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פרק א'רירה.

מ*] *) וירא הי כי רכה רעת הארם בארץ (בראשיה ו הג
 0ושיה כי לכל חפץ יש עת ופשפם כירעת הארם רבה עלץ (קהלת ח ה,
לפי 'ההרשעים מנעימים את הקב"ה ,ואוסרים מטבע הקב"ה זטלא יבש סבול
לעולם ,אנו עושין כל טה שאנו מבקשים01 .ניין שנשבע הקב'ה' שלא יביא
טבול לעולם ,שנאפר כי מי נח זאתלי אשר נשבעתי מעבור סי נח
עוד על הארץ (ישעי' נד פ) ,וכביכול רואה את הרשעים שמכעיסים אותו,
והוא ג) תוהה שנשבע ,ואוסר סה עשיתי שנשבעתי שאיני מביא סבול
וסר טרע משתולל (ישעי' נם
לעולם.וגו ושעיה אומר ותהי האמת
פו) ,וירא ה' (שם  t(QWו)ביאיןצדיק בעולם.שסתפלל לפניו לפייס טסנו
, .אסר
להם .וירע בעיניוכיאין טשפט( ,שם שם) ,לעשות לפעשיהם )1דין
סביא מבול לעולם.
להם הקב"ה לרשעים כן אתם אוסרים שנשבעתי שאיני
עוד ,ס) חייכם נכונו ללצים שפפים ומהלוטות לנו כסילים (משלי יט כפ),
ו) טהלוסות סהולסות ,אם נשבעתי שאיני טביא םבול של סים ,אני סביא

איית

 )1ס" 5 c5riסס מדם תגו מוס ממס כמו כווץ סמכות וגסו 5סון מלסט .סמו
כמסמסו .ומס גכוגו  otsssסססיס .ס' ממכוון 5סס מסססיס כמעסיסם ,סככם ס3ומיס 3מקוס
כי 'ם מכה ע 06 5מסריה 61ג:יס.

י"א] יא

הערות ותקונים

ירבהרעתהארם .הוא ספ' נחוי הי ,ובנ"י טן המרגש הזה הנטצא
 )6היכ
באוקספארר קונץ  ,2840נמצא לסני זה פרק אחר וסחחיל על הכתוב החי ארם שלשים וסאת
שנה ויולר ברמותו כצלטו (בראשית ה נ 4ונלקה בחטר ומפושפש טאר ,באברו איזהגליונות
ולא נמצא הדרשות על נביאים וכתומם ואין ספק שהחל בפרשה ראשונה מבראשית ונאבדו
י לכל הפץ יש עת ומשפט ,הטאסר
סאתנו .והפרשה הזאת חדפטתיבטגיאטיקי'ב ,נ),ש"חכ
לשח טן תנחומא הקרום בראשית אות ל"ובאיששימיים קפצים ובהוספות רברים ,ושם גהערה
רפ"ר העירותי על חאגרת בראשית .ובמי טן אגרת כראשית מתחיל ~שיה אנשי רע 4איבינו
משפט [משלי כה ה) ,וכתיבכי לכל חפץ יש עת וטשפט ומי11 .ה נטעות ונשהרבכ מההחלת
אות  ,'3ג) תוהה.פי' מתחרט.,
וינחט ה' (כראשית ו'וי) תיב"ע והות תהי טן קים ה' .ד)כי
אין צריק בעולס שמתפלל לפניו לפייט מטמ'להם .בכ"י הגי ,לטה ,וירא ה',כי אין צריק
בעולם שמתפלל לפניוהפייס טמנו לטחוללהם .ס) חייכם נכונו ללצים שפפים .בתנחוסא שם
י שפחים אחרים ליפרע סכם ,ולא הגא שם הכחוג נכוש ללצים שפטים וגו' .ו)
הייכם ישל
סהלוסות סוילמוג כזה th~aירות וברפוס ווילגא 1ואלקווא ,אגל ברפוס ווארשוי נחתקן
סהלוסות סה לו טות ,וכן הראה בטר"ש בטפר*ייג אותדי טהו טהלוטות שלשה תיבות א"ר
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אגדתבראשית פרק אי

טבול של אש וגפרית ואבנים ,שנאמר וה' המטיר על טדום ועמורה גפרית
ואש( ,בראשית יט כר) ,וכשבאו האמוריים על יהושע הביא עליהם טבול
של אבנים ,שנא' הם במורר בית חורון וה' המטיר עליהם אבנים נדולות
מן השסים עד עזקה וימותו (יהושעייא) .ו) ואף פרעה הרשע נתיעץ עם
יועציו ואסר לא מצינו דבר שנשבע הקב"ה בו אלא טבול של מים ,ובה
אנו מטביעים אותם ויטוחו ,שנא' כל הבן הילוד היאורה תשליכהו( ,שטות
י כה במידה זו לדון אותך .כמו
א כב) .אמר לו הקב"ה תרע לך שיש ל
שכתיב וניער פרעה וחילו בים סוף( ,תהלים קלו סו) .וכשבא סיסרא על
ישראל לא שפטו אלא באש ובסים ,שנא' מן (השמים) ] [alcwנלהטו הכונבים
וגו' (שופפים ה כ) ,וכהי' נהל קישון גרפם (שם שם כא) .וכן סנחריב
כשבא על ירושלים לא שפטו הקב"ה אלא בסכול של אש ,מ) שנאן (ויבא)
[ויצא] טלאך הי ויך במחנה אשור מאה לושמונים) [שסונים] והמשה אלף.
ן אותו מעין הסאו ,ט) אם
(ם'ב יט לה) ואף כל הדורות אם אדם יחטאידי
דינו בסקילה נופל מן הגג ,או טן החומה ,או מן האילן ,או מן הבהמה,או
נופל עליו טפולת .ואם דינו בשריפה נופל באש ,אונופלין עליו מיםרותחין.
ואם דינו בהריגה יקרים לו הקב"ה פי שיהרונ אותו ,או יפול עליו סכין.,או
סייף ,או יפול הוא עליו .ואם דינו בחנק יפול בים או בנהר ,או (י) בבור,
לכך אטר שלמה כי רכל חפץ יש עה ומשפט (קהלת ה ו),י )6סי גרם
לכל אלו ,כי רעת הארם רבה עליו (שם שם)[ :בנ] י )3ד"א ון רא ה' כי
רבה רעת הארם ,זש*ה אנשי רע לא יבינו טשפט (משלי נח ה) ,אנשי
רע אלו אנשי רור המכול שהיו חוטאין ולא היו ססתכלין שפורענות באה
עליהם .ומבקשי ה' יבינו כל (שם שם) ,זה נח ובניו ,ששסעו שהקב"ה
מביא טבול לעולם ונתיראו ,ולמה אמר הקב"ה לנח שיעשה תיבהר כדי
שיראו אותו ויעשו תשובה ,יג) וכי לא היה יכול הקביה להציל את נח
באטונהו וברברו ,או להעלותו לשטים שאמר לו עשה לך תיבת עצי גופר
(בראשית ו יד) ,אלא כך אמר הקב.ה טתוך שהוא עושה תיבה וכורת ארזים,
מתכנשין אצלו ואומרים לו מה אתה עושה ,והוא אוטר להם הקב"ה אסר
לי עשה לך תיבת וגו' ,שאני מביא סבול לעולםספנישסכעיסין אותי ,יו) והם

הערותוחינים

ברכי ,טהלו טות ,ורשש נוטריקון טה 5ו מות1 ,המ15ת "שעשה תיבותי הוספה חיצונית היא,
ן סשה י"א  (w~yשמ"ר פ"א
והדרשה הזאת על טה5וטות מיותרת פה ,ו) ואף פרעה הרשע.עיי
אות ט ,,מ) שנאסר ויבא סלאך ה' .כיה בכל הרפוסים וצ"ל ויצא טלאך ה' .והובא לנכון
גכ"י .ט) אם דינו בסקילה נופל מן הגג,עיי
ן גסגנון אחר בגמרא סנהררין ל"ז ע"ב פוחה ח'
ע"ב ,וע"שבפירש"י זבתום' שם )' .או כבור w~lnina .שם ומהו עושה לרשעים ,משקען כמים
ך הבור ,ור"ל בנור של סיס י )6מי גרם לכ 5אלו,כי רעת הארם רבה עליו.
או בנהר אויתו
י רעת הארם
הוא ~* MDרקראכי לכל חפץיש עת ומשפט .ובכ"י בטעותמי גרם לכל אלוכ
רבה על הארץ .ינ) ד"אייר
א הי ,שיה אנשירע1ג ,'1לקוח סן תנחומאהקרום בראשית אות ל"ז,
ש כהערה רפ"ח והכאתי כי סובא
והובא בילקוט משלי רמז חתקם"א ,וחסר הציון,זנחופא..ע"
באג"ב פ"א אות ב'' .ג)וכי לאהיהיכה הקב"ה להציל את נח באמונתו וברברו .וכיהככ"י,
והלשון  walwQוהובאלנגון בתנהומא שםובי לא היה הקב"ה יכול להציל את נח בשטים
בתגחוסא שם הערה רמ"ח .יו) והם שומעים
או ברברים אחרים ,וזה נשמט בילקוט שסי

זעיי

אגדת בראשית פרק א'
שומעין ועושין תשובהי ,שנאמראנשי רע לא יבינו טשפט[ :נ]
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וי ר א ה' לפי שהרשעים אומרים אין הקב"ה רואה נשאנוהוטאין ,ט רחוק
הואי ושבעה רקיעים בינינו וביניו ,שנאסר עבים סהר לו ולא יראה (איוב
כב יד) ,וכן רוד אמר עליהם ויאסרו לא יראה יה ולאיבין אלהי יעקב
(תהלים צר ז) והקב"ה אוטר לקם רשעים שבעולם ,הנוטע אוזן הלא ישמע
אם יוצר עין הלא יביט (שם שם ט) ,הלא הוא מביט לכל דבר (rg ,שנאמר
הן כל אלה ראתה עיני ,שפעי אזני ותבן לה (איוב יג א) ,ומנין שהקב"ה
נטע אוזן ויצר עין ,שנאמר הנוטע אוזן הלא ישמע אםיוצר עין הלא יביט,
(תהלים שם) ,ואע*פ!) שהדת אומרתבן עלהכי הואידעמתי שואויראאון ולא
יתבונן (איוב יא יא) ,אף ין) הדבר הזה עשיתי בשבילכם ,שנאמר וירא ה'
ד"א וירא ה' מ רבה רעת הארם.
י רבה רעת האדם'בארץ[ :ך]
כ
זש.ה יש רעה ראיתי תחת השמיט ורבה היאעל האדם( .קהלת  1ה) אמר
הקב"ה ראו מה רשעים הללו עושיה כשבראתי אוהם ,יט) נתתי לכל אהד
מהם ב' שמשים ,אחר טוב ואחד רע ,והם טמהים העםם המוב ומתדבקים
01תהברים עם הרע ,וממץ' ,סכן מצעו שאמר שלמה עיר קטנה ואנשים
בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים נדולים.
(קהלת 'פ יד) כ) עיר קטנה זה התף ,ואנשים בה מעט אלו האברים שבה
כ )6ובא אליה סלך גדול זה יצה"ר ,ככ) ובנה עליה מצודים גדולים טעני
שיצה"ר מחטב על האדם לצור אותו במצודים גדולים .ומצא בה איש
טסכן לחכם) [הכם 4כג) (עזם ~ auפו) זה יצר שוב01 ,לט הוא את העיר
בתכסתו (שם 'שמג שיצר טוב מדריך את האדם לתגים ,ואדם לא זכר את
האיש המסכן ההוא( .שם שם) אמר הקב"ה הרשעים הללו לאדי להם
שלא עשו מיצר הרע יצר טוב ,אלא עשו טיצר' טוב יצר רע ,שנאסר וכל

י"

יצר מחשבות ולבו רק רע כל היום (בראשית  1ה) :סליק פרשת
תורה:

 )1פ ,,מפא"י םסחורס וס:כו6ס טעידוחעג!י כשי מע!יס טין עסורליס6כ! שכ'!::
ככסרסס כעיקכ סוכלמחי !עכור ע 5מדהי ונפסוס גקמס ככס.

הערותותקונים
ועושים תשובה ,בכ"י הגיי והם שטעים ועושים תשונה מהם לא היו  ,~tntamoאלאה'ורואים
ו0לעיניט ולא היו עושים תשונה] ,והשטיפ המעתיק או המרפים טן תשתה ער חשיכה.
סו) ד"א מרא הי לפישהרשעיםאומריםאיןהקג'ה רואהכו' ,זהליבאבתנחומא שם ,כמושהעירותי
שם הערה רצ"א ,טו) שכאטר הן כל אלה ראתה עינה בכ.י הובא הכתוב וכליקר ראתה עעו
(איוב כח) ,יו) אף הרבר הזה .גכ'י אבל הרבר הזה .יח) ד"א וירא ה' זש'ה יש רעה .נוב;
.

מתנחוסא שם אותליח .יע) נתתי לכל אחד טהם גי שמשין אחר סוג :אחר רע; בתנחומא
כארס יצר טובויצררע ,כ)עיר קפנה זה הנוף .תנחו0א שם ,ונשנה
שם שהי בריזת אניעשית
יי ובילקוטקהלת רמז תתקע"פ,ועיין גררים ל"ג ע"ב .כ )6ובא אליה
בקה"ר פ"ט פסוק עירקטנה
ן תנחוסא
סלך גדול זה יצה"ר,עיין תגחוטא שם הערהרצ"ג ,כנ) וגנה עליה טנורים גרוליט.עיי
שם הערה רצ'ר ,כג) והכח ,נקרא כתיב חכםנלי  ,1"1אגל גגמרא ותנחוסא וקהיר וילקוט
הובא וחכם ע"ש הערה רצ"ה.

אנדה בראשיה פרק ב,
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פרק כ'נביאים.
ההוא
ם
י
ר
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י
ל
ע
ם
[א] כה אמר ה' אלהים [והיה] ביו
לבבך
תאסר
ג
ו
ג
ל
טה
וחשבת טהשבת רעה (יחזקאל לה י) אמר הקב"ה
אל
שאתה חושב בלבך שאיני יורע בא ירסיהו ואסר עקוב הלב מכל ואנוש
הוא סי ידעני (ירסי'יז ט) ,אמרתולו רמ"ח אברים בראתי באדם זה ,וכולם
עומיים במידתם כמו שכראתים חוץ טן הלב ,אסר ירמיה לב זה טתתלף

טשעה לשעה ,והוא טשנה את עצמו ומעקם את עצמו .עקוב הלב סכל
' חוקר לב (שם שם) ,אני שבראתיו
האברים ,ואנוש הוא טי ירענו .אניי
יורע אני מה הוא ,ולא האמר שסשבראהי אוהך אני יורע לבבך ,אלא עד
שלא בראתי אותך אני יורע מה שאהה עתיר לחשב ,וטניין ,שכך רוד טצוה
לשלטה בנו ואומר לו ,ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב
שלם ובנפש תפצה (רה*א כת ט) ,ולטה ,כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר
טחשבותמבין (שם שם) )6 ,א"ר אחא מהו וכל יצר טתשבות סבין ,נ) אלא
עד .שלא יצר הוא יורע סה שהוא עתיד לחשב בלבו משיברא ,נ) וכך אמר
לסנהריב מפס שאתה מהנאה ומרבה דברים ,חייך ער שלא בראתיך יורע
הייהי טה הייה עהיד לעשות ,שנאמר ושבתך וצאהך ובואך ידעתי (ישעי'
לז כח) ,בשעה ומעשיה עצמך עוטר מכסאך ועושה תשובה ,שנאמר ויגע
הדבר אל סלך נינוה נויקם מנסאו וג" וישובו איש מררכו הרעה] (יונה ג
 1וה) ,יען ההרגזך אלי וגו' (ישעי לז כס) ,ד) א"ר חייא בר כהנא ס) ס'
נרם לך להתרגז אלי ,ספנישנתתי לך שלוה והשקם ,ו)שאילו הייה לנט*ין
(פי' בלשון רוסי טפפחת והוא מושאל על האדם המקנח את הביבין) ומל

הערותותקונים

[ע"ב] )6

אחא

שהו וכל.צ
ר מחשבות מבין אלא ער שלאיצר הואיורעכו'.

חיי
עיי
ן נ"ר פ"א אות נ' וסררני שסואב פ"ה אות ב /ובב"ר שם הובא 3שםרי חגי  a~aר'
ל
א
י
ט
ש
'
ר
יצחק ,ויש שינויים כלשון ,ועיין בסררש שטואל שם
יצחק ,וגסררש
ברב"
הערה ליה ,והובא גם בילקוט ר"ה רטז
בש" -אלף פ' בשם אנדח שטואל ,והגי' שם ער שלא מצר
יצר
יציר ,וכן נשנה במררש שמ"ר פכ"א אותנ' .שכ"י חסר שם האוסר .נ) אלא ער
הוא יורע סה שהוא עתיר לחשב כלבו משיברא .בכי תלשון מתוקן יותר אלא ער שלא בראו

שיא

בעילם יורע מעשיו ומחשגותיו ,משנברא אותו על אחת כסה וכסה ,נ) וכר אמריסנחר
ב כו'.
י (ישעי 5ז כח) ,א" 5הקביה
גכיי הגי' ומצינו שכו אסר לסנחרב ושגחך וצאתך ובואךייעת
לסנהרכ ,לטה אהה מתגאה וסרנה דגרימ ,חייך ער שלא נראתיך יורע.אני טה היית עתיר
לעשות ,וכשקסת מכסאך ועשית תשובה קנלתיך ,ומנין
שעשה תשובה ,שנאטט הגע פרבר אל
.
ה
ג
ו
.
(
,
)
'
ח
ת
י
ו
ש
ה
'
ז
]
ה
סלך נינוה [ויקם טכטאו וגו ,וישובו איש מדרכו הרע
ו
י
ש
כ
ע
ו
י
ג
כנגדי
ואסרת ואכש סרנם קצו (ישעי' לז כר) .ו) א"ר הייא נר כהנאטי גרם לך להתוגזעלי כו'.
לא שצאתי המאמר כסקוס אחר ,גם לא מצינו את השט ר' חייא בר כהנא.יראיתיבכ"יהג" איר
חייא בר אבא .וראיתי בסרר הרוגות (רפוס ווארשוי צר  )186הביא "11ל ר' חייא כר בריה
דאב כהנא ובשארית יוסף רב חייא בל כהנא תלסיר רבי אכל לא סצאת' וכרז גש"פ ואולי
בשארית יוסף טקס וצל רב חינגא בר כהנא עכ"ל .ה)סי גרס.לך להתרגז אלי ,מפגי שנתתי
לך שלום והשקע ככחטי גרם לסנחרב הרשע מהיות מרגיז לפני .הקכ"ח ,השלוה וההשקט
שהיהלו )1 .שאילו היית לנטמן .טהלםדי ל1גז"נו  fi'~fnבאמצע ,פ 4כלשון רוסי מטפחת
:הוא מושאל על האדם המקנח אתהביגעי .כוונתו להמלה הרומית שאמי]ו 11שפיי ,nneao
ונם בעל ערוך השלם כתג יז"ל :תזה נכנהלינטין פ 1111~0 4עוסק כמטפחת והושאל על
.

אגרתבראשיתפרק
) שנרפה בכתפיר") ונורףביבין (פי' ספנה בתי כסאות) לא היית
ביירי
(ישעיו
1

5

שם),
פכעיסני .לכך נאפריען התרנזך ,טפנ 4טה ,ושאננך עלה באזני
ומה אני עושה ,ושמתי תחי באפך (שם שם)י כדרך שנותנין לחמור* אף
לנוג כךעשיתי ,שנא' הנניאליך גוג ונו' ושובבתיך וששאתיך ונוי (יהזקאל
לט א וב) אמר לו הקב"ה אל תאסר שאיני יורע טה שהיית עתיד לעשות
ראה קודם כמה דורות אמרתי אליך ,שנאמר כה אסר ה' אלהים האתה
הוא אשר רברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים ביפים
ההם שנים להביא אותך עליהם (יחזקאל לח יז) *מ) אל תאמר שנים אלא
שנים ,ט) כסה רורות קורם אסרתי לאלדר וטירד שיתנבאו עליך ,שנאס'
וישארו שני אנשימן במחנה שם האחר אלרד ושם השני סידר וגו' ויתנבאו
במהנה (נסדבר יא כו) ,מהוויתנבאו ולאיספו (שם שם כה) ,היו טתנבאים
זאומרים שאחר גונ וסגונ אין נלזת ולא שעבוד ראה קורם כמה דורות
נתנבאו עליך ,י)וולא עור אלא יהזקאל נתנבאעליך טה שאתה עתיר לחשב
בלבך ,שנא' כה אטר ה' ונוע יעלו דברים על לבבך וגומר (יהוקאל לחי),
לכך נאמר עקוב הלב ונו' אני (בוהן)[ :חוקר לב בוהן כליות] (ירמי'יז
דברים על לבבך .ע) הכל השבו בלבם תחילה.
פי)[ :ב] ד"א יעלי
העתת ותקונים
:
נ
"
נ
א
ל
ע
כ
הארם המקנח אתהגיבין  1nlfnaלובש ספפחת והביא
שם
ובכ"י הגיי
את כנרי
שאלו ה" נותן לנציו.בסתניו הסלח לגפיו משובשה .וכלאחכי ה" נותנה על סתמו .גם הגי'
קם ומגריפה בכתפיו לא היה ,ס3עיס לפניו והמלות לוסל גירך וגורף כיבין' ליתא שם.
ו) וטגריפה.הכתפסי.פי' טגרשהשנורפין בח~הפיפ,עיקערוך ערך מגרף .,מ) ונורףגיטין .הוסיף
הרגרי לונואמ ידףספנהבת כסאוולוכן נוחלולשלמתשיהאגורףביבין(שט"רפיו),והטלה ערבית
יופכין(קא3אל)'.מ) אל תאטר,שניפאלא שניט צ"ל אל תקרי ?נים
ופי' טקום שיורתן שם כל
זיעה.שועיין סנהדריןיי
 tW~P :והובא' גילקופ יחזקאל רמז שעג גשם
אלא ?3ים ,ורש חסר
ביסום קרסונש אסרתי לאלדר וטירד שיחנכאו עליך 03
,
ס
ר
ו
ק
ת
הגמרא .ע) כסה רורו
נוסף שם וסגין שעליך התנבאבוכ,יי שנאסר יחוונ3או נצילויחמיאו] ולא יסח (במדברייא

כיה) ,שאסרו אחר פלחסות גוג אין פורעמות ולא שעגור,י) ולא עור אלא יחזקאל
כחנגא עלקך .ככ"י ולא עור אלא אף יחזקאל חנגיא שבא אחרי כסה רורות נתנבאעליך.
ן חבחוסא הקדוםתירות אות פ' והובא בילקופ טלכים רמז
 )6,הכל  tavnנלגם תחלה.עיי
קצ'ח וישעי' רמז רפת בשם השנחוטא ,וגמגמן אחר הרשעים ברשות ל3ן כו' גער של"ר אות
ופם' אוושח' קה"ר פזה פתק ב' אסחר ר3ח'6י אות ג' שו"ב סומותי"ר אות  '3וככ"
"ן אגיה גראש'ת נטיא פה 3וטחא אחרת ואעתקנה משלשות 1ד"א 4על 1דברים על לבבך.
מ
לא על לבבך לבריעלו דברים אלא רבים לפניך חשבו מהשבות רעות ,ואני ירעתי ,בא וראה
טעשו שחשה מחשבות רעות ולא נחשימו מידו ,שגאטר ויאטם עשו בלבויגיב
וימי אבלאבי
ואהרגה את יעקב אחו [בראשית כ"ז ס"א] ,בא נכוכרנצר ואסר פלכו אעלה על בסתי ap
אדמה לעליון משעף יד] ,בא הטן וחשב מחשבות רעות ,וכאנתקימנו בידו ,בא מלכות
מז ז'] ,אסרתי לה שסעי (נא)
יו
 ,הרשעה ותשבח בלבה ואמרה לעולם אהיה נברת ונו' משע"
([זאת] עדינה היושבת לבפח חאוטרת מלכבה וגויותבאנה לך שתי אלה ומ' [שם שם ח'וט'].
וכל סי שסהשכ' נעבו טחשבה רעה הקכ"ה ספרסטו ,כמו שעשה לכל אלו ,ולעשו שחשב
נלבו רעה ואסר היאך אעשה שיהיו בני יורש.ם כל העולם ,אם אהרונ את אנייחייבני טיחה,
יאם אהרוג את ישמעאל 1a1p ,בניו .שהם גכורים.ורגים הקלסו  nop1אביהם ,אלא מהאעשה,
אלך ואקח את בתו לאשה ואפתהו ואומר לו שיחרם אבי ונחלוקאני והוא כל העולם כלו
ואל"כ אח"בו  nnfoואחרינו,וכיה"כ אחרוג יעקב אחי ,ואוריש גל העולם כלו ,והקב"ה פרסמו
ברביה שנאסרכי אני חשפתי את עשו גליתי [את] טטהויו [ירמ" ס"ט"] ,איל הקכ"היוגע

יי

אנדה בראשית פרק ב'
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עשו ,שנאמר ויאסר עשו בלבו (בראשית בז טא) ,נבוכדנצר ,ואתה אמרת
בלבבך השסים .אעלה ונוטר (ישעי' יר יג) .המן ,ויאמר המן בלבו וגומר
(אסתר  1ו) ,י )3ומלכוח מדום ,שנאמר ועתהשמעי(נא) זאת עדינה היושבת
לבטה האומרה בלבבה וגף (ישעי' מז ח) ואף גוג כן ,שנאסר יעלו דברים
על לבבך וגומר ,וכל טה שהשב בלבו פרסטו הקב"ה ,יג) ומה חשב עשו,
יד) (עיון לקמן סוף פרק מ"ב) ,הלך לו אצל ישטעאל ,שנאמר.:וילך עשו
אל ישמעאל וגוסר (בראשית כה ט) ,אסר אין זו ררך ארץ שאהרונ אני
את אבא יצחק ,אלא את הורגו ספני שהוא אחיך ,ואני אהרוג את יעקב,
אה'כ אני ואהה נירש את כל העולם כולו ,כך היה אוטר בפיו אבל בלבו
היה אומר משישמעאל הורג לאבא ואני ליעקב ,אנן בא לישמעאל והורגו
לומר למה הרנת את אבא ,ואני יורש את כל העולם כולו לעצמי ,הוא
טחשב בלבו והקב"ה טפרסמו ,שנאמר כי אני חשפתי את עשו ,גליתי את
מסתריו (ירמי' סם י) אמר הקב"ה הייך יודע אני מה שחשבת בלבך,
אמרך את שני הגוים ואת שתי הארצות לי ,תהיינה וירשנוה
שנאמר
יחזקאל לה י) ,שם הייתי מסתכל בלבך טה שחשבת ,שנאמר וי*י שם
היה (שם שם)י עו) כך אף גונ ומגוג מחשב בלבו ,שנאמרביום ההוא יעלו
,

'

.ען

[דברים על לבבך וחשבת סתשבת רעה] ('חזקאל להי) והקב"ה טפרסם מהו
הערות ותקונים
אם טה שחשבת בלנו ,שנאמר יען אסרך [את] שני הגוים [ואת שתי הארצותלי תהיינה
וירשמה [יחזקאל ע"היי] ,ואף בנוג ומגוג כך מחשב בלבו ואוסר אעלה על ארץ פרזות וגוי
וסיפר* וכל
1יחזקאל ליח י"א] ,וטה היו רבריו ומחשבותיו של נוג ,אמר'בלבו ,פרעה
ג5
ועע
"אלוח שלהם,
אזהם שבאים על ושראלי שוטים ה' ,1ולא ה" בהה רעת ,שלא הלכו קורם
ואח"כ עליהם ,ואני תחלה אשלח יר באלוה שלהם; ואל"כ כמשיח ,וזהו שאטר דור ברות
הקורש' ,חגגו טלכי ארץ וגו' נתהלים בי בי]' ,סתכנשים וטתיעמם כלם כאחר כסו שאתרכי
נועב לביחדיו וגר [תהלים פ"נ ו'] ,ועורכתיב גם אשור נלוה עמם [שם שם טי] ומה אסרו
עיניהם ,אמרו לכו ונכחירם :סגף ושם שם ה'] מהיות זה הגוי בנינו51 ,א יוכר שם ישראל

עור [שם שם] ,שהו ום ישראל ,זה הקבה ,שישראל הנרכין שטו בכל יום ,שנאמר ברוך
אלהי ישראל (מהעולם) [מן העולם] וער העולם [רמ"א פיז ל"ו] ,והקב"ה בעצמו  Y11Dמהם,
שנאסר וזאת תהיה הסגפה אשר יגוף וגו' [זכריי י"ר י"ס] ,אוסר הקב"ה אותם הרגלים שרצו
לעסו כנגרי הסק בשרו והוא עומר על רגליו [שם שם] ,ואותם העינים שהם מסתכלות כנגרי
י,ועיניו תמקנה גחוריהן [שם שם]י ואותם הלשונות שאמרו על ד' ועל השיחו [תהלים ב
למעלה
[,]1ולשונו] תיסק בפיהם [וכרי' שמ]י אסר .להם הקכ"ה מתחלה 5א ה 4לכם שלוט אלא עתה
עשיתם שלום כדילגיא עלי o~tfn ,אין שלום אטר די לרשעים [ישעיי טיח כ"ג] ,באותה שעה
פתח ואסר בן אדם [וגוו אסור לצ ונוי גשר גבוהים תאכלו וגו' ] Swptntל"מ י"
ז ומח],
פיוערבני,כךאני קורא כל החיות והעופות שיבואו ושיאכלו
א"ל הקג"ה כשם שעשיתם שלוםעלי
את בשרכם ,ואת חלויכם וישמי את וסכם ,שנאסר ואכלתם חלג לשגעה ושתיתם רם לשברון
שם יפ]31 ,שביל הכבור שעשה יפת אביכם לנח אביו ,שכסה את ערותו כפו שכתוב ויקח
שם חפת את השמלה שוי ויכסו את ערות אביהם [בראשית ט ,כיג] ,על אותו שכר ,אתןלגוג
] [~tpoשם קבר (ישראל) [בישראל] היחזקאל ל'ט י"א] ,וכתיב וקברו שם את גוג ואת כ5
שם טוב ,שנאפר וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם [שפ
הטונה [שם שם] ,וכל ואת
ה.,

ישם

"aoג] .יג) ומלכות מרום,ב
יוטלכות ארום .יג) ומה חשב עשו הלך לו אצל ישמעאל.
יל
ב"
שצ
שו"פ סזטורי"ר אות ב' והיא בילקוט תורה רטו תרסי וחסר התון .וגשו"פ שם הערה חי
העיות' גם למירש אנדח בראשית שלפנינו ,ין) עאן  1eP9סוף פרק ט"ב ,זה הופיף מהר"מוי
לונזאנו ,וצ" 5פרק ט"ו ,ושם בפרק סעו הוסקכעיין לעיל בראש תספרי .סו) כך אף גונ מחשב

אנכר*בראשית פרקב'ג'

1

הושב ,שנאמר ואמרת אעלה על ארץ פרזות וגומר (שם שם יא) ,ומהו
תושב ,אלא כך הוא אומר פרעה שבא על ישראל שופה היה ,הניח
טז) פטרונן והלך לו עליהם ,וכן עמלק וסיפרא וכל פי שעמד עליהן הניחו
להקב'ה ,שופין היא אלא .טה אני עושה ,אני הולך תהילה אצל פפרונן
של ישראל ,ואם הורג אני את הטשיח תהילה הוא סעסיד סשיחין אמרים'.
אלא על הקב"ה ,שנאמר למה רגשו גוים יתיצבו מלכי ארץ ונוסר( ,תהלים
ב א ב) טתיעצים וסתמלכין בעצות רעות על ישראל כולהן כאחד לבאעל
הקב"ה ,שנאפר כי נועצו לב יחריר עליך ..וגומר ,אהלי אדום וישטעאלים
ונוטר ,נבל ועסון ונוטר גם אשור ונוסר( .תהלים פג 1ז ה ופ) ומהעושין,
עומדין על רגליהם וססתכלין למעלה כננד הקב"ה ואוסרים לנו ונכתידם
סמי[ ,ולא יזכר שם ישראלעור] (שם שם ה) מהו שם ישראל ,אלא אומרים
נעקור אותו שכתכ ברוך ה' אלהי ישראל (שם מאיר) .ומה הקב"ה עושה
להן ססרום ,עוסדין על רגליהם ופורע מהן ,שנאסר חאת תהיה הסגפה
 .אותן הרגלים שרצו
וגוסר ,הסק .בשרו והוא ?וסר על רנליו (זכרי' יב)
לעמור כננרי ,הסק בשרו והוא עוסהsvרנליו .ואותןהעינים שהן מסתכלות
ן שאסרעל ה' (שםשם)(,ולשונם)
למעלה,ועיניותיסקנה בחוריה 4ואותוהלשי
[ולשונו] תימק בפיהם (שם שם) .אכר להן הקב"ה מחתילה לא היה לכם
ה'לרשעים לשעי* מה כב) ,ועכשיו עשיתם
שלום זה עם זה,אין שלום
,
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ל
שלום זה עם וה לבא (אלין [עלי] רכתיב כי
אהלי
אדום ונוטר ,גנל ועמון ונוסר 3תהלים פג 1ז ה) ,כולכם עשיתם שלום לבא
עלי ,אף אני עושה כן. ,וזזתה בן ,אדם וגומר .,אסור לצפור וגומר ,בשר
לכם שלום זה עם,
גיבורים ונומר
מחזקאל,לפיוויח), ,כשם שאתם לא ה"
שלום.
לבוא  ~lsyאף'אני קורא את העופות ואת החיות שלא
זה ועשיתם
ה" להם שלום זה עם זה ואני עושה להם שלום זה עם זה לבוא עליך,
ומפני שאסית ולא יוכר שם ישראל עור (תהלים פנ ה),היי
ך שאתה טת'
והן קוברין אותך ונוטלין שם בעולם ,שנאמר וקברו כל עם הארץ והי' להם
לשם ונומר (יהזקאל לפ 'ג):

יי

אסי

[א]

י

פרק כתובים.

~

י (תהליםנבאב)htwi )6, .
למנצח משכיל לדור בבוא דואגהאדוי

בשום לשון תחבא וגומר (איוב' ה 5א) .קשה'לשון'הרע טןהסייףומן החרב,
והאיךסי שיש בידו הרב ומבקש להרוג את הבירו ומבקש לחזור בו יחזור,

הערות ותקונים
ן שו'פ מוטור ב' אות ר'
בלבו .מכאן עד סוף פיב ליתא בשו*פ שטי ופקור אגר פ' לו,ועיי
מאמרכעין ~ה :ט)) פפרונן .חסלה רומתן  Patwnפ"מנין (בעשיפצער):
נ('1נ]  )6זש'ה גשור לשון תחבא .בכא מן אנדח כראשית הלשון טשנה קצת ,קשה
לשון הרע טןהסייף נטן החרב ,ובכיי הגין טפרי  n~pwלשון הרע טחרב ,והטלות.טן אסייףי
ליתא ,וכן ומבקש לחוזרבו יחוור ,בכס אם מבקש שיתאר בוחוי .וכן לטה מפני שהחרבבידו
והוא טמע ירו ואצו חוזר ,בכ"י טפרי שערין חוא מרשותו ,וכן אינויכול לתאר ,בב" שוב
איש יכול להאר ,וכן שכבר יצא התץ סירו ,בש'סירו וטרשותו ,וכן שכך הוא טשול לשון
הרע גחץ ,שנאסר חץ מזיהן לשאם ,בכ" ובן העיר הכתוב ע* 1חץ שחוח לש"מ וגף ~אחר
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לטה שהחרב בירו והוא מונעירו ואינו הורג ,אבל סי שהוא מבקש להרוג
את תבירו בחץ'אינו יכוללחזור בו שכבר יצא החץמידו ,והאוסר לשון הרע
על תבירו אפילו הוא מבקש לתזור בו אינו יכול ,לטה משהוא הולך אינו
יכוץ לחזור בועוד ,לכך הוא משול לשון הרע בחץ ,שנאמר חץ שחופ לשונם
טרמה דבר בפיו וגו' (ירטי' פ  )1וכן שרפה אוטר כל עמל האדם לפיהו
וגו' (קהלת ו ז) ,אפילו' הוא מת אין מכפריןלו .בא ולמר מדואנ אעפ"י
שמת ,נ) כך שנו רבותינו שאין לו חלק לעה.ב ,הה"ד וגם הנפש לא
תטלא (שם שם)  .לכך אסר איוב בשופ לשון תחבא .ג) ר' יהושע בן לוי
אסר ביעקב היא אמורה ור' שמואל בר נחמני אטר בדור היא אסורה~ .רעב
פרך מטוה (איוב שםכ) ,בשעה שברה והלך אצל אחיטלך והי' רעבוהאכילו
להם הקדש ,שנא' ויתן לו הכהן :קורשוגומר( ,ש"א כא ז) ,יבמלהמה מידי
הרב (איוב שם) בשעהיתירד .על גליונוהרגו ,שנאמרויאמרדוד אלהפלשתי
אתה בא ונוטר (ש"איו פו) .בשוטלעיו
ן תחבא ,בשעה שבא רואג ואטר
ד
נ
י
ו
עליו לשון הרע שנאסר בבא דואג הארוטי ונו'(תהלים נבב) .לשוט ולכפן
תשחק (איוב שםכב) .אדואג ואחיתופל .ומהית הארץ אל תירא (שם שם),
משאול שבא מבגיטין שנמשל ..להיה .,שנאמר בניסון.זאב יטרף (בראשית
,
.
טה כז):
.

פרקדי וערה*;
[א]יייכו
ר אלהים את נח (בראשית ת א) ")6יש"ה צדקתך כהררי
אל (תהליםלוז) ,נ) בשעה שאפם זוכה .אהה עושה לו צדקה :וארו סגניהן
יותר טן ההרים ,דכתיב כהררי אל ובשעה שארם הופא ג) אתה פורע סמקו
ומשפילו
תהום התההון ,דכתיב יטשפטיך תהום רבהן (שם שם) ל) ד"א
צדקתך כהררי אל רם שמעת בןעחאו אומר מרש המקרא צרקתךעל
משפפיך כהררי אל על תהום רבה .האיך אלא סדר הקב"ה את לי תהום
רבה ,ותהום שהיה רואה שמיסיו סתנברין היה נופל הר נבוה ונותן על

עי

הערות ותקונים
זח נטצא בכ"י וכל צבר שגני אדם עושיםבעולם טתכפר להםע"י תשונה ,וכשימות יבאכנגרו,
וטנין שכן סצימ ברואג ,שנאסר ושם אישטעבדי שאוף [ביום ההוא] נעצר [לפני הי ושטו רואנ
האדזמק ] Nfftכא ח] ,שהיה יושב נתשוטט ובכף זאת אטרועליו חכטיםשאין5ו חלקלעוה"ד*
וכן ההיד וגם את הנפש לא המלא ,נכ"י ואף שלמה ג! רור "סר כל עמל (ארפ) [הארסן
לפיהו [ונם הנפש לא תסלא] וקהלת  ,]1 1וכל השאר הוא כמובב" .זלפני בשות לשון תחבא
נטצא בכיי *דבר אחרי גשוש לשון תחבא; ג) בו שנו רבותינו טשנה סנהדרין צ"א ע"א,
ואבדר"נ  :ttsbג) ריג"ל אמר משב"ג אטר .לא שצאתי הסקור שהובא כן נשט* עין ררשת
ריב" 5להלן פס"ח וכסררש ב"ר ריש פע'פ אב5 .5א הובא בשמו:
ה יש"ח ציקהד כהררי אל בשעה שארם זוכה כון הדרושהזה לא טצאתי ממצא
רגשות ע 5הפסוק הזה בפסיקתא יר'כ פפקא שור או כשב ויקר ריש פכ"ז תנחוטא אסור אזח
"' ותנחוטא חקרו6איתוי וכן בתנחשא הקףום נח אות ח' וע"ש בהערות שלי .נ) נשעה
שאדם זוכה .בכיי נשעה שאדם זוכה בגמלת חסרים .ג) אתה פורע סטנו ומשפילו עד תהום
התחתוןי בכ"י אתה גוסה ריכך סטנו וטשפילו ער שאס תחתית .ד) ד"א רשולי אוטר .גסי
חפרים המלות *רנה אחרי .ועיין בהנחומא נח שם טוגא בשם רשב"י בסגנון אפר ,והעירותי
שם בהערה פ' נאגרת בראשית פ"ר אות א ,הונא כאריכות קצת גררך טדרשהם טאוחרים,

[פ"י]
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תהום רבה ,ונך כל תהום ותהום ס) כבש לטעלה מהן הרים ,כדי שלא
יעלו וישפפו את כל העולם ,וכשם שקבע הרים למעלה טהם כרי שלא
ישטפו את העולם ,ו) כך כבש את הציקה על הדין ,שלא יאבר.בדין את
העולם ,לפיכך אשר שמעוןבןיוחי צדקתך על משפטיךכהררי אל על תהום
רבה )1 :ד"א צדקתך [צפקה] שעשית לנח היא נרמה לו שנחה היכתו
על ההרים ,שנאמרותנתהתיבה [ומ' עלהרי אררם] (בראשית חד).משפטיך
תהום רבה משפפים שעשית לרור הם 48שנאסר ביום ההוא נבקעו
[כל טעינות תהום] (שםזיא) ,ואחר כל הפורענות הזה אדם,ונהסה תושיע
הן לתהליסלזס ,איטתי חכוראלה" את נח[ 2בן ד"א 1י11הר אלהי'
את נח .זעףה זכר צדיק לברכה (משלי יז),זה נח ,דנתיבנת אעם צריפן
(בראשית  1טא ומהו זכרונה שזכ(רמושלי nt.ap.nלברכה' ,טנאםר תברך אלהים
את נח וגוי .ושם רשעים ירקב
שם) ,אלו דור המבול שנרקבו מן
המים ,שנאסרוימהוגו'(בראשיתזכג) הכדשכי מ הה אמהה (שסותיזיד) :
[ג]ט) דשא ויזכור אל הים אתנח.וש'היודעצדיקנפש בהמתוונו' (סשלי
יבי) ,י) יודע'צדיקו של .עולם נפש אפילו בהמתו ,אפילו כשהוא נועם ,אין
מידתו של הקב"ה כסידת בשר ודם ,בשרודםי )6בשעה שמדינה סורחתעליו,
שולה עליה לגיונות להחריבה ,ינ) והוא עושה בהאנירולופוסיא(פי' הרינת
אנשים) והורג טובים ורעים ,ואין שם לוםר פלוני כשר הניחו אותו ,אלא
הורג'ן את הכל' ,נ) אבל הקב"ה אינו בן ,אלא הרור סכעיסין [אותו] והוא
הערות ותקומם

"

עטן ג"כ בפסיקתא רר'כ שם"ערהי"אניב .ס) גבשלטילהטחן הרים ,כדי שלא יעלו "שטפו
אח גל העולם .כגווי הנוןעייהם הוים ,נדי שלא יעלו מציפו על גל "עולם .ז) נך יגש
הציקה על הצין .בכא כבש הצלקיםהרין.ו) רשא צעקתך צלקה שעשית לנח.לקית טן תנחומא
הקרום נח אות הז ~שם הובא 3שם ר' יהורה בר סוסון ובעל אגשג השמיט שם האוסר וע"ש
הערה  348פ"נ
ונואה.גי כעל אציג הקיא כהטחת.נשינוטי סהתנחוסא )0 ,דשא ויזכור
ו48י
אלהים זש'ה וכר בריק לברכה .נוגע טן תתחטא נח שם אות פ .ט) ר'א שבור אלהים ntaPl
יורע צריק נפש בהסתו ,נובע ג"כ טן הנחוטא שם אות " ונשנה נם בתנחוטא הנרשם סכגר
גח אות .ז" וצובא בילקוט נחום רטז תקים ומשלי רמז תתקם*ח בשם ההגחו"א .י) יודע צדיקו
נפש אפילו בהמתו אפי 15כשחוא כועס .תש לתקן אפילו נפש בהסתו כפו שחוא
של
s'p
בתנחוטא
~ וכן העירותי שם על הטעות שלפגינו שם בהערהפ' .1ובכח מן אנ"מ הגיי יורע צריק
נפש נהמתו ,וה הקנדה רכתיב גיח אל אסונה שיןעי
ל צריק וישר הוא [דברים ע"ב וי].
והשכך ליתא ,ואחדל מתחיל שם בא וראה שאיו מרת הקבשה כפרת כשר ורם )" .נשעה
שהמרינה סורחתעליו
 .גהנחומא שם כשהסכינה סוודת עליו ,וכן בתנחוטא הנרפס מככר נח
אותוי כשסררה מרינה לם5ך שולח עליה לגיונות להחריבה ,וכןיש לתקן גם לפנינו סוררת
עליו .ובןבכיי מן אגש כודר כשעתשהסדין אותוגגי חסר.נח ,יג) והוא עושה כח אנררולומפש.
כאחת ,ובתנחוסא הנרפס מככר
םיא.
גתנחוסא הוא טשלח לגיתות ומחריבן וטשוה הוגים ורעהיב
ששלח לגיאותו עליה והורג הטובים עם הרעים ,וכאשר
הבסדר כ"ח באררט בסיר פ'
קרח אותי"א משלח לניעותיו תושה גם אנדרלטוסיא ' וחורג הטונים עם צדעים ,והונא גם
מבעל הפוססי ,פגית אישש,
די לונואטו
בגוף הספר להריגת אנשים" ובעל
הוראת הסלה .וגכ"י מן אגיב הגי'
וה
וסי
ס'כ בכררש בם'ורפ"שם מפרש גורדי1וטכהורלילת אבל איןש
שולח עלית לגייסות [צ"ל לניונות] להחריבה ועושה עמהם סלחנה והורג את כל העם טובים
ורעים כאחד ,ואין רשות לאחר סחם לוטר זה צריק וגה רשע; אלא הורגין הכל נאחר ,והוראת
סלת לניונותירוע בלק ובע"ר ?בא של רוחים .יג) אבל הקג"ח אינו כן אלא הרור סכעיסין
[אותו] והוא סרחם עליהםואין שם אלא צדיק אחריורע הוא בו וט"לו .בכיי הנ 5אגל הקב"ה
את

()1
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מרהם עליהם ,ואין שם אלא צדיק אחד יורע הוא בו ומצילו ,י )1שנאמר
יודע צדיק נפש בהסהו ,וכן הוא אומר מוב ה' למעוזביום צרה וגו' (נחום
א ז) ,ורחמ'רשעים אכזרי (משלי שם) ,אלו אנשי דור המבול שהיו אכזרים
יזהר מדאי .ט ),אמרו רבותינו בשעה שעלהעליהןכל התהום ,דכתיב נבקעו
.כל מעיינות וגו( ,בראשית ז יא) ,והיו רואין את המעיינות עולות עליהן ,מה
היו עושים '?n(tD ,להם בניםמרובין ,והי'כל א'וא*טהם נוטל את בנו ונותנו
על הההום ,יו) וכובשעליו מלאין' ,מ)ועלועליהם (את)המים .ושוב היו המים
סהגברין ,והי' נוטלים בניהם אחרים'ונותניםעל הההום ,ראה ורחמירשעים
אכזרי .יט)  i'ue1שהיו t'wtvכך ,שכ!איוב אומר ישכההו רהמוגף (איוב כד
כ) ,לא (זכר) [נזכר] הרחים שלו שהי' בניו ,ומה עשה להן הקב"ה הוריד
עליהן סבול טלסעלה ושברן ,דכהיב ותשבר כעץ עולה( .שם שם) כ) .א"ר
ברכיה קשים הי' יותר מדאי ,כס) ובעלי קומה הי' ,ואילולי שפרע מהן
מלמעלה ,לא היה יכול להן ,שנאמר אם לא נכחד קימנו וגון (שם כב ב),
מהו כך ,אלא כשראה הקב"ה שלא מתו בתהומות שלטטה ,הוריד עליהן
אש סלסעלה ושרפן ,דכתיב ויתרם אכל אש (שם שם) ,ננ) ביון שהיורואין
את עצמם אבודין ,היו הבקשין להפוך את התיבה .מה עשה להן הקביהש
הקיף את האריות והי' הורנין אוהם ואוכלין אותם ,שנאמרויסגור הי בערו
(בראשית ז מז) ,ואין,סנירה אלא אריות ,שנאמר אלהי שלת מלאכיה וסנר
פים אריותא (דניאל  1כנ) :סליק:
הערות ותקונים
אינו כן ,אלא צריק אחר אם ימצא יורר הוא עצמו ומצילו '.ובתנחוסא הקרום אבל הקדיח אים
כן אלא כל הרום סכעיסין וקוא כועס עליהן ואין שם אלא צריק אחר ומצילו והעירותי ae
גהערה פ"ט גרי רוסי והוא התרחם עליהם ובאג"ב והוא סרחםעליהן .ובתנחוסא הנדפס טככר
לשטפו הטלות ויהוא כועס עליהם .,י )1שנאמרירע צריק נפש בהסתה
ההש יורע צריק,
ובהנהוסא הף יורע צריק נפש  .tnonaסו) אפרורנותינו .כיה נם בהנחוסא שם ובחנחוטא
בב-
הנדפס טכבר ובילקופ .ובנ"י חג" אסרו הגסים .סו) היו להם בנים סרונ
ש .בחגחוטא תערה
צ'ג העירותי בתנה1סא הנרפס מכבר נוסף 4כס'ש ורעם נכון לפניהם עטם (איוב נ"א) שהיתה
האשה מתעברת ויולרות ,כטר"א והוא שון לבוקר וצאציהם לעיניהם (שם) ,שהיו רואין לעצמן
בנים ובני בנשי וזה נוסף טן טררש ניר פל" 1אות אי ,וצ'ל שהיתה האשה טתעברתליופ
אחד דולפת ,נאסר כאן נכון ונאסר להלן נכון ,והיה נכון לגיור ,טה נכון שנאסר לחלן יופ
אחר אף כאןיום אחד ע'ט י)) וה" כל אחר ואחר טהם נופל את גנו .תותנו ע 1התהום.
בתנחוסא הקרום וה" כל אחר ואחר ננפל את ב 13עותה על התהום והי
ו הסים סתגברש1111 ,
סכבר
ס
פ
 ntSbuאת בניהם ונותנים על התהום וכוגשין עליהם ,ובתנחוסא הנר
בהם
י
י
ה
בני
ארם שהיונוטלין את בגיהמ וטחתן אותם על התהום וכוגשין  %ntSPואינן נדהמים עליהפ
והעירותי בתנחוטא בהערה צ'ג באג"ב הוא בהרחבת לשון כררך טסרר מאוחר' .ח) וכובש עליו
פלאין .זה ליתא גחנחוטא שם ,תעל עץיוסף כתב פלאין הוא מלשון אל יצא נסנעלים
הטפולאיפ כרנות  1'4עכ"ל ,וזת פעותכי מהענין לכאן התיכי בלאות המושמים .על סקופ
הקרע גטנעול ,גס טה לו לשגיא טמרחק לחמו הלוא לשון טקרא הוא תעלות גלות ומפלאות
(יהושע פ ה) רק פה הכוונה עלילדים קטנים מלשון כליא טנאי בלשוןאיסי ,כסו שהעירותי
גחגהוסא שם הערה פ"נ,ובנ"י אגדת בראשנו  O"Dנוה הפרק וכובשעליהם טלאן ומכאן עד
הפרק חסר שנשם*ע"י הטעתיק .יט) וטנין שהיו עושיו כך .תנחוסא שם .כ) אר' ברכיה.
תגחומא שם .נ )6ובעלי קוטחהיו .גתנחוטא הנרפס טכגר נוסף שכך כתיב הטה הגגוריפ .ככ4
כיוןשה,ו רואין אתיעצסם אטדי! היו טגקשיןלהפוך אתהת'בה .תנחוטא שס,ובב'ר פ45ב אות
הערהצ"זו
ח' גקש 1להפוך את השיבח ועקיפה אריות שלאיקעובו,ועיין
,
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