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~oo סדרי20 יאדם ב' איפיםבי

 השיישיסוף
 ב% מצרים. צען בכת כ'[. אלפים]ב'

 הערים. בן2ת : איץצ"ה ועין מב.י"ג
 שנות י"ג כ"א[. פ'-ב' אלפים]בז'
 בר' בכדרלעמר. המלכים ה' שלהמרידה

 ב'כ"ב. אןצ"ז-ב'ח'י ועין:י-יהס"עא.
 שנה עשרה "שתים : אמיר בכתוב : ר 1 אב
 מרדו; שנה עשרה ושלש כדרלעומר אתעבדו

 בב.ר וכו'. כררלעמר" גא שנה עשרהובארבע
 שמעון ורבי יוסי רבי בדבר מחולקים ימ"ב
 י-ב כדרלעמר את עבדו ר"י לפי גמליאל.בן

 שנה, י"ג במררם ועמדו מרדו ואח.כשנה
 עשרה ,ושלש מפרש רשב"ג שנה. כיהבם'ה
 שנות וכל עשרה, השלש בשנת : מרדו"שנה

 "ובארבע שנה, י"נ אלא היו לא והמרדהעבודה
 מתחלת עשרה הארבע בא.-בשנת שנהעשרה
 ס-ע בשיטת מחזיקים ואנחנו שעבודם.שנת
 פרושי בצרוף פיה ועל יוסי(, ר' הוא מ"ע)ומתם
 ותוספות' אחרים, ימקומות י-יא שכתרש"ע
 את סדרנו קטנימג )בשנויים והגר"א "ושל", ישם

 כדרלעמר עם אברהם שמלחמת באופןהשמם
 לחייו ע"ו בשנת מחרן, יציאתן לאחרהיהה

 הבתרים: ביל ברית בניסק. ט"ו י"ח.]ב'
 שנה[. ע' בל היה כשאברהם : א ]מ"ע ט"ו.בר'
 ומבטיחהו במחזה אברם אל נראהה'
 לאות השמים. ככוכבי מספר לאיןזרע
 ועז עגלה לבתרים אברם מבתרברית
 ותרדמה לבוא השמש "ויהי וכו/ואיל
 גדולה חשכה אימה והנה אברם, עלנפלה
 תדע "ןלע : לאברם ויאמר עליו.נופלת
 ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גרכי

 ד: שם, ]תנ' שנה" מאות ארבע אותםוענו

 משנת משמע בארץ' ך ע ר ז יהיה גר,כי
 ב'מ"ח- : מצרים יציאת עד יצחקלדת

 מא, מ י"ס גשמ" שכתוב ומה ,ב'תמ"ח

 החשבון שנה, ת"ל במצרים ישבושבנ"י
 הבתרים: בין ברית מזמן זה, מרגעהוא

 המשיח ימות צט.: סנ' - ישי.ב'י"ח-ב'תמ"ח.
 כרת ההוא "ביום ועי"ש[. שנה. מאותד'

 נתתי לזרעך לאמר: ברית אברם אתה'
 הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץאת

 וכו'. פרת" נהרהגדול
 ט בא ת:' לפי הוא בזיפן ט"ו היום : ר ו אכ
 בריר לפי פסח. ליל כח: פרזא ולפיום.עה:

 בן הבתרים בין כברית אברם היה כמזו
 : ערם תתקס'ח וקדית פ י"ש אבל ש',פ-ה
 לעיל שהבאנו ב"ר ממאמרי ואולם ש'*ע-ה
 ב"ר לפ. שגם להסיק אפשר אלפים ב'בערך
 ולרש-י הבתרים. בין בברית ע' בן אברהםהיה
 אכרם מלחמת לאחר הברית היתה א ט"ובר'
 שמלאו לאחר היתה ס"ע שלפי המלכים,עם
 יעבץ, הג' עליו מקשה וכצדק ; ש' ע"הלו

 שהרי תרי", לכי השטר את "מזכהשהוא
 ישיבה שנות ת"ל רש"י מונה מ י"בבשמות
 בהכרח זו והרי הבתרים, בין מבריתבמצרים

 להביא רש"י של שדרכו אלא לאברם; שנהע'
 אפילו ופעמים הכתי-ים, על שוניםדרושים
 מוסיף, היא פעמ.ם יכמה זה, את זהסותרים
 - פשותי. מידי יוצא מקרא אין זאתשבכל
 עזם: מצאתיו ולא מת:' מאמי מובא קוועי"ש
 בן לי :ותן שה-א בשה- הבתרים בין שהואעד
 הביר שנה מ"ח בן : שנה צ-ט( )נ-א: נ"באחר

 בין : כלומר : כשרו שעה באותהלבוראו,
 שהכיר לאחר שנים נ"ב כי בשרו.הבתרים

 היא, שהכמה אפשר אבל כן. לו יתן בוראואת
 היה כשאברדנן היתה הבתכים בין בריתכי
TC.הוסיף. יעקב ע-ך: ב'ר"ז ועין מ"ח 

 אברם היה השמש כצאת כח:]פר"א
 כסודרו הבתרים( )על עליהם ומניףיושב
 שבא עד העיט בהם ימשול שלאכדי

 מכאן : אומר עזריה בן אלעזר ר'הערב.
 מלכיות ד' של מושלן שאין למדאתה
 רביעית מלכות זו משולשת" ),,עגלההאלה
 דשה, כעגלה שהיא ארם מלכותהיא
 שנאמר עכומ"ז מלכות זו משולשת"ו"עז
 מאד", עד הגדיל העזים "וצפיר : ח ח'דניאל
 ופרס, מדי מלכות זו משולש"ו"איל
 אחד יום אלא ישמעאל( בני אלוו"תור"
 בן אלעזר ר' לו אמר הקביה. שלמיומו
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)ןסן

 לאדםביכ"ג~נזמנים

 יג: א' יכה שנאמר כדבריך, ודאיערך:

 משתי חוץ ה", 1 ד היום כל שוממה"נחנני
 בא כן שהוא לך תדע שעה.ידות
 שתי במערב לבוא נטה כשהשמשוראה:
 כך לו, נוגה ואין תשכחהו שעהידות
 דוד בן יצמח הערב יבוא שלאעד
 "והיה ז: י"ד זכ' שנ' ישראל, שלאורן
 אור"[. יהיה ערבלעת

 ירד עמו שנדבר לאחר : א סיע]-.
 ; שנים חמש שם ועשה לתרןאברם

 ב'י"ח-ב'כ"בן. :והן
 : המלכים ארבעת מלחמת כיב[.ןב'

 חמשת את וכו' עילם מלךכדרלעמר
 מלך מנוסת וכו/ סרם מלך ברע :המלכים
 לקחו המנצחים וחבריהם. ועמרהסדם
 היושב אברם אחי בן לוט ואת רכושםאת

 ; ; ]שם א-יב, י"ד בר' ןי?כו. רכושו ואתבסדם

 ח: לד לד העמלקי"-תנ' שדה כל אתחייכו
 : יא מ-ב ג-י ! עמלק נולד דורותלכמה

 וכו' אמר;ז ואת עמלק נולד לאעדין
 אחרית" מראשית "מגיד אלא ?,העמלקי'

 י([. מ"1)יר'
 פקדת לפי מחרן אברם יציאת כ*נ.כ'
 ]ס-ע י-בא-ד. גר' שנה. ע"ה בן כשהיהה',
 אבינו אברהם שיצא ועד הפלגה מןא:

 הן שנים כ"ו( גורסין )ויש כ"זמחרן
 את שעבדו י"ב ובהן)א'ץצ"ו-ב'כ"ב(,

 שבא י"ד ושנת שמרדו, י"גכדרלעמר,
 לכבשם[.כדרלעמר

 ב' גערך לעיל האמור לפי - ר 1 אב
 בעל מחרן, פעמים ב. יצא שאכרםאלפים,
 וי"ג י"ב בר' שהפרקים לאמר, עלינוכרמנו

 היציאות כ' של המאורעות אתמספרים
 של  הומר סדרם לפי לא באיםוהכתובים
 בתי-ה. ימאוחר מוקדם אין טמןהמאורעיה.

 : כך ה-א הכתובים שמרר לאמר, יש ,הולפי
 כשיה מחרה ה נ ו הראש ציאה יל

 אלפים, נף בשנת ום/ נ"ב בןאברהם
 יוצא אברם : ה-ט י"ב בר' : הכתוביםשןכים
 אשר הנפש "ואת לוט ואת שריאת

 אל, לבית מקדם עד ומשם שכם,מקום
 הנגבה ונוסע והולך מזבח, בנהששם
 פסוק מאמצע הוא וההמשך ט(, פסוק)סיף

 ולוט לו אשר וכל ואשתו "הוא א:י-ג
 ב- הכתובים שאר ואח"כ הנגבה",עמו
 מקום אל אל, לבית מנגב שובוים:

 ובין אברם מקנה רעי בין ריבהמזבח;
 1 מלוט אברם פרידת י לוט מקנהרעי

 סדום, עד ויאהל הירדן בככר ישבלוט
 התהלך נקום מאלהים: הבטחה מקבלואברם
 אתננה" לך כי ולרחבה לארכהבארץ

 בחברון. אשר ממרא באלניומתישב
 בין ברית ט'יו, פרק כל בא זהלאחר

 וכאמור שנה. ע' בן כשאברםהבתרים,
 ה' שם ועשה לחרן אז ירד ב'י"ח()עין
 כזעשה א-יב, פרקי-ד בא ואח"כשנים.

 המלכים. ה' עם ד'מלחמות
 כשאברם מחרך השניהליציאה

 הכתובים: שיכים ב'כ"ג, ש/ ע"הבן
 "ויהי : י מז הכתובים ולאחריהם א-ד, י"בבר'
 ]מ"ע: מצרימה" אברהם וירד בארץרעב
 אברהם אבינו בה שיצא השנהאותה
 למצרים וירד הרעב, שנת היתה היאמחרן
 השנה והיא חדשים, שלשה שםועשה
 שרי לקיחת המלכימי, את בהשכבש
 החזרת פסחן. ליל בו: ]פר"א פרעהלבית
 פרעה עליו "ויצו : כ עד לאברם,שרי

 כל ואת אשתו ואת אתו וישלחואנשים
 אברם "ויעל א: י"ג כשב יתחלת לו"אשר

 מפרק ואח"כ בחברון(. )והשתקעממצרים"
 השכן העברי לאברם יג-כד:י"יהכתובים

 הפליט בא בחברון אשר ממראבאוני
 המבול(ז מדור )שפלט עונ : יב מ-ב ב"ר]לפי

 פסח. בעונת במצות עסוק מצאו :דב-רכב
 עולם[ של שרו מיכאל כז: פר-אולפי
 את מען והוא לוט, שבי דבר אתוספר
 עד "וירלף איש, שר"ח ביתו ילידיחניכיו
 גירסת לפי כז ]פר"א לן?ה" עליהם ננסוק ידן

 ממצרים. ישראל שיצאו הלילה הואי"ל:
 מלכים ד' הרג . ,, י י,, ,,ואיי

4* ן*
ןיקורין,

 1  "ען
"א,-
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 מןון
סדרי22 לאדם כ"גב'

 ואת כדרלעמר אח הכה אחד(בלילה
 ואת לוט את והחזיר אתו, אשרהמלכים
 אברהם של ומאונו מלכי-צדק ברכתרכושו.
 נעל". שרוך ועד "מחוט סגם ממלךלקחת
 כמו גדול, קשי יש הזה בסדור כי לכחד,אין
 זה לפי כי הוא, נרול .ורוחק הנר-א:שאומר
 ישראל, בארץ פעמים מ )אברם( שהיה לומרצריך
 כסררף שלא נאמרו שהפסוקים לזמר צריךונם
 סרר לפי השנים את מסהר הנר-א ולכןוכו',

 הבתרים בין ברית כי הגירסא, את ומקבלהכתובים,
 )בשנת המלכים את אברהם שהכה לאתרהיתה
 ישראל ישיבת שגות ות.ל לחייו(, ע"ז איע"ז

 משעה במררש, שאמור כמו נחשבות,בטצרים
 רפא לא בזה אבל 1כ1,. כשרים מאור אותושהציל
 אשר הגדש "זאת בעת כי ט., בע-ז האמוראת
 מתיגר ונם ש', נ"ב בן אברהם היה בחרףעשו
 שני את להרצות לנחוץ לראגו ולכן לס-ע.סדרו

 אברהם. המלכת : ב"מ-ח ועין יחר. גםהסדורים
 שישב שנים י' א: מ"עב,כ"כ-ב'ל"ב.

 עד בחברון אשר ממרא באוניאברהם
 מתוך מוכח וזה הגר. את נשאשלא

 וטו. ג ס"ז בז'הכתובים

 עקרה שהיתה אברם אשת שריבע"נ.
 הגר את לאברם נותנת ל( בי'י"א גם)עין

 ממנה", אבנה "אולי המצרית,שפחתה
 בארץ אברם לשבת שנים עשר"מקץ
 ש'(. פ"ה בן אברם היה כל )ואםכנען"

 חוז ישיבת שאין ללמדך סד.:]יבמות
 על יש"י: המנין-לפי מן לו עולהלארץ
 שנים ר עמה ושהה אשה נשא הדיןפי
 אחרת לשאת או לגרשה עליו ילדה,ולא
 בהיותו שרה את נשא ואברהםעמה,
 ישראל לארץ שבא עד אבל כ"ה,בן

 בנים חוסר עונש כי לחשוב, לו היהאפשר
 לארץ, בחוץ ישיבתו משום עליובא
 י' מקץ אלא הגר את נשא לאולכן
 כי הגר ראתה בארץן. לשבתושנים
 אותה ענתה בעיניה. גברתה ותקלהרתה
 מלאך מצאה במדבר שברחה. עדשרי
 ולהתענות גברתה אל לשוב אותה וצוהה'

 8ן ו14דמ הרה "הנך ובשרה: ידיהתחת
 א-יי. ט"ו בר ישמעאל". שמווקראת

 כשהיא אברם בן ישמעאל נולדב'ל~ר.
 יו, ס"ה טז; סו שם ש/ קלש חי ש/ פ"נבן

 כח. א'דה"א
 כבר : )כלומר ש' צ"ט בן אברהםביכט"ז.

 הק' בשנת עומד והוא ש/ צ"ט לומלאו

 .שנאמר מקום בכל לפרש יש וכךלחייוי
 שברורה לא אם שנים", וכך כך"בן

 כך בשנת שעומד לומר שרוצההשקה,
 שמו את ומשנה לאברם נראה ה'וכך(.

 אברהם ובין בינו ברית ולאותלאברהם,
 ימול ימים שקנת "ובן מצוהו: הואוזרעו
.. והבטחה לשרה שרי שם שנוי זכר". כללכם

 בלבו: תמה אברהם בל. ממנה לולתת ז-
 חבת שרה ואם ?יעד, שנה מאה"הלבן
 אכל לישמעאל, הן ברכת תלד?" ש'תשעים
 תלד אשר יצחק, את אקים בריתי"את
 האחרת". בשנה הוה למועד שרהלך
 קפל דור ץ"פ יא: לד לד ]תנ' א-כב. י"זבר'

 לאברהם, המילה לתן בשבילהקב"ה
 בריתו, לעולם "זכר ח(: ק"ת )תה'שנאמר
 נתנה לא והרי דור", לאלף צוהדבר
 אברהם ועד מאדם כי דור, לכ'אלא
 דור[.כ'

 לח' נמול קטן טעם מה : א תצוה~הנ'
 יצחק שנמול כשם ג(1 ב י"ב ויק' יכ; י"ז)בר'

 לח"ז נימול התינוק למה ש ר דב"ראבינה
 עד לו להמתין עליו רחמים הקב"השנתן
 כלם יהיו שלא : לא נדה י כחו בושיהא
 בסעודה( ושותין שאדכלין )רה"י:שמחין
 בתשמיש([. )שאסורין עצבין ואמוואביו
 כפור יום או בו ט"ו או בניסן י"ג]-.
 טשטש, בגבורת הזה": היום "בעצםב'ם"ה,
 צ.ט בן אברהם מילת היום[.בחצי

 בה ביתו. ובני שנה י"ג בןוישמעאל
 .אלא". תוס' שם ועין יזה, ר"ה ; כס פר"א כג-כז;י"ז
 ובבאורו. הסמוך בערךועין

 מל שלא הגרים, חביבין שמט:מ-ש
 שאלו שנה, צ"ט בן אלא אבינואברהם

 יכול גר היה לא כ' בן או ל' בןמל
 גלגל לפיכך ומעלה, ל' מבןלהתגייר
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ויוטו
 לאדםבימ"ז25זמנים

 שלא ש' לצ"ט שהגיע עד עמוהקב"ה
 ולתן הבאים הגרים בפני דלתלנעול
 ן. רצונו לעושי ושנים ימיםשכר
 ב'מ"ח[. בתשרי ט"ו או 1 בניסן ]ט"ו-.

 ]ב"מ ממרא באלוני לאברהם נראהה'
 הקב"ה ובא היה למילתו שלישי יוםפ"ו:

 האוהל פתח יושב והוא בשלומכן.לשאול
 שעות, בשש : נח מ"ח וב"ר כז ]ברכ' היוםכחם

 חמים והשמש שהצל בצהרים,כלומר:
 אנשים שלשה ראה אברהם שוה[.במדה
 והכין ושמשם לקראתם רץ עליו,נצבים
 פרס יז: מ"ח ]ב"י ויאכלו סעודהלהם
 אשוב ישוב אמר: האחד היה[.הפסח
 לשנה הזאת כעת ]כש"י: חיה כעתאליך
 לו סרט יג: יירא היה.-תנ' ופסחהבאה
 כשתגיע : לו ואמר הכותל עלסריסה
 לשרה בן והנה נפקדתן תהי לכאןהחמה

 ביאי תאחרי : בקרבה שרה צחקהאשתך".
 "למועד שנית: הבטיח וה' עדנה". ליהיתה
 האנשים בןק ולשרה היה כעת אליךאשוב
 גלה וה' טדום, פני על וישקיפוקמו

 מאד כבדה יעמרה סדום חטאת כילאברהם,
 לסלוח אברהם תפלת להשמידן. אומרוהוא

 או מ' או מ"ה או נ' בה יש אםלמדום,
 מבטיחו: וה' צדיקים, י' אפילו או כ' אול'

 י"ח; בר' העשרה". בעבור אשחית"לא
 הקודם. בערך המקורות ושאר ה;מ"ע

 ו אב

- 

 ה.ה הדבור כי האומרים. אותם .
 חיה" כעת אליך אשוב "למיעד מפרשיםבפסח,

 ר"ה הגמרא אלו הכאה. לשנה הזאת בעת-
 שיבוא הראשון לחג - למוער : מפרשתיא.

 הרי בימ"ח. בפסח גולד שיצחק ומכיוןמהיום,
 שנה ואותה שלפניו, כמוכית היהשהדבור
 מקומעימ. חדשים לזי טלר ו.נ"ק מעוברתהיתה
 ב'מ"ח[. בתשרי ט"ז או בניסןי ]ט"ו-.
 ]ב"ר בערב סימה באים המלאכיםשני

 ובאין שעות בו' מאברהם נפטרין א:נ'
 מלאכים הלא )כלומר: ד בערבסדומה
 היו רחמים מלאכי אלא כבזקו(רצים
 להם ימצא שמא וסבורים ממתיניםוהיו

 סדום של ערבה בא בערב ה: ~שםזכות.-

 אין דינה. גזר ונחתם שמשהושקעה
 שהן בלילה אלא העכו"ם את דןהקב"ה
 ביום אלא ישראל את דד ואינוישנים
 מכניסם לוט במצוות[. עסוקים שהםבשעה
 סלם אנשי ומאכילם. משמשםלביתו,
 אליהם להוציא ודרשו הבית עלנסבו
 לוט, את מודיעים המלאכים האנשים.את
 ת"ח יג נ' ]ב"ר )יג( אנחנו" משחיתים"כי

 מסטורין שגלו ע"י השרת מלאכיי"א:
 שנהו קל"ח ממחיצתן נדחו הקב"השל
 אלהים "מלאכי יעקב: אצל שנאמרעד

 "וכמו ב'קפ"ה[. עין בור ויורדיםעולים
 וכו': בלוט המלאכים ויאיצו עלההשחר
 לעשות אוכל לא כי שמה המלטמהר
 לפי נ': סוף ]ב"ר וכו' יצא" השמשוכו'
 ומהם לחמה עובדים מהם סדומייםשהיו

 אותן רודה אני אם הקב"ה: אמרללבנה,
 לבנה היתה אלו : אומרים הם עכשוביום,
 רודה אני ואם , עלינו מתקןמת היתהשם
 שם החמה היתה אילו וכו': בלילהאותן
 בשעה בניסן ט"ז מהם אנקם אלאוכו'.

 הוצא לוט ברקיע[. עומדת ולבנהשחמה
 אחריו, הבט מבלי להמלט, והורשההחוצה
 צער של ישיבתה : י ]שנת לער העיראל
 נ"א "אמלטה שכן שנה, נ"ארק

 מוצעריןן. ועוונותיה סדום משלפחותה שמה"
 מלח. נציב ותהי מאחריו הביטהאשתו

 עבר השמש )ת"י: הארץ" על יצא.,השמש
 שעות, שלש בסוף הארץ על ויצא היםאת

 ייייש' ז חשבוננו לפי בבקר תשעכלומר,
 השחר ,וכמו הכתובים משני טסיק א א'ברכ'
 מאילת הארץ': על על יצא ו,השמשעלה'
 מהלך ארם המורח שיאיר עדהשחר

  החמה שתנז ער  המורח  פשיאיר  מיליוןר'
 כפי הוא מילין ד' והשעור מילין.ד'

 שם ועין .וחומש. שעה להלן: שםהיוצא
 ולוט ואסטרונומיים[ גיאוגרפייםענינים
 ועמורה סדום את הפך וה' צוערהבא
 א y"DI כנ"ל. א-כס; יט בר' הככר. ארץוכל

 מהן שנה, נ"ב סלם של ישיבתה י:ושבת
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ירט;
סדרי24 ואדםב"מ-ז

 שנה- כ"ו ולבנותיה לה היה והשקטשלוה

 השנה י"ב : י-יא שבת "וס' כש"י פרושלפי
 שמרדו השנה וי"ג כדרלעמר אתשעבדו
 אינן אלה כל לכבשם, שבא י"דושנת
 שנות מנ"ב ש' כ"ו והן שלוה, שלשנים

 השנים, כ"ו שאר ז מדום שלישיבתה
 את לעבוד שהחלו עד יסודהמיום

 ושחררם אברהם שהכהו ולאחרכדרלעמר
 א'זצ"ז. א'זצ"הי ועין שלוה. שנות כ"והן

 המלאכים שרשר מ"ע, שימת בין מבחיןוהגר-א
 לפני nsw בפסח, היו סדום והפיכת אברהםעם
 בס13ת, היו שהם הגמרא, שימת :בין יצחק,לדת

 במ"ע: מגיה הוא ולכן יצחק, לדת לפני שנהחצי
 Pe סדום, יצל ישיבתה שנות נ"ב( )במקוםנ-א
 ;. ס"ע לפי שנה נ"ב יצחק שנולד עד הפלגהמן

 מוכרח, זה תקון אין רעתי ולפי בניסן. מ,1 לקמןעין
 של ישיבתה שנות נ"ב : הם חשבונות שגיכי

 פלג מות שנת בחוד יפודה יום למן נחשבותסרנם
 או בדיוק שנה נ"ב הן והרי א'זצ'ה-בימ"ז,הינו
 בימ"ח, איזצ-ה-תחלת הגמרא ולפי משהו,פחזת
 מןהיינה שנה נ"ב ואלו יותר, ומשהו שנהנ-ב
 בכלל, עד ולא מן לא יצחק, לדת שנתער
 לקמן. כמבואר איזצ'ו-ב,מ"ז, השניםהן

 לדוגמה המקורות, בכל נמצאה שנה נ"בוהגירסא
 סדום באנשי מעיד הקמה שנה נ"ב י: ויראתנ'
 שלוחה עיקר י"א: מ"ט וב"ר תשובה. שיעשווכו'
 הקב"ה היה שנה ס"ה ומהם שנה. נ"ב סדוםשל

 כדי זועות עליהם ומביא הדים עליהטטרעיש
 עשו. ולא תשובהשיעשו

 להם אין סדום אנשי : ג י' סי'משנה
 הבא[. לעולםחלק

 עם וישב ההרה לוט עלה-.מצער
 בנותיו שתי מעשה במערה. בנותיושתי

 והרו עמו ושכבו יין אביהן אתשהשקו
 מואב אבי הוא מואב, את הבכירהוילדת
 הוא בן-עמי, את - והצעירה היום,עד
 י ל-לח. י"ס בר' היום. עד בני-עמוןאבי

 לדבר אדם יקדים לעולם : לח]ב"ק
 בכירה שקדמתה תחת לילה שבשבילמצוה,
 לישראל: דורות ארבעה קדמתהלצעירה
 יז, ד דות המואבית, רות בן שהיהעובד

 עז הצעירה ואילו ושלמה, ודודישי
 אמ ושם ' ( י" ומ" יסתיףראמים

 העמוניתן.נעמה
 וקבענו ב'ם'ח, תחלת או ב'ם"ז סוף]-,
 אברהם הכתובים[. סדר לפי פהמקומו
 בה שעשה לאחר א: ]ס-ע מחברוןיצא
 מעשה לגרר. ב'כ"ג-ב'מ"ז[ ש',כ"ה

 ואלהים שרה, את שלקח גרר מלךאבימלך
 בעולת היא כי הלילה, בחלוםמזהירו
 שרה, את לאברהם מהזיר אבימלךבעל.

 לשבת לו ומרשה אליה, נגע אשרבלי
 כ'. בר' בעיניו. בטובבארצו

 אין - הלילה' ,בהלום : יג א']ויק"ר
 אלא העולם אומות על נגלההקב"ה
 ואצל כר, ל"א בר' לבן, אצל גם וכןבלילה,
 ביום: ישראל נביאי אבל כ; ב"ב במ'בלעם,

 א[. ג' במ' כח, 1, שם, א, י"חבר'
 שרה. נפקדה השנה[ ]בראשכ'מ"ח.

 "' עצי עצי כי : כ' סוף ]בר' י. ר"ה א; כ"אבר'
 ותהלה וכו'ז אבימלך לבית רחם כלבעד

 כשתקופת סו: וירא שרה-תנ' את פקד וה'כ"א:
  ומפרחת העשבים מיבשת נכנסתתמוז

 עצר עצר ,כי העשבים: יבשו כךהאילנות,
 שרה'[. את פקד ,וה' : האילנות והפריחוה",

 היום בחצות בו. א' או בניסן ]ט"ו-
 מקטעים ט' שהם ]לז' נולד פסח[. בלילאו
 )בן אברהם בן יצחק חדשים[ לט'או
 בן ונמול שנה( צ' )בת ושרה ש'(ק'
 א- כ"א יז, י"ז בר' שנה. ק"פ חי ימים.ח'
 וירח תנ' י-יא; ר"ה לד; כח א' דה"א כס; כח ל"הז,

 נמצא א: ןס"ע י. נ"נ ב"ר יאי פקודי וסותר ט ובאיז
 : והן שנה, י"ד מיצחק גדולישמעאל

 שנולד ועד הפלגה מן ;ב'ל"ד-ב,ם*ז
 שנולד ועד המבול ומן שנה; נ"ביצחק
 האלה הרשימות בשתי ש'. שצ"ביצחק
 יפה מתישב וזה בכלל, עד ולא מןלא
 בשנת היה שהמבול שיטתנו, לפירק

 1e3y/R בשנת והפלגה לאדםא'מנ"ו

 לאדם[. ב'מעט בשנת נולד ויצחקלאדם,
 בשם עז י"ש לפי אברהם, המלכת]-.

 ל"ה לאברהם הקב"ה המליכוהדשא:
 ---. .י.. -.. _... "94 יין  ב=.י  )יך*י.ד יעי*.4רחוש, שנה ומ' )ב'ם"ח( אביו הרח בחיישבה

-; 
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(עסי
 ~יטו, /

 לאדם ביע"ד אוב'פ"ה25זמנים

 ב'קכ"נ(, אברהם, מות )עד מותולאחר
 שנהן. ע"ההר4
 אברהם המלך זה מפרש לפי : ר 1 אב
 היא שהכרה אפשר אבל יצחק; לדתבשנת
 דנולכים את שהכה ~rN? המצך אברהםבי

 אברהם מלחמת היהה כן ואם תחתם,ומלך
 ללידת מם-כה זה מדרש לפי המלכיםעם

 ב'כ"נ לעיל ועיןיצחק.
 ה י נ ש ה א י צ י :'

 מנין : ט בהעלוהך כת:' לכך וראיה רן. חמ
 : יז י.ד בר' שיאמר, ? מלה ;אכרהם(שגעשה
 עמק מהו - המלך" עמק היא שוה עמק4אל
 ארזים וקצצו שם עצה כטלי הכל שהשךשיה.
 כמאועטו

 אות- זה-שיכ-

 מלך. עליהם
 יצא ישמעאל א: א' שמפי]ב.ם"ם.
 ט"זי : גירסא ויש ; ט"ו בן רעהלתרבות
 כ"ז,. בן ובב-רנ"גיז: כ"ד, בן ל:עפר"א

 משתה אברהם ויעש ב'ם"א[. או]כ'נ
 מחלבו" ]"נגמל יצחק את הגמל ביוםגדול
 לי"ג הרע" מיצר "נגמל או חדשיםלכ"ד
 : שם ]ב"ר יד. נ"נ ב"ר שטי ורשיי ח כ"א בר'שנהק.
 א( ג' )דב' עוג גדולים: גדול'-משתה,גישתה

 אותם וגם שם, היו עמו גדוליםוכל
 מלכים ל"א יהושע: שהרג מלכיםס"ב

 מהם אהד כל ט-כד, י"ב ביהו'המנויים
 אצל שכן ס"ב; הרי שלו,ואנטיקיסר

 יריחו "מלך "אחד": כתוב מתם אחדבל
 את לרבות ז ,אחד' למה וכו',אחד"

 שלו(האנטיקיסר
 וישטעאל הגר גרוש ב'ם"א[. או]ב'מ'א

 במדבר בכיתה שנה[. כ"ז או י"ז]בן
 למות העומד הילד למראה שבעבאר

 הגר: אל קורא אלהים מלאךסצסא.
 ידך את והחזיקי הנער את שאי"קומי
 מוצאה היא אשימנו". גדול לגוי כיבו,
 ישמעאל הנער. את ומשקה מיםבאר
 קשת. רובה ויהי פארו במדבריושב
 ל' ע"א ועין גצה; צד י"ס יז; כ"ג ב"ר ט-כא; כ"א1ר'

 בין ודברים דין ההיא"(.)-ו"בעת
 על צבאו שר ופילל ואבימלךאברהם
 עבדי גזלו אשר המים באראדות

 בשבע ביניהם ברית כריתתאבימלך.

 ]ב"ר לאבימלך. אברהם שנתןכבשות

 הקב"ה השהה אלה כבשות ד כנגד : הנ"י
 : דורות ז' אברהם של בניו שמחתאת

 עמרך, קהת, לוי, יעקב, יצחק,אברהם,
 ז' פלשתים בשדה ה' ארון וחזרמשהן

 כן "על עודן. ועי"ש א(1 ו' )ש"אחדשים
 שם כי שבע באר ההוא למקוםקרא

 בארץ אברהם "ויגר שניהם".נשבעו
 כב-לד. כ"א בר' רבים". ימיםפלשתים

 מרבים הללו רבים'-הימים ,ימים : א]פ"ע
 - )ב'כ"ג ש' כ"ה שהיו חברון שלעל

 )ב'מח-ב'ע"ג(. ש' כ"ו והללוב'מ"ז(,
 זה[: דלפי לד. כ-א בר' רשילעין

 לפי לחברון, אברהם חזר]כ'ע"ד,
 שנים י"ב( : )ושם כי"א רשייהשבון
 העקדה[. לערך בבאור ועין העקדה,לפני
 % Rrr9 בר בחרה תרח מות פ"נ.ב
 לפני שנתים : ס"ע שם( רש"י]וראה
 שרה.מות

 תשרי. או ניסן ב'ע"ד. אוב'פ"ה
 ד' או ב' או הערבים בין כפור.יום

 נסה האלהים' יצחק. עקדת ביום[.שעות
 בנו יצחק את להעלות וצוהו אברהםאת

 המוריה. בארץ ההרים אחד עללעולה
 תפלות כו: ]ברכ' בבקר אברהםוישכם
 ; שחרית תפלת תקן אברהם תקנוס;אבות

 ברוח משה צפה א: המא כי ית'ועי"ש
 ליחרב עתיד המקדש שבית וראההקודש
 מתפללין שיהיו לישראל והתקין עמדוכו'
 אן ב' במ"ר ועין יום; בכל פעמיםג

 והגיעו ימים . ג' אתו הלך אברהםוכו'
 ושם יצחק את עקד ושם המקום,אל

 אבל לעצית. ממעל המזבח עלאותו
 את לשחוט המאכלת את שלקחברגע
 השמים מן % מלאך אליו קראבנו

 העלה ואברהם יצחק, את משחוטומנוגהו
 יד: שלח ]תנ' שם. לו שנראה אילתחתיו
 נברא השמשות בין בראשית ימימששת
 ויסרי מתזות - יצחק. תחת להעלותוהאיל
 בהם: שבחר ברוך י~בו11יב1 שנו תקף:סימן
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סדרי26 כאדםביפ"ה

 לדם: נהפכים מים השנה תקופיתבד'
 אבינו יצחק נעקד שבו תשריבתקופת

 אברהם ששלח וכיון המזבח, גביעל
 לשוחטו המאכלת את לקהת ידואת

 ב'תמ"ז עין: וכו' דם, המאכלתטפטפה
 להרבות לאברהם ה' ברכת ן. דםמכת
 אשר וכחול השמים ככוכבי זרעואת
 באר אל שב ואברהם הים. שפתעל
 יט. ורש"י א-יט כ"ב בר' שם. וישבשבע
 יצחק כי שונות, דעות ויביא מה"ד]בעל
 הראב-ע(, )בשם ח' או ה' בן ב', בןנעקד

 רמזים אלא אינם ברבם אכ5 כ"ז,בן
 בדבר - בחשבון. להביאם שאיןקלושים
 ח: כ"ט ייקש , ניסן : יב ט"ו שמו-י -החדש
 "החדש : זה "דש נקרא זה ומשוםועשרי,

 הקב"ה נשבע שבו השבועההשביעי"-ירח
 כ"ב )בר' נשבעתי" "בי : אבינולאברהם

 בדבר יד"כ. מ-א: מאמרות עשיה בשם מה"דטז(ן
 ולא הערבים, בין : הזהר בשם סה"ד"שעה:
 בחיי[.מצאתי,

 היה יצחק : מד-שים ושאר א"עבאו-:
 מכה שכמ"ע אלא )לפ"הג כש:עקד ל"זבן

 הוא ולפ'"1 4"ז, במקום )כ'ע"ד( ב"ו בןיגר"א:
 בו ס"ע לפי 'טילרה רבקה, כי כך כמ.מחה

 "ד בת דשאה העקדה, בשעת הציבפרק,
 סדר יפי שמם מ': בן ליצחק ר( בתללא

 ICc ee תר"4 עם הצדק cs"?דמאךעית
 חשוק : יצחק עקרת כך: הש המא-ע-הסדך
 אברדין שישב c-:ciנק

 באך"
 פלשתם:

 שלפי משמע רבקה", בפ-ק,ילדה -בן :זאה'כ
 אברהם של שוב. לפף העקדה היתהס"ע
 העקדה פרק ואמם לחברי. פלשתםמארק
 ורק שבע, לבאר אברהם בשיבתמסתים
 מתה ששרה מיצאים אנו כ"י בפרקלאח.כ.
 בהכרח היתה לחברון שש.בתו ימכיוןבחברון.
 מחרן, אברהם של מיציאתו )שהריבב'ע"ד
 עברו ב'כ"נ, בתחלת שנה, ע.ה בןבשהיה

 נמצא שבע, בבאר וכ'ו בחברון ס"ה שנה,נ"א
 ס"ע שלפי הרי ע"נ(, ב' בקוף כלותטהן
 ב'ע'ד, בתחלת המאוחר לכל העקדהזריתה

 משם יצא ואז שבע, לבאר שב העקדהולאח-
  שנד כ"ו בן אז היה שיצחק נמצא לחברון.והזך

 בפרל ס'ע לפי שנולדה ורבקה ב'ע"ג()ממ"ח-
 כ' ל.צחק כשנשאה י"ר כת היתהדעקדה,

 ב'ר.ז: עין לכך הוכחה ועוד הנר"א. כהגהת"',
 המדרשים כל אבל - אל. בית עולהעקב
 כנוסח: מחזיקים המפרשיסי שאר וכמוהורשיי,
 לו נישאת ורבקה כשנעקד ל"ז בן היהצחק
 אותה וגם "וכן'י מא יבמות תוספות ועין ג.2ת

 )ביר העקדה אחרי מיד מתה ששרהואנדה,
 אלא מת-טבת אינה ועוד, כג וירא תנ' ה;'ח
 שהלא העקדה, בשעת ל"ז בן יצהק היהים
 בת ומתה אותו כשילדה צ' בת היתהטרה
 במדרשים אלא המתירה את לישב ואיןןכ'ז.

 שם. התולשות כדברימהולקים,
 יט: כיב העקדה, בפרשת האחרוןהכתיב

 אל יהדו וילכו ויקומו נעריו אל אברהם,וישב
 יתפרש שבע. בבאר אברהם וישם שבע,באר
 ווישב המלים זו: בררך הנר"א של חשבונולפי

 שב מדוע לפרש: באית שכע' בבאראברהם
 שכע; בבאר אז שישב משום שכעלכאר
 ואלו הקרש. ככתבי מצוי כזה בטוי'ררך
 באר את אברהם עזב חשבונו שלפייש"י,
 העקדה לפני שנים י"ב לחברון והזרטבע
 לפרש מוכרח יט( וט"ב לד כ"א בר')כש"י
 ישיבה .לא : שבע' בבאר א-רדפו ,וישבפה

 שכע באר דרך עבר רק הוא : כלומרממש-,
 : )בי ודוחק. חברון. מגוריו למקוםבחזירתו

 זה(. פסוק כפרוש המאריך ב, כ"ג בר' רמב'ןעין
 רבקה נולדה בפרק[ בו ס"עא:ן-.-.

 ]חיתה אברהם אחי נחור בן בתואלבת
 שעזה : יא ק' ]ב-ר כ-כד. כ"ב בר' שנה[.קל"ג
 )זה וקהת רבקה  שוות: שנרתיהםנוגות
 )קל"ב, ועמרם לוי יח(, ו' עמ' :מפורש
 ויהושע יוסף כ(, TD שם מפורשים:שניהם
 ושלמה שמואל כס(, כ"ד ית' כו. נ' בר')ר"י,
 )ק"כ, משה וב'זס"ד(, ב'ףל"ב עין)נ"בו
 ורבי זכאי בן יוחנן בבי והלל, ז( ל-דדבר'

 בר' : )רל-ם ורעו פלג : עוד ויש -עקיבא.

 לא שאצלם משום מנוס ואולילא יח-כא(;י"א
 שהיו ער וכנות בנים שיסלידו אלאכתוב
 אלא מע לא ואולי שנה: רל"מ בנישניהם
 אכררס[.מבני

 בחברון, שרה מות ]במרחשון[.ב'פ"ה.
 א; ]ב"ינ"ח )א'זנ"ח-ביפה( שנה קכ"זבת

 כ' כבת ק' בת לנוי, ז' כבת כ'בת

 המכפפה מערת את קונה אברהםלחטא[.
 עפרון מאת חברון היא ממרא פנןע5
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~log  לאדםב'ק"ח27זמנים

 בר' אשתו. שרה את בה וקוברהחתי

 שרה של וכקבורתה ז.-ב"רס"בו:כ'קאסת"ר
 שנה. ליח אברהם שללקבורתו
 שקל יצחק עשה ולניט ג' לב:]פר"א

 את לקח שנים ג' לאחר אמו; וברהעל
 אמו. תבל ושכחרבקה
 בתוכנו" אתה אלהים "נשיא : ו' כ"גבר'
 בשם קב י"ס - אברהם( אל חת בני)דברי

 הכנענים זכו למה מות: אחרי סוףהו"כ
 )פרוש: שנהו מ"ז ארצם על שבו,ש

 עין מצרים, צען לפני שנה ז' נבנתהחברון
 בשעת נחרבה ומצרים ; וב"ב'א'ץצ"ה
 לא כנען ולארץ ממצרים, ישראליציאת
 שהכנענים הרי שנה, מ' לאתר אלאבאו
 המצרים(. מן יותר שנה מ"ז בארצםישבו
 שאמרו אבינו אברהם את שכבדומפני
 וכו'ן. ,נשיא',לו:

 זקן עבדו את שולה אברהםב'פ"ח.
 לאליעזר, הכונה המדרשים כל לפי ןביתו
 נמרוד בן אליעזך הוא : קט ב.-י"ש ט"ובר'

 מבנות רק ליצחק אשה לקחת עוג[והוא
 מהשיב לו חלילה אבל ומולדתו,ארצו.

 משם. אברם יצא אשר הארץ אל יצחקאת
 עיר אל נהרים ארם אל הולךהעבד

 המים, באר יד על לעיר, מחוץ נהור.,
 בתואל בת רבקה שמה באה ערבלעת
 לבן בא מהרה עד שכמה. עלוכדה
 העבד הביתה. העבד את וקראאחיה
 ליצחק. לאשה רבקה את לו לתתבקש
 אתנו הנערה "תשב אמרו: ואמהאחיה
 שנה, ,ימים' גו: כת' לפי ]רש"י עשוך אןימים

 ,ימים' : תאמר ואם ; חדשים י',עשור'
 דבר לבקש המבקשים דרך אין ?ממש
 מרובה לנו תן תרצה, לא ואםמועט,
 אבלו ימי ז' אלו ,ימים' : יב ס' ב"י -מנהג
 עשור' ,או לילהן אותו שמת בתואלשל
 לפרנס לבתולה שנותנין חדש י"באלו
 העבד תלך". ואחר גז.[ כת' עין ; עצמהאת
 את אתו שלחו והם יאחרוהו שלאבקש

 ועי"שן אביה. מבית כשיצאת רבקההיתה
 אותה לקה אשר ליצחק הביאהוהוא
 כ"ד1 בר' שנה. מ' בן בשהוא לאשהלו
 טז( פרט עין אליעזר ]על כ.כ"ה

 מהלך תרן עד ארבע מקרית ין:]פר"א
 ובשלש לפניו הארז ונקפצה יום,י"ז

 יצא בחזירתו וכן חרןן עד באשעות
 ובגי )בצהרים(, ביום שעות בששמחרן
 - המנחה. תפלת לעת לחברון באשעות

 בשדה לשוה יצחק "ויצא : סג כ"דבר'
 תפלת תקן יצחק : בו ברכ' - ערב"לפנות
מנחה.
 קימת שרה שהיתה ימים כל : סו ס'ב"ר
 שבת, ללילי שבת מלילי דלוק נרה-ה
 שבאת וכיון הנר, אותו פסק שמתהוכיון
 חזר[.רבקה

 ושמה אשה נושא אברהם-עד?-.
 ותולדותיהם. קטורה בני הגר[. ]זוקטורה

 ד. ס"א ג"ר לג לב א. דה"א א-ד; כ"הבר'

 והגר: אברהם בן ישמעאל תולדות -.-
 יג- כ"ה בר' לאספם. נשיאים עשרשנים

 כס-לא. א' דה"איח;
 רבקה בניסן[. או בתשרי ןגב'ק"ח.

 יצחק ק"ו(. )ב'פ"ח-ב שנה כ' עקרההיתה
 נפקדה : הכאיי ]"נ' ורבקה לאלהיםהתפלל
 בקרבה=, הבנים "ויתרוצצו הרתה.בר"ה[
 יאמץ מלים ולעם יפרדו ממעיךלימים ושני בבטנך גיןם "שני : לה אמרוה'
 ללדת ימיה במלאת צעיר". יעב'דורב
 ואחריו עשו יצא תחלה : תאמיםילדה
 אותם בלדת שנה ששים בן ויצחקיעקב,

 1 לד א' דה"א ; יט-3י כ-ה בר)ב'מ"ח-ב'ק"ו(,

 כח. r"a גר' ש'. קמ"1 חי יעקב י-יא.ר"ה
 יעקב של ראשונה טפה יא: ס-ג]ב"ר
 האמת פי על היה הבכור )כלומר:היתה
 מרגליות שתי תניחי אם : משליעקב(.

 נותנת שאת זו לא אתת,בשפופרת
 ז אחרונה יוצאתראשונה
 קמשו או ק"כ חי עשו : יג. סוטה קטב;י"ש

 קבורת בשעת יהודה בידי או ונהרג ש' [ שנים ג' בת : ט כ"א סופרים ]מס'רבקה
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 בשעת דן בן חושים בידי גויצחק
 יעקב.קבורת
 )יעקב ולניהם שנה י"ג כל : יד סיגב"ר
 באים ושניהם הספר לבית הולכיםועשו(
 הולך זה שנה י"ג לאחר הספר,מבית
 ע"ז. לבתי הולך וזה מדרשותלבתי
 וכו'. ש' י"ג עד בבנו לטפל אדםצריך

 אדם בני מז' הרביעי הואיעקב
 א'ךנ"ח, עין כלו. העולם אתשקפלו
 עמרם. ב'רנ"ה,שמו

 אברהם אבינו את שמש יעקב א:פ"ע
 - שם ואת )ב'ק"ח-ב'קכ"ב(, שנהט"ו
 שם(; מות שנת )ב'ק"ח-ב,קנ"ז, שנהמ

 ג"ח[. בשבוש:וניב
 ר"ה לפי בתשרי או ]בניסןב'קכ"ג.

 אברהם מות בטבת[. י"ר: בשם ת"די-";
 אשר כל שהוריש לאחר ש', קע"הבן
 הפילגשים בני את ושלח ליצחקלו
 המכפלה. במערת נקבר קדם. ארץאל

 ה- כ"ח בר יעיי 01י וער עם ישביצחק
יא.

 ונכנס ליצחק מסר אברהם ח:]פר"א
 מותו לאחר השנה את ועבר העבורבסוד
 ב'קע*א. ; א'ץמ"ח ועין ; אברהםשל
 לאברהם עשו עוזבות גרמו סו מ"ג ב"רלפי

 בנו, מיצחק פחות שנים ה'שיחיה
 טובה. בשיבה וימות יצטער שלאכדי

 שבתורה פרשיות לע"ה י: י"ו סופריםמס'
 אבינו. אברהם של שנותיוכגגד
 שנה, ע.ה בן נתברך יצחק קטו:י"ס
 יא[. בר'כ"ה אברהמי מותלאחר
 ציד יודע איש היה עשו -[.]-
 ]ביום אאלים. יושב תם אישויעקב

 עיף עשו בא אבינו[ אברהם שנפטרי
 בלשתו. חת ליעקב ומכר השדהמן
 וקיא. קי י"ס כז-לל; כ"הבו"

 כיום*- מכרה יעקב "1יאכ1ך לא: כ"ה]בר'
 אחד יום לי מכור לו: אמר סי"י"ח:ב"י

 ימי לחשב יודע שהוא מי כלמשלך.
 יעקב ישב אחד שיום ימצאהכלות

 עשו[. של בצלובשלוה
 מסדרים ואנו פורשה, לא השנה]ו
 רעב הפרשיות[. סמיכת לפי פהאותה
 מלך אבימלך אל הלך ויצחק בארץהיה

 תרד "אל לו: אמר ה' גררה.פלשתים
 ואהיה הזאת בארץ גור וכו'מצרימה
 את אתן ולזרעך לך כי ואברכך,עמך
 וגדל הצלית יצחק האל". הארצותכל
 "לך : אבימלך לו אמר אשר עדמאד
 הלך יצחק מאד". ממנו עצמת כימעמנו
 בארות שם חפר גרר, בנחל וחנהמשם
 גרר רועי התעשקות חיים. מיםומצא
 יצחק המים. אדות על יצחק רועיעם
 קוד ופיכל אבימלך שבע. לבארעלה
 ברית. עסו וכרתו שמה אליו באוצבאו

 א-לג. כ"1בר'
 לוקח שנה. מ' בן עשו, קופ"ח.בנ
 ליצחק רוח למרת שהיו התיות,נשים

 בם כל עשו : א ס"ה ע"ר לה. לד שםוירבקה.
 ונקע אותן; ומענה אנשים נשי צדשנה
 לאביו, עצמו דימה שנה למ'שהגיע
 אף מ', בן אשה נשא אבא מהאמר:
 שנה[. מ' בן אשה נושאאני

 בנות ורחל לאה נולדו]כ'ק"ע[.
 עיתה רחל ]תאימות. בתואל בןלבן
 ש/ מ"ת על עברה לא ולאה שנהל"ו
 רחל. מות ב'ר"ז ועין 0"עב. סז; כ"טבר'

 שונות, דעות כמה עוד מביא סהיידובעל
 זמן דבר על לסמוך, מה על להןשאין
 ורחל, לאה של ומיתתן הנשאןלידתן,
 הוא העיקר ,בי לפרטן, למותרוחשבנו
 ס"ע[. שלחשבונו

 עיניו שכהו יצחק פסח[. ליל]1נ'קע"א.
 לקמן( ועין ש'; קכ"ג בן ]שהיהמזקנה
 ולעשות ציד לו לצוד עשו אתשולח
 ימות. בטרם יברבהו בעבור מטעמים,לו
 והעלים הקץ את לו לגלות בקש : ח יחי]תנ'

 בקשו שניהם ויעקב יצחק ממנו.הקב"ה
 שחנ"ה ועין הקב"ה. של מסטוריןלגלות
 יום ידעתי "לא : ז ס"ה ה.-ב"ר צ"טוב"ר
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 לאדםב'קפ"ה9נומנים
--

 לגיל( : )כלומר לפרק אדםמותי"-הגיע
 שנים ה' קרובה( )למיתה ידאגהוריו

 לא יצחק: אמר כןז לאחר וה'לשניהם
 קכ*ז, בת שמתה אמי לפרק שמאידעתי,
 אבא לפרק שמא לפרקה, סמוךוהריני
 רבקה. זאת שמעה קע=ה[. בןשמת

 מטעמים עזים גדיי שני לעשותוהקדימה
 לאביו, להביאם ליעקב אותםונתנה
 לאחר הברכה. את הוא יקבללמען

 צידו, את והביא עשו בא יעקבשנתברך
 במרמה לקח אחיו כי לו נודעוכאשר
 ומרה. גדולה צעקה צעק ברכתואת

 שטם עשו אבל אותו. גם ברךיצחק
 וחזר מיד יעקב ברח מהא ]5פי יעקב.את

 ב'קע"א- )עין עבר מבית שנה י"דלאחר
 ואילך מכאן האמור כל ולפי"זב'קפ"ד(.

 עשו אמר ואז[ שנה. י"ד לאחרהיה
 ואהרגה אבי אבל ימי "יקרבובלבו:
 ליעקב מיעצת רבקה אחי". יעקשאת

 עמו "וישבת תרנה אהיה לבן אללבר.ח
 לפי שנים, ז' ט: ס"ז ]ב"י אחדים"ימים
 עד כ[ כ"ט אחדים", "מימים שוהגזרה
 אמרה, וליצחק אחיו, חמת תשובאשר
 כמו חת מבנות אשה יעקב יקח אםבי

 ליעקב קרא יצחק 1" חיים לי "למהעשו,
 בתואל ביתה ארם לפדן ללכתישהו
 מבנות אשה משם לו ולקחת אמואבי
 קיד. י"ג ה; כ"1-כ"ח בר' אמו. אחי5בן
 שנתברך בשעה היה יעקב אבינו : ב]ס-ע
 - הסמוכים. בערכים ועין שנה. ס"גבן

 בסוד ונכנס ליעקב מסר יצחק : חש"א
 לחוץ יעקב יצא השנה. את ועברהעבור
 ומנעו השנה שם לעבר ובקשלערץ

 בארץ. השנה יעבר שיצחק מסניהקב"ה,
 השנה את לעבר צותו לארץכשבא
 ב'רנ"ה[. ב'קכ"גזועין
 ישמעאל מת פרק[ באחרו : ב ]מ"ע-
 יז. ס"ה בר' ש/ קל"ז בן אברהם,בן

 היה ישמעאל : יז.( מנלה )לפי ר ו אב
 ב"מ-ז(, ב'ל.ר, )עין שנה י"ר מיצחקכדול

 כן ואם יעקב, כשנולד שנה ס' גן היהויצחק
 שישמעאל ומכיון שגה, ע"ד בן ישמעאל אזהיה
 לכך )והראיה יעקב שנתברך פרק באותומת

 נמצא שנה, קל"ו בן מת יהוא הממוךגבערך
 )137-74-63(* שנה ס.ג בן נתברךשיעקב
 אמר יצחק כי עשו, שמע כאשר]-[.
 כנען", מבנות אשה תקח "לאליעקב:
 בת לחנת את ויקח )שמעאל "אלהלך

 על נביית אחות אברהם בןישמעאל
 יז.: ]מגלה 1-ט. כ"ח בר' לאשה" לונשיו

 יודע איני ישמעאל בת שנאמר"ממשמע
 ישמעאל "בכור )שהלא ? נביות אחותשהיא
 ישמעאל שקדשה מלמד יג(. כ"ה ב4'נביות",
 מכאן : פרוש אחיה*. נביות .והשיאהומת
 שנתברך פרק, באותו מת שישמעאלראיה
 ftv סיג בן אז היה ושיעקביעקב,

 עשו נשואי אדות על והכתוביםהואיל
 באותה נמצאים ישמעאל בתומחלת
 הקודמים הערכים בב' ועיןפרשה.
 הסמוך[.ובערך
 מה". ד; ל"ו בר עשו. בן אליפז נועד,--[.

 שהיה השנים יעד]כ'קע"א-ב'קפ"ד.
 שיצא לאחר עבר, בבית מוטמןיעקב
 יז.. ומגלה ב מ"ע לחרן. ללכת שבעמבאר
 הקודמים מהערכים החשבון: הואוזה

 שברח בעת סיג בן היה שיעקבהוכה,
 שבעת ידוע ט מ"ז מבר' 1 שנתברךלאחר
 פרעה לפני והתיצב למצרים ירדשיעקב
 ועד שמעתה נמצא ש', ק"ל בןהיה
 מאלה ש"ז ס"ז עברו פרעה לפניעמדו

 את שעבד שנה י"ד : בתורהמפורשים
 האלה השנים י"ד ~Yp י ולאה ברחללבן
 כשעמד ויוסף ב'קצ"ט(, )עין יוסףנולד
 בן היה הלואו את כפתור פרעהלפני
 עוד עברו ומאז מו4 %ש )בר שנהל'
 שירד עד רעב שנות ובי שבע שנות,'

 יח(, מ"זיז 11 מ"" צ'אנס )שם למצריםיעקב
 שנה, נ"נ וב'( וז' ול' )י"ד בס"ההרי
 מינה שמע ש'1 י"ד עוד עשהוהיכן
 עבר[. את ומשמש מוטמן היה שנחשי"ד

 שבע מבאר יעקב ויצא]ב'קפ"ה[.
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סדהי30 נאדםביקפ"ה

 הר עד שבע מבאר לה: ]פרא חרנהלילך
 בחצי והגיע ימים ב' מהלךהמוריה
 באת קי-ז: ~"ש במקום ויפגע לשם[.היום

 שעות י"ב בני, יעקב 15: ואמרההשכינה
 י4ב 1 לך נותן שאני שבטים י"בכנגד
 - מצבה. אבני י"ב כנגד ברקיעמזלות
 וילן ערבית[ תפלת תקן יעקב כן:ברכ'
 לה ופר"א יד יב מ"ח ]ב"י השמש בא כישם

 שהשקיע השמש, בא'-כיבהי"שקיט:,כי
 לדבר בשביל בעונתה שלא חמההקב"ה
 שעות ב' אותן בצנעא. אבינו יעקבעם

 אביו מבית בצאתו חמה הקב"השהשקיע
 חביו לבית בחזירתו לו? ההזירןאימתי
 כאשר השמש לו "ויזרה לב(: ל"ב )בר'ההיד
 ב'תפ"ח ועין עי"שי וכו' פנואל" אתעבר
 במקום וישבב וכו' גבעוןן מלתמתערך
 שנה י"ד כל הא שכב, כאן ]שם:ההוא
 לא לעבר ומשמש בארז מוטמןשהיה
 שהיה שנה כ' כל הא שכב כאן ;שכב
 אומר? היה ומה שכב. לא לבןבבית
 תהלים, שבספר המעלות" "שירט"ו
 "יאמד : אמוך א קכ"ד שם שכן ק"כ-קל"ד,בה'
 דעה ולפי ; סבא ישראל ישראל",נא

 לפי אומר, היה תהלים ספר כלאחרת:
 בצאתו יעקב היה שנה ע"ז ד.-גן כ'צבה'

 בן הקודם: בערך והחשבון אביוומבית
 בבית נטמן שנה וי"ד כשנתברך שנהסיג

 עכשיו העולמים, רבוד : יעקבוקר.-אמר
 עד : )תפר"א חמשים ירידות לשמשיש

 נראה י ירידות נ' השמש ירד לאעכשו
 צדקיהוו עד מאדם לדורות רמזשזה

 ד נספח עין לדורות, מ הואצדקיהו
 שמלך נ"א. דור ויהויכין, 1 יאסימן
 בחשבון( הוכנס לא חדשים, גןלפניו
 )כלומר: עתו בלא הוה במקום שוכבואני
 בא הגלות(, זמן הגיע בטרםגולה

 את וראה יעקב הביט במערבהשמש
 סולם והנה ויחלום שם'[. ,וילןהשמש
 והנה השמימה, מגיע וראשו ארצהמוצב
 ]מאמר בו ויורדים עולים אלהיםמלאכי

 נוסחות לו יש בג, בפסיקתא שמקורוזה,
 בחק"ר לה, בפרע קכא, בי"ש ב, הצח בהנ'שונות
 הקב"ה שהראה מלמד ובמד'תה'עח:כ"טב
 עולה בבל מלכות שר אבינוליעקב

 שלבים, כלומר: ע1קים, )או חלקיםע'
 ג'שלה: עין ן שנים והכונה:מעלות,
 עולה מדי ושל ויורד, שנים( ע'חשבון
 ושל ויורד, ג'שפ"ט-ג'תמ"א( )עי'נ"ב
 ג'מכ*א - ג'תמן'ב )ע' קרפ עולהיון
 עין י סומא למלכות )הכונה אדוםושל

 מדי(, יותר )עולה יורד ואינו עולהג'ממ"ח(
 שאין תאמר אמר: אבינו, יעקבנתירא
 תירא ,אל : הקב"ה לו אמר ירידה?לזה
 אלת יפלו כך אלו שנפלו כשם יעקב/עבדי
 אשר "הארץ אליו: אמר וה' עי"ש[.וכו'
 ולזרעך... אתננה לך עליה שובבאתה

 יעקב וכ'. הזאת" האדמה אלוהשיבותיך
 ראשונה שנקרא זה למקום בית-אלקרא
 וכהרף רגליו נשא ומשם : 5ה ]פר"אלוז.
 י-כב. כ"ת בר לתרן[. ב%עין

 "וירא קדם. בני ארצה בא יעקב]-[.
 עדרי שלשה שם והנה בשדה, בארוהנה
 ההיא הבאר מן כי עליה, רובציםצאן
 פי על גדולה והאבן העדרים, אתישקו
 וגללו העדרים כל שמה ונאספוהבאר.
 את והשקו הבאר, פי מעל האבןאת

 הבאר פי על האבן את והשיבוהצאן,
 שאר בין : ח ע, נ"ר ג(. )נלמקומה"
 פרושים ב גם הפסוקים לאלההפרושים

 ,והנה ציון, זו בשדת באר ,והנהאלה:
 ,בי רגלים,. ג' אלו צאן' עדרי ג'שם
 היו שמשם ישקו' ההיא הבארמן

 זו גדולה' ,והאבן הקודש, רוחשואבים
 כל שמה ,ונאספו השואבה, ביתשמחת
 מלבוא לרגלים( )עולים באים העדרים'כל
 את ,והשיבו מצרים, נחל ועדחמת
 זו באר' ,והנה ; הבא לרגל מונחהאבן'
 ג' אלו צאן' עדרי ג' שם ,והנהציון,

 ההיא הבאר מן ,כי ראשונות,מלכיות
 ההקדשות מן שהעשירו העדרים'ישקו

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



גף(,-_
 רףיג

 לאדםב'קצ-ב-ב'קצ"ט 31.זמנים

 פי על גדולה ,והאבן בלשכות,הצפונות
 כל שמה ,ונאספו אבות, זכות זוהבאר'

 מכתבת שהיא רומי מלכות זוהעדרים'
 וכו', העולם אומות מכל )מסים(סירוניא
 למקומה' הבאר פי על האבן את,והשיבו
 שם עומדתן. אבות זכות לבואלעתיד
 והיא לבן, בת רחל את יעקבפגש
 רבקה בן בי אביה, את להודיעמהרה
 ויעקב לביתו הכניסהו לבן בא.אחותו
 למדתך יג: ע' ]ב"ר ימים. חדש עמוישב
 אדם צריך היכן עד ארץ: דרךתורה
 יעקב ימים[. חדש עד בקרוביוזלהטפל
 לבן את בה לעקד ונאות רחל אתאהב
 א-יט. כ"ט בר' שנים.וי

 בעת יעקב הק שנה ע"ז בן : ב""ע
 וקעיא. והחשבו7עין הבאר; עלעמדו
 וכר בנות עשי "וללבן ט;: כ"טבר
 קורות כשתי : יד 7 ב"י - רחל" וכו'לאה

 וכו' סופו ועד העולם מסוףמפולשות
 של לילו לילות: שתי ניתן לזוועי"ש.
 משה מצרימז )יציאתפרעה

 משבט.
 לוי

 ולזו לאה(י בן יהודה משבטחזקיהו ג'רי"גי )עין סנחריב של ולילו לאה(בן
 )עין גדעון של לילו לילות: שתיניתן

 בן מנשה משבט היה גדעוןב'מפ"ד;
 מרדכי של ולילו ט)( ו' שא' רחל. בןיוסף
 מרדכי בניסןי לט"ו בלילה : ג'ת"ד)עין

 לילות ד' כל רחל(. בן בנימיןמשבט
 פסחן. לילי הםאלה

 שעשה שנה כ' : ב מ"ע]כ'קפ"ה-ב'ר"דן.
 את נשא שלא עד ז' לבן: בביתיעקב

 ושש האמהות את משנשא וז'האמהות
 ודינה1 שבטים י"א שנולדו אחרשנים

 הסמוכים. בערכים ועין מא. ל"א כ-כח; כ"טבר'
 יעקב .,ויעבד]כ,קפ"ה-מ'קצ"כ(.

 כימים בעיניו ויהיו שנים שבעברחל
 כ. כ"ט בר אותה". באהבתואחדים

 אחר שנתים : ב ]ס-ע עבר מותביקפ"ו.
 נהרים[. לארם אבינו יעקכ שלירידתו

 יג סו י"אנר

 נר עשו. בן רעואל נולד]ב'קפ.ח[.
 1 סהר. ד;ל"ו

 בני י אדום אבי עשו תולדות-ערו-.
 ד דה-א ל"ו; בר' ומלכיהם. אלופיהםעשו,

 ב'רנ"ח-ב'תמ"ו. ועיןלה-נד.
 נבראו לא והכלאים האש יז: פ"ב]ב"ר
 במחשבה עלו אבל בראשית, ימיבששת

 שבת במוצאי נבראה )האשלהבראות
 ? נבראו אימתי כלאים ועי"ש(יהראשונה,

 אשר ענה "הוא : כד ל"ו בר : ענהבימי
 במדבר". הימים אתמצא

 אומר יעקב הגדול[. שבת]ביקצ"כ.
 ימי מלאו כי אשתי את "הבה :ללבן

 פרו? אדם אפילו : יז ע' ]ב"ר אליהואבואה
 אמר כך אלא י הזה כלשון אומראינו
 י"ב מעמיד שאני הקב"ה לי אמר :לו

 שנים, פ"ד כבן אני הרי עכשושבטים,
 אני אימתי עכשיו מעמידן איניואם

 )לבן( ויקח בערב ויהי וכו'.מעמידןז[
 וכו', אליו אותה ויבא בתו לאהאת
 ולבן וכו', לאה" היא והנה בבקרויהי
 בשם ]מש"י זאת שבע גמלא : לואומר

 המשתה, ימי זאתס' של שבוע : ז א' מו"קירו'
 ונתנה זה[ שבע כתוב: היה כךשאילולא

 תעבוד אשר בעבודה זאת את גםלך
 אחרות"1 שנים שבע עודעמדי

 גם לבן לו נתן שבע לאחר]-[.
 פ"ר בל ]יעקב כא-ל. כ"ט בר' רחל.את
 אחת כל ורחל ולאה )ב'ק"ח-ב'קצ"א(ש'
 ב'ר"ן ועין (, בוקצ"א )ב'ק"ע- ש' כ"בבת
 שבת בדבר ; יז ע' ב"ר ב; מ"ע רחל.מות

 ויצא[. י"ר בשם מה"דהגדול:
 השבטים כל : ב ס"ע קצ"ב-ב'קצ"ש.]ב
 שנים בז' נולדו מבנימין, חוץודינה,
 לבן את יעקב שעבד הנוספותאלה
 חדשים, 'לכ' ואחד אחד בל ל(, כ"ט)בר'
 שלא ודינה מיוסף חוץ עמם, זווגםכלם
 הגריש דעת ולפי 1 עמם זווגםנולד
 השבטים י"א כל כי לאטר, ס"עמת53ן
 חדשים, לז' זה אחר זה כלם נולדוודינה
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סדרי32 לאדםביקצ"ב

 שניט ז' הינו פ"ד, הם ז' פעמיםוי"ב
 כן ואם לו(, ופרא קכה יי"ש גם נראה)וכך
 למטה; הרשום הסדר לפי לאנולדו
 שבט כל : ט פ"ב ב"י - ב'קצ"ט. לקמןועין
 יתירה תאומה עמוי תאומתו נולדהושבט
 בנימיןן. עםנולדה
 שנות ומספר לידתם זמני בפתטי : ר י אב
 אפיל. לפעמ.ם מתנל.ם, :עקב בני שלחייהם
 כמה התורה, שלאחר מהמקורות אחד,במקיר
 ירי על שנעשו בזה אלא ל.שכן שאיןמתירית
 בטעויות או שפים, חשובים לפ- שסיםמ--רים
 העקריים הפרטים הם ואלה וכרמום.בהעתקות

 לו, פר"א ב, מ"ע כך; לא-ל' כ"ט בר'לפי
 מע"ז, עת. וכא' קסב שמות י"ש יז, וי-אתנ'

 ר"ה וראב"ע, ואלשיך בחיי בשם מה"דמה"י,
 כס: ל"ה בר' רש.יי-יא,

 בכסלו[. י"ד ב'קצ"ג. או ]ב'קצ"ב.
 ראובן בר"הי ]נפקדה לאה בן ראובןנו'
 ש'[*. קכ"ה או קכ"דחי

 כ"ח או כ"א ב'קצ"ד. או]ב'קצ"ג
 ק*כ ]חי לאה בן שמעון נו'בטבת[.
שנהל*.

 נו' בניסן[. י"ו ב'קצ"ה. אוןביקצ"ד

 טז(. 1' )שי, ש' ק5"ז הי לאה. בןלוי

 ישראל שיצאו ועד לוי משמק : ג]פ"ע
 ב'של"ב-ב'תמ"ח, והן ש;1 ק'ייוממצרים
 ב'של"א-ב'תמ"ח. והן קי"זי גורסיןויש

 ו' מיוסף גדול לוי היה מה פר"אולפי
 בן היה למצרים ישראל וכשירדושנים,
 ולפי ש', צ"ב חי ובמצרים ש',מ"ה
 שיצאי ועד ומשמת ב'קצ"ג, נולדזה

 שנה[.9 קי"ח ממצריםישראל

 בלהו בן דן נו' .באלול[. ט']ב'קצ"ר.
 מטענ לאשה, ליעקב שנתנה רמלשפחת
 ממנה" אנכי גם ואבנה ברכי על"ותלד

 'ם'(" קכ-ו או קכ"ה או קכ"ד]חי
 ב נפתלי נולד בת'שרק. ה'נב,קצ-ק.

 שנה[.* קל"ג או קל=ב ]חיבלהה
 לא[ בן יהודה נולד בסיון[. ט"ו]-.

 שנה[.* קכ-ט או קי"טנחי

 לאשה ליעקב שגחנה לאה שפחתלפה
 ןחי מלדת עמדה עצמה שהיא[חרי

 לאה בן ראובן . בקצ"ז או]ב'קצ"ו
 השדה, מן דודאים חטים קציר בימי;ביא
 ליעקב השנואה ולאה בהם חשקה.הל
 בעלה. את אלה בדודאים ממנהנכרה
 ]עין בערב" השדה מן יעקב,ויבא
 פועלים של עבודתם זמן ע"ד ג ע"בדר

בכורים[.*
 לאה בן יששכר נו' באב[. י']-.

 ש'[.* קכ"ב חי שבעות. בלילנתעברה
 בן אשר נו' בשבט[. כ'ב'מצ-ו.

 ש'[.* קכ"ו או קכ"ג ]חיולפה
 לאה בן ובולון נו' בתשרי[. י']-.
 ש'[.* קכ"ה או קי"ד או ק"י]חי

 עם אחד ]בהריוז ני' אוב'קצ"ח[.]-
 5אה.* בת דינהובויון[

 יוסף 13' בתמוז[. כ"ז או א'!]כ'קצפ.
 לאמר השנה[, בראש ]נפקדה רחיבן

 למה : ז ויצא ]תנ' עקרה שנים ז'שהיתה
 ב5א השנים שיצאו כדי ? האמהותנתעקרו
 י"ד בסוף ביש5"א[, עין והפרוש ישעבוד
 ש' ק"י חי יעקב. של עבודתושנות
 בו(.* מ)בר'

 )אם נולדו 5א ושבט בצר י"ש:]5פי

 נשתיירו בשבט(, נולד אשר : רושםכי
 הגר"ח שיטת 51פי - ומנשה.לאפרים
 ולאה יעקב שנשואי לרשימה,ובהתאם

 נמצא ביקצ"ב( )עין הגדוע בשבתהיו
 - ראובן : זה בסדר נועדושהשבטים
 י ב'קצ"ג סיון - שמעון , ביקצ"גמרחשון

 ביקצ"דז יהודה-אב ביקצ"ד;5וי-טבת
 ביקצ"11 נפתלי-תשרי ביקצ"ה;דן-אדר

 י סקצ"ז כסלו - ששר ביקצ"ו; איר -גד
 שבט - זבו5ון ביקצ"זי תמוז -יששכר

 - יוסף ביקצ"ח; א5ו5 - דינהביקצ-חי
 ביקצ"ט[.*ניסן

 בעילה, שעות וי"ב ביום שעות י"בעורם, שי סדרו ע5 שבטים ח15 ; סו לחי]תנ'
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 , -ן~טע,

 לאדםב'ר"ה33זמנים

 האפוד.- אבני וי"ב והחדשים המזלותוכן
 אפרים עם והלא הם, שבטים י"בוכי

 עמהן נמנה כשלוי אלא י"ד? הסומנשה
 עמהן נמנה לוי וכשאין עמו, נמניןאינן

 אחד. שבט נמנין ומנשהאפרים
 פסקה לא דורות וכלשה עד קמו.:שבת
 דעה ושלפי בחוה נחש )שהטילזוהמא
 סיני(: הר על שעמדו מישראל פסקהאחת

 הוליד יצחק ישמעאל, את הולידאברהם
 שלא שבטים י"ב הוליד יעקב עשו,את
 דופי[. שום בהםהיה

 את "תנה : לבן אל אמר יעקב]-[.
 אעשה מתי וכו' וש?9ה ילדי ואת.נשי
 שיעקב מבקש לבן ?" לביתי אנכיגם

 מסכים יעקב צאנו. את לרעותיוסיף
 וטלוא בכשבים חום 9ה ש"כלבתנאי
 דרך "וישם שכרו, יהיה בעזים"ונקד
 יעקב יעקב". ובין בינו ימיםשלשת
 ומלצג לבנה במקלות לבנות פצלותמפצל
 עקדים הצאן ותלדנה המקלות אלהצאן "נשמי השותות, הצאן לנכה ברהטיםאותן
 כה-מב. ל' בר וטלאים".נקדים

 שעבד השנים שש]ב,קצ"מ-ביריה[.
 בה האלה. הצאן בשכר לבן את-עקב
 עד מאד", מאד האיש "ויפרץ מא.ל"א

 כל את יעקב "יקח דברו: לבןשבני
 עמו היו 5א לבן ופני לאבינו",אשר
 וללאה לרחל יעקב קרא שלשם.כתמול
 אביהן איך להן ספר צאנו, אלהשדה

 מנים, עשרת משכיתו את והחייף בוהחי
 ארץ אל -שוב : אלהים מהי הנהועתה

- לימג בר'מולדתך".  טז. ל"א 
 לבן. מבית יעקב בריחתזבש"ה[.

 ד: ע"ד ]בר' וכו' השלישי ביום ללבןויוגד
 לגי אבינו יעקב שהלך מה ; לבריחהג'

 אחריו "וירדוף אחד[ ביום לבן הלךימים
 הגלעד" בהר אותו אדבק ימים שבעתדרך
 בז' יעקב שהלך מה : אחרת דעה]שם
 למעלה, כי 1 אחד ביום לבן הלךימים

 בינו ימים גי דרך "וישם : כתוב לו,ל,

 נודע יעקב לבריחת ג' וביום יעקב",ובין
 שרדפו ויום ימים, ו' הרי ללבן,הדבר

 עז דברים ריב ימים[. ז' הריוהדביקו
 גנבת ועל יעקב בריהת עלביניהם
 יעקב ידיעת בלא רחל בידיהתרפים
 יב, ויצא בתנ' מפורש התרפים עילית]ענין
 הדברים קצור ליביא כד כ"ג מ"ב ורשי קלבי"ש
 שעה לכך צריך אותן "והעושה :וגומר
 לכך", ראויה אחת ושנה בשנהאחת
 רשיי" ב"ספר טישמז ל. י. הרב שמעירוכפי
 ב[. קט"ד תצא בזוהר הדבר מקור רטבעמ'

 רע, עמכם יעשות ידי ?58 "ישלבן:
 לאמר: אלי אמש אמר אביכםואלהי
 ביום "הייתי : ויעקב וכו'. לך"השמר
 יי זה וכו'. בלילה וקרח חרבאכיני
 עשרה ארבע עבדתיך בביתך שנהעשרים
 בצאנך שנים ושש בנתיך בשתישנה

 כריתת מנים". עשרת משירתי אתותחלף
 נן?ד. לו שקראו במקום ביניהםברית
 וישב וכו' בבקר לבן וישכם בהר.גווילינו
 בו ויפגעו לדרכו הלך ויעקבלמקומו.
 המקום שם ויקרא וכו' אלהיםמלאכי
 ג. יז-ל"ב ל"א בר' מחנים".ההוא

 אל לפניו מלאכים שלח יעקב]-[.
 ישגיר אדום, ?דה ?עיר ארצה אחיוע?ו
 לקראתו יצא עשו בואו. דבר אתלו

 מאד ירא יעקב עמו. איש מאותוארבע
 לשני וכו' אתו אשר העם אתויחץ
 מיד נא "הצילני : יה' והתפללמחנות
 בלילה שם שלן בעת עשו". מידאחי
 מאתים "ענים : לעשו מנחה שלחההוא
 מכאן : י ע-1 ]ב"י וכוי עשרים"ותישים
 יום, בכל הטיקים בתורה, האמורהלעונה

 לו' אחת המפנין בשבת, שתיםהפועלים
 ד-כב. ל"ב פה[.בר' רש"י ועין וכו',חדשים
 יעקב קם בלילה באב[. סי ליל]-.
 יבק. מעבר את ילדיו ואת נשיו אתוהעביר
 עד עמו איש "521בק לבדו, נותרויעקב
 כף נמקע ןרכי בכף ונגע השחר",עלות
 ממנו הרפה לא יעקב אבל יעקב,ירך
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יסגף
סדרי34 לאדםביר"ז

 עוד ?"מר יעקב "5א : ברכו אשרעד
 אלהים עם שרית כי ישראל, אם כישמך
 שם יעקב "ויקרא ותוכל". אנשיםועם

 א5 פנים אנהים ראיתי כי פניאל,המקום
 ע5 צולע והוא וכו' נפשי ותנצלפנים
 את ישראל בני יאכלו 5א כן ע5?דכו,
 היום עד הירך כף ע5 אשר הנשהגיד
 הנשה", בגיר יעקב ירך בכף נגע כיהזה,
 אכזרו קא: ]חולין וישלה. אש"ל בשם מה"ד כג-לג.שם
 לא כן ,ע5 נאמר וכי : יהודה 5רי5ו

 א5א נאמר 5א והלא ? יעקבי בנייאכלו
 ישרא5' ,בני נקראו ו5א ישראל,,בני
 פה נכתב איך כן אם )כלומר: מיניועד

 5א אמנם זה כתוב א5א ?(. הזההפסוק
 במקומו שנכתב א5א סיני, עדנאמר
 ובא בסיני משה שקבלו לאחר :)רעץ
 אצ5 אזהרה אותה כתב התורה אתלכתוב

 להם. נאסר טעם מאיזה לידעהמעשה(
 נקראו כי הגמרא מסיקה העניןבהמשך
 ירידת בעת כי סיני, קודם ישראל',בני
 : ה( מ-1 )בר' מוצאים אנו מצרימהיעקב
 אביהם"[. יעקב את ישראל בני.וישאו
 עם נפגש השמש זריחת יאחר]'-[.
 עד פעמים שבע ארצה וישתתועשו.
 לקראתו עזו וירץ אחיו, עדגשתו

 רב 5י יש : המנחה את 5קב5 סטןזיו ויבכו. וישקהו' צואריו ע5 ויפיויחבקהו
 הקת. בו תפצר 5ךה אשר יך יהיאחה
 שעירה, לדרכו עשו ההוא ביום"חשב

 1-טה לעבר

 בית 19 תבן nnsQ נסע *העקבה-(
 שם קרא כן ע5 ספית עשהועמקנה
 שם עשה : י": ~גלה י:. שם ?פית".המקום
 וקיץ-"סכות* וחרף קיץ : רירי , הדשי"ח
 - ויפי"ז קיץ. "סכות" חרף, "ביס"קיץ,
 ביר"ו[. סוףעד

 שכם עיר שטם יעקב "ויבא]כ'ר"ז[-
 שאלתותדרב בשם ]ישני העיר" פני אתויחן

 עם נכנס : ו ע-ס ב"ר ו שבת ערב :אחאי
 יום, מבעוד תחומין -וקבע חמהדמדומי

 בת דינה "ותצא שלתן[. קודם שבתשמר
 אתה וירא הארץ. בבנות קראות וכו'5אה
 ויקח הארץ נשיא החוי חמור בןשכם
 את ויאהב וכו' ויעלס אתה וישכבאתה

 חת 5י קח : אביו א5 ויאמר וכו'הנערה
 באו יעקב ובני וכו' לאשה הזאתהילדה
 כי מאד, 5הם ויחר ויתעצבו, השדהמן

 : מציע חמור בישראל". עשהנבלה
 יעקב בני משבו. ואמנו וכו' אתנוהתחתנו
 תהיו אם 5כם, נאות בזאת "אךענו:
 עצ,ת 5פי זכר", כ5 5כם מסמולכמנו
 יוצא* כ5 זכר כ5 נמולו בנו ושכםחמור
 בהיותם השיישי ביום ויהי]-[. י עירושער
 ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחולאבים
 י"נ בני ט: פ' לנ"ר חרבו איש דינהאחי
 ביקצד[ ביקצ"ג, לעיל ועין היוושנה
 זכר, כל ויהרגו בטח העיר עלויבואו
 תהב לפי הרגו בנו שכם ואת חמורואת
 וכו' ויצאו שכם מבית דינה אתויקחו
 יח= ל"ג בר ? אחותנו את יעשההכזונה

 היתה שנים שש בת : ט כ"א סופרים ]מס'ל-ד.
 מנין משכם, אסנת את כשילדהדינה
 יעקב שעבד הצאן שכר של שניםשש

 היה דינה מעשה )כלומר: ללבןאבינו
 שש לבן את שעבד על ליעקבענש
 מיכאל וירד וכו' הצאן( בשכרשנים
 והורידה אסנת( )את ונמלההטלאך
 ולקחה וכו' פוטיפר של לביתולמצרים
 בר'קלד[. מ"ש ועי"ש לאשה.יוסף

 בית יעקב עולה ה' מצות לפי]-[.
 אחרי רדפו שלא מזבח. שם ובונהאל
 שנים ז' לאחר אבל קלג: ]י"ש יעקב"בני
 הזרו ובניו יעקב כנ. אחריהם,רדפו
 מלכי כל ונתכנסו שם, ונתישבולשכם
 תאור ועי"ש וכן/ יעקב בני עלהאמורי
 מתה אל בבית ביניהם[ גדולהמלחמה
 ובך קלה: ה"ש ב ]פ"ע רבקה מינקתדבורה
 רבקה שמתה בשורה לו הגיעהבפרק
 פטמה *ת והוצתנו פחה רבקה ;אסו
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זית
 האדםביר"ז55זמנים

 נראה ה' חצאד[.' תנ' עין והטעםבלילה;
 והבטיחו: לישראל יעקב שמו ושנהאליו
 וליצחק לאברהם נתתי אשר הארז"ואת
 הארץ". את אתן אחריך ולזרעך אתננהלך
 - הארמי. לבז כ12ת : ]סה"י א-סו. ל"הבר'
 שעשה הימים זה )ובכלל אל בבית : במ"ע

 כל : כ ע"ח ב"ר - חדשים. ו' עשהבשכם(
 מכבד היה אל בבית שעשה חדשיםאותן
 בפרק )המפורט דורן באותו עשואת
 כך[. עשה שנים ט' אחרת דעה ולפי4'נ(;
 והערתנו ביע-ד או ב"פ-ה ערך עין : ה רהע
 הוא העקרה זמן שלפיו הנר'א, תקון בדברשם

 באותו שמלדה ורבקח מז, בן היה כשיצחקב'עד,
 ונם י-ד. בת אלא ג, בת לא לו נישאהפרק
 לברקת ראיה רבקה( מית ע-ד מ"ע )מרשימתמכאן
 שרבקה מב"ר, מובא שם שהרי הנר*א, שלתקונו
 ב,ער- הן חייה שנות כן ואם ש', קל-גחיתה
ביר-ז.

 בר' אל. מבית יעקב יציאת]-(

 טז.ל"ת
 בסוכות יעקב של שבתו ;מן לפי ; ה ר עה

 מבית שיצא נמצא הקיץ, בסוף כלה לעילשכאמור
 י"א שהתאריך לאמר, יש ולכן ; החרף בסוףאל'

 אחר. חישוב לפי הוא המסוך שבערךבמרחשון

 כברת עוד "ויהי במרחשון[. י"א]-.
 חלולה שהארץ בשעה : י פ"ב ]נ"יהארץ
 ועונת מצוי הבר כבר מצוי; והברככברה
 בא[ לא השרב ועדין עברההגשמים
 בלדתה". ותקש רחל ותלד אפרתה,לבוא
 שוב היתה שרחל ]לאחר בנימיןנוי

 או קי"א או ק"ט חי שנים. ז'עקרה
 בן - בנימן : כ י"ר במ"מ לפי - ש'.קט"ו
 כשהיה שנולד מאה, בגימטריה"מ'ן'
 ליו ]בת רמל מות שנה[. ק' בןאביו
 בית היא אפרתה בדרך וקבורתהש[

 שמ' עת, בר' י"ש ז; מ"ח טז-כ; ל"ה בר'לחם..

 רחל : י ל' ]ויק"ר בחיי. בשם מה-ד ; סוך'זקטב;
 אחותה[. לפניבזתה
 הי[ ורחל שלאה בס-ע, האמור לפי : ה ר עה
 לידת שנת את רשמנו ליעקב בהנשאן לבבנות
 משגתתכן שכן יעקב, שנתברך קודם שנה הישב.קע,
 עבו בגיח שנפתו י*ד שנה: כ"א אותן שנשאמלר

 לשאר סתירה זוהי ואולם לבן. את שעבד ש''ו.
 לאחר ויעקב לץ בת מתה שרחל שבמ"ע,ורשימות

 שתי'שנים אל ובבית בסוכות שהה לבן מבית:רחו
 הנישואין דמן עברו כנ אם שהרי רחל, שמתה1ד
 שנים שי לבן, את יעקב שעבד האחרות שנים,

 ש', מ*1 הר' בדרך, השנים וע' בצאנובעבדו

 הגר"א מגיה ולכן ל"ו. ולא ל.1 הרי כ"ב'בצרוף
 ואם בהנשאן, כ"א בנות היו ורחל שלאהבצדק,
 : הגר"א שאומר וכפי ב,קע-א, בשנת נולדוגן

 ראיה בידינו לכך אין כי אם שנתברך, ביום:ולרז
 שנה(, מ-ה רחל חיתה סה'י )ולפי מקום.משום

 לנסע הוסיף )ישראל( יעקב]-[.
 מעשה עדר. למגדל מהלאה אהלוונטה
 עם יעקב אביו. פלגש ובלההריובז
 ממרא אביו יצחק אל בא בניוי"ב
 ההכא-בז. בר חברון. היא הארבעקרית

 שמש לא יעקב : לד ל"ז בר' ורש"י יז]מגלה
 בבית שהיה כ' : והן שנה, כ"ב אביואת
 ; ב'קפ"ה-ב'ר"ו בדרך, ששהה וב'לבן
 אין עבר בבית מוטמן שהיה הש'וי"ד

 יוסף כשנמכר : תדב"א - לחטא. לונחשבות
 באותן חטאיו משום שמא יעקב,הצטער
 עמו שכרת הברית בטלה השניםכ"ב
 הקב"ה של רחמיו נתגלגלו מידה/

 אח"כ שישב שנה י"ז לווהוסיף
 שהשיגתו כ5 אמרו: מכאןבמצריט;

 זקנתו לימי סמוך טובה אחתשנה
 יעקב משחזר ב: ס"ע - לו. יפה"מז

 )והגד*א ש' כ"ב אביו את שמשלחברון
 מבית יציאתו בעת כי כ"א, בצדק:מגיה
 עליו עברו שחור ועד מ"ג, בן היהאביו
 לבן בבית כ' עבר, בבית י"ד ש':ל"ו
 צ"ט, בן היה שכשחזר נמצא בדוך,וב'

 היה שנה בס' ממנו גדול שהיהויצחק
 הרי ק*פ, בן מת ויצחק קנ"ט, בןאז

 ב'ר"ז-ב'רב"ז( שנה: כ"א אותוששמש

 ב'ר"צ- : שנים ט' יצחק את שמשויוסף
 ש/ י"ז בן כשהוא שנבכר עדב'ט"ו,

 "וישב א: ל"ז בר' הכתוב על ה פ"ד ב-ר.
 ,מגור" : אומר אביו" מגורי בארץיעקב

 הקב"ה שאמר מיום רנ"ט,בגימטריא
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(1גג
סדן6ל לאדםבירי"ו

 הבתרים, בין )בברית תדע" "ידועלאברהם
 אבינו יעקב שנתישב שעה עד יג( ט-1בר'

 משנת הוא זה חשבון אביו. מגוריבארץ
 ובצדק )א'ץמ"ח-ב'ר"ז(, אברהםלידת
 זה מה משום להבין, המפרשיםנתקשו
 אבל תדע/ ,ירע אמירת מזמןנחשב
 בפרוש )הובא המפרשים אחד צדקאולי
 ב,וישב וזכין ב-ר כי למ-ר(, כהונה""מתנות
 עליונה, לישיבה אביו' מגורי בארץיעקב
 זה ולפי ז ג'רנ"ה מותו, לשנתהינו
 לפי היתה הבתרים בין ברית כייוצא,
 היה כשאברהם א'ץצ"ו, בשנת זהמדרש
 ב'י"חן. ועין שנה. מ"חבן

 כנען ארץ את עוזב עשו]-[.
 רב רכושם היה כי - אחיו יעקב"מפני
 מגוריהם ארץ יכלה ולא יהדו,משבת
 עשו מקניהם-וישב מפני אותםלשאת
 ל"ו בה' אדום". הוא עשו . ז שעירבהר

 שעיר להר לעבור התחיל עשו אבל -1-ח.
 נראה שכן יעקב, של שובו קודםכבר

 ב'קפ"ח. ועין סו. ול"ג ד ל"גמהכתובים
 מ"ה בת לאה מות ב: מ"ע]כ'רי*ו.

 קודם שמתה הגר"א, הגהת כפיש',
 הינו פרק, באותו אבל יוסף,מכירת
 ב'קע"א-ב'רט"ו[. היו הייהששנות
 ואהוב בן-זקנים ש'. י"ז בן יוסף-.
 השתלטות של חלומות וחולםלאביו
 בו, וקנאו שנאוהו ולכן אחיו,על

 נטל יא: ת"ד ]בנר הדבר" את שמר"ואביו
 שעה ובאיזו יום באיזה וכתבקולמוס
 אדם יצפה לעולם : גה ברכ' - מקום.ובאיזה
 פעם להלן[. עין והחשבון מיוסף.מנלן? שנהי כיב עד (Rw?~) טובלחלום
 את לראות חברון מעמק אביושלההו
 מצאם והוא בשכם, הישים אחיושלום
 להמיתו התנכלו אליהם קרב בטרםביתן.
 השבטים שישבו אחת ישיבה : ב תשא מי]תנ'

 אחיהם, למכירת ירעה, אפילו אחת,בעצה.
 רעבון[. בשני שנים ז' העולם אתכלכלה
 ""י ]י"ר מידם" שיינהו ראותוישמט

 אחד כל וכ/ ? ראובן היה והיכן'יד:
 יומו, אביו את משמש היה מהםואחד
 עצת לפי היה[. ראובן של יוםואותו
 אותו שהביאו לישמעאלים מכרוהויהודה

 רעה היה כי אפרו, ולאביהםמצרימה,
 רבים* ימים בנו על "ויתאבלאכלתהו,

 שלא ש' כ"ב כנגד ש' כ"כ יז.:]מגלה
 יעז, בן היה יוסף כשנמכרוההשבון: ב"ר-ז(י )עין אביו את יעקבשמש

 הרי ל', בן היה פרעה לפניוכשנעמד
 שנות ובי שבע שנות ז' עברו וליה"כיג,
 הרי מצרימה, יעקב שירד עדרעב
 נמכר יוסף ב'רל"ז[. - ב'רי"ו והן: ש',כ"ב

 נר הטבחים. שר פרעה סריסלפוטיפר

 אלו בתיך כ: 1ס-ע ההיא בעת]-[.
 שלמן השנים בכ"ב : כלומרהשנים,
 למצרים[ יעקב ירידת ועד יוסףמכירת
 ]ובסוף 1 הכנעני שוע בת את יהודהנשא
 ער נולד ב'רי"ז[ בתחלת או זושנה
 ]ושוב אונן, שנה[ ]ולאחר יהודה,בן

 ועין א-ה. ל"ת סי' בניו. שלה שנה[לאחר
 לב'רל"ז.באור

 פ"ז ב"י שבת. אבכיר: בשם קמו י"שנב'רי"ז.

 אחרות: נוסחות )ולפי חגם יום בעיר:ט
 תיאטרון יום נילוש זיבוח( נבול,גדול,
 הפקידו ואדוניו מאי הצליח יוסףהיה[.
 ]~-ע ובשדה" "בבית לו אשר כלעל
 ששה פוטיפר, בבית עשה חדשים י"ב :ב

 יפה היה ויוסף בשדה[. וששהבבית
 נשאה אדוניו ואשת מראה, ויפהתאר
 עברה לדבר אותו ופתתה עיניהאליו
 הינו חדש, י"ב : ח וישב ]חג' יום"קיום
 אג' י"ס - פוטיפר. בבית שבתו זמןכל

 לשם נתכונה פוטיפר של אשתותתרסג:
 שהיא באסטרולוגיא היתה רואהשמים:
 יודעת היתה ולא בן, לו להעמידעתידה
 ב'רכ"ט[, עין מבתהו או מפנהאם

 קליו העלילה לה להשמע מאןובאשר
א ,, אשף היברי ההבד אלי בא . בדלה,באזני  י = 411 . " , 
 ע"י-

 ו*, "-" *-שיו.
~aya  ששו וווטו. 
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~גון.
 לאדםבירכ"ח37זמנים

 בבית הושם יוסף בי". לצחק לנוהבאת
 ; שנים י*ב שם וישב : ב ]פ"עהסהר

 בג ופסיק' שם זה ולפי יב'רי"ז-ב'רב"ח

 בוא עת "עד ק"היט, תה, הפסוק אתמפרש
 שנה[. י"ס משמעו פה עת כידברו",.

 הסהר, בית שר בעיני הנו נתןוה'
 האסירים. כל את יוסף ביד נתןוהוא
 קמו. י"ש 5ה סוטה ל-ט;צר'

 .ז' ]בן יהודה בן ער]כ'רכ"ר[.

 שנה[; ]באותה ומת תמר את נושאשנ'[
 כנ"ל, ומת מיבמה ז'[ ]בן אונן]ב'רכאה[.
 בית אלמנה יושבת תמר]ב'רכ"ו[.

 ירא כי שלה, שיגדל עד ומחכהאביה
 ל"ת בר' כאחיו. הוא גם ימות פןאביו

 לב'רל"ז. באור ועין בו p"Dו-יא;
 על סריסיו שני על קצף פרעה]-[.

 4תם ונתן האקים שר ועל המשקיםשר
 במשמר" ימים "ויהיו הסהר,בבית
 כ"ד בר רש"י ועין חדשי ימים-י"ב]מש"י:

 בלילה חלומו איש חלמו שניהםגה[.
 ליוסף, חלומו איש קפר ובבקראחד
 עב.: שריגים-חוליו שלשה ובגפן י: מ']בר'
 רגלים ג' שריגים-אלו ג' ישראלי אלונפן

 ושנהל. שנה בכל בהן עוליןשישראל
 שלשת "בעוד יוסף: פתר המשקיםלשר
 על והשיבך ראשך את פרעה ישאימים
 והזכרתני חסד עמדי נא ועשית וכו'כנך
 וכו'. הזה" הבית מן והוצאתני פרעהאל

 שלשת "בעוד : יוסף פתר האשיםולשר
 ותלה מעליך ראשך את פרעה ישאימים
 yg*. עלאותך

 וכאשי
 יוסף להם פתר

 את הלדת יום השלישי ביום היהכן
 פרעה[. של גנוסיאה יום : ה פ"ח ]ג"פפרעה
 זכר לא למשרתו, ששב המשקים,ושר
 היה לא ס: וישב ותנ' וישכחהו יוסףאת
 י' אלא הסהר בבית לשבת יוסףראוי
 אחיו י' על דבה שהוציא ספנישנים,
 וע"י זו4 שנה סוף עם כלו שנים)וי'

 חסד" עמדי אועשית המשקים לשרשאמר
 עוד לו נתוספו בו בטחונו ותלהוכד

 מ'. בר' שנים[,ב'
 : ז ס"ה ]1"י הימים "וירבו]ב'רכ"ח.

 יהודה". אשת בת-שוע ותמת חדש[י"ב
 לב'רל*ז. באור ועין יב; ל"אבר'

 ש/ בןק"פ יצחק מות בניסן[.]בירכ"ח.
 ב'ק"ח. לעין כס. סח ע"הנר

 צאנו. לגז תמנתה עולה יהודה]-[.
 גדל כי שראתה לתמר, הדברונודע
 התכסתה לאשה. לו נתנה לא והיאשלה
 הדרך. על עינים בפתח וישבהבצעיף
 והבטיח ותבעא לזונה חשבהויהודה
 ולערבון עזים, גדי בשכרה להלשיח
 ומטהו, ופתילו חתמו בידיההשאיר
 שליח, בידי העזים גדי את ש5הואח"כ
 חדשים כמשלש ויהי מצאה. לאוהוא
 ראשון ק"ל רבו : יא פ"ה ב"ר לפי]רש"י
 : כלומר שלם, ואמצעי אחרון שלורבו

 הכרת זמן : ח נדה החדשים.כהשתלש
 ליהודה הוגד ועי"ש[ חדשים. ג'העבר
 "הוציאוה אמר והוא כלתך", תמרונזנתה

 היתה, שם בת תמר : יא פ"ה ]ב"יותשרף"
 דינה שזנתה כהן ובת כהן, היהוהוא

 את לו שלחה כאשר אבלבשרפה[ו
 קדשים[ ]לז' בצדקתה. הכירהערבון
 החיב- בר' וזרח. פרץ את תאמיםילדה

 קודם א: פ-ה וב"ר כד. ס"ה בר' רש"י בו פ"על;
 פרעה )אותו הראשון משעבד נולדשלא

 האחרון גואל נולד ישראל(, אתששעבד
 פרץ(ן. מזרע דוד בן)משיח
 ]לשחרורו שנתים מקץ השנה[. בסוף]-.
 חלומות, שני פרעה חלם המשקים[ שרשל
 מן שעלו מראה יפות ~רות ז' עלאחד
 בשר דקות פרות ז' עלו ואחריהןהיאר,
 השבלים על והשני הראשונותו אתואכלו
 אחד, בקנה הללות וטובותבריאות
 ובלעו דקות שבלים ז' צמחוואחריהן

 איש והמלאות. הבריאות השבלים-את
 לפתור ידע לא וחכמיו חרטומיומכל
 המשקים שר לו ספר ואז חלומו,את
 , יוסףעל
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סדרי38 לאדםבירכ"טריי

 שמז"י השנהו ראש י""'_י":]ב'רכ-ם.
 שנה, ל' בן יוסף, בניסן[. ט"ו ט:י""

 פרעה לפני והעמד הבור מןהועלה
 פרות תשבע : חלומותיו את לוופתר

 שנים שבע וכו' הנה שנים שבעהטובות
 מצרים/ ארץ בכל גדול שבעבאות...
 וכו'. אחריהן" רעב שני שבעוקמו
 שנגזרו הרעב שנות מספך : פ"ס סוף]ב"ר
 פרעה שראה כפי י"ד, : הן מצריםעל

 כ"ח, או 1 שבלים וז' פרות ז'בחלום
 1 ליוסף ספר ואח"כ ראה פרעהשהרי

 ליוסף וספר ראה פרעה שהרי מ"ב,או
 ג'של"ז,ן. ועין בפתרונו. וספר חוףויוסף
 י"ד להיות ראויות היו 1 מקץ הג'ולפי
 ז' ונעשו יוסף שגזר אלא רעב,שנות
 אצל כל את לצבור יעץ ולכןשנימן.
 לארץ לפקדון הבאות הטובותהשנים
 מנהו זאת עצתו בגלל הרעב. שנילשבע
 ומשביר מצרים ארז כל על *שליטפרעה
 בת אסנת את לו ונתן הארץ עםלכל
 י לאשה אן כהן פרעפוטי

 מנשה יוסף בני שני נולדוןב'רל~ה[. השבעי שני דךננ'ו*כ"פ-כ'רל"ה[.
 עין ובשבטו באייר : קטב עמ' ]י"שואפרים
 הרעב". ש1ת תבוא "בטרםב'קצ"ט[

 נולדו סה"י ]דלפי -. ב. פ"ע א-גג; מ"אבר'
 שנה, ל"ד בן יוסף כשהיה וחפריםמנשה
 שהם מח בפר"א האסור עם מתאיםוזה

 יעקב בא שלא עד שנים ה'נולדו
 צ'רל"ג[. הינולמצרים,

 בן קהת נו, ב'ר"לו[. או]ב'רל"ה
 שמ'ו'יח. בר'מ"ויא; ש'. קל"ג חילוי.

 יסוד: אין לזה אבל סה,ד, לפי השנה ה: רהע
 ממנין מסיקים מ וי"ב יח 1' שם, רשיי פיו ועלסיע
 כ( יח ו' )שמ' ועמרם קהת של חייהםשנות

 ישראל ישיבת שנות ת' לחשוב אפשר שאיהוכחה,
 היה קהת שהרי לשם, יעקב מירידתבמצרים
 שנותיו, כל את נחשוב ואם מצרים,מיורדי
 עמרי שנות וכלקל'ג,

 משה שנות וכל קל-ז, בנו,
 אלא לט אין מצרים, יציאת ער שנה פ, עמרםבן
 שנים הרבה כרחך "ועל מוסיף: ורש-י שנה,ש"נ

 שנים והרבה למצרים, ירד שלא עד לקהתהיו
 לנו אין זה לפי האטת". בשני לבניםנבלעים
 ' ב,רליז, המאותר לכל סולר קהת כי לאמר,אלא

 ב'קצ'ר, נולד לוי שהרי ב"ר-ג. קורם לאאבל
 בני הולירו הראשונים שרורות נאטר אםואפילו

 . קהת. כשנולד שנים מ, בן לוי היהח,,
 הרעב, שנות מז' ראשונה]כ'רל"ה.

 באו הארץ "וכל במצרים. קשהרעב
 הרעב הזק כי יוסף, אל לשברמצרים
 נד-גז. מ"א בר הארץ".בכל

 שנים, 1' ]בן יהודה בן פרץ]-ן.
 בנו נולד זון שנה ובתוך אשהנושא
 ב'רל"ז. ועין ; ב מ"ע ; יב מ"1 ברחצרון.
 במצרים שבר יש כי שמע יעקב]-[.
 משם לנו ושברו שמה "רדו להם:ואמר
 ,רדו/ : ב צ"א ב"ר לפי ]כש"י נמות" ולאונחיה
 שנשתעבדו שנה לר"י רמז לכו, אמר:ולא

 ישראל, בני עשרה רד,ח. כמניןלמצרים
 יוסף. אל למצרים באו בנימין,מלבד
 אתם דבר הכירוהו. לא והם הכירםהוא
 שם הם, מרגלים כי והאשימםקשות
 אסת"ר ס; צ"א 4ב-י ימים שלשת במשמראותם

 הצדיקים את מניח הקב"ה אין לעולםט:
 בצרה נתונין ישראל )אין ימים ג'בצרה
 יצחק: מעקדת והראיות ימים(, מג'יותר
 יונה: יז; מ"ב בר' : פה השבטים נ2(1ר21 ד; כ"בבר'
 ממרדכי: ק ו' הושע  המתים: מתחית א, ב'יונה
  ולסוף אן ל' ש"א  הנראה: כפי ימדוד, ן ה'אסתר
 שישחר משמעון לבד אותם, לשחררנאות
 בנימין. עם וישובו שילכו עדאטור,
 עמכם בני ירד "לא אמר: והוא ליעקבחזרו
 שאולה". ביגון שיבתי את והורדתםוכו'
 מ"ב.בר'

 הרעב. שנות מז' שניה]כ'רל"ז[.
 ולפי  הרעב" שנתים זה זוכי ו: מ"חבר'

 במצרים הרעב ארך לא י סוטהתוספתא
 שבאותו ואפעלפי אלה, שנים ב'אלא
 חשר שנים חמש "ועוד אמור:כתוב
 יוסף, אומר זאת בכל וקציר", חרישאין

 השנית בשנה המצרים אליו שבאולאחר
 את וזרעתם זרע לכם "הא י"(:)מ"ז
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 .ובג

 לאדפב'ר5"ח59זמנים

 למצרים יעקב שבא מכיון - )כג(האדמה"
 כיון הרעב; וכלה לרגליו ברכהבאה
 אבל ליושנו. הרעב תער יעקבשמת
 ג'של"ז[.עין

 נאלץ יעקב בארז. כבד והרעב]-[.
 ולתת למצרים בניו את שניתלשטח
 יוסף ראה כאשר בנימין. את גםלהם
 טבח ל"טבוח אנשיו את צוה בנימיןאת

 בצהרים" האנשים יאכלו אתי כיוהכן,
 להכין מלכים דרך אין והרי כח: נשא]1,
 : )כלומר היתה שבת אלא ? לחברומיום
 שנאמר, לשבת( להכין צוה שבתלערב

 וישכרו "וישתו עמהם לחם שאכללאחר והכינו"[י הששי ביום "והיה ח: ט"וש6'
 . ראה שלא שנה 3"ב כל : ה צ"ב ]ב"יעמו"

 הם טעמו ולא שוח טעם לאאותם
 שתו, ,עמו' אותו: שראו עד יין*טעם
 את למלא צוה .שתו[ לא ממנוחוץ

 יוכלון כאשר אכל האנשיםאמתחות
 אמתחתו בפי איש כסף ולשיםשאת
 אמתחת בפי לשים שלו הכסף גביעואת

 ב': ]פס' שולחו" והאנשים אור הבקרבנימין.

 ב,כי ויצא טובי ב,כי אדם יכנסלעולם
 כתוב שכן היום, אור עם כלומר:טוב',
 כי האור את אלהים "וירא ד: א'בר'

 שלח ויוסף ללכת, הרחיקו לאטוב"ן.
 בגנבת אותם והאשים אחריהםלרדוף
 בנימין, באמתחת נמצא הגביעהגביע.
 אליו נגש ויהודה ליוסף חזרו כלםאבל

 בנימין את ישיבו לא אם כיוהודיעו,
 שאולה. ביגון שיבתו את יורידולאביהם

 קולו את ויתן להתאפק יוסף יכולולא
 למחיה "כי וינחמם: אחיו אל ויתודעבבכי
 להביא וצום לפניכם" אלהיםשלחני
 גשן בארץ יושיבו למען אביהם,את

 רעב. שנים חמש עוד כי שם,ויכלכלו
 כד. מ"ג-מ"חבר

 ח"ז בר' פרץ. בן חמול נולד]-[.

 נ. מ"ע ;ינ

 תולדות של השוים חשוכי כל : ר י אכ
 וער שוע בת את לאשה קחתו מ.-םיהי-ה,
 הם מוכרחים והלאה(, מב'רי"ו יעין חמוללדת
 )ל.ז( יוסף מכירת לפרשת זה: מטעם ס.עלפי

 המתחילה )ל"ת( ותמר .הורה מישתממוכה
 .זרחו פרק בלדת 'ומסתימת ההיא" בעת"ויהי

 מצרימה יעקב עם שיררי הנפשותברשימת
 שכל :מצא וחמול. חצרון פרין: בני נם:מצאים
 שממכורת השנים בכ"כ קרו הק.-ותאותן
 )במי-ו- מצרימה יעקב יצירת ער,וסף

 משנשא זה: השכין לפי רק אפשר וזהב'רל"ז(,
 של לעיבורו אחת שוע-"שנה בת את,הודה
 ח', היי אשה אשא שנים ז' ער לדילער,

 עם )בנשיאיו לער אחתשנה
 תם-

 שמת(, עי
 אחת שנה תמר,, )את ששם לאונן אחתשוה

 אחת שנה אביך"י בית אלמנהל,שבי
 )ולאחר שיע" כת ותמת הימיםל.וירבו

 לעיבורו אחת שנה .תמר(, יהירה מעשהכן
 הרי אשה ישא ז'ש:ים פרק הגדיל פרק,של
 )ה להמול אחת שיה לחציין, אחת שנהח',
 כך למצ-ים-* י-די יחמיל וחצי.; שנה'כיב
 הענין כאותו ובי"ש בם.ע, הנכון הנוסחצ"ל

 זו שכן לשלה", אחת "שנה המליםמיותרות
 זאת לעומת אלמנה", לשבי אהת "שנההיא
 פרץ, של לעיבירו אחת .שנה ה:ומח: שם:כון

 )ככף ח" ה-' אשה אשא שנים ז' פרץהנדיל
 כמ"ע* המשיבש ?פי י"ח ולא ער( אצללעיל
 כ" ואם י"ח, במקום כ' הגיהי והגר"אויעבץ
 הראויה4 ההגהה זו אין :כון,אבל זה החשבוןלפי

 נסע שנה, ק"ל בן יעקב,כ'רל"ח.
 הלילוד במראות לו אמר ואלהים שבע,לבאר
 גדול לגוי כי מצרימה, מרדה תיראגאל

 מצרימה עמך ארד אנכי שם.אשימך
 כשנמכר קיז: לי"ש עלה-. גם אעלךואנכי
 אותן כל ומלאבל בוכה יעקב היהיוסף
 אוי : אמר )ב'רי.ו-ב'רל"ח(, שנהכ"ב
 הקב"ה של רחמיו נתגלגלו מיד וכו'.לי

 ב'רנ*ה([. )עד שנה י"1 לווהוסיף
 למצרים באו נפש שבעים ביתו וכליעקב

 ביום בו שירדו ביום בניסן; ט"ו ט: י"ח]שש-י
 באותה שם היה ענג תת"י:עלו.-י"ש

 וברכו[. פרעה לפני יעקץ שעמדשעה
 במיטב אחיו ואת אביו את הושיבויוסף
 כל את וכלכל רעמסס בארץהארץ
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 "וילקט מאד. הרעב כבד כי אביו,בית
 מצרים בארץ הנמצא הכסף כל אתיוסף
 בשאר וגם : קיט. ]מס' כנען"ובארץ
 הארץ "וכל : גז( מ"א מס' שנאמרארצות,
 מצרימהבאו

 לש~~
 וכשעלו יוסדי. . אל

 הכסף( )את העלוהו ממצריםישראל
 שנאמרעמהן

 )ש-

 את "וינצלו : לו( י"ב
 והיה בניסן(. ט"ו ב'תמ"ח )ועיןמצרים"
 מצרים מלך שישק בא רתבעמז עדמונח
 זרח בא ב'זס"ט(; )עין מרחבעםונטלו
 גמרא, )יש.י: משישק ונטלו כושמלך

 אסא בא מאבותינו(; מקובל כךכלומר:
 ב'ץצ"ה( )עין כוש מלך מזרחונטלו
 טברימון בן הדד( )בן להדדרימוןושגרו
 ונטלוהו עמון בני באו אלפים(; ג')עין

 יהושפט בא גמרא(; : )רשב"םמהדדרימון
 והיה ג'מ"ח(, )עין עמון מבניונטלו
 מאחז ונטלו סנחריב בא אחז; עדמונח
 מסנחריב ונטלו באחזקיה ג'קפ"ו(;)עין
 מונח והיה סנחריב(, מפלת ג'רי"ג)עין
 ונטלוהו כשדים באו ; צדקיהועד

 ונטלוהו פרסים באו של"ת(; )ג'פצדקיהו
 ונטלוהו יונים באו )ג'ש"צ(;מכשדים
 באו ג'תכ"ג-ג,תל"ו(: )עיןמפרסים
 ג'מכ'ב(, )עין יונים מיד ונטלוהורומיים
 - ברומא(. : וכלומר בעיר מונחועדין

 אחת במצרים: יוסף הטמין מטמוניותג'
 לאנטונינוס נתגלתה ואמה לקרחנתגלתה

 לצדיקים גנוזה ואחת אסוירוסבן
 בארץ ישב וישראל לבוא;לעתיד
 מאד. וירבו ויפרו גשן בארץמצרים

 יוסף נימצא : ב ]מ"ע כז. כה-כ"ז מ"חבר'
 שנה ל"ט בן למצרים אבותינוכשירדו
 מ"ר[. בןולוי

 החומות ]בין לוי בת יוכבד נולדה]-[.
 זאת לומד קכג ב"ב למצרים.כשירדו
 עם שירדו הנפש שבעים רשימתמתוך
 מ"י )בר' מצריפהיעקב

 שבפרטן ח-כז(,
 מנא שלא מפני ס"ט, אלא אינןאינן

 ולידהה בדרך שהורתה יוכבד אתהכתוב

 "(~טד נט(: כ"ז )במ' שנאמר ההומות,בין

 לידתה : במצרים" ללוי אותה לדהי
 במצרים[. הורתה ואין.במצרים

 שישבו שנה ר"י]ב'רל"ח-ב'תמ"ח.
 יעקב ירידת למן במצרים ישראלבני
 ועין ג. ס"ק מצרים. יציאת עדובניו
 וב'רל"ו[. ב'רל"ה ב'כ"ג,ב'י"ח,
 למצרים ישראל כשירדו ג: סי,ע -. -]-ך
 - שנה. ר"י וחי מת, וכשעלו איובנולד
 בדבר מחולקות דעות הרבה עוד ישאבל
 היהי אברהם בימי איוב איוב: שלזמנו
 בימי היה; משה בימי היהי השבטיםבימי

 ובית היה גולה מעולי איוב ;מרגלים
 ז השופטים שפוט בימי י בטבריאמדרשו

 בימי שבא; מלכות בימי אחשורוש;בימי
 יעקב בת ודינה היה יעקב בימיכשדים1
 פמליא ומגדולי הלה פרעה מעבדי ;נשא

 בן עוץ הדא איוב יד: שלח תנ' לפישלוי
 הדעות רוב )לפי כא; כ כ"כ בר' ומלכה,נחור
 דעה גם יש אבל מישראל, היההאלה
 העולם(,-עד מאומות חסיד נברי,שהיה
 )ולא נברא ולא היה 5א שמאיובהדעה

 ג נ"ז וב"ר 1 ה' סוטה וירו' סו ב"ב עיןנהיה("י

 - יר י.ר ביחזקאל גם נזכר איוב איוב[' ריש1י.ש
 צדיקים כשלשה ודניאל נח עם וניחדכ

 לא נגזמנו )א'-מ"ב(, איוב בספרלמופת.
 בזמן קשור אינו העקרי ותכנוכתוב
 איש עוץ, מארץ איוב על מסופרמסוים,
 בנים ז' לו והיו אלהים. וירא וישרתם
 היו בניו ובקר. צאן ואלפי בנותוג'

 יומו", איש "בית משתה לעשותנוהגים
 מקדשם איוב היה ימים 1' כלובסוף
 חטאו "אולי עולות, ומעלה בבקרומשכים
 יאש בא: תחלת ];הר היום" "ויהיבני".
 המלה מן הדבר מוכח מש"י לפיהשנהג

 דין, על אלא להתיצב שאין,להתיצבי,
 ב12באה תסג עמ' רשי,י" ספר ב ; 1 א'ועי"ש
 בשם הדברים את אמר שרש"יגירסה,
 "סור: סוף רשל בשם זא"ד שאבדן אית""מדרש
 באו האלהים ובני בשבת[ א'יום
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 השטן גם ובתוכם ה', עללהתיצב
 : ה' לו שאמר עד איוב,, עלשהשטין
 חל אליו רק בידך, לו אשר כל"הנה
 ושליחים היום" "ויהי ושוב ידך".תשלח
 איוב, את והודיעו זה אחר בזהבאו
 וכל רכושו כל אבד שונים באסונותכי
 ו"בכל התאבל איוב נהרגנו ובנותיובניו
 היום" "ויהי פעם ושוב חטא": לאזאת
 בשבת; ה' יום : וכנ"ל י השנה רחש :]כנ"ל
 שנהל ע' בן היה כשאיוב ר: ס"א ב-רולפי
 ה', על להתיצב שנית באו האלהיםובני

 על להשטין שהוסיף השטן גםובתוכם
 עצמו אל וגע ידך נא שלה "אולם :איוב
 יברכך", פניך על לא אם בשרו,וחל
 נפשו את אך בידך, "הנו לו: אמרוה'

 בשחין איוב את הכה והשטןשמור"1
 מכת ]ס-עג: קדקדו עד רגלו מכףרע
 משפט הנוסח: ונעדיותב'י חדש. י"באיוב
 הוא שכן תקיר: ישע' עי"ש חדש. י"באיוב
 ירחי לי הנחלתי "כן ג: ז' איובאומר,
 לילות מה לי", מנו עמל ולילותשוא
 - להם למנוי ירחים אף להם,למנוי
 י"ב כל שמונין כדרך  רענן": ";יתפדור
 חטא לא זאת "בבל איוב אבלחדשן

 אליפז איוב, רעי שלשתכשפתיו".
 הנעמתי, וצופר השוחי ובלדדהתימני
 לארץ אתו ישבו ולנחמו, לו לנודבאו
 דבר, אליו דובר "ואין לילות וז' ימיםצ'
 א' איש מאד". הכאב גדול כי ראוכי

 איוב בין ופוח ונתנהל בפרקים*ג'-ל"אוב'.
 האלהים דרכי על רעיו שלשתובין

 אליהוא גם בדכוה מתערב ל"ג בפרקוהעולס.
 ]י"ש רם ממשפחת הבוזי ברכאלבן

 העולם אומו' נביאי כל רבותינו אמרות"ס-1:
 : כא כ ב"ב בר' שנאמר, עמדו, מלכהמן

 וכו': לנחור וכו' מלכה ילדה"הנה
 א"א; איה לפי איוב, בכורו"-זה עוזאת

 ברכבל בן אליהוא זה - אחיו" בוז"ואת
 נפרקים בלעםן. קמואל"-זההבושי-"ואת

 ואל איוב אל ה' תשובת באה ול-ח-מ"ב

 לסוף לה'. איוב ותשובת רעיושלשת
 אבדתו כל את לאיוב ה' החזיר ז-יז()מ"ב

 והיו מראשיתו אחריתו את ובדךכפלים
 ימימה, בנות, ושלש בנים שבענהלו

 אחרי עוד חי ואיוב הפוך, וקרןקציעה
 של שניו עיקר : ו ס"א ]ב-י שנה ק"מזאת
 לו ונתוסף שנה ע' אלא היו לאאיוב
 ארבה "וכחול ית': כ"ט -איוב שנהל.ק"מ
 חי חול ששמו העוף : ס י"ס ]ב"יימים"
 אש שנה אלף ובסוף שנה,אלף
 כלה גופו )או: ושורפתו מקנויוצאה
 כביצה, בו ומשעור מתמרטין(וכנפיו
 וחי[. אברים ומגדלוחוזר
 ריי המספר בחשבונות(: דיוק )לשם ה ערה
 טצרים שגלות א( ; טוה יוצא איוב לחיישנה
 הוסיף הוכוח שלאחר שמכיון ב( שנה, רייארכה
 חי והוא למשנה-, לאיוב היה אשר כל "אתת'
 הרי שנה, ע' חי אז שעד משמע שנה, ק"ממאז
 לא שנה ע' בן היה שאיוב רשמהי זה משוםריי.
 אלא רכושו, כל ואבד בניו נהרגו שבהבשנה
 טתוך זה וגם שגצפרע, בעת שלאחריה,בשנה
 טספר או שעות אלא. ארך לא שהוכוחהנחה,
 לפרש: יהיה צריך חדשים- י-ב איוב )ו"סכתימים
 מיושב, הדבר אין עד? אבל עניון. שנהרגומעת
 על ביסורים איוב נדון יא. וסוטה קו. סנ' לפיכי

 שעמהם ויתרו( איוב )בלעם, השלשה מן אחרשהיה
 שעבור התחיל שמאז נתחכמה", "הבה פרעהנתיעץ
 אלא התחיל לא השעבוד אכל בטצרים;ישראל
 ישראל לירירת צ'ר בישל'א(, )עין לףממות

 להייו? ע' בשנת איוב נדון איך כן ואםמצרימה,
 כשמת תכף היתה "העצה : הנר*א משיט זהעל
 וייסורין, נחן שגה ובאותה בישר(, ,עיןיוסף
 הגר"א אומר זה ולפי לאיוב". ע"א שנת היתהותא
 ישראל כשעלו מת איוב כי ג, בם'ע האמורעל

 כי שאחריה, בשנה אלא דוקא, .לאוממצרים:
 אבל בגמרא". אמרינן ען ביס~רין, היה אחתשנה
 סוף עד איוב חי זה לפי שהרי מרויק, אינו זהגם

 ולאחריהם ש' מע"א יותר אופן ובכל ע-ביסוריו
 אין וגם ל"משנה-)כפלים(, זה אין והרי ק"גחי
 "וכן שאומר ומה רי-ב. או רי-א אם כי ר-יזה

 דאמר: שלמאן טו', לב"ב כונתו בגמרא"אמרינן
 היה' במבריה מדרשו ובית היה גולה מעולי"איוב
 איוב של ששתיי "ימי הבריתא: מן הגמראמקשה
 ?" שיצאו ועד לטצרימ ישראל שגננסוטשעה
 והכונה וכו', שנכנפו; "כמשעה מתרצתוהגמרא
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 גם כן שנה, ר"י ארכה מצרים שגלות כמוהיא:
 כמו בורך הנראה: כפי מפרש והגר-א איוב,חיי
 הראשון ר"ה שיום הדיוק, - מצרים. גלותשגות
 בשבת א' ביום היה איוב( על השפן השמין)שבו
 היום "ויהי : שאמור מזה יוצא ה', ביוםוהשני
 אחיהם בבית יין ושותים אוכלים ובפתיוובניו

 היה הבטר של יומו הלא הסרר ולפיהבכור.,
 אמור, 1 שבריה ומכיון בשבת, א' ביוםמסתמא
 הרי בלבד- ימים ר' אלא לר"ח ר"ה ביןש.אין
 המלים אבל בשבת. ה' ביום השני ר"ההיה

 היום* ב"ויהי לא כתובות הבכור' אחיהם"בבית
 ועז להשמין, השטן בא שבו 1(, א' )איובהראשון
 יג(, )שם השגי ,היום. כ"ויהי אלא ר"ה,היה
 הכתובים משמעוה זלפי האסונות, כל קרושאז
 ראיה שום אין כן ואם אחר, ביום שניהם היולא

 בשבת. א' ביום היה הראשוןשריה

 חי קהת. בן עמרם נו']כ'רנ'ח-[.
 עגו41ם קכא: ]ב"ב כ. יח ו' שמ' שנה,קל"ז
 עמרם - ישי. שם ועין יעקב; אתראה
 את שקפלו אדם בני מז' החמישיהוא

 ב'שפ"ו יעקב; ב'ק"ח ועין , כלוהעולם
 המאוחר לכל עמרם נולד זה ולפיאחיה.
 קודם לא אבל יעקב, מות לפניב'רנ'ה,
 יורדי עם נמנה אינו שהריב'רל"ט,
מצרים[.

 יעקב שחי השנים י.ז קץב'רנ"ה.
 למות" ישראל ימי "ויקרבובמצרים.

 קריבה בו שנאמר מי כל ד: צ-1]ב"י
 אברהם אבותיו: לימי הגיע לאלמות
 רק ויעקב ק"פ יצחק שנה, קע"החיה

 "1;ן יר: ל-א דב' כתוב, משה אצלקם"ז.
 קל"ז חיה עמרם למות"; ימיךקרבו
 שחיה דוד אצל שנה. ק"כ רקומשה
 ימי וודיקרבו : א ב' מ"א אמור, שנהע'
 בועז אבותיו לימי הגיע לא למות";דוד
 יותר הכמים, אמרו עובד וישי,עובד
 רות ב'ךנ"ו עין חייו, היו שנהמתי

 עובד בועז, הגירסא: יבי"שקנו ;וב'ףנ"ה
 על ואולם חיו. 'שנה מת' יותרוישי

 מקום בשום רמז אין ישי שלשנותיו
 נמלט*, חידוד ערך ב'ףפ"ד ועיןאחר,

 אפילו זה ולפי שעה, לאותה נהרגשישי

 לשנת ובועז רות מעשה את נקדיםאם
 אלא ב'ףפ"ד עד מאז עברו לאב'ךנ"ו,
 היא, שהכונה אפשר אבל שנה.שכ"ח
 חיו יחד שלשתם וישי עובד בועז,כי

 בינוני בחשבון ונמצא שנה, מת'יותר
 ואיו שנה, קליג לפחות מהם אחדלכל
 השביע מותו לפני ע'[. רק חידוד
 ממצרים ישאהו כי יוסף אתיעקב

 הביא ויוסף אבותיו. בקברותויקברהו
 ואפרים, מנשה בניו את החולה אביואל

 כראובן ומנשה "אפריון : לו אמרויעקב
 זכות ונתן וברכם לי", יהיוושמעון
 )ועין בשניהם הקטן לאפריםהגדולה
 קרא מותו לפני בניסן(. א'-י"בב'תם"ט:

 לכם ואגידה "האספו ויאמר: בניואל
 הימים" באחרית אתכם יקרא אשראת
 הימין קץ את לבניו לגלות בקש נו.:]פס'

 יתרונותיו את ופרט שכינה[ ממנוונסתלקה
 את וברך מהם אחד כל שלוחסרונותיו

 בשדה אשר במערה שיקברוהו ובקשכלם
 כנען. בארץ ממרא פני על אשרהמכפלה
 בניסןן. או בתשרי י-יא: ד"ה ]לפימותו
 כח-מ"ט. מ"זבר'

 קשתו"- באיתן "ותשב כד: מ"ט"ר'
 שהוא ?( )כסיל עכסילו זו כד: צ"חב"ר

 קשת. במזלעושה
 שנים ישראל שבטי אלה "כל כח:מ"פ

 חדש י"ב מוצא אתה : תקיא יש1עשר"-י"ש
 שעות י"ב ברקיע, מזלות י"בבשנה,
 1 מה בזקות בלילה, שעות י"בביום/

 וכו'. אלה' ,כלבזכות
 בסוד ונכנס ליוסף מסר יעקב : חפר"א
 יוסף מת במצרים. השנה את, ועצרהעבור
 וכשם מישראל. העבורין נתמעטוואחיו

 עתידין כך מצרים, בשעבודשנתמעטו
 הרביעית מלכות שעבוד בסוףלימעט
 המשיח. מלך שיבאעד

 שכתוב מזמורים קמ"ז : יא י"ו סופריםמס'
 יעקב של שנותיו כנגד תהליםבספר
 לפרשה ט ברכ' לפי נחשבות וב' א' תה' :אבינו
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 לאדםבישל"א'43זמנים

 וי,. ט, פר' על יז מגלה עוד ועיןאחת.
 ק"נ. הוא תה' פרקי מספרובספרינו
 ק"פ אברהם, שנות קע"ה : יז י"חבמ"ר

 יהד כלן יעקב, של וקמ"ז יצחקשל
 לארז שמים מהלך וכן שנה,תק"ב

 וזהו: שנה(, ת"ק רק אחרים)במקורות
 כא[. י"א דב' הארץ", על השמים"כימי

 הרופאים חנטו יוסף מצות לפי -.:
 בי יום, ארבעים לו "וימלאו אביו.את
 אותו ויבכו החנוטים. ימי ימלאוכן

 כ"ג ג'ת'ד ]עין 1 יום" שבעיםמצרים
 טובים: ימים ע' כנגד : כד י"ד במ"כ -בסיון.

 יו"כ, ר"ה, חנ, של ח' פסח, שלז'
 החמה[. בשנת שיש שבתות ונ"בשבועות
 מצרים זקני וכל ואחיו יוסף-.
 יעקב. את לקבור כנען לארץעולים
 הספידו היחרן בעבר אשר האטדבגין
 אבל לאביו עשה ויוסף גדולמספד
 עושים ולמה : ק ]ב"י10ף ימימזשבעת

 המשתה. ימי ז' כנגד 1 אבל( )ימיז'
 1' החג ימי פה : א ט' ז:-וב"י טימןועי"ש
 מן עולה והשבת ז', האבל ימיאף

המנין[.
 יעקב בני דסוכות[. (ר]כ'רנ"ה

 וקוברים כנען ארצה אביהם אתנושאים
 ב'ק"ח יעין המכפלה שדה במערתאותו
 יוסף שיבת יום[. באותו עשו מותע"ד
 לכלכלם. אותם והבטחתו למצריםואחיו

 מה"ד. א-כא; נ'בר'
 הראשון בעור, בן בלע]ב'רנ"ח[.

 לפני אדום בארץ מלכו אעורבמלכים
 שנה[ ]ל' ?v_1 ישראלי לבני ??ךקלך

 .; יבדנהבה
 מבצרה זרח בן יובב 1ב4ויפ"ח1.

 באדום.1 שנימן גי'קלך
 מלך התימני מחרץ חושם]ב'רצ"ח[.

 א' דה"א ; לא-לד ל"ו בר באדום. שנהקלכ'

 ב'שי"ח. ועין סה"י, ;מ?-מה
 מות מנחה[. בשעת שבת,]בישים.

 שנה מ' שהיה ]לאחר שנה ק"י בןיוסף

 לעצמך. מלך שנה ום' מצרים למלךמשנה
 "ואלהים אחיו: את השביע מותולפני
 מן אתכם והעלה אתכם יפקדפקד
 לאברהם, נשבע אשר הארז אל הזאתהארז
 עצמותי את והעליתם וכו' וליעקבליצחק
 יע פר"א קנו; תחמה זהר ; כב_כו נ' ברמזה".
 שקצר השבטים בכל לך אין : ג]מ"ע
 שהנהינ זיפני : גה. ברכ' מיוסף1 פחותימים
 ברבנות[.עצמו

 ]ל"ה 19ך ידד בן חדד]כ'שי*ח[.
 סה"י. ; מז א' דה"א ו לה ל"ו בר' באדום.שנה[
 בושג"ג.ועין

 בן לוי מות ב'של"ב[. או.]כ'של"א
 אין ג: ]0"ע יו. ר שן ש'. קל"ז בןיעקב,
 יותר ימים שהאריך השבטים בכללך

 לא קים לוי שהיה זמן וכלמלוי.
 לוי ומשמת למצרים, ישראלנשתעבדו
 ח-י1ע א' עמ' לשעבדם. המצריםהתחילו
 השעבוד ששבות מוכח שמשם ב'קצ"ד,ועין
 ולפי שנהו קי"ח או קי"ז או קי"והיו
 ישראל את המצרים העבידו לא מחפרא
 מיומו שעות( )מי"ב אחת שעהאלא
 פ"נ והן שנה(, אלף )שהוא הקב"השל
 פ"ו : ה פסיק' ולפי שנה, ושליששניס
 ב'שס"א[. ועין מרים. שנולדה משעהשנה,

 הדור וכל ואחיו יוסף שמת לאחר]-[.
 מלך קם מאד רבו ישראל ובניההוא
 התרבות כנגד תהבולות שבקשחדש
 בבנית בפרך והעבידם ישראלבני

 א-יא. א' עמ' ורעמסס.פיתום
 חדש או חדש' ,גזלך ה: שמ' ותנ' יא.]סוטה
 לו אמרו , גזירותיו שנתחדשו אוממש

 )לפי זו לאומה ונזדוג בוא :המצרים
 ויי"ש ; לה ונרע נציק משמעותו:הענין
 : להן אמך קצת(. שדנה הנוסחהקסם

 לנו היה לא יוסף אלולא וכו'שוטים
 הורידוהו להם שמע שלא כיוןחיים!
 לעשות שהסכים עד חדשים ג'מכסאו
רצונם.
 : עצה באותה היו שלשה קו.: וסנ' יא.סיטה
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סדרי44. אדם יבישנ"ג

 ואיוב בלעם י: א' שם, לו", נתחכמה"הבה
 ב'תפ"ח(, )עין נהרג שיעץ בלעםויתרו,
 שברח יתרו ביסורי17 נדון ששתקאיוב
 הגזית, בלשכת שישבו בניו מבניזכו
 טון. א' שופ' גה, ב' שי"א הכתוביםלפי

 ]י"ה מלך ממשרקה שמלה]במשכונן.
 סה"י. ; מז א' דהי"א ; לו ל"ו בר' באדום.שנה[
 ב'שע"א.ועין

 לוי בן קהת בן עמרם]כ'שם"א[.
 דודתו. לוי בת יוכבד את לאשהלוקח
 במ' ש'[. קכ"ז ]מיתה בתם מריםנו'

 הענוי: תחלת : ]ס-ע א. כ' במ' ק מ"ע נט;כ"1
 חייהם" את "וימררו אותו", יענו"וכאשר
 ב'של"א[. ועין יב-יד. א' שמ'וכו',
 שיצאו ועד לוי משמת "נמצא : ג ס-ע : ה ר עה

 שנה, קי.1( : גורם )הגר-א ק"ו ממצריםישראל
 הגר'א( גירסת )לפי כן, על יותר' השעבודואין
 מרים,. של כשנותיה שניס מפד פחות העגייואין

 של שנותיה שכל לפרש אפשר אי אלהדברים
 עכ"פ היתה היא שהרי שנה, פ"ז רק היוסרים
 ל-ס שנת בסוף ומתה ב,שס-ח( )עין ממשהכדולה
 משה. לפני אחת כשנה )ב,תפ'ז(, מצריםליציאת
 הענוי כי היא, סיע שכונת אזמר, אתה כרחךבעל

 שנה. פיז לה שמלאו וגמשךעד מרים מלידתהתחיל
 היתה ואז עי-ש, ב'תמ-ח, בר"ח נגמרהענוי
 שלמות. לא שנה קכ"ז חיתה ולפיו פ'ז, בתמרים
 רות. ערך סוף ביךנ"1 עין מריםוש

 ויוכבד. עמרם בן אהרן נו']גנ'שם4ה[.
 לט. ל"גלח 1;במ' ז' מ, ו' עמ' ו/ קכ"גחי

 למילדות פרעה גזרת]-[,
 אותו והמתן הוא בן "אם :העבריות

 המילדות פעולת וחיה". היא בתואם
 מצות הילדים. להצלת ופועהשפרה
 היאורה הילוד הבן "כל : עמו לכלפרעה

 סו-כב. שמ'א' תחיון". הבת וכלתשליכוהו

 "היאורה נזרת ארכה לא מח מר"א]לפי
 שנה ושליש שנים ג' אלאתשליכוהו"

 מתאימים זה ויק משה; נולד שלאעד
 שפרה )המילדות כי יז, א' שמכ"ידברי
 יוכבד וחמותה, כלה או היוופועה

 ובתה, אשה או שמינדב, בתואלישבע
 תדשא מד' בשם ט ית' י"ש ואולם ; ומריםיוכבד

 חסידות נשים בין המילדות אתמונה
 שנים, ה' אלא למרים היה "לאגיורות(
 כלומר שנים", ג' ממשה גדולשאהרן
 לידת בשנת היתה המילדותשגזירת
 הפרוש פרברי כמה שם נופלים ובזה -אהרן.
 מצר :ם כעפרך שהשבות כהונהש,-מתימת
 הערה. ב'תמ-ז עיןאחר,

 כל הריגת גזירת באה קפד י"שלפי
 בשנת חלום חלם שפרעה לאחרזכר
 שנת והיא מצרים, ישראל לרדתק"ל
 לאחר באה הגזרה עוד: ישם - משה.לדת
 הזה ביום : אומרים איסטרולוגיןשהיו
 וכו'[. נולד ישראל שלהגואל

 יוכבד את לוקח עמרם]ב'שם"ז[.
 וגרשה מסנה שפרש לאחר שנית,]בפעם
 היתה כבר וכשהחזירה פרעה, גזרתמחמת

 נט, כ"י במ' א; ב' עמ' חדשים[. מג'מעוברת
 יז. א' שחי"ר ן יב.סוטה

 ז* או באדר ז' או א']כ'שם"ח.
 מהיום שעות ג' בשבת. ד' א/באדר

 השמשות[. בין שבת או: בבקר(.)9
 אהד[ ויום חדשים לו' או ]לטינולד
 עין ; שנה קי"ג ]בן עמרם בןמשה

 ב'רל"ח, עין ש'1 ק"ל ]בת ויוכבדב'רנ"ה[
 מחמת ש'. ק"כ הי ב"א[. עמ' ורשיי קכ.ב"ב

 ]מקוטעים: חדשים ג' נצפן פרעהגזרת
 שהשנה בניסן, כ"א עד באדרמז'
 של רובו הם חדשים וג' מעוברת,היתה
 1 שלם ואטצעי אחרון של רובוראשון,

 ג' בסיוןי ו' עד באדר מז' שלמים:או
 באו המצרים כי להצפינו, יכלהחדשים
 חדשים ט' מקץ רק הילד אתלחפש
 ואלו יוכבד, את עמרם שהחזירמיום
 עין לכ4 קודם חדשים . ג' נתעברההיא

 פסח( של )ז' בניסן כ"א וביוםב'שס"זי
 בסוף בתבה הושם )שבועות([ בסיון ו'או
 בת אותו משתה ומשם היאור, שפתעל

 שעמדה )מרים( אחותו עצת לפיפרעה.
 מינקת. לו להיות לאמו הילד נמסרשם
 יב1 סוטה ז; לד דב' כ"ונס; במ' ו'ק בב-תעמ'
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 לארסב'ת"ט45זמנים

 פר"א ]לפי סה"ד. יוחסין; גז ב' שא' רש"י ז;אסת"ר

 קמו י"ש ולפי .ימים, לחי אותו מלומח
 חדשים ג' בן ה: י"א דב"י - מהול.בולד

 מתוך תורה לקבל שעתיד ואמרנתנבא
 אש[.להבי

 ]לאחר ותביאהו הילד "ייגדל]כ'ש*ש*
 לבן לה ויהי פרעה לבת חדש[כיד

 שמהייי ; י ב' שמ' וכו/ משה" שמוותקרא
 לא."'

 תפח )וי"ש וצמדנו ד' : יג, ומגילה ג א']ויק"ר
 ירד, למשה: לו היו שמדת( י'מנומן
 אבי סוכו, אבי אביגדור, יקותיאל,חבר,
 ; שמעיה וגם טוביה גם אחרים ולפיזנות,
 יח ד' דהי"א הכתובים את הדורשועי"ש

 ,דברי ניתן עלא יען משה, על הכל 1,כ"י
 על אמור יג. שמגילה לידרש"1 אלאהימים'
 : הש"י זלפי - הם אחד דבריך כלדה"י:
 שם הם בדה"י הנזכרים שמותהרבה
 : היא הגירסה תתרעד דה"י בי"ש אבלחחדז
 לדרשם. יודעים ואנו הוא תימה דבריךכל

 אלהים אותו קרא לא. הנ"ל השמותומכל
 פרעה[. בת בתיה אותו שקראה בשםאלא

 לחייו, נ' בשנת משה, הילד]-.
 ויודע וכו' פרעה מראש העטרהמסיר
 ונעשה וכו' וגחלת שהם ביןלהבחין
 קפי[. י"ש פה.כבד

 מלך הנהר מרחובות שאול]ב:'שע"א[.
 מאז א' דהי"א לז; ל"ו בר באדום. שנה[]ם'
 ב'תי*א. ועיןוהש.

 השילוני. אחיה נוי בערך[.]כ'שפ"ו
R'"K~a;מח"ק יותר ]חיה כ. ב"ו דהיייא כס 

 עמרפ* את ראה "אחיהשנוץ-ב"בקכש

זהי"
 ליציאת ב' בשנה ס' מבן למעלה

 הששי הוא אחיה - ורש"י. עי"שמצרים.
 כלו. העולם את שקפלו אדם בנימז'
 אליהו[. ג'ל"ד עמרם; ב'רנ"העין

 כ' בן : לה אי ]שמריי משה]ג~שפ*ח[.
 יוצא שעה[ באותה היה שנה מ' בןאו
 איש מכה מצרי איש ורואה אחיואל

 בת שלומית של בעלה : ט זמ: ]חג'עברי

 המצרי את הורג משה , ישן ע"ד י'דברי,
 בחולווטומנו
 עברים שני ראה השני ביום]-[.
 1" רעך תכה "למה : לרשע ויאמרנצים
 כאשר אומר אתה "הלהרגני ענהו:והלז
 פרעה מפני מיראה המצריי אתהרנת
 על וישב מדין בארץ "ועשב משהברח

 אחרות דעות ]ולפי יא-סו. ב' שיהבאר".-
 בן י"ה, בן ס"ה בן י"ס, בן אזהיה
 ניכוש נלחם ש"י ס' שנה, כ' ' במדיןהיה שנהי מ' יתרו צאן את רעה ש"ימ'
 שנה מ' כ"ז, בן שם, ומלך שניםט'

 והיה למדין והלך ש' ס"ז בן משםויצא
 נשתחרר יתרו, אצל בבור שנים י'כלוא
 קש- י"ל צפורה. את או ונשא ע"זבן
 ח שמ' תם מ; סר"א א; ה' שם לב-לה; א' שמו-רקסח;
 של בפלטין משה עשה יא: ק' דלפיב"רוי;

 ושמש שנה מ' ובמדין שנה, מ'פרעה
 כס י"ד במש לפי שנה. מ' ישראלאת

 במצרים לישראל להורות משההתחיל
 ולכן בית, בשנת שנה, ליב בןכשהיה
 י'ב )שנדבו הכלים כסף "כלעלה

 אלפים המזבח( חנוכת ביוםהנשיאים
 פור ז' בא' הקדש", בשקל מאותוארבע
 היה קמו: משה"-י-ש "ויגדל ב'יא:שם,
 י"א. כבן ונמצא שנים ה'בן

 ראה לב: א' בסבלותם"-שמוש "וירא :שם
 להם ותקן חלך מנוחה להם שופיןמשה

 השבת[. יום את פרעהברשות
 נון. בל )הושע( יתושע נו',]כ'ת"ו[.

 p"o כבי כ-ר יהר סו; ח י"ג במ' שנה. ק"יחיה

 הכתוב על אזני את מעיר רבינוביץ מיכל ר' ]ירידייב.

 שדי114!ר תרל-ג: ליפציג לד, דף "והזהיר",בסטר
 )שמ' אנשים" לנו בחר יהושע אלמשה

 אנשים שיבחר כדי ז ליהושע ס(-ולמהי"ז
 כמותו[. שני באדרשנולדו

 י-ג בי ן~~ה. בן כלב נו']ב'ת"פ[.
 בשעת מצרים, ליציאת ב' )בשנה ז י"י יש'1;

 בן היה ב'תמ"ט, היא המרגלים,שליחת
 ב'תי"ח. ועין שנה(.מ'

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



 ,kq/ ין

סדרי46 לאדםב,תי"א

 מלך עכבור בן חנן בעל;ב,תי"א[.
 ן מט 8' דה"א , ל"ת ל"ו בר באדום. שן[]5"ה
 ב'תמ"ג ועיןסה"י.

 חצרון בן כלב בן תור נף]ב.תי"ח[.
 יפונהז בן בלב בן לאו אשתוואפרת
 1 הם אחד שניהם התלמוד דעתולפי
 ב' דהי"א הם[. ששנים דעה גם ישאבל

 ב'תכ"ז. ועין ב. א' קיד' ירו' סט; סנ' ים;יח
 ממצרים יצאו יוסף בן אפרים בני]--.
 י, ופסיק' פר"אמח ונספו, הקץ אתלדחוק
 נהרגו? ךלמה : י כ' שמרי גובר. הערות שםועין

 הבתרים בין אברהם שנדבר פיזםשחשבו
 פלשתים והרגום שגה. ל' וטעו)ב'י"ח(
 וכו' אפרים "ובני : כא( כ ;, )דה-אשנאמר
 עצמותיהם והיו וכו'. גת" אנשיוהרגום
 כשיצאו ולפיכך, חמרים, חמריםשמוחין
 יראו אם הקב"ה: אמר ממצרים,ישראל
 בדרך שטוחין אפרים בני עצמותישראל
 אלהים נחם "לא ולכן למצרים,יחזרו
 העם" ינחם פן וכף פלשתים ארץדרך
 יז[. י"ג עמ'וכו',

 דהי"א חור. בן אורי נוי]כיתכ"ק.
 ב'תל"ה. לעין סט. tso קב'

 בן אורי בן בצלאל נו']בותל"ה[.
 שם;שם;שמ,חור.

 4.הלזל-ואבי
 בצלאל נקרא הנ"ל הכתוכים לפי : ר 1 אכ
 במז"ט( עין יפונה, בן כלב לן חור בן אוריבן

 ליציאת א' בשנה וכליו המשכן אתלעשות
 פחות אינו ואיש איש, קוראו והכתובמצרים,
 כלב, לדת שמן השנים שכצ'ט נמצא י.ג,מבן

 הוליד ב'תמ"ח, המשכל עשית ועדב4ת"ט,
 בדעאל חת ואורי אורי את וחור חור אתכלב

 %ם רק %פשר וזה שנה. "ג בן נעשהובצלאל
 הוליד מדע אחד כל ואורי חור שכלב,נעמר
 'לשלשה שניח ש',וב' כ"ת הרי ח', בןכשהוא
 חרשים ;ז' אהד לכל : רש"י )כפרושעבויים
 וי'נ כ-ה הרי וטהרה(, לנדות וחדשלהריון
 "דורות כי האיה, ומכאן ל'ט, הרי בצלאל,של

 , שם* ורש"י סט סנ' ח". כני הולידוהראשונים
 בן יוכלב : אמור יח-כ ב' ברהי"אואולת
 וכי' יריעות ואת אשה עזובה את הולידחצרון
 ותלד אפרת את כלב לו ויקח עזובהותמת
 יכליר ואורי אורי את הוליד ודור חור, את6

------ 
 לפ: בוים כלב הוליד וא"כ בצלאל".את

 לרשני המיוחם ולכן.הפרוש חור, אתהולידו
 בפרק מפורש .וכן אומר שהוא )אעפ"ישם
 חששן עושה מט( סנ' שהוא ומורה", סוריכן

 אשה עזובה כשהוליד ח' בן היה כלבאחר:
 ענובה מיתת ואחר יריעות, כשהוליד ט'וכן

 בש:,; חור את והולידה אפרת. את לקחאשתו
 כשהוליד ח' גן וחור שנים י' כן הריהאחרת,

 בצלאל, את כשהוליד ח' בן ואורי אוריאת
 היה מהם אחד שכל נמצא וכו' שנים ב"והרי
 שש כן "ומדרש: כשהולידו שנים ח' מבןפחות
 במדרשי. זאת מצאתי )ולא הולירו'ושש

 בן הוליד כלכ כ: א' קדושיןוכירושלמי
 עיר סוף כ'רנ-ו עין ואפרת כלב על -עשר-
רות-

 ]מ"ח מלך פעו איש הדר]כ'תמ"ך[.
 1ה1(4 סה"י. גא; נ א' דה"א לט; ל"ו בר' באדום.ש'[

 מלבו אשר המלכים משמונתהאחרון
 בישראל. מלך מלך לפני אדוםבארז

 . משה שישב בעת ב'תמ"ז[.]ב'תם"ו,

 בנותיו שבע באו מדין בארץ הבארעל
 להשקות מדין כהן יתרו( )הוא רעואלשל
 משה משם. גרשון והרבים אביהן,צאן

 .לו ונתן לכיתו קראו שביהןהושיען
 לו ילדה והיא לאשה, בתו צפרהאת
 ההם הרבים בימים - ואליעזר. גרשםאת
 ו: מצורע ינ' במדיף גר משה שהיה :]רש"י
 אותן העלה צער של ימים שהיולפי

 והוא אלהים, אל הקשה מעבויתםישראל בני שועת עלתה רבים[ ימיםהכתוב
 יצחק את אברהם את בריתו אתוכר
 ב-ד. י"ח טז-כפז ב' שמ' יעקב.ואת

 קיו בהייה הכתובים רציפות לפיהןיה:
 טם3ריסז סשה בריחת לאחר סיר האלההטעשיט

 חן לפרק סמוך עד גריחתו את לאחר יש כןואם
 שהאגדה אלא פרעה, גכקז ישב ההוא הזמןוכל

 ישיבת את האלה הטאורעות שני ביןהכניסה
 ב,שפ'ח. עין וכרי; בכוץטשה

 בביסן4 ט"ו - שבת( )סה"ת ינכ,תם"ג
 חותנו יתרו 'צאן -רועה'"אתמשה-היה

 ראה "היה" בו שנאמר מי כל 1:]08תיר
 מהפכה ארעה בהייו )כלומר: הדשעולם
 איש "בת ס: י 3ר : הם וחמשהגדולות

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



יץ4;
 יאדםביתמ"ז47זמנים

 בן "יוסף ב: בר'ל"ו היה"ז תמיםצדיק
 א: א' איוב רועה"1 היה שנה עשרהשבע
 י פה משה ; עוץ" בארץ היה"איש
 הבירה בשושן היה יהודי "איש : ה נ'אסתר
 האלהים הר אל בא משה מרדכי"[.ושמו
 משה של צאנו הלכה יד: שמ' ]תנ'צורב
 ה' לו רמז כלומן טעמה ולא יוםמ'

 גלוי שנה[. מ' ישראל אתשמנהיג
 ט: ב' ]שמיש הסנה מתוך אליואלהים
 : ,הסנה'[ כמנין שנה ק"כ שיחיה לורמז
 אלהי אברהם אלהי אביך אלהיאנכי
 צעקת הנה ועתה וכוח יעקב ואלהייצחק
 לכה ועתה וגו', אלי באה ישראלבני

 בני עמי את והוצא פרעה אלואשלחך
 "לא סרב: משה וכו'. ממצריםישראל
 משלשם גם מתמול גם אנכי דבריםאיש
 פה כבד כי עבדך, אל דברך מאזגם

 הימים ז' כל ה: ]פ"ע אנכי" לשוןוכבד
 במנהו משה עם מדבר הקב"ההיה

 ,מאז'-ג' ,שלשם',והראיה:.,מתמול',
 ויום ימים, ,גם'-נ' פעמים ג'ימים,
 אותו ומעונין ימים, ז' הרי מדברשהיה
 הבאה לשנה הזמן ובאותו בניסן,לט"ו
 י"ש לפי .- ממצרים. ישראל בנייצאו
 בל משה את הקב"ה שפתה לאחרתקי:
 ז': ביום משה לו אמר הסנה ימיז'

 לו פרע זה ועל תשלח", ביד נא,שלח
 ב'תמ"ט עין : מדה כנגד מדההקב"ה
 משה( כהונת )ענין המלואים ימי ז'ערך

 כא י שמי"ג - משה. מות ערךוב'תפ"ה

 משום אלא ללכת סרב לא משה מ: שמ'והני
 עמדתי שלא עד ואמר: אהרן שלכבודו
 במצרים להם מתנבא אחי אהדןהיה
 ~4אף ילך כי לו אומך ה' שגהץ,פ'
 לפה. לו יהיה והוא אחיו אהרןעם
 יז. ג'-ד'שמ'

 אשה מושאלה למן : ועוד ה ל"ב]הק"ר
 את להינצלו עד כב, 4 שם,משכנתה",
 כבר חדש; י*ב עברו לי, י"ב ש%מצרים",
 בידם המצרים( שהשאילום מה יכלהיה

 מהם באחד מוצא אתה ואין חדשי"ב
 חברו. אתשהלשין
 בידך"- תקח הזה המטה "ואת יז: ד'שמ'
 השמשות בין שנברא המטה : מפר"א

 ליד מיד ונמסר יצירה( של)בער"ש
 שם, או נח חנוך, אדם, אלה:לאנשים
 יתרו לידי הגיע יוסף, יעקב, יצחק,אברהם,
 ולפי למשה. מצרים,וממנו מחרטומישהיה
 ביד ל"ביא, בר' יעקב, ביד היה תשסגי"ש

 ביד ח, כ' במ' משה, ביד יח, ל"ת בז'יהודה.
 גלית(, )להריגת דוד ביד י, ז' שמ'אהרן,
 ומלך מלך כל ביד היה והוא מ,ש"אי"ז
 עתיד והוא המקדש, בית שחרבעד

 עתיד הוא ובו המשיח, למלךלקלסר
 תה'ק-ב: לפי העולם, אומות אתלרדות

 אויביך". בקרב ישלח עוזך"מטה
 לאשתו משה בא לא י"א סוף וב"רלפי
 לפי אבל בסנה, ה', אליו שנגלהמיום
 שנה, מ' האשה מן פרש יא כ"אבמ"ר
 גם וכן מותוי עד מצרים מיציאתהינו
 לפני האשה מן פרש נ* פז., שבתלפי
 שם[. מש"י ועין תורהימתן

 פרעה אל באו ואהרן משה]-[.
 פרשה של פרוזבוטי יום יח: ה']שמו"ר
 וכו'[ לכבדו המלכים כל ובאוהיה

 ישראל: אלהי ה' בשם אליוואמרו
 וכו/ במדבר לי ויחוגו עמי את"שלח
 לה' ונזבחה ימים שלשת דרך נאנלכה

 ימים' ,ג' אמרו למה : יב י ושמו"נאלהינו".
 אחריהם המצרים שירדפו כדיולא,לשולם?

 קשות אותם עונה פרעה בים[.ויטבעו
 תבן : האנשים על העבודה אתומסביר

 נ לאמר אצים והנוגשים  להם נתןלא
  ושוטרי  ביומו,  יום  רבר מעשיכםכלו
  הנו:בנ"י

 מרוי
  ללבון חקכם כליתם  ל8

 לא ז היום נם תמול נם שלשםכתמול
 וכו'. ביומו יום דבר מלבניכםתגרעו

 הכתובים של זה סדור )וטעם א-ים 1שמ'
 בדברי ישעו "ואל ט: י ]שפ בסמוך(.עין

שקר"
 בידן שהיו מלמד : כב 1 שמיי -
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 משבת בהן משתעשעין שהיומנילות
 מנוחת את להם בסל ופרעהלשבת,
השבת[.
 פרעה שגזר כיון כגנו: ה' שמ"ר]_.

 חדשים ו' ועשה למדין משה הלךכן
 ו' אחר וכו/ במצרים יושב היהואהרן

 במדין משה על הקב"ה נגלהחדשים
 משה בא מצרים=. שוב גלך לוואמר
 שוטרי בהן ויפגעו ממצרים ואהרןממדין
 - פרעה. מלפנ? יוצאין כשהיוישראל
 - י" ד' עמ' הכתובים[ תכן הוא זהוכל
 לאחר : ג י"א במ"ר ]לאילם כ-כד. ה'לא,

 ג' מהם נכסה לישראל משהשנגלה
 הראשון שהגואל כשם ומוסיף:חדשים,
 הגואל כך ונכסה, וחוזר נגלה)משה(
 ונכסה וחוזר להם נגלה )משיח(האחרון
 מכתובים דיוק )לפי יום מ"ה ? וכמהמהם,
 הקב"ה יום ס"ה ולסוף יב(, י"ביאדניאל
 סיימי : טז ו' מיכה לפי מן, להםמוריד
 נפלאות=. אראנו מצרים מארץצאתך
 ה[. פסיק'ועין

 ואהרן משה את שוב שולח ה']-[.
 מארץ ישראל בני את להוציא פרעהאל

 ולוי שמעון ראובן, בני יתשמצרים.
 מדוע י: י"ג ]נמ"ר ואהרן. משה בניעד
 שכל השבטים? שאר יחש פה נמנהלא

 במצרים, יחוסיהם שמרו לאהשבטים
 הוא לכך שמרו, ולוי ושמעוןוראובן
 שוב מתיצבים ואהרן משה יחוסם[.מונה
 ואהרן שנה שמנים בן "ומשה פרעה:לפני
 אל בדברם שנה ושקנים שלשבן

 דבר "ביום : ו'כח ]שם 1'-ז'יג. עמ'פרעה".
 נדבר לא בא: ריש מכילתא - קשה" אלה'

 יש-י ועין י ביום אלא משה עםהקב"ה
 ב[. י"בעמ'
 הכתוב אומר,שמשמעות אתה כרחך על : ה ר עה
 ש'" פ"נ בן ואהרן שנה פ, בן "ששה : ז(י'
% לסשה מלאו ובכבר לא :היא  בעת אלא שנה 
 מצרים "סכות מ"ע לפי שהרי פ', בשנתשעטד
 זמן עבר הכתובים פשוטי לפי וגם חדשים",י-ב
 לפני ואהרן סטה שהתיצבו העת למן חדשיםכמה

 שנה ק"כ בן מת וחשה מצרים, יציאת ועדפרעה
 ובהכרת מצרים, ליציאת ס. שנת )בארר(בסוף
 התיצב כן ואם פ,, בן מצרים יציאת בעתהיה
 פ'; לשנת ונכנס שנה ע"פ לו כשמלאו פרעהלפני
 בן מת אהרן : כך הוא מחשבון אהרן לשנותוביחס
 מצריס)ג'תפ-ז(,נמצא ליציאת מ, שנת של כאבקפג
 יצ.את שלפני השנה של באב פ-ג בןשהיה
 שנה אותה של בניסן וכשהתיצב )ג'תמ-1(,מצרים
 הערה - שנה. פ,ג לו מלאו לא עדין פרעהלפני
 כסה בירי היא טעות כי להוכיח, גם משמשתזו

 א' לשטו,ר כהונה- "מתנות למשל יעיןמפרשים
 יציאת בשעת פ.א בן היה חשה כי החושבים,יו(

 לבישס"א. הערה ועיןמצרים.
 מכות)משפט( י: ב' עדיות גם וכן ג ס"ע]-.
 : יב( ה' )עמ' שנאמר חדשים, י"במצרים
 - לתבן" קש לקשש וכו' העםשויפץ
 יצאו והם באיר, תבןו של דרכואימתי

 יהודה ר' יב: ט' שמו-ר - בניסן.)ממצרים(
 ימים כ"ד אומר: מהם אחד נחמיה,ור'
 המכה באה שלא עד בהם מתרההיה
 מהם ואחד בהם, משמשת המכה ימיםוז'

אומדי
 ימים וכניד בהם מתרה ימים ז/
 י: ו' דביר בהם. טשמשת המכההיתה
 עושה והיתה המכה, באה היתה יוםלל,
 כ"ג נרוחין והיו לה, והולכת ימיםז'

 לא אומר: 1הגר"א למכה. .מכה ביןימים
 התחילו שהן הדש, י"ב היו מצריםמכות
 במדין משה נתעכב חדשים וג'באייר,
 ה' שם-ר ולפי גו במ"י'"א )לפי שנהבאותה

 עמו שנדבר משעה אלא הדשים(, 1' -כר
 ולפי"ז מצרים[. למכות אותם חשבבסנה
 : שונים מקורות של שונים חשוביםולפי

 בשבת[. ה' אייר. ר"ח או ניסן]-.
 שפת על פרעה את מתרה משה דם.מכת
 אשר המיס את במטה מכה אהרןהיגר.
 לדם. ביעי אשר המים כל ויהפכוביאר,
 בלטיהם, כן עשו מצהים חרטומיגם

 וימלח לזאת. גם לבו שת לאופרעה
 היגר את ה' הכות אחרי ימיםשבעת
 איר, חדשים: "ג' דם מעסה היה,היאר
 בארבע תקף: ס' ייסרי ]מחייי - תמוז.סיון,

 )עין וכו' לדם נהפכים מים השנהתקופות

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il




