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 חורה* איה( )ניד(_פרק
 שלח* טלאכים חיילי ד(* לב )בראשית סלאכיס יעקב אשלה 6(]א[

 כאשר' יעקב ויאמר אלהים, מלאכי בו ויפנעו לטעלה כתיב מה ראהאלא

 ד(, ס )ישעיי עיניך סביב שאי. זש*ה יעקב. וישלח ג( ב שם )שם ונו'ראם
 עשו מבקש שהיה צפה.הקב"ה אסו, ממעי יעקב שיצא סיום מוצאאת

 דוד וכן אותו, משמרין שהיו ,השרת מלאבי ליעקב הקב"ה ומסרלהרנו,
 והנו ויא(. א צא )תהלים לך וצוה סלא4יו כי ונף עליון בסתר וושבאוטר

 שבא כיון נ( ישראל, בארץ שהי' היסים בל אותו משסרין השרתטלאכי
 למה אחרים, לו ונספרו השרת, אותן,סלאכי. היקנו נסתלקו לבן, אצללצאת

 המשמשין.שהמלאכים
 כשיצא אותן ראה יעקב וכן היל, סשמש'ן אינן בא"

 עולים אלהים מלאכי והנה וגף סולם והנה ויהמם שנאסר אביו, מןחוץ
 עולין. ואח*כ יוררין אלא לומר צריך הי' .לא יב(, ,כח )בראשית בוויורדים
 אותן ויורדיך עולים הוא ומה לעלות, ואח*כ מלמעלה לירד אלא דרכןשאין

 טסתלקין אותן ראה ה"ל לצאת שבא על באיי אותו משמשין שהיוהטלאכים
 אצל לחזור שבא כיון . בח"ל, אותו ושיטשו אחרים מלאכים וירדוהיטנו,
 אין בא"י אותו טשטרין שהיו הראשונים למלאכים הקביה אסר ג(אביו,
 רוסו שהניח מלכים לבן משל בני, של לקראת( )פי ז( לאפנ'מי יוצאיןאתם

 הרבה לניו'נות אביו לו ומסר הברב*ריין אצל לו, ויצא שלהוסנ"קל4פין
 הסלך אסר ברב'רייא, מן להזור שגא כיון זמן אחר אותו,שישטשו

 הבן והי' בא, הוא הרי בנק של לאפנפי יוצאין אנו אין שלהלמנ"קליפין
 שיצאו שלו סנ"קליפין וכל לאביו וראה עיניו שתלה כיון לבא,מתירא

 ותישיםהעשת
 וישלח שם איתא 'כר בכ" טשינה הטסתי nSnw סי"ניג תקב יישלמ "(ןפנ*ה[

 5טעלה. כתיב סה יא(, צא ןתהיים ירכיך בג5 לשטרך לך יצוה טלח8י1 3י זש'ה סלאביםיעקב
 דבר וכנגר ונ[, נ לב ]גראשית וט, ראם יעקב.גאשר ויאטר לדרנו.וגוי הלך ויעקב הענין,טן
 טלאכי אותן היינו נסתלקו לבן אצל לצאת שבא עיון ג( עיניך, פגיב שאי ואטר ומגיא ניבא~ה

 . שחטלאכיס 5טמ אחדים לו עטושוהשרת
 וכיון בכי גחו'5. טשטשין אינן 3"'י הטשטשי

 ואין ספגי לארץ, חוצה ללכת חטלאכים רצו לא אביו, . יצחק שציוחו כסו אים לפרןשבא
 עולים י"א יי3 אות פס"ח בקר ובסררש tStlh לשמש רשאש ישראל. כארץ חסשסשיםהטלאכים
 וכן לארץ. נחוצה פתו שליוו אלו יוררים ישראל, לארץ אוהן שליוו אוחם עולים 13ועדרים
 הביא %ן עשש. 3 אות וישב ותנחומא ע"ש, ג' אות השלח הקדום בתנחומא ברהבה קדתהוא
 נארץ שלי11ה1 טלאנה יורדים כך ואהב מהלה עולים כירכים עולים יב( כח )ויצא .עח"תרשש
 ע"ש שם פוב כלקה וכן ללותו. לארץ חוצת פלאכי ו"-דו לרקיע ועלו לארץ חוצה יוצאיםאין

 יוצאין אחם אין בשי אותו סשטרין שהי' הכאשפים לסלאבים אסר.הקב*ח ג( סקר.הערת
 וקבלו יעקב לקראת ולנו לארץ רדו הראשונים לפלאגים הקביה אסר בכיי בני. שללאפנפי
 .הוא אתת והלא רבש"ע הקשיה לפני הסלא3יי, אסרו בראשונה שעשיתם כסו ושסרחואותו

 לאפנפי. ו( שלאחריה. בהערה עיין המשל הובא זה ואחר לאר* לצאת'חתח שלאשהזהרתנו
 לונזאמ ריסומים

 גתנחוסא ועיין )ענפגענען( לק-את ופ" יונית טלה והיא לקראת' .פ" הומי
 כשתי כיה לו, הדא שלה וסנקליפין רוסי ntme סלטים לגן. טשל ס( ג/ ובחעךה ג, %ותוישב
 חיא סנקליפין וחסלה אסו. את שח"ח גבעות הרפוסים כגל ואה"ב .ומלנא ברפוס אבליחת'
 מאר-ג פי' ברבראא טן למנור שבא 1טומ Barbrie ברבראא אנשי ברבר"ן נפיי ביר, ופ"יונית
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 הקב"ה אסר אביו, אצל להזור כשבא יעקב כך שסח, התחיללקראתו,
 בא, שעשו שוסע יעקב יעקב, של לאפנט*י ונלך נרד הראשונים,לפלאכים
 שלך, לאפנפי בא סי וראה עינך תלה הקביה לו אסר מתירא,התחיל
 ראם נאשר יעקב ויאסר סיר ד(. ם )ישעי' וראי עיניך טביב שאינר*א
 ג(. 1 )ישעי' זה אל זה וקרא כסר"א ג(, לב )בראשית זה אלהיםסחנה
 טלאנים, יעקב וישלח בשליחותי, לכו לקראתי שבאתם הואיל להןואסר
 ח ל ש י 1 א ' ד ]בנ[ 1 ח( לר )תהלים ליראיו טביב ה מלאך הונ' ואוסר צווהודור
 ברכיה א"ר 1( ג(. סג )שם וגו' ואמתך אורך שלה זש"ה טלאכים,יעקב

 יא(. צז )שם ונוי לצדיק זרוע אור שנ" עמהם, האורה בעולםנשהצריקיס.
 תשובה עשו פז(, יג )ירמי' וגו' כבוד אלהיכם להן תנו אומר ירמיהווכן

 וגו' נבור שים בני לעכן אוטר יהושע שבן תשובה אלא כבור שאיןלפניו
 האורה את יסלק שלא עד שם(. )ירטי' וגוי יחשיך בטרם ים(, זליהושע
 יתנגפו ובפרם יחשיך בפרם בחושך, נסצאין והנה הצדיקים את ויסלקמכם

 הנשף, את וקוימין שסתפללין אותן יסתלקו שלא ער נשף, הרי על.רגליכם
 שהצדיקים ומן שכל ללמדך קסז(. קים )תהלים ואשוע בנשף קרסתישנאסר
 וכשיצא עסו, האור היה בא"י, יעקב שהי' זטן, כל נך בעולם, האורקיימין,
 לחזור, שבא וניון יא(, כה )בראש.ת וגו' במקום ויפגע שנאסר האור,נסתלק
 לפיכך שם(, )שם השמש לו ויזרה שנאמר בזכותו, לטקוטה התורהחזרי
 שלה שנאמר עסי, שהיי האור אותו שתשלח ער לא"י חוזר איני אומרהוא
 וישלח כ(. ו )סיכה ליעקב אטת תתן שנאמר ג(, סג )תהלים ונו'אורך
 החשך הנה כי שנאסר עושה הקביה כך לבא לעתיר אף מלאכים,יעקב
 : ב( ט )ישעי' יראה עליך ונבודו ה' יזרח ועליך לאוסי' וערפל ארץיכסה

 נביאים. ע"ח )מה(פרק
 )איוב ויאסר התיטני אליפז ויען זש*ה א(. א )עובדיי עובדיהו הזון]א[

 האיך מוצא את אלא עשו, מן הקביה נפרע בהזון לטה ברכיה .א"ר 6( א(,ד
 ותקוניםהערות

 מיי ולגיונותברברייא.
 בל-

 אצלם, יריע סלחטח אנשי במחר רוטינה של צבא 0"18 ברומי וכן
 להלחם שיצא סלך לבן חמה הדבר למה טשל משלו ; אחר גסגנון המשל הובא אגח טןוגהק
 שבא וכיון סשה, הוא הצא עצה, והלך כרחיים, הים בטרינום אביו לו קטטר למומת,עם

 יהיה סי לחיילותיו, להם אטר ולהורגו להכוות אירב לו שהיה ושסע אביו, בית למלכותבקרוב
 גני לקראת צאו לעגריו ואטר הסלך, לכבי הרבר תשמע לעברינו בא היה שמא לאבא,מורע
 מששסע כירך שהוא פלופ אויב טפת יחידים לשם ללכת רשאין אע אין להם אסרושיבא,
 עשה 3ך לקיאתו, והלך וקם טלבו, הפתר יצא שלו, סנקליפין כל עם הוא יגר רבניהם,המלך
 3ם גער טע יגרו, והם יעקב, לקראת רוו הראשונים למלאג'ם שאסר כיון ליעקב,הקב"ה
 עעיך טביב שאי 1 לו ואמר ליעקב יקרא עמו, רבות וספנות .רכות וחילות נעצמו הואיימד
 אלי, ובאתם תואיל ואמר יעקם פתח שעה באותה ומ', ראט באשר יעקב מאטר מיד. וגדוראי
 בערור פרשת נשים ובזה : 1יהלצם ~ראיו סביב ח' סלאך חמה החר טלאכם, יעקב וישלחסיד
 נביאים הפרק וטיפל נחי נמצא לא טופי עד ואסהך אזרך שלח ושח משלח .ד"א ב' אותוכל
 בשמו, זה סובא מצא ואנה כן ברי" ר' אסר אנח לי נורע לא ברציי, א"ר ו( עוברי',מזון
 . ו וסרר קשוי לו אין ב( אות לסוף *פו ער הטא"סו3ל

 דאיתא ח' mw וישלה הקרום תנחוסא מן דבריו שאב המסדר כוי. בר3" עיי "(פנץ[
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 מעשיו, לפי ולזה מעשיו, לפי לזה ולאוהב, לשונא נטול משלםהקב"ה
 הוכיח ולא אליפז היה וצדיק אוהביו עשו בכור אליתו היה איובבשנתי0ר

 איני לטה שאסרת על וגומר, אליפז ויען אוסר הכתוב בחזון, אלא איובאת
 הנסה בועט ואת בעפ ולא נתנסה אברהם כאברהם, נתנפית וכיכאברהם,

 אחת נשים, שתי לו שהיו לאחר משל ב(, ד )איוב תלאה אליךדבר
 ארבע של אותה לו אסרה ריבוא, ברן כתובה ואחת ריבוא, בעשרכתובתה
 בארבע כתובתך את לה אפר כחברתי, כבוד בי נוהג אתה אין לסהריבוא,
 בי נוהג אתה אין לסה איוב אסר כך נ( עשר, בשל חברתך ושלריבוא,
 תלאה.ואין אליך דבר הנסה כאברהם, נתנסית וכי לו. אמר כאברהם,נבור
 א(, כב )בראשית אברהם את נמה והאלהים שנאסר אברהם, אלאנסה
 מרע וסר אלהים ירא וישר תם עפרות, הכנסתייארבע לא ואני להםאסר
 עטרות. עשרה לו והיי בעשרהי נתנסה אברהם לו אמרו א(, א)איוב

 ותקוניםהערות
 לשונאיו אהניו, גמול טשלם שהקג'ח ראת מארזם לפרוע עובר" ראם טה ברפיי ר' אטרשם
 לפנינו והוא חנ"ה צראעףת באגרת סובא כ** בהערה שם והעירותי כוי וכמה גסה אחתעל

 הקורא ישים וכאשר הזח, מאמרין הטפדר ו*הזסיף דגרים ונתוספת לי18ן כרמבת הוא ושם8נ"0
 נוגר אשר חכתוב זה על ומביא עבייה, מנון בעונרימ שפתח הכוונה יבץ שם גרצמוטאעינו

 סטך טעפיר אני תוכחת, בחזון עברי לאיוג לאליפז, הקב,ח אטר הובא שם ובתנמוטאאלפה
 והובא עיש טאלשז עוד נדרש ושם גו', עובדי המן שנאסר גחזון, אגץי טנית אאפרענביא
 וכן נשתנית ה5ז a'~w טן ובכ"י החצחוסא. גש1 עוגריי ריש וביקיפ יעזצ'ז רמו איובבילקו*
 לשונאיו נטול טשלם הקג"ה היאך ללטדיך עשו, טן בהחן.נפרע לטח ברכי' איר שםאיתא

 הקג"ב אליו שלת איוב, על "סורין שכשגאו .פלפר סעשיו, כפי ולוה טעוניו, למי לותואוהגיו,
 לתוגידצ, וכשתמיל איונ, של ואוהנו מזה, צריק שאליהו טמני בחוון, למוכימו עשו בכוראליהו
 . להוכיחו, כרי מכסים קרובים עסוהביא

 חתוכמות וכל שמיא, גלפי בפיו חופא דוס שלא
 3"1[, ני ]איוב רגו יבא נחתי ולא שקפתי ולא קלותי לא אסר הוא השיבו, חוון כפיוכהשיבו
 גדול ]החיא[ האיש וידו בךו יעיר הפסוק ויוי לשייט, כזגים אוסר אתם לטה אליפז לואסר
 פעטים עשר אותך טנסה מיה שאם מקגשמ, אותך נסם לא bStpO1 ג[, א ]איום קרם בניטבל
 די ]איוב תלאה אליך יבר הצמח כתיב לפיכך נשם, טפר אתם היית וצתי, לאברהם שנסהנמו
 כך נ( התשל. ום בניי נס הזב" זה ואחר בדאש"הו etla ואמס בעפ, לא Wp1 אברהםט(
 לאיוב דאזיסני אליפו אשל שם תנחוטא עאן כאברהם. כבור גי עהג אתה אע למה איובאסר
 תלאם, אחר רבר הנסח חם כאברהם טעשיך וכי וכוי כאברהם אעי לטה אופר אתההרי

 נך אין את לתיוג אשפז אמר כגור בי m1$ אתת אין לטח איוב אטר כך שפסחא ארגטן וגג" חלאה, אליך דגר הנפם אמד בנפיון ואחה כנולם, ועטר נפי~נות נעשר נחגסמאגרהם
 טרע, וסר אלמים וירא וישי תם חן ואלו עטרות רי גך עפרות עשר ולאברמם עמדות, ריחלא

nn1awatאברהם נקרא לפיכך ער טמחלמ אברמם נקרא הלעזן שם נתקצר גם חוא השם טן לאברוך כי פעות 11ח אברהם, ברוך שנ' נרקי ונקיא חוגא שם רק נלם, 'ומושב עשר. גורג 
 לפצינו בטקים 3ם האש. לגבשן ויסר ער חחרנגוית היא שם חסר נט הספר, טן וחטר שםליתא
 נשיא שנ' נשיא ונקרא שם חג" ונשא, רם אטר כס גי שנ' ונשא, רם שנקרא לטי צשיאנקרא
 הודיע שהוא הסר גם נריותיו, גל על ארון ער תאסר אם שם ליתא נתוכעו,'גם אחהאלהים
 אחרים, כהרים עשר לאברמם יש יעור שם נוקו וגברי הקורש. רוח של כחה ותא טתתחלה
 מי[ כ"1 ]בראשכן ותורותי הקותי טצורף פשטרתי ישטוף גקולי, אכרתם שמע אשר עקבשני

 ירעתיו רכי רבריו, ושלשח שגעה, דיי תרין מרין והגרתי, חקוייי מ"רמ אחת חריכשסרהב
 "ש[ "ח ]שם וחשפם ציקה nwPS מי, ירך ושטרו אחריו, ריחו ואס גנט את יצוה אשרלמען
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 האיתנים וכן א(, פם )תהלים האזרחי לאיתן משכיל שנאחר איתן, נקראג(
 יוצרו רצון לעשות עצמו שהיזק איתן נקרא ולטה ב(. ו )סיכה ארץפוסדי
 נקרא ו(. סו .)בראשית ב"י והאס-ן שנאסר. בהקב"ה, שהאמין היפן,נקרא
 שקיים לו, נתוסף הי ולטה אברהם, ונקרא ה', לו וניתוסף טתחילה,אברם

 וגוז. בקולי אברהם שמע אשר עקב שנאמר ניתנו, שלא ער תורה חומשיה'

 עי* ססזרח קורא שנאסר עיפ, נקרא ז( אברהם. נקרא לפיכך ה4 נו)שם
 עושה כשהיא הזו שהתרננולת כשם התרננולת, היא ס( יא(, סו)ושע"

 כד- עליהן, נפשה ונותנה העורבים, ומן כבשות 0ן ששטרתן 1(אפרוחים
 שנאמר צור, נקרא ו( האש. לכבשן וירר לישרף, נפשו נותן אברהםהיה
 מעיים, לו אין הזה שהצור כשם ח( א(, נא )שם חוצבתם צור אל"ביסו
 ב( כב )בראשית וגו' בנך את קח לו כשאמר מעיים, בלא אברהם היהכך
 )ישעי" ונשא רם אמר כה בי שנאמר ונשא, רם שנקרא לסי נשיא ונקראס(
 )בראשיות .אברהם אדני אלהי ה' ברוך ויאפר שנאסר אדון, ונקרא טו(.נז
 היו כך אחרים אף לאו, אדון, קראו עבדו שהי' מפני תאמר ואם נז(,נד

 להקב"ח עשה שהוא ה(. כנ )שם וגו' ארני שסענו שנאמר אותו,קוראין
 שהו* שם(. )שם אלהים שיא נ שנאמר אלהים, ונקרא בריותיו. כל עלאדון
 יב(. כב )שם אתה אלהים ירא שנאמר בעולמו, הקב"ה של יראתו.הופיע
 שנאסר הקודש, רוח של נחה הוא מה תהילה' הודיע שהוא נביא,נקרא
 שלאטר אלהים. ירא ונקרא ז(. כ )שם הוא נביא כי האיש אשת העבואתה
 הקב"ה מן ירא שהי' יב(, כב )שם אתה אלהים ירא כי ירעתי עתהבי

 כנגר עשרה הרי ה(. מא )ישעי' אוהבי אברהם זרע שנאמר אוהב,ונקרא
 דבר הנסה הללו, הסידות לך יש ~שמא אליפז לו אמר י( נסיונות,עשרה
 אצלך באין היו יסורין בעלי ש( נ(. ד )איוב רבים יסרת הנה תלאה,אליך

 ותקוניםהערות

 הו* זה האורחי .איתן רב אמר ע"א fa ב'ג כגמרא איתן, נקרא ג( אחרים. כחריג עשרהחרי
 פה רק דורס, עוף שהוראתה עיפ ש3ק-א יתכן אקי סט~רח. קורא שכאטר עיפ, נש-א ד(אברהם.

 טו פשעיי עצתי איש מרחק טארץ . עש מסורח קורא הכחוג הביא זח ועל איש נקרא לתקןיש
 אישי טרהק טארץ גיח רכתינ איות שנקרא .אברהם זה איש א' אות פנ"ר בביר תראה וכןיא(

 אמס. טן בכא וליתא עיפ שנקרא שחשב יען המסרר ybtn כוי. ההי3גילת .היא ס(עצהו,
 וכתיג חוצבתם. צור .אל הביפו ש3' צור נקרא ו( הנשרים. מן צ*5 אולי הכנשות, טן טשטרןו(

 לו אין וכהצור כשם מ( ס'ר.סע*א. יכטות ב(,וע"ן שם )ישע" אביכם אברהם אל הגיטואחויו
 שלא ותכוונה כלל כותה לו אץ והאטת בכא ליתא זה מעחג בלא אברהם היי כך 13',טעים
 משא. רם אסר כה בי ש3, ונשא רם. שנקיא לטי בשיא מקרא ט( בנו. על רחם ולא טעיוהסו

 יפורין נעלי כוי ~tbtS לו אטר י( אתה. אלהים בשיא שני נשיא ונקרא ובב" טשובשהלשון
 הנסה איל לפיכך הללו. כל.הסרות בך יש שטא אליפז איל בכס סנחטן. ואת אצלך באין8י1
 כטיש סחויקו ואתה אשר יטורין_גאו בעלי כמה 1ג1', יפרת.רגים א"ל.ה3ה ושוב אליך,רבם
 ]שם וחלא אליך תבוא עתה כי יסורין בך כשפגעו ועכשיו די[, ר' ]איוב טיליך יקוסץכושל
 שפ ]שם וגו' אבר טץ הוא מי 3א זכור המגול, כרור או אנוש סרור לך עשה אלולי ה'1שם
 ברפוס. לענינו שהוא מטח הלשון נתקצר תגר. וש-את לרשעים בסו לצריקים כך אסרת ואתהט*

 הסשה ט3חטן ואת אצלך היו.גאין ין ימיי בעלי '6( לכיסה שעיה לארם הטשל טתחיל זהואחר
 אות וישלח שם טחגחוטא נובעים awA8 געל של בצריו גוע באסיח

 ה-
 אנ5 ע"א(, פיד )רף
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 שאני 0ה יודע הקב"ה היה 1( כבר לך ואוסר בא היה הסומא מנחפן,ואת
 כך, תאסר אל לו אומר ואת אותי, סומא עשה אסי שטסעי לעשותעתיד
 היה סי חלונות, לך לעשות רצית ולא בית, לך בנית .אם בני לו אוטרואת

 הקב"ה, של טרקלין( )פי' סריק'לונו שאתה יכ( עצמך השוב אתה אטאונסך
 או שנאסר לבא, לעתיד בך שישתבח אלא כך, לך 'עשה פשנאהולא

 כך האטר אל אוטר את הפסח ובן ה(* לה 3ישעי' עורים עיניתפקחנה
 היה סי עסורים, בה להעמיר רצית ולא חצר לך ובנית אומן הייתאילו
 ידלג או שנאסר לבא, לעתיד בך משתבח הקב"ה כך בידך, לטחותיכול
 רצית ולא יוצר היית אילו לו אוטר את חיש וכן , שם(, )שם פסחבאיל
 לעולם בך משתבח הקביה כך פכריחך, היה סי אזניים, לחברתך *(לעשות
 כל טנחס היית אתה ה(, שם )שפ תפקחנה . הרשי' ואזני שנאסרהבא,
 יסורין בך שנגעו ועכשיו י(, ד )איוב סליך יקיסון כושל יסורין,בעלי

 יראתך היא ה(, שם )שם ונוסר וחלא אליך תבא עתה כי שנאמרנבהלת,
 כאנוש, לך עשה אילולי וישר, תם אני שאסרת על ו(, שם )שםונוטר
 3שם אבר נקי הוא מי נא וכר בפניך, צרקך שעמר אלא הסבול, אתוהביא
 לצדיקים. עושה הוא כן ואסרתז תגד. קראת לטה אליפז לו אסר ז(,שם
 לבימה יי( לארם,.שעלה רוטה הדבר למה'ג(

. 
 ספני לו אסרו בוכה, התחיל

 לו אסרו פיפי, רע עשיתי ולא פוב ארם שאני. להן אמר בוכה אתהמה
 איוב אמר כך מימיו, טוב ארם איבר שלא לסה היטוס, ט( לך ניתן כןאם
 )שם גר ילין לא בחוץ פו(, כפ )שם ונופר לעור הייתי עינים אני פובארם
 אברהם שהי' אעפ*י אליפז לו אסר מז( היסוריזעלי, את הביא וכך לב(,לא
 ז(. )בראשיתפו כשרים מאור "וצאתיך אשר ה' אני שנאסר נאבד, לאצדיק
 וכר שנאסר צריק, מאבד שאינו צרתמים, עליך תוש הוא אתה צדיקאס
 מקנא ות(, ז ד. )איוב און חורשי ראיתי כאשר וגוטר. אבד נקי הוא סינא
 היום הרי עמל, וקוצרים און, זורעיז שהן בשלוה, .נתונין שהן ברשעיםאת
 )שם שחל וקול אריה שאנת .ונוסר, יאבדו אלוה טנש0ת בי רואה ואתבא,

 ע5 סקנס סי' וכי גחפיס6. גטין סי' כו/ ספגי מס יודע סקנ,ס ס,, ככר1(
 סכ5 כי קימל 65 ורגע נדיק 1ס65 6מי .ממעי סומי 16מי סע:ס כסיגי 3עויסס6ק5ק5
 ממיס. כילבה מון סעיס.גיזי

 מ65ג10: נמל 6מכ o~th סעי"5 למכר סיור ידך ג' ?615( ):כת פממ5ס הייזל מנר 06 דרך עי מת ימנרמך.*(

 ותקוניםהערות
 פר4,/ ,5ט1 ל.טאט ף סכרים 1תסץ אלם, של סר*י14 שחתה ינ( קצת.בשוום
 פרקייף. אפיי הוא 11*נאובדפוס

 ואוו"
 גאול חבר הפלה והוראת בפיית, פר*ונו לתקן יש

 לטס יו( כערוך, הובא ולא כ~, נמצא לא פריקלון ומס"מ ורומית ימית והמלח למסיבהובשרפ
 לך אפשול אגס טן בכן טתחל טמאן לאימא, שעלס לארם רומהחובר

 לארם לסטיר. טיל.
 בלעי פי' ריסוס. עז( לדון1 או גרבים לררוש נבוס גנ* יונית סלח לכיטח. יו( לבימת.שעלה
 ווילנא ברפוס פשה נאבד. לא צרת onhaw שיי' אעפש אליפז לו נטו עז( וסיימת.טמילמ
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 אריה, שנקרא הקביה לפני ין( לחטוא ישראל סוף לו אמר וי(, טשם
 לנבוכדנצר עליהם טעלה והוא ה(, ג )עמום יירא לא סי שאג אריהשנאמר
 תטוז בחודש ים( ז(, ד )ירסי' מסובכו אריה עלה שנאמר אריה,שנקרא
 אריאל הוי שנאמר ים( אריה, שנקרא המקדש בית ומהריב אריה,שמזלו
 יהורה אריה גור שנאמר אריה, שנקרא ביהודה ומושל א(, בם )ישעי'אריאל

 שאנת אריה. שם וכולן שמות חמשה כא; מפרש הוא כ( ט(. מט)בראשיה
 יתפרדו לביא ובני טרף סבלי אובד ליש נתעו. כפירים ושני שחל וקולאריה
 ננבה הקודש רוח אלא אטרתיי לא מעצמי אליפז לו אסר ויא(, י ד)איוב
 בהזון, אלו כל הוכיחו ובטה יב(, שם )שם וגו' יגונב דבר ואלי דברילי

 לו אמר ג6( יג(, שם )שם לילה ]מחזיונות[ )בתזיונוה( בסעיפיםשנאסר
 שיוכיח לנביא משלת אני אף בהזון, איוב1( לעבדי הוכחת אתההקביה
 וגומר אלהים ה' אמר כה עובדיה הזון שנאטר בחזון, אביך מביתויפרע
 עליו, ויורד הרבי משנן אני אף אותנו שיעברה שהרבה למה א(, א)עובדי
 : ה( לר )ישע" וגו' תרר אדום על הנה הרבי בשמים רותה כישנאטר

 כהובים., ננ"ז[ )נ"ו(פרק
 את לבשה ורוה זש*ה א(. קכא )תהלים עיני אשא למעלות שיר]א[

 הוא קשה ברכיה ר' אמר 6( יט(, יב )רה"א ונומר השלישים ראשעטשי
 והנה הלילה ראיתי שנאמר אותו, רואה זכריה שכן כ( אדום, ש"שרה

 וככר6ם'ח סססו כליס כיס חוון סו6 סנכו!ן וסקנס גכ'6ס )קרrinr 6 עירס כיי(
 0וכדיס יסדע גן זיוג ע5 קסוח 0דגרח 051' ג"6 'סעי 5י סוגי קשח חוית כ"סלכס.
 : חוון 50 גגכו6ס 6כיךמכיח

 ותקוניםהערות

 נטור צריק שהית אגרהם אג"ג מן ובכיי נסלפ. לא הגף ירות t~eat הדפוסים, בכלואב"כ
 אשר ח' אל שד' הקג"ח, והצילו לחסים שכקש עי האור טן נפשו להציק יכולת בו ה"לא

 זכור שנ' אותך, טאגר אינו והוא בתשובה נך חזור אתה צריק ואם כשרים, מאורהוצאתיך
 פסקא סוף רר"כ כפסיקתא מ,. אריה שנקרא גנוכדנצר אריה וענש-א הקניה לפגי יו( ונף.נא

 יש טעות אריה. שסולו תסוו בהורש ים( ע"ש. אבין ר' בשט כן נדרש ע"א( )קט"1 ירטי,רבני
 והובא אב בחרש אריה במול שם בפסיקתא וכן אריה, שמלו אב בחורש לתקן יש כיכאן

 ג,(י אי )ירטי' החמישי בחרש 'רושלים נעות ערהכתוב
. 

 וטול טרפן הוא תסוו סול כי וירוע
 הטעות שם וחושב תורת טחן פסקא פ'כ רבתי פסיקתא ועיין פ"ן פרר"א ועדן אריה, הואאב
 ארם בפסיקתא דאיתא והובא שם הוספה והוא אי אות האינו מכבר הנרפס בתנחוטאזעיין
 ימזדה כ' אות פצ,ט ב"ר עיין אריה. שנקרא ביהורח וטישל 'ס( מולות. עשר לשניםנמשל
 עיין אריח, שם וכולן שסות חמשה כאן טפרש הוא נ( יהורה, אריה נור באריהנטשל

 ]ששה[ )שגעה( לוי א"ר ב, אות כ פרשה טשלי ובטררש שם. ובפירש"י ע"א צ"הטנהררין
 איל כ5( 1'. הערה שם משלי במררש שהעירות' מה ועיין פל"ט ונארר'נ לאריח גש-אשסות
 wp~' ח' אות טוף וישלח סתנחומא נובע כו' בחזון איוב לעברי הוכחת אתההקוקה

 זה הונא אנה הסקור לי נורע לא ארום. של שיה הוא קשה ברכ" א-ר 6(]פנ"ז[
 א"ר נשתנית הגי' אגיב טן בכ"י הלילה ראיתי שנ' אותו, רואה זכרי' שכן כ( ברכים ריבשם
 רואה הנביא וכר" שכן וטנין, גלותה, ועשק שלותה ואירך ארום של כשרה הוא קשטברכיי
 1ח41 ארום, זה.סלכות ארום, שם על וגו' רוכב איש והנה הלילה ראיתי שנ' לילה,בחזון
 ואם כנשר תגביש אט עוגריי אסר ולפיכך לחרפים, שנמשלו ישראל בין ונוי הרסים ביןעומר
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 להדמות טבקש שהיה ג( ח(. א )זגיי' ונוטר אדום סוס על רוכבאיש
 כה וגף הככבים וספור השמיטה נא הבט שנאסר כונבים, שנקראולאותן
 אומר הוא וכן במצילה, נתונין שהן לישראל ה(, פו )בראשית זרעךיהיה
 אדום שבקש ר(, א )עובדיי קנך שים כוכבים בין יאם בעקל תנביהאם

 ואחריו וגון, השטימה נא הבפ שנאמר כוכבים, שנקראו לאותןלהדסות
 הימנו, שעטרו המלנים אלו ח(, א )זכר*'. ולבנים שרוקים אדומיםסוסים

 ישראל של גפן 0סרקי' שהן שרוקים הזהב, את אוהבין שהן 7(ןאדוטיסן
 וראה הזר ס( ישיאל, של עונותיהם להלבין כרי לבנים ממונן,.וטפלין
 אלו א(, ב )שם קרנות ארבע והנה וארא עיני את ואשא שנאסרקרנות,
 של קרנס אין נראין, האילו שהקרנות זמן בל לו אסר סלניות,ארבע
 לא איש כפי יהורה את זרו אשר הקרנות אלה שנאסר סתרוסם,ישראל
 שנאסר קרנם* .כשאנרע ראש, גושאין ישראל אימתי ר(, שם )שם ראשוכשא
 אלו צריק יא(, עה )תהלים צדיק קרנות יתרוטסנה אנדע רשעים קרניוכל

 אשא שעה אותה כא(. ס לשעיי ונוי צדיקים כולם ועטך שנאמרישראל,
 2 ונו' . ה' מעם  עזרי ונףעיני

 תורשע ]נקח[ )כץ(פרק
 קדם אלהי פעונה זש'ה "( א(. לז )בראשית בארץ יעקב יישב]א[

 שם )שם ונוטר בדר בפה ישראל וישכון שעה אותה בז(. לנ )רבריםזגוטר
 ופרש רוד ובא קרם, אלהי אם מעונה, אם קרם סי יורעים אתה איןבה(.
 א(, צ )תהלים אתה מעון הי האלהים איש לסשה תפלה משה, ידיעל
 ג(. מא )איוב ואשלם הקדימני מי שנאטר דבר, להקב'ה הקדיםשלא

 אעפשי הקב'ח אסר ברביה א"ר ג( כז(, לג )קברים עולם זרועותומתחת
 הן כאילו לסמה, צריקים שיש בשעה אלא מוענו, ואנף העולם אתשבראתי
 ויאסר אויב ספניך ויגרש עולם. זרועות ומתחת כך העולם, אתפוענין
 עשו ויקח למעלה שכתיב ]ואלופיו[ 7( )ואליפז( עשו זה נ( שם(, )שםהשסד
 )שם וגו' וישכון שעה אותה וגומר, ויגרס ו(. לו )בראשית ונוי נשיואת

 ותקוניםהערות
 IwSn וגם השטים. ככוכבי היום והנכם שנ' לנוכרים ישראל שנחשלו ומנץ וט', כוכבניבס
 *ח טשובש חלמון כוי. כוכבים ובעיטו לאותן להרמות טבקש שחיי  ג( טובן. בלתי הואטוח
sb)tשחן  י(  סובבים. שמקיאי לאותן לשרטות  ארום שבקש קפצם עור אחיב הגיא בי לשין  
 1 בכ-י נם נמצא טכאן קרנות. ור"ח חי מ( בכ"י. לית" זה כו' שרוקים הזהב אתאוהגין

 השב ריש פקחם חנ"וטא מן  טבצ יודעים. א% אין קדם אלהי מעזיה יעזה "(]פתח[
 שי"א ובמגרש יצחק א.ר חג" ושם ט' אית פם'ח Ya3 גפ  ונשגח ירטה ר' בשם זה שגאישם
 נ'1. הערה שם תנחומא ועיין פב'א רתתי בפסיקתא גשנה  וכן יצחק אקף ב"ב חג" צ'מומור

 אני העולם שבראתי אע'פ ברכי' אקר אחרת גי' אג"ב טן בכה כו'. הקנ"ח אטר ברג" א"רג(
 אותו, טוענם הם לסטה צדיקים כשיש אפל לטפה צדיקים שאין בשביל אלא טוענו זא'ניטיענו
 עולסו, הקט-ה שגרא אעפ'י כך איתא .וישב ריש שם ובתבחזסא עילג זרועות .ובתחתשנאטר
 והנאתי עולט זרועות זטתחת שי "עולם את טעפיהן הן ונשותן צדיק, אלא בארץ ישבלא
 שאב הקום טאיזה לי מדע ולא צדיקים, *ם בארץ ישב לא הגי, פארסא בג* ב' נהערהשם

 וא*פי' תקנתי ואליפז, עשו זה ג( משסו. הרבנים תלת הסטרי רק ברב" רי כשם זחשסובא
 הטסטר  ויטמון. שעה אותה וגוי ייגרש געיית את עשו חקה לטעלח שכחיב ר( בסי. לנכיןיכ'ח
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 לא הקביה אטר אחא איר קדם אלהי מעונה י'א " ]ב[ כח(ושם
 הללה בתנאץ סטני וטחיראץ רצוננו טין עז שתהיו נדי אלא טעונהבראתי
 )צפנ" מעונה . יכרת ולא מומר תקחי אותי תראי אך אפרתי אוסר הואוכן
 וישכון שעה אותה כו(. לג' )דברים השמר ויאסר אויב ספניך ויגרש ז(.ג

 בשלוה, ישראל אין בשלוה שס"ה ז0ן כל כח(* שם )שם בדד בטהישראל
 וקורא וסוער יושב היה אדניו, של בביתו סזסר שהיה )דגר( לקורא משל1(

 תחת ברה הקורא אותו שראה כיון הנץ, לבן אדוניו הביא זטן אתרמזמר,
 ]אסר( לסעור המלך נכנס פיו, את עוד פתה ולא עצטו, והטמיןהסטה,
 נץ, בן עליו שהננסת מפני לו אמר הקורא, מזטר אינו למה א"ל ביתו,לבן
 מוסר, והוא הנץ את הוציא אלא סזסר, ואינו ומהירא אותו רואהוהוא
 בארצם, יושבות וס"ה ישראל, לארץ בחוצה נתונין הזה בעולם ישראל כךז(

 הארץ נתנה .היא לנו ה' מעל רתקו ירושלים יושבי להן אמרו אשרשנאמר
 סקלסין אתם אין למה לישראל אוטר והקב"ה טו(.י יא )יחזקאללמורשה
 יד(, ב )שה"ש קולך את השמיעני ונוסר .הסלע בחגוי יונתי .שנאמראותי,
 אלא בעולם, נראין ישראל אין בארצך שם.ה זמן כל רבש"ע משה לואסר.
 )דברים וגוסר וישכון ואחריו וגומר ויגרש שנאסר, נראין, והן אותן,העבר
 טלכות שיעקור שעה עד בעולם, נראה אינו כבינול הקביה אף כה(, כזלנ

 אלהים שעה אותה AW מז )תהלים גוים על אלהים מלך שנאמרארום.
 כתיב מה יעקב. ב ויש ר'א מ( 3נ( שם(: )שם קרשו כסא עלישב

 ועי קיבוציך יצילוך בזעקך זש"ה ו(. לו )בראשית וגוי עשו ויקחלטעלה
 )בראשית וגו' ראם כאשר יעקב ויאמר שנאמר המלאכים, אלו ינ(, גזישעי'

 ותקוניםהערות
 יעקכ גי' 5א ישראל, בארץ עשו שחי' השים שכל טוצא אתה שם ובתנחוסא גלשונוקצר
 אביו, מטרי בארץ. יעקכ יש3 סיר וגו', נשיו את עשו ויקח שנאמר עשו, עבר לראות,יכול
 לתנחיטא בהערותי העיריתי וכן רשים. הרבה אחא ר' גשם הספרר הוסיף בו/ אחאא"ר. קדם אלהי מעונה ר*א ו( גרר, בפח ישראל חשכן שעה יאוחה אויב, ספניך ויגרשלפיכך
 הטאטא כלל נמצא 5א כי לשון. והרחבת רברים הוספת אחא ד' בשם שהוסיף א' הערתישג
 ונוסף חיא מיותרת כי .דנר' ט5ת הסגרתי סוטר, שהית דע לקורא משל ס( אחא. רי בשםהזה

 טשל טש5ו , שם הובא גס בכ"זז וליתא י"א(, י'ו )ירט" ילר ולא וגר קורא הכתיגס5שון
 נכנפ הקורא אוהו שראה כיון הנץ, כן לפניו נכנס שלחנו, על הטלך לפני טומר שהיחלקורא
 למקורא געשה סח הקורא לבעל הטלך אטר פיו, את פתח ולא עצמו, את P~m הטבההשש,
 rm כן השלך הסלך אסר ונחבא, גרת טיר rm בן כהסכנם הטלך ארוני איל שסר,שאים
 וכף גב" הלשין נשתוה גכאן גם כו'. הוה בעולם ישראל כך 0 כטנהגו. לזמר הקיראהבא
 ספני גפחר עוטרת שהוא קירא כסו הן אויביהם, בארצות שהם נסן כל ישראל כך שםאיתא
 משת ח58 וגף, הסלע גהגף יונתי שני אותי, מקלסים אחם אין noS לישראל הקריה א"להנץי
 א"כ אלא בע51ם ננרים ישראל אין גארצך, האוטית כקרב שישראל זמן גל העולטים כלרבון
 כאח ישראל וישכון בתריה ונתיג ומ' altw ספמך ויגדש כס'ש העולם, טן חאיטותהעביר
 כחוג זמה המלות ונו'. בזעקך זש"ה וגו' עשו רקח לסע5ה נדוב מה יעקג וישג ר*א ו(וגף,

 וכספרר בי אזה חשב w~tnm מן מבע והטאסר הן, טיותרות כי למחוק יש עשוי ויקחלטעלה
 תראה גם ע"ש אחר תגוון נרכש וישג ריעו בב"ר ועחן ע"ש וסופו, המאסר ההחלת רקחבוא
 יאנה נאשר יעקב. ויאמר שם ישיאו, כארץ אותו סשסאהן חמלאכ"ם .שסף מנין שהובאשם
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 אל יילך ]ואלופיכן )ואליפז( עשו זה שם(, )ישעי'. רוח ישא כולם ס( ג(.לב
 שם(, )ישעי' ארץ ינהל בי החוסה 1(, לו )בראשית אחיו יעקב' ספניארץ
 זש"ה יעקב. ב ש י 1 . א " ר י( ]1י[ ו יעקב וישב וגניו יעקב1ה
 הן כך י6( פו(. כפ. )דה"א אבותינו ככל. ותושבים לפניך אנחנו גריםכי

 באברהם מוצא את וכך יי( טפילה, עצטם ועושין בעולם, הן עיקרהצדיקים,
 עמכם אנכי ותושב נר שנאמר פפילה, עצטו ועשה היה, עולם שלעיקרו

 כך ה(, לב )שם נרתי לבן עם לעשו אוטר יעקב וכך יג( ר(. כג)בראשית
 ושועתי ה' תפלתי שמעה אומר דוד לפיכך וגוי, ותושבים גרים כתיב:ישראל
 שם(: )שם אבותי ככל תושב עמך אנכי נר כי למה, יגן לם )תהלים;האזינה

 נביאים. ונע )ניח(פרק
 וגף טיעקב וירד וגו,  ירשה_ אדום והיה זש'ה עובדיה. תזון 6(]א[
 התחיל נתירא, עשו אלופי את אבינו יעקב שראה כיון וים(* יח כד'3בםדבר
 מספר, מתי ואני ואלופים, מלכים כסה אלוו כל כננר לעקור וכול מיאגמר
 ראה נ( את, מתירא הקב"ה לו אסר אלו, גל כנגד לעמור יכול אנימאיך
 לעמור יכול מי ב(, לו גבראשית יוסף יעקב תולדות א5ה ' אחריך,טה
 )עוגדי' יוסף.להבה ובית אש יעקב בית והיה שבבניך, הקפן אלו, בלבנגד

".
 . יה(.

 תלה עמו, ותלמידו מלאכתו, ועושה יושב שהיה לזהבי טשל ג(
 לרבו ואומר חמיה התחיל קש, טעונין . הרבה נמלים וראה עיניו,התלמיר

 ננגד לעמוד יכולסי
 כל.

 שורף הכור מן אחד ניצוץ חייך רבו לו אסר אלו,
 אחר ניצוץ חייך מאלו, אתה טתירא ליעקב, הקב"ה אמר כך אלו, כלאת

 ותימםהערות
 שם בתנחוסא הוא ואליס, עשו זה ריח ישא כולם ק( בגשמו. קצר וחססרר זה אלהיםסחנה
 ד"א Stnnol ג' אות כל נשמת אסב סן בכ"י יראיתי ואלופיו, עשו יה כאן לתקן וישגפופו
 ג' אות השג טתנחוסא נובע אנחנו, ירים גי זש'ח יעקב הש6 1'א ס( נרים. 3י וש"חהשב

 עיקד הצדיקים הן כך י( אחר. בסגנון שם הוא ot'en רק גאגשב סובא 1' בהערת שםוהעירותי
 באברהם טוציא אתה ו3ך י6( עקר. אותן עשה הקכ'ה הצרוקים הן 3ך בתנחוסא נעולם.יצן

 בארץ, התהלך Dtp וכן שסיף ואנטלה שכ' הקב"ה, מרלו אנרהפ בהנחוסא ה", עולם שלעיקרו
 יצחק וישב ואומר ההוא, בארץ יצחק ויורע שם הקקה, גיר15 יצחק וכן ג"כ הובאוגהנחומא

 נאיץ יעקב )ישב יעקב ובן בהגהוטא נרתי. לבן עט לעשו אומר יעקב וכך יג(ונגרר.
 אביו:סגורי

 להתחיל הטינרר הוסד זה טיעקכ. ויר ירשה ארום וה" זש"ה עמי" "יין 6(.]פרס[
 וה" .הכתוב מב וחגיא כתובים סן אחרגכתוכ

. 
 נתירא, אבונו יעק: שראה כיון ומן ירשה, ארום

 מהמחוטא, ונובע באג"ם סובא ו' גהקנה ,4ס העירורם וכן ד' אות וישב הקדום תבוטא סןלקוח
 ימול טי באו ואסר ינורוע לאחוריו הרתע .לעשו יעקב כשראה mp נשהנה חג" כ"יובאג"ג
 עתיר הוא שככניך הקטן הרי סחן אתה מתירא הקניה אטי האוגפכן, אלו כל .גפנילעטור
 וטתחיל חסר השאר וגל להבה, יוסף )בית אש יעקג גיח והי' שנ' .האיושם, אלו כללכלות

 שהוא כמו אחריו, נתיב טה ראה צ"ל אחרוך, טח דאח ס( קנה, חית נער ושה ב' אותסן
,WOtnlnak)בילקוט ומובא הי 'אות פקר גג'ר ועיין שם, גחנהוטא נ*כ הובא לזהבי. טשל ג 

 סטה אחר גסגנון נ"ר, בשם יעקב גית וה" גפי. תקטזפ רמז עוברי' ובילקופ קים רטו.וישב
 לנמלים דוטה הרבר noS משל אי אות משב ט3גר הנרפס בתנחוטא נם :ועיין בחנחומא,.שהוא
 ופסקים תבןי או קש צ"ל פשתן זבטקים סגור, דבריו צבעים כוי,  פשתן פעתין שהי';הרבה
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 או2 יצילו לא שרפתם אש כקש היו הנהשנאסר 7( כולן, שורף_פשלך,
 )עובדי* להבה יוסף וכות שנאסר יוסף, זה יד(,טז )ישומ' להבה סידנפשם
 מאבד שביעקב גרוע( היותר )פף הירוד כ( וגו', מיעקב וירד לפיכךשם(,
 שבבל הירוד עובדיה אף ו( עשו, כנגד מזדווג שבבניך והירוד כולם,את

 ד'4 ,( ]1ן[ מיעקב: וירד למה עובריה, חזון שנאמר טמנו, נפרעהנביאים

 פנחס א"ר ס( לאץ מה )תהלים וגף קנה חית גער זש*ה עובדיה.חזון
 כותב יפלהם מלך הקנהי מן שכולה לחיה גער ס( רבש"ע דוד לואמר
 איסקריפור'ן. י( וכן השילפונין, איפרכוסין,וכן ובן זהב, ככרי ונופל וחותםבקנה,

 3שם עמים בעגלי אבירים עדת יום בכל נומלין זהב כסה שלהם,)סופרים(
 ל ש .בכהן אבירים, של בכהן ובאה עסים של שסנן אוכלת שהיאשם(,
 אברהם, בן ויצחק יצחק, בן עשו אני, מהן ואוסרת ק, ת צ י 1 ם ה ר בא

 מתרת. שחפא, אדם על כועסה שהיא שאע'פ שם(, )שם כסף ברציטתרפס
 את טפזרת אלא עור ולא לו, מתרצה יהיא היטנו, כסף ונופלת הפס,את

 בזר שנאסר חפץ, הרע שיצר במה ומכניסתן תורה, של עסקה מןישראל
 אלא, העולם, מן עוקרה אני הקב"ה אסר שם(, )שם יחפצו קרבותעמים

 דלים פעמי עני רנלי רגל תרמסנה שנאפר עליה* נעמוד ומשיח ואתםאני
 )תהלים נעלי אשליך ארום על שנאפר כביכול, הקב"ה זה רגל ו(, כו)ישעיי

 )זכריי. ]חסור[ )החמור( על ורוכב עני שנאטר משיה, זה עני רגלי י(,ם
 ב(, ז )שה"ש וגו' פעמיך יפו סה שנאכר ישראל, אלו דלים פעמי פ(,ם

 שנאסר קשה, שהיא טפף עליה הסלכיות לכל שיעטיר לעובריה אמרלכך

 ותקוניםהערות

 וישב_ פוב בלקח ועיין וישג ריש עה'ת בפירשיי ועיין ,ני?וץ' הגיג שלש ותנחוסא בביר"גץי
 גתינ חנינא ר' בשם וה חוכא כתנחומא כקש, היי הנה שנאסר 1( שם, פיו וכהערה א'ל"ז
 חירור ס( יוסף, יעקם תולרות אלה נאגר לכך להבה, יטף ובית וכתיב וט' כאש חףהנה

 רי- סהרנה הוספת .הוא גרוע" יותר *פי' והטלות המסרר הוספת כף, נולם את טאברשביעקב
 ר"* ו( שבנביאים. קטן עוכר" ר' אות פי-ר לעיל הנביאים. שבכל הירור עוברי אף ו(4נזאנו,
 פנחס בר' המאטר תלה פנחס. א"ר מ( הסקור. לי נורע לא קנח, חית גער ושיה קוברי'חוון
 ר' הקנים בין שררה קנה הית גער ע"ב h'~p פסחים גגטרא הקנח. סן שכולה לחיה גערט(

 הרשכ"ם. בפ" ע"ש אחר, בקולמוס נכנסין מעשיה שכל במה געור יוחנן איך אבא ברח"א
 הריה קנה חית געור ריא הקנה, מן חיה שכולה קנה חית נער ה' אות פלזה שטקרובטדרש

 המאסר שם שהביא ת"ת רטז תהלים בילקופ הסגיה כוון שב"ר סן הטאטר ולזה הקנים,בין
 ובסי שהבאתה שמ"ר לטררש כוון אחר" בסגנון הוא רכה "כסררש בג14ן ורשם פסחיםטגטרא

 קנח ח" גער זש"ה שם הני, וכך פנחס, רי בשם כלל היבא ולא המאמר נתקצר *ג"גמן
 חייך ערור הקב"ה אטר אבירים, ערת שהן זיעקכ ירחק אברהם נזכות מה, בשביל אביריםערת
 עטי. ביר גארום נקזתי את ונתתי שנאסר ישראל, ע"י אלא עור ולא העולם, סן טאבושאני

 על; ואסר דוו פחד שעה באותה י"ר(, כ"ת מחזקאל וגוי thonal באפי גארום ועשו.ישראל

 1'[,. כו ]ישעיי רלים פעסי עני רגלי רגל הרמסנה ואוסר י'[, ס' [btSnn נעלי אשליךארום
 קומו עובריה אטר לפיכך ב'[, ז' ]שיה נריב כת פעטיך יפו מה בהם שכתוב ישראלאלו

 1'(י ל"ר )'שעי' וגו' בבצרה לה' זבח כי ואוטר אי[, א' ]עתר" למלחמה עליהונקופה
 והנכון. סוד, סופרי פי' סקרפרי ברוט' כי סופרים", הוסף לוג,אנו די טהר"ם איסקריפורין.ט(
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 הזון ד"א י6( ]ג[ א(: א )עובד" למלחמה עליה ונקוטה קומו וגו'חזון
 עובריה ינ( הקביה. אטר אלא אדום, על שיתנבא עובריה ראה מה ה* י ר ב וע

 עובדיה אלא דרכיהן, למד ולא לאיובלן אחאב בין רשעים, שני כיןגדל
 בין ררכיהם, לסד ולא הצריקים, .שני בין נדל ועשו מאד, ה' את 'ראהיה
 לפד ולא רשעים, שני בין שנדל .עובריה יבוא הקביה, אסר להבקה,יצחק

 לפיכך ררכיהם, לסד ולא צדיקים . שני גין שגדל עשו פן ויפרעררכיהן,
 להפרע עובדיה ראה סה עובדיה. זון ה ד"א 'נ( ]ך[ עובריה: חזוןנאמר
 ועשו והשבים, העוברים טאביל היה עברהם הקביה אסר אלא אדום,מן
 את הורגת היתה ואיזבל מתים, הסערות את ממלא והיה והורגן,עמד

 איובל בהכרית ויהי שנאמר וכלכלם, בסערות הטמינם עובריההנביאים,
 בסערה איש תסשים ויתביאם נביאים סאה עובדיהו ויקח ה' נביאיאת

 את שהאכיל עובריה יבוא הקביה אמר יו( ד(, יה )ם'א .ומים לחםוכלכלם
 נאסר לפינך בסערות, אדם בני את שהרנ עשו מן ויפרע במערות,הנביאים

 בערלה, ובחר במילה ומאס אבותיו, אותו סלו עשו. ד"א עובריה.חזון
 עובדיה יבוא הקב"ה אסר במילה, ובחר בה, ומאס ערל היה ועובדיהסו(

 עצמו ועשה אותו שמלו עשו טן ויפרע עצמו, וסל בה וסאס ערלשהיה
 ויאמר שנאסר אביו, של אבלו ביקש עשו ר"א : עובריה חוון לפיכךערל,
 שלא לפי כיבד ועובדיה מא(, כז )בראשית אבי אבל ימי יקרבו בלבועשו
 ויפול וינרהו לקראתו אליהו והנה בדרך עובדיה ויהי שנאמר אביוןהיה
 היה שלא לסי שכיבד עובדיה יבוא הקבצה אמר י(, יח )ס"א וגוי פניועל

 עובדיה, תזון נאמר לכך אביו, של סיתתו' שבקש עשו טן ויפרעאביו,
 : יא( כס ~רמי' ונו' המחשבות את ירעתי אנכי כי ישראל אבלסו(

 כתוכים* נם1 )נ"ט(ופרק
 )תהלים ישראל נא יאמר מנעורי צררוני רבת המעלות שיר]א[

 השירה וענתה וצרות רבות רעות אותו תסצאן כי והיה זש'ה א(.קכט
 ותקומםהערות

 ראה סה עערי' חפן ר"א י"( סופר, במר פי' scriptor סקריפפור כי סקריפפורין צ"ל3י
 רשעים. שני בין נרן עיברת 'ג( אנ"ב. סן .בכא ליתא ג' אות כל אחטי סן להפרעעוברי,
 והשכים העיירים מאכיל היה אברהם הקב"ה אטר אלא 1atP,' חזון ישא 'נ( ע"ג. ל'פסנהררין
 אמר כה עובר" הוון י"א רברים וגהופפת נשחגית חנוסתא אג"ב סן בכ"י והורגן. עמרועשו
 הרשע עשו היה ושנט, העוברים את טאכיל אברהם כשהיה לטוב וכור אליהו אטר לאטם.ה'

 רבות, סערות טחן שמלא ער נסערה, וטשליבן ושוללן, הורגן היה יוצאין עשה" במארבעוטי
 הטיתה טן והצילן וכלכלן סאה טחם ע31רי' ושהגיא ה' נביאי שישרט כשגירה הרשעת,איובל
 חשב כי לטוב*. זכור אליהו .אטר הטלות בנ"י . הוסיף ~והמסופר וכו'. עובדו' 'בא הקכ'האטר

 עוברי' יבא הקב"ה אמר יו( הספר. גסבוא מנה נברתי כאשר אייתו, רני חנא הואשהפפר
 שהציל עובדי יבא "כיה אטי קצת המסמא טשונה 3כ'י כו'; שמעיות הנביאים אתשהאכיל

 שהאכילם הגרים את שהרנ הרשע טעשו ויפרע גסערח אותם וההכיא הטיתה טן הנגיאים.את
 היה flalyt' סו( עובריי. חזון ואטר המתוג בא לפיכך לסוחב והחוירם וכגרם, והשקםאברהם
 הקרום עתנחוטא היה, ארוסי גר עונרי, ע"ב ל"פ ס3הררין בגטרא אפרו וכן עצטה וטל כוישיל
 ר' אות פיר גאג"נ וכן ס*1 גהערה וע"ש הית אשמי גר עוברי' יצחק איר י' אותתזריע
 גכ"י. ליתא חסיום ונו'. ירעתי אנכי כי יזראל אבל ט[( חיה. גר עובדתהיא
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 ואצילן הצרות אלו לישראל תמצאנה באשר הקביה אמר כא(, לא )דבריםהזאת
 שם(, )שם וגו' הזאת השירה וענתה שנאסר שידה, לי יאמרו שעה אותהמהן,
 ואובלין, יושבין היו שהצילן וכיון סשועבדין, היו במצרים מוצא את וכן5(

 כפ(. ל )ישעי' חג התקדש כליל לכם יהיה השיר שנאמר שירה, אסרווסיד
 כשהין בים וכן מב(, יב ')שסות ונוי שמורים ליל שנאמר הלילה,כאותה
 נטים. להן שעשה וכיון יא(, י )זכריי צרה בים ועבר שנאסר נדולה,בצרה

 אז סיר לא(. יד )שמות וגו' ישראל וירא שנאמר שירה, אמרו סירוהצילם,
 צמאים גם רעבים שנאמר צמאים, והיו לסרבר באו א(, סו )שם ונוישיר
 באר שראו כיון ו(. ה קו )תהלים וגו' ה' אל ויצעקו ףי תתעם בהםפשם
 עלי הזאת השירה את ישיאל ישיר אז שנאסר שירה, אמרו מידהטים
 בא(* לא )דברים וגו' אותז תמצאן כי והיה לפיכך יז(, כא 3במדבר וגףבאר
 רכבו כל את סיסרא ויזעק שנאמר סיסרא, כשציערן וברק דבורהוכן

 )שם ונו' דבורה ותשר מיד הימנו, הקב"ה שהצילן וכיון ינ(, ד)שופפים
 וכן כ(. לח משעי' וגו' ננגן וננינותי חזקיה אמר סנחריב כשבא וכן א(.ה
 )תהלים מספר אין עד רעות עלי אפפו כי שנאמר צרות, עליו נתכנסורור
 אלה ארבעת את שנאמר שירה, אסר סיר סכולן, הקב"ה וכשהצילו יג(,ם

 דוד וידבר סיר כבא כא )ש"ב עבדיו וביר דור ביד ויפלו בגת להרפהיולדו
 אותו תמצאן כי והיה לפיכך א(. כב )שם וגו' הזאת השירה רברי אתלה'
 ]שיר נאסר לכך בא(, לא )דברים ונו' לעד לפניו הזאת השירה וענתהוגו'

 : א( קכמ )תהלים וגו' צררוני רבתהמעלות[
 תורה* זםא[ )ם(פרק

 ירי על שכתב זהו א(. לט )בראשית .מצרימה הורר ייוסף 6(]א[י
 וגו', יזנח לא כי וגו', לחי למכהו יתן וגו/ ברר ישב ונון, לנבר טובירסיהו

 ותקוניםהערות
 טולא אתה *כן אניב טן בכ"י טשועכרק. הי' בטורס מוצא אתה יכן 6(]8"ם[

 הפסחם, כשאכלו שירה ישראל אסרו הנעירות שסתו הלילה אותו כל טסטרים ישראלכשנגאלו
 אתה 1כ1 היאי שסורית ליל כה שכתיב הלילה כאיתה חג, התקרש גליל לכם יהיה השירשנ'

 וטסערת טצרים .וסיר פרעה סיר והצילם הקג"ה להם שעשה והנפלאות ה:וראות כשראוטוצא
 אותפ סיטרא כשלחץ וברק, בדבורה סויא אתה וכן שירח, ואסרו פתחו שעה באותהחים,
 פשה וצעק לטים, וצטאו לים שבאו הפרבר בחר וכן דבורה, ותשר שכ' שירה, ואמרופתחו
 שם ונפל לירושלים מנחרב כשבא בחזקיה, מוצא אתה ובן ומ', סשה ישיר או שנ' טיר, ענהע

 גחי סוצא אתה וכן רשע, טאותו שניצל וגו' ננגן ונגינותי שנ' שירה, ואמר פחח וחילו,הוא
 שהי' הרפה גני ארבעת של במיתתן וטרה ויצא פלשתים בירי ונפל שאולי ספני בורחכשהיה
 לו הגיח ולבסוף רר, גיר יפלו נגח להרפה יולש אלה ארבעת את שנ' אותט, וכלהגפיים
 באותה י"ח(, ה' )ט'א רע פגע ואין שפן אין ]טסביב[ לי אלהי ח' הניח ועתה שנ' צרה,סכל
 א'[, כ"ס ]ש"ב הזאת השירה דברי את[ ]לה' כל( )את דור וידגר שנ' שירה, ואסר פתחשעה

 כי וה4 לוסר הכתוב באלפיכך
~wtion 

 טנעורי צררוני רבת כאטר לכך וצרות, רבות רעות אותו
 טפל לו הניה ולבסוף שהובא טח רק מהנרפס, הוא משונה כי הכ"י מן הטסת הכאתי ע"כ.וגו'
 לטחקו יש הכתיב סו הראי' רע. פגע ואין שטן אין מסביב לי אלהי ה' הניח ועתה שנ'ירה,

 בשלטה. נאסר זהכי
 ]מזר( מ"ג נפרק ואה"כ לגרר. פוכ ט' שכתב זהו טצרימה הורר יייסף 6(1פם'א[.

 ל"ת לבראשית הוא כ' נקיא נוקרם וה.א יהורה ויר ההיא בעת ויה" מתחיל תירהפרשת
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 עול ישא ]כי לגבר, טוב לבג לא ל כפ כח כז ג )איכה ונוי הוגה אםגי
 וכן ג( נח, שסופו למה טנעוריו, יפורין שטקבל סי אשרי 3(בנעוריו[,
 וקורא עליך שבאו הייסורין על טצר אתה מה. לו, אומר' איוב שלזזביריו
 )איוב מאר ישגה ואחריתך טצער ראשיתך .והיה שנאסר נח, סופך . אלאתגר,
 איתך ונהין ניהנם, מן אותך שלילין הן עכשיו, שעליך שיסורין למה ז(.ה

tvtai. צר ספי להצילך פז(, לו )שם וע' צר מפי הסיתך ואף שנאסר 
 שם(, )שם תחתיה מוצק לא רחב וטלטטה מלפעלה, צר שפיה מגיהנםד(
 אלא עור ולא ס( י( הרשעים שיעטרו ארץ בגיהנם אין אלא כך, הואופה
 )איוב אופל כמו עיפתה ארץ שנאמר י( עמידה, בה אין וכלה ק5ה. בהאין
 לכך ארצות, בה ואין ו( אויר, בה שאין מפני כעוף, בה שהרשעים כב(.י

 סניהנם, הצילוך עליך שבאו שייסורין דייך (לא תהתיה, סוצק לא.רהב
 לכך פז( לו )איוב רשן סלא שולמנך ונחת שנאמר עדן, בגן נה אתהאלא
alaבנערותן נצטערו הצדיקים כל א צ 1 ם ת א ן כ 1 מ( ]ב:[ ! וגו' לגבר 

)1bSt עיד bib נס סבין .Osp "5פ5ך חסמו וספק מס( דף )מגמ"ח כיס ס hS 
 פ5ך ס5 דין מקי5ין סבין ק5ס גס פקין וגזו סוכן (1SD סו6 נס 5י. יסטיי ס"5סוכגס.
 : כפגמומ מס כיין מלמיג אעסיק סג6פל מפגי עמיזס כס "ין וגוס1גיסגס.

 ותקומםהערותד
 כחמלה הובא אנשב סן גצי ורשיתי א'* ל'פ כראשית הוא טצריטה מורד אוסף והפסוק.אץ

 ההוא 3עת דהי עלוזררשות
 טצריסה הורר ויוסף על הפרק ואתיג ]פס"ד[( פס"נ )לפנינו .

 שמקנל סי  אשרי נ( בנרפס. לפנינו כסו טסורר וכתשים נביאים ועל ]פס"א[( פיס)לפגינו
 אליהוד .אמר הטלית סנעוריו יסורין שקבל טי אשר* אליתו אמר איהא בכדי מנעוריו.יסורין
 אייג של חבייו וכן נ( הספר, גסבוא עאן אלהי. רבי הגא הוא גי חשב 3י המעתיק"וספה
 אנ"מ טן בג*י כו', הנר וקורא עליזי שגאו הייסורין על סיר אתת סה לואוטרש

~notan ואחריתך טצער ראשיהך והיה לאיוב חביריו לי אסרו שכן סאיוג וסנ"ן, ! שם אימא וכךששוגה 
 80י חסיהך ואף שנאמר בג'יפ ויניחוך טגיהנם יצילוך שעלץי ישרין אלא עור ילא מאדוישגה
 שנאמר הקג'ה, עליך הם.ת שהשפן אע"פ לאיוב, חכיריו אשל יוחנן ר' גשם ח"א ר' אמר וט'צר

 מלטפחי רחגה והיא סלטעלה צר שציה גיהנם יר, טפי להצילך חפץ חקניה וגו', גוותסיחני
 יסור שאין פלסר תחתיה, plla לא טחו חחתיח, סוצק לא רחג צר טפי המיתך ואף.שנאסר
 רוח לתוכה, נדפק והיאך לרשעם, מנותח בו יהא שלא כדי טאבו ולא טארץ, לא.לגיהנם,
 שאול לבשת יצורם שנאסר השערה, כחה שגעשה ער צדרים, סכל וקלים כעיף אותןנושא
 ולא באמר, העוטר כעלו בו שעומהן לסר אתח סבאן וגו', אופל סטו עיפתה ארץ ואוסרוגף,
 אמר לפיכך רש;, סלא שלחנך ונחת שגי בנשע שהכגיסוך אלא טגיהנם, הייסורין שהצילוךדיעי

 ארע ולא אהד נוסח שחוא הכ"י נוסחת הנאתי עיכ. בנעוויו. עול ישא כי לנ"ר טוב.הכחוב
 עיין טלסעלה. צר שפיה טניה:ם ו( .יוחנן. ר' בשם שאטר חייא ר' בשם !ה טוכא מצא,אגה

 ותחוכה צר ששה טמחנם והדיחך הסיחך פ"נ לע איוב רשי כמן 1לסאמרם רע*א שטנחות
an?צבור עשנת שיהא נרי סוצק לא nbtnS ,'ררי לחשר גניפ טעין ועיין שם, בסטרא והוא כו 

 ולא ס( טסנחות. מאסרם על שהעיריתי ישו ובהערה 116 צי ויל מס;ות נסים רבי בןשטואל
 סגלי הסף עץ בעל גשכ הביא הדבריו ברוחק טפרש אברהם רי חרב קלה. גח אין אלאעור

 אתיחס. הוא גאילו פירושו אל אברהם סה הפירושים להניא בררבו רבריו  שאב ממי-שמוברי
 צלי אד twan, 3ופהת עפ" יסור, בה אין אלא לתקן ישהרעתי

 שבאטר ו( עמירה, 3ח אין אלא
r~wעיפתה ארץ איתא נ' אות פליה שסנר כסררש כעוף. בה שהרשעים אופל כסו שיפתח 
 הצדיקים כל מוצא אתה 31ן מ( ארץ, צ"ל ארצות, בה rtwt ו( כעזה פוריסט שהרשץ'ם יהנפ-11
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 מבית וגלה האש, לכבשן הושלך מנערותו, נצטער כמה אברהם נחו,ובסופן
 ומן פרעה מן הימנו אשתו ונלקחה מלכים, עשר ששה עליו באואביו,

 זקן ואברהם שנאמר בשלוה, וישב נח ובסופו יהירו, בבנו נתנסהאבימלך,
 ' בימיםבא

 מנערותו,. נצפער כמה 'צחק א(, כד )בראשית וגו' ברך וה'
 מצחק וגוי הגר בן את שרה וחרא שנאסר להרגו, ובקש חץ ישמעאל נפלט(

 אומר שלטה וכן להרגו, ובקש חץ שנטל אלא מצחק ואין ט(. כא)בראשית
 )משלי. אני טשחק הלא וגו', איש כן וסות, חצים זיקים היורהכטתלהלה

 שנאסר רעב, בא ואת*כ לשוחמו אביו שנטלו אלא עור ולא ויט(, יהכו
 והתחילו אביפלך, אצל לו הלך א(, כו )בראשית וגו' מלבר בארץ רעבויהי

 טעטנו לך לו אמרו יד(* שם )שם פלשתים אותו ויקנאו שנאמר בו,טקנאין
 ונו'. רועי ויריבו שם אף . בגרר, לו וישב משם לו יצא טז(, שם )שםוגו'

 ה' הרהב עתה כי רחובות שמה ויקרא שנאמר נח, ובסוף כ(, שם)שם
 בנשיו,. ונשתעבד עשו, רדפו נצטער, כמה יעקב וכן כב(. שם )שםלנו

 מז )ברשית ונו' יעקב ויחי ישב, ובסוף בנו, נסבר בבתו, ונענש לבן,רדפו
 נחבש אותו, מכרו בבור, נתנוהו אחיו, שנאוהו נצטער, נטה יוסףכח(.
 עד נפשי באה ברזל רגלו, בכבל ענו בו כתיב טה ראה האסורין,בבית
 פושטין שתק, אוסף ויט(, ית קה )תהלים צרפתהו ה' אמרת דברו באעת
 לא. כי נח, ובסוף כח(, ג )איכה וגו' בדד ישב שנאמר שתק, ויוסףכליו
 אל ועלו מהרו בסוף כתיב סה לב(, לא שם )שם הוגה אם כי וגף,יזנח
 זש'ה '( סצריסה. הורד ויוסף ר'א ע[ ט(: סה טראשת עראבי

 אשר אנשים תהי שנאסר עסף, זה י(. יא )הושע תף אסשכס אדםבחבלי
 ש4 בעלילתו ישראל ירדו ואילסלא 0, )בסרבר'ם ארם לנפש טמאיםהע

 למה לבבל ,טירדו בשם בקולרץ, בילע לטצרים שרד ה" ראתן ,מ(מסף,
 אותם וענו ועבדום זרעך יהר גר כי תדע ירוע אברהם, עם התנהשכך

 עלילה והביא בבור, והוריקו אותן, שחיבב ספני אלא יג(, סו)בראשית

 ותקוניםהערות
 נחו ובט.פו בתחילתו שהצטערו ויצחק אברהם על שמונא ה, אוה עקב הקרום תנחוסא עייןכו',

 שם שהבאתי גסו התנחזמא בשם תתנקר רם, איוב בילקוט וסובא אחר, בסגנון שםוהובא
 טצריטהי ויוסף-הורר ד"א ג' אות ער מוצא אתה וכן טן חסר אג"ב טן וכט'י "ז.בהערה

 והיה וחצים קשת נוטל ישמעאל והיה פיט ריש בפרר"א כו', להרגו וכקש חץ 'שסעאל נטלט(
 בניאורו הרר'ל והגאון גו, להד חץ עליז וירה לנרו יצחק את ראה אחת ופעם העופות אחריורה
 וגו', וטות חצים ושם היורה כטהלהלח קרא לז מגיא גראשית באגדת הביא ד' אותשט

 אני. pnto ועטר יצחק את להטית ורצה העופות אחר חצים לירות כטצחק סתלהלהשהיה
 ארם. לנפש טמאים מ4 אשר אנשיט ויהי שנ' יוסף, זה ארם אטשכם אדם בחבלי וש"טי(

 3"ה פוכח טאמרם עפ"י ארם, לנפש מן ינטף זה ארם על לראי, ה,ה הכתיג שהביאהכוונה
 ווקל של ארשו נושאי היי, מי אנשים אותם ארם לנפש טמאים הף אשר אנשים ויהימע"א
 יוסף זה אסשכם ארם בחבלי אחר נאיפן ]דרש פפ"1 ריש ובגער ארש נקרא שיוסף הריהי,

 זכו/ בניו סכר יעף את אהב וישראל אהבה, בענותות הנור, טן יוסף את ויעלוויטשכ1
 לירר ראוי taw(1 יעקב היי ב' אות פעו בנ"ר בקולריי, שלולין למצרים לירר היה ראיין'"(

 בחבלי ושיה סצריסה הורר ויוסף "ח אות וישב הקרום ובחצחוטא וגסולרין, בשלשלאותלמצרים
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קרחה. בן יהושע ר, משום רבותינו אסרו יכ( מעצמן, שירדו כדי יוסףשימכר
 קנאו יוסף, של לבושו על יעקב שהוסיף ארגטן של לשון בשביל ינ(

 אהב וישראל שנאמר אחריה הם אף וירדו למצרים אותו שכרו אחיו,בו
 ארנסן שהיה פסים יד( ג(, לז )בראשית פסים נתונת לו ועשה יוסףאת
 שכתבו שמרוה( )פי' אוניאות ד' פסים ד"א סי( ירו. פיסת עד מגיעשלו
 ד"א יו( מדינים. ט' ישמעאלים. י' פרעה. סריס סי פוטיפר, פ' ט,(עליו.
 זה אותו. יהרנו סיחה באיזה יח( בו, גורל( )ענין ספייסין אחיו שהיופסים
 ויתנכלו מרחוק אותו ויראו שנאמר הריגה. של אוטר וזה שריפה. שלאומר
 את הפשיטו אותו שמכרו אחר פסים. ד"א יח(. לז )בראשית להסיתואותו

 שם )שם הפסים כתונת את כתנתו את 'וסף את ויפשימו שנאמרכתנתו,
 וכיון אביהם, יעקב אל ויולינו אותו יפול מי זה, עם זה ספייסין היוכג(.

 הפסים כתונת את ויקלחו שנאמר בידו, אותה ושילחו ליהודה, באשהפיסו,
 )שם וגו, ויאמר ויכירה נא הכר לו ואסר יהורה הלך לב(. שם )שםוגף

 ותקומםהעתת
 חיררו כשם ובקולרין בשלשלאות ~צרים יייי ישראל חיי ראתן אחבח בעבותות איישכםאדם
 יוסף זה אטשכם ארם גהנלי יוסף, למצוים שירד להב נרם מי יוסף שקרם אילולילסגל

 גרול. של בשלשלאות לטצרים לירה אביט יעקב ה4 ראוי יוחנן א"ר atv פופ שבתומגמרא
 יוסף, זה ארם אהבה, בעבותות אטשנם ארם בחבלי 11'ה 4*ת טשעה הגיסחא אג"ב מןובכ"י
 ירדו לא אלמלא אסרו וכן למצדים, mtat הוא אגיס יעקב ירד ליופף אהנהן שמקמלטלטד
 "רררד כסי שלזליג, בקולרין רטנם נלא להצרים 'שראל זורדין ה" ישף של בעלילותיוישראל
 שחככן מתוך אלא וגו' תרע ישע הקכ.ה אטר כן כי שם, לרדת הם שראוים ספני לבבהבניהם
 ר' סשום רבותיני אסרו ינ( ושלשלאות. בקולרין כעביים ולא בכבור לטצרים הכניסתםחקב"ה
 סובא זה טצא אגה ארע 1ל" שיחה, בן יהושע ר' סשום אטרו רכיי וכן קרחת. בןיהושע
 סכור הנרפס כשנחוטא יוסף, של יבושו על יעקב שהוסף ארגטן של לשון בשבל י0בשטו,
 בשביל ע"ב 4 שכת ונגמיא פסיס. כהונת לו שעשה ארגטן של לשון ירי על י' אותוישב
 הרבר ונתגלגל אחיו בו נתקנאו כניו טשאר יוחר ליוסף יעקב שנתן נולת סיעים ש4משקל
 אות פפיזר בב"ר וכן ירה פיטת ער מניע ש6 ארשן שהיה פסע 'ו( לסצרים. אנותינווירו
 חלא יצחק רבינו בהלטירי הגיא שם שבת גנטרא 1ר1'י ירו, פט ער סגעח שהיתה פסיםח'

 ההויה על בתוס' ראיתי וכן mtnbn, כל ~לא סילת גתן ירו פפ סביב פפש כתונתטצאתי
 *פי' למואט דו טהרים וכתג עליו. שכתבו אוניאות ר' פפים ר"א סו( ירה פס סניטותפסים

 ישמעלש י' מיעה, סריס ס' פופיפרי * סו( סכירה, שפרי פ" יוני בלשון אוניות כישטרות'
 פפיר *ף בב"ר צן נכתבו שפרות ור' נסכר פעטים ר' בי סוחרים, ס' לחקן יש טריגש,ט'
 בלקח וכן ארבעה אסר יורן ר' נצהבו אניות נטה קט"נ רפו סוף וישב בילקופ וסובא כ"כאות
 וסדינים לסדינים ומטריפ לסוהרים וישטעאלים לישטעאלים נסכר *עטים ר, ל"ו( ל'1 )יישבטוב

 ל'1 )וישב עתית רשאי ועין b'QPD, רי אוהו וסכרו ג' אות פעיג באגף להלן וכןלמצריי,
 ובן יוסף את המכר בפ' התוית על ההא' נבעלי ועדן פעמים, ג' רק שנסכר שהביאכ.ח(

 שהביא שם יהורהגסנחת
~ea 

 נעשה הנחוטא בטדרוו רוציי לדגרי 1ח4 שטצא אליתם ר'
 ועיין י"ג .אות ישב הקרום לתנחוסא כוון שהביא החנחוסא ורברי כו', אוניות שלשעליו

 עליו נכהב פסים ר' אות השב טבכר הנרפס גהנחוטא ג"כ הוא באג"ב הוא וכחשרברמב"4
 הוצאהי אשר עמת אגדת זבטררש סדינים, ם, ישמעאלים 4 סיהריט ס' פ1פיפר *' ntwitwדן

 יי פרעה סריפי סי פופיפר, פ' לו, שהגיע הצרות על נופר"קין פפים הובא תרנ"ר( 19יעןלאור
 ל"ו )גראשית פרעה סריס פופיפר הכתוב לשון הביא כי ~mp כ"כ נפל טריזים, ס'ישטעאלים

 כענין לונואנו רי סהר"ם הופיף בו. ספייסין אחיו שה" פסים ר'א יי( מחריט. הטלה וחסרל'1(
 בביר יעקכ. אל יוליכו סי ארל שהטילו wfan ואהשכ אווה. יהרגו טיהח באיות ים(גורלי,
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 ואמרת אביך, של מיעיו פסקת אתה ליהודה. הקביה לו אסר ולג(, לבשם
 מוצאת היא שנאסר כך, לשסוע לך יש אתה אף חייך ונון, נא הברלו
 לו אסר וכו(, בה לח )בראשית וגו' יהודה ויכר ונו'[, נא הכר ]ותאמרוגו'

 יודע t(AS לז )שם אכלתהו רעה חיה כך, לבני שעשה סי אני יודעיעקב,
 )שם וגו* בצע מה אחיו אל יהודה ויאסר שנאמר העצה, נתת שאתאני
 אריה גור שנאסר . יהורה, זה הוא ומי האריה, מן רעה חיה שאין בו(,שם

 )אוסר( אתה לג(, לז )שם יוסף טרף טרוף יט( ח(. סט )בראשיתיהורה
 ח(, מם )שם עלית בני מטרף שנאסר למלכות, ועלית אותושטרפת

 את כנים, של צערן יודע את ואין בנים לך אין ליהודה, הקב"ה אסרג(
 ענשיו אכלתהו, רעה חיה לו ואמרה אותו והטעית אביך, של מעיוטיגנת
 יהורה וירד ההוא בעת ו'הי אחריו, כתיב וטה בנים, של צער מהותדע
 לא ואב האב בעון ישא לא .בן לבא, לעתיד אף כ6( א(, לח )ביאשיתונוי
 : כ( יח )יחזקאל הבן בעיןישא

 נביאים. 1ם"ב[ )ב"א(פרק
 יתאונן טה זש'ה כז(. ם )ישעין ישראל ותדבר יעקב תאמר למה]א[

 על אדם יתאונן טה שמואל אשר 6( לם(, ג )איבה חטאיו על גבר היארם
 סה אוסר שטעון ורי נ( חטאיו* על שנבר יריו בעונות יסתכל עולמים,חי

 שלמה וכן הוה, השמש את רואה והוא חי שהוא די לא אלו אדם,יתאונן
 אלו נ(, א )קהלת השמש[ תחת שיעמול עמלו ]בכל לאדם 'תרון מהאוסר
 קורא את למה ליעקב הקב"ה אסר לפיכך השטש, את רואה שהוא רילא

 ותקוניםהערות
 כטררש וכן ליהורח, ועלה לאביו יוליכה טחם איזה עליה שהפיפו פסים הובא ח' אותפפ'ר
 נשהנח הגי' אניב סן וככ"י לאביהם, יוליכה טהם איזה עליה שהפיסו פסים ג'(. ל"ז )וישבאגרה
 לשריפה אם לסקילה אם אוהו דנין יחיי מיתה באיזה בזכיהם מפייסים אחיו שהי' פסים ד"אקצת,
 כיניהם פייטות השליכו אותו שסכרו ואחד ~המיתוי אותו ויתנכ* שג' לחנק, אם להרגהאס
 פרוף יט( יהורה. על פ*ס נפלה גורלות שהפילו וכיון אביו, ליעקב הכתתת יוליך וסי סילירע
 סטה סעיף פ' טיפ ויהר עה'ת רשיי ע"י לטלכות. ועליתה איתו שטרפת אתה יוסףטר9

 ו' אות פצ'ח ובב"ר לאריה, שנמשל יהורה וזה אכלההו רעת היה יוסף טרף בפרףשחשרת'ך
 יופף של ספרפו עלית בני מפיף פצ'פ ובב"ר ונתעלית, עלית יוסף של מפרפו עלית בגיאטרף

 שהיפוי חושדך שהויתי טסה כעוטר עלית בני מניף ויחי אגרה ובטררש בצע, טהשאטרת
 את סלקת השרא nntwol סלך שהדת לפי בשבילך אוטר הייתי לא יוסף טורף טרוףאומר
 אסר כתוב, אג"ג מן גכ'י בגיס. לך אין ליהורה הקביה אטר כ( טונ. כלקה ועיין נו',עצמך
 הספר, במביא עיין אליהו', אאמר הטלות הסופר הוסיף גנים לך אין ליהורה הקב"ה אמראליהו

 ישא לא בן לעיל אףכ6(
~lya 

 ואונן ער יהודה שבני הכוונה ואולי לע"ל, אכל גכ'י וגו'. האב
 ישא לא כן לעיל אבל אביהם חפא עלסתו

~lpb 

 האב,
 ציון והאטר .פסקא רר'כ בפסיקתא נררש הזה הפסוק על כו,. שמואל "'י 6(]ממ'ב[

gtp))נשנה וכן שמואל, ר' בשם כלל סובא ולא אחד בסננן הוא ושם כ"ג, העגה וע"ש ע"ג 
 טה שם והונא האוטר שם חסר כ"' ובאג"ב קי-פ, הערה ,p~y ל.פ אות פ"נ רכתיבאיכה
 altwl וגו' לו ישלם אדם פועל גי שנאסר כטעש'1, יסהכל אלא העולטים, חי על אדםיתאונן
 ובכ"י בשמו. טובא טצאחי לא אומר. שטעון ור' נ( הפאית על גבר כתיב לפיכך י"א[,ל"ר
 לפיכך הוה השטש את .ורואה חי שהוא רי לא שסעון א"ר חי ארם יתאונן סה ד"א אג'נסן

 א"ר שם איכה וכסררש ינ'. יעקב תאמר לטה הגר; קורא אתה לטה ליעקב 'הקב"ה לואסר
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 שלת זש*ה 0 יעקב. תאםר לסה ריא ]בן יעקב תאמר למהתגה
 בק פלטרעת עשרה שלש אוסר ר* ח נ4 ים )משלי תף דרם תסלףארם
 )יחזקאל וגוץ אלהים גן. ]בערן וגוי( יעדן )בנן שנאמר חופות, ועשרערן
 צריך היה לא יח(, ב )בראשית וע. האדם היות טוב לא ואמרתי יג(.כה

 ג )שם ונוי עטרי נתת אשר האשה ואוטר, מתרעם התחיל אלאלשבחני,
 טלכים, עשר ששה על סלד ועשיתיו ל0לחסה, ירד אברהם וכךיב(,

 שנרך לו ואמרתי היא, שכרו שטא סבור והי' השביה, את לווהחזרתי
 אלהים ה' אסר אלא להודות, צריך היה .לא א(. פו .)בראשית מאויהרבה
 יא( לב )שם וגוי במקלי כו יעקב וכך ב(* שם )שם וגו' לי תתןמה

 וגו', היו ורעים מעט לפרעה אוסר והוא הפוכה, אותה בל עסוועשיתי
 הסרבר, רור וכן 1( בן. אוסר שאתה יעקב טיסיך לך הרעתי ט(, סו3שם
 לא(, א )דברים וגו, ראית .אשר ובמדבר שנאסר עמהם, עשיתי שובותכסה
 אוטנתכם הוא כך ה(, כא )במדבר הקלוקל בלחם קצה ונפשינו אסרווהם

 ותקוניםהערות

 ארם אולת וששח ג( הי. שחוא מ'יורן
 תם*

 רבי ו( הראשון. אדם זה אים a'tb, בכ" דרכו,
 בשב וכנטרא חפות עשר רכנן'אמר א' אח* פיעה חפות..בבץר ועשר בגדע פלפחות "גאומר
 8"ב נפדרזא הוא וכ! כגרע, לארתור apn" עשה חגות עשר הנינא' ברבי המא איל עלבעזה
 וכיה גג*ע הקג'ה לו קשר ,חפות יסג הנשא בר .הסא נשזר לוי איר כי אות פיכ כוי"רועיין

 כך איתא %ג"כ מן ובכיי ק'כ והערה קרפ הערה וע"ש עזא( )1.5 "רה פסקא ררזנבפסיקתא
 טהף באחר אפילו לן ולא כניע הראשון לארם לו ה" חופות 'ועשרה פלביות עשי אליהואסר
 מסוכתך יקרה %בן כל היית אלחים גן בערן ונאסר ס'פ.י'נ[ ]תהלים ילין ולא בתך ואיםשו
 צריך והיה ע"י.וגי', לו אעשה 1ג1' לברו ארם חיות פוב לא שאסרת אלא עוד ולאונר,

 עשה קל ככורתו לו טסתי יעקנ ובן : אחרת נוסחא אח"כ טן בכ"י כוי, הפוכח אותה כלעסו ועשיתי עברתי כסקלי כי יעקב יכך ס( עמרי. נתת. אשר האשה. כמ"ש לחהרעם והתחיללשבחני
 מרום, משסי אני ועניתי לקללה, חברבח יההזיר, ren אגס יצחק שחיה עור .ולאוברכתנו
 כנגרו עמותי ואני לתרנה עקש עשי שיי .נתיעץ ואל"כ יהיח, ברוך גםואסרתי
ttnSmt,נראיתי בעצטי ואני תעולם, מן לאכרי ובקש הארמי לבן אהליו ורדף סידו 

 פנעו בסלון כשבא לריס, והלך סיח נפפר וגוי, תרבר *ן ל תשמר לו ואסרתילו
 כוהו והתשתי החלשתו אני וט', עטו איש יאנק כא"ש לסרט מצה אמם של שרוטטאל

 ו" ועטו בנגדו עשו בא 1ג1', יסיכו בכף ויגע לו יכול ל" כי דרא שנן סטאנ שלונכורתז
 אשר האנשים וכל דשא וחבפוהו טלאכי ושלדאגי העולם, סן ולהעבייו לבלותו גדי אישסאות
 והכרחתי tst~w לגיח חחזרתיו פרופה, שוה אפולו מש* ליקח יד לשלוה רשאי ואיני עלי,נדול  י* איל וט', אחי רב לי יש עשו ויאסר שנאסר לו, אשר כגל ידו 'nbe שלא וצמתיואתו,
 אנכי לו אסרתי לפציים, לגרר ביקש אשה יעקץ ספגי ארץ sw וילך כטיש טפני1, עשואת
 ונף. ת" שגז יטי ה" ורעים 8עפ אסר אלא לשמי, ולשנת להויות לו והיה ונוע עטךארר
 איתא וכך בכי המסח טש1נה ות גטאסר 3נ כי'. עמהם עשיות פובות הטח הגרגר רור יכןי(
 אוחש ופעותי גרועות, מפלאות פורות וכסח נסיומח, כסה עסתם שעשקני חמדבר דור וכן ,שם
 וט' בגז את איש . ישא נאשר fnSw דף נשאך אשר ראית אשר וגסדבר . כע"ש יעודיי,על

 נפלאתי וכטחהפרים, סי 5הם והטתקתי הסלע, טן טש לחם .והוצאתי השסים, סן 5חם והאכיתש ל"א[, איןרברים
 חלא. הגר51, לשטי ולהורות לשבח להם וחי' מספר, לחם "אין. ומראות.

 אל אתנו הוצאתם כי ולאהרן למשח ואמרו וחשרו 8ק5ק5* בלחם .קצה ונפשנו אח"נ.אסרו
 nSspn אוטנתכפ היתה וכן ג'[, פץ ]שסות ברעב חזה הקהל כל את להסית חזההטרבר
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 יעקב סר תא ה מ 5 א " ל ]ט יעקב: תאסר המלמה מתרעם, ואתתורעממם
 לו אמר בג(. נ )אטב בעדו אלוה תסך נסתרה דרכו אשר לגברזש"ה[
 3הופע אהה את עקב בבטן דרכך נסתרה לעולם. יצאת שלא ערהקבזה
 למה תקרא אל מ( רב אטר " יעקב תאסר לפה ד"א ]ך[ ד(:יב

 התהי5 את.בתה שהשיא לארם טשל " יעקב יסר לטה אלא יעקב,תאסר
 ,מאתה מה לא התנע אטר טחטח, לה מעלה איש ואומר הו~מ, עלקיבל
 ברוך הקדוש של שמו יהי בך שבינותינו, השליש שאוסר מה אלאאומר,
 יעקב לבית תאמר כה שנאסר. ישראל, כנסת זו יעקב של בתו טבורך,הוא

 תיראו אל העם אל סשה ויאסר שנאמר התנו, והקב"ה י( נ(, ים)שכות
 מה לא הקב"ה לו אסר קובל, .יעקב התחיל כ(, כ )שם וגו' לבעבורכי

 הנני  שנאמר  מן,  לבניך שהורידו יוכיחו, השמים הרי אלא אומר,שאתה
 את להם שהעלה תוכיח והארץ י(, פז )קם השסים מן להם לכםמספיר
 אהבה בשביל אלו וכל יז(, כא )בטרבר לה ענו באר עלי שנאסרהבאר,

 ישראל נער כי וכן ב(. א )מלאכי יעקב את ואוהב שנאמרשאהבתיך,
 כן אם אלא אדם, את שישבח לסלך אפשר א(, יא )הושע וגויואוהבהו

 ה' ברוך שנאסר נוצרת, שלא עד בך, משתבה הייתי ואני אותו,ראה

 הפוכה כל .לך עשיתו יד(. מא )תהלים העולם וער מהעולם ישראלאלהי
 כשם לתומך, חזור הקב"ה לו אסר יעקב, תאסר לטה תנר, קורא ואתהזו

 לישועתך אטרת, כך לא השבפים את מברך כשהפת לקווייך, הוזרשהיית
 וף בס אומר הוא שכן מנין בך* חוור עכשיו אף יה4 סט )בראשית ה'קויתי

 : לא( ם )ישע" נח יחליפו ה' וקוייהפרשה

 ותקוניםהערות

 אל מ( אבהי. אזר הג" אניב מן נכווי רב. אטר ,( יעקנ. תאטר, 5סה חף אבותיכם,אבות
 הובא המשך כו/ בתו את שהשיא לארם טשל ט( בי. וימרו מלשון תיסר, אלא תאטרהקרי
 ביניהם, עד להיות שליש ויגרא בתו, את שהשיא לארם משל משלו : בכא אחר בסגנוןקצת
 ואים מזונות 5י ליחן עטי והתנה בתו חותני השיאני ואמר ההנו, על החהן נתרעםקיטים
 והתנה בתו, שקרוית 5ישראל התורח נחן הקביה כך בינינו, שהיה השליש יבא מותם אשלשהן,
 שסוע אם והי' שנאסר לשובע, סזוטת ו5נהסתם 5הם פיתן ויעשוה, אותה ישטרו אםעמהם
 ואסו ח"ו(, יסג י"א ]רברים וגו' וס5קיש יורה געתו ארצכם טפר שתתי וגו' מצותי א5השטעו
 והארץ 1ג1', 5אכ51 סן עליהם הספר שנ' *רנסח, 5הם שנתתי יוניחו ואוץ שמיםר"ג'ה
 וכל סים, ויחגו ציר הכה הן שנ' הצור, סן טים 5הם והוצאתי הנאר להם שנתתי להםתעיר
 יעקב את ואוהב ואוטר וגוי, ואהבהו ישראל נער כי שנ' שאהבתך* אהדתך בשביל לטהבך

 חוחו שיראה ער א5א בריח לשום לשבח לארם לו אפשר וגוי, אהבתיך עולט ואהבתואוסר
 ויוצרך יעקב בוראך ה' אמר כה שנאטר אתה, לי גוססך קראתי שיצרתיך קורם ואני מכירו,או

 דרכי נסתרה אוסר ואתה אי[, מ"ג ]ישע" אתה 5י בשטך קראתי גא5תיך בי שירא אלישראל
 אהלים, אם כי נאמר לא אהל אהלים, יושג תם איש העקב שכה"ג עטו 5רעסף הזורוגו',

 הנעסהי צופר כגון ולסידו היה ומי להלסור, הטפר ובית 5סשנה הספר בית 5ו שהיהלסר
 תאמר ולא בך חזור עכשיו אף הן, קויתי לישועתך שאטרת כמו לתמתך חזור אליהו,והברוי
 משה ויאמר שנ' חלו והקניה '(- כח, יחליפי ה' וקהי חפרשח בסוף נתיג וכן ירכי,נסתרס
 סובן, בלתייג71




