דעת

דתי ללטודי יהדותורוח
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לז *1יישביעקב .עשו הלךאל ארץאחרת מפסיעקבאחיו'),
אבליעקכ ישב אצלאביו בארץמגוריו כי לו משפט הבטרה:
 2.אלה תולדות יעקב .ישכילוויבעואוהבי שכל מהשלימדגו
ן מקראיהוא מירי פשוטו אףכיעיירה של תורה
רבותינו)2כי
י
א
)
8
ת
ו
ד
נ
ה
ה
ת
ו
כ
ל
ה
ה
ו
הפשפ
ת
ו
י
מ
ר
ג
ו
ו
נ
ע
י
ד
ו
ה
ל
ו
באתללמדנו
ההדינין
עלידיאריכותהלשוןועלידישלשיםהעתיםמידותשלר'אליעורבנו
של ר'יומי הגלילי)4ועלידי שלש עשרהמידות של ר' ישמעאל.)5
והראשוניםמתוךחסידותםאעמקולנטותצהרי הדרשותשהן עיקר,
ומתוךכךלאהורגלובעתיקפשוטושלמקראולפי שאמרוחכמים)6
אל תרבובניכםבהמון ,וגם אמרו )7העומקבמנשא מדהואינה מדה
העומקבתלמודאיןלך מדהגדולה מוו,ומתוך כך לאהתיגלוכל
כך בפשומן )8של מקראות וכדאמ' בממכת שבת )9הוינא בר
תמנימרישניןוגרסינ' כולהתלמוראולאהוהידענאדאיןמקראיהוא
מידיפשוטו.וגםרבנו שלמהאביאמימאירעינינולה שפירשתורה
נביאיםוכתוכיםנתן לב לפרשפשוטו של מקרא ,ואףאני שמואל
ב"ר מאירחתנו זצ"לנתווכחתיעמוולפסווהודהלישאילו היהלו
פנאיהיהצריך לעשות פרחחים אחריםלפיהפשטית המתחדשים
בכל יום .ועתה יראו המשכילים מה שפירשוהראשונים") .אלה
תולדותיעקכ .אלה מיראות ומאורעות שאירעו ליעקב .והנה וה
הכלהוא.כיכל אלהתולרותהאטור כחורהנוכנבי*רמןוככתובים
יש מהם שמפרשים")בני האדם ויש מהם רבים שמפרשים בם
בנים ,כעשרפירשתי באלה תולדותנח .למעלה בפרשת בראשות

י-.

)8יבמית דף יא ע"ב ודף כד טשו; שבת דף סג טיא* -
 )3בכ)"1י:ל
יוההנהות )4 - .נדפסות בהרחבת בשור אחרי מסכת ברכות- .
 )5נדפסות בתחלת מפראובקיצור במרר התפלה קודם שחרית ועםפירוש אחרי
ממכת ברכות )6 - .ברכות דף כח ע"ב :ומטו בניכם מןההגיון )1 - .בבא
מצמא דף לג ע"א )8 - .בכי :בפשוטו )9 - .דף סג עפו )10 - .נראה
שכיוון לפירושרשיי ואחריםאףטלפישהלשוןשהבכו נמצאהבפירוש האביע בטל
דורו הצעיר ממנו מעט1- .י) בכ"י :שמפרש- .ודבריו "יש מהם שמפרשים"
רוצים לומר יש מהם שראוי לפרשם .וכן דרך לשונו ולשון אנשירורו.

.

i

0ה

פ.רוש התזרה לרשב'ם

כתי) ויהי )2נחבן חמש מאות שנהויולדנח את שם ואת חם ואת
יפת ,ואחריכן מפרשכיהעולםחטאוונח מצאחן,ואחריכן מפרשי)
"אלההולדות נח"בניבניו ,היאךזכי שלשה במםהיולווציוה הק'
להכניסםבתיבהי"בחודש,ובצאתם')ויולדו להםבניםאחריהמבול
עדשסוליםלשבעיםבמם שהיו שבעיםאומותכדכת'")מאלה נפרדו
וגו'.וכן בעשו פרשה ראשונה") מפרש בני עשו שנולדולו במקום
אביו ,ואחרי כן )7וילך אל ארץ וגו' וישב לו בהר שעיר וכל
הפרשה") וכתג) אלה תולדות עשו אבי אדום בהר שעיר ,וכל
פרשהשנייה זאתבכני עשו .)10וכשם שמצינו בעשו שפירש שבניו
נולדו במגוריאביו קודם שהלך אל ארץ מפני יעקב,ובניבניונולדו
בהרשעיר ,-כן ביעקב למעלה כתיר)ויהיובני יעקב שנים עשר
תו' ,ומפרש לבסוף") אלהבני שקב אשר ילדלו בפק ארם ויבא
ניעקבן אליצחקאביווגו' ,הריפיריבניו של שקבוהיכןנולדו כאשר
עשה בבני עשו ,ועתה כותב אלה תולדות יעקב ,כסכניו שהיו
שבעיםוהיאךנולדו .כיצדן יוסףבן שבע עשרה שנהונתקנאובו
אחיוומתוךכךירדיהודה מאתאחיווהיולובניםככזיבובעדולםשלה
ופרץ וזרח ,ונתגלגל הדבר שיוסף הורר מצרימה תולדולו במצרים
מנשה ואפרים ושלחיומף בשבילאביווביתועדשהיושבעים.וכל
וההיהצריך משה רבנו לכתוב שעלזה הוכיחם )13בשבעים נפש
ירדו אבותיך וגו' :בן שבע עשרה שנה .להודיעך כי עשרים
העתים שנהנעלםמאביויעקכ .שהריבן שלשים שנההיה בעומדו
לפני פרעה הרבע שני השובע ושנישנים של רעב ואו באאביו
כדכת' )14ועוד חמששים אשראין חרישונשיר :היה רועה את
אחיו בצאן.בנילאהלפידרךארץכוראאחיו ולאבניהשפחות"):
והוא נער אתבני בלההוגו'.נערותוורגילותוומשתאיוהיועםבני
בלההובני זלפה ,ומתוךכךהתחילואחיובני לאה לשנואאותו :את
אחיו .עםאחיו רועה ,ובשמחת נערותו היה נבדל מהםורגיל עם
 )1ה,לב )8 - .בכ"י במטות :ויהי כן נח )3 - ,ו,מ )4 - .י,א- .
)5יה .לב )6 - .לו,א-ה )7 - .לו,ו )8 - ,בכיי :וכל פרשה.

וצ'ל

הן כמו "ומ

הומובו.

9ן לו,ט :ואלה תולדותוגו'.

0קר4

להגיד את אשר הולידו בני טשו (ר' שלמה דובשבביצורו) )11 - .לה,כב- .
למרש למה הכדיל
)12לה,כו .כז )13 -.דברים י,כב )14 - .מה,ו )15 - .בא
הכתובביןאחיווביןבני בלהה וגו' (ובאמת לאהבדיל הכתובכיכלל ופרת הוא)*
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בר השפחות ולא עמהם כמו נערי) ,כדכת' )2כי נער ישראל.
וכת')8יקומונאהנערים וישחקולפנינו .הולךומונה כלמיניעניינים
ומגרמו לשנואאותו.וגםויבא יוסףו,אתן דבתם רעה ,אתדבתם
של אחיו רעה ,כמדרש אגרה לפי פרושיי) ,שאקר לאביו כך
מבזים הם כס השפחות אכלאני מכבדם ואסרגילישלם.פיטטנים
אחרים )5לא עמדו עלהעיקר 8. :וישראל אהבוג' .כלזה גרם
הקנאה:בןזקונים.כיאחרוןהיהלי'יאבנים ,אבלבנימין לאנולד
אחריכן עדזמן מרובה .והרבה קודם שנולד בנימין היהלו בן
ל דבריו)7.ויבא
זקוניםוהתחיל לאוהבו :פסים .מעילי)8. :יע
יומף את דבתם רעה 10. :מה החלום הוהוגו' .אפילו היתה אמו
קיימתהיה אומרלהוכיחו 11. :ואביו שמר את הדבר .מה צורך
לכתוב זהו :אלא כשבאה לו הבשורה )9ולא האמין לבניו שהוא
חי)9וירא ישראל את העגלות אשר שלח פרעה ,כי לא נשלחוכי
אםעלפי המלך כמו שכת' שם)10עגלות על פי פרעה ,אז האמין
עלידיהחלומותשמוכיחיןשמופולהיות מושלועגלותהללועלידי
מלכות וממשלה באים ,ומתוך כך אמרח) רבעודיומףבניחי.כי
תימהגדולההיה היאךהאמין אחרי שראה כתנתו מלאהרם ,כמו
שנחרד יצחק על יעקב כשביל שמצא שיער ונחלקת צואריו:)12
 18.הלא אחיך רועים בשכם .במקום מכנה שהרגואנשיהמקום.
זה שמעתי מר'יומף קראחבירנו") והנאהלי 14. :ויבא שכמה.
 )1דרר פירושו רצה לבאר תיבות והוא נער שבמקרא שיהיה פתרתן:
והוא כמו נער ,ואחז בדברי בראש.ת רבא שהביארשיי לתיבות האלה ,אבל משכם
לדרך הפשט שמעשה נערותו היה הדבר ההוא בעצמו אשר סיפר הכתוב שהיה
 )9 - .הושע יא,א .ומשם ראיה
רגיל אצל בני השפחותולא אצלאחיוהשויםלו
שתיבתנער נאמרעל הבחור שא.ננועוד א.ש ולא רקעלהקטן,ולפ.כך הושאלעל
ישראל במצרים טרםה-ותו לסם וטרם דעתו אתאלהיוואתתורותיו אף על פי שהיו
 )4 - .ר.ל כדברי בראשית רבא לתיבות
כולם בני דעת )8 - .שמואל בי ב,יד
שהביא רש,י) אבל לא ממש כדבריו אלא כפי פירוש רשב'ם.
את דבתם רעה (
כי שם נאמרו שלשהמ.ני דבה רעה שהביא יוסף אל אביו ואחד מהם :מזלזלין
בבני השפחות לקרותן עבדים .ורשב'ם המב את הדברים לענין הפשמ כדבריו
הכאים כאן אחרי זאת )6 - .אולי הגידו לו סוברי ררך את פ.רוש ראב'ע.
ואולםאין הכרח לחשוב כזאת ,כי מוכחמדבריו שרבו רודפי ר~צשט כזמט ואפשר
שכ.ון למפרשיםאחרים)6 -.עיין שמואל ב' יג,יח )7 -.השתמש ברברי פסוקב'.
הבשורה-.קמה,כז)10-.מה,כא.
ועיין םפר88[1איף90הערה8-.3ןבכ"י :את שמחרדת'
יצחק על השער שמשש
 )11מה כח )12 - .כדבריו למעלה כז,לג .ור'ל
בצוארי יצהב בהיותו עור ושלא ראה ביעקבמקודםבהיותו פקח נראה שתמאן רוח
הארםלהאמיןדברהפךראותע-ניו)18-.ככרנמצאכןבתרגוםירושלמיהנקרא תרגום
ן ספרי ]88%ע דף  60הערה ,8
יונתן.והעירעלזאתר' שלמהדובנאבביאורו.ועי.
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ולא מצאם14. :יימצאהו איש והנה תועהוג' .להכיר חשיבוהו
שליוסף נכתב זה סלא רצה לחדורלאביו כשלא מצאם בשכם
אלא בקשם עד שמצאם ,וא"עפי שהיה יודע שמתקנאיםבו הלך
וככהנם כמו שאמרלו אביו )1והשיבני דבר17. :בדתן .לפי הפשט
שם העירי) וגם בשופטים )8היא נזכרת 1" :ויתנכלו אותו.
נתמלאו נכליות וירמומיות )4עליו כמו )5וארור נוכל,ם) בנכליהם
אשרנכלו 19. :הלוה .כל הלזה כשרואים אותו מרחוק ,וכןי)מי
האיש הלזה ,ציל)8בייל .אבל הוה צישט )9ב"ל כמו)10המן הרע
הזה כשהוא בקררכ 20. .:לכו ונהרלהו .לשון הזמנת בני אדם.
וכן")לכו ונמכרנו לישמעאלים .וכן )12הבה נא)!3 ,הבה נתחכמה,
וכן") ראהאנכינותןלפניכםהיום21. :ייצילהו מידם .שלאנהרג:
 22.השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר .מקוםשאין
בני אדםמצויין שםוימות מאליו :למען הציל .הפתוקמעיד על
ראובן כי לדצילו נתכוון כמו שמוכיח מופו 23. :ארז כתונתו
הפסים[ .יש מפרשים] )15לא הוכירה אלא לרמוו.לך שהיא גרמה
תחילה השנאה.ווהאינו .אלאלפישהוא אומרלפנינו") רשלחו את
כתונת הפסים ,להטעותו שיחשוב כלבו כיחיה רעה אכלתהו כמו
שאמית)ויכירה ויאמר כתתתבני ,לכךהואמזכירהכאן244 :אין בר
מים .שאםהיהבומיםלאהיומשליוויןאותו שם ,שאםכןהיומטכעין
אותווממיתין אותובירים והם אמרו)18ויד אל תשלחו בו)19 ,וירינו
אל תהי)20בו ,לגרוםלומיתה28. :ייעברו אנשיםמדיינים.בתור
שהיויושבים לאכול לחםורחוקים היו כקתמן הבורלבלתי אכול
על הדם וממתיניםהיוליש"עאלים שראו ,וקודם שבאו הישמעאלים
עברואנשיםמדייניםאחריםדרך שםוראוהובבורומשכוהוומכרוהו
המדיינים לישמעאלים ,ויש לומר שהאחים לאידעו ,ואע"פי אשר
כתב") אשר מכרתם ארזי מצרימה,י"ל שהגרמת מעשיהםסייעה
 )1בפסוק יד )2 - .ק.צר דברי רש )3 - .-,זכרונו הטעהו כי הוא
במלכ-ם.כ' ו,יג ,וכבר תיקן ר' שלמה דובנא בגיאירו )4 - .דברי רש.י- .
 )5מלאב א,יד )6 - .במרבר כה,יח - .ז) כד,םה )8 - .חס ובל'א
]ו
עי-ן פ-רושו למעלה כר.סה cist )0 - .ובל'א  )10 - .dieserאסתר ז,
.עס-
י
מ
 )!4 - .דברים יא,כו.
 )11בפסוקכז )12 - .לח,טז )13 - .שמות אי
פסו-
ק
 ,15חסר בב ...ור' שלמה דובנא בביאירו הוסיף כן מסברא )16 - .ב
ל - .4זנ) ;פסוקלנ )'6- .בפסוק כב- )19 - .הסוקכז )20 - .בכ,יובטעות:

תה.ה- .
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ו.שב לו,טו-לח,י

53

במכירתו.זה נראהלילפיעומק דרך פשוטו שלמניחא*כיויעברו
אנשים מרעים משמע עלידי מקרה)1והם מכרוהו לישמעאלים.
ואף אם באתה לומר וימכרו [את] יוסף לישמעאלים כי אחיו

מכרוהו ,אף כן)9צריך לומה שהםציוו למדייני' סוחריםלמהפכו
מן הבור ואחרכן מכרוהולישמעאלים 80* :אנה אני בא .למה
באתי אל הכורי) 89. :וישלחו .עלידי בס אדם שלאיגידומי
השולחים אלא שיאמרוט זאתמצאנו85. :כי ארד .לא אנחם אלא
ארדאל)5בניאבלשאולה:ויבךאותואביו.כלומרומןמרובה.ולפי
שהואמיותר דרשו חכמים)6אביויצחק אףכיהיהיודעשלאנהרג:
 86.והמדנימי) מכרו אותו אל מצרים .מדןומדיין וישמעאלים
אחיםהיו,ומדןוישמעאלים אחד הםלפי הפשט.לכך הואאומ'כי
מדנים מכרוהו)8וישמעאליםהורידוהו שמהע),כי שניהם אחד הם
לפי הפשט:
)
1
1
,
ץ
ר
א
)
1
0
ו
מ
כ
לח 2.
.
י
נ
ע
נ
כ
ה
י
נ
ע
נ
כ
ו
מ
ו
ג
ר
ת
כ
.
א
ר
ג
ת
נכבדי
כנעז
5
.
בירו מאזמ מרמה .כי מכנותכנעןהיו נזהרים :)12והיה בכויב
יהודה ושםנולדלובן 9. :כי לא לו יהיה הורע .המקפירים3נ)
ן כוה מת [ער])15
היו בכך 10. :גםאותו .דרשו חכמים")כי בעו
עלשהיהמשחיתורעו שלאתתעברותכחישיופיה~~ 9. :)16ן-ורע.
חטף קמץ")שכל תיבת מלא פוס") שפעמה באות אחרונהותיבה
 )3 - .בעל מפר מנחת יהודה
 )1בכ' :.מקרא )9 - .בכוי :אם כן
הנדפם בספר דעת זקנים דף יט ע"ג למטה בדפוס ליוורנו טעה לכתוב
שדשב'ם כתב ליישב דברי רשיי שמדנים ומדינים אומה אחת הן .ולא כן
הדבר .כי חלק רשב'ם על רשיי ודעתו רחוקה כאן מדעת זקנו .ודברי רשב.ס
לפסוק ל"ו הטעוהו לפי שנזדמנה לו נוסחא אשר אענה נכונה .וגם בעלי
התוספות שם בעמוד די הבשו נוסחא משובשת - .ובלעדי זה דע שבאה שם
מעות סופר בדברי מנחת יהודהוצריך להיות "וברין הוא שהיהלו לכתוב בפירוש
ישע ומדינים מכרו אותו אל מדנים ומרנים מכרו אותו אל מצרים" - .והחכם
ר' שמואל דוד לוצאטו במשתדל ובפירושו הביא דעת בן דודו המעמיק בדרך
רשב'ם ומסביר פירושו כאריכות .ונם רש'רל מסכים טם רשב'ם ברובדבריו-.
 )4בכ"י :שאמרו .ותיקנתי על פי מפר פענח רזא שהביא פ.רוש רשב'ם כאן
בלשון הזה :אלא יאמרו מתם זאת מצאנו .ותיבת מתם הוסיף הוא לפ
.רקוש- .
 )6בכ"י :על )6 - ,בבראשית רבא)7 - .בכ-י :והמדיינים- .ה)8ושכעפסיוב,חל.ו-.
 )9בפסוק כח ולפנינו לט,א 410 - .ישעיה כנ,ח)11 = .
 )12כפ-רוש האנדה שהב"מ רש'י והוסיף הוא טעם)13 -.בכ'י בהיפוך האותיות:
ומפקידים )14 - .רב נחמן בר יצחק ביבמות דף לר ע"ב5 - .ל) בכ'י חמר
ת.בת ער .וקרבת תיבת על הדומה לה גרמה ההשממה )16 - .נכנס המאמר
כןבכ'י באמצם פירוש פסוקם )17 - .ואנחנו קוראים שמו קמץחטוף )18 - .הוא

חולם.
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הכמוכה לה טעמה באות ראשונההרי הם במקףוהמלאפום נהפך
לחטף קמץ ,וכך) ארך אפים גדול-חמד ),ואם שלש-אלה לא
יעשה לה .אבל )8את שלש הערים מלא פום הוא 1** :ותכם
ראשה בצעיף,שאין זה דרך אלמנות :ותתעלף .כסתה פניה
שלא יצורנהיהודה :כפתחעינים ,בשערשל פרשתדרכיםשהכל
עוברים ונראים לעינים דרך שם .והמפרשו שם עירי) טועה.
ו היה שם עיר,היהלולומר
שהרי כתוב לפנינו)5היאלעינים,יאיל
בעינים הבית חטף ,שלאמצינו שיאמרבביתאלביריחו כירושלים:
 14.כי כמתה פניה עכשיו לפי הפשט ,)6כדכם קותתעלף:
 11.עד שלחך .רפי שתשלח שלוחך שיביא)8הגרי.וגםישרגיל
4מרלשון רפי בשליחות דורון כדכתי )9מנחה היא שלוחה)10,אני
שלחתי את הגרי 18. :חותמר ,טבעתך .פתילך ,אוור .ומטך.
שלשה כלים הללו מזומנים לתתכי אינן מלבוש 21. :הקדשה*
מיועדתומזומנת לכל באיה") כדכת' )12עם קדשהי' בארץ' ,עולא
תהיה קדשה מבנות ישראל28. :
לה מה שבידה ,כי לא
2
*
.
אשלחעוד אליה ,פן נהיהלבוזלחזר אחר הקדשות :ינתה
תמר כלתך .ואם תאמרמייודע אם אמתשזינתה ,תדע שהרי גם
הרההיא כבר :ותשרף*לפי הפשעכךהיה מנהגםמאחרשזקוקה
ליבם 26. :היא מוצאת .לאחרשההציאוה שלחה הערבון ועדיין
לא רצתהלגלות אלאואמרה* לאיש אשר אלהלו 20. :צדקה
ממני,יותר ממס") שאניצויתיה לשבת בית אביה עד עדל שלה,
היא השלימה תנאי שצויתיה ,אבל אני לא השלמתי לה תנאי
שהתניתי להכי לא נתתיה לשלה בני ,וכן )'5על צדקו נפשו
מאלהים ,יותר מאלהים .וכן בשאולש) ויאמר אלדודצדיק אתה
ממני ,יותרממני :ולא")יסף .לא הוסיף") ,שאם אתה מפרשו
f

t

w

h

h

h

 )1תהלים קמה,ח )2 - .שמות כא,יא )3 -,במדבר לה,יד )4 -.בסוטה
דףי ט.א :ר' תנין א.ר מקום הוא ששמועעים וגו' )5 -.בפסוק כא )"-.שלא
כדברי האגדה בסוטה רףי' ע"ב שהכש רשיי*  -ורשאים הלך בדרך הפשט
 )8 - .בכ"י :שיבוא)9 - .לביים )10 - .בפסוק
של רשיי*  )7 -בפסוקיד
כנ :הנה שלחתי הגדי הזה 111 - .כדברי רש"י )12 - .מלכים א' יד,כר.
פו) דברים כג,יח )14 - .להוציא מדברי התרגומים ופ.רוש רש"י15 - .ן א-וב
לב,ב )16 - .שמואל א' כר,יח )17 - .בכיי :לא .אבל בדברי הפירוש הבא
כתב רשב"ם ולא .וא"כ טעות הסופרהיא )'8 - .הכריע בין מיצי הפירוום.ם
שהביא רש"י.

%
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ולא פסק ,היהלו לכתוב ולא יסף עוד ש]לדעתה86* :)1זרח.
בשבילהשני שהואאדום.וזרחלשוןאדמומיתהואכדכת')2והצרעת
זרחהבמצחו.וכן כלוריחת שמש בבקר ובערב אדום הואוכת"י)
ויהי בבקר והשמש זרחה על המים ויראו מואבמנגד את המים
אדומיםכדם.וכן בבבא בתראבהמוכר את המפינה)4האי שמשא

סומקתי הוא והאי דלא ממקא אלאבפניא ורמשא משוםדנהורין
לאבריי) ,בשביל מאורהיוםהגדול:)0
לט 1.שר הטבחים .עלידוגידומן הנרצחים והאמורים בבית
הסוהרשלו 6. :ולאידע אתו מאומה בביתכי אם הלחם אשר
הואאוכל.לאהיהמעייןומביט כלל בכלצורכיכיתומהיכן כאלו
ער שעה שרואה אתמאכלועלהשולחןואוכלו.כלמיני מאכלקורא
אותו לחם כדכת' )7עבד לחםרב .וכן)8כילפנילחמיאנחתיתבא,
מאכלי 8. :לא ידע אתי .)9מכלצורכיביתו לאהיה רואהועד]
שעת אכילה 9. :)10ולא חשךממני מלהיותשליטעל הכל כי
אם אותך 10. :להיות עמה .נזהר היה אפי'להתייחד עמה עד
שארע מעשה שנשאר יחידי בעל כרחו לעשות מלאכת צורכי
הבית כדרכוואירע באותו יום שלא נותר איש בבית") .ומדרש
אבדה )'2שהלכו לראות מלום נהר מצרים שעלה על כלגדותיו:
 14.ואקרא בקול בדול .לפי שאתם רחוקים ממני ,שאילו לא
הרימותיוליהיה שוכבעמיכיעלכרחי:
מ 4.ויפקד שר הטבחים.מינהו[עלו כלצורכי האמורים
שם:ויהיוימים .שנה שלימה כדכת')13ימיםתהיהגאולתו.וכן")
ימיםאו עשור 5. :איש [כפתרון] חלומו .חלוםהראוי לפתרון,
הנראדעשהואעיקר ולא חלום שלהבלים 8. :יסותר אין אותו.
 )1בב .,,בטעית :לדטתה .ור' שלמה דובנא הניה טל נכון.
".ב' כו,יט )8 - .מלכים ב' ג,כב )4 - .דף פד ע"א בשינוי-לשון- .
הימ.ם
)5בכ בטסות :בריא)6 - .זהלשון רשב"ם לגמרא שם :מאור עי:עו אצו ברור
כל כך מתוך אור היום שמכהה עינינו ,אבל צפרא ופניא שהיום חשוך ניכר
אדמ.מות החמה )7 - .דניאל ה,א)8 - :איוב ג,כד)9 - .בכ"י במעות:אתו-.
)10עיין ספר  RSBSIדח  32הערה 1והערה 2ודף  49הערה7
 - .ורצה רשב"ם
קו בהוספת תיבותעד שטתאכילה.וכןמוכיח.ן דברי
לומרכי פסוק חיסכיםיפסו
התוספות בדעת זקתם דף כא ע"ד לפסוק כי אם הלחם וגו' שכתבו :ולקמן שאמר
ולא חשך ממת מאומהכי אם אותךוגו' לא חשש להזכיר הלהם )11 -.הראה
חיבור שף הפסוקיםי' וי"א )11 - .בבראשית רבא )18 - .ויקרא כה,כט- .
 )14כד,נה.
 )2דברי
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כמוואיןפוהראותו.וכזביחוקאל')ועושיםאינםאותם10.:כפורחת
עלתה נצה .שכן המנהג [)3ויהצאפרחוויצץציץויגטול שקדים:
 11.ואשחט .כתרגומו 18. :ישא פרעה את ראשך .כמוכ) שאו
את ראש כל עדתוגו'.ימנה אותך פרעה בתוך עבדיו:נ~שיבף.
כדי להשיכך עלכנך.וכן כת')4וישא את ראש שר המשקים בתוך
עבדיו'.אבל")מ)שיבףי"י מצרים,פירושווישיכ)6אותך14. :כי אם
פרעה
זכרהני אתך .)7כלומר כל כךאני בטוח שתשאחן
עיבי
ית הזה,
שאםתזכרני וגר ידעתי כייכל תוכל )8לההניאני מןבה
שהרי לאפשעתיכאן כלום כשאראמורים ,תם לא מןהדיןאני
עבדכיגונובגנבתיוגו'וגם פה לאעשיתי מאומהוגו' ואים
חייב לא עבודהולא בית האיסורלהיות אסור כאן104 :)9כי טוב
פתר)10.נכווין דברי אמת :מליחרי.מנוקבים .כמו")חורי עפר
וכפים ,ח)ואורביםחורי .לפיכך יכול היההעוף אכול דלרךנקבי
ארעת המל 19* :ישא פרעה את ראשך ממש מעליך ,ווהאינו
נשיאות של חשבון אלא של וקיפת תלייה28. :ילא זכר שר
המשקים אתיוסף מיד בצאתוכמושביכולממנויוסף")כי אם
וכרתני אתך ,וישכחהו זמן מרוכה אחרי כן ,)14עד שעה שהק'
עשהליוסףניסיםוהוצרךלהזכירו:
 )1יחזקק.אל לג,לב )2 - .במדבר יז,כג .והוספתי שת .התיבות כדברי
המקרא,על פירוש רשני* )8 -במדבר א,בו כו,ב.ובכ"י בטעות הסופר :שא,
כי רשב"ם לא טעה במקראידוע כזה ,ותיבת שא נמצאת במדבר לא,כו :שא את
ראש מלקוח השבי.ולזה לא כיוןרשביים )4- .בפסוקכי)5- .דברים כח,מח-.
)6בכ"י :פרשווישב.ור'וואלףה.ידענה.יםז"להואהמתקן)7-.בכ"יבטעות:אותך-.
 )8בכ"י :כי כל תוכל )"- .בטפר שחת יהודה כ"י של ר' אברהם מערצבאכער
נ" .בע.ר מעכען דף כבעייא נמצא" :כי גנוב גונבת ..ואם תאמר מהל.לעשית
לך טובה ולהזכירךך הלא שמא נמכרת בגנבתך ,לכן אמ' כי גנוב גונבת -ולא
נמכרת .בגנבת ..ואם תאמר על פשעיך שמוך בבור ,לכך אמ' לא עשיתי מאומה
כפרשב"ם" - .והוא פירוש דברי רשב"ם לרעת המחבר )10 - .כן אמר ר'ח:ין
א"ר בסוטה דף ט ע"ב ויהי למשל
כדרך.רש"-י )11,איוב ל,ו)19 - .ישעיה יט,ט- .
 )13בפסוקיד )1) - .הלך

וישב כקץ מ,י-כא,י
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ויהי מקץ.
מא1.ויהי מקץ שנתיםימים .שתי שמם שלימות כדכת')1
ימים תהיהגאולתו ,ואם לאיגאל עד מלאותלו שנהתמימה .וכן)2
יומים אועשור .וכן )8למועדה מיכסם ימימה ,בפסח מדבר שהוא

משנה לשנהשלימה .אבל טקץ שאים בלאימיםהיה משמעמקץ
שנהויום ,כדכת')4בן שנתו ,בתוך השנהקורהובן שנתו 2* :והנה
מן היארעולות .דרךארץ לשתות הבהמותביחד והתרותועולות
ורשותבאחו :באחו .מקוםעשבים כדכת')5ישנא אחו בלי מים:
ץ פרעה,ויישןמיד ויחלום וגו' .בין שינה מעט לשינה
4.ייק
שנייה רכל הלום להתחלףלעבין אחר ועדייןאינו נותן לבלהכין
שוהחלוםהואעד שנגמרהשינתוומעורלנמרי ואז)6וייקץ פרעה
לבמות והנה חלום ,אבל עד עתה לאידע 6* :בקנה אחד* והו
מימןלשובע ,לכלגרעין שבע שבלים7.:יהנהחלום.כמזי)והנה
היא לאה .אבי) עד עתה היה מבור שראה ממשולאחלוים:
 8.ותפעם רוחו .נתחלפה דעתו טרישפשא )8ב"ל וחשב לבקר
ולדעת הפתרון .וכן בדמאל)9ויאמר להם המלך חלום חלטתי
ותפעם רשי לרעת את החלוכמ :ואין פותר אותם )10דבריהן
המתיישבים לפרעה 10. :פרעה קצף על עבדיו .כל פרעה
בלשק מצרים מלך ,וכן כלמלכי מצרים נקראים .ושל פלשתים
אבימלך אפי' בימי דודת) בשנותו אתטעמולפני אכקמלך* ושל
ירהטלים)12מלכי צדק .ביהושוע )18אדם צדק מלך שלם .וכימי
רוד" )14על דברתי"אני מבטיה שתהיה"מלכי צדק"מלךירושלים.
הצל עמלק אם ,בימי משה)15וירום מאננ מלכו,ובימי שאול )16אגג
מלך עמלק .אף כאן פרעהלשון מלכות ,כי בשמו של מלךורן
)1י.קרא כה,כט.ל )8 - .כר,נה )3- .שמותיג,י )4 - .ויקרא יב,ו.
 tfes~esssa )8ובלש- :ץ0ד
 )7 .כט,כה.
ל) איוב ח,יא )6 - .בפסוקו
ל ב,נ )10 - .בכיי בטעות:
 RSBIדף  98מימן)9 - .12-דניא
"פ ."1ועיין
אותו )11 - .תהלים לד,א )12 - .יר,יח )18 - .ביהושעי,א .ג כתוב :אדני
צדק מלך ירושלם )1* - .תהלים קי,ר )15 - .במדבר כד,ז )16 - .שמואל
א' פו,ח .והכא.ם.
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)1לפניו המלך
לפניודודכתף עלעבדיו .אלא כך
יה המלך לבדי,
רה
מא
יי
או
אומרייעל עבדיו .וכן לפנינו)2אני פרעה ,אני
כדכת')3רק הכמא אגדלממך.לכןנקראיומף)4אברך ,אב)5למלך.
ובמפרלקחטוב")פירשכמותי12. :איש כחלומו פתר .כמשמעות
חלומו פתר .וגם כמו שפתרלנוכן היה ,ויהי כאשר פתר וגו':
 18.אותי השיב המלך עלכני 15* :תשמע חלום .תבין חלום
ויודעלפותרו16. :בלעדי.אינותלויביאלא הקב"היודיענו לפתור
שלומך21. :ילא נודעכי באו אל קרבנה .כך אטר פרעהעכשיו
ליומף .עתה אףזכורכי בשעת החלום נדמה כאילו לא באו אל
קרבנה .אכל למ~.לה לאהיהראוי לכתוב אלאראייתהאכילות
שראהשזו אוכלתוו ,אבל מה שחשב פרעה בלבו על מה שדדה
תמיה שמראיהן רע כבתחילה לאהיהראוילכתוב 28. :יצנומות
פתרונולפיעניעוואיןלו חבר במקרא .וישלומרכילשון צונמאז)
שבתלמוד )8הוא ,קשים כאכן בלאליחלוח 25. :אשר האלהים
עושה .מה שעתיד לעשות הגיד לפרעה ,כי על המלך תלויים
תקנות המלכות 29. :שבעגדול .כולו קמץכי טעמו למטה ושם
בפרף וכו':
דבר הוא כמו דבר בקר רעב ומהם יאמר
80.ינשכח כל השבע .דוגמת )9ולא נודע כי באו אל קרבנה:
ל השנות החלוםוגו' .אבלחלומות שליוסףאע'שי שנשנו
82.יע
באלומות ובכוכבים אילו היו בלילה אחד כאלה ,היו נמהרים:
וחמש .שהממונים עבו חומש כל
 84.ייפקד פקידים
י משפטו בשאר שמם לשמר כדכת'
התבואותלצורך המלך[וגו
בשמואל" )1את שדותיכם ימרר ,עתהיטולפי שמם .וכמוכן הנהיג
יומף לבסוף") על אדמת מצרים לפרעה לחומש 86. :ויצברו בר
תחתיד ממונה פרעה,וכלזההיה בעל כרחם שלמצריים.ולכך
כת'ויפלרפקודים [תו] והנברות) .שכןמצינו באחשורהם )18ושקד
המלךפקידיםבכלמדינותמלכותוויקבצו[את,כלנערהוגו'אלידהני

כיף

חירף

י~,ר

 )1בכ"י :אס ,2 .,בפסוק מד )3 - .בפסוקמי )4 - .בפמוקמג- .
)5בב":.אבי .ותקנתי-על פי דגרי רשכ'ם לפסוקמג )"- .בדף קג ס"א של
דפום החי ר' שלמה בובערנ"י )7 - .ככ"י :צנומא .ותקנתי טיפ דברי רש"י
שהשתמש רשב"ם בהן כקיצור כדרכו במקומות רבים .וכן בגמרא הנומחא
צונמא)8 -,גדה דף ח ע"ב )9 - ,בפסוקכא )10 - .שמואל א' ח,ק .4סו
מסורבים .וזכרונו הטעחו )11 - .מז,כו )19 - ,ופירושו שהפקידים יצברו- .
 )13אסתרב,נ.

מקין מא.,ב-מה

"י)

וגו'".ויקבצו"היאהגבייהמבעלי השדות",ויצברו"היאהאסיפהאליד)1
שומריהאוצרות.וכןכיוסף תמצאי)ויקכוץויצבור :אכלבערים.)3
כי בכל עיר תיר יוכלו )4למוכרו בשב הרטב 38. :אשר רוח
אלהיםבו .בפתרוןחלומותוכלשכןלחכמת דרך ארץ 39. :נבון,
מבין עתידות ורואההנולד .חכם ,קיבץ חכמה )5סמה שראהושמע:

 40.ישק.יזדרזובכלי קרבעל מלחמה לצאתעלהאויבים.לשוןי')
עיר מבצר והנשק)7 ,נושקירומירטשת 41. :נתתי אותך .נותןאני
אותך .)8בשעתנתינת שכעת עלידייוסף אמרלוכך 42. :בגדי
שש .של מצרים חשובים ,כדכת'") שש ורקמה ממצרים0ן)י רביד.
~ riwדבר הפרוש ופשוטעל האדם .כמו")מרבדים רבדתיערשי:
 43.במרכבת המשנה ,מום או פרדה המיוחדת לרכוב עליה
אישה)משנה למלך ,אשרלו :אברך .הוא אב למלך,כדאמרינן")
לא רפא ולא בר רכא .וזהו")וישימון לאב לפרעה ,כלומר אב
למלך ,כי פרעה לשון מלך כמו שפרשתי למעלה")" .אב" שר
לצורך המלך 44. :אני פרעה .אני מלך ,וזהו )10רק הכמא אגדל
ממך :לא ירים איש אתידו .לעשות שררה כמושכת ,בירבעם
)17אשר הרים יד במלך ,רמה ידו ושררתו עלידי המלך שלמה
כמו שכת' שם8ן)ויפקידהו לכל מכלביתיומף 45. :צפנת פענח.
כתרג' .ולשון מצרים הוא .וכן היה דרכם לקרוא לאדם בשעה
שממניםאותועל ביתם שם הראוי (lDrt1 .ויקרא משה להושעבן
נון יהושוע ,כשנעשה משרתו .וכן )20ףקרא לרמאל בל טשצר.
כדכת'ת)די שם שמיה בל טשצר בשםאלהיה :פוטיפרע .אין
 )1בכ"י :אל ירי ,ממחק בכ"י היוד שבסוף )2 -.מא מח ,מט)3 -,בכ"י:
בע.רין_  )4בכ"י בחלוף האותיות הדומות :אכלו ,ע' "6%1ע דף  82הערה.1
ויש "להוסיף שם יו הנחלף עם א!  )" -בכ"י :חכמת .ותיו נחלפת בכ"י הזה
בכמה מקומות בהא .ובדפום.ם :חכמות )0 - .מלכים בי י,ב - ,ו') תהלים
עח,ט - .וכן כתב למעלה א,כט; כג,יא )9-,יחזקאל כז ז :שש ברקמה
זמ,טמזצ,רים8-.
י )10בכייי בא המאמר הזה שלא במקומו לפני פסוק לד )11 -.משלי
הא.ש .ע'
ורשב"ם
A
 Rדף  S33הערה B
- .5

  )13בכ"י :לרכוב עליתיבת מרכבת לשון בהמה לרכוב ולא לשון רכב .ונראה שרצה לרמות
פ.רש
הנאמרכאן במקרא עם המסופר באסתר ,1ח-יא )13 - .כבבא בחרא דף ד ע"א-.
ת כלומר אב למלך באו בכ"י בטעות לעי וזהו* RSB~'u1
 )14מה ח .ות.בי
דף  85הערה )15 - .6לפסוק יוד )16 -.בפסוק מ' -.ז )1מלכים אי יא,כז-.
 )18שם בפסוק כח :ו:פקד אותו וגו' )1" - .במדבר ינ,מז .וכן כתב רשב"ם
שם)20 -.דניאל א,ז :וישם לדניאל בלטשאצר )21 - .דניאל ד,ה :דניאל די
שם-ה בלמשאצר שלדיי

?ים

I

0ח

פ.רוש התזרה לרשביים

זה פוטשר לפי הפשט :כהןאון .שר של אותה העיר כדכה")
וכני דוד כהנים היו ,שלטסים46. :בן שלשים .וראוי לשררה:
 41.ותעש הארץ.ההניאה הרבה תבואה .כמו)2מעגת את התבואה
לשלהם השנים :לקמצים .בכלה אחד מלא קומץ שבליםולכך
היה השבעגדול 66. :בטרם תבא שנת הרעב .לפי )3שכאיעקב
בתחילת ימי הרעב כשנה שנייה ולמוף שבע עשרה שנה בשעת
[מותו] )4אמר ליומף)5שני בניךהנולדים לך עגו'] עד באיאליך
[וגו']לי הם .אבל)6מלדתך אשר הולדת אחריהם,אחריבאיאליך,
לךיהיו ,לכך פירשי)כאן אפרים ומנשה נולדו לפס שנת הרעב
ם שכאיעקכ ,אכלאחריכן הוליד במם וכמ כמם שנקראועל
כיד

שם אחיהם בנחלתם כמו שאמריעקב51. :נשני.מן גשש .כמו)8
חנני אלהיםמןחנן .הדגש תחתאות החמירה.)9ואילוהיה מגזרת)10

לאתנשני)" ,נשיתי טובה שהוא מחטופי למש פעל,היהלו לומר
י )13האיש אשר כלנף .רמני מן4י) רימה את
גיסי.כמי)12עבדיריגי
רעהו.כלנו [מן] )16כלה י"י את חמתו 64* :ובכל ארץ מצרים
היה לחם .כי נתן יוסף .אוכח] בערים 56. :וישבר") .כעשון
קניין מאכל ומשתדע כדכת'י)1כעכו שכרו ואכלו [ולכו שברב
ן וחלב 51. :וכל הארץ באו מצרימה
בלא כסף וכלא מחיריי
אליומף לשבור:)18
מב 1.למה תתראו .כמו")לכה ונתראהסמםדאמציה שהמם
דעתו להראות בדולתו ליואש מלךישראל .אףכאן למה תתראו
בפני[בני אדם כמו] האנשים שיש להם תבואה כל צורכם שאתם
מתעכבין כאןואין לכם תבואה וכל העם יורדים מצרימה לקנות
תבואה )20ואתםיושביםומתראיםכאילוישלכם")% :מאין באתם.
 )1שמיאל כ' ח,יח )2 - .ויקרא כה,כא )3 - .בכ"י בטעות :ולפ'- .
)4
חסרה בכ"י ונשאר מקומה חלק והמדפים הראשון הוסיפה כבר- .
 )5מח ה  Lc6 -מח"ו - .ז) בכיי בטעות :פירשם )8 - .לג,יא- .
 )9כבר הקרימו במעות הזאת דו:ש בתשובות על מנחם דף  94ור' יהודה
חיוג במפר פעלי הכפל לשרש נשש שהב.או נם ראגייע .ולא כן דעת ר' תם
בספר ההכרסה דף  94ור' משה הכהן שהביאך ראב"ע)10 - .יחוסיה מד,כאמ.של-
.
 )11א.כהג ת  )12 -שמואל בי יט,כז*)18 - .מואל ב' כא,ה)14 - .
בו,יט )15 - .איכה ד,יא)16 -.בכ"י :וישחרו )17 -.ישע.ה נה,א )18 - .פ-רש
בשנותו סדר הדברים שבמקרא )19 - .מלכים ב' יד,ח )20 -.בכ"י :תבואת.
ואול .צ"ל תבואתה - .וש) הלך בטקבות רש"י וגמרא תענית דףי ע"ב אבל
בדרך פשוט יותר.
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הראהלהםשאינומכירם.כילאשאללהםלמה באתם 8.:והם לא
הכירוהו.כי בא עתה למכהם בחתימתוקז.)1ועוד שראוהו מושל
בכל המלכותבבגדימלכות .וגםמן הקול לאהיומכירי'אותוכי
על ידי מתורגמן היה מדבר עמהם כדכת')2כי המליץ בינותמנ
* 9ערות .פרצות ההומות ומאיזה מקום מחהליככש .כדכת')8
ערותיסוד מערוערו עדהימור ,קערותנעלויאור.ולפישהיובעלי
קשהוכולם עשרהכלשעהביחדולאהיונפרדיםאילומאילו כשאר
בניאדםהבאים משארמקומותלשכור בר ,אמרלהםמרגליםאתם:
 11.כולנובני איש אחדנחנו.)6לכךאנוהולכיםיחדולאבשביל
עצה רעהכמרגלים 12. :ייאמר אליהמי) לא כי ערות הארץ
באתם לראות .שאםכן ,איך לא נשאר אחד מכם את אביכם,
כלומ'אצלו .ולדעת אם בנימין נוים אמר להםכן .והם השיבו)8
שנים עשרעבדיךנאחימ)אנחנווגו'.וכןכתובלפנינו)9שאול שאל
לנו האההולמולדתנו 21* :הצרההיאת* )19מדהכנגדמרה .אנחנו
השלכנוהו בבור והנה אנחנו נאסרים בכית השבי 23. :כי שומע
יוסף,מבין.כי עדעתה המליץבינותם,כאילואינומביןלשתם"):
 24.אתשמעון .להפרידו סלף שלא יתייעצו בין שניהם לשטות
הבלה כאשר עשו בשכם 28. :)12מה זאת עשה .שהן מדה ככר
מדהם)ישכאן,להוסיףלנו ממון על פירעוןעוונינו 33. :שמפיהם.
לפי שהממך מבלעת את החמף נדגשת הפ"ה של כמפיהם .וכן
נמך קמכיהם"):
מג  12.וכסף משנה .לקנות :)15אולי משנה הוא .למימן
נתנוהו") עלפי האמתחותלהכיר כל אחדאיזה אמתחתשלולפי
חשבון הכסף ושכחודיו היחזור ולקחתנו 14. :כאשר שכלתי
שכלתי .כמוי)1וכאשר אבדתי אבדתי .כלומ'עלהמפקאנישולחו,
!) כדברי רש"י מבבא מציעא דף לט ע"ב ויבמות רף פח ט'א וכתובות דף
כז ע"ב )8 - .בפסוק כג )3 - .חבקוק נ,יג )4 - .תהלים קלז,ז )5 - .ישעיה
יט,ז )6 .בכ"י בטעות :אנחנו - .ז) בכ"י :להם )8 .בכ"י :שהשיבו-.
ע) מג'ז )1" - -.נדרים רף לב ע"א )11 - .הוצרך-לפרש כן לפ .שבעת
ההיא בודאי איג המליץ בינותם )12 - .כפירוש השני בדברי רשיי )13 - .סיין
ראשית דבריו לפסוק כא )14 - .כתב ריוו היהיענהיים במפורש :טשרים פעם-ם
מצאנוהו במקרא ובכולם הכ"ף דגוש .והוסיף עוד לאמר שלאו דווקא סמיך אלא
כל חבר'ה אותיות השריקה שהם עמה זסצ"ש כולן מבליעות השוא ומרגישות
אחריהן .וע'דבריו שם )16 - .הוא פ-רש כפירוש ראב"ע :כסף שני"-.נן עבדי
יוסף )17 - .אסתר ד,טז.
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מה שאירע יארע 19. :)1וידברו אליו פתח הבית .קורםשנכנסו:

 28.ואלהי אביכם .הכל היו יודעים שמלומדים בנימים היו:
25.ניכינו את המנחה ,כי בדרך בשקים הוכחשיופיהפירות:
82.כי תועבהוכיחוי)2וביזויהיאי)למצריםלאכול עםאנשיעבר
הנהר כי נבזים היו כשמהם ואנשי מצריםגמירוחהיו כדכת')4
קראתי לזאת רהב הם שכת* וכן)5כי תועבת מצרים כלרועהצאן,
מבזים היו בעיניהם הרועים לפי שהצאן )6היה מאום כעיניהם*
כדכת'י)הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהםולאימקלוני ,דבר
ו ולא יבזו אותנו
המשוקץ למצרים ומאום נזכח לעיניהםויצורינ
לסוקלנו באבמם דרךבויון כמושמצינו בשמטך בן גרה )8הואיצוא
[ומקלל] וימקל,)9קילל דוד וסיקל בעפר דרך.ביומן 884 :וישבו
לפניו* צוהיוסףלהושיבםכך :ויתמהו ,שהרי כולםנולדו בשבע
םלוה84. :יחרב .כמורזרבה ,נתרבתה
שניםואיןלהבחיןאיזהכיד
מתנתו .וכן ש)נם9ל [כל] עבודת ] [rtwtאהל מוער ,נשתלמה:
מד 8.הבקראור .האיר .כמו")ראו נאכיאורועיני ,לשעבר.
וכן2י) מה תוכו אהליךיעקב 4. :יצאו את העיר .כמו )13עברו
[ומבח אתהעיר .וכן )'4כצאתי אתהעיר .כמו)!5בנייצאוני ,שאו
ממני 6. :יהוא נחש ינחש בו .יש לומה שהיה מראה עצמו
לעיניהםכיודע עניינים על ידי קמם תחש ,ושמא בכוםהיהקומם.
ויש מפרשים חכם כמותוינחש על הכוםמיגנבו ממנוע)לפי שכת'
לפמנוח)כי נחש ינחש איש אשר כמומ ,ואין כתוב שםינחשבו:
 10.כדבריכם כן הוא .שהרי כולכם שותפיםוכןמנהג סוחרים
)1היא פירש כאילו כתוב בוי"ו המהפך העבר לעתיר "ושכלתי כאשר
שכלתי" ובאסתר "ואבדתי כאשר אברתי" ועל ידי סדר הדברים נפרד הוי"ו
מהפעל שלו ולא ~דל להיות עתיד .ורצה שקב לאמר כאשר שכלתי טד עתה
מיוסף ושמעון ,כן אשכל גם מבנימין .וכן דברי אסתר לאמר כאשר אבדתי טל
ידי פצת המןבהיותי יהודית ולא אמלטבית המלך מכלהיהודים ,כן
אבד בבוא
שלטה
אל המלך אשר לא כדת .והפירוש הזה נראה בעיני מכל הפירושים .ורב
דובש בביאורו לאהבין וש-גהדברירשיתםבלי הכרח :מה שיארעהשרע )2 - .הוא
מלשוןכיחווניטו (בכא קמא דףג טיב).וכיח הוא רוק(ע' ערוךורשיי) )3 - .בכ"י:
היו )4 - .ישעיה ל,ז5 - .ן מו,לד )6 - .בכייי :לפני
הצאןיי:במקום לפ-
שהצאן )7 - .שמות ח,כב )"-.שמואל ב' טז,ה .ו )9 -.בכ ויסקול-.
 )10שמות לט,לב )1! - .שמואל א' יר,כט )12 - .במדבר כד,ה- .
 )13יהושע ז  )14 -שמות ט כס )15 -.ירמיה י,כ )16 - .וכן פירש ר'יונה
והביאו ראב"ע כאן )17 - .בפסוק טו.

י

מקץ ו :';-מגים-מה-,ב

03

שקות זה על זה ,אבלאיני חפץ ,אלא הואלבדו יהיהלי עבד:
 14.איש אשרכמוני.כי דרך השרים לקמום קמט כמו שמצינו)1
כי עמד מלך בבל אלי) אם הדרך [וגו'] לקטום קסם* והנני יודע
מ.גונבממוני:

ויגש.
18.כי כמוך כפרעה .הרי אתה כמלך ויראתי מהרון אפך:

 19.אדוני שאל* אתה גרסתה לנו להביאו הנהוחולין הוא לך
לעכבו 21. :ואשימה עיני עליו* אפילו פשע ,כאי המו למושל
הארץ להכרית דבריו 22. :ועוב את אביו ומת ,אביו ימות:
80.ינפשו קשורה בנפשו ,ולכך בראותו כיאין הנער ומת:

82.כי עבדר* לכך אני מדבריותר מכלאחיואהיה עבדתחתיו:
מה1.ילא יכול יוסף להתאפק עוד,כי עד עתההיה עושה
כל)3מעשיו על ידי שהיה מתאפק בלבו ,כמו שכתוב למעלהן)
ויתאפקויאמרשימו לחם :לכל הנצבים עליו.בפני כל השבים
עליולא)5יכולעודלהתאפק ,ויקראלמשרתיוהוציאו כלהנצבים
עלימןהבית .כךעיקר פשוטו2. :)6יישמעו מצרים ,אנשי העיר,
ואחרכן וישמעבנית פרעה5* :כילמחייהשלחני .הקב"העשה
כלזאתלטובתכם8.:כיהאלהים .אלאז)האלהים11. :פןתוורש.
תתגרש מן הארץ עלידי רעבון ,כמו )8והורשתם והאבדתם מהר.
מגזרת ירט יאמר תוורש .מןיכנע [יאמר)9תוכתן] בו 12. :כי פי
המדבר אליכם .ועד עתה על ידימליץ.)!0ולפי עיקר פשוטו
כשורה שתאמרולאבי לא מפי שמועה ששמעתם מאחרים ,שהרי

י

טלנט:כו :1,1:ע

קבכ" :.ולא) )8-שלא כדברי בראש.ת
רבא בפרשה צג :כיון שראהיוסף שהסכימה דעתם להחריב את מצרים אמר יוסף
בלבו מוטב שאתודט להם ואל יחריתו את מצרים )7 - .בכ-י :אל- .
 )8דברים ט,נ )9 - .דברים ז,כה .ובעל קרן שמואל השלים החצרון- .
 )!0כפירוש רש"י וראב"ע.

"
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אתםבעיניכםרואיםומכיריםכיאנייוסף אחיכמ )1מדבר אליכם)9
ולפיכך והגדתם את כל כבודי במצרים ואת כל אשר
ראיתם 18. :את כלכבודי .לאידאג לבאכייש[בי] כחויכולת
להטיבלו 19. :ואתהצויתה .עתהאני מצוה אהעך )3לקחתעגלות
ובהמות למשוך .)4כי לא היה אדם יכול להשיא מן ד,ננלכות
"9לה)5כי אםעלפיפרעה .ודוגמאוו בתלמודי) T~Rפרה וחזירה
יתנאה ממצרים אלא אם כן נטלה האם שלה 28. :)7כזאת .כמו
כן :עשרה חמורים .לשטרהאחיו,וא"עפישבנימיןחזר עמהם ,לא
רצה להטריחוא) 24. :וישלח את אחיו .כל לשוןלהייה משקל
דגש,לשון שליחות של חזור משקלרפי :אל תרגזו .אל תיראו
כלום בדרך מפס ליסטים ,כי שלוםלי מכל צד .וכןקרגוו שאל
תחטאו,היויראיםמן דק' ולא תחטאו .וכן)9ונתןי"י לך לברגז,
דחילכתרג' .וכן)10ירנזון מיטות,לשוןמשוע כאדםהמתיירא .וכןח)
רמה כוטחותי )1המרמז ארץ מסלימה .אכל רגוה של )13תרגום
שלדניאל ושל עורא לשון כעם .)14טרנבלר)15לעז של רוגז של
 .א) אמרינן בתלמוד )16קללה חכם אפילו על תנאי והשליםתנאו היאבאה.
מגלן? מיהודה 'DU"NW ,שהחזיר את בנימין לאביו היו מצמותיו מנולגלין בארון
וכו' .)17
 )1כצ"ל במקום "אליכם ,,שכשי ושמחק בעלקרןשמואל אשר לא כדת-.
 )2הטיב לפרש כי פי המדבר אליכם שיהיה כמו כי אני בעצמי המדבראליכם,
כי כן דרך לשון המקרא )8 - .עבר במקום הווה כדבריו א,כט .ועוד- .
 )4ר"ל שבכלל הענלות שבכתוב נכללו הבהמות המושכות אותן .ור' יהורה בן
אלטזר כקב במנחת יהודה (הנדפם בספר דעת זקנים) ברף כה ע"ב שרשב'ם
פירשקולית שבפסוק הזה לשון טנלות בקר .ולא עלה כטות על דעת רשג"ם.
כי ררך אגרה הא בב"ר ובתנחומא אשר דרך בה רשיי לפסוק כז ולא נמצא
בכל המקרא"ולות לשון עגלות בקר .כי לעקם הוא ריבוי הנפרד של
 )5 - .בעל מנחת יהודה טעה
ולא של*ולה ורק בממיכותושתיהן נחמרועילות
יברי רשב"ם ?4לה .ע' הערתי הקורמת )6 - .משנה בכורעת ד,ד
לקרא כאן'בד
בשינוי לשון קצת )7 - .ולמד רשב"ם מזה שהיו במצרים פקירים לשמור על
הוצאת בהמות אל ארץ אחרת )8 - .תהלים ר,ה )9 - .דברים כח,סה- .
 )10חבקוק ג,ז )11 - .ישעיה לב,יא )12 - .איוב ט,ו3- .י) בכ"י נכפל
בטעות :רגזה של רגזה של )14 - .שלא כדברי רש"י וראג"ע שפירשו כאן
לשון כעם ולא הבדילו בין לשון עברי ללשון ארמי"%1 tf'e?)t&~et. )15 - .א
 )16 .2111672מכות דף יא ע"א וע'עב בשינוי לשון .ושם נדרשו דברי יהודה
בבראשית -מנ,ט :אם לא הביאותיו אליך וגו' - .ז )1דברי אגרה האלה נוספו
כנראה בתחלה על נליזן פירוש רשב"ם והיו מיוערים להמשך אל דברי יהודה
מר,לב :אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים ,וראוים אחרי פירוש
רשב"ם לתחלת הפסוק ההוא שבו נשלם פירושו לפרק מד .ואחרי כן נכנסה
ההוספהמןהגליון אל תוך הפירוש ,לא במקוםהמכוון אלא במקום אשרציינתי.

";יה
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י הוא מושל .ואל תירא מלבאאליו :ויפג
פ"רמפרים2" :יכ
לבו ,החליףלבוי) לומר זה אמת,כי לא האמןן להם .כמו)2
אין
אלתתני פוגת לך*)3וריחו לא נמר מתורגםוריחי' לאפג 21. :את
כל דברי יוסף ,שארדברים שדיבראליהם הכתוכים לכוחלה
שככה על צואריהם והכירו בודאי שהוא אחיהם .תם ראה את
העגלות אסר שלח יומף)4על פי פרעה ,ותחי רוח יעקב,
כי שמר את הדבר עומוףיומף להיות מושל וודי1נלות הללש)
אינןיהצאות ממצריםכי אם עלפי מושלכמו שפירשתי למעלה:)6
es.רב.רי בפתתלבי שלא האמנתי אלאודאי עודיומף בםהי.
פשמות אחרים שלערמומיות אומ'והנם הכלב):
מן * 1לאלהי אביו יצחק* שעשה שם יצחק מזבח בבאר
שבע כעצגלה לו הק' כמה שכת' בפרשת אלה תולדות יצחקז)
הנםהוא שםיבחים כמו שממה אביו 4. :אעלך גם עלה.
ת.י
כלומר ארד עמך ונם עלה אעלך ,)8כמו )0וברכתםגםאותי :גם
עלה .שנקבר עםאבותיו במערת המכפלה :ישיתידו עלעיניך.
על ענייניך הצרכיך ,ישתדל לעשותם ,)10כדכת'")ישית ידו על
שנינו 6. :יעקבובניו .יעקב מחשבון שבעים נפש כמו שמוכיח
לפנינולפי דפשפ") כל נפשבניוובנותיו שלירקבולאה הכל
שלשים ושלש עםיעקב .ורבותינו פירשו)13וויוכבד שנולדהבין
ייריצו הבאיםמצרימה כל נפש ששים ושש*
החומות28. :ייצא
ל
ל
כ
ב
כייעקב שהואמחשבוןשלשלשים הבלששללאהאינו
יהודי
י אמר משה)14
יריכו,כייוצאייריכו לאהיוכי אם ששיםותשע.וכ
ב) ואני הצעיר שמעתי רב טור יוסף בני חי ,אתם אומרים טור יומף הי
וכי הוא מושל ,ר :לי במה שהוא טדיין חי אפ.לו אינו מושל ,אלבה וארגונו
נפרם אמות ונו':)15
 )1דבריו יביארו טל פידברירקדי .אבל עשה התיבה לפעליוצאבטניןשפקיה

תיבת לבו נשוא המאמר ולאנושאווהנושאיהיה יעקב שמדבר בו הכתוב ובלש:
 )2 - .Er11tendote sein Eerz abאיכה ב,יח)3 -.ירמיה
מה,כא-.
יןא.ל-פ"הוקים.
 )5השלמתי החסיון טל מידברי רשג,ם לז,יא)6 - .לז,יא
כא
מחו
,
ז) כו,כה)8 - .לפי הכלל שכתבלעיל כמ,ל )9 - .שמות יב,לב)10 -.ואלה
דברי ר' יוסף בכור שור המשתמש בפירוש רשב-ם ומבארו" :עלעיניך .על
עטיניך שתצטרך כמו (שמואל ב' טז,יב)אולי יראהייבעצ ,.שהוא כמו בעני-ני,
בדוד כשהיה שמעי מקללו" )11 - .א-וב ט,לנ )12 - ,בפסוקסו )18 - .בבא
בחרא דף קכגע.ב - .גנ) דברים י,כב )15 -,הוספת הכותב $rnזו הנמצאת
בכיי במקום הזה .ועיין  BSBSIדף  55הערה  4מימן .8

66

פירוש ההירה לרשתים

בשבים נפש ירדו אבותיךמצרימה ,שהקבובניו ה"ו שבעימ:)1
29.עיד ,הרבה ,כדכה')2כילאעלאישישים[עודן2. :ה והאנעוים

רועיצאן .כל זה אמריוסף לפרעה:14. :כי תועבת מצרים.
נבזיםדנו כשניהם כל רטיrNSכימאום הצאןבעיניהםכיןלאכילה
ביןלזבחי) כדכת'י)הן מכח את תשבת מצריםתו':
מז  4.לגור בארץ .ולא מהוך חוסרממון אלא בשביל מרעה
לצאנינו* כל זה אמרו שלא יאמר פרעה ליקח משליוסף באו:
 6.אנשי חיל* ראוים לגבורה ולשררה ,כמוח אשתחיל אתג):
ןיתר מרא .ששאל
 9.מעט דמעים* לפי שנראהיעקבבעיניו")יק
לו כמהימישניחייך ,השיבלויעקב מעט הם אבלרעים הם ולכך
אם נראהבעיתך זקן יותר מדאי13* :יתלה .כסוי) ותכה מכדם
עיני .ההייעיקר לפיכך מפיק ה"י וכן") כה אור :ארץ מצרים
וארץכנען .אבל הרחוקותיוהר מארץכנען לאהיו כאים לארין
מצרים ,כי[היוו רחוקוה יותר מדאי או שמא לא היה שם רעב
גדול כל כך 21. :העביר אותו לערים .כמו שעשה מנחריב
כדכת' )9אל ארץ כארצכם ,כדי שלאיטענו כה חזקה איש איש
בארצו לאחר מכירה:

ויחייעקב.
29.ייקרבוימי ישראל למות .כל מקום שאדם חפץ לצות
אתבניוצריה לאמרוינשבו") ,וכן")ויהי כיוקן יצחק עו' וינשא
את עשווגו' לאידעתייום מותי ,וכן )12ויקרבו ימי דוד למותויצו
ג)ואניהצעיר מצאתיתרגוםשרימקנהרבניח.לא[.ואיןצורך] לפרוש רבך:)13
 )1רצה לומר כדרכו שפסוק כן לא נכתב אלא בשביל דברי משה הבא.ם
בתורה אחריכן )2 - .איוב לד,כג -- .ט) עי דבריו למעלה מנ,לב ולשמית
ח,כב )4 -.שמות ח,כב )5 - .רות נ,יא )6 -.בע.ני פרעה)7 - .א.וביז,ז-.
 )8איוב כב,כח )9 -.מלכ-ם ב' יח,לבו ישעיה לו,ץ )10 - .רוצה לומר קריבה
למות וכדומה ,ולפיכך הביא לראיה שנאמר ביצחק הנה נא זקנתי לאידעת יום
בראשית-רבא
מותי ,שהוא כאלו נאמר בו קריבהלמות .וכלדבריולהוציא מדברי
שהביא רשיי)11 -.כז,א .ב)12 -.מלכים א ,נ,א )18 -.נם אלה דברי הכותב
המוסיף- .ומקום שתי התיבות אשר השלמתי בהן חסרון המאמר נשאר חלק
~RSB
בדף ש 3בהערה .1ורצה
כבשאר מקומות אשר הזכרת .בספרי
בהכצ"עייר לומר שתיבות אנשי חיל שבמקרא פתרתן אנש .מקנה.

וכשו" -מי,כט-מח,ו
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את עלמהבנו .תיקר התחלת פרשה זומןן ,וישב ישראל בארץ
מצריםוגו',כיעליו מחוברויחי הלקב .אלא שלארצוהקהלותלסיים
פישת ויגש בותהי הארץ לפרעה)2ומיימוה בוישב ישראל :שים
נאידך .כבר מרשתו אצל עבד אברהמק 31* :ו"טתחו ישראל

הממה":
לעסף נחמןםיש-העל
וראאדעם"אחדאמר.וכף)סגדהמרדליעקב:
מח 1.ויאמרלעמף.
כעל המטה .הץרנלץ )6לסלה לאר ,-ולכך כתוב לפארק
2.י"ט
תכל
ב
ק
ע
י
ו
ק
ח
ת
על
.
ם
כ
ר
ב
נם
ר
ר
ה
ל
מעם
שתם
דברי
רפאיטף
צוואתו עשה בישיבה ורגליו לארץ עדשסיים כל דבריו ,ואחר
כך )8ראמוףרגליו אל המטה ,הכנימם אל המטה כמו)9ואספתו אל
תוך ביתיך)10 ,ואין איש מאסףאותי הביתה 8. :נראהאליבלוז.
בשוכימפדן ארם .וכת'")אני אל שדי פרה ורבה5. :יעתהשני
בניךוגו' .כלומר מאחרשנתןלי הק' את ארץכנעןהרי ברשותי
לשטותך ככור ליפול פי שם שבטים ,ולכך שמכניךיטלוכנגד
ראובןושמעון :עד בואי .לפני בואי .כדכת'")וליוסףיולד שני
בנים בטרם תבא שנת הרעב ,כלומר קודם שבאתי מצרימה:
 6.ומולדתך,בניךאו בסבניךשנולדולך אחריבואיבאילו שבע
טמרה[שנה]שהייתי כאן ,על שם אחיהם יקראו ,ולאיהיושבטים
כי אםבתי אבות,כי כל שבעים נפששהיו בשעת ביאתיעקבבין
ברםבין כסבניםהיובתי אבות ולהם נתחלקה הארץ כדאמרי'3ן)
לחצרון משפחת
בבבא בתרא") וכדכת' בפנחסאפי' בבס
בבמפרץ15י
בלעי) ארדונעמן תו',
החצרונילחמול משפחת החמולי,וכן
'
ו
ת
וכת' לבמוף") לאלה תחלקהארץ בנחלה לשמותמטותאבותם
ינחלהוכןבניבניו שליוסף שסלדואחריכןיקראועל שם אחיהם
בנחלתםוהיו בתי אבות כדכת' בפרשת פנחס")*:י ואני בבואי
מפדן באותו הדרך לאחר שכרכני הן  ' ~ h hרחל באותו הדרך
 )1שהוא פסוק כז )2 - .אין דעתו על פסוק כ לבדו אלא על כל הענין
מפסוק כ עד פסוקבו )3 - .כד,ב )1 - .הלך בדרךפירושו לשמותיד,ל .ובלעדי
ואת פ.רש ראש המטה שבמקרא כמו למעלה עלהמטה .ופ.רושו נראה בעיני-.
 )5בפסוכב )6 - .בב-י נכפל :ה-ו רגליו היו רגליו )7 - .בפסוקיב
-.
 )8מטלנ )9 - .דכר.ם כב,ב )10 - .שופם.ם יט,יח )11 .לה,יא- .
)13 - .בכ :.,כדאמרה )14 - .דף קיח ע,בושם5 .נ) במדבר כו,כאר
 )12מא1
במדבר כו,כ-גה- )18 - .במדבר כו,כט--לב.
 )16במדבר כו,ם)17 - .
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בעוד הרבה דרך עד היישוב,לכן קברהיה בדרך ,כ .לא4היהו
פנא .לקוברה אצל לאה במערה המכפלה .העלא יפשיעהויוסף על
אמו הוצרךלומרכן ".:וירא ישראל .אע"פ* טכת' לפנינון)(ו)לא
.וכל לראוה ,יש רואה דמוה אדםואעו מכיר דמוהפניו .וכןצ) לא
.ראר האדם וכהא) רא"הי את י"י :בזה .במלכוה הזאת:
" :לאפיללתי .לא דנהי
.ה
 11.ראה .כמוראוה .וכןן)"שהכיום הז
 .וכן)5ויעמוד פנתם ויפלל ,עשה נקמה,
בלב" .כלפילוללשוןדין
ה רומחידו וגו' .לשון נקמתדין:
ק
י
ו
ה
ד
כדכתי;'י ויקם מהוך הע
אה אפרים בימינו ,להושיבו אצוק שמאלו של ישראל:
18.
שהואלשון אדם מעוקםונפהל כי
 14.סכל אחידיו .כמו
מבשה הבכור,ויודעהיה טקבעויומףבנוהביאםשיראמנשהלימינר
של טקכ ואפרים לשמאלו והוא רצה לתתימינו על ראש הצעיר
ושמאלו על ראוה הבכור 15. :ויברך אתיומף .ברכההבניםהיא
ברכת האב* :פג ויקרא בהםשמי.שיחיהזרעםוזרע זרעם :וידנו.
מגזרה חטופילמד פעל  b'aה"י,כמומן בכהויבכו,מן שבהוישבו:
 1:.כי ישית .קודם שבירכם (ו)ראה יוסף ששיכל אה ידיו,
")ויאמריומף אל אביו לא כן אבי .אין לפרש ולומר ,לאיפה
אתה עושה ,אלאהיהלולעואללאביו ,מדוע אתה עושהכן .אלא
כך אמר יומף ליעקב ,לא כן מדורים הבנים כמו שאהה סבור
וסלא]")דיקדיהי להביאם כמררלפיימינך ושמאלך לתה הבכור
לימינךוהצעירלשמאלךאלאכימינילקחהי הבכורוהצעיר בשמאלי
לכך אהה מעקם ידיך .לאכן אבי ,לאעשיתיכן ,אלא הבכור
הכאתי לימינך והצעיר לשמאלך .אמר לו יעקב )10ידעתי בני
ידעהיכי חכם אתה והכאתם כמדרלפיימיני ושמאלימפני שאתה
מבור שאשיםימיני") על הבכור ,אבל אנימהכוין לחתימיני על
הצע.ר שהואלימינך") :להסיר אוהה מעל ראש אפריםכדי
לשומה על ראש מנשה .וכן כל לשון המרה כהובים בקהיר.
'עמורה אלי אל הירא ,מורה משם לפנוהאלי)11 .וימורו אליו ,מרו

ייל)7

 )2 - .שמות לגת )8 - .מלב.ם א'
; )1פסיק י
 ,4נ,כ- .
כב,יט-.ן שמיאל טל
 )5ההל-ם קיל)"- .בידגר כה,ז- .י
) כבר הע-ר בעל קר
שתת הבת-בה צ'ל49י .ואולםבע-:ןהיראת
השרשא-ן הלוקב-יטן.טוב.וןי)ס- .
ל) בפסוסיח- .כ-ט) ה-ס-ב להוסיף בעלקין שמואל- .סי)בפסיק -
"
כ
ב
בט.2ת :לימיני)18 -.שופטים ד,יח.)14 -,ט,נ,
בטעות: :ל ים )13 -..:-בב-.

ויה -מה,ח:,ua-
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משם לבאאליו. :ס1יאולם .ואלא 20. :בך יברך ישראל .איש
איש את בנו :וישם את אפרים לפני מנשה .באמרו ישימך
אלהים כאפרים וכמנשה .וכןלשון שימה נופל בדברים,קואלה
המשפטים אשר תשים לפניהם)2 ,וזאת התורה אשר שם משה,
)3שימהבפיהם 21. :הנה אנכי מתויודע אם שאחרי מותי יהיה
אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם לאחר ד'מאות
שנה שנאמרו לאברהם22. :ואני באותה הארץ נתתי לך חלק
אחדיותרעל אחיך ,שמנשהואפריםכראובןושמעוןיהיולי לקחת
שני חלקים בארץ אשר אסובניי עתידים לקחת מיד האמורי
בחרבי ובקשתי במלחמת יהושע .ואט"פי שכת' ביהושע )4לא
כחרכך ולא בכלותך ,אותו פסוק בשנימלכי האמורי מדבר וכמו
שאמרו חכמיכם )5צרעה לא עברה את הירדן ,וכתיב ביהושוע
יי),,ואשלח לפניכם את הצרעה ותברש אותםשני מלכי האמורי"
אשר בעכר הירדן "לא בחרבך ולא בנוטתך" .זכותו של יעקב
גרם להם:)7
מט 1.ויקראיעקב .שלח בשבילם :האספו.כי שבעים נפש
הגדילובאילו שבע עשרה שנהונעשו עם רב") וכדברי רבותינו)0
 (lOwwsמאות אלף :את אשר יקרא אתכם .עניין גכורתכ
ונתלהם 8. :כחי וראשיתאוני יתר שאת ויתרעזדיבור אהד
הוא .דרך המקראותלכפול אתדבריהם .כחי ,חילי ,ממום") ,הם
אוניממוני הוא כדכת'") מצאתי און לי)" ,וידיו תשבנה אונו.
כלומר בכורי") אתה ומתוך כךחילי וראשית ממוני יתר על
אחיך היה לך לשאת ויתר עז היה לך למלוך על אחיך .אבל
) דברים לא,יט)4 - ,
 )1שמית כא,א )"- .דברים ד,מד - .י:
כד,יב )5 - .עי.ן סוטה דף לו ע'א )"- .יהושע כד,יב כבהערה  -.4זן ר.ל:
אבל במלחמת יהושע שבארץ ישראל לא עמדה להם הצרעה והם בחרבם ונקשתם
לכדו את האיץ בהיות יעקב אביהם עמהם בחרבו ובקשנת,וכ ,והיא זב-ת.
  )9נראהועומדת להם כמו חרב וקשת )"- .השתמש בדברי המקיא
בעיני שצריך להיות ובדור רביעי כדברי הכתוב בראשית טי,טז :ודור
רביעי ישובו הגה .וראש .תיבות ובד"ר ה:כתבים או העקרא-ם במעית וכדיר
הולידו טעות הכותב ,ע-ין ספרי  IISBAIדף  87הערה )10 - .4בכ.י :לתת.
והתיקון כבר :וסף על הגליוןב.ד קוראמאיחר! - .ן)בכ.י :כמו חיל .כחיח-לי
ממתי .ושתי התיבות הראשו:ות שוקדות להיות :מחקות .וכן :כון .ועזר עי-ן
ספרי  IISBbIדף  37הערהצ )12 - .הושע יב,ט - .ז)1:אי.ב כ,י )14 - .בכ'י
בחילוף אותיות דומות :כבודי.
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פחיוה ובהלה היה לך כמים הנשפכין,לכן אל הותר לא הככורה
ולא המלכות,כי עלית משכבי אביך .וכן כתוב בדברי הימים!)
וכחלצויצתיאביונתנהבכורתו יסףבןישראל ולאלרתייחש
לבכורהכייהודה גברבאחיוולנל
כד
גי
יממנווהבכורהליוסף1. :יצועי
עלה .כלושיצועיהייתהעולה .הרכהלשון פעל מתפרשים)2לשון
פועל כמו)8נתתי כסף השדה,נותןאני5.:מכירותיהם .אחות*הם.
כפללשון שלשמעוןולוי אחים ,כלומרשמעוןולויאחיםהיו לרעה,
כלי חמם היתה ששתם .ג)מלרותזך ימולרתיך,לשון קרובים ,אבל
מקרותיהם משקל דגש הוא כמו )5מסיבותיהם,לשון קורבה ,,0אכל
הריש כמקוםוהאותהדבושה,ולפיכךוהחירק נהפכתלצרי ,הואקמץ
תחת ברך ,האיבד ושיבר .וכן") חרףי"י ,י!)ושרת
קטן .כמו
אתאחיו,כלםמשקלדגש.מכרותיהםלזרפרנטייש")1ב"ל6.:במזדם
אל תבאנפשי.יהירצון שלאתבאנפשיבעוצתם.כיכלאל שבתורה
להבאהן או קללה או בקשהאוציווי ,לאיימצא אל לשעבר.לכן
א"ן לפרש לא באה נפשי"):כי באפם ,שהרי באפם :עקרו שור.
כמו( )12ו)את מומיהם תעור. :ן ארור אפם .לאיצליחו באפם
להנקם ולעשותרעה .ולכן,כי איני הפץ בקהלם וכחיבורם יחד,
אחלקםביעקב.כילוינתשרכשניםעשרשבטיםכדכת'ביהושוע").
נמצאשמעוןלבדובלאלוי ".:יהודה אתהיודוך .המפרשישבחוך
אחיך שטותבידו .אלאלפישגינה אתהראשוניםונטלמלכותמראובן
ופ.זר שמשןולוי ,אמרליהודה ,אכל אתהיתנולךאחיךהוד מלכות.
,אביך.וכן")וגתתה מהודך
כמושמוכיחסוףהפסוקוישהחוו")לךבני
עליו ,תןלומשירותךבחייך.וכןברניאל" 1ולאנתנועליוהוד מלכות.
וכן בשלמהכתיב הודמלכות,רתןעליו הודמלכותבדבריהימ.ם7י).
יודוך,ימליכוך .כמויהודוך .כדכת'8י) (כי)על כן עמים יהודוך.
וכן")1יושיעך י"י כמו0צ)יהושיע .וומכל מקום אע"פי שנמריודוך

ירך

ודבר .הימים אי ה,א .ב )2 --,בכ" :מהפשים -- .כג,ע -- .ו)יחוקאל
;א
טחה"--מ; מקבית אדב  .:,4ולקח סבב כדרכו לדה"
" למשקל הכפל-סך-
הש שם התאר ופתרם קרשים ,אבל קורנת שם דבר שפשט
לדעתו
) ההל-ם עד-,ח - .ט)
קורבה )7 - .אילה ביט" - .
הוא
במדי-
ח,בו.ותה-ר"
סןי) "",)'1זו '1,,1יבל-א%יין41"01ןןהעי1ס'ו מ!!1ן- .י)כבתרגימ-ם-- .
י~ ביהושע פרק כא- .י'י) כ; הוא בכ'י במקים ישתחיך
י')
2ן) יהושע יא,ו,"- .
שבמקרא5 - .י) במדבר כ"כ'; - .י) בד-:אל -א,כא - .לי) דבר -ה-מים א'
כט,כה" - .י)תהל;ם מה-,ח" -.י)מלכ-ס ב' י,כו ,ותיבת יושרתך מטושטשת
בכ, - ..י )2שמיאי א ;. ,מז; ההל.ם קטי,ן.
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ק])1היד מלכות ,אקהיייעיקר אלאמגזרתחטופי פהפתלהוא של
אותיו"ד כמו ישב יצא שיאמר ההניא הושיב,וכן מן)3ירה בים,
הורה)3,ויורו המורים .וכן)4איש לא הונה מגזרתי) לאתונו.וכן
יאמר)6הודולי"י,ז)יודולי"י)8 ,הוגה וריחם .כלם עיקרם בראשם
אותיו"דונופלת לפרקים ובאה אותוי"ו )9במקומה") :וישתחוו").
שתמלוךעליהם:בניאביך .לפי שמארבע אמהותהיו ,אמרבני
אביך ,אבל כשבירך שחק אתיעקב כת')12בני אמך 9* :נור אריה
יהודה .כמו )13והנה כפיר אריוה .הנער קרויבור כדכת'ג)1בתוה
כפיריםרבתהבוריה.לפי שהוא קלהיבוריותר מאריהזקן ,ממשיל
אתיהודה לגור אריות :מטרף בני עליה .אתיהודהבני לאחר
שעליתה) מלטרוף טרף באומות ותכרע והשכבבעירך,לאייי)יבא
אייבלהחרידך ולהקימך ממקומך .זהו עיקר פשוטו .בני כפילו
על יהודה .והמפרשו במכירתיוסף") לא ידע בשיטה סל פסוק
ולאבחילוק טעמיםכלל 10. :לא יסור שבט מיהודה .המלכוה
הניען לו להשחחות לו כל אחיושנים עשר לא תפמוקממנו כל
אותההגדולהולא מחוקק ושררה מזרעו עדכי יבא יהודה שילה,
כלומר עדכייבא מלך יהודה הוא רחבעם בן שלמה שבא לחדעו

המלוכהבשילה,שזהוקרוב לשכם.)18אבלאזיצורו עשרתהשבטים
ממנווישליכו את ירבעם ולא נשאר לרחבעםבן שלמה רקיהודה
ו יקרת עמים .קבוצת האומות שהיו כפופים תחת
וכממל:יולו
שלמה אביו כדכתיי")כי הוא רודה בכל עבר הנהר,נתקבצי שם
להמליך רחבעם כדכת')20וילך רחבעם שכמה כי שכם בא כל
ישראללהמליךאותו .ושכם אצל שילה כדכת' ביהושועי)2ויאסוף
יהושוע1את] כל ו.שבט].ישראל שכמהוכל הפרשה ,ולבסוף מפרעו
 )1ק נם.ה .להשלים החסרון שבכ,י )2 - .שמות מו,ד )3 - .שמואל
בי יא,כד (קר'1 .)-י יחזקאל יח,טז )5 - .י.קרא יט,לג )"- .ישעיה יב,ד
ועוד במקומות רבים
 )7 - .תהלים קז,ח .סו .כא .לא )8 - .איכה ג,לב- .' ):כן היט.ב להניה בעל קרן שמואל במקום יוד שבכיי .ושין ספרי 8811א
דף  82הערה )10 - .1ר' שלמהדוב:א הסכים בב.אורו לדברי הרשבים בדבר
הזה .וי
,כ; הביא נם למעלה במקום
ישתחוו.שבמקרא2 - .י) כז,כט- .
)בכ':.
 )13שו-פטים .ד,ה )1'1 - .יחזקאל יט,ב5- .י) בכ' בטסות :שעלה;- .יי
ולא7 - .י) התרגומים ובראש.ת רבא ותנחומאווי )18 - ...:מלכים א' יב,א:
.מים ב' י,א )1"-.מלב-מ אי ה,ד )30 -.דברי ה-מים ב' י,א .ובמלכים
דבר .ה
א' יב,א לא :כתב שכמהכ .אם וילך רחבעם שכם וט' )21 - .יהושס כד,א.

72

פ-ריש התירה לרשב'ם

י בשילה )1תם כשופטימ )2הנה חג י'"
כלאילו הדבריםהיו לפךיי'
בשילהווגו'ןלמסילה העולה [מ]ביה אל שכמהוגו' .ובם בירמ.הד)
רבאוהאנשים משכםןמשלוןומשמרון.וקרקעהלקההיה בשכם סביב
האלהאעור עם שכם הראויה להתקבץ שםבני אדםולכבוד משכן
אשרבעצלההממוךשם .ופשטזה תשובהלמינין.שאיןכחובכי אם
שילה סםהעיר .שאיןלעו במקראי)וו]לא "שלו" כהי כאן כדברי
העברים") ולא שליח כדברי הנשרים .)6וטקכיינך הגדולה של
יהודה טמרוד ער רחבעם שרש ,אכל חומר הנרולהולא] רצה
לפרש ,)7אלא מכללו של מנךא אהה מדקדק שמשילה ואילך
נהמעטה") 11. :אמרי לנפן עירה .עירכן אהונוהצריך לקשור
לגפן אחה להטעינו מרוב ענבים .ולשורקה אחה בני אהונוי
כפללשון כדכה' בשלמהי') וישראלויהודה רבים איש הההגפנו
והתה האנהו .כי משופעביין היו6י) :כבס ביין לבושו .לאח-
טבצרו הענבים ודורכין אוהן במהוה מהלכלכין בגדיהם בדריכת
ה"עוה ,כדכה'י!) מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בנה .וכהי
טםוכל מלבושיאנאלהי .ואהה הדריכה שוהים אחהיין .ולכך
הוא אומר חכלילי עינים מיין .כדכת'י)1למי הכלילות עירם
למאחר.ם על היק :מוהה .לשון בגד 12. :הכלילי .אדמוהעינים
קרר כן :ולבן שינים משהייה חלב ,כדכה'") שהיה" ייני עם
הלב,.וכןי )1בלא כסף ובלא מהירייןוחלב.ילבןכמולזן
 .כשהוא
דבוק יאמרולבן .כמומן סלכ3)15סלכ צאן 18. :לחוף ימים.
ז לדברי הכחיב יהישע כד,כו שכתוב שם אשר במקדש י.י .ובן
)1כי
רשם-ם,יבסש:-.י-
מהיאר בפעית רזא דפוס אמשטרדם דף כד ע-ב שהביא דהר-
רשב'ם )2 - .שופטים כא
ן שמ.אל פירש כן את
לשין .וגס צעלקי
כבר-מונת הנוצר-ם .עיין ספר -ןגנואזו
") ירמ-ה מא,ה )) - ,לפרשו
" ול א
,
,
,
,
,
,
דף 8ע )5 - .כדבי -אוקלזם ורעו מעד.ה ורש' .-ע'  IlSI:Mשם הערה- .2
"ן כ -כהעתקת לט--ן של הניצרים המפירסמת()י,י,קן,ל!) הועתקה
ת-בת ש.לה
אחר .ההעתקה
(S "",וltפ(ll.ר~(שtiii.ffו.9,,ז' ]ג!1א) 1דף 1ן) הערה.2
וכה-ניי:צרים הלכי
)ב
להפרש ,אבל מ:זקדת
ש-להלשין שליח אןמשולה--.י
ההיא
ההא להמחק )"- .בטפר :צחוןהנקיא ה-שג אשר הדפ-ם חבם מצרי
י
ו
'
י
י
א
0
ח
 seilבספרו "י)" 41,,ן( 7נמצא בדף כלשין הזה "ור' שמואל פ-רש ש-לה
 "2כש-בא מש-ח .ה.ה שלוה וה.סקט".
אויב
לש.ן מניחה והשקם
אילהאחר וכלקאומי
רשב-ס - ,י!) לא :מצא פסיק כזה
כי
ואם כן נראך שהוא ר
מישמו
במקרא וא.לי הטעהו זכרונו לה-כ-ב ראש המקיא ממלכ.ס א' ד,כ עם אמצע
 צ-ל ה.ה .כלימר שבט יה-רה-- ,!מי)קיא-שעא .במלכ.ם א' היה - .טיןאיל
חהי סג,ב .נ2 - .י) משל -כג,בט - ,י:י) ש-ר הש-ר.ם ה.א- .
 )!4ישע.ה :ה,א )15 -- .דברים לב,יר.
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ספת הים שהים "ופף שם ומתחפה .ואם האמר מה בצע מאחר
סשפת הים גבוהה מאודואיןיכולין לרדת שם לקנות מחורה,לכן
הוא מפרש והוא לחוף אניות ,במקום הנמל והשפה נמוכהובאין
האניותובאיןיושבי הארץ וקונים מחורה שבאניות :עדי)צידון.
שהוא מקום סחורה רבה כדכת' )2סוחר צידון ועובר יםמילאוך
ביחזקאל"ן ובישעיה כת'ן)בושי צידון כי אמר יםמעווי) היםוגו'
ולכן אמר משהח) "שמחובולון בצאתך"בים למחורה 14. :יששכר
המור ברם .לאכזבולון שהולךעםעובריימים למהורה ,אלאעובד
אדמתו יהיה)7כחמורבעלאיבריםחזקמצויבין המשפתים תחוב*
העיר להרהרולעבוד את הארמה .כדכתיט) ו.אשריכםזורעיו על כל
מים משלחי רגל השור והחמור ,לחרוש לירוע .וכן אמר משהי)
שמחובולון בצאתך והמסכרבאהליך15. :יירא יששכר מנוחת
האדמה כי טוב יותר מלצאת למרחקים ואת הארץ כי נעמה
ומצלחת כדכת'0י) אל המנוחה ואל הנחלה ,ויט שכמו למבול
של של מלכי ישראל ,ויהי למס עובד לתת למלכים עישור
הבואותיו כדכתים) ואתשדותיכםיעשור.והועיקר הפשט .ובשורת
עושר הוא לשבט יששכר16. :דןידיןעמו .המפרשו על שמשון)12
לאירע בעומק פשוטו של מלראכלל.וכייעקב בא להתנבאות על
אדם אחד שנפלגיד פלשתיםוינקרו אתעימו ומת עם פלשתים
בצייןרעז'חלילהחלילה.אךעל שבטו )13שלרןנתנבאשהיהמאסף
לכל המחנות תם ביהושוע כת'") והמאסף הולך אחר הארון.

ולפי שהיה הולך כל הימים בין בימי משה בין בימי יהושע
אחר כל הדגלים והיה צריך להלחם עם כל האומות הרודפים
אחריהם לונב הנחשלים אחריהם בדרך ,ולהנקם מן האומות ,כי
גיבורים היו ,לכך אמר יעקב דן ידין עמו ,ינקום נקמת עמו
כאחד5י)כל שבטי ישראל היהנוקם נקמתם ומשמרםמרודפיהם.
כמו")כיידיןי"י (את) עמו הו' דםעבדיו יקום ונקם ישיבלצריו.
 )1בספר.ם שלנו :על .וברוב מפרי הכותים כבזה :ערצ.דן - .ג) ישעיה
כג,ב :סוהר צידון עובר ים מילא-ך )8 -. .טעות ה-א ,כ .לא נמצא כ-חזקאל
)4 - .
כי אם בישעיה .ועי.ן ספרי  'BSBaדף  18הערה6
יששההכן,ד- .
 )5בכ"י :מעון )6 - .דברים לג,יח )7 - .בכ"י :והיה- .ך  )8ישע -לב,כ-.
 )0דברים לג,יח-.סי) דברים יב,ט )11 - .הרכיב שם-אל א' ח,יד .יהד- .
" )1התרגומים ורשיי)13-.בי :.,שבתו )14-.ביהושע ו,ט :אחריהאיון5 -.נ) בכ'י
כאחת )!6 -,דברים לב,לו*מג.
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וכמו!)ידין כנוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רכה17* :יהי
שבטו של דן נחשעלי דרך,להרוג את האומות :ויפול רכבו.
האויביםנופליםלפניו 18. :לישועתךדן קויתיי"י .אני מקוהיני

שיושיע אותך וישגבך על האומות 19* :גר גדוד ישראל ינודו
אחריוכשיהיו הולכים למלחמותיהושוע וכדכת' )2חלשים תעברו
לפני[אחי]כם.ובשובי)נדמןהמלחמהישובושלגד אחרעקיבן של
ישראל .שכן דרך )4כשישאין למלחמה יוצאין תחילה ובחזרתם
הםאחרונים לשמור את השבטיםמן המלחמהפןירדפו האויבים
אחריהם 29. :מאשר שמנה לחמו.כי מאשרהיו מביאין שמן
זית ומפגמם מאכלם בשמן .וכן אמר משה1 )5ברוה] מככם אשר
וגו' ,יברכוהו ישראל ויהי רצוי להם לפי שטובל כשמן רגלו:
והוא יתן מעדני מלך .מם של שמן היו גובין ממנו מלכי
ישראל למשוח בולעדן את בשרםכדאמרי' במנחות)6אנפיקינוןי)
שמןזית שלאהביא שליש ולמה[מכין] אותו") שמשיר את השער
ומעדן את הבשר כמו )9היתה לי עדנה ,בשר חלק 21. :אילה
שלוחה .גבוריםקליםכאילות כדכת'") וכצבאיםבהרים למהר:
הנותן אמרי שפר .בשובםמן המלחמה ממהרים מהוך קלותם
לבשר בשורות משופרות שלנצחון המלחמה וכדכת'ח)ובולון עם
חרףנפשולמותונפתליעלמרומי שדה ,כדרך הצבאים הרציםעל
מרומי הרים 2, :בן פורת יוסף נק פורזעליעי4הרי פסוק
זה דוגמא") לחצאים בראש המקרא מטאעומשליכם דבורו ברמוש
המקרא] )'3אלא שמזכיר במי הוא מדבר וחוורוכופל חצי ראש
המקרא ומסיים דבורו ,כמו )14נשאו נהרות י"י נשאו נהרות קולם,
)15כי הנהאויביךי"יכי הגת אויביך יאבדו)16 ,עד מתי רשעיםי"י
ערמתי רשעיםיעלוזו,י)1הבל הבלים אמר קהלת הבלהבלים הכל

י-.

 )1תהליםק.
)2דביים ג,יח )3 - .בכ'י ובשובו )4 - .אולי חסרה
כאן תיבת הגבורים )5 - .דברים לג,כד .ונשאר מקום תיבת ברוך החמרה
חלק בכ'י )6 - .רף פו עא )7 - .עסל4%:יק 6שס ,)(.":ובל'א -מם )001( aus
ס1170ט  )8 - ,reifeuבכס .ולמה אותם .והתיקון על פ .הנברא שם כבר
נעשה בדפום אמשטרדם משנת תפיט)9 -.יח,יב -.ט)1בדבריהימיםאייב,ט :על
ההרים )11 -.שופטים ה:יח)12 - .בכ"י :דוגמת )13 -.השלמתי החסרוןעל פי
דברי רשב'ם בעניןהזה לשמותטו,ו .והנהנקל לראות שנולדה ההשממה משיווי
התיבות שבסוף (עסזכשג~ז:0ס" )14 - .)6תהל.ם צנ,ג )'5 - .תהלים צב,י- .
 )16תהלים צר,ג )17 - .קהלת א,ב.

רה -מט,יז-כד
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הבל,י).מיבך י"י באדרי בכה ימינך י"י הרצץ ארב .אףכאןבן
פורת יוסף,בןהפררה הדליוסף.ועל מה הואגדלובן פורתעלי
ע.ן ,בדל ורבה על עץ ,להסתכל למעלהמן העין בקומתו וכיופיו:
בנות מצרים צעדה כל אחת ואחתעלי שור .לשוןראייה .כפל
לשון שלעליעין,כמו,2ומגבעותאשורנו.שהיובנוהמצריםצועדות
והולכותלראוהוכמו אשתפוטיפרוהבירותיה .ומתוךכך וימררוהו
ורובו,מתוךשנתנהאשתפוטיפרעיניהבוהשליכוהובביתהאמורים:
28.ורבו כפללשוןשלחציםשבפסוקכמו")ימובו עלעו)רביו,אציו.
ולכןהואנדגש.אבלמבזרתמריבהיאמר *)אשררכובניישראל.כמו
מן קם קמו,מן שב שבו ,כן יאמר מן )5הרב רב עם ישראל,ובו.
ומדמה הפסוקלשון הרע של 1אשתו פוטיפר לחצים כדכת';י)חץ
טהוט לשונם מרמה דבר)7,וידרכו את לטונם קשתם שקר .ורבו
מגורת רבב כמו סבומן מבב)8 ,צהליורונימןרנן .רבו שיטרוט)9
ביל 21. :רתשב באיתן קשתו .דקירת החוקשקורין ארבלטרא")
מושיבין אוהועל עץ איתן והזק שקורין פורקא") והמושך בקשת
ההוא אם הוא אדםהדק מאד מושך אתהבל הקשתבזרמיו הכספין
ורועיו עדגופו דורה החץ למרחוק ,ואם הוא הלשאינויכול למשוך
ההבל.וכןפירושיי) המקראות .מצרים ירו בוהציםונתנוהו בבית
הסוהרועעובנכבל רגלו והוא שאומלךעליהםכי כתת שלו היה
 )1שמית טו,ו )2 -.במדבר כנ,ט )3 -.א.וב סז,יג )4 -.במדברכ.,נ-.
 )5שיפת-ם יא,כה )6 - .ירמיה ט,ז - .ז) שם ט,ב- )8 - .שע-ה יב,ו- .
ט) צ.ל ש-טגונם שהוא 8"6,".6,;,ובל.א  .schossenעי-ן ספרי )ג88ת דף 93
ס-מן  - .15ובביאור ר' שלמה דובנא הנספה לתרגום האשכ:וי של ר' משה
מע:דעלסזאהן זבל הובאהלעז הזה בשם רשאים בליפ.רוש המורעל בלשון אשכנז

בשם המהרגם ההוא אלאנוסף בשמו בשנ חצאי מרובע "וברשב'םכ"י אעטשיטר"ט
 מידי החכם ,כי בכ' -ההוא אשר הואש -.ונוי ".וההוספה הזאת יצאה בשגגה
ום באוצר הספרים של בית מדרש הרבנים בעיר ברעסלויא ואשר אנכי
ה.
משהמש בו להוציא את פ.רוש רשב.ם נקי משגיאות המדפיסים אשר קדמונינמצא
הלעז אשר הב-א בתוך פ.רוש רש" ולא בפ.רוש רשב'מ ,ולשונו :א.נט:צוניר'ם
ש"י .ואולי רמבמ'ן הום-ף הדברים בגליון רש' .שבדפוס התורה אשר להרנוכ,ו
ה).1טכמי כדי לספחו אל פ.רוש רשיי עם תרגום אשכם .כנ"נ ,ובא ר' שלמה

דובנא .1יהם הדברים בטעות לרשב"ם -.והלעז ההוא שהביאאוליצריך להיות
קי:ט:צוניר'ט שיי כלומר %, seש1שו1א10ןא,6א 00ופתרונו יבואר בעזר התיבות
ה:הונות עוד ה-ום "0אא"" %וגם 2א"א,י" 001%ויה.ה "עשו מריבה ביניהם-".
 a~'bcelef)'(e )!0ובל.א 81טץ .1]1"6ועייןספרי 8831צדף 98ס-מןfttrca )11 - .16
 fole1'c7teובל'א : )19 -.gabelfbrmiges 11012כ'י :פרוש .וכן :כתב :מקומות
ב.ם .וכבתיבה הרמלה אצלו תקנתי כאן להקל עלהקירא.ם.
ר~
א

;,ז
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חוקואיתן משלהם ואטרם כדכתי )1לאסור שריו בנפשוצ) :ויפווו

זרועיידיו .נכפפו ורשיו במושכו חבל הנוטתוורקחיציו עליהם
כי איש חזקה"ה למשוך קשתאיתן שקורין פורקאוכן מצינוזרוע
אצלדריכ'כשת .כדכת' )5ונחתה] l;nwpנחושהורועותי,והואלשון
דריכת קשת .וכך)כיחיציך נחתו בי ותנחת עלי ידיך :ויפווו.
נכפפו .כמו)5רהי דוד מפזו)6ומכרכר.פיזוזבידים ,כירכורברגלים.
ויתזומןפזז כמוימובומן מבב :מיד
 .אביר יעקב .עלידי הק'
באלווההנצחוןוהממשלה.:אביר יעקבכפללשון[של] רועהאבן
ישראלוכן )7אבירהרועי' אשרלשאול .עםהרועיםקרואי'אבירים
על שהבקרוהשוורים קרואיםאבירים כדכת' )8עדתאביריםבעגלי
עמים .וכן )0מבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני .מידי אביר
טקכ .מי גרם לך? הק' שהיה אביר טקכ ,האלהים הרועהאותי עד
היום הוה ,שעלידי בדולתךזן אותי במצרים ,משם הק' גרםולך]
להיות רועה אבן ישראל ,מיטפחת ישראל,שכילכליוסף אתאביו
ואתאחיו.אבןלשון אבומשפחה.נו"ןיתירהכמונויןשלשגעוןועורון
ומ"מ של ריקם")ותהי הכנם 25..:מאל אציך באלך כלזה ,והוא
יעורך :ברכות תהום .שהתהום עולההמשקה את הארץ :ברכות
חלב:
שדיים .שלאיהיוהשדייםצומקם")ולאימותוהילרים
ה-כתוב
ל
ל
ק
ה
ורחם .ואף בתוך הרחם לא המות העובר.ולעניין מחום
למפרעה) "הן להם רחם משכיל" ואפח כשיגדלו יהיו ה,,שדיים
צומקים".)15ולאזואףוו 26. :ברכותאביךגברועל ברכותהורי.
י נצבעליווגו',
ברכות אביך שקבשבירכני הק' כדכת'") והנה י"
,
'
ו
ג
ו
גברו טלברכות הרים כדכת' שם") ופרצת ימה וקדמה נחלה
טובה ובלא מצרים מעולה מכל הרי") עולם :עד תאות ,עד סוף
גבעות עולם.לשוןיי)והתאויתם)18 ,תתאו לבא חמת .וברכות משה
מוכיחין על פסוקזהכי "הורי"לשון כפל של "גבעותצולם" דכת'
שם") ומראש הררי קדם וממגד גבשת עולם :ואותן ברכורז
 )1תהל.ם קה,ככ )2 - .בכיי:צר.ו בפשו )3-,תהלים יה,לה-.ג) תהלים
לח,ג )5 - .בשמואל ב' ו,טז :וחרא את המלך דוד )0 - .כציי :מפדן .עיין
ספרי [ RSBIדף  82הערה )7 - .1שמואל א .כא,ח')8 - .תהלים סח,לא- .
 )0תהל.ם כב,יג )10 - ,שמוח ח,ינ .יד)11 -.בכ"י :צמוק.ם )12 - .בהפוך
הסדר .והמקרא בהושע ט,יד )13 - .בכ.י צמוקים גםכאן
הררי .והמקרא-וכ.ח- .
 )14כח ע  )15כח,יד )16 - .בכ:י; המר .ואזליצ.ל
כבדברים לג,פן-.
ז )1במדבר לד,י )18 - .במדבר לד,ח )10 - .דברים לג,טי.

_

ויח -מרכה-נ,כו
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תהיינה לראש יוסף :נדיר אחיו .מלךעלאחיו27. :בנימין
ואב יטרף .על שאוץ שהיה מלך ראשון נתנבא שפשט בכל
סביבותיו בכל האומות וכת' שמ )1בכל אשר יפנה ירשש ,שחבל
בכלהאומות.וגםבנימיןהיה עםמלכייהודה הצדיקים אשרנברו
על האומות כדכת' באמא )2וביהושפם )3ובחזוהו :)4ולערב יחלק
שלל .שכןשנהבו של ואב)5 ,ואכ ערבות ישדדם)" ,ואבי ערב לא
ברמו לבקר 28* :אשר כברכתו .העתיד לבא לו כמו שאמור
למעלהז) אשר יקרא אתכם באחרית הימים 80. :לאחוזת קבר
ולאיוכלו לערערמלכוברני88. :ייאמוףרגליו .הכנימן במיטתו,
כי עד עתההיהיושב כדכת')8וישבעל המיטה)0,ויוצאיוסף אותם
מעםברכיו .ולהמד בא הכתוב ט) חיבתו של יעקבשנתן הק'בו
כח עד עתגויעה:
נ  2.להנות .פתרונולפיעניינו .ומנחם") פרשו מנורת ")חנטה
פגיה6. :יאשובה .אלידאגשאני מניח את ארצולגמרי9. :ייעל
עמוnbun ,יומףעמו גם רכבוגו' ,כמור)ויעל עולות,לשוןמפעיל:
[ 11.ויראן יושב הארץהכנעני .כלומרויראהכנעני שהואיה"ב
הארץ ההיא16. :ויצוו אל יומף לאמר .ויצוו לפני [הליכתם
לשלוחים) צנועים )14לאמר אליוסף26. :אלהים חשבה לטובה.
הקגרםלכסואתםלאפשעתםביכילטובתכםנתכווןדק'28.:גסבני
מכיר.בניםשניים.ומכלמקוםשלאפריםפרוורבויותרכמו שאמר
יעקב)15אחיוהקטןיגדלממנו24. :ייאמריומף אלאחיואנכי מת
והאלהים פקוד יפקוד תו' .ופסוק שאחריו מוכיח שהשביעם

להעלותו;ת) עמהמינ) 26. :ויישם .כמו ויושם .)18וכן )19וייקץ נח

 )1שמואל א' יר,מז )2 - .דברי הים-ם ב' יד,ז .יא-יד; טו"ב )3 - .דה"י
ב' יז,יז .ו') :ראה שרצה לומר שחילבנים.1 ,הודה אחד כנראה מהפסוק-ם
הקודמים-,ו-הוא הסה את פלשתים וראה מפלת ח.ל ס:חר.ב לשלול שללולביז
בז .ע מלכים ב' יח,ח; יט,לה )5 - .ירמ-ה ה,ו )0 - .בכ'י כאזבי ערב.
והמקרא בצפניה נ,נ )7 - .בפסוקא )" - .מח"ב ,וכן כתב רשב.ם שפ- .
") מח,יב"- .ו')בכיי :ולהניד כחהכת' .ואותיות דומות הסבוהשנגה.עיץIISBbI
דף2י
; הערה  - ,1ו )1בערה חנט  1דף : 91דפוס פ-ל.פאויסקי2 - .נ) שיר
פ.אשר .חשו על הנטהרות-.
לם
הש-רים ב,יג )1"- .ח,כ )!;- .אגש-סירם ה:אמ-:
שלא נתפרש בפסוק הזה
5ו) מח.,ט )1" - .כב" :להעלות )17 - .כתג כן
מה אמר להם"- .י) כן גם דעת ר' יעה אבן מאח והב-או ראב.ע- .
"ו) ט,כד,
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פירוט התורה לרקב.ם .נעי

כמו ויוקץ .מן ישב )1ויושב.מןיצא )2המוצאים)8,היא מהנאת.מן
ירד  )4והורד המשכן :בארון .נקברבארץי):
י) כיעתידיםהיו להעלותו )5בארון ,כששבת מהם אף וחרון,
ועברוירדן בשמחהורון ,חבצלתהשרון:
ונחמל ויחי .אשפוך אתשיחי ,להודי נטבחי ,לאמץ את כחי,

השבנידוחי .ואם אבדנצחי ,מבטן גותי ,ירח ניחוחי ,מכור רק
שלחי ,דברים עד תומם:
המפר נחסל,מפי רב זמם ,עדכי הוא מלמל,לוחו' המרומם,
אישענו פסל[ ,מאבן :
וכראש אלה דוממ
,
ת
ו
מ
א
ר
,
)
6
ת
ו
מ
כ
ו
ח
ה
שמות,
את
לאוילים
י יסוד
צור ראש אמות :ילביש מאמות ,לו שארית חמות,יבנה הנשמות,
חרושות כשדמות ,יחיה )7מערמות עפר החומות ,ואבנים שלימות,
כולן מתאימות ,כפרתאשמותנפשותהעגומות,יבנה כחומות ,)8בחר
ממקומות,ולוי)יעלו במות,חלבי הבהמות:)%
 )1הביא דוגמא בסגנון ויושם שעליו הואדן .ובאמת נמצאו מבנין הפעל
על ויושב בשמות
והישללם (ישעיה ה,ח) וגם שזב (שם מד,כו).
ואהין כוונ
בדבריתירשב'ם עוב במק-ם
וח משרש שוב .ובעל קרן שמואל פעה בזה והני
ישב .ואין ענין כאן לשיש שוב8 .ן יחזקאל מז,ח )3 - .לח,כה )4 - .במדבר
י,יו" .
 ,בכ.י להעלות )6 - .כן הוא בכס ,מבתבה אות ו'-ו לצ-ן קמץ
"טוף-,והכת.בה הרנילה :החכמות )7 - .בכ'י בטעית :יחוה )" - .בכיי
בסומות - .ט) בכ'י ולא )1" - .החרוזים האלה מלאכת רוח הסופר המה.
לשוב אל ארץ מולדתו ,ומה יעשה והוא איש עני
והוא נר בארץ נכריה ומתאוה
ויושב במחשך מתחת לארץ והבור רק אין לחם ואין שמלה ,אך על זאת יתפלל
ש.שלח דברי רשמים כתובים עד סוף ספר דברים אל האיש הוד-ב
אשרתצושהני
י
בראש-ת כמרה תמינ
לכתבם .ונראה שבעת כלותו לכתוב פירוש
לעשותםספי
מבלל יופ .לתפארתארון הקדש
הלוחות אשר צוה האיש לריב ההוא
אשר בבית התפלה בעירו .אז ראו הכל כי זמם וחשב מחשבות סיבות למלמל
ולהדר תמונת הלוחות אשר פסל משה איש האלהים .ויתר דברי החרוזים האלה
והטתקתם אל לשון אשכנז כתכתי במכתב החדש (1lonatssohrift) -אשר הוצ-א
לאור החכם הי נרעץ בשנת  1880מדף 86צ והלאה.
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