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 אחיו'(, יעקב מפס אחרת ארץ אל הלך עשו יעקב. יישב *1לז
 הבטרה: משפט לו כי מגוריו בארץ אביו אצל ישב יעקכאבל
 שלימדגו מה שכל אוהבי ויבעו ישכילו יעקב. תולדות אלה.2

 תורה של עיירה כי אף פשוטו מירי יהוא מקרא אין כירבותינו2(
 ההדינין וההלכות ההנדות8( הפשפ וגרמיות ולהודיענו ללמדנובאת
 בנו אליעור ר' של מידות העתים שלשים ידי ועל הלשון אריכות ידיעל
 ישמעאל5(. ר' של מידות עשרה שלש ידי ועל הגלילי4( יומי ר'של

 עיקר, שהן הדרשות צהרי לנטות אעמקו חסידותם מתוךוהראשונים
 חכמים6(  שאמרו ולפי מקרא של פשוטו בעתיק הורגלו לא כךומתוך
 מדה ואינה מדה במנשא העומק אמרו7( וגם בהמון, בניכם תרבואל

 כל התיגלו לא כך ומתוך מוו, גדולה מדה לך אין בתלמודהעומק
 בר הוינא שבת9( בממכת וכדאמ' מקראות של בפשומן8(כך
 יהוא מקרא דאין ידענא הוה ולא תלמורא כולה וגרסינ' שנין מריתמני
 תורה שפירש נולה עיני מאיר אמי אבי שלמה רבנו וגם פשוטו.מידי

 שמואל אני ואף מקרא, של פשוטו לפרש לב נתן וכתוכיםנביאים
 לו היה שאילו לי והודה ולפסו עמו נתווכחתי זצ"ל חתנו מאירב"ר
 המתחדשים הפשטית לפי אחרים פרחחים לעשות צריך היהפנאי
 אלה הראשונים"(. שפירשו מה המשכילים יראו ועתה יום.בכל

 וה והנה ליעקב. שאירעו ומאורעות מיראות אלה יעקכ.תולדות
 וככתובים נוכנבי*רמן כחורה האטור תולרות אלה כל כי הוא.הכל
 בם שמפרשים רבים מהם ויש האדם בני שמפרשים"( מהםיש

 בראשות בפרשת למעלה נח. תולדות באלה פירשתי כעשרבנים,

- טיא* סג דף שבת טשו; כד ודף ע"ב יא דף יבמית 8( - י. לי1(  
 - ברכות. מסכת אחרי בשור בהרחבת נדפסות 4( - וההנהות. בכ"י:3(
 אחרי פירוש ועם שחרית קודם התפלה במרר ובקיצור מפרא בתחלת נדפסות5(

 בבא 1( - ההגיון. מן בניכם ומטו ע"ב: כח דף ברכות 6( - ברכות.ממכת
 נראה 10( - עפו. סג דף 9( - בפשוטו. בכי: 8( - ע"א. לג דףמצמא
 בטל האביע בפירוש נמצאה שהבכו שהלשון פי טל אף ואחרים רשיי לפירוששכיוון
 שמפרשים" מהם "יש ודבריו - שמפרש. בכ"י: 1י( - מעט. ממנו הצעירדורו
 רורו. אנשי ולשון לשונו דרך וכן לפרשם. שראוי מהם יש לומררוצים
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 ואת חם ואת שם את נח ויולד שנה מאות חמש בן נח ויהי2(כתי(
 מפרשי( כן ואחרי חן, מצא ונח חטאו העולם כי מפרש כן ואחרייפת,
 הק' וציוה לו היו במם שלשה כי היאךז בניו, בני נח" הולדות"אלה

 המבול אחרי בנים להם ויולדו '( ובצאתם חודש, י"ב בתיבהלהכניסם
 נפרדו מאלה "( כדכת' אומות שבעים שהיו במם לשבעים שסוליםעד
 במקום לו שנולדו עשו בני מפרש ראשונה"( פרשה בעשו וכןוגו'.
 וכל שעיר בהר לו וישב וגו' ארץ אל וילך כן7( ואחריאביו,

 וכל שעיר, בהר אדום אבי עשו תולדות אלה וכתג(הפרשה"(
 שבניו שפירש בעשו שמצינו וכשם עשו10(. בכני זאת שנייהפרשה
 נולדו בניו ובני יעקב, מפני ארץ אל שהלך קודם אביו במגורינולדו
 עשר שנים יעקב בני ויהיו כתיר( למעלה ביעקב כן -, שעירבהר
 ויבא ארם בפק לו ילד אשר שקב בני אלה לבסוף"( ומפרשתו',

 כאשר נולדו והיכן שקב של בניו פירי הרי וגו', אביו יצחק אלניעקבן
 שהיו כניו כס יעקב, תולדות אלה כותב ועתה עשו, בבניעשה

 בו ונתקנאו שנה עשרה שבע בן יוסף כיצדן נולדו. והיאךשבעים
 שלה ובעדולם ככזיב בנים לו והיו אחיו מאת יהודה ירד כך ומתוךאחיו
 במצרים לו תולדו מצרימה הורר שיוסף הדבר ונתגלגל וזרח,ופרץ
 וכל שבעים. שהיו עד וביתו אביו בשביל יומף ושלח ואפריםמנשה
 נפש בשבעים הוכיחם13( זה שעל לכתוב רבנו משה צריך היהוה
 עשרים כי להודיעך שנה. עשרה שבע בן וגו': אבותיךירדו
 בעומדו היה שנה שלשים בן שהרי יעקכ. מאביו נעלם שנההעתים
 אביו בא ואו רעב של שנים ושני השובע שני הרבע פרעהלפני

 את רועה היה ונשיר: חריש אין אשר שים חמש ועודכדכת'14(
 השפחות"(: בני ולא אחיו כורא ארץ דרך לפי לאה בני בצאן.אחיו
 בני עם היו ומשתאיו ורגילותו נערותו וגו'. בלהה בני את נערוהוא
 את אותו: לשנוא לאה בני אחיו התחילו כך ומתוך זלפה, ובניבלהה
 עם ורגיל מהם נבדל היה נערותו ובשמחת רועה, אחיו עםאחיו.

- נח, כן ויהי במטות: בכ"י 8( - ה,לב.1(  - י,א. 4( - ו,מ. 3( 
 וצ'ל פרשה. וכל בכיי: 8( - לו,ו, 7( - לו,א-ה. 6( - לב. ה. י5(

 ר4 0ק וגו'. תולדות ואלה לו,ט: 9ן בו.הומו "ומ כמוהן
 - לה,כב. 11( - בביצורו(. דובש שלמה )ר' טשו בני הולידו אשר אתלהגיד

 הכדיל למה למרש בא 15( - מה,ו. 14( - י,כב. דברים 13( כז.- לה,כו.12(
 הוא(* ופרת כלל כי הכתוב הבדיל לא )ובאמת וגו' בלהה בני ובין אחיו ביןהכתוב
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 ישראל. נער כי כדכת'2( נערי(, כמו עמהם ולא השפחותבר
 עניינים מיני כל ומונה הולך לפנינו. וישחקו הנערים נא יקומו 8(וכת'

 דבתם את רעה, דבתם ו,אתן יוסף ויבא וגם אותו. לשנואומגרמו
 כך לאביו שאקר פרושיי(, לפי אגרה כמדרש רעה, אחיושל

 פיטטנים ישלם. רגיל ואס מכבדם אני אכל השפחות כס הםמבזים
 גרם זה כל וג'. אהב וישראל .8 העיקר: על עמדו לאאחרים5(
 נולד לא בנימין אבל בנים, לי'יא היה אחרון כי זקונים. בןהקנאה:
 בן לו היה בנימין שנולד קודם והרבה מרובה. זמן עד כןאחרי
 ויבא דבריו.7( יעל .8 מעילי(: פסים. לאוהבו: והתחילזקונים
 אמו היתה אפילו וגו'. הוה החלום מה .10 רעה: דבתם אתיומף
 צורך מה הדבר. את שמר ואביו .11 להוכיחו: אומר היהקיימת
 שהוא לבניו האמין ולא הבשורה9( לו כשבאה אלא זהו:לכתוב
 כי נשלחו לא כי פרעה, שלח אשר העגלות את ישראל ויראחי9(
 האמין אז פרעה, פי על עגלות שם10( שכת' כמו המלך פי עלאם
 ידי על הללו ועגלות מושל להיות שמופו שמוכיחין החלומות ידיעל

 כי חי. בני יומף עוד רב אמרח( כך ומתוך באים, וממשלהמלכות
 כמו רם, מלאה כתנתו שראה אחרי האמין היאך היה גדולהתימה
 צואריו12(: ונחלקת שיער שמצא כשביל יעקב על יצחקשנחרד

 המקום. אנשי שהרגו מכנה במקום בשכם. רועים אחיך הלא.18
 שכמה. ויבא .14 לי: והנאה חבירנו"( קרא יומף מר' שמעתיזה

 פתרתן: שיהיה שבמקרא נער והוא תיבות לבאר רצה פירושו דרר1(
 משכם אבל האלה, לתיבות רשיי שהביא רבא בראש.ת בדברי ואחז נער, כמווהוא
 שהיה הכתוב סיפר אשר בעצמו ההוא הדבר היה נערותו שמעשה הפשטלדרך
 ראיה ומשם יא,א. הושע 9( - לו. השוים אחיו אצל ולא השפחות בני אצלרגיל

 על הושאל ולפ.כך הקטן, על רק ולא א.ש עוד שא.ננו הבחור על נאמר נערשתיבת
 שהיו פי על אף תורותיו ואת אלהיו את דעתו וטרם לסם ה-ותו טרם במצריםישראל
 לתיבות רבא בראשית כדברי ר.ל 4( - יד. , ב בי שמואל 8( - דעת. בניכולם
 רשב'ם. פירוש כפי אלא כדבריו ממש לא אבל רש,י( )שהביא רעה דבתםאת
 מזלזלין מהם: ואחד אביו אל יוסף שהביא רעה דבה מ.ני שלשה נאמרו שםכי

 כדבריו הפשמ לענין הדברים את המב ורשב'ם עבדים. לקרותן השפחותבבני
 ראב'ע. פ.רוש את ררך סוברי לו הגידו אולי 6( - זאת. אחרי כאןהכאים
 ואפשר כזמט ר~צשט רודפי שרבו מדבריו מוכח כי כזאת, לחשוב הכרח איןואולם
 ב'. פסוק ברברי השתמש 7( יח.- יג, ב' שמואל עיין 6( אחרים.- למפרשיםשכ.ון
 כא.- , מה כז.-10( , הבשורה.-קמה את בכ"י: 8ן הערה3.- יף90 םפר1]88אועיין
 ור'ל כז,לג. למעלה כדבריו 12( - כח. מה11(

 שמשש השער על יצחק שמחרדת'
 רוח שתמאן נראה פקח בהיותו מקודם ביעקב ראה ושלא עור בהיותו יצהבבצוארי
 תרגום הנקרא ירושלמי בתרגום כן נמצא ככר 18( ע-ניו.- ראות הפך דבר להאמיןהארם
 8, הערה 60 דף [88%ע ספרי ועי.ן בביאורו. דובנא שלמה ר' זאת על והעיריונתן.
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 חשיבוהו להכיר וג'. תועה והנה איש יימצאהו .14 מצאם:ולא
 בשכם מצאם כשלא לאביו לחדור רצה סלא זה נכתב יוסףשל
 הלך בו שמתקנאים יודע שהיה וא"עפי שמצאם, עד בקשםאלא

 הפשט לפי בדתן. .17 דבר: והשיבני אביו1( לו שאמר כמווככהנם
 אותו. ויתנכלו "1 נזכרת: היא בשופטים8( וגם העירי(שם

 בנכליהם נוכל,ם( וארור כמו5( עליו וירמומיות4( נכליותנתמלאו
 מי וכןי( מרחוק, אותו כשרואים הלזה כל הלוה. .19 נכלו:אשר
 הרע המן כמו10( 9(ב"ל צישט הוה אבל בייל. ציל8( הלזה,האיש
 אדם. בני הזמנת לשון ונהרלהו. לכו .20 . בקררכ: כשהואהזה
 נתחכמה, 3!(הבה נא, הבה וכן12( לישמעאלים. ונמכרנו לכווכן"(
 נהרג: שלא מידם. ייצילהו .21 היום: לפניכם נותן אנכי ראהוכן"(
 שאין מקום במדבר. אשר הזה הבור אל אותו השליכו.22
 על מעיד הפתוק הציל. למען מאליו: וימות שם מצויין אדםבני

 כתונתו ארז .23 מופו: שמוכיח כמו נתכוון לדצילו כיראובן
 גרמה שהיא לך לרמוו. אלא הוכירה לא מפרשים[15( ]ישהפסים.
 את רשלחו לפנינו"( אומר שהוא לפי אלא אינו. ווה השנאה.תחילה
 כמו אכלתהו רעה חיה כי כלבו שיחשוב להטעותו הפסים,כתונת
 בר אין 244 כאן: מזכירה הוא לכך בני, כתתת ויאמר ויכירהשאמית(
 מטכעין היו כן שאם שם, אותו משליווין היו לא מים בו היה שאםמים.
 19(וירינו בו, תשלחו אל ויד אמרו18( והם בירים אותו וממיתיןאותו
 בתור מדיינים. אנשים ייעברו .28 מיתה: לו לגרום תהי20(בו,אל
 אכול לבלתי הבור מן כקת היו ורחוקים לחם לאכול יושביםשהיו
 הישמעאלים שבאו וקודם שראו, ליש"עאלים היו וממתינים הדםעל

 ומכרוהו ומשכוהו בבור וראוהו שם דרך אחרים מדיינים אנשיםעברו
 אשר ואע"פי ידעו, לא שהאחים לומר ויש לישמעאלים,המדיינים
 סייעה מעשיהם שהגרמת י"ל מצרימה, ארזי מכרתם אשר "(כתב

 הוא כי הטעהו זכרונו 3( - רש,-. דברי ק.צר 2( - יד. בפסוק1(
 - רש.י. דברי 4( - בגיאירו. דובנא שלמה ר' תיקן וכבר יג, ו, כ'במלכ-ם

 ובל'א חס 8( - כד,םה. ז( - כה,יח. במרבר 6( - א,יד. מלאב.5(
 - ז,ו. אסתר dieser - )10. ובל'א cist 0( - כר.סה. למעלה פ-רושועי-ן [מעסי

 בפסוק 16( - מסברא. כן הוסיף בביאירו דובנא שלמה ור' בב... חסר15, - יא,כו. דברים 4!( - י. א שמות 13( - לח,טז. 12( - כז. בפסוק11(
 בכ,יובטעות: 20( - כז. -הסוק 19( - כב. בפסוק 6'( - לנ. ;פסוק זנ( -ל4.

 מה,ר, !2( -תה.ה.
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 ויעברו כי מניחא* של פשוטו דרך עומק לפי לי נראה זהבמכירתו.
 לישמעאלים. מכרוהו והם 1( מקרה ידי על משמע מרעיםאנשים
 אחיו כי לישמעאלים יוסף ]את[ וימכרו לומר באתה אםואף

 למהפכו סוחרים למדייני' ציוו שהם לומה צריך כן9( אףמכרוהו,
 למה בא. אני אנה *80  לישמעאלים: מכרוהו כן ואחר הבורמן

 מי יגידו שלא אדם בס ידי על וישלחו. .89 הכורי(: אלבאתי
 אלא אנחם לא ארד. כי .85 מצאנו: זאת שיאמרוט אלאהשולחים

 ולפי מרובה. ומן כלומר אביו. אותו ויבך שאולה: אבל בני אל5(ארד
 נהרג: שלא יודע היה כי אף יצחק אביו חכמים6( דרשו מיותרשהוא
 וישמעאלים ומדיין מדן מצרים. אל אותו מכרו והמדנימי(.86
 כי אומ' הוא לכך הפשט. לפי הם אחד וישמעאלים ומדן היו,אחים
 הם אחד שניהם כי שמהע(, הורידוהו וישמעאלים מכרוהו8(מדנים
 הפשט:לפי

 כנעז ארץ,11( נכבדי כנעניה כמו10( תגרא. כתרגומו כנעני. .2לח
 בכויב והיה .5 נזהרים12(: היו כנען מכנות כי מרמה. מאזמבירו
 המקפירים3נ( הורע. יהיה לו לא כי .9 בן: לו נולד ושםיהודה
 ]ער[15( מת כוה בעון כי חכמים"( דרשו אותו. גם .10 בכך:היו

 ~~ן-ורע. .9 יופיה16(: ותכחיש תתעבר שלא ורעו משחית שהיהעל
 ותיבה אחרונה באות שפעמה פוס"( מלא תיבת שכל קמץ"(חטף

 יהודה מנחת מפר בעל 3( - כן. אם בכוי: 9( - מקרא. בכ'.:1(
 לכתוב טעה ליוורנו בדפוס למטה ע"ג יט דף זקנים דעת בספרהנדפם
 כן ולא הן. אחת אומה ומדינים שמדנים רשיי דברי ליישב כתבשדשב'ם
 רשב.ס ודברי זקנו. מדעת כאן רחוקה ודעתו רשיי על רשב'ם חלק כיהדבר.
 בעלי וגם נכונה. אענה אשר נוסחא לו שנזדמנה לפי הטעוהו ל"ולפסוק

 שם שבאה דע זה ובלעדי - משובשת. נוסחא הבשו די בעמוד שםהתוספות
 בפירוש לכתוב לו שהיה הוא "וברין להיות וצריך יהודה מנחת בדברי סופרמעות
 והחכם - מצרים". אל אותו מכרו ומרנים מדנים אל אותו מכרו ומדיניםישע
 בדרך המעמיק דודו בן דעת הביא ובפירושו במשתדל לוצאטו דוד שמואלר'

 דבריו.- ברוב רשב'ם טם מסכים רש'רל ונם כאריכות. פירושו ומסביררשב'ם
 כאן רשב'ם פ.רוש שהביא רזא פענח מפר פי על ותיקנתי שאמרו. : בכ"י4(

 - לפ.רוש. הוא הוסיף מתם ותיבת מצאנו. זאת מתם יאמרו אלא הזה:בלשון
 לו.- כפסוק 8( - והמדיינים. בכ-י: 7( - רבא. בבראשית 6( - על, בכ"י:6(
 - יב,ח. הושע 11( = כנ,ח. ישעיה 410 - לט,א. ולפנינו כח בפסוק9(
 האותיות: בהיפוך בכ'י 13( טעם.- הוא והוסיף רש'י שהב"מ האנדה כפ-רוש12(

 חמר בכ'י 5ל( - ע"ב. לר דף ביבמות יצחק בר נחמן רב 14( -ומפקידים.
 המאמר נכנס 16( - ההשממה. גרמה לה הדומה ל ע תיבת וקרבת ער.ת.בת
 הוא 18( - חטוף. קמץ שמו קוראים ואנחנו 17( - ם. פסוק פירוש באמצם בכ'יכן

חולם.
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 נהפך פום והמלא במקף הם הרי ראשונה באות טעמה לההכמוכה
 לא שלש-אלה ואם גדול-חמד,( אפים ארך וכך( קמץ,לחטף
 ותכם **1 הוא: פום מלא הערים שלש את אבל8( לה.יעשה
 פניה כסתה ותתעלף. אלמנות: דרך זה שאין בצעיף,ראשה
 שהכל דרכים פרשת של בשער עינים, כפתח יהודה: יצורנהשלא

 טועה. עירי( שם והמפרשו שם. דרך לעינים ונראיםעוברים
 לומר לו היה עיר, שם היה יאילו לעינים, היא לפנינו5( כתובשהרי
 כירושלים: ביריחו בביתאל שיאמר מצינו שלא חטף, הביתבעינים

 קותתעלף: כדכם הפשט6(, לפי עכשיו פניה כמתה כי.14
 רגיל יש וגם הגרי. שיביא8( שלוחך שתשלח רפי שלחך. עד.11

 אני שלוחה,10( היא מנחה כדכתי9( דורון בשליחות רפי לשון4מר
 ומטך. אוור. פתילך, טבעתך. חותמר, .18 הגרי: אתשלחתי
 הקדשה* .21 מלבוש: אינן כי לתת מזומנים הללו כליםשלשה
 'עולא בארץ, הי' קדש עם כדכת'12( באיה"( לכל ומזומנתמיועדת
 לא כי שבידה, מה לה %ftwhhh .28 ישראל: מבנות קדשהתהיה
 ינתה .*2 הקדשות: אחר לחזר לבוז נהיה פן אליה, עודאשלח
 גם שהרי תדע שזינתה, אמת אם יודע מי תאמר ואם כלתך.תמר
 שזקוקה מאחר מנהגם היה כך הפשע לפי ותשרף* כבר: היאהרה
 ועדיין הערבון שלחה שההציאוה לאחר מוצאת. היא .26ליבם:
 צדקה .20 לו: אלה אשר לאיש ואמרה* אלא לגלות רצתהלא

 שלה, עדל עד אביה בית לשבת צויתיה שאני ממס"( יותרממני,
 תנאי לה השלמתי לא אני אבל , שצויתיה תנאי השלימההיא

 נפשו צדקו על וכן5'( בני, לשלה נתתיה לא כי להשהתניתי
 אתה צדיק דוד אל ויאמר בשאולש( וכן מאלהים. יותרמאלהים,
 מפרשו אתה שאם הוסיף"(, לא יסף. ולא"( ממני: יותרממני,

 בסוטה 4( לה,יד.- במדבר 3( כא,יא,- שמות 2( - קמה,ח. תהלים1(
 שלא "( כא.- בפסוק 5( וגו'.- עעים ששמו הוא מקום א.ר תנין ר' ט.א: ידף

 הפשט בדרך הלך ורשאים - רשיי* שהכש ע"ב י' רף בסוטה האגדהכדברי
 בפסוק 10( - לביים. 9( - שיבוא. בכ"י: 8( - יד. בפסוק 7( - רשיי*של
 - יד,כר. א' מלכים 12( - רש"י. כדברי 111 - הזה. הגדי שלחתי הנהכנ:
 א-וב 15ן - רש"י. ופ.רוש התרגומים מדברי להוציא 14( - כג,יח. דבריםפו(

 הבא הפירוש בדברי אבל לא. בכיי: 17( - כר,יח. א' שמואל 16( -לב,ב.
 הפירוום.ם מיצי בין הכריע 8'( - היא. הסופר טעות וא"כ ולא. רשב"םכתב

 רש"י.שהביא
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 זרח. *86 ש[לדעתה1(: עוד יסף ולא לכתוב לו היה פסק,ולא
 והצרעת 2( כדכת' הוא אדמומית לשון וזרח אדום. שהוא השניבשביל
 וכת"י( הוא אדום ובערב בבקר שמש וריחת כל וכן במצחו.זרחה
 המים את מנגד מואב ויראו המים על זרחה והשמש בבקרויהי

 שמשא האי המפינה4( את בהמוכר בתרא בבבא וכן כדם.אדומים
 דנהורין משום ורמשא בפניא אלא ממקא דלא והאי הואסומקתי

 הגדול0(: היום מאור בשביל בריי(,לא
 בבית והאמורים הנרצחים גידומן ידו על הטבחים. שר .1לט
 אשר הלחם אם כי בבית מאומה אתו ידע ולא .6 שלו:הסוהר
 לו כא מהיכן כיתו צורכי בכל כלל ומביט מעיין היה לא אוכל.הוא
 קורא מאכל מיני כל ואוכלו. השולחן על מאכלו את שרואה שעהער
 תבא, אנחתי לחמי לפני כי וכן8( רב. לחם עבד כדכת'7( לחםאותו

 ועד[ רואה היה לא ביתו צורכי מכל אתי9(. ידע לא .8מאכלי:
 כי הכל על שליט מלהיות ממני חשך ולא .9 אכילה10(:שעת
 עד עמה להתייחד אפי' היה נזהר עמה. להיות .10 אותך:אם

 צורכי מלאכת לעשות כרחו בעל יחידי שנשאר מעשהשארע
 ומדרש בבית"(. איש נותר שלא יום באותו ואירע כדרכוהבית

 גדותיו: כל על שעלה מצרים נהר מלום לראות שהלכואבדה2'(
 לא שאילו ממני, רחוקים שאתם לפי בדול. בקול ואקרא.14

 כרחי: כיעל עמי שוכב היה וליהרימותי
 האמורים צורכי כל ]עלו מינהו הטבחים. שר ויפקד .4מ
 וכן"( גאולתו. תהיה ימים כדכת'13( שלימה שנה ימים. ויהיושם:
 לפתרון, הראוי חלום חלומו. ]כפתרון[ איש .5 עשור: אוימים

 אותו. אין יסותר .8 הבלים: של חלום ולא עיקרהנראדעשהוא

 דברי 2( - נכון. טל הניה דובנא שלמה ור' לדטתה. בטעית: בב,,.1(
 - לשון. בשינוי ע"א פד דף 4( - ג,כב. ב' מלכים 8( - כו,יט. ב'הימ.ם

 ברור אצו עי:עו מאור שם: לגמרא רשב"ם לשון זה 6( - בריא. בטסות: בכ".5(
 ניכר חשוך שהיום ופניא צפרא אבל עינינו, שמכהה היום אור מתוך כךכל

 אתו.- במעות: בכ"י 9( - ג,כד. איוב 8( - ה,א: דניאל 7( - החמה.אדמ.מות
 רשב"ם ורצה - 7. הערה 49 ודף 2 והערה 1 הערה 32 דח RSBSI ספר עיין10(

 דברי מוכיח.ן וכן אכילה. שטת עד תיבות בהוספת ו יפסוק יסכים ח פסוק כילומר
 שאמר ולקמן : שכתבו וגו' הלחם אם כי לפסוק ע"ד כא דף זקתם בדעתהתוספות

 הראה 11( הלהם.- להזכיר חשש לא וגו' אותך אם כי מאומה ממת חשךולא
 - כה,כט. ויקרא 18( - רבא. בבראשית 11( - וי"א. י' הפסוקים שףחיבור

 כד,נה.14(
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 פורחת כ .10 אותם: אינם ועושים '( ביחוקאל וכז אותו. פוהר ואיןכמו
 שקדים: ויגטול ציץ ויצץ פרחו 3(]ויהצא המנהג שכן נצה.עלתה

 שאו כמוכ( ראשך. את פרעה ישא .18 כתרגומו: ואשחט..11
 נ~שיבף. עבדיו: בתוך פרעה אותך ימנה וגו'. עדת כל ראשאת
 בתוך המשקים שר ראש את וישא כת'4( וכן כנך. על להשיכךכדי

 אם כי .14 אותך: וישיכ6( פירושו מצרים, י"י מ(שיבף אבל"(עבדיו.'
 פרעה בעיי חן שתשא בטוח אני כך כל כלומר אתך7(.זכרהני
 הזה, הבית מן 8(לההניאני תוכל יכל כי ידעתי וגר תזכרנישאם
 אני הדין מן לא תם אמורים, כשאר כלום כאן פשעתי לאשהרי
 ואים וגו' מאומה עשיתי לא פה וגם וגו' גנבתי גונוב כיעבד
 טוב כי 104 כאן9(: אסור להיות האיסור בית ולא עבודה לאחייב

 עפר חורי כמו"( מנוקבים. חרי. מלי אמת: דברי נכוויןפתר.10(
 נקבי דלרך אכול העוף היה יכול לפיכך חורי. ח(ואורביםוכפים,
 אינו ווה מעליך, ממש ראשך את פרעה ישא *19 המל:ארעת
 שר זכר ילא .28 תלייה: וקיפת של אלא חשבון שלנשיאות

 אם כי יוסף"( ממנו שביכול כמו בצאתו מיד יוסף אתהמשקים
 שהק' שעה עד כן14(, אחרי מרוכה זמן וישכחהו אתך,וכרתני
 להזכירו: והוצרך ניסים ליוסףעשה

 כדברי התיבות שת. והוספתי יז,כג. במדבר 2( - לג,לב. יחזקאל1(
 שא, הסופר: בטעות ובכ"י כו,ב. א,בו במדבר 8( רשני*- פירוש ק.המקרא,על

 את שא לא,כו: במדבר נמצאת שא ותיבת כזה, ידוע במקרא טעה לא רשב"םכי
 מח.- , כח דברים 5( - כי. בפסוק 4( - רשביים. כיון לא ולזה השבי. מלקוחראש
 אותך.- : בטעות בכ"י המתקן.-7( הוא ז"ל וואלףה.ידענה.ים ור' וישב. פרשו בכ"י:6(
 לעשית ל. מה תאמר ואם גונבת.. גנוב "כי נמצא: עייא כב דף מעכען בע.רנ". מערצבאכער אברהם ר' של כ"י יהודה שחת בטפר "( - תוכל. כל כי : בכ"י8(
 מאומה עשיתי לא אמ' לכך בבור, שמוך פשעיך על תאמר ואם בגנבת..נמכרת. ולא גונבת- גנוב כי אמ' לכן בגנבתך, נמכרת שמא הלא ולהזכירךך טובהלך

 ח:ין ר' אמר כן 10( - המחבר. לרעת רשב"ם דברי פירוש והוא -כפרשב"ם".
 - יט,ט. ישעיה 19( - ל,ו. איוב 11( - למשל. ויהי ע"ב ט דף בסוטהא"ר
 רש"י, כדרך הלך (1( - יד. בפסוק13(
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 כדכת'1( שלימות שמם שתי ימים. שנתים מקץ ויהי .1מא
 וכן2( תמימה. שנה לו מלאות עד יגאל לא ואם גאולתו, תהיהימים
 שהוא מדבר בפסח ימימה, מיכסם למועדה וכן8( עשור. אויומים
 מקץ משמע היה ימים בלא שאים טקץ אבל שלימה. לשנהמשנה
 והנה *2 שנתו: בן קורהו השנה בתוך שנתו, בן כדכת'4( ויום,שנה
 ועולות והתרות ביחד הבהמות לשתות ארץ דרך עולות. היארמן

 מים: בלי אחו ישנא כדכת'5( עשבים מקום באחו. באחו:ורשות
 לשינה מעט שינה בין וגו'. ויחלום מיד ויישן פרעה, ייקץ.4

 להכין לב נותן אינו ועדיין אחר לעבין להתחלף הלום רכלשנייה
 פרעה וייקץ ואז6( לנמרי ומעור שינתו שנגמרה עד הוא חלוםשוה

 והו אחד* בקנה *6 ידע: לא עתה עד אבל חלום, והנהלבמות
 והנה כמזי( חלום. יהנה .7 שבלים: שבע גרעין לכל לשובע,מימן
 חלוים: ולא ממש שראה מבור היה עתה עד אבי( לאה.היא
 לבקר וחשב ב"ל טרישפשא8( דעתו נתחלפה רוחו. ותפעם.8

 חלטתי חלום המלך להם ויאמר בדמאל9( וכן הפתרון.ולדעת
 דבריהן אותם10( פותר ואין החלוכמ: את לרעת רשיותפעם

 פרעה כל עבדיו. על קצף פרעה .10 לפרעה:המתיישבים
 פלשתים ושל נקראים. מצרים מלכי כל וכן מלך, מצריםבלשק
 ושל אכקמלך* לפני טעמו את בשנותו דודת( בימי אפי'אבימלך

 וכימי שלם. מלך צדק אדם ביהושוע18( צדק. מלכיירהטלים12(
 ירושלים. מלך צדק" "מלכי שתהיה מבטיה אני דברתי" "על 14(רוד
 אגג שאול16( ובימי מלכו, מאננ וירום משה15( בימי אם, עמלקהצל
 ורן מלך של בשמו כי מלכות, לשון פרעה כאן אף עמלק.מלך

 - יב,ו. ויקרא 4( - יג,י. שמות -3( כר,נה. 8( - ל. כה,כט. י.קרא1(
 -ץ0ד ובלש: tfes~esssa 8( - כט,כה. 7( - ו. בפסוק 6( - ח,יא. איובל(

 בטעות: בכיי 10( - ב,נ. דניאל 9( - 12. מימן 98 דף RSBI ועיין"פ1".

 אדני כתוב: ג י,א. ביהושע 18( - יר,יח. 12( - לד,א. תהלים 11( -אותו.
 שמואל 16( - כד,ז. במדבר 15( - קי,ר. תהלים *1( - ירושלם. מלךצדק
 והכא.ם. פו,ח.א'
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אומריי
 כך אלא עבדיו. על כתף דוד לפניו

 אומריי
 לבדי, המלך אהיה אני פרעה, אני לפנינו2( וכן עבדיו. עלכיף המלך 1(לפניו

 למלך. אב5( אברך, יומף4( נקרא לכן ממך. אגדל הכמא רקכדכת'3(
 כמשמעות פתר. כחלומו איש .12 כמותי: פירש טוב"(ובמפרלקח

 וגו': פתר כאשר ויהי היה, כן לנו שפתר כמו וגם פתר.חלומו
 חלום תבין חלום. תשמע *15 כני: על המלך השיב אותי.18
 לפתור יודיענו הקב"ה אלא בי תלוי אינו בלעדי. .16 לפותרו:ויודע

 עכשיו פרעה אטר כך קרבנה. אל באו כי נודע ילא .21שלומך:
 אל באו לא כאילו נדמה החלום בשעת כי זכור אף עתהליומף.
 האכילות ראיית אלא לכתוב ראוי היה לא למ.~לה אכלקרבנה.
 שדדה מה על בלבו פרעה שחשב מה אבל וו, אוכלת שזושראה
 יצנומות .28 לכתוב: ראוי היה לא כבתחילה רע שמראיהןתמיה
 צונמאז( לשון כי לומר ויש במקרא. חבר לו ואין עניעו לפיפתרונו

 האלהים אשר .25 ליחלוח: בלא כאכן קשים הוא,שבתלמוד8(
 תלויים המלך על כי לפרעה, הגיד לעשות שעתיד מהעושה.
 ושם למטה טעמו כי קמץ כולו גדול. שבע .29 המלכות:תקנות
 וכו': בפרף חירף יאמר ומהם רעב בקר דבר כמו הואדבר
 קרבנה: אל באו כי נודע ולא דוגמת9( השבע. כל ינשכח.80
 שנשנו אע'שי יוסף של חלומות אבל וגו'. החלום השנות יעל.82

 נמהרים: היו כאלה, אחד בלילה היו אילו ובכוכביםבאלומות
 פקידים ייפקד.84

 ]וגוי
 כל חומש עבו שהממונים וחמש.

 כדכת' לשמר שמם בשאר משפטו י,~ר המלך לצורךהתבואות
 הנהיג כן וכמו שמם. פי יטול עתה ימרר, שדותיכם אתבשמואל"1(

 בר ויצברו .86 לחומש: לפרעה מצרים אדמת על לבסוף"(יומף
 ולכך מצריים. של כרחם בעל היה זה וכל פרעה, ממונה ידתחת
 ושקד באחשורהם18( מצינו שכן והנברות(. ]תו[ פקודים ויפלרכת'

 הני יד אל וגו' נערה כל ]את, ויקבצו מלכותו מדינות בכל פקידיםהמלך

 - מג. בפמוק 4( - מי. בפסוק 3( - מד. בפסוק 2, - אס,. בכ"י:1(
 של ס"א קג בדף "( - מג. לפסוק רשכ'ם דגרי פי על ותקנתי אבי. בב".:5(

 רש"י דברי טיפ ותקנתי צנומא. ככ"י: 7( - נ"י. בובער שלמה ר' החידפום
 הנומחא בגמרא וכן רבים. במקומות כדרכו כקיצור בהן רשב"םשהשתמש
- ע"ב, ח דף גדה 8(צונמא,-  סו ח,ק4. א' שמואל 10( - כא. בפסוק 9( 
 - יצברו. שהפקידים ופירושו 19( - מז,כו, 11( - הטעחו. וזכרונומסורבים.

 ב,נ. אסתר13(



"י( מא,.ב-מהמקין
 יד1( אל  האסיפה היא "ויצברו" השדות, מבעלי הגבייה היא "ויקבצו"וגו'.

 בערים3(. אכל ויצבור: י(ויקכוץ תמצא כיוסף וכן האוצרות.שומרי
 רוח אשר .38 הרטב: בשב למוכרו יוכלו4( תיר עיר בכלכי

 נבון, .39 ארץ: דרך לחכמת שכן וכל חלומות בפתרון בו.אלהים
 ושמע: שראה סמה חכמה5( קיבץ כם, ח הנולד. ורואה עתידותמבין
 לשוןי'( האויבים. על לצאת מלחמה על קרב בכלי יזדרזו ישק..40
 אני נותן אותך. נתתי .41 רטשת: רומי 7(נושקי והנשק, מבצרעיר

 בגדי .42 כך: לו אמר יוסף ידי על שכעת נתינת בשעתאותך8(.
 רביד. ממצרים0ן(י ורקמה שש כדכת'"( חשובים, מצרים שלשש.
riw~ערשי: רבדתי מרבדים כמו"( האדם. על ופשוט הפרוש דבר 
 עליה לרכוב המיוחדת פרדה או מום המשנה, במרכבת.43

 כדאמרינן"( למלך, אב הוא אברך. לו: אשר למלך, משנהאישה(
 אב כלומר לפרעה, לאב וישימון וזהו"( רכא. בר ולא רפאלא

 שר "אב" למעלה"(. שפרשתי כמו מלך לשון פרעה כילמלך,
 אגדל הכמא רק וזהו10( מלך, אני פרעה. אני .44 המלך:לצורך
 בירבעם שכת, כמו שררה לעשות ידו. את איש ירים לאממך:

 שלמה המלך ידי על ושררתו ידו רמה במלך, יד הרים17(אשר
 פענח. צפנת .45 יומף: בית מכל לכל ויפקידהו שם8ן( שכת'כמו

 בשעה לאדם לקרוא דרכם היה וכן הוא. מצרים ולשוןכתרג'.
 בן להושע משה ויקרא lDrt1) הראוי. שם ביתם על אותושממנים

 טשצר. בל לרמאל ףקרא וכן20( משרתו. כשנעשה יהושוע,נון
 אין פוטיפרע. אלהיה: בשם טשצר בל שמיה שם דיכדכת'ת(

בע.רין_ בכ"י: 3( מט,- מח, מא 2( שבסוף.- היוד בכ"י ממחק ירי, אל בכ"י:1(
 1. הערה 82 דף 6%1"ע ע' אכלו, הדומות: האותיות בחלוף בכ"י 4(

- א! עם הנחלף יו שם "להוסיףויש  הזה בכ"י נחלפת ותיו חכמת. בכ"י: "( 
- י,ב, בי מלכים 0( - חכמות. ובדפום.ם: בהא. מקומותבכמה  תהלים ו'( 
 ברקמה שש ז: כז יחזקאל כג,יא,-9( א,כט; למעלה כתב וכן 8י -עח,ט.

 משלי 11( לד.- פסוק לפני במקומו שלא הזה המאמר בא בכייי 10(ממצרים.-
-ז,טז,  ורשב"ם - 5. הערה 33 דף RSBAI ע' הא.ש. עלי לרכוב בכ"י: 13( 
 לרמות שרצה ונראה רכב. לשון ולא לרכוב בהמה לשון מרכבת תיבתפ.רש
 ע"א.- ד דף בחרא כבבא 13( - ,ח-יא. 1 באסתר המסופר עם במקרא כאןהנאמר

 RSB~'u1 וזהו* לעי בטעות בכ"י באו למלך אב כלומר ות.בית ח. מה14(
 יא,כז.- אי מלכים ז1( מ'.- בפסוק 16( יוד.- לפסוק 15( - 6. הערה 85דף
- וגו'. אותו ו:פקד כח: בפסוק שם18(  רשב"ם כתב וכן ינ,מז. במדבר "1( 

 די דניאל ד,ה: דניאל 21( - בלטשאצר. לדניאל וישם א,ז: דניאל 20(שם.-
 שלדיי ?ים בלמשאצרשם-ה



 לרשביים התזרהפ.רוש0ח

 כדכה"( העיר אותה של שר און. כהן הפשט: לפי פוטשרזה
 לשררה: וראוי שלשים. בן .46 שלטסים: היו, כהנים דודוכני
 התבואה את מעגת כמו2( תבואה. הרבה ההניאה הארץ. ותעש.41

 ולכך שבלים קומץ מלא אחד בכלה לקמצים. השנים:לשלהם
 יעקב שכא לפי3( הרעב. שנת תבא בטרם .66 גדול: השבעהיה

 בשעת שנה עשרה שבע ולמוף שנייה כשנה הרעב ימיבתחילת
 אליך באי עד עגו'[ לך הנולדים בניך שני ליומף5( אמר]מותו[4(

 אליך, באי אחרי אחריהם, הולדת אשר מלדתך אבל6( הם. לי]וגו'[
 הרעב שנת לפס נולדו ומנשה אפרים כאן פירשי( לכך יהיו,לך
 על שנקראו כמם וכמ במם הוליד כן אחרי אכל יעקכ, שכאכידם
 כמו8( גשש. מן נשני. .51 יעקב: שאמר כמו בנחלתם אחיהםשם
 מגזרת10( היה ואילו החמירה9(. אות תחת הדגש חנן. מן אלהיםחנני
 את רימה מן4י( רמני כלנף. אשר 13(האיש ריגיי עבדי כמי12(גיסי. לומר לו היה פעל, למש מחטופי שהוא טובה נשיתי "( תנשני,לא

 מצרים ארץ ובכל *64 חמתו: את י"י 16(כלה ]מן[ כלנורעהו.
 כעשון וישבר"(. .56 בערים: .אוכח[ יוסף נתן כי לחם.היה
 שברב ]ולכו ואכלו שכרו כעכו כדכת'י1( ומשתדע מאכלקניין
 מצרימה באו הארץ וכל .51 וחלב: יין מחיר וכלא כסףבלא
 לשבור18(: יומףאל

 שהמם דאמציה סמם ונתראה לכה כמו"( תתראו. למה .1מב
 תתראו למה כאן אף ישראל. מלך ליואש בדולתו להראותדעתו
 שאתם צורכם כל תבואה להם שיש האנשים כמו[ אדם ]בניבפני

 לקנות מצרימה יורדים העם וכל תבואה לכם ואין כאןמתעכבין
 באתם. מאין % לכם"(: יש כאילו ומתראים יושבים ואתםתבואה20(

 - ולפ'. בטעות: בכ"י 3( - כה,כא. ויקרא 2( - ח,יח. כ' שמיאל1(
 - כבר. הוסיפה הראשון והמדפים חלק מקומה ונשאר בכ"י חסרה הת._ה4(
 - לג,יא. 8( - פירשם. בטעות: בכיי ז( - מח"ו. Lc6 - ה מח5(
 יהודה ור' 94 דף מנחם על בתשובות דו:ש הזאת במעות הקרימו כבר9(

 תם ר' דעת כן ולא ראגייע. נם שהב.או נשש לשרש הכפל פעלי במפרחיוג
 - מד,כא. יחוסיה 10( - ראב"ע. שהביאך הכהן משה ור' 94 דף ההכרסהבספר

 משל. 14( - כא,ה. ב' *מואל 18( - יט,כז. בי שמואל 12( - ת ג א.כה11(
- נה,א. ישע.ה 17( וישחרו.- בכ"י: 16( ד,יא.- איכה 15( -בו,יט.  פ-רש 18( 
 אבל ע"ב י דף תענית וגמרא רש"י בטקבות הלך וש( - תבואתה. צ"לואול. תבואת. בכ"י: 20( יד,ח.- ב' מלכים 19( - שבמקרא. הדברים סדרבשנותו
 יותר. פשוטבדרך



!6 קי , מג - סו , מאמקץ

 לא והם .8 באתם: למה להם שאל לא כי מכירם. שאינו להםהראה
 מושל שראוהו ועוד וקז1(. בחתימת למכהם עתה בא כיהכירוהו.

 כי אותו מכירי' היו לא הקול מן וגם מלכות. בבגדי המלכותבכל
 בינותמנ המליץ כי כדכת'2( עמהם מדבר היה מתורגמן ידיעל
 כדכת'8( ליככש. מחה מקום ומאיזה ההומות פרצות ערות.*9

 בעלי שהיו ולפי יאור. נעלו קערות הימור, עד ערו מערו יסודערות
 כשאר מאילו אילו נפרדים היו ולא ביחד שעה כל עשרה וכולםקשה
 : אתם מרגלים להם אמר בר, לשכור מקומות משאר הבאים אדםבני
 בשביל ולא יחד הולכים אנו לכך נחנו6(. אחד איש בני כולנו.11
  הארץ ערות כי לא אליהמי( ייאמר .12 כמרגלים: רעהעצה

 אביכם, את מכם אחד נשאר לא איך כן, שאם לראות.באתם
 השיבו8( והם כן. להם אמר נוים בנימין אם ולדעת אצלו.כלומ'
 שאל שאול לפנינו9( כתוב וכן וגו'. אנחנו נאחימ( עבדיך עשרשנים
 אנחנו מרה. כנגד 19(מדה היאת* הצרה *21 : ולמולדתנו  האההלנו

 שומע כי .23 השבי: בכית נאסרים אנחנו והנה בבורהשלכנוהו
 לשתם"(: מבין אינו כאילו בינותם, המליץ עתה עד כי מבין.יוסף,
 לשטות שניהם בין יתייעצו שלא סלף להפרידו שמעון. את.24

 ככר מדה שהן עשה. זאת מה .28 בשכם12(: עשו כאשרהבלה
 שמפיהם. .33 עוונינו: פירעון על ממון לנו להוסיף כאן, ישמדהם(
 וכן כמפיהם. של הפ"ה נדגשת החמף את מבלעת שהממךלפי
 קמכיהם"(:נמך

 למימן הוא. משנה אולי לקנות15(: משנה. וכסף .12מג
 לפי שלו אמתחת איזה אחד כל להכיר האמתחות פי עלנתנוהו"(
 שכלתי כאשר .14 ולקחתנו: היחזור ושכחודיו הכסףחשבון

 שולחו, אני המפק על כלומ' אבדתי. אבדתי כמוי1(וכאשרשכלתי.

 דף וכתובות ט'א פח רף ויבמות ע"ב לט דף מציעא מבבא רש"י כדברי!(
 ישעיה 5( - קלז,ז. תהלים 4( - נ,יג. חבקוק 3( - כג. בפסוק 8( - ע"ב.כז

-יט,ז.  שהשיבו.- בכ"י: 8( - להם. בכ"י: ז( - אנחנו. בטעות: בכ"י 6( 
- מג'ז.ע(  שבעת לפ. כן לפרש הוצרך 11( - ע"א. לב רף נדרים "1( 

 סיין 13( - רשיי. בדברי השני כפירוש 12( - בינותם. המליץ איג בודאיההיא
 פעם-ם טשרים במפורש: היהיענהיים ריוו כתב 14( - כא. לפסוק דבריוראשית
 אלא סמיך דווקא שלאו לאמר עוד והוסיף דגוש. הכ"ף ובכולם במקראמצאנוהו

 ומרגישות השוא מבליעות כולן זסצ"ש עמה שהם השריקה אותיות חבר'הכל
 עבדי "נן שני.- כסף ראב"ע: כפירוש פ-רש הוא 16( - שם. דבריו וע'אחריהן.
 ד,טז. אסתר 17( -יוסף.



 לרשב"ם התורהפירוש62

 שנכנסו: קורם הבית. פתח אליו וידברו .19 יארע1(: שאירעמה
 היו: בנימים שמלומדים יודעים היו הכל אביכם. ואלהי.28
 הפירות: יופי הוכחש בשקים בדרך כי המנחה, את ניכינו.25
 עבר אנשי עם לאכול למצרים היאי( וביזוי וכיחוי2( תועבה כי.82
 כדכת'4( היו רוח גמי מצרים ואנשי כשמהם היו נבזים כיהנהר
 צאן, רועה כל מצרים תועבת כי וכן5( שכת* הם רהב לזאתקראתי
 כעיניהם* מאום היה שהצאן6( לפי הרועים בעיניהם היומבזים
 דבר ימקלוני, ולא לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הןכדכת'י(
 אותנו יבזו ולא ויצורינו לעיניהם נזכח ומאום למצריםהמשוקץ
 יצוא הוא גרה8( בן בשמטך שמצינו כמו בויון דרך באבמםלסוקלנו
 וישבו 884 .ביומן: דרך בעפר וסיקל דוד קילל וימקל9(,]ומקלל[
 בשבע נולדו כולם שהרי ויתמהו, כך: להושיבם יוסף צוהלפניו*
 נתרבתה רזרבה, כמו יחרב. .84 לוה: כידם איזה להבחין ואיןשנים
 נשתלמה: מוער, אהל [rtwt] עבודת ]כל[ ש(נם9ל וכןמתנתו.
 לשעבר. עיני, אורו כי נא ראו כמו"( האיר. אור. הבקר .8מד
 עברו כמו13( העיר. את יצאו .4 יעקב: אהליך תוכו מהוכן2י(
 שאו יצאוני, בני כמו5!( העיר. את כצאתי וכן4'( העיר. את]ומבח
 עצמו מראה שהיה לומה יש בו. ינחש נחש יהוא .6ממני:

 קומם. היה בכום ושמא תחש, קמם ידי על עניינים כיודעלעיניהם
 שכת' לפי ממנוע( גנבו מי הכום על ינחש כמותו חכם מפרשיםויש

 בו: ינחש שם כתוב ואין כמומ, אשר איש ינחש נחש כילפמנוח(
 סוחרים מנהג וכן שותפים כולכם שהרי הוא. כןכדבריכם.10

 כאשר "ושכלתי לעתיר העבר המהפך בוי"ו כתוב כאילו פירש היא1(
 הוי"ו נפרד הדברים סדר ידי ועל אברתי" כאשר "ואבדתי ובאסתרשכלתי"
 עתה טד שכלתי כאשר לאמר שקב ורצה עתיד. להיות ~דל ולא שלומהפעל
 טל אבדתי כאשר לאמר אסתר דברי וכן מבנימין. גם אשכל כן ושמעון,מיוסף
 שלטה ורב הפירושים. מכל בעיני נראה הזה והפירוש כדת. לא אשר המלךאל בבוא- אבד כן היהודים, מכל המלך בית אמלט ולא יהודית בהיותי המן פצתידי

 הוא 2( - השרע. שיארע מה : הכרח בלי רשיתם דברי וש-גה הבין לא בביאורודובש
 : בכ"י 3( - ורשיי(. ערוך )ע' רוק הוא וכיח טיב(. ג דף קמא )בכא וניטו כיחומלשון
 ויסקול.- בכיי: 9( ו.- טז,ה. ב' שמואל "( ח,כב.- שמות 7( -שהצאן. לפ- במקום הצאן לפני בכייי: 6( - מו,לד. 5ן - ל,ז. ישעיה 4( -היו.
 - כד,ה. במדבר 12( - יר,כט. א' שמואל !1( - לט,לב. שמות10(
 יונה ר' פירש וכן 16( - י,כ. ירמיה 15( כס.- ט שמות 14( - ז י יהושע13(

 טו. בפסוק 17( - כאן. ראב"עוהביאו
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 עבד: לי יהיה לבדו הוא אלא חפץ, איני אבל זה, על זהשקות
 שמצינו1( כמו קמט לקמום השרים דרך כי כמוני. אשר איש.14
 : ממוני גונבמ. יודע והנני קסם* לקטום ]וגו'[ הדרך אם אלי( בבל מלך עמדכי

ויגש.

 אפך: מהרון ויראתי כמלך אתה הרי כפרעה. כמוך כי.18
 לך הוא וחולין הנה להביאו לנו גרסתה אתה שאל* אדוני.19

 למושל המו כאי פשע, אפילו עליו* עיני ואשימה .21לעכבו:
 ימות: אביו ומת, אביו את ועוב .22 דבריו: להכריתהארץ
 ומת: הנער אין כי בראותו ולכך בנפשו, קשורהינפשו.80
 תחתיו: עבד ואהיה אחי מכל יותר מדבר אני לכך עבדר*כי.82

 עושה היה עתה עד כי עוד, להתאפק יוסף יכול ילא .1מה
 למעלהן( שכתוב כמו בלבו, מתאפק שהיה ידי על מעשיוכל3(

 השבים כל בפני עליו. הנצבים לכל לחם: שימו ויאמרויתאפק
 הנצבים כל הוציאו למשרתיו ויקרא להתאפק, עוד יכול לא5(עליו
 העיר, אנשי מצרים, יישמעו .2 פשוטו6(: עיקר כך הבית. מןעלי
 עשה הקב"ה שלחני. למחייה כי *5 פרעה: בנית וישמע כןואחר
 תוורש. פן .11 האלהים: אלאז( האלהים. כי .8 לטובתכם: זאתכל

 מהר. והאבדתם והורשתם כמו8( רעבון, ידי על הארץ מןתתגרש
 פי כי .12 בו: תוכתן[ ]יאמר9( יכנע מן תוורש. יאמר ירטמגזרת

 פשוטו עיקר ולפי מליץ0!(. ידי על עתה ועד אליכם.המדבר
 שהרי מאחרים, ששמעתם שמועה מפי לא לאבי שתאמרוכשורה

 טלנט:כוי
" 

 :1,1:ע
 בראש.ת כדברי שלא ולא(-8( בכ".: ק

 יוסף אמר מצרים את להחריב דעתם שהסכימה יוסף שראה כיון צג: בפרשהרבא
 - אל. בכ-י: 7( - מצרים. את יחריתו ואל להם שאתודט מוטבבלבו

 - החצרון. השלים שמואל קרן ובעל ז,כה. דברים 9( - ט,נ. דברים8(
 וראב"ע. רש"י כפירוש0!(
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 אליכם9( מדבר אחיכמ1( יוסף אני כי ומכירים רואים בעיניכםאתם
 אשר כל ואת במצרים כבודי כל את והגדתםולפיכך
 ויכולת כח ]בי[ יש כי לבא ידאג לא כבודי. כל את .18ראיתם:
 עגלות לקחת אהעך3( מצוה אני עתה צויתה. ואתה .19 לו:להטיב
 ד,ננלכות מן להשיא יכול אדם היה לא כי למשוך4(.ובהמות
 וחזירה פרה T~R בתלמודי( וו ודוגמא פרעה. פי על אם כי"9לה5(
 כמו כזאת. .28 שלה7(: האם נטלה כן אם אלא ממצריםיתנאה
 לא עמהם, חזר שבנימין וא"עפי אחיו, לשטרה חמורים. עשרהכן:
 משקל להייה לשון כל אחיו. את וישלח .24 להטריחוא(:רצה
 תיראו אל תרגזו. אל רפי: משקל חזור של שליחות לשוןדגש,
 שאל רגוו וכןק צד. מכל לי שלום כי ליסטים, מפס בדרךכלום

 רגז, לב לך י"י ונתן וכן9( תחטאו. ולא דק' מן יראים היותחטאו,
 וכןח( המתיירא. כאדם משוע לשון מיטות, ירנזון וכן10( כתרג'.דחיל
  תרגום  של13(  רגוה אכל מסלימה. ארץ המרמז כוטחותי1(רמה
 של רוגז של לעז טרנבלר15( כעם14(. לשון עורא ושל דניאלשל

 באה. היא תנאו והשלים תנאי על אפילו חכם קללה 16( בתלמוד אמרינן א(.
 בארון מנולגלין מצמותיו היו לאביו בנימין את שהחזיר DU"NW' מיהודה,מגלן?
 (. 17וכו'

 כדת.- לא אשר שמואל קרן בעל ושמחק שכשי "אליכם,, במקום כצ"ל1(
 אליכם, המדבר בעצמי אני כי כמו שיהיה אליכם המדבר פי כי לפרש הטיב2(
 - ועוד. א,כט. כדבריו הווה במקום עבר 8( - המקרא. לשון דרך כןכי
 בן יהורה ור' אותן. המושכות הבהמות נכללו שבכתוב הענלות שבכלל ר"ל4(

 שרשב'ם ע"ב כה ברף זקנים( דעת בספר )הנדפם יהודה במנחת כקבאלטזר
 רשג"ם. דעת על כטות עלה ולא בקר. טנלות לשון הזה שבפסוק קוליתפירש
 נמצא ולא כז לפסוק רשיי בה דרך  אשר ובתנחומא בב"ר הא אגרה ררךכי

 ";יה של הנפרד ריבוי הוא לעקם כי בקר. עגלות לשון "ולות המקראבכל
 טעה יהודה מנחת בעל 5( - עילות. נחמרו ושתיהן בממיכות ורק *ולהי שלולא

 ד ד, בכורעת משנה 6( - הקורמת. הערתי ע' ?4לה. רשב"ם 'בדברי כאןלקרא
 על לשמור פקירים במצרים שהיו מזה רשב"ם ולמד 7( - קצת. לשוןבשינוי
 - כח,סה. דברים 9( - ר,ה. תהלים 8( - אחרת. ארץ אל בהמותהוצאת

 נכפל בכ"י 3י( - ט,ו. איוב 12( - לב,יא. ישעיה 11( - ג,ז. חבקוק10(
 כאן שפירשו וראג"ע רש"י כדברי שלא 14( - של. רגזה של רגזהבטעות:
 %1"א .tf'e?)t&~et 15( - ארמי. ללשון עברי לשון בין הבדילו ולא כעםלשון

.2111672-  יהודה דברי נדרשו ושם לשון. בשינוי וע'עב ע"א יא דף מכות 16( 
 נוספו האלה אגרה דברי ז1( - וגו'. אליך הביאותיו לא אם מנ,ט:בבראשית
 יהודה דברי אל להמשך מיוערים והיו  רשב"ם פירוש נליזן על בתחלהכנראה

 פירוש אחרי וראוים הימים, כל לאבי וחטאתי אליך אביאנו לא אםמר,לב:
 נכנסה כן ואחרי מד. לפרק פירושו נשלם שבו ההוא הפסוק לתחלתרשב"ם
 ציינתי. אשר במקום אלא המכוון במקום לא הפירוש, תוך אל הגליון מןההוספה
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 ויפג אליו: מלבא תירא ואל מושל. הוא יכי "2 מפרים:פ"ר
 כמו2( להם. האמןן לא כי אמת, זה אין לומר לבוי( החליףלבו,
 את .21 פג: לא וריחי' מתורגם נמר לא 3(וריחו לך* פוגת תתניאל
 לכוחלה הכתוכים אליהם שדיבר דברים שאר יוסף, דבריכל

 את ראה תם אחיהם. שהוא בודאי והכירו צואריהם עלשככה
 יעקב, רוח ותחי פרעה, פי על יומף4( שלח אסרהעגלות

 הללש( וודי1נלות מושל להיות יומף עומוף הדבר את שמרכי
 למעלה6(: שפירשתי כמו מושל פי על אם כי ממצרים יהצאותאינן
es..הי. בם יומף עוד ודאי אלא האמנתי שלא לבי בפתת רי רב 

 הכלב(: והנם אומ' ערמומיות של אחריםפשמות
 בבאר מזבח יצחק שם שעשה יצחק* אביו לאלהי *1מן
 יצחקז( תולדות אלה בפרשת שכת' כמה הק' לו כעצגלהשבע
 עלה. גם אעלך .4 אביו: שממה כמו יבחים שם הוא נםת.יה
 גם אותי: גם וברכתם כמו0( אעלך8(, עלה ונם עמך ארדכלומר
 עיניך. על ידו ית יש המכפלה: במערת אבותיו עם שנקברעלה.
 על ידו ישית כדכת'"( לעשותם10(, ישתדל הצרכיך, ענייניךעל

 שמוכיח כמו נפש שבעים מחשבון יעקב ובניו. יעקב .6שנינו:
 הכל ולאה ירקב של ובנותיו בניו נפש כל דפשפ"( לפילפנינו

 בין שנולדה יוכבד וו פירשו13( ורבותינו יעקב. עם ושלששלשים
 ושש* ששים נפש כל מצרימה הבאים יריצו ייצאי .28החומות:

 יהודי בכלל אינו לאה של הבלש שלשים של מחשבון שהוא יעקבכי
 משה14( אמר וכי ותשע. ששים אם כי היו לא יריכו יוצאי כייריכו,

 הי יומף טור אומרים אתם חי, בני יוסף טור רב שמעתי הצעיר ואניב(
 וארגונו אלבה מושל, אינו אפ.לו חי טדיין שהוא במה לי ר: מושל, הואוכי

 ונו'15(: אמותנפרם
 שפקיה בטנין יוצא לפעל התיבה עשה אבל רקדי. דברי פי טל יביארו דבריו1(
 : ובלש הכתוב בו שמדבר יעקב יהיה והנושא נושאו ולא המאמר נשוא לבותיבת
abEerz sein 11tendote .Er - )2 ירמיה 3( ב,יח.- איכה 

 מח,יא.-"
 מה,כא.-

 - ים. לפהוק וכאן לז,יא 6( - לז,יא. רשג,ם מידברי טל החסיון השלמתי5(
 ואלה 10( יב,לב.- שמות 9( - כמ,ל. לעיל שכתב הכלל לפי 8( - כו,כה.ז(

 על עיניך. "על ומבארו: רשב-ם בפירוש המשתמש שור בכור יוסף ר'דברי
 בעני-ני, כמו שהוא בעצ., יי יראה אולי טז,יב( ב' )שמואל כמו שתצטרךעטיניך
 בבא 18( - סו. בפסוק 12( - ט,לנ, א-וב 11( - מקללו". שמעי כשהיהבדוד
 הנמצאת זו rn$ הכותב הוספת 15( י,כב,- דברים גנ( - ע.ב. קכג דףבחרא
 8. מימן 4 הערה 55 דף BSBSI ועיין הזה. במקוםבכיי
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 שבעימ1(: ה"ו ובניו שהקב מצרימה, אבותיך ירדו נפשבשבים
 והאנעוים .2ה ]עודן: ישים איש על לא כי כדכה'2( הרבה, עיד,.29
 מצרים. תועבת כי .14: לפרעה: יוסף אמר זה כל צאן.רועי
 לאכילה כין בעיניהם הצאן מאום כי rNS רטי כל כשניהם דנונבזים
 תו': מצרים תשבת את מכח הן י( כדכת' לזבחי(בין

 מרעה בשביל אלא ממון חוסר מהוך ולא בארץ. לגור .4מז
 באו: יוסף משל ליקח פרעה יאמר שלא אמרו זה כללצאנינו*

 ג(: את חיל אשת כמוח ולשררה, לגבורה ראוים חיל* אנשי.6
 ששאל מרא. יתר יקן בעיניו"( יעקב שנראה לפי דמעים* מעט.9
 ולכך הם רעים אבל הם מעט יעקב לו השיב חייך, שני ימי כמהלו
 מכדם ותכה כסוי( יתלה. *13 מדאי: יותר זקן בעיתך נראהאם
 מצרים ארץ אור: כה וכן"( ה"י מפיק לפיכך עיקר ההייעיני.
 לארין כאים היו לא כנען מארץ יוהר הרחוקות אבל כנען.וארץ
 רעב שם היה לא שמא או מדאי יותר רחוקוה ]היוו כימצרים,
 מנחריב שעשה כמו לערים. אותו העביר .21 כך: כלגדול

 איש איש חזקה כה יטענו שלא כדי כארצכם, ארץ אלכדכת'9(
 : מכירה לאחרבארצו

 יעקב.ויחי
 לצות חפץ שאדם מקום כל למות. ישראל ימי ייקרבו.29

 וינשא עו' יצחק וקן כי ויהי וכן"( וינשבו"(, לאמר צריה בניואת
 ויצו למות דוד ימי ויקרבו וכן12( מותי, יום ידעתי לא וגו' עשואת

 : 13( רבך לפרוש צורך[ ]ואין ח.לא. רבני מקנה שרי תרגום מצאתי הצעיר ואניג(
 הבא.ם משה דברי בשביל אלא נכתב לא כן שפסוק כדרכו לומר רצה1(
 ולשמית מנ,לב למעלה דבריו עי ט( -- לד,כג. איוב 2( - כן. אחריבתורה

 ז.- יז, א.וב 7( - פרעה. בע.ני 6( נ,יא.- רות 5( - ח,כב. שמות 4(ח,כב.-
 קריבה לומר רוצה 10( - לו,ץ. ישעיה יח,לבו ב' מלכ-ם 9( כב,כח.- איוב8(

 יום ידעת- לא זקנתי נא הנה ביצחק שנאמר לראיה הביא ולפיכך וכדומה,למות
 רבא בראשית מדברי להוציא דבריו וכל למות. קריבה בו נאמר כאלו שהואמותי,
 הכותב דברי אלה נם 18( נ,א.- א, מלכים 12( ב.- כז,א. 11( רשיי.-שהביא
 חלק נשאר המאמר חסרון בהן השלמתי אשר התיבות שתי ומקום -המוסיף.
 ורצה 1. בהערה ש3 בדף ~RSB בספרי הזכרת. אשר מקומות כבשארבכ"י
 מקנה. אנש. פתרתן שבמקרא חיל אנשי שתיבות לומרהצעיר
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 בארץ ישראל וישב מןן, זו פרשה התחלת תיקר בנו. עלמהאת
 לסיים הקהלות רצו שלא אלא הלקב. ויחי מחובר עליו כי וגו',מצרים
 שים ישראל: בוישב ומיימוה לפרעה2( הארץ בותהי ויגשפישת
 ישראל ו"טתחו *31 אברהמק: עבד אצל מרשתו כבר ידך.נא

 על יש-ה נחמןםלעסף
 וראע"

 הממה":
 ליעקב: המרד סגד וכף( אמר. אחד אדם לעמף. ויאמר .1מח

 לפארק כתוב ולכך לאר-, לסלה רנלץ6( הץ המטה. על י"טכ.2
 דברי תכל יעקב על תחקו להרר נם ברכם. מעם שתם יטףרפא
 ואחר דבריו, כל שסיים עד לארץ ורגליו בישיבה עשהצוואתו
 אל ואספתו כמו9( המטה אל הכנימם המטה, אל רגליו ראמוףכך8(
 בלוז. אלי נראה .8 הביתה: אותי מאסף איש 10(ואין ביתיך,תוך

 שני יעתה .5 ורבה: פרה שדי אל אני וכת'"( ארם. מפדןבשוכי
 ברשותי הרי כנען ארץ את הק' לי שנתן מאחר כלומר וגו'.בניך

 כנגד יטלו כניך שמ ולכך שבטים, שם פי ליפול ככורלשטותך
 שני יולד וליוסף כדכת'"( בואי. לפני בואי. עד ושמעון:ראובן
 מצרימה: שבאתי קודם כלומר הרעב, שנת תבא בטרםבנים
 שבע באילו בואי אחרי לך שנולדו בניך בס או בניך ומולדתך,.6

 שבטים יהיו ולא יקראו, אחיהם שם על כאן, ]שנה[שהייתיטמרה
 בין יעקב ביאת בשעת שהיו נפש שבעים כל כי אבות, בתי אםכי

 כדאמרי'3ן( הארץ נתחלקה ולהם אבות בתי היו בנים כס ביןברם
 משפחת לחצרון פרץ15י בבס אפי' בפנחס וכדכת' בתרא"(בבבא
 תו', ונעמן ארד בלעי( בבמ וכן החמולי, משפחת לחמולהחצרוני
 אבותם מטות לשמות תו' בנחלה הארץ תחלק לאלה לבמוף"(וכת'
 אחיהם שם על יקראו כן אחרי שסלדו יוסף של בניו בני וכןינחלה

 בבואי ואני *י פנחס"(: בפרשת כדכת' אבות בתי והיובנחלתם
 הדרך באותו רחל hh~' הן שכרכני לאחר הדרך באותומפדן

 הענין כל על אלא לבדו כ פסוק על דעתו אין 2( - כז. פסוק שהוא1(
 ובלעדי יד,ל. לשמות פירושו בדרך הלך 1( - כד,ב. 3( - בו. פסוק עד כמפסוק
 בעיני.- נראה ופ.רושו המטה. על למעלה כמו שבמקרא המטה ראש פ.רשואת
 - יב. בפסוק 7( - רגליו. היו רגליו ה-ו נכפל: בב-י 6( - ב. בפסוכ5(
 - לה,יא. 11( יט,יח. שופם.ם 10( - כב,ב. דכר.ם 9( - לנ. מט8(
 כו,כאר במדבר 5נ( - ושם. ע,ב קיח דף 14( - כדאמרה. בכ,.: 13( - 1. מא12(
 כו,כט--לב. במדבר 18( - כו,כ-גה. במדבר 17( - כו,ם. במדבר16(
 לו. -לה
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 4היהו לא כ. בדרך, קברהיה לכן היישוב, עד דרך הרבהבעוד
 על יוסף יפשיעהו העלא המכפלה. במערה לאה אצל לקוברהפנא.
 )ו(לא לפנינון( טכת' אע"פ* ישראל. וירא ." כן: לומר הוצרךאמו
 לא וכןצ( פניו. דמוה מכיר ואעו אדם דמוה רואה יש לראוה,.וכל
 הזאת: במלכוה בזה. ." י"י: את רא"הי וכהא( האדם.ראר
 דנהי לא פיללתי. לא הזה: כיום "שה וכןן( ראוה. כמו ראה..11

 נקמה, עשה ויפלל, פנתם ויעמוד וכן5( דין. לשון פילול כלבלב".

 דין: נקמת לשון וגו'. ידו רומח ויקה העדה מהוך ויקםכדכתי;'י
 ישראל: של שמאלו אצוק להושיבו בימינו, אפרים אה.18
 כי ונפהל מעוקם אדם לשון שהוא ייל7( כמו ידיו. אח סכל.14

 לימינר מנשה שירא הביאם בנו עויומף טקב היה ויודע כור, הבמבשה
 הצעיר ראש על ימינו לתת רצה והוא לשמאלו ואפרים טקכשל

 היא הבנים ברכה יומף. את ויברך .15 הבכור: ראוה עלושמאלו
 וידנו. זרעם: וזרע זרעם שיחיה שמי. בהם ויקרא *פג האב:ברכת
 וישבו: שבה מן ויבכו, בכה מן כמו ה"י, b'a פעל למד חטופימגזרה
 ידיו, אה ששיכל יוסף )ו(ראה שבירכם קודם ישית. כי.:1

 יפה לא ולומר, לפרש אין אבי. כן לא אביו אל יומף"(ויאמר
 אלא כן. עושה אתה מדוע לאביו, לעואל לו היה אלא עושה,אתה
 סבור שאהה כמו הבנים מדורים כן לא ליעקב, יומף אמרכך

 הבכור לתה ושמאלך ימינך לפי כמרר להביאם דיקדיהי "(וסלא[
 בשמאלי והצעיר הבכור לקחהי כימיני אלא לשמאלך והצעירלימינך
 הבכור אלא כן, עשיתי לא אבי, כן לא ידיך. מעקם אההלכך

 בני ידעתי יעקב10( לו אמר לשמאלך. והצעיר לימינךהכאתי
 שאתה מפני ושמאלי ימיני לפי כמדר והכאתם אתה חכם כיידעהי
 על ימיני לחת מהכוין אני אבל הבכור, על ימיני"( שאשיםמבור
 כדי אפרים ראש מעל אוהה להסיר לימינך"(: שהואהצע.ר
 בקהיר. כהובים המרה לשון כל וכן מנשה. ראש עללשומה
 מרו אליו, 11(וימורו אלי. לפנוה משם מורה הירא, אל אלי'עמורה

 - נ,כ. 4, כב,יט.- א' מלב.ם 8( - לגת. שמות 2( - י. ;פסיק1(
 טל שמיאל קרן בעל הע-ר כבר י( - כה,ז. בידגר "( - קיל. ההל-ם5(

 - ס. וב.ן ט בין הלוק א-ן השרש היראת בע:-ן ואולם 49י. צ'ל כ- הבת-בהשתת
 .ט,נ, 14( ד,יח,- שופטים 18( לימיני.- בט2.ת: בב.- 13( ים-:..- :לבטעות: בכ"- וי( - -ט. בפסיק סי( - שמואל. קין בעל להוסיף ה-ס-ב ט( - יח. בפסוסל(
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 איש ישראל. יברך בך .20 ואלא: יאולם. .ס1 אליו: לבאמשם
 ישימך באמרו מנשה. לפני אפרים את וישם בנו: אתאיש

 קואלה בדברים, נופל שימה לשון וכן וכמנשה. כאפריםאלהים
 משה, שם אשר התורה 2(וזאת לפניהם, תשים אשרהמשפטים
 יהיה מותי שאחרי אם ויודע מת אנכי הנה .21 בפיהם:3(שימה
 מאות ד' לאחר אבותיכם ארץ אל אתכם והשיב עמכםאלהים
 חלק לך נתתי הארץ באותה ואני .22 לאברהם: שנאמרושנה
 לקחת לי יהיו ושמעון כראובן ואפרים שמנשה אחיך, על יותראחד
 האמורי מיד לקחת עתידים ובניי אס אשר בארץ חלקיםשני

 לא ביהושע4( שכת' ואט"פי יהושע. במלחמת ובקשתיבחרבי
 וכמו מדבר האמורי מלכי בשני פסוק אותו בכלותך, ולאכחרכך
 ביהושוע וכתיב הירדן, את עברה לא צרעה חכמיכם5(שאמרו

 האמורי" מלכי שני אותם ותברש הצרעה את לפניכםיי(,,ואשלח
 יעקב של זכותו בנוטתך". ולא בחרבך "לא הירדן בעכראשר
 להם7(:גרם

 נפש שבעים כי האספו. בשבילם: שלח יעקב. ויקרא .1מט
 רבותינו0( וכדברי רב"( עם ונעשו שנה עשרה שבע באילוהגדילו
(lOwwsגכורתכ עניין אתכם. יקרא אשר את אלף: מאות 
 אהד דיבור עז ויתר שאת יתר אוני וראשית כחי .8ונתלהם:
 הם ממום"(, חילי, כחי, דבריהם. את לכפול המקראות דרךהוא.
 אונו. תשבנה "(וידיו לי, און מצאתי כדכת'"( הוא ממוניאוני
 על יתר ממוני וראשית חילי כך ומתוך אתה בכורי"(כלומר
 אבל אחיך. על למלוך לך היה עז ויתר לשאת לך היהאחיך

- לא,יט, דברים י:( - ד,מד. דברים "( - כא,א. שמית1(  יהושע 4( 
 ר.ל: זן 4.- כבהערה כד,יב יהושע "( - ע'א. לו דף סוטה עי.ן 5( -כד,יב.
 ונקשתם בחרבם והם הצרעה להם עמדה לא ישראל שבארץ יהושע במלחמתאבל
 זב-ת. והיא ובקשתו בחרבו עמהם אביהם יעקב בהיות האיץ אתלכדו

- נ,כ, המקיא בדברי השתמש "( - וקשת. חרב כמו להםועומדת  נראה 9( 
 ודור טי,טז: בראשית הכתוב כדברי רביעי ובדור להיות שצריךבעיני
 וכדיר במעית העקרא-ם או ה:כתבים ובד"ר תיבות וראש. הגה. ישובורביעי
 לתת. בכ.י: 10( - 4. הערה 87 דף IISBAI ספרי ע-ין הכותב, טעותהולידו
 ח-לי כחי חיל. כמו בכ.י: !ן( - מאיחר. קורא ב.ד הגליון על :וסף כברוהתיקון
 עי-ן ועזר :כון. וכן :מחקות. להיות שוקדות הראשו:ות התיבות ושתיממתי.
 בכ'י 14( - כ,י. אי.ב ז:1( - יב,ט. הושע 12( - צ. הערה 37 דף IISBbIספרי

 כבודי. דומות: אותיותבחילוף
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 הככורה לא הותר אל לכן הנשפכין, כמים לך היה ובהלהפחיוה
 הימים!( בדברי כתוב וכן אביך. משכבי עלית כי המלכות,ולא

 לרתייחש ולא ישראל בן יסף לכי בכורתו נתנה אביו יצתיוכחלצו
 יצועי .1 ליוסף: והבכורה ממנו ולנגיד באחיו גבר יהודה כילבכורה
 לשון מתפרשים2( פעל לשון הרכה עולה. הייתה יצועי כלושעלה.
 אחות*הם. מכירותיהם. .5 אני: נותן השדה, כסף נתתי כמו8(פועל
 לרעה, היו אחים ולוי שמעון כלומר אחים, ולוי שמעון של לשוןכפל
 אבל קרובים, לשון ימולרתיך, ג(מלרותזך ששתם. היתה חמםכלי

 אכל קורבה0,, לשון מסיבותיהם, כמו5( הוא דגש משקלמקרותיהם
 קמץ הוא לצרי, נהפכת החירק ו ולפיכך הדבושה, והאות כמקוםהריש
 י!(ושרת י"י, חרף וכן"( ושיבר. האיבד ברך, תחת ירך כמוקטן.
 ם מזד ב .6 ב"ל: פרנטייש"1( לזר מכרותיהם דגש. משקל כלם אחיו,את
 שבתורה אל כל כי בעוצתם. נפשי תבא שלא רצון יהי נפשי. תבאאל

 לכן לשעבר. אל יימצא לא ציווי, או בקשה או קללה או הןלהבא
 שור. עקרו באפם: שהרי באפם, כי נפשי"(: באה לא לפרשא"ן

 באפם יצליחו לא אפם. ארור .ן תעור: מומיהם )ו(אתכמו12(
 יחד, וכחיבורם בקהלם הפץ איני כי ולכן, רעה. ולעשותלהנקם

 ביהושוע"(. כדכת' שבטים עשר כשנים נתשר לוי כי ביעקב. לקם חא
 ישבחוך המפרש יודוך. אתה יהודה ." לוי: בלא לבדו שמעוןנמצא
 מראובן מלכות ונטל הראשונים את שגינה לפי אלא בידו. שטותאחיך
 מלכות. הוד אחיך לך יתנו אתה אכל ליהודה, אמר ולוי, שמשןופ.זר
 מהודך וגתתה וכן"( אביך. בני לך "( וישהחוו הפסוק סוף שמוכיחכמו
 מלכות. הוד עליו נתנו ולא ברניאל"1, וכן בחייך. משירותך לו תןעליו,
 הימ.ם7י(. בדברי מלכות הוד עליו רתן מלכות, הוד כתיב בשלמהוכן

 יהודוך. עמים כן על )כי( כדכת'8י( יהודוך. כמו ימליכוך.יודוך,
 יודוך שנמר אע"פי מקום וומכל יהושיע. כמו0צ( י"י יושיעךוכן"1(

 ו(יחוקאל -- כג,ע. ;" -- מהפשים. בכ": 2( ב,-- ה,א. אי הימיםודבר.
 הכפל-סך- למשקל לדה"א כדרכו סבב ולקח 4,:. אדב מקביתטחה--"מ;

 שפשט דבר שם קורנת אבל קרשים, ופתרם התאר שם הש יכיזת לדעתו"
 "זו "1'(, "ן( - בו. ,ח במדי- ט( - עד,-ח. ההל-ם "( - ביט. אילה 7( - קורבה. ותהרסיהוא

 ,'י~
 -- כבתרגימ-ם. ( י י - מ!1!ן. ןןהעי1ס'ו ן01"41 %יי יבל-א ,,1 '1

- יא,ו. יהושע2ן(  ישתחיך במקים בכ'י הוא כ; י'י( - כא. פרק ביהושע "י( 
 א' ה-מים דבר- לי( - -א,כא. בד:-אל ;'י( - כ"כ. במדבר 5י( -שבמקרא.
 קטי,ן. ההל.ם מז; .; א, שמיאי ,י2( -בכ.. מטושטשת יושרתך ותיבת י,כו, ב' "י(מלכ-ס מה,-ח.- "י(תהל;ם -כט,כה.
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 של הוא פתל פה חטופי מגזרת אלא עיקר הייי אק מלכות, היד 1(ק[
 בים, ירה מן3( וכן הושיב, ההניא שיאמר יצא ישב כמו יו"דאות

 וכן תונו. לא מגזרתי( הונה לא איש וכן4( המורים. ויורוהורה,3(
 בראשם עיקרם כלם וריחם. 8(הוגה לי"י, ז(יודו לי"י, הודויאמר6(
 וישתחוו"(. במקומה"(: וי"ו9( אות ובאה לפרקים ונופלת יו"דאות

 בני אמר היו, אמהות שמארבע לפי אביך. בני עליהם:שתמלוך
 אריה נור *9 אמך: בני כת'12( יעקב את שחק כשבירך אבלאביך,
 בתוה כדכת'ג1( בור קרוי הנער אריוה. כפיר והנה כמו13(יהודה.
 ממשיל זקן, מאריה יותר היבור קל שהוא לפי בוריה. רבתהכפירים
 לאחר בני אתיהודה עליה. בני מטרף אריות: לגור יהודהאת

 יבא לאייי( בעירך, והשכב ותכרע באומות טרף מלטרוףשעליתה(
 כפילו בני פשוטו. עיקר זהו ממקומך. ולהקימך להחרידךאייב
 פסוק סל בשיטה ידע לא יוסף"( במכירת והמפרשו יהודה.על
 המלכוה מיהודה. שבט יסור לא .10 כלל: טעמים בחילוקולא
 כל ממנו תפמוק לא עשר שנים אחיו כל לו להשחחות לוהניען
 שילה, יהודה יבא כי עד מזרעו ושררה מחוקק ולא הגדולהאותה
 לחדעו שבא שלמה בן רחבעם הוא יהודה מלך יבא כי עדכלומר
 השבטים עשרת יצורו אז אבל לשכם18(. קרוב שזהו בשילה,המלוכה
 יהודה רק שלמה בן לרחבעם נשאר ולא ירבעם את וישליכוממנו

 תחת כפופים שהיו האומות קבוצת עמים. יקרת יולוווכממל:
 שם נתקבצי הנהר, עבר בכל רודה הוא כי כדכתיי"( אביושלמה
 כל בא שכם כי שכמה רחבעם וילך כדכת'20( רחבעםלהמליך
 ויאסוף י2( ביהושוע כדכת' שילה אצל ושכם אותו. להמליךישראל

 מפרעו ולבסוף הפרשה, וכל שכמה ישראל ו.שבט.[ כליהושוע1את[

 שמואל 3( - מו,ד. שמות 2( - שבכ,י. החסרון להשלים נם.ה. ק1(
 יב,ד ישעיה "( - יט,לג. י.קרא 5( - יח,טז. יחזקאל 1'י - )קר-(. יא,כדבי

 - ג,לב. איכה 8( - לא. כא. סו. קז,ח. תהלים 7( - רבים. במקומותועוד
 8811א ספרי ושין שבכיי. יוד במקום שמואל קרן בעל להניה היט.ב כן':(
 בדבר הרשבים לדברי בב.אורו הסכים דוב:א שלמה ר' 10( - 1. הערה 82דף
 - כז,כט. 2י( - שבמקרא. ישתחוו במקום למעלה נם הביא כ; וי, -הזה.
 בכ'.: ;יי( - שעלה. בטסות: בכ'. 5י( - יט,ב. יחזקאל 1'1( - .ד,ה. שופטים13(
 יב,א: א' מלכים 18( - ווי:... ותנחומא רבא ובראש.ת התרגומים 7י( -ולא.
 ובמלכים י,א. ב' ה-מים דברי 30( ה,ד.- אי מלב-מ "1( י,א.- ב' ה.מיםדבר.
 כד,א. יהושס 21( - וט'. שכם רחבעם וילך אם כ. שכמה :כתב לא יב,אא'
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 י'" חג הנה כשופטימ2( תם בשילה1( יי'י לפך היו הדברים אילוכל
 בירמ.הד( ובם וגו'. שכמה אל ]מ[ביה העולה למסילה ווגו'ןבשילה
 סביב בשכם היה הלקה וקרקע ומשמרון. משלון ן משכם האנשיםרבאו
 משכן ולכבוד אדם בני שם להתקבץ הראויה שכם עם אעורהאלה
 אם כי כחוב שאין למינין. תשובה זה ופשט שם. הממוך בעצלהאשר
 כדברי כאן כהי "שלו" וו[לא במקראי( לעו שאין העיר. סםשילה

 של הגדולה יינך וטקכ הנשרים6(. כדברי שליח ולאהעברים"(
 רצה ולא[ הנרולה חומר אכל שרש, רחבעם ער טמרודיהודה

 ואילך שמשילה מדקדק אהה מנךא של מכללו אלאלפרש7(,
 לקשור צריך אהונוה כן עיר עירה. לנפן אמרי .11נהמעטה"(:

 אהונוי בני אחה ולשורקה ענבים. מרוב להטעינו אחהלגפן
 גפנו ההה איש רבים ויהודה וישראל י'( בשלמה כדכה' לשוןכפל
 לאח- לבושו. ביין כבס היו6י(: ביין משופע כי האנהו.והתה
 בדריכת בגדיהם מהלכלכין במהוה אוהן ודורכין הענביםטבצרו
 וכהי בנה. כדורך ובגדיך ללבושך אדום מדוע כדכה'י!(ה"עוה,
 ולכך היין. אח שוהים הדריכה ואהה אנאלהי. מלבושי וכלטם
 עירם הכלילות למי כדכת'י1( מיין. עינים חכלילי אומרהוא

 עינים אדמוה הכלילי. .12 בגד: לשון מוהה. היק: עללמאחר.ם
 עם ייני שהיה" כדכה'"( חלב, משהייה שינים ולבן כן:קרר
 כשהוא לזן. כמו ילבן וחלב. יין מהיר ובלא כסף בלא וכןי1(הלב.,
 ימים. לחוף .18 צאן: 3סלכ סלכ15( מן כמו ולבן. יאמרדבוק

 ובן י.י. במקדש אשר שם שכתוב כד,כו יהישע הכחיב לדברי כיז1(
 - כא,יס. שופטים 2( - רשב'ם. כבר- את כן פירש שמ.אל קין צעל וגסלשין. בש-:י- רשם-ם דהר- שהביא ע-ב כד דף אמשטרדם דפוס רזא בפעיתמהיאר

- מא,ה, ירמ-ה"(  ןגנואזו ספר- עיין הנוצר-ם. אמונת ול ,,,,,," לפרשו (( 
 - 2. הערה שם IlSI:M ע' ורש'-. מעד.ה ורעו אוקלזם כדבי- 5( - 8ע.דף
 ש.לה ת-בת הועתקה ( )(י,י,קן,ל! המפירסמת הניצרים של לט--ן כהעתקת כ-"ן
"",tiiiff(~ll(lt(S .9,,1 ז' ו)דף [ג1!א )הלכי והניצרים 2. הערה 1ן 

 ההעתקה אחר.
 מ:זקדת אבל להפרש, בכ-י: י( -- משולה. אן שליח לשין ש-לה ופ.רש.ההיא
 מצרי חבם הדפ-ם אשר ה-שג הנקיא :צחון בטפר "( - להמחק.ההא

 ש-לה פ-רש שמואל "ור' הזה כלשין 2" בדף נמצא "ן)7 "י(,,41 בספרוseil -ח0איי'וי
 וה.סקט". שלוה .ה.ה מש-ח כש-בא כקומי של. אויביה כמי והשקם מניחהלש.ן
 כזה פסיק :מצא לא י!( - רשב-ס, ולא אחר שמואל רי שהוא נראך כןואם

 אמצע עם ד,כ א' ממלכ.ס המקיא ראש לה-כ-ב זכרונו הטעהו וא.ליבמקרא
 -- יה-רה, שבט כלימר ה.ה. צ-ל איל- טין - היה. א' במלכ.ם אחימקיא
 - ה.א. הש-ר.ם ש-ר י:י( - כג,בט, משל- 2י( - נ. סג,ב. -שע.ה!י(
 לב,יר. דברים 15( -- א. , :ה ישע.ה4!(
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 מאחר בצע מה האמר ואם ומתחפה. שם "ופף שהים היםספת
 לכן מחורה, לקנות שם לרדת יכולין ואין מאוד גבוהה היםסשפת
 ובאין נמוכה והשפה הנמל במקום אניות, לחוף והוא מפרשהוא

 צידון. עדי( שבאניות: מחורה וקונים הארץ יושבי ובאיןהאניות
 מילאוך ים ועובר צידון סוחר כדכת'2( רבה סחורה מקוםשהוא

 וגו' הים מעווי( ים אמר כי צידון בושי כת'ן( ובישעיהביחזקאל"ן
 יששכר .14 למחורה: בים בצאתך" ובולון "שמח משהח( אמרולכן
 עובד אלא למהורה, ימים עוברי עם שהולך כזבולון לא ברם.המור
 תחוב* המשפתים בין מצוי חזק איברים בעל כחמור יהיה7(אדמתו
 כל על זורעיו ו.אשריכם כדכתיט( הארמה. את ולעבוד להרהרהעיר
 משהי( אמר וכן לירוע. לחרוש והחמור, השור רגל משלחימים
 מנוחת יששכר יירא .15 באהליך: והמסכר בצאתך ובולוןשמח

 נעמה כי הארץ ואת למרחקים מלצאת יותר טוב כיהאדמה
 למבול שכמו ויט הנחלה, ואל המנוחה אל כדכת'0י(ומצלחת

 עישור למלכים לתת עובד למס ויהי ישראל, מלכי שלשל
 ובשורת הפשט. עיקר והו יעשור. שדותיכם ואת כדכתים(הבואותיו
 שמשון12( על המפרשו עמו. ידין דן .16 יששכר: לשבט הואעושר
 על להתנבאות בא יעקב וכי כלל. מלרא של פשוטו בעומק ירעלא
 פלשתים עם ומת עימו את וינקרו פלשתים גיד שנפל אחדאדם
 מאסף שהיה נתנבא רן של שבטו13( על אך חלילה. חלילה ז' רעבציין
 הארון. אחר הולך והמאסף כת'"( ביהושוע תם המחנותלכל
 יהושע בימי בין משה בימי בין הימים כל הולך שהיהולפי
 הרודפים האומות כל עם להלחם צריך והיה הדגלים כלאחר

 כי האומות, מן ולהנקם בדרך, אחריהם הנחשלים לונבאחריהם
 עמו נקמת ינקום עמו, ידין דן יעקב אמר לכך היו,גיבורים
 מרודפיהם. ומשמרם נקמתם נוקם היה ישראל שבטי כלכאחד5י(
 לצריו. ישיב ונקם יקום עבדיו דם הו' עמו )את( י"י ידין כיכמו"(

 ישעיה ג( - צ.דן. ער כבזה: הכותים מפרי וברוב על. שלנו: בספר.ם1(
 כ-חזקאל נמצא לא כ. ה-א, טעות 8( .- מילא-ך. ים עובר צידון סוהרכג,ב:

 - כן,ד. יששה 4( - 6. הערה 18 דף BSBa' ספרי ועי.ן בישעיה. אםכי
 לב,כ.- ישע-ה 8( -ך והיה. בכ"י: 7( - לג,יח. דברים 6( - מעון. בכ"י:5(
 - יהד. מ. ח,יד. א' שם-אל הרכיב 11( - יב,ט. דברים סי( לג,יח.- דברים0(
 בכ'י 5נ( האיון.- אחרי ו,ט: ביהושע 14( שבתו.- בי,.: ורשיי.-13( התרגומים"1(

 מג. לב,לו* דברים 6!(כאחת,-
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 יהי *17 רכה: ארץ על ראש מחץ גויות מלא כנוים ידיןוכמו!(
 רכבו. ויפול האומות: את להרוג דרך, עלי נחש דן שלשבטו

 יני מקוה אני י"י. קויתי דן לישועתך .18 לפניו: נופליםהאויבים
 ינודו ישראל גדוד גר *19 האומות: על וישגבך אותךשיושיע
 תעברו חלשים וכדכת'2( יהושוע למלחמות הולכים כשיהיואחריו
 של עקיבן אחר גד של ישובו המלחמה מן נד ובשובי( ]אחי[כם.לפני

 ובחזרתם תחילה יוצאין למלחמה כשישאין דרך4( שכןישראל.
 האויבים ירדפו פן המלחמה מן השבטים את לשמור אחרוניםהם

 שמן מביאין היו מאשר כי לחמו. שמנה מאשר .29אחריהם:
 אשר מככם 1ברוה[ משה5( אמר וכן בשמן. מאכלם ומפגמםזית
 רגלו: כשמן שטובל לפי להם רצוי ויהי ישראל יברכוהווגו',
 מלכי ממנו גובין היו שמן של מם מלך. מעדני יתןוהוא
 אנפיקינוןי( במנחות6( כדאמרי' בשרם את לעדן בו למשוחישראל
 השער את שמשיר אותו"( ]מכין[ ולמה שליש הביא שלא זיתשמן
 אילה .21 חלק: בשר עדנה, לי היתה כמו9( הבשר אתומעדן

 למהר: בהרים וכצבאים כדכת'"( כאילות קלים גבוריםשלוחה.
 קלותם מהוך ממהרים המלחמה מן בשובם שפר. אמריהנותן
 עם ובולון ח( וכדכת' המלחמה נצחון של משופרות בשורותלבשר
 על הרצים הצבאים כדרך שדה, מרומי על ונפתלי למות נפשוחרף
 פסוק הרי עי4 עלי פורז נק יוסף פורת בן ,2 הרים:מרומי
 ברמוש דבורו משליכם מטאעו המקרא בראש לחצאים דוגמא"(זה

 ראש חצי וכופל וחוור מדבר הוא במי שמזכיר אלאהמקרא[3'(
 קולם, נהרות נשאו י"י נהרות נשאו כמו14( דבורו, ומסייםהמקרא
 י"י רשעים מתי 16(עד יאבדו, אויביך הגת כי י"י אויביך הנה15(כי
 הכל הבלים הבל קהלת אמר הבלים י1(הבל יעלוזו, רשעים מתיער

 חסרה אולי 4( - ובשובו. בכ'י 3( - ג,יח. דביים 2( - י. ק. תהלים1(
 החמרה ברוך תיבת מקום ונשאר לג,כד. דברים 5( - הגבורים. תיבתכאן
 )001( aus -מם ובל'א שס:".)(, עסל:4%יק6 7( - עא. פו רף 6( - בכ'י.חלק

- reifeu,ס1170ט  כבר שם הנברא פ. על והתיקון אותם. ולמה בכס. 8( 
 על ט: , יב אי הימים בדברי ט1( יב.- , יח 9( תפיט.- משנת אמשטרדם בדפוםנעשה

 פי על החסרון השלמתי 13( דוגמת.- בכ"י: 12( - ה:יח. שופטים 11(ההרים.-
 משיווי ההשממה שנולדה לראות נקל והנה טו,ו. לשמות הזה בענין רשב'םדברי

 - צב,י. תהלים 5'( - צנ,ג. תהל.ם 14( - )עסזכשג~ז0:ס"6(. שבסוףהתיבות
 א,ב. קהלת 17( - צר,ג. תהלים16(



5ל מט,יז-כדרה-

 בן כאן אף ארב. הרצץ י"י ימינך בכה באדרי י"י י(.מיבךהבל,
 עלי פורת בן גדלו הוא מה ועל יוסף. הדל הפררה בן יוסף,פורת
 וכיופיו: בקומתו העין מן למעלה להסתכל עץ, על ורבה בדלע.ן,
 כפל ראייה. לשון שור. עלי ואחת אחת כל צעדה מצריםבנות
 צועדות מצרים בנוה שהיו אשורנו. ומגבעות כמו2, עין, עלי שללשון

 וימררוהו כך ומתוך והבירותיה. פוטיפר  אשת כמו לראוהווהולכות
 : האמורים בבית השליכוהו בו עיניה פוטיפר אשת שנתנה מתוךורובו,
 אציו. רביו, עלעו( ימובו כמו"( שבפסוק חצים של לשון כפל ורבו.28
 כמו ישראל. בני רכו *(אשר יאמר מריבה מבזרת אבל נדגש. הואולכן
 ובו. ישראל, עם רב הרב מן5( יאמר כן שבו, שב מן קמו, קםמן

 חץ כדכת';י( לחצים פוטיפר 1אשתו של הרע לשון הפסוקומדמה
 ורבו שקר. קשתם לטונם את וידרכו דבר,7( מרמה לשונםטהוט
 שיטרוט9( רבו רנן. מן ורוני 8(צהלי מבב, מן סבו כמו רבבמגורת
 ארבלטרא"( שקורין החוק דקירת קשתו. באיתן רתשב .21ביל:

 בקשת והמושך פורקא"( שקורין והזק איתן עץ על אוהומושיבין
 הכספין בזרמיו הקשת הבל את מושך מאד הדק אדם הוא אםההוא
 למשוך יכול אינו הלש הוא ואם למרחוק, החץ דורה גופו עדורועיו
 בבית ונתנוהו הצים בו ירו מצרים המקראות. פירושיי( וכןההבל.
 היה שלו כתת כי עליהם ומלך שא והוא רגלו בנכבל ועעוהסוהר

 כ,.נ.- במדבר 4( סז,יג.- א.וב 3( כנ,ט.- במדבר 2( טו,ו.- שמית1(
 - יב,ו. -שע-ה 8( - ט,ב. שם ז( - ט,ז. ירמיה 6( - יא,כה. שיפת-ם5(
 93 דף (ג88ת ספרי עי-ן schossen. ובל.א ,;,6.",6"8 שהוא ש-טגונם צ.לט(

 משה ר' של האשכ:וי לתרגום הנספה דובנא שלמה ר' ובביאור - 15.ס-מן
 אשכנז בלשון המורעל פ.רוש בלי רשאים בשם הזה הלעז הובא זבלמע:דעלסזאהן

 אעטשיטר"ט כ"י "וברשב'ם מרובע חצאי בשנ- בשמו נוסף אלא ההוא המהרגםבשם
 הוא אשר ההוא בכ'- כי החכם, מידי בשגגה יצאה הזאת וההוספה ונוי."ש.-
 אנכי ואשר ברעסלויא בעיר הרבנים מדרש בית של הספרים באוצרה.ום

 נמצא קדמוני אשר המדפיסים משגיאות נקי רשב.ם פ.רוש את להוציא בומשהמש
 א.נט:צוניר'ם ולשונו: רשב'מ, בפ.רוש ולא רש" פ.רוש בתוך הב-א אשרהלעז
 להרנוכ,ו אשר התורה שבדפוס רש'. בגליון הדברים הום-ף רמבמ'ן ואוליש"י.

 שלמה ר' ובא כנ"נ, אשכם. תרגום עם רשיי פ.רוש אל לספחו כדיה(1.טכמי
 להיות צריך אולי שהביא ההוא והלעז לרשב"ם.- בטעות הדברים 1.יהםדובנא

 התיבות בעזר יבואר ופתרונו ,%ש1שו1א10ןא6,אse 00 כלומר שייקי:ט:צוניר'ט
 ביניהם."- מריבה "עשו ויה.ה 2א"א,י"001% וגם "0אא""% ה-ום עודה:הונות

)!0a~'bcelef)'(e 16. ס-מן 98 דף 8831צ ספרי ועיין 81טץ6"1[1. ובל.א - )11 fttrca 

א~
fole1'c7te 11012 ובל'א -.gabelfbrmiges )19 :מקומות :כתב וכן פרוש. :כ'י: 

  הקירא.ם. על להקל כאן תקנתי אצלו הרמלה וכבתיבהרב.ם.
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 ויפווו בנפשוצ(: שריו לאסור כדכתי1( ואטרם משלהם ואיתןחוק
 עליהם חיציו וורק הנוטת חבל במושכו ורשיו נכפפו ידיו.זרועי
 זרוע מצינו וכן פורקא שקורין איתן קשת למשוך ה"ה חזק אישכי
 לשון והוא ורועותי, נחושה [l;nwp ונחתה כדכת'5( כשת. דריכ'אצל

 ויפווו. ידיך: עלי ותנחת בי נחתו חיציך כי וכך( קשת.דריכת
 ברגלים. כירכור בידים, פיזוז ומכרכר. מפזו6( דוד רהי כמו5(נכפפו.
 הק' ידי על יעקב. אביר מיד. מבב: מן ימובו כמו פזז מןויתזו
 אבן רועה ]של[ לשון כפל יעקב והממשלה:.אביר הנצחון וה לובא

 אבירים קרואי' הרועים עם לשאול. אשר הרועי' אביר 7( וכןישראל
 בעגלי אבירים עדת 8( כדכת' אבירים קרואים והשוורים שהבקרעל

 אביר מידי כתרוני. בשן אבירי רבים פרים מבבוני וכן0(עמים.

 עד אותי הרועה האלהים טקכ, אביר שהיה הק' לך? גרם מיטקכ.
 ולך[ גרם הק' משם במצרים, אותי זן בדולתך ידי שעל הוה,היום
 אביו את יוסף שכילכל ישראל, מיטפחת ישראל, אבן רועהלהיות
 ועורון שגעון של נוין כמו יתירה נו"ן ומשפחה. אב לשון אבן אחיו.ואת
 והוא זה, כל לך בא אציך מאל הכנם:..25 "(ותהי ריקם שלומ"מ

 ברכות הארץ: את המשקה עולה שהתהום תהום. ברכותיעורך:
 הילרים ימותו ולא צומקם"( השדיים יהיו שלאשדיים.

 מחום-
 חלב:

 כתוב הקללה ולעניין העובר. המות לא הרחם בתוך ואףורחם.
 ה,,שדיים יהיו כשיגדלו ואפח משכיל" רחם להם "הןלמפרעה(
 הורי. ברכות על גברו אביך ברכות .26 וו: אף זו ולאצומקים"15(.

 וגו', עליו נצב י"י והנה כדכת'"( הק' שבירכני שקב אביךברכות
 נחלה וגו', וקדמה ימה ופרצת שם"( כדכת' הרים ברכות טלגברו
 סוף עד תאות, עד עולם: הרי"( מכל מעולה מצרים ובלאטובה
 משה וברכות חמת. לבא 18(תתאו והתאויתם, לשוןיי( עולם.גבעות
 דכת' צולם" "גבעות של כפל לשון "הורי" כי זה פסוק עלמוכיחין
 ברכורז ואותן עולם: גבשת וממגד קדם הררי ומראששם"(

 תהלים ג( ,לה.- יה תהלים 3( בפשו,- צר.ו בכיי: 2( - קה,ככ. תהל.ם1(
 עיין מפדן. כציי: 0( - דוד. המלך את וחרא ו,טז: ב' בשמואל 5( -לח,ג.
 - סח,לא. 8('תהלים - כא,ח. א. שמואל 7( - 1. הערה 82 דף ]RSBIספרי

- כב,יג, תהל.ם0(  בהפוך 12( - צמוק.ם. בכ"י: 11( יד.- ח,ינ. שמוח 10( 
 - -וכ.ח. והמקרא כאן. גם צמוקים בכ.י 13( - ט,יד. בהושע והמקראהסדר.

 ע כח14(
_ 

 לג,פן.- כבדברים הררי צ.ל ואזלי המר. בכ:י; 16( - כח,יד. 15(
 לג,טי. דברים 10( - לד,ח. במדבר 18( - לד,י. במדברז1(
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 בנימין .27 אחיו: על מלך אחיו. נדיר יוסף: לראשתהיינה
 בכל שפשט נתנבא ראשון מלך שהיה שאוץ על יטרף.ואב

 שחבל ירשש, יפנה אשר בכל שמ1( וכת' האומות בכלסביבותיו
 נברו אשר הצדיקים יהודה מלכי עם היה בנימין וגם האומות.בכל
 יחלק ולערב ובחזוהו4(: וביהושפם3( באמא2( כדכת' האומותעל

 לא ערב "(ואבי ישדדם, ערבות 5(ואכ ואב, של שנהבו שכןשלל.
 שאמור כמו לו לבא העתיד כברכתו. אשר *28 לבקר:ברמו

 קבר לאחוזת .80 הימים: באחרית אתכם יקרא אשרלמעלהז(
 במיטתו, הכנימן רגליו. ייאמוף .88 מלכוברני: לערער יוכלוולא
 אותם יוסף ויוצא המיטה,0( על וישב כדכת'8( יושב היה עתה עדכי

 בו הק' שנתן יעקב של חיבתו ט( הכתוב בא ולהמד ברכיו.מעם
 גויעה: עת עדכח

 "(חנטה מנורת פרשו ומנחם"( עניינו. לפי פתרונו להנות. .2נ
 ייעל .9 לגמרי: ארצו את מניח שאני ידאג אל יאשובה. .6פגיה:
 מפעיל: לשון עולות, ויעל כמור( וגו', רכב גם עמו יומף nbunעמו,
 יה"ב שהוא הכנעני וירא כלומר הכנעני. הארץ יושב ]ויראן.11

 ]הליכתם לפני ויצוו לאמר. יומף אל ויצוו .16 ההיא:הארץ
 לטובה. חשבה אלהים .26 יוסף: אל לאמר צנועים14(לשלוחים(

 בני גס .28 דק': נתכוון לטובתכם כי בי פשעתם לא ואתם לכס גרםהק
 שאמר כמו יותר ורבו פרו אפרים של מקום ומכל שניים. בניםמכיר.
 מת אנכי אחיו אל יומף ייאמר .24 ממנו: יגדל הקטן אחיויעקב15(

 שהשביעם מוכיח שאחריו ופסוק תו'. יפקוד פקודוהאלהים
 נח וייקץ וכן19( ויושם18(. כמו ויישם. .26 עמהמינ(:להעלותו;ת(

 דה"י 3( - טו"ב. יא-יד; יד,ז. ב' הים-ם דברי 2( - יר,מז. א' שמואל1(
 מהפסוק-ם כנראה אחד 1.הודה בנים, שחיל לומר שרצה :ראה ו'( -- יז,יז.ב'

 ולביז שלל לשלול ס:חר.ב ח.ל מפלת וראה פלשתים את הסה והואהקודמים,
 ערב. כאזבי בכ'י 0( - ה,ו. ירמ-ה 5( - יט,לה. יח,ח; ב' מלכים עבז.

 - שפ. רשב.ם כתב וכן מח"ב, "( - א. בפסוק 7( - נ,נ. בצפניהוהמקרא
 IISBbI עיץ השנגה. הסבו דומות ואותיות הכת'. כח ולהניד בכיי: "ו'( - יב. , מח"(
- 1, הערה 2י;דף  שיר 2נ( - פ-ל.פאויסקי. :דפוס 91 דף 1 חנט בערה ו1( 

 הנטהרות.- על .חשו אשר ה:אמ:-ם סירם אגש- ;!( - ח,כ. "1( - ב,יג.הש-רים
 הזה בפסוק נתפרש שלא לפ. כן כתג 17( - להעלות. כב": "1( - מח,.ט.5ו(
 - ראב.ע. והב-או מאח אבן יעה ר' דעת גם כן "י( - להם. אמרמה
 ט,כד,"ו(
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 מן מהנאת. 8(היא 2(המוצאים, יצא מן 1(ויושב. ישב מן ויוקץ.כמו
 בארץי(: נקבר בארון. המשכן: והורד 4(ירד

 וחרון, אף מהם כששבת בארון, להעלותו5( היו עתידים כיי(
 השרון: חבצלת ורון, בשמחה ירדןועברו

 כחי, את לאמץ נטבחי, להודי שיחי, את אשפוך ויחי.ונחמל
 רק מכור ניחוחי, ירח גותי, מבטן נצחי, אבד ואם נידוחי.השב
 תומם: עד דבריםשלחי,

 המרומם, לוחו' מלמל, הוא כי עד זמם, רב מפי נחסל,המפר
 : דוממי ]מאבן פסל, ענואיש

 את ראמות, לאוילים החוכמות6(, יסוד שמות, אלהוכראש
 הנשמות, יבנה חמות, שארית לו מאמות, ילביש אמות: ראשצור

 שלימות, ואבנים החומות, עפר מערמות 7( יחיה כשדמות,חרושות
 בחר כחומות8(, יבנה העגומות, נפשות אשמות כפרת מתאימות,כולן

 הבהמות%(: חלבי במות, יעלו ולוי(ממקומות,

 הפעל מבנין נמצאו ובאמת דן. הוא שעליו ויושם בסגנון דוגמא הביא1(
 בשמות ויושב על כוונתי ואין מד,כו(. )שם שזב וגם ה,ח( )ישעיהוהישללם

 במק-ם עוב רשב'ם בדברי והניה בזה פעה שמואל קרן ובעל שוב. משרשוח
 במדבר 4( - לח,כה. 3( - מז,ח. יחזקאל 8ן שוב. לשיש כאן ענין ואיןישב.
 קמץ לצ-ן ו-'ו אות מבתבה בכס, הוא כן 6( - להעלות. בכ.י ", -י,יו.
 בכיי "( - יחוה. בטעית: בכ'י 7( - החכמות. הרנילה: והכת.בה"טוף,

 המה. הסופר רוח מלאכת האלה החרוזים "1( - ולא. בכ'י ט( -בסומות.
 עני איש והוא יעשה ומה מולדתו, ארץ אל לשוב ומתאוה נכריה בארץ נרוהוא
 יתפלל זאת על אך שמלה, ואין לחם אין רק והבור לארץ מתחת במחשךויושב
 שני תמינת כמרה בראש-ת ספי פירוש לכתוב כלותו שבעת ונראהלכתבם. צוהי אשר הוד-ב האיש אל דברים ספר סוף עד כתובים רשמים דבריש.שלח
 הקדש ארון לתפארת יופ. מבלל לעשותם ההוא לריב האיש צוה אשרהלוחות
 למלמל סיבות מחשבות וחשב זמם כי הכל ראו אז בעירו. התפלה בביתאשר
 האלה החרוזים דברי ויתר האלהים. איש משה פסל אשר הלוחות תמונתולהדר

 הוצ-א אשר (1lonatssohrift) החדש- במכתב כתכתי אשכנז לשון אלוהטתקתם
 והלאה. 86צ מדף 1880 בשנת נרעץ הי החכםלאור
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