבוע שני נשא רחל כדכתוב .מלא שבוע

לו ליעקב מלאה ראובן שמעון (ושמעון) ולוי בשתי שנים כל אחד ואחד
ושלשה (וג') חדשים הנותרים לימי טומאה ולשהייה שבין לירה לעיבור
לעבורתו של יעקב שלמו עשרים (כ') שנים עבודת יעקב ולוי בן אחד
שנים דכתיב ויבן לו בית .ואין אדם בונה .בית בפחות משנה אחת

עשה סוכות בשני ימות החמה הילך שתי שנים (ועי' לעיל סוף פע''ח) אי נמי בנה בית

בתחלת ימות הגשמים לצורך ימות הגשמים ולמקנהו עשה סוכות( .בתחלת ימות .הגשמים ולמקנהו עשה סכות) בשני

ימות החמה ואין לך שני ימות החמה שאין ביניהם ימות הגשמים (גשמי') ,ולפי פירוש זה היה שמעון וגם לוי בן
הו בכ"י שציינתי ובערוך ע' איש ובילקוט,
בי שלש עשרה (י"ג) שנה י
יג שנה במעשה שכם ,וכן טעם הגי' ג
[ועי .גם החשבון בבחיי] ,ובס"ע פ'ב איתא כל השבטים נולדו בז' שנים חוץ מבנימין כל אחד ואחד לז' חדשים,
ובפדר"א .פל'ו מז' חדשים ילדה לאה את בניה וכו' [ובפיי המיוחס לרש'י נזיר כט .ב' ד"ה גר' יוסי איש הוי מכן
יג שנה ולא בפחות שלא מצינו בכל התורה :שיהו קרוי איש בפחות מבן ":ג אבל בבן :ג מצונו שקראו הכתוב
ון ולוי בההיא שעתא בני ייג שנה הוו
שמ
אוש כדכתיב ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו וגמורי ע
והרוצה לחשוב יצא ויחשוב ,ובר"ע מברטנורה לאבות פיה מכ'א הלשון וגבי שכם כתיב ויקחו וכו' ולוי באותו פרק
בן שלש עשרה שנה היה וקרי ליה איש ועי בתופ' יר'ט שם] ,ואגדות על זמן לידתן של השבטים נמצאו בפפר היובלום

פכ"ח ובמדרש תדשא ,במקדמוניות היהודים לר"א עפשטוין פי' ח' ועי' בהערות שם ובהערות רד"ב ראטנער לפ'ע שם:
 5על כוח הזקן| .על כוחו של אביהם הזקן שיצילם אם יבואו אוטות העולם להזדווג להם ,ובפי' ב'"ר בייט וכי'א
מפרש בטוחים היו על כחו של זקן על זכותו בתחלה לא היה יעקב אבינו רוצה שיעשו בנוו אותו מעשה לאחר

שהתתיל' (שהתחילו) אמר מה אני מניח את בני ביד אומות העולם ,וגם בפירש"י עה"ת הגי' בטוחים היו על
כחו נכו' ,ובכי"ל כחוב נטל וכו' ועמד על פתח שכם הה"ד אשר לקחתי וכו' והושלם ביני שיטי בכתב הפפר בדיו
דיהה אמ' אם יבואו אומות העו' להזדווג להם אני נלחס דהוא אמ' ליוסף והגהתי והשלמתי ועח'ג[ ,וח"כ הוא דהוא

..|-ורתו

-

רשע

יה

₪

וישלח
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פרשה פ

אניח כניי ליפול ביר אומות העולם ,מה עשה ,נטל חרבו וקשתו ועמר על פתח שכס ,אמר אס יבואו
אומות העולם להזרווג להם אני נלחם כנגדן הוא רהוא אמר ליוסף אשר לקחתי מיר ,האמרי
בחרכי ובקשתי (בראשית מח ככ) [ואיכן מצינו שנטל אנינו יעקכ חרבו וקשתו בשכם]:
יא
כו) ויקחו את דיגנה מבית שכם ויצאו ר' יורן אמר גוררים בה ויוצאים,

אטר ר' חוניה

 6הגבעלת מן ערל קשה לפרוש ,אמר ר' הונא אמרה ואני אנה אוליך את חרפתי וגו' (ש'ב וג יג)
ער שנשכע לה שמעון שנוטלה ההיר ובגי שמעון ונוי ושאול בן הכנענית (בראשית מוי) ר' יהודה
 4ילקוס טס:

 1אני מניח

את בני דפאכתרי

| את בניי וחן,

| לפול| ויפלו נב .יפלו א' .ל' א"ר | עשה]:

עמר ך (מח עשה  --להם לי ו) | ועמר] חזאנ  - :לו דפוכת | פתחה (פתחו נ) של שנס דפוחאגכת |

יבאו פח |  2להזרוג ' .להזרויג פןת .להיורויג  .1לזדוויג ד | להפ| פוחאנכ - .לגני דת |
* כנגדן דפואגי] כנגדס חכת .ל' ל | * הוא דהוא אמר כ] דהוא אמ' ל .היא דהוא אט' [ן .היא (הוא פת)
דהוא (דחוה ן]) אמר

ליה דפת.

הוא דא"ל י,

הדה

היא (הדא הוא א*) דאמ'

א.

,

היינו הוא ראמר ךן |

אשר  --ובקשתי] אשר . .האמורי וגו' [ ,אשר . .האמורי בחרבי  ,+ואני נתתי לך שכם אחר (א' א* .אחת א)1

על אחיך אשר לקחתי מיר האמורי (האמרי כ) בחרבי ובקשחי חַזָאכ .ואני . .אחר על אחיך בחרבי ובקשתי ם,
ואני. .אחד (אחת ךן) על אחיך דג |  * 3ואיכן  --בשכפ] והיכן (ואיכן ָח]) מצינו שנטל (שגטל יעקוב
אבינו ן ,שנטל ייעקב אביגו ָזֶןָ . שנטל יעקכ א ,שלקח אבינו יעקב כ) חרבו וקשתו בשכם פוחאנפ,
והיכן. .שנפל אבינו יעקב. .בשכם שני אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי ךָ ,והיכן . .שנטל יעקב
4יקחו| ואת חמור ואת שכם כנו  ₪ך .ואת חמור . .בנו הרגו לפי
אבי' . .בשכם ..ובקשתי ךן .ל' לי | ו
חרב  -ן] | * מבית  --ויצאו פןחאכי] מבית שכם וילכו ןן ,מבית שכם  ,1וגה ל .לי ך | אומי פוז |
גוררים] וְחא .7גוררין דִןת .גודרין ך' ,גוררין היו פנכ .היו גוררין י ,גררו א? | ויוצאין וחאנתי |

חוניא ך(.
שקשה 8
ואנה אני י
אחיה פא
ימואל וימין
לי דאתי
ר' יהודה

חוגייא ן .הונא דְפאכתי |  5מכאן
| אמר ר' חונא וחא"ת .ל' א'י
| מוליך י | וגוי] ואתה תהיה כאחד
| שהוא גוטלה ְפוחאנכ .שהוא
[ ,ובני ..ימו' וימיי ואה' ויכי' וצחר
ע-נית] פחאנכי.
כלנ-
האו
| וש

(יודה ן)] ר' יהודה ור' נחמיה

לנכעלת פכ | מערל י .מן הערל פוחאנכ .לעיל דת |
| אמרה]  ₪להם א .1דינה לאחיה פכ | ואני אנא אנ ,
הנבלים בישראל א .ל' דפוחנכתי | 6לה לי ן | שמעון
י] ובני שמעון ימואל וגו' ף .ובני..
גו--
וני
נושאה חי | וב
כְ" ,ובני  . .ימואל וימין ואהד ויכין וצחר (וצוהר דז) חא!נכ,
ושאול בן הכנענית בן דינה שנבעלה לכנעני דת .לי ן |

(נחמיא א )%3ורבנין ₪

א[.

ר' יהודה

(יודה או' ן) ורי נחמיה

וובנן  -דוכת |
אמר ,הוא דאמר כמו לעיל צר  ]129וסיום המאמר ואיכן מצינו וכו' השלמתי עפ'י שבעה כ'י שציינתי וכן במה"ג שם
ויבאו על העיר בטח בטוחין היו על כוחו שלזקן ולא היה יעקקב אבינו רוצה שועשו בניו אותו מעשה
אם יבואו
אמי ש
ם
כש
אי מניח את בני ליפול וכו' ועמד על פתהה של
כיון שעשו אמ' בלבו מה ג
וכו' להזרווג  ל ב ני אני נלחם כנגדן הדא היא דהוה (דהוא) אומ' ליוסף ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר
לקחתי וכו' בחרבי ובקשתי והיכן מצונו שנטל אבינו יעקב חרבו וקשחו בשכם ,אכן המאסר מוכן גם בלי זה

הסיום ויש לספק אם הוא מעיקר הספר ,וגם בלק"ט הועתק רק שמואל שאל ללוי בו סיסי מה בטח א"ל
ראה יעקב אבינו אמר מה אני מניח את בני ליפול ביר האומות .מיר
בטוחים היו על כתו של זקן כיון ש
נטל חובו

ואני נתתי

ועמד

וקשתו

לו על פתחה

של שכם אמר שאם יבואו וכו' אני אלחם כנגדם הוא שהוא אומר ליוסף

לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיר האמורי בחרבי ובקשתי,

ללוי בן סיסי מהו בטה
כיון שעשו אותו מעשה

ובשכל טוב צד  791שמואל שאל

א"ל בטוח על כחו של זקן שלא היה ועקב רוצה שועשו בניו כך אלא .
אמר מה אני מניח את בניי לופול בידי אומות העולם נטל חרבו וקשתו עמד

על פתח העיר אמר אם יבאו אומות העולם להזדווג לבני אני נלחם עמהם שכן אמר ליוסף ואני וכו' בחרבי
ובקשתי( .ושם מסיים מכאן למרנו שנטלה ועקב בחרבו ובקשתו) ,ובמ' אגדה בטוחים היו על .כחו של זקן אמר
יעקב לא אניח

בני וכו' בירי אומות

העולם להזדווג עליהס אני אלחם כנגדם הה'ד אשר לקחתי מיד האמורי

בחרבי ובקשתי ,ובכולם ליתא הסיום אוכן טצינו וכו' וכן ליתא בילקוט ,ובנוסחת הדפוסי' לקמן סוף פצ"ז המאמר
מקוטע לא היה אבינו יעקב רוצה שיעשו בניו אותו מעשה כיון וכ ו' ,ובשלימותו המאמר בכי"ו פצ''ח ושם
מסיום כטו בכי"ו כאן ואיכן מצינו שנטל יעקב חרבו וקשתו בשכם [וכן מתורגם בתר"י א' לפ' בחרבי ובקשתי
ית קרתא דשכם וכו'  די נסיבות מידיהון דאמוראי בעידן די עלתון לגווה וקמית וסייעית יתכון בסייפי ובקשתי
וע ברש"י עה"ת שם ולקמן פפ"א סיי די ובמ"י שם] 4 :גוררים וכו'| ,דורש ויקחו וכו' ויצאו גוררים בה ויוצאים
שלא היתה רוצה לצאת מבית שכם וכדאמר ר"ח הנבעלת מן ערל קשה לפרוש ועוד אמר רְ' הונא (ושם אחד
הוא חוניה חונא הוגא ועי' גם בח"נ) אמרה (כלה"כ בטעשה תמר) ואני אנה אוליך וכו' ושאול בן הכנענית והיא
דיגנה ונקראת הכנגענית ר' יהודה א' על שעשתח כטעשה כנענים ר' נהמיה א' שנבעלה מחוי משכם בן חמור
החוי שהוא בכלל כנענים (ועי' בראשית *' י"ז) רבנן אמי נטלה שמעון וקברה בארץ כנען ועי' ברמבין לפ' \"ב,
והלשון שעשתה כמעשה כנענים כלה"כ ויקרא ייח ג' וכמעשה ארץ כנען וכו' , ובמאטר ר' יוחנן בסנהדרין שם
ה' שמות יש לו זטרי וכו" בן הכנענית על שעשה מעשה כנען כלוי זמה ועי' בפירש"י שם ,ובפי' ב'"ר בויט 7
כנעני שנבעלה מגוי ,והוספה בגי' הרפוסי' הה"ר
שעה
וכי"א טלשון אחר גורס ומפרש שעשתה (שעשה) מ
ושאול בן הכנענית

בן דינה שנבעלה לכגעני,

ובלק"ט הובא ויקחו את דינה ר' יודן אמר גוררים בה ויוצאה לפי

שהיתה מתביישת כענין שנאמר אנה אוליך את חרפתי ,ובשכל טוב צד  491ויקהו את דינה טבית שכם ויצאו
ר' יה ודה אומר גוררין בה ויצאו א'"יר חמא הגבעלת לוגי קשה לפרוש היתה אומרת אנה אוליך וכו' ער
שנשבע

לה שמעון

שיקחנה

לו לאשה

זשיה

ושאול

בן הכנענית

שגבעלת לחוי שהוא בן כנען ורבותינו אטרו

טלה שטעון וכו' ,ובמה"ג עמוי  725הועתק ויקחו את דיגה וכוי ר' יודן אט' גוררין בה ויוצאין אמ' ר' יוחנן

פרשה פ

וישלח

709

לד כו ל לא

א '-שעשחה כמעשה כנענים , ר' נחמיה א' שנבעלה מחוי שהוא בכלל כנענים ,רבנן אט' נטלה
שמעון וקברה בארץ כנען:

לא) ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי רננין אמי מצוללת היית חבית

ועכרתם אותה ,מסורת היא ביד הכנענים שעתירין ליפול בידי ,אלא שאמר לי הקכ"ה עד אשר
תפרה ונחלת את הארץ (שמות בג ל) בס' ריבוא , אמר ר' יודן עכורה היית חבית וציללנוה ויאמרו
הכזונה יעשה את אחותינו אמרו מה הם נוהגים בנו מנהג הפקר ,מי גרם ותצא דינה:
 1עי' סנסדכין פב  8 | :'3ילקוע שס :

 6לעיל | :859 57

 4מדכע פקליס ק"ס ק" ד' :

| מעשה הא"גת | כנעניפ] וחגת:
 1או וְהן .אוטר ו ,אמר דאכת | שעשתה] חאי .שעשת דפוגכת
*י פ] או' וג .אומ! חו :אמר דאכת | מחיוי ח;
דוים ך ,כנען פאב ,כנענית י | נחמיא א? ,נחמן פג | א
למחוי ךן | שהיה א | כנענים] ,

כנעניים דת :כנעני פוגכ :כנען אי | יבנן] ן :רבנין נ .ורבנן דפחאיכת:

ת-י
ו-
אמר
ורבנין א? ,ורבניי י | שנטלה ך] |  *8ויא

ְא'כתי] ויאמר ..אתי ן ,ויאמר . .שמעון ולוי..

אותי וגו' ך :ויאמר ..ואל לוי עכרתם ף ,ויאמר . .לוי וג ן .ויאמר . .שמעון וגו' ל ,עכרתם אותי א*ך| 1

\

0

0

ת] ןָ ,מצוללת. .
בתו--
חולל
רבנין אמרין אךָ , רבנין אמרי הפחכת.. ,אמ' ן ,ר' לוי אמר א" | מצ
החבית ן ,מצוללת היתה החבית (חבית א?) דְזא'א" .צלולה היתה החבית דְתְרִ'י ,חבית מצוללת היית פכ |
4עכרתוה וי | הוא וי | ביד] בידי ד
ו

| הכנעניים את :כנענים פךר' ,הכנעני א? | שעתידין ליפול] ף,5

שהן עתידין ליפול דְנַתךף'י ,שהם עתידים ליפול דֶזְ ,שהן עתידין לנפול ן ,שהן נופלין פא? ,שהם נופלין א,1
שהן נופלים  | 5בידינו ך ,1בידן  .,בידיהם כ ,ביד בני י | שאמר לי] הְהְאנָר'י ,שא"ל א ,שאמר דפכת| .
חזאנך'י :וגו' ן; לי דפכתך? | בפי רבוא א? ,בששים (בשישים גְ) ריבוא אִ'נָו ,בששים
ץ]
אלתר--
הונח
5
(בשישי' ך') רבוא דְוְחת; כששים רבוא ואז (אז כ) ונחלת את הארץ פכ | אמר ר' יהודה (ר' יודה ן) בר'
(ביר' רן; בר ך) פימון דונתר' .ר' יהודה ברי סימון (בר סימון פ ,ב"ס א') אמי פאכ | עכורה] אמרו  ₪תי |

היית חבית] גָ ,היית החבית פן; הייתה (היתה א'תךר'י) החבית א'תך'י | וצללנו (וצללו כ ,וצוללו א')
וצללתם אותה ך

אותה פןוא'נכתר'י;

|  * 6יעשה את

יעשה

אחותינו פַחְְא'נְכי']

את אחותנו א?ף,1

יעשה אחותינו ל .וגו" ן .ל' דֶת | אמיו לי ו | מה לי ך | הן פא'ני .אנו ך' | נוהגין פואני .נהגו ת |
בנו] בני .יעקב א

| מנהג] כבני אדם של דְפוהאכתי:

ל" ך1

בבני ..של ך ,1כבני ן | הבקר וָנ |

מי --דינה] מי ..דינה בת לאה פזא'ני :ל א? |
הנבעלת לרעל קשה עליה לפרוש ממנו אמ' ר' חונא כיון שהוציאו אותה אמרה לשמעון אנה אוליך וכו' עד
שנשבע לה שהוא נושאה והיינו דכת' ובני שמעון וג' ושאול בן הכנענית ש ע ש ה מעשה כנענים ר' נחמיה
נטל ה שמעון נקברה בארץ ישראל
אומר מהו בן הכנענית שנבעלה מחוי שהוא בכלל כנעני ורבנן אמרי ש
ארץ כנען ,ושם איתא .עוד ויש אומרין שאשת איוב היתה דכת' בדבר אחת הגכלות תדברי וכת' הכא כי נכלה
עשה בישראל ועי' לעיל צר  181צד  516וצר  809ובמ"י שם 8 :רבנין אמ' וכו' .אמר יעקב מצוללת היית חבית
ועכרתם אותה וכו' וכן בסמוך א"ר יודן עכורה וכו' אמרו עכורה היית חבית וכנ' וכן סגנון הלשון לעיל פעמים
עכורה וכו" כמו שהגיהו בא'א
ו
רמ
רבות ועי' במ"י לעיל צר  597בד"ה אמר ר' לוי וכו' ואין צ"ל כן א
ובמ'"כ ,ור"י אינו דורש ראש הפ' וואמר וכו' עכרתם אותי וכו' אלא שכך השיבו בני יעקב עכורה היות חבית
וציללנוה ויאמרו הכזונה וגו' ,ובפירש"י עה'/ת מפרש עכרתם לשון מים עכורים אין דעתי צלולה עכשיו ואגדה
צלולה

החבית

היתה

ונן'

מסורת

היה

ביד

כנענים

שפלו

ביד בני יעקב אלא שהיו אומרים עד

אשר תפרה ונח ל ת את האר ץ לפיכך היו שותקין ,ובבחיי הובא עכרתם אותי צלולה היתה החבית ועכרתם
אוחה מפורה היא ביד כנעניים שיפלו ביד בני אלא שהיו אומרים וכו' ,ובפי' ב'ר כיייט גורס ומפרש עכרתם אותי
צלולה היתה החבית ועכרתם וערבבתם אותה מסורת היא ביד כנענים שהן עתידין ליפול בידינו אלא שאמר לי
המקום עד אשר תפרה ונחלת את הארץ ועכשיו (אני מתי מספר ויש להם רשות לשלוט בנו לפי שעבהנו על הצווי
אמר ר' יהודה בר' סימון השיבו עכורה היתה החבית וצללנו אותה אתמהאה ויאמרו הכזונה יעשה את אחותיגו
אמרו מה אנן נוהגים בבני אדם של הפקר ועי' בפי' ביר הנדפס [ובלקיט רבנן אמרי צלולה היתה חבית

ועכרתם

אותה מסורת .הוא ביד הכנעניים שיהא :ופלין בידי אלא אמר הקב"ה עד אשר תפרה ונחלת את הארץ

בששים

רבוא

שמות

האומרים

ואני

מתי

מספר

עדיין],

ובשכל פוב

צד  591אמר יעקב

מצוללת

היתה חבית שלי ועכרתם

אותי ודומה לו בדבריהם מים עכורים וכו' מסורת בידם שעתירין ליפול בירי אלא שהקב'ה אמי עד אשר תפרה
שהיא צלולה (ובכי'ק שם
יבת
ונחלת בשישום ריבוא ,ובמה"ג עמוי  895ויאמר .יעקב וכו' עכרתם אותי כ ח
שהיתה מצוללת) ועכרתם אותה; ונשתבש שם מסורת היא שבידי הכנענים עתידין ליפול אלא וכו' ,והרא'ם מפרש
צלולה היחה החבית וכו' צלולה היתה .זרעי ולא היה .בה שום עכירות ושום בלבול מפני שאף על פי שהיתה
מפורת .ביד הכנעניום שהם עתידין ליפול .ביד זרעי מכל מקום היו יודעים שלא יהיה זה אלא כאשר יפרו וירבו
ולפיכך היו שותקין ולא היו מתעוררין עלי והיתה כל החבית שלי צלולה ועכשו שראו הפועל הזה יתעוררו עלינו
וועתיקונו ממקומנו וממנוחתנו ויתעכי החבית שלי שהית' צלולה עד עכשו אבל רבי [יהודה] בר סימון אמר
עכורה היתה החבית וצללו אותה שהיו בחרפה ובושה מחמת הפועל שנעש' בדינה אחותם כדכתיב כי נבלה עשה
בישראל ונעשת עכשו צלולה שלא נשאר בהס שום דופי וכו' ועי' גם ביפ''ת :  4עד אשר וכו'| .במ' תהלים מ"ב
שם בהיותכם מתי מספר וכו' אמר הקביה עד אשר תפרה בששים ריבוא ונחלת את הארץ כיון שהלכו שמעון
ולוי ועשו אותו מעשה בשכס אמר להס יעקב אביהם עכרתם אותי ואני מתי מספר ,וביפ''ת העיר עד אשר תפרה
וכו' אין זה מ"ש במשפטים מעט מעט אגרשנו עד אשר תפרה ונחלת את הארץ דהתם כבר היו סי רבוא וקאמר
עד אשר תפרה טפי אלא מסורת היה בידם שהקב'ה אמר לאברהם שלא תמפר ארץ כנען ביד בנוו עד אשר יהיו
לו ס' רבוא וכעל האגדה נקט לושנא דקרא :  5אמר ר' יודן| .כ"ה בכי"ל ,והוא ר"י בר' סימון ועח'נ ,וכן
לעיל צד  417ר' יודן בר' סימון פתח וכו' היא דעתיה דר' יהודה בר' סימון וכו' ופעמים רבות נמצאו בכי"ל
בלי שמות

אבותם

ועי' לעיל צד  611צד  093וצד  ,968ומשובשת

החבית וצללתם אותה ,וכבר הוגה בא'א וצללנו :

הגי' בדפ'ר ודו עכורה הייחה

 6מנהג הפקר .לעיל צד  859בהפתיחה וכחכה איש וכו' הג

ו

וישלח
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פרשה פא

פרשה

לה א

פא

לה א) ויאמר אלהים אל יעקב קוס עלה וגו' מוקש ארם ילע קודש ואחר נדרים
א
לבקר (מש
כליה כ
) תכוא מארה לארם [שאוכל קרשים בלועו ,תני ר' חייא תבוא מארה לאדם]
שנהנה מן הקדש ,ואין קורש אלא ישראל קדש ישראל לי"י (יימיה ב ג) ,ואחר נדרים לבקר
אמר ר' ינאי איחר אדם את נררו נתכקרה פינקסו , ואחר נדרים לבקר ,ר' חייא בר לוליאני אמר
 +צריך מכות היך דאת אמר בקרת תהיה ונו' (ויקוא יט כ) |,תרע לך שכן אבינו יעקב על ירי שאיחר
את נדרו ניתבקרה פינקסו ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה ביתאל ונו':
 1ילקוע כי קליס,
סנסומ וישלס פיי מ':

ילק' עטלי כ' חפקנ"ע ,ינק' עכיכי מטלי כ' כ*ס 4 | :יכום' נדכיס  "5ל"ר ד' ,נדכיס כ"ב '5ו

 5ע' ספכל קדוטיס פכק ק' ד' ,ככיפום י*ס :'6

 * 1קום  --וגו' ך] קוס עלה ביתאל וגְ .קוס ..בית אל חזאת .קופ  :5ל' ל | מוקש] כת'  -.פא'נת:
לגא וְימ:
כתי' = כמ .ההזד  ₪א' | קודש] פוגכי .קדש דאתמ | ואחר --לבקו] וגו' מ .ל' דְ'ן | ח
תהא פגכ | מאוה] פאכתי :מאירה דוא'גמ | לאדפ ל' פב | * שאוכל -ב-לועו מ] שהוא (שיהא )1
אוכל . .בלועו דְוְאגתִי .בלועו (בליעו כָ) של אדם שאוכל קרשים פכ .ל' ל | * תני  --לאדס] תני. .תנא..
לארם כִי ,האני ..תבוא ..לאדם א? .תני (האני א')  ..תכוא (הבא ומן .ההא  )1מאירה לאדם דְוְא'גָמ/
ני ..תבא

מארה

בלועו של

אדם ם.

תני ר' חייא

אמ' תכוא

מארה

למי ןן,

אמר ר' ..תבא

מארה

לאדם ו('משלי) ,לי ל |  8שהוא נהנה דְוְנַתִי ,הנהנה ך? ,שאוכל (שהוא אוכל אמ) קדשים ונהנה פאכמ |

הקרש] א"כמ .הקודש ן .ההקדרש דא'גתשי' | ואן ן | קורש] פוְג .קרש אימ .הקדש דת | קורש פו |

* ליי דפאנכי(שפ)מ]

לי"י ראשית תבואתו (תו,

4ניי וג
ליי"י ..תבואתו וגו" ן .לי ל | י

יינאי כ |

איחר] פוחאגתר'מ :אחר דכי :אם איחר ע | את ל' פחכעי | להתבקרה  .1מיד נתבקרה ו(שם) .סוף
להתבקר ך' .פוף נתבקר' ך? | פנקסו פהא"גכעי :את פנקסו  | 1וואחגרו .]-'-ואחר . .ברי (ב"ר מז/
בר א?)  ..אמר צריך (וצריך מן) מכות כד"א בקורת (בקרת א?) תהיה אמ .אחר.

 .בר לוליאני צריך מלקות ..

בקורת תהיה ו' (שם) ,ואחר איחור נדרים ...בר לולאני אמ' צריך מכות כמדמר בקרת תהיה ן ,לבקר א"ר..

בר לוליאני |צריך ..כד"א בקרת תהיה ף ,אמ' ר' ..בר לוליאני צריך . .כמה דאת אמי (כמה דתימר ך)
בקורת חהיה ככ ,2ואחר נדרים לבקר אמ' ר' יניי ור' חייא בן לוליינו צריך . .הכד"ת בקרת חהיה לא וגו' ן,
ואחר . .לבקר צריך ..כד"א בקורת תהיה ו ,ל' דח |  5תדע  --פינקפו] תדע ..נתבקרה פנקסו [ ,תירע..
יעקב אבינו על  . .נתבקרה פינקסו ן , תדע ..יעקב אבינו. .שאיחר (שאחר י) .פ.נקסו בו (שם) , תדע..
יעקב (אבינו יעקב מ) על . .שאיחר נדרו ניתבקרה (נתבקרה מ) פינקסו א'מ .תדע  ..יעקב אביי ע"י שאחר
נדרו נבקרה פנקסו א? ,תדע שיעקב משאיחר (שאבינו יעקב כשאחר כ) נדרו נתבקרה פנקסו פכ :שכן יעקב
אבינו על ידי שאיחר נדרו נתבקרה פנקסו ן .ל' ד |  6קום --וגו'] קום ..ביתאל גָבָ ,קום ..בית
אל דְא?ת .עלה בית אל א' ,וגו' ן ,לי פי (שם) |
גם בכו"ל אמרו מה הם נוהגים בגו כבני אדם של הפקר ,ומסיום אותה הפתיחה נשתרבב כאן בסוף הפרשה מי גרם
ותצא דינה וככר כתחב ביפ"ת שקשה להולמו כאן ,ובכייא ב' לייג כאן טי גרם וכו' [והמאמר עיקרו לעיל והועחק
לכאן וכיוצא בזה הרבה במדרשים וע' מש/כ לעיל צר :]618
פרשה פא | .בדפיר נסמן פע"ט ,ובמקרא כאן פרשה פתוחה:

 2בלועו.

בבית בליעתו ועו' בראב"ע

שם שפי' ילע וואכל קדש וכו' וילע מן בלעיך ועלעו דם כמו יבלע ושם כ*ג ב' ושמת שכין בלעך בלועך הוא
בית הבליעה וכוי ובאיוב לייט לי ואפרוחיו יעלעו דם כמו ושתו ולעו והטעם יבלעו וכו' וכן שם \' ג' על כן דברו
לעו לעו כמו ושתו ולעו וכו' ובעובדיה א' טייז ושתו ולעו ולעו" כמו ילע קדש והטעם בליעה וכו' ועי' גם בפירש"י

איוב
אחר
שילע
וכו'

ליט שם וברד'ק עובדיה שם ועי"ע געזעניוסהבוהל ע' לעע א' וב' וע עלע ,ובמה'יג עמוי  825הועתק ממקור
ויאמר וכו' קום עלה בית .אל ז"השיה מוקש אדם ילע קדש מי גרם לאדם המוקש הזה הוי אומר בשבו
קודש כמא דאת אמ' על כן דברי לעו בוא וראה וכו' ,ובכי"ל .דלג מן חבוא מארה לארם שאוכל
עד תבוא מארה לאדם שנהנה וכו' והשלמתי ועח"נ ,וק"ק טעם הדרש ילע קדש שנהנה מן הקדש ,וביפיית

כתב שהוא גהנה לא אמר אוכל כלישנ' דלעול משום דקא מפ' קדש ישראל ולא שיוך בזה אכילה ממש וכוי,

ובארבעה כ"י וילק' מכירי הגי' כאן שאוכל (שהוא אוכל) קדשים ונהנה וכו' :  4נתכקרה פינקסו .פינקס החובות
שלו להזהירו שישלם את חובו כלו' את גדרו ,ובערוך ע' אחר אחר הועתק בלי שם האוטר ,ולמאמר ר' ינאי נסמך
סיום הפתיחה תדע לך שכן וכו' ועי' למטה סוף סי' ב' ,ודרש אחר ואחר נדרים לבקר וכו' צריך טכות היך דאת
אמר בקרת תהיה וגו' וכדתני בספרא שם בקורת תהיה מכות וכו' ומפרש בכריתות שם תהא בקראי (בקרואה)/
ובדפוסי' [וכי"ת] .דלגו מן פינקסו עד פינקסו ,ומאטר רייח בר לוליאנו לותא גם בכיייח וכן הועתק במה'"ג שם רק
אמ' ו' ינאי כל המאחר נדרן נתבקר פינקסו הדע לך שהוא פן על ירי שאיחר יעקב אבינו את גדרו נתבקר
פינקסו דכת' קום עלה בית אל ,ובשכל טוב צד  791איר ינא אם איחר אדם נדרו נתבקרה פינקסו יעקב על
ידי שאיחר נדרו שנה ומחצה לפיכך נתבקר פנקסו וכו' ,ובירושלמי שם אוחא אמר ר' ינאי מוקש אדם ולע קודש
ואחר נדרים לבקר התחיל לנדור .פינקסתו נפתחת ד"א מוקש אדם וכני ואחר נדרים לבקר איחור נדרים איחר
דם את גדרו פינקסו גכפת חת ועי' גם בבבלי גדרים שם ,ובתנהומא שם ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה
וכו ילמדנו רבנו בכמה מקומות פנקסו של אדם גפת חת כך שנו רבותינו בשלשה מקומות פנקסו של אדם
נפתחת וכו' ,והנודר ואינו משלם וכו' הנודר וָאונו משלם מנין דכתיב כי תדור נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו וגו'

וכתיב מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרום לבקר .ואחר נדרום לבקר פנקפו מחבקרת ומלאכים .מלמדין עליו חובה
ומזכירין עונותיו וכו' ואמר ר' ינאי הנודר ואונ משלם פנקסו מתבקרת לפני הקב"ה וכו' ,וטעם הלשון פינקסו נפחחת
שהפינקס

:1

המקופלת נפתחת

 6ביתאל.

כדי

להתבקר .ועו' לעיל צד  497קיפלה כפינקס ובמ"י שם וקרויס ארכעאלאגיע ח'ג

וכ'ה בכייג וכיייכ,

ובראש הפרשה בכי"ו ובכייג [וכן לקטן סוף סיי בי בבי"ל וכיייג ובי*כ

|

|
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וישלח
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לה א

אם נבלת בהתנשא וגו' (משלי ללב) בן עזיי ורי עקיבה בן עזיי א' אם ניבלת עצמך בחורה ב

סופך להתנשא בהם ,ואם זמות יד לפה (שפשם) אם נזדמזמו אחריך דברים יד לפה חד ידע תרין
לא ירעין ,ר' עקיבה א' מי גרם לך להתנבל בדברי תורה על ידי שנשאת עצמך בהם :רבנו הוה עבר
על סימוניה ,יצאו אנשי סימוניה לקראתו אמרו לו ר' חן לנו אדם שיהא מקרא ומשנה אותנו ודן דינינו,
להם לוי בן סיס  ,עשו לו בימה גדולה והישיבוהו בה ונתעלמו ממנו דברי תורה ,שאלוהו ג' שאלות5 ,
 1ינק' מסלי כי ספקס"ד' ,כק' עכיכי עשי 6 ,5/3 5דכ'"כ גו" פי"ל כר'"כ פכ'יב ,בככום כ''ג כ' ,כדס .כיז  65מדכם
מטלי ע* 3ל' פיי ל'ג :  3יכוס' יבעום פי'ב ייג  ,'5יבעום ק"ס  ,'5פנתומס פ"5 3ו קיי ז' ,סנסועל טס כיי פ':

 1אם] הה"ד =

אלמ | נבלתה ן | וגוי] ואם זמות (זמת א?) יד לפה ְאכמ;:

א /1כתו' ₪

זמות יד

בה] בן עזאי ור' עקיבה ן ,בן עזאי ור' עקיבא דגתימ .בולפה אם נבלת בהתנשא ןן ,לי דיפונ ] בעןק-י
עזאי ור' עקוי א ,1ר' עקיבא ובן עזאי א .%ל' פכ | עזאי | אומר | ניבלתה ן :נכלת דְפאנכתימ | בדברי

תורה דפאנככתימ:
זמותה

על דברי תורה ן | ללהנשא פִי ,1להתקדש מ | בהן פא?נכמ | זמות] פאגכתימ:.
ך ,נזדממו

דְן | ואם נָי | נזדמזמו] [ .ניזדממו

פנך.

נזדמנו אךר?מ.

נזממו י ,נזדדמו דברים

ןת

אחריך] לך אך? |  8ולא  | 1עקיבה] ן .עקיבא דפא'נכתימ | אומר פגימ :אמר דואכת | ידי] יד ת/
לי מ

פאי;

ם]-
ה-
בשאת
| שנ

בהן כעמ.

שנשאת..

[עצמך |] בהם ן.,

שנשאתה

את ,עצמך

שנשאת

בהון (בהם ךן) דך .נשאת עצמך מהן [ | רבנו] ך .1רבינו דוא"נכר"ימ .ר' פאות | * הוה עגר דא!גתמ]
|  4על ל' ך | :1סימוניה] ן/
הווח עבר [ .הוח עבד ל ,עבר םכף? ,היה עובר א 1, עאל 1
סימוניא דפא!נתר!י1מ .סמוניא א?כך? | יצאו] ויצאו דף | ** אנשי| אנשים ל | סימוניא דְפא'תגימ:

דייא ן ,סמוניא א"כ | ליה מ | ר'] ד'פכ .יכי דן .יבינו נתי .ל' אמ | אדפ] א'ו ₪ .אחר דפוא'גכתמ
שיוהא

ן ,שהיה

1

| מקרא (מקרה א?ת) אותנו:

דינינו]  .5דיננו פ ,את דינינו דואנןתמ/

סיפי א%ומ]/

| ומשנה

את דיננו אי

לוי בן סוסי [ .לוי בר סיסין פפ,

אותנו| ואנכימ.

ושונה אותגו דת/

ל' פ

|  **5נתן] נוחן  | 5לוי בן סיסי] ,לוי בר

ר' לוי בר פוסי ך,

את ר' לוי בן (בר ת) סיפי אית

| והושיבוהו] פכ .והושיבו אותן דְ[אנתי .והשיבו אותו מ | בה] עליה פא1כ /למעלה
עשו] ועשו ד
ממנה [א". /3ה.ימנה ו] .. .ממנו דְָן | ממנו --תורה] פ ,2דברי תורה ממנו  ,1דברי ..מפיו דא"ת,

דברי  ..מפניו [א1ן /דברים ממנו וי | שאלוהו] פכ .שאלו אותו דְואתימ .שאלו ממנו  | 1ג] ך,1
*אלות דפא'כתימ] שאילות [נ; הלכות ל ,לי אל
שלש שא'נכימ :שלוש ות .שלשה ך .לי א? | ש
ובילקוט דפ'ר] ביתאל בתיבה אחת

ועו' בתנייך הוצ' גינצבורג ולעיל צד  787וצד  639ובמ"י שם:

ל אם נזדמזמו.

כ"ה בכו"ל  וכי/ו בבנין נתפלפל מפעל זמם ,ובמה'ג עמוי  925נקור שלא בריוק!) ,ובבנין נתפעל הגי' ניודממו
נזדממו ,ומשובשת .הגי' נזרמנו ,ונר' טעם אם נזדמזמו וכו' אם נאמרן דברים במזימה אחריך ,ובפי' בר כי"ט
וכי"א מפרש אם נזדממו אהריך (לך) דברים שלא כהוגן שאם אתה מהפך בהם סוף שאחה מגולה לכל (ובפי' ב''ר
הנדפס אם נזדמגו אחריך דברי' שאינן מהוגני' יד לפה שתיק חד ידע תרין לא ידעין שאם אתה וכו' כוף שאתה
מגלה לכל) ,והאב"א פי' אם נזדמנו וכו' אם חשדוך ודברו עליך דברים אשר לא כן אל תבהל ברוחך לקרוא תגר
ולדבר נגד .הזוממי' ולזעוק כננדן לפי שעתה חד ידע תרין לא ירעין ואם תדבר כנגדן ידעו אותן כל העולם
ויתפרסם הדבר ,וביפ''ת מפרש אם יש מרגנים אחריך בדברי חרופין ועלילות שום יד לפיך ולא תהפך בדברי' שאם
ידע אחד לא ידעוהו שנים ואם תהפך בדברים יתגלו לכל וזה עד וכוסה קלון ערום. ,ובמה'ג שם הועתק בן עזאי
אום' אם ניבלת עצמך בדברי תורה ספך להתנשא בה ואם זמותה יד לפה אם .נזדמזמו אחריך דברים
וד לפה חד ידע וכו' ור' עקיבה אומ' מי גרם לך להתנבל בדברי תורה על שנשאת?) עצמך בה וכו' ,והועתק
גם בערוך ע' גבל ד' ,ובסגנון אחר המאמרים באדר'נ והלשון שם בנו"א ושנא את הרבנות וכו' אמר רבי עקיבא

כל המגביה עצמו על דברי תורה למה הוא דוסה לנבלה מושלכת .בדרך כל עובר ושב מניח ידו על חוטמו

ומתרחק

ממנה

עצמו  על דברי

והולך שנאמר
הורה

אם נבלת בהתנשא אם זמות יד לפה א"ל בן עזאי דרשהו

ואוכל |תמרים

חרובים

ולובש בגדים.

צואים

מענינו אם מנבל אדם

ויושכ ומשמר על פתח של חכמים כל עובר

ושב אומר שמא שוטה הוא לסוף אתה מוצא כל התורה כנלה עמו ר' יוסי אומר וכו' (ובילק' משלי שם הגי' בן
עזאי אומר אם מנבל אדם עצמו וכו' ועיייש ובילק' מכירי שם) ,ובאדר"נ נו"ב בן עזאי אומר אם נבלת בהתנשא
אם נבל  אדם את עצמו בדברי תורה סופו להתגדל בהם באחרונה הבי עקיבא אומר וכו' ועיי'יש ובהערות רשזיש,
מואל בר נחמני מאי דכתיב
ובדברי בן עזאי לא נדרש שם ואם זמות יד לפה ,ובברכות שם איתא א"ר ש
אם נבלת בהתנשא ואם זמות וכו' כל המנבל עצמו על דברי תורה סופו להתנשא ואם זמם יד לפה (ועי' בד"ס
ובמדרש

משלי  שם) ומפרש

בפירש'י

המנכל עצמו ששואל לרבו כל ספקותיו ואע''פ שיש בהם שחבריו מלעיגים

עלוו ואם זמות שסתמת פיך מלשאול לשון זמם וכו' סופך שתתן יר לפה כשישאלוך ולא תדע להשיב ,וכן טעם הדרש
בנדה שם 3 :רבנן וכנ' .סיפור זה נסדר כאן שאירע לרי לוי בר סיסי להתנבל בדברי תורה ע"י שנשא עצמו
 .בהם והוא 'אמר לרבנו עשו לי וכו'' קרא עליו אם גבלת וכו' ,וכן מפרש בפי' בר כי"ט וכי'א מליא ומביא מעשה
לוי (ומביא שעשו ללוי) בר סיסי שהושיבו לו בימה וזחה דעתו עליו ונתעלמו ממנו דברי תורה ,ובמה"ג שם שיגה
הלשון כי הא דר' וכו' ,ובתוך הסופור ניתוסף להדרש אמת משנגזרה וכו' מהו חותמו של הקב'ה אמת וכו' ,והמשך
הפתיחה במאמרי ראב"כ ור' אבון ורבנון שררשו סוף הפסוק אם זמות וכו' ,וסיפורים שונים שנכללו בתוך הפתיחות
עיי גם לעיל פכ"ה סו א' פל"ג .סי" א' וסי' ג' פל"ו סי' א' ,פמ''א (פמייב) סי' א' פסיח סוי ד' פ'פ סי' א' ,ואין לדון
שסיפורים כאילו הן הוספות מאוחרות( .ועי' לערנער צד  ,)1%1ובירוש' יבמות שם נסדר הסיפור על המאמרים
רקה דם וכו' גידמת במ' היא חולצת בשיניה ,ובבבלי שם בענין יבמה שרקקה וכו' וכתיבת רב נו כאן ובסמוך
אצל רבנו וכו' כמו לעיל פעמים שונות ועי' במ"י לעיל צר  ,189וסימוניה?) שם מקום רחוק כשתי שעות מציפורין
שהיה

,

רבנו

הקדוש

דר

שם

ועי'

בכתבי

צונץ

חב

צד 892

ונייבווער צד :981

 4שוהא מקרא

וכו'| .מלמר

אותנו טקרא ומשנה ודן וכו' 5= :ג' שאלות .בכי"ל בשיבוש ג' הלכות והגהתי ,כי שאלוהו רק ב' הלכות ,ולנכון
שלות שאלוני וכו' ועח"נ ,אכן גם לעיל צד  699איתא גתעלמה הלכה וכנ' ועיו"ש
בסמוך גם בכי"ל ג' א

6
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ירמת במה היא חולצת ,לא השיכן ,רקה דם היבטת מהו ,לא השיבן ,אט' רילמי כר אגרא

הוא ,שאלוהו קראי מהו רכת' את הרשום בכתב אמת (גיאל י כא) אם אמת למה רשום אם
רשוס למה אמת ,לא השיכן ,כיון שראה שצרתו צרה השכים כבקר והלך לו אצל רכנו ,אמר ליה

מה עביון בך כני סימוניה ,אמר לו אל תוכרני צרתי ,ג' שאלות שאלוני ולא יכולחי להשיבן,
| אסר ליה ומה אינון ,אמר ליה גירמת במה היא חולצת ,אטר לו ולא היית יודע מה להשיב ,אמור
לו אפילו בשיניה אפילו בגוסה ,יבטה שרקת דם מהו ,אמר לו ולא היית יורע להשיב ,אמר אס
יבמה גדמת  .%%אמרו לו גדמת יבמה דְוְןן | גמה היא| אנים;
 1גידמת] א'ן .גדמת פכימ.
במה פכ .היאך היא ן .היאך ד | תחלוץ  | ₪ולא | וקה  --היבטה] [ ,רקקה היבטה דם א'מ .וקקת
יבמה דם  ,5יבכמה וקקה דם ]] .וקה רם ן .וקקה דם דאר" | מה הוא [ | לא השיבן] ' ,ולא"
השיבן  .([8ולא השיכן חרי תרין אכם .ולא השיבן כלום דֶן | אמוו דְוימ .אמרי פאכ ..אמרין ת |
| בי] לית הוא בר אולפן אוריתא  --פו"א .לית..
דילמ'| א' .דילי [ .דילמא פוא"ימ :דלמא דכ

אורייחא  -,כמ .לית ..אוריא דילי  .1 -,לית ..אולפן דילמ'  ,5 -,לית בר אולפן  -ך .לית . .אולפן
תת | אגדא| כ .אגדה דפותי :הגדה אנמ | ?** הוא]| ל' ל | נשאליה ךְא .נשייליה פפ,
הוא
נישייליה ך] ,נשאליניה | .נישאליניה [ ,נשאילניה ו ,ליישליה מ | קריי ן ,קרא א .בקראי ו | מהו] אמרו
ליה (לה נ) מהו אנ 1, אמרין לה מהוא ן ,אמרי ליה מהו פכ ,אמרון ליה מה דין דןן ,אטרו מאי מ |
דכתי' אי | את] אבל אגיד לך -

ן .לי י | ואם

ולא | הושיבן כ | כיון] פים:
|8

כיוון כ .וכיון דאנ:

וכיוון ן | צרהו כ | בבקי] בכוקר ות .ל פאכמ | והלך לו] הלך פכ | ובינו דפוא'נכימ .יגיי ת:
ןוחושלס) ף] | גני| אנשי | פימונייה ן,
ר' א | לו (גי | 4עבדין א .1עשו א'י | בך] לך ךד .ל' (
פימוגיא ְפא'גתימ.

סטוגיא א .%סמונייא כ | תזכרני] א' ,חזכירגי דפא3ימ:

תזכריני [ .תזכיריני וכ |

צרותי םא'כמ | ג' --שאלוני] ם] ,א"ל ג' . .שאלוני א .%שלש . .שאלוני א'נכומ .שלוש (ג' ך ,שלשה ך)
שאילות שאלו אותי דְן .שאלו אותי שלוש שאלות ן] | יכלתי  | 5לחזירן להושיבן 5 | 2לו  ,1לה ן |
ומאן נָי | הינון ן | אמר ליה] אמי לו ן ,אמין ,ל' כ | גדמת פוכומ .גדמת יבמה א'ת |
* במה  --חולצת דְואנימ] במה חולצת פכן] .במה היא חולצת ובמה חולצת ל | לו] פוגת :ליה דכי |
ש-יב] נָו ,לא ..להשיב מן .לא ..להשיבן א .1ולא ..יודע להשיב דְוְֶ .ואת לא ידע כ |
וללאה -
אמר לו] פָבִי ,אמ' ליה כ ,א"ל א!מ .אמ' ן .אמ' ליה אין ד | 6אפלו תת | בשניה רמ | אפילון
אפלו ך] ,חולצת ואפי' אא" | יבמה שרקקה פא!נכר'מ.

וקקה דתי | מהו] פא'נכתימ .ה הוא דן |

לו] ונתר'י .ליה דכ | לא אמ | להשיב] ן ,מה להשיב דְנתך'י .להשיבן כ; מה להשיבן א | אמר]
אמר לו נַתר'י ,אמר ליה דפכ .א"ל אמ :.לי ו |
ובמ"י בסוף ד"ה פלק למיצלייה ובו' 1= :רקה דם .וכ"ה בכי"ו וכי'יג , וכן בירושלמי שם ג' פעמים ,וכסטוך
בכייל שרקת דם וכו' ועו' בעמת"ל ע' רוק א' וב' וע' רקק | :דילמ' בר אגדא .שמא הוא בעל הגדה ואינו
בעל הלכה ועח"ג ולעיל צד  559במ'"י בר"ה ואולפן קביל ,וטעס השאלה אם אמת למה רשום וכו' מפרש ביפ"ת
דמדכתיב אטת משטע כתיבה תמה העשויה להתקיים וטדכתיב רשום ולא קאמר כתוב בכתכ משמע דאינו כתיבה
ממש

אלא רושם

בעלמא

וכו' :

 4מה

עברון וכו'| .מה

עשו בך וכו' שמהרת לבוא אצלי א"ל וכו' א"ל ומה

אינון מה הן אותן ג' השאלות א"ל וכו' ,ובכי'"ל הושלם ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה בג' הפעמים אמי לו
ולא היית .יודע וכו' ,וכן באותו הכהב ואם לאו פסול ,ובשיבוש הושלם ביני שיטי מלת .ד ם והגהתי צחצוחית
רוק כמו שהגי' גם בכי"פ וכי'כ ,ובמה"ג שם הועתק הוה עבר על הד א סימוניא (סימוניה) יצאו נבוי"
סימוניא (סימוניה) לקראת' אמרו לו רבינו תן לנןו א<חד שהא דן את דיינו ושונה משנתינו
ומאיר עינינו יהב להון ר' לוי בר סיסי מיד עשו בימה גדולה והושיבו אותו למעלה זהת דעתו
מגב (למיגב)
עליו ונתעלמו דברי תורה ממנו איתון למשאל ליה ששלות (שאלות) ולא ידע ל
אטרי ליה גידמת במה הולצת ולא ידע מה להשיב רק קה דם מהוא ולא ידע אממין דלמא לית בר
ארון ליה מהוא דין דכת' אבל אגיר לך את הרשום בכתב אמת
אלפן') הוא ,בר אגדה הוא מ
אם אמת וכו' ולא ידע מה להשיב כיון שראה שצרתו צרה השכים בבקר והלך לו אצל  רבו אם' לו מה עבדו
לך אם' לו ר' אל תזכיריני ער י שאלות שאלו אותי (לי) ולא יכולתי להשיבן אמ' לו ומה אינון אמ' לו גידמת
קק ה דם מחו.
בן אמי לו רִ' אפילו בשניה אפילן בגופה ר
במה חולצת אמ' לו ולא הייה יודע מה ליהש
אמ' לו אם היה בו צחצוחית של רוק הרי הוא כשר ואם לא הרי הוא פפסול אבל אגיר לך את ההשום
יהבשן
בכתב אמת אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת אמ' לו ולא היית יודע ל

לא
אמר לו רשום עד ש

משנגזרה הגירה ועי' גם בח"נ ,ובסגנון אחר בירוש' יבמות שם בני סימוניוא אתון לגבי
נגזרה גזירה אמת
רבי אמרין ליה בעא תתן לן חד בר נש דריש דיין וחזן ספר מחניין ועבד לן כל צורכינן ויה לון לוי בר סיסי
עשו לו בימה גדולה והושיבוהו עליה אתון ושאלון ליה הגידמת במה היא חולצ' ולא אגיבון ר קה דם ולא אגיבין
אמרין דילמה

דלי' הוא מרי אולפן וכו' מהוי הדין דכתיב אבל אגיר לך וכו" אם אמת וכו' ולא אגיבון אתון לגבי

דרבי אמרון ליה הדין פייסינא דפייסנתך אמר לון חייכון בר נש דכוותי יהבית לכון שלח איותיתיה .ושאל ליה
א"ל רקה דם מהן אמר ליה אם יש בו צחצותית של רוק כשר הגידמת במה היא חולצת אמר ליה בשיניה
אמר

ליה מהו הדין דכתיב אבל אגיד לך וכו" אם אמת וכו' אמר ליי ער שלא נחתם גזר דין רשום משנחתם גזר

דין אמת .וסיפור אחר בבבלי יבמות שם לוי נפק לקרייתא בעו מינוה גירמת מהו שתחלוץ יבמה שרקקה דם טהו
אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת מכלל דאיכא כתב שאינו אמת לא הוה בידיה אתא שאיל בו
מדרשא אמרו .ליה מי כתיב וחלצה ביר ומי כתיב נורקה רוק אבל .אגיר לך את הרשום בכתב אמף וכי יש כחב
שאינו אמת לא קשיא כאן בגזר דין שיש עמו שבועה כאן בגזר דין שאין עמו שבועה וכו' ,ובתנחומא מייב לא
הוזכרו השאלות גידמת במה היא חולצת רקה דם היבטה מהו ,ולשון הסיפור שם אמרו רבותינו מעשה היה ברביגן
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יש בו צחצוחית רוק כשר ואם לאו פסול ,את הרשום בכתב אמת מהו ,אמר לו ולא היית ,יודע
מה להשיב ,אמר לו רשום קודם גזירה אמת משנגזרה הגזירה ,מהו חותמו שלהקב"ה ,אמת ,ר' ביבי
מש' ר' ראובן מהו אמת אמר ר' שמעון בן לקיש אלף בראש האותיות תיו בסופן שלאותיות מי
באמצען על שם אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים (ישעיה מרו) ,ולמה לא השבתם
כשם שהשבת לי ,אמר לו עשו לי בימה גדולה [והושיבוני עליה] וטפת רוחי עלי ונעלמו ממני דברי
ל יכום' סנסדכין פ'ס *ים פ',
שיל סעיכיס כנס פ' לפוססי ( '6ע'):

 *1יש בו:א] יש למ:

שנס כ"*ס  ,'5שעם כ"כ כ' ,סנסדכין קד ס' ,דנכיס כנס סדכ רנכיס (פ'ש סיי ")/

היה בו דָי ..היה ן,

יהיה בו .פונכר!

| |*ווק פכ] של

| צחצחות פכ.

ווק דואנתריומ .דפ ל" .לי ל | כשר] פכי ,היה  ₪ן .הרי הוא = דאנת :הרי זה  ₪מ | אפ כ
פסול] פנכי :הרי הוא  ₪א :חרי זה  ₪דְוֶתמ | *את--מהו| את ..בכתב מהו ל ,אבל אגיד לך את
הרשום בכתב אמת אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת דוְאנכתימ .אבל אגלה לך את הרשום וכו? | 5
לה להשיב] נמ ,להשיב דות.
אמר לו] אמר ליה פכ .ל' י | ולא היתה יודע אַ ,1ולא ידעת פ ,ידעת כ | מ
מה להשיבן אי; להשיבן  | 52ליה פ | רשום ל' א | 1קודם] עד שלא נגזרה | גזרה פא1מ .הגזירה ן,
הגזרה

א? ,גזרה רשום

ורה]
ז-
ג-
| אהמת

א'"

[ .אמת..

גזירה דְתִי.,

אמת..

גזרה

 ,5/משנגזרה

הגזרה

(הגזירה א ,"%גזרה מ) אמת א!א""מ | מהו| פנכמ ,מה הוא [א? ,ומה הוא דִן ,מה א | 1אמת לי ן
רי ביבי] פוא"כמ .רב ביבי א ,1ר' אייבו  ,רביי ן ,רבינו ך |  3בשם | ראובן] שמואל ן | מהו אמת] אֶנכ,

| אמר ר' שמעון בן לקיש] ואמ

אמת מהו(-מה הוא ן) אמת דְפותמ
 ..ריל ם ,ריש לקיש אמי ך | אלף] דְוְנ .אלפ א .1אליף דא"כתמ:
(בראשי 5

בראשם

בראשון

א,1

כמ)

של אותיות

דְאנכמ.

 ריש לקיש ךְ?.ר.שב"ל א*: ,1

א'  | 5בראש האותיות] פ .בראשן

בראשון שלאותות

ן ,בראשן

ת  | -היו (וצ"ל

תיו) בסופן של אותיות  ,1מ' באמצען פ :מ"ם באמציעתן אכמ .מים באמצעיותיו [ .מ"ם (מם ךְ ,1מים ף)
באמצע דְִך | מ' באמציעתן  .1תיו (תי"ו

א'ם .ת"ו א?) בסופן וָאפ.

4אני מ | ומבלעדי  --אלהים] פאכמ.
ש

מבלעדי ..אלהים  ,1וגו" ן .וכו" ך .לי

לו  ₪דפונכתי

| השבתס|

השבת (הישבתה ן) אותן פןנם,

.ל.הם א | כ5שם] כמו א | ש*השבת
שהשיבות לי מן .שהשיבות אותי דא

תי"ו (תיר ד! .תי פ) בסוף דפת

| ולמה] אמ

|

אמר

השבת להם א"ו .השיבות אותן דְך] .. ,אותם מ /

לי לְ"פכ] שחשבת לי ל ,שהשבת אותי אנָו .שהישבתה אותי ן,
| * אמר לו פונכתי] אמר ליה ך ;7א"ל דְ'אֶמ :אמי ל | בימה

גדולה עשו  .5בימה ..עשה לי כ | * והושיבוני עליה פכ] והושיבוני למעלה ממנה  ,1והושיבוני . .הימנה ו,

והושיבו (והשיבו מ) אותי למעלה ממנה [אמ :והושיבו אותי עליה למעלה הימנה דְֶף :לי ל | וטפת| ת/
וטפה [ך ,טפה פַני ,וטפח ן ,טפח א1כמ ,תפח א | %עליי ן | ונעלמו] פכ .ונתעלמו דואנתמ,
ונתעלמה י | דברי תורה ממני [ְן ,דבריי ..מפי א? .דברי . .מפני א ,1ממני דברי  . .מפני מ הלכה ממני י |

הקדוש שהוא עובר בפימונייא יצאו כל בני העיר לקראתו בקשו ממנו זקן אחד שילמדם חורה נתן להם את רבי
לוי בר סיסין אמרו לו רבינו מהו שכתוב בדניאל אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת וכי יש דבר שקר
בחורה שאומר אמת ולא מצא להן תשובה להשיבן מוד יצא לו [משם ובא] לפני ר' א"ל לא יכולתי לעמוד
חד שאלוני ולא מצאתי מה להשיבן א"ל מהו הדבר ,א"ל אבל אגיד וכו' וכי יש דבר
לפניהם בר א
שקר בתורה אמר לו תשובה גדולה היה לך להשיבם א"ל היה לך לומר להם האדם חוטא הקב"ה רושם עליו
מיתה עשה תשובה הכחב מתבטל לא עשה תשובה הרשום בכחב אמת וכנ' ועיי גם בתנחומא שם :  2משנגזרה
וכו' .משנחתמה הגזירה וכמו בירושלמי שם משנחתם גזר דין אמת[ ,וע' ראש השנה ו"ח א' וספרי נשא פיי
מ"ב] ולזה הדרש נסמך כאן המאָטר מהו חותטו של הקב"ה אמת ר' ביבי בשם ראובן מהו אמת כלן' מהו הוראת
אמת שהוא חותמ של הקב'ה אמר רשב"ל אלף וכו' ועי' ביפ"ת ,ומאמ זה ליתא בירושלמי שם (ולא
הועתק בילק' משלי שם) ובדפ?ר וד'ו הגי' ומה הוא חותמו של הקביה א<מת( ,ונשתבש שם רבינו בשם
ר' ראובן אמר אמת מהו אמת) ,ומחק במ"כ תיבת אמת וכטו כן הגוי בכו"ו מה הוא חותמו שלהקב"ה ה' ביבי
בשם ר' האובן אמ' אמת מה הוא אמת אמ' ר' שטעון בן לקיש וכו' ,ולפי זו הגי" משנה ר' ביבי בשם הִ'
ראובן .חותמו  של הכב"ה אמת , וכן הועתק במה'ג שם מה הוא חותמו שלהקב"ה ר' ביבי-בש' ר' אבון אמת
ומהוא אמת אמ' ר' שמעון בן לקוש אלף בראשון (בראשן) שלאותיות מים באמצען שלאותיות תיו בסוף האותיות
על שם אני ראשון ואני אחרון ועח"ג , והגי' שבכייו ובמה"ג מקויימת עפ'י המאמרים בירוש' סנהדרין שם א"ר
יהור' בן פזי אף הב"ה .וכו' אע"פ שאין דן יחידי חנתם יחידי שנאמר אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת וכו'
מהן הותמו של הקב"ה הבי ביבי בשם רבי ואובן אמ ת מה הוא אמת א"ר בון שהוא אלהים חיים
ומלך עולם אמר ריש לקיש אליף רישיה דאלפא ביתא מ"ם באמצעותה תי/ו בסופה לומר אני ה' ראשון (ישעיה
מא ד') שלא קיבלתי טאחר ומבלעדי אין אלהיי שאין לי שותף ואת אחרונים אני הוא שאיני עתיד למוסרה לאחר,
ובשהשיר שם ומהו חותמ של הקב"ה רבי ביבי בשם רבי ראובן אמר אמת שנאמר אבל אגיד לך את הרשום
בכתחב אמת אם אמת למה השום וכו' אלא עד שלא נחתם הדין רשום משנחתם גזר דין ,אמת אמ' ריש לקיש
ולמה הוא אמת אלף בראש האותיות מם באמצע תיו בסופן לומר אני ראשון ואני אחרון .ומבלעדי וכו' ,ובדב''ר שם
אמר

רבי ראובן ומהו

חותמו

של הקב"ה אמת ולמה אמת שיש בו שלש אותיות אל"ף ראשון של אותוות מ'ם

אמצעות תיו סופן לוטר אני ראשון -ואני אחרון וכוי , וקשה להגיה הגי' שלפנינו בכי"ל ובכ"י שציוגתי ובדפ'יר
ודו וילק'  מכירי גם עפ'י הירושלמי ,ובהגי' שלפנינו הובא הדרש הנפלא חותמו של הקביה אמת במאמר סתמי
ובמאמר רשב"ל אלף בראש האותיות וכו' על שם אני ראשון ואני אחרון וכו' מפרש כאן ר' ביבי בשם ר' ראובן
מהו א מ ת שהוא חותמו של הקב"ה ,ובבכלי יומא וסנהדרין שם בעל המאמר הוא ר' חנינא ,ובשבת שם ור"ל
אמר תיו סוף חותמו של הקב"ה דאמר ר' חנינא חותמו של הקביה אמת :  8מ' באמצען .עם האותיות הכפולות
ועי' בחי' הרש"ש 5 :וטפת רוחי . גבהה רוחי עלי; ובדפיר וד"ו הגי' וטספה והוגה וטפת ועמ"כ ובעמת"ל עי
שיבות אותן אמי לו ר' עשו לי בימה גדולה והושיבוני
מוף וע' טפח ,ובמה"ג שם אמ' לו ולטה לא ה

וש

9719

פרשה פא

וישלח

תורה ,קרא עליו אם נבלת בהתנשא:

לה א

אמר ר' אכון כר כהנא אס חישכת לעשות מצוה ולא עשיח

נוח לך ליחן זמם על פיך ולא לפסוק ,אמר ר' יורן מה ירך סמוכה לפיך כך יהא גררך סמוך לפיך,
רבנין אמ' מה ירך קורמת לפיך כך נדרך קודם לפיך חדע לך שכן יעקכ על ירי שאיחר נדרו נתכקרה

פינקסו ויאמר אלהים אל יעקב קום.עלה כיתאל וגו':
|ויאמר אלהים אל יעקב קום וגו'| אמר ר' אנא בשעת עקתי נדרי בשעת רוחי
שטפי ,אמר ו' לוי טחילתך טרשה אקיש עלה קום עלה כיתאל קום עלה לניתו שלאל
 5ילקוע כ' קל"ס ,סנפועל וישלס כ'" ס':

 1וקרא ן | עליו| פוא'גכימ ₪ .י' א' .המקרא הוה דֶן | נכלתה [ | בהתנשא| = וגו [ .ואם
זמות יד לפה פאגכמ | אמי] אם זמות יד לפה  -.ך | 1אבין נָך'ו .בון ן .אבי דִ' .אגא דפאכתט |
חישבת] ן .חשבת פאכך'ימם; חשנכת בלכך דְןן ,חישבתה ליבך [ | לעשות מצוה] ו ,לעשות דבר ף,1
לעשות דבר מצוה [( | .רבר מצוה לעשות (לעשו' ך') דְתמ.
דגר ..לעשוהו פאכ
| * עשיה דותי]

עשיחו לפאכר'מ | ג?ח פן .נוחה מ .טוג י | ללך] לו ך | בתוך פיך ך* | ילרך] יריר ד | סמוך רימ |

כך  --פמוך] " ,כן ..סמוך ף ,1כך יהיה  . .סמוך דְוְנֶת :אף גדריך יחיו סמוכין פאכ.

אף . .יהיו סמוך מ |

 8רבנין] פאנר :יבגן דוכת .ויכנין מ (רגנין --כ
לךפ--
יך לי י) | קודמת] קורס ד | *קכך
ו-ד-פ]
כך ..קודמת
ל ,כך יהיה (יהא ך )1נדרך קודם דְך .1לפיכך יהיה  . .סמוך ך] ,כן יהיה נדריך קורס [ .אף

נדריך קודמין פ .2אף ..יהיו קודמין אמ | תידע ן | שכן]  =.שהרי ד | יעקכ] פר' .יעקג אבינו אנכתי.

יעקוב אבינו ן .אבינו יעקב מ | ** על ירי (יד ת)]  5ל | שאחר פי | את נדרו וא*ר 4 | 1פינקסו] וא'גת:
פנקסו דפא'כךר'ים | * ויאמר --וגו'] שנ' ויאמר אלהים (י"י  )1אל ..ביתאל  ,1שני ויאמר אלהים...
בית אל פא ,שנ' ..בית אל ושב שם וגו' מן ,שנ' ..בית אל ..שם ועשה שם מובח ְך' ,שנ' ויאמר
אלהים קום ..שם

מזביח

ך] .שני ..אל יעקוב קום וגו' ן ,לי לי |  * 9ויאמר --וגו'] ויאמר . .יעקוב קום וגו' ן",

ויאמר ..יעקב קום עלה ביתאל וגו ,5

לי לדפואנכ

(ו
ליאמ
ברי--
תו

שלאל ל' א? (והושלם בגליון) |

אמר ר' אבא] [ ,אמר רי ..בר כהנא דפאכתחה! .:ר' אבא בר כהנא אמ' ן | עקתי נדרי] פוחאנעריי,
עקתא נדרא דת | רוחי]  .1רווחי פוחמאכערי .:רווחא ד
| 6שטפי] חנער? .שיטפי ך ,1שטפא 7",

שיפפא ךְ ,טפשי פַכ ,שבקי אך? ,שובי ן ,שטפי מלידור ו | 1לוי בר כהנא א*" | מחילתך]  .1מחולתך דון,
מהילתך לַ ,9מהולתך פואכך .מהולתא עו | * טרשה ל'וא?"] טרשא א'עקרי .טפשה לָן ,1טפשא ךו,
הרשה דְָףם ,חדשה  .2חושא ך | ** עלה| עליה ל | קום] אמר ליה (א"ל ך! .אמר לו ך) הקב"ה יעקב

שכחת גדרך  -.דדף | ביתאל] נכו! .בית אל דפוחאר | קופ עלה] פהאכי .עלה ג .ל' דות | ביתו א |
למעלה
שם

מסיים

וטפת

דחי עלי רגת על מו דברי תורה ממני קרא עליו אם נבלת בהתנשא ועח"נ ,ובירושלי יבמות

א"ל ולמה .לא אגיבתינון א"ל עשו לי בימ' גדולה והושיבו אותי עליה ט
ופ ח רוחי עלי וקרא עלוי

אם נבלת וכו' ואם זטות יד לפה מי גרם לך להתנבל בדברי חורה על שנישאת' בהן עצמך 1 :אמר ר' אבון וכו'.
דודש ואם זמות וכו' אם זמות חשבת בלבך לעשות מצוה ולא עשית נוח לך ליתן זמם על פוך ולא לפסוק בפה
שלא תשמור גס מוצא שפתיך ,והשם זמם כטו לעיל צד  788עשה לו זטם וכו' ועו' בעמת"ל ע' פסק א' ,ובפי' בר
כי"ט גורס ומפרש אם זמות יד לפה אמר ר' אבין בר' כהנא אם חשבת לעשות דבר ולא עשיחו נוח לך ליחן
זמם לתוך פיך ולא לפסוק בפיך שום דבר ולא לקיימו אמר ר' יודן אם זמות לנדור יד לפה מה ירך סמוך לפיך
כן יהא נדרך סמוך לפיך לשלמו מיד רבנין אמרין מה ידך קודמת לפיך כך יהא נדרך קודם לפיך לומר שתפריש
ואחר כך תדור כדי שלא תבא לידי כך שתדור ולא תשלם תדע לך שכן יעקב על ידי שאיחר את נדרו נתבקרה
פנקסו שנאמר ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה וּבָו' ,ובראש הפרשה מפרש שם ידיך קודם לפיך תחלה נוטל
אדם פרוסה בירו ושוב נותנה לתוך פיו
ל ב' התיבות מטושטשות ,ואפשר לקרות גם אף נדריך יהיו
כקודמין לפיך] וגם בכי"ג וילקוט משלי שם הג'' א"ר ב
אין בר כהנא ,ובכי"ו אמ' ר' בון בר כהנא
ועי' במבה"י ערך רבי בון בר כהנא ,ובשאר הספרים הגי' ר' אבא בר כהנא ,ובמה'ג עמו'  085הושמט מאמר
ראב"כ והורכב מאמר ר' יודן עס המאמר שלאחריו והועתק שם ומהוא אם זמות יד לפה אמ' ר' יודן מה ידך
פמוכה לפיך כך יהא נדרך ,קודם לפיך תדע לך שהוא כן ראה אבינו יעקב על ירי שאיחר נדרו נתבקר
פינקסו דכת' ויאטר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ,ובכי"ל חסר סיום הפתיחה והשלמתיו כמו בפתיחה
הקודמת:

 5אמר

ר' אבא.

וכ"ה בכי"ג והוא ר' אבא בר כהנא ועח'נ ולעול צד  181צר  958וצד  769ובמ"י

שם בד"ה אמר ר' יודן ,וגם בערוך ע' שטף ב' הועתק בשעת עקתי נדרי וכו' שטפי ופו' בתימה כלומ' בשעת
צרה נודר ובשעת רווחא יסיע מלבו כשטף מים ,ובפי' ב"ר כי"ט וכו'א גורס ומפרש בשעת עקתי נדרי בשעת
רווחי שיטפי (שטפי) חזרתי אטר לו הקב"ה ליעקב עשית לי כאדם הנודר לחברו (לחבירו) בשעת צרתו וכשהוא
ברווחה הוא חוזר (ברווחה חוזר) בו ועי' גם בפי' ב"ר הנדפס ,ובמה'ג שם הועתק המאמר לפ' לאל הענה אתי
ביום צרתי" אמ' ר' אבא בר כהנא בשעת עקתי נדרי ובשעת (בשעת) רוחי שטפי ,ותרג' ביום צרתי ביומא
דעקתי 6= :מחילתך וכו'| .הנפה שלך חרשה הכה עליה ומתלא הוא בלא"ר ,ובערוך ע' הל ב' הגיי מהולתא
ופי' שם מהולתא נפה ,ובע' טרֶש ב' הובא .מילטדנו בכוף אם בחקתי ובפרשה וישב ממנו שבי אטר ר' לוי
מהולתך טרשא אקיש עלה א"ל הקב'יה ליעקכ יעקב שכחת נדרך ,ושם פי' בלי ערבי קורין לחרש טרוש (ועו!
בהוספות .הח' פליושער בעמת"ל ח"ב צר  )212מהולתך מַרשא כלומר הנפה נתחרשה ואין יורד הקמח אקיש עלה
הכה עליה בכח בטבעות של ברזל שכך מנהג הערביים כשמסלתין הסלת יש להן באצבעות צרדות טבעות ומכין
הנפה בהן מכאן ומכאן ויורד הקמח (וזה הפירוש נוסף בילקוט ד'ו ולותא בילקוט דפ"ר) ,ובפי' ב"ר כי"ט וכו"א '
מפרש מהולתך מרשא וכו' מהולתך גפה שלך טרשא אקיש עלה חרשת שאינה נשמעת אקיש עלה (טרשא אקיש
עלה .הְכה עליה) ותשמע קולה לנפות בו קמ כמו שמצינו ליעקב ששתק ושכח (ששכח ושתק) מלשלם נדרו
אמר לו הקב'ה קום עלה בית אל שכחת נדרך שלם וכו' (ומשם נוסף בדפוסי' א"ל הקב"ה וכו' שכחת נררך ,ובכי"פ
נוסף בגוף הספר ותשמע קולה לנפות בה קמח כלומר שלא תעשה כיעקב ששכח נדרו) ,ובפי' ב'יר בדפיר הגוי
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|

לה א ב

ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך מה עשו נודר ואינו מקיים אף

אתה נדרת ולא קיימתה:
ב) ויאמר יעקב אל ביתו וגוי [|החליפו שמלותיכם] ר' כרוספרי בשם ר' יוחנן אין אנו
בקיים בריקרוקי עכורה זרה כיעקב דתנינן המוצא כלים ועליהם צורת חמה [צורת לבנה צורת הררקון
יוליכם לים המלח ,אמר רי יוחנן כל כסות בכלל עבודה זרה]:
 3ילקוע טס :

 1עצולס זלס פ"ב ('"נ ,ועי' ישי ענודס זכס פ'ג ע" 3די:

י-ך
ח-
אאל
 1מוביח ךן | *ל

פאכתי] לאל ..בבורחך  . .אחיך ך .לאל הנראה אליך ך .לאל ן .וגוי ל,

לי ןָ | מה] ואם אין את עושה כן הרי את כעשו  ₪ך .אם אין אתה ..אתה כעשו ךן | מקיים] משלם כ |
אתה] פחאכתר .1את דְוְנִי | נדרת] כ .נודר דפוחאנגתרי'י | ואינך (ואין את [ ,ואין אתה ךן ,ואן
ל
את ן ,ואינו ך) מקיים דפוחאנתריי .ואינך משלם  * 3 | 2ויאמר  --שמלותיכם] ויאמר . .שלמותיכם ל
ויאמר . .וגו" לפנ

ויאמר..

ביתו דְן,

ויאמר . .ביתו

וגו" הסירו

(ביתו הסירו

ך]) את

אלהי הנכר

כןת,

ויאמר . .ביתו ואל כל אשר עמו הסירו וגו' י ,ויאמר . .ביתו ואל . .הסירו את  . .הנכר א ,1הפירו  . .הנכר א?,
ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ויטמון אותם יעקב ך | 1א"ר ךן | כרוספדיי [  ,כרוספדאי אכתר,1
קיריספא ן ,ברכיה ף | בשם] אמר דִך | יוחנן] ינאי א

האון פל- .איי או

4קיים] ן- ,יין  ,1בקאים ך .1בקיאים דתף/1
| ב

| בדיקדוקי] ונ .בדקדוקי דהפאכתר'י

(כיעקוב ן) אבינו דְואנכתר'י

| דתנינן] פוני .דתנן דָאת

| ע"ז ד'פאכתריי
| המוציא וֶ.

| כיעקב]  :5כיעקב

*ורת
מצא י | צ

ם
להי--
חמ

המלח .דְ["]] צורת . .דרקון. .המלח  .צורת  ..צורה לבנה צורת דרקון . .המלח ךן .צורת חמה ולבנה צורת
דרקון . .המלח א כצורת החמה כצורת הלבנה צורת (כצורת ך )1דרקון . .המלח נָךְ ,1צורת חמה צורת
זרה דוג]
דה
ברו--
ע אמ
דרקון .יוליך . .המלח ו ,צורת חמה ל' ,צורת חמה וכו' פ ,צורת וגו' ן | *5
אמר ..ע'ז ד'פאכתי .1אמר ..בכלל ף ,1לי ל |
מול תך בפשא ,ובכי"ל הוגה
ג"כ מהולתך טרש' ,ובכי"ל הגי' מח ילת ך טפשה וכ" בכי"ג ,וגם בדפייר ח
מהולתך טרשה ועח"נ ,אויש לקיים הגי' מחילתך מחולתך בחי"ת ,ומחילתך מחולתך מן נחל כמו מהילתך מן נהל

שהוראהו נפות ועי' בהוספות הח' פליישער שם ח'יג צד  ,617וזרה הגי' טפשה והגהתי ,וחרשה בד'"ו וכי"פ הוא
פירוש :של טרשה ועי' גם במ"כ ,זבתנחומא שם בהמשך המאמר שהעתקתי במ"י לעיל צד  869איתא בא וראה
כשהלך יעקב לארם נהרים מה כתיב שם וידר יעקב נדר וכו' השיבו .על כל דבר ודבר הלך ונתעשר ובא וישב

לו ולא שלם את נדרו הביא עליו עשו וכו' ולא הרגיש הביא עליו המלאך ורפש עמו וכו' ונעשה צולע כיון שלא

הרגיש באת עליו צרת דינה וכו' כיון שלא הרגוש באת עליו צרת רחל וכו' אמר הקב"ה עד מתי יהא הצדיק הזה
לוקה ואונו מרגיש .באיזה חטא לוקה הריני מודיעו שנאמר ויאטר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם
א"ר איבו מהול,תך טרשא אקיש עלה א"ל הקב"ה לא הניעוך הצרות האלו אלא על שאחרת את נדרך
אם את מבקש שלא יגיעך עוד צרה קום עלה בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי שם נדר אנכי
האל בית אל וכו' א"ר אבא בר כהנא א'ל הקב"ה ליעקב בשעת עקת א נדרא בשעת רווחא שמטי כשהיית
בצרה נדרת וכשאתה בריוח שכחת

מיד ויאמר יעקב אל ביתו וכו' [וע' לעיל צד  008ומה שהבאתי שם] 1 :ועשה

שם מזבח וכו' . השלמתי לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך שדורש מה עשו נודר וכו' ,ובדפוסי' נוסף ואם
אין את עושה כן הרי את כעשו מה עשו וכו' ועח'ינ :צ4ורת לבנה וכו' .מכאן עד בכלל עבודה זרה חסר בכי"ל,
וכן קוטע בכייפ צורת חמה וכ ו' ובכי"ו צורת וג ו' והמאמר אטר ר' יוחנן וכוי איתא גם בכי"פ וכי'ו ,והשלמתי
יוליכם וכו' [וכן הושלם בגליון כייו] וכן הלשון צורת הדרקון במשנה
ק
ן
נר
בגי' הדפוסי' צורת לבנה צורת הד
וכו' וכן
ן
שבירושלמי ובטתניתא .דבני מערבא ,ובמשנה שבמשניות ובבבלי הגי' צורת חמה וכו' צורות דורק
הגו' בכו"כ ,ובפי' ביר הובאו המאמרים לפ' ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ויטמון אותם יעקב
ומפרש ר' כרוספדאי וכן' אין אנו בקיאים בדקדוקי עו כיעקב אבינו שטמגן כדתנינן המוצא כלים ועליהם כצורת
החמה כצורת הלבנה כצורת דרקון וכו' אמר ר' יוהנן כל כסות בכלל כ ל דורש ואפילו כסות ,ובפיי
בר כי"ט וכו'א מל"א מפרש ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר כל (כו') כסות במשמע ר' כרוספדאי וכו' אין
אנו בקיאין בדקדוקי  ע'ז כיעקב דתנונן המוצא וכו' ועליהם כצורת חמה צורת לבנה צורת (כצורת) דרקון
יוליכם לים המלח שעליהם צורת חמה צורת לבנה אין שאין עליהם לא ויעקב הטמין אפילו אותן (אותם) שאין
עליהם לא צורת חמה (החמה) ולא צורת לבנה ולא צורת דרקון דכתיב כל אלהי הנכר ואמר ר' יוחנן כל כסות
בכלל ע'ז אפולו אותן (אותם) שאון עליהן (עליהם) צורות הללו והיינו דאמר ר' כרוספדאי בשם ר' ווחנן דשמעיה
ר' כרוספראי לר' יוחנן הרריש כל אלהי הנכר כל כסות בכלל ע"ז ותנא למתני' (דמתני') דקתני צורת חמה צורת
לבנה צורת דרקון אין מידי אחרינא (אחריני) לא ואמר אין אנו בקיאין בדקדוקי ע"ז כיעקב ,אכן לפי הנו'
שבבי"ל  ושאר כ"י ובדפוסי' וילקוט שנסדרו המאמרים לפ' ויאמר יעקב וכו' אינו משמע שר"י דורש כל אלהי
הנכר וכו' בפ' ויתנו אל .יעקב וכו' ,ובכי''ל הושלם בכתב הספר בדיו דיהה סוף הפסוק ויאמר יעקב וכו' והחליפו
מלותיכם א"ר יחנן כל כסות
שלמותיכם (והגהתי שמלותיכם) ,וגם בשכל טוב צד  891והחליפו ש
תשמישי ע'ז בכלל עז הן ,וכן פיר' במ"כ כל כסות דייק מדכתיב והחליפו שמלותיכם משמע ליה שהיו נתכסות
על אלהי הנכר וכן' ועיייש ,אוביפ''ת מביא מסוגית הירושלמי שם לא שנו אלא כלים שעליהם צורת החמה וצורת

הלבגה הא שאר כל המולות לא ולא שנו אלא דרקון הא כל הנחשים לא וכו' וכתב' גם וגר' דיליף לה מיעקב
דאמר והחליפו שמלותיכם משמע דכל כסות של ע"א שלקחו משכם אסיו וז"ש אין אנו בקיאין בדקדוקי
ע'א ביעקב דממתניי לא שמעי' אלא הנך צורות מיגיה שמעינן דכל מין כסות אסור ,ועוד כתב שם בדיה כל
כסות בכלל ע"א כל הפוסקים לא הזכירו זה אדרבה נחלקו בבגדי משי אם הם בכלל כלים מבוזים ושרו אפילו
בצורת חמה ולבנה מפני שדברי ר"י לא נזכרו בגמרא בבלי ולא בירושלמי ואין פוסקין הלכה מפי המדרש (ועיי
בטור יד סי' קמ"א ובב"י שם ובחי' הרד"ל) ,ובכייו ר' קיר ספא ככתיבת השם בירושלמי ועי' במבה"י קכ"ג
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ד) ויתגו אל יעקכ וגו' ר' ישמעאל בר' יוסי סלק מצלייה בירושלם ,עכר בהרין פלטנוס >"
וחמתיה חר שמריי אמר ליה לאן את אזל ,אמר ליה למסק מצלייה בירושלם ,אמר ליה ולא טכ לך =
מצלי בהרין טורה בריכה ולא בייחה קיקלתה ,אמר ליה אומר לכם לטה אתם דוטים לכלב שלהום' *
אחר נבלה כך לפי שאתם יודעים שעבורה זרה טמונה תחתיו ויטטן אותס יעקב לפיכך אחם להוטים

\ אחריו אמ' דין בעי טפאכה וקם וערק בליליא:

ה) ויסעו ויהי חתת אלהים וגו' אמר  ר' שמואל בר נחמן בג' מקומות נכנסו האומות "

1

לעשות מלחמה עם בני יעקכ ולא הניחם הקב'ה ויסעו ויהי חתת אלהים גו' ,ותרגז הארץ
 1ינקוס טס ,יכוט' ענודס זכס פ"ס מ"ד ד' ,ועי' לעיל  6 = : 6902 5ילקוט טס .ילק' יסשע כ' כ"נ:

ויחנו ..יעקב

 1ויתנו  --וגו'] ( .ויתנו  ..יעקב את אלחי הנכר ו .ויתנו  . .יעקב (יעק' ן) דפוא'גכ.

אביהם ך] .ויטמון אותם יעקב תחת האלה א" | ר"ש א | בר'] בר רי ך .בירי ת .בר יי | סלק] פאזנרו,

סליק דְוַא%ם .עגר י' .אזל ך | מצליא נ .מצלי ו ,1למצלייה ן .למצליא אכ  .למצלאה ך' .לצלאה דיףן |
בירושלים ם .בחדה ירושלם [ | בהדה ן | * פלטנוס דָא'רך'ו] פלטייס ל' .פלאטנוס ן .פלטאנוס ם/3
2חמתיה]
פלטרוס א | ו

[י .וחמא יתיה דְאנף] .וחמא ם | * שמריי וֶך*] שמדריי ל

שמראי

ך] .סמריי [,

סטרא םא .שמדאי ףן | לה ן | לאן] פאגי .להן ו .להיכן דת | אזל] ו .אזיל דפאנתי | לה ן | למסק]
למיסק  .מסק ך .מיסק ף] ,מסוק ן .לי אי | מצלייה| ן .מצליא ן  ,מצלי דר  .למצלייא ם .היא א .למצלא י |
בירושלם] וְאִי .בירושלים פן ,בהדי ירושלם ןת | לה ן | לך לי ך |  3למצליא אכ .למצלא ו; צלויי ם |
ךאנתריי
בהדין] אנכרי ,בהדן ן .,בהרי  .בהדא פך | טורה בריכה] [ .טורא בריכה אך* .פורא בריכא פ

|

בייתה] ן ,בבייתה ן" .בביתה ך? .בכיחא פאנכך'י .בההיא דד | קיקילתה ן ,קיקילתא  ,קקילתא א'ף*,
קילקלתא פכי .קלקלתא דא'תרי | אמר ליה] א!כ .אמי לו וגתר' .א"ל פא'ו .אלי ך' .אלא ך |
לכם] לך א? | למה אתם דומי' ך"! .למה ..דומין ואתי .למי ..דומים ך .1למי ..דומין  :משל למה
הדבר דומה פכ | שהוא להוט פאכו! ,שהיה להוט דִון .להוט [ַך4 | 1גכלה] פא .נגילה כ,
| יודעיי ךד' .יודעין פאגר'י

הנבלה דונתר'י

| שעבודה זרה] וַג .שעיו דרפאכתריי

| ויטמן  --יעקנן

ויטמון ...יקב א"כ ,ויפמון אותה יעקב וגו' ן ,דכ' ויפמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם ך] ,ויחנו
5חריה ףן |
אל יעקב את כל אלהי הנכר נָך' | ** אתם] אדם ל | להוטי' דְ .להוטין פאני .לוהטים ךן | א
אמרין דוגתרי" .דרי פא

| מסאבא [ ,מיסבה אי,1

מיסבא [ָךף ,1מסבא |ף* ,מיסכה |ף* .מסכה ,₪5

מנסבה פי' מאחר שזה יודע שע"ז טמונה שם ודאי יקחנה וגתייעצו (ונתיעצו ך]) עליו להרגו ד | וקפ] פאנכר,
ג-ו ]'-ויהי חתת אלהים דחאנכתי .ויהי חתת ם .ויהי
והי
קם דְוְתי | בלילייא ן .בלילה פך* |  *6וי
דְפחאנכתריי (יהושע)] שמעון לוג

וגו" ן ,וגו' רִ| ש*מואל

| בר נחמן] פואנכ .בר נחמני ך'ו (שם),

לי דת | בג') ד'א? .בשלשה דפחנכר1י ,בשלושה ךן ,שלשה ןא | נכנסו] וְהנך!י (שם) ,נתכנסו דפא'כתי:
ושם) |
ל ,לי (
נתכנשו א! | אומות העולם |  * 7עם  --יעקב דפחאנכתריי] עם ..יעקוב ן .עם ..ישראל
* הניחס א] הניחן פנכר'י .הגיח להם דוחת :הגית  * | .ויהי  --וגו' ח] ויהי  ..אלהים דפאכתריו:
ויהי וגו ן ,וגו" ל | ותרגז] וְחא?י .הה"ד ותרגז א'א ,"%שנייה (שניה ִ) בימי יהונתן = פ .5שנית
(בי דְ )+בימי יהונתן שנאטר  --דת |

א' ,ובאותה הסוגיא בירושלמי שם א"ר קריספא והדא כוסות וכו' 1= :ר' ישמעאל וכו'| .סיפור זה עד ולא ביותה
קיקלתה הוא בפגנון הסיפור לעיל צד  692ר' יונתן סלק וכו' ועיייש בח"נ ובס"י ועי"ע גרעץ קורות היהודים חיר
מהדורא

ד'

שטמנן

תחת

צד

824:

 5אמ' דין בעי וכו' | .אמרו זה רוצה ליקח הטמאה

שאומרים כן

כלו' הע"ז וכיון ששמע

קם וברח בלילה ,ובפי" ב"ר כי"ט וכי"א מפרש אמרין דין בעי מיסבא (מיסכא) מאחר שיודע שע'ו טמונה שם  | |
ודאי יקחנה ונתיעצו( .ויתיעצו) עליו להורגו לר' ישמעאל וקם וברת וכו' ,ומשם נוסף בדפוס" פי' מאחר שוה ודע | |,
וכו' עד ונתייעצו עליו להרגו ,ובמה'ג עמו'  185מפרש ויתנו אל ועקכ וכו' ויטמן אתס יעקב תחת האלה מלמ'!
האלה

בהר גריזים,

ואה"כ

הועתק

שם ר' ישמעאל ביר' יוסי פליק

למצליא

ביושלם עבר

היניה?) חד שטראי?) אמ' ליה לאן את אזיל אמ' ליה מיסק מצליא ביושלם
בהדין פלאטינוס!) מ
מ' לוה ולא טב לך ,טצלי בהדא טורא בריכא ולא בההיא קלקלתא*) אמ ליה אימור לכון

למה אתם רומין לכלב שהוא לוהט אחר הנבלה כך לפי שאתם יודעין שע"ז טמונה תחתיו דכת' ויטמן אותם
) קם וערק בלילוא ,
*ב
אא*
יעקב תחה האלה אשר עם שכם לפי כך אתם ל וה ט ין אחריו אמרון דין באעי ם

ובכי"ק שם הגי' ק יק לתא

ועל הגליון שם הפירוש (סאיבא) רוצה לטמא מקוטינו ,ובסגנון אחר הסיפור בירוש!

ע"ז פ"ה ר' ישמעאל בי רבי יוסי אזל להדא ניפוליה אהון כותייא לגביה אם' לון אנא מחמי לכון דלית אתון
סגדין אלא .לצלמייא דתחותוי דכתיב ויטמון אותס יעקב תחת האלה אשר עם שכם שמע קלין אמרין .נקרוץ נסדר

לאולין  כובייא וידע דאינון בעו טיקטלוניה וקרץ ונפק ליה[ ,וע' בתוס' חולין ו' א' דיה בראש] 7 :ותרגז וכוי.
וכ"ה בכייו ובכי"ח וכי"א א' וב' ובילקוט דפ"ר ותרגז וכו' וירב (ויורב) היער וכו' (והשלמתי הפסוקים ועח"נ,
ובכי"ג דלג מן ולא הניחן הק' עד ולא הניחן וכו') ,ובכי"פ וכי"כ מפרש שנייה (שניה) בימי יהונתן ותרגז וכו
שלישית 4בימי דור .וירב היעך וכו' ,ורשב"ג דורש ויהי חתת אלהים על הערים .וכו' ולא רדפו אחרי בני יעקב
שנכנסו (נתכנסו) לעשות מלחמה וכו' ולא הניחם הקב"ה ,ור' אלעזר דורש ולא רדפו וכו' בוקשו לרדוף ולא
הניחם הקב"ה ואוכן נתכנסן בחצור ההיד וכו' ,וטעם שנתכנסו בחצור ,שיבין מלך חצור שלח אל מלכים אחרום
שיתכנסו להלחם עם ישראל וחצור היתה ראש ממלכות עי' יהושע שם א' י' ,ובשכל טוב שם הוא דבור בפ"ע ולא
רדפו -אחרי בני יעקב א"ר אל יע זר בקשו לרדוף ולא הניחן הקב'"ה והיכן .נתכנסו וכו' , וקשה מאד .לפרש
שרשב"ג מונה לג' מקומות שנכנסו .האומות  וכו' גם וירב היער וכו' וזה הפסוק כתוב במלחמת אנשי דוד עם אבשלום

סאַיבָא

| .קְלקְלְסָא (* | .שמְרְאִי (* = .חְמִינִיָה (? = פלְאטִיטּס (
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לה הו

ותהי לחרדת אלהים (שיא יר טו) ,וירב היער לאכול בעם \וגו' (שיב יח ח) ,אמר ר' אלעזר ביקשו

לרדוף ולא הגיחם הקב"ה ואיכן נתכנסו ,בחצור הה"ד רק כל הערים העומדות על תלם לא
שרפם

=' לעזר אמר במסורת שרפה,
יהושע זולתי חצור לבדה שרף יהושע (יהושע יא יג) ,ר

:

הקב"ה אמר למשה ,משה אמר ליהושע:

ו) ויבא יעקב לוזה וגו' ולמה נקרא שמה לוז ,אמר ר' אבא בר כהנא שכל מי שנכנס לשם
המריף מצוות ומעשים טובים כלוז ,רבנין אמ' מה הלוז הזה אין לו סה כך לא היה אדם יכול לעמור
ה לעיל סוף פס"ע :

דן"א?כתרי'י]
ים
ה--
להי
א ות
*1
ח לי ת) | לאכל
ורבג--
וירב פ( 2וו
" אלעור (לעזר [)] פוהאפיי ₪ .שלשה
ללרדף ם ,לרדופ א | 1הניחם הקב"ה]
להם ך

| ואיכן] וחך .1והיכן דנתי:

נתכנשו

(נתכנסו

אומות

העולם

לרדופ

ויהי . .אלהים פחא .1וגוי ל; לי ן | וירב ן .שלישית בימי דוד
פוכ * | .בעם וגו ן| געס דפא'כ .וגו" לְח .ל' אלי | אמר וי
(ג' ך )1בימי יהושע ך ₪ ,שלישית בימי יהושוע ךן  | בקשו |
א ,1הניחן הקב"ה פאלכי .הניח להם הקב"ה [חף .הניח הקב"ה
היכן פאכ

א"ה

| נכנסו וֶך1ו (שם) ,נתכנסו בימי (בני ם) יעקב פפ.,

| בחצור]

פואכי,

לרדוף א )%%אחרי

בני

יעקב

אא"

י-פ
של -
לחצור דחנתך'י (שפ) | רק ל' אי | כל) פוחאגכי .ל דתרי | העומדים א' | (ע

לי ן)

8רפום פכ .שרפו ךן | יהושע] ד1נך1ו (שם) ,יהושוע ך] .ישראל דְא .ל' פוחכ | * זולתי --יהושע ד'כר!]
ש
זולתי חצור לבדה וגו  ,1זולתי חצור לבדה א"ך!י(שם) ,זולתי חצור  .5זולתי את חצור ..יהושע
ר' ..אומר גי (שם) , א"ר
(יהושוע ךת) דדת .זולתי את ..לבדה א ,1וגו" לוח | ר' אלעזר אמר את
4שה] נִי (שם) ,ומשה דפואכתי | א' לו (אמי ליה כ)
אלעזר פ ,2ר' יודה או' ן | ** שרפה] שרפם ל | מ
ה וכמה] ויבא . .
כבמ--
ליהושע שלשם נתכנסו לרדף (לרדוף  )2אחר בני יעקב לכך שרפה כ |  * 5ויבא יעק
ומעשים טובים בלוז רבנין אמ' הלוז . .יוצא מן העיר ויאמרו לא הוא וגו' ר' יניי . .עבר לה ..על שהראה
לו באצבעו . .וכמה ל ,ויבא ..לוזה למה ..ר' אבא בר כהנא אמ' שכל . .הטריף מצות  . .כלוז רבנין אמרין

ולא במלחמה שעשו אויה עם ישראל ,ודוחק מ"ש ביפית וליג נתכנסו או'ה אלא נתכנסו לעשות מלחמה ור"א פליג
ואמר שהמקום הג' הוא בימי .יהושע וכו' ,וברדיק יהושע שם ייג הובא בקשו לרדוף ולא הניחס הקב'"ה והיכן נתכנסו
בחצור .וכו' וזה אחר משלשה מקומות שנתכנסו אומות העולם לעשות מלחמה עם בני יעקב ולא הניחם הקב"ה
[וע' בילק' יהושע שם] ,ובדפ"ר וד"ו הגי' אמר ר" אלעזר ג' (שלשה) בימי יהושע בקשו לרדוף וכו' ,ובא"א מחק
וירב היער לאכול בעם ומלת שלשה ,ולפי הגהה זו מונה רשב"נ רק שני מקומות ור"א אמר שהמקום הג' הוא
בימי יהושע שבקשו לרדוף וכו' [וכ"ה לפי גי' כיית] ובפי' ב'יר כייט גורס ומפרש אמר שמואל בר נחמני בשלשה
מקומות נכנסו אומות העולם להזרווג ולעשית מלחמה עם בני .יעקב ולא הניחן המקום הה'ד ויסעו ויהי חתת
אלהים שניה בימי יהונתן ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים שלישית בימי יהושע והיכן נכנפו לחצור ההיד רק
הערים וכוי ,ומשטע שאינו גורס וירב היער וכוי ואינו גורס אמר ר' אלעזר וכו' , וכן הוגה במדרש ד' קראקא ב'
ובדפוסום מאוחרים שנית בימי יהונתן שנאמר ותרגז וכו' ותהי לחרדת אלהים שלישית בימי יהושע בקשו לרדוף
וכו' ועמ"כ

אכן שם כתב ה'ג .לכאול

עם
ב

שלישית בימי יהושע

א"ר אילעזר

בקשו וכו' ולפי הגהתו

שלישית בימי יהושע נדחק לפרש והאי דחשב יהונתן שנית והל"ל יהושע שנית משום דדמי טפי לההיא דיעקב
דגבי יעקב כתיב חתת אלהים וההם כתיב חרדת אלהים וצע'ג [כל פירושי המפרשים והגהותיהם אינס מספיקים
לבאר את דברי המדרש האלו ,וכדי להעלות ארוכה להמאמר המשובש הזה נחוץ לרעת שאין ר' שמואל ב''נ רוצה

שהקב'יה הושיע בם את בני ישראל במלחמתם עם האומות כי רב הם ,ומטעם זה לא

למנות את כל המקומות
הזכיר למשל את מלחמת ברק עם סיסרא שכתוב בה ויהם ה' את סיסרא (שופטים ד' טיו) וכן את הכתוב ניצא
מלאך ה' ויך במחנה אשור (מלכים ב' ייט לייה) שדומה להקרא ותרגז הארץ וכו'| ,כי כונתו רק להביא את
המקראות שכתוב בהם שחרדת אלהים ומוראו היו על העמים בעת התאספם למלְחמה עם ישראל .,ולכן
אי אפשר למנות כאן לא את הפסוק וירב היער וכו' ולא את הפסוק ביהושע ,ונראה להשלים את המקום השלישי
שחסר .כאן עם המקראות המדברים במלחמת יהושפט עם בני מואב ועמון שבאו עליו המון רב מעבר לים וכו!
(דברי הימים ב' כ' ב') וה' הושיעו ונפל פחדו עליהם כמו שנאמר (שם שם כ'ט) ויהי פחד אלהים על כל
ממלכות .הארצות וגו'( .וע'י גם דה'ב ייד י'ג) :,ומאמר ר' אלעזר הוא דבור בפני עצמו וכמו שהוא גם בשכל טוב
שם ,ואין הוא מוסיף ולא חולק על רשב'נ אלא הוא דורש את המקרא ויהי חתת אלהים וגו' (ואפשר שיש לסרס
ולהציג  את מאמר ר"א קודם מאמר רשביג) שבקשו לרדוף אחרי בני יעקב ולא הניחם הקביה ,ואיכן נתכנסו
האומות לרדוף אחריהם בחצור כי חצור היתה ראש ממלכות (וכן במדרש ויסעו נאמר שהיה לבני יעקב :מלחמה
כבדה לפני חצר העור והרגו למלך חצר) ,ומטעם זה שרף יהושע את חצר ,וזה היה במסורת שיהושע קבל ממשה
ומשה מן הקב'ה שהאומות נתכנפו בחצר נגד בני יעקב ,ושחצר מקום מוכן לפורעניות ולכן
שרפה] ,ואגדות ישנות שנתכנסו מלכי אמורי לעשות מלחמה עם יעקב ובניו נמצאו כבר בספר היובלים פל"ד ועל
אגדות כאלו נופד המדרש ויסעו שהועתק בילקוט ר' קל"ג והוזכר ברמב'ן לבראשית ל'ד ייג בשם ספר מלחמות
בני יעקב [ועי לעיל צד  669ומה שהבאתי שם] :  2לא שרפם יהושע .במקרא כתוב .כל הערים נכו' לא שרפם
ישראל זלתי את חצור לבדה |כו' ,ובילק' .יהושע שם הועתק ג"כ כל הערים לא שרפם יהושע זולתי חצור
וכו' , ושם סירס וקיטע .רִ' אלעזר אומר במסורת וכו' אמר ר' שמואל בר נחמני בשלשה מקוטות נכנסן אומות
העולם לעשות מלחמה ולא הניחן הקב"ה והיכן נכנסו לחצור ואחד מהן ויסעו ויהי חתת אלהים על כל הערים
אשר סביבותיהם \גו' :  8במסורת שרפה וכו' ,טעם הדרש מפרש בשכל טוב שם מת"ל שרף יהושע ומה תל
על תלם איר

אליעזר

חצור

היתה

עומדת

במפרת שריפה רמזה הקב"ה למשה ומשה ליהושע ושאר הערים

עוטדות במסרת של קיומא /וברדיק שם ובדרש כי משה מסר לו שושרוף חצור ועל פיו עשה
וכן אמרו ר' אליעזר אומר במסרה שרפה הקב'יה אמר למשה ומשה אמר ליהושע ועיי
שם ,ואין נר' לפרש שר'א דורש במסורת שרפה הקב/ה אמר וכו' מדכתיב שם כאשר צוה
כן צוה משה את יהושע וכו' כמו שפי' בופיית [וע' בח''ג ומשכ לעיל] 5| :ולמה נקרא וכו'.
כבר לעיל סוף פפ'ט לפ' ויקרא וכו' ואולם לוז שם העיר וכו' איתא בשלימותו גם כאן בכי"ל

יהושע ששרף חצור
גם בפירש"י יהושע
יי את משה עבדו
|מאמר זה שנסדר
(והגהתי כמו לעיל
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על פתחה שלעיר ,אמר ר' סימון לוז היה עומר על פתח העיר ,ר' לעזר בר מרופ כשם ר' פינחס גר
חמא לוז היה עוטד על פתח המערה והיה לוז חלול והיו נכנסין דרך הלוז למערה ודרך המערה לעיר
הה'ד

₪

השומרים

ויראו

איש

יוצא

מן העיר

לו הואנו

ויאמרו

גא את מבוא

ועשינו

העיר

עטך חסר ויראם את מכוא העיר ויכו את העיר לפי חרג ואת האיש ואת כל משפחתו
שילחו (שפטיסאכרכת) ,ר' ינאי בשם ר' ישמעאל עכר לה אפטרה מה אם זה שלא הלך לא בידיו
ולא כרנליו על שהראה להם כאצבעו ניצול מן הפורענות ישראל שעושין חסר עס נדוליהם ביריהם
ורגליהם על אחת כמה וכמה:
ח) ותמת דבורה
ו
ג
ו
'
[
ו
י
ק
ר
א
ש
מ
ו
א
ל
ו
ן
ב
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ת
]
ר
'
ש
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א
ל
ב
ר
נ
ח
מ
ן
א
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ר
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 8ילקוע ' קל'ס,

קדכ עולס פ"כ,

פקיקתל פ' זכוכ (כ"נ נ') ,מנסועל ע"נ וישלת םק" כ'כ וס" כ"ו  055פיי ד ו

תנסומ]  056כ'' ד' ,מוכש קתלם פ' טוב ללכס (ז' נ'):

מה לוז זה ..כך לא תיה אדם יכול לעמוד על פיתחה של מערה והיה לוז חלול  . .וררך המערה לעיר הרתי
ויראו  . .יוצא מן העיר ר' יניי בשם ר' ישמעאל ר' עכד לה הפטרה אם זה שלא הילך  ..ברגליו אלא על ידו
שהראה להם ..בידיהן ורגליהן על ..וכמה [ ,ויבא . .לוזה למה ..א"ר אבא בר כהנא שכל ..שם הטויפ

מצות ומעשים טובים וכו'

פיט

כרכתי' בפרשת

אבא שכל ..לשם הטויף חורה ומעשים טובים וכו'

עד
כמו

פוף הפרשה

א' ,ויבא ..לוזה למה ..א"ר

לעיל

יעקב ף.

שכתו'

בפרשת

ויבא ..לוזה למה ..א"ר אבא כל ..לשם הטריף מצות כלוז כד' בפ' ט"ט ,
ר' אבא שכל . .לשם הטריף מצוות כלוז וכו' כדכתי'

לוזה וגו' ולמה ..אמ' ר' אבא

בפרש'

לוזה למה נקרא שמה

ויבא ..לוזה למה ..אמי

סיט עד פוף כל הפרשה

בר כהנא שכל ..לשם וגו' רכבת

פרשת
למה ..א"ר אבא בר כהנא שכל מי מי שנכנם וכ' ב

ויצא

 2ויבא..

קדמייה ן ,ויבוא יעקב שלם לוזה

פיט [עד סוף הפרשה

א']א.

ויבא..

לוז וכו' לעיל י ,ויבא ..לוזה שכל מי שנכנס לתוכה הרטיב מצות ומעשים טובים

כלוז ך ,ויבא ..לוזה למה נקרא שמה לוז שכל מי ..מרטיב . .כלוו ך] | ו8תמת -ו-גו'] ותמת דבורה מנקת
 .מיניקת (מינקת חנת) רבקה וחגת .ל' פאב | *ויקיא --בכות דפאיכת]
(מניקת ו*) רבקה וגו' דִי ,ותמת .
חא':
א|-
ו-
הון
ותקרא . .בכות א .1ותקרא את  ..בכות  .2לי לחוי | שמואל בר נחמני ( ,נחוניה ן | לש

לשון יוני הוא פא*נכתעריי .לשון ..היא ךָ .לשון יוונית ן |
ובכי'ג

שם ועח"נ),
פיתחה של מערה
שם) ,ובשאר הכ"י
בפ' םיט וצ"ל בפ'
הטריפ ולעיל לררופ

יכול לעטוד על

קיטע רק באמצעיתו רבנין אמרין מה לוז זה וכו' כך לא היה אדם
והיה .לוז חלול וכו' (והוא טייס שדלג מן פתחה ער פתחה של מערה ועי' בתנ ובמ"י לעיל
ובילקוט העתיקו רק ראש המאמר וקיטעו ורמזו אל המאמר לעיל שם (ובכו"פ נשחבש כדי
ס"ט ,ובכי"א א' כדכתי' בפרשת פ"ט ,וכפי מספר הפרשיות בכי"א א' הוא פס"ז; וכתיבת
ככתיבה המורגלת כזה הכ"י בפ' כפופה בסוף התיבות) ,ובדפוסי' קטעו בלי שום רמז ,ומזת

המאמר כאן הועתק בערוך ע' לוז א' למה נקרא שמה לוז לוז היה עומד על פתח המערה והיה חלול :ונכנסין
דרך הלוז למערה ודרך המערה לעיר הה"ד ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ,ובפי' ב'יר כו"ט למה נקרא שמה
לוז שכל מי שנכנם לתוכה ה רטיב כצות ומעשים טובים כלוז ,ובפי' ב"ר הנדפס הרטיב מצוות וכו' לא היה
אדם יכול לעמוד על פתחה של עיר אמר ר' יה ודה

לפן נקרא לוז שאילן לוז היה עומד על פתחה של עיר רי

איעזר אטר לוז היה על פתחה של מערה והיה הלוז חלול והיו נכנסין דרך הלוז למערה וכו' עביד לה אפטרה
ל
בסוף הדרשה (וללא דבר העירו ,מדפיסי ד' ווילנא ע''כ שייך לפ' ס"ט) ,ובמה"ג שם ויבא יעקב לוזה למה נקרא
שמה לוזה שכל מי שהוא נכנס לתוכה מרטיב מצוות ומעשים טובים כלוז ר' סימון אומר לוז היה עומד על פתחה
שלעיר ר' אליעזר אוס' מערה היתה על פתחה שלעיר ולוז היתה על פי הסערה ורבנן אמרי מה הלוז הזה
אין לו פה כך לא היה אדם יכול לעמוד על פתחה שלעיר הדא היא דכת' ויראו השומרים איש יוצא מן העיר
ויאמרו לו וג' ואומ' ויראם את מבוא העיר 8 :ויקרא שמו וכוי| .כן השלמתי ועח"ג ,ורשב'ג דורש אלון בכות
און!) בכות בכייה אחרת עד שמשמר וכו' ,ובדפוסו' ושאר כ"י (חוץ מכי"פ) הגי' אלון אחר וכן
ל"י הוא ל
בערוך ע' אלון ב' ,ובמה"ג עמוי  285ויקרא שמו אלון בכות ר' שמואל בר נחמן אומ' לשון יוני הוא אלון אחד
(וצ'יל אחר) עד שאביגו יעקב יושב ומשטר אבל (אבלה) שלדבורה באת לו שמועת (כשורת) אמו ,ובס"ע שם בו
בפרק מתה רבקה ודבורה וכן' ,ולפי הדרש בספרי וזאת הברכה פיי שנייז שש זוגות ששנותיהם שוות רבקה וקהת
וכו' מתה רבקה כשהיתה קליג שנה והחשבון מכוון אם היתה בת י"ד כשנשאת עי' ביפי"ת ובפי' מהרז"ו לנופחת
הדפוסי' לקטן פ"ק סי י' ובמ"י לעיל צד  ,816וכהדרש אלון אחר מחורגם בתר"י א' וברם .תמן אחבשר ועקב
על מיתת רבקה אימיה וקרא שמיה אוחרן בכיותא ,ורשב'"נ דורש סמוכים הה"ד וירא אלהים .אל יעקב וגוי שהראה
לו פנים באבלו וכן לעיל סוף פ'ח רשב"נ אמר אף מראה פנים לאבל דכת' וירא אלהים וכו' ,ודבור בפ'ע הוא (כמו
שנפרדו -המאמרים  גם בד"ו) ויברך אותו מה בירכו ר ' א ח א בשם ר' יונהן בירכת אבילים וכ"ה לקמן פפ"ב
ועי' גם בח"נ לעיל שם ,ובלק"ט מפרש ויקרא שמו אלון בכות שתי בכיות דא"ר שטואל בר נחמן לשון יונית
הוא אלון אחר ואע"פ שאין מקרא יוצא מידי פשוטו יש בו לדרוש אלון אחר משום דכתיב בכות שעד שהוא
מתאבל על דבורה באה לו שמועה של אמו מיד וירא אלהים וגו' ויברך אותו שבירכו ברכת אבלים וכו' .,ובשכל
מוב  991ויקרא שמו אלון בכות אחר בכות דא"ר שמואל בן נחמן שכן בלשון יון קורין לאחר אלון וכו' שער
אמו ,ובתנחומא ם"ב וישלח סי' כייג ומי הראה פנים תחלה [לאבל]
עת
ומ
שהיה בוכה.על דבורה באתה לו ש
הוי אוטר הקב"ה אימתי כשמתה דבורה שנאטר ותמת דבורה וגו' וכתיב וירא אלהים אל יעקב עוד וגו' ,ושם סי!
כ"ו וירא

אלהים

וי
וכו' מה ברכו אמר ר' ל

ברכת אבלים ברכו מה כתיב למעלה מן הענין ותמת דבורה וגח

ויקרא שמו אלון בכות אמר ר' שטואל בר נחמן עס שהיה

יעקב משמר אבלה של מניקתו באתה בשורת אמו

שנאמר ויקרא שמו אלון בכות אחת של דבורה ואחת של רבקה אמר ר' שמואל בר נהמן לשון אלנסטי מתו
אלון אחר אמר הקב"ה עד מתי יהא צדיק זה יושב ומצטער אמר ר' יונתן בן אלעי (וצ''ל אלעזר) אמר הקב"ה
1( 00.
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הוא אלון בכות עד שמשמר אבלה שלדכורה באת לו בשורתה שלאמו ,הה"ד וירא אלהים אל
יעקב וגו'[ ,ויברך אותו] מה בירכו ר' אחא בשם ר' יונתן בירכת אבילים:

פרשה פב
לה ט) וירא אלהים אל יעקב וגו' עשה עימי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו כי
אתה י"י עזרתני ונחמתני (הלים כויו) עזרתני במתנות ניחמתני בברכות , עזרתני חננתני במתגות
ויסעו ויהי חתת אלהים וגו' (בראשות לה ה) ,ניחמתני בכרכות וירא אלהים אל יעקב וגו':
 2לעיל פוף פ'ים ,לקען פפ" 3כ" ג' 8 || :ילק' פסליס כ' תתמיו ,ילק' מכיכי טס פיו פיי כייב ,ועי עדכם סקליס

פ"ו סי סי :
לי פן | שמשמר| פכע .שהוא משמר דְואנתי | דבורה] זו פאכ |

 1בכות] אחר דן"חאנכתעי:

באת] פוע; באתה [האלי .באה דְא'כ .אתת ת | לו] וחאעי .ליה דת .להפ נ .להן פכ | בשורתה של
אמו] הְזְעי .בשירתה שלאימו ן ,בשורת אמו [ ,בשורתא שמתה אמו ךָ ,בשורתא דמיתה אימיה ך] ,שמועה
של אמו אל  ..של אומו א ;1שמועה

מאמן

ארם פאפ ,לי ת | * ויכוך אותו דפאכת]
אדא ן | בשם

פכ |  5יעקוב ן ;,ישראל י | וגו"] עוד ז1י/

עוד בבואו מפדן

ל' לוחנו | מה ברכה | בירכו] וְגת .גיכו דפחאכי | אחא]

ר' יונתן] בש"ר יוחנן ךן ,בשם ר' אחא ן .ל'  | 5בירכת (ברכת ךן) אבלים בירכו וְגַ /ברכת

ו-י ]-אל יעקב דְפתמ .אל יעקוב ן,
ו*גאל
אבלים (אבילים ו') ברכו דְדְזָאכי ,ברכו ברכת אבלים ף || 8
אל יעקב עור חאגפל .וגו" ל | עשה] ן .כת' = פנת .כתי  ₪דחא'כמ .ההיד = א ] עימי] ,1
עמי דפחאגכתמ

מ-תני]
נוח--
ורא
| וי

ְן .ויראו שנאי

וובשו וגו' [,

וגו' כי..

ונחמתני

א .1וגו' פא?,

לי ְכמ ,מדבר בדוד ומתקיים ביעקב אות על שם שנאמר אם כה יאמר עקודים יָהיה שכרך וגו' יראו שונאי
זה עשו ואלופיו ךך :הכת' מדבר בדוד ...שכרך יראו שונאיו זה  . .ואלופיו ךן | ע4זרתני ב-ב-רכות] עזרתני . .
נחמתני

בברכות א; עזרתני  . .ונחמתני (וניחמתני ן) בברכות פוחנל,

ותהלים),
חננתני במתנות] במלחמות (

עזרתני . .נחמתני בנחמות מן .ל' דת| .

בצרה של שכם דִן .ל' פוחאנכמ

ח] ויפעו

ו
ועוג--
|  *5ויפ

וגה ל ויסעו . .אלהים א"ן ,ויסעו . .חתת וגו' ן .ויסעו ..חתת  ,שנאמר ויסעו  . .אלהים על הערים
אשר סביבותיהם א .1דכת' ויהי חתת ..על הערים ולא רדפו אחרי בני יעקב ך] , הכתיב ויהי חתת ..על
הערים ך | נחמתני א ;5וניחמתני ן .ונחמתני דפחא!נכתמ | בברכות] ן .בברכת אבלים דפחאכתימ;
']
גאו--
בברכת אבילים * | 1וויר

וירא אלהים וגו' ל .וירא אלהים אל יעקב (יעק' [) עוד וא'נכמ .וירא

אלהים פ :ל' דחא"ת |
בדין שאראה לו פנים שנאמר וירא אלהים וכו' ,ובפסיקתא שם את מוצא בשעה שמתה רבקה אמרין מאן
יפוק קומה אברֶהם מת יצחק עיניו כהות ויושב בתוך הבית יעקב ברח מפני עשו יפוק עשו רשיעא וכו? מה
עשו הוציאוה בלילה א"ר יוסי בר חנינא לפי שלא יצאה מיטתה ברבים אף הכתובים לא פרסמו מיתתה אלא
מן הצר הה"ד .ותמת .דבורה וכו' ויקרא שמו אלון בכות מהו אלון בכות א"ר ינותן לשון יוני הוא אלון
ר' ינותן לשון יוני הוא אלון בכות תרי .בכות)
תרי( .ובשני כ"י שם א"ר שמואל בר נחמן בשם
שתי .בכיות בכו עד שיעקב יושב ומשמר אבלה של מיניקתו באת לו בשורת אמו הה"ד וירא אלהים אל יעקב
עוד בבואו מפדן ארם פוברך אותו מה ברכה ברכו ר' אחא בשם ר' יונתן אמר ברכו ברכת
אבלים וכו" (והציון פסיקתא בילקוט ר' קל"ה מוסב כנר' על המאמר יזכר עון אבותיו וכו' ,ומב"ר כאן הועתק
שם ותמת דבורה וכו" לשון יוני הוא אלון אחר וכו') ,ואותו המאמר גם בתנחומא תצא ע"ש ועי' ברש"י
בד"ה תחת האלון ותהלים ק"ט י"ד ,ובמדרש קהלת שם מצינו שהקב"ה וכו' מנחם אבלים דכתיב .ויקרא שמו
אלון בכות אמר ר' שמואל בר נחמן מהו אלון בכות עד שמשמר אבלה של דבורה מיגיקתו באתה לו שמועת

רבקה .אמו ובכה בי
פרשה פב.
זרה בראש הפתיחה
במדרש תהלים שם

בכיות
בדפ"ר
עשה
ד"א.

לכך
נסמן
עמי
עשה

נאמר.
פ"פ,
אות
עמי

אלון בכות וביעקב אומר ויברך ברכת אבלים ברכו:
ובמקרא כאן פרשה ,פתוחה 8 :עשה וכו' .בדפוסי? [וכי"ת] כאן הוספה
לטובה מדבר בדוד ומתקיים ביעקב וכו' וקצתה נובעה כני מהשיטה
אות לטובה ביעקב נאמר הפסוק הזה אמר יעקב עשה עמי אות לטובה

זה עשו ואלופין ועי' גם לעיל צר  199ויכלתה להם זה עשו ואלופיו; ולא נתפרש טעם הדרש בהגי' העיקרית

והראייה מפ' ויסעו וכו' ובכי"ל הגוי עוד בסמוך
תת
נמו
שלפנינו בכי"ל  ושאר ב"י וילק' מכירי עזהתני ב
חננתני במתנות ,ובמאמר שהועתק ממדרש .תהלים בילק' תהלים שם נוסף מהפתיחה שלפנינו[?] עזרתני
וכו' ,ובדפוסי' שינו הגי' עזרתני בצרה של שכם וצע"ג [ואולי טעם הדרש לגי' שלפנינו
מלוחת
במ
כי מפני חתת אלהים על הערים לא רדפו אחרי בני יעקב להשיב הביזה אשר לקחו משכם ועל ודי
זה זכה יעקב במתנות] ובין פתיחה זו ופתיחה שלאחריה הוסיפו בדפוסי' [וכי"ת] ראשי פתיחות שוגות
שלא  נדרשו .כאן כתיב .מי יעלה וכו' (ועי' במדרש תהלים כ"ד סי' טי ולעיל צד  )886כתיב כה אמר וכו"
כתיב ונקתי דמם לא נקותי וגו" הה"ד על רדפו וכו' ושתי .פתיחות מקוטעות שקשה ליושבן כתיב אוש
אמונות וכו' כתיב ברכת -י"י וכו' ,ומכל אילו  הפתיחות לא נמצא מאומה בכל כ"י ובילקוט ובפי' ב"ר:
67650101 8
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ר' יצחק פתח מזבה אדמה תעשה לי \וג' (שמת :כר) מה אם מי שכונה טונח לשמי
הריני מכרכו יעקב שאיקונין שלו חקוקה בכסאי על אחת כמה וכמה שאני ניגלה עליו ומכרכו הה"ף
וירא אלהים אל יעקכ ונו':

ר' לוי פתח ושור ואיל לשלמים ונו' כי היום יי נראה אליכם (יקוא ט ד) מה אפ

יש

זה שהקריב שור ואיל לשמי הריני ננלה עליו ומכרכו [יעקב שאיקונין שלו חקוקה בכסאי על אחת
כמה וכמה שאני ניגלה עליו ומברכו הה"ר וירא אלהים אל יעקב ווי]:
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך (גרים כחו) בכואו לבית חמיו ניטען ברכות וכצאתו
מכית חמיו ניטען ברכות ,בבאו לבית חמיו נטען ברכות ואל שדי יברך אתך ונו' (בראשית כח ד)
וכצאתו מכית חמיו נטען ברכות וירא אלהים אל יעקב ונו':
ר' ברכיה פתח ותגזר אומר ויקס לך ועל דרכיך נגה אור (איוב ככ כח) ותגזר אומר זה
0

 1ינקוע כ'קלייס ועיי לעיל פד : 084
ילקוע טס ,לעיל : 989 57
 1ר' יצחק פתח] פואנכ,

 2לעיל פד  887תד

כתיב מי

129:

יעלה בהר י"י ומי

 4לקוע טס ,וע' לעיל 5ד  7 = : 084ינקוט טס :
יקום וגו' נקי כפים וגו" ישא

ברכה מאת וו

וגו' כתיב כה אמר י"י צבאות עוד יאמרו יברכך י"י נוה צדק הר הקדש וגו" כתיב איש אמונות רב ברכות זה :
יעקב ואץ להעשיר לא ינקה זה עשו כתיב ברכת י"י היא תעשיר ואץ להעשיר לא יעשור אין כתיב כאן אלא
לא ינקה זה עשו הרשע שנתתתן ביהודית ובשמת ומחלת להרבות עושר שאין לו נקוי עולמיח כתיב ונקתי דמם
לא נקיתי וגו' הה"ד על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו וירא אלהום אל יעקב עוד בבואו  -,ך ,ד"א כת' מי

יעלה . .יקום במקום קדשו נקי כפים ובר ליבב ישא . .י"י כת' כה אמר ..הקדש כת' איש . .זה עשו כת'..
תעשיר ולא יוסיף עצב עמה ד"א ואץ להעשיר לא ינקה זה המן הרשע שקנה את ישראל בעשרת אלפים ככר
כסף והוא חשב לכשיהרוג אותם הוא בוזז טמונם כפלי כפליים על ממונו שנתן למלך אחשורוש ד"א ואץ
להעשיר לא ינקה זה עשו שנתחתן ..כת' ונקיתי ..נקיתי הה"ד . .אל יעקב בבואו מפדן ארם  -.ך] | וגוי] ו,
וכ' א? ,וזבחת עליו ם .וזבחת ..את עולותיך כ .ל' דואינת | * מה פאכ] נס ל .וטה נו .אמי מה ן/
והרי דברים קל וחומר ומה דְ] | אם מי] אם זה דְפואנכת /זהי | שנבנה ךפ|"אנכתי .גנה ן |
מזביח ן | 2ההריני] אני .הרי אני דְות; אני פכ | .מברכו] נגלה ומגרכו ךָ ,נגלה עליו  ,1נגלה עלֶיו
נגלה ..לברכו א : נגלה ..ומברכו כדכתיב אבא אליך וברכתיך  ** | +שלו] .לי ל |
ומברכו ןכת
חקוקה] קבועה ךין  | שאני --ומברכו ל |  *8אל -ו-גו' ן] אל יעקב דכת .אל ועקב עור א'א'י/
4גו לי פואכת | * כיי -אליכס] כי היוס נראה אליכס ל .לי דפואנכת | מה) פאפ,
וגור ל .לי פ | ו
>ור ואיל] פואנפ,
ומה נך ,1אמ' מה [ ,והרי דברים קל וחומר ומה ד | אפ] פואנכרי .ל' דת | ש
| הויני] אנתרי .הרי אני דְן .אני פכ.

איל דתר1

| ומברכו לי פאכ

| * יעקב --וגו'] יעקב . .שלו

קבועה בכסאי ..כמה וכ' וירא אלהים ך ,יעקב ..עאכ"ו וירא אלהים אל יעקב ךן ,יעקוב שאיקונין וגו' אחת
כמ' וירא אלהים אל יעק' ן ,יעקב שאיקונין שלו חקוקה בכפאי עאכ"ו א .3זה שאיקונין ..חקוקה
בכסא ..וכמה ך ,1יעקב וכו פפ .וגו?

7רוך] כתי' , -
 ,73וכו' א? | ב

בשדה  | 1 -בבואך דפוחא'כתר'ו .בכאיך  .1בצאתך א
בצאתיך [ְ] ,וברוך ..בבואך א,1
ל") ניטען . .מחמיו ..ברכות
חמיו

ברוך אתה בעיר ברוך אתה

תך
צךא--
בברו
| *ו

ךְחא"כך!'] וביוך..

וגו' ן ,ל' לפני | * בבואו  --ובצאתו  ---ברכות] בבואו שלחמיו (בית
( ,בבואו (בבאו  )1לבית ..נטען ברכות (בברכות א )1בצאתו מבית..

גטען ברכות ["א ,1בבואו לבית . .נטען ברכות מצאתו (וצ"ל בצאתו) משם נטען ברכות פ .ל' דחכתי |
ב8באו]  .1בבואו דְפוחאכתריו | לבית חמיו] אל בית חמיו ן ,לי  | 5נטען ברכות] נטען א? .לי | 5

* אתך נ] את ל .אותך דפוחאנכתי | וגו'] ר .ל' דפחאנכתי |  9בצאתו גתי | * מכית חמיו דוהאתי]
מחמיו ל.
ו'
* אולג--

ל' פנכ | .נטען ברכות דחאכף] נטען גנוכות  .7ניטען ברכות [ .פען ..י .ל' פנ |
פוי] אל יעקגב דכת .אל יעקב עור נ ,אל ..עוד ויברך אותו א! . אל ..עוד בבואו

מפדן ארם ויברך אותו א? .וגו" ויברך אותו .וגו" שבע בברכות ושמח בבנים ל | *01ר' ברכיה  --אל
יעקב וגו'] ר' ברכיה . .על שני דרכיך נגה אור בבואך לבית חמיך נפען ברכות ובצאתך מבית חמיך נפען
ברכות ל= ,ר ברכיה ...ותגזר אומ' ויקם לך וג' ותגזר א' ויקם לך זה יעקוב ועל דרכיך  ..על שני ..אור
 1מזבח אדמה וכו' .וסוף הפסוק אבוא אליך וברכתיך ,ובאותו הסגנון גם פתיחת ר' יצחק לעיל צד  084לפ' וירא
אליו וכו' ועִיי במ"י שם ,ובדפוסים ישנים ג"כ הגי' הנכוגה מזבח אדמה וכו' ובד' פפד"א ובדפוסים שהודפסו אחריו
גשתבש

מזבח

אבנים

וכו':

 4ר' לוי פתח וכו'.

וכן פתיחת ר"ל בפגנון זה לעיל שם לפ' וירא אליו וכו',

ובכי"ל ובכ"י שציינתי פתיחה זו מקוטעת ,ובילקופ קיטע ר' לוי פתח ושור ואיל לשלמים וגו' ,והשלמתי
זו הפתיחה כסיום הפתיחה שלפניה :  7בבואו לבית חמין .בכי"ל כתוב שלחמיו והוגה בית חמיו כמו
בסמוך ,ובשתי הפעמים הגי' ובצאתו מחמיו והגהתי מבית חמיו ועח"נ ,ופירוש נוסף בסיום הפתיחה בכי"ל
וירא אלהים וגומ' שבע בברכות ושמח בבנים [וכן נוסף שם אחר ואל שדי יברך את וגו' המלות באדי ושמח*
בברכות ונקוד ,עליהן] ,ובלק"ט מפרש זש"ה ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך לכך נאטר ויברך אותו
שהרי בבואו אל חמיו נטען ברכות ואל שדי יברך אותך ובצאתו פענו ברכות ,ובשכל טוב צד  002בבואו טפדן
ארם מת"ל אלא לומר לך בבואו לבית חמיו טיענו ברכות שנא' ואל שדי וכו" ובחזירתו טיענו ברכות 01 :ר'

ברכיה

פתח וכו'| .פתיחה זו נעדרת בדפוסי' וכבר העיר במזכ על אותה הפתיחה שנמצאה בילקוט ,ושם לא

פרשה פב

וישלח

90.1

לה ט

יעקב ,ועל דרכיך נגה אור על שני דרכיך נגה אור בכואו לבית חמיו נטען ברכות ובצאתו מבית חמיו
נטען ברכות [בבואו לבית חמיו נטען ברכות ואל שדי יכרך אתך גו' ובצאתו מבית חמיו נטען
ברכות ורא אלהים אל יעקב גוי]:

מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים (ישעיה מד כו) ר' ברכיה משום ר' לוי מי מקים

דבר עבדו אין אנו יודעין שעצת מלאכיו ישלים , אלא מלאך אחד נגלה על יעקב ואמר לו עתיד הוא

|[]-4

ליגלות עליך בכיתאל ולהחליף את שמך ואני עומד שם הה"ד ביתאל ימצאנו ושם ידבר (הושע יבה)
עימך אין כת' אלא עמנו ונגלה עליו הקב"ה בשביל לקיים דכריו שלמלאך ,ירושלם שכל הנכיאים
מתנכאים עליה על אהת כמה וכמה וירא אלהים אל יעקב גו':
 4ינק סס ,ילק' ישעיס כ' טכייג (ספ"ס) ,ילק' עכיכי ישעיס פד כייו ,פסיקסס פ' ויקי צסלי סלילס( .ק"3 3י) ,פסיקפ5
כנפי טס (פ/ס  ,)'3פנקועס פ' 30 3כ" י"ז :  5פעול : 919 57

בבואו לבית חמיו נטען ברכות ואל שדי ובצאתו מבית חמיו וירא . .אל יעקוב ן , ר' ברכיה . .ותגזר אומר
ויקם לך וגו" ותגזר אומר זה יעקב ועל דרכיך . .ועל שני . .אור בבואו לבית חמיו נטען ברכות ובצאתו נטען

ברכות 5, ר' ברכיה . .ותגזר אומר ויקם לך זה יעקב ועל דרכיך ..על שני ..אור בבאו (בבואו  )5לבית
חמיו נטען ברכות ובצאתו (בצאתו ב) מבית חמיו נטען ברכות א .12ר' ברכיה  . .ותגזור אמר ויקם לך זה
ועקב .ועל דרכיך  ..על שני ..אור בבואו לבית חמיו נטען ברכות וכו" א? . ר' ברכיה  . .ותגזר אומר ויקם
לך וגו" זה .יעקב ועל דרכיך  . .על שני . .אור בבואו בית חמיו .נטען ברכות ובצאתו פ ,ד" ברכיה . .ותגזר
ויקם לך זה יעקב ועל דרכיך נגה אור 2, ר' ברכיה ...ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך  ...על שני

אומר.
דרכיך  בבואו לבית .חמיו נטען ברכות בצאתו . .נטען ברכות וי ,ל' דֶך |  *4מקים --ישלים דפנכתי]
מקים . .עבדו וג ל ,מקים ..עבדו ן .הה"ד מקים . .מלאכו ישלים א ,1לי א? | בשם | ר' לוי] = פתח אכ,
| מי מקים] וש | ממקים נ(וישעיה) | ,משמקים ,7

פתח וא? ₪

5בדו]
|ע

מקים פאכמ

₪

משהקים ך] | ,ממה שאמ' מקים ך/

ועצת מלאכיו ישלים א | 53אין ..יודעים ךח ,אן ..יודעין [ .איני יודע פכרו,

ק-ב]  ,מלאך ..על אבינו יעקב דָּ .מלאך נגלה  . .אבי
ע-
יאך
אני  יודע בָּו (שם) | אלא לי ו(שם) | מל
יעקב ן ,מלאך אחד ..על ..יעקוב ן ,מלאך ..נגלה ליעקב נ(ישם) ,מלאך . .שנגלה על יעקב ( ,כשבא
יעקב מבית חמיו נגלה עליו (אליו א!מ) מלאך אחד פאכמ | לו לי י(ישפ) | הוא] פוחאגכעריימ.
6יגלות] נַר'ו .להגלות :דפןאעי (שס) מ להיגלות כף  .להגלותך ךז | בביתאל] (ִי,
הקב"ה דִתִי (שם) | ל

בבית אל החתע.
לעמוד דתך 3

ל' פאגכר'י(שם) מ | ולחליף ג | את ל' פכ  | עומד] פוחאנכי(שפ)מ.
|

ביתאל] ואגכ:

גית

|

אל דפחתעריי(שש) מ

ושם

ידבר] ן;,

ושם

עתיד
ידבר

עמגו דהפחאכתערי'י(שם)מ ,וגו" ן | 7עמך (ידבר עמך ך]) | אין כתי' א ,1אין כת' כן ן ,אין כתי!
(כת' ךת .כתוב פכמ) כאן דפחא"גכתער'יי (שם) מ | אלא עמנו] פאנכעריי(שם) מ .אלא ידבר עמנו ת,
אלא ושם ודבר עמנו דְן ,ל'  | ₪נגלה נך .1מלמד שנגלה ִן | בשנביל] וחנערי .כרי פאכמ/
לי דתי(שם) | דברו אמ | של מלאך אחד י(ישם) ,שני וירא אלהים אל יעקב עור מ | ירושלים ער:
8תנבאים] חאנכעךריי.
(ורושלם  --וגו" לי ת) | הנביאין ן | מ
וירא . .את יע' ן .ל" לדפחאגכ |
']-
גאו-
וויר
נביאיו ך | *

לכמה]
מתנבאין דְפן | ו

₪

שיקיים דברי

הועתק .בראש הפתיחה ותנזר וכו" זה יע קב ,ובכו"ג איתא רק ראש הפתיחה ר' ברכיה וכו זה יעקב ועל
דרכיך  נגה אור .,ובכי"א ב' קיטע .בבואו לבית חמיו ,נטען ברכות  וכ ו' ,וגם בכי"ל ובשאר כ"י ובילקוט

חסר המשך הפתיחה בבואו לבית חמיו נטען ברכות  ואל שדי וכו' ,ובכי"ל נקוד על מלת ברכיה ועל כל
האותיות מן על שני .דרכיך וכו' .עד סוף; ומגומגם הלשון בכי"ל בבואך לבית חמיך נטען וכו' ובצאתך מבית

חמיך נטען ברכות והגהתי והשלמתי הפתיחה כפגנון הפתיחה שלפניה ,והפתיחה הוזכרה גם בפי' ב"ר הנדפס
שמפרש שם על דרכיך על שני דרכיך בביאה וביציאה ,ובפתיחת ר"ב ותגזר אומר וכו" שנסדרה לעיל צד 989
נדרש על שני דרכיך נגה אור אם יהיה אלהים עמדי והנה אנכי עמך וכו' ועיייש 4 :מקים דבר וכו ./וסוף
הפפוק האומר לירושלם תושב וכו' ודורש ר' לוי מי מקים וכו' מן מה שאמר מקים דבר עבדו אין אנו יודעון
ועצת מלאכיו ישלים בתמיה ומה צורך לכפל הלשון אלא טעם הכתוב אם הקב"ה מקים דבר עבדו דבריו של

אותו מלאך אחד .שנגלה .על יעקב ואמר לו לא יעקב יאמר .עוד שמך כי אם ישראל וכו? וגילה לו הברכה
שעתיד הקב"ה לברכו על אחת כמה וכמה שישלים עצת מלאכיו הנביאים שמתנבאים כולם על ירושלם וזה

שבתוב
שאמר.

ועקב

עתיד
דברי
בית
עבדו

כאן וירא אלהים אל ועקב וכו' ויברך אותו שנגלה עליו הקב"ה בשביל לקיים דבריו של מלאך וברכו

והשלמתי סיום הפתיחה וירא אלהים אל

לו לא יקרא שמך עוד יעקב כי .אם ישראל יהיה שמך וכו',

וגו' ,ובשכל  טוב שם בפ' ויאמר לו אלהים שמך יעקב וכו" מפרש לפי שאמר לו המלאך שנאבק עמו
עליך בבית אל וכו" לפיכך נגלה עליו הקב"ה ואמר לא יקרא וכו" כדי לקיים
ת
וגל
הקב"ה לה
המלאך וזש"ה מקים ,דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים ,והגי' מ י מק ים איתא גם בכי"ו ובערוך ע'
אל ,ושם הועתק כל המאמר עד על אחת כמה וכמה ,ובמה"ג עמו'  685הועתק זהש"ה מקים דבר
ועצת וכו' ר' ברכיה בשם וכו' מ מק ים דבר עבדו אין אנו יודעין וכו" אלא מלאך אהד נגלה על יעקב

אבינו ואמ?

לו עתיד  הקב"ה

ליגלות

עליך בבית אל וכו' ואני

עו מ ד שם שני בית אל ימצאנו ושם

גו'

על יעקב אבינו

יל לקיים דבריו של מלאך ירושלם שכל הנביאים מתנבאים עליה עאכ"ו,
בש
ידבר עמנו ונגלה וכו" ב
ובסגנון אחר בפסיקתא שם מקים דבר עבדו ר' ברכיה בש"ר לוי אמר מי שהוא .מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו
ישלים אין אנו יודעים שהוא האומר לירושלים תושב אלא מלאך אחד נגלה אל יעקב אבינו
ואמר

לו לא

יעקב

יאמר

עוד

שמך

כי

אם

ישראל

חזר

ונגלה הקב"ה

לקיים גזירתן של אותו מלאך שני ויאמר לו אלהים שמך יעקב וגו' ירושלים שכל הנביאים
מתנבאים .עליה עאכ"ו (וכסגנון זה לשון ההוספה בדפוסי' לעיל שם) ועי' גם בפסי"ר ובתנחומא מ"ב בא שם

,

וישלח

00

' * ,ול

לה ט יא

פרשה פב
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וורא אלהים אל יעקב עוד ר' יוסי בר חנינה א עוד ככראשונה מה הראשונה על ירי
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כהנא עוד איני מייחר שמי על בריה אלא לאחר,
אמר ר' יודן עוד פעם אחת אני נגלה עליך:
ויברך אותו מה בירכו ,ר' אחא כשס ר' יונתן כרכת אכלים:

ד = %יא) ויאמר לו אלהים אגי אל שדי פרה ורבה ר' יורן מש' ר' יצחק הייתי אומר ראוכן
ככר מבחוץ שמעון כבר מכחוץ ובנימן ככר יצא מחלציו ועריין הוא בטעי אמו וחזרתי ואמרתי גוי זה
 1לקוע כ' קליפ  4= :לעיל פוף פפ"ל  5 | :ילקוט כ קל'"ו ,פסיקסס כנסי פ"נ (ייס  5ייב בי):

ר חאכ! אל יעקב  .1אל יעקוב  .1עור דת .וגו ל ,לי ם | בר] אנכ .גר דפת;
ו--
עאל
*1
בן ו | הנינה] פוגת .ותגנינא דאכ | אמי דוחאגכת | ניאשונה פא'כ | ההאשונה] פוא'כ,
ראשונה

דִחא*נן],

ה*ג א*

בראשונה '

| אבא בר כהנא]

| יד ך] (וכן בסמוך)

פ\ואנכר'י.

ברכיה ד

| לשנייה]

חִני.

| עוד] אמ' הקבזה  -.א'א"

מיחר דְוְאַתי .מגלה פ ,מיקר כ | את שמי א' | 2בירייה [ .בריא כ

עצמו ם.

השנייה דפוכת.

הכא נטי א,1

| מייחר] א!נף,1

| לאחר] [ ,אחד אנ ,אחר הוא

עליך ולא על אחר שני וארא אל אברהם ואל (אל ך]) יצחק ואל יעקב ולא אחר עמם (באל שרי

ולא אחר עמכם ךן) דְןת .אחד דכתי' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק וגו' אף את בכלל להקראות שמי עליך
בלבד אלהי אאברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב  8 | 2עוד] אמר הקב"ה  -.אא" | אחה] פ|אנכ :אחות דחת |
4ו*חו
** אני]  /5ל | א
אחא] פהאנכת.

דלחאנכת] אתו [ .אותך לפ | ברכו א? ,ברכה בירכו [ . .2ב.רכו רפחאיכוז

|

בירכו ןְנ .גוכו דחאכת

|

אפא ך,

חונה ן | נתן כ .5יוחנן ן

| אבלים] פ₪ .

 9ויאמר  --ורבה] ויאמר . .פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ְ] ,ויאמר ..שדי [ .פרה ורבה ו ,גוי וקהל

גוים יהיה ממך א | ** יודן] יהודה ל | בשם

| הייתי] אילו =.-פא'כ ,אלו  -א ,%אמר ועקב  -ח |

הוא דפוחאכתר'

חוץ]| שמעון מ-כ

** אומר] א'  | -כ6בר] גי₪ ,
ל' פא'כ | ובניטן] ח .וגנימין דותי .בגימן כ .בניטין פא

שמעון . .הוא מבחוץ דוהנתרוו,

| מחלצי ח; מחלציי ג | ועדין פחאי.

ועדאין ן | הוא במעי] לא יצא ממעי פאכ | וחזרתי ואמותי] דֶזן ,חזרתי ואמרתי דפואנכתר.1

אלא י |

[ובילקוט כאן המאמר קטוע ,ובישעיה שם הוא  משובש עיו"ש] :  1עוד כבראשונה .טעם הכתוב וירא אלהים
וכו" עוד בבאו מפדן ארם וכו' לפי פירש"י עוד פעם שני במקום הזה אחד בלכתו ואחך בשובו ,ואחד
בלכתו הוא מ"ש וחנה י"י נצב עליו וכן כאן בפסוק ז' ויקְרָא למקום אל ביתאל כי שם נגלו אליו האלהים
בברחו מפני אחיו ,ובפסוק א' ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך ,וטעם מש שם ויאמר
אלהים אל יעקב קום עלה ביתאל וכו' מלאך נגלה לו שאמר לו שיעלה לביתאל (ואין צורך לזה ,כי גם אם
יבת אל במקום שדבר עמו בלכתו לחרן ורש"י מדייק פעם שני
הקב"ה דבר עמו שם לא היה הדבור ב
במקום הזה] ועי' גם ברד"ק ,ואפשר גם לפרש עור בבאו מפדן ארם מוסב על זה הפסוק ויאמר אלהים
אל יעקב וכו' [שכבר דבר עמו בבאו מפדן ארם ונראה

אלוו עכשיו עור פעם;

וכאן במאמר ויב"ח פי' האב"א מה ראשונה ע"י מלאך וכו" כשהלך לפדן
וביפ"ת פי' מה ראשונה ע"י מלאך נר' דזהו כשאמר לו קום עלה בית אל
מלאך מדקאמר לאל הנראה אליך ול"ק לי שנראיתי לך א"נ הראשונה וכו"
יעקב .והשנייה כאן ומ"ש .אני אל שדי הוא דבור בשם שולחו כמו ולא חשכת
ושמא ל"ק ע"י מלאך ולא הקב"ה אלא שהיה מלאך עומר שם כמו שנדרש
ועיי גם בפי' מהרז"ו

[ובחי'

הרד"ל]

ועוד צ"ע

וכן מפרש

בשכל טוב צד ,]002

ארם והנח מלאכי אלהים
דמשמע ליה אלהים הנזכר
שאמרו לו לא יאמר שמך
את בנך את וחידך טמני
בהפתיחה מקים דבר עבדו

וגו'",
שם
עוד
וכו!
וכן!

[ובשכל טוב צד  402הועתק וירא אלהים אל יעקב עוד א"ר

יוסי ב"ר חנינא עוד כבראשונה ומה ראשונה על ידי מלאך אף אחרונה על ידי מלאך א"ר יודן עוד עור
פעם אחרת אני מדבר עמך ,ובמדרש אגדה הובא כבראשונה מה ראשונה על ידי שליח אף שנייה על ידי
שליח] 2 :עוד איני וכו אמר הקב"ה עוד וכו' וכן בסמוך אמר ר' יודן עוד פעם אחת וכו' אמר הקב"ה.
אחת

עוד

פעם

איני

מייחד

מייחד

עוד איני

אני

שמי

נגלה

עליך ובכי"א

א' הגי' כן ועי' לעיל צד  059ובמ"י שם בד"ה אפילו וכו'.

על בריה אלא לאחד לך לבדך ואין אבות אלא שלשה.

וטעם

ובפי' ב"ר כי"ט גורס ומפרש

שמי על בריה אלא עליך ולא על אחר שנאמר אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב (שמות ד/

ה') ולא אחר עמהם ,ובזה הפירוש שנוסף בדפוסי' הובא הפסוק וארא אל אברהם וכו' [וע' פסחים קי"ז בי],
ובכי"פ נוסף אחד הוא עצמו ,ובכי"כ אחד דכתי' אלהי אברהם אביך וכו' ועח"נ ,וטעם עוד פעם אחת
אני נגלה עליך בירידתך למצרים כדכתיב ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה וכו' (בראשית מ"ו בי):
 4ר' אחא וכו' .בדפוסי' נשתבש כאן ר' אסא ,ולנכון גם בדפוסי' לעיל סוף פפ"א ר' אחא בשם רי יוגתן
וכו' ועיו"ש 5 :הייתי אומר .כלו' מתחלה היה קשה לי זה הכתוב שברכו הקב"ה פרה זרבה גוי וקהל גוים
יהיה ממך וכו' והלא כל בניו יצאו כבר .מעמו ראובן כבר מבחוץ כלו' כבר נולד שמעון כבר מבחוץ וכן בניו
האחוים ואף בנימן כבר יצא מחלציו אעפ"י שהוא עדיין במעי אמו ונולד כשנסעו מביתאל וחזרתי ואמרתי
גוי זה בנימן שעדיין לא נולד וקהל גוים זה מנשה ואפרים שעתידין לצאת מיוסף ויהיו במנין השבטים
כראובן ושמעון עי' ביפ"ת  (והראייה דכתיב וזרעו יהיה מלא הגוים שנדחק ביפ"ת לפרש היא הוספה זרה
בדפוסי'

[וכי"ת

המאוחר] וליתא

בכל

כ"י

ובילקוט),

ובכי"א א' כתוב -שמעון כבר הוא מבפנים ונטחק ע"י

נקודות[ ,ובילקוט הגי' פרה ורבה ראובן כבר וכו' וקהל גוים זה אפרים ומנשה וכו'] ובפי' ב"ר כי"ט מפרש
המאמר ר' יודן בשם ר' יצחק .כך אמר יעקב במה אמר לי הקב"ה פרה ורְבה אם הייתי אומר בראובן
כבר הוא מבחוץ כלומר כבר נולד שמעון כבר הוא מבחוץ ובנימן כבר יצא מחלציו אעפ"י שהוא עדין במעוּ

אמו

חזרתי

ואמרתי

גוי זה בנימן וקהל גוים

זה מנשה ואפרים שערין לא נולדו אלו שני שבטים,

משמע כפירושו מסגנון המאמר בפסי"ר [וכן הגי' בכי"ה] אכן היה צריך לומר
הספרים (חוץ מכו"ח וכי"ג) הגי' מחלציו כמש"כ גם במ"כ ,ולכתיבת בנימן
סופ הפסוק דרשו עַל בגי רחל ר' ברכיה וכו' בשם רשב" :ומלכים מחלציך יצאו
שאול ואיש בשת [וע' במדבר רבה פי"ד סי' ח'] ,ובלק"ט גורס ומפרש גוי וקהל

וקצת

ובנימן כבר יצא מחלצי; ובכי
עי' במ"י לעיל צד  ,875וגם
זה ירבעם ויהוא רבנין וכו' זה
גוים יהיה ממך כבר נולדו אחד

פרשה פב

וישלח
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=' ברכיה ור' חלבו בשם ר' שמואל בר נחמן ומלכים מחלציך
בנימן וקהל נוים זה מנשה ואפרים ,ר
יצאו זה ירבעם ויהוא ,רבנין אמי איפשר אבנר אדם צדיק היה חולק על מלכות בית דוד אלא מדרש
דרש והמליך את איש בשת הה"ד ומלכים מחלציך יצאו זה שאול ואיש בשת :מה ראו לקרב
ולרחק בפילנש בנבעה ,אלא מקרא קראו וקרבו מקרא קראו ורחקו , מקרא קראו וקרבו .גוי וקהל
נוים יהיה ממך ,מקרא קראו ורחקו אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי (בראשית מח ח);
ר' יודן ור' אייבו [ור' אשיאן בר נגרי] בשם ר' יוחנן עתידין בניך ליעשות גוי בקהל עמים ,מה קהל
 3יכוט' פעניום פ'"ד פ"ע ג' ,סיכס ככפי פפיס' "5ס (פ'נ) :

 1בנימן] חנכר? .בנימין דפואתי ** | :גויפ] לי ל | זה] אלו א' | ואפרים]  ₪דכתיב וזרעו יהיה מלא
הגוים דְך] | ר' ברכיה] ומלכום מחלציך יצאו  ₪א | ור' חלבו] רי חלבו ןְג; ל' פכ | בשם ר'] פואנכרי,

|

ורי ד | שמואל בר ל' א | נחמני ך | 1ומלכים - -יצאו ל' א? | ל רבנין] אני .רבני דְ .3יבנן דפוחא"כת
איפשר] פדזאני; אפשר דוכףת | אדם צדיק זה ן; אדם צדיק היה דְן .שהיה אדם צדיק א .1היה צדיק א" | היה

חולק] א'כ ,הוה חולק  ,1והיה חוּלק א* .והוא חולק דְ .וחולק ד :חולק וי ,היה חולק כבוד * | 5ב*ית]
לי ל | מדרש זה א? | ב3שת] פא?נָ .2בושת דְוְחזא'ו (וכן בסמוך) ,בושת בן שאול ךן | מה] פואנפר,11
ומה דף | לרחק ולקרב דֶֶר'י ,לרחק א ,1לקרב א |  4בפולגש בגבעה] [ך] /בפלגש בגבעה דפחא!נכר,1
לי ו |אלא לי פכי | מקרא  --ורחקו] [א? .מקרא ..וחחקו מקרא (ומקרא ךז) קראו וקרבו פחכי .מקרא..
ורחקו אותו מקרא ....וקרבו אותו מיד דְןן ,מקרא קראו וקרבו  ,2לי א

*קרא  --ממך חנכ] מקרא..
| מ

גוים וגו' ל ,מקרא ..גוים [. גוי ..ממך  .5מקרא קראו ורחקו (ורחקו אותו ך]) אפרים ומנשה כראובן
ושמעון יהיו לי דְתִךְ!י ,מקרא קראו ורחקו אמרו מהו גוי וקהל גוים (גוים יהיה ממך א') והלא לא היה אלא
בנימין לבדו לומ' שעושה כקהל גוים א

|  5מקרא -ל-י]

(וקרבו אותו ך]) גוי (וגוי  )2וקהל גוים יהיה ממך דִו,

על אפרים

ומנשה

שעתידין

פחכ;

מקרא ..ומנשה [ ,מקרא קראו וקרבו

מקרא קראו וקרבו אינו אומר גוי וקהל גוים אלא

לצאת ממנו הה"ד אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי א

אייבו וְכ] רי יודה ור' אייבו (איבו ןת) לת:

רי יודן ורי איבו דא

| *6ר' יודן ורי

ר' אייבו (איבו ך )1ורי יודן [ף,1

ר'

אשיאן בר

יודן בשם ר' איבו ם | * ור' --נגרי אכ] ור' אשיין בר נגרי פ ,ורי משין בן (בר ) נגרי דת;
נגרי ף * ,1אשוין [בר [ן"] נגרו ן;  לי ל | ליעשות] נִי ,לעשות דפוחכתרי.
עמים] פוא"נכי :כקהל ..דְחר .1וקהל ..א' ,כקהל גוים ף |
עשר שבטים ובנימין כבר נתעברה ממנו אמו וכבר יצאו (וצ"ל יצא) מחלציו אבל עדיין לא יצא בנימין מבטן אמו
לכך נאמר לו גוי זה בנימין וקהל גוים זה מנשה ואפרים שנאמר מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי ומלכים
מחלציך יצאו זה ירבעם ויהוא ירבעם מאפרים ויהוא ממנשה רבנן אמרי ומלכים מחלציך יצאו זה שאול ואיש
בושת שיצאו מבנימין מדרש זה דרש אבנר בן נר והמליך את איש בושת בן שאול ומלכים מחלציך יצאו ,וגם
בפיי ב"ר .כייט מפרש ירבעם משבט אפרים יהוא משבט מנשה וכן בנוסחת הדפוסיי לקמן פצ"ז ועי' בהערות
רש"ב בלק"ט ,ובשכל טוב צד  002ומלכים מחלציך יצאו זה שאול ואיש בושת שעתידין לצאת מבנימין
שעדיין לא נולד  ומדרש זה דרש אבנר והמליך את איש .בושת שאפשר לאבנר שהיה צדיק והיה חולק על
להעשות א

מלכות בית דוד אלא מכאן דרש והמליכו.,

| בקהל

ובמה"ג עמו'  695הועתק תחלה ויאמר לו אלהים וכו' פרה ורבה

זה בנימין שעדיין היה במעי אמו גוי וקהל גוים יהיה ממך זה מנשה ואפרים ומלכים מחלציך יצאו זה ירבעם
ויהוא ,ואח"כ הועתק המאמר שלפנינו ד" א גוי וקהל גוים ר' יודן בשם ר' יצחק גוי זה בנימין (ולא הועתק
שם הייתי אומר וכו') וקהל גוים וכו' ר' ברכיה"ור' חלבו וכו' ומלכים מחלציך יצאו זה ירבעם ויהוא רבנן
אמרי אפשר אבנר צדיק היה חולק .על מלכות בית דוד אלא מדרש דרש וכו' ,ובפסי"ר שם איתא אמר ךַ'
ברכיה הכהן בשם ,רִ' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן דרש ועקב לעשות אפרים ומנשה שבטים אמר שנראה
הקב"ה אלי ואמר .לי אני אל שדי וגן' ומלכים מחלציך יצאו אילו אמר לי ומלכים ממך יצאו הייתי אומר
על השבטים אמר לא אמר לי אלא מחלציך על בני בניי אמר על אפרים ומנשה וכו' ד"א גוי וקהל גוים גוי
זה בנימין קהל גוים זה אפרים ומנשה ומלכים מחלציך יצאו זה שאול המלך שעמד מבנימין וכו? ועיו"ש
בהערות רמא"ש 8 :לקרב ולרחק וכו' .כמו שכתוב ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן
בתו לבנימן לאשה (שופטים כ"א א') וינחמו בני ישראל אל בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל

(שם שם

וכו" ועח"נ,

ו) ,ובדפוסי' הגיי ומה ראו לקרב ולרחק (והוגה במ"כ לרחק ולקרב) וכו" אלא
ובילקוט

דפ"ר

מקרא קראו ורחקו

הגי' רק מה ראו לרחק ולקרב ,ונוסף בד"ו בגליון פירוש בפלגש בגבעה,

ובכל

הספרים חוץ מכי"א א' וב' הובא להדרש מקרא קראו וקרבו .הפ' גוי וקהל גוים וכו' ולהדרש מקרא קראו ורחקו
הפי אפרים ומנשה וכו' ,ובסוגיית הירושלמי שם אמשנה לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו/
בחמשה עשר באב למה וכו' ורבנן אמרי שבו הותר שבטו של בנימן לבוא בקהל דכתיב ארור נותן אשה
לבנימן מקרא קראו וקירבוהו מקרא קראו וריחקוהו ,ולפנינו שם הגי' משובשת מקרא קראו וקירבוהו אפרים
ומנשה כראובן .ושמעון יהיו לי מקרא קראו וריחקוהו גוי וקהל גוים יהיו ממך ומלכים מחלציך יצאו ואדיין
לא נולד :בנימן ועִי במפרשי הירושלמי .ולנכון הגי' ביפ"מ מקרא קראו וריחק והו אפרים ומנשה וכו'
מקרא .קראו וק ירב והו גוי וקהל גוים וכו' ,ובאִיכ"ר שם בהמאמרים שנובעים מהירושלמי ג"כ הגיי כמו
לפנינו מקרא קראו וקרבוהו גוי וכו" מקרא קראו ורחקוהו אפרים וכו' ,ומוסיף שם שאינן נחשבים עם אחיהם,
ובאיכר גם במ"ב הג" א"ר י וח נן מקרא קראו וקרבוהו וכו' :,ובכ"י ב"מ ליג א"ר יוחנן ,ובפיי ביר
מפרש מקרא קראו ורחקוהו אפרים ומנשה וכו' נכנפו אפרים ומנשה לכלל ויב שבטים היה להם להוציא שנים
זה לוי שיצא לעבודת המשכן ובנימין שנידוהו ולפיכך רחקוהו ואמרו איש ממנו לא יתן בתו לבנימין מקרא
קראו וקרבוהו וכו' אי זַהו שבט שעדיין עתיד לצאת ממעי אמו זה בנימין ועל זה קרבוהו וכו" ועיי במ"כ
וביפ"ת ,ופירוש זר .בשכל טוב שם קירבו מדכתיב גוי וקהל גוים יהיה ממך כלומר ו"ג שבטים צריכין להיות
ליעקב גוי חד קהל עשרה גוים תרי הרי ו"ג :  6ר' יודן וכו בכי"ל הגי' ר' יודה ור' איבו בשי ר' יוחנן
והגהתי כמו לעיל ר' יודן והשלמתי ור' אשיאן בר נגרי ועח"נ ,ואולי עדיפא הגי' אשיין (אשיאן) נגרו (נגרא)
ועי' במבה'י ס"ה א' ובאגה"א ח"א צר  | :992בקהל עמים ..דורש גוי וקהל גוים בקהל ע'מים עממין

זב

ו
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פרשה פב

עמים  מקריבין איסור במה אף כגיך מקריבין איסור במה ,אבינא בר שילה מש' ר' יוחנן מייתי לה
מהכא ויקח אליהו שתים עשרה אכנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דנר י"י אליו
לאמר ישראל יהיה שמך (מיא יח לא) שמשעה שניחן לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל נגוים
יהיה ממך ,ר' שמלאי מייתי לה מהכא ויקראו ללשם דן כשם ר] אכיהם (יתושעיטמו) [אשר יולר0
לישראל (שפטיס יח כט)| שמשעה שניחן לו השם הזה נאמר לו נוי וקהל גוים יהיה טטך ,ר'
יוחנן מייתי לה מהכא עמים הר יקראו (דבריס .לג יט) משיעשו בניך כעטים להר זכולון ויקראו שם
יזבחו איסור כמה אלא זכחי צדק (שסשס) אני עושה עמהם צרקה ומקכל קרבנם , אלא נוי וקהל
גוים יהיה ממך לחייב על כל שכש ושבט כרברי ר' שמעון ,ר! יהודה א' לחייב על כל קהל וקחל.:
 8סוכיום פ''ס ('"ס ,ספכס ויקלל דנוכס דמונס פכטס ד'' ,כוט' פקסיס פ''ז *5ד ג' כוכיום פ''ס ג'ו  ,'6קוכיום ק'  '₪ני :
| איסור] חאן.

 1מקויבים וָכ

בבמה חזכ ,במות ד
בשעת

איסור דְןן

אסור פוכי".

בשעת איפור ך ,בשעות איסור ך]

| גמה] פואני,

| מקריגין| פחא'נכתריי .מקריבי' א .1דים דְן | איפור| חאנ .אסור פופו> ,

| במה] פן[אנכי.

בגמה

ף .במות

דְן]

ר' יוחנן ן .ר' חנינה

| אגינה בר שילה בשם

(חנינא אכ) בר שילא (בר שילא אמ' א') בשם ר' יוחנן פאכ :ר' אבינא בר שולא (ר' אבינא ךף!) בשם רי
יונתן [ף,1

ר' יוחנן י,

ר' הניגי ך!,

ר' חניגא ך,

עשרה] פוא'נכותר'י ,שנים עשר א .%י"ב
",
אש' ח!' דב' יי אלי לאי ישי יח' שמי
וגו" ישראל . .שמך אַ* ,וכו" ישראל  . .שמך
שנהן דאכתי .שנ'  .1שנאמר ך' | לי

ר' חנינה ן] | למן הכה ן ,מן הדה וי | שתום

למספר . .שטך ך"* .למסי שבטי בני וע
ך]-
מ-
שספר
ך | * כמ
כמספר ..יעקב וגו' ף ,וגו" אשר ..שטך ךָ ,אשר ..שמיך ןן,
 ,13עד ישראל  . .שמך א'א" .וגוי לג לי ן | ש8ניחן| פו:
 .2לו הקביה א' | לי םב | **גום] עמים ל |  *4היה

ממך דןאגכתר"י) וגוי ל .לי פ | שסלאי] פואנכתרי .שלמאי ך | לה] לך ך | מן הכה | | ** ויקראו]

ויקרא ל | *ללשם --אביהם אשר יולד לישראל פָא?כך!] לשם ..בשם ..לישראל א' .ללשם ..כשם ..אביהם ל[ +
שם העיר דן בשם (כש' דְ ,כשם ך]) דן אביהם אשר יולד לישראל דְן

ג נ.

שנאמר דְתר'

| 5שמישעה

| **לו| להם ל | זה השם א? | * גוים דוא!נתר]

ן | שניתן] פואכ,

עמים לא

ממך דאנתר] וגו ל לי ן | ר' יונתן מייתי א' ,ר' יונתן מיתי א? .ואית דמיתין ו

| *יהיה

|  6מן הכה ן |

חו
ב--
ושו
ישוע
יקראו] [י =, ,שם יובחו ף ,שם וזבחו זבחי ך' .שם ..זבחי צרק אנכ | משיעשה פא (מ
7יפור  --אלא]
לי | )1להרו (לחריו ךן) של זבולון דפותי .להרו של זבח א | ויקראו] וָי .לי דפאת | א

אסור במה אלא [1ו,1

איסור בבמה אלא א .זבחי איסור במות אין כתיב (כת' כאן ך) אלא דת.

ל' ם |

** זבחי] זיבחי ל ]| אני --צדקה] אני עשה ..צרקה ן .אני עושה עמהן צרקה  ,1עושה עמהם צדקה \,
צרקה אני עושה עמהם דְן .צדקה אני עושה להם א ,אע"פ כן (אעפיכ כ) צרקה אני . .עמהם מכ |
קרבנם] פאל .את קרבנם ךְא!נככתי .את קורבנן ן | אלא לי אנ |  ** 8גוים] עמים ל | כדברי] ָף*ו,1
דברי דְפואכת | ר' יהודה] אנכי! .ר' יהודא פ .ר' יודה ן .ור' יהודה דִך | אומר |

מה קהל עמים וכו' ,ובסמוך נדרש עמים

הר יקראו משיעשו בניך כעמים וכו' ,ובכי"ל נשתבש ג' פעטים

גוי וקהל עמים והגהתי ,ולה"כ לקמן מ"ח די ונתתיך לקהל עמים וכוי,

וטעם מה קהל עמים מקריבין איסור

במה קרבנות בכמה שנאסרו לישראל אף בניך מקריבין וכו' ,כדכתיב והבמות לא סרו וכו' רק הבטות לא סרו
ופר במות כגוים בימי אליהו ועח"נ ,ובדפוסי!
וכו' ,וגם בפירש"י עה"ת הובא שעתידים  בנוו להקריב א
הגיי מקריבין בשעת אוסור במות ועי' זבחים פי"ד מ"ט [ובשכל טוב צד  402הנוסחא מקריבין באיסור במה]
ובפי' ב"ר כי"ט גורס ומפרש מה קהל עמים מקריבין בשעת איסור במה אף בניך מקריבין בשעת איפור הבמות
אימתי בימי אליהו ,ועי' גם ביפ"ת 1 :אבינא וכו' .וכ"ה בכי"ו אבינה בר שילה ובכי"ג ר' אבינא בר שילא,
ולא נסמן אמורא בשם זה בסה"ד ובמבה"י ובאגה"א ,ולהגיי ר' חנינה (חנינא) בר שילא עי' במבה"י פ"ט אי,
ובדפוסי' הגי' רק ר' חנינא ונשמט בשם מי אמר :ל אשר היה וכו' .מפרש בפי' ב"ר כי"ט ויקח וכו' למספר
שבטי בני יעקב ומה צורך להזכיר כאן אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך אלא שמשעה שנאמר

לו השם הזה ישראל נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך לומר שעתידין בניך להקריב בשעת איסור במה כגוי
[ובכי"ל נתוסף תיבת גוי בין השורות בכתב אחר] 4 :ויקראו ללשם וכו' .וכ"ה בכיזו וכי"ג ויקראו ללשם דן
כשם דן אביהם כלה"כ ביהושע ו"ט מ"ז ,ובכי"פ וכי"א א' וב' וכי"כ ובפי' ב"ר כי"ט ובנדפס בדפ"ר הגי' ווקהאו
ללשם דן כשם דן אביהט אשר יולַד לישראל ומפרש בפי' ב"ר מה צורך להזכיר ישראל כאן אלא משעה
שנאמר לו השם הזה ישראל נאמר לו גוי וקהל גוים וכו' לומר שיהו בניך עוברין כגוי( .ובפי' ב"ר כי"א שיהיו

בניך עובדין בבמה ,ובנדפס בדפ"ר שיהיו בניו עובדי ע"ז) ובדן הקימו פסל מיכה [ע' שופטים י"ח ל'] ,והורכב
בזה הדרש הפסוק ביהושע שם .עם הפסוק בשופטים י"ח כ"ט ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר יולר
לישראל ואולם ליש שם העיר לראשונה,

ודרכם לקצר הפסוקים ולערבם וחד ועו' במ"י לעיל צר  58וצד ,007

כי
ורק בדפוסי' [וכי"ת] הגי' כאן ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר יולד לישראל .ובדפ"ר [וכיזת]  ש
דן וכו" ועי' בתנ"ך הוצ' גינצבורג שופטים שם ;,ובכי"כ קיטע כאן שמשעה שניתן לו השם הזה וכו',
 5ר יוחנן וכו'| .כבר דרש ר' יודן וכו" בשם ר' יוחנן גוי וקהל גוים
ובכי"פ שמשעה שניתן לו וכ ו*:
עתידין בניך ליעשות גוי וכו' ואבינא וכו" מש' ר"י מייתי לה מן ויקח אליהו וכו' ,ובכי"א א' וב' הגוי רי
תין לה וכו וצ"ע ,ועם הגי' שלפנינו בכי"ל מסכמת הגי' בכי"ו וילקוט
ימ
יוכתן וכו' ,ובילקוט וא ית ד
משיעשו בניך כעמים וכו' ונר' טעם הדרש .כשיעשו בניך כעמים שיהיו מקריבין איסור במה ויאספו להר
(להרו של) זבולון ,וזה כשיקבוץ אליהו את כל ישראל אל הר הכרמל ["5כ האב"א והיפ"ת שהר הכרמל היה
בחלק זבולון ,ובלק"ט לקטן לפסוק מ"ט כי ושכל טוב צד  718איתא שהברמל בחלקו של אשר היה ,וע'
יהושץ י"מ כ"ו ,וזה וזה אמת] ויקראו שם יזבחו איסור במה בתטיה אלא שם יזבחו זבחי צרק אני .עושה
עמהם

צדקה

ומקבל קרבנם

כדכתיב ותפל \אש י"י ותאכל את העולה (מ"א י"ח ל"ה) ועח"נ:

 7אלא גוו

וכו' .כלומר טאחר שנדרשו הפסוקים ויקח אליהו וכו' ויקראו ללשם וכו' עמים הר יקראו וכוי שיהיו מקריבין

פרשה פב
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יג) וועל מעליו אלהים וגו' אמר ר' שמעון בן לקיש האכות הן הן המרכבה שנ' ויעל ו
אלהים מעל אברהם (בראשית יז כב) ויעל מעליו אלהים ,והנה י"י נצב עליו (שם כח ע):
יד) ויצב יעקב מצבה

וגו' כמפי הנוד:

טז) ווסעו מביתאל ויהי עוד כברת הארץ אמר ר' אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ
חלה ככברה והכר מצוי ,רבנן אמ' כבר הבר מצוי ועונת נשמים עברה ועדיין השרב לא בא:
 1ינקוע טס ,לעיל  574 57ופד :897

 8כעיל 797: 57

 4ינקוע טס ,פסיקסס ככסי פיב (" 0צי):

 1וגוי לי | רי --לקיש] וחאן .ריש לקיש ְפכ; רל ך! ,רש בן יעקב א? | הם הם | 8
8עקוב ן | וגו'] אנ וגוי עד ויסך עליה נסך ך .1ויצוק
ל-י-ו] כול? נ .ל' פאכי | י
מרכבה ו | שעני
שמן (עליה שמן ך) ויפך עליה נסך דדףת .ויצק (ויצוק כ) שמן על ראשה פ .2על קבורי ן .ל' א | %כמיפי
הנוד [ ,כמפי הפך א1ך*; כמו פי הפך א ,%כמלא פי הפך דפ ;2כמו ..הנר [ ,כמלוא פי הפך שופע לו
מן השמים ך] |  4ויפעו מביתאל] וְנָוּ ,3ווסעו מבית אל דְפאיכת .ל' חאלר | 1לעוד] ל' ד | *כנות
הארץ פאכתר'] כברת ארץ דְחגר*י .וגו" לן | לעזר ן | יעקוב ן | שארץ ו |  5חלה] (ְחְנך .5חללה פו;
חלולה אכתך | ככברה לי א | והנר  | 4רבנין ך1י ,ורבנן פ | מרין  | כגר] ככות חח | בר חח

חבר ן ,הנר  | 1גשמים] פחא'כךר*י .הגשמים דוא"גת | עגרה] עצורה ת | ועדיו פחא" .ועד עאין ו |
איסור במה אין צורך לדרוש גם גוי וקהל גוי בזה הדרש אלא לחייב וכו' ,ובכי"א א' וב' וכי"ג וילקוט ל"ג
אלא ,ופלוגתא דר' שמעון ור' יהודה על פר העלם דבר במשנה הוריות פ"א ופירוש כאן לחייב על כל שבט
ושבט כדברי ר"ש שסובר דשבט אחד נקרא קהל ודורש גוי וקהל גוים גוי שבט אחד חייב כקהל גוים ככל

השבטים

שבט

אחד

ואינו נדון כיחידים אלא כקהל לעגין זה להביא פר כקהל ולר"י שדורש ג"כ דשבט אחד נקרא קהל
שטעה

בהוראת

בית

דין הגדול

גורר כל שאר

השבטים

וכולם

חייבים להביא פר פר על ידו

ודורש גוי וקהל גוים אפילו גוי שבט אחד כקהל גוים וכאלו כל הקהל טעו שחייבים שנים עשר פרים כן
חייבים כשטעה אחד ועי' באב"א ,ובורוש' הוריות שם ר"מ אומ' כל השבטים קרוין קהל ר' יודה אומ' כל שבט
ושבט קרוי קהל ואתייא דר"ש כרבי יודה כמה דר' יודה אמר כל שבט ושבט קרוי קהל כן ר' שמעון אומר כל
שבט ושבט קרוי קהל מה ביניהון גרירה ר' יודה אומר שבט אחר גורר כל השבטים ר' שמעון אומר אין שבט
אחד גורר את כל השבטים וכו' ר' אבון בשם ר' בנימן בר לוי קרא מסייע למאן דמר כל שבט ושבט קרוי קהל
דכתי' גוי וקהל גוים יהיה ממך ואדיין לא נולד בנימן ,ובברייתא בהוריות ה' א' (ספרא שם) כיצד חטאו שני
שבטים מביאין שני פרים וכו" ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהן פר פר שאפילו אלו שלא חטאו מביאין
על ידי החטאין לכך נאמר קהל לחייב על כל קהל וקהל דברי ר' יהודה; ושם ה' ב' ור"י ורייש שבט אחד

דאקרי קהל מנא להו וכן' אמר ר' אחא בר יעקב דכתיב ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים
וכו" ועי' בפירש"י שם [פלוגתת ר"ש ור"י אין ענינה לכאן כי לשגיהם שבט אחד נקרא קהל וגלמד ממקרא שלפנינו,
ולא נחלקו אלא בשאר שבטים שלא חטאו אם מביאים קרבן על ידי השבטים שחטאו ,גם קשה שדברי ר"ש
נזכרים לפני דברי ר' יהודה ,לכן נראה שעיקר הגי' הוא כל שבט ושבט כדברי ר' יהודה והשאר היא הוספה,
ובשכל טוב צד  002הובא וקהל גוים שהרי כל שבט ושבט נקרא קהל כדברי ר' יהודה וכו' וע' גם בלק"ט]:
 1אמר .ר' שמעון וכו המאמר נפדר גם לעיל פמ"ז לפ' ויעל אלהים מעל אברהם ובפפ"ט לפ' והנה ו"י
כל' ,ובכי"פ וכי"א א' וב' וכי"כ ובילקוט השמיטו
נצב .עליו ,ובכי"ג קיטע כאן האבות הן הן המרכבה ו
סוף המאמר ,ובלק"ט נוסף לזה המאמר אשריהן לצדיקים ששכינה למעלה מראשיהן וכן בשכל טוב צד 109
ועיויש :  8ויצב יעקב מצבה וגו ופוף הפסוק ויסך עליה .נסך ויצק עליה שמן ,ובכי"ל הגיי כאן כמפי
הנוד וכן בכי"ו כמיפי הנוד ,ובכו"ו נשתבש כאן מלה"כ שלמטה ויצב יעקב מצבה על קבור ,/ואולי מוסב
הדרש על ויסך עליה נסך ,ובשכל טוב שם גורס ומפרש ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן שמן זית כמפי
הנוד וצ"ע,

ובספרים שציינתי

כבר

ועונת

הגי' גם כאן כמו לעיל פס"ט לפ' ויצק שמן על ראשה כמפי

(כמו פי,

כמלא

הך [וע' מש"כ שם] ,ובכי"פ וכייכ נשתבש כאן מלה"כ לעיל שם ויצק (ויצוק) שמן על ראשה ,ובפי/
פי) פ
מפי הפך נמדמן לו שמן כאדם שמריק
ביר כי"ט וכו"א מלשון אחר מפרש ויצוק (ויצק) עליה שמן כ
שמנו .מפי הפך שיש בו שמן כל שעה שירצה ,ובא"א הגיה כאן להוסיף עוד שופע לו מן השמיי' והוא כלשון
המאמר בדפופי' לעיל שם ועיי"ש בח'ג ובמ"י [וכ"ה בכיי"ת כאן] 4= :מביתאל | .וכיה בכי"ו וכיייג ובילקוט
דפ"ר מביתאל בתיבה אחת ועי' בתנ"ך הוצ' גינצבורג ולעיל צד  869ובמ"י שם :כברת הארץ .כן השלמתי
ועח'"נ , וגי'  הספרים כברת ארץ משובשת עפ"י הפסוק לקמן מ"ח זי בעוד .כברת ארץ וכו' וכן במייב הי ייט
וילך מאתו כברת ארץ ,וראב"י דורש כברת לשון כברה נפה ולשון בר בשעה שהארץ חלה ככברה והבר מצוי,
וזו .הגיי שהארץ ח ל ה איתא גם בכי"ו וכו"ח וכי'ג וכן בפי' ב"ר בדפ"ר ומפרש כברת א רץ אותו הזמן היה
בשעה שהארץ חלה ככברה חלולה ונקובה ככברה להוציא תבואה והבר מצוי ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א בשעה
שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי חללה ככברה נקובה ככברה (בשעה שהארץ חלולה ככברה) להוציא
תבואה אותו הזמן (זמן) היה כברת ארץ דורש ,ורבנן דרשי כברת לשון כבר ולשון בר כבר הבר מצוי
ועונת גשמים עברה וכו' ,וזר הפירוש בפי' ב"ר כי"ט וכי"א מל"א בשעה שהארץ חלולה ככברה מפני הגשמים
והבר מצוי ואין דרך לנטות ימין ושמאל בשדה ובכרם מפני הבר ולפי קושי הדרך קברה בדרך אפרת רבנין
אמרי

הבר

מצוי

גשמים עברה ויכול היה לילך דרך כבושה אבל דבר זה היה עליו קשה שעדין

השרב לא בא ,ובאב"א פי' בשעה שהארץ עשויה ככברה והבר מצוי דהיינו באמצע הקיץ ,כבר הבר מצוי
ועונת גשמים עברה וכו" פירוש בין פסח לעצרת וכו' ,ופירוש זה מחוור לפי המאמר בפסי"ר שם אמר לו
(ווסף ליעקב) שמא מה שלא הכנסת אותה לקבורה שמא עונת גשמים הייתה אמר לו לאו בעוד כברת ארץ
סח לצערת היה בזמן שהארץ מנופה והולכת ובאה ככברה שיכולים הלו' ועי' בפירש"י
לבוא אפרתה בין פ
בראשית מ"ח ז' ובחי' הרש"ש [ורר"ל] ,ואולי גם טעם הגי' שהארץ חלה וכו" מתנענעת הולכת ובאה ככברה,
וחלה מפעל חול ,ובכי"ג הגי' והנר מצוי וכו" כבר הגר מצוי וכו' ואולי צ"ל הניר וכמו שהובא בפירש"י ואגדה
בזמן שהארץ חלולה ומנוקבת ככבברה שהניר מצוי הפתיו עבר והשרב עדיין לא בא ,והרכיב מאמר ראב"י
עם מאמר רבנן ועי' גם ברא"ם ,ובלק"ט מפרש וגורס ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ שהחמה בעולם
והארץ

נכברת.

ככברה

א"ר אליעזר בן יעקב בשעה שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי ,ובשכל טוב צד 402

רץ
ויסעו וכו ויהי עוד כברת א

א"ר אליעזר וכו' בשעה שהארץ חלולה ככברה והבר מצוי בתוכה רבנן

ז
5

4

פרשה פב

וישלח

ותלד רחל ותקש בלדתה שלש הן שנתקשו כלירתן ומתו ,רחל ואשת פינחס וטיכל בת

שאול ,רחל ותלד רחל ותקש בלרתה ,אשת סנחס וכלתו אשת פינחס הרה ללת וו'
(ש'א ר יט) ,מיכל דכ' ומיכל בת שאול לא היה לה ולר ער יום מותה (שיב ו כג) לאחר מיחה
הוה לה הה'ר והששי יתרעם לעגלה אשת דור (שס ג ח) ,ולמה קוראה ענלה ,אמר ר' יהורח
 5שפעת כעגלה ומתה:

ח = =ז) ויהי בהקשותה בלדתה \גו' שני תלמירים משלר' יהושע שינו עטיפתם בשעת השמר,

 1ינקוע טס ,ינק' ספו6ל כי ק''ג ,עדכם טעו5ל פי"פ  1 | :יכוט' קוכס פ''ס ג"ס ג' סנסדכין פ*כ כ' ב' ,סנסדכין כיש /'6

כפדנל כנס סוף פ"ד ,מדכט טעוסל פכ*כ[ ,ועי] עדכט סקליס כ"ע פי' ד' :

ילק' מכיכי ישטיס נ' 'ינ:

 ₪ינקוט כ' קליו ,ינק' ישעיס כ' כס"נ (טניו) /

ו*תקש בלדתה] וגו' ל | שלש) פגכתי .ג' ד'א' .שלשה דְוֶח ,שלש נשים א' | שניתקשו ,%
*1
שנתקשה  | 5בלרתן אני (שמואל) .בשעת לידתן (חתי. .ל.דתן פָכ. .ל.ידתם ך | *ומחו פחאנכי]
מתו ל ,ומיתו ואילו הן ן ,ומתו כשהן חיות ואלו הן (ואלו ךן) דדת | פינחס] וי (שם) .פנחט דפחא'נכת
(וכן בסמוך) | 2ו*תלד  --בלדתה דְוְך] דכתי' (שג'  )5ותלר ..בלרחה |חאנכי (שם) .ותלר וחל ם:
ותקש בלדתה \ ,כמו שכת' ל | ואשת אי(שם) | * הרה  --וגו' ךח] הרה ללת פא'נףתי (שם) .הרה ללדת כ',
הרה ללדת וגו' א'ו :ל' לְדְן |  5ומיכל ח .מיכל (ומיכל וְא'י) בת שאול פוא'כי | ומיכל| ןאכו (שם),

ולמיכל ְחנת .למיכל י .לי ם | בת שאול ל' ם | * להדפוחאנכת] ל לִי | לאחר  --לה| לא היה לה
לאחר

מיתה

היה לה [,

לא היה לה הא לאחר מותה היה לה [].

עד יום מותה

ער ..לא היה לה ולר

לאחר מותה היה לה ולד [" ,הא ביום מותה הוה (היה כ) לה פ ,2עד יום מותה לא היה לה ביום מותה
היה לה י ,עד ..לא היה לה ולד ביום ..היה לה ולד י(שם) .עד ..לא היה לה ולד הא ביום ..היה לה
ולד א , אמר ר' יהודה בר (ביר' ך]) פימון עַד ..לא היה לה ביום מותה היה לה ךְן] |  4והששי
יתרעם] ך'פאנכי.

לי

והשישי . .ח ,הששי..

| אשת דור] ד!פחאנכ.

דְן .יתרעם הששי ךן

אשתו דוות,

י| למה י | קורא אותה [ ,הוא קורא אותה דְפ[אכ :הוא קווא ך] .נקרא שמה הי | אמר רי יהודה]

אזר יהודה

(יורה [ַך[) בר (בר' וא .5בירי ת) סימון דפואכת:

* בלדתה וגוי ך] גלדהה פואנכתי.
מרי רנ

| יהושוע ןת

ל' ג | 5ומיתה ן |  6בהקשתה נו |

וגו" ל | ב' ך* | 1משלרי וְא'] משל ר' דְפנכו!.

| שנו תי (ישעיה)

| * עטיפתס פגכךלו]

של רי ת:

עטיפתן דאתי (שם) מ .ע' הטיפתן 1

חטיפתם ל | בשעת הגלות ת |

אמוי כבר הבר מצוי ועונת  הגשמים עברה ועדיין השרב לא בא ,ובמה"ג עמו'  788ויסעו וכו" ויהי עוד
רץ כברת הבר מצויה ועונת הגשמים נעצרה ועברה ועדיין השרב') לא בא ,ובמדרש אגדה ויהי עוד
כברת א
כת"
רץ בשעה שהארץ חלולה ככברה 2 :רחל ותלד וכו' .כן הגהתי; ובכי*ל כתוב רחל כמו ש
כברת א
ואין זה מסגנון הב"ר ועח"ג ,וכהגי' שלפנינו איתא גם בספרים שציינתי ומיכל בת שאול ,ובמקרא שם
ולמיכל ,כל הדרש גם בכי"ג לאהחר מיתה היה לה ובכי"ח הא לאחר מותה היה לה .ובשכל טוב
שם שלש נש ים נתקשו בשעת לידתן ומתו רחל וכו' אשת פנחס וכו' מיכל בת שאול כדכתיב ולמיכל בת
שאול וכו" הא לאחר מותה היה לה וולד וכו' ,ובפי' ב"ר כי"ט מפרש עד יום מיתה לא היה לה אבל בשעת
מיתה

היה לה,

וכהגי'

ביום

מותה

וכו' הועתק בלק"ט שלשה נתקשו בשעת לידתן ומתו רחל ואשת פנחס

ומיכל וכו' ומ יכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה ביום מותה היה לֶה ,ובמה"ג שם תנו .רבנן

שלש נשים נתקשו בשעת לידתן ומתו כשהן חיות ואלו הן רוחל וכלתו שלעלי ומיכל בת
שאול רחל דכת' ויהי בצאת נפשה כי מתה וכלתו שלעלי דכת' וכלתו אשת פנחס הרה לל דת וג' ובעת
מותה ותדבונה הנצבות  עליה ומיכל בת שאול  דכת' ומיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה

אמ'

ר'

יודה

ביר'

סימון

עד יום מותה

לא היה לה ביום מותה היה לה הה"ך הש שי

יתרעם

לעגלה א ש ת ו (דה"א ג' ג') ,ובמדרש שמואל שם וכלתו אשת פנחס וגו' תאני (תנינן) שלש נשים מתו חיות
אמנו רחל וכלתו של עלי ומיכל בת שאול אמנו רחל ויהי בצאת נפשה כי מתה וכי מתה היא מדברת אלא
מתה ואינה מתה וכלתו של עלי ותכרע ותלד כי נהפכו ציריה עליה ומיכל בת שאול וכו" לא היה לה ילד

עד יום מותה ביום מותה היה לה הה"ד והששי וכו' (ובמ"ש מ"ב הוגח עפ"י גי' הדפוסי' כאן א"ר יהודה
בר סימון עד יום מותה לא היה לה וכו') 4 :אמר ר' יהודה .הוא ר"י ברי סימון ועח"נ ולעיל סוף פ"פ
מה עגלה אמ' רי פימון שפעת?) בעגלה ומתה ,ובשכל|"
במ"י בד"ה א"ר יודן .ובמה"ג שם ולמה נק רא ש
טוב שם ולמה נקראת עגלה א"ר יהושע שגעת כעגלה ומתה ,ובמדרש שמואל פו"א ולמה נקרא שמה
עגלה א"ר יודה בר ר' סימון על שפועה ומתה כעגלה ,ושם פכ"ב כתיב הששי יתרעם לעגלה אשת דוד למה
נקרא וכו" א"ר יהודה בר סימון על שפעתה בעגלֶה ומתה .ובירוש' סוכה וסנהדהין שם במאמר סתמי ויאמר דור
אל מיכל וכו' ומה (ובמה) נענשה למיכל (ולמיכל) בת שאול לא היה לה וולד עד יום מותה והא כתי' הששו

(והששי) יתרעם לעגלה אשתו שג ע ת כעגלה ומתה; ובאותו המאמר בבמ"ר שם בדפ"ר וד"ו והכת' יתרעם
לעגלה אשתו שגעת כעגלה ומתה (ונוספ שם היינו דכתיב עד יום מותה הא ביום [בדפ"ר כיום] מותה היה

לה) ,ובפנהדרין שם אמר רב עגלה זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה שחביבה עליו כעגלה וכו' ומי הוו למיכל
בני והכתיב ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה א"ר חפדא עך יום מותה לא היה לה ביום מותה
היה לה מכדי בנים היכא קא חשיב להו בחברון ואלו מעשה דמיכל בירושלים הוה וכו' אלא אימא עד אותו

מעשה היה לה מכאן ואילך לא היה לה וכו' [וע' ביפה עינים שם] ,ובמדרש תהלים שם ולכך נקרא שמה עגלה

וה"ד והששי יתרעם לעגלה אשת דוד זו מיכל ולמה נקרא שמה עגלה מה העגלה הזאת אינה מקבלת עול על
צוארה כך מיכל לא קיבלה עול מאביה וכו' :  6שינו עטיפתם . שלא יהיו ניכרים בשעת השמד במלבושם
שהם יהודים (ועי' מ"ש על דור השמד במ"י לעיל צד  )419פגע בהם איסטרטיופ?) איש צבא אחד משומר
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5

לה יז

פגע בהם איסטרטיוט אחד משומר אמר להם אם בניה אתם תנו נפשכם עליה ואם אין אתם בניה למה

אתם נהרגין עליה , אמרו לו בניה אנו ועליה אנו נהרגין , אמר להם ג' שאלות אני שואלכם ,אם
תשיבום הרי מוטב ואם לאו הריני משמד אתכם ,אמר להם כתוב אחד אומר נצב לריב .י"י וגו'
(ישעיה יגג) וכתוב אחר אומר כי שם אשב לשפט את כל הגוים (טאל ד יב) ,אמרו לו בשעה
שהקכ"ה .דן את ישראל דן אותם מעומד מקצר הדין ומפשר הדין ,ולאומות דן אותם מיושב מאריך
ומדקרק .בדין , אמר להם לא כך דרש יהושע רבכם אלא אחד זה ואחר זה באומות הכתוב מדכר
שהקכ"ה דן את האומות מיושכ מדקדק בדין ומאריך ואחרכך הוא עומד ונעשה אנטידיקוס כנגדן ,אמר
 1פגע] פעם אחת

אוסמרטיוס [,

סרדיוט ד
אתם אמ

 | 5בהן א1ימ | איסטרטיוט] ךף ,1אסטרטיוט ן(3שם),

₪

איסטרמום א.1

אסטרטיוס ף?,

אסטרטופ ,]3

איססרטוס א?.

כ' ,אסטריוט ף,5

אסטרטיט

אסרטיס  ,5איסטרטיגום ו,

| =אחר לי ו | משומד] פואגכ*מ .ל' דת | .להן  | 3בגיה אתם] פונכי:
אתם.

אתם פן"נ כמריי:

בניה

של תורה

אין אתם

| עליה] ₪

.ןת

בניה של תורה א

למה

(שניתם

שיניתם

מ) עטיפתכם

5הרגין] פואנתר'י(שפ)מ,
| נ

בגיה של תורה
| אין בניה

אמ

נהרגיי דִ!ו; דום דכ |

עלוה ל"י | לו לי ן | אנחנו ן | ועליהּ אנחנו ן- .ואנו כ | נהרגין] פואני(שם)מ ,נהרגיי  ,3נהרגין
עליה  * /5נהרגים (נהרגי' ך? ',דין ךת) אלא שאין דרכו של אדם לאבד את (לאבד ךן) עצמו לדעת דת |
להן  | 1ג'] דיא?ו ,שלש פא!נכו(שם)מ .שלוש וֶת .שלשה ךְ | שאילות וי | שואל אתכם ְואַנכימ/
שואל' מכם ם .שואל ךן | אם] פואנכתי(שם)מ.

משיבין אותם א? ,תשיבוגי פ ,5השבתם

ואם דִי |  3אתם

אתי  %,1השיבותם לי דְן] ,אתם משיבין אותי א /1₪אתם ..לי ו,
לי פאנכומ | הרי אני משמד ךָ ,אני משמד ן ,הריני משמיד פאגכמ.

הריני הורג ף | | /אמר להן ;5
ר]
מ--
ווב
אוכת
4

אשב דפ
₪

ל' א?
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וְא1כ .וכתוב אחד אומר פגךעומ.

משובים אתם אותי י(שם) | הרי
ושם) ,אני משמיט ו,1
אני אשמיד (

| וגה] ועומד לדין עמים ע.

|

לי דפואנכתימ

וכתו' א' אומ' א* ,וכתיב ך | כו] מי ן |אשב שם מז/

| * לשפט פע] לשפוט דְאנכתימ .אשפט ל .לי ן | את כל הגוים וגו' ך ,וגוי ן |אמיו לו]

כאן בישראל כאן באומות

|

העולם פאכמ

שעה --הן] כשרן ע

|  5דן אותם] פא?כתי(שם)מ,

דן

אותן דְא ,11הוא דן אותם ן ,לי ע | מקציר  .1ומקצר אי | הדין] ע ,את הדין ו(שם) .בדין דפואנכתים |
| ולאומות] עי'
ומפשר הדין) ע :ומפשר דין  .1ומפשר בדין דפוכתימ /ומכשר בדין א ,ופופקו ו(ישם)
ובשעה

שהוא

דן אומות

(את אומות

[אי) העולם פואכימ.

שדן את . .העולם נָו(שם),

ובשעה

אבל כשהוא

דן את  . .העולם ך (ולאומות  --בדין לי ן) | דן  -מיושב] י ,הוא דן אותם מיושב' וא"ן .דן מיושב דְע,
מאריך ומדקדק בו ע .ומאריך (מאריך כמ)
ן]
דךי--
ברי
מיושב הוא דן (מוושב דן כ) אותם פא'כמ | מא
מדקדק ..ומאריך בדין ומדקדק
מדקדק (ומדקדק [ן) בדין ומאריך בדין ד[
בדין ומדקדק בדין פאכמ:
כן הרש ו(שם); דרש
בדין ך? ,ומאריך בדין ואחרכך פוסק הדין ו ,7ומדקדק בהם י(שם) |  6.להן פב
כך פכ' | יהושע] וִי .ר' יהושע דְפאנכי(שפם)מ ,ר' יהושוע ך | אחד --זה] זה וזה פאכומ | באומות
העולם דפואנכימ .במכחישי השם ך] | הכתוב מדבר] מדבר אלו (שם) ,לי פי |  7משהקב"ה דואגטיי (שם)מז/

כשהקב"ה פ ,2משהוא 
השם

ן ,לי

| את] אותם י ,ל' פכ | .האומות| פכע .אומות העולם דְוָאני(שם) מ .מכחישי

| מיושב] פאנכי(שם)ם.

יושב

ע;

דְןן

מיושב' דן אותם

מחשב

ן ,לי י | ומדקדק

בדין

ומאריך .ע :ומדקדק  . .ומאריך בדין דוןת .מדקדק דין ומאריך בדין י ,2מאריך בדין (ומאריך בדין מן ,מאריך כ)
ישם) | אחר כך פא"כ | הוא לי געי |
מדקדקי בדין ועושה דין [ ,מדקדק ועושה דין (
ומדקדק ברין פאכמ:
נעשה דת
עומד ונעשה] וגעי :דן אותם מעומד ונעשה פאכמ:
(שם)
אנטיריקופ פ[א(  :אנטריקוס כף ,אנטירוקוס מ .אנטידיקי ו

| אנטידיקוס]

ערל

|

אמר להם אם בניה אתם כלו' בניה של תורה תנו נפשכם עליה ולא תשנו עטיפתכם
וכו" אמרו בניה אנו ועליה אנו [מלת אנו נתוספה \בכי"ל .בין השורות] נהרגין וכו' ,
עור

אלא

שאון

דרכו

של

אדם

לאבד

את

עצמו

אנטדיקוס

דִףיו,

לדעת.

והוספה

ואם אין אתם
ובדפוסי' :נוסף

זו ליתא בכי"ל ושאר כ"י

ושם הועתק שני תלמידים משלר' יהושע שינ
[חוץ מכי"ת] .ובילקוט בשני המקומות ובילק' מכירי .ובמה'ג,
עטיפתן בשעת השמד פגע בהן אסרטיוט') אחד אמ' להן אם בניה של רחל אתם תנו נפשכם עליה ואם
און אתם בניה וכו" אמרו לו בניה אנו ועליה אנו נהרגים אמר להם שלוש שאלות אני שואל אתכם אם
השיבותם אותי הרי מוטב ואם .לאו אני משמד אתכם וכו' ,ובנמוקי יוסף בפ' הגוזל ומאכיל העתיק
ראש הפיפור שני תלמידין של ר' יהושע שינו עטיפתן בשעת הגזירה פגע בהם איסטשרייטוס מומר
אמר .להם אם בניה של תורה אתם תנו נפשכם עליה ללמה שניתם עטיפתכם ואם אין בניה
אתם וכו' אמרי ליה בנוה אנו ועליה אנו נהרגין ול"ג גם שם אלא שאין דרכו של אדם וכו" וכתב הרי
מבואר שגם כי רצונם ליהרג בשביל

התורה עכ"ז היו רשאין לשנות מלבושיהן למלבוש כותים שמא לא יכירום

ולא ומותום  עליהם  ועי' כל הענין שם ובב"י .לפור יו"ד סי' קנ"ז :  5ומפשר ההדין .שאינו מדקדק בו,
וביפ"ת  פיי .מפשר לשון פשרה או לשון מים פושרין , ובערוך ע' עמד א' הועתק כתוב א' אומר נצב לריב
ה' והעומד לדין עמגם וכתוב אחד (ובערוך ד" ב' וכתוב אחר) אומר כי שם אשב לשפט את כל
הגוים כשהן את ישראל מעומד וכו' , וּבְעִ' אנטידיקוס משהקב"ה דאןת האומות יושב ומדקדק בדין ומאריך
ואה"כ עומד ונעשה אנטידיקופ ,ושם פיי בלשון רומי כך-קורין לבעל דין ,ותוא ל"י?) ופי בעל דין שכנגדו
פ"ק בדפ"ר וד"ו נשתבש מה אני נעשה
(ומלת .כנגדן .לא הועתק בעהוך שם) ,ובנופחת הדפוסי" לקמן
אנטורוקוס לאכא וכו' מה אני נעשה קנטירוקוס לחקב"ה וכו" (והוגה במזכ) ,והגיי המשובשת אנטיריקוס עי!
.עס

(? | .אַסְרְטָיוט (:

-

וישלח
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להון מהו דכת' עובד אדמתו ישבע לחם ונו' (משלי כח יט) ,אמרו לו מוטכ מי שהוא חוכר שרה
אחת גרה ומזכלה וטעדרה ממי שהוא חוכר שרות הרבה ומכירן ,אמר להם לא כך דרש יהושע רבכם,
אלא עוכד אלהים וארמתו ישכע מלחמו שלעולם הכא ,ומררף ריקים ישבע ריש (שפשס) אילו
אומות העולם שהן מרדפין ריק אחר עכודה זרה שלהם ,אטר לון מהו דכת' ויהי בהקשותה בלרתת
[|חאמר לה המילרת אל תיראי] תו' אמרו לו כך ממסטסין נפשה שלחיה ואוטרין לה בשעת
הלידה אל תיראי כי בן זכר ילרת ,אמר להם לא כך דרש יהושע ובכם אלא כל שבט
[ 1עי] ויקלס כנס פ'ג ס"  ,'5עדכט קסלח פ' טוג עלס כף כמם (ד' ר)
ושנ סי' *" ,סדכ" 6פל'ו ופל*ט :

 6:ע" לקטן פפיד כ" כ"ס ,סנסוע 6מ"נ
[

 1להון] ן .להן פנ :להס דאכתמ | מהו דכת'] ן ,מהו רכתי' "%ו ,מהוא דכ' ן ,מהו דין רכתיי ך,
| * אדמתו דפואנתימ] אדמה לב | ** ישבע] נשבע ל | וגו'
מה רדין דכת' |ן] ,מהו פא'כמ
| 2גרה] פונכר"מ .ניירה א :וגרה ו' ,ל ד |
לי פואגכתימ | מי שחוכר פכו .שהוא חוכר ג

* ומזבלה ומעדרה דְוְנַתך*] ונתבלה
ממי שחוכר פכך"

ומעדרה ל ,ומעדרה

| * מכירן דְואת] ומכיירן פא'כמ.

(ומעודרה א )%ומובלה פאכמ:
ומובירן א"%ך*י .

ומּבלה יי |

ומכירן לג | רוש כך | 5

יהושע] וְני ,ר' יהושע דְפאכמ .ר' יהושוע ך] | רבכם ל'  | 1ע8ובד  --ואדמתו] עובד . .אדמתו |" ,עובד
אלהים עד יום מותו ךָ ,עובד ארמחו פ|אנמ .עובר אדמה  .עובד אלהים ך] .עובר ארמתו אלו ישראל ו |
ישבע] ן ,ישבץ לחם ישבע נָו ,ישבע לחפ דְפו?אכת  |. ₪לחמו לעולם הבא ו | * ריקים פא'גי (שס) מ]
4ומות העולם| מכחישי
ריקם ל ,רקים דוא'כתי" | * ריש) רש ל | אילו| וגי* .אלו דפאכתי(שם מ | א
י"י ות

| שהן מרדפין] וְנִ ,שמרדפי" ך .דין אי(שם)ם.

דים ןת .שוודפין פכ

| ויק] פואני'.

אחרי

(אחר ת) הריק דת .ל' כמ | אחר] = ריק כמ | עו ד'פאתי .של ע"ז מ | שלהן  | 3אמי להון ְב/
הם
ל.
.

א!כתמ .. .להן פא? .א"ל דִי | מהו דכת'] פנ ,מהו דכתי' אכים ,מה דכ' ן .מהו דוןרכתיי ך',

מה הוא דין דכת' ך] | ויהי בהקשתה

']-
ו-
גמר
וותא
[ ,ותקש י(שם) | * 5

ותאמר...

אל תיראי נְָ ,וכו" אל

תיראי כי גם זה לך בןת .וגו ל ,ל' דפואנכימ | אמו ע | *:ך--חה דפאנכתעמ] נן
מסמסמין  . .חיה ל ,מסמסמין ..חייה | * כך משיבין . .חיה י ,שכן דרך שמסמסין אותו החיה \' (שם) |
ואומרין] אַ*תי(שפ)מ .ואומרי' דְא! .ואו' ד'פןנ .אומר ץ | לה] לו ( 5שם) ,ל' ן | בשעת הלידה
לי אִי(שם)מ | 6%תיראי] תראי ך | בן --ילדת] שבן ..ילדת פאכמ .שבן ילדת  .1גם זה לך בן ת |
להן ג | כן ררש  .דרש כך ם | * יהושע [י] ר' יהושע ך7אנכי(שס) מ :ר' יהושוע ת .לי ל | אלא לי ח |
כל] עם כל ו(שם) |
גם

בפסיקתא

פ' איכה (קכ"ב ב') ופ' נחמו (קכ"ו א )/ובהערות רש"ב שם,

ובמה"ג עמו'  880אמ' להן כת!

אחד אומר נצב לריב ה' ועומד לדין עמים וכת' אחד אומר כי שם אשב לשפוט וכו' אמרו לו בשעה שהקב"ה
דן את ישראל דן אותן כשהוא עומד ומקצר בדין ובשעה שהוא דן את הגוים דן אותם
בדין ומאריך עטהן בדין אמ' להן לא כך דרש ר' יהושע רבכם זה וזה אחד
מיושב ומדקדק עהמן
דן אומות העולם דן מיושב ומדק דק בדין ומאויך
הוא באומות העולם הכתוב מדבר כשהוא
וא עומד וגעשה אנטידיקוס כנגדן :  1ישבע לחם וגו' .וס"ד ומרדף ריקים ישבע ריש
בדין ואחר כך ה
(ובמשלי י"ב י"א עובד אדמתו וכו' ומרדף ריקים חסר לב) ואמרו לו טעם הכתוב מי שהוא חוכר שדה אחת
ועובד אדמתו נרה ומזבלה ומעדרה ישבע לחם ופוב לו ממי שהוא רודף להשיג שדות הרבה ומבירן מניחן
ברות שאין עובדן ותהיינה ריקות באין זרע וקציר וישבע ריש ,ותרג' והאדמה לא תשם (בראשות מ"ז י"ט)
לא תבור ,ובערכין פ"ט מ"א המוכר את שדהו וכו' גרה או הובירה; ובתוספתא כתובות פ"ד ובמשנה
שבירושלמי ב"מ פ"ט מ"ג המקבל שדה וכו' הבירה [וכ"ה במתניתא דבני מערבא שם ובערוך ע' בר גי,
ולפנינו גם שם הגי' הובירה והוא עפ"י דקדוק לשון ארטי אוביר יען שמקור המלה הוא ארמי ,וכ"ה בלשון
סורית] ,ובדפוסי' נשמטה מלת גרה ,ובכי"ל נשתבש גרה ונתבלה וכו' ומכירן והגהתי ועח"ג ובערוך ע' חכר
וע' נר ג' וע" בר ג' ,ובפי' ב"ר בדפ"ר גורס ומפרש מוטב שהוא חוכר שדה אחת חורשה נרֶה ומזבלה
|מי שחוכר וכו' ומובירן שדה בור ,ובמה"ג שם אמ' להן ומהוא .דין דכת' עובד וכו' לחם ומרדף
ומעדרה מ
וב מי שהוא חוכר שדה אחת ומכישה ומזבלה ומעדרה ממי שהוא חוכר וכן'
רקים ישבע ריש אמרו לו ט
ומבירן ,והדרש דוגמתו בוי"ר שם פוב מי שיש לו גינה ומזבלה ומעדרה ומתפרנס ממנה ממי שהוא נוטל
גנות של אחרים במחצה וכו' [וע' במ"כ שם] .ובמ' קהלת שם פוב מי שהוא שוכר גנה ואוכל פירותיה ממי
שהוא

שוכר

גנות

הרבה

והוא מביירן

וכו' (ונוסםף שם פירוש מבטלן ומאבדן):

 8אלא עובד וכו'.

והכתוב

אינו מדבר בעבודת האדמה אלא בעבודת השם ותורחו עובד אלהים ואדמתו ,וכן מפרש בפי' ב*ר לפי הגי"
אלא עובד אדמתו וכו' עובד אדמתו זו תורה ,ובכי"ו ג"כ הגי' אלא עובד אדמתו וכו' ונוסף ביני שיטי
אלים,

ורק בדפוסי'

הגי'

אלא

עובד אלהים

עד

יום

מותו

ישבע וכו' ,ונדרש עובד ג"כ עובד אלהים

ואדמתו נוטריקון ובהילוף האותיות עד (יום) מותו ,וכ"ה במה"ג שם אמ' להם לא כך דרש ר' יהושע רבכם
אלא עובד אלהים עד יום מותו ישבע מלחמו שלעולם הבא ומרדף רקים ישבע ריש אלו אומות העולם שהן
מרדפין אחר עיז :  9ממסמסין וכו ./מיושבין נפשה של חיה ומדברין על לבה ואומרין לה וכו' ולכן אמרת
לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן ,וכן כתוב באשת פינחס ותדברנה הנצבות עליה אל תיראי*
כי בן ילדת (ש"א ד' כ') ,ובערוך ע' מסמס א' הועתק ותאמר לה המילדת אל תיראי אמר לו וכו',
ובמה"ג שם אמר להם ומהו דין דכת' ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם
זה לך בן אמרו לו ממסמסין את החיה ואומרין לה בשעה לידתה אל תיראי כי בן זכר ילדת:.:

פרשה פב

וישלח

7

לה יז יח

ושכט נולדה תאומתו עמו ,כההיא דאמר אבה חלפו בר קורייה תאומה יתירה נולדה עם בנימן:
יח) ויהי בצאת

בלשון הקודש:

נפשח

 1עיי בבס נפכס קכ"ג :'6

ותקרא שמו בן אוני בן צערי ,ואביו קרא לו בנימן

כי מתה

 2ילקוע כ' קל"ו:

תואמתו לד .תואמיתו ך ,1תיומתו  ך*( 1שם) ,תאומות | 2

 1ושבט ל' מן | * תאומתו פואנתרימ]

עמו ל" (ושם) | * כההיא דְפאנככתמ] בההיא ל | דמר ן | אבא חלפו [ ,אבא חלפוי ךָ .אבא חילפיי ,4

ר" חלפי א? ,ר' חילפי פמ ר' חלפוי ך] ,ר' חילפאי א' | לבר] בן ד; לי ת | קורייא כ .קוויא פאמ,
קרויה ות | ** תאומה] תואמה ל | * יתירה [אגכתי] יתיה דפמ .ל' ל | בנימן] וגכמ :בנימיו דפאתי |

יהי --שמו ן] ויהי ..ויקרא שמו
5ו*2
ותקרא את שמו ח.

שמו ך,

ל,

לי פא

ויהי ..מתה

| בן צערי]

ארמי דִת | בנימן] פוחכ :.בנימין דאתרי.

 1תאומתו .

וגו' ,1

ויהי ..מתה ןי,2

ויהי ..נפשה ותקרא

פחאנכי:

בר

(בן ף) צערי בלשון

בר צערי [.

קודש יו |

בינימן ג |  8הקודש] וחגכ .הקדש דפאתר.

בכי"ל כתוב תואמתו (וכן בד"ו והוגה במ"כ) .ובסמוך תואמה והגהתי ,ולעיל צד  502בכי"ל ותואמתו

וכו תאומותיו ועיי בח"נ שם; ולעיל צד  412איתא בכי"ל תאומה וצד  266תאומותיו,

תאומה יתירה וכו

האותיות תאומים ועי' געזעניופ-בוהל ע' תואם:

ובמקרא תואמים ובהפוך

בכי"ל ליתא מלת

והשלמתיה

יתירה

עפ"י גי שאר הספרים והגהתי כה היא ועח"נ .וסתמא דמדרש הוא כההיא דאמר וכו' ,אכן ק"ק דר"י
דרש כל שבט ושבט וכו' ומשמע שלדבריו גם עם בנימין נולדה רק תאומה אחת ,ואולי הוא פורוש לדברי ר"י
שהוא ובר שעם כל שבט ושבט נולדה תאומה אחת ועם בנימן נולדה תאומה יתירה ,וכן הועתק במה"ג .אמי
להם לא כך דרש ר' יהושע רבכם אלא כל שבט ושבט נולדה תיומתו (תומתו) עמו ובנימין נולדה
תיומה

יתורה

(תומה)

נולדה

א<חרת

עם בנימין,

כד-אמ'

עמו

ובילק' ישעיה

(כי דאמ') אבא

שם

בדפ"ר

חל פת א

(חל פא) בר קורייה תיומה

(תאומה)

א"ל לא כך דרש ר' יהושע רבכם אלא עם כל שבט

ושבט נולדה תיומתו ועם בנימין נולדה תיומה יתירה (ואפשר שסוף המאמר מקוטע שם והושמט כההיא דאמר
וכו',

קיטע

ובילקוט כאן בדפ"ר

לא כך דרש

יהושע

תאומה .יתירה' נולדה עם בנימין) ,ובשכל טוב צד 409

יתירה.

נולדה

עם בנימין

וכן

דרש

רבכם
כי

גם

אלא

ר' יהושע אין לך כל שבט

זה

כל שבט
לך

ושבט

בן א"ר

ושבט שלא

נולדה

אבהו

תאומתו

עמו

בן קוריא תאומה

נולדה תאומה עמו,

ובלק"ט

מפרש ויהי בהקשותה בלדתה וגו' כי גם זה לך בן אמר אבא חלבו (חלפתא) בר קרייה תאומה יתירה
נולדה עם בנימין שכל השבטים נולדה תאומה עמהם וכאן תאומה יתירה לכך נאמר גם זה ,ובפי' ב"ר כי"ט
וכי"א מפרש ג"כ כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו כי גם ריבוי ללמדך שנולדה תאומתו עמו (כי גם רבוי

הוא) ובפירש"י עה"ת מפרש כפשוטו כי גם זה נוסף לך על יוסף (ועי" בראשית ל' כ"ד) ומביא עוד ורבותיגו
דרשו .עם כל שבט נולדה תאומה ועם בנימין נולדה תאומה יתירה; ומתשובתם אמרו לו כך ממסמסין וכו'
משמע שטעם השאלה ששאל אותם היה מהו דכתיב ויהי וכו" ותאמר לה המילדת אל תיראי וכו' ,ולא ששאל
אותם  מה טעם הריבוי כי גם זה וכו' ודוחק לפרש שהם לא הבינו שאלתו ,ובדברי ר' יהושע .אין מפורש
טעם הדרש כל ש ב ט ושבט נּלְדֶה תאומתו עמו ולא הוזכר שהוא דרש בבנימין כי גם זה וכו" ועיי ביפיית
שהאריך בפירוש המאמר ובפי' מהרז"ו , ובדרש ויקומו כל בניו ובנותיו וכו' איתא לקמן פפ"ד ר' יהודה א'
לאחיותיהם נשאו השבטים ,ובתנחומא מ"ב וישב שם ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר לאחיותיהם נטלו השבטים
שנאמר ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וכמה היו הבנות אלא תיומותיהם היו וכו" וכן הוא אומר גבי
בנומן כי גם זה לך בן כי זה לך בן לא גאמר אלא כי גם זה שילדה עמו תאומה וכו' ,ובפדר"א פל?ו וכולן
נולדו .זווגן עמם חוץ מיוסף שלא נולד זוגו עמו וכו" וחוץ מדינה שלא נולד זווגה עמה וכו" ושם פל"ט
וכתוב אחד אומר ואת דינה בתו וכאן אומר בנותיו ללמדך שבנותיו של יעקב נשי בניו היו וכו' ,ולשון
הדרש

תאומה יתירה נולדה וכו' כמו לעיל צד  419תאומה יתירה נולדה עם

קין ותאומתו הבל ושתי תאומותיו,

הבל וטעמו כמו לעיל צר 502

ולעיל צד  266במאמר ריש לקיש בשם בר קפרא קין עיקר והבל על ידי

שהוא .לשון תוספת נולד הוא ושתי תאומותיו , ושם באותו המאמר יוסף עיקר ובנימין על ידי שהוא לשון
תוספת הוא מעמיד עשרה וכו' ולא נדרש שם נולך הוָא ושתי תאומותיו ,ובתנחומא מ"ב חיי שרה פיי י' מכאן
אתה למד שתוספתו וכן' וכן את מוצא ברחל ילדה ליוסף ואמרה יוסף ה' לי בן אחר הוסיף לה בנימין
רתומ תו מנין כן זה לך בן אין כתיב כאן אלא כי גם זה לך בן ,והדרש שתאומה גולדה עם כל השבטים
ליתא בתלמוד בבלי; ובב"ב שם דחי אבא חליפא קרויא בעצמו (שהוא בעל המאמר שלפנינו כאן)
גם הדרש שתאומה נולדה עם בנימין" ,ושם איתא בעא מיניה אבא חליפא וכןו' מר' חייא בר אבא בכללן

(בכללן :של ישראל) את מוצא שבעים בפרטן אתה מוצא שבעים חסר אחת א"ל תאןמה (תיומא) היתה עם
דונה דכתיב ואת דינה בתו אלא מעתה תאומה (א"ל אלא מעתה תיומה) היתה עם בנימן דכתיב ואת בנימן
אחיו בן אמו (אחי יוסף) וכו' וס"ל שאין טעם לדרש תאומה היתה עם דינה כמו שאין טעם לדרש שתאומה
היתה .עם בנימן ועיי"ש בתוספות ובח"א מהרש"א ובד"ס ,ושם הגירסאות בשם אבא חלפתא אבא חלפתא

קרוייה

חילפא

קירויה

ועח"נ

ולעיל

ובאגה"ת

צד 171

ח"א

צד 881

ובאגה"א

ח"ב צד :%65

 5בן צערי.

וכ מתורגם בת"א ובתר"י א" בר דוי .והגיי בבן צ'ע רי איתא גם בכל כ"י שציינתי ובילקוט דפ"ר ובפירש"י
עה"ת  ובמה"ג  ובמדרש אגדה ,וכן מפרש בלק"ט ותקרא שמו בן אוני כלומר בן צערי כמו מה יתאונן אדם
חי ,ובשכל טוב צד  102ותקרא וכו' בן אוני בן צערי ודומה לו מה יתאונן לא אכלתי באוני כלומר שמצטערת
עלוו ומתה ,ובכי"ו .הגיי בר צערי ,ובפי' ב"ר -כי"ט .גורפ או מפרש בן צערי בלשון ארמי וכן נוסף בדפוסי?
בלשון ארמי להגי' בר צערי ,וקשה לפרש ואביו קרא לו וכוי בלשון הקודש ,וברמב"ן מפרש בנימין בן
הכח או בן החוזק .כי הימין בו הגבורה וההצלחה וכו' ואח"כ' כתב וראיתי בב"ר בן אוני בן צערי ואביו
קרא לו בנימין בלשון הקדש' ולא ירעתי מהו כי הכל לשון הקדש וכן שם כל בניו לשון קדש וכו' ועיי"ש,
ובפי? ב"ר כו"ט וכו"א הובא ואביו קרא לו בנימין בלשון הקדש בן זעף תהי ידך עליה (על איש) ימינך מזועף
לך כך פירש.

הבנו סעדיה (כך פיי ר' סעדיה),

ובפו' ב"ר בדפ"ר קרא לו בנימן בלשון

הקדש בלשון המקרא

אבל בן אוני לשו' ארמי /אבל רב פעדי' פירש בן זעף כמו תהי ידך על איש ימינך ,ובליקוטין מבראשית רבא
בסוף פי' .ב"ר כי"ט (וַעי? במ"י לעיל צד 411

וצד  991ובמאמרי

על פו' ב"ר בספר

תפארת

ישראל צר ])110

נמצא הפירוש להמאמר לעיל צד  543וכוש ילד וכו' כוש בן ימיגי כוש שהיה כנמרוד בן כוש בן ימיני הוא
לשון שונא וכן הוא אומר תהי ידך על איש ימינך וכן בן אוני בנימן הוא כמו בן ימיגי שיש עלי (לשלותו)

וישלח

8

לה ש

פרשה פב

יש) ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה וגו' מה ראה יעקכ לקנור את רחל כררך אפרת> 88/

אלא צפה יעקב שהגליות עוכרות משס לפיכך קכרה שם שתבקש עליהס רחמים הה'ד רחל מבכה
על בניה וגו' כה אמר י"י מנעי קולך מבכי ונוי ויש חקוה לאחריתך וגו' (ייטית לא יר:)₪-
 1ילקוט טס ,פם'יקח) ככמי פ"ג (י" 0נ') ,סנדם נכלטים סוף פכינ (פנ'י;)6

 1ותמת רחל] פוהחאנכי.
ור' יונתן הוו יתחבין אתא ההוא
ומצאת

בגכול

אנשים

וחמת רחל ותקבר סמוך למיתה קבורה בדרך אפרת היא בית לתס ר' ינאו
מינא שאלינהו מאי דכת' בלכתך היום מעמדי וגו' (מעמדי עם קגורת רחל
צלצח בגכול בנימין וקבורת רחל בגכול יהודה דכתי' ותקבר

בנימין בצלצח ך]) והלא

בדרך אפרתה וכתי' (אפרת וכתי' ך .,אפרת היא בית לחם וכת' ף]) בית לחם אפרתה אמר ר' ינאי [לרי
יונתן ן]] אסוף חרפתי אמר ליה הכי אמ' בלכתך היום מעמדי עם (מעם ך]) קבורת רחל ומצאת אנשים בגבול
בנימין בצלצח ואית דאמר (דאמרי הכי אמ' ך]) בלכתך הוום מעמדי בגכול בנימין בצלצח ומצאת שני (ב' ך)1

אנשים עם קבורת רחל והאי דוקא וכך אתה למד שבגבול בניטין הוו וכתי' (וכת' ך]) ויעבור בארץ ומיני ולא
מצאו המח באו בארץ צוף וכתי' הנה נא (וכת' הנה ן]) איש אלהים בעיר הזאת ויצב יעקב מצבה תנן התם
מותר חמתים וכו' ר' נתן (המתים למתים ר' יונתן ך]) אומר מותר המת יבנה לו בית על גבי קברו וכ\!
(גב קברו ן]) תני ר' שמעון בן גמליאל אומר אין עושין נפשות לצדיקים דבריהם הן (הם ך]) זכרוניהם למדנו
ג-ו'] ותקבר . .אפרת וגו' ך',שנקראו ישראל על שם רחל שנא' הבן יקיר לי אפרים ד"א  -.דִך | * ותקבר ו
ותקבר  ,1וגו" לן | יעקג] פ = .יעקג אבינו זא,
ותקבר ..אפרתה פא? ,ותקבר ..אפרת [זא'כףי.
אבינו יעקב דְנכתי ,אכינו [ | את רחל] רחל ם ,אותה  | 2אפרתה ן | לצפה] שואה ן] .צפה ברוח

הקדש  ,5צפה ברוח הקודש  | 2יעקב] אן .יעקב אבינו חף .אכינו יעקב דֶו .ל' פאלכי | שגליות ישראל פ,
| * עוברות]| עובריות ל ,עתידות לעבור דְוְחִני .

שעתירין הגליות א

שם | לפיכך קברה] וקברה ו | שתבקש]

שתהא

.₪

מבקשת

עתידין לעבור פכת.

שתהא מתבקשת

לעבור א |

ו .כדי שתהא מבקשח דוחנת:

כדי שתהא מככה ומבקשת א | רחמים עליהם פ | רחל  --לאחריתך וגו'] כה אמר י"י קול ברמה נשמע
וגו' כה אמר י"י מנעי קולך מככי ויש תקוה לאחריתך וגו' ן| ,כה ..נשמע וגוי כה ..מבכי וגו' ויש..

לאחריתך .נאם י"י חן ,כה ..נשמע כה ..מבכי ויש תקוה לאחריתך נאם ו"י ושבו כנים לגבולם  ,%קול
ברמה נשמע .נהי בכי תמרורים רחל וגו' וכ' כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ם .כה אמר י"י קול ברמה..
רחל מבכה וגו' וכתי' כה . .מבכי  ,2כה ..מככה על בניה וכתיב מנעי . .ועיניך מדמעה וגו' א! .,כה..
נשמע וגו וכתו' כה אמר י*י מנעי . .מבכי וגו' א ,%קול ברמה נשמע נהי ..על בניה דת |

[לשנאותו] וכו' (ורס"ג פי' איש ימינך ,תהלים פ' י"ח ,כמשמעו ,ואולי הוא מהפירושים שנתייחפו לרס"ג וע'
גם בפירש"י תהלים שם) ,ובתר"י ב' מתורגם ואבוי הוה קרי ליה בשלון בית ק וד שא בנימין ,ובכי"ל
כתוב גם כאן בנומן וכ"ה  בכי"פ וכי"ו וכי"ח וכי"כ ,ובמקרא כתוב ואביו קרא לו בנ ימ ין והוא מן י"ז
בנימין מלאים בכל המקרא שנמנו במסורה [וע' ברש"ו] ,ובלק"ט מפרש ואביו קרא לו בנימין מלא קראו בלשון

הקודש בנימין כמו בן ימים בנימין מלא לפי שאמר לו הקב"ה גוי וקהל גוים יהיו ממך וכו' ,ובשכל טוב צר 902

ואביו קרא לו וכו' בלשון הקודש בן שמחזיק בימיני לנהלי בן ימין שנוטה לימין ולא לשמאל .ולמדרש זה נכתב
מלא ב' יודי"ן והן י"ז במקרא ,ובסוטה ל" ב' איתא כל התורה כולה בנימן כתיב והכא .בנימין שלם כדכתיב
ואביו קרא לו בנימין ובירוש' סוטה פיז כ"א ד' א"ר יוחנן בנימן דותולדות' מלא ועיי"ש ועי"ע במנחת שי

לוה הפסוק ודברים ל"ג י"ב

בנימן חסר:
ולא הועתקו

ובמ"י

צד %66

לעיל צר 875

וצד ,686

ובתנ"ך הוצ' גינצבורג נסמן בהללי

 1ותמת רחל וכו' .לפני זה המאמר ניתוספו בדפוסים [וכי"ת] מאמרים שלא נמצאו בכל כ"ו
בילקוט ובמה"ג ,והמאמר סמוך למיתה קבורה הוא הדרש במ"ק כ"ח א' לפ! ותמת שם מרום

ותקבר שם ,ולסוף הפסוק בדרך אפרת העתיקו המאמר שנסדר באיזה שינוים :במדרש שמואל פי"ד לפ'
בלכתך היום מעמדי וכו" (ובא"א הגיה כאן עפ"י לשון המאמר במ"ש ,וכן נדפס במדרש ד' שאלוניקי) ועו"ע
בתוספתא סוטה פי"א ,והוספה מאוחרת לזו ההוספה ואית דאמר בלכתך וכו' והאי דוקא וכך אתה למד וכו',
ולפי ויצב יעקב מצבה הוסיפו וקיטעו תנן התם מותר המתים וכו' ,ומשובש המאמר למדנו שנקרא ישראל
על שם

רחל

שהגליות

עתידות

בדוך

אפרתה

על בניה וגו',

שנ'

הכן יקיר לי וכו' ועו" לעיל צד :428

ועח"נ,

ובלק"ט ותמת

לעבור

ובשבל טוב שם

משם

וכו' בדרך

הה"ד

כה

אמר

ותקבר

אפרתה

בדרך

מה ראה

וכו

כן השלמתי וכהגי' הנכונה

יעקב אבינו

וכו' אלא צפת.

ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה

מה ראה .יעקב וכו' אלא צפה ברוה*ק

שהגליות עתידות לעבור משם

וכו' זש"ה קול ברמה נשמע וכו' וכתיב כה אמר וכו' וכתיב ויש תקוה לאחריתך נאם הי ,ובמה"ג עמוי 989

ותקבר בדרך אפרתה מה ראה אב ינו יעקב לקבור וכו'
הגליות לעבור שם לפיכך קברה שם כדי שתבק
תקוה לאחריתך ,ובמדרש  אגדה ותקבר בדרך אפרתה
הקדש שהגליות .עתידים לעבור שם לפיכך קברה שם
ם בנוסחת כי"ו פצ"ז לפ' ואקברה שם בדרך אפרת וגו'

שתידין
בדרך א פרת ה אלא צפה ברוח הקדש ע
ש רחמים הה"ד כה אמר ה' טנעי קולך מבכי ויש
מה ראה יעקב אבינן וכ" אלא צפה יעקב ברות
כדי' שת ה א מבקשת רחמים וכו' .,והמאמר נסדר
(ועי' במאמרי בספר היובל לכבוד הרב ר"י גוטטמאנן

ד  ,)071ושם הגי' מה ראה אבינו יעקב לקבור וכו' בדרך אפרת אלא צפה אבינו ועקב שהגליות
עתידות לעבור שם לפכך וכו' כדי שת הא מבק שת עליהם רחטים הדה היא כה אטר ולי קול
ברמה נשמע כה אמר ו"י מנעי קולך וגו' ויש תקוה לאחריתך .וגו' ,ובפסי"ר שם ואקברה שם מהו שם על פי
הדיבור ולמה שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד ליחרב ובניו עתידים לצאת בגולה וכו' הם באון ומחבקין
קבורת רחל והיא עומדת ומבקשת רחמים מן .הקב"ה וכו' מיד הקב*ה שומע בקול תפילתה מנין שכן כתב
בכי תמרורים רחל מבכה וכו' וכתב ויש תקוה לאחריתך וכו' ,ובאג"ב שם ולמה מתה בדרך אפרת אלא אמר
הקב"ה בניי צריכין לה בשעה שהם חוטאין וגוזלין והיא מזכרת אותי כשם שזכרתיה אני שני כה אמר ה'

'

פרשה פב

וישלח

|90

לה כב כג

כב כנ) ווהי בשכן ישראל אמר ר' סימון קשה לפני הקב'ה לעקר שלשלת יוחסין ממקומן יא
הה"ד ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ליוסף בן
ישראל ולא להתייחס לבכורה (דה"א ה א) אמור מעתה בכורת ממון ניטלה ממנו ולא בכורת
יוחפין , ר' לוי ור' סימון חד מינהון אמר לא לראובן להתייחס וחרנה אמר אין מיחפין ליוסף אלא
 1ילקוט כי הליו קליז| ,ילק' דפ"י כי ללף ע"ו,
מנסועס ע' 3תולדופ קי' כ"ב :

יכוט' קוכס פס כ"ה די ,שיכל סעיכיס כנס

 3ע" 33ל כסכל קכ'ג :'6

פ' קעפי לני (ה' ס'),

 1פנסועק וישג קיי :'6

 1בשכן] פןאן .בשכון החכתי | ישראל]  ₪וגו' ן .בארץ ן .בארץ ההיא חחְאי .בארץ ההיא ויהיו
בני יעקב שנים עשר  | 55ר' פימון] ר' יהודה בר (ביר! ךת) סימון דת | קשה] פוחא!גכריי (דה"י),

| להב"ה א? | לעקר] ג; לעקור והאכרזי,
קשה היא א?ו ,קשה הוא  ,קשה היא שלשלת יוחסין ד
ושם),
שתעקר .ך .,שתיעקר ת | ש*לשלת יוחסין ל"חאי] שלשלת יחפין פ .. :יחסים ן .שלשלת של יוחסין (
כ-ורה א ]1ובני . .
ב-
לני
ג' יוחסין ל ,שלשת יוחפין כך .1שלשת יחפין  .3ל' ד | ממקומה | .ל* וב
ניתנה  . .לבכורה דֶץ ,ובני ..נתנה  . .להתיחם לבכורה א ,%ובני  . .להתיחס על הבכורה כ ובני  . .להתיחס ם,
ובני . .לבני ווסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה [" .ובני . .ליוסף ולא להתיחס לבכורה י ,ובני ראובן..

בחללז וגו'  .ובני ראובן בכור וגו" [ .ויהי בשכן ישר' ובני . .ליוסף ולא להתייחפ בכורה ( ,ויהי בשכון
ושראל וכתי? ויהיו בני יעקב שנים עשר (בני ישראל ייב ךְ )1וגו בני ראובן בכור ישראל ך' ,ויהי בשכון
 .ישראל ךן |  ** 3אמור] לי ל | בכורת בכורות ךְ! | נטלה פוכי |
ישראל בארץ וכת' . .יעקב שנים עשר בנו .

סין] י; בכורת יוחסין .לא נטלה (לא ניטלה א) ממגו פאכ .ולא ניפלה ממנו (הימנו )1
ח-
הימנו  | 1וילאו-
בכורת יוחסין חְְבַָר ,1ולא נטלה ממנו ..יחסים [= ,ולא ניטלה ממגו ..יוחפין דכתי' ובני (דכת' בני תַ)
ראובן

בכור

ישראל דְך | |  4מינהון]

חך?.

מנהון

דפונכתר'י (שם).

לי אי

| ** אמר]

לי ל |

ת-ייחס דְוְנְכַ] |לא ..להתיחס פחאת .לא לראובן נתנה להתייחס ל ,ליוספ מיחסין .ולא
ללהא-
*
+שם) ,ליוסף .מייחסין (מיחפין ך?) ואין מייחסין לראובן ך | .וחרנה] | .וחרינא נָף? ,ואוחרנא .ך',
לראובן (
ואחרינא

פכך*.

וחד חאלתי.

ור' סימון א

| און  --לראובן] חתי;

אין מיחסים..

לראובן ך ,אין מייחפין

ליוסף  ואון מייחסין אלא לראובן [ ,1לא ליוסף אלא לראובן  2לא ליוספ אלא לראַובן אין מיחסין ליוספ
אלא לראובן א ,1לא ליוסף אלא  ..אין ..ליוספ אלא לראובן מיחסין א* |
קול .ברמה נשמע וכוי 1" :אמר ר' פימון| ,כ"ה בכל .כ"י ובילקוט בשני המקומות וכן הובא בשהש"ר שם
א"ר םימ ון קשה היא שלשלת יוחסין לפני הקב"ה להעקר ממקומה ,ובירושלמי שם בלגה לעולם חולקת
בדרום וכו? ויעקרו :אותה ממקומה לית יכיל דא"ר פימון בשם ר' יהושע בן לוי קשה לפני
המקום לעקר שלשלת יוחפין מק ו מם ,ובדפוסי? הגי' א"ר יהודה בר סימון (וכסגנון הלשון בשהש"ר קשה
היא שלשלת יוחסין לפני הקב"ה וכו') ,ובכי"ל כתוב לעקר ג' יוחסון , והוגה ביני שוטי בכתב הספר בדיו
ותימה שגם בכי"ג וכו"כ ובפי' ב"ר כי"ט הגיי של ש ת יוחסין (יחפין) ;,ובלק"ט אזר
ל
,
תש
דיהה של
פימון קשה לפני הקב"ה לעקור ג' ייחופם ממקומֶם ,ובשכל טוב צד  802הועתק א"ר סימון
קשה לפני הקב"ה לעקור שלשלת יוחסין ממקומן ,וברד"ק אמר ר' פימון קשה לפני הקב"ה לעקר
שלשלת יוחפין ,ובבחיי (ד' ויניציה) א"ר  ₪ימ ון קשה וכו" לעקור שלשלת יוחסין ממקומן 2 :ובחללו
איתא בכי"פ וכי"ח
ל
אר
יצועי וכו| ./כן השלמתי הפסוק עפ"י גי' הספרים שציינתי ,והגיי ליוסף בן יש
וכו"א א' וב' וכייכ וכן הובא בבחיי ד"ו , ובילקוט בשני המקומות ובלק"ט ובשכל טוב הגיי ליוסף ,ולגי
הדפוסי' הה"ד ויהי בשכון וכו" וכתיי ויהיו בני .יעקב' וכו" בני ראובן בכור ישראל הוסיף בא"א ג"כ ובחללו

יצועי אביו נתנה וכו" לויסף

ולא להתייחס לבכורה; וגם בב"ב שם הגי' בדפוסים ישנים ובילקוט כי תצא
לני יוסף
גתנה בכורתו ב
ובמקרא שם כתוב ובני ראובן בכור ישראל וכו'

ר תתקכ"ח' ל י ו ף ועי' בד"ס,
בן ישראל ולא להתיחש לבכרה ,ורק בגליון כי"ו  הושלם בכתב אחר כן לבני יוסף בן ישראל וכו'
ובתנחומא שם הדרש חרד יצחק וכו' מה עון בידי שנתקלקלה שלשלת היחסים על ידי לברך את הקטן ואחר
כך הגדול .וכו" אמר ר' אבא בשם ר' יוחנן דבית גוברין אף ראובן כשהגיע אותו המעשה על ידו ונתן אביו
יוסף מכאן
בכורתו ליוספ שנאמר ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכורתו ל
שהבכורה ליוסף אבל ביחוס לא יכול לעקור בכורתו ממנו שנאמר בני ראובן בכור ישראל כי הוא היה הבכור
און כתיב כאן אלא כי הוא הבכור וכו' :  9בכורת ממון .שלא ירש ראובן פי שנים וירש יוסף שכם אחד על
אחיו ,ובדפוסי' הגי' בסום המאמר ולא ניטלה ממנו בכורת יוחסין דכתיב ובני ראובן בכור ישראל ,ונר? שכוונו
לפ ג' שם בני ראובן וכן' [ובכי"ת הגי' כן בני וכו"] :  4לא לראובן וכו וטעם הכתוב ובחללו יצועי
להתייחס לבכורה וחרנה אמר אין מייחסין ליוסף אלא
בן
אביו נתנה בכורתו וכו' ולא להתייחס לא לורא
לראובן וכו' ודורש נתנה בכורתו ליוסף וכו' ולא להתייחס לבכורה שיתייחס יוסף גם לבכורה וכדאמר ר' סימון

בכורת יוחפון .לא ניטלה מראובן ,ובכי"א א' הגי' ורי סימון אמ' לא ליוספ אלא לראובן וכו' [כיי ר' סימון אמר
לעיל בסמוך מפורש שלא נטלה בכורת יוחסין מראובן] ,ובשכל טוב גורס ומפרש חד אמר לא להתיחס ראובן
וחד אמר לא להתיחס יוסף וכו' ,ובפי' ב"ר הנדפס מפרש חד מנהון אמר ליוסף מייחסין ואין מייחסין
לראובן והכי כתיב ול ו להתייחס לבכורה ולו ליוסף ואין לראובן להתייחס ואחרינא אמר אין מייחסין ליוסף
אלא לראובן ,ובפי' ב"ר כי"א ר' לוי ור' סימון חד מינהון אמ' ליוסף מיחסין ואין מייחסין לראובן והכי כתוי
ולו להתייחס לבכורה וחרינא אמ' אין מייחסין ליוספ אלא לראובן דכתיב ולא להתייחס לבכורה לא כתו"

באלפ מבפנים ובחוץ כתי' בואו לומר שאע"פ שניטלה ממנו בכורת ממון לא ניטלה ממנו בכורת יוחסין (ובפו?

ב"ר כי"ט

הפירוש

שי לרה"י שם,

מקוטע) ובמקרא

כתוב ,ולא להתיחש לבכרה ואין שם קרי וכתיב ועיי גם במ"כ .ובמנחת

ובתנחומא וישב שם ד"א אלה תולדות יעקב יוסף והלא .ראובן הוא

הבכור אלא ובחללו יצועי

אביו נתנה בכורתו ל ב ני יו סף בן ישראל ולא להתיחפ לבכורה ולו להתיחס לבכורה ,ואולי ולו להתיחס וכו!
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לראוכן , |ר :חניי בשם ר' יצחק| אפילו בשעה קלקלה [אין מיחסין אלא לראוכן] הה'ד ויהי בשנן

ישראל וגו' ויהיו בני יעקכ שנים עשר בני לאה ככור יעקב ראובן ונ'[ ,ר' יודן בשס רי

אחא] ראובן בכור לעיבור בכור ללירה בכור לבכורה בכור לגחלה בכור לעכירה בכור לתשובה= ,ףי
עזריה אמר אף בכור לננואה תחילת דבר י"י בהושע (ושע א ב):

יב | לן ה) ואהליבמה ילרה את יעוש ואת יעלם ואת קרח היד כי אני חשפתי את

 3לקטן פפ"ר כ" י"ט ,פפיקסס פ' טונס (קנ"פ [ )'5וע' סכסועס ליכ ילס םי יינ]  4= :עי' סדכ עולס פ'כ ,פסחיס
סיו  ,'6כנס נסכס י"ר  ₪ :'3ילקוט כ' קל*ס ,ילק' יכפיס כ' טל"ס ,ינק' דסיי כי ללף ע"נ:
 1ר -יצחק

ן] ר' חגי בשם

ר' יצחק אמר ךְאננתי (שם); 

ר' יצחק אמי [ן.

לי ל (ר' חגי
איל--
א

1

:
.

ר-א-ובן דחא"ת'] אין מייחסין. .
לראובן ל' פכ) | קלקלה] ןג ,הקלקלה דְחאלתי .הקלקלא א' | * אלין
בשכן ישראל מואן:
לראובן [א' .אין מייחסין אלא  ,1לי ל | בשכן -ו-גו']  |,בשכון ..וגו' (כשים).
בשכון וגו'  ,בשכון ישראל בארץ ךְז .בשכון ישראל בארץ ההיא (ההיא וילך ראובן ו) זי |  2ויהיו  --עשר] וחי.

לי דפאנכףת

| *:ני -גר ]1

כני ..יאוגן

*ר  --אחא דוי (שס)] ר' ..אחא אמ' פן"אגכות:

דוחאכתי, .גני ..עקב

ל,

וגה

גני ..יעקנ "|'₪

2

ר' אחא אומר ן ,לי  ** 8 | 5ראובן] לי ל | בכוו

 ,!+בכור ישראל לנחלה  -.א .בכור לנחלה  -,פכ | בכור
בכור לברכה  א .2בכור לנחלה ך] .ל' חן | בכור לנחלה] בכור
בכור לענודה ְפאנתי(שם) .לי י | רי עזריה אומ' [ְני (שם).

לעיבור] בכור לעבור
לי י |בכור לבכורה]
בכור לעבירה] וזכ.

)

ללידה] בכור ללאה 7:
לבכורה תן .ל' פאכ |
א"ר עזריה  :8אמי ר'

| בהושיע בן בארי וגמירי מראובן קא אתי ומאי בן באיו

עזריא כ |  4תחילת] [גי ,תחלת דפאכתי (שס)

שנתן עצה לאחי יוסף להשליכו לבור הה"ד השליכו אותו הבורה ודעתו לחזור ולהעלותו כדכת' וישב ראובן אל
הבור ןף || * 5את --קוח פכ] את ..קורח ' ,את ..ואת יעלם א'ך] .את ועוש אל ,וגוי לד :לי ו |
* כי  ---מסתריו א?ך ]1כי ..מסתוריו (
ודה"י) ,כי ..עשו וגו לפנ .כי חשפתי ..עשו וגו' " ,5כי..
עשו |א!בעי :איך נחפשו עשו ך ,איך ..עשו נבעו מצפוניו ות |
הוא

נוסף ועיי"ש

פירוש

ולעיל צר  217וסופה

ל"א א' :

 1ר' חגיי וכו'.

"

בכחיי הובא .ר' יצחק אמר אפילו

בשעת הקלקלה אין מיחסין אלא לראוכן הה"ד ויהי בשכון וכו' ,ובכי"פ וכי"כ חסר כל המאמר ושם מסיים
המאמר שלפניו ואחרינא אמר וכו' הה"ד ויהי וכו' * ,ובלק"ט קיטע והרכיב המאמרים אמור מעתה בכורת .ממון
ניטלה ממנו ולא ניטלה ממנו בכורת רחמים שנא' ולא להתייחס לבכורה אין מייחסין ליוסף אלא לראובן
הה"ד .ויהי בשכון ישראל בארץ וגו' ויהיו בני יעקב שנים עשר ,ומאמר ר"ח בשם ר"י אפולו בשעת קלקלה
וכו' לא הועתק שם וכן ליתא בשכל טוב [והובא שם בסתם לפני מאמר ר' סימון,

,

וזה לשונו ויהיו בני .יעקב

שנים עשר הפסוק הוא מופלג לשנים וריוח בתוך ללמדך שאפי' בשעת קלקולו אין מיחסין תחילה אלא
לראובן שהרי הזכיר חטאו וסמוך .לו ויהיו וכו' שכולם כשירים] ,ובפירש"י עה*ת מפרש בכור יעקב אפילו

בשעת

לראובן
לראובן
ראובן
בכורתו
בשעת

הקלקלה קראו בכור,

מפרש

וגי'

ואולי נכונה הגי' בכי"ל ומאמר אחד הוא וחרנה אמר אין מיחסין ליוסף אלא

אפילו בשעת קלקלה הה"ד ויהי וכו' ,וכן נר' משינוי הלשון בהגי' שלפנינו חד מינהון אמר לא
וכו" וחרנה אמר אין מיחסין וכו' .ובסגנון אחר במה"ג שם ויהיו בני יעקב שנים עשר בכור יעקב
למה מיחס הכת' אותן כאן לפי שכת' ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו וכו' נתנה
לוסף יכול בכורת ממון ובכורת ייחוסין (יוחסין) ניטלה ממנו ת"ל בני לאה בכור יעקב ראובן אפילן 
י
הקלקלֶה הוא קורא אותו בכור הוי בכורת ממון ניטלה ממנו לא בכובֶת ייחוסין (יוחסין) :  2ר' וודן

וכו'| .כן השלמתי ועח"נ,

ור"י בשם ר"א דורש ראובן בכור לשלשה ענינים בכור לעיבור וכו',

שהן כנגד ו' פעמים

שנזכר בכורת ראובן בתורה ועיי"ש,

לברכה,

והגי'

בכור

אחרת

וקשה לפרש

בכור

לנחלה,

ר
ובכור לובכ

בכור

ובפי' מהרז"ו

ה משמע לבכורת יוחֶטון 

לעבירה

איתא

גם בכי"ו וכי"ח

ודה שעד שלא הוקם המשכן היתה עבודה בבכורות ועי' ,לעיל צר ,796
וכי"כ ,וטעם הגי' בכור לבע
ובכור לתשובה כדאיתא לקמן פפ"ד וישב ראובן אל הבור וגו' ואיכן היה ר' אליעזר א' עסוק היה בשקו
ובתעניתו וכו אמר לו הקב"ה אתה פתחת בתשובה תחילה חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה אי
זה הוא זה הושע שובה ישראל וכו" ,ובפסיקתא פ! שובה (קנ"ט א') וישב ראובן אל הבור וכו' ר' אלעזר אומר
בשקו ובתעניתו היה עופק על אותו מעשה שאירעו וכו' ורבנן אמרו אמר לו הקב"ה אתה בקשת למחור ברא
חביבא לאבוי חייך שבן בנך מחזיר את ישראל לאביהם שבשמים ואיזה זה הושע דבר ה' אשר היה אל הוש
בן בארי (הושע א' א') וכתיב בארה בנו אשר הגלה פלאסר מלך אשור (דה"א ה' ו') וכו' א"ר ברכיה -
הקב"ה אתה פתחת בתשובה תחלה חייך שבן בנך וכו' ,והפפוק בארה בנו וכו הוא בפרשת ובני ראובן וכו
ווה גם טעם הדרש במאמר ר' עזריה אף בכור לנבואה תחלת דבר י"י בהושע והושע היה משבט ראובן,
[והוספה זרה בכי"ת וגמירי מראובן קא אתי וכו'] ,ובפסחים פ"ז א' איתא בפרק אחד נתנבאו ד' נבואים
גדול שבכולן הושע שנ' תחלת דבר ה' בהושע וכי בהושע דבר תחלה והלא ממשה עד הושע כמה נביאים
א"ר יוחנן תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק ואלו הן הושע ישעיה עמוס ומיכה וכו' ועי' בב"ב
י"ד ב' ובס"ע פ"כ ,ובלק"ט קיטע המאמרים שלפנינו בני לאה בכור ועקב ראובן א"ר יודן בש"ר אחא ראוב
ללידה

בכור

לבכורה בכור לגחלה ובכור לנבואה דכתיב תחלת דבר ה' בהושע,

בכור

לעיבור

בכור

בכור

לנחלה

בכור לעבודה בכור לתשובה,

ובשכי

טוב הועתֶק בני לאה בכור יעקב ראובן א"ר אאח ראובן בכור לעיבור בכור ללידה בכור ליוחסין בכור
לנחלה בכור לע בודה (פי' באבני זכרון דכתיב כתולדותם) בכור לשבורה בכור לתשובה ר' עזריה
ת ו ה פרק זש"ה תחלת דבר וכו" ובבחיי ר' יודן אמר בכור לע בודה בכור
אומר אף בכור לנבואה בוא
ללידה בכור לתשובה .ר' עזריה אומר אף בכור לנבואה שנאמר תחלת דבר וכו' ,ובמדרש אגדה בכור לעיבור
יעקב .ראובן בכוך.

ובמה"ג עמו'  045גורס ומפרש ר' יודן בשם ר' אחא אומ' בכור

לעיבור בכור ללידה בכור לבכורה בכור לנחלה בכור לתשובה

בכור

להפרשת

ערי

בכור לנבואה בכור לגל ות בכור לנחלה דכת' ומקנה \ב:היה לבני ראובן בכור לתשובה דַכת'
מקלט
וישב ראובן אל הבור בכור להפרשת ערי מקלט דכת' את בצר במדבר בארץ המישור לראובני (ועיי לקמן
סי

ט"ו) בכור

בהערות רשז"ש:

0

לנבואה

דכת'

תחלת

דבר ה' בהושע בכור לגלות דכת' ויגלם לראובני ולגדי ועוי"ש

 5כי אני וכו' .פסוק הוא בירמיה שם וכ"ה בשאר כ"י ובערוך ע' קלף ב' ובילקוט בשלשה

|

5
"

!
י
.
4

פרשה פב

וישלח

19

לו ה

עשו גליתי את מפתריו (ירמיה ממ ר' סימון אמר קלפית בצליה , כל כך למה גיליתי מסתריו
בשביל לגלות את הממזרים שבו ,וכמה ממזרים העמיר ,רב אמר שלשה ,ר' לוי אמה ארבעה ,ר' לוי
אמר הדין קרח דהכא ממזר הוא:
[ 2עי] פקסיס כ"ד  36 ,'6צסכס קק"ו  ,'5פנסועלו וישב טס :

 1ר' סימון או' ם ,ר"ש אמי א ,1ר' עוריה אמ' א" | קלפית] פונכער*י .קליפת דְתי (שם),
וירמיה)  | בצליה] פונכך"י .בצליא דְתְעך .1בצלי הפל א | כל כך] כך א1א,
קלפות אך* ,קליפות (
ידה"י) ,גליתי את מסתריו ,+
לי פכ' | גיליתי מפתריו]  ,1גליתי מפתריו דְוְאעִי (ירמיה) .גליתי מסתוריו (
5שביל] כדי י | את לי פאכו | ממזרים פכ | שבו] וְאנָו .שביניהם דת/
גליתי מצפוניו ךן /לי פכ' | ב
שהעמיר  ,%%5שבו הה"ד גליתי את מסתוריו 52

| ממזרים] ממזירים ן ,לי א? | שלושה ןן/

| כמה פכ

גי ד!פא* | רי לוי] לוי פאכי | די ד'א | * ר' לוי --הוא] כִי לוי ..הדין קרח הכא ..הוא
בנימן בר לוי (ר' בנימן בר
אמר

הוא [א,

ר' בנימין

1,
בשם

ר' בנימן בן לוי א,1
ר' לוי קרח

ר' בנימין )%%

דהכא..

הוא דְן],

וירמיה),
ודה"י) | ,אמר ר' יוחנן קרח דהכא . .הוא (
הוא (

הדין
אמר

קרח דהכה

ר' אבא

ל' ,אמ רי

(דהכא א)1

ממזר

בנימן הדין קרח דהכא..

מאן דא' (דאמי כ) שלשה דכ' (דכתיי  )ִ5ואלה

בני (ואלה כ) אהליבמה בת ענה בת צבעון אם בת ענה לאו (לא  )2בת צבעון אלא מלמד שבא צבעון על
(אצל ם) כלתו אשת ענה והוליד (והוריד כ) אהליבמה ויעלם וקרח דא"ר בנימין (ר' בנימן כ) בר לוי הדין
קרח דהכא ממזר הוא הכא עביד לקרח בריה דעשו והכא עביד (עביד ליה פ) בריה דאליפז מלמד שבא אליפו
על אהליבמה אשת אביו וילדה קרח מאן דא' (דאמ' כ) ארבעה מוסיף אף תמנע דכ' (דכתי' בדברי הימים כ)

ויהיו בני אליפז תימן (תמן  )2אומר צפו וגעתם וקנז ותמנע מלמד שתמנע בת אליפז היית הה"ד ואחות לוטן
תמגע שלא היתה אחותו אלא מאמו לכך לא נזכר אביה פכ |

המקומות; והשלמתי .סוף הפסוק גליתי את מפתריו שנדרש כל כך למה גיליתי וכו' , ובדפוסי' [חוץ מדפוס
ראשון] הגי' הה"ד איך נחפשו עשו והוא פסוק בעובדיה א' ו' ,ושם פוף הפסוק נבעו מצפניו ועי'
גם במ"כ[ ,ובכו"ת הגי' כן נבעו וכו' ,ובדפ"ר הגי' משובשת כי אני חפשתי את עשו ,וכ"ה חפשתי בילקוט
דפ"ר

ירמיה שם] ודרשו חשפתי את עשו קלפית בצליה קלפתי את הבצלים (או הבצל שלו) חשפתי את עשו

קליפה אחר קליפה כמו שקולפין את הבצלים כל כך למה חשפתי אותו גליתי מסתריו בשביל לגלות את
הממזרים שבו ,ותרג' השף חשפה (יואל א' ז') מקלף קלף; וגם בההוספה ברפופיי לקמן פוף פצ"ה איתא
וקלף בצליא,

ובכי"ו

פצ"ה

וקלף ביצלה

ועי'

במאמרי

בספר

היובל הנ"ל צד ,981
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הועתק זש"ה כי אני חשפתי את עשו ר' סימון אמר קפלתי בצליו כל כך למה גליתי את
מסתריו בשביל לגלות ממזרין .ש ב ו (וכפי גי' הדפוסי' מפרש בלק"ט עשו לקח את נשיו וכו' הוא שאמר
הכתוב איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו גילה הקב"ה פיסולו בתורה וכו) .ובמה"ג עמו' 145
ליותפית) בצל אויה
(לקיפ
זהש"ה כי אני חשפתי את עשו גילתי את מסתריו ר'/סימון אומר ק
 ,וכן הובא ברא"ם כי אני חשפתי את עשו קלפית בצליא וכו'
וב
וכל כך למה וכו' לגלות את הממרין ש

ובפו? ב"ר בדפ"ר גורס ומפרש

קל פ ית בצל יה כאדם שקולף בצלים כך גליתי אותו , ובפי' ב"ר כו"ט

בי אני חשפתי את עשו גליתי את מפתריו ר' פימון אמר קלפות בצליא כאדם המקלף
בצל וביצה כך גליתי אותו (ובפי' ב"ר כי"א ליתא ,ובכייט מסיים כאן הפירוש לב"ר שציינתיו פי' ב"ר כי"ט
ומתחיל

הפי

מלשון אחר

ועי' במ"י לעיל צר  ,707וכאשר

העירותי שם

כתוב זה הפורוש

א" בגליון הפנימי לעומת הפירוש הראשון בגליון החיצון ,ובתחילתו שם רשום ל"א

מל"א במדרש

כי"א

ובסוף פפ"ג רשום ע"כ

פי" שני ,ומשמע שזה הפירוש משם ואילך בכי"א שנכתב ג"כ בגליון החיצון הוא מפירוש הראשון ,אכן
הפירוש שם מפפ"ד עד פוף הספר מתאים עם הפירוש בכי"ט .מל"א וסגנונו כסגנון הפירוש מל"א מפס"ד עד
סוף פפ"ג ועי' במאמרי על פיי ב"ר בספר תפארת ישראל צד  ,1ואני אכנה מכאן והלאה את פי' ב"ר הנדפס
בשם פי' ב"ר סתם ואציינו בח"נ בסיי ש') 5 :רב אמר שלשה .ולא נתפרש כאן מי הן ג' הממזרים ,ור"ל דאמר
ארבעה מוסיף קרח כדאמר קרח דהכא ממזר הוא ,והפירוש בכי"פ וכי"כ מאן .דאמר שלשה דכת' אלה וכו'
בא צבעון על כלתו אשת ענה והוליד אהליבמה ויעלם וקרח
אם בת ענה לאו בת צבעון אלא מלמד ש
וכו" אונו מובן[ .ומקוטע הוא והענין מבואר בתנחומא וישב שם] ,ולשון המאמר שם וכן נתייחס בייחוס בני
עשו .ואלה תולדות  עשו להודיע נוולן שאת מוצא שהן בני זמה שכן הוא אומר בני אליפז תימן ואומר צפן
וגעתם קנז ותמנע ועמלק (דה"א א' ל"ו) ותמנע היתה פלגש לאליפז מלמד שנשא את בתו כיצד היה בא אל
אשתו של שעיר ועברה וילדה ממנו תמגע ונשאה כנושא בתו של שעיר והיתה בתו וכן הוא אומר אלה בני
שעור החורי יושבי הארץ לוטן וגו" ואחות לוטן תמנע מן האם ולא מן האב שהיתה מן אליפז ותמנע היתה
פלגש לאליפז בן עשו וכן את מוצא שוב שאין קלקלה אלא בני שעיר דכתיב אלה בני שעיר החורי וכו!
וצבעון וענה ולהלן עושה ענה בן צבעון הוא ענה אשר מצא וגו" מלמד שבא צבעון על אמו וילדה ממנו את
ענה נמצא שהיה אחיו ובנו שוב בא אל כלתו אשת ענה ויצתה אהליבמה מבין שניהם שנאמר ואלה היו
בני אהליבמה בת .ענה בת צבעון אשת עשו ונשאה עשו לאשה וכו' ,ובפסחים שם דורשי חמורות היו אומרים
ענה פפול היה לפיכך הביא פפול לעולם שנאמר אלה בני שעיר החורי וכתיב אלה בני צבעון ואיה וענה
אלא מלמד שבא צבעון על אמו והוליר ממנה ענה ודילמא תרי ענה הוו וכו' אמר קרא הוא ענה הוא ענה

דמעיקרא ועי' בב"ב שם ובד"ס ,ועפ"י אלו :המאמרים והמאמר שלפנינו קרח דהכא ממזר הוא הפירושים
ברש"י עה"ת בד"ה בת ענה וכו' ואהליבמה וכו' ותמנע וכו הוא ענה ועי' גם ברא"ם ,ושם מפרש רב
אמר שלשה ר' לוי אמר ארבעה והן אהליבמה מצבעון קרח מאליפז תמנע מאליפז ענה מצבעון וכו' ,ועוד שם
דא"ר בנומון ב*"ר לוי הדין קרח ההכ" ממז' הוה ועי"ע ביפ"ת ,ובשכל טוב שם הועתק וכמה וכו' רב
אמר שלשה וכו' א"ר בנימין הדין קרח דהכא ממזר הוא ,ובמה"ג שם וכמה העמיד ר' אומ' שלשה ר'
לוי אומ' ארבעה ר! בנימין אומ' הדין קרח דהכא מזירא הוא ,ומפרש שם דכת' ואהליבמה ילֶדה את
יעוש

ואת

יעלם ואת קרח אלה בני עשו וג' וכת' אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו וג' אלוף קרח

אלוף געתם נמצאת אומ' שבא אליפז על אשת אביו והוליד ממנו קרח [וע' ברש"י סוטה י'ג א' ד"ה
שלשום ובראב"ע ורשב"ם כאן ובמדבר רבה פי"ד סי' י' ובחי' הרש"ש שם אות מ"א] ויש לפקפק בהגו' שלפנינו

וישלח
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לו ו ינ

פרשח פב
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-

ו) ויקח עשו את נשיו ואת בניו אמר ו' יוחנן לב הכס ליטינו ולב נפיל

יש

לשמאלו (קחלת י ב) לב חכם ליטינו זה יעקכ וישא את כניו (בראשית לא יו) ואחרכך נשיו,
ולב כסיל לשטאלו זה עשו ויקח עשו את גשיו ואחרכך בניו:
וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו אמר ר' אלעזר מפני שטר חוב , ר' יהושע בן לוי אמר
מפני הכושה :

יד

יב) ותמנע היתה פילגש ונו' חני ר' שמעון בן יוחי מה לי לדרוש ולוטר ותמנע היתה
פלגש לאליפז ,אלא להודיע שכחו שלביתו שלאבינו אברהם ער איכן היו המלכיות רצים להידבק

בו ,מה היה לוטן ,הוא היה בן השלטונים שג' אלוף לוטן ונו' (בראשית לו כט) וכת' ואחוח לוטן
| ינקוע כ' קל''ם,

עדכש

קקח

מ'כ עס

 4ינקוע שס,

לעיל  908 57ום'נ:

(מדכש זועס [' ,)!62 57וע']  פדכ"

לקטן מפ'ד ק" נ',

פנ"ס :

עדכם קקלם  '5טונק סכעס (ע' י"ם),

 6פפכי ספוימ

פי' סנ'ו,

[וע']  טלם פיי קי"ב,

סנסוכין  "5נ' :

 * 1את  --בניו כ] את ..בניו וגו' [] ,את נשיו וגו לא.

את נשיו דפנתי.

וגו" ן | אמר -ו-אחוכך

בניו] אמר ..לב ..ולב ..לב חכם לימינו זה יעקב דכתיי( ,דכת' ך]) ויקם ועקב וישא  . .ואחר:כך את נשיו
ולב ..וה עשו שנ' (דכת' ך]) ויקח ..ואחר כך את בניו ךן] .א"ר יוחנן לב חכם לימינו זה יעקב וושא ..
ואחרכך נשיו ולב  ..זה עשו ויקח ..ואחר כך אף בניו ן ,אמ' ר' יוחנן לב חכם לימינו זה . .שני וישא. .
ואחר כך את נשיו ולב ..זה עשו שני ויקח . .אחר כן את בניו ואת בנותיו ך] .לב כסיל לשמאלו שני ויקח

עשו את נשיו  .1א"ר יוחנן הה"ד לב חכם לימינו וגו' כדכתיב בפרשת ע"ד א .1א"ר יוחנן
לימינו בפ' ע"ד  ,%%אמ' ר' יוחנן לב חכם וכו' כדכתי' בפרשת ע"ד  .2וכו' בפ' עיד ,₪
לימינו וגו" כדלעיל 4 | %אחיו ל'  | 5ר' אלעזר אמר אנכי! ,ר' לעזר אמ' ן ,ר' אלעזר אומ'
אליעור אמר דְך | שטר חוב| פוחנכבי ₪ 4כי גר יהיה זרעך דְןת .של גלות שלא רצה להיות

לב חכם
לב תכם
פח :רי
בכלל כי

גר יהיה זרעך א | בן לוי ל פא | אומי חא" |  * 5הבושה דפואנכתי] בוטה לה |  6פלגש פחאכת |
וגוי] לאליפו בן עשו דחנת.

| תאני א( 1תני --אלא לי פם)

ל' פוא

 |.רי' ..יוחיי ן .רשביי ד'א,

רשב"י אומ' ןת | מה| וחא :למה דגת | לידרוש  | 1ולומר ל' א" | ז פילגש [אן | ל*אליפז ך] לאליפו
בן עשו וג .ל" לחאת | אלא| וחנ .כדי א' .ל' דא"ת | שבחו של ..אברהם אבינו ן .שנחו של בית
אברהם [ז] ,ביתו ושבחו של אביגו אברהם ן ,שבחו של אבינו אברהם  .. ,%של אברהם אביגו א'נכ,
 ..של אברהם  | ₪איכן היו] וח /היכן היו דנת; איכן כ .היכן פ .היות .א | מלכיות ושלטונות דאת:

 . .ושולטנות ן . ,ו.שולטניות ְזֶן  ,מלכות ושלטנות ף. ,ו.שולטנות כ | רצים] [ .1רצות דַז ,רוצים דֶןן,
8ה--לוטן] וג .ומה ..לוטן דחת .מי ..לוטן א,
רוצות פא | להידבק] חנ .להדגק דפואכת | מ
ל' פכ | הוא היה אחד מן השלטונים דאך],

הוא אחד מן השולפנות [ ,היה אחד מן השולטניות דֶן .הוא

היה לוטן אחד מן השלטנות  ,1לוטן אחד מן השלטוגין (השלטוגים כ) היה פכ | וגוי] אלוף שובל  ,1אלוף
שובל וגו" וח לי דפאית |

בכי"ל  ר' לוי אמ' הדין וכו' ,וגי' הדפוסי' [וכי"ת] ר' בנימין בשם ר' לוי נשתבש מן ר' בנימון ב"ר לוי:
 1אמר ר' יוחנן| .המאמר נסדר כבר לעיל צד [ 268ובכי"ל כתוב כאן אחרכך בניו והוי"ו תלויה ביני שופי],
ובכי"פ וכי"א א' וב' וכי"כ קיטעו ורמזו אל זה המאמר לעיל פע"ד (וגם בכי"א א' כדכתי' בפרשת ע"ד ,ולפי
מספר הפרשיות בזה הכ"י היא פע"ב ועי' גם במ"י לעיל צד  579בד"ה ולמה נקרא וכו') ,ובילקוט דפ"ר
קיטע ויקח עשו את נשיו לב חכם לימינו וגוי כ דל ע יל ונשמט בילקוט ד"ו ובשאר דפוסי ילקוט ,וכפי' ב"ר
הנדפס מפרש לב חכם לימינו ישרו של דבר דכתוב וישא את בניו תחלה  4 ":מפני שטר חוב .בדפוסיי נוסף .
הפירוש כי גר יהיה זרעך ,ובכי*א א' וב' מפני שטר חוב של גלות שלא רצה להיות בכלל כי גר יהיה זרעך,
ולקמן פפ"ד הגו" גם בדפוסי' וכי"א ב' רק מפני שטר חוב ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מלשון אחך .גורס ומפרש
שהו בניו ממזרים .ר' אומר מפני שטר חוב שנגזר (שגזר) על זקנו (אברהם
שבת
רי יהושץ אמר מפני ה
אבינו זקנו) ידוע תדע ,ובשכל טוב צר  602וילך אל ארץ וכו" ר' א ל יע זר אומר מפני שטר חוב'שהרי מכר

בכורתו וחלקו בארץ וכו' מפני יעקב' אחיו ר' יהושע בן לוי אומר מפני הבוש ה שראה את ועקב אחין:
מעוטר בבנים הגונים ובנות הגונות וכל טוב ,ובפורש"י עה"ת מפני יעקב אחיו מפני שטר חוב של גזירת כו
גר יהיה זרעך המוטל על זרעו של יצחק אמר אלך לי מכאן אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת
ובש ה שמכר בכורתו ,ובכי"ל  כתוב כאן מפני בושה והגהתי הבו שה וכ"ה גם
ולא בפרעון השטר ומפני ה
בכי"ל לקמן פפ"ד ועח"נ ,ובמדרש קהלת שם וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ר' אלעזר ור' שמוא;
בר נח מני ר' אלעזר אמר מפני שטר חוב ור' שמואל אמר מפני הבושה ,ובמ' קהלת מ"ב שם ולמה שעירה
וכו" הד אמר מפני שטר חוב וחד אמר מפני הבושה ועיי"ש ועייע בפדר"א שם [ובמדרש ויסעו המועתק
בילק' רי קל"ג]  6 = :תני וכו' .בספרי האזינו שם כי לא דבר רק הוא מכם אין לך דבר ריקם בתורה שאם
תדרשנו שאין בו מתן שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא תדע שכן שהרי אמרו למה נכתב ואחות
לוטן תמנע ותמנע היתה פלגש לפי שאמרה אין אני כדי שאהיה לו לאשה אהיה לו ל פלגש וכל כך למה
שח ו של אברהם אבינו שהיו מלכים ושלטונים מתאוים לידבק בו והרי דברים ק"ו ומה עשו שאין
להודיעך ב

שיבד את אבין היו מל כים ושיל טונים מתאוים לדבק בו עאכ"ו שהיו רצים
בידו אלא מצוה אחת כ
לידבק ביעקב  הצדיק שקיים את כל התורה כולֶה שנאמר ויעקב איש תם ,ובספרי שלח שם שהיה יושב
ודורש

בהגדה

בפנהדרין שם

של דופי

לפני המקום

אמר

עוד הדרש אחות לוטן תמנע

וכו' ולא היה לו

מאי היא תמנע

לכתוב בתורה

אלא ואחות לוטן תמגע וכו',

בת מלכים הות דכתיב אלוף לוטן אלוף תמנע

וכל אלו מלכותא בלא תאגא הוא בעיא לאגיורי באתה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה הלכה והיתה
פלגש לאליפז בן עשו אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת נפק מינה עמלק וכו',

"

פרשה פב

וישלח
תמנע (שם שם כב) ותמנע היתה פילנש,

|80

לו יג כד

אמרה הואיל ואיני כדיי להינשא לו לאשה אהיה לו

שפחה ,והרי דברים קל וחומר מה עשו הרשע שלא היה בידו אלא מצוה אחת על ירי שהיה מכבד
אביו היו המלכים רצים להדבק בו על אחת כמה וכמה שרצים להידבק ביעקב שקיים כל התורה כולה:

כד) ואלה בני צבעון ואיה וענה וגו' תני האש והכלאים לא נבראו בששת ימי בראשית

אבל עלו במחשבה להבראות ,כלאים אימתי נבראו ,בימי ענה הה"ד הוא ענה אשר מצא את הימים
 1סוספסל בככוס פ"ק (פ"ו) ,יכוט' נככות פ"ס " ,'3 3פססיס כ"ד ס':

 1ותמנע] וכ" = פת /וכתי'
(פולגש א )1לאליפז בן עשו חאת.

להינשא] וחנות ,להנשא פא
והלא זא | דברים] הדברים דְך]
אם וח | עשו ל' ן (והושלם בין
מכבד  |,שהיה מכבד  ,1שכבר
ושלטונים פא ;1שלטונים ומלכים ,
רוצים פכף.

 ₪אכ | פילגש] פלגש פ .פילגש (פלגש  )2לאליפז גָבם .פלגש
וגו ך .לי ן | ואני ן | כדיי] ןְג .כדי דְח .כדאי פאכת .כדיית ך| 1
| אהיה] אהא דְן | לשפחה] פואנכ :לשפחה דןת .לפלגש הח |
| קל וחומר] ק"ו פא .לי ת | מה] פאכ .ומה [ .מה אם ךָ .ומה
השורות) | הרשע ל' א | היתה ן | על יד ..מכבד ן .על שהיה
פכ 5 | .אביו] פ ,את אבו דוחאנכת | היו ל' פכ  | מלכים
.ולטניות חנ | רצים] וח;1
מלכיות ושלטנות דֶן . . .ושלטונות ךְ]. .וש

רוצין א .רוצות ך | להידבק וח

| לבו] לו ך | על אחת כמה וכמה( .ע'א'כיוכי ך )1שיהיו

רוצין להדבק באבינו יעקב הצדיק שקיים את כ.ל .כולה ךך.
הצדיק . ..התורה כלה ך] ,על אחת  . .רוצים להדבק ביעקב . .
יעקב הצרוק שעשה את כל התורה [ .על אחת ..שהיו רצין
כולה 3, יעקב שקיים כל התורה( .כל התורה כולה  5על

על אחת ..שיהיו רוצים להידבק ביעקב אבינו
כולה ך] ,על אחת  ..שיהו רצים להידבק באבינו
להידבק אצל יעקב הצדיק שעשה את כל התורה
אחת כמה וכמה  .55יעקב (אבי' יעקב א?)

שקיים כל התורה (את התורה א?) כלה עאכ"ו א |  4אלה ך | איה ןגכ | וענה וגו] וגוי דֶן :וענה פאנכת,.
וענה הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר ךז | תני (תאני א ])1ד!פוחאנכ.

מה ראה הכתוב לכתוב ענה ענה תרי זמני תרי ננהו לעולם חד הוא

ונעשה

בן ענה ובן צבעון'ובן שעיר

מכל מקום חד הוא .7 ₪

ואלה בני צבעון ואיה וענה

אלא שבא צבעון על אמו והולידה עגה

מה ראה הכת' ..תרי נינהו ..מכל מקום

אחד הוא  ₪ף | בששת] בו' ך!א? .מששת ן | 5אבל] אלא פחאנכ | להיבראות וךח.
להברא  | 52אימת א | * נבראו דחא'כת] נגראת  ,71גברא פא | ענה אשר לי ת |

לבראות ן,

+כי"כ  הגוי ותמנץ היהה פלגש להודיע שבחג של אברהם וכו' ול"ג שם תני רשב"י מה לי וכו' ,ובלק"ט
ובכו"פ ו
הובא ותמנע היתה פילגש לאליפז תני ר' שמעון בן יוחי להודיע שבחו של ביתו של אברהם אבינו שהיו

מלבום ושלטונים  רצ ים להתדבק בו מה היה לוטן היה אחד מן השול ט ג ות שנאמר אלוף לוטן וכתיב ואחות

לוטן תטנע

ותמנע

היתה

שלא

היתה

חה
פש
פילגש לאליפז אמרה הואיל ואיני כדאי להנשא לו לאשה אהיה לו ל

והרי

דברים וכו' ומה אם עשו שלא היה וכו' על ידי שהיה מכבד את אביו היו מל כיות ושלטונות רוצות
להדבק )בו על אחת וכנ' שיהו רוצות להדבק בא בינו יעק ב הצך יק ,ובשכל טוב שם וממדרש רבותינו
וכו' דתני ר' שמעון בן עחאי מה לי לררוש ותמנע היתה פילגש לאליפז אלא להודיע  שב חו של אברהם
כמה מלכות ושלטונות היו רוצות .להדבק בו לוטן זה היה אחד מהשלטונים דכתיב אלוף לוטן אלוף
שובל וכתיב ואחות וכו' והיא היתה פילגש לאליפז אמרה וכו' אהיה לו פילגש והלא דברים וכו' ומה אם
עשו

הרשע

בידו

מצוה

אלא

כיבוד,

אב רוצין הכל להדבק בו יעקב

שקיים

כל התורה

כולה על אחת כמה וכמה ותעת"נ 4 :ואלה בני צבעון וכו'| .לפני מאמר זה נוסף בכייח בקצת שינוי
משבת פ"ה א' ואלה בני שעיר החורי יושבי הארץ וכי הס יושבים בארץ וכולי עלמא ברקיע אלא שהיו בקיאים
בארץ ואומרים מלא קנה זה להאנים מלא קנה זה לגפנים מלא קנה זה לזיתים ,והוספות שגמצאו בכי''ח סמקורות
שונים

עי' גם במ"י לעיל צר  11צד  79וצד  891ועוד בפע"ב פע'ג ופע'יד,

ובדפ'ר מתחיל המאמר

לנכון ואלה

בני צבעון ואיה וגו' חני האש וכו' ובד'ו הוסיפו אחרי המלות ואיה וגו' ואלה בני צבעון ואיה וענה מה ראה
הכתוב לכתוב וכו' [וכעין זה בכי"ת] ועח"נ ובמ"י לעיל צד  199בד"ה רב אמר וכו' ,וביפ'"ת האריך לפרש הוספה
אה וענה וכן הגי' כאן בכי'ו ובו"ג
זו המאוחרת ומשובשת ,ובמקיא כתוב  וא יה וענה וברה"א א' מ' כתוב י
אה ועו' במפרשי התורה ועי"ע בתנך הוצ' גינצבורג = :תני האש וכו'| .המאמרים מכאן עד סוף הפרשה
וכו'יכ י
נסררו בשינויים שונים בירוש' ברכות שם על המשנה בית שמאי ,אומרי' שברא מאור האש וכו' ,ובכו"ו קוטע כל
המאמרים עד סופן ואלה בני צבעון איה וגו' (וביני שיטי כתוב תני) האש והכלאים וכו' במחשבה להיבראות ג ר ש מפני
ששבת האור כל אותו .היום (נעל הסגנון גרש בכי'ו עי' במ"י לעיל צר  ,)659ולשון הברייתא בתוספתא שם האש
והכלאים אינן מששת ימי בראשית אבל חשובין מששת ימי בראשית וכו' ,ובירוש' ברכות שם האש והכלאים אף
על פי שלא נבראו מששת ימי בראשית אבל עלו במחשבה מששת ימי בראשית (ובירוש' ברכות ד' מגנצא תני
האש וכו' נבראו בששת וכו') ,ושם הכלאים ובני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא וכו' אינו המשך הברייתא
אלא טעמו .כמו בב"ר כאן אימתי נבראו בימי ענה וכו' ואין צ'"ל שם ועי' בפי' מהרז/ף ,ובמה'ג עמו' 345
הועתק הוא ענה אשר מצא את הימים ת"ר האש והכלאים אע'פ שלא נבראו מששת ימי בראשות כבר עלו
במחשבה מששת ימי בראשית .כלאים אימתי התחילו על הארץ בימי ענה הה'ד אשר מצא וכו' ,ובשכל טוב
אימת גבראו בימי
ם
אב ר
צד  902תני האש והכלאים לא נבראו בששת ימי בראשית אבל עלו במחשבה ל ה
ענה וכו' ,ובפסחים שם בסוגיא ואור במוצאי שבת איברי והא תניא עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות
וכו' ר' נחמיה אומר משום אביו אף האור והפרד (ופירש"י והפרד אין כל חדש תחת השמש ופרד ראשון נברא
מן הארץ ולא בא מן הכלאים) וכו' לא קשיא הא באור דידן הא באור דגיהנם אור דידן במוצאי שבת אור
דגיהנם בערב שבת וכן' ואור דידן במחשבה עלה ליבראות בע'ש ולא נברא עד מוצאי שבת דתנגיא ר' יוסי
אומר שני דברום עלו במחשבה ליבראות בע"ש ולא נבראו עד מוצאי שבת ובמוצאי שבת נתן הקביה דיעה
באדם הראשון מעין דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור והביא שתי בהמות והרכיב
זו בזו ויצא מהם פרד רבן ש מעון בן גמליאל אומר פרד בימי ענה היה שנאמר הוא ענה אשר מצא
את הימים במדבר דורשי חמורות היו אומרים ענה פסול היה לפיכך הביא פסול לעולם וכו' ועי' בד"ס ובמ'י לעיל
.מללאז 611088783
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וישלח

במדבר ,ר' סימון אמר
חמור ,אזניו גרולות אמו
דאדניהון דקיקי| , מפני
סררה ,אטר לו הקב"ה

פרשה פב

4כנין אמ' הימיסו ,אמר ר' יונה כל שאזניו רקות אמו סוסה ואביו
המיונים ,ר
ו
חמורה ואני
,
ס
ו
ס
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ר
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נ
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זבגין מן אלין
שאמו סוסה ואכיו חמור מה עשה הכיא חמורה וזיווג לה סוס ויצאה טמגה
אני לא בראתי דבר שלהוק ואתה בראת דבר הזק חייך אני בורא לך דגר הזקו

 1ינקוץ טס ,יכוט' כלסיס פ''ס ל*ס ג' ,ועיי סולין עיט פ':

 1במדבר] וגו ח .ל' פכ | ר סימון] ימים ר' סימון פכ .ר' שמעון א'ן .ריש א .%ר' יהורח בר
(ביר' ך]) סימון ד | המיונים] המיונם כ ,המיונס ד'א .יה המיונס פם .הוא המיונס ךן .ל' ג | ובנין] אינ,
רבנן דפא'כתת | המיסו פא'כ ,הימיסי [ .המיסותי א%א ."%המיסו חציו חמור וחציו סוס ואלו הן חסימנין
?זניו] ושאזניו י,
(הסימין ת) דת | חהוגא א' | דקות] פחאי .יקות 1כ .קפנות דִף | פוסיא םאנ כו | א

וכל שאזגיו חג .ל' ד | גדולת ך! .גדולה ך | המורתה [ָז .התא א | מנה] ח .טנא דת .מוגא פאפ,
מינה  1חניגא י | מפקיר פנת | לאלין|ת :לאילין דפחאני | דגי | והוון] והוו פכי! .דהוון  .1יהוון וז/

דיהון דא! .לת | אלין] א'כת .אילין דחיי .אילן פא*ג |  8דאורגיהון פאגכי | * יקיקין דפהאנתי]
וקיקין כ . דקדיקין ל | סוסיא פאכי :סוסיה ח  | עשה| חגעי - :עה דפאכת | ה;מוותא א |
וזיווג(] אנכ.
לסוסים א

וזיוג דפתע

וווג שי.

| *<ה סוס חעשו לה זוז ל .לה סוס זכר דְת.

| ויצחה דָזי ,ויצאת ךן .יצאת ךְ .ויצא פאנכעש

| ממנה] חנעש.

לפוס פנכו:

ממנו ך .טהן פכו,

מהם א ,פרדה ך] |  4פרדה] פירדה  ,1מביניהם ךן | לו לי א'ו | לא בראתי אני כ ,אני לא בראתי בעולמי יי |
הזק] ם .היזק ךְאנכת .היזק בעולם ך ,המזיק ע | ואתה  --הזק] ואתה  . .של היזק (הוק ת) דחא'א"ינת:

לי פא'כע | אי פ .שאגי דחאכתע | הוק| של הוק ם .של היוק דחאכת .המויק ע |
צד  1 :991המיונים .פרדים ,ור' סימון דורש הימים לשון נופל על לשון הטיונים והוא הקבוץ מן המיונס!
כמו שהגי' בדפוסי' וכי"א א' וב' ,ורבנין דרשי חימים קרי ביה הימים?) ומל"י הימיפו חצי (ועי' לעיל צר 62
חיות שחצין סוס וחצין חמור ,וכדברי ר"ס ורבנין אמרו מה עשה הביא הסורה וזיוג לה סוס ויצאה ממנה
פרדה ,ובתר"י א' האגדה הוא ענה דארבע ית עררייא (וצ'"ל עררייא) עם אתני ולזמן אשכח ית כודנייתא די נפקו
מנהון וכו' ועיי זקש בייטרעגע .ח'א צד  82ובעמת"ל ע' המיונס וע' המיסו ובמ"ח ח'יג צר  688ח"י צר  57וחלק
מ'ג

צר 888

ובאגה'א

ח'ג

צד ,881

ובירושלמי שם מהו יימים ר' יהודה

בן

סימון

אומר

המיונס

(רבנן אמוין היימים הציו סוס וחציו חמור ואילו הן הסימנין א"ר יהודה כל שאזנתע
קטנות אמו סופ ואביו חמור גדולות אמו חמורה ואביו סוס( ,ובדפמ"ג מהו ימים ר' יהורה בר סימון אמר
וכוי ורבנן אמרי הימיסו*) וכו' ,ובכי"ר (בציוני ראמ לוגץ בד' ירושלם) מהו היימים ר' יהודה בן סימון אומר וכף
ורבנן אמרין הימיסו וכו' כל שאזניו קטנות אמו סוסה וכל שאזניו גדולות וכו') וע' בח"ג ,ובירוש' כלאים שם ואלו
הן הסימנין אמר ר' יונה כל שאניו קטנות אמו סוסה ואביו חמור גדולות וכו' ,ובחולין שם רברבן אודגיה
וזוטרא גנובתיה בר חמרא זוטרן אודניה ורבה גנובתיה בר סוסיא ,ועוד שם עבי קליה בר חמרא צניף קליה בר

סוסיא ועיי לעויזאהן צאאלאגיע וכו' צד  441וצר :078

 2הוה ספקד וכו' .

היה מצוה לאנשי בית חנשיא כלוי

לעבדיו והיו קונים מאלו שאזניהס דקות שהן הסימן שזה הפרר אֶמו סוסה והוא טוב מהפרד שאמו חמורה ,ובירושי
ברכות שס ר' מנא מפקד לאילין דנשיאה .אין בעיתון מיזבון מוליון תהון זבנין אילין דאורניהון דקיקין שאמו סוסה
ואביו חמור (ובד' מגנצא ר' מנא וכו' לאילין דבי נשיאה אין וכו' מלוון תהוון וכו' שאמו סוסיא וכו') ,ובירוש'
כלאים  ר' מנא וכו' לאילין דר ' יודן נשיאה אין וכו' מולוון אתון זבנין לו אזניהון דקיקין שאטו פוסה וכו'ו
וכן הובא כאן בפי' ב"ר בדפיר אין בעיתין מוליין מולאו' תהוון זבנין מן דאודניהון דקיקין וכו' :  8מה עשה.
ענה ,וכן הגי' בספרים שציינתי ,והמאמר הועתק בערוך ע' חברבר ,ובמה"ג שם הגי' ג"כ טה עשה הביא חמורה
וזיוג לה סוס ויצא ממנה פרדה ,אכן בשכל טוב צד  902הגי' והביא סוסיא וזוג לה ה מור ויצאה מטנה
פרידה ,וכן בפירש"י עה'ית את הימים פרדים הרביע חמור על סוס נקבה וילדה פרד ,ובלק"ט הוא ענה אשר מצא
את הימים במדבר והם הפרדים בריה חדשה מן הכלאים מן הסוס הנקבה ומן החמור ,ובירוש' ברכות מה עשה
צבעון ועגה זימן חמורה והעלה עליה סוס זכר ויצא מהן פרדה ,וכ''ה שם בדפמ'ג ובילקוט קונדריס אחרון
פיי

ק"ד מה

עשה

צבעון וענה וכו',

ובכייר

שם

מה

עשה

ענה וכו',

(ובדפוסי!

הגיי ג'יכ סוס זכר,

ובכי"ל כתוב

זוז

והגהתי) :  4אמר לו הקכ"ה וכו' .קשה להתאים זה הדרש עם הברייתא שלפנינו הכלאים והאש וכו' עלו במחשבה
להבראות רמשמע שענה שמצא את הימים כשהביא חמורה וכו' קיים הצון הבורא וכמו שדרשו בענין האש שהקבייה
זימן לאדה"ר שני רעפים וכו' וכדברי ר' יוסי בכרייהא בפסחים שם שהעתקתי גתן הקב"ה דיעה באדחיר מעין
דוגמא של מעלה והביא שני אבנים וכו' ויצא מהן אור והביא שתי בהמות והרכיב זו בזו ויצא מהם פיד וגם רשב"ג
שאומר פררד בימי ענה היה וכו' לא הזכיר שפרד דבר של היזק הוא ,ואולי הדרש כדעת דורשי חמורות שהיו אומרים
ענה פסול  לפיכך הביא פסול לעולם ועי" גם ביפ"ת [שכתב כן ,ואפשר שטעם הררש כמו שדרש תנא דבי רי
ישמעאל על הכתוב כי יפול הנופל ,בשבת ל'ב א' ,ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית וכו' אלא שמגלגלין זכות
על ידי זכאי וחובה על ידי חייב ,ועִ' גס הדרש על הכתוב מרשעים יצא רשע במכילתא משפטים פ"ד ובמכות '' ב'
ולקמן פפ"ר סי' כ' ,וכן כאן עלו הכלאים במחשבה להבראות ויצאו לפועל על ידי ענה ונתגלגל החוב על ידו] וחכינא

נחש בל"י ועיי לעיל צד  ,847ובדפיר הגי' עכנא ובד"ו חבינא (והוגה במ"כ חכינא) וגס בערוך הגי' חבינה (חוינא)
ועי .בערוך הש' שם ,ובכי"יל כתוב לחרדין והגהתי לחרדון*) ,וחורור (חברבר) טין נחש שיצא משניהם ונקרא חברבר
על שם חברברותיו ,וברד"ק שרש כח הובא בשם ר' יונה בערבי נקרא כח חרדון והוא ממין הצב ,ובספרא שמיני
פרשה ה' ז' צב זה הצב למינהו לרבות מינים של צב חברבר ובן הנפילים וכו' ,ובסה"ג עמו'  545הועתק אט' הקב"ה
בולם ואתה בראת הזק (דבר הזק) חייך שא ני בורא לך דבר הזק הביא חכינה
אני לא בראתי הק ע
(הכינא) חיוג לה הרדון ווצא ם מגה חברבר ,ובשכל טוב שם אמר הקב"ה אני לא בראתי בריה של היוק
ואתה הבאת לעולם חייך אף אני בורא בריה של היזק הביא בגזירתו חכינה ונזדווג לה חרדון ויצא ממנה חברבר/
ובירוש' ברכות שם אמר הב"ה להם אתם הבאתם לעולם דבר שהוא מזיקן אף אני מביא על אותו האיש דבר
, 8מ080:8ם (* | .הִימָיפו (5
.הימִים (? | 6801[, (60181.מ>, 811פטסוטך (1
086601.
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8מה עשה הביא חכינה וזיוג לחררון יצא ממנה חורור ,מעולם לא נשך אדם חוורור וחיה ,שבעטתו
פרדה וחיה ,על מכת פררה לבנה :האש ר' לוי (אמר) בשם בר נזירא ליו שעות שימשה אותה
האורה י"ב שלערב שבת וי"ב שללילי שבת ויב שלשבת,

כיון ששקעה חמה בלילי שבת ביקש

הקב"ה לגנוז את האורה וחלק כבור לשבת הה"ד ויברך אלהים את יום השביעי ונו' (בראשית ב ג)
במה בירכו באורה ,כיון ששקעה חמה בלילי שבת המתינה אורה משמשת ,החתחילו הכל מקלסין
 1יכוטי יומס פ"ס מ"ס צ' ,ועי' סוכין ז'  ,'3יופס פ"ע :'5
ה
מ*
1
חנונא

עשה דחנת]

[ך.,

ל*הרהון 

חונא

₪

(י

הקב"ה פאכ.

חפינא

;₪

עכנא

לי לע | חכינה] חני.
ךְ%א1

חאג עשי] לחרדין  .7לחדוון פ,

ויצא פחאנכעשי .

ויצאת דת

חברבר דפחאנכתעשי

 5יכש' נככום סס ,פעיל  88 57ת'"כ:

|

חכינא א"כת:

תויוג אכ,

לחורין כ.

ווזוג י.

לה חודון

| * ממנה חִנע] ממנו ל.

ך.

מהן פא"כי.

חכינ' ש; חבינה (,

ויווגה

וווגה

חן,

לה חורירון ךְ?.
מהם דא

ש

|

חרדון ת |

| חורור] ך,1

| ומעולם חא1א" | לא נשך  --וחיה] לא נשך . .חברבר וחיה (ץָ .לא אמר אדם
לא חיה

נשכו חברבר וחיה [זאנכבי; לא אמר ..שנשכו כלב שופה וחיה חברבר (חורור ך!) וחיה דְ.
אדם מנשיכת חברבר  | ₪שבעטתו --וחיה] א[כש .ושבעטתו . .וחיה ] ,מעולם לא אמר אדֶם שבעטתו
פרדה לבנה וחיה י ,פרדה לבנה וחיה דִך .ומבעיטת פרידה לבנה ף |  * 2על מכת  --לבנה ] ועל מכת . .
לבנה זְןָ .על מנת ..לבנה  .7ובפרדה לבנה א .ל' דפכתי | ר] ל' פ | אמר ל' דְפאנכ | בשפ
לי פאכ | בר נזירא] פאנכ .ר' נזורא דֶת | ליו] ךְ ,שלשים (שלושים ך]) וטש פחא!נכת .לי ושש א',
שלשים וששה ך' | שימשה] חא'נןת .שמשה

עשרה [ָזג .שנים עשר ך]  | ושתים עשרה ח.

פא"

| 5האורה]

פנת .אורה חא :האור ך

| שתים

*ללילי דְחנ] שלילי ל .שליל ת |
ושנים עשר ף  | ש

ושתים עשרה חן | שליום שבת ךן | כיון] ח .וכיון דנת | בליל ת | ביקש] ת .בקש דחג | 4וגו] 1
5ירכו] ת .ברכו החנ | וכיון דחנת | המתינה] ] .והמתיגה ך ,1התחילה גף/
ויקדש אותו ךן ,ל' דף | ב

והתחילה ך | האורה ךן | מקלסון] חנת .מקלפיי ך- .1ים ך |
שהוא .מזיקו  מה עשה הביה זימן חכינא והעלה עליה חרדון ויצא ממנה חברבר( ,ובדפמ"ג שם אמר להן הבלח
אתם וכן' דבר שהוא מזיק וכו' הביא הכינא וכו' ובילקוט שם אמ' חביה אתם וכן' דרבר היזק ומ' ,ובכייר
שם אמר הקביה לו אתה הבאתה לעולם דבר .שהוא מזיקו חייך שאני מביא לאותו האיש וכו' זימן וכו' ויצא
ממנה  ח וורר) ובפי' מהרש"ס מפרש חרדון צב חברבר ערוד קרוי בגט' דילן ,וכן בחולין קכ"ז א' ת'יר הצב
למינהו להביא ערוד וכן (וצ'"ל ובן) הנפילים

וכו' (ובערוך ע' בן נפיל א' הגי' ת'יר הצב זה הצב למינהו להביא

חברבר .ובן הנפילין וכו') ועוד  שם א"ר הונא בר תורתא פעס אחת הלכתי לוועד וראיתי נחש שהוא כרוך על
הצב לומים יצא עווד מביניהם וכשבאתי לפני ר' שמעון החפיד אמר לי אמר הקב"ה הם הביאו בריה שלא
בראתי בעולמי אף אני אביא עליהם בריה שלא בראתי בעולמי וכוי ועיי בשט'ימ שס ,ובירוש' ברכות פיה ט' א'
אמרין (אמרו) עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה עומד ומתפלל ובא ח בר בר והכישו וכו' אמרו אי לו לאדם

שנשכו חברבר וכו' ,ובתוספתא ברכות פ"ג אמרו עליו וכו' נשכו ער וד וכו' אמרו אוי לו (אי לו) לאדם שנשכו
ערוד וע' ברכות ל'ג א' ובערוך ע' ערוד א' וב' וגעזעניוסהבוהל ע' ערוד וע' פרא ,וערוד שהוא חברבר בהאגדה
שלפנינו  מפרש בשט"מ שם שצריך לנקדו ערוד ,)1ובמה'ג נקוד בהמאמרים מחולין וברכות שם ערוד?) וכן בפי'
מהרש'ס בירוש' ברכות פיה חברבר בגמ' דילן קרוי ערווד ומן הנחש והצב בא שנזקקין זה עם זה ויצא
עווד וכו" ועי' במאמרי רא"ח לעף בספר היובל לכבוד רא'א הרכבי צד  55ובמ"ע ציוטשריפט פיר
משנוה ר
אססיריאלאגיע

הלק

כ"ו

צד
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 1לא נשך נכו' | .שבעטתו

וכו' כ"ה

והלשון מגומגם ונר' שצ"ל מעולם לא א מר אדם שנשכ ו כו' שבעטתו וכו'
נשך אדם וכו' ולא ב עט תו וכו' בפי הגי' במה"ג מעולם לא נשך אדם חברבר
וחיה; ובסוף המאמר כהוב בכי"ל על מנת פרדה לבנה והגהתי כגי' הערוך שם
בכי'יח ובכיי"ג ועל טכת וכנ' ,וטעם הגיי כדאיתא בחולין ז' ב' א'יר יהושע בן לוי
מוטלת על הבריות דאר חנינא מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה
וכו' ,וכן ביומא שס על מכת פרדה לבנה ,ואולי טעם הגי' בכי"ל על מנת כמו

בכי"ל

ובערוך

ע' חברבר:

כגי' רוב הספרים או שציל לא
וחיה ולא בעטתו פודה לבנה
על מכת פרדה לבנה והגי"
למה נקרא שמן ימים שאימתם
והא קחזינא דחיי אימא וחיית
ובלבד וכדאיתא בירוש' ברכות

פ"ח מימיו לא אמר לך אדם שעקצו הברבר וחיה נשכו כלב שוטה וחיה שבעטתו פרדה וחיה ובלבד פרדה לבנה
(ובדפמ"ג מימיך לא אמ' לך וכו' ובילקוט שם אל יאמר לך וכו' שנשכו וכו' ,ובכי"ר לעולם על יאמר לך שעקצו

חורור וחיה שנשכו כלב וכו') ,ובירוש' יומא שם על המשגה מי שנשכו כלב שוטה וכו' אל יאמר לך אדם
שנשכו כלב שוטה וחיה שעקצו הוור בר וחיה שבעטתו פרדה וחיה ובלבד פרדה לבנה ,וכן טעם הגי' בכי"א
א' וב' ובפרדה לבנה (וכהגי' בירושלמי שם איתא גם בדפוסי' שנשכו כלב שוטה וחיה נעח"נ) ,ובפי' ב'יר הובא
מעולם לא אמר אדם וכו' ובלבד שהיא פרדה לבנה :  9האש וכו'| .המאמרים מכאן עד סוף הפרשה נסדרו לעיל
בפי'א בסדר אחר קצת לפי הענין שם ועיו"ש בח'ינ ובמ"י ,ובזה הסדר גסדרו גם לעיל בפייב ,ושם המאמרים
מקוטעום בכי"ל וכי'"ח וכו"א ב' וכו"כ ועייייש צר  ,301וכאן המאמרים בשלימותם בכי"ל וגם בדפוסי' ובכי'יח וכו"ג
[וכי"ת] ,ובבי"פ קיטע האש לוי בר גזירא' א' שלשים ושש שעות שמשה אותה האורה נכו' בפרשת י"א
עד ששבת ,ובכי"א א' האש ר' לוי בר נזירא אמר שלשים ושש שעות שימשה אותה אורה וכו /כדכתו'
בפרשת י"א וכו' עד מפני ששבת האור כל אותו היום ,ובכי"א ב' האש ר' לוי בר נזירא אמ' לי ושש
שעות שמשה אותה אורה וכו' בפר' י' ער מפני ששבת האור כל אותו היום (ועי' במ"י לעיל צד ;)401
ובכיכ האש ו' לוי בר גזירא שלשים ושש שעות שמשה אותה וכו' כדכתי' בפרש' י"א עד מפני
ששכת האור כל .אותו היום ,ובשכל טוב שם הועתק באיזה שינוים והוספות ר' לוי אומר שלשים וששה שעות
שומשה אורה בלי הפסק ייב של ערב שבת וכו' ויב של יום שבת וכיון ששקעה החמה בלילי שבת בראשית
בקשה האורה להיגנז וחלק הקב"ה וכג' שנאמר נכו' במה ברכו באורה המתינה האורה והיתה משמשת והולכת
התחילו הכל מקלסין וכו' וכיון ששקעה החמה במוצאי שבת התחיל החשך וכו' ונתיורא אדם הראשון ואמר זהו
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פרשה פב פג

להקביה הה'ר תחת כל השמים ישרהו (איוב לו ג) מפני מה ואורו על כנפות הארץ (שט שס),
כיון ששקעה חמה במוצאי שכת התחיל החשך ממשמש ובא ,נתירא אדם וא' אך חשך ישופני
(חתלים קלט יא) אותו

שכת'

בו הוא

ישופך ראש (בראשית ג טו) בא להזרויג לי ,זימן לו הקנ"ה

שני רעפים והקישן זה לזה ויצאה האור וכירך עליה הה'ר ולילה אור בעריני (תחלים שס שס) לילה
אור בעדיני ,אתיה כדשמואל דאמר שמואל מפני מה מברכין על האור כמוצאי שכת מסני שהיא
תחילת ברייתה= ,ר' הונא בשם ר' אכהו בשם ר' יוחנן אף מוצאי יום הכיפורים מכרכין עליו מפני
ששבת האור כל היןם:

פרשה פג
לו לא) ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו ר' יצחק פתח אלונים

מכשן עשו משוטיך וג' (יחוקאל כו ו) אמר ר' יצחק נמשלו אומות העולם בססינה מה ספינה
 8ילקוע כ
|" ק"מ , לק' יסוקסל כי טס"ז , ילק' דס"י כ 6לף ע"ג ,וער ספכי ספוינר פי" ש"ע,

כנס פליו :

*פות
כנ
1
נתיירא

,2

סולין כ"ו בי ,טפוס

הארץ ךחנות] כנפו הארץ דְ .1כנפי ארץ לן ולכיון דחגת | חמה] החמה ךן ,האורה | 1

ונתירא ךן,

ונתיירא

דְ

| וא' -י-שופני]

| אדם הראשון דְחְנן

ואמר . .חושך ישופני [ָ].

ואומר . .חשך ישופני ךְ" ,ואומר ..ישופני ולילה אור בעדני ך] ,ל'  8 | 1אותו  --לי] אמ' תאמר אותו..
להיזדווג לי ג( .תאמר אותו שכת' ..ראש ואתה תשופנו עקב בא להזדווג לי חז .ל' ד

מה עשה לו הקב"ה זימן ך .מה
הקב"ה א"ר לוי זימן לו הקב"ה 1
האור מהם ף] | עליה] ח .עליו
5תיא דחגת | דאמר שמואל]
א
הגר דֶגת | מפני שבהיראי-י-תה]

ב"-ה]
ק-
המן
| זי

עשה הקב"ה זימן לו ך] ,מה ..הקב"ה אמ' ר' לוי זימן לו [ז .מה..
 '4ך | 1זה בזה גת | ויצתה ף .ויצאת ך .ויצא  | 1האורה ,1
| ב
ד-יגי לי דחגת |
ע-
בלה
 .1עליהן  .7עליהם ןת | בעדגי דחגת | לי
חנג .ל' דת | מכככין] הגע .מגוכיי ד' .דיפ דת | האור] חע:
(ז ,מפניי . .תחלת ברייתה דָזְ ,מפני שהוא . .ברייתו  ,1הואיל ותחלת

ברייתו ך ,הואיל ..בריתו במוצאי שבת ך] |  6ר' הונא] ך] .רב הונא ך ,רב הונה ץע | בשם ר' אבהו] ,1
לי דתע | במוצאי ך | הכיפורים] ךח .הכפורים דגותע |  7כל] ע ₪ .אותו דחאגכת |  * 8בארץ--וגו' א']
ו ]'-עשו משוטיך דאנכתי:
בארץ אדום הזא?נכתי .וגח לדו .לי פו(דה"י) |  9מבשן לי ךְ! | עושוג-

עשו משוטייך ךָז] .היו משוטיך ְ .1עשו וגו' ם .וגו' ן | מושלו משל לאומות רְן | כספינה פי .לספינה אע:
בספינה זו [  ,כספינה זו ו (יחזקאל) | הספינה

ושם),
הזו (

א.,

הספינה

פפינה פע |

שנאמר לי ואתה השופנו עקכ שבא להודווג שנאמר ואומר אך חשך ישופני מה עשה לו הקב"ה זימן .לו וכוי
והקישן זה לזה ויצאת האור פתח וביך ברוך בורא מאורי האש וזש"ה ולילה אור בעדני אתיא כרשמואל דאמר
מברכין על האור במוצאי שבת שהיא וכו' רב הונא אמר אף ביוס הכיפורים מבוכין עליו ובאור ששבת כל
אוחו היום ,ולשון המאמרים בירוש' ברכות שם ר' לוי בשס ר' בזירה (בדפמ"ג בשם ר' נזורא ,ובכו"ר בשם בר
נזירה) שלשים ושש שעות שימשה אותה (בדפמ'ג ל"ו שעות שמשה) האורה שנביראת ביום הראשון שתים
עשרה בערב שבת ושתים עשרה בלילי שבת ושתים עשרה בשבת (בדפמיג ויב בע'ש ויב בליל שבת ויב בשבת)
והיה אדם הראשון מביט בה מסוף העולם ועד סופו (בכי"ר והוה אדם מביט וצופה בה וכוי)
כיון שלא פסקה האורה התחיל כל העולם כולו משורר שנ' תחת כל השמיס וכו למי (בדפמ"ג
למה) שאורו על כנפות הארץ כיון שיצת שבת .התחיל משמש החושך ובא (ברפמ"ג כיון שיצתה שבת התחיל
ממשמש חשך ובא ,ובכי'ר כיון שיצא שבת התחיל החושך משמש ובא) ונתיורא (נתירא) אדם ואמר אלו הוא שכת'
בו הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב (אי לו זה שכתו' בו הוא ישופך ראש וגו' ,ובכי"ר אילו שמא אותו שבי
בו הוא ישופך וכו') שמא בא לנשכני ואמר (ברפמ"ג ואומר) אך חשך ושופני אמר ר' לוי באותה
(בדפמיג שעה) זימן לו הקביה שני רעפין והקישן זה לזה ויצא מהן האור (בדפמ'"ג שני רעפים וכוי
ה
עש
ה
ויצא מהן אור) הה"ד ולילה אור בעדני ובירך עליה (בדפמ'ג עליו)  בורא

מאורי

האש

שמואל אמר לפיכך

מברכין על האש במוצאי שבתות שהיא (בכו"ר מברכין עליו מוצאי שבת מפני שהיא) תהילת ברייתה רב הונא
בשם ר' אבהו בשם ר' יוחנן אף במוצאי יום הכיפורים מברך (בכי"ר מברכים) עליה שכבר שבת האור כל אותו
היום ועי"ע באהבת ציון וירושלים לירוש' ברכות שם [והפסוק אך השך ישופני נדרש כאן על אדה"ר וכן כל אוהו
המזמור ,וע' במ"י לעיל צד  781אות  01וע' גם פסחים ב' ב'] ,וכאן גם הגי' בכו"ל וכן בכייג רי הונא בשם
ר' אבהו וכו' ולעיל צד  09הגי' רב הונא בשם רב ר' אבהו בשם ר' יוחנן וכו' ,נעיי בח"נ שם ,ובבבלי פסחים
ניג בי איתא אסר רב יהודה אטר שמואל אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחילת ברייתו הוא וכוי
(וכן הגי' בדפוסי' כאן הואיל ותחלת בריותו) ,ושם נ"ד א' דאמר ר' בנימון בך יפת אמר ר' יוחנן מברכין על
חאור ,בין במוצאי שבת בין במוצאי יום הכפורים וכו' מיתיבי אין מברכין על האור אלא בטוצאי שבת הואול
ותחילת בריותו הוא וכו' כאן באור ששבת וכו' ועו' במ"י לעיל שם בד"ה בשם רב וכו':
,

פרשה

פג.

בדפ"ר נסטן פפ"א ,ובמקרא כאן פרשה פתוחה:

 85ר' יצחק פתח וכו' .וכן סגנון הפתיחות

לעיל צד  568וצך  517ר"י פתח וכו' אמר ר"י וכו' ועוד בפתיחות רבות לעיל ר' פלוני פתח וכו' אמר ר' פלוני

וכו' ,ובכי"ל יש לקרות בספינה או כספינה ונכונה הגי' ב ספ ינה
צד 171

וצך 447

שגמשלה

במים

וכו'

ועי' במ"י שם,

וכיה גם בדפ"ר וד"ו וכיייו [וכיית] וכמו לעול

ועח"נ ובערוך ע' הגן ד',

והדרש

בהפתיחה

שלפנינו גר'

מקוטע| ,ולשון הפסוקים בהקונה על צור ביחזקאל שם ברושים משניר בנו לך את כל לחתים ארז מלבנון לקחו
לעשות אתרן עליך אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשורים מאיי כתיים שש ברקמה ממצרים היה
מפרשך להיות  לך לנפ וכו' ,ו
=בפי" ב"ר כי"ט וכו"א מל"א גורס ומפרש ר' יצחק פתח אלונים מבשן עשו משוטיך

פרשה פג

וישלח

701

לו לא

זו עושים לה חורן ממקום אחר והוגגים ממקום אחר כך שמלה ממשרקה (בראשית לו לו) שאול
מרחובות הגהר (שם שפ לו) ואלה המלכים וגו':

נחלה מבהלת בראשונה (משליכ:א) ואלה המלכים וו' ,ואחריתה לא תנורך

(שם שם) וְעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו (עבדיה א כא):

[וְאלָה המלכים וגו] אמר ר' אייבו קודם שיעמוד מלך בישראל נצב מלך באדום ואלה
המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל ,ר' יוסי בר' חנינה אמר מישאן

5ב

 8ילקוט כ' ק'ינ ,ילק עטלי כי ספזכיט ,ילק' דסייי כי סלף עייד ,ילק' מכיכי עונדיס פ' כי'ס , ילק' מכיכי פעלי כ' כי/ס :
 5ילקוע כי ק"פ ,ילק' דסי סס ,ינק' מכיכי ישעיס ייד ]1

 1עושיי ד'י .עששין פחאנכתעשי (שפ) | * אחר פחגכי'] אחד דוא'עש .זה ת .לי ל | והוגניפ] ח/
והוגניים ן,

והוגנין ךפאכתי (דה"י),

זהוגניי י ,הוגנין וי (יחזקאל),

| * אחר דפחאנתעי]

והוגין ע

אחר לן | כך] וחנעי = .אומות העולם ְפאכל .מכחישי השם ךן | שאול] וחכעי .ושאול דפאנת

|

ושם) | ד"א ואלה ך] | וגו' לי | 8נחלה] הה"ד  ₪.א ,9כת'  ₪פ /כתוי!  ₪ךז/
 2הנהר] = חושם מארץ התימני (

כתו'  | 2 ₪,מבהלת] ד1א ,1מבוהלת [ְא"כת שי ,מבחלת מ (משלי) ,מבוחלת דְנָמ (עובדיה) | בראשונה]
בראשנה

בראשונה

וגו! [,

לא תבורך פחאכתי

(בראשיתה ך]) ואחריתה

(משלי),

בראשונה..

תברך מז/

בראש' ואחר' לא תברך  |, 1ואלה  --וגו'] ואלה (אלה ו) המלכים פימ (משלי) ,דכתיב ואלה המלכים אשר
מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל י(שם) ,נחלה מבהלת (מבוהלת [א )2בראשונה (ברא' ן) ואלה (שנאמר
ואלה א) המלכים דְוא'א"כ; נחלה מבוהלת ואלה המלכים ך]ן ,נחלה מבוהלת בראשיתה ואלה המלכים אשר
רך
ו--
בתה
תחרי
מלכו וגו' דְז ,נתלה מכוחלת בראשונה ואלה  . .מלכו בארץ אדום מ (עובדיה) ,ל' [ו (דה"י) | וא

וכתוב  ₪ו(משלי) | מושעים ך? | * בהר --עשו חאתי]
לי נָו (שם) | 4ועלו] שנא'  ₪אא"
ממשלי) ,בהר
בהר  ..לשפט וגו' פ .בהר ציון דמ (עובדיה) ,לשפוט את הר עשו  ;5בהר ..את עשו (
ציון והיתה לי"י המלוכה ל(ומשלי) ,לי ן | א5ייבו] וחנ .איגו דפאכתמ | קודם לי ה | שיעמוד] שלא
עמר פאכתמ :עד שלא עמד [חג | ישראל ף] | נצב] עמר פאכמ .ל' ף | באדום נצב דיא ףת |
א-ל] אשר מלכו בארץ לפני מלך מלך וגו' מ ,אשר ..בארץ אדום א ,1לפני מלך מלך לבני
ר-
ששר
י* א
6
ישראל ב; וגח לפאלב ,לי דות | רי ..בר חנינה אמ' ון]; ר' . .ב"ר חנינא אמ'  ,1ר' יוסם בר חנינא ך,
ודה"י) ,ר' יופי אמר דֶן ,א"ר חנינה 5פ ,א"ר חניגא אכמ | מישאן]  ,1משאן פסימן ,5
רב יוסף בר חנינא אמר (

מיכאן " .לי דפחאתי(שפ)מ |
מה הפפינה הזאת עושין לה :תורן ממקום א ה ר כל העצים הראנים (הראויין) לה מביאין לה ממקום אחר ארז
חר כך אומות העולם לא העמידו (העמידה)
מלבנון אלונים מבשן קרשים מאיי כתים (כתיים) הוגנים ממקום  א
מלך אלא ממקום אחר שמלה ממשרקה שאול מרחובות הנהר ,ובפי' ב'יר בדפ"ר עושין לה תורן ממקום אחד
ריכמו"ש )1הוגנין אותו ברזל שקורין אנקורי?) כמו עיגונין [ב'יב ע'ג אי ע"ש] ארז
מקום אחר
ומשוטות מ
מלבנון לקחו לעשו' תורן עליך אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשורים כמו תדה' ותאשור (ישעיה
מא י"ט) כך זה ממקום זה וזה ממקום זה שמלה ממשרקה ושאול וכו' ,והוגנים מליי ועי' לעיל צד  111ובט"י
על הלעזים בפירושי

שם ועי"ע במאמרי

בספר

ב"ר הקדמונים

היובל לכבוד ר"א שווארץ צד  968וצד  ,688ובמה"ג

עטו 745 :הועתק מאמר ארוך בספגנין אחר (ולא נודע מקורו) אמ' ר' יהודה ביר' סימון מלכות אומות
העולם נמשלה בספינה מה כפינה זו אין כל עציה אהת אלא יש בה עצים מכמה מינין עצי ארזים עצי פסינון עצי
אידרון (אדרון) כך אומות העולֶם הן אומה ושרים שלהן מאומה אחרת ובו' ועייש ,ובשמו"ר שם בא וראה אומות
העולם כשמבקשים להעמיר להם מלך הם' מביאים מכל מקום וטעמידים עליהס שכן הוא אומר וימלוך באדום
מדנהבה מבצרה וכן כלן אבל ישראל .אינו כן אלא "מהם גדוליהם מהם מלכיהם מהס כהניהם מהם
נביאיהם מהם שריהם שנ' ממנו פנה זה המלך דוד וכו' ממנו יתד זה כהן גדול וכו' , וע' בספרי וחולין שם,
נה מָה פפינה זו עושין לה הורן ממקום
י05
ובשכל טוב צד  012דא"ר יצחק למה גמשלו אומות העולם ל
אחר והוגנים ממקום אחר ונפ ממקום אחר כך אומות העולם שמלה ממשרקה שאול מרחובות הנהר
כן כולם אבל בישראל כתיב ממנה פנה ממנה (וצ"ל ממנו וכו') יתד כרכא דכולא ביה ממנו כהניוג ממנו
נביאיו ממנו מלכין ממנו שריו :  8נחלה מבהלת .כן הקרי במשלי שם ,והכתיב מבחלת וכן הגי' בילק' מכורי

משלי נחלה מבחלת |כו' ,ועה"נ ,ובפיי ב'יר בדפ'יר מפרש נחלה מבוהלת בראשונה וגו' המלכים שקדמו בבהלה
קודם מלכות ישראל אחריהם לא תבורך הר שעיר שירשו תחלה שם ידונו ,ובסה"ג עמו'  645ואלה המלכים וכוי
זהש'ה נחלה מבהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך הכת' מדבר באלו המלכים זאחריתה לא .תבורך שהקב"ה
מקעקע

מקדים
הפתיחות.

ביצתן

לרשעים
ועי'

מן העולם שני ועלו מושיעים בהר ציון ולטה עמדו קודם שיעמוד מלך על ישראל מכאן שהקב"ה
ומשהה

[וע' לעיל צר

לצדיקים

גם לעיל צד  2צך 862

וצד :688

,]198

והפתיחה שלפנינו נר' מקוטעת בלי פיום הנכון כסגנון

 5קודם שיעמוד | .כ"ה בכי"ל וכ'ה לעיל צד  952וצד 892

קודם שיביא ,ולהגי' קודם עד .שלא עמר ולהגי' קוהם שלא -עמד עי' לעיל צד  96וצר  096ובח*ג שם ,ומשמע
שטעם נצב מלך באדום עמר מלך באדום וכמו שהגי! בכי'פ ובכי"א א' וב' (כייכ ובילק' מכירי ,וקשה הלשון נצב
וטעם הררש שדרש ר"א .,וכבר כתב האב'א ראוי לדקדק בדברי ר' איבו מה בא להשמיענו שזה בפירנש שאמרו
הכתוב ,ונראה דקאי על פסוק בימים ההם אין מלך באדום נצב מלך ופסוק זה במלכים (מ"א כ'ב מ'יח) ונאמר
ביהושפט והכוונה אין מלך באדום לפי שככר קודם עך שלא עמד מלך בישראל נצב מלך באדום שמלכו שמנה
מלכים

ואח"כ

נתבטל

מלכותם

ער שמלכו

שמנה מלכים בישראל דכתיב ביורם בימיו פשע אדום וימליכו עליה'

מלך

ננב וכו' ועי' גם בפירוש המיוחס לרש'י דה'א א' מ"ג

מלך (מ"ב חי כי) וכו'( ,והפסוקים נשתבשו שם ועי' למטה) ועייע בפירשיי מ'א ומ'יב שם,

עמד מלך בישואל

שמלך
אבל מ

ישראל

ובמ'כ הגיה שלא

וביפ'"ת וצע'ג [ואולי כונת ר"א לומר שעור מלכים אחרים מלכו באדום קודם מלוכת ישראל ,והכתוב מוסר לנו
שעוד קודם שעמד מלך בישראל מלכו כבר מלכים באדום ומנה את אלו ,וע' ברשב"ם ורמב'ן עה"ח] :  6מושאן.
80608.

(? .סנמ6ז (3

0
וישלח

80:1

לו לא לג

פרשח פג

בשעה שזה מעמיר מלכים זה מעמיר שוסטיס ,זה מעטיר אלופים וזה מעטיר נשיאים ,אטר ר' יהושע
כן לוי זה העמיר שמנה וזה העטיד שמונה ,זה העטיד בלע יובכ חושם שמלה שאול הרר בעל חגן
הדר ,וזה העמיר שאול איש בשת דור שלמה רחכעם אביה אסא יהושפט ,בא נכוכרנאצר ביטל את

שלאילו ושלאילו שם תכל כמדבר ועריו הרפ (ישעיה יר יו) ,בא אויל טרורך ונתן גדולה ליהויכין
 :בא אחשוירוש ונחן גדולה להמן:

לג) וימת בלע וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה אמר ר' אכהו לבן מלכים שהיה

.
-

לו דין עם אחד וכלו מזונותיו וכא אחד וסיפק לו מזונות ,אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק
לו מזונות ,כך אמר הקכ"ה כבר היתה מלכוח עקורה מארוס וכאת בצרה וסיסקה לה מלכים אין לי
 6לקוט כ' ק'פ ,ילק' ישעי' כ' ש"ד (ס"מ) ,ילק' דק'י מס:

 1שבשעה מ | (מלכים  --מעמיד ל' מ) | מעמיד ל' א' | שפטים  | ₪זה  --אלופים] ובשעה שוח מעמיר
אלופים ִֶת | וזה| פוחא'גי(שפס)מ .וה דא"כתי | אמר  --לוי| פוא'גכמ  .אריב"ל אלו (שם) .ר' ..לוי
אמר ,7

ר' יהושוע..

לוי ףת

|

2זה] זה העמיר

וזה

העמיד

-

ןח

| מעמיד מ

| שמנה] חנכמ:

שמונה רְפואתי (שס) .ח' ךְ! | מעטיד מ | שמנה חגכמ .ח' ךד' | זה העמיר]) חאכמ .זה העמיר שמנה
(שמונה ך) גת .זה ..ח' ך .ל' פוי (שפ) | בלע ל' פאכמ | * חושפ ך'פוחאגכתי'מ] השס ך,
חשים ר | שמלה] פוחא(כי.

 8הדר] הדד [ץ,
₪

חדר .1

הדר (הרר ך'תי שס)  -.דתי (שם) | הדר] פוח .הדר אנכימ .ל' דתי(שם) |

הדר (הדר כ) בלע א"כמ/

הדד בלע א'*.

שמונה וְךז( 3שם) .ח' ך | איש בשת] פואני (שס) .איש בושת ןן.

ושלמה פג | ויהושפט

₪

| נבוכדנאצר] וָאָל .נבוכד נאצר [(ישם),

וכו' פ

| העמיד] פחאנכמ,

ואיש בשח כמ .ואיש בושח דוו |

נכוכדנצר

פףח.

גנוכר נצר דתשים

|

וביטל ונ אשי (שם) ,ובטל  חא?י .ונטל  .2ונוטל פ .וערבב אלו באלו ובפל ךָ .וערבב אלו . .ואלו באלו
וביטל ךְ] [ את לי |  4של אילו ושל אילו  ,1של אלו ושל אלו ְחותשי .שלאילו ואילו ן .אילו ואילו םכ,
אלו ואלו אמ

| * כמדבר  --הרס דְחאנכתימ]

כמדבר ועריו פ .כמדבר וגו' ל .וג" ן | סרודך] פכ.

מדורך  חא'ני(שפ)מ .מדרך א .%מרורך י' .ל' דות
אחשוורוש ו* | להמן] למרדכי מ |  * 6בלע  --מבצרה ךָן]
בעל חנן וגו' ן ,בעל חנן ך | אבא פאנכי(שם) |
דומה = א7 | 1אחד] פוחני .א' א :%אדם א' א'.

| ליוכין ך5 | 3אחשורוש דפוחאנכתי(שס)מ,
בלע וגוי ל .בלע פאנכי (דה"י) .בלע בן בעור ת/
לבן] משל  -פחא:נכתי (שם) .משל למה הדבר
| וגא] פאנכתי .בא דו |
אחר כ .אחיו ד

אחר [כי(שם) | וסיפק] פוחא'נתי (דה"י) .וספק דְאכי (ישעיה) .והספיק ו | מזונותיו פא? | ואמר ו,
שספק דְפַא?כ .שהספיק י |  8כבר --עקורה] עקורה היתת
אמר לו ן | שסיפק] ןוחא'נתי(דה"י),
מלכות
פאכ | ובאתה ךן .ובאת' י ,ובאה רן ,ובא ן | בוצרה ןי * | 1וסיפקה ךוחא!נת] וספקה פא"כי(שם),

וסיפק לש ,והספיקה י | לה] וחאנכשי(שפ).
לפי כך  -,ך .אמר הקכ"ה  -.פואכי (שם) |

לו פת.

להם ך .ליי

| אי] חי .לפיכך = ך,

כ"ה בכיייג ,ובגליון כיייל נרשם פ' סימן ,ובכיכ הגי' כן משאן סימן ,ובכי"ו נר' שהיה כתוב ג''כ מישאן והוגה מיכאן,
ומשאן ר"ת מלכים שופטים אלופים נשיאים בשעה שזה כלו' ארום מעמיד מלכים שמלכו לפני טלך מלך בישראל
זה כלו'  ישראל מעמיד שופטים ,זה מעמיד אלופים וזה מעמיד נשיאים כלו' ראשי בתי אבות והשבטים נקראו
באדום אלופים ובישראל נשיאים ,ומשובשת הגי' בדפוסי' ובשעה שזה מעמיד אלופים וכו' [ובכי"ת שזה טעמיד שזה
אלופים] שנדחק ביפ"ת לפרש היונו בימי משה ויהושע שהיו ישראל נהוגים ע'"י נשיאים וכו' וכתב עור דאלופים אלו
הם י"ד אלופים הנזכרים ראשונה בפ' אלוף תימן אלוף אוטר וגו' כי אלו קדמו למלכי אדום כסדר הפ' וכן קדמו לנו
הנשיאים לשופטים וכו' ,ובסוף הפרשה נטנו אלופי עשו אחרי המלכים שמלכו באדום כדמפורש בדה"א א' נ'"א
וימת ה דד ויהיו אלופי אדום אלוף תטגע אלוף עלוה וכו' ,ובשמו"ר פט"ו פי' ד' הדרש מהו מדלג על ההרום
אמר

הקב"ה

עשיתי

לעשו שיהא

מעמיר

מלכים שני ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום אם אני מניח לעשו:

שיהא מעמיד מלכים עוד היאך ישראל עומדין הריני מדלגן ועושה אותן אלופים וכו' 5 :הדד וכו' .במקרא
דר וכו' וכרה"א
כתוב .כאן וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדר וכו' וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו ה
אי ט"ו נ' וימת חושם וכו' וימת בעל חגן וימלך תחתיו ה ד ד וכו' ועח"נ ובתנייך הוצ' גינצבורג דה"א א' נ' ב'יא;

ובפירש"י עה"ת מפרש ואלה המלכים וגו' שמנה היו וכנגדן העמיד יעקב ובטל מלכות עשו בימיהם ואלו הן שאול
ואיש בשת וכו' אסא יהושפט ובימי יורם בנו כחוב בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך ובימי
שאול כתוב ומלך .אין באדום נצב מלך .וכבר כתב ביפית ונל שמעות נפלה בספרי רש"י וצ''ל יהושפט במקום

שאול 3 :את שלאילו וכו'| .את מלכנת של אילו ושל אילו ,ובדפוסי' גוסף וערבב אלו באלו ,וביריס פ"ר מ"ד
איתא כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות ועי' ביפ"ת ובהוספות מגילה י"ב ב' בד"ה זיל לגבי

עמון ומואב וכו' ,ובפיי ב''ר בדפיר הגי' ג*כ רק בא נבוכד נצר וביטל של אלו ושל אלו ,וכת' שם ובברייתא דרי
יוסי דמאי טעמא מדות (והוגה לנכון בדפוסי' הדשים דמ"ט מדות ועי' במ"י לעיל צד  )892טפרש חזון עובדיה כה
אמר י"י אימתי ביטי יהושפט ומלך אין באדום במקום שעיר ובמקום אח' נצב מלך בעיר הגדולה ובס"ע דרי יוסו
מפורש משנפלו אדומיי' בימי יהושפט שוב לא העמידו מלך במקום עד היום וכג' ועי' בס"ע פ"כ (הוצ' ראטנער)
ובהערות שם אות ז' ואות ט' :  4בא אויל מרודך וכו'| .כמ"ש בסוף מלכים וירמיה ,ומשובשת הגי' בילק!
מכירי ישעיה שם בא אחשורוש ונתן גדולה למרד כי ,ונכונה הגי' בשאר הספרים להמן בסיום המאמר זה
העמיד וכו' וזה העמיד וכו' 6 :וימת בלע .בדפ"ר וד"ו נשתבש וימת בעל חנן וכ"ה בכייו והוגה כבר בא'א
ובמ"כ 7 :וכלו מזונותיו| .של זה שהיה מדיין עם בן המלך 8 :כבר היתה וכו'| .כשמת בלע ובאת בצרה וכף"
שהעטידה .תחתיו יובב בן זרח ,ובע"ז י' א' דרשו הנה קטן נתתיך בגוים שאין מושיבין מלך בן טלך [כן פיי
ביפ"ת ,ולא אדע שחרו] ,ודורש הה"ד כי זבח לי"י בבצרה ואח"כ וטבה גדול בארץ אדום ,וכן מפרש בשכל טוב
צד  119א"ר אבהו כך אטר הקב'ה כבר היתה מלכות עקורה טאדום ובאתה בצרה וסיפקה לה מלכים מעתה אין

:
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עסק אלא עם בוצרה הה"ד כי זבח לי"י בבוצרה וטבח גדול בארץ אדום (ישעיה לר \) אמר

ר' ברכיה וטבח גדול באר אדוס:

לט) וימת בעל חנן בן עכבור [וגו' מהיטבאל בת מטרד בת מי זהכ] רי לוי ורי

סימון ר' לוי אמר מטיבי אלוהות היו ,מהיטבאל שהיו מטיבין עצמן לעבודה זרה ,בת מטרר שהיו
מעמידין טיריות לעבודה זרה ,ר' סימון אמר מטיבי נשים היו ,מהיטבאל בת מטרד משהיו מטיבין
אותה לבעלה היו טורדין אותה מבעלה :בת מי זהב סראדין הוון ,מן דעתרון אמרון מהו דהבא וכספא:
 1לעיל : 197 5

 1עסק] חלק 

 8ילקוע כ' ק'"ע ,ילק דק''י סס :

ם]
דהו--
אוצר
| עם בוצרה] ן .3עם בצרה דפחאכתי (שם) ,עמה ו | בב

אדום דְז ,בבצרה וגו' ך;

בבצרה פאנכתי(שם),

אמי . .אפילו'כן וטבח ..אדום פ;

ו ,5בבצרה..

וגו ן | * אמר --אדום לינ אמ' ..טבח ..אדום ן,

אמר ..אעפ"י כן טבח

(אעפ"כ וטבח א) גדול . .אדום דְאן;

טבת

וימת  . .עכבור וגו' ן ,מהטבאל ..זהב י(דה"י) ,וימת..
ב]-
ה-
ומת
בארץ אדום ו ,1ל' לחי (שם) |  * 8וי
מון לי פכ' |  4ר' --אמר] ר' סימון אמ' מאי
עכבור לפאגכתי .וימת בעל חנן ך .מהיטבאל ך | רס'י--

מהיטבאל

ן]

| אלהות

ותי | מהיטבאל]

פא"שי:

מהטבאל

דְא'נכת.

מיטבאל

ן .ל' הִי(שם) |

*מטיבין דפוהאכתי] מטייבין  5מטיבים י(שם) | עצמם י(ישם) | לעבודה זרה] [גי(1שם) .לע"ז דפחאכתי| :
בת ל' די | 5מעמידין] עושין ןת | טיריות] פחא?נ :טריות א1כ ,טיריאות ש ,טוריות דִן; טיריון וי |

לעבודה זרה] וְג .לע"ז דפחאכתי | אומי כ | מטיבין (ישם) (מטיבי  --היו ל' ך) | מהיטבאל] פוחתי:
מהטבאל דְאַכ ,ל' נו(שם) | בת מטרד] וחאכי :ל' דפת | משהיו] ש .שהיו דפוחאכתי :כשם
שהיו ו(שם) | מטיבין| פוחאכתי ;:מטיביי ך ,1דים ך | 6אותה] אשה פאב | היו] י; ואחר כך דת/
ואחר  ,2ואחר כן היו [] ,ואח"כ היו א .אחר היו ןש ,.כך היו י(שם) ,בת מטרד ואחר  | 5₪טורדים ן,

מטיבין (ישם)

| מבעלה] לעבודה זרה ( 2שם),

מבעלה וכך עושיט לכל הנשים ך] | סראדין הוון] פראדין

הוו  ,פראדין היו א .%פרארין הוון [ ,סרארין היו  ,1סדארין הוו פ .מרארין הוון ] ,מרדון הוון ,5
אןמ-ר-ון]  ,מן ..אמרין חזי,
טרודין היו א /%1₪טרודים (טרודי'  ,71הין ך]) ,היו במזונותם דף ,ל' י | מ
מן דעתרין אמרין א .1מן דעתרין אמרי  ,5מן דעתירין אמרי א? ,מן דעתידין אמ'  ,מן דעתהון אמרין [/
מן דעתהון דְף | מה הוא וְןָ | ומהו כספא זא

ומה הוא כספא ן ,מהו כספא דְפנכתי |

לי .עסק אלא עם בצרה שנאמר כי זבח לה' בבצרה ואח"כ וטבח גדגל בארץ אדום ,ובמה"ג עמוי  645וימת בלע
וימלוך תחתיו יובכ בן זרח מבצרה אמ' הקב"ה כבר היתה ה מל כות וכו' ובאת בצרה וסופקה להם מלכים
לכך אין עסק מלחטה תחלה אלא בכצרה שנ' כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום ,ובצרה לפי הדרש
כאן אינה מאדום ,ובפירש'י עה"ת מפרש יובב בן זרח מבצרה בצרה מערי מואב היא שנאמר ועל קריות ועל

בצרה

וגו' (ירמיה מ"ח כיד) ולפי שהעמידה מלך לאדום עתידה ללקות עמהם שנאמר כי זבח לה' בבצרה ועי"ע

בפורש"י ישעיה ס'ג א' ועמוס א' יב ובפשוטו של :מקרא בישעיה ועמוס שם ובירמיה מ"ט ייג כייב בצרה עיר
באדום היא ועי' גם ברמב"ן לפ' כ'ו ,ובבמ"ר פיד פי' יי מוגה בדרש ששים המה מלכות וכו' שלשה מלכי אדום
שהיו מזרע אדום ואלו הן בלע בן בעור וכו' והשני יובב בן זרח מבצרה ובצרה מן אדום היה שנאמר מי זה בא
מאדום חמוץ בגדים מבצרה וכן' ועו"ע מכות י"ב א' ,ובכייל מסיים הה"ד כי זבח וכו' וטבח גדול בארץ אדום
ובגליון כי'יל נוסף בדיו דיהה בכתב הספר אמ' ר' ברכיה וטבח גדול בארץ אדום , וגם בכיזו וכייג ליג במאמר
ר"ב אפילו (אעפ"י) כן וכנ' ועח"ג ,ונר' שזה המאמר נכפל כאן מפיום הדרש לעיל צד  197לקבל תורא טבחא
הה"ד כי זבח וכו' ועייייש ,ובפי' ב'יר הנדפס הובא עוד כפי הדרש שם טביחא גדולה בארץ אדום לפום תורא שור
גדול דכתי' עשו בגו הגדול אף הקב"ה גדנל ,וכתיבת בוצרה בוי"ו במקום קמץ חטף ועי' במ"י לעיל צר ,89
צד 968

וצד ,898

ובכי'ח

נקור ובאתה

בצרה )1וכו' :

 8ר' לוי וכוי= .הרשו מהיטבאל בהבלעת הה'א מיטב

אל "ל אמר  מטיבי אלוהות היו שהיו מטיבין מקשטין עצמן לע"ז ומטרד נוטריקון מעמידין טיריות לע'ז ,ונרי
שפי! טיריות מגדלים מל"י?) ,ובפי' ב''ר בדפ'יר גורפ ומפרש טיריאות פלטרין ,ובכי"ו וילקוט הגי' טיריון ובילקוט
ד"ו נוסף .בגליון פירוש חצרות [ובטדרש אגדה בת מטרד בת מטרתם שהיו מעמידין טירות לע"] וקשה טעם
הדרש בדברי ר' סימון| ,וביפ"ת פיי שנדרש מהטבאל עם בת שלאחריו כאלו אמר מטיבים אל הבת ועו"ע במ"כ
וצ'יע [ואולי דורש מהטבאל מיטיב בעל בחילוף אל'"ף ועי"ן והכפלת הבי"ת] ,ודרש מטרד לשון טרד ,משהיו מטיבין
מקשטין אותה כלו' אשה לבעלה היו טורדין אותה מבעלה בזנות וכהדרש לעיל צד  842משהיו מטיבים אתה (אותה)
לבעלה היה גדול נכנס ובועלה תחילה וכו' ועיייש ,וגו' אחרת בילק' דה'י שם ר' סימון אמר מטיבין נשים היו בת
מטרד כשם שהיו מטיבין אותה לבעלה כך היו מטיבין אותה לעבודה זרה ,ובכ"ג נתערבבו
המאמרים ר' לוי ור' יהודה ר' לוי אמ' מטיבי נשים היו בת מטרד משהיו מטיבין אותה לבעלה אחר כך היו
מטיבין אותה לעבודה זרה בת מטרד ר לוי אמ' מטיבי אלוהות היו מהטבאל שהיו מטיבין עצמן
לעבודה זרה בת מטרד ר' סימון אמ' משהיו מעמידין טיריות לעבודה זרה; ובשכל טוב צד  212הובא ושם אשתו
מ ט ב א ל א"ר סימון שהיו מטיבין אותה א ל בעלה .בת מטרד בת שנטרדה מבעלה ,ועוד שם ר' לוי ור' פימון
אמרו מטיבין אלהותן שהיו יושבי' מטיבין את עצמן לעבוד ע'ז בת מטרד שהיתה [מעמדת] טוריות לע'ז וכו ורי
סימון אומר מהטבאל מטיבי נשים היו משהיו מטיבין אותה לבעלה מורדין אותה ממנו ,ובמה'ג עמו' 745
מהיטבאל

מהוא

מהיטבאל

ר' לוי אומ'

מטיבי

אל ד"א

שהיו

מטיבין

עצמן לע'ז אמ' ר' סימון שהיו מטיבי

נשים לבעליהן ואחר כך טורדין אותן מבעליהן 6 :פראדין הוון| .עושה מעשה רשת ומשהעשירו אמרו מהו זהב
וכסף ,וסראדין כמו לוי הסרד (יומא פ"ה א') לפי גי' הערוך בע' סרד ד' ועייייש ובע' סרד א' ובעמת'יר עי
סרדא ,וכעין הדרש שלפנינו מתורגם בתר*י א' נשום אנתתיה מהיטבאל ברת מטרד הוא גברא דהוה לעי במטררא
ובסרדיתא ומן דעתר וקנה נכסין הדר למהוי מתגאה בלביה למימר מאן הוא כספא ומאן הוא דהבא :ובערוך
עִ' סרד ג' הובא תרג' ירוש' סרדא דהוה ליה (לעי) במטרדא ועיייש ובעמת'ר ע' סרדא סרדותא וע' מטרדא

. = ( 6.בְצרה (5

וש

לו ממ
פרשח פג
וישלח
001
מג) אלוף מגדיאל אלוף עירם יום שמלך ליטינס גראה לר' אמי בחלום היוס טלך
מנריאל ,אמר עוד מלך אחר גתכקש לארוס ,אמר ר' חנינא ציפוראה למה נקרא שמו עירם שעחיר
לערם תיסווריות לטלך המשיח ,אמר ר' לוי מעשה בשלטון אחר ברוטי שהיה מכזכז תיסווריות
שלאכיו נראה לו אליהו זכור לטונ בחלום ,אמר לו אכותיך מצמתין ואתה מכזכז ,לא זז ער שמלאן:

ה>החיטים והתכן והקש מריינים אילו עם אלו ,החיטים א' כשכילינו נזרעה השרה ,הקש א' בשבילי
 1ינקוע כ' ק"ש 2 :ילקוע טס" ,לקוע דס"י שס  5 :ילקוע שס ,ילק' ישעיס כ' טי*ר (ח"כ) ,ינק' דסיי טס ,ינקי
מכיכי ישעיס מ'ס פ"ו ,סיכ סטיכיס כנק פ' שקלך (]' נ')  ,פכיקפ כנפי פ"י (ל"ו  ,)'5עדכט חקליס  '3כ י'ד:

1לוף עירם] וגו" ן .ל'  | 6ליטינס] ן ,ליטינוס ך ,לטינוס ' .לטיינוס פ .לוטייגוס דְך] .ליטונוס
א
| ** מלך] .מלא
ליטיטוס  | 5אימי ן | היום] בו ביום א /הלילה  | 1לאמו]  ₪ר' אמי פא
אחי דאכות

אחד] פווגבי.

\דח"י),
צפוראה (

| ניתבקש ן ,מתבקש

ציפורייה [ :ציפוריא פ.

| אמי] אלוף עירם

אי

צפוריא א" | שמו] וחאנכעי.

 <--דת"

לי דפת

ל

א

| חנינה פונת

|

| שעחיר] ע .שהוא

עתיר דפוא"גכתי .לפי שהוא עתיך א |  * 8לערפ ע] לערום דפא .לעריס חזנכ .לעירס ו( 1שם),
ש .תיפוריות חַזא  .תסווריות דְן] .תסוריות *,1
לערס ו! ,לערב ל ,לערוב ן ,לערוי  | ₪תיפווריות] |
תסבריות

]כו

| משיחנו

ל' י | תיסוריות ך'ך]א .תסווריות ך] .תיסבריות \,

ושם),
ן] | ברומי] של רומי (

4נראה ךז | ** לו אליהו]  '5ל | זכור לטוב] וח .וזל איתי .ל' דפא!נכי (שם) |
תסבריות פכי (שס) | ו
אמר לו] אמר ליה י(שם) ,ואל ו ,ל' פןא'גכ | מצמצמין א%ו .מצמצם א .1מצומצמים י(שם) |
ואתה] פהזאגכי .ואת דות | מגזגזן ח | לא] פאכי(שם) .ולא דוחנתי | זו]  =.משם אוו(שם) | שמלאם א,%
שמילאן דֶז ,שמלא אותם ו(שם) |  5החטים והחבן והקש ( ,החטין ותכן והקש ו ,החטים והקש והתכן וא
החטים הקש והתנן ש₪כ ,התכן והקש והמוץ דת |
החיטין. .והתבן  ,1החטין ..והתבן ו (ישעיה),
יישעיה) ,מדיינין פואַנכי(דה"י)\מ .מדיניפ דףת ,היו מדיינין ךְז] .מריבין י | אילו עם אילו פונ:
מדיינים] (

אלו עם אלו זאכו(ישעיי)מ ,זה עם זה דתי | החיטים אומרות (החטי' אומרי' י ,החטים אומ' מ) בשבילנו +
והקש או' (אומ' ימ) בשבילי נזרעה (נזרע מ) השדה

גזרעה (גזרע מ) השדה

נימ] .החיטים אומרים בשבילנו

נזרע השדה והתבן אומר בשבילי נזרץ השדה ו(ישעי') | ,החטים אומרות (חטי' אומרי' א) בשבילנו גזרעה
(נזרע א) השדה והקש (והקשים ך]) אומר' (אומרים חָן ,אומרי' א )1בשבילינו (בשבילנו הְהְא' .בשבילי א')
והתבן אומ' (אומר א ,1אומרי' ך) בשבילי (בשבילנו ) נזרעה (נזרע א) השדה וחא/

נזרעה (נזרע א) השדה

החטין אומרים בשבילנו נזרעה ..והקש אומר בשבילי נזרעה  ..ותבן אומר בשבילי נזרעה השרה '(דה"י),
החטים אומ' בשבילינו היה נזרע ...והתבן אומ' בשבילי והקש גם כן ; זה אומר בשבילי נזרעה  . .וזה אומר
בשבילי נזרע השדה  ך ,זה אומ' בשבילי נזרעה  . .בשבילי וזה אוט' בשבילי נזרעה השדה ן |

מטרדותא ,ובתר'י ב' מתורגם בת מטרר ברתא דמצרף דהבא גברא דהוה לעי במטרדא כל ימי חיוהי מן בתר
דאכל ושבע חזר ואמר מה הוא דהבא ומה הוא כספא ,ובפי' ב"ר הנדפס הובא מתרגום ירוש' גברא טרורא דהוה
לעולם כמטרירא כל ימי חייו (ואולי צ'יל שם דהוה לעי במטרירא) ,ומהגי' הנכונה סראדין נשתבשן הגי"
סרארין סדארין טרודין ,ובפי' ב''ר בדפ''ר גורס ומפרש ד'א בת מטרד בתחלה טרודין היו לעסוק להרויח טירותם
(ובד' ווילנא בשיבוש להרויח מזונותם) בת מי זהב אחר כך משהעשירו לא היו חוששים לכסף וזהב טי זהב כלומר
מה זהב ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי''א מל''א בת מי זהב טרודים (פרודין) היו במזונותם מן דעתרתון (דעתריהון) .אטרין
מה הוא (מהו) כספא סה הוא (מהו) דהבא משהעשירו לא נחשב להם כסף וזהב למאוטה ,ומשם נובעי הגוי
בדפוסי' [וכי''ת] טרודי' היו במזונותם ,ובדפ"ר וד" נשתבש עוד .מן דעתהון ועח"נ ובמ"כ ,ובשכל טוב שם
נשתבש בת מי זהב סררין וון מה דע תון אמון מהן ההכא מהן כספא ,ובמה'ג שם מפרש בת מי
זהב אלו שרי אדום .מן עותרהון אמרין מהו דהבא מהו כספא 2 :אמר וכו אמר ר' אמי -עוד מלך אחד

נחבקש לאדום כלו' לרומי כמו שנמנה כאן אחר אלוף מגדיאל עוד אלוף אחד אלוף עירם ,והשם ליטינס (ליטינוס)
נר'

שהוא

מקוטע מן דיקליטינוס (ועי' לעיל צר  886וצד  )096ומצאו שטו מרומז בהשם מגדיאל וביום שנתנשא

למלך נראה לר' אמי בחלום היום מלך מגדיאל אמר עוד מלך אחר יטלוך ברומי ובחלומו ראה אבדן של מלכות
הרשעה ,והמלך האחרון שימלוך ברומי מרומז באלוף עירם ,ור"ח ציפוראה .אמר למה נקרא שמו עורם שעתיד לערם
תיסווריות

אוצרות

לצבור

לטלך המשיח ועי' במ'"ח חלק כ'יח צר  6ובאגה"א ח"יב צר .,941

ובכי"ל כתוב לערב

וגם בכי"ו לערוב ,והגהתי לערם כמו שהגי' בערוך ע' תסוור ,וערם מל"מ ערמת חטום (שהיש ז' ג') ,ותיסווריות
ליי ,ובסגנון לאיר לעיל צד  167בגין דתיסווריה וכו',

וברמב"ן הובא לערום תוסווריות ועח'נ ,ובפי' ב''ר בדפיר '

גורס ומפרש לערו' תיסווריות לגלות אוצרות ועמ"כ ,ובמה'ג עמוי  845הועתק אמ' ר' חנינה ציפוראה מאי עַירֶם
שהוא  עתיד לערם תוסבריות וכו' (ופי' בגליון :שם כמו נערמו מים ל' אוצרות) ,ובשכל טוב שם נשחבש אלוף
מגדואל יום שמלך ל יט צום נראה לר' אמי בחלום היום מלך מגדיאל ועוד מלך אחר מתבקש לאדום אלוף עירם
עם
רי
שעתיד לה

תשב

הות

למלך המשיח,

פל'ח האנדה

ובפרר'א

ולקח עשו את נשיו ואת כל אשר לו

וכו' ובשכר שפנה את כל כליו בשביל יעקב אחיו נתן לו מאה מדינות משעיר ועד טגרואל שנאמר אלוף מגדיאל
אלוף עירם וזו רומי

לט' והשלמתי

כגי' שאר

לטוב (ובח"נ שם
צונץ צור

ועי' בפירש"י עה'ת (ובזכור לאברהס) וברמב"ן:

געשיכטע

הספרים

נראה

ליהו
לו א

וכו'

 4נראה לו וכו'.

וכן לעיל צר 603

בכי"ל כתוב נראה זכ'

צר  828וצר  928אליהו זכור

ז"ל),

אכן גם בירוש' דמאי פ"ב כ"ב ג' ושביעית סוף פ"ט נמצא זכור לטוב כלו' אליהו ועו

וכו'

הוון קהלייא מצמתין וכו' וַעיי במייי

צד  | :298מצמתין.

מקבצין

כן לעיל צר 117

שם ,ובמהיג שם הועתק אם' ר' לוי מעשה וכו' שהיה מבזבז תוסבריות שלאביו נגלה עליו אליהו ז'ל אמי לו
יצן ואתה מבזבז ולא זז עד שמילאן ,ועור שם מאמר אחר ועתידין כל האוצרות שבעולם
בחלום אבותיך  מ ק מ
להיגלות על ידי מלך המשיח וכו' ,וכן מפרש ביפ"ת טעם הסיפור במאמר ר' לוי נראה לו וכו' לפי שהם מוכנים
למלך המשיח [וע' לעיל צר  ,]889ודוחק הפירוש בפי' ב"ר לא זז עד שמלאן העליל על בני אדם ומלאן כסף
וזהב משוחדות :  5החיטים והתכן וכו'| .בסגנון שלפנינו בכי"ל המאמר גם בשאר כ"י ובילקוט כאן וישעיה ודה"י
ובילקוט טכירי ישעיה שם ,ובכיייל נרי שחסר התבן או' בשבילי נזרעה וכו' וכן ל"ג בכי'ג וילקוט כאן ובילק' מכירי

פרשה פג

וישלח

101

לו מג

נזרעה השדה ,אמרו להם החיטים תבא השעה ואתם רואין ,כיון שהיגיעה עת הגורן התחיל בעל השרה
נוטל את הקש ושורפו ואת התבן ומפזרו והחיטים מעמידן כרי ,והתחילו הכל מנשקין אותן ,כך ישראל
ואומות העולם מדיינין ,אילו אומ' בשבילנו נכרא העולם ואילו א' בשבילנו ,אומ' ישראל תבוא השעה
ואתם רואים [לעתיר לבוא] תזרם ורוח תשאם
בקרוש ישראל תתהלל (שפשם):

(שעיה מא טו) ,אבל ישראל ואתה תניל בי"י

 1אמר ף | להפ] וחאכמ .להן ג .ל' דתי (ישעי') | החיטים] י(שם) .החטים דוחא"כתימ.
חטים א? | תבא השעה] חימ ,תבוא

[אנו (שם).

השעה

המתינו עד שתבואו

החיטין ג.

הגורן דֶף | ואתם רואין] א,1

2דה"י) ,ואתם
ואתם רואים [ְזא? .ואתן רואים ןן ,ותהיו רואים ו ,1ואתם רואים בשביל מי נזרעה השדה (
ואתה יודע בשביל מי
ואנו  יודעין בשביל מה (מי ן) ..השרה דןז,
אומרים בשביל ..השרה י(ישעי'),

נזרע מ

ט-ל
ו-
ניון
| *כ

את הקש  --כרי] ביון ...נוטל הקש..

כרי

(שהגיע ו)

ל ,וכיון (כיון [) שהגיעה

עונת (שנת נָי ,3השעה עונת ך]) הגורן התחיל (בא י) בעל ...נוטל את הקש ..ואת התבן (התבן  )+ומשליכו
והחטין (והחטים [] .והחיטים  ,1החטין י) מעמידן כרי וְחְנִי .כיון שהגיעו עונת ..התחיל בעל ..את
וישעיי) ,כיון שהגיע עונת ..והתחיל ..את הקש ..את התבן
הקש  :.את התבן ומשליכו . .והחטים  . .כרי (
ודה"י) ,כיון שהגיע עוגת הגורן (שהגיע הגורן מ) בעל (בא בעל מ) השדה..
ומשליכו והחטין מעמידין כרי (
את הקש ושורפו (ושרפו (ן) את התכן (ואת התבן מן .התבן א?) ומשליכו והחטים מעמידן בכרי אמ ,הגיע
עונת  . .התחיל . .נוטל הקש ושורפו התבן ונותנו בטיט והחטים מעמידן כרי ונותנן לאוצר  ,באו לגורן
(לשדה ך]) ויצא בעל הבית לזרותה (לזרותם ך]) הלך לו המוץ ברוח נטל את התבן והשליכו על הארץ וגטל

את הקש ושרפו נטל (ונטל ך]) את החפים ועשה
אותם דְץ ,התחילו ..אותן י .התחולו ..אותם א?.
הכל מנשקין אותן פכ ,וכל מי שרואה אותן מנשקן
מנשקו הה"ד נשקו פן יאנף ך] | כך ישראל ואומות
ואומות

העולם אכמ)

ושראל

אומר'

ן] [מ /והתחילו..
ולות--
אתחי
אותן כרי דְן |  2וה
ידה"י),
והתחילו . .אותו א'ו (ישעיי) ,התחילו . .אותו (
היך .מה דאת אמי כשקו בר פן יאנף ך ,וכל מי . .אותו
העולם מדיינין .אילו עם אילו (ואומות העולם מדיינין ח,

(אומרים

דְ] ,אומרין ] .אומרי? א') בשבילינו (בשבילנו חאכט)) ננרא..

ואומות העולם אומ' (אומרים  ,2אומרין מ.

אומרי' א) בשבילינו (בשבילנו ההְאמ) נכרא העולס וחאכמ,

* | כך ..ואומות העולם ישראל או' בשבילנו . .העולם ואומות העולם כמו כן פ .כך ישראל אומרי' בשבילנו. .
העולם ואומות העולם אומרי' בשבילנו . .העולם וי ,כך ישראל ואומות העולם מדיינים אומות העולם אומרים

בשבילינו נברא העולם ו(1ישעיי) ,כך  . .מדיינין . .בשבילנו  . .העולם י(דה"י) .כך ישר' ואומות העולם בשבילנו
נברא העולם  ,כך אומות הללו אומרים (אומ' ך )1אנו עיקר ובשבילגו נברא העולם והללו אומרי' (אומי ך)1
בשבילנו נברא העולם ך ,כך מכחישי השם הללו אומרין  . .והללו אומרין . .העולם ך] |  3אומריי ישראל א,1
אומרים ישראל ו(ישעי') ,וישראל אומרי' א? ,אומרים (אומרין  )]₪להם ישראל ו(דח"י) מ] ,א"ל ישראל ו,
א-ים] אכי! (דה"י),
ו-
רוא
אמר (אמי ךְ! ,אמרו (חִנת) להם (להן וְג) ישראל דוחנת .ל' פכ | תב
תבא..

רואים

[א,1

תבוא..

ואתן (ואתם

[) רואין ן,

תבא..

ואתם

תראו

.5

תבא..

ותהיו

רואים

ו,1

תהא ..ואתם רואין (] .תבא השעה ואתם אומרים בשביל מי נברא העולם ו(ישעיי) ,המתינו עד שוגיע היום
ואנו יודעים (יודעיי ך ,1דין ךת) בשביל מי נברא העולם ךדף |  * 4לעתיד לבוא [א?נכ] לעתיד לבא פחא1ימ,
גושעיי),
לעתיד לבוא בשביל מי נברא העולם ו' (דה"י)| .לי לְדתי (ישעיי) | תזרם] [א? .שנאמ' תזרם (
מה כתי' תזרם דָזִי ,אומות העולם תזרם פכמ,

אומות העולם [נפזרים א"א?"] שנא' תזרם א1א."%

הה"ד

כי הנה (הה"ד הנה ך') היום (יום ך1ך]) בא בוער .כתנור ועליהם הוא אומר תזרם דְרן | תשאם] ד!פוא?נמ/

 ₪וגו" כ; וסערה תפץ (תפיץ חא'ת) אוהם דחאתי | אגל ישראל] ואתה אבל אתה ישראל עליך נאמי ךן/
לי ר(שם) * | :תגיל בי"י דפוחאכתומ] תגל בי"י ָ ,בי"י אלהים ל | 5בקדוש  --תתהלל] ובקדוש . .
תתהלל זְחזָא1י .וכו' כם .ל' פא? |

ועח"נ| ,ובכי"פ המאמר מקוטע בתחלתו ,ואח"כ .הגי' שם כמו בכוכ התבן ונותנו בטיט והחטים מעמידן כרי
וגותנן לאוצר הכל מנשקין אותן וכו' ,ובדפוסיי [וכי"ת] כל המאמר בנוסחא אחרת המסכמת עם הנוסחא שבשהש'ר
ץ והקש היו מדיינין זה עם זה זה אומר בשבלי נזועה הארץ וזה אומר בשבילי גזרעה
ומ
שם התבן וה
מתינו לי עד שתבא הגורן ואנו יודעין בשל מינזרעה השדה
השדה אמר להן החטים ה
בא הגורן יצא בעל הבית לזרותה הלך לו המוץ לרוח נטל התבן והשליכו
לארץ נטל הקש ושרפו נטל את החטין ועשה אותן כרי הו עוברי' הבריות כל מי
שרואהו מנשקו המד"א נשקו בר כך אומות העולם הלֶלו אומרין אנו ישראל ובשבילנו
נברא העולם והללו

אומרין

אנו ישראל ובשבילנו נברא

העולם אמרו להם ישראל

ה

מתיגנו

עד

שיבא

היום של הקב'ה ואנו יודעין בשביל מי נברא העולם הה"ד כי הנה היום בא בוער
ג וגג' וכתיב הזרם ורוח תשאם אבל ישראל נאמר עליהם ואחה תגיל בה' בקדוש ישראל תתהלל ,ובפסי"ר
ותר
כ
שם בררש בטנך ערמת חטים המאמר [השבולת] של חיטים מתמרת ועולה [והקנה] ארוך ועליה רחכים וארוכים
והשיבולת בראש הקנה והקנה שלה מתגאה ואומרת בשבילי נזרעה השרה אמרה להס השיבולת [הרי] הגורן בא
והכל מתפיוסים בשביל מי נזרעה השדה באתה הגורן מכניסין את הקש לאור וזורין את המוץ לרוח ומשיירים את
החיטים

לגורן וכל העובר.

נוטל ומנשקס כך או"ה אומרין לישראל בעולם הזה בשבילם נכרא העולם לעתיר לבוא

והיו העמים משרפות .סיר וכו' ,ואותו המאמר במדרש תהלים שם משל לשבולת של חטים וכו' ועייייש [וע' .גם
אגדת בראשית פכ'"ג ,ובכי"ת הוסיף הסופר בסוף המאמר בקרוש ישראל תתהלל כן יאמר רחוס בעל הרחמים]:

ו

פרשה פר

וישב

לו א

פרשה פר

לו א) וישב יעקב בארץ מגורי אביו וגו' כזעקך יצילוך קיבוציך וי (ישח מ ₪

>

תני כינוסו וכינוס בניו הצילוהו מיד עשו ,ואת כלם ישא רוח יקח הבל (שסשס) זה עשו ,והחוסה

בי ינחל ארץ וירש הר קדשי (שפשס) זה יעקכ וישב יעקב ונו':
ב
נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח (משלי נחא) ערק רשיעא דלא ררפין וילך
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הושע בן לוי אטר
מפני הבושה ,וצדיקים ככפיר יבטח ,וישב יעקב בארץ ונו':
.ו
אם שוט ימית פתאום וגו' (אוב ט כג) אנטונינוס שאליה לרבינו מהו דכ' אם שוט ימית.
פתאום ,אטר ליה זור דיסכ מאה מנלביאה והא יהיבין גביה ק' דינרין דין סכם לדין ורין סכס לרין,

,

 1ילקוע כ' ק"ע ,ינק' יטעיס כ' סע"ט (ספ"ס) ,ילק' מכיכי יטעיס כ"ז ייג[ ,וע'] סנסועל ע'יכ וטנ ק" נ' ,סנלת
ככספים פכ"ס (פנין) :
 4ילקוע כ ק"פ| ,ילק' מטלי כי מסקס"ס ,ינק' עכיכי עטלי כ"ס :'6
 0לפיל פד  999ת'כ:
 1לקוס כי ק'פ ,ילק' סיוכ :כ' ססק"ד :
 1בארץ  --וגו'] בארץ מגורי אביו בארץ כנען את
בארץ ..אביו א!נכי! .בארץ ן .ל' דפט |
בועקך] [ /כ' = ם .כת'  ,1 ₪כתו' = דְאימ .כתו' = כ .זהשיה  --ףת | קכוציך פא'נכתימ | וגוי] ואת

כולם ישא רוח ויקח הכל ותחוסה בי וכו' ם .ואת כלם (כולם א'כ) ישא . .יקח (ויקח כ) הבל והחופה
(והחסה  )1בי ינחל ארץ ויירש (וירש נכי) הר קדשי אנכו .ל' דותי(ישעיי) מ | ת
לני] פוגכי .תאני מ/
תניא דת .לי אי (שם) | כינוסו וכיגוס] [אשי.

כנוסו וכנוס דְךמ .מנוסו ומנוס כנוס ך! ,כנוסו ומנוס ף; כנוסו

ומכנס כ | הצילוהו --עשו] ך  ,הצילו אותו מיד עשו ן ,הצילו (היצילו  )1מיד עשו דפאנכימ .יצילוך הצילני נא
מיד אחי מיר עשו (*שם) | את י | כלם] א'נימ .כולפ דפוא"כת | * יקח הכל דואנתי (שם)] יקח
הכל ל ,ויקח הבל י .ל' פכמ | זה עשו] פואגכים .זה עשו ואלופיו דֶת .וילך אל ארץ מפני יעקב
אחיו (ישם) | והחסה 8 | 1ינחל -ק-דשי] [ָו ,ינחל  ..ויירש ..קדשי או (שם) .ינחל ארץ דכתמ .וגו ן;
ל' ם | ושג] דיא  ₪ןת | גו'] בארץ מגורי אביו אי (שם) .ל' דפוגכת | 4סו] ההיד  -אוא,
כת!  ₪ת .כתי' > מ | וצדיק דיפאנכתי | ודלא כ .ולא פאוומ .בלא א? | ר
*דפין אוו(משלי) מ]
ל ,רדופין [,
רדיפין א%נ ,רודפין
 5מפני  --אחיו] ואנכתימ .ל' דפ
לוי אמר (ריב"ל אומ' ך) .ה.בושת
(יהושע בן לוי ן") אומ' (אמ' א)%

אמר ..הבושה א! .ל' פכי

רדפין ליה פ .רדפין יתיה  .2רריפין ליה דן] .ודפין זה
| ר' לעזר  --הבושה] ר' אלעז' ..הבושה  .1ר' אלעזר . .ור'
דְ .ר' לעזר אומ' (ר' אלעז' אמ' א? ,ר' אלעזר מ) מפני ..
מפני הבושה [א?מ , ר' אלעזר אמ' מפני שטר חוב של גלות

| ו
6צדיק ד'פא!נכי

עשו וו |
יהושע בן
ר' יהושע
ר' יהושע

| יבטח]  -זה יעקב א!א"ית .ל' פ | בארץ וגו]

בארץ מ ,וגו'  ,1בארץ מגורי אביו אכו ,לי דפותי(שם)
וגו'] פתאם וגו' ן .פתאום (פתאם ו )1למסת נק[יים ילעג

| 7אם] הה"ד  -א1א."%
ל
אכנכי .פתאום

כת'  -ך] | פתאום.
תו1
אנטנינוס

* שאליה לרבינו ל ]9שאלה לרבינו ל ,שאליה לר' פ .5שייליה לר' א .שאל לרבינו ן ,שאל את רבינו דתי |"
8תאום] פתאם ן,
מהו]| פאכי .אמר ליה מהו דְן ,אמי ליה מהוא ן | דכי] ות .דנכתיב ך .ל' פאכי | פ
 למטת נקיים ילעג א .5ל' פ | גזר פכ | דיהיב י | ק' ך | :מגלבין | והא] ויהא א' .יהון | .הוו י,לי ו(איוב) | יהבין פאלנכי .ווהבין י(שם) | גביה| וַגי .ל* דפאכת | ק'] ד' .מאה דפואנכתיי |

דגרי' ד ,דנריס ד | *דין לידאנתי] דולן .והא יהיגין (יהכין כ) דין פכ | סכפ] פונם .סנופ ליראתשי |

לרן ן | ודן ן | סכס] פונ .סכוס ל"דאתי | לדן וַי| 3

פרשה פד .בדפיר נסמן פפ"ב ,ובמקרא כאן פרשה פתוחה 2 :תני כינוסו וכו' . דרשו קיבוציך כינוסו
וכיגוס בניו ,ולא נתפרש ענין הכינוס ,ובזעקך יצילוך כפשוטו כשתזעק ותתפלל בצרתך וכמו שהגי' בילק' ישעיה שם
בזעקך יצילוך  וכו' הצילני נא מיד אחי מיר עשו ,ודוחק הפירוש בפי' ב'יר הנדפס בזעקך לשון כינוס כסו ויועק  "
סיסרא [שופטים ד' ייג] כינום וכינוס בניו שכינס בניו ונשיו למחנות ,וביפ'יה פי! כנופו וכנוס בניו תפלחו ותפלת4 .
בניו שנתפלל בקבוץ המתפללים וכו' ועיו"ש ,ובכי"ל הגי' וירש הר קדשי וכ"ה בילקוט כאן ,ובמקרא כתוב ויירש:
ועח"ג .ולעיל צר  472ובתניך הוצ' גינצבורג,

ובסה'ג עמוי  155הועתק ז'הש'ה בזעקך יצילוך קכוציך תאני כנוסן

וכנוס בניו הצילו אותו מיד עשו ואת כולם ישא רוח יקח הבל ויקח עשו את נשיו והחוסה בי ינחל
ארץ זה יעקב וכו' ,ובתנחומא מב שם דרשו זש"ה בזעקך יצילוך קבוציך מהו אלו המלאכים שניתנו לשמרו בשעה
שיצא לילך לארם נהרים וכו' לכַך נאמר בזעקד יצילוך קכוציך  אלו המלאכים ואת כולם .ישא רוח אלו עשו
ואלופיו שנאמו וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו והחוסה בי ינחל ארץ זה יעקב שנאטר וישב
יעקב ,וסוום זה הסאמר גם באגיב שם ועיוייש 4= :וצדיקים וכו' . וכ"ה במקרא שם ,ובדפ"ר ובששה כיי .ובולקוט
כאן הגיי בראש הפתיחה וצד יק וכן בסוף הפתיחה ברפ"ר ובארבעה כ"י ובילק' .כאן וילק' משלי שם ,וגם בשכל
מוב צר  812הועתק וצר יק ככפיר יבטח זה יעקכ דכתיב ביה וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ,ובתנייך הוצי
גינצבורג נסמן למלת יבטח סביר יבטחו ,ובכי"ל כהוב דלא רודפין והגהתי רדפין ועח"נ ,והגיי דל א איתא גט
בדפ"ר וד" וכי"ו וכייג [וכייית] ,ובס"כ הוגה ולא וכו' ,וערק וכוי הוא כלשון איזה תרגום ,ולפנינו בתרג' משלי
שם ערקין רשיעי בדלית דרדף וכו' , ולפ' וילך אל ארץ וכו' הובא המאמר רי לעזר (אלעזר) אמר מפני שטר חוב  .
שנסדר במקומו לעיל צד  299ול"ג ליה בכי"פ וכו"כ ובילקוט בשני המקומות ,ובמה''ג שם מאמר אהר זיהשיה נסו:.
ואין רודף רשע וצדיקים וכו' ד"א נסו ואין רודף זה עשו ואלופיו כיצד אמר עשו אני ואחי שותפין בשטר ידוע תדע
אלא הריני מפנה מפניו עד שיפרע הוא את השטר מה עשה ויקח עשו את נשיו וג' הוי נסו ואין רודף רשע
וצריקים ככפיר יבטח זה יעקב דכת' וישב יעקב 8 :גזור דיסב נכו'| .שיקבל מאה מכות ברצועה (ופי' מגלבוג
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לו א

ולא מפקין בידיה כלום למסת נקיים ילעג (שסשם) ,אמר ר' אחא בשעה שהצדיקים מבקשין לישב

בשלוה בעולם הזה [הסטן בא ומקטרג ואומר לא דיין שהוא מותקן להם לעתיד לבוא אלא שמבקשין

לישב  בשלוה בעולם הזה] , תדע לך שכן אבינו יעקב על שביקש לישב בשלוה בעולם הזה נזדוג לו
:
סטנו שליוסף וישב יעָקב בארץ ונו':
לא שלותי ולא שקטתי וגו' (איוב .ג ט) לא שלותי מעשו ,ולא שקטתי מלכן .ולא
נחתי (שפשם) מדינה ,ויבא רגז (שם שם) מיוסף [וישב יעקב וגוי]:
 5ילקוע כ' ס"מ ,ילק' סיוב כ' פס"5ז[ ,וע' סנמועס ע"נ פקץ סי ""נ ,סנסוע פס פיי יי] :

 1בידיה] פואנכ ,לידי' * (שם) ,מידיה דִ .מניה י | כלום] פואנכי? ₪ .כענין הזה מלעיג על
| למשאת ן | מבקשין] וְחְאי .מבקשים אלני (שם) .רוצין פ ,רוצים  ;5יושבין ומבקשין ןת,

המוכה דְן

ו-לם הזה] הסטן בא ומקטרג (השטן מקטרג )1
ע-
בטן
וושבים שלוה ומבקשים ך | בלשלווה ן ,שלוה  * | 1הס
אמ' (ואומר חֶןָ) לא דים (דיין  /דיי ) שהוא מותקן (שמותקן [ ,שמתוקן ך) להם לעתיד לבוא (לבא חזג)
אלא שהן מבקשין (שהם מבקשים חן .שמבקשין  )1לישב בשלוה (שלוה ) בעולם הזה ו .3השטן מקטרג
ואומר לא די להם מה שמתוקן לה 5לעתיד לבא אלא שהם מבקשים ..בשלוה בעולם הזה י(שם) ,השטן בא
ומקטרג (השטן מקטרג א) אמ (ואומר א) לא דיין (דיים אך) שהוא מתוקו (שמתוקן א) להם לעולם הבא
(העולם הבא אך]) אלא שהם מבקשים (שהם מבקשין א'ןת .שהן מבקשי' א?) לושב שלוה (בשלוה את)
בעולם הזה דָאן] ,השטן מקטרג ואומ' לא דיין שמתוקן להן (לא די להן שמתוקן  )5העולם הבא שמבקשין
(אלא שמבקשין  )2שלוה בעולם הזה פכ .ל' ל | ש8כן] אג .שהוא כן דוחתי (שפ) .שהרי פכ | אבינו. .
על ידי (יד ת) שביקש [ְגכת ,יעקב על ידי שביקש פא* .אבינו יעקב (יעקב אבינו חָא) על ידי שבקש דְחַא,1
ישם) | ל*ישב דְפוחאנתי (שפ)] ליושב א "5 ,1לכ | נשלוה| פחאתי (שם);
על ידי שבקש יעקב אבינו (
שלוה דְנ ,2שלווה ן | בעולם הזה ל' פא | נזדווג [חאכתי .ניזדוג ך .נזדויג פ; נידווג ן |  4סטנו] וח
| שני וישב חח | בארץ וגו'] אֶ" .וגו' וְח .בארץ מגורי אביו א .1לי דפנכתי
שטנו דפאנכתי
א1א | וגו'] ן ,ולא נחתי ויבא רוגז (רגז א') חאנני .ולא ..ויבוא רוגז א?,
5לא] כתי' דְ₪ז ,הה"ד ₪

|

6יבא
ישם) | ** ולא] לא ל | ו
ואיוב) | מלבן] מעשו (
ולא נחתי רוגז ךן .ל' ך | 5שלוותי ן | מעשו] מלבן (
רוגז פחא'גכתי .ויבוא רוגז דְא? | מיוסף] בא עלי (אלי פאכ) רוגזו (רגזו דא) של יוסף דפוחאנכתי
ו']וג
* וושב -

שוט

רצועה

שני וישב יעקב וגו' ְ] ,וישב

ועיי במ'יי לעיל צד )983

והנה

יעקב ן .לי לדפאכת

נותנין

|

|

אצלו מאה דיגרין זה מסכים עם זה וזה מסכים עם זה כלו'

מאה דינרין מכוונים נגד מאה מכות אם יסבול המכות יקח הדינרין ואין מוציאין בידו כלום שאין יכול לסבול
המכות או מת בתוכן אם שוט ימית  פתאום ונשאר בלעג וחרפה הוי למסת נקיים ילעג ועי' במ"כ ,ובפי' ב'יר
בייט וכי'א מלי'א גורס וספרש גזר דיסב מאה מג לב ין (מאה מגלבין מאה מכות) גזר שיקח כנגדן (כנגדם)
מאה דינרין (דינרים) דין ס כום לדין (לדין ורין סכום לדין) המכות סכום לדינרין והדינרין (ודינרין) סכום למכות

ולא (לא) מפקין מ יד יה כלום כלוטר הוא כובל המכות על מנת שיטול שהתנה עמו ולאחר שקיבל המכות אין
מוציא מיד האיש שהתנה עמו (על מנת שיטול הדינרין שהתנה עמו) לקבל המכות בשביל מאה דינרים כלום

(בשביל מאה
למדת הדין
ובדפ"ר וד"
ובכי"ל הגי'

דינרין אבל אם אין נותן לו כלום) בענין (בענין) הזה מלעיג על
על הבריות כמו ותסיתני בו ,ומשם נוסף בדפוסי' [וכי"ת] כ ענין
הגי' ג"כ ו ה א יהיבין וכיה והא בכי"פ וכי'א ב" ובי'יג וכי''כ ,ובד'
פכם והוגה סכום ועח''ג ובעמת"ר ע' סכם :ובמכילתא בשלח

שאמר לעבדו וכו' אמר לו בגזירה וכו'

המוכה למסת נקיים ילעג שמסית
הזה מלעיג על המוכה.
קראקא א' נשתבש וה וא יהיבין/
מסי ב' פ'א המשל למה'ד לאחד

או תלקה מאה מכות או תתן לי מאה מנה וכו' ועי' גם בפיי מהרז'ו [אין

שון המדרש סובל פירושים אלו כלל ,ולדעתי הפירוש פשוט שרבי אמר לאנטונינוס גזור שיקבל אדם מאה מכות
ומוד הן נתונות ומונחות אצלו ,כי עבדיך ימהרו לעשות רצונך ,אבל אם תגזור שיק בל מאה דינרין ,אז זה
מונה את הכסף ומשלם את ה םכום לוה וזה לזה ואיגם נותנים לו כלום ,וזה כונת הכתוב אם שוט נגזר על
האדם ימית פתאום כלוי מהר ,וכן מבואר במה'ג שהועתק בסמוך ,ונכונה הגי' מפקין ליד יה] 2 :הסטן בא וכנ'.
בכי"ל רלג מן בעולם הזה עד בעולם הזה גהשלמתי עפ"י גי' שאר הספרים [ובילקוט חסר עד בעולם הזה השלישי],
וכתיבת סטן בסמיך בכי"ו וכיייח ובסמוך גם בכי"ל סטנו ועי' לעיל צר  158ובמ"י שם ,ובררתי הגי' שהוא
מותקן כמו לעיל צד  472וצד  ,557ובדפ"ר ודו הגי' בשעה שהצדיקים

של וה

וכו' ועי' גם בח'נ ולעיל צד ,796

הסטן מקטרג

[ודורש למסת

וטעם

נקיים ילעג הסטן,

הדרש

כמו

ה
ול
יושבים ש

לעיל צד  653בכל מקום

ועי' בסמוך אות  ,]6ובשכל

וכוי על ירי שבקש לושב

שאת

מוצא

נחת רוח

טוב שם שהשטן מצוי לקטרג את

למסת נקיים ילעג אמר ר ב אחא בשעה שהצדיקים מכקשין לישב בשלוה

הצדיקים שנ' אם שוט ימית פתאום
בעולם הזה השטן מקטרג וראומר
שכן יעקב שבקש לישב בשלוה בעולם הזה נזדווג לו שטנו של יוסף ,ובסגנון אחר הפהיחה במה"ג

עת יד אלא שמבקשין לישב בשלוה בעולם הזה
לא די מה ,שמתוקן להן ל

ז''הש'ה אם שוט ימית פתאם

למסת נקיים ילעג אנטלינוס (ועי' במ"י לעיל צד )888

עמו' 259

ר' אמר ליה טהו
שאליה ל

דון דכת' אם שוט ימית פתאם אמ' ליה אם גוזר אתה על אדם שיטול מאה דיגרין כלום הוא נוטלן .מיד אלא
אומרין לו לך אצל אפרכום לך אצל פטריקוס לך אצל קומיסתיסור כמה יגע הוא מתיגע עד שלא יטול אבל אם
גוזר אתה על אדם שיטול מאה מגלבין מיך הוא נוטלן הוי אם שוט ימית פתאם אם ניתן לו רשות לשטן לחבל
את העולם ברגע מחבלו מהו למסת נקיים ילעג רב הונא ב שם ר' אחא כשהצדיקים באים ליטול מסותן מהקב'ית
זשטן מקטרג עליהן ואומ' לא דיין טובת עולם הבא אלא שאת משפיע להן שלוה בעולם הזה תדע לך אחר כל
אותן הצרות שעברו על יעקב אבינו כדכת' הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה בא לו לושב בא השטן מקטרג
ונמכר יוסף ונתגלגל הדבר חוי למסת נקיים ילעג :  6מיוסף .בשאר הספרים הגי' בא עלי (אלי) רוגזו (רגזו) של
יוסף ,ובפירש"י עה'ית קפץ עליו רוגזו של יוסף ושם הובא הדרש עפ"י פתיחה זו ושלפניה [והלשון שם ביקש יעקב לישב

בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף צריקים מבקשים לישב בשלוה אומר ה ק ב " ה לא דיין לצריקים מה שמתוקן להם לעולם
הבא אלא שמבקשים לושב בשלוה בעוה"ז ,וכעין זה בכי'א ממדרש תנחומא (במבוא לתנחומא מ"ב צד  )821אמר

יש

וישב

4

לוז א

פרשח .פר

|וישב יעקב בארץ מגורי אביו] אכוהפ נייר ניורים ויקח אכרם

4

את שוי אשתו וגו'

ואת הנפש אשר עשו כבחרן (בראשית יב ה) ר' אלעזר בשם ר' יופי בן זמרה אס טתכנסים כל
האומות .אינס יכולין לבראות יתוש אחר שיטילו בו נשמה ואת אומר ואת הנפש אשר עשו בחרן
אלא אילו הגרים ,ונאמר שניירו למה שעשו ,אלא ללמרך כל מי שמקרב את הגר כאילו [כראו]
 :וגאמר שעשה

ולמה שעשו,

אמר ר' חוניא אברהם

היה מגייר האנשים ושרה הנשים,

יעקב גייר ניורים

ויאמר יעקכ אל ביתו ונו' (שס לח ג) ויתגו אל יעקכ את כל אלהי הנכר (שם שם ד) ,כיצחק לא

שמענו ,ואיכן שמענו ביצחק דתני ר' הושעיא בשם ר' יודה בר' סימון נאטר כאן וישב יעקב בארץ
מגורי אביו מנגויירי אניו :

\

מה כת' למעלה מן העיניין ואלה המלכים וג' (גואשית לו לאָ) וישב יעקכ אמר רי

| ינקופ כי ק'ע 2 | :עעיל  87 57וט"כ 0 | :י[!קיע שס .ילק' עונדיס כ' פקע"ע ,ילק' מכיכִי עונדיס  ' '5חו
סנח'מס מ'נ ויסכ ק" ד' ,תנקוע) טס פיי  ,'5סגדם נכלפים פכ"ס (פכיס)[ ,ועי מעיל : ]188 57

*ישב  --אכיו א'כי] בארץ . .אכיו פא,
 1ו

ד"א וישב יעקב וגו' ך.

דיא ..יעקג ת:

ל לו |

ר-ן] ויקח  ..אשחו ן,
ח-
בקח
אברהם] הה"ד ואת הנפש אשר עשו בחרן אברהם אבי' א | גרים אנכי | וי
הח"ר ויקח  . .אשתו ךָ ,שני (הה"ר ך) ואת הנפש  . .בחרן פאגכתי | ? ר' לעזר ן | * בשם ר' יוסי פואנכת]

בשם ר' יוסף ך :לי ל | זמרה] ן ,זמרא פא"כת  .זימרא א'נ | אם] אילו פ :אלו אכ | מתכנסין דפואיגכת,
מתכנשין א'ו' |  8אומות העולם פ[א'כ .באי העולם דִת .באי עולם ני ,העולם א? | .אינם  --נשמה|
לבראות אפילו (לברות אפילו  .לבראות א'ן .לבראת א?) יתוש אחר אינן וכולין לזרוק בו נשמה פאנכ,
לבראות יתוש אחר אינן יכולין. .בו את הנשמה אינן יכולין ן .לבראות יתוש אחד ולזרוק בו נשמה אינן
יכולין י| ,לבראת (לברות ך]) אפילו יתוש אחד אינן יכולין (יכוליי ד') דת | * ואת אומר דוכת] ואת
4ילו] וג .אלו דאכתי | הגרים]
או' ל" .ואת אמ' א" .ואת אמר [' ,ואת אמרת א' ,ל ל | א
₪

שגיירו [אכי.

שגייר

אותם

אברהם

ך,

אברהם

שגייר

ן]

ו]
ש-
ע -
שאמר
| ונ

וגא' . .ולטה שעשו ךָ,

ונאמר ..למה עשו ן ,ונאמר ..למה אשר עשו [ן" ,ולמה אמ' אשר עשו בחרן נאמ' אשר גייר  ,ולמה '
אמר עשו ולא אמר גיירו דְֶ ,ולמה עשו י ,ואת הנפש אשר גיירו לא נאמר אלא אשר עשו א | אלא] וְנָד,
לי דאכת | שכל ..שהוא מקרב דְוֶ .כל המגייר י ,שכל מי שמקרב (שכל המקרב א*) את הגר תחת

כנפי השכינה א * |= )2כאילו בראו ג] כאלו בראו דְכְַתִי.

כילו שבואו [.

כאילו עשאו " |,כאילו ל,

מעלה עליו הכתו' כאלו בראו שנא' ויאמר שמואל אל ,העם י"י אשר עשה את משה ואת אהרן א ;1מעלה..
הכתו' ..אשר עשה א" | פונאמר -ש-עשו] ונאמר ..למה שעשו [ .1ונאמר אשו עשה  ,2למה אשר
עשו א? .תאמר אברהם היה מגייר ושרה לא היתה מגיירת ת"ל ואת הנפש אשר עשו בחרן אשר עשה אין
כתיב (כת' ך]) כאן אלא .אשר עשו (עשו משמע שניהם עשו ת) דת .לי א' | חנינא א | היה] ות
לי דאנכ | האנשים] [כ .את  ₪.דאנת | ושיה] אנכ - .מגיירת דְן ,היתה מגיירת ן | הנשום] ,5

את הנשים [א .. .3ומה ת"ל אשר עשו אלא מלמד שהיה אבינו אברהם (אברהם אבי' ך]) מכניסן לתוך ביתו
ומאבילן

ומשקן

גרים פאנכי

(ומשקה

אותן ן]) ומקרבן

ומכניסן

| 6וגו] ואל כל אשר עמו וגו' [,

תחת

כנפי

השכינה

ד

| *גיורים

דְוֶן]

ואל ..עמו הסירו את אלהי הנכר אכי,

גירים ל.

ואל ..הנכר

ן] וכתיי (וכת' ך]) ויתנו . .הנכר א!ך] .ויתנו אל יעקב וגו לדא'ג.
כ-ר
נ-
הנו
וגוי ם .לי ןת | * וית
ובאיכן . .ביצחק [ .והיכן . .ביצחק
חק]
יןצ--
ביכ
|  7וא
לי פכי | לא שמענו]  =,שגייר גרים אא"
כן א?> ,והיכן

שמענו

.?%

והיכן שמענו

ר' (א"ר ף]) וצחק דןת,

והיכן..

ר' וצחק אמ' ,1

 .7תני  ,1ותאני (ותני ן) לה ד | ר' הושעיא| אנכ
למדנו פכ | * דתני פ[אכ] דתנו
ר' אושעיא א ,%משם ר' הושעיה רבה ך ,משום רי ..רבא ף | יודה] ן .יהודה דפאנכת

בר ך | נאמר כאן] .כתי כאן ך] ,כאן כתיב ך ,כאן וָנ ,ל' פאכ 

| ושב ועקב לי ה

אלא מכאן

ר' הושעיה פן,
| בר'] בירי ת,

8ג*ווורו
| מ

ל ,מאי מגורי אביו סגיורי אביו דןת .לי וא |.
אביו ל"'א'"א'גכשי] מגיירי אביו פ ,מגורי אביו
9ת ]:פנןת .כתיי דאכימ .כתוב ן | העינין פ :העניין וגכ .הענין דאתימ | וגו'] אשר מלכו ן ,אשר- ,.
כ
בארץ אדום א'גי .ל' דפא?כתמ | וישג] פואנכָ*מ:
יעקב]  =:בארץ

ועובדיה) ,וכתיב (וכת' ךת) הכא  -.דת |
וכתיב ( ₪

מג' אבי | 1

יעקב ראיתי צרת עשו צרת לבן צרת דִינה צרת רחל לא נחתי מימי טעתה אני אניח ואני יושב אמר ה ק ב ה ליעקב
בקשת ליישב עצמך לא דיין לצדיקים לעוה"ב וכו' מיד קפצה עליו צרת יוסף וכו' ,ולנכון הובא בעקירה שער כ"ח
בשעה שהצדיקים מבקשים לישב בשלוה ה ש ט ן מקטרג ואומר לא דיין טה שמתוקן להם וכו' שהרי יעקב אביגו בקש
לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף]:

שם
ל ר' אלעזר וכו'| .השלמתי ב

ר' יוסי וכו' ועח'יג ולעיל צר 878

ושם נסדר בקצת שינוי מאטר זה ומאמר ר' חוניא אברהם היה טגייר וכו' לפ' ויקח אברם וכו' והובא כאן בחוך
הדרש אברהם גייר וכו' יעקב גיור וכו' ,ובכי'פ' קיטע -אינן יכולון לזרוק בו נשטה וכו' יעקב גיור וכנ' ,ובדפוסוי
כאן הוספות שונות ועו' גם במ"י לעיל שם ,ובסוף הדרש נשתבש בדפוסו' והיכן שמענו ר' יצהק ותאני לה
משם ר' הושעיה רבה בשם וכו' ,ובכי"ל כתוב כל מי שמקרב את הגר כאילו ונאמר וכנ' וביני שיטי הושלם
עש או והגהתי כאילו בר א ו ועח"נ ולעיל צד  ,978ובסיום הפתיחה כתוב בכי"ל נאמר כאן וושב יעקב בארץ
וגי ירי כמו שהגי' בספרים שציונתי ,ובשכל מוב
מגורי אביו מ גור י אביו ,וביני שיטי ניתוסף יי כנר' להגיה מ
צד  3822אל תקרא מגורי אלא מגויירי אביו 9= :מה כת' למעלה וכו' .בסגנון זה גם המאמרים לעיל צר  968וצד

!

2

פרשה פד

וישב

%1

לז א ב

חוניא לאחר שהיה מהלך בדרך וראה כת כלבים ונתירא מהם וישב לו ביניהם[ ,כך כיון שראה יעקב
עשו ואלופיו נתירא מהם וישב לו ביניהם] ,אמר ר' לוי לנפח שהיה פתוח באמצע פלטייה ובנו זהבי
פתוח כנגדו , ראה נכנסות \למדינה חבילות חבילות שלקוצים  אמר חבל למדיגה מה שנכנס לתוכה,

היה שם פקח אחר אמר ליה מאילו את מתיירא , גץ אחד משלך ונץ אחד משלבנך ואתם שורפים
אותם ,כך כיון שראה יעקב עשו ואלופיו נתיירא ,אמר לו הקב"ה מאילו את מתיירא ,גץ אחד משלך
ונץ אחד משלבנך ואתם שורפים אותם הה"ד והיה בית יעקכ אש ובית יוסף להבה ובית עשו
לקש ודלקו בהם (עובדיה א יח):
ב) אלה תולדות יעקב יוסף התולדות הללו לא באו אלא בזכותו שליוסף ,כלום הלך
3פיעקב אצל לבן אלא בשביל רחל ,התולדות הללו היו ממתינות עד שנולד יוסף הה"ד ויהי כאשר
 5ינקוע כ' ק"ע ,ילק' פקליס כ' ספיייז ,ילק עכיכי פסליס ע"יז ם" י"ד 9- :ע" לעיל : 158 57

 1הונא וְא1ו (שם) .חנינה פכ | .לאחד] פוא?נכיי .משל  ₪ךנית.

מלה"ד  ₪א | 1שהיה מהלך]

המהלך ו(שם) | של כלבים | ונתירא] אי (שם) ,ונתיירא דְפןנכי | מהן פוכי | וישב לו| מה עשה הלך
ושם)] כך כיון (כיוון ן) שראה אבינו יעקב עשו (שראה יעקב
ושם) | ביניהן פכי | *כך  --ביגיהם (
וושב (
אביי עשו ן] .שראה

יעקב את עשו א? )1ואלופיו נתיירא (נתירא נָך]) מהם וישב לו (וישב  )1ביניהם דואנת/

כך כוון שראה יעקב את עשו (אבינו יעקב עשו  )+ואלופיו נתיירא מהן וישב לו ביניהן א'י .כך כשראה יעקב
5נפח] פוא'נכיימ .משל = דא'ג"ת | שפתוח פ.
עשו . .נתיורא מהן בא וישב ביניהן פכ :לי ל | ל
שפתח  .5שהיה פתחו פתוח א'אלנָי| .שפתחו פתוח י(שם) | באמצע פלטייה] ן | ,באמצע פלטיה (ן,
.פ.לטוא דְפכן.. ,פלטין י(שם) ,לאמצע פלטיה א.. ,1פלטיא א? ,לרשות הרבים י | ובנו פתחו
ישם),
פתוח (

ופתח בנו פתוח 13

צ-ים]
ו-
|  8נגדו פא .לנגדו מ | רקאה

[אמ .וראה  ..קוצים נָי (שם),

וראה חבילות חבילות (ראה חבלות חבלות  )5של קוצים נכנסו (נכנסות ךְ1כי) למדינה דְכי; ראה חבילות
ו-כה] חבל ..מה נכנס לתוכה ן ,חבל ..מה ..בתוכה ו ,חבל ..שאלו
ת-
קוצין נכנסות למדינה ף | חלבל
נכנסין (נכנסות  )5לתוכה אכמ :חבל ..שאלו נכנסות למדינה ף .אנה יכנסו כל החבילות הללו דת |

ה4יה] פואנכט .והיה דתי | פיקח וגת | אהד ל' א | ליה| לו דפוא!גכת .ל יושם) | מאילו] פוג.
מאלו דאכתימ | את] נ .אתה דפואכתימ | מתירא אותי(שם)מ | נץ א | מלשלך] יוצא = ד |
 ,7ואתן שורפין אותן  .1ואתה שורפן (שורפם ך) דן .יוצאין
ונץ א | * ואתם  --אותם ["] ואתם ..אותו
(יוצאים א?) ואתם שורפין (שורפים מ) אותם אמ ,יוצאין ושורפין (ואתם שורפין פ) את כולם פַ ,5שוופים
תם] כ.ך .משלך [וגץ לי אחד .. .אותו ל.
אותם ו(שם) ,שורפין אותן י ,ישרפו את כולן  * 5 | 1כאךו--

כך כווון. .אבינו יעקב  . .אתה מתיירא  . .בנך ואתם שורפים אותם [ן" ,כך כיוון . .בנך ואתן שורפין אותן /1
כך כוון. .אבינו יעקב ..נתיירא מהם אמ' לו ..את מתיירא ...בנך שורפין אותם  ,1כך כיון . .אבינו יעקב . .
נתיירא א"ל  . .מאלו אתה מתיירא  ...בנך ואתם שורפין אותם כולם ך ,כך כיון ..אמר לו הקב"ה מאלו אתה
מתירא  . .בנך ואתה שורף אותם כולם ך].

ל' פאכימ

|  *6ובית

ם
-בףה
יוס

ל

וגו' כי,

ובית יוסףפ

וגו" ל :ובית יוסף להבה דָא 11ובית ..להבה ובית עשו לקש ך] ,ובית ..להבה וגו' א ,%ובית . .ובית
עשו לקש ולא יהיה שריד לבית עשו י(ישם) ,ל' פומ |  8אלה] פאנכומ .ואלה ח .וושב יעקב . .1 ₪וושב
(ד"א וישב ך]) יעקב כך אמרו חכמים

₪

דת

| * יוסף דפחא"כתימ]

וגה לו.

יוסף וגו" ן,

יוספ בן

שבע א | 1האלו ךן | בזכותו של] בזכות ו ,בשבילו של ך | יוספ] = ובשבילו ךָ .ובזכותו ךן | כלופ] לא י |
ושם) | חללו| האלו ך] ,לי ו | שנולד] שבא ו |
יתהלים) | רחל] יוסף (
9צל לבן] לחרן (
א
 95ועי' במ"ו שם ועייע צד :888

 1כך כיון וכו'= .כן השלמתי ועח'"נ ,ואולי ל'ג בכי"ל הנמשל שמובן מאלין,

ובסמוך במאמר  ר' לוי ל'ג הנמשל בספרים שציינתי ,ובלק'ט הועתק א"ר חהגינא משל לאדם אחד שהיה וכו'
וראה כת .של כלבים ונתיירא מהם וישב לו .ביניהם כך כיון שראה יעקב אבינו עשו ואלופיו נתיירא מהם וישב לן
ביניהם לכך נאמר וושב יעקב ,ומאמר אחר במהיג עמו'  155אמ' ר' ברכיה לאחד שבא לו כלב ונשכו על
ראשו ועמד כנגדו כיון שראה כלבים אוחזין אותו אמ' מי יוכל לעמוד בכל אלו מה עשה ישב לפניהן והתיש
חמתן כך יעקב אבינו בא אליו לבן בעצמו ועמד בו המלאך וניצל ממנו ובא עשו בעצמו וניצל ממנו כיון שראה

כל האכלוסין הללו אמ' מי יוכל לעמוד בכל אלו האלופים אלוף מגדיאל אלוף עירם מה עשה ישב לפניהם ולא
הזיקוהו חוי נישב יעקב :  2שהיה פתוח וכו' .שהיה פתחו פתוח באמצע הרחוב ובנו זהבי צורף זהב פתוח כנגדו
ראה וכו' ,ופלטייה רחוב בל"י וכן לעיל צד  119באמצע

פלטיא .ועייייש.

ומשובשת הגי' בילק' עובדיה

באסצע

פלטין ,ובילקוט כאן פי' הגי' לאמצע פלטיא לרשות הרבים ,והגי' ובנו זהבי פתוח איתא גם בדפיר וד"ו והוגה
במ'כ ופתח בנו זהבי פתוח וכו' ועי' גם בח'נ ,והשלמתי הפסוק ובית יוסף להבה וכו' עד ודלקו בהם כמו שהוגה
בכי"ל ביני שיטי ,ובמה'"ג .עמוי  555הועתק אמ' ב' לוי לנפח שהיה פתוח באמצע ה מ ד י נה ובנו זהבי פתוח כנגדו

ראה חבילות חבילות שלקוצים נכנסין למדינה אמ' וי על דא מדינתא מה על בה היה שם פקה
אחד אמ' לו ומה הן אלא גץ אחד משלך וגץ אחד משלבנך שורפין הכל כך כיון שראה אביגו יעקב וכוי
נתיירא אמ' לו הקב'ה וכוי ואתם שורפין אותן הה"ד והיה וכן' ובית יוסם להבה ובית עשו לקש ודלקו
בהם וא כלום ,ובלק"ט קיטע ושינה וחסר \שם גם הנמשל ,ובתנחומא מב שם כל המאמר בפגנון אחר וישב
יעקב וגו' אלה תולדות ועקב יוסף מה כתיב למעלה מן הענין אלה אלופי בני .עשו כיון שראה אותם יעקב נתבהל
ואמר מי יוכל לעמוד בפני אלו וכו' לזהבי שהיה יושב ועוסק במלאכתו תלה תלמידו עיניו וראה גמלים הרבה שטעונין
תבן התחיל לומר מי יוכל לעמוד כנגד אלו א"ל רבו אם גץ יוצא מן הכור הזה יהא שורף את כולם כך יעקב אבינו
כיון שראה לכל אלופי עשו התחיל מתיירא ואמר מי יוכל לעמוד כנגד אלו אמר לו הקב'ה ראה מה כתיב אחריו
אלה תולדות יעקב יוסף חייך אדם אחד יוצא מיוסף ששורף כולם שנאמר והיה בית !עקב אש ובית יוסף להבה

וש

5

וישב

6

לו ג

פרשה פר

ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני (נראשית ל כה) , מי מורידן למצריס יוסף ,מי
כלכלן במצרים יוסף ,הים לא נקרע אלא כזכות יוסף הה"ר ראוך מים אלהים תו' (תחליפ עו יו)

נאלח בזרוע עטך כני יעקכ ויוסף (שם שס טו) ,אמר ר' יורן אף היררן לא נקרע אלא בזכות יוסף:
ו אמר ר' שמואל בר נחמן אלה תולרות יעקכ יוסף לא צריך קרייה למימר אלה תולדות יעקכ ראובן,
 2לקטן פפ'ז פם" ת' וסש"כ 4 | :לקוט כ' ק"פ,
םס"  ,'6מקן ס" ג':

נמדנל

כנק פ'"ד םש" ס',

סנתועל מ'כ ויטנ סק" ס' ,סנתועס טס

 1את יוסף לי ן | * ויאמר  --שלחגי לי וגוי ל ,ל' [י .כיון שנולר שפנו של עשו ויאמ  . .שלחני פא'כ',
וכיוון . .סטנו  . .ויאמר  . .שלחני וגו ן ,כיון. .שטנו . .ויאמר . .שלחני ואלכה אל מקומי מ .כיון . .שטנו. .

ויאמר . .מקומי ולארצי א' .כיון. .שטנו של אותו הרשע ויאמר . .ואלכה ך ,כיון . .אותו רשע ויאמר אל
לבן . .ואלכה אל מקומי ולארצי ן] .וגו' כיון ..סטנו של עשו ליפרע מעשו ויאמר . .שלחני וגוי ה |
*מצרים וחאנימ] לטצייס ל .שס פכ.
?כלכלם ךן | ב
במצרים גמ | יוספ לי פאיכמ | ומי פכ | .מ
ו '-ליחכ
גך -
ואו
לי דת | לא נקרע הים י | בזכות] פא'ןתמ .בזכותו של דְוחא" .בשביל נכי | * ו

ראוך ..אלהים ראוך מים יחילו אגת .יאוך  ..ראוך . .יחילו אף ירגזו תהומות מ .ראוך מים יחילו וגו" ן.
ראוך מים יחילו " |,ראוך . .אלהים נתן תהום קולו וג' ל .ראוך ..ראוך  ..יחילו נחן ההום קולו ך |
 8גאלתה ן ,וסמיך ליה גאלת  ,82וכתיב גאלת א!א"%מ * | .עמך  --ויוסף לידפגכין עמיך . .ויוסף ף]/
עמך ..ויוסף

סלה [ז[אמם.

שמעון דְפוא'א""גכות/

עטך

וג"

ן.

וגה

ישם),
יודה בר' סימון (

ל

| יודן] .%%

אלעזר בר"ש

יודן (יודי

ךד )1ברי

 | ₪בזכות] פאכמ.

(ביר'

תת

-בה ן)

בזכותו של דוחתי(שפס),

בשביל י | יוסף]  ₪דא וישב יעקב כך אמרו חכמים לא נהנה אבינו יעקב ממושב עד שגר במגורי אבותיו
ואי זו זו זו ארץ כנען ששם גר יצחק אכיו ד"א מגורי בגימטריא מאתן וחמשין ותשע מיום שאמר הקב"ה
לאברהם ידוע תדע עד שעה שנתישב אבינו יעקב בארץ מגורי אביו ךָ .הח"ד וישב יעקב כך אמרו ..ואיזו
זו ארץ כנען . .לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך עד שעה שנושב יעקב אבי' בארץ מגורי אביו בארץ כנען תן |
| צרהך קואה ךָ.. .קריא ,5
לא היה חא
ל' פאכ | לא הוה ךפוא'נכי.
ס-ף
וה -
יאל
4
רא [זאנתי .קרייה צריך ן | למימר] וחאני .מימר כ .למימר (לומי ת) כן דת | אלה] [א .אלא נכ,5
ק.
.
אלא אלה ל"דְחתי | ראובן] יוסף אלא  -א'א** |
ובית עשו לקש וגו' ,ומשם גובע המאמר באג'ב ,ובתנחומא שם מה כתיב למעלה טן הענין וכו' מלה"ד לגמלוס
פתן היה עומד הנפה ותמה ואמר היכן יכנס כל הפשתן הזה פקה אחד היה שם א"ל
הרבה שתיו טעונין ש
מה לך לתמוה ניצוץ אחר יצא מן מפוח שלך ויכלה אותו אף כך כשראה יעקכ אביגו עשו ואלופיו וכו' ועוי
בפירש"י עה'"'ת ובפסיקתא פי"ד (קכ"א ב') ,וגץ הוא ניצוץ וכן בב'יק פ"ו מ"ז ועי בערוך ע' ,גץ א' ובעמתיר ע'
גיץ 1| :חאמר יעקב וכו' | .כן הושלם הפסוק בכי"ל ביני שיטי ועח"נ ,והדרש כיון שנולר .סטנו (שטנו) וכו'
שנדרש לעיל צד  158לפ' ויהי כאשר ילדה וכו' (ועי' גם לעיל צר  )888אינו מן הענין כאן וליתא בכי"ל ובכי"ג
ובילקוט .,וגם בלק"ט הועתק רק אלה חולדות יעקב יוסף התולדות הללו לא באו אלא בזכותו של יוסף כלום ועקב

זלך אצל לְבן וכו' התולרות הללו וכו' עד שבא יוסף שנאמר ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ,ובשכל טוב צד 812

התולדות לא באו אלא בזכות יוסף כלום הלך יעקב וכו' והתולדות הללו לא היו ממתינים אלא עד שנולד יוסף
שנא' ויהי כאשר וכו' את יוסף ויאמר ועקב אל לבן שלחני ,אולם דרש זה הועתק גם במה'ג עמו'  459אלה

תולדות יעקב יוסף למה הזכיר יוסף קודם לכל אחיו אלא התולדות הללו לא באן אלא בשביל יוסף כלום הלך
עקב וכו התולדות הללו כולם היו טמתינות ער שנולר יוסף דכת' ויהי כאשר ילרה רחל את יוסף וג' ללמדך
מרו
כיון שנולד שטנו שלעשו ויאטר יעקב אל לבן שלחני ואלכה ,וגי' משובשת בדפוסי' וושב יעקב כך א
חכמ ים אלה תולדות יוסף וכו' וסגנון זה המאוחר גם בסמוך בהוספת הדפוסי' ד"א וישב יעקב כך אמרו
חכמים לא נהנה וכו" ועי' מ"ש במ"י לעיל צר 688:  2הה'"ר ראוך וכו'| .בכי"ל כתוב ראוך מים אלהים
נתן תהום קולו וג' גאלת בזרוע וגו' והושלם בוני שיטי עמך בני יעקב ויוסף .והמלות נתן תהוס קולן שנתערבבו
טחבקוק ג' יי נמחקו ע"י קוים | ,וכן נתערבבו הפסוקים בגי' הרפוסי' ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו נתן תהוס
קולו גאלת

וכו-

ועי' במ'"י לעיל צר  58וצר ,989

ובלקט הועתק מי מורידן למצרים יוסף מי מכלכלן במצרים

יוסף הים לא נקרע אלא בזכות יוסף הה"ד ראוך מים יחילו וכתיב בתריה גאלת בזרוע ,עמך בני יעקב ויוסף סלה
לכך נאטר אלה תולדות "יעקב יוסף ,ובמה'יג שם מי מורירן למצרים לא יוסף מי מכלכלם במצרים לא יוסף הים 
לא נקרע וכו' שנא' ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהומות ואומ' גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף
סלה ,ולקמן פפ"ז הדרש בזכות עצמותיו של יופף נקרע הים שנ' הים ראה וינס בזכות וונס החוצה ועיוייש ,וכן נוסף
בילק' תהלים הים לא נקרע אלא בשביל ווסף שנאמר ראוך מים יחילו וכן הוא אומר וינס ווצא החוצה וכתו' הום
ראה וינס (ושם המאמרים מסורסים ,ועוד נוסף שם ר' שמעון בן לקיש בשם ר' אלעזר בן ערך כתנת פסים פסים
ועי' למטה סי' ח') ,ובפי' ב"ר בדפ"ר מפרש כן אף הירדן לא נקרע אלא בזכותו דכתיב הים ראה ויגס בזכות וינס
ויצא החוצה ואף הירדן תסוב לאחור בזכותו ,ור' יורן הוא ר"י ברי שמעון ועח"נ ולעיל צר  92וצר  471ובאגה"א
ח'ג צר  406ועי' גס במ"י לעיל סוף פ"פ ,ובדפוסי' כאן שתי הוספות זרות שלא נמצאו בכל כ"י [חוץ מכי"ת
המאוחר] ולא בילק' כאן וילק' תהלים נילק' מכירי תהלים שם ד"א וישב יעקב כך אמרו חכמים לא נהנה
אבינו יעקב וכןו' ד"א מגורי בנימטריא מאתן וחמשין ותשע מיום שאמר הקב'ה לאברהם ידוע תדע עד שעה
שנתישב .אבינו יעקב בארץ מגורי אביו ,ומפרשי המררש נדחקו לכוון החשבון בזה הטאמר הזר 4 :לא צריך

קרייה| .בתטיה וכי לא צריך הכתוב לומר אלה תולדות יעקב ראובן וכו' וכסגנון הלשון לעיל צד  179אתמהא לא

היה צריך קריא למימר אלה תולדות נח שם וכו' ,ובכתב אחר נוסף בכי"ל ביני שיטי א ל א להגיה אלא אלה
ועח'ג כאן ולעיל  שם ועי"ע לעיל צד  982צד  318וצר  ,794ודורש שכתוב אלה תולדות יעקב יוסף ללמדך
שיוסף היה דומה לועקב בענינים רבים (ורק בדפוסי' הגי' מה ת"ל ווסף אלא כל מה שאורע לוה) ומונה כ'"ג דברום

(ובדפוסי' איתא עוד מה זה בכור אף זה בכור) ,וכל המאמי נסדר בכמ'"ר שם בררש שניהם מלאים סלת בלולת
בשמן למנחה ועקב ויוסף שניהם היו צדיקים גמורים ושניהם היו דומים זה לוה .אתייא כההיא דאמר ר' שמואל
בר נחמני אלה הולדות יעקב יוסף לא היה צריך קרייה למימר אלא אלה תולדות יעקב ראובן למה נאמר אלה

=
\

פרשה פר

וישב

71

לז ב

אלא מה יעקב נולד מהול אף יוסף גולד מהול ,מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה , מה זה נתקשת
אמו בשעת הלירה אף זה נתקשת אמו בשעת הלירה ,מה זה ילדה אמו שנים אף זה ילרה אמו שנים,

מה זה אחיו שונאו אף זה אחיו שונאים אותו ,מה זה אחיו מבקש להורגו אף זה אחיו מבקשין להורגו,
זה רועה וזה רועה ,זה נסטן וזה נסמן , זה נגנב שני פעמים וזה נגנב שני פעמים ,זה נתכרך בעשר
 1לעיל  ,586 57סדכ"כ כו"ס פ'כ ,סנסועם כס כ" ס' ,עדכע ססליס ע' םס" ]1

 1מה יעקב] פחאני.

מה זה ן,

מה

ת"ל יוסף אלא שכל מה שאירע לזה אירע לזה מה זה דףת |

יוסף] פחאנכי .זה דות | נולד מהול] כן פ | זה] יעקב פאכ | היתה אמו פןואנכי .אמו היתה ח |

| מה --הלידה] וָא? , מה..
כן פ
| היתה אמו עקרה [אני; אמו היתה עקרה |
זה] יוספ פא
,אמו . .לידה . .נכתקשת (נתקשה *) אמו . .לידה נָי,
נתקשה ..נתקשה ..הלידה ַץ ,מה ..נתקשת (נתקשה

מה יעקב נתקשת  . .הלידה אפ יוספ נתקשת . .הלידה א' ,מה זה נתקשה (נתקשת  )2אמו בשעת לידה אף
זה כן פ ;2מה זה אמו ילדה שנים (ב' ך!) אף זה אמו ילדה שנים (בי ךְ )1מה זה בכור אף זה בכור דות

 2מה- --שגים] וְחְנִי ,מה זה אמו ילדה שנים ..אמו ילדה שנים אַ ,מה זה ילדה שנים אף זה כן פכ ,מה
אמו

זה נתקשת

בלידה

8מה --אותו] מה זה..

אף זה נתקשת אמו בשעת לידה ך,
שונא אותו אף ..שונאין

מה זה נתקשית ..נתקשית אמו בלידה תן |
שונאיי ,3

(שונאים חאת,

שונא ן) אותו פוחאנתי:

מה זה  . .שונאים ..שונא אותו ך ,ל' כ | מנקש להורגו] ו[חאנ .מבקש להרגו פ .מבקשין להורגו  ,מבקשין
להרגו  ;5בקש להרגו דִף | * אחיו --להורגו ל"חא?ג] אחיו מבקשים (מבקשי ו )1להורגו וְ"א ,11אחיו בקשו
להרגו (] ,אחיו מבקש להורגו (להרגו כ) ל .2בקשו אחיו להרגו ך .כן פ |  4זה] פוחנכי .מה זה דא"ת .זה
היה א' | ווה] פוחנכי .אף זה דאת .וזה היה א | נשטן דפאננכ ,נסטם [ ,9נשטם חת שי (וכן בסמוך) |
זה] זה נגנב וזה נגנב / ₪,י | שני פעמים] פן"חני ,ב' ..דיש; שתי ..דְכ ,פעמים א .%ל' וא'ת | נגנב
שתי (בי ש) פעמים איכש,

נגנב פעמים

א ,%נגנב וָךן ,כן  | 5זה נתברך] זה הוליד בנים בחוץ לארץ אף

זה כן  | 5 ₪בעשר] פוחגכי .בעושר דאת ש (וכן בפמוך) |
תולדות יעקב יוסף ללמדך שהיה יוסף דומה לאביו בכל דכר מה יעקב נולד וכו' ,ובסגנון קצר האגדה במאמר
סתמי בתנחומא מב וישב שם כל הדברים שאירעו לועקב אירעו ליוסף ביעקב כתיב גנבתי יום אף יוסף כתיב ביה
בי גנב גנבתי ביעקב ,רדף אותו עשו ואת יוסף רַדפו אותו אחיו יעקב נשתעבד אצל לבן ויוספ נשתעבד במצרים
לכך כתיב אלה תולדות ועקב יוסף ,ובתנחומא וישב שם ד"א אלה חולדוה יעקב .יוסף והלא ראובן הוא הבכור וכו:
דייא אלה תולדות יעקב יוסף אתה מוצָא שהיה יוסף דומה .לאביו בכל דבר וכל מה שעבר על יעקב כך עבר על
יוסם ועקב קנא בו עשו ויוסף קנאו בו אחיו יעקב גלה לחרן יוסף גלה למצרים יעקב אמר גנובתי יום וגנובתי
ולה ויוסף אמר כי גנב גנבתי :  1נולד מהול , באדר'ינ שם אף יעקב יצא (נולר) מהול שנאמר ויעקב איש תם
ישב אהלים אף יוסף יצא מהול שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף והלא אין ראוי לומר אלא אלה תולרות יעקב ראובן
ומה ת"ל יוספ אלא כשם שיצא .יעקב מהול אף כך יצא יוסף מהול ,ובתנחומא נה שם המים זה אחד משבעה

מהולים !שנולדו וכו' יעקב נולֶד מהול דכתיב ויעקב איש תם ויוסף נולר מהול דכתיב אלה תולדות יעקב יוסף
שהיה דומה לאביו ,ובמ' תהלים שם יעקב שנאמר ויעקב איש תס וכו' יוסף שנאמר אלה תולדות וכו מלמד
שנולד מהול כמוהו ,וגם בבחיי הובא מה יעקב נולך מהול שנאמר ויעקב איש תס שאיגו נקרא תם אלא מהול
שנאמר התהלך לפני והיה תמים אף יוסף נולד מהול שנאמר יעקב יוסף שהיה כמוהו בכל ענין ,ולעיל צד 586
במאמר  ר' ברכיה נדרש ושני לאומים ממעיך יפהדו מיכן 'שנולד מהול ועי' בס'י שם ,ובתנחומא מקץ שם את
מוצא כל מה שהגיע לועקב הגוע ליוסף יעקב נולד מהול ויוסף כן שנאמר אלה תולדות ועקב יוסף זה נקרא
בכורי ישראל

בני

זה נתגדל

(שמות ד' כ'יב) וזה

בחלום שנאמר ויחלום והנה

הבכורה

סולם וזה ופרעה

(דה'א ה' בי) זה גלה לחרן וזה למצרים

ליוסף

חולם | :מה

זה אטו.

בבמ'ר

שם

זה היתה

מה

אמו עקרה אף זה היתה אמו עקרה מה זה נתקשית אמו מצער עיבורה אף זה נתקשית אמו בשעת
הלידה מה זה ילדה אמו שנים וכח [וכאן בשעת הלידה לאו דוקא אלא הכונה בשעת עיבורה כמו שנאמר
ברבקה ויתרוצצו הבנים בקרבה (ברא' כ'ה כ"ב) ,ובכי"ל כתוב בפעם הראשוגה בעת הלירה ,והשיין נתוסף
בין השורות] 5 = :שונאים אותו .כדכת' וישנאו אותו וכו' ומה זה אחיו מבקש להורגו שאמר יקרבו ימו
אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי אף זה אחיו מבקשין להורגו כדכת' ויתנכלו אותו להמיתו ,ובדפ"ר וד"ו הגיי
מה זה אחיו שונאים אותו וכו' (והוגה בד' ווילנא) ומפרש ביפ"ת לפי שבעשו לא מצינו זה מפורש [כלומר לשון
שנאה ,אבל כתיב .וישטם עשו את יעקב ,לעיל כ"ז י"א] שנה בכאן הסדר וכו' ומיהו מסברא אית לן שאפילו
קודם שבקש עשו להרוג את יעקב היה שונאו על הבכורה .,ובכי"כ השוה עס כי"פ' חסר מה זה אחיו שונא אותו
וכו' ואיתא בכי"פ ,ובכמ"ר מהופך מה זה אחיו מבקש להרגו אף זה אחיו מכקשים להרגו זה אחיו שונא אותו
זה

גם כן,

זה נסטן | .בלה בבייל,

זה רועה וכו'":

וכמו כן בדפ"ר

וד"ו ובכ'י שציונתי

נשטן,

ובא"א ובמ"כ

הוגה גש טם ((וכן נדפם בדפוס קראקא א') ועח"נ; ומפרש בפי' ב'ר זה נשטם ושטום עשו את יעקב וזה
נש טם ושטמוהו בעלי חצים [אכן ככר הזכיר שנאת אחיו וכמו שהעיר גם ביפ"ת ,ואולי הכונה שיעקב נשטם
מלבן ובניו ויוסף מאשת פוטיפר] ,ובבמ"ר בדפ"ר וד"ו הגי' זה גטמן זה נטמן ,וש לפרש זה נטמן שהיה
ועקב ייד שנה מוטמן בארץ ומשמש לעבר כדאיתא לעול צד  877אבל ביוסף לא מצינו שהיה נטטן ועי' ביפי'ת,
ובמ"כ הגיה גם שם זה נשטם וזה נשטם וצ"ע | :זה נגנב וכו'| .בבמ"ר הגי' זה נגנב ב' פעסים גנבתי
יום

וגגבתי

לילה

וה

גגנב ב' פעמים

כ'

גנב

גנבתי

וגה וכן מפרש

ולקמן פפ'ח

כאן בפי' ב"ר,

סוי ה' אותא בי גנב גנכתי אמר ר' אחא מיכן שנגנב ב' פעמים ובלק"ט מפרש שם כי גנב גנבתי גנבתי מבית
אבי גנכתי בבית הבור ,וביעקב אפשר לפרש נגנב שני פעמים מה שנגנב אצלו ביום ובלילה גנבתי יום וגנבתי לילה
ועי' ביפיית ובפי' מהרז'ו ,ואולי נדרש כאן רק כפל הלשון הדומה

ביעקב וביוסף וכן משטע טעם הדרש בתנחומא

וישב שם במאמר שהעתקתי יעקב אמר גנובתי יוס וגנובתי לילה ויוסף אמר כי גנב גנבתי [ובגוף כי"ו ובכי"ת ליתא
פעמים וכן ליתנהו בפעם הראשונה בכי"א א!] | :נתברך בעשר.

מלות שני
בעשר

ברכות

צד 987

בד"ה

הנכללות

ברכה

בברכת

ויתן לך וכיה בבמיר

השביעית,

זה נתברך

בי' ברכות

כן הגי' הנכונה

ועח'ינ,

וזה נתברך בי' ברכות

ופי' בעשר

ועי' במ"י

לעיל

ועשר ברכות שנתברך יוסף משמע שהן הברכות בברכת משה וליוסף אמר וכו'

וישב

8

לו ג

פרשה פר

וזה נתברך בעשו ,זה יצא חוץ לארץ וזה יצא חוץ לארץ ,זה נשא אשה בחוצה לארץ וזה נשא
אשה בחוצה לארץ ,זה הוליר בנים בחוצה לארץ וזה הוליר בנים בחוצה לארץ ,זה ליווהו טלאכים
וזה ליווהו מלאכים ,זה נתגרל על ירי חלום וזה נתגדל על ירי חלוס ,זה נתכרך בית חמיו כשבילו
וזה נתברך כית חמיו בשבילו ,זה ירר למצרים וזה ירר למצרים ,זה כלה את הרעב וזה כלה את
| הרעב ,זה משכיע וזה משכיע ,זה מצוה וזה מצוה ,זה מת כמצרים וזה מת במצרים ,זה נחנט וזה
נחנט ,זה עלו עצמותיו וזה עלו עצמותיו:
יוסף בן שבע עשרה וגו' בן יז שנה ואת אמרת והוא נער ,אלא שהיה עושה מעשה
נערות משמשם בעיניו מתקן בשערו מתלה בעקכו :
 7ל;ופ טס:

 8לטיל :212 57

 1חוץ] הזג .לחוץ פן .חוצה אכי .לחוצה דך]
| זה נשא
לארץ אכי.. .לחוצה לארץ דןת .כן
לארץ פ[חני .וזה ..לחוצה לארץ ך .ל' א | וה
לארץ [\זני .וזה ..לחוצה לארץ ך .וזה כן פ .ל' א1
לארץ וזה  ..בחוץ (חוצה ני .חוץ ח) לארץ וחני.

| יצא  --לארץ] חן יצא לחוץ לארין ן .. .חוצה
זה ..בחוץ (הוצה  .1חוץ ח)
 -לארץ] אכן].וזה ..בחוץ (חוצה ני ..חוץ ח)
 -לארץ] אלכו| ל זה הוליד ---לארץ] זה . .בחוין (חוצה נו .חוץ ח)

ל' פ

| לווהו י .ליוו אותו חן  .לוו אותו פא .לוו

אתו = |  4ליווהו מלאכים] לווהו (ליוו אותו חן .לוו אותו א .לוו אתו כ) מלאכים חאנכי .כן | 5
וזה  --חלום] וזה כן  | 5ב5ית] בבית ך |  4בית  --בשבילו] וחא'נכתי .בגית . .בשבילו ך .בית אדוניו
בשבילו אַ .1כן  | 5זה ירד  --עצמותיו] כָי .זה ירד ..כלה את הרעב ..זה מצווה ווה מצווה  . .עצמותיו [,
זה ירד ..כלה הרעב וזה כלה הרעב ..עצמותיו דץ .זה ירד ..זה מצוה (מצווה א?) וזה מצוה  . .זה העלו..
העלו עצמותיו ךא.

זה ירד ..כילה . .כילה ..וזה מצוה זה מת במצוה וזה מת במצוה זה נחנפט ..עלו..

עלו עצמותיו [ ,1זה ירד ..כלה הרעב ..כלה הרעב ..וזה מצוה זה מת  ..נחנט במצרים . .נחנט במצרים. .
העלו עצמותיו ממצרים  . .העלו עצמותיו ממצרים ך] ,זה ירד למצרים וכלה הרעב ומשביע ומצוה ומת במצרים
ונחנט ועלו עצמותיו וזה כן ₪

|  7בן י"ז ך | 1וגוי] שנה חאנכי.

שנה וגו' ך ,שנה היה רועה וגו ן,

לי פת | בן י"ז שנה] בן שבע עשרה שנה היה ן .ל' דפחאנכתי | ואת אמרת] א .1ואה אמי דאיכתו,1
ואת אמר

 ,82ואת אומר ן .ואתה אומר ח | * שהיה עושה דפוחאנכת]

משמש [ ,שהיה משמש א! .ממשמש דפחאכן שי

ק-בו]
ע-
בקן
| מת

שהיה ל .שעשה ו |  8משמשם] ן,

פכ.

מתקן בסערו ..בעקבו ן/

ומתקן בשערו ומתלה (ומתלי  )/בעקבו חִי .ומתקן בשערו ומתלה בעקיבו א%נ /מתלה בעקיבו (בעקיביו ףן)
מתקן

בשערו דִך .ומתקן בשערו א' |

שר איתא גם בפי" ב"ר שמפרש זה נחברך בעושר ויתן לך וזה
וע
ונקל הוא לכוון שם הסספר עשר ,והגי' ב
וצה וכוי
חצה לארץ וזה יצא ח
נתברך בעושר וממגד ארץ וטלואה וגו' :  1זה יצא חוץ וכו' .בבמ"ר זה יצא ו
זה נשא אשה בחוצה וכו' זה הוליד בנים בחוצה וכו' זה לוו אותו מלאכים וזה לוו אותו וכו' ,ויעקב ליווהו מלאכים
כהדרש לעיל צד  987עולים אילו שליווהו בארץ ויורדים אולו שליווהן חוץ לארץ ועי' בס"י שם וצר  ,778ויוסף
ליווהו מלאכים כהדרש למטה פי' י"ד וומצאהו איש וכו' שלשה מלאכיס נזדווגו לו וכו' [וע' לעיל צר :]188
 8נתגדל על ידי חלום .ויחלום והנה סלם מוצב ארצה וראשו סגיע השמימה וכו' ועוד כתי' ואשא עוני וארא בחלום
בית חמין| .בית לבן שאמר נחשתי ויברכני י"י בגללך ויוסף נתבוך בית
וכו' וווסף נתגדל ע"י חלום פרעה':
חמיו בשבילו בית פוטיפר דכתיב ויברך י"י את בית המצרי בגלל יוסף וכו' ולפי הדרש לקמן פפ'ו סי' ג' פוטופר
הוא פוטיפרע שלקח יוסף את בתו אסנת לאשה ,ובדפ"ר וד"ו נשתבש בב ית חמיו בשתי הפעמים והוגה בבר
בא"א ובמ"כ .ולנכון בבט"ר זה נתגדל וכו' זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נהביך בית חמיו בשבילו זה
ירד וכו' 4= :זה כלה וכן'| .מפרש בפו' ב"ר כי'ט וכי"א מל"א זה כלה את הרעב שחמש (שחימש) את ארץ
מצרים בשבע שני שבע לצורך שגי רעב וזה כלה את הרעב יעקב כשבא למצרים כבר עברו שנתים הרעב ועוד היה
לו חמש שגים לבא (לבוא) וברכות יעקב שלמו,

וכן הדדש לקמן סוף פפ"ט :

 5זה משביע וכו'| .כדכתיב ויאמר

לו וכו' שים נא ידך תחת ירכי וכו' ונשאתני ממצרים וכו' ויאמר השבעה לי וכו' וזה השביע וישבע יוסף את בני
ישראל וכו' והעליתס את עצמותי מזה ,ובבמ"ר זה כלה וכו' זה השביע בנו וזה השביע אחיו ,וזר הפירוש בפי"
ביר שם מל'א זה משביע ויעקב גתן לעשו וזה משביע אנכי אכלכל אתכם ויש לומר (ויש אומריי) זה משביע
דכתיב ויבא לי ואוכל מכל | :זה מצוה .ויצו אוהם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי וכו' ויכל יעקב לצות את
בניו וכו' וזה טצוה ויצו יוסף את עבדיו את הרופאים וכו' ,ובבמ"ר ל'ג זה מצוה וכו' ומסיים שם זה מת וכו' זה
נחנט וכו' זה ע ל ו עצמותיו וזה ע ל ו עצמותיו הא לפי שהיה יוסף דומה לאביו לכך נאמר אלה תולדות ועקב וכו',
ובכי"פ קיטע לשון המאמר וסיומו שם זה ירר לסצרים וכלה הרעב ומשביע ומצוה ומת במצרים ונחנט ועלו עצמותיו
עושר אף
וזה כן ,ובלקי"ט הועתק בהשמטת קצת הענינים מה יעקב אבינו אמו עקרה וכו' מה יעקב נתברך ב
גיו בשבילו וכו' מה
אד
יוסף נתברך בועש ר וכו' מה יעקכ נתברך בות איבו בשבילו אף יוסף נתברך בית ו
יעקב ה ע ל ו עצמותיו אף יוסף ה ע ל ו עצמותיו ,ונוסם שם טה יעקב נפרד מאביו כ"ב שנה אף יוסף נפרד מאביו
כ"ב שנה וכו'

ובשכל טוב צד 895

מה יעקב נולד מהול וכו' זו קשתה אמו בלדתה

אף זה קשתה

אמו בלרתו

עושר אף וסף נתברך בעושר וכו יעקב נתברך בית
[בלדתה] אמו של זה ילדה שנים וכו' יעקב נתבך ב
ל ה קודה וכן יוסף על עצטותיו וכו' יעקב מת במצרים
בן בגללו וכן יוסף בית א ד וגיו וכו' יעקב .מ צוה ע
ל

וכן יוספ יעקב נא מר בו גנבתי יום וגנכתי לילה וכן יוסף נאמר -בו כי גנב גנבתי וגו' יעקב נפרד מאביו כ'יב
שנה וכן יוסף ,ובהוספת ענינים שונים הועתק ומפורש המאמר במה"ג שם עיש :  8משמשם .וכ"ה בכייו ,ובמהזג
עמו'  595מסמסם בעוגוו מתקן בשערו מתלה בעקיבו ועי' לעיל צר  212ובמ"י שם ובהוספות הח' פליושער בעמת'יר
ח"ב צד [ 875ולקמן פפ"ז סי' ג'] ,ובפירש"י עה"ת גורס ומפרש שהיה עושה מעשה נערות מתקן בשערו מ מ ש מ ש
בעיניו כדי שיהיה נראה יפה ,ובפי' ב"ר בדפ"ר ם מ ש מ ש בעיניו ליפותן ולקשטן ועח"נ ,ובלק"ט והוא נער שחיה
מ תג עגע מתקן בשערו מתלה בעקיבו והוא מעשה נערות וכן בשכל טוב צר  419מתגעגע כנער ועושה מעשה

וישב

פרשה

ויבא יוסף את דבתם

פר

91

לז ב

וגו' ר' מאיר א' חשודים בניך על אבר מן החי ,ר' יהודה א'

מזלולים הם בכני השפחות וקורין אותן עכדים ,ר' שמעון א' תולים עיניהם בכנות הארץ , ר'
יהודה בר' סימון א' על תלתיהון פלס ומאזני משפט

אמר לו הקבייה אתה

לי"י (משליטזיא),

אמרת חשודים הם על אבר מן החי ,חייך אפילו בעת הקלקלה שוחטים הם וישחטו שעיר
עזים (בראשות לו לא) ,אתה אמרת מזלזלים בכני שפחות וקורין אותס עבדים לעבד נמכר

וש

=  1ילקוט טס[ ,ילק' עכיכי סקליס ק"ס פיי ייע ,לקען פפ"ז סי גי כניי כיי] ,יכוט' פיפס פ'"ס ט"ו די ,פנסועל ע' 3ושנ
פיי ו' ,פנסועש טס קיי [ ':וסי" ז']  ,פדכי פליים  3 = :יפק' מסלי כ' ססקניד :

ך | 7וגו] רעה דְנימ.

5יבא] היה רועה ₪
 1ו

א?[מ)

ר' מאיר ר' יודה (ור' יהודה
אומר דֶמ; אמי איכת;
או' פונ,

(חשודין אג) הן דואנת/

רעה אל אביהם וחאכת.

ור' שמעון [ ₪א?כמ,

אומ'

אמר

מה

אמי

דְז ,אומר שהיה

ר' מאיר

אומ'

ל" פ | ר' מאור] פחפ,

ור' יהודה

לאביו א

ור' שמעון  ₪דת

| חשודין

פַפ.

|

חשודים

חשודים (דין מ) הם חמ ,מאי אומ' חשודין הן י | ר' יהודה ---עבדים] ר' יהודה (ר/

יודה ן ,ר' פכ) אומי (אמי א" )5מזלזלין הן (מזלזלים הם ךז .מזלזלין פכ) בבני (בני ) השפחות (שפחות ן)
וקורין (וקוראין

השפחות

י ,

'כ) אותן (אותם א.%

ר' שמעון

] 
רץ--
ל רי שהמעאון

אומ'

להם חא') עבדים פוחאכמ.

תולין הן עיניהם

בבנות

הארץ

ךך,

ר' יהודה

ר' שמעון

אומ'

מזלזלין הן בנוך בבני

אמ'..

הם ..הארץ

ן |

ר' שמעון אומ! (אמי  )5תולין (תולים הם חַ ,תולין הן [י) עיניהן (עיניהם וחאמ)

ר' יהודה אומ' (אמי ךן) מזלזלים (מזלזליי ך!) הן (הם ך]) בבני השפחות וקורין
בבנות הארץ פ[חאכימ.
להם עבדים דִךף |  8יודה ות | בר'] וחא?נכ? .בירי ות .בר דפ | שמעוי  | 2אמ' דו"חנכת .אומי אמ

|

על תלתיהון] פאני* .על תלתיהן ן ,תלתיהון כ .ועל תלתיהון (שלשתן ךן) לקה דְ .על תלתיהון נענש מז,
על שלשתן נאמר ךז | ו*מ*אזני] מאזני ל | משפט] צרק פכ | לי"י] וגוי |1אתה] פוהא"נתעי .את ד .לי כ
 4אמרתה

ן | חשודין

פא?גכת עומ | הם] הן פכת:

בניך ך .הם בניך ך .הן בניך וְאֶנָי ,הם בני ו(משלי),

הן אחיך מ .ל' ע | חייך לי ע | שאפילו חי | בשעת | קלקלה ן .הקלקלה שלך פכ | שוחטים הם] שוחטין (.
איגם אלא שוחטים ך] .אינ' . .שוחטי' ואוכלים דְ ,1אינה (אינם ך])  . .שוחטים ואוכלים דְְ ,אינן אלא שוחטין
וישחטו . .עזים
ם]
זוי--
עשחט
ואוכלין פוא"נכמ /אינו ..שוחטי' ואוכליי ו ,1אינו אלא בשחיטה ו(שם) | וי
וגו' [ ,הה"ד ויקחו את כתונת יוסף וישחטו . .עזים ן .ל' פא'כ |  5אתה לי ץ | אמרתה ן .אומר תי |

מזלזלין פעי ,מולוליי כ .מזלזלים הם זי (שם) ,מזלזלים (מזלזלי ךְ') הן ד .מולולין הן וא'גתמ | בני ח |
ישם) | אותם] אי (שם) .אותן וכעמ.
שפחות] ן ,השפחות דפחא?גכתימ | וקורים (

לי ך | ענדין ו |לענד] חייך = פו"חכמ .לפיכך = (ושם) |

להם חתי ;:להן ג/

 1חשרים וכו'| .אמר :לאביו
נערות מתקן שערו מתלה בעקיבו וכו' ועיי גם זקש בייטרעגע ח"א צד 701:
חשודים וכו' מזלזלים וכו' תולים וכו' ,ובדפוסי' הגי' מה אמ' ר' מאיר וכו' ובכי"א א' ר"מ אומר שהיה אומ'
לאביו חשודין וכו' ועי' במ"י לעיל צד  769בד"ה רבגין אמ' וכו' ,וטעם הדרש במאמרי ר"מ ר"י ורייש לא נתפרש
ועו' ברא'ים ,ובלק"ט מפרש ויבא יוכף את דבתם רעה אל אביהם שהיה אומר לו כי בני בלהה ובני זלפה משחיתים

את הצאן ר' יהודה אומר את דבתם של בני לאה שהיו קורין לבני השפחות עבדים ר' שמעון אומר על כולן הוא
אומר ויבא יוסף את דבתם רעה שהיו תולין עיניהם בבנות הארץ וכו' ,ובשכל טוב שם הרכיב המאמרים שלפנינו
איזה :דבה הכיא ר' מאיר אומר כך אמר חשודין בניך על אבר .מן החי אמר הקב'יה חייך אפילו בשעת הקלקלה
הן שוחטין שנ' וישחטו וכו' ר' שמענן אומר כך אמר תולין בניך עיניהן וכו' אמר הקב"ה חייך שאני
מגרה בך את הדוב שנא' ותשא אשת אדדניו וגו' ר' יודא אומר כך אמר מזלזלין בניך בבני .השפחות וקורין להם
עבדים א"ל הקביה ח ייך שאתה נמכר לעבד ,ר' יודא ביר סימון אומר על ש ל ש ת ן הוא אומר פלס ומאזני ובו',
ובערוך ע' פלם א' הועתק ממאמר ריב'ם פלס ומאזני משפט וכו' ונוסף |בסופו על תלתיהון  גלכד פלס ומאזני
בה אוטי מזלזלין הן וכו' וקוראין להן וכו' ר' שמעון
יק
כום ,ובמה'ג שם ר' מאיר אומ' חשודין הן וכו' ר' .ע
אומ' תולין הן את עיניהן לראות בבנות הארץ ובשלשתן נכשל ועליו אמ' שלמה ומוציא דבה הוא כסיל אמי לו
הקב"ה אתה אמרת חשורין הן (כו' חייך אפילו בשעת הקלקלה וישחטו שעיר עזים אתה אמרת מזלזלין הן וכוי
וקורין אותן עבדים חי יך לעבד נמכר וכו' אתה אמרת תולין עיניהן וכו' חייך שאני מגרה בך את הדוב
דכתי' ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ,ובעקירה שער כ"ח הועתק ר' מאיר אומר חשודין בניך וכו' ר'
והודה אומר מזלזלין בני השפחות וקוראין אותם עבדים ר' שמעון אומר תולין עיניהם וכו' ,וע'ע רשי משלי יט זי
[שמביא מאמר שלפנינו על המקרא שם] ,ובירושלמי שם לשון המאמרים כתיב ויבא יוסף את דבתס רעה אל
אביהם מה אטר ר' מאיר ור' יהודה ור' שמעון ר' מאיר אמר חשודין הן וכו" ר' יהודה אומר מזלזלין הן בבני
עבדים ור"ש אומר נות נין הן עיניהן בבנות הארץ א'ר יודה בן פזי (ועי' במ'י
השפחות וגוהג ין בהן כ
לעיל צד  )417פלס ומאזני משפט לה' מעשהו כל אבגי כום מה אמר חשודין הן וכו' אמר הקב"ה כך אני מוכיח
עליהן .שהן שוחטין ואוכלין וישחטו שעיר וכו' מה אמר מזלזלין הם בבני השפחות ונוהגין בהם כעבדים לעבד נמכר
יוסם מה אמר נותנין עיניהן בבנות הארץ הא דובא מתגריא לך ותשא אשת אדוגיו את עיניה אל יוסף וגו',
ובתנחומא מ'ב שם ויבא יוסף וכו' מהו את דבתם רעה שאטר לשון הרע על אחיו ומה לשון הרע אמר עליהם
אמר ר' יהוד ה אמר עליהם שחותכין אבר מן החי ואוכלין א''ל הקב"ה אתה אמרת לשון הרע על השבטים חייך
למחר אתה יורד למצרים ואתה קורא להם שיאכלו עמך והם חושדים אותך שם על השחיטה שנאמר וישומו לו לבדו
ר אומר א"ל אחיי נותנין עיניהן בכנעניות א"ל הקבי'ה אמרת אתה לשון הרע על אחיך חייך למחר
יא
וגו' ר' מ
אתה יורד למצרים והיא אומרת בא אלי העבד העברי וכו' ,ובתנחומא שם מקוטע ויבא יוסף את דבתם רעה אמר
לאביו אחי אוכלין אבר מן החי אל הקב''ה חייך בדבר שיצא מפיך בו אחה גחשד נישימו לו לבדו ולהט לבדם [ובשלימות
כעין מאמר שלפנינו בסי' ז' שם] ,ובפדר"א שם שראה בני פלגשי אביו אוכלין בשר אילות וכבשים כשהן חיים והוציא
עליהם דופי לפני אביהם וכו' ועו' גם בתר"י א' ,ובכו"א א' דלג הכותב מן תולין עוניהם בבנות הארץ עד חולין עיניהס
מז

1101080702

4

וישב

ו

"

יוסף (תהליס קה יו) , אתה אמרת תולים עיניהם בבנות הארץ אני מגרה כך את הדוב ותשא אשת
אדוניו וגו' (בראשית לט ו):

אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ר' יהורה א' שהיה זו

ג ד) וישראל

איקונין שלו דומה לו ,ר' נחמיה א' שכל הלכות שמטר שם ועכר ליעקב טסרן לו = ,

("

ועשה לו כתגת פסים ריש לקיש (אמר) כשם ר' אלעזר בן עזריה צריך אדם שלא לשגוח =
כין בניו שעל ירי כתנת פסים [שעשה אכינו יעקכ ליוסף] וישנאו אותו וגו' :פסים שהיחה מנעת
על פס ידו ,פסים שהיפיסו עליה אי זה מהם יוליכה לאביו ועלת ליהודה ,פפים על שם צרות
 0ילקופ כ' ק"ע ,סנסומס ע'נ טס קיי ס' ,סנקועס טס כ" :'3

 ₪ינקוט טס ,ילק' עכיכי מסליס יו סי" ם' ,טנס

" נ' ,מנילס ע"ו כי[ ,וע'] סנסומס טס ק" ד' ,לנדם נכסטים פפ'ס (פ'ס):

 1אתה ל' ץ | אמרתה ן ,אומר תי | תולין דוא'נכעמ .תולים חם חי (שם) .תולין הן (ה' ו') תיו,
נותגין ם

לי

| עיניהן ובכע:

חייך שאני

| אני מגרה] ע.

(חיך אני א?) מגרה דוחאגתימ.

חייך

2דניו וג | וגוי] את עיניה אל יוסף זא?כתש .עיניה אל יוספ א',
אגרה כ | לך ך' | את ל' ד | א
ל' פ(ישם) | 8ושראל  --יוסף לי א | * מכל  --לו חא'כ] מכל ..זקוניס  .1מכל בניו וגוי ל ,מכ
בניו

ן.

כי ..לו א?.

וגו" פוי.

(נחמיא א?)  -דואגכת

ל' ך

| ר' יהודה

(יודה [)] :₪

ר' יהודה

(.יודה ן) :ורי נחמות  "

| אוט' דוחא'תי .אמי א'כ | שהו י |  :ד4ומין א | ורי ן | נחטיא א* |

אמ' דא'כ .אומי חא'תי | שמסר] ן"ג ,שמסרו דפחאכתי | פ ויעש י | כתנת] וגכ .כחונת דפחאתימ |
ריש לקיש] פכ ,רזל ך ,ר' שמעון בן לקיש [א'ן .רשבזל א%מ .ר' לוי ת | לעזר ן | צויך --לשנות] וחנתו,
צריך שלא לשנות ך' ,צריך אדם שלא ישנה אמ .לא ישנה אדם 5

בן בין בגים ך].

בניו לבין הבנים ך],

שעזי אימ | כתנת] פוא"כ.

| 6בין בניו] וי ,1בין הבניס כ .גין

בנו (את בנו א?מ .את בניו א') בין הבנים פאמ.

בן מנכניו ך |

כתונת ְחא'נתימ | הפסים ואמ | * שעשה -ל-יוסף דְֶן] שעשה יעקב אבינו

ליוסף ךז ,שעשה . .לבנו ליוסף רְן ,שעשה
כת' תמן וישנאו אותו ך] ,וישנאו ..ולא
לשלום נתגלגל הדבר וירדו למצרים אא"
עד דו"חא?נכתמ | ידו] פו"חאכי .רגלו
שהיפיסו] [ ,שהפיסו ְפחא?נכותשימ.

גוו-י ]-וישנאו אותו פכ,
ושנא
יעקב ליוסף פאנכומ .ל' ל | וו
יכלו דברו לשלום [חא1גמ; לא ..לשלום ו ,וישנאו ..ולא..
על פא'י |
"היתה] שהייתה ךְ | ** מגעה] נוגעת ל | 7
| ש
 ,1ידו ד"א פסים שהיתה דקה וקלה ביותר ונטמנת בפס יר דתן |
שהפסו א

| עליו מ | איזה פונתימ | מהם] מהן פנש .לי ו |

יוליכנה פםאשמ .מוליכה י | לאביו לי מ | ועלתה חא?שמ |
בבנות הארץ [אכן המלות אמר לו הקב"ה בחובות שם וצ"ע] והושלם בגליון בכתב אחר:

 1אני מגרה בך וכו' .וכן הלשון

|יו
ז
לקמן פפ"ז סי' ד' חייך אני מגרה בך את הרוב ועי' גם לעיל צד  8 :604שהיה זיו וכו' .דורש זקונים
איקונין ועי' לעיל צד  165וצר  686ובמ"י שם ,וכן מתורגם בהר"י א' ארוס איקוני דיוסף דמיין לאיקונין דיליה/

ור'ג דורש בן זקוגים בן חכמה ורעת שכל הלכית וכו' ,וזקוגים שם מופשט בהוראת חכמה כמו זקנים חכמים.,
וגם בת"א מתורגם ארי בר חכים הוא ליה ועי' בפירש"י וברטב'ן וברא"ם ,ובפיי ב'יר בדפ"ר מפרש זקונים שבל
הלכות שמסרו הז ק נים שם ועבר ליעקב מפרן לו (ואולי דריש זקונים חסר ויו וקרי ביה זקנים) ,ויעקב למר
משם ועבר כהדרש לעיל צר  896וצד 877

ועי' במ"י שם,

ובשכל טוב שם גורס ומפרש כי בן זקונים הוא לו ר'

יודא אומר שהי' זיו דיוקנו דומה לו ור' נחמיה אומר שהיה זריז וחכם כמותו שכל הלבות שמסרו לו שם ועבר
מסרן ליוסף ,ובמדרש אגדה שהיה דיוקנו וצורתו ודומתו דומה לו ד"א שכל הלכות שנמסרו ליעקב מסרן לו/
ובמה'"ג עמו'  659הועחק כי בן זקונים הוא לו מהוא בן זקונים ר' יהודה אומי שהיה זיו איקונין שלו דומה לו ר'
נחמיה אומ' שכל הלכות שמסרו לו שם ועבר כולן מסרן ליוסף ,ובתנחומא מ"ב שם איתא ד'א אלה תולדות יעקב |
יוסם שהיו פני יוסף דומין ליעקב מנין שכך הוא אומר וישראל אהב את יוסף מכל בניו .כי בן זקונים הוא לו והרי
בנימין קטן ממנו והוא אומר בן זקונים אלא שהיה איקוגין דומה לו וכו' ,ובתנחומא שם וישראל אהב וכו' כי
בן זקונים בן איקונים שהיה דומה לו וכן' :  6שעשה אבינו וכו'| .כַן השלמתי ועחינ ,וכן במה"ג שם ועשה

לו וכוי ר' שמעון

בן לקיש בשם

ר' אלעור בן עזריה צריך א ד ם שלא לשנות בין בניו שעל ידי כתגת

פסים שעשה אבינו יעקב ליוסף ושנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום ,ובשבת שם המאמר ואמר רבא
בר מחסיא אמך רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנגו בין הבנים שבשביל משקל
שני סלעים מילת שנתן (שהוסיף) יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו
למצרים ועייייש בפירש"י ובד"ס שם ומגילה שם ,ובאג'"ב שם אמרו רבותיגו משום ר' יהושע בן קרחה בשביל לשון"
של ארגמן שהוסיף יעקב על לבושו של יוסף קנאו בו אחיו ומכרו אותו למצרים וירדו אף הם אחריו שנאמף
וישראל אהב' וכו' ועשה לו כתוגת פסים וכו' ,ובתנהומא שם בהמאמר ויוסף הורר וכו' זשיה לבו חזו מפעלות
אלהים נורא עלילה על בני אדם א"ר יהושע בן קרחה אף הטראות שאתה מביא עלינו בעלילה את טביאן ובוי

וכן הוא אומר

ביוסף ויראו אחיו

כי אותו אהב אביהם וכו' בשביל כתונת פסים גרם לכל השבטים לורד למצרום

וכו' ,ולהמאמר בתנחומא גר' שכוון גס במ"כ ,והועתק שם בסגנון אחר:
והגהתי מגעת כגי' שאר הספרים ,ודרשו תחלה כתנת פסים שהיחה מגעת
כלו' פס יר וגס פס רגל (ובכי"ג הגי' מגעת עד פס רגלו) וכן לעיל צר 189
וכו' ובאהלות פ"א מ"ח בפיסת הרגל וכו' בפיסת היד וכו' ,וגם בת"א מתורגם
דפסי וכ"ה בת"י ש"ב ייג ייח וייט ועיי במאור עונים פמ"ה ובעמת"ל ע' פס
בוהל ע' פס ,ודרש אחר (בלי סימן ד " א וכן בסטוך ועי' במ"י לעיל צד 987

שהיתה מגעת .בכי"ל כתוב נוגעת
על (עד) פס ידו ,ופסים לשון פס
בדרש מתרפס וכנ' מתיר את הפס
כאן ולקמן בפסוק כ"ג וליב כיתונא
א' וב' ועו"ע דיללמאנן וגעזענווס=
[וצר  )]228פסים לשון פיוס שהפיסו

ודרשו

נוטריקון על שם צרות

גורלות

עליה איזה

מהם

במכירתו וע'
[וכיית] ר'א
פַ
בכי"ל ושאר כ"י ובילקוט
מגעת על פס ידו ד"א

יוליכה

בפירש"י
פסים
ובילק'
שהיתה

לאביו וכן'

[וע' למטה צד ,]4901

עוד

פסים

עה"ת ולמטה פיי כ'יב , ועוד הדרש פסים פסים וכו' ,ואחר הדרש הראשון נוסף
דקה וקלה ביותר ונטמנת בפפ יך ,ודרש זה ליתא
שהיתה
מכירי תהלום ,ופלא שנמצא גם בלק"ט ,ושם הועתק ועשה לו כתוגת פסים שהיתה
מגעת עד פת רגליו ע * א פסים שהיתה דקה ביוהר ונטמנת בפס יד ד" א פסים

וישב
שהיגיעוהו,

פרשח פר

> לז גד

פה פוטיפר פ' פוחרים י' ישמעאלים מ' מדיינים ,פסים

1101

פסים ר' שמעון בן לקיש (אמר)

בשם ר' אלעזר בן עזריה לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בגי אדם וגו' (תהליססו ה)
למה וישנאו אתו בשביל שקרע הים לפניהם פסים פס ים:

|

ויראו

טמ

כי

אחיו

אותו

אביהם

אהחב

וגו" אמר ר' אחוא בר' זעירא מתוך גניין שלשבטים

 5אתה יודע שכחן ,להלן ולא דבר אכשלום עם אמנון למרע ועד טוב ונו' (שיב יג כב) דבליבה495
בליבה ברם הכא ולא יכלו דברו לשלום דבליבה בפומה:
 1ילקוע כי קפ"פ ,ילקי פסליס כי סתייז 4= :ילקוע כ' קעיים ,ילק' סעולל כ' קע''ע ,עדכם ססמיס פים כו ד':
 1שהיגיעוהו] [ .שהגיעוהו דהפחאכתימ.

שעברו עליו [ | פה] פא ך .1פ"א דת.

 '5פוחאנכי;

פסים פ' 5ן ,ל' * | פוטופרע ו | סי] פוחאנכמ .סמיך ך' .פמייך ד :סמיך ת .ל חי | י] פוחאנכמ:
יור ך .ייד ףת ,ליי | מ] פחאנכמ .םי ן .מם ך' ,מ"ם ך ,מו"ם ךת ,ל י | מדיינים] א'כו,1
מדנים ןף | פפים פפים] |ן" ,פסים [א![]; פסים ד"א פפים ך ,1ד"א פפים דת;
מדינים דפוחנמ/

יתהלים) .ל' מ | ו*ראו לית ש]
2עזר ן | בן עזריה] בן ערך (
לי פאכו | השביל א?מ .ריש לקיש םם | ל
חזו לדפאנכימ | *נורא  --וגו" ל

אשר שם שמות וגו ל .אשר שם שמות בארץ א; אשר שם וגו' נורא

עלילות על בני אדם וסמיך ליה הפך ים ליבשה פ ,וכתו' (וכת' ך]) בתריה הפך  . .ליבשה דְןת ,וגו" וסמיך
ליה הפך . .ליבשה  ,2וגו נָמ .לי ןָ 8 | 5אותו | בשביל] ולא יכ' וגוי  ₪ןָ ,לי י |שקרע] פאנכתשימ:
שיקרע דע | לפניהם הים [ . . ,את הים ו .להם הים פַכ .. .את הים אש | פס ים] פסים ד'ואגעי (שם)מ |
 *4ויראו  --וגו' ך]] ויראו אחיו וגו ל .ויראו אחיו כי אותו (אתו  ;2[ )1ויראו . .אותו אהב אביהם פא1ל,

ויראו . .אביהם מכל אחיו דְן ,ולא יכלו דברו לשלום א" | אחוא] [ .אחווא ן ,אחוה חאכ :אהבה דת/,
אחא פו (שמואל) | בר'] וכ .בר דפחאנתי (ששם) | זעירה ן | גניין] ן .גנותן דפחאנכתי (שם) ,גנות' | 3

 5את יודע ן ,2למד י(שם) ,למדנו  | 5מהוא שבחן ן | להלן כתיי אא" | לא י | למרע ועד טוב] וְחָאי (שם),
למטוב ועד רע י; מרע ועד פוב ך ,מטוב ועד רע פנ :מטוב עד רע ךכ | וגו' לי | דבליבא פאכי.

דבלבא /

6ליבא פאכי :בלבא  ,בליביה דןת ,בלביה [ ,כלבא ןו (שם) |
דבליביה ן ,די בליביה דֶן ,דכלבא  | 1ב
הכה ך | לא י | לשלום ל' ד | דבליבא חאנכי :דבלביה [ ,די בליבהון דֶן .דכליבא  | ₪בפומה] ח/
בפומא פַאנכי :.בפומיה [ .בפומהון דִן ,כפומא ו(שם) |

שגנמסר

שהפיסו עליה איזה מהם יוליכה לאביו ועלה ליהודה ד"א פסים על שם עצמן
פ' סוחרים ' ישמעאלים מ' מדינים ,ובשכל טוב צד  899שהפיסו עליה מי מהם
ליהודה פסים ד' אותיות על שם אדוניו שנתעמרו בו פ' פוטיפר ס' סוחרים וכו' ועי' שם צד ,419
יוליכנה

שהיה

פסים

מגיע לפס רגל

שלו ד"א

פסים

הצרות שהגיע לו פ' פוטיפר פ' סר יס פר עה
עד

פס

ידו ד"א

שהפיסו

עליה טי מגל יכה

להם

פ' פוטיפר

אל אביהם ועלת

ובמדרש אגדה

שהפיסו עליה איזה מהם יוליכה לאביהם ד'א פסים נוטריקון על

" ישמעאלים וכו',

ובמה'ג עמו'  755ד"א פסים שהיתה מגעת

אל אביה ועלת ליהודה ד"א על שם צרות שהגיעו אליו בשבילה

פ' פוטיפר ס' סוחרים וכו' ,ובאג''ב שם פפים שהיה ארגמן שלו מגיע עד פיסת ידו ד"א פסום ד' אוניאות שכתבו
עליו פ' פוטיפר ס' סר ים פרעה "' ישמעאלים מ' מדינים ד"א פסים שהיו אחיו מפייסין בו באיזה מיתה
יהרגו אותו וכו' ד'א פסים אהרי שמכרו אותו הפשיטו את כתנתו וכו' היו מפייסין זה עם זה מי יטול אותו
וווליכו אל יעקב אביהם

וכיון שהפיפו

בא

ליהודה וכג',

ובתנחומא שם ע'י לשון של ארגמן שעשה לו כתונת

פסים נכתב עליו ד' אונאות פסים פ' פוטופר ס' פוחרים  ':ישמעאלים מ' מדינים וכו' וע' למטה סי' ט"ז
ובמ"י' שם :  1פסים פסים .כ"ה בכ":ל ,וטעם זה הדרש פסים לשון פסים חתיכות ורמז לקריעת ים סוף
|לגזרום  וכדדריש רשב"ל בשם ראב"ע לכן וראו ספעלות אלהים נורא עלילה וכו' ובפסוק שלאחריו הפך ים ליבשה
וכו' וכתונת
שנדרש

הפסים

היתה

לעיל צר ,6061

תחלת

העלילה שירדו אבותינו למצרים וכשננאלו לא נקרע הים אלא בזכות יוסף כמו

וגם בכיו נוסף למלת פסים בגליון פסים ונקוד,)1

ובסוף המאמר

הגי' בדפר

ובארבעה

כו ובערוך ע' .פס ז' ובולקוט מכירי תהלים שם ג"כ פסים 5ם ים (ובילק' תהלים שם המאמר מקוטע ומשובש
ר' שמעון בן לקיש בשם רי אלעזר בן רעך .כתנת פסים פם ים ,ובדפ'ר שם ג"כ פסים פסים) ,ולפי הגי' פסים
פס ום בכי"ל וכי"פ וכו'יב [וכיית] ובדפופי' וילקוט כאן גדרש פסים נוטריקון פס .ים קרע ים ועי' גם במ"כ ,ובכי"יל
מענין הדרש,
כתוב לבו הזו מפעלות אלהים אשר שם שמות גגו' והוא הפסוק תהלים מו ט' שאינו
וביני שיטי הוגה בכתב הספר בדיו דיהה כלה"כ בתהלים סיו ה' ,וכן הוגה בכי"ו ורא ו [וכ"ה בכיית] ,ולנכון
גורס ומפרש בפי' ב''ר בדפיר לכו ורא ו מפעלות אלהי" נורא עיללה גו" וסמיך ליה הפך ים ליבשה למה
וושנאו אוהו שקרע נכו' ,והגי' זחו איתא גם בדפ"ר וד"ו (והוגה במ"כ) ובחמשה כ'י שציונתי ובילקוט כאן
ובילק' מכירי תהלים (ושם נסדר כל המאמר לפסוק לכו חזו וכו' בתהלים מו ט') ובמאמר שהעתקתי מתנחומא
שם ,ועירבובי פסוקים "יש כאן וכוונו לפ' לכו וראו וכו' כמו שמוכח מהדרש וכמו שנוסף בדפוסי' ובי"פ ובי'כ
וכת' בתריה (וסמיך ליה) הפך ים וכו' ,והמאמר שלפנונו מעורבב עם המאמר לעיל שם בשכל טוב צד  499רוש
לקיש .בשם ר' אליעזר בן עזריה אומר מאי דכתיב לכו מפעלות אלהים וגו' הפך ים ליבשה וגו' ולמה וישנאו
בשביל ש יק רע הים לפניהם זשיה ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו וגו' וכתיב גאלת בזרוע עמך בני יעקב
ויוסף סלה מלמד שלא נקרע הים אלא בזכות יוסף ,ובמה'ג שם גרע והוסיף ד'א פסים פס ים בזכותו נקרע
הים לישראל הדא היא הים ראה וינוס :  4ר' אחוא .וכיה בכי"ל למטה פ'' יז ועח'ינ ולעיל צד  6וצר :578
מתוך גניין וכו'= .מתוך גנותן של שבטים אתה יודע וכו' להלן ולא דבר אבשלום וכו' דבליבא בליבא מה שבלב
בלב אבל כאן ולא יכלו .דברו לשלום דבליבה בפומה מה שבלב בפה ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי'א מליא גורס ומפרש
לא דבר אמנון עם אבשלום מטוב ער רע (ולא דבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב) רע לא דבר לו שלא וצה
לגלות  לן מה שבלבו עליו טוב לא דבר עמו שהיה שונאו (לַא דבר עמו שהיה שונאו ואפ רעה לא דבר עמו שלא
רצה לגלות מה שבלבו עליו) אבל הכא ולא יכלו דברו לשלום שלום לא דברו עמו אבל דברי ריבות דברו עמו

.פסים (1

4

₪
₪.

|

וי

שו ל

.

וישב

921

לו ה--ו

פרשה פר

ה ו) ווחלם יוסף \גו' ויאמר אליהם שמעו נא וגו' אמי כך יהיו נכיאיכס מוכיחים"
אתכם שמעו נא את אשר י"י אומר (מיכה ו א):
ז) והגה אנחנו מאלמים וגו' אתס כונסים פירות ואני כוגט סירות| ,שלכס רקבים
ושלי עומדים והנה קמה אלומתי וו' ,ר' לוי אמר עתיוים אתס לעשות אלילים אילמים
לפני ענלים שלירבעם לאמר אלה

אלהיך

ישואל (שמת לב ו) ,אמר ר' אהא עתירין אתם

להעלים עלי דכרים לפני אכא לאמר חיה ררעה אכלתהו ,ומאן קאים לי ,משתיקיתה דאימה:
 1ילקוט כ' קפ*פ ,ילק' מכיכי מיכס ף ':

 8ינקוע טס :

 1ויחלם -וג-ו'] ויחלם . .חלום וגו' [ .ויחלום (ויחלם גת) יוסף חלום דְנתי .ל' פחאכ.

| נא וגו]

נא החלום פ ,5נא ..הזה [ְחי ,נא ..הזה אשר חלמתי אמ .נא דְוֶ .וגוי  | אמר| אמר להס פחאנכימ:

ל' ת | כן פ :כך אמ' להם ף | יהיה מ | נגיאכם פאכמ .הנניאים דְן] .נכיאים וחני | מוכיחים| וחתי,
למעו] בלשון  .] -שמעו הרים  ₪פכ | אומר וגו' ךן .אמר ן 8 | .וגו]
דין דפאג ,מוכיח מ | ש
אלומים דְחא :אלמים וגו' וְןָ .אלומים בתוך השדה ן] .אלומים ..השדה וגו'  ,אלומים . .השדה והנה
קמה אלומתי  .2ל' ו | ** אתפ] ואתם ל | כונסים] וזא?- .ין דפא!נכתי | כונפ] קובץ א! | יקיבים דִן,
*ין ת ,וקובים וְזא?ג .ריקובים א ,3מוקיבים י ,מתוקכין פכ |  4עומרים] וחא'נות .עומדיי ו,1

| אלמתי פונ | וגוי] וגם נצנה דחאית.

"יו דפא'כ

ל פוא!גכי

אחא  -דואנת | עתיריפ| וחת- .יו דפאנכי | אלמיפ דוחא'גכתי.

| י' לוי] פכ.

יי לי ו"

אלומים ם | > לפני לי א*

עגלים של]  ,1עגליו של ךְוהתי .עגלי א? .ל' פכ | לומר ן .ולאמר ו ,ולומ' ך | ר' אחא אמר פא'יכתו

עתורין] פאכת.
דברים לי א?

עתיד" ך'- .ים דוחגי

| מפני ךן | לומר דְוא'גתי.

|  6להעליי ך! .מעלים פכ.
ולומר חא

להעליל נ |' עלי לי פכ

| חייה ן | ומה י | קאם ן; אקים וו

* לי דפוחאנכתי] ליה ִ | משתוקיתה וְדֶן .משתוקיתא דָאני ,משתיקוחא ך][ .מי שתוקיתא ש,
דאימ ו .3דאמה א'נכ .דאמא פח,
שתיקותא  פל ,מסתוויתא א! | דאימה] ן .,דאימא ךןש,
דא ראטה א!אלל |

אוה בר זעירא מתוך גנותם
מה דבל יבא בפ ומא מה שבלב הין אומרים (מדברין) בפה ,ובלק"ט א"ר ת
טוב ועד רע שהיה הדבר טמון בלבו אבל כאן
וכו' שהרי באבשלום כתיב ולא דבר אבשלום עם אמנון מ
ולא יכלו דברו לשלום מה שבלב היה בפה ,ובשכל טוב צד  412ולא יכלו דברו לשלום לכך לא נאטר דבר עמו
אלא דברו כלוטר ולהזכיוו ולדבר בשמו לשלום אלא לאיבה דאיר אחא בר זעירא מגנותן של שבטים אתה
למד שבחן שהרי באבשלום כתיב ולא דבר וכו' למרע וער טוב שהיה הדבר טטון בלבו אבל כאן וכו' מה
שבלבם היה בפיהס וכו' ,ובמתיג שם הועתק אמר רב אהא בר זעירא מתוך גנאן שלשבטים אתה למד
שבחן להלן כת' ולא דבר וכו' למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון אלא דבליביה בליביה כום
הכא ולא וכלו וכו' ,דבליבהון בפומהון ,ובפירש'י עה'ת מפרש מתוך גנותם למדנו שבחם שלא
גי ין איתא גם בכי"ו וכן בירוש' יומא פ"ו מ''ג ג' גניון של ישראל ועי'
דברו אחת בפה ואחת בלב ,והגי' מתוך נ
בעמת"ל ע' גניי ,ובמדרש תהלים מ"ב שם אמר ר' א ב א כר זעירא מתוך גנותן וכו' את מוצא שבחן שנאמר
וישנאו אותו ולא יכלו וכו' דבליבא בפומא (ובט' תהלים שנדפס מכבר מתוך וכו' את יודע שבחן (כו' מה דבליבא .
הוי בפומא) ברם

להלן ולא דבר

אבשלום וכו' מטוב ועד רע (למרע וער טוב) מה דבליבא לא בפומא:

 1כך

יהיו וכו' . במדרש אגדה שמעו נא אמר להם הנביאים כך יהיו מוכיחים אתכס כדכתיב שמעו נא .המורים (במדבר
בי ") שמעו נא בית דוד (ישעיה זי ייג) שמעו נא וכו' ,ובשכל טוב צד 4לל אמר להם בלשן הזה יהיה
נביאכם מוכיח אתכם שנא' שמעו נא וכו' ,ובמה'ג עמו'  995אמר להם בבקשה שמעו גא ורמז להם
שהנביאים טוכיחין אותן ואומרין שמעו נא את וכן' :  3אתם כונסים וכו'| .אטר והנה אנחנו מאלמים וכו' אתם
כונסים  פירות ואני כונס פירות ובחלום ראה הרעב שיהיה במצרים ובכל הארץ שלכם רקבים ושלי עומדים והנה
טמה אלומתי ,ובלק"ט מפרש [אלומים ,ערומים עי"ץ מתחלף באל"ף וכו' ל' תחת ר' וכו'] אמר להם .עתידין אתם
כגוס פירות ואני כונס שכשם שראה פרעה חלום הרעב כך ראהו יעקב .אבונו [ווופף] והשבטים כינסו פירות ולא
הצליחו שנאמר והנה קמה אלומתי וגם נצבה שלכם מ תרקב ים ושלי עומרים לפי שהבנופ התבואה בשיבולת
ולא מירחן לו לפיכך עמדו ,ובשכל פוב צר  512מה ראה שר החלום :להראות לו החלום אלומות אלא מלמד
כשם שראה פרעה חלום של רעב כך ראו יעקב ויוסף אלא יעקב שמר בלבו ויוסף סיפרו וכו' אמר להם כינסו
פירות מפני הרעב העתיד לבא וגם אני כונס פורות בפני עצמו שלכם [מתרקבים] ושלי עומדין ואתס צריכון לשלי אפט"
כי לא נודע להם ולו הדבר בפירוש כי הוה חלום הדיוט ולא בחזיון נבואה וכו' [וע' ביפ"ת] 4 :ר' לוי= .הורש

מאלטים
אלילים
אלומתי
(עמוס

אלמים
אילמים
שירבעם
א' א')

לשון אילם עושים אילמים עצבים מעשה ידי אדם ולא ידברו אמר להס עתידים אתם לעשות
(כלה"כ חבקוק ב' י"ח) לאמר אלה אלהיך ישראל לפני העגלים שיעשה ירבעם ,ווהו והנה קמה
משבטו של יוסף ,וטעם לנםי קדום בזמן כמו לפני הבכירה (בראשית כ"ט כ'ו) לפני הרעש
ועי' ביד"מ( ,ובכי"פ וכי"כ הגי' לפני ירבעם) ובכל הספרים כתוב כאן א ל ה אלהיך וכו' והוא

הפסוק במעשה עגל ויאמרו אלה אלהיך ישראל וכו' ,ובעגלים של ירבעס כתוב [מ"א ייב כייח] הנה אלהיך
ישראל וכו' ,ובשכל טוב צד  422הועתק והנה אנחנו מאלמים אלומים אני רואה שאתם עתידין לעשות אילמין
לפני עגלי ירבעם ולומר אלה אלהיך וכו' ,ובמה'"ג עמו'  065המאמר ד"א והנה אנחנו מאלמים אלטים אמ' להן
עתידין אתם להעמיד אלילים אלמים פה להם ולא ידברו וסופן ליגלות עד שיבא משיח בן יוסף ותשתחוין לאלמתי:
 6להעלים . ריא דורש טאלמים בחילוף אל"ף ועי"ן טעלימים אמר להם עתידין אתם להעלים עלי דברים וכו' והנה
קמה אלוטתי קרי ביה אלמתי .מאן קאום לי מי עומד לי שתיקתה של אמוי ששתקה בשעה שלקח לבן את לאה
והביא אותה אל יעקב ,וכן לעיל צד  748מה זכירה .זכר לה שתיקה ששתקה לאחותה וכו' ,ובכי"ל כתוב '
מאן קאים

ליה והגהתי לי כמו שהגי'

בשאר

כ"י ובילקוט וגס בדפ"ר וד"ו (ובד' ווילנא נשתבש ליה) ,ובשכל

מוב שם ר' אחא אמר כך אמר יוסף עתידין לעשות .אילמין להעלים עלי דברים לפני אבא וגם אני מעלים כמו כן,
במה'ג שם ד"א אם' להן עתידין אתם להעלות עלי דברים אצל אבי ולומ' חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף:

\

וישב

>

פרשח פר
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לז ז--ט

קמה והנה קמה נצבה וגם נצבה והנה תסובינה אלומותיכם וגו' כנגד ה' פעמים שעתירין
להשתחות לן:

ח) ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו וגו" רי לוי אמר לפי שענו אותו בעין רעה

לפיכך הוא מעמיד רשעים , ר' סימון :אמר לפי שענו אותו בלשון כפול לפיכך הוא מעמיר מלכים :
ט) ויחלם עוד וגו' בשעה שאמר יוסף והגה השמש והירח וגו' אמר יעקב מי גילה לופיא

ששמי שמש ,אמר ר' יצחק עבדא בישא לא זבינת כספא דאבא את ,לא כך ראה אוחך אבא בחלום
והנה השמש והירח [אף את דום מלפני מיד וידם השמש וירח] עמד (יהושע י : 0
 8ילקוע טס:

[וע'] עדכט מספיס קפיס פי' 5':

 ₪פעיל ,187 57

 6לעיל 5ד [ ,05וע'] סנסועס "ב סמכי סיו

ייד ,סנמועל עס פיי ע':

*מה והנה קמה ["ןש] קמה והנה קמה אלומתי דְא?כ ,קמה שנא' והנה  . .אלומתי א1א ,"%קמה
 1ק
וגם קמה לח :קמה

נצבה ',1

וגם

אלומתי פ:

נצבה דְא,1

קמה

ל' ה

תי | נצבה

| תובינה]

וגם נצבה] דִיפחא?כי;

פא"ת/

תפבינה ן,

נצבה

וגם ניצבה

תסובין כ,

תפובנה דחא'גשי

וגו'] [א'ב .ותשתחוין לאלומתי י ,ותשת' לאלומ'  ,1ותשתחונה לאלומתי ך ,ל' דפאית.
כאן כנגד ןן

| ה] ךְ1א? .חמש

,

חמשה

| פעמים] השתחויות

דפוחא!נכי

ן ,נצבה

והנה

רז

|

| חמש אלומות

| שעתידים ךת ,שהן

עתידין וְי ,שהן עתיד' . /2ע.תידיי ךְ .. ,+עתידים ך] .,שהם עתידים ֶ ,שאתם עתידין אכ .שאתם | 5
2השתחות] ן ,להשתחוות דְוְחאכי .להשתח' [ ,משתחוים ם | לי פאכ |  3לו לי א | 1המלך --וגו ן,
ל
המלוך תמלוך (המלך תמלוך ךן ,המלך תמלך א )1עלינו דחא'תי :המלך תמלך פא? ,המלוך תמלוך ,2
וגו" ָ | רי לוי אמר] פחכי ,רי לוי ור' סומון רי לוי אמר ["אַן; ר' ..ורי סימון חד אמר ד | לפי]
מפני ד (וכן בסמוך) | שעייגו ש | הרע י |  *4הוא פוחאנכתשי] הם ל .לי ד | ר' פימון] וחד דת |
אומ' ד | בלשון כפולה א? ,בלשון הקדש כפול  | 1לפיכך ל' * |  5ויחלם  --וגו'] ויחלום עוד חלום פ,
ויחלום  . .חלום וגו' [ :ויחלום ..חלום אחר אך .ויחלום . .אחר וגו? ך .ויחלום ...אחר ויספר אותו וגו? ן;
והנה השמש

והירח דחא"

']
-גו
ועה
| בש

בשעה . .והירח (והיריח ךן) דואת;

בשעה..

הנה (והנה כִ)

השמש פכ' ,בשעה ..הנה השמש והיר' ואח' עשי כוכ' משתחוי לי  ,בשעה שאמר יוסף כן ך .ל' א? | גלה חא? |
6שמש ן | אמר ר' יצחק] [ .אמר ר' יצחק אמר יהושע
*לו דפוא:נ] להס ל ,לו השמש א ,1לי הכף | ה
(כך אמר יהושוע ךן) לשמש דחא (אמר ר' יצחק  --עמד לי פם) | לא]! לאו תש | זבינת  --את] ש;
זבינית (זבינת ך]) כספא (כספיה נך]) דאבא את וַחְנָ .זגינת יתך בכספיה דאבא את ך ,זבנית יתך בכספא
דאבא א? ,זבינית יתך בכספא ר' אבא אמ' א * | 1אותך אבא וָא?נ] אותך אבי א ,1אבא אותך ך] ,אבא אותוך ך;
אף את (אתה גך]) דום מלפני (מלפניי ן)
ד]
-עףמ
אותך ד] ,אתך ל |  7והיריח ְז ,והירח וגו' חִןָ | *א
מיד וידום (וידם וְנִך]) השמש

מיד וידם (וידום א?) השמש

וירח

(והיריח ןת)

עמד דוהחגת;

עמד ל

אפ

עכשיו

(אף עכשו א?)

דום

א |

 1קמה (הנה וכו' .בכיייל הגי' .קמה וגם קמה וכו' וכיה בכי''ח; והגהתי קמה והנה קמה וכנ' כמו שגורס ומפרש בפיי

ב'יר קמה והנה קמה היה לו לומר קמה ואמר והנה קמה וכן היה לו לומר נצבה ואמר וגם נצבה הרי ד' לריבוי והנה
תסובנה הרי ה' כנגד כולן ,וזו הגי' קמה והנה קמה איתא גם בכי"ג וכן הוגה בביייו ,ועח'נ ובמ'כ ,ובלקט מפרש

מאלמים אלומים תרי קמה אלומתי חד תפבינה אלומותיכם חד ותשתחוינה לאלומתי חד כנגד ה' פעמים שהיו
עתידין  להשתחוות .לו; ובשכל טוב צד  519קיטע ה' פעמים כתיב והנה בענין כנגד הי פעמים שנשתחוו לו,
ומונה ג' פעמים והנה בפ' והנה אנחנו מאלמים וכו' וב' פעמים והגה בפ' ויחלום עוד וכו' ,ואחי יוסףפ נשתחוו לו
ה' פעמים כדכתיב וישתחוו לו אפים .ארצה (בראשית מ'"ב נ') וישתחוו לו ארצה (שם מ'יג כ"נ) ווקדו וישתחונ
(שם שם כ"ח) וופלו לפנוו ארצה (שם מ"ד ייד) ויפלו לפניו (שם ג' ייח) 8 :ר' לוי אמר| .וכיה בשאר בלו
ד אמר וכו' וחד אמר וכו' ,ובפיי ב"ר גורס ומפרש לפי
ובילקוט , ובדפוסי' [וכי"ת] הגי' ר' לוי ור' סימון
שעיונו אותו בעין רעה לפיכך הוא מעטיד רשעים כירבעם וחביריו לפי שענו בלשון כפול דכתיב המלוך תמלוך
עלינו ,ובשכל טוב צר  512מפרש ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך וכו' אם משול תמשול וכו' א"ר סימון לפי
ענו אותו בשתי לשונות כפולות לפיכך עמדו ממנו שני זוגי מושלים יהושע וגדעון מושלים ירבעם ויהוא מלכים;
ובמה"ג  שם ויאמרו לו אחיו וכו' רמז לו שעתיד להעמיד שני .מלכים ירבעם ויהוא ושני שופטים יהושע וגדעון/
וכן :הדרש בשם רשביג לעיל צר  189ומלכים מחלציך יצאו זה ירבעם ויהוא ,ובנוסחת הדפוסי' לקמן פצ'ז קדמו
בשופטים יהושע משל אפרים וגדעון משל מנשה קדמו במלכים ירבעם משל אפרים ויהוא משל מנשה ועי' בפכייר
סוף פ"ג ובבמ'ר פי"ד  פוף סי' ד' 5= :בשעה וכו'| .הדרש נסרר לעיל צר  187במאמר ר' פינחס בשם ר' חנן
שמע קול מלאכי שרת א' בא השמש בא השמש בשעה וכו' ,ובפי' בר כייט וכי'יא מלייא מפרש בשעה שאמר
יוספ והנה השמש והירח היה יעקב תמה (תוה' על הדבר) ואמר מי גלה לו ששמי שמש שהרי (הרי) מצינו
שנקרא שם יעקב שמש שנאמר (דכתי') וילן שם כי בא השמש שהיו מלאכי השרות אומרי' בא השמש בא
השמש[ ,וע' במבוא לתנחומא מ"ב צד  ,]891ובמדרש תהלום שם הללוהו שמש וירח ומי הן שמש וירח האבות
והאמות שהן משולות בשמש וירח שנאמר והנה השמש והירח וכו' :  6אמר ר' יצחק .וכיה בכי'ו וכייג ומפרש
בפיי ב'יר כך אמר יהושע לשמש עבדא בישא |כו' ,ובדפוסיי [וכי'ת] וכי'א א' וב' הגי' כן א'יר יצחק אמר יהושע
לשמש .וכו' ועי' לעיל סוף פ"ו[ ,ובדיוק בכיית כך .אמר וכו'] ,ובכייו לקמן פצ'יח אמ' ,רי יצחק עבדה בישא
לא זבינות כספה דאבא לא כך ראה אותך אבא בחלום הנה השמש והירח אף את דום מלפניי מיד וידם השמש
וירח עמד ,ובדפוסי' פצ'ז סו' די המאמר מקוטע ,והמאטר נפדר כאן בדרש והנה השמש וכו' משתחוים לי כעבד
מקנת

כסף שמשתחוה.

לאדוניו,

וכן מפרש

בשכל טוב

צר

499

משתחוים

לי נגד

יהושע בן נון ועל כן סמך

יהושע ואמר שמש בגבעון דום וכו' אמר עבדי דמרי לאו זבונתייכו בספרא (וצ"ל בכספא) דאבא דכתיב משתחוים
לי ,ובתנחומא מב אחרי שם וכן אתה מוצא בשעה שעשה יהושע מלחמה בגבעון מה כתיב שם אז ידבר יהושע
לה' וגו'  שמש בגבעון דום וכו' אמר השמש ליהושע נכי יש קטן אומר לגדול דום אני נבראתי ברביעי ובני אדם

41
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וישב

י) ווספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו אמר כך חהיו גוערים בנכיאיכס ,ועתה לטה "
לא גערתה בירסיהו וו' (יימיח כט כו):
ויאמר
המתים

לו מה

החלום

מנעת בימיו הבא

הזה

:

וגו" רי לוי בשם ר' חמא בר' חנינה היה יעקב סבור שתחיית

גבא אני ואחיך ניחא שמא

אני ואמך,

רחל מיתה

ואת אמרת

/

אני ואמך,

 0:ולא היה אניגו יודע שהדברים מניעים לבלהה שפחת רחל שנירלתו כאמו:

יא) ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר אמר ר' לוי נטל קולמוס וכחב היום והשעה

יב

והמקום,

אמר

ר'

 1ינקוס טס :

חייא

ויקנאו

בו

אחין

ואביו

" 3לקוע טס[ ,ועי] נככות נ"ס ':

 * 1ויספר אל  --בו אביו דְא'כף]

ורוח הקודש א' שמור

עתירים

את הרבר

הרברים

.

 6יקוע טס :

ויפפר . .אחיו וגו' ן ,ויספר . .אחיו ף .ויספר אל אכיו וגו' לג

ויגער בו אביו א"י | אמר] ו אמר להס פא"כ .אמר להון א' .אמר הקבזה דִף .ל' ני | החון אי |
גוערי :ך'- ,ין פא'נ | בנכיאיכס] פוא*ןת .בנכיאכס דְא'ני ,בנניאים  | ₪ועתה לי ו | *ל*מה] לי ל |
 2לא ל' פחאנכת | געיתה] ן .גערת דפחאנכתי | בירמיהו וגו'] בירמיה הענתתי  ,1ביומיה

4

.

*יאמר
ךא%כן' .בירמיח הענותי המתנכא ך] .בירמיהו הענתותי המתנבא לכם א ,וגו' ן |  8ו
הענתותי פ
| המא] אהא א' |"
לו דפחא:תי) ויאטר וא'נכ 5 :ל | וגו'] ן .אשר חלמה דחא'גתי .ל' פא
/

בר] אכף .בירי ן .גר דפנ | חנינה] פוג- :גא דראכףת | כך היה | יעקב סגור]  .₪אכינו ועקנ
סבור דְוא(תי .סכור 'עקכ אבינו ך] | 4הבא נבא] נָו ,1הבוא (הבא א'!) נכוא [א' ,שני הכא נכא פ" ,
שנ' הבוא (הבא א?) נבוא ךָ'א? ,שנ' הבוא נבוא אני ואמך ואחיך ךן | אני] פוחאנכי :הגוא נכוא  ₪דת |"
לי ו |
ואמך פי | ניחא] ניחה ן .ל' פאנכו | שמא] אמר שמא פאכ.
ואחיך] ואמך ואחיך [אנכ:

אני ואמך]  =.חלמת ,₪
ואת  --ואמך] י,

ל'י

ואתה..

| רוחל מיתה]

ואמך [ק.

ואת אמר..

וחל מהה וְחא'ני.
ואמך [,1

ותלא אמך כבר מתה ךןן.

ואת אומ' אני ואמך ואחיך דןת.

 9אבינו] יעקב אז ,אבינו יעקב דוְנתי .יעקג אבינו ח .ל' פאכ | מגיעיי ו

.

לי ם |

לי פאכ

|

דין פואג | שגדלחו דכת,

ב-ר פחאכתי]
ד-
היו
שגידלה אתו ן ,שגדלה (שגדל' י) אותו פוחאי |  6ויקנאו  --אחיו ל' פחאלכ | * ואב
ואב' ש' א' ה' ל" ,ואביו שמר ך ,ואביו וגוי ן ,לי ל | אמר -ל-וי ל' פאנכ | קלמוס א | היופ --והמקום]
באי זה (באיזה תִוְי ,באזה [) יום ובאי זו (ובאיזו [ ,באי זו א .5באיזו ' .באזו  .2ובאיזה פן] :באי
7מר רי
זה [זא'כ) שעה ובאי זה (ובאיזה פןף] ,באי זה זאכ .באיזה י .באזה [) מקוס דפוחאנגכתי | א
חייא] פ ,ויקנאו בו אחיו ר' חייא אומ' ֶן ,אמר ר' חייה (חייא אנכ) בר אבא [אנכ .אמר רי חייה רבה ן"= ,

א"ר חייא רבא ךן | ויקנאו--
שמר את הדבר דא!נכתי.
אומרת דְוחא?ן .צוחה פ;
הדבר א | עתידים הדברים]

אחיו] פוא'כ .אחיו קנאו בו ח .ל' דא?נת'" | ואביו]  .ואכיו שמר  .ואביו
וגוי ן .ל' א | רוח פאלכ | הקדש פחאת | או'  .1אומי דָ'ו ,אומר א,1
צוחה לו כ | את ל? כת | הדבר] פוא!נכי .הדברים דְ; הדבר שמור את
זְזִי ,1עתידין הדברים פ[אנ .5שעתידין הדברים ךָ ,שעתידין ת |
,

נבראו בששי ואתה אומר לי דום א"ל יהושע בן חורין שהוא קטן ויש לוו עבד זקן אינו אומר לו שתוק אברהם אבונו.
הקנה לו הקב''ה שמים וארץ וכו' ולא עוד אלא שהשתחוית ליוסף שנאמר הגה השמש והירח וכו' משתחים לי וכו':
 1אמר כך וכו' .בפי' ב"ר כי*ט וכו"א מלייא מפרש ויגער בו אביו אמר הקביה כך תהיו נוערין (גוערים) בנביאכם

שהרי

.

="

יוסף (דברי יוסף) דברי נבואה שאמר להם שנובלות נבואת חלום (אינן דברי נבואה שאמ' להם אלא חלום)

וגער בו אביו (ועיי לעיל צד  751שלש נובלות הן וכו') ,וכן נוסף בדפוסיי אמר הקב"ה כך תהיו וכו' ,ובכי'ים וכו"ב

וכייא ב' [וכי'"ח וכו"ת] הגיי למה גערת,
הבא נכא (ובמקרא
להשתהות לך
היה יעקב סבור
לרעתי כונת המדרש
להשתהות לך הלא
שתחית

המתים תהיה בימיו],

אמ' ר' הניגה

ובכי"א א' הושלם ל א ביני שיטי ובכי"ג בגליון :

 4הבא נבא .

שני

כתוב הנוא נבוא) וכו' אילו אמר הבא גבא אני ואחיך ניחא ותמיהתו הבא נגבא וכ"
ארצה שמא ניחא אני ואמך והלא רוחל כבר מתה ואת אמית כלן' וכתיב אני ואמך ] '/
שתחיית המתים מגעת בימיו ולא היה אבינו יודע וכו' [לא יִדְעָתי מה דחקו לפרש כן ,כי
שעק ב א מר אני ואחיך ניחא איפשר שנשתחוה לך; אבל שמא גם אטך תבוא
פשוטה י
כבר מתה ,ואתה אומר אני ואמך ,ואעפיכ שמר יעקב את הדבר והאמין בחלום וחשב
א
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כך היה סבור אבינן ועקב שתחיית

המתים

בחויו

כשהוא

אומר השמש

והירח אמ' לו

הרי אמך מתה ולא היה יודע שהדבר מגיע לבלהה שפחת רחל שגידלה אותו כאמו ,ובברכות שם אמר ר' ברכיה
חלום אף על פי שמקצתו מתקיים כולו אינו מתקיים מנא לן מיוסף דכתיב והנה השמש והירח וגו' וההיא שעתא

אמיה

לא הות וכו' ועי' בד"ס,

ובפירש"י עה'"ת הובא טהמאמר שלפניגו ועפ"י המאמרים בברכות שם הבוא נבוא

והלא אמך כבר מתה (וכן הגי' בדפוסי' כאן) והוא לא היה יודע שהדברים מגיעין לבלהה שגדלתו כאמו ורבותונו
למדו מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים ,,והדרש היה יעקב סבור שתחיות המתים וכו' לא הובא שם ומפרש

וועקב נתכוין להוציא הדבר מלב בנין שלא יקניאוהו לכך אמר לו הבוא נכוא וגו' כשם שאי אפשר באמך כך
השאר הוא בטל ועי' גם [ברמב"ן] ברא'ם וביפ"ת ,ובמדרש אגדה ויאמר לו מה ההלום הזה אשר חלמת כך הוה
יעקב סבור שתחיית המתים יהיה בימיו הבוא נבוא אני ואמך ואחיך והלא מתה רחל אמך ואתה תאמר השמש והירת
ולא היה יודע יעקב אבינו כי הדברום מגיעים לבלהה שפחת רחל שגדלתו כאמו 6 :וכתב היום וכו' .שספר יוסף "
את חלומו ושמר את הדבר בלבו אעפ"י שגער בו לפני אחיו שלא יוסיפו עוד שנא אותו ,ובפירש"י עה"ת מפרש
שמר אה הדבר היה מטתין ומצפה טתי ובא נכו' ,ובלק"ט ויקנאו בו אחון ירעו כי כאשר פתר להם אביהט כך,
עתיד להיות ואבוו שמר את הדבר א"ר לוי נטל קולמוס וכתב באיזה יום ובאיזה .שעה מיכן אמרו
הכמים לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנים ,והוא מאמר רי לוי בברכות נ"ה ב' לעולם וכו' ער כב שנה
אזה שעה באיזה מקום ועת"נ" .
מנלן טיוס וכו' ועייייש ,ובמדרש אגדה הועתק גטל קלמוס וכתב באיזה יום =ב י
 7אמר ר' חייא . וכה בכי"פ ,והוא ר'ח בר אבא שהיה ברורו של ר' לוי ,ובחמשה כ"י שציינתי הגיי כן רייח" "

.
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ליגע ,ר' לוי (אמר) בשם ר' חמא בר' חנינא כך היה יעקב רואה דברים ממשמשים ובאים ,אמך
4
אם נתבקרה פינקסי מה אני יכול לעשות:
יב) וולכו אחיו לרעות את צאן אביהם את נקוד עליו מלמד שלא הלכו אלא
לרעות עצמן :

ינ) וואמר ישראל אל יוסף הלא אחיך וגו' ר' תנחום בשס ר' ברכיה נהג בו בכבוד

כמורא אב על בן :
+
.2

ן

+

1

 8ילקוע טס ,ספכי העלסך פ'" ק"ע ,נעדבל ככס פ''ג פיי ייג ,עדכט עסלי ע'ב פכ'ן ,עכ' קופכיס פ"ו ,סדכ"כ נר'ס
פל"ד כו" פפ"ז  5 |:ילקוע טס :

 1חמא לי אי | ברי] אג :בירי ן +בר דפכת .לי א | חנינה ות | כך לי ח | היה אבינוּ יעקב
(יעקב אבינו ך) רואה פוחאנכ :אבינו יעקב רואה י| ,היה אביי יעקב סבור' וראה ך[ ,אבינו יעקב סבור
רואה * | 7דברים לירפו"א?גת ש] הדברים חֶַ ,את הדברים  ,+דבריהם א ,1ל' ל | מ*משמשים ["ח]
ממשמשין דְפאלכת שי : וממשמשים ל ,משמשין:ן ,שהם משמשין א | 3ובאים] ו"חְנתי .ובאיי דְ,1
| אני
פנכסי [ .פינקסו ד
| לננקרה א? | פינקסי] וא .1פנקסי פחא?כשי.
ובאין דפאכש

הם
בפי--
ארעו
יכול]| פוחאנכי ;:יכול אני דָף |  8וילכו אחיו לי א? | * ל

בשכם

גָכִ] לרעות  . .אביהם (אביהן י)

א'ת עי .לרעות את צאן א* .לרעות את וגו' ך ,לרעות ,פו .וגוי ל | את נקוד עליו וחנעי .את

נקור  ;5נקוד עליו כ; את נקוד עליו מלמעלה א .נקור על את ת .ונקוד על את ך | מלמד] פוחאגכעי.
5יאמר  --יוספ] ויאמר,
4רעות אלא אע | עצמן] .פע .את  ₪דוחאנכי .את עצמם ךן | ו
לומר ד | ל
יעקב אל יוסף פא'כ ,לי א | * הלא  --וגוי  ]1הלא אחיך פכ ,הלא ..רועים בשכם דָאן .הלא ..רעים

בשכם וגו' [ ,וגוי ל ,לי יי | ר' תנחום] א? .ר' תנחו' ך ,ר' תנחומא ך] ,ר' תנחום בר' [ ,ר' תנחום רי
עלי ל" .. ,בר' חוס עלי פ .. ;2בירי חוס עליי ן .. ,בר' חנילאי א' .. ,בר חנילאי א" | בשם ר' ברכיה

לי פכ | ** בו] בי ל | ככור פאכשי |  6אכ] וְנ :האג דפאכתי | הגו דפואגכתי |

בר אבא ,ומשובשת הגי' בדפוסי' ר' חייה רבה ועי' גם במבה"י פיב א' ,והחב"א דורש ואביו שמר וכו' ואביו
שבשמים אמר לו שמור את הדבר עתירים הדברים ליגע כלו' להגיע ור' לוי בשם ר' חמא בר' חנינא דורש
כך היה ועקב רואה (ומשובשת הגי' סבור רואה) "דברים מאורעות ממשמשים ובאים כשיתקיים חלומו של יוסף ושמר
את הדבר במרת נפשו ואמר בצדקתו אם נתבקרה פינקס עוונותי מה אני יכול לעשות [לפי דעת המפרשים ביאנר
המדרש הוא ,שועקב ראה דברים ממשמשים ובאים שיוסף הלוך וגדול והחלום יתקיים. ,נאמר אם נתבקרה פינקסו
שאני ואחיו נשתחוה לו מה שרע בעיני מה אני יכול לעשות ,ואולי יש לפרש את המאמר באופן אחר ,שרחב'א
הורש שרוח הקדש אמר שיזכור יעקב את הדבר ,כי המאורעות העתידים לבוא ייג ע ו אותו וימרו את רוחו
וקודם שיעלה יוסף לגדולה עוד יסבול הוא ואביו צרות הרבה וישמור את הדבר וידע שסוף הגדולה לבוא ,ויגע
כדי ליגעה ,ור' לוי בשם ר'ח בר'יח אומר שועקכ בעצמו ראה שצרות

הוא פיעל מל"מ וגע וכמו בסוטה פב מא

ממשמשים ובאים קודם שימלוך יוסף (וכן מפרש בפי' ב''ר דברים ממשמשון ובאין צרות) ואמר אם נתבקרה פנקס
עוונתי שצרות יבואו עלינו מה אני יכול לעשות] ,ובפי' ב'"ר בדפ/ר ג''כ הגי' אם נתבקר' פנקסי ומפרש מה
שבתוב בפנקסי לפשפש בעונותי ועי' לעיל ריש פפ"א ובמ"י שם ,וגי' הדפוסי' פינקפו מפרש במ"כ .כלפי יעקב
מדבר' בלשון כיגוי , ובשכל טוב שם עירבב המאמרים א/ר לוי היה יעקב רואה את הדברים ממשמשין ובאין
אמר אם נתבקרה פנקסו מה אני יכול לעשות נטל קולמוס וכתב באיזה יום ובאיזה שעה ובאיזה
מקום א"ר חייא ראה רוח הקודש אומרת ליעקב שמור את הדבר עתידין הדברים להיות 8 :נקורד
עלוו= .כולו לסלק התיבה מלמר וכו' ודרשו וילכו .וכו לרעות צאן אביהם לרעות עצמן בצאן אביהם וכדמפרש
את
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נקוד

עליו

מלמד

שלא הלכו לרעות

אלא

את עצמן בגדיום וטלאים שבצאן אביהם וכו' ,ובלק"ט וילכו וכוי לרעות את צאן אביהם את נקוד עליןו
רעות עצמן לאכול צאן אביהם ,ובפירש"י עה'ת לרעות את צאן נקוד על
לא ל
מלמד שלא הלכו א
את שלא הלכו אל א לר עות את .עצמן ,ובמדרש אגדה וילכו וכו' לרעות את צאן אביהם למה את נקוד
שלא' הלכו אלא לרעות את עצמם ,והטאמר הועתק בערוך ע' את א' ,ובספרי שם איתא כיוצא בו וילכו וכו' את
צאן אביהם בשכם נקוד עליו שלא הלכו אלא לרעות את עצמם (ובילק' בהעלותך ר' תשכיב הגיי קוד
על את

שלא וכן

את

עצמן),

ובאדר"נ 

נו'א שם

כיוצא בו וילכו וכו' א''ת צאן אביהם בשכם

נקוד

על

א"ת מל מד שלא לרעות הצאן הלכו אלא לאכול ,ולשתות ולהתפתות (ובכי'ע שם למה נקוד וכו' מלמד שלא
ע" ן שלא וכו') ,ובבמ"ר בדפיר וד'ו :שם ודכותי' וילכו
הלכו לרעות  אלא וכו' ,ובכי'א שם למה נקוד על ,י
אחיו לרעות את למה נקור .ע ין .מלמד שלא הלכו לרעות אלא לאכול ולשתות ולהתפתות ,ובפרקי רבינו הקדוש
ובס' הלקוטים ח"ג צר פ"ו לרעות אח :צאן אביהם מלמד שלא .הלכו אלא לרעות את עצמן באכילה ושתייה ולא
הלכו לרעות  הצאן וכן במה'ג עמ'  165וילכו וכג' לרעות את צאן אביהם נקוד על את למה שלא הלכו אלא
כלה וש תייה ,ובאדרר'"ג נו"ב שם לרעות א'ת' צאן אביהם בשכם וכול
לרעות את עצמן (לרעות עצמן) ב א י
את צאן אביהם היו מרעים באמת גדי רך ושוחטים אותו ,ובמדרש משלי מב שם וילכו וכו' אֶת צאן אביהם
בשכם את נקוד עליו מלמד שלא הלכו לרעות אלא לאכול ולשתות והרי דברים קיו מה אם בשעה
שהלכו .לאכול ולשתות .יצא מהם ,מהיה לעולם אם הלכו לתלמוד חורה על אחת כמה וכמה ,ובדקדוקי .הטעמים
(הוצ' בער ושטראק) סי'  85וילכו אחיו לרעות את צאן ,ובכ'י אחד נוסף שם למה נקוד על את שלא
הלכו לרעות את

הצאן

אלא לרעות את עצמן באכילה ושתייה

ובמפ' סופרים שם

והרי דברים

קל וחוטר וכו' ,

 5ר' תנחום

וכו' | .בכי'ם וכייכ הגי' ר' .תנחום

וילכן אחיו לרעות את צאן את נקוד .ועייע באכלה ואכלה פי'  ,69ושאר הנקודות שבספר בראשית גדרשו
לעיל

צד 994

צד 785

וצד 699

ועי'

במ"י

שם

וצד :854

בר' חוס עלי ,ובכין ר' תנחום ביר' חוס עליי בשם ר' ברכיה ,וכה בכ"ל לעיל צד
ב' בשם ר"ב ובכי'א א' ר' תנחום בר'
 1ר' תנחום בר' חוס עליי בשם רי ברכיה ,ובכי'ג הגוי ר' תנחום ר
חחניל אי בשם ר'ב ,ובכי'א ב' נוספ בגליון בר חנילאי ,ובגליון כיייל כתוב בדיו דיהה בכתב דומה לכתב הספר
ר' עלו בש' ר' ברכי' כנר' להגיה ר' תנחום בר' עלי בשם ר"ב ועיי לעיל שם בח'ג ובמ"י ,ושם אמורא ר' תנחום
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ויאמר לו הגני אמר ר' חמא בר' חנינא הרכרים הללו היה אכינו גוכר ומעיו מתחתכים ,יורע
אני שאחיך שונאים אותך והייחה אומר לי הגני:

יד) וואמר לו לך נא ראה וגו' את שלום אחיך ניחה שמא את שלוס הצאן הרה אטי

שאדם צריך לשאול בשלום רבר שיש לו הנאה ממנו:
וישלחהו מעמק חברון והלא אין חכרון נתונה אלא בהר ואת אמרת מעמק חכרון ,אמר
ר' אחא הלך להשלים העצה העמוקה שנתן הקכ"ה בינו וכין חכר הנאה שקכור כחכרון ועכרום
ועינו אותם

(בראשית מו יג) :

 1ינקוס שס:

 5ילקוע טס ,קועס " נ' ,סנסועל מ"נ וישכ כ" י"נ ,מנסועס ויפנ ם" נ' ,נעדנכל כנס פ'ק ס" כ"ד:

 **1ס|  5ל | בר'] א?גכ '.בירי ן .גר דפא'ת | חנינה ות | דבריפ פכ .את הרבריס ף] | חללו]
האילו ן .אלו פ .2לי י | אכינו נזכר] א' .אכינו יעקכ (יעקכ אבוי א'ת) נזכר דוא'גתי .נזכר יעקב
היו מתתתכין א! ,מתהפכין עליו ן | .יודע (יודיע ת)]
בינו פכ | מתחתכים] ג- ,ין דפא?כתי.
אמ  -םא'כ .אמי לו  ₪א | לאני] אתה פאכ .את ךְ1ן" .היית י .לי ן | שאחיך שונאים] ות],
שאחיך שונאי' דְא. ,1ש.ונאין ". |,ש.נאין א? .ששונאין אחיך פכ ** | .אותך] לי  | 5והייחה] ן,
והייח דפאגכתי | לי] לו גכ לי י | 8גה] [נ; את שלום אחיך חא? ,את שלום אחיך ואת שלום
יך ל' וא | ניחה] ן .ניחא ְפחאיגכת .ניהא את שלום אחיך אל |תח
הצאן דְא''ת .ל' פכ | אא
שמא] פוחאנכ .אלא מאי דףת | הדה| וחא? .הרא דפא'נכת | אמ'] דיפכת .אמיה וחאנ  .אמו ך |
4ריך (שצריך ך]) ארם פכת | לישאל א? | ללו] בו ך | הנאה ממנגו] חאת .הנייה ..דוגכ .ממנו
צ
הנייה ם |  * 5וישלחהו  --חברון פתכעי] מעמק

וישלחהו . .חברון דִֶן .

חברון א .5וישלחהו . .חברון ויבא שכמה

והשיבני . .חברון וגו' 1, והשיבני . .וישלחהו וגו' ן,

והלוא .ן | אין  --אלא] ואגכ;

אין ..נתנה אלא ך;

אין חנרון אלא תע:

א ,1והשיבני

דגר

וישלחהו בעמק חברון ל |
חנוון

נתונה פן

| ואת

*עמק חברון פחחכ] וישלחהו
אמרת] חא'עי :ואת אמ' פא? .ואת אמר  ,12ותמר [ ,וכתיב ך ,וכת' ך] | מ
תן .עצה י .אותה העצה דְן .אותה העיצה ך]:
חברון דְואןתי :מעמק ע; בעמק חברון  | 73ה6עצה] ע
מעמק

אותה עצה פאכ ,אותה עיצה  | 1עמוקה ו | לבין י | חכירו ץ | נאה ף | שקבור] י ,הקבור ע .שהוא
| בחברגן] שם יי | שנ' ועבדום זא.

קבור פוחאנכ,

שהיה קגור ד

אותם דפאכתי.

וענו ..וגוי [; וענו. .ארבע מאות שנה ךַ; לי ג |

דכת' ן || 7ועיגו אותם] וענו

נ'
תו
בר' חוס עליי לא מצאתי בסקום אחר ולא נסמן בסה"ד ובמב"י ובאגה'א ,ובדפיר וד'ו הגיי כאן ר' .ח
בשם ר"ב ונ' שהוא ג"כ ר' ת נח ום בשם ר' ברכיה כמו בדפוסי' לעיל שם (ולא ר' תנהומא בשם ו"ב
[כמו שהוא בכי"ה] וצ'"ל באגה'א ח'ג צר  158וצד ,)%78

שהגיי בכי"פ לעיל שם,
באגה'א

שם

צד 181

ור' תנחום סתם הוא גם ו' תנחום

בר

חייא

כטו

ור"ת בר חייא וכן ר"ת בר חנילאי קדמו בזמן לר' ברכיה ואי אפשר שאמטרו בשמו ועי!

וצר ,826

ובפי' ב'ר מפרש

ויא<מר

לו הגני

נהג בו כבוד,

והיה טעס המאטר

יוספ נהג בו באביו בכבוד כמורא וכו' (וע' לעיל צד  ,)043וכן מפרש בלק"ט ויאמר לו הנני נהג בבוד כראוי:
ובשכל מוב שם הלא אחיך רועום בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני ר' ת נח מ א אומר נהג בו ככוד
בורא האב על הבן ,ובמדרש אגדה ויאמר ישראל אל יוסף וגו' ויאמר לו הגני גוהג באביו כיבור
כראוי מ
ומורא .ועי' גם במ"כ וביפ"ת ובחי' הרד"ל :  1יודע אני| .אמר יורע אני וכו' ועח''נ ,ובלק"ט מפרש ודבר זה
היה יע ק ב א בינו זכר ומעיו מתחתכים עליו יודע שאחיו שונאין אותו והוא אומר הנני ,ובשכל טוב שם א'יר
ח טא הדברים הללו היה יע קב אבינו נזכר ומתחתך עליו אמר בני היית יודע שאחיך שונאין אותך ואמרת
זנני ולא עכבת ללכת אצלם [והלשון ומעיו מתחתכים כמו במכילתא בא פ'ו ופו"א ומעיהן מתחתכין] :  8שמא את
שלום וכו' .וכן הגי' בשאר כ'י וגם סגנון הלשון לעיל צד  4101שמא אני ואמך וכו' ,ובמה''ג שם הועתק ויאטר לו
לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן הדא דאמרי שאדם חייב לשאול בשלום דבר שיש לו ממנו הנאה!

ובלק"ט מכאן שצריך אדם לשאול בשלום דבר שיש לו הנאה מטנו ,ובמי אגדה ואת שלום הצאן מכאן שצרו
דם לשאול בשלום מה שיש לו
דם לשאול בדבר  שיש לו הנאה מטנו ,וברד"ק הובא הדה אמרת צריך א
הנאה ממנו :  6חבר הנאה .דורש חברון נוטריקון חבר נאה ,ובפי' ב"ר כי"ט וכו"א מל"א מפרש להשלים אותה.

עצה

שנתן הקב"ה ביגו ובין חבר הנאה שחברו (שבחברון) שאמר לאברהם ידוע תדע שאברהם (ואכרהס) נקרא "

בר כמו שדורש

בוירא אליו (בוירא,

וצ'"ל בלך לך ועי' לעיל צד  )868אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך

אלהים אלהיך שמן ששון מחברך (מחביריך) לטדנו שנקרא חבר ,ובערוך ע' עמק א' הועתק המאמר ,ובמתיג
עמוי  265וישלחהו מעמק הברון והלא אין חברון נתונה וכו' ותא מר וישלחהו מעמק חברון אלא .אמ' ר' אחא
וכו' אותה העצה העמוקה שנתן וכן' לבין הצדיק שהוא קבור בחברון נעבדום וכו' ,ובלק"ט וישלחהו
מעמק חברון א"ר אחא להשלים הצעה העמוקה שנתן וכו' ובין חבר גאה שהוא קבור בחברון וכן' ,ובסוטה
שם את מצבת אשר בעמק המלך וגו' (ש'ב ייח ייח) א"ר חנינא בר פפא בעצה עמוקה של מלכו של עולס ובוי
בר פפא בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור
כיוצא בדבר אתה אומר וישלחהו מעמק חברון א"ר הגינא
בחברון וכו' ועיי בבמ'"ר שם ,ובתנחומא מ"ב שם וישלחהו מעמק חכרון וכי יש עמק בחברון והלא כולה עליה היא
שנאמטר ויעלו בנגב ויבא עד חברון וכן הוא אוטר עלו זה בנגב ועליתם בהר וכאן הוא אוטר מעמק חברון אמר
ר' יוחנן מָעצה עמוקה שנטל הקב"ה ביגו ובין עצמו בין הבתרים עם אברהם ,ובתנחומא שם מהו מאד עמקו
מהשבותיך .א"ר יוחנן מחשבה עמוקה גטלת עם אברהם בין הבתרים כשאטרת לו ירוע תדע כי גר יהיה זרעך,
וגם בתר"י א' מתורגם.ושדריה על עיטא עמיקתא דאתמליל עם אברהם וכו' ,וכאן לא הביאו ראיה מהיכן לסדו
שחברון נתונה בהר ,ובפירש"י עה"ת מפרש כמו בתנחומא מ"ב שם והלא חברון בהר שנאטר ויעלו בנגב ויבא עד
חברון אלא מעצה העמוקה של אותו הצדיק הקבור בחברון וכו' (והדרש שם כלשון המאמר בסוטה) ועי' ברא'ים,
ובעץ יוסם מפרש אין חברון אלא בהר כדכתיב ויכרת את הענקים מן ההר טן חברון וגו' (יהושע י"א כיא) הרי

פרשה פר

וושב

71

לז טו יז--יט

טו יז) וומצאהו איש והכה וגו' אמר ר' ייניי שלשה מלאכים ניודוונו לו וימצאהו איש ,יד

וישאלהו האיש ,ויאמר האיש:

[נלכה דותינה] שהן מידותיו של הקביה:

יח) ויראו אתו מרחוק וגו' אמרו נהרגנו נשסה בו את הכלבים:

יט) ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא רכנין אמ' היידי ליה אתי 5

וטעין חלמוי ,אמר ר' לוי זה עתיד להשיאם לבעלים :
 1ילקוע טס ,לעיל לד [ ,188וע'] מכסועל ע'ינ טס,
עינ טס 4 :ילקוע עס :  5לקוע עס:
 1והנה וגוי]

והנה

תועה ,

והגה

תעה

סנסועס עס כי' נ' ,פדכ"ל פפ"ס:

וגו' [;

והנה

תועה

בשרה

חת/

 8ילקוע עס,

לי פאנכי

סנסומפ

| יניי וג/

ינאי דךפאכת | ג' ד'אי | ניזדווגו] [ ,נזדווגו [אןת ,ניזדוגו  ,נזדוגו פ; נזדמנו י | איש וגו" ן |  2ויאמר
האיש וגו' ן |  * 8נלכה דותינה ךז[א?ש] דותינה ' ,דתינה ן; נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותינה אם,
נסעו מזה

וגו' [;

נסעו מזה

ךְֶףפ,

נסעו מזה

הפיעו

עצמן מן האחוה

זה בגימטריא

תרי

סר כנגד

י"ב שבטים

ד"א נסעו מזה  ךן .לי ל | שהן מידותיו] ן .שהן מדותיו הְחָאני .לקיים מידותיו (מדותיו ש) ן"ש; שהן
זקוקין (זקוקים כ) לקיים מדותיו פכ .ממדותיו דְ | הקב"ה] מקום דְך | 4ויראו אותו  ..וגו' ו ויראו
מרחוק דפאכת.

אותו (אתו )5

ויראו אותו...

ובטרם

ויתנכלו אותו להמיתו ך

וכו' ',1

| נהרגנו] ןב/

נהרגהו פחא'כ .בואו ך ,לכו ן] ,ל' אלו | נשסה] ונשסה דִף |  5אוש  --אחיו לי י | * הנה  --בא אית]
וי לי כ) | הי
לןמ--
חבני
הנה  ..החלומות דְבִי .וגו לונ לי פא? | יבנין| ובנן דפואנת .ל' א' | (ר

דיליה א ,3הא דיליה  .היידי ך] .דילי  | 2את ליה ךן |  6טעין  | 51חלמוי] ן ,חלמוהי פנ .חלמיה דאת,
חילמיה א ,1חלומותי י | זהו עתיד  ,+עתיד זה  | 52להשיאנו וָי ,לעשותם פַם .לעשותנו לְ" .לעשיאנו ג,

לנשאם אא" | תחת בעלים פכ |
מבואר

.

שחברון הוא בהר ועיי [בפי' מהרז"ו] נייבויער געאגראפיע צד  051ודיללמאנן צך:992.

 1אמר -רי יובוו,

ובשכל טוב צד  429א'ר ינאי ג' מלאכים

נזדווגו לו שנאמר

המאמר נסדר כבר לעיל צד  188ועו' במ"י שם בד"ה מלאכים ממש ,ובתנחומא מב שם רק הדרש וימצאהו
איש מלאך ,ובתנחומא שם וימצאהו איש אין איש האמור כאן אלא גבריאל שג' והאיש גבריאל ,ובפדר"'א שם
והנער היה הולך ותוע' בדרך ופגע בו גבריאל המלאך שנאמר וימצאהו איש וכו' ואיש זה גבריאל שנאמר והאיש
גבריאל אשר ראיתי בחזון וכו' ,וכן מתורגם בתר"י א' ואשכחיה גבריאל בדמות גברא וכו' ,ובפירש'י עה"ת הובא
וימצאהו

איש

זה גבריאל

שנאמר והאיש גבריאל,

וימצאהו איש וישאלהו האיש ויאמר .האיש גסעו מזה ועי' גם בלק'יט הערה נייג| ,ובמה'ג שם הורכבו האגדות
וימצאהו איש אט' ר' ינאי שלשה מלאכים זימן לו הקב''ה וימצאהו איש וישאלהו האיש ויאמר האיש וכת' והאיש
גבריאל 8| :שהן מידותין .וכו'| .וכ*ה בכי"ו וכי"ח וכי"א א' וב' וכי'ג ובילקוט ,וקשה לפרש המאמר ,ובכי'ו
הוגה בגליון בכתב אחר ל קי ים תמורת שהן ,וכן גורס בפי' ב"ר לקיים מדותיו וכו! ומפרש שהיתה גזרה מלפניו
שע'י גלגול זה ירדו למצרים ,ובכי"פ וכי"כ הגי' שהן זקוקין (זקוקים) לקיים מדותיו של הקב'"ה ,ואולי דרשו דותינת
שכתוב .בוויד נוטריקון דתי יה וכמו שנדָרש בתנחומא מב שם כי שמעתי אומרים נלכה דתינה מה דתינה אמרו
רבותינו שהיה המלאך משמר דת יה ועי' גם בתנחומא ט'ב וישלח סוי ג' ,אכן יקשה לשון הדרש שהן מידותיו
וכוי ,וגי' אחרת בדפוסי' נפעו מזה ממדותיו של מקום ,ובמ'כ מפיש מידותיו של הקב"ה
שנקרא.

זה כד"א

זה אלי ואנוהו (ועי' לעיל צר  796ובמ?י שם) ומידותיו של הקב''ה הם דרכי חסד וחמלה וכו',

ובפורש"י עה'ת נסעו מזה הסיעו עצמן מן האחוה נלכה דתינה לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם ולפי פשוטו
שם מקום הוא וכני ועי' גם בפירש"י סוטה י"ג ב' בדיה משכם גנבוהו וסנהדרין קב א' בד'יה בשכם מכרו
וכו' ,וברא"ם ציון מקור הדרש גסעו מזה הסיעו וכו' ב"ר ,ובבחיי כתב והוא שאמרו במדרש נסעו מזה
הפועו :עצמם מן האחוה וכו' וצע"ג [וכן גוסף בכי"ת] ובהוספות לכ"י אחד מן התנחומא (במבוא לתנחוטא מ''ב
צר  )891אותא ויאמר נסעו מזה כלומר גסעו ממנין זה ועי' גם בפי' בעהיית בספר דעת זקנים לפ' נסעו מזה
וכו' ובמדרשי התורה שהו"ל ידידי ריש עפפענשטיון ז'ל צד  4 :86אמרו וכו'| .דרשי ס"ד ובטרם יקרב אליהם
ויתנכלן אותו להמיתו ועח'"נ ובמ"כ ,ובחי' הרשייש [וכבר קדטוהו האלשיך והכלי יקר] העור על מאמום כל המספר
לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלבים וכו' (פסחים קייח א') והוא הביא את דבתם רעה אל אביהם ,ובמה"ג שם
הועתק ויראו אתו מרחוק ויהנכלו אתו להמיתו אמרו נהרגהו ונכש סה בו את הכלבים ,ובלק"ט מפרש ויראו
אותו מרחוק ובטרם וכו' ויתנכלו אותו להמיתו מיד שיסו בו את הכלבים ,וברמב"ן מפרש וותנכלו וכו' היו חושבים
להמית אותו בנכליהם אשר יתנכלו בטרם יקרב אליהם ולא יצטרכו לשפוך דמו בידיהם וכך אמרו בב"ר נשסה ב
את הכלבים ואולי עשו כן ולא עלתה בידם וכאשר ראו כי קרב אליהם ולא יכלו להמיתו בנכליהם .אמרו איש אל
אחיו הנה בא אלינו ועתה נהרגהו אנחנו [וע' בשכל טוב צר  5 :]819היידי לִיה| .אמרו הנה בעל החלומות
וכו היידי ליה בא וננושא תלומותיו ,וכן סגנון הלשון לעיל צד  939היידי ליה אתי טעין וכו' ועי' במ"י שם,
ור" לוי דורש הנה בעל וכו' אמרו זה עתיר להשיאם לבעלים ,וגם בדפוסי' הגי' כן להשיאם ופי' כמו לעיל
סוף פי"ט ,הנחש השיאני וכן' הטעני היאך ראת :אמ' אל ישיא אתכם חזקיהג ,וכן בלקט הוה בעל החלוטות
שעתיד להשיאם  לבעלים [-ולהורירם לשיעבוד על "ירי חלומות ,ע"כ ,ומשמע שמפרש להשיאם לבעלים שיהיו
בעלים במצרים ,וע' ביפ"ת (ולעיל צר  ,)628ולפי' המפרשים שרמזו על ורבעם שבא משבט ווסף
עבדים ל
שהטעה את ישראל לעבוד .את הבעלים קשה שלא מצינו במקרא שעבדו בימי יִרַבעם את חבעלים אלא את עגלי
הזהב

שהעמיד

(מ"א י"ב ל') ,ורק באחאב

כתיב ויקם מזבח לבעל (מ"א ט"ז לייב),

ובמכ כתב שרמז לירבעם

ואחאב שבאו מיוסף ,וכ''כ לעיל בפי' י' ,והרדיל שם אות ייב כתב שלא מצא מפורש שאחאב בא מיוסף; והאמת

שמפורש הוא בתנחומא וימי סו' ו' ,אולם לא משמע כן לעיל צר  189שלא חשב אלא ירבעס ויהוא בתור מלכים

שבאו מיוסף וע' במ"י שם וצ"ע] ,ובשכל טוב צד  422ר' לוי אמר אמרו זה שעתיד לה שיאנו לבעלים
ה
שם ע
ועח"נ ,ובגליון כי"ל נסמן סא לעשותנו ,ואולי טפרש לפי גי' זו בפי' ב''ר הנה בעל עתיד לצאת מיוסף ש
את ישראל לעבוד בעלים וזה ירבעס בעל דורש ,ובמה'נ שם הועתק ויאמרו הנה בעל החלומות הלוזה בא

-

וישב

81
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4

לז כ כא

פרשה פר

כ) ועתה לכו ונהרגהו [וגוי ונראה מה יהיו חלומותיון אמר להם הקכיה אתס אומרים
וגראה ואני אומר נראה,

מו

+

הא גיאה דברי מי עומדים:

כא) וישמץ ראובן וגו' ואיכן היה , ר' יהורה א' כל אחר מהם היה משמש את אכיו שומו  "
 '4נחמיה א' בכור אני ואין הסירחון נתלה אלא בי ,רכנין אמ' הוא מונה
ואותו היום היה שלראוכן ,ר

 6אותי עם אחי ואיני מצילו ,הייתי סבור שנדחיתי
 1ילקוע טס ,פנמופש ע"נ טס :  8לקוע טס:

מכוח

אותו

המעשה

והוא

מונה

אותי

עם אחי

נה-ר-גהו דְפו'אגכת] ועתה ..ונהוגנו ל ,לי ד | *וגו' --חלומותיו] ונראה  . .חלומותיו [],
ותה
 *1ו
ונשליכחו  .2וגו ן .ל' לדפאגת | אמר --הקב"ה] פואןת .אמר להן (א"ל י) הקב"ה י .אמר הקב"ת ,
 .אמר הקגיה ףח | *אתם--וגראה הְתא"] אתם א' (אומר' ךְ .1אומרי' א! .אומרין )1
לָךְ'א! ,1אתם אומרין (אומ' י) ונראה מה יהיו (יהיה ך]) חלומותיו וְזי ,אתם אמוין נראה ן ,אני

להם
גראה

|והושלם בגליון) כו |
או' (אומר כ)'ונראה ם= | ל ואני --נראח] אני . .ונראה א ,אתם או' ונראה  .₪ל' (
הא]| פוחאנגכ .עתה ִף .לי  | 5נראה ל' ןת | דגרי  --עומדים] פוחגכי .דגרי ..עומדי' א' .וברי ,

עומדין א? ,דבר מי יקוס או שלי או שלכם דְָךן |  8וגוי| ויצילהו ך ,ויצילהו וגו' ן .ויצילחו מירם פחאנכתי |
ואיכן] [ח .והיכן דאנתי .איכן כ .היכן  | 5ר' יהודה] פחכי .ר' יודה (יהודה אַנ) ור' נחמיה (נחמיא א)%
אומר חאני %2
ורבכן (ורבנין א!) ר' יהודה [א = ;2ר' יוסי ור' נחמיה ורבנן ר' יוסי דת | אמר דוכת.
אחד ואחר | מהם] ך .מהן דן .לי פחאנכי | את אביו] אביהם פכ | יום ך] | 4ואותו יום פכ |
היה  --ראובן] ןג ,של ראובן היה דְחי .יומו (היה יומו א) של ראובן פאכ .היה ראובן (היה) משמש אביו ך] |
רי נחמיה (נחמיא א )%אמ' [א ,ר' נחמיה (נחמיי י )1אומר חחְנִי .ור' ..אמר ן]; א"ר נחמיה  :₪אמי רי
נחמיא כ | בכור אני] וְאנִי ,1אמר בכור אני [ְ] ,אמר ראובן (ראובן אמי א )1אני בכור דפא'( 5נכור

נ-ין אמי ל' ך) | ואן ן ,וכל י | הפירחון] א' .הסירחן ן .הפרחון דפחא'כי | נתלה] חאנכ.
ריב -
אנ
ניתלה ן ,תלוי 7פ ,אין נתלה ו | רבנין] פא'י .רבנן דוחא?נכ | אמרין פ .מרין ן | הוא מונה] וא*נכי,
אמר  -פף .אמר (כך אמ' ת) ראובן  ₪דאית | 5אחיי  ,7אחיו וח | ואיני מצילו] ואע"פ שלרחתי
במעשה בלהה הוא אומ' ויהיו בני יעקב שנים עשר ואיני מצילו אתמהא ואיני (מצילו ואינו) מציל את בנו
אלא הוא מונה אותי עם אחי א? ,לי פא'כ | אני הייתי ך]ן ,שהייתי פא

(היותי  --ואינו מצילו לי ניי) |

שגדתיתי] וחא'כ .שנדהתי דְפאית | ממכות] |ת .מכח דפוחאכ | אתו לי א | המעשה] וא?%
מעשה ְפחכת | * והוא  --אחי] הוא ..אחי לו .והוא ..אחי שנ' לידת :והוא ,.אחיי שאמ' [] ,והוא
אומ' פא ,1והוא אמי א'כ |

אמרין

האיי

דל יא

אתא טעין חלמי ועי' במ"י לעיל צד :556

 1אמר להם וכו'| .מפרש בפ'י" ב'יר כו"ט

וכי'א מליא אהם אומרים נראה ואני אומר נראה שגליתי לו על ידי חלום שאני עתיד לעשותו מלך ואתם
משתחוים לו נראה מי עמדִים (עומדין) ,ובמה"ג שם הועתק ונראה מה יהיה חלומותיו אמר להן הקבייה אתם
אומרין ונראה ואני אומ' ונראה דברי טי עומדין וכו' ,ובמדרש אגדה ונראה מה יהיו וכו' אמר להם הקביה אתם
אומרים ונראה ואני אומר ונראה נראה דברי מי הם עומדים ,ובשכל טוב שם שינה קצת הלשון אמר הקב"ה אתם
אוטרים נראה ואני אומר אראה עכשיו נראה דבר מי יקום מני או מכס ,ובלק"ט קיטע והקב"ה אמר דברי מו
עומדים ,ובתנחומא מ"ב וישב שם אותא אמר ר' יצחק המקרא אומר לך דרשני מי אמר ונראה אלא הם
אמרו לכו ונהוגהו הווח הקודש אומרת ונראה אותם הם אמרו לכו ונהרגהו והוא אמר .והנה תסובינה
אלומותיכם ונראה של מי עומד שלכם או שלי ועי' בפירש'יי עה"ת 8 :ואיכן היה .דמדכתיב וישמע ראובן משמע
שלא היה בין אחיו כשאמרו ועתה לכו ונהרגהו וכן' ,וק'ק שרק ר' יהודה משוב על השאלה ולא רינ ורבנין ועוד
קשה לרברי ר'י שכל אחר מהם היה משמש את אביו יומו למה הוצרך יעקב לשלח את יוסף לראות את שלום
אחיו [מאחר שבכל יום היה הולך אחר טבניו אצלו וכמו שהקשה ביפית וע"ש] ,ומחוור יותר הררש ואיכן
הה למטה סי' ייט לפ' וישב ראובן אל הבור וגו' [וכן ליתנון המלות והיכן היה בכי"א ב' והושלטו בגליון ,ובכי"פ "
י
הגי' היכן היה א"ר יהודה] ושם דרש ר' אליעזר עסוק היה בשקו ובתעניחו וכיון שנפנה וכו' ור' יהושע כל
טרחות הבית היתה מושלכת עליו וכוי ,ובאותו המאמר במדרש משלי מיב פ"א הגיי ר' יהודה ור' נהמיה
=' נח מ יה אומר בשקו ותעניתו היה עוסק וכו' ,ובמהיג עטוי 865
רִ' יהודה אומ" טרחתו של בית ובו' ,ר
לתה
לא הועתק כאן ואיכן היה ר' יהודה וכו' והועתק אמ' ר' נחמיה אמר ראובן אני .בכור ואין הסרחון נ
אלא בי לכך ביקש להצילו ד"א אמ' ראובן הוא מונה אותי עם אחי ואני (ואיני) מצילו הייתי סבור שנדחית":
מאחי מאותו המעשה והוא בישרגי והנה השמש והירח .ואחר עשר כוכבים ואיני מצילו וכו' ולפי וישב ראובן
וכן' הועתק

שם

עמו'

468

והיכן היה

אמ' ר' יהודה כל אחד ואחד היה משמש את אביו יום אחד ואותו היום

של ראובן היה וכיון שנפנה בא והציץ בבור  כו' ר' נחמיה אומ' בשקו ותענותו היה עסקתו
וכו'| ,ובשכל טוב צד  812וישמע ראובן שהיה עופק בשקו ותעניתו על מעשה בלהה בא וכלל עצמו עמהם עבור
להצולו וכו' א"ר
אחי

שנאמר

ואחד

נחמיא כך אטר בכור אני ואין .הסירחון תלוי אלא בי ורבנן אמרי כך אטר הוא מונה אותי עם
עשר

כוכבים

וכו'

ושם

צד 192

וישב

ראובן אל הבור כדי להעלותו וכו' כי לא נמצא שם

בעת מכירתו דא"ר אליעזר עסוק היה בשקו ובתעניתו וכוי וכיון שנפנה וכו' ושם צד  422נישב ראובן וכו רי
יתושע אמר מרְחת הבית מושלכת עליו וכו' ר' יהודה אומר כל אחד היה משרת את אבא יום אחד
ואותן יום היה יומו של ראובן וכו' ,ובפירש"?י עה'"ת בד"ה למען הציל אתו וכו' אטר אני בכור וגדול שבכולן לא
יתלה הסרחון אלא בי ובד'ה וישב ראובן במכירתןו לא היה שם שהגיע יומו לילך ולשמש את
א ביו ד"א עסוק היה בשקו ובתענותו על שבלבל יצועי אביו ,ואולי עיקר הסאמר ואיכן היה ר' יהודה א' כל
אחד וכו' לפ' וישב ראובן וכו' [וכמו שהעיר רמא"ש בפסי"ר קצ'יט אי] או ערבובי אגדות יש כאן ,וכהמאמר שלפנינו *
הובא בלק"ט לפ' וישמע ראוכן וכו' והיכן היה ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר כל אחד ואחד היה משמש את
אביו יומו ואותו היום היה של ראובן ר' נחמיה אומר א<טר ראובן בכור אני ואין הסרתון נת לה
אלא בי לפיכך ויצילהו מידם רבנן אמרי הוא מונה אותי עס אחי שנאמ' והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים

וישב

הנה

פר

פרשה

(9

לז כא כג

השמש והירח ואחד עשר כוכבים ונו' ואיני מצילו ,אמר לו הקכ'ה אתה פתחת בהצלת

נפשות תחילה חייך אין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא בתחומך הה'ר את בצר במדבר באוץ
גס)ד:
מברי
המישור לראובגי וגו' (ד

טז
כג) ויהי כְאשר בא יוסף וגו' ר' לעזר א' בקילוס היה:
ויפשיטו את יוסף זה הפינס ,את כתנתו זה חלוק ,את כתנת הפסים זה הפרגוד ,אשר 5

עליו זה פמלניא:
 1עכוס "  ,'6עדכע טעוס 5פ"ע :

/
.
\1

 4לקוע כ' קע'נ:

 5-תקוע שס:

,
:
ו '-ן] והנה ..והירח ואחד עשר וגו'  ,?7והנה ...והירח וגו'  ,והנה  . .כוכבים משתחוים
ונהג -
 * 1וה
לי חא ,1השמש ..משתחוין לי פ .ואחד עשר ..משתחוים לי דְ] .ואחד עשר כוכבים אַ? | פתחת
לי פן (והושלם בגליון) כ | בהצלת  --תחילה] [ְןָ ,בהצלת נפשות (נפש א )1תחלה [ז[א .תחלה בהצלת
5ין| פואנכ :שאין דחתי
נפשות ך ,בהצלה תחלה י .בהצלת נפשות הְז .התחלת בהצלת נפשות ב | א
** מפרישין| מפרשין ל | תחילה אלא] [ .תחלה אלא דְחִי .בתחלה אלא א .3אלא א?ג .עד שותחילו פב
לראובני כ

מתחומך  * | 1בארץ  --וגו' דֶק] בארץ המישור (מישור א") לראובני פאני:

וגו לו .לי ד |

ו4גו] אל אחיו חנכע .אל אחיו וגו' ן ,אל אחיו ויפשיטו את יוסף א? .אל . .יוספ את כותנתו ך! ,אל..
כתנתו ךך ,אל ..כתנתו את כתונת הפסים [ן ,ל' פיי | לעזר] וכ אלעזר דפחאגתי .אליעור א"ע
5סף את
אמר ךפן"א"נכת"* .אומר חא'ע | .היה| גע ,הוה [ . ,בא לידחאתשי .מהלך פכ | .י
בתנתו ך] | הפניס ך] ,הפונפ א ,הפונס

החלוק כ

| ואת ו | כתנת] פוא"כע.

ש | כתנתו] פתאכי.

פגוס ך; הסגוס

כתונת דא!גתי

| פיגוד א"ע

כותנתו דְוְנש; כתונתו ןת

זה] פחאנכתי:
| 6

זו דוע

פמלניא] .םנע .פמלנייא  .%פימלניא וְן .פימלינא ש ,פלמניא ו ,פלניא כ .פימלליא א ,פמלניא שלו ך,

פטלניא שלו ךן |

ואיני מצילו מיד ויצילהו
אליעזר  אומר עסוק הוא
היה משמש בכית אבע
הפרחון נתלה אלא בי,
וצועי אביו וכו' ,ובפי'

מידם (ושם ובשכל טוב ל'ג הייתי סבור וכו' ועח"נ) ולפ' וישב ראובן וכו' והיכן היה ר'
בשקו ובתעניתו וכו' ,ובמדרש אגדה קיטע וישמע ראובן וגו' ואנה היה ראובן עד ששמע
כי כל אחד משמש בבית אביו ואותו היום היה יומו של ראובן אטר אני בכור ואין
ושם לפ' וישב ראובן וכו' הובא והיכן היה עסוק בשקו ותעניתו שחזר בתשובה על שהפך
ב"ר כייט וכי"א מל"א מפרש הוא סונה אותי עם אחי אעפ"י (שאע'פ) שסרחתי במעשה

בלהה הוא .אומר ויהיו בני יעקב שנים עשר ואיני (ואני) מצילו בתמיהא (אתמהא) כלומר ואיני (ואני) מציל את
בנו , ומשם נובע' ההוספה בכי"א ב' :ל בארץ המישור וכוי| .כן השלמתי ועח"נ ,ובשכל טוב צד  912אמר

הקב'ה אתה פתחת בהצלת

נפשות

בצר במדבר בארץ המישור לראובני,
מפרישין

וכו

תחלה

אלא

תח לה חייך  אין

מפרישין וכו' תחלה אלא בתחומך שנאטר את

ובמדרש אגדה אמר לן הקב"ה אתה פתחת בהצלת נפשות תחלה חייך שאין

ממך שנאטר

את בצר במדבר

לראובני וגו',

ובמה"ג

עמו'

865

אמר לן הקב'ה

אתה

התחלתה להציל נפשות הייך שאין מפרישין וכוי תחלה אלא בתחומך ההיד את בצר במדבר בארץ
מר ר' ש מל אי אמר הקביה לראובן אתה התהחלת בהצלת
המישור לראובני ,ובמדרש שמואל שם איתא א
ן מפרישין ערי מקלט תחלה אלא ,מתהומך הה'ד
יא
נפשות תחלה וישמע ראובן ויצילהו מידם חייך ש
את בצר וכו' ,ובטכות שם א"ר תנחום בר חנילאי טפני מה זכה ראובן להמנוה בהצלה תחלה מפני שהוא פתח
בהצלה תחלה שנאמר נישמע ראובן וכו' וכן מפרש בלק"ט לפיכך זכה ראובן להימנות בהצלה תחלה שנאמר את
בצר במדבר בארץ המישור לראובני :  4בקילום היה= .וכ"ה בכי"יג (וכייו) ובערוך ע' קלס וי ,ובמו"ע פיי בשבח
ב ,ובכי"פ \כיייכ
והירור (ומ'"ש מל"מ לקלס אתנן אינו מדוייק) ,וביני שיטי הוגה בכיי"ל כהגי' בקילוס היה א
הגי' בקילוס היה מהלך ,ובפי' ב''ר מפרש בקילוס היה בא שמח ,ובפי' בר בייט וכי'א מל"א בקילוס היה בא
נתן קולות (קולוס) לבוראו על שהשיג את אחיו ,וביפיית פי' שבא בקילוס כלומר בשבח והדר שהיה מתגאה
כדרכו שהיה מפלסל בשערו .ומתנצח על אחיו אי נמי שבא בשבח והלול שהיה משבח אחיו וברכה בפיו כדרכן
עם אחיו ולא כדרכם עמו שלא יכלו דברו לשלום; ובמ"כ בקילוס וכו' בשבח ושמחה מלובש בכגדים נאים כמקבל
פנו אוהבו בשמחה ובמרובה בגדים כדמפרש ואזיל , אכן אינו נר' שהדרש ויפשיטו וכו' זה הפונס הוא מדברי ר'
אלעזר ועי"ע  בעמת"ל ע' קילוס ובאגה"א ה"ב צד  93וצ"ע :  5ויפשיטו וכו'| .דרשי יתורא .דקרא שאכ"כ
ויפשיטו את יוסף את כתנת הפסים אלא ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו לומר שהיה
לבוש

.

ארבעה

בגדים ויפשיטו את יוסף זה הפינס האדרת (ועי' לעיל צר ,)589

את כתנתו זה חלוק

את כתנת

הפסים  זה הפרגוד") מעיל המצוייר באימרה , אשר עליו כלנ' על בשרו זה פמלניא?) מכנסיים ,ובפי' בר גורס
ומפרש כמו שהובאה גי' רש'י בא'א ופשיפו זה הסיגום כתנתו זה הלוק שרוק כתונת הפסים זה
פרגוד קמישה אשר עליו זה פמלניא מכנסים ,והאב"א כתב רש'י גרים סיגוס ופירושו קוטא וכו' (ובפי' ב''ר
בדפ"ר נשתבש גיפשיטו זה הסגוסקוטא כותנתו זה חלוק שאיו זה הפרגוד קמישא אש! עליו זה פימלינא מכנסיי,
ובד' שטעטטין וד' ווילנא נשתבש יותר ויפשיטו זה הסטטטקיטא וכו') ,ובכי'ח נוסף למלת הפונס עוד סגוס,
והוראת סיגוס סגופ )9כאן ג"כ אדרת ועי' בערוך ע' סגום ,ונכון גס הפי' קוטא ,)+ומה שכתב במ'כ הפינס פו'
הערוך קוט"א בלע"ז ליתא .לפנינו בערוך ועיי בערוך הש' עי פינס (ובדפוסי ילקוט המאוחרים נוסף בגליון ג''כ
קוטע בלעיז ,ולותא בילקוט דפיר וד'ו) ,וביפ"ת הביא גי' רש"י מא'א (ולא דייק בלשונו גיי רשיי והעווך
זה הסיגוס) וכתב ולא הבינותי מהו חלוק שרוק וכו' ,וגם הפירוש פרגור קטישה אינו מחוור ,ולנכון מפרש בפירש"י
שבת ק"כ אי חל וק קמישא )5ובערוך הועתק בע' פרגוד כתנת הפסים זה פרגוד ,ובע' פמלניא כתנת הפסים זה
פרגוד אשר עליו זו פמלנוא,

ושם הובא גם מכלים פכ"ז מו אנפליא ופימלניא (ופמלניוא) ומכנסיים  ,ובע' פלניא

הובא מנדרים נ"ה ב' אנפליא ופל ניא ומכנפים ומנדה ו"ג ב' מכנסי כהנים למה הן דומין כמין פלניא של
פרשין (סיא פמלניא של פרשין) למעלה עד מתנים למטה עד ירכום וכו" נעי' במו"ע ,ובכי"כ הגו' ג"כ פלניא,
(%[010. 5ת806 0 00מנגעס תסל ,לסו00סקה (י
7001018. 5( 6.מ05 103
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וישב

01

פרשה פר

כד) ויקחוהו מי חיה זה שטעון,

לז כר כה

אטתי פרעה לו ויקח מאתם

את שמעון (גראשית מב כר):

וישליכו אתו הבורה והבור רק אין בו מים מים לא היה בו ,נחשים ועקרבים היו בו,
שגי בורות היו אחר טלא צרורות ואחר מלא נחשים ועקרבים ,אמר ר' אחא והבור רק נתרוקן כורו
שליעקב ,אין בו טים אין כו רברי תורה שנמשלו במים היך ראת אט' הוי כל צמא לכו לטים
( +ישעיח נה א) כת' כי ימצא

איש

נוגב גפש

מאחיו

וגו' (דברים כר ז) ואתם מוכרים את אחיכם:

כה) וישבו לאכל לחם וגו' אטר ר' אחוא בר' זעירא עכירתן שלשבטים זכורה לעולם

יז

וישבו לאכל לחם מאכיל לחם לכל באי העולם:
 1ילקוע טס [וע' נגי" סלפוקיס לקמן  "55פ" רי]  2:סנם כ"כ  ,'5סנינס נ' ס' ,תנתועס מ"נ טס ,סנסועל טס:
 4לקופ שס :  4כעיל  600 57ולד 447:  6לקוע טס ,פפיקס 6ככסי פ*י (ע'  ,)'3סנפועס כי סטל כ" ני:

 1ויקחוהו] ויקחוהו וישליכו אותו ָזָא" .ויקחוהו וישליכו
ויקחהו וישליכו אותו הבורה ] ,ויקחחו ..הברה א?.

(וישליכוחו ') אותו הבורה [כו.

ויקחוהו .ויקחהו כתיב (כת' ת) ד

היה זה שלקחו א .ומי זה שלקחו ם ,ומי זה אשר לקחו כ

ויקחהו [/

| מי היה| מי

| אמתי] [ג; אימתי פאכי .ואימתי דחת |

|

פרע פחאכ | "לו דוחאנתי] לי ל .לו הקכזה פכ | ויקח] י .להלן  -.דפוא'גכת .להלן שגי .ח-א
שמעון וגו' ן |  * 2וישליכו  --מים] וישליכו אותו הבורה . .מים ךך] ,וישליכו אתו וגו' אין בו מים

 ,7וישליכו

| נחשים -ב-ו|

אבל נחשים

אותו הבורה [ ,והבור רק אין בו מים פחזאנכ | לא היה] [נ .אין דפחאכת

עקרבים יש בו ְפחא'ן],

נחשים שרפים ועקרבים היה בו א,%

היה בו (אלא היה בו  )1נחשים ושרפים

(שרפים [) ועקרבים |"( ,שרפים נחשים ועקרבים יש בו כ | ( 8שתי בורות היו אחת מליאה  . .ואחת מליאה ךן) |

אחד של צרורות א | 1והאחד  | 1נחשים] פכ ,שרפים דְָגך] ,נחשים שרפים א ,נחשים ושרפים ְץ | * והבור
וק פו"חכ] הגור וק ל.

למים דְחא'כתי

והבור

בור וק דְן],

| 5כת'] פונגת :כתי' דחאכי

וק אין בו מים א,

ל' נָו | 4במים] [א?.

כמים 5נ;

נפש מאחיו וגוי וְחא'ן! נפש
| וכי ח | איש לי י | *

מאחיו מבני ישראל והתעמר א? ,נפש מאחיו דְכָו ,נפש אחת מאחיו ךן ,נפש וגו'

ל ,ונוי ם | אתם פ |

שבהן (אני אגרה ואפרע מן המשובחים שבָכם ) מיושבי לשכת הגזית עשרה להריגה כדכ' (כתי') ונמצא בידו
מות יומת ומה אתם (מות יומת אתם) מכרתם אותו לישמעאלים חייכם עתיר ישמעאל בנכם (בניכם) לגבות
בשבילו שעל דבר זה נגזר על ר' ישמעאל (על ר' ישמעאל להריגה) ועל עשרה חבריו (חביריו) הרוגי לופיאנוס
(אספייאנוס) קיסר כ | ל6אכל] פןא?נ .לאכול ְא!כתי | וגו" לי |אחווא ן .אחוה ךֶןת .אחא פאנכ |
בר'] א%כ .ביר' ן .בר דפא'נת

*כורהּ
| זעירה [ | עבירתם ן] ,עבודתם כ | ז

ליפונכשי] שכירת

ל,

זכות א ,זכורה היא להם דִך | לעולם] פואנכו ₪ .1תקוה היא לעולם ך ,תקועה היא להם לעולם ך |
 7וישבו --העולם] וישבו לאכול  . .מאכילין . .העולם ך] ,מאכיל (מאכילין אֶ?) לחם לכל (כל א') באי עולם או,
גרמו להחיותו (להחיות כְִ) ולהאכיל לחם לכל באי עולם כד' (דכתו'  )2ויוסף הוא השליט פב |

וכהגי' פימלליא בכי"א א' וב' איתא בנוסחת הדפוסיי לקמן פצ'"ט סי' ב' אלו לובשי מכנפום ואלו לובשי פמלליא
וכו' ,ובלק'"ט הועתק וופשיטו את ווסף את כתנתו זה חלוק
ילה
ינ מ
וכו' ,ובכי"ו פיק הגי' ואילו לובשי פי
את כהנת הפסים זה פרג וד ,ומפרש שם בגד פשוט הוא שלובשים בדרכים ,ובשכל טוב .שם ויהי כאשר בא
וכו' ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתונת הפסים כלומר כתנתן המיוחד לו ואת כתונת הפסים אשר עשה לן אביו
זה פרגוד מצוייר של מילת אשר עליו לרבות בגד אחר פשוט שלובשון בדרכים שלבש על הכהונת ביציאתו לדרך,
ובפירש"י עה'ת את כתנתו זה חלוק את כתנת הפסים הוא שהוסיף לו אביו יותר על אחין ,ובתר"י א' מתורגם
ואשלחו ית יוכף ית פרגוריה ית פרגוד טצוייר דעלוי ,וכן מתורגם שם בפסוק ל"א ובפסוק ל"ב ול"ג ועיי בעמת"ל
ע' פרגוד :  1ויקחוהו| .דרשו ויקחוהו כתיב תפר גי"ו ויקחהו מי היה זה שמעון אמתי פרעה לו הקב"ה ויקח
תי כמו מאמתי לעול צר 028
וכו' ,ובדפוסי' [וכי"ה] נוסף כן ויקחוהו ויק חהו כתיב ועח"ג ,וכתיבת א
וצר  ,198ובשכל טוב שם מפרש ויקחהו חסר ו' וישלכו חסר יי מלמד ששמעון לבדו לקחו והוא השליכו וכוי
והיכן פרע לשמעון בסצרים דכתיב ויקח את שמעון ויאפור אותו לעיניהם וכו' ,ובמה''ג שם ויקחהו וישליכו אתו
הברה מי הוא שהשליכו זה שטעון אימתי פרעה') לו ויקח מאֶתם את שמעון ניאסר אתו לעיניהם לכך כת' ויקחהו

חפר [ארבע מלות אחרונות חפירות בכי'"ק ,וע' משייב לקמן שם]:

ל וישלוכו אתו הבורה וכו' .כן השלמתי ,וכהדרש +

שלפנינו איתא בתנחומא שם ויקחהו וישליכו אותו הבורה וגו' מים אין בו נחשים ועקרבים היו בו ,ובתנחומא מב
שם ויקחתו וישליכו אותו הבורה והבור רק אין בו מים מים א ין בו א ב ל נחשום ועקרבים ישי בו ,ובלק"ט הועחק
ויקחהו וישליכו וגו' והבור  רק אין בו מים מים אין בו אבל נחשים נעקרבים היה בו ,ובטחרש אגדה מום
א ין בו אבל נחשים נעקרבים .יש בו ועח'"נ ,וגם בתר"י א' מתורגם וגובא סריק לית בו מוי ברם חיוין .ועקרבי
הוו ביה ,ודרש אחר שני בורות היו אחד מלא צרורות וכו' ,ובפיי בר מפרש שני בורות הבורה והבור .ובשכ
טוב שם והבור רק יכול היה לומר והוא ריק מה תלמוד לומר והבור מלמד ששני בורות היו אהד מלא צרורות
והשני מלא נחשים ועקרבים' וכן דרך המקרא שנאמר נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים (דברום חי טיו),
ובשבת שם איתא ואמר רב כהנא דרש רב נחן בר מניומי משמיה דרב תנחום והבור רק אין בו מום ממשמע
שנאמר והבור רק אוני יודע שאין בו מים אלא מה ת"ל אין בו מים מים און בו אבל נחשים ועקובים יש
כו ועי' בחגיגה שם ובד"ס ,וכלשון זה הועתק בפירש"י עה"ת ובמה"ג שם-ועיי ברמב"ן ובבחיי וביפיית :  3נתרוקן
בורו וכו' .מפרש בפי' ב"ר בניו שיצאו מחלציו נתרוקנו מדברי תורה שלא' היו יודעין ענשו של דבר ,ובשכל טוב
צצור

499

הועתק

א"ר

אחא

נתרוקן בורו

של

הוי כל צמא וכף

יעקב ואין בו דברי תורה הנמשלת למים שנאמר

כתוניב כי ימצא וכו' מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו וגו' והם מוכרים את אחיהם ,והוספה פלואה בסוף
זמאטר בכי"ם וכי"כ ועי' במעשה עשרה הרוגי טלכות בביה"מ ח/ו צר [ 02ובמדרש משלי פיא נמצא א"ר יהושע
בן לוי לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בחטא מכירתו של יוסף] :  6זכורה וכו'| .בכי"ל .כתוב כשירת
טד

|(1

י רע ה )

פרשה פר

וישב

11

לז כה כו

וישאו עיניהם וגו' אמר ר' אבא בר כהנא והלא אין דרכם שלישמעאלים לטעון אלא עורות
וקומדן ,אלא ראה מה זימן הקכ"ה לאותו צריק באותה שעה שקים מלאים בסמים כדי שתהא רוח
מנשבת בהם מפני ריחן שלערביים:
כו) וואמר יהודה אל אחיו מה בצע וגו' אמר ר יהודה בר' אילעיי ביהורה שבו הכתוב

מדבר בשלשה מקומות דיבר יהודה בפני אחיו ועשו אתו מלך עליהן ויאמר יהודה אל אחיו,
ויבא יהודה

(שם שם יח):

ואחיו (בראשית מד יד) ,ויגש אליו יהודה

 1ילקוט טס ,פוספס: 5ככופ פ"ד ,מכילפ 6נטלס עסכפס  ':פ"ס ,מכילפ? דכטב"י טפוס יד כ" ,3פנסועל ע" 3ושנ
 4לקוע טס:

פי' יד:

נ,

']
גוו--
ושא
 1וו

עיניהם

וישאו

וישאו..

פ,

ויראו דְוִי,

ויראו

וישאו..

והנה

אורחת

ן],

וישאו. .ארחת ישמעאלים א .1וגמליהם נושאים נכאת א? | דרכם] א' .דרכן דפוחא?נכתי |*י*שמעאלים]

ישמעלים ל | ל*טעון אלא לְ ]9לטעון ל .להיות טוענין אלא פוחאנכי .להיות טעונים (דין ת) אלא דת |
2קומדן] ועיפרן לידהגת .וקטרן אי ,1קיטרן .ן .וקטרן בלבד פ | .5ראה] בוא וראה ו | זמן א .%זימן
ו
לו פכ | הצדיק ך | באותה שעה]  ..השעה ן ,באותו שעה ךן .לי ך | פקים ן | בשמים | כרי שתהא] כדי
שיהא  ,1ל ו | * רוח פחאנ] ריח ל .הרוח דְון ,.ווחו  ;5שהרוח יי |  ** 8מנשבת] מנשפת ל |
מה בצע
']
ו--
גמה
ו*
בהן פן[אנכתי | מפני ריחן]  ..ריחם ך] ,ולא יצטער מריח רע = | ערבים א1ו4 | 1
כי נהרג וגו' ן ,מה בצע פחנכת .מה וגו ל .וגו" ך ,לי א | יודה ן | * בר' פאנכ] ביר' ות גר לד |
בשבט..
לעי כ | ביהודה  -מדבר] בשבח יהודה הכתוב מדבר לידו"תש.
אלעיי ן .אלעאי דאנת:
| 5בג'  | %דיבר  --אחיו] וֶח; דבר ...אחיו דפנכףת .דבר ..עם
מדבר  ,1הכתו' מדבר [ז .ל' פא

אחיו א; ל' י | ועשו אותו מלך עליהן  .5ועשו אותו ..עליהם דפוהאתת.
מלך ש.

6אחיו]
ו

המליכו יהודה עליהן י | יהודה לי י | אחיו] פוחאה.

₪

ביתה (בית  )5יופפ פחא!ככתי'.

לעולם וביני שיטי הוגה בכתב אחר
עבירתן  של שבטים.

ועשאוהו ..עליהם ןָ ,ועשאוהו

אחיו וגו' ן ,אחיו מה בצע תתי; אביו ך |

ביתה יוסף וגו' ןָ | יהודה] ₪

זכור ה כג"

הפפרים שציינתי,

וגו ו |

וזו הגי' גם בפי' בר לפנינו ומפרש שם

זכורה .לעולם תקנה .לעולם שעל ידם הציל יוסף במצרים מזון ובר וכלכל את העולם וישבו

לאכל לחם גרמו לו ליוסף שיהא

מאכיל לחם :לכל באי עולם במצרים דכתיב ויכלכל יוסף , וכנ' נובעה משס

תקוה (וצ'"ל תקנה) היא לעולם והגי' בכי"פ וכי"כ גרמו להחיותו (להחיות) ולהאכיל לחם וכו',
ההוספה בדפוסי'
ובא"א כתב רש"י ז"ל .גרים זכות והעיר על המאמר בתנחומא .כי תשא .והגיה שצ"ל תקועה במקום תקוה
[וכ"ה בכי"ת]; ובשכל טוב שם גורס ומפרש בפירוש זר וישבו לאכול לחם א"ר אחא בר זעירא אכילת
עבירתן של שבטים רווח ה היא לעולם שאע"פ שאכלו על דם של יוסף שדומה כאילו הרגוהג נתיישבו להאכיל
לחם לעוברים ושבים ,והגי' זכרת לעולם איתא בכי"א א' וב' ועח'"נ ,ובגליון כייא בי נסמן נ"א זכורה לעולם
וישבו לאכול לחם מאכיליי לחם לכל באי עולם; ולשון המאמר בתנחומא שם זה יתנו בא וראה חבתן של ישראל

שעבירותיהן -מביאין לידי מעלות גדולות ואם עבירותיהן כך זכיותיהן על אחת כמה וכמה את מוצא כששלח יעקב
את וסף אצל אחין וכו" א'ר יהודה בר שלום ישיבה אחת שישבו השבטים בעצה אחת למכור את יוסף
כלכלה את העולם שבע שנים בשני רעבון אם עבירותיהן כלכלה והעמיד את העולם זכיותיהן עאכ"ו וכו' ,ובפסויר
שם

יהודה

א"ר

הלוי בי רבי שלום הסיבה אחת שישבו השבטים ונטלו עצה על יוסף למוכרו זיכה את כל העולם

כולו שנמכר למצרים וכלכל את כל העולם בשני הרעב וישבו לאכל לחם לה א כיל לחם לכל העולם ואם עבירתס
שלהם גרמה לכל העולם שיחיו זכותם על אהת כמה וכמה וכו' ועו' גם ביפ''ת ובחי' הרד"ל ובאגה"א ח'ג צד :756
 2וקומדן* .כ'יה בכי"ל ולא נתפרש לי ,ובוני שיטי נסמן בכי"ל ם * א ועיטרן ,ולהגי' וקטרן ובל"ע קטראן עו
לעף

פלאנצעננאמען

צד 68

[ופלורה

דער

יודען

היג

צר

נבעמת"ל

]18

ח'/ג צר 886

ע' עטרן ובהוספות

הח'

פליושער שם צד  827ובערוך הש' ע' עטרן ,ובכי"ל כתוב מנשפת וביני שיטי בכתב אחר ב להגיה מנשבת בגוי
שאר הספרים ,ועי' בעמת"ל ע' נשב ,ובפי' ב''ר מפרש מפני שריחן של ערביים רע מפני העורות והעטרן ,ובמה'ג
שם הועתק והלא אין דרכן של ערביים להיות נוש אים אלא עורות או עיטרן אלא שזימן לו הקב'יה
באותה שעה שקים מליאים בשמים וכל ריח טוב כדי שתהא הרוח מנשבת בהן מפני ריחן שלערביים ,ובשכל טוב
צד  029גורס ומפרש א'ר כהנא והלא אין דרכן של ערביים לעטון אלא עורות ועיטרן שריחו רע אלא
זומן להם הקב'ה פחורה זו בשביל צדיק זה שקים מליאי בשמים שתהא הרוח מנשבת בהם ולא ינזק מריחן של
ערביים ,ובתוספתא שם איתא אמר להֶם רבי טרפון לתלמידיו וכו' הרי הוא אומר וישבו לאכל לחם וישאו עיניהס
ויראו והנה

ארחת

ישמעאלים וגו' והלא אין דרכם של

ערביים

להיות

נושאים

אלא עורות ריח רעה

ועיטרן אלא שנתנו את הצדיק ההוא בין דברים החביבין וכו' ,ובמכילתא שם כבר היה רבי טרפון וזקנים וושבין
וכו' וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט להודיע זכותן של צדיקים כמה מסייעתן שאילו ירר ידיד הזה עם הערביים
לא היו ממיתים אותו מריח גמלים ועטרן אלא זמן לו הקב'יה שקים מלאים בשמים וכל ריחנון מובים שלא ימות
מריח הגמלים ומריח .העטרן וכו' ,ובמכילתא דרשב"י שם וכבר חיה ר' טרפון ותלמידים יושבין בכרם וכו' אמר
להן הרי הוא אומר וושבו לאכל וכו' והנה ארחת ישמעאלים להודיע זכותו של צדיק עד איכן היא מקדמת שאלו
ירד יוסף למצרים עם הערביים לא היו הורגין אותו בריח רע שלהן אלְא זימן לו הקבי"ה שקים מלאים בשמים
והרוח מנשבת בהן מפני ריח רע של ערביים וכו' ,ובתנחומא מב שם והלא אין דרכן של גמלים לטעון אלא עטרן
וכאן כתיב נכאת .צרי ולוט אלא אמר הקב'ה יהיה צדיק זה נתון בין ריח רע אלא אזמין לו ריח טוב וכוי :
 4ביהודה שבו וכו' . כן הגי' הנפלאה בכי"ל ,ואולי שעם הגי' יהודה מסייע ומשבח יהודה בשלשה מקומות דיבר יהודה
בפני אחיו וכו'[?] ועי' בספר מתתדיה ,ובגליון כי"ל נסמן ס "א בש בח יהודה כמו שהג'י' גם בדפוסי' וכיו
ובפי' ב"ר ,וביפ''ת מפרש בשבח יהודה הכתוב מדבר לאפוקי ממ'ד לא נאמר ובוצע אלא כנגד יהודה שני ויאמר
יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ
וכו' כדאיתא בפ"ק .דסנהדרין (ן' ב') ופי' רש''י המברך המשבח דס"ל שלא עשה כהוגן וכו' אבל ר' יהודה ס"
כי בהוגן עשה שאלו היה אומר להשיבו לא היו שומעין לו וכו',
מקומות

וכו' הוא

דיבור

בפ"ע,

ובכי"פ

וכי"א

ועי' גם בחי' הרר'ל שכתב עוד שהדרש בשלשה

א' וב' וכי"כב .לייג בשבח

יהודה

הכתוב

מדבר

וכן לא הועתק

בלק''ט

וושב

9

פר

פרשח

כז) לכו ונמכרנו לישמעאלים אמי נלך ונתפוש ררך העולס ,כנען שחטא לא לענר
\

נתקלל אף זה לכו ונמכרנו וישטעו אחין:

כח) ויעברו אנשים מריינים סוחרים עברו איחן הדינים , ר' יהושע בן כיתוס בשם \'
יהודה בר' סימון כת' למה תתעגו י"י מדרכיך תקשיח לכנו וגו' (ישעיתסג יו)כשרציחה נתתה
 +בלבם לאהוב וכשרציחה נתתה בלבם לשנוא:

[וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף] אטר הקכ"ה אתם מכרתם בנה שלרחל

בה' סלעים לפיכך יהיה כל אחר מכם מפריש ה' סלעים שלכן כמנה צורי ,אטר ר' יורה כר' סימון אמר
 1ינקוץ טס :  8לקוט שס :

' 6נקוט טס ,יכוט' סקליס פ"כ ע"ו ד' ,פסיקסל פ'"כ (י"ט נ') ,סנמומל מ'כ כי סט6

סי" ז' ,סנתוע 6טס כי' " ,נמדנכ כנס פ"ר ק" ":

 1ונמכרינו כ | ** לישמעאלים] לישמעלים ל | אמי|  .5אטרו דפחאכתי (אמי  --ונמכרנו לי נ) |
לכו א! | ונתפוש] וְ]א .ונתפוס דְזי .נתפוש  .2נתפוס ם | דרכו של עולם | חטא פאכ

| 2נחקיים 5פ,

נמכר  | ₪ונמכרנו] פ .ונמכרינו כ ,ונמכרנו לישמעאלים דוחאתי | וישמעו אחיו לי פאכי
אנשים ל"דפואגכתי]

ל' ₪

מדינים א.%%

וי ל | מריינים סחרים .2

| *'עכה]

מדינים סוחרים אכ

עבדו ל | אותם א%

,

| * 8ו*יעברו

מדינים וגו" [ .מדיוניי ו,1

| הדינין י| .הרייניס דוא"כת:

חדיינין פא'ג:

המדיינים [" ,הריונים ד | יהושע] יהושוע ך] .יהודה א | בר' א1נכ .בר פוא? | בייתוס  , 1בויחפ ן |.

י4ודה ן | בר] א'נכ :ביר ן .בר דפת | כת'] פונ .כחי' דאכי .לי ת | תתענו] פואכי .תתעינו דנת |
* מדרכיך  --וגו' א ]?%מדוכיך . .לבנו (לבביגו כ) מיראתך פא' .2מדרכיך וגו' ל .1מדוכיך דדתי .לי ן |
כשרציתה] ן ,כשרציה ְפא*א'""נכתי | נתתה] [גןת .גחת דפא3א'"כי | סוכשרציתה] ן .וכשוציח דְפנכון],

כשרצית אי | נתתה] וךת .נתת דפאנכי | *כלבס דפואגתי] בלבינו כ .לי ל | לשנא ן | ו6י*מכרו --כסף ח]
ל לדפואנכתי | א"ל ו |  7בה' פלעים] א'ו .בחמש פלעים [חא""ג ש .בעשרים כסף מעות שהן חמש
סלעים דת .ל' פכ | .לפי כך ת; לכך ח | ₪יהיה] יהא גשי .לי ח | מכפ]) פכש .ואחר דת .ואחד..
מכם [ְאני | יהיה מפריש [ְ] ,נותן י | ה' סלעים שלבן]| חמש ..בן פוחא?נ .ה' פלעיי שלכם א! ,הי
סלעים י,

ערך בנו חמש (חמשה ךן]) סלעים ְן

מנא ן.

| במנא ".

במנ' ם

| דצורי ך];

יודה] \/

יהודה ְפחאגכת | בר'] א*נכת .בירי ן .בר דפ | ** סימון] לי ל | אמר הקב"ה ל' אי |
ושכל טוב ובמה"ג [והיא הגו' העיקרית לדעתי ,ובגליון נתוספו המלות יהודה שבו הכ' טדבר לסיטן בעל
המאמר לאמור שנכונה הגי' ר' יהודה מפני שביהודה הכתוב מדבר ,ושם זה הוא גם שם בעל המאמר כאן
(ועי מש"כ לעיל צד  ,)468ומזה נשתבש אח"כ הגי' בשבח יהודה וכו'] ,והגיי בלק"ט בגי מקומות דבר יהורה
לני אחיו וכו' ,ובשכל טוב בג' מקוטות דיבר וכו' לפני אחיו וע ש א וה ו מלך עליהם וכו' ובמה'ג אט' ר'
פ
יהודה ביר' אלעא בשלשה מקומות דבר וכו' לפני אחיו ועשו אתו מלך עליהם ונשמעו דבריו וכו' וכן מפרש
בפי' ב"ר ועשאוהו מלך ששמעו עצתו ודבריו :  1אמ' נלך וכן'| .אמר יהודה נלך וכו' ,וטשובשת הגי' אמרו נלך
וכוי ,ובלק"ט מפרש לכו ונטכרנו וכו' מה ראה יהודה שפתח ,להם דרך מכירה אמר להם כנען שהטא נתקלל לעבר
אף זה שהטא

לכו ונמכרגו לישמעאלים,

ובשכל טוב שם לכו וכו'

א מר

נלך ונתפוש

דרכו של עולם כנען

שחטא לא לעבד נתקלל אף זה שחטא והוציא דבה רעה לפני אבינו נמכרנו לעכד ונתהנה מרמיו וכן מפרש בפי' *
ביר אף זה שהוציא עלונו דבה נטכרגו לעבד ,ובמה'ג עמו'  465הועתק לכו וכו" אמ' להם נלך ונתפוש
דרכו וכו'

כנען שחטא

לא לעבד וכו' אף זה שחטא לכו ונמכרנו לושמעאלום:

 8עברו וכו'| .בכי"ל נשתבש

עבדו והגהתי כגי' שאר הפפרים ,ונכונה הגי' הדינים וכן בילקוט הדינין ,ובא"א כתב ג'י' רשיי זיל
המדינים ופי' המחלוקת שביניהם ,ובפי' ב''ר בדפ'יר איתא עברו אות' המדייניי המחלוקת שביניהם ליוסף :ולוה
הדרש נסמך מאמר ר' יהושע בן ביתוס') בשם ריב"ס כת' למה תחענו וכו' ,והאמורא ר"י בן ביתוס לא הוזכר
במקום אחר ועי' באגה"א ח"ג צד  7 :091בה' פלעום .שהן עשרים כסף לפיכך יהיה כל אחד מהם מפריש ה!
סלעים של בן כלומר לפדיון בנו הבכור במנה צורי ,וכן הלשון בבכורות פ'"ח מ"ט המפריש פדיון בנו וכו' ושם
משנה ז' המש סלעים של בן במגה צורי ובגמרא שם מ"ט ב' מנה צורי אמר ו' אסי מנה ש
צורי ופירש'י היוצא במדינת צור דהסלע ד' זוזים וכו' , וחמשת שקלים בשקל הקדש הכתובים בפדיון הבן (בטדבר
ייח ט"ז) הן ה' סלעים כהכלל לעיל צד  626כל שקלים האמורים בתורה סלעים וכו' ועי' במ"י שם ,ועשרום כסף
הכתובים כאן במכירת יוסף היו לפי הדרש עשרים זז (דינרין) ועיי בפירשי'י בכורות ג' ב' בד"ה כסף צורי הובא
דכתיב שקל הוי סלע צורי דהוא ארבעה דיגרי וכו' והיכא דלא כתיב שקל אלא כסף הוי דינר צורי (ולשון הכלל.
בסוגיא דבכורות שם נ' א' כל.כסף האמור בתורה סתם סלע וכן' עי' בחי' אגדות מהרש"א שם) ,וכתג"
שלפנונו בכי"ל גם הגי' בכ"י שציינתי אתם מכרתם וכו' בה' (בהמש) סלעים לפיכך וכו חמש סלעים של בן וכו',
ובדפוסי' הגי' עס פירוש נוסף אתם מכרתם וכו' בעשרים כסף מעות שהן חמש סלעים לפיכך וכו' מפריש ערך בנו
ומש סלעים ,ואולי טעס ערך בנו כלה"כ בבמדבר שם ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים |כן'/
ובפי' ב'ר מפרש אתם מכרתם בנה של רהל בחמש סלעים בכ' כסף וכסף הוא דיגר לפיכך יהא כל אחד מכם
מפרוש ה' סלעים דכתיב איש כי יפליא (ווקרא ,כ"ז ב') ארי יפריש ובערכין הכתוב מהבר וכתיב והיה ערכך חזכר
חמשה שקלים כסף לפורה בנו בכורו (ואולי צ'יל כפודה וכו' ועי' גם בפי' מהרז'ו) ,ובלק'"ט מפרש ויעברו וכוי בעשרום
כסף כנגדן נתחייבו בכורי ישראל לתת ה' פלעים שהן כ' דינר תחת בכורה של רחל ,ובשכל טוב צר 199
עשרים כסף הם חמש סלעים כי סלע ד' דיגרין וזה כסף דינר של כסף הוא אמר הקב"ה אתס מכרתם בכורה
של רחל ב החמ ש פעלים לפיכך צרוכים אתם לפדות פטר רחם שנולד בה' סלעים ,ובמאמר רוב'ם הגי' בכייל
ג'כ

בה'

סלעים

ובנימין

לא היה אתם

והגיע

לכל אחד

הצי

סלע לפיכך יהיה כל אחד מהס שעובר על

הפקודים נותן בקע מחצית השקל ,ובשאר הספרים הגי' בסמוך בעשרים (בכ') כסף וכ'ה בפיי ביר כו"ט טליא =
שמפרש אתם מכרתם בגה של רחל בעשרום כסף ועשרים כסף הם עשרים דיגרין ועשרה שבטים היו שמכרו בנה
של רחל והגיע לכל אחד מהן טחצית השקל שארבעה דיגרין הוא שקל לפיכך יהיו כל אחד ואחד מכם

( 6.
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לז כח כט

הקכ"ה לשבטים אתם מכרתם בנה שלרחל בה' פלעים לפיכך יהיה כל אחד מכם מגיע בקע הה"ר
בקע לגלגלת (שמות לח כו) :

כם) וישב ראובן אל הבור וגו' ואיכן היה ר' אליעזר א' עסוק היה בשקו ובתעניתו וכיון
שניפנה הלך והציץ לאותו הבור הה"ד וישב ראוכן וגו' ,ר' יהושע א' כל טרחות הבית היתה
מושלכת עליו כיון שנפנה הלך והציץ [לאותו הכור] הה"ד וישב ראובן אל הבור וגו' ,אמר לו
הקכ"ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה .ואתה פתחת בתשובה תחילה חייך שכן בנך עומד

+מ

ופותח בתשובה תחילה ,אי זה הוא זה הושע שובכה ישראל עד י"י אלהיך (הושע.יד ב):
 3ילקוע טס ,פקי;ס 6פ' טונס (קכיע [ ,)'6פפייל ק"5ע פי]  ,עדכט עטלי פ"  5 | :ילק' סוטע .כ סקייל:

 1לשבטים] לשבטין בָ ,לי אי | בה' סלעים] בעשרים (בכ' א) כסף דפוחאנכתי | יהיה] יהא נשי,
לי פחכ'

| מנם] כש.

ואחד דפףת,

מפריש א1י , נותן א" | בקע]
גל--ג-לת] הדה' היא (שנא'
ל"ד
הה
 ..לגולגולת (לגלגולת ך]) מחצית
והנה אין יוסף בבור ךן ,וג" ן.
אלעזר כי + ,ר' אליעזר ור' יהושע
אומר דְחאנתי
וכיון שנפנה

ואחד מכם וְחאני

וחא = .לגלגלת ל" ,לגלגולת תן .לגולגלת ם .לגולגולת דנכי
א*) בקע לגלגלת וָא? ,הה"ד ..לגולגולת א ,3הה"ד (היינו דכתי' ח)
השקל דחת .ל' פנכי | 8אל  --וגו'] נ .אל הבור דחאכי .אל הבור
ל' פ | ואיכן] וְח .והיכן דגתי .איכן כ .היכן פא | ר' אליעזר] הי
(יהושוע ךן) ר' אליעזר דאנת /ר' ליעזר ..ר' ליעזר ן | אמי פה,

| עסוק היה] פחאנכשי:

פחאכי:

כשנפנה

| מגיע] ן .מגיעו דן"נתש.

יהיה מגיעו פחכ,

דִ,

היה עסוק ת? .לי דות | בתעניתו ובשקו ם | וכיון שניפנה] ,

וכיון שנפנה

משקו ומתעניתו ן |  4הלך] בא פפ .,5לי

והיצוץ .ן ,הציץ  .2ל' י | לאותו בור [ .בבור פאכ.

ו-בן
ר"דא -
אל הבור  | +הה

| והציץ]

לי י | וגו] אל

געו ]-'-ר' יהושע  . .והציץ הה"ד  . .וגו" ל ,ר' יהושע
ווש
הבור דְחאנכת .אל הבור וגו ן .לי פי | * ר' יה
א'" . .טרחותו של בית  . .וכיון שניפנה הלך והציץ לאותו הבור הדהי וישב ראובן  ,1ר' יהושע אומי ...טורח
הבית  . .וכיון שנפנה הלך והציץ' היינו דכתי' וישב . .אל הבור ָ] ,ר' יהוש' אמי . .טרחותו של ביתה הית . .
וכוון שנפנה .מטרחותו של בית הלך  . .לאותו הבור ה'ה'ד' וישב ...אל הבור ךְ 1, ר' יהושע אומ' . .טרחותו
שלבית היתה משלכת  . .וכיון שנפנה מטרחותן שלבית הלך  ..לאותו הבור הדה היא וישב ראובן וגו" [; |ר'
 .מושלכת  . .וכיון שנפנה והציץ בבור ו ,1ל' דפאכת |  6מעולם --תשובה]
יהושע אומר כל טרחותו של בית .
לה] פתחתה . .תחילה ן,
חי--
תחת
מעולם ...אדם תחלה לפני ..תשובה א .ל' פכ | ואתה לי פנכ | פת
פתחת ..תחלה פאככתי(הושע) ,פתחתה ..תחלה ך ,1פתחת (פתחתה ו )3בתשובה חְא1י ,1ל'  | 1שבן
,

ושם) | עומד ופותח] עומד ופותיח ך .פותח פכי (שם) |  7תחילה] ן ,תחלה דפחאכת .לי ני |
בנך .הושע (
ושם) |
אי זה הוא] ואי זה זה דְא ,1ואיזה זה ונַך ,ואי זה ח .ואיוה א"י ל' פכי (שם) | זה הושע לי (

עד  --אלהיך] עד ..אלהיך וגו'  .לי פואכי (שם) |

מפריש בקע לגולגולת ,וכשכל טוב צד  499אמר הקב'ה אתם מכרתם בנה של רחל בעשרים כסף
לפיכך יא כל א חד מכם נותן בקע לגלגולת [וע' בהוספות כייא לתנחומא (מבוא לתנחומא מ"ב צד ])821

ובסגנון אחר המאמרים בירוש' שקלים ,ושם איתא כתיב זה יתנו כל העובר על הפקודים וגו' ר' יודה ור' נחמיה
ומ" ר' ברכיהּ ר' לוי בשם ר"ש בן לקיש לפי שמכו בכורה של רחל בעשרים כפף יהא כל

אחד ואחד פודה את בנו בכורו בעשרים כסף ר' פינהם בשם ר' לוי לפי שמכרה
של רחל בעשרים כסף ונפל לכל אחד ואתד מהן טבע לפכך יהא כל אחד
שקלו טבע ,ומאמרים אלו נפדרו גם בפסיקתא  '5שקלים ובתנחומא שם ע"ש :וערבובי הסגנונות והוספת
דברים במאמר הסתמי בבמ'ר שם אמר הקביה אתם מכרתם בכורה של רחל זה יוסף בכ' כסף שהם ה!
שקלים לפיכך יהיה כל אחד ואחד מכם פודה בנו הבכור ה' סלעים במנה צורי :  8בשקו ובתענותו| .על
שבלבל יצועי אביו ,ונכונה הגיי עפוק היה וכו' וכיה גם בפירש"י עה"ת ועח'' [ובלק'ט הגי' עסוק הוא ,ובמדרש
אגדה עסוק בשקו ותעניתו שחזר בתשובה על .שהפך יצועי אביו וכו' וע' לקמן פפ'ה פיי א' ובח''נ שם] ,ובתוספות
ב'יק צ'יב .א' בד'יה מי גרם וכו' הובא .ממדרש וישב ראובן אל הבור מל מד ששב משקו ומתעניתו וכו' וכהאגדת
בדברי .ר'א מתורגם בתר'י א' ותב ראובן לגובא ארום לא הוה עמהון למסעוד כד זבנוהי דהוה יתיב בצומא על
הור כמו שהגי' גם בכי'ו ובכויג , וכ'ה
אות ו ב
דבלבל מצע אבוי וכו' , ובדברי ר"י השלמתי הלך נהציץ ל
בדפ"ר ושם המאמרים בשלימותם ,ובפי' ביר מפרש עפוק היה בשקו ובתעניתו על מה שפשע בבלהה כל
טורחתו של בית היתה מושלכת עלין על ראובן על שהיה בכור ,ובד"ו נשמט מאמר ר"י ונשאר
שם ביאש המאמרים רבי אליעזר ורבי יהושע רבי אליעזר אומ' וכו' (ובר' ווארשא השלימו המאמר ללא נכון בסוף
הענין) ,ופלא שכן הוא גם בכי"א א' וב' [וכיייח] ,ובמנוה"מ פיי רעיו הועתק ג'כ וישב ראובן וכו' היכן היה רבי
אלועזר ורבי יהושע רבי אליעזר אומר עסוק היה בשקו ובתעניתו וכיון שנפנה הלך והציץ בבור הה'ד וישב ראובן
אל הבור אמר ,ליה הקב"ה מעולם לא חטא וכו' ,וגם בכי"פ וכי"כ חסר מאמר ר' יהושע ,ובסמוך ליג בכיפ
וכי'יכ מעולם לא חטא אדם וכו' שלא הועתק גם בלקט ובמדרש אנדה ,ובפסיקתא שם המאמרים וישב ראוב
וכו' ר' אלעזר ור' יהושע ורב נן ר' אלעזר אומר בשקו ובתעניתו היה עוסק על אותו מעשה שאירעו ולא ניפנה
וכיון שנפנה משקו ומתעניתו בא והציץ בבור והנה .אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו ור' יהושע אומר טרחות של
בית היתה מושלכת עליו וכיון שנפנה מטרחות של בית בא והציץ בבור והנה אין יוסף בבור ורבנן אמרו
אמר לו הקב"ה אתה בקשת למחזר ברא חביבא לאבוי חייך שבן בנך מחזיר את ישראל .לאביהם שבשמים ואיזה
זה הושע דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי וכתיב בארה בגו אשר הגלה פלאפר מלך אשור וכו' (ועי' במ'י
לעיל צד  )099א"ר ברכיה א"ל הקב'ה אתה פתחת בתשובה תחלה חייך שבן בנך בא ופותח בתשובה
תחילה שובה ישראל ,ובמדרש משלי מ'ב שם וישב ואובן וכו' ר' יהודה ור' נחמיה ו' יהודה אומר
טרחתו של בית היתה :מושלכת .עליו וכיון שנפטר מטרחתו בא והציץ בתוך הבור ולא מצאו החד וישב ראובן
ואחד

בכורה

נותן
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לא) ויקחו את כתנת יוסף וישחמו שעיר  עזים למה שעיר עויס שרמו .רומה

לדס הארם:

לב) וישלחו את כתנת הפסים וגו' [הכר נא הכתנת בנך] אמר ר' יוחנן אטר הקב'ה

ליהודה אתה אמרת לאביך הכר נא חייך שתשמע הכר נא (בראשות לח כה):
לג) ויכורה ויאמר כתנת בני אמר ליה אנא ירע מה אנא חמי כתנת בגי חיה רעה
אכלתהו,

אמטר ר' חוניה נצנצה בו רוח הקורש חיה

 1ילקים כ' קט"כ :
 3לקוט שס ,לקטן פפ'ס 
 5לקוס כ' קט'נ ,סנדם נכלסיס טס :
פק"ל (פ"ם':

רעה

פ" י',6

אכלתהו

וטק " נ',

זו אשת

פוטיפר:

נעדנר כנק

פי"נ סי י"ד,

לנדם נכלטים

 1ויקחו  --יוסף] פוא  .ויקחו . ,כתונת יוסף ך] .ויקחו . .כתונת הפסום ךָ .ל' חאל?י | * וושחטו --

עזים דפחאכתי) וגו :לוג | למה] פוחאנכ .ולמה דדת .למה שחטו ו | שרמו] לפי .
ח-א' .מפני = כ |
2לרם הארם| א'נכ .לרס אדם פא'י' .לשל ארם ךְוחן |  8וישלחו  --וגו'] ן .וישלחו  . .כתונת הפסים
וגו' ך ,וישלחו . .כתנת (כתוגה ך]) הפסים א'גכת .וישלחו ..כתונת ם .לי חא'י | *הכר  --ננך א!]
הכר ..הכתונת בנך י ,הכר ..בנך היא אם לא ח .לי לדפוא'גכת | יונתן א' | א"י | 4אמרת
אתה כ | לאגיך) וחא'נכי.

ל' דפאית | הכר נא]  -,הכתנת

בנך היא א' | שתשמע]

שחמר אומרת לך |

הכר נא]  -למי החותמת פַך] .למי ..והפתילים (והפתלים א?) א"נכי :למי ..והפתילים והמטה .א' |
 5ויכירח  --חמי ל' אַ? (והושלם בגליון) | כתנת] פוא'כי .כתונת ןת | אמר יעקב א'א" | ליה]

לית דפוא'א"ת.

ליה לית  .2לי י | אנה ידע ן .ירע אנא י | אבא| ם .אנא דְא!א''נכתי .אנה ן |

חומי  | 3כתנת בני] פכ ,2כתונת  ..דְוָנ .ויאמר כתנת .%% . .ויאמר כתונת  . .א' .לי תי | חיוה ן |
 * 6אכלתהו פאגכת'י] אמ' ל .אכלתהו וגו' דן | חוניא [חנכ .חונא ך .הונא ך] .נחוניא פ ,חנינא א'א** |

נצנצה] פחאנכתי .ניצנצה ד | *ב*| לי ל | הקודש] והכ.
אשה] י ,אשתו של ךְפוחאנכת | פוטיפרע ו |

הקדש דאנתי

| חיה] ואמר  -א |

,
וכו' ר' נחמי' אוטר בשקו ובתעניתו היה עוסק וכו' וכיון שנסטר משקו וטתעניתו בא והציץ בתוך הבור ולא מצאו
הה"ד וישב ראובן וכו' ועי' במ"י לעיל צר  8101בדיה ואיכן היה [והדרש שראובן עסוק היה בתשובה מקורו בספרי
ואתחנן פל'א שעשה ראובן תשובה ללמדך שהיה ראובן טתענה כל ימיו על אותו מעשה וכו] :  1שדמו דומה
וכו'| .וכ"ה בלק"ט ויקחו וכו' וישחטו שעיר עזים למה שעיר עזים שרמו דומה ל
דם האדם .ובמררש אגרה

וישחמו

שעיר

שטרפת

אותו ועלית למלכות

עזים

מפני

שדמו דומה

לדם

אדם,

ובמה'ג עמו'  568שרמו דומה

ל ש ל א ד ם  /ובפירשיי

עה'ת שעיר עזים דמו דוטה לשל אדם ועת'נ ,וגם בתר"י א' מתורגם ארום אדמיה דמי לרגברא וכף:
 4אתה אמרת וכו' .שהוא הביא את כתנת הפסים לאביו כהדרש לעיל צר  0101פסים שהיפיסו עליה אי זה סהם
יוליכה לאָביו ועלת ליהודה |וע' לקמן פצ"ה סי' ב'] ,ובטה"ג שם הרכיב המאטרים וישלחו את כתונת תפסים אמ' ר' יוחנן
הפיסו עליה מי מוליכה אצל אביהס ועלת ליהודה בא אצל אביו ואמ' לו הכר נא אמ' לו הקב"ה אחה אטרת לאביך הכר.
נא חייך תמר אומרת לך הכר נָא ,ובאג'יב שם ד"א פסים וכו' היו מפייסין זה עס זה מי יטול אותה ויולוכו
אל יעקכ אביהם וכיון שהפיסו בא ליהודה ושילחו אותחה בירו שנאמר וישלחו את כתונת הפסים וגו' הלך יהורה
ואמר לו הכר נא ויכירה ויאמר וגו' אמר לו הקכ"ה ליהורה אתה פסקת מיעיו של אביך ואמרת לו הכר נא וגו'
חייך אף אתה יש לך לש מוע כך שנאמר היא מוצאת וכו' ,והמאמר נסדר גם לקמן פפ"ה סו' י"א לפ' הכר
נא למי החתמת וכו' .ושם סי' ב' ר' יוחנן אמר כדי לסמוך הכר נא להכר נא ,ובסוטה שם איתא א"ר הט א
ברבי הנינא בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהו בהכר בישר הכר נא הכתנת בנך היא בהכר בישרותו חכר*
נא למי וכו' ,ובְמאמר פתמי בכמ"ר שם שעיר עזים אחד לחטאת כנגד יהודה שהוא הביא לאביו בתנת הפסים
של יוסף שהטבילוהו בדם השעיר שנ' וישחטו שעיר עזים וג' ויהודה הביאה לאביו ואמר הכר נא הכתנת
בנך וגו' לכך נמדר לו באותה מדה שאמרה לו תמר הכר נא למי החותמת וכו' ,ובתר"י א' מתורגם ושדרו ביר
בני זלפה .וביד בני בלהה ית פרגוד מצייר ואייתוהי לות אבוהון ואמרו וכו' ,ועפ"י אגדות :אלו מפרש בשכל טוב
צר  122וישלחו משמע על ידי שליח ויביאו ויאמרו הן עצמן אלא וישלחו ע"י בני השפחות ויביאו בני השפחות
אל אביהם ולא אסרו כלום אלא זאת מצאנו בא יהורה ואמר הכר נא הכתנת וכו' ,ואח"כ הובא שם א"ר יוחנן
אמר הקב"ה חייך בו בלשון אני גובה ממך שכן תמר אומרת לך הכר נא וכו' [וע' שפירא ,דיא הגדישען עלעמענטע
אים ערצעהלנדען טיול דעס קורנס צד  5 :]92אמר ליה אנא וכו' .כ"ה בכי"ל ,וגם בילקוט הגי' אטר ירע אנא:
והגי' מה א
בא חטי איתא גם בכי"פ ,וטעם המאמר ויכירה ניאמר וכו' אמר לו יעקב ליהודה אני יודע מה
שהאב רואה כלו' מה שאני רואה ברחטי האב לבנו וכלפי יהודה אמר חיה רעה אכלתהו ,וכן באג'ב שם אמר 
"
לו ועקב יודע אני מי שעשה לבני כך חיה רעה אכלתהו יודע אני שאת נתת העצה שנאמר ויאמר יהודה אל >
אחיו מה בצע וגו' שאין חיה רעה מן האריה ומי הוא זה יהורה שנאמר גור אריה יהודה טרוף טרף יוסף אתה

המאמר

שנאמר

מטרף

בני עלית וכו' ועיייש בהערות רשיב,

(וגם .בילקוט הובא

ד"א זה יהודה שג' חיה רעה ואין חיה רעה אלא אריה וכתי' גור אריה יהודה) [בלשון המררש

אין זכר לרבר שיעקב

כוון ליהודה ,ונכונה יותר הגיי  י
לת

אנא וכו' מה א
נא

חמי:

בסוף

שלפנינו

כלו' רעיונותי נטרפו עד

שאיגני יודע מה שאני רואה ,ובכי"ת נמצא כאן הוספה זו ויכירֶה ויאמר כתונת בני חיה רעה הקבייה משלם לאדם
סדה כנגד |מדה בשביל שרמה יעקב את יצחק אביו וגרם לו לומ' אתה זה בני עשו פרע ממנו הקב"ה וגרמו
לו בניו לומי כתונת

בני ד"א

כתונת

בני אמ' לית וכו'

וע' בשכל טוב צר ,]292

ור' .חוגיה (הונא) אמר נצנצה

בו רוה"ק חיה רעה אכלתהו זו אשת פוטיפר שתתגרה בו וכן לעיל צר  0101אני מגרה בך את הדוב ותשא אשת

אדוניו וגו' ,וסגנון הלשון נצנצה בו רוה"ק גם בטאמר רִ' חוניא לקמן פפ"ה סי' ט' ,וכדברי ר"יח מתורגם בהר"י
א' ואשתמורעה ואמר וכו',לא חיות ברא אכלתיה ולא על יד בני נשא אתקטל אלא חמי אנא ברוח קורשא
ראיתא בישתא קיימא לקבליה ועי' גם בתר"י ב' ,ובשכל טוב צד  499כתנת בני וכו' תרגמו אנשי עיר הקודש
לא חייתא בישהא אכלתיה אלא המי אנא וכו' קיימא לקובליה ,ומפרש שם ובשיטת רב הונא דאמר נצנצה בו
רוח הקודש ואמר חיה רעה זו אשת פוטיפרע ויש מרבותינו אומרום שלא דבר ברוח הקודש שאין רוח הקודש
שורה לא מתוך עצלות ולא טתוך עצבות וכו' אלא כנגד יהודה דבר אתה חיה רעה שבחיות אכלתתו ועי' בלק"ט /
ובמה"ג שם גורפ ומפרש ויכירה ויאמר אמ' ליה לית אנא ידע מא אנא חמי כתנת בגי חיה רעה אכלתהו
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לד) ויקרע יעקב שמלותיו ר' פינחס מש' ר' הושעיה שבטים גרמו לאביהם לקרוע ואיכן כ
נפרע להם במצרים ויקרעו שמלותם וגו' (בראשית מד יג) ,יוסף גרם לשכטים לקרוע נפרע לכן בנו
ויקרע יהושע שמלותיו (יהשע ז  ,0בנימן גרם לשבטים לקרוע והיכן נפרע לו בשושן הבירה

ו

ויקרע מרדכי

וגו' (אסתר ד א)| ,מנשה גרם לשבטים לקרוע לפיכך נקרעה נחלתו חציה בעבר הירדן

מ

וחציה בארץ כנען:
 1ינקוע מס ,ילק' יסוטע כי "יז ,ילקי 6ססכ כי ספככ"ו ,לקען פפ''ב סיי ס' ,סנסועל ע' 3מקן פי' ""נ ,סנסועס טס
פיי *" ,עדכם סכליס פ'יי פיי ג' ,עדכש מקסל פ' .ועכדכי ידע (ד'  ,)'6מדכש פניס לסכיס גו'' 6שס ,סגדת 6ספל פ"ד :

 1שמלותיו] שמלהיו וְא?ג ,ל' א | א"ר פאכת | פינחס] ואוך]  /פנחס דְפנכי (יהושע) ,תנחום א |
ושם) .מש' ר' חנינא ל,
*ש' ר' הושעיה] בשם ר' הושעיה דְוְ .בשם ר' הושעיא  . 1בשם ר' אושעיא (
מ
לי פאכ | השבטים זֶק | לאביהם ליקרע בי .להקרע שמלות אביהן ם; להקרע שמלת אביהם  ,5להם ליקרע
2הן נת |
(ליקרע להם א) .שמלת אביהם א | ואיכן] וח והיכן דנתי .איכן פכ .היכן אַ? (שם) | ל
| <שמלתם [א | .52וגר] ויעמס (ויעמוס כ) איש על חמורו פא'כ .ל' חא:נתי |
** במצרים]  לי
*וסף  ---שמלותיו] =יוסף . .לשבטים נפרע  . .שמלותיו ל , יוספ . .לקרוע (לקרע  פכ ,ליקרע ן .ליקרע
ו
שמלותיהן א )%1עמד (ועמד ךז) בן בנו ונפרע לו שני (נפרע לו שנאמר א ,1ונפרע לו ן-,נפרע ממנו שני פכ)
ווקרע . .:שמלותיו (שמלתיו א )%דפוחאככת /יוספ ..ליקרע .לפיכך ויקרע  . .שמלותיו ( %שם) ,לי בי |
' ]-בנימין (בנימן וחכ) גרם :.לקרוע (לקרע פן .ליקרע א .1להקרע כ) והיכן (ואיכן וח/
ו-
גמן
ובנו
3
היכן פא , איכן/ם) נפרע לו (נפרע א )1בשושן הבירה שני (בשושן הבירה [= ,בשושן שני פא1כ) ויקרע
מרדכי את בגדיו דפוחאכת .מנשה גרם לשבטים להיקרע (מנשה . .לשבטים י) לפיכך נקרע נחלתו חציה
בעבר הירדן וחציה בארץ כנען בי| ,מנשה ..ליקרע' לפיכך נתקרעה . ..בארץ הירדן ...בארץ כנען ו (שם),

+

4
מ

מנשה..

ליקרע  ..נקרעה  . .בעבר הירדן  . .בארץ כנען ו( 3אפתר) |  4מנשה  --כנען] מנשה..

ליקרע א,1

להקרע פ)5

.ציה
וח
(בארץ ך) .

לפיכך נתקרעה

(וחצייה ן) בארץ

(נקרעה

כנען

פאכ.

דפוהאכת.

הוקרעה

וַ)

בנימין..

ליקרע

נחלתו

חציה

(חצייה

והיכן

נפרע

לו בשושן

ווקרע מרדכי את בגדיו ו , בנימון  . .ליקרע לפיכך נפרע לו . .בגדיו ( 11והושע),

לו ..הבורה

שנאמר

ויקרע..

בגדיו ( 9אסתר),

יוסף..

לקרוע (לקרע ו

להיקרע .לפיכך נפרע

[) בעבר
הבירה

בנימן ...ליקרע לפיי נפרע

לו ..הבירה

שנ' ויקרע

מרדכי | 1

מפיו

אמ' ר' הונא יצא

דבר

שלנבואה

ולא ידע חיה רעה אכלתהן זו אשתו שלפוטיפר [וע' שפורא,

דיא הגדושען עלעמנטע וכו" צד  86ולהלן]  1 =:ר' פינחס וכו' | .בכי"ל נשתבש כאן ר! פינחס מש' ר/
חנונא והגהתי מש' רִ' הושעיה כמו שהגי' גם בכי"ל באותו המאמר לקמן פצ"ב לפ' ויקלעו שמלותם,
ושהשבטים קרעו שמלותם גרם יוסף שצוה את אשר על ביתו לשים את הגביע בפי אמתחת בנימין ,ומנשה
גרם לשבטים לקרוע אותה הקריעה שהוא היה לפי הדרש האיש אשר על בית יוסף שאמר לו מלא וכו (ועו
בתנחומא .מ"ב מקץ סי י"ג  ובתנחומא שם סי י' ובתר"י א' בראשות .מ"ג ט"ז מ"ד א' ודי) ובנימין גרם
לשבטים וכו' שנמצא

.

הגביע באמתחתו ונתגלגלה החובה על ידו,

ומרדכי איש ימיני היה משבטו ועי' מגילה

ו"ב בי ,ונענשו ווסף ומנשה ובנימין אעפ"י שנפרע לשבטים מה שגדמו לאביהם ,ובלק"ט :הועתק  ר' פנחס
בש"ר הושעיה  אמר שבטים גרמו לאביהם לקרוע ונפרע להם במצרים יוסף גרם לשבטים לקרוע ונפרע
לבן בנו ויקרע יהושע וכו" בנימין גרם לשבפים לקרוע איכן נפרע לו ויקרע מרדכי את בגדיו מנשה וכו'
לקרוע .לפיכך נתקרעה נחלתו חציו בעבר הירדן וחציו וכו' ,ובשכל טוב צד ל %2ר' פנחס אומר שבטים
וכו" לקרוע והיכן כפר על י הן במצרים' שנאמר ויקרעו שמלותם ויעמוס וגו' ,ושם  592ר' פנחס אומר
שבמים  וכו' לקרוע :נפרע להם במצרים וכו' יוסף.גרם להם לשבטים לקרוע עמד בן בנו וקרע שנא'
ווקרע וכו" בנימין נרם ק ריעה לשבטום עמד בן בנו וקרע שנא' ויקרע  מרדכי וכו" מנשה גרם
לשבטים לפיכך נקרעה נחלתו חציה וכו" (ובשני המקומות שם ל"ג בשם ר' הושעיה ועח"נ),
קריעה
שבטים גרמו וכו' שיקרע היכן פרע להן
ובמה"ג עמו'  669ר' פנחס בשם ר' הושעיה אומ' ה
הקב*ה במצרים שג" ויקרעו שמלותם ויעמם איש על חמורו וכך יוסף גרֶם וכו' ישיק רע ו איכן נפרע
וך בנימין גרם וכו" לקרוע היכן נפרע לו בשושן הבירה .ויקרע מרדכי
לו בעי :דכת' ויקרע יהושע .וכו" כ
לפי כך נקרעה נחלתו חציה וכו' ,ובמדרש תהלים מ"ב שם ר' פנחס
עו
ריק
וכו" וכך' מנשה גרם וכו' ש
ההיכן נפרע להן במצרים שנאמר ויקרעו
בשם ר' הושעיא אמר שבטים גרמו לקרוע שמלת אביהם
מל ות ם וכו" ועיי"ש ובילק' מכירי תהלים סי? ו' ,ובאגדת אסתר שהו"ל
וכו" 'יוסף גרם לשבטים לקרוע ש
שבטים גרמו לאביהם שיק רע היכן פרע להם הקב*ה
רשיב שם רי פנחס בשם ר' הושעיה אמר ה
שק רעו היכן נפרע לו בע י דכתיב ויקרע יהושע וכוי
במצרים 4דכתיב ווקרעו :שמלותם יוסף גרם .וכו" י
וך בנימין גרם וכו" שיקרעו  היכן פרע ילו הקב"ה בשושן הבירה דכתיב ויקרע מרדכי .וכו וכך מנשה גרס
כ
וכו" שיקרעו לפיכך נקרעה נחלתו .חציה וכו' ,ובכו"ג וילקוט כאן בדפ"ר ובילק' אסתר שם ל"ג יוסף גרם וכו'
נמ ן גרם וכו' שנ' ויקרע מרדכי)
יי
ושם' ובילק? יהושע הוקהם מנשה לבנימין (ובכי"ג צ"ל מנשה גרם וכו" ב
וכן במדרש פנים אחרים נו"א בספרי דאגדתא -על מגלת אסתר שהו"ל רש"ב ויקרע מרדכי את בגדיו ר' פנחס
בשם אושעיא אמר שבטים גרמן לאביהם ליקרע שנאמר ויקרע יעקב שמלותיו והיכן נפרע להן ויקרעו שמלותם
מנשה גרם לשבטים ליקרע לפיכך נקרעה נחלתו חציה וכו' בנימין גרם וכו" ליקרע :עמד בן בנו ופרע לו
שנאמר ויקרע מרדכי וגו'| ,ובמדרש אסתר שם איתא רק ומרדכי ידע וכו' ויקרע מרדכי את בגדיו בנימן גרם
שבטים ליקרע וכו' והיכן גרמה לו קריעה בשושן הבירה ה"ה דכתיב ויקרע מרדכי את בגדיו והוא איש
ימיני ,ולכתובת ב ג ימן עי' במ"י לעיל צר  ,889ובתנחומא מ"ב מקץ שם המאמר ויקרעו שמלותם וגו'

אמר להן הקב"ה אאתם

הקרעתם

בגדי

אביכם

בדבר

של

חהנם כך אתם תקרעו בדבר של חנם

וכו' ,ובתנחומא שם ויקרעו שמלותם אמר להם הקב"ה אתם גרמתם לקרוע בגדי אביכם בדבר של חנם כך תקרעו
אתם על דבר של חנם אמר .ר* יחצק השבפים קרעו על בנימן לפיכך יצא ממגו מרדכי שקרע על ישראל
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וישם שק במתניו אטר ר' אייכו לפי שתפש יעקכ את השק לפיכך אינו זז מטגו ולא מבניו.
ער סוף כל הדורות ,אחאב וישם שק על בשרו ויצוס (מיא כא כו) ,יורס וירא העס והגה השקמופ
מ

על בשרו טכית (מיג ו  ,6מררכי וילבש שק ואפר ונו' (אפתר ד א):

%1

ויתאבל על בגו ימים רבים אלו עשרים ושתים שנה:
לה) ויקומו כל בגיו וכל בנותיו וגו' ר' יהודה א' לאחיותיהס נשאו השכטים ההיר ויקומו > =

כל בניו וכל בנתיו ונו' , ר' נחמיה א' כנעניות היו ,על הדה דר' נחמיה כל בנתיו כמה בגות היו לו" |

8

חדא הוות ליה ולווי קכרה ,אלא אין אדם נמנע לקרוא לחתנו בגו ולכלתו בתו:

 1ינקוע כ' קע*נ ,ילק' לספל טס ,מדנט פפסכ טס ,לנדם לפסכ טס :  4ינקוע כ' קע'ינ ,סדק עולס פ*כ ,מנילס יי :'6
 5ילקוע טס ,סנסועל ע"כ ושכ כ" "[ ,ועי] פדכ" 6פל"ע [ונע'ל פ"כ קי' ס' וסנסומס ע'כ נעוככ ומנחועק טס כ י"נ]= 1
 1אייבו] וְחת .איגו דפאכ.

%.

.

אכהו [(יאסתר) | שתפס נַו | יעקב] פי .אבינו עקב ךוְנתי (שס) .יעקב.

בינו חאכ | .אינו וז] וחת .לא ז אני .איגו זז לא ך .לא זז לא כ | ממנו לי י | ולא מכניו|> =
.
דורות] וחאני מבניו י(שם) ,מבניו ומכני בניו י , ולא מבניו ולא מכני בנוו דפוחאנכת | 2סוף ה

עולם פכ ,סוף ..הדורות ואינו נוהג אלא בכני אדם גדולים (הגדולים ך]) דוד שג' ויפל (ויעל ך') דוד והזקנום ""
מכוסים בשקים (שקים ך) דף | באחאכ כתי' א'א?"

| על בשרו] במתניו דְנָו (שם) | ווצופ]ויצם ךז ,ווצס.

8ל  --מגית] נַתי .על
וגוי ן .לי דפאגכתי | יהורם  .יורם כתי' א .%יורפ דכת' ך | ורא העם לי ךן | ע
%2 4
מרדכי דכתי' א' | וגו" לי |*** 4ימים רבים] וגו' ל |אלו] אילו
 ,5לי
בשרו דְוְחְא'ו (שס) ,בבשרו
לי א" | כ"ב פ |  * 5וכל בנותיו דחאכת'] וכל בנתיו פן .וגנותיו ל | וגו'] ן .לנחמו פהאנכי .לי דת |

* ר'
בתו
רבי
בתי
וכל

]

יהודה  --בתו] ר'נחמיה כנעניות היו ר' יהודה א' לאחיותיהם נשאו השבטים הה"ד . .כל בניו וגו' על הדה ..
ל ,ר' יודה לאחיותיהם נשאו השבטים הדה היא ויקומו כל בניו וכל בנתיו וגוי ר' נחמיה אמ' כנעניות היו
על הדה דר' נחמיה ויקומו כל בניו וכל בנתיו וגו' כמה בנות ...חדה הוות והלווי ..אלא ..לקרוא ..בני" ..
 ,1ר' יהוד' ור' נחמיה ר' יודה אומ' לאחיותיהם ..בתי [" ,ר' יהודה אומ' לאחיותיהם ..היינו דכתיב ויקומו>" ..
בנותיו ר' נחמיה אומ' כנעניות ר' יהודה מותיב על הדא דר' נחמיה כתי' כל בניו וכל בנותיו לנחמו ]|
.
]

כמה ..חדא הוה

ליה והלואי ..אלא ..מלקרוא ..בנו ..בתו ך].

=

ר' יהודה אומ' לאחיותיהם ..הה'ד כל

בנותיו ר' נחמיה א' כנעניות היו (ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה או' לאחיותיהם  . .הדהי ויקומו כל בניו ה
נחמיה או' כנעניות היו  ,1ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אמ! לאחיותיהם  . .הה"ד ויקומו  . .וכל בנותיו לנחטו 
ר' נחמיא אמ' כנעניות היו א ,1ר' יהודה ור' נחמיא ר' יהודה אמ' לאחיותיהם . .הה"ד ויקומו  ..לנחמו ל
נחמיא אומ' כנעניות היו א? ,ר' יהודה אומ' לאחיותיהן . .הה"ד ויקומו כל בניו וכו' ר' נחמ' אוט?
כנעניות היו ' ,1ר' נחמיה אמ' כנעניות היו  )5ר' נחט' (ר' נחמיה  ,2ר' נחמיא [אמי א]"%א?.

|
"

ר' נחמיה =

אמ' א'כ ,ר' נחמן אמי  )5על הדא דר' יהודה כמה (כל בניו וכל .בנותיו כמה  ,2וכל בנותיו כמה ו ,ויקומו
!0

כל בניו וכל בנותיו לנחמו כמה א ,5דאמ ויקומו כל . .לנחמו כמה א'א") בנות היו לו חדא הוה ליה (הות "

ליה י ,הות  ,1הוה א*) הלואי (ולואי אןי ,ואם כ) קברה (קוברה  )1אלא . .נמנע (מונע י) לקרא (לקרוא = ,1
מלקרוא  ,'5לומר א') לחתנו בנו ולכלתו בתו פאנכי .ר' נחמיה אמ' כנעניות היו דכתי' ויקומו כל בניו ""
כמה בנות . .חדא הוות והלואי קברה אלא ..נמנע מלקרוא . .בנו . .בתו ר' יהודה אומר לאחיותיהם . .ההזד |

ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו ך ,ר' נחמיה ..דכת' ויקומו כל בניו וכל בנותיו כמה בנות היו חר הות "'
ליה  . .לקרוא לחותנו בנו ..יהודה אמ' אחיותיהם  . .שבטים שני ויקומו . .בנותיו ף |
הבו ועי' במ*י לעול צר 201
שנאמר ומרדכי ידע וגו' :  1אמר ר' אייבו .בכי"ג וילק' אסתר הגי' ר' א
וצר ,089

ומשמע טעם הדרש אינו זו ממנו כל השנים שהיה מתאבל על בנו ,וכן לקמן פפ"ה פיי א ויעקב

היה עוסק בשקו ובתעניתו וכו' ושם סי' בי עכשיו שעסוק בשקו ובתעניתו וכו' .ובילקוט כאן וילק' אסתר ל"ג .
ממ גו וכן בשכל טוב צד  222א"ר איובו לפי שתפש .יעקב השק לפיכך אינו זז מבניו לדורות שכן כתוב
באחאב וכו' [ומ מנו הוא רק שיגרת הלשון] ,ובלק"ט הועתק א"ר איבו לפי שת פם יעקב אבינו את .
השק לפיכך אי גו זז ממנו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות אחאב וישם שק על בשרו יורם והנה השק "
על בשרו מרדכי וילבש שק ואפר ,והוספה ברפוסי' [וכי"ת] ואינו נוהג וכו' כלשון המאמה באגדת אסתר שם .
אמר ר' איבו לפי שלבש יעקב אבינו את השק לפיכך אינו נוהג אלא בבני אדם גדולים דוד
ויפול דוד והזקניק מכופים בשקים אחאב וישם שק על בשרו ויצם יָורֶם וירא העם והנה השק,
בשרו מבית מררכי וילבש שק ואפר ,וכן הועתק במה"ג שם אמ" ר' איבו לפי שלבש יעקב אבינו את השק לפי"
כך איגו נוהג אלא בבני אדם גדולים דוד ויפל דוד וכו' אחאב וישם שק על בשרו יורם בנו וירא העם וכח
מרדכי וילבש שק ואפר .ובמדרש אסתר שם אמר ר' איבו משתפס אבינו יְעְקֶב את השק דכתיב וישם שק
במתניו שוב לא זז מבניו אחאב כתי' ביה וישם שק על בשרו יורם .בנו וירא העם והנה השק על"
בש מבית מרדכי וילבש שק ואפר :  4עשרים ושתים שנה .שיוסף היה בן שבע עשרה שנה כשנמכר ובן/ | .
]
שלשים שנה בעמדו לפני פרעה הרי וג שנה ועוד שבע שני השבע ושנתים שני הרעב ער שירר יעקב 0
למצרים וכל אלו השנים היה סבור שהוא מת והתאבל עליו ,ובס"ע (הוצ' מארכס) שם נמצא ווסף פרש מאביו
שלא ראהו כ"ב שנה כשם שפרש יעקב מאביו וכו" ועיו"ש ובמגילה שם ובפירש"י שם ובפירש*י עה"ת ,ובמה"ג .
אמ' עשרים ושתים שנה :  5ר' יהודה וכו בכי"ל הגיי 'רי
שם הועתק ויתאבל על בנו וכו" ר' חונא ו
נחמיה כנעניות היו ר' יהודה א' לאחיותיהם נשאו השבטים הה"ד ויקומו כל בניו וגו על הדה דר' נחמיה "

וכו' והגהתי עפזי הגי' בשאר כ"י ובילקוט די יהודה א' לאחיותיהם נשאו השבטים הה"ד ויקומו כל בנוו וכל =

בנתיו  וגו' כלו' בנותיו הן התאומות שנולדו עם השבטים (ועי' לעיל צך  )789ונשאום ר' נחמיה א' כנעניות" .
היו כלו' נשי השבטים ומפרש על הדה דר"נ כל בנתיו כמה בנות היו לו וכו' ,וכ"ה בפורש"י עה"ת וברמב"ן ==

ובמה"ג

שם ר' יהודה

(ועי' גם באגה"ת

וכו' ר' נחמיה וכו' וכמו שהובאו

ח"ב צר ,)622

ולפי הגיי בכי"ל

תחלה דברי ר"י בככל המקומות שנחלקו ר*י ורינ

[ובדפוסים

וכי"ת]

.קשה

גם

לשון הדוש

בראש

המאמר ] 3
( *%

,

פרשה פר

וושב

71

לז לה

וימאן להתנחם מטרונה שאלה את ר' יוסי אמרה לו כת' כי יהודה גבר באחיו (דה'א ה ב)
וינחם יהודה (בראשית לח יב) וזה שהוא אביהם שלכלהם וימאן להתנחם,

אמר לה מתנחמים על

המתים ולא על החיים:
 1ילקוץ טס  ,פנסועס ע''ב טס פיי ס' ,עסכת קופכיס פכ'"  2 |:ע" פפסיס ;"ד נ':
 1מטרונא

[ו ,מטרונה

אחת

פ,5

חדא

מטרונה

שאלה

א;1

מטרונא

אחת

את .ר'] לרי ח |

ך | שאלה

5ינחם] פוחגכ .וכת'  ₪לת
אמרה לו ל' פאכ | כת'] פנת ,.כתיי דחאי .כתוב ן | באחיו וגו"  | 2ו
 -,דא!אלי

וכתי

| יהודה] פחאנכי.

=

ויעל על נוזזי (נזוי וֶ) צאנו דֶות | וזה שהוא] וחא!ניי

זה

שהוא א" ,וזהו ך ,שהוא פכ ,ל' ןת | ואביהם ך] ,אביהן  | 3כולהם ן .כולם דְפ .כולן ת :כלם אכ,
כלם יצרו תקוף (תקיף ') עליו דְזִי .כולהון ויצרן תקוף עליו  | 1וימאן להתנחם] כתי' ביה  =.א .1אלא
למה  ₪פ ,5עאכ"ו אתמהא א? | אמ' לה ר' יוסי א1א"
מתנחמים אית  /ואין מתנחמין פוחא?נכי | חיים ן |

| מתנחמין פחאלכ

ן | ולא] ואין

מתים
|3

נעניות היו שמוסב על וכל בנותיו (וביפ"ת כתב נראין הדברים דר"נ ור"י לא אמרי למילתיהו אקרא דויקומו
כל בניו אלא בעלמא .הוא דאיפליגו למי נשאו השבטים והמדרש .קבע דבריהם פה [וטעמו בודאי מפני
נשאו לאחיותיהם,

כי די לו לומר שתאומות נולדו עם השבטים ולישב

שקשה גם למה לר"י לומר שהשבטים

הוא כמו צד  102צד  487צד  814צד  884על דעתיה

ובמה"ג

בזה
דר'
זה
על
גם
0

את הלשון בנותיו במקרא שלפנינו]) ,ובסוף המאמר משובשת הגי' בכ"י שציונתי ר' נח מיה על הדא
יהודה וכו' שהדרש כמה בנות וכו" אלא אין אדם נמגע וכו' הוא לשיטת ר"נ ,וגם לא נמצא סגנון
בכל המחלוקות דר"י ור"נ שר"י מיישב דברי ר"נ או ר"נ דברי ר"י ,ונכונה הגי' בכי"ל וכי"ו וכי"ח
הדה (הדא) דר' נח מיה (ועי' גם בפי' מהרז"ו שהגיה כן בגי' הילקוט על הדא דר'נ) ,אכן קשה
בכי"ח הגי' ר' יהודה מותיב וכו' , ובכי"ו הגיי רבי על הדה דר"נ ונשמט שם האומר (ועי' לעיל צד
ואולי סתמא דמדרש
רי ברכיה על הדה דר' נחמיה) ,ובכי"ל איתא וק על הדה דר' נחמיה.
דר' יהודה

דר' נחמיה

וכו' על דעתיה

אומ' לאחיותיהם נשאו השבטים מן הדא ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו

וכו',

קיטע ר' יהודהָ
חדא הות והלאוי קברה אלא אלו כנעניות היו ואין אדם נמנע לקרוא לחתנו בני ולכלתו בתי; ובפירש"י
עה"ת גורס ומפרש ר' יהודה אומר אחיות תאומות נולדו עִם כל שבט ושבט ונשאום ר' נחמיה אומר
כנעניות 
אומר

היו אלא מהו

תאומה

וכל בנותיו כלותיו שאין אדם נמנע מלקרא לחתנו וכוי,

נולדה עם כל שבט

ושבט ונשאום לנשים ר' תנחומא

ר' נחמיה אומר

וברד"ק נשתבש ר' יהודה

אומר וכל בנותיו

חדא

הות

הלואי

קברה אלא אין אדם נמנע לקרא וכו' ,וברמב"ן [לקמן ל"ח ב'] הובא ר' יהודה אומר תאומות נולדו
עס השבטים ונשאום ר' נחמיה אומר כנכעניות היו ,ומפרש שם ויתכן שלא הקפיד ר"נ בייחוסן שלא נתכוון
אלא לומר שנשאו מנשי ארץ כנען אבל היו :מן הגרים והתושבים הבאים מכל הארצות או עמוניות ומואביות
ומיתר העמים כי לא נתכוון רק לחלוק על ר"י שלא נשאו אחיותיהם שאחותו מן האם אסורה לבני נח (ועי"
לעיל צד  )561ולדעת ר"י יצטרכו בני לאה לשאת תאומות ששה האחרים והם ישאו שלהם או שלא יודה
ר"נ בתאומות

כלל כי לא היתה

לו בת זולתי דינה כמשמע הכתוב וכו' [ובבעלי התוספות על התורה ר'

יהודה .אומר .תאומות גולדו עם השבטים ונשאום ר' נחמיה אומר כנעניות היו אלא מהו וכל בנותיו כי דרך
אדם לקרא לבתו כלתו] ,ובתנחומא מ"ב שם לשון המאמר ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר לאחיותיהם נטלו
השבטים שנאמר ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וכמה היו הבנות אלא תיומותיהם היו שהיתה יולדת עמו
תאומים והוא נופלה וכן הוא אומר גבי בנימן כי גם זה לך בן כי זה לך בן לא נאמר אלא כי גם זה שילדה עמו

הוי ויקומו כל בניו וכל בנותיו וגן' ור'

תאומה

כבתו

וכלתו

ואין אדם נמנע

מלקרוא.

לכלתו

נכחמיה

בתו,

וכשיטת

מקיים

בנותיו כלותיו שחתנו של אדם כבנו

ר"נ מפרש בלק"ט ויקומו וכנ' וכל בנותיו אלו

כלותוו ,ובשכל טוב שם בנותיו אלו כלותיו וא"ר נחמיה כנעניות היו מ" עיר שכם לקחו שכן אדם קורא

לחתנו בנו ולכלתו בתו ,וגם בתר"י א' מתורגם וקמו כל בנוי וכל נשי בנוי וכו' ,וכן הדרש בפדר"א שם ולקח

את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת בנות בניו והביא אותם שנ' בניו ובני בניו
ואת דינה בתו וכאן אומר בנותיו ללמדך שבנותיו של יעקב נשי בניו היו וכו'
אחיותיהם ושאר בשרם כדי שלא יתחתנו בעמי הארצות וכו' ,ועירבובי אגדות
שהבאתי מבואר שדעתו שהשבטים נשאו אחיותיהם כשיטת ר"י ותאומות נולדו
פל"ו וכולן נולדו זווגם

עמם

וכו'] ועי' במ"י לעיל צד ,789

אתו וגו' וכתוב אחד אומר
[וכל זרעו של יעקב לקחו
יש כאן כי מסוף המאמר
עם השבטים וכדאיתא שם

ובדפוסי' מסורס המאמר ומקוטע והגי' בדפ"ר

וד"ו וד' קראקא א' ובד' פיורדא עם יפ"ת ובד' יעפניץ עם נזה"ק וגם בד' ווארשא ר' נחמיה אמ' כנעניות
היו דכתי' ויקומו כל בניו כמה וכן' ר' יהודה אומר לאחיותיהם וכו' ובד' קראקא ב' השמיטו המלות ר' נחמיה
אמ" כנעניות היו דכתי' ויקומו כל בניו והניחו במ"כ הפי' כנעניות היו נשי השבטים ואדם קורא לכלתו בתו
כדמפרש ואזיל כל בניו וגו' גרסינן וכ"ה בשאר מדרשים המאוחרים שראיתי ,ובפי' ב"ר בדפ"ר מפרש כנעניות

ברה שקשה עליו גילוי ערות' ,וסגנון הלשון
היו נשותיהם של שבטים חדא הות דינה ולואי ק
כמה בנות וכו' כמו לעיל צר  078כמה אחים היו לו חד הוה ליה ולווי קבריה אלא וכן' :  2וינחם יהודה.
אחרי שמתה אשתו וזה יעקב שהוא אביהם של כל השבטים וימאן להתנחם בתמיה אמר לה ר' יוסי מתנחמים
על המתים ולא על החיים וכדמפרש בפירש"י עה"ת אין אדם מקבל תנחומין על החי וסבור שהוא מת שעל
המת נגזרה גזרה שישתכח מן הלב ולא על החי ועי' פסחים שם ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מל"א גורס ומפרש

מטרונה

שאלה את ר' יוסף (יוסי) כתיב כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו וכתיב וינחם יהודה ומצינו שקבל

החריש

שלא רצה לקבל נחומין ממנו (תנחומין מצעירים ממנו) אתמהא

ל
אמר

יהודה שקבל) תנחומים מקטנים ממנו וזה שהוא אביו של כולם

ולהתאפק וימאן להתנחם

לה שמתנחמין

על המתים

אתמהא

ואין

מתנחמין

על החיים

ווסף

ויצרו
היה

תוקפו

(תקפו)

חי לפיכך וימאן

עליו

להתנחם,

[וסגנון הלשון .וזה שהוא אביהם שלכלהם כמו לעיל צר  188זה שהוא אביהם וכו! ע' ח"נ שם] .ובלק"ט
הועתק וימאן להתנחם מתנחמין על המתים ואין מתנחמים על החיים ,ובשכל טוב שם מתנחמים על
המתים ואין מתנחמין על החי .ובמה"ג שם מטוונה אחת שאלה את ר'יוסי בן הלפת א
אמרה לו וכו' וכת' ביה וינחם יהודה וזה שהוא אביו וימאן להתנחם אמר לה מתנחמין על המתים ואין
מתנחמין על החיים ,ובתנחומא מ"ב שם הפיפור שאל מין אחד לרבינו אפשר שהמתים חיים אבותיכם
אינן מודים ואתם מודים מה כתיב ביעקב ויקומו כל בניו וכל .בנותיו וכו' אילו היה יודע שהמתים חיים היה
ממאן להתנחם והיה אומר כי ארד אל בני אבל שאולה אמר לו רביגו שוטה שבעולם מפני שהיה יעקב אבינו
יודע ברוח הקדש שהיה יוסף חי לפיכך לא קיבל עליו תנחוטין שאין מקבלין תנחומין על החי,

'
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ויבכך אתו אביו זה יצחק,

לו לה לו

ר' לוי ור' סימון ר' לוי אמר אצלו היה בוכה וכיון שהיה יוצא

מאצלו היה רוחץ וסך ואוכל ושותה , ולמה לא גילה לו אמר הקכ'ה לא נילה לו ואני אגלה לו ,ר
='

סימון אמר על שם כל המתאכלים עליו מתאבלים עמו:
לו) והמדגים מכרו אתו כמה אוניות נכתבו לו , ר' יודן ורי חונא ר' יורן אמר ארבע אחיו"
לישמעאלים וישמעאלים לפוחרים וסוחרים למדיינים ומדיינים למצרים ,ר
=' חונא אמר חמש מדנים
למצרים ומצרים לפוטיפר:
 1ילקוס שס

 2:פנסוע ,מקץ כ" ד'[ ,וע'] פדכ" 6פל"ס :

 3מועד קפן כ' נ':

סנסועל כ"כ רשכ כ" י'ג ,סנתומל ויטכ כ'' ד' ,לנדס נכלטים פפ"ס (פ"פ)|| :

 1אותו | * ר' לו
אי -
מ-ר

ל'א'נכ! רי לוי ..או' [ .ר' סימון ור"ל ריל אמ' א' ,ר' לוי אמר לו די"

לוי אי ם ,ר' לוי אומי ך] .רי לוי ור' סימון אמרו (אמרי ת) דת
כיון שהוא

" 4לקוע שס( ,עיל 1101 57

יוצא [ ,יוצא ם; הוא יוצא כ | 2מאצלו]

היה .,ורוחץ במרחץ  | 1סך אוכל פכ.

| וכיון  --יוצא] וחאי .וכיון שיצא ךדןז:

ממנו י | הוא רוחץ פכ .היה הולך וווחץ ד|חאת:

ואוכל י | גלה פחא:כי | 5לו] ל' ד | אטי אנינו יצהק ףן |

לא] אינו י |גילה] ואיגת .גלה דפחא'כ .מגלה ו | אני פאלכ | אגלה] פא'כ .מגלה דוחא'נתי | ר'
סימון אמר

ל"כו] ר' סימון ל ,ר' סימון או' פא .אמר ר' סימון דוחנףת |  8שפ] ידי פ | המתאבלים| וחאתי,

המתאכלין דְפנכ | מתאבלים] וא'תי .מתאבלין דפחנכ | ** עמו]  5ל | א4תו| אותחו דהפחאכת .אותו
למצרים א? .אותו אל מצרים * ,למצר'  ,1ל'  | 1אניות ו ,5מכירות ך | נכתבות  | 1לו] עליו פכו |
ר'  --חונא] ר' יודה ור' הוגא ן ,ר' יודן ור' נחמיה [ ,ל' דפאכת

| יודה ו | ארבע] פואנכת.

איבעה דוז,

לי י |מאחיו ךן ,אחיו מכרוהו ד] ,אחיו מכרו אותו א' ,מכרוהו אחיו י |  ** 5לישמעאלים] לישמעלים ל |
** וישמעאלים] וישמעלים ל | למדינים דפוח .למדנים אנכף' | ומדיניי ו' ,ומרנים פא'כ .והמדגים א',
ומדינים (ומדנים ך]) מכרו אותו דְחן] ,המדינים מכרוהו ן | למצרים] חִי ,אל מצרים ו
דְנָ] .לפוטיפר פאכ

|

חונא] [ח .הונא דתע .נחמיה כ ,נחמ' פני ,1יהודה א | אומר נַי | חמשה ו ,ה' אניות נכתבו לו ע|

מדנים  --לפוטיפר] מדינים (מדנים ו )1מכרו אותו לדמופיא (לרימוסיא ךן ,למצרים לדימוסיה ָ] .למצרי
לדימוסיא  )1של מדינה בא פוטיפר ולקחו (ונטלו [י)' מדימוס (מדימוסיא חן  ,מדמוסיא י) של מרינה דְחנתי:

אחיו לישמעאלים וישמעאלים לסוחרים וסוחרים למדינים והמדיגים למצרים לדימוסייה  . .ולקחו מדימוסייה.
שלמדינה [ .מדנים מכרו אותו למצרים לדימוסיה בא . .ולקחו מהם א .1מדנים מכרו אותו למצרים לרימוסיא

(מצרים לדמוסיה כ) בא ..ולקחו מהן א?כ .מדנים למצרים ומצרים לדימוסיא ובא . .ולקחו מדימוסיא (ץ,
מדנים למצרים ומצרים לדמוסיה בא ..ולקחו מהם ]| ₪
ובאגדות הנוספות בסוף מס' סופרים תנא כשהביאו בניו את הכתונת בדם לא האמין להם כל עיקר מנוין
דכתיב וימאן להתנחם לפי שאין מקבלין תנחומין על חי אבל שמת הוא עצמו משתכח מן הלב שנאמר נשכחתי כמת
מלב [וע' במ"י לעיל סוף סי' י"ט] :  1זה יצחק .שהיה עוד בחיים שהוא מת בפרק כשעמר יוסף לפני פרעה ועו".
בס"ע פ"ב ובפירש"י לפ' ויגוע יצחק וימת (בראשית ל"ה כ"ט) ובלק"ט ובשכל טוב ,וכן מתורגם בתר"י א' ובכא יתיה

ברם יצחק אבוי ,ור' לוי ור' סימון דרשי ויבך אתו אביו קרי ביה ויבך אתו')[ ,וע' בפירש"י עה"ת לעיל ל"ז י"ח]
אל ו אצל יעקב היה בוכה אביו יצחק וכיון שהיה יוצא מאצלו היה רוחץ וסך וכו' שהיה יודע
ר' לוי אמר צ

שיוסף חי ולמה לא גילה לו ליעקב אמר הקב"ה .לא גילה לו ואני אגלה לו בתמיה .ובתנחוטא מקיץ שם איחא
ויעקב

אבינו לא קבל תנחומים על יוסף דכתיב ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וגו' וכל כך למה

שהעלים

הקב"ה לקיים גזרת ידוע תדע אלולי כן לא היה נביא יצחק אביו והיה קיים אותה שעה והיה יודע שיוסף
חי והיה אומר הקב"ה העלים ממנו אני אודיענו ,וע' בפדר"א שם ,ור' סימון אמר על שם וכו' והוא דורש
ויבך אתו

ויבך עמו

והיה

בוכה

משום

כל המתאבלים

עליו כגון האב על בנו מתאבלים עמו אם אירעו

אבל ועי' בברייתא במ"ק שם ובפורש"י שם ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מל"א גורס ומפרש אמר ר' פימון על שם
כל המתאבלין (המתאבלים) עליו מתאבלין (מתאבלים) עמו כל המתאבלין (המתאבלים) עליו אלו מת מתאבלין
עמו (מתאָבלים עליו) אם אירע לו אבלות ויעקב' אלו נפטר לעולמו בחיי יצחק היה יצחק מתאבל עליו
עכשיו

(לפי' עכשיו)

כשאורע

לו ליעקב אכלות

היה

יצחק מתאבל עמו ר' לוי אמר אצלו היה בוכה כיון

שהיה יוצא מאצלו ה יה רוחץ במ רחץ פך ואוכל ושותה לפי שהיה יודע שיוסף קיים ולאחר שהיה
יודע שיוסף חי למה לא גלה לו אמר יצחק היאך אני מגלה לו הקב"ה לא רצה לגלות לו (לא גלה) ואני
אגלה (מגלה) לו איתמר (אתמהא) אמר ר' סימון על שם כל המתאכלין עמו מתאבלין עליו (כל המתאבלים
עמו וכו ) ודומה (ורומה לו) דעל (על) דעתיה דר' סימון אף יצחק' לא היה יודע בו והיה בוכה אף הוא?
עמו על שם כל המתאבלין (המתאבלים) וכו' ועי' בפי' ב"ר הנדפס ובמ"כ ,ובמה"ג שם הועתק ויבך אותו אביו
זה יצחק אמ' ר' לוי כשהיה בא אצלו הה בוכה וכיון שה יה יוצא מאצלו היה הולך ורוחץ
וסך וכו' ולמה לא גילה לו אלא אמר יצחק הקב"ה לא גילה לו ואני מגלה לן ,ומאמר ר"ס לא
הועתק שם 4 :כמה אוניות וכו' .כלו' כמה פעמים נמכר ,ואוניות שטרי מכירה ועי' לעיל צד  51וצר ,949
וכשיטת ר"י ארבע גם הדרש לעיל צד  1101פסים וכו' פה פוטיפר ס' סוחרים י' ישמעאלים מ' מדיינים וכן
במאמרים שהעתקתי במ"י שם מתנחומא נכתב עליו ד' אונאות פסים פ' פוטיפר וכו' ומאג"ב פסים ד' אוגיאות
שכתבו עלוו פ' פוטיפר וכו' ,ובשכל טוב צד  092ויעברו כלומר קדמו אנשי מדינים סוחרים והגיעו אצל אחי
יוסם קודם שהגיעו הישמעאלים וכו' דא"ר יודן הנאת ארבע נכתבו עליו אחיו לסוחרים סוחרים
פוטיפר ,ובתנחומא מ"ב שם איתא ויעברו אנשים
לישמעאלים ישמעאלים למדינים מדינים ל
מדינים

וגו' והם

מכרו

אותו

למצרים

לפוטיפר

וגו' נעשו

עליו שלש

אוניות

וכו' ודרשו

שם

כפשוטו

מדינים פוחרים הם שיירה אחת וכן מפרש בפירש"י עה"ת לזה הפפוק ויעברו וכו' וימכרהו לושמעאלים
הישמעאלים למדיגים והמדינים למצרים ,ועי' בהערות רש"ב בתנחומא ובשכל טוב שם [ונכונה הגי' וסוחרים
למדנים ומדנים וכ" ,וכן הגיה הרש"ש ,ובזה גם לב"ר סוחרים ומדיגים אחר הם אלא שמדינים לחוד
ומדנים לחוד ,ועי' בבעלי התוספות עה"ת ובסמוך] 5 :מהנים למצרום וכו' .כ"ה בכי"ל בלשון ממועט

.אתו (3
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פה

וגו' בגדה יהודה וגו' (מלאכי ב יא) אמר ליה כפרת יהודה שקרת

יהודה ותועבה נעשתה בישראל וגו' (שפשם) ,כי חלל יהודה (שפשם) נעשתה חולין יהודה ,קדש
י"י אשר אהב ובעל בת אל נכר (שפשס) ויהי בעת ההיא וירד וגו':

עוד היורש אביא לך יושבת מרשה עד עדולם יבא כבוד ישראל (פיכה א טו) קדושו

שלישראל ,עד עדולם יבוא מלכן שלישראל ,עד עדולם יבא ,ויהי בעת ההיא גו':
 1יכקוט כי קפ"ד ,ילק' עלסכי כ' סקפ"ע[ ,וע'] סנסועס .פב וישב פיי ע' [וסנסדכין פ''צ 6י]  4= :ילקוע כי קפ'יד/
ינק עיכס כ' סקכ"ס ,ילק' עכיכי עיכס ל ע'ו ,סנסועס ע' 3טס פי" יי[ ,ועי] 6גדם ככסטים פפ"ד (פס"נ) :
 1וגו'] וירד יהודה פי,

וגו" [,

וירד..

וירד..

אחיו דאכףת;

מאת

ורד..

אחיו וגוי ן | בגדה]

בת'  ₪פףת ,כתו'  ,5 ₪כתוב  ₪א? /הה"ד  ₪א | וגוי] ותועבה נעשתה י ,ותועבה נעשחה (נעשי ן;
ותועבה ...בישראל ובירושלם אֶ ,1לי ו(מלאכי) |
בעשת  )1וגו' דְוְנ .ותועבה נעשתה בישראל פא"כן/

ותועבה . .בישראל דְוֶ; ותועבה . .בישראל

']-
ו-
געבה
וותו
א"ל או ,אמר לו הקב"ה פכ .ל' תי (שם) | 2

ל ,כי . .חולים ..את

ובירושלים [ ,9תועבה  . .ובירוש' ָ ,לי פאכי | *כי --אהב י] כי ..חולים ..אשר וגו'

קדש אלהיו אשר אהב [ ,כי החל  . .נעשית חולין . ..קדוש י"י אשר אהב  ,כי חלל  ...נעשתה חולין יהודה ו(שם),
בי חלל ..נעשה חולין יהודה פאכ ,יהודה נעשה (נעשה ך]) חולין כי חלל יהודה קדש (את קדשי ך" )1ו
אשר אהב דִך |  8ובעל  --נכר] נו ,וגו" ן .לי דפאכת

| ויהי בעת ההיא ל' ו | וירד וגו'] וירד פ ,וירד

יהודה א%כףת ,וירד . .מאת אחיו א'ו ,וירד . .אחיו ויט עד איש עדולמי ושמו חירה ו(שם) ,וגוי ן; ל ך |

ע4ור] כת'  ₪ן] .הה"ד  ₪א'א,%
יושבת

מרשה דְפא"ת,

אל
שתר--
יושב
שנ'  ₪ו | * י
וגו לוי (מיכה),

יושבת וגו? א1ם;

נָו']  יושבת . -עדלם . .ישראל [",
קדושן

לי ךְ! | קדושו של ישראל] פא,1

שלישראל  ,1מלכן וקדושן של ישראל ךְ ,1עד עדלם יבא קדושו של ישראל (] ,עד עדולם יבא מלכן וקדושן
אל] עד . .יבא מלכם
ר-
יעשד -
של ושראל ך ,עד עדולם בא מלכם וקדושם ךן ,קדושו ו(שם) ,ל' אי | 5
שלישראל  ,1עד עדולם יבוא (עד עדלם יבא ממ) מלכו של ישראל א?מ .עד עדולם יבוא עד עדלם יבא מלכו
של ושראל א ,1ומלכו  ,ומלכו של עולם פי (שם),

עד עדולם יבא (בא ך]) כבודן של ישראל דךן; לי ני |

עד  --יבא] פכ ,עד עדלם [ .עד עדולם יבא דכתיב (עדולם דכת' ך]) ויט עד איש עדולמי דְןת ,עד עדולם
יבא שנאמר וירד יהודה מאת אחיו ויט ..עדולמי וגו" י(שם).

ל' אני | ד"א ויהי ךן | וגו'] וא

וירד

יהודה א'כ .ל' דפת |
הספרים מדנגים למצרים לדימוסייה של מדינה וכו',

ופורושו .לפי גי' שאר

והוראת דימוסייה וכו' כאן אוצר

המדינה והממונים עליו וכן נר' מהגי' בא פוטיפר ולקחו מהם .ועי' לעיל צד  75שהן עסוקין בדימופייה של

מדונה ,ואולי מדייק ר"י שאין כתוב כאן והמדנים מכרו אותו במצרים אלא אל מצרים לדימוסייה של מדינה ,ובשכל
טוב צד  199גורס ומפרש ר' הונא אמר חמש שנאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים לדימוסיא של מדינים
ובא פוטיפר ולקחו מן דימוסיא של מדינים ואין לומר מדינים הם הן מדנים שכבר נאמר את מדן ואת מדין
(בראשית  כ"ה ב') ושם צך  299והמדנים שקנאו מן הישמעאלים מכרו אותו אל מצרים א ל דימוסיא של
מדינים

ודימוסיא

של

מדינים

מכרוהו

לפוטיפר

ופירושו זר שבזו הפרשה ובהאגדות שלפנינו מדנים
לחוד , וקשה הגי' בערוך ע' דמס א" ר' הונא
לד ימ ופ יא ובא פוטיפר ולקחו מדימוסיא ,וכן
 7הרכיב שני המאמרים והעתיק כמה מ כירות
אחיו

לישמעאלים

סריפ

וכו',

פרעה

(ועי'

גם

באגה"א

ח"ג

צד )499

הן המדינים ואין נר' שר חונא דורש מדינים לחוד ומדנים
אמר ה' אניות נכתבו לו מדנים למצרים ומצרים
בכי"פ מדנים למצרים ומצרים לדמוסיה וכו' ,ובמה"ג צר
ארבע מכירות נכתבו לו
נכתבו לו אָמ' ר' יודן

וישמעאלים לסוחרים וטוחרים למדנים והמדנים מכרו אותו למצרים לדימוסיה שלמדינה בא

פוטיפר ולקחו מדימופיה וכו':
פרשה

פה.

בדפ"ר

נסמן פפ"ג,

ובמקרא כאן פרשה

פתוחה:

 1אמר ליה.

הקב"ה,

ובכי*פ וכי"כ

הג" כן א"ל הקב"ה כפרת ,וכו' ודרשו הפסוק ביהודה בגדה וכו! כפרת שקרת ותועבה נעשתה וכו' כי חלל
יהודה  נעשתה (נעשה) חולין יהודה שהיה קודש י"י וכו' ובעל בת אל נכר ויהי בעת ההיא וירד יהודה
וכו" ירד בקודש ונתחלל שנשא לגויה בת איש כנעני ועי' ביפ"ת ,ובכי"ל וכי"ו הגי' חולים והגהתי ועיי גם
לעיל

צד 7לל

וצד ,;788

ואולי

זטעם

כפרת

שקרת

בייחוסי

בית

אביך אברהם

השביע

לא תקח

אשה

לבני

כנעני וביצחק כתיב ותהוין מרת הוח וכו' וצוה על יעקב לא תקח אשה מבנות כנען ותועבה נעשתהמבנות ה
בישראל .כי חלל וכו' [ועי' בצואות  י"ב שבטים יהודה סי י"ג; ופתיחה זו היא נגד הדרש בפסחים ג' א'
שכנעני אוננו ממש ,אלא תגר ועיי לקמן סי" ד' וסי' ו' ובס' היובלים פל"ד פ"כ] ובתנחומא מ"ב שם
המאמר זש"ה בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל מהו בגדה יהודה כיחש יהודה כשם שאתה אומר
אשר אתה בגדת בה הוי אומר כיחש יהודה על מה כיחש כי חלל יהודה קודש ה' הוי בגדה יהודה
ובעל בת אל נכר ולהלן הוא אומר היתה יהודה .לקדשו וכאן הוא אומר כי חלל יהודה הוי ובעל בת
אל נכר וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע אימתי בשעה שפירש מאחיו שנאמר וירד יהודה,
ובמה"ג  עמו'  865הועתק .ממקור אחר זהש"ה בגדה יהודה ותועבה וכו' בגדה יהודה שאמ' לאביו הכר נא
[ע' לקמן סי' ט' אתה רימיתה באביך] ותועבה נעשתה בישראל בשעה שמכרו את יוסף כי חלל יהודה
קדש ה' שירד מאחיו ומבית אביו' ובעל בת אל נכר שנשא אשה כנענית ומה עונשו יכרת ה' לאיש אשר
יעשנו ער ועונה וימת .ער ואונן כל כך על שיעץ במכירתו של יוסף :  4עוד היורש וכו' .השלמתי פוף
הפסוק יושבת מרשה עד עדולם וכו' שדרשוהו ביהודה .עד עדולם יבא כבוד ישראל קדושו (קדושן) של ישראל
(כהדרש לעיל קדש יי וכו') עד ערולם יבא מלכן (מלכו) של ישראל כמו שאמרו לעיל צר  1201ועשו אותו
מלך עליהן [מהלשון  מלכן .של יש ראל משמע שהכונה שיהודה הוא .אבי מלכי ישראל ,שממנו עטדו
מלכים ,וע לקמן פי' ח'] עד עדולם יבא וכי היה לו ליהודה לבא עד עדולם לקחת בת איש כנעני שני ויהי

01

פרשה

וישב

פה

ר' שמואל בר נחמן פתח כי אנכי ירעתי את המחשבות וו (יימיח כט יא) שבטים היו >

עוסקים  במכירתו שליוסף ויעקכ היה עוסק בשקו ובתעניתו ויהורה עוסק לקחת אשה והקכ"ה בורא =<"
%

אורו של טלך המשיח ויהי בעת ההיא וט':

ו

),

בטרם תחיל ילדה (ישעיה סו ו) קודם ער שנולר משעכד האחרון נולד נואל ראשון ויהי =
8
בעת ההיא וו':
=
מה כת' למעלה מן העניין והמרגים מכרו אותו אל מצרים ויהי בעת ההיא לא היה
%

5
ב
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 1ינקום כ' קת''ד 4 :ינקוט שס ,ילק' שעיס כִ' סע*ש (סקי",)6
ינק' דניפל כ' ססכ;"נ* ,לק' מכיכי ישעיס מ"ז "נ:

סנמועס מ"נ טס ק" ":8

-

 6ינקוע כ' קע'לו 
.

:

 1שמע' ג | נ*חמן דפואגכת] נח' ל .נחמי " .נחטני ה | וגו') פוחאנכ .ל דתי | ע2סקים] =
עסוקיי ך.

עסוקים חת.

זין וגי.

ויוסף  ..עוסק  . .ובתעניתו ל

ל' פא

| * עקב  --ובתעניתו

>

ל?ן ויעקב  . .עסוק . .ובתעניתו 2

ויוסף עסוק (היה עסוק א )+בשקו ובתעניתו ויעקב (ויעקב עסוק א*. .ה.יה "

עסוק א'. ,ע-מו  )5בשקו ובתעניתו פאכ .וראובן (ראובן היה י) עסוק  . .ובתעניתו וְזִי .ויוסף היה עסוק ..
ובתעניתו ראובן היה עסוק  . .ובתעניתו ויעקב היה עסוק  ..ובתעניחו דְוְן | יהודה ן | עוסק] פכ:

עסוק א'ג.

היה עסוק דְוחא'ת .ייר י | לקחת] ליקח ךז :ליקח לו דפואנכתי
(ובורא ך) דֶןת .מכיא חִן ,היה עסוק מכרא [ ,מביא ד | א8ותו

+

| גורא] דופאכש .היה עוסק בורו"

אורו ן | מלך משיחנו ךן .משיח פחאכ

בטרם]
*גו' ן] וירד יהודה דִןן .לי לפאנכי | 4
ויהי בעת ההיא ל' א'ו | ו

|

ר"א ויחי בעת ההיא וירד יהודה

הה"ד  ₪א ,5הה"ד  :%9 4כת'  ₪ן |=ילדה וגו' [ | קודם ל' נוי | עד שנולר] שנולר ,2 .שלא .
גולר דפאףת .עד שלא נולד וני | שעכוד א | %האחוון| [ג :הואשון ל"דפאכתשי | נולד] יצא ם | /
']
גו--
והי
ראשון] [ .הראשון [ ,האחרון ל'דפאכתשי | * וי

וישעיה)
מאת אחיו (

יא]
|  *6מההה--

הענין  )5והמדנים מכרו אותו אל מצרים

מצרים

=

ויהיי . .ההיא לדפואגכתי .הה"ד וירד יהודה

מה כתוב (כת' וְגַךת) למעלה מן הענין (למעלה מן העניין וְ .מן
(מכרו . .למצרים א' ,מכרו אותו פא?נכמ.

וכת' ך) ויהי . .ההיא דפוא'א"'גנכתמ:

מה

כתי' למעלה

מן הענין

.

מכרו וגוי ן .מכרו..

(מהענין י) והמדגי'

;

מכרו

אותו אלו ,1לי ל | ולא היה צריך קרייה ך ,לא היה ..קרא חָזִי ,לא הוה  . .קריא ושי (דניאל) .לא (ולא ףן)
הוה..

קרא נת /לא היה צריך אמז /לא הוצרך פכ |

בעת ההיא וירד יהודה וכו' ויט עד איש עדולמי וכו' ,ובכי"ג הובא רק הפסוק עוד היורש בלי הדרש ,ובילקוט  .
דפ"ר כאן שג' עוד היורש וכו' עד עדול' יבא כבוד ישרי ,והדרש קדושו של ישראל ליתא גם בכי"א ב',
ובפי' ב"ר מפרש עד עדולם יבא כבוד ישראל עד עדולם היה לו ליהודה להתחתן שהיה כבודן של ישראל %
מלך עליהם ונשיא ,ומשובשת הגי' ברפוסי' ועת"נ ,ובתנחומא מ"ב שם הובאה בזו הפתיחה פלוגתא דריי ורזג
(ועיי במ"י לעיל צד  )6201זש"ה עוד היורש אביא לך וגו' ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר לאחיותיהם נטלן  "
השבטים וכו' ור" מקיים בנותיו כלותיו וכו' אמרו רבותינו יהודה שהיה גדול בבית אביו נטל כנענית שכתיב  ,
ישראל הוי וירר יהודה וגו' ויט עד איש ערולמי; =
ודש
וירא שם יהודה והנביא מכריז עד עדולם יבא ק
ובמה"ג עמו'  965ויט עד איש עדולמי ר' יצחק אומ' רוח הקודש צווחת בו בירידתו עד עדלם יבוא
כבוד ישראל ,ובאג"ב שם דרשה אחרת וארוכה לזה הפ' עוד היורש וכו" ועיי"ש בהערות רש"ב 2 :ויעקכ היח
וכז' .בכי"ל כתוב ויוסף והוגה ביני שיטי בכתב הספר בדיו דוהה ועיק ב וכ"ה בכי"ג ,ובארבעה כיו
הגי' ויוסף וכו" ויעקב וכו' ,ובכי"ח רק וראובן וכו' וכן בילקוט ראובן וכו :והעיר בא"א חלוקה דיוסף אינה
בילקוט ,ובדפוסי' וכי"ו [וכי"ת] הגי! ויוסף וכו' ראובן וכו' ויעקב וכו' ,והדרש ויעקב וכו' איתא גם למטה סו!

2

בי עכשיו שעסוק בשקו ובתעניתו ולעיל צד  6201לפי שתפש יעקב את השק וכו'[ ,והדרש שראובן עסוק בשקו

ובתעניתו כדעת ר"א לעיל צר  ,]8201ובדוחק פי' במ"כ ויופף היה עסוק וכו' שהיה שורה בצער על פרידתו
בעודתו ויעקב אבינו עופק
מבית אביו ,ובמה"ג .עמו'  865השבטים עפוקים במכירת יוסף ויוסף עוסק ב
בשקו ובתעניתו ויהודה עופק ליקח לו אשה והקב"ה עוסק בש אירו שלמלך המשיח הדא היא וירד
יהודה מאת אחיו ,ובעקידה שער כ"ח הובא ר' שמואל בר נחמן פתח כי אנכי ידעתי את המחשבות אשר
'
אני חושב עְלִיכם נאם ה' השבטים עסוקים במכירתו של יוסף יעקב ויוסף עסוקים בצערם יהודה 
עסוק בלקוחי אשתו והקב"ה עפוק לבראת אורו של משיח הוי מחשבות שלום ולא לועה לתת לכם .
אחרית

ותקוה,

והגי'

בורא אורו [בכי*ל

כתוב שאורו

והשי"ן נמחקה]

של מלך המשיח

איתא גם בפיי ב"ך-

ומפרש מבהיק אורו של משוח שעתיד לצאת מתמר [וע' פסי"ר ריש פל"ו] :  4קודם עד וכו' .עח"נ ולעיל "
(הראשון) איתא'
ן
וש
צד  026ובמ"י שם בד"ה עד שלא ,והגי' קודם וכו" משעבד הא חרון נולד גואל רא
גם בכי"ו וכי"ג ,וגר' טעם הדרש בטרם תחיל בחבלי משיח קודם ער שנולד באחרית הימים משעבר האחרון

שיציק את ישראל נולד גואל ראשון פרץ שעתיד מלך המשיח לצאת ממנו ,ובגליון כי"ל הוגה כגי' שאר"
הספרים קודם וכו" משעבד הרא שון נולד גואל .הא חרון וכן הגי' בפי' ב"ר ומפרש משעבד הראשון

פרעה

ששעבר בישראל נולד גואל האחרון פרץ שהוליד טלך המשיח [אכן בחזקוגי לקמן לט א' מפרש ויוסף

הורד

נולד גואל אחרון תחלה נולד פרץ שעתיד מלך המשיח

מצרימה

עד שלא

גולד שע בוד

ראשון

לצאת ממנו ואחר כך ויוסף הורד מצרימה שהוא שעבור ראשון של ישראל] וביפ"ת פי' לאו דוקא נולד אלא
מזומן כי נולד פרץ שממנו יצא מלך המשיח ,ובתנחומא מ"ב שם בסגנון אחר הפתיחה כי לא מחשבותי וכו"
ומסיים שם ד"א כי לא מחשבותי יוסף מכרו אותו אחיו למדנים והמדנים מכרו אותו אל מצרים עד שלא ירד
יוסף ירד יהודה להתקין גואל אחרון זה מלך המשיח וכו' 6 :מה כת' למעלה וכו' .כן השלמתי עפ"י גיי שאר

הספרים ועיי גם לעיל צד  4001ובט"י שם בד"ה מה כת' וכוי ,וכן הועתק בלק"ט מה כתוב למעלה מן הענון
והמדנים מכרו אותו אל מצרים לא היה צריך.למימר אלא ויוסף הורר מצרימה .ובדפוסי' נוסף ומפני מה הסמיף
פרשה זו לזו ,ובפי' ב"ר מפרש לא הוה צריך קריא למימר אלא ויוסף הורד' וכו' למה נכתבה פרשה זו וירר 
יהודה באמצע ,ובפירש"י עה"ת ויהי בעת ההיא למה נסמכה פרשה זו לכאן והפסיק בפרשתו של ווסף ללטר
שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו בצרת אביהם וכו' ,ולא פירשו איכן היתה צריכה פרשה זו להכתב ,ולשון

|"|
"" .
|] %
.-:

פרשה פת

וושב

11

לח א

צריך קריא למימר אלא ויוסף הורד מצרימה (בראשית לט א) ר' לעזר אמר כדי לסמוך ירידה
לירידה ,ר' יוחנן אמר כדי לסמוך הכר נא (שם לו לב) להכר נא ,רי שמואל בר נחמן אמר כרי לסמוך
מעשה תמר למעשה אשת פוטיפר מה זו לשום שמים אף זו לשום שמים דאמר רי ,יהושע כן לוי
רואה היית באיסטרולוגיאה שלה שעתידה להעמיד ממנו בן ולא היתה יודעת או ממנה או מכתה הה"ד
מודיעים לחדשים מאשר יבואו עליך (ישעיה מז יג) ,אמר ר' אבין מאשר ולא כל אשר:
ודכוותה ולא יתבוששו (בראשית ב כה) והנחש היה ערום (שם ג א) לא היה צריך קריה למימר

 6פטיל : 861 57

 1לומר פחאכמ | אלא לי פן | מצרימה]  ₪ומפני מה הסמיך פרשה זו לזו דְך | *ר' לעזר] רי
אלעזר ם :ר' ליעזר  .ר' אליעזר ך ,ר' לעזר ור" יוחנן ר' לעזר ן /ר' אלעזר ..ר' אלעזר דְאנכמ הי
אליעזר  . .ר' אליעזר תי (שם) ,ר' יוחנן י | אומר דְ'חָא1י (שם) | ירידה  --כדי לסמוך  --כדי לסמוך לי | .1
2וחנן]
י

| הכר נא  --גא] פוחאכתי(שם)מ.

אלעזר וי | אומר חא1מ

לסמוך ל' י) | *נחמן ְפואכת] נחמ' ל .נחמני י(שס)

| אומר

הכר

ד-י
כ-
להכר ך( .הכר נא

חְא'ו(שפ)

אשת] ו,
|8

אשתו

של דפוחאגכתי (שם) | זה פא'כ (וכן בסמוך) | לשום] פוא?נוי (שם) .לשם דחא'כתימ (וכן בסמוך) |

דמר [ | יהושוע ךן | 4היית] פוג .היתה דהחאכתעשימ | באסטרלוגיא (ז .באיצטרולגיא ( 1שם),
באסטרוגליא ש ,באסטרולוגין דְן ,באיסטרולוגין דֶזְ ,באסטרולגין  ,2באיסטרוגולין נָי ,באיצטרוגילון א?,
באיצטרוגלין כז ,באסטרוגילין ך* ,1באסטרגולין ם ,באסתרגלין א ,1באסטרולין ךן | שעתידה] (זש ,שהיא

עתידה דְוְנַתי ,שהוא עתיד פאכמ | *ממנו בן דותעי (שם)] ממגה בן לפאנכימ .בן מטגו ח | היית וג |

5וריעים (מורעים ך)] נלאת
או] חנ :אפ דפואכתימ | אי] פחא'ג .אס דוא"כתימ | מביתה ן | מ

ברב 'עצתך יעמדו נא ויושיעוך חוברי שמים החזים בככבים =  .נלאית ברוב עצתיך ..הברי ..החוזים
בכוכבים = כ | מאשר---עליך]| חאכתי .מאשר יבאו עליך דפ .3וגו ן .לי ד | אמר --מאשר] פא1נכמ,
אמ' ר' אבון מאשר

[ ,א"ר אייבון מאשר

כל אשר יבואו עליך א

דְ] ,ר' אייבו (איבו ך]) אמר

|  6ודכותה ף .ודכוותיה א?,

מאשר

דְן ,מאשר

ו ,לי א | לא ן |

ודכותיה כך] | ולא יתבוששו] ויהיו שניהם ערומים

האדם ואשתו  ,%1 ₪כתו' ויהיו שניהם עירומים  =.חח .ל" ן | ערום ומה כת' למעלה ממנו ולא יתבוששו ךן |
היה] הוה שןגי(שם) ,ל' פ | קריה] כ ,קריא פי(1שס) .קרייא ן .קרא דחאני .לי תש | מימר פכ .לומר אית |
.

/

התימה ויהי בעת .ההיא לָא היה צריך וכו" אלא ויוספ הורד כמו בפמוך ודכוותה וכו" והנחש היה ערום לא
היה צריך קריה למימר אלא ויעש וכו' ועיי במ"י לעיל צר  ,861וכאן משמע לא היה צריך וכו' אלא ויוסף
הורד וכו" שהוציאו המקרא מפשוטו ויהי בעת ההיא שזה היה בעת מכירתו של יוסף והוצרכו לתת טעם
לסמיכות הפרשה ,ואגדות חולקות למטה אמרו בואו ונפזר עצמנו וכו' אמרו בואו ונפרנס עצמנו וכו' שדרשו
ויהי בעת ההיא כפשוטו ,אכן יקשה שרשב"נ משני ג"כ כדי לסמוך וכו' ובפתיחתו כי אנכי ידעתי וכו' דורש
שבטים היו עוסקים במכירתו של יוסף וכו' ויהודה עוסק לקחת אשה וכו' ,ובס"ע פ"ב איתא יוסף פרש מאביו
שלא

ראהו

כ"ב

שנה

וכו' (ועי' במ"י

לעיל צד )6201

בתוך

אלו גשא

יהודה

בת

שוע ויהי בעת

ההיא

וירד

יהודה וכו' ,ובלק"ט מפרש וירא שם יהודה זה המעשה היה קודם מכירת יוסף אלא סיפור הכתוב היא
להביא כי לקה יהודה באשתו ובניו על שם מכירת יוסף וכו ועיי"ש גם לפ' וירבו הימים; וכן בפי' הראב"ע
ויהי בקת ההיא אין זאת העת כאשר נמכר יוסף רק קודם המכרו וכמוהו משם נסעו וכו' בעת ההיא הבדיל
וכן' ועיו"ש ובתוספות עה"ת וברא"ם וביפ"ת ,ובתנחומא מ"ב שם לשון המאמר וילך יהודה אין כתיב כאן
אלא וירד יהודה אמר .ר' י וח נן נסמך ירידה לירידה ירידת יוסף לירידת יהודה ויוסף הורד מצרימה וירד
יהודה 5 :לסמוך הכר נא .שכתוב בפרשה שלפניה להכר נא בפרשה זו; וזה הדרש כמאמר ר"י לעול
צד  4901אמר הקב"ה ליהודה אתה אמרת לאביך הכר נא חייך שתשמע (שתמר אומרת לך) הכר נא ועי' במ"י
שם; ורשב"נ אמר כדי לסמוך מעשה תמר בזו הפרשה למעשה אשת פוטיפר בפרשה שלאחריה מה זו לשם
שמום אף זו וכו' ,ובפי' ב"ר מפרש מה זו לשם שמים אשת פוטיפר כדי שתלד ממנו בן אף זו לשם שמים

תמר כדי שיצא ממנה המלכות ,ובכי"ג נשתבש ר' אלעזר ור' יוחנן ר' אלעזר אמ' כדי לסמוך מעשה תמר
וכו' ודלג שם מן כדי לסמוך הראשון עד כדי לסמוך השלישי ,ובילקוט כאן ר' יוח נן אמר כדי לפמוך ירידה
ער אמר כדי לסמוך מעשה תמר וכן' ודלג שם מן כדי לסמוך השני עד כדי לסמוך השלישי
לירידה ר' א ל ז
ונכונה הגי' בולק' דניאל (ונשתבש שם ובכי"ח [וכו"ת] ר* אליעזר ובכי"ל ר' ליעזר) ,ובלק"ט הועתק ר' אלעזר
אומר כדי לסמוך ירידה וכו' ר' יוחנן אמר כדי לסמוך הכר נא וכו' ר' שמואל בר נח מני אמר כדי וכו
4ו

למעשה

שת
א

פוטיפר,

ובשכל

טוב

צד 522

ך' יוחנן

אמר

כדי

לסמוך הכר נא להכר נא

ר'

שמעון

ב"ר נחמיא אמר כדי לסמוך מעשה תמר למעשה אשת פוטיפרע מה זו וכו' ,ובמה"ג עמוי 965
שינה הלשון וירד .יהודה לא היה לו למקרא לסמוך אלא ויוסף הורד מצרימה ולמה הזכיר יהודה תחלה רי
שואל אומ'
אלעזר אומ' כדי להק דים ירידתו לירידת יוסף ר' יוחנן אומ' כדי לסמוך הכר נא וכו" ר' מ
כדי לסמוך מעשה תמר לאשת פוטיפר שזו ראת שהמלך המשיח יוצא ממנה וכך .היה זו ראת באסטגנינות
שלה שעתידה להעמיד זרע מיוספ וכו' :  4באיסטרולוגיאה שלה ,בחכמתה להיות חוזה .בכוכבים  ועי?
אסטרולוגוס לעיל צד  7וצד  834ובמ"י שם ,ולקמן פפ"ז בדרש ותשא אשת אדוניו וכו' אין הלשון הזה ותשא
אלא לשון אסטרולוגיאה!) וכו' ,וראש הפפוק בישעיה שם נלאית ברב עצתיך יעמדו נא ויושיעך הברי שמים
החזים בכוכבים מודיעים .לחדשים וכו' .ובערוך ע' אסטרולוג הועתק ראש המאמר ,וק"ק הלשון שעתידה
להעמיד ממנו בן ולא היתה יודעת או ממנה או מבתה /ועדיפא הגי' שהוא עתיד להעמיד ממנה בן
ובו' ,ולפי הדרש .לקמן פפ"ו פוטיפר הוא פוטיפרע ,ואסנת בת פוטיפרע היא בת :אשת פוטיפר ,וכן דרשו
ובשכל טוב שם הועתק דא"ר יהושע
לקמן פפ"ט סיי ב' צער שנצטער יוסף עם אדנותו וכו' שנטל את בתה,
בן לוי ראתה בסאטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בן ממנו הה"ד החוזים בכוכבים מודיעים וכו' א"ר
אבא מאשר וכו' 6 :ודכוותה וכו' .זה המאמר ולא יתבוששו וכו" איתא לעיל סוף פי"ח ועיו"ש במ"י
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321

פרשה פה

וישב

1

לח א

אלא ויעָש י'י אלהים לארם ולאשתו כתגות עור וילבישם (שס שם כא) ,אמר ר' יהושע בן 22

קרחה להודיעך .מאי זו חטיא קפץ עליהם אותו הרשע ,מתוך שראה אותם מתעסקין כררך הארץ
נתאוה להם ,אמר ר' יעקכ דכפר חנן שלא להפסיק בפרשת הנחש :ורכוותה ודי טהלכין כנוה "
יכיל להשפלה (גיאלדלד) בלשצר מלכא (שם ח א) והן הוא אויל , ר' אלעזר א' כדי לסמוך =

 +רשע לרשע .קוצץ לקוצץ .ניותן לניותן ,ר' שמואל בר נחמן א' כרי לסמוך הפסק מלכות להפסק

" "

ודכוותה ביה בליליה קטיל בלשצר מלכא כשראה (שפ שס ל) ורריוש טראה (שסוא)

* :

מלכות:

.

 6סנקופס מ"נ מס:

 1אלא] פן"תאנכשי .אלא ולא יתכוששו ךן ,ל' דֶן | לואדיפל-ב-ישם] חא'תי .:לאדם ..עור"
וגו" ן ,לאדם ..עור א" (שם) ,לאדם ולאשתו וגו' ךָ ,לאדם ולאשתו ך ,לאדם וגו'  .]₪כתנות עור ;'5
לי ש | אמו -קרחה] פאנכי(שס) .ו' ..אמו דוו | ללהודיע  .₪לידע י(שס) | מאזו [| .מאי

|

וה דחאכי (שפ) ,מאיוה פנתי | חטייה ן .חיפיא ך .הפא דפאתי :חט גכ | אותו הרשע] וְח .אותו
רשע ךפאכךף .הרשע הזה ! .הרשע [ .הנחש ו(שם) | אותס) פחאכי (שס) .אותן דְונתי | מתעסקים [ז,

"

עוסקין א- .%קי' א' .עסוקים פכי (שם) ,עסוקין י | בדרך הארץ] ן ,בדרך ארין דחננתי .בתשמיש פכ,
בתשמיש
ר'..

בררך ארץ א |  8נתאווה רְן .ונתאוה [ | להן נ ,לה ן(ושם) | אמר  --חנן] וְני .אמר ..חנין דות?

דכפר חגן (חנין אכ) אמ

פאכ

| בפרשחו

של נחש | ורכותה ף .ודיכוותה

-

[ .ורכוותי' כ ,ודכותיה ך]/

וריכותיה א? | ודמהלכין  | %בגוה  --להשפלה] בגווה . .להשפלה א ,1בגוה . .להשפלא ך(זשם) ,בגוה יכול
להשפלה  .1בגווה [ ,וגה  *4 | ₪בלשצר דְוא"שי] בלפשצר ל ,בלשצאר א! ,וכת' בלשצר ן] .זה
בלשצר  ,5זה בלטשצאר  | 2מלכא] [נןת ₪ .עבד לחם רב שו ,ודריוש (רריוש א) מראה 7פאכ .ודריוש
מדיא ך1

| והן הוא] דִ'וְאֶנשי.

והיכן הוא פכן].

והיכן הוא הוא ך ,וכן הוא א'א"

| *אוול ליון

אול ל ,אזיל ו (שם) ,אויל מדורך דָאש'' .אויל מרודך פא'ככת | ר' אלעזר (אלעזר בר"ש א') ור' שמואל
ישם) | |
בר נחמן ר' אלעזר א :2ר' לעזר ור' ..ר' לעזר ה ר' אליעזר ור' שמואל בר -נחמני ר' אליעזר (

אמר ךְפאנכת'';

אומר וי (שם)

| 55לרשע] אל רשע ך | גיוותן לגיוותן  .גוינתן לגוייתן [ .גאותן

ים) ו ,1רי שמואל ,ריש ם  | *אי]
+שם) ,גויתו לגויתו  | 5ר' שמואל בר נחמ' (נחמני ש
לגאותן (
ושם) | לפסוק  | 5הפסקת ני | להפסקת נוי | 6ודכותה ( 13שם),
מר דפואנכתי 5 :ל | כדו ל' (

|

ודכות' ף .ודכוותי'  .ודכותיה ך]  ,ודיכותיה  | %בה ן | בליליה] ש .בליליא דואנכתי (שס) .בלילא פו |
אה] [ו(שם) ,בלשצר ..כשדיא דְ] ,בלשצר ..כשראי ם ,בלשצאר . .כשראי א'כ; בלשצר
שרר--
כשצ
בל
מלכא א* ,בלשצר כשדאה ו ,בלשצר ש ,וגוי ן | *מדאה דְאנןת] מדיא לן .מדאה קביל מלכותא איכשו;
.
מד' קביל מלי | 5
[והועתק לכאן מפני ששוים הם שתי הפרשיות בזה שנפסקו בא מצע ענין ,אבל טעם הפסק של שתיהן
אינו שוה] ובלק"ט קיטע ומסיים שראה אותם מתעסקין בדרך ארץ ונתאוה לה ,ובהשמטת המאמרום
שלאחריו הביא עוד סיום מאמר השלישי רבנן אמרי כדי לסרוג על הספר כולו שואמרו ברוח הקודש נאמרה;
ובשכל טוב שם לא היה ראוי לסמוך אלא ויעש וכו' כתנות עור א"ר יהושע בן קרחה להודיע ימ א יזה
ח טא קפץ עליהם שלא גצטנעו מן הנחש ועל שראה אותן עפוקין בדרך ארץ נתאוה לה'ם א"ר
יעקב דכפר חנן שלא להפסיק בפרשת נחש ורבנן אמרי כדי ל סרג על הספר כמו שאמר ברוח הקורש :

 8ודי מהלכין וכו' ,סוף פסוק הוא מנבוכדגאצר בדניאל .פרשה ד' ונסמכה הפרשה בלשאצר מלכא וכו"
ומאויל מרודך שמלך אחר נ"נ (מ"ב כ"ה כ"ז וירמיה נ*ב ל"א) אין מסופר שום דבר ואויל הן הוא היכן הוא
מלכא עבד לחם רב והן הוא אוול
ר
צש
וכו' ,ובפי' ב"ר בדפ"ר מפרש ודי מהלכין וכו' וסמיך ליה בל
מדורך שהיה בן .נבוכד נצר שמזכיר מיד בל שצר היה לו לסמוך מעשה אויל למעשה אביו כדי
לסמוך רשע לרשע נבוכד נצר ובלשצר שהיו שניהם רשעי' אויל לא היה רשע שהרי בפל גזרו' אביו
גיותן לגיותן זה גבה רוח וזה גבה רוח נבוכד נצר אמ' ומאן הוא אלה וגו' (דגיאל ג' ט"ו) ובלשצר
והלשון קוצץ
צ
,
רש
ופיק מאני מקדשא ואשתמ' בהו כדי לסמוך הפסק מלכו' גבוכד נצר להפסק מלכו" בל
לקוצץ כמו בירוש' יבמות פ"ב ד' א' הדר בן טברימון וכו" קוצץ בן קוצץ ובפסיקתא סוף' פכזו  (קס?ו ב'),
כמו בסמוך בכי"ל קטיל.
ר
צש
וגיותן במשקל אימתן ועי' לעיל צד  ,044ובכי"ל כתוב בלטשצר והגהתי בל
בלשצר ובשתי הפעמים בדפוסי' ובספרים שצייגתי וז' פעמים בפי' ב"ר ,ובכי"א א' בשתי הפעמים ב ל ש צ א ר7
מלכא ,וכיה שם ה' בי טי ב"ט ,ושם
א
ר
צש
ובכי"כ בל ט ש צ א ר ובסמוך בל ש צ א ר ,ובמקרא כתוב .בל
ודי מהלכין וכו' בלשצר מלכא ודריוש מדאה
ז' א' בל אשצר ועי" בתנ"ך הוצ' גינצבורג ,וגי' משובשת
זל ובילק' .דניאל בדפ"ר אזיל והוגה
ועח"נ ,וכבר העיר בא"א ודריוש מדאה יתר ,ובכי"ל נשתבש והן הוא א
בכי"ל בכתב הספר בדיו דיהה אויל וכ"ה בכי"ו ,ובפוי ב"ר שהעתקתי מעשה אויל וכו' אויל לא היה רשע וכו',
וגיי משובשת בדפ"ר וד"ו ובכו"א ב' ובפי' ב"ר בדפ"ר ובילק! כאן בדפ"ר אויל מדורך ,והוראת הן בסגנון
הירושלמי היכן וכן לעיל צד  15ומן הן %כוי ,ולהדרש כדי לסמוך הפסק מלכות וכו' העור בא"א קשה הבסדר
עולם (פכ"ח) אמרו דבנו אויל מרודך מלך .אחריו וא"כ איך נפפק המלכות בנבוכדנצר ,וביפ"ת פיי הפסק
מלכות ג"נ נפסקה מלכותו ז' שנים שנטרד מן בני אנשא ובלשאצר נפסקה מלכותו בלא עתו ויהיבת למדי
ופרס ו|צ"ע :  6מלכא כשראה .במקרא הכתיב כשדיא והקרי כשדאה וכן הכתוב ודריוש מדיא והקרי מדאה;
.צר
ודריוש , ובס"ע שם נבוכדנצר מלך מ"ה שנה אוול מרודך בנו כ"ג ובלשצר בנו שלש בשנת חדא לשבל
מלך בבל דניאל חלם חזא וגו'י (דניאל ז' א') בשנת ג' למלכות בלשצר חזון נראה אלי אני דגיאל וגו" (שם
ח' א') בשנת ג' למלכות בלשצר בלשצר מלכא עבד לחם רב וגו' (שם ה' א') בלשצר אמר בטעם חמרא
וכו' ודריוש מדיא (מדאה) קביל מלכותא וכו' (שם ו' א') ,ובדניאל נאמרו הפרשיות שלא כסדרן ,ועיי בהערות

':

.
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לח א

והן הן בשנת שלש ,ר' הונא בשם ר' אחא כדי שלא יאמרו דברי פיוטין הוא כדי שירעו הכל
שאמרו ברוח קודש ,רבנין אט' כדי ליסרוג על הספר כלו שארו ברוח קודש:
וירד יהודה מאת אחיו אמרו בואו ונפזר עצמנו שכל זמן שאנו מכונסין השטר מצוי
להיגכות אמר להם הקכ"ה עשרה בני אדם שנמצאו בגניבה אין אחד נתפס על ידי כולם וכיון
שנמצאו בנביע אמרו האלהים מצא את עון עבדיך (בראשית מד פו) ,אמר ר' יצחק מצא בעל
חוב לגבות שטר חובו ,אמר ר' לוי כזה שממציא את החבית ומעמידה על שטריה ,אמרו בואו
 8ילקוע כ' קפיד :

 1וכן א'א"

 4לקען פ"5כ סיי סי ופי :

היא ך ,הוא אומר א" | שלש] פוא?נכי .שלש למלכות

| הן] הוא דפואנכתשי:.

וגו אֶ' ,שלש (שלוש ך]) למלכות בלשצר המלך דְרש

| הונא ן | בשם ר' אחא] פואנכי (שם); לי דת |

כרי] אי (שם) .ל" דפוא?נכתי | דברי] ד"ת דכרי א'א ."%לי י | * פיוטין דאנתי] פיוסין ל .פיוטן פ:
פומון ן; פטיוין כ ,בידויין [" .בדאין :ש | הוא] וְנִי .הן פאכש.
דאנתשי:

ברוח הקודש [". ,5ה.קדש

בוה"ק

הקב"ה

פ.

הפ דת | הכל לי י | 5שגאמרו ת| .

ן | הבנין] א'נכי (שם).

ובנן דפואית;

ושם) .מרין  | 1לפרוג פונשי (שם) ,לסרג דָאף .לפיים  | 5ספר כ | * כלו פאזו (שם)]
ורבנן ו | אמרין (
כל ל .כולו דְוא"נתש .שלו  | 5שאמר צדיק( 2 .שם) | הקודש וכ ,הקדש פאנשי .הקדש אף הכא נמי
מימר' ויופף הורד מצרימה

מתבעי

וכתיב

(וכת' ך]) וירר יהודה

מאת

אחיו דִף |  * 8וירד  --אחיו פא"כש]

וירד  ...אחיו ויט עד איש עדולמי א ,1לי לדונתי | * בואו דואכתשי] בוא ל בא  | 1עצמנו] פש,
את עצמנו י; עצמותינו א | 1קיים מצוי .ן4 | .להיגבות] ןג להגבות דת,
עצמינו -דְוא"נכן]/

לגבות פאכשי | להן  " | 1ך1ר | ** בני אדם] ל' ל | נמצאו א | בגנבה ן .בעצה כ | אחד מהם ש
נתפש [אכש | כולן ואונש .כלם פא? .כלן ו |  5בגביע] בגניבה י |  6חוב] השטר ו | לגבות] ואנכתי,
| שהוא ממציא דְוָאףת; שהוא ממצא כו,
מקום = דפףת" | את שטר א .אתו
ממצה | 51 .ומעמידה] ומעמיד אותה דִך | אמרו] פואנכי :רבנן אמרי דִת | בוא | 1

שממצה

ש,

שהוא

ראטנער לס"ע שם [פי' זה הוא לפי גי' הדפוסים וכ"י האחרים והן הוא בשנת שלש כלומר היכן הוא בשנת שלש
שכתוב  אח"ז פרשה ח' ,אבל לפי"ז קשה למה לא הקשה מפרשה ז' הקודמת בשנת חרא לבלשצר וכו' וכמו
שהעירו ביפ"ת והרש"ש ,וראטנער "שם השב ליישב קושיא זאת ע"י פירושו ישהמדרש סמך על הפדר עולם
ה" בלשצר

שפרשה 

מלכא

וגן'

היתה בשנת שלש ומקשה פרשה זו שנאמרה (לפי הס"ע) בשנת שלש למה

הקדימה לפרשה ז' בשנת חדא לבלשאצר וגו' .,והנה מלבד שאין הלשון והן הוא פובל פירושו קשה שפרשה
הי מקומה  אחר פרשה ד' כדי לסמוך רשע לרשע וכו" וכמו שתירץ לעיל ,ועוד לפי"ז למה הובא הפסוק
ודרווש מדאה ,שמשמע מזה שהקושיא היא שקודם התחלת הסיפור מדריוש הי' לו להביא את כל מה שקרה
בימי בלשצר ,ולכל הפירושים קשה מה שייך כל זה לכאן וכי בא למנות כל מוקדם ומאוחר בתורה (ע'
בייתא :דל"ב מדות בסופה) ומפני טעמים אלו הנחתי בפנים את גי' כי"ל והן הן בשנת שלש (תיבת הוא
בגי' האחרת נשתבשה מלעיל והן הוא אויל) והמדרש מביא דוגמה אחרת שהפמיך רשע לרשע
וכו" שכן כתיב .ביה בליליא קטיל בלשצר ואחריו כתיב ודריוש מדאה והן הן כלומר כל זה היה בשנת שלש
בסוף

לבלשצר

מלכותו

ובפרשיות

המאוחרות

מסופר

מתהלת מלכותו,

והטעם הוא כדי להפמיך רשע לרשע

וכו" , וכן משמע מתנחומא מ"ב שם כיוצא בדבר אתה אומר ביה בליליא קטיל בל שצר מלכא כשדאה מה
כתיב אחריו ודריוש מדאה קביל מלכותא נסמך קוצץ לְקוצץ מחריב בית למחריב בית והפסק
מלכות להפפק מלכות ,ור' הונא בשם ר' אחא מתרץ כל הקושיות על החיפור (מאויל מרודך) והסירוסים
בדניאל ,שהוא כדי שלא יאמרו וכו" ומטעם זה נשמר אותו סדר ואותם הדברים שנאמרו לו ברוה"ק בלי הוספה
ושונוי] :  1דבהי פיוטין .כלו' בדוין ,ובכי"ל כתוב פיוסין והגהתי ועח"נ ,ובפי' ב"ר בדפ"ר גורס .ומפרש
כדי שלא יאמרו דברי בדראין הן שאם היה כתוב בפדר היו אומרים שמי שכתב דברים בדאן מלבו כאדם
שמספר דברים שהיו בימיו ועכשיו שנכתכו שלא כסרר י"ל ברוח הקדש נאמרו כלומר כסדר שנאמרו לו
בנכואה אמרן וכתבן (ובא"א רש"י ז"ל ,גרים דברי ב יוד ין הם וכו' שאם היה כתוב כסרר' וכו' שמי שכתב
דברים הל לו בדאם וכו') ,ובגליון .כי"ו נסמן בידויין ,וביפ"ת כתב גם הלשון פיוטין ,יתושב כן כי דברי האגדות
והספורים נקראו דברי פיוטין שנכתבים לשעשועי בני אדם והעברת הזמן בהם כמו בפיוטין וההלצות; ואולי
דרש כן ר"ה בשם ר"א נגד הכם אחד מהכמי האומות שאמר כן שספר דניאל הוא דברי פיוטין ועיי .באגה"א
חיג .צד  9 :499כדי ליפרוג וכו | להקיף כל הספר כלו וללמד שאמרו ברוה"ק ,וסגנון הלשון לסרוג על
וכו" כמו בירושי .ברכות פ"ג ה' ד' כל שמפרגין על גופה זהו :מטה וכו" ועיי בערוך ועמת"ל עס'רג ,ובילקוט
כאן בדפ"ר הגי' כדי ל סיים ע1ל הספר כלו ,ובפי' ב"ר מפרש כדי ל סרוג על הספר כולו שאמרו ברוח
הקדש .כלומר לפיכך הרחיק בשנת שלש וכתבן (בא"א הובא וכתבו) סירוגין שלא תאמר אותן דברים בלבד
נאמרו לר בחזון אלא ללמד על הספר כולו שכשם שאותו דבר שאמר נאמר (שאותו דבר נאמר) לו בחזון כמה
שאמר חזון נראה לי (אלי) כך כל הספר כולו אינו אלא דברי נביאות ודברי חזון ,והוספה בדפוסי? בסוף
הענין .כאן אף .הכא .נמי מתבעי מימר וכו'[ ,ומלק"ט ושכל טוב שהובאו לעיל עמוד הקודם משמע שרבנין
באו לתרץ שכל המוקדמים ומאוחרים ב בפפר תורה כולו הם ראיה שנאמרו הדברים ברוה"ק] 8 :וירד
יהודה וכו' .כן השלמתי והגהתי בואו כמו בסמוך ועח"נ ,וכאן מתחיל מאמר בפ"ע ולפי הדרש אמרו
בואו ונפזר עצמנו וכו" אמרו בואו ונפרנס עצמנו  וכו" טעם הכתוב ויהי בעת ההיא כפשוטו כשמכרו את
יוסף

 4און
ולקמן
בגניבה 
השטר

ועו' במ"י

אחד
פצ"ב
אין
מצוי

לענל צד  | :1801השטר מצוי

נתפס וכו *בתמיה ומה מועיל אתכם הפיזור וכיון שנמצאו בגביע אמרו האלהים מצא וכו',
לפ ויאמר גם עַחֶה כדבריכם וכו" לשון המאמר בהיפוך עשרה בני אדם שנמצא אחד מהם
מר נפזר עצמנו שכל זמן שאנו מכונסין
כולם באסירה וכו' ועי' בפיי ב"ר ,ובלק"ט מפרש א
להגבות שכן הוא אומר בגביע האלהים :מצא את עון עבדיך לפי שהיו מכונסין ,וכן בשכל טוב

מר
שם א

להן באו נפזור עצמינו וכו',

ב"ר

ונשתבש

ובפי'

להיגבות.

ליפרע

ממנו

שטר

חובנו

שמכרנו

את אחינ :

בדפ"ר

מ'
א

וכןו",

ולפנינו הגי'
בדפוסי'

ו
רמ
א

אחרים;:

וכו' וכ"ה בשאר כ"י ובילקוט וגם בדפ"ר וד"ו;
כוה

שממציא.

דורש

האלהים

מ צ א

וכו"

לשון
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ונסרנס עצמינו ,לשעכר היה זקוק להשיאנו נשים ,עכשיו שעסוק בשקו ובתעניתו אינו דין שיהאא עסוקחל
להשיאנו נשים ,אטרו ליהודה ולא את הוא הראש שלנו עמור ופרנס עצמך מיר ויהי בעת ההיא6 :
.ו
וירד יהודה וגו' ירירה היא לו שקכר אשתו ובניו ,ר' יהודה בר' סימון ר' חנן בשם ר' "
י
ו
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ו
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א
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ל
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ר
מ
י
הורה ויאטר יהודה "
אל אחיו מה בצע גו' (שס לו כו) היה לו להוליכו בכתיפו אצל אניו , מה גרס לו ,קכר אשתן 
ובגיו| ,ר' חונא מש' ר' אלעזר בגו שלר' יוסי הנלילי כל מי שמתחיל במצוה ואינו גומרה ובא אחף =>
( %פופק י'ג נ' ,סנסועס פ'נ וישנ ק" *"נ ,סנסופל עקכ פ" ר ,דנכיס כנס קדכ כנניס (פ'יס קי' די) =[ועי יכוטלמי

כ''ס ספ': ]6

ו
1נתפרנס  | 1עצמנו פןן .את עצמנו י | היה אבא  | ₪זקוק] עסוק י | עכשיו] וְגכ .עכשו פי,
ועכשיו ד (עכשיו  --נשים ל' א) | שהוא עסוק [י .עסוק ן .הוא עסוק דִך .שהוא זקוק ם | דין שיהא] ,4

ברין שיהא ִן] ,בדין שיהיה ן ,ל' פ |  2אמוו] א .אמיו לו דפונכת .אלל י | לא ן .והלא פאנכי |
אתה אכןתי | הוא ל' י | שלנו| ואן .שלכולנו כת .של כלנו דֶפ .ל' י | עמוד| פוא'א"'נכ .עמוד
ל ,ויהי ..ההיא וירר

את עצמך דפאתי | * ויהי -וג
-וי] ויהי . .ההיא וגו'

אתה דִת .לך י | עצמך] וגכ.

יהודה [א*(  .ויהי . .יהודה מאת אחיו א* ,בעת ..וירד יהודה  ,וירד מאת אחיו ו .וירד יהורה דפת] |

י
3רידה] םחאנכי .ייידה היא לו שנשא לגויה  -דות | לו ל' א | אשתו| פא'נכי .את  -דוחאית |
ואת בניו א!

| יודה ן | ביר' ן .בר א?

| ר' חנן]  .1ור' חנין דְוֶת.

ורי חנין דציפורי א'כ;

וו'..

| שמתחיל] ן .שהוא מתחיל דְוְנַתִי .המתחיל פאכ | גומ' ו ,1גומר ם |

רצפורי פא? |  4מי ל' פאכי

אשתו ובניו] םחזאנכי .את אשתו ובניו וך] ,את . .ואת בניו ך | * ממי  --מיהודה [א[] מימי  . .מיהודה ל

ממי (וטטי ]) אתה . .מיהודה דְחַי.
 5אל אחיו לי ת

| מה--וגו]

ומיהודה את למד ף .ואת למד מיהודה כ | בתחילה ויאמר ךן |

מה בצע כי נהווג את אחינו אן].

בכתפו פי .1על כתיפו (כתפו ח) החאת.

ל' כ

ל' י

מה בצע פנכ.

| בכתיפו] ן,

| ** אלל אביו| שלאכיו ל .לאניו ל" | מ
*ה דאנת]

ומה וְְזן .מי ל .לי פכי | וגרפ פ | שקבר פכ | את אשתו ובניו [ ,שני בניו ואשתו פכ | ח
6ונה ן,
ילי] בן =
הונא אכ /הונה ם .נחוגא ך | משום ח .בשם דפואנכת | אליעזר פחחאנ .ליעזר ן | בהנגו -
ל-

יעקב א .ל' ם | מי ל' פכ | שהוא מתחיל [א%ן .,המתחיל 8

| את המצוה י | ואינו גומרה] ולא

גמרה פכ ,ל' [ (והושלם בגליון) | ובא  --וגומרה] א'ן ;ובא  . .וגמרה פא.12
בא וגמרה ךות |

ואחר בא וגומרה [ ,ואחר

את החבית אישפירא' בלעז') כך ממצה את חובינו לפרוע,
ממצה
מיצוי ,ובפי' ב*ר בדפ"ר מפרש כזה ש
ובדפ"ר וד"ו הגי! ג"כ שהוא ממ ציא והוגה במ"כ שהוא ממ צה ועח"ג ובעמת"ל ע' מצה מצי 1 :ונפרנס
עצמינו| ,לישא לנו נשים [ע' משנה כתובות פ"ה ב' ופ"ו ה'] לשעבר היה אבינו זקוק להשיאנו נשים עכשיו
שעסוק בשקו ובתעניתו וכו' ועִי' לעיל צד  6901וצד ,0801
רבנן

אמוי

ונפרגס

בואו

ובסגנון

וכו',

ובשאר כ"י ובולקוט הגוי ג"כ א מ ר ו וכו' ,ובדפוסי"

אחר במה"ג עמו'  965ד"א וירד יהורה

רבגן

א<מוין

|
""

אמרף 

השבטים כשהיה אבינו יעקב רוצה לנו היה משיא אותנו נשים עכשין שעשינו הצרה הזאת כל אחד ואחד
ממנו ילך ויפרנסם את עצמו ואמרו ליהודה הואיל ואתה הוא הגדול לך והשיא את עצמך תחלה מיד וכו',
ובשכל טוב שם אמרו לו ולא אתה הראש שלנו רד ופרנס ,את עצמך מיד וכו' :  8שקבר אשתו ,בת שוע
ובניו ער ועונן ,ובדפוסי וכי"ו [וכי"ת] הקדימו ירידה היא לו שנשא לגויה ,ודרש זה ליתא בכי"ל ושאר כ"ו
שציונתי ובילקוט ,וגם בלק"ט הועתק רק ירידה היה לו שקבר את אשתו ואת בניו ,ובשכל טוב שם ולמה
פתח בלשון ירידה שהיתה ירידה לו שקבר אשתו ובניו .והדרש שנשא לגויה אינו מכוון להדרש למפה פיי ו'
עלייה ליהודה שמעמיד מלכים וירידה לשמשון שנשא גויה; אכן גם לעיל בריש הפרשה דרשו בגדה יהודה
וכו" ובעל בת אל נכר

ועיי במ"י שם וברמב"ן,

ויהי בעת

ההיא

וירד וגו',

ולשיטת ר' נחמיה

לעיל צד 6901

ובפנחומא מ"ב וישב שם על איזה חטייא ירד ר' חייא

כל מי שמתחיל במצוה ואיגו גומרה גורם לעצמו לקבר אשתו ובניו וגורם עצמו

נשאו השבטים

כנעניות

בר אבא בשם רי יוחנן

לירידה

מי הוא זה זה היה

יהודה שנאמר וירד יהודה ,והמאמרים שלפנינו נסדרו בדב"ר שם לפ' כי המצוה הזאת וכו" ולשון המאמרים
שם אמר ר' ה יי יא בר א בא כל מי שמתחיל במצוה וכו' גורם שיקבור אשתו ובניו וממי אתה למד מיהודה :
שהתחיל .במצוה ולא גמרה כיצד בשעה שבא יוסף אצל אחיו ובקשו להרוג אותו שנאמר לכו ונהרגהו עמד' 7
יהודה ולא הניחן מניין שנאמר מה בצע וכו' ושמעו לו מפני שהיה מלך עליהן ואילו אמר להם נחזירנו אצל
אבינו היו שומעין לו ועל ידי שהתחיל במצוה ולא גמרה קבר אשתו ושני בניו שנאמר ותמת בת שוע אשת
יהודה וכתיב וימת ער ואונן בארץ כנען ד"א כי המצוה הזאת אמר ר' לוי בשם ר' חמ'בר חנינא
כל מי שמתחיל במצוה ואינו גומרה ובא אחר וגומרה נקראת על שמו שגמרה כיצד משה התחיל במצוה
שנטל

עצמותיו

של

יוסף עמו וכו',

ובתנחומא

עקב שם לפ' כל המצוה

וכו' איתא אם התחלת במצוה הוי

גומר .את כלה למה אמר ר' יוחנן כל מי שמתחיל במצוה ואחרי כן בא אחר וגמרה נקראת על שם גומרה
מַמי את למד ממשה וכו' אמר ר' ינ אי כל המתחיל במצוה ואינו גומרה קובר אשתו ושני בניו ממי אתה
למד מיהודה שנ' ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע וכו' ושמעו לו שהיה מלך ואלו אמר להם להחזירו אל
אביו היו שומעין לו אלא התחיל

במצוה ולא גמרה וכו',

ובסוטה שם כתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו

וכתיב ואת עצמות יוסם אשר העלו בני ישראל וגו' א"ר חמ א בר' חנינא כל העושה דבר ולא גמרו ובא
ר אומר אף מורידין אותו מגדולתו דכתוב
זע
אחר וגמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו ר' אל
ויהי בעת ההיא וירד יהודה ר' שמואל בר נחמני אמר אף קובר אשתו ובניו דכתיב ותמת בת שוע
אשת יהודה .וגו' וכתיב וימת ער ואונן :  6ר' אלעזר וכו | כ"ה בכי*ל וגם בדפוסי' וכי"כ [וכי"ת] ,ולעו

צד  549וצר  862ר'

אל יע זר

בנו של ריה"ג וכן צר  978וצד  595ר' אליעזר וצד  %1ר' ליעזר בנו של
%6תוק| 30זהז1ק1( 30

'

"
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לח א

וגומרה נקראת על שמו שלשיני הה"ד ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ונו' (יהושע כד לב)
ולא משה העלה עצמות יוסף ויקח משה את עצמות יוסף ונו' (שמות יג יט) אלא לפי שנגזר עליו

שלא ליכנם לארץ ואלו ניטפלו בהם לפיכך נקראת על שמן ,מושלים משל לליסטים שניכנסו למרתף
שליין ונטלו קנקן אחד ושתו אותו הציץ עליהם בעל המרתף ,אמר להם יערב ויבסם לכם וימתק לכם,
שתיתם היין השיבו הקנקן למקומו ,כך אמר הקכ"ה לשבטים מכרתם את יוסף השיבו עצמותיו למקומן,

ר"א אמר להם יוסף משביע אני עליכם שממקום שגנבתוני לשם תחזירוני , וכך עשו בני ישראל ואת
יוסף אשר

עצמות

ווטם

עד

העלו בני ישראל

עדלמי

איש

ממצרים

חירה

ושמו

קברו בשכם:

אמ'

רבנין

חירה

הוא

הוא

שכאן

דוד

שבימי

כי

אוהב היה חירם לדוד כל הימים (מיא ה טו) לימוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה,
 3ילק' יסוסע כי ל''ק ,מעוס ככה סוף פ"כ :
ילק' עלכיס כ' קע'"ע ,פנסועס .ע" 3ויטב כ 591
 1נקראת] פחאנבכי.

 6מכילסס כיש פ' בעלס ,סנסועס נטלס סי" :'3

היא נקראת דְון | שלשיני] של שני דוחאנת:

 5י5קוט כי קפיד,

ל' פי | אשר --וגו אשר..

וכו' ל ,אשר ..ישראל ךך ,אשר ..ישראל ממצרים פן] ,אשר ..ממצ' וגו" ךָ ,אשר ..ממצרים קברו
בשכם אר' ,אשר . .ישראל קברו בשכם ךן ,וגו' ן | ו2לא] דְ!ו ,לא ן .והלא דפחאנכת | העלה עצמותיו

שליוסף [ ,העלה את עצמות יוסף חא?נ .העלם דאית .העלן פכי | את לי ו | וגה] ן .עמו דחאתי;
3יכנפ] חאלו .יכנס דפוא!נכת |
לינ | לפי לי ו | שגזר עליו הקב"ה פ .שגזר הקב"ה עליו א | ל
לארץ ישראל תואכ | ואילו ן .וושראל א .ובאו ישראל  | 55ניטפלו] ן .נטפלו דְחאת .מיטפלין ג,
מטפלין י ,ונטפלו פב | בהם] בהן פא!נכ .ל י | לפיכך ל' פכ | נקראו פחא"פ .נקרא א!נג |
ם]אנכןת,.

שמם

שמם

ואת

עצמות

שני

יוסף וגו' דְֶן ,שמי

כי השבע"

השביי

| מושלים

וגו 3

אותו

למה

הדבר דומה ך ,מושלים אותו משל  ..דומה וְא1ן ,מושלין . .דומה א"ני (יהושע) ,משל למה הדבר דומה ך]/
משל לה"ד  ,+לי פכ | לליסטיס א? ,לליסטין נָו ,לליסטי? דְ ,ללסטים פן"כ ,ללפטי ( 2שם) ,ללפטין ח/
שנכנס וָא? | למרתף  --יין] פחאנבכ.

לכת ליסטים א | שנכנסו דפן"חא!נכתי:.

לחוך המרתף ו(שם) ,ל' י |  4ונפלו] וחאיני .נטלו דפכת.
של

| ושתו

יין פא

אותו]

חא1ן,

ושתו

ן.

אותה

שתו

למרתף אחד של יין דות/

ונפל א | ?:קנקנים א | אחד של יין י(שם),
אותו

פ.

ושתה

אותם א?;

ושתוהו ן/

ושתו דְי(שם) ,לי י | הציץ עליהן ..המרתף  ,1הציץ עליו ..המרתף א? .הציץ בעל המרתף עליהם א,1

ישם),
הציץ עליהן בעל היין י | יערב לכם ויבסם לכם זְזְאנִי; |יערב  ...ויבשם לכם ן ,יערב ..יבסם (
יערב  . .יבושם לכם ך ,יערב לכם יבשים  פ; יערב יבשם  ,5יערב לך ויבסם לך א .5יערב לכם יבשם לכם
יהנה לכם ך] | וימתק לכם] פוחא!נכ .ימתק לכם דִך .וימתק לך א ,%ל' י |  5ששתיתם חחו ,אחר
ששתיתם

תחזירו י(שם),

א ,1שתית א | היין] י .את  --דפוחאנכתי (שם) | השיבו] החזירו דפוחא1כןת:

חורו נָי ,החזר א? | הקנקן] פחנכי :את  --דואתי(שם) | *למקומו פחאכתי (שם)] למקומי ו,1
למקומה לדוג | לכך] ל' ך | אל ו(שם) | מכותן ן .אתם מכרתם ןן .משם מכרת' ו | השיבו]
החזירו דפוחאנכתי (שם) .חזרו י | עצמותיו] ן].

עצמו' י .עצמות דפאנכת/:

למקומם אי (שם) |  6להן  | %משביע  --עליכם] ל' ד
שמשם

יי | לשם] פוחאכ:

שם דנתי

את העצמות א'י (שם)

| שממקום] וְחִנִי (שם) .ממקום פאכ .למקום דת;/

| תחזירוניי (תחזרוני י)] תחזירוני (החזירוני ך][) הלא אחיך רועים

בשכם דִת | כך  .1וכן פוחאכי .כן דת | בני ישיאל ל' פחאכי | את י | *7אשר --בשכם דְֶחן] אשר..
מארץ מצרים קברו בשכם א,1

אשר..

בני ישראל וגו' ל ,וכו' קבהו בשכם ו ,1קברו בשכם ך] .וגוי ואי

לי פ |  8עדלמי| ן :עדולמי דפחאנכתי | * ושמו חירה דְפחאנכתי (מלכים)] וגו לֶן .ל ו | רבנין] פאזי.
ן]שאכ-א
| מרין  | 1הו

רבנן דוחא?נכןת

הוא ...שנאי כאן אלו (שם),
חירה

בימי א!:

שהיה

הוא

הוא..

חירה דְִתי .ל' חא1
חירם

שני בימי

א"5י,1

שכן ן ,הוא..

האמור

כאן פל,

הוא..

| הוא שבימי] הוא חירה שנ' בימי פן.
הוא

חירם

שהיה

בימי

דחתי (שם)

9יה
| דויד ן | ה

לי ך | לדוד  --הימים] את דוד . .הימים א ,1לדוד פ .וגו" ן | לימוד] ן .למוד דפחשתי.
כדי ך,1

לומר (לומ' א?) כדאי א

| היה] הוא ד!פוחאני (שם).

היה אותו כתשי;

שכת'

כאן ,

הוא (והוא )1

למר ( .לומי

אותו ך

| הזה

לי כתשו | לשבט הזה] השבט הזה א?; אותו השבט ף ,אותו שבט | 2
ריה"ג

ועח"נ

ובדה"מ

במקום מכירתו,

צד 681

ובאגה"ת

ח"יב צד

999:

 8מושלים משל וכו' .בדרש

וסגנון הלשון מושלים משל כמו לעיל צד  917ועיי"ש,

שקברו

עצמות יוסף בשכם

ובדב"ר שם ולמה קברו אותן בשכם

משל למה הדבר דומה לגנבים שגנבו חבית של יין הרגיש בהם בעל הבית אמר להם יערב' עליכם אלא
בחייכם משאתם שותים את היין החזירו את הקנקן למקומו כך בשעה שמכרו השבטים את יוסף משכם מכרו
אותו שנאמר ויאמר ישראל אל יוסף הנה אחיך רועים בשכם אמר לְהן הקב"ה משכם מכרתם אותו החזירו
עצמותיו  לשכם כיון שגמרו את המצוה נקראת על שמן וכו' ,והמשל הובא גם בשמו"ר שם לפי כי השבע
השביע וכו' ושם איתא אמר ר' לוי משל למה הדבר דומה וכו' [והלשון יערב ויבסם לכם כמו באיכה רבתי
פ' טומאתה (א' ט') יערב לך ויבסם לך] ,והדרש שלפנינו ד"א אמר להם וכו' מקורו במכילתא שם לפ' כי
השבע השבוע וכו' ד"א אמר להם יוסף וכו" מ שביע אני עליכם ממקום שנגננכתוני שם תתזירוני
(ובתנחומא שם משביעני עליכם ש מ מק ו ם שגנבתוני ל ש ם תחזירוני) וכן עשו לו שנאמר ואת עצמות יוסף
וכו" קברו בשכם וכן' ,ובסוטה שם מאי שנא בשכם אמר ר' חהמא בר' הניגא מששכם גנבוהו ולשכם
נחזיר אבידתו וכו" ועי' בפירש"י שם  9 :לימוד היה וכו שככר היה רעהו של יהודה ,והגי' לימוד איתא

וש

1

וישב
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ר' יהודה בר' סימון חירם אחר היה ,על דעתיהון ררבנין חיי קרוב לי'א מאות שנה ,על דעתיה דר'
יהודה חיי קרוב לח"ק שנה:
ב) ויורא שם יהודה בת איש כנעני וגו' בר אתרא נוציגא דראתרא:
 4ילקוץ כ' קע"ס ,ינק' דסיי כ' 6לף ע"ד[ ,וע'] פקסיס ג' :'6

 1יודח ן ,יודן י(שם) ,לי ף] | בירי ן ,בר ו (שס) ,לי ןת | פימון]  -א' ם .אמר דואכתי (שטס),
אומ' ך] | חירם חירם ן .חירה א' | * אחר דפהחאכתי] אחד לו | רעתיחון] חזא* .דעתהון דוא'כתשי(שפ),

שם) ,רובנן דפוחכתש .יגבנן י | חי י(שס) .חיה דואיתש .היה פתכיי,
דעת ' | דרבנין] (אי
חירה חיה א' | לי"א מאות| לאחת עשרה מאות וְץ .לי"ב מאות ל" ,לאלף ומאתים ל"דפכת  :לאלף ושלש
מאות ש .לשלש מאות אי (שם) ,לג' מאו ו | 1על| פאכת .ועל דוחשי | רעת שי |.ר -י | ילהודה ברי
ישם) .סימון ת | חי חני(שם) .חיה דואתש,
יודה בירי סימון ן ,יודן בר' סימון (

(בר ש) סימון אכש.

היה פכי' | לת"ק] ש .לחמש מאות ְפוחאנכתי (שם) .לח' מאוי ו |  8וירא  --וגו'] וירא . .כנעני ושמו
שוע דְחא!כףת .ויוא ..כנעני א%ןָ .וירא  . .איש וגו' ן ,וירא . .יהודה ] .ושמו שוע ש | בר --ראתוא| [],
בת (בר ך )1גברא בוצינא דאתרא ך''א(כי (דה"י) ,בר גברא (גבר י) תגרא בוצינא דאתוא דְתי ,בת גבר
הגרא . .דראתריה

|ן ,בת גבר אבייגס

] ,.בת גבר אביינופם דאתרה

ש |

דאתוא

גם בכי"ו כל"מ ביָרמיה ב' כ"ד ו"ג כ"ג ובירוש' דמאי פ"ד בלימודין אבל בשאין לימודין וכו' .ובדפ"ר הג"
לומ' כדי הוא האיש וכו' ,ובד"ו נשתבש למוד אותו וכו' והוגה בא"א ובמ-כ למוד היה וכו" ועח"נ :
 1ר' יהודה וכו' .בכי"ל נעדר כאן מלת אמר ועי' במ"י לעיל צד  ,89ותימה שנשתבש בכי"ל וגם בכי"ו
י* א וכ"ה בכי"ו וכי"ח קרוב לאחת עשרה
לי"א מאות .כן הגי' העיקרית בכי"ל ל
חד היה:
חירם א
מאות שנה ,ובדיו דיחה הוגה בכי"ל ל י * ב וכתוב בגליון קרוב לאלף ומאתים כמו שהגי' גס בדפוסי'
של ש מאות שנה
לאף ו
היה קרוב ל
וכי"פ וכי"כ [וכי"ת] ,ובפי' ב"ר בדפ"ר גורס ומפרש על דעתון דרבנן
המורה (ועיי במ"י לעיל צר  )427דקדק דחיה קרוב לאלף ומ את ים שנה צא וחשוב משנמכר יוסף וירד
שהיה

למצרים.

בן י"ז שנה

עד שיצאו ממצרים ונכנסו לארץ ובנו הבית

לגלות כבש נבוכד נצר לצור והרג את חירם כדמפ' בס"ע ומה שחסר
שנדבק עמו יהודה ולפי שאינ' ידועי' הוא אומ' קרוב ועל דעת דר' יהוד'
וחשבון זה תמצא ממלכות בית דוד כשמלך חירם מימו' דוד עד שנהרג
לו קוד' שנדבק בדור הוא שאמר קרוב לפי שאי' השנים שלמעלה ידועים,
עם

הפירוש

זה

קווב

וכתב

הוא

המדרש

להאמין שנוסת

וכו'

חסר

וגלו והחשבון

נמצא ובשנה .רביעית

מהחשבון הן השנים שהיו לו קודם
בר סימון .חיה קרוב לת"ק שנה
לאח' הגלות והשנים החסרי' שהיו
ובמאור עינים פי"ח הביא המאמר
אומר

ושהוא

רבנן חירה

כי לדעת

דיהודה .

הוא חירם דדוד ושלמה ודגכוכדנצר ורבי יהודה הבדיל בין חורה לחירם ואינו מצרף יחד אלא חירם דדור
ודנבוכדנצר וכו" ועיי"ש ,וביפ"ת פי' ביתר ביאור קצת דלרבנן שחירה הוא חירם נמצא שחיה קרוב לאלף ורי
לפי שמענין יהודה עד יציאת מצרים יותר מר"י שנה שהרי ר"י שנה היו במצרים ומיציאת מצרים עד בנין
קבית ת*פ שנה ות"י שנה שעמד הבית וחירם חי עד אחר החורבן שהרי יחזקאל ניבא עליו במה שאמר אמור
לנגיד צור והיינו חירם שנתגאה על שפייע במלאכת בית המקדש

כךאיתא בילקוט [יחזקאל] פוי שס"ז ולדעת

ר"י לפחות חי קרוב לת*ק שנה שלדעת הכל חירם דשלמה הייגו מלך צור דיחזקאל וכו" וע' גם בפי' מהרז"ו,
ובתנחומא מ"ב וישב שם לשון המאטר אמר ר' יהודה בר סימון הוא חירה בימייהודה הוא
חירם בימי שלמה ומימיו היה אוהב את השבט הזה שכן הוא אומר רעהו העדולמי ולהלן הוא אומר כי
אהב היה חירם לדוד כל הימים ,ואגדה מרווחת שנגיד צור ומלך צור בנבואת יחזקאל (כ"ח א---י"ט) הוא
מלך צור

חירם

ובגנותו דרשו שעשה עצמו אלוהות עי' לעיל צד  07ובמ"י

ועי' לעיל צד  161ובמ"י שם,

שם ולקמן פצ"ו סי' הי ובתנחוטא מ"ב ויחי סי' ה' וארא סי ח' ותנחומא ויחי סי' ג'.וארא סוי טי ושמו"ר
פ"ח סי' ב' ובהמאמר חירם מלך צור שהועתק בילק' יחזקאל שם ובביה"מ ח"ה צד  ,111ובחולין פ"מ א'
במאמר ר' יוחנן משום וכו' כל מקום שאתה .מוצא דבריו של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה וכו"
נתתי גדולה וכו' לחירם מלך צור אמר מושב אלהים ישבתי וכו' ובוי"ר פי"ח סי' ב' ד"א איום ונורא הוא זה
חירם מלך צור דכתיב בן אדם אמור לנגיד צור וכו (אכן במכילתא בשלח מס' דשירתא פ"ח ליתא הדרש
שנגיד צור הוא חירם ועי"ע שם פ"ב ותנחומא בשלח סי י"ב) ,ובס"ע פכ"ו איתא בשנת עשרים ושלש
לנבוכדנצר

נתנה

בידו

צור

ולפנינו

ליתא שם

מה שהובא בפי' ב"ר בשם הס"ע ובשנה רביעית לגלות כבש

נבוכד נצר לצור והרג את חירם (ועיי"ש בהערות רד"ב ראטנער ובמבואו לס"ע צר  ,)891ובוי"ר שם אותא
אמ' ר' סימון מסורת אגדה היא חירם בעל אמו של נבוכד נצר היה עמד עליו והרגו ועי' גם בסוף המאמר
בילק' יחזקאל שם ,ובשבחו של חירם המאמר שלפנינו למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה ,ובמה"ג

שם

חירה

ושמו

א"ר

סימון

הוא

חירה

הוא

חירם

מלך צור

ראה

היאך

זכה

להאריך

ומים

למה

שמימיו

היה י

מחבב לאותו השבט מאי טעמא כי אוהב היה וכו' ,ובילקוט שם הועתק עוד ממדרש אחר שלשה עשר שלא
טעמו טעם מיתה אלו הם חנוך וכו' וחירם מלך צור וכו' ובציון המקור אבות דרי נתן תשעה גכנסו בחיום
לגן עדן חנוך וכו' וחירם מלך צור וכו' וזה המאמר האחרון איתא במס' דרך ארץ זוטא פ"א ועי"ע במס' כלה
רבתי פ"ג ,ואגדה זו נגד הדרש לעיל צד  07בעדן גן אלהים היית וגו" וכי בעדן היה חירם אתמהא אלא
אמר לו את הוא שגרמת לאותן שבעדן שימות וכו' ,ובאלפאביתא דבן סירא (הוצ' רמש"ש כ"ט א'י) איתא
חירם מלך צור הכניסו הקב"ה לגן עדן לפי שבנה בית המקדש והיה מתחילה ירא אלהים ונעשה חי בגן עדן
אלף שנים ואחר כך נתגאה ואמר אל אני שנאמר בן אדם אמור וכו' לפיכך נפרד מגן עדן וניכנס בגיהנם,
ואגדות

שם

חלוקות

ושמו חירה

מישראל

הן ,ולפי כל אלו המאמרים אין לפרש שלא כוונו כאן לחירם מלך צור וכדמפרש בשכל טוב

רבנן אמרו

היתה שנמנית

הוא חירם ולא סבירא לן כוותיהו אלא כר' יהודה דאמר חירם אחר היה ואמו

אחר אמונתה ונבעלה לגוי וילדה לו את חירם שנאמר וישלח המלך שלמה ויקח את

חירם מצר בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו
ברלין מ"ו ע"א) הובא מצאתי בנמוקי רב נחמן ריש
שהיה בומי שלמה בן אשה אלמנה וכו' והוא שנכנס
ואגדות שונות על אריכות ימים של חירם מלך
והירוכימוס

ובספרא

 8בר אתרא וכו'.

דאדה"ר

איש צורי (מ"א ז' ייג י*ד) ,ובסי כפתור ופרח פי"א (די
מתיבתא דסוריא חירם מלך צור גוי גמור היה וכו' וחירם
לגן עדן בזכות הבית ששמש בו ע"כ ועי גם בס' מתתהיה/
צור כאגדות חז"ל נמצאו גם אצל אפרם הסורי ואפרהט

הוצ' דיללמאנן ובמערת גזא

וכ"ה בכי"ח,

ובשכל פוב צד 699

ועי' במ"ח חלק ג' צר 483

והיינו דאמרי

אינשי

בר אתרא

-וחלק מ"ג

צר ל:;45

בוציגא דאתרא ,ונר'

וישב

פרשה

ג) ותהר ותלד בן ותקרא את שמו
ד) ותהר עוד ותלד בן ותקרא את
ה) ותסף וגו' ותקרא את שמו שלה
ו ] ויקח יהודה אשה לער בכורו

פת

71

לח ג--ז

ער שהוערה מן העולם:
שמו אונן שהביא אנינה לעצמו:
והיה בכזיב פפקת:
וגו' ויהי ער בכור יהודה רע בעיני וי שהיה

חורש בגנות:

 1ילקוץ טס ,ילק' דס"י טס 2 | :ילקוע שס" ,לק' דס'י עס :

ק-רא
ת-
והר
 1ות
שמו

ער פחאלי

 --ער] א!נכןת.,

| שהוערה]

ותהר ..ותקרא

ד!פוחא?כשי(שם).

תהר  --שמו א1ג ]5ותהר..
ו*
ל

 3לקוס כ' קע'יק :

ער ך.

שמו

בן שהוערה

ן.

ותהר

 4לקוע סס ,יכעוס מ'ד ב':

ותלד בן וגו' [.

שהוער

דאות.

ותקרא את

בן שהוער

י |

ותקרא שמו אונן ך] ,ותהר עוד ותלד בן וגו' ן ,ותהר עוד וגוי ך ,ותקרא

את שמו פא .%ותקרא שמו ו ,ל' ל | אנינא ו ,1אנינות פי (שם) | לעצמו] לעולם פאכ |  3ותסף --פפקת]
ותוסף :עוד ותלד בן והיה בכזיב פסקת ן ,ותוספ ..בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב פסקה א .1והיה
בכזיב' פסקת ש ,ויקרא את שמו שלה .והיה בכזיב פסקת ם ;'5ותהר ותלד בן ותקרא את שמו שלה פסקת /

ותקרא את שמו שלה פסקת [] .ותקרא ..שמו שלה פסקה א? ,ותקרא שמו שלה פפקת ז ,1ותהר עוד וגו
שלה :שנשתלשל מן העולם ותופף עוד וגו' כזיב פפקת שם מקום ך ,שלה שנשתל בעולם ותוסף עוד ותלד
ויקח ..בכרן וגו' [ ,ויקח ..בכורו ושמה תמר ,1
כזיב שם מקום והוא פסקת ןן | 4ויקה--וגו']
לי דפאכתי | * ויהי  --בעוני י"י דא1כת]
בע

וא

וזורק באשפות

ויהי ..יהודה וגו'

לי ו |  5חורש בגנות [א5י,2

ף ,כגיגית ל"ש,

חורש

בגנות

ל ,ויהי . .יהודה רע פי .ויהי ..יהודה ,1

(בגגות ך]) ומערה

לאשפות

דְ,

חורש

בגנים

ישם) |
דש בפנים וזורה מבחוץ (

שדייקו בחירה כת' איש עדלמי ובשוע כת' איש

כנעני

שלא היה גר ותושב ממקום אחר אלא אזרח הארץ

וע מלה"כ ולכילי לא יאמר
בר אתרא בוצינא דאתרא חשוב במקומו ומאור עיניהם ,ואולי דרשו גם ושמו ש
שוע (ישעיה ל"ב ה') ולא נכר שוע לפני דל (איוב ל"ד י"טַ) ,ולפי הגיי בכי"ו דרשו בת איש כנעני וכו" בת

גבר אביינוס!) דאתרה ,ומפרש בפי' ב"ר ושמו שוע בת גכר אביונס דאתרא מיוחס וחשוב שבמקום ושוע זהו
האש וקצין ,וכתיבת .אביינופ תמורת אבגינוס כמו אביונום בן אביינום במדרש תהלים א' פיי ו' ברוב הכ"י
ובמדרש שנדפס מכבר ועיו"ש בהערות רש"ב [והלשון אביינופ דאתרא הוא רמז לקרא כנעניה נכבדי
רץ ,ישעיה כ"ג ח'] והגי' בכי"פ בת גבר תגרא וכו' כתרגומו בת"א בת גבר תגרא (ועי' בת"א הוצ' ברלינער
א
ח"ב צד  )41ובתר"י א' ברת גבר תגר ועי' בפירש"י וברמב"ן וברד"ק /וגם בדפוסי' וילקוט כאן צ"ל בת גברא
(גבר) תגרא וכו' ,ובפסחים שם וכנעני מנלן דאיקרי תגר דכתיב וירא שם יהודה בת איש כנעני מאו כנעני
אולומא כנעני ממש אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק בא יצחק והזהיר יעקב ויהודה אזיל ונסיב אלא אמר
ר' שמעון בן לקיש בת גב רא תגרא דכתיב כנען בידו מאזני מרמה ואיבעית אימא מהכא אשר סוחריה
שרום כנעניה נכבדי ארץ [וע' לעיל בראש הפרשה] 1 :ותקרא את שמו ער .וכ"ה ותק רא גם בדפוסי?
ובכ"י שציינתי ובילקוט כאן וכן הועתק בתר"י א' ובחומש שומרוני ,ובמקרא כתיב ויק רא ועי' במנחת שי
שוערה מפעל ערה איתא עם בדפ"ר ומפרש בפי' ב"ר בדפ"ר
ובתנ"ך הוצ' גינצבורג ,והגי' הנכונה ה
שהוערה מן העולם שנתרוקן ,ובלק"ט ער נקרא שמו שהוערה מן העולם ,ובמדרש אגדה הועתק ג"כ
ותקרא את שמו ער שהוערה וכו' ,ובמה"ג עמו'  075ותהר וכן' ויק רא את שמו ער מהו ער שהוערה
ע ר וכו] :
וה
ער מן העולם [וכן בעקידה שער כ"ח ש
וה
וכו' ,ובשכל טוב שם ותהר וכו' ויקרא שמו ער ש

 2ותהר עוד וכו' .בכי"ל איתא רק אונן שהביא וכו' והשלמתי הפסוק ,ובלק"ט שהביא אנינה ע לייו ,ובשכל
טוב [ובעקידה] שם שהביא אנינה לעולם ועח"נ;  8פסקת .לפי הגי' שלפנינו בכי"ל ובכ"י שציינתי
והיה בכזיב פפקת דרשו שנקרא שם המקום כזיב על שם שהיה שם כשפסקה מלרת; וכן בפירש"י עה"ת
והיה בכזיב שם מקום ואומר אנ על שם שפסקה מלדת נקרא כזיב לשון היה תהיה כמו אכזב (ירמיה ט"ו י"ח)
אשר לא יכזבו מימיו( .ישעיה נ"ח י"א) וכו' ובב"ךָּ ראיתי ותקרא שמו שלה וגו' פסקת (ומפרש בספר הזכרון

כלומר מצאתי סיוע לדברי שעל פסיקת הלידה היתה מקפדת ועל שם כך קראה שם המקום כזיב וכו') ,ולפי

שה
הגי' ותקרא את שמו שלה פסקת דושן שקראה את שמו ל

לפי שפסקה מלדת ושלה לשון דבר הפוסק

והכוזב וכן לא תשלה אותי (מ"ב ד' כ"ח) .ועי' ברמב"ן [ובעקידה] וביפ"ת ובלקופים בזכור לאברהם ,ובפי'
בר בדפ"ר מפרש והיה בכזיב פסקת .וכן מתרגמו' בירוש' והות (וצ"ל והוה) בפסק' באותו מקוי ששמו כך
(ולשון התרג! בתר"י א' וקרת ית שמיה שלה ארום שלי יתה בעלה והוה בפסקת כד ילידת יתיה; ובתר"י ב'
והוה דפסקא) ,ואולי נובע' משם ההוספה בדפוסי' פסקת שם מק ום ,ועוד הוספה זרה נמשובשת בדפוסי?
ותהר

עוד

וגו' שלה שנשתלשל

מן העולם ועמ"כ,

ובא"א העיר נ"ל טעות אלא הגי' הוא שנתשל [וצ"ל

שנשתל כמו שהוא .בכי"ת] בעולם ודוק בד"ה ביחס משפחותיו ועי' לעיל צד  5 : 266חורש בגגות | .כ"ה
בכו"ל [וכי"ת] ולעיל צד  865בכי"ו וכי"ח מכבש גגות ,ובגליון כי"ל נסמן ס"א כגיגית ,והגי' העיקרית איתא
גם במאמר שהועתק ממקור אחר במה"ג שם אמרו תמר בת שם בן נח היתה והיתה נאה ביותר וכיון שנטלה
ער אמר עכשו היא יולדת והיא מתכערת מה עשה היה מניח השדה וחורש בגגות לשון נקי ועליו
הוא אומר ואץ ברגלים חוטא וכו' ,וטעם מניח השדה וחורש בגגות לשון נקי ששמש שלא כדרכה .,ומעשה
אונן דרשו דש מבפנים וזורה מבחוץ ,וגם לפי הגי' חורש בגנות מעשה ער אינו כמעשה אונן ,ובפי'
המיוחס לרש"י דה"א ב' ג' בא עליה שלא כדרכה,

ואולי יש לפרש כן גם לעיל שם מכבש גנות (גגות) וצד

נשי אנשים ומענה אותן שלא כדרכן וכהדרש לעיל צד  659ויענה שלא כדרכה ועי' במ"י שם ,ובגי' הדפוסי:
נוסף ומ ע רה לשאפות והוא כלשון המשנה בכתובות פ"ז ה' או שתהא ממלאה ומערה לאשפה ,ובכתובות
ע"ב א' אמר רב יהודה אמר שמואל שתמלא ונופצת ,ובמשנה שבירושלמי [ובמתניתא דב"מ] ומערה
ובגמרא שם ל"א א' תמן אמרין כגון מעשה ער ,וכגי' הדפוסיי מפרש בלק"ט ויהי ער וכו' בעוני
ל א שפות
ה' שלא היה אדם יודע רשעתו אלא הקב"ה והוא פירסמו בפסוק השני שהיה חורש בגנות ומערה באשפות
וכו' ,ובשכל טוב צד  722ויהי ער בכור יהודה וכו' והוא עושה כמעשה אונן והקב"ה פרסמו בגנ%ת וכו" וירע

1( 605%.

איקר

זו

>

'4ו\:.

וישב

8

0
1 1

0

ה 4

פהש מה

ח) ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אותה יהורה התחיל ביבוס:

דבר שהיה בכלל התר ונאסר וחזר והותר לא להתירו הראשון חזר אלא להתירו השני ,יבמה.

שהיתה בכלל היתר ונאסרה
עליה (דנויט נה ה) מצוה:
 +בעל וחמש נטיעות נטע  ר'
יוסי ר' אכדונימוס כר' יוסי,
 1ילקוט סס:

וחזרה והותרה יכול תחזור להיתירה הראשון תלמור לוטר יבטה יו
ר' יוסי בר :חלפותא יבס אשת אחיו ,חמש בעילות בעל וררך הפו
ישמעאל בר' יוסי ר' אלעזר בר' יוסי ר' מנחס כר' יוסי ר' חלפתא כר'
ר' אכדונימוס בר' יוסי הוון עינוי זמורן דמיין לאימיה :
.

|לקוע טס ,ספכל  ₪פכטס ג' ,יכום' ינעום פ"ל ג'  ,'5ינפוס כ"ע כ':

 4טנס קי"ם נ'!

\

 1ויאמר  --לאונן ל' פחא'י | * בא  --אותה פחא'כי] בוא ..אותה א" .בא ..ויבס  .1בא ..אשת
וגו' ן .וגו לד .לי ת

| גיכופ] א".

תחילה [ ,במצות יבמה (

| תניא א

בייבוס א' .במצות

יבום  .82במצות

יבוס תחלה דן]י .במצוות>, ,

|  ** 2שהיה] שהוא  | -היחר פאנכתי | * ונאסר פואנכתי!  4

ונאסרה לד | ולחזר] וחורה  * | 7והותר פואגכתי] והתר ל ,והותרה ךְ | להתירו] |"אנך] .להיתרו דִו." ,1
להיתירו כ ,להתרו פ | להתירו] פן"אנתי .להיתרו דָכ | השיני [ .שני פכ .השני חזר ךן | לפי שהיחה]" .

שהיתה א"א ."1ל' י |  8התר [ן" | להיתירה] א* ,להתירה "גת  ,להיתר' י .להיחירו א'"כ .להתירו ם |" "
ה
לראשון] של ראשון 7

חלפת' י,

| יגוא איכת

| 4כר] אכ.

הלפתה ן | לאשת א' | המש --בעל| [א.%

בירי [ .גר דת .גן פני

וחמש  ..בעל ְפא'כת.

| חלפהא דפאנכת|" .

ובעל חמש (ח
)י=

בעילות 1י | * ודרך
הסדין [] וררך חסרין ל דרך הסדין ש .ודרך סרין דא?ןת .דוך כשרים
דרך כשדים ..סדין  .8דרך כשרי'  ,11וררך כשדים  5 | 1וחמש  --נטע] פ[אנכ .וח' ..נטע
גטיעות בישראל וסאן נינהו דדך] | ברי יוסי] בירי יוסי וֶן ,לי פכ | ר
*' אלעזר בר' יוסי] ור'.
יוסי דְנות ,ר' לעזר בירי יוסי ן ,ורי מנחם בר' יוסי אִי ,ורי מנחם .פכי .לי ל | ורי מנחם
יוסי נןת.

ר' ..ביר' יופי ן ,ור' אלעזר בר' יוסי א

ור' אלעזר פפ.

ור' חלפתא

ודרך סרין כ
י .ונטע חמש
>"
 .בר' (בירי ח)
ברי (בירי )=

1

|.

בר' יוסי יי | ור' חלפתא "

בר' (ביר' ת) יוסי דאגת .ר' חלפתה בירי יוסי ן ,ור' חלפתא פכ ,ורי אלעזר ברי יופי ו |  6ר' אבדונימוס 0
ביר' יוסי ן .ור' אבדימוס
ור' אבטולמוס

בר' (ביר' ך]) יוסי דְנַת.

אילו (אלו כ) חמשה

ור' וורדימוס בר יופי =,

בני ר' יוסי פכ | ר' אברונימוס

ור' אבפולמוס בר' יוסי א,

בר' יוסי] ר' אבררימס

=

בירי יופי ן ,רבו

אברומס ברבי יוסי ש .ר' אבטולמוס בר' יוסי  ,ור' אבטולמוס פ .ל' דאגתי | הוון] הוו תש .הווין

הוי א דהויון  ,%ל? כ | עייגוי פוכ .עיגוהי דאנתש | זמור לי י | דטיין] [י :ורמיין דפאכת
דרטיין נש | לאמיה וכת |

אונן וכוי ושחת ארצה וכו' היה חורש בגנות ומערה לאשפות ופי' דש מבפנים וזורה מבחוץ שכבת זרעו שלא" >
תתעבר וכו' ,ולפי גי' זו ופירושה יקשה שינוי הלשון כאן בדרש מעשה ער ומעשה אונן .ובסוגיא ביבטות.
שם ער ואונן שמשו שלְא כדוכן מיתיבי כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי ר' אליעזר.
אמרו לו הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן כמעשה ער ואונן ולא כמעשה ער אונן כמעשה ער ואונן דכתי
6
והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה והכא כדרכה |
בשלמא אונן דכתיב ביה ושחת ארצה אלא ער מנלן אמר רב נחמן בר יצחק דכתיב וימת גם אותן אף הוא
"

באותו

מיתה

מת

בשלמא

אונן משום

לא לו יהיה הזרע אלא ער מאי טעמא עביד הכי כדי שלא תתעפר | "/

ויכחיש יופיה ועי' בפירש"י עה"ת ,ולפי גי' הדפוסי' פי' ביפ"ת חורש בגנות דש מבפנים וזורה טבחוץ כמעשה"
אונן וכו" כדאמרינן בפ"ד אחין וכו' והעיר ומיהו אגדה זו פליגא אגמרא וכו" דהכא קאמר דער ואוגן שמשו
כדרכן אלא שהיו דשים מכפנים וזורים מבחוץ ואלו התם מוקי רב נחמן דער ואונן שמשו שלא כדרכן; וכגוי >
ס"א .בגליון כי"ל  גם הגי' בכי"ג שהיה  כ ג יג ית וכ"ה בפי' ב"ר שמפרש ער בכור יהודה רע שהיה כגיגיי =
ער רע למפרע .כגיגית זו שאין יכולין להעמידה מפני שקצרה למטה אם לא שהופכין אותה והוא כלי חרס  >

גדול וכמו כן לא היה יכול לעמוד מפני רעותיו לפוכך גומיתהו י"י ,והגי' זרה ופירושה

:  1בא אל אשת וכו

בצות
כן השלמתי ,ובשכל טוב צד  189הועתק ויאמר וכו" אל אשת אחיך ויבם אותה יהודה התחיל מ
יבום תחילה ועח"נ | :תני וכו בספרא שם מצות תאכל מצוה לפי שהיתה בכלל היתר ונאסרה וחזרה
והותרה.

יכול תחזור להיתירה הראשון ת"ל מצות תאכל מצוה וכיוצא בה יבמה ובוא עליה מצוה לפי שהיתה .

בכלל היתר ונאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור להיתירה הראשון תלמוד לומר יבמה ובא עליה מצוה .והברייתא  =
ופירושה בירוש' ריש יבמות כתיב מצות תאכל וכו' כיוצא בו יבמה יבוא עליה מצוה וכו' ר' יוסי פתר מתנית>< /
מצות תאכל מצוה וכו" כווצא בו יבמה יבא עליה מצוה לפי שהיתה בכלל היתר עד שלא נישא' לאחיו רצה> /

לכנוס כונס שלא
להיתירה הראשון
מצות תאכל מצוה
לכנוס לשם תואר
להיתירה הראשון
כאבא שאול דתנא
להיות

הולד

ממזר

לכנוס אינו כונס נשא' לאחיו ונאסרה ומת אחיו בלא בנים חזרה והותרה יכול תחוור
רצה לכנוס כונס שלא לכנוס אינו כונס ת"ל יבמה יבא עליה מצוה ר' הונא פתר מתני"
וכו' כיוצא בו יבמ' יבא עליה מצוה לפי שהיתה בכלל היתר עד שלא נישאת לאחיו רצה =
כונס לשם ממון כונס נישאת לאחיו ונאסרה מת אחיו בלא בנים חזרה והותרה יכול תחזור
רצה לכנוס לשם תואר כונס לשם ממון כונס ת"ל יבמה יבא עליה מצוה אתיא דר' חונה '
אבא שאול הכונס את יבמתו לשום נוי או לשום דְברים אחרים הרי זה בעילת זנות וקרוב "
וכו"

ועִי' בבבלי יבמות שם:

 4ר' יוסי בר' חלפותא .

וכן כתיבת השם

לעיל צד 516

וצד  267רְ"י בר' חלפותא וצד  888וצר  649ר' שמעון בן חלפותא | :ודרך הסרין בעל .למעט הנאתן.
שבעל רק לשם מצוה .ואולי גם זה טעם הגי' דרך כשרים בעל והגי' דרך כשרים ודרך סדין וכו' ,ובפי' ב"ר

דרך הסדין בעל מפרש בירושלמי שפירש סדין שלא ליהנות מגופה וכ ו' בתחלת מסכת יבמות ,ולשון הירוש/
שם
מה דאמר אבא שאול ביבמתו אתיא כר' יוסי בר חלפתה דר' יוסי בן חלפתא ייבם את אשת אחיו חמש

חרישות חרש וחמש נטיעות נטע ודרך סדין בעל ועי' במפרשי הירשלמי וביפ"ת ,וזרה או משובשת הגי' ודרך
כשדים בְעָל והגי :דרך כשרים ודרך סדין וכו' [ובדפ"ר חסר ודרך הסדין בעל] ובשכל טוב דרך השדים בעלתי
ופי" מצניע ושותק כמו שכפאו שד 5 :ר' ישמעאל וכו |בכי"ל נשמט ר' אלעזר בר' יוסי והשלמתו ועח"ג,
בסו

המאמר

הגי'

בכו"ל

בשתי

הפעמים

ר' אבדונימוס

ובכי"ו

ר'

אבדונימוס

וכו"

ר'

אברדימס

וכו' ועוד

בח"ג'

ו

=

=

פרשה פה

וושב

91

לח ש--יג

ט י) וידע אונן וגו' דש מבפנים וזורה מבחוץ וימת גם אותו:
יא) ויאמר יהודה לתמר וגו' אמר ר' אלעזר אפעלפי שאין נחש יש סימן כי אמר פן

ימות גם הוא כאחיו:
וחמת בת שוע אשת יהודה וגו' ויעל על גזזי צאנו

יב) וורבו הימים ייב חודש:
בכל מקום שנ' גזיזה עשה רושם:

וטס

יג) ווגד לתמר לאמר הנה חמיך עולה תמנתה וגו' רב אמר שתי תמניות .הן,

 1ילקוע פס :
כעיל | %68 57ש"כ :

 2לקופ טס ,יכוט' שנס פ"ו ס' ג' ,סולין '5ס  1 :'3ילקוע טס ,סדק עולס פ':3
 6יכום' כועס פ"ס "יז סי ,פועס "'  ,'6נפדבל כנס פ'ט כ" כיד :

 1וידע  --וגו'] פ.5

אחיו ושחת י.,
2יאמר]
ו

וידע אונן כי לא לו יהיה

ושחת ארצה ש

וירע בעיני

י"י ₪

| דש וחנש/

 ;1וירע . .יי

אשר

אלמנה בית אביך א :1ל' פ | אלעזר] פחאנכת.

הזרע (חא.1

וידע אונן דאלנת/:

היה דש דפאכת.
עשה =

והיה

שהיה דש י

ן | וגו] כלתו דואית:

 5לקוע אס,

אם בא אל אשת

תו
אתו--
| וימ

כלתו וגו" חפ,

לי |

כלתו שבי

לעור |" .אליעזר ך ,ליעזר ן | אפעל פי ן ,אע"פ דפגכתיג,

אעפ"י וחזש ,אעפ"כ א | שאין  --פימן] ניחוש (נחש א?) יש בו סימן א | *9גפ -כאחיו פחא!גכ]
גם הוא א?; וגה לן ,גם ..כאחיו רבנן אמרי בית תינוק ואשה אע"פ שאין נחש יש פימן דת |
וירבו הימים

4ירבו] פוחאנכי;
ו

ותמת

בת שוע אשת

יהודה

₪.

חודש] ן .חדש דְחאנכתי | * ותמת  -וגו'] ותמת . .יהודה הִנָי;

נ-ו
אל -
ציע
*ו

דפוחאנכי

|

ותמת בת שוע וגו לו .לי דפאכת

|

דף | י"ב] ת/

שנים

עשר

א" ]2ויעל על גזזי פ .על גוזזי צאנו דןת :וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו אַ .3לי לוחני |
| שנא' בו גיוה א | עשה] פוא'גכש.

5ל פאנכשי
כ

עישה דחא'תי

₪

| יושפ] פוחאנכשי.

וכן

מצינו בנכל ולבן ואבשלום דִן |  *6ווגד  --וגו'] ויוגד . .וגו' א ,1ויוגד. .תמנתה פ; ויגד ..הנה עלה
תמנתה 1. ויגד ..חמיך לֶן ,ויוגד לתמר לאמר ך .ויגד ..לאמר ך .ויוגד ..לאמר וגו כ .הנה חמיך
עולה

תמנתה [],

עולה

תמנתה

א?

| וב] רב אשי ךן

| ** שתי] שני ל | תמנות [,

תמנתה

| 5

הן] פואגכ :הפ דחת |
אבדימופ  )1וורדימוס?)
ור' אבדונימוס

אבטולמופ?),

היו עיניו

וזמורן כנ' מלה בודרת

במדרשים והוראתה כל"ס זמרא כתכלת שחור;

זמורן ודומות לעיני אמו ולפ"ז היתה כעורה וריב"ח לא חש ליופי רק לקיים מצות

יבום ועי' גם ביפ"ת ,ובפי' ב"ר בדפ"ר מפרש רבי א ב רומס ברבי יוסי הוו עינוהי זמורן דד מיין לאימיה
כזמורת הגפן שהיא אדומה ובמסכת שבת תני וורדימס שפניו דומין לוורד ,ובירושלמי שם אילו הן ר' ישמעאל
בי ר' יוסי ר' לעזר בי ר' יוסי ר' מנחם בי רבי יוסי ור' חלפתא ברבי יוסי ר' אבדימוס בי ר יוסי;
ובבבלי שבת שם א"ר יוסי חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמשה ארזים בישראל ומאן אינון ר' ישמעאל ברבי
יוסי ור' אלעזר בר"י ור' חלפתא בר"י ור' א ב ט יל פ בר"י ורבי מנחם בר' יוסי והאיכא ורדימס היינו ורדימס
היינו מנחם ואמאי קרי ליה ורדימס שפניו דומין לורד למימרא דרבי יופי מצות עונה לא קיים אלא אימא
חמש בעילות בעלתי ושניתי( ,ומשם נוסף בדפוסי' כאן ונטע חמש נטיעות בישראל ומאן אינון;
ובשכל טוב המאמר מעורבב ר' יוסי בן חלפתא אומר חמש בעילות בעלתי ושניתי דרך השדים בעלתי וכו'
ילע
ונטעתי מיבמתי חמשה ארזים בישראל ו א ל ו הן ר' ישמעאל בר' יופי ור' א

זר בר' יוסי ור' מנחם בר'

יוסי דהיינו ווירדימוס ואמאי קרי ליה וורדִי מ וס שפניו דומה לורד ור' חלפתא בר' יוסי ור' אב דימי
בר' יוסי ועי' גם בד"ס4 ,ובלק"ט ר' יוסי בר חלפתא נטע ה' ארזים בישראל מאשת אחיו שיבמה ואלו הן ר'
בודימוס ב"ר יופי ר' תנחום ב"ר יוסי ר' חלפתא ב"ר יוסי ר' אלעזר ב"ר יוסי,
ישמעאל ב"ר יוסי ר' א
ולפי הגי' בילק' דפ"ר כאן וורדימוס השם של בן חמישי של ר"י בר' חלפתא (וכן בנדרים פ"א א' ורדימוס
בר' יוסי) וזה השם גם בהגי' אברדימס (ובספרא אמור פרק ו"ג ייב אוורדימס ברבי יוסי ,ובירושי שביעית פ"ח
ל"ח ב' אבירודימס) ,ושם אחר אבדונימוס אבדימוס (אכן בפירש"י ויקרא כ"ג כ'יב גורס במאמר הפפרא שם
אבדימי או אבדימוס) ,ובארבעה כ"י אבטולמוס ונר' ששם אחד הוא עם אבטילס בשבת שם ועי' באגה"ת ח"ב
צר  851וקרויס צד  4וצר

889:

 1דש מבפנים

וכו' .עי' במ"י לעיל צד 7801

בדה

חורש בגגות,

ובפירש"י

עה"ת הועתק ושחת ארצה דש מבפנים וכו' ,ובלק"ט וידע אונן כי לא לו וגו' ושחת ארצה שהיה דש
מבפנים וכו' ,ובמה"ג עמו'  175והיה אם בא וכו" ושחת ארצה ה יה דש מבפנים וזורה בחוץ לשון ברור
ועח"נ :  2שאין נחש .מל"מ לקראת נחשים (במדבר כ"ד א') ,ובפי' ב"ר מפרש אעפ"י שאין נחש יש סימן
כלומר אע"פ שאין מנחשין אם הקרה לו סימן רע מאמין בו לאחר ג' פעמים (וצ"ל ב' פעמים) כדכתי' כי
אמר פן ימות גם הוא כאחיו וכבר מתו ב' בניו כרבי דאמר בתרין הוויין חזקה ועי' יבמות ס"ד' ב' ,וברייתא
בירושי שבת שם תני ר' ליעזר בן יעקב לא תנחשו ולא תעוננו אע"פ שאין נחש יש סימן ובלבד לאחר ג'
סימני' כגון ואני בבואי מפדן ארם מיתה עלי רחל יוסף איננו ושמעון איגנו ואת בנימין וגומי ,ובחולין שם
תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר בית תינוק ואשה אף על פי שאין נחש יש סימן אמר ר' אלעזר והוא דאיתחזק
תלתא זימני דכתיב יוסף איננו וכו" ועי' בפירש"י שם ,ובדפוסי' [וכי"ת] ההוספה רבנן אמרי בית תינוק ואשה
וכו' ,ובלק"ט הועתק ג"כ רק א"ר אלעזר אע"פ שאין נחש וכו' כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ,ובדפ"ר ור"ו
נשתבש אמר ר' אליעזר ,ובמדרש אגדה ויאמר יהודה לתמר אעפ"י שאין ניחוש יש סימן כי אמר וכו' כאחיו;
ילעזר אע"פ שאין ניחוש יש סימן 4 :י"ב חודש .בס"ע פיב שנה אחת וירבו הימים
ובמה"ג עמ'  275אמ' ר' א
וכו [וע' לעיל צד  856ובמ"י שם ,ובמקום שנאמר ימים רבים דרשו ימים שנים רבים שלשה ע' ספרא מצורע זבים
פרשה ה' ה'--י' ,ספרי שופטים פיי ר"ג וגיטין מ"ו א" ,וע"ע מכילתא בא ספי"ז ,מדרש תנאים צד  81ולעיל צד 6901

ונזיר ה? א :]/  5בכל מקום וכו' .המאמר נסדר לעיל צד  268לפ' ולבן הלך לגזז וכו' ,ובלק"ט ושכל טוב צד 892
הועתק כל מקום שנאמר גזיזה עושה רושם .ובמדרש אגדה כל מקום שיש גזיזה עושה וכו' ,ובפי' ב'"ר בדפ"ר
מפרש כ ל מקום שנאמר גזיזה עשה רושם באבשלום בנבל בלבן ,ובדפוסי' נוסף וכן מצינו בנבל ולבן ואבשלום:
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לח יג יד

פרשה פה

אחת שליהורה ואחת שלשמשון ,ר' סימון אמר תמנה אחת היא ולמה הוא מזכיר כה עלייה וירירה,

'

אלא עלייה ליהודה שמעמיר מלכים וירירה לשמשון שנשא נויה ,אמר ר' איבו [בר נגרי| כתרה'כיח= 44₪
מעון דסלקין לה מן טכיריה ונחתין לה מן כפר שונתי :
;

וד) ותסר בגדי אלמנותה וגו' שתים הן שנתכסו בצעיף וילדו תאומים רבקה וחטר ,רבקה
| ותקח הצעיף ותתכס (כראשית כר סה) ,תמר ותכס בצעיף ותתעלף : .
 4לעיל  ,606 57סנסומל) מ*כ וישכ כי' ''ו

מ-ה  --גויח לין ולמה הוא מזכיר בה עלייה וירידה אלא עלייה (עלייה היא א?,
ל-
וון
' סימ
ר*
1
שעלייה הוא א') ליהודה שמעמיר (שהוא מעמיר ְוְחא'ףת) מלכים וירידה (וירידה היא א? .וירירה הוא א')
לשמשון שנשא (שהוא נושא דאת) גויה (לגויה וֶ) ר' סימון (אמר לידואת .אומר ך]) חמנה (תמנחה ךן)"
אחת (חדא א?) היא (היתה דזא) ולמה מזכיר (הוא מזכיר [חא? .הזכיר דֶך) בה עלייה וירירח לדוחאת:.
הזכיר בה עלייה וירידה עלייה ליהודה שהוליר מלכים וירירה לשמשון שנשא גויה א"ר סימון א"ר חנינה תמנה

אחת

היית

ולמה

בה עלייה וירידה ם.

הזכיר

2יבו] ד'פאכת.
וירידה ג | א

הזכיר בה עלייה וירירה כ,

ולמה הוא קורא אותה עלייה .

אייגו דוחש .אגא ג | * בר נגרי פאנכש] גר נגדי ן .בן אגרי דת.:

לי ל | "כהדה ן] כהדא דפהאנכת.

בהיה ל .בהדא ש | בית מעון] וחןת .בת מעון ךד .דבית מעון ש.,

ה

רמעון א? .במעון פא'כ .כטעין ג |  8טברייה ן .טגריה דא'ת" .יא פהא'נכ .טביי' ש | שיגתי ן,

שבתי דְ ,מן שובתי ךז |  4ותסר  -וגוי] ותסר את בגדי ..וגו [ .ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעוף
וגו' []; ותפר בגדי ..בצעיף ךְכף] .ותפר בגהי ..בצעיפ ותתעלפ א' ,ותסר בגדי אלמנותה  .1ותכס
בצעיפ א? | הם חאג | בצעיף] פוחאכ ₪ .תמר וובקה ד
(ושתיהן ך]) ילדו תאומים דְף ,ל ג | ובקה ותמר] פוחאכ.

| וילדו תאומים] פוחאכ :ושתיהם 
ל' דת | ונכקה --ותתעלף לי די |

עלף]
 9וותכתסת--

ותסר את בגדי אלמנותה וגו" ן |

 1אחת של יהודה.

האמורה כאן שעולין לה ויעל על גזוי צאנו וכו' המנתה

ויגד לתמר

"

הנה חמיך עלה תמנתה

וכו' ואחת של שמשון שכת' וירד שמשון תמנתה (שופטים יד א') שיוררין לה ,וגי' טשובשת כמו בדפוסי' וכ"י
שצייגתי (ובכו"ג וכי"כ הטאמר טקוטע) גם בכי"ל בגוף הספר רב אמר וכו' ואחת של שמשון ולמה הוא מזכיר בה
עלייה וירידה אלא עלייה ליהודה וכו' וירידה לשמשון שנשא גויה ר' סימון חמנה אחת היא ולמה מזכיר בה עלייה
וירירה אסר ר' אובו וכו' ,וקשה הלשון שתי תמניות הן ולמה הוא מזכיר ב ה עלייה וירידה ,ואם שתי תמניות הן
בהר ובשפלה אין צורך להדרש עלייה ליהודה שמעמיד מלכים וכו' וגו עתיקתא היא בספרים ,וגם בטדרש אגדה
ור א אותה (וכן הני' בכייג)
הובא עולה תמנתה שתי תמניות הס אחת של יהודה ואחת של שמשון ולמה הוא ק
עלייה וירידה אלא עלייה ליחודה שהעמיר מלכים וירידה לשמשון שנשא גויה,

וביני שיטי כתוב בכי"ל בדיו דיהה

אות ב' על ולמה הוא מזכיר וכו' ואות א' על ר' סיטון אמ' תמנה אחת היא להפך הטאמרים וע"י קווים נמחק מה
שכַתוב עוד ולמה מזכיר וכו' שהוא מיותר ,וכן הגהתי ועי' גם ביפ''ת ובפי' מהרז'ו ,ועוד מצויין בכי"ל שמעמיר
מלכים וכחוב בגליון בכתב דיחה

על ידי

שהיתה

שם
ל

שמים

וכן שנשא גויה וכתוב בגליון על ידי

שלא היתה לשם שמים ,ההתג'' העיקרית איתא גם בפי' ב"ר שגורס ומפרש שתי המנות אחת .של יהודה
ואחת של שמשון כאן עלייה וכאן ירידה רבי סיסון אמר חמנה אחת היא ולמה הוא ק ור א אותה עלייה וורורה  " "
אלא של יהודה שהיתה לשם שמים היתה לו עלייה שהוא מעמיר מלכים ושל שמשון שלא היתה לשם שמים שנשא

אשה גויה כתיב בו ירידה ,רבי אייבו בר נגרי אמר תמנה אחת היתה ולמה מזכיר בה עלייה וירידה דהות בהדא
(כיה ברפ"ר) דבית מעון דסלקי' לה מן טברי' ונחתין לה מן כפר שובתי ,ופירושו אלא של יהודה שהיחה לשם
שמים וכו' ושטשון שלא היתה ,לשם שמים וכו' וכן ההגחה או ההוספה .בגליון כי"ל על ידי שהיתה וכו' על ירי
שלא היתה וכו' כלשון הירושלמי שם כתוב אחד אומר וירד שמשון תמנתה וכתוב אחר אומר הנה חמיך עולה
תטנחה רב אמר שתי תימניות היו אחת של יהודה ואחת של שמשון ר' סימון אמר תמנתה אח' היא ולמה כתב

בה עליה וירידה אלא של יהודה על ידי שהיתה לשם שמים לפיכך כתוב בה עלייה ושל שמשון על ודי שלא חית'

פל ט ת ה ועולין בה
לשם שמים כתיב בה ירידה א"ר אייבו בר נגרי כגון הדא בית מעיין שיורדין בה ם
מטיבריה ,ובמה"ג שם הועתק בסגנון הירושלמי ויגד לתמר וכו' כת' הכא עלה תטנתה וכת' להלן וירד שמשון
המנתה ר' אומר שגי תמניות היו אחת וכו' אטר ר' איבו בר נגדי כגון הדא בית (בת) טעין שיורדין לה
מטבריה ,ובבמ'ר שם מפורסים המאמרים כתוב אַחד אומר וירד שמשון תמנתה נכתוב אחר אומר הנה חמיך וכו"
רב אמר שתי תסנות .היו אחת וכו' ואחת של שמשון אמר ר' איבו בר נגרי יכגון הדא בות מעון שיורדים לה
מפלוגתה ועולים לה סטבריא ר' סימון אומר תמנתה אחת היתה ולמה כת' בה ירידה ועלייה אלא של יהודה < =
שהיתק לשם שמים לפיכך כת' בה עלייה של שמשון שלא היתה לשם שמים לפיכך כת' בה ירידה ,ובדפוסיי  > "
"
נשחבש ר' איובו בן אגרי ,ובכי"ל כתוב אמ' ר' איבו בהדה בית .מעון וכו' והשלמתי בר נגר :כמו שהג" גם
בשאר כ"י (ועי' באנה"א

ג"כ כר' סימון תסנה אחת
ויורדון לה מלמעלה כמו
קרובה לטבריא ושם היתה
שמעון בן לקיש יכול אני
ולכתיבת

טביריה

בכי"ל

ח'ג צד  )956ולעיל צד  189ור' אשיאן בר נגרי,

היא ואינו דורש עלייה ליהודה וכו' אלא מפרש שהיתה בצלע ההר ועולין לה מלמטה
בית מעון שעולין לה מן טבריא ויורדין לה מן כפר שובתי ,ובית מעון או מעון היתה
כנישתא דמעונאי ועו' לעיל ריש "5פ ובטי שם ,ובירוש' עירובין פיה כ"ב ב' דמר ר'
לעשות שתהא בית מעון מתעברת עם טיבריא  וכו' ועי"ע ירוש' בבא מציעא ריש פ'ז/

עי' גם לעיל צד  782וצד 078

וירד שמשון תמגתה וכתיב
פלשתים האסורות לו) כַתיב
בישראל) כתיב ביה עלייה
פ פא אמר חדא תמנה הואי
הבא לה מראש ההר יורד
בשיפוע ההרים),

והגהתי

דהה
כ

ועת"נ,

והוא סובר

וטיבריא לעיל צד ,886

ובבבלי סוטה שם איתא כתיב

שמשון שנתגנה בה (פירש"י שנשא מבנות
ר
זע
הנה חטיך עולה תמנתה א"ר אל
ביה ירידה יהודה שנתעלה בה (שמשם נולרו פרץ וזרח שהעמידו מלכים ונביאים
שואל בר נח מני אמר שתי תטנאות היו חדא בירירה וחדא בעלייה רב >
ר' מ
דאתי מהאי גיסא ירידה ודאתי מהאי גיסא עלייה( .שהיתה מוושבת באמצע שיפוע ההר
הבא לה מרגלי ההר עולה) כגון וררוניא ובי .בארי ושוקא דנרש (עיירות הן היושבות

ובעירבובי שמות האמוראים שלפנינו עס המאמרים

שבבבלי מפורש בלק''ט ושכל טוב שם עיויש,

והמקראות כפשוטן תמנה האמורה כאן היא תמנה בהר יהודה והוזכרה ביהושע ט'ו נ"ז ותמנה של שמשון בגבול
דן בערי השפלה והוזכרה ביהושע יט מ"ג דח"ב כ"ח ייח ועו' דוללמאנן וגעזעניוסדבוהל ע' תמנה 4 :שתים הן.

פרשה פה

וושב

11

לח י-ר-טז

ותשב בפתח עינים אמר ר' חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום שמו פתח עינים ,ומה
פתח עינים אלא מלמד שתלת עיניה לפתח שכל העינים תלויות לו ואמרה יהי רצון שלא אצא מבית
זה ריקם ,ד'א מלמד שפתחה את העינים ואמרה לו טהורה אני ופנויה .אני:
מו טז) ויראה יהודה וגו' אמר ר' אחא צריך אדם לרגל עצמו באחות אשתו ובקרובתו למה"
שלא יכשל באחת מהן וממי את למד מיהורה ויראה יהודה ויחשבה לזונה למה כי כסתה פניה
עד שהיא בבית חמיה ,ד"א ויראה יהורה לא השגיח כיון שכסתה פניה אמר אילו היחה זונה היתה
 2יכוט' כפוצופ פיייג לס גי פופס פ"ל ע''ז ד' ,קועס שס ,פנכסועל) (" 3וישנ שס ,עדכם טעולל פיז :  4ילקוע טס,
מנילס *'  ,'3קועס "  ,'3סנסועס פ" 3טס " 6 :לקוט טס [סכסועס ע'" 3שס| :

ים]
נ--
י-
עשב
 1ות

ותשב . .העינים ח,
א

ל' וא"

חורגו דהפחאכת 

| המקיא] המקומות

ומהו פחאנכרת:

לפתה ךִןן | *א*לא] ל' ל | שתלתה חא | לפתה| פוחאגכ!
ומה הוא דְן | ב

בפתח דִךן =| ** העינים] עינים ל | לו]
אלהי דאית
ריקה פכ,5

| מבית זה] פח,
ריק' [ ,ריקנית דת

לי םכ | שפתחה] ח- .

מצאינו

|

| ר] פחאנפ.
ן] ,מצאנו ד

רגי [ .ר'י אמי דת.

פוחכ .בו דגתש.

| ששמו

| חירנו] וְג/

וםכחן
(יני
| הע

לי א | .יצון] פוחא?נכ.

=

בסמוך)

מלפניך ו"י

מבית הזה  ,1מן הבית הזה דְוְאַת = |  3ריקם] .,2 .רקם ח.

ריקן אי

ר' אמי:כ

| מלמד

| דיא]  פחאנ.

לו דפואגכת

דיא

ותשב

בפתח

ן ,ד"א

| את העינים] וחאג .עיניפ

אמרה דפכת | .פנוייה  | 1אני ל' 
אחוה [] :,אחא בר (בר" כ) זעירא פל.

עיגום דת,

פכ .את

העין דת | ואמרה| וחאג;

| +ויראיה ך |וגו'] יויחשבה לזונה חא!י .:ל דפואיגכת
אחווא ביר' זעירה ן ,אהוא בר' (אחוה בר א? )1זעירא אנ ,חיוא

(חייה ך )1בר ובדא דן | לרגל] פוחא*נכשזי .1להרגיל א .1להזהיר דְךן | עצמו] את עצמו אנ .לי ו| 1
באחותו ובאחות אשהו פא.2

=אחת
לי דפוחכתי | ב
את] ואנדי' ,אתה דח

שי
באחותו [

| ובקרובתו] וחאנשי.

ובקרובותיו דפכף

| למה] " .1כדי א

מהן] פוחא'נכי .באחת מהפ דן .בהם א" | וממי] וחאג .ממי דתי 5 :פכ
ואת פכ | .ווראה יהודה ל' א? | *ויחשבה לזונה פןההא' ]5ויחשביה . .ת/

וגו" לך ,ל' אלני | למה לי פאכ |  6ולא איף | השגיחה כ ,5השגיח בה א | אמי יהורה א' | אלו א"כת
היתה מכסת ן .לא היתה מכסה ו ,לא כסתה א |

המאמר.
ותתכם.
 1אמר
על כל
העינים 
שם ר'
ואופשר.

נסדר .לעיל צד . 696לפ' ויאמר העבד וכו' ותקח הצעיף ותתכס ,ובתנחומא מ'יב שם שתים נתכסו וכו'
וילרה תאוסים עשו ויעקב  שנאמר והנה תומים בבטנה תמר נתכסית בצעיף וילדה תאומים פרץ וזרח :
די וכיה בשאר כ"י ,ובדפוסי' [וכייית] אמר ר' אמי ,ואולי הגי' העיקרית במה'ג שם אמ' ר' אמי חיזרנן
המקומות ולא מצינו מקום שנקרא פתח עינים ר' היה דורש לש בח מלמ' שתלת עיניה ל פתח שכל
תלויות ל ו ואמרה יהי רצון טלפניך ה' אלהים שלא אצא מבית הצדיק הזה ריקם ,ובירוש' כתובות וסוטה
חזקיה בשם ר' אהא ר' היה דורש ג' מקריות( .ר' חייה דריש שלש מקראות) לשבח' ותשב בפתח עינים
כן אפי' .זונה שבזונות .אינה עושה בן אלא שתלת .עיניה לפתח שכל עיני (העונים) מצפות לו אמרה לפניו

רבונו של עולם (רבון כל העולמים) לא (אל) אצא ריקם מבית זה

בפתח .עינים) שפתחה לו העיגים (שפיתחה לו את העינים) ואָמרה
ונעי למטה סי ייב , ובפי' ב"ר .גורס ומפרש שכל העינים תלויות
מי מלמד שת לת ה עיניה לפתח שכל העינים תלויות ל ו זה
א
רצון שלא אצא מב ית זה ר יקם ד"א בפתת עינים פיתחה לו
ובשכל טוב צד  882ותְשב וכו' א"ר א מי חהזרנו ב כל המקרא
שתלתה עניה לפתת שכל העינום תולות שם וזה פתח
ר יקנית וכו' ד"א בפתח עינים מלמד שפתחה לו עיגים וא מר
כל המקרא וכוי ששמו פתה עינים אלא מלמד שתלתה עיניה במי
הצון שלא אצא מפתח זה ריקם ד"א מלמד שפתחה לו
חי זר גו ועיי לעיל צד  489ובמ"י שם;

(מן הבית הזה) דא ותשב בפתח

עינים (ד"א

(שאמרה) לו פנויה אני וטהורה אני ועלי .זקן וכו'
ב ו כלפי מעלה ,ובלקיט ותשב וכו' אמר רב
הקב'ה שנאמר עיני כל אליך ישברו -אמרה יהי
ה לו מהורה אני  5נו יה אני וכו',
רמ
עינים א
ולא מצינו מקום ששמו פתח עינים אלא מלמד
יהי רצון שלא אצא מבית זה
הרחמום ארמה
ה לו וכוי ופנויה אני ,ובמדרש אגדה חזרנו על
שכל העינים תלויים בו ואמרה לפני הקב'יה יהי
עינים ואמרה לו וכני פנויה אני ,ונכונה הגי

[וכרש"י עה'ית ריש דברים הובא כעין זה א"ר יוחנן חזרנו על כל המקרא

מ"ב שם ותשב וכו'
ולא מצונו מקום ששמו תופל ולבן נכו' וע' בספרי דברים פי' א' ובמדרש תנאים שם] ובתנחומא
אמר ר' יהושע .בן לוי בפתח' שכל העינים תלויות בו ומקוות להקב"ה ד"א ותשב וכו' בפתח שהקב"ה מביט בו שנאמר
עיגי הי משוטמות בכל הארץ וכו' ,ובסוטה שם איתא ותשב בפתח עינים א"ר אלכסנדרי מלמד שהלכה וישבה לה
בפתחו של ארבהם אב ינגו מקום שכל עינים צופות לראותו ר' חנין אמר רב מקום הוא ששמו עיגים וכן הוא
אומר תפוח והעינם (יהושע ט"ו ל"ד) ר' שמואל בר נחמני אמר שנתנה עינום לדבריה כשתבעה אמר לה שמא
גָכרות  את אמרה ליה גיורת אני שמא אשת איש את אמרה ליה פנויה אני שמא קיבל' בך אביך קידושין אמרה
ליה יתומה אני שמאי טמאה את אמרה ליה טהורה אני :  4אמר ר' אחא .הוא ר' אחא (אחוא) בר' זעירא
ועח'"נ ולעיל צר  1101ובמ"י שם,

ועי"ע במ"י לעיל צר  769בד'ה אמר

זבדא ולא נמצא זה השם במקום אחר ועי' באגה"א.

ת'ג צד ,067

ותו ובקרובתו שיכירנה יפה ולא יכשל בה בי כסתה פניה
חא
ב
יהודה ויחשבה לזונה מכאן אטר ר' חייא בר זעירא צריך
וקרובותיו :וקרובותיה האסורות לו שלא יכשל באחת מהן וכו',
לבדוק בקהובותיו כ ד י שלא וכשל בהן מני לן מיהודה ,ובלק"ט
חינא
נ

צריך אדם לרגל

ר' יודן ,ובדפוסיי נשתבש ר' חַייא בר

ובפי' ב'יר בדפ'ר גורס ומפרש .לרגל

בבית חמיה ולא רגיל
אדם לרגל את עצמו
ובמה"ג עמ'  878אמ'
ויראה יהודה וכו' הוא

עצמן

בה ,ובשכל טוב שם ויראה
להיות מכיר אחות אשתו
ר' זעירא צריך אדם
מא ב"ר
שאמר רב

עצמו להיות מכיר אחות אשתן ובקרובותיה שלא יכשל בהן

ממי את למד מיה

למה כי כסתה פניה וכי מכוסה היתה והלא כתיב ויחשבה לזונה אלא שכיסתה פניה כשהיתה בבית חמיה ולא
היתה מכירה יהודה ,ובתנחומא מב שם ויראה יהודה וכו' כי כסתה פניה אלא אמר ר' יוחגן שכסהה פנגיה
עד שהיא בבית חמיה מכאן אמרו רבותינו צרוך אדם להיות מכור כלתו ,ובסוטה שם ויראה יהודה וכו' ויחשבה
לזונה משום דכסתה פניה חשבה ללוגה א"ר אעלזר שכסתה פניה בבית חמיה דא"ר שמואל בר נחמנו א"ר
יונתן כל בלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים וגביאים מנלן מתמר וכו' ועו" מגילה שם ובד"ס:
 6ד*א ויראה וכו'- .ודורש ויראה יהודה ויחשבה לזונה ולא השגיח בה אבל כי כסתה כאשר כסתה פניה ויט אליה

.לאלאץ 61088ז031
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וישב

פרשח

פה
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מכסה פניה אתמהא ,אמר ר :יוחנן ביקש לעכור וזימן לו הקכיה טלאך שהוא ממונה על החאוה אמר"= .

לו לאיכן אתה הולך יהודה ,ומאיכן מלכים עומרים ומאיכן גואלים עומרים ויט אליה על טורחו.
,
שלא כטוכתו:
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וגו' אמור ר' חוניה נצצה =
| בה רוח הקודש חותמך זו המלכות היך דאת אמר כי אם יהיה כוגיה בן יהויקים מלך יהורה  "
=
חותם וגו' (ירמיח כב כר) ,ופתיל ך זה סנהררין יז הי הךין ראת אמר וגתגו על ציצית הכנ ף פתיל 4
.

[ 2ע' סנדח נכסטיח פס*ד (פפ"נ) ס" נ'] " 4 :לקו טס:

"/

/-

 1אתמהא] ?ג  .אתמה ךן .ל' דפואכתי | אטי] פוחאגכי .יאמי דת |כיקש] איגת .כקש דפוחאיכי |

לעכר ב | ** וזימן] ורמז ל | הקב"ה ל' א | %שהוא ל' א' | ** ממונה| ל' ל | 2
היכן
ילא
ו-
ד-ה]  .לאוכן> .
את ..יהודה ן , להיכן אתה ..יהודה נִי ,לאן אתה ..יהודה [ץ .היכן אתה ..יהודה א? .היכן אתת...
יהודא ] .יהודה היכן (להיכן ך]) אתה הולך אית | ומאיכן] [ .ומחיכן  .1מאיכן פכ .מהינן דאתי:

מיכן ח | ₪עומדין ג | ומאיכן] ן .ומהיכן אָנ .מאיכן פכ .מהיכן דתשי .וטיכן ח | גואליס) פוהאגכשי .
גדולים ד | עומדין ג | אליה] ן = .אל הרוך הפחאנכתי | על) פו"האנכ .געל דתי | כווחו] > ,1

ויאמר ..הערבון אשר אתן וגו'  .ויאמר ..אתן 
']
גרו--
8שלא ך | 4וואמ
כרחו דפןו"חאכתי | ו
לך חא'ת .ויאמר אנכי אשלח גדי עזים וגו' ויאמר מה העירבון וגו' [ .ויאמר הבא נא אבוא אליך ויאמר
אנכי אשלח

גדי ויאמר מה הערבון  ,1ל' פא'כי

*תאמר  --ומטך וגו'] ותאמר . .ומטך אשר
| ו

="

בידך א!,

ותאמר (ויאמר כ) חותמך ופתילך פא%כי .ותאמר חותמך ך] .חותמך ופתילך  ,1לי לדוח | חוניא דחנכת/

חונייא ן .חונא א! ,חנינה ם] .אבא א" | נצנצה] פאגכתי.

5ה] פוא'נכתי .גו דחאי |
ניצנצה דוח | ג

הקודש] וכ .הקרש דפחאגתי | חתמך ג | זה פאנכי | ה*מלכות אנ] מלכות דפוחכתי .המלכיות ל| .

* כי אס פוחאנכי] אס ל .שימני (ושמתיך ךָ') כחותם על לבך כי אם דֶת | יהיה לי ית | כניה ,15
וןג-ו ]'-מלך  . .וגו' ל .בן יהויקים מלך . .חותם (כחותם ך )1על
כניהו פוחאי .כוניהו ך] ,יכניהו ך | * ב
יר ימוני דְאנִתי ,מלך ..חותם ..ימיני פ ,5בן יהויקים חותם ..ימיני חא" .וגו' ן | 6זה] נש
ו]-
ג-
ותנו
זו דוחתי .אלו פאכ | נהדרין] פוחאנכי' ₪ .שהן מצויינין בפתיל (כפתיל ךן) דת | ונ
5
ונתנו. .תכלת זְזְאָנכי ,ונתנו  . .פתיל  .₪ונתנו ..הכנף וגו' ן ,פתיל תכלת דך |

זונה וכו' וכדאמר ר' יוחנן בקש לעבור וכו' ,ובכי"ל הגיי רמז לו הקב"ה מלאך שהוא על .

וכו' אמר אילו ,היחה
התאוה וכו' ובגליון נסמן ס"א וזימן וכיה בשאר הספרים וכן הגהתי והשלמתי שהוא ממונה על וכו' [ובכי"ל כתוב
כיון שכסתה ותיבת פניה הושלמה ביני שיטי] ,ובשכל טוב צד  822מפרש ויראה יהודה עומדת על הדרך ויחשבה
לזונה שכן דרך הזונות לעמוד בדרך וכו' אז לא השגיח בה כי כסתה כלומר שנסתכל בה כשכסתה פניה מיד ווט
אליה וכו' מה ראה לומר ויט אליה היה יכול לומר ויבא אליה .א"ר יוחנן מלמד שבקש לעבור וזימן לו הקניית
על התאוה א"ל להיכן אתה הולך ומהיכן מלכום ומהיכן ג ואל ים עומדים ונטה אליה אל.
וםגמה
מלאך ה
הדרך ב ע ל כרחו ,ובמדרש אגדה ראה יהודה ולא השגיח בה אמר כיון שכסתה פניה זאת אינה זונה אילו היתח-
זונה לא היתה סכסה את פניה ביקש לעבור וזימן לו הקב"ה מלאך הממונה על התאוה אמר יהודה היכן
ולך מהיכן מלכים עומדים מהיכן ג ואל ים עומדים ויט אליה אל הדרך ע ל כרחו שלא בטובחו[ .לפ'  .
אתה ה
פיי השכל טוב שהוא גם פי' המפרשים מאמר ר' יוחנן הוא דיבור בפני עצמו ,אולם לפי מדרש אגדה נראה שהוא
דיבור אחד עם הקודם לו ,ופי' המאמר הוא שיהודה לא השגיח בה יען שכסתה פניח וחשב שטעה במה שחשבה
לזונה כי זונה איננה מכסה פניה ולכן ביקש לעבור וזימן לו הקב''ה מלאך וכו' ,ועי' ביפ'"ת] ובמה'יג שם ווט אלית
וכוי אמ' ר' יוחנן בקש יהודה לעבור זימן לו הקב"ה מלאך שהוא ממונה על התאוה אמ' לו להיכן אתה ה
מזו מלכים ונביאים יוצאים סיד ויט אליה אל הדרך בעל כרחו ,ובעקידה שער כ"ח אמר ר' יוחנן בקש לעבור זומן
ם עומדיםו =
יא ל
לו המלאך הטמונה וכו' אמר לו היכן אתה הולך יה ודה מהיכן מלכים עומדים מהיכן גו
ובדפוסי' נשחבש מהיכן מלכים וכו' מהיכן גדולים וכו' ולנכון למטה סי' י' בדפוסי' מלכים אני מעוברת גואלום ="
אני מעוברת ,ובתנחומא מ"ב שם אמר יהודה זו היא זונה סה איכפת לי בה הלך לו כיון שהלך לו תלחה עיניה *

להקב"ה אטרה לפניו רבונו של עולם אני יוצאה חנם מגופו של צדיק זה מיר שלח הקב'יה מיכאל והחזירו מנין

שכאן כתוב ויט אליה וכתיב התם ותרא האתון את מלאך ה' וגו' ותט האתון [והסגנון על כורחו שלא בטובתו> .
הוא כפל הלשון ,ובמשנה סנהדרין פיז ב' נמצא רק שלא בטובתו וע' לקמן פפ'ו סי' ב' ובח"ג שם ובעה"ש ע' טב]:
 4נצנצה בה וכו'| .וכן סגנון הלשון במאמר .ריח .לעיל צד  ,4201וכתיבת כוניה בוו"יו בטקום קמץ חטף כמו
בכי'"ל במקומות שונים ועיי לעיל צד  88נצד  ,999וגם בכי"ג וכי"כ הגיי כניה ,ובמקרא כתוב כ ג יה ו ,ובדפוסיי

"

נופף הפ' שימני כחותם על לבך ובדרש וטטך זה מלך המשיח וכו' הפ' ויצא חוטר מגזע ישי [ולזה הדרש עי'"
בילטדנו המובא בילק' תהלים ר' תתס"ט ובמדרש אגדה לעיל ריש פ' וישלח צד פ'ב] ובררש ופתילך זה סנהררין-
נוסף הפירוש שהן מצויינין בפתיל ,ובפי' ב"ר מפרש ופתילך זה סנהדרין שהיו מעוטפין בטליתות שיש בהן ציצית.
ת וכה"א כי אם יהיה כ וג יהו בן יהויקים וכו' חותם על-
ולכ
ועי' גם לעיל צר  ,878ובלק"ט הובא חותמך זו ט
יד ימיני פתילך א ל ו סנהדרין לובשי ציצית ומטך זה מלך המשיח דכתיב מטה עוזך ישלח י"י מציון ,ובשכל טוב "
צד  532ויאמ מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חותמך ופתילך א"ר אמי נצנצה בה רוה הקודש חותם זו"
מ לכות וכה"א מלך יהודה חותם על יד ימיני ופתילך זהו סנהדרין המתעטפין בציצית דכתוב ונהנן על ציצית
וכו' ומטך זה טלך המשיח דכתיב מטה עוזך ישלח ה' מציון וגג' ,ובמדרש אגדה .חותמך ופתילך ומטה נצנצה רות >
הקודש חותמך זו טל כות שנאמר הי אני נאם ה' אם יהיה  כיגהו כן יהויקים מלך יהודה וגו' ופתילך אלו
סנהדרין שמתעטפים בטליתותיהם ומטך אשר בידך זה מ ש יח שנאמר מטה עוזך ישלח ה' מציון ונוי ,ובעקידת
שם נצנצה בה רוה הקודש חותטך זה מלכות דכתיב כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יר ימינו
מית דכתיב מטה עוזך וכו' [וע' בצואות ויב שבטים/
ופתילך אלו סנהדרין דכתיב ונתנו על ציצית וכו' ומטך זה ש
יהודה סי' ט"ו ,ובילקוט דפ"ר כתוב קודם מאמר שלפנינו (המתחיל שם ותאטר חותטך וכו') ויאמ' הבה נא אבא אליך =
אנכי אשלח גדי עזים כתי' ואת עורו' גדיי העזי' ,ונשמט בשאר הדפוסי' מפני שלא הבינו כוגת הדברים ,וצ"ל כתיי --

=

"
.
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היך דאת אמר מטה עזך ישלח י"י

מציון (תהלים קי ב):

 ..ויתן לה וגו' ותהר לו נינורים כיוצא כו וצדיקים כיוצא בו:
כ) וישלח יהודה את גדי העיזים וגו' אמר ר' יהודה בר נחמן בשם ר' שמעון בן לקיש

משחקת בתכל ארצו משחקת לפניו בכל עת (משלי ח לא  )5חורה שמשחקת על הכיריות ,אמר
הקכ"ה ליהודה אתה רימיתה באכיך בגדי עזים חייך שתמר מרמה בך בגדי עְזִים :
כד) ויהי כמשלש חדשים וגו' סומכוס אמר משום ר' מאיר מנין שאין העובר ניכר במעי
אמו עד ג' חדשים מן הכא ויהי כמשלש חדשים ,ר' הונא בשם ר' יוסף לא סוף דבר ג' חדשים
 3ינקופ טס ,סנסועם ע"נ טס [וע' לעיל 5ד : ]178  4לקוע טס :  7סוספפל גדס פ*ל ,יכוט' יכעוס פיד \' '6
כדס פ' 6ע'ע ל' ,נדס ס'  ,':סנסוע ע"כ שס :

 1ומטך אשר בידך י .ומלך 
ומטה [,

מטה] פ[|אנכי;

ויצא

 8ילקוע שס :

| מלך ל' פאנכ | * המשיח ל*דְוְני] משיח פאכ :.משיחנו ת :ל ל |
חוטר

ישי ₪

מגזע

וצא חטר ..ישי וכת' =

ך,

| עזך]

ת

וגת:

ויתן
ו
-וןג
ון דפחאנכת] ישלח מציון י .ישלח וגו' ן .וגו ל |  3וית
צי--
מלח
עוזך ְפחאכי | * יש
לה ויבא (ויבוא כ) אליה [חא'נכת .ויבוא אליה י .ל' פא? | גיבורים] [ .גבורים דְפוחאכתי |
צדיקים פואככתי | בו לי ך 4 | 3את  --וגו] את . .העזים וגו' [ .את  . .העיזים ג ,את  . .העזים פחא?כתי.
את  ..העזים ביד רעהו העדולמי א' .וגו' ך | אמר] ת .ל דפואנכ | ר' יהודה] וא"ת /יהודה דפא*גל,

| בשם --לקיש] וְ .1בשם ריש לקיש דְִן ,בשם ר' יהושע (רי יהודה כ)
ר' שמואל א | 1בר' פ .ביר' 
5שחקת בתבל -ב-כל עת] כת/
בן לקיש אמ' פ ,בשרשב"ל אמי א ,%ורשב"ל בש"ר סימון ארשב"ל א | 1מ
משחקת  . .עת ךן ,משחקת לפניו תבל (בתבל  )2ארצו פכ .משחקת בתבל ארצו וגו' ן ,משחקת בתבל
ארצו א[ שי .כתיי

משחקת  ..ארצו ד

| תורה] וזא

התורה

ִף] ,זו תורה פא?כש

| שהיא משחקת

|

הבריות | א"ל י | 6רימיתה] א .12רמיתה ן ,רמית ְפחא'נותש .מרמה י | לאביך פואנשי; את
אביך  | 5בגדי עזים לי א ** | 1שתמר מרמה] שתתרמה  | 7בך] לך י .אותך פן .ל'  | 1בגדי עזים] בגדי
ן .ויהי..

ו]'-
ג-
והי
העזים ו ,שנא' וישלח יהודה את גדי העזים אַ 7 | 1וי

חדשים פזא?:12

ויהי..

חדשי

ויוגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגו" א ,1ל' דןת | ממנכוס א | ?%אמר] וַא"נ .אומר דפא'כת
משום] פאל ,משם ן .בשם ד | מנין] פוחאכ .מנגיין דת .פימן ג | במעי אמו] ואגכת /במעי

|

8ר] פאכ .אלא  -דוחגת | ג'] א* .שלשה דפוחא'גכ .שלושה ת | מן
האשה ך /ל' פהכ | .ע
הכא] ן ,מהכא דְאנכן .מן הכא (מהכא א )1שני הא ,שני פ | ויהי ..חדשי' ויוגד ליהודה לאמר
פוף הדבר ,1

זנתה תמר כלתך א | חונה ן ,חמא ו | ר' יוסי י ,רב יוסף פוחא'כ | סוף דבר] פוחאכי.

סוף ך; ל' ף] | ג' חדשים] שלשה חהשיי א ,1ג' או :שלשה ךדפוגכת :.ל' ח |

(לעיל) .על ואת ,והוא רמז שהררש לפסוק גדי עזים כתוב לעיל ברמז קט'ו על פסוק ואת עורות וכוי]  8= :כווצא בו.
וחהר לו דורש וכן מפרש בפי' ב"ר ותהר לו מהו לו היה יכול לומר ותהר אלא שהרתה גבורים וצדיקים כמוהו ,ובמה''ג
עמו'  475ותהר לו בדומין לו גבורים כמותו צדיקים כמותו ,ובתנחומא מב שם ויבא אליה ותהר לא חפר המקרא

כום ומהו ותהר לו אלא שולדה מלכים כיוצא בו [ולעיל צד  178לפ' ויאמר יעקב לאחיו וכו' בניו היה קוראם
ל
כו' אחיו אמר ר' חוניה גיבורים היו כיוצא בו וצדיקים וע' בח'יג שם] :  5משחקת וכו'| .במקרא שם ואהיה
אצלו אמון וכו' משחקת לפניו .בכל עת משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדס ,ובכי"ל וכן בדפוסי' הובאו
הפסוקים שלא כסדרן ונתערבו גם בכי"פ וכי"כ ,וביפ''ת פי' שהובא תחלה משחקת בתבל וכו' לפרש משחקת לפניו
וכו שהוא לשון לעג ואינו לשון שמחה וצע"ג ,ובספרים שציינתי הובא רק הפ' משחקת בתבל וכו' ,וכתיבת
ביריות בכי"ל כמו לעיל פעמים שונות ועי' לעיל צד  ,411ובמה"ג עמו' [ 479הוסיף והרכיב המאמר עם הדרש
בסמוך] ד"א ותהר .לו אמ' ר' ינאי כיון .שעיברה היתה הולכת למרחץ וטטפחת על כריסה ואומרת נביאים ממני
יצאו מלכים ממני יצאו שאני מעוברת וכיון שנתפרסם הדבר אט' לו הקב'"ה אתה רמיתה לאביך בגדי עזים חייך
שתטר מרמה אותך בגדי עזים לכך אמ' שלמה משחקת לפגיו' בכל עת משחקת עם הבריות מדת הדין ומדת תורה
דכת' ושעשועי את בני אדם [וע' גם בסמוך .סי' י"א] ::  7שאין העובר ניכר .וכו'| .שאין האשה ניכרת שהיא
מעוברת אלא עד ג' חרשים מן הכא ויהי כמשלש חדשים ור"ה בשם ר'י אמר לא סוף דבר לא בלבד ג' חדשים
שלימים אלא רובו של ראשון וכו' ולא בלבד שהוגד ליהודה לאמר וגם הנה הרה וכו' אלא מלמד שהיא
בעצמה היתה מטפחת על כריסה ואומרת מלכים וגואלים אני מעוברת ,ובפי' ב"ר כי"ט וכי"א מל''א מפרש ויהי
במשלש חדשים לשלש חדשים אין כחוב כאן (אינו אומ') אלא כמשלש כדבר שאין עומדין על בירורו אלא הן חסר
הן יתר ר' הונא בשם רב יוסף .אמר לא סוף דבר שלשה שלטים אלא רובו של ראשון וכו' וא<מצעי שלם
כמשלש דורש ,וזר הפירוש שם לזגונים (לזמנים) משמע מלכים וגואלים בני אדס הזנים את אחרים מלמד וכו',
ובשכל טוב צד 082

הועתק

סומכוס

אומר 

ר' הונא בשם ר' יוסי

משום

ר' מאיר

כמשלש חדשים
שלושי (ומאי כמשלש כמו שלשה ולא שלשה שלמין) וכו' זנתה תמר כלתך וגם וכו' שהיא עצמה מטפחת על
כריסה ואומרת מלכים

אני

מעוברת

לֶא שלשה חדשים

מנין שאין העובר ניכר

עד שלשה

חדשים

שני ויהי

גואלים

שלמין אלא רובו של ראשון ואמצע כולו ורובו של

אני מעוברת,

ובמה'ג עמו'  575ויהי כמשלש

חדשים

מו עד שלשה חדשים ,וכדברי ר"ה בשם ר"י מפרש בפירש"י
עמי א
אמ' ר' מאור מכאן שאין העובר ניכר ב
לם וכו' ועי' ברא'ם [ויבמות מ'ג א'] ,ובמ'
ש
צ
י
עמ
עה"ת כמשלש חדשים רובו של ראשון ורובו של אחרון וא
אגדה ויהי כמשלש חדשים לא חדשים שלימים אלא רובו של ראשון וכו' והא מ צ ע י שלם הנה הרה וכו' מלמד
שהיתה מטפחת וכו' ואומרת מלכום אני מעוברת ,ובתוספתא נדה שם איתא איזו היא מעוברת סומכוס אמר משום
ר' מאיר משוודע עוברה שלשה חדשים שג' ויהי כמשלש חדשים וכו' ,ובירוש' יבמות ונד שם ער כמה (עד כמה
הוא) הכרת העובר סומכוס אומר (אמר) משום ר"מ עד ג' חדשים אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שג' ויהי
כמשלש חדשים

(חדשים וגו') וכו' ר' עורא

(זעירא)

ר'

בא

בר

זוטרא

א"ר

הניגנה

(ר' תנינה)

4%
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לח כר נה

שלימים אלא רוכו שלראשון ורוכו שלאחרון וכל האמצעי ,ולא סוף דבר וגם הנה הרה ללנונים

אלא מלמד שהיתה מטפחת על כריסה ואומרת מלכים וגואלים אני מעוברת :אסרים מקשאה תלמיד =
ר' מאיר מש' ר' מאיר חמר כת שם היית דכת' ובת איש כהן כי תחל לזנות \גו' (ויקראיכוו )" ,
ויאמר יהודה הוציאוה ותישרף:
|
יא

כה) היא מוצאת

אמר ר' יורן אנדו והמציא הקכ"ה אחרים תחתיהם

? ילקוע שס ,סנחומס ע'נ טס ,סנדם נכלטים פפ"ד (פס"נ):

היך ראת אמר

 ₪לקוע שס ,פועס *' נ' ,סנסועל ע'נ טס:

 1שלימים) פוחא'כת .שלטים א*ני .של ימים  | 7וכל האמצעי| פוחאכ .ואמצעי שלם דנתי | =
ולא סוף דבר ל' א 2 | %אלא ל' א* | מלמד לי י | מל
מכי
עםו-ג-רת] ף .מלכים אני מעוברת גואלים .
(גאולים  )12אני מעוגרת דוחא"נכתי .אני מלכים מעוברת גואלים . .מעוברת א' | אפרים) פוא'נכו:
ר' אפרים

א!,

ויאמר יהורה

הוציאוה

ותשרף

אמ'

 --ך],

תלמידו של ר' דְפאנכת .תלמידיה דרי ן | מ
8ש'

הוציאוה

ותשרף

-

ך7

| מקשא

ן .מיקשה ן |

ר' מאיר| '! ,בשם ר' מאיר וְָ .משוס ר' טאיר אמי ךן,

שאמר משם ר' מאיר ךָ .בשם ר' מאיר אמ' פא .ל'  | 1בתו של | היית] פוכ .היחה דחאי :.הייתה,1.
לי ת | וכת' פנת .וכתיי כי ,מנין כתיג א' | איש ל' פא"ת | .כי ו-גו'] א  .כי . .לזנות את אביה

היא מחללת באש תשוף ך] ,כי .,לונות באש תשרפ א' ,כי תחל וגו' פ .כי חחל  .2כי וגוי ו .לי דן |
 4וואמר  --ותישרף]  ,1לפיכך ויאמר . .ותשרף [אכ .לפיכך (לפיכך נאמר דָ]) הוציאוה ותשרף ְפף :וכח'

הוציאוה ותשרף י' ,לפי כך דנוה בשריפה [] |  5היא מוצאת] פאכותש.

והיא מוצאת חָזי'; היא מוצאת

וגו" דְן .לי נ | אמר ר' יודן לי פא | אבדו| מכאן שאברו דְפא? .מיכן שאבדו [ .מלמד שאנדו  ;₪מלמד
שאבדן \" ,מנין שאבדו  .2מנין שאבדו הסימנים דֶץ .מכאן שאבדו הסימנין ך] ,מכאן שאברו הערבון א''א*" |
והמציאן !'! ,והמציא לה  .1והמציא הערבון א | 1אחרים תחתיהם] א*ךש .אחרים החתיהן דפא' .12אחרים '
תחתם

ך] ,תחתיהם

בשם

ר' חייה

ן ,ל'  | +שני היא מוצי כר"א ו |

אעי
רבה (ורבה) אפילו רובו של ראשון ורובו של אחרון .ומהצ

(ועי' במ"י לעול צר  ,)881ובבבלי גדה שם מעוברת

שלם ר'.אסי אמר וכוי

משיודע עוברה וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום ר' מאיר

שלשה חדשים ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לרבר שנאטר ויהי כמשלש חדשים וגו' זכר לדבר קרא כתיב וראיה גדולה היא

משום דאִיכְא דילדה לט' ואיכא דילדה לז' ועי' בפורש"י שם ,ובתנחומא ט"ב שם ויהי כמשלש חדשים וגו' אמר ר'

יהודה הלוי ב"ר שלום בת ג' חדשים אשה נכרת אם מעוברת אם לאו ויוגד ליהודה לאמר וכו' וגס הרה לזנונים מחו

לזנונים שהיתה נכנסת למרחץ ואומרת לחברותיה עברו מלפני שאני טעונה מלכים ,ובמאמר שלפנינו הגי' גם בדפ"ר
וד"ו ר' הונא בשם ר' ו
*ס ף (ועי' במ"י לעיל צר  ,)087ושם נשהבש לא סוף שלשה של ימים ,והוגה במ''כ לא סוף
דבר שלשה שלמים ,ומדפיסי ד' קראקא א' והדפוסי' של אחריו טעו בהגהתו והניחו לא סוף שלשה של ימים ושבשו
והגיהו בסמוך ולא סוף דבר ג' שלמים וגם הנה הרה וכו' ,והסגנון לא סוף דבר כמו לעיל פעמים שונות ועי' במייו
לעיל צד  774וצד [ 428אולם הלשון כאן ולא סוף דבר וגם וכו' אלא מלמד כו' אין לו ביאור ,ובכי"א ב' ליחא
תיבות ולא סוף דבר וכן תיבת אלא ,וני שצ'ל ולא סוף דבר וגם הנה הרה אלא לזנונים מלמר וכו' ,והדרש קשה
לפרשו ,ואפשר שזנונים הוא דורש מלשון זיין או מלשון זון שהוא בליי') חנורה ,ושניהם הם כלי מל כים וכמו
טרה ואחד לאוסרו זייני ר' הונא וכו' אמר זוני כד"א מוסר
שנדרש בפסיקתא צד קכ"ד ב' אחד להלבישו ע
ר במתניהס ,וע"ע בפסי"ר פכ"א (ק"ג א' ,ובהערות שם אות נ"א) ובשמו"ר פמ"ה סיי
וז
מלכים פתח ניאסור א
ב' ובנסמן שם] 2 :אפרים מקשאה .מפרש בפי' ביר מקשי הלכות ךיא שומר קישואין ועיי במיי לעיל צד :194
 8בת שם היית| .בת מלכי צדק מלך שלם שכת' בו והוא כהן לאל עליון ודונה בשריפה דכת' ובת אוש כהן כי
תחל לזנות וכו' באש תשרף ולפיכך ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף ,ולהאגדה המורווחת ששס הוא מלכי צדק עו" -

במ"י לעיל צד  642צד  024צר  264וצד  ,706ובאג"ב שם ותמר היתה בחו של שם הגדול וכו' אמר הקב"ה
וכו' כדי שידבק יהודה בתמר שהיא כהנת בתו של שם בן גח שנאמר וטלכי צדק מלך וגו' ,וגם בתר'י א' מתורגס
ואמר יהודה הלא בת כהן היא וכו' ,ובלק"ט הובא ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף אמר אפרים מקשאה תלמידו של

ר' מאיר משום ר' מאיר תמר בתו של שם היחה וכהן היה שנא' והוא .כהן לאל עליון לפיכך גזר עליה יהודת
הוציאוה ותשרף דכתיב ובת איש כהן כי תחל לזנות וכו' ,ובשכל טוב שם ויאמר יהודה וכו' אמר אפרים מקשאה "
תלמידו וכו' בשם ר' מאיר חמר בתו של מכלי צד ק היתה ומתורת הדעת דנה יהודה בשריפה דכתיב ובת וכו',
ובמה"ג עמו'  575ויאמר יהודה וכו' אפרים מקשאה ת ל מ יד יה דר' מאיר בשם ר' מאיר בתו שלשם היחה ו ככת! "
ובת איש כהן וכו' [וע'יש עמ'  ,]075ובפירש'י עה"ת ותשרף אמר אפרים מקשאה משום ר' מאור בחן של שם חיתה
שהוא כהן לפיכך דנוה בשרפה ועי' ברמב"ן ,ובתנחוטא מ"ב שם איתא והיה יושב בדין שם יצחק ויעקב ויהודה אמרו
הוציאוה ותשרף וכו' למה אמר תשרף ולא אמר תהרג אפרים מקשאה בשם ר' מאיר אָמר בתו של שם היתה ושם כהן
היה לפיכך אמר הוציאוה ותשרף וכו'[ ,ובמדרש רות קרוב לסופו איתא ואף תמר שלקחה יהודה וכו' בתו של שם בן
נח וכוי] ואגדה זו שתטר היתה בתו של שם צע'"ג שועקב היה בן ג' שנה כשמת שם ובן ק'ה שנה כשנמכר יוסף
שהתאבל על יוסף כ"ב שנה וכשירר למצרים היה בן ק"ל שנה וא"כ היתה זקנה כשלקחה יהודה לאשה לער בכורו (וַעו'
בו
במ"י לעיל צד  576צד  6901וצד  )1801ובפירש"י הגיי בכ'י אחד בת ת

של שם היתה (ובס' הישר בת עולם

בן שס ,ועי' בזכור לאברהם ובפירש"י סוטה י' א' בדייה יתומה אני) ,ושמא יש לפרש בתו של שם בת בתו של
שם או מזרע שם ועי' ברא'ים וביפ"ת ובפי' מהרז'ו :  5אבדו .הסימנים החותמת והפתילים והמטה ,ור' יודן :דורש
מוצאת קרי ביה מוצאת?) ,ובמה"ג שם מפרש היה ראוי למקרא לומר היא יצאת ומהוא מוצאת ללמדך שאבדו ומצאה
אותם כמא דאת אמ' או מצא אכדה אל תקרא מוצאת") אלא מוצאת*) לשון מציאה ,ובשכל טוב שם היא מוצאת
א"ר יודן מלמד שנתעלמו הערבונות ממה ובקשה מלפני הקב"ה והמציאו לח ודומה לדבר או מצא אבדה ,ובתנחומא
מ"ב שם המאמרים ועם שהיא יוצאת בקשה את הערבון ולא מצאה אותם באותה שעה תלתה עיניה לשמים מוד
שלח לה הקב"ה אחרים דיא אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום עם שהיא יוצאה האיר הקביה עיניה ומצאה
אותם מאחר שאבדתן שאין מציאה אלא מכלל אבדה שכקיב או מצא אבדה; ובסוטה שם היא מוצאת היא מיתוצאת
מיבעי ליה (ופורש"י היא מיתוצאת הוי משמע לשון הוצאה בעל כרחה היא מוצאת משמע לשון מציאה) א''ר אלעזר ==

.מוצאת (+

.מוצָאת (5

.מוצאת (?

.מש (

פרשה פת

וישב

581

לח כה כו

או מצא אבדה (וקראהכב) ,אמר ר' הונא היא מוצאת אתמהא היא והוא צריכין לצאת:

והיא שלחה אל חמיה וגו' ביקש לכפור אמי ליה חכים לברייך עליהון שלך ושלבוראך הן:
הכר נא למי החתמת וגו' אמר ר' יוחנן אמר הקב"ה ליהודה אתה אמרת לאביך הכר

נא (בראשית לז לב) חייך שתמר אומרת לך הכר נא:
כו) ויכר יהודה

וגו' ר' ירמיה בשם

ר' שמואל בר רב יצחק בג' מקומות הופיע הקב"הפיב

בבית דינו שלשם וכבית דינו שלשמואל ובבית דינו שלשלמה ,בבית דינו שלשם ויכר יהודה
ויאמר צדקה ממני ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב וצחק רוח הקדש אמ' ממני הוו הדברים,
 2ילקוע עס  8 \ :לעיל  4901 57וםש'כ 5 | :מכום כ"ג צ' ,עדכש קסלם פ' סי לך פכץ (יי .ע"ז) ,עדכע סקליס ע"ב
פיי  7 :'3פועס עס [וע' פוקפפל סועס פ"ע גי] :
 1אבדה] ח ,אבידה [א"כןשי ;:אבידה וגו' ךך ,אבדה וכחש בה א | חוגא [ .1לי ך | והיא י |
| הוא והיא ש ,היא מוצאת היא והוא [ְג ,מוצאת היא והן א | צריכים ת |
אתמהא] וְנִי ,ל' דפאכת

] 
-לואגלוי

אל חמיה

לאמר וגו' ךן,

אל חמיה לאמר די,

אל חמיה ואגכת.

ל' פ | ביקש] א

בקש דפוחאגכתשי | אמרת ך .אמרה וחאכתש .א' פג | * ליה דחא!] לה ל :לו ות .ל' פאיגכש |
ה-ון פאנכי*] חכים לבריוך עליהון ל .חכים לבורייך עליהון חש .חכום לברייך עליהון ף,
י--
לים
עחכ
*
חכום עליהון ן ,הכר נא בוראך דְך | הם י |  3למי --וגו'] למי החותמת והפתילים והמטה האלה דְן ,למי
| אמר] פוחאנכ .אמר לו דת* | .ליהודה דפוחא!כת]
החותמת דְְן ,למי וגו' ן .וגו' נ; לי פא

*ייך --נא דפוא'כת]
4א]  ₪הכתונת בנך היא ח .הכתונת בנך א | ח
לי לאג | ** לאביך] לי ל | נ
חייך. .אומרת הכר נא וגו'  ,חייך ..אומרת לך -הכר נא למי החותמת דְזְא ,1וגו ל | ו5גו'] ויאמר צדקה
ממני חאנכת :לי  | 5ירמיה] יהודה ךן | בשלשה פוחנכ .בשלושה ך | הופיע הקב'יה] חא .הופיע הקב"ה
רוחו :ן ,הופיע רוה"ק פ;  ..-רוח הקודש  ,ּ5הופיעה רוח הקדש דִן |  6ובבית] פאכ :בגית דו"חת |
ובכית] פואכ .בבית דח | ויכר --ממני] ח; ויכר ..ממנגי (ויאמר צדקה ממני פכ ,צדקה ממני א) מהו
ר' ירמיה ..בר
ר-ים]
דהב-
המי
ממני דפאכף .ויכר יהודה וגו" דְן ,ויכר ..וגו מהו ממני . | 9ר '7יר
רב יצחק

(ר' שמואל

אי ח) רוח

הקודש

(הקדש

 )3אמרה...

הדברים

(דברים [) וָח;

א"ר

ירמיה

בשם..

בר

רב .יצחק יצאה (יצתה  )5בת קול ואמרה ממני היו כבושין פ ,א"ר ירמיה בשרשב"י (בש"ר שמואל בר רב
וצחק א?) ממני היו כבושין א / אמר ר' ירמיה בשם ר' יצחק אמר הקב"ה אתם תהיו מעידים (מעידי! ךְ')
מה שבגלוי ואני מעיד עליו מה שבסתר ך /א"ר ירמיה בש"ר יצחק אמ' הקב"ה ממני יצאו שניהם כבושים
ד"א אמ' הקב"ה אתם תהיו מעידים על מה שבגלוי ואני מעיד על מה שבסתר ך |

לאחר שנמצא סימניה בא סמאל וריחקן בא גבריאל וקירבן וכו' ועי' האגדות בתר"י א' וב' ,ובפיי ב'יר מפרש היא
מוצאת מוצת ק ר י לומר שהיתה ראניה לשריפה וכו' ונר' שכוונתו שהאל'ף נחה ואינה נקראת אלא מוצת בלא
אל"ף ועו' בערוך ובהפשביע ע' צת ובריב'א בתוספות עה"ת ובמנחת שי ובחי' אגדות מהרש"א סוטה שם ובהערות
רשיב בלק"ט ושכל טוב שם :  1היא מוצאת וכו'| .היא לבדה בתמיה ולא גם הוא ודורש רייה כתיב הוא וקרו
היא היא והוא .צרוכין לצאת [ובפי' בר בדפ"ר גורס ומפרש הוא וה יא יהוד' והיא צריכיי לצאת אלא אמרו
מוטב לאדם להפיל עצמו לאש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנא לן מתמר שלפי שלא רצתה לגלות היא מוצאת
ולא הוא ועי' בסוטה שם] ,וביפ''ת כתב וגראה שפירושו כשנגזרו עליה שריפה גזרו גם כן על הבועל וכו' ועי' במ"כ,
חנא הוא כתיב שהוא והיא צריכין לצאת לדון ,ובמה'ג שם היא מוצאת אמ' רב
ובשכל טוב שם היא אמר ר' ו
חונא הוא כת' וקרי היא ללמר ששניהן היו ראויון לדין :  5אמ' ליה וכנ'| .בכי'"ל כתוב ל ה והגהתי ועי' במ'י
לעיל צד  ,665ועוד הגהתי לב ר ייך ,וראש המאמר בלא"ר גם בשאר כ"י ובילקוט ,חכים וכו' הכר לבוראך עליהם
כלו? על הסימנים שלך ושל בוראך הם כהדרש והמציא הקב"ה אחרים תחתיהם ,ובפי' ב'יר בקש יהודה לכפור אמרה
ועבר ים שלך ושל בוראך הן [והוספה זרה התיבות האחרונות],
הכים  לבורייך עליהון הכר נא לבוראך עליהם ה
ובתנחומא מ"ב שס אמרה לו יהודה הכר נא את בוראך ,ובסוטה שם אין נא אלא לשון בקשה אמרה ליה הכר פני
בוראך ואל תעלים .עיניך ממני וכו' 4 :חייך וכן'| .בכי"ל המאמר מקוטע אמ' ר' יוחנן אמ' הקביה אתה אמי
הכר נא וגו' והשלמתיו ועחינ ,ובשכל פוב צד  599אמר הקב'ה ליהודה אתה אמרת לבאיך הכר נא חייך
וכו' ,והמאטר נסדר כבר לעיל צד  4201לפ' וישלחו וכו' הכר נא הכתנת בנך וכן' ועייייש :  5ר' ירמיה בשם וכו'.
במדרש קהלת שם איר שמואל בר נח םמ ני בשלשה (כ'ה בדפ'ר וד"ו) מקומות צווחת מדת הדין בבית
דינו של שם ובבית וכו' ובבית וכו' בבית דינו של שם מגון שנאמר ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני ורוח הקדש
צווחת ואומרת ממני היו כל הדברים ,ובמכות שם א/ר אעלזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש
וכו' בבית דינו של שם דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני מנא ידע דילמא כי היכי דאזל איהו לגבה אזל נמי

\עי' בד'"ס הגי' ממני היו כבושים וכן הגוי
ם
י וש
איניש אחרינא לגבה יצאת בת קגל ואמרה ממני יצאו כב
לפנינו בכי'פ וכייכ הופיע רוח הקודש וכף יצתהָ בת קול ואמרה ממניהיו כבושין עחינ,
ופירוש כבושים .עי' ברש"י שם ובערוך ע' כבש ג'( ,ומסגנון לא"ר מנא ידע וכו' ובסמוך בביד של שמואל וכנ'
ניאמרו מיבעי ליה וכו' בב"ד של שלמה וכו' דילמא איערומא וכו' נר' שניתוסף כן מסתמא דגמרא ואינו מעיקר
המאמר ,וגם בסוטה ,שם במאמר סתמי הדרש צדקה ממני מנא ידע יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים,
וממכות שם נובע כל המאמר במדרש תהלים עב סי' ב' ובמ'יית שנדפס מכבר גם במזמור יז ועוו"ש) ,ועירבובי
נוסחאות בלק"ט ר' ירמיהו בשם ר' שמואל ביר יצחק בשלשה מקומות הופיע הקב"ה וכו' בבית דינו על
שמואל הר ממ ת י בבית דינו של שלמה בבית דינו של שם דכתיב ויכר וכני וואמר צדקה ממני יצ'תה בת קול
ואמרה ממני יצאו כבושים ממני היו הדברים ,ובשכל טוב שם ר' אליעזר אומר בשלשה
מקומוח ה ופ יע רוח הק ודש כו' ובבית דינו של שמואל הר ממ ת י ובבית וכו' בבית דונו של שם דכתיב צדקה
ממני ואמר ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר יצחק רוח הקודש אמר ממני יצאו הדברים,
ועי' במה"ג עמו' [ 875וברש"י עה'ת ובבחיי] ,וגי' הדפוסיי מאר הקב'ה אתם תהיו מעידים מה

₪
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פרשח פה

כבית דין שלשמואל ער י"י בכם ועד משיחו וגו' ויאמר עד (שיא יג ה) מי אמר עד [ר'
כשם ר' שמואל כר רב יצחק רוח הקדש אט' ער] ,בכיה דין שלשלמה חנו לה את הילוד ה
רוח

והמת אל תמיתוהו היא אטו (מיא ג כו) מי אמר ר' ירמיה בשם ר' שמואל כר רכ יצחק

הקודש אמ' היא אמו :מהו אומר בכני עלי ותהי הטאת הנערים נדולה תו' (שיא ב יז) [וכתי'
 +אשר ישככון את הנשים הצוכאות \ונו' (שס שם כב)| איפשר כני עלי הצריק היו עושין כן אתמהא,
| מדכש סעולל קוף פ""יד :
טעלל פ"ו ,סנדם ככלטים פנו"ס :

: 1כוש' כפונום פי*נ ל*ס נ' ,יכוט' קופס פ*ש כ"ו ד' ,סנס ג"ס נ' ,יוע 6ע'  ,'5עדלם

 * 1בכית דין שלשמואל  --אמ' עד| בבית דין ..מי אמי ער ל ,בבית רינו של שטואל ויאטר אליחם
עד י"י בכם וגו' (ויאמר ער י*י בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה א ,1ער  . .מאומה א*)"
ויאמר עד מי אמר (מי אמ' עד ) ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק (ר' ירמיח  . .בר רב וצחק אטי א1
אמ' רב [ירמיה בשם א ]%9שמו' בר רב יצחק א )3רוח חקו' (הקרש א) אמרה (אומרת א") ער [א:

ובית

(ובבית ךְ]) דינו . .ויאמר עד י"י בכם וגו' ויאמרו עד מי אמ' ער (ויאמר עד י"י בכם היום ועד משיחו כי
לא ..מאומה ויאמר עד  ,שנ' עד י"י ועד משיחו היום הזה כי ..בי מאומה ויאמר ער מי אמר ער ך)
אזר ירסיה בשם..
עַר..

דינו..

היום

בר רב יצחק
וגו'

הזה

ויאמר

(אמ' ר' שמואל ךן) רוח הקדש
עד

מי

א"ר

ירמיה

בר

וב

(הקודש  )5₪אמרה

יצחק

רוח

חקו"

אמרה

אני עד פן;5
ג

בבית

דינו

גנית

שלשמואל

הנני ענו בי ויאמר עד י"י בכם ויאמר עד יצחה בח קול ואמרה עד ן] ,בבית דינו של שלמה היא אמו
היא אמו]
'
אהמ--
2בית דין של שלט
מי אמר אמר ר' שמואל בת קול צווחת ואומרת היא אמו ודאי ך | ב
בבית דינו ...ויאמר תנו . .אל תמיתותו ..מי אמר ר' יהמיה בשם ..בר רב יצחק א' רוח הקודש אמרה היא
אמו  ,1בבית דינו ..שנ' ויען המלך ויאמר חנו ..אל תמיתוהו ..מי אמר היא אמו ו' שמואל אמר ווח
הקודש אסרה היא אמו [] ,בבית דינו ..ויאמר תנו ..החי וגו' אט' ר' ירמיה בשם ..בר רב יצחק רוח
הקודש אמרה היא אמו [ ,בבית דינו . .שנ' ויאמר תנו . .הילד החי וגו' (הילוד החי והמת אל תמיתוהו כ)
היא אמו מי אמר כן (כך  )2א"ר ירמיה רוח הקדש

(הקודש כ)' אמוה

היא אמו פפ,

בנית דינו ..שנא'

תנו . .הילוד . .אל תמיתוהו היא אמו רוח הקרש אמרה היא אמו א* ,בבית . .של שלמה א"ר ירמיה שנא'
תנו ..הילוד . .אל תמיתוהו היא אמו [רוח ..אמו א"] א! ,בבית דינו שלשלמה היא אמו מי אמ' א"ר
שמואל בת קול צוהת ואומרת היא אמו ודאי ד"א ויאמר עד י"י בכס ויאמר מהו עד וְז[ .כבית דינו של שמואל -
הנני ענו בי ויאמר עד י"י בכם ויאמרו

עד יצתה בת קול ואמרה עד ך | 4מהוא

אומר דפוהאנת]
ן |*

אמי לב | *גדולה וגוי ך] וגו לן .גדולה אןת .גדולה מאר פַא"נכ .גדולה מאר וגו ח | * וכתי --וגו' ך]
| בניו של עלי
וכת' . .הצובאות ןן .ל' לפוחאנכ | 5איפשי] חאנכ :אפשר פן .אפשר כן ד
הצריק פוחאנכ .בניו של אותו צדיק דִֶך | עושים א'ת | כן] אותו מעשה דְנָ ,אותו המעשה פוחא'כ,

אותן המעשים א | אתמהא לי |

שבגלוי

ואני

מעיד

עליו מה שב סתר

[משובשת] היא כהלשון בסדרש שמואל ובס' קהלת למטה גבי

ביר של שמואל ,ובית דינו של שם פירש"י שם לא היה שם חי באותה שעה שהרי מת אלא בית דין שלאחריו
בניו ותלמידיו וקרי ליה בית דין של שם וכו' (ובד"ס שם הובא מילקוט כ"י הגי' בבית דינו של יהודה) ,וכן

טעם המאמר בע"ז ל"ו ב' זנות נמי בבית דינו של שם גזרו דכתיב ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף ועי' בטיי לעיל צר

4

בד"ה בת שם וכו' וצד :567

 1טי אמר

עד .שהליל ויאמרו עד (ונגד הדרש הגי' בכי"פ ויאמרו

עד ועיי

במנחת שי ובתנ"ך הוצ' גינצבורג) ,ובמד3ש קהלת שם בבית דינו של שמואל מנין שנאמר הנני ענו בי וכו' ויאמר
אליהס עד ה' בכם וער משיחו ויאמרו עד אין כתיב כְאן אלא ויאמו עד מי אמר עד רוח הקדש-
אומורת

אתם מעידים

על מה

ואני

ה' בכם וגו' ויאמרו
שבגלוי

על הגלויואני

אעיד על הסתרים,

ובמדרש שמואל שם ויאמר אליהם עד

עדים אין כתוב אלא ויאמו עד אמור להם הקב"ה אתם מעידין עליו
מעיד עליו על מה שב סתר,

ובמכות שם בבית דיגו של שמואל דכתיב הנני

ענו בי וכו' ויאמר עד ויאמרו מיבעי ליה יצאת בת קול וא מרה אגי עד בדבר זה (ויש אין גורפיי' בדבר
מ (כיה ברפ"ר וד'ו והוגה במיכ ויאמר) עד יצתה בת קו
ראו
זה עי' בד"ס) ,וברפוסי' ויאמר ער י"י בכם וי
ואמרה עד ,ושם מסורסים המאמרים בב"ד של שלמה וכו' בב"ד של שמואל וכו' ,ובלק"ט הועהק בבית דינו.
של שמואל הו מתי דכתיב ואמר עד יצתה בת קול ואמרה אני עד בדבר הזה ,ובמה'ג שם שנייה
בבית דינו של שטואל הר ממת י שנא' הגני ענו בי וכו' ויאמר אליהס עד ה' בכם ועד משיחו ויא מרו עד אין
כת' כן אלא ויאמרו (וצ'ל ויאמר) עד יצתה בת קול ואמרה אני עד בדבו הזה;  8אל תמיתוהו.
כ"ה בכייל וכיה גם בכי'ח וכי'א א' וב' וכי"ג וכיייכ ,ובמקרא שם בפ' ויען המלך ויאמר תנו לה וכו' כתוב והמת
ל א תמיתוהו וכו' ובפ' שלפניו ותאמר האשה וכו' כתוב והמת א ל תמיתוהו וכו' , ובמדרש קהלת שם בבית דינו
של שלמה מנין שנאמר ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד וגו' ורוח הקרש אומרת היא אמוודאי,
ובמכות שם בבית דינו של שלמה דכתיב ויען המלך ויאמר חנו לה את הי לד החי והמת ל א תטיתוהו וכו' מנא
ידע דילמא איערומא מיערמא יצאת בת קול ואמרה ה יא אמןו ועי"ש ,ובלקיט בבית דיגו של שלמה
דכתיב היא אמו יצתה בת קול ואטרה היא אמו ,ובמהיג שם שלישית בבית דיגו שלשלמה שנא' ויען
הטלך ויאמר וכו' והטת ל א תמיתון ורוח הק ודש אומרת היא אטו 4 :מהו אומר וכו' .בירושי כתובות וסוטה
שם הדרש בספגנון
לשבח ותשב בפתח

מלקשר.אות)
אחר במאמר ר' חזקיה בשם ר' אחא ר' היה דורש ג' מקריות (ר' חיוה דריש ש
עינים ואיפשר כן וכו' (ועיי בט"י לעיל צד  )1401ועלי זקן מאד וגו' את אשר ישכבון ישכיבון

כתיב א"ר (וגו' ישכיבון כתיב) שהיו הגשים מביאות קיניהן
עליהן הכתוב כאלו (הקב*ה מעלה עליהן כאילנ) הן שוכבין
לון לטה תבעטו (תבעטון) בזבחי ובמנחתי וכוי ולא הלכו
מעשר ודנין אמר ר' ברכיה מברכתה (טברכתא) היתה

ליטה' לבעליהן (לטהר לבתיהן) והיו משהין אותן ומעלה
עמהן (אותן) אמר ר' תנחומא הדא (הרי) היא דמקנטר
בנוו בדרכיו (בדרכיו ויטו אחרי הבצע) שהיו נוטלין
עוברת נהיו מניחין צורכי (צרכיהן של) ישראל ועוסקין

פרשה
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אלא לפי שהין מביאות קיניהן ליטהר והיו מלינין אותן לילה אחר חוץ מכתיהן ומכוח אותו מעשה
%עלה עליהן הקב'ה כאילו קילקלו עימהן ,ודכותה ולא הלכו כניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע
ונו' (שם ח ג) איפשר בני שמואל .הצדיק עושין כן ,אמר ר' ברכיה מכרכתה היתה עוברת בבאר
שבע והיו מניחין צרכי ציבור והולכין בצרכי עצמן ומכוח אותו מעשה העלה הקב"ה עליהן כאילו
לקחו שחד :
 1אלא] פוחאנכ .אמור מעתה דת | לפי] וחג .מתוך פאכ .על ידי ד .על יד ת | מגיאות] וְג,
מביאין פכ,
|

כובשין א.

דים ,

משהין ד

את קיניהן חא!נכת:

| *קיניהן פן] קיניהם ל,

את

קיניהם  ,את קניהם א | %ליטהר] ן ,לטהר ך ,1לשילו להטהר דִך .למחר  .2ל' פאכ | מלינין] ח/
מלינים ן , משהין דְֶן .משהין אותן ומלינין פכ ,משהין אותן והיו מלינין א | לילה מ-ב-תיהן] חוץ
מבתיהן לילה אחד ן ,חוץ לבתיה' (לבתיהם ךְ'ך]) לילה אחת דְך] .מבתיהן לילה אחת ְק ,חוץ מבתיהן
(לבתיהן  )1לילה א ,1חוץ מבתיהן בלילה א? .חוץ מבעליהן ליה אחת כ ,חוץ מבעליהן פ | ומכוח --מעשה]
מכח ...מעשה ךז ,ומכח (מכח א )1אותו המעשה [ְא1נ; ל' דפא'כן | 2העלה עליהם הקב"ה ן ,העלה

להם (להן  )1הקב"ה ךַזְןָ ,והעלה (מעלה אכ) עליהם הכתוב דְאכת :מעלה עליהם  | ₪כאלו פאת |
קילקלו עמהן ְַג ,קלקלו עמהם ן .שמשו עמהן דִך .שכבים אכ ,שוכבים  | 5ודכותה] פא? .ודכותיה ך],
*

ודכוותה בבניו של שמואל א | %לא א

ודכוותה דְוְחנכ,

8יפשר]
ויטו וגו' ל וגו' ן | א
עושים 7

אמור

מעתה

| כך פ.5

חאנכ.

אפשר דפות

נן.

אותו המעשה

אותו מעשה

על ידי שהיו

נוטלים

את

המעשר

| * ויטו  --וגו'] ויטו אחרי הבצע דְפחאגכת:

| בניו של | עושין] פנכ .היו עושין דואת.
דן/

זה המעשה

ודנין בן העלה

א;

עליהם

הדבר

הכתוב

הזה ],

היו

אותו המעשה

כאילו לקחו שוחד ךְ| 1

*ברכתה לָ"ן] מברכת' דְ .מנרכותא ש .מה ברכתה לא .1מה בורכתה ף ,בריכה ךְ? (מברכתה --שבע
מ
לי ח) | היתה] היית פ .ל' א? (והושלם בגליון) תש | עוברת בבאר שבע] בבאר שבע היתה עוברת ךן,
4יו
עוברת בבאר ך ,1עוברת  | ₪ה
ועוסקין ליחא'כת.

ועוסקיי ך,1

ך | מניחים ן | צורכי ןנג | ציבור] וְחא?'ן/
ועוסקים

ך,

והיו עוסקין פא! ,ומתעסקין

עצמם ך] .בצורכי עצמם ן ,בפרקטיא לט | ומכוח] ןן;

ומכח דפוחאגכ

העלה עליהן (עליהם ך]) הקב"ה [ח ,העלה עליהן הכת' ,1
הכתו' מעלה 5

שחד] א1כ.
| כאלו פא"כת .כילו וג | 5

צבור דפאכת

| והולכין]

ג ,והולכין ומתעסקין

ן | בצרכי

| אותו המעשה

מעלה עליהם הכתוב אן],
שוחד פא?ג.

ואנ:

כך פכ |

מעלה הכתוב ך,

שוחד ויטו משפט וְֶן ,שוחד

ודכוותה ותשב בפתח עינים כדכתיב לעיל ך ,שחד ודכותיה ..כדכת' לעיל ךן |
בפרגמטיא (והיו הולכין עוסקין בפרקמטיא) ,וכן טעס הגי' לפנינו והולכין בצרכי עצמן לעסוק בסחורה;
ובגליון כייל נסמן בכתב אחר ועוסקין בפרקטיא ,וגר' שהוגה כן עפ'יי הירושלמי ונשתבש בפרקטיא ,ומברכתה
היתה עוברת ב ב א ר שבע ושם היו בניו של שמואל שופטים ,ופי" מברכתה שיורה ועי' בעמת"ל ע' מברכתא,

ותימה שנשתבש בבי"ל ובכי'א א' וב' וכייג מה ברכתה ובכי"פ מה בורכתה ,והוגה לנכון בכי"ל בוני שיטי [ועי
מש'כ לעיל צד  ,]617והדרש ישכיבון כתיב מפרש ביפ'מ סוטה שם והוא לשון הפעיל כאלו אחרים השכיבום עם

הנשים וכו' א"ק דבכל הספרים לא כתי' אלא ישכבן בלא יו'ד והיכא כתי' ישביבון ואולי כן היה בספריהם וכוי
ועי' מנחת שי שמואל שם ,ולפניגו ל'ג ישכיבון כתי' ,וכגי' הדפוסי' השלמתי וכת' אשר ישכבון את הנשים וכו'
שוה הפסוק נדרש איפשר בני עלי הצדיק היו עושין כן (אותו הטעשה) וכו' ,ובמדרש שמואל שם רבי יהודה
יבנו דורש לשבח את אשר ישכבון את הנשים
ברבי סימון בשם חזקיה זה אחד מן המקראות שהיה ר
םתה על ידי שהיו מעלות הקדש לשם לשילה היו
אפשר בניו של אותו צריק היו עושין כן מאור ע
ו עמהן ודכותה
שמ
אתם חוץ מבתיהן לילה אחד מעלה עליהן הקב"ה כאלו ש
משהין אותם ומלינים ו
ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע אפשר בניו של אותו הצדיק היו עושין כן אמור מעתה על ידי
שהיו נוטלין את המ עשר ודגין בו אמר ר' ברכיה מברכתא היתה עוברת ב ב א ר ש ב ע והיו מניחין
צרכי צבור ומתעפקין בצרכי עצמן ודכותה ותשב בפתח עינים אפשר כן אלא ישבה בפתח שכל עינים מצפות לה
אמרה יהי רצון שלא אצא מן הבית הזה ריקם ,והנוסחא שם מסכמת יותר עס הנוסחא שלפנינו ובפרט לפי גי
הדפוסי' ועח''נ ,וכן נוסף בדפוסיי בסוף המאמר ודכוותה ותשב בפתח עינים וקיטעו כדכתיב לעיל [ע' לעיל צד ,1401

והמאמר נסדר כאן מפני הסמיכות שגם על יהודה למדו זכות שלא כוון לשם זנות ורוה"ק אמר מ מ ג י היו הדברים;
ובְמה'ג שם הובא אחר מאמר הקודם הדרש ד"א צדקה ר' יודן אומ' וכו' נצנצה רוח הקדש ואמרה לא תמר זינת
ולא יהודה וכו' ממני היה הדבר בשביל שיעמוד מלך המשיח וכו' ,ואולי כל המאמר כאן הוא הש מטה להדרש
בפתח עינים לעיל שם] ,ובדפיר גם הגי' אפשר בניו של שמואל הצדיק היו עושין אותו המעשה א מור מעתה
מעשר ודנין בו וכו' ,ובשבת שם אמר ר' שמואל בר נחמני א''ר יונתן כל
על ירי שהיו נוטלים את ה
האומר בני עלי חטאו אינו אלא מועה וכו' סבר לה כרב וכו' אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים מתוך
ששהו את קיניהן ולא הלכו אצל בעליהן מעלה עליהן הכתוב כאלו ש כב ום (ועי' ביומא שם ובד'ס) גופא אמר
רב פנחס לא חטא וכו' אלא הא כתיב אשר ישכבון ישכבן כתיב וכו' א''ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל האומר
בני שמואל חטאו אינו אלא טועה וכו' בדרכיו הוא דלא הלכו מיחטא נטי לא חטאו אלא מה אני מקיים ויטו אחרי
הבצע שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם וכו' והם לא

עשו כן אלא ישבו בעריהם

כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן כתנאי ויטו אחרי הבצע ר' מאיר אומר חלקם

שאלו בפיהם ר' יהודה אומר מלאי הטילו על בעלי בתים וכו' ,ובאג'יב שם ד"א ועלי זקן מאד שלשה הזקינו במהרה
מפני רעת בניהם יצחק וכו' אף עלי הזקין מפני צרת בניו וכו' אף שמואל הזקין מפני צרת בניו וכו' א"ר סימון
נקיים היו בני עלי מן הדבר הזה וכו' אשר ישכבון את הנשים אלא כך היו עושים לא היו מקריבין את הקרבנות
בשעתן והיו בנות ישראל מביאות תור או בני יונה אצלן בשביל טהרתן וכו' והיו נוטלין ומעבירין השעות ולא היו
מקריבין בשעתן והיו בנות ישראל סבורות שנטהרו ותולכות ומשמשות לבתיהן (ומשמשות לבעליהן בטומאה)
שנאמר ואת אשר ישכבון את הנשים וכו' משכיבין את הנשים עם בעליהן טמאות וכו' ,ועיייש בהערות רש/ב:

3898

פרשח פה

וישב

כז) ויהי בעת לדתה כאן לחסריס וכאן למלאין והנה תאוטים ונוי תאוטים מלאהו,

שניהם צריקים ,להלן תאומם (כואשית כה כר) חסר אחר צדיק ואחר רשע:

>

שי

כח) ויהי בלרתה וגו' |זה יצא ראשונה| ר' אבא בשם ר' חסרי נ' הס נאמנים על )
: | ינקוע טס ,יכוסי נכל נסכס פ'נ "ג ד' ,יכוט' קידוטין פ"ד ס"ס ד' ,קילוטין ע'ג נִי:

 1כעיל 680 27

 1ויהי. .לרתה והנה תאומים בבטנה [] ,ויהי בלרתה א | כאן לחסרים כאן לטלאים פנ .כן (כוון חפ) = 7
לחסרים ולהלן (להלן כ) למלאים (חכ.

:

כאן חפרים ולהלן מלאים ך' .כאן למלאים ולהלן לחסרים א' .כאן

מלאים ולהלן חסרים א ,התם חסרים וכאן מליאים ת | וגוו] כבטגה דפוחא'נכע .ל' את | תאומים --הוא]
מלא הוא [ץ ,מלא ךן ,תאומים מלא כאן ךָ .תאומים ..כן [ .כאן תאומים מלא פא .כאן בתאומים מלא "
ולהלן תומים

 ,1כאן שניהם

2ניהן
חפר חן | ש

ךן .ששניהס

פאכ.

(ָ ,לפי ששניהס

לפי שבכאן שניהם ךן |

היו צריקים א | להלן| פכ .ולהלן דוהאגותש ! תאומס חפר| תאומים חסר א* .הומיס חסר פ'כ .כתיב "
תומים חפר ך ,כת' תומים חסרים ךן.
שהיה

| רשע] חסר ך]

אחד א'

ויהי ..יד ויהי ך,
הסראי שא*ג.2

חומיי א* .חסר (ץ ,לי וחן

|  * 8ויחי  --ראשונה]

ויהי בלדתה א!,

ר' אבא..

ויהי בלדתה וגוי ל

זה יצא ראשונה א?.

הפרא [ .ר' הפראי

| שאחר היה ע .לפי שאחר ךן ,לפ

בש"ר אבא א!.

ויהי בעת

ויהי בלדתה ויתן יר וחגת:

לדתה 2

ר' הסדאי ץ.

=
ו

| ו' אבא בשם ר"
= 8

רבא (אמ' רבא ף]) בר רב

חסרא ד | שלשה הם  .שלשה הן וני .ג' דא* .שלשה ךיפא'כת | נאטניס| וחכת- .יו דפאני | ₪ 8
]

4אילו הן| ואלו הן רְי .ואלו הם דַזן .לי פא<= |
על אתר] פואכש :לאלתר דְתִי .על עצמן ח .ל'  | 1ו
חיה| י .החיה דפוחאנכת .החייה ן | והשיירה] פוחאנתי .נהשיירא ּ .והשייר' ך ,האסופי ך' | את
לי פאכשי | חכרתה] דךְ? .חברותיה וְחָאני .חכרת' (חברתה ך] ,חברותיה 8כ) חיה דכתי' (רכ? םן] :מן

דכתי' כ) ותקח המילדת (המיילדת ) ותקשור (ותקשר ך]) על ידו שגי לאטר (ותקשר וגו' ם) זה יצא ראשוגה
שייר'

(שיירה

פך] .שיירא

כ)-כדאמ' ר' פימון אחוי דר' יהודה בר (בשם  )5זבדי (זבראי יך]) בשם רב תיגוק

כל זמן שמושלך בשוק אביו ואמו מעידין (מעידיס ך]) עליו נאסף מן השוק צריך שני עדים (שני עדים ואביו >
עם אמו נאמנין עליו כשני עדים פכ) והמטהרת את חכרתיה (והמטהרת חברתה ך] ,והמטהרת חברותיה כ) .
כדתנן שלש (שלוש ך]) נשים ישנות (שהיו וושבות כ) במטה אחת ודם (ונמצא דם כ) תחת אחת טהן
(מהם ך) כלן (כולן כךן]) טמאות בדקה אחת ומצאה דם היא בלבד טמאה ְפכך | אמר ר' אבא] וחא; הי "
אבא

אמ' פ.2

ת-ה]
ר-
ברת
חמטה
ר' אחא ש .אמר רבא דְךן] | ה

אמר

חברותיה א .ל' דפכןת
שהתה

| בלבד אכ

המטהרת  . .חברותיה דְיוָךְז] ,המטהרת

| לעת]  -,שלא שהתה מע"ל מציאת דם לעת בדיקה ם .פיי שלא "
1

בן עת מציאת רם לעת בדיקה אלא בתוך מעת לעת כ |

להסרים "
אן ח
 1באן לחפרים וכו' . הדרש נסדר לעיל צר  686לפ' וימלאו ימיה ללרת( ,בפי' ב"ר גורם ומפרש כ

לחרשים חסרים דלא נאסר כאן וימלאו ה אוטים טלא אלף ששניהם צדיקים להלן הומי'

סריס

כלא אלף 

כי'
הילק' לאמור כתוב ברמז ,וכן נמצא בילק' לעיל ר' קלייה האיש מצוה על פריה ורביה ת

לעיל

על מלאו

אחד צדיק ואחד רשע ,ובפירש'י עה''ת בעת לרתה וברבקה הוא אומר וימלאו ימיה ללדת ל הל ן ל מ ל א י םי' וכאן
ל חפר ים והנה תאוסים מלא ולהלן חומים חסר לפי שהאחד רשע אבל אלן שניהם צריקים( .קשה הלשון בילקוט
והנה תאומים מלא כתי' על וימלאו ימיה ללרת [כונחו שהדרש כותב לעיל ע ל הפסוק וימלאו ימיה ,אף שדוך

הארץ וכו' וע' מש'יכ לעיל צר  2401אות  ]4והמאמר 'הועתק .בערוך ע' תאם,
תאומים בבטנה מלא לפי ששניהם צדיקים ולהלן חסר לפי שהיה אחד צריק וכו',
לדתה .והנה וכו' כאן תאומים כולו מלא לפי ששניהם .צדיקים וברבקה חסר שאחד

כאן לחסרים וכו' ועי' במ'יי לעיל שם ,ובמדרש חסירות ויתירות הוצ' מרמרשטיין צד

שהיה אחד וכו' כתיב בתמר תאומים מלי שהיו שניהן צדיקים:

וכלק"ט ויהי בעת לדתה והנה
ובשכל טוב צר  189ויהי בעת
היה צדיק וכן' ולא הועתק שם
 15תומם של רבקה חסר מלמר"

 8על אתר .תכף; ובסגנון הבכלי לאלתר ,ובירושלמי

נמצא כמעט תמיד על אתר ועו' במבה"י ייב א' ,וגס בדפ'ר ובחמשה כ"י שציינתי ובילקוט איתא רק ראש המאמר
וסופו ,ובלק"ט הועתק ותקח המילרת ותקשור על ידו שני לאמר זה יצא ראשונה א"ר אבא ג' נאמנים לאלתר התיה
והשיורה והמטהרת את חברותיה ,ובשכל טוב שם גורס ומפרש לאמר מהו לאטר לאלתר וכו' דא"ר אבא בשם
ר' ח סדא שלשה גאמנין ל א ל ת ר החיה על הוולד כזה שיירה על השבויה והמטהרת הברותיה אטר רבא
חברותיה ובלבר מעת לעת [והלשון ובלבד כטו לעיל צד  497ובלבד ונקבר עליה ע"ש] ,והמאטר:
המטהרה
סרא
בשלימותו בירוש' ב''ב וקידושין שם ר' ב א בשם רב ה

והשיירה( .חיה ושיירה) והמטהרת

הברותיה

ההיה

בשעה

ג' (שלשה) הן שהן נאמנין לאלחר (על אתר) החוה "

על

שיושב'

המשבר

מהדא

דכתיב ותקת

המילדת ותקשר וגו' (היה ותקח המיילרת ותקשר על ירו שני לאמר זה יצא ראשונה) שיירא (ושיירה) כיי דמר
ר' סימון (כההיא דא"ר אבא) אחוי דוהודה בר זברי בשם רב כל זמן שמושלך (תינוק כל זמן שהוא מושלך) לשוק >

או אביו א ו אמו מעידין עליו נאסף (נאסף מן השוק) צריך שני עדים ואביו ואמו נעשין לו כשני עדי' (אביו ואטו
כשני עדים הן) והמטהרת חברותיה כיי (כההיא) דתנינן תמן שלש גשים שהיו ישנות במיטה (ג' נשים ישינות במיטה
אחת) ונמצא (נמצא) דם תחת אחת מהן כולן טמאות בדקה אחת ומצתה טמא (אחת מהן ונמצאת טמאֶה) היא
טמא' וכולן (היא טטיאה ושתים) טהורות א"ר ב א ובלבד מעת לעת ,וכן הושלם המאמר בכי"פ וכי"ב ,ושם-הגי!
ב שמושלן
כל זמן

ו שוק אב

יו וא מ \ -מעידון עליו ,ובסוף המאמר ובלבד

מעת לעת נוסף בכי"פ שלא שהחה מעיל

מציאת דם לעת ב יקה ,ובכיייכ  5י' שלא שהתה וכו' ועח'יכ ,וגם .כד"ו [וכויית] .השלימו המאמר בזה הסגנון בל
כו' והשמיטו ואביו עם אמו נאמנין עליו וכג'= ,ובדפ"ר ואולו הן ההיה האפופי והמטהרת
הוא אסופי בסוגיא דבבלי קירושין שם דאמר רב יהודה אמר רבי אבא אמר רביו
י

אמר

רב

כל

זמן שבשוק

אביו

וא מו

נאמנים

עליו נאסף

מן השוק

אין נאמנים

עליו

"

ּ
את

| וושב

ו

פרשה פה

כט) ויהי כמשיב

9511

לח כט ל

ידו וגו' [ותאמר מה פרצת עליך פרץ] זה רבה על כל הפרצים יד

ממך יעמוד עלה הפורץ לפניהם (מיכה ב י):
|
2

לו ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני כמה ידות כתוכ כאן ,ר' יודן ור' חונא ר' יודן
אמר ארבע כנגד ארבעה חרמים שעתיר לפשוט את ידו בהס .חרם עמלק וחרם סיחון ועוג וחרם יריחו
 1ילקוט שס ,ילק' מכיכי פיכק '3 .יינ,
סנקללין פ'"ו ק"נ  ,'3פנסדכין פ"ג :'3
ויהי כמשיב

ץ]-
ר -
פיהי
* 1ו

לנדת ככלטית פק"ד

ידו וגו' לדוא'ב.

(פס"נ) 3 | :ילקוע עס,

ויהי..

ידו והנה

יצא אחיו

ילק' יקסוסע כ' *יס,
ויהי..

[,

אחיו

יכוט'

וגו" ך];

ויהו  ..ידו י| ,ווהי כמשיב פ ,מה פרצת עליך פרץ א"שמ | רבא מ ,ריבה |" | הפרצים] וְ"אגמ/
ממך יעמד פאנש .יעמוד ממך י | שנא' עלה א1א9
הפריצים דְחשי ,הפורצים ך] ,הפרוצים פכ | 5

לפניהם] פחאנכשימ .וגו [" ,לפניהם וגוי (לפניהם ךן) רבי בשם רבנן אמר כל הפורצים (הפורצי! ךָ!)
ממך עומדין שני (עומדים כמד"א ן]) עלה הפורץ לפניהם דְִךן |  *8אשר על ידו השני חנ] וגוי לֶן;
לי דפאכתי | .כתוב] ן /כתיי דאלו (יהושע) ,כת' פנכ; כתובות י ,לי חאת | כאן] כן [ ₪ :/די א?/
4ומר חי (שם) | ארבע] פוחאי'ני,
ו-נא] רי . .הונא אנףת .ל" פכ | יודן| הונא י | א
ארבעה ך | .רח'-

ד' דא? .ארבעה כתי (שם) | אובעה] וכתי(שם).

ד' דא .ארבע פחזני | חרמים] פוחאנכתי:

דיו ד |

שהוא עתיד דפוחא'גכתי .שהוא עתיד עכן א" | את ל' פאכי (שם) | בהם] וחגתי (שם) .בהן דפאכ,
לי ד |-חרם] פכ; חרמו של וְחְאנִי,
חרמו של ך

ואילו הן ד' חרמים (חרמון ךך )1חרמו של :ך ,ואלו הן ארבעה חרמים

| חרם פכ .וחרמו של דְוְחאנתי

| וחרם יריחו] וחרמו של יריחו א'י .וחרמה (חרמה נ[ש)

של ירוחו דְוהנתתש .וחרמו של כנעניים א? :ל' פכ |
הא דאמרן חיה דתניא חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון (ופירש"י בכור הוא) וזה יצא שני במה דברים אמורים
שלא יצתה וחזרה וכו' פוטרת חברותיה מאי היא דחנן שלש נשים שהיו ישנות וכו' בדקה אחת מהן ונמצאת טמאה
היא טמאה וכולן טהורות אמר רב חסדא שבדקה עצמה כש יעגר ווסת וע' בפירש"י שם ובחיי הרשש
אות "יי ,ובברייתא חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וכו' לא הובאה הראייה מדכת' ותקח המילדת וכו' וק"ק טעם
זו הראייה שהרי בכל מקום מונה הכתוב פרץ לפני זרח שאמרה עליו זה יצא ראשונה ,וביפ"ת פי' דכתיב ותקח
המילדת ומדכתב לה רחמנא אלמא נאמנת במה שעשתה לאלתר וצ"ע ,ולפני בעל פי' ב'"ר היה המאמר כנר' כטו
לפנינו כאן ומפרשו עפ"י המאמר בירוש' ב"ב וז"ל ג' הן שהן נאמנין על אתר (כ'ה בפיי ב"ר דפ"ר) לאלתר
בחזקת הבתי' ירושלמי החיה בשעה שיושבת על המשבר מן הדא ותקח המלדת ובכו'
פשי כדאמר ר' סימון תינוק כל זמן שמושלך בשוק אביו ואמו מעידין עליו נאסף מן השוק צרוך שני עדים וכ ן
וס
א
ייר א שהיתה עוברת וראה אחד ואמר בני הוא זה נאמן והמטהרת חכרותיה כדתנינן חמן בנרה ג' נשים ישנות
ש
במטה אחת ונמצא דם וכו' בדקה אחת מהן ומצא' ט מ א היא טמאה וכולן טהורות ,א"ר אחא (וצ"ל אבא) ובלבד
מעת לעת משעה שראתה עד עת שושנה עמהן ולא יותר ,ונר' שמפרש שיירא אסופי כלשון הבבלי המורגל; ובפני

משה בירוש' ב"ב שם מפרש והשוירה העוברת טמקום למקום ומצאו תינוק
הפרצים המשיח ממך יעמוד עלה הפורץ וכו'+ ,ובופ''ת הגיה זה רבה הרב
עלוך פרץ דריש ,ובפי' ביר מפרש מה פרצת עליך פרץ זה רבה על
בו עלה .הפורץ לפניהם; ובשכל טוב שם [ויקרא] שמו פירץ רב על כל
העולה לפניהם זה מלך המשיח,

מושלך וכו' :  1זה רבה .גדול על כל
על כל הפורצים ופי' דכפל הלשון פרצת
הפריצים ממך יעמד משיח שנאמר
הפורצים ממך יעמוד הפורץ באחיו

ובמדרש אגדה סה פרצת גגו' זה רבה על כל" הפריצים

שממך

יעמוד עלה

הפורץ  לפניהם ,ובדפוסי' [וכי''ת] ההוספה רבי בשם רבנן' כל הפורצים ממך עומדין וכו' וליתא בשאר הספרים,
ובאג'יב שם ויהי בעת לרתה וגו' ויהי בלרחה ויתן יד בקש זרח לצאת תחילה אמר הקב"ה משיח עומד מפרץ
וווצא זרח ראשון יחזור למעי אמו ויצא פרץ ראשון שהמשיח יוצא ממנו שנאמר ויהי כמשיב ידו וגו' פרץ זה משיח
שנאמר עלה הפורץ לפניהם וגו'; | 3כמה ירות כתוב כאן .בזרח ארבע ויהי בלדתה ויהן יד וכו' ותקשר על ידו
שני וכו' ויהי כסשיב ידו וכו' אשר על ידו השני וכו ודורש ר' יודן ארבע כנגד ארבעה חרמים שעתיד עכן שוצא
מזרח .לפשוט את ידו בהם חרם עמלק וכו' ,ובחרם יריחו כתוב ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זיח למטה יהורה
מן החרם וכו'( .יהושע ז' א') ולא נתפרש שמעל עכן בשלשה חרמים האחרים שנמנו כאן ,ובמדרש אגדה הובא
גיב אשר על ידו השני וגו' וארבעה ירות כתיב הנה כנגד ד' הרמים שהוא עתיד לפשוט את ידו בהם חרמו של
ע מ לק וחרמו של סיחון ועוג וחרמז של יריחו וחרמו של כנענים [וכן בבחיי כנגד ארבעה חרמים שפשט ידו בהן
עכן בן זרח והם חרם עמלק חרם וכו' פגעניים חרם יריחו] .ובפירש'"י עה"ת מפרש אשר על ידו השני ד' ידות
כתובות כאן' כנגד ד' חרמים שמעל עכן שיצא ממנו ,ובסנהדרין שם ויען עכן את יהושע וואסר וכו' וכזאת וכזאת
עשיתי אמר רב .אסי אמר ר' חנינא מלמד שמעל עכן בש לשה חרמים שנים בימי משה ואחד בימי יהושע נכוי
(ופורש"י

שנים.

בימי

משה

אוחה

של

כנעני מלך ערד דכתיב וידר ישראל נדר וגו' והחרמתי .את עריהם אפרום

שם

ארבע

ידים

וחים

עליהם בהנאה .וכיוצא בזו עשה בעיירות אחרות ולא נתפרסמו) ר' יוחנן אמר משוס ר' אלעזר בר' שמעון ח מ ש ה
ארבעה בימי משה ואחר בימי יהושע .וכו' ועד השתא מאי טעטא לא איענוש א"ר יוחנן משום ר' אלעזר ברי
שמעון לפי שלא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדן וכו' ועי' בד"ס ,ועפ''י המאמרים שלפנינו ובסנהדרין
שם

מפרש

בשכל

טוב

כתובין

בזרח

כנגד

עכן

בן

בנו

שפשט

יד

בארבע

חרמים

חרם

עמלק

הכנעני שנאמר והחרמתי את עריהם וחרם סיחון ועוג אלא שלא נענשין על הנסתרות עד שהיו במדבר לאחר שעברו

את הירדן .עבר על .חים יריחו ונענש וכו' אלו דברי ר' יודן ,ובירוש' סנהדרין שם ויען עכן וכו' א"ל אני הוא
שמעלתי בחרם מ דין ובחרם יריחו א'ר תנחומא בארבעה הרמים מעל בחרם כנעגני מלך עוד בחחרם סיחון

ידן בחרם יריחו וכו' ,וכן-בפי' ב''ר חרמו של מדין שהטף היחה נחרמת חרמה של יריחו והיתה
ועוג בחרם מ
העיר  חרם .חרמן של כנענים והחרְמתי את עריהם (במדבר כ"א בי) ,וברד"ק ליהושע ז' כ' מפרש ויש אומרי
בארבעה שלשה בומי משה חרמו של כנעני מלך ערר וחרמו 'של סיחון ועוג וחרמו של מד ין בכנעני שכתוב בו

והחרמתי את עריהם ובמדין שנתנו הזהכ קדש לה' [במדבר ל"א ג'"ד| בפיחון ועוג אף על פי שכתוב בו בזונו לנו

[דברים ג' ז'] אי אפשר שלא הקדישו מן השלל לה' וכו' ,וגם בסא'"ר פי"ח (הוצאת רמאש צד  )201הדרש באותה

שעה בכה עכן ביכיה גדולה ואמר אוי לי אף חרם שנטלו חבירי מן המדינים

ונתנו לו למשה ואני לא נתתי

לו וכוי ,ובירושלמי שם מונה חרם מדין בטקום חרם עמלק בבר כאן וחרם כנעני מלך ערר הוא חרם כנענים כאן

וישב

01

:

פרשה

2

2

"ור

צְ

וחרם כנענים , ר' חונה א' כננד ארבעה דכרים
שנער אחת טובה ומאתים שקלים כסף
סורסירה  בבליא , ומה בבל עכרה הכא ,אלא
אין מלכותו שוה כלוס ומלך בכל אנטיקיסר

4

שעתיר ליטול מן החרם הה'ר וארא כשלל אדרת .
ולשון זהכ אחר (הושע וכא) ,ר' חננא כר יצחק אמר.
כל מלך שלא היה לו שלטון בארץ ישראל הוא אומר.
שלו היה יושכ ביריחו והיה זה משלח לזה כותכות 2 ₪

 +לזה דוריות :

)+

סנסיטל

? סיכ ססיריס כנס פ' ככס סיס (ס' ",)5

"יו כסס כי' ס' 3- :ע" ספכי עקג פ" פיו| :

ע"נ מטפטיס

ק" " טלם סוקפה ם" ע"ו,

פנסוע מטפטיס כ"

.
>

|

 1וחרם הכנענים  .וחרם הכנעניים ף ,וחרמו של כנעניים א'י ,וחרמן של כנעניים דוחגתי (שס)% : :
חרמן . .כנענים ש .וחרמה של יריחו א" | חונא דְוְח .הוגא פאנתי (שפ) ,יורן י |אמר | ארבעה כנגד | |= >

ארבעה) פוחא'גכי (שס) .ד' דא'ש .איבע י .ל ת | כליפ א | שעחיד] פגכש .שהוא עחיר דוחאתי |"
וארא] פוחאכך]שי.

ואראה דְן | * אדרת  --אחר [] אדרת שנער פובה מאר ומאתים שקל כסף ..אחר ו,

אדרת  . .אחת טובה ומאתים שקלים . .ולשון זהב  .₪אררת  . .אחת טובה ומאתים שקלים . .אחר חמש שקלום  "
משקלו וגו'  ,אדרת ..אחת טובה ומאתים שקלים ..זהב חמשים שקלים משקלו ואחמדם ואקחם וגו' [ן , .
אדרת וגו' ל ,וגו" א'י (שס) |3 2 .

אדרת . .טובה דְן"] ,אדרת שנער ולשון זהב וגו' ם ,אדרת שנער א,1
 2ר' חננא בר יצחק| [ן ,ר' חיננא . .כק ,ר' חנינה ..ם .ר' חיננא (הננא א') בר' יצחק א .ר' הונא יע ה
א"ר הונא ןן

| אמו]  -.מהו אדרת שנער אכ.

מה

אדות .₪

ל' ךן | 8פורפירא

דאתעשי (שם)4 == ,

ישם) | <<"
פורפירייה [ .פורפיייא פכ .פורפראה א? .פופירא  | 1בכלייא ן ,בכלאה פאעש .בבליקון (
עכדה] פו1כ .עכדא דאתע .עגייא י(שפם) .עכיד ש | אלא] פואגכעי (שם) - .חני רי שמעון בן >

יוחאי דת | סלך] ע -. .ושלפון דפואנכתי (שס) | שלא היו ן .שאין פכ | ** לו] לי ל | שלפון] ונ

שולטן דִן,

שולטנות

שולטנין א.

כ.

הוא  --מלכותו] [" ,הוא אומר איגי דדך].

שלטנות

י(שם)

הוא ומלכותו אינז פכ.

4וה] אנתי (שס) ,שווה ךָ .שווא ן .לי פכע
ש

| ישואל] פואנכעי"י (שס).

ל' דע |

אין מלכותו ע .אין נִי (שם) .אינו א |

| אנטיקסר א'כתי (שם) ,אנשיקרס נְנ .אנטיסקר א* | =

ה ]-וזה משלח לזה [י (שם) ,ומשלח זה לוזה (ץ= ,
ו-
ליה
ישם) .ל' פא'כ | וה
היה יושב] היה א'א ,"%יושב (
זה משגר לזה ש ,והיה זה משלח למלך בבל  ,ָ,והיה זה משלח לבבל ] | כתבות א* ,כותנות , -
כתנות ( 5שם) | וזה לזה] ק ,וזה משלה לזה דִוַאנתי(שם) ,וזה משגר לזה ש .והוא לו פכ |.
ישם) ,כותבות ךן ||
 8דורונות (

וכן בפי' ב"ר חרמן של כנענים,
יריחו וחרמן של כנעניים ,ובט"כ
סדין וכן הגיהו בד' קראקא א'
וחרמה של כנעניים נ"א
עשינו

לסיחון מלך

חשבון

ובדפ"ר וד"ו הגי' כמו לפגינו חרמו של עמלק וחרמו של פיחון ועוג וחרמה של "
מפרש חרמו של עמלק זה מלחמת כנעני טלך ערד ,ובמקום כנעניים הוא מגיה"
וחהרמה של מדין וכ"ה בדפוסי' שנדפסו אחרין ,ובר' ווילנא חזרו והגיהן"
מדין ,וחרמו של סיחון ועוג שכתוב ונחרם את כל עיר וכו' ונחרם אותס כאשר -

החרם כל עיר וכו' (דברים ב' ל"ד ,ג' ו') ועי' גם בפי' מהרז'יו :

הקרי שם וארא והכתיב ואראה ועח'נ ובמ"י לעיל צד 8
הפסוק אדרת שנער אחת טובה ומאתים שקלים כסף וכו',
אדרת שנער ושתי התיכות כסף של מאתים שקלים ולשון
שנער ומאתי' שקלי' מהו אחת טובה כלומר אחרת טובה
דברים ,ובשכל טוב שם ור' חונא אמר כנגד ד' דברים
כנגד ד' דברים שעתיד עכן ליטול טן החרם שנאמר אדרת
בבבל [כי שנער היא בבל] ,ועי' לעיל צר  878וצד ,%88
שלא היה לו שלטון בארץ ישראל וכו' ומלך .בבל וכו' והיה

 1וארא בשלל.

ב

בדה והוא גלי ועי"ע בתנייך הוצ' גינצבורג ,והשלמתי"
ובפירש"י עה'"ת מפרש וי"א כנגד ארבעה דברים שלקח
זהב אחד ,ובְפי' ב"ר מפרש היה לו לומר אדרת אחת
אחת של שנער ואחרת כמותה שאם לא כן אין כאן ד'
שלקח מחרם יריחו שנאמר וכוי ושם צד  682ר' חונא;
שנער וגו' :  8פורפירה בבליא .לבוש תכלת שנעשה .
ופריך מה בבל עושה כאן בחום יריחו ומשני כל מלך
זה משלח לזה כותבות תמרים וזה לזה דוריות מתנות,

ואדרת שנער .היתה מתנה ששלח מלך בבל לאנטיקיסר שלו ביריחו ,וסגנון הלשון והיה זה משלח וכו' כמו לעול
צד  224משלח זה לזה כותבות ודוריות ועיי"ש בח"נ ,ולעיל צד  765הדרש מלך יריחו אחד אין ת"ל אחד אלא

הוא ואנטיקיסר שלו ,ולשון המאמר בשהש"ר שם בדפ'ר ודו וארא בשלל אדרת שנער אחת טובה רבי חיננא בר
ון בן יוחאי מלך בבל היה וקנה ביריחו והיה
עמ
תי ר' ש
יצחק אמר פורפירה בבליה מה בבל עבדה הכא ג
משלח לזה כותבות וזה משלח לזה דורוניות הדא אמרה כל מלך שלא היה לו קציץ (והוגה במ'כ קצין) בארץ
ישראל לא היה תופש בעצמו שהוא מלך ,ובתנחומא משפטים שם כתיב מלך יריחו אחר וכו' אלא כל מלך שהיה טולך >"
בחוצה לארץ אם לא היה קונה בא"י לא היה נקרא מלך וכו' א"ר פרנך בשם ר' יותנן ראה מה כתיב וארא ] 7

בשלל אדרת שנער אהת טובה פורפוריא בבליקון שהיה מלך בבל לובש ושולט ביריחו וכו' ,ובחנחומא מב משפטים 
כתיב מלך יריהן וכו' אלא כל מי שהוא קונה חוצה לארץ ולא היה קונה .וכו' אמר ר' יוחנן ראה וכו' פורפירא

בבליקון שהיה מלך בבל וכו' ,ועי' במ"י לעיל צר  ,768ושם העתקתי גס המאמר מספרי עקב ,והמאמר שלפנינו
הועתק בערוך ע' אנטיקיסר וע"ע בע' פורפירא,

ובשכל טוב צד  782נשתבש

קצת ומאי אדרת שנער

ר' חנניא בר

יצחק אומר פורפירא בבלאה ומאי עבדא בבל הדא אלא כל מלך שלא היה לו שלטון בארץ ישראל לא היה מלכותו
כלום ומלך בבל הוא א נטוקם שלו ושב ביריחו והיה זה משלח לזה מכתבות וזה משלת לזה דווונות;
וברד"ק שם הובא ובב'"ר אדרת שנער רבי חנינא בר רבי יצתק אומר פרפרא בבלאה ועוד בדברי רבותינו זיל הב
אמר איצטילא דמילתא ושמואל אמר פרבלא דצריפאה (סנהדרין מ"ד א') ,ובילק' יהושע שם נתערבו שני המאטרים,
ובילק' ד"ו ניתוספו הפירושים לפורפירא פי' ארגטן מבבל ולסרבלא דצריפא פי' סרבל נקי לבן תרגומו של בורית
צריפתא :

"

פרשה פו

וישב
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לט א

פרשה פו
לט א) וווסף הורד מצרימה וגו' בחבלי אדם אמשכם ונו' (השע יאד) בחבלי ארם
אמשכם אילו ישראל משכיני אחריך נרוצה (שהיש אד) ,בעבותות אהבה (הושע שם שם)
אהבתי אתכם אמר י"י (מלאכי א ב) ,ואהי להם כמרימי עול (הושע שם שם) שרוממתי צריהם
עליהם ,כל כך למה על לחיהם (שסשם) בשביל דבר שהוציאו מלחיהם שאמרו לעגל אלה אלהיך
ישראל (שמותלב ה) ,ובסוף ואט אליו אוכיל (הושע שם שם) אני מטה להם אכילות הרבה יהי

וש

פיסת בר בארץ וגו' (תהלים עכ טו) ,ד"א בחבלי אדם אמשכם זה יוסף וימשכו ויעלו את יוסף
אהב את יוסף (שם שם ג) ,ואהי להם כמרימי

וגו' (בראשית לז כח) , בעבותות אהבה וישראל

עול שרוממתי צריו עליו אי זו זו ,זו אשת פוטיפר ,כל כך למה על לחיהם בשביל דבר שהוציא
מלחייו ויבא יוסף את דבתם וגו' (שס שם ב) ,ובסוף ואט אליו אוכיל (הושע שם שם) אני מטה לו
אכילות הרבה ויוסף הוא השליט

10

וגו' (בראשית מב ו):

ויוסף הורד מצרימה [כבשון כד'א וירד מים עד ים (תהלים עב ה)] שלט בהם היך דאת

אמר כי הוא רודה בכל וו' (מיא ה ד) ,נסחון נחת עליהון היך דאת אמר וירדהו אל
 11:ילקוע כ' קע"ס ,וע" פיכס כבסי פ'
 1ילקוט כ' קעייס ,ילק' הוטע כי סתק"[ 6 | :ע' לקטן פפ"נ פיי סי]
עפכוס טלס לש (ל' *'ג) ,סנסועש ע"כ וסנסועל בפדנל קי'  ,'3בעדנכ ככס פ" 5ס"  21 :'5סנסועס מ" 3וישב קי עזג
 1ויוסף  --וגו'] ויוסף . .מצרימה ְפאנכתי .לי ן | בחבלי] ן .3כת'  ₪פת :כתו'  ₪דאלו כתו' 5 ₪ם;
אדם ..בעבותות אהבה (האהבה ת) אכת |
| אדֶם --וגו] | ,1אדם אמשכם דֶפ,
הה"ד  ₪א

ללו אתי (הושע) | משכיני]  .1משכני דְפואכתי (שם) ,שנאי בהם
כם] וְאנכ .ל' דפת | א
מיש--
אבל
בח
משכני |" | 3ואהי] פאכי(שם) .ואהיה רונת | עול]  ₪על לחייהם פכ | צריהן עליהן א? .עליהם
צרות י(שם) | 4למה כל כך פכ | לייהם פא'כי(שם) | שהוציאו דבר נו (שם) ,שהוציאו פכ |
ושם) .שאמרו דְ .ואמרו פאס |
מלחיהם] נכןת .מלחייהם דפואי (שם) | שאמרו לעגל] [ְָ .ואמרו לעגל (
5שראל] פואנכ .ל' דתי (שם) | ובסוף] וא'א?".
י

אוביל דָ'י( 3שם)

פסת
6

| להם] פוכת.

ואהי]

וסוף דגתי (שם) .ל' פא'כ

ישם)
להן ך ,אליהם א ,1עליהם א?ג; עליו (

פאן | בארץ וגוי] בארץ בראש

7גו] ן .מן הבור דְאנַתִי.
ו

| ואטה א? | עליו ת |

| אבילות דָי( 1שם) |

הרים א .1בארץ ךְא?נתי (שם) ,וגו' וֶ .לי פ | זה יוסף לי (ישם)

ל' פא:כי (שם) | האהנה ך | את יוסף] ואלנכתי:
עול על וגו' ל

פאכתיי .ואהיה לידוא'"נ |  * 8של דואגכתי]

* צריו

|

 ₪מכל בניו דא |

לפוא

כי] צרות ו (שס),

| (צריו עליו] עליהם צריהם נ"א שרוממתי עליו צריו ך]) | אי זו זו] ן .ואי . .זו ךְא .1ואיזו זו בָ,
לי
5וטיפר] פוטיפרע ךְ | וכל כך למה א ,למה
ואי זו אלכו (שם) ,ואיזו תִי ,לי פ | אשתו של [אנכי | פ
כך  | 82לחיהם] וְנְכְתי .לחייהם דְפאי (שם) | בשביל] על ,אותו ן .ל' י | * דבר שהוציא ךְואנתי (שפ)]
שהוציא לפכ

שהוציא .דבר ו,

9לחיו
| מ

"3

רעה פא'נכי.

| וגו'] ן:

| אוביל דְ2

אביהם ךְא%ן | ובסוף] וא :ופוף דְנתי .ל' פכ | עליו 

רועה

וגוה י(שם).

רעה

אל

| אני  --לו] פואכ :אני מטה

עליו נשי .ל דת |  01אבילות ך ,+אבלות  | +ויוסף -ו-גו']  , 1ויוסף הוא השליט על הארץ ואלכו ,ויוסף (שני

ה.ארץ
ויוסף ך]) .

הוא המשביר לכל עם הארץ א!ך].

ויוסף הוא השליט ף ,ד"א ויוסף הורד מצרימה

ויוסף

הוא השליט ך |  * 11כבשון --ים ל"] שלט בהון המד"א כי הוא רודה בכל עבר הנהר ך] .שלט בהון כד"א
כי . .עבר [וגוי א ]"%א? .שלט בהון ..עבר הנהר מתפפח ועד עזה א ,1שלט בהון (בהם ן) היך מה דאת
אמ' (הכ' דת' ן ,כמא דאת אמ'  ;2כמדתמר [ ,כד"א פי) וירד מים עד (ועד י )3ים דפונכלי ,1לי ל |
ו ]'-כבש יתהון (כבשיהון א? .כבש בהון ך]) כד"א וירד מים עד ים אתת :כבשון (כבשן י) הכ' דת'
ג-
שולט
(כמה דתמר

בכל עבר הנהר

[; :כר'א י) כי הוא רודה

[3ו,

כבשהון כד"א

(כבשיהון

ה-ון
י-
לון
ענפח
כבש בהון היך מה דאת אמר כי ..רודה בכל עבר הנהר ך | * 21
נסבון  ..עליהון [נ ,נסח

יתהון ך] ,נסחון מאתריהון

["ש ,נפח

יתהון מאתרייהו

כ) כי הוא

רודה

פכ,

ליך]) נסבין  . .עליהון ל.
י ,נחת עליהון אכל ,עליהון

נחת ם | ויודה כ | על דיוכ |
פרשה

פו.

בדפיר

נסמן

פפ"ד,

ובמקרא

כאן פרשה סתומה:

 8ואהי וכו'= .כ"ה בכי"ל ובארבעה כ'י

שציינתי ובילק' הושע שם ,ובסמוך גם בילקוט כאן בדפ"ר ,ובכי"ל הוגה בסמוך ואה יה וכ"ה במקרא ,ובהושע
יג ז' כתוב וא הי להם כמו שחל וכו' ,ובילקוט דפ"ר [וכן במדרש דפ'ר] נשתבש אוביל וכו' אבילות וכו' ועח"ג
ובד''ס לשבת פ'ט ב' :

 01הוא השליט וגו ופיד הוא המשביר לכל עם הארץ ועח"נ ,ובפי' בר גורס ומפרש לעתיר

לבא אני מטה ע ל י ו אכילות הרבה דכתיב ויוסף הוא השליט הוא המשביר ,ובדפוסי' נשתבש וסוף ואט אליו אוכיל
אכולות הרבה ד"א ויוסף הורד מצרימה ויוסף הוא השליט וכבר הוגה בא"א ובמ"כ ,וכשכל טוב צד  789מפרש
5ט יפר ע שבקשה להרים ולפרוק עול שמים
בחבלי אדם אמשכם זה "וסף וכו וא הי להס כמרימי עול זו אשת ו
מעל עסף

כל כך למה בשביל

דבר

דבה שהוציא על אחיו שנאמר ויבא יוסף את דבתם רעה ואט אליו אוכיל

ואעפ'יכ הטה הקב'ה אליו חסד והשליטו על הארץ כדי לכלכל האב והבנים שנאמר ויוסף הוא השליט על הארץ:
 1כבשון וכו' . כן הושלם בכי"ל ביגי שיטי בכהב הספר בריו דיהה ,וכן גורס ומפרש בפי' ב''ר דפ''ר ויוסף הורד
הא רודה (ובא"א הובא לשון רש"י ז'ל
מם עד ים שליט בהון כמו כי ו
כבשון כבשם תחתיו כמו וירד י
ופי' ויוסף הורד מצרימה כבשן תחתיו כד"א נירד מים עד ים שלט בהון כר"א כי הוא רודה) ,וגם בכי'א א' וב'

גָ

וישב
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לט א

פרשה פו

כסיו (שופטים יר ט) : הוריר את יעקכ למצרים/ ,ר' ברכיה בשם ר' יהורה ,בר סימון לפרה שחיו >
מושכים אותה למקיליון ולא היחה נמשכת ,מה עשו לה ,משכו את בגה לפניה והיתה מהלכת אחוין -
על כורחה , כך ראוי היה יעקב לירר למצרים בשלשליות אמר הקב"ה בני בכורי ואני מורידו ככיזיון :
| ילקוט טס ,ילת' קוסע סס ,טכת פ"ק נג' ,קוטס י"נ נ',
מדכט

סנסועל מ"כ וישנ כ'' ע"ר ש" ייס ,סנפועס ויטכ פי' דיו

חסניס ק"ס כ" ס' ,סנדח נכלטים פס'ס (פ'פ):

\חושע) ,את אבינו
ה1וריד] והוריד ף] ,הורר מצרימה [ --א'א"" .ויוסף הורד = * | את יעקב] (
יעקב וְא? .את יעקב אבינו א! ,את יעקב את יעקב אבינו 1. יעקב אבינו פכ ,אכינא יעקב \ ,1לאבינו

עקב דִךת ,את יעקכ אביו ךז | למצרים] מצרימה ךן .ל' פא'כי | יודה ו(ישס) | בר' ד!ואכי (שס) .ביר ד,
ר' ת | לפרה] משל  -,ך .משל למה הדבר דומה  -,אל | שהיו מושכין דוחאגתעי :שמושנין פכי(שס) |
ל2מקיליון] ן .למי קיליון  .למקוליון ח .למקוליו דפאכתעשי .לי ך' | ולא היתה] ואיגה פנכו (שם) |
* מה  --לה ךְוְחאו] מה עשה לה  ,מה עשו ני .ל' פכ | * את בנה דפחאנכתי (שם)] בנה י ,את
| והיתה

בניה ן ,בנה אחר

הולכת י(שם),

גמשכת

והיא

שב

| אחריו] אחויהן [ ,אחייה

 4על כרחה  ,בעל כרחה פ .על כרחה (על כורחה [ן ,ע"כ א )%שלא בטובתה דוָאני:
בטובתה

וְזְ,

ושלא

בעל כרחה

(שלא י) בטובתה

ךְי (שם):

| ראוי היה

יעקב אבינו

₪

לי ו|

בעל כורחה שלא

[וזכי (שפ).

ואוי..

אביגו יעקב א? ,היה ראוי יעקב אבינו אִנָי ,היח . .אבי' יעקב ך] ,היה אבינו יעקב ראוי ך .ראוי היה ם |
* למצרים פחאנכתי] מצרים ן .ל' ל | בשלשלאות של ברזל פאכו .בשלשלאות ובקולרין דְ ,בשלשלאות
ובקולרים ן .בשלשלאות שלברול ובקולרין ךן ,שלול בקולרין דְ'נו (שם) | אלא אמר פכ | בכורי| = הוא ו,
ישראל חַזָא | %מוריר אותו י ,מוליכו א* | בביזיון| א'ג .בגזיון דפוחא'כתי (בביזיון --מורירו לי ע) |
יתהון (כבשיהון) וירד מים עד ים ,ובגוי

[וכי'ח] הובא להדרש שלט בהון הפסוק כי הוא רודה וכו' ולהדרש כבש
שאר הספרים מפרש בלק"ט ד"א הורד מצרימה לשון שולטנות המד"א וירר מים עד ים הורר לשון כיבוש שכיבש
את המצריים כמו כי הוא רודה ,ובמה'ג עמו'  975הועתק ויוסף הורד וכו' ד"א שרדה על המצרים כטא דאת .אמ'
וירד מים עד ים ,וקשה לפרש הדרש השלישי ,ובכי"ל כחוב נסב ין נחת עליהון ובכייו וכייג נסבון נחת
עליהון ,והגהתי כמו שהוגה בכי"ל ביני שיטי בכתב הספר בדיו דיהה ג ס חון וכן גי' הדפוסי' נסחון נחת עליהון
ומפרש באב'א שירד להם מי שהוא עתיד לרדות אותם ולעוקרם ממקומם כמו שאטר הכתוב ואה חעם חעביר וגוי
וצ"ע ,ובפי' ב'יר גורס ומפרש הורד נפחון מאתריהון טלטלם מטקומם דכתי' ואת העס העכיר אותו לערים
וירדהו אל כפיו מתרגמינן ונסחיה (ובא"א הובא נסחון מאתריהון כד'א וירדהו אל כפיו נסחון פי' מטלטלן טמקומם
כמו ונסחתם מעל האדמה כדכתיב ואת העם העביר אותו ,ובפיי ב'יר כי'א מל"א איתא רק וירדהו אל כפיו מתרגם
ונסחיה לידיה ,ובכי"ט מל"א וירדהו ע ל כפיו מתרגמיגן ונסחיה לידה ועח'נ) ,ובכי"ו הוגה כן בגליון בכתב אחר
אתרייהו ,וגי" זו כהדרש בתנחומא מ"ב
נספהון מאתריהון ,גם בלקוט כאן הגי' נסח יתהון מ
וישב סי' ט"ז ד"א ויוסף הורר מהו ויוסף הורד שהיה מטלטל את המצרים ממקום למקום כשם שאחה אומר.ואת
עס העכיר אותו לערים שהיה נושאן מכאן ונותנן כאן ,ובכי'א א' וב' וכי'יכ הגיי רק נחת עליהון ובכו"פ
עליהון נחת ,וכהלשונות שלפנינו נדרש באיכ"ר ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה מהו וירדנה כבשה (כ'ה
בדפ"ר וד"ו) כד'א וירדהו אל כפיו ד"א וירדנה נצחה כד"א וירד מים עד ים ד"א וירדנה שלטה כר"א כי הוא רודה
בכל עבר הנהר וכו' (ובערוך ע' נסח הובא וירדהו אל כפיו תרג' ונסחיה בידיה במגלת איכה ממרום שלה אש
וירדנה ונסחה ,ואולי גורס ונסחה חמורת נצחה ,ובמ"כ הגיה וגסחא תמורת כבשה וכן הדפיסו אחריו) , ובאיכ"ר
מב

הגי'

וירדגה

שלט

בה

המד"א

וירד

הוריד.

את

השכינה

מים

עד ים

ד'א

כבשה

המר"א

כי הוא

רודה

בכל עבר

הנהר

וכו' ד"א >

וירדנה נפחה (ורש'ב הגיה נסחה) כמר"א וירדהו אל כפיו וכו' ,ובתנחומא במדבר סיי .ב' נדרש סהוע אטרו עמי
רדנו (ירמיה ב' ל'א) מהו רדנו לשון משנה הוא הרודה פת חמה וכו' ד'א .מהו רדגו בענין שנאמר כי הוא רודה
וכו' [וע' לעיל צד ל 1 =: ]67הוריד את יעקב .דרש אחר הורד הוריד וכו" בלי סימן ד"א כמו הדרשות שלט בהם
נסחון

וכו' וכן בסמוך

וכו'

ועו' במ"י לעול צר [ 887וצר ,]298

ובסדרש

אגדה ד"א הורד

מצרימה אל תקרי הורד אלא הוריד שכינה לסצרים ד'א שהוריד את יעקב אביו למצרים ,ובסוטה ,שם ויוסף הורד
מצרימה .א"ר אלעזר אל תיקרי הורד אלא הוריד שהוריד איצטגניני פרעה מגדולהן ,ולהדרש שלפנינו הוריד את
יעקב וכו' המשל כאן במאמר ר' ברכיה בשם ריב'יס לפרה שהיו מושכים אותה למקיליון )1לבית המטבהיים ולא
היחה נמשכת וכו'  ועי' בערוך ע' מקולין ,ובתנחומא מ"ב וישב סי' טיו מאמר סתמי ויוסף הורד מצרימה הוריר.
שבט למצרים למה הדבר דומה לפרה שהיו מבקשים להכניסה לטקולין ולא היתה מבקשת ליכנם מה עשו נטלו
ה
בנה והכניסוהו למקולין והתחיל בנה גועה ונכנסה אמו אחריו של א בטובת ה כך יעקכ אבינו ובגיו היו הפרה
שנאטר כי כפרה סוררה ויוסף ירד תחלה לטצרים לקיים גזירה שנגזרה על הזקן שנאמר ועבדום וענו אותס וגו'
בו ב ת ו לכך נאמר ויוסף הורר
והיה יעקב מתירא לירד מה עשה הקב"ה הוריד יוסף למצרים ומשך לאביו ש ל א ט
מצרימה ,ובסגנון אחר בתנהומא שם ס'' ד' וא"ר יודן היה הקב''ה מבקש לקיים גזורת ירוע תדע והביא עלילה
לכל הדברים אלו וכו' הוי ויוסף הורד מצרימה אל תקרי
א"ר תנחומא למה"ד לפרה שמבקשין ליתן עול בצוארה

הורד אלא הוריד את אביו והשבטים למצרום
והיא מונעת העול מן צוארה מה עשו נטלו את בנה

מאחריה ומשכו אותו לאותו מקום שמבקשין בו לחרוש והיה העגל גועה שמעה הפרה בנה גועה הלכה שלא בטובתת
בשביל בנה כך הקב"ה היה מבקש לקיים גזירת ידוע תדע וכו' ,ובמדרש תהלים מ"ב שם ויקרא רעב עהלארץ
ה
ושל
של
א
אמר ו' יהודה בר נחמגי בשם ר' שמעון בן לקיש ראוי היה יעקב לירד במצרים ב
של ברזל ועשה הקב'ה כמה מנגנאות כדי להורידו בכבודו לכך נאמר ווקרא .רטב על הארץ וכל כך למה וובא
ישראל מצרים אמר ר' פנחס הכהן בר ח מא משל לפרה שהין מבקשין למשוך אותה למקולין שלה ולא
היתה נמשכת מה עשו משכו בנה תחלה והיתה רצה אחוריו כך קודם שבא יעקב למצרים כטה מנגנאות נעשו
שיעשו אחי יוסף כל אותן הדברים כדי שירד יוסף למצרים ואחרי כן ירד יעקב אחריו למצרים ,ובמ' תהלים שנדפס
מככר

הגי'

בשל שלאות

של ברזל

ובקולרין וכו' ומסיים שם כדי שירד גם יעקב שנאמר בחבלי אדם

אמשכם' ועי' גם בילק' מכירי תהלים ק"ה סו' י"ח; ובילק' הושע שם נוסף לפני המאמר ר"ב בשם ריב"ס ד" א
חבלי אדם א מ שכם זה יעקב כאילו הא המשך הפתיחה לעיל בחבלי אדם וכו' (ושם לא הועתק ויוסף
, 006 60ו (1
(2
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>
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לט א

אתמהא ,ואם ליתן בליבו שלפרעה איני מורידו פוריפו אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא
יורד \אחריו  על כורחן : הוריר  את השכינה למצרים ,ר' פינחם מש' ר' סימון ויהי י"י את
יוסף וגו':
[מצרימה חני בשם ר' נחמיה כל תיבה שצריך למד בתחילתה תן לה ה' בסופה סדמה
מצרימה חרנה ,התיבון ליה ישובו רשעים לשאולה (תהלים ט יח) ,ר' אכא בר זכדא אמר לאמבטי
התהתונה שבגיהנס]:
[ 9עי ,לקמן  8501 5ופפ""ס פיי ס' בניי כיו]  8 = :ילקוע לי קפ''ס ,לעיל  815 57ופד 77772

 1אתמהא] פונכ .לי דחאתי
פרעה]  -,להורידו א'א?" | אני וחגש.
פומבי ךָ ,פרומבי ךן ,פרוטו ל" .ביופי
ושם) ,מושך לפניו א | את
מוריד (
ירד דְא'ננתי :וירד פכ .והוא ילך א

ר-יפו ל' ') | בלבו | של
פאםו -
| אם אתן ש; ואם אני נותן א (ו
איגו פאכ | פוריפי ן ,פורופי ע" .פרופי (ץ ,פופילא פחנכ .פופולא ש.
א | אלא| אתמהא אלא פם .ל' גו | הרני ח /הרי אני ן .אני פד
ל' פןא?כי | יוספ בנו א' | לפניו לי א | 1והוא יורד] וְ .והוא
| ל על כרחו  .2בעל כרחו פ .על כרחו (על כורחו וח :ע"כ א? .בעל
| את ל פכ |

כרחו י) שלא (ושלא ךן) בטובתו דְוחאגתי | הוריד] פואנכיי :והוריד דן ,הורר הוריד 

*' פימון]  ₪אי פנ /אמי אס,
השכונה] כביכול ך] | למצרים]  -עמו ד | פנחס פאנכת | בשם | ר
אמר |" ",שמה  ,7אמר מנן לן שירדה השכינה עמו מדכתיב ךָ .אמר מנן לך ..שכינה ..דכת' ת
]:גו'-
והי
וו

ן ,

ויהי..

יוסף דןת.

את

ויביאו

הנס ]| תני ..נחמיא כל
גי--
במה
שצרי
* 4מ
שעירה דתינה מצרימה איתיבין ישובו . .לבוטי.
תן ה"א בסופו כגון סדומה ..מצרימה דתינה
הבר שצרך למד בתחילתו הטיל לו הי בסופו

יוסף

מצרימה

["א:15

ויבא יוסף מצרימה

תיבה שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה
 .שבגיהינם א?; תאני ..נחמיה כל תיבה
איתיבון ישובו . .לדיוטא. .שבשאול א,1
סדמה מצרימה חרנה התיבון ליה והכת'

פ.

|

ל' ח?

ה"א בסופה סדמה
שצריך . .בתחלתה
תני ..נחמיה כל
ישובו . .לשאלה..

לאבטי ..שלגהינם [ .1מצרימה תני בש"ר נחמיה כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטל לה בסופה סדומה
שעירה מצרימה אותיביה והא כת' ישובו . .לשאולה א"ר אבא בר זבדאי לביטי התחתונה שבשאול ך] .מצרימה
תני ..כל דבר שצריך למ"ד (למר ך )1בתחלתו ניתן לו ה"א (הא ך!) בסופו סדומה שעירה מצרימה איתיביה
(אותיביה ך!) והא כתיב ..אמר ר' אבא בר זבדא לביטי ..שבשאול ך ,תני ..נחמן כל דבר שצריך..
מתחלתו .הטיל לה הכתו' ה"א בסופה סדומה מצרימה שעירה ודתינה איתיביה ישובו ..לשאולה ר' אבא..
אמ" לבוטי. .שלשאול  ,5מצרימה תני משיר נחמי כל דבר שצריך  ...בתחלתה הפל לה הא בסופה שעירה
סדומה מצרימה חרנה התיבון והכתי' ישובוו. .לשאולה לאמבטי ..שבשאול ו ,1מצרימה [תני בשם ר' נחמיה
כל דבר שצריך ..בתחלתו ניתן לו הא בספופו שעירה סדומה מצרימה ["] חרנה התיבון והא כת' ישובו . .
לשאולה ר' אבא ..לבטי ..שבשאול ן ,תני בשם ר' נחמן כל דבר שצריך למ"ד בתחילה הטיל לה ה"א
בסופה וכו ם /לי ל |

הורד וכו" עד וירדהו אל כפיו ,והמאמר מסורם שם ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים וכו' הריני מוריד בנו לפניו
הה'ד ויוסף הורד וכו' לפרה שמושכין אותה וכו') ,וכן הובא בלק'יט ד'א ויוסף הורד מצרימה הורד את אביו ואת
אחיו מצרימה שנאמר בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה וכו' ,וכתב שם הפסוק הזה מתפרש על השבטים שהון
של בר זל והקב'ה הורידן בכבוד שנאמר בחבלי אדם אמשכם מהו בחבלי
ת
אלושל
עתידין לירד למצרים ב ש
אדם וכו' ,ובתנחומא מב שם פי' י"ח המאמר ד"א ויוסף הורד מצרימה זש'יה בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה
ראוין היו ישראל לירד למצרים ב שלש לאות ובקולרין כשם שירדו לבבל וכו" מי גרם להם שירד למצרים
יוסף בחבלי אדם .אמשכם זה יוסף ויוסף הורד וכו' ,ובאג''ב שם ד"א ויוסף הורד וכו' זש"ה בחבלי אדם אמשכם
שולין בקולרין וכו ועיי"ש
זה יופף וכו' ואולמלא ירדו ישראל בעלילתו של יוסף ראוין היו לירד למצרים ל
בהערות רשיב ,ובשבת שם א"ר חייא בר אבא א"ר יוחגנן.ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים
בשלשלאות של ברזל (פירשיי כדרך כל הגולים שהרי ע"פ גזרת גלות ירד לשם) אלא שזכותו גרמה לו
דכתיב בחבלי .אדם אמשכם בעבותות אהבה \כנ' ,וגם לפגינו גירסאות שונות בשלשלאות של ברזל בשלשלאות
ובקולרין )+שלול בקולרין ,והלשון שלולין בקולרין איתא גם באג'יב פס"ד (פס"ג) ,וכן בפסיקתא פ' דברי ירמיהו
(קי/ג .א') ועי' בעמת"ל ע' שלל :  1ואם ליתן וכו'| .חלוקה זו קשה לפרשה ופוריפו (פוריפי פורופי פרופי פופילא
₪וטו ,ובילקוט כאן ובהושע
פופולא) מלה זרה ולא נמצאה במקום אחר ,ובכי"ל ביני שיטי כתוב בכתב אחר ר
שם ל'ג ואם ליתן וכו' ועי' בא''א ובמ'כ ,ובערוך ע' פרף ב' הועתק ויוסף הורד מצרימה אמר הקב"ה בני בכורי
ואני מורידו פרופי (פורופי) ופי' לשון לעז אופרופריאו?) כלומ' אני מורידו בבזיון ,ובמו"ע פי' אפרפי בל-י )5בזיון
וקלון ,ואולי קיטע בערוך שם ודלג מן מורידו עד מורידו ,ובפי' ב'"ר גורס ומפרש אם אתן בלבו של פרעה להורידו
אי מורידג 5ופול א בזון בלשון יון ,ובכי'א א' וב' נשתבש איגו מורידו ב'ופי ,ולפי גי' הדפוסי' איני
נ
מפרש בפי' מהרז'ו ואם ליתן וכו' שמן הדון היה ליתן בלבו של פרעה שהוא יוליכהו ,אך אין
?ב)
יומ
מורידו  פ
רצוני שיוליכנו פומבי בפרהסיא וצע"ג :  4מצרימה וכו'| .בכי"ל חסר המאמר בגוף הספר והושלם בגליון בדיו
דיהה בשונוים שונום מלשון המאמר לעיל צד  815וצד  777ועייייש בח'נ ובמ"י ,והגיי לאמבטי איתא גם בילקוט
כאן ובדפוסי' לעיל צד  771ועי' לעיל צד ,57

כמו

ועדיפא חגי' לביטי (ועי' זקש בייטרעגע

שהובא בפי' ב"ר בדפ"ר כתיב ישובו רשעי' לשאולה דאיכא ל' בתחלה

והי' בסוף

ח"א צד  )581או לדייטי

לדייטי

התחתונה

של

גיהינם לפיכך ריבה (ובמדרש ד' שטעטטין משנת כת"ר וד' ווילנא חסר בפירש"י מן המלות לפיכך ריבה וכו" עד
סוף הפרשה

ועי' גם במ"י

ה

לעיל צד ל)45

[הגי' הנכונה היא לבטי (לאמבטי) והוא מליי )5ראה לעף אצל קרויס

(* .הקסה (* 5)5780.ה. 3( 0ממגועססצקקס (? .עסוס0(( 0א (י
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ויקנהו הא קינין קוניין ,כל הענדים מחסרין את ביח רכן אכל זה ויברך י"י את ב

המצרי בגלל יוסף וו' (בראשית לט ב) ,כל העכרים חשודין על הגזל אכל זה וילקש יוסף את

כל הכסף (שס מו יר) ,כל העברים חשודין על הערוה אבל זה ולא שטע אליה

;

"

לשכנ אצל 2

(שם לט ) ,ר
=' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי כל העכרים רכן מאכילן רוטה אבל זה האכיל את רמו
קקח אלעזר;
חרומה דאמר ר' יהושע בן קרחה מכנות יוסף ח ל
סוטיפר שהיה מפטם פרים לעכודה זרה ,סוטיפרע שהיה פוער עצמו

פוטיפר הוא פוטיפרע,

לעבודה זרה ,כיון שירר הפר לשס נעשה סוטינון:
פרעה

סרים
| ילקוע שס:
טס ,קומס ""נ ני:

בטפו

שנסתוס

-

מלמר שלא לקחו אלא לתשמיש

 0ע" פוסק מ"נ  ,'6ננל נתכם ק"ע נ':

וסירסו הקצ"ה בנופו>" ,

 6ילקוע שס ,סנסועל ע'נ ויטכ ק" טין :

 8קום

7

"

ְּ

גיין] הא * 1ויקנהו לירוא:כי| ויקנהו פוטיפר פְַ1זא' .ויקנהו פוטיפר סריס פרעה ן] .ליל | הא -קו
קניין קונין ךח; הא קיניין קינין  ,הא קנ' קנויין א? .הא קניין קנין טב י' ,הא קנין (קניין כ) חקנוין
(הקגויין כ) קונין פכ .הקנויין קונין דְא'א?" .הקנויים קונים ך | מחסרים ך] | את ל' פני | אבל זה]
וגו" ם |
.וסף דוחאנכתי.
וזה י ,וכאן פא%כ /וכאן כתיי א' |  2המצרי -ו-גו'] המצרי (מצרי ף)  .י

חשורי' דא! .דיפ חףת | אבל זה] וזה י .וכאן פא'כ .וכאן כהיב א |

העברין ג | חשורין] פוא?נכי.:

7

את  --הכסף] את הכסף [].,את כל הכספ הנמצא בארץ מצרים א .וגו' ן | ח8שודין| פוא'נכי .הדיי א!

רים דחף | העריות א' .העבירה ן | וזה לא י | לשכב אצלה] ךץ ,לשכב  ..להיות עמה א .1לשכב וגוי ן,| יגן  --חיומה] פוחאגכת .יבן ..בחרומה י,
לי דפא'גכתי |  4הושוע ת | סכנין דואגכת
מאכילין תרוטה לעכדיהם ךָ | וזה ך]י | את רבו] לרבו ך]

,
[
4
"1

|  5דמר ן | יהושוע ך | קרחא כ | יוסף]

פוטיפר ' | אלעזר]  -,בן אהרן הכהן דֶן ,אשה שנא' ואלעזר בן אהרן לקה לו מכנות פוטיאל לו לאשה
(פוטיאל וגו א )"%א'אל" |  6פוטיפר] הוא פוטיפר פא'א?"כ /פוטיפר הוא פוטיפר דֶץ ,פוטיאל ו | פוטיפרע] =
פוטיפר ' | פוטיפר ל' י | פרים] פוחאנעי .עגלים דכת | לעבורה זרה| פוג :לעיו דחאכתעי |
פורע חע | 7לעבודה זרה] וג .לעיו דחאכתעיי .לפעור ם | וכיון י | שיורד א' | חפר חָזן .חכר וו,
פויטנון דִך .פוטיגון א.

יוסף ןש | פוטינון| [נש.

פופיטן י .3פנטינון .

ו

פיוטינון (פוטינון כ) שהנהיק

(שרוב היה כ) כל בית פרעה פכ |  8שלא --אלא] שלקחו ו | וסירסו] ךזנ .וסרסו דפואכתי | ** בגופו] ליל | : :
צר  ,991ולא כמש"כ שם צר  841ובמ"י לעיל צד

815]:

 1הא קינין וכו' .כ'יה בכי"ל ועח"ג והוא לשון הפלאה

הנה קנון של קוגים כל העבדים וכו' וכטעס הגי' בילקוט דפייר הא קניון קנין טב וכו' ,וגי' אחרת הקנויין קונין< 
ושתי הגירסאות בכי"פ וכי"ב  ,ובכי"א א' נוסף ביני שיטי אתטהא להגי' הקנויין קונין : מחסרין וכו' .שאינן טקפידין
בשמירת נכסיו ונפסדים ,וכל העכדים חשודין על הגזל כמו שאמרו מרבה עבדים מרבה גזל (אכות "5ב) אבל זת
וילקט יוסף וכו' ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה ,ומפרש ביפ"ת אע"ג דהאי קרא בפרעה מיירי מכל מקום ולפ"
מיניה נאמנות יוסף:

>
"
"

 4כל העבדים רבן וכו' .אם הוא כהן מאכילן תרומה כדכתיב וכהן כי יקנה נפש קנין כספו  "

הוא יאכל וכו'( .ועי' יבמות סו א') אבל יוסף האכיל את רבו תרומה דאמר וכו' ומפרש בפ'' ב'יר בדפיר אבל זה
האכיל וכו' כלומר שנשא בתו והוליר בת והשיאה לכהונה דאלעזר לקח מבנותיו דכתיב ואלעזר בן אהרן לקח לו
מבנות פוטיאל (שמות ו' כ"ה) זה יוסף שפטפט ביצרו (,ועי' סוטה מ'"ג א' ב'יב קייט ב') ,וביפ'ית פי' האכיל את
רבו כלומר לזרע רבו כדמפרש ואזיל שמבנות יוסף לקח אלעזר הכהן ומאחר שזרעו של פוטיפר משוקע בתוכו
דפוטיפר הוא פוטיפרע שלקח י'וסף את אסנת בתו נמצא שמזרע פוטיפר אוכלי תרומה וכו' ,ולפנינו הוא הדרש
שבסמוך פוטיפר הוא פוטיפרע ,שנראה שהוא מאמר בפ"ע ,ובילקוט הגי' מבנות פוטיפר לקח אלעזר פוטיאל הוא
פוטיפר שהיה מפטם וכו' ,וברפוסי' נשתבש כל העבדים מאכילין וכו' והוגה בא"א ובמ"כ 6 :פוטיפר וכו'| .דורש
פוטיפר נוטריקון פוטי פר שהיה מפטס פרים לע'ז ופוטיפרע שהיה פוער עצמו לע"ז ,ועוד הדרש פוטיפרע פוטי פר
פוטי מל'י אור ופר כינוי ליוסף שנקרא בכור שור

"

כיון שירד הפר לשם נעשה פוטינון )1נהיר .,ובערוך ע' פטיפר

הועתק פוטיפר הוא פוטיפרע פוטיפר שהיה מפטם פרים לע"ז פוטיפרע שהיה פורע עצמו לעיז וכו' ובע
פטנון כיון שירר הפר לשם נעשה פוטיגון ,וממאמר שלאחריו הועתק שם סרים פרעה שנסתרפ בגופו ,ובמה"ג עמוי
 0ויקנהו פוטיפר הוא פוטיפרע ולמה נקרא פוטיפר שהיה מפטם פרים לע"ז ופוטיפרע שהיה פורע עצמו
ור ע עצמו לע"ז ,ובדפוסי' וכי"כ [וכי"ת] ג'כ הגיי שהיה
לע"ז ,ובשכל טוב צד  732שהיה מפטם עג ל ים וכו' 5

[וכן במדרש אגְדֶה שפיטם עגלים] ואיגה ישרה בדרש פוטיפר ,ובא"א הגיה פרים ,ובסוטה וב'"ב >"
ם
מפטם עיגל
שם אמרו ביחרו שפיטם עגלים לע"ז ,ורבו פירושים זרים במלת פוטינון ,ובפי' ב''ר בדפ'יר גורס ומפרש כיון שורה *"
יוסף לשם נעשה פוטינן פוטינטי הוא עשיר ,ובילקוט ,דפייר הגי' פוטיטן ,ובילקוט ד'יו הוגה פוטיטי .ונוסף בגליון
פירוש עשיר ,ובילקוט ד' פפד"א הוגה פוטינון ובגליון שם פירוש עשיר וי'"מ סרים ,ובערוך שם לא פי' פופינון
ועיי"ש במו"ע ובע' פט ב' ,וטעם הדרש כיון שירר יוסף לשם למצרים לביתו של פוטיפר נעשה הוא פוטינון נהיר
שלא היה עור טפטם עגלים לע"ז ופוער עצמו לע"ז ועיי בעמת"ל ופירסט גלאססאר ולעף אצל קרוים ע' פוטינון!
ובתנחומא

מ"ב

איתא

ויקנהו

פוטיפר

למה

גנקרא

שמו

פוטיפר

שהיה

מפטם

פרים

לעבודה

זרה

ד"א

למה

נקרא

ליתו של פרעה ונעשה ביתו פוטינוס שהבהיק לביתו של פרעה (ובשנו כל
שמו פוטיפר שנכנס ב
שם הגי' פוטינון ,ובכ"י אחד נוסף לפוטינוס פי' עשיר ועי' בהערות רש"ב) ,וקשה לפרש שנכנס פוטיפר לביתו
פרעה וכו' או להגיה למה נקרא שמו פוטיפר כיון שנכנס יוסף לביתו נעשה וכו' שהרי מסיים שהבהיק לביתו של
פרעה ,וכלשון המאמר בתנחומא מ"ב נסטן בגליון כי"יל בשם ס"א למה נקרא שמו פוטיפר שנכנס לביתו שלפרעה
ונעשה ביתו פוטינון שהבהיק ביתו שלפרעה וצע"ג ,ובכי"פ הגי' כיון שורד הפר לשם נעשה פיוטינון שהבהיק
כל בית פרעה ונשתבש בכי"כ וַעַחינ 8 :שנסחרס בגופו .ולא שהיה סריס מתחלה ,ובת"א מתורגם רבא
דפרעה,
שעבזוי

ובתר"י
ואיסתרס

א' וזבניה
והוא

רבאי

פוטיפר
דפרעה

על רחמיה
וכו',

ואגדה

שפיר

בגין למעבד עמיה משכביה

זו שפוטיפר

קנהו

מתוך

יופיו

דכורא

לתשמיש

ומן יד אתגזר
הוזכרה

גם

עלוי ויבישו

אצל הירונימוס:

ובלק"ט מפרש ויקנהו פוטיפר להלן הוא אומר פוטיפרע מלמד שלא קנהו אלא לעצמו בא המלאך ופרעו לפיכך נקרא

(1

פרשה פו

וישב

51

לט א

לדוב שהיתה משכלת בכני אדניה אמי פכרון ניביה כך מלמר שלא לקחו אלא לתשמיש וסירסו הקב"ה,
הה"ד כי י"י אהב משפט לא יעזב את חסיריו (תהלים לז כוז) חסידו כת' אי זה זה זה יוסף
לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת (שפשם) שסירסו הקב"ה בגופו :
איש

מצרי

גבר

ומה היתה

ערום,

ערמומיתיה,

אמר

בכל מקום גרמני מוכר כושי וכן כושי

מוכר גרמני אתמהא ,אין זה עבר ,אמר להם הביאו לי ערב ,אין הלשון הזה מיד אלא לשון ערב היך
דאת אמר אנכי

אערבנו

מידי

תבקשנו

(בראשית מג ט) ,מיך הישמעאלים

אשר

הורידוהו

אמר

ר' לוי עברא זבין ובר אמתה מזבן ובר חוריה עכר לתרויהון :
 2פנסועם ע"נ טס כ" ""ד:

 1לדוב] פן'א*כעו',

 4ילקוע טס:

 6מדכע קקלם פ' כליסי ענד.ס (" ]') ,סכסומס מ' 3טס פיי פ'ו:

יה
ב-
י-
נדוב
משל > דִת .משל לה"ד = א (ל

לי וְנ) | משכל י | בבני

אדניה] פכל .בבני אדוניה דתע :בבני אדם [" ,בבני מדיגה לי בבני המדינה י ,אדוניה א ,1את בניה א? |
אמר ד'פאוע .אמרו [" ,אמרין ש | פיכרון ךן ,פתרון א | 1ניבה ן] ,מבית ניביה פ ;5מבית ויברי א| 1

 ]"7כך ..ופרסו הקב"ה דִי ,כך ..ופירפו (וסרפו א) .ב.גופו ?א כך לקחו לכיעור
ב"-ה
ק-
הבך
*
לכתי" א | "י לית | אהכ] וא'ג.
וסרסו פ .כך לקחו לפעור וסרסו הקב"ה בגופו כ ל' לְוְג | ו
| לא --את] ם .לא יעזוב את ["כץע .ולא יעזב את  .1ולא יעזוב את דזאי.
אוהב ךפחא"כי .אוהב י"י 
כתג ן | איה זה זה וָא ,3ואי זה זה זה דְֶ .1ואיזה
כתי' דחאעי.
וגו" ך .לי ת | כת'] פנכת.
ל וזרץ . .נכרת שסרסו הקב"ה ם,
פו
געו--
בוזר
זה א"תעי .איזהו זה  .זה פכ | 5יוספ צדיקא ו | * 8

וזרע . ..נכרת מלמד שלא לקחו אלא לתשמיש וסרסו (וסירסו חָזְנ) הקב"ה בגופו וְחָאני ,וזרע ..נכרת מלמד
.ו.סרסו הקב"ה דִן] / זרע ..נכרת מלמד שלקחו לכיעור ופרסו הקב"ה בעצמו  .2ליל | 4איש

+

מצרי] פ[חאנכי .ויקנהו פוטיפר  ₪ך ,ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים  -.ך] | ערים ך1י | 3מה פכי |
הוות ך | *ערמומיתיה  ]1ערמומיתה ל .ערמימותיה פחזאפ,
היתה] הְזְאִי ;,הייתה  ,1הות פוכת,
ערימותיה דְִן] .ערמותיה ן ,ערמתוי | 1אמר] אמרו ח .ל' פאנכי | וכן] ו :וכאן דפחאגתי |

ל-א לשון] ן ,ואין..
אן -
 5אתמהא] פואנכ; אתמה ח .ל' דא'תי | אמר להן  ;5לי ןת | הניחו י | אי
אלא לשון י ,ואין לשון מיד זה אלא דִֶך .אין הלשון הזה מיד אלא אן ,שאין לשון מיד אלא פ .ואין
הלשון הזה אלא לשון ךז | *6מידי תבקשנו ליחאנכת] מידי וכוי  5מידי פ וגה לן :ל ך |
מיר] פוחאנכי,

על כן אמר ₪

ד

| אשר הורידוהו] 1

אשר..

שמה חִי ,אשר

|

וגוי ן .לי דפאכת

7לוי] אבא א | זבן ח | ובן י |אמתה] ן .אמתא דפחאנכתי | מזבן] וחא? .מזבין דפא'נכתי | וגן י |

חורייה ן .חורין דפחנכתי :.אורין א? ,אוריין א | 1לתרוייהון פ .לתרוויהון  .2לתרוייהו י |
פוטיפרע סריס פרעה שר של פרעה ולא שהיה סריס בביצים שהרי אשה היתה לו ,ובשכל טוב שם ולא קנאו אלא
לתשמישו ובא מלאך ופרעו סריס פרעה לא שהיה סריס בבצים מתחלה שהרי אסנת אשת יוסף בתו היתה ,ומ"ש
בלק"ט להלן וכו" שלא קנהו אלא לעצמו בא הטלאך וכו' נובע מסוטה י'ג ב' ,ושם איתא ויקנהו פוטיפר סריס פרעה
אמר רב שקנאו לעצמו בא גבריאל וסירסו בא גבריאל ופירעו מעיקרא כתיב פוטיפר ולבסוף פוטיפרע (ובפירש'י
וחוספות שאנץ שם ל'ג בא גבריאל וסירסו ,וגם במה"ג הועתק רק ובא גבריאל ופירעו ,אכן בערוך ע' פטיפר הגוי
כן בא גבריאל וסירסו ובא גבריאל ופרעו כו' ופי שקנהו לעצמו למשכב זכר וסירסן לביצים ופרעו לגוד) ,ועל
האגדה שפוטיפר הוא פוטיפרע בשיורי הגנוזים ואצל אוריגיניס והירונימוס עי' גינצבערג במ"ח חלק ם'ג צד : 145
 1לרוב שהיתה .וכיה בדפ"ר וד"ו ולעיל צד  604אותה הדוב וצד  805לדוב שהיתה משכלת וכו' ועו' במ"י שם,
ופכרון כמו לעיל צד  622ופכרה רוח אחד מהם ועי' במ"י שם ובערוך ע' פכר ב' ,ובפי' ב''ר בדפ''ר גורס ומפרש
אמרין פכרון ניביה שברו מלהעותיו ,ובילקוט דפ"ר .הגי' ג'כ אמ' פכרון גיביה , ובילקוט דיו אמר תברון ניביה
ובגליון  שם נוסף פי' תשברן שיניו ,וסוף המשל כך מלמד וכו' הושלם בכי"ל בגליון בדיו דיהה ואולי הוא מיותר
ועי' גם בח"נ ,וטעם המשל לדוב וכו' שלא אמר אדוניה הרגוה אלא אמר פכרון ניביה כדי שלא תשכל בבניו כך
פוטיפר שלקח את יוסף לתשמיש לא הרגו הקב'ה אלא סירסו כדי שלא יחטא באוחו הצריק ,ובמה'ג שם הובא
אמ' ר' סימון משל

לדוב שהיה משכל בכגיו שלמלך אמ' המלך הסירו שניה כדי שלא תשכל את בני כך כיון

שנכנס יוסף הצדיק לביתו שלאותו רשע נסתרס אותו רשע :  2לא ועזב וכוי| .וכ"ה בכי"פ וכיייכ ובערוך ע' חסיד
ל א יעזב (יעזוב) וכוי ,ובמקרא כתוב ול א יעזב את ח סיד יו מלא בשני יודי"ן ועו' בערוך הש' ובפי' מהרז'"ו,
ובתנחומא מ"ב שם בהמאמר ויוסף הורד מצרימה זש"ה כי ה' אהב משפט ול א יעזב את חסידיו וכו' מדבר ביוסף
ואיכן שמרו וכו' (ועי' במ"י לעיל צד  )1901הוי לא יעזוב וכו' ליתא הדרש חסידו כתיב ,ומפיים שם וזרע רשעים

נכרת זה פוטופר שלא נטלו לעבוד אלא לרבר אחר מה עשה הקב'ה פירסו הוי וזרע רשעים נכרת ואין נכרת אלא
סירוס שנאמר ומעוך וכתות ונתוק וכרות ומנין שלא היה סריס וסירסו הקב"ה שנאמר פוטיפר סריס פרעה:
 4גבר ערום .דורש יתורא דקרא איש מצרי גבר ערום שהמצריים ערומים ,וכן בשהש'ר פ' אחזו לנו שועלים (ב' ט'ו)
ערומין היו המצריים לפיכך הוא מושלן בשועלים וכו' = :אמר וכו'| .אמר פוטיפר בכל מקום גרמני!) איש לבן
מוכר כושי איש שחור וכאן כושי וכו' הביאו לי ערב שהוא עבד ואינו גנוב אין הלשון הזה ם יד הישמעאלים אלא
לשון ערב ,וכן בתר"י א' וזבניא פוטיפר וכו' בערבונתא מן ערבאי וכו' ,ובפי' ב"ר בדפ"'ר מפרש גבר ערום חכם
אמר פוטיפר בכל מקום גרמני מוכר כושי גרמני לבן כדגרפינן התם (נגעים פיב מ'א) בהרת עזה נראית בגרמגי
ישמעאלים לא היו לבנים כיוסף מיד הישמעאלים אמר להם הביאו לי ערב שלא יגנבנו שום אדם מטני ,ולשון
המשנה בנגעים שם בהרת עזה נראית בגרמני כהה והכהה בכושי עזה וכו' (נעי' ספרא נגעים פרק א' ד') ,ובפי'
ות ערמימותיה אמר בכל
רה"ג שם בגרמני פו' אוש לבן ביותר כדאמרינן לענין יוסף איש מצרי גבר ערום ומה ה
מקום וכו' וכן בושי מוכר גרמני ,וכן הפירוש בערוך ע' גרמן בי ועיייש ,וגם בילקוט ד"ו נוסף בגליון פי' לבן
ובילקוט ד' פפד'א פי' לבן ביותר ,והתואר גרמני לבן הושאל מהשם גרמני איש מארץ גרמניא ,ובמה'ג שם הועתק
איש מצרי גבר ערום ומה היחה ע ר יימ ות יה אמ' בכל מקום גרמוני (גרמני) מוכר כושי וכאן כושי מוכר גרמני?)
בד אין לשון מיד אלא ערב וכו' ,ועיי גם בלק'ט ובשכל פוב [ובצואות ייב
והא ע
וכו' אמ' להם תנו לי ערב ש
שבטים,

יוסף סי' ייד,

ומאמרו

של ר"א אפטוביצר

בספר

השנתי

היוצא

בסינסינטי

ח"א

צד :]169

נַרְסָנִי ?)| 660006.
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ב) ויהי י"י את יוסף הא עם שאר שבטים לא ,אמר ר' יודן לביהטי שהיו לפניו ייב

1

בהמות טעונות יין| ,נכנסה אחת מהן לחנותו שלגוי ,הניח אחת עשרה והלך לו אחריה ,אמרו לו שה >

יש

את מניח אחת עשרה ותלך אחר אחת ,אמר להם אילו ברשות הרבים הס ואיני חושש שלא ועשם יין  "
נסך ,אכל זו שנכנסה לחנותו שלנוי אני חושש שלא יעשה יין נסך ,כך אילו גדולים וכרשות אניהם 7
\
הס אבל זה שהוא קשן וברשות עצמו הוא לסיכך ויהי י"י את יוסף:

ויהי איש מצליח ר' נרכיה אמר גבר קטוז היך דאת אמר וצלחו הירדן לפני המלך

(ש'ב יט יח) ,לוכ שהיתה עומדת כשוק ומקושטת באנכנים טובות ומרגליות , אמרין כל דקפז לה נסיב, .
" 6לקוע טס:

 1ינקום טס:

 1יוסף]  -,ויהי איש מצליח ן] ,וגו" ן | הא ל' אני | עם ל' פאני | ושאר י | שבטיס] פאנפי; 

.

השבטים דוחת | לא] וחאני .לאו דת .לא אתמהא פכ | אמר ר' יודן| א"ר לוי ך] .אטר ויהי *י א' |
לבהמי דְפאת .לבהימי [ .,משל לבהמי [] .משל לה"ד לבהמי א ,1לאדם ו' | שהיו| פחאנכתי;

שנים עשר ך

שהיה דִן | י"ב] פם ,שתים עשרה ד[חאנכי.

מהם דִך] | הניח] מה עשה  -.א' | אחת עשרה] [חאלגי.:

| 2נהמה ף | יין לי ת | טהן| פוחאגכו,
י"א ך .7אחד עשר ך] .אחת עשרה בהמוה א!,

אלו פכ | .לו ל' פאנכי | (א"ל  --אחר אחת לי י) | מפני מה  8 | 1את] פוכ .אהה דהאנת | אחת
עשרה| פוחאנל .את י"א ך .את אחר עשר ן | ותלך] פכ .והולך חאת .והולך לך דן  | .אתו
אחה] []א.

(אחר ן][) האחת

אחרי

אצל אחת

ךןן],

[,1

אחר אחת

אתמהא

ש,

| להן | 1 .אילו] ופ

*איני חושש [] ואינו חושש ל ,ואין אני חושש וַחז/
אלו הפחאתי .ל' ג | הפ| הן וא*גת :ל' פא'י | ו
איני חושש פאכ .ואיני חושש להן (להם ך]) דן] .ואיני מתיירא וי | שלא יעשם] חַזְן .שלא יעשה וְא',
שמא

יעשה ךְ ,שמא

ך] ,.שלא יעשו א? .שמא

ייעשה

יעשה..

אבל ..שיעשה . .נסך א'א"" .אבל ..שמא

יעשו י ,משום

פכ |  *4אבל  --נסך ו] אבל..

ייל

נסך  ,2וזה נכנס . .ומתיירא אני שמא יעשה . .נסך ו,

ל' דפחכת | כך]  ₪אמי הקב"ה א | אילו] וג .אלו דפחאכתי | גדולין .

היו גדולים י | אביהם] אב

ואם ך] | ל הם] חי .הן  .1לי דפואכת | קטון א | וגרשות  --הוא| ן ,וברשות עצמו פן"חכותי :גרשות
קופת ן .קפץ ש | *וצלחו דפואכתעשי]
6ה גבר פ | קפיז י ,קפח א.5
עצמו דֶן .וברשות הגוי א | ז

וצלחה  | 72את הירדן פכי |  7לדוכ| וא'נכי:
שהיה

ך ,1שהיא

]₪

אמרין] [נ .אמרון ך].

מאן

| ומקושטת]

אמרי ךפא" ,אמ

2

דקפח פא'כ | ליה נש | נפיב] פאכש.
משל הוא

וכו'.
חורין יוספ עבד
שנתנה לה פרע'
נהן את פוטיפר
ובר

| עוברת

י

חורין עבד

לדובה ם .משל לדוב דְן .משל לה"ד לדוב א | שהיתה|
ן ,מקושטת

דפאנכתי

| דקפיז ך .מאן דקפו י.

| אבנים

פאנכי | ובמרגליות ו| %

דיקפז  .1דיקפוץ ש ,דקפת א?"",

נפג וןְנ ,יסב ו .נסיב ליה ךָ ,נסיב לה ך] |

בלאר ואמר ר"ל עבר פוטיפר סריס פרעה קונה ובן אמה ישמעאל בן הגר שפחת שרה מוכר ובן
לשניהם ,ובפי' ב'ר נשחבש הפירוש ברפ"ר עברא זבין פוטיפר עבדא זבין מצאתי של שרה היחה.
נרוניא ובר אמתא מזבין ישמעאל ובן חורין יוסף עבד לתרויהון ,ובמ"כ כחב ורש"י פי' שפרעה
לשרה לעבד וכו' ,ובמה'ג שם הועתק מיד הישמעאלים אמ' ר' לוי עבדא זבון') ובר עבדא מזבן?)
לתרויהון,

ובמדרש קהלת שם

ראיתי עבדים על סוסים אלו ישמעאלים ושרים הולכום כעבדים זה

מד ב ן לתרויהון ,ובתנחומא מ''ב שם ד"א ראיתי עבדום
יוסֶם אסר ר' לוי עבדא זבין ובר אמתא מזבין ובר חורין ז
על סוסים מדבר במדיגים וכו' אמר ר' אב ין הלוי בר ח מא כן האמה מוכרים ובן העכד קונים בין אלו ובין
אלו נמכר יוסף 1= :לביהמי .מנהיג בהטות וכן לעיל צר  792בבהמון שבכם ועח''ג שם ,ובכי"ח נקור לבהטי,)5
ובמשל חסר בדפוסי' ובכ"י שציונתי אבל זו וכו' ,ובנמשל מפרש בפי' ב'"ר בדפ'ר כך אמר הכ"ה אלו אחוו וברשות
אביהן וכו' ,ובמה"ג שם הועתק אמי ר' יודן וכי עם אחיו לא היה אלא משל למה הדבר דומה לבהטי') שהיה
לפנו שתים עשרה בהטות וכו' נכנסה אחת (אחת מהן) לחנותו וכו' הניח אחת עשרה והלך לו אחריה אטרו לו
למה

אתה מניה אחת עשרה

והולך

לך אחר אחת אמ' להו אלו ברשות הרבים ואיני חושש

ליהן שלא
ע

יה כך השבטים גדולים וברשות
ושש על
ייעשוי נסך אבל זו שנכנפה לחנותו שלגוי אניי ח
שיה לפנו "ב ,
אביהם אבל זה שהוא קטן וברשות עצמו לכך ויהי וכו' ,ובלק"ט אמר ר ב יודן משל לאדם ה
בהמות וכו' נכנסה אחת מהן לחנותו של עובר כוכבים הניח י"א והלך אחריה אמרו לו הנחת יא .והלכת אחר
אל זו אני חושש עליה שלא תיעשה.
אחת אמר להן אלו עומדות בישות הרבים ואין אני חושש עליהם ב

יין כסך לכך לפי שהיה יוסף קטן והוא בבית עובד כוככים לכך ויהי וכו' ,ובעקידה שער כ"ח אמר רי יהודה "
משל לבהמי שהיו לפניו וכו' נכנסה אחת מהן לחנותן של עכו'ם הניח וכו' והלך אחריה וכו' סה אתה מניח ייא"
והולֶך אחר אחת וכו' אלו ברשות הרבים הם איני חושש של א יע שה יין נסך אבל זו שנכנפסה לתנותו
של עכו"ם אגי חושש שיעשה יין נסך כך אלו גדולים וברשות .ע צ ט ם.אבל זה הוא קטן וברשותו *
של עכן"ם לפיכך ויהי וכו' :  6גבר קפוז| .איש קופץ כד"א וצלחו הירדן וכו' משל לדובה שהיתה עומדת בשוק
מקושטת וכו' ואמרו כל מי שיקפוץ עליה ויכבשה יקח מה שעליה היה שם פקח אחר אמר להם אתם מסתכלים
מה שעליה ואני מסתכל מה בשיניה כך יוסף היה גבר קפוז בכית אדוניו שראה הדובה אשת פוטיפר עומדת
מקושטת לפניו ומתגרת בו שיקפוץ עליה והכל יקח לו והוא בחכמתו ויראתו לא חמר את יופיה וקפץ ונס ממנה
(כהדרש לקמן פפ"ז סי' ח' וינס ויצא החוצה קפץ בזכות אבות (ובערוך ע' קפז א' הועתק קפו בזכות וכו') ,ושם
סי' ד' ולעיל צד  0101אני מגרה בך הדוב) ,וא"ר ברכיה כל אותה דובה אשת פוטיפר קפז ואיתקפוז הרבה מזה,
ובכי"ל כתוב רב מרן והגהתי (ואתמהא מלת הפלאה) ,וכן הגי' בכי"ו ,ובכי"כ הני' כל אותה דובה קפז ואית
קפה ונוסף שם בגוף הכ"י פי' אעפ'כ שזאת לא נצחו ננצח ושכב עס בתה שנשאה ,ובפי' ב"ר בדפ"ר גורס ומפרש
מצליח גבר קפץ כדמתרגמינן וצלחו הירדן קפצו (ובהרגום שלפנינו מתורג' וגזו) כל דיקפוץ ליה נסיב
מה ד ע ליה כל הרוצה יקפוץ עליו ויטול כל מה שעליו אנא מסתכל בניביה בשיניו כך יוסף היה רוצה ליזקק

לִבְהָמִי . | 5לבהמי (* | .מְבן | -בון 3
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לט ב--ד

מה דעליה .,היה שם פקח אחד אמר לון אתון מסתכלין מה דעליה ואני מסתכל מה בניביה , אמר ר'
ברכיה כל אותה דובה קפז ואיתקפוז רב מדן אתמהא :
ג ד) ויורא אדניו כי י"י אתו וגו' ר' הונא בשם ר' אחא מלחש ונכנס מלחש ויוצא וכסוף

שכח כי נשני אלהים את כל עמלי (בראשית מא נא) ,הוה אמר ליה מזוג רתחין והא רתחין ,מזוג
מנסועס "כ שס קי' עייז ,פנסועס וישכ פיי סי ,ועיי סנסועס ע'"כ כטס כ" "5ד ,פנסועס עס ק" '5ו

 3ילקוע טס,

במדבל כבק פי"ד םס" ג':

 1ל מה א | דעליה] כש ,דעלה דפואתי .דיעלה נ | פקיח ת | .ואמ א? | לוז גתע:
להון דְוְכ .להם פ .ל' אי | אתון מסתכליו] פואנכש .אתון מסתכליי ו' ,מסתכלון אתון דת | טה] כע:
במה דפואגתי | דעליה] ע .דעלה דפואנכתי | ואנין י .ואגא דפאנכתע.

ש | מה] ע,

ואנה ן .אנא

לי דפואנכתשי | בניבה ת | לכל לי ת | דובה] פואנכ .דוגא דִי .הדוב ך | קפז ואיתקפז וִ ,5קפז
ואית קפז  ,2קפוז ואית קפיז  .קפח ואיתקפח (ואתקפח א"| )"1א?א ;"1קפז ואית קפח ם ,קפה ואית
ל .רב מדין פא :ואת רב מדין דִן ,בר מן דין א'",
דאמ' קפח א .81קופז קפז דד | * רב מדן [] וב מרן
לי נכי | אתמהא ל' אכי | 9וירא] פוחאנכי :יגנן אמרי  ₪דת | אדניו] [נכ .אדוניי דפחאת
 ,7כי ..אתו ובסוף שכח דכתיב
אדוני יוסף  * | 1כי --וגו' [נ] כי ..אתו החאפי ,כי י"י וגו" פ; וגו"

ו-צא
י-
וחש
(דכת' ך]) כי נשני אלהים (י"י ך]) את כל עמלי דְןת | תונא ן | * מל
מלחש

ויוצא לָש .

מלחש

ונכנס פאכ.

(מלהיש א') ויוצא מלחש

היה

מלחש

דְוְנַת] מלחש נכנס
ויוצא

מלחש

ונכנס י |

ןָ ,ובסוף ..אלהים וגו' ן ,ולבסוף ..עמלי ו ,ולסוף (ולבסוף אכ) שכח שני כי..
י]
מל--
עסוף
וב
עמלי פאכ .ל' דת | 4הה] הווה ן ,הוא א ,%ל י | לה ן | ותחין] [ן .וותחין דפאגכתשי
* והא רתחין

,%

[ן] והארותחין

והא

פנכי.

רותחין

(והוו

והיו

א1ןת,

והוא

א?)

רותחין

דאת

|

מזוג] פואנכי * :דת |
באותה אשה אלא מסתכל בשינו בעונש וסוף שנשא לבתו והכל בא לידו [וע' לקמן פפ"ט סי' ב'] וצ''ע ,ומשובשת הגיי
ברפוסי' כל אותה דובה קופז קפז ואת רב מדין וכו' ,ובאב''א האריך בפירושים שונים לכל המאמר ועי' גם בם"כ ובאגה"א
חיג צר[ 898.כל הפירושים אינם מספיקים לבאר את המאמר הקשה הזה ,ואני מפרשו בדרך זה ,ר' ברכיה דורש

איש מצליח איש קופץ כלומר קופץ מ ע ל המכשולים שעל דרכו ויודע להזהר שלא יכשל בהם ,וכן יוסף משל ברוחו
ולא נכשל בפחים שטטנו לו ומשל לדוב וכו' והפקח לא קפץ ע ל הדובה אלא קפץ וינוס מ מ נה ,והאנשים שראו
אותן רץ מפניה שחקו עליו שמורך בלבבו ,ואטר ר' ברכיה הוא ככש את יצרו וקפץ את כל הדובה ובז לעושר
ז היא הגי' העיקרית ,ווי'ו וזיין
ופ
שעליה ,והיש קופץ (ואית קפוז כצ''יל בשתי תיבות) גדול ממנו בתמיה ,וק
המחוברום נראים כחיית .ונעשה ,קפח .,וע' גם בח?נ לקמן פפ'ז סי' ג' ,ובתנחומא מב נשא סי' לייב ותנחומא
שם פי' .כ'ח אותא ויהי איש מצליח לא היה צריך לומר .אלא איש צדיק (אֶלא צדיק) למה כתב איש מצליח וכו'
אין מצליח אלא שוייה (אלא לשון שויה) שנאמר וצלחו הירדן וכו' ,וצ''ל שוור תחת שוייה וכמו שהוא במה'ג
5ז איתא גם בדפוסי' ובכי"פ ובערוך ע' קפז א' ,ואמרין
המועתק בסמוך וע' בהערות רשב שם] ,והגי' גבר ק ו
כמו לעיל צד  117וצד ,609

ובמהיג :עמו'  185הועתק
אדניו

המצרי

ובכי"ל בשתי הפעמים מה

ד ע ל יה

וכן בערוך ע' נב ה' ועיי דאלמאן צד ,929

ויהי איש מצליח גבר שוור') כמא דאת אמ' וצלחו הירדן לפני המלך ויהי

מושלין אותו

משל

לדוב שהיתה וכו' והיא מקושטת בקישוטין הרבה אטרין

בבית

כל מן דקפז לה

נסיב מא דעלה היה שם וכו' אמ' להון אתון מסתכלין במא דעלה ואנא מסתכל בניבה אמ' ר' ברכיה כל אותה
הדוב קפיזי ואית קפיז רב .מן דין ,והוראת שוור ג"כ קפץ ועי' בעמת"ל ח'יד צד  3 :495מלחש ונכנס וכו'.
שהיה שם שמים שגור בפיו כמו שמפרש בפירש"י עה'ת ,ופוטיפר שראה אותו מלחש ונכנס וכו' היה סבור שעושה
גוני' בשם ר' אחא מלחש ונכנס מלת' ויוצא
עשה כשפים אמר ליה מזוג וכו' ועיי ברא"ים ,ושם הועתק ר' ח
ר' :ן
הוה אמר ליה אדוגיו מזוג רותחין וה יו רותחין מזוג פושרין וה יו פושרין וכו' ,וגיי משובשת בדפוסי' ב
אמרי וירא אדוניו כי י'י אתו ובסוף שכח דכתיב כי נשני וכו' כל עמלי ר' הונא בשם ר' אחא אמר מלחש
ונכנס מלחש ויוצא הוה אמר ליה מזוג וכו' ,ובפי' ב'ר בדפיר מפרש מלחש נכנס מלחש ויוצא בלחש היה
מחזיר

תלמודו חדיר

ועולה לו ואף על פי כן שכח תלמודו דכתיב כי נשני וכו' כל עמלי כל מה שעמל בתורה

הוה אמי' ליה מזוג רותחין וכו' ,אכן נר' שהוא דרש אחד וכן משמע מסגנון האגדה
דבר אחר י"י מצליח
בתנחומא שם את מוצא כינן שהיה בבית רבו ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח וגוי וירא אדוניו כי הי אתו וגח
וי פוטיפר רשע היה' רואה שהקביה עטו ומה הוא כי ה' אתו אלא שלא היה שמו של הקכ"ה זז מפיו היה נכנס
לשמשו והוא היה מלחש ואומר רבון העולס וכו' תנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך וכו" ובעיני פוטיפר אדוני ופוטיפר

אמר לו מה אתה מלחש שמא כשפים אתה עושה לי והוא משיבו לא אלא אני מתפלל שאמצא חן בעיניך לפיכך
כתיב וירא אדונוו כי ה' אתו ומהו וכל אשר הוא עשה ה' מצליח בידו היה מוזג לרבו קונדיטון והוא אומר לו מה

מזגת לי הוא אומר קונדיטון אומר לו פסינתטון אני רוצה
וכן על כל דבר ודבר שנאמר וכל אשר הוא עושה ה' מצליח
איש מצליח היה חוגר מתניו ואדונו אומר לו מזוג לי כוס
וכו' לכך נאמר ויהי איש מצליח וירא אדוניו כי ה' אתו
ובשכל טוב צד  889הורכב

מאמר

זה עם המאמר

וצלחו וכו' ר' חונא אמר לשון הצלחה

והיה
בידו
חמין
ראה

שלפניו ווהי איש

ממש שהיתה

לחישתו

פסינתטון הוא אומר יין אני רוצה
וכו' ועי' בטה''ג שם ,ובתנחומא
והוא מזוג תן לי צונן והוא נותן
מעשיו משונים וכל כך למה ויהי
מצליח ר' ברכיה

מצלחת שהיה מלחיש

אמר

והיה יין וכו'
מ"ב שם ויהי
לו מאותו כלי
ה' את יוסף,

גבר קפז כענין שנאמר

ונכנס מלחיש ויוצא ולבסוף

שכח שנאמר נשני וכו' כשהיה רבו אוטר לו מזוג רותחין נעשין רותחין פושרין נעשין פושרין וכו' כי ה' אתו
כסבור היה פוטיפר כי יוסף אמגוש הוא עד שראה שבכינהּ וכו' ,וברמב"ן הועתק מלחש וגכנס מלחש ויוצא אמר לו
ג פושרין והא פושרין וכו' ,ובבחיי היה רואה אותו מלחש ונכנס מלחש ויוצא אמר
וז
מזוג רותחין וה א רותחין מ
מזוג רותחין וה יו רותחין מזוג פושרין וה יו פושרין וכו' [ומכל זה יוצא שהמלות ובסוף שכח בי נשני וכו' עמלי

.שור (
8

11080ז02

7

וישב

81

לטרה

פרשה פו

פשרין והא פשרין ,אמר ליה טה יוסף תכן בעפרו קרוזין בכפר חנניה גוזין ברמשק חרשין כמצרים =
באתר דחרשין חרשין אתמהא ,עד איכן ר' חוניה בשם ר' אחא עד שראה שכינה עומרת על גכיו היו
].
וירא אדניו כי י"י אתו וגו' וימצא יוסף חן בעיניו וגו':
ה) ויהי מאז הפקיד אתו וגו' [תני ר' שמעון בן יוחיי בכל מקום שהצדיקים הולכים שכינה .
הולכת עטהן ,ירד יצחק לגרר ברכה לרגלו שנ' ויזרע יצחק ונ' (כראשית כו יב) ,ירד יעקכ אצל לנן
ברכה לרגלו ויברך י"י אותך לרגלי (שס ל ל) ,ירד יוסף אצל פופיפסר ביכה לוגלו שנ' ויברך
י"י את ביח המצרי בגלל יוסף]:
 1ענסום פ'ס  ,'5טמות ככס פ"ע ק" |']': ,
ולעיל :]8601 51

 4לקוס שס ,כעל 5ד  208ת"[ :וע*ע סוספסל כועס פ*י ק'--ם'

| *והא

והא פושרין פכי .והוו (והוא א')

 1פשרין] וג; פושרין דפאכתי

פשין [ְן] והאפשרין ל

פושרין דא | אמר ליה] 8א! .אמ' לה [ן .אמ' לו  .1א"ל א* .אמר דֶןת .אמוו ' | מה יוסף]
יוסף מה  ,2יוסף י ,ל' א | מכניס חבן י | בעפרו] [ .1בעפרים ( ,בעפריים ל"ש ,לעפרוים  ;]₪לעפרוי" ו,
בעבריים  .%%בערביא א',

לעפרים אתה מכניס ד

| קחזין] ן .קרוזים ע ,קרחין  .2כרחא קרחין ש,

קרח ' ,1קרדרין פכ .קדרים ךף .גוזין א' | לכפר פכת | חנניה| פואשי .הנניא נק .חנינא ך .הגיונה ת;
חנן כ | * גווין ואגע] קוזין ל .גזוו י ,1גזוין דפכת | לדמשק פכ | חישים  תע :חרשיי ו | למצרים פכ| .
 * 2באתר לידפואכתעשי) בתר לג | דכליה חרשין א? | חרשיי י' | אתמהא] פןנכע .אתמהה ש,
לי דאתי | עד איכן] ן .עד היכן דאנתשי .עד איכן אוי לו פם .עד איכן אומי לו כך כ .עד היכן פיי ער
היכן מקנטרו בדברים ומחזיקו בחרשים ך' | ר'  --אחא] ר' חונא (הונא א! )1בשם ר' אחא [א' : 1ר' הונא בש"ר

8דניו| וא'גכת:
אחא אמ' א* ,אמר ר' חייה (חייא ן) דת .ל' פכ | פני שכינה א | עומדת ל' חו | א
אדוניו דְפַאי | * אתו וגוי] אתו לדפאנכתי.

וגו" ן | וימצא -ו-גו'] וימצא . .בעיניו ן ,וימצא יוסף ך,

לי פאנכתי |  4ויהי  --וגו'] ויהי . .אותו בביתו וגו' דְ ,ויהי  ..אתו [ .ויהיי . .אותו י ,ויהי . .הפקיד וגו" ן,

.מצרי א*ך .ויברך י"י ם | *תני י-ו-סף] שמע..
ויהי מאז ךְ ,ויברך י"י את בית המצרי בגלל יוסף א"כ ויברך  .ה
שצדיקים . .ויזרע יצחק יעקב ללבן . .לרגלו ברך י"י ..המצ' בג' יוסף ל* ,תני ר' שמעון בכל  . .שהצדיקים. .
ברכה הולכת עמהם ירד ..לגרר ובאת ברכה לרגלו שג' ויזרע יצחק וגו' ויברכהו י"י ירד יעקב אצל לבן ובאת
ברכה  . .שנ' ויברך  . .לרגלי ירד יוסף למצרים אצל פוטיפר ובאת ברכה ..בגלל יוסף דֶז ,תני ר' ..בן יוחי
בכל  . .שהצריקין הולכין ברכה ...עמהם ירד  ..לגרר ובאת ברכה ..ויזרע יצחק וגו' ירד יעקב אל לבן ובאת
ברכה  . .שנ' ויברך  . .לרגלי ירד יוסף אצל פוטיפר ובאת ברכה ..שנ' ויהי מאז הפקיד אותו וגו ] ,תני בשם
ר' שמע' בן יוחי בכל . .שהצדיקים הולכין שכיגה עומדת עמהן ירד ..לגרר ובאת ברכה לרגלו שג' ויברך..
לרגלי ירד יוסף אצל פוטיפרע ובאת ברכת ..שנ' ויברך י"י את בית יוסף * ,1הני רשב"י בכל . .שהצדיקים
הולכי' ברכה הולכת עמהם ירד יצחק לגרר וכו' כדכתי' בפרש' ע*ג א ,1תני רבי ..בן יוחאי כל..
שהצדיקים הולכין ברכה הולכת עמהן ירד יצחק וכו' כדכתי' בפרש' ע*ג כ ,2תני ר' ..בן ווח"
בכל  . .שהצדיקים הולכין ברכה הולכת עמהן שנ' וכו' כדכתוב בפ' ע"ג  .תני רשב"י בכל . .שהצדיקים
עג א ,5תני ר' ..בן יוחאי בכל מקום שהצדיקים הולכים השכינה הולכת עְמהם ךָ',
ב' "
הולכי' ברכה וכ' פ
תני רשב"י כל מקום שהצדיקים כביכול ,הולכת עמהם (ְז ,כל מקום שהצדיקי' הולכי' שכינה הולכת עמהן
יצחק לגרר באת ברכה לרגלו וכו" כדכתי' ויברך י"י אותך לרגלי ויהי ברכת י"י בכל אשר יש לו וכו ו ,3לי ל |
אינן

מעיקר

המדרש

ונתוספו

עפ"י

המאמר

לעיל צד ,049

וע' גם פילון בס' דע יוסיפו צד  74שדבריו קרובים

לדעת המדרש]:
כשפים במצרים

 1מה וסף .מה אתה עושה תבן בעפרו קרוזין!) כדים בכפר חנניה גוזין גיוי צמר ברמשק
בפש ר ו איתא גם בכי"ן וכי"ג ,וביני שוטי הוגה
במקום של מכשפים כשפים בתמיה ,והגי' ע

בעפריים

ובמתניתא

בכי"ל

וכן במשנה

מנחות

פ"ג ב' עפריים

(עפוריים)

בבקעה

(ובמשגה שבמשניות חפריים,

דבני מערבא הפרים ,ובהוספתא עפריים וכו' ,ושם והיתה עשה קנה זרת ושבלת זותייום וכו' ועיי'יש בתוספות
בד"ה עפריום ועי"ע פאגעלשטיין די לאנדווירטשאפט וכו' צר  ,)64והמשל דוגמתו במנחות פ'ה ע'א אטרי
ליה יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכנים לעפריים  וכו' ועיוייש בפירש"י ,ובמלת ק רוז ין בכי"ל האותיות :

>

ובפי' ב"ר הג"

>

ו' ז' סמוכות

ודומות

לחיית

ואין לקרותה

קרחין

(וצ"ל במ"י

לעיל צד 081

ועיו"ש,

ובכייג

משובשת כן קרחין ,ובילקוט דפ'ר קרח) ,ובכפר חנניה היו מצוי עפר שחור שעושין ממנו הביצים של יוצר
ועי' בב'ימ עד א' ,והוראת חרשין כשפים ומכשפים ועי' בעמת"ל ע' חרש .ועי חרשא ,ומצרים היתה מליאה
כשפים וכמאמרם עשרה קבים כשפים ירהו לעולם תשעה נטלו מצרים וכו' (קידושין מ'"ט בי) ,ובערוך ע' קרו
הועתק א"ל מה יוסף תבן בעפרים קרוזים (ובערוך ד"ו קרוזין) בכפר חנגיא (חנניה) וכו' ,וברמב"ן קיטע מה יוסף
חבן בעפריים החרשין במצרים עד היכן עד שראה שכינה וכו' ,ובבחיי ומה אמר יוסף תבן בעפרוי' חרשין
במצרים עד היכן עד שראה וכו' ,ובפי' ב'יר בדפ'"ר מפרש אמר לו יוסף מה אתה עושה בעפריים מקום כרחא
קרחין בכפר חנניה בדמשק חרשין במצרים כלוטר כל מי שמוליך תבן למכור לטקו' שיש שם הרבה תבואה ותבן

הרבה איגו אלא תועה וכן מי שמוליך תיישים וגיזי צטר למקו' שיש שם בהמות הרבה ומכשפות למקו' שוש שם

מכשפים באתר דחרשין חרשין כל בני מצרים מכשפין וכי סבור אתה לעשות כישוף כנגדן אתמהה ,ועדיפא הגי' שלפנינו
תבן וכו' קרוזין וכו' גוזין וכו' מהגי' בדפוסי' ובכי"פ וכי"כ קדרים (קדרין) וכו' גזזין וכו' ,וכזו הגי' הועתק ברא'ים
מה תבן בעפרוי' אתה מכניס וקדרו' בכפר חוגי' וגוזזין ברמשק וחרשים במצרי' וכו' אתמהא 5 :עד איכן .במדרש
דפ"ר נוסף בגוף הספר פי' עד היכן מקנטרו בדברים ומחזיקו בחרשים ,ובפי' ב'יר בדפ'ייר מפרש עד היכן חשדו "
בכך ,וברא"ם הגי" ג"כ עד היכן ר' הוניא בשם ר' אחא אמר עד שראה שכינה וכנ' ועח'"נ 4 :תני וכו'.
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לפ הן

[ויהי ברכת י"י בכל אשר יש לו בבית ובשדה] יינ חדש ע = שם \' בבית וו בשרה:

0

ו) ויעזב כל אשר לו וגו' כי אם הלחם אשר הוא אוכל לש :קי
ויהי יוספף יפה תאר וגו" אמר רי יצחק זרוק חוטרה לאוירְה ועל ע' "ה חוא קאים .,כך למי
שכת' ורחל היתה יפת תאר וגו' (בראשית כט יז) [לפיכך כת' ויהי וסף יפחן אר גו'] :
1

 1ינקוע טס ,פדכ עולס פ"כ :
 475 5וש'ינ| :

 2לקוע שס,

פנסועש טפוס כי' י"ל [טפו]"? פי"יל פי]?|< :
|

נעע

 8עקוט 8ס\

 1ייב] פאלשי .שנים עשר וחגכת .שתים עשרה ךָ ,ויגר שם שנ/יס עשר א| * ה-ש ל"פחאנכשין
*ס דוחנתשי] יוספ פ .שם יוסף כם .אחס ל/.ע א" ל אי | ה] פא
חורש ן .שנה ד ל' ל | ש
ששה וחזא'נכשי .שש דף | וה] א? ,וששה וחנכשי .וששה חדשץם א ,1וי פטשה ן ,ושש דת
בשדה]  -,דכת' ויהי ברכת י"י בכל אשר יש לו בבית ובשדה ל |  5וועזב %] --- ויעזב את כל  . .לו

וגו' ן ,וועזב כל ..לו ביד יוסף וגו'  .1ויעזב (ויעזוב ךת) כל (את | כל א1ם) - .ביד וספ דפאיכת
לי חא | *כי  --אוכל ל"דְפחאתי] כי אם הלחם  ,1ולא ידע אית! = ;1 1ולו ידע אתו מאומה כי.
גי
אוכל  ;5לי ל | לשון] באשתו הכ' (הכתו'  )2מדבר אלא  ₪פכ | נקן הוא חן נקיה א' .נקייה ש
3אר] פח .תואר דואנכתי
ת

| וגו] וכוי י ,2ויפה מראה דְוחאנכת | | ר' יצק אמי  | 5זרוק) ההוא

דאמרי אינשי  -א | 1חוטרא | לאוירה] לאוירא חא!גכעי.

|אוירא אש
לאווירה ן ,א

לארעא ד

| ועל

עיקרה] א .%ועל עיקרא ך' .ועל עיקריה תע ,ועל עקריה [ ,על עיקר!ה  ,+ועל אוקרא  ,2אעיקרא אי
אעיקריה  ,אעיקרי ש | הוא קאים] וחַן .הוה קאים א? .קאים תע קאי  .3קאי א'כ :נפיק ד

כך] וע :ל' דחאכתי | לפיכך ת |  4שכת'] ת .שנתוג דואכעי ,שכת' ברחל  | 1תואר וננכת שי
לפיכך כתוב ויהי . .תואר \יפה
גך -
ו]-
ופיכ
וגוי] וכו' ו ,2ויפת (ויפה א?) מראה וחאנכע .לית | *ל
מראה ן ,לפיכך כתי' ויהי יוסף ..תאר ..דֶן .לפיכך ויהי יוסף וגו' ך ,לפיכך והי ..תואר בע .לפיכך
ויהי ..תואר

וכו' י',

לפיכך

ויהי..

תאר

(תואר א*)2

ויפה

מראה

תואר

כת' ניוס' ויהי..

א"

ויפה

מראה ף .ל' ל ||
כל המאמר

ליתא בכי"ל בגוף הספר והושלם בגליון וכן השלמתי והגהתיו קצת ,והמאמר בשלימותו בכי"ו וכו"ח,

ובכ"י שציינתי קטעו ורמזו על פרשה ע"ג ,ובדפוסי' איתא רק התחלת המאמר ועח"נ| ,ולעיל שם המאמר סהמי
ונפדר לפ' ניברך י"י אותך וכו' ועיויש [ובתוס' פוטה שם] ,ובלק"ט קיטע המאמר וספרשו תני ר' שמעון כמ שהצדיקים

הולכים שכינה
ראש המאמר
עמהזו :

'".

בית המצרי,

עמהם ברכה הולכת אחריהן ויברך ה' אותך לרגלי ויברך ה' את

ובמה'ג שם ל

ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף תאני ר' שמעון בן יוחאי כל מגום שהצדיקים הולכין ברכה הולכת
ובכי"ל הושלם

 1ויהי ברכת נכו' | .כן הוספתי,

ביני שיטי בסוף המאמר

י"י וכו' בבית

דכת' |ויהי ברכת

ידורש ו' בבית (ו' בשדה; ומקור הדרש בס"ע שם (הוצ' מארקס) ירד (מצרים | ועשה בבית פוטיפר "ב
*פקיד אותו בביתו וכו' ויברך ה' וכו' ויהי ברכת ה' בכל אשר |ש לו בבית ובשדה בבית מפני
הצנה (ובשני כ''י שם מהו בבית ובשדה

בבית מפני וכו') וכן זפרש

|-פי' ב"ר בדפ"ר י"ב חדש

עשה  שם ששה בבית מפני החמה וששה בשדה מפני הצנה דכתיב ויהי ברכת יי וכו' מה ובשדה ,וביפ"ת פי'
לשון הס"ע שבבית הפקידו בימות ההמה לפי שאדונו יצא השדה לרוח היום מפי החנזה ובימות הגשמים נכנס
הביתה

מפני הצנה

חדשי החמה ובשדה

בקיץ,
בשכל
בכתב
חדשים

והפקיד את יוסף בשדה

אלו ימות הגשמים,

וכו',

ובמה"ג

ויהי בוכת ה] בכל אשר

עמו'  285הובא

אכן בבחיי בבית ובשדה בבית ששה

לו בבית

חדטים בר!ורף ובשדה ששה

אלו

חרשים

וכן מפרש בתוספות עה"ת בכל אשר יש לו בבית ובשדה בבית בימי החורף| ובשדוז ביטי הקיץ [וכן מבואר
בתוב יב עשה אתם ;,וביני שיטי
טוב שם] ,ובדפוסי' נשתבש שתים עשרה שנה עשה שם ועיי במ'כ ,ובכיייל
אחר חדש ובדיו דיהה יוסף ,וגם בכי'פ י"ב חדש עשה יוסף  ,וכן בלכ"ט יב חודש עשה יוסף ששה
בבית וששה חדשים בשדה [וע' מש'כ לקמן פפיט סוי בי] 2= :לשון נקי| .ובאשתו הכתוב מדבר ,ובכי"פ

וכו"כ הגיי כן כי אם הלחם וכו' באשתו הכתוב מדבר אלא לשון נקי ,ובפירש'יי עִה"ת כי ,אם הלחם זו אשתו אלא

שדבר לשון נקי יה[ .וכן במדרש אגדה לשון נקיה] ובלק"ט ושכל טוב שם לשון נקי ההוא
מתורגם גם בתר"י א' ולא ידע עמיה מדעס אלהין אנתתיה דשכיב גבה,

ועח"נ,

ובתנחומא שם בהמאמר

וכפי הדרש

ולכהן מדין וכו'

קראן לו ויאכל לחם שמא ישא אחת מכם שאין אכילת לחם האמור כאן אלא אשה שנאמר ולא ידע אתו מאומה
כי אם הלחם וכן הוא אומר ולחם סתרים ינעם וכן הוא אומר עד ככר לחם ואשת איש וגו' וע"ע במהיג שם:

%8זרוק  חוטרה וכו' .וכן המשל .במאטר ר"י לעיל צד  475ועוו"ש בח"נ ובמשי| ,וכסגגון המאמר שם השלטתי
לפיכך כת' ויהי יוסף וכו' ,ובכיייל חסר סיום המאמר ,ובפי' ב''ר בדפיר מפרש זרוק חומרא אאוירא אעיקרי קאים
כל שכתוב ברחל כתוב ביוסף ,ובכי"פ חסר כל המאמר ,וכהגי' הנכונה שלפנינו הועתק גם בערוך ע' זרק ,א',

ובמה'ג שם אמ' ר' יצחק זרוק חוטרא לאוירא על עיקריה הוא  קאים לפו שכת' ורחל וכו" אף יוסף וכו' ,ובלק"ט
ושכל טוב צד  982זרוק חוטרא לאוירא ועל עיקריה קאי וכו' ,ומשובשת הגי' בדפוסי! [וכִּי"ת] ועח"נ:

[עד כאן נמצא בכ"י המחכר ז"ל]

ראשי תיבות.
|

א"  --איתא.
א"א  --אות אמת.
- אגדת | *מוראיםאגה'א

ביג  --כיי שטוטטגארט.
כי"  --כ'יי וואטיקאנא' | .
כייז  --דפים אחדים מתגניות
באלקאַהרח שהובאו לאקספרד.

הירושלמיים לרב" באכער,

אגחייח  --אגדת התגא .לחע'יל.
אדר*ג  --אבות דוגתן,
איכ'ר  --איכה רבה

כייח  --כיי מדרש חכמים.

גאטטעסריעסטליבע

גדיפ | --

פארטרעגע.

ג"  ---גירסא.
ד'  --דפוס.
דא  --דבר אחר.
דייה  --דיבור המתחול.
דה'מ  --דרכי המשנה.
דיו  --דפוס ויניציאה.
דמ"ג  --ריוטשע מארג'

געל גר [

דיס  --דקדוקי סופרים.
דפ'ר  --דפוס ראשון.
ד' פפד'א ---רפוס פרנקפורט דאדו.
ו-ס פרנקפוו|ט דמיון.
פ-
רר"מ
ד' פפ
ר"ר ,דב'יר  --דברים רב|ה.
ויר  --ויקרא רבה.
חו"י  --חסרות ויתרות.
ח'יג  --חילופי נוסחאות |

כי"פ  ----כ" פאריס.
כיית  --כיי תימני.
לארימ ,לא'יר  --לשון ארמי.
ליי  --לשון יוני.
לימ  --לשון מקרא.
לייס  --לשון סורי.
לקייט  --לקח טוב.
ליר  --לי רומי.

עמת"ר --ערך מלין תרגומי .לחניל-,
פ'  ---פרשה ,פרק ,פסוק> .
פרר"א -פ-ר-קי דרי אליעזר.

מ'ג  --מורה נבוכים.
מנוה"מ  ---מנורת המאור.
מ"ע  --מכתב עתי.
מייש  ---מנחת שי ,מדרש שמואל,
מה שכתוב; מה שכתבתי.
נזה"ק  --נזר הקודש.
ס'  --ספר.
| סייא  ---ספר אחר.
סא'יר  ---סרר אליהו רבה בסדר
אליהו רבה וס' אליהו
|

פיורדא תניב), .

|

ירוש'  ---ירושלמי.
כ  --כתב יד.
כייא א' --כיי אקספרר קו .741
ב"א בכ''-"-י אפור קד0

*

6..]-/

פסייר  ---פסיקתא רבתי הוצאת = >
רימ איש שלום.
קוי  --קונטרס ,קובץ.
ק"ע  --קרבן .תערח.
4
ר'  --רמז.
רגמייה  --רבוגו גרשום מאוף .₪
הגולת .ו ]
רדיל --ר' דוד לוריא.
רה'ג  --רב האי גאון.
ריג +-רי יהורה גרלור
רמא"ש  --ר' נָצל.

,

רב יכ יור

ריש  --רבינו שמשון.
רשיב  --ר' שלמה באבער- .
רשיש  --רי שמואל שטראשון.
שויית  --שאלות ותשובות* : .
ו-ת רבה.
מ --
שויר
שמיר ,שמ
תיא  --תרגום אנקלוס.
ת .כהנים.
ר--
תיכו -
תו

תריי א'  --תרגום ורושלמי א <>

₪

(תרגום יוגתן)= .

תר"י ב' --

תרגוס ורושלמי בי =

'תנא דבי אליהו)
זוטא (
הוצאת ר"מ איש שלום.

ן

בדו

=

0םג  6020168036עם) 661ע[08818011
8מ1ו6886[3 866 6011+מ6פפנ/שר

 2האנגלי

=

צו61ל 641ק[04זהג 8161 06

מע הצרפתי
ענצייקלאפעריא =

6 800 8001001מט61

=

תקון

עיע  --עיין עד

רסיג --

מ'"כ  --מתנות כהוגה.

ילק'  ---ילקוט.

עחש  ---ערוך השלם.
עח"ת  --על התורה> .

ס-קא ,פירוש.
פ'ו--
פי

אהו.
ל"רישלמ
יהר'
ר מו
י---
פשיס
| מהר
מו"ע  ---מוסף הערוך.
מחיו  --מחזור ויטרי.
מ"י  --מנחת יהודה.

יימ ,ידים  --ידי משה\.
ימ יפימ  --יפה מראוז.
יפית  --יפה תואר (במדרש דִי

ע  -עיך.

ה

עמת"ל  --ערך מלין השאל -
יעקב לעווי..

מה'יג  --מדרש הגדול.
מהרז'ו - .מוהר"ר זאב וואלף
איינהארן.
מהרזיף --מורי ורבי מוהר"ר זכריה
פראנקעל זיל

דל'א  --דקדוק לשון שי

סייר  --סרר רבח:

עח'נ  --עיין חילופי נוסחאות> .

מ'  --מדרש. .
מב  --מהדורת ריש באבער.
מבה"י  --מבוא הירושלמי.

:

סע  --סרר עולס.
"

0

ג

ו

כייט  --כ'יי האחים טריעסטי.
בוב  --בי מוגכען.
כייל  ---כיי לונדון קובץ 40.

%

א"צ  --אין צריך .איפו צרק.
אצוייר  --אהבת צ'ון ורושלים.
ביח"מ  --בית חמדרש.
במ"ר ,בסדיר  --במדבר רבה.
ַ
ב"ס  --בן סירא.
ביר  --בראשית רבח.
ג'  --גורס ,גריס.

סיר  --סיפא רקרא
8
5
.
ת
ו
ר
סה"ר  --סדר חרו
2

אנט
8

67 81061

במנחת יהודה צד  598שורה  11בטקום נתרחקת צ'יל רחוק.
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