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 ת. י ש א רב

 דברי כר( כי המשכיליים יבינו אלהים. ברא בראשית *1א
 הוינא שבתי( כמם' היאור וזהו ואכתים. כמם ודרשותיהםרבותינו

 ועיקר פשוטו. מידי ישנא מקרא דאין ידענא ולא שנין מרי המניבר
 שנכתב הלשון משינוי או המקראות מיתור ישאין והדרשותההלכות
 9( כמו הדרשה עיקר הימנו ללמוד שיכולין בלשון מקרא שלפשוטו

 באברהם 3( חכמים ודרשו כהבראם והארץ השמים הולדותאלדע
 אפרש עהה בהכראמן(. לכתוב צריך היה שלא הלשוןמאריכוה
 לפרש ראיתי לא למה אדם לכני להודיע זה בפם' הראשוניםפירושי
 הארץ. ואת השמים את אלהים ברא כראשונה מפרשים ישכמותם.

 מרחפת אלהים ורוח 5( כדכ' קדמו המים שהרי כן לומה אפשראי
 דבוק בראשית אלא בראשונה. כאן כתוב שאין ועוד המים. פניעל

 תחלת כמו"( והמפרש"( בבל.8( ממלכתו רא.!ית וההי כמוז(הוא5(
 בטרם כלו' השמים את אלהים ברא בתחלת כלו' בהושע י"ידבר
 תהום פני11( על וחשך ובהו תוהו היתה הארץ וארץ שמיםברא
 תחלה, נבראו שהמיגע נמצא המים, פס על מרחפת אלהיםורוח
 שמאחר וכהו, תוהו היתה והארץ לכתוב היה לא שכן הבל, זהגם

 המים יצירת קודם ארץ לקרותה לו היה לא נבראת לאשעדיין
 המקראות דרך לפי פשוטו עיקר הוא זה אך קדמו. שהמיםמאחר

- ב,ד, בראשית 2( - עייא. מג דף1(  פרשה בב"ר קרחה בן יהישע ר' 3( 
 לתיבה 0( - ב. בפסוק 5( - שבכ"י. כדבריהם במקים ג.ינער הח' ת.קין 4( -יב

שלאחר.~
 י,י.- בראשית 7( - 141. דף RSBbI בספרי ע-ין יד. לפסוק לשונו ומן

 זק:ו.- מררך רשב"ם נטה ואילך ומכאן רשי. הוא 9( - רש".. כדברי אלה כל8(
 ונם תיבות. בראשי וחעפ"נ, מן במעות ונולד ואעפ'כ, בכ".: 11( - א,ב.10(הישע
 פרשנדתא בספרו שגיאתו ת-קן בעצמן הוא אבל כבכ.י, להדפ-מ טעה ניגערהחכם
 האשכנזי. בחלק בהערה 22דף



 לרשביים התורהפירוש4

 לפניו1( המכר דבר בשביל צריך שאין דבר ולפרש להקריםשרכל
 אלא כסן אבי היש וחם וכת ויפת חם שם 9( כדכת' אחר.במקום
 לא כנק נד תחילה טרש לא ואילו כנק ארק לטיף( שכת'מטי
 וישמע אביו פלגש בלהה את וישכב נח.4( קללו למה יודעקהיינו

 שדיבר כאן נכתב לא והלא ? נשריש וישמע כאן נכתב למהישראל,
 פחז אמר6( פטירתו שבעטת לפי אלא ראובן? על מאימהיעקב
 לפיכך עלה, שטי חללת או אביך משכבי עלעל כי תותר אלכמים
 כך על שהוכיחו בראותך תתמה שלא ישראל, וישמעדברים
 מלאכת של הזאת דפרשה כל טם מקומות. בכמה וכן ימיו.גמוף
 בשעת הק' שאמר מה לך לפרש רכינו משה הקדימה6( ימיםעא2ה
 עשה ימים ששת כי נוגויו לקרשו השבת יום את זכור תורה7(מתן
 ביום לנח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים אתהי

 עטי ארזו הששי, יום בקר ויהי ערב ויהי שכתא( וזהוהשביעי,
 להם אמר לכך תורה. במתן הלח"ה שאמר ימים עה2ה גמרשהוא
 סבורים אתם וכי אמת, הקב"ה דבר כי להייעם לישראל,משה

 כל מלא עכשיו ארעו רואים שאתם כמו במי ה-מים כל הוהשהעולם
 בתחילת כלו' וגו' אלהים ברא בראשית אלא כן, היה לאתתב?
 העליונים וה1שמים כבר שנבראו בעת כלו' וארץ שמיםבריאת
 הכנרה היתה9(, והארץ אז מועט, זמן הן מרובה זמן הןוהארץ
 כירמיהט( כדכת' דבר, שום בם היה שלא ובהו, תוהו היתהכבר
 ואין ראיתי אורם ואין דרומים ואל וכהו תהו ותה הארץ אתראיתי
 חוטבו וכהו, תהו וזהו הלכו. נדדו בהמה ועד השמים מע"אאדם
 ח41ם* ואין השמים ואל זהו תהום פני על וחשך יה"ב*מאין
 לפניע11( שכת' למה הרוה והתירך ים. הם פני על ששבתורוח
 עכם כי נו' אחד מקום אל השמים מתחת הכום יקוו אלהיםויאמר
 1sv'D) היבשה שנתראית סך8 ים בלועת כמו המים, נקוו הרוחידי

 רייל 3( - פ,יח. בראשית 2( - 167. דפ ~RSB ט' כן. אחרי רגל!(
 בכ"י ק - מט,ד. בראשית 6( - לה,כב. בראשית " - כה. בפסוק כןאחרי

 - לא. א, בראשית 8( - כ,ח. שמות ז( - הקדימך. : במעות נייגערובהעתקת
 מבואר וכן גייגער. הח' השמים והלאה מרובה ומן הן טן תיבות תשע9(

 וכתב: דבריו בתחלת רשב"ם ברברי שהשתמש הזה לפסוק חזקוני פירושמדברי
- תהות היתה כבר טכשיו הבנויה הארץ תהו. היתה"והארץ  כה; כנ. ד, 10( 
 1]88ע ספרי ש קצת. לשון בשינוי וערבבם רשבי'ם חיבר הכתובים ושנימ,ט.
 יר,כא. שמות 12( - ט. בפסוק 11( - 6. הערה 68דף



5 א,א-הבראשית

 לחרבה הים את וישם הלילה כל עזה קדים כרוה הים את "'יויולך
 וחשך האמורי( לתקן אור. יהי אלהים ויאמר .8 המים:וירקעו
 כי כמראהופ( נסתכל האור* את אלהים רירא .4 תהום: פסעל
 שנולד במשה נסתכלה הוא, טוב כי אותו ותרא וכןכ( הוא.יפה

 ושה טוב כי וראתהו הימים לתקופת שמואל כמו חדשיםלששה
 עד כלו' ירחים שלשה ותצפנהו ושערו, הצפרניו מימניו שכמרוהוא
 שאינו במימנים, ויפה טוב שהוא וידעה ראתהו שהרי חדשים ט'מנף
 היה שעות שיש החשך. ובין האור בין אלהים ויבדלנפל:
 תחלת שהרי החשך, ואח"כ תחלה האור י"ב, הלילה ואח"כהיום

 לכך שמקודם חשך וכל אור. יהי במאמר היה העולםבריאת
 לאור אלהים ויקרא .5 לילה: זהו לא תהום פמ על חושךדכת'
 לאור לקרוא הקב"ה הוצרך למה הפשט לפי עצמך על תמהיום.
 רואים שאנו כ"מ רבינו, משה כתב כך אלא יום? יצירתובשעת
 האור הוא ישבותו, לא ולילה יום כגוןן( ולילה יום המקוםבדברי
 ולילה. יום בכ"מ הקב"ה אותו קורא ראשון, ביום שנבראוהחשר
 להושע משה ויקרא וכן5( זו. בפרשה הכתובים אלהים ויקרא כלוכן
 הוא נון, בן הושע אפרים למטה למעלהי'( האמור יהושע, נוןבן

 בביתו, משרתו לכן קודם שמינהו נון בן יהושעי( משה שקראאותו
 כמו שם להם לחדש ביתם על אנשים הממנים המלכים"( דרךשכן

 לדניאל ויקרא 10( פיענח, צפנת יוסף שם פרעה ויקראשנאמר"(
 ואח"כ תהלה אור לעולם לילה. קרא ולחשך וגו':בלטשצר
 יום ויהי לילה ויהי כאן כתיב אין בקר. ויהי ערב ויהיחשך:
 בוקרו בדר, רהי , האור ושיקע ראשון יום שהעריגי ערב, דהיאלא
 ימים הו' מן א' יום הושלם הרי השחר, עמוד שעלה לילה,של

 אלהים ויאמר שינימ( יום התחיל ואח"כ הדברות, בי' הק'שאמר
 כי הם, אחד יום והבקר שהערב לומר הכתוב בא ולא רקיע.יהי

 שמאמר לומר רצה ורשביים המאמר. לתקן להדפ.ם: שינה ג.נ החכם1,
 ושתכירו לכן קזדמ שה-ה ההשך את ולהמיר לתקן בא ני בפשוק אוריהי

 וא.ננו במראה. בכ"י: 2( - תהום. פני על וחשך בתיבות בי בפסוקהכתוב
 בכויי: 7( - יניח. במדבר ו'( - יג,טז. במדבר 5( - ח,כב. בראש-תי( - ב,ב. שמות 3( - האור. במראה נסתכל לומר רצה רשג.ם כינכוה

 לתקן נייג וה.מ-ב המליצים. בכייי: "( - גייג. החי לתקן וה.ט-בליהושע.
 לדניאל ו-שם כתוב ושם א,ז. דניאל 10( - מאיימה. בראש.ת 'ן( -התיבה.

 גייגער. החי השמיט הזה הפסוק פירוש סוף ועד מכאן 11( -בלטשאצר.



 לרשב"ם התורהפירוש6

 1( ונגמרה יום שהבאור ימים, ששה היו היאך אלא לפרש הצרכנולא

 אלהים ויאמר .8 ט"מ: יום והתחיל אחד יום עמר הריהלילה,
 רקיט. אלהים: ראמה לבונגלו ראשון יום שכמרי( לאחר רקיע*יהי

 לפי מחומד. חסיד מעושר, שפתרונו עשיר כמו הטו פעוללשון3(
 השמים" עד הארץשמן

 פני על מרחפת כדכת'5( מים היו העליומם
 למערב ממורח פרוש ריקת ועשה באמצע הקב"ה חלקן עתההמים,
 מלאכת עשה שלא ולפי העליונים. המים בין להבדיל לדרוםומצפון
 אבל בשיה, טוה כי נאמר לא היבשה שנראית שלישי ניומו עדהמים

 "חד המים למלאכת אחר טוב, כי פעמים שני נאמרבאליעד
 חצין להיות למים. מים בין והדשאים: האילנותלמניאת
 כמו שמים* לרקיע אלהים ויקרא .8 לבמה: וחצייןלמעלה

 מקוכם בכלי( שמיכם נקרא הפו כלומר למעלה6(שפירשתי
 צבאם וכל השמים ש% בכ8%( היו העליונים הממיםבתורה*
 ויהי ערב ויהי נו': השמים ושמי השמים אלהיך לי"יוהןפ(
 יום של בקר ויהי ואח"כ לערוב היום שנטה שני. יוםבקר
 בעשרת הקב"ה שאמר הימים מששת שמ יום נגמר10( הרישם.

 אלהים ייאמר י9 בבקר: שלישי יום עתה והתחילהדברות
 אלהים ורוח נא'11( לכך כי הרוח, ע"י למעלה שפי' כמויקוו.

 מיש שחיקק שכשכם מעי. יכו בבקיער: ]כמת12(מרחפר!
 שעל מים כן ריקוע, של מעשה ע"י התחתומם מן והבדילהעליוניבם
 הארץ כלומר היבשה. ותראה רוח: של מעשה ע"י הקוההארץ

 שפירשתי כמו האור שנברא מקודם העליונים שמים עםשנבראת18(
 כמו ארץ* ליבשה .10 מועט: זמן או מרובה זמן אולמעלה

 : כתורה בכ"מ ארץ שנשויה היא היבשה למעליהשפירשתי
 עצמו בפני מין וכל דשא קרויים ביחד דשאים מעי כל דשא*.11
 בדשאימא(, למינו נאמר הפשט לפי למינו. פרי עושה עשב:קרוי

 ורע: מזריע עשב על גם מוסב פרי עושה בעץ הכת"כשלמעו

 - נייג. השמיט לשון 3( - שנמר. במעות: נייג 2( - שנגמרה. בכ"י:1(
 - גייג. השמיט האלה תיבות שלש 6( - ב, בפסוק 5( - תיקן, וג"ג המים. בכ"י:4(
 פי על ותיקנתי וכן. בכ"י: ט( - ט"ו. נחמיה 8( - תיקן. וג"ג ובכל. בכ"י:ק

 להוסיפן היטיב -18( ב. בפסוק 11( - גמר. במעות: ג"ג 10( - י,יד* דבריםהמקרא
 להוציא כשנבראת.-14( במקום: ג"ג תיקן 13( .- בכ"י. החמרה כמו תיבת ג"גהח'

 יב. לפסוק רשני שהביא האגדהמדברי



7 א,ו-כאבראשית

 אשר תמרים: ולא תפוח עושה התפוח עץ למינו. פריעושה
 בכל אילן ממנו לימע שיכול גרעינים בו יש התפוח כתוך בו,ורעו
 אצל יחידי( ל' לזמר המקראות דרך מארת. יהי .14 פירות:מיני
 יהי פירושו, וכן טמאים. היו אשר אנשים3( ויהי כמו2( רביםל'

 תחת ופרוש הנרחץ השמים, ברקיע מאורות: הוא? ומהמעשה.
 כלו' שלאחריו לתבה דבוק שהוא לפי ברקיע, העליונים:השמים
 יאמר4( דבוק כשהוא הציר וכן חטף. נקוד הוא לכך שמים שלרקיע
 ובין היום בין להבדיל החטים: ולכיר השעורים קציר כלותעד

 ובין האור בין אלהים ויבדוק למעלה5( אמרנו כברהלילה,
 ידוע אין ממש היום ותחלת הלילה גמרי( עדיין אבלהחשך"(,

 נודע לא ממש הלילה8( ותחלת היום גמר וגם החמה בהנץכ"א
 היום תחלת בין להבריל הכוכבים. וצאת החמה בשקיעת אםכי
 בחזקיהו9( כדכים ולמועדים, לאותות והיו הלילה: תחלתובין
 החמה הרי וגו' מעלות עשר הצל הלך עו' י"י מאת האות לךזה

 ואש דם ובארץ בשמים מופתים ונתתי וכת'10( אות לוהיתה
 הלבנה מהילוך ולמועדים. תחתו: אל השמים מאותות וכת'11(וגו'

 השטרות וזמני השנה מועדי נועדים וחצי ימים לכ"טשמתחדש
 עד הכוכבים מצאת שהרי ולימים. לממדים: ירח עשהכדכת'12(

 סנה עושין השנה תקופות ארבע ושנים. א'מ(: יום הכוכביםצאת
 הקטן *16 יהיו: לעולם להאיר ומ. למאורות והיו .15הסיטה:
 החשך. ובין האור בין ולהבדיל ."1 הגדולים: המאורותמשני
 האור, תחלת הוא החמה הנץ החשך, תחלת ובין האור תהלתבין
 אע"פ הארץ* על יעיפף *eo החשך: תחלת הוא הכוכביםצאת

 הגדולים. התנינים .21 בארץ: יהיה גידולו המימי.1( מןוכיצירתו
 אעפ'כ כ"כ, גדולים שאינם דגים"( שהם ישרצו הק'"( שאמראע"פ

 במדבר 2( שבכ.י.- אמר תיבת במקים להדפיס גיינסר הח' היטיב יחיד!(
 - ד. בפמזק 5( - ב,כג. רות 1( - שבכ.י, הגשם במקום ג'נ תיקן "( ך-ט,ו.
 - נגמר. : במקנם ג.נ תיקן 7( - זו. בהבדלה למאורות צורך א.ן כן ואם ר.ל;י(
 - כ,ט. ב' מלכים "( - שבכי, היזם ותחלת כמקום: מהר-ש ג'נ תיקן"(
 עזש.ם כן ר'ל "1( - קר,יט. תהלים ב!( - י,ב. ירמיה 11( - ג ג דאל0ן(

 דעת ולפ. פה, שבעל תורה ודין חכמים קבלת פי על הזמנים בחשבוןאנחנו
 מהנץ לומר לו היה ד.ה.ו,ח לפסוק הוא שכתב מקרא של בפשוטורשב.ם
 ג'ג ובהעתקת בכיי ג!( -- בזה. לדקדק חש לא אבל החמה, הרן עדההמה
 ה.ת-רה גדולים, תיבת: למחוק מג היטיב "1( כ'.- בפסוק 15( השמים.-בטעית:
 שאעם.לפני:



 לרשב'ם התורהפירוש8

 ברוץ נחש לדתן עמהם, ברא אחר במקום חוכרים התנינימ1(גם
 התמשוך באיותי( והאמור בנבי*ומ2( האמורים עקלתון נחשלגרתן
 תמצא חיים מיני בכל אלהים. אותם ויברך .22 בחכה:לויתן

 המים. את ומלאו ובהמתוחיה: באדם ובעופות בדגיםשבירכן,
 מהר. רדפו לאלהיסי( אמרו כמו4( רפי משקל ור,וא ציוויל'

 בר עדת כל אל דברו כמו6( אנש משקל ציווי ל' מלאףאבל
 כל וכן יפנה. וכמו8( ירבה כמו ירב. רטות: ידים והוקוי(ישראל,
 בקז הש נץשן יאמר מחה בנה סנה פנה כמו ה"י שסופם פעלתבת
 ר"ו: יתר בעור, בנו מים,%( למינו כמו9( ארץ. יאיתו .24נוטח:
 נעשה למלאכיי ייאמר .26 לעולם: היה כן כלומר כן"(.[נויהי
 את הכישעיה14( במלכיסט(, ימלא בן במיכיהו שמצינוע( כמואדם.
 המלאכים: בצלם בצלמנו. באיוב%(: וגם לנו, ילך ומי אשלהמי

 נמשל כתי"( האדם כשמתקלקל שהרי חכמתנו כעיניןכדמותנו.
 רבכו, בכה עשה, מוח([ רעשו ]כמו רדה מן וירדו נדמה:כבהמות
 מלאכים. אלהים, בצלם הוא אדם של בצלמו .21 וישבו:שבה
 משה כתב לא כי המלאכים, יצירת נתפרש לא אם תתמהואל
 שאנו דברים אלא מרכבה, מעשה ולא ניהנה ולא מלאכים לאכאן

 מעופה כל נאמר לכך כי הדברות, בעשרת הנזכרים בעולםרואים
 אותם. ברא ונקבה זכר למעלה18(: שפירשתי כמו הימיםששת
 פירש. ואח"כ כלל מצלעותיו, אחת ויקח 19( לפמנו שמפרשכמו
 מפם' שלמד הבלילי ר"י של בנו ר"א של מדות בל"ב מצאתיוכן
 הארץ ככבשה כמוש רפי יכבשוה. *28 פרט20(: ואח"כ כללזה

 אבל נרפה, הוא לכך צווי ול' רפי משקל שהוא לפילפמפם.
 נתתי הנה .29 פארור: קבצו 22( כמו לשעבר פירשו דמםוכבשוס
 מריכו ידי, מששורעי יכן*2( דטעש23(* עתה לכם אר נותןלכס.

 - כז,א. ישעיה 2( - התנינים. בתיבת הידהה ה'א לפרש שרצה נראה1(
 - ב,ה.  יהושע 15 - טו,ג. תהלים 4( - תמשור. כתוב: ושם כה מ,3(
 - לה,נ. שעיה ז( - בני. תיבת: נכתב לא ושם יב,ג. שמות6(

 בכ"י: 8('
 - מג. הוסיף כן ויהי 11( - כד,נ* במדבר 10( - ק.ד,ח, תהלים 9( -כמו.
 - ח. י 14( - כב,יש-כב. א' 18( רצונו.- עושי מלאכיו עם יי ויתיעץ שידבר12(
- א,ה15(  ועיין להוסיף. כנ"ל 17( - נדמו. כתוב: ושם מט,ינ.כא. תהלים 16( 

 יג. סימן מדות בליב עיין 20( - ב,כא. 19( -. א. לפסוק 18( - ט,ב.במדבר
 כט.- , לב במדבר 21( - ברכות. מס' אחרי בבלית בגמרא נדפסה הה.אוהברייתא

 יר,כב. בראשית"( - 8%8ש. אשכנז: ובלשון %6!01א, היום יאמר אשר 9,,01א 23( - י. ב האל22(



9 א,כב-ג,כאברירת

 אבל ת/ הארץ חית ילכל *86. 1 אני נותן השרה, כסף נתתי 1(אני.
 עשב: כירק 5( לו חומר נח שבא עד הראשק לאדם הותר לאבשר

 ,רם עמר אי בקר י,הי ערב ויהי 8( .81 כל: אתנתתי.לכם
 והנה סשה אשר כל את אלהים נוירא ..4(: . והתחילה.הששי
 אם שעשה פטלהזיו וכי מגהציו כל ודביפ נסתכל 6( . מאדפוב
 :[ ומתוכףם שים טלם והנה בהם דבר שום לתקיש

 ים שע כשיגיע השביעי.6( יום את אלהים ויברך .8נב
 nawn ונמצא המזוניכם, הבריות צורכי כל הק' ברא כברהשבת
 אבל דיכא, מעצמי8( עצם הפעם יאת 284 7( פופ: מכלמבורך
 דיוטה:[ כק יהוא הא"ע איפכא( )אדרבה אלא כן אינו ואילךמכאן
 היום. לרוח בגן מתהלך אלהים י'י קול את וישמעו .8נג
 כרב מתהלך מפ-ט שד"א נראה ל9( יד, לשמות פירהטו)מתוך
 תמוה 10(היא העץ. המן *11 קול(: על שמוסב יפ פי בכיחלפאי

 הנוף:[ כל להלביש כתמת וילבישם."( עור כתנות .51המיימת:

 במעכו 262 סימן העברי בכיי 8ן - מ,ג. 5( - כנ,ינ. בראשית!(
 אשר כל מאד. שוב והנה ז"ל: שמואל ר, בשם ל,1 לפסוק נמצא ט,א 16דף

 דרך זה אק כי יראה מבין כל ואולם - הרשעים. מן להפרע ניהנם ואפי'טשה,
 המפרש.- ההש אחר שמואל רי כן ואם כז(. לפסוק דבריו )עיין מאיר בן שמואלרבית
 הנה. טד נמצא ולא מאתנו רשבים פירוש נאבר וירא פרשת תהלת טד מכאן4(
 מפרשים בספרי או במקומו שלא דבריו בתוך ומפורד מפוזר נשאר משר מעבאך

 תשינ אשר כפי הפלפה שארית את ואלקפה נא אלכה אמרתי כן טלאחרים.
 ולאוהבי דרכו לירטי נפש למשיבת והיו אחד אל אחד רשב'ם דברי ואחזורהידי

 אחרים מחברים דברי בתוך פירושיו מקצת נשארו טור כי ידעתי ואנידבריו.
 אשר וחכמה מרע ואנשי יכלתי, כפי אעשה אנכי ואולם ה.ד. כתביבמפריהם

 נאבדה אשר האברה מן הנותרים יקרים פנינים עור ולהכיר למצא אותם אלהיםחנן
 "י מאת ברכה וחטאו לקפו אשר את אמת דבר על ויוסיפו המה גם יבאומאתנו
 מפירושו 6( - ב,ב. לשמות רשב'ם מפירחי 5( - חכמה. אוהבי כלומאת
 המלכות ספרי באוצר אשר 60 מימן הסברי בכי 7( - שם. עיין כ,יא.לשמות
 לבראשית האלה הדברים נמצאו  ע"א ח דף רזי פענח בשם הנקרא מינכעןבעיר
 טונשין ב' בו ש"ט אחד לאו ומצינו תימא תמות. מות ממנו אכלך ביום "כיב,יז:
 הר' ותירץ לחמל תאכל אפך ביצת ]ג,יפ[ לו  שאמר השעבוד ופורחמיתה

 ולא לבובתך הזהרתיך כבר לו ואמר אחד בעונש אלא הענישו שלאשמואל
 רשאים איננו הזה שמואל שהרי בעיני ונראה - אפך". בזיעת תענש לכךשמעת,
 - ולשוט. רשתים דרך זה אין כי בצרפת, התורה שפירש אחר שמואל ר'אלא
 87 בדף 88%צ בספר כתבתי אשר את עיין 9( - שא. ב דף זמנים הדר8(

 18 דף ~BaB סיין כ"י. הבשם ערוגת מספר 10( %.- סימן 114 ובדף 8הערה
 סיר מפרי בעקר אשר ד8 כ"י איוב בפירוש כתוב כן 11( - 8. ודהרה 2הערה

 די' החכם סליו והעירני רשופם. בשם ל"א מ, איוב עורו לתיבתהאמבורג
 שדיכאתי  שהפירוש שם הוכיח שוד באגרתו. דמיין פראנקפורט בעירזולצבאה
 מצא כ* קרא, יוסף לרבי ולא לרשמים לא איננו 40 מימן 96 רף ~RSBfIבמפרי
 באיוב. הנזכר לפסוק  רשבזם בשם אחר פירוש ההואבכ"י



 לרשפים התורהפירסם10

 הלא .7 העם: את נחה מגזרתי( דורון לשון 1( מנחה. .8]ך
 מעט, אם כי עתות תירשה שלא תיטיב אם כלומ' 8( תיטיב,אם

 לא ואם עליך. עונותיך יכבידו ולא עונותיך למבול ריכלשאת,
 עונות תעשה ואם כלומר רובץ, ]תהיהן חטאתך לפתחתיטיב,
 ולמבול לשאת תוכל שלא והעון החטאת תחת רובץ תהיה ,הרבה
 אהל ישב .20אותם:

 ומקנה."
 הוחל אז *26 צאן: רועה

 צרות מתוך להתפלל שהתחילו התחלה לשון י"י."( בשםלקרא
 :ושנתחדשו
 גדול נביא שאמרוי( כיון תאמר )ואם 6( ינהמינו. זה .29]ה
 למך היה גדול נכיא אומר אין למה פלג, לבנו שקרא עברהיה

 אחר לנולדים ראשון היה שיה רשב"ם( ותירץ נח. לבנושקרא
 של עיותו8( זה שיתקן רצון יהי שאמר נח קראו ולכה אדםמיתת
 הנחה לנו שיעשה כלומר ממנו יגח ינחמנו הוא תפלה ולשון 9(זה

 לשון אלא תפלה 10( לשון למיסר שייך לא לקם אבל רוח,וקרת
 ימי כל ייהי .81 ח(: נח שנולד קודם לומר יש נמי אינביאית.
 למנות לס למה זצ"ל( מאיר בה"ר שמואל 12()הקשה"הר"ר .למך
 נביאים של 18( דרכן דכך התירץ( בפרשהש הכתובים רשעיםשם
 כי ימיהם14(. עד עולם מבריאת השמם מנין לידע כדי זה אחרזה

 הכתובים הדורות שנות וממן כאן הכתוכים וממנם דמוניםמתוך
 ישראל בס ומושב דכתיב מצרים שעבוד וממן רבינו משהעד

 מבריאת אשר שנים מנין למדנו מ' וממן תו' מצרים בארץ ישבואשר
 השבס מנין בנביאים מפורש וכבר לארץ. ישראל שנמנמו ערעולם
 ומתוך חרבנו. עד שכמנו ראשון בית בנין עד מצרים מיציאתאשר

 - פירושו. בארתי ג' שורה 150 דף ובספרי ב,א. לויקרא מפ.רושו1(
 בשם ע"ב 11 דף במינכען אשר 252 מימן העברי מכ"י 8( - לב,לא. שמות9(
 ע"א י' דף במינכען אשר 50 בכ"י 6( כה,כז.- לבראש-ת מדבריו 4( - שמואל.ר'

 ע"ר ג דף הטורים בעל אשר בן יעקב לרבי התורה בפ.רוש שוות בתיבותוכמעט
 כ"י לו ומהדומה ע"ב 4 דף בהאמבורג אשר 40 סימן מכ"י 6( - הנובר.בדפוס
 : בטעות מינכען בכ"י 8( - א. פרק עולם במרר 7( - ע"ב. 5 דף במינכען אשר 62מימן
 היה גדול נביא ר"ל 11( - בלשון. מינכען: בכ"י 10( - אדם. של ר"ל 9( -עיזתן.
 אשר 40 מימן מכיי 12(' - נביא. יקרא למך גמ ובאמת נח לדת קודם לבדועבר

 שיבושים ובמקצת ט"ב. 5 דף במינכען אשר 62 סימן ומכ"י ע"ב 4 דףבהאמבורג
 זקנים, רעת בספר הנדפם אלעזר בן יהודה לאי יהורה במנחת גם הזה בלשוןנמצא
 נ בדף יהורה בן הלוי יצחק לרי הנדפם רזא בפענח אחרת ובלשון ע"ב. בדף
 בכיי 18( - ע"ב. 118 בדף במינכען אשר 28 בכס מוינא ינקב ר' ובפירושע"כ

 הנדפם. יהודה במנחת נמצא והלאה מזה 14( - דרכו. בטעות:האמבורג



11 ד,נ-י,טו נחבראשית

 חרבן עד ראשון בית מחרבן אשר דגרנים מנין למדי דניאלדברי
 שבעים פי' עמך, על נחתך שבים שבהום זה1( על וכתב שניבית
 שבע)ה( כאן הרי שני, בית שעמד המטרים מאות ודג( בבלמגלות
 שבעה8(:[ שבהיים וזהו שנה שבעיםפעמים

 לא או אמחה אם בדינם ולתת לשאת וטע( ידון לא .8]י
 גוזלים הם ואעפי"כ ובשר וגרועים פחותים הם בשגםאמחה

 אמחה:[ בודאי לכןוחוסמים,

 נח. תולדותאלה
 במוט בני 5( נח. תולדות אלה].8
 של או ויצו של לשון כפל שבתורה לאמר כל לאמר.6( *16]ה
 :[ ויאמר של או וידבר של אוויקרא
 מדבריו ניכר רשב"ם )פירוש כנען. אבי הוא רחם *18]ט

 כג7(.[ ב, ולשמות מז כו, א; כד, א; א,לבראשית
 גדולה עיר היתה ונינוה וכן5( העולם. בכל י"י.8( לפני .9]י

 כמטה: גדולה עיר היתה לא הקב"ה של שלמו בכללאלהים,
 ]היעח רבותינו"( ואמרו כאן. כתב לא )ופוט ילד.10( וכנען.15

 בפרשה ופט יחזקאל שבא עד שפ של משפחתו שנתבלעהמבורים
 מאחר שמואל ר' את לרא יוסף ר' הרב12( הלאל ולוד. ופוטצור
 בפרשה אמר( ש ילד ששט כתב לא למה משפחתו נתבלעהשלא

 כי 8( - וה'. הנדפם: הטעות במקום תיקנתי 2( - מ,כד. דניאל1(
 בדבריו רשפים הזכיר הזה הפירחי עצם ואת 490. = 7 % 70 = 420 עם70

 שב. ג דף הנדפם רזא מפענח )4 - מז. ו,לשמות
 וכתב א,כב. לשמות דבריו 6( - ב. לז, מ; לו, לבראשית מפירושו5(
 אשר ואת א,א לויקרא דבריו עור ועין נח. תולדות באלה שפירשתי כמושם:

 סוד ועיין ז( - שם. 1 ובהערה למעל, 146 ברף 1]88ע במפריכתבתי
 מכ"י 10( - ג,ג. יונה 9( - כז,ז. לבראשית מפירושו 8ן 1,- הערה 88 דף~88א
 בן ריש אמר לז בפרשה רבא בבראשית 11( - ט'א. כג דף במינכען אשר262
 כוש )ל,ה(: ופירש יחזקאל בא פוט. של משפחתו שנתבלעה מבורים היעולקיש
 שם בכיי 15( - יפולו. בחרב אתם הברית ארץ ובני וכוב הערב וכל ולודופוט

 הרב. את ושאלבטעות:



 לרשב"מ התורהפירוש12

 אושת שבעים למרים אס מכאן נח. מבני בניט שבעים כתוביםואת
 אלא היו לא בניו וכל ופוט נפרדו. מאלה 1( בפרשה כתוב'שהרי
 לומר יכה. היאך ופלוס פלצי ילד ופוט אמר ואלו אחת.אומה
 פ" ]תלפיכך נח מבני נפרדים היו הגויכם כי דמשתמע שרדומאלה
 כתב לא לכך לשק. משבעים יותר יהיה ק, שאם ואחד, אהדכל
 אחד:[ לשון אלא היו לא זרעו וכל פוט כי לידע ילד,ופתן

 עיר לנו נבנה הבה .4]יא
 תו'."

 דור חטאו מה הפשט לפי
 ערים כתא( הא בשמים, וראשו שאמרו מפס אםהפלגהש
 עירום לפי אלא בשמימש ובצורותודבלות

 דק'"
 ומלאו ורבו פרו

 לפי' נתץ, פן ואמרו שם לשבת מקום להם בחרו והם הארץ,את
 בגורתו:[ משםהפטם

 ך. ל דל

 יתערבו כלומר ומרכיב, מכריך לשון ונברכו.5( *8]יב
 הנה .11 הוא: רש משקל שהרי האדמה, משפחותבמשפחתך

 מדבריו מכר רשב"ם )פירוש את. אחותי נא אמרי וגו' ידעתינא
 ג(:[ כז,לבראשית
 ושא בין הפסיק לכך שלם.6( מלך צדק ומלכי .18]יד
 של6 מלך צדק הולכי בנתיים וכתב מדום מלך לוטומר מריםמלך
 כשאמר מדום למלך אברהם הערב שאמת ללמדם ויין, לחםהוציא
 אמר ולא דגערים אכלו שאמר דגושים אכלו אמר רק בלדרילו

 [ צדק: מלכי משל אכל הוא כיאכלנו,

 סימן העברי בכיי 2( - למטה* וכן נתפרדו. מאלה בטעות: ובכיי י,לב*!(
 - א,כח. דברים 3( - שמואל. רי בשם K'D 25 דף במינכען אשר252
 פירשתיו וכבר שם: וכתב כח,יד. לבראשית מפירושו 5( - א,כח.4(

 לשון שמואל: ר' בשם במינכען אשר העברי 262 בכיי הובא וכן לך. לךבפרשת
 אשר 50 מימך העברי במי נמצאו הזאת שבפרשה הראשון. ולפסוק -הברכה.
 שהיה לפי שמואל. הרי מיסור אראך. אשר הארק "אל האלה: הדבריםבמינכען
 בה'. להתהלך לשם הקב-ה והוליכו לעבדים הכנטנים לו שנתנו שם שלמזרטו
 ט'א ו דף זקנים הררי מספר 6( - רשב,ם. הוא הזה שמואל רי א6 ידעת.ולא

 זה פירוש הובא ע"א מ דף הנדפם רזא פענח ובספר ע.ג. 1 דף יהודה מנחתומספר
 אומרוי בשם ולא לשוןבשינוי
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 שלמעלה. הפרשה על מחובר האלה.%( הדברים אחר י1]פך
 תירא אל הק' לו אמר המלכים אברם שהרג דגילה הדבריםאחר
 )יק ומ/ ורעך יהיה גר כי תדע ירע .18 האוכנת: מןאברם
 המפרש הנה.3( ישובו רביעי ודור *18 מ(: יכ, לעובותפירה2ו
 כי הוא[. ושהסק ישראל לארץ הנה הסוכו ישראל של רביעידור

 רור אם לי מה שנה, מאתן ארבע של ללבה מקס( ש[ומאחר

 שנהו מאות ארבע יתעכבו מלם מכל שלא חמטרש רור אורביי
 מאות ארבע לעכב צריך אני למה לדבריו. הקב"ה נתן מטםאלא
 הנה. ]ה2ראל6([ טובו אחוריים של רביי רור4( שאחר ]לפי[שנהש
 ארבע וריי , עדיות6( בממכת נמצא כשטר ]שנדף([ מאהשהדור

 ליבוא רדינם חפש הארץ טויה2בי  שאעפ"י דתיות. ארבעתםמאתי
 כהכתיבי( פורות ארבע]וט להמתין אס צריך יה2ביה, אתהארץ
 יחזרו אולי לשנאי, רבעים ועל שלשים על בנים על אבות שןפולר
 ליפרע שהיד שאס פרעון זמן8( שלם לא כי  גתשובהרבנים
 טול רבעני דור אחר ועד הנה ד ע החופאים האמוריים מןאליו9(
 עבר אשר .11 .18 פשופו: זהו וצ'10(* שלטוים על כדכת'אחוריים
 שעב"ם בפירחח )מבואר וגו'. ההוא ביום האלה, הגוריםבין

 יא(:[ כד,ועלטת

 81 דף במינכען אשר העברי 52צ מכיי ם - כב,א. לבראשית מדבריו1(
 ונוסחת טיב ז דף מהודה מנחת גומחת פי טל בו נמצאו אשר השניאות ותיקנתיעש.
 פעיות בהם ונפלו מלשונו קצת משונה שלשונם איפ כי ט,א ו דף זקניםהדר.
 תיקנתי 8( - הד"א* כ"י ~וסחת הוצרך מטס לתיקון המפיקו מקום מכלרבות,
 לפי ותיבת אחר, שדור בכ"י: 1( - זקנים. והדר מהודה מנהת פי טל כןגם

 אתו כאן נשספו זקנים ובהדר יהורה. מנחת נוסחת פי על והוספתי והגהתיחטרה.

 ורמבים מ. משנה ב בפרק 6( - יהודה, מנחת גוסתת ע"פ הומפיר 6( -תיבות.
 בנים על אחרי נמצאו ובכיי כ,ה. שמות 7( - רשב'ם. לרמת מסכיםראב"ד אבל ישראל, של רבכי דור הוא במקרא רבצי שרור פירש שםבפירהצו
 עם המקרא לו ונתערב הפעהו זכרונו כי מופר בפעות בנים בני ועלתיבות
 יהורה מנחת ספר שהם טדים שני שפ המעוות מלתקן נמנטתי לא ושי לד,ז.שמות
 הבין. אין אינן, בכיי: 8( - כמשפת. המקרא הביאו ששניהם זקמם, הררוספר

 אינה כי למחוק, ראויה אליו חיכת אולי 9( - יערה. מנחת מסחת לפיותיקנתי
 רבתי רשב*ם פירש וכן  10( משתה.- הוקצן יעהה  ובנחתת זקנים. בדורנמצאה
 כ,ה. לשמות האביע  הלך ובעקבותיו ו". פ ו,  ברבריםהכת"כ
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 אליו.וירא

 שהיו אמדים שלשה אלץ שבאו היאך? י"א אליו וירא *1יח
 שכינה בלשון הורהו דמלאך כשנראה מקומת שבהרבהמלאכים.
 י"י מלאך אליו וירא. וכן5( ככיתו. שלוחוע( בקרבו, שמי כיכדכת'1(
 וכתו' המנה, מתוך אשבלבת

 שם"
 כחום לראות: סר כי י"י וירא

 כר2'5( בלהג כי להודיעך אלא היומי כחום לכתיה צורך מההיום.
 מורו לוט6( להם אמר ולכך בערב, מדמה המלאכים ]שם(ויבאו
 כחום אליו שבאו לפי אברהם אבל7( ולעו, עבדכם בית אלנא

 לפיכך ולעבור, לאכול אלא ללון אורחים דרך שאק בבנקיהיום
 תעבורו: ואחר לבכם ומעדו אלא8( ללון אברהם להם אמרלא
 בצל באו כן על כי וכן9( עבדכם. על עברתם אשר כן על כי.6

 : מעטתט( ברוב אשר לחמר המנךא דרך באו. אשר על כיקורתי,
 מחטים סלת, שכת' מקום שכל חימים, של קמח מלת. קמח.6

 יאל *7 אותם: תסטה חיטים מלת דכת'"( ממילואים כדדרשעןהוא,
 מועט, דבר לחם, פת להם"( שאמר לפי אברהם. רץהבקר
 להם שאמר לפי ולמהר, לרוץ הוצרך ללכת, נחוץ שדרכםלפי
 זה: כל נכתב אברהם של חשיבותו ולהמד הרבה18(. ועשהמעט
 לפרש הוצרך לא מקרא של פשוטו לפי וחלב. חמאה ויקח.8

 להם אמר שלא התוספת אלא השלחן14( על לחם פת אתשהביא
 אבל חידהט, אעו דוטלחן על פת הבאת שהביא. לומדהוצרך
 לפ-ט16(: הוצרך האורחים לכל מזומן שאינו והבשר והחלבהחמאה
 וכןי1( עליו. שמד קורהו עומר, ואחרט( יושב כשאיש עליהם.עומד
ראיתי

 י-
 וק , לו ממעל מומדימן שרפים עטן כמא עי( יושב

 תחת ומשמאלו: מימיי עליו עומדים השמים צבא וכלבמיכיהו18(

 ג,ד-6(יט,א.- נ,ב.-4(שם 3(שמות שלוח.- כנ,כא.-9(בכיי:1(שמית
 בלא תעברו אחר כתוב: ושם ה. בפסוק 8( אלא.- בטעות: בכיי 7( יט,ב.-6(
 פירוש בא בכיי 19( - יט,ח. 9( - שב. לז רף בנדרים הגמרא כדבריויו

 - כט,ב. שמות 11( - סלת. קמח פירוש אחרי במקומו שלא הזההכתוב
 פז דף בב"מ אלטר ורבי סו א, באבות שמאי כמאמר 18( - ה'. בפםוק12(
 המאמר בא בכ"י 15( - רשיי. שהביא שם בב"מ האגדה מדברי להוציא 14( -ערו.
 בכ"י: 16( - עליהם, עומר תיבות המפרש המאמר אחרי במקומו שלאהוה
 במיכה. בכיי: 18( ארני.- את ואראה כתוב: ושם ב. א. , ו ישעיה ז1( -ואחד.

 כב,יט. א' במלכיםוהמקרא
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 יודעים, שהי אע'שי אשתך. שרה איה .9 שבפרדם: אילנותהעץ.
 וכן איכה. לאדמי( שאמ' בשכינה שמצינו כדרך שואלים.היו

 שאל יודע שהיה ישעיה וכן עמך. האלה האנשים מיבבלעם3(
 הדיבור: התחלת דרך זה וכל מרודך". אויל בשלוחי לחוקיהפ(כן
 וכן ילרה, קלרה כעת כדכרו5( יולדות כערע חיה. כעת.10

 כעין הנה, חית כי לדברי( וירוב נחיה[. היולדת קרוייהבהלכה6(
 המלאך, אחרי היה שרה אהל של הפתח אחריו. והואמילרת8(:
 ויתפשטו הבשר יתעדן עדנה. .12 דבריהם: את שרה שמעהלפיכך
 זקנתי. ואני שבהם: גדול המלאך. י"י. ויאמר .18הקמטין:
 אליך ההולחנו מי'יי היפלא .14 תו': בלותי אחרישאמרה9(
 רוממים, מן י"י מאת ואש גפרית מרום על המטיש וי"י וכן10(דברש
 הה8 וכן הו. הטו שבפסוק והשר גבריאל הוא שבפסוקהראשון
  שאחר כי רהב צחקת. אלא צחקת. כי *16 הגדה"(: במפרמשרש
 אי לשומת בארבע)ה( משמש כי שהרי12( אלא. מתפרשיםלא

 14( , תהרסם הרם כי לאלהיהם תשתחוה לא 13( וכן דהא. אלארלמא

 משם ייקמו15( .16 וגו': תפתח פתח כי ידך את תקפוץלא
 המלאכים שני ויבאו כדכת'16( למדום הלכו מהם שניםהאנשים.
 בוי1( שכת' תהו אברהם. עם מדבר היה שבהם וגדולמדומה,
 שני י"י. לשי עשר עודנו ואברהם "( ]וכןן וגו', %י המכמה אמרויי

 מאברהם אני המכמה *17 ]ב[שלישי"(: מדברים אלופמוטים
 י"י דרך ישמרו שבמו יורע ואם מדומו את להשך רוינה שארמה
 כמק ארץ להם לתת לאברהם דיבר אשר את עליהם להביאויוכו
 ויהי נח20( בפ' כנען בגבול כדכת' הם בניו מנחלת העיירותואילו
 מעמרה[ מדומה באכה עזה ער גררה באכה מצידון הכמציגבול

 כב,ט. במרבר 2( - ט. נ1(
 נ_

 - לפ,נ. פועיה כ,ה~ו בי מלכים 8(
 - עת. כתוב: ושם ה,ב. מיכה ק - כלאדן. מרודר שלוחי היו באמת4(
 אבל שם. רירי כפירוש 8( - א,ש. שמות 7( - ח,א. יומא במשנה6(

 יתכן ואז המילדו,, בטנין כאן: שול ואולי שם, אחרת דרך עצמולרשב'ם
 של4 היה כעת פירוש אחרי הזה המאמר בא ובכ'י שם. כפירוטו כאןדטתו
 מבואר יפ,כד בדבריו 11( - יפ,כד. 10( - יכ. בפסוק 9( - הכתוב.כסדר
 ט"ב.- פו דף מציעא בבא חו'ע שם. ובתאומא נא( )פרשה רבא בבראשיתשהוא
 14(דברים כנ,כד.- 8!(שמות - נממף ושם שרז נ דף בריה למוש ר"ג מאמר12(
 - כב. בפמוק 18( - יז. בפסוק זו( - א. יט 16( - וילכו. בכץ: ז.ח16-1(סו,
 י,יט. 20( - 1. הערה 44 רף ~ESB בספרי ועיין שלנטי. מדברים בכיי19(
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 שמיניי( קרקע או שלו לך?ף אחריב ואיך לעה. ער היבויםארמה
 אם הללו שלוחים לאברהם, המלאך י"י. ריאמר .20 מרעתו:שלא
 מרום ואנשי למעלה9( שאמר כמו מדום, זענונ בשבילשולח
 הדבר, את להפריד בינתיים יש פסק כלה. עשו .21 חוטאים:רירם
 תכלה. תמפה. .28 כלה: אותם אשטה עשו, כן אםכלומר
 של לשק כפל "כלה בם. אכלה היוני רעי עליתו אספה 8(כדכת'
 מרום המלך מרום. העיר. בתוך .24טקיה:

 המלכיות לכל ריהט היוו.
 יעשה לא כק" וממחך הארץ כל השופט .% הדח:ענמזם
 לפר י"י, לפס עומר ]וכן[6( המלאך. י"י. ייאמר *86משפס:
 פסו: לבכיךדמלאך
 מקצה. העם כל *4 נלין: ברחוב אלא נלין. ברחוב כי .2יט
 בהם: נמצא לא אברהם6( שאמר השסרה מן אחד שאפילולהזריע

 כן על כי .8 בגבעה: בפילגש וכן זכור. משכב אותם. וגדעה.6
 כי כי תגע אל אליך לךכ כדכת'י( הלאה. גש *9 באו:אנטר

 לגור. בא מאצלנו: לך ברח כלומר הלאה, לצר התלךבלקשתיך,
 רעה: לך נעשה מהם יותר מהם. לך נרע בטרום: גר היהלוט
 עוד יכלו לא פירושו וילאו. ושממק: עיורון מכת במנורים..11

 מים לשתות מצרים ונלאו וכן8( הממזח. בנהיו לא הפתח,לכלוא
 לבמור9( מוכיח וכן דם, שהיו מאחר לשתות יכלו לא היאור,מן
 מכופל נלאו לשק מזמות ובכמה היאור. מ% לשתות יכלוולא
 נלאה כי נראה כי והיה וכןמ( אוכל. לא כלכל ככו10( יכלו,לא

 הנסה וכן"( יוכל. ולא להתפלל מלרשו אל ובא הבמה על12(בואכ
 שנשה בשבל כלומר יוכלא(, מי במילין תנצור תלאה אליךדבר
 להיות יכול אתה אין כלומר נלאה? אתה בייסורין הלס"האותך
 מי עיד .12 יוכל? מי במילין15( ועצור ואמרת בלבך חישבתשותק
 וי.2לחנ4. .18 שבבית: אילו מלבד בעיר קרתנים לך העוד פה.לך

משלי
 בהם כת' החוזרים שלוחים של ' שליחות שכל ואעישי דגש

 - ד.  הערה 60 רף 1]88] בספרי עיין שכמו. קרקע ולא בכי:1(
 9א דף ~RSB ום' צורך. אין ואולי וכןי והוספתי: כב: בפשק 6( -%. לשון הזה בכתוב יי לפרש בשפתו  "ך 4( - נ,כ,בנ. רננרים 6( - י, יג2(

- 17דשאה  שמות ז,יח.-9( שמות 8( - סה,ה, מהעקה 7( - הק"שש. 6( 

 כלכי יניא"ן מבק"ג ל  שטיבכיי:1מיימ: צוי'. -'ך14עי, מ%44נ40
 במילים. בכיי: 15( - יוכל. לא במליםומצור
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 של שילוח שהא לפי רגש משקל כת' באילו רפי, משקלביפרח
 ערוב: בהם ישלח בם,2( אשלח בהמהר המן כדכת'1(השחתה

 לפנינה( שכת' בשביל וה פסוק נכתב עלה. השחר יכסו.16
 המתיר כך שכל להודיע צמרה, בא ולתו הארץ על שאהשמש

 אחריך. תביט אל .17 אברהם: של חיבתו בשביל דמלאכיםלו
 בדרך. מתעכב אחרץ המביס כי ושד שבעיר. חתניך צערבשביל

 בנת כרכת'4( לצורך, שלא ובמששיהם במלאכים להסתכל שלאנם
 פנים אל פנים אלהים ראיתי כי בטקב5( וכן ראיה, "'י כינמות
 להמתה אתה ויכול מועטין עמה היא. מצער הלא .20 נפעף:ותטל
 גבריאל: המלאך המטיר. יי"י "24 חופאים: רוב בה שאיןטכשיו
 יישקף. .28 ובתנחומא: רבא בבר' היא וכן ממש. שכעה י"י.מאת
 לשבת ירא כי *80 לאו: אם ונשולו ששרה שם נמצאו אםלרעת

 פנאי לו היה שלא ]בשביל, אלא המלאך הניחה שלאבצוער.
 לשבת דמלאך דברי נוים פנאי לו שהיה תכערו דויה,לרמלמ
 היו מבורות בארץ. אין ראיש .81 העיר6(: יהפוך אוליבהר

 משה. בשי היום. עד *87 אשי(: של סבל שהביא נהפךשהשלם
 הדבר: את שכתב המופר ימי עד היום עד כלוכן

 על אומר8( שהק' מה להעיר אליה. קרב לא יאבימלך .4כ
 שפתים. ניב לשוןפ( הוא. נביא כי .7 אליה: לנגש נתתיך לאכן
 תפילתו"1(: ושומע דבריו את אחיב ואס דבריי את ומדבר אצלירמל

 כבמם הם הרי בנים בם כי אבי. בת אחותי .18 וע': עצרעצח4 כי לפנעו"( כנד(כת' רחמים צריך היה שהרי בעדך.ויתפלל
 טט אחותי לא אמי. בת לא אך תרח8י(: בן הק בת דויתהוהיא

 כאשר .18 לאשה: לי ותהי לי מותרת ודוא אמי, מבפןהרצאת
 שכוף14( ההו מארצך, לך לך שנא'18( ממשמי הנקני אותי.התעו
 ה,4ובד 4ית"' ,"תעו כי משם"( שהומה משום אבי, אובדארמי
 אוברות 17(צא אובר, כשה תעיתי כדמת'16( הוא לשון כפלאבי"

 בשופפים 4( - בג. בפסוק 8( - טח(מב. תהלים 8( - כד. לב דברים1(
 טרנה 7( - בעיר. במעות: בכי 6( - לב,לא. 6( ראעו.- אלהים כי כתובכנ,יכ
 ס, 10( - נז,יפ. הצענה -9( ו. בפסוק 8( - במקצת. מביר הלקוחים רעדידברי

RSB~כו,ה, דברים14( - יב,א. 18( - רשיי. כדברי צ1( - יח. בפסוק 11( 111.- טימן 116 דף -  - שמואל. בקרן והתיקון משם. שהוגלה משם בכי: 16( 
 נ,ו. ירמיה 17( - קיפ,קעו. תרקים16(
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 אמר ולשרה *16 עלי: אמרי לי. אמרי התעום: רועיהם עמיהיו
 ולא באונם לא בהחילה אותך בקחתי הנה ותנחומים, פיוסיםדברי
 כסף אלף ומתן מהר נתתי שהרי '( נישואין כמנהג אלאבכח
 ולא . לי שאמרת כמו אחיך שהיה סבור שהייתי בשביל ך י ח אל
 נודם אלא לכסוף לאברהם אבימלך שנהז וכקר צאן של מהןזהו

 ולאברם בו2( כתוב יותר שנענש פרעה שאפילו ביתו. אלשהביאה
 אלף נתהי אבימלר: שכן וכל נישואין, קודם בעבורה,היטיב
 מהר ]מאדו עלי הרבו וכרכתה( בפרעה, כדכת' מתחילה,כמף
 כמות לך הוא הנה ולאמה: לאחיה נתן ומגדנות וכדכת"(ומהן,
 לאחיך שנתחי כמף אלף כל. ואת אתך אשר לכלה(עינים
 אשר ביתך בס כל של עיניהם וכמות לך הוא בדול כבודמתהילה
 מנהג דו אשה לומר לגנאי בך יפתכלו שלא העולס, לכל וגםאתך
 וכעל לקחה כבור דרך כי ידע הכל כי אבימלך, בה נהגהפקר
 וכמה כדכת'0( לגנאי כך יראו שלא עינים. כמוה החזירה:כרחו
 באדם וכשממתכלין הארץ. את לראות יוכל ולא הארץ שןאת

 עינינו: בציון ותחו בהא( הראינה עיני בך,8( לראוה כהיי(לבזוהו
 תשימי ואל בך נהגתי ככוה דרך כי יפה ומהוכח מפורמםונוכחה.
 אמר שרה של לכבודה כי פשוטו. לפ* עיקר ודו טוב. רקללבך
 ולהוכיהה10ן: לקנתרה ולא זה כלאבימלך
 מלל מי ותאמר *ו המהוןי;(: של שמחה צחוק. .6כא

 שמלל האלהים הוא מי השומעים כל ויבינו ידעו כלומרלאברהם.
 אחרי שרה בנים היניקה כי משרה, בן לו להיותלאברהם
 נבדל ייגמל. -8 כאלהים: גדול אין כי אברהם, של ולזקוניוזקנהה
 ]תו'[. הגמל ביום אותו: גמלך עד בשמואלה( כדכת' הדדיםמן

 הביאתו גמלתו כאשר בשמואל שמצינו כמו משתה אזשישטה
 רצתה ולא הרבה, בדל שכבר מצחק. *9 עמו13(: וקרבנותשילה

- בקוו?. והתיקון נישואין. כמנהג ולא בכח ולא בארם ולא בשי:1,  
 - י,ה. שמות 6( - ולכל. עלי כסית נכ'י: 5( - לאחיה. כמקוםלאביה ובכ"- כד,נג. 4( - לר,יב. 3( - ולאברם. במקום ולאברהם ובכ"י: טז. .ב2(
 מרביי להוציא %0( - ד,יא. מ.כה ט( -- ז,י. מיכה 18 - כח,יז. יחזקאל7(

 האמין לא כאילו שרה של כצחוק לא 11( - זה. לפסוק רבא בבראש-תהאנדה
 - פלא. דבר על שמחה של שחוק אלא הבן, נולד כבר שהרי כמוה,אברהם

 כד. פסוק שם 13( - א,כג. אי שמואלפו(
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 יקרא .12 שחק: עם אביו בירשת להחזיק ירצה פן עודי(לשהותו
 כנען ארץ ישע להם לתת לזרעה שהקימותי בריתי ורע.לך

 יתתע .14 הכטחתיך: שחק על תו', ורעך יהיה בר כיכדכת'2(
  שאלו החמת, מן המים ויכלו לפיכך שבע, בארבמדבר
 אברהם לה שנוק %ם החמת לה ממפיק היה ישר, דרךהלכה
 שלא לפי שם. הוא באשר *17 כתרגו': כמטחוי. 184 המלון:עד

 לומר, הוצרך מקום, מאותו נתרחקנה~ו"( שהרי אותו רואההיתה
 מושך קשת. רובה .20 המים: את לו נתן שם הוא אשרבמקום
 רביו עלי יסבו וג60( ורבו וימררוהו הן.5( מרותי( ושניבקשת.
 דומו 9( שמם, מן שמים שומו סבבי( מן םובו כסוי( רבבמלשק
 אבל אחרונה, באות נכפלים כולם דקה, דממה מן10( אייהטבי
 קונה: בונה עושה שיאמר כיה בנה עשה נוכמון רבה מגזרתרהבה
 ייהי .22 אדם: פרא יהיה והוא כדכת'"( פארן. במדבר.21
 הן, לו ששטה ממים אבימלך וידע משרה יצחק שנולד ההיאבעת
 לפרש צריך ההיא ב*~ת כל וכן עמו. ברית לכרות עתה באולכן
 היה פרדם אשל. ויטע .28 במ: בן ולנכדי. *28 המאורע:לפי

 : שםלהתפלק
 אחר שנא' מקום כל האלה. הדברים אחר ייהי *1כב
 הדברים אחר שלמעלה.12( הפרשה על מחובר האלההדברים
 אברם18(, תירא אל הק', לו אמר המלכים את אברהם שהרגהאלה,
 לאברהם ויוגד הצחק, שנולד האלה, הדברים אחר וינוי 14( האמות.מן

 האלה, הדברים אחר וכן15( רבקה. את ילד ובתואל עודלאמר
 המן, את אחשורוש המלך נדל ותרש, בנתן על מרדכישהגיד
 תתלה המלך את שדביל מה לו והועיל מרדכי את להרוגשרצה
 לו לאבימלך ברית אברהם שכרת הדברים אחר כאן אףהמן.
 אפו וחרה הצאן כבשות שבע לו ונתן אברהם של ולנכרוולנעו

 בכיי: 8( - טו,יג. 2( - אברהם. בבית סוד ש-נהה רצתה לא כנקמר1(
 נקבה לשון היחיך כי הן, גזרות ושתי צ-ל היה 4( - נתרחק'. במקוםנתרחק
 בהוראת גזרה לכתוב ההל הוא סרוק בן ומנחם ד,ז. איכה במקרא ונמצאגזרה
- 153. דף 1]88א טפרי ע' התיבה.שרש  - טז,יג. איוב 6( - מפ,כג. ס( 

 דוגמא רשבים בטת כבר היתה סבב ותיבת אחרים. ובמקומות מח,ינ תהליםז(
 יט,יב.- א' מלכים 10( - כג,ב. הטעיה 9( - ב,יב. ירמיה 8( - הכפולים.לגל
 כ.- בפסוק 14( אברהם.- בטעות: בכיי 13( טו,א.- בראשית 12( טז,יב.-11(
 ג,א. אסתר15(
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 והע ישראל גבול בכלל פלשתימנ( ארץ שהרי ואת על הק'של
 ביהושע3( תם נשמה כל תחיה לא עליהמ2(ציוה

 מטיליי
 ערי על

 אברהם את נסה והאלהים לכן גורל, פלשתים מרניחמשת
 את נסותם על תלאה,5( אליך דבר הנמה כדכת'4( הניערולונתרו

 שנתחוו9( בכן נתגאיתה כלומר ונמם. י"י בחנם דמריבה,7( מטה 6(הי
 ויראה לעולה והעלהו לך ועתה בניהם; ובין ביניכם בריתלכרות
 של כמדרש כן אחרי מצאתי וכן שלך. ברית כריתות הועילהמה

 את כת' חדשים. שבעה פלשתים בארץ י"י ארון ויהישמואל9(
 שבע לו גתתה אתה הק לה אמר מידי. תנך הצאן כבשותשבע

 אותן. ונהנחין בניך עם מלחמות שבע עושים שבניוכבשות,.חייך
 חפה שמשון הן ואילו מבניך צדיקים שבע הורגים שבניו חייךד"א
 משכנות, שבע מחריבים שבמו חייך ד"א בניו. ושלשה שאולוגונחם
 101(. ]תרין עולמים ובית ]וגבעון1 העילה נוב וגלגל מועד אהל הןואילו
 נסה חדשיכם2נ(: שכעדה פיושתיכט בשדדה "( מחזיר שארקד"א

 אלפ"ין הרבה האמורי. ארץ האסוריה, המוריה. .2קונטרארי"אה13(:
 שם יאהל לא כמו יהל לא ויאמש."( כמו חשך וימשחמריי."(
 כי .12 בשר: תאכל וחרבי שם16( על מכין. המאכלת. .6ערבי:
 כי העולם לבל ונתפרמם רואה אני עתה כלומר ידעתי.עתה
 נאחז אחר לפניו שבר איל והנה יירא *18 אתה: אלהיםירא

 נאחז עברו מדי האיל את ראה כן אחרי כלומר בקרניו.בסבך
 הן של בשליחותו בא המלאך וה ודאי בלבו השב היער,במבכי
 לקחתו שאוכל בסבך נאחו ולכן במ תחרז וה איל ליחומן

 גורל. תיבת אחרי בטעות בב" נכתב נשמה כל תיבות עד מכאן,1(
 חשבו תפז-תפס משנת אמשטרדם ובדפוס ובד.הרענפורט. בבערלין נדפםוכן

 כמדרם וכשהדברים פלשתים. תיבת אחרי לאברהם ניתן תיבות בהוסיפםלתקן
 כ,טז.- דברים 2( 6.- הערה 85 דף 1ג1188 ספרי וע' דבר. כל מחמור איןהראוי

- ת1ז. שמות 5( - ד,ב. איוב 4( - מה-מז. סו, ג. ע3(  תהלים 7( - שם. 6( 
 כמה ך באות וי'ו אות נחלף לפף אשר ובכיי שנחתיך. בכיי: 8( -כו,ב.
 - ך. יהיה ורחבו הויו אורך בהגדילך כי לזה, זה שדומים מפניפעמים

 תרין ותיבת וגבעון תיבת 10( - שינוים. איזה סם ו,א. א' לשמואל יב פרשה9(
 הנדפם: שמואל במדרש 11( רבא.- ומבראשית הנדפם שמואל ממדרשהוספתי
 דפום רזא בפענח גם הובא הזה לפסוק רשב'ם פירוש 12( - מהזר.שארוני

- ,entgegen svar .co1stfaria 13( - אחרת. בלשון ע"ב יא דףאמשטרדם  
 לב,מב. דברים 16( - יג,כ. ישעיה 15( - י,כא. שמות14(
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 אחר דאבים החבו 2( גוננים. אחר שרים קרמו וכן1(ולהקריבו.
 כולם ואהרן. משה באו ואחר *( וכן הגשם. בא3( כן ואחריהבשם,
 יראה. י"י ולמחר5(בהר היום יאמר אשר *14 כן: אחריפירושם
 לאברהם: הקב"ה נראה י"יבהר

 ספרי ש ובא. בעי: 13 - יב,ב. קהלת 2( - סח,כו. תהלים1(
RSB~במקום היום שתיבת רגל 5( - ה,א. שמית 4( - 4. הערה 84 דף 

 לצורך. שלא נרחק שמואל קרן ובטל אחריו. והבא הכותב זמן אל רומוהחק

 שרה. חייויהיו

 ממי נתפרשו לא נערם שבשאר אע'ש שרה. חיי ויהיו .1כג
 מיתתה להזכיר שהתירך בשביל לפרש. ההצרך בשרהחייגנן,
 הורתה: של תשעים לאחר מתה מתי פורש המערה, נרניןבשביל

 ארבע קרית ביהושע6( כדכת' ארבע האיש שם ארבע. בקרית.2
 בא לא אפילו אברהם. ויבא מיחק8(: קרית כ7%( הענק,אבי

 ותושב גר *4 למופדה9(: בא כי לומה ראוי כן אעפ"י אחרממקום
 עמכם, ואיישכתי כה לגור כאתי נכרייה מארץ ]עמכם[.אנכי
 היחו קבר. אחוזת לי תנו הנה: אבות קנרי מים לי איןלכן
 לקבור לי להניח דביר יושבי אתם ותתרצו כאן קרלף לקנות4
 כל ברצת אלא להית יכול אץ קבר אחוזת כי ממשפחתי, מתיבה
 לעפרון0" הכסף אברהם כשנתן לפרנו מוכיח וכן העיר.בני

 ויקם
 לאחחת לו וקם ]ומ'[ אברהם קכר כן ואחרי למקנה לאברהם]ונו'[
 נשיא *6 ללוברו: מלפני אוציאנו מלפנה חת: בס כל מאתקכר

 קברינו. במבחר לנזקת: צריך אתה ואין ותושב, גר ולאאלהים.
 מערת .8 מימן: קכר לך והרי הארץ שרי שכעבריןבמקום

 וכן הירקן. ככר כמו"( מכפלה לרויה דבלולה כלהמכפלה.
 בכל מלא. בכסף במכפלה: אשר עפרון שדה לפנינופ1(אוכיח

 החג הפירוע בא ביי 8( - כא,כפ. בברבר ז( - ע סו ביהושע6(
 בפשק 10( - רירי. כדברי שלא 9( - ד. פסוק פירחי אחרי ארבט קריתלתיבות
 יז. בפסוק 18( יג,י.- 11( -יז-כ.
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 שתתרצו קבר. לאחוזת עדים: ותהיו לעיניכם בתוככם.שוויו:
 אותו אני נותן לך. נתתי השדה .11 מתי: בה לקבורכולכם
 אם כי שואל אינך בו. אשר והמערה ב"ל: דויינץ1( לך.עכשיו
 כל במתנה לך נותן אם ובמכירה, השדה בריה אשרהמערה
 הארץ: עם לפני לעפרון אברהם יישחחו .12 ורמערה:היבדה
 ביני כמף2( שקל מאות ארבע אלא שוה שאינה ארץ.15

 קבור מתך ואת בחנם, ממני לקחתה לך והיה היא, מהובינך
 עובר ברמיוא3(: לחכימא אברהם. יישמע .16 תרצה: אםבחנם

 ביהוידע וכן מחורה. מיני בכל ומתקבל צרוף כסףלסוחר.
 עובר, מור ואצבעותי וכן5( מקום. בכל טוב עובר, כמףמצינון(
 הכסף נתינת לאחר קם למקנה לאברהם .18 מקום: בכלטוב

 חת בני מאת קבר לאחזת אכל לו, וקם הכסף ונתןכדכת'0(
 ]וגו'[ ויקם או אשתו שרה שקבר עד לאברהם והודוק קםלא

 חת: כני מאת קברלאחוזת
 ברך בחייו: כנו את להשיא עת הגט והרי בימים. בא .1כד
 לקחת עבדיו שלח שלא לפנינו האמור להודיע ]בכל[. אברהםאת
 רוצין ירו שלא כנען בארץ מתים חוסר מחמת ממשפחתואשה

 אבל לו להזרות מתאוים העולם וכל בכל נתברך טהרי לו,להזדוע
 את ברך וי"י העבדי( שאמר ווהו ממשפחתו. אם כי רצה לאהוא
 אברהם את ברך תחילה לפרש ההצרך ולכך ושדל, מאדאדוני
 ירכי. תחת ידך נא שים .2 כנען: אבי ]הואו וחם כמו"(בכל.
 ]לאביו[ בן של ושבועה ברית כריתות ליעקב. כשנשבע ביוסףוכן

 בן כת'10( וכן ]ה[שעבודי!( ענין שדומה היתה, כן לאדוניוועבד

)1gebe ."0ע' 4י1ן TISB3I כסף בטעות: בב,. 2( - 3. סימז 92 דף 
 הח' לאיר שהזצ-א בע-ל.ן רפים הראשינה מירא רבן ביתא באלפא 3( -שקל.

 ב' מלכים ג( .- בכרמייא. ולשט.א ברמיזא לחכימא ט'א: י דףשטיינשניידטר
 ואצבעות. במק.ם אצבעותיו במעות ובכ'י ה,ה. הש-רים ש.ר ':(יב,ה.

 כתוב: כז,יט בויקרא "( - ע. הערה 31 דף 1]א8~1 ע' הורו. מקוםבהיטת:ות
 נמצא לא לו וקם הכסף ונתן אבל לו. וקם עליו ערכך כמף חמשיתויסף

 ויל בדיה שא נדף
 ~llSB יע' יחד.ולערבם הפ ו,ףלויר1 ק

 ב-ן הש-עבוד ר'ל טי - ט,יח. "( - לה. בפסוק 7( - 1. הערה ,!5דף
 - שוים. שאתם פ- על אף לזה זה דומים לאביו בן בין והשעבוד לאדוניועבר
 א,ו. מלאכי10(



23 כנץ-כד,כב שרהחיי

 כריתותי( או כף אל כף תקיעת אבל אדוניו. ועבד אביכבד
 אם כי .4 ארם: בי בשאר מצוייה בתריו בק ולעבור לשניםדבר
 שבארצי למולדתי אלא לרוביי שאינם לאותם ולא ארצי,אל

 ואע"פי אבותיך. ארץ אל בנך את אשיב ההשב .6תלך:
 והיה הואיל השבה, אותו נורא שם, היה לא אברהם שלעתרעו
 לוהטי ונתן כאן שהביאם השמים אלהי י"י *ו ש20(:אברהם
 מה כן, שאם מכאן, זרעי שירחק רהטה שאעו ידעתי הארץ,זאת
 להצליח מלאכו שישלח אני יורע לפיכך כאן? להביאני להקלו

 התנאי על הזה* הדבר על .9 הבטחתו8(: ,לי לקייםדרכיך
 של החשובים האנשים אדוניו. פוב רכל *16 אברהם: לושפירש
 ויכרך .11 עמו: אשר והאנשים לפנימי( שנאמר הוא אברהם.בית

 פעמים להבריכו כנריך זה על וה לגמל יש ברכיים שםהנמלים5(.
 חולין6( משחשת חכמים שאמרו והוא גובהו. מפס שהטתהכגדם
 שהוכחת אבזה כלומר הוכחת. אותה .14 מכר: בנמלוכמדו
 יאיש .16 הוכחת: שלא אחרת אשה ולא כן לי תאמר היאלשחק
 יתער. .26 היתה: צנתה כי חידודיןי(. משטה אפי' ידעה.לא
 השוקת. מגן: ערה וקיר מטרתי( ותכלה. ותכל כמר( ותערה,כמו

 בם מלשון"( בושת כמו דבר שם לבן, צאן את וישקמלשון"(
 שממה תשאה מלשון"( משתאה. יהאיש *21 יבושו: לאבוש

 מלשון עמרי חוית וישתמר שבח,"( מן בהטתבח ת"ו כמוודהרו
 גם הנערה"( זאת לו שאמרה על ומחשב משתומם כלומרשמר.
 לשון והמפרש שבילוט. מה הק' לו שוימן הכין אשאב.לגמליך
 . שתייה כלשק תדנה לא שבו שהאלף מפס , איפשר אישתיה
 שתייתו לאחר ער גמלע את להשנות רבנף לו אמרה שלאהבר
 יש והב. נזם האיש ויקח .22 ותוהא: מחשב להיתז התחילוש

 לפניט שכת' כמו לה, נתן את, מי בת לה15( עהטאל שאיחרלזמר
 דבריה, ותשובת דבריו מדר להפמיק שלא אלא דבריו"(.במישר

 ~ESB ע' דלשנא. משגרא סלדה והטעות דבר. ברית כריתות בכי:1(
 - ראב,ע. וכפ.רוש כנען ארק אל לכתו קודם בראשונה 2( - 6. הערה 84דף
 הנמלים.-- את ויברך בטעות: בכ"י 5( - נד. בפסוק 4( - אבטחתו. בכיי:8(
 - כט,י. 9( - כב"ו.  ישעיה 8( - יט. בפסוק 7( - ע"א. סו דף חולין6(
 ובתוספות ע"ב סו דף סנהדרין ט' 12( - ו,יא. הטעיה 11, - פו. 1 ירמיה10(

 1]88ע וע' יט. בפסוק 14( - ו,טז. מיכה 18( - שם: דל בערלץ הנעיה ר'ובהגהות
 מז. בפסוק 16( -- כג. בפסוק 15( 1.- הערה 34דף



 לרשב'ם התורהפירוש24

 כמו2( שקל. חצי בקע. לה1(: שנתן נתינתו מעשה הקדיםלכן
 לנו מנום ללין. לנו מקום .28 ובקצהו: הים על ידך ]את[נטה

 כמו4( הואפ( דבר שם לינה. לבעז שלין, צריכיןש אנו ולמהבבזזך,
 אבל ]ה[הוא. בלילה שם וילן מן8( דבר שם לין[ כן ככןאנכי. דן ]מןי( לדין דין בין בלבן.6( וירב מן5( אנשים כין ריב יהיהכי
 לכום, כמו0'( בהנכם ללון פירושו ללון, מים גם שאמרה9(היא

 הם  שאמרו כמו לכם מקום גם אמרה היאה( ואילו מצרימה11(לשיכ
 נם משמע שהיה הם, שאמרו כמו ללין לזמר לה היה לנו,מזם
 שהרי פירוש, צריך אין ללק אבל לינה. לבית ולמהש לכם,מקום
 הקודש: לשון למדירק פשוטו עיקר והו אדם. בני בו ללוןמשמע
 דרה  ששאלת. ללון מקום גם שאילת שלא ]וגו[ תבן בם.25

 אים כמו"( ויפתח. *83 לך: גם לי גם כמומ( גם, לכפולהמנךא
 דברתי אם עד .88 חבישתם: התיר כמפתח. חוגריתהדק
 להתעמק לו15( היה לא ידו על הק' יטדפכים שראה אחרידבריי.
 למעלה6נ( הקדים לכן אדוני. את ברך *85 תחילה: ופתייהבאכלה
 חפצים הץ המלכות אנשי וכל ויגדל. בכל: אברהם ]אתוברך

 לא לו. אשר כל את לו ייתן .86 חפץ: אינו אך עמו,להזדווג
 לך: שיתנו אני יודע מלאכו. ישלח .49 עמו: אחיויחלקו
 דברים אריכות כל וג'. אברהם אדוני אלהי י"י ואומר.42

 דברי שנאמנו אמת. בדרך .48 הדבר: יצא הק שמאתלהודטם
 אל שמאל. על או ימין על *49 ולבנו: לאברהם חמד לעסותהק'
 או רע אליך דבר נוכל לא *59 לאדוני: שהא קרוביסז1(עואר
 כרחינו בעל כי ברצתינו, תלוי הבניין ולא המתירה יאטוב.
 כסף כלי *58 בידו: שהיכולת עשה הק' כי רוצים, ולארוצים
 מצא אשר איש כדכת'18( וזהב כסף של נשים תכשיטי זהב.וכלי

 ליוורנו בדפום ינ י.א דף זקנים דעת בסי הנדפם יהודה מנחת במפר!(
 מזומנים להיות טמונים שהיו ממקום ,,לקחם : אחר פירוש רשכ'ם בשםהובא
 בספר ועין רמב.ן. פירוש הוא וזה הנזמ.ם". לה נתן ואחה את מי בת ושאלבידו
- K'U. ט דף זקנ.םהדר - יד,טו. שמות "(   את לפרש רשיי כדבר "( 
 - כה,א. דברים י( - הפשט. לררך משכו ורשבים שהב-א, רבא בראש.תדברי

 (ן. דברם י - ילו.12
 בכי: ש יעיי;1ולמותגא. טן4 -10

 כל" ובכ'.: לא,נ. במדבר "1( - קרובים. שאר על בכ'.: 17ן - א'. בפסוק16, - לא. היה לא בכיי: 15( -- כ,יא. א' מלכים 14( - ג,כי. א' מלכים -13(א..
 6. הערה 84 דף IISBg וע' וגו'. אצעדה ושמלותוהב



25 כד,כג-מה שרהחיי

 ביתה ומגרת משכנתה אשה ושאלה 1( וכת' וגו' אצעדה זהבכלי
 בנותיכם: הל במכם על ושמתם ושמלות והב וכלי כסףכלי
 שאין ברבר אייר שיהא רשה הו אין דרכי. הצליח רי"י.66
 תרצה אם ]וגו[. לנערה נקרא *61 יתעכב: אם הצלחה ימךזה

 כדבריך: 2( לילך סיר או כדברים ששור או ימיםלהתעכב
 אע"פי4( כלומר כן, הוא ארץ דרך וגו'.[3( לרבקה ייקראו].68
 האיש עם מיר התלכי לנו אמרי כן אע"פי זה בויווג חפץשהק
 הוא שמנהנ ואע'עמ5( ששור. או ימים לאחר אחר אדם עם אוהוה
 עצמה, את לסרנם חדש עשר שנים לבתולה נותנין ששמנו6(כמו

 עצמו: קיטומי נשביל להתעכב חוששות אימ אלה,ותאמר
GO.הבנים אנעם הנאו ממך ורעך. ויירש רבבה לאלפי היי את 

 זה אויבץ. שער את ורעך וירש עקידהי( בעמת בהםשנאמר
 כמו8( מבוא. בא ויצחק .62 קרא: שמעון בר יוסף ר'פירוש
 של מבאבה בא העבד שבא היום באותו והשחק מדהמה.באכה
 לחי באר טהרם הנגב בארץ יושב יצחק שהרי ראי, לחיבאר
 אברהם משם ויסע וכת'10( שור, בדרך העין על כדכת'9(ראי
 ההוא ביום משם שבא ולפי שור. ובין קרש בין ויועב המבארצה
 גנות מטעים ]ש[היו שלו פועלים עושים היו מה יודע היהולא

 השדה. שיח וכל כדכת"( בשדה, לשוח יצחק וילךופרדסים,
 בשדת  בהיותו ואז פועליו. עמים ולראות אילנות למעתכלומר
 אביו גמלי הם אם לראות לקיאתם והלך באים נמליםראה

 שהיתה לפי לצניעות, הגמל. מעל יתפול *64 העבד:שהוליך
 בפמחיכם12(: כדמפורש דגמלא ביעותא משום אה2 כ%רוכבת
 הם )נמרם לקראתנו.13( בשדה ההולך הלזה האיש ]מי.66
 ועיר פרעתי שהיתה האנשים 14( בכל שואלת היתה וכי וה. פסוקעל

 - 8. הערה 87 רף ~RSB ע' ליד. מיר בכ"י: 9( - כב. ג שמית1(
 גם 5( - אספיכן. ביי: 4( - 1. הערה 45 דף ~RSB ע' בכ"י. חסר3(
 כדלע.ל פי על אף שש"ל נראה יותר ומ"מ לקיימו, אפשר ובדוחק אעפיכן. : בב-יכאן
- ה,בי כתובות משנה 6( - 4. הערהלפי  - י,יט* 8( - כב,יז. 7( 
 הגרפם: שלנו ובתלמוד טיפ. נ דף 12( - ב,ה. !1( 1- כ,א. 10( - טז,ז.9(

 "כך ולבסוף: כן, כתוב ע"ב ט דף זקנים הרר במפר 18( - דגמלים.ביעתותא
 ע"ב ינ רף רזא בפענח נם הזה הפירוש הובא מעט לשון ובשנוי רשב"ם".פי'

 עש יב דף זקנים שבדעת יהודה ובמנחת שמואלי רבינו בשם אמשמרדםבדפוס
 יהודה. מנחת בם' כתוב כן 14( - האומר. שם להזכיר בלי הובא ליוורנוברפוס
 מכל. בטעות: זקנים בהדראבל



 לרשבים התורהפ-רוש.20

 מחמרי וחמורי נשר שהמקרא ונראה לקראתנו? בשדה כתיבלמה
 לבא מדרכו ופנה בשדה ההולך הלזה האיש מי ר"ל(והכי

 וכף( כן. לומר רגיל מרחוק ב"ל. צילי( הלוה. 1(:[לקראתנו
 הרע המן אומרי( בקרוב כשאדם אבל בא. הלוה החלומותבעל
 נימים להודיעו ליצחק. העבד ייספר *66 ב"ל: צישטה(הזה.

 היא: מולו בת כי לדעת לו,שמושו
 הגר הפילגשים. .6 הגר"(: זו אין הפשט לפי קטורה. .1כה

 שיירשו קדם. ארץ אל קדמה הרבה: ממון מתנות.וק%רהז(:
 לו מאמר כמו טובה. בשיכה .8 שם: לו שיש נחלותיובניו
 שלא טובה, כשיכה תקבר כיטלום אבותיך אל תבוא ואתהדגי8(
 זה אין כלומר המצרית. הבר ילדה אשר .12 בימיו: העינויאירע
 לפלוי!( כת' ביצחק אבל . שפחה בן אלא ורגו שם על הנקראבנו
 את הוליד אברהם בנו? היה כיצד אברהם. בן הנחק תולדותאלה
 פרץ כמו"( אברהם של הלרתוע( עיקר הוא זה כלומריצחק,
 פירשו הכמים ישמעאל. חיי שני ואלה .17 וגו': חצרון אתהוליד

 הפשט ולפי ישמעאל. של שנותיו נמנו למה ם( ובמגילהוביבמות"(,ו
 בן ואברהם לידתוא( שגרז ונתפרש הואיל אברהם שללכבודו
 מילתו ומעת וגם ישמעאל, את הכר בלרת שנים15( ושש שנהשמנים

 ופירעו עתה חזר וגו', שנה עשרה שלש בן בנו וישמעאלכדכת'16(
 כל פס על כדכת'י1( שכן, נפל. אחיו כל פני על .18 חייו: ימיכל
 : ישכןאחיו

 אותה. להסיר הכתוב: לדברי יז מה, לבראשית רשב,ם כתג לזה דומה1(
- ז8ם8נו"סי 2( - 12. הערה 161 דף 8831תוע'  - ז,ו. אסתר 4( - לז,יטי 8( 
)541080~ .c&t, - )6 והמכים רעני שהביא ותנחומא רבא בראשית מדברי לה.ציא 

 לפסוק ע'ר יא דף זקנים בדעת שהובא שמואל ומהריר - ראגש. וע'להם.
 - א. לפסוק כדבריו "( - כדרכו. א.נם והדברים מאיר ביר שמואל ר' א.ננוה'
 תיבת על מוסב כי הוא, סכון בכח, הוא כן 10( - יט. בפסוק 9( - טו,טו.8(

 אחריו הדפוסים כל ותעו תולדתו, עיקר הראשון: ובדפוס שבמקרא.הוליד
 וישמרנו עינ-נו יאר וה' השמינית. בשורה 158 דף 1]88נ במפר אותי גסוהטעו
 טז,טז.- 14( עיא.- יז דף 18( ע-א.- סד דף ח( יח.- ד, רות 11( שנגה,-מכל
 טז,יב. זו( - יז,כה. 16( - שנה. ושש שמונים בן בטעות: בכ'י16(

דעת
 ורוח יהדות לימודישר

ו[.0פ.פפפש.שיששע



27 כד,סו-כה,כג תולדות שרהח-י

 יצחק. תולדותואלה
 מנשא של פשוטו לפי יצחק. ]אתו הוליד אברהם.19
 הנר ילרה אשר אברהם בן בישמעאלי( למעלה שאמרלמי

 הוליד שהוא לאברהם היה בן עינך ונחק כא אבלהמצרית.
 וכן ורע. לך יכךא בשחק כי כדכת'2( גמורה מאשתו שחקאת

 וישמעאל שחק היו אברהם בני כי שכתוב8( לאחר הימיםבדברי
 בן .29 שחק: את. אברהם ויולד מתם" וכותב תחר קמורה,ובס

 הפסוקים משם אותם. בלדת שנה ששים בן וכתא( שנה.ארבעים
 רבוי.דברים ויעתר. שנה:-*21 עשרים עקרה שיניתה למדםדללו

 ויתרוצצו. .22 בשביל: לנכח. דבריכם: עלי העתרתםכדכת'6(
 כדרך גופה בחוך ומתנעעים רצים שהיו רץ, לנוראת רץלמקז(

 מלשקי( אכל מתלונמם. לן מן מתכוממים, קם מן וכןעוברים8(.
 רגליכם: יתפש בטרם כמהי( מלמצצו לומר לו היה דלים עזברצץ

 את לדרוש כדכרו11( הקמים שבאותן הנביאים אל י"י. אתידרוש
 י"י ייאמר .28 י"י: את לררוש העם אלי יבא כי וכת'12( מאתו,הי
 בשביל שלך העיבור צער כי תיראי אל גוים. שני נביא: ע"ילה*
 מעיבור שניכם שי[ העיבור צער שמרובה בבטנך יש תאומיםעוטני
 לאומים. וכל ארץ מלכי כדכת'14( מלכיות13( לאומים. ושניאחד:
 התחיל שהנביא ומתוך עמים16(. הוא לאומים אבל הוא, לשוןכפל

 - א,לב. י2ם 4( - א,כח. א' דה,י 8( - כא,יב. 2( - יב. בפסוק1(
 - רשוי. הביא כאשר והעתרתם, כתוב: ושם לה,ינ עזזקאל 6( - כו. בפסוק5(
 - כ,ימ. איוב 9( - אמו. במע. עובר כל כדרך ר"ל 8( - נא,לא. ירמוץז(

 לררוש כתוב: ושם יח,פו. שמות 1( - כב,ח. אי מלכים 11( יג,מז.-10(ירמקץ
 כשם ומוכח יא. קמח, תהלים 14( - ע"ב. ב' דף יעז רשיי כדברי 18( -אלהים.
 הם לא,מים וכל המושלים הם ארץ מלכי סילשה,שי פתרונה לאמיםשת-בת
 לאמים ושני גוים שני בו שכתוב כאן המקרא אל שב 15( - למשמעתם.הסרים
 כדברי ביניהם מטפ הברל שיש אלא שוה שניהם ופתרון הפסוק חלק.בשני

 בערבוביא, ארם בם המון להיות יטל נוים שפתרון ושב ע"א בי דף בעץרבותיה
 ובראשם בנימוסיהם וממודרים בארצותיהם שוכנים ועם עם כל יהיו לאמיםאבל
 לשנות כאן בביאורו רובנא שלמה ר' להשערת צורך אין כן ואם - ומלך.מושל
 וואלף רי פיו טל עשה כאשר אומים ולהרפים פה רשב.ם ברברי לאמיםתיבת

 8811ע חיבורי עי לאור. הוצע אשר האלהים בתורת הנרפס ברשב'םהיידענהיים
 הלך היידענהיים שתוו לער הזה הפסוק גם להוסיף יש 4 בהערה ושם 54.דף

 ., דובנא. שלמה ר' בדרךלפעמים
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 ולכך צעיר. יעבוד ורב העתידות: כל לה ופירש גמר לה,לומר
 יהנה .24 שקב: את ואהב וכדכת'1( הקב"ה שאהבו יעקב אתאהבה

 והנה בבקר וקהי וכן2( כן. לומר רגיל חידוש דבר בכלתומים.
 פרעה ויקץ וכןב( רחל. שהיא מבור היה עתה עד כי לאה,והיא[
 משמעו: שמעור עד חלום שהיה סכור היה לא כי חלום,והנה
 התועים"(: שלובשים שער. כאדרת ב"ל: רוש4( אדמ'וני..25

 כעל שהיה הגמר יעשוי;י( אדם עשו, עוסו העולם כלויבראו
 צאן רועה אהלים. יושב להביא: ציד לצוד ציד. יידע .27שער:
 בפיו. ציד כי .28 אהליומקנה: יושב אצלי( שפירשתי כמואביו.
 תם בתומהו מכרת שהיתה יעקב. את אוהבת כתרגו':פשוטו
 אהבת כאן להקדים והוצרך צעיר. יעבוד ורב הק'"( שאמרממח
 יצחק לפנינו10( שכת' מה להודיע יעקכ את ורבקף"( לעשוהנחק
 האדום מן .80 יעקב: את לברך הערימה ורבקה עשו לברךרצה

 את כופל מחבירו דבר"( לשאול הממהר אדם דרך הדה.האדום
 לאכל: מהרה לי תן כאומר הוא הרי ורעב עיף שהיה וזהדבריו.
 אדום. לאכול ונתאוה אדמוני הוא אדום. שמו קרא כןעל

 שבשביל כן לו קרא כזיון ולשם בכורתו. מכר רעבתנותווכשביל
 מיד לאלתר. כלומר כיום. מכרה .81 בכורתו: מכר אדוםמאכל
 לך12( שאתן בממון אבי ובוממון לך הראוי בכורתך חלק לימכור
 ויאכלו שמצינוע( כדרך ]ו(לקיום. לעדות המאכל לך אתן כךואחר
 הולך אנכי הנה .82 ליעקב: לבן בין ברית לקיום הגל עלשם

 דוכים שם4י( המצויים ביערים חיות לצוד הולך אני יום בכללמות.
 חלק להמתין ]לי[ וה למה למות ממוכן ואני רעות וחיותואריות

 roth. ובל'א: וא0ז 4( - מעז. 3( - כט,כה. 9( - א,ב. מלאב.1(
 על ומחזרים שער אדרת לובשי הנלחים הם 5( - 1. הערה 73 ר" RSBIIועי

 אוהבת. הגליון: על כאן נוסף בכיי 9( - כג. בפסוק ט( - ד,כ. 7, -עש.. בכיי: 6( - זה. בעבור גם תועים רשב.ם וקראם ומתנ.ת, אכל לשא.להבתים
 גם למ.ד עם ויחובר הוא דבר שם נם אהבה תיבת כי צירך. א-ן ונם יוע-לולא
 באו וכאן הוא, יוצא פועל שאהב נשביל את תיבת עם ויחובר היא הפועל םע

 - כז. בפרק 10( - אחרים. במקומות נם כזאת ונמצא יחדו. הח-ביר מינישני
 שבלבד דעתו 12ן - 8. 33הערה דף 8811א ועיין מחבירו. אדם לשאול בכ..:11(

 רשב'ם בעעי טוב וגם לג. לפסוק בפ-רוש אמר וכן מכירתו. דם- משי לקחהנז.ד
 86 דף 8811ת ועיין הזאת. המכירה דבר על יעקב מעל המירם תלינותלהשתיק
 במלה מלה כמעט הזה הפ.רוש שהעתיק ובחזקונ. 14( - לא,מו. 13( - 1נהערה
 מצוין. ששםהנומחא
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 מ"כ. מאיר רבי הרב אבי פירש כך אבינו. מתת לאחרבכורה
 בדמים. בכורתו את וימכור *88 הבכורה: את לשו ויבז 1(נוזהו[
 דבר: לקיום אדם בני כמנהג וגו' לעשו נתן ויעקב כן2(ואחר
 בכורתי את כדכת'3( כך על נתחרט שלסוף לפי עשו. ייבז.84
 את ביזה אכילה כיפעת עתה שטותו. להודיע כא הקדים לכןלנף,

 דבר מן4( ויבזה כמו ויבז. מתחרט: היה לבסוף אבלהככורה,
 : קה מן מקן כמו בזה,י"י

 אברהם. בימי היה אשר הראשון הרעב מלבד .1כו
 זה פסוק ההצרך לא מצרימה. אברם וירד בארץ רעב ויהיכדכת5(
 הרעב בשביל הלך היה אביו שאברהם שכשם להודיעךאלא

 דרך פלשתים, ארץ דרך למצרים יורד היה יצחק כךלמצרים,
 הוא, קצוב כי פלשתים ארץ דרך אלהים נחם ולא כדכת'0(כארה,
 שהיה הקב"ה שיודע לפי מצרימהז( תרד אל הק לו אמרלכך
 ולזרעו לו שנתתי וכשכיל וע'. ולזרעך לך כי .8 למצרים:יורד
 ש80( כדכת' וממולדתו מארצו לצאת לו ציויתי הזאת הארץאת
 בקולי. אברהם שמע אשר עקב -5 אראך: אשר הארץאל
 משמרתי. וישמור בנולי: שמעת אשר עקב דכו2'9( הענודהעל
 כגון מצותי. תשמור: ברתע את ואתה בה10( דכת' מילהכגון
 חוקותי אלהים: אותו ציוה כאשר דכרנ'"( ימים שמונהמצות

 ועריות טל כגון הניכרות"( המצות כל פשוטו עיקר לפיותורותי.
 אלא רירה מתן נודם נוהגין היו כלם אורחים, והכנסת ודיתוהימור

 כי ויהי *8 לקיימן: ברית וכרתו לישראל תתפרשךו[13(שנתחדשו
 להתנהג שלא כך כל מעתה מהר לא נהימים[. שם לוארכו
 מצחק. ממנו: לבוזיה לב אגר שלא מאחר אישות מנהג אשתועם

 לצחק לנו הבאת אשר נהעברי[ העבד אלי בא כדכת'"(תשמיש,
 בארץ .12 עמי: לשכב אלי בא אומר15( הוא אחר ובמליםבי,

 הצבים דברי ההיו ויהו, תיבת להוסיף רתשרתי אמת ואם לר. בפסיק1(
 לד לפסוק רשיי שהלך רבא בראשית של מג פרשת בסוף אגדה ממדרשלהוציא
 אשר דבר ובכיי: טו,לא, במדבר 4( - כז,לו, 3( - לד. בפסוק 8( -בדרכו*
 סיפר לא שהמקרא פ. על אף 7( - יג,יז. שמות 6( - יב,י. 5( -בזה.

 מכרה. לא מצרים וארץ פלשתים, מלך אבימלך אל יצחק שהלך אלא א'בפסוק
 - יז,ט. 10( - כב,יח. 9( - יב,א. 8( - ב'. לפסוק רשיי מדברי למדורשב-ם

 - ונתפרש. שנתחד' בכיי: 13( - ניכר. שטעמן המצות כל ר.ל 12( - כא,ד.11(
 לט,יד, 15( - לם,יז.14(
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 שנת שהיא אע"פי ההיא. בשנה היא: כנטה שהארץ אעישיההיא.
 אחד כור שיוציא עהטיערוהו שדה שערים. מאה י(: ורעבוןבצורת
 כי וכרמים, שדות עבודת רבה. יעבודה *14 כענין: מאהההניא
 שלא מלשתים. מתמום .16 היא: קרנף עבודת עבודהמתם
 שכשנתרחק בשביל לכתוב והתירך שתו. אחרי בהם כמויחויגן
 קרא אשר .18 כנק: אבי הוא וחם דוגמתי( וחפרם שבמשם
 רבו ילא .22 עליהן3(: לערער אדם יוכל שלא כדי אביו.להן
 ייעל *28 משם: ויעתק דכת' ממרעיתם, שנתרחק לפיעליה.
 לו שאמר מוכיח שכן מהם, מתיירא היה כי שכע. בארמשם

 ייכרו .26 מתיירא: שהיה נמצא אנ]כ[י, אתך כי תירא אלהו"
 עדלבמץטשאבימלה יצחקטם לו קרא לא כאר. יצחק עבדישם
 על לו והמדו עבדיו באו ואו לאחי איש תשבט מגרר אליוהלך
 שנשבט השבועה שם על שבעה לו קרא ואז חפרו אשר הבאראודות
 כמו6( אהוביו, חבוטת כתרה,  ו"רמהון. יאחות .ee ואבימלך5(:הוא
 של8( וכמ"מ ותויק, מריע שלי( מ"מ כמו והמ"מ למרעהו.ויתנה
 רשעים ודרך צדיק מרעהו יתר וכן0( מלחמה. כלי מסבאנכי

 את ויתהנו ככו0!( מרעהו את הער דרך ויכהן יתר הצדיקתתעם.
 פ'ש תתעם. ולשכיניהם לעצמם רשעים דרך אבל כנק,ארץ

 כמו אחרים, את הוא יתר עצמו, את הוא יתורי!( בלעס(.אשבריר
 אלה נא תהי .28 מפעיל: ווה פועל זה יקים, יקום ישיב,הטוב
 ]בינינו עתה גם שתתקיים אביך, ובין בעי בינותינו,אשר

 אתה .29 ולנכדי: ולניני לי תשקור אם תנאי"( היה שכןובינך[13(,
 לך, שעערנו כמו בשלום ושלחתנו עמנו ברית כרות כן כמועתה
 וכן בלבן. שכת' י"י ברוה בא דוגמת16( י"י15(, ברוך שאתהאתה
 באר העיר שם כן על *88 בשלום: מאתו וילכו הצחקי!(שטה
 היו שבע באר שם כי אברהם, של שבע באר אתוו מ ויעיןשבע.

 - עליהם. להם*** בכ"י: 5( - פ,יח. 9( - מב"ר. רווי לדברי קייב1(
 רמב,ן וכ"כ כאן. השמר הבאר הוא ליב בפסוק שהבאר 5( - כד. בפסוק4(

 ירמיה 8( - ד,ט. השנה ראש משנה י( - טו,ו. שופטים 6( ליב.-לפסוק
 במדבר 10( יב,כו.- משלי 9( - המלחמה. כלי אג מסב הנני כתוב: ושםכא,ד.
 - 6. שימן 92 דף RSBY ועיין haben .1%88110~1 ובל'א fa~t  ,5,6"68 !!( - ב. ,יג
 - כר,לא. 16( - רשי. כפירוש זאת גם 15( - כא,כג. 14( -דבריו. פי על החסרון והוספתי רירי כפירוש 8!( - יתר. במעות: כאן נם בכיי18(
 לא. בפמוק17(
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 ארבעים בן עשו ייהי .84 ליהודה: אשך שבע באך ויונא !(כדכת'
 אותם, רבקה בלרה היה ששים בן כי מאה, בן יצחק היה ואזשנה,

 את אשה ויקח שחק, זקן כי ויהי אחריו2( שכת' מה באלהודיענו
 לוכוח אם לומר3( שעתיד לפי רוח. מרת ותהיינה י85יהודית:
 מורת תחילה: לפרש ההצרך לכך כ%%ה, כנעץ מבנות ששהטקכ
 וכשהוא לנקבה דברו ערצה יאמר*( לזכר עושה מן כמורוח.
 את ימרה מן5( ממרה לשון מורה מן יאמר כן עושת, יאמרדבוק
 קונמרריאנץ6( רוח מורת יאמר דבוק וכשהוא לנקבה מורה יאמרפיך

 דבר, שם שהוא לפי קמץ8( חמף נפ.טו 9ךת יודע לבאבלז(
 כי ומבורתם( פועל לשון הוא10( פזם מלא וה אמל מלרית 9(14ין
 פעלם(: לס"ד מחטוט מריתימרה
 שמואלס( במפר שמצינו כמו הזקנה מן עיניו. ותכהינה *1כו
 שזקנתי בשביל ממך14( מבקש אני נא. הנה .2 כהות: החלוועיניו
 כמו בחיי לך לחלוק כידי אשר כרכות לך לתת רכנהואב

 שר נא כופל כליך. נא שא .8 הארץ: וירושת אברהםברכת"(
 מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה אצל"( שפירשתי כמובכאן
 הדר 17( מבוררע סלוף החיצים. בה שתלויים אשפתו תלייך.את:

 י"י שמע ]19(כי שבה, ממרת אבינועם בן שביף וכן18( תלה,האופים
 נבור נמרוד אבל20( י"י. בשם י"י. לפני נל ענה: מבורת[ עניךאל
 גדולה עיר היתה נינוה וכן21( העולם. בכל פירושו י"י, לפתציד

 המדר: בהפוך בכיי 4( - כו,מו. 3( - כו,א. 2( - יט,ג. א' מלכים1(
 colstf(eri(elzt 6( - א,יח. .הושע 5( - קמח,ח. בתהלים והמקרא ~זכר.יאמר
- 1s'iderstrebeDd. ובל.א כמו8"""14ם.חא00,שהוא  הוא 8( - יד,י. משלי 7י 
 חולמי- הוא 0נ( - יג,כו. ואיוב לב,לב דברים 9( - חטוף. קמץ קוראיםשאנחנו

 שמואל, קרן לבטל הוקשה כבר יחיד לשון רוח ברת והיות 12( - א,כ, איכה11(
 יחיד א-ן כי נכון, וא-ננו כנהוג. רב.ם במקום יהיר ש-היה באמרו קושיתוודחה
 כמו היא מרת ותיבת רשב'ם, כרעת שלא נראה אבל סבה. סבל. רביםבמקום
 תנועת זה-באה ומפני בריש דגש כאן שאץ אלא אחת ושתיהם מרר מנזרת39ת

 הפירושים שני בין הכר.ע לא וראב-ע כמשעם. החטוף הקמץ במקוםההולם
 נא תיבת לפרש רצונו 14( - נ"ב. אי שמואל 18( - בק.צור. הוא גםשהביא
 הוריש ברכות עבטתי רשיתם וכוונת כדכאי. בטעות: בב" 15( - בקשה.לשון
 הארץ וירושת ד( )כח, שניה בברכה אברהם ברכת הברכות, שאר עם לבנויצחק

 שר ואת כתוב: ושם מ,כב. 17( - יב,יא. 16( - )כז,כח(. ראשונהבברכה
 ואשר אחר. פשוק להיות ויתכן טו,יא. 19( - ה,יב. שופמים 18( - וגו'.האופים
 תיבת בו שיבא מקרא יחמר מקום מכל ובכיי דוגמא. במקום רק הואהוספתי
 שבה( )צ'ל: שוה ממרת אבינועם בן שביך וכן : נמצא בכ-י כי כינו., עם"טנ-"
 ונינוה. ג,נ: יונה 21( - כנמרוד. י,ט: 20( -טוה.
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 לך .9 כנינוה: גדולה עיר היתה לא הקב"ה של עולמו בכללאלהים,
 גדיי 1(: אוהלים יושב שהיה אומנותו ממקום 1וגוין. הצאן אלנא

 ולא עזים לקח אדם כשיער כנטה ששערן העורות בשבילעוים.
 ימובוהו כמוט כצהרים, ממשש מן2( אבי. ימושני .12כבשים:
 קללתך. עלי .18 החטיאה: אות תחת דמט מככ. מן נחלערכי
 לה שאמר במה בוטחת היתה כי תירא,[ ואל כלומר צוארי, ועלטלי

 בשעת אביו בהן עומד שהיה החמודות. .15 צעיר: יעבד ורבהקע
 כמו6, ציווי, לשון שהוא לפי קמץ חטף מצידי. יאכלה *20אכילה:
 שהוא פום מלא הוא בני, מציד ואוכלה אבלי( בשמחהילחמך,אכול
 דויד, לחמדי זכרה יאמר6( לדוד, י"י וכור כמו7( אפעל.לשון
 קלן היה היו שתאוטם למי יעקב. קול הקול *22 ציוויה(לשון
 איש שמלאו מאחר בקולו יצחק טעה ולכך לוה זה נאתדומה
 שטו0י(: בני שאתה נראה עשו. בני זה אתה .*2 צוארו: עלשעיר
 אשר במגמר: מכושפים היו וכנדיהם החמודות. בנדיו. ריח.27

 קנה וכרכום נרד מלא שהוא השדה את י"י.ברכו

 וקנמו~

 פייט וכן
 ייתן .28 טל: במחן ברכו כהריח מבורך ?דה הכליר"( אלטררבי
 כעין השמים מטל לך יתן הק' והוא י"י ברכו על מוסבלך.

 נשים לו טהיומ( במקב אבל אמך. .בני .29 השדה"(:ברכת
 יצא אך ייהי .80 אביך"(: בני לך וישתחוו בו"( כת'הרבה
 עסו הקדים שאילו הכתוב, בא ליעקב שנעשו נימים להגידיצא.
 על יצחק. ייחרד .88 יעקב: נתברך לא קודם, אחד רגעלבא

 - מ,כב. איום 3( - כח,כט. דגר.ם 2( טענם.- תיבה על מיסב1(
- כה,כג.4(  - קלב,א. תהלים 1( - כה. בפסיק T,D - )6. קהלת 5( 
 דנה יהודה בן יקיתיאל לר' הקורא בעין '!( - ו,סנ. ב' הימים דברי"(

 הדבר-ם :מצאו היידע:ה.ים האלף ר' להת' ע.:.ם מאור מחומש הנדפס)יהכ'.(
 חסרון בעבור דגשה השי'ן ז"ל. שמואל רבב :אום "ואמשך. כא: לפסוקהאלה

 רשכ'ם מחיבור אם הדברים לקוחים לרשב.ם התורה פירוש המן ידעת. ולאהנכפל".
 מדבר תמצאהו כג,כד גשמית תהרסם לתיבת בפ-רושו כי הממורת.בענין
 104 דף ב' ציון העתי במכתב דוקעם ל-ב ר' הח' והנה המכורת. מבעליכאחד
 בכיי המיבא הממזרת( ובעל המדקדק )כלומר הדי-קן שמואל ר' כ. לאמרהוסיף

 בספרו ציי; הח' דעת כן ולא רשב'ם. הוא 37( סנט )וברשימת 32 ם.מןהאמבורג
 רשפים גם היבאו ההוא שבכ.י לפ- דבר-י. ונראץ 109. ודף י!1 דף נעשיכטעצור
 שם אסב פ.רוש שמחבר לומר וקשה חכמים, כשני הרייקן שמיאל ר' גםבשמו
 כח,יח ויצא בפרשת ו.צק ולתיבת - אחר. א.ש בהיותם שג.ס שהם להשיבטעה
 ף שאין ר"ל 10( - בהערת.. רשב.ם בשם יקות.אל לר' דומה מאמראביא
- רשע, כפ-' 2י( - טל. לתפלת אא:רה בפיוט 11( -שאלה.  בכ.י: 13( 
ע כפ" 15( - מס,ח. -11(שהוא. ש ר  מביר. 



ג1ג1 בז,ם--כח,והילדיה

 לשון תיקון איפוא. מי יעקב: של צוארו כחלקר4 שיערשמצא
 גם ב"ל: אתאורש3( איזי. לי אימא שבתלמודי( איזי כמוהואנ(
 הכל עשה רבקה שבעצת ידע וגם לעובדני. שמיהר יהיה.ברוך
 יעקב. שמו קרא הכי .88 לברכוה: שראוי בו מברת היההוהיא

 שידו בשביל לידה כשעת יסקכ שמו קרא אשר הלמעןבהמיה.
 פחות ליטול לו והיה פשוט והוא בכור אני ונמצאתי כעקביאוחזה
 ודינך אהה" אחי "הכי יכן5( ממתי( ו,יוהר[ שרם פ4 יטולממני,
 שנינו בחרא בבבא וכן בתמיה. חנם" "תבדהני הרבה סכרל.טול
 יזונו. והבנוה יירשו הבנים מרובים שהנכמים בדמן שמה"( מיבפרק
 אומר אדמון הפחחים. 2ל ישאלו והבנים יוונו הכנות מועטים,נכם.ם
 בנכסים כה. הורע מרובים בנכם"ם כחי ויפה וכר ומאני בשבילוכ"

 נקה עבד שייה מה לעבדים.7( לו נתתי *7): בהמיה:מועטין,
 בכל. חיוה צד שהעתה"( אומנוהך החיה. הרבך 1י[על .40רבו:
 בפרך בך כ"םיעבוד'ת( בש*הי, אריד כמו"( הריד, וכאשרזחנך.
 אוהך יהרוג אם שניכם. גם .44 עולו: ופרקת למבול, הוכללא
 דרך יעקב. לוקח אם .48 הדם"(: גואלי ידי על יהרג הואנם

 לו מלתה ולא מעשו שקב להרחיק ליצחק רבקה אמרההכמה
 כן: עשהה אחיו שטימהשבשביל
 אשה הקח שלא מאחא מגוריך. ארץ את לרשהך .4כח
 וירא .;י ליצחק"ן: אברהם שציוה כמו עבדים שהיו כנעןמטות
 לו נהן הללו אחרונוה בברכות יעקב. אה יצחק ברך כיעשו
 ממשפחהו אשה לקחה לו אמר תם לאברהם שכהנה כנען ארץאת
 שמטאהי מה בלבוד( עשו חשב כנען. מבנות לקחה שלא צ*והווגם

 - ס.א. ס דף מציעא בבא 2( - דבר. לפתרון ולא הד.בור לייפיתי(
 רצ-:ו י( - ן. הערה ;ש דף 31;1א:1 ע--ן ל15י;. ובל-א ""ץ",יי או """0,,(3(

 -- כם,טי. 'ן( - רמאית. פתרון ויעקבני לתיבת שא-ן באופן הכתובלפרש
 :ומחת ולפ. ע.ב קם דף שם בגמרא רבא פירוש דברי לפ. א משנה ט פרק"(

 -סבו שעליה וכי, ת-בת הנה כי שבידחו. הדפוס מפסחת משסה שלשונהרשב'ם
 הנרפס, התלמיד בספרי שם רבא בדברי ולא במשוה לא אימה משם, ראיתודברי
 רשב,ם שבפ.רוש העיר:. בודאפעסט בעיר היושב :ריו באכע- שמעין ר'והחכם
 הגמרא מסחת בהיות כאן, שהביא כחי ויפה תיבות גם :מצאי שם רבאלדבר-
 רבן. בלא לעבד קנ-ן ע'ב:א.ן כג דף בקידוים.ן 7( - ל.רש. אנ. וראוישלס

 תהלים "( - שה.תה. בכ": "( - עליו. וסמך רש.- פירוש ק.צרורשב-ם
 קרא מדיע טעם :תן 12( --- רש... כדבר- ;'( - בשיעביר. בכ-.: "ין -:ה,:.
 עשו ו.רא של פ-רוש הוא "י( - ממריך. ארץ הזאת בברכה כנען ארין אתיצחק
 ח, ובפסוק ובפסוק
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 ממשפחת ישמעאל בת את ולקח אברהם ברכת ממני בזל כנעןמבנוה
 אחוה .9 אברהם: לנחלת אוכה מעתה שמא בלבו חשבאברהם,
 נבית. אחות אותה נורא ישמעאל שבכני ראשון שהיה לפיגביות.
 משה קודם נולד שאהרן לפי אהרן, אחות הנביאה מרים והקת נ(וכן

 בפסוק ואהרן סשה שהזכיר במקום אבל אהרן. אחות להקורא
 ואת אהרן אה לעמרם והלח כדכת'2( אחותם אוהה קוראאחד
 ראשון שהיה לפי המנע, לוטן ואחות וכן"( אחותם. מרים ואתמשה
 וענה: וצבעון ושובל לוטן ו(כדכה'

 יעקב.ויצא

 לו אירע במקום. ייפגע .11 הרן: לצד הלך חרגה. יילד.10
 פנאי לו היה ולא השמש. בא כי לח: מעיר חוץ אחד במוםדרכו
 טוב בכי אדם יכנס לעולם יהודהת( רב כדאמר ביום בעירליכנם
 האבן אח ויקח כדכת'י'( המקום, מאבני אחה ויקח טוב: בכיויצא
 משצמו. כנצב אחרים, ידי על( מוצב .12 מראשותיו: שםאשר
 אחרים. ידי על ומוגש, 9(מוקטר מעצמו, הערפל, אל נגשוכן"(
 "(נראה, אבל לו, הראו אחרים בהר, מראה ואתרו אשרוכן0י(

 שהקדים במה לדקדק אין הפשטת( לפי ויורדים. עוליםמעצמאי(:
 ירידהין(י קודם עלייה להזכיר ארץ דרך שכן ליורדים,עולים
 ואם ולורעך. אתגנה לך עליה שוכב אתה אשר הארץ.18

 רוחות לארבע ווגו'ן, וקדמה ימה ופרצת הוא, מועט דברתאמר
 יתערבו כלומר ומרכיב, מבריך כישון ינברכו. .14העוכלם:

- כואט. כמדבר צ( - טו,כ. שמות1(  לו,כ. 4( -- לו,כב. 8( 
 ומה )א,ד( טוב כ- גאור שיאמר שם: רש'י ופ-רש ט'א, ב דף פמח.ם'י(
 - .ג. בפסוק ז( - יח. בפסיק ;י( -- הלפט-ם. ומפני החיוה מפג- טוגתו?היא
 - יב,ז. 11( - כה,מ. שמית 10( - א,יא. מלאכי 9( -- כ,כא. שמות"(
 מדברי להוצ.א "נ( - 7צ. ס-מן 04 דף 31~1:8 ועיין כה,מ. לשמות כתב וכזהצ1(

 -כנם. דיר ע'א ב דף פסת-ם תוספות ע' 11( - ורש,י. רבאבראשית



35 כח,מ-כפ,יז ויצאתולדות

 וככר הוא רפי משקל שהרי האדמה. משפחות ]כל[כמשפחתך
 אשר עד בדרכים אעובך לא כי .16 לך1(: לך בפרשתפירשתיו
 כי הזאת, האדמה אל להשיבך עליך, דברתי אשר אתטשיתי
 מלאכיו כי כדכת'2( יותר. מלאכים שמירת צריך אתהבדרכים
 ש ]הזה[. במקום י"י יש אכן .16 דרכיך: בכל לטומורך לךהצווה
 הוא כן אך חול, מעם שהוא כאן כששכבתי מבור שהייתיכמה
 שדייתי כמו ולא כן "אך שבמכךא אכן כל וכן ירש. מזםמיהוא
 משח ראשה. על שמן ויצק *18 הדבר: מדע אכן וכן3(סבור."
 4( וכליו במשכן כדכת בשובו קרבנות עליה להקךיב לקהלהאהזה

 אשר ביתאל האל אנכי לפנינו6( מוכיח וכן אותם. ויכךשוימשחם
 ואולם. .19 לכךבמת:7( אלהים, בית 6(יהיה ומ'. מצבה שםמשחת
 שם עהטכב לעיר שחהן המכךם שם ועל העיר. שם לוזואלא:
 כמו בשלום. ושבתי .21 ביתאל: מצמה העיר שם נכךאיעכר
 לאלהים. לי י"י והיה הזאת: האדמה אל והשבותיך לי8(שאמר
 לפחך להקריב לך. אעשרנו עשר .gg מעשי: בכלטימייעמ
עולה9(:
 בשמחה הלך הק שהבריחו מתוך רגליו. יעקב יישא .1כפ

 עליה. רבצים .2 מקרם: ארם כדכת'10( ארם, קדם. בניובמרוצה:
 והאבן האבן: את וגללו העדרים כל יאמש אשר עדממתינים
 שאר ממנה ישאבו שלא או אדם ישל שלא הבאר. פי עלגדולה
 הכתוב: בא גבורתו להודיע לבדו. האבן את ויגל .16 אדם:בני
 אנשי אל שלתוהו ואמו שאביו האלה. הדברים כל את.18

 אלי: לבא כיוונתה ויפדה וגו' ובשרי עצמי אך *14שמפחתו:
 לפי כי יעקב של דבריו תשר"ת הפמיק"( בנות. שתי וללבן.18
 את ]בילוט[ לפיכך בעיניו חן מצאה והקמנה בנות שרג לו2וד,יו

 כל אין נאות שעימה "(וכלה ב"ל. וורש12( נאות. רכות. .11הקלנה:

 שמות 8( - צא,יא. תרצים 2( - יב,ג. לפסוק מאתנו הנאבד בחלק1(
 בפסוק 6( - לא,ינ. 5( - ז,א. במדבר 4( - הדבר. את נורע אכן ובכיי:עיר.

 ומלרש ןש-"ב"יי"פה "~nalp וגביגגונהאין'תוב:4א
.ס,ןןייי4",:.,1.ףי",י~.עעם~שנ(י7"יק":ניןןייןני,"י.;בייךיי",ין. בהערתי 82 בדף לעיל כתבתי אשר את עיין רשביס* והוא ז'לע שמואל רבנוכדברי
)Lagea1874ועיין 6ט BSB~ 9* סימן 98 רף -  ע'א* כד דף תטנפו 18( 
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 הואר. יפה כלבנוה'(: רכות אינן שהורות ועינים כדיקה. צריךגופה
 יפה והלחיים: והפה והמצח החוטם דפוס יהארהו. במהוגה 2(כמו

 עבדתיך: שנים טבע ימי. מלאו כי .21 ואדמדם: לבןמראה.
 וכן'( והנה. אומר תחילה נודע שלא בדבר לאה. היא והנה.25
 לאה: של המשתה ימי שכעת זאת. שבוע מלא .27 הלום:והנה
 עמדי העבוד אשר בעבודה מיד ואת את גם לר והנהןונהנה
 כאשר ויהי כדכת'ן-( אחרות, שנים שבע עוד רחל נשואיאחרי
 עכשיו כי וגו' שלחני לבן אל יעקב ויאמר יוסף את רחל.לדה

 את גם ייאהב *80 בנוהיך5(: בשהי שנה עשרה ארבעהושלמו
 גם רוב אהבה. וגם אליה בא כלומר מלאה, יזהר י?ךה וגםרחל.
 וכן אוהי. הברכו גם אוהי, גם וברכתם וכן0( בהורה. כןהפוכים

 ופצה שפ* ונעשיהה רגלך לחצתי הנה הרבהי, אוהך בם עהה1 ]כיי(
 שכהוב בשביל עקרה. ורחל .81 אוהך: הורג הייתי עדייןגם

 כמו יאהכני .82 כן: כתב כנים, לי הבה ליעקב"( שאמרהלפרנו
 קרא כן על .84 יכדילני: כמו יבדילני הבדל llorllיאהסניפ(.

 שם: לו ירא שיעקב לומה יש לוי.שמו
 עלי מהה אבל"( פועל. שהוא למטה טעמו אנכי. מתה .1ל
 נפהלתי. אלהים נפתולי .א לשעבר: שהוא למעלה, טעמורחל,
 נכפוף וכן"~( שריה"(. נו"ן כשכיל ראשונה נו'ין נהחברתי. הק'חיבור
 כמור( טוב מזל אלינו בא גד, בא .11 דוד: נשאל נשאל !!(נכספת,
 בב' וכן לא. ומינוק גדי גד שבהייי( בממכ' וכן שולחן. לגדהעורכים

רבכי
 שא"צפ. הוא, טועה בדוד"( לשון והמפרש דביהא. מזליה אחא
 !הכי ושמעון בעניי, י"י ריאה כי ראובןט2( כמו האמירה,"( מעיןשהשמית

 הדיבורם(. עיקר כעין אלא לכוהבה לנו אין האשה אמירת י"י,עומע

 כאן וכפירושו מאז. ה% מד,ינ.- ישעיה 2( -- כלסים. בטעית: בכ'.11
 :יסף בכ,- 5( - ל,כה. 1( - מא,ז. ולפנסו כד כה, למעלה נם רשב-םכתב
 שמות "( - 0. הערה 14ן דף HSB~I עי.ן בצאנך. ש:-ם ושש בטעות:כאן
 - ואהבנ-. בטעות: בכ'. 'ן( - א. ל, "( - כב,לג. במדבר ז( - לב.י4
 בשביל בראשה נ.ון לה יש נפתול. שתיבת ר/4 12( מח,ז.- !1( :ו,ג.- ישע-ה0!(
 מסעיה כ,כח.-"ן( א' שמואל 11( - לא,ל. ו"( - נפתלת., תיבת בראשהנען

 גדא'דגיתא, אחא הגדפם: רבא -זי(בבראש-ת ע'ב. סו דף שבת -"1(סה,.א.
 - ראבש. וכפ.רוש השומרו:-ם כהרגום "1( - הבית. מזל כמו שהוא הערוךזפ-רש

 ל,לדיהם.- שמות בקראם האם או האס לאמ.רה ממש שו.ם ולא דומים כלומר'!!(
 יכול ה-ה גדיה" "בא לאה אמרה אילי ר"ל 22( - כם,לג. י2( - כם,לב.0ץ(

 א.עפ. האמירה מעין גד הבן שםלהטת
 באמרה אבל דיבורה, לעיקי שוה שא.:ני

 גדוד. לשון זה שא-ן :ראהבגד



7ה כט,כא-ל,כהי-צא

 1,:גדו דלהיו. שם של כפילוה בלא גדוד לעוון להיוה יכול א.נווגד
 י(ףמכו כמו החמירה, שנייה דל"ה התה דגש צדיק, נפשעל

 דגש בכלם רביו, עלי ~(ימובו אידם, אורחות עלי וימולו 3(בעונם,
 ובשבח כאישור עומדת אני ותוק. באשרי .18 החמרה: אוהההת

 כדכדי"( תאמם. דודאי 5( דודאים. .14 במה: אותישמאשרות
 הדודאימי( שכר אחד שכרים, שני יששכר. ."1 ריח: נהנוהדודאים
 ומנה חלק לשון ובד. .26 לאישי"(: שפחזני סנההי שכרואחד
 לשון לך, ובול ביה בניתי בנה כסוי!( יזבלני. העניין: לפ"יפה
 לדה על הודאה נכהבה ולא דינה. שמה את יתקרא .21דירה:
 הבן. על כמו הבת על מודים שאין כן, נקראה למה לדעההבה

 אשר בה וכןי( מוו. חוץ זכרים היו יעקב בני סכל בא,ולהודיעך
 ומרח: יוכבד בנות, שתי רק היו לא נפש שבע.ם בכלכרח.
 כי וכמו"( ביתיך, תוך אל ואמפהו כמו"( אלהים. אסף.23

 עקרה: נקראת שהייהי חרפתי את והטמנה הכנמה cb'a*.אטפס
 חרפתי. אח אלהים אכף שאמרה על יוסף. שמו את והקרא.24
 יומף שנהפללה שם עי למה? יומף של יוד אםףח(, הקראהו כןואם
 ויוסף"(: יסף אמירוה, שני משמש זה שם הרי אחר, בן ל.י"י
 של אתרוה שנים שבע נשלמו יומף כשנולד עהה כי שלהני..25

 אייב 4( - ל,יב. איוב 3( - קי,מנ. תהלים 2( -- צד,כא. ההל-םנ,
- כד,א, ._מ.ה 5( - .;.סי  שם רש" בפ-רוש ועיין ו,יד, הש.ר.ם שיר ט( 

 ע"א ינ דף זקנ-ם הדר בספר אבל טז. פסוק בעבור כן כתב ", -פעמ.ם. שת- הדודאים שכר אחד ת-כוה :שגו בכ'. 7( - כאן. רשב-ם כדבריזתטצא
 שנתת- ואחת דדודאים שכר אחת שנ"ן שר כתב שבר.ם שב. שם "עלכה-ב:
 שע"ן בשני "יוכתב :מצאו הוה למקרא -הודה בשחת יבן רשב'מ". לאוט..שפחה-
 לזמר תאי שהוא לפי נקראת אעה הדודאים בשכר שה.א שאותה רשב.םזפ.רש
 התזרה ומפרשן רשב-ם, כזונת זאת ואין עמה". יעקב שישכב כד- אחוההשהכרה
 - ח,יג. א' מלכים 0( - להם. המורגל בדרך דבריו הבעו אחריו גאואשר
 ובכיי: כב,ב. דברים 11( - אח-ה. בין יח-דה :וברה שרת שנם יר,ל ע. מיט1(

 כ. טז,ה: .רם-ה 12( -ואספת.
 RSBII ועי-ן וסף, בכ'.: 13( - שלומ.. את אספת-

 בהדר אטף, שצזל שם כתבת. אשר לדברי נאמן עד ומצאתי 3.- הערה 84דף
 ואסף. יוסף אמ.רות שני מיטמש זה הרי אחר בן לי י.. .וסף רחל שנתפללהלפ. "ל למה? יוסף של יוד אמף, למקר. ל-ה הוי כן אם "תימא ע"א: יד דףזק:.ם

 לדעתו הכתוב דברי פ-רש אלא שאל, ולא רשב'ם תמה שלא והאמתרשב.ם".
 שקראה כלומר כג, פמוק אל .חובר יומף, שמו את ותקרא כד: פכזקשתחלת

 אחד. הבאה לאמר ותיבת חרפתי. את אלה.ם אסף שאמרה בשב.ל -זמף בנהשם
 אסף. :קרא ולא יוסף נקרא מדוע לבאר הכתיב שרצה פ.רש כד בפסיקכן

 וע' י.יסף כ; שבפסיק י;1' שסף 14( - עליו. לעמוד זרא.- ה-א חדש הזהוהדרך
 כד.שבפסוק



 לרשב'ם התורהפ.,-וש38

 לפני: אשר המלאכה לרגל דונמת1( בשבילי, לרגלי. .aoרחל:
 עבדתיך שהרי עכשיו לך שיש הצאן מכל מאומה לי תתן לא.1;:

 לי תן ולהבא מכאן צאנך שארעה סמה אבל בנותיך,ביטביל
 המר בצאנך עכשיו שיש ונקודים עקדים ואותן והנידים.העקודים

 מעכשיו להיוולד  העתירים מעל לדפרידם שלך כניך כיד והן ממש
 ויקר שהריי( והצוואר. הקדלר טלאי לי נראה נקוד. .82 שכרי:שיהיו
 ויפול כמו שהוא נדגש, והוא3( הוא. והקדקד הצואר כפיפתארצה
 ברגל עקוד כמו הטדקוד שם על הוא ויקיר וכןן( ונלד נפל.ממרת
 משם. המר .82 ברגל: קשירה יצחק, את ויעוקד ש50(על

 בי נענתה .88 שיוולדו: אותן ולהבא מכאן שכרי. והיהלצורכך:
 המצא ולא שכרי לראות כשתבא לפניך ולהבא היוםצדקתי
 כי בעוים לא אבל בכשבים. חום ועקודים: מקדים אלאבהם
 לבן: של בניו. כיד ייתן *85 ב"ל: רוש"( הם. חוםרובם
 ימים שלשה דרך נתרחק רשה שהיה לבן צאן יעקב. יבין.86

 לבנה. מקל  יו5 מצאנו7(: שהמיר והנקודים העקודים לבן שלמצאנו
 מעשר וכן8( פתח, הוא לפיכך לבנה, של מקל דבוק, שהואלפי
 ח(בכל במקל, האתון את ויך דבקות"( ובלא תמרורים. מטפה ,9(בקר

 ממפר,רחובות
~ta't(ls 

 מחשוף.  יבש:  טאעי לח. המינשר: מן
 ויחמנה. .88 קדשו: ורש את י"י חשף חשופה,14( וזרועך כמו"(גילוי,
 זכר לשון חצים יעמדנה, מגוי מלכיות ד' הפרות,"( וישרנהכמו15(
 זכר חציו עצמו, אל עצם )ה(עצמות ותקרבו ז1( נקבה, לשוןוהציים
 צלופחד: בנות ותקרבנה כמו18( לומה לו שהיה נקבה לש'וחציו
 יעקב. הפריד יהכשכים .40 וכר: לשון כולו הצאן. ייחמו.89

 נותן והיה ושנייה ראשונה שנה לכן מצאן הפריד והמקדיםהעוקדים
 וגם כמותם. ותתעברנה אותם שיראו כדי אליהם לבן צאן פניאת

 כדי עושה היה הללו מעשים שני המים. בשקתות נותן היההמקלות
 רגילות שרובן בוסן המקושרות. *41 ונקודים: עקודיםשתלדנה

 82 נצע:חק
 כב יך4ן ש~ך ג(

)1 
 בכ'. 7( כה,כה. כלמיעלה רצ"(

 1.קרא 8( - נמחק.ם. לה-ותם בראשם ונקדו לבן של תיבות בטעות כאן:יספי
 - ה,מז. עמום 11( - כב,כז. במדבר 10( - ו,כו. ירמיה 9( -כז,לב.

 א' שמואל 15( - נב,י. ישעיה 14( - ד,ז. יחזקאל 18( - יח,כו. במדבר12(
 ,- 1 הערה דף32 ק-.'BSB.AIi יעודנה. מנו- ומלכיוס ובכיי: כב. , ח דג-אל ( _1G .ב.ז

 כז,א. במכבר 18( בדפיס.ב.- נשמטו הבאות התיבות עשר וכל לז,ז. יחזקאלזו(



39 ל,ל-לא,לחי.צא

 להתעכר המבכירות זמן כשעבר יכהעטיף. .42 ביחד:להתעכר
 : המאחרות על חועהמ היהלא

 במליה ומאדו ככד 1(ואברם כמו ממון, עוצם הכבוד. .1לא
 אס רעים, שפניו א"עפי עמדי. היה אבי יאלהי .6 וכדהכ:בכסף
 מחימם. מונים. .: : לי ונתן עמדי היה הק אלא כלום ממנו גזלתילא

 פעמיכם 4(עשר לחמים, נשים טימר כמו3( דוקא. אינועשרתי(
 בזה נקודים. הצאן כל וילדו *8 מניינים: הרבה כלומרתכלימוני.

 ישועה לעדן כל וכן הפריש. ויצל. .9 הלבן5ן: מחשוף השיללא
 להקרישה משחת. אשר .18 הם: הפרשה לשון וחליצהוהמלטה
 בס שניטתכר כמפינו. .15 נדריך"(: עליה הלרכת לאועדיין

 ותגנוב *19 ולפרנסינו: כפך בנייע להשתכר לך שהיהבנישואינו,
 לברוח, יעקב רשה כי ללבן ויודיעו עידו שלא התרפים. אתרחל
 רגילים און. דברו התרפים כי 8( ותרפים, אפוד אין שנאמרן(כעניק
 לאט הולך היה יעקב כי ימים. שבעת דרך .28 בהם: לקפוםהיו

 כדכת'0( צאנו את לגזוז הלך ממר רחוק שהיה ולבן צאנובשביל
 והשעו לרדוף מיהר והוא טקב, ובין בינו ימים שלשת דרךוישם
 כבוד10(: לו חולק ואס וגו'. אביכם ואלהי .29 ימים: שבעתלסוף

 ועל ראשון ראשון על השיב תמצא. אשר עם וא'. יראתי כי.נ"
 מגופוח(: נקמה אעשה אני כלומר יחיה. לא *82 אחרון:אחרון
 כך ואחר לאה באהל כך ואחר יעקב באהל לבן ויבא.88

 כשיצא שהרי רחל? באהל מצאם לא ולמה השפחות, שתיבאהל
 הגמל כר על רחל ישבה רחל באהל ויבא לאהמאהל

 כלומר רחל. באהל ויבא לאה מאהל ויצא בתוכו:שהתרפים
 כך לא השפחות, שתי וכאהל לאה באהל למעלה שאמרנוא"עפי
 מפני אכל רחל, באהל נכנס לאה מאהל כשפא בתחילה אלאהיה,
 להפסיק רשה היה לא ללבן ורחל לרחל לבן שאמר דבריםאורך
 לשבת הגמל על שנותמן כמת או כר בכר. .84 הראשון: הפסוקאת
 פחותה: שמירה ומתוך מרעה חוסר מתוך שכלו. לא .88עליו:

 של מ.ן אותו פעם בכל שתלדנה 5( - פעמים. שת. "פעמ.ם" "יבת:שנתה' ובכיי ג. .ט א.וב 4( - כו. כי י.קיא 3( - עשי. בכיי: 2( - ב ינ1(
 פ.רש ולא לדבר האריך שמואל קרן ובעל. רמב'ן* כתב וכן לבן. שאמרמטולאות

 - י,ב. זכר.ה 8( - ג,ד. הושע 7( - כח,יח. כדבריו "( - הוה. ;מקוםכהוגן
 - לפרש. נדחק שמואל קרן ובעל אבי. אלה. שא.נ:ו פ- על אף 10( - ל,לו.ט(
 הראשון. ראבש כפיריש1!(



 לרשפים התורהפירוש40

 הזכרים: הכבשים מן לאכול במדבר צאן רועי דרך צאנך.ואילי
 הכני אני כמו1( משלי, הפסדתי אני אחטאנה, כמו אחסנה..29

 גנובת יתירה יו"ד יום. גנבתי חמרין: אלפין הרבה חטאים.שלמה
 רבתי כמו2( שלמתי, לילה וגנובתיום

 ן

 אבל במריטת. שרתי עם
 בשמחה ולא שלחתני. .42 שלי: גנובת פתרונו קמץבנוזותי

 רעה: להפר לשטות אוכל היאך אעשה. מה .48ובשירים;:(:
 נתמיך. צופה מן5( יצף. גלעד: מצפה את דכת'4( יהמצפה.*49

 ירה יעקב ונתתי. יריתי. .51 ורבה: פלה מזז( והארץ ירבכמוח(
 כים: ירה כמו8( לבן. בעצתאגעה
 עטך: אנכי והנה כדכת'0( לשומרו. בו. ויפגעו *2לב

 יעקב.וישלה

 תאמיהן. כה להם ואמר אחזם צוה לאמר. אותם ייצו.5
 ידעת כאשר גרתי לבן עם יעקב: של דאגתו ידע"( לאוהשלוחים
 כמו11( ~שאהר כמו ואחר. ברח: בשבילי יחשוב שלא ואמי. אביבמצות
 של אלף חסרון 13~אטר. 12(:אכל וכן נאאהכ, כמו יעקב אתואטב
 אוצרת כאשר בעיתו חן ומצאת עשו אל אחיך אל באנו .1יסוד:
 הולך אותך ובאהבתו בבשתך עהטמח מתוך הוא הנהוגם

 וכן15( פשוטנה(. עיקר זהו לכבודך. עמו איש מאות וארבעלקראתך
 יעקכ ייירא *8 בלבו: ושמח וראך לקראתך יוצא הוא הנהגם

 האמין לא הוא מתכוין, לכבורו כי לשלוחים שהראה שא"עפיבלבו,

 לבן אמר כאשי 3( - ברש.י. וכן א,א. א-כה 3( א,כא.- א' מלכים1(
 בכי.: 7( - א,כב. 0( - ג,יז. יחזקאל 5( - יא,כט. שופטים 4( - כז.בפסוק
 כח,טו. ט( מו,ד.- שמות 8( - לה,יא.והמקראמה.

 4.- הערה 35 דף 1ג88צ עיין בטעות. הראשון ונקוד יודע-ן. ידעו בכ.י:10(
 א מלאי.11(

 ב._
 פ.רש 14( ועוד.- מה. מב. כד,לט. 13ג לג.- 'כן יב: ג 12(

 - לקראתך. הילך אבל אמר ולא לקראהך הולך וגם שנאמר בשבילכן
 ד,ידיט1(שמות



41 לא,לם-לב,כא ו-בלחרצא

 את צרור ממרתי( ויצר. לרעה: אלא לטובה מצושמחשכת
 אשר מן3( ויתץ. קלל: מן גבירתה ותקל ובמור( והואהמדיינים.

 יראו ואם מזה וה המחנות רחוקים שהיו לפלטה. ,9 משה:חצה
 תחנה אם כדכתי4( הוא נקצה לשון הקחת המחנה יברחו:פרצות
 וכר פעמים תיבות מצינו הרבה5( זכר. לשון הנשאר מחנה,עלי

 ארוח השמש. ז(ותך הארץ, על יצא דוצמש כמו"( נקבה.פעמים
 פינות בארבע ויגע המדבר מעבר באה "(ורוח דברו, עושהמערה
 שהבטחתני יצחק. אבי ואלהי אברהם אבי אלהי *10הבמז:
 שבע"( מבאר בצאתי10( זהבלשון

 ויאמ-

 אביך12( אברהם אלהי י"י אני
 וט',  החמרים נכל[ לי מלתות מכל, קטנתי .11 הנחק:ואלהי
 חסדים לי שעשית ולפי השלמים. ואת העולה את מהכל קטןוכן18(
 כראוי, עבדתיך ולא נדרי קיימתי לא עדיין ואס לי הראוי מן יותרואמת
 לפי אלא האדם את ודן["( שאינך שהכטחתני. א"עפי ירא אנילכך
 תחיה ולא אתה מת הנביא"( לו שאמר בחזקיה שמצינו כמומעשיו,
 שנה: יתערה חמש ימיו על הו הוסיף"( חזקיהו בתפלת כךואחר
 פירשתי: כאשר החמרים. מכל שקטנתי לפי והכני. יבא פן.11
 מחוייב אתה שאין א"עפי עמך. איטיב היטיב אמרת נאתה.13

 כבוד למען עשה כן א"עפי וגו' קמאי שהרי הבטחתך לילקיים
 את לכלות כעציצה להק' משה שאמר כמו הבטחתך שתתקייםשמך

 על י"י 18(וינחם ניט'[, ברעה ולאמר[ מצרים יאמרו )ו(למהישראל"(
 ואמר וגו', במדבר וישחטם וגו' היי יכולת מבלתי 19( אחר הבמכוםהרעה.
 ממש בניהם פשוטות( לפי ובניהם. .16 כדבריך: מלחתי הק'20(לו

 מחנות23( הוא, כבוד דרך תשימו. יריוח .17 זכרים: בהםוהיו22(
 ליעקב: לעבדך השיבוא( והם עבד. אתה, למי .18 זה: אחר וההרבה
 אינפרה אמר כי ,21 בבראשית25(: שפירשתי כמומנחה..19

 - כז,ג. תהלים *( - לא,מב. במרבר 3( - טז,ד. 2( - כה,יז. במרבר1(
 - קמח,ח. תהלים 8( - ד,ח. יונה 7( - ימ,כג. 6( - הרבה. הרבה בכיי:5(
 בכ4 19( - כח,יג. 11( - מצאתי. בטטות: בכיי 10( - א,יט. איוב9(

 אי מלכים 13( - 1. הערה 87 דף RSBbI ועיין מ.ותרת. ונו' תיבת כאןנמצא
-ח,סד,  - להום.ף. הראשון המדפ-ם השכיל דן תיבת 14( 

 ב מלכים 15('
 שמות 8'( - לב,יב. שמות 17( - והום-ף. בכיי: 16( - לח,א. ישע.הכ,א;

שע ז יד,כ. בס ק20( יד,טז במדבר19(
 עוד 96( - יט. בפסומ 24( - למחנות. בכיי: 23( - וה.ה: בן.: 22( -רשיי.
 השל:ש.ת. בשורה 150 רף RSBE עי.ן ב,א. לויקרא פירושותמצא
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 הנה וגם השלוחימנ(: מדברי זה ואין בלבו שקב חשב כןפניו.
 לא אם אחרת דרך כלילה לברוח יעקב שרצה לפי רינה(. אחהוא
 יפגיטהו: שלא לעשו להטעותו מתכוין היה לכך המלאך, שעכבומפני
 עבר ולפיכך אחרת דרך לברוח נתכוין ההוא"(. בלילה ייקם.2:1
 בדרכים אבשלום מפני כברחו בדוד שמצינו כמו בלילה,הנחל
 אל ויאמרו כן4( כמו וכלילה שקב שעכר ומחנים ירדן שלהללו
 אשר העם וכל רוד ויקם וגוי המש את ומהרהו עברו5( קומודוד
 לא אשר נערר לא אחד עד הבוקר אור עד הירדן את ויעכרואתו
 וגו': הירדן את עבר ואבשלום מחנים6( כא ודוד וגו' הירדן אתעבר
 לכדו. יעקכ יייתר י25 לכרוח: כדי המם, מעכרות יבק.מעבר
 לבדו, הוא אלא לעבור עוד היה שלא לו, אשר כל שהעבירכלומר
 נתכוון. עשו יפגשנו שלא אחרת דרך לברוח כי אחריהם, לעבורורצה
 הק' של והבטחתוו קיום ויראה לברוח יוכל שלא עמו מלאךויאבק
 לעבור ורצה"( המלאך. לו. יכולי( לא כי 261 עשו: יזיקהושלא

 נפיצי תקע פן כמו"( הירך, מן נבדלה ותקע. כרחו: בעלולברוח
 וכן שמה"( כן כי ברי"ש למטה טעמו מן?ך יעקב.[10( לךךממך:

 וטעמו קטן פתח להיות נהפכין דבוק וכשירך ~יי וכן13( מזה 3דר12(
 השחר. עלה כי .27 המשכן: 15(ורף יעקב, 14(ירך ראשונה,כאות
 ברכתני. אם כי לררכיך16(: לילך יש מערזדה היום שהאירוכיק

 כי עמך, שנתאבקתי במה מזק אהיה שלא בשלום מאתךשתשלחמ
 שרית. כי .29 מלאך17(: שהוא יעקב ידע אז השחר. עלהעתה
 אבל עשית. שטה, קנית. קנה, כמו אלהים את שרה "(באונומגורת

 וירץ. וישב ויקם שיאמר רץ קם שב מגזרת ויוכל מלאך אל יישר19(
 וכן בורח. היה והוא הבטיחו שהק'ב'ה' לפי ובולע יעקב שלקהומה

 מיד ולא רב זמן אחרי הזה שבפסוק כן ואחרי תיבות פ.רש שרשב'ם נראה1(
 אחרינו, הוא גם והנה הלשון: ים בפסוק 2( - טשו. אל המנחה באאחרי
 לכתבו היה וראו. נאחר הפ-רוש ומקום אחרינו, יעקב עבדך הנה גס הזה:ויפסוק
 - ההש. בלילה כתוב: כמקרא "( - פניו. אכפרה אמר כי פ.רושלפ:-
 - מחנימה. במקרא; "( - ועברו. במקרא: 5( - יז,כא-כד. ב' שמואל4(
 לג.- בפסוק משך ר'ל 10( - ו,ח. ירמ-ה "( - יעקב. 8( - יוכל. בכ'-:7(
 ה,כא. רקרא "1( - כב,כד. במדבר 12( - בממ.כות. שלא הדבר שם כ-11(
 המאמר נקדם בכיי 16( - כד. מ,כב. שמות 15( - ה. א שמות 11( -ועוד.
 כל בכוונה א.חרו כ. האיש לו שאמר אחרי י1( - יעקב. ירך פירוש לפךהזה

 - הוא. "י שמלאך יעקב הכיר לברוח, עוד זמן שאין השחר עלות עדהלילה
 יב,ה. הושע 19( - ד. .ב הושע18(
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 ללכת ממאנים או הק' ברצון שלא בדרך ההולכים בכלמצינו
 במשה. 2( י"י אף ויחר תשלח ביד נא שלח כתי( במשהשמזמיו.
 ערסה אף חרון מקום 3(בכל חכמים שאמרו א"עפי הפשטולפי
 להיות 4( היה עתיר הלוי אחיך אהרן הלא יום רהבם מה וכאןרהבם
 לפי הפשט לפי אך לוי, ואתה כהן יהיה הוא שכשיו כדן ואתהלוי

 ויבקש ו~י"יו ויפגשהו במלון בדרך 5(ויהי כת' ללכת מתי~צלשהיה
 אלהים אף ויחר בכלעמח( וכן הדנה. במעי שנבלע ביונה וכןהמיתו.
 8(וילך בלעם הבל ואתו ותלחץ כדכת'7( חצר ונעשה הוא הולךכי

 יריכן. על צולע יהוא .82' עצמותיו: ושופו 10( כמו חיגרי(,שפ",
 בבקר ויהי כמו"( יריכו. על צולע ראוהו ]זורחן etwn כשהיהעתה
 לא כן על י83 לאה: שהיא נודע לא עכשו עד כי לאה, היאוהנה

 מת: שלא הק' לו שעשה ונם יעקב של גבורתו לזכרוןיאכלו.
 האיש את להוכיר דרך הפשט לפי ורחל. יוסף נגש *7לג

 כן כמו אמר וילדיה לאה שאמר מתוך למעלה3'( אכלתחילה12(,
 עהוילחת14(: עדרים של המחנה כל לך מי .8 ויוסף:רחל
 שעירה. אדוני אל אבא ]אשר[ עד .14 מ~נר15(: חנני..11

 שסמה עיר אל שלם. יעקב ייבא .18 הדרך: את לוס1(הרחיב
 כמו18( שכם, של עירו שכם. עיר לחם: בית 17(ותבאנה כמושלם.

 שכם אותה וירא כדכת'9י( היא, האמורי מל מיחון עיר חשבוןכי
 הוא, טרה העיר, שם שכם והמפרש הארץ. נשיא החוי חשרבז

 נזכרת העיר אלא ירהסלתמ יר ציון עיר מקום בכל מצינושלא
 בני גבורת לוכרון שמא שכממ(, היא ואת אם ואפילו השם20(.אחרי

 ע"א קב דף זבחים 3( - אלהים. "י בטטות: בכ"י 2( - יר. .ג. ר שמית1(
 והיה ובכ"י: ד,כר. שמות 5( - הוא. בטעות: בכיי 4( - מעט. לשוןבשעוי
 - כנ,ג. שם 8( - כב,כה. שם 7( - כב,כב. במדבר 6( - במלון.בדרך

 - כט,כה. 11( - לג,כא. איוב 10( - ע.א. קה דף בסנהדרין יוחנן כר*9(
 - שש.לחה. בטעות: בכיי 14( - ב. בפמוט 13( - רש.י. שהביא כב"ר ולא12(
 רש" וגם היידענהיים. וואלף ור' שמואל קרן בעל הגיה וכבר חנני. בכיי:15(
 כרות 17( שב, כה דף שז מבבלי רשיי בדברי בקיצור השתמש 16( -לעד.
 ' כא,כו. במדבר 18( - לחם. בית בואנה עד כתוב:קיט

 לר,ב..וטעות 19(
 העיר נ.נוה כנון 20( - 3. הערה 41 בדף [ג83ת במפרי הראיתיהמרפימים
 ח,טו(. טון ג, )אסתר שושן והע.ר כן גם נמצא ואולם ד,יא(. נ,ו; א,ב; )יונההגדולה
 שני רשב.ם ננד לעדים הביא לתורה בפירושו דל לוצאמו דוד שמואל ר'והחי

 ר-ל 21( - לז,יג, בישמה ספרוים וע-ר יט,כט ב.הושט צר מבצר ע.רמקראות:
 הן. אחת ע-ר ושתיהן שכם כן נם נקרא תהיהשלם
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 וכדכת'3ן ב"תאל2( שנקרא בלוז כדכה' שכמי( שמה את שמויעקב
 אנשי שהרגו גבורהם לוכרון אביהם, דן שם על דן ללשםויקראו
 חנוך. בנו כשם העיר שם ויקרא עיר בונה ויה" וכדכת'י(העיר,
 לפ* הוא טרה כממונו5( שלם כהורהו שלם ילם שמפרש מ4וגם

 בשביל וכי צורך? מה וגם כך, ליכר המנשא דרך שאיןהפשט,
 מטבע מין קשיטה. גו כן: לכהוב הודרך לעשו שנתן דורוןמיעוט
 כלומר ומשטו. מלבן שהיצילני ישראל. אלהי אל .20 כן0(:ששמה
 "(אליטה, אדם שם שקורין וכמו יעקב7(. אלהי דכואהאלהים
 פשוטו10(: שפירשתי וכמו כך. המזבח נקרא כן כמו'!(עמנואל,
 משם ויצאה12( אהלהח( נטה לעיר חוץ כי דינה. והצא .נלר
 חמור שיצא כך כתוך השדה מן באו יעקב ובני .1 לעיר:ונכנסה
 ולנון ההנו בנוהיכם .9 וגו': אחם וידבר ומצאם יעקב אללדבר
 לחה לכבודם החיהונים הלו טקב בבני לכם. תקהו בנוהינוואח

 למפרע אמרו עירם"( לאנ'טי הדבר את כ:ים"פרו אכלולנטת.
 ש.שמעו לפהוקם כדי והנוהגים הלוקחים יהיו שהם העיר כנילכבוד
 15(~ילרי גאל מן וכן גורמת. החיאה ימחרוה. .10 להמולי(:אליהם
 בחר מן צדק, משפטי ישאלוני 17( שאל מן נזשחטוהו, 16( שחטמן

 ניתן. פירוש שמוני' כמו דגש, הנהנו .16 יפ"לוהו: פעל מןבחרוהו,
 לא מגורהטן איחר. רלא .10 נהנמ: כמו יד ע(פ מצריםוכן"(
 כבד משקל שהואתאחר

 כמול(.
 לו: הטמעו נכבד. והוא השבר:

 היו אד מקרא21( של ופשוטו ארץ דרך לפ* כאבים. כהיותם.נ2
 ולא בטח יושבים שהיו העיר על ויבאו ושני: ראשון מיוםכאבים

 חמור גן שכם של ע.רו פתרונו פה הכתוב שכם ע.ר מקים שמכל יל1(
 יעקב ב:- :צחון להזם-ר שכם בעצמה הה.א העיר הזאת הדעה לפ- נקראת כןואחר-
- -ט, כח, 2( - שלם. :קראת ומלפ:-ם שכם,על  כתוב: ושם יט,מז. יהישע 3( 
 :בגס בכ". 6( - רש'י. שהב.א האגדה ה.א 'י( - יז. ד, 4( - אב-הם. דןכשם

 לפ:- שכם ע-ר פ-רוש באמצע הזההמאמר
 וזאת ו:.'. שמפרש מ- וגם רשב'ם דבר.

 כפ-רוש 7( -- 19. הערה 48 בדף הזכרת. אשר המדפ.סים לטעות חטאת ראש.תה-תה
 האלהים כלומר ומעשו מלגן "שהצילני : האלה הת-בזת פעמים שתי :שנו ובכ.ירש'..

 ה,ח.- ז,ירו ישעיה ת( -ח,ד.- שמות "( כשזרהשלמה.- יהם יעקב".הקאלה-
 לשר מחי'ן דינה אהל נטה תקב 11( - דבריו. בסוף רש'- הב-א והדרשה10(
 רש'. כדברי 14( - כא. בפסיק 13( - ויצא. בכיי: 12( - )לג,-ם,. אהלועם

 ובכ'-: יב,ו. שזפט.ם 16( - וגאלה. ק.ט,ק:ד: בתהלים 15( - סו.לפסוק
 ועיד. כב,כח. שמות 10( - ה,ו. איכה "1( - :ח,ב. -שע-ה י1( -שחטיהי.

 לס-לת השל-ש- שב.ום רבא בראש-ת כדבר- שלא 21( - .עוד. כד. כ:, שמית20(
 הסכנה. הנברהתעוק



45 לקיט-לה,כאו.שלה

 בין אומר הוא היושבים על מקום שבכל בטח כל וכן מהם.נזהרו
 אשר כמו2( ריחי ארע להבאישני. .20 בנכיאימ1(: ביןבהורה

 ריחנו: אתהבאשתם
 שחק למקום ויקרא .7 בעיר: שלקחו הנכר. אלהי .2לה

 מתחילה כי כיתאל. אל אביו מכית כבאו ש30( מצבה שדגוםלוז
 אבל לראשונה, העיר שם לוז 1(ואולם ביתאל העיר שםנמלאת
 אל שם, חלם אשר לעיר, שחוץ ביתאל המנום שם קראעכיטיו
 לא בכות. אלון .8 בעזרו5(: היה הוא עתה שעד לפיביתאל,
 הולך בחזרתו יעקב שהלך המקומות שכל מפני אלא6(נכתב

 שכם, של עירו שלם8( ישראל, אלהי אל מוכות, כפנואל,ומפרש,
 אל אלהים וירא שאחר השני כיתאל בכות, אלון ביתאל, אללווה,
 אל אלהים וירא .9 עדר: מבדל אפרת, לחם בית עוד,שקב
 השני המקום את עוד קרא ביתאל הוא מלוז שנסע אחר עוד.יעקב
 כמה אתו. דבר אשר המקום .5נ והולך: שמפרש כמוכיהאל
 הדרכים באמצע המקום שהיה לפי דו בפרשה זה לשון נאמרפטמים
 ככיר 10(ואוריד כבירים, ירוע כמוט( ככרה. .16 עיר: שםואין

 נקברה אפרת עד ארץ ריבוי עודן ושהיה ולפי "(. הרבה לשוןיושבים;
 ותכמה: "(ותכם ותצוה, ותצו כמו מנקשה, כמו ותקש.בדרך:

 בן לי י"י שיום" התפללתה כאשר בן לך זה גם כי תיראי אל.17
 : נתכוונה לבה על ולרבר תפילתך. קיבל אלא להמיתך דפין ולאאחר,
 הימים: כמו הימץ לקץ כמו"( ימים, בן זקונים, בן בנימון..18
 ממנו כשהלך לשאול שמואל שאמר רחל קבורת מצבת היא.20

 היה לחם לבית ממוך עדר. למגדל .21 למלךג~(: שמשחולאחר
 בסמוך"( וכתיב וט' אפרתה לחם בית ואתה עשרי'!( בתריכדכת'

 :;לה וט' ח' לפסוק ולפקו כח,יט ולמעלה כאן מדבריו 5( - כה,יט.י( - כח,-ח. 3( - ה,כא. שמית 2( - רש". שה4.א כי ילא1(
 אשר המקים שם קרא אב.ז מב-ת יעקב בצאת הראיניון שבפעם רשב.םדעת
 ייתאל. כן נם ההוא מה.ום :קראה שם הקרובה לוז יהע-ר ב-תאל שםלן

 וקראו בתחלה שם לן היה אשר המקום שם שעה ארם מפדן בשיבישתה
 וסוד ביתאל; או לוז אי לוזה כמלפ:ים נקראת עצמה והעיר ביתאלאל
 בב,.: 6( - ב.תאל. אל ולא לווה לא שאיתו סי בפסוק ב.האל אחר מקים:קרא
 בטסות: בכ.י 8( - בדפום.ם. נשמטי כאן הבאים השמות כל י( -אל.
זעזד._ לה,יד. הרב.-12, יי(בכ.י: י,ינ.- n'rr "י( לד,כד.- א.וב "( -שכם.

 שלא מקראות ש-ש הלך'לשטתו 5י( יב,יג.- ד:-אל !!( כד.- ל 3ון
 1.- הערה 8ש דף 1ג88(1 ע--ן אחריהם. הבא-ם המקראות להב.ן כדי אלאנכתבו
 ד,ח. שם 17( -- ה,א. מ-כה"(
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 אלא וה נכתב לא ישראל. יישמע .22 וגו': עדר מגדלואתה
 צוואתו בשעת לו אמר הדבר את יעקב ששמע שבשביללהודיעך
 יעקב בני ויהינוו אביך: משכבי עלית כי תותר אל כמיםאפחז
 כל שמיים ועד3( עשרי(. שנים היו בנימין כשנולד כהה עשר.שנים
 לפי ויעקב. עשו *29 להפסיקה: רוצה היה לא הפרשה אוההעיניין
 בקבורת אבל הכתוב. הקדימו כבוד לו חולק היה ויעקכ בכורשהיה
 השפחה: בן שהיה לפי לישמעאל יצחק הכתוב הקדיםאברהם
 כי לב יתן המדקדק כנען. מבנות נשיו את לקח עשו .2לו
 בארי בת 4(יהודית נאמר יצחק הולדות של ראשונהבפרשה
 לא דו ובפרשה ישמעאל, בת כמחלת החתי, אלון בת בשמתהחתי,
 וישמעאל ]אלון[ אבל אביה, שם ולא שמה לא כלל בארי בתהוזכר
 הבנות שמות שהוחלפו התכרו, הראשונות נשיו שתי שלאביהן
 בת עדה כאן נקראת אלון בת בשמת מקומוה. בכמה מצינוכאשר
 יש לכן בשמת. כאן נלראת ישמעאל בת ומחלתאלון,

 לוס-
 יהודית

 להם היו ישמעאל ובת אלון בת אבל בנים, בלא מתה באריבת
 אחרי לקח החוי צבעון בת ענה בת ואהליבמה כאן. המפורשיםכנים
 החוריי( שעיר בבני ונתחתן שעיר בהר לשבת לו שהלך אחרכן

 שעיר בן צבעון בן ענה בת היתה אהליבמה דכי לפנינוכוד[כת'
 ולפי שעיר. בבני ש50( כתובה אליפז פילגש תמנע וגםההורי,

 בכל בניה ואת אותה מזכיר לפיכך היתה, אחרונה אשתושאהליבמה
 את קנה יעקכ כי אחיו. יעקב מפני ." לבסוף: האילוהפרשיות
 אביו: מגורי בארץ ישב לכך יצחק את לירש היה ודינוהבכורה

 תולדות באלה פירשתי כאשר בניו, בני עשו. תולדות ואלה.9
 ותמנע טובעי בשוחר ראיתי פילגש. היתה יתמנע .12נח"(:

 - כו,לד. 4( - ועוד. בכ"י: "( - רש-י. בדרר הלך "( - מט,ד.1(
 בפסיק 8( - כ. כר. כה. בפשוק 7( - הת-וי. כטעות: ככ"י "( - כח,ט.5(
 לוישב באי ד- ש:.ת פעם תמצאנו אבל מאתנו, שם נאבד הזה הפירוש 0(כב.
 שלמה ר' והחכם הנדפם. מזב בשוחר האלה כדבר.ם מצאתי לא 10( - ב. , לזיעקב
 "בלקח כאן שצ'ל כתב ע"א כד דף כ.י ע-פ הדפ.ם אשר טןכ לקח לטי במביאבובער
 אבל למבין, ונכוחים נעימים דבריו ולכאירה טוב. שוחר מדרש דרך זה א-ן כיטוב"
 שלמה. ר' ברברי דעתו תנוח לא צ'ב דף טוב ובלקח רשג.ם בדברי לעייןהמט-ב

 המקרא דברי פ-רוש עוד והביא הזה הפסיק פ.' טוב שוחר בשם הב.או אחרי רששםכי
 וגי'. הים-ם בדברי של-ש. פסיק מצאתי שמואל ואני לאמר הוסיף ח יג,ז.ביהושע
 הכתוב פ-רוש א-פיא וא-ה במקירו, מצא אותן גם ביהושע הכתוב פ.רוש כן,ואם
 טוב. ללקח קודם הפירוש מקור זהולפ. מפרש. יש בשם שלנו הכתוב פ-רוש הובא טיב בלקק וגם טוב?- בלקחההוא



47 לה,כב-לו,כו-שלח

 וקנז מעתם צפי הימימ1( בדברי שכן העליון, לפסוק גםמחובר
 תמנע, לוטן ואחות שעיר2( בבני אומר הוא כך ואחר ועמלק,ותמנע

 י כאן0 ]וכן שפרשתי5(. כמו אהרן 4(אחות גביות, אחותדתמת8(
 היתה ותמנע ותמנע[ וקם וגעתם צפו אומר תימן אליט בניויהיו

 תמת. לוטן 7(ואחות נקבה והשם אליט, מבמ זכר הראשוןפילגש.
 לתשעת בנחלה9( נהזאת[ הארץ את חלק ועתה ]ב[יהושע8(וכמוהו
 אשר נחלתם לקלו והנדי הראובני עמו המנשה. שבט ודציהשבטים

 חמר שם פסוק כרחיך על מזרחה. הירדן כעבר משה להםנתז
 נחלתם. לקחו כבר השני המנשה שבם וחצי לומר לו היה כיממנו,
 וחצי בו שכת' הסמוק סוף על עונה זה סמוק כי לומר לך ישלפיכך
 שבט חצאי בשני הפסוקים שמדברים פי על אף המנשה.שבט
 שמואל ואני יהושע. חילק ולשני משה חילק מהם לאחדמנשה,
 כן יהונתן בס כמשפחות דוגמתן הימים בדברי שלישי פמוקמצאתי
 יהתדה את הוליד ואחז ואחז. ותארע ומלך פיתון מיכה ובתשאול,10(
 בתוך וכפולה נשנית פרשה ואותה עו'. עלמת את הולירויהועדה
 הפרשה יסיף ישבש, ובגבעק נשנית"( אשר הפרשה תחלת אחד.דף
 הוליד ואחז ושהרע. ומלך פיתון מיכה ובני וכת'13( אצל. בני אלה2ק
 ואחז ותחרע לכתוב לו שהיה זה מפסוק ואחז חמר כרחיך בעלוגוי.
 כאילו שלמעלה פמוק על עונה הוליד ואחז שתיבת אלא הוליד,ואחן
 כתו' שכך וגו' הוליד ואחו ואחו ותחרה ומלך פיתון מיכה ובניכתוב

 עיירורע )מ(שרי שכפרשה אלופיהן כל .15 ראשונה14(:בפרשה
 תמנע שהוא בעיני נראה אלשז15( בכני המכר קרח ואלוףומשפחות.
 קרה יש אהליבמה בבני שהרי הימיס0'( ברברי הנוכר אליפושבכני
 באלה כ]ד[כת' יירשום עשו ובס מתחילה. הארץ. יושבי .20אחר17(:

 שמית 1( - כח,ט. 3( - לט, שם -2( א,לו. א' הים-ם בדביי1(
 ח. ינ,ז. 8( - כב. בפסיק 7( - יא. בפסוק 0( - כח,ט. לעיל 5(טו,כ.-

 - ט,לה. ח,כטו שם וו( לו.- ח,לה, א' הימים דברי 10( בנחלת.- בכ"י:9(
 הפירוש הבש ורמב'ן 1י( - מב. ט,מא, סם 13( - ט,מד. לחו ח שם2ן(
 אחרי ה.ו אשר מפרשים בספרי הפירוש את הוא מצא כי 1. הערה 25 דףllSBSI בספי- הוכחת- כאשר רשב.ם פירוש ראה שלא אע"פ הפשט רודפי בשםהזה

 :מצא וכן טיב. לקה בפ-רוש גם הוה ובדבר בפירושיו השתמשו ואשררשבים
 ולא האהרוףם צרפת מפרש. ובספרי שור בכור יוםף ר' בפירוש ההואהפירוש
 מצא:. מזה ו.ותר ההם. בימים לאחרים גם לרשב"ם גם קרה וכזה רשב.ם.בשם

 - סו. בפסוק 15( - רמב.ן, בשם ע"ב יח דף רזא בפסח הוה הפירוששהובא
 יח, בפסוק זן( יב,- לפסוק למעלה דירס ע."6ן(
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 שמן כך בעיני נראה וענה. יאיה .21 תחתם: רשבוהדברימנ(
 אין תנה, איה כתי( הימים שבדברי וא"עפי ]ו[ושתי2(.כופסי
 ומא, וגוהר וחוק. עוץ באוריהן( כתו' כאשר בכךלדקדק
 היה מה לתמוה יש יתירה6( לוי והמפרש ומשך. הימימל(ובדברי

 אינן. שמביאי' והראיות במם. משאר יותר . בזה יהורה וי לכתובלו
 פירושו"( ושומימה תמר ז(ותשב יתירות. אינן שמביאין ווי"ן אותןכי

 של לשון כפל הוא הישיבה"( כי אביך, בית אלמנה שביכמו9(
 מגערתך ושוממה.ת( בדודה ותיטב כהום כאילו הוא והרישוממה
 ןנרדמ[ יעקכ אלהי פערת פירושו, כך ומום ורכב נרדם יעקבאלהי
 ורכבו מום כדכת'"( ומומיות( רכבו וגם למעלה הנוכר שונאינוהיל
 מצא אשר בבורתו שם על מיטה בימי שנזכר ענה הוא כים:רמה
 לדקדק אין פשוטו לפי ונצחם. רעות חיות או הגיבורים ה"ימיםאת
 לה קורא שבאחיו גדול שהיה לפי המנע. לוטן ואחות .22יוהר:
 אהרן: אחוה הנביאה מרים וכן5נ( גביות. אחוה וכן4נ( לוטן.אחות
 שרי כל ישראלה(. את שהושיע משה לפני מלך. מלך לפני.21
 המלכים אילו אחרי ביומשון מצאתי דוד עד כי מלך. קורא ועםעם

 מי בת *89 זה17(: אחר זה שמות נקובי מלכים לארבעיםקרוב
 שמות ואלה .46 כך18(: כל בשמוח פשוטו לפי מדקדק אירזהב.
 מזכיר הללו באלופים למקומותם. למטפחותם עשואלופי
 שלבסוף לומר ויש עשו. בר למעלה הנאמרים אלופים שלממקהם
 כאן דכת' ועיר עיר אלופי להיות עיקר האחראים אילונעשו

 לדברי וראיה אחוזהם. בארץ למוסבוהם[ ]ולפנעו"1(למקומוהם
 סוף עד מלכו אשר והמלכים שעיר ובני עשו בני פרשיותסכלם(
 עשו בם אלופי ופרשה הימים, בדברי כתוכים הנם כולההפרשה
 : לבד שנייה פרשה אלופי אם כי כלל שם נזכרת אינההראשונה

 ידיע ושתי ושם ע,יד בבמדבר נמצא ופסי שם 2( - ב,יב. דברים1(
 י,כג.- ו( - א,ם. א' דה"י ה( - ושתי. וכפסי כאן: ובכ'י ועוד. א,סבאסתר

 כאן: נכתב ובכ"י ורש.י. 9 דף בנם בערר דונש. הוא ;י( - א,יז. אי דה..ג(
 בכ-י: "( - ינ,כ. ב' 'שמואל י( - לו'. משמאל הקו וחסר יתירה. לווהמפרש
 - לח,יא. 9( -פ-רשו.

 0!(ן
 גם רשיי ועיין עו,ז, תהלים '11( - השיבה. בבזי:

 מחברת עיין דונש. תשובות על בתשובותיו מנחם בזאת קדמו כבר 12( -שם.
 כ.- סו, שמות הו( כח,ט.- ו'1( - טוש. שמות "1( - פיליפאווסקי. בדפים 76דף
 שבכלי בכ.י: "צ( - מג. בפסוק 'מ( - ורש"י. וביר ההיגומ.םמדבר. להוציא "!( כך.- כל נמצאו לא א,ב שלנו ביוס:פון 17( ראב.ע.- פ.רש וב.16(


