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 נביאים. ג )מ"פ(פרק
 עוד אשר זש"ה א(. א )ש"א הרמתים מן אחד איש יוהי "(]א[
 כך מהו כח(. ' ז )קהלת פצאתי מאלף אחר אדם מצאתי ולא נפשיבקשה
 אחד צריק אפילו ומבקש הוזר הוא שירשע, לדור רואה כשהקב"האלא'
 אפילו מהן ובקש רשעים, שהיו בירושלים מוצא את וכן בשבילו,שיתלה
 אם וגוי ירושלים בחוצית שוטפו שנאסר בשבילו, להם שיתלה אחדצריק

 יסודו, על העולם את טעסיד אחר שצדיק :לפה א(, ה )נרטי' אישתטצאו
 בה(, י )משלי עולם יסוד וצדיק רשע ואין סופה כעבור אומר שלמהוגן

 טקטרין היו מיכה. בימי שתפאו ניון יסורו, על העולם את מעמידשהצדיק
 הקב'הש של זבחים מן עולה שילה של העשן והיה ג( סיכה, שללצלמו
 כאחת. ומתערבין סיכה, טבית אפרים סהר עולה סיכה של צלפוועשן

 פ4. יה )תהלים סמנו בערו גחלים תאכל ספיי ואש באפו עשן עלה.שנאסר
 שנאסר העולם, את יהפוך שלא כדי אחר, צריק אפילו ומבקש חוזרכביכול
 אהד. ארם לאלקנה מצא כך ואחר מצאתי, ולא נפשי בקשה עוראשר
 והאיךש אברהם, זה מצאתי* מאלף אהר אדם ד"א 3( ]ננ[ : אהר אישמהי
 אברהמש ואה'כ דור, אלף שיעטרו אברהם יעטור שלא ער היה צפוי אלא7(
 פ4* קה )תהלים אברהם את כרת אשר דור לאלף צוה דבר אוסר רודוכן
 והעבירן ס( אותן קפל רשעים, כולם אלא הגייה, מהם שאין שראהוכיון
 סצאתיש טאלף אחר ארם נאסר לכך לאברהם, ברא ואה'כ דור, עשריםסהם

 ותקוניםהערות
[atB])" להרכיש קשה תו', מצאתי %א נפשי בקשה עור אשר זש'ה אחר איש ייהי 

 אחר ארם הכתוב הביא זה ועל אחר איששאטר
 מא*

 נשחגית הח' אג"ם מן ובכ"י טצאתי.
 יושגרו היו טישראל אלפים כמה סצאתי, ולא נפשי בקשה עור אשר זעיה וגוי אחד חישתהי
 nwa שנה טרי עולה וחיי טאלשה, חוץ סיכה של לפסלו משההוים היו וגלם אפרים,בהר

 אחר, איש הכתוב אמר לפיכך רגלי, לשלש עולה שהיה בשילה, צבאות לה* ולובהומשהחוות
 ל-רסס חקקנה ואמר סצאתי מאלף אחר ארם הכתוב אטר. לכך להקב"ח, בסקוסוהבשחד
 שצריק. ספני "הש, ולסח או[ ה' קרט" איש המצאו אם 131, ירושלים כחוצות שופפוהנביא
 שגל שראה וכיון כ"ה[ן " ]משלי עולם יחיי וצריק שנאסר העולם, גל את טעטיראחר
 סיכה, של פסלו . שעשן אלא עור ולא לפניו, וטקפרים סיכה של לפסלו משתחוש היוישראל
 עלת הבחוב אסר כן ועל למעלה, ועולה הזגחים עשן עם נסתערב אפרים, סהר עולההיה
 בקשה עור אשר הכתוב אמר לכך בשבילו, העולם בל להפוך וביקש פ[, יח ]תהלים באפועשן
 איש הרי טצאתי, טאלף אחד ארס שנ' כלבר, ההוא ברור אלקנה אלא סצאתי, ולאנפשי
 עאן כאחת. וסתערבין מיכה של צלטו ועשן כף וילה של העשן וע' ג( דוסתיס. ס,אחר

 פסל ועשן המערכה עשן והיה מילין ל לשילה סגרכ אוסך נתן ר' תניא ע"ב קזגסנהדרין
 כוי-ר וכן אברהם, זה טצאתי מאלף אהר ארם ד"א ג( בפירש'ה וע"ש בזה זה טתערביןטיכה
 אחר ארם פסוק ג'ז נקה-ר א' אותפ'ב

 א' ארם טצאתי טא*
 אברהם זה סצאתי מא*

 אסג טן בגי אברהם, ואח'כ דור א* שיעסרו אברתם יעסור שלא עד הית צפוי אלאד(
 מן אטבל ומה הקג.ה אמר רורות אלף לסוף אברהם את וראה צפת עולטו את הקב"הכשברא
 טשנחק הרס אלא בעולם, הגדול שסי ליחד אברהם יקום טעי נעולט, שטאריכין הישעיטאלו

 לכך גרהם, א את גרת אשר רור לאלף צוה רבד שג' לבוא שימהר כרי וסחסשו ומרבעוומשלשו
 אהר צ"ל רור. עשרים טהם והעגירן ס( אברהם. הוא כאן האסור סצאתי טאלף אחרארם
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 הגאול הארם את טצאי(
 אלקנה אף כך סו(* יד ליהושע היא בענקים'

 האיך, לאברהם, רומים אלק4ה של .מעשיו וכל דורו, בנע יחידי צדיקנמצא
 )בראשית וגף איש אשת את השב יעתה רכתיב איש, נקרא אברהםאלא
 גביא כי שנאסר נביאי נקרא אברהם. איש. ויהי בו כתיל ואלקנה 41נ

 עלי אל אלחים איש ויבוא שנאמר נביא, נקרא ואלקנה שם(, )שםהוא
 ברוך רכתיג וארץ, שסים להקב*ה הקנה אברהם אלקנה. זה כז(, ב)ש"א
 הקנה ואלקנה ו( יט(. יד )בראשית: וארץ שמים קונה עליון לאלאברם

 להקב'ה שהקנה א(, א )ש"א אלקנה ושסו שנאסר וארץ, שמיםלהקב"ה
 כר(, לנ )יחזקאל אברהם היה אחד רכתיב אהד, נקרא אברהם וארץ.שמים

 אי ויהי דשא ]נ[ אחר!1 איש ויהי רכתיג אחדל נקראואלקנה
 אחר. ש.

 אין מ(, גה )ישע" דרכי דרכיכם .ולא. מחשבותיכם טהשנותי לא .כיזש'ה
 משתמש אחר אין ודם בשר סלך מ( ורם, בשד. במדת הקביה .שלמידותיו
 הקב"ה . אבל כמוהו, אנוס*פום. נקר41 ולא .ח( בפוסו: ירוכב ולא -בשרביטו,

 יבוא אימתי שרבים לי יש הבשה .אסר בריותיון' על רעה עינו אין גן;אינו
 כ(. ף )שטות בידו :האלהים ספה אוו 'משה ייקח שנאסר בו, 'וישתטשמשה
 וירכב. אליהו יבוא ג(.: )נחום:א ורכו .ובסערה בסופה ה' רכתיב: סעדה,סוסו.

 כסאי, א(. ב )ם'ב השםים' 'בסערה אתיאליהו ה'. בהעלות ויהי .שנאסרבו,
 כס )רה'א לסלך .ה' על.כסא שלמה וישב שנאמר  עליו, וישביבוא.שלמה

 יבוא ד(, 1 )דברים אחר ה' אלהינו ה' ישראל שנאסר'שמע ~D?:ננ(.
 מחשבותי לא כי . צ11ת 'הוא. וכן אחד. איש ויהי בו, ויקרא הצדיקאלקנה
 יעסור, ויכול לזו, זו .שונאות נשים שתי. לו שהיה נשתבח למה י( ח(.יב )משלי וגו' איש יהולל שכלו לפי זש'ה אחר. . איש ויהי דשא: ]ך[וגוי:
 ניוקל ולא שנים וצר תלמירו ועמר . והרנו: ונשכו נחש שצד לחבר-טשל
 אתת, באשה לעמוד ינול לא הראשון אדם כן לתלמיד, לא לשבח,למי
 שתים לו היו תאכל')בראשית,נ.ו(,.ואלקנה עסה לאישה גם ותתן אלאי6(

 ]ר'א .נ( ]דץ[ : איש יהולל שכלו לפי הוי, נשים, שתי ולו בהן, לעסודויכול

 ושם אלקנה. זה ז(, י )טשלי לברכה צדיק זכר ושיה[ אהד. אישויהי
 אפרים, טהר נקרא זה אלא למה ע( טינה, זה aer). )שם ירקברשעים

 ותקיניםהערות
 1' אות פי*ד ב"ר מאסרם עפ"י הבועה חוא, כענקים הנרול הארם את מצא ו( רור,עשרם
 הארם לףא"ר

 הגרוי
 ושטו שנ' וארץ שטים ההקו"ח הקנה ואלקנה ו( אברהם. ות בענקים

 את להקכ'ה שהקנה טלמר אלקנה ושס) אסג טן בכ.1 וארץ. שטים להקב"ה שהקנהאלקנה
 ג.ב סנהדרין גשיביפו, משתטש אחר ,אין ורם  נשר טלך מ( סקוסו. אנשי סכל יחרנפשו

 elnsn~ ועייןבטשנה,
 שט"ב ועיין ובהערות, גי אות כ"א טמור וש4פ שלי, ומהעוות ו, אות וארא

 8ugustus המלה היא שוהי, אגוספום גש-א ולא ט( כניסחא. שתואם הש אחר בטעון פ.חריש
 שחיי נשתכח למה י( כחסר, ונלקה בשיבוש שם הוא או".גי כל אג"ם מן ובכ"י בהערוה.ע"ש
 נשים, שתי ולו איש. יהולל שכלו לפי זש*ה הגי' אגיב סן בכ"י לה. זו שונאות ישים שתילו

 סיים במי ויאכל, עסה לאשה וההן.גם .אלא י6( לעטור.. יכול והיאך 11, את 11ושנואות
 בפני טאטר הוא כי הוספתי ןש'ח', אתר איש תהי ,ד"א ינ( אחריו. ולגרעו לו פיתהוקנסה
 נשתנית, הגוסחא כב-י כו'. אפרש סהר נקרח זה אלא לטה 'ג( שתקנתי. כסו בכיי לנכון ונמצאעצמו
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 איש ויהי הכתיב אפרים, סהר נקרא וזה א(. א )ש"א אפרים טהרדנתיב
 זה לזה, זה דומין לא אלא א(, יז )שופטים מיכיהו ושסו אפריםטהר
 ההוא האיש ועלה שנאמר ישראל, על מכפר וזה בצלטו, ישראל אתטהייב
 החוקה את ושסרת שנאסר לפסח, טפסה יי( ג(, א )ש"א ימימה סיטיםטעירו
 ומקריב עזים שעיר ונוטל י(. יג )שמות יסיסה סיסים לסועדההזאת
 ותורתך ליעקב פשפטיך יורו סשה שאסר מה לקיים ישראל, כל עלחטאת
 זכר נאסר לכך י( לג )דברים סובהך על באפך:וכל*ל קפורה ישימולישראל
 : לברכהצדיק

 כתוכים* ע"א[ )נ(פרק
 )תהלים עזרי יבא מאין ההרים אל עיני אשא למעלות שיר "(]א[

 כבר ונו', עיני אשא אוטר אתה עכשיו ער לדוד, הקב"ה לו אמר א4קכא
 שעומד לרוד וזאת ז(, לג )כברים וגו' ליהודה וזאת משה ביר עליךאמרתי
 דוד, של קולו ה' שסע שם(, )שם יהודה קול ה* שסע שנאמרטיהודה,
 דוד ובשוב שם(, )שם תביאנו עסו ואל גלית, על כשירד לפניךכשיתפלל
 אימתי שם(, נדברים וגוי לו רב יריו נז(, יז )ש"א הפלשתי אתמהכוה

 נ(, יז )ש"א מזה ההר אל עומרים וישראל מזה ~ההר אל עוטדיםופלשתים
 אבימלך ויאסר שנאטר לאברהם, שכיכר אביסתך בזכות עומרים,ופלשתים

 אל עומדים וישראל סו(* כ )בראשית שב בעיניך בטוב לפנ?ך ארציהנה
 בטוחים מזה[ ההר אל ]עומדים ופלשתים ד"א אברהם. בזכות מזהוההר
 'כה(. , )ש"א הזה העולה האיש הראיתם שנאסר זה. שנקרא גליותעל

 קום שנאמר זה, שנקרא .דוד על בטוחין מזה, ההר אל יעומריןוישראל
 טלאך מזה ההר על עוטרי' ופלשתיי ד"א יב(: פז )שם הוא זה כ'משתהו
 ג( ב )איוב הבא טזה אי השטן אל ה' ויאסר שנאסר מסייען,השטן
 שנאמר זה, שנקראו מסייען השרת טלאכי מזה. ההר אל עוסדי'וישראל
 מלאך סזה. ההר אל עוסדים ופלשתים ר'א ג(. 1 )ישעי' זה אל זהוקרא

 ותקסיםהערות
 על כפר וגה כפצלו, השכינה כנפי מתהת ישראל את הדחיק ות אחר, בטשם וגה שזהלטח
 ותקריב עתם שעור נוטל והיה .שיסה, מיסים מעירו ההוא האיש ועלה שנאטר בהעליסןישרחל
 שכיהד ושסו אפרים סהר איש ויהי שני אחרן טטקומ ששניהפ ומניין ישראל, עלחטאת

 טהר אומר הוא ונאלקנח הן, שפ ]שם אלהים בית לו סיכה והאיש ואומר א[, "]שופפים
 יהרו יאסר משח העטיר ועליהם צריף, בן צר;ק נביא בן נביא ירוחם בן אלקנה ושטואפרים
 : בי אות פכ*פ יעיל 3ן הובא וכן ליתא ככ"י לפסה. טפסה יי( וגו,. ליעקבפשפטיך

 וכך הגיי נשתנה אג"ח טן בכ"י כוי, פרור הקב"ה לו אמר ונוי "מעלית שיר "()פנ.א[
 ישיעות ומעוז לטו עוז הי זחיה עורי. יבא טאין ההרים אל עיני אשא לטעומת שיר : שםאותא
 ברוח ירע להרף, ישראל לטחנת ירי השלשתי גלית את חד כשראה חג כה ]תהלים הואסייחו
 יב8 טאין ההרים אל עיני אשא אסר לפיכך מתי, ירע ולא טפלחו, ההיה ירו על כיהקודש
 וזאת לו ואמרתי סשה ע"י הורעתיך כבר לכור, בנבואה הקב"ה לו אטר שעה כאותהעורי,

 דור וכשוב שכתום כסו "[ ל"ג ןרנרים תמאנו עסו ואל יהורה קול ה, "סע ויאסרלישורה
 תמר, n~PO על שחורה על אפקך, יהורה בזכות. ואת וכל מז[, "ו ]ש"א חפלשתי אתטהמת
 אני בזאת רור אטר לשכך אחריו, ולזרעו ליהורה וכות וזה ליהורח, וזאת הכתוב אטרלפיכך



108 מב נשא פרק בראשיתאגדת

 זה ויאסרו נ( בטרבר ישראל אמרו כך לא ואוטר ישראל על מקפרנהשפן
 וכות עליהם מלמרין חשרת וסלאני וח(, ד לב )שמות ישראלאלהיך
 שתלה כיון 3( ב(, פו )שם ואנוהו אלי זה בים, לך אסרו כך לאואוסרי'
 ואוסר מהנירא התחיל וגו; מזה ההר אל עוטרי' פלשתיי וראה עיניו,דוד
 טתירא הקביה לו אמר עזרי. יבא מאין ההרים אל עיני אשא המעלותשיר
 ג(, יז שיא )שם ביניהם והניא אצלך מה ראה עורי, יבא מאין יאוסראתו
 כתנתי זה ידי[ ]על כבר 1(, לר )דכרים בני אותו ויקבור שנאמר משם,זה
 וארץו שטים עושה ה' מעם עורי ז(. לנ )שם תהיה מצריו ועזר לו רבידיו

 הורוד עב[ ( )ראפרק
 יראי נדברו אז ושיה כנ(. ל )בראשית רמל את אלהים יייכור]א[

 מן לטעלה כתיב שכך ]ורחל[, יעקב זה מז(. נ 3סלאכי רעהו אל אישה'
 לא(, )בראשית באחותה רחל ותקנא ליעקב ילדה לא כי רחל וחראהפרשה,

 קנאתה, לא לחופתה נכנסת אחותה כשראתה עבשיו, לקנאות ראתה מה6(
 אלולי אסרה קנאת, הפובים בסעשיה אלא קינאות למה קנאתה,ועכשיו
 לפיכך היסנף קורם בנים לה נותן הקבשה היה לא מטני צרקתשהיא
 כל ה' ביראת אם בי בחפאים לבך יקנא אל כתיב שכן בסעשיה,קנאת
 בנים לי הבה יעקב אל ותאסר רחל, ותקנא לפיכך יז(, )סשלייכגהיום
 היא יולרת ואינה עקרה שהיא אשה שם(, )בראשית אנכי טחה איןואם

 אותי משיא אבא הזה, הצדיק מן יולדת איני אם רחל אסרה אלאמתה,
 )תהלים רעה רשע תמותת שנאפר הבא, לעולם עטו מתה ואני רשע,לאחר

 ותקריםהערות
 שהפלשתים בשעה אימתי זי[, לינ ירכיים תסיח מצרי ועיף לו ר5 ידיו נ[. גז מהליםבוטח
 אלהיך זה ויאסרו ג( ע"כ, גן "ו 1ש'א טית תחר אל עוטרים ישראל טוח ההר אלעוטרש
 ד' aw9 פשטות ישראל, אלהיך אלה החסרו טויב ותקרא זח nSa על הארשה עיקרישראל.
 מסכה ענל עשו כי אף כח"כ י*ח ט' ופוחס" *חלה'. שלת ועשן לזה* להטסדי 31חלף ח'(ולת
 כיון ג( בחסר. נלקה וגכ"י כוון הכחוג לזה לא אגל סמורים, העלוך אשר אלחני זהויאטרו
 למרום, עיניו רור תלה שעה באוהיו שם וחמיות סשונש חטאמר 5כש בו,. עיניו רורשתלה
 אותם וכל 1'ג ל-ר נרגרים בגיא אותו הקער ש3' טשוע אלא נ" וא'ז ני[ י'ז [wteביר"ם וחג" שכ' אצל, עוטר חיא כי סשה יאה עעיך פקח תר עבדי הירא אל חקב"ה לואטר

 גלית של כוחו טתיש הית ושוחו עטם, עומד היה טשח לסלמסה, הפלשהים שיצאו יוםארבעים
 תהיה טצריו ועי עלי ואסי זח ועל 8ס, יז 1ש*א יום ארבעים רתיצב לפיכך פלשתש,ושל

 וארק. שסים עושה ה' מעם עורי אוטר חוא ולפיכך ו'[, *גכברים
 קנאתה לא לחופתה נכנסת אחותה, כשראתה עכשיו לקנאות ראתה טה 6(ןפרב[

 : שם חג" וכך אחר 3טג3ון הוא אגש טן בנק קנאתה. הפוגש בטעשיה אלא קנאתחועבשיו
 הכשרים בטעשיו אלא באחותה שאתה שלא סכול לחופה, הג3סהה כעת ולא עתה קנאהלטח
 בשניו אלא ב3ש להוליר הקדטתוי טט3י צרקת שאחותי כשביל לא ואסרה ק3אתח apptשל

 יקנא אל ש3י באחלתח, ולא קנאתה שגיעגע וסגין שכו, שטים הראה ~apY של הפוביהמעשיו
 ולא לי, הבה לו אסרה זה כשגיל וגה, גנים לי חכה ליעקב אסרה לפיכך 31ף, בחטאיםלבך
 עתיר לה, ואטר טבטיחח היה גרחל, יעקג שעגה שנים שבע שבאותן טלסר לי, ה3האטרה
 יצחק, אבא לי שאסר rP9 לה אטי אימהי, לו nlow שבטים, עשר שנים מסני להוציאהקבה
 עם לעמור אנא שציוני היסט טלאו יטע סלאו 3י אשתי את הבן ללנן, יעקב אסרלפיכך



 ' נ"ב פרת בראשיתאגדת104

 לו אסרה בנים. לי הבה ר'א , נ( אנכי. מתה אין ואם אסרה לכך aa)tלר
 ויתמו שנאמר שילרו, צאן עשית כשבקשת יולדת, אני את מבקשאם

 יולדת, אני את תבקש אם בנים. לי הבה ד"א לטן: ל )בראשיתהצאן
 שנאסר עליה, והתפלל עקרה אשתו .שתיתה אביך, יצחק. שעשה כשםעשה
 אלא לו היה לא אבא יצהק יעקב לה אמר כא(, כה )שם יצחקויעהר
 ילדה כבר נשים, ארבעה לי יש אני אבל עליה, התפלל לפיכך אחת,אשה
 לעשות םבקש' אתה איןן ואם לו אטרה זו, יולדת את, תלד לא אםלאה,
 לו, כשאסרה לשרה ששסע זקניך, אברהם ונעשה כשם עשה אביך,לוצהק
 אליה בא בלהה אמתי הנה אתה אף ב(, מז )שם מלדת ה' עצרני נאהנה
 כשם לרבות[ ]נם אנכי, גם אלא כל, אומר אין אנכי ואבנה ג(. ל)שם

 שהיא שנתנבאת אלא בנים, לן הבה לוסר ראתה מה ד"א : שרהשעשתה
 לי תן לו אמרה ז(, סח )שם וגיי ספדן בבאי ואני שנאסר בסהרה,מתה
 יעקב אף ויחר סיד א(, ל )שם בנים לי הבה הה'ר אסות, שלא ערבנים
 התחת טרשותו, תוץ כלום שעושה שני אלהים יש וכי ב(, שם )שםונוי

 לא טמני אבל טנע .טסך שם(, )שם בטן פרי סמך מנע אשר אנכיאלהים
 אותה, מחסר אתה כך הקב"ה, לו אטר מלאה, בנים לי נתן כבר אלאסנע,
 כי לאחיו שיאסר בן סמנה מעמיד שאני חייך אלהים, התחת להואוסר
 הקב.ה כביבול הללו, הדברים טסיחין הן יט(. נ )שם אני אלהיםהתחת
 טז(, נ )מלאכי וגו' נדברו אז שנאסר דבריהם, וכותב ושומע, אזנוסטה

 את אלהים ויזכור הוי וזכרה, הזכרון ספר את הוציא הזמן שהרניש כיון7(
 רשע מערת זש"ה אלהים, כור ויז ד"א ק נכ[ כב(: "ל )בראשיתרחל
 יעקב, לנטל הברכות טן מתירא שהיה עשה זה בד4 י )טשלי תבואסהיא

 עור"וכך.נע,מה, לו יכול ואימ הרבה במם ומוליד מתברך זה עכזנושאסר
 נמיה אוז עטו תקח ז(י לו )בראשעז ומ, מגוריהם ארץ יכלה ולאשנאסר
 מתאוה ,מהיתה רחל זו יתן, צדיק" תבואנו,ותאוות היא ריטע מגורתלטה
 סוזאוה היה יעקב אף א4 ל )עמ[ וגר רחל- וחרא ,מנאסר יעקב, טןלילד

 ותקומםהערות

 מטפר 'טאע ספמ כספר כהב l~wff אחרש שמם אלו 'סם אחרש, ימם עסו ישבת שםלכה
 שמם שבע אעברר ללבן ?עקנ אסר לשכך הם, אחמס ולמטה מעשרה אגל ולמעלה,מעשרה
 שמט שש שף .לענוה עברי עכר דרך שכן שמתה, ולא ששה לו אמר ולא הקפנה בתךגרחל
 בניט; 4י הכת רהל אמרה שנים, שבע אעגרך לו אמר לפיכך לחפשי, יצא ובשביעייעבור
 אציך בא לה אסה בעבורי, עובר שהיית שנים שבע. גאותן לי שאסרת הכנים אותן ליהבה

 כמו גנים עשר שנים לה אין ועריין לו אסרה עצמה, הי" וקטלם לאה, אצלי והשאיגבטרמה
 אסרה וגוי, אנכי אלהים התחת לה אטר נולדו, לא שעדיין האחרים אלו לי תן עתהשאסרתי

 שיהיה לאחר ישיאגי צדיק, שאתת טמך, יולדת שאיני אבי כשיראה שהא או אנכי חתה א"כלו
 רעה, רשע תסית לשר ראוי היה רעה, רשע תסותת כם'ש הבא לעולם עסו מתה ואנירשע,
 אמרח בנים לי הגה י"א כ( אנכי. מתה אין ואם נאפר לכך וכעוה"ב, בעוה"ז הסותת טהוספני
 שהגיע ביון בכ"י הזמן. שהרניש כיון ו( השמ'. יערת האטת תלר לא אט נשט שתי לייש אני בטי נשים, ארבעה לי )ש ג( שחר. להם אין ובאסת בכ"י ייתא~ השני ד"א ער מכאןלו*

 זה שלאחריו כמאטר ומתחיל זה כל חסר בכ"י עשו. זה וגוי רשע מגורת זש"ה ר'א ס(הזמן,
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 שבע אעבדך שנאמר נשתעבר, בשבילה שנשתעבד מה שבל רחל, מןלילר
 זמן וכל וים(. יה כס )שם 'אותה באהבתו. אחדים כיסים בעיניו ויהיווגף
 למה, רחל, שתלר עד אביו, לבית לבא. יעקב סגקש היה לא ו(. ילרה,שלא
 ולא .ה-איל לבן, לי .יאסר .עונשיו אבא אצל. לילך .אבא .אם בלבושאמר
 מתאוה .היה היאך כאן,'וראה הניחה ו( האלו, השגים כל ממך רחלילדה
 כה(, ל )שם ונף שלחני לבן אל יעקב ויאסר פיד. שילר' ניון סטנה,.שילד
 רחל. את אלהים ד'א.ויזנ-ר מט 1 יתן צגיקי' ותאות נאסרלפיכך
 ורחל יעקב זה אדיריו .ו(. ב )נחום. בהלוגתם יכשלו אריריו יזקורזש'ה
 )בראשית זרעך יהי' כה לאברהם* שאסר החשבון פהן ושילם הקב"השזכרן
 אלהיך את תמצא אשר עם אמר וניעקב מ( בהליכתם, ינשלו אלא ה(,פו
 שטתה .לה נהם ומי יעקב, ידע ולא רהל אל והלך לב(. לא )שם יהי'לא

 יכשלו ההיד ז(. סח )שם . רחק עלי טחה ספרן בבאי ואני שנאמרבדרך,
 לחפוף שנכנס הזאב את שראה לרועה דומה, הרבר לסה ס(בהלדכחם,

 פכור והיה .קילל,. יעקב וכך בכבשה, והלך .בזאב לזהוק אבן נטךכבש,
 ולא שנאמר כבשתו, על הולכת שקללתו יודע .היה ולא. ללבן, טקללשהוא
 אלא אפרת, בדרך מתה ?לקה בררך, מתה לפיכך לב(. לא )שם יעקבידע

 אותי סוכרת והיא ונוזליי, הוטא,ן שהם. .כשע; לה, צריכין 'בנייאסר-הקב"ה
 לא )ירמי' ומ' נשמע נרפה קול הן אמר בה שנאמר אני, שזכרהיהנשם
 שנקצרו ול לה ?w שכר ומה פו(, שם )שם פבכי קולך מנעי לה אסריר(,

 וחיניםהערות
 ביקש לא בכיי אביו, לגיח לגוא -עקב מבקש היה לא 1( .רה9, ללירת טתאוה שהיהיעקג
 אשר עם אטר שיעקב מ( לעצמך. 8ניחח.ותלך f)a כאן. הניחה ,ו( כנען. לארץ לתחרועקג
 תמצא אשר עם אכריו יעקג שאסר ספני גהלוכתם ינשלו בגזי רחל. אל והלך !גו'!זטצא
 בררך וסתה רחל על הקללה ' זהלכה וביתו לבן את לקלל גרעתי סבור והיי יחיה, לאאלחני
 לרועה פשל טשלו בכ"י כף, רוסה'לרועה תדבר לסה )ס( וט', ארם ספרן כבואי ואניוכס"א
 להכות אחת אנן עליי והשליך להצלה רץ,אהריה יאתת, גבשה משם ולקח לעררו זאבשגא
 וגיתו ללבן לקלל סבור היה אביט יעקג גד אוינה, והרגה הכבשח. על: האבן ובא הזאב,את
 בררך ולטה אפרת, בררך תתה ולפיכך גננתם רחל גי ירע שלא ספני לרחל, וקלל שיפתו,כרי

 PV1~ שירע טאי רמה, היא ואפרת אחר, גטקום ולחאצרת
 גאותו לחטוא ישראל עוסרין שנחרו

 ע~חם, ולהתחנן לבכות m~nP .!היא לגניה כליה' שם וכשיהא המקוס, באותו וללקותסקור,
 שמתח נשביל לסה כך וכל וגו', סבכי קולי תנעי 1נ1' נשפע ברפת קול הי אסר כהשני
 שכר יש כי לה ואסר הקג-ה פתח לפיכך נגלות כשילכו שם לעגור עתירין שבניהבררך

 אם שנתוב כגו חשתה, טוה -ו'[, בי ]נחום חוסת" ימהרו והיינו פיון ל"א ]ירמיי ינו'ל*עולחך
 והוכן זכותה, להם יטהרו חוסתה, יסטרו הכחוג אסר לפיכך פ'[, ח' ]שה"ש עו, היאחוטה
 עיטי, לנבולם כנים ושבו כפ'ש א!תם,, ויקגיץ הר בן משיה להוציא שעתיל שם,, ]נחוסהטכך
 יסחרו והיינו וסיים בהליכתם יכשלו ארייו יזכור ה מ נחום סן גי גאות בו לררוששהחל. הגיעג על רפתח גבח פייס גם ובשינויים. קצת ברחבת גכיי מ1א .שהתאמר תראה פזה (שם[

 כיר עיין בנפות. .כשילכו שם לעבור עקוריי שגניה וכהניא וסח עקרא, סיפא והואחוסתה,
 עתירות שהגליות צפת אלא אפרת בדרך. את.רחל לקבור יעקב אביט ראה מה י אותפ*'ב
 וגו'. נשמע נרמה קול חה,ר רחמים, עליהם סגקשת  שתהיו כרי שם קברה לפיכך שםלעביר
 שגלו' ולסה שם קשתיה הליבור פי על דו אות משטים כים *מקא *"נ רכהי פסיקתאועיין
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 לפעולתך שכר יש כי שנאסר בני, על אותי שתזכור נרי בררר, וסתהימיה
 * וטו( טו שם )שם לגבולם בנים ושבו ]וגו'[ ה'נאם

 נבשים* 2"נ( )נ"ב:(פרק
 )תהלים ונוי גלעד לי זש'ה יא(. א )שא' וגו' ותאסר נדו יתוו]א[

 הסתים, תהית אין אומרת אחת הן, כיתות ארבע ברכיה א"ר 6( פ(,ס
 אליהו ויאמר שנאטר סגלער, שהיה הטת שהחיה אליהו הרי הקביהאמר

 ואחת גלעד. לי הוי לי, ויעיד יבוא א(. יז )מ"א גלעד מתושביהתשבי
 הכעיס, כסה מנשה הרי הקביה אטר תשובה. בעלי מקבל הקבצה איןאוסרת
 סנשה[. לי ]הוי לי. ויעיר יבוא תשובה, כשעשה וקבלתיו הרשיע,נמה
 וחביריו חנניה הרי הקב"ה אוטר האש, מן מציל הקב"ה אין אוסרת ואחתנ(

 יהור71 מבני בהם ויהי שנאמר מיהודה, שהי' האש מכבשן מןהצלחים
 ואחת ג( סתוקקי, יהודה הוי ו(. א )רניאל ועזרי' מישראל חנני'פניאל
 על ויעיר אפריס, מהר אלקנה יבוא הקב"ה אטר יולדת, עקרה' איןאומרת
 אפרים סהר וגו' אחר איש ויהי י( שנאמר וילדה, עקרה שהיתהאשתו
 אלהי. וה' זש'ה ותאסר* נדר וחרר ר'א ]בנ[ : מעוזראשי אפרים הוי א(. א)ש"א
 מעלול של בצבאות צביונו עושה שהוא צבאות, אלהי הי הצבאות ו( יב )הושע זכרוה'

 שנאסר סטה, של בצבאות צביונו עשה כשבקש והאיך מטה, שלובצבאות
 צביונו עשה וכשבקש ו(. ם )עטוס הארץ פני על וישפכם הים לסיהקורא
 אמרה' כ(. ה )שופמים וגף מססילותם הכוכבים שנאמר מעלה* שלבצבאות

 אנ* סטה של מצבא אם לסטה, וצבא למעלה צבא לך יש רבש"ע חנהלו
 ועקרה עקר בך יהיה לא העמים סבל תה" ברוך שאסרת, כשם בנים ליתן

 בשם קיימת שאהיי אות עשה אני, מעלה של מצבא ואם יד(, ז)דברים
 נדר ר ד ת 1 א ' ר ]נ[ : צבאות אלהי ה' נאמר לכך וקייסין, חייםשלמעלה
 )ישעי. עקרה רני שנאסר עקרה, וציון עקרה אני תראה ראה אםותאסר

 אטתך, אח תשכח ולא לי, וזכרתני, לציון, אף תראה לי, ראה אם א(,נד
 דכתיב שרה, הראשונה בראשית, ימי שבעת כנגר הן עקרות שבע ס(לציון:
 ביום נברא ומה ראשון, יום כנגד ל(, יא )בראשית וגו' עקרה שרהותהי
 לאל אברם ברוך שנאמר להקב'ה, הקנהו זו של בעלה וארץ, שמיםראשון
 יצחק ויעתר שנאסר רבקה, השנייה ים(, יר )שם וארץ שפים קונהעליון

 ותקוניםהערות
 עה"41 רש"י ועין גו'. בגולה לצאת עת.רים ובניי לחרג עתיר המקרש בית ששף לפניווצפוי
 : שם רבתי פסיקתא טן נתעים ודבריו ספרן גנאי ואני p'Dt וי טיחויגש

 הוה המאמר טצא אנה הסקור לי נורע לא הן, כיתות ארגע ברכיי א"ר 6("נ-נ[
 ר' ור"ל כתות. ר' כמי הללו רבוים ארגעה ברג" איר הגיי אלב טן ובכ"י מרכה ריבשם
 הוא כו'. האש טן מציל חקב"ה אין איטרת ואחת ג( יהורה. אפרים טנשה גלעד היינודברים
 וקרנה אין שאוסרת והכת בתהלה מובא גכ" לנכון הוא וכן כפיף זה להציג ויש מביעיכת
 הקב-ה אין שאומית והכת ואח'כ עקרותפוקר

~'yQ 
 עש-ה אין אומרת ואהת ג( האש. טן

 הני* בכ-י אחר. איש ויה( שנאטר ו( עקרות. פוקר הקב"ה אין שאוסרת והכת נמייוערת.
 הן, עקרות שגע ס( וגוי. אחר איש דהי ftwW1t הן, ג ]ש"א וגוי שבעה יערה עשיה ערשנאטר
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 נברא וטה שני, יום כנגס כא(. כה )שם היא עקרה כי אשתו לנכחלה'
 לטים[ מים בין מבריל נויהי המים. בתוך רקיע 'הי ]הרקיען שני,ביום

 ואבדיל שנאסר ועשק יעקב שנים הולים רבקה אף 1( ו(. א)בראשיהן
 שנואה כי ה' וירא שנאסר לאה, השלישית כו(* ב )ויקרא העמים 0ןאתכם
 תדשא בו וכתיב שלישי, יום ננגב לא(, כפ )בראשית רחמה את ויפתחלאה
 ראובן וילך שנאסר היה, לאה של בנה וראובן יא(. א )שם דשאהארץ
 נברא ומה רביעי, יום כנגר רחל, ח הרביעית יר(. ל )שם חפים קצירביטי
 )בראשית טאורות יהי אלהים ויאסר שנאסר ומזלות, וכוכבים וירח שמשבה
  השמש והנה שנאפר לו, השתחוו והן רחל, של בנה יוסף ועטך יר(,א

 חנה זו החמישית פ(. לז )בראשית לי משתחוים כוכבים עשר ואחדוהירח
 א )בראשית הארץ על יעופף ועוף חמישי, ביום נברא וסה המיש(, יוםגננו
 למקום ממקום הפורח הזה כעוף חנה, של בנה שמואל היה וכן ז(כ4

 לקנו,' חוור וסופו למרינהוממרינה
 של בעסקיהם עוסק שטואל היה וכך

 ותשובתו ונוטר, בשנה שנה סריי והלך שנאסר הסקוסות, בכל והולךישראל,
 של אפו הצללפונית זו הששית מ( ויו(. פז ז )ש"א ביתו שם כיהרמתה
 ננגד נ(, ד )דה"א ]הצללפונט )הצללפונ*ת( אחותם ושם שנאפרשמשון,

 שנא' אשתו, ביר טת לאדם, היה ומה ארסי ששי, ביום נברא 'וסה ששי,יום
 שנאמר אשתין ירי על מת בנה ושמשון טז(, נ )בראשית ונו* אסרולאדם
 פלשתים ויאחזוהו ד(. פו )שופפים כלילה ושסה שורק בנחל אשהויאהב
 .השביעי, יום כננד ציון, זו השביעית ס( כא(. שם )שם עיניו אתוינקרו
 עדי מנומתי זאת וציון יא4 כ )שסות השביעי ביום וינה בו, כתיבוסה
 א(: נד )ישע" וגף ילדה לא עקרה רני ישעיה אסר לכך קלביד(, )תהליםעד

 כהובים* ע"ע )ר0פרק
 )תהלים עזרי[ יבא טאין ההריס ואל עיני אשא יסעלות שיי]א[

 בשעה *( ג(. ג )שם יסעדך[ ]וטצל1ן מקדש עזרך ישלח זש'ה א(.קכא
 ותקוניםהערות

 ועשו יעקב שכש הוליד רכקח אף 1( בראשיה. *o% מ כנני הקמשה ברא עקרות שבע חג"בכי*
שנ,

 בכזי העפים. טבל אתכם ואבריי
 ובא טהור, !אחר פטא אחי בבטן שנים קולרה הס,

 ישי כחוג השבי וכיום 1[, י אקרא היהור ובין רפטא בין להגריל שף ביניקה, והבהלהקישה
 טסק!ם ללכת כעיף קל שהיו בכ"י כה. הנח כעוף שטואל 8" וכן [( 1מ', סברכן החי ונםרקיע

 אסיע טשפפ להם ולשרפ ישרה, בררך ולהרריכם להוכיחם ישראל בכל לשוחלסקוס,
 שמשון. של אסו הצללפומה 11  הששית מ( ונוטה גשנה שנה טדי והלךשנאסר
 והיא ס"ה וגהערה פל'א משיי םררש וער יללסוביתי ישטשון אסיה ע"א צ'א ב"גבגמרא
 ושופפים ילרה ולא עקרה ואשתו טיוח ושמו מצרעה אחר איש ויחי וכתיג אוח, אשתוצתה
 טשנה השביעית עקרה מן המסח אסג טן בכיי היגיעי. יום ננגד ציץ ע ההגזעית ט( ג(,ינ
 השגיעית : שם איתא וכך ביניחמ, רי הברל ויש אחר, בסגתן והוא בגרפם, לפנינו אשר :nDtaטן
 כן וטשיח רוס בן טשיח ות הן, פו ןתחלש בה יכלר ואיש איש יאטר ולציון שכתיב ציון,ונא
 י[- .ג מנרי, הבכור על כה"ר עליו חטר וכהינ*!סף,

 אלא כלנר, 11 ולא ושליפים, מלכח אלא תלה לא ציון אכל ששיאים, כביטים wswירה לא הלל! עקרית שש שכל !ראה 3א
 : יר[ קלב ]תהלים ער עדי ממחתי ואת שנסטר בתוכה, שכיבתו טשרההלב"ח

 סנ גאי טצית. אלא גואלן אינו ישראל את לנאוף הקג"ב שלגיא כשע" 6(נפנפך(
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 שמתהילה למה מציון, אלא גואלן אינו ישהאל את לגאול . הקביהשיבוא
 ב(, נ )תהלים ה.פיע אלהים יופי מכלל מציון שנאמר העולם, נשתכללמשם

 אומרים ~שראל ר(* יד )זכר" הזחים הר על ההוא ביום .רגליו ועמרואימתי*
 ג(* שם ההמונן')זכרי* בגוים ונלחם ה' ויצא א(, קפא )תהלים וגו' עיניאשא
 ישלח. נאסר.לכך

 ותן מי ואוסרת צווחת הקודש רוח לפיכך מקדש, עזרך
 ?'קי אשא למעלזת שיר ד"א ]בנ[ ז(: יר )תהלים ושראל ישועותמציון
 לבן ושסע כהר, ויושב לו והלה לבן, מן יעקב שברח בשעה נ( ההרים[]אל

 )בראשית בהר אהלו את הקע ויעקב יעקב את לבן וישג שנאמרוהשינו,
 אובר ארמי אומר סשה שכן ליעקב, ולהרוג לילך מבקש לבן והיה כה(.לא
 אבינו, יעקב אבד הארמי לבן 0ן אלא כן, הוא ומה ה(. כו )דברים וגו'אבי

 ועשה לרשע ונגלה כביכול הלה והקב"ה וגו'. עיני אשא אומר יעקבהתחיל
 לבן אל אלהים ויבא שנאמר יעקב, של צרכו לעשות בשביל שלוחו,עצטו
 ובא כלום, הזיקו ולא לבן לו הלך א5א עשה ולא כד(, לא )בראשית1ג1'
 א(, לג )שם וגף בא עשו והנה וירא עיניו יעקץ וישא .שנאסר עשו,לו

 שהצילך מי לו אמר ח(, לב )שם פאוד יעקב ויירא שנאמר טתיראההתיל
 )דברים וגו' בטוך סי ישראל אשריך שנאמר הימני, ץנילך הוא לבןמן
 : כס(לנ

 ותקוניםהערות

 1' אות "ר טזטור שו'מ ועיין ישראל. את לגאול הקמיח שיבא בשעה חכמים אסוו הנ"אגרב
 על הקביה שמביא והסחטות והטובות כל:הברכות לוי איר ישראל. ישועת. טציון יתן טיפסיק
 AW' בכא יעקב. שברח נשעה וט'ר.לטעלות ד"א ג( כ"כ. מהערק וקש מניאן טציוןישראל

 וט' בא עשו והנה ויא עיניו יעקב וישא זש"ה וגו., עיני אשא לעטניות שיר נ"אנשתנית:
 שנאסר משיגה אחריו 'וררף לכן שמע לבן סלת יעקג שברח שבשעה טיסו א[, לג]בראשית

 שנתבחר אלא יעקב, את להחג לכן של ברעתו והיה כה[, 5א ןבראשית יעקגע. את לבןרהחנ
 לא ]כראשית רע ער מטוב יעקכ עם הרבר פן לר השטר הקמה לו שאמר מפני רברים, שניספני
 אני אם ברעתו הרשע לבן אטר עסו, איש טאית נארכע לקראתו כא עשו שהיה ומפניכר[,

 ורעי, ושם הנטי ויכרת הדם, מאל הוא כי אנתי, זיהרג ובדין בעלילה הרשע עשו יבאהורגו,
 כלום, לו עשה ולא לו הלךלפיכך

. 
 1ג1' לרריו הלך ויעקב לטשטו לנן וישב שנאטר,1'לך

 ההר שנאסר כסו עשו, שי מלאך סמאל בו פגע זג-שע מלבן וכשנפטר ב[, א ליב]נראשית
 טגני כח, בו היה ולא להרגו, ופרצה טלמר כר[, לב ]בראשית tov איש אאנק לנדויעקב
 וירא הה.ר אבותיו, וזכות וזכותו בנגדו, וציצית וכזרועו, גראשו תפלין מזוחן, אנינושיעקב
 הית שיע"כ ספני יעקב 5פמ לעמוד כס בו הי' 5א זאת ועל כה[ שם ]שם לו יכול 5אכי

 לא אוסר והוא כו(, שט )שם השחר עלה כי שלחני ואסר מתחנן נהו" גרץ ככחאוחזו
 סלאך אל וישר ו,ש'ה בירו, יכולת שיש מי אלא שם[,,,,. ]שם ברכתני אם כיאש~חך
 כי ישראל אם כי שמך עור יאמר יעקב 5א ליעקב הקניה לו אמר סיר ה[, יב ]הושעויוכל
 שני הרשע, בעשו פגע טוה וכשנטלט כס[, לא ]בראשית ותשך אנשים ועם אלהים עםשרית
 ונתירא נפתח וחיו, לעשו יעקב וכשראה א[י לג ]נראשית וגו' בא עשו והנה .עיניו יעקבוישא
 הארסי, לבן סיר שהצילך טי הקכ'ה א"ל ח[, לב ]שם לו וייצר מאר יעקכ יאיא שנאמרסמנו
 אנשים ועם אלהיט עם שרית כי שנייסר עשו, טיר יצילך הוא להשהיתך שרצה המלאךוסיר
 ואסר משה כא לפיכך ועשו, לגן זה אנשים ועם המלאך זה אלחש, עם כפ[, לא ]שםותוכל
 : זה טבל זכר אין בנרפס ולפנינו בכ"י הוא ע"כ בם[, לג ]רכרים כטוך סי ישראלאושריך




