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פרק 71נביאים.

[א] הבן יקירלי אפרים (ירמי' לאים) )6 .זש'ה בי בן הייתי לאבי
וגוי (משלי ד ג) ,נ) בא וראה אפילו' הן ישראל נ) אלףאלפים וריבו ריבוון,
אינם חשובים לפני המקום אלא .כבן יחיד 0 ,דכתיב ה' אלהיכם הרבה
אתכם וגו' (רברים א'י) וכשהיו בפצרים טהכתיב,ובני ישראל פרווישרצו
וגוע (שמות א ז) ,פרו מן אדם וחוה ,וישרצו ששרצו יותר סן הדגים.
ס) וירבו ,שרבו פברכה נח ובניו* ויעצטו ,שעצמו .טן האבות .בטאד מאר,
 )1שהיתה אשה יולדת ששים רבוא נשם שהדגים יולדים ששים רבוא ,כך
אף הן ,וכך ברכן [יעקב) אביהם וידנו לרוב וגי' (בראשית טח סו) ,כשם
שהרגים נתברכו ,כך אף הן ,וכן יחזקאל אוסר רבבה כצמח השדה וגו*
(יחזקאל טז ז) ,הרי כל אלו ולא הי' לפניו אלא כאהד ימירי ,שנאמר בני
בבורי ישראל (שסות ד כב) וכתיב שלה את בני ויעברני (שם שם כג).
לפיכך הוא אומר כי בן הייתי לאבי ,כשם שבנו של ארם נשהוא
תינוק קטן ,אם יחטא אין אביו מטלק עליו ספני שהוא קמן
אבל אם יגדל ו) ויעמוד על אקסי (פי' דעת) שלו ,אם יהטא הוא
תסלק עליו ,כך יחיאל אפילו חוטאין בשננה טעלה ,עליהן שהן כתינוק
קמן ,שנאסר כי נער ישראל ואוהבהו 1ג( '1הושע יא א) ,הנן יקירלי.
[ב] ד 'א הבן יקי ר לי אפרים.זש*ה כ) ואנכי תרגלתי לאפרימוגוי( ,הושע.
יא ג) ,אטר הקב"ה אני תרתי ונליתי לאפרים ,אימתי קחם על זרועותיו
הערות ותקונים
המקוה נ) בא וראה.
לאבי .לא
בא ושה
[פיה]  )6וש"ת בן
אהבתו של הקבה לישראלכ.י נ)הייתיאלפים וריבומצראיתביוון .הוא לשון  alhbnפבנכי"איל ז' " א*.
אבלבפ,יםיגורבון .ובכת אלפא
*אלפים ורובו רבבות .ד) יכתיב הי אלתכם חרבה אתכם.
י
א*
חגי' שהסר הבן.יאר
י אשים [גיסי ,ל"אייט] ,וכתיג בסקופ אחרגני נכורי ישראל
ל
[שטות ר כב],

ובסקופ אהד אזמר ר' אלהי אלוהיכםיוסף עליכם ככב אלף מעטש[רעיים *
י"א] ,וכתוב אחר .אוטר ה' אלהיגם הרוח אתכם [שם שפף] )0 .וירדו שרבו מברכת 4ח ושיו.
בכיי וירבו טנח צדיו .ו) שהיתה אשה יוקרת ששים רבוא כשם שהוגים יולרים שוים רבוא כך
נםהן .בכ"י ואטר רק בסאו סאר שהיתה אשה.יולרת בנים כררך,וגש .ובחנחומא הנרפפ
ף פק) הובא כך 4
טגבר ,פקוריסי' ט' בסאטר שהוסד הסריסמטנטובח (ע%ן סבוא חתנחוסאי
רבותעו אוסרים יש טפן יולרות שנים גבת twwוי"א ששה בכרפ אחר .ח"א ש:ים עשר ,ותא
ששים רבואוסיים שם סי .שאמר ששים רגוא ונכתיבגיגית ישרצו הטים ,וכאן כתיב וישרצו,
ועל זה כתת בעל עץיוסף אגרה  %קשח לסגיןכי  wwמהנמנע %ף  D'naעכשל .ולרעוףיש
למחוקלפנינו ובתנחוסא סלת מיבוא" ,ובן תיאח בשו-ר פ"א אות ח' ישא ששים 3כרפ אחר
ואל תתסס שהוי עקיב שהוא סן השרציםיולרהששי( 6כן היא הגיי הננהה כמו שתקן הרעיל
והישיש והרותו וע"ש גיפ"ת) ,שפסיקתא רר*כ פסקא מהי גשלח ורף פאה ע"ג) איתא וכני
ישראל פרו וישרצוויכבו ויעצבו בסאר סארתרין אמוראין חר אסר לגרול שבשרצים את סרסה
אותם .הא עכברא יולרה שיתא ,ואם שבשרצים סרטה אותם הר עקרבא ילרח שיתין,ועיין
'

,

*ן

לקה טזנ שסות א ,ובהערה טשו'. ,ועם  wotnmהקרוס שטות הערה ל ,ו)ויעטש
אקט'
שלו,
הטלה3 ,ס לא הובאה
בערוךחרב טהר'םדי לודאנו טפרש בפנים *פ" רעתי ולא ארעסקסי
 .מ) וששה ואנכי תרגלתילאדיש lWP .פסיקתא רבתי פ"נ ובחגהוסא הרפס טכגרויחי
 ,עחן בהערותבעלטאירעין שם בפיר הערהפ"נ,
אות זז והטטדר שלפנינו הביא "nt~waינייים
המאטר ריח ר'41
ובילקופ הושע רמו תקריח הוצא בפסיקתא רבתי 1הצי 11ושסט ססקוטו,
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.
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ישם שם) ,בשעה שנטלו יעקבבין זרועוחיו ,שנאמר ויקה יוסף את שניהם,
(בראשיה טה יג) ,ומה כתיב וירא ישראל את בני יוסף ויאסר סי אלה (שם
שם ח) ,טה ראה יעקב לוסר מי אלה ,והרי ככר היה מכירן ,שנאסר ועתה
שני בניך וגו' (שם שם ה ) ,ס) אלא צפהיעקב אבינו שירבעם עומר מאפרים
שנאסר וירבעם בן נבט אפרתי וגומר (ם'א יא כו) ,י) והוא עומד ועושה
שני ענלים; שנאמר ויועץ הפלך ויעש שני עגלי זהב ונומר (שם יב כח),
לפיכך אמר מי אלה ,אסר לויוסף בני הם ונומר (בראשית טח ט) ,סה
עשה יוסף ,השליך עטרה מראשו )" ,והתיר זוני (פי' חגורה) שלו לפניו,
שנא ,ויוצא יוסף אותם פעם ביביו (שם שם יב) ,אמר לו מה שעתידין

לחטאות אהה רואה ,ומה שעתירין לוסר זח אלי ואנוהו (שמות סו ב) ,אין
אתה רואה ,כיון ששסע כך אסר לו קחם נא אלי ואברכם (בראשית טה
ט) ,סיר ויקה יוסף את שניהם ונוסר (שם שםיג),וישלתישראל אתיר ימינו
ונוי (שם שם יר) ,כיון שראה יוסת' כך נהרעם ,שנאסר וירא יוסף כי'שית
אביו וגו' ,לא כן אבי וגו' (שם שם יז ויח) ,יכ) אמר לו יעקב סבור אתה
י אם
שמזקנותי אין בי עור כח ,חייך סאה כיוצא בך אינן יכולין לזוז יר
אבקש ,ינ) ויטאן אביו וגוי (שם שם ים) .וממנשה נפלוי) (אל) [על] דור

') ס" מס שמר נס סו 6ינדף .קימחי ממן ומתססגפי
ו (ן [sPJ)5דוד נכו 16עם
ס5סת'ס ע 5ס anpln) 516ונו' [ןס' 6י'נ כ'] וממס עולו עס דוד ע 5מנדוד כ' גיפורימי5
ס קסיו סריס כנכ 6כי 5עמ יגס גיוס 'כ6ו ט 5דוד נעורו עד ומחרסניע כממס 56סיס
כ"
יסב
] aDסם גכ.וקנ] *11ם  oaסו6

5עס .סי' :65סי חי 5ונס  bloיג 57כממגם .G'alfi

הערות ותקונים

תרגלתי ר' הונא ור' ברכיי הוא מן אצה רבתי ריש פ'ב פסוק איכהיעיב ,וטן תרגלתי חרתי:
הוא מפסיקתא רבתיפ.נ .ט) אלא צפה יעקכ אכופו שירבעם עופר טאפרים ,בב"ר פצ"ו אותה'
ירבעם טשל אפרים ויהוא משל מנשה,
ובתנהומא ,הנרפט טכברויחי אות  '1ראה שניבעט בן
ןרשיי עה?ת )' .והוא
גגט' ואחאבבן עמרי שעומדים טאפרים ינטתלקח רוח הקורש ממתועיי
עוטר ועושה שני עגלים שנאסר ויועץ הטלך ויעש שניעגלי והב ,לפיכך אסר סי אלהכוי.
בכ"י הגי' וראה ירבעם הרשע בתוך זרעו של אפרים עוטר ובירו שני עגלי זהג והי' צועק
ואומר (אלה) [הנה] אלהיך ישראל וט*אי"ב'כ"ח] ,לפיכך אמר לויועף בני הם אשר נתן לי
אלהט נו" ,א"עיעקכ אביויורע אני שגמך חט בקרושה ובטהרה אלא על אלה ששסעתי אני.
נתבהל ,באותה שעה השליך יוסף עטרת שלו (והשליך) [והתיר] זינו ונפל לפניו ,י )6והתיר
ן פסיקתא
זוני שלו .טהרים די לומאנו שפרש בפנים הספר אחגורה* והטלהיונית ורוחית עיי
דר"כ נפט ,הערה ל"ב ונתנחוטא לך הערה רכיב' .ג) לו יעקג  ~laoאתה ששקמתי אין
בי עור כח ,חייך סאה ניוצא בך אין יכולין לווןירי א
אם
סיאבקש ,בכ"ינ" אחרת איל יעקנ
סבם אתה שסרוב זקנה הלך מטני הרעת ,חייך ,מאה כיוצה בךאיןיניליט לעמור על רעתי,
י טרקוטה ,שנאסר וימאן אגיז זנוי' .ג) בטאן אנין ויאפר זנו ,ומסנטה
ואין יכולים לסלקיד
 .הלשון קשה הגנה והרב ר' אברהםז"ל בביאורו הקצר רחק .לפרשת ובעץ
נפלו (אל) [על] דור
עץיוסף הניא הפירוש שלו בשם טפרש ראשון ,ולא ירע ס חוא המפרש,
בדפוס
יא אחרת .וטתוקנכתי נרפ"
,אלקוואבלי הוכרת שמו ,אנק בב" טן א"נ נטצא פה נוטח
שנאטר וימאן
ירעת.
אגיז ויאמריגעתיבניירעתי וגוי [בראשית ט"ח י"פ] ,שני פעמם לטה ,אלא
לולטףיישטונח
סה שיהיו בני אפרים עושיםשימי רוד ,שנאטר (ומבני) נוסן גגי] אפרים עשרים א
טא1ת גבורי אנשי שמות לבית אבותם [דה"אי"ג ל"א],וירעתי פעם שניה בהפר זהענין
ינואו בני מגשה אל דור ,שנאטר וממנשה נפלו (אל) ] [spרור וגה [והטה עזרו עם
SP
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וגו' (רה"א יב כ) .ואולם אחיו ונו* (בראשית טה יט) ,זה יהושע העוטר
מאפרים ,שנאסר לסטה אפרים הושע בן נון (בסרבריג ח) 1שהוא מעמיר
את החסה וכל אומות העולם מסתבלין ורואין ,לפיכך זורעו יהיה מלא
הגוים (בראשית מח ים) .אמר הקב"ה ראה [כטה] טובות שעשיתי לאפרים,
קהם על זרועותיו (הושע יא נ) ,בשעה שאסר קחס נא אלי (בראשית מה
ט) ,אני תרתי וגליתי ,זה יז) מיטטירין (פי' טור) ליעקב על אפרים על
ירבעם אעפ'כ ולא ידעו כ' רפאתים (הושע שם) ,הבן יקירלי אפרים:
[ג] י"א הבן יקיר לי [אפריס],כל ישראל נקראועל שמו שלגאפרים ,שנאמר
כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא (ירסי' לא ה) ,וכן בהרבה
טקומות ,עו) אסר הקב"ה הבן יקיר לי אפרים ,ביוקר הן עוסדין לפני.
סו) אמרו רבותינו אפילו בקש פרעה סאה כבר כסף על כל נפש ונפש
ן לו ,ושלא נתן לו ראה בכסה דמים לקהס,
מישראל ,היה הקב"ה ניח
,
)
ר
ל
שנאסר או הנסה וגו' (דברים ד
יו) וכיון שיצאו ועשו את העגל בקש
הקב"ה לעשות להם מה שעשה לדור המבול ,שנאסר הרף טמני [ואשמירם
ואטהה את שסם מהחת השסים] (שם ט יד) ,ובדור המבול כתיב אמחה
את האדם ונו' (בראשית  1ז) והיה מדבר עם סשה האיך מאבדן ,וכיון
שאמר לו סשה זכור לאברהם ונוי (שסות לב יג) ,זכר הקב"ה ואסר א"כ
חוזר אני בי ,מיד וינחם הי לעל הרעה אשר דבר לעשות לעסו] (שם שם

הערות ותקונים
יור על הגרורכי גבוריחיל כלםויהיו שרש בצבא] [שם שם כי וכ"מ] ,אמר לויוסף והלא
סייעטוי ,אסר לו יתושע שחוא עתירלהעסיר טשטשוהיבנה וכל האוטות יפחרו וייראוספניו,
שנאטר 11רע1יחיה סלח הגיח [כראשית ט"ח
אל תקרי וורעו אלא ואיועו ,אמר הקב"ה
לנביא [קחם על זרועותיו] [הושעיאגו כמהevtפ[ו~כות עשית' לאפרים בשעה שאמךיעקב קחם
י לאפרים [הושע שם] מלסר שאני קרתיונליהיטסתייו ליעקב,
נא אלי ואגרכם ,אנכיעינית
כגון גרולתיהושיע וגבורתו ,וחטאת ירבעם בן גכט ,אעפ'כ ולאירעוכי רפאת'ט [הושע שם].
יו)טיסטורין.פי' טהריםדי לונוחגו *סורגי nSontיסית ורוסית1פ" טור וסהר .סו) אטר .הקב"ה
חבןיקירלי אפרש .ביוקר חן עוסריןלפני .ויקר *"ב אות א' ,ובכי אמר הקב*ח הואיוךוגריל
לפני .טו) אמרו רבותינו אפילו ביקש פרעה טאה ככר כסף על כל נפש תפשמישראל .כיון כזה
לטררש וער שם ר' אבא גר כהנא אסר אפילו ביקש פרעה משקל כאו"א סישראל אבנים טובות
וסיגליות לאהייתי מתן לו ,ובכ"י טן אע"ג פסלות ,אסרוריותינו' ליתא וכך חג" שם ואם
היה נבקש מרעה הרשע מאה ככר כסף על כל אחר ואחר סישראלהייתי נותן ,אלא לא ביקש
אלא מסות גדולות וסלחטות ,ו5א טנעתי טסנו ,שנאטר או הנסה א5ח.ם וגף [רברים ר' ל"ר],
יו) וכסן שיצאו ועשו את העגל בקש הקכ"ח כון מכאן ער סוף הפרק לא מצאתי הסקור,
והמאמרים אין להם סרר וקישור.,וגכ'י הלשון משונה קצת וכיון שהוציאם עשו את הענל,
באותה שעה בקש הקשה לעשית טחם כררך שעשה
שנאסר הרף סמני ואשסירם
מרור הסבולי
ואמחה את שסם טתהת השטים [רברים ט י"ר] ,וברור המבול כתיב ויאסר אלהים אטחה את
ר לאגרהם
הארם וגוי [בראשית חוק וה סרבר עם סשה כרי לאפדם מן העולם ,א" 5סשה~,כי
גאותה"שעה חור ו~נר ע 5עצמו ,שנאמר הגחם ה''ע 5הרעה אשרריר
וא' [שסותליב י"ג],
לעשות gp] '~pgשםי"ר] ,כיון ששמעו אוטווה העולם כן ,נאולפני הקב"ה ואסרו רגש'ע
הטבול אסרח.,.
ולא חורת ברבירך ,שנאמר חרא אלחים את הארץ והנה
ברוי
י י"ג] ,האטר הי אמחה את הארם לשם שם ז'] [ואצל הענל אטרת] לך רר
נשחתי [בראשיתו
,
ה
שהת
ו
ט
ע
ל
,
]
1
"
י
עטך [שטיתל.נ  ],1וינחם על הרעה אשר דגר לעשות
אשל
[שם שט
כי
הקב"האינייכול לעטור גרגורי כשגיל סשח ,וכח"א השסע הי אלי גם נפעם הזאת ונו'

אנדה בראשית פרקושו'

4נ

יד) סיר קרבו שרי אומות העולם ואמרו להקב"הועל פניך אם אנוב ,אתה
אמרת למתות את שמם סתתת השמיםכרור הטבול ששחתו את ררכס,שנאטר
וירא אלהים את הארץ [הנה נשההה וגו'] (בראשית  1יב) ואלו כך עשו,
שכך אטרת לך רך כי שתה עמך וגו' (שמות לב ז) ,ואין אתה עושה טה
שאתה אומר ,א"ל הקב"ה לאו ,וכן משה אוטר וישסע ה' אלי גם בפעם
ההיא (דברים ט ים) שאפילו אסרתי חוזר אני בי  )1מסי אני מתירא ומי
ממחה על ירי ,שנאמר לא אעשה הרון [אפי] (.הושע יא ט) ולמה שהוא
בני יחידי ,שנאמר הבן יקיר לי אפרים (ירם" לא ים) אמרתי לטשה הרף
W
בשבילם
סטני ,אלא זכור אזכרנו עור (שם ,נזכרתי ונ(ור אכוץ יDסלהתי
לכך אמר הבקוק ה' שסעתי שסעך יראתי וגו' (חבקוק ג ב) כשאמרת
ואמהה אח שמם אלא מיר ברוגז רחם תזכור (שם)לכך נאמר זכור אזכרנו
עור (ירמי' לא כ) :סליק:

פרקדכתובים.
[א] הפלה לרור שמעה ה' צדק (תהליםיז א) )6 .זש"ה זבה רשעים
הועבת ה' והפילת ישרים רצונו (משלי סו ח) ,נ) מי הוא ,זה משה דוד
וטשיה ,סשה דכהיב תפלה למשה (תהלים צ א) ,בדוד כתיב תפלה לדוד
(תהליםיז א) ,במשיח כחיב תפלה לעני כי יעטוף וגו' (שם קב א) ,וחפלת
ישרים רצונו ,אעפ"י ששלשהן מתפללים ,ג) אלא דוד מתפלל באומנוהי
האיך תפלה לדוד שמעה ה' צדק (שםי
ז א) ,אטר הקב"ה ער מתי אתה
טתפלל )7 ,אמור צרכיך מה שאתה צריך ,הרי אמרת שמעה ה' צרק ,א"ל
הייך ג) כל אלו שאמרתי בשביל דבר אהד מלפניך משפטי יצא וגו' (שם
שם ב) ,ס) למה שאמרת אשר נקניא יחטא (ויקרא ד כב) ,נשיא שאין על
,

י
) ס"סי5ו 6פרה' הוט :6י כי .ס' ):'6 r.thס סרס חורם כיס (כנמוח רכס סוף
סריס מ' )7וכ' ח:מומ6
כיון ס6מר יתערס קוהך קוי :דול וסו ל %דגר ס' למסום
%ס סם יסרן (מ'כ י'ד)6מליעס סמסס מיסר6לסי.6
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סורק כסמיו ויכו רוסי וססלסי .רוס סוסו מנחךסיסס פיסל :לגרך ססל%כיס .וחסלתי
תם כקוי סססלל  IDl~Sלסרך.
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הערות ותקונים

[שטות חי כ"ח] ,ואם אמרתי אני חוור ב' ,שנאסר לא אעשה הרון אפי [הושע י"א ט] ,למה
'שהוא בןיקירי שנאמי הבן יקירלי אפרים ,אם אמרתי לטשה הרף מסני ואשמירם [רבבם סי
י"ר] ,חורתי שנאמר וכור איכרנו עור [חיטיי ל"א ייט] נשגיל שלשה אבות רחם ארחסנו נאםהי
[שם שם כי] ,וגן אמר הבקוק ה' שמעתי שמעך ,יראתי [חבקוק ג'בין כשאמרת ואמחה את
שמם מתחת השטים [רברים ט ,י"ר]
ה' פעלך בקרב שנים חייהו כקרם שנים
וררמייי
ברוגז רחם תזכר ["בקוק שם]; רחש בוגאימטרטתרייא אגרהם ,ענה הקניה זכור אזכרנו עורת
'
[י
ל"א :[wU1
['53דן  )6ושיה ובה רשעים תועבת הי ,לא .מצאתי המקור .נ) מי הוא ,ןה טשה
אסרו חכטים שלש תפלות הן ,של טשה ורור וטשיח .ג) אלא דור דוי
ומשיח .בב" הג"
י
באוסנוה .בכייאין אחד מהם טתפלל באןממת אלא דוד שכאטר שמעההיצדק.י
ל'ך
פכ
תר
טצ
) אטור
טה שאחה צריך .גכ'י אמור מה שצריךלך .ה) לסה שאטרת אשר נשיא יחטא נשיא שאיןעל
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גביו מושל אלא הי ,הואיל שאיןעל נבי סוש 4אלא אתה דן אותי ,מלפניך
משפטי יצא .ו) אומן גדול ה" דור כשה" מבקש דבר טן הב"ה מנגנו (פ"
אינגיניו בלע*ו פי' הי' מעסיק מחשבתו כסו הנהו ננאני רארעא סיקרו (ב"ק
דף ק"ג .ביב דף ס"א)בורות עמוקות) היה שואלתחילה את הקלות ,ואת"נ
את ההסורות .למה הי' דוד דומה ,לאדם שהיה מבקש ללוות כור חיטים
ז) מצא את הדניססום (פי' המלוה) ,ואיל בבקשה סטך מפני שאני בדוחק
השאילני כור של חרובין* איל בא וטול*' הולכין ליטול ,איל השאילני כור
של שעורים והנח כור של חרובים ,א"ל בוא וטול ,הולכין ליטול ,א"ל
בבקשה טטך הואיל שבפנים טובים אתה נותן עשה אותו כור של חיטים
והשאילני תחתיו חרובין ושעורים ,איל טול.,ומי גרם לו ,ששאל תהילה
הקלות ואת'כ התטוריה ,ההיד תפלה לדור[ ,שמעה הי צדק] הרי הקלוח*
ואת*כ החמורות  )1מלפניך טשפטי יצא [עיניך תחזינה טישרים] אמר לו
הקב.ה ואני עושה ,שנאמר הנני רב אתריבך ונו' (ירמי' נא לו) ואתיריבך
אריב (ישעי' מם כה) :סליק':
אנכי
פרקזתורה*
[א] צא מן התבה (בראשית ח טז) )6 .זש"ה אני פי מלך שסור
[וע 5דברת שבועוה .אלהים] (קהלת ה.ב) ,אסרה רוח הקודש לישראל
!) ולמ"כ סממורוח מ5ס':ך מתעי ע .6סקסה הג' סקכ'ס סדן מערכה שמיס
והעכיר ממסמס ככ55ימ נענוב מו 5ימיזי  65 06נסביל 6ומס טיכס כמו כ36רסס כי65
 on:b 1)DDיסר56יה וגן סכרי 6מ מו 5מסיס נסניף כ 55יסר.56

הערות ותקונים

ננו טושל אלא ה' ,הואיל שאין על גגי טושל אלא חתה דן אותם בכ"י הגיי לטה ,לפי
ן אחר  wgwאתה לכן
וכנאמר אשר נשיא יחטא,אי זה נשיא ,שאין עליו סושל ואין על גביויי
דבר סן הקב"ה טגננו ה" שואל
טלפנכן משפפי יצא .ו) אומן ערול היה רור כשהי'
י לונואנו הוסיף נגוף הספר
טב*ק ""6אינגיניוכלע"ז" ואתריו בא הרהיג
תחלה את הקלות ,סהרנהד
סוהר'ר אשיהם '1ל (כן הגרסא'1ל)והוסץא"4היהטעסיק מחשכתו כסו הנהונגאני רארעא סיקרו
(ב"ק רף ק"ג ,וב"ב דף ס"א) ,בורות עמוקות*.יש לתקןהציונים ב"ב ק"גןע'א] מזק ס"אןע"אן.
אילם חרא" שהניא ה"נ תיר אברהם !'ל מלשון הגמרא הוא לא נכון ואק ענין סלת נגאני
ן אגנית הקרקע
שייך לכאן ורשזי קירושין ס"א ע"א טפרש נגאני דאיעא סקרו הנקעים זן-יי
שחסים סחמצין לחובן כסו  De'1באגנות~ ,נם בג'ק  W'Dע"א הגי' אגנין וגם הכדוך ערך
נגאןפי מקום אשגורן טלשון "נן הסהר (שהזש וי גי) ישם באגנות (שמות כזרוס ועיין
נערוך השלם מה שהביא בשםפי' הרגם.ה,ועיין ערוך ערך מגחין שכתבפי' ערסנות וכלע"ז
י כתוב פח טגנתן גרול הי ,דור ואח"כ
איגגיניו ולהסלח הואת גוון סהר"םרי לונואנו ואוליהי
אוסן גרול וחסלה הנגנון נשמטה טמקוסה ובנשי טן אנ"ב המלח הזרה אימה,
כתג טופר אח
י נרול היה דור כשה" טגקש סאת הקניה דגר ,תהלההיה טגקש הקלות ואה"ב
ונאסר רק אנסן
ההטוריה )1. .טצא את הדניםטום .טהר"םרי למזאנו הביא ,פי' הטלוה" והטלה היא ישית
ן ערוך השלם ערך רנסנס .ונכף ט!  1'AWגטקום וניסטוס ,כתוב טצא עשיר אהד.
ורוסיתעיי
ח) ההחד תפלהלדוד .בב" דג"אי זה טחם
והחטמיות ,תפלה לדור  np~Pה' צרק הס
הקלות ,טלפניך משפטי יצא ונף הם החמורות וטנין שהבפיחו הקב"ה שנאסר הנני רב את
ריבך ונו' וכתיב אתיריבך אנכי אריג:
וג'ז)  )6יש"ה א3יפי סלך שסור .כל .המאטרלקית סן  wolninnהקרום 3ח אות ט"ו
ושם בהערה ק"ל העיוותיכי נשנה גם בתנחוסא הכרפם טמיר נח אות" וכן באג'ב פ"ו
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משביע אני אתכם שאם תנזור עליכם מלכות אל תמרדו בה בכל .דבר
שגוזרה.עליכם ,אבל אם תגזור עליכם לבטל את התורה ואת המצות ואת
השבת ,אל תשמעו להם ,ההיד אני פי'סלד שסור ,בכל דבר שהיא צריכה,
נ) אבל על דברת שבועת אלהים אל תבהל מפניו תלך (קהלת ח ג),
נ) כשם שעשו חנניה טישאל ועזריה בשעה שהעמיד נבוכדנצר את הצלם,
אפרו לו טה אתה אומר שאתה משליך אותנו לכבשן האש ואין הקביה
מצילנו,בין מציל ובין שאין מציל אותנואיןאנו טשתתוים לצלם ,ז) שנאמר
והן לאידיע להוי לך וגו' (דניאל גיה) ,ס) אמר להון קושטא אתון אמרין,
הצדא שדרך ונו' (שם שם יד) (ומפורש מלת הצדה אם אמת הוא שדרך
וכו') ו) אמרו לו ,נבוכדנצר לא חשחין אנחנא על דנא וגו' (שם שם טז),
אמרו לו ו) כל מה שהנזור עלינו אנו עושין ואנו שומעין לך ולא נסרור
בך ,מ) חוץ מלכפור באלהינו ,אניפי סלך שקור אר תבהל ספניו תלך.

הערותותקינים
ורבריו (של אגיב) נובעט טן התנחוטא הקיום שהעתיק סלה בסלה כסו שהוא לפנינו והובא
בילקוט קהלת רטט תתקע*ח בשם ההנחוסא ,ושם גהערות שלי העירוהי על השנויים שבין
ן הקורא 3שם .כ) אגל על רברת שבועת אלהים אל תצהל ,אחר
אגרת נראשית והתנחשאועיי
זה חסר לפנינו .לטה שאין מבטלין אתכם טן הטצות אלא שתכפרו בהקג'ה לפיכך על רגרת
נתנהוטא שם הערה קלזג וגם בכ"י מן אג"ב ליתא .ג) כשם
שבועות אלהים' וגן
יה
עי
הר
חנני' ,מישאלנעו
ן ויזר פלוג אות ו' ,במ"ר6ש" ,1חדת פ*ב אות ל'
ר,וריתנחוסא וםועיי
שעשי
ופך אותי"ג ,ילקופ דניאל רמז אלף ס"א ותנחוטא הנדפם מכבר בהעלותך אות טל ד) שכאטר
אנשו פלחין יכיל
והן לא יריע להוי לך ומי .בתנחוסא שם שנאמר הן אאי אלהנארי
לשיזבותנא סן אתון נירא יקדתא ומן ירך סלכא ישבב (רניאל נ' '"ו). ,וכתיב' בחרא והן לא
יריע להוי לך וגו .,ה) אמר להון קושטא אתון אסרין ,הצרא שדרך וגוי ,וקיא כתיב ענה
נבוכדנצר ואסר להון חצרא שררך מיסך ועפר גגו לאלהי לא איתכון פלחין ולצלם והבארי
טיסת לא סגרין .כתנחוסא שט אמר להם גבוכרגצר אטת אתם אומרים ,שנאסר הצרא שדרך
טישך ,והעירותי שם בהערה קל"ה נאנ'כ פ"ז אטר להון קושטא אתון אסרין הצרא שררך
העתיק הטסרר הוה הטלות אאמת אתון אמרין" ללשון ארסי אקושטא אחין אמריץ ,ובתנחוסא
הנרפס סכור חגי' אטר להם נבצרנצר הצרא וגררך סישך ועכר נגו ,מהו הצרא ,אמר להפ
האטת אתם אומרים כך .אולט הג" הישנה נשארה כוייר פל'נ אות ו' סהו הצדא אזר אבוז
בר כהנא אנסוס ,והוא כמו שהובא בערוך השלם אנסוס בלשון סטי ובל"י טלהלקיים הריגור
(אי; ווארהייט 11יקליך) ,ובהעתקות הישנות כפשיפא הרגם גקושטא ובעל התנחימא או חטעתיק
השמיט המלח אנפוס והציג הפיי האמת אתם אומרים ונעל אג'ג הניא קושטא אתון
ס"~lt1QW,1
ובתנחומא שגפנינו בהעלותך אות ט' נטצא לנכון אינטוס אתם אשרים ע"ש בהערה ובכ"י
מ; אנ"כ נלקה המאטר כחסר וכך הובא שם ~DNIPוהן לאיריע להוי לך מלכא וא' עני נציל
ענה] [נביכרנצר ואטר להוןן שדרך ,והעיקר חטר ,יאחר זה כתוב אטרו לו כל טה שתגוור
עלינו כו' ,כסו שהוא לפנינו בנדפם .והנה בפנים הטפר נוסף מאת הרהיג טוהרתן אברהם נ"ל
ובמפורש סלת הצרא .אם אטת הוא שררך" וכרה כרפוס ווילנ* ואה*כ כרפוס ואלקווא אכל
ברפוס ווארשף עם עץ יוסףישמיטו את זה ,וכעל עץיוסף הום'ף זה גחוךפירושי .ו) אמרו
לו ,נכוכדנצר לא חשחין אנחנא ,וג"ה כתנחוסאוהעירותי שם גהערה ק"ו זצ"ל ואסרין למרכא
?*ל
נבוכרנ?ר לא חשחין א1חנא והוא לשון הכתוב ברזיאל ג' ג'ז  pwp,שם בהערה הניל,
מהא
יאמרולנבוגרנצר.ו) כל סחשתגירעליני אנו עושין ואנו שומעין לך .בחנחומא כל
יתגיר
ש
ן בחגחוטא שם הערה
ילינו ארנונותומסין וגולגליות אס שומעין לך ,ובעל אג"ם השמיט והעיי
קל"ח .ח)
באלהינו אניפי סלךיפטור אל תצהל ספניו תלך.בכ"י הגrsn4סלכפ~ר
אףרלכ
בהקבעהשכחןוץ ט
פו
לנ
וישלמהאניפיסלך שטור .'131ובתנחומא אבללכפור בהקג"האיןאנו
ך'tto
לY
tI
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(קהלת ח ב וג) ,כיון ששסע כך התחיל נועם ,שנאסר בארין נבוכדנצר
ט) התמלא הסה וא' (רניאלגיפ) ') והשלינו אותן אמורים ,שנאמרוגובייא
אלך תלתיהון וגוי (שם שם כנ) ,כיוןשירדו תלו עיניהםואסרו לפני הקכ'ה
רבונו של עולם גלףוידיע לפניך )6* .שלא בפחנו אלא בשמך הנדול,
לנו.
"נאסר לא ה' [לא לנובי ל,שסך תן כבור] (תהלים קטו א) ,ינ) הרי
כינס כל הלשוננת ,שנאמר בארין סתכנשין ונח (לניאלנג) ינ) (למהיאמרו
) בקשו המלאכים לירד ולהתיר אותן ,אסר להם הב"ה
הגוים וגף) ,סידיי
ד
ר
ו
י
אחד
,
ו
ל
א
אלא
ו
ד
ר
י
סכם
ל
ע
ע )1וכי  gvשם
ומצילן
שסי יררג אני
שנאסר עושה מש"פ לעשוקים [וגו' ה' מתיר אסורים] (תהלים קמו ז),
.משהתירן צינן את הכבשן ,פז) 'והסיר הקביה את .הכבשן והעלה אותה,
והשווה אותה לארץ ,שהיתה ירירה ועסוקה ,ניוןשירי הטלאך אסר להן
צאו לכם מכאן ,הרי התיר הקב"ה אתכם ,ועשה לנם את הנסים ,והשווה
את כבשן לארץ צאו לבם ,אקרן לו אין אנו יוצאין שלא ברשותו של
נבוכרנצר ,שלא יאמרו ברחו .אלו טן הכבשן ,לטה ,אניפי מלך שמור,
(קהלת הב) ברשותו הושלכנולכאן,וברשותו אנו יוצאין כיון שבא נבוכרנצר
ן תטה התחיל צווח ,אסר להם צאו לגם ,שנאמר שררך סישך
וראהאית
ו
ת
א
ו
ו
ק
ו
פ
,
)
ו
נ
ה
א
ל
י
ע
נ
ל
א
י
נ
ד
(
ועבד ננו עבדוהי די אלהא
יו) כיון
ונוי
שנעשית הכבשן שווה לארץ  )1פוקו ואתו ,אסרו למלאךעכשיואנו יוצאין,
שנאסרבאיין נפקין ונו' (שם שם) ,ממי לפרג מנח ,כשנכנס לתיבה
ברשותו של הביה נכנס ,שנאטרל ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל
התבה (בראשית ז א) ,כיון שיבשה הארץ ונחה התיבה ,שנאסר ותנח
התיבה וגוי לשם ה ד) ,אסרו לו בניו נצא 'סכאן ,אסר להם חם ושלום,
 )1שקו ו6ש .שן ספר וגסיכסיקו 61ת 651 ,1טוס 5סע5וחן 0ן סגננן  1?05רזת
סוס מרסו סורסו ועויפסוס ככנסן 65רן 6(1פיומסיין 6% hlbח.

הערותותקונים

תלן)9 .חתטלא.חטה .כקרא כתזב חטא
אויפיטלושמור]על רברתשבועת אלחש אלSnan
"ת הכבשן
')וחשליכואות,אטירין"? ,לכיון
באלולועיין בהגחוסאשם חער4

טישיו

קישט.

ה,טיש
"
הגרול

שלאמשבל
יו
ענ
טח

אותן אטורין,עא ,שפ 'חערח קשט .י )6שלא מפיגו אלא ב"סך
בניחום"
ובכו מן ארב ,שלא בפהק בשופ גבורת בעולט אלא כשסך הגאול,
בסעשיץ
אלא ושטד
תעשהיעסט קום אלא בשביל שטך' .חגרול אאגרל בעולמך ,שני לא לגווגו'.
ולא בשבילנו
יכ) דוי כעס כל הלשוטה .בכ"י פיש והפ בסולית*יג
) לסח יאסרו הנוש ונף .ע"ה בכשי
יאיו.כאן מקוסם ?נ'טורבבו
י אחר שהובאחכויםלא לבו הובא אהשכ
ובתנחוסא ,והסגרהיםכ
כ
בתנמוסא
שהוא
ס
י
ר
ב
ה
ו
ט
כ
ו
טכבר
לבטן
'גם הכהוג;האגי לסה יאסרו השיט (וחחליפ שפב').
ובעל אגדת בראשית העתיק רכרי התנהוסא הקרוע כלשוט .avמפעות %ן הבאתי 3הנחוסא
שם הערה קטשופ ' )1בקשו 4טלאנים
אוהן .בכ"י בקשו לירר ולהתירן ולהסקרן
רתי
יח
לל
ירכייםו
לא
סבביכן האש ,וכמגהוסא סים נקשו הטל
ולאלירן  v~ptהערהקט'ח .עו) 31י על שם
אהד טפם ?דו ,ציה נם כהגהוסא* .בכא סן אנ"כ הנ" ומ על אחר טעם גטהו והלא על
 .ח ,481צ"
וע"ש העדה קסת
שסי בטחו .סו) והסיר הקביה את הכנ
לג"וםהשכףהקהצקרג'"
שס"
להגפהשןהאוכה
הלשון באו"ח שעת
 ,ינגש סן א
רי
קמ"  n'ggושם הארעתי ואין
י nהקו"ח עסקו של כנש! והשתהו נננד טקום ירדה! ואטר להט עאו' .ו)כיון שכעשיה
"SY
הכגשן שוה לארץ פוקו ואתו ,חט~ת יפוקו ואהדי טיוהווח ונשתרבבו טהטאטר שלפניו תחסו
.

"ם
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ברשותו של הב"ה נכנסנו ,יברשותו אנו יוצאין ,כיון ששמע הקב"ה כך,
ר אלהים אל נח [לאמר] צא מן התיבה (בראשית ח פו .פז),
.מיד וייב
ימן לכך נאמר אניפי מלך שמור וגוי (קהלת ה ב)! [בנ] ים) ד"א צ א םן
ה תיב ה*  1ש'ה בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרהצייק (משלי יב ינ),
בפשע שפתים מוקש רע ,אלו אנשי דור הטבול שלא חטאו  )1אלא בפיהם,
שנאמר ויאמרו לאל סור סמנו וגו' מה שרי [כי נעבדנו] (איוב כא יד פו),
כ) .מה מועיל לנו שנתפלל אליו ימה נועיל כי נפגע בי (שם שם) ,ומההיה
להם ,סוקש רע ,ויסח את כל היקום ונו' ובראשיתז ננ) ,ויצא מצרה צדיק,
זה נח ,שנאמר .נח איש צדיק תמים (שם ו פ) ,צא מן התיבה :כ[),ג] ד"א
צ א מן ה תי ב ה* כנ) אמר דור הוציאה ממסגרנפשי להורות את שמך וגו*
על זאת
(תהלים קטב ח),כנ) כשהיה נת בתיבה בפניםהיה מתפלל ,שנאמי
יתפלל כל הסיר ונו( ,שם לבו) ,כד) אמר לו הקב"ה פרוזדיסיא (פי' גזרה)
ן משלימין אינך יוצא ,שנאן
היא שישתלמו[שנים עשר חדש ,ואם אינ
כה אטר ה' בעת רצון עניתיך וגוי לאמר לאסורים צאו וגו' משעיי טפ
ח ט) ,גס) שהיו אסורים בתשמיש הספה ,ט) למה שבשעה שהעולם בצער
צריך ארם למנוע את עצמו מפריה ורביה ,כו) וכך עשה יוסף כשראהיוסף

-

-

6 6ח ארס 3גשע וחמס ואו פוקס לע
3 656 )1ס,סכ .ס *'.סיהס נרם 5ססיסמעי
וסכ'% 16ס נס ס5ריס 3מ סזיס
3סי3ס י'3סירס ו05שכ וי 65מכרס 5דע4

עי

יס

כלוי
הידדתותקונים

גאנ"ב פקו tp1b1אין כתיב כאן אלא184ק 1ואתו ,ועת בתגחוטא הערה קנ'א ,וגגאסן אנ"ג
הלשון קטוע' ,מ)רכך נאסר אניפי סלך שסור ,זה הוסיף בעל אניביעןכי ההל חדרשה על
הבחיב הזח לנןסייט בטה רפהה' ,ע) ד"א צא טן החיבה ושיה בפשע וגף ,נם זה לקוח סן

"גחומא נח אותפיו וע"ש הערה קנ'ד .ובנט סן "נשב הטאסר קטוע .כ) טה טולטל לס נף,
זה הוסיף בעל א"ב ,כ )6רבא צא טן .התיגה
ובשנה גס בתנחוטא הנדפס טכבר נח אותיא והטפרר סן אג"ב תביא כסו שהוא בתטתוטא
הקרום .כב) אסר רור כוי ,בכוי ושיה הו"אה טטפנר נפשי להורות את שטסן לא אסף טקרא
ז 8אלא כנגר גח כשה" בתיבה היה טירלל נגד הקשיח כליום הוםועליו אטר דוד על ואת
יהפלל כל חסיד אליך -לעת מבוא .כג) כשחיי נח בתיבה נחניט ה" טתפ .4יזהר נכון לשון
התנחוטא כשהית נח נתוך .התיבה היה
טתפללו שנאטר על ואתיתפללוגוי ,ומה דוח
ו
ל
מתפלל הוציאה טססגר נפשי .גד) אטר
א
י
ט
י
ר
ו
ו
ר
פ
א
י
ה
יקכ'ה
תרח
ו
מ
ל
ת
ש
י
ש
ו
ב
ג
י
,
ש
ד
ו
ח
ננ"
נ"ל חקניה לנח געת-רצון עניתיך ונוי ,אימתי לכשישתלטו יזם חורש,
הטלה מזרה,

אטר דוד ,גם זה לקדח טן  wanmנח אותיו,

טהרים די.לונואנו

באס?ע ופיוטייח
ו ובאסת

משובשת וקיז
ירוורנסיחוהיא
לחפ

ל"
רתוהבוו.נסוריח (בעפעהל) ,ובחנחוטא לאשה
:נויה הוא טלפמ".הת נעשהעש
ט"
חג
סלה יומת ו '4כח
י הי*
הטקטקג
לפניו פרוורגסיא והשם'פ הטלה הורה והצינ הפ"אייאש ,ובכא רופי

סן הממרסא אשר עפשי נופה הגש הוה  rnpnתניר בעל אנשב כחוב פרותי .והיא וד"ל
פרוספגטיא קאן גתגחקמא הערה ק8ג כס) *חיו אסורים בחשסיש הספה .בתנחוסא זחנחוגניו
שה" אפורש גתשמיש הטפה,עיי
ן יושלטי תענית פ"א ח( 18דף מ"רעיר) ,וגזר פל'א אות
1 34פל*ד אות " tWP1~tהנהוסא הערה' קסשא .כ 0לטה  npvamשהעולה נצער עריך אדם
למנוע את עצנוטפו*ר .וה נשטפ בהנחוטא לפגינ11ה4לפניגעל אנט גחנהוטא ,וכן בת3חוטא
הכדפס טגגר נ 8אותי"א איתא לטה שנשעה שהעולםניתן נצער ובהורכן אסור אדם להזקק
בפוזר שלאיהא הקב"ה עוסק בחורבן נעולם והוא*1ה lWPt ,שיחוטאער.וקדום הערהקפ"ב:
כ)) וכך עשהיוסף כשראה יוסף ששני רעב  l"'hPלבוא נזקק לפוקר שלא יבואו .נמי
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ששני הרעבעתידין לבא נזקק לפריה 41ביהער שלא יבואו ,שנאסר וליוסף
יולר [שני בנים בפרם תבא שנת הרעב] (בראשית מא נ)',וכך אף נח ובניו
והחיה והבהמה לא נזקקולפריהורביה ,שכןגמ) אמרלו הביה כשנכנס[,בתיבה,
בא אתה וכל ביתך אל התיבה וגו; וכתיב] ףבא גה ובמו וא
משל.שתוונשיבניו
אתו (בראשית ז ז) ,הזכרים לעצמן והנקבות לעצמן .נס)
לסלך שיצא
לעשות מלחסה עם )5הברבריין ,נזר ואסר מרחצאות לא יפתחו )65,וסוניפא
(פי' טפבע) לא תפכע ,עד שאבוא טן הטלהטה ,וכיון שבא מן המלחסה
בשלום גזר ואסריפתחו הטרהצאות ותטבעסוניפא ,כלשאני מחריבאני בונה,
5נ) כך כשבא טבול לא נזקק לפריהורביה ,שנאמר לאסור לאסורים צאו הו'
(ישע" ספ פ) ,לפיכך כשיבשה הארץ אסר צאסן התיבה ,לכך נאסר הוציאה
טטסגרנפשי(תהלים קסבח):מליק
פרקוו'נביאים.
[א) זעף ה' אשאכי תפאתי לו (מיכה ז ט) )6 .זש'ה נהם בכפיר
יעף סלךוגיי'(משליי
ט יב) ,כשם שהארי נוהם אז החיות מרתתין ,נ) כך
הקבשהארי'; שנאסר אריה שאג[סי לא יירא ה' רבר סי לא ינבא] (עמוס
גה) ,בוא וראה*.נ) טה האומה הזו קשה ,בשעה שאמר לו הקב"ה לטשה
ושלח.תי לפניך מלאך [וגרשתי.וגו'] (שטות לנ ב) 1אסר לפניו רבונו של
עולם סלאך אתה משלח לכל אומות הללוו אםאין פניך הולכים (שם שם
פו) )1 ,אסר לו הקבשה חייך אם לאמלאך ,אימאי אני טשלח* ואמ סכלה
אותן ,שנאסר את אימתי וגו' (שם כג.כז) :ד9א נהם ככפיר .על איה אבל
על ישראל וכפל על עשב רצונו (משלי ים'י:ב) ,וכשם שהפל [טביא] חיים
לעולם.,כך הקביה .בא כפל לישראל ,שנאסר אהיה נפל לישראל (הושע
 ,0אפילו כשהוא בועם הוא עליהם כפל ,שנאמר וכפל על עשב רצונו.

י

יי

הערוה ותקומם

חג" שנן טיש בעטף שכשראה שם רעשן ,פיש טאשון ,שם מ14טףיולרשני נניפ ,בפרם
בשיי מיעג,יעאן תעייתיא עשא ,וכן הביא
תבא ש3ת הועג ,סכ5ל שלא בא על
רש'* בפn~lfih 4גפרה תנא שנת חרעגאשתי
סמאן שחרט אקר לשטו טסתו בשגי רעב 41כס) אסר
לו הקברה בשגגנט ,הוספתי כסו שהוא גג ,*9ובתנחופא תקרום חמ'טנין ויגא נחובניו כסו
קשואלפניו וגתנחוסא .אדפס ט3גר הנ" ו3ן עשה נח ,נשנגנט נתיבה כדוג גו ויגא נה
1גנע ,ואזלג ואשחד חוףבניו ,וגשיצאאי
ודכא לשון
ל צא סן חהיבה אהח אשהך
זא בהנחרטא,
הירושלמי fstשהבריזי  '~vgכע),1וח5לס*הטשי ,הנח הג'יא בש אסגוובלנאי
ס הברברין .טורנל במדרשים ,עדן ערוך השלם ערך גרגר1 )65 ,ט1ניטא לא הפגע .הוסיף
טטגע וחקיקת צורדו
" סן אנשג כמשג
סהר*םדי לונואמ  "41טפנע*ו
"Vגט4
) כך כשבא
ונ
יי*ואפ"ואטרגגי יש.וכנעו הטפובגעיות.ינ
יa
n3
יn
וטפ3עות לא  ttpa~tנט נטקום t
חנ"ינחר טיושרת 3ך כשבא
טבול 5א Pr3לפייר שכאטר לאטר לאסורים צחו ומ/
ע"
ל 3ה3
ולםפייר ,שנאמר צא טן התינה
מטבו'ל צוה שלאיוקקו לאויר וכשענר הם513חתיי3
אתה ואשתך וגון ,ל3ך נאסר לאטר לאסחשסצאו,
יחשירדייאהטטסידרפשי.
1מ'ה] )6יששה 3הם ג3פיר.אין סדר ל %הפאמרים והטח בערבוביא ,נ) 3ך הקביה
אריה.
יראבכיי מקביה עתשמיא (סחפים)ןצ*ל להרתח)איןטי יסרנ',שנאסר אהה ש"נטי
לאי
 .ג) סח האומתו גבש כסח .האוסח .ד) ג'ל nupnחיקך אם לא סלאך .בשק בבוהה
שעה איל  nupnלטשה הוחיל ולא הקתריווח לקנח טלאכי אף שרצאי לשלוח,איני

יך

"Sw

20

אגדתבראשיתפרקחי

כ) אפרו לוישראללכך אנויכולין  )1לעמור ,שאת נעשה לנו כפל ,שנאמר
והיה שארית יעקב [בקרב עמים רבים כטל סאת ה'] (סיכה ה ו).
[כ] '1א'זעף ה' א שא* ו) זש'ה כו בושתי לשאול מן הסלךחי 5ופרשים
ונו' (עזרא ח כב) ,אסרו אומות העולם לישראל אתם אוסריםזעף ה' אשא,
והא כתיב לפני זעמו מי יעמוד ונו' (נחום א ו) ,סי יוכל לעסור בזעפו,
בשלוחיו אין ארם יכול לעמוד ,ובזעפו אתם יכולין לעמוד :ז) הים שלוחו
שמא עטרר כננרו דורו של אנוש ,דכת,ב הקורא.לטי הים וישפכם וגו*
(עמוס ה ח) .המבול שלוחו לא נצה לדור הסבול ,וימם את כל היקוםונף
(בראשית ז.כג) .אשל וגפרית שלוחיו לא נצחו לסדומיים ,שנא' וה' הסטיר
על מדום [וע 5עמורה בפרית ואש] (בראשית יפ כר) .הארבה שלותו שסא
יכול פרעה לעמור בו ,שנאסר ויעל חארבה וגו' (שסותי יד) ,הכוככום
שלוחיו שסאיכול סיסראלעסורכנגדן ,שנאמרמן השסים נלחמו [הנוכבים
ממסלותם נלהמו עם סיסרא] (שופטים ה כ) .סלאך שלוהו שמא יכול
סנחריב לעטוד כננדו ,שנאמר ויצא סלאך ה' 1ג( '1ט"ב ים לה) ..וטה אם
בשלוחיואין ארם יכול לעמור ,ובזעפו ארם.יכול לעטוד ,ואתם אומרי' ועף
הי אשא ,אמרו להם ישראל ולטה אין אנויבולים לעסור בזעפו ושלוחינו
נצהו לשלוחו ,והאיך ,אלא הים שלוהו של הקניה ,לא בקעו פשה ועברו
ישראל ביבשה ,שנאסר ובני ישראל הלכו ביבשה וגו' (שמותיד כס).
ובן הים ראהוינס (תהלים קיד ג) ,הירדן שלוהו לא ,נעשה יבשה ליהושע,
רכתיב ביבשה עבר 'שראל את הירדןן הזה וגוז' להושע ד כב) .המלאך
שלוחו לא נצתו יעקב ,שנאסר וישר א 5פלאך [ויוכל] (הושע יב.ה) ,חטה
הלבנה שלוחיו לא שיתקן יהושע ,דכתיב וירום השמש וירח עטר (יהושע
יג)
 .סלאך שלוהו לא עצרו אהרן ,שנאסר ויעטורבין הסתים וגו' (במרבר
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 )1ס6ח נפוט .מולס וכש ע 5טס 3לטנו כמו כלונו למס חוכול גס היסס ככפיר
פלך עביט 3נ5וס מ'פ וגעל  SDעס 3רפט סל6ס לנו כנולן לסכול.
~pr

הערות ותקונים

אלא את אשהו ,שני  hwאימת* אשלה וט" מ) אטמו לו'ישראל לכך אנויכולין לעמורגוי.
בכיי אמרו ישראללפני הקג'א לקי שעשיתנובין הנמם כפל" ,כל העולם צריכין לו ,לאהי"ו
יכולין לעסוףאפילו שעם אחתהג' זה" שאריתיעקג ונף .ו) וש"מכי פושתי לשאול טן הטל
וטע נעלט סטנו מח" .יימתיש לפוסק זה לכאן )1 .הים שלוחו שטא עמרו כננרו דורו של
אנוש כו:
י'גי* אחרת רווו וח 4אבוש לאיכלו לעטורלפניט"ילהיו ,כסו שכתובמהי הגשפ
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"נים  "nSwoגפרית.יא" ,שכתיג ות* המפיראל
ועל עמורח גפרית ואש ,טצרים לא
יכלו לעטורלפני אחר' .משלחיו שנאסרויעץ .הארבה 1ג ,'1סיפרא ע 5טרכגותיוותחלותיו לא
היה יכול לעמוד לפנ*וגלוחיו ,כףש הגוכביפ מטמיעותם נלחטו עם סיטרא וא' .מנחרב וכל
הילו העצות ששחוטי היררן בבת אחת ,לא.יכלו לעטור לפס אחרטשולהיו ,שכ' ויצא סמאך
ח ,חך וגוי ,וכל אלו שרי הטיינות ,וסח אם לפגי ש~ח'1אין אדפיכול לעטור ,לפני ועטו
טי יעטור ובז'.וגפ ער טוף אוהבי ספונה הגירפאות; ושם ההוום ואפילו סלאך הטות "הוא
שלוחו ש 4חקג"ח חוייבו לאחוה פנחס של פנתם גן אלעזר וט' ויעטר פנחסויפלק ומעצר
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[ב

אלעזר [בן אהרן הכהן השיב את חסתי] (בסרבר כה יאק ש) לכד נאסר
ועף הי אשא .ולמה אנו יכולים לעטור בועפו '4ספני שבא עלינו ברהטים,
שנאסר  )1זעף ה' אשא ,וכתיב ה' אל רחום והנון וגו' (שמות לרו) .הים
לא עמר מנערתו ,שנאמר גוער בים ויבשהו (נהום א ר) ,ט).וכן ביטי יונה
ועף בו ועמד בו ,שנאסר ויעסור הים מזעפו (יונה א פו) ,ואני ספני שבא
עלי ברחמיםיכולה אנילקבלכעסין לכך נאמר זעף ה' אשא[ :ט ר'א ועף
ה' א ש א* י) משל לנבור שהוא נוגע באים מן סטירה (כחו ספרו נותןלו
ד' סאות זוז והוא הכאה ביר על הלחי) אחת ,ש) ומן טרתיק (פויס'פ
חרנו' ירושלמי באבן או באגרוף מרתק)  %סיד הורנו ,וננגס לביתו וסכה
לאשתו מספירא אחת והיא עוטדת .,אמרו לה שבינותיה קשה כוהך כל
יג) האתליפין (חיילות) וגל הגבורין מתים סן מרתיק אתר ,ומן ס8ירא אחת,
ב6ה את לוקה סמנו ,ואנת יכולה לעטור ,אפרה להן אותן שסכה אותן
י כשסכה אותו לפי כוחי הוא
בחסתו ובכל כוחו הוא מ3ה אותן ,אבלל
סכה אותי ,לפיכך אני יכולה לעטור ,כך אסר הקב"ה ינ) כי אני ה' לא
) כסו רורו של
שניתי וגוי (מלאכי נ ו) ,לא הניתי לאומה ושניתי להיי
אנוש ,דכתיב הקורא לפי הים וגף לעמוס ה ח) ,דור הטבול וימה את כל
היקום וגו' (בראשיתז כנ)* רור הפלנה ויפץ ה' אותם וגח (שם !יא ח),
סדומיים דכתיבבחלטיש שלה ידו ונף (איוב נחפ) ,הסצריס דכתיב וישובו
המים ויכסו וגו' (שסות יר כח) ,סיסרא כן יאברו וגו' (שופטים ה לא),
הופך ומתהפך ,דנתיב סקול המון נדרו עמיםוגוי נישעי' לג נ) אבל; אתם
'

.וטף ס' ע5י פ16כ5 5ס6ח 51קכ 5מטסו ונמס סעתיס נער כי
') וסף 6 40ס 6פי' ס
61מ חי וקיים .וסיס נעלעזיו סעס 6ממוינססו.
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שתחיל פה מאסר גפני עצמה וכך חג" שם ד"א זעף הי אשא צא ולטד על טה אנויכולין
לעטור בזעפו יותר ספני כל אומה ולשון ספני שגאעלים ברחמים ,שנאטר הי אלרחום וחנון.
יש למחוק.חטאות "שנאסר ועףה
 ,אשא )9 /וכן בשי יתה.זעף בו ועבד מ ,שנאמר
פר
רו
נש
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וי
ו
י %ם סועפו .זח חטר כב"ובהקוטו חוגא שם ,הרים וגבעות אעםיכולים לעסורבגערתו,
שנאסם אחריב הרים וטבעותי ["טע" סיב 48ון.י) משל לגבור שהוא נוגע נארב סן סטירה
אחת .הוסיף ה.ר אברהם ושל ברפוס ווילנא ,כסו סטרוגיתן לו ח סאות זוז ,וה" הכאחביר
קל הלחי" חוס בטשנה ביק צ' ע"א וצא סטרו נוהן לו פאתם עז ,לאחר ירו נותן לו ארבע
ומלנא לתשי באגן או
סאותזוז .כסו שח"א בטשנה ש 4י)6
פ" ה*ר
באגרוף [שמות כא יח) סותרן
אגרפה גרפ
סרתי*
ניהסקכם ,וננ'י סן אשב
רפוינו טרהוקאופ '.סקרת והכאתעשי
וצומח לארם שיש בירו מרתק וכנוגע בו ארם הורנו ,וכנכנס לביתו וסגה את אשתו אינה
י כל הגבורים סתים סן מהת אהד
הורגה ,אסרו לה שכיניה8 ,ת קשה סכלבני ארם שהי

כסרתך ,ואת לוקה נכליום ףום ואעך טותה ,אטרח להם ,אותם שסחו טמחהו .גרונו הוא
.גסתה אוחס ,ונגל גגורתו ,ואנון כשהוא סכה אותילבירוחי הוא סכם ,לפיכך אני יכולם
לעסור נכך' .נ) האתליפין ,הר'א בדפוס ווילנא הניא גדמם "48היילוו* ונימוסים אתרומם
הטלה טשובות האטתליפין 1צ'ל האתליפין והרגרי אגרהם מפרשלפי העמן ואינו כן רק
הטלהריסיה (רינגער) ע" 1טופפי ערך אתליטין ,יג)גי אס ה ,לאשניתי .לאחכיתי לאיסח
ישמתילה .טופס פ' 'tw~pי) נטו דורו של  ,et)wבכ" הנק דורו של אמש הבאדו עליהם
טי הים והעכרתי אותם סן העולם ,כס*ש יקוראלסי הים השפכםוגוי ,ומכאן ואילך ער סוף
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ואתם בני יעקב לא כליתם (מלאכי ג ו) ,שנאסר אךבי.ישוב וגו* (איכהג
ג)י הופך וטתהפך בהן בבל שעה ושעה ,שנאסר רק אתכם ידעהי ומ'
(עטוסגב) ,אטר הקביה קשה כח של ישראל שחיצי.כלין ואתם לא.כליתם.
סי) דכתיב אספה .עלימו רעות (דברים לב כג) [חצי אכלה בהם] חיצי כלו
ואתם לא כליתים ,לפיכך הוא אוסר זעף ה' אשא[ :ך] ד"א זעף ה'
.א שא .סו) א"ר שטואל בר .נהמני א"ר יונתן איש הבירה יו) אמרו ישראל
לאיה אומר אני לבם במה אנו מתנחםין ,ולמה אנו יכולין לעטור בזעפו,
מפני שמכה אותנו ותוזר מיד ,ובורא אותנו בריה חרשה ,ךכן ישעיה אומר
סי נתן לטשיסה יעקב ונוי (ישעי' סב כר) ,הרי כלו הרי נבזזו ,אלא חוזר
סיר ובוראם בריה הדשה ,ומה כתיבאתריו ועתה כה אמר.ה' בוראךויעקב
וגו' (שם סג א) ,לפיכך אסרו ישראל בדבר זהאנורואין וסתנהסין שבורא
אותנו סיר ,זה הוא שאמר ירמיה זאת אשיב אל לבי וגו* ("יכה ג כא)1
ולטה חדשים לבקרים (שם שםגג) ,שהוא מחרשנו סיד ,שנאסר ועתה כה
אטר הי בוראיך יעקב (ישע" שם):

פרקסוכדרבים*

[א] תפלה:לדוד שמעהה'צדק וגףמלפניךמשפטייצאוט'(תהלימיזאב),
 )6זש'ה ופנית אל תפלת עבדךואל תחנתוה' אלהיונף (ם*א הכח) נ) אסר
לפניו רבונו של עולם הנה את הכל והפנה לתפלתי ולתחינתי ,אטר לפניו
י לפניך הרבה,
רבש"ע ספני שאני בשר ורם אם (אתפלל לפניך קימעא יה
שנאמר ופנית אל תפלת עבדך ,נ) ואין פנית אלא הרבה ,שנאסר ופניתי
אליכם [והפריתי אתכם והרביתי אתכם] (ויקרא נו ט)* ופנית אל תפלוג
עברך ,למה ,לשמוע אל הרינה ואל התפילה (ט*א שם); [ננ] ו*א תפל ה
לד וד שמעה .ה'* ואם לאו צדק ,עשה עסי צדקה ,מלפניך טשפטי יצא*
בבקשה סטך ,אתה דון אותי ואל תמסרני לא בירי סלאך ולאבידי שרף*
העתת ותקומם
אות הפר שט .עז) דנה.ב אספת עליטות רעות הצי אכלת גהסחיצינלין ואתםלאכליתם*
גמרא סיטת שם Irw .א"ר שטואל ברנחסני אקר ישתן איש הבירה .לא טצאוף הסקור .וגטררש

י

חגירת
שו"ת טזטור ג' אות ג ,נוצא ר' "טואל בר סחטני עלת הבגל טצא את יונתן
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וע"ש הערה סיח וטיפ ובכ"י מן אג'ג איר שמואל גר סחטני אזריוחנן איש א
איר
ימתן אישהניה.י,
) אסרה ישראל לארה כו',בכיי מן אחג המאטר משונה ונתקצר :אסרח
כנסת ישראל יכולני אני לעטור מפני ועפו ,לולי שמכה אותי וחוור וטופא אות' ,ובכךאני
טתנחסת בתוך לבי ,וכך אמר ושעיימי גתן לטעימה יעקב 1ג ,'1מה כתיה בתגיה ,כה
ה*
בוראך יעקש וגוי ,לפיכך אמרה כנסת ישראל ,ואת אשיב אל לגי על כן אוחיל ,ואחרי
יתיב
אוטכ
חרשים לנקרים ,מפני שסכה bn~wומרפא אותם ,שנאסר ועתה כה אמר פ יראךיעקםהוצרך
ישראל וט'.
[פ"ט]  )6יש"ה ופניתי אל תפלת עבדך  ws~tttllנודעליחמקי .כ) אסרלפניו רבש"ע
טגני שאני בשר ורם.בכ"י הגו' ארל הקג"ה לסהר אמר לפניו רבש"ע ספני שאני מעשה'ריך,
אם אני טתפלל לפניך טעפ,יהי' לפניך הרבה כסו שכתוב ופנטזי אליכם והפריתי אתכם וגוי,
הח"ר ופניתי אל תפלת עברך לשסוע אל הינה ואת התפלה .ג) ואין פנית אלא הרבה ,ש*3
ומגיתי אליכם ,כוונתו לפיפא רקרא והרביתי אתכם ,אבל אין מנה ראייביאין ופנית אל תפלת
עגרך וא.ן פנית אלא הרבה וגעל משען ס.ם כתג פוכ לגרוס שנאמר פנה אל הרגה (הג"

אגרתבראשיתפרק פ'י'

28

ו %ולא נדור ולא אופן ,ספני שהןנולןאכזרים ,אבל אתה דון אותי מלפניך
משפפי יצא* וכן הוא אוטר נלו תפילות
בןימי:
ס) א"ר אחא כלו תפילות רור בלו בל התפילות  )1לפני
ו
ד
יו נשיבואו
[ט  0ד"א 'תפלה לדור שטעה הי צדק .בשביל אסא בן ננ
הכושים ,שנאמה ויקרא אסא אל ה' [אלה"] ויאמר [וגוי] (רה'ביד י),
באותה שעה שטעה ה' צרק הקשיבה.רינתי כשיעטור יהושפט ,שנאסר
ובעת החלו ,ברנה [ותהלה] נתן ה' טארבים על בני עמון (שם כ בב):
האזינה תפילתי .כשיעמור חזקיה ויתפלל לפניך ,שנאמר ויסב הזקיהו פניו
[ייתפלל אל ה'] (ישע" להב). .בלא שפתי סיטה .כשיעםור טנשה ויעשה
תשובהי) ואפילו במרסה .קבלו ,למה שאין הקב"ה מבקש לסלק בריה מן
העולם ריקם ,אלא יושב וממתין לו עד שיעשה תשובה אפילו.שיהיה בידו
ב רשעדרכו [ואיש און טתשבותיו
מצות אהת )8מניהן תחת ראשו ,שנא'איי
וישוב אל ה' וגוע (ישעי' נה ז):
פרק'הורהר
בני נה הייצאים טז התיבה (בראשית פ יח) )6 ,זש"ה טוב
[א]ייהי
י' (תהלים לו פז) ,פובים ישראל לצריקו של עולם ,רנתיב
מעם לצריק ונו
דוד בן ישי' (ההלים עב כ),

 )'-ס"-ע1D5D 5יאושי.

פרד כמסל 610מס.

כסעח

פ)  15161געלפס .ש' פס פ6מר ג 65מסבי מלפס
מעסם מול כ6ממ פ7לכיו 61מיכ סגוסילו  6101כמו קסם למיס סמו65 01של.
 )9ישד ספ 156ממח לבסי כי  65יצמר 5סג cSnS 16מטס 6ממ מפססגחייו .וסו6
יז 0פ (6יז .כרוס ק'יזי י70ס 6לן ויפיע עפמס מפיס פס פמפסס 5גןיק 3עסש 3נקלק יפין
51לסעיס 3עס' 1גקד6ספ56יד כסס פפוכו0יו מלסיס ומזוציס.

הערות ותקסים

.יש לתקן כר 41ס) א"ר
חןפ" ,וכעל rvשסף הביאשיגכסו שטצאברברי.אניא ד) ולאניוד
 anwכלו תפילא רור,כלו כל  13DS ntStennדורבןישו.חין לוח טובן.כעג יגנטרא פסחים
אוטרגל תשגהות האסותת נסער ת8ליפ טל! ד:ד אמרן ,שנחסרגלו
ע"א א ש ו'
ילו אלא כל אלו ,וב6דר1רגולים טוטור עשב גהערח ל"ש העירותייוהר
טיאכ
תפלותרוי ,אל הקו
 ,מה ג"כ כוונת הנסרר סן אנ"ג איר אחא כלו הפלותרור
נכון לגרוש4 swל חלא.י6
הלח הטאטא בשפ ר*
יהם סדור כןישי ,וכל.וה רחוק : ,ולא
קדו גל ההפלאולפני
וי
ל אסא בן בנו כשיבוא
חק
אמא ולא בשת ר,מאי )1 .דיא תפלה לרור שטעה ה' צר
רי
שב
רינש
הכושים כור בכא טן אג"כ נ" אהרה ר"א תפלה:לרגל שטעה וף צרק .אטר רור.לדני הקושה
שסע ה' הפלת אסא ,ועשהעטו עדתו והצילהו טן ההטון העתיר לבואעליו ,וסמן שהתפלל
אסא ,שנאסר מקר
י,א .אסא אל ה' איהד וגוי ,לכך אמר רור שסעת הי צרק .האוינה תשרתי
תפלתחילה בןבנ שכתיב ויתפלל (חוקיח) מחזקיהו] הטלך ואחיהו בן אמוץ הנביא על
ואתויועקו השטים ,דשלח ה ,סלאך שנחד 3ל שנור היל ומן [רהשנ ליב ג' ונשא] ,וישטע
הפלת  nvloואע"*שריריוטקולקלים ,וקבל תפלתו ותשונתו נלא.שרתי טרטח ,שנאמר ובהצר
לו חלה את פס ה ,אלהיו דכא טאד טלפמ אלהי '1[ t~maNת*לל אליו דע לו דשסע
תחינתו] [רחשג ל"נייגי"ס),לגישאין הקנ"ח טבקש לאק בריא סן העולםריקן,
חיאלאטסיכן
לו שמא יעשה תשזגה ,ואפילו אין לו אלא .טצוה אחת ,טנ'חח תהת ראשו ,שנאטר בשכבך
תשטור עלק[ -טשלי ו' כ"כ] ,ואומר.יעזוברשע.ררכו 81יש און טהשבותיו משוב אל ח' וגו'
וישע" נ,ה זק,
[פשי]  )6זש'ה פופ טעה לצריק לא מצדעי הסקור ולא נטצא בה:חוטא .כ) ר'א פוב

י"

מירי
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לא מרובכם [סכל העמים] וגו' (דברים ז ז) ,מהמון רשעים רבים (תהלי6
שם) ,משבעית אומות ס"ה שנקראו המון ,שנאסר הוי המון עמים רבים
וגו' (ישעיייז יב)* גן ד"א טוב טעט לצדיק ,פובים היו לנח שלשת בניו
סכל אותן ההסונים שהי' ברור הסבול ,טהסוןרשעים רבים ,שהרבההטונים
היו בדור המבול שכל אשה ואשה מהם הי' יולדת ד' וחמשה בכרם אחד
בכל שנה ושנה ,נ) והיתה יולדת שני .פעמים בשנה כצאן ,והי' מהלכיםבן
יופן ,ויוצאים אצלאבותיהם ,שנאמרישלחו כצאן עוילהם ונוי (איוב כא יא),
ראה כמה הסונים היו ,ימתוך כך הכעיסו להקב'ה ,אבל נח טה כתיב בו,
ויהי נח בן חמש מאות שנה וגו' (בראשית הלא) ,לא כשם שכתיבבכולהן
ויולר בנים ובטת[ ,אלא] אלה תולדות נח ,שלשה* אלה בני נח ,מוכיםהיו
לנה שלשת בניו מכל אותן האוכלסין ,מוב מעפ לצריק ,אלה תולרות בני
נה[ .ב] ד"א ויהיו בני נה .זש'הטתהלך בחוסוצדיק[אשריבניו אהריח
(משלי כ ז) ,אשריהם הבנים שיש זכות לאבותם ,שזכותם עומרת להן,
אשריהן ישראל שזכות אברהם יצחק ויעקב עוטדת להם בזכותן היה הקב"ה
טצילן ,כשהיו בטצרים מה כתיב ,וישמע אלהים את נאקתם וגו' (שמות ב
כר) ,וכשיצאו בזכותן יצאו ,שנאסר כי זכר את דבר קדשו ויוצא עטו
בששון וגוי [את אברהם עבדו] (תהלים קה מב מג) ,כשעשו את הענל מה
כתיב ,זכור לאברהם ליצחק ולישראלעבדיך ונוי (שסותלביג) ,ביטיאליהו
טה כתיב ,אלהי אברהם יצחק וישראל וגף (ם'איח לו) ,נך בכל דורורור.
ז) זכות אבות עומרה להן ער חזאל סלך ארם ,שנאסר וחזאל
מלך ארם
.
וגו' החן ה' אותם וירחמם [ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק
נ כב כג),
ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעלפניו עתה] (ם'בי
אסר להן הקב"ה עד עתה היה לכם זנותאבות ,מכאןואילך כל אהד ואחד
יהי' תלוי בטעשיו ,לכך הוא אומר מתהלך בתומו וגף (משלי כז) ,שבזכות
נה זכו בניו שיחיו עטו בסבול ,ווכו שיצאו מן החיבה ,שנאמרויהיו בני
נת וגו' ,אמר הקב"ה .טכאן ואילך איני עושה כשם שעשיתי לנח ,אלאאין
אבות מצילין כניהם ,שנאמר נה דעאל ואיוב (כתוכה) [המה בצרקתםינצלו
נפשם] (יהוקאל יר יד) ,ומניין אף בעונות כן הוא אומר בן לא ישא בעון
האב [ואב לא ישא בעון הבן] צדקת הצדיק עליוההי' וגו' (יחזקאלית כ):
הערותותקונים

עי

עט לצריק ,פוביתהי לגח שלשתנויו ,בכ"י משונה הג" ד"א פוג סעו לצריק ntatm ,שלשת
בניו שהי ,עטו אחר הטגנו ,לפי שנקרא צריק ,טכל אותו הטון ,שהיה הוא ביניהםקורפ.הטבול
הה"ר טהטון רשעים רבים .בא וראה כטה הי ,פרין ורצין אנשי דור הטכוס ,שכל אשה ואשה
היתה יולרת ארבעה וחמשה בכת אחת ,ושני פעמים בשנה היתה מעוברת וכשנוערוסי'הולכים
סיר .ג) והיתהיוליה שגי פעטים בשנה כצאן ,והי' טהלבים בןיומן .הבאתי נהערהב' נוסחת
הכ"י ,והנוסח שלפנינו טוטעה ואולי צ"ל והא טה*ים בןיוטין כצאן.ועיי
ן ב"ר פל'ו אות א'
רנילוי ורננן ר,לוי אטר לשלשתיטיס היתה אשתו מעוכרת ויולרת כוי ,ורכנן אטרין ליום
אחר היתה אשה טעוברת ויולדת כו' ,וראיתי בג'ת הלטור ח"ג צר  385שתיקן ג'נ כן וה"
מהלבין בןיוטין כצאןכי.היאן אינןיילרות שתי פעם'ם בשנה אך הולכות ביום הקרתן .ויוכל
היותכי מעתיק אחר כתב כן  t*ewהמסופר בספראירר הרני על צאן בני סשה שיקרות שני
פעמים בשנה.י
) זכות אבות עימרת להם עד חיאל מעך ארם ,שנאסר וחזאל מלך ארם וגו'.

אגדת בראשיתפרקי*י"א
[נ] י"א ויהיו בנינח .זיתיה כי םרעיטיכרתון וקיד ,המה יירשו ארץ
י מרעים יכדתון אלו אנשי .דור ממבול ,זקף ה' הטה
ונח (תהלים לז פ),ב
והיו.

%5

יירשו ארץ,זה נח ובניו שנסלפו סן"סבול ,ויצאו מןהתיבה,
טסתנלין
לפניהם ולאחריהם לראות בריה או איש ,או'
אשה ולא היו מוצאין ,שנאמר
ואיננו.
ן.,רשע והתבוננות על טקומו
(שם שסי) וענוים יידשו
ועוד מעט ו
י)
אם
ש
זה נה ובניו [שנאסר] שלשה אלה בני נח ,למאלה נפצה
ארץ (.שם
בל הארץ (בראשית ט ים)* והתעננו על רוב שלום (תהלים שם) ומה רוב
וצלום היה להם ,שהיו עמהם האריות זהרובים והנמריט והזאבים והתניני4
והשרפים'והעקרבים וכל חיות ושרצים נתונין עמהם בתיבה ,ולא הזיקו זה
לזה ,יש שלום גדול טזה .לכך נאסר והתענגו.על דוב ישלום:

ושרקיראלביאים
נא]"
)יעף ה' אש[8כי חפאתי לו] (סיכהזפ) .זש'ה חטאתיאודיעך
.רבונו של עולם
ינו' (תהלים לב ה) ,אמרה כנסת ישראל
י
נ
פ
ל
,
בראשונה אמרתי לא חפאתי והבאת.עלייסורים ,הקבי"
שנאסרהנני נשפט אוהך
על [אמרך לא חטאתי] לירם" ב לה) ,ועכשוי,אני אוסרה חטאתי רתםעלי,
דכתיב זעף ה' אשאבי חטאתי לו :וגו'(,טינה שם) ,וכיון שיצאתי לנולה
אמרולי -םי,נתן'לםשיסה יעקב שישראל לבוזזים] (ישעיי.מב נד) אמרתי
הלא ה' זו חטאנו לו וגף לפם שם)ג את עכשיו אני אומרתכי חטאתי לו
'וגו' (מיכה שם) ,שהודייה יפהלי
 ,שנאטר מכסה פשעיו לא יצליח [ומודה
.

יני,

דור כשעשה אותו .המעשה ובא נתן הנביא
ועוזב ירוחם] (משלי כה
והוכיחו ,נ).ובשביל שאיל דוד הפאתי טאר אשר עשיתי את הדבר הזה
(רה'א כא .ח).,טה אסר-ל %בתן גם.ה' העביר חפאתה לא תסות (ש*ב יב
ינ) ,וםה את מבקשת ,אמרק' לו כשם .שהוצאתלנה .טהשך לאור ,כך עשה
לי( ,והוציאני) [יוציאני] לאור .אראה בצדקתו (מיכה שם זם) ,אסר להוכך
הערות ותקומם
בנסרא שבתניח ע"א אימא מאיסתי תמה זכות אבות ,שסואן אמרסיסי חזאל ,שם וחזאל
סלך ארם וגו' ער ע"ח,ופירש"י אבל סבאן ואילך  nPbewולא פנה אל בוית אבות ע"כ,
זע'ש בתוס' דיה ושמואל אסר.וגיושלפי סנהדרין פעי (דף כ'ז עיר) איתא ער איכן היתח
זמת אבותייט
ב עד עאח~ ,שנאטר התן חי ' bmwוע' עד עתה ,עד אותת השעה וטת אבות
קיימתי מש לתקן ער חזאל ,וכן נארח המאסר סיזשלפי .בפררשויקר *לקו אות  '1ונם שם
במקום עד יחואחו צשל ער חזאל ,ובעלוועיזכן.גבסרא  narקם הביאו את המירש הקר ולא
:הזכירו את.הירושלמי,
,
ה
אשא
ה
"
ש
ז
,
ס
ך
ע
ר
ו
א
ם
י
ר
ס
ח
ע
ו
נ
ו
ף
ע
שי"א]")י
ג
"
נ
א
איזה רצים
גושי
חטאתי
ף ה' אירא nwet ,למצרי בריחו ועדותיו 8,
ולא "6ם בסה רפתח.כי פתח פרשת וכיאים,ע
אנרהם שנצר ברית מילח ,ועמתיו של הקבשה ,רק 6ה גסצא רק ההתחלה זעף הי אשא ושזה,
n
ומכאן ואילך  fומתחיל טן אמצע tפרק י"מ לנוסרי  wוערותיו זח
אברהם כף וחסר טן
'
פ
ה
ד
ו
ו
ה
התחלת הי"א ער אטצע סי"פ,כי ואכרו אטה נלעגות ע"ש בפיט הער
השבתיכי
:בבי הנמצר גאק6פארר גשמפו הרסיסבי הדף בשלפ במלת ושיה ואח"כ ברף של
י
שתחיללנוצרי בריתו ועדותיו ,ושאלתי את  pnPonאשר העתק הפר בערי וכתבאליכיאחהי
וא
באמצע הרף צד  11שורה פ' לכן פ' גח6ר כבר לפיהסופר סן השי וכאשר אצא כן העתיק,
הזה.
()וישביל שאשיג
ר חפאתי טאר אשר
את ברבר
(דה"א כא ח') טה אסר לו

סייחי

עשקי
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ן ששמע כך התחיל אוסר אל תשמחי אויבתי ונוי (שם שם
אני עושה,כיו
ת) :נ ]:ד"א יעף ה' אשא 0 .יש שלקה כעט ,רש שלקה כקש
טאבקיש שאמר לאבץ למה הרשעה ט תלמה הכת בה.יש לקה כעט.
,ה אטב ,כיק געגע ם השטן התחיל צחה יסר טעלי 'מבטו ואימתו אל
תבעהמ (אטב ם לר 4ואני מדבר .ואעי מתירא ,שנאסר (אדברד [ארברהן
ולא איראנו וגו' (שם שם לה) .משל ד) לאיסרטיוטוס (סולראם בלע'ז)
שנעשה לסטים ,אטר הבשה  )1בדקתי זה וזה והליסטים נטו ,כלם מן
ס) איסרטיא ,כך אסרו לוהביריו לאיובאיבדתו)הלפיס (פי'בלשוןיון תוחלדו
ותקוה) שלך ,אסרת (אדבר) [ארברה] ולא איראנו ,אסרו אפשר אתה מרבר
ולא סתירא ,קדם הראשוןיציר כפיו של הקב"ה נוצר בצלם  .ובאדלמהויתם.,כיון
ונו*
ששמע קולו לא יכול לעמוד בו ,שנאמר וישמעו את קול ה'
(בראשית ג ה) ,ואת אטרת אדבר ולא איראנו ,אסר להםיפה אמרתם ,אטר
להן ספני ששסע לאשתו נעשה לו כך ,התתיל אומר האשה אשר וגומר
(שם שם יב) ,אבל אני כשרצה אשתי לזמרלי ברך אלהים ומות (איוב ב
פ) אסרתי לה כרכר אחת הנבלותתיברי (שם  t(~Qwלכן (אדבר) [אדברהן
ילא איראנו לסה כי לא כן אנכי עמרי (איוב ט לה) ,איני באהם שאמר
האשה אשר נתת עמרי וגו' (בראשית גיב) ,אמרו לו הרי אברהם שמע
דבריו ולא יכול לעסוד שנאסר ויפול (אברהם) [אברם] על פניו וגוי (שם
יו נ) ,וכן בלעם נופל וגלוי עינים (בטרבר כר ד) ,אף אנו שוםעין דבריו
ונופלין ואת מרבר כננדו ולא טתירא ,א'ן אנו שוון לך ,אסר להם נםלי
לבב כמונם (ולא) [לא] נופל אנני סכם וגו' (איוביב נ) .זה לקה ובעם.
 )1ש ,סם5 5מכורח  otn)hמס" כסס נדיקיס וג'נוניס  KP)lכ5ס מכרס ס5 5סעימ
ס מן דרך מיסר 1כ 1נמרו מכריו '65וכ פכדק סקגשס
6מ סמיך כדקתי 6חגיס 16311כי
י IDStDומגע מנס 6קס גסס פן מדלך סימל  m)bnסמומך פסקכ"ס ס6חס ממן 5.דככ
6ס
נשיו כ '5יללת ספיכ*

הערות ותקונים
נחן נם ה' העגור חפאחך לא הטות (ש'גיביג) ,פה הביא הטסרר פסוק מן רה ושם הו*
י ספר את ישראל ולא נוכר שם ט; גת! הגכיא כלל רק צ"ל .ובשביל שא"ל דור חטחהו
יעןג
ביג) ועל זה הביא טה אטר לו נתן נם ה' תעביר חפאך לא תסות (שם שם):
לשי )a'eי
ג)יש שלקה ובעט ,ההאמר הזה נובע סשו"פ טזסור כ'ו אות ג' וע"ש בהערה בי ונד ושם
ן מס' שמחות פיח ,והמפדרסן אנ"ג
חארכתיי והובא בילקיפ איוג רמז ושקיה בשם שו"טיועיי

יא

שיש

הגיא רק
ושם תושג ארגעה ע"ש את הסש 9היסיף
וגרעכי
וטה
יזכור נא ,ו) לאיסטרטיוטוס שנעשה ל"טיטי בנע הרפוסים לאיפורטייטוש .ונוסף מן טהר"ם
ס
הנ
לתזאנו סולרארו גלע" 1ואחיש נוסף ברפוס ווילנא סאת הר' אברהם ז"ל *כת וחבירתך
רי
והטרפים סגד עם הפ" ההוא נם המלות שנעשה לסטים וכן נרפס גן בדפוס זאלקווא ,וברפופ
ומרשוי עם עץיוסף השסיט הפיי והשטיט גם המלות ,שנעשהליספיס' והנה nSon
פ-
ור
טיט
 btbittהואיציתופי' איש צגא ושר צבא (סאלראט),עיין ערוך ערך אםפדטיוט וערךאסאריי
אגל נמצא עור טלה שהובא גערזך ערר אטרטיון שפיי חכורה ע"ש ולכן הוסיף הנר אגיהם
ז"ל ,כת והנורה' אנן אין הוראת הטלה שייך למאמר הזה .ס) איסרטיא.פי' בלא ורומי ררך
ן עריך ערך אסטרט .ו) הלפיס .הוסיף מהריםדי לונזאנו* .פז' נלא
והוא כסו אסטרטיא עיי
הוחלת ותקוה"וראיתיכי געל ערוך השלם הוסף .המלה בערך הלפיס טן אגיב והניא הטלה

חמסרר גם הטאטר

י2

אגדת ביאשטע!פרקי"אי"א

.ז) יש לקה וביקש מאביו זה הזק?הו , ,בשעת שהלה והסב פניו אל הקיר,
.שנאמר ויסב הזקיהו פניו [אל הקיר וגו'].זכור נא את וגו' (ישעיי
ומהו וכוה נא* אלא כשתפאו ישראל שלח עליהם נתשים שרפים ,כשצעקו
אל סשה אמר לו הקביה ,עשה לך שרף ,וגו'.ויעש סשה .נחש וגו' (במדבר
כא ה ט) וכך היה עיטר נמש .הנחשת בל.זמן שאדם נישך ,היה מסתכל
בו ומתרפא ,ער שעמר חזקיה וראה את ישראל זונים אחריו ,אמר עכשיו
כל מי שהוא צריך להתרפאות יהא הולך אצל זהוסניה את הקב"ה,העבירו,
שנאסר וכתת נחש נחשתוגון (ם"ליח ר) ,התחילולופר ,פה אתה עושה,
ןר.וכ.ל מי .שצריך להתרפאות יסתכל
טה שהתקין סשה את סותר אסר לה
בהטיה ויתרפא ,שנאמר הבימו אליו ונה ופניהם אל.יחפרו (תהלים לרו),
וכן הוא אומר בה' אלהי ישראל בפה ואחריו לא (קם) [היה] כמוהו וגף
(מ"ביח ה) ,זה שלקה ובקש מאביו .וסי הוא שאמר לאביו מ) הרצועה זו
תלויה הכני בה ,אלו .ישראל ,שאמרו להקניה .יע
ה עטך בשבטך ונו'
(מיכה ז יד) ,וכן אמרו לוזעה ה' אשא וגו' אראה בצרקתו (שם שם פ):
לת בג),

.

'

פרקי"בכהובים.

ד ה' אוריוישעי פסי אורא .וגו' (תהלים .כז א) )6 .זש"הקרוב
[א]ירו
טצדיקי (מי ירגבאתיונו'](ישעי נח),נ) א"ר אחא משוםרישמעיהלפי שאומות
העולם מבקשין לבא על ישראל לוטר שונא אותם הקב"ה נלך עליהם,והם
ן ויעמוד בו
אומרים להם שותים שבעולםסי הוא זה 'שונא לקרובו שלדיי
לפני הדיין אינו ינול ,ואנו יהקב*ה קרובינו ואתם יכולין לנו ,יכתיב קרוב
טצייקי עף ,בוא וראה אין שבחו של ארם .כשאומר הדיין קרובי הוא
ואימתי שבחו של אדם נ) בשעהשה4יין אומר בפיו פלוני קרובי הוא וקורא
לו קרובי ,כך אמרו ישראל אעפ"י שאמרנו קרוב.מצדיקי ,אלא הוא תחלה
קרא אותנו קרוביו ,שנאסר וירם קרן. .לעטו ונו) לבני ישראל עם קרובו
(תהלים קטת יא) ,לכך נאפר  )1אורי.וישעי סטי אירא וגוי ,איני מתיירא
מכל בריה ,לטה ששסו של הקב*ה.שהוא עושה טלהמתי ,שנאמר ה' איש
טלחפה ונו' (שסות סו ג) ,ובמה הוא עושה .מלתמה ,בשמו ,שנאמר ה'
שמו (שם שם) .ואף האומות מת'יראין ממנו בשעה שאנו עוסקין בתורה,
שנאמר וראו כל עטי הארץ [כי שם ה' נקרא.עליך ויראו מסך] (רברים
 )1קילי  ~tDC'1כפוער 5לנ37 '5ריך 61ור ממיכתיכי כלעס סרגו
ס' 6מלגייס55י  ofhtסחייר'6ן
פו hlbנחולחו.

פוקקין גח.רס

פמ 1:כמו שור סרס ג'5י'5כו פ5סס.ס 1ממיות לעט 61י 1:קלח

הערותותקינים
(האפפנ31ג)); .יש לקה וביקש מאביו 1ה חקיהן,

א ומפרש תקוה ותוחלת
היונית"ת"
במס'
שמחות פיח איבא מ"א אף הןקיהו לוקח ובעט .מ) הרצועה  11תלויה הכני בה אלו ישראל.

גשו"פ הגי ,דוד.
י המקור..ג) אזר אחא בשם שמעיה .לא
[פי'זב
"]  )8ס"ה קרוב מצעיקי .לא13יע
ל
3טצא שר' אחא יאסר בשם ר' שסעי' ,סמו של ר' שמעף 3סצא בטכילתא בשלח מ"ט ב'
פרשה ג' ,ובעל סרה"ר לא הביאו ,ג)' בשעה שהריין אוסר נפיו .בכל הדפונים בשעה שאין

הרין אגסי

בפיו.

אגדה בראשית פרקי"בי"ג
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כח י)'וכן דוד אסר לגלית אתה בא אלי בחרב [ואנכי בא אליך
צבאות וגון (ש"אי
ז סו) ,שבשמו של הקב"ה היו ישראל טנצתין ,וכך
עשה אסא ,ובנאסר ויקרא אסא אל אלהיו ויאמר ה' אין עטך לעתרבין
רבלאין כה עזרנו ה' אלהינו כי עליך נשעננו ה' כבשמך באנו על ההמון
 ,לכך נאמר וראו כל עמי הארץ וגו' ן
הזה (דה"ב ידי)
פרקי"נתורה.
בשם ה'

ה.

 )6 ]%אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאסור
(.בראשית טו א) .זש*ה יצפון לישרים תושיה (משלי בז) .עד שלא נברא
העולם  13צפן הקביה את התורה ער שיעמוד אברהם ויטול אות; ,שנאסר
עקב אשר שמע [אברהם בקולי] (בראשית כן ה) ,מלטד שקיים אברהם
אבינו את בל המצות ואת כל התורותי שנאמר ותורוהו (שם שם).
ג) ארשב'נ משום רי יונתן אף עירובי הכשילין קיים אברהסן שנאמר עקב
אשר וגף ,לכך אמר שלמה יצפוןלישרים תושיה .איל הקב"ה אברהם אתה
עסקת בתורה ,הייך שאני טגן לך ,כשם שאדם אוחז את הטגן זה ואפיי
זורקין בו חצים או אבנים המגן מקבל ,כךאני נעשה לך טגן ,ולא לעצמך,
אלא אף בניך אם יהיו
בתורה ,כשם  )9שאהה עסקת נך אני נעשה
להם נסנן ,שנאסר אמרת ה' צרופה טגן הוא [לכל החוסים בו] (ש"ב כב
 tלכך נאסר יצפון (לישרים תושיה[w :בנ]י
) ד.א אחר sהדברים
האלה .זשיה רשע עושה פעולת שקריוזורע צדקה שכר אמת (משלי יא
יח) .אברהם שזרע צרקה והי' טאכיל את העוברים ואת השבים ,שנאמר
ויטע אשל ונו( ,בראשיה כא.לג) ,איל .הקב"ה חתך שכר אסת יש לך אל
תירא אברם [ונף שנרך הרבה טאד] (בראשית טו א) .רשע עושה פעולת
שקר (משלי  .(QWזה נמרוד הרשע שהי" עושה צלמים ומטעה אתהבריות,
שנטשלה ע'ז בשקר ,שנאסר כי שקר נסכו ולא רוח בם (ירסי' יר) ,לנך
נאמה רשע עושה פעולת שקר .אבל אברהם זורע צדקה שכר אטת (משלי
שם)[ :ג] כ) ד'א א ח ר הרברים האלה ,מה כתיב למעלה מןהעניןוישמע
אברהם[ ,כי נשבה אחיח (בראשית יד יד) ,וכי אחיו היה לוט ,אלא .שבהו

עוסקיי

י

פ) גסס ס-6ס עסקח .ס" כי כרמח יעסו
ק 'נסח סו 6מעיון נס נטסק SDD1
והיסוססויסו 6'5חע5ומוח לולס .וגן 6גלסס 6רו' 5טוענו  15כ' כניוחיו כסי לכגיסוימדו
.

לוחו סורס סס 6.51נימוסין שכו ונוס ג55יס וסרסיג'ב נמילי מס' ע'ו  6"67ח' סןקיסוי.
הערות ותקונים

[פי'ג] )6
"תרים האלה וש'ה יצפון לישרים תושיה mPS ,מלה במלח טן הנחטא
לך אות י"ר ונשנה גט'בתנחוסא הנרפס מכבר אות י"א אבל  ,בעל אגל לקח מן תנחומא
הקרום ,וע"ש הערה'קמ'ח .ג) צפןהקב"ה אתהתורה עדשיעמוד אברהםויטול אותה ,בת(חומא
 IDYהקלה את התורה לאברהם וע"ש הערה ק"נ נוסחאות שתות והכאתי גם את אג"ב.
ג) ארשג'ג משוםרייונתן אףעירובי תבשילקקיים אברהם ,בתנחוסא לך אית א' בהערה חי
הארכתי נזא עזש .ו) ר'א אחר הדברים האלה וש-ה רשע עושה פעולת שקי ,חנחומא שם
אות פ' w~lnmal ,1הנרפס מכנר אות "בועיי
ן בתנחוסא שם הערה קנז .ס) ד"א אחר
הדברים מה כתיבלסעלהמ:הענין .תנחומא שם אות פ"נ ובנדפס שכבר אותי"גועיש בהערות

""י

אגרתבראשיתפרסי"נ
של אברהם ,אעזר כל אותה המריבה שעשה

.
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שנאמרויהיריב ונו' (שםי
נז),

ולא נזכר אברהם ואה*כ קוראו אחק שנאסרכי אנשים אחים אנחנו (שם
שם ח) .וירק את הניביו (שםיו יד) .סבאן אתה למר שנטל אברהם כסף
וזהב וחיפה אותן ,ואסר להם ,למלחמה אע יוצאין להציל לוע אט הולכין,
לא תתה שניכם בטמי 4אם בשביל כסף ונהב אתם יוצאים ,הרי נסה
לפניכם .שנאסר וירק אעם תניניו ,ואין וירק אלא שחיפת שתן כסף תהב,
שנאסר כנפי יוגה נחפה בנסף ואברותיה בירקוק מרוץ (תהלים מח יד).
ד"א וירק ומהריקן ברברים שכתוב בתורמ מי השש הירא ורך הלבב ונח
(כברים ב מ) ,וכן עשה אברהם ,איל למלמטה אתנ יוצאים,סי שיש בירו
עבירות ומתירא מן מעשיו ל 8יצאעטנו ,כווןי8שגנעו כך כל אותןהאנשים
ן ולא נשתייר עם אברהם
מי שירע בלבו שהפא לא יצא וחזרו להןכיל
אלא אליעזר בלבי שהיה כשר ,אמר הביה לאברהם הוא ילך עטך שאני
עסך,וכן את
נותן בו כח של שלש מאותושםונהעשרווכאילו שאף הן
טוצא אליעזר
אד
צע
י
שלש םאות וריטונה עשר :ז) וירדוףיו
ידן (בראשית
ידיד) ,מה ראה לרדוףער רן,ו)סיכאן אסרו רבותינושנירברים סכיןלפניהם

ולאחריהמי ע"א הרביעית הנופע ערבשבהרתחייב ומוצאי שביעית חייב* כך
סל
ע"א סכה לפניבהגיו
אחריה ,והאיך לפניה ,ער עכשיו שעתיר ירבעם בן נבט
ם-
האחד
את
שנאמר
.
ת
י
ב
ב
ם
ש
י
ו
אל [ואת האחד נתן ברן]
שסעסיר ע"אבדן*
(ם'איב כס) ,מ) וכבר הגיע אברהם ער אותו מקום ולא רדף עור ,שנאמר
וירדוף ער דן ויררפם ער חובה (בראשיתיד טי) ,ט) שדנן וחייבן ,ויחלק
עליהם לילה (שם שם) .ס הקביה* בשביל אברהם ,שנאסר ויהי
בחצי הלילה וה' הכה ונוי (שסות יב כס) .משב את כל הרכוש וגו'
(בראשית י
ר פו) סיד ויצא סלך מדום וגו' .יש) כית שראה את אברהם
משהק
ה
י
ה
יוצא לרדוף
 .שנאטר כל רואי ילעינולי ונו' (תהלים כב
עליו
,
ן
ה
צ
ו
ו
נ
ו
י
ג
ל
ו
ששה,
א
צ
י
עשר
ה
ז
ה) ,והיה
טלכום
לררוף ינ)
כיון שחזר
*
י
ע
ש
י
ל
בשלום יררפנ יעבוד שלום
.מא נ 4ויצא סלך מדום לקראתו וגו*,
י הנפש וט' כבראשיתיד כא) ,מיד נשבע לו
אסר לו בבקשה ממך תן
ל
י וגוז (שם שם כב) ,ואיןהריסותי אלא שבועה,
אברהם ,שנאסר הריסותייר
שנאסר וירם ימינו ושמאלו אל משסים ויישבע בחי העולם] (רניאל יב ז).
אם מחופ וגו' לבראשיתיר כב) ,לטה שהקב"ה הבטיחני שהוא טעשרני,
שנאמר ואברכה מברכך וגו' (נראשותיב ב)4ואני אפול משלך שתאם'אני
העשרת*ך אם סהופ:וגו' ,אמר לו הקב"ה ,אתה אמרת אם סמום ,ינ 4אני
.

חערחתותקונים.

ן כו' ,הנחוטא שם אות
אחוטא.תע י
קלי פן הערם ק~*פ והלאה ,ו) והררה ער רנן פח ר"מ לררו
שפ
" וענש בהעמיתשלי ),,סכאן אסרויבותיע .עיין
יתערה קב"ה מ) וכבר הגיע
י
מיג
שע
גי
אושמם.עד אותו סקוס ,ע*ל וכשן שהנ
.טו שהוא בתנחוטא וטיש ,הערה קסת .ט)שינן
,
ז
"
ס
ק
,
n
w
e
p
,
ם
ב
י
מ
ש הערה
י) מקנ"ה
אשיהם .ע*ש הערה
ו טי
ן שיאה את
ע)מי
שם הערה.
חף
,
ב
ש
נ
א
עצא
.
ף
ו
ר
ר
ל
פשחק
.
ו
י
ל
ע
.
אבזמם
 fpומבאתי שפ את
יג) ששה
עיע
ן כשם ששנו
עשר טלכופ.עוין שפ הערה .יג) אני טחךלבניך חרפ של צרקה שיהאסיפי
גסו *הוא בחנהופא שפ.
הכטים ,יש
שאני גוועלבניך מזבח *חן* שר טקרא
מק 56.בשם שלחשקנ!ו אנטיט. name9 nauam 4טוהוי
יפינ ס"א המשח ה"טיקף בחוט swמקרא
ה

קע.א.
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נות':לבניך הום של צרקה שיהא מקיפן,נשם ששנו חכטים  .)1יד) ד"אאני
נותן לבניך מצות.ציצית שהיא של הוט ,שנאמר ועשו להםציצית (במדבר
סו לה) .אתה אטרת ער שרוך נעל ,סו) אני נותן לבניך טצות חליצה,
שנאסר והלצה נעלו (דברים כה ט) ,ד"א אני נותן לבניך בזכות כך מצות
הפסח ,שנאסר וככה תאכלו אותו ונו' נעליכם ברגליכם (שמותיב יא).
ר*א אתה אמרת אם מהוט ,אני משבח לבנ'יך בחוט ,שנאמר נהום השני
ונו' (שהיש ד ג) .ד"א בזכות כך אני פורע משונאיהם ,שנאסר על אדום
אשליך נעלי (ההלים סי) .ד"א אתה א.מרתער שרוך נעל ,ס ),אני! משבה
לבניך .במנעליהם ,שנא' .מה יפו פעמיך .בנעלים (שה"ש ז ב) ,אתה מאסת
שכרו של בשר ודם ,ראה שכר שמתוקן לך לפני ,שנאסר שכרך הרבה
מאד (בראשית סו א):

י

פרק נכריים.

[א]  )6חזוןישעיהו בן אמוץ לשעי' א א) .זש'ה ודברתי על הנביאים
ואנכי חזון הרביתי ונו' (הושע יביא) .אסר הקב"ה )4וודאי ורברתי על
חזון הרביתי .,שכולם אין נבואתו של זה דומה לזה,
הנביאים אלא א
 ,נצב על המזבח וגף
ראהנכיאותי עומר ,שנאסר ראיתי אתה
והאיך עמוס
(עסוס ט א) ,ושעיה ראה אותי יושב ,שנאמר (ראיתי) [ואראה] את ה'
יושב על כמא ונו' (ישעי' ד א) ,משה ראה אותי כגבור ,שנאמר .ה' איש
מלחסה (שמוח טוג) .דניאל ראה אותי כזקן ,שנאסר ושער ראשיה כעמר
נקי (דניאל ז ט) ,לכך נאסר וביד 'הנביאים אדמה (הושעיב יא) ,ואף
ישעיה כשנתנבא אסר תהילה התוכחות ,למה היה דוסה לבעל הבית שהיה
לו בן והכעיסו הבן ,עבר.אביו וראה את נ) הלבלר יושב ,קרא אותו ואסר
 )1גל6ק כסס' 6דתכן ו0וע  50סיקרון מונרו כ6מנפsti)~sכין דמים  ot~lfsuנדפיס

סוט 50פיקס  610כמו ומס6מ  06סמונם תוסיפו ומתיק 6ו0מ.
ס0מ0וגיס.
י' .ס" כעמת יגרתי  50סגכי'6ס .רק 5כ 3גכי 6נלקחי  15כמנגון 6מל.
מh
וvl
l )1

הערותותימם

באטצע להבדיל גין דטיםהעייפים
את גנך במזבח שחהא טוקפת בחוט של מיקרא כסו ששנינו המזבח היתה מוקף נחוט של
סיקרא ,וה"ה אברהם ז"ל על כשם ששנו חכמים מפרש 1נראה כההיא דחסן וחוט של טיקרא
חוגרו באמצע ,וטישהופשל צרקה הוא כסו וחטאת אתהמזבח(צ"ל ותפאו את הטובחמחזקאל
ח"נ כיב]) שמטהר וטצדיק אותם עכ"ל .ונדפוס זאלקיוא בהוצאת השר יעקב מכראד טחק כל
זה מפירוש הר'א ,והביאן ,נ"א אם סחוט אלו הקרגנות כהאי דתנן וחוט של היקרא מקיפו
ה בפנים תספר ונרפס
עחן ניר פם"נ" ובא ה"ר חנוך וגנרל בהוצאה רפוס וארשוי והוסיףי
שלא במקום הראויכי זהשייך אחר הטלות כשם ששנו חכטיטי וגפ" שלו  albl~ rpכתב
מגרסינו חוח של צרקה ישליישב ברוחק שהוא ע"ר וחטאת את הטזבה שסטהר וטצייק אותגר
תם'ר להביא פי' הר"א
תה לקח מפ 4הנר אברהם ז"ל והגיא;לשון הכתוב עם הטעות ודרכי
ן אמפרים ראשוף כמו שראה?יפות זאלקתא וגעלם ממסכיהוא
אל הזך פירושו ולפעמיםציי
דיוש מהיר אברהםויל .יר) ר'אאנינוחן לבניך טפות ציצית ,ע4ן בחנחומא שםהירהקע"ת
והנאתי שם אח אחג .עז) ר'א אוי נותן לגניך טפוח חליצה ,בהנחומא הג" 4נוה 4עעל
!
ן הנחוטא שם הערה קע.14
ועין שם הערה קע"ו .עז) ר'א אני טשבח לבניך גטנעליהגעיי
[נעייך]  )6חזון ישע" זש"ה ורברתי על הנביים וגף .לא נודעלי הטקס .כ) הלגער
לרטים התחתונים ,ובתנחומא הנדפס מכבר הג4אני טטהר
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 19לך כתוב שאני )4כופרבבני ,והלך וכתב .ולא היה שם עדויאםחר.ולא תתם.
כך עבר
אחר.זמן הלך הנן ונפל לרגלי אביו ,ובקש הימנו וקבלו,
.ר ואטר לו הלבלר :פה לך הנחת אנרת שכתבת
ביל
אבל אצל אותו הלל
לכפור בבנך ואטרת להביא ערים וכתוב שאני כופר בכני ,אסר לו שמא
אסרתי לך בכעסי אכפור בו ,הס,לי וכי ישלי אחר בעולם אלא הוא ,אין
*ני כופר בבני .ג) שטא טרסה (פי' איש אחר אסר לה ואתה חושב שאני
הוא) את אותי :כה.הכעיסו ישראל להקמיח וקרא לישעיה ואטר לו כתוב
שאני כופר בבני התחיל כוהב שסעו שטים )9וגוי לשעיה א ב) ,לטה כופר
אני בהן שהן .הכעיסו אוחי בנים גדלתי:ורוטטתי ונו' ירע שור קונהו ונף
(שם שם נ) ,אמר זטן בקשו ישראל מן הקב"ה וקבלן. ,אותו הפה שאמה
והם פשעובי (שם שם ב) ,תזר ואמר טהיתי כעב פשעיך וגו' (ישעיי טד
כב) ,וקבלן שנאסר שובהאלי ני נאלתיך (שם'שם) ,אמר לו ישעיה רבש"ע
אין אתה הותם על 'טה שכתבת לכפור בבניךן אמר לו הקב"האיני כופר
בבניי שסא לטיחה אותי ,שנאמר וביד.הנביאים ארסה (הושעיב יא):
 %3י"א חזון ישויהו .זש'ה .יראת ה' תוסיף ימים ושנית רשעים
תקצורנה (משליי כן) ,יראת ה' תוסיף ימים זה ישעיה שהיה שנים הרבה
טליתו של ישעיה כמה מלכים ופל ,שנאטר חוון ישעיהו וגו /ד) אסרו
רבותינו סאה ועשרים שנה חיה ישע" כננד ק'כ :שנה של ארבעה מלכים
הללועוזיהו יותם אחז יהזק~הולעה:יראת ה' תוסיף יטיסו ע] ד* א הזון
' ס) בעשרה לשונות דברה הנבואה ,אמירה דיבור הנדה הירה פשל
י שעי
טליצה נבואה משא הפפה וחזיון ,ואין את מוצא קשה מנולן אלא חזון,
שכך אסר ישעיהנ .חזות קשות הונד לו (ישעי' כא ב) ,ובשננלה הקבשה
רא לוםר שננלה עליו.בדבר קשה,
זי
חת
על אברהם בהזון ננלה עליו היהבפט
ה.
שנאסר אחר הרברים האלה ונף
לאסור (בראשית פו א) ,אסר לו
,
,
ן
ו
ז
ח
ב
.
י
נ
י
א
ש
טראה לבניך )8אלא
חייך
הקב"ה טתירא את שנראיתי לך
י

 )1כוסל וכגי .פיל ספפ3יר גמ5ס מנדב 3יס65 6מריס 1כ1כנס 0קכ"ס גיסן '6 06י
ס וריס 16כ5יס ,0016
מנ 5גמ5ח יסל 56בוריס סג6מ* (6כ%ט) פ[ס.6יממכט] י
כ..
יך
דנ
גד
ג.
י 6גי נוסר :33י 1ך51ס
*) ממש סמלמפיוסSt .כpי37 '0 -ל10 .יכ
יפסס'יחס5 .מפ%
..
קר5 6סמיס 61רן
'6י מסורס ממס ססנמת סקכשס
לגלסס %קלני
יט
כימטלס כו
5כ31 17ססעיסס
0מח-מפסיס .ו0קו 0סספיס ולווני 6לן.
'  65" )8כמ11ן* ס" מס סג6מר ,686 Slbכממוס5ס, 11קסום סחר6ס 365כסס סורעגיוח
סעחי 7יסוקס מ6רכפ מ5קיומ כסמיו סליך 6ני 'סולע מסוג'6סס פס ס,ס פויח גחעי h'S'S
עיין מסכוניתי.
הערות ותקונים
.

' כותב
"י
" או* אחר אטר ל ואתה חושב שאני
וא(דשברריייבעטר")ד",םג)דשטא טרסה את אותי.,פ
הואוי"..
י לונואבה ובעל " rpביא זה בפירושו ,ואץ טנאם לו ,ולא זכר
י לונואטו עליה ד) אסרו רבותים סאה ועשרים שנה היהישע" כנגד ק*כ שנח
שם רר ',טנחםר
:
ו
ה
י
א
ח
י
של טלנים
ג
ח
ו
י
ו
ח
א
י המקור אנת טצא זח ,נם הטפסר אינועולה
'
י
ו
ו
ע
לא:טרעל,ל
.
יפה ,הנה
ו
כ
ל
מ
ארבעה
ם
י
נ
ע
ט
האח
ה
י
ו
ו
ע
נ
"
ה
ט
נ
ש
ך נשבי ויוחם סלך טשו ,ואחז סלך
ל
ס
.
ש*1ויחוקיהו טלך נשפ )0 .בעשרה  ntst~Sרטרוהגריאים ,במדרש ביר פמ"ו אותו' ושהיש

י*

88

אגדתבראשית פרקי"רמ'ו

בהיון ,האיךאני פורע משונאיהם ,שכך ראה רניאל שנאסר הזה הויתבהזוי
ליליא וארו עם ענני שמיא כבר (גש) אל .אתי הוה וער עתיק יומיא
מטא וקרמוהו הקרבוהו (רניאל ז י"ג),נאנש
יתהירא שננלתי לך בחזון אל
תירא אברם וגו' (בראשית שם)[ :ך] י"א הזוןי שעי ה .1שמ נביאים
נתנבאו בלשון זה ,ישעיה ועובדיה ,יוצעיה גרול שבנביאים -,ועובדיה קפן
שבנביאים )1 ,ויש אומרים נר היה .,ז) וסניך אלא בל נביא שאינו טזכיר
אבותיו.מזניר פקומונ וכן את מוצא הושע בן בארי (הושע ח א) הרי
י
י
ב
א
שהיא נביא .עמום הזכיר סקוסו ,דברי עסופ אשר היה וכנוקדים מתקוע
(עטות א א) .וכן סיכה המורשתי (מיכה א א) ,שהיה נבוא .מ) (עדו בן
זכריה) [זכר" בן ברכי' בן ערו הנקניא] (זכרי' א א) נביא בן נביא .צפניה
נביא ,בן נביא.
 ,עוברי' לא הזכיר .לא אכוו ולע מקומו ,אלא טחם מז11
ד
ו
ר
י
ה
ר
ג
.
ם
?
א
י
ב
נ
ב
ש
n
i
v
w
~
ל
ב
א
א
ה
י
ה
ש
ה
י
ה
ש
תוון
עובדיהו לעובדי אג
ישעיהו בן אמוץ ,הזון עובדיה ,שניהם שווין באחד והאיך עובדיה לא נתנבא

אלא בפני זקנים גדולים ,שנאמר'הזון עוברת כה אטר ה' מעובדיה א א),
הרי טפי .הקב"ה ,ספ"סנהדרין טנין ,שנאסר שטועה שמענו (שם שם) ,אף
ישעיה נתנבחו ספי הסנהדרין ,ואשסע אס קול ה' אוסר את סי אשלח
ך לנו (שם שם) ,ספי סנהררין ,שאעפש
(ישש'  1ה) ,ספי הקנדה .,וסי יל
ה הימנו לא היה לו רשות
שהיה מתנבאיםמן הקבשה אלו היתה סנהרריןיז

להתנבאותן לכך אתה סוצא את סי אשלח ספי הקביה ,ומיילך לנו ספי
סנהדרין ,ולנד נהנבאו שטהם בתזזן ט) ,שהזון ט~~ריא שבעים ואחד
שנתנבאו שמהם בשבעים ואהד סנהררין )' .ר' במיה אוטר הזון .שנתנבאו
שניהם בשבעים ואחר לשון ,זה גדול שבנביאים',זה'ירור שבנביא~ם ,ולמה
בי אין לה' טרטור להושיע ברב או במעט (ש"א.יד0נ
פרק פץכתיבים*
[א]ירי
ר ה'.אורי וישעי מסי אירא (תהלים .בז א) ,זש.ה לא

תיראום (דבריםג כב) ,שבשעה שישראל יראים טן הטקום, ,א 5האוטות
יראים מהן ,וגן דור אומר ה'לי לא אירא (ההלים קהת ו) ,כשהוק שלי
לא אירא ,וכשאנו פניתין את יראתו ,אף האימות
כהן ,שנאמר זנה
.
ם
י
ל
ה
ת
(
ב
ז
ישראל טוב.אויב ירדפו (הושע,ה ג 4ופהו פוב ,ט
'
ה
י
ל
כ
ל
קם"ה
,
ן
ה
מ
ט) ,כשהןיראין ממנו הכליראין מישראל ,ואף החיות מתיראין
סמי
,
ו
ה
ריייוןת
 .לא הויקו שנאטר
אנ
את למד טרניאל ,בשעה שהשליכו אותו לגוהבבלו
אלהי שלת מלאכיה [וסגר פוס ארי(תא ולא
(דניאל  1כג) ,ועדיין

פושעיי

הערות ותקונים

רבה פ"נ סטוק כסעפ שעושתיי וגביר שם חושב צוף בפקר הגרה שהונא באג"ב ,ובארר"ב
י איר יצחק גר
פרק ל"ד טפיק הטפה וסעייל קריאה ,ו) מ"א גר היה ,בתנחיסא תזריע אותי
ארוטי היה ז"שש הערה פעו ,וכן בסנהדרין ל"פ ע"ג עובר" גר ארוטי היה ,ו) וטנין ,הכתנה
מנין שגר היה וזה לא גסצא גטקוסות שרשמתי ,ח) ערו גןוגר" .תקנתיזכרי' גן  "~hbגן
עדו הנביא (וגר" א' א')ובעזיא ה' א' כתיג זכר" בן ערו ,ט) שחוון בגיפפריא ע"א ,זהדשא
נ'כ סהטסרר סאנ"ב )' ,ר'בגייס אוסר חזון ונתנבאו שניהפ כשגעש ואחר לשון ,לא מרע
י אנה נמצע
הזה בשפריכנייח ,גס נגל טופ בש"ס זסררשים טמא שנעיפ לשון
ל

מ.אסי
הר
%א ובטופ ואח

אנדח בראשיתפרק פ8ופ"ז
בדבר שיש בו נשמה ,וטנין שאף סי שאין בו נשסה נתירא,
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אתה אומר

שנאסר באברהם אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים
מהם,
א
ר
י
ת
האש נתירא פן אברהם ,וכן חנניה מישאל ועזריה נ
האש
ואף
'
ו
ג
ו
ה
ש
ב
י
ב
ת פו
המים נתיראו מישראל ,שנאסר ובני ישראל הלכו ) t~ff,ישפו
ים) ,ואף לעתיר לבואכן ,שנא' כי תעבור במים ונו'
סג ב) )6 ,לכך
ה'') אוריוישעיונו' ,אף האומות מבקשין לבא תחת כנפי השכינה בשעה
שישראל עושים רצונו של הקבשה ,וכן את מוצא ברור וכל הגיתים שש
סאות איש אשר באו (ברגליו) [ברגלו] מנת (ונשב פו יוד) ,וכן בשלפהויספר
שלטה (לכל) [כל] האניצים אשר בארץ ישראל (דה"ב ב טו) ,וכן בימי
טררכי ורבים מעמי הארץ מתיהדים (אסתר ח יז) ,וכן ישעיה אוטר הן
נור יגור אפם מאותי (ישע" נד טו) ,מה הוא הן ,נ) לשון יונית הן אחר,
אסר הקב"ה הן נור יגור אפם',:אותיי באחריותי ,ג) מכאן ואילך כל פי
שנתנייר באחריותך ,טי-גר אתה עליך יפול (שם שם) ,וסי היה שגר
היה אברהםויירש את הארץ(יחזקאללג כע):
באחריותי ,אברהם ,שנאסראחי
פרק טפש חורתת
י אברהם בן תשעים שנה (בראשיתיז א) .זש'ה יפיפית
ש] )6ייה
סבני אים ונו' חגור חרבך.ונו' (תהלים מה נ ד) ,אסרו בני קרח הסזסור
הזה על אברהם ,טהו יפיפית מבני אדמי מבניו של ארם הראשון טשת
ופאנוש ומקין ,ומבניו של נח ,שנאמר וירר ה' לראות ונף בני הארם
(בראשית יא ה) ,הוצק חן בשפתותיך (תהלים שם) .בשעה שנשבעת לסלך
מדום ,שנאטר הריסותי [ידי אל ה' אל,ליון וגו'] (בראשית קר כב) 1כשם
שהיית משיח בך תוצק הן בשפתותיך; וטה שכר נתש לך ,על כן ברכך
אלהים לעולם (האעלים .שם) ,וכל' מה שנשאבחת הניתלי ,ירדת לכבשן
האש נהנסתנסיונות הרבה ועמדת וררפת אחר חמשה עשר טלכים ונשתבחת
בעולם ,סה שעשית עשית ,טכאן.ואילך טבקש את להודיע נבורתי ,תנור
חרבך עלירך גבור ,אותה שעה הודך והדרך הוא בעולם ,ואיפתי כךויהי
אברהם בן צ' שנה וגף ואתנה בריתי ונו':נ3ב]  )3ר'א ואחנה בריתי
3 nt'rhמו
ס  06ודומם
1" )1ל,יסע .מש16 0לי 0סו 6ישם  06מחידך"וכל
פ
ש
נ
6
כפל קפדים ו3כ03ן  06גכיגדפר .ויכעי כיס סוףוניודן וגקל
ס
"
6
0
טחידין
16רי
נזכגעורכי 3יחיעקנלכואלפסתר.
~sts
הערות ותקומם
] )6 [reeלכך ה ,אוני וישעי .הח' על זה סמר אנרהם ,הרפיו בעל  ryיוסף
(בראשית פו ז) ,אף

'

.

כי

ברפוס ווארשוי באמצעחטררש .וראיתי ברפס לבת סש:תהיכ"וחשטיפ הטרפים את הטסגרת
( ) כאולי הוא וברי הספר .ג) מייןיונית הן אחר". .גת ל"א רעש ועור באיזה טקוסות.
ןיגמיא כ' 1ע"ג
נ) מכאן ואילך כלטי שבחותר באחו.יוהדי סי גר אתך עליךיפול .עיי
וברשיי ~ov
] )6 [l~aDףהי אג"ם בן תשע'ם שנה זש"היפיפית סגני אדם .לקוח טן הבחומא לך
אות כיב נפ נמצא בחגחוטא הנדפס מכבר לך אות ישח וע"ש בהיטוח של' טן הערת רעו ער
רפ'זויש לתקן לסנינו באנ'כ עפשי אועחומא אשר המסרר שאב סשה .כ) הא ואתנה בריתי.
תנחוטא שם אות כ"ג ובנרפס טכבר אות י4פ ,וגביר פס'פ אות ב' וכן הובא בילשת תהלים
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(בראשיתיז ב) n*urt .סורהי ליראיו ובריתו להודיעם נתהלים כה יד),
איזה הוא סודו של הקב"ה. ,זו טילה ,שלאנילה הביה נ)סיסטירין (פי' סוד)
זו של מילה מארם ער עשרים דור ,עד שעמר אברהם ונתנה לו ,שנאסר
סוד ה' ליראיו זה אברהם ,שנאפר בו ,כי ירא אלהים אתה (בראשית כב
יב) ,אסר לו הקב"ה אם תתן פילה את נוטל סור ,סור הי ליראיו ,סויד
בגיטטריא שבעים .שבעים נפש אני מעמיד סטך בזכות סילה שאתה נותן
בשבעים נפש.ירדו אבוהיך וגו' (דבריםי כב) ,ומעמיד  rnDשבעיון סנהדרין,
י שבעים איש וגו' (בסרבר יא מז) ,ומעטיר לבניך אח
שנאסר אמפה ל
סשה שהוא הוגה את התורה בשבעים לשון ,שנאסר בעבר היררן בארץ
מואב וגו' (דברים א ה) ,בזכות מה ,בזכות טילה ,שנאמר ה' אלהינו כרת
עמנו בריה (שם ה ב) .ברית זו מילה ,לכך נאסר סוד ה' ליראיו ,אמר לו
הקבשה לאברהם') ד)דיו לעבר ששוה לקונו :ובריתו להוריעם (תהלים כה
יר) .משל לסלך שהיה לו אוהב והיה עשיר יותר מדאי ,אטר מה אעשה
לאוהני זה מה אתן לו ,זהב ובסף יש לו ,עבדים ושפהות יש לו ,אלא
הריני הורגו ס) וונין (פי' הנורה) שלי ,כך אטר הקב"ה לאברהם פה אתן
ג ב ,4אלא
לך ,זהב ובסף יש לך ,שנאסר יאברם כבר מאד (בראשיתי
מה אני נותן לך ,הרי אני חוגרך  )9זונין שלי ,ואתנה בריתי ביני ובינך
וגו' ויפול אברם על פניו וגה הנה בריתי אתך (שםיז ב ג ד) ,סוד הי
*ראט.:ע] ו).ו*א ויהי אברם .אמר לו הקמה טשעה שעמד אברהם
וער אוחה ישעה היה העולם אפל בע-א ,אבל ס'שעסדת והורעתל בעולם
הארת בעולק ,שנאמר ט' העיר ססזרח וגו'(ישעי' מא ב) אלא בוא ומול
לפני שתהא סאים כביכול,
אני אל ונו' ויפול אברםונו'
שנאסר ויאסראליי
 -.---- )1ס,,סיע6 .ניסס 61מר עד
קחי סיג ) othסמ5כיס ומודווניס 5י ס6מר
מסמ3חי מן ~ othועזזווניס  '5גאס ננט ס' מלו 3% .סקכ"ס 6ניס 0זלך 56 uhaסיך,גו'
ע'ם וגסו סוד ס' 5יר6יו פ( 65כמר 5סנויחו  656כזיו ונסו זיו וענר מסוס 5שמ*
 )9עלן .פ ,5ס ,,ססמי5ס סי 6מסמלץ 6מ ס6זס מן מרווח סעניר1מ ומשסו וספור
מזום סונט נמו סמטרס  e.ptonג 5גננדס ט 5ס6זס ק*ס  06שיח ח*מ
וטעם
כגמם חגריסו ע 5מחויך ככס ססגמס מקס גמי מסורן נדר כן ח*מ זסיסמור 1יוa15ר1~6puמךככ5
שיגי גזליס.
הערות ותקונים
ן נתנחשא שם בהערות שלי סן הערהרי"ו והלאה .ג) טיטפירין,
רסס תשיב וחסר הציוןי יעיי
ת
י
ש
י
ה
ל
ט
ה
ו
ר
ת
ס
ו
.
י
ר
ו
ס
'
י
מוחץ טחר*ם ח לונזאמ ש
ת
י
ס
ו
ר
ו
ר
ו
ס
.
)
ם
י
נ
ט
א
ה
ע
ג
(
)
ו
'
י
פ
ו
רי
לענר ששוה לקונו ,גחגחוטאדי לעבר להיות שוה לקפו ,וע"ש
בהערהנו.רכ*א ושם ה"רכתי
וראיתי באהב עפ פ" בעל  rpיוסף (רפוס ווארשוי) הוסיף באטצע המרר פי' שטען אגרהפ
כו' ,והוא לקוח ספי' סיר אברהם קלי וכעל עץ יוסף הביאו פניטה ,ס)וווין* מהריםריל1נזאנ1

סי6

 wanשיי חגורהש ,ובתנחוטא גהערה רכש הכאתי נוסחאות שונות בהטלה הנאת והנכונה
עני nSontיונית ורוסיתפי' הגורה ושע גהערה הנד ,וראית' ברפוט ווארשוי שבעל עץיוסף
י שהטילה היא ששטרת בו /הוא ספי' הגר אברהפ והביא אתפירושו
ה באמצע הטררשפ
וינטיחי ו) ר.אויהי אברח אפר לו הקב"ה נו' ,זה ביתא גהצמומא שט והפיברי המסרר,ימן
פנ
נחסה
.וסי .טל  wtwהוא סתנחומא שם אזח ביד ע"ש
בהערה רנ"ווהעירותיכי טוגא בילקו*
בסו
ע"א בשפ מתנחוסא ,וכן נשנה כב"ר פם'פ אות ב' בקצתשיבויים והבאתי שט כי

א*
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אני הנה בריתי אהך (בראשית שם שם) ,אסר לו ו) ומי סל אותי ,אמר
לו הביה את לעצפך ,נפל אברהם חרב והיה אוחי בערלו ,ובא להתוך
והיה מתיירא שהי' זקן והיה מרתית0 ,ה עשה הקביה כביכול שלת ידו
ואחז עסו ,והיה אברהם חותך ,ומניין ,מ) שכן עירא טשבח אתה הוא ה'
(אלהים) [האלהים] אשר בהרת באברם ונוי ומצאת את לבבו נאמן לפניך
וכרות עמו הברית (נהסיי פ ז ה) .וכרות לו הברית אינו אומר כן ,אלא
וכרוה עסו ,מלסד שהי' הקב.ה אוחז עם יר אברהם ,ואברהם הותך ,הוי
וכרות עסו הברית ,ותקם אתדבריך כי צריק אתה (שם שם):
'

פרקי"זנביאים.

יא

ה' אם בריתי יומם ולילה (ירמי' לג כה) .זש'ה
[א]
")כיכהמלאאס
וימהשכי ארץ נאות חמס (ההלים 'עד כ) .הבם לברית
הנט לברית
אעפ"י שאין לישראל טעשים פובים הקב"הנואלןבזכות המילה' .הבפ לברית
כשהיו ישראל במצרים היו משתחווים ,לעס ,שנאפר ואוסר (אל אבותיכם

בארץ מצרים) [אליהם] איש שקוצי עיניו השליכו ובגילולי מצרים אל
המסאן (יחזקאל כ ז) ,ולא נאלן אלא בזכות טילה ,שנאמר ונם אני שמעתי
את נאקת וגוי [ואזכור את בריתי] (שמות  1ה) ,וכתיכ ~ישסע אלהים את
נאקתם [ויזכוראלהינו אח בריתון (שם בכר) יצאו ממצרים ובאו לים והיו
טסרים ,שנאסר וישרו על ים.בים סוף וגוי (תהלים קו ז) ,וביקש הים
לחונקן ,שנאסר והמים להם חומה (שסות יר בב) ,נ) שנתמלאעליהם חימה
ובקשו לחונקן ,כיון שהניעו המים לבגדיהם נ) תלו בנדיהם מן הסים ,כיון
שראה הסים את המילה ברח ,שנאסר הים ראה וינס וגוי (תהלים קיר ג),
) ולא נקרע אלא נזכות פילה ,שנצפר לגיור
ומה ראה הים מילה וברח,י
ים סוף לגזרים (שם קלויג) .באו למדבר וכפלו את המילה איבעים שנה,
שנאטר כי סולים היו כל העם היוצאים ונו' כי:ארבעים שנה הלכו בני
ישראל בכדבריוגוי ואת בניהם הקים ונו' (יהושע ה ה  1ז) ,כל ישראל
בטלו את המילה ארבעים שנה ,חוץ טשבטו של לוי ,שהן היו מלים את
בניהם ,שנאמר ובריתך ינצורו (דברים לג פ) ,זה ברית מילה ,באו ישראל
את הארון,
לעבור ביררן והיו ערלים ושבטו שללוי סהולין ,והיו
ובקשו פי היררן לחנוק את ישראל ,מפני שהיו ערליםס
,ובלמ
ייד עשה להן
הקביה נסים ,באותה שעה נינם הקב"ה' ששים.ריבוא בין שני בדי ארון
אצל הלוים ,כדי שיראו סי הירדן טילה ויברחו ,שנאסרהירדן יסב לאחור,
.
 .הערות ותקונים

י יטול אותי והוא לקוח טן תחוטא
סובא באדיב אובע טתנחוסא .ו) נטי טל '.'htWי"לימ
אות כזר וע'ש בהערות שלי .ח) שכן עזרא טשבח ,וכזה נהנחומא שם וספר נחטיי חף נקרא
בשם עזרא.
) 3ת אטר הי זש"ח הכפלירית ,לא טצאתי הסקורוחט רברי הסמרר מרנ*שי',
[פיל]"
ג) .שנתטלאעליזים חיט" ,בטנילתא נשלח פשו פסוקעני ישראל הלכו ביבשה,טנין שאףהים
ן לקה פופ כשלח
כמטלא עליהם חטה שנאסר וחטים להם חכה אל חקרי חומה אקא משהיעיי
י"ר בהערה קכ'ב :נ) תלו גגריהפ מןהטים .כיח גם בשתי ירות ובכל הרפוסים ואולי צ"לבלו
בגריהם .ו) ולא נקרע אלא בשות מעה שנאמר לגוזרים סוף לגזרים ,פ" לטהולי ,0שכן קורין
למהולים נ,ורים ,וגטכילתא נשלח טסכתא מ 48נ אימא ר' שמעון התימני אומר במות הטילה
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ו) אמר להן יהושע הנה (הארון) [ארון] הברית אדוןכל וגו' להושע נ יא),
והיו ששים ריבוא עומרים בין שני בדי ארון כביבול היו סעקצין את הארון
בערלותם ,והיכן פירושו של דבר ,בירמיה שנא' הלוך וקנית לך אזור
פשתים (ירסייינ א) ,שלא נינער פשתן שלו אלא עם הקוצים שלו ,ושסתו
על מתניך (שם שם) ,והיה מעקץ לירטיהו אטר לפניו רבונו של עולם
קוצים יש בו והן סעקצין אותי ואני מצטער ,אטר לו הקביה ולא נך עשו
בניבירין נשהבנפתי אוחם בין שני ברי ארון ,והיו סעקצין את הארון
בערלתם כקוצים ,שנאמר בי כאשר ירבק האזור וגוי (שם שם יא) ,ומנין
שערלה נקראת קוצים ,שנאסר כה אמר ה' לאיש יהורה ולירושלים נירו
לכםניר ואל תזרעו אל קוצים (ירמי' ד ג) ,וכתיב הסולולה' והסירו ערלת
לבבכם וגו' (שם שם ד) ,הרי שהוא כקוצים ,ראה מה ערלה שנואה לפני
הקב"ה ,,סשה נדול הנביאים וחכמים וצדיקים על שעכב שעה אחת את
והטילה בקש הקב"ה להרגו ,שנאטרויהי בררך בפלון [ונו' ויבקש המיתו]
(שמות ב בד) .ישראל אם יבמלו את המילה אין העולם חרב סיד ,לבך
טסם לילה ]:[ :רשא אם לא בריתת  0שאל
נאמרפסאםהסללאךבר
ייר' אליעזר הנרול אסר לגיאם חביבהמילה לפניהקב"ה.
אגרי
את
למה לא כתובה בסתן תורה עם עשרת הדברות ,הדי הזהיר על ע"א ,ועל
שבועת השם ,ועל השבת ,ועל כיבוד אב ואם ,ועל הרוצה ,ועל ניאוף ,ועל
גנבה ,ועל עדות שקר ,ועל חיסור ,על כל אלומזהיר ,אבל על המילה לא
הזהיר* אטדלו ר' אליעזר אתה אטרתלי שאתה יורע לקרות את התורה.
והרי אין אתה יורע ,אמרו לו טול והסתכל שער שלא נתן הקב"ה אה
התורה נתן להם את הסילה ,ומניין שנאסר בחרש השלישיונוע וסשהעלה
וכו' ,אתם ראיתם וגו' ,ועתה אם שמוע ונו',
ושטרתם .את בריתי (שסותים
א ב נ ר ה) ,זו ברית טילה ,ו) וכן שנה ר' אליעזר ושסרתם את בריתי,
זו ברית טילה ,ורבי עקיבא אוסר זו שבת ,לכך נאסר אם לא בריתי יומם
ולילה:
הערות ותקונים
אני אקרע את הסים ,שני אם לא בריתי יוסג ולילה חוקות שמים וארץ לא שטתי וגוי איזהו
ברית שהוא נוהג ביום ובלילההוי אוסר ע טילה שכל ישראל כפלו את הסילה ארבעים שנה
חוץ השגמו שללוי ,ובספריבהעלותך פיסקא סעו איתאכי סולים היו כל העם היוצאים ,ישראל
ן בתוס'
לא היו שלים ,וחי חיה סל ,שבטו שללוי ,שנאטר וגריתך בנצורו (רברים לג),ועיי
יבמות ע"א  affvד"ה מ"פ הביאו שסלו'ולא פרעו ע"ש .ס) אטר להו יהושע הנה ארון "ברית
אדון כל  .'131הלשנן כשנכש וגעל  rpיוסף תיקן וכפזל באותה שעה כינס מקב"ה ששים רבוא
בין שני כח ארון אצ 5הרוים ,שנאטר מאסר
יהושע אלבני ישראל גשו הנה ,כרי שידאו סי
פוררן ויברחו ,שנאמר היררן יסוב לאחור ,אמר_ להם יהושע בנאת הרעון אל חי בקרבכם
וגו' הנה אוון ברית ארון כל וגוי ,ו)
אגריפס הם5ך את ר' אליעזר הנצול .גתנחומא
י
א
ש
הנרפס מכבר לך אות כ' נמצא
ההאסר
,
ר
ח
א
ל
ע
ב
ל
ו
,
י
ח
א
אגשהי' סקור
בסגנון
ו) וכן שנה
ר' אליעם ושסרתם את בריתי וו ניכת המילה ור' עידנא אוטר  11שנת .ממילתא יחרו הס'
יגחרש פ"ע פסוק ושטרחם את בריתי ושם הוא להשך ר' אליעזר אוטר זה ברית שבת ור"על
אומר זה ברית מילה.
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